( الميزان الصرفي )
الصرف َّ
ت
ت اللغة العربية ثُالثيًا ،اعتبر علما ُء
أن أصو َل الكلما ِ
أكثر كلما ِ
لما كان ُ
ِ
ثالثةُ أحرف ،وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين والالم ،مصوَّ رة بصور ِة الموزون،
فيقولون فى وزن قَ َمر َمثَالً :فَعَل ،بالتحريك ،وفى ِحمْ ل :فِعْل بسكر الفاء وسكون
سمُّون الحرف األوَّ ل
العين ،وفى ك َُر َم :فَعُ َل ،بفتح الفاء وضم العينَ ،وهلُ َّم َج َّرا ،ويُ َ
فاء الكلمة ،والثانى عين الكلمة ،والثالث الم الكلمة.
فإذا زادت الكلمة عن ثالثة أحرف(:حاالت زيادة الكلمة)
أ -فإن كانت زيادتُها ناشئة من أصل َو ْ
ض ِع الكلمة على أربعة أحرف أو
خمسة ،زدتَ فى الميزان ال ًما أَو المين على أحرف "ف ع ل" ،فتقول فى وزن
د َْح َر َج مثالً :فَ ْعلَ َل ،وفى وزن َج ْح َم ِرش فَ ْعلَ ِلل.
ب -وإن كانت ناشئة من تكرير حرف من أصول الكلمة ك ََّررْ تَ ما يقابله فى
الميزان ،فتقول فى وزن قدَّم َمثالً ،بتشديد العين :فعَّ َل ،وفى وزن َج ْل َب َب :فَ ْعلَ َل،
ويقال لهُ :مضعَّفُ العين أو الالم.
ج -وإن كانت الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حروف "سألتمونيها"
عبَّرْ تَ عن الزائد بلفظه ،فتقول
التى هى حروف الزيادة ،قابلتَ األصول باألصول ،و َ
ْ
فى وزن قائم ،مثَالً :فا ِعل ،وفى وزن تقدَّم :تَفَعَّ َل ،وفى وزن استخرج :استف َعل،
وفى وزن مجتهدُ :م ْفت َ ِعل ،وهكذا.
د-وإذا كان الزائد مبدال من تاء االفتعال ،يُ ْن َ
ط ُ
نظرا إلى األصل ،فيقال مثال
ق بها ً
ضطرب,واصطبر :افتعل ،ال افطعل.
فى وزن ا
َ
(حاالت الحذف في الكلمة)
ُ
وإن حصل حذف فى الموزون ُحذِف ما يقابله فى الميزان ،فتقول فى وزن ق ْل مثالً:
قاض :فاعٍ ،وفى وزن ِعدَةِ :علَة.
فُ ْل :وفى وزن ٍ
(القلب المكاني)
صل قلبٌ فى الموزون ،حصل أيضا فى الميزان ،فيقال مثالً فى وزن جاه:
وإن َح َ
أيس
َ
يئس عف َل أصلها َ
عفَل ،بتقديم العين على الفاء .وفي َ

( التقسيم الثاني للفعل )
ينقسم الفعل إلى صحيح ،ومعت ّل.
فالصحيح :ما خلت أصوله من أحرف العلّة ،وهى األلف ،والواو ،والياء ،نحوَ :كتَب
و َجلس.
ثم ّ
سيْف ،فإن جانسه ما
إن حرف العلة إن سكن وانفتح ما قبله يسمى لَ ِيّنا ،كثَوْ ب و َ
قبله من الحركات يسمى مدّاً ،كقال يقُول ِقيال.
والمعت ّل :ما كان أحد أصوله حرف ِعلة ،نحو :وجد ،وقال ،وسعى.
ولكل من الصحيح والمعتل أقسام:
أقسام الصحيح
ينقسم الصحيح إلى سالم ،ومضعَّف ،ومهموز.
فالسالم :ما سلمت أصوله من أحرف العلة والهمزة ،والتضعيف ،كضرب ونصر
وقعد وجلس.
والمضعَّف :ويقال له األص ّم لشدته ،ينقسم إلى قسمين:
الثالثى ومزيده :ما كانت عينه
الرباعى .فمضعف
الثالثى ومزيده ،ومضعف
مضعّف
ّ
ّ
ّ
الرباعى :ما كانت فاؤه
فر،مدّ ،امتدّ ،استمدّ .ومضعف
والمه من جنس واحد ،نحو ّ
ّ
ْ
ع ْ
سَ ،وقَلقَ َل.
والمه األولى من جنس ،وعينه والمه الثانية من جنس :كزلز َلَ ،و َ
س َع َ
والمهموز :ما كان أحد أصوله همزة ،نحو أخذ ،وسأل ،وقرأ.
أقسام المعت ّل
ينقسم المعتل إلى مثال ،وأجوف ،وناقص ،ولفيف.
س ِ ّمى بذلك ألنه يماثل الصحيح فى عدم
فالمثال :ما اعتلت فاؤه ،نحو َو َ
سر ،و ُ
عدَ َويَ َ
إعالل ماضيه.
واألجوف :ما اعتلت عينه ،نحو قال وباع .وسمى بذلك لخلوّ جوفه؛ أى وسطه من
الحرف الصحيح .ويسمى أي ً
ضا ذا الثالثة؛ ألنه عند إسناده لتاء الفاعل ،يصير معها
أحرف ،كقُ ُ
لت وبعت ،فى قال وباع.
على ثالثة
ٍ
س ِ ّم َى بذلك لنقصانه ،بحذف آخره فى
والناقص :ما اعتلّت المه ،نحو غزا ورمى .و ُ
بعض التصاريف ،كغَ َز ْت َو َر َمت .ويسمى أي ً
ضا ذا األربعة؛ ألنه عند إسناده لتاء
الفاعل يصير معها على أربعة أحرف ،نحو َ
ت َو َر َمي ُ
غ َزوْ ُ
ْت.
واللفيف قسمان:
س ِ ّمى بذلك لكون الحرف
َ -1م ْفروق :وهو ما اعتلت فاؤه والمه ،نحو وفى ووقى .و ُ
الصحيح فارقًا بين حرفَ ْى العلة.
س ِ ّمى بذلك القتران
-2و َم ْقرون :وهو ما اعتلت عينُه وال ُمه ،نحو َط َوى َو َر َوى .و ُ
حرفَى العلة بعضهما ببعض.

التجرد والزيادة )
( التقسيم الثالث للفعل :بحسب
ُّ
مجرد ومزيد.
ينقسم الفعل إلى:
َّ
فالمجرد :ما كانت جميع حروفه أصلية ،ال يسقط حرف منها فى تصاريف الكلمة
بغير علَّة.
والمزيد :ما ِزيد فيه حرف أو أكثر على حروفه األصلية.
ّورباعى.
والمجرد قسمان :ثُالثى
ّ
الرباعى.
الثالثى ،ومزيد
والمزيد قسمانَ :مزيد
ّ
ّ
[ -1المجرد الثالثى]
الثالثى المجرد :فله باعتبار ماضيه فقط ثالثة أبواب؛ ألنه دائ ًما مفتوح الفاء،
أما
ّ
ص َر َو َ
ب َوفَتحَ،
وعينه إما أن تكون مفتوحة ،أو مكسورة ،أو مضمومة ،نحو :ن َ
ض َر َ
ونحو :ك َُرم ،ونحو :فَ ِرح و َحسِب.
وباعتبار الماضى مع المضارع له ستة أبواب؛ ألن عين المضارع إما مضمومة ،أو
مفتوحة ،أو مكسورة ،وثالثة فى ثالثة بتسعة ،يمتنع كسر العين فى الماضى مع
ضمها فى المضارع ،ويمتنع ضم العين فى الماضى مع كسرها أو فتحها فى
المضارع،
فإذن تكون أبواب الثالثى ستة.
الباب األول :فَ َعل َي ْفعُل
ص َر يَ ْنصُر ،وقَعَدَ يَ ْقعُدُ َوأ َ َخذَ يَأ ْ ُخذُ،
بفتح العين فى الماضى وضمها فى المضارعَ :،كنَ َ
َوبَ َرأ َ يَب ُْرؤ ،اكل يأ ُك ُل  ,وقال يقُول......الخ
الباب الثانى :فَعَل َي ْف ِعل
ب َي ْ
بفتح العين فى الماضى وكسرها فى المضارع ،ك َ
س،
س َي ْج ِل ُ
ض َر َ
ض ِربَ ،و َجلَ َ
يبيع،وفر ي ِف ُّر ,وأتى يأتى.....الخ
عدَ يعد ،وباع
َو َو َ
َّ
الباب الثالث :فَعَل يَ ْف َعل
ضع ي َ
بالفتح فيهما ،كفتح يفتَح ،وذ َهب يذ َهبَ ،وسعَى يسعَىَ ،و َو َ
ضعَ ،وي َفع يَ ْي َفعُ،
َوسأَل يَسألَ ،وقَ َرأ يَ ْق َرأ.....الخ
وكل ما كانت عينه مفتوحة فى الماضى والمضارع ،فهو َح ْلقى العين أو الالم.
وحروف الحلق ستة :الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين.
الباب الرابع :فَ ِعل يَ ْف َعل
س
يفرح ،وع ِلم يَعلَمَ ،ويَ ِب َ
كفر َح َ
بكسر العين فى الماضى ،وفتحها فى المضارعِ ،
ى يَ ْق َوى.........الخ
ور ِض َى
يَ ْيبَسَ ،و َ
ع ِور يَع َْورَ ،
يرضىَ ،وقَ ِو َ
َ
الباب الخامس :فَعُل َي ْفعُ ُل
ف يَ ْ
ش ُرفُ و َحس َُن يَ ْحس ُُن ، ،ولَ ُؤ َم يَ ْل ُؤ ُم ،و َج ُر َؤ
بضم العين فيهما ،كش َُر َ
يَ ْج ُر ُؤ.....،الخ.

الباب السادس :فَ ِعل َي ْف ِعل
بالكسر فيها ،كحسِب يحسِب ،ونِعم ين ِعم .وهو قليل .

المجرد:
الرباعى
أوزان
َّ
ّ
المجرد وزن واحد ،وهو ف ْعلَل ،كدحر َج يدحرجَ ،ودَرْ بَخ يدربخ .ومنه أفعال
للرباعى
َّ
ّ
نحتتها العرب من مركبات ،فتحفظ وال يقاس عليها ،كبس َم َل :إذا قال :بسم هللا،
وحوقل إذا قال :ال حول وال قوة ِإال باهلل ،و َط ْل َبق إذا قال :أطال هللا بقاءك ،ودَمْ َع َز إذا
قال :أدام هللا عزك....
الثالثى المزيد:
أوزان
ِّ
الثالثى المزيد فيه ثالثة أقسام؛ ما زيد فيه حرف واحد ،وما زيد فيه حرفان،
الفعل
ّ
وما زيد فيه ثالثة أحرف .فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة ستة ،بخالف االسم ،فإنه يبلغ
وخفة االسم ،كما سيأتى.
بالزيادة سبعة؛ ِلثقل الفعلِ ،
الفعل المزيد بحرف واحد ،يأتى على ثالثة أوزان:
األول :أ َ ْف َعل ،كأكرم وأو َلى ،وأعطى ،وأقام ،وآتى ،وآمن ،أحسن.....
.ضارب....
ع َل ،كقاتل ،وآخذ ،ووالى,خاصم
الثانى :فا َ
َ
ّ
وزكىَ ،و َولَّ
ى،عظم.....
كفرح،
الثالث :فَعَّ َل بالتضعيفَّ ،
َّ
الفعل المزيد بحرفينيأتى على خمسة أوزان:
األول :انفعَ َل ،كانكسر ،وانش ّ
ق ،وانقاد ،وانمحى.
ّ
واشتق ،واختار ،وادَّعَى ،واتصل ،واتقى ،واصطبر،
الثانى :افتع َل ،كاجتمع،
واضطرب.....
الثالثْ :
واعور .وهذا ْ
الوزن يكون غالبًا فى األلوان والعيوب.
واصفر،
كاحمر،
اف َع َّل
َّ
َّ
َّ
.وتجبر..
الرابع :تفعَّ َل ،كتعلَّم وتز ّكى ،وتكبر.وتف ّه َم
َ
شاو َر ،و تبارك وتعالى.....
ع َل كتبا َ
الخامس :تَفا َ
عدَ وت َ َ
الفعل المزيد بثالثة أحرف يأتى على أربعة أوزان:
األول :استفع َل ،كاستخرج ،واستقام.واستغفر.واستوى..
الثانىْ :
ع ْ
ع َل ،كاغدود ََن الشعر :إذا طال ،واعشوشب المكان :إذا كثر ُ
شبه.
اف َعو َ
الثالثْ :
كاحمار واشهابّ  :قَ ِويَت حُمرته و ُ
ش ْهبته.
افعَا ّل
ّ
الرابعْ :
افعَوَّ لَكاجلوَّ ذ :إذا أسرع ،واعلَوَّ َ
ط :أى تعلق بعنق البعير فركبه.

الرباعى ال َم ِزيد:
أوزان الفعل
ِّ
الرباعى المزيد فيه إلى قسمين :ما زيد فيه حرف واحد ،وما زيد فيه حرفان،
ينقسم
ّ
فالمزيدبحرف واحد له وزن واحد ،هو تفَعل َل كتدحرجَ.
والمزيد بحرفين له وزنان:
األول :افعنلَل َكاحرنجم.
َّ
واطمأن.
كاقشعر،
الثانى :افعلَ َّل
ّ
فصل فى معانى صيغ الزوائد
ْ -1
أفعَ َل
تأتى لعدَّة معان:منها
األول :التَّعدية ،وهى تصيير الفاعل بالهمزة مفعوالً ،كأقمت زيداً ،وأقعدته وأقرأته.
األصل :قام زيد وقعد وقرأ ،فلما دخلت عليه الهمزة صار زيد ُمقاما ُم ْق َعدا ً ُم ْق َرأ ،فإذا
كان الفعل الز ًما صار بها متعديًا لواحد ،وإذا كان متعديا ً لواحد صار بها متعديا ً
الثنين ،وإذا كان متعديًا الثنين ،صار بها متعديًا لثالثة.
َ
وأفلس :صار ذا لبَن وتمْ ر
وأتمر
كألبن الرج ُل
الثانى :صيرورة ش ٍئ ذا ش ٍئ:
َ
َ
وفُلُوس.
الثالث :الدخول فىشئ :مكانًا كان أو زمانًا ،كأشأم وأعرقَ وأصب َح وأمسى ،أي دخل
فى الشأم ،والعراق ،والصباح ،والمساء.
َ
ُ
ُ
الرابع :الس َّْلب واإلزالة :كأ َ ُ
قذيت َ
أزلت القَذى عن
الكتاب :أى
وأعجمت
عين فالن،
َ
ُ
وأزلت ْ
عجمة الكتاب بنقطه.
عينه،
ع َل
 -2فَا َ
يكثر استعماله فى معنيين:
..ضارب....
أحدهما:
التشارك بين اثنين فأكثر ،شاركَ  .خاص َم عانقَ
ُ
َ
وثانيهما :ال ُمواالة ،كـ"واليتالصوم بمعنى تابعته
 -3فَعَّ َل:
ّ
َّ
أولها :التكثير فى الفعل ،كجَوَّ ل ،و َ
فان،عظ َم .صدّقَ ....
والط َو
طوَّ ف :أكثر ال َجوالن
وثانيها :صيرورة شئ شبه ش ٍئ ،كقوَّ س زيدٌ ،و َح َّجر الطين؛ أى صار شبه القوس
فى االنحناء والحجر فى الجمود.
ْ
َّ
وثالثها :نسبة الشئ إلى أصل الفعل ،كفسَّقت زيدًا ،أو كفرْ ته :نسبته إلى الفسق ،أو
الكفر.
ْ
كشرق ُ
غربت :توجهت إلى الشرق ،أو الغرب.
ورابعها :التوجُّه إلى الشئ،
ت ،أو َّ
َّ
وخامسها :اختصار حكاية الشئ ،كهلُّل وسبَّح و َلبّى وأَمَّن :إذا قال ال إله إال هللا،
وسبحان هللا ،ولَبّيْك ،وآمين.

-4ا ْنفَعَ َل
يأتى لمعنى واحد ،وهو المطاوعة ،ولهذا ال يكون إال الز ًما ،كقطعته فانقطع،
وكسرته فانكسر وأطلقته فانطلق ،وعدّلته  -بالتضعيف  -فانعدل.....،والمطاوعة:
هى قبول تأثير الغير.
 -5افتعل
معان منها :
اشتهر في
ٍ
أحدها :االتخاذ ،كاختتم زيد ،واختدم :اتخذ له خات ًما ،وخاد ًما.
وثانيهما :االجتهاد والطلب ،كاكتسب ،واكتتب ،أى اجتهد وطلب الكسب والكتابة.
وثالثها :التشارك ،كاختصم زيد وعمرو :اختلفا.
ورابعها :اإلظهار ،كاعتذرواعتظم ،أى أظهر العُذر ،والعَ َ
ظمة.
ْ -6
افعَ َّل
كاحمر
يأتى غالبًا المعنى واحد ،وهو قوة اللون أو العيب ،وال يكون إال الز ًما،
َّ
واعمش :قويت حمرته وبيا ُ
ع َم ُ
َّ
شه.
ضه وع ََو ُره و َ
واعور
وابيض
ّ
ّ
ع َل
 -7تَفَا َ
اشتهرت فى معان:
أولها :التشريك بين اثنين فأكثرتجاذب زيد وعمرو ثوبًا .وتخاصم زيد وعمرو.
او َم وتغافل وتعامى؛ أى أظهر النوم
وثانيها :التظاهر بالفعل دون حقيقته ،كتَنَ َ
والغفلة والعمى ،وهى منتفية عنه،
-9ا ْ
ست َ ْف َع َل
كثر استعمالها فى معان منها:
ً
مجازا كاستخرجت
أحدها :الطلب حقيقة كاستغفرت هللا :أى طلبت مغفرته ،أو
الذهب من المعدن.
وثانيها :ال َّ
صيْروة حقيقة ،كاستحجر الطين ،واستحصن ال ُم ْه ُر :أى صار َح َجرا
َو ِحصانا...،
ُ
كاستحسنت كذا واستصوبته ،أى اعتقدت حسنه
وثالثها :اعتقاد صفة الشئ،
وصوابه.
ورابعها :اختصار حكاية الشئ كاسترجع ،إذا قال{ :إنا هلل وإنا إليه راجعون}.

( التقسيم الرابع للفعل :بحسب الجمود والتصرف )
ينقسم الفعل إلى جامد ومتصرف :فالجامد :ما الزم صورةً واحدة ،وهو إما:
للماضى(ليس من أخوات كان ،وكرب من فعال المقاربة،
 -1أن يكون مالز ًما
ّ
ع ِلق ،من
ى واخلولق من أفعال الرجاء ،وأنشأ وط ِفق ،وأخذ وجعل و َ
و َ
ع َ
سى َو َح َر َ
أفعال الشروع ،و ِن ْع َم و َحبَّذَا فى المدح ،وبئس وساء فى الذم ،وخال وعدا وحاشا فى
االستثناء.
 -2وإما أن يكون مالز ًما لألمرية ،كهبْ وتعلَّ ْم ،وال ثالث لهما.
والمتصرف :ماال يُالزم صُورةً واحدة ،وهو إما  -1أن يكون تا َّم التصرف ،وهو
ودحرج ،أو -2ناقص التصرف وهو
يأتى منه الماضى والمضارع واألمر ،كنصر
َ
مايأتى منه الماضى والمضارع فقط( ،زال َ
وبر َح يب َْر ُ
ح ،وكاد يكاد ،وأوشك
يزالِ ،
شك.
يُو ِ
( التقسيم الخامس للفعل :من حيث التعدي واللزوم )
قاص ًرا.
ينقسم الفعل إلى متعدٍّ ،ويسمى ُمتجا ِو ًزا ،وإلى الزم ويسمى ِ
فالمتعدى عند اإلطالق :ما يُجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه ،نحو حفظ محمد
الدرس .وعالمته أن تتصل به هاء  ،نحو زيد ضربه عمرو ،وأن يصاغ منه اسم
مفعول تا ّم؛ أى غير مقترن بحرف َج ّر أو ظرف ،نحو :مضروب.
والمتعدي على ثالثة أقسام:
 -1ما يتعدى إلى مفعول واحد :وهو كثير ،نحو :حفظ محمد الدرس ،وفهم المسألة.
 -2ما يتعدى ِإلى مفعولينِ :إما أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر ،وهو ّ
ظن
وأخواتها ،أو ليس اصلهما مبتدأوخبر وهو أعطى وأخواتها.
 -3ما يتعدى إلى ثالثة مفاعيل :وهو باب أعلم وأرى.
والالزم :ما لم يجاوز الفاعل ِإلى المفعول به ،كقعد محمد ،وخرج على.
ومن أسباب تعدى الفعل الالزم (:أي كيفية تعدية الالزم)
األول :الهمزة كأكرم زيدٌ عمرا.
كفرحت زيدا.
الثانى :التضعيف َّ
الثالث :زيادة ألف المفاعلة ،نحو :جالس زيد العلماء ،وقد تقدمت.
لى.
الرابع :زيادة حرف
ّ
الجر ،نحو :ذهبت ِب َع ٍّ
الخامس :زيادة الهمزة والسين والتاء ،نحو :استخرج زيد المال..

والحق أن تعدية الفعل سماعية ،فما سُم َع ْت تعديته بحرف ال يجوز تعديته بغيره،
وما لم تسمع تعديته ال يجوز أن يُعَدَّى بهذه األسباب.
( التقسيم السابع للفعل :من حيث كونه مؤكدا أو غير مؤكد )
ينقسم الفعل إلى مؤ َّكد ،وغير مؤكد.
س َجنَ َّن َو َليَ ُك ْ
فالمؤ َّكد :ما لحقته نون التوكيد .ثقيلة كانت أو خفيفة ،نحو{ :لَيُ ْ
ونن ِم َن
صا ِغ ِر َ
ال َّ
ين}.
وغير المؤكد :ما لم تلحقه ،نحو :يُ ْ
س َج ُن ،ويكون.
(حاالت توكيد الفعل)
ً
لوالك لم ُ
يك
ت ُمتَيَّما *
س ْعدُ ِك لو رحمْ ِ
ِ
-1الماضى ال يؤ َّكد مطلقا ،وأما قوله:دا َم َّن َ
لل َّ
صبابة َجانِحا
فضرورةٌ شاذة.
-2األمر يجوز توكيده مطلقًا ،نحو :ا ْكتُبَ َّن ْ
واجت َ ِهد َْن.
-3أما المضارع فله ست حاالت:
(حاالت توكيد المضارع)
األولى :أن يكون توكيده واجبًا .الثانية :أن يكون قريبًا من الواجب .الثالثة :أن
كثيرا .الرابعة :أن يكون قليالً .الخامسة :أن يكون أق ّل .السادسة :أن يكون
يكون ً
ممتنعًا.
غير مفصول من المه
 -1فيجب تأكيده إذا كان ُمثْبَتًا ،مستقبالً ،فى جواب قس َمَ ،
{وتَاهللِ أل ِكيد ََّن أ ْ
صنَا َم ُك ْم} .وحينئ ٍذ يجب توكيده بالالم والنون عند
بفاصل ،نحوَ :
البصريين ،و ُخلُوُّ ه من أحدهما شاذ أو ضرورة.
ً
{وإِمَّا
 -2ويكون قريبًا من الواجب إذا كان
إلن المؤ َّكدَة بما الزائدة ،نحوَ :
شرطا ِ
ت َ َخافَ َّن ِم ْن قَوْ ٍم ِخ َيانَةً}{ ،فَ ِإمَّا نَ ْذ َه َب َّن ِبكَ }{ ،فَإمَّا ت َ َر ِي َّن ِم َن ْال َبش َِر أ َحدا ً فَقُو ِلىإنّى
نَذَرْ ُ
من صَوْ ماً}.
ت ِل َّ
لر ْح ِ
ض ،أو ٍّ
تمن،
كثيرا إذا وقع بعد أداة طلب :أمْ ٍر ،أَوْ َن ْهى ،أَوْ دُعَاءٍ  ،أو عَرْ ٍ
 -3ويكون ً
سبَ َّن هللاَ َ
عمَّا يَ ْع َم ُل
غافِالً َ
أو استفهام ،نحوَ :ليَقومن زيد ،وقوله
تعالى{:والَ ت َ ْح َ
َ
َّ
الظا ِل ُم َ
ون}.
بإن الشرطية،
 -4ويكون قليال إذا كان بعد ال النافية ،أو ما الزائدة ،التى لم تُسْبق ِ
ِين َ
ظلَ ُموا ِم ْن ُكم َخا َّ
{واتَّقُوا فِتْنَةً الَ ت ُ ِصيبَ َّن الَّذ َ
صةً} .وإنما أ ُ ِ ّكد مع
كقوله تعالىَ :
النافى ،ألنه يشبه أداة النهى صورةً ،وقوله:
س َرقَ ا ْبنُهُ * َو ِم ْن ِع َ
يرها*
ض ٍة ما َي ْنبُت َ َّن َ
ش ِك ُ
*إذا ماتَ من ُه ْم س ِيّدٌ َ

 -5ويكون أقل إذا كان بعد "لَم" وبعد أداة جزاء غير "إمَّا" ،شرطا ً كان المؤكد أو
جزاء ،كقوله فى وصف َجبَل:
س ِيّ ِه ُمعَمَّما*أى يعلمن،
سبُهُ ْال َجاهل ما لَم يَ ْعلَما * شيخا ً َ
علَى ُكرْ ِ
*يَ ْح َ
وقوله*:و َم ْه َما تَشَأ ْ منه فزارةُ تمْ نَعَا"*أى تمنعَ ْن.
ُ
ْ
شروط الواجب ،ولم يكن من الحاالت السابقة ،بأن كان
انتفت
 -6ويكون ممتنعًا إذا
مقدرا ،نحو" :تاهلل ال يذهبُ العُرْ ف بين هللا
منفى ،ولو كان النافى
فى جواب قسم
ً
ّ
ْ
والناس" ،ونحو قوله تعالى{ :تَاهللِ تَ ْفتَأ تَذ ُك ُر يُوسُف} أى ال تفتأ .أو كان حاالً:
كقراءة ابن كثيرْ :
س ُم ِبيَوْ ِم ْال ِقيَا َم ِة}.
{ألق ِ
{ولَئِن ُمت ُّ ْم أوْ قُتِ ْلت ُ ْم إل ِلى هللاِ ت ُ ْحش َُر َ
ون} ،ونحو:
أو كان مفصوال من الالم ،نحوَ :
ف يُع ِْطيكَ َربُّكَ فَتَرْ َ
ضى}.
{ولَ َ
سوْ َ
َ

آخ ِر الفعل المؤ َّكد بنون التوكيد
ُح ْك ُم ِ
إذا لحقت النون بالفعل -1 :فإن كان مسندًا إلى اسم ظاهر ،أو إلى ضمير الواحد
المذكرُ ،فتِ َح آخره لمباشرة النون له ،ولم يحذف منه شئ ،سواء كان صحيحًا أو
قضيَ َّنَ ،ولَيَ ْغ ُز َو َّنَ ،ولَ َي ْ
سعَيَ َّن" بر ِدّ الم الفعل إلى
معتالً ،نحو " َليَ ْنص َُر َّن زيدَ ،ولَ َي ِ
أصلها.
ف أي ً
ضا من الفعل شئ ،و ُحذِفت نون
 -2وإن كان مسندًا إلى ضمير االثنين ،لم ي ُْحذَ ْ
الرفع فقط ،لتوالى األمثال ،و ُكس َِرت نون التوكيد ،تشبيهًا لها بنون الرفع ،نحو
يان ،ولَ ُ
سعَ ِّ
تغز َو ِّ
قض ِّ
لَت َ ْنص َُر ِّ
انَ ،ولَت َ ْ
يان.
ان يا زيدانَ ،ولَت َ ِ
 -3وإن كان مسندًا إلى واو الجمع ،فإن كان صحيحًا:حذفت نون الرفع لتوالى
األمثال ،وواو الجمع اللتقاء الساكنين ،نحوَ :لتَنص َّ
ُرن يا قوم.
وإن كان ناقصًا وكانت عين الفعل مضمومة أو مكسورة ،حذفت أي ً
ضا الم الفعل
زيادة على ما تقدم(يعني نون الرفع وواو الجماعة) ،نحو :لَت َ ْغ ُز ّن َولَتَق ُ
ض َّن يا قوم،
بضم ما قبل النون فى األمثلة الثالثة ،للداللة على المحذوف ،فإن كانت العين
وحركت واو الجمع بالضمة،
مفتوحة ،حُذفت الم الفعل فقط ،وبقى فتح ما قبلهاّ ِ ،
نحو :لَت َ ْخشَوُ َّن َو َلت َ ْ
سعَوُ َّن.

 -4وإن كان مسندًا إلى ياء المخاطبة ،حذفت الياء والنون ،نحو :لت َ ْنص ُِر ّن يا دعدُ،
ولت َ ْغ ِز ّن ولتَرْ ِم َّن ،بكسر ما قبل النون.
 -5وإن كان مسندًا إلى نون اإلناث،زيدت ألف بينها وبين نون التوكيد ،وكسرت
ان ،ولت َ ْغ ُزونَ ِّ
سعَ ْينَ ِّ
صرْ ِّ
نون التوكيد ،لوقوعها بعد األلف ،نحو :لتَن ُ
نان يا نسوة ولتَ ْ
ان،
ولَترْ ِمينَ ِّ
ان.
ُ
واغز َو َّن وارْ ِميَ َّن
واألمر مثل المضارع فى جميع ذلك ،نحو :اضر َب ّن يا زيد،
س َع َي ّن .ونحو :ا ْ
اضر َّ
وارميا ِنّواس ِع ِّ
ض ِر ِّ
وا ْ
بن يا
يان .ونحو:
زيدان
بان يا
واغزوا ِنّ ِ
ُ
ِ
ِ
زيدون ْ
ض ّن ،ونحوْ :
واغ ُز ّن واق ُ
اخشَوُ َّن وا ْ
سعَوُ ّن ...إلخ.
* أحكام النون الخفيفة أربعة:
األول :أنها ال تقع بعد األلف الفارقة بينها وبين نون اإلناث؛ اللتقاء الساكنين على
غير َحدِّه ،فال تقول ْ
شي ْ
ْنان.
اخ َ
ض ِر ْ
الثانى :أنها ال تقع بعد ألف االثنين ،فال تقول :ال ت ْ
بان يا زيدان.
الثالث :أنها تُحذف إذا وليها ساكن ،كقول األضبط بن قُربع ال َّ
ِى:
س ْعد ِ ّ
يب إِ ْن قَ َ
طعَ ْه*
ص َل ْال َح ْب َل *
*فَ ِص ْل ِحبا َل البَعي ِد إِ ْن َو َ
وأقص القَ ِر َ
ِ
*وال ت ُ ِه َ
الفقير عَلَّكَ أَ ْن * تَرْ َك َع َيوْ ًما والدَّ ْه ُر قد َرفَعَهأى :ال تهينَ َّن
ين
َ
الرابع :أنها ت ُ ْع َ
طى فى الوقف حكم التنوين ،ف ِإن وقعت بعد فتحة قلبت ألفًا ،نحو:
{لن ْ
سفَعًا} ،و{لي ُكونًا}

( حكم األفعال عند إسنادها إلى الضمائر ونحوها)
 -1حكم الصحيح السالم :أنه ال يدخله تغيير عند اتصال الضمائر ونحوها به ،نحو
ُ
كتبت ،وكتَبُوا ،وكت َ َب ْت.
 -2وحكم المهموز :كحكم السالم ،إال أن األمر من أ َخذَ وأَك َل ،تحذف همزته مطلقًا،
نحو ُخ ْذ و ُك ْل ،ومن أمر وسأل فى االبتداء ،نحو ُم ُروا بالمعروف ،وا ْن َهوْ ا عن
س ْل َبنِى إس َْرائِي َل} .ويجوز الحذف وعدمه إذا سُبقا بشئ ،نحو قلت
المنكر ،ونحو { َ
له :مُرْ  ،أو ْ
اؤمُرْ  ،وقلت له :س ْل ،أو اسأل.
 -3حكم المضعف الثالثى ومزيده :يجب فى ماضيه اإلدغام ،نحو :مدّ واستمدّ،
ومدُّوا واستمدوا ،ما لم يتصل به ضمير رفعمتحرك ،فيجب الفك ،نحو َمدَ ْد ُ
ت،
والنسوة َمدَ ْدن ،واستمددت ،والنسوة استمددن.

ويجب فى مضارعه اإلدغام أي ً
ضا ،نحو َي ُردّ ويستردُّ ،ويردُّون ويستردون ،ما لم
يكن مجزو ًما بالسكون ،فيجوز األمران ،نحو :لم يَ ُردّ ولم يَرْ دُ ْد ،ولم يستردّ ولم
يسترد ْد ،وما لم تتصل به نون النسوة ،فيجب الفك ،نحو :يَردُ ْدن ويستر ِد ْدن .بخالف
ما إذا كان مجزو ًما بغير السكون ،ف ِإنه كغير المجزوم ،تقول :لم يردُّوا ،ولم
يستردّوا.
واستردَّ واسترد ْد،
واألمر كالمضارع المجزوم فى جميع ذلك نحو ُردَّ يا زيدُ واردُ ْد،
ِ
واردُ ْدن واسترد ْدن يا نسوة ،وردُّوا واستردُّوا.
 -4حكم األجوف :إن أ ِعلَّت عينه ،وتحركت المه ،ثبتت العين.
وإن سكنت بالجزم ،نحو :لم يقل ،أو بالبناء فى األمر ،نحو :قُ ْل ،أو التصاله بضمير
متحرك فىالماضى ،حُذفت عينه ،وذلك فىالماضى(قلت)
رفع
ِّ
حذف منه
-5حكم الناقص :إذا كان الفعل الناقص ماضيًا ،وأسند لواو الجماعة،
َ
حرف العلة ،وبقى فت ُح ما قبله إن كانالمحذوف ألفًا ،ويضم إن كان واوا ً أو ياء،
س ُروا َو َر ُ
ضوا.
س ُر َو َو َر ِض َىَ :
سعَوْ ا ،وفى َ
سعَىَ :
فتقول فى نحو َ
وإذا أ ُ ْ
سنِد لغير الواو من الضمائر البارزة ،لم يحذف حرف العلة ،بل يبقى على
س ُر َو:
أصله ،وتقلب األلف واوا ً أو ياء تبعًا ألصلها ِإن كانت ثالثة ،فتقول فى نحو َ
غ َزوْ نا َو َر َميْناَ ،و َ
رضينا ،وفى غزا ورمىَ :
غ َز َوا َو َرميا.
َ
س ُرونَا .وفى َر ِض َىِ :
فإن زادت على ثالثة قلبت ياء مطلقًا ،نحو أ ْع َ
طي ُ
ْت واستعطيت.
آخره ألف حذفت مطلقًا ،نحو َر َم ْت ،وأعطت ،واستعطت،
وإذا لحقت تاء التأنيث ما ِ
بخالف ما آخره واو أو ياء ،فال يحذف منه شئ.
وأما إذا كان مضار ً
عا ،وأسند لواو الجماعة أو ياء المخاطبة ،فيحذف حرف العلة،
ويفتح ما قبله إن كان المحذوف ألفًا ،كما فىالماضى ،ويؤتى بحركة مجانسة لواو
الجماعة ،أو ياء المخاطبة ،إن كان المحذوف واوً ا أو ياء ،فتقول فى نحو

يغزو ويرمى :الرجال ُ
سعَيْن يا هند ،وفى نحو ُ
سعَوْ َن ،وت َ ْ
يسعَى :الرجال يَ ْ
يغزون
وتغزين وترمين يا هند.
وير ُمون،
ِ
وإذا أسند لنون النسوة لم يحذف حرفُ العلة ،بل يبقى على أصله ،غير أن األلف
تقلب ياء ،فتقول فى نحو يغزو ويرمى :النساء ُ
ويرمين ،وفى نحو يسعَى:
يغزون
ِ
النساء يسعَيْن.

وإذا أسند أللف االثنين لم يحذَف منه شئ أي ً
ضا ،وتقلب األلف ياء ،نحو الزيدان
ُ
يغز َوان ويرميان َويس َعيان.
وارمَ ،واس َعَ ،و ْ
واألمر كالمضارع المجزوم ،فتقولُ :
اغ ُز َواَ ،وارْ ِميَاَ ،وا ْ
سعَيَا،
اغز،
ِ
َو ْ
اغ ُزواَ ،وارْ ُمواَ ،وا ْ
س َعواْ.
التعجب
للتعجب صيغتان إحداهما ما أفعله والثانية أفعل به
نحو:ما أحسن زيدا وما أوفى خليلينا أو  ,نحو أحسن بالزيدين وأصدق بهما
فما مبتدأ وهي نكرة تامة عند سيبويه  ,وأحسن فعل ماض فاعله ضمير مستتر
عائد على ما ,وزيدا مفعول أحسن والجملة خبر عن ما والتقدير :شيء أحسن زيدا,
أي جعله حسنا .
حكم حذف المتعجب منه:
يجوز حذف المتعجب منه وهو المنصوب بعد أفعل والمجرور بالباء بعد أفعل إذا دل
عليه دليل فمثال األول قوله
أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا

بكاء على عمرو وما كان

أصبرا
التقدير وما كان أصبرها فحذف الضمير وهو مفعول أفعل للداللة عليه بما تقدم
ومثال الثاني قوله تعالى أسمع بهم وأبصر التقدير وهللا أعلم وأبصر بهم فحذف بهم
لداللة ما قبله عليه .
شروط فعل التعجب:
يشترط في الفعل الذي يصاغ منه فعال التعجب شروط سبعة:
أحدها :أن يكون ثالثيا فال يبنيان مما زاد عليه نحو دحرج وانطلق واستخرج
الثاني :أن يكون متصرفا فال يبنيان من فعل غير متصرف كنعم وبئس وعسى
وليس
الثالث :أن يكون معناه قابال للمفاضلة فال يبنيان من مات وفنى ونحوهما إذ ال مزية
فيهما لشيء على شيء

الرابع :أن يكون تاما واحترز بذلك من األفعال الناقصة نحو كان وأخواتها فال تقول
ما أكون زيدا قائما.
الخامس :أن ال يكون منفيا نحو ما ضربت زيدا
السادس :أن ال يكون الوصف منه على أفعل واحترز بذلك من األفعال الدالة على
األلوان كسود فهو أسود وحمر فهو أحمر والعيوب كحول فهو أحول وعور فهو
أعور فال تقول ما أسوده وال ما أحمره وال ما أحوله وال ما أعوره وال أعور به وال
أحول به
السابع :أن ال يكون مبنيا للمفعول نحو ُ
ض ِرب زيد فال تقول ما أضرب زيدا تريد
التعجب من ضرب أوقع به

كيف يتوصل إلى التعجب مما لم يستكمل الشروط؟
يتوصل إلى التعجب من األفعال التي لم تستكمل الشروط بأشدد ونحوه وبأشد
ونحوه وينصب مصدر ذلك الفعل العادم الشروط بعد أفعل مفعوال ويجر بعد أفعل
بالباء فتقول ما أشد دحرجته واستخراجه وأشدد بدحرجته واستخراجه وما أقبح
عوره وأقبح بعوره وما أشد حمرته وأشدد بحمرته

