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 علم الصرف

: مدخل

فً لسان العرب عّدة معانً، فالّصرؾ رّد الّشًء  (ؾ- ر- ص )تضّمنت مادة 

على وجهه، صرفه، ٌصرفه، صرفا، وهو الّتقلٌب، وتصارٌؾ األمور تخالٌفها، 

ومن تصرٌؾ الّرٌاح والّسحاب
(1)

 .

هو تحوٌل األصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة ال :   واصطالحا

تحصل إالّ بها، كاسمً الفاعل والمفعول، واسم الّتفضٌل، والّتثنٌة، والجمع
(2)

. 

   وإّنما الّتؽٌٌر ٌحدث فً بنٌة الكلّمة، اعتمادا على عدد الحروؾ وترتٌبها، 

وحركاتها وسكناتها، وذاك ٌكون لؽرض معنوي، وإذا قصد فٌه ؼرض لفظً 

فٌحدث ذلك بتحوٌل المفرد إلى المثنى، أو الجمع، أو بزٌادة حرؾ، أو أكثر، أو 

نقص، أو إبدال، أو إدؼام، أو نقل على رأي أبً علً الفارسً
(3)

، وحّده ابن جنً 

زٌادة وحذؾ، وتؽٌٌر بحركة أو سكون، وبدل وإدؼام: بخمسة أقسام، وهً
(4)

 .

  وكانت هذه المسابل فً بداٌة األمر ضمن مسابل علم الّنحو الّذي تعرؾ به 

: أحوال الكلم إفرادا وتركٌبا، وأبرز ابن جنً هذه الّصلة القابمة بٌن العلمٌن بقوله

الّتصرٌؾ إّنما هو لمعرفة أنفس الكلم ثابتة، والّنحو هو لمعرفة أحواله "

"المتنقلّة
(5)

 .

   ومع مرور الوقت أصبح علما قابما لذاته تدور موضوعاته حول تحدٌد بٌنة 

الكلمة، وبٌان أصولها وزابدها، أي أّنه ٌدرس اللّفظة سواء من حٌث أّنها اسم 
                                                           

. (صرؾ)مادة ، هـ1414 ،بٌروت، دار صادر، (3)طلسان العرب، ابن منظور، ٌنظر ( 1)

. 3: م1967مطبعة دار الكتب المصرٌة، : شذا العرؾ فً فن الّصرؾ، أحمد الحمالوي، القاهرةٌنظر ( 2)

 288أبو علً الحسن بن أحمد الفارسً)ٌنظر التكملة، وهً الجزء الثانً من اإلٌضاح العضدي، ابن أحمد الفارسً  (3)

 . 3: م1984دٌوان المطبوعات الجامعٌة، : ، الجزابر(هـ377 –

: المكتبة العلمٌة،  القاهرة–دار الكتب المصرٌة ، محمد علً النجار: تح،  ابن جنٌالخصابص:ٌنظر الخصابص  (4)

1/97 . 

، تحقٌق إبراهٌم مصطفى (أبو الفتح عثمان بن جنً)المنصؾ، شرح كتاب التصرٌؾ ألبً عثمان المازنً، ابن جنً (5)

 .1/43: م1954، 1مطبعة مصطفى البابً الحلبً، ط: وعبد هللا أمٌن، القاهرة
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وأّما الحروؾ أو األسماء فهً مبنٌة، واألفعال الجامدة . معرب، أو فعل متّصرؾ

االسم : فهً بعٌدة عنه، أي أّن مٌدانه انحصر فً دراسة نوعٌن فقط من الكلمة

المتمّكن والفعل المتصّرؾ
(6)

 .

  وٌساهم علم الّصرؾ بقدر كبٌر فً إنماء اللّؽة وإثرابها، فٌجعل الكلمة مطاوعة 

للمعنى الّذي ٌراد تبلٌؽه بإٌجاز فً الّتعبٌر، واختصار فً األداء، فكٌفً معرفة 

معانً حروؾ الزٌادة مثال للّتعبٌر عن المعنى الحقٌقً الّذي نرٌده من اللّفظة، 

.  نحو زٌادة الهمزة لتعدٌة الفعل، أخرجت الطالب

أو . تقاتل، رشق، تراشق–    أو زٌادة تاء وألؾ لمشاركة أو تظاهر، نحو قتل 

استؽفر، باإلضافة إلى االشتقاق مع الفعل : زٌادة األلؾ والسٌن والتاء للّطلب مثل

فً أزمانه الثالثة، واألسماء األخرى كاسم الفاعل، واسم المفعول، واسم 

التفضٌل، والصفة المشّبهة، وكذلك المصدر بؤنواعه المختلفة، والمثنى، والجمع، 

وهناك ثالثة أنواع من . ألّن تؽٌٌر صٌؽة اللّفظة تإدي إلى تؽٌٌر فً المعنى

. الّتؽٌرات الّتً تطرأ على صٌؽة من الّصٌػ

. (تصرٌؾ األفعال، واشتقاق األسماء)تؽٌٌر صرفً ٌخص باألساس االشتقاق - 1

تؽٌٌر صرفً صوتً، خاص بتؤثٌر الّتؽٌٌر الّصوتً فً بنٌة الّصٌؽة صرفٌا - 2

. (ٌفّك، بقوا)فً 

، فالنوع األّول هو (ازدهر، اّتصل)تؽٌٌر صوتً خاص بتعامل األصوات - 3

الّذي ٌرتبط بتؽٌٌر المعنى واختالؾ الصٌؽة، أّما الّنوعان اآلخران فؤثرهما بنابً 

ال معنوي
(7)

 .

  والعالقة بٌن االشتقاق والّصرؾ، أّن االشتقاق ٌزٌد اللّؽة نماء لفظٌا ٌتبعه 

 (أصلٌة)مباشرة نماء صرفً، أي إذا أخذ االشتقاق صٌؽة من أخرى متفّقتٌن مادة 

ومعنى، فإّن الّتصرٌؾ هو تحلٌل الكلّمة من بنٌة إلى أخرى، إّما بالزٌادة، أو 

ٌنبؽً أن ٌعلم أن : "وحّدد ابن جنً هذه العالقة بقوله. الحذؾ، أو بتؽٌٌر الحركات
                                                           

 .9: م1973دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر، (: لبنان)ٌنظر الّتطبٌق الّصرفً، عبده الراجحً، بٌروت  (6)

، 1دار الفكر والنشر والتوزٌع، ط(: األردن)ٌنظر علم الّداللة والمعجم العربً، جماعة من األساتذة، عمان  (7)

 .13:م1989
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بٌن الّتصرٌؾ واالشتقاق، شٌبا قرٌبا، واتصاال شدٌدا، ألّن الّتصرٌؾ إّنما هو أن 

ضرب فتبنً : فتؤتً إلى… "تجًء إلى الكلّمة الواحدة فتصرفها على وجوه شّتى 

: ضربب، وكذلك االشتقاق أٌضا أال ترى أّنك تجًء إلى: منه مثل جعفر، فتقول

، ثم تشتق منه المضارع (ضرب)الضرب الّذي هو المصدر فتشتق منه الماضً 

"، فمن هنا تقاربا واشتبكا(ضارب)واسم الفاعل  (ٌضرب)
(8)

 .

تحوٌل : علمً وعملً، أّما العلمً، فهو:    وخالصة القول أّن للّتصرٌؾ معنٌان

األصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة ال تحصل إالّ بها، كؤسمى الفاعل 

والمفعول، واسم التفضٌل، والتثنٌة، والجمع، ولهذا التؽٌٌر أحكام كالصحة، 

. واإلعالل، والزٌادة، والحذؾ

علم بؤصول ٌعرؾ بها أحوال أبنٌة الكلّمة التً لٌست بإعراب :   أّما العملً، فهو

.  وال بناء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

مطبعة مصطفى البابً : المنصؾ شرح ابن جنً لتصرٌؾ المازنً، تحقٌق إبراهٌم مصطفى، وعبدهللا أمٌن، القاهرة (8)

 . 1/302: م1954، 1الحلبً، ط
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 (1)المحاضرة 

المصدر أبنٌة 

:   المصدر      تعرٌف

وهو اسم . المصدر كما تدل علٌه تسمٌته أصل المشتقات، أي كلها صدرت عنه

ٌّد بزمان وتضمن أَحرفه لفظاً أَو تقدٌراً، وهو إما  ٌدل على حالة أو حدث ؼٌر مق

رٌُح الذي انحسرت :  واستمد معنى الصرٌح من قولهمصرٌح أو مإّول، اللبن الصَّ

عنه رؼوته
(9)

بد، قال : وبناء علٌه قالوا حت الخمُر، إذا ذهب عنها الزَّ صرَّ

 :  األعشى

ٌت تكشَُّؾ َعْن ُحْمَرٍة  ٌْ َحْت َبْعَد إِْزَباِدَها**    ُكَم إَذا َصرَّ
(10) 

ٌر لَُّكْم إِن ُكنُتْم : " نحوه قوله تعالىوهو وصؾ ٌقابل المإول،  ٌْ َوأَن َتُصوُموا َخ

بمنزلة " َتْفُرُغ  " و" ما"فــَ .. ابتنً بعدما َتْفُرُغ : ومثله. 184:البقرة". َتْعلَُمونَ 

الفراغ، ولما ظهر الكالم بعد هذا التؤوٌل، سمً صرٌحاً 
(11)

. والصرٌح أصلً.

وقد ٌقوم المصدر مقام فعل فً صٌؽة الماضً أو المضارع، فٌقترن بزمن ٌفهم 

: من سٌاق الكالم، فٌكون

 .سبق لً نهٌك عن التأخر: ماضٌا، نحو-  

. ٌسرّنً حضورك: حاضران نحو- 

. أتمّنى مرافقتك فً سفرك: نحو: مستقبال- 

 

                                                           

: ـ، دار العمـ لممالييف1987رمزم منير بعمبكي،: محمد بف الحسف بف دريد أبك بكر، تحقيؽ: ينظر جميرة المغة (9 )
 .(ص ر ح)، مادة 2/135

عبد :،تح(ىػ395: المتكفى)أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف :معجـ مقاييس المغةينظر ( 10 )
 (ص ر ح)، مادة 3/347: ـ1979 /ىػ1399 ،دار الفكر،السالـ محمد ىاركف

، تح عبد السالـ ىاركف، دار الجيؿ، بيركت، الطبعة ( ىػ180تػ )سيبكيو، أبك بشر عثماف بف قنبر : الكتابينظر  (11 )
. 3/11:ـ1991ىػ، 1411األكلى 
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 ( 1)المحاضرة 

 أبنٌة المصادر

الثالثً الفعل مصدر 

   المصدر الثالثً على األؼلب سماعً،وسمً سماعً؛ ألنه سمع عن العرب 

ولٌس له قاعدة ٌقاس علٌها أي ال ضابط له، وقد حمل بعض األوزان دالالت 

ٌعرؾ إال من الكتب والمعاجم التً حملت لنا فً مجملها نحو  وبهذا فهو ال.خاصة

، وٌكون متعدٌا (بفتح العٌن)َفَعل : وهً؛ اثنٌن وأربعٌن وزنا للمصدر الثالثً

، وٌكون متعدٌا، (بكسر العٌن)وَفِعل كضرب زٌٌد خالدا، والزما كقعد الرجل؛ 

بضم )وفُعل ؛ وقدرهبقضاء هللا المإمن كفِهم التلمٌذ الدرس، والزما كرضً

.  وال ٌكون إال الزما كعُذب الماءُ (العٌن

مْعِرفة، َمْكُرَمة، َجمال، َسِرَقة، َقُبول، :    أما أشهر أوزان المصدر الثالثً فهً

لُولَة،  ٌْ ة، َق ٌَ ُغْفران، ُصُعوَبة، َدْعوى، َبشاَعة، ِحْرمان، ُخْدَعة، َبالَغة، َكراِه

 .(وعد)ِذْكرى، ِعَدة 

وتوصل المهتمون بعلم الصرؾ إلى استنباط بعض القواعد القٌاسٌة بؽرض ضبط 

: المصادر الثالثٌة، منها

:  ، نحو(فَِعالَة)إذا دل المصدر على حرفة أو صناعة أو والٌة أتً على صٌؽة - 

. ِوالٌة: خٌاطة، ولً: حٌاكة، خاط: ِزراعة، حاك: زرع 

: ، نحو(َفَعالن) إذا أشار المصدر إلى تقلّب اضطراب جاء المصدر على وزن -

.  خفقانا: طوفانا، خفق: َؼلٌَانا، طاؾ: ؼلى

: ُهتافا، وَعَوى: هتؾ: ، نحو(فَُعال) إذا نقل معنى الصوت ورد على صٌؽة -

. زبٌرا: َصَهل َصهٌال، زأر: وعلى وزن َفِعٌل، نحو. ُعواءً 

. ُخْضرة: َخُضر: ، نحو(فُْعلَة) إذا دل على اللون ورد على صٌؽة -

: فرَّ : ، نحو(فِعال)  إذا تضّمن معنى االمتناع والرفض جاء على صٌؽة-

 .ِجماحاً : ِنفاراً، َجَمحَ : إباًء، نَفر: ِفرارا،أبى
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 .ُزكاما: ُسَعاال، َزَكم: َسَعل: ، نحو(فَُعال) إذا أشار إلى داء ورد على صٌؽة- 

. َرِحٌال: َرَحل: ، نحو(َفِعٌل)  إذا دل على السٌر ورد على صٌؽة-

 جاء المصدر على وزن (مضموم العٌن) (َفُعل) إذا كان الفعل على وزن -

وعلى . شجاعة: ظَرافة، شُجع: ُسهولَة، َظُرؾ: عذوبة، َسُهلَ : َعُذب:، نحو(فُُعولَة)

. كَرما: َكُرم: ، نحو(َفَعل)وعلى . َفصاحة: َفُصح: َفَعالة، نحو

 جاء المصدر على وزن (مكسور العٌن) (َفِعل)  إذا كان الفعل الزما وعلى وزن-

 .أسفاً : تعباً، أِسؾ: تِعب، َضَمؤ: َضِما: ، نحو(َفَعل)

جاء المصدر على وزن  (مفتوح العٌن) (َفَعل) إذا كان الفعل الزما على وزن -

نُمّواً، : ؼدّواً، نما: دخوالً، ؼدا: قعوداً، دخل: صمود،قعد: صَمد: ، نحو(فُُعول)

او  (َفْعل)فإن كان الفعل معتل العٌن فاألؼلب أن ٌكون مصدره على وزن 

 .نْوماً : ِقٌاماَ، نام: صْوم أو صٌام، قام :صام: ، نحو(ِفعال)

 بكسرها، وكانا (َفِعل)بفتح العٌن، أو  (َفَعل) إذا كان الفعل على وزن إما -

: َرْبحا، أَخذ: أْكال، وَرِبح: ، نحو أكل(َفْعل)متعدٌٌن، جاء مصدرهما على صٌؽة 

 .بٌعاَ : َحْمداً، باع: أْخذ، حِمدَ 

: َهْمَهم: ، نحو(فِْعالن)، و(َفْعللة)أما مصدر الرباعً المجرد فٌرد على صٌؽة - 

 .هْمَهمة، وِهْمهاما

 

: تطبٌق

:    هات مصادر األفعال الثالثٌة التالٌة

حرث، َخَفق، َعُذب، َرَفض، َنَعق، َدَكن، َنُحل، َوِثق، َعَطس، وقؾ، صاغ، َصلُح، 

ِبس، َحُمر، سار ٌَ . زاد، َظِفر، شّد، 
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 ( 2)المحاضرة 

 

 مصادر األفعال ما فوق الثالثٌة

: وهً. مصادر االفعال ؼٌر الثالثٌة قٌاسٌة؛ أي أن لها صٌػ محددة ٌقاس علٌها

 (َفْعلَلَة) قٌاسه ٌكون على وزن (َفْعلَل) مصدر الفعل الرباعً المجرد (أ

 .َبْعَثرة: َدْحَرجة، َبْعَثر: َطْمؤَنة، َدْحَرج: طمؤنَ : مثل

وعٌنه   وإذا كان الرباعً المجرد مضّعفاً؛ أي فاإه والمه األولى من جنس،

 (فِْعالل) أو (َفْعلَلَة)والمه الثانٌة من جنس؛ فإن مصدره ٌكون على صٌؽة 

 . وسوسة و وسواساَ : زلزلة و زلزاالً، وسوس: زلزل:مثل

 (أْفَعل)مصدر الثالثً المزٌد بالهمزة  (ب

إخراجاً، : أخرج: ، نحو(إفعال)إذا كان الفعل صحٌح العٌن فوزن مصدره هو 

 .إمضاءً : إٌجاداً، أمضى: إعطاًء، أوجد: أعطى

: إقامة، أناب: أقام  :، نحو(إفالة)أما اذا كان الفعل معتالً فإن وزن مصدره هو 

 . إنابة

 :(فّعل)مصدر الثالثً المزٌد بتضعٌف العٌن  (ج

(َتْفعٌل)إذا كان الفعل صحٌح الالم ٌكون مصدره على وزن  (1
( 12)

: قّدس: ، نحو

.  تكلٌما: تكبٌراً، كلّم: تقدٌساً، كّبر

(َتْفِعلة)إذا كان معتل الالم ٌكون مصدره على وزن  (2
( 13)

 :، نحو

 .تزكٌة: تنمٌة، زّكى: َتْربٌة، َنّمى: رّبى

                                                           

 . 70: م1967مطبعة دار الكتب المصرٌة، :  أحمد الحمالوي، القاهرة:شذا العرؾ فً فن الّصرؾ(12)

 . 71: نفسه (13)
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 ) : و  مثل(َتْفعٌل)ذا كان الفعل مهموز الالم ٌكون مصدره على وزن إ (3

ٌّؤ: نحو، (َتْفِعلَة  .َتْخطٌبا و تْخِطَبة: تهٌباً وتهٌبة، وخّطؤ: ه

أو  (تفعٌال)بعض األفعال الصحٌحة الالم تردت مصادرها على الوزنٌن  (4

 .تجرٌباً وتجربة: تذكٌرا وتذكرة، َجّربَ : ذّكرَ : ، نحو(تفعلة)

 : (فاَعل)مصدر الثالثً المزٌد باأللف  (د

(ُمفاعلة) أو (فِعال)ٌكون مصدره القٌاسً على وزن 
( 14)

ِنقا  : ناَق َ :، نحو

. ِحجاجاً و محاّجة: إخاًء و مإاخاة حاجّ : ومناَقَشة، آخى

 مصدر الفعل الخماسً (هـ

؛ المبدوء (َتفاَعلَ )أو (َتَفّعلَ  )و أ (َتَفْعلَلَ )إذا كان الفعل الخماسً على وزن  (1

بتاء زابدة، فمصدره ٌكون على وزن الفعل مع ضم الحرؾ قبل االخٌر؛ 

ل)، (َتَفْعلُلْ ):أي  .تَدْحُرجاً : تكّرماً، َتَدْحَرجَ : تكّرم: ، نحو(تفاُعل)، (َتَفعُّ

؛ فان مصدره ٌكون على وزن الفعل أٌضا مع (ٌاء)  فإن كانت الم الفعل معتلة 

تواِنٌاً، : تعالٌاً، تواَنى: تعالى: كسر الحرؾ قبل األخٌر لٌنسجم مع الٌاء، نحو

اً :تمّنى ٌّ  .تمن

(انفعال)فمصدره ٌكون على وزن (اْنَفَعلَ )إذا كان الفعل على وزن  (2
( 15)

،  

 . اْنِكسار: اْنَكَسر،انطالقاً : انطلق: نحو

: ، نحو(افتعال) فمصدره ٌكون على وزن  (افتعل)إذا كان الفعل على وزن  (3

 . اْصِطفاء: ارتواء، اْصَطفً: ارتوى

: ، نحو(افعالل) فمصدره ٌكون على وزن (اْفَعلَّل )إذا كان الفعل على وزن  (4

 . اْحِمرار: اْحَمرّ ، اخضرار: اخضرّ 

 

                                                           

 .  138: م1988/هـ1408، بٌروت، مكتبة المعارؾ، (2)ط ، اوةب فخر الدٌن ق:تصرٌؾ االسماء واالفعال(14)

 . 140: نفسه( 15)
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 : ملحوظة

 جاءتمصادرها على وزن الفعل مع كسر الحرؾ ،األفعال المبدوءة بهمزة وصل

 . وزٌادة الؾ قبل الحرؾ االخٌر،الثالث

 مصدر الفعل السداسً (و

األفعال السداسٌة المبدوءة بهمزة وصل تكون مصدرها على وزن الفعل مع كسر 

استخراج، : استخرج: الحرؾ الثالث، وزٌادة الؾ قبل الحرؾ األخٌر، نحو

 .اسِتعداداً : اسِتفعال، استعدّ : اسَتفعل

شاباً : اْعشوشب: اْفِعْوعال، نحو: اْفَعْوَعل ٌْ  .اْعش

 (استِفاله) معتل العٌن فان مصدره ٌكون على وزن (استفعل)فات كان 

حذفت عٌنه وعّوض ). استقامة: اسِتعاذة، استقام: استفادة، استعاذ: استفاد: نحو

 .(نٌثأعنها تاء الت

 :تطبٌق

 :   ُصػ المصادر من األفعال التالٌة، وادخلها فً جمل مفٌدة

 .  أساء ـ أعّز ـ إّتعظ ـ أكره ـ هّنؤ ـ أفنى ـ تمّدد ـ عّظم
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 (3)المحاضرة 

 المصدر المٌمً

مرمى من : ، نحو(َمْفَعل)   ٌصاغ المصدر المٌمً من الفعل الثالثً على وزن 

أما إذا كان الفعل . مضَرب، مشرب، َمْوقىفعل رمى، ومقتل من فعل قتل، 

َوَعد، فمصدره المٌمً :  مثالً الواوي المحذوؾ الفاء فً المضارع، نحوالثالثً

 .(مْفِعل)ٌكون على وزن 

   وٌصاغ من فوق الثالثً من الفعل المضارع بإبدال حرؾ المضارعة بمٌم 

. إنتصر ٌنتصر ُمْنَتصر. إهتاج  ٌهتاج  َمْهتاج: مضمومة وفتح ما قبل اآلخر، نحو

: هات المصادر المٌمٌة لألفعال التالٌة: تطبٌق

.  هدم ـ دفع ـ استثمر ـ شدّ  ـ انكم  ـتراجعن

مصدر الهٌأة 

ٌصاغ للداللة على الصورة التً جرى علٌها الفعل، وٌكون فً الثالثً على وزن 

 ٌكون مصدر (فِعلة)ٌمشً ِمْشٌة، فإن كان مصدره على وزن : ، نحو(فِْعلة)

. ٌنشد ِنشدًة واضحة، ِنْشدَة تلهؾ: الهٌبة بالوصؾ أَو باإلضافة، نحو

 لٌس لؽٌر الثالثً مصدر هٌبة، وإِنما ٌدل علٌها بالوصؾ أَو باإلِضافة : ملحوظة

. ٌتنقل تنقَُّل المترٌث، وٌستفهم استفهاماً ُملِحاً : مثل

:  من ؼٌر الثالثً، فقد سمع لألَفعال اآلتٌة(فِْعلة)  هذا وقد شذَّ مجًُء وزن 

ة جمٌلة . اختمرت المرأَة ِخمرًة حسنة، وانتقبْت ِنْقبة بارعة، واعتم الرجل ِعمَّ

المصدر الصناعً 

:   وهو اسم منسوب إلٌه ألحقت به تاء التؤنٌث، وٌصاغ من اسم الفاعل، نحو

ومن االسم . أسبقٌة: مفهومٌة، واسم التفضٌل، نحو: شاعرٌة، واسم المفعول، نحو

.  علوٌة وأموٌة: الجامد، نحو صنمٌة، ومن اسم العلم، نحو

 :ُصِػ المصدر الصناعً من االسماء التالٌة، واستعمل كل منها فً جمل مفٌدة

 .اعتزال ـ عصٌب ـ جنٌس ـ باطن ـ جدل
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 (4)المحاضرة 

 

 التذكٌر والتأنٌث

 المذكر

 . معروفانفً العربٌة جنسان مصطلح نحوي ٌقابل المإنث، وهما وهو 

رـّ  سٌؾ ذكر ومذك" : وفً معناه اللؽوي نقول
(16)

فً " المذكر" لفظ ستعمل وا.  

 ٌحمله من صرامة الذكر وقوته ٌشاركه فً ذلك السٌؾ ا النحو نظراً لمعلم 

 .الصارم

، ومطر ذكر: رجل ذكر أي: ٌقال ًّ ُصلٌب : وابل شدٌد، وقوٌل ذكر: قوي شجاع أب

متٌن
(17)

. 

ٌُقال د، واألنٌث: تؤنَّث فً األمر: والتؤنٌث مؤخوذ من اللٌن،  ؼٌر : الن ولم ٌتشدَّ

لب، ومكاٌن أنٌث سهل ِمْنبات: الصُّ
(18)

. 

 أي أّن . كما ُخلقت حّواء من آدم، والتؤنٌث فرع،أصلفً اللؽة العربٌة التذكٌر و

فكل  (ٌعنً التؤنٌث )أصلها التذكٌر، تختصُّ بعد ذلك األشٌاء كلها عند سٌبوٌه 

واعلم أن المذكر :"، هذا ما ٌوضحه قولهمإنث شًء، والشً ٌذكر، فالتذكٌر أول

أخّؾ علٌهم من المإّنث ألن المذّكر أول، وهو أشّد تمكنا، وإنما ٌخرج التؤنٌث من 

ٌُعلم أَذَكٌر هو أو أنثى] ،ٌقع على كل ما” الشًء”أال ترى أن . التذكٌر  [من قبل أن 

"…والشًء ذكر 
(19)

 . 

                                                           

 (.ذكر) مادة :ابف فارس: مقاييس المغة( 16 )

 .(ذ ؾ ر)مادة : ـ1998، (3)مجمع المغة العربية بالقاىرة، ط : المعجـ الكسيط(17 )

 . 29: ، السابؽالمعجـ المفصؿ في المذٌكر كالمؤنث(18 )

 بشر عىمرك بف عثماف بف قىنبر، تحقيؽ كشرح عبد السالـ محمد ىاركف، دار الكتاب العربي كسيبكيو، أب: الكتاب (19 )
 .22/ 1: ، الييئة المصرية العامةـ1968،لمطباعة كالنشر
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تمٌز بٌن ثالث أجناس لؽوٌة، المذكر ؼٌر اللؽة العربٌة نالك لؽات أخرى   وه

والمإنث والحٌادي أو المحاٌد أو المبهم، كما هً الحال فً اللؽات الٌونانٌة 

 ًّ ًّ ،والروسٌة واأللمانٌة وثّمة لؽات تمٌز بٌن جنس ح  . وجنس ؼٌر ح

ٌُضطر إلٌها عند الحاجةضرورةكان – قبل النحاة – التؤنٌث عند العرب  و ، فال  

ٌُحتاج إلى تؤنٌثه، كالصفات التً تنفرد بها األنثى،   :نحوٌجوز تؤنٌث ما ال

ْديِ :)كاعب، وحامل، وحابض
ٌة َناِهَدةُ الثَّ ٌَ ٌُها وبَرز )ناهد، و(َجاِر ، (فتاة ارتفع ثد

، رجل ناِشز،امرأة ناشز: من ٌستعصى وٌسًء العشرة من الّزوجٌن)ناشزو

للبسٌجب أن تخالؾ القاعدة العامة، فٌإنث ما ٌلتبس درءا  و.(مرضع، وطالقو

لٌست أم  فإذا كانت التً ترضع ،(مرضعة– مرضع )فمثال كلمة . فٌه األمر

 أجر، فال بؽٌر أو  سواء بؤجرتمتهن اإلرضاعبوصفها وإنما أرضعته الرضٌع، 

 التً ولدته، فحٌنبذ البد  الرضٌعأما إذا كانت المرضع هً أم. حاجة إلى التؤنٌث

ْوَم  ": كما ٌوضح ذلك قوله تعالى"مرضعة ":من التمٌٌز بٌنهما، فتقول العرب ٌَ

ا أَْرَضَعتْ  ٌوم المشهد لتزٌد من هول .2:  الحج."َتَرْوَنَها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ

 .، حتى إن األم تتخلى عن ابنها الذي حملته فً بطنها، وأرضعته من لبنهاقٌامةال

 ،زٌنب وسعاد، وسماءزٌد، وك: إما بالوضع: التؤنٌث فً اللؽة العربٌةالتذكٌر وو

زٌد ٌكتب، وهند تكتب، وإما بإضافة : ، كقولناوإما بالتحوٌر، ونحوها،وناقة

أكبر واسع وواسعة، و: كعالمة تنقل الفعل أو االسم من التذكٌر إلى التؤنٌث، كقول

الطالبة، وهذا نجحت الطالب ونجح ومهذب ومهذبة،  و،وكبرى، وأحمر وحمراء

 .مجتهد وتلك مجتهدة

 :عالمات التأنٌث

ثمان فً األسماء : خمس عشرة عالمةوهً عند الفراء عالمات التؤنٌث كثٌرة، 

الهاء، واأللؾ الممدودة : ما فً األسماء: ربع فً األفعال، وثالث فً األدواتأو

 والنون فً أنتن ،والمقصورة، وتاء الجمع، فً نحو الهندات، والكسرة فً أنتِ 

 . والٌاء فً هذي، والتاء فً أخت وبنت،وهنّ 

 والكسرة فً ، والٌاء فً تفعلٌن،التاء الساكنة فً مثل قامتْ : وأربع فً األفعال

 . فعلن: نحو والنون فً،قمتِ : مثل

 والهاء واأللؾ ،التاء فً ربة وثمةوالت، والتاء فً هٌهات: وثالث فً األدوات
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 . إّنها هند:فً نحو

 : وأشهر عالمات التؤنٌث فً األسماء

 .التاء وألؾ التؤنٌث

فً اللؽة العربٌة ٌستعمل ؼالبا لتعٌٌن جنس بعٌنه،  (مذكر)إذا كان مصطلح و

 (فلك)كلمة :، نحومذكرة أحٌانا ومإنثة أحٌانا أخرىاستعملت كلمات فهناك 

َتُهْم ِفً اْلفُْلِك ": وردت فً قوله تعالى بصٌؽة المذكر ٌَّ ا َحَمْلَنا ُذرِّ ٌة لَُّهْم أَنَّ ٌَ  َوآ

َواْلفُْلِك الَِّتً َتْجِري ِفً  : "قوله تعالىوبصٌؽة المإنث فً .41: ٌس". اْلَمْشُحونِ 

نَفُع النَّاسَ  ٌَ  .164: البقرة".  ...اْلَبْحِر ِبَما 

إزار، وأرض، وإبل، : ، منهاكلمات ثنابٌة الجنس اللؽويوتضمنت العربٌة 

رمح، وذراع، ودار، وخمر، وحرب، وحانوت، وحال، وجحٌم، وإنسان، و

سوق، وسنان، وسمك، وسلطان، وسكٌن، وسلم، وسالح، وسبٌل، وروح، و

عسل، عصا، عضد، وعاتق، وطرٌق، وطاؼوت، وضرس، وصراط، وصاع، و

منون، ومتن، والمساء، ولسان، وكراع، وكؤس، وقوس، وعنق، ؼوؼاء، فؤس، 

 .ٌمٌنونوى، ونهر، ونمل، ونفس، ونار، و

، حنون، وصبور، وؼضوب، وكسول: (فعول)ٌلحق النحاة بهذا الباب وزن   و

المرأة المتحبِّبة : )عروبكلمة  الجنسان، أما ا مما ٌشترك فٌهوؼٌرها من األسماء

ال ومما تختص به األنثى،  (حابض) فهً كـ تحتاج إلى التؤنٌث، فال (إلى زوجها

: " ورد فً قوله تعالىعبر بها سوى عن المإنث، كما  يُ عجوز، والكلمة تإنث 

ٌء َعِجٌبٌ  ًْ خاً إِنَّ َهـَذا لََش ٌْ لََتى أَأَلُِد َوأََناْ َعُجوٌز َوَهـَذا َبْعلًِ َش ٌْ ا َو ٌَ : هود". َقالَْت 

ا آَدُم اْسُكْن أَنَت : "شؤنها فً ذلك شؤن كلمة زوج كما جاء فً قوله تعالى.72 ٌَ َو

ٌُلحق أٌضا . 19:  األعراؾ".َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ  وزن  بصفة أقل بهذا البابكما 

 .(أسٌر، وقتٌل، وجرٌح: ، نحو(فعٌل)

 :نحوأسماء مشتملة على تاء التؤنٌث على المذّكر والمإّنث، كما تضمنت العربٌة 

السخلة، والبهمة، والحٌة، والشاة، والبطة، وحمامة، ونعامة، ودجاجة، ونحلة، 

وكلُّها تقع على الذكر : قال: ودراجة، وجرادة، وبومة، وبقرة، وحبارى

هذه :  وٌختص الذكر بلفظ دٌك، وتقول، وهذا دجاجة،هذه دجاجة: كقولكواألنثى
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 وٌختص الذكر بلفظ ثور، وتقول هذه شاة وهذا شاة، وٌختص ،بقرة وهذا بقرة

 .الذكر بلفظ خروؾ، وتقول هذه البطة ذكر، وهذه البطة أنثى

إلحاق تاء التؤنٌث بفعل الفاعل وٌجوز تركها، فٌها ٌجوز    وهناك أربع حاالت 

 :هًو

 وطلع ،طلعت الشمس: أن ٌكون الفاعل اسماً ظاهراً مجازي التؤنٌث، فتقول( 1

 .الشمس

 :، نحو(إال )أن ٌكون الفاعل حقٌقً التؤنٌث، منفصالً عن العامل بؽٌر( 2

 . وحضر القاضً امرأة،حضرت القاضً امرأة

 . نعمت المرأة هند، ونعم المرأة هند:نحو، أن ٌكون العامل، نعم أو ببس( 3

جاء الزٌود، :  نحوأن ٌكون الفاعل جمع تكسٌر، أو اسم جنس أو اسم جمع،( 4

 وأورقت ،وجاءت الزٌود، وقال األعراب وقالت األعراب، وأورق الشجر

 .الشجر

إذا استثنٌنا المإنث الحقٌقً والمذكر الحقٌقً فإننا ال نجد صلة بٌن االسم و

ة أمور منها، أن الكلمة قد تكون  وجنسه، وقد ترتَّب عن فقدان هذه الصلة عدَّ

 مإنثة (اإلبهام)مذكرة عند بعض القبابل ومإنثة عند بعضها اآلخر، فمثالً كلمة 

 انعدام الصلة بٌن االسم وجنسهلٌس بٌن القبابل العربٌة وإشكالإالّ عند بنً أسد، 

 مثال (الخمر)كلمة اختالؾ التذكٌر والتؤنٌث بٌن اللؽات، فـتعداه إلى فحسب، بل 

مذكر فً  (القمر)كلمة  العربٌة مإنث، وهً مذكر فً األلمانٌة، و اللؽةفً

 وهكذاالعربٌة ومإنث فً الفرنسٌة
(20)

 

: الصفة ٌنبؽً أن توافق الموصوؾ تذكٌراً وتؤنٌثاً، تقولفً التذكٌر والتؤنٌث و

ومن قواعده أٌضاً موافقة الفعل لفاعله تذكٌراً . رجل صالح، وامرأة صالحة

ومنها أن ٌوافق اسم اإلشارة ما ٌعود . جاء أحمد، وجاءت فاطمة: وتؤنٌثاً، تقول

ومنها عود الضمٌر على اسمه تذكٌراً . هذا رجل، وهذه امرأة: علٌه، فتقول

 .راجع الطالب درسه، وراجعت الطالبة درسها: وتؤنٌثاً، تقول

                                                           

ؿ في المذكر كالمؤنث، إميؿ يعقكب، ينظر  (20 )  .9-8 :السابؽالمعجـ المفصَّ
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 :الخالصة

العربٌة الجنس فً اللؽة نستخلص مما استعرضناه حول التؤنٌث، أن النحاة قسموا

 :إلى

 .المإنث اللفظً (ا

 .المإنث المعنوي (ب

 .المإنث اللفظً المعنوي (ج

حذٌفة، وأسامة، : نحوما كان علماً لمذّكر، وفٌه عالمة تؤنٌث، : فالمإنث اللفظً

ما جاء بالتاء دااّلً على و.زكرٌا، ومعاوٌةوطلحة، وطرفة، وراوٌة، وحمزة، و

راوٌة، وطاؼٌة، : ، نحوفٌالصفات المختومة بتاء المبالؽةأٌضا المذّكر ٌظهر 

 . عالّمة، ونّسابة، ومطرابة:، نحوالتاء الدالّة على توكٌد المبالؽةو. ونابؽة

همزة، وهزأة، وضحكة، : ، نحوللداللة على المبالؽة (فَُعلة)  وزنعلىصٌػ ما و

ًّ  ألأفارقة جمعاً : ، نحوبتاء عوضاً عن ٌاء النسبجاء مختوما ما  .ولمزة ، فرٌق

وقد تكون التاء عوضاً عن . مؽرّبً، وأشاعرة جمعاً ألشعريّ لومؽاربة جمعاً 

 .كزنادقة جمع زندٌق: حرؾ زابد لؽٌر معنى فً المفرد

 أو جاء على ، وجهابذة، وتالمذة، أساتذة:، نحوبتاء الجمعورد مختوما ما 

 . قردة:، نحو(ِفَعلة) وزن  أو على، طلبة:، نحو(َفَعلة)وزن

 : األسماء التً ٌستدل على تؤنٌثها بالمعنى أربعة هً: والمإنث المعنوي

، أموهند، و زٌنب، :، نحوما خال من العالمة وكان علماً لمإنث:أعالم اإلناث( 1

 .مرٌمولمٌس، وسعاد، وكلثوم، و

 .أخت، بنت، أم:  األسماء المختصة باإلناث نحو (2

 . وقرٌ ،ومصر،والحجاز،  كالشام،أسماء البالد والمدن والقبابل( 3

ألن ،ولٌس هذا حكما مطلقا كالعٌن والرجل واألذن:  أسماء األعضاء المزدوجة(4

 .منها ما هو مذّكر مثل الصدغ والحاجب والّخد والمرفق

 صفٌة، :، نحوما كان علماً لمإنث، وفٌه عالمة تؤنٌث: والمإنث اللفظً المعنوي

 .ُسعدىوخنساء، و



17 
 

ٌجوز فٌه التذكٌر حمالً على الجنس، والتؤنٌث حمالً على ؾاسم الجنس أما 

، (التاء)، وكل ما بٌنه وبٌن واحده (البقر)، و(التمر)، و(النخل)الجماعة، نحو 

 .ٌذكَّر وٌإنث

قالت : "  أفعال جماعة الذكور، إذا تقدمت أفعالها، قال تعالىوتإنث

: ، وال سٌما األسماء التً فً ألفاظها التؤنٌث، كقولهم14:الحجرات...".األعراب

 . جاءت الطلحات

، فٌجوز تذكٌر ما خرج منها على لفظ المإنث االمصادر لٌس الزم تؤنٌث 

: آٌة أخرى، وقال فً 157:األنعام".فقد جاءكم بٌنة من ربكم: "وتؤنٌثه، قال تعالى

مصدر، فجاء فعله مرة  (البٌنة)، ولفظ 73:األعراؾ". قد جاءتكم بٌنة من ربكم"

  .مذكراً وجاء أخرى مإنثاً 

ػَ  ٌَ ما جرى على  (مفعول)بمعنى (فعٌل)، و(مفعٌل)، و(مفعال)، و(فعول): وأن ِص

. هذه امرأة جرٌح، وهذا رجل جرٌح: قولناالسم، ٌستوي فٌه المذكر والمإنث؛ 

 .هذه ناقة ركوبة وركوب: وتقول
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 (5)المحاضرة 

 التثنٌة

المثّنـى 

..."المعطوؾ، من ثنٌُت العود إذا عطفته"اسم مفعول، بمعنى : المثّنى لؽة
(21)

.

ًٌّي )هـو  (ثنـى)أّن اسـم المفعـول مـن الفعـل : وٌالحـظ علٌـه  .(ُمَثّنىً )ال (َمْثِنـ

"المعطوؾ كثٌراً "إّن معناه :  إلى القولبعضهموألجل ذلك ذهب 
(22)

، لٌكون 

ٌِِه وعطفه (َثّنى)اسم مفعول من الفعِل   .الشًء إذا أكثر من ثن

 : اصطالحـاً 

تعبٌراً عن المعنى ( التثنٌة)من استعمال كلمة  (هـ180ـت)أكثر سٌبوٌه 

(المثّنىواالثنٌن)االصطالحً، وإن كان قد عّبر عنه أٌضاً بلفظً 
(23)

. 

فقد عّبر عنه بالتثنٌة (هـ285ـت)وأّما المبّرد 
( 24)

، ولم ٌستعمل عنوان المثّنى إالّ 

"ولم ٌجز أن ٌكون إعراب المثّنى كإعراب الواحد": نادراً، كقوله
( 25)

. 

(هـ316ـت)، كابن السّراج (االثنٌن)و (التثنٌـة)واستعمل بعضهـم عنوان 
(26)

 ،

(هـ337ـت)والزّجاجـً 
(27)

 .، و ؼٌرهم

أَّول تعرٌؾ اصطالحً للمثّنى ما ذكره الزّجاجً  وٌمكن الوقوؾ على 

                                                           

 .137|4: ، عالـ الكتب، بيركت(ىػ643تػ )ابف يعيش، : شرح المفصؿ (21 )

دار ، (ػق1206 ػت)أبك العرفاف محمد بف عمي الصباف الشافعي : حاشية الصٌباف عمى شرح االشمكنيأللفية ابف مالؾ(22 )
 .75|1: ـ1997/ىػ1417،  الطبعة،لبناف، الكتب العممية بيركت

 .23 ك19 ك1/17 : سيبكيو، تحقيؽ عبدالسالـ ىاركف:الكتابينظر  (23 )

 .1/5: ، تح عبد الخالؽ عضيمة، عالـ الكتب، بيركت(ىػ285تػ )أبك العباس المبرد : المقتضبينظر (24 )

 .3/37: نفسو (25 )

، مؤسسة بدراف، بيركت،  ابف السٌراج، تحقيؽ مصطفى الشكيمي كابف سالـ دامرجي:المكجز في النحكينظر  (26 )
 .29: ـ1965/ ىػ1385

 .21: ، دار النفائس الزٌجاجي، تحقيؽ مازف المبارؾ:ااًليضاح في عمؿ النحكينظر  (27 )
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... ضّم اسم إلى اسم مثله فً اللفظ": فً بٌان معنى التثنٌة، من أّنها (هـ337ـت)

رجل ورجٌل، : وٌإتى بعلم التثنٌة آخراً، وذلك قولك... بؤن ٌقتصر على أحدهما

"رجالن: ثّم تقول
(28)

 . 

ٌّة من الواحد، للداللة على "بؤّنه صٌؽة  (هـ384ـت)وعّرفه الرّمانً  مبن

"االثنٌن
(29)

. 

ألؾ أو ٌاء مفتوح : ما لحقت آخره زٌادتان"بؤّنه  (هـ538ـت)وعّرفه الزمخشري 

ما قبلها، ونون مكسورة؛ لتكون االَولى علماً لضّم واحٍد إلى واحد، واالَخرى 

"عوضاً عّما منع من الحركة والتنوٌن الثابتٌن فً الواحد
(30)

 . 

ٌّة للداللة على االثنٌن"بؤّنه  (هـ577ـت)وعّرفه ابن االَنباري  "صٌؽة مبن
(31)

  . 

"التثنٌة ضّم اسم إلى اسم مثله": بقوله (هـ643ـت)وعّرفه ابن ٌعٌ  
( 32)

. 

التثنٌة ضّم اسم نكرة إلى مثله، بشرط ": بقوله (هـ669ـت)وعّرفه ابن عصفور 

ن، أو المعنى الموِجب للتسمٌة ٌْ ٌَ "اّتفاق اللفظٌن والمعن
(33)

 . 

                                                           

 .121:  أبك القاسـ الزٌجاجي، تحقيؽ مازف المبارؾ: ااًليضاح في عمؿ النحك(28 )

: ، بغداد الرٌماني، ضمف كتاب رسائؿ في النحك كالمغة، تحقيؽ يكسؼ مسككني كمصطفى جكاد:الحدكد في النحك(29 )
  .39: ـ1968كزارة الثقافة كاإلعالـ، 

 .183: ـ2004فخر صالح قدارة، دار عمار لمنشر كالتكزيع، : ، تح الزمخشرم:المفٌصؿ في عمـ العربٌية(30 )

 /ىػ1377 ، دمشؽ،المجمع العممى العربي، أبك البركات ابف االىنبارم، تحقيؽ محٌمػد بيجة البيطار:أسرار العربية(31 )
 .47:ـ1957

 .4/137 :، عالـ الكتب، بيركت(ىػ643تػ )ابف يعيش، : شرح المفصؿ(32 )

 الطبعة، دار الكتب العممية، عادؿ أحمد عبد المكجكد ك عمي محمد معكض: ، تحابف عصفكر االشبيمي: لمقربا(33 )
 .2/40:ـ1998 / ىػ1418، (1)
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ما دّل على اثنٌن بزٌادة ": أّولهما:تعرٌفٌنالمثنى ب (هـ761ـت)ابن هشام خّص و

"صالحة للتجرٌد
(34)

"ما وضع الثنٌن، وأؼنى عن المتعاطفٌن":  والثانً. 
(35)

  . 

 

صفات تثنٌة االسم شروط و

 :شروط التثنٌة

هذان وهاتان : نحو،  المبنى الٌثنىفاالسمن ٌكون االسم معربا ولهذا أ (1

 بالرؼم من أن المفرد من أسماء ةذان واللتان وردت عن العرب معربلوال

 .  مبنً،وهذا الٌقاس علٌهةاإلشارة واألسماء الموصول

 وال المإنث السالم،أما ،أن ٌكون االسم مفردا، فال ٌثنى جمع المذكر السالم( 2

الجمع التكسٌر واسم الجمع،واسم الجنسفممكن أن ٌثنى كل منهما فً بعض 

 .رهط رهطٌن: األحٌان نحو

 ...جاد الحق،تؤبط شرا: نحوال ٌثنى المركب اإلسنادي،( 3

كر ثم ٌعاد إلى التعرٌؾ مرة نأن ٌكون االسم نكرة،لذلك الٌثنى العلم إال إذا ( 4

، أو بإدخال حرؾ النداء علٌه. المحمدان: ، نحو إلٌه(أل)أخرى وذلك بإضافة 

 . أو بإضافته إلى معرفة. ٌامحمدان: نحو

عبد :  نحو، ؼٌر مركب،ولذلك الٌثنى المركب اإلسنادياالسمأن ٌكون ( 5

والمركب ، بعلبك، و  وكذلك المركب المزجً، نحو حضر موت،فتح هللاهللا، و

إال أنه ٌمكن تثنٌة هذه المركبات بطرٌق . ثالثة عشر، وأحد عشر كالعددي

وتوضع ،للمإنث(ذات أو ذوات )للمذكر و(ذو)إلتٌان بكلمة اؼٌر مباشر وذلك ب

واو الفً صدر التركٌب،لتوصل معنى التثنٌة إلٌه وتعرب بالحروؾ، فترفع ب

جاء ذوا ، جاء ذوا سٌبوٌه،  فتح هللايمررت بذو:، نحووتنصب وتجر بالٌاء

 .أحد عشر

تثنٌته عن طرٌق تثنٌة ، ٌمكن عبد هللافتح هللا، و: نحوأما التركٌب اإلضافً، 
                                                           

 :ق1397شرح الممحة البدرية في عمـ الٌمغة العربية، البف ىشاـ، تحقيؽ الدكتكر ىادم نير، مطبعة الجامعة، بغداد، (34 )
1/266. 

 .1/36: المكتبة العصرية، ابف ىشاـ، تحقيؽ محيي الديف عبػد الحميد:أكضح المسالؾ الى ألفٌية ابف مالؾ(35 )
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 يعبدمررت ب: ، نحوالصدر وإعرابه بالحروؾ وإبقاء المضاؾ إلٌه على حاله

 . هللا

أن ٌتفق اللفظان المراد تثنٌتها فً الحروؾ وعددها وضبطها، فإذا وجد ( 6

 .هتخالؾ بٌن اللفظٌن فً شًء امتنعت تثنً

أن ٌتفق اللفظان، المراد تثنٌتهما فً المعنى،أما إذا اختلفا فً المعنى مثل (7

 . عٌن فال ٌجوز فٌهما التثنٌة إال ماوردعن العرب

 .  نظٌر له فً الوجودلالسمأن ٌكون (8

سواآن ألنهم : سواء فلم ٌقولوا: نحوثنٌة ؼٌره عن تثنٌته هو، تأال ٌستؽنى ب(9

 .ثنوا ؼٌرها سٌان واكتفوا بها

 دخل : نحوالمثنى إذا أضٌؾ ُتحذؾ نونه فً الرفع والنصب والجر،( 10

 .معلما المدرسة، أكرمت معلمً المدرسة، ومررت بمعلمً المدرسة

ٌُْلَحق بالُمثنً   :ما 

 :منهاألحق النحاة بالمثنى بعض األسماء، 

هذان، وهاتان من أسماء اإلشارة، واللذان، واللتان، من األسماء ( 1

حقٌقة، ولكنها : الموصولة، وهذه األسماء ملحقة بالمثنى، ألنها لٌست مثناه

 . صٌػ وضعت للمثنى

اثنان، واثنتان، وِثْنتان، فهذه األسماء أٌضا قد وضعت للداللة على المثنى، ( 2

كانت مفردة أم أولٌس لها مفرد، وهً ملحقه بالمثنى فً كل أحوالها،سواء 

 . مركبة مع العشرة

شعبان، حسنٌن، رمضان،وإعراب هذه :  نحواألعالم التً لفظها مثنى،( 3

األسماء أن تظل كما هً على أصل وضعها،باأللؾ والنون، فً كل أحوالها 

، جاء مروانُ : نحواإلعرابٌة، وأن ٌكون إعرابها بالحركات على آخرها ، 

 . وأكرمت مروانَ 

ن،أو ،وَبَوانأَ : ، نحوما ٌدل على اثنٌن،ولكنهما مختلفان فً اللفظ( 4 ٌْ أََبَو

 (.الشَّمس والَقَمر) انالَقَمرَ :  نحومختلفان فً الحركات،

، خرج الطالبان كالهما: شرٌطة أن ٌضافا إلى ضمٌر، نحو "كال وكلتا ( 5

أما إذا أضٌؾ إال االسم الظاهر فإنهما ٌلزمان األلؾ . لطالبٌن كلٌهماوأكرمت ا
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فً آخرهما،وٌعربان بالحركات المقدرة على األلؾ، وذلك كاالسم المقصور 

 . وقؾ كال الرجلٌن: مثل

إلى ضمٌر فٌختلؾ إعرابهما من جملة إلى  (كال وكلتا)ولكن إذا أضٌفت 

 . ومبتدأ وخبر، جملة، فؤحٌانا تعرب توكٌدا معنوٌا

 :تثنٌة المقصور

سنٌان، ألن : سنى: ٌثنى المقصور الثالثً بإرجاع ألفه فً المثنى إلى أصلها، نحو

عصوان، ألن : عصا: األلؾ كانت مقلوبة عن ٌاء فؤُعٌدت إلى أصلها، ونحو

 .االلؾ كانت مقلوبة عً واو فؤُعٌدت إلى أصلها

: مؽزٌان، ذكرى: مؽزى:   أما ألؾ فٌما فوق الثالثً فتقلب ٌاًء إطالقا، نحو

 .مستثنٌان: ِذكرٌان، مستثنى

 :  تثنٌة المنقوص والممدود

: ؼازٌان، ُمستعلٍ : ؼازٍ : االسم المنقوص ُترد ٌاإه المحذوفة عند التثنٌة، نحو

: وتثبت الهمزة ففً االسم الممدود إذا كانت أصلٌة فً بناء الكلمة، نحو. مستعلٌان

 .إنشاءان، فالهمزة أصلٌة ألن انشاء مصدر أنشؤ: إنشاء

أما إذا . سمراوان: سمراء: وإذا كانت الهمزة فً الممدود للتؤنٌث قُلِبت واوا، نحو

: عداء: كانت مقلوبة عن واو أو ٌاء فٌجوز قلبها واوا أو اإلبقاء علٌها، نحو

 .عداوان أو عّداءان

 أخوان: أخ: األسماء التً حذفت آخرها ٌرّد إلٌها فً التثنٌة، نحو

 :حــكــم المــثــنــى 

ٌرفع المثنى وعالمة رفعه األلؾ، وٌنصب وعالمة نصبه الٌاء، وٌجر وعالمة 

 . جرة الٌاء

  :نحووٌالحظ أن النون فً المثنى دابما مكسورة، أما ما قبل الٌاء فدابما مفتوح، 

 . طالبٌنمررت بالأكرمت الطالبٌن، ووالطالبان، جاء 

 .ٌعرب بحركات مقدرة على األلؾإذا كان المثنى مقصورا و
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 :تطبٌق

 :ثنِّ األسماء التالً، وضعها فً جمل مفٌدة

 .سناء، مستعٍص، هجاء، دعجاء، مستلٍق، صدى، صحراء
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 (6)المحاضرة 

 

 الجمع السالم بنوعٌه

الجٌم والمٌم والعٌن أصل واحد ٌدّل على تضامِّ "الضـّم، : ؼـةً  لالجـمع

"الشـًء
(36)

"جمَع الشـًَء عن تفرقٍة ٌجمعه جـمعاً ":  ٌقال.
(37). 

 : اصطالحاً 

منذ بداٌات الدرس كان  بالمعنى االصطالحً (الجمع)مصطلح ل استعمٌبدو أّن ا

النحوي؛ إذ نجده فً مواضع كثٌرة من كتاب سٌبوٌه
( 38)

، واستعمل آخرون ـ 

 (39).(المجموع)مصطلح كالزمخشري وابن معطً 

 المذكر السالم

ٌكون فً ،و ما سلم فـٌه نظم الواحـد وبناإه": بؤّنـه ( هـ293 ـت)عّرفـه ابـن جـّنً 

"الرفع بالواو والنون، وفً الجّر والنصب بالٌاء والنون
(40). 

 .ما دل على أكثر من اثنٌن وأؼنى عن المتعاطفٌنوبؤبسط تعرٌؾ هو 

 :ومن شروطه

 .أن ٌكون له مفرد (1

 .أن ٌكون المفرد مذكرا (2

                                                           

 .(جمع) ماٌدة :ابف فارس: معجـ مقاييس المغة(36 )

 .(جػمع: )ماٌدة، ابف منظكر: لساف العرب(37 )

 .322|3 : سيبكيو، تحقيؽ عبػد السالـ ىاركف:الكتاب(38 )

 .188: الزمخشرم: المفٌصػؿ في عمـ العربية(39 )

 .20: ـ1988سميح أبك معز، دار مجدالكم، عماف، : ، تحالممع في العربية، ابف جٌني(40 )
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وأن . أحمد و أحمدون، وحامد وحامدون: أن ٌدل على عاقل أو صفة له، نحو(3

ال ٌجمع  (معاوٌة)ٌكون خالٌا من تاء التؤنٌث، والتركٌب اإلضافً، أو المزجً، فـ

جمعا مذكرا سالما التصاله بتاء التؤنٌث، وكذلك عبد هللا ألنه مركب تركٌبا 

: وإذا أردنا جمع هذه األسماء، فنقول. إضافٌا، وال سٌبوٌه للتركٌب المزجً

ون بسٌبوٌه، أو بعد هللا، أو بمعاوٌة والصفة قد تجمع جمعا مذكرا سالما . المدعوُّ

أما . (أفعل)بشرط خلوها من التاء، قابلة للتؤنٌث ودالة على التفضٌل من وزن 

. فال تجمع هذا الجمع(فعالء)التً مإنثها  (أفعل)الصفة المشبهة التً على وزن 

وكذلك الصفة على وزن . (جمع تكسٌر)أسمر، أسمرون، بل ُسْمٌر : فال ٌقال

: جرٌح: التً ٌستوي فٌهما المذكر والمإنث، نحو (فعٌل)، و(َفعول)، و(َفْعالن)

 . ُصُبر: ُرُسل، صبور: جرحى، رسول

 .أن ٌسلم هذا المفرد عند الجمع (4

ٌّر شًء فً بنٌة  (معلِّمون)، مفرد، مذكر، عاقل، وعند جمعه (معلِّم)فكلمة  ال ٌتؽ

مفرده، فقد ظلت المٌم مضمومة، العٌن مفتوحة، والالم مضّعفة مكسورة، ولهذا 

 .فهو جمع مذكر سالم

ٌّرت بنٌة (ِرجال)، فهً مفردة، مذكر، عاقل، تجمع على (َرُجل) أما كلمة  ، تؽ

الكلمة، فالراء صارت مكسورة بعد أن كانت مفتوحة، وفتحت الجٌم وكانت 

 .مضمومة، أي أّن المفرد لم ٌسلم، بل كسر، لذلك ٌسمى جمع تكسٌر

فإذا فقد االسم شرطا من هذه الشروط وجمع مع ذلك جمع مذكر سالم، فإنه ٌصبح 

: كلمة عالم، تجمع عالمون، قال تعالى:  نحو. نطاق الملحق بجمع المذكر السالم

 .، ألنها ال تدل على عاقل"الحمد هلل رّب العالمٌن"

وألفاظ . ، ألنه لٌس لها مفرد من نوعها"إنما ٌذكر أولو األلباب"، (أولو)وكلمة 

 .(...عشرون، وثالثون، وأربعون)العقود 

، فهً " ولتعلموا عدد السنٌن والحساب: " تجمع ِسنون، قال تعالىسنة وكلمة 

 .ملحق بجمع المذكر السالم، ألنها تدل على مإنث ؼٌر عاقل

، وتعرب اإلعراب الخاص بها (أب، أأ، حم، فم، ذو، َهنُ )األسماء الستة 

 .أن ٌكون االسم مفردا (1:بشرطٌن
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فإن فقد االسم شرطا منهما فإّنه ٌعرب . أن ٌكون مضافا ؼلى ؼٌر ٌاء المتكلم(2

جاء أخً، فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة : إعرابا عادٌا، نحو

 . المناسبة

 :حكمه

ٌكون جمع المذكر السالم بزٌادة واو ونون على المفرد فً حالة الرفع، وٌاء ونون 

، وسررت الناجحٌن، وأكرمت الناجحونفً حالتً النصب والجر، نحو، سّرنً 

 .     بالناجحٌن

: تحذؾ الٌاء فً االسم المنقوص وٌضم ما قبل الواو وٌكسر ما قبل الٌاء، نحو (1

 .راضٌن، وساعون

تحذؾ الٌاء فً االسم المقصور وتبقى الفتحة قبل الواو للداللة على حذؾ  (2

 .مسترضٌون، أصلها  مسترضون:مسترضى: األلؾ، نحو

 .هجاؤون ـ وهّجاوون: هّجاء: الممدود ٌعامل معاملة التثنٌة، نحو(3

 :تطبٌق

 :اجمع األسماء التالٌة جمعا مذكرا سالما فً جمل مفٌدة

ًّ ـ منبر ـ نجٌب ـ بناء ـ مجاهد  .نب

 جمع المؤنث السالم

تم باستبدال  جمع هوجمع المؤنث السالم فً آخر اسم مإنث مفرد التاء المربوطة ٌَ

ٌُؽٌر حرفاً واحداً فقط من الكلمة "السالم"، ولذلك فقد ُسمً بـبؤلؾ وتاء ، ألنه 

ْذِهْبَن : "، نحواألصلٌة ٌُ ِل إِنَّ اْلَحَسَناِت  ٌْ َن اللَّ َهاِر َوُزلًَفا مِّ اَلَة َطَرَفًِ النَّ َوأَِقِم الصَّ

اِكِرٌنَ  لَِك ِذْكَرىٰى لِلذَّ َباِت َذٰى ٌِّ .  114: هود". السَّ

 : شروط جمعه

 : يشترط في جمع المؤنث السالـ أف يككف مفرده أحد الكممات اآلتية
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ىندات،  : مريمات، ىند: مريـ : نحك، العمـ المؤنث تأنيثا معنكيا( 1
 . زينبات: زينب

: العمـ، نحك، ما ختـ بتاء التأنيث الزائدة عمما كاف، أك غير عمـ( 2
: شجرة: كغير العمـ، نحك. فاطمات: عائشات، فاطمة: عائشة

 . حديقات: شجرات،حديقة

كانت التاء فيو عكض عف ، ما ما ختـ بتاء العكض، أك تاء المبالغة( 3
بمعنى جماعة مف الناس أك جماعة مف الفرساف، جمعيا : ثيبة: محذكؼ

ًميعنا: " نحك قكلو تعالىثبات، كا جى كا ثيبىاتو أىًك اٍنًفري  عدة.71:النساء".فىاٍنًفري
ثبة "  فالتاء في ،دات، جمعيا ع(ما يقطع مف عيد في الخير أك الشر)
 . ثيبىكه :  فاألصؿ،عكض عف الكاك المحذكفة" 

 ".كعد"، عكض عف الكاك المحذكفة مف أكؿ الكممة، فاألصؿ"عدة"كفي 
: قتَّاالت، كعالَّمة: قتَّالة: ، نحكلمبالغةاكما كانت فيو تاء 

. فيَّامات: فيَّامة، جمعيا كٌعاظات، (كثيرةي الكىٍعظ)كىعَّاظىةه ك،عالَّمات
 . لممبالغةالممحقة بالجمكع فيي فالتاء 

 ، طالقات: مرضعات، طالؽ: مرضع:  نحك،ما كاف صفة لمؤنث( 4
 .عانسات: عانس

شاىقات، : شاىؽ:  نحك،ما كاف صفة لمذكر غير عاقؿ( 5
 . معدكدات: شامخات، معدكد: شامخ

: درييمات، نيير: درييـ:  نحك،ما كاف مصغرا لمذكر غير عاقؿ( 6
 . جبيالت: نييرات، جبيؿ
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األسماء األعجمية التي لـ تجمع عمى غير جمع المؤنث ما كاف مف  (7
 . تمغرافات: تمفزيكنات، تمغراؼ: تمفكنات، تمفزيكف: تمفكف: نحك، السالـ

، أك غيرى عمـ ا كافما كاف مختكما بألؼ التأنيث المقصكرة، عمـ( 8
: الصفاتكمف . ليالت: ليمى: ، نحكاألعالـ المؤنثة،ؼكمذكراأ،  كافمؤنثا
: رضكل: ، نحكاألعالـ المذكرةكمف . نعمات: ذكرات، نعمى: ذكرل

 . رضكات

، أك غير عمـ،  كافما كاف مختكما بألؼ التأنيث الممدكدة، عمما( 9
: صحراكات، بيداء: صحراء: ، نحكاألعالـ المؤنثةؼ. كمذكرا كاف أمؤنثا

حمراكات، : حمراء: ، نحكالصفاتكمف . سناءات: بيداكات، سناء
: ، نحكاألعالـ الذككركمف . شقراكات: حسناكات، شقراء: حسناء
 .كرياءاتز: كرياءزمضاءات، : مضاء

 : ة الجمعطرٌق

:  كاآلتًجمع المفرد جمعا مإنثا سالما ي      

:  جمع االسم الصحٌح

إذا كان المفرد مختوما بالتاء، وجب حذفها عند الجمع، تم تلحقه األلؾ والتاء ( 1

.  معلمات: فاطمات، ومعلمة: فاطمة:  نحو،الزابدتٌن، للداللة على الجمع

 .34: النساء".  فالصالحات قانتات حافظات للؽٌب": ومنه قوله تعالى

لَُماِت إِلَى النُّورِ  ":وقوله تعالى َن الظُّ ٌُْخِرُجُهم مِّ ًُّ الَِّذٌَن آَمُنوا  ُ َولِ  257: البقرة". هللاَّ

  .

.  إذا كان االسم مإنثا لفظٌا حذفت تاإه أٌضا( 2
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: زٌنب: نحو، إذا كان االسم المفرد صحٌح اآلخر، فال ٌحدث فً أخره تؽٌٌر( 3

.  مرٌمات: زٌنبات، ومرٌم

إذا كان االسم ثالثٌا ساكنا، وصحٌح العٌن، ؼٌر مضعؾ، مختوما، أو ؼٌر ( 4

:  ما ٌلًمختوم بتاء زابدة ٌراعى فً جمعه جمعا مإنثا سالما 

 ،َتَمرات: َتْمَرة: نحو،  إذا كان مفتوح الفاء وجب فً جمعه فتح عٌنه إتباعا لفابه(أ

ُ أَْعَمالَُهْم : "وقوله تعالى. َصَخرات: َجَمرات، َصْخرة: وَجْمَرة ٌُِرٌِهُم هللاَّ لَِك  َكَذٰى

ِهمْ  ٌْ  . 167: البقرة". َحَسَراٍت َعلَ

 ،  إذا كان مضموم الفاء جاز فً جمعه ضم العٌن، وفتحها، وإسكانها(ب

ُحُجرات، ُحَجرات، :  وُحْجَرة،ُؼُرفات، ُؼَرفات، ُؼْرفات: ُؼْرَفة: نحو

: كقوله تعالى. وذلك بضم العٌن على اإلتباع للفاء، أو الفتح، أو اإلسكان. ُحْجرات

َناُدوَنَك ِمن َوَراِء : "وقوله تعالى.37: سبؤ". َوُهْم ِفً اْلُؽُرَفاِت آِمُنونَ " ٌُ إِنَّ الَِّذٌَن 

ْعِقلُونَ  ٌَ ْم ": وقوله تعالى. 4:الحجرات". اْلُحُجَراِت أَْكَثُرُهْم اَل  ٌَُعظِّ لَِك َوَمن  َذٰى

ٌر لَُّه ِعنَد َربِّهِ  ٌْ ِ َفُهَو َخ    .30: الحج". ُحُرَماِت هللاَّ

 وإذا كان المفرد مكسور الفاء جاز فً عٌنه عند الجمع الكسر على اإلتباع، أو (ج

ِهِندات بكسر العٌن، وِهَندات بفتحها، وِهْندات : ِهْند:  نحو،الفتح، أو اإلسكان

.  ِسِدرات، ِسَدرات، ِسْدرات: شجرة النبق، جمعها:  وِسدرة،بإسكانها

وإذا كان المفرد ثالثٌا مفتوح الفاء، ومفتوح أو مضموم، أو مكسور العٌن ( 5

،كقوله بقرات: وَبَقَرة، َشَجرات: َشَجَرة: نحو، صحٌحها ٌبقى فً الجمع على حاله

 .43: ٌوسؾ". َوَقاَل اْلَملُِك إِنًِّ أََرىٰى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَمانٍ : "تعالى

.  بكسر العٌن . َنِمرات: َنِمرة: ونحو. َسُمرات: َسُمرة: ونحو 

: تارة: نحو، إذا كان االسم الثالثً معتل العٌن، بقى اإلسكان فً الجمع( 6

.  بٌضات : بٌضة،ودوالت:  دولة،وتارات
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: نحو، فال تتؽٌر حركته عند الجمع" مشدد " العٌن عؾ أما إذا كان االسم مض( 7

ٌّة،وحّبات: حّبة،وجّنات: جّنة ٌّات، : ح َوُهَو " منه قوله تعالى. خّطات: خّطةوح

ْعُروَشاتٍ   . 141: األنعام". الَِّذي أَنَشؤَ َجنَّاٍت مَّ

وإذا كان المفرد صفة ساكنة العٌن، سواء أكان مفتوح الفاء، أم مضمومها، أم ( 8

: ُحلوةوضْخمات، : َضخمة: نحو، مكسورها، فلٌس فً جمعه إال تسكٌن العٌن

 .حْلوات

:  جمع االسم المقصور

:    لجمع االسم المقصور جمعا مإنثا سالما حالتان

أصله ، فما كان إذا كانت ألؾ المقصور ثالثة رّدت إلى أصلها واوا، أو ٌاء( 1

، (حشرة من فصٌلة الذباب) شذا، ورضوات: رضا، وعصوات: صاع: ، نحوواوا

.  مدٌات:  مدى، هدٌات: هدى: ، نحوأصله ٌاءوما كان . شذواتجمعها 

: منتدى، وذكرٌات: ذكرى: نحو، إذا كانت ألفه رابعة فؤكثر قلبت ٌاء( 2

.  مستشفٌات: مستشفى،ومنتدٌات

:  الممدوداالسم جمع  

.  الممدودالهمزة فً آخرفالبد من مراعاة    

: إنشاء: نحو، إذا كانت الهمزة أصلٌة بقٌت فً الجمع على حالها( 1

.  إمالءات: إمالء،وإنشاءات

، صحراوات: صحراء: نحو، إذا كانت زابدة للتؤنٌث وجب قلبها واوا( 2

.   حمراوات:حمراءو

، جاز بقاإها، أو إبدالها واوا" واو ، أو ٌاء " إذا كانت مبدلة من حرؾ أصلً ( 3

وفاءات : وفاء، دعاءات ودعاوات: دعاء، وسماءات وسماوات: سماء: نحو

.  ووفاوات
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:  المنقوصاالسم جمع  

   إذا جمع االسم المنقوص جمعا مإنثا سالما فال ٌتؽٌر فٌه شًء عند الجمع إذا 

.  الداعٌات: الداعٌة، والساعٌات: الساعٌة: نحو، كانت ٌاإه موجودة

: ساع، وقاضٌات: قاض: حو، نوإذا كانت ٌاإه محذوفة ردت إلٌه عند الجمع

َوِجَفاٍن َكاْلَجَواِب َوقُُدوٍر : "، كما ورد فً قوله تعالىراسٌات: راس، وساعٌات

اتٍ  ٌَ اِس  .13: سبؤ". رَّ

 :ملحقات جمع المؤنث السالم

 فً األصل جمعا تلٌس، وهً ن من األسماءا     ٌلحق بجمع المإنث السالم نوع

:  مإنثا سالما، وهً

 التً أوالت: نحو، الكلمات التً لها معنى الجمع، ولكن ال مفرد لها من لفظها( 1

: ، كقوله تعالىبمعنى صاحبة" ذات" على جماعة اإلناث، ولكن مفردها تدل

َضْعَن َحْملَُهنَّ " ٌَ : بنات، وأخوات: ونحو. 4: الطالق". َوأُواَلُت اأْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَن 

هاتان الكلمتان من الكلمات التً لم ٌسلم فٌها بناء المفرد من التؽٌٌر عند جمعها 

جمعا مإنثا سالما، وهذا مخالؾ لقاعدة جمع السالمة، إذ ٌجب عدم تؽٌٌر صورة 

قوله ك.المفرد عند الجمع السالم، لذلك ألحقت الكلمتان السابقتان، ومثٌالتها به

هإالء بنات : وقولك.153: الصافات". أَْصَطَفى اْلَبَناِت َعلَى اْلَبِنٌنَ  ":تعالى

ت على البنات واألخوات يوأثن. فابزاتالبناِت واألخواِت الأكرمت  و.مجتهدات

.  فابزاتال

:  إعرابه

   ٌعرب جمع المإنث السالم رفعا بالضمة، ونصبا وجرا بالكسرة، فهو من 

فقد نابت الكسرة عن الفتحة . المعربات التً نابت فٌها حركة عن حركة أخرى

: ، وقوله تعالىالطالباُت الدرساستوعبت :نحوفالرفع. فً حالة النصب

 مرفوع بالضمة، مبتدأ: محصناتُ  فال.5: المابدة". َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْإِمَناتِ "

 .مجرور بمن: المإمناتو
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مفعول به منصوب بالكسرة نٌابة عن : (دجاجات)، فـدجاجاتٍ قتنٌت ا: النصب

 .الفتحة

 .الجامعةمكتباِت ٌختلؾ الطلبة ٌومٌا على : الجر

:  ملحوظة

، الٌست جمعا مإنثا سالمإال أّنها باأللؾ والتاء، ختومة هناك بعض الكلمات الم( 1

أو ألن التاء فٌها . قضاة، وؼزاة: نحو، أصلٌةؼٌر إما لكون األلؾ فٌها لسببٌن 

َؾ َتْكفُُروَن : "، وأموات، كما ورد فً قوله تعالىأقوات وأبٌات: نحو، أصلٌة ٌْ َك

اُكمْ  ٌَ ِ َوُكنُتْم أَْمَواًتا َفؤَْح ترفع ؾهذه الكلمات جمع تكسٌر، تجمع  و.28:  البقرة."ِباهللَّ

 .  فً اآلٌة خبر كان منصوب (أمواتا)، فـبالضمة، وتنصب بالفتحة، وتجر بالكسرة

جمعا مإنثا سالما، وإنما تجمع جمع " فعالن" مإنث " فعلى" ال ٌصح جمع ( 2

تجمع على ، وإنما (سكرٌات) علىنا مإنث سكر(سكرى)تجمع فال . تكسٌر

.  سكرانون:  على نحوال ٌجوز جمعها جمعا مذكرا سالماكما . (ُسكارى)

 ـ بعض األلفاظ ال ٌصح أن تجمع جمعا مإنثا سالما، وإنما تجمع جمع تكسٌر، 5

ة، شفة، أَمة، ملة: األلفاظمن و  أمات،: تجمع علىفال .شاة، امرأة،أُمَّ

 شٌاه،، وملل،وإماء: وإنما تجمع على. شفاتوأُّمات، وامرآت، وشاهات،،وِمالّتو

.  أمم، شفاه،ونساءو
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 (7)المحاضرة 

 

 أبنٌة جموع التكسٌر ودالالتها

ناب عن أكثر من اثنٌن ما هو ، وأٌضاً الجمع الُمكسرٌُطلق علٌه جمع التكسٌر و

أو اثنتٌن، مع تؽٌر صورة المفرد عند الجمع؛ والمقصود بؤنه أكثر من اثنٌن أي 

 والمقصود بؤنه أكثر من اثنتٌن أي .كّتاب: وكاتبعلماء، : عالم: نحوجمع مذكر، 

. نوافذ:  أشجار،نافذة: شجرة:نحوجمع مإنث، 

تكسٌر األسماء والصفات 

ٌُجمع من األسماء إال ما كان   :ال 

.   قلب قلوب:، نحوعلى ثالثة أحرؾ -

. كتاب وكُتب، ودرهم ودراهم: ، نحوعلى أربعة أحرؾ -

مصباح ومصابٌح، : ، نحوعلى خمسة أحرؾ، رابعها حرؾ علّة ساكن -

 .وقندٌل وقنادٌل

ذلك ألن العرب . وما كان منها على ؼٌر هذا، فلم ٌجمعوه إال على كراهٌة -

ٌستكرهون تكسٌر ما زاد من األسماء على أربعة أحرؾ، إال أن ٌكون قبل 

ٌُفضً إلى حذؾ شًء من أحرفه، . آخره حرؾ علة ساكن ألن ذلك 

 .لٌتمكنوا من تكسٌره

. وذلك هو قٌاس جمعها.         أما الصفات، فاألصل فٌها أن ُتجمع جمع السالمة

.  ألنه خالؾ األصل فً جمعها. وتكسٌرها ضعٌؾ

ٌّر :   ٌكونوالتؽ

 ،أقالم: سهام، وقلم: كـسهم، إما أن ٌكون بزٌادٍة على أصول المفردـ 

. مصابٌح: مصباحو

. ُرُسل: ، ورسول ُتخم:تخومكـ: وإما بنقص عن أصولهـ 
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.  أُُسد:أََسدٌ وإما باختالؾ الحركات، كــ 

. عالمات إعراب جمع التكسٌر كلها أصلٌة مثل المفرد

. (أصلٌة  )الضمة : فً الرفع

. (أصلٌة  )الفتحة : فً النصب

. (أصلٌة  )الكسرة : فً الجر

: وٌنقسم جمع التكسٌر إلى نوعٌن

 :وأوزانه أربعة (من ثالثة إلى عشرة)جمع قلَّة، وهو ما ُوضع للعدد القلٌل  (أ

أْرِؼفة، : ، نحو(أْفِعلة)،وأْصَحاب: ، نحو(أفعال)أْنُهر، : ، نحو(أْفُعل)

. صْبٌة: نحو(فِْعلة)و

ثالثٌة وجمع كثرة، وٌدل على ما فوق العشرة إلى ماال نهاٌة، وأوزانه (ب

 :، نحو(فَُعل) و ُصُبر،:، نحو(فُُعل)وُحْمر، :نحو، (فُْعل): وزًنا، منهاوعشرون

 .ُؼَرؾ

ومن الجموع أًٌضا جمع الجمع وهو أحد صٌؽة الجمع المتناهً أو منتهى 

، فؤقاوٌل (أقاوٌل)وتجمع أقوال على  (أقوال)تجمع على  (قول)الجموع؛ فكلمة 

 .وما أشبهها هً صٌؽة جمع الجمع

 :الخالصة

وهو ما َدل على أكثر من اثنٌن بزٌادة : جمع المذكر السالم: الجمع ثالثة أنواع

". قد أفلح المإمنون:" نحو قوله تعالىواو ونون، أو ٌاء ونون على مفرِده، 

وجمع .3:  المابدة".إن هللا ٌحب المحسنٌن: "وقوله تعالى، 1: المإمنون

المإنث السالم، وهو ما َدل على أكثر من اثنتٌن بزٌادة ألِؾ َوتاء على مفرِده، 

وجمع التكسٌر، وهو ما َدل على أكثر من . المعلماُت أمهاٌت َرحٌماتٌ : نحو

 .رجال، ُكّتاب، أشّداء: نحواثنٌن أو اثنتٌن بتؽٌٌر صورة مفرده، 
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 :اسم الجمع

لٌس له مفرد أي اسم الجمع هو ما ٌدل على الجماعة ولٌس له واحد من لفظه، 

من لفظه
(41)

ٌْ  : نحو،، ولٌَس على َوْزٍن َخاصٍّ بالُجموع أو َؼالب فٌها َج

، رْهط: ونحوها. (مفرده َرُجل أو امرأة)، قوم (مفرده ُجْندي)

 .وأِبل،بَشرو،نَفرو

بالنسبة (َرْكب)أَْو لَه واحٌد لكنه ُمَخالٌِؾ ألَْوَزاِن الُجُموع كـ

 ثم إذا كان للعاقل فإنه ٌذكر وٌإنث (.صاحب)بالنسبة لـ(صْحب)،و(راكب)لـ

: نحو وكذب به قومك، كذبت قوم نوح وإن كان لؽٌر العاقل وجب تؤنٌثه نحو

 .اإلبل، والؽنم، والخٌل، والوح 

/ رجال، وبٌوتات/بٌوت: ، نحودل على أكثر من تسعةما جمع للجمع  و

ٌُجمع ما كان على صٌؽة منتهى الجموع جمع .أزاهٌر/ أزهار، ورجاالت  و

 وجمع مإنث سالم ،أفاضلون/ أفاضل : ، نحومذكر سالم إن كان للمذكر العاقل

 .صواحبات/  صواحب :، نحوإن كان للمإنث أو للمذكر ؼٌر العاقل

ٌُقاس علٌه ٌُحفظ وال  . وجمع الجمع سماعً، فما ورد منه 

كما هناك جموع سماعٌة ال مفرد لها مثل التعاصٌب والتباشٌر واألَبابٌل، و

 لمحة :، نحوهناك جموع جمعت على ؼٌر مفردها فٌقصر فٌها على السماع

 وَسم ومساّم، وحاجة وحوابج، وباطل ،ومالمح، وشَبه ومشابه، وخطر مخاطر

. وأَباطٌل، وحدٌث وأَحادٌث، وعروض وأعارٌض

وهنالك كلمات تدل على المفرد والمثنى والجمع معاً مثل الفُلك، هذا جار ُجُنٌب 

، وهإالء ضٌؾ  وهإالء جٌران ُجُنٌب، وهذا خصٌم عدوٌّي وأُولبك خصوٌم عدوٌّي

. كرام، وهذا ولد، وهإالِء َولد

 

 

                                                           

اجً، البن عصفور، تحقٌق(41) جَّ بعة . د: شرح جمل الزَّ ٌنٌة، العراق، الطَّ صاحب أبو جناح، وزارة األوقاؾ والشإون الدِّ

 . 1/147 :م1980 /هـ1400، (بدون)
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 (8)المحاضرة 

 

 اسم الجنس اإلفرادي واسم الجنس الجمعً

 . اسم علم واسم الجنس: المفرد إلى قسمٌناالسم ٌنقسم 

 . محمد:، نحواسم العلم هو ما دل على مسماه بذاته، دون قرٌنة خارجة عن لفظه

اسم الجنس هو االسم الذي ال ٌختص بمعٌن من أفراد جنسه وٌصدق على القلٌل 

فكل كلمةمن . شجرة، وامرأة، وؼالم، وكتاب، وماء، و رجل:، نحوو الكثٌر منها

نما ٌقصد بها أي رجل من أفراد إالكلمات السابقة ال تخصص رجال معٌنا، و

. أعجاز نخل منقعر:  نحو،وكل أسماء األجناس ٌجوز فٌها التذكٌر والتؤنٌث.جنسه

 . ونطق العرب أو نطقت العرب بكذا،وأعجاز نخل خاوٌة

كما أن اسم الجنس ٌصدق على الكثٌر والقلٌل من أنواع جنسه، فكلمة ماء ٌقصد 

 . منها أي ماء فال عبرة للكثرة أو القلة

أن الجنس ٌطلق على القلٌل والكثٌر، كالماء، : والفرق بٌن الجنس واسم الجنس

فإنه ٌطلق على القطرة والبحر، واسم الجنس ال ٌطلق على الكثٌر، بل ٌطلق على 

واحد على سبٌل البدل، كرجل، فعلى هذا كان كل جنس اسم جنس، بخالؾ 

 العكس

 :أنواعه

 : ٌنقسم اسم الجنس الى ثالثة انواع

وهو ما دل على الجنس صالحا للداللة على القلٌل  : اسم الجنس االفرادي( 1

 . عسل، ولبن، وماء:، نحوالكثٌر منهو

وهو نوع من أنواع جمع التكسٌر ٌدل على جماعة و ال : اسم الجنس الجمعً( 2

 /تمر: نحو، فرد له من جنسه، وٌتمٌز مفرده بؤن تلحقه تاء التؤنٌث أو ٌاء النسب

 .جزابري / ، جزابر زهرة/ جمرة، زهر/تمرة، جمر

هو علم الجنس أي االسم الموضوع للمعنى العقلً العام : اسم الجنس اآلحادي( 2

: نحو. و الحقٌقة الذهنٌة المحضة، ممثلة فً فرد ؼٌر معٌن من أفرادهاأالمجرد، 

 . أسامة اسم لألسد وثعالة اسم للثعلب
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ن كان صحٌح إخره آٌعرب االسم المفرد و أنواعه بالحركات الظاهرة على 

 . ن كان معتالإاآلخر ومقدرة 

 الفرق بٌن اسم الجنس الجمعً وبٌن الجمع 

 شجر :، نحواسم الجنس الجمعً الذي ٌفرق بٌنه وبٌن واحده بالتاء المربوطة

 . وتمر مفرده تمرة،مفردها شجرة

 ، فإنّ الفرق بٌنه وبٌن الجمع سواء جمع المذكر أو جمع التؤنٌث أو جمع التكسٌر و

 .كل منها له مفرد من لفظه

وهناك فروق أخرى منها أن اسم الجنس ٌصؽر على لفظه، أما الجمع فٌرد إلى 

 .واحده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9)المحاضرة 
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 صٌغ منتهى الجموع

أن هذه الصٌؽة هً نهاٌة الجمع  إلى  بصٌؽة منتهى الجموعسبب التسمٌة   ٌعود 

 .سمَّى جمع الجموعيُ و، جموع الكثرةوهو من . الذي ٌمكن أن تصل إلٌه الكلمة

هً جموع تكسٌر تدل على الكثرة وتبدأ بحرفٌن ٌلٌهما ألؾ، وبعدها حرفان، أو 

ٌُسمى  ثالثة أوسطها ٌاء ساكنة، ومثل هذا النوع من الجموع فً اللؽة العربٌة 

ٌُعبِّر بعض (َمَفاِعٌل)، و(َمَفاِعل)منتهى الجموع، وله عدة أوزان أشهرها  ، و

، وٌعنون (َمَفاِعٌل)، و(َمَفاِعل)النحاة عن كل األوزان بالجمع المماثل لصٌؽتً 

فً عدد الحروؾ مع مقابلة المتحرك بمتحرك والساكن بساكن، ٌماثلها بذلك ما 

ًٌّا أو  أي مجرد المشابهة الصوتٌة فً النطق، دون النظر إلى كون الحرؾ أصل

ٌُشبه (َفَعالٌل)زابًدا، فوزن  ؛ أما (َمَفاِعٌل)وهو أحد أوزان صٌػ منتهى الجموع 

 من أوزان صٌػ منتهى يوه - (َفَعالِل) و،(أََفاِعل)، و(َفواِعل)، و(َفَعائِل)األوزان 

، وهذا الرأي ٌشمل أوزاًنا أخرى لصٌػ منتهى (َمَفاِعل)ُتشبه - الجموع أًٌضا 

مقابلة بواسطة للكلمة فٌمكن معرفته  المٌزان الصرفً أما معرفة. الجموع لم ُتذكر

ٌُزاد على (َفَعلَ ) المٌزان الصرفً الحروؾ األصلٌة من الكلمة بؤحرؾ ، ثم 

مثاًل تتكون من ثالثة أحرؾ أصلٌة  (َمَساِجد)المٌزان ما زٌد فً الكلمة، فكلمة 

، السٌن وتقابلها الفاء، والجٌم وتقابلعا العٌن، والدال تقابلها (َسَجدَ )هً أحرؾ 

ٌُزادان فً المٌزان على أحرؾ  الالم، أما المٌم واأللؾ فهما حرفان زابدان، ف

. وهكذا، (َمَفاِعل) فً مكانهما فٌصبح وزن الكلمة (َفَعلَ )

وهً عبارة عن جمع ،  وصٌػ منتهى الجموع ُتمَنع من الصرؾ،لعلة واحدة

كتابب، أو ، وكنابس، ومساجد: تكسٌر مكون من خمسة أحرؾ وسطها ألؾ، نحو

 ،براهٌن، مصابٌح: مكون من ستة أحرؾ ثالثها ألؾ، وما قبلها ساكن، نحو

 فترفع وعالمة رفعها الضمة من ؼٌر تنوٌن، وُتنصب وعالمة نصبها .جواسٌس

ها الفتحة نٌابًة عن الكسرة من ؼٌر  الفتحة من ؼٌر تنوٌن، وُتجرُّ وعالمة جرِّ

َفت أو أضٌَفت ". واسعةٍ وصلٌُت فً مساجَد ": ، كقولكتنوٌن أًٌضا أما إذا ُعرِّ

ها حٌنبٍد الكسرة، مثل صلٌُت فً "، و"صلٌُت فً المساجدِ : "فتكون عالمة جرِّ

 "مساجِد المدٌنة
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 وصٌؽة منتهى الجموع هو كل جمع كان بعد ألؾ تكسٌره حرفان أو ثالثة 

 و له تسعة عشر وزنا، وهً كلها لمزٌدات الثالثً، ولٌس ،أوسطها ساكن

وٌشاركها فٌها بعض المزٌد من  (َفعالِل و َفعالٌل)للرباعً األصول وخماسٌه إال

 .الثالثً

 :صٌغه

 : وهو قٌاسً من المفردات التالٌة:(فواعل):أوالًال 

 . نواٍص / نوابح، ناصٌة/ نوادب، نابحة / نادبة.  اسماً أو وصفاً (فاِعلَة)وزن ( 1

  زوابع ، صومعة / جواهر، زوبعة/جوهر: نحو،(فوعلة– فوعل )على وزن ( 2

 .  جوارب/كواكب، جورب/  صوامع، كوكب/

 .  طوابع/ قوالب، طاَبع  / خواتم، قالَب /خاَتم:نحو(.فاَعل)على وزن ( 3

 /حاِبض:مإنث،  لمإنث أو لمذكر ؼٌر عاقل أو اسم(فاِعل)وصؾ على وزن ( 4

 . قواعد / طوالق، قاِعد /حوابض، طالِق

 . صواهل/صاهل ،  شواهق /شاهق:مذكر ؼٌر عاقل

ؼوابب ، / فوارس، ؼابب  /فارس: ، نحووشّذ الوصؾ المذكر على هذا الجمع

 .  خوارج/خارج 

 / كواهل، عاِمل / شوارب، كاهل / حواجب، شارب /حاجب :نحو: اسم مذكر

 ..عوامل

 :(فعائل)ثانٌا 

و أن ٌكون مإنثا تؤنٌثاً لفظٌا أبشرط  (صفة - اسماً  ) كل رباعً فًوهو قٌاسً 

 :  األوزان التالٌةفًمعنوٌا وثالثه مّد وٌكون 

 . رسابل/ سحابب، ِرسالة /َسحابة :نحو، (َفعالة)

 : يوتقاس ؾ، (أفاعل): ثالثا

 .  أفاضل/ أكارم، أفضل /أكرم :اسم التفضٌل

 .  أرامل/ أنامل، أرملة / أصابع، أنملة /صبع أ: المبدوء بهمزه زابده

 . امبراطور ـ أباطرة: شذّ 

 للمشتقات، وهً (مفاعل):رابعاًال 

، مالهٍ  و مالهً/ مسارح، َمْلَهى / مكاتب، َمْسَرح /َمْكَتب : اسم الزمان والمكان
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 . مآزر/ِمْبَزر 

 : قٌاسٌة فٌما ٌلً،(فعالل):خامساًال 

 /جمجمة :  دراهم ، ملحق بها تاء/ جعافر، درهم /جعفر : الرباعً المجرد( 1

 .جماجم

 /فرزدق :، نحووٌحذؾ األخٌر أو قبله فً شبه الزابدة: الخماسً المجرد( 2

 . سفارج/فرازد، سفرجلوفرازق 

. قنادل و قنادٌل/قندٌل: ، نحووٌجوز بفاعل الزابد إن كان ٌاء: الرباعً المزٌد( 3

 .عنادل/عندلٌب، عناكب/عنكبوت

: ، نحووهً جمع ؼٌر مقٌس سمع فً بعض المفردات(:فعالٌل):سادساًال 

 .  فرادٌس/عصافٌر، فردوس/عصفور

كما ٌجوز حذؾ . (فعالٌل)أن تزاد به ٌاء فٌصبح (فعالل)وٌجوز فً ما جمع على 

 .الٌاء

 :وٌقاس فً عدد من المفردات هً:(مفاعٌل):سابعاًال 

 مسامٌر، / مناشٌر، مسمار/منشار: ، نحو(مفعال)اسم اآللة على وزن ( 1

 . مصابٌح/مصباح

 . مناشٌر/مجاهٌل، منشور/ مجهول: ، نحواسم المفعول فً الثالثً( 2

مسادٌر  – مقادٌر، مسدار – مقدار ( 3

 صٌػ جموع الكثرة األخرى

 :وأشهر هذه الصٌػ

 :وهو وزن قٌاس فً الثالثً بشكل عام بشروط ، (فعول)1)

 شجون، / أسود، شجن/أسد: ، نحو(خالً من حروؾ العلة) (َفَعل)-أ

 / كبود، َنِمر/ كِبد:، نحو(صحٌح العٌن) (َفِعل)ثالثً على وزن - ب.ذكور/ذكر

 . فخوذ/نمور، فخذ

 صدور، / بطون، َصْدر/ َبْطن:، نحوعٌنه لٌست واواً )َفْعل)ثالثً على وزن - ج

ن ٌْ / كعوب، رأس/  أمور، َكْعب/خطوب، أمر/  نجوم، َخْطب/ عٌون، َنْجم/َع

 .رإوس

 .حلوم/  ضروس، ِحْلم/علوم، ِضْرس/ ِعْلم: ، نحو(فِْعل)ثالثً على وزن - د
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 . برود/ جنود، ُبْرد / ُجْند :، نحو(فُْعل)ثالثً على وزن - هـ

 / جلوس، ماثلة/ وقوؾ، جالس/ شهود، واقؾ/شاهد:  كذلكوُسمع من العرب

 . مثول

وهو جمع ألوزان كثٌرة منها ما هو قٌاسً وما هو سماعً وأشهر ما ، (فَِعال) 2)

 :ٌقاس فٌها

 :، نحون بشرط أن تكون المهما صحٌحة ؼٌر مضعفةااسم، (َفَعلة– َفَعل )- أ

 .رقاب/ جبال، رقبة / ثمار، جبل / جمال، ثمرة / َجَمل

، اسمٌن بشرط أن ٌكون فُْعل ؼٌر واوي العٌن وال ٌابً الالم، (فِْعل وفُْعل)- ب

  رماح / ذباب، ُرمح/ِذبب : نحو

 :، نحو اسمٌن أو وصفٌن بشرط أال تكون فاإهما أو عٌنهما ٌاء(َفْعلة– َفْعل )- ج

 .ِنعاج/ ِنعال، َنْعجة / صعاب، َنْعل / َصْعب 

نة/خٌمة : شذَّ  ٌْ  .ضباع/  قٌان، َضْبعة / خٌام، َق

 :ومن ؼٌر الثالثً

 /كرٌمة /كرٌم: ، نحو بمعنى فاعل وصؾ المهما صحٌحة،(فعٌلة– فعٌل )-أ

 . سمان/ظراؾ، سمٌنة /  ظرٌفة /كرام، ظرٌؾ

 ظماء، ؼضبان / عطا ، ظمآن /عطشان : (فعلى فعالنة– فعالن )- ب

 . خماص/ؼضاب، خمصان /

 :ومما ال ٌقاس

  .  شٌاه/عجاؾ، شاه / قٌام، أعجؾ / رعاء، قابم / جٌاد، راٍع /جواد 

 بشرط أْن ٌكون اسماً تاماً لم (فِعلة)وهو قٌاس من كل اسم على وزن (:ِفَعل ) 3)

َمة /ِبَدْع، ِحَجة / ِكَسر، ِبْدَعة/ِكْسرة : ، نحوٌحذؾ منه شًء ٌْ ْم، ِسكة / حجج، ِد ٌَ  ِد

ع، لِحٌة/  ِسكك، ِبٌعة / ٌَ  .لَِحى/- ِب

 :وهو قٌاس من المفردات التالٌة: (فَُعل) 4)

ُعَمد، ُسورة / ُؼَرؾ، ُعْمَدة /  ُجَمع، ُؼْرَفة /ُجْمعة :  نحو،(فُْعلة)اسم على وزن - أ

 . ُنَخب/ قُوى، ُنْخبة / ُزَمر، قُوة / ُصور، ُزْمرة / ُسور، ُصورة /

 / ُكَبر، ُصْؽرى/ُكْبرى : ، نحو(افعل)مإنث  (فُْعلى)وصؾ على وزن - ب

ة : وشذَّ .ُصَؽر ٌَ  . ُتَخم/ ُنَهم، تخمة / ُنَوب، َنْهَمة / قَُرى، َنْوَبة / َقْر

– دل على لون )وٌقاس فً الوصؾ على وزن أفعل وفً مإنثه فعالء : (فُْعل) 5)
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 نجالء /أنجل ، ُصمْ وصماء / أصم ، ُعْرجو عرجاء /أعرج : ، نحو(حلٌة– عٌب 

 .ُصفُرو صفراء  /أصفر، ُشقرو شقراء /أشقر ، ُحْورو حوراء /أحور ، ُنْجلو

ٌْضو بٌضاء / أبٌض :، نحووإذا كانت عٌنه ٌاء ُكسرت الفاء : شذَّ عن ذلك. ِب

 .  ُبُدنَ / اُُسد، َبَدنة /أَسد

 :وُجمع على هذا الوزن نوعان من المفرد:(فُُعل) 6)

 فُُخر، ؼٌور / ُصُبر، فخور / ُؼفُر، صبور /ؼفور : ، نحوبمعنى فاعل، (فعول)-أ

ٌُر/  .ُؼ

 .  ُزُبر/ ُرُسل، َزُبور / رسول :، نوح بمعنى مفعول شذوذاً (فعول)وقد سمع من 

 :، نحو ما كان اسماً رباعٌاً ثالثه َمّد والمه صحٌحة وؼٌر مختوم بتاء التؤنٌث- ب

 أتن، /قُُمص، أتان –  ُكُتب، قمٌص / ًسُرر، كتاب / ُسُبل، َسرٌر /سبٌل 

 .ُعمد/ِعماد

 .ُنُجب/  ُسفُن، نجٌبة/ ُصُحؾ، سفٌنة /صحٌفة : وشذَّ عن ذلك

وتجمع قٌاساً المفردات على وزن فاعل معتلة الالم وصؾ لمذكر ، (فَُعلة) 7)

 .ُبناة/ رعاة،بانٍ / ُحفاة،راعً/ ُعراة،حاؾٍ / ُؼزاة،عارٍ / ؼازٍ :، نحوعاقل

 :وتقاس فً أنواع المفردات التالٌة(:فعالء) 8)

،  صحٌح الالم وؼٌر مضّعؾ وٌكون بمعنىفاعل(فعٌل) وصؾ على وزن - أ

 .ظرفاء/ كرماء، ظرٌؾ /  شفعاء، كرٌم / شفٌع :نحو

 .ندماء–  خلطاء، ندٌم / جلساء، خلٌط /جلٌس : ، نحو(مفاعل)

 .خصباء– ألماء ، خصٌب – سمعاء ، ألٌم – سمٌع : مفِعل مثل  ×

، وصؾ دال على سجٌة فطرٌة ؼٌر مكتسبة أو ؼرٌزة: (فاعل) على وزن - ب

 . جهالء/ شعراء، جاهل / علماء، شاعر / عقالء، عالم /عاقل : نحو

 ،(فعٌل)وهً صٌؽة متممة للصٌؽة السابقة فٌجمع منها ما جاء على ، (أفعالء) 9)

 : إذا كان(فاعل)وصؾ بمعنى 

 . أجالء/ أعزاء، جلٌل /أشداء، عزٌز / شدٌد : ، نحومضعؾ

 . أقوٌاء/قوي ، أشقٌاء/  أذكٌاء، شقً / أنبٌاء، ذكً /نبً : ، نحومعتل الالم

 . ألنه ؼٌر معتل وال مضعؾ،أصدقاء/ صدٌق : وشذَّ 

 .ألنه اسم وٌجمع على أنصبة القلة منه،  أنصباء/نصٌب 

 .ألنه بمعنى مفعول، أظناء/ ظنٌن 
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وهو قٌاس من كل وصؾ على وزن فاعل لمذكر عاقل صحٌح ، (َفَعلة) 10)

 / بررة، فاجر/ مهرة، بار / طلبة، ماهر / سحرة، طالب /ساحر : ، نحوالالم

ٌِّد :  وشذَّ .فجرة شذَّ و. (وفٌهما إعالل بقلب الواو ألفاً )سراة / سادة، سري/ س

 . َخَبَثة/، خبٌث (وصؾ للؽراب) َنَعقة /ناعق أٌضا، 

ال) 11) وهو جمع قٌاسً للوصؾ على وزن فاعل للمذكر العاقل صحٌح :  (فُعَّل

ام، قارئ/ُصنَّاع، صابم / ُكتَّاب، صانع /  طالب ُطالَّب، كاتب :، نحوالالم   / ُصوَّ

اء، حاكم  ام/قُرَّ  . ُحكَّ

ل)12) : ، نحو وٌقاس فً الوصؾ على وزن فاعل وفاعلة صحٌح الالم:(فُعَّل

د، راكع وساجدة /ساجد ع، عابد /ُسجَّ د، نابم / ُركَّ م، البم/ ُعوَّ م/ ُنوَّ أعزل :  وشذَّ .لُوَّ

ل، ِنْكس /  . ُنْكس/ ُعزَّ

 . ِقَردة/ ِدَبَبة، ِقْرد /ُدّب :  وُسمع منه:(فَِعلة) 13)

 بمعنى مفعول وصؾ (فعٌل) وٌجمع علٌها قٌاساً وصؾ على وزن :(َفْعلَى) 14)

 َقْتلى، / َصْرَعى، َقِتٌل /صرٌع : ، نحودال على فناء أو موت أو توجع أو تشتت

 / موتى، هالك /جمعوا مٌت  (وهذه من المعنى دون الوزن) ، َمْرضى/مرٌض 

 . أسرى/ حمقى، أسٌر /هلكى، أحمق 

 : تقاس فً جمع المفردات التالٌة: (فِْعالن) 15)

 / ِؼلمان، ُشجاع / والوصؾ ؼالم ، ِؼْربان/ُؼراب : ، نحو(فَُعال)على وزن - أ

 .ِشجعان

دان، حوت  /ُعود: ، نحو معتل العٌن بالواو(فُْعل)اسم على وزن - ب ٌْ  حٌتان /ع

 (.وٌحدث فٌه إعالل بقلب الواو ٌاء لوقوعها ساكنة بعد كسر)

 / نٌران، تاج /نار : ، نحو(وٌؽلب أن ٌكون معتل العٌن) (َفَعل)اسم على وزن- ج

 . جٌران/ قٌعان، جار /تٌجان، قاع 

:  جرذان، وسمع منه على ؼٌر القٌاس/ُجَرذ ، نحوك (فَُعل)اسم على وزن - د

 .  حٌطان/ خرفان ، حابط / أخوان، خروؾ /ِؼزالن، أخ / ؼزال 

 :هً،ووهو قٌاس فً عدة صٌػ: (فُْعالن) 16)

 / ُحْمالن، َبلَد /حمل : ، نحوعلى أن ٌكون صحٌح العٌن، (َفْعل)اسم على وزن -أ

 .ُبلدان

 .بطنان/ َبْطن -  ظهران، /َظْهر : ، نحو(َفْعل)اسم على وزن - ب
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 /كثبان، َقضٌب /  رؼفان، كثٌب /رؼٌؾ : ، نحو(فعٌل)اسم على وزن - ج

  .. صلبان/صلٌب ، قضبان

 فُْرسان، / ُرْهبان، فارس /راهب : ، نحو(فاعل)وسمع منه وصؾ على وزن 

 .ُسْودان/ أْسَود ،  ُعْمٌان/أْعَمى : ، نحو(أفعل)و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10)المحاضرة 
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 اإلعالل واإلبدال

 

 ي وإذا كان الحرؾ المتؽٌر حرؾ علة سم،مكان آخرإحالل حرؾ : اإلبدال

 .إعالال

الواو والٌاء  ) : وهى،فهو تؽٌٌر ٌطرأ على أحد حروؾ العلة الثالثة: أما اإلعالل

 بحٌث ٌإدى هذا التؽٌٌر إلى حذؾ ،(الهمزة) وما ٌلحق بها وهو ،(واأللؾ

.  الحرؾ أو قلبه أو تسكٌنه

.  ( وٌوزن،ٌوعد) واألصل ،ٌعد وٌزن:  نحو، فالحذؾ

.  ( وَقَوم،َقَول)واألصل ،  وقام،قال:  نحو،والقلب

(.  ي وٌجريٌم )واألصل ي،  وٌجري،ٌم :  نحو،والتسكٌن

:  اإلعالل بالحذف

:   ثالثة مواضعفًٌحذؾ حرؾ العلة 

 فعل األمر من قام ، كقولك فً أن ٌكون حرؾ علة التقى بساكن بعده–األول 

 (فعلأ)بٌع، وأوزانها أخوؾ وأقوم وأ: واألصل، قم وخؾ وبع: وخاؾ وباع

.  إلى الفاء قبلها (عٌن الفعل)فنقلت حركة العٌن  (افعل)و  (افعل)و

وحذفت همزة الوصل لتحرك ما بعدها، وحذفت العٌن لسكونها وسكون الالم 

.  قم وخؾ وبع: فصارت

وبعت – قُْمت وقُْلت : ،وفى مثل(فل):  وبع،(فل: )وخؾ. (لؾ): ووزن قم

.  (سكون العٌن وسكون الالم )حذؾ حرؾ العلة اللتقاء ساكنٌن . وعشت

من قال وقام واأللؾ فٌها منقلبة عن الواو ) ، وقلت،قومت:  وقلت أصلها،فقمت

.  (قوم وقول:

 (التاء  )عند إسنادها لضمٌر الرفع المتحرك وهو  (الواو) عٌن الفعل تَفُحِذؾ

ك .  (واو)بالضمة إٌذاناً بؤن المحذوؾ  (الفاء) تتخلصاً من التقاء الساكنٌن، وُحرِّ
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 وعا  واأللؾ فٌها منقلبة ،من باع) وعٌشت ،بٌعت: وفى ِبعت وِعشت أصلها

.  (بٌع وعٌ  ): عن ٌاء

تخلصاً من  (التاء)عند إسنادها لضمٌر الرفع المتحرك  (الٌاء) عٌن الفعل تُحِذؾ

.  (ٌاء)إٌذاناً بؤن المحذوؾ  (بالكسرة) فاء الكلمة ت وُحِرك،التقاء الساكنٌن

 فلما نقلت عن العٌن حركتها إلى الفاء ، وبٌعت،قومت: كان األصل  أي إن 

 ،قمت:  فصار،(ضمٌر الفاعل) الفاعلة التٌهًسكنت وسكنت الالم من أجل التاء 

.  وبعت

على وزن ٌفعل المكسور  (مبنٌاً للمعلوم  ) أن ٌكون الفعل مثاالً واوٌاً  –الثانً  

.  فتحذؾ الفاء من المضارع واألمر والمصدر.  المضارعفًالعٌن 

ٌَِصؾ:  نحو،فالمضارع ِزن و ٌَ ِعد و  ،ٌُوِعد: واألصل.  الواو محذوفةالتٌهًففاإه . ٌَ

.   فحذفت الواو لوقوعها بٌن ٌاء وكسرة، وٌوصؾ،وٌوزن

ِعد)وُجِعل سابر المضارع محموالً على   الواو تَفُحِذؾ.  وتعد، ونعد،أعد: فقالوا (ٌَ

 على فٌتصرٌفهوإن لم تقع بٌن ٌاء وكسرة لبال ٌختلؾ بناء المضارع وٌجرى 

 ) وهى ،بحذؾ فاء الكلمة.  وِصؾْ ، وِزنْ ،ِعدْ :  نحو،واألمر. طرٌقة واحدة

.  (الواو

. وعد ٌعد وعداً وِعَدة:  نحو، وتعوض عنها بالتاء،والمصدر كذلك تحذؾ فاإه

نقلت كسرة الواو إلى العٌن لثقلها علٌه مع اعتالل فعلها وحذفت . وعدة: واألصل

.  علة: عدة ووزنها:  فقٌل،الواو

.  وبالمثل وزن ٌزن وزناً وزنة، ووصؾ ٌصؾ وصفاً وصفة

هو التخلص من  (المبدوء بٌاء المضارعة ) المضارع فً  وعلة هذا الحذؾ 

.  وقوع الواو بٌن الٌاء المفتوحة والكسرة

:  عدة وزنة فسبب ذلك أمران:  نحوفً المصدر فًفؤما علة حذؾ الواو 

.  أن الواو مكسورة، والكسرة تستثقل على الواو: (أحداهما)

.  (وعد ٌعد، ووزن ٌزن ): كون فعله معتال (واآلخر)
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.  والمصدر ٌعتل باعتالل فعله، وٌصح بصحته

:  نحو،إذا كان الفعل مبنٌاً للمجهول فال ٌحذؾ آخره وتعاد الواو المحذوفة  و

.   وٌوقد، وٌوفد، وٌوهب، وٌوزن،ٌوعد

فإن الواو التحذؾ ،  وأوجؾ، وأوعد،أورق:  نحو،وكذلك إذا كان الفعل مزٌداً 

.  ٌورق وٌوعد وٌوجؾ: فتقول

المفتوح العٌن فى  (ٌفعل)  وتثبت الواو أٌضاً إذا كان مثاالً واوٌاً على وزن 

 وذلك لخفة الفتحة ولزوا ،َوَجل ٌْوِجل لعدم ما ٌقتضى الحذؾ:  نحو،المضارع

.  وصؾ من أوصاؾ العلة وهو الكسر

النكسار ما  (ٌلد )فحذفت الواو من  (لم ٌلد ولم ٌولد  )  ونحو ذلك قوله تعالى 

.   بعد الواوالتًألجل الفتحة  (ٌولد) فًبعدها وثبتت 

ادع وأخ  :  نحو، فعل األمرفً الفعل المعتل اآلخر ٌحذؾ آخره -الثالث  

.  واقض

لم ٌدع ولم ٌخ  ولم :  نحو،وكذلك ٌحذؾ آخر المضارع المعتل فى حالة الجزم

.   هاتٌن الحالتٌن للنٌابة عن السكونفًوالحذؾ . ٌقض

 : نحو،فاألمر ٌبنى على حذؾ حرؾ العلة نٌابة عن السكون إن كان آخره معتال

.  ادع وارض واقض واسع

".  ٌجذم بحذؾ حرؾ العلة نٌابة عن السكون: " والمضارع المعتل

:  اإلعالل بالقلب

قلب الواو والٌاء ألفاً  ( 1

 قال وباع، :نحو،  ألفاً تا مفتوحاًقلبهما وكان ما قبل، كل من الواو والٌاءتإذا تحرك

 (باع)والفعل . ٌقول: أجوؾ ومضارعه (قال)فالفعل . دعا ورمى: ونحو

.  ٌبٌع:  ومضارعه،أجوؾ

تحركت الواو . بفتح الواو (قول)منقلبه عن واو فؤصل الفعل  (قال) فًواأللؾ 

منقلبه عن  (باع) فًوكذلك األلؾ .قال: وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصار الفعل
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تحركت الٌاء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصار . بفتح الٌاء (بٌع) فؤصل الفعل ،ٌاء

.  باع: الفعل

قلب الواو ٌاء   (2)

:   مواضع كثٌرةفًتقلب الواو ٌاء 

.   ومٌقات، ومٌزان،مٌعاد:  نحو،أن تقع الواو ساكنة بعد كسر (1)

أنها من الوعد والوزن  ، باعتبار  وموقات، وموزان،واألصل موعاد

.  (ٌاء)ولما كانت الواو فٌها ساكنة وكان ما قبلها مكسوراً فقلبت . والوقت

.  كل واو ساكنة بعد كسر (ٌاء)وكذلك تقلب 

.  رضى وقوى:  نحو،أن تقع الواو متطرفة بعد كسر (2)

ما ذه الكلمات والؽازي،والسامً،والداعً،والعالً،والدانً،والراضً، فه: ونحو

 ( وقوو من الرضوان والقوة ،رضو )  فٌهاواألصل. واوٌة الالمشابهها 

 ،ألنها من الؽزو،والراضو، والدانو، والعالو،والداعو،والسامو،الؽازو)و

.  (والرضوان، والدنو،والعلو،والسمو،والدعوة

.  (ٌاء كل واو وقعت متطرفة بعد كسرة  )وهكذا تقلب 

 مصدر الفعل األجوؾ الذى أعلت فًأن تقع الٌاء حشواً بٌن كسرة وألؾ  (3)

 ، وانقواد، وقوام،صوام:  واألصل،الصٌام والقٌام واالنقٌاد:  نحو،عٌن فعله

فلما اعتلت  (َصَوم وَقَوم واْنَقَود )وأصل هذه األفعال .  وانقاد، وقام،صام: وفعلها

.  العتالل العٌن (صٌام ) المصدرفً صام اعتلت فًالعٌن 

 (انقٌاد)كذلكو.(قٌام) المصدر فً فلما اعتلت العٌن فٌها وجب اعتالل ،وكذلك قام

.   انقادفً المصدر العتالل العٌن فًاعتلت العٌن 

 وقد ،(فعال) جمع صحٌح الالم على وزن فًأن تقع الواو عٌناً بعد كسرة (4)

: واألصل.والرٌاح،والحٌل،الدٌار،والقٌم: نحو مفرده، فًأعلت 

: وأصلها . ورٌح،وحٌلة،دار، وقٌمة:  ومفردها ،ورواح،وحول،دوار،وقوم

 .وروح،درو وحولة،ووقومه
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وكانت ( فعال) أن تقع الواو عٌنا بعد كسرة فى جمع صحٌح الالم على وزن  (5)

 ،ثوب وثٌاب،وروض ورٌاض، وسوط وسٌاط : نحو، المفردفًالعٌن ساكنة 

.   وحواض، ثواب، ورواض،واألصل سواط، وحوض وحٌاض

 كلمة وكان السابق منها ساكناً قلبت  فًإذا اجتمعت الواو والٌاء  (6)

سواء  (ألن الواو تقلب ٌاء وال تقلب الٌاء واواً ) الٌاء فًالواو ٌاء وأدؼمت الٌاء 

.   السابقة أم كانت الواوهًأكانت الٌاء 

 .من ساد ٌسود (على وزن فٌعل)سٌد وأصلها سٌود:  نحوفً السابقة هًفالٌاء 

من  (فٌعل)جٌود : جٌد وأصلها: ومثله.هٌون من هان ٌهون: وكذلك هٌن، أصلها

.  من حاز ٌحوز (فٌعل)حٌوز : وكذلك حٌز، وأصله. جاد ٌجود

بدلٌل طوٌت  )طوى ولوى : وأصلها، (ي ولطً)فً السابقة كما هً  والواو 

فؤصول هذه الكلمات قد اجتمع فٌها الواو والٌاء واألولىساكنة فقلبت . (ولوٌت

.   الٌاءفًالواو ٌاء وأدمؽت الٌاء 

: دنٌا وأصلهماوعلٌا :  نحو،(فعلى) أن تقع الواو الماً لصفة على وزن  (7 )

.  فقلبت الواو ٌاء، (دنا ٌدنو ُدُنوا، وعال ٌعلو ُعلُوا) دنوى من ،علوى

 :نحو، (فعل ) على وزن ثالثًأن تقع الواو الم اسم المفعول لفعل ماض  (8)

 على وزن ي ومقووي،مرضو: واألصل. ي فهو مقوي، وقوي فهو مرضيرض

، اجتمعت الواو والٌاء وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ٌاءً . (مفعول)

 الٌاء وكسر ما قبلها بدالً من الضمةلكٌالً تقلب الٌاء واواً بعد فًوأدمؽت الٌاء 

.  الضمة 

 قلب الٌاء واواًال  

:   أربعة مواضعفً    تقلب الواو ٌاء واواً 

 ،وٌوقظ:  نحو، ؼٌر جمعفًالٌاء ساكنة مفردة بعد ضمة تكون أن  (1)

ٌقن وأ. ٌٌقظ فهو مٌقظ، أٌقظ:  واألصل. وموسر،وٌوسر، وموقن،ٌوقن،ووموقظ

فتقلب الٌاء واواً . وأٌنع الثمر ٌٌنع فهو مٌنع.  فهو مٌسر،وأٌسر. ٌٌقن فهو مٌقن



50 
 

موقن ومونع وموقظ وموسر  )فصارت إلى ،  المضارع وقى اسم الفاعلفً

.  بسبب سكونها وانضمام ما قبلها

مٌٌقن :  فتقول،(الٌاء) التصؽٌر عادت الكلمة إلى فًفإن تحركت الواو كما 

.  ومٌٌسر

كاألفعال  ،  وانضم ما قبلها،وتقلب الٌاء واواً إذا كانت الم فعل (2)

: ، نحو وقضى إذا أرٌد تحوٌلها إلى صٌؽة فعل للتعجب،نهى، ورمى: الٌابٌة

فهذه . أو من قضابه.  عقلهأينهٌه ،و وذلك للتعجب من رمٌه،وقضو، نهو، ورمو

!.  وما أرماه– ! وما أقضاه– ! ما أنهاه : ،أياأللفاظ تإدى معنى التعجب

 بشرط أن تكون الكلمة ، وسكون العٌن،بضم الفاء (فعلى) لـأن تكون عٌنا  (3)

 الجنة فًشجرة : وقٌل. اسم للجنة (فعلى من الطٌب  )طوبى :  نحو،اسماً 

.   الٌاء واواً للضمة قبلهات طٌبى فقلب:صلهاوأ

 ،وفتوى، تقوى: نحو، بفتح الفاء( فعلى)أن تكون الماً السم على وزن  (4)

.  فؤبدلت الٌاء واواً فٌهما. واألصل تقٌاً وفتٌاً 

اعتالل األلف  

  قلب األلف واواًال  

 وبناء ،زابدة (شاهد) فًفاأللؾ ،  شاهد:، نحوإذا وقعت األلؾ بعد ضم قلبت واواً 

: ٌصبح الفعل ؾ،ضم ما قبل األلؾ وقلباأللؾ واواً كون بهذا الفعل للمجهول ي

.   سومح، سامح: نحوو. شوهد

قلب األلؾ ٌاء ً  

 بقلب ،ؼزٌل،فتصبح  ؼزال: نحوففً،تقلب األلؾ ٌاء إذا وقعت بعد ٌاء التصؽٌر 

 . ٌاء التصؽٌرفًاأللؾ ٌاء وإدؼامها 

.  قلب الهمزة ألفاً 

كل كلمة اجتمع فً أولها همزتان وكانت األولى منهما متحركة واألخرى ساكنة 

 فًجتماع الهمزتٌن ، تجنبا ال(األلؾ والواو والٌاء) الهمزة الثانٌة حرؾ لٌنتبدلأ
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أأدم : فؤصله، كآدم:، نحوتخفٌفهاتم ذلك أن الهمزة حرؾ مستقل ؾو.كلمة واحدة

 وهى ،فاء الفعل:  والثانٌة،الهمزة األول همزة افعل، (أفعل  )بهمزتٌن ووزنه 

 ت أبدل،أي حرؾ مّد ٌجانس حركة ما قبلهات الهمزة الثانٌة وجعلتفقلب، ساكنة

اجتمعت ، أأخر من التؤخر:  وأصله،آخرونحوها . ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها

أولهما متحركة والثانٌة ساكنة فاستثقلتا، فؤبدلت الثانٌة ،  كلمة واحدةفًالهمزتان 

.  ألفاً لسكونها وانفتاح الهمزة األولى قبلها

 .أصله أأمن فاجتمعت الهمزتان والثانٌة منهما ساكنة فقلبت ألفاً ،  وآمن

فلك ان تصٌر الهمزة الثانٌة إن كانت الهمزة األولى مفتوحة نحو آدم وآمن 

.  وأصلها أأدم وأأمن كما أسلفنا 

 ، أومن: نحو،إن كانت األولى مضمومة (واواً )تصٌر الهمزة الثانٌة قد و

.  أومن وأوتمن: ألصل، واوأوتمنوا

:  واألصل،إٌتمن: نحو، تصٌر الهمزة الثانٌة ٌاء إذا كانت األولى مكسورةقد و

.  إبمان:  إٌمان، واألصل:ونحو. إبتمن

اإلعالل بالنقل  

فإذا كانت عٌن الكلمة  . معنى نقل حركة العٌن إلى الساكن الصحٌح قبلها   ب

إلى ( العٌن)متحركتٌن وقبلهما حرؾ صحٌح ساكن نقلت حركة  (واواً أو ٌاءً )

قل حركة نب (الواو أو الٌاء )الحرؾ الصحٌح الساكن قبلها فسكن الحرؾ المعتل

إلى الحرؾ الصحٌح قبله ألن الحرؾ الصحٌح أقوى على تحمل الحركة من 

فالفعل ٌدوم أجوؾ واوى والفعل ٌزٌد أجوؾ . ٌدوم وٌزٌد: نحو، الحرؾ المعتل

 مع كسر الزايوٌزٌد بسكون ، (ٌدوم بسكون الدال مع ضم الواو )وأصلهما .ٌابى

 الكلمة األولى إلى الساكن فًنقلت حركة الواو . (على مثال ٌضرب)الٌاء 

ونقلت حركة الٌاء . مع إزالة سكونه فصارت ٌدوم (الدال ) وهو،الصحٌح قبلها

.  فصارت ٌزٌد (الزاي) الكلمة الثانٌة إلى الساكن الصحٌح قبلها وهو فً

فبنقل حركة الحرؾ المعتل إلى الساكن الصحٌح قبله ٌصبح الحرؾ المعتل بعد 

 ، وٌصون، وٌصوم، وٌبٌن، وٌبٌع، وٌقوم،ٌقول: فًوهكذا ٌقال . النقل ساكناً 

.   وٌصول، وٌقود،وٌعود
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وهذا النوع من اإلعالل خاص بالواو والٌاء دون األلؾ ألن الواو والٌاء 

.  أما األلؾ فساكنة ال تتحرك مطلقاً . ٌتحركان

:  واإلعالل بنقل حركة حرف العلة قد ٌتبعه

.  إعالل بالقلب أو بالحذف أو بالقلب والحذف معاًال 

.  أقوم وأبٌن: أقام وأبان واألصل: ،نحو ما نراه فًاإلعالل بالنقل والقلب معاً و

نقلت حركة كل من الواو والٌاء إلى الساكن الصحٌح قبلها ثم قلبت الواو والٌاء 

 .أقام وأبان: ألفاً فصارت

 (ٌخوؾ)فٌخاؾ أصله . ٌخاؾ وٌهاب: فٌنحونجد اإلعالل بالنقل والقلب  كما 

 .بسكون الهاء مع فتح الٌاء (ٌهٌب) وٌهاب أصله .بسكون الخاء مع فتح الواو

نقلت . لم ٌقوم ولم ٌبٌع: لم ٌقل ولم ٌبع واألصل: النقل والحذؾ فمثلب اإلعالل اأم

لم ٌقوم ولم :  الكلمتٌن إلى الساكن قبلهما فصارتفً (والٌاء– الواو )حركة العٌن 

فحذؾ حرؾ العلة منعاً اللتقاء  (حرؾ العلة وآخر الكلمة)ٌبٌع فاجتمع ساكنان 

.  وهذا إعالل بالنقل والحذؾ . لم ٌقم ولم ٌبع : الساكنٌن فصار 

 مقول :، نحواسم المفعول المعتل العٌن:   ومن اإلعالل بالنقل والحذؾ أٌضا

نقلت حركة العٌن وهى الضمة إلى . (مفعول)مقـوول ومبـٌوع : ومبٌع وأصلهما

 ( وواو مفعول،العٌن المنقولة حركتها)الساكن الصحٌح قبلها فالتقى ساكنان 

فقلبت ضمة .مقول ومبٌعأصبحت اللتقاء الساكنٌن ؾاجتنابا فحذفت واو مفعول 

 وهكذا بالنسبة لكلمات . (مبٌع)كسرة لتصح الٌاء بعدها فصارت  (مبٌع) فًالباء 

 .مصون ومكٌل ومعٌب

كما إذا تطرفت . للثقلتجنبا  ٌراد به حذؾ حركة حرؾ العلة :اإلعالل بالتسكٌن

الواو أو الٌاء وسبقهما حرؾ متحرك فإن حركتهما تحذؾ إن كانت ضمة أو 

 ي، وهو األصل، وٌم ي، وٌرمي، وٌقض، ٌؽزو، و ٌدعو:كسرة منعاً للثقل، نحو

 ذافإ.  فحذفت حركة حرؾ الحرؾ العلة فسكن الحرؾ األخٌر وهو الم الفعل

 ولن ،ولن ٌؽزو،  لن أدعو: نحو،كانت حركة الحرؾ المعتل فتحة لم تحذؾ

   .يٌقض
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 خالصة

 أن كال منهما تؽٌٌر فً فهو ٌشبه اإلعالل حله،آخر مإحالل اإلبدال حذؾ حرؾ و

 . الموضع إال اإلعالل خاص بحروؾ العلة فٌقلب أحداهما إلى اآلخرفً

 :تطبٌق

 . ورمى، ودعا، وساد، وقام، وحاد، وجاد،مال

.  دعو، ورمى فوقعت الواو والٌاء متحركتٌن بعد فتح فقلبتا ألفاً :  األصل

 اإلبدال

 حٌث ،(اصَطَبرَ ): ، نحواإلبدال  بمعنى حدثت القلب والحذؾ فً حرؾ الصحٌح

 على وزن (اصتبر:)صلاأل، و(َصَبرَ )حلت فٌها  الطاء محل التاء ألن فعلها 

.  (افَتَعلَ )

                   ابدالتاء االفتعال طاء

، قلبت (ص، ض، ط، ظ) :إذا كانت فاء االفتعال حرفا من حروؾ اإلطباق

فٌقال  . (فً الماضً والمضارع واألمر والمصدر)طاًء  فً جمٌع التصارٌؾ 

ْصَطِبر، اْصَطِبْر، اْصِطَبار" افتعل"على وزن " الصبر " ٌَ .  ، اْصَطَبَر، 

اإلبدالتاء االفتعال داال 

 داالً  (افتعل) من فعل ثالثً فاإه دال، قلبت تاء (افتعل) وزن وردإذا 

َثَر  (افَتَعلَ ) ٌصٌر على وزن ،َدَثَر وَدَعى: نحو وأدؼمت فً الدال األولى،   ادَّ

َعى بقلب تاء  .  داالً وإدؼامها فً الدال التً هً فاء الفعل(افتعل) وادَّ

:  نحو داالً، (افتعل)قلبت تاء " ذال"هذا الوزن من فعل ثالثً فاإه كان وإذا 

َكَر بقلب الذال داالً، وقلب تاء االفتعال أٌضا داالً، وإدؼام كل   َذَكَر فؤصبح ادَّ

وٌجوز قلب تاء االفتعال داالً وبقاء الذال كما هً، كما  . منهما فً األخرى

َكرَ : ٌجوز قلب تاء االفتعال ذاالً، وإدؼامهافً الذال، فٌقال .  اْذَدَكَر واذَّ
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 داالً  (افتعل)، قلبت تاء "زاي" من فعل ثالثً  فاإه (افتعل) وزن كانوإذا 

.  فعل َزَجَر أصبح اْزَدَجرَ : نحو أٌضا، 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11)المحاضرة 

 

 اإلدغام
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وذلك .هو التداخل، فُِعَل ذلك لضرب من التخفٌؾ، لٌرتفع اللسان بهما رفعة واحدة

ٌكون فً المثلٌن أو المتقاربٌن علىشرٌطة
(42)

وهو فً بٌبة العربً ٌستعمل .... .

"أَدَؼْمُت اللجاَم فً الفرس إذا أدخلته فٌه : ٌقال: "على النحو التالً
(43)

 والذي 

 ، "التداخل"حمل هذااللفظ إلىمصطلح النحو مشاركته فً معنى واحد هو 

هو إدخال حرؾ ساكن فً حرؾ متحرك بال فصل بٌنهما بحٌث واصطالحا 

 .ٌصٌران معاً حرفاً واحداً مشددا

  :هأقسام

ٌقصد به إدؼام الحرفٌن المتجانسٌن المتجاورٌن فً : إدؼام المثلٌن أوالمتماثلٌن(أ

 .شدَّ أصلها َشْددَ : ، نحوكلمة واحدة

ٌقصد به إدؼام الحرفٌن المتقاربٌن فً المخرج بقلب أحدهما : إدؼام المتقاربٌن(ب

لع أصلها اطتلع: ، نحولٌجانس اآلخر وإدؼامهما فً حرؾ واحد  قلبت التاء ، اطَّ

 قلبت النون ،امَّحى أصلها انمحى و.الزابدة طاء وأُدؼمت الطاءان فً طاء واحدة

 .الزابدة مٌما وأُدؼمت المٌمان فً مٌم واحدة

 :هحكم

 :ٌجب فً الحاالت التالٌة و:اإلدؼام الواجب (أ

إذا كان الحرفان متجانسٌن ومتجاورٌن فً كلمة واحدة أولهما ساكن وثانٌهما ( 1

 .ردَّ : ، نحومتحرك كان اإلدؼام كتابٌا

كان الحرفان متجانسٌن ومتجاورٌن فً كلمتٌن أولهما ساكن وثانٌهما متحرك ( 2

 .استؽفْر َربك: ، نحوكان اإلدؼام لفظٌا

ٌتردد اإلدؼام بٌن الجواز وتركه، إذا كان الحرفان المثالن أو :اإلدؼام الجابز(ب

 :فً الحاالت التالٌةكون يوالمتقاربان متحركٌن، 

إذا كان الحرؾ األول متحركاً والثانً ساكناً سكوناً عارضاً فً المضارع ( 1

، لم ٌعُددْ :، نحوبسبب الجزم أوسكونا أصلٌا فً األمرالموجه للمفرد المذكر ، لم ٌعدَّ

 .امُددْ ، مدَّ : ، نحوبسبب البناء

                                                           

 . 161 :ـ1988 ،(1)، طمؤسسة الرسالة- ار األمؿ ، دفائز فارس: ابف الدىاف، تح: الفصكؿ في العربيةينظر (42)

 (.د غ ـ)، مادة 2/288 :، دار صادر،بيركت(1)ىػػ، ط1345 ، ابف دريد: جميرة المغة(43)
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ًٌّي  ، عًٌ: ، نحوإذا كانت عٌن الكلمة والمها ٌاءٌن ٌلزم تحرٌك ثانٌهما( 2 ع

ًٌّي ، حًٌ  .ح

ت:، نحوٌة امتنع اإلدؼامنأما إذا سكنت الثا ٌْ ت، حٌ ٌْ  .عٌ

إذا جاء فً أول الفعل الماضً تاءان مع زٌادة همزة الوصل فً أول الفعل ( 3

 .اتَّبع،تتبَّع –اتَّابع، تتابع: ، نحوللتخلص من التقاء الساكنٌن فً حالة اإلدؼام

 :اإلدؼام الممتنع(ج

 :ٌمتنع اإلدؼام فً الحاالت التالٌة

 .َمَدد، أسس، سنن: ، نحوإذا كانت الكلمة على وزن فَُعل أو فُُعل أو ِفَعل أوَفَعل( 1

 . أشِددِ : ، نحوللتعجب (أفِعل)إذا كانت الكلمة على وزن ( 2

 .كَرْرت: ، نحوإذا تحرك الحرؾ األول وسكن الثانً( 3

 .جلَببَ : ، نحوإذا كان الحرفان متحركٌن فً الفعل الذي على وزن فعلل( 4

 .هلَّل: ، نحوأن تتابع ثالثة أحرؾ متجانسة فٌدؼم األوالن وٌمتنع الثالث( 5

: ، نحوإذا كان الحرؾ األول الساكن حرؾ مد واقعاً فً آخر الكلمة األولى( 6

 .ٌرجو وابل، وٌرمً ٌوسؾ

 

 

 

 

 

 

 (12)المحاضرة 

 

 التصغٌر
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التقلٌل: التصؽٌر لؽةً 
(44)

 . الذي هو ضد التكبٌر

فهو تؽٌٌر صٌؽة االسم من  أجل تؽٌٌر المعنى على سبٌل : أما فً االصطالح 

واختص بالتصؽٌر من باب . التحقٌر أو التقلٌل أو التقرٌب أو التكرٌم أو التلطٌؾ

 . العموم فً وصؾ االسم بالصؽر

 ضم الحرؾ األول وفتح الثانً وزٌادة ٌاء ساكنه بعده تسمى ٌاء :حكمه 

. نهر ُنَهٌر، قلم قُلٌَم: ، نحوالتصؽٌر

:  هً،  للتصؽٌر فً اللؽة أؼراض خاصة:أغراضه 

. ؼصن ؼصٌن،وجبل جبٌل، ،ومنزل منٌزل: ، نحوتقلٌل حجم المصؽر( 1

. رجل رجٌلوكاتب كوٌتب، ،  شاعر شوٌعر:، نحوتحقٌر شؤن المصؽر( 2

. خطوة خطٌات، ولقمة لقٌمات: ، نحوتقلٌل عدده( 3

. بعٌد العصر– قبٌل الؽروب ، بعد – قبل : ، نحوللداللة على تقرٌب الزمان( 4

. بعٌد المنزل– ، بعد درسةقرٌب الم– قرب : ، نحوللداللة على تقرٌب المكان( 5

. بطل بطٌل، داهٌة دوٌهٌة: ، نحوتعظٌم المصؽر وتهوٌله( 6

. صاحب صوٌحب، حمراء حمٌراء، ابن بنً: ، نحولٌلهدتلمٌح المصؽر أو ت( 7

. 13: لقمان".  ٌا بنً ال تشرك باهلل": قوله تعالىمنه و

 : شــروطه  

: ٌشترط فً الكلمة المراد تصؽٌرها الشروط التالٌة

أن تكون اسماً معرباً، فال تصؽر األسماء المبنٌة كؤسماء االستفهام والشروط ( 1

كما ال ٌصؽر الفعل وال .وأسماء اإلشارة والموصول، والضمابر لشبهها بالحرؾ

. الحرؾ

                                                           

. (صغرى ): مادة: ابف منظكر: لساف العرب (44)
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 تصؽٌرها على وردو.أوالء– أولى – تا – ذا : وقد شذ تصؽٌر أسماء اإلشارة 

ٌّا، تا – ذا :ؼٌر القٌاس، على النحو اآلتً ٌّا ، أولى – ذ ٌّا، أوالء – ت ٌّاء– أول . أول

: أما أسماء اإلشارة المعربة وهً المثناة فتصؽر على ؼٌر القٌاس أٌضاً 

ٌّان، تان – ذان : نحو . تٌان– ذ

ٌّا، التً– الذي :  نحو.شذ تصؽٌرأسماء الموصول المبنٌة عن القاعدة   كما  - اللُّذ

ٌّا، الذٌن  ٌّن– اللُّت . اللذ

على النحو أما أسماء الموصول المثناة فهً معربة وتصؽر على ؼٌر القٌاس 

. اللتٌان – اللذٌان ، اللتان – اللذان : التالً

 .وما أمٌلحه، ما أحٌسنه، وما أحٌاله: نحو. كما شذ تصؽٌر فعل التعجب

كمٌت، ودرٌد : أن ٌكون خالٌاً من صٌػ التصؽٌر وشبهها، فال ٌصؽر نحو( 2

. ألنهما على صٌؽة التصؽٌرونحوهما 

أن ٌكون قابالً لصٌؽة التصؽٌر، فال تصؽر األسماء المعظمة، كؤسماء هللا ( 3

وأنبٌابه ومالبكته، وال جموع الكثرة، وال كل وبعض، وال أسماء الشهور، 

. واألسبوع، والمحكً، وؼٌر، وسوى، والبارحة، والؽد، واألسماء العاملة

 :التصـغٌر صٌغ  

. فَُعٌل، فَُعٌِعل، فَُعٌعٌل: للتصؽٌر ثالثة أوزان هً

وذلك بضم الحرؾ األول، وفتح ، وٌكون لتصؽٌر االسم الثالثً(فعٌل): أوالًال  

.  ُولٌد- ُرجٌل، ولد- ُعلٌم، رجل- علم:، نحوالثانً، ثم نزٌد ٌاء ساكنة قبل اآلخر

فإذا كان االسم الثالثً مإنثاً ؼٌر مختوم بتاء التؤنٌث لحقت آخره التاء عند 

 - هنٌدة، عٌن- دوٌرة، هند-دار: ، نحوالتصؽٌر على أن ٌفتح ما قبلها مباشرة

.  أذٌنة-أذن، عٌٌنة

 : ، نحوأما إذا كان االسم مختوماً بتاء التؤنٌث، فإنها ال تإثر علٌه عند التصؽٌر

.  بقٌرة- شجٌرة، بقرة-شجرة
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، وإذا كان وسطه حرؾ علة منقلب عن حرؾ علة أخر وجب رده إلى أصله- 

 -ناب و. بوٌب، فقدرت األلؾ إلى أصلها الواو، ألن جمعها أبواب- باب:نحو

. نوٌب، فقد ردت األلؾ إلى أصلها الٌاء، ألن جمعها أنٌاب

وإذا كان وسطه حرؾ علة أصلً أي ؼٌر منقلب عن حرؾ آخر بقً كما هو - 

ثوب  و. أبٌات و بٌٌت، ألن جمعهؤسٌاؾ-بٌت،و سٌٌؾ-سٌؾ:، نحوعند التصؽٌر

.  وأعواد- عوٌد، ألن جمعه أثواب-ثوٌب، عود

، وكذا إذا كان وسطه حرؾ علة مجهول األصل فإنه ٌقلب واواً عند التصؽٌر- 

.  زوٌن- زان، عوٌج-عاج، صوٌب-صاب:نحو

ما ٌعامل معاملة الثالثً  

من األسماء ما كانت حروفها األصلٌة ثالثٌة أحرؾ، ؼٌر أنها لحقها تاء التؤنٌث، 

أو ألؾ التؤنٌث المقصورة أو الممدودة، أو األلؾ والنون الزابدتان أو كانت مزٌدة 

فإنها تعامل عند التصؽٌر معاملة االسم ، ولكنها جمع تكسٌر على وزن أفعال

شجٌرة، -شجرة : ، نحوالثالثً، فٌضم أوله وٌفتح ثانٌه وٌزاد بعده ٌاء ساكنة

 . عطٌشى- حبٌلى، عطشى-حبلىو سلٌمى، -سلمى و. ؼرٌفة- ثمٌرة، ؼرفة-ثمرة

 - مرٌجان، نعمان-مرجان.  عوٌراء- سوٌداء، عوراء- حمٌراء، سوداء-حمراءو

 أقٌمار، - أنٌهار، أقمار- أصٌحاب، أنهار-أصحاب و. سلٌطان-نعٌمان، سلطان

.  أفٌراس-أفراس

وذلك بضم أوله، وفتح ثانٌه مع ، وٌكون لتصؽٌر الفعل الرباعً(فَُعٌِعل): ثانٌاًال  

 ملٌعب، - مسٌجد،ملعب-مسجد: ، نحوزٌادة ٌاء ساكنة بعده، وٌكسر ما بعدها

.  خنٌدق- منٌبر، خندق-منبر

، فإن كان الحرؾ الثالث حرؾ مد وجب قلبه ٌاء ثم ندؼمها مع ٌاء التصؽٌر- 

ٌّب، عمود- كتاب:نحو ٌّد- ُكَت ٌّؾ، جهول-رؼٌؾ، ُعَم ٌّل- ُرَؼ .  ُجَه

. كاتب كوٌتب،تاجر توٌجر:نحووإن كان الحرؾ الثانً ألفاً زابدة قلبت واواً، - 

 : نحوفإن كان ثانٌه واواً أصلٌة أو ٌاء أصلٌة بقٌت على أصلها عند التصؽٌر، - 

.  فٌٌلق- مٌٌسر، فٌلق- فٌٌصل، مٌسر- زوٌرق، فٌصل-زورق
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 - موقن:نحوأما إن كان الحرؾ الثانً واواً ؼٌر أصلٌة ردت إلى أصلها، - 

.  مٌٌسر- موسر،مٌٌقن

.  حوٌلة- قوٌمة، حٌلة- قٌمة:نحووإن كان ٌاء ؼٌر أصلٌة ردت إلى أصلها الواو، 

. األولى من قّوم والثانٌة من الحول

 -سفرجل: ، نحووٌحذؾ ما زاد على األربعة إذا لم ٌكن قبل آخره حرؾ مد- 

 عنٌدلحذفت -عندلٌب و. جحٌمر حذفت الشٌن-جحمر ، حذفت الالم، سفٌرج

.  مكٌشفحذفت السٌن والتاء-مستكشؾ و.الٌاء والباء

ٌجوز أن نعوض عن المحذوؾ ٌاء قبل الحرؾ األخٌر وبذلك تعود الصٌؽة إلى - 

.  عنٌدٌل- سفٌرٌج، عندلٌب-سفرجل: ، نحوأصلها

ما ٌعامل معاملة الرباعً  

ٌعامل معاملة الرباعً كل اسم كانت حروفه األربعة أصلٌة ؼٌر أنه لحقت بها 

 :العالمات التالٌة

. تاء التؤنٌث، أو ألؾ التؤنٌث الممدودة( 1

. األلؾ والنون الزابدتان ( 2

. عالمة التثنٌة أو جمع المذكر أو جمع المإنث ( 3

. ٌاء النسب( 4

واألسماء السابقة تعامل عند التصؽٌر معاملة الرباعً، وذلك بضم الحرؾ األول 

وفتح الثانً وزٌادة ٌاء ساكنة بعده ٌكسر ما بعدها، ثم تلحقه الزٌادة التً كانت 

 -خنفساءو .  مسٌلمة-مسلمةو مدٌرسة، -مدرسة و مسٌطرة،-مسطرة: ، نحوبه

 صوٌلجان، - زعٌفران، صولجان-زعفران و. قرٌفصاء-قرفصاءوخنٌفساء، 

 -عالمون و. توٌجران-تاجران، و صوٌنعان-صانعانو. ترٌجمان-ترجمان

 توٌجرات، -تاجراتو.  صوٌنعون،-صانعونو كوٌتبون، -كاتبون،وعوٌلمون

.  زمٌزمً، تاجري توٌجري- عبٌقري، زمزمً-عبقري و. مدٌرسات-مدرسات
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لتصؽٌر كل اسم زاد على أربعة أحرؾ، هذه الصٌؽة وتكون ، (فَُعٌعٌل): ثالثاًال  

وقبل آخره حرؾ من ألؾ أو واو أو ٌاء، وتبقى الٌاء عند التصؽٌر، وتقلب األلؾ 

.  عصٌفٌر-عصفورو مصٌبٌح، -مصباح،و قنٌدٌل-قندٌل: ، نحووالواو ٌاءً 

 :ملحوظات 

إن كان االسم الثالثً قد حذؾ أحد أصوله وبقً على حرفٌن وجب رد ( 1

، الحرؾ المحذوؾ هو الٌاء – دم : ، نحوالحرؾ المحذوؾ عند التصؽٌر ًٌّي َدْم

 .دمٌت ٌدي، ترد الٌاء المحذوفة ثم تدؼم مع ٌاء التصؽٌرتعلٌل لذلكؾوال. َظْبًنحو

ْدٌي – ٌد : ونحوه ٌّة، أخ – ٌَ َد ، أخت – أَخٌو – ٌُ ًّ ٌّة– أَخوةٌ – أُخ  .أَُخ

وإن كان االسم المحذوؾ منه حرؾ مبدوء بهمزة وصل، فإننا نحذؾ الهمزة ( 2

، ابنة-ابن: نحوونرد الحرؾ المحذوؾ،  ًّ .  مرٌبة-ُمَرئ، امرأة-  بنٌة، امرأ- بن

.  وُبوٌع،قُوٌل: هماتصؽٌرؾ" بع"و " قل"وإن سمٌنا بنحو ( 3

إن أردنا تصؽٌر جمع الكثرة ننظر إلى نوع االسم، فإن كان اسماً لمذكرعاقل، ( 4

تجار : ، نحوتّجار وكّتاب أتٌنا بمفرده ثم صؽرناه وجمعناه جمع مذكر سالماً : نحو

 وجمع ،كوٌتب– كاتب – كتاب  و. وجمع المذكر توٌجرون،توٌجر– تاجر – 

. المذكر كوٌتبون

 أطٌعمة، - أنٌفس، أطعمة-أنفس: نحووتصؽٌر جمع القلة ٌكون على لفظه، ( 5

.  أنٌجال- أقٌمار، أنجال- أرٌؽفة، أقمار- أعٌمدة، أرؼفة-أعمدة

وعند تصؽٌر ما ثالثه حرؾ علة ، ٌقلب حرؾ العلة ٌاء ثم تدؼم بٌاء ( 6

ٌّم-حلٌم: ، نحوالتصؽٌر ٌّة، -عصا، و ُحل ٌّة، -رحىو ُعص ٌّة، -دلوو ُرح  -سلٌمو ُدل

ٌّم،  .ُسل

وإن كان آخر االسم ٌاء مشددة مسبوقة بحرفٌن تخفؾ الٌاء ثم تدؼم بٌاء 

ًّ : ، نحوالتصؽٌر ًٌّي -َذك ًٌّي ،و ُذك ، -َعل ًٌّي ًّ و ُعل ،-َشج ًٌّي .  ُشج

 :، تحوفإن كانت الٌاء المشددة مسبوقة بؤكثر من حرفٌن صؽر االسم على لفظه

 ًّ ، نحوي-كرس ًّ س ٌْ .  صخٌريّ - نحٌوّي، صخري- ُكَر



62 
 

تصؽٌر ما كان على حرفٌن ثانٌهما حرؾ علة بعد أن تسمى به علماً وجب و (8

– ماٌء – لَُوّي ، ما – لوٌّي – لو : نحوتضعٌؾ حرؾ العلة، ثم نزٌد ٌاء التصؽٌر، 

ًُّ – كىُّ – ُمَوّي، كى  زٌادة همزة بدالً من األلؾ " ما " وٌالحظ فً تضعٌؾ . ُكٌ

. لٌسهل النطق

تصؽٌر العلم المركب تركٌباً إضافٌاً أو مزجٌاً ، صؽرنا الجزء األول وتركنا و (9

– عبٌد الرحمن، علم الدٌن -عبٌد هللا، عبد الرحمن-عبد هللا: نحوالثانً، 

.  معٌد ٌكرب - بعٌلبك، معد ٌكرب - بعلبك :، نحوعلٌمالدٌن

أما المركب تركٌباً إسنادٌاً كجاد الحق ، وتؤبط شراً ، وشاب قرناها ، وسر من  - 

. رأى فال ٌصؽر

 ٌسمى بتصؽٌر الترخٌم، وهو تصؽٌر االسم وهناك نوع من التصؽٌر (10

الصالح للتصؽٌر األصلً بعد تجرٌده من أحرؾ الزٌادة، والمقصود باألحرؾ 

الزابدة هً األحرؾ التً تكون زابدة فً ذلك االسم ولكنها تبقى فً تصؽٌر ؼٌر 

على وزن فعٌل باعتبار أنه ثالثً ، عطٌؾ–  عطؾ -معطؾ: ، نحوالترخٌم

معٌطؾ على وزن : ٌكونتصؽٌر ؼٌر الترخٌم " معطؾ"ُصِؽر وإذا . األصول

– طلق – منطلق  و.فعٌل– حمٌد – حمد – حامد :  ونحوه.فَُعٌِعل ألنه رباعً

 .وتصؽٌره فً ؼٌر الترخٌم، قرٌطٌس على وزن فعٌعٌل.فعٌل– طلٌق 

فإن كان المصؽر تصؽٌر الترخٌم مإنثاً ثالثً األصول لحقته التاء عند - 

. سوٌدة– كرٌمة، سوداء – كرٌمة وسعٌدة، – سعاد : ، نحوالتصؽٌر

ناشز : ، نحوإن كان المصؽر من األوصاؾ الخاصة بالمإنث فال تلحقه التاءو- 

. طلٌق– نشٌز، طالق – 

: ، نحوعلى لفظٌهماٌكون وتصؽٌر جمع المذكر السالم أو جمع المإنث السالم 

 - معٌلمات، مسلمات-معلمات و. محٌسنون-محسنون، و محٌمدون-محمدون

.  فوٌطمات-مسٌلمات، فاطمات

لتصغٌر معٌن على اجدول  
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 السبب وزنه مصغره االسم

 ".فُعٌل" اسم ثالثً مصؽر على القاعدة  فعٌل سقٌؾ سقؾ

ثالثً مإنث بدون عالمة تؤنٌث لحقته التاء بعد  فعٌل دوٌرة دار

 .التصؽٌر

 .ثالثً مختوم بتاء التؤنٌث عومل معاملة الثالثً  فعٌل شجٌرة شجرة

ثالثً معتل الوسط باأللؾ ردت إلى أصلها  فعٌل بوٌب باب

 .الواو

 .ثالثً معتل الوسط باأللؾ ردت إلى أصلها الٌاء فعٌل نوٌب ناب

ثالثً معتل الوسط بحرؾ علة أصلً وٌبقى كما  فعٌل بٌٌت بٌت

 .هو عند التصؽٌر

" الواو" ثالثً معتل الوسط بحرؾ أصلً وهو  فعٌل ثوٌب ثوب

 .وٌبقى عند التصؽٌر

ثالثً معتل بحرؾ علة مجهول األصل ٌقلب  فعٌل عوٌج عاج

 .واو عند التصؽٌر 

ثالثً األصول ومختوم بؤلؾ تؤنٌث مكسورة  فعٌل حبٌلى حبلى

 .عومل معاملة الثالثً

ثالثً األصول ومختوم بؤلؾ تؤنٌث ممدودة  فعٌل حمٌراء حمراء

 .عومل معاملة الثالثً

ثالثً األصول ومختوم بؤلؾ ونون زابدتٌن  فعٌل سلٌطان سلطان

 .وعومل معاملة الثالثً

جمع تكسٌر على وزن أفعال عومل معاملة  فعٌل أصٌحاب أصحاب

 .الثالثً وٌصؽر على لفظه
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 ".فعٌعل" اسم رباعً مصؽر على القاعدة  فعٌل ملٌعب ملعب

ٌّب كتاب قلبت ٌاًء ثم " ألؾ " رباعً ثالثه حرؾ مد  فعٌعل كت

 .أدؼمت بٌاء التصؽٌر

ٌّؾ رؼٌؾ أصلٌة أدؼمت " ٌاء " رباعً ثالثه حرؾ مد  فعٌعل رؼ

 .بٌاء التصؽٌر

ٌّل جهول قلبت ٌاًء ثم " واو " رباعً ثالثه حرؾ مد  فعٌعل جه

 .أدؼمت بٌاء التصؽٌر

 .رباعً ثانٌه ألؾ زابدة قلبت واواً  فعٌعل كوٌتب كاتب

  

 السبب وزنه مصغره االسم

ًّ  ابن ثالثً حذؾ أحد أصوله وُبدأ بهمزة وصل ،  فعٌل بن

وحذفت الهمزة ورد إلٌه األصل وعومل معاملة 

 .الثالثً

فعل أمر سمً به علماً رد المحذوؾ وهو الواو  فعٌل قوٌل قل

قول – قل . فً وسطه وعومل معاملة الثالثً 

 .قوٌل– 

جمع كثرة صؽر مفرده كالرباعً ثم جمع جمع  فعٌعل توٌجرون تجار

 .مذكر سالماً 

جمع قلة صؽر على لفظه وعومل معاملة  فعٌعل أرٌجل أرجل

 .الرباعً

جمع قلة صؽر على لفظه وعومل معاملة  فعٌعل أطٌعمة أطعمة

 .الرباعً

جمع قلة صؽر على لفظه وعومل معاملة  فعٌعل أؼٌلمة ِؼلمة
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 .الرباعً

ٌّة عصا ثالثً معتل اآلخر باأللؾ قلب حرؾ العلة ٌاء  فعٌل عص

ثم أدؼم بٌاء التصؽٌر مع زٌادة تاء التؤنٌث ألنه 

 .مإنث كالثالثً

ٌِّم سلٌم رباعً ثالثه حرؾ علة أصلً وهو الٌاء أدؼم  فعٌعل سل

 .مع ٌاء التصؽٌر وعومل معاملة الرباعً 

 ًّ ًّ  عل ثالثً آخره ٌاء مشددة مسبوقة بحرفٌن تخفؾ  فعٌل عل

 .الٌاء ثم تدؼم بٌاء التصؽٌر وٌعامل كالثالثً

 ًّ ًّ  كرس رباعً آخره ٌاء مشددة مسبوقة بؤكثر من  فعٌعل كرس

حرفٌن تخفؾ الٌاء ثم تدؼم بٌاء التصؽٌر 

 .وٌعامل كالرباعً

حرؾ ثنابً ُسمً به علم نضعؾ حرؾ العلة  فعٌل لوّ  لو

 .ثم ٌعامل كالثالثً

حرؾ ثنابً ُسمً به علم نضعؾ حرؾ العلة  فعٌل كًٌ كً

 . ثم ٌعامل كالثالثً

  

 السبب وزنه مصغره  االسم

حرؾ ثنابً سمً به علم نضعؾ حرؾ العلة  فعٌل لإي ال

وٌكون ذلك بزٌادة همزة فً آخره لٌسهل النطق 

 .ثم ٌعامل كالثالثً

علم مركب تركٌباً إضافٌاً ٌصؽر الجزء األول  فعٌل عبٌد هللا عبد هللا

 .كالثالثً وٌترك الثانً

علم مركب تركٌباً مزجٌاً ٌصؽر الجزء األول  فعٌل بعٌلبك بعلبك
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 .كالثالثً وٌترك الثانً

 .تصؽٌر الترخٌم ٌحذؾ الزابد وٌعامل كالثالثً فعٌل عطٌؾ معطؾ

 .تصؽٌر الترخٌم ٌحذؾ الزابد وٌعامل كالثالثً فعٌل طلٌق منطلق

 .تصؽٌر الترخٌم ٌحذؾ الزابد وٌعامل كالثالثً فعٌعل قرٌطس قرطاس

دة سعاد ٌْ مإنث ثالثً األصول تصؽٌر الترخٌم ٌعامل  فعٌل ُسَع

 .كالثالثً وتلحقه تاء التؤنٌث 

وصؾ خاص بالمإنث تصؽٌر الترخٌم حذفت  فعٌل حٌٌض حابض

ألفه وٌعامل معاملة الثالثً وال تلحقه تاء 

 .التؤنٌث

جمع مذكر سالم ٌصؽر على لفظه ٌعامل  فعٌعل مسٌلمون مسلمون

 .معاملة الرباعً إللحاق عالمة الجمع به

جمع مذكر سالم ٌصؽر على لفظه ٌعامل  فعٌعل مسٌلمات مسلمات

 .معاملة الرباعً إللحاق عالمة جمع المإنث به

 

  

 

 

 

 (13)المحاضرة 

 

 النسب
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 هو منُهم:نسُبه فً بنً فالن، والَقَراَبةُ :النََّسبُ و. أَْنَسابٌ :هجمع، َنَسٌباسم
(45)

. 

ْرؾ   و دة يإِلحاُق : النََّسُب عند علماء الصَّ آخر االسم المراد نسُبه لتدل باء مشدَّ

 . منهاعلى نسبة مالحقته إلى المجرد

النسب واإلضافة،وأطلق  :   اسُتعِمل للتعبٌر عن معنى  النسب مصطلحان هما

اعلم أنك إذا أضفت رجال : " باب اإلضافة، وضحه قوله: سٌبوٌه على باب النسب

"إلى رجل فجعلته من آل ذلك الرجل ألحقت ٌاءي اإلضافة
(46)

وتبعه فً ذلك . 

فعل المبّرد
(47)

ٌّون : " ، وقال ابن ٌعٌ  اعلم أن النسبة التً ٌقصدها النحو

ٌّـها سٌبوٌه اإلضافة، هو ما ٌنسب إلى قبٌلة، أو بلد، أو صنعة، أو ؼٌر : وٌسم

وذلك أن ٌزاد فً آخر االسم المنسوب إلٌه ٌاء مشّددة، وٌكسر ما قبل ... ذلك 

"الٌاء فٌما قلت حروفه، أو كُثرت
(48)

"باب النسب"وأطلق علٌها الرضً . 
(49)

 ،

 . وهو المصطلح األكثر شٌوعا عند القدامى والمحدثٌن

ٌاء مشددة للداللة على نسبة شًٍء  (تلمسان)، مثل ق بآخر اسم مااأَلحوالنسب هو

ًٌّي )إلٌه فقد صٌرته اسماً منسوباً  ، وإضافتك الٌاَء المشددة إِلٌه مع كسر (تلمسان

 .وٌنتقل اإلِعراب من حرفه األخٌر إلى الٌاء المشددة. آخره هو النسبة

االستقصاَء دل على أَن كثٌراً من األَسماء ٌعترٌها بعض تؽٌٌر حٌن النسب نظراً و

: ألَحوال خاصة بها وإِلٌك هذه التؽٌٌرات

 : النسب إلى المختوم بتاء التأنٌث

مختوم بتاء التؤنٌث الحقٌقٌؤو المجازي ٌجب حذؾ هذه التاء، الاالسم المنسوب إلٌه 

 .  شٌعً-شٌعةوفً  فاطمً، -فاطمةوفً .فنقول فً النسب إلى مكةَمّكىٌ 

 :النسب إلى المقصور
                                                           

. (ف س ب): مادة: ابف منظكر: لساف العرب (45)
، تح عبد السالـ ىاركف، دار الجيؿ، بيركت، الطبعة األكلى ( ىػ180تػ )سيبكيو، أبك بشر عثماف بف قنبر : الكتاب(46)

 .3/335: ـ1991ىػ، 1411
 .3/133:  ، تح عبد الخالؽ عضيمة، عالـ الكتب، بيركت(ىػ285تػ )أبك العباس المبرد :  المقتضب(47)
 . 5/141:، عالـ الكتب، بيركت(ىػ643تػ )ابف يعيش، : شرح المفصؿ(48)
، تح محمد نكر الحسف كمحمد الزقراؼ، محمد محي (ىػ686تػ )رضي الديف األسترابادم، : شرح شافية ابف الحاجب(49)

 .2/4:ـ1982ىػ، 1402عبد الحميد، دار الكتب العممية، بيركت، 
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 فتِوّي وعصويّ : قلبت واواً فنقول، هدى وفتى وعصا: ، نحوإن كانت أَلفه ثالثة

 .وهدويٌ 

وأرجع النحاة رأٌهم فً النسب إلى األسماء المنتهٌة بصوت األلؾ، وكانت رابعة 

 :إلى اعتبارٌن هما

داللة األلؾ فٌها، وهل هً للتؤنٌث، أو أنها منقلبة، أو لإلحاق،أو أصٌلة،  (1

فعاملوا كّل حالة معاملة مؽاٌرة عن األخرى
(50)

. 

إذا كانت األلؾ أصلٌة، فإَن ": الحرؾ الثانً متحّركا أو ساكنا، ٌقول المبرد( 2

الوجه فٌه، والحّد إثبات األلؾ، وقلبها واوا؛ للتحرك الذي ٌلزمها ، وذلك قولك 

أرطوّي، فإن : معزوّي، وإلى أرطى: ملهوّي، وإلى معزى: فً النسب إلى ملهى

أجودها، وأحقها باالختٌار، وأكثرها، : كانت األلؾ للتؤنٌث، ففٌها ثالثة أقاوٌل

: وأصّحها، وأشكلها لمنهاج القٌاس، حذؾ األلؾ، فتقول فً النسب إلى ُحبلى

، وإلى دنٌا ًّ ، وٌجوز أن تلحق واوا زابدة : ُحبل ًّ : وذلك قولك... ُدنٌ

أن تقلب األلؾ واوا؛ ألَن  األلؾ رابعة، فقد : دفالوّي، والقول الثالث،ودنٌاوي

وهذا أردأ ... ُحبلوّي  ودفلوّي : صار فً الوزن بمنزلة ما األلؾ من أصله فتقول

((األقاوٌل
( 51)

  .

 : هٌجوز فًو

 . َطْهَطِوى، و حْبلَِوى:، فٌصبح النسبأن تقلب تلك األلؾ واوا( 1

 . َطْهِطىوُحْبلٍّى :  فٌصبح النسبكما ٌجوز أن تحذؾ األلؾ( 2

 . ، وطهطاوي ُحْبالِوىّ : ، فٌصبحألؾ قبل الواوزٌادة ٌجوز ( 3

 : النسب إلى المنقوص

هذا باب اإلضافة إلى كّل شًء من بنات الٌاء والواو التً ":  فً ذلكٌقول سٌبوٌه

الٌاءات والواوات الماتهّن إذا كان على ثالثة أحرؾ، وكان منقوصا للفتحة قبل 

                                                           

 . 3/147: المبرد:  المقتضب(50)
 .2/673: 1995، 2أبك الفتح عثماف بف جني، تح حسف ىنداكم، دار القمـ، دمشؽ، ط: سر صناعة اإلعراب(51)
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حصوّي ، وفً رجل اسمه : هدوّي، وفً رجل اسمه حصى: الالم، تقول فً هدى

"رحويّ : رحى
(52)

. 

معاملة المقصور إذا كانت ٌاء المنقوص ثالثة المنقوص حسب القاعدة ٌعامل و

 . الشجى الشََّجِوىُّ : ، نحوقلبت واوا فً النسب وفتح ماقبلها

 أو ،جاز حذفها، ٌكون ثانٌه ساكناال بد فً هذه الحالة أن وإذا كانت ٌاإه رابعة و

ًُّ والهاِديُّ :القاضً والهادي إلى فً النسب: ، نحوقلبها واوا ٌجوز  كما ، الَقاِض

ٌُّوالَهاَدِوي  . القاَضِو

أجمع العلماء على حذؾ األلؾ، أما عندما تكون ٌاء المنقوص خامسة أو سادسة  

إذا كانت ... فلَم وجب حذؾ األلؾ : فإن قٌل: " حسب مل اكده األنبارّي فً قوله

ًّ : خمسة أحرؾ، نحو قولهم فً النسب إلى مرتجى إّنما وجب : ؟ قٌل...مرتج

لطول الكلمة، وإذا جاز الحذؾ فٌما كان على أربعة أحرؾ ... االسم ... حذؾ 

"لزم فٌما جاوز ذلك
(53)

 . يوالُمْعَتدِ ّي الُمْرَتِضى: الُمْرَتِضىوالُمْعَتِدى: ونحو ذلك.

 : النسب إلى الممدود

 قلبت واوا فً النسبحمراء، ولمٌاء، : ، نحوإذا كانت همزة الممدود للتؤنٌث( 1

اِوىَّ فٌصبح  ٌَ َضاِوّى ولَْم ٌْ  .َب

، ظلت فً النسب على ضٌاء وإنشاء:، نحوإذا كانت همزة الممدود أصلٌة( 2

 . ِضٌاِبىُّ وإِْنَشاِبىُّ حالها، فٌكون النسب فٌهما

 كساء منقلبة: ، نحوإذا كانت همزة الممدود منقلبة عن أصل( 3

 ،كساِبىُّ وبَنابُّى، فٌكون فٌهما النسب وبناء منقلبة عن ٌاء، جاز بناإها، عن واو

 .  كساِوّى وِبَناِوىّ : فنقول،وجاز قلبها واوا

 : النسب إلى مافٌه ٌاء مشددة

إذا كانت الٌاء المشددة متطرفة بعد حرؾ واحد وجب عندالنسب قلب الٌاء ( 1

نسب إلى ال وقلبها واوا إذا كان أصلها الواو وإال بقٌا، ؾ،واوا، وفتح الٌاء األولى

وِ : ّي ٌكوننسب إلى حَ  ال، أمايّ  وَؼَووِ يّ َطَووِ : ّي ٌكونأو َؼىي طىّ  ٌَ  وذلك ّي،َح
                                                           

 .342 /3: سيبكيو: الكتاب(52)
محمد حسيف شمس الديف، دار الكتب العممية بيركت، : عبد الرحمف محمد بف عبداهلل األنبارم، تح:  أسرار العربية(53)
 .189.: 1997، 1ط
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ٌّة، فقال: "ٌقول سٌبوٌه. ألنالٌاء األولى أصلٌة حٌوّي، : وسؤلته عن اإلضافة إلى ح

وحّركت الٌاء ألَنه ال تكون واو ثانٌة وقبلها ٌاء ... كراهٌة أن تجتمع الٌاءات 

"ساكنة
(54)

. 

: علوّي، وعديّ :  علً:، نحونسب إلى االسم المنتهً بٌاء مشّددة بعد حرفٌنال (2

عدوّي، بحذؾ الٌاء المزٌدة، ثم قلب الٌاء الثانٌة ألفا، ثم قلب األلؾ واوا، كما 

 باب ": العلماء، ٌقول سٌبوٌهبإجماع حدث فً النسب إلى االسم المقصور، وهذا 

  ،َفعٌل أو فُعٌل من بنات الٌاء والواو التً الٌاءات والواوات الماتهنّ : اإلضافة إلى

ًّ : وذلك قولك فً عديّ  وذلك أنهم كرهوا أن تتوالى ... َؼَنوّي : َعَدوّي، وفً ؼن

سلٌم  وثقٌؾ، حٌث : فً االسم أربع ٌاءات، فحذفوا الٌاء الزابدة التً حذفوها فً

 فؤبدلوا الواو من الٌاء التً تكون منقوصة؛ ألنك إذا حذفت ،استثقلوا هذه الٌاءات

" الزابدة فإنما تبقً التً تصٌر ألفا
(55)

ًّ ٌّن وَبنِ ونحوها .  ًّ وقُص : النسبفٌكون عل

 . علَوّي وقُصويّ يٌّي وَبَنوِ 

إذا كانت الٌاء المشددة متطرفة بعد ثالثة أحرؾ أو أكثروجب حذفها ( 3

 وهنا ٌتحد لفظ يٌّي  وشافعيٌّي كرس: يٌّي  وشاِفعِ يٌ  كرسِ :، نحوٌاء النسبتعوٌضها بو

 . المنسوب إلٌهوٌكون التفرٌق بالقرابن

ٌِّر، تحذؾ ٌاُإه الثانٌة :، نحوما توسطه ٌاء مشددة مكسورة( 4 ٌِّل وُحَم ٌِّب وُؼَز  ط

ريّ  ٌْ ًّ وُحَم ل ٌْ ًّ وُؼَز ِب ٌْ . عند النسب فنقول ط

لة أو َفعٌلة أو َفعولة)ما كان على وزن  (5 ٌْ نة وربٌعة ، نحو  فً األعالم(فَُع ٌْ  ُجَه

، :  فنقول،تحذؾ ٌاُإهن عند النسب وٌفتح ما قبلها، وشنوَءة ًّ ًّ وَشنب ًّ َوَرَبع ُجَهن

فاً مثل  لة)بشرط أال ٌكون االسم مضعَّ ٌْ فإن هذٌن  (طوٌلة)وال واوي العٌن مثل  (قُلَ

. لقاعدة العامةخضعان لي

اسم )إِِبل، وُدبل : ، نحو تفتح عٌنه تخفٌفاً عند النسب:الثالثً المكسور العٌن

ًّ : فنقول، ، وَنِمر، وِملك(علم ، وَنَمِرّي، وَملَك ًَ ، وُدَإل ًّ . إَِبل

                                                           

 .3/345: سيبكيو:  الكتاب(54)
 .344/ 3: نفسو(55)
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 أَب وابن وأَخ وأُخت وأَمة ودم وشفة وؼٍد ولؽٍة :نحو: الثالثً المحذوف الالم

أَبوّي وَبَنوّي وأَخوّي، وأُموّي ودموي  :  فنقول،ومبٍة وٌٍد، ترد المه عند النسب

. وعَموي وؼَدوي ولَُؽوي، ومبوي وٌدوي (أَو شفوي)وشفهً 

 ه ٌنسب إلٌه على لفظ،عدة وزنة: ، نحوالصحٌح الالم:الثالثً المحذوف الفاء

، والمعتل الالم منه مثل شٌة : فنقول ًّ ٌرد . (من ودى)ودٌة  (من وشى)ِعدّي وِزن

. ِوَشِوّي، ِوَدِويّ : إلٌه المحذوؾ فنقول فً النسب إِلٌهما

 إلى المفرد فالنسب إلى الٌدٌن نرداي النسب إلى المثنى والجمع :المثنى والجمع

ٌدوي وُخلُقً وَفَرضً وأَدبً : واألَخالق والفرابض واآلداب والمْنَخرٌن

. وِمنخري

فإن لم ٌكن للجمع واحد من لفظه مثل أَبابٌل، ومحاسن، أَو كان من أَسماء الجموع 

مثل قوم ومعشر، أَو من أَسماِء الجنس الجمعً مثل عرب وترك وورق، أَبقٌتها 

ًّ : على حالها فً النسب فقلت ًّ وترك ًّ ومعشرّي وعرب ًّ وقوم ًّ ومحاسن . أَبابٌل

بنٌن، واثنٌن، وثالثٌّن، : ، نحومعاملتهٌعامالن :بالمثنى والجمع السالمالملحق و

. وَثالثً (أَو ثنوي)بنوّي وإثنً : فالنسبة إِلٌها

 فإن كانت منقولة عن جمع تكسٌر :األعالم المنقولة عن المثنى أو الجمع

وما جرى . أَوزاعً وأَنماري: أوزاع وأَنمار نسبت إلٌها على لفظها فقلتنحو

. أَنصاري: مجرى العلم عومل معاملته فنقول ناسباً إلى األَنصار

ن والحرمٌن أو جمع سالم مثل  ٌْ  (عابدون)فإن كانت منقولة عن مثنى مثل الحسن

رددته إلى مفرده إن كان ٌعرب إعراب المثنى أو الجمع  (عرفات)و (أَذرعات)و

، عابدّي، أَذرعً وعَرفً: فقلت ًّ ، حرم ًّ . حسن

زٌدوٍن وحمدوٍن، وزٌداٍن وحمداٍن وعابدٌٍن نسبت نحو وإن أعربت بالحركات 

. زٌدونً وحمدونً وزٌدانً وحمدانً وعابدٌنً: على لفظها فقلت

ا) ٌنسب إلى صدره سواٌء أَكان تركٌبه تركٌباً إسنادٌاً مثل :المركب  (تؤَبط شّرً

 بعلبك ومعد ٌكرب، أَو كان تركٌباً نحو، أَم كان تركٌباً مزجٌاً (جاد الحق)و

تنسب فً ، تٌم الالت وامرئ القٌس ورأس بعلبك وُمالعب األَسنة: نحوإضافٌاً 
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، وامربً، : ،نحوإلى الصدركلها  ًّ ، ومعدوّي، وتٌم ًّ ، وجادّي، وبعل ًّ تؤَبط

 ًّ . ورأسً، ومالعب

ر المركب اإلضافً بؤَب أَو أُم أَو ابن مثل أَبً بكر وأُم الخٌر، وابن  فإن ُصدِّ

. بكري، وخٌري، وعباسً: عباس، نسبت إلى العجز فقلت

وكذلك إذا أَوقعِت النسبُة إلى الصدر فً التباس كؤَن تنسب إلى عبد المطلب وعبد 

مطلبً : مناؾ وعبد الدار وعبد الواحد، ومجدل عنجر، ومجدل شمس، فتقول

. ومنافً وداري وواحدي وعنجري وشمسً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14)المحاضرة 

 

 الممدود والمقصور والمنقوص

أ ـ المقصور  

 .َمقصوراسممفعول من َقَصرَ ال

ٌَضُ :َنِسٌٌج َمْقُصورٌ نقول  ًٌّي أَْب  .َنِسٌٌج قُْطِن
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ٌة َمْقُصوَرةٌ  ٌَّ ُتَها َمْخُتوَمًة ِبؤَلٍِؾ َمْقُصوَرةٍ :َقِصٌَدةٌ ِشْعِر ٌَ ِاْمَرأَةٌ و.َكاَنْت َقاِف

َرةٌ :َمْقُصوَرةٌ  َمُصوَنٌة ُمَخدَّ
(56)

امِ : "ٌقول تعالى،  ٌَ "  ُحوٌر َمْقُصوَراٌت ِفً الِخ

 . 72: الرحمن

ما حدث فٌه َقْصر، وهو  (العروض): المقصور من العروض أو الضَّرب

بب الخفٌؾ وتسكٌن ما قبله  .حذؾ ساكن السَّ

كل اسم ُمعَرب آخره ألؾ الزمة، مفتوح ما قبلها، ، الصرؾ فًاالسم المقصور

ٌعرب . ِذكرى: كبرى، أو مزٌدة لإللحاق: ُهدى، أو مزٌدة للتؤنٌثـ،نحو: نحو

.  رفعا ونصبا وجرا؛ لتعذر نطق الحركة: بحركات مقدرة

:  تثنٌة المقصور وجمعه

 -عصا: ، نحو(واو أو ٌاء)عند التثنٌة، إذا كانت ألفه ثالثة ترد إلى أصلها

ٌَان-هدى، وَعَصَوان .   ُهَد

 -مصطفى:  كانت ألؾ المقصور رابعة فصاعداً قلبت ٌاء، نحو  وإذا

ان- ملتَقى،مصطفٌان ٌَ .   مْلَتَق

تحذؾ ألفه عند جمعه، وتسكن واو وٌاء الجمع : عند جمعه جمع مذكر سالم

ن-  مصطَفْون-مصطفى: نحومع بقاء ما قبلهما مفتوحا،  ٌْ  -أعلى، ومصَطَف

ن-أعلَْون ٌْ ن- مرتَضْون-مرتضى، و أعلَ ٌْ .   مرتَض

.   ملتقٌات-ملتقى،  مستشفٌات-مستشفى: تبقى ألفه، نحو: عند جمعه جمع مإنث

ب ـ المنقوص  

الُخْسران فً الحظِّ ، والنقصاُن ٌكون مصدراً وٌكون قدر الشًء الذاهب : النَّْقصُ 

ْنقُُص َنْقصاً وُنْقصاناً وَنِقٌصةً .  من المنقوص ٌَ وأَْنَقَصه لؽة؛ ، َنَقَص الشًُء 

َنَقصَ :  واْنَتَقَص الشًءُ .أَخذ منه قلٌالً قلٌالً : واْنَتَقَصه وَتَنقََّصه 
(57)

. 

- المحامً: اسم آخره ٌاء الزمة مكسور ما قبلها، نحووفً علم الصرؾ هو 

.  الساعً

ٌعرب بحركات مقدرة رفعا وجرا فقط، وتظهر حركة اإلعراب فً حالة النصب 
                                                           

 .(ؽ ص ر)مادة: ابف منظكر: ينظر لساف العرب(56)

 

 
. (ف ؽ ص)مادة : ابف منظكر:  ينظر لساف العرب(57)
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فقط، وإذا نّون حذفت ٌاإه فً حالتً الرفع والجر فقط وٌعوض عنها بتنوٌن 

قاٍض هذا : بالكسر ٌسمى تنوٌَن الِعَوض، وبقٌت ٌاإه فً حالة النصب، فنقول

فً هذا المثال خبر مرفوع بضمة مقدرة على الٌاء المحذوفة،  (قاٍض )كلمةعادٌل،ؾ

 وعالمة جره الباءفً هذا المثال اسم مجرور ب (قاٍض )كلمةؾ، مررت بقاٍض عادلٍ 

الكسرة المقدرة على الٌاء المحذوفة، أما تنوٌن الكسر الموجود ما هو إال تعوٌض 

 . قاضٌا عادالعن الٌاء المحذوفة، رأٌت 

:  تثنٌة المنقوص وجمعه

، أما إذا كانت القاضٌان- لقاضًا: تبقى ٌاإه كما هً، نحو: عند تثنٌة المنقوص

 . قاضٌان–قاضً : ٌاإه محذوفة ترد إلٌه ٌاإه، نحو

تحذؾ ٌاإه وٌضم ما قبل الواو، وٌظل مكسورا قبل : عند جمعه جمع مذكر سالم

 . القاضٌن– القاضون –القاضً : الٌاء، نحو

ج ـ الممدود  

ا، بمعنى : اْلَمْطُل، وهو اإلطالة والزٌادة، تقول:المدُّ فً اللؽة مدَّ الحرؾ مّدً

لَه َطوَّ
(58)

ُكمْ : "، ومنه قوله تعالى ُكْم َربُّ ٌُِمدَّ  . أي ٌزدكم،124: آل عمران".  أَْن 

ًَ األَلُِؾ : ُحُروُؾ اْلَمدِّ و اُء  (و  )َوالَواُو  (ا  )ِه ٌَ  (.ي )َوال

اء؛ ألن أصلها : اسم آخره همزة قبلها ألؾ زابدة، قد تكون الهمزة أصلٌة، نحو َقرَّ

وقد تكون منقلبة  (عفر)عفراء؛ ألن أصلها : وقد تكون زابدة للتؤنٌث، نحو (قرأ)

،وٌعرب (َبنً- َعَدوَ )َعّداء، َبّناء،؛ ألن أصلهما: واو أو ٌاء، نحو: عن أصل

.  رفعا ونصبا وجرا: الممدود بحركات ظاهرة

:  تثنٌة الممدود وجمعه

عند تثنٌة الممدود وجمعه، ننظر على نوع همزته، فإما أن تكون أصلٌة أو منقلبة 

.  عن أصل أو زابدة للتؤنٌث

اء: فإذا كانت الهمزة أصلٌة بقٌت على حالها، نحو-  اءان-َقرَّ اءٌن- َقرَّ  - َقرَّ

 .قراءون

 -بنَّاء: وإذا كانت منقلبة عن أصل جاز أن تبقى على حالها أو تقلب واًوا، نحو- 

                                                           

 .(ـ د د)مادة :  نفسو(58)
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.   بناءون- بنَّاوان-بنَّاءان

 .حسناوات- حسناوان-حسناء: وإذا كانت زابدة للتؤنٌث قلبت واًوا-
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ٌّة ابن مالك( 3  ابن هشام، تحقٌق محًٌ الدٌن عبـد :أوضح المسالك الى ألف

 .المكتبة العصرٌة،الحمٌد

 بٌروت، مكتبة المعارؾ، اوةب فخر الدٌن ق:تصرٌؾ االسماء واالفعال (4

 .م1988/هـ1408 ،(2)الطبعة 



76 
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