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  مفهوم الصرف-1
ينبغي لكل طالب أي علم من العلوم أن يتصوره حىت يكون على بصرية ذا العلم بصرية 
  تامة، وذلك مبعرفة مبادئه العشرة اليت نظمها العالمة أبو العرفان حممد بن علي الصبان يف قوله:

 ـــــــــــــادِ بَـ مَ  إن فَـ  ي كل احلَ …… ةْ رَ شَ عَ  ـــــــــــــــن ـــــــــــرةْ مَ مث الثّ  واملوضـــوعُ  ــــــــــــــــــــــــــــــد  
  ارعْ ـــــــــالش  مُ كْ حُ  دادُ مْ تِ سْ االِ  مُ سْ واالِ ……ــــــــــــــعْ ضِ والوا بةٌ سْ ونِ  ـــــــــــــــــــــهُ لُ ضْ وفَ 

  افَــ رَ الش  ــــــــــــــــــازَ حَ  ى اجلميعَ رَ دَ  نْ ومَ …ى...فَ تَـ اكْ  بالبعضِ  والبعضُ  مسائلٌ 
 التعريف: )1

هو التغيري، قال تعاىل: (وتصريف الرياح) أي تغيريها، فتارة تأيت من  اللغةالصرف يف 
  ..الشمال وتارة من اجلنوب.

  له معنيان:واصطالحا 
مقصودة  إىل أبنية خمتلفة ملعان -وهو املصدر-األصل الواحدأ) باملعىن العملي: هو حتويل 

  .ال حتصل إال ا، كاسم الفاعل واسم املفعول واسم التفضيل والتثنية واجلمع
ب) وباملعىن العلمي: هو علم بأصول يُعرف ا أحوال أبنية الكلمة. واملقصود باألبنية هي 

) اصطفىلمة (معرفة بناء كوترتُيبها، فـإذا أردنا هيئة الكلمة؛ حركاُا وسكوُا، وعدُد احلروف 
فإننا حنّللها فنقول: هي كلمة مخاسية على وزن استَـْفَعَل، احلروف األصلية فيها هي الصاد 

  والفاء واأللف، واحلروف الزائدة هي: اهلمزة والطاء املبدلة من تاء االفتعال...
  ) مْوضوع علم الصرف:2

 بنية، بل هو خمتص باألمساء املتمكنة(الـُمـْعَربَة) واألفعالال يتناول علم الصرف مجيع األ
والسبب يف  ،املتصّرفة، وأما األمساء املبنية واألفعال اجلامدة واحلروف، فال يلحقها التصريف

  عدم صرفها أا قوالب ثابتة ال يدخلها التغيري والتبديل.
  .صبة للفعل املضارعمن أمثلة احلروف: حروف اجلّر وحروف العطف، واحلروف النا

  ومن أمثلة األمساء املبنية: أمساء االستفهام، وأمساء الشرط.
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  ومن أمثلة األفعال اجلامدة: عسى، ليَس، طَِفَق، نِْعَم، بِئَس، ماداَم.
وال يقبل التصريف من األمساء واألفعال ما كان على حرف واحد أو حرفني، إال أن يكون 

 ا يف األصل، وقد ُغريٍر باحلذف منه، مثُل: "عِ"، و"ِق"، و"ُقْل"، و"ِبْع". وهي أفعاُل أمُثالثي
ِمْن (َوعى يَعي)، و(َوقى يَقي)، َو(قال يقول)، و(بَاع يَبيع)، ومثُل "َيٍد وَدٍم". فأصل (َيد) هو 

  (َيْدٌي) على وزن فـَْعل، وأصل (َدم) هو (َدْمٌي) بوزن فـَْعل أيضا.
  ما يقبل التصريف                                   

  
  

  األمساء املعربة                     األفعال املتصرفة                          
  
  

  ما ال يقبل التصريف                             
  
  
  
  

  األمساء املبنية   األفعال اجلامدة    ما كان أقل من ثالثة أحرف     احلروف                 
  

  علم الصرف:ثمرة  )2
فائدة دراسة الصرف هي صون اللسان عن اخلطأ يف نطق الكلمات، وهو يعني على الفهم 
الصحيح لكتاب اهللا عز وجل وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم وكالم العرب؛ ألن لكل صيغة 

  معىن مستقال فإذا مل يعرف القارئ معاين تلك الصيغ فلن يفهم النصوص بشكل صحيح.
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 العلوم ألنّه تبىن عليه كثري من املسائل اللغوية والنحوية، وهو السبب يفمن أهّم فضله:  )3
  .توّلد الكلمات

  هو أحد العلوم اللغوية.نسبته:  )4
ه ببغداد)، 187معاذ بن مسلم اهلراء (ت واضع علم الصرف هو  واضع علم الصرف: )5

لعلم هو  ا ويذكر املؤرخون أن أول كتاب وصلنا يف هذاوقيل: سيدنا علّي رضي اهللا عنه. 
  .ه)248كتاب التصريف للمازين( ت 

  علم الصرف، ويقال له: التصربف.) اسمه: 7
  من كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم وكالم العرب شعرا ونثرا.) استمداده: 8
  الوجوب الكفائي.) حكم الشارع فيه: 9

  قضاياه املختلفة، كامليزان الصريف واإلعالل واإلبدال واإلدغام والتثنية واجلمع. ) مسائله:10

  الفرق بين النحو والصرف:
الصرف مقدمة لعلم النحو فهو خيدمه، والفرق بينهما أن الصرف يدرس بنية الكلمة، والنحو 

  يدرس العالقة بني الكلمات يف اجلملة.
  المصادر والمراجع:

  ه).669: أبو احلسن علي بن مؤمن اإلشبيلي(تاملمتع يف التصريف-
 ه).686شرح شافية ابن احلاجب: رضي الدين االسرتاباذي(ت-
ُلوكي يف -

ُ
ه)، (صاحب الكتاب املشروح 643التصريف: موفق الدين ابن يعيش(تشرح امل

  هـ).392هو عثمان أبو الفتح ابن جين (ت
  أبنية الصرف يف كتاب سيبويه: خدجية اَحلديثي.-
  الصرف التعليمي والتطبيق يف القرآن الكرمي: حممود سليمان ياقوت-
  املستقصى يف علم التصريف: الدكتور عبد اللطيف بن حممد اخلطيب.-
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  خمتصر اخلطيب يف علم التصريف: الدكتور عبد اللطيف بن حممد اخلطيب.-
  خمتصر الصرف: عبد اهلادي الفضلي.-
  ويشذا العرف يف فن الصرف: أمحد احلمال-
  التطبيق الصريف: عبده الراجحي-
  جامع الدروس العربية: ملصطفى الغالييين.-
  معاين األبنية يف العربية: فاضل صاحل السامرائي. -
  معجم األوزان الصرفية: إميل بديع يعقوب.-
  معجم املصطلحات النحوية والصرفية:حملمد مسري جنيب اللبدي.-
  مسراملعجم املفصل يف علم الصرف: راجي األ-
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  الميزان الصرفي-2

  مفهوم الميزان الصرفي:
لكّل جمال مقياسه اخلاص به، فاملكيالت واملوزونات واملساحات هلا مقاييسها اليت َتضبط 
أفرادها، وكذلك الكلمات العربية هلا مقياسها اخلاص ا وهو امليزان الّصريف. وامليزان الصريف 

  .الكلمات العربيةهو مقياس وضعه العلماء لوزن 

وفائدته أنّه يُعَرُف به عدُد حروف الكلمة، وترتيبها، وما فيها من األصول والزوائد، واحلركات 
  والسكنات.

ويتكّون امليزان الصرّيف من ثالثة أحرف، فإذاأردَت وزن الكلمة عّربت عن احلروف األصول 
فكلمة  ، صلية هذه احلروَف الثالثةبالفاء والعني والالم: أي جعلت يف الوزن مكان احلروف األ

(َكَتَب) على وزن (فـََعَل)، (الكاف) منها هي فاء الكلمة، و(التاء) هي عْنيُ الكلمة، و(الباء) 
هي الم الكلمة. وكلمة (ِمحْل) على وزن (ِفْعل)، (احلاء) هي فاء الكلمة، و(امليُم) هي عْني 

  الكلمة، و(الالم) هي الم الكلمة.

ان الصريف مماثٌل متاما ، فامليز مليزان بالّشكل مبثل ما ُتْضَبُط به حروُف الكلمةوُتْضبط حروف ا
  للموزون (وهي الكلمة) يف ترتيب احلروف األصلية والزائدة، وحركتها وسكوا، وتضعيفها.

  سبب اختيار العلماء مادة (ف ع ل) ميزانا صرفيا:
  أغلب الكلمات تتكون من ثالثة حروف أصلية.-1

حروف امليزان خمتلفة، فالفاء خترج من الشفة، والعني من احللق، والالم من جوف خمارج -2
  الفم، فنابت هذه األحرف عن بقية احلروف.

أّن مادة (ف ع ل) مشرتكة بني مجيع األمساء واألفعال، فالضرب فعل والنوم فعل والقتل -3
  فعل...فجميع األحداث أفعال.
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  طريقة وزن الكلمات:
مة مكونًة من ثالثة أحرف، فإا توزن على مادة (ف ع ل) مع مراعاة إذا كانت الكل-1

الشكل، فوزن (َضَرَب) هو (فـََعَل)، ووزن (قاَل) هو (فـََعَل)، ووزن (ُفِهَم) هو (فُِعَل)، ووزن 
  (َدْعد) هو (فـَْعل)، ووزن (ِإِبل) هو (ِفِعل)، ووزُن (َشد) هو (فـََعَل).

ربعة أحرف أصلية، أو مخسة أحرف أصلية، فإننا نكّرر إذا كانت الكلمة ُمكّونة من أ-2
 الم الكلمة يف امليزان، فإْن كانت الكلمة رباعية كررناه مرة، وإن كانت مخاسية كررناه مرتني،

فوزن كلمة (َدْحرََج) هو (فـَْعَلَل)، ووزن كلمة (ْطَمأن) هو (فـَْعَلل)، ووزن كلمة (َجْعَفر) هو 
هو  -جوزوهي املرأة الع-َفْرَجل) هو (فـََعلل)، ووزن كلمة (َجْحَمِرش)(فـَْعَلل)، ووزن كلمة (سَ 

  (فـَْعَلِلل).

  إن كان يف الكلمة املراد وزا حروف زائدة فهي على نوعني:-3

إن كانت الزيادة ناشئة عن تكرار حرف أصلي من حروف الكلمة ُكّرر ما يقابله يف  -أ
، يقال: (فـَْعَلَل)ل: (فـَّعل)، وتكّرر الالم يف (َجْلَبَب)، فامليزان، فُتضّعف العني يف (َقطع)، فيقا

  ووزن (َقْمَطرِير) هو (فـَْعَلِليل).

عة المجمو إن كانت الزيادة ناشئة عن وجود أحرف زائدة يف الكلمة من حروف الزيادة -ب
فإننا نزن األحرف األصول، مث نورد يف وزن الكلمة تلك احلروف  في كلمة (سألتمونيها)،

ئدة بعينها يف مكان زيادا، فوزن قائل هو (َفاِعل)، ووزن (َحممود) هو (َمفُعول)، ووزن الزا
  (َجْوَهر) هو (فـَْوَعل).

) هو فوزُن (اضَطربَ  وإن كان احلرف الزائد مبدال من تاء االفتعال ُنطق يف امليزان تاء،
تعال)، (اْفِتَعال)، ووزن اتصال هو (افْ ، ووزن (ادّكَر) هو (افْـتَـَعَل)، ووزن اْزَدَهار هو (افْـتَـَعَل)

  وأصلها (ِاْوِتَصال).
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إذا وقع يف الكلمة حذٌف، فإننا حنذف ما يقابله يف امليزان، فوزن (ُقْل) هو (ُفْل)، ووزن -4
ِفْل)، ووزن (اْسَع) هو (اْفَع)، ووزن (ِق) هو (ِع)، ووزن (ُكْل) هو (ُعْل)، ووزن (ِبْع) هو (

  ألا من (َوَعَظ)، ووزن (يَــد) هو (َفع). (ِعَظة) هو (ِعَلٌة)؛

وزن على الكلمة الــُمَعّلة تُ  فإن  -وهو تغيري يقع حلرف العلة-إذا وقع يف الكلمة إعالل-5
حسب أصلها ال على حسب شكلها، فكلمة (َقاَل) توزن على (فـََعَل)؛ ألّن أصلها (بـََيَع)، 

  ، ووزن (َدَعا) هو (فـََعَل)؛ ألّن أصلها (َدَعَو).ووزن (َداَر) هو(فـََعَل). ألّن أصلها (َدَوَر)

إدا وقع يف الكلمة إدغام فإا توزن على حسب أصلها قبل حدوث التغيري، فوزن  -6
  (اشَتد) هو (افتَـَعل)، ووزن (ُمْشَتد) هو (مفَتِعل).

 اه) هويف امليزان، فوزن (ج -أيضا–إذا وقع يف الكلمة املوزونة قلب مكاين وقع القلب -6
(َعَفل)، ألنّه مقلوب من وجه، و(أَِيَس) على وزن (َعِفَل)؛ ألنّه مقلوب من (يَِئَس)، و(أْشَياء) 

  على وزن (َلْفَعاء)؛ ألّا مقلوبة من (َشْيآء).

  قال ابن مالك رحمه اهللا تعالى في طريقة وزن الكلمات العربية:
  ٌد بلْفِظـــــه اكتُـــــــــِفيِبضْمِن (ِفْعٍل) قاِبِل األصوَل يف   َوْزٍن، وزائِــــــ

  وضاِعِف الالَم إذا أْصٌل بَـــــــــِقي   َكراء (َجْعَفٍر) وقاف ُفْستُــــــــــــقِ 

  وإْن يُك الزائُد ِضْعَف َأْصــــــــــــــــــِل    فاْجَعل لُه يف الوْزِن ما لألْصلِ 

  شكيل:: ما هو امليزان الصريف للكلمات التالية مع التتمرين

  وزا  الكلمة  وزا  الكلمة  وزا  الكلمة

َعلٌ   بـَْيَدرٌ   فـََعلَ   مالَ  َقل  فـَيـْ َعل  َعَقنـْ   فـََعنـْ
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  ُمْستَـْفَعلٌ   ُمْسَتْحَسنٌ   فـََعللٌ   َزبـَْرَجدٌ   فـَْعل  فـَْهد

  يَِعلُ   َيِصفُ   ِفَعالةٌ   ِصَحاَفة  اْستَـْفَعلَ   اسَتْخرَجَ 

قَ   فـَْعَللَ   َوْسَوسَ  ألَتَصد ن   َلنَفلْ   منَْ   ألتـََفع  

  فـُْعلٌ   قـُْفلٌ   أَفْـَعلْ   آدم  َفِعَالت  َكِلمات

َلل  َغَضنَفر   َفاعِ   َقاضِ   فَ   رَ   فـََعنـْ

  فـَْعَوَلة  َقْسَوَرة  ُمْستَـْفَعل  رُمْسَتْصغَ   لفـَْعَفِعي  َمْرمرِيس

َحادي 
(مقلوب 

  َواحد)

  افْـَعل   اْمسَر   فـُْعُلل  ُفْسُتق  َعاِلف

  

  

  

  

  

  



  أ/عبداجلليل بوخرية                * 11*10*9*2*1عربية (صرف)، األفواج: الالسنة األوىل ليسانس جذع مشرتك علوم إسالمية. املادة: اللغة .

9 

  والمزيد من األفعالالمجرد  -3
  تنقسم األفعال إىل قسمني: أفعال ُجمَّردة وأفعال مزيدة.

  أّوال: الفعل المجرد:

الفعل ارد هو ما كانت مجيع حروفه أصلية، ال يسقط حرف منها يف تصاريف الكلمة  تعريفه:
  ثالثي ورباعي. بغري علة، وينقسم إىل قسمني:

  الفعل المجرد الثالثي:-1
و(فـَُعَل  الثالثي له ثالثة أبنية باعتبار ماضيه وهي: فـََعَل ك(ضرب)، وَفِعَل ك(َعِلَم)، الفعل ارد

  ك(َظُرَف).

  وله باعتبار املاضي مع املضارع ستة أبواب وهي:

.  -أ َميُر فـََعَل يـَْفُعُل: كَنَصَر يـَْنُصُر، وقاَل يـَُقوُل، وَغَزا يـَْغُزو، ومر  

  ّر.ْضِرُب، َوعَد يَِعُد، باَع يَِبيُع، فـَر يَفِ فـََعَل يـَْفِعُل، مثل: َضَرَب يَ  -ب

ّل فـََعَل يـَْفَعُل، مثل: فـََتَح يـَْفَتُح، ذَهَب َيْذَهُب، سعى َيْسَعى، َوَضَع َيَضُع. وك -ج
أفعال هذا الباب هي حْلقية العني أو الالم، وحروف احللق ستة (اهلمزة واهلاء والعني واحلاء 

  والغني واخلاء)

.َفِعَل يَـ  -د يـََعض ْفَعُل، مثل: َفرَِح يـَْفرَُح، وِجَل يـَْوَجُل، َخاَف َخيَاُف، َعض  

  َفِعَل يـَْفِعُل، مثل: َحِسَب َحيِْسُب، نَِعَم يـَْنِعُم. -ه

  .ُسَن َحيُْسُن، َجُرَؤ َجيُْرؤُ فـَُعَل يـَْفُعُل، مثل: َشُرَف َيْشُرُف، حَ  -و

  هي الزمة.ف ل باب (فـَُعَل يـَْفُعُل)أفعاوكّل هذه األفعال تكون متعّدية والزمة إال 
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  الفعل المجرد الرباعي:-2
  الفعل الرباعي ارد له وزٌن واحد، وهو (فـَْعَلَل)، مثل: َدحرََج يَُدْحرُِج.

وقد حنت العرب أفعاال على هذا الوزن، مثل: بسمل، أي قال: بسم اهللا، وحوقل، أي قال: 
قال: أطال اهللا بـََقاءَك، ودمعَز، أي قال: أداَم اهللا ال حول وال قوة إال باهللا، وطَلَبَق، أي 

  عّزَك، وَجْعَفَل، أي قال: َجَعَلين اهللاُ ِفداَءَك.

  ثانيا: الفعل المزيد:
  الفعل املزيد هو ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه األصلية.

َعْت يف عبارة (سألتمونيها)، أو (أو أماٌن وتسهي )، قال لُ واحلروف اليت تأيت زائدة مجُِ
 الشاعر:

  سألت احلروف الزائدات عن امسها    فقالت ومل تبخل: أماٌن وتسهيُل.

  ومن الزيادة أيضاً التضعبف حلرف من أصول الكلمة، مثل: قّدس وَجْلَبَب.

  وينقسم الفعل املزيد إىل قسمني: مزيد الثالثي ومزيد الرباعي.

مزيد بثالثة مزيد حبرف، ومزيد حبرفني، و وينقسم إىل ثالثة أقسام؛ الفعل الثالثي المزيد: -1
  أحرف.

  وله ثالثة أوزان:الفعل الثالثي المزيد بحرف: -أ
  أَفْـَعَل: مثل: َأْخرََج، أْكَرَم، أَشاَر.-

  فـَعل: مثل: كبّـَر، َقدم، َجمد.-

  فاَعَل: مثل: َجاَدل، داَفَع، قاَتَل.-

  وله مخسة أوزان، هي: الفعل الثالثي المزيد بحرفين:-ب
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  انـَْفَعَل: مثل: اْنَكَسَر، انـَْفَتَح، اْمنَحى.-

  افْـتَـَعَل، مثل: افْـَتَتَح، اْصطَبَـَر، اتقى، ادعى.-

  تـََفاَعَل:مثل: تقاَتل، تناَوَم، تـََغاَفَل.-

  تـََفعل، مثل: َتَكبـَر، تـََقّدم، تـََوّعَد.-

- اْصَفّر، اْسود ، مثل: اْمحَر ،افْـَعل.  

  وله أربعة أوزان هي: الفعل الثالثي المزيد بثالثة أحرف: -ج

  اْستَـْفَعل: مثل: اْستَـْغَفَر، اْستَـَقاَم، استَـْرضى. -

  افْـَعْوَعَل: مثل:اْغَدْوَدَن الشعر، أي طال.واْعَشوشب املكان، أي كثُر عشبه.-

-. اَر، اْمحارمثل: اْخض : افْـَعال  

  أسرَع، اْعَلّوط، أي تعّلق بعنق البعري. افْـَعول: مثل:اْجَلوز؛ أي-

  الرباعي املزيد يزاد حْرفا أو حْرفْني.الفعل الرباعي المزيد: -2
فأّما الرباعي الذي يزاد حرفا فله وزن واحد، وهو (تـََفْعَلَل)، مثل: َدْحَرْجُتُه فَتَدْحرََج، 

  وبـَْعثـَْرتُُه فَتبَـْعثـََر.

  وزنان، مها:وأما الرباعي الذي يُزاد حرفْني فله 

َلَل، مثل:  اْحَرْجنََمت اإلبل ، أي: اْجَتَمعت.-   افْـَعنـْ
  ّر.افْـَعَلل، مثل: اْطَمأن، اْقَشَعّر، اْكَفهَ -
  تمرين:

  استخرج األْفعال اردة واألفعال املزيدة وزِنْـــــــَها وحّدد حروف الزيادة يف النصوص التالية:
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َر الِذي ُكّنا نَـ قال تعاىل:(َوُهْم َيْصَطرُِخوَن  ْعَملُ َأوََملْ نـَُعمرُْكْم ِفيها َربنا َأْخرِْجنا نـَْعَمْل صاِحلاً َغيـْ
  ما يـََتذَكُر ِفيِه َمْن َتذَكَر َوجاءَُكُم النِذيُر).

  اً).طوقال تعاىل:(َوال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلنا قـَْلَبُه َعْن ِذْكرِنا َواتـَبَع َهواُه وَكاَن أَْمرُُه فـُرُ -
  نه: اخشوشنوا فإن النعم ال تدوم.قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا ع -
  

  أحرف الزيادة  وزا  األفعال املزيدة  وزا  األفعال اردة

اهلمزة والطاء اليت أصلها   افْـتَـَعلَ   اصطرخَ   َفِعلَ   َعِملَ 
  تاء.

  اهلمزة  أَفْـَعلَ   أخرجَ   فـََعلَ   جاء

َضّعفة  فـَعلَ   عمرَ   فـََعلَ   َذاقَ 
ُ
  العني امل

  التاء وتضعيف العني  تـََفعلَ   تذّكر  فـََعلَ   كان

  اهلمزة  َأْغَفلَ   أغفلَ     

  وتاء االفتعالاهلمزة   افْـتَـَعلَ   اتّبع    

  اهلمزة والواو والعني املكّررة  افَعْوَعلَ   اخشوشنَ     

  
  اعمل مشجرا للمجرد واملزيد من األفعال. وظيفة منزلية:
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 المزيدةمعاني األفعال -4
ليست زيادة األحرف يف الكلمة عدمية الفائدة، إمنا الزيادة يف أحرف الكلمة تعطيها 
  دالالت ومعاين جديدة غري اليت كانت هلا عند وضعها على أحرفها األصلية، وهذه املعاين هي:

  أوال: معاني الثالثي المزيد بحرف:

  معاني "صيغة أفعل: -1

حنو   ل الفعل الثالثي الالزم جتعله متعديا بعد أن كان الزما،: زيادة اهلمزة يف أو   التعدية -أ
  قوهلم: أذهب اهللا بصره.

فإذا كان الفعل متعديا يف األصل ملفعول به واحد، صار بعد زيادة اهلمزة متعديا ملفعولني، 
  حنو: ألبسِت األم الطفَل الثوَب، وأحفظ املعلم التلميَذ النشيَد.

و: يف أول الفعل جتعل املفعول به معرضا ملعىن الفعل. حن التعريض. بزيادة اهلمزة -ب
  هن.: عّرضته للبيع، سواء بيع أم مل يبع، وأرهن الرجُل املتاَع، أي: عرضه للر   أَبـَْعُت العقار،  أي

 الشاة؛ : أحلمتِ   الصريورة. وهو أن يصري الفاعل صاحب شيء اشتق من الفعل. حنو -ج
أي: صارت ذا طفل، وأزهرت احلديقة؛ أي: صارت ذا أي: صارت ذا حلم، وأطفلِت األم؛ 

  زهر.

: أصبح الرجل، أي: دخل يف الصباح، وأمسى   الدخول إىل الزمان أو املكان، نقول -د 
املسافر. أي: دخل يف املساء. وأحبر املالح، أي: دخل يف البحر، وأمصر، أي دخل يف مصر، 

  وأصحر، أي: دخل يف الصحراء.

واإلزالة: وهو أن تُزيل معىن الفعل عن املفعول. حنو: أشكيت  الداللة على السلب -ه
 : أوضحته وأزلت عجمته باستعمال  : أعجمت الكتاب، أي  املهموم، أي: أزلت شكواه. ومثله

  النقط.
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  معاني صيغة فاَعل: -2
  لزيادة األلف يف الفعل الثالثي دالالت ومعان جديدة هي:

 صارع زيد عمرا.املشاركة بني اثنني أو أكثر، حنو: -أ

الداللة على املتابعة، مبعىن استمرارية الفعل وعدم انقطاعه، حنو: تابعت العمل باهتمام؛ -ب
أي: واصلت متابعته، وواَىل الرجل الصوم؛ أي: استمر يف الصيام، وقاوم املريض املرض؛ أي: 

  استمر يف مقاومته.

  معاني صيغة  فعل: -3
  لصيغة " فعل" معان كثرية هي:

ولُت يف : أكثر الطواف، وج  : طوف املعتمر حول الكعبة؛ أي  التكثري واملبالغة. حنو -أ
  املدينة، أي أكثرُت التجوال، ومّوتِت اإلبل، أي كثر فيها املوت.

التعدية: وهو أن يصري الفعل الالزم متعديا بالتضعيف، وهو مشارك ألفعل يف هذا  -ب
  جعلته فرحا، ونومُت الطفل؛ أي: جعلته نائما.: فرحُت الناجح؛ أي:   املعىن، حنو

النسبة: وهو أن يُنسب املفعول إىل أصل الفعل، ويسمى به، حنو: فسقت الرجل؛  -ج
  أي: نسبته إىل الفسق، وكفرت فالنا؛ أي نسبته إىل الكفر.

الداللة على السلب: ويعين إزالة الشيء عن الشيء،  حنو: قشرت الفاكهة، أي:  -د 
  أزلت قشرها. وقلمت األظافر، أي: أزلت قالمها.

: وهو أن يصري الشيء شبيها بشيء آخر، مشتق من أصل   الداللة على الصريورة -هـ
احلجر ي صار شبيها ب: صار شبيها بالقوس، وحجر الطني؛ أ  الفعل. حنو: قوس الرجل؛ أي

  يف مجوده.
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الداللة على التوجه: وهو املشي إىل املوضع املشتق منه " فعل "، حنو: كوف املرِحتل،  -و
أي: توجه إىل الكوفة، ومصر املسافر؛ أي: توجه إىل مصر، ومين الرجل، أي: توجه إىل اليمن، 

  لغرب.: توجه إىل الشرق أو ا وشرق الرجل أو غرب، أي

:   : حنو: كرب اإلمام، أي: قال اهللا أكرب، وسبح املصلي؛ أي: قال  اختصار احلكاية -ز
سبحان اهللا، ولىب احلاج؛ أي: قال: لبيك، وهلل القوم؛ أي: قالوا: ال إله إال اهللا، وأمن املصلون؛ 

  : آمني.  أي: قالوا

  ثانيا ـ معاني الثالثي المزيد بحرفين:

  وأشهر معانيه هي: افتعل: ةمعاني صيغ - 1

املطاوعة، وهي قبول األثر، مثل: مجّعته فاجتمع، وأمسعته فاستمع، وسّويته   -أ
 فاستوى.

 االشرتاك، حنو: اختلف زيد وعمرو، وختاصم زيد وعمرو. -ب

 االّختاذ، كاختتم زيد واختدم؛ أي: اختذ له خامتا وخادما. -ج

  : اكتسب، واقتدر، واجتهد. حنواملبالغة واالجتهاد يف حتصيل الفعل،  -د

َفَعَل: معاني صيغة -2   انـْ
أكثر ما يأيت مطاوعا للفعل " فـََعل "، وفائدة املطاوعة أّن أثر الفعل يظهر على مفعوله، 

  فكأنه استجاب له، مثل: َكَسرت الشيء فانكسر، وفَتْحته فانفتح.

  افْـَعل: معاني صيغة  -3
:   وة على اللون وعلى العيب احلسي املالزم للمخلوق، حنتغُلب صيغة " افْـَعل " يف الدالل

اعرج : اشتد امحراره، وحنو: اعور الرجل، و   امحر البلح، واخضر العشب، واسود العنب؛ مبعىن
  الطفل، مبعىن: اشتد َعَورُه، وَعَرُجه.
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  تـََفعل: معاني صيغة -4
  معاين تَفّعل هي:

: كسرت الزجاج فتكسر، وحّطمت اخلشب   املطاوعة، وهو يطاوع " فعل "، حنو -أ
  فتحطم، وهّدمت البناء فتهدم.

: حنو: تسّنم علّي اد؛ أي:اختذه سناما، وتوّسد حممد الثوب؛ أي: اختذه   االختاذ -ب
  وسادة.

وحتّلم،  ،التكّلف: وهو رغبة الفاعل، واجتهاده يف حصول الفعل له، حنو: تشّجع -ج
  وتصّرب، وجتّلد، وتكّرم.

: ترك   التجنب: وهو للداللة على ترك الفعل واالبتعاد عنه. حنو: حترّج حممد؛ أي -د
  احلرَج. وتأّمث الرجُل. مبعىن: ترك اإلمث.

: وهو العمل املتكرر يف مهلة، حنو: جّرعت املريض الدواء. فتجرعه؛ أي:   التدرّج -هـ
  شربه جرعة بعد جرعة.

  تـََفاَعل: معاني صيغة -5
  تأيت صيغة تفاعل لعدة معاين نستعرضها على النحو التايل:

ـ املشاركة بني أمرين فأكثر، فيكون كل منهما فاعال يف اللفظ، ومفعوال يف املعىن، حنو: أ 
  تبارز، تصارع، تقاتل، تنازل، تالكم، تشارك، حنو: تبارز رضا وعلّي.

ت األمر. : جتاهل  صول الفعل له، وهو منتٍف عنه. حنوالتظاهر: وهو ادعاء الفاعل حب - ب
أي: أظهرت من نفسي التجاهل لألمر دون احلقيقة، ومنه: تغافلت، وتكاسلت، وتعاميت، 

  وتناومت، وختاذلت، ومتارضت.
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الداللة على التدرج؛ أي: حصول الفعل شيئا فشيئا، حنو: تزايد السيل، وتنامى  - ج
  كاثر النحل.املال، وتواردت األخبار، وت

  املطاوعة: ويأيت " تفاعل " مطاوع " فاعل"، حنو: باعدته. فتباعد، أي: بـَُعَد. -د 

  ثالثا: معاني الثالثي المزيد بثالثة أحرف.

  األوزان افعوعل، وافعّول، وافعاّل. تدّل على املبالغة يف أصل الفعل. -أ 

ريّه، واعشوشبت األرض، حنو: اغدودن النبات، إذا خضر وضرب إىل السواد من شدة 
  أي: صارت ذات عشب كثري، واْجلّوز البعري، أي: زاد يف سرعته، واسواّد الليل، اشتد سواده.

  :استفعل معاني صيغة ب ـ

  : يأيت وزن استفعل لكثري من املعاين وهي على النحو التايل

الطلب، حنو: استكتبُت الطالب، أي: طلبت منه الكتابة، واستعطيت حممداً، أي:  -أ
  طلبت منه العطية. واستغفرت ريب، أي: طلبت منه الغفران.

ْهر، التحوّ  -ب
ُ
ل والتشبيه، حنو: استحجر الطني، أي صار حجراً حقيقة. واستحصن امل

تأسد جر يف صالبته، وحنو: اسأي صار حصاناً، وحنو: استحجر الطني، أي صار شبيهًا باحل
  الرجل، أي صار شبيهاً باألسد يف شجاعته، وحنو: استنوق اجلمل، أي صار شبيهاً بالناقة.

اعتقاد صفة الشيء، حنو: استحسنت كالمه، أي اعتقدت أنه حسناً، واستكرمت  -ج
م، احممداً؛ أي اعتقدت فيه الكرم، واستعذبت املاء؛ أي اعتقدته عذباً، واستملحت الطع

  اعتقدته ملحاً.

  اختصار احلكاية، حنو: اسرتجع الرجل، أي قال: إنا هللا وإنا إليه راجعون. -د

  



  أ/عبداجلليل بوخرية                * 11*10*9*2*1عربية (صرف)، األفواج: الالسنة األوىل ليسانس جذع مشرتك علوم إسالمية. املادة: اللغة .

18 

  ":لَ لَ عْ فَ رابعا: معاني  الفعل الرباعي المزيد بحرف" تَـ 
تبعثر. احلب ف : بعثرتُ دل على مطاولة الفعل ارد، حنوالغالب يف هذا الوزن أن ي

  فتدحرجت. ودحرجت الكرة

  معاني الفعل الرباعي المزيد بحرفين:خامسا: 
  : الرباعي املزيد حبرفني له وزنان

: ويدل على مطاوعة الفعل ارد، حنو: حْرَجم الراعي اإلبل فاحرْجنَمت، أي: افعْنلل-أ 
  فاجتمعت.

: ويأيت للمبالغة يف الشيء، حنو: اقشعّر البدن، إذا اشتدت قشعريرته،   افعَلل   -ب
  اشتد جتهمها، واطمأنت القلوب؛ أي: زادت طمأنينتها.واكفهّرت الوجوه، إذا 

 بـــّني داللة األفعال املزيدة يف الرتاكيب التالية: تــــطبيق:
 قال تعاىل: (احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن). .1
 قال تعاىل: (وغلقت األبواب). .2
 : (هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت). قال تعاىل .3
 أكربْنه)قال تعاىل: (فلما رأينه  .4
 قال تعاىل: (وال تطع من أغفلنا قلبه) .5
بُوَنَك َوَلكِ  .6 ُهْم الَ ُيَكذِذي يـَُقولُوَن َفِإنـهُ لََيْحزُُنَك الاِلِمَني قال تعاىل: (َقْد نـَْعَلُم ِإنالظ ن

 ِبآيَاِت اللِه َجيَْحُدوَن).
ْستَـْغِن يـُْغِنِه اللُه، َوَمْن ، َوَمْن يَ قال صلى اهللا عليه وسلم: (َمْن َيْستَـْعِفْف يُِعفُه اللهُ  .7

 يـََتَصبـْر ُيَصبـْرُه اللُه)
  قومه املتغايب دَ قال الشاعر: ليس الغيب بسيد يف قومه     لكّن سيّ  .8
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 إن البغاث بأرضنا يستنسر، (والبغاث طائر ضعيف الطريان). .9
 يرتك املسلم احلرام تأمثا. .10
 أعسر الرجل مث أيسر. .11
 أعَرق زيد. .12
 ن املصليأمّ  .13

  اإلجابة:
  داللته  الفعل املزيد

  التعدية  أذهب

  التكثري واملبالغة  غّلقت

  املبالغة واالجتهاد يف حتصيل الفعل  اكتسبت

  وجدنه كبريا  أكربنه

  وجدناه غافال  أغفلنا قلبه

النسبة إىل أصل الفعل أي ال ينسبونك إىل   يكّذبونك
  الكذب.

  الطلب  يْستَـْعِففْ 

  الطلب  َيْستَـْغنِ 

  التكّلف  يتصرب
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  التظاهر  املتغايب

  التشبيه  يستنسر

  التجنب  تأمثا

  الصريورة  أعسر وأيسر

  الدخول يف املكان  أعرق

  اختصار اجلمل  أّمن
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  أبنية المصادر-5

اءة)، ، ومن أمثلة املصدر كلمة (قر نعلى اَحلَدث ُجمَّردا من الزما اسٌم يدلّ  هو تعريف المصدر:
َتُدّل على احلدث وهو القراءة، دون أن تُدّل على الّزمان، ومن املصادر: كتابٌَة، دُخول،  فهي

  خُروٌج...
  صَياغة المصدر:

  ُيصاغ املصدر من الفعل الثالثي والرباعي اّردين، ومن األفعال املزيدة.

  أبنية مصادر الفعل الثالثي:-1
 قاعدة، ولكن العلماء وضعوا قواعدأغلب مصادر الفعل الثالثي مساعية، أي ال تضبطها 

  تنطبق على طائفة من األفعال الثالثية.

  لفعل الثالثي له ثالثة أوزان، هي:وا

  (فـََعَل) ويكون متعّديا، مثل: َضَربَُه،  والزما، مثل: قـََعَد.-

  (َفِعَل)، ويكون الزما، مثل: َسِلَم، ومتعديا، مثل: َعِلَمُه.-

  ، مثل: َظُرَف.(فـَُعَل)، وال يكون إال الزما-

فأّما(فـََعَل) و(َفِعَل) املتعّديان فقياس مصدرمها على وزن (فـَْعل)، مثل: أكَل أْكال، وَضَرَب 
  َضْرباً وَرّد رّداً، ومثال (َفِعَل): َفِهَم فـَْهما، وأَِمَن أَْمنا.

  وأّما (َفِعَل) الالزم فقياس مصدره (فـََعٌل)، مثل: َفرَِح فـََرحاً، وَأِشَر َأَشرا.

أّما (فـََعَل) الالزم فمصدره على وْزِن (فـُُعول)، مثل: قـََعَد قـُُعودا، وَجَلَس ُجُلوساً، وَخرََج و 
  ُخُروجا، إال يف احلاالت التالية:
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إْن َدّل على امتناع فقياس مصدره على وزن (ِفَعال)، مثل: أىب إباًء، ونـََفَر نَِفاراً، وأََبَق -أ
  إبَاقاً.

ثل: َجاَل م فقياس مصَدره على وزن (فـََعَالن)، ضطراب وحركةواإْن َدّل على تـََقّلب -ب
  وفاض فـََيضانا، وَلَمَع َلَمَعاناً، وهاج َهَيجانا. ،جَوالنا، وَغَلى َغَلَياناً 

إْن َدّل على داء فقياس مصدره على وزن (فـَُعال)، مثل: مشى َبطُنُه ُمَشاًء، َسَعَل  -ج
  ُسَعاًال، وزُِكَم زَُكاما، وَعَطَس ُعطاساً.

وَدّب  ،إْن َدّل على سْري فقياس مصدره على وزن (َفِعيل)، مثل: َرَحَل َرحيًال، وَذَمَل َذِميالً -د
  دبِيباً.

 مصدره على وزن (فـَُعال) أو (َفِعيل)، مثل: َصرََخ ُصَراخا،إْن َدّل على َصْوت فقياس -ه
  .وعوى ُعواًء، وَصَهَل َصِهيًال، ونـََهَق َِيقاً 

إْن دّل على ِحرفٍة أو ِوالية فقياس مصدره على وزن (ِفعالة)، مثل: َجتََر ِجتاَرًة، وَخاَط -و
  ًة.نَِقابًَة، وسقى سَقايَ  ِخَياطة، وَسَفَر ِسَفارًة، أي َأْصَلَح، وجىب ِجباية، ونـََقبَ 

 فِقياس مصدره (فـُُعولة)أو(فـََعالٌة)، مثل: َصُعب ُصُعوبًة، وَسُهلَ  -بالّضمّ –وأّما (فـَُعَل) 
  سهولة، وَعُذَب ُعُذوبًَة، وَمُلَح ُمُلوَحًة، وبـَُلَغ بالغًة، وَفُصَح َفَصاَحًة.

س و مسموع من العرب، وليوما جاء ُخمالفا ملا سبَق من موازين مصادر الثالثي اّرد فه
بقياسّي، مثل: َجَحَد ُجُحودا، وماَت (فـََعَل) َمْوتاً، وَحَكَم ُحْكماً، وَرِضَي ِرضًى وخبََِل ُخبًْال. 

  وَحُسَن ُحسناً وقـَُبَح قـُْبحاً.

  أبنية مصادر الفعل غير الثالثي:-2
  مصادر األفعال غري الثالثية قياسية وهي:

  



  أ/عبداجلليل بوخرية                * 11*10*9*2*1عربية (صرف)، األفواج: الالسنة األوىل ليسانس جذع مشرتك علوم إسالمية. املادة: اللغة .

23 

  مصدر الفعل الرباعي: -أ
صدر الفعل الرباعّي اّرد (َفاَعَل)  هو (فـَْعَلَلة)، حنو: َزْخَرَف َزْخَرَفًة، فإذا كاَن ُمَضعفا م -

  فإّن مصدره على يأيت على وزن (فـَْعَلَلة) و(ِفْعَالل)، مثل: َزْلَزَل َزْلَزَلًة وزِْلزاالً 

  وأْعطى َعطاًء.مصدر كل فعل على وزن(أفْـَعَل) هو (ِإفْـَعال)، مثل: أْكرَم إكراماً -

ا، ويّسر هو (تـَْفِعيل)، مثل: كّسّر َتْكِسري  -صحيح الالم–مصدر كّل فعل على وزن (فعل) -
  تَِيِسريا.

  هو (تـَْفِعَلة)، مثل: عّزى تْعزِيًَة.-معتّل الالم-مصدر كل فعل على وزن (فـَعَل) -

  َقاتـََلًة.مصدر كل فعل على وزن (َفاَعَل) هو (ُمَفاَعَلة)، مثل: َقاَتَل مُ -

  مصدر الفعل الخماسي والسداسي:-ب
  حتكم مصادر الفعل اخلماسي والسداسي قاعدتان مها:

مثل:  ،كل فعٍل يف أّوله مهزة وصٍل فإّن مصدره يصاغ بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره-1
راراً، واستخرَج اسِتْخراجاً، واغْ  ،اْشَتد اْشِتداداً  ،انطََلَق انِطَالقاً   دن اْغِديَدانا، واْمحَارّ َدوْ امحّر امحِْ

  واذا، واْحَرْجنََم اْحرِْجنَاماً، واْطَمأن اْطِمْئناناً، واْقَشَعر اْقِشْعَراراً.امحِْرياراً، واْجَلوذ اْجل

كّل فعٍل بُدَأ بتاء زائدة فقياس مصدره أن ُيضّم احلرف الرابع منه، حنو: مثل: تـََقاَتَل -2
َم تَـ  وم ليناسب َقّدما، وتـَبَـْعثـََر تـَبَـْعثُراً، إال إذا كانت المه ياًء فُيكَسر احلرف املضمتـََقاُتًال، تَقد

   تَوانِياً.الياء، مثل: تـََواىنَ 
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  أنواع أخرى من المصادر:
  المصدر الصناعي:-أ

املصدر الصناعي هو مصدر ُيصاغ من األمساء بطريقة قياسية للداللة على االتصاف 
  هذه األمساء.باخلصائص املوجودة يف 

وُيصاُغ املصدر الصناعي بزيادة ياء ُمشددة وياء على آخر االسم، مثل: قوم وقـَْومية، وواِقع 
وواقعية، وعاَمل وَعاَلمية، واشِرتَاك واشْرتاكية، َوُوصول وُوُصولّية، وكْيَف وكْيفّية، وأنا وأنانّية، 

الئكة ومالئكية، وأقّل وأقّلية، وأفضل وأفضلّية، وموحْيُث وحْيثّية، وهَو وُهوية، وشاعر وَشاعرِيّة، 
َيانية، وقد ُيصاغ من األمساء األعجمية، مثل: دميقراطية، كالسيكّية.   وصبيان وِصبـْ

  مصدر المّرة: -ب
  ويسمى اسم املرّة، وهو مصَدر ُيصاغ للداللة على أّن الِفْعَل حدث مرّة واحدة.

فإذا  ، قَف َوقْـَفةً ، جَلَس جْلَسًة، و ْعَلة)، مثل: قال قولةً َوُيصاُغ من الفعل الثالثي على وزِن (فَـ 
كان املصدر من الفعل الثالثي يأيت على وزن (فـَْعَلة)، فإّن مصدر املرّة منه يكون بالوصف 

  بكلمة (واحدة)، مثل: دَعا َدْعَوًة واِحَدًة، نَشَد َنْشَدًة َواِحَدًة، َصاَح صْيحًة واِحَدًة.

من غري الفعل الثالثي كصياغة املصدر العادي مع زيادة التاء يف آخره، وُيصاغ اسم املرّة 
ء، مثل: سّبَح َتْسِبيَحًة، انطلَق انِطَالقًة، اْسَتْخرََج اْسِتْخَراَجًة، فإذا كان املصدر منه حمتوما بالتا

أقاَم إَقاَمًة  ،فإّن مصدر املرّة منه يكون بالوصف بكلمة (واحدة)، مثل: استَشاَر اْسِتَشاَرًة َواِحَدةً 
  .واِحَدةً 
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  :مصدر الهيَئة-ج
عل فويسمى اسم اهليئة، وهو مصَدٌر َيُدّل على هيئة حدوث الفعل، وال ُيصاغ إال من ال

ُة) اخلَُيالِء ، مثل: َجَلَس ِجْلَسَة املتواضع، ووقف ِوقْـَفَة الشَجاع. و(ِمْشيَ الثالثي على وزِن (ِفْعَلٍة)
  منهّي عنها.

  تماريــــــن:

  ما هو مصدر األفعال التالية: -1

أَكَل، نـََزَل، اصطفى، اندثر، هرَب، َأْصَلَح، اْعَشْوَشَب، انَشَطَر، أْدرََج، َقّدم، أخرج، أّدب، 
  استْقَدَم. َصرََخ، زّكى، أقام إقامة على وزن (إْفعال)، (أصله ِإقوام)

  استخرج املصادر املوجودة يف الرتاكيب التالية: -2

  الزكاة) إيتاءالصالة و إقاماهللا و ذكرعن  بيعوال  تجارةتعاىل: (رجال ال تلهيهم  قال-
 ْحِسُنواعلى كل شيء، فإذا قتلتم فأ اإلْحسانَ قال صلى اهللا عليه وسلم: (إّن اهللا كتَب -

ْبَحة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الِقْتلة أحدكم َشفرته، وْلُريِْح ذبيحته)، وْلُيِحّد الذ.  

  َلٍة) منعت أكالت.رب (أكْ 

  اإلجــــــــــابة:

  نوعه  املصدر

-ذكر-بيع-جتارة
  إيتاء-إقام

  مصادر
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  مصدر  اإلحسان

  مصدر اهليئة  الذحبة-الِقْتلة

  مصدر املرة  َأْكَلة
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  المشتقات-6

االسم املشتق هو االسم الذي أخذ من غريه، ويوجد تقارب معنوي  تعريف االسم المشتّق:
املشتق واملشتق منه، واتفاق يف احلروف األصلية، مثال ذلك: (َضْرٌب)، ُيشتق منه ضارب، بني 

  وَمضروب، وَمضَرب....

واملشقات سبعة: اسم الفاعل، والصفة املشبهة، واسم املفعول، وصيغة املبالغة، واسم التفضيل، 
  وامسا الزمان واملكان، واسم اآللة.

  اسم الفاعل:-أ

ه، وعلى فاعل -أي عارض –اسم مشتق يدّل على معىن جمرد حادث تعريف اسم الفاعل:
مثل: الراكع، الساجد، فهذان االمسان يدالن على معىن جمرد طارئ غري دائم، وهو الركوع 

  والسجود، كما يدالن على من يركع ويسجد.

  صياغة اسم الفاعل:
َح فْتحا، فهو فتُيَصاغ اسم الفاعل من الفعل الثالثي املتصرف على وزن "فاعل"، مثل: 

  فاتح، ونَِعَم نـََعماً فهو نَاِعٌم، وباع بْيعا فهو بائع، وقضي َقضاًء فهو قاٍض، وجاء فهو جاٍء.

وُيَصاغ اسم الفاعل من الفعل املاضي غري الثالثي بقلب أّول املضارع منه ميما مضمومة، 
م َقاِوٌم"،  واسوكسر احلرف الذي قبل احلرف األخري منه، فاسم الفاعل من "قاوم" هو "مُ 

الفاعل من "تبّني" هو "ُمتبّنيٌ"، واسم الفاعل من "استضاء، اْسَتدار، اْخَتاَر" هو "ُمْسَتِضيء، 
، واسم الفاعل من أعطى هو "ُمعٍط"، واسم الفاعل من "أَذّل" هو ُمِذّل )1(ُمْسَتِديٌر، ُخمْتاٌر"

 له ُمْعِوٌد).نقلْت الكسرة من الواو إىل(وأصله ُمْذِلٌل)، واسم الفاعل من أعاد" هو ُمعيٌد" (وأص
العْني وقلبت الواو ياء، واسم الفاعل من "أبَان" هو "مِبٌني" وأصله"ُمْبِنيٌ"، نقلت الكسرة من 

                                                           

بلها، وقلبت قوأصل تلك الكلمات: "ُمْسَتِضوئ، ُمْسَتْدِوٌر، ُخمْتِريٌ قُلبت الواو يف الكلمتني األوليني ياء بعد نقل كسرا إىل الساكن الصحيح  )1(
  246الياء يف "ُخمَْتِري" ألفاً لوقوعها متحرّكة بعد فَتحة.. النحو الوايف 
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َقِوٌد".قُلبت  َقاٌد"، وأصله "ُمنـْ الياء إىل الساكن الصحيح قبلها،  واسم الفاعل من "انـَْقاد" هو "ُمنـْ
  .اْخَتاَر" هو "ُخمَْتاٌر"، وأصله "ُخمَْتِريٌ"، قُلبت الياء ألفاً الواو ألفا، واسم الفاعل من "

  ملحوظـــــــة:

ورد اسم الفاعل يف القرآن الكرمي واملراد منه املصدر، كقوله تعاىل:(وال تزال تطلع على -1
)، ف"خائنة" مبعىن "خيانة"، وقوله تعاىل: (فأما مثود فأهلكوا 13خائنة منهم)(املائدة:

)، أي 11سمع فيها الغية)(الغاشية:)، أي بالطغيان. وقال تعاىل: (ال تُ 5بالطاغية)(احلاقة:
  التسمع فيها لغو.

قد يرد اسم املفعول يف القرآن واملراد به اسم الفاعل، كقوله تعاىل: (إنه كان وعده مأتيا) -2
ابا مستورا))، باآلخرة حج القرآن جعلنا بينك وبني الذين ال يومنون أي آتيا، وقوله: ((وإذا قرأتَ 

  .اأي ساتر 
  استخرج اسم الفاعل من الرتكيب التالية:تطبيق: 

االسحار)(آل ب المستغفرينو المنفقينو القانتينو الصادقينو الصابرينقال تعاىل: (-
  )17عمران:

  ذراعْيه بالوصيد). باسطقال تعاىل: (وكلبهم -

  96 . )  النحلباٍق  وما عند اهللاقوله تعاىل يف حالة الرفع : { ما عندكم ينفذ   -

 173فال إمث عليه ) البقرة:  عادٍ وال  باغٍ قوله تعاىل: ( فمن اضطر غري -

  . 18 :به ) األحزاب ُمنفِطرٌ قوله تعاىل : ( السماء -

  )111السموات واالرض)(األنعام: بديعقال تعاىل:( -

  اهللا) ذلك غدا إال أن  يشاء فاعلقال تعاىل: (وال تقولن لشيء إين -
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  الزّللُ  المستعجلبعض حاجته      وقد يكون مع  المتأّنيقد يدرك -

  فاغفر عليك سالم اهللا يا عمر      مظلمةيف قعر  كاسيهمغيبت  -

  ملعايل امللك جمتهدا      خذها من العلم أو خذها من املالطالبا يا -

  

  الصفة المشبهة: -ب
الصفة املشّبهة باسم الفاعل تشتّق من الفعل الالزم أو من مصدره لتدّل على نسبة احلدث إىل 

" ثابتة يف اخلُُلق، فصفة "َحَسنُ  َحَسنُ املوصوف ا على جهة الثبوت والدوام، مثل: هذا رجل 
  املوصوف ا غري ُمقّيدة بزمن.

 لة على املعىنيف االشتقاق، والدال اعلوُمسّيت الصفة املشبهة ذا االسم ألا ُتشبه اسم الف
  وصاحبه.

  صياغة الصفة المشبهة:
  ال تصاغ الصفة املشبهة إال من الفعل الالزم، وللصفة املشّبهة أوزان خمتلفة:

  فالفعل على وزن (فِعَل يْفَعل) تأيت الصفة املشبهة منه على األوزان التالية:-1
هي أو احللية أو اللون، مثل: َعِوَر فهَو َأْعَور و أفعل فـَْعالء: للداللة على العيب الظاهر -أ

َر فهو أَمحر وهي ْمحراء. َعْوراء، وَكِحَل فهو أْكَحل   وهي َكْحالء، ومحَِ
َفعالن فـَْعَلى: للداللة على خلو أو امتالء، حنو: َعِطَش فهو عْطشاٌن، وهي عْطَشى، -ب

َعاٌن وهي هي صْديا، وَشِبَع فهو َشبْـ وَسِكَر فهو سكراٌن وهي َسْكرى، وَصِدَي فهو َصْديَاٌن و 
َعى.   َشبـْ

َفِعل َفِعَلة: للداللة على فرح أو حزن، حنو: َضِجر فهو َضِجٌر وهي َضِجرٌة، وَمرِح فهو  -ج
  َمرٌِح وهي َمرَِحة.

  الفعل على وزن (فُعَل يفُعُل) أوزانه هي:-2
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  فـَْعل،  حنو: َضْخم، َسْهل، َشْهم.-أ
  َشريف، َرزِين.فعيل، حنو: كرمي،  -ب
  فـُْعل، حنو: ُصْلب. -ج
  فـََعل، حنو: حَسن، َبَطل. -د
  فـََعال، حنو: َجَبان، َحَصاٌن(عفيفة)، َرزَاٌن( غري طائشة). -ه
  عذب).مبعىن  فُعال، حنو: ُشجاع، فـَُراٌت( -و
  فـُُعل، حنو: ُجُنب. -ز

  ومن األبنية املشرتكة بني الوزنني السابقني:
 ِمْن الفعل "َفرَِح"، و"جنَِس" من الفعل "َجنَُس" .ِفِعل: حنو : "َفرٌِح"   -أ

 فـَُعول، مثل:"َخُجول" من الفعل "َخِجَل"، و"َطُموح" من الفعل "َطُمَح"  -ب
 َفِعيل: مثل: "خبَِيل" من الفعل "خبََِل"، و"كِرمي" من الفعل "َكُرَم".  -ت
 فاِعل: حنو َصاِحب" من الفعل "َصِحَب"، و"طَاِهر" من الفعل "َطُهَر".  -ث

  ْشرتط يف "َفاِعل" أن يدّل على الثبوت والدوام حىت يكون صفة مشبهة ال اسم فاعل.ويُ 
  َمْفُعول، حنو: َحممود؛ إذا دّلت على صفة ثابتة، حنو: َحمْمود السرية.  -ج
الفعل الثالثي الالزم على وزن "فـََعَل" تأيت الصفة املشّبهة منه على وزن "فـَْيِعل"، مثل: -3

  جّيد، مّيت، سّيد.
  الصفة املشبهة من غري الفعل الثالثي على وزن اسم الفاعل منه، وحينئذ يفرق بني اسموتبىن

الفاعل والصفة املشبهة باملعىن، فما دّل على الثبوت والدوام صفة، وما دّل على التجدد 
  واحلدوث اسم فاعل، فمن أمثلة الصفة املشبهة: ُمْشَتّد العزمية، ُمنطِلق اللسان، ُمعتدل القامة.

  ما هي الصفات املشبهة يف النص التايل:طبيق: ت
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سئل أحد األدباء أن يصف أبا نواس فقال: (عرفُته مجيَل الصورة، أبيَض اللون، َحَسَن العْينْنيِ 
ْضَحك، ُحْلَو االبِتَسامة، مسنوَن الوجِه، ملتف األعضاء، بني الطويل والقصري، جّيَد البيان، 

َ
وامل

  عْذَب األلفاظ)

  المفعولاسم -ج

ْن اسم ُمشَتّق من الفعل املضارع املتعّدي املبين للمجهول للداللة على مَ  تْعريف اسم المفعول:
  وقع عليه الفعل.

  طريقة صياغة اسم المفعول:
ُيَصاغ اسم املفعول من الفعل الثالثي ارد على وزن "َمْفُعول"، مثل:"َمْضروب" و"مقصود" 

  ".َمهدي "و "َمْدُعو "، و"و"مبيع" و"َمقول" و"مرِميّ 

وُيصاغ من غري الثالثي بلفظ ُمضارعه مع إبدال حرف املضارعة ميما مضمومة وفتح ما 
ُمْستعاٌن(وأصله و قبل آخره، مثل: ُمْسَتْخرَج وُمنطََلق ُمْفتتح من اسَتْخرَج وانطََلَق وانـَْفَتَح 

ا ُمْستَـْفَيٌد)نُقلت .وُمْسَتفاد(وأصلهُمْستَـْعَوٌن) نُقلت فتحة الواو إىل العْني، وقُلبت الواو ألفا
  وُمَعد، وأصلها "ُمْعَدٌد".الفتحة من الياء إىل الفاء وقلبت الياء ألفا.

  ملحوظة:

، ريح، ومعناها: َمْدهونٌ يل، جَ حِ ني، كَ هِ قد يُنوب "َفعيل" عن اسم املفعول، حنو: دَ -1
   "َمْكُظوم".من احلزن فهو َكِظيم)، مبعىنَمْكُحول، َجمُروٌح، مثل قوله تعاىل: (وابـَْيّضْت عْيناه 

 وحني ُتستعمل "فعيل" مبعىن "َمْفُعول" َيْستوي يف التعبري ا املذّكر واملؤنث، حنو: رُجلٌ 
جريٌح، وامرأٌة َجريٌح، مثل قوله تعاىل: (وقالْت عُجوٌز عقيٌم)، ومل يقل: َعِقيمة؛ ألنه اسم 

  مفعول للمذّكر واملؤنث.
  لفاعل يف القرآن والشعر واملراد به اسم املفعول، من ذلك:قْد يرد اسم ا -2
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قال تعاىل: (فْلينظر االنسان مم خلق خلق من ماء دافق)، ف"دافق" مبعىن "مدفوق"، أي: -
 مْسكوب.

 قوله تعاىل: (قال ال عاصم اليوم من امر اهللا إال من رحم)، ف"عاصم" مبعىن "مْعصوم".-

 ة".يّ ، ف"راضية" مبعىن "مرضِ قال تعاىل: (فهو يف عيشة راضية)-

 لكاسيا غيتها     واقُعد فإنك أنت الطاعمُ ال ترحْل لبُ  املكارمَ  وقال احلطيئة: دعِ  -

  .وّ واملعىن: فأنت املطعوم املكسُ 
قد ترد صيغة (فعيل) يف القرآن واملراد به اسم املفعول، كقوله تعاىل: (وإن كل ملا مجيع لدينا -3
 هذه اآليات ر) ف(مجيع) يفصِ نتَ ضرون)(أم يقولون حنن مجيع مُ لدينا حمُ ضرون)(فإذا هم مجيع حمُ 

  موع.مبعىن جمْ 

 ،قد ُيستعمل املصدر مبعىن اسم املفعول، كقوهلم: لفظ مبعىن ملفوظ، وخلق مبعىن خملوق-4
  .ب، مبعىن مكُذوبب) كذِ وكقوله تعاىل: (وجاءوا على قميصه بدم كذِ 

  :اكيب التاليةاستخرج اسم املفعول من الرت  تطبيق:

  بنواصيها اخلري إىل يوم القيامة.) معقود(اخليل  :قال صلى اهللا عليه وسلم-

  مجهود وَ ه   حىت تراه غنيا وهْ ي عنك عسرتَ إن الكرمي لُيخفِ -

  

  صيغ المبالغة:-د

ة هي األوزان أو اهليئات اليت ُحيّول إليها اسم الفاعل إذا أريد به الدالل تعريف صيغ المبالغة:
  واملبالغة يف اتصاف الذات باحلدث. على الكثرة
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  أبنية صيغ المبالغة:
  لصيغ املبالغة مخسة أوزان قياسية هي:

 فـَّعال: مثل: عّالم، دّجال، أّكال، قّوال.  -أ
 ِمفعال، مثل: ِمْعطاء، ِمْقَدام،ِمْزَواج.  -ب
 فـَُعول، مثل: َغُفور، َصُبور، عُجول.  -ت
يٌع.  -ث  َفِعيل، مثل: بصري، َنِصري، مسَِ
 َفِعل، مثل: لَِبق، َِم، َشرِه.  -ج

  وهناك أوزان أخرى مساعية تفيد املبالغة، مثل:
 ِفعيل، مثل:ِصّديق، قّديس، ِسّكيت، ِسّكري.  -أ

 ِمْفِعيل، مثل: ِمْسِكني، ِمْنِطيق، ِمْعِطري.  -ب
 مهََُزة، ُلَمَزة، ُضَحَكة.فـَُعلة، مثل:   -ت

  استخرج صيغ املبالغة من الرتاكيب التالية:تطبيق: 
  )اثيم للخري معتدٍ  حّالِف َمهين هّماز مّشاء بنميم مّناعقال تعاىل: (وال ُتِطع كّل -

 أُموراً َال َتِضُري وآِمٌن    ما ليس ُمْنِجَيه من األقدار َحِذرٌ قال الشاعر: -
  فـَُعولمبا قال الكرام  ؤولقَ      قام سّيدإذا مات مّنا سّيد  -
  

 اسم التفضيل(أفعل التفضيل) -هــ

: هو كل اسم صفة ُيصاغ على وزن "أَفْـَعل" للداللة على أّن اثنني أو تعريف اسم التفضيل
أكثر اشرتكا يف صفٍة ما، ولكن واحدا منهما تزيد فيه هذه الّصفة عن اآلخر، سواء أكانت 

  .أم نقصانا، سلبا أم إجيابافضيال هذه الزيادة ت
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مثال داللة اسم التفضيل على الزيادة قوله تعاىل: (ورضوان من اهللا أكرب). ومثال داللته على 
  .النقصان قوله صلى اهللا عليه وسلم: (وذلك أضعف اإلميان)

  صياغة اسم التفضيل:

" و"َشّر"، "َخْري  ُيصاغ اسم التفضيل على وزن "أَفْـَعل"، وجاء عن العرب حذف اهلمزة يف     
قال: و  ،خرة خري لك من األوىل)(ولآل، وهذا شر من كذا، قال تعاىل: مثل: هذا خٌري من كذا
  ، ويشرتط يف صياغة أفعل التفضيل ما يلي:(قال أنتم شر مكانا)

  .الثيةشتق اسم التفضيل من األفعال غري الثأن يكون الفعل املشتّق منه ثالثيا، فال يُ -1

  .: ما َضَربَ الفعل الثالثي مثبتا غري منفي، فال ُيشتّق من مثل أن يكون -2

أن يكون الفعل الثالثي متصّرفا غري جامد، فال ُيشتق اسم التفضيل من "نِْعَم" و"بِْئَس"،  -3
  و"ليس"، و"َعَسى".

، وهي "كان وأخواا"، و"كاد ، فال ُيشتّق من األفعال الناقصةأن يكون الفعل تاما -4
  .وأخواا"

أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم، فال يُبىن من الفعل املبين للمجهول، مثل: ُضِرَب، وهناك  -5
ىن منها بأفعاٌل مالزمة للبناء للمجهول يف أْصل وْضعها اللغوي، مثل: ُجن وزُِكَم وُزهَي، فال يُ 

  أفعل التفضيل.

ا تفاوت  س فيهاألحداث اليت ليشتق من أن يكون الوصف قابال للتفضيل والتفاوت، فال يُ  -6
  كاملوت والعَمى والَغرق.
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هو الوصف ه فـَْعَالء، و ثمن الفعِل على وزن "أَفْـَعل" الذي مؤن الصفة املشّبهة تكون أالّ  -7
ا ج من ذاك، وهذالدال على لون أو َعْيب أو ِحلية فال يُقال هذا أْبيُض من ذاك، وهذا أعرَ 

  .ر من ذاكأحوَ 

  من غير الفعل المستوفي للشروط:صياغة اسم التفضيل 

الفعل اجلامد  ك "نِْعم" و "بِئَس"، وال الذي  ال يقبل التفاضل ك "مات" ال جتوز املفاضلة من 
وإذا فقد الفعل شرطا آخر غري اجلمود وعدم التفاضل، فإن صيغة اسم التفضيل و "غرِق". 

و غريمها،  أ َشّد"، أو "َأْكَثر"تكون  بأن نأيت باملصدر منه منصوبا على التمييز بعد كلمة "أَ 
فنقول  للداللة على التفضيل من الفعل "اْنَدَفَع" اخلُماسي، و "َخِضَر" الدال على  اللون، 

رًة من وَرق الليمون أشّد ُخض و"َحِوَل الّدال على العيب: الّشاب أْسرُع انِدفاعاً من غريه،َ ووَرقُ 
  . القَصب، وتلك الفَتاُة أبَلُغ َحَوالً 

قد ال يدّل اسم التفضيل على معىن التفضيل وإمنا يدّل على اسم الفاعل أو الصفة  لحوظة:م
، ألنه ليس املشبهة، كقوله تعاىل: (وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه)، أي: هّني 

   وأهون، بل كّل ذلك سواء.يف حّق اهللا عز وجل هّني 

  فيما يلي:  اسم التفضيلعّني  تدريب على اسم التفضيل:

  عند اهللا وأقوم للشهادة وأدىن أالّ ترتابوا)) أقسطقال تعاىل: ((ذلكم 

  جندا)) أضعفمكانا و شرقال تعاىل: ((فسيعلمون من هو 

  ))األول واآلخرقال تعاىل: ((هو 
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  شيء جدال))أكثر قال تعاىل: ((وكان االنسان 

  عياله))لأنَفُعهم إليه  همَحب قال صلى اهللا عليه وسلم: ((اخللق كلهم عياُل اهللا، وأ

  وإن قّل)) أدومهااألعمال إىل اهللا  أحبّ وقال صلى اهللا عليه وسلم: ((

  ْعَجلُ أ القومِ  أْجَشعُ ؛ إذ بأعجلهم    ي إىل الزّاِد مل أكنْ دِ قال الشنفرى: وإْن ُمّدِت األيْ 

  طْـــــــــَولُ وأ َأَعــــــــــــــــز تاً دعائُمه لسماء بىن لنا        بيقال الفرزدق: إن الذي َمسََك ا

  وحدِ بأفتلَك َسبيٌل لسُت فيها     وقال الشافعي: متّىن رجال أْن أموَت وإْن أَُمتْ 

  وقال الشاعر:

  دوداإذا فاَخْرَم ذكروا اجلُ        ول  ـــــــــــــــــالعاملني َذُوو مخ َشرّ و          

  أقام لنفسه َحَسبا جديدا   قدمي      الناس ذو َحَسبٍ  خيرُ و          

  

  اسما الزمان والمكان -و

امسا الزمان واملكان ُمشتّقان من فعل أو مصدر للداللة على  تعريف اسمي الزمان والمكان:
لى عزمان وقوع الفعل أو مكانه، ويكون يف أول هذين االمسني ميم زائدة، وتُعَرف الداللة 

  ق.الزمان أو املكان من الّسيا

  الفجر) مْطَلعمثال اسم الزمان: قوله تعاىل: (سالم هي حىت 
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  َمْلَعب. َمْكَتب، مثال اسم املكان:

 :اشتقاق اسمي الزمان والمكان

  ُيشتقان من الفعل الثالثي على وزنني: َمْفِعل وَمْفَعل.    

  :ُيشَتّق َمْفِعل مما يليَمْفِعل:  -أ

ِلُس مثل: َجمِْلس، َمْعِرض، ومضارعهما جيَْ الفعل الصحيح املكسور العْني يف املضارع ،  -
  ويـَْعِرُض.

  الفعل املثال الذي فاؤه واو، مثل: َمْوِعد ومْورِد، وماضيهما َوَرَد، َوَعَد.  -
 الفعل األجوف الذي عيُنه ياء، مثل: َمِبيت، َمِقيل، ِمْن باَت وَقال.ْ  -

فإّما  ْفِعل)،مَ املكان على وزن (يف ما عدا األحوال الثالثة اليت ُيشتّق فيها اسم الّزمان و -ب 
)، مْأَمن، وَمْلَعب، وَخمْرَج، وَمْكَتب، وَمَقام (أصُلُه َمْقَوممثل: (َمْفَعل)، ُيْشتَـّقان على وزن 

  ومْأوى، ومثْـَوى، وَمهَوى، وَمْوَقى، ومْيَسر، وَمْيَتم، وَمَدّب، وَمَهّب (أصلهما َمْدَبْب وَمْهَبب).

 مْن غْير الفعل الثالثي:اْسما الزمان والمكان 

فعول، مثل: ُمَصّلى، ُمغَتَسل، 
َ
ُيصاغ امسا الزمان واملكان من غري الثالثي على وْزن اسم امل

وُمْلتَـَقى ِمن صّلى واْغَتَسَل. وُميَّيز امسا الّزمان واملكان عن اسم املفعول واملصدر امليمي من 
 .الّسياق

  :ملحوظة

  به البقعة، مثل: َمَفازة، َمْدَرَسة، َمْقبَـَرة. قْد يُؤنث اسم املكان إذا أُريد-1
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ْفِرق، -2
َ
ْغِرب، امل

َ
ْشرِق، امل

َ
ْنِبت، امل

َ
جاءْت أمساء بالكسر وقياسها الفْتح، مثل: املْنِسك، امل

  املـَْطِلع، املْسِجد.

  من األخطاء  في بناء اسمي الّزمان والمكان:-3

  َمطار خطأ والصواب َمِطري.-     

  مْعَرض خطأ والصواب َمْعِرض.-     

  َمْصَيف خطأ والصواب َمِصيف.-     

  ُمْنتَـَزه خطأ والصواب ُمتَـنَـزه.-     

  

  اسم اآللة: -ز

اسم اآللة اسٌم ُيصاغ من الفعل الثالثي املتعّدي، وقد يكون من الالزم، للداللة على  تعريفه:
رة زائدة ْعلُ، و يكون يف أول هذا االسم ميم مكسو اآللة اليت تُعاجلُ ا األشياء، ويكون ا الفِ 

  .صل، ومثال ذلك: ِميزان، ِمْكَيالعلى األ

  طريقة صياغته:

  اسم اآللة له ثالثة أوزان قياسية، ُمشتقة من الفعل الثالثي ارد، هي:

َقاش، ِحمْراث، ِمْسَواك، ِمْهَراس.-أ َفاخ، ِمنـْ   ِمْفعال، حنو: ِمْفتاح وِمنـْ

َرد، ِمْغَزل، ِمْبَضع، ِحمَْلب، ِمْنَجل، ِمثْـَقب، ِمْغَزل، ِخمَْيط.-ب   ِمْفَعل، مثل: ِمبـْ



  أ/عبداجلليل بوخرية                * 11*10*9*2*1عربية (صرف)، األفواج: الالسنة األوىل ليسانس جذع مشرتك علوم إسالمية. املادة: اللغة .

39 

ْقَلَمة، ِمْفَعَلة، مثل: ِمْطرقة، ِمْلَعَقة، ِمْغَرَفة، ِمْكَنسة، ِمْدفََأة، ِمْسَطَرة، ِمْرَوَحة، ِحمَْفَظة، ِحمْبَـَرة، مِ -ج
  ، ِمظَلة( واألصل فيه ِمْظَلَلة).ِمْرآة (واألصل ِمْرأَيَة قُِلبت الياء ألفا)

  ، ومن تلك األوزان:وما عدا هذه األوزان الثالثة فهو مساعي

فـَعال وفـَّعاَلة: مثل: سخان، بـَراد، َعداد، رّشاش، َغّسالة، َسّيارة، جرّافة، حّفارة، َحّصادة، -
  َدرّاجة، َحّصالة، َغّواصة، ثّالجة، طَّيارة، دبّابة.

: ساطور (سّكني كبرية)، الّناقوس (اآللة يْضرِا النصارى لالجتماع للصالة)، َفاعول: مثل-
، الناظور (آلة ُتستعمل لرؤية األشياء البعيدة)، الناسوخ (وهو اُسوبومن األمساء احلديثة احلَ 

  ).fax ترمجة لآللة احلديثة 

  ت واللؤلؤ)تنتِظم فيه اخلرزا ِفَعال، مثال: جلَِام، ِسَراج، ِسَوار، ِسَواك، الّنظام (السلك الذي-

وقد جاءت أمساء اآللة على أْوزان شّىت، مثل: ِغْربال، َقُدوم، فَأس، ِسّكني، الّسيف، الّرمح،  -
اهلَراوة، اَجلَرس، إبـَْرة، ِدرْع، إْبرِيق، ُمْشط، ِمْنَجِنيق (وهو ما تـُْقَذف به احلجارة، وهو فارسّي 

 ُمعّرب).

  النصوص التالية: عّني أمساء اآللة يف تطبيق:

  بالقسط)) الميزانو المكيالقال تعاىل: ((ويا قوم أوفوا 

  (سورة النور)))ِمْصباحقال تعاىل: ((مثل نوره كِمْشكاٍة فيها 

  ر.)) ، والناقور: اآللة اليت يُنَفخ فيها للحشر، وهي الصو الناقور: ((فإذا نُقَر يف قال تعاىل
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)، ومفرد مقاليد هو ِمْقِليد، وهو 63واألرض)) (الّزمر: السماوات مقاليد  قال تعاىل: ((له
  املفتاح، فارسي ُمَعّرب.

  )33عليها يْظَهرون))(الزخرف: َمَعارجقال تعاىل: ((و

  )40))(األعراف:الخياطقال تعاىل: ((حّىت يلج اجلمل يف سّم 

  قال اإلمام أبو حامد الغزايل:

  ِمْغَزِليَغَزلُت هلم غزال رقيقا فلم أِجْد   لغْزِيلَ نّساجا فكّسرُت 

  وقال الشاعر:

َهّلة        والقلُب بَني    رِماحو َصَوارمٍ يا عيُد ُعدَت وأدُمِعي ُمنـْ

  ِمْصباحِ والصْدُر فاَرَقه الرجاُء فقد َغدا      وكأنّه بْيـــــــــٌت بــــــــــــال 

  اجلرّاحِ  كِمْبَضعَميْشي األسى يف داخلي ُمتَـَغْلِغًال  بْنيَ الـــــُعُروِق 

  

  

  


