ال ُ
نَـظْـمُُ ُلَمُيُـةُُا ُلَُفْـ َُعـ ُ

للعالمةُجمالُالدينُابـنُمـالك ُ
كتبها وضبطها وراجعها

أبـوُمـالـكُالـعـوضـي ُ
عفا اهلل عنه
مـقـدمـة ُ

اَ ْلَـ ْم ـ ُد لـلـه الَ أَبْـغ ـي به بَـ َدالَ
ثـُم الصـلَةُ َعـلَى َخـْيـر الْ َوَرى َو َعـلَى
َمـ ْن
َوبَـ ْع ُد فَالْفـ ْعـ ُل
صـُّرفَـهُ
ُْيـكـ ْم تَ َ
َوقَـ ْد
ُُميـطًا بالْ ُمـهـم
اك نَـظْـ ًما
فَـ َهـ َ

ضـ َوانه
مـ ْن
يـُبَـلـ ُغ
حَْـ ًدا
األ ََمـلَ
رْ
صـ ْحـبـه
آلـه
َسـ َاداتـنَـا
ضـلَ
الْ ُفـ َ
َو َ
السـبُـلَ
اب َو ُّ
يَـ ُحـ ْز مـ َن اللُّغَـة األَبْـ َو َ
يل َم ْن يَ ْستَ ْحـضـ ُر ْ
اْلُ َملَ
َْيـوي التـ َفـاص َ

بابُأبنيةُالفعلُالمجردُوتصاريفه ُ
ْسـ َور َعـْيـ ٍن أ َْو َعـلَى (فَـعُـلَ)
بـ(فَـ ْعـلَ َل) الْف ْع ُل ذُو الت ْجـريد أ َْو (فَـ َعـلَ)
يَأِْت َوَمك ُ
ضارع َوافْـ
ـتَ ْح َم ْوضـ َع الْ َك ْسر ِف الْ َمْبـِن م ْن فَعلَ
َوالضم م ْن (فَـعُ َل) الْزْم ِف الْ ُم َ
(وهلَ)
ت) َو(ح ْر
(وغ ْر َ
ت) (يَئ ْس َ
(انْع ْم) (بَئ ْس َ
َو ْج َهان فيه من ْ
ت) ْ
(احس ْ
س) َ
ب) َم ْع َ
(اولَ ْه) (يَب ْ
ت ُحلَ)
(و ِْل)
(ور ْ
(وف ْق َ
(وم ْق َ
(ور ْع َ
ت) َم ْع َ
ت) َ
(ورْم) َ
َ
ث) َو َ
يما م ْن َ
َوأَفْرد الْ َك ْسَر ف َ
يَـلـي
ضـارٍع
ل َعـْيـ ٍن
َكـ ْسـًرا
احوَها َوأَد ْم
فَـ َعـلَ
ُم َ
(وث ْق َ
ي) الْ ُم ُّخ ْ
ت) َم ْع َ
َ
(ور َ
ـ(حـن طَـلَ)
ذَا الْ َواو فَاءً أَو الْيَـا َعْيـنًـا ْاو َكـ(أَتَى)
َك َذا الْ ُم َ
اع ُ
ضـ َ
ف الَزًما َك َ
ضـ ٍّم
َكـ ْسـ ٍر َكـ َمـا الَزٌم َذا
َذا
َويَـْنـ ُد ُر
َعـْيـ َن
ضـم
احتَـ َمـلَ
َ
َو ُ
ْ
ُمـ َع ـداهُ
(عـله َعلَـلَ)
(شـد)
َو ْج َه ْْي
(حـبـهُ) َوع َذا
فَ ُذو التـ َعـدي ب َك ْسـ ٍر
(هـر) َو َ
َ
َ
َ
َو(بَت)
ت)
(هبـ ْ
َ
َو(أَل)

اض ُم َمن َمـ َع الْـ
قَطْ ًعا َو َ
(َن) َو ْ
(هـم) به
َو(ذَر ْ
ت) َو(أَج) ( َكـر) َ
(و َش ْد
صـ ْر ًخا َ
لَ ْمـ ًعا َو َ
(شـك) (أَب) َ

(جـل) مثْ ُل
ـلُُزوم ِف ْ
(ام ُرْر به) َو َ
َي
(عـم) َ
َو َ
(مـل) أ ْ
(سـح) َ
(زم) َو َ
أي
َي َع َدا َ
(شق) َ
(خش) ( َغل) ْ
َد) أ ْ

َجـلَ
ذَ َمـلَ
َد َخـلَ

ش
(ر ْ
َو(قَش) قَـ ْوٌمَ ،علَْيـه اللْي ُل َ
(جـن) َو َ
صا ُن َونَـْبـ
(خب) ْ
َي َر َ
اث( ،طَل) َد ٌم َ
ال َ
أْ
(خ ْر
قَس ْ
(صد) (أَت) َو َ
تَ ،ك َذا َوع َو ْج َه ْي َ
صا
(جم) َ
(در ْ
ت) َو(طَر ْ
(تَـر ْ
ت) َو َ
(شب) ح َ
ت) َ
(حـر) نَـ َهـا
َو َ
(شطت) الد ُار (نَس) الش ْيءُ َ
َعْيـنًا لَـهُ الْ َو ُاو أ َْو الًَمـا ُيَـاءُ بـه
( )1
ل َمـا لـبَـذ َمـ َفـاخـ ٍر
س لَـهُ
َولَـْيـ َ
ف َحـ ْل ٍق َغـْيـ ُر أَولـه
َوفَـْتـ ُح َما َحـ ْر ُ
الَْلـقي فَـْتـ ًحا اش ْع
ِف َغ ْْي َهـ َذا لـذي ( ْ )2
ف َوََلْ يُ ْش َه ْر ب َك ْسَرةٍ ْاو
اع ْ
إ ْن ََلْ يُ َ
ضَ
ث َخـلَ
ت َحْيـ ُ
ْي الْ ُم َ
َع ْ َ
ضـارع م ْن فَـ َعـ ْلـ َ
ْي بَـ ْعضـه َما
فَا ْكسـ ْر أَو ْ
اض ُمـ ْم إ َذا تَـ ْعيـ ُ

َصـلُهُ ثـَلَلَ
ش) الْ ُمـ ْز ُن (طَـش) َو(ثَـل) أ ْ
َ
ت) نَـاقَةٌ بَـلَ
(عس ْ
ٌ
ـت ( َكـم) َنْـ ٌل َو َ
(جد) َم ْن َعملَ
ت) َو(ثَـر ْ
(حد ْ
ت) َ
َر) الص ْل ُد َ
َي َبلَ
(شـذ) َ
ت) َو َ
(عن) (فَـح ْ
ٌن َ
(شـح) أ ْ
ت إ ْن ُجـعلَ:
ٌرَ ،والْ ُم َ
ضـارعُ مـ ْن فَـ َعـ ْل َ
وم َع ْ ٍ
ْم قَـ ْد بُذالَ:
ْي َوَه َذا ْ
َم ْ
ضـ ُمـ َ
الُـك ُ
َداعـي لُـ ُزوم انْكـ َسار الْ َعْيـن َْنـ ُو (قَلَ)
صـلَ
َعن الْكـ َسـائي ِف َذا النـ ْوع قَ ْد َحـ َ
َكـ ٍ
(سـأَالَ)
آت صـيـ َغ مـ ْن
باالتـ َفـاق
َ
(د َخـلَ)
َ
ت م ْن َ
صـرفْ َ
ض ٍّم َكـ(يَـْبغي) َوَما َ
م ْن َجـالـب الْ َفْتـح َكالْ َمْبِن مـ ْن َعتَـلَ:
ُشـ ْهـرةٍ
ْاو َد ٍاع قَـد
ل َفـ ْقد
ْاعـتَـَزالَ
َ

فصلُفيُاتصالُتاءُالضميرُأوُنونهُبالفعل ُ
وانْـ ُقـل ل َفـاء الثُّلَثي َشـكْل َعـ ْ ٍ
ْي ا َذا ْاعـ
ض َمـار ُمـتـصلَ
ت َوَكـا َن بـتَـا اإل ْ
ـتَـل ْ
َ ْ
َ
ْ
أ َْو نـُونه َوإ َذا فَـْتـ ًحا يَ ُكـو ُن فَـ َعـْن ـ
ك الْ َع ْْي ُمْنتَـقلَ
س ت ْل َ
ـهُ ْاعـتَـ ْ
ض ُمَـان َ
منُأبنيةُالفعلُالمزيدُفيه ُ

َكـ(أ َْعـلَـ َم) الْفـ ْعـ ُل يَأِْت بالزيَـ َادة َمـ ْع
و(افْـعـل) َذا أَلـ ٍ
الَـ ْشـو َرابـ َعـ ٍة
ف ِف ْ
َ َ
(اسبَطَر) (تَـ َوا
(ع ْذيَ َ
(تَ َد ْحَر َج ْ
ت) َ
ط) ْ
(احلَ ْوََل) ْ
(س ْلـ
(احبَـْنطَأَ) ْ
َو ْ
ص َل) ْ
(اح َونْ َ
(اسلَْنـ َقى) َ(َتَ ْس َك َن) َ
ت) (ا ْك َوأَل) (تَـَرْهـ
َ
(رْْهَ ْس ُ
(ه ْل َق ْم ُ
(زْهَزقْ ُ
ت) َ
ت) َ

مفاخرا)
(ِ )1ف بعض النسخ (ملا يدل على فخر) وِف بعضها (ملا يدل
ً
(ِ )2ف بعض النسخ (لَ َدى)

صلَ)
(استَـ َق َام) ْ
(وَل) ْ
(احَرْْنَ َم) (انْـ َف َ
(و َاَل) َو َ
َ
(اعتَـ َدالَ)
(اهـبَـيـ َخ)
َوَك ـ َذ َاك
َو َعـاريًا
ْ
ْ
صلَ
ََل) َم ْع (تَـ َوَل) َو َ
س) ات َ
س) َ
(خ ْلبَ ْ
(سْنبَ َ
ت) ُم ْرََتلَ
(ج ْوَربَ ْ
ـ َقى) (قَـ ْلنَ َس ْ
(ه ْرَولْ ُ
ت) َ
ت) َ
(اسلَ َهم) (قَطَْر َن) ْ
اْلَ َملَ
َ
ـش ْف ُ
ت) ْ
(اج َفأَظ) ْ

ص َم) ُثْ
(ج ْل َمطْ ُ
ت) ( َك ْلتَْب ُ
(تَـ ْرَم ْس ُ
ت) َو( َغ ْل َ
ت) َ
(زْمـ
(اعلَو َط) ْ
َو ْ
(سْنبَ َل) َ
(اعثَـ ْو َج َج ْ
ت) (بَـْيطَْر ُ
ت) َ

() 1

س) انْـتُخلَ
ت) َو ْ
(اهَرم َع ْ
س) ْ
َم ْ
(اعلَْن َك َ
(اولَم َ
ـلَ َق)
ب َخـلَلَ
ْ
اض ُمـ َمن (تَ َسـ ْل َقى) َو ْ
اجتَـن ْ

فصلُفيُالمضارع ُ
ُمـطْـلَـ ًقا
الربـَاعـي
ُوصـلَ
ضـ ٌّم إ َذا ب ُّ
ببَـ ْعـض (نَأِْت) الْ ُمـ َ
َ
ضـار َ
ع افْـتَـتـ ْح َولَـهُ
َولغَـْي ـ
بغَـْيـره
ـر الْيَـاء َك ْسًرا أَج ْز ِف اآلت مـ ْن فَـعـلَ
ُمتـصـلً
َوافْـتَـ ْحـهُ
( )2
صل فيـه أَو الْتـ
صـد َر
ـتا َزائـ ًدا َكـ(تَـَزكى) َوْهـ َو قَـ ْد نُقلَ
َْهْـ ُز الْ َو ْ
أ َْو َما تَ َ
( )
ُل َقا بَـ(أ َََب)
ِف الْيَا َوِف َغ ْْيَها إ ْن أ ْ
أ َْو َمـا لَـهُ الْ َو ُاو فَـاءٌ َْ 3نـ َو قَـ ْد َوجلَ
َذا الْبَـاب يَـ ْلَزُم إ ْن َماضـيـه قَ ْد ُحظـلَ:
ضـارع م ْن
َوَك ْسـ ُر َما قَـْبـ َل آخـر الْ ُمـ َ
ت
َوإ ْن
التـاء
لَـهُ فَ َمـا قَـْبـ َل االَخـر افْـتَـ َحـ ْن بـوالَ
أَوالً
زيَـ َادةُ
صـلَـ ْ
َحـ َ

إ ْن
ب َع ْ ٍ
ْي
ث
ثَال َ
َوَما

فصلُفيُفعلُماُلمُيسمُفاعله ُ
تُ ْسـنـد الْف ْعـ َل ل ْل َم ْفعُـول فَـأْت به
َم ْ
وم االَول َوا ْكـسـ ْرهُ
ض ُمـ َ
ـ ُمضـي َك ْسـًرا َوفَـْتـ ًحـا ِف
اج َعـ ْل قَـْبـ َل االَخـر ِف الْـ
ْاعتَـل َو ْ
اض ُمـ ْم
تَـاء الْ ُمطَـ َاو َعـة
ضـم َم ْعـهُ َوَمـ ْع
ْ
صـ ٍل ُ
ذي َْهْـز َو ْ
اختـ َْي
اج َعـ ْل لثَـالث َْنـ
(اختَـ َار) َو(انْـ َقـ َاد) َك ْ
ـو ْ
ل َفا َْنـو (بَـ َ
اع) ْ

م ْن (أَفْـ َعـ َل) األ َْم ُر
َوبـَ ْمـز
أَولُـهُ،
َوا ْْلَْمـَز قَـْبـ َل لُـ ُزوم
(م ْر)
َو َشذ ب ْ
الَ ْذف ُ

(أَفْعـ ْل)
صـل
الْ َو ْ
الضـم
(خ ْذ)
َو ُ

صـلَ:
إ َذا اتـ َ
سـ َواهُ تَـلَ
تـ ْل َوَهـا بـوالَ
ضلَ
الذي فَ َ

فصلُفيُفعلُالمر ُ
َو ْاعـ ُزهُ لسـ َوا
ُمْنـ َكـسـًرا
ضـمَ ،وَْنـ
ُ
َو( ُك ْل) َوفَ َشا

(ِ )1ف بعض النسخ (انتحل) بالاء.
صوُر)
(ِ )2ف بعض النسخ (تُ َ
أثبت
( )3ضبط ِف بعض النسخ (الو ُاو فاءً) ولعل الصواب ما ُّ

اخـتُـزالَ:
ضـارع ذ ْي ْ
ُه َكالْ ُم َ
اْلَـ ْزم الذي ْ
صـ ْل َسـاكنًا َكـا َن بالْ َم ْحـ ُذوف ُمتصـلَ
ُـو ا ْغـزي ب َكـ ْسـ ٍر ُم َشم الضم قَ ْد قُبلَ
(خـ ْذ) َو( ُكلَ)
يم
ُ
َ
(وأْ ُمـ ْر) َوُم ْستَـْن َدٌر تَـْتم ُ

بابُأبنيةُأسماءُالفاعلينُوالمفعولين ُ
اس ُم فَـاعـ ٍل
َكـ َوْزن (فَـاعـ ٍل)
مـ َن الثُّـلَثـي الـذي َمـا َوْزنـُهُ فَـ َعـلَ
ُجـعـلَ
ْ
يَ ُكـو ُن (أَفْـ َعـ َل) أ َْو (فَـ َعـاالً) أ َْو (فَـ َعلَ)
ـ(س ْه ٍل) َو(الظـريف) َوقَـ ْد
َومْنهُ ص َ
يغ َك َ
(جـنُـ ٍ
ب) َوُم ْشـبـ ًها (ََثلَ)
(عـاق ٍر)
ـ ٍر)
صـور) َو(غُ ْمـ
َوَكـ(الْ ُفَرات) َو(ع ْف ٍر) َو ْ
َ
(الَ ُ
ُ
( )1
ٍ
(عجلَ)
ـ(شـ ٍج)
ُمـ َوازٍن
الَزٍم
مـ ْن
َوصـيـ َغ
فَـعـلً
بـ َوْزنـه َك َ
َوُم ْشـبـه َ
َكـ(فَـ ٍ
يَأِْت
ت قَ ْد
َو(الشأْز) َو(األَ ْشنَب) ( ْ )2
ان) َوشـْبـه َواحـد الْبُـ َخـلَ
(اْلَْزالَن) َُث َ
ٍ
ب) (أَ ْشيَ ٍ
ـف) (طَي ٍ
ـ(خـفيـ
لن ْسـبَـ ٍة
َغْيـره
َعـلَى
ب) ِف الص ْوغ م ْن فَـ َعلَ
حَْـلً
َك َ
وث َْنـ َو ( َغ ًدا َذا َجـاذ ٌل َجـ َذالَ)
صـال ٌح ِف ُكـ ٍّل (  )3ا ْن قُـص َد الْـ
ـحـ ُد ُ
َو(فَاع ٌل) َ
ُ
( )4
ُجـعـلَ:
اسم فَاعـل َغْيـر ذي الـثـلَثة جـي
ض ـارع لَكـ ْن أَوالَ
َوْز ُن الْ ُمـ َ
َوب ْ
ٍ
صلَ:
ض ُّم َوإ ْن َمـا قَـْبـ َل آخـره
ميـ ٌم تُ َ
فَـتَ ْح َ
ص َار ْ
اس َم َم ْفعُول َوقَ ْد َح َ
ت َ
َوَما أَتَى َكـ(فَعـيـ ٍل) فَـ ْهـ َو قَ ْد عُـدالَ:
ُمـتـزنًا
م ْن ذي الثـلَثَة بالْ َم ْفـعُـول
( )5
و(النسي) َعن وْزن م ْفـعـ ٍ
(ْنًا)
استَـ ْغـنَـ ْوا بنَـ ْحو َ
ولَ ،وَما َعمـلَ
به َعـن األ ْ
َصـل َو ْ
ْ َ َ ُ
ْ
بابُأبنيةُالمصادر ُ
أُبَـي ـنُـ َهـا
أ َْوَزا ٌن
ص ـادر
َول ْلـ َمـ َ
(فَـ ْعـ ٌل) َو(فُـ ْعـ ٌل) َو(ف ْعـ ٌل) أ َْو بتَـاء ُمـ َؤنْـ
(جلً)
(فَـ ْعـلَ ُن) (فُـ ْعـلَ ُن) (ف ْعلَ ٌن) َوَْنـ ُو َ
(فَـ َعـا
ثـُم
التأْنيـث
َوبتَـا
ُمَـرًدا
بـ َما
َوجـ ْئ
َو(فُـ َعـالَةٌ)
(ف َعـالَـةٌ)

أُبْـديـه
َمـا
فَـللـثُّـلَثي
ٍ
صـور
ـنَـث أَو األَلـف الْ َمـ ْقـ ُ
(صلَ ٍح) ُث زْد
(ر ً
ضى) ُ
(ه ًدى) َو َ
صـر َو(الْ َف ْعـلَءُ) قَـ ْد
لَـةً) َوبالْ َقـ ْ
ول)
ُمَـرَديْـن م َن التـا َو(الْ ُفـعُـ َ

(ِ )1ف بعض النسخ (فَرٍح) بدل ( َك َش ٍج)
(ِ )2ف بعض النسخ (وامل ْشبهُ األ ْشنَب)
(ِ )3ف بعض النسخ (للكل) وِف بعضها (م ْن ُك ٍّل ا ْن)
( )4أي (جيءَ).
(( )5ما) نافية ،أي ال يعمل شيء من هذه األوزان اليت مبعىن مفعول عمله.

ُمـْنـتَـ َخـلَ
ُمتصـلَ
(فَعلَ)
قُبلَ
صلَ

( )
ثـُم (الْ َفعـيـ َل) َوبالتا ذَان
َ ، 1و(الْ َفـ َعـلَ
و(فَـعـ ٍ
(فَـ َعـالـيَ ٍة)
َمـ ْع
ول)
َو(فُـ ْعـلَ ٍل)
َ ُ
مع (فَـعـلُ ٍ
وت) (فُـعُـلى) َم ْع (فُـ َعـ ْلـنيَ ٍة)
َْ
َ
(م ْفعُ ٌل) َوبتَـا الْت ـ
(م ْف َع ٌل)
(م ْفع ٌل) َو َ
َ
َو َ
ول) لغَْي ـ
س الْ ُم َعدى َو(الْ ُفعُ ُ
(فَـ ْعـ ٌل) َمقيـ ُ
َعـلَى (فَعـ َل)
َوَمـا
استَ َحـق َم ْ
ْ
صـ َد ُرهُ
ْاو (فُـعُـولَةً) لـ(فَـعُـ ْلـ
س (فَـ َعـالَةً)
َوقـ ْ
َوَما س َوى َذ َاك َم ْس ُمـوعٌ َوقَ ْد َكثُـَر (الْـ
ٍ
سَ ،ولـذي
َم ْعنَاهُ َوْز ُن (فُـ َعـال) فَـ ْليُـ َقـ ْ
َد ْع
َو(الْفـ َعـالَـةَ)
صـ ٍال،
(فَـ َعـالَةٌ)
لـ َ
( )2
ضـعُـوا
ل َمـرةٍ (فَـ ْعـلَةٌ) َو(فـ ْعـلَةً) َو َ

َوُم ْشـبـ ٍه
َكـ(بَـْيـنُـونٍَة)
أ َْو
ُن)
فَـ َعـلَ
(فَـ َعـلَى)
(فُـعُـلةٌ)
(فُـ َعْيـليَةٌ)
َكـ َذا
قَـ ْد
َوالْ َفـْتـ ُح
(فُـعُـوليةٌ)
َك َذا
نـُقـلَ
قَـلـ َما
ضـ ٌّم
فـيـ َها
ـتَـأْنيـث
ُحلَ
َو َ
ص ْو ٍت َذا (الْ ُف َعـ ُ
ال) َجلَ
ـره سـ َوى ف ْعل َ
إ ْن لَـ ْم يَ ُكـ ْن ذَا تَـ َعـ ٍّد َكـ ْونَهُ فَـ َعـلَ
اعة َو ْ
اْلَاري َعلَى َسـ ُهـلَ
ـت) َكالشـ َجـ َ
ُ
ض َجـلَ:
يل) ِف الص ْوتَ ،والداءُ الْ ُمم ُّ
ـ َفـع ُ
بـ(الْف ـ َعـ َال)
َكـفـَرا ٍر
ْاو
فَرا ٍر
َج ـلَ
والَيَـ ٍة
أ َْو
لـحـ ْرفَـ ٍة
َوالَ
تَـه ـلَ
َكم ْشـيَـة
َغـالبًـا
ْلـَْيـئَـ ٍة
ْ
الـُيَـلَ

فصلُفيُمصادرُماُزادُعلىُالثالثي ُ
( )
صـ َد ُر ف ْعـ
َ 3مـ َع َمـد َمـا األَخـْيُ تَـلَ
صـل َم ْ
ب َك ْسـر ثَالـث َْهْـز الْ َو ْ
ٍـل َحـ َازهُ
وا ْكسـره سـابق حـر ٍ
ف يَـ ْقـبَـ ُل الْعـلَلَ
اض ُم ْمهُ مـ ْن ف ْعـ ٍل التا ز َ
َو ْ
يد أَولَهُ
َ َ
َ ُْ
َْ
ث َخـلَ:
َو(فَـ ْعـلَلَ ٍة)
بـ(ف ْعـلٍَل)
ائْ ـت
لـ(فَـ ْعلَ َل)
اج َع ْل لَـهُ (التـ ْفعيـ َل) َحْيـ ُ
َو(فَـع َل) ْ
ُربـ َمـا
َول ْل َعـار
أَلْـزْم
ْاعـتَـل ل ْل َحاويـه (تَـ ْفـعـلَ ًة)
مـ ْن الٍَم
بـُذالَ
مـْن ـهُ
َوَمـ ْن يَصـ ْل بـ(تفـعـ ٍال) (تَـ َفع َل) َو(الْـ
ـفـعـال) (فَـعـ َل) فَ ْ
احَـ ْدهُ مبـَا فَـ َعـلَ
تَكْثْي ف ْعـ ٍل َكـ(تَ ْسيَـا ٍر)َ ،وقَـ ْد ُجعـلَ:
ِف
ُيَـاءُ بـ(تَـ ْفـ َعـ ٍال) لـ(فَـعـ َل)
َوقَ ْد
(فـعـيـلَى)
للثُّـلَثـي
َمـا
ضـا قَـ ْد يـَُرى بـَ َدالَ
ُمبَـالَـغَـةً
اعـ َل) أَيْ ً
َومـ ْن (تَـ َفـ َ
َجـ َعـلُوا
قَـ ْد
(افْـ َعـلَـل)
َوبـ(الْ ُف َعـليلَة)
اعـرف الْ ُمثُـلَ
ومـا فَ ْ
ُم ْستَـ ْغنيًا الَ لُُز ً
اعـلَةً)
اعـ َل)
احـتُـمـلَ
(م َفـ َ
لـ(فَ َ
اب فَـ ْ
ْ
َو(ف ْعلَةٌ) َعْنـ ُه َما قَـ ْد نَـ َ
اج َعـ ْل (ف َعـاالً) أ َْو ُ
(( )1ذان) إشارة إَل (الفعول) و(الفعيل).
(ِ )2ف بعض النسخ (وصفوا)
( )3الضمْي ِف (حازه) عائد على (ْهز الوصل).

َما
مـ َن
َوَمـرةُ

ال) مْنهُ َو(اال ْسـ
َعْيـنُهُ ْاعتَـلت (اإلفْـ َع ُ
َوإ ْن تَـ ْل َح ْق بغَ ْْيهـ َما
الْ ُمَزال،
الـذي
صـ َدر
الْ َمـ ْ
تُـلَزُم ـهُ

ض
ـت ْفـ َع ُ
ال) بالتـا َوتَـ ْعويـ ٌ
يَـبـ ْن بـ َهـا َمـرةٌ مـ َن
واحـ َدةٍ
تَـْبـ ُدو
بـذ ْكـر
َ

صـلَ:
بـَا
َح َ
الذي عُـمـلَ
لـ َمـ ْن
َع َقـلَ

بابُالمفعلُوالمفعلُومعانيهما ُ
( )1
م ْن ذي الثلَثَة  -الَ (يَـ ْفع ْل)  -لَهُ ائْت بـ( َم ْفـ
صـ َد ٍر ْاو َمـا فيه قَـ ْد َعمـلَ
َـعـ ٍل) ل َم ْ
َكـ َذ َاك ُم ْعتَـ ُّل الٍَم ُمطْـلَ ًقا َوإذَا الْـ
صـلَ
ـ َفا َكـا َن َو ًاوا ب َكـ ْسـ ٍر ُمطْـلَ ًقا َح َ
َكـ ْو ُن الْـ َواو فَـاءً ا َذا
َوالَ يـُ َؤثـ ُر
ع صـ ْد َق َوالَ
َما ْاعتَـل الٌَم َك َمـ ْوًَل ،فَ ْار َ
صـ َد ًرا َوسـ َوا
ك ْاعتَـَزالَ
ُه ا ْكسـ ْر َو َشـذ الذي َعـ ْن َذل َ
ِف َغْيـر َذا َعْيـنَهُ افْـتَـ ْح َم ْ
(ُم َمِـ َدةٌ)
ضِـنةُ) الْبُ َخـلَ
سِـ ٌ
(مطْ َلِعُ) (الْ َم ْجـ َمِعُ) َْ
(م َ
ك) َ
(مـ َذِمـةٌ) َ
َ
(مظْـ َلِ َمةٌ) َ
َ
(مْنـ َ
(مـ َدِبْـ
(م َحِ ُّل) َم ْن نَـَزالَ
ـب) َْ
(م ْسـ َ
(م َ
(ُمـ َ
كِ ٌن) َ
شٌِر) َ
ضِـلةٌ) َو َ
(م ْفـَرِ ٌق) َ
(مـَزِلةٌ) َ
َ
ٌ
(وجلَ)
(م ْهـ َلِـ َكةٌ)
ثـُم
َوبتَـ ٍاء
(مـ ْعـ َجِـٌز)
تِبَةٌ) َم ْف َعِـ ٌل م ْن َ
(مـ ْعـ َ
َ
َ
َو َ
(ضـ ْع) َوم ْن َ
(ضر ٍ
ب) َوْز ُن َم ْفع َِلٍَة
(م ْوق َِـ َعةٌ) ُكـ ُّل ذَا َو ْجـ َهـاهُ قَ ْد ُحـمـلَ
َم ْع َها من ْ
َ
(احس ْ
ب) َو َ ْ
و( َمسـجـ ٍد) ( َمك ٍ
َو( َم ْعـصـيَ ٍة)
لَـ( َمـ ْرف ٍق)
أَفْـرْد
َوالْ َك ْسـَر
ْب) ( َمـأْ ٍو) َحـ َوى اإلبلَ
َ ْ
ت) َوصلَ:
احـم) َم ْفعلَةٌ
َوم ْن ( َرَزا) َو( ْاعرف) (اظْنُ ْن) ( َمْنب ٌ
م َن (ايْـو) َو(ا ْغف ْر) َو(عُـ ْذ ٍر) َو( ْ
اس ُقطَ ْن) ( َر َج َع) (ا ْجـ
ُـزْر) ثـُم ( َم ْفـعلَةَ) (اقْـ ُد ْر) َو(ا ْش ُرقَ ْن) بَلَ
مبَْفع َل (ا ْش ُر ْق) َم َع (ا ْغ ُر ْ
ب) َو( ْ
َكـ َذا لـ(مهل ٍ
و(اقْـبـر) ومـن (أَر ٍ
ث ْاربَـ َع َها
يث قَـ ْد بـُذالَ
ك) التـثْـلـ ُ
ب) َوثَـلـ َ
َْ
َ ْ
َ ُْ
َ
َوَكالصحيـح الـذي الْيَـا َعْيـنُـهَُ ،و َعـلَى
ف َوالَ تَـ ْعـ ُد الـذي نـُقـلَ
َرأْ ٍي تَـ َوقـ ْ
َوَمـ ْفـع ٌل
َمـ ْفـ َعـ ٌل
ل َمـا
ص ْغ
ُجـعـلَ
مْنـهُ
َوَكـ ْ
اسـم َم ْفعُـول َغْيـر ذي الثـلَثَة ُ

من
مـ َن
َغْيـ ُر

اسـم َما َكثُـَر
ْ
ذي الْ َمزيد
الثُّـلَثي م ْن

فصلُفيُبناءُالمفعلةُللدللةُعلىُالكثرة ُ
َوالزائـ َد
( َم ْسبَـ َعـ ٍة)،
َكمـثْـل
اس ُم األ َْرض ( َمـ ْفـ َعـلَةٌ)
ْ
ك
َكـ( َمـ ْف َعـاةٍ)َ ،و( ُم ْفعـلَةٌ)
ت) َعْنـ ُهـ ُم ِف َذل َ
َو(أَفْـ َعـلَ ْ
نَـادٌر
َوُربـ َمـا
ضـع مُْـتَـن ٌع
َذا الْـ َو ْ
مـْنـهُ
َج ـاءَ

(ِ )1ف بعض النسخ (من ذي الثلثة ال بيفعل ائت له

اخـتَـزالَ:
ْ
احـتُـملَ
ْ
قُـب ـلَ

ملصدر مفعل أو فيه قد عمل) ،وقوله (ما فيه قد عمل) يقصد به الظرف.

َوَكـ(م ْفـ َعـ ٍال)
َكـ(م ْفـ َعـ ٍل)
ط)
َشـذ (الْ ُمـ ُد ُّق) َو( ُم ْسـعُ ٌ
َوَمـ ْن نَـ َوى َعـ َمـلً بـهـن

فصلُفيُبناءُاآللة ُ
اسـ َم َما
َو(م ْف َعـلَ ٍة)
صـغ ْ
مـ َن الثُّـلَث ْي ُ
ت
َو( ُم ْكـ ُحـلَةٌ)
صـ ٌل) آالَ ُ
َو( ُمـ ْد ُهـ ٌن) ( ُمـْن ُ
فيـهـن َكـ ْسـٌر َوََلْ يَـ ْعبَـأْ
َجـ َاز لَـهُ

بـه عُمـلَ
َم ْن نَـ َخـلَ
مبـَ ْن َعـ َذالَ

خـاتـمـة ُ
ت ُمْنتَهيًا
ت مبـَا قَـ ْد ُرْمـ ُ
َوقَـ ْد َوفَـْيـ ُ
يـُ َقـارنـُ َها
َوتَ ْسـلـيـ ٌم
ثـُم
الصـلَةُ
َوآلـه الْغُـر َوالصـ ْحـب الْكـَرام َوَمـ ْن
َر ْحـ َمـتـه
أَثْـ َواب
مـ ْن
َسـأ َُل
َوأ ْ
اهللَ
َسـ ْعـيًا أَ ُكـو ُن بـه
َوأَ ْن يـُيَـسـَر ِل

الَـ ْمـ ُد لله إ ْذ َمـا
َو ْ
َعـلَى الر ُسـول الْ َكـريـم
َسبـيـل
اهـ ُم ِف
إيـ ُ
س َِـْتـًرا ََجيـلً َعـلَى
ُم ْستَـْبـشـًرا
َجـذالً الَ

َكـ َملَ
ُرْمـتُـهُ
الَاتـم
ْ
الر ُسـلَ
ُّ
الْ َمـك ُْرَمـات تَـلَ
الزالت ُم ْشـتَـملَ
بَـاسـًرا
َوجـلَ

