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كتاب املفيذ يف التصريف تصنيف الشيخ اإلمام جار اهلل العالّمة فخر 
  هـ( دراسة وحتقيق835خوارزم حممود بن عمر السخمشري )ت

 
 د. بيان محمد فتاح الجباوي 

المدرس في قسم اللغة العربية ــ 
 كلية اآلداب ــ جامعة األنبار

 

  بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
 البحث ص ملخ

ًنن ا البحننر بدراتننة كتنناٍب تننديٍع مخننتف  بعقننع الصننرت وتح ي نني  وًننو كتنناب  يننو  
)المفيد في التصريف لقزمخشري(  وً ا الكتاب لع يول حظي من الش رة التي ل ي ا تائر كتن  
الزمخشري عقى الرغع منن كوهني الكتناب الوحيند المخنتف بعقنع الصنرت منن بنين مللفاتني  ولعنل 

أغق  هسخي أو تقت نا إلنى حند  لنع ي ّقن  فيني العقمناذ عقنى ًن ا السب  في ذلك يعود إلى ضياع 
الكتاب ولع يو قوا موي أتوال مللفي  فقيس لني ذكنر فني المللفنات المختصنة بف نارس الكتن  و  
في المللفات المختصة بتراجع المللفين ممن ترجع لقزمخشري  ل ا كان حريِّا بوا أن هخرج ً ا 

فنني النن ي خنندم القرننة العربيننة أفَننل خدمننة فنني  ننتى مجا ت ننا  الكتنناب أفَننَل إخننراج وفنناًذ لملل
 وأتأل اهلَل تعالى أن يكون في إظ ارى موفعة وخدمة لقمتق ي وأجر   يو   .

 

 (ٔ)ال سع األول: الدراتة
 أوً : الكتاب

 . عوواهي: ٔ
اختننار الزمخشنننري عوواهًنننا مواتنننًبا دا ِّ عقنننى موضننوعات الكتننناب  فسنننّماى )المفيننند فننني 

يف(  ف و كتاٌب موَجز ضعَّ موضوعاٍت تقيقة تعد من أتاتيات عقع التصريف  وتد توناول التصر 
ً ى الموضوعات بإيجاٍز غيِر ُمِخّل  فقع ُيسن   ولنع ي نف عقنى مسنائل التصنريف العويصنة ولنع 
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يستش د بشواًد ترآهينة نننن وًنو بناح  تفسنير الكشنات نننن إ  فني موضن  واحند  ولنع يستشن د 
ية ألبتّنة و  بأماننال العننرب أو أتنوال ع  حتننى إهني لننع ي ننّدم لقكتناب بم دمننٍة ينن كر بالشنواًد الشننعر 

في نننا غايتننني أو ًدفننني منننن تنننأليف ًننن ا الكتننناب  ويبننندو أّن الراينننة واضنننحة منننن عونننوان الكتننناب  
فالزمخشري أّلف كتابي ً ا من أجِل تيسير مادة الصرت عقى طقبة العقع واهت اذ الم نع والمفيند 

ومحاولة تس يل حفظني  وًنو فني ًن ا تنائر عقنى خ نى الكتن  المختصنرة فني من عقع الصرت 
نة ال نرت لقمينداهي  والمفتناح فني الصنرت  ً ا الصندد كنالمقوكي فني التصنريف  بنن جوني  وهًز
لقجرجاهي؛ فَاًل عن أّن الزمخشري لع يكن لني كتناب فني الصنرت إ  ًن ا الكتناب فيمنا أعقنع  

أهنني الكتنناب الوحينند المتخصننف بعقننع الصننرت مننن بننين فكننان مننن أتننباب تأليفنني ًنن ا الكتنناب 
 مللفاتي.

 . مادتي: ٕ
تَّمن الكتاب أبوابًا وفصوً  في تصريف األفعال واألتنماذ المتصنقة باألفعنال  فتوناول 
أبواب الفعنل الااليني المجنرد والفعنل الربناعي المجنرد  وأبنواب الااليني المزيند والربناعي المزيند  

دي والننالزم  ومَنناعف الاالينني ومَنناعف الربنناعي  وبعنن  األحكننام والميننزان الصننرفي  والمتعنن
الصنننرفية لق منننزة  ينننع تسنننع الفعنننل عقنننى خمسنننة أتسنننام  ًننني الماضننني والمَنننارع واألمنننر وفعنننال 

  وتواول تصريفات األفعال الماضي والمَارع واألمر من حير بواؤًا لقفاعل وبواؤًا (ٕ)التعج 
ا عننتالل والتَننعيف  أمننا فعننل التعجنن  فقننع يتونناول لقمفعننول واتصننال ا بالَننمائر عونند الصننحة و 

تصريفي ًو ألهي فعٌل جامد   يتصرت  بيَد أهي ذكر  روط بواذ فعل التعج  ينع طري نة التعجن  
منننن ًننن ى األفعنننال الخاضنننعة لقشنننروط ب ري نننٍة ميسنننرٍة جننندِّا  وكننن لك تَنننمن الكتننناب )األتنننماذ 

ع المفعننول  واتننع التفَننيل  والمصنندر المتصننقة باألفعننال( وًنني: المصنندر  واتننع الفاعننل  واتنن
 الميمي واتما الزمان والمكان. وبي يتّع الكتاب.

 . مو جي: ٖ
تننقك الزمخشننري مو ًجننا يكنناد يكننون يابتًننا فنني عمننوم الكتنناب و  تننيما فنني تصننريف 
األفعال  فبدأ أوً  بتعريف الفعل والتمايل لي يع ذكر ت سيماتي  ف سمي عقى مبوي لقفاعل ومبوني 

ل  يننع ذكننر كيفيننة إلحننار الَننمائر لقمبونني لقفاعننل  يننع لجننأ إلننى ت سننيع ذلننك الفعننل إلننى لقمفعننو 
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بحيح ومعتنل ومَناعف  وت ن  تحنه ًن ى األتسنام أماقنة  تبندأ ًن ى األماقنة بإتنواد الفعنل إلنى 
ضمير الرائ  وتاويتي وجمعي وضمير الرائبة وتاويتي وجمعي  يع إتواد الفعل إلى ضمير المخاط  

ي وضننمير المخاطبننة وتاويتنني وجمعنني  يننع اإلتننواد إلننى ضننمير المننتكقع والمتكقمننين. وتاويتنني وجمعنن
  وكن لك هجندى تنار (ٖ)وتار الزمخشري عقى ً ا المنو   من  الفعنل الماضني والمَنارع واألمنر

عقى طري ة واحندة من  المعتنل منن ًن ى األفعنال  ف ند تسنمي عقنى يالينة أتسنام ًني: معتنل الفناذ 
)األجنننوت(  ومعتنننل النننالم )الوننناتف(  وتننند ذكنننر مصننن قحي )األجنننوت )المانننال(  ومعتنننل العنننين 

ما في تائر الكتاب   والواتف( دون )الماال( في فصل الفعل المَارع المبوي لقفاعل ولع ي كًر
وك لك لع ي كر معتل الفاذ في إلحار الَمائر لقماضني المبوني لقفاعنل  ومنن معنالع مو جني فني 

 اليية المجردة  يع ي كر ما يواف  ا من الزائد أو الرباعي.ً ى األفعال أهي يبدأ باألفعال الا
أما فيما يخف األتماذ المتصقة باألفعال ف د تعامنل من  المصندر واتنع الفاعنل واتنع 
المفعول بمو جية متشاب ة تتمال في ا بتداذ بما يلخ  من الفعنل الااليني منن ًن ى األتنماذ  ينع 

 يوت ل بعد ذلك إلى التصريفات األخرى.
لخ  عقى مو   الزمخشري أهي لع يكن فني كتابني المفيند فني التصنريف معتمنًدا عقنى وي

  فقننع يكننن دتيً ننا فنني اتننتعمال (ٗ)ت سننيمات دتي ننة م ّننردة كمننا كننان تنند فعننل فنني كتابنني المفصننل
األبننواب والفصننول فنني ًنن ا الكتنناب  فحننين بنندأ كتابنني لننع ينن كر بابًننا و  فصنناًل و  عوواهًننا  وإهمننا 

ب الفعل الااليي من غير عووهة  فَالً عن عدم اتت رار مو جي في تحديد الفصل تكقع عقى أبوا
والباب  إذ جعل الفعل المَارع واتًعا في فصل  عقى حين أهي جعل فعل األمنر واتًعنا فني بناب  

 وأهي لع يوت  الفعل الماضي   في فصل و  في باب.

 ياهًيا: معالع التح يق
 . وبف المخ وطة: ٔ

محفوظة في مركز جمعنة الماجند لقمخ وطنات فني  نفيما أعقع  نواحدة  لقكتاب هسخة
( مصنننورة عنننن األبنننل الموجنننود فننني مكتبنننة ٕٕٚٙٙ٘دولنننة اإلمنننارات العربينننة المتحننندة بنننرتع )

(  وتننند ُخنننتع عقنننى ًننن ى الوسنننخة بخنننتع مكتبنننة مرعشننني ٚٗٓٗمرعشننني العامنننة فننني تنننع بنننرتع )
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تع( في بفحة الرالت وفي أول الكتاب )كتابخاهة عمومي آيه اهلل العظمى مرعشي هجفي في 
 وفي آخرى.

( لوحات  في كل لوحة بنفحتان  تحتنوي كنل بنفحة عقنى ٓٔت   ً ى الوسخة في )
 كقمة ت ريًبا.  ٖٔإلى  ٛت ًرا ت ريًبا  وتتراوح كقمات الس ر الواحد بين  ٕ٘

ُكتبننه ًنن ى الوسننخة بننالخ، الوسننخي  وًننو خنن،ّّ واضننح ومشننكول فنني أغقنن  األوزان 
اقة الصرفية  ويبدو أّن هاتخ المخ وط ال ي ًو مالكي في الوته هفسي كان من الم تمين واألم

بننالعقع و  تننيما عقننع التصننريف  لنن ا كننان دتيً ننا فنني وضنن  الحركننات إ  فنني الوننزر اليسننير مننن 
مواض  الكتاب كان في ا يمة تريير في مواضن  الحركنات  وًنو حابنل بسنب  تن ٍو منن الواتنخ 

 في أغق  الظن.
تنن  فنني ًنن ى الوسننخة طمننس فنني الحنند الفابننل بننين الصننفحتين فنني القوحننة الواحنندة  و 

وأبننناب ا فننني ًننن ا المكنننان خقننن، بنننين السننن ر األخينننر منننن الصنننفحة السننناب ة والسننن ر األول منننن 
ا فقنع ي ن  في نا طمنس و  تن ، منا يجعق نا هسنخة هفيسنة ت نوم  الصفحة الالح نة  أمنا فني تنائًر

ى  فَاًل عن أه ا تريبة إلى زمن المللف  ف د ذكنر الواتنخ بوفس ا من غير حاجة إلى هسخ أخر 
 ه.ٖ٘ٙأهي أتّع كتابت ا توة 

وُكت  في أعقى الصفحة األولى من ً ى الوسنخة بعن  األبينات الشنعرية  وفني ه ايت نا 
عونوان الكتنناب منن غيننر ذكننر اتنع المللننف  وعناد فنني أعقننى الصنفحة الااهيننة ليعيند اتننع الكتنناب 

اتننع مالننك مجموعننة الكتنن  التنني في ننا كتنناب المفينند وهاتننخ ا  وفي ننا:  ومعنني اتننع المللننف  يننع
)كتناب المفيند فني التصنريف تصننريف منن تصنويف الشنيخ اإلمننام األجنل العنالع المفسنر الفاضننل 
جار اهلل العاّلمة فخنر خنوارزم محمنود بنن عمنر الزمخشنري رحمني اهلل(  وفي نا: )منن اعتصنع بناهلِل  

وكاتب ا أبنو محمند عبند اهلل بنن محمند بنن محمند بنن عبند اهلل  كفاى  كتبي مالك ً ى المجموعة 
  تائاًل عوي غفر ذهوبي وتتر عيوبي(.

نننْع بنننالخير الحمنننُد هلِل ربّْ العننناَلمين  »أول الكتننناب:  بسنننع اهلل النننرحمن النننرحيع ربّْ َتمّْ
مة أتتاذ الندهيا والصالُة عقى محمٍَّد وآِلِي أجمعين  تال اإلمام العاّلمة فخر خوارزم جار اهلل العاّل 

 .«أبو ال اتع محمود بن عمر الزمخشري رحمة اهلل عقيي...
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وأّما )الَمسِجد والَم ِق  والَموِسك  والَموِبه  والَمفِرر  والَمْسِ ،  والَمجِزر  »وآخرى: 
عقع. والَمْحِشر  والَمشِرر  والَمْرِرب( فشاّذة  وكان ال ياُس بالفتح؛ أله ا من باِب )يَنْفُعُل( واهللُ أ

َتعَّ ً ا الكتاُب بعون اهلِل وحسِن توفيِ ِي عقى يدي الراجي رحمِة اهلل تعالى عبد اهلل بن محمد بنن 
 «. محمد بن عبد اهلل  بّقري اهلل غايَة رجائي  في ربي  اآلخر توة يالٍث وخمسين وتتمائة

 . تح يق هسبة الكتاب إلى الزمخشري:ٕ
لمصنادر التني ترجمنه لقزمخشنري فني مللفاتني  من الرري  أّن كتاب المفيد لع ت كرى ا
فقع أتف عقنى ًن ا  نأعوي المفيد في التصريف  نوتد أ رقُه هفسي في البحر عن ً ا العووان 

العووان في كت  التراجع   لقزمخشري و  لريرى  وكوُه تند ح  نُه تسنمين منن كتناب المكمنل 
وس  إلى الزمخشري هصِّا ه(  فوجدُت باحَ  الكتاب يٕٚٚفي  رح المفصل لقمظ ري )ت

وي كر أهي ه قني عنن كتناٍب لقزمخشنري اتنمي )المفيند(  وه نل منن ًن ا الكتناب فني يالينة مواضن  
يّبتُّ ننا فنني ًننوامق التح يننق فنني أمنناكن ورود الننوف المو ننول فنني كتنناب المكمننل  لنن ا كاهننه ًنن ى 

فني بنفحة العونوان  الوسبة مما يلكد كون الكتاب من تأليف الزمخشري  فَاًل عّما يّبتني الواتنخ
وهسبتي إلى الزمخشري  وك لك ورد اتع الزمخشري في أكار منن موضن  منن الكتناب ممنا يعنزز 

 هسبتي إلى الزمخشري واهلل أعقع.
 . مو   التح يق:ٖ
هسنننخه أبنننل المخ نننوط  وأيبننننهُّ أرتنننام بنننفحات األبنننل  بوضنننن  النننرتع داخنننل توتننننين  .ٔ

 مع وفتين.

تصننحيف أو تحرينف أو خ نأ  ووضنعه مننا زاد هب نُه عقنى منا اعتننرى هسنخة المخ نوط منن  .ٕ
 عقى الكقمة بين مع وفتين  وأ رُت إلى ذلك في ال امق.

وضعُه ما كان م موًتا في هسخة الكتاب أو ما يست يع بي السيار بنين مع نوفتين  وأ نرت  .ٖ
إلى ذلك في ال امق  أّما إن كان الو ف مكوهًا من كقمة واحدة  فإهوي أ نير إلنى ذلنك فني 

ا بين مع وفتين حرًبا عقى  كل الكتاب. ال امق من  غير حصًر

 اعتمدُت في رتع آي ال كر الحكيع عقى رتع المصحف العاماهي. .ٗ
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وضننعُه عوواهننات لفصننول الزمخشننري ورؤوس الموضننوعات معتمننًدا فنني ًنن ا عقننى المعوننى  .٘
الننن ي يننندل عقيننني موضنننوع الفصنننل  فأضننن  ًننن ى العوواهنننات بنننين توتنننين مع نننوفتين منننن دون 

 ال امق إلى كوه ا زيادة.اإل ارة في 

نا المللنف منن المعجمنات القروينة والكتن  الصنرفية التني  .ٙ ويّ ُه المفردات القروية التي ذكًر
 ُعويه بشرح األلفاظ.

 وضعُه عالمات الترتيع التي ل ا أير كبير في كشف المعاهي وإيَاح ا. .ٚ

 وفق تواعد اإلمالذ الحدياة السائدة.عقى بّوبه بع  األخ اذ اإلمالئية  .ٛ
 واألوزان الصرفية. ا كاألماقةا  زمً ضب ه ما رأيه ضب ي ضروريِّ  .ٜ
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 بور المخ وط

 
 بفحة العووان
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 ال سع الااهي: الوف المح َّق
 بسع اهلل الرحمن الرحيع

 ربّْ َتمّْْع بالخير
معنين  تنال اإلمنام العاّلمنة فخنر الحمُد هلِل ربّْ العاَلمين  والصالُة عقنى محمَّنٍد وآلِنِي أج

 رحمة اهلل عقيي: (٘)خوارزم جار اهلل العاّلمة أتتاذ الدهيا أبو ال اتع محمود بن عمر الزمخشري
 ]أبواب الفعل الااليي المجّرد[

اعقننع أّن الفعننَل عقننى ضننربين: يالينني وربنناعي  فننالااليي يو ِسننُع إلننى مجننّرد وَمزيننٍد فينني  
 نيَفَعنُل  وفَنُعنَل  نيفَعُل  وَفِعنَل  نيَفِعُل  وفَنَعَل  نيَفُعُل  وفَعَل  نأبواب: فَنَعَل  والمجّرُد من الااليّي تتة

نَ   نيوُصنُر(  و)َضنَرَب  نيفِعنُل  هحنو: )َهَصنَر  نيَفُعنُل  وَفِعنَل  ًَ نِرُب(  و)َذ َْ ًَُ (  و)َعِقنَع  نَي  نين 
 َيحِسُ (. نَيكُرُم(  و)َحِسَ   نيَعَقُع(  و)َكُرُم 

يفَعننُل(   يننأتي إّ  وعيوُننُي أو  ُمننُي أحننُد حننروِت الحقننق  وًنني )العننيُن والحنناذ  نو)فَنَعننَل 
 .(ٚ)يأبى( و)رَكَن يرَكُن( ن  إّ  ما  ّ  موي  هحو: )أبى (ٙ)والرين والخاذ وال اذ وال مزة(

ا نو)َفِعَل   .(ٛ)يَنْفِعُل( تقيٌل جدِّ
بننُرَر  وَكبُنننَر  ك)فني األ ننياذ   يفُعنُل( بالَننع إهّمننا يكننون لقخصناِل التنني تكننونُ  نو)فُعنل 
 .(ٜ)وَحُسَن  وتَنُبَح(

َتنِ َع  وَمنِرَ   ك)يفَعنُل( َيكاُنر فيني األعنرا  منن العقنل واألحنزان وأضندادًا   نو)َفِعنَل 
 .(ٓٔ)َأِدَم  وَتِمَر  وَتِوَد(ك)وَحِزَن  وَفِرَح  وَجِ َل  وَأِ َر(  واأللوان 

َبُ، بال ياس  .(ٔٔ)ومصادُر ً ى األبواب   تَُ
 ]باب الفعل الرباعي المجّرد[

 نيُنَدْحِرُج  نفَنْعَققنًة(  هحنو: )َدْحنَرَج  نيُنَفْعِقنُل  نوالمجنّرُد منن الربناعي بناٌب واحند )فَنْعقَنَل 
 َدْحَرجًة(.
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 ]أبواب الفعل الااليي المزيد[
 والمزيُد فيي من الااليّي أربعٌة وعشروَن بابًا  ايوا عشَر مو ا برير اإللحار:

 إخراًجا(. نُيخِرُج  نإفعاً (  هحو: )َأخَرَج  نيُنْفِعُل  ن )َأفْنَعلَ  .ٔ

 َتكريًما(. نُيَكرُّْم  نتَنْفعياًل(  هحو: )َكرََّم  نيُنَفعُّْل  نو)فَنعََّل  .ٕ

 ُمعاَرضًة(. نيُعاِرُ   نُمفاَعَقًة(  هحو: )عاَرَ   نيُفاِعُل  نو)فاَعَل  .ٖ

 ِاتِتدارًا(. ني َتِدُر  نِاتَتَدَر ِاْفِتعاً (  هحو: ) نيَنْفَتِعُل  نو)ِافْنتَنَعَل  .ٗ

َ ِقُ   نِاْهِفعاً (  هحو: )ِاهْنَ َقَ   نيَوَفِعُل  نو)ِاهْنَفَعَل  .٘  ِاْهِ البًا(. نيَنونْ

 ِاْحِمرارًا(. نيْحَمرُّ  نِاْفِعالً (  هحو: )ِاْحَمرَّ  نيَنْفَعلُّ  نو)ِافْنَعلَّ  .ٙ

 ِا  يبابًا(. نَيْش ابُّ  ن (ٕٔ) ابَّ ِاْفعيالً (  هحو: )ِا ْ  نيَنْفعالُّ  نو)ِاْفعالَّ  .ٚ

ًيا(. نيَنتَنزَّكى  نتَنَفعُّاًل(  هحو: )تزَّكى  نيتَنَفعَُّل  نو)تَنَفعََّل  .ٛ  تَنزَكّْ

 .(ٖٔ)َتراُفاًل( نيَتراَفُل  نَتفاُعاًل(  هحو: )تَنَراَفَل  نيَنَتفاَعُل  نو)تَنَفاَعَل  .ٜ

 ِاتِترفارًا(. نَيستَنْرِفُر  نرَفَر ِاتِتْفعاً (  هحو: )ِاْتتَ  نَيسَتفِعُل  نو)ِاتتَنْفَعَل   .ٓٔ

 ِاغديداهًا(. نيَرَدوِدُن  ن (ٗٔ)ِاْفِعيالً (  هحو: )ِاْغَدوَدنَ  نيَنْفَعوِعُل  نو)ِافْنَعوَعَل   .ٔٔ

 ِاْعِقوَّاطًا(. نيَعَقّوُط  ن (٘ٔ)ِاْفِعّواً (  هحو: )ِاْعَقوَّطَ  نيَنْفَعّوُل  نو)ِافْنَعوََّل   .ٕٔ

 أوجي: عقى ياليِة  (ٙٔ)والتي لإللحار
  (ٕٔ)  وتَنْقنَوسَ (ٕٓ)  وَجْ نَورَ (ٜٔ)  وبَنْيَ رَ (ٛٔ)  وَحْوَتلَ (ٚٔ))َدْحَرَج(  هحو: )َ ْمَقلَ ب مقحق  .ٔ

 .(ٖٕ)((ٕٕ)وتَنْقسى

َوكَ (ٕٙ)  وَتَشْيَ نَ (ٕ٘)  وَتَجوَربَ (ٕٗ))تدحَرَج(  هحو: )َتَجْقَب َ ب ومقحق  .ٕ  (.(ٕٚ)  وتَنَرًْ

 (.(ٜٕ)َقْو ى  وِاتْ (ٕٛ))ِاْحَرْهَجَع(  هحو: )ِاتْنَعْوَسسَ ب ومقحق  .ٖ

 :(ٖٓ)ولقمزيد فيي من الرباعي ياليُة أبويةٍ 
 َتَدْحُرًجا(. نيتَدحَرُج  نتَنَفْعُقاًل(  هحو: )َتَدْحَرَج  نيتَنَفْعَقُل  ن)تَنَفْعَقَل  .ٔ
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َقَل  .ٕ  ِاْحرِهجاًما(. نَيْحَرْهِجُع  ن (ٖٔ)ِاْفِعْوالً (  هحو: )ِاْحَرهَجعَ  نيَنْفَعْوِقُل  نو)ِافْنَعونْ

 ِاْتِشْعرارًا(. نيَنْ َشِعرُّ  نِاْفِعاّلً (  هحو: )ِاتَشَعرَّ  نيَنْفَعِقلُّ  نو)ِافْنَعَقلَّ  .ٖ

 ]معرفة األبقي من الزائد في الميزان[
تال الشيخ العاّلمنة فخنر خنوارزم أبنو ال اتنع محمنود بنن عمنر الزمخشنري: اعقَنع أهّ نع 

وتَننَ  فنني م ابقننة أحننِد حننروت جعقننوا الفنناَذ والعننيَن والننالَم ميزاهًننا؛ وكننلُّ حننرٍت مننن حننروت الكقمننة 
)فعننل( ف ننو أبننٌل  ومننا ارتَفننَ  فنني م ابقتِننِي ف ننو زائنند  فحننروت )َضننَرَب( كقُّ ننا أبننقّية؛ ألّن الَنناد 
والننراذ والبنناذ فنني م ابقننة الفنناذ والعننين والننالم فنني )فَنَعننَل(. وكنن لك )َدحننرَج(؛ ألّن وزهنني )فَنْعقَننَل(  

العين  والراُذ في م ابقِة الالِم األولى  والجيُع في م ابقِة  الداُل في م ابقِة الفاذ  والحاُذ في م ابقةِ 
 .(ٕٖ)الالِم الااهية

وال مزُة في )أكرَم( زائدة؛ ألّن وزهي )أفَعنَل(  فقيسنه ال منزُة فني م ابقنة الفناذ  وكن لك 
ف فنني ألننف )فاَعننَل(  وتنناذ )ِافْنتَنَعننَل(  وهننون )اهَفَعننَل(  والسننين والتنناذ فنني )اتننتْفَعَل(  والتنناذ واأللنن

 )َتفاَعَل(  كقُّ ا زائد عقى ً ا ال ياس.
 (ٖٖ)واْعقَنْع أّن وزن )َ ندَّ( )فَنَعنَل(؛ ألّن أبنَقُي )َ نَدَد(  ووزُن )َيُشندُّ( )يَنْفُعنُل(؛ ألّن أبنَقيُ 

( )يَنْفِعننُل(؛ ألّن أبننَقُي )يَنْفننِرُر(ٔ)َيشننُدُد(  ] ( )فَنَعننَل(؛ ألّن أبننَقُي )فَنننَرَر(  ووزُن )يَِفننرُّ   [ ووزُن )فَنننرَّ
ووزُن )تننال( )فَنَعننَل(؛ ألّن أبننَقُي )تَنننَوَل(  وكنن لك )بنناَع( أبننُقُي )بَنيَننَ ( عقننى وزِن )فَنَعننَل(  و)يَِبْيننُ ( 

عقنى  (ٖٗ))يَنْفِعُل(؛ ألّن أبَقي )يَنْبِيُ (  و)َرَمى( )فَنَعَل(؛ ألّن أبَقُي )َرَمَي(  و)يَنْرمي( )يَنْفِعُل(  وِتسْ 
 ً ا.

 فصل: ]الفعل المتعدي والفعل الالزم[
اعقنننع أّن الفعنننَل متعننند  وغينننُر متعننند   فالمتعننندي: منننا تعنننّدى الفاعنننَل إلنننى غينننرِِى  ك ولِنننَك: 
)ضنننربُتُي  وتَنَتقتُنننُي(  أ  تنننرى أّن )الَنننْرَب(   يُنَتصنننوَُّر إّ  أْن ُيحِديَنننُي ُمْحنننِدٌث فننني آخنننر  وكننن لك 

 )ال ْتل(.
ك ولِنَك: )تَعنَد  وتناَم(  وغيُر المتعدي: ما اتتصَر عقى الفاعنل  فقنع يتجناوز إلنى غينرِى   

أ  َترى أّن ُمْحنِدَث ال يناِم والُ عنود   ُيْحنِدُث فعقَنُي فني آخنري وممنا يوضنُحُي أهّنَك ت نول: )ضنربُتُي 
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وتتقُتُي(  و  ت ول: )ُتمُتُي و  تَعدتُُي(  فإذا تقَه: )أتمُتُي وأتعْدتُُي( جاز؛ ألهّي بنار متعنديًا؛ ألهّنَك 
 وُتعوًدا.أحديَه في آَخَر تياًما 

 فصل: ]مَاعف الااليي ومَاعف الرباعي[
مَننناعف الااليننني: منننا كنننان عيوُنننُي و ُمنننُي منننن جنننوٍس واحنننٍد  وح ُّننني أن يننندَغَع األول فننني 

. واإلدغنام: أْن ُيسنّكن األول ويُندرَج فني الاناهي  ك ولونا: )َمندَّ  وَ ندَّ(  وأبنُقُي: )َ نَدَد  (ٖ٘)الااهي
وُأدرِجه الدال في الااهية  ويسمى األول مدَغًما  والااهي مندغًما  وَمَدَد(  فُأتِكوه الداُل األولى

فيي  و  يكون الُمدَغُع إ  تاكًوا  والمدَغُع فيي   يكون إ  متحرًّكا  و  يُفَصُل بيو ما بحركٍة و  
 ذلك.بحرت إ  إذا زاَل اإلدغام  ك ولوا: )َرَدْدَت  واُْرُدِد ال وَم  وَرديد  وَ ديد(  وما أ بي 

ومَنناَعُف الربنناعي: مننا كننان فنناُؤُى و ُمننُي األولننى مننن جننوٍس واحنند  وعيوُننُي و ُمننُي الااهيننُة  
   ك ولوا: )َبْقَصَل( )فَنْعَقَل(  فالفاذ والالم األولى باد  والعين والالم الااهية  م.(ٖٙ)ك لك

 فصل: ]الفعل المعتل[
حننروت المننّد والقننين  وحننروت المننّد  المعتننلُّ: مننا كننان فنناُؤُى أو عيوُننُي أو  ُمننُي حرفًننا مننن

  وكنلُّ ألِنٍف كاهنه فني م ابقنِة (ٖٚ)والقين الواو والياُذ واأللف  وذلك هحو: )َوَعَد  وتناَل  وَمَنى(
عيٍن أو  ٍم فإهّ ا مو قبة عن واٍو أو ياذ  فاأللف في )تاَل( أبُق ا واو؛ ألهّنَك ت نول فني مصندرى: 

)بنناَع( أبننُق ا الينناذ؛ ألهّننك ت ننول فنني مصنندرى: )البَنْينن (   )الَ ننْول(  وفنني مَننارعي: )ي ننوُل(  وألننفُ 
ومَننارُعُي: )يَبيننُ (  وكنن لك )ًنناَب( أِلُفننُي مو قبننة عننن الينناذ؛ ألّن مصنندرى )ال يبننة(  و)خنناَت( أِلُفننُي 
مو قبة عن الواو؛ ألّن مصدرى )الخوت(  و)رمى( أِلُفُي مو قبة عن الواو؛ ألّهك ت ول في مصدرى: 

 َارعي: )َيدعو(.)الدعوة(  وفي م
 فصل: ]ال مزة وتريُّراتُ ا في الكقمة[

ال مزُة حرٌت بحيٌح كالعين والحاذ  إّ  أهّي ُيسَتاَ ُل فيَخفَُّف بال ق  والح ت. فماناُل 
ال قنن  تننوُل ع فنني )ِذئْنن (: )ِذيْنن (  وفنني )لُننْلم(: )لُننْوم(  وفنني )رَْأس(: )رَاس(. ومانناُل الحنن ت 

   ول  ا تالوا في األمر موي: )َتْل( في موض  )ِاْتأْل(.توُلُ ع في )يسأل(: )َيَسل(
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ومتى اجتمعه ًمزتاِن وكاهه األولى مفتوحة والااهية تاكوة تُقبه الااهية أِلًفا  ك ول ع: 
يأِتُر(:  ن)آَدم(  واألبل )أَْأَدم(  وإذا كاهه مكسورة تُِقبه الااهيُة ياًذ ك وِلَك في األمر من )أَتَر 

 نإذا كاهنننه مَنننمومة تُقبنننه الااهينننُة واًوا  ك ولنننك فننني األمنننر منننن )أيَننننَر الحنننديَر   و (ٖٛ))ِاْيِسنننر(
 : )ُاْويُنْر(  واألبل: )ُاْؤيُر(.(ٜٖ)يَأيُنُر(

وأّما )ُكْل  وُخنْ   وُمنْر( فني األمنِر منن )أَكنَل  وَأَمنَر  وأَخنَ (  فشناّذة  وال يناس: )ُاؤُْكنل  
 .(ٓٗ)وُاْؤُخ   وُاْؤُمر(

 ذ المتصقة باألفعال[]أتسام األفعال واألتما
. (ٔٗ)األفعننال خمسننُة أضننرب: الماضنني  والمَننارع  وأمننر المخاطنن   وفعننال التعجنن 

واألتننننماذ المتصننننقة باألفعننننال خمسننننُة أضننننرب: المصنننندر  اتننننع الفاعننننل  اتننننع المفعننننول  اتننننع 
 .(ٕٗ)التفَيل  اتع الفعل

 األفعال
 ]أوً : الفعل الماضي وتصريفي[

  ك ولننك: )َضننَرَب  (ٖٗ)ُوِجننَد فنني الزمننان الماضنني الماضنني: ًننو النن ي ينندلُّ عقننى معوًننى
 وتَنَتَل(  وًو عقى ضربيِن: مبوّي لقفاعل  ومبوّي لقمفعول.

 ]الماضي المبوي لقفاعل[
)فَنَعنننَل  وَأفْنَعنننَل  وفَنعَّنننَل  وفَاَعنننَل  وتَنَفعَّنننَل  ك فنننالمبوي لقفاعنننل: منننا كنننان أولُنننُي مفتوًحنننا  

)الْنَتَمَس(  التناذ أّوُل متحنرٍك ك [ أوُل متحّرٍك موي مفتوًحنا ٕكان ]  وتَنَفاَعَل  وفَنْعَقَل  وتَنَفْعَقَل(. أو
موننني  و)اهْنَفَعنننَل(  أوُل متحنننّرٍك موننني الفننناذ  و)اتنننتَنْفَعَل  وافْنَعنننلَّ  وافْنَعقَنننلَّ  وافْنَعوَعنننَل(  و  تُعَتبَننننُر 

 األِلفات في األوائل  فإهّ ا زائدة تابُه في ا بتداذ وتس ُ، في الدرج.
 مبوي لقمفعول[]الماضي ال

وتُنُفعّْنننَل    )ُفِعنننَل  وُأْفِعنننَل  وفُنعّْنننَل  وفُنْوِعنننلَ ك والمبونننيُّ لقمفعنننول: منننا كنننان أولُنننُي مَنننموًما 
وتُنُفوِعننَل  وفُنْعِقننَل  وتُنُفْعِقننَل(  أو كننان أوُل حننرٍت متحننّرٍك مونني مَننموًما  هحننو: )اُفُتِعننَل  واُهْنُفِعننَل  

 وًمزة الوبل تتب  ً ا المَموم في الَمة.واُفْنُعلَّ  وُاتتُنْفِعَل  واُفْنُعوِعَل(  
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 . الصحيح: َضرَب ًو  َضَربا  َضَربوا. َضَربْه ًي  َضَربَتا  َضَرْبَن.ٔ

 َضرْبَه  َضربْنُتما  َضربْنُتع. َضربِه  َضربُتما  َضَربْنُتنَّ.
 َضرْبُه  َضربْوا. وك لك جميُ  األفعال الصحيحة.

 . المَاعف: فَنرَّ  فَنرَّا  فَنّروا. فَنرَّْت  فَنرَّتا  فَنَرْرَن.ٕ
 فَنَرْرَت  فَنَرْرُتما  فَنَرْرُتع. فَنَرْرِت  فَنَرْرُتما  فَنَرْرُتّن.

 فَنَرْرُت  فَنَرْرها. 
(؛ ألّن أبننَقُي )أحبَننَ (  ك وكنن لك كننلُّ مَنناعف كاهننه عيوُننُي فنني ت نندير الفتحننة  )أَحنن َّ

(.(ٗٗ)  وَتصامَّ و)حاجَّ  واْحَت َّ  واهَ  َّ  (  ومال: )اْحَمرَّ  واْحمارَّ  واْتَشَعرَّ    واْتَتَ  َّ
وأّما ما كاهه عيُوُي في ت دير الكسرة ك وِلَك: )َظلَّ(  أبُقُي )ظَِقنَل(  فإهّنَك َتكِسنُر عيوَنُي 

مننا  وظَِقْقننُتع  إذا َفَكْكنَه التَننعيف  ك ولِننَك: )ظَِقْقننَن(  ويُ ننال: )ظَْقننَن  وِظْقننَن(  و)ظَِقْقننَه  وظَِقْقتُ 
وظَِقْقننُتنَّ(  و)ظَِقْقننُه  وظَِقْقوننا(  ويُ ننال: )ظَْقننَه  ظَْقُتمننا  ظَْقننُتع  ظَْقننِه  ظَْقُتمننا  ظَْقننُتّن(  )ظَْقننَه  

 .(٘ٗ)ظَْقوا(  ويجوُز كسُر الظاذ
 أّما مَّعف )فَنعََّل وتَنَفعََّل( فجاٍر َمجرى الصحيح.

 . المعتل[ٖ]
 عوا. باعْه  باَعتا  ِبْعَن.أ. المعتل العين: باَع  باعا  با

 ِبْعَه  ِبعُتما  ِبْعُتع. ِبْعِه  بعُتما  ِبْعُتنَّ.
 ِبْعُه  ِبْعوا.

وكنن لك كننلُّ مننا اعتننّل عيوُنني إ  أهّنني يجنن  أن توظننر إلننى العننين فنني الاالينني المجننّرد  فننإْن  
ْبنُه(  ]وإْن ك  (ٙٗ)اهنه واًوا ك ولنك:[كاهه ياًذ فاكِسر ما تبَق ا إذا َحَ فَت ا  ك وِلَك: )ِبْعُه  وًِ

)تاَل  وطاَل( فاضمع ما تبق ا ف ل: )تُنْقُه  وطُْقُه(. فإْن كان من باب )َفِعنَل( ك ولِنَك: )َخناَت( 
 .(ٚٗ)فاكِسْرُى ف قه: )ِخْفُه  وهِْمُه(  كما يُفَعُل ببوات الياذ
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 .(ٛٗ))أَعْدُت  واْختَنْرُت  واهْنَ ْدُت  واْتَتَجْبُه(ك وافتحي في جمي  ذوات الزوائد 
 والمعتلُّ العيِن من )فاَعَل  وتَنَفاَعَل  وتَنَفعََّل( كالصحيح.

 ب. المعتلُّ الالم: َرمى  َرَميا  َرَمْوا. َرَمْه  َرَمَتا  َرَمْيَن.

 َرمْيَه  َرميُتما  َرميُتع. َرميِه  َرميُتما  َرَمْيُتنَّ.
 َرَميُه  َرَمْيوا. 

)تنن ى  وهمنى  وتننعى(  وماقُننُي ك المجننرد وكن لك كننلُّ فعنٍل مننن بوننات اليناذ فنني الااليني 
)أدهنننى  ورَبّنننى  وحنننابى  واجَتبنننى  واْه َنننى  وارَعنننوى  وتَنننأّبى  ك ذوات الزوائننند  والرباعيّنننُة كقُّ نننا 

 وَتصابى  وَتقسى(.
 وأّما )فَنَعَل( من بوات الواو فإّهك ت وُل فيي: َدعا  َدَعَوا  َدَعْوا. َدَعْه  َدَعتا  َدَعْوَن.

 ُتما  َدَعْوُتع. دَعوِت  َدَعوُتما  َدعوُتنَّ.َدَعوَت  َدعوْ 
 َدَعْوُت  َدَعوها.

 . َتُرَوْت  َتُرَوتا  َتُرْوَن.(ٜٗ)وت ول في )فَنُعَل( موي: َتُرَو  َتُرَوا  َتُروا
 َتُرْوَت  َتُروُتما  َتُرْوُتع. َتُرْوِت  َتُروُتما  َتُروُتنَّ.

 َتُرْوُت  َتُرْوها.
 َي  َرِضَيا  َرُضوا. َرِضَيْه  َرِضَيتا  َرِضْيَن.وت وُل في )َفِعَل(: َرضِ 

 َرِضْيَه  َرِضْيُتما  َرِضْيُتع. َرِضْيِه  َرِضْيُتما  َرِضْيُتنَّ.
 َرِضْيُه  َرِضْيوا.

في باِب )فَنُعَل(: )َتُرْوا  وَرُضْوا( بَعّْ ما تبَل واِو الَمير   (ٓ٘)وت ول في ً ا الباب و
َمْوا  وَدَعْوا( بالفتح  هوظنُر إلنى عنين الفعنِل  فنإْن كاهنه مفتوحنًة تركَت نا وفي باِب )َرمى  وَدعا(: )رَ 

عقى الفتحِة عود إلحاِر واو الَمير  وإْن كاهنه مكسنورًة أو مَنمومة َضنَمْمَت ا عوند إلحناِر واِو 
 .(ٔ٘)الَمير
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 ْه  ُضرِبَتا  ُضرِْبَن.. الصحيح: ُضِرَب  ُضرِبا  ُضرِبوا. ُضرِبَ ٔ

 ُضرِْبَه  ُضرِبْنُتما  ُضرِبْنُتع. ُضرِْبِه  ُضرِبْنُتما  ُضرِبْنُتنَّ.
 [ُٗضرِْبُه  ُضرِبْوا. ]

)ُأْكننننرَِم  وُأدَّْب  وُحْوِتننننَ   واهْنُتِخننننَ   وتُنُفعّْننننَل  ك وكنننن لك األفعننننال الصننننحيحة كق ننننا 
 وُدْحِرَج(.  (ٕ٘)وُتُ وِكَر  واْتُتْكِتَ   واْعُصوِبَ  في ً ا المكان

تا  ُ ِدْدَن.ٕ  . المَاعف: ُ دَّ  ُ دَّا  ُ دُّوا. ُ دَّْت  ُ دَّ
 ُ ِدْدَت  ُ ِدْدُتما  ُ ِدْدُتع. ُ ِدْدِت  ُ ِدْدُتما  ُ ِدْدُتنَّ.

 ُ ِدْدُت  ُ ِدْدها.
(. وأّمنن َد  واْخننُتفَّ  واْهُصنن َّ إلينني  وُتُشننحَّْح عقننى كنن ا  واْتننُتِح َّ ا وكنن لك )ُأِحنن َّ  وُحنندّْ

َد( فجاٍر َمجرى الصحيح.(ٖ٘))رُبّْ َ     وتُنُ دّْ
 . المعتل[ٖ]

 أ. المعتل الفاذ: ُوِعَد  ُوِعدا  ُوِعدوا. ُوِعَدْت  ُوِعَدتا  ُوِعْدَن.
 ُوِعْدَت  ُوِعْدُتما  ُوِعْدُتع. ُوِعْدِت  ُوِعْدُتما  ُوِعْدُتنَّ.

 ُوِعْدُت  ُوِعْدها.
َد  وأَيْنَ َظ(  وأبُل )ُأْوِتَظ( )أُْيِ نَظ(  فُ ِقبنه اليناُذ واًوا وك لك )ُأوِعَد  وُأْوِتَظ( ِمن )َأوعَ 

. و)ُوتنّْنَر  وُوعّْننَد  (ٗ٘)لسنكوه ا وضنّمة منا تبق نا  وكنن لك كنلُّ يناٍذ تنكوه بعنَد ضننّمة ف ن ا تياُتن ا
 وتُنُوزَّْع  وتُنيُن َّْن  وتُنُوْوِبَف  واْتتُنْوًَِ   واْتتُنْوِتَن(.

   ِعْيبوا. ِعْيَبْه  ِعْيَبتا  ِعْبَن.ب. المعتل العين: ِعْيَ   ِعْيبا
 ِعْبَه  ِعْبُتما  ِعْبُتع. ِعْبِه  ِعْبُتما  ِعْبُتنَّ.

 ِعْبُه  ِعْبوا.
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: )ِتْينننَل  (ٙ٘)  وإْن ِ ننن َه كسنننْرَتُي كسنننرًة خالصنننة  وكننن لك(٘٘)وإْن ِ ننن َه أ نننَمْمَتُي ضنننّمة
ننَر  واْهِ ْيننَد لنني  وُأِعْيننَد  وُزوَّْد  وأُيّْنن َد  وُجننْوِرَب  وبُنْويِننَ   وُتُخننوَّْن  وُتُشننوَّْر فنني األمننر  وِخْيننَف  واْخِتينْ

 وُتُخْوِيَر في الحظ  واْتُتِجْيَ (.
 جن. المعتلُّ الالم: رُِمَي  رُِمَيا  رُُمْوا. رُِمَيْه  رُِمَيتا  رُِمْيَن.
 رُِمْيَه  رُِمْيُتما  رُِمْيُتع. رُِمْيِه  رُِميُتما  رُِمْيُتنَّ.

 ا.رُِمْيُه  رُِمْيو
)ُأْرِمننَي  ورُبّْننَي  وُحننْوِبَي  واْجُتبِننَي  واهْناُوِننَي عونني  وتُنُق ّْننَي  وتُنُ وِضننَي  واْتننتُنْ ِدَي  وكنن لك 
 وتُنْقِسَي  واْرُعِوَي(.

 فصل: ]ياهًيا: الفعل المَارع وتصريفي[
المَارع: ما دخقْه عقى أوِلِي إحدى الزوائد األرب   وًي الياُذ والتاُذ وال منزُة والونون   

ولِننَك: )يَنْفَعننُل  وتَنْفَعننُل أهننَه وًننَي  وَأفْنَعننُل أهننا  وهَنْفَعننُل هحننُن(  وًنن ا الفعننل لقحننال وا تننت بال  ك 
ك ولننك: )هفَعننُل اآلَن(  ويسننّمى حنناً  وحاضننًرا  و)هَنْفَعننُل غننًدا(  ويسننّمى مسننت باًل  فننإذا أدخقننَه 

 بال.السين أو )توت( ف قَه: )توفعُل  أو توَت هفعُل(  اختّف بزمان ا تت 
ولي يالية أحوال: يكون مرفوًعا  ك ولك: )ًو يَِرُب(  وموصوبًا ك ولك: )لن يَرَب(  

 ومجزوًما ك ولك: )لع يَرْب(.
وعوامل الوص : )أْن  ولن  وكي  وإذْن(. وعوامنل الجنزم: )لنع  وَلّمنا بمعونى لنع  وإْن  

ِرْب(  و  في الو ي ك ولك: )  يَرْبيُ  َْ  ( (.و م األمر ك وِلَك: )لَِي
عقننى ضننربين: مبوننّي لقفاعننل  ومبوننّي لقمفعننول  فننالمبوي لقفاعننل: مننا كننان أولُننُي  (ٚ٘)وًننو

مفتوًحننا إ ّ فنني أربعننة أبننواب  وًنني: )يُفاِعننُل  ويُنْفِعننُل  ويُنَفعّْننُل  ويُنَفْعِقننُل(  فننإّن أوائَق ننا مَننمومة  
فني )يُفاِعنُل(  والعنين وعالمُة بواذ ًن ى األربعنة لقفاعنل كنون الحنرت الرابن  مكسنورًا  وًني العنين 

الااهية في )يُنَفعّْنُل(  والنالم األولنى فني )يُنَفْعِقنُل(  والعنين فني )يُنْفِعنُل(  وًني فني ت ندير رابعنة؛ ألّن 
 .(ٛ٘)األبل )يُنَلْفِعُل(
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والمبوي لقمفعول: ما كان أّوُلي مَنموًما  وضنّمُة األول عالمنُة ذلنك فني جمين  األبنواب 
 .(ٜ٘)عالمت ا كون الحرت الراب  مفتوًحاإ  في األبواب األربعة؛ فإّن 

 المبوي لقفاعل وإلحار الَمائر بي
رِْبَن. ٔ رباِن  يََ ِرُب  تََ رِبون. تََ رِباِن  يََ ِرُب  يََ  . الصحيح: ت ول في حالة الرف : يََ

رِْبَن.  رِبيَن  تَربان  تََ ربون. تََ رِباِن  تََ ِرُب  تََ  تََ
ِرُب. َْ  أضِرُب  َه

َ نننننزُِم  ويسنننننَتفِتُح  وَيْحنننننَدوِدُب  ويُنننننَدْحِرُج  وكننننن لك )ُيكنننننرُِم  و  ُيَحنننننرُّْم  وُيخاِطنننننُ   ويَنونْ
 وت وُل في مَارع )تَنَفعََّل(: يَنَت قَُّد  يَنَت قَّداِن  يَت قَّدون. تت قَُّد  تت قَّداِن  يت قَّْدَن.  ويَنَتَبْختَنُر(.

 َن.تت قَُّد  تت قَّداِن  تت ّقدوَن. تت قَّديَن  تت قَّداِن  تت ّقدْ 
 أت قَُّد  هت قَُّد.

وإْن   َه ح فَه التاذ الااهية ف قنَه: )تَنَ قَّنُد  وتَنَ قَّنداِن  وتَنَ قَّندوَن. وتَنَ قَّنديَن  ت قَّنداِن  
ننننا فنننني مَننننارع )َتفاَعننننَل  وتَنَفْعقَننننَل(  وإْن  نننن َه تقننننَه: )تَباعننننُد  (ٓٙ)ت قَّننننْدَن( ًَ . وتجننننوز ًنننن ى أي
 .(ٔٙ)وتَنَبختَنُر(

[ إ  هننون ضننمير جماعننة الملهننر فإه ننا ٘جننزم الووهننات ]وتسنن ُ، فنني حننال الوصنن  وال
ننربا(  و)لننن يَننربوا  ولننع يَننربوا(  و)لننن يَننرْبَن  ولننع  يابتننٌة أبننًدا  ت ننول: )لننن يَننرِبا  ولننع يََ

رْبَن(. ًُنَّ يََ  يَرْبَن( كما ت ول: )
 . المَاعف: َيِدبُّ  َيدبّاِن  يدبّون. تدبُّ  تدبّاِن  َيْدبِْبَن.ٕ

   تِدبّوَن. تدبّيَن  تدبّاِن  تدبْبَن.َتدبُّ  تدبّانِ 
.  أِدبُّ  َهِدبُّ

وكننننن لك: )يُشننننندُّ  ويعننننن ُّ  وُيِحننننن ُّ  وُيَحبّْنننننُ   وُيحنننننادُّ  وَيحنننننَت ُّ  ويوكننننن ُّ  ويتصنننننامُّ  
.)  ويستح ُّ
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وإذا أدخقَه الجنازم عقنى فعنل الواحند منن المكسنور العنين أو المفتنوح العنين ك ولنك: 
(  فَقَك فيي يالية م اً : )لع يدبَّ  ولع يدبّْ  ولع )يِدبُّ  وُيِح ُّ  وُيَحادُّ    ويسَتِح ُّ  ويَنَع ُّ

  و)لع ُيِح َّ  ولع ُيِحن ّْ  ولنع ُيْحبِنْ (  و)لنع ُيحنادَّ  ولنع ُيحنادّْ  ولنع ُيحناِدْد(  و)لنع (ٕٙ)َيدِبْ (
ََنْ (. وكن لك الحكنع فني كنلّْ منا فني آخنرِِى حرفناِن منن جن وٍس واحنٍد يَع َّ  ولع يَنَعن ّْ  ولنع يَنْع

 ي شِعرُّ  ولع ي َشْعِرْر(.ك)ُأدغَع أوُل ما في الااهي 
وأّمننا إذا كننان العننين مَننموًما ك ولِننَك: )َيُشنندُّ  ويَُمنندُّ(  فقَننَك فينني أربعننُة منن اً : الَننع 

 .(ٖٙ)والفتح والكسر وفك اإلدغام  ت ول: )لع َيُشّد  ولع َيْشُدْد(
 مجرى الصحيح.  ويَتحبَُّ ( فجارياِن (ٗٙ)وأّما )يُنَربّْ ُ 

 . المعتل: ٖ
 ]أ. الماال[: يَِاُ   يَِاباِن  يَِاُبوَن. تَِاُ   تَِاباِن  يَِاْبَن.
 تَِاُ   تَِاباِن  تَِابوَن. تَِاِبيَن  تَِاباِن  تَِاْبَن.

 أِيُ   هَِاُ .
يَنْفِعننُل(  نبنناَبْي )فَنَعننَل  (٘ٙ)وكنن لك )هَننِرُث( ُتحنن ت الننواو مننن كننلّْ مننا اهكسننرت عيوُننُي فنني

 يَنْفِعُل(.  نَفِعَل و)
 نيَنْفَعنُل(  واألبنُل فيني )فَنَعنَل  نوأّمنا فني ت ندير ا هكسنار فموني منا وتن  فني بناب )فَنَعنَل 

نُ   ويَِ نُ   ويَِ نُ (  وموني منا وتن  فني بناب )َفِعنَل ك يَنْفِعنُل(  َِ ََنُ   ويَنَ نُ (  أبنُقُي: )َي  ن)يَنَ نُ   وَي
  ومنا عندا ذلنك (ٙٙ))َي َُأ  وَيَسُ (  واألبُل: )َيِ ُئ  وَيِسُ ( كيَنْفِعُل(  نيَنْفَعُل(  واألبُل فيي )َفِعَل 

  وكنن لك )يَنْوُضنننُل  ويَنننْوُتُح(  وكننلُّ منننا (ٚٙ)  يجننوز حنن ُت النننواو مونني ك ولِننَك: )يَنْوَجنننُل  ويَنْوَجننُ (
 .(ٓٚ)إذا اهفتحْه ]فتَحًة أبقّيًة[ (ٜٙ)  و(ٛٙ)اهَّمْه عيُويُ 

ُي  ويَِقُي(  ف منا لرتناِن مختقفتنان  َمنن تنال )يَنْولَنُي( جعقني يَنْولَ  نوأّما توُل ع: )َوِلَ ِه المرأُة 
 .(ٔٚ)يَنْفَعُل( من غير ت دير الكسرة نمن باب )َفِعَل 

ُي  ويُنَيسُّْر  ويُواِفُق  ويتَِّ  ُ    ويتوكَّل  ويتنواتر  (ٕٚ)وأّما )يُنْوِعُد( فأبُقُي: )يَُأْوِعُد(. و)يُنَوجّْ
 ويستوج ( فجاريٌة َمجرى الصحيح.
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 .(ٖٚ)جوت: يبيُ   يَبيعاِن  يبيعوَن. ]تَبيُ   تَبيعاِن  يَِبْعَن[ب. األ
 تَبيُ   تَبيعاِن  تَبيعوَن. تَبيعيَن  تَبيعاِن  تَِبْعَن.

 أبيُ   هَبيُ .
وكن لك ت ننول: )يَونناُم  وَي ننوُل  وُيجيننُ   وَيختنناُر  ويو نناُل  ويسننتجيُ (. وُتحنن ُت الننواُو 

ر  فت ول: )يَِبْعَن  ويَنُ ْقَن  وَي ُْقَن  ويَنَوْمَن  وُيِجْبَن  وَيْختَنْرَن  والياُذ واأللُف في فعل جماعة المله
َ نننْدَن  وَيْسنننَتِجْبَن(؛ فنننإذا أدخقنننَه الجنننازم أتننن  َه العنننين منننن فعنننل الواحننند المننن كر والرائننن   ويَنونْ

كن لك: الملهر وجماعة المتكقع وواحدى  ك ولَك: )لع يَنُ نْل  ولنع َأتُنْل  ولنع هَنُ نْل  ولنع تَنُ نْل(  و 
ا ك ولك: )لع ي و   ولع ي ولوا  ولع ت و   ولع  (ٗٚ))لع ُيِجْ   ولع َيْختَنْر(  وكاهه يابتة في غيًر

 ت ولوا  ولع ت ولي  ولع يختارا  ولع يستجيبا  ولع تختاري  ولع تستجيبي(.
 جن. الواتف: يرمي  يرِمياِن  يرموَن. ترمي  ترمياِن  يرميَن.

 ميَن  ترمياِن  ترميَن.ترمي  ترمياِن  ترموَن. تر 
 َأرمي  هَرمي.

جعقَه لفظ جماعة اإلهاث في الخ اب كقفظ الواحد  وكن لك حكنُع كنلّْ منا كنان تبنل 
)يُ ننندي  ويُنَربّننني  ويُوننناجي  ويَنْرَتجننني  ويَنْوبنننري  وَيْسنننَتعدي  ويرَعنننوي  ويَنْعنننَرْوِري  ك يائننني مكسنننورًا 
 ويُ ْقِسي(. 

 َن. تعرى  َتعَرياِن  يَنْعَريَن.وت ول: يَنْعَرى  يَنْعَرياِن  يَنْعَرو 
 تَنْعرى  تَنْعَرياِن  تَنْعَرْوَن. تَنْعَرْيَن  تَنْعَرياِن  تَنْعَرْيَن.

 َأْعرى  هَنْعرى.
نننا بنننين لفنننظ الواحننندة والجمننن   وكننن لك )يَرضنننى  ويْعونننى(  وًننن ا حكنننُع  ًَ فيسنننتوي أي

 (.(٘ٚ))يتَمّ ى  ويَنَتصابى  ويَنتَنَ ْقسى
 . َتدعو  َتدُعواِن  َيدعوَن.وت ول: َيدعو  َيدُعواِن  َيْدعونَ 

 َتدعو  َتدُعواِن  َتدعون. َتدعيَن  َتدُعواِن  َتْدعوَن.
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 .(ٙٚ)أدعو  هدعو
[ جماعنة الملهنر فني الخ ناب والريبنة ٙفيستوي بين لفظ جماعة الم كر وبين لفظ ]

 )َيْسُرو  ويَنْومو(. ك جميًعا  وك لك ُكلُّ )يَنْفُعُل( 
والياذ وتركَه األلَف عقى حال ا ك ولِنَك: )لنن يرِمنَي   إذا أدخقَه الواب  هصبَه الواوَ 

ولننن يننْدُعَو  ولننن َيخشننى(  وإذا أدخقننَه الجننازَم أتنن  َت ا كقَّ ننا  ت ننول: )لننع يننْرِم  ولننع يَننْدُع  ولننع 
 َيْخَق(  وُيْسِ ُ، الوابُ  والجازُم جميَ  الووهات إ  هون جماعة الملهر كما في الصحيح.

 مفعول وكيفية إلحار الَمائر بيباب المَارع المبوي لق
َرْبَن.ٔ َرباِن  يَُ َرُب  تَُ َربون. تَُ َرباِن  يَُ َرُب  يَُ  . الصحيح: يَُ

َرْبَن. رباِن  تَُ َربيَن  تَُ َربوَن. تَُ َرباِن  تَُ َرُب  تَُ  تَُ
َرُب.  ُأضَرُب  هَُ

ًَُ (  و  يج وُز حن ُت التناِذ الااهينة وك لك )ُيكَرُم  وُيَحدَُّب  وُيحاَرُب  ويُنَت َقَُّ   ويُنَتوا
ًَُ ( كما جاز في المبوي لقفاعل.  من )تُنَت َقَُّ   وتُنَتوا

 . المَاعف: ُيَشدُّ  ُيَشّداِن  ُيَشّدوَن. ُتَشدُّ  ُتَشّداِن  ُيْشَدْدَن.ٕ
 ُتَشدُّ  ُتَشّداِن  ُتَشّدون. ُتَشّديَن  ُتَشّدان  ُتْشَدْدَن.

 ُأَ دُّ  ُهَشدُّ.
(  ولفُظ ً ا كقفظ المبوي لقفاعل    فرَر بيو ما إ  فني فعنِل وك لك )ُيَح ُّ  وُيحَ  ابُّ

.) َ رُّ  وُيسَتَح ُّ  جماعة الملهر  فإّهك ت ول ًاًوا: )ُيَحابَنْبَن(  وَيعَّ )ُيحابِْبَن(  و)يَُ
وإذا أدخقننَه الجننازَم جننازت كننل المنن اً  الااليننة ك ولِننَك: )لننع ُيَشنندَّ  ولَننع ُيَشنندّْ  ولننع 

 ُيسَتَح َّ  ولع ُيسَتَح ّْ  ولع ُيسَتْحَبْ   ولع ُيحابَّ  ولع ُيحابّْ  ولع ُيحاَبْ (. ُيْشَدْد  ولع
   ويُنَتَجسَُّس( فجارياِن َمجرى الصحيح.(ٚٚ)وأّما )يُنَربَّ ُ 
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 . المعتل[ٖ]
 أ. المعتل الفاذ: يُوَعُد  يُوَعداِن  يُوَعدوَن. ُتوَعُد  ُتوَعداِن  يُوَعْدَن.

 ُتوَعدوَن. ُتوَعديَن  ُتوَعداِن  ُتوَعْدَن. ُتوَعُد  ُتوَعداِن 
 ُأوَعُد  هُوَعُد.

 وك لك )يُوَجُ   ويُنْوَرُث(  وما ب ي فحكمي حكع الصحيح.
 ب. المعتل العين: يُعاُب  يُعاباِن  يُعابوَن. تُعاُب  تُعاباِن  يُنَعْبَن.

 تُعاُب  تُعاباِن  تُعابوَن. تُعابِْيَن  تُعاباِن  تُنَعْبَن.
   هُعاُب.ُأعابُ 

وكنن لك )ُيجنناُب  وُيختنناُر  وُيسننَتجاُب(. وإذا أدخقننَه الجننازم حنن فَه مننا حنن فَه مننن 
 )يَواُم  وَيختاُر( وأيَبهَّ ما أيَبهَّ َيعَّ.

 وأّما )يُنتَنوَُّج  وُيجاَوُب  ويُنتَنَعوَُّد  ويُنَتداَوُل( فجاريٌة َمجرى الصحيح.
 .(ٛٚ). ]تُرَمى  تُرَمياِن  يُنْرمْيَن[جن. المعتل الالم: يُرَمى  يُنْرَمَياِن  يُنْرَمونَ 

 تُرمى  تُرَمياِن  تُرَموَن. تُرَمْيَن  تُرَمياِن  تُنْرَمْيَن.
 ُأرمى  هُرمى.

)يُنْ نَدى  وُيَحقَّنى  ك وك لك كلُّ ما كنان منن الااليني منن بونات اليناذ ومنا تجناوز الااليني 
ى  ويُنَتَحّرى  ويُنَتعاَطى  ويُنَ ْقسى(.  وُيَحابى  ويُرتََ

ًُنَّ يُْدَعْوَن ويُنْرَضْيَن  وأ ّما الااليي الواوي فإهي ُيخاِلُف ا في ِفْعِل جماعة الملهر  ت ول: )
 .(ٜٚ)وأهُتنَّ ُتدَعْوَن وتُنْرَضْيَن( بالواِو ًوا وبالياِذ ًواك

ولفُظ الوصنِ  كقفنِظ الرفنِ  فني فعنل الواحند وجماعنة المنتكقع  ت نول: )لنن يُرَمنى  ولنن 
 ًو يُرَمى  وهحُن هُرَمى(.هُرَمى(  كما ت ول: )
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 ]يالاًا:[ باب األمر
أمنننُر المخاطننن  الفاعنننل مشنننتقّّ منننن الفعنننل المَنننارع  وطري نننُة ا نننت اِتِي موننني أْن َتْحنننِ َت 
ََننُ (: )َضننْ (  وفنني )يُننَدحِرُج(:  الزائنندَة وُتَسننكَّْن اآلِخننر و  تُريّننر مننن البونناذ  ننيً ا  ك ولِننَك فنني )ي

: )َت َقَّننْ (  وفنني )يَنَت اَعننُد(: )َت اَعننْد(  وفنني )ُيحنناِرُب(: )حنناِرْب(  وفنني )َدْحننِرْج(  وفنني )يَنَت َقَّننُ (
 )ُيَجرُّْب(: )َجرّْْب(. وأّما )ُيْكرُِم( فأبُقُي )يُنلَكرُِم(  فجاذ )َأْكرِْم( عقى تياس األبل. 

ننِرُب(  َْ ًنن ا إْن كننان الحننرت النن ي بعنند الزائنندة متحرًّكننا  فأّمننا إذا كننان تنناكًوا كَنناِد )َي
ِت )يَنْ تُننُل( وتننيِن )َيْسننَتفِعُل( وفنناِذ )يَنْفَتِعننُل(  فننزِْد فنني أوِل األمننِر ًمننزًة مكسننورًة فنني جمينن  وتننا

المواضننن   إ  فننني موضنننٍ  واحننند وًنننو إذا كنننان بعننند السننناكن حنننرٌت مَنننموم كتننناذ )يَ تُنننُل( وراِذ 
َُننعُّ ال مننزَة حيو ننٍ  فت ننول: )اُتتُننْل  اُتْنننُرْب(  كمننا فعقننهَ  فنني تولننَك: )اُفْنُتِعننَل   )يَنْ ننُرُب(  فإهّننَك ت

 اُهْنُفِعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَل  
 [ٚ. ](ٓٛ)ُاْتتُنْفِعَل(

ويجُ  أْن تعقَع أنَّ ال مزَة   تُزاُد إ  في حاِل ا بتداذ  فأما إذا وت  تبقي  يٌذ فإهي   
تجننوز زيادتُننُي ألبتّننة  ويرجننُ  إلننى األبننل ك ولننك: )َواْضننِرْب  فَاْضننِرْب  يننا رجننُل اْضننِرْب(  وكنن لك 

 ال ياس.
ا الرائننُ  فإهّنني يُننلَمُر بننالالِم التنني تنندخُل عقننى الفعننل المَننارع كمننا يدُخقُننُي غيننُرُى مننن وأّمنن

نِرْب زينٌد  وليَنْ تُنْل عمنٌرو  ولَي نُتال  ولَي ُتقنوا(  كمنا ت نول: )لننع  َْ حنروِت الجنزم  وذلنك تولُنَك: )لَِي
رِبوا(.  يَرْب  لع يَرِبا  لع يََ

يُنننلَمراِن بنننالالم ك ولنننك: )لُِتَنننَرْب   وكننن لك المخاطننن  المفعنننول  والمنننتكقع المفعنننول
َربا  لُِتََربي  لُِتََربا  لُِتََرْبَن  أِلُضَرْب  لُِوََرْب(. َْ  لُِت

 ]بواذ األمر وكيفية إلحار الَمائر بي[
 وت ول في بواذ األمِر من كلّْ باب وإلحار الَمائر بي:

 ضرِْبَن.. الصحيح: ِاضْرْب  ِاضرِبا  ِاْضرِبوا. ِاضرِبي  ِاضرِبا  اِ ٔ
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  وَت َقَّْ   وتَباَعْد  واْتَتْصِحْ   (ٔٛ)وك لك )َأْتِبْل  وَبشّْْر  وحاِتْ   وِالَتِبْس  وِاهصِقهْ 
 وَدْحِرْج  وتَنَبْختَنْر(.

. المَننناعف: إذا كنننان منننا تبنننل الحنننرت المننندغع مكسنننورًا فننني المَنننارع أو مفتوًحنننا أو تننناكًوا  ٕ
ي ينالُث لرنناٍت  ت نول: )ِفنرَّ  ِفنرّْ  ِافْنِرْر(  و)َعن َّ  وَعنن ّْ  ك ولنك: )يَِفنرُّ  ويَنَعن ُّ  ويَنَتصنامُّ(  ففين

ََْ (  و)َتصامَّ  وَتصامّْ  وَتصاَمْع(.   وِاْع
وكنننن لك )َأِحنننن َّ  وَأِحنننن ّْ  وَأْحبِننننْ (  و)حننننابَّ  وحننننابّْ  وحابِننننْ (  و)امتَنننندَّ  وامتَنننندّْ  

ََِمْع(  و)اتتَنَ رَّ  و  ََعّْ  واْه ََعَّ  واه اتتَ رّْ  واتتْ ِرْر(. وماُقُي كلُّ ما كناَن فني آخنرِى وامَتِدْد(  و)اه
 )َيْحَمرُّ  ويَنْ َشِعرُّ  وَيْحمارُّ(.ك أو تاكن  (ٕٛ)إدغاٌم وما تبقي مفتوح في المَارع أو مكسور

وأّما إذا كان ما تبل الحرت المدَغِع مَموًما ك وِلَك: )َيُشدُّ  ويَُمدُّ(  ففيي أربُ  لرناٍت: 
 .(ٗٛ)ُ دُّ  ا ُدْد(  (ٖٛ))ُ دَّ  ُ دّْ 

وت ننول فنني إلحننار الَننمائر بنني: )ِفننرَّ  ِفننرَّا  ِفننرُّوا  ِفننرّْي  ِفننّرا  ِافْننِرْرَن(  وكنن لك البنناتي. 
 ومَاعف )فَنعََّل  وتَنَفعََّل( جاٍر مجرى الصحيح.

 . المعتل[ٖ]
ُى ك ولِننَك: أ. المعتننل الفنناذ: )ِعننْد  ِعننَدا  ِعنندوا. ِعننِدي  ِعنندا  ِعننْدَن(  وكنن لك كننلُّ مننا تنن  ه واوُ 

 )ِرْث  وِمْق  وًَْ   وطَْأ  وَتْ (.
  وِاْيَجْ   وِاْيَحْل(  تُِقبه الواو ياًذ لكسرِة منا تبق نا  (٘ٛ)وت ول فيما تابُه واُوُى: )ِاْيَجلْ 

ألبل: )ِاْوَجْل  وِاْوَجنْ   وِاْوَحنْل(  فنإن وتعنه تبنل النواو فتحنة أو ضنّمة َتنِقَمْه منن ا ه نالب  وا
ك ولِنننَك: )فَاْوَجنننْل  َواْوَجنننْل  ينننا رجنننُل اْوَجنننْل(  وت نننول فننني األمنننر منننن )َوُضنننَل  وَوتُنننَح(: )ُاْوُضنننْل  

يْنَقْي(  وإْن   َه تقَه: )َلْي(؛ أله نع وُاْوُتْح(  وأهَه بالخيار في األمر من )َوِلَي( إْن   َه تقَه: )اِ 
 تالوا في مَارِعِي: )يَنْوَلُي  ويَِقُي(  وما ب ي من المعتل الفاذ جاٍر مجرى الصحيح.

ك ب. المعتل العين: )ِبْ   بِْيعا  بِْيعوا  بِيعي  بيعنا  ِبْعنَن(  وكن لك كنلُّ منا اهكسنرت منا تبنل عيوني 
 )أِجْ   واْتَتِجْ (. 
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ك فوا  خننافي  خافننا  َخْفننَن(  وكنن لك كننلُّ مننا اهفتحننه مننا تبننل عيونني )َخننْف  خافننا  خننا
 )اختَنْر  واهْنَ ْد(.

)ُبننْل  ك )تُننْل  تُننو   تولننوا  تننولي  تننو   تُنْقننَن(  وكنن لك كننلُّ مننا اهَننعَّ مننا تبننل عيوِننِي 
 وُطْل(. 

 وأّما )َعوّْْد  وجاِوْز  وَتَخوَّْت  وَتجاَوْز( فجاريٌة مجرى الصحيح.
الالم: )ِاْرِم  ِاْرِميا  ارُموا  ِاْرمي  ِارِميا  ِارِمْيَن(  ج َه باألمِر عقى لفظ المجنزوم؛ ألهّني جن. المعتل 

 وج  إتكاُن آخرى  فس  ه الياذ كما تس ، بالجازم  وك لك )أْعِ،  وَخلّْ  وا َتِر  واهَاِن(.
 )َتَم،َّ  وَتواَر  وتَنَ ْقَس(. )ِاْخَق  ِاْخَشَيا  ِاْخَشْوا  ِاْخَشْي  ِاخَشَيا  ِاْخَشْيَن(  وك لك

 )اُدُْع  اُْدُعَوا  اُدُعْوا  ادعي  ادُعَوا  اْدُعوَن(.
د. المعتل الفاذ والالم: ت وُل فيما ت  ه فاؤى في المَارع: )ِش الاوَب  ِع العقَع  ِت بالع ِد  

فقما ُح فه  [ )ِ ي( ِٛر أخاَك  ِن األمر(  كان في المَارع )َيِشي(  فُح فه الزائدة  فب ي ]
الياذ كما ُتح ت من المجزوم ب يه الشين وحدًا  فإذا وتفَه عقيي ولع َتِصْقُي بكقمٍة بعنَدُى فنزِْد 
عقيي ًاًذ تاكوًة ُتسنّمى ًناذ الوتنف وًناذ السنكه  ف نل: )ِ نْي  ِفنْي  ِتنْي  هِنْي(  وكن لك األمنر منن 

 ي بارت )رَْى(. )يرى(  تح ت الزائدة موي واأللف  فيب ى )َر(  وإذا وتفَه عقي
وإذا لح ه الَمائر بي ت ول: )ِش  ِ َيا  ُ وا  ِ ي  ِ َيا  ِ ْيَن(  ومن )َر( ت ول: )رَيَا  
َرْوا  َرْي  رَيَا  رَْيَن(  وً ا تياُس ما ت  ه الواو منن مَنارعي  وأّمنا منا تابنُه فيني النواو ك ولنك: 

 والكالم في ً ا كالكالم يّمة. )يُوحي( فإّهك ت ول فيي: )ِاْيَح(  كما تقه: )ِاْيَجْل( 
 : باب فعل التعج (ٙٛ)]رابًعا وخامًسا[

التعجُُّ  بيرتاِن  إحداًما: )ما أفَعَقُي(  والااهية: )أفِعْل بِي( ك ولِنَك: )منا أضنَرَب زينًدا  
 وأضِرْب بزيٍد(. 

 ]من  روط بواذ فعقي التعج [
أللنواِن والعينوب وإْن كاهنه ياليينة و  تُبوياِن منن غينر الااليينة المجنردة  و  منن أفعناِل ا

)َعِوَر  وَحنِوَر  وَتنُمَر(  فنال يُ نال فني )جنرََّب(: )منا جرَّبَنُي(  وفني )أكنرَم(: )منا أكَرَمنُي(  ك مجردة 
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وك لك )ما أعورَُى  وما أحوَلُي  وما أتَمَرُى(؛ ولكن طريق التعج  ًي في ً ا الموض  ت ول: )ما 
تجربننَة زيننٍد  ومننا أتننَبَح عننَورَُى  ومننا أبقَننَإ ُتننمرَتي(  وإْن  نن َه تقننَه: أحسننَن إكننراَم زيننٍد  ومننا أجننَوَد 
 )أحِسْن بإكراِمِي  وأتِبْح بَعَورِِى(.

 ]طري ة بواذ فعقي التعج [
وطريُق بوناِذ فعنِل التعجن  أْن تبونَي األول عقنى لفنظ الماضني منن بناب )أفَعنل( ك ولِنَك: 

ُى  ومنا أوَعنَدُى  ومنا َأتَولَننُي   ومنا أرمناُى(  والاناهي عقنى لفننظ األمنر منن ًن ا البناب ك ولِننَك: )منا أ ندَّ
)أ ننِدْد بنني  وَأوِعننْد بننِي  وَأْرِم بنني(  إ  أهّننك تجننيذ بالمعتننلّْ العننين عقننى أبننِقِي  وذلننك تولننك: )مننا 

 أتَوَلُي  وأْتِوْل بي(  و  ت ول: )ما أتاَلُي  وأِتْل بي(.
 فصل: ]األتماذ المتصقة باألفعال[

 صقة باألفعال خمسة:األتماذ المت
)الَننْرب  وال ْتننل(  فننإّن )َضننَرَب  وتَنتَننَل( ك . المصنندر: وًننو ا تننع النن ي َيصننُدُر عونني الفعننل ٔ

 بادراِن عو ما مشتّ اِن مو ما.
)فَنْعَقة(  ك ولَك:  (ٚٛ)وكلُّ مصدٍر من الاالييّْ المجّرِد إذ ]ُتِصَد بي المرة كان عقى وزن[

بًَة  وَ ننِرَب َ ننْربًة  وتنن اُى َتننْ يًة  ورمنناُى َرْميَننًة  وتنناَم لنني تَنْوَمننًة(  تننال اهلل )فَنَعننَل فَنْعقَننًة  وَضننَرَب َضننرْ 
}تعننننننننننننننننننننننننننننننننننالى: 

(ٛٛ)    
 }(ٜٛ) وت ننننننننول: )ضننننننننربُتُي َضننننننننربَتيِن ويننننننننالَث .

 َضَرباٍت  وَ رِْبُه َ ْربتيِن ويالَث َ َرباٍت(.
د: )أكرمتُننُي ِإكرامننًة  وابْتسننمُه ابِتسننامًة  وَعننرََّس الراكننُ  وت ننوُل فنني غيننر الاالينني المجننرّ 

)الُمنْدَخل( ك (. وتد يجيُذ المصدُر من غير الااليي المجّرد عقى لفظ اتنع المفعنول (ٜٓ)تعريسةً 
بمعوى اإلدخال  و)الُمْخَرج( بمعوى اإلخراج  و)الُمَسرَّح( بمعوى التسريح  و)المََ َرب( بمعوى 

 َت َقَّ ( بمعوى الت قُّ   و)الُمَتواَول( بمعوى التواُول.ا ض راب  و)الم
 .(ٜٔ)ويُ ال: )لُي ِجْقَسٌة حسوٌة  ورِكَبٌة  وِتْعَدٌة(  أي: هوٌع من الجقوِس وال عوِد والركوب
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ومصنندُر )أفْنَعنننَل( )إفْنَعننال(  إ  مصننندر المعتننل العنننين مونني  فإهننني يجننيذ عقنننى )إْفعالنننة(   
 أغايَُي إغايًة  وأتاَمُي إتامًة(  وفي األبل: )إْيوابة  وإغواية(.ك وِلَك: )أيابَُي إيابًة  و 

  و)تَنْفِعقة(  وتد غقبه )التفعقة( عقى ما في آخرِِى ًمزة أو (ٕٜ)ومصدر )فَنعََّل( )تْفعيل(
 حرت عقة ك ولك: )جزََّأُى َتْجزِئًة  وًّوَأُى تَنْ ِو ًة  ورَبّاُى َتربيًة  ولَّباُى تَنْقِبيًة(.

  وت ننول فنني المعتننل الننالم مو مننا: )تَننأَّبى (ٖٜ)عَّننَل وتَنَفاَعننَل( )تَنَفعُّننل وتَنَفاُعننل(ومصنندر )تَنفَ 
ًيا  وتراذى ترائًيا  وتَواَجى تَواِجًيا(  فَتكِسنُر العنيَن ألجنِل اليناذ  وكن لك )تَنَ ْقسنى  تَأبنًّْيا  وتَنَرّجى تَنَرجّْ

 تَنَ ْقِسًيا(.
 . فصٌل في اتع الفاعل:ٕ

)ضاِرٍب(  و) اّد(  ك ل في الااليي المجّرد عقى وزن )فاِعل( أكاُر ما يجيذ اتع الفاع
واألبننل: ) نناِدد(  و)واِجنن (  و)بننائ  وتائننل( بننال مزة  واألبننل )بنناِي  وتنناِول(  و)راٍم وغنناٍز(  
واألبل )راِمٌي وغاِزٌي(  فُح فه الياُذ لقتووين  وإهما يُفَعنُل ًن ا إذا كنان موّكنًرا مرفوًعنا ومجنرورًا 

صننبَتُي تقننَه: )راميًننا( فُتابِننُه الينناذ  وأّمننا إذا أدخقننَه عقينني األلننف والننالم أو أضنننفَتُي [  وإذا هٜ]
تقننَه: )جنناذهي ال اضنني  ومننررُت بال اضنني  ورأيننُه ال اضننَي  وًنن ا تاضننْيَك  ومننررُت ب اضننْيَك  

وًن ا الرف  والجر  وحرَّكَت ا في حال الوص    (ٜٗ)ورأيُه تاضَيَك(  أيبهَّ الياَذ تاكوًة في حالتي
َ ٍ   ك حكنُع كننلّْ اتنٍع كننان آخننرى يناًذ مكسننورًا مننا تبق نا  )ُمننْرٍ   وُمننَرب   وُمجناٍز  وُمْجتَننٍ   وُمننونْ
 وُمْرَعٍو  وُمَتواٍر  وُمستَنْفٍه  وُمْعَروٍر  وُمَ ْقٍس(.

)باعننننة  ك )ُموّننناع وُموَّنننن (  و)فَنَعقَنننة( ك وُيجَمنننُ  )فاعنننل( عقننننى )فُنّعنننال  وفُنعَّننننل  وفَنَعقنننة( 
 .(ٜٚ)  واألبل: )رَُمَية  وُغَزَوة((ٜٙ))رُماة وُغزاة(ك وتالة(. وُيجَمُ  المعتل عقى )فُنَعَقة(   (ٜ٘)راضة

 ]أوزان اتع الفاعل[
  وهَننٍد  وَخننٍز(  وأبننق ا: (ٜٜ)  وطَنن ّ (ٜٛ))فَننِرر  ولَبِننق(  و)لَنن ّ ك ويجننيذ عقننى )َفِعننل( 
 )لَِبٌ   وطَِبٌ   وَخِزٌي  وَهِدٌي(.
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  (ٖٓٔ)  وأوَْكننننننن (ٕٓٔ)  وأبَنننننننحّ (ٔٓٔ)وأعقَنننننننع  وأتَننننننن ّ   (ٓٓٔ))أْهَجنننننننلك وعقنننننننى )أفْنَعنننننننل( 
(  وتأهيُر )أفَعل( )فَنْعنالذ( (ٚٓٔ)  وأحوى(ٙٓٔ)  وأعمى  وألمى(٘ٓٔ)  وأعَوج  وأْجَيد(ٗٓٔ)وَأْوَطف

 )َهْجالذ  وَعْقماذ  وتَنّباذ  ووَْكعاذ  ووْجعاذ  وَجيداذ  وَعمياذ(.ك 
اٌل وهسناٌذ ُضنْخٌع  وتُن ّّ  ويستوي )أفْنَعل وَفعالذ( فني الجمنِ  عقنى )فُنْعنل(  ت نول: )رِجن
( فنني جمنن  )أبننَي  (ٛٓٔ)ووُْكننٌ   وُعننْوٌج  وِجْيننٌد( ُكسننرت الجننيع ألجننل الينناذ  وماقُننُي: )بِننْيٌ   وِعننْينٌ 

 وبيَاذ  وأْعَين وَعْيواذ(.
ك )غَنننبان  وَكْسنننالن  وَتنننْكران  ويَنْ ظنننان(  وتأهياُننني عقنننى )فَنْعقنننى( ك وعقنننى )فَنْعنننالن( 

ننبى  وَتننْكرى  ويَنْ ظننى(  َْ ننعُّ ك وُيجمننُ  عقننى )ِفَعننال وَفعننالى(   )َغ )ِغَنناب  وَتننكارى(  وتنند يَُ
 الفاذ في خمسة: )ُتكارى  وُكسالى  وُغيارى  وُعجالى  وُأتارى(.

ك )كريع  ولَبي   وَغِوّي(  وُيجَمنُ  فني الصنحيح عقنى )فُنَعنالذ وِفَعنال( ك وعقى )َفِعيل( 
  (ٜٓٔ)) نننديد وأِ نننّداذ[ك َننناعف عقنننى )أْفِعنننالذ( )ُكَرمننناذ وكِنننرام  وُكبَنننراذ وِكبَنننار(  وُيجَمنننُ  ]الم
 وطبي  وأطّباذ  وَغِوّي وأْغِوياذ  وتوّي وأتِوياذ(.

 ]بع  أبوية المبالرة من اتع الفاعل[
)َضنّراب  وتَنتّنال  ك و)فَنّعال  وفَنُعول  وِمْفَعل  وِمْفعال( من أبوية المبالرة وتكاير الفعل 

 َرّماذ(. وَمّواع  وَكرَّار  وتَنّوال  وَكّيال  و 
 .(ٓٔٔ)و)َضُروب  وَمُووع  وَكُتوب  وفَنُرور  وَعِصّي  وبَِرّي(  واألبل )َعُصْوٌي  وبَنُرْوٌي(

 و)ِمْدَف   وِمْحَرب(.
)الِمْعنننننَول  ك بوننننناذ اآللنننننة  (ٕٔٔ)(. وًمنننننا(ٔٔٔ)و)ِمْ عنننننام  وِمْ عنننننان  وِمنننننْ كار  وم وننننناث

 والِمْحَصد(  و)الم را   والِمخرار(.
ي )فَنُعنول وِمْفعنال(  ت نول: )رجنٌل وامنرأٌة َضنروب  وتَنتُنول  ويستوي الم كر والملهر فن

 وِمْفَال  وِمْع ار(.
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 ]بياغة اتع الفاعل مما زاد عقى الااليي[
واتع الفاعل منن ذوات الزوائند والرباعينة عقنى وزن المَنارع مو نا    تصنَوُ   نيً ا غينَر 

َعل  وتَنَفعَّنَل  وتَنَفْعقَنَل(  فإهّنَك تكِسنُر أْن تََ  الميع موض  الزيادة إ  في يالية أبواب  وًي )َتفا
ًِن   وُمتَندْحِرج( فني ك الحرت الراب  من اتع الفاعل وًو مفتنوح فني المَنارع  )ُمَتَجوّْن   وُمَتوا

ًَُ   ويَتَدحَرُج(.  )يَنَتَجّوُ   ويَتوا
 . فصل في اتع المفعول:ٖ

ومشندود  وَمِبْين   )َمَنروب ك اتع المفعول من الااليي المجنرد عقنى وزن )المفعنول( 
ُيوع  وَمُ ْول األبُل َمْ ُوْول  وَمْرِمّي األبُل َمْرُمْوي  وَمْدُعّو  ويجوز مْدِعيّ   (.(ٖٔٔ)األبُل َمبنْ

 )تتيل  وَجريح(  ويستوي فيي الم كر والملهر.ك ويجيُذ )َفعيل( بمعوى )مفعول( 
ي لقمفعننول   واتننع المفعننول مننن ذوات الزوائنند والرباعيننة عقننى لفننظ مَننارِع ما المبونن

 .(ٗٔٔ)تَُ   يً ا غير وض  الميع موض  الزيادة
ويستوي لفظ اتع الفاعل واتنع المفعنول فني بعن  المواضن  إ  أّن الت ندير مختقنف   
َر ف و ُمخَتاٌر(  وت نديُر أحنِدًما: )ُمْخَتيِنر(  وت نديُر الاناهي:  ك وِلَك: )اختاَر ف و ُمخَتاٌر(  و)اْخِتينْ

ابّّ وُمحننابّّ  وُمَننَ رّّ وُمَننَ رّّ(  الت نندير: ُمحابِنن  وُمحابَنن   وُمَننَ ِرر )ُمْختَنيَننر(  وكنن لك )ُمحنن
 .(٘ٔٔ)وُمََ َرر

 . فصل في اتع التفَيلٗ
[ وكبيٌر وأكبنُر موني(. و  ٓٔت ول: )زيٌد ضارٌب وعمٌرو أْضَرُب موي  وكريٌع وأكرُم موي ]

 فعُل التعج . (ٙٔٔ)يُبوى إ  من األفعال التي يُبوى مو ا
 تع التفَيل[]أحوال ا

)ِمنن(  ت نول: ب ويستوي فيي الم كُر والملهر وا يوان والجم  إذا كنان مَوكَّنًرا موبنوً  
 )ًو أكبُر موي  وًي أكبُر مو ا  وًما أكبُر مو ما  وًع أكبُر مو ع  وًنَّ أكبُر مو ّن(.

وجَمعَه ف قه: فإذا أدخقَه عقيي األلَف والالم أو أضفَتُي ذّكْرَت حيو ٍ  وأهّاَه ويَنوَّيَه 
)ًو األفَُل وأفَُق ع  واألفَالِن وأفَالًع  واألفَقوَن أو األفاضُل وأفَقوًمع وأفاِضُق ع  
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ننننننننَقَياتُنُ نَّ أو  َْ ننننننننل وُف ََ ننننننننَقياًّن  والُفَننننننننَقيات أو الُف َْ ننننننننَقياِن وُف َْ ننننننننالًُنَّ  والُف والُفَننننننننقى وفَُ
ََُقُ نَّ(  .(ٚٔٔ)ُف

 فصل: ]المصدر الميمي واتما الزمان والمكان[
(  أي: الَمْفَعننل( يكننوُن مصنندرًا واتننَع زمنناٍن واتننَع مكننان ك ننول ع: )َمْ تَننُل الحسننين )

ُقيُ   .(ٕٓٔ)  أو زمان تتِقيِ (ٜٔٔ)  أو مكان تْتِقيِ (ٛٔٔ)تَنتنْ
وعيوُننني مفتنننوح فننني جميننن  األبنننواب إ  فننني )يَفِعنننل( مكسنننور العنننين  فإه نننا مفتوحنننة فننني 

َربًا(  ومكسورة في ا َْ نِرُب فنالٍن(  أي: المصدر ك وِلَك: )ضَربْنُتي َم َْ لزمان والمكنان ك ولنَك: )َم
 وتُه ضربِي.

وأّمنننننا )الَمسنننننِجد والَم ِقننننن  والَموِسنننننك  والَموبِنننننه  والَمفنننننِرر  والَمْسنننننِ ،  والَمجنننننِزر  
والَمْحِشنننر  والَمشنننِرر  والَمْرنننِرب( فشننناّذة  وكنننان ال يننناُس بنننالفتح؛ أله نننا منننن بننناِب )يَنْفُعنننُل( واهللُ 

 .(ٕٔٔ)أعقع
تاُب بعون اهلِل وحسِن توفيِ ِي عقى يدي الراجي رحمنِة اهلل تعنالى عبند اهلل بنن َتعَّ ً ا الك

 محمد بن محمد بن عبد اهلل  بّقري اهلل غايَة رجائي  في ربي  اآلخر توة يالٍث وخمسين وتتمائة.
 

 هوامش البحث: 

_____________________ 
يننق المخ ننوط  ولننع أت ننرر إلننى آيننرُت أْن أجعننل الدراتننة مخصوبننة بالكتنناب وبمعننالع تح  (ٔ)

دراتننة المللننف )الزمخشنننري(؛ ألّن ذلننك يعنندُّ ضنننربًا مننن التكننرار لقدراتنننات السنناب ة  لننن ا 
 اكتفيُه بتعريٍف موجٍز بالزمخشري في أيواذ التح يق.

لع أجد أحًدا من العقماذ ذكر فعقي التعج  في كت  الصنرت  ويعنزى تنب  ذلنك إلنى أّن  (ٕ)
ي نن  عقي مننا التصننريف  ويبنندو أّن الزمخشننري ًننو العننالع الوحينند  فعقنني التعجنن  جامنندان  

ما في أتسام األفعال في كتابي ً ا؛ ألهي تواول  روط الفعل ال ي يبوى موي فعل  ال ي ذكًر
 التعج    فعل التعج  هفسي.
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يختقنف فعنل األمننر عنن الماضني والمَننارع فني اإلتننواد إلنى الَنمائر  فنناألمر   يسنود إلننى  (ٖ)

 و  الرائبة و  إلى المتكقع.الرائ  

 )تسع الدراتة(. ٕ٘-ٛٔ/ٕيوظر: المكمل في  رح المفصل:  (ٗ)
ًنننو محمنننود بنننن عمنننر بنننن أحمننند الخنننوارزمي الزمخشنننري  جنننار اهلل  أبنننو ال اتنننع  إمنننام فننني  (٘)

ننا زموًننا  التفسننير والقرننة واآلداب  ولنند فنني زمخشننر مننن تننرى خننوارزم  تننافر إلننى مكننة وجاوًر
بجار اهلل  يع تو ل بين البقدان يع عاد إلنى الجرجاهينة منن تنرى خنوارزم وتنوفي طوياًل فُق ّْ  
ه(. من تصاهيفي المش ورة: تفسير الكشات  وأتناس البالغنة  والمفصنل  ٖٛ٘في ا توة )

نا ممنا   يسنعي الم نام. يوظنر:  والفائق في غري  الحندير  والمست صنى فني األمانال  وغيًر
ننات كتنناب ٛٚٔ/ٚ  واألعننالم: ٕٙٔ/ٜٔدبنناذ:   ومعجننع األٕ٘ٙ/ٖإهبنناى الننرواة:  . ويَُ

 المفيد في التصريف إلى مجموعة كت  الزمخشري ال ي هحن بصدد تح ي ي.

 .ٔٓٔ/ٗيوظر: الكتاب:  (ٙ)
وأبنى ينأبى »  إذ ورد فيني منا هصُّني: ٖٚ  والمفتاح في الصرت: ٖ٘ٚ/ٔيوظر: الخصائف:  (ٚ)

 .«رَكَن يرُكن  ومَارعي من رِكَن يرَكنُ  اذ  ورَكَن يرَكُن لرٌة متداخقة  ماضيي من 

 .ٓٗ/ٗيوظر: الكتاب:  (ٛ)
 نأّمنا منا كنان ُحْسنًوا أو تُنْبًحنا  فإهّني ممنا يُبونى عقنى فُعنَل »: ٕٛ/ٗتنال تنيبويي فني الكتناب:  (ٜ)

  و نننرح تسننن يل الفوائننند لقمنننرادي: ٛٗ  ويوظنننر: المفتننناح فننني الصنننرت لقجرجننناهي: «يفُعننلُ 
ٔ/ٕٗٓ. 

 .ٕٔ-ٚٔ/ٗيوظر: الكتاب:  (ٓٔ)

  وفُنْعناًل(  وَفعالنةً   ويكنوُن المصندُر )فَنَعنا ً »: ٕٛ/ٗيفُعنُل(:  نتال تيبويي عن بناب )فُعنَل ( ٔٔ)
َُن ( تباحنةً  نح ي نبُ  نح تنبُ ) :وذلنك تولنك كمنا   ( ولنةعُ فنُ )فبوناى عقنى  ( وحنةبُ تنُ ) : ع ي نولوبع
 :كما تال   رفقع يلهّْ  ( اتامً وَ ) :وتال بعَ ع ( وتامةً  ن عُ يوتُ  نع تُ وَ )و ( الةعَ فنَ )بواى عقى 

وتند »: ٖٓ/ٗوتال في موضن  آخنر:  «.(جما ً  ن لَ مُ جَ ) :ذلك ومالُ  (  امة ام والسَّ السَّ )
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  عظَنننننوالعِ   مدَ والِ ننننن  ربَنننننوالكِ   ررَ الصّْننننن: )كَ وذلنننننك تولُننننن ( لَعنننننفِ )عقنننننى  المصننننندرُ  يجنننننيذُ 
َّْنن ًَننا: «(عخَ وال وًننو    اًمننرَ كَ   مَ رُ َكننو   وًننو  ننريف  افً رَ َ نن تَ رُ َ نن :وتننالوا»: ٖٖ/ٗ. وتننال أي
. وتنننال فننني «كمنننا تنننالوا: َضنننُعَف َضنننْعًفاوتنننالوا: ظَنننُرَت َظْرفًنننا...  »: ٖ٘/ٗوتنننال: «. كنننريع

. فناجتم  «ِحْقًمنا نَيْحقُنُع  نرِفْنً نا... كمنا تنالوا: َحقُنَع  نيَنْرفُنُق  نوتنالوا: َرفُنَق »الموضن  هفسني: 
ل كاٍت عقنى تنول الزمخشنري لديوا من ً ا الباب تسعة أوزان مختقفة لقمصدر  وً ا دلي

َبُ، بال ياس.  من أّن مصادر ً ى األبواب   تَُ

 )   (. ٖٓٗ/ٖاْ  ابَّ الرأُس: إذا غَقَ  بياُضُي تواَدُى. يوظر: العين:  (ٕٔ)
أ ننار المظ ننري فننني كتابنني المكمننل إلنننى أّن الزمخشننري تننند ذكننر فنني كتابننني المفينند وزهننني  (ٖٔ)

والزمخشنري ذكنر ًن ين  .َل( هحو: )تراَفَل( من غير المقحنق)تَنَفعََّل( هحو: )تكقََّع( و)َتفاعَ 
تنندحَرَج(. يوظننر: المكمننل فنني  ننرح المفصننل: ب)الننوزهين فنني كتابنني المفصننل منن  المقحننق 

ٕ/ٔٛٓ-ٔٛٔ. 
)غنندن(  و ننجر مرنندوِدن:  ٖٕٚٔ/ٙاغنندودن الشننعر: إذا طننال وتننع. يوظننر: الصننحاح:  (ٗٔ)

. يوظر: القسان:   )غدن(. ٖٔٔ/ٖٔهاعٌع متان 
)عقنننن،(  وال نننناموس  ٗٗٔٔ/ٖاعقننننّوَط البعيننننَر: تعقّننننق بُعُوِ نننني وعننننالى. يوظننننر: الصننننحاح:  (٘ٔ)

 )عق،(. ٛٚٙالمحي،: 
اإللحار: »ب ولي:  ٜٔٔ/ٔأوضح الخَر اليزدي معوى اإللحار في  رحي عقى الشافية:  (ٙٔ)

لّما أردَت  َجْعُل مااٍل عقى مااٍل أْزَيَد موي؛ ليكوَن بْرُفُي كصرِت ذلك المقحق بي  كما أّهكَ 
دْحَرَج( زِْدَت بعد  ِمِي باًذ  وحين   َه أْن تُقِحَق )َعاَنَر( بي زِْدَت بعد ب)أْن تُقِحَق )َجَقَ ( 

يائِي ياًذ  فعقى ما ذكرها   يكون حرت اإللحار إ  لممايقة البواذيِن في القفنظ  و  يكنون 
 .ٖٗ/ٔويوظر: الموصف: «. إيراُدُى لمعوى

 ) مل(. ووزُن ) مَقَل( )فَنْعَقَل(. ٓٗٚٔ/٘السير. يوظر: الصحاح:  مقل: أترع في  (ٚٔ)

 )ح ل(. ووزهي: فوَعل. ٕٚٙٔ/َٗحْوَتَل: َكِبَر وفَنتَنَر عن الِجماع. يوظر: الصحاح:  (ٛٔ)
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َعَل. (ٜٔ)  وزهي: فينْ

 وزهي: فَنْعَوَل. (ٕٓ)
زعموا   ى وتقوَس الشيَذ  إذا غ ّاى وتتر »)تق(:  ٙ٘ٔٔ/ٕتال ابن دريد في الجم رة:  (ٕٔ)

 ووزهي )فَنْعَوَل(.«. والوون فيي زائدة. ويمكن أن يكون موي ا ت ار الَ َقْوُسوة  الوون زائدة
)تقنننس(. ووزهننني:  ٖٕٗ/ٙتقسنننى: لنننبس الَ َقْوُسنننوة. يوظنننر: المحكنننع والمحننني، األعظنننع:  (ٕٕ)

 بفتح اليناذ  فاه قبنه اليناذوأبُقُي: تْقَسَي  »: ٔٛٔ/ٕفعقى. تال المظ ري في المكمل: 
 .«ألًفا لتحرّك ا واهفتاح ما تبق ا

باألماقنننة هفسننن ا  وذكنننر  ٖٓٚأورد الزمخشنننري ًننن ى األبوينننة السنننتة فننني كتابننني المفصنننل:  (ٖٕ)
أّن الزمخشنري فني كتابني المفيند  ٔٛٔ/ٕالمظ ري في كتابي المكمل في  رح المفصل: 

ّن المظ نري واًنٌع فني تد زاد عقى ً ى األبوينة بونائيِن  وًمنا: )َ نْرَيَف( و)َتنْوَبَل(. ويبندو أ
ذلك  والراجح ما ورد في الوسخة المخ وطة؛ ألّن الزمخشري هفَّ عقى أّن أبواب المزيد 
فيي منن الااليني أربعنة وعشنرون بابًنا  فنإذا أدخقونا ًن ين البونائين بنار العندد تنتًة وعشنرين 

 بابًا.

 وزهي: تفْعَقَل. (ٕٗ)

 وزهي: تفوَعَل. (ٕ٘)

َعَل. (ٕٙ)  وزهي: تَفينْ
وك(:  ٗٔٔ/ٗل الخقيل في العين: تا (ٕٚ) ُوُك: َمْشنُي النّ ي كأهّني يَُمنوُج فني مشنيتي  »)ًر التنََّرًْ

َوك  ووزهي: تفْعَوَل. .«وتد تَنَرًْ
 «.واتعوسنس: أي تنأخر ورجن  إلنى خقنف»: ٖٚ٘ورد في العبناب الزاخنر: حنرت السنين  (ٕٛ)

َقَل.  ووزهي: ِافْنَعونْ
تفنناى. يوظننر: الو ايننة فنني غرينن  الحنندير اتننقو ى الرجننل: إذا اضنن ج  أو اتننتق ى عقننى  (ٜٕ)

 .ٜٖٔ/ٕواألير: 
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. وفيي إ ارة إلى ً ى األبوية  وهفَّ المظ ري ٖٕٔ/ٕيوظر: المكمل في  رح المفصل:  (ٖٓ)

عقى أّن الزمخشري تد ذكنر ذلنك فني كتابني المفيند  بينَد أهّني فني كتابني )المفّصنل( ذكنر لني 
َقَل( و)افْنَعَقلَّ   (.بواذيِن حسُ  وًما: )افْنَعونْ

وًنن ى في ننا هننون »  تننال ابننن فننارس: ٘ٗٔ/ٕاحننرهجع ال ننوم: ازدحمننوا. م نناييس القرننة:  (ٖٔ)
 .«  وًو الشجر المجتم  المقتفجرَ وميع  وإهما األبل الحَ 

ذكر الميداهي طري ة أخرى لمعرفة الزائند منن األبنقي وًني تن وط الحنرت فني ا  نت ار  (ٕٖ)
تات ًا في ا  ت ار فاحكع بأهي وجدَتُي  فأّي حرتٍ »يدل عقى أّن ً ا الحرت زائد  تال: 

زائنند  هحننو: )ضننارب  وتَننارب  واتتَننرب  وضننّرب(؛ ألهننك ف نندَت ًنن ى الزيننادات فنني 
ة ال رت: «. تركي  )  ر ب(  فعرفَه أه ا زوائد وما ب ي ف و األبل  .٘هًز

 في األبل: وزهي. والصواب ما أيبّتي. (ٖٖ)

 زيادة ي تَي ا السيار. (ٖٗ)

المَاعُف من الااليي: ما كان عيُوُي »: ٜٖاب المفتاح في الصرت لقجرجاهي: ورد في كت (ٖ٘)
 «.و ُمُي من جوٍس واحٍد مدَغع

وتعريننننف الزمخشننننري يكنننناد يكننننون م ابً ننننا لتعريننننف . ٜٖيوظننننر: المفتنننناح فنننني الصننننرت:  (ٖٙ)
 الجرجاهي في مَاعف الااليي ومَاعف الرباعي.

سننام المعتننل الااليننة  وًنني المعتننل الفنناذ )وَعننَد( أورَد المللننف ًنن ى األماقننة ليشننير إلننى أت (ٖٚ)
ويسمى )الماال(  والمعتل العين )تال( ويسمى )األجوت(  والمعتل الالم )مَى( ويسمى 

 الواتف.

 نا فني ُكنّل ِفْعنٍل أّولني ًمنزة كالمِ   وذلنك أّن أكانرَ »)أمر(:  ٜٕٛ/ٛتال الخقيل في العين:  (ٖٛ)
  فنِإذا كنان (ينأِبق نأَبَنق )موني وكن لك  (يَنْفِعنلُ )روا أن يكِسن (رُ يأِتنن نن يأبِنُل  وَأَتنرَ  نأَبَنل )مانل: 

ِايِسْر يا فالُن  ِايِبْق )تيل:   ا إلى األمرا مردودً مكسورً  موي (يَنْفِعلُ )الِفْعُل ال ي أّوُلُي ًمزة و



  
 ( ٕٕٔٓ)(        تنموز ٚ) العدد(         ٜٔ) المجقد 

ٕٕٖ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 
وا َجْمًعن  ب مزتين (ِاْئِسر) :  وكأّن َأْبَقيُ (يا غالم ْمنَزتَنْيِن  فحّولنوا إحنداًفكًر ًَ ما يناًذ ا بنين 

َق ا مكسورً   «.اإذ كان ما تَنبنْ

: أي أهبأًع بمنا ُتنب وا فيني منن األينر. أيَنَر الحديَر عن ال وم يَأيُنُرُى  ويأيُِرُى أيْنًرا وأَيارًَة وأُْيرةً  (ٜٖ)
 )أير(. ٗٚٔ/ٗيوظر: المحكع والمحي، األعظع: 

 :أن يُ ننال (يننأُمرُ  نَأَمننَر )مننن  وكننان حننّق األمننر»)أمننر(:  ٜٕٛ/ٛتننال الخقيننل فنني العننين:  (ٓٗ)
َّننّمة فنناجتم  فننني فُترَِكننِه ال منننزُة الاّاهيننة وُحّولننه واوً   ب مننزتين (ُاْؤُخنن   ُاؤُكننلْ   ُاْؤُمننرْ ) ا لق

َّّمة من جوس النواو  فاْتنَتاْنَ َقِه العنرُب جمًعن ضنّمتين  ا بنينالحرت ضّمتان بيو ما واٌو وال
  وك ا  وُخن ا بك اُمْر فالهً ) الوا: ألهّي ب ي بعد طرح ا حرفان ف ؛فَ َرحوا ًمزة الواو  وواو

 («.وُكلْ   من فالنٍ 
ًمننا بننيرة )مننا أفعقنني( و)أفِعننْل بنني(. وًاتننان الصننيرتان   تتصننّرفان  ففعننل التعجنن  جامنند  (ٔٗ)

إلهشاذ التعج   ول  ا فإن التصريف   يتوناول ًناتين الصنيرتين وإهمنا يتوناول منا ُيصناغاِن 
 موي.

ل دراتننة اتننع الفعننل  وإهمننا تونناول المصنندر الميمنني واتننمي تننيأتي أّن المللننف لننع يتونناو  (ٕٗ)
الزمان والمكان. ولعقي أراد إطالر ً ا المص قح عقى المصدر  وًو منا فعقني المبنرد فني 

 .ٜٜٕ/ٗ  ٛٙ/ٖ  ٖٚ/ٕ  ٖٚ/ٔالم تَ  في أكار من موض . يوظر: 

 .ٖ٘يوظر: المفتاح في الصرت:  (ٖٗ)

 )بمع(. ٜٜٙٔ/٘بمع. يوظر: الصحاح:  وليس بي أهّي َأَبعُّ  أرى من هفسيأي َتصامَّ:  (ٗٗ)

 (ظَِققننهُ )ومننن الَعننَرب مننن يحنن ت  م »)ظننل(:  ٜٗٔ-ٛٗٔ/ٛتنال الخقيننل فنني العننين:  (٘ٗ)
الِحجناز فيكِسنرون الظناذ عقنى كسنرة النالم التني أُلِ يَنْه   وهحِوًا حير يظ ران  فأمنا أًنل

   }وتال اهللُ جلَّ وَعّز: ... في ولون ِظْقوا وِظْقُتع
} فَمننن (عقيننيِ  ِظْقننهَ )وتُننِرئ: [ ٜٚ]تننورة طنني: مننن اآليننة  
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وب ينه الظناذ  فَنَتَح فاألبُل فيي ظَِققَه عقيي  ولكن الالمَّ ُحِ فه لِاَ ل التَعيف والكسنر 

 «.عقى فتح ا  ومن تَنَرأ: ِظْقَه  بالكسر  َحوََّل كسرَة الالم عقى الظاذ

  موس في األبل  وأيبّتي لحاجة السيار إليي.ما بين المع وفتين م (ٙٗ)

ينننّع ضنننمُة فننناذ الكقمنننة فننني )تُنْقنننُه وطُْقنننُه(  »: ٘ٚ-ٗٚتنننال الجرجننناهي فننني المفتننناح:  (ٚٗ)
 ا فنني )ِبْعننُه وِخْفننُه( األبننُل في مننا أّن المننّدة التنني ًنني عننين الفعننل ُتحنن ت عونند وكسننرت

ِخْفُه(  وفني ك)سور العين اّتصال موِج  السكون  وتكسر ما تبق ا في باب )َفِعَل( المك
ِبعنُه(  ولنع ك)باب )فَنَعَل( المفتوح العين إْن كان العنين يناًذ أن تكسنر منا تبنل عنين الفعنل 

يكسننننر فنننني )َلسننننُه( لشننننب ي بننننالحرت. وبَننننعّْ ذلننننك فنننني بنننناب )فَنُعننننَل( المَننننموم العننننين 
نعَّ أيك) ًَنا منا تبنل عنين طُْقُه(  وفي باب )فَنَعَل( المفتنوح العنين إْن كنان العنين واًوا أْن يَُ

 .«تُنْقُه(ك)الفعل 

ً ا إن كان في الااليي المجرد  وأّمنا فني غينرى فيفنتح »: ٘ٚتال الجرجاهي في المفتاح:  (ٛٗ)
 «.َعْدُت  واتَتَجْبُه  واْختَنْرُت(ذلك أبًدا  هحو: )أَيَنْبُه  وأَبَنْعُه  وأَتْدُت  وأ

 تات ة من األبل. (ٜٗ)

 الواو زيادة ي تَي ا السيار. (ٓ٘)

 .ٕٛ٘-ٕٚ٘/ٕيوظر: الممت  في التصريف:  (ٔ٘)

 )عص (. ٖٛٔ/ٔاعصوَب  ال وُم: إذا اجتمعوا وباروا عصائ . يوظر: الصحاح:  (ٕ٘)

 )رب(. ٕٚ٘/ٛربّبتي: إذا حَوتي. يوظر: العين:  (ٖ٘)
 وماقي ُمْوِتن وُمْوِتر  ِمن أَيْنَ َن وأْيَسَر. (ٗ٘)

منن غينر بنوت؛  نشنفتيال ضنعُّ  بأهي ٕٔٗية: في كتابي أترار العرب اإل مامعّرت األهباري ( ٘٘)
 .وً ا يدركي البصير دون الَرير

 في األبل: ول لك. (ٙ٘)
 أي الفعل المَارع. (ٚ٘)
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ََارِع ٛ٘) ْمنَزتَنْيِن فني اْلُمنَتَكقّْعِ امتو  إ  أَهَّي  ( يُنَلْفِعلُ ) (َأفْنَعلَ )( َأْبُل َم ًَ ينع   لما يَنْقَزُم ِمْن تَنَواِلي 

 .ٜٖٔ/ٔ  و رح الشافية لقرضي: ٕٚ/ٔيوظر: الم تَ :  .ُخفََّف في اْلَجِمي 
يعوي أّن عالمة الفعل المبوي لقمفعول التني تمينزى منن المبوني لقفاعنل: أّن األبنواب األربعنة ( ٜ٘)

ا فحركة الَمة  عالمت ا فتح الحرت الراب  )يُفاَعُل  ويُفَعُل  ويُنَفعَُّل  ويُنَفْعَقُل(  أما في غيًر
 كافية لتمييز المبوي لقمفعول.في الحرت األول عالمة  

  فأهه (تونوتتترّ   مونتتكقّ )فإن الت ه التاذان في »: ٙٚٗ/ٗتال تيبويي في الكتاب: ( ٓٙ)
بالخيننار  إن  نن ه أيبت مننا  وإن  نن ه حنن فه إحننداًما: وتصننديق ذلننك تولنني عننز وجننل: 

{  
 تنننننننننننننورة فصنننننننننننننقه: منننننننننننننن[ }

 }  و [ٖٓاآلينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة
  

وإن  .[ٙٔ{ ]تننورة السننجدة: مننن اآليننة
 } نن ه حنن فه التنناذ الااهيننة. وتصننديق ذلننك تولنني تبننارك وتعننالى: 

 
  تننننننننننورة ال نننننننننندر: مننننننننننن[ }

  }  وتولنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني: [ٗاآليننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة
  ان: { ]تورة آل عمر

. وكاهه الااهية أولى بالح ت أله ا ًي التي تسكن وتدغع في تولي تعالى: [ٖٗٔمن اآلية
{تننننننننننورة الب ننننننننننرة: مننننننننننن اآليننننننننننة[ }ٕٚ] 
وًني التني [ ٕٗ]تورة يوهس: من اآلينة {}و
وأ نار إلنى ذلنك  .«فكمنا اعتقنه ًونا كن لك تحن ت ًوناك ( رونكّ ين ّ )ب ا ذلنك فني  فعلُ يُ 

 مالك ب ولي:ابن 
 ِفْيِي َعَقى تَا َكَتبَنيَُّن اْلِعبَنرْ   َوَما بَِتاَذْين ابْنُتِدي َتْد يُنْ َتَصْر 
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وتنند اختقننف الوحنناة فنني أي التنناذين ُحنن ت  فمنن ً  البصننريين أّن المحنن وت ًننو التنناذ الااهيننة  

 .ٓٙٔ/ٗوم ً  الكوفيين أّن المح وت التاذ األولى. يوظر:  رح األ موهي: 
ننننا ٓ٘رحان عقننننى مننننراح األروح فنننني عقننننع الصننننرت: يوظننننر:  نننن (ٔٙ)   وفينننني األماقننننة التنننني ذكًر

 الزمخشري بالوف.
الجحد: لع َيُسنرَّ  فيجنوز فيني الفنتح والَنّع والكسنر  »: ٓٚتال الجرجاهي في المفتاح: ( ٕٙ)

 .«  الفتح والكسر(لع يَِفرَّ )  الفتح والَّع والكسر. وفي: (لع يَنُر َّ )وفي:  وفّك اإلدغام.
ننة ال ننرت: ذ  (ٖٙ) عقننى المَننارع   (لننع) الجننزمِ  حننرتَ  وإذا أدخقننهَ : »ٕ٘كنر الميننداهي فنني هًز

  والكسنرُ    ويجنوز الفنتحُ (لنع يَُمنّد  ولنع يَْمنُددْ ))الفك( واإلدغنام  هحنو:  اإلظ ارُ  جاز لكَ 
والَننّع إتبنناع »: ٙ٘وتننال: . («لننع يَُمنندُّ )  ويجننوز الَننع هحننو: (ولننع يَُمنندّْ   لننع يَُمنندَّ )هحننو: 

لعندم إمكاهينة اإلتبناع  إذ    ؛فقنع يجنز الَنعّ  ّر(لنع يَِفن)ِخنر لَنمة المنيع. أمنا فني ضمة اآل
 «. عقى الفاذ ضّمةَ 

 في األبل: يُرّيُ . (ٗٙ)

 في األبل: ما في. (٘ٙ)
ة ال رت:  (ٙٙ) وأّما )وِتَ  َيَسُ   ووِطَئ َي َُأ( ف الوا: ًما في األبل »: ٜتال الميداهي في هًز

 «. ع ردوًما إلى الفتح لمكان حرت الحقق)َفِعَل يفِعُل( إ  أه
بعندًا   أله ا   كسرةَ  ؛وًافأتمّ  (لٌ جِ وًو وَ   لُ جَ وْ ينَ  ن لَ جِ وَ )وتالوا: »: ٖ٘/ٗتال تيبويي: ( ٚٙ)

 «.(لُ عِ فْ ينَ )توا بيو ا وبين رَ ح ت  فنَ فقع تُ 
ومعقوم أن الَمة أي ل من الكسرة لكوي لما كان مَارع »: ٜٖٚ/ٔورد في الخصائف: ( ٛٙ)

لنن ال يختقننف بنناٌب  (؛َوُضنن َ )و   (لَ طُننوَ )و   (لَ ُضننوَ )ل   يجننيذ مختقًفننا لننع يحنن فوا فنناذ فُعن
 «.ليس من عادتي أن يجيذ مختقًفا

 الواو زيادة ي تَي ا السيار. (ٜٙ)
 ما بين المع وفتين م موس في األبل. (ٓٚ)



  
 ( ٕٕٔٓ)(        تنموز ٚ) العدد(         ٜٔ) المجقد 

ٕٕٚ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 
َوِفني  ( َتِعن َ )ِمنْن بَناِب  (اَوَلً ن نن يَنْولَنيُ  نَولِنَي )»: ٕٚٙ/ٕتال الفيومي في المصنباح الموينر: ( ٔٚ)

 «.(َوَعدَ )ِمْن بَاِب  (يَِقيُ  نَوَلَي ) :ُلَرٍة َتِقيَقةٍ 
َمْمنُه أ ّ أَتَِّ ن َ : )من الفعل )وًَ (  وأورد الخقيل في كتاب العنين تنول الوبني  (ٕٚ) ًَ  ل ند 

بَنننٌة إ ّ منننن ًنننل ذ.(إ ّ منننن تُنَر نننّي  أو أَْهصنننارّي. أو ي فنننيّ  ًِ ظنننر: العنننين: يو   أي:   أتبنننل 
 .ٖٕٔ/٘)وً (  ويوظر: الو اية في غري  الحدير واألير:  ٜٚ/ٗ

 تات ة من األبل  وأيبتُّ ا لُت اِبَق أمااَل ا في الكتاب. (ٖٚ)

 ي صد وكاهه العين يابتة. (ٗٚ)
 في األبل: يت قسا. (٘ٚ)

 في األبل: هدعوا. (ٙٚ)

ًْ »)رب (:  ٖٙٗ/ٕورد في التاج:  (ٚٚ) َن: طَيَّبَنُي وَأَجناَدُى  َكَربنَّبَني  وتنال ومنن المجناز: َربَّ الندُّ
َن: َغَ ْوتُنننيُ  ًْ نننٌن ُمَربَّنننٌ   إذا رُبّْنننَ   القّْْحيَننناهّي: رَبَنْبنننُه الننندُّ ًْ بالَياَتنننِميِن َأو بَنْعنننِ  الرَّيَننناِحيِن  وُد
 «.الَح ُّ ال ي اتُِّخَ  موي بال ّْي ِ 

 يبات ا.ما بين المع وفتين تات، من األبل. ومو   الكتاب يستدعي إ (ٛٚ)
وتعه المخالفة بين الااليي اليائي والااليي الواوي فني )يُندَعوَن  وتُندَعوَن(  أمنا )يُرَضنْيَن   (ٜٚ)

وتُرَضيَن(  فقع تكن يمة مخالفة لفظية  بل المخالفة ت ديرية  عقى ت دير أّن أبل )يُرَضى( 
 ًو )يُرَضو(  ف و فعل واويّّ في أبقي  إ  أهي حصل فيي إعالل.

ي: كما فعقَه في تولك... إ ارة إلى تولي في تواعد الفعل الماضني المبوني لقمفعنول: تول (ٓٛ)
أو كنننان أوُل حنننرٍت متحنننّرٍك موننني مَنننموًما  هحنننو: )اُفُتِعنننَل  واُهْنُفِعنننَل  وُأْفِعنننَل  وُاتنننتُنْفِعَل  »

 .«واُفْنُعوِعَل(  وًمزة الوبل تتب  ً ا المَموم في الَمة

 )بقه(. ٜٓ٘/ٗا أترَع في السير. يوظر: التاج: اهَصَقَه: إذا تجرََّد  وإذ (ٔٛ)
 في األبل: مكسورًا. (ٕٛ)

 زيادة ي تَي ا السيار. (ٖٛ)



  ...  هلل العالّمة فخر خوارزم محمود ر اكتاب المفيد في التصريف تصويف الشيخ اإلمام جا
   د. بيان محمد فتاح الجباوي 

ٕٕٛ 

 

 

 
ذكننر المللنننف القرنننة الرابعنننة فنني المَننناعف فننني حالنننة ضنننع مننا تبنننل الحنننرت المننندغع فننني  (ٗٛ)

المَنننارع المجنننزوم واألمنننر لقد لنننة عقنننى أّن الفنننتح أخنننف الحركنننات فجننناذ مننن  المفتنننوح 
م  والكسنننر جنننائز  لت ننناذ السننناكوين فكنننان مننن  المفتنننوح والمكسنننور والمكسنننور والمَنننمو 

ًَا  أما الَع فقيس أخف الحركات و  ًو يُتخقَّف بي من الت اذ السناكوين   والمَموم أي
فال يجوز في تقك القرات  أما القرة الرابعة فإهما جاز لإلْتباع الصوتي. يوظر: المفتناح فني 

 رات عقى أه ا أوُجي.  وذكر الجرجاهي ً ى القٓٚالصرت: 
 )وجل(. ٓٗٛٔ/٘من الَوَجل ال ي ًو الخوت. يوظر: الصحاح:  (٘ٛ)
ترر الزمخشري من تبل أّن األفعال خمسة أتسام  وأّن التعج  لي فعنالن  لن لك ذكنرُت  (ٙٛ)

 ً ين التسقسقين.
 ما بين المع وفتين م موس في األبل. والعبارة ي تَي ا السيار. (ٚٛ)

 خ.في األبل: وهُفِ  (ٛٛ)
 .ٖٔتورة الحاتة: اآلية  (ٜٛ)

 )عرس(. ٛٚٗ/ٔالتعريس: الوزول في آخر القيل. يوظر: المحكع والمحي، األعظع:  (ٜٓ)

 ي صد بي مصدر ال ي ة. (ٜٔ)

َّقي تفَياًل(. (ٕٜ)  هحو: )كّقَمُي تكقيًما  وف

 هحو: )التكقُّع  والتخاُبع(. (ٖٜ)

 في األبل: حالة. (ٜٗ)

  ف نو «َورَُجنٌل رائِنٌ  ِمنْن تَننْوٍم راضنٍة وُرّوٍ  وُرّوا ٍ » (: )رو  ٘ٙٔ/ٚورد فني القسنان: ( ٜ٘)
ا الزمخشري.التي ذ الاالية باألوزان )رائ ( من التروي   وتد ورد جم    كًر

 في األبل: رُمات وُغزات. (ٜٙ)

 اه قبه الياذ ألًفا وك لك الواو  لتحرك ما واهفتاح ما تبق ما. (ٜٚ)



  
 ( ٕٕٔٓ)(        تنموز ٚ) العدد(         ٜٔ) المجقد 

ٕٕٜ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 
: أي  زٌم لألمر. ي (ٜٛ)  )لب (. ٕٚٔ/ٔوظر: الصحاح: رجٌل َل ّّ

: أي عالع. يوظر: الصحاح:  (ٜٜ)  )طب (. ٔٚٔ/ٔرَجٌل َط ّّ
 )َهَجل(. ٕٙٛٔ/٘الوََّجُل: َتَعُة ِ قّْ العين. يوظر: الصحاح:  (ٓٓٔ)

 )ت (. ٜٕ/٘ال ب : دتة الخصر. يوظر: العين:  (ٔٓٔ)

 ٜٗ٘/ٕي، األعظع: الُبّحُة والَبَحُح: ِغَقٌظ في الصوت وخشوهة. يوظر: المحكع والمح (ٕٓٔ)
 )بحح(.

ميالُن بدِر ال دم هحو الِخْوِصنر  ورُبّمنا كنان ال ي ًو الوََك     مشتق مناألوك : المائل (ٖٓٔ)
 )وك (. ٕٛٔ/ٕ. يوظر: العين: في إب ام اليد والّرجل

 )طفو(. ٕٜٔ/ٕالوَطف: كارة  عر الحاجبين. يوظر: جم رة القرة:  (ٗٓٔ)

 )جيد(. ٕٙٗ/ُٕي. يوظر: الصحاح: الَجَيُد: طوُل العُوِق وحسوُ  (٘ٓٔ)

 )لمى(. ٕ٘ٛٗ/ٙالقُّمى: ُتمرة في الشفة ُتستحسن. يوظر: الصحاح:  (ٙٓٔ)

الحننّوُة: تننواد يَننرُب إلننى الخَننرة  وتيننل: حمننرة تَننرب إلننى السننواد. يوظننر: المحكننع  (ٚٓٔ)
 )حو(. ٔٓٗ/ٖوالمحي، األعظع: 

 ين(.)ع ٕٕٚٔ/ٙجم  أعَين  وًو وات  العين. يوظر: الصحاح:  (ٛٓٔ)
 م موتة في األبل. (ٜٓٔ)

اه قبه الواو ياًذ  جتماع ما وتكون األول مو ما  وأدغمه الياذ في الياذ  يع ُكسر ما  (ٓٔٔ)
 تبل الياذ لقمجاهسة.

  وذكنر ابنن فنارس فني معجنع ٓٚٔالم واث: المرأة التي تقد اإلهاث. يوظر: الصاحبي:  (ٔٔٔ)
ر  التي تُوبِنُه ذكنوَر العشن   وذكنر أّن لفظة الم كار تعوي األ ٖٛ٘/ٕم اييس القرة: 

 أهّ ا المرأة التي تقد ال كور. ٓٚٔفي كتاب الصاحبي: 

 أي: وزها )ِمْفَعل  وِمْفعال(. (ٕٔٔ)



  ...  هلل العالّمة فخر خوارزم محمود ر اكتاب المفيد في التصريف تصويف الشيخ اإلمام جا
   د. بيان محمد فتاح الجباوي 

ٕٖٓ 

 

 

 
( مننن يّّ دِ وتنالوا: )َمْعن»: ٓ٘٘/ٕ  وجناذ فنني الممتن : ٖ٘ٛ-ٖٗٛ/ٗيوظنر: الكتناب: ( ٖٔٔ)

فننًة لننع يَفِصننل بيو ننا وبننين وإهَّمننا جنناز ال قنن   عقننى تقَّتنني  لكننون الننواو مت رّْ )َعننَدْوُت(... 
ََّمَّة ِإ َّ حاجز غير حصين وًو الواو السناكوة الزائندة الخفيَّنة باإلدغنام. فكمنا تُقبنه   ال

ََّننمَّة التنني تبق ننا كسننرة  فكنن لك تُ قنن   ينناذً  الننواوُ  ََّننمَّة  وتُ قنن  ال إذا َت رَّفننه وتبق ننا ال
 .ٓٛٗ  ويوظر:  رح المقوكي في التصريف: «ًوا

 كَرم  وُمْسَتخَرج.هحو: مُ  (ٗٔٔ)

ة ال رت:  (٘ٔٔ)  .ٕٙيوظر: هًز

 في األبل موي. (ٙٔٔ)
يمة تفصيل في حكع اتع التفَيل المَات  فإْن أضيف إلى هكرة كان حكُمنُي كحكنِع  (ٚٔٔ)

المجرد )اإلفراد والت كير( هحو: )ال وداِن أفَُل امرأتيِن(. وإْن أضيف إلى معرفة وُتصد 
لزمخشننري  وجنناز اإلفننراد والتنن كير هحننو: )الزيننداِن التفَننيل جننازت الم اب ننة كمننا ماّننل ا

أفَُل ال وِم(  وإْن لع يُ صد التفَيل لع يجنز فيني إ  الم اب نة هحنو: )الوناتُف واأل ن ُّ 
 .ٔٛٔ/ٖأعد  بوي مروان(. يوظر:  رح ابن ع يل: 

 في األبل: تبقي. وًو تصحيف. (ٛٔٔ)
 في األبل: تبقي. تصحيف. (ٜٔٔ)

واتُع زماِن الحدث ومكاهِِي يُبوى عقى )َمْفَعنل( »: ٓٙ-ٜ٘فتاح: تال الجرجاهي في الم (ٕٓٔ)
 «.  لزمان ال تل ومكاهِيِ بفتح الميع والعين من )يَنْفُعُل( بَع العين  كم تل الحسين 

 .ٓٙيوظر: المفتاح في الصرت:  (ٕٔٔ)
 

 ثبت المصادر والمراجع

  ً(ٚٚ٘تألهبنناري )البركننات عبنند الننرحمن بننن محمنند بننن أبنني تننعيد ا وأتننرار العربيننة  أبنن . ٔ
 م بوعات المجم  العقمي العربي بدمشق  د.ت.  تح يق: محمد ب جة البي ار



  
 ( ٕٕٔٓ)(        تنموز ٚ) العدد(         ٜٔ) المجقد 

ٕٖٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
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 .ٕٕٓٓ  ٘ٔ  طاألعالم  خير الدين الزركقي  دار العقع لقماليين  بيروت . ٕ

  تح ينق: ً(ٙٗٙتعقني بنن يوتنف ال ف ني )جمال الدين الوحاة   ىإهباى الرواة عقى أهبا . ٖ
 م.ٜٙٛٔن ً ٙٓٗٔ  ٔط لفكر العربي  ال اًرة امحمد أبو الفَل إبراًيع  دار 

  تح يننننق: ً(ٕ٘ٓٔتنننناج العننننروس مننننن جننننواًر ال نننناموس  محمنننند مرتَننننى الزبينننندي )ت . ٗ
 مجموعة من المح  ين  دار ال داية  د.ت.

ه(  تح ينق: د. رمنزي موينر بعقبكني  دار العقنع ٕٖٔجم رة القرة  أبو بكنر بنن دريند )ت . ٘
 .ٜٚٛٔ  ٔلقماليين  بيروت نن لبوان  ط

  تح يننق: محمنند عقنني الوجننار  عننالع ً(ٕٜٖالخصننائف  أبننو الفننتح عامننان بننن جونني )ت . ٙ
 الكت   بيروت  د.ت.

 ننننرح ابننننن ع يننننل عقننننى ألفيننننة ابننننن مالننننك  ب نننناذ النننندين بننننن عبنننند اهلل بننننن ع يننننل الع يقنننني  . ٚ
 ط  د.ت. ي الدين عبد الحميد  دار الفكر  د.يتح يق: محمد مح  ً(ٜٙٚت)

عقنني بننن محمنند بننن عيسننى هننور النندين اأُلْ ننُموهي   لننك ننرح األ ننموهي عقننى ألفيننة ابننن ما . ٛ
 .مٜٜٛٔ نن هٜٔٗٔ  ٔ  طبيروت  دار الكت  العقمية  ًن(ٜٓٓت)

 نننرحان عقنننى منننراح األرواح فننني عقنننع الصنننرت   نننمس الننندين أحمننند المعنننروت بننندكو وز  . ٜ
 م.ٜٜ٘ٔه نن ٜٖٚٔ  ٖه(  م بعة مص فى البابي الحقبي وأو دى  مصر  ط٘٘ٛ)ت

  دراتنة ً(ٜٗٚوتكمينل الم ابند  الحسنن بنن تاتنع المنرادي )ت  رح تسن يل الفوائند . ٓٔ
ه ننن ٕٛٗٔ  ٔوتح يق: األتتاذ الدكتور هابر حسين عقني  دار تنعد الندين  دمشنق  ط

 م.ٕٛٓٓ

منن  ً( ٙٛٙ نرح  نافية ابنن الحاجن   رضني الندين محمند بنن الحسنن ا تنتراباذي )ت . ٔٔ
غريب منننا و نننرح    ح   منننا وضنننب،ً(ٖٜٓٔ نننرح  نننواًدى لعبننند ال نننادر البرننندادي )ت

مب م منننا األتنننات ة: محمننند هنننور الحسنننن  ومحمننند الزفنننرات  ومحمننند محيننني الننندين عبننند 
 م.ٕٜٛٔنن نً ٕٓٗٔنن لبوان  نالحميد  دار الكت  العقمية  بيروت 



  ...  هلل العالّمة فخر خوارزم محمود ر اكتاب المفيد في التصريف تصويف الشيخ اإلمام جا
   د. بيان محمد فتاح الجباوي 

ٕٖٕ 

 

 

 
 نننرح  نننافية ابنننن الحاجننن  فننني عقمننني التصنننريف والخننن،  الخَنننر الينننزدي )أتمننني تنننوة  . ٕٔ

  ٔتسننننة الريننننان  بيننننروت  طه(  دراتننننة وتح يننننق: د. حسننننن أحمنننند العامننننان  مل ٕٓٚ
 م.ٕٛٓٓنن نه ٜٕٗٔ

  تح ينق: د. فخنر الندين تبناوة  دار ً(ٖٗٙ رح المقوكي في التصنريف  ابنن يعنيق )ت . ٖٔ
 م.ٜٛٛٔن نً ٛٓٗٔ  ٕاألوزاعي  بيروت  ط

الصننناحبي فننني ف ننني القرنننة العربينننة ومسنننائق ا وتنننون العنننرب فننني كالم نننا  أحمننند بنننن فنننارس  . ٗٔ
 م.ٜٜٚٔنن نه ٛٔٗٔ  ٔ  طه(  دار الكت  العقمية  بيروتٜٖ٘)ت

  تح ينق: ً(ٖٜٖالصحاح تناج القرنة وبنحاح العربينة  إتنماعيل بنن حمناد الجنوًري )ت . ٘ٔ
 ً.ٚٓٗٔ  ٗأحمد عبد الرفور ع ار  دار العقع لقماليين  بيروت  ط

  ً(ٓ٘ٙالعبنناب الزاخننر والقبنناب الفنناخر  الحسننن بننن محمنند بننن الحسننن الصننراهي )ت . ٙٔ
ن آل ياتنين  موشنورات وزارة الا افنة واإلعنالم  حرت السين  تح يق: الشيخ محمد حسن

 .ٜٚٛٔ  ٔالجم ورية العراتية  ط

العين  أبو عبد الرحمن الخقيل بن أحمند الفراًيندي  تح ينق: د. م ندي المخزومني  ود.  . ٚٔ
 ً.ٜٓٗٔ  ٕإبراًيع السامرائي  ملتسة دار ال جرة  ط

ت  تح ينق التنراث ه(  تح يق: مكٚٔٛال اموس المحي،  مجد الدين الفيروزآبادي )ت . ٛٔ
 م.ٕ٘ٓٓنن نه ٕٙٗٔ  ٛفي ملتسة الرتالة  بيروت  إ رات: هعيع العرتسوتي  ط

  تح يننق: عبنند السننالم ً(ٓٛٔالكتنناب  تننيبويي أبننو بشننر عمننرو بننن عامننان بننن توبننر )ت . ٜٔ
 .ٜٛٛٔ  ٖمحمد ًارون  مكتبة الخاهجي  ال اًرة  ط

تننراث العربنني  بيننروت    دار إحينناذ الً(ٔٔٚلسننان العننرب  جمننال النندين بننن موظننور )ت . ٕٓ
 ً.٘ٓٗٔ  ٔط



  
 ( ٕٕٔٓ)(        تنموز ٚ) العدد(         ٜٔ) المجقد 

ٕٖٖ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 
  ً(ٛ٘ٗالمحكع والمحي، األعظع  أبو الحسن عقي بن إتماعيل بن تيدى الُمرتي )ت . ٕٔ

نننن نً ٕٔٗٔ  ٔتح يننق: عبنند الحمينند ًوننداوي  دار الكتنن  العقميننة  بيننروت ن لبوننان  ط
 م.ٕٓٓٓ

 المصننباح المويننر فنني غرينن  الشننرح الكبيننر لقرافعنني  أحمنند بننن محمنند بننن عقنني الم ننري . ٕٕ
   المكتبة العقمية  بيروت  د.ت.ً(ٓٚٚالفيومي )ت

  دار الفكر لق باعة ً(ٕٙٙالحموّي )تبن عبد اهلل ياتوت   اب الدين  معجع اأُلدباذ  . ٖٕ
 م.ٜٓٛٔننً ٓٓٗٔ  ٖوالوشر  ط

ه(  ح  ني وتندم لني: د. عقني توفينق ٔٚٗالمفتاح في الصرت  عبد ال اًر الجرجناهي )ت . ٕٗ
 د.ت.الحمد  ملتسة الرتالة  بيروت  

الزمخشننننري  أبننننو ال اتننننع محمننننود بننننن عمننننر بننننن أحمنننند  لمفصننننل فنننني بننننوعة اإلعننننرابا . ٕ٘
 .ٖٜٜٔ  ٔط  بيروت  مكتبة ال الل  : د. عقي بو مقحع  تح يقًن(ٖٛ٘)ت

م اييس القرة  أحمد بن فارس  تح يق وضب،: عبد السالم محمد ًارون  اتحاد الكتناب  . ٕٙ
 م.ٕٕٓٓن نه ٖٕٗٔالعرب  دمشق  

  تح يق: عبند الخنالق عَنيمة  ً(ٕ٘ٛ)ت المبرداس محمد بن يزيد أبو العب  الم تَ  . ٕٚ
 .ٖٜٙٔعالع الكت   بيروت  

المكمننننل فنننني  ننننرح المفصننننل  لمظ ننننر النننندين الحسننننين بننننن محمننننود الزيننننداهي المعننننروت  . ٕٛ
ًن(  دراتة م  تح يق ال سنمين الاناهي والاالنر: د. بينان محمند فتناح ٕٚٚبالمظ ري )ت

 .ٕٛٓٓلتربية لقعقوم اإلهساهية  جامعة األهبار  الجباوي  أطروحة دكتوراى  كقية ا

الممت  في التصريف  ابن عصفور اإل بيقي  تح ينق: د. فخنر الندين تبناوة  دار المعرفنة   . ٜٕ
 م.ٜٚٛٔ نً ٚٓٗٔ  ٔبيروت  ط



  ...  هلل العالّمة فخر خوارزم محمود ر اكتاب المفيد في التصريف تصويف الشيخ اإلمام جا
   د. بيان محمد فتاح الجباوي 

ٕٖٗ 

 

 

 
الموصنننف  ننننرح أبنننني الفننننتح عامننننان بننننن جوننني  لكتنننناب التصننننريف ألبنننني عامننننان المننننازهي  . ٖٓ

هلل أمنين  وزارة المعنارت العمومينة  مصننر    تح ينق: إبنراًيع مصن فى  وعبنند اً(ٕٛٗ)ت
 م.ٜٗ٘ٔن ً ٖٖٚٔ  ٔط

ننة ال ننرت فنني عقننع الصننرت  أحمنند بننن محمنند الميننداهي )ت . ٖٔ ه(  تح يننق: لجوننة ٛٔ٘هًز
 م.ٜٔٛٔ نًن ٔٓٗٔ  ٔإحياذ التراث العربي في دار اآلفار الجديدة  بيروت  ط

المعنروت بنابن األيينر الو اية في غري  الحدير واألير  أبو السعادات المبارك بنن محمند  . ٕٖ
  تح يننق: طنناًر أحمنند الننزاوي  ومحمننود محمنند ال ونناحي  المكتبننة العقميننة  ً(ٙٓٙ)ت

 م.ٜٜٚٔ ن ًٜٜٖٔبيروت  

 
Abstract 

This paper is concerned with studying an old book 

specialized in morphology and editing it. The book is (The 

Advantage in the Inflection System of AL Zamkhshry), this book 

has not been famous as other books of AL Zamkhshry have ever 

had though it is the only book among his books specialized in 

morphology. The reason behind that attributes to the loss of most of 

hits copies or its scanty to the extent to which  no one of the 

scholars acknowledged it  even they had not transformed the 

sayings of its writer in the sense that it has neither been mentioned 

in the specialized books of the indices of the books nor in the books 

specialized in the translation of the writers of those who translated 

the works of AL zamkhshry. Therefore, we must direct this book in 

the best way as a kind of loyalty to his writer who offered the 

Arabic language the best service in its different fields. As I ask the 

Almighty Allah to make its presentation an advantage and as a 

service to the reader and non-ceased reward. 


