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INTRODUCTION

ARA 312: Arabic Grammar iii is a 2-credit unit course. It is a 300-level
course available to Degree students. The course is also suitable for anyone who
is interested in the study of Arabic language.

WHAT YOUWILL LEARN IN THIS COURSE
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The course consists of 15 units discussed under 3 modules which involve
topics on Morphology beginning with literary and connotative meanings of
Morphology and its terms in accordance with the old and modern schools of
Morphology, the main topics treated in Morphology and Morphological
measures are also out-lined. Verbs are also given interest with special focus on
signs of past, present and command forms of Arabic verbs, argument about the
correct source verb derivation between the Al-basrah and Al-kufah schools,
pure and added forms of quadrilateral verbs.
In addition, you will learn about some measures of quadrilateral verbs and their
meanings, the relation between quadrilateral verbs and pure three-letter verbs,
the literary meanings of quadrilateral verb forms and their usage, as well as
added quadrilateral verbs, types of quadrilateral verbs and their measures.

This course material will expose you to different arguments about the origin of
quadrilateral verbs by modern Morphologists.

You will also get in touch with added three-letter verbs and their associates, as
well as the number of additional letters to each type of added three-letter verb.
In the same vein, you will read about types of added associates of quadrilateral
verbs. Furthermore, you will come in contact with extensive intellectual
argument between Sibaweih and Ibn Al-hajib about the sources of quadrilateral
verbs. This argument will lead you to other arguments on the theories of one
letter and two origins of Arabic words.

Though the syllabus has been developed especially for NOUN students in
Nigeria, it can be suitable for any classical Arabic student all over the world
with special consideration to levels, owing to the universality and authenticity
of the topic.

COURSE AIMS

The overall aim of ARA312 is to help you to learn Arabic Language by
introducing you to Arabic Morphology, which helps you to know the technics
involved in building Arabic words, transforming the word from one form to
another to suit your intended meanings when using the language.

The specific aim of this course is to make you peruse through the topics
which are carefully selected based on the curriculum of 300-level, in order to
improve your Arabic vocabulary to enhance your speaking, writing
proficiencies, comprehensive reading and understanding of Arabic passages.
This will be achieved by:

 Exposing you to pure quadrilateral verbs.
 Exposing you to added quadrilateral verbs.
 Exposing you to pure associates of quadrilateral verbs.



4

 Exposing you to added associates of quadrilateral verbs.
 Introducing you to pure three-letter verbs.
 Introducing you to added three-letter verbs.
 Exposing you to the arguments on the correct source of verb derivation

between Al-basrah and Al-kufah schools.
 Exposing you to arguments on the origin of quadrilateral verbs.
 Introducing you to the arguments on the one letter and two letter origins

of Arabic words.
 Helping you to enrich your Arabic vocabulary in order to trigger of

your fluency.
 Providing you with some exercises to help you understand the units

and master the Morphological measures you read.
 Providing you with Arabic rhetoric drills in order to help you

understand the connotative meanings of some Arabic expressions in
the passages, so that you can make use of them in your own
constructions.

COURSE OBJECTIVES

To achieve the aims set out above there are overall set objectives. In
addition, each unit also has specific objectives. The unit objectives are
always included at its beginning. You will read them before you start
working through the unit. You may want to refer to them during your study
of the unit to check your progress. You should always look at the unit
objectives after completing a unit. This way you can confirm whether you
have done what was required of you by the unit.

Stated below are the wider objectives of this course as a whole. By
meeting these objectives, you should have achieved the aims of the course
as a whole.

On successful completion of the course, you should be able to:

 Memorize Morphological measures of different forms of pure
quadrilateral verbs and comprehend their meanings.

 Memorize Morphological measures of different forms of added
quadrilateral verbs and comprehend their meanings.

 Memorize Morphological measures of different forms of pure associates
of quadrilateral verbs and comprehend their meanings.

 Memorize Morphological measures of different forms of added
associates of quadrilateral verbs and comprehend their meanings.

 Memorize Morphological measures of different forms of pure three-
letter verbs and comprehend their meanings.

 Memorize Morphological measures of different forms of added three-
letter verbs and comprehend their meanings.
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 Read and comprehend the different arguments on the origin of
quadrilateral verbs and criticize them.

 Read and comprehend the different arguments on the correct source of
verb derivation and criticize them.

 Read and comprehend the different arguments on one letter theory and
two letters theory of the origin of Arabic verbs and criticize them.

WORKING THROUGH THIS COURSE

To complete this course, you are required to read the study units, read
recommended books and read other materials provided by the National Open
University of Nigeria (NOUN). Each unit contains self- assessment exercises,
and at points in the course, you are required to submit assignments for
assessment purposes. At the end of this course, there is a final examination. You
will find below list of all the components of the course and what you have to do.
COURSE MATERIALS

Major components of the course are:

1 Course Guide

2 Study Units

3 Textbooks

4 Assignment File

5 Presentation Schedule

You must obtain a copy of the materials provided by the NOUN. You may
contact your tutor if you have problems in obtaining the text-books.

SET TEXTBOOKS

معتوق، بن صابرينة نموذجا، الكهف سورة الللتها: المزيدة الفعال أبنية -1
2017م. الجزائرية، الجمهورية بوضياف، جامعة

اش، الخمم سليمان سالم اللغة، فقه -2
http://www.angelfire.com/tx4/lisan/khamash.htm

http://www.khamash.cjb.net

العربية اللغة مجلة زليخة، ملذ الحاجب، اابن سيبويه عند الرباعي مصالر -3
.614-597 ص: ،(2) الجزء (82) المجلد بدمشق،

العربية اللغة مجمع مجلة يوسف، ظافر ااستعمالها، نشوؤها الرباعية: الفعال -4
.(4) الجزء ،(85) المجلد بدمشق،

http://www.khamash.cjb.net
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بن ا عبد القسيمي، الرباعي، الجذر أصل في المتأخرين اللغويين اختلف -5
االعشران، الثاني العدل التخصصات، متعدلة الشاملة اللكترانية المجلة علي،

2020م ،(3) شهر
كليات مجلة علي، صالح عتيق القماطي، الصرفية، يت كمك السمك ابن آراء من -6

.262-245 ص: الال، الجزء 2020م، عشر، السابع العدل التربية،
SELF ASSESSMENT EXERCISES (SAEs)

Each unit contains a number of self-tests. In general, these self- tests

examine you on the material just covered or require you to apply them in some

ways and thereby, help you to evaluate your progress and performance in your

assignments. The exercises will assist you in achieving the stated learning

objectives of the individual units and of the course.

TUTOR – MARKED ASSIGNMENTS (TMAs)

This Course contains a number of tutor-marked assignments you need to

submit. The best three (i.e., the highest three of the five marks) will be counted.

They will constitute 30 %, of your total course mark.

You should be able to complete your assignments from the information

and materials containing in your set textbooks, reading and study units.

However, you are advised to use other references to broaden your view point

and provide a deeper understanding of the subject.

When you have completed each assignment, send it together with Tutor-

Marked Assignment (TMA) form to your tutor. Make sure that each assignment

reaches your tutor on or before the deadline given in the assignment file. If,

however, you cannot complete your work in time, contact your tutor before the

assignment is done to discuss the possibility of an examination.

FINAL ASSESSMENT

There are two types of assessments in the course. First are the Tutor-

Marked Assignments while the second are the written examinations. In tackling

the assignment, you are expected to apply information and knowledge acquired
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during this course. The assignments must be submitted to your tutor for formal

assessment in accordance with the deadlines stated in the assignment file. The

work you submit to your tutor for assessment will count for 30% of your total

course mark.

At the end of the course, you will need to sit for a final two-hour

examination. This will also count for 70 % of your course mark.

FINAL EXAMINATION AND GRADING
The final examination of ARA132 will be of two hours' duration and 70%

have a value of the total course grade. The examination will consist of questions

which reflect the type of self-testing, practice exercise and tutor-marked

problems you have come across. All areas of the course will be assessed.

You are advised to revise the entire course after studying the last unit

before you sit for the examination. You will find it useful to review your tutor-

marked assignments and the comments of your tutor on them before the final

examination.

COURSE MARKING SCHEME

This table shows how the actual course marking is broken down.

Assessment Marks

Tutor – Marked Assignment Best three marks out of five count @

10% each = 30% marks

Final Examination 70% of overall course marks

Total 100% of course marks

Table 1: Course Marking Scheme

PRESENTATION SCHEDULE/ COURSE OVERVIEW

The presentation Schedule given below gives you the important dates for
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the completion of tutor-marked assignments and attending tutorials. Remember,

you are required to submit all your assignments in good time. You should guard

against being late in submitting your work.

Units Title of work Weeks
activit
y

Assessment

(End of unit)

1 الصرف علم تعريف 1 Assignment 1

2 الفعل تعريف 2 Assignment 2

3 الللتها المزيدة الفعال 3 Assignment 3

4 المزيد الرباعي الفعل 4 Assignment 4

5 الرباعي الفعل أصل 5 Assignment 5

6 (1) المتأخرين عند الرباعي الفعل أصل 6 Assignment 6

7 (2) المتأخرين عند الرباعي الفعل أصل 7 Assignment 7

8 الرباعي نشوء طريقة في اللغويين آراء مناقشة 8 Assignment 8

9 الالثية المزيدات 9 Assignment 9

10 (1) الحاجب اابن سيبويه عند الرباعي الفعل مصالر 10 Assignment 10

11 (2) الحاجب اابن سيبويه عند الرباعي الفعل مصالر 11 Assignment 11

12 العربية للجذار الحالية النظرية 12 Assignment 12

13 العربية للجذار الانائية النظرية 13 Assignment 13

14 14 Assignment 14

15 15 Assignment 15
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HOW TO GET MOST FROM THIS COURSE

In distance learning the study units replace the university lecturer. This is

one of the great advantages of distance learning; you can read and work through

specially designed study materials at your own pace, and at a time and place

that suit you best. Think of it as reading the lecture instead of listening to

lecturer. In the same way that a lecturer might set you some reading to do, your

study units provide exercises for you to do at appropriate points. Each of the

study units follows a common format. The first item is an introduction to the

subject matter of the unit and how a particular unit is integrated with the other

units and the course as a whole. Next is a set of learning objectives. These

objectives let you know what you should be able to do. When you have finished

the units, you must go back and check whether you have achieved the objectives.

If you make a habit of doing this, you will scientifically improve your chances

of passing the course.

The main body of the units guides you through the required reading from

other sources.

Reading Section

Remember that your tutor's job is to help you. When you need help, don't

hesitate to call and ask your tutor to provide it.

1 Read this course guide thoroughly.

2 Organize a study schedule. Refer to the ‘course overview’ for more

details. Note the time you are expected to spend on each unit and how the

assignments relate to the units. Whatever method you choose to use, you

should decide on and write in your own dates for working on each unit.

3 Once you have created your own study schedule, do everything you can

to stick to it. The major reason that students fail is that they get behind
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with their course work. If you get into difficulties with your schedule,

please let your tutor know before it is too late for help.

4 Turn on unit 1 and read the introduction and the objectives for the unit.

5 Assemble the study materials. Information about what you need for the

unit is given in the "Overview” at the beginning of each unit. You will

almost always need both the study unit you are working on and one of

your set books on your desk at the same time.

6 Work through the unit itself has been arranged to provide a sequence for

you to follow. As you work through the unit you will be instructed to read

sections from your set books or other articles. Use the unit to guide your

reading.

7 Review the objectives for each study unit to confirm that you have

achieved them. If you are not sure about any of the objectives, review the

study material or consult your tutor.

8 When you are confident that you have achieved a unit's objectives, you

can then start on the next unit. Proceed unit by unit through the course

and try to face your study so that you keep yourself on schedule.

9 When you have submitted an assignment to your tutor for marking, do

not wait for its return before starting on the next unit. Keep to your

schedule. When the assignment is returned, pay particular attention to

your tutor's comments, both on the tutor-marked assignment from and

also on what is written on the assignment. Consult your tutor as soon as

possible if you have any questions or problems.

10 After completing the last unit, review the course and prepare yourself for

the final examination. Check that you have achieved the unit objectives

(listed at the beginning of each unit) and the course objectives (listed in

this course guide).

TUTORS AND TUTORIALS
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There are 8 hours of tutorials provided in support of this course. You will

be notified of the dates, times and location of these tutorials, together with the

name and phone number of your tutor, as soon as you are allocated a tutorial

group.

Your tutor will mark and comment on your assignments, keep a close

watch on your progress and on any difficulties you might encounter. He will

also provide assistance to you during the course. You must mail your tutor –

marked assignments to your tutor well before the due date (at least two working

days are required). They will be marked by your tutors and returned to you as

soon as possible.

Do not hesitate to contact your tutor by telephone, e–mail, or discuss with

him if you need help. The following might be circumstances in which you

would find help necessary.

CONTACT YOUR TUTOR IF:

 You do not understand any part of the study units or the assigned

readings.

 You have difficulty with the assessment exercises.

 You have a question or problems with an assignment, with your

tutor's comments on an assignment or with the grading of an

assignment.

You should try your best to attend the tutorials. This is the only chance

to have face to face contact with your tutor and to ask questions which are

answered instantly. You can raise any problem encountered in the course of

your study. To gain the maximum benefit from course tutorials, prepare a

questions list before attending them. You will learn a lot from participating

in discussion actively.

SUMMARY
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ARA 312 introduces you to the basic aspect of Arabic sentence which is

the words. Upon completing this course, you will be able to identify the

different forms of Arabic verbs such as the quadrilateral and the three-letter

verbs. Moreover, it will help you improve your reading ability and vocabulary

acquisition.

We wish you success with the course and hope that you will find it both

interesting and useful

MODULE ONE

الصرف علم

UNIT1: الصرف علم تعريف

UNIT2: الفعل تعريف

UNIT3: الللتها المزيدة الفعال

UNIT4المزيد الرباعي الفعل

UNIT1: الصرف علم تعريف
CONTENTS:

1.1 Introduction

1.2 Objectives

1.3 Main content

1.3.1 لغة الصرف تعريف
1.3.2 القدماء عند اصالحا الصرف تعريف
1 .3.3 المحدثين عند الصرف علم
1 . الصرف3.4 علم موضوع
1.3.5 الصرفي الميزان
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1.4 Conclusion.

1.5 Summary.

1.6 Tutor Marked Assignment.

1.7 Reference/Further Reading.
1.8 Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

1.1 Introduction

بها، يتميمز اموضوعات قواعد له العربية العلوم من كغيره الصرف َنن
س تتدرم مستقلمة مالمة اأصبح النحو من انفصل أن منذ فيه، متخصصون اعلماء
بعضهما ل يكمم ااحدة كعملة أنهما َلن النحو من انفصل اَن اهو المدارس. في

معاني ذات أازانها كثرة في الصرف فائدة اتبرز العربية. تعلمم في بعضا
النحو استيعاب الاالب يستايع ا، افهمم اكتابةم قراءةم بتعلممها االتي خاصمة،

العربية اللغة تكلمم على يقدر ابذلك االدينية، اللغوية الموالم من اغيرها العربي
ااصالحا لغة الصرف علم بتعريف الدرس هذا في انبدأ كالعربي. بالالقة

اميزانه. الصرف موضوع َلى ق نتارم اكذلك االمحدثين، القدماء عند

1.2 Objectives

لغة.1. الصرف ف يعرم أن الاالب يستايع الدرس نهاية في

القدماء.2. عند اصالحا الصرف ف يعرم أن الاالب يستايع الدرس نهاية في

المحدثين.3. عند الصرف تعريف يذكر أن الاالب يستايع الدرس نهاية في

الصرف.4. موضوعات يذكر أن الاالب يستايع الدرس نهاية في

الصرفي.5. الميزان ف يعرم أن الاالب يستايع الدرس نهاية في

1.3 Main content
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1.3.1 لغة الصرف تعريف
القيمة في رههم الدمك فضل "االصرف صرفا يصرف صرف من اللغة في الصرف

بعض، من بعضض اشتقاق التصريفت بالفضمة، الذنهب ابيع الفضمة، اجولة
(1) حال. َلى احال اجه َلى اجه من فها تصرم الرياح اتصريف

اقالوا: قلمبتهم، أي: الصبيان" فت "صرم يقال: االتحويل، االتقليب التغيير هو
ااالسحاب االريهاحك تصريفت ﴿اه ذلك: امن حوله أي الذى، عنك ا اصرف

االسماء بين رك المسخن
مكان َلى مكان من اتحويلها تغييرها أي (164 آية البقرة (سورة ،﴾ ِك ااالهر

اتصريف
امنه متعدلة، اصور مختلفة أساليب في تعيينها أي: اليات اتصريف المور،

.(2) كثيرة اجوه على االتقليب التغيير اللغة في الصرف كان
1.3.2 القدماء عند اصالحا الصرف تعريف

صاحب فقال السمي المعنى أما مصدري، امعنى اسمي معنى معنيان: له
المنصف:

في اجاء (3) عليها«. الداخل الزاائد من العرب كلم أصول به تعرف علم هو
التي اأحوالها العربية الكلمات صيغ عن فيه يبحث علم »هو الصافية، المناهل

اأما (4) االزيالة« االصالة ااععلل كالصحة ببناء ال بإعراب، ليست
الواحدة الكلمة صيغة "تغيير فهو: المصرف الفعل هو الذي المصدري المعنى
اكتغيير االجمع، المثنى َلى المفرل كتغيير معنوي لغرِ كثيرة كلمات َلى

فعل َلى قهاع" " المصدر كتحويل اذلك االوصف، الفعل َلى المصدر
." "اكقاهع "االمر "ياقاع االمضارع "قهاهع" الماضي

أصالة من لحرافها اما الكلمة ببنية يتعلق علم "التصريف مالك: ابن اقال
(761 (ت النصاري هشام ابن ايراي ذلك" اشبه اَعلل اصحة ازيالة
معنوي." أا لفظي لغرِ كان سواء الكلمة بنية في بتغيير يهتم علم "َنه
1.3.3 المحدثين عند الصرف علم

لار السامرائي، اَبراهيم المخزامي مهدي تح: العين، الفراهيدي: أحمد بن الخليل الرحمن عبد -1
10 ص: ج7، بغدال، الرشيد،

امجد ،189 ص: ،9 ج بيرات، العربي، التراث َحياء لار العرب، لسان منظور: بن مكرم بن محمد -2
166 ص: ،3 ج الجيل، لار المحيط، القاموس آبالي: الفيراز يعقوب بن محمد الدين

31 ص: م، 1، 1954 ط مصر، الحلبي، البابي مصافى مابعة المنصف، جني: ابن -3
محمد الرحمان عبد تح: الشافية، معاني كشف إلى الصافية المناهل غياث: بن محمد بن ا لاف -4

28 ص: ،1 ج التراث، لار شاهين،
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جميع يحتاج التصريف ...« العلم: هذا فضائل في ه) 392) كذلك جني ابن اقال
أصول تعرف ابه العربية ميزان لنه فاقه، أهشهدم َليه ايهتم حاجة، أتم العربية أهل
به َل الشتقاق معرفة يتوصهل ال عليها الداخلة الزاائد من «العرب (5) كلم

التصريف أن أعلم يقول: الذي ه) 541 (ت الصيمري َسحاق بن ا عبد اتعريف
بعضها اَبدال للحراف االقلب االنقصان االزيالات بالحركات الكلمة تغيير هو

» (6) بعض. من
االمضارع كالماضي للحاجة تكون قد البنية "اأحوال أيضا": الحاجب "ابن اقال

االمكان الزمان ااسمي المشبهة االصفة المفعول، ااسم الفاعل ااسم االمر
االبتداء الساكنين االتقاء االجمع االمنسوب االمصغر االلة التفضيل اأفعال
اقد كاعمالة، االمجانسة الزيالة اذاي االممدال كالمقصور للتوسع أا االموقف

ا ااعلغام ااعبدال ااععلل الهمزة كتخفيف للستثقال تكون
الحذف(7)

المشتغلين جميع احتياج على نبهوا لذلك الصرف، علم أهمية القدماء عرف اقد
باللغة

بنية على التعرف طريقه عن نستايع الذي العربية "ميزان فهو َليه، العربية
أن َلى القدماء بعض أشار اقد تغيير من أصابها اما الصلية، احرافها الكلمة

موضوعاته على التعرف حين االصعوبة الغموِ من الكثير فيه الصرف
(8) اقضاياه

1.3.4 الصرف علم موضوع

صياغتها كيفية عن البحث حيث من العربية، المفرلات الصرف علم موضوع
اَعلل صحة من لها العارضة أحوال عن البحث حيث من أا المعاني عفالة

انحوها.
المتمكنة، السماء المتصرفة الفعال الكلم من نوعين على التصريف ايقتصر

احيث، اأين، َذا، مثل المبنية االسماء الحراف، التصريف يدخل ال»
الموصول اأسماء اهذه، كهذا اعشارة اأسماء انحن اأنت أنا مثل االضمائر
كإبراهيم العجمية السماء ال اما، امهما كمن الشرط اأسماء االتي كالذي

17 ص: الكريم، القرآن في االتابيق التعليمي الصرف ياقوت: سليمان محمول -5
267-266: ص المعنى، االل المعنى علي: يونس محمد 6محمد -

4 ص ،1 ج الحاجب، ابن شافية شرح الستربالي: الرضى -7
9 ص: السابق، المرجع ياقوت: سليمان محمول -8
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اأسماء العرب، لغة خصائص من التصريف لن متمكنة كانت اَن اَسماعيل
االفعال اَذا، كم، مثل للحرف المتشابهة االسماء امتى اما كمن الستفهام

حرفين، أا حرف على االفعال السماء من كان اما اعسى، ابئس كنعم الجامدة
المتصرفة االفعال المتمكنة السماء عليه تبنى ما أقل لن منه مجزاما كان ما َل

(9) أحرف« ثلثة
عرفه اقد بالمورفولوجيا الحديث اللغوي الدرس في يعرف مستقل علم هو

الكلمة، ببنية يتعلق "علم انه على تجمع تكال متقاربة، تعريفات المحدثون الباحثون
اقوانين ااظائفها الصرفية الوحدات خلل من اللغوية البنية يدرس لنه

(10) تشكيلها."
هي الكلمة بنية أن على أجمعوا اقد الكلمة، بنية يدرس الذي اللغوي الحقل فهو

الكلمات. بناء في اأنساقها المصرافات "لراسة بأنه نيدا فعرفه العلم هذا موضوع
بأنه للغويين بعض عرفه كما للكلمات"، القواعدية البنية لراسة رابينز: اعرفه
بنية لراسة أي تحكمها التي االقواعد للمعنى الحاملة الصغرى الوحدات لراسة

(11) الكلمة
... االلواحق كالسوابق الصرفية الوحدات في يبحث المحدثين عند فالصرف

ايعرِ
اظائفها، بحسب اأنواع أجناس َلى ايصنفها فيه اللغوية للصيغ كذلك الصرف

يقسمها كأن
امن االتأنيث، التذكير حيث من َليها ينظر أا االلاة االسم الفعل أجناس َلى

"فهو المفرلة بالصيغ يتصل ما كل من ذلك غير َلى االجمع االتثنية اعفرال حيث
بإعراب ليس مما لها يعرِ اما اأحوالها البنية صياغة به يعرف مستقل علم

(12) بناء. ال
1.3.5 الصرفي الميزان

صناعتهم، في يدخل مما عليهم يعرِ ما به يقابلون معيار صناعة أهل لكل
علماء نظر كان الما زيفها، من البضاعة صحة به يعرف ميزان فللصانع

ازيالتها أصالتها ليعرفوا منها تتألف التي حرافها جهة من الكلمة َلى التصريف
اتخاذ َلى ذلك اضارهم كانت، صورة أية على اضباها الحراف هيئة جهة امن

1995 ه/ 1416 بيرات، صيدا، العصرية، المكتبة التصريف، لراس الحميد: عبد الدين محي محمد -9
5 ص م،

،2007 ط1، الرلن، لجلة، لار العربية، اللغة في التصريفية اللواصق لللة النجار: محمد أشواق -10
29 ص

ص265 المعنى، االل المعنى علي: يونس محمد محمد - 11
12 ص ،1973 المعارف، لار اللغة، علم في لراسات بشر: كمال -12



17

اترتيبها، الكلمة حراف عدل به يعرف لكي بالميزان سموه الحراف من معيار
تغيير، من عليها طرأ ما اسكنات، احركات ازاائد أصول من فيها اما

فألفوا المتصرفة، االفعال المتمكنة السماء اهي الكلمات َلى نظراا فالصرفيون
الكلم في استعمال الكثر الصول الثلثية الكلمات لن أحرف، ثلثة من الميزان
االلسان الحلق هي: الثلثية الحراف مخارج لن لهم ل"ميزانا ع "ف اجعلوا
الفاء لن اللسان، من االلم الحلق من االعين الشفة من الفاء فأخذاا االشفتان،

تقابل االلم الكلمة من التالي الحرف تقابل االعين الكلمة من الال الحرف تقابل
احين الثالث، الحرف

لم الباء: الكلمة. عين الهاء: الكلمة. فاء الذال: نجد "ذهب" الفعل على ذلك نابق
الكلمة.

. :فهعلل ملح :فهعله ب طهرك :فهعله كهتهب مثل: الميزان ضبط ايجب
الميزان فائدة

الكلمات صفات بها يحدل التي هي الصرفي الميزان افائدة فائدة ميزان لكل َن
ايبين

لنا يبين فهو اباختصار ناقصة، أا تامة كانت أا مزيدة أا مجرلة الكلمة كانت َن
حركات

اتأخيرها. حرافها اتقديم االزاائد، منها االصول اسكناتها الكلمة
الكلمة في الوزن طريقة

حراف اتضبط الميزان في بمقابلها توزن أحرف، ثلثة على الكلمة كانت 1-َذا
الكلمة

(13) ل فهعك كهبكد، ، فهعلل فههدل، ، فهعله قهرأه، نحو: .نفسها
اللم تزال اللغوي اضعها أصل في أحرف أربعة على الكلمة حراف كانت 2-َذا

آخر على
اختلل َلى يؤلي منها ااحد أي حذف اَن أصلية حرافها جعفر مثل: (فعل)

: لحرج ، :فهعلهلل لرهم نجد: ذلك أمثلة امن فعلل، ازن على جعفر لن المعنى،
. فتعتللل : بلابلل ، فهعلهله

آخر على لمين نزيد اللغوي اضعها أصل من أحرف خمسة على الكلمة كانت َذا
. فعلهللل : شل حمرك جك ، فهعلهلا : فهرزلقا ، فعلهلا : سهفرجلا مثل: (فعل)

Self-Assessment Test
لغةم1- الصرف ف عرمك
القدماء؟2- عند ا اصالحم الصرف ف عرمك

1 ص التعليمي، الصرف ياقوت: سليمان محمول -13
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المحدثين؟3- عند الصرف تعريف اذكر
الصرف؟4- موضوع هو ما
الصرف؟5- ميزان هو ما

1.4. Conclusion. الخاتمة

االتقليب التغيير يعني اللغة في فهو الصالحي، بمعناه يتصل لغة الصرف معني
أصول به تعرف علم فهو السمي المعنى على َما الصالح افي االتحويل،
يتعلق لامل فعك المصدري المعنى على اَما عليها، الداخل الزاائد من العرب كلم
علم فهو ذلك. اشبه اَعلل اصحة ازيالة أصالة من لحرافها اما الكلمة ببنية

المفعول، ااسم الفاعل ااسم االمر االمضارع كالماضي البنية أحوال في يبحث
االمصغر االلة التفضيل اأفعال االمكان الزمان ااسمي المشبهة االصفة

كالمقصور للتوسع أا االموقف االبتداء الساكنين االتقاء االجمع االمنسوب
الهمزة كتخفيف للستثقال تكون اقد كاعمالة، االمجانسة الزيالة اذاي االممدال
من نوعين على التصريف يقتصر الهذا االحذف ااعلغام ااعبدال ااععلل

المتمكنة. االسماء المتصرفة الفعال الكلم

1.5. Summary. الملخخص

االمحدثين القدماء عند ااصالحا لغة الصرف تعريف الوحدة هذه في لرسنا
االسحاب الرياح في لغة االتحويل االتقليب التغيير في المعنيين يتفق حيث

الحرف. عدا العربية المفرلات في ااصالحا اغيرها، االدنانير الدراهم افي
من بنقله السم افي فالمر، المضارع َلى الماضي من بنقله الفعل في ايكون
من االمزيدات الصول معرفة في أيضا ايكون فالجمع. المثنهى َلى المفرل
َلخ. اَسكان احذف ازيالة اقلب علة من بها اما العربية الكلمات حراف

1.6. Tutor Marked Assignment.
للصرف؟ االصالحي اللغوي التعريف بين التصال بقعة هو ما -1

الصرفي؟ الميزان فوائد اذكر -2
العربية؟ الكلمة ازن يكون كيف -3

1.7. Reference/Further Reading.

اَبراهيم المخزامي مهدي تح: العين، الفراهيدي: أحمد بن الخليل الرحمن عبد -1
10 ص: ،7 ج بغدال، الرشيد، لار السامرائي،
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بيرات، العربي، التراث َحياء لار العرب، لسان منظور: بن مكرم بن محمد -2
المحيط، القاموس آبالي: الفيراز يعقوب بن محمد الدين امجد ،189 ص: ،9 ج

.166 ص: ،3 ج الجيل، لار
م، 1، 1954 ط مصر، الحلبي، البابي مصافى مابعة المنصف، جني: ابن -3

31 ص:
تح: الشافية، معاني كشف إلى الصافية المناهل غياث: بن محمد بن ا لاف -4

28 ص: ،1 ج التراث، لار شاهين، محمد الرحمان عبد
ص: الكريم، القرآن في االتابيق التعليمي الصرف ياقوت: سليمان محمول -5

17
267-266: ص المعنى، االل المعنى علي: يونس محمد محمد -6

4 ص ،1 ج الحاجب، ابن شافية شرح الستربالي: الرضى -7
9 ص: السابق، المرجع ياقوت: سليمان محمول -8

صيدا، العصرية، المكتبة التصريف، لراس الحميد: عبد الدين محي محمد -9
5 ص م، 1995 ه/ 1416 بيرات،

لجلة، لار العربية، اللغة في التصريفية اللواصق لللة النجار: محمد أشواق -10
29 ص ،2007 ط1، الرلن،

265 ص المعنى، االل المعنى علي: يونس محمد محمد -11
12 ص ،1973 المعارف، لار اللغة، علم في لراسات بشر: كمال -12

1 ص التعليمي، الصرف ياقوت: سليمان محمول -13
1.8. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

لغةم الصرف ف 1.عرمك
الجواب:

القيمة في رههم الدمك فضل "االصرف صرفا يصرف صرف من اللغة في الصرف
بعض، من بعضض اشتقاق التصريفت بالفضمة، الذنهب ابيع الفضمة، اجولة

(14) حال. َلى احال اجه َلى اجه من فها تصرم الرياح اتصريف
اقالوا: قلمبتهم، أي: الصبيان" فت "صرم يقال: االتحويل، االتقليب التغيير هو
ااالسحاب االريهاحك تصريفت ﴿اه ذلك: امن حوله أي الذى، عنك ا اصرف

االسماء بين رك المسخن
مكان َلى مكان من اتحويلها تغييرها أي (164 آية البقرة (سورة ،﴾ ِك ااالهر

اتصريف

لار السامرائي، اَبراهيم المخزامي مهدي تح: العين، الفراهيدي: أحمد بن الخليل الرحمن عبد -14
10 ص: ج7، بغدال، الرشيد،
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امنه متعدلة، اصور مختلفة أساليب في تعيينها أي: اليات اتصريف المور،
.(15) كثيرة اجوه على االتقليب التغيير اللغة في الصرف كان

القدماء؟ عند ا اصالحم الصرف ف 2.عرمك
فقال السمي المعنى أما مصدري، امعنى اسمي معنى معنيان: له الجواب:

المنصف: صاحب
في اجاء (16) عليها«. الداخل الزاائد من العرب كلم أصول به تعرف علم هو
التي اأحوالها العربية الكلمات صيغ عن فيه يبحث علم »هو الصافية، المناهل

المعنى اأما (17) االزيالة« االصالة ااععلل كالصحة ببناء ال بإعراب، ليست
كلمات َلى الواحدة الكلمة صيغة "تغيير فهو: المصرف الفعل هو الذي المصدري
َلى المصدر اكتغيير االجمع، المثنى َلى المفرل كتغيير معنوي لغرِ كثيرة
"قهاهع" الماضي فعل َلى قهاع" " المصدر كتحويل اذلك االوصف، الفعل

." "اكقاهع "االمر "ياقاع االمضارع

UNIT2: الفعل تعريف

CONTENTS:

2.1Introduction

2.2 Objectives

2.3 Main content

2.3.1 ااصالحا لغة الفعل تعريف
2.3.2 الصول علماء عند الفعل
2.3.3 الفعل علمات
2.3.4 المصدر من مشتقق الفعل أنم على البصريين أللمة
2.3.5 الفعل من مشتقق المصدر أنم على الكوفيين أللمة
2.3.6 الفعل أزمنة

،189 ص: ،9 ج بيرات، العربي، التراث َحياء لار العرب، لسان منظور: بن مكرم بن محمد -15
166 ص: ،3 ج الجيل، لار المحيط، القاموس آبالي: الفيراز يعقوب بن محمد الدين امجد
31 ص: م، 1، 1954 ط مصر، الحلبي، البابي مصافى مابعة المنصف، جني: ابن -16

محمد الرحمان عبد تح: الشافية، معاني كشف إلى الصافية المناهل غياث: بن محمد بن ا لاف -17
28 ص: ،1 ج التراث، لار شاهين،
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2.4 Conclusion.

2.5 Summary.

2.6 Tutor Marked Assignment.

2.7 Reference/Further Reading.

2.8. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

2.1 Introduction

عند ااصالحا لغة الصرف تعريف السابقة الوحدة في لرست الاالب، أيها
استدرس الصرف، اميزان الصرف موضوع أيضا الرست االمحدثين، القدماء
الصول، علماء عند الفعل ااصالحا، لغة الفعل تعريف الثانية الوحدة هذه في
المصدر أنم على الكوفيين األلمة المصدر من مشتقم الفعل أنم على البصريين أللة

الفعل. من مشتق

2.2 Objectives

ااصالحا لغة الفعل تعرف أن تستايع الدرس نهاية في -1
من مشتقق الفعل أنم على البصريين أللمة تذكر أن تستايع الدرس نهاية في -2

المصدر
من مشتقق المصدر أنم على الكوفيين أللمة تذكر أن تستايع الدرس نهاية في -3

الفعل.

2.3 Main content

2.3.1 لغة الفعل تعريف
ااصالحا

كالهيئة أالم التأثير بسبب غيره في للمؤثر الحاصلة الهيئة هو "الفعل لغة: أ.
م." قاطعا كونه بسبب للقاطع الحاصلة

يكتب، "كتب، نحو به، مقترن ازمن حدث على تدلم التي الكلمة هو اصالحا: ب.
اتكتب"
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(18) االبناء االحدث االكلمة الفاعل، اخبر الحرف، أيضا ايسمى
أن يعني فهو السماء"، أحداث لفظ من أخذت "أمثلة هو سيبويه عند فالفعل

االمضارع الماضي، أقسام: ثلثة َلى اقسمه المصالر من أخذت أبنية الفعال
المقترن الحدث على لللته اهي بها يمتاز التي الصرفية اظائفه مؤكدام االمر،

لفظ من أخذت فأمثلة الفعل "اأما فقال: مستقبل، أا حاضر أا ماِ، بزمن
فأما ينقاع، لم كائن هو اما يقع، الم يكون الما مضى، لما ابتنيت السماء أحداث

آمرام: قولك فإنه يقع لم ما بناء اأما احمد، امكث اسمع فذهب مضى ما بناء
(19) كائن" اهو ينقاع لم ما بناء اكذلك اذهب،

أبي قول الفعل في قيل ما أصحم َن الصانع: ابن أارله فيما جعفر أبو قاله ما أما
مستقبل أا ماِ َما الزمانين، لحد مذكورام كان ما الفعل كيسان: بن علي الحسن

بينهما." الحد أا
أا ماِ ازمان حدث على لل ما النحويين: أاضاع على الفعل أن الزجاجي ذكر
فعل، هو ازمان حدث على لل شيء اكل المصدر، هو الحدث أن اذكر مستقبل،

مصدر. فهو احده حدث على لل اَن
2.3.2 الصول علماء عند الفعل

اختلفوا بحيث بالزمن، لها علقة ل المسمى من صالرة حركة عن تبنى كلمة هو
أن يرى من امنهم الفاعل هو المسمى أن َلى ذهب من فمنهم المسمى ماهية في
الفعل فدللة الحدث لهذا تحقيق َل هي ما المسمى حركة اأن الحدث هو المسمى

فاعله. َلى الحدث نسبة عن تزيد ل الصوليين عند
في التراكيب خصائص عن البحث مجال في خاضوا الذين الصول علماء امن
االفلسفة الدين علوم بين فيه مزج الذي الرازي الدين فخر نجد العربية، الجملة
قدم فقد الكريم، للقرآن تفسير ثنايا في اذلك الللته الفعل قضية فيه ناقش الذي
ثم السابق، اللغوي الفكر في المسألة تراث تشكل التي الفعل تعريفات من جملة
في معين غير لشيء المصدر ثبوت على لالة "كلمة بأنه: الفعل تعريف لنا يقدم
لفظ من أخذت أمثلة بأنه للفعل سيبويه تعريف الرازي ايرل ،(20) معين" زمن

يرى الرازي اكأن االمفعول الفاعل بلفظ منتقض أنه أساس على السماء، أحداث

محمد تحقيق: التعريفات، معجم م). 1413 – ه 816) الجرجاني الشريف السيد محمد بن علي -18
141 ص: الفضيلة، لار المنشااي، صديق

– ه 3، 1408 ط الال، الجزء هاران، محمد السلم عبد اشرح: تحقيق .(180 (ت الكتاب سيبويه -19
ص:12 بالقاهرة، الخانجي مكتبة م، 1988

مصر، القاهرة، البارالي، زكي عمال تحقيق الكبير، التفسير عمر. بن محمد الدين فخر الرازي -20
المكتبة ،2003

47 ص: ،1 ج التوفيقية،
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كما الكوفيون، يقول كان كما الماضي الفعل اليس المصالر هو الشتقاق أصل أن
بزمان"، حدث اقتران على لل ما الفعل "َن يقول: حيث الزمخشري تعريف يرل
التعريف، يعيش ابن به رل الذي ذاته السبب هو الزمخشري لتعريف رله اسبب

العلمية. للمصالحات الحالة التعريفات في يكون ل عموم من التعريف في ما اهو
خاص المور من أمر يوجد ل أنه مؤلاه معنوي لليل َلى يستند الكوفي فالمذهب
أا عمرا أا زيدا يكون ايتحقق يوجد الذي ((اعنسان)) مثاله العام، ضمنه افي َل

حيوان أنه ذلك ضمن افي تركي، أا هندي أنه ضمنه في ايكون غيرهما،
أنه ضمنه افي مستقبل أا ماضيا يكون أن ينفك ل يتحقق الذي فالفعل اناطق،

ااستقباله. مضيه عن النظر قاع مع فعل
أن على يقوم مختلف معنوي لليل َلى لراسته في فيستند البصري المذهب أما

َذا الموجول فإن الذهن، في الخاص قبل االعام الذهان في للمور عهت ضك ات اللفاظ
َنه يقول جوهر أنه ألرك فإذا عرِ أا جوهر الموجول هذا المدرك يقول ألرك
الفعل أن الال فالوضع الشياء... أخص َلى ينتهي أن َلى جسم غير أا جسم

سيضرب، أا ضرب تقول: زمان َليه انضم َذا ثم زيالة، غير من المصدر اهو
(21) الماضي قبل فالمصدر

2.3.3 الفعل علمات

اهي: االحرف السم من الفعل تميز التي اهي
الماضي: علمات

. ذههبهتا نحو: الماضي، الفعل آخر في التأنيث تاء قبوله أ.
. اذههبتت اذههبتك ذههبته نحو: المتحركة، الضمير تاء قبوله ب.

:ذههبن. نحو النسوة، نون قبوله ج.
لنتعلم. جئنا قد نحو: (قد)، قبوله ل.

هي: المضارع علمات
المار. يهال قد نحو: (قد)، قبوله أ.

أهشارب. الم أهذاهب :لن نحو االجزم، النصب ألاة قبوله ب.
. أحلت اسوف سأرحلت نحو: اسوف"، "السين قبوله ج.

تهكتتبين. :أنت نحو المخاطبة ياء قبوله ل.
تهدن. :لجه نحو التوكيد، نون قبوله ه.

تهلعب. يلعب، نهلعب، :أالعب، نحو "أ.ن.ي.ت"، المضارعة حراف قبوله ا.
هي: المر 2-3-علمات

:اذهبكي. نحو المخاطبة، ياء قبوله أ.

283 ص: ،28 ج نفسه، المرجع عمر، بن محمد الدين فخر الرازي -21
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:الرسن. نحو التوكيد، نون قبوله ب.
(22 :ابهتعد( نحو طلب، على لللته ج.

الفعل: خصائص
يأتي: بما الكلم أقسام بقية عن الفعل يتميز

الللته العام الصرفي معناه يشكل معا عليهما الللته ازمن حدث على -يدل
الزمن على

تضمنيمة. لللة االحدث
منه. بالمضارع خاصة اهي الجزم علمة بقبول -يختص

جر. حرف يسبقه ال الجر، علمة يقبل -ل
الجموع. ا المثنى َلى يستند بل يجمع، ال يثنى -ل

التعريف. حرف يقبل -ل
ينالى. ال النداء حرف يقبل -ل

التنوين. يقبل -ل
اللمجهول. للمعلوم مبنية خاصة صرفية صيغ -له

بل عنه يخبر ال صفة، يكون بل يوصف فل َليه، مسندا يكون ال مسندا -يكون
به. يخبر

الجداال قبوله في السم يشارك فهو الجداال، أنواع جميع في الدخول -يقبل
أنه كما االتصريفي، اعلصاقي للجدالين قبوله في الصفة ايشارك اعلصاقي،

اعسنالي. بقبوله يتميز
ضمير. عليه يعول ال يضمر، -ل

الشرط، األاات الوقاية، انون التوكيد، انون اقد، اسوف، السين بقبول -يختص
الرفع بضمير االتصال الساكنة، التأنيث اتاء الما، المر، الم الناهية، ال الم،

المضارعة. اأحرف البارز،
اعضافة. يقبل -ل

(23) الكلم االفعل الفعل من يأتلف -ل
الزمان باعتبار الفعل :أقسام

جولته، عند توجد الفعال مقومات من االزمان للزمان، مسااقة الفعال كانت لما
احاضر ماِ ثلثة: الزمان كان الما الزمان، بأقسام انقسمت عدمه، عند اتنعدم

العلمية، الكتب لار يعقوب، بديع َميل مراجعة: الصرف، علم في المفصل المعجم السمر. راجي - 22
302 ص: بيرات،

مكتبة حسان، تمام تقديم: االوايفة، الشكل حيث من العربي الكلم أقسام الساقي. مصافى فاضل -23
بالقاهرة، الخانجي

ص: ، .242- 1977-1397
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لم حركة امنها مضت حركة فمنها حركات، الزمنة أن قبل من اذلك امستقبل
االتية. الماضية بين تفصل حركة امنها بعد، تأتي

اهو اجوله، زمان بعد زمان في عنه الخبار فيقع اجوله، بعد عدم ما فالماضي
اجول اقت هو االقتران زمانك، قبل بزمان حدث اقتران على الدال المرال

(24) الحديث اقت ل الحدث
اجوله، زمان قبل عنه اعخبار زمان يكون بل بعد، اجول له يكن لم ما االمستقبل
الخبار فيكون الماضي، منه ايرى المستقبل، َليه يصل الذي فهو الحاضر أما

(25) اجوله زمان هو عنه
فأمثلة الفعل "أما فقال: الزمان، على لللته بحسب الفعل يقسم فراح فسيبويه
هو اما يقع، الم يكون الما مضى، لما ابنيت السماء، أحداث لفظ من أخذت

يقع، لم ما بناء اأما احمد، امكث اسمع فذهب مضى ما بناء فأما ينقاع" لم كائن
ايقتل ايضرب يذهب امخبرا: ااضرب، ااقتل اذهب آمرا: قولك فإنه

(26) أخبرت َذا كائن اهو ينقاع لم ما بناء ايضرب،اكذلك
أقسام من منه قسم كل بتخصيص الفلك حركات أساس على للفعل النحاة تقسيم أما
يسافر لم نحو: ا(لما)، (لم) بعد الماضي بمضى المضارع الفعل كاستعمال الزمان
قوله نحو (َذا)، بعد المستقبل في الماضي ااستعمال خالد، يسافر الما أمس، خالد
للدللة ل المثال استعمال الماضي ااستعمال االفتح"، ا نصر جاء "َذا تعالى:
ايمكن حدث قد كان أنه على للدللة بل معين، زمان على أا الماضي الزمان على
على للدللة الماضي ااستعمال النحاة"، ااتفق الرااة، "رات كقولهم: يحدث أن

كذا، فعلت لما عليك اعزت ا، شديك نحو: الكلم أثناء في اقع الحدث أن
الفعل فأقسام الفعال، أبنية بين التفريق اظيفته نحوي زمان الفعال في فالزمان

اعند ثلثة، البصريين عند فأقسامه االكوفيين، البصريين بين فيها مختلف
اهي أيضا، ثلثة :الكوفيين أما المر، افعل المضارع االفعل الماضي الفعل

الدائم( االفعل المضارع االفعل الماضي الفعل فاعتبراه )27الكوفيين

2.3.4 من مشتقق الفعل أنخ على البصريين أللخة
المصدر

1986- 1406 ط2: (ل.ت)، بيرات، الرائد، لار اتوجيه، نقد العربي النحو في المخزامي. مهدي -24
113 ص: ،

1 ص: ،1 ج الكتاب، سيبويه. -25
مكتبة حسان، تمام تقديم: االوايفة، الشكل حيث من العربي الكلم أقسام الساقي. مصافى فاضل -26

بالقاهرة، الخانجي
1 .ص:

114 ص: نفسه، المرجع اتوجيه، نقد العربي النحو في المخزامي. مهدي -27
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فأصل المر افعل المضارع االفعل الماضي الفعل َلى ينقسم الفعل أن هو أ-
الماضي الفعل امن اكتب، جلس نحو: الماضي، الفعل هو البصريين عند الفعال
ايجلس، انجلس، أجلس، نحو: أاله، من أحرف أحد بزيالة المضارع الفعل اشتق

المضارعة، حرف حذف بعد المر فعل اشتق الماضي الفعل امن اتجلس،
اجلس، نحو ساكنا، المضارعة حرف حذف بعد أاله من اصل همزة ازيالة

اكتب.
فأما الماضي، الزمان على بدللته مقالتهم على مبنية السم بهذا الماضي فتسمية

ضارع لنه معرب، بأنها تشعر الكنها بالزمان، تشعر ل فتسميته المضارع
(28) لها. سند ل متكلفة التسمية فهذه اسكناته، حركاته في السماء

أصل المالق أن فكما معين زمان على يدل االفعل مالق زمان على يدل المصدر - ب
اجداه المصدر استعمال أرالاا لما أم ذلك ابيان للفعل أصل المصدر فكذلك للمقيد
زمان لهم يتعين لم فلما زمان لان بزمان له اختصاص ل كلها الزمنة في يشترك
كانت الهذا الزمنة تعين على تدل أمثلة لفظه من له اشتقوا اختصاصه لعدم حداثه

بزمان منها فعل كل ليختص ثلثة الزمنة لن امستقبل احاضر ماِ ثلثة الفعال
للفعل أصل المصدر أن على فدل الثلثة الزمنة من

مثل: الفعل أنواع جميع في احرافه لفظه يوجد اأنه الفعل، أصل المصدر أن ج-
خرج-

ايخارج. ااستخرج- ااخرج- يخرج-
يقوم ل فإنه الفعل اأما الفعل عن ايستغنى بنفسه يقوم االسم اسم المصدر ل-
يكون بأن أالى غيره َلى يفتقر ال بنفسه يستغنى اما السم َلى ايفتقر بنفسه

غيره َلى ايفتقر بنفسه يقوم ل مما أصل
بصيغته يدل االمصدر المحصل االزمان الحدث شيئين على يدل بصيغته -الفعل ه
أصل المصدر فكذلك الثنين أصل الواحد أن اكما الحدث اهو ااحد شيء على

الفعل
أن كما مختلفة أمثلة له االفعل االقتل الضرب نحو ااحد مثال له -المصدر ا

مختلفة. اصور أنواع منه ايوجد اما ااحد نوع الذهب
يدل ما على يدل ل االمصدر المصدر عليه يدل ما على يدل بصيغته -الفعل ز
يدل ل االضرب الضرب عليه يدل ما على يدل ضرب أن ترى أل الفعل عليه

فرع االفعل أصل المصدر أن على للم كذلك كان اَذا ضرب، عليه يدل ما على
من المصوغة النية في تقول كما هذا اصار الصل فيه يكون أن بد ل الفرع لن
المصوغة النية أن اكما النية على تدل ل االفضة الفضة على تدل فإنها الفضة

النفائس، لار المبارك، مازن تحقيق: ه)، 338 (ت النحو علل في اليضاح الزجاجي. القاسم أبي -28
.59-55 ص: بيرات، 1399-1979م، ط3،
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امأخوذ المصدر على فرع الفعل هاهنا فكذلك منها امأخوذة عليها فرع الفضة من
منه

الم القياس في سنن على يجرى أن يجب لكان الفعل من مشتقا المصدر كان -لو ح
اختلف المصدر اختلف فلما االمفعولين. الفاعلين أسماء يختلف لم كما يختلف
أنه على لل الجناس اسائر االزيت االماء االتراب االثوب كالرجل الجناس

الفعل من مشتق غير
الحدث من الفعل في ما على يدل أن لوجب الفعل من مشتقا المصدر كان لو ط-

االزمان
الفاعل اذات الحدث على االمفعولين الفاعلين أسماء للت كما ثالث معنى اعلى

فلما به االمفعول
الفعل. من مشتقا ليس أنه على لل كذلك المصدر يكن لم

هو اللغة في (المصدر) لن أصالته، على لليل مصدرا المصدر -تسمية ي
فلما مصدر اعبل عنه تصدر الذي للموضع قيل الهذا عنه يصدر الذي الموضع

عنه. صدر قد الفعل أن على لل مصدرا سمي
2.3.5 الفعل من مشتقق المصدر أنخ على الكوفيين أللخة

صح، َذا ايصح الفعل، اعتل َذا يعتل المصدر اأن للمصدر، أصل الفعل أن أ-
أنك ترى أل
القيام فتعل قياما، زيد قام فنقول: الفعل، لصحة المصدر فيصح قكواما قاام تقول:

يعد. لعتلل عدة فتعل عدةم، يعد- اعد- قام، لعتلل
صحيح معتل لفعل يوجد ال مصدره، اعتلل يوجب الفعل اعتلل ب-

خراجا، اخرج ضربا، زيد ضرب كقولك: للفعال، توكيدا تكون المصالر ج-
قعولا اقعد

ضربا فتنصب ضربا، ضربت، قولك: في كما المصدر في يعمل الفعل أن ل-
أي المعمول، رتبة قبل العامل رتبة لن عليه، فرعا يكون أن فيجب بضربت؟

الفعل. على فرعا المصدر يكون أن اجب
فاره، مركب هذا مثل: الفعل عن مصدار لنه بالمصدر سمي المصدر أن ه-

الشاعر: يقول اكما عذب، امشرب
المشرب أبحر أن ظمئي على *** فزالني بحرا الماء عذب عال اقد

(29 ) العذب
اليس اعسى ابئس نعم اهي أصلكم على خصوصا لها مصالر ل أفعال -هناك ا
الفعال. هذه مصالر اهو هنا الصل اجول للزم المصدر كان فلو التعجب اأفعال

69-60 ص: النحو، علل في اليضاح في الزجاجي السابق المرجع -29
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منها: رأيهم، لتعضيد َيرالها الكوفيين فات حججا ترزي فؤال اذكر
أصولم تكون أن يمكن ل مجرلة أسماء المعاني اأسماء لمعنى اسم -المصدر ز
من تاورها في تسير معراف هو كما االلغات التجسيد َلى منها أقرب للفاظ

العكس. ل التجريد َلى التجسيد
ل الواحد من المتعدل يشتق أن االمعقول متعدلة مصالر الفعال من لكثير -َن ح
مكاث، مكاث، مصالره: من ذكر الذي (مكث) مثل ذلك من المتعدل، من الواحد

ثان، مكا مكوث، مكهث،
…َلخ.

أمين ا عبد رأي
شيء اَنما المصدر، ال الفعل ليس م جميعا المشتقات أصل َن أمين ا عبد يرى
لم التي المرتجلة الجامدة السماء الصوات. اأسماء الجامدة هوالسماء غيرهما

هي الصوات اأسماء يد. بان، ماء، سماء، حجر، شجر، نحو: غيرها، من تشتق
الفعل امن الفعل، منها اشتق .هذه قب غاق، ، لنا قع، للحمير، اسأسأ للغنم حاحا
ااسم الزمان ااسم المفعول ااسم الفاعل كاسم المشتقات ابقية المصالر اشتق

كالتالي: ذلك بيان ايمكن …َلخ. المكان
أخرى امشتقات مصالر > أفعال > الجامدة االسماء الصوات، أسماء

متعلق اللغة من مهم جزء اهي مرتجلة الفعال تكون أن ينفي َنه - ١ النقد:
أل يعقل ال االقاع االدق االشق كالكسر البسياة على اجد منذ اعنسان بنشاط

النشاط. من النوع لهذا كلمات اعنسان يضع
علم، نحو أصوات أسماء َلى أا جامدة أسماء َلى تنتمي ل كثيرة أفعال هناك - ٢
هناك أن َلى َضافة ارتجالها، افتراِ من بد ل كان لذا اغيرها جلس، نام، سار،
علم مثل االصوات العيان اأسماء المعاني أسماء من اسم َلى تنتمي ل أفعال

اجمع. اسمع
المضارع االفعل الماضي الفعل اهي أقسام ثلثة على الفعل قسموا فالكوفيون
لنه الم فعل به األحقوا معرب، المضارع الفعل أن يران فكانوا الدائم، االفعل
على بنفسه يدل الذي البناء هو الدائم فالفعل المجزام، المضارع الفعل من متقاع
فيدل االمستقبل، الماضي على لل الفعل استعمال استعمل اَذا لاام، أا ثبوت
على ايدل رسالةم، كاتب أنا نحو: منون، غير مضافا كان َذا الماضي على

الكوفيين عند الفعل فأصول امنه رسالة كاتب أنا نحو: منونا، كان َذا المستقبل
كأمر ليافعلا ( :(اافعلا أصل َذ ثابت. غير المر اأن فقط، االمضارع الماضي هي:
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فيه، اللم مجيء استثقلوا ألسنتهم على أكثر المخاطب أمر كان الما الغائب،
(30) الستعمال كثرة مع للتخفيف طلبا المضارعة حرف مع فحذفوها

2.3.6 الفعل أزمنة
عنها، ينفك ل َذا الحدث على البنية لللة قرين فهو الفعل في مهم عنصر الزمن

عن الفعل يعرب أن البديهي امن ااحدة، لعملة اجهان االزمن الفعل فبنية
اتراكيب اأبنية بصيغ اذلك القائقه، الزمان هذا أقسام على يدل اأن الزمان،

معرافة.
الزمن يتحصل بل احدها، بصيغته الزمن عن يفصح ل العربية اللغة في فالفعل
تقرير على الفعل تعين زيالات على الجملة تشتمل فقد اسياقها، الجملة بناء من

كالتالي: هي الفعل أزمنة أن نجد امنه ااضحة، حدال في الزمن
الماضي:

فالفعل الماضي، الزمن على بالصالة تدل (َنما فهعله صيغة) أن على النحاة اتفق
أا الماضي، الزمن في مدلوله اقع ما أي معه، احسن اانقاع اقع ما هو الماضي
ابن أما اتعلم، ااجتهد كجاء الماضي بالزمان مقترن نفسه في معنى على لل ما
غير مع الفتح على مبني زمانك قبل زمان على لل "ما بأنه: فيعرفه الحاجب

(31) سكونه يوجب ما يعترضه أنه َل االواا، المتحرك المرفوع ضمير
الزمانية: الماضي لللة

تخرج اقد الغالبة، الصيغة هي فإنما اانقاع، اقع ما هي الماضي لللة كانت َذا
ممثل التصريف: لقائق صاحبي سماها محتملة أخرى لللت َفالة َلى عنها

انص. اراهن،
ايسمى االشهر، الغلب اهي الماضي الزمان في الحدث اقوع على 1-الدللة

معناه. امعناه الماضي لفظ لفظه اافق لنه نصا
ااشتريت، كبعت العقول ألفاظ في كما الالب غير باعنشاء الحال على 2-الدللة

الن. زيد اكقام
بقاءك. ا اأطال لك، ا غفر كقولهم: المستقبل على الدال اهو 3-الممثل

تعالى: كقوله جوابه أا شرط فعل كان َذا المستقبل َلى الماضي لللة تنصف اكذا
نهشأا "َن

04 "الشعراء اضعين خه لها أعناقهم فهظملت آيةم السماء من عليهم نتنزل
الراهن اهو االستقبال االحاضر الماضي فيشمل الستمرار على 4-الدللة

أا 50 الحزاب حيما" ره غهفتورا ات كان ا تعالى:" كقوله ااحدة حالة على المقيم

ط ،1 ج الدين، شمس أحمد تحقيق: ه)، 911 (ت الجوامع جمع شرح في الهوامع همع السيوطي. -30
ص:38 لبنان، بيرات، العلمية، الكتب لار ،1

11 ص: العربية، الدراس جامع الغلبيني: مصافى -31
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فأتتوهن تعالى:" كقوله أا قعدت، أم أقمت علي سواء نحو: التسوية همزة بعد اقع
" النماس لهم قال الذين " نحو: ،( 32) صلة اقع أا 222 البقرة ات" أمركتم حيثت من
فعل، اثلثين است مائتين هي الكهف سورة في الماضية الفعال 173 عمران آل

الماضي الفعل كان امنه الستقبال ازمن الحال، ازمن الماضي الزمن تشمل
تواترا. أكثر

أي نأيت قولك يجمعها التي الربع الزاائد احدى أاله في كان ما هو المضارع:
لل ما هو " السالك: لليل في اجاء االتاء، االياء االنون الهمزة اهي أعرضت،

ضارع لنه مضارعا سمي ا" ، (33) الستقبال" أا للحال صالح ازمن حدث على
يقوم لنه أا ثانيه، اسكون أاله كتحرك اسكناته حركاته في الفاعل اسم أي السم

(34) نعتا" أا حال، أا خبرا، بوقوعه العراب في السم مقام
اشتقاقه:

في مضموما المضارعة، أحرف من حرف أاله في "يزال المضارع: لشتقاق
كان أن ثم ايستغفر، اينالق كيكتب غيره في امفتوحا حرج، كيد الرباعي

نصر كي كسرة، أا فتحة أا بضمة عينه احركت فاؤه، سكنت ثلثيا الماضي
الزائدة بتاء مبداءا كان اان حاله، على بقي ثلثي غير كان اَن ايضرب، ايفتح
الهمزة احذفت ايقاتل، كيعظم آخره قبل ما كسر اَل ايتدحرج، ايتعلم كيتشارك

(35) ايستخرج" كيكرم كانت اَن أاله، من الزائدة
الزمانية المضارع لللة

الدللية: َفالته في نوعان اهو
عمرا. غدا زيد ب يضرك كقولك فيه أصلية لللة اهي المستقبل: على الدللة أ-

لتها ألخت حتى سرتت قولك مثل في الماضي على يدل قد الماضي: على الدللة ب-
المضارع: أال حركة

يعلمكم. يكرم، ج، يدحرك مثل: رباعيا ماضيه كان َذا الضم: -اجوب
أا –ثلثيا رباعية غير ماضيه بفعل المضارعة حرف اتصل َذا الفتح: -اجوب

ايستخرج الخماسي، من اينالق الثلثي، ضرب من كيضرب سداسيا- أا خماسيا
اقيس تميم بنو أما القرآن، نزل ابلغتهم اكنانه قريش لغة اهذه السداسي، من
الذي المضارع في المضارعة أحرف من الياء غير بكسر فيخالفون اربيعة

المضارع أا تعلم، اأنت أعلم، فأنا علم نحو: العين المكسور فعل باب من ماضيه

،1 ج صالح، حاتم تحقيق: ه)، 228 (ت التصريف لقائق المؤلب، سعيد. بن محمد بن القاسم لبي - 32
ص:1 ،1425، .19 - 2004 البشائر، لار ،1 ط

3 ص: ،1 ج المسلم، لار مالك، ابن ألفية إلى السالك لليل الفوزان. صالح بن ا عبد -33
34 ص: نفسه، المرجع -34

56 ص: الصرف، فن في العرف شذ الحملاي. أحمد بن محمد بن أحمد -35
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تنالق أنت فيقولون: ااستخرج، كانالق الوصل بهمزة مبداء ماضي من التي
تتزكى، اأنت انتزكى أتزكى أنا نحو: زائدة بتاء المبداء المضارع أا اتستخرج،

مكسور عهد فماضي ،" 60 يس آلم" بني يا َليكم أعهد "ألم قراءة: في اجاء
"5 الفاتحة نستعين" "َياك أيضا: اجاء العين،

موضعين: في غيرها أم ياء أكان سواء المضارع من الال الحرف كسر -يجوز
تئابي-يئبكي. َئبكي- نئكبي- أبى- مثل: أبى كلمة من متصرفا المضارع كان َذا الال:

مثل: العين مكسور اهو ااا فاؤه فعل، من متصرفا المضارع كان َذا الثاني:
(36). ييجلت تيجل- نيجل-َيجل- - له اجك

المر:
المعنى هذا معنى، هما: مجتمعين أمرين على بنفسها تدل كلمة "اهو المر:

البد آمنما)، البلد هذا اجعلا (رب تعالى: كقوله مستقبل، زمن في تحقيقه مالوب
(37) صيغته" على زيالة غير من الالب على مباشرة بنفسه يدل أن المر فعل في
ايرى (38) مستقبل" زمن في تحقيقه مالوب أمر على بذاته لل "ما هو: اكذلك
اعلم فأصل المضارع، من متقاع هو بل قسيما ليس المر فعل أن الكوفيون

الستعمال لكثرة المضارعة اتاء اللم حذفت ثم المر، بلم مصدر مضارع لتعلم
الشمس" لدلوك الصلة "أقم مثل: بصيغته الالب على لللته أما المر، فكان
طلب على للت اَن فهي غيرك، تكلم َذا صه كقولك: اكذلك ،"78 اعسراء

اسكت. بمعنى لنها السكوت

Self-Assessment Test
ااصالحا1- لغة الفعل ف عرم
الفعل2- من مشتقم المصدر أنم على الكوفيين أللمة اذكر
المصدر3- من مستقم الفعل أن على البصريين أللة اذكر

2.4 Conclusion.

أالم التأثير بسبب غيره في للمؤثر الحاصلة الهيئة هو لغةم النحاء عند الفعل
أا حال على للم ما هو ااصالحا م، قاطعا كونه بسبب للقاطع الحاصلة كالهيئة

كلمة هو قيل الصول علماء اعند بينهما. الحدم أا مستقبل أا ماِ ازمان حدث
على لالة كلمة اقيل بالزمن، لها علقة ل المسمى من صالرة حركة عن تبنى

59-58 ص: العربي.(ل.ت)، الكتاب لار الفعال، لمية أقفال فتح نوريم: علل - 36
48 ص: الال، الجزء مصر، المعارف، لار الوافي، النحو حسن. عباس - 37

مالك،ص:35 ابن ألفية إلى السالك لليل الفوزان صالح بن ا عبد -38
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القائلين مذهب يثبت تعريف اهو معين. زمن في معين غير لشيء المصدر ثبوت
الشتقاق. أصل المصدر بأن

اتحديد خصوص الرازي تعريف افي عموم االزمخشري سيبويه تعريف في
يوجد ل أنه َلى الكوفيون فيذهب االكوفيين. البصريين بين الختلف سبب اهو
على متقدم الفعل اهو عندهم فالخاص العام، ضمنه افي َل خاص المور من أمر
على متقدمم المصدر اهو العام أنم َلى البصريون ايذهب المصدر، اهو العام

ابراهينه. أللته مذهب الكل الفعل اهو الخاص
2.5 Summary.

الصوليين اعند النحاة عند ااصالحا لغة الفعل تعريف لرسنا الوحدة هذه في
تعريف بين فاعلها َلى الحداث نسبة يتجااز ل الصوليين تعريف أن فوجدنا
البصريين أن نفسها الوحدة في رأينا اكذلك بالزمنة. الحداث يقرن النحاة

الفعل، َلى ذلك ينسبون الكوفيون بينما الشتقاق أصل المصدر أن َلى يذهبون
ابراهينه. أللته مذهب الكل

2.7 Tutor Marked Assignment.

الوحدة. في قرأت ما حسب االبصريين الكوفيين مشكلة بدأت أين من -1
أيضا؟ له الزمخشري اتعريف للفعل سيبويه تعريف الرازي رلم لما -2

مفاله؟ اشرح معنوي لليل، َلى يستند الكوفي المذهب -3
مفاله. اشرح مختلف، معنوي لليل َلى لراسته في يستند البصري االمذهب -4

2.7 Reference/Further Reading.

معجم م). 1413 – ه 816) الجرجاني الشريف السيد محمد بن علي -14
141 ص: الفضيلة، لار المنشااي، صديق محمد تحقيق: التعريفات،

الجزء هاران، محمد السلم عبد اشرح: تحقيق .(180 (ت الكتاب سيبويه -15
ص:12 بالقاهرة، الخانجي مكتبة م، 1988 – ه 3، 1408 ط الال،

زكي عمال تحقيق الكبير، التفسير عمر. بن محمد الدين فخر الرازي -16
المكتبة ،2003 مصر، القاهرة، البارالي،

47 ص: ،1 ج التوفيقية،
283 ص: ،28 ج نفسه، المرجع عمر، بن محمد الدين فخر الرازي -17

مازن تحقيق: ه)، 338 (ت النحو علل في اليضاح الزجاجي. القاسم أبي -18
.59-55 ص: بيرات، 1399-1979م، ط3، النفائس، لار المبارك،
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69-60 ص: النحو، علل في اليضاح في الزجاجي السابق المرجع -19
أحمد تحقيق: ه)، 911 (ت الجوامع جمع شرح في الهوامع همع السيوطي. -20

ص:38 لبنان، بيرات، العلمية، الكتب لار ،1 ط ،1 ج الدين، شمس

2.8. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)
ااصالحا1- لغة الفعل ف عرم

أالم التأثير بسبب غيره في للمؤثر الحاصلة الهيئة هو "الفعل لغة: الفعل الجواب:
على تدلم التي الكلمة هو م."ااصالحا: قاطعا كونه بسبب للقاطع الحاصلة كالهيئة

اتكتب" يكتب، "كتب، نحو به، مقترن ازمن حدث
المصدر.2- من مستقم الفعل أن على البصريين أللة اذكر

المر افعل المضارع االفعل الماضي الفعل َلى ينقسم الفعل أن هو أ- الجواب:
الفعل امن اكتب، جلس نحو: الماضي، الفعل هو البصريين عند الفعال فأصل

انجلس، أجلس، نحو: أاله، من أحرف أحد بزيالة المضارع الفعل اشتق الماضي
حرف حذف بعد المر فعل اشتق الماضي الفعل امن اتجلس، ايجلس،

نحو ساكنا، المضارعة حرف حذف بعد أاله من اصل همزة ازيالة المضارعة،
اكتب. اجلس،

أصل المالق أن فكما معين زمان على يدل االفعل مالق زمان على يدل المصدر - ب
اجداه المصدر استعمال أرالاا لما ذلك ابيان للفعل أصل المصدر فكذلك للمقيد
زمان لهم يتعين لم فلما زمان لان بزمان له اختصاص ل كلها الزمنة في يشترك
كانت الهذا الزمنة تعين على تدل أمثلة لفظه من له اشتقوا اختصاصه لعدم حداثه

بزمان منها فعل كل ليختص ثلثة الزمنة لن امستقبل احاضر ماِ ثلثة الفعال
للفعل. أصل المصدر أن على فدل الثلثة الزمنة من

مثل: الفعل أنواع جميع في احرافه لفظه يوجد اأنه الفعل، أصل المصدر أن ج-
ايخارج. ااستخرج- ااخرج- يخرج- خرج-

يقوم ل فإنه الفعل اأما الفعل عن ايستغنى بنفسه يقوم االسم اسم المصدر ل-
يكون بأن أالى غيره َلى يفتقر ال بنفسه يستغنى اما السم َلى ايفتقر بنفسه

غيره َلى ايفتقر بنفسه يقوم ل مما أصل
بصيغته يدل االمصدر المحصل االزمان الحدث شيئين على يدل بصيغته -الفعل ه
أصل المصدر فكذلك الثنين أصل الواحد أن اكما الحدث اهو ااحد شيء على

الفعل
أن كما مختلفة أمثلة له االفعل االقتل الضرب نحو ااحد مثال له -المصدر ا

نوع الذهب
مختلفة. اصور أنواع منه ايوجد اما ااحد



34

يدل ما على يدل ل االمصدر المصدر عليه يدل ما على يدل بصيغته -الفعل ز
يدل ل االضرب الضرب عليه يدل ما على يدل ضرب أن ترى أل الفعل عليه

فرع االفعل أصل المصدر أن على للم كذلك كان اَذا ضرب، عليه يدل ما على
من المصوغة النية في تقول كما هذا اصار الصل فيه يكون أن بد ل الفرع لن
المصوغة النية أن اكما النية على تدل ل االفضة الفضة على تدل فإنها الفضة
امأخوذ المصدر على فرع الفعل هاهنا فكذلك منها امأخوذة عليها فرع الفضة من

منه
الم القياس في سنن على يجرى أن يجب لكان الفعل من مشتقا المصدر كان -لو ح

اختلف المصدر اختلف فلما االمفعولين. الفاعلين أسماء يختلف لم كما يختلف
أنه على لل الجناس اسائر االزيت االماء االتراب االثوب كالرجل الجناس

الفعل. من مشتق غير
الحدث من الفعل في ما على يدل أن لوجب الفعل من مشتقا المصدر كان لو ط-
اذات الحدث على االمفعولين الفاعلين أسماء للت كما ثالث معنى اعلى االزمان
الفعل. من مشتقا ليس أنه على لل كذلك المصدر يكن لم فلما به االمفعول الفاعل

هو اللغة في (المصدر) لن أصالته، على لليل مصدرا المصدر -تسمية ي
فلما مصدر اعبل عنه تصدر الذي للموضع قيل الهذا عنه يصدر الذي الموضع

عنه. صدر قد الفعل أن على لل مصدرا سمي
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UNIT3: الللتها المزيدة الفعال
CONTENTS:
3.1 Introduction
3.2 Objectives
3.3 Main content

3.3.1 ل المجرم الرباعي الفعل تعريف
3.3.2 االملحقة الساسية الرباعية الفعال أبنية
3.3.3 املحقاته ل المجرم الرباعي معاني
3.3.4 العربي الصرف في اعلحاق معنى
3.3.5 اعلحاق من الغرِ

3.4 Conclusion.
3.5 Summary.
3.6 Tutor Marked Assignment.7.0Reference/Further Reading.
3.8. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

3.1 Introduction

النحاة عند تعريفه حيث من الفعل حول يدار الدرس كان الثانية الوحدة في
مشتق أيهما االمصدر الفعل حول االكوفيين البصريين ااختلف االصوليين

انعالج الرباعي الفعل اهو الكتاب هذا موضوع في نركز الوحدة هذه افي لخر.
الصرف في اعلحاق امعنى املحقاته أازانه امعاني تعريفه من بداية ل المجرم منه

الدرس. هذا في بالمعالجة سنتنااله ما هذا منه. االغرِ

3.2 Objectives

المجرل1- الرباعي الفعل تعريف يذكر أن الاالب يستايع الدرس نهاية في
كامل.

جميعا.2- الرباعي ملحقات يذكر أن الاالب يستايع الدرس نهاية في
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الصرف3- في اعلحاق معنى يشرح أن الاالب يستايع الدرس نهاية في
العربي

اعلحاق.4- من الغرِ َلى يشير أن الاالب يستايع الدرس نهاية في

3.3 Main content

3.3.1 ل المجرخ الرباعي الفعل تعريف
حراف أربعة تضمن افعل اسم كل هو أا أربعة، الصلية أحرفه كانت ما هو
نحو: فعلل اهو االصرفيين، اللغويين جميع اتفاق حسب ااحد بناء اله أصول

تقاس ال فتحفظ مركبات، من العرب نحتها أفعال امنه عسكر، عربد، زخرف،
اطبلق بال، َل قوة ال حول ل قال َذا احوقل: ا، بسم قال َذا كبسمل: عليها،
ايكون ( (فهعالهله ااحد بناء "اللمجرل الزمخشري: يقول بقاءك، ا أطال قال َذا
ههم" ايهرا يهخه لهرا نحو: متعدي اغير ، الصبيم ههفه اسهرا الحجر لحرج نحو: متعديا
أا الكسر أا الفتح حركات بثلث تختصم المجرل الثلثي الفعل عين كانت اَذا

ساكنا، لائما تكن ذلك خلف على المجرل الرباعي عين فإن السكون، لان الضم
غير أمر اهو متحركة أحرف أربعة لجتماع تجنبا اذلك

هذا غير على يجيء لم "اَنمما السيوطي: يقول العربية، اللغة في فيه مرغوب
في مضموما يكون ل الماضي اأال ساكنا، يكون ل الال أنم ثبت لنه الوزن؛
لوضعه مفتوحا َل آخره يكون ال الفتح فتعيمن للثقل، مكسورا ال للفاعل البناء
ال حركات، أربع َلى يتوالى لئل كله، متحركا بينهما ما يكون ال عليه، مبنيا
َلى اعسنال عند الرابع سكون لعراِ الثالث ال ساكنان، يلتقي لئل كله مسكنا
رأي حسب الثلثي من أثقل الرباعي فإذن الثاني..."، يسكن أن فتعيمن الضمير،
على المجرل الرباعي ايكون ثقله ليخفف سكون فيه يكون أن فوجب سيبويه

نوعين:
الثانية المه اعينه ااحد، نوع من الالى المه فاؤه كان ما اهو مضعف: -1
اسلسل- يقلقل، اقلقل- يزلزل، زلزل- نحو: مرتجل يكون اقد آخر، نوع من

يدعدع، العدع- "بأبي"، قوله: كرر َذا يبأبئ، بأبأ- مثل: من منحوتا أا يسلسل،
"لهع" لفظة كرر َذا

المه اعينه ااحد، نوع من الالى المه فاؤه تكن لم ما اهو مضعف: 2-غير
يبعثر، ابعثر- يحرجم، احرجم- يدحرج، لحرج- نحو: آخر نوع من الثانية

مواطن في للدللة اختصاره َلى قصدا مركب من يصاغ اقد يسرهف، اسرهف-
الحقت أخرى صرفية أازان هناك فإن المركبة البنية هذه َلى اباعضافة معينة،

الوزن. بهذا
3.3.2 االملحقة الساسية الرباعية الفعال أبنية
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َما فهي المزيدة أما (فعلل) هو المجرلة للفعال منها ااحد أبنية، أربعة اهي
بناءان الها بحرفين مزيدة اَما (تفعلل) اهو ااحد بناء اله ااحد بحرف مزيدة

اَفعّلّلل) ا (اَفعّنلّّل اهما
معان له ليس البناء اهذا امتعديما. ا لزمم يستعمل مجرل، رباعي اهو فعلل: -1

لللة تقتصر لذلك المزيدة، البنية في الشأن هو كما عليها، بالدللة يختص اظيفية
االفعال أخرى. َضافية لللت لها اليس فقط، تتضمنه الذي الحدث على أفعاله
الحدث لدللة تبعا لللية، مجموعات في تصنيفها يمكن البناء هذا َلى تنتمي التي

التالي: النحو على تتضمنه، الذي
نحو، إقامة على لاملمة تكون أن عليها فالغالب لزمة البناء هذا أفعال كانت َذا أ-

لق. حمه نحو، نّظر أا عربد، نحو، سسلوك أا زغرل نحو، أاصوت عسكر،
شيء تحريك على لالمة تكون أن عليها فالغالب متعدية الفعال تلك كانت اَذا ب-
نحو، شيء تلوين على لاملة تكون أا لق، ازحه قلهقل اه ازعزع ابعهثر لحرج نحو:

عظلم. ا اعندم قش بره
الذي للفعل ماااع لنه ا، لزمم َل يأتي ل بالتاء، مزيد رباعي اهو تّفعّلل: -2
نحو: ااحد، به مفعول َلى متعديما لخولها قبل يكون االذي التاء، عليه لخلت

ا، لزمم المجرل الرباعي كان اَذا فتبعهثر. ابعهثرته فتدحرج، لحرجته
هذا َلى تنتمي التي الفعال فوجول الماااعة. تاء تدخله فل قر اقهره :زقزق نحو

ا. تقديرر أا حقيقة متعدية مجرلة رباعية أفعال بوجول مرتبط البناء
في لنه ا. لزمم َل يأتي ل االتضعيف، بالهمزة مزيد رباعي اهو : اَفعّلّلل -3

. ااضمحلن ااقشعرم اطمأنن نحو: الثلثي في ( نظير(افاعهلن الرباعي
في لنه ا، لزمم َل يستعمل ل االنون، بالهمزة مزيد رباعي اهو 4-اَفعَّنلّّل:

( (انافهعهله نظر الرباعي
. نقهعه اافره مه نجه احره نحو: الماااعة، به المرال َذ الثلثي، في

يلي: ما السابقة الربعة البنية على يلحظ االذي
. افعهلهلن ثم تهفهعلهله ماااعه الستعمال في يليه فّعلّّل هو اللغة في استعمالم 1-أكثرها
الن حتى مستعمل يزال ما بعضها قليلة، أفعال عليه جاءت افعللل الثالث البناء -2

التي الفعلية البنية أما الستعمال. بقلة عموما ايتصف ااقشعر، اطمأنن مثل:
االندرة. بالغرابة فتوصف به ألحقت

سمعت قليلة أفعال َل عليه تجئ لم َذ النالرة، البنية من افعَّنلّّل الخير البناء -3
الم التوليد، عصور في اللغوية الستعمالت في حضور له يكن الم العرب، عن
به. ألحقت التي البنية في الشأن اكذلك االمصالحات، العلوم مجال في يوظنف
منه، لللتها تستمدم لنها فَّعلّّل، للمجرل تابعلة أبنية هي الخيرة الثلثة البنية -4

الزيالة. أحرف عليه تدلل الذي الماااعة معنى َليها مفا مضا
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البناء لن اذلك المزيدة، الرباعية البنية أصل هو فَّعلّّل ل المجرم الرباعي البناء -5
أما غالبما، الماوعة معنى َل تفيد ل البناء هذا على الزيالات المجرل الرباعي
المجرل بالرباعي ا تقديرم أا حقيقمة فمرتباة المزيدة للفعال الساسية الدللة

املحقاته ل المجرخ الرباعي معاني
3.3.3
ل1- المجرخ الرباعي معاني

اظيفية معان له ليس البناء اهذا امتعديما. ا لزمم يستعمل مجرل، رباعي اهو فعلل
أفعاله لللة تقتصر لذلك المزيدة، البنية في الشأن هو كما عليها، بالدللة يختصم
التي االفعال أخرى. َضافية لللت لها اليس فقط، تتضمنه الذي الحدث على
الذي الحدث لدللة تبعا لللية، مجموعات في تصنيفها يمكن البناء هذا َلى تنتمي

على: للدللة فعلل بناء يأتي تتضمنه،
قمارا. اتخذت َذا الكتاب قمارت نحو 1-التخاذ

الحنظل. أشبه َذا أي زيد خلق حنظل نحو 2-المشابهة
الاعام ازعفر نرجس، فيه جعل َذا الدااء نرجس نحو شيء في الشيء 3-جعل

زعفران. فيه جعل َذا
أي اغلصمته، عرقبته، نحو: بالشيء) (اعصابة الفعل منه أخذ ما 4-َصابة

اغلصمته. عرقوبه أصبت
نحو: بالشيء) (اعصابة به للصابة آلة منه المأخوذ السم أن على 5-الدللة

االعثكال. بالعرجون ضربته أي اعثكلته عرجنته
الشجرة، عسلجت نحو: الشيء) (َظهار منه الفعل أخذ ما ظهور على 6-الدللة

ابرعمها. عساليجها ظهر أي ابرعمت
اسبحل، بسمل نحو: مركب من َل يؤخذ ال االحكاية، الختصار على 7-الدللة
اجعلني بقاءك، ا اأطال ا، اسبحان ا، بسم قال: أي احمدل اجعفل، اطلبق

فداءك. ا
ابرنس البيت اسرلقت ، البرقع) ألبستها (أي ابرقعتها البناء كقرمدت 8-الستر

البرنس) (ألبسه أي
ل المجرخ الرباعي ملحقات ب-

أم ا اسمم كانت سواء الكلمة، بنية في حرفين أا حرف بزيالة اعلحاق يكون يعرف
الحراف عدل في أي الشكلية، الناحية من لغيرها موازنة الزيالة بتلك لتصير فعل،
التوسع النحاة، رأي في اعلحاق، زيالة من االغرِ االسكنات. الحركات اترتيب

جديد. معنى َفالة ل اللغة، في
: اأشهرها الثلثي، من أصلها كثيرة أبنية » فعّلل « ببناء ايلحق



39

اللمين َحدى َن َذ ،" جه ره ـ"لهحا ب ملحقان اهما . لهله اشهما لبهبه جه نحو: فَّعلّّل" " =
عفالة تكن لم فيهما اللم ازيالة االشمل. الجلب من هما المثالين هذين لن زائدة،
منه المجرل، الرباعي شأن شأنه البناء، اهذا فحسب. لللحاق اَنما معنى،
َذا لهلهةم شهما لهله شهما نحو: اللزم امنه لجلباب، ا ألبسته َذا جلببته نحو: المتعدي

أسرع.
الفاء، بعد الياء بزيالة " جه ره "لهحا ب ملحق اهو ابيار. سهياهره نحو: "فّيعّّل" =

. سهياهره نحو: ا الزمم الدابنة، بهياهره نحو: متعديما مثله ايكون

نحو: متعديما ايكون الفاء. بعد الواا بزيالة " جه ره "لهحا ب ملحق اهو "فّوّعّل": =
عن اعجز كبكر َذا الرجلت وقهله حه نحو: ا الزمم صومعةم، له سويت َذا صومعته

الجماع.
نحو: متعديما ايكون العين. بعد الواا بزيالة " جه ره "لهحا ب ملحق اهو "فَّعّوّل": =

لَ. اه ههرا اًنحو: الزمم الكتاب، عنونتت
من اكونها لغرابتها بها يعتدم ل الكن ،" جه ره "لهحا ب ملحقة أخرى أبنية اهناك

الشواذ".
اأشهرها: الثلثي، من أصلها كثيرة أبنية "ّتّفَّعلّّل" ببناء ايلحق

(١٦) عادهله. اتهمه لابهبه تهجه نحو: "تّفّعلّّل" =
(١٧) . اتهكهوثهره به وره تهجه نحو: "تّفّوّعّل" =

-(١٨) . اتهفهيههقه تهشهياهنه نحو: "تّفّيعّّل"
-(١٩) . ندهله اتهمه كهنه سا تهمه نحو: "تّّمفعّّل"

. ته تهعهفاره " َّ "تّفّعلّ ا ، تهقهلانهسه "تّفعّنّّل" مثل أخرى أبنية اهناك
البنية هذه لخلت لنها َلحاق، حرف ليست البنية هذه في التاء أن َلى ايشار
نفسها هي هنا اعلحاق أحرف اَنما . اتهبهعاثهره جه ره تهدهحا نحو: لخلت كما للماااعة،

المجرل بالرباعي التاء، من مجرلة كانت حين البنية، هذه بها ألحقت التي
"تّفعلّل" ز ااه اتهجه اههله تهجه نحو: "تّفاّّعّل" أن َلى النحاة بعض اذهب "فَّعلّّل".

ليسا البناءين هذين أن المشهور لكن ،" جه ره "تهدهحا ب ملحقان هما ل رن اتهمه تعلنم نحو:
لن لللحاق، اللف ليست تهغهافهله "اكذلك يعيش: ابن قال ـ"تدحرج". ب ملحقين

من غيرها موقع تقع فل محضة، مدةٌ لنها ملحقة، ا حشوم تكون ل اللف



40

حقيقة أن مع فيها، المدم لنقص ا آخرم اقعت َذا لللحاق تكون َنما الحراف،
ك متحرم موقع لوقوعها ألفما صارت لكنها بالياء، هو َنما ا آخرم اقع َذا اعلحاق

(39) ملحقما". يكون ل العين تضعيف كذلك ا"تهكهلنم" فتحة. اقبلها

التسعة الساسية البنية من بأنهما البناءين هذين على الحكم يمكن هذا اعلى
ّعلل" "اَفّو هما:- بناءان اَفعّلّلل" ب" ايلحق ." جه ره "تهدهحا ب ملحقين اليسا عشر،
"افّعنّلّّل" ب ايلحق لهلن" وه ااسا ابايهضهضن نحو: « ا"افعّلّلل ، أهلن وه ااكا ههدن وه اكا نحو:

هما: بناءان ها أهمم أبنية عدة
. ناكهكه حه ااسا كاقاعهناسهسه "اَفعّنلّّل" -
نابهى. ره ااحا لهناقهى كاسا ا"اْفّعَّنلّى" -

من بها ألحقت التي البنيةَ تشبه أنها الملحقة الرباعية البنية على يلحظ االذي
" َل

ل
عَ
ل
َ“ المجرل بالرباعي الملحقة فالبنية اندرته، اقلته الستعمال كثرة حيث

البنية أما "تّفَّعلّّل"، بماااعه الملحقة البنية تليها اللغة، في استعمالً الكثر هي
في حضور لها اليس النالر، الغريب من فهي ا"افّعّنلّّل" بـ"اَفعّلّّل" الملحقة

الستعمال.
المجرلة الالثية االفعال الرباعية الفعال بين العلقة

الدكتور ذكر اقد الرباعية، الفعال نشوء تناالت التي االبحاث الدراسات كثرت
أن العربية" اللغة في الرباعي الفعل "نشوء كتابه في هريدي المجيد عبد أحمد
الكتاب أن بالحسبان أخذنا فإذا (40) كتابما. عشر اخمسة مئة من أكثر بلغ عدلها

تصبم التي الدراسات كثرة مدى نتصور أن استاعنا ١٩٨٨ عام في نشر المذكور
الموضوع. هذا في

أصول َلى الرباعية الفعال رلم محاالة في الدراسات تلك اتجاهات اتتلخص
عرِ حيث الرباعي، الفعل لصول لراسته في عباسي أليب فعل كما ثلثية،
في معها لشتراكها ثلثية، أصول َلى تعول أنها َلى ذاهبا رباعيما، فعلً ستين

الساسي. المعنى

ا٦٨. ٥٨ :١ الشافية شرح الرضي: اينظر .١٥٦ :٧ المفصل شرح يعيش: ابن -39

الزهراء، مكتبة العربية، اللغة في الرباعي الفعل نشوء المجيد: عبد أحمد الدكتور هريدي، -40
ص٥. ،١٩٨٨ القاهرة
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اأن ، زلن أصله: "زلزل" الفعل اأن لحر، أصله: "لحرج" الفعل أن رأيه ففي
شمز، َلى: يرل الخير اهذا شمأز. أصله: " "اشمأزم اأن رقش، أصله: "برقش"

تقدنم. كما فرق، َلى: يرلم أيضا اهذا فرقع، أصله: "افرنقع" اأن

بعنوان: للماجستير رسالته في حسن عكاشة يوسف عمر المسلك هذا سلك اقد
َلى (٨٠٤) أصل من أفعال (٦٠٤) رلم حيث العرب"، لسان في الرباعي "الفعل

على لدللتهما بلهس، أصله: "بلسم" أن: مثلً عنده جاء امما ثلثية. أصول
أصله: ا"بلعم" االجمع، الكسب على لدللتهما قرش، أصله: ا"قرشم" السكوت،

(41) البلع. على يدلن لنهما بلهع،
زيدان، جرجي أمثال: من الباحثين بعض بآراء تأثراا ربما الرأي هذا اأصحاب
الثلثية الفعال أن َلى ذهبوا الذين العليلي، ا اعبد الدامنكي، مرمرجي االب

ثنائية. أصول َلى تعول

االصل مزيدة، الرباعية الصول بأن كثيرة مواضع في صرح زيدان فجرجي
(42) غالبما. ثنائي فيه االصل أيضاً، مزيد الثلثي اأن ثلثي، فيهـا

مبدأ هي الرباعية، أا الثلثية ل "الثنائية، أن رأى الذي الدامنكي ذهب ذلك اَلى
أن رأى حيث العليلي ذهب ذلك من أبعد اَلى (43) العربية" اللغة في الشتقاق

االخماسية االرباعية االثلثية الثنائية َلى تاورت ثم أحالية، بدأت العربية اللغـة
نشأت الرباعية الفعال أن في تصبم َذن الباحثين من كثير فآراء (44) االسداسية.
في غالى ابعضهم ثنائية، أصول من نشأت الثلثية الفعال اأن ثلثية، أصول من

الصل. هو الحالي البناء أن اعتبار َلى فذهب ذلك

أا استعمالية أللة َلى تستند ل لنها رفضها، َلى يقولنا الراء هذه في النظر العلن
على لليلً ينهض ل االرباعي الثلثي بين المعاني تشابه من به أتوا اما مناقية،
ذاتها، الثلثية الفعال بين موجول المعاني في التشابه لن للخر، أصل أحدهما أن

ماجستير) (رسالة تأصيلية لراسة العرب لسان في الرباعي الفعل يوسف: عمر حسن، عكاشة -41
ا١١٢. ص١١١

الحداثة، لار ط٢، كامل، مرال مراجعة: العربية. االلفاظ اللغوية الفلسفة زيدان: جرجي - 42
.٩٩ - ٩٨ ص ،١٩٨٢ بيرات

.١٥٠ ص ،١٩٤٧ لبنان مناقية. العربية هل مرمرجي: الب الدامنكي، -43
.١٥٤ : ص تاريخ، لان مصر، العصرية، المابعة العرب، لغة لدرس مقدمة اا: عبد 44العليلي،
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قوله: للرباعي أصل الثلثي أن على لليلً عكاشة يوسف عمر أارله فمما
في يتاابقان اقهضهبه اقرضب القاع، على الدللة في يتاابقان قهصهبه ا "قرصب
جعل فقد (45) القاع". على الدللة في يتاابقان اقهاهمه اقرطم القاع، على الدللة
َلى مستندما الحراف، في يشاركه الذي الرباعي للفعل أصلً ثلثي فعل كلن

الدللة. في اابقة المت
الماابقة أن هي العرب، لسان في الفعال، هذه مراجعة لدى تظهر التي االحقيقة
االرباعي، الثلثي بين موجولة أنها فرضنا الو متحقمكقة، غير الدللة في الدقيقة
الباحث أارلها التي الثلثية الفعال لن للخر، أصل أحدهما أن يعني ل فهذا
أحدها أن يعني هذا فهل القهاع، معنى على كللها تدلل اقهاهمه اقهضهبه قهصهبه اهي:

لغيره؟ أصل
للرباعية أصل الثلثية الفعال بأن القول َلى الباحثين لفع الذي أن أعتقده االذي

منها: أمور عدمة

زائد حرف ففيه أحرف ثلثة على زال ما بأن القول من الكوفيين َلى ينسب 1-ما
بذاته. قائما ضربا اغيره الثلثي من كلل يعدان البصريين أن حين على أكثر، أا
االرباعي. الثلثي بين فيما االفرع الصل مسألة في المر هذا للتأثر ة جم حا فل

بنية في حرفين أا حرف زيالة بأنه: لللحاق القدماء تعريف هو الثاني 2-المر
الناحية من لغيرها موازنة الزيالة بتلك لتصير ، فعلم أم ا اسمم كانت سواء الكلمة،
َل ثلثيا، الصل في كان الملحق الرباعي أن منه يفهم قد التعريف فهذا الشكلية.
ضرب من: المأخوذين "خرجج" ا "ضربب" نحو في َل يصدق ل هذا أن
اضارم لو حتى مقيس، مانرل اعلحاق من القبيل "اهذا يعيش: ابن قال اخرج،

(46) الستعمال". له لجاز ا"خرجج" "ضربب" مثل: َلى ساجع أا شاعر

السجع، أا الشعر في َليه يلجأ اضاراري اعلحاق من النوع هذا أن اااضح
الهور سيار نحو: في اعلحاق زيالة أما بالمعنى. لها علقة ل لفظيه لداافع
ا سهاهره من: كل تماما ياابقان ل الهور سيار لن معنى، تفيد أنها فواضح

لن "ضربب"، في كالزيالة ليست نحو"جلبب" في اعلحاق زيالة اكذلك ، لهههره

.٧٨ ص العرب لسان في الرباعي الفعل يوسف: عمر حسن، عكاشة - 45
٦٥ - ٦٤ ص التصريف في الملوكي شرح يعيش: ابن - 46
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ضرب أن حين على جلبب، معنى هو الذي الجلباب َلباس على يدلل ل جلب
ذاته. الضرب على ن يدلم اضربب

أحرف1- ثلثة من المؤلف الصرفي بالوزن اللتزام مشكلة هو الثالث االمر
ثلثة على الزائدة الصول ذات الكلمات بمحاكاة يفي ل الذي "فعل"، هي أصلية

االجتهال. االرل الخذ لان أحرف،
الرباعية2- الكلمات من كثيرا اضعوا المعاجم أصحاب أن هو الرابع االمر

الحراف، بتشابه معتدمين بها، خاصة أصوله لها يفرلاا الم ثلثية، أصول تحت
الثلثي أن يعني ل الحراف في الشكلي التشابه لكن المعاجم، في عيبما ليس اهذا
فرق لوجول أا الدللة لختلف لها، أصل هو الرباعية المالة تحته ألرجت الذي

المالتين. بين القل على
الثلثية الفعال اليست بذاته، قائم أصل الرباعية الفعال بأن القول يمكن سبق مما

اللغوي الواقع ذلك ايؤيد الدللة. في تقاربها أحياناً كانت اَن لها، أصلم
المعاني. في االفراق الدللي االتوظيف

اتوايفها الرباعية الفعال لللت
هي اللغوي الستعمال في ااسع حضور لها التي الرباعية الفعال أن سابقما مرن
الفعال تستند اَليها ملحقة، أم أساسية كانت سواء "فَّعلّل" بناء على تجيء التي

البناء. هذا غير َلى تنتمي التي

َذا عليها، يغلب "فَّعلّّل" بناء َلى تنتمي التي الفعال أن البحث بداية في اظهر
كانت اَذا صوت، أا سلوك أا نّّظرر أا إقامة على لالةم تكون أن لزمة، كانت
شيء. تلوين على أا شيء تّّحريك على لالةم تكون أن عليها فالغالب متعدمية

في اخاصة الرباعية، الفعال استعمال اتمسع الصلية الدللت هذه من اانالقما
أاجدها جديدة، معان عن للتعبير كافة العلوم ميالين في فوظفت الحديث، العصر

المتسارع العلمي التاور

اللفاظ اكثرة الرباعية، للفعال الكبيرة الشتقاقية اعمكانات ذلك على اساعد
مثلً "فعلل" بناء فعلى البناء. توازن التي الحراف تقليب من توليدها يمكن التي
الحرف يكرر أل اعتبار على عدلها، يحسب الفعال من اللوف مئات توليد يمكن

هذه ااجول ٤٩١٤٠٠ = ٢٨×٢٧×٢٦×٢٥ النحو: على ااحدة، صيغة في
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يمكن اهذا امشتقات. مصالر من بها يرتبط ما اجول بالضرارة يعني الفعال
توليدها. يمكن التي اللفاظ من الكبير العدل تصور

بالنواحي أنفسهم شغلوا لكنهم الرباعية، الفعال الباحثين من كثير لرس اقد
بمصالحات أا لخيلة، بأسماء أا ثلثية، أا ثنائية بأصول رباها كالعاء اللفظية،

السد، ازمجر الفرس، حمحم قولنا: في الفعال أن مثلً ذكراه فمما علمية.
غانهطه مه اأن الابيعة، في الصوات محاكاة من نشأت الرجل، اتأتأ الرعد، اقعقع

ذلك. غير َلى لخيلة، أسماء من نشأت به ره اكهها
لما الفعل منه اشتقم الذي الصل هو المصدر بأنم سلنموا لو أنهم لي يبدا االذي
َنه فيه يقال مثلً "مغنط" فالفعل اللفظية، النواحي في البحث َلى حاجة من كان
خوا عرفته أن فبعد خاصيمته، من اشتقم اَنما مباشرةم، المغناطيس من يشتقم لم

صفة المعدن َكساب عن المعبر المصدر اهي المغناة" " عرفت المغناطيس صم
اجولها بك نكسك التي الفعال جميع في يقال اهكذا الفعل. اشتقم امنه المغناطيس،

َن أي الابيعة، في الصوات محاكاة من نشأت َنها قيل التي أا لخيلة، أسماء َلى
من معينة صورة عن يعبر الذي " "التأتأة معنى من اشتقم مثلً " تأتأ " الفعل:

الناق. عسر صور

فما منها. الفعال اشتقاق ثم امن أالً، المصالر اضع في اللغة سنة هي هذه
الكائنات، اأفعال الابيعة اظواهر الشياء خصائص من الحظوه، العرب عرفه
أزمنة في َل يعرفوه لم اما بالمصدر، اللفظ هذا اسمي عنه، يعبر لفظما له اضعوا

في اجد سواء عنه، بالتعبير كفيل الشتقاقي اللفظي فاال لحقة اعصور تالية
عربية.(٣٨) غير بيئات في أم العربية البيئة

اأن اللفظي، تكوينها عن ل ااظائفها، الرباعية الفعال لللة عن الحديث لى فاهلاه
من بالشتقاق اذلك الثلثية، أخواها نشأت كما نشأت َنها بالقول ذلك من يكتفى

الحواس معايات بتجريد يقوم أن بعد العقلُ، يختزا معان عن تعبر التي المصالر
االتخيل.

الللت معان عن للتعبير فمت ظمك ات الحاضر اللغوي الواقع في الرباعية االفعال
امنها: االكتشافات، العلوم بمجالت مرتبط معظمها كثيرة،
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الهدراجين، مع فاعلها أي المالة، هدرج مثل: الكيميائية التفاعلت عن التعبير -1
... انترج اَكربن كبرت امنه: الكسجين، مع علها فا َذا اأكسدها

الشيء. تلوين اهي الصلية الدللة َلى ترل الوظيفة اهذه
الوظيفة اهذه ... اكهرب تلفن مثل: الحديثة، المخترعات استعمال عن التعبير -2

الشيء. تحريك اهي الصلية الدللة َلى ترل
... اتصعلك ترهبن مثل: سلوك عن التعبير -3

... اتأمرك تفرنس مثل: النتساب عن التعبير -4
.... اطقاق خشخش ا بسبس مثل: الصوات عن التعبير -5

حمدل... ا بسملَ مثل: محكية جملة عن التعبير -6
اشملل. الجلباب أهلابهسهه أي كجلببة، ، فهعالهله -7

الجورب. ألبسه أي كجوربه، فوعل، -8
أسرع. أي مشيته، في كرهوك ، له فهعاوه -9

الدااب. أصلح أي كبهياهره ، فهياعهله -10
شريافه. قاع أي الزرع، يهفه كثهرا ، فهعايهله -11
ظهره. على استلقى َذا كسلقى، فهعالهى، -12

القلنسوة.47 ألبسه أي كقلنسه، ، فهعانهله -7
3.3.4 العربي الصرف في اللحاق معنى

زيدا ألحقت يقال: اعتباع، هي: معاني عدة بها ايرال اللغة في اعلحاق كلمة تأتي
تلحق ايقال: َليه، االوصول الشيء َلراك بمعنى ايأتي َياه، أتبعته َذا بمحمول،

اتباع أنه كما ، الملصقل الدعي هو: َذن فالملحق بعضا، بعضهم ألرك َذا القوم
أصولها، على أكثر أا حرف بزيالة اذلك حرافا منها أكثر أخرى كلمة َلى كلمة
اعدل االسكنات الحركات اتفاق في يكون فالتوازن لها. امسااية موازنة اجعلها
الملحق في اجريانها به للملحق الثابتة الحكام ثبوت فتعني المساااة أما الحرف،

اقلب. اَعلل صحة من
3.4 اللحاق من الغرض

كلماتها اتنويع ألفاظها اتنمية العربية اللغة مفرلات تكثير اسائل أحد اعلحاق يعد
من مختلفة كلمات َنتاج ايمكن اعلحاق لغرِ الحرف بعض زيالة بواساة

7 ص: العرف، شذى الحملاي: محمد بن أحمد -47
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امعناه صمع الفعل: جانب َلى تعديها لان العربية صيغ ضمن اأفعال أسماء
في ااستعملوه اعلحاق، زيالة طريق عن اجد صومع فالفعل أذنه، ت صغتره

ليس لللحاق زيد ما "َن يعيش: ابن يقول صمع الفعل يؤليها أن يمكن ل مجالت
يحدث أن غير من اللفظ يخص شيء فهو ... غير ل اللفظ اتباع َل منه الغرِ

(48) معنى".
Self-Assessment Test:

كامل.1- المجرل الرباعي الفعل تعريف اذكر
جميعا.2- الرباعي ملحقات اذكر
العربي3- الصرف في اعلحاق معنى اشرح

اعلحاق من الغرِ َلى أشر -4
3.4 Conclusion.

الاريق عن يكون اقد أربعة، الصلية أحرفه كانت ما هو ل المجرم الرباعي الفعل
الرباعي عين الرحيم. الرحمن ا بسم قال: َذا بسمل، مثل: المركمبات نحت

ل االمجرم متحركة. أحرف أربعة لجتماع تجنبا اذلك ساكنا، لائما تكون المجرل
اعينه ااحد، نوع من الالى المه فاؤه كان ما اهو مضعف: الال نوعان
المه فاؤه تكن لم ما اهو مضعف، غير االثاني آخر. نوع من الثانية المه

اله يدحرج. لحرج- نحو: آخر نوع من الثانية المه اعينه ااحد، نوع من الالى
حرافا منها أكثر أخرى كلمة َلى كلمة اتباع ااعلحاق سبع، املحقات ااحد ازن
االغرِ لها، امسااية موازنة اجعلها أصولها، على أكثر أا حرف بزيالة اذلك

كلماتها اتنويع ألفاظها اتنمية العربية اللغة مفرلات تكثير منه
اعلحاق. لفرِ الحرف بعض زيالة بواساة

التالية: النتائج َلى نصل تقدمم امما

اأن الثلثية، الفعال من مأخوذًا اليس بذاته، قائم نوع الرباعية الفعال -1
أن على لليل ينهض ل االثلثية الرباعية الفعال بين الحراف في التشابه اجول

الرباعية. الفعال منه اشتقنتن أصل الثلثية الفعال

لن اذلك المزيدة، الرباعية البنية أصل هو ََعََ المجرل الرباعي البناء -2
الساسية الدللة أما الماااعة، معنى َل تفيد ل الرباعية الفعال في الزيالات

المجرل. بالرباعي تقديرا أا حقيقة فمرتباة المزيدة للفعال

1409 م/ 1989 التعاانية مابعة الللة، اشتقاقا امزيدة مجرلة الثلثية الصيغ علي: حسين ناصر -48
229: ص ه،
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فالرباعية الثلثية َلى الثنائية أا الحالية البنية من تاورت الفعال بأن القول -3
اللغوي. الواقع يدعمه ل الذي الفتراِ حد يعدا ال عليه، لليل ل

اأن به، التسليم يمكن ل الرباعية الفعال أصل هي الثلثية الفعال بأن القول -4
حقيقته. عثبات تكفي ل القول هذا أصحاب بها جاء التي المثلة

الرباعية للفعال أصل الثلثية الفعال أن َلى ذهبوا الذين الباحثين معظم -5
المعنوية الفراق اتجاهلوا الحراف، في االشتراك اللفظية، بالنواحي تأثراا

االدللية.
العلوم منجزات عن للتعبير الحديث العصر في الرباعية الفعال استعمال اتسع -6
هذا في عرفت التي الجديدة االعناصر الواسعة، العلمية االكتشافات ااستعمالها،

ص. اخوا تفاعلت من بها يتصل اما العصر
االعلماء الباحثون منها يستفيد أن يمكن ضخمة، لغوية ذخيرة الرباعية الفعال -7

العلمية. االمنجزات الكتشافات عن االتعبير المصالحات، مجال في
3.5 Summary.

أحرفه كانت ما اهو ل المجرم الرباعي الفعل تعريف الوحدة هذه في لرست
ازن اله المضاعف اغير المضاعف َلى ينقسم أنه علمت كما أربعة، الصلية
منه الكلمات بناء ااسيلة تخصه معاني ل المجرم اللرباعي سبع. املحقاته ااحد

العربية. المفرلات تكثير غرضه اعلحاق ى تسمم

3.6 Tutor Marked Assignment.

ل المجرم الرباعي ملحقات اذكر -1
ل؟ المجرم الرباعيم معاني هي ما -2

اعلحاق. يكون كيف اشرح -3
3.7 Reference/Further Reading.

7 ص: العرف، شذى الحملاي: محمد بن أحمد -21
مابعة الللة، اشتقاقا امزيدة مجرلة الثلثية الصيغ علي: حسين ناصر -22

22 ص: ه، 1409 م/ 1989 التعاانية
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3.8. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)
كامل. المجرل الرباعي الفعل تعريف اذكر -1

كل هو أا أربعة، الصلية أحرفه كانت ما هو المجرل الرباعي الفعل الجواب:
جميع اتفاق حسب ااحد بناء اله أصول حراف أربعة تضمن افعل اسم
أفعال امنه عسكر، عربد، زخرف، نحو: فعلل اهو االصرفيين، اللغويين
ا، بسم قال َذا كبسمل: عليها، تقاس ال فتحفظ مركبات، من العرب نحتها
بقاءك، ا أطال قال َذا اطبلق بال، َل قوة ال حول ل قال َذا احوقل:

جميعا.1- ل المجرم الرباعي ملحقات اذكر
الجواب:2-

ل المجرخ الرباعي ملحقات
أم ا اسمم كانت سواء الكلمة، بنية في حرفين أا حرف بزيالة اعلحاق يكون يعرف
الحراف عدل في أي الشكلية، الناحية من لغيرها موازنة الزيالة بتلك لتصير فعل،
التوسع النحاة، رأي في اعلحاق، زيالة من االغرِ االسكنات. الحركات اترتيب

من أصلها كثيرة أبنية » فعّلل « ببناء ايلحق جديد. معنى َفالة ل اللغة، في
: اأشهرها الثلثي،

اللمين َحدى َن َذ ،" جه ره ـ"لهحا ب ملحقان اهما . لهله اشهما لبهبه جه نحو: فَّعلّّل" " =
عفالة تكن لم فيهما اللم ازيالة االشمل. الجلب من هما المثالين هذين لن زائدة،
منه المجرل، الرباعي شأن شأنه البناء، اهذا فحسب. لللحاق اَنما معنى،
َذا لهلهةم شهما لهله شهما نحو: اللزم امنه لجلباب، ا ألبسته َذا جلببته نحو: المتعدي

أسرع.
الفاء، بعد الياء بزيالة " جه ره "لهحا ب ملحق اهو ابيار. سهياهره نحو: "فّيعّّل" =

. سهياهره نحو: ا الزمم الدابنة، بهياهره نحو: متعديما مثله ايكون

نحو: متعديما ايكون الفاء. بعد الواا بزيالة " جه ره "لهحا ب ملحق اهو "فّوّعّل": =
عن اعجز كبكر َذا الرجلت وقهله حه نحو: ا الزمم صومعةم، له سويت َذا صومعته

الجماع.
نحو: متعديما ايكون العين. بعد الواا بزيالة " جه ره "لهحا ب ملحق اهو "فَّعّوّل": =

لَ. اه ههرا اًنحو: الزمم الكتاب، عنونتت



49

من اكونها لغرابتها بها يعتدم ل الكن ،" جه ره "لهحا ب ملحقة أخرى أبنية اهناك
الشواذ".

اأشهرها: الثلثي، من أصلها كثيرة أبنية "ّتّفَّعلّّل" ببناء ايلحق
(١٦) عادهله. اتهمه لابهبه تهجه نحو: "تّفّعلّّل" =

(١٧) . اتهكهوثهره به وره تهجه نحو: "تّفّوّعّل" =
(١٨) . اتهفهيههقه تهشهياهنه نحو: -"تّفّيعّّل"
(١٩) . ندهله اتهمه كهنه سا تهمه نحو: -"تّّمفعّّل"

ته تهعهفاره " َّ "تّفّعلّ ا ، تهقهلانهسه "تّفعّنّّل" مثل أخرى أبنية -اهناك

UNIT4 المزيد الرباعي الفعل

CONTENTS:

4.1 Introduction

4.2 Objectives

4.3 Main content

4.3.1 المزيد الفعل تعريف
4 .3.2 المزيد الرباعي أبنية
4.3.3 المزيد الرباعي ملحقات
4.3.4 المزيد أنواع

4.4 Conclusion.

4.5 Summary.

4.6 Tutor Marked Assignment.

4.7 Reference/Further Reading
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4.8. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

4.1 Introduction

أازانه امعاني تعريفه من بداية الرباعي ل المجرم لرست الثالثة الوحدة في
ستدرس الوحدة هذه افي منه، االغرِ الصرف في اعلحاق امعنى املحقاته
سيزيدك هذا الملحقات. حراف اعدل املحقاته أبنيته حيث من الرباعي المزيد

نفسه. الموضوع في القالمة الدراسات لمواجهة خلفية لديك ن ايكوم بالرباعي علما

4.2 Objectives
الرباعي1- المزيد تعريف ذكر الاالب يستايع الدرس نهاية في

صحيحا.
كامل.2- الرباعي الزيد أبنية ذكر الاالب يستايع الدرس نهاية في
ملحقات3- في سؤال أيم َجابة الاالب يستايع الدرس نهاية في

المزيد. الرباعي
احرفين.4- بحرف الملحق ذكر الاالب يستايع الدرس نهاية في

4.3 Main content

4.3.1 المزيد الفعل تعريف
الثلثي مزيد قسمان: اهو الصلية حرافه على اأكثر حرف فيه زيد ما "هو:

حرافه على اأكثر حرف فيه زيد ما هو الرباعي المزيد َذما ،(49) الرباعي". امزيد
الصلية.

من لغرِ أكثر أا حرف الصلية أحرفه على زيد "ما بأنه: سيبويه يعرفه اكذلك
أحرف، ثلثة أا حرفين أا ااحد حرف بزيالة يتجسد المزيد فالفعل الغراِ"،

،1 ج المنصف جنى: اابن ص73، الصرف، فن في العرف شذ الحملاي: احمد بن محمد بن أحمد -49
7 ص
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تقديرا أا تحقيقا يسقط مما منها ليس ما الصلية الكلمة حراف َلى يضاف فكأن
تصريفية. علة لغير

الفاء الصل: بقوله يريد َنما أنه "اعلم جني: ابن قول يتجسد هذا كل من اانالقا
عدل على زيد َذا أنه أي لما" ال عينا ال فاء يكن لم ما االزائد االلم، االعين

زائد. الحرف هذا يعدم ااحد حرف الكلمة أصول
حرفين أا حرف بزيالة حاصلة نتيجة يكون المزيد الفعل بأن أقراا الصرفيون فإذا

أحرف. ستة َلى يصل ابالزيالة رباعيا أا ثلثيا ايكون أحرف ثلثة أا
4.3.2 المزيد: أنواع

المشهورة. الزيالة بحراف يختص ال الصل، بتكرير يكون -ما
في االمجموعة العشرة الزيالة حراف بأحد ايكون الصل، بتكرير يكون ل -ما

قولك:
(50) سألتمونيها

أال عن يعبنر أن اهو الصرفي، الميزان بمعرفة َل الصل من الزائد يعرف ال
رابعها اكذا الصول ثالث اعن بعينها، الصول ثاني اعن بفائها، الكلمة أصول

. فهعالهله لحرج ازن افي فهعهله ضرب ازن ففي بلمها،
التصاريف بعض في سقوطه الللة اأقوى بدليل، َل حرف بزيالة يحكم ال

تصريفية. لعلة ل الكن االي، علم افي الى، األف اعلم همزة كسقوط
كدللة الصل، عليه يدل ل زائد معنى على للدللة َل حرفا تزيد ل االعرب

الشتراك، على اقاتل ضارب في االلف التعدية، على اأكرم أعلم في الهمزة
الالب. على َستفقر في االسين

4 .3.3 المزيد الرباعي أبنية
على اهو أخرى، زيالات عليها ازيدت أربعة الصلية حرافه كانت ما اهو

التاء زيدت ما فهو ااحد بحرف المزيد .أما احرفين ااحد، بحرف مزيد نوعان:
من فصاعدا الربعة بنات تلحق ل الواحدة فالزيالة يتهفهعلهل. تهفهعلهله ابناؤه أاله، في

اأما الالى. اللم ابعد الفاء بعد أا العين جهة من لائما تلحق فالزيالة أالها،
االنون الوصل همزة بزيالة يفعنلل، افعنلل ازنين: على فيكون بحرفين المزيد
تضعيف مع أاله في الهمزة ابزيالة يفرنقع. اافرنقع يحرنجم، احرنجم نحو:

(ت51 يامئنم ااطمأنن ، يقشعرم اقشعرم نحو: ، يفعللم افعللم ابناؤه: اللم
اغير قديما العرب كلم في الورال قليلة المزيد الرباعي الفعل أبنية أن االملحظ

الرباعي بمزيد ألحقوها كثيرة أبنية الصرفيين بعض زال اقد حديثا، مستعملة

اشاح الشيخ: ابن محفوظ امحمد ص:77\78 العربي، الكتاب لار القفال، فتح نويرم: علل ينظر -50
51 ص م، 2003 ه- 1424 1 ،ط الحرة

40. 1 ،ص سيبويه كتاب في الصرف أبنية : الحديثي خديجة -51
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اخرممس : نحو افاعهلنله هما: بناءان المزيد الرباعي على فزيد اللغة، أهل عن نقلوها
غير الثلثي مزيد من البناء هذا أن حيان أبو ايراي ، ز ااجرمم ، ااجرممش ،

شاذ. فعل ؛اهو جحلنجع : نحو افهعلهناعهله مماثل، غير ا ملحق
4 .3.4 المزيد الرباعي ملحقات

نوعان: اهو اعلحاق لفرِ أكثر أا حرفان فيه زيد ثلثي فعل كل اهو
أبنية: عدة اله ااحد: بحرف المزيد بالرباعي 1-الملحق

–يتشملل. اتشملل يتجلبب، تجلبب- : نحو تفعلل:
يتمدرع. اتمدرع- يتمكسن، تمسكن نحو: : تمفعل
،اتقلسى–يتقلسى يتجعبى تجعبى- نحو: تفعلى:

اترهوك–يترهوك. ، تسهوك–يتسهوك : تفعول:نحو
–يتشيان. :تشيان :نحو تفيعل

تعفرت. : نحو " ا"تفعلت ترهيأ، نحو: "تفعيل" البنية هذه على ازيدت
نوعين: على اهو بحرفين: المزيد بالرباعي 2-الملحق

اكفاعهنالهى- اقعنسس-يقعنسس." نحو: ، يهفاعهنالكلت - َفعهنلهله هي: اابنية " "افعهنلهله ب ملحق
اسلنقى–يسلنقى. نحو: يهفاعهنالكى"

" عهلن "اكفاوه بعده جاء من ذكر اقد بملحقاته، بناء سيبويه يذكر لم " ب"افعهلهلن ملحق
في نالر " ا"اكفاعهلهلن قصر، أي الرجل أهلن وه ااككا ارتعد، أي الفرخ ههدن وه اككا قالوا:
فالصرفيون المزيدة الفعال أبنية لختلف انظرام ابيضض. نحو: المضاعف
لكل أبنية اضعوا لذلك الزيالة حراف تحديد حول كبير اختلف في اقعوا

مزيد من فقط منها ثلثة اخمسون، َحدى هي المزيد الفعل أبنية أن حيث المعاني
من المزيد أبنية بعضهم: قول معنى اهذا الثلثي مزيد من االباقي الرباعي

اَلن اافعنلل تفعلل َل الرباعي من يزل الم التوالي على اخمسون َحدى الفعال
(52) مبين لان للثلثي االباقي الثنين ثالث فعلل كان ما

Self-Assessment Test:

صحيحا.1- الرباعي المزيد تعريف اذكر
كامل.2- الرباعي المزيد أبنية اذكر
احرفين.3- بحرف الرباعي بالمزيد الملحق أازان اذكر

4.4 Conclusion.

ص:52. ،1 ط الحرة، اشاح المين: الد محمول محمد -52
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لحرج مثل: الرباعية الصول في حرفين أا حرف بزيالة يكون الرباعي المزيد
الثلثي في فأكثر حرفين بزيالة الرباعي بالمزيد الملحق ايكون اتدحرج،

اللرباعي " اهو"فهعالهله ااحد ازن المجرل للرباعي . لبهبه تهجه لهبه جه مثل: الصول
بحرف الرباعي بالمزيد للملحق . اافاعهلهلن اكفاعهنالهله تهفهعالهله زهي: أازان ثلثة المزيد

تفعلى: ا تمسكن، نحو: : تمفعل ا تجلبب، : نحو تفعلل: اهي: أازان سبعة ااحد
نحو: ا"تفعيل" :تشيان، :نحو تفيعل ا تسهوك، : تفعول:نحو ا تجعبى، نحو:

اهما: ازنان بحرفين المزيد بالرباعي للملحق تعفرت. : نحو " ا"تفعلت ترهيأ،
اسلنقى. نحو: ااكفاعهنالهى اقعنسس نحو: َفعهنلهله

4.5 Summary.

الفعل ايصل الصلية، حرافه على اأكثر حرف فيه زيد ما هو الرباعي المزيد
بحرف مزيد نوعان: الرباعي المزيد لللة. زيالة الكلم أحرف، ستة َلى بالزيالة
تهفهعلهله ابناؤه أاله، في التاء زيدت ما فهو ااحد بحرف المزيد .أما احرفين ااحد،

همزة بزيالة يفعنلل، افعنلل ازنين: على فيكون بحرفين المزيد اأما يتهفهعلهل،
اللم تضعيف مع أاله في الهمزة ابزيالة يحرنجم، احرنجم نحو: االنون الوصل

الملحق نوعان: الرباعي االملحق . يقشعرم اقشعرم نحو: ، يفعللم افعللم ابناؤه:
بالحرفين. المزيد بالرباعي االملحق ااحد بحرف المزيد بالرباعي

4.6 Tutor Marked Assignment.
الربعة؟ بنات في غالبا الزيالة تقع أين -1
الرباعي؟ بالزيد الملحق يتشتق أين من -2

الرباعي؟ المزيد يتشتقم أين من -3

4.7 Reference/Further Reading

اابن ص73، الصرف، فن في العرف شذ الحملاي: احمد بن محمد بن أحمد -1
7 ص ،1 ج المنصف جنى:

امحمد ص:77\78 العربي، الكتاب لار القفال، فتح نويرم: علل ينظر -2
51 ص م، 2003 ه- 1424 1 ،ط الحرة اشاح الشيخ: ابن محفوظ
40. 1 ،ص سيبويه كتاب في الصرف أبنية : الحديثي خديجة -3

ص:52. ،1 ط الحرة، اشاح المين: الد محمول محمد -4
4.8. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)
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صحيحا.1- الرباعي المزيد تعريف اذكر
اكذلك الصلية. حرافه على اأكثر حرف فيه زيد ما هو الرباعي المزيد الجواب:

من لغرِ أكثر أا حرف الصلية أحرفه على زيد "ما بأنه: سيبويه يعرفه
أحرف، ثلثة أا حرفين أا ااحد حرف بزيالة يتجسد المزيد فالفعل الغراِ"،
تقديرا أا تحقيقا يسقط مما منها ليس ما الصلية الكلمة حراف َلى يضاف فكأن

تصريفية. علة لغير
كامل.2- الرباعي المزيد أبنية اذكر

اهو أخرى، زيالات عليها ازيدت أربعة الصلية حرافه كانت ما اهو الجواب:
زيدت ما فهو ااحد بحرف المزيد .أما احرفين ااحد، بحرف مزيد نوعان: على

فصاعدا الربعة بنات تلحق ل الواحدة فالزيالة يتهفهعلهل. تهفهعلهله ابناؤه أاله، في التاء
اأما الالى. اللم ابعد الفاء بعد أا العين جهة من لائما تلحق فالزيالة أالها، من
االنون الوصل همزة بزيالة يفعنلل، افعنلل ازنين: على فيكون بحرفين المزيد
تضعيف مع أاله في الهمزة ابزيالة يفرنقع. اافرنقع يحرنجم، احرنجم نحو:

. يامئنم ااطمأنن ، يقشعرم اقشعرم نحو: ، يفعللم افعللم ابناؤه: اللم
اغير قديما العرب كلم في الورال قليلة المزيد الرباعي الفعل أبنية أن االملحظ

الرباعي بمزيد ألحقوها كثيرة أبنية الصرفيين بعض زال اقد حديثا، مستعملة
اخرممس : نحو افاعهلنله هما: بناءان المزيد الرباعي على فزيد اللغة، أهل عن نقلوها

غير الثلثي مزيد من البناء هذا أن حيان أبو ايراي ، ز ااجرمم ، ااجرممش ،
شاذ. فعل ؛اهو جحلنجع : نحو افهعلهناعهله مماثل، غير ا ملحق

MODULE TWO

الرباعي الفعل

UNIT1: الرباعي الفعل أصل
UNIT2: (1) المتأخرين عند الرباعي الفعل أصل
UNIT 3: (2) المتأخرين عند الرباعي الفعل أصل
UNIT 4: الرباعي نشوء طريقة في اللغويين آراء مناقشة

UNIT1: الرباعي الفعل أصل

CONTENTS:

1.1 Introduction
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1.2 Objectives

1.3 Main content
1.3.1 الال القول
1.3.2 الثاني القول
1 .3.3 الثالث القول

1.4 Conclusion.

1.5 Summary.

1.6 Tutor Marked Assignment.
1.7 Reference/Further Reading
1.8. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

1.1 Introduction

العرب كلم أصول أحد فهو مين، المتقدمك عند خلف موضع باعي الرل الجذر نشأة
خماسينة، أا رباعينة، أا ثلثينة، تكون أن ا َمن الجذار أنن رأى من عند ف المتصرمك
نحو في البتنة زيالة فل الثنلثة، بنات غير من ضربل عندهم فهو البصريون، اهم
التناريخ، مرمك على االمشهور السنائد المذهب هو اهذا انحوها، ههم)، را ا(لك عافهر) (جه

االتنصريف. الشتقاق في ل المعون اعليه االنتشار، الستمرار له كتتب االنذي
خمسةل: المستعملة اأازانه

شهل.) (نهها ا عافهر) (جه نحو 1-(فهعالهل)
نتم.) (تترا ا ثتن) (بترا نحو (فتعالتل) -2

قهلكيل. اهو م) خك ما (خك ا ج) بارك (زك نحو 3-(فكعالكل)
ع.) ره جا (هك ا (قكلاعهم) نحو (فكعالهل) -4

اار) (قكمه ا بهاار) سك ): لهم قهوا مثل اذلك خاصمة الننعات فكي مضاعفض غير ( (فكعهلق -5
ع) ره جا (هك نحو: حدنلة، مت رباعينة جذارض بضعة في َل البصريلون يختلف الم

ل ك الثللثيم من مزيدةل أننها بعضهم فرأى انحوها، ا(عهناسهل) ع) زه جا (اهك بالهع) ا(هك
اعجماع. تخرق ل قليلةل جذارل اهي لة، مجرن

أحرفض ثلثة على زال ما فكلل ثلثةل، الصول نهاية أنن َلى فذهبوا الكوفيون ا أمن
بحرفين. مزيدل االخماسي بحرف، الثللثي من مزيدل باعي فالرل زيالةل، فهفكيه

فهعهلنل. ل) جه (سهفهرا اازن فهعالهل، عافهر) (جه بوزن هذا قولهم على الكوفيون ااحتجن
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ازن في مين اللن دهى َكحا بأنن فهعتلكم ااحدةل، المل اعينل فاءل ثالهما مك أنن عتلكم اقد يقولون
م حرفا عافهر جه في أنن على فدلن زائدتان، جل سهفهرا ازن في االلمان زائدةل، عافهر جه

زائدين. حرفين ل جه سهفهرا في اأنن الخيرين، حرفيه من زائدام
اكثرت اتعدلت، فيه أقوالهم فتنوعت المتأخرين َلى الخلف هذا امتدن اقد

المتأخرين جميع كان اَن شتى، مشارب َلى نشوئه اطريقة الجذر لهذا مناقشتهم
هذا من تاوره طريقة في يكمن الختلف الكن له، أصل الثلثي أنن متفقون

الثلثي.
ح تتاره اهي المسألة استيعاب في الاالب أيها ستساعدك اعنارة من العجالة فهذه
بالمعلومات لك اتزام الستيعاب بعد الناقدة البصيرة اتكسبك الدرس، هذا في

القضية. في االمساهمة للتحليل الكافية

.1.2 Objectives

في1- االكوفيين البصريين مذهب بين يميز أن الاالب يستايع الدرس نهاية في
االزيالة. الصالة حيث من الرباعي قضية

زنة2- في اغيرهم الكوفيين أقوال يلخمص أن الاالب يستايع الدرس نهاية في
الرباعي.

البصريين.3- عند الرباعي أازان يذكر أن الاالب يستايع الدرس نهاية في

1.3 Main content

1.3.1 الال القول
م اسما أا فعلم كان سواء (فهعالهل) ازنه يكون المضعف الرباعي أن البصريون يرى
اقد ثلثة، عندهم الصول منتهى لن مزيد؛ ثلثي أننه فيران الكوفيون أما ،(53)

هي: أقوال، ثلثة زنته في غيرهم اعن عنهم نتقل
من تبعه امن االخليل للكوفيين الرأي هذا نتسب اقد (فعافهل)، ازن على أنه الال-

البصريين من تابعه امن الخليل َلى "اعتزي السيوطي: يقول البصريين.
أحد في كيسان اابن االزجاج قارب قول اهو ... فهعافهل ازنه أن االكوفيين

هو فالثالث لزال)، (زه نحو: "اليس قوله: في الفراء َلى الرضي انسبه ،( 54 قوليه"(
عليه ايالق مكررام م ثنائيا يعدانه أننهم النوع هذا مثل في القرب العلم الزائد،

الزفزاف، محمد الحسن، نور محمد تحقيق: الستراباذي، للرضي الحاجب، ابن شافية شرح ينظر: -53
13/1 1975م: بيرات، العلمية- الكتب لار الحميد، عبد الدين محي محمد

ط1، بيرات، – العلمية الكتب لار منصور، علي فؤال تحقيق: السيوطي، الدين لجلل 54المزهر، -
.8\2 1988م،
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حرفا كان ما ... "االمضاعف الخليل: قول من مأخوذ اهو المضعف، الرباعي
تأليف من فيه فيجوز ، بت العهره يستحسنته بناءل اذلك صدره، فهي را حه مثل عجزه

يضاعفه. لنه الثنائي؛ َلى اينسب ... االمعتلم الصحيح من جاء ما جميع الحراف
شاء اَن ام، اللنجن له لاصه صه فيقول: اللجام صهلصلة يهحكي الحاكي أنن الحكايةك تهرى أل
فيقول: ذلك من أكثر أا مرتين أعالها شاء اَنا بها، اكتفاء ة مرن فمكف يتخه ، لن صه قال:

له"(55) بدا ما ذلك من يتكلمف ، لا صه صهلا صهلا

1.3.2 الااني القول
حين في ،(56) للكوفيين جني ابن الرأي هذا انسب (فهعنل)، زنة على أننه الااني-
اأصحابه سيبويه "اعن يقول: َذ الكوفيين ابعض سيبويه َلى حيان أبو عزاه

استثقلت بنب، ره ب): باره (ره فأصل ، نقلض في (فعنل) ازنه أن الكوفيين ابعض
(فهعافهع)، أحدهما: قولن: اء الفرم اعن الال. جنس من حرفام فأبدلوا للمثال؛

ما فيه يوجد لم سيبويه كتاب َلى ابالرجوع (57)" ثنثه حه ، ثه ثاحه حه (فهعنل) االثاني:
البصريين مذهب يوافق سيبويه مذهب أن على يدلم ما فيه د جك ات بل َليه؛ نسب
في نعلم "ال قوله: في اذلك جميعها، الرباعي أحرف بأصالة القائل المشهور
الحرفان يكون الذي الربعة بنات من المضاعف َل (فهعالن) مثال على الكلم

مضاعف في ليس أنه كما زاائد، حرافه في اليس الالين، بمنزلة منه الخران
نحو: فالسم الصفة، في السم في ايكون زيالة. لهلاتت ره نحو: الثلثة بنات

ثحاث، الحه نحو: االصفة االدنهداه، مرام، االرن رجار، االجه ثجاث، االجه لزال، الزن
(58) االقهسااس..." االصنلصال، قحاق، االحه

تجريده في اشبهه ل، مجرم الرباعي مضعف أن على ااضح نص سيبويه فكلم
يؤيد تبعهم، امن للكوفيين ثابت الرأي هذا أن ايبدا التجرل. في الثلثي بمضعف
عن حديثه حين الفراء عن جاء ما ذلك من كتبهم، بعض في عنهم ارل ما ذلك
،(59) ﴾ ِر ا

خ
ّ
ل
اَف

ل
ك ٍل ا

َل َ َل ن ِم
ل
اَ َل ن

ل
إْ َل

ل
َ
ل
َ﴿ تعالى: قوله في (صلصال) كلمة

من ايقال: ، ارت الفهخم لت لاصك يتصه كما له لاصه فصه برمل، لط خت طين "اهو قال: حيث
عند الباب رم صه يقال: كما صلصل فيقال: ، صلم به: يريدان ، ناتكنض مت صلصال

، الرجله كركرت فيقال: التضعيف في اللم ترلل االعرب . ره صه را اصه اعغلق،

.16\1 الحاجب، ابن شافية الشرح -55
1985م: ط1، لمشق، القلم– لار هندااي، حسن تحقيق: جني، لبن اععراب، صناعة سر ينظر: -56

190 ،181 ،180\1
مكتبة التواب، عبد رمضان محمد، عثمان رجب تحقيق: الندلسي، حيان لبي الضرب، ارتشاف -57

110\1 1998م، ط1، الخانجي-القاهرة،
1998م،294/4 ط3، القاهرة، الخانجي- مكتبة هاران، السلم عبد تحقيق: لسيبويه، الكتاب، --58

14 الية الرحمن: سورة -59
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فلنا أتيت يقول: العرب بعض اسمعت بنباتته. كه يريدان: باكهباتته، اكه تتهت. را كرن يريدان:
جنس من أحرف ثلثة اجتماع كراهية ذلك فعلوا اَنما البشاشة؛ من بي فبشبس

(60) ااحد"
1.3.3 الاالث القول

تبعهما امن االفراء الخليل َلى الوزن هذا نتسب اقد (فهعافهع)، ازن على يكون أن
النحويين: من اكثير الفراء "اقال القااع: ابن قال االكوفيين. البصريين من
تهمه تهما نحو: المكرر، الفعل في فعلوا اكذلك اعينه، فاؤه تكررت (فهعافهع)، ازنه

العلم نقل فقد به، مسلم غير للفراء الرأي هذا نسبة أن غير .( 61 بهر"( ابهرا
" بقوله: (فعافهع)، زنة على (صرصر) نحو: يكون أن َنكاره الفراء عن الشنتمري
أن يران الذين البصريين مذهب المسألة هذه في ذهب فقد السكيت ابن أما (62)

أحد على ذلك في معتمدا ل، لازه زه نحو: (هفعالهل) على زنته تكون المضعمف الرباعي
يكن لم َذا الفاء مفتوح (فعالل) الكلم في اليس الفراء: "قال يقول: َذ الفراء آراء
ذاات فأما ظلع. أي عال، زا خه بها ناقة يتقال: ااحد، حرف َل التضعيف ذاات من
فهو فتحته َذا اأشباهه، االقهلاقال لازال، الزن نحو: كثير، فيها ف(فهعالل) التضعيف
قكلاقهال اقهلاقهلاتته شديدا، ال لازه زك لته لازه زه قولك: نحو مصدر، فهو كسرته اَذا اسم،

(63) شديدا
SELF-ASSESSMENT TEST:

حيث1- من الرباعي قضية في االكوفيين البصريين مذهب بين يمكز مه
االزيالة. الصالة

الرباعي.2- زنة في اغيرهم الكوفيين أقوال ص لخمك
البصريين.3- عند الرباعي أازان اتذكتر
الكوفيين.4- عند الرباعي أازان اتذكتر

: بيرات السرار- لار اآخرين، النجار، محمد تحقيق: الفراء، زكرياء لبي القرآن، معاني -60
.114/3 (

114/3 بيرات، السرار- لار اآخرين، النجار، محمد تحقيق: الفراء، زكرياء لبي القرآن، معاني -61
– القومية االوثائق الكتب لار الدايم، عبد محمد أحمد ل. تحقيق: االمصالر، االفعال السماء 62-أبنية

الضرب:1\24. ارتشاف ينظر: ، 111 ص م: 1999 القاهرة،
الاقاف ازارة بلحبيب، رشيد الستاذ/ تحقيق: الشنتمري، للعلم سيبويه كتاب تفسير في النكت -63

.313/3 1999م: المغرب، اعسلمية- االشؤان
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1.4 Conclusion.

في ر ذتكك كما مضاعفا رباعيا أا را مكرن ثنائيا يتعدل فعفل ازن أنم صحيحا ليس
مكررام م ثنائيا يعدانه أننهم النوع هذا مثل في القرب قولهم(العلم اهو الدرس

على للدللة العين بعد الفاء جعلوا أنهم االصواب المضعف)، الرباعي عليه ايالق
(االعرب اهو اء الفرم َلى المنسوب القول هذا فحسب، الموزان في زائد حرف

(فيقال: اهو له به ضترك الذي المثال مع ينسجم ل التضعيف) في اللم ترلل
أن المناسب اَنمما بنباتته.) كه يريدان: باكهباتته، اكه تتهت. را كرن يريدان: ، الرجله كركرت

فبشبس فلنا (أتيت الخير المثال أن ترى أل لا). مجرم ثلثيما اكببته (كررته يتقال:
بشمش. فعله الذي التبشيش من اليس البشاشة) من بي

1.5 Summary.
أا فعلم كان سواء (فهعالهل) ازنه يكون المضعف الرباعي أن البصريون يرى
ثلثة، عندهم الصول منتهى لن مزيد؛ ثلثي أننه فيران الكوفيون أما ، م اسما
(فعافهل)، ازن على أنه هي: أقوال، ثلثة زنته في غيرهم اعن عنهم نتقل اقد

.( (فهعافهعه أا (فهعنل) زنة على أا
1.6 Tutor Marked Assignment.

(فعفل)؟ ازن في السيوطي قال ماذا -1
عليه ايالق مكررام م ثنائيا يعدانه أننهم النوع هذا مثل في القرب (العلم -2

رأيك؟ حسب الكلم هذا في العلمة ما المضعف،) الرباعي
رأيك؟ حسب الكلم هذا في العلمة ما التضعيف) في اللم ترلل (االعرب -3

)؟ بنبه (ره هو ( به باره (ره أصل أن سيبويه َلى نتسب ما صحيح هل -4

1.7 Reference/Further Reading.

الحسن، نور محمد تحقيق: الستراباذي، للرضي الحاجب، ابن شافية شرح -1
بيرات، العلمية- الكتب لار الحميد، عبد الدين محي محمد الزفزاف، محمد

1975م.
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العلمية الكتب لار منصور، علي فؤال تحقيق: السيوطي، الدين لجلل المزهر، -2
1988م. ط1، بيرات، –

لمشق، القلم– لار هندااي، حسن تحقيق: جني، لبن اععراب، صناعة سر -3
1985م. ط1،

رمضان محمد، عثمان رجب تحقيق: الندلسي، حيان لبي الضرب، ارتشاف -4
1998م. ط1، الخانجي-القاهرة، مكتبة التواب، عبد

ط3، القاهرة، الخانجي- مكتبة هاران، السلم عبد تحقيق: لسيبويه، الكتاب، -5
1998م.

لار اآخرين، النجار، محمد تحقيق: الفراء، زكرياء لبي القرآن، معاني -6
بيرات. السرار-

لار الدايم، عبد محمد أحمد ل. تحقيق: االمصالر، االفعال السماء أبنية -7
م. 1999 القاهرة، – القومية االوثائق الكتب

رشيد الستاذ/ تحقيق: الشنتمري، للعلم سيبويه كتاب تفسير في النكت -8
1999م. المغرب، اعسلمية- االشؤان الاقاف ازارة بلحبيب،

1.8. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)
الصالة حيث من الرباعي قضية في االكوفيين البصريين مذهب بين يمكز مه -1

االزيالة.
الجواب:

أحد فهو مين، المتقدمك عند خلف موضع باعي الرل الجذر نشأة البصريين: مذهب =
أا ثلثينة، تكون أن ا َمن الجذار أنن رأى من عند ف المتصرمك العرب كلم أصول
الثنلثة، بنات غير من ضربل عندهم فهو البصريون، اهم خماسينة، أا رباعينة،
السنائد المذهب هو اهذا انحوها، ههم)، را ا(لك عافهر) (جه نحو في البتنة زيالة فل

ل المعون اعليه االنتشار، الستمرار له كتتب االنذي التناريخ، مرمك على االمشهور
خمسةل: المستعملة اأازانه االتنصريف. الشتقاق في

شهل.) (نهها ا عافهر) (جه نحو 1-(فهعالهل)
نتم.) (تترا ا ثتن) (بترا نحو (فتعالتل) -2

قهلكيل. اهو م) خك ما (خك ا ج) بارك (زك نحو 3-(فكعالكل)
ع.) ره جا (هك ا (قكلاعهم) نحو (فكعالهل) -4

اار) (قكمه ا بهاار) سك ): لهم قهوا مثل اذلك خاصمة الننعات فكي مضاعفض غير ( (فكعهلق -5
ع) ره جا (هك نحو: حدنلة، مت رباعينة جذارض بضعة في َل البصريلون يختلف الم

ل ك الثللثيم من مزيدةل أننها بعضهم فرأى انحوها، ا(عهناسهل) ع) زه جا (اهك بالهع) ا(هك
اعجماع. تخرق ل قليلةل جذارل اهي لة، مجرن
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زال ما فكلل ثلثةل، الصول نهاية أنن َلى فذهبوا الكوفيون ا أمن الكوفيين: مذهب =
مزيدل االخماسي بحرف، الثللثي من مزيدل باعي فالرل زيالةل، فهفكيه أحرفض ثلثة على
ل) جه (سهفهرا اازن فهعالهل، عافهر) (جه بوزن هذا قولهم على الكوفيون ااحتجن بحرفين.

فهعهلنل.
ازن في مين اللن دهى َكحا بأنن فهعتلكم ااحدةل، المل اعينل فاءل ثالهما مك أنن عتلكم اقد يقولون

م حرفا عافهر جه في أنن على فدلن زائدتان، جل سهفهرا ازن في االلمان زائدةل، عافهر جه
زائدين. حرفين ل جه سهفهرا في اأنن الخيرين، حرفيه من زائدام

UNIT2: (1) المتأخرين عند الرباعي الفعل أصل

CONTENTS:

2.1 Introduction

2.2 Objectives

2.3 Main content

2.3.1 فليس اهنري زيدان جرجي رأي
2.3.2 كامل امرال اليسوعي نخلة رفائيل رأي
2.3.3 هريد اأحمد جوال مصافى رأي

2.4 Conclusion.
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2.5 .Summary.

2.6 .Tutor Marked Assignment.

2.7 .Reference/Further Reading.

2.8. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

2.1 Introduction
في االكوفيين البصريين مذهب عن الالى الوحدة في الاالب أيها لرست
من المتأخرين آراء على ستتعرف الثانية الوحدة هذه افي الرباعي، الجذر
يسعى ابالختصار، اازنه. نشوئه حيث من الرباعي الفعل أصل في العلماء
الرباعي؟ الجذر نشأ كيف السؤال: عن اعجابة َلى الدرس هذا
كلم في يجد لن التساؤل هذا على َجابة على الحصول يحاال الذي اللغوي َنن

تكمن اهنا َجاباتهم. في كبير اختلف ظل في غليله يشفي ما المتأخرين اللغويين
العربية في الكلم أقسام أحد انشوء تكوين طريقة على َجابة تتوفر ل َذ المشكلة
أقوال جمع خلل من التساؤل، هذا على اعجابة فنحاال الرباعية). (الجذار

في انبدأ بينها. الترجيح ثم ااصفها، تحليلها ثم امن أالم، اعمكان قدر المتأخرين
كامل امرال ارفائيل فليس اهنري زيدان جرجي من كل آراء بسرل الوحدة هذه

اهريري. جوال امصافى
2.2 . Objectives
اهنري زيدان جرجى رأي بين ق يفرم أن الاالب يستايع الدرس نهاية في -1

فليس.
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رأي بين التفاق أاجه َلى يشير أن الاالب يستايع الدرس نهاية في -2
كامل. امرال اليسوعي نخلة رفائيل

اأحمد جوال مصافى رأي يلخمص أن الاالب يستايع الدرس نهاية في -3
هريدي.

2.3 . Main content

2.3.1 فليس اهنري زيدان جرجي رأي
لهم كانت فقد فالمحدهثون، المتأخرين، َلى الرباعي أصل في مين المتقدمك خلف امتدم
لعتمالهم جديدام؛ اتمجاها أيديهم على لراسته اتنجهت اقد نشأته، في لةل متعدمك أقوالل

رأي عن رجون يهخا ل الغالب في كانوا اَن المقارنة، السنامية راسات الدمك على
الكوفيين.

الذي دياق الشمك فارس بن أحمد ذلك، في رأيل له كان من ل فأان زيدان: جرجي رأي
طريق عن جاءت باعيات الرل بعض أنن الثلنائينات عن حديثه أثناء القول َلى ذهب

الحب من أننها "اعندي تهر): (البهحا في قوله في اذلك جذرين، من الننحت
االبهتار"(64)

الالرق: هذه بإحدى يكون باعي الرل الفعل نشأة أنن َلى زيدان ي ّجَرجج اذهب
انحوها. قهطه) (قهاا ا ( (هبلابهله ا ( لابهبه (جه نحو أكثر، أا حرفض 1-مضاعفة

الحرف تكون ما اعالةم ، ثنائيق أصله النذي الثللثي الجذر في حرفض 2-َقحام
الجذر، مواضع من موضعض ك أيم في تأتي يالة الزمك اهذه ، ر) ن. م. (ل. هي المزيدة

(65) الخير افي الوسط، افي ل، الان في تأتي فقد
من الخير القسم بإهمال اذلك التنرخيم، طريق عن النناقص باعي الرل الفعل 3-ينشأ
مثل آخر، ض رباعيم جذرض من ناقصل رباعيق جذرل بهذا فينشأ اللنفظ، في م تفننا الكلمة

(66) انط تهمه من انى) ا(تهمه ننب، تهجه من ننى) ا(تهجه تهسهب، احا من تهسهى) (احا
فليس هنري رأي

(67) منها: بارقض نشأ باعي الرل الفعل أنن فليسَلى هنري اذهب
اهذه طهب)، (طهرا نحو الثناني، امت الصن بعد ل الان امت الصن تكرار طريق 1-عن

الشليوع كثيرة الكننها الفصحى، الللغة في الورال قليلة يرى كما الانريقة
اللنهجات. في االستخدام

41 ص ااعبدال القلب في الليال سر -64
46 ص زيدان جرجي اللغوية. االفلسفة العربية اللفاظ نظر: -65

50 ص السابق ينظر: -66
208-204: ص فليش هنري الفصحى. العربة 67ينظر:
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بالصوات عالةم ايتفكل (فعنل)، في التنضعيف بفكمك وتينة الصن المخالفة طريق 2-عن
خمنش، من مهش) را ا(خه فهقنع، من قهع) (فهرا نحو: االحلقينة، االسنانية الشنفوية

بانح. من ا(بهلااهح)
من لابهس) ا(خه ، عه شهمه من عهل) (شهما نحو ، حرفض بإضافة الثللثي الصل 3-توسيع

. لهبه خه
من قهل) (شهوا نحو الثللثي، الجذر من ل الان امت الصن بعد ياءض أا اااض 4-َلخال

نهسهب. من ( ا(نهيسهبه ، شهقهله
ر) مه سا ا(مه ان، ره قكاا من ن) ا(قهااره يذ، تكلامك من ذه) (تهلامه نحو ض، اسميم أصلض عن 5-نشأ

ار. مه سا مك من
من ( كه ا(زكازه ،( فن (زه من ( فه فازه (زه نحو الثلنائي، العنصر تكرار طريق عن -6

. كن زه
كامل امرال اليسوعي نخلة رفائيل رأي

2.3.2

اليسوعي: نخلة رفائيل رأي
العامينة اللفاظ (معجم كتاب أفعال على أتى أن بعد اليستوعي نخلة رفهاكئيل اذهب

(68 ) باعينة الرل الفعال أكثر أنن َلى بالتنحليل فريحة لنيس الللبنانينة) اللنهجة في
في أاقعه أي ،( لهله (بهشا نحو: فائه، قبل حرفض بزيالة الثللثي الجذر من 1-نشأ

اهذا انحوها. ، نهكهسه من ( ا(لهناكهسه ، سه لهمه من ( سه لامه (حه انحو ، شهلن من فهو ارتباكض
مشتقق هو ما امنه سبق، كما الفعل من مشتقق هو ما فمنه أنواع، على عنده الننوع
يشرع ابدأ آخره َلى بالفدنان له اصه أي اث، رن الحه ( حه تره (مه نحو ميم، أاله اسم من

الخنالق. في تحصنن أي الجيش، اح) تاره (مك من مشتقق غيره، في
تكلنم أي ح)، نحو(شهباره اعينه، فائه بين حرفض بزيالة الثللثي الجذر من 2-نشأ

اهذا ، شه بهحه من الرِ حفر أي حهش) (بهرا انحو ، حه شهره من فهو بحرينة، اشرح
سبق، كما الفعل من مشتقق هو ما فمنه م، أيضا أنواع ثلثة من يأتي عنده الننوع
أي ا، هه اجهه المرأة ( تا لهره (بهوا نحو عهل، فهوا ازن على اسم من مشتقق هو ما امنه

البهولرة. عليه اضعت
أخاأ، أي لابهط)، (خه نحو المه، عينه بين حرفض بزيالة الثللثي الجذر من 3-نشأ
الثنوب، ( ره وه صا نحو(خه كذلك، السم من مشتقق هو ما الننوع هذا امن لهطه، خه من فهو

الخاصرة. على ينقه ضه أي

672 -657 ص اليسوعي رفائيل العامية. اللغة في الرباعية الفعال غرائب ينظر: -68
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ر، نهخه من الشنجر، ( به ره (نهخا نحو لمه، بعد حرفض بزيالة الثللثي الجذر من 4-نشأ
الحماقة، َليه نهسهب َذا التنيس من ( (تهياسهنه نحو السماء، من الننوع هذا م أيضا ايأتي

ام. لاوه حت صار أي العنب، ن) لاوه ا(حه
أي (بهقابهش) نحو (فهعافهل)، ل ذاتها الثللثي الجذر فاء بتكرار نشأ ما باعي الرل 5-من

(. ا(بهلابهشه شيء، عن بحث
- (69) سنان حه تمام -ااختاره عنده اهذا ( (فهعافهعه ازن على يكون ما باعي الرل 6-من

هي: أنواع على
،( (بخن من رشن أي الماء، ( بهخه (بهخا نحو المضعنف، الثللثي الفعل من نشأ ما منها أ-

. بهصن من بهص) ا(بهصا
َذا بهاهطه، من ن مه سك بعد ل ههزت أي بهطه) (بهاا نحو مشدنل، غير فعلض من نشأ ما منها ب-

بهكهى. من ( بهكه (بهكا انحو ، زه اعهجك يها أعا
النناضجة، حبوبه أكل أي العتناقتول، ( به باحه (حه نحو السم، من نشأ ما منها ج-

. كالخلمك م حامضا صار أي العنب، عصير ل) لاخه انحو(خه
ا(قهلاقهل.) (قهعاقهع) ا قهر) نحو(قهرا ، صوتض حكاية من نشأ ما منها ل-

كامل: مرال رأي
كامل، مرال باعي، الرل الفعل نشأة في مختلفل رأيل لهم كان النذين رين المتأخمك امن

ينشأ باعي الرل الفعل أنن َلى السناميات من واتكها بأخه العربية اللغة بمقارنة توصل فقد
(70) الالرق هذه بإحدى

م، (اللن الحرف هذه بأحد ذلك ايكون ل، المجرن الثللثي على لاخلض 1-بحرفض
على يغة الصمك هذه اتنشأ ، الاناء) العين، الحاء، الهاء، الباء، اء، الرن النلون، الميم،
ايكون الثللثي، على حرفض اَلخال التنضعيف، فكمك بعد (فعنل) ازن من الغلب

العين، بعد ا اَمن الثللثي، الجذر فاء بعد ا َمن موضعه
أازان: أربعة على ايكون (أهفاعهل)، صيغة من نشأ -2

. اسهعهله الللقمة كبنر َذا (ههلاقهم)، مثل هاء، َلى (أهفاعهل) في الهمزة لت أتبادك (ههفاعهل) أ.
بهده. أرا من بهده) ا(عهرا ، أصفهره من فهر) (عهصا مثل العين، َلى الهمزة لت أتبادك (عهفاعهل) ب.
د. مه أها من د) مه ا(سهها ، حه مه أرا من ح) مه (سهرا مثل ين، السمك َلى الهمزة لت أتبادك (سهفاعهل) ج.
، لهقه أعا من ( ا(شهعالهقه ، أقالهبه من (شهقالهب) مثل ين، الشمك َلى الهمزة لت أتبادك (شهعافهل) ل.

. أهفالهقه من فالهق) ا(شه
بعض اهي االتنعدلل، التنكثير على للدنللة الثللثي من نشأت رباعينة 3-جذارل
من كان ما اهي حى، الفتصا العربينة في (فعنل) صيغة عليها تدلل النتي يغ الصمك

التنالية: الازان

183 ص: له اللغة في البحث مناهج .ينظر: -69
92 -72 ص كامل مرال السامية. اللغات من اأخواتها العربية في الثلثي الفعل تربيع ينظر: -70
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. سه لحه من ( سه وه ا(لهحا طه، قهره من ط) اه ا(قهرا ، ِه قهره من (ِ اه (قهرا مثل ل) (فهعاوه أ.
لهن.) ا(سهوا ،( قه زه وا ا(خه ر)، جه (سهوا مثل عهل) (فهوا ب.
(. به ا(عهياجه ،( ا(شهيااهنه (بهيااهر)، مثل ( (فهياعهله ج.

. نهعهسه من ( ا(نهعايهسه ، فه قهره من ( يهفه (قهرا مثل (فهعايهل) ل.
له. ره اه من لهى) را (اه مثل (فهعالهى) ه.

هذه د بأحه ايكون ل، المجرن الثللثي على يدخل سابقض بحرفض نشأت رباعينة 4-صيغل
الحرف:

اذهعهر. طهمه ره من (بهذاعهر). ا طهم)، (بهرا مثل الباء:
. انهكهسه اغهمهش، عهم، ره من ( ا(هلهناكهسه ،( شه مه ا(لهغا عهم)، (لهرا مثل الدنال:

ل. جه اره نهكهش، من ل). جه را ا(حه ،( ناكهشه (حه مثل الحاء:
اعهقكل. ن، اعهجه ق، عهشك من عاقهل). ا(مه ،( نه عاجه ا(مه ،( عاشهقه (مه مثل الميم:

كامل. مرال يقول كما العربية اللغة في أمثلة لها ليس اهذه النلون:
سه مه ره من .( سه مه (ثهرا مثل الثناء:

الهبنط. ل، غهرن من لابهطه). ا(زه له)، ره غا (زه مثل اي: الزن
الحرف في ايكون ل، المجرن الثللثي في لحقض بحرفض نشأت رباعينةل يهغل 5-صك

التنالية:
. ههذهره من ( به ا(ههذاره عه، زه خه من عهب) زا (خه مثل الباء:
غه. ره مه من غهده) را ا(مه ، عهيهره من ل) (عهياره مثل الدنال:
. قه لهره من قهل) ا(لهرا ، خه شهمه من ل) خه (شهما مثل اللم:

. لهلهقه من ا(لهلاقهم) له، ره جه من لهم) را ا(جه ، قه ره زه من قهم) را (زه مثل الميم:
. لهبه خه من لابهن) ا(خه ، عهشه ره من ( عاشهنه (ره مثل النلون:

. بهكه حه من باكهر) (حه مثل اء: الرن
لهب. حه من ( لابهسه (حه مثل ين: السمك
م. سهخه من طه) مه (سهخا مثل الاناء:
. شه ره خه من شهع) را (خه مثل العين:

اهي: المختلفة، الننحت أنواع من نشات رباعية 6-صيغل
عهباد من س) (عهباشهما مثل كلمتين من لفظض ن تكول ايعني اعلصاقي: التنركيب أ.

س. اشهما
الننحت. ب.

الفعال من عدلض َذابة من باعي الرل الفعل ينشأ أنا به ايعني ذهاب: المت كيب الترن ج.
اأاساطها؛ أطرافها اتتحشى أجزاؤها ع توزن بحيث ، ااحدض فعلض في االثلنائية الثللثية

هذه معاني يأخذ جديدل رباعيق فعلل لينشأ
م جميعا الحرف
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ذاههب. مه من ( ذاههبه ا(مه كهن، سا مه من ( كهنه سا (مه مثل أسماء، من نشأت رباعينة 7-صيغل
لها ليس التي باعينة الرل الفعال اهي الصنوت، محاكاة من نت تكون رباعينة 8-صيغل

اعه المضه باعي الرل من بعض اهو الللغة، في أصولل
في ل، المجرن الثللثي حراف من حرفض تكرار طريق عن نشأت رباعينة 9-صيغل
تهقكن، من ا(تقانهق) طه، قهره من قهطه) (قهرا مثل باعي، الرل الجذر مواضع من موضعض ك أيم
المضهاعف، الثلنائي كتكرار الصول، تكرار طريق عن أا . قه شهره من ق) ا(شهقاره

انحوه. ، فتن من (فهتافهت) مثل

2.3.3 هريدي اأحمد جوال مصافى رأي
أنن َلى هريدي(72) اأحمد ،(71) جوال مصافى منهم رين المتأخمك من فريقل اذهب
تضعيف فكل أي وتينة) الصن (المخالفة طريق عن نشأ َننما باعية الرل الفعال ثهر أكا
في فيه اتوسنع قبل، من الكنتوري َليه ذهب لما موافقون بهذا اهم الثللثي الفعل
منهما أبسط هو لما فرعان هما ماسي االخت باعي الرل أنن يرى بحيث اللمكسان، فقه
أحد أتبادل ثمن ج) من(لرن مأخوذل الكنتوري عند ج) ره فـ(لهحا المضعنف)، (الثللثي

مع الثناني معنى من الال المعنى قرب َليه ذهب ما على ته احجن بالحاء، ين اءه الرن
فارس ابن عند المناحوت من هو النذي ( (بهعاثهقه امثلها الصلورة. في يسيرةض زيالةض
الهين الضن أتبدلت ثمن (قضنب)، من مأخوذ ضهب) (قهرا امثلها ،( (بهثنقه من أننه يرى

(73) ( ضهبه قهرا فصار اء بالرن
(فعنل) العين مضعنف الثللثي من باعي الرل الجذر ينشأ ما أكثر أنن يدي ههرك ايزيد
يزيد ما على الوقوف كهنهني أما "اقد يقول: م، اللن مضعنف بخلف منه، تقل يتشا اما
الوسط، مضعنفة ثلثينة أفعالض عن تولندت النتي باعية الرل الفعال من الثنلثتمئة عن

ل"(74). الان المقاع مغلق في الموجول الثناني امت الصن بتغيير تضعيفها فتكن
الصوات بأحد التنضعيف في را حه أحد بإبدال تكون وتينة الصن المخالفة أنن ايضيف
الكميم أا البهاء أا كالفاء المائعة الصوات أحد أا الهاء، أا الحاء أا كالعهين الحلقينة

تهكهه) ا(بهرا الشنيء (بتنك) مثل: (75) النلون أا اء الرن أا م اللن أا اليهاء أا اا الوه أا
(76) كذلك قانعهه كهعهه) ا(بهرا الشنيء ا(بكنع) قهه. فهرن قهاهه) ا(بهرا الشنيء ا(بقنط) قانعه،

64 ص العلماء عنه غفل الذي ااعبدال العربية تاور في التضعيف أثر .ينظر: -71
العربية اللغة في الرباعي الفعل انشوء 70 ص: المعجم نمو في الارها الصوتية المخالفة .ينظر: -72

19 ص:
183-182 ص الموسى نهال العربية. اللغة في االنحت 111: الكنتوري اللسان. فقه 73-ينظر:

ص70 هريدي الحميد عبد أحمد المعجم. نمو في الارها الصوتية المخالفة 74-ظاهرة
82 ص السابق .ينظر: -75
70 ص السابق ينظر: -76
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التنفسير م تقدمك هؤلء نظر في الحديث ك العلميم بمفهومها وتينة الصن المخالفة اظاهرة
قالوا النذين الكوفيمكين بعض قول أي يالة، الزمك أحرف في القدامى بعض َليه ذهب لما
َليه أشار ففيما ونكيها) هلاتتمت أ (سه في يالة الزمك أحرف غير من باعي الرل الفعل في يالة بالزمك

دهر صا مه كان َننما يقولون مثلم، العهين أا اء الحه أا اء الرن حرف بزيالة فارس ابن
ل (فعنل)، بناء في المتماثلين الصنوتين أحد تبدال باسا وتينة الصن المخالفة هو يالة الزمك

(77) الثللثي الجذر في المحضة يالة الزمك
القول لنن باعينة؛ الرل الفعال في بالننحت القول من أسلم بالمخالفة القول أنن ايران
الكلمة منه تهتا نتحك ما اجول هو الصنحيح فالننحت َطلقه، على صحيحض غير بالننحت
( قهله وا ا(حه ( عهله ا(سهما ( له مه (بهسا مثل المنحوتة، الكلمة مع جنبض َلى م نابها جه االمستعمل

(78)

نشأ بعضها االثنالث، ل الان حرفاها تماثل التي الربلاعية الفعال أنن هريدي ايرى
وتينة، الصن المخالفة ظاهرة َلى بعضها َرجاع يمكن فيقول م، أيضا التنضعيف فكمك من

، شهحه ره أي الماء، بصن من مفكوكل الماء، فيها أرسل بمعنى الماء) بهص (بهرا ففي
(79) بالغنم) بالننعهيق أمر أي (لهعن)، من مفكوكل ت صون أي اعي)، الرن دهعه (لهها امثلها
Self-Assessment Test:

فليس. اهنري زيدان جرجى رأي بين ق فرم -1
كامل. امرال اليسوعي نخلة رفائيل رأي بين التفاق أاجه هي ما -2

هريدي اأحمد جوال مصافى رأي لخمص -3

2.4 Conclusion.

فيه الترخيم طريق عن ينشأ الناقص الرباعي الفعل بأن زيدان جرجى قول -1
ازن على ناقص (احتسى) فالفعل فيها. ترخيم ل له ضرب التي المثلة لنم نظر،

مختلفتان كلمتان فهما (احتسب) من ينشأ الم الخر منه يحذف لم افتعل
الفعل. ل السم في يكون ما عالة الترخيم أنم ذلك َلى أضف امستقلمتان.

اثنان أصوله ما الفعال من رأيت اَذا الصول. ثنائي فعل العربية في يوجد ل -2
محذاف. منه حرفا أن فاعلم

أا ممكنة غير الفكرة أنم على يدلم المذاب التركيب على المثال ضرب عدم -3
مستصعبة.

1،4 هريدي أحمد الرباعي الفعل انشوء 79 ص الصوتية المخالفة ظاهرة ينظر: -77
80 ص الصوتية المخالفة ظاهرة ينظر: -78

الرباعيص الفعل انشوء ،76 ص السابق ينظر: -79
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2.5 Summary.

الالرق: هذه بإحدى يكون باعي الرل الفعل نشأة أنن َلى زيدان ي ّجَرجج ذهب
، ثنائيق أصله النذي الثللثي الجذر في حرفض 2-َقحام أكثر، أا حرفض 1-مضاعفة

التنرخيم. طريق عن النناقص باعي الرل الفعل ينشأ -3
تكرار طريق عن -1 منها: بارقض نشأ باعي الرل الفعل أنن فليشَلى هنري اذهب

بفكمك وتينة الصن المخالفة طريق 2-عن الثناني، امت الصن بعد ل الان امت الصن
أا اااض َلخال -4 ، حرفض بإضافة الثللثي الصل توسيع -3 (فعنل)، في التنضعيف
طريق عن -6 ض، اسميم أصلض عن نشأ -5 الثللثي، الجذر من ل الان امت الصن بعد ياءض

الثلنائي. العنصر تكرار
الجذر من نشأ -1 باعينة: الرل الفعال أكثر أنن َلى اليسسوعي نخلة رفّاجئيل اذهب
فائه بين حرفض بزيالة الثللثي الجذر من نشأ -2 فائه، قبل حرفض بزيالة الثللثي

الجذر من نشأ -4 المه، عينه بين حرفض بزيالة الثللثي الجذر من نشأ -3 اعينه،
الثللثي الجذر فاء بتكرار نشأ ما باعي الرل من -5 لمه، بعد حرفض بزيالة الثللثي
أنواع على اهذا ( (فهعافهعه ازن على يكون ما باعي الرل من -6 (فهعافهل)، ل ذاتها
غير فعلض من نشأ ما منها ب- المضعنف، الثللثي الفعل من نشأ ما منها هي:أ-

. صوتض حكاية من نشأ ما منها ل- ا السم، من نشأ ما منها ج- مشدنل،
كامل، مرال باعي، الرل الفعل نشأة في مختلفل رأيل لهم كان النذين رين المتأخمك امن
على لاخلض بحرفض الالرق:1- هذه بإحدى ينشأ باعي الرل الفعل أنن َلى توصل فقد
من نشأ -2 (فعنل) ازن من الغلب على يغة الصمك هذه اتنشأ ل، المجرن الثللثي

ل. (سهفاعهل) ج. (عهفاعهل) ب. (ههفاعهل) أازان:أ. أربعة على ايكون (أهفاعهل)، صيغة
ما اهي االتنعدلل، التنكثير على للدنللة الثللثي من نشأت رباعينة جذارل 3- (شهعافهل)

ه. (فهعايهل) ل. ( (فهياعهله ج. عهل) (فهوا ب. ل) (فهعاوه أ. التنالية: الازان من كان
ايكون ل، المجرن الثللثي على يدخل سابقض بحرفض نشأت رباعينة صيغل (فهعالهى).4-

الحرف: هذه د بأحه
،( عاشهقه (مه مثل الميم: ،( ناكهشه (حه مثل الحاء: عهم)، (لهرا مثل طهم).الدنال: (بهرا مثل الباء:
بحرفض نشأت رباعينةل يهغل صك -5 له)، ره غا (زه مثل اي: الزن .( سه مه (ثهرا مثل االثناء: النلون
الدنال: عهب) زا (خه مثل الباء: التنالية: الحرف في ايكون ل، المجرن الثللثي في لحقض
اء: ).الرن عاشهنه (ره مثل النلون: قهم) را (زه مثل الميم: ل) خه (شهما مثل اللم: ل) (عهياره مثل
-6 شهع) را (خه مثل العين: طه) مه (سهخا مثل الاناء: ( لابهسه (حه مثل ين: السمك باكهر)، (حه مثل
ب. اعلصاقي: التنركيب أ. اهي: المختلفة، الننحت أنواع من نشات رباعية صيغل
رباعينة 8-صيغل أسماء، من نشأت رباعينة 7-صيغل ذهاب، المت كيب الترن ج. الننحت

من حرفض تكرار طريق عن نشأت رباعينة صيغل -9 الصنوت، محاكاة من نت تكون
باعي. الرل الجذر مواضع من موضعض ك أيم في ل، المجرن الثللثي حراف
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أنن َلى هريدي(81) اأحمد ،(80) جوال مصافى منهم رين المتأخمك من فريقل اذهب
أنن يدي ههرك ايزيد وتينة)، الصن (المخالفة طريق عن نشأ َننما باعية الرل الفعال ثهر أكا
منه، تقل يتشا اما (فعنل) العين مضعنف الثللثي من باعي الرل الجذر ينشأ ما أكثر
حرفاها تماثل التي الربلاعية الفعال أنن هريدي ايرى م، اللن مضعنف بخلف

م. أيضا التنضعيف فكمك من نشأ بعضها االثنالث، ل الان

2.6 Tutor Marked Assignment.

من النحت طريق عن جاءت الرباعيات بعض أن يرى كان من أال من -1
الجذرين؟

زيدان؟ جرجى رأي حسب الرباعي لتكوين الثلثي الجذر في الزائد يقع أين -2
فليس؟ هنري رأي على الرباعي نشوء طرق اذكر -3

اليسوعي؟ نخلة رفائيل رأي على الرباعي نشوء طرق اذكر -4
كامل؟ مرال رأي على الرباعي نشوء طرق لخمص -5

2.6 Reference/Further Reading.

العامرة، المابعة ااعبدال. القلب في الليال سر الشدياق. فارس بن 1-أحمد
م 1284 الستانة

جيوس، جاار القديس مابعة اللغوية. االفلسفة العربية اللفاظ زيدان. جرجي -2
188 بيرات

عبد ل/ ترجمة: اللغوي. البناء في لراسة الفصحى العربية فليش. هنري -3
الشباب. مكتبة شاهين، الصبور

المشرق، مجلة العامية. اللغة في الرباعية الفعال غرائب اليسوعي. رفائيل -4
م 1957 ليسمبر من الال ،5 رقم العدل لبنان،

م. 1990 القاهرة المصرية، النجلو مكتبة اللغة. في البحث مناهج حسان. 5-تمام
مجلة السامية. اللغات من اأخواتها العربية في الثلثي الفعل تربيع كامل. مرال -6
م. 1973 مارس – ه 1393 صفر االثلثون، الواحد الجزء العربية، اللغة مجمع
علماء عنه غفل الذي ااعبدال العربية تاور في التضعيف أثر جوال. مصافى -7

م 1965 يونيو عشر، التاسع الجزء العربية، اللغة مجمع اللغة.مجلة

64 ص العلماء عنه غفل الذي ااعبدال العربية تاور في التضعيف أثر .ينظر: -80
العربية اللغة في الرباعي الفعل انشوء 70 ص: المعجم نمو في الارها الصوتية المخالفة .ينظر: -81

19 ص:
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المعجم نمو في الارها الصوتية المخالفة ظاهرة هريدي. المجيد عبد أحمد -8
م 1989– 1409 القاهرة الخانجي، مكتبة العربي.

القاهرة الزهراء، مكتبة العربية. اللغة في الرباعي الفعل نشوء هريدي. أحمد -9
م. 1987 – ه 1408

ه. 1333 نولكشور مابعة اللسان. فقه الكنتوري. حسين كرامت -10
الرياِ، االنشر، للاباعة العلوم لار العربية، اللغة في النحت الموسى، 11-نهال

م. 1984 – ه 1405 الالى الابعة
2.8. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

فليس. اهنري زيدان جرجى رأي بين ق فرم -1
الجواب:

الالرق: هذه بإحدى يكون باعي الرل الفعل نشأة أنن َلى زيدان ي ّجَرجج ذهب
، ثنائيق أصله النذي الثللثي الجذر في حرفض 2-َقحام أكثر، أا حرفض 1-مضاعفة

التنرخيم. طريق عن النناقص باعي الرل الفعل ينشأ -3
تكرار طريق عن -1 منها: بارقض نشأ باعي الرل الفعل أنن فليشَلى هنري اذهب

ل الان امت الصن
(فعنل)، في التنضعيف بفكمك وتينة الصن المخالفة طريق 2-عن الثناني، امت الصن بعد

ل الان امت الصن بعد ياءض أا اااض َلخال -4 ، حرفض بإضافة الثللثي الصل توسيع -3
الثلنائي. العنصر تكرار طريق عن -6 ض، اسميم أصلض عن نشأ -5 الثللثي، الجذر من

UNIT 3: (2) المتأخرين عند الرباعي الفعل أصل

CONTENTS:

3.1 Introduction

3.2 Objectives

3.3 Main content

3.3.1 العليلي رأي
3.3.2 عبناس أليب رأي
3.3.3 المغربيل القالر عبد الستاذ رأي
3.3.4 عبدا اأناوان السمامرائي َبراهيم رأي

3.4 Conclusion.
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3.5 Summary.

3.6 Tutor Marked Assignment.

3.7 Reference/Further Reading.

3.8. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

3.1 Introduction
الرباعي الجذر أصل في رين المتأخم العلماء بعض آراء الثانية الوحدة في لرست
فليس اهنري زيدان جرجي من كل آراء على تعرفت اازنه، نشوئه حيث من
تستكمل الثالثة الوحدة هذه افي اهريري. جوال امصافى كامل امرال ارفائيل
اهم: المسألة هذه في بأفكارهم ساهموا الذين المتأخرين من تبقى من آراء لراسة
اأناوان السنامرائي اَبراهيم المغربيم القالر عبد االستاذ عبناس األيب العليلي

عبدا.
3.2 Objectives

نشوء طريقة في العليلي رأي ذكر الاالب يستايع الدرس نهاية في -1
الرباعي.

ارأي عبناس أليب رأي بين التمييز الاالب يستايع الدرس نهاية في -2
الرباعي. نشوء طريقة في العليلي

في المغربي ا عبد الستاذ مقول تلخيص الاالب يستايع الدرس نهاية في -3
النحت.

في عبدا أناوان َليه توصنل ما شرح الاالب يستايع الدرس نهاية في -4
الرباعي. نشوء مسألة

3.3 Main content
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3.3.1 العليلي رأي

طريق عن نشأ باعي الرل أنن في فارس ابن مخالفة َلى فيذهب العليلي ا أمن
ما َلن الننحت من نشأ ما الجذار من أنن يرى فل (الننحت)، االتنركيب الختزال
(. له مه ا(بهسا قهل) وا (حه نحو جملة، من نهشهأه ما به ايعني لكي، مه الجت أا ثكلي بالكما اه مه أهسا

ثمن الثللثي َلى الثلنائي من تهسهلاسلةض مت باريقة تكون – يرى –كما باعي الرل نشأة اَننما
االثللثي م، لائما الخير في حرفض بزيالة الثللثي من نشأ باعي فالرل باعي، الرل َلى

نحو: اهكذا، الوسط في حرفض بزيالة الثلنائي من نشأ
ده.) (جه ده)- خه (جه دهب)- خا (جه

(. (طهره – ( ره طهمه ) – س) ره (طهما
(قهطه.) – (قهلهطه) – ( (قهلااهفه

لتكرار م تبعا الثلنائي، تكرار طريق عن نشأ العليلي نظر في اعهف المضه باعي االرل
الفعل هذا نشأ ، متعاقبةض بسرعةض ااعياب الذنهاب في الحدث ر تكرن ا فلمن دهث، الحه
ل فأهصا العاطفة، الواا َقحام عن أغنى التنركيب بهذا اهو دهث، الحه لهذا م محاكيا

(82) الثلنائيين ين ذاره الجه بتركيب العاطفة الواا عن تتغاني فاسا اذهبا ذهبا مثلم ( (ذهباذهبه
3.3.2 عبلاس أليب رأي

باعي، الرل الفعل أصل عن قاتهاف المت مجلة في نشره بحث في عبناس أليب اذهب
غير الشتقاق أساليب من م أسلوبا ينتكها اعاممك تكها يحه فصك العربية الللغة في أنن َلى

من باعية الرل الجذار اشتقاق بذلك يعني اهو الللغة، كتب في المعراف السلوب
أا الحركة موالة يفيد ما يالة الزمك بهذه باعي الرل الجذر فيكتسب الثللثية، الجذار

من يذكر ثمن الثللثي، في ملحوظض غير المعنى من م خاصا لونام يكتسب أا تضخيمها
الصلي، المعنى في معها تشترك ثتلثي جذرض َلى رللها يتمكن ما باعية الرل الجذار
، طه) اقهره طهب ا(قهرا ، ذ) اعهوه ذ ا(شهعاوه ، ( لن ازه ل لازه ا(زه ، ( ره الهحه ج ره (لهحا نحو:

ذلك. انحو ، طه) اقهره طهمه ا(قهرا
من موضعض أي في الثللثي في بزيالةض ينشأ باعي الرل أنن هنا، قوله اخلصة
بعض عن يختلف ل بهذا اهو ره، اآخك ه، ااساك له، أان في فيتزال مواضعه،

على زال ما بأنن القول َلى هذا قوله قاله القد ذلك. في السنابقة القوال
(اشمأزن نحو: الثللثي، َلى ثمن امن باعي، الرل َلى رله يمكن باعي الرل

) ( قه فهره – قهعه فهرا – ناقهع (افاره ا ( زه شهمه – أهز 83شهما (

ص:236. العرب، لغة لدرس مقدمة ينظر: -82
طرزي. حنا فؤال الشتقاق. ينظر: - 268 ص عبدا أناوان العربية. المعجمية .امصالح -83

.269- 258: ص
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3.3.3 المغريس القالر عبد الستاذ رأي

يمكن ماسينات االخت باعينات الرل معظم أنن َلى فذهب المغربيل القالر عبد الستاذ ا أمن
من كثيرض في ة مرن الفكر أعملت اقد " يقول: بسهولة، ثتلثينتين كلمتين َلى اعها جه َرا
ثتلثينتين كلمتين َلى عاظمها مت َرجاع يمكن أننه فوجدت االخماسينة باعينة الرل الكلمات
طريقة بواساة يكون َننما العرب لغة في الكلمات تلك ن تكول أنن الحظت بسهولة

الننحت"(84)
به ههره من ناحوتل مه ل) اه ا(ههرا ى، ره فهجه ه ره لهحه من عنده منحوتل ج) ره (لهحا ذكر ثم

ه. اشهوه مه ره خه من وت نحل مه ( شه مه را ا(خه لنى، ااه

عبدا اأناوان السخامرائي إبراهيم رأي
3.3.4

ل عنده باعي الرل نشأة فاريقة كثيرام، سبقه عمن السنامرائي َبراهيم يختلف ال
يتفهكن بأنا اعبدال طريق عن أا الثللثي، الجذر على يالة بالزمك تكون أنا عن تخرج

أا (85) يخالفهما حرفض َلى التنضعيف أحرف أحد ايتبادهل المضعنف الثللثي تضعيف
(86) السماء من أاخوذام مه يكون

غير أا مزيدل العربينة، في الثللثي فوق النذي بأنن القول َلى فذهب عبدا أنااتوان ا أمن
يلي: ما المسألة هذه في َليه توصنل ما اقهوام ، أصيلض

ر فيتكرن نفسه، الجذر لاخل من قياسينة غيرك بزيالاتض مزيدام باعي الرل 1-يكون
حرفض اَبدال (فعنل) عين َلغام فكل به ايتلحق قليلل الننوع اهذا حرافه، من حرفل

منه.
جذرام ليس أي ، أصيلض غير فهو السنابقة الصلورة على مزيدام باعي الرل يكن لم 2-َذا

مثل لخيلض أا جامدض من مأخوذل أننه ا َمن فهو الثللثي، الجذر كأصالة أصيلم كاملم
من مأخوذل أا باء، رت كهها من ب) ره ا(كهها السلخام، من ن) مه ا(سهخا التلراب من بهن) (تهرا

قاعدةل له ليس الننحت لنن جدنام؛ قليلل الننوع اهذا دهل) ما حه – ل مه (بهسا مثل الننحت
باعي الرل يكون أا البكنيوينة، لتها تحول ق اطترت العربينة نظام َلى بالنمكسبة أساسينةل

24 ص: له االتعريب الشتقاق .-84
151-133 ص السامرائي َبراهيم اأبنيته. زمانه الفعل 85-ينظر:

192-184 ص السابق .ينظر: -86
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الثلنائينة الننظرينة أصحاب سماه ا ممن ض، صوتيم مقاعض تككرار من مؤلنفا أي رام، كرن مت
(87) غهم) غهما (عهناعهن- مثل الثلنائينة الجذار

SELF-ASSESSMENT TEXT:

الرباعي؟ نشوء طريقة في العليلي رأي اتذكر -1
الرباعي؟ نشوء طريقة في العليلي ارأي عبناس أليب رأي بين يمكز مه -2

النحت؟ في المغربي القالر عبد الستاذ مقول ص لخمك -3
الرباعي؟ نشوء مسألة في عبدا أناوان َليه توصنل ما اكشرح -4

3.4 Conclusion.

الرباعي أنم العليلي قول هو الدرس هذا في الرباعي نشوء مسألة في الجديد
حرف بزيالة الثمنائي من ن يتكوم االثلثي حرف، بزيالة الثلثي من ن يتكوم
م تبعا الثلنائي، تكرار طريق عن نشأ المضاعف االرباعي ، تهسهلاسلةض مت باريقة

هذا نشأ ، متعاقبةض بسرعةض ااعياب الذنهاب في الحدث ر تكرن ا فلمن دهث، الحه لتكرار
الواا عن تتغاني فاسا اذهبا ذهبا مثلم ( (ذهباذهبه ل فأهصا دهث، الحه لهذا م محاكيا الفعل

الذين الخرين العلماء عن اختلف بهذا اهو الثلنائيين. ين ذاره الجه بتركيب العاطفة
التسلسل. غير من الثلثي في الزيالة ل مجرم طريق عن الرباعي بنشوء قالوا
يكون باعي الرل أنم عبدا أناوان قول أيضا الدرس هذا في بالخذ االجدير

حرافه، من حرفل ر فيتكرن نفسه، الجذر لاخل من قياسينة غيرك بزيالاتض مزيدام
اهذه منه. حرفض اَبدال (فعنل) عين َلغام فكل به ايتلحق قليلل الننوع اهذا

الرباعي. نشوء أصل في العلماء أقوال اختلف أسباب من القيممة الملحظة

3.5 Summary.

التالية: الارق بهذه ينشأ الرباعي أنم العلماء آراء من تقدمم ما خلصة
ثمن الثللثي َلى الثلنائي من تهسهلاسلةض مت باريقة تكون باعي الرل نشأة العليلي: -1

م، لائما الخير في حرفض بزيالة الثللثي من نشأ باعي فالرل باعي، الرل َلى
اعهف المضه باعي االرل اهكذا. الوسط في حرفض بزيالة الثلنائي من نشأ االثللثي

دهث. الحه لتكرار م تبعا الثلنائي، تكرار طريق عن نشأ العليلي نظر في
فيكتسب الثللثية، الجذار من باعية الرل الجذار اشتقاق يكون عبلاس: أليب -2
م لونا يكتسب أا تضخيمها أا الحركة موالة يفيد ما يالة الزمك بهذه باعي الرل الجذر

212-210: ص المعاصرة المعجمية مصالح ينظر: .-87
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ما بأنن القول َلى هذا قوله قاله القد الثللثي. في ملحوظض غير المعنى من م خاصا
الثللثي. َلى ثمن امن باعي، الرل َلى رله يمكن باعي الرل على زال

الجذر على يالة بالزمك تكون الرباعي نشأة طريقة السلامرائي: َبراهيم -3
أحد ايتبادهل المضعنف الثللثي تضعيف يتفهكن بأنا اعبدال طريق عن أا الثللثي،

السماء. من مأخوذا يكون أا يخالفهما، حرفض َلى التنضعيف أحرف

عبدا: أناوان -4
ر فيتكرن نفسه، الجذر لاخل من قياسينة غيرك بزيالاتض مزيدام باعي الرل يكون -1

منه. حرفض اَبدال (فعنل) عين َلغام فكل به ايتلحق حرافه، من حرفل
ليس أي ، أصيلض غير فهو السنابقة الصلورة على مزيدام باعي الرل يكن لم َذا -2
أا جامدض من مأخوذل أننه ا َمن فهو الثللثي، الجذر كأصالة أصيلم كاملم جذرام

ض، صوتيم مقاعض بتككرار رام، كرن مت باعي الرل يكون أا الننحت من مأخوذل أا لخيلض
الثلنائينة. الجذار الثلنائينة الننظرينة أصحاب سماه ا ممن

3.6 Tutor Marked Assignment.

ذلك؟ على لليلك اما عندك الصواب من أقرب السابقة آراء من أيق -1
العلماء؟ من غيره عن العليلي رأي اختلف بما -2

الثلنائية؟ بالجذار النلائية النظرية أصحاب يعني ماذا -3

الرباعي؟ نشوء طريقة في المتأخران اختلف 4-لماذا

3.7 Reference/Further Reading

الجديد. المعجم نصنع اكيف العرب لغة لدرس مقدمة العليلي. ا عبد -1
القاهرة العصرية، المابعة

بيرات، للكتاب، العالمية الشركة العربية، المعجمية مصالح عبدا. أناوان -2
م 1991 الالى الابعة

م 2005 الالى الابعة بيرات، لبنان، مكتبة الشتقاق. طرزي. حنا فؤال -3
الهلل، مابعة االتعريب. الشتقاق المغربي. مصافى بن القالر عبد -4

م 1908 مصر
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الابعة بيرات، الرسالة، مؤسسة اأبنيته. زمانه الفعل السامرائي. َبراهيم -5
م 1983 – ه 1403 الثالثة

3.8. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)
النحت؟ في المغربي القالر عبد الستاذ مقول ص لخمك -1

باعينات الرل معظم أنن َلى فذهب المغربيل القالر عبد الستاذ ا أمن الجواب:
أعملت اقد " يقول: بسهولة، ثتلثينتين كلمتين َلى اعها جه َرا يمكن ماسينات االخت
َرجاع يمكن أننه فوجدت االخماسينة باعينة الرل الكلمات من كثيرض في ة مرن الفكر
لغة في الكلمات تلك ن تكول أنن الحظت بسهولة ثتلثينتين كلمتين َلى عاظمها مت

الننحت"(88) طريقة بواساة يكون َننما العرب
به ههره من ناحوتل مه ل) اه ا(ههرا ى، ره فهجه ه ره لهحه من عنده منحوتل ج) ره (لهحا ذكر ثم

ه. اشهوه مه ره خه من وت نحل مه ( شه مه را ا(خه لنى، ااه
الرباعي؟ نشوء طريقة في العليلي رأي اتذكر -2

َلى الثلنائي من تهسهلاسلةض مت باريقة تكون باعي الرل نشأة العليلي: قال - الجواب:
م، لائما الخير في حرفض بزيالة الثللثي من نشأ باعي فالرل باعي، الرل َلى ثمن الثللثي
في اعهف المضه باعي االرل اهكذا. الوسط في حرفض بزيالة الثلنائي من نشأ االثللثي

دهث. الحه لتكرار م تبعا الثلنائي، تكرار طريق عن نشأ العليلي نظر

UNIT 4: الرباعي نشوء طريقة في اللغويين آراء مناقشة

CONTENTS:
4.1 Introduction
4.2. Objectives
4.3 Main content

4.3.1 النحت في الال القول

24 ص: له االتعريب الشتقاق .-88
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4.3.2 النحت في الثاني القول
4.3.3 النحت في الثالث القول
4.3.4 النحت في الرابع القول

4.4 Conclusion.
4.5 Summary.
4.6 Tutor Marked Assignment.
4.7 Reference/Further Reading
4.8. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

4.1 Introduction

اقرأت ،(2) رين المتأخم عند الرباعي الفعل أصل عن لرست الثالثة الوحدة في
اَبراهيم المغربي القالر عبد االستاذ عبماس األيب العليلي من كل آراء

ستجد الوحدة هذه في ااختلفوا، اتفقوا حيث ارأيت عبدا اأناوان السامرائي
نشوء ظاهرة لتفسير صلحيتها عدم أا صلحيتها لمعرفة الراء تلك مناقشة

الرباعية. الصول

4.2 Objectives

نشوء طرق في اللغويين آراء جميع عدن الاالب يستايع الدرس نهاية في -1
الرباعي؟ الجذر
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طريقة رفض في الوارلة القوال جميع ذكر الاالب يستايع الدرس نهاية في -2
الرباعي. الجذر لنشوء المقبولة الارق من النحت

في اللغويين آراء اشتهار عدم سبب بيان الاالب يستايع الدرس نهاية في -3
الرباعي. الجذر نشوء

4.3 Main content

4.3.1 النحَ في الال القول
مذهب في الثللثينة حتنى أا باعينة الرل الجذار نشأة في مانرلةل، قاعدةل بأننه القول َنن
ما مع م أيضا يتنفق ال العرب، عرفه النذي الننحت أصول مع يتنفق ل فيه، توسنع نا مه
ل الكلمات من محفوظض عدلض على عندهم الننحت يقوم النذين القتدامى الللغويون ره قرن

ل) مه ا(بهسا ياعهل) ا(حه ي) باقهسك ا(عه ي) (عهباشهمك نحو (89) كلمة تين السمك تتجااز تكال
أغلب نشأة ر نتفسمك أنا لنا فكيف عليها، يتقاس ل قليلةل ألفاظل منها اصلنا فما انحوها.

(90) محفوظة قليلةل أعدالل َل منها َلينا يصل لم باريقة العربينة في باعي الرل

4.3.2 النحَ في الااني القول
نشأة في بالننحت قال نا مه ره قرن ا عمن تختلف العرب عن ارلتا النتي اللفاظ هذه َنن
على يقوم انحوها ي) باقهسك (عه ا ي) (عهباشهمك مثل في الننحت أنن اذلك باعي، الرل الجذر
اضممض بحذفض الجديد المنحوت اللنفظ في ين ره اظهاهك ل الصا في ين حه ااضك قهين نتاا ضممك

معيننة. قض طترت افاق
كلماتض من ذت اتخك حرافض مجموعة فهي انحوها ل) مه (بهسا ا ياعهل) (حه ثال مك افي

ح) الفهله على (حين أا الصنلة) على ين (حه من مأخوذةل فهي ل الصا في جملةم ن ك تتكوم
عارافةض مه ألفاظض من محدالض عدلض في تناحهصر قليلةل ألفاظل اهي ا)، (بكسام امن

فوظة. حا مه
عالة بهما يقول اللنذان فالصلن " ااضحل نحتل فيها يهظاهر فل فارس ابن ألفاظ ا أمن
أصول في قابولم مه ليس ا ممن ائكعهين، ضه لهين متدهاخك يهبادتاان وتة المنهحت للكلمة كأسهاسينين

وتة"(91) ناحت المه الكلمة في بوضوحض لن الهصا يهظاهر حيثت الننحت

393 ص أمين ا عبد الشتقاق. 89-ينظر:
2 ص الصالح صبحي اللغة. فقه في لراسات 90-ينظر:

217 ص: عبدا أناوان المعاصرة. المعجمية 91-مصالح
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4.3.3 النحَ في الاالث القول

ل فارس ابن ألفاظ من م بعضا أنن يعني ل اهذا بهذا، القول في ناع اك االصا التنكللف
منهما، بالفعل ت نتحك الجذر هذا اأنن الجذر، هذا أصل اكأننها التالى لة ها للوه تهبادا
ين ذاره جه من ناحوتل مه َننه قال ل فالان عهر.) ا(بهزا ثهر) (بهحا ين ذاره الجه َلى ثهلم مه لنهناظر
فاناظتر . ره عه ازه عه، زه به من: منحوتل َننه قال االثناني ، ره ثه ابه ، ثه حه به هما:

َننه قكيل النذي ديد الجه ذار الجه مع ين ذاره الجه هذهين في عانى االمه بانى المه افهق تهوه كيف
ال يحدث ل فإننه المواضع، بعض في اقع اَنا هذا مثلت الكنا ناهما. مك منحوتل
في المعنى رلمك محاالة في يتنضح االتنكللف نهاع. اك االصا بالتنكللف َلن م لائما ر يتكرن
عانهى مه ب يتقرمك حتنى تهلفة خا المت للتنعبيرات فيتضارل بعيدةض، معانض َلى ناحوت المه ذار الجه

ذار. الجه هذا
من ناحوتل مه اأننه لاق الخه تهمع جا المت القصير َننه تتر) (البتحا فارسفي ابن قولج فمثلت

عانى مه عن بعيدل الخير االمعنى اعياله، ه نهفاسك على ضينق بمعنى ،( تهره (حه ا ( (بهتهره
يتعاطه لم لننه ير القهصك في المعانهى هذا صار فهقهد " فارس: ابن يقول لاق، الخه ير القهصك
بين علقة فل التنفسير، هذا في االتنصنلع التنكللف يخفى ال (92) الانويل" يهه اك أتعا ما
في ة الكتداره هي ثهرة االبهحا ثهر) (بهحه امثلها يهاله. عك على ينق يتضه من ابين االبهتار القصير
من الشنيء ( ثه (بهحه كلمتين نا مك منحوتة الكلمة هذه َنن فارس ابن فيها يقول الماء،

في ث البهحا رلمك من كذلك يخفى ال البدن، في يهظاهر النذي هو االبهثهر ( ا(بهثهره التلراب
من لكثيرض المتأمل َنن االحقيقة .(93) تهكهللف نا مك البهدهن على ههر يظا ما َلى التلراب
َلى أته نهشا رلل باستااعتنا معظمها أنن يجد فارس، ابن ساقها النتي باعيات الرل

ابن زعم ( شهحه (فهرا في كما التنعاويض. أا باعبدال كان سواء التنضعيف فكمك ظاهرة
القوانين ده تؤكمك االنذي اجح االرن (94) ( شه ا(فهره ( (فهشهحه من منحوتةل أننها فارس
راءم التنضعيف فهي را حه د أهحه تبادل فأ العين، متضعنف (فشنح) من أننه هو الصنوتية

(بهعاثهق) امثلها المتضعنف الصنوت َناتاج يهقاتهضيه النذي ائد الزن د ها الجت من للتنخللص
منه اناكهسهرت َذا ِ وا الحه من الماء تهبهعاثهق يقال .ِ وا الحه من الماء راج خت اهو
(95) ( ابهثهقه (بهعهقه كلمتين من منحوتل أننه فارس ابن فيه يقول ناها. مك ج ره فهخه ناحيةل

فهي را حه د أهحه مكان أتبادل ثتمن الثناء، بتشديد (بهثنق) من أننها رين المتأخمك بعض يراه االنذي

1329 \4 .المقاييس: -92
219- 218 ص المعاصرة المعجمية مصالح .ينظر: -93

.415/ 4 المقاييس: 94-:ينظر:
330/ 1 المقاييس: ينظر: -95
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فارس. ابن له ره أهاا ا مه ثهر أكا عهنا يتقهال ههذهين عن قكيل ما ثال امك .(96) م يانا عه التنضعيف
االصاناع. التكلف من يتسلم ابهذا

النحَ في الرابع القول
4.3.4

انرلةل، مت كهمة حا مت لقيقةض لامينةض عك خانة على رأيه يهباني أنا تهاع يهسا لم فارس ابن َنن
(97) اههنهات ههنهات فيها له اقع الهذا

كتلل اهو لهق) (العهسا مثل رى أتخا تارةم يدة زك امه تهارة ناحوتةم مه الكلماتك عهدله ذلك امن
( اسهلهقه اعهلهقه قه (عهسك هي كلماتض ث ثهله من م وتا ناحت مه عدنه فقد يد، الصن على ؤض رت جه سهباع
َذا بالعهين أا عة، السلرا نه مك كان َذا بالقهاف مزيدل الظنليم اهو لهق) (العهسا أنن عدن ثتمن
الم الننحت في فارس ابن ذاهب مه يهذتعا لم اذهاك الهذها التنسللق(98) أا السنلق من كان

الللغهويمكين من به فهل حه نه مه د تهجك ا فقلنمه القتدهامى، من ريه عهاصك مت بين قهبتولم يهلاق
منهم الننظرينة، هذه دهثين حا المت من كثيرل رلن م أيضا الهذا (99) االنلحاة االصنرفيين

يهعادتا ل الللغة قهاييس مه في فارس ابن ذكره ما أنن يرى النذي ال وه جه افى متصا الدلكتور
(100) البعيد االتنأايل االتنخمين الظنن

شيءض على يدلل يهكن َنا " قهاييس المه في فارس ابن َليه ذهب ا مه أنن العليلي ايرى
في صوابل بأننه يتعلنق فيما هذا غيرت شيءل ا اأمن قالكي، عه يلل اتهخه فهقهط لتغهوينة قتدارةض فهعهلى

ه"(101) هك جا اه من فهلهيس العرب ناع صت في كان كذلك أننه اصحيحل نفسه،
في به القول فإنن ذار، الجت من باعي الرل هة أ نهشا في أي الرن هذا ضعاف عهلمت فإذا
في ته صحن على الدنليل عدم مع هذا يتكلنف لم العلنه م، عافا ضه أشدل منه الثللثي

بمعنى ( (قهاهفه الثللثي في يقول َننه القول سبق فقد يدن، زك جي را جه َل باعي الرل
على االثنانية القهااع، على تدلل فالتالى ( ا(لهفن (قهطن) نا مك ناحوتل مه َننه االجمع القاع
أصلين من جاء أننه يرى ( شه (قهمه امثلها تكعمال، السا لككهثارة م اللن لت مك اأتها ع، ما الجه
( (بهعهجه اكذلك . عه مه جه بمعنى االثناني كهنهسه بمعنى ل فالان ،( اقهشا (قهما هما ثتنهائكيين
يتنهالي ال " ، رل ظهاهك اغتلوق تهكهللف هذا أنن شكن ل ،(102) ابهجا بهعا من عنده منحوتل

بما مأخوذل تكقاق، الشا بكضتراب مولعل َلن ك الغتلوم من الننحو ذاك على أي الرن هذا بمثل

اللغة في االنحت .70 ص هريدي أحمد المعجم. نمو في الارها الصوتية المخالفة ظاهرة 96-ينظر:
182 ص الموسى نهال العربية.

147-146/ 3 الصول تداخل 97ينظر:
359/ 4 98-.المقاييس

150/ 1 الصول تداخل .ينظر: -99
18 ص العربية في النحت 100-ينظر:

230 ص العرب لغة لدرس مقدمة -101
49 ص اللغوية االفلسفة العربية اللفاظ 102-ينظر:
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قديمةض كلماتض بقايا من االلنواحق السنوابق بأنن مؤمنل رينة، حا سك لهللةض من اللفاظ في
(103) بخير" يأتي ل االننحت تكقاق الشا في الغلون الكن ، مستعملةض

يكون اهذا باعينة، الرل الجذار هة أ نهشا منا كثيرض تفسير يصحل بها فإنن يالة، الزخج ا أمل
م، شائعا منه المتضعنف تعمال اسا يكون ل َذا ض ثتلثيم من المزيد باعي الرل في م ااضحا

. سهاله أي الدنمع، ع) مه (ههرا ا ( عه ا(ههمه م ذهكينا ار صه أي جل، الرن ز) مه را ا(حه ( زه مه (حه مثل
SELF-ASSESSMENT TEXT:

في1- العرب طريقة يخالف فارس ابن عند بالنحت القول أن على للمل
النحت.

نشأة2- في بالننحت قال نا مه ره قرم عما يختلف العرب عند النحت بأن للمل
باعي. الرل الجذر

4.4 Conclusion.

اقد العربية اللغة في اموجول صحيح الرباعي الفعل نشوء كاريقة النحت َنم
المفرلات توليد طرق من الن اهو الرباعية، الكلمات َنشاء في العرب استخدمه
الذي الصل معرفة شراطه امن العربية. غير المفرلات بعض اتعريب العربية
ل فإنه الرباعي نشوء كاريقة فارس ابن به قال الذي النحت ا أمم الكلمة. تهتا نتحك منه
اكذلك ، اجهدض بجدمض َل منشئه َلراك اصعوبة تكلمف من فيه لما العربي الابع يلئم

أحيانما االصل المفرل معنى بتعد

4.5 Summary.

القول يمكن دهثين، حا المت آراء اأشهر مين تقدمك المت لراء تفكيض سا المت ِ العهرا هذا ابعده
أصالة يران ل النذين مين تهقهدمك المت آراء عن مجملها في آراؤهم تخرج ل دهثين حا المت َنن
ينفرل كان اَنا الراء، هذه من كثيرض في يهتهشابهون ترى كما فههتم باعي. الرل الجذر
تخرج ل الراء هذه َنن القول َيجازض في فأستايع بسياة. بفراقض رين المتأخمك بعض

التي: عن جملها مت في
آخره) اساه، له، (أان مواضعه من موضعض ك أيم في الثللثي الجذر على يالة 1-الزمك
أصول أحد تكرار -2 . عتلمض مت بحرف أا صحيحض بحرفض يالة الزمك هذه كانت سواء

الثلنائي. الجذر تكرار أا الثللثي، الجذر
النناقص. باعي الرل في زيدان ي جك را جه قول اهو التنرخيم -4 التنضعيف. 3-فكل

السماء. من 6-اشتقاقه 5-الننحت.
الجذار أنن َلن ت صحن اَنا ابعضها تههر، تهشا فلم قهبولم تلق لم الراء هذه ابعض

الجذار عدل من يسيرام نزرام َل تمثمكل ل طريقها عن نهشهأت أننها يتعتقد النتي باعينة الرل

49 ص اللغوية االفلسفة العربية اللفاظ ينظر: -103
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االننحت، يالة، (الزمك ثلثةل اهي القوال هذه أشهر َلن يتبقن فلم تعملة، سا المت باعية الرل
في الللغويين ااختلف لشتهرتها نظرام بالمناقشة الجديرة اهي التنضعيف) افكل

بها باعينة الرل الجذار من كثيرض .تفسير به، القائلين كثرة من غم الرل فعلى الننحت ا أمن
) الللغويون أمرها في اختلف لتغويةض كظاهرةض مثله تجد 104فلن يعتريها لننه اذلك (

الجذار نشأة في به القول ف يتضعمك ا ممن يهعاتهريها ما العتراضات من

4.6 Tutor Marked Assignment.

فارس؟ ابن عند النحت نظرية َلى جميعا الرباعية الجذار منشأ رلم يمكن هل -1
اللغة في الرباعي نشوء كاريقة فارس لبن النحت طريقة رلم أسباب اذكر -2

العربية؟
حسب العقلي االتخيمل اللغوية القدرة ل مجرم فارس ابن َليه ذهب ما أنم على للمكلا -3

العليلي. قول
4.7 Reference/Further Reading.

ه 1420 الثانية الابعة القاهرة، الخانجي، مكتبة الشتقاق. أمين. أفندي ا عبد -1
م 2000 –

الابعة بيرات، للمليين، العلم لار اللغة. فقه في لراسات ل الصالح. صبحي -2
م. 1960 – ه 1379 الالى

بيرات، للكتاب، العالمية الشركة العربية المعجمية مصالح عبدا. أناوان -3
1991 الالى الابعة

الفكر لار هاران، السلم عبد تحقيق: اللغة. مقاييس الرازي. فارس بن أحمد -4
م. 1979

المعجم نمو في الارها الصوتية المخالفة ظاهرة هريدي. عبدالمجيد أحمد -5
ه 1409 القاهرة الخانجي، مكتبة العربي. -1989

الرياِ، االنشر، للاباعة العلوم لار العربية. اللغة في النحت الموسى. نهال -6
م. 1984 – ه 1405 الالى الابعة

52 ص بحرة زهير سامر أحرف. ثلثة على زال ما تأصيل في فارس ابن منهج 104-ينظر:
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المعجم. بناء في اأثره اللغوية الصول تداخل الصاعدي. فراج بن عبدالرزاق -7
م. 2002 - ه 1422 اعسلمية الجامعة

4.8 Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)
النحت. في العرب طريقة يخالف فارس ابن عند بالنحت القول أن على للمل -1

الجواب:
نشأة في بالننحت قال نا مه ره قرن ا عمن تختلف العرب عن ارلتا النتي اللفاظ هذه َنن
على يقوم انحوها ي) باقهسك (عه ا ي) (عهباشهمك مثل في الننحت أنن اذلك باعي، الرل الجذر
اضممض بحذفض الجديد المنحوت اللنفظ في ين ره اظهاهك ل الصا في ين حه ااضك قهين نتاا ضممك

معيننة. قض طترت افاق
كلماتض من ذت اتخك حرافض مجموعة فهي انحوها ل) مه (بهسا ا ياعهل) (حه ثال مك افي

ح) الفهله على (حين أا الصنلة) على ين (حه من مأخوذةل فهي ل الصا في جملةم ن ك تتكوم
عارافةض مه ألفاظض من محدالض عدلض في تناحهصر قليلةل ألفاظل اهي ا)، (بكسام امن

فوظة. حا مه
عالة بهما يقول اللنذان فالصلن " ااضحل نحتل فيها يهظاهر فل فارس ابن ألفاظ ا أمن
أصول في قابولم مه ليس ا ممن ائكعهين، ضه لهين متدهاخك يهبادتاان وتة المنهحت للكلمة كأسهاسينين

وتة. ناحت المه الكلمة في بوضوحض لن الهصا يهظاهر حيثت الننحت
الجذر نشأة في بالننحت قال نا مه ره قرم عما يختلف العرب عند النحت بأن للمل -2

باعي. الرل
الجواب:

نشأة في بالننحت قال نا مه ره قرن ا عمن تختلف العرب عن ارلتا النتي اللفاظ هذه َنن
على يقوم انحوها ي) باقهسك (عه ا ي) (عهباشهمك مثل في الننحت أنن اذلك باعي، الرل الجذر
اضممض بحذفض الجديد المنحوت اللنفظ في ين ره اظهاهك ل الصا في ين حه ااضك قهين نتاا ضممك

معيننة. قض طترت افاق
كلماتض من ذت اتخك حرافض مجموعة فهي انحوها ل) مه (بهسا ا ياعهل) (حه ثال مك افي

ح) الفهله على (حين أا الصنلة) على ين (حه من مأخوذةل فهي ل الصا في جملةم ن ك تتكوم
عارافةض مه ألفاظض من محدالض عدلض في تناحهصر قليلةل ألفاظل اهي ا)، (بكسام امن

فوظة. حا مه
عالة بهما يقول اللنذان فالصلن " ااضحل نحتل فيها يهظاهر فل فارس ابن ألفاظ ا أمن
أصول في قابولم مه ليس ا ممن ائكعهين، ضه لهين متدهاخك يهبادتاان وتة المنهحت للكلمة كأسهاسينين

وت. ناحت المه الكلمة في بوضوحض لن الهصا يهظاهر حيثت الننحت
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MODULE THREE

العربية االجذار المزيدات

UNIT1: الثلثية المزيدات
UNIT2: (1) الحاجب اابن سيبويه عند الرباعي الفعل مصالر
UNIT3: (2) الحاجب اابن سيبويه عند الرباعي الفعل مصالر
UNIT4: العربية للجذار الحالية النظرية
UNIT5: العربية للجذار الثنائية النظرية

UNIT1: الالثية المزيدات

CONTENTS:

1.1 Introduction

1.2 Objectives

1.3 Main content

1.3.1 اعلحاق لغير المزيد الثلثي
1. بحرف3.1.1 المزيد الثلثي
1 .3.1.2 بحرفين المزيد الثلثي
1 .3.1.3 أحرف بثلثة المزيد الثلثي

1.3.2 لللحاق المزيد الثلثي
1 .3.2.1 المزيد بالرباعي لللحاق المزيد الثلثي
1 .3.2.2 بحرف المزيد بالرباعي الملحق
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1 .3.2.2 بحرفين المزيد بالرباعي الملحق
1.4 Conclusion.

1.5 Summary.

1.6 Tutor Marked Assignment.

1.7 Reference/Further Reading.

1.8 Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

1.1 Introduction

بالرباعي، لللحاق زيالة :(١) ضربين على الثلثي الفعل في الزيالة أن شك ل
ل المجرم بالرباعي اَلحاقها الكلمة أحرف لتكثير أكثر، أا حرف بزيالة اتكون
َلم بالرباعي الزيالة هذه تكون ال حرفين. أا بحرف المزيد بالرباعي أا ازنما،
أجل من ذلك ايكون آخر، لفعل الوزن في للتبعينة تكون اَنما جديد، معنى عفالة

اللغة. في التوسع
صورتين: على اتكون اعلحاق، لغير ازيالة (2)

عين بتكرير قهدنم، قولك: مثل الصول، أحرف من حرف تكرار - أ
اللم. بتكرير ذلك يكون اقد الكلمة،

(سألتمونيها). حراف اهي الزيالة، أحرف من حرف زيالة - ب
بإيجاز: الزيالة من النوعين هذين اسنعرِ

1.2 Objectives
جميعا اعلحاق لغير المزيد الثلثي ذكر الاالب يستايع الدرس نهاية في -1

بحرف المزيد الثلثي ذكر الاالب يستايع الدرس نهاية في -2
أحرف بثلثة المزيد الثلثي ذكر الاالب يستايع الدرس نهاية في -3

لللحاق المزيد الثلثي ذكر الاالب يستايع الدرس نهاية في -4
بالرباعي لللحاق المزيد الثلثي ذكر الاالب يستايع الدرس نهاية في -5

المزيد
بحرف المزيد بالرباعي الملحق ذكر الاالب يستايع الدرس نهاية في -6

1.3 Main content

1.3.1 اللحاق لغير المزيد الالثي
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صور: ثلث لها الثلثي على الزيالة
أحرف. بثلثة زيالة -3 بحرفين، زيالة - 2 بحرف، -زيالة 1

1 .3.1.1 بحرف المزيد الالثي
اهي: أازان، ثلثة له
. أكرمه نحو: ،( (أفعهله أ-
حه فرن نحو: ،( -(فهعنله ب
قاتله نحو: ،( -(فاعهله ج

1 .3.1.2 بحرفين المزيد الالثي
اهي: أازان، خمسة له
انكسره نحو: ،( -(انفعله أ
اجتمعه نحو: ،( -(افتعله ب
اخضرن نحو: ،( -(افعهلن ج
تقدنمه نحو: ،( -(تفعمله ل

تشاركه نحو: ،( -(تفاعهله ه

1 .3.1.3 أحرف بالثة المزيد الالثي
اهي: أازان، أربعة له

استغفره نحو: ،( -(استفعله أ
اعشوشبه نحو: ،( -(افعوعهله ب

احمارن نحو: ،( -(افعالن ج
ذه اجلون نحو: ،( له (افعون - ل

1.3.2 ل المجرخ بالرباعي لللحاق المزيد الالثي
ثلثية، أفعالم الصل في كانت البنية من مجموعة ((لحرج)) بالرباعي يلحق

(( ((فهعالهله ل المجرم الرباعي ازن على فأصبحت ااحد، حرف عليها فزيد
الملحقة البنية هذه امن
. لابهبه جه نحو: ،( (فهعالله -1
به ره وا جه نحو: ،( عهله -(فهوا 2
ره وه ها جه نحو: ،( له -(فهعاوه 3
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شهيااهنه نحو: ،( -(فهياعهله 4
يهأه ها ره نحو: ،( -(فهعايهله 5
سهنابهله نحو: ،( -(فهناعهله 6
قهلانهسه نحو: ،( (فهعانهله -7
سهلاقهى نحو: -(فهعالهى)، 8
نهأ يهرا نحو: ،( -(يهفاعهله 9

1 . 3.2.1 المزيد بالرباعي لللحاق المزيد الالثي
1.3.2.2 بحرف المزيد بالرباعي الملحق
اهي: الازان، من مجموعة ((تدحرج)) بحرف الرباعي بمزيد يلحق

كهنه سا تهمه نحو: ،( فاعله -(تهمه 1
لابهبه تهجه نحو: ،( -(تهفهعالهله 2

كه اه تهسهرا نحو: ،( له -(تهفهعاوه 3
به ره وا تهجه نحو: ،( عهله -(تهفهوا 4
يهأه ها تهره نحو: ،( -(تهفهعايهله 5
تهشهيااهنه نحو: ،( -(تهفهياعهله 6
تهسهلاقى نحو: -(تهفهعالى)، 7
ته تهعهفاره نحو: ،( -(تهفهعالهته 8
تهقهلانهسه نحو: ،( -(تهفهعانهله 9

1 .3.2.3 بحرفين المزيد بالرباعي الملحق
اهما: صيغتان، مه)) ناجه ره ((احا بحرفين الرباعي بمزيد يلحق

اقاعهناسهسه نحو: ،( (افاعهنالهله -1
نابى ره احا نحو: (افاعهنالى)، -2

Self-Assessment Text:

جميعا اعلحاق لغير المزيد الثلثي اذكر -1
بحرف المزيد الثلثي اذكر -2

أحرف بثلثة المزيد الثلثي اذكر -3

1.4 Conclusion.
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نشير أن بد ل اغيره، اعلحاق سبيل على الثلثي على المزيد أقسام عرِ ابعد
،(( ((أهفاعهله االمزيد (( ل(فهعالهله المجرم باعيم الرل الفعلك مصالرك في اختتلكفه أنه َلى

))،((فاعهل)) ((فهعنله
؟ التخريهاتك عهنك فيه يختلفت الذي بابهت لكلمض أهما ، ااحدض قياسض على جميعتها أهتجري
الختلف. لهذا ا نموذجم الحاجب اابن سيبويه مذههبي لراسة من نتخذ أن ارأينا

1.5 Summary.

للفعل اعلحاق عفالة َما الثلثية الصول في تقع العربية الفعال في الزيالة
اعلحاق. لغير أا الرباعي

اَلحاقها الكلمة أحرف لتكثير أكثر، أا حرف بزيالة تكون اعلحاقية االزيالة
جديد، معنى عفالة حرفين. أا بحرف المزيد بالرباعي أا ازنما، ل المجرم بالرباعي

اللغة. في لتوسع
من حرف زيالة أا الصول، أحرف من حرف بتكرار اعلحاق لغير زيالة اَما

سألتمونيها. قولك: في المجموعة الزيالة أحرف
1.6 Tutor Marked Assignment.

لللحاق المزيد الثلثي اذكر -1

المزيد بالرباعي لللحاق المزيد الثلثي اذكر -2

بحرف المزيد بالرباعي الملحق اذكر -3

1.7 Reference/Further Reading.

القاهرة المتنبي، مكتبة المنيرية، المابعة يعيش، لبن المفصنل، شرح -1
لار نشر قبااة، الدين فخر تحقيق يعيش، لبن التصريف، في الملوكي الشرح - 2

م. ٢،١٩٨٨ ط بيرات، الازاعي،

عثمان رجب تحقيق الندلسي، حينان لبي العرب، لسان من ب الضهره ارتشاف -3
م. ١٩٩٨ القاهرة، الخانجي، مكتبة نشر محمد،

البركات4- لبي االكوفيين، البصريين النحويين بين الخلف مسائل في اعنصاف
م. ١٩٨٢ الحميد، عبد الدين محيي محمد تحقيق النباري، بن

طلب،5- السيد الحميد عبد تحقيق الندلسي، حينان لبي التصريف، في المبدع
١٩٩٢م. الكويت، العرابة، لار مكتبة نشر

1.8 Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)
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أحرف. بثلثة المزيد الثلثي اذكر -

الجواب:

اهي: أازان، أربعة له
استغفره نحو: ،( -(استفعله أ

اعشوشبه نحو: ،( -(افعوعهله ب
احمارن نحو: ،( -(افعالن ج
ذه اجلون نحو: ،( له (افعون - ل

المزيد بالرباعي لللحاق المزيد الثلثي اذكر -2

الجواب:

ثلثية، أفعالم الصل في كانت البنية من مجموعة ((لحرج)) بالرباعي يلحق
(( ((فهعالهله ل المجرم الرباعي ازن على فأصبحت ااحد، حرف عليها فزيد

الملحقة البنية هذه امن
-4 ره وه ها جه نحو: ،( له (فهعاوه -3 به ره وا جه نحو: ،( عهله (فهوا -2. لابهبه جه نحو: ،( (فهعالله -1
،( (فهعانهله -7 سهنابهله نحو: ،( (فهناعهله -6 يهأه ها ره نحو: ،( 5-(فهعايهله شهيااهنه نحو: ،( (فهياعهله

نهأ يهرا نحو: ،( 9-(يهفاعهله سهلاقهى نحو: -(فهعالهى)، 8 قهلانهسه نحو:

UNIT2: (1) الحاجب اابن سيبويه عند الرباعي الفعل مصالر
CONTENTS:
2.1 Introduction
2.2 Objectives
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2.3 Main content
2 .3.1 سيبويه عند ( افهعنله اأهفاعهله (فهعالهله مصالر

2.3.2 سيبويه عند (فاعل) مصالر
2.3.3 ( افهعهله (فهاعهله مصدر بين العلقة

2.4 Conclusion.
2.5 Summary.
2,6Tutor Marked Assignment.
2.7 Reference/Further Reading.
2.8 Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

2.1 Introduction

في حاجب اابن النحاة، َمام سيبويه، بين لار اختلفا تعالج الوحدة هذه
أنها سيبويه فذهب افعلل. افاعل افعنل أفعل اهي: الرباعية الفعال مصالر

فكعهالم افاعلتت فكعنال فعنلتت ا َفعال أفعلتت مثل: ل، فكعاله ازن على جميعا
سيبويه ذكرها التي المصالر هذه أنم يرى حاجب ابن بينما ، لم فكعاله افعللت
كما ااحد قياس على تجري ل أنها بذلك ايعني بعض، عن بعضها مستقلمة

سيبويه. أثبت

2.2 Objectives
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الرباعية؟ بالفعال المرال بيان الاالب يستايع الدرس نهاية في -1
الفعال مصالر في سيبويه قول تلخيص الاالب يستايع الدرس نهاية في -2

الرباعية.
الفعال مصالر في حاجب ابن قول تلخيص الاالب يستايع الدرس نهاية في -3

الرباعية
2.3 Main content

2 .3.1 سيبويه عند افّعلّل) (أَّفعّّل مصالر
،( ا(فهعنله ،( (أفاعهله االمزيد ( (فهعالهله ل المجرم باعيم الرل الفعلك مصالرك في سيبويه ذهب
الفعلك لك أان بكسرك لت تتستحصه َذ ، ااحدض قياسض على تجري جميعما انننها َلى ا(فاعهل)
من فلبدن القياس، هذا خلفه شائكعما مستعاملم منها له ره اه ا امه ه، آخرك قبله ألفض ازيالةك
الذا ، القياسك لهذا موافقما جاءه قد الستعمالك في النالرت أا المهجورت أصلتهت يكونه أنا

سبيله ذلك َلى سالكما ااحدض قياسض على المصالرك هذه َخراجك في سيبويه له طون
القاعدةك على محافظما ، الواحدك القياسك علىه يدلل الذي بالقليلك االتمثيلك التأايلك

ألفض ازيالةت ل ك الام كسرت اهي ، المصالرك هذه في البابك توحيدك َلى المؤلميكة المانرلةك
قولتك: اذلك أبدما، ، َفاعهالل أفاعهلاتت على (المصدر قال: أفاعهله مصدر ففي ، الخرك قبل

مصدر اَيتاء) (َحسان هذا ثالت امك . (105) ا) َخراجم اأخرجتت َكعااءم أهعاايتت
القتربهى) ي ذك اَيتاءك ااعحسهانك بالعهدلك رت يأمت اه (َنن قوله مثل في اآتى) (أحسنه

اضعهها اَكبانهة) ة فنحو:(َكقامه الباب، هذا مصالرك في القاعدةت هذه رت تنكسك ال (106)
: الصله أنن يريد (107 منها( ذهبه لما ا عوضم التأنيثك هاءت لحقتهت ما بابك في سيبويه
المحذافك افي الخر. في بتاءض كِ اعوم حرفل اساهك من ذف حت ثم اَبايان) (َقاوام
المحذافه أنن َلى ذهابهتما ه) ١٧٥ (ت الخليلك ه اشيخك سيبويه َلى ي عتزك َذ ، خلفل
اللفه حذفا فكأنهما الانرف، من قريبة زائدة لنها االستفعال؛ اعفعال ألف هو

َلى ي اعتزك الجوف. من المفعولك اسمك بناءك في الثانية الواا حذفك على حملم الثانيةه
المنقلبة اللف هو المحذافه أنن َلى اذهابتهت صاحبهيه مخالفتتهت ه) ٢١٥ (ت الخفش
منهما، لك الان على يهقهعه أنا الساكنين أحدك حذفك في القياسه لنن ؛ الصلك عينك عن

أي ها، بسقوطك لت صه يتستحا ل لمعنى بها جيءه االستفعالك اعفعالك ألفه أنن عهنا فضلم
الخفشت ا أمم ااستكفهعالهة)، (َكفهعالهة على ااستقامة) (َقامة يزنان اسيبويه الخليله َنن

ااستكفهالة). (َكفهالة على فيزنهما

78\4، سيبويه كتاب -105
90\16 النحل، -106

83\4 سيبويه، كتاب ينظر -107
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المصدرك استحصالك في سيبويه لدى قاعدتته جرت اعفعال باب أنن هذا من مت ايتفهه
له حمه َذ البواب، بقينة في قولهك من مفهومةت لكنها ح يصرمك لم أنه مع بيمكنما جريانما

تا جره التي القاعدة تلك ستوخك رت على مثالض خيره جاءه الذي اعفعالك بابك على صوغهها
تارةم، التأايلك من شيءض مع يات التخره في تا جره الكننها تكللف، ال تأايلض لانما فيه
فعنلتت ا (اأمم (فهعنل): مصدر في قولته القليلك التأايلك فمثالت أخرى. تارةم منه اكثيرض
في الزائدة العين من بدلم له أام في التي التاء جعلوا ، التنفعيلك على منه فالمصدرت
اذلك ه، آخره غينراا كما أاله فغينراا اعفعال، ألف بمنزلة الياء اجعلوا ، فهعنلتت

لتته ا(حمم ا)، لنمم كك (كلنمتته : ناسل قال اقد تعذيبما)، ا(عذمبتتهت ا)، تكسيرم (كسنرتتهت : قولتكه
آخرك قبل اللفه األحقوا لهت أام فكسراا فعال اعك على به يجيئوا أنا أرالاا الم)، من حك
مصدر أنن كما يحذفوا، الم ، حرفض مكانه حرفما لوا يتبدك أنا يريداا الم فيه، حرفض
، الحرافك من ( ا(أفاعهله ( (استهفعله في جاءه ما جميعت فيه جاءه ( ا(استفعهلاتت ( (أفاعهلاتت
(108) ( ذمابما كك بكآياتكنا (اكهذنبتوا اجل عز ا قال اقد شيءل، منه يتبدنل الم يتحذهفا الم
ال مم احك لمم فيها:(كك الصلت يب) ذك اتهكا يل مك اتهحا لكيم (تهكا أن يرى هذا قوله في فكأننه
قبل ألفض ازيالة الال بكسر ( (فهعمله من استتحصلت المصالر فهذه ذماب)، اكك

المدغمتين العينين َحدى ذفت حت ثم فعال، اعك باب مصالر استتحصلت كما ، الخرك
ال، مه تهحا (تهكالهم، فصارت الال، في مفتوحة بتاء منها كِ اعتوم (فكعمال) في

منها ارل ما اأما "تهفاعيل" مثال على فصارت ياءم (تكفاعال) ألف قتلبت ثم ذهاب)، تهكا
عدنها سيبويه أن فيبدا يهة)، (تهوصك رة)، مثل:(تهذاكك لهة)، (تهفاعك مثال: على ظاهره

اللف تتقلبك لم (تكفاعال) َلى صاره لمام أنه اذلك - رأيي في - (فكعمال) من نشعبة مت
له أام (فغيمراا قوله: من مفهومل اهذا الخر، في بتاءض منها ِ اعتوم ذفت حت اَننما ياء،

الزائدة، العين من ا عوضم المصدر ل أام في تاءم جعلوا أي ه)، آخره غينراا كما
الصل فكأنم الزائدة، اللف من عوضما الخر في أخرى اجعلوا

أا يهة)، (تهوصك رة)، (تهذاكك ثم صاي)، (تهوا صار:(تهذاكار)، ثم صماي)، كمار)،(اك لديه:(ذك
عن ما انشعبا تغييران فيهما جرى لهة االتنفاعك التنفاعيل بابهي أنن دته قهصا يكون

زيالة االخر الزائدة، العين من ا عوضم لم أام التاء زيالة الال: الصل:(فكعنال)،
في الخر قبل ما الياء ازيالة الزائدة اللف من عوضما لهة) (تهفاعك في ا آخرم التاء

ا؛ آخرم التنفاعيل ياء مجيء عدم في عليه مدخل ال اللف. تلك من ا عوضم التنفاعيل
الخر. بمنزلة الخر قبل ما لن ه)؛ آخره غهينراا كما له أام (فغينراا قوله: ليستقيم

،كما يم اتهنازك اتسليم كتعزي التنفاعيل باب على اللم معتلم لفهعنله ا مصدرم ارل ما اأما
الشاعر(109) قول في

28\78 108-النبأ،

( 58\6 ) يعيش لبن اشرحه ،( 223 ) المفصل في اهو قائله، على أقف 109لم
165\1 للرضي الشافية اشرح (67) الشافية شرح شواهد اشرح .
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بكيما صه لهةل شهها ي تتنهزمك ا كهمه يما تهنازك هها لهلاوه ي تتنهزمك فهي
بعد فصار اي)، الصل:(نكزم فكأنم - رأيي في - الفكعنال باب من لديه فمنشعب

في بتاء ضوها يعوم الم (فكعنال)، ألف فحذفوا ،( يم (تهنازك االقلب: االتعويض الحذف
بشيء الواحد القياس على سيبويه للم فعنل مصالر جميع افي الوزن. لجل الخر

االتكلمف. التأايل من
2.3.2 سيبويه عند (فّاّعّل) مصالر
ينكسر ل الذي منه المصدر فإنم فاعهلاتت ا "اأمم يقول: المفتاعهلهة باب مصالر افي
االهاء منه، حرف ل أام بعد التي اللف من عوضما الميم جعلوا فاعهلهة، مت أبدما:

ا(قاعداتته جالهسهةم)، مت تته (جالسا قولك: اذلك حرف، آخر قبل التي اللف من عوضما
الذين اأما فاعول. مه المصدر لن كالمفعول اجاء بهةم)، شاره مت ا(شارباتته قاعهدهةم)، مت

مصدرا المفاعهل يجيء كما اجاءت كفعلت، الصل مخالفة جاءت فقالوا: هذا قالوا
اهو (قكياتال)، في التي اللف من اا فرم م لما الهاء ألزموها أنمهم َلم االمفاعهلهة،

مثال: على به ايجيئون الحراف فيوفمران قكياتالم)، ((قاتلاتت يقولون: اقد الصل...
ا(قاتلاتته اءم)، ره مك ياتته (ماره : قالوا اقد ا)، لنمم كك تته (كلمما قولهم: مثال اعلى (َكفاعهال)،
أالئك بها جاء التي الياء حذفوا كأنهم ا، كثيرم ( (فاعهلاتت على (فكعهال) اجاء قكتهالم).

ازن أن كلمه مجمل .(110) تنكسر)) ال تلزم التي فهي ألمفهاعهلهة اأما (قكياتال). في
( (قاتهله نحو: ففي آخره، قبل ألف ازيالة له أام بكسر ،( (فاعهله من مأخوذ فاعهلهة مت
(قيتال) الال: اهي: تغييرات، ثلث أحد فيه حصل ثم مصدره:(قهاتهال)، أصل

يعيش ابن اقال العرب. بعض عن سيبويه مثنله كما الكسرة، لجل ياء اللف بقلب
يستوفون كأننهم ضيرابما، اضاربته قيتال، قاتلته يقول: من امنهم " ذلك: في

َكرام حد: على المصدر، أال ايكسران آخره قبل اللف ايزيدان فاعله حراف
ياء". اللف انقلبت الال كسراا اَذا اَخراج،

مجيء كثتر اقد قبلها، بالكسرة االكتفاء (فكياعال)، ياء بحذف (قكتال) االثاني:
فاعهلهة). (مت اطمرال تامرل لم كثرة لكنمها فكعال، ازن على الرباعي مصالر

في مضمومة بميم منها ِ ايعوم الخر قبل التي اللف بحذف قهاتهل) (مت االخير:
فيعدل الكسر، َلى الضمم من النتقال فيستثقل - المكسورة الفاء قبل أي - البناء ل أام
فاعهل) ا(مت .( فاعهله (مت التقدير: فيصير ( (فهاعهله في الفتح هو الذي أصله َلى بالكسر

علنق اقد كالمفعول). (اجاء سيبويه: قول معنى اهو المفعول، اسم زنات من
من المفعول اهو جالهس، مت كلفظ لفظه جالهسهة، مت (يعني: بقوله: ذلك على السيرافي
أن اذلك ، كفعلاتت للصل مخالفة جاءت المصالر ((هذه قال: ثم (111) (جالستته)
كما الميم، أاله في اتتزال الفعل، قياس توجبه لما مخالفما مصدره يجيء ( (فهعهلاتت

81-80\4 سيبويه، كتاب -110
.210 النحوي، السيرافي -111
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يتقال: كما الهاء، الميم مع فيه تزال اقد بها ره ضا مه به ره ضه بها ره شا مه شربتته يتقال:
آخر قبل التي اللف تعويض من ذكره لما هذا في الهاء األزموا ة) (المرحمه

حرف أال بعد التي اللف من عوضما الميم (جعلوا سيبويه: قول اأما ، المصدر
الميم جعل أنه اذلك أنكر، اقد مختل، هذا في سيبويه (كلم السيرافي: فقال ( منه
أال بعد التي اللف لن غلط، اذلك منه، حرف أال بعد التي اللف من عوضما
ألف القاف ابعد ،( (قاتلتت تقول: أنك ترى أل مفاعلة، في موجولة هي حرف

في موجولة فاللف زائدة، ألف القاف ابعد المصدر، في (مقاتلة) اتقول: زائدة،
(112) تذهب؟)) لم االلم اللف من عوضما الميم تكون فكيف االفعل، المصدر

بأن المفعولين بأسماء المختصنة الزنة هذه على الرباعي الر مصم مجيء يعلل ثم
المذهب َلى َشارة هذه افي منه، صالر االفعل مصدار، أي مفعول، المصدر

المشتقات أصل في البصريم
افّعّّل) (فّاّعّل مصدر بين العلقة

2.3.3

بأسماء المختصمة الزنة هذه على الرباعي مصالر مجيء سيبويه يحمل ثم
المختصتين لهة) فاعك ا(مه ل) فاعك (مه الزنتين: على الثلثي مصالر مجيء على المفعولين
هاتين على منها شيء جاء الثلثي مصالر أن لديه ثبت َذ االمكان، الزمان باسمي
المكان بنوا كما ل، المفاعك على المصدر بنوا فيه:(اربما قال بابما لذلك اعقد الزنتين،

أي: (113) ( عتكتما جك را مه بمككتما ره َكلهى اجل:( عز قال ع، جك المرا قولك: ...اذلك عليه
في النساء فاعتزلوا أذى هو قتلا يضك المحك عهنك هلتونهكه أ (ايهسا اقال: جوعتكم، رت

اقالوا: ز. العهجا يريدان: ز" عاجك “المه اقالوا: ياض. الحه في أي: (114) ( يضك المحك
كما ة، زه االمعاجه ة زه عاجك المه فقالوا: التأنيث هاء ألحقوا اربما القياس، على ز" عاجه "المه
ل) فاعك (مه البناءين: على الثلثي مصالر مجيء من سيبويه أفال اقد يشهة". "المعك قالوا

فائدتين: لة) فاعك ا(مه
شذم كما شاذم، فهاعهل) (مت المفعول: زنة على الرباعي مصالر مجيء أنن الالى:
بناء بين فرقما العين فتح فيهما القياس َذ الثلثي، مصالر في البناءان هذان
المضارع، الفعل على يجريان اللذين االمكان، الزمان اسمي ابناء المصدر

من االمكان للزمان فيتقال ل)، (يهفاعك في لكسرها تهبهعما ل) فاعك (مه عين فتتكسر
العهياش: من لهما ايتقال العين، مكسور ب) رك (يهضا الفعل لنن ب)؛ رك ضا ب:(مه الضنرا
ب) ره ضا (مه فيتقال: للنبس، أمنا عينه فتتفتح المصدر أما العلة. تلك لجل يش) عك (مه

.(116) عهياشما أي: ،(115) عهاشما) مه اره الننهه عهلانها (اجه تعالى: قوله امنه عهاش)، ا(مه

نفسه. المصدر -112
164 النعام،6\ -113
222\2 البقرة، -114
11\78 النبأ، -115
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في (المالكع) سيبويه: ذكره فيما ذلك (امن سيبويه: قول على قما معلمك السيرافي اقال
الفجر. طلوع حتى امعناه: ( رك الافهجا لهعك اا مه تنى (حه الكسائي: قرأ اقد الاللوع، معنى
المصدر. االمالهع: الفجر، فيه يالتع الذي الموضع الناس:(المالكع): بعض اقال
َل يحتمل ال بالكسر، قرأ من قراءة َباال يجوز ل لنه سيبويه، قاله ما االقول

الذي هو االالوع يحدث، ما التوقيت في بعدها يقع َنما (حتى) لن الالوع،
(الموضع). لنه الليل، آخر في بحالث ليس االمالكع يحدث،

ا عوضم اليس التأنيث، لجل فيه زيدت لهة) (المفاعك في التاء فإن الثانية الفائدة اأما
لة، فاعك االمه المفاعهلهة بين المناسبة سيبويه اجد الذا ل)، فاعك (مه من حذف شيء من

لهة المفاعك شذمت كما شاذمة المفعول على جاءت أنها فذكر لهة، المفاعك على المفاعلهة فحمل
لجل آخرها في ثبتت قد التاء اأنم االمكان، الزمان اسمي على مجيئها في

للتأنيث المفاعهلهة في كذلك فثبتت محذاف، شيء من عوضا ل التأنيث،
ل المفاعك بمنزلة فاعهلهة للمت هو الذي فاعهل) (مت من ذف حت شيء من عوضما ل فحسب،

لهة. فاعك للمه
مصالر في ل) فاعك (مه ثبت كما الرباعي مصالر في فاعهل) (مت ثبات عدم أن ايبدا

أمران: سببه الثلثي
لتكون التاء زيالة فلزمت آخره، غيمراا كما له أام يغيمراا أن أرالاا أنهم الال:
عن ا خراجم ذلك في لن حذفها؛ يلتزموا الم الخر، في اللزم بالتغيير نبئة مت

المقرر.
المفعول اسم بناء بين اللنبس ن أتمك ا لهمه ا مصدرم به ناق لو فاعهل) (مت بناء أن االخر:
سيبويه اكان البناءين. بين تمييز ألنى فيها لن التاء؛ زيالة َلى فعمداا االمصدر،
فاعهل) (مت فيها له ره اه شواهد فساق المفاعهلهة، باب مصالر صوغ في مذهبه بين قد
اللف بحذف (فهاعهال) من المنشعب الصل أنه على تنبيهما تاء، لان من ا مصدرم
جاء بابما لذلك اعهقهده البناء. أال في مضمومة بميم اتعويضها الخر قبل التي

أالى المفعول بناء اكان المفعول، بناء هذا جميع من يتبنى االمصدر فيه:(المكان
المفعول؛ يضمون كما له أام فيضمون فيه، مفعول االمكان مفعول المصدر لن به؛

ايقولون … مفعوله بأال يتفعهل ما له بأان فيتفاعهل الثلثة بنات من خرج قد لنه
ايقولون: ، لل تحامت فيه ما أي: ل)، امه تهحه مت فيه (ما ايقولون: لتنا)، تحامه مت (هذا للمكان:

(117) النصاري مالك بن كعب قال المقتاتهلة، أرلت َذا تقول اكذلك قاتهلتنا)، (مت
من الجبانت غتمن َذا و اأهنجت قاتهلم مت لي أهرى ل حتى أتقاتكلت

الكربك

88-87\4 سيبويه، كتاب ينظر -116
55\6 يعيش، لبن المفصصل وشرح ،304\2 ،367 \1 الخصائص، -117
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( 118) الخيل زيد اقال
المكهينست َل ينج لم َذا و اأهنجت قاتهلم مت لي أهرى ل حتى أقاتل
2 .3.4 سيبويه عند فَّعلّّل مصالر

باب هذا فيقول: ،( (فهعالهله مصدر استحصال في القليل التأايل َلى سيبويه ايرجع
على يجيء أن عليه ينكسر ل الذي لها فاللزم الربعة، بنات مصالر

نحو: اذلك بالربعة، الثلثة بنات من أتلحق شيء كل اكذلك مثال:(فهعالهلهة)،
ألحقوا اَنما لهةم. وه حا زه لاتتهت وه حا ازه قهلهةم، وا حه قهلاتتهت وا احه لهةم، لازه زه لاتتهت لازه ازه ةم، جه ره لهحا تتهت جا ره لهحا

اقالوا: لازال، زك ألف اذلك حرف، آخر قبل تكون التي اللف من عوضما الهاء
عااء اعك مثال أرالاا كأنهم هافما، را سك ههفاتتهت اسهرا قكلقالم، اقهلاقهلاتتهت الم، لازه زك لاتتهت لازه زه

لازال) (الزن قالوا: اقد . افهعنلاتت أهفاعهلاتت على نتها ازك ( تت جا ره (لهحا مثال لن ذماب؛ االكك
في اللف ازالاا الهاء حذفوا فكأنهم يل، التنفاعك أال فتحوا كما ففتحوا ا(القهلاقال)،

. الفهعالهلهة)(119)
الباب هو الذي (الفكعالل) ألف من عوِ لهة التنفاعك تاء بأنن صريح هنا سيبويه فكلمت
اعفعالت بتني كما الخر، قبل ألف ازيالة له أام بكسر (فهعالهل) على المبني المقيس
حرافه عدل تقدير في اأهفاعهله كفهعنله ( (فهعالهله لن )؛ (فهعنله على االفكعنالت ( (أهفاعهله على

هذا ل أام في الحاصل التغيير في (الفهعالهلهة) بفتح اكتتفي اَنما حركاته. سكناته اتوالي
حشوه، في الزيالة من خل ( (فهعالهله لن شيئما الموضع هذا في يزيداا الم الباب،
التفعيل، في أالم التاء زيالة فأاجبت ،( ا(فهعنله ( (فاعهله في ثبتت التي الزيالة تلك
الفهعالهلهة؛ في فتحة الفكعالل كسرة تغيير من لبدم اكان المفاعهلهة، في أال االميم
كهقهلاقال (فهعالل) البناء اأما آخره، في للبناء اللحق بالتغيير مرتباة لتكون

قلب هو آخره، لان له أان في ااقعما ااحدما عملم فيه اجد م لما سيبويه فإن لازال، ازه
انشعب كما (فهعالل) المقيس الصل من منشعب أننه على يخرجه لم فتحة، الكسرة

من منشعبل أنه على أخرجه الذا ، ااحدض جانبض من ا تغييرم فيه لن منه؛ الفهعالهلهة
أالم، ها أقرن التي قاعدته استقامت ابذا الخر، قبل ألف ازيالة التاء بحذف الفهعالهلهة

آخره). غينراا كما له ك أام (غينراا قوله: اهي
سنن على تجري جميعما أنها رأى َذ الرباعي، مصالر في سيبويه مذهب هو هذا

يعيش. اابن الزمخشري ا أيضم مذهبه على جرى اقد ااحدة.
Self-Assessment Text

فهاعهال؟ من فهاعهلهة المت له اتستتحصك كيف -1

؟ افهعهلاتت فهاعهلتت مصدر بين الشبه أاجه اذكر -2

يعيش: لبن المفصنل اشرح ،304\2 ،367\1 االخصائص: ،٧٩ زيد أبي انوالر ،132 الخيل زيد شعر -118

قتل مالة العرب: السان ،55-50\6
.85\4 سيبويه: كتاب -119
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2.4 Conclusion.

تجيء جميعما أنها افهعالهله افهاعهله افهعنله أهفاعهله مصالر في سيبويه قول اخلصة
البواب لمصالر القياسيم الصلي الوزن هو اعفعال أصلم. ااحد قياس على
ل، فكعاله أصلها افهعالهلهة فكيعهال، أصلها االمفاعلة فكعنال، أصله فالتفعيل الخرى،

احركاتها. حرافها عدل في سواء فهي

2.5 Summary.

،( (أفاعهله االمزيد ( (فهعالهله ل المجرم باعيم الرل الفعلك مصالرك في سيبويه ذهب
بكسرك لت تتستحصه َذ ، ااحدض قياسض على تجري جميعما انننها َلى ا(فاعهل) ،( ا(فهعنله
هذا خلفه شائكعما مستعاملم منها له ره اه ا امه ه، آخرك قبله ألفض ازيالةك الفعلك لك أان
جاءه قد الستعمالك في النالرت أا المهجورت أصلتهت يكونه أنا من فلبدن القياس،

فكعنال، زنة على فهعنله امصدر َكفاعهال زنة على أهفاعهله فمصدر . القياسك لهذا موافقما
ثم تهفاعهال فأصبحت المحذافة العين عن عوضا مفتوحة تاء فيه زيدت الكن

ره كتسك ثم ، فاعالل فهاعهله امصدر يله، تهفاعك فصار اللف عن عوضا ياء فيه زيدت
قبل المحذافة اللف عن عوضا مضمومة ميم فيه زيدت ثم فكيعهالم فأصبح له أام
امصدر ، فكعهالم اقيل فهاعهلهةم، مت فصار آخره، في التأنيث تاء أضيفت ثم آخره
فصار له أام فتاح مع التأنيث بتاء كضت اعتوم ألفه فت حذك ل، فكعاله زنة على فهعالهله

فهعالهلهة.

2.6 Tutor Marked Assignment.

. أهفاعهله مصدر اذكر -1
سيبويه؟ رأيه على افهعالهله افهاعهل فهعنله مصالر قياس هو ما -2

فكعنال؟ من التفعيل ل اتستتحصك كيف -3

2.7 Reference/Further Reading.

الخانجي، مكتبة ،٣ ط هاران، السلم عبد اشرح تحقيق سيبويه، كتاب -1
١٤٠٨- م ١٩٨٨ القاهرة،

القاهرة. المتنبي، المنيرية،مكتبة المابعة يعيش، لبن المفصنل، 2-شرح
شرح من الرابع الجزء اهو البغدالي، القالر عبد الشافية، شرح شواهد 3-شرح

الستراباذي الدين لرضي الشافية



99

الدين محيي محمد تحقيق الستراباذي، الدين رضي الحاجب، ابن شافية شرح -4
اآخرين، الحميد عبد

م. ١٩٨٢ - ه ١٤٠٢ بيرات، العلمية، الكتب لار
١٩٥٢ المصرية، الكتب النجار،لار علي محمد تحقيق جنمكي، لبن الخصائص، -5

م,
-6،١ ط البزرة، مختار أحمد ل. الراسة اتحقيق جمع الاائي، الخيل زيد شعر

للتراث، المأمون لار
م. ١٩٩٨ - ه ١٤٠٨ بيرات، لمشق،

الوهاب،7- عبد أمين بتصحيحها اعتنى جديدة، طبعة منظور ابن العرب، لسان
التاريخ مؤسسة العربي، التراث َحياء لار ،١ ط العبيدي، الصالق محمد

١٩٩٦م. ه- ١٤١٦ بيرات، العربي،
2.8Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

فهاعهال؟ من فهاعهلهة المت له اتستتحصك كيف -1
الجواب:

االمصدر، المفعول اسم بناء بين اللنبس ن أتمك ا لهمه ا مصدرم به ناق لو فاعهل) (مت بناء
بين قد سيبويه اكان البناءين. بين تمييز ألنى فيها لن التاء؛ زيالة َلى فعمداا

ا مصدرم فاعهل) (مت فيها له ره اه شواهد فساق المفاعهلهة، باب مصالر صوغ في مذهبه
قبل التي اللف بحذف (فهاعهال) من المنشعب الصل أنه على تنبيهما تاء، لان من
فيه:(المكان جاء بابما لذلك اعهقهده البناء. أال في مضمومة بميم اتعويضها الخر
لن به؛ أالى المفعول بناء اكان المفعول، بناء هذا جميع من يتبنى االمصدر

قد لنه المفعول؛ يضمون كما له أام فيضمون فيه، مفعول االمكان مفعول المصدر
(هذا للمكان: ايقولون … مفعوله بأال يتفعهل ما له بأان فيتفاعهل الثلثة بنات من خرج

قاتهلتنا)، (مت ايقولون: ، لل تحامت فيه ما أي: ل)، امه تهحه مت فيه (ما ايقولون: لتنا)، تحامه مت
النصاري. مالك بن كعب قال المقتاتهلة، أرلت َذا تقول اكذلك
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UNIT3: (2) الحاجب اابن سيبويه عند الرباعي الفعل مصالر

CONTENTS:

3.1 Introduction

3.2 Objectives
3.3 Main content

3. 3.1 سيبويه عند ( (فهعالهله مصالر

3.3.2 حاجب ابن عند الرباعي الفعل مصالر

3.4 Conclusion.

3.5 Summary.

3.6 Tutor Marked Assignment.

3.7 Reference/Further Reading.

3.8 Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

3.1 Introduction

فهعالهلهة مصدره َن فقال ، فهعالهله مصدر مسألة في سيبويه عن الحاجب ابن اختلف
في اضارب الحاجب ابن أنم يبدا الكن ل، فكعاله مصدره َنم سيبويه قال بينما
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على الاالب أيها يتتعرف رأيه. في ااافقه سيبويه مذهب َلى فمال مذهبه
الدرس. هذا قراءة عند مذهب كل ة احجم المذهبين هذين

3.2 Objectives
؟ فهعلهله مصدر في سيبويه مذهب يشرح أن الاالب يستايع الدرس نهاية في -1
مصدر في الحاجب ابن مذهب يشرح أن الاالب يستايع الدرس نهاية في -2

؟ فهعلهله
امذهب الحاجب ابن مذهب بين فمكقه يوه أن الاالب يستايع الدرس نهاية في -3

؟ فهعالهله مصدر في سيبويه
3.3 Main content

3 .3.1 سيبويه عند (فَّعلّّل) مصالر

باب هذا فيقول: ،( (فهعالهله مصدر استحصال في القليل التأايل َلى سيبويه يرجع
على يجيء أن عليه ينكسر ل الذي لها فاللزم الربعة، بنات مصالر

نحو: اذلك بالربعة، الثلثة بنات من أتلحق شيء كل اكذلك مثال:(فهعالهلهة)،
ألحقوا اَنما لهةم. وه حا زه لاتتهت وه حا ازه قهلهةم، وا حه قهلاتتهت وا احه لهةم، لازه زه لاتتهت لازه ازه ةم، جه ره لهحا تتهت جا ره لهحا

اقالوا: لازال، زك ألف اذلك حرف، آخر قبل تكون التي اللف من عوضما الهاء
هافما، را سك ههفاتتهت اسهرا قهلاقالم، اقهلاقهلاتتهت ذماب؛ االكك عااء اعك مثال أرالاا كأنهم لاتتهت لازه زه
لازال) (الزن قالوا: اقد . افهعنلاتت أهفاعهلاتت على نتها ازك ( تت جا ره (لهحا مثال لن الم، لازه زك
في اللف ازالاا الهاء حذفوا فكأنهم يل، التنفاعك أال فتحوا كما ففتحوا ا(القهلاقال)،
(الفكعالل) ألف من عوِ لهة التنفاعك تاء بأنن صريح هنا سيبويه فكلمت (120) الفهعالهلهة))
كما الخر، قبل ألف ازيالة له أام بكسر (فهعالهل) على المبني المقيس الباب هو الذي
تقدير في اأهفاعهله كفهعنله ( (فهعالهله لن )؛ (فهعنله على االفكعنالت ( (أهفاعهله على اعفعالت بتني

التغيير في (الفهعالهلهة) بفتح اكتتفي اَنما احركاته، سكناته اتوالي حرافه عدل
من خل ( (فهعالهله لن شيئما الموضع هذا في يزيداا الم الباب، هذا ل أام في الحاصل
التاء زيالة فأاجبت ،( ا(فهعنله ( (فاعهله في ثبتت التي الزيالة تلك حشوه، في الزيالة
فتحة الفكعالل كسرة تغيير من لبدم اكان المفاعهلهة، في أال االميم التفعيل، في أالم
(فهعالل) البناء اأما آخره، في للبناء اللحق بالتغيير مرتباة لتكون الفهعالهلهة؛ في

هو آخره، لان له أان في ااقعما ااحدما عملم فيه اجد م لما سيبويه فإن لازال، ازه كهقهلاقال
كما (فهعالل) المقيس الصل من منشعب أننه على يخرجه لم فتحة، الكسرة قلب

منشعبل أنه على أخرجه الذا ، ااحدض جانبض من ا تغييرم فيه لن منه؛ الفهعالهلهة انشعب

85\4 سيبويه، كتاب -120
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ها أقرن التي قاعدته استقامت ابذا الخر، قبل ألف ازيالة التاء بحذف الفهعالهلهة من
آخره)). غينراا كما له ك أام ((غينراا أالم:

3.3.2 حاجب ابن عند الرباعي الفعل مصالر
أمثلة في الرباعي كتعدلل متعدلة الرباعي مصالر عدم فقد الحاجب ابن أما

(َكفاعهال) هي االمصالر ،( ا(فهعالهله ( ا(فاعهله ( (فهعنله ( (أهفاعهله هي: فالفعال مختلفة،
المصالر هذه كل اليست ا(فكعالل) ا(فهعالهلهة) ا(فكياعهال) ا(فكعهال) ا(فكعنال) يل) ا(تهفاعك

فكعال من ااضح قياس منها لكل بل سيبويه، قال كما ااحدة سبيل من مستحصلة
(َككارام)، على مه) ره (أهكا فنحو: قياس، االرباعي فيه المزيد (مصالر قال: ااحد،

الحذف االتزموا ذناب)، (كك اجاء ة)، مه رك ا(تهكا يم) رك (تهكا على مه) (كهرن انحو:
ابض… ره اضك بهةض اره متضه على ( به اره (ضه انحو: يهة)… (تهعازك نحو: في االتعويض

) (قكياتهال) )121اجاء
اليس فيه ينقاس ا مصدرم الرباعي من باب لكل أن منه يتفهم النص هذا فظاهر

فيه، شركة للخر
أا ازنه:(َكفهالهة) فيكون أجوف، الفعل كان َذا َل فيه ينكسر ال فاعهال، اعك بابه هفاعهله فأ
يل، التنفاعك بابه ( ا(فهعنله (122) االخفش سيبويه بين الواقع الخلف حد على (َكفهعالهة)
ياء بحذف لهة)، (تهفاعك مصدره فيكون اللم، معتل الفعل كان َذا َل فيه ينكسر ال

( ا(فاعهله عليه. يتقاس ل فقليل الحاجب ابن عند الفكعنال اأما الجمهور. لدى التفعيل
الحاجب ابن االتزم منهما. أقل ا(فكياعهال) فيه، قليل ا(فكعهال) فهاعهلهة)، الكثير:(مت بابه
يل) ا(تهفاعك لهة). ا(تهفاعك يل) (تهفاعك ( (فهعنله في فقال:(قالوا المفصنل، شرح في هذا مذهبه
لهة االتنفاعك يل التنفاعك من كلم أن يرى فكأنه العرب:(فكعنال). من ناس اعن الكثر، هو

لما الحاجب ابن لكن الخر. من منشعبما أحدها اليس بنفسها، قائمة مصالر االفكعنال
يل التنفاعك اعهدن المقيس، هو الفكعنال فعهدن سيبويه، مذهب َلى رجع (فكعنال) ا رم مفسمك مضى

قياس نحو منه بالمصدر وا نهحه كأنهم ذناب): (كك في فقال منه، نشعبهيان مت لهة االتنفاعك
: أهفاعهله في قالوا كما الخر، قبل ألف ازيالة الفعل، بحراف أتوا حيث فيه، المزيد
في الحاجب ابن ايمضي .(123) قياسه) لنه (فكعنال)؛ :( (فهعنله في قالوا (َكفاعهال)،

كل أن َلى يتشير بما أالم فيأتي ،( ا(فهعالهله ( مصالر(فاعهله يذكر اهو المسألة، خلاه
سيبويه مذهب ذاكرا يستدرك ثم َليه، سبيل للخر ليس قياسما مقيس منها باب

(124) ااحد قياس َنها القائل:
الحاجب ابن مذهب تلملس في ه) ٦٨٦ (ت السترباذي ك الرضيم حيرة اشتدت اقد
:- آنفما المذكور الشافية في الحاجب ابن قول شرح في - أالم فقال المسألة هذه في

يسير بتصرف 163 \ 1 للرضي، الشافية شرح -121

االمنصف:1\292-291 ،( 105-104 / 1 المقتضب،( ينظر: -122
المفصنل:1\627. شرح في اعيضاح -123
المفصنل:1\628. شرح في اعيضاح -124
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الخر، قبل ألف ازيالة الماضي أال كسر … المنشعبة المصالر بقياس (يعني
القياس بالقياس أرال أنه ثانيما:(االظاهر قال ثم ،(125) ااحد) قياس للجميع فيكون
ايبدا .(126) غيره) فيه يشاركه ل خاصما قياسما باب لكل فإن باب، بكل المختص

من تستحصل جميعما أن َما الرباعي، مصالر في المرين ز جوم قد الحاجب ابن أن
فيه يجري ل ااحدما قياسما منها لكل َن يتقال: أن اَما سيبويه، فعل كما ااحد قياس
ل طوم الذي المفاعهلهة باب في كما ااحدة، سبيل من جميعما َخراجها لتعسلف غيره؛
على شرحه في الرضي التزمه ما اهذا (فهاعهال)، الصل من َخراجه في سيبويه
مثلم: تقول كما قياسما، فيأتي غيرالثلثي أما ): المرين كل ا زم مجوم قال َذ الكافية،

( (فهعالهله على ماضيه ما اكل يل، تهفاعك على فمصدره ( (فهعنله على ماضيه ما كل
فيه، االمزيد الرباعي لجميع ااحد قياس يرتكب أن ايجوز فهعالهلهة، على فمصدره
في الخر قبل كان فإن ألفما، آخره قبل انزيد الماضي َلى ننظر يتقال: أن اهو
افي (َكفاعهال)، :( (أهفاعهله في تقول كما فقط، أالهما كسرت متحركان الماضي

(127) (فكعنال) :( (فهعنله افي (فكياعهال)، :( (فاعهله افي (فكعالل)، :( (فهعالهله
Self-Assessment Text

؟ افهعالهله افهاعهله افهعنله أهفاعهله مصالر في سيبويه رأي اشرح -1

3.4 Conclusion.

( (فهعالهله ل المجرم باعي الرل الفعلك مصالرك في ذهب سيبويه أن نرى اهكذا
، ااحدض قياسض على تجري جميعما أهنها َلى ( (فاعهله ،( (فهعنله ،( (أهفاعهله االمزيد

مستعملم منها له ره اه ا امه ه، آخرك قبله ألفض ازيالةك الفعلك لك أان بكسرك لت اتتستحصه
في النالرت أا المهجورت أصلتهت يكونه أكنا من فلبدن القياس، هذا خلفه شائكعما

في المرين الحاجب ابن ز جوم حين على . القياسك لهذا موافقما جاءه قد الستعمالك
فعل كما ااحد قياس من تتستحصل جميعما انها يتقال: أن فإما الرباعي، مصالر
لتعسلف غيره؛ فيه يجري ل ااحدما قياسما منها لكل َن يتقال: أن اَما سيبويه،

المذهب. هذا في الرضي اتبعه ااحدة، سبيل من جميعما َخراجها
3.5 Summary.

سيبويه فبينما فيه. االمزيد الرباعي مصالر في سيبويه الحاجب ابن خالف
ااحد، قياس افهعالهله افهاعهله افهعنله أهفاعاله لمصالر أن علي َليه ذهب فيما د يؤكمك
كل بل ااحد أصل من منشعبة غير المصالر تلك أن الى الحاجب ابن ذهب

نفسه:1\628-627 المصدر -125

163\1 للرضي: الشافية شرح -126
نفسه. المصدر -127



104

ز جوه ثمم سيبويه رأي على اافق االشرح البيان اأثناء غيره، عن مستقلم منها
المرين.

3.6 Tutor Marked Assignment.

؟ افهعالهله افهاعهله افهعنله أهفاعهله مصالر في الحاجب ابن رأي هو ما -1

مصالر في الحاجب اابن سيبويه مذهب بين الستراباذي ك الرضيم افنق 2-كيف
؟ افهعالهله افهاعهله افهعنله أهفاعهله

3.7 Reference/Further Reading.

الدين محيي محمد تحقيق الستراباذي، الدين رضي الحاجب، ابن شافية شرح -1
١٩٨٢م. - ه ١٤٠٢ بيرات، العلمية، الكتب لار اآخرين، الحميد عبد

بغدال. اعسلمي، التراث َحياء الحاجب، لبن المفصنل، شرح في اعيضاح -2
بيرات، الكتب، عالم عضيمة، الخالق عبد محمد تحقيق ل، بهرن للمت المقتضب،

م. ١٩٦٣ القاهرة، طبعة عن مصورة

3.8Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)
؟ افهعالهله افهاعهله افهعنله أهفاعهله مصالر في سيبويه رأي اشرح -1

الجواب:
باب هذا فيقول: ،( (فهعالهله مصدر استحصال في القليل التأايل َلى سيبويه يرجع

على يجيء أن عليه ينكسر ل الذي لها فاللزم الربعة، بنات مصالر
نحو: اذلك بالربعة، الثلثة بنات من أتلحق شيء كل اكذلك مثال:(فهعالهلهة)،

ألحقوا اَنما لهةم. وه حا زه لاتتهت وه حا ازه قهلهةم، وا حه قهلاتتهت وا احه لهةم، لازه زه لاتتهت لازه ازه ةم، جه ره لهحا تتهت جا ره لهحا
اقالوا: لازال، زك ألف اذلك حرف، آخر قبل تكون التي اللف من عوضما الهاء
هافما، را سك ههفاتتهت اسهرا قهلاقالم، اقهلاقهلاتتهت ذماب؛ االكك عااء اعك مثال أرالاا كأنهم لاتتهت لازه زه
لازال) (الزن قالوا: اقد . افهعنلاتت أهفاعهلاتت على نتها ازك ( تت جا ره (لهحا مثال لن الم، لازه زك
في اللف ازالاا الهاء حذفوا فكأنهم يل، التنفاعك أال فتحوا كما ففتحوا ا(القهلاقال)،
(الفكعالل) ألف من عوِ لهة التنفاعك تاء بأنن صريح هنا سيبويه فكلمت (128) الفهعالهلهة))
كما الخر، قبل ألف ازيالة له أام بكسر (فهعالهل) على المبني المقيس الباب هو الذي
تقدير في اأهفاعهله كفهعنله ( (فهعالهله لن )؛ (فهعنله على االفكعنالت ( (أهفاعهله على اعفعالت بتني

التغيير في (الفهعالهلهة) بفتح اكتتفي اَنما احركاته، سكناته اتوالي حرافه عدل
من خل ( (فهعالهله لن شيئما الموضع هذا في يزيداا الم الباب، هذا ل أام في الحاصل

85\4 سيبويه، كتاب -128
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التاء زيالة فأاجبت ،( ا(فهعنله ( (فاعهله في ثبتت التي الزيالة تلك حشوه، في الزيالة
فتحة الفكعالل كسرة تغيير من لبدم اكان المفاعهلهة، في أال االميم التفعيل، في أالم

آخره، في للبناء اللحق بالتغيير مرتباة لتكون الفهعالهلهة؛ في

UNIT4: العربية للجذار الحالية النظرية

CONTENTS:

4.1 Introduction

4.2 Objectives

4.3 Main content

4. 3.1 العليلي ا عبد عند الحالية النظرية
الحراف4.3.2 َلى المعاني نسبة في جني اابن العليلي رأي بين الفرق

4.4 Conclusion.

4.5 Summary.

4.6 Tutor Marked Assignment.

4.7 Reference/Further Reading.

4.8 Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)
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4.1 Introduction

ثلثية َلى العربية الكلمات (جذار) أصول يقسمون كانوا القدماء اللغويون
زيد اَذا فعل، حراف ثلثة على الصرفي الميزان ااضعوا اخماسية، ارباعية

الميزان. آخر في لم أضيف حرف
المتعلقة الغربية الدراسات على العرب اطلع ابسبب الحديث، العصر افي

مكونا كان لجذارها القديم الصل أن تفترِ التي الهنداأارابية اللغة بأصول
افترِ من اللغة علماء بين من ظهر – الثنائية النظرية هذه اسموا حرفين، من
كان جميعا اللغات أصول أن افترِ من امنهم ثنائي، العربية الجذار أصل أن
هذه في العلماء بعض آراء على الاالب أيمها ستتعرف الوحدة هذه في أحاليا.

بالللة. عندك االخاأ منها الصواب على الحكم لتستايع المسألة
4.5 Objectives

تاور في العليلي عند الال الاور مقتضى شرح الاالب يستايع -1
العربية الجذار

الجذار تاور في العليلي عند الثاني الاور مقتضى شرح الاالب يستايع -2
العربية

الجذار تاور في العليلي عند الثالث الاور مقتضى شرح الاالب يستايع -3
العربية

َلى المعاني نسبة في جنمي اابن العليلي رأي بين الفرق بيان الاالب يستايع -4
الحراف.

4.3 Main content

4 .3.1 العليلي ا عبد عند الحالية النظرية
أطوار: ثلثة عبر تاورت قد االثلثية الثنائية الجذار أن العليلي ا عبد يرى

الهجاء: حراف أحد من مؤلفة الجذار فيه كانت اقد الواحد، الحرف الال: الاور
ذات ألفاظا الحراف هذه استعمل القديم اعنسان أن بمعنى َلخ، .... ق، ط، ب،

أكثر من مركبة الكلمات أصبحت أن بعد حتى الحرف المعنى هذا لزم اقد لللة،
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معاني فيه بين الهجائي الجدال سماه ما بوضع العليلي قام اقد حرف. من
منه: نقتاف الهجائية: الحراف
نبات التفشي، = ش الجوفية = أ

الغلبة = ِ بيت الصلب، القوام = ب
الباطن خلو = ع اضاراب = ت

الشيء في المعنى كمال = غ الرتفاع ظم، العك = ج
المفاجأة = ق النتشار = خ
التصلب = ل التفرل = ذ

النجماع = م السعة = س
االمماسة. الملصقة = ل رأس ر=

أن بعد الكلمات في لها ملزمة بقيت الحراف هذه معاني أن العليلي ايزعم
التالية: المثلة لذلك ضرب اقد ثلثية، أصبحت

في اهذا رأس، له عظيم نبات أي: رأس، = ر ارتفاع؛ = ج نبات؛ = ش شجرة:
شيء أي: الملصقة، = ل بيت؛ = ب ارتفاع؛ = ج جبل: شجرة. يعني رأيه

> ماء = م ارتفاع؛ = ج جمل: الجبل. هو اهذا بالرِ ملتصق كالبيت مرتفع
اهذا السحاب، يلمس مرتفع شيء أي امماسة، ملصقة = ل ارتفاع؛ > سحاب

للجمل. القديم اعنسان تصور رأيه في
أصوات محاكاة من نشأ لار اهو مقاعين، من مؤلفة كلمات تكون الااني: الاور

الحيوان صوت أي عوى، جاء امنه مفترس"؛ "حيوان عو مثل: الابيعة،
المفترس.

مثل: الوسط، في حرف َضافة طريق عن الثلثية الجذار نشوء الاالث: الاور
(عل) مشتقات أنم رأيه افي الباء، عليها زيدت (عل) أصلها "الضخم" عبل

الضخامة: معنى على تدل الثلثية
الضخم. القرال الضخم، الماعز ذكر العل:
الغليظة. االعصا الضخمة الهرااة العتلة:

الضخم. الغليظ العثكل:
الحراف إلى المعاني نسبة في جني اابن العليلي رأي بين الفرق

4.3.2
الدراسات تاريخ في عرفنا فقد الحراف، َلى معان نسب من أال العليلي يكن لم
اللفاظ (َمساس فصل ففي الحراف، َلى معانض ينسب كان جني ابن أن اللغوية
الحراف أصوات يجعلون ما كثيرام " يقول: نجده الخصائص في المعاني) أشباه
اقضم. خضم قولهم: ذلك من عنها...، بها المعبر الحداث ]حذا[ سمت على
الرطب، المأكول من نحوهما كان اما االقثاء كالبايخ الرطب لكل فالخضم
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الخاء فاختاراا ذلك. انحو شعيرها الدابة قضمت نحو اليابس، للصلب االقضم
محسوس على الصوات لمسموع حذاام لليابس لصلبتها االقاف للرطب لرخااتها

الحراف اختيار َلى يضيفون قد العرب أن آخر موضع في ايبين الحداث.
الحدث أال يناسب ما اتقديم ترتيبها بها عنها المعبر بالحداث أصواتها اتشبيه
سمت على للحراف م سوقا أاساه يضاهي ما اتوسيط آخره يضاهي ما اتأخير
تشبه لغلظها فالباء (بحث). قولهم: اذلك المالوب. االغرِ المقصول المعنى
ابراثن السد مخالب تشبه لصحلها االحاء الرِ، على الكف خفقة بصوتها
هناك الكن للتراب. االبث للنفث االثاء الرِ، في غارت َذا انحوهما الذئب
اضعية معان الحراف َلى ينسب العليلي الرجلين، رأي بين جوهريا فرقا

محاكية. طبيعية معانض َليها ينسب جني ابن بينما (اصالحية)،
Self-Assessment Test:

العليلي؟ عند الال الاور مقتضى اشرح -1
العليلي؟ عند الثاني الاور مقتضى اشرح -2
العليلي؟ عند االثالث الاور مقتضى اشرح -3

4.4 Conclusion.

الحراف بداية باعتبار تصحم قد العليلي يعنيها الذي الحرف َلى المعنى نسبة َن
تليها التي المرحلة ثم الخرى االشياء الحيوانات من علمات كانت حيث العربية

يؤلمي أن يمكن المرحلة هذه افي لغوية. رموزا العلمات هذه أصبحت حيث
أصوات أي: حرافا الرموز هذه أصبحت أن بعد أما لغويما، معني اللغوي الرمز
لتكوين أكثر أا أربعة أا منها ثلثة جمع خلل من تتحدمل المعاني صارت لغوية،
يحتاج ناقص معنى فهو معنى، يحمل ما منها كان اَذا مستقل، لمعن حااية كلمة
في له مشهول فذلك الابيعة محاكاة من جني ابن َليه ذهب الذي أما ليتمم. غيره َلى

العربية. اللغة
4.5 Summary.

تاورها، في مراحل بثلثة ت مرم العربية الجذار أن يرى العليلي َنم
ذات ألفاظا الحراف هذه استعمل القديم اعنسان أنم حيث الالى االمرحلة

من مركبة الكلمات أصبحت أن بعد حتى الحرف المعنى هذا لزم اقد لللة،
اهو مقاعين، من مؤلفة كلمات تكون حيث الثانية االمرحلة حرف. من أكثر
الثلثية الجذار نشوء الثالثة االمرحلة الابيعة، أصوات محاكاة من نشأ لار

الوسط. في حرف َضافة طريق عن
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جوهريا فرقا هناك أن َل الحراف َلى المعنى نسبة في تكلم قد جني ابن كان اَن
بينما (اصالحية)، اضعية معان الحراف َلى ينسب العليلي الرجلين، رأي بين

محاكية. طبيعية معانض َليها ينسب جني ابن
4.6 Tutor Marked Assignment.

الحرف؟ َلى المعنى نسبة في جنمي اابن العليلي بين الفرق ما -1
الصواب؟ َلى أقرب أيهما االعليلي جنمي ابن رأي بين -2

العليلي؟ عند العربية الجذار تاور أطوار في ترى ماذا -3
4.6 Reference/Further Reading.

اش، الخمن سليمان سالم ل. اللغة فقه -1
http://www.angelfire.com/tx4/lisan/khamash.htm

http://www.khamash.cjb.net

4.8Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

العليلي؟ عند الال الاور مقتضى اشرح -1
تاورها، في مراحل بثلثة ت مرم العربية الجذار أن يرى العليلي َنم الجواب:
لللة، ذات ألفاظا الحراف هذه استعمل القديم اعنسان أنم حيث الالى االمرحلة
من أكثر من مركبة الكلمات أصبحت أن بعد حتى الحرف المعنى هذا لزم اقد

حرف.
العليلي؟ عند الثاني الاور مقتضى اشرح -2

من نشأ لار اهو مقاعين، من مؤلفة كلمات تكون حيث الثانية المرحلة الجواب:
الابيعة. أصوات محاكاة

العليلي؟ عند االثالث الاور مقتضى 3-اشرح
في حرف َضافة طريق عن الثلثية الجذار نشوء الثالثة االمرحلة الجواب:

الوسط.

UNIT5: العربية للجذار الانائية النظرية

CONTENTS:
5.1 Introduction
5.2 Objectives
5.3 Main content
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5 .3.1 م) ١٨٧٨ (ت الشدياق فارس أحمد رأي
للكلم أصل المضعف الثنائي اعتبار مسوغات

5.3. 2

5.3.3 العربية اللغة نشوء في الكرملي أنستاس رأي
5.3.4 المقارن السامية اللغات نحو موسكاتي

5.4 Conclusion.
5.5 Summary.
5.6 Tutor Marked Assignment.
5.7 Reference/Further Reading.
5.8 Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

5.1 Introduction

(جذار) أصول يقسمون كانوا القدماء اللغويين أن الاالب أيها لرست الرابعة الوحدة في
على الصرفي الميزان ااضعوا اخماسية، ارباعية ثلثية َلى العربية الكلمات
العصر افي الميزان. آخر في لم أضيف حرف زيد اَذا فعل، حراف ثلثة

ثنائي، العربية الجذار أصل أن افترِ من اللغة علماء بين من ظهر الحديث،
على الدرس تقدنم اقد أحاليا. كان جميعا اللغات أصول أن افترِ من امنهم

الثنائية النظرية في الدرس الاالب أيمها َليك م سنقدمك االن للغة، الحالية النظرية
العربية. للغة

5.2 Objectives
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في الشدياق فارس أحمد رأي توضيح الاالب يستايع الدرس نهاية في -1
العربية. للغة الثنائية النظرية

المضعف الثنائي اعتبار مسوغات ذكر الاالب يستايع الدرس نهاية في -2
للكلم؟ أصل

نشوء في الكرملي أنستاس رأي شرح الاالب يستايع الدرس نهاية في -3
العربية. اللغة

اللغات نحو موسكاتي موقف شرح الاالب يستايع الدرس نهاية في -4
المقارن. السامية

5.3 Main content

5 .3.1 م) ١٨٧٨ (ت الشدياق فارس أحمد رأي
أال في كانت العربية) (الجذار الكلم أصل أن المحدثين اللغة علماء من عدل يرى

ثنائية، أمرها
(ت الشدياق فارس أحمد هو الرأي ذا قال من أال فقط. حرفين من مؤلفة أي

ابنى م) ١٨٧٨
بشكل يفصح لم االشدياق ااعبدال). اععلل في الليال (سر المعجمي كتابه عليه

اعتناقه صريح
أشار -كما العربية الفعال تقليبات معالجة في طريقته أن غير الثنائية، للنظرية

التي هي ترزي- فؤال
غرضه أن ايبين بع. عب امقلوب خب، بخ مقلوب يجعل نراه لننا بذلك تشعرنا

هذا من
هو: الليال) (سر في اعتمده الذي السلوب

امعانيها تجانسها اَيضاح التلفظ حسب منسقة العربي المعجم مفرلات تقديم *
االمبدلة. المقلوبة اللفاظ َيرال *

ترتيب أا شاهد أا َيضاح أا لفظ من الفيرازآبالي فات ما استدراك *
5.3.2 للكلم أصل المضعف الانائي اعتبار مسوغات
من َل يأتي ل اهذا صفة، حكاية أا صوت حكاية من مأخوذ اللغة معظم (1)
في الزيالة .اعند حن النم اقر اسف اهز الق الف لب، نحو: المضاعف

في الفعال هذه اضع عندما .االواضع هزهز َل هو اما هز بهز يأتون المعنى
بفاعله اصله الما صوت، حكاية اَنما اسما أا فعل تكون أن يقصد لم الصل

اقر. لق ناقه
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قد السالم يكون أن فالالى لذا الكمال، نحو تتدرج الصنائع من كغيرها اللغة (2)
ابعده اصب اجب اصر اضر كاب المضاعف جاء اقبله الفعال، آخر جاء

صدى فإنه النقص اأما اصاب، اجاب اصار اضار كااب الجوف يجيء غالبا
أسى. > أسف محا، > محق همي، > همر نحو: قاع فيه فكأن الفعال، من غيره

في معنى هناك فليس يتخلف، يكال ل المضاعف على المزيد ترتب (3)
> سلب > سلم نحو يقاربه، ما أا مثلهه (الثلثي) مزيده في انرى َل المضاعف

رجف. > رج غمض، غمس، غمر، > غم سلت،
من نقصحرف من الواضع بحكمة أليق المضاعف على حرف زيالة َن (4)
بصيغ الفعل على يزيدان نراهم لننا العرب مذهب من ليس النقص لن الثلثي،

كثيرة
"استخرج امتخر نحو معلوم الثنائي في اأصلها الصل مجهولة أفعال نجد َنا (5)
هذا مخر من يأت لم "لنه "امتخ المزيد المضعف الثنائي من أنه بد ل فهو المخ"

المعنى.
5.3.3 العربية اللغة نشوء في الكرملي أنستاس رأي

فساكن) (متحرك ااحدا هجاء كانت الصل في العربية الكلمات أنم الكرملي يرى
صرصر، صر، مثل المضاعف، تله ثم صر، مثل الابيعة، أصوات لحد محاكيا
اخصوا صرى، الحركة، َطالة بسب االناقص عامة" "صوت صار فالجوف،
الثلثي ظهر المر آخر افي اصر، فالمثال صرأ، المهموز، ثم بالقاع، معناه

أال حرف بزيالة َما جاء الصحيح الثلثي نشوء أن ايرى صرخ. مثل الصحيح،
لكن زيدان، جورجي رأي يعكس هذا ارأيه آخره. في أا اساه في أا الثنائي

ذكرها التي الزيالة لنواع جديدة مصالحات اضع فيه الجديد
حرم، جرم، ثرم، مثل: في ثلثيا، ليصبح الثنائي أال في حرف زيالة التصدير:

القاع. الكل، ايعني (رم) هو الصل شرم. صرم، خرم،
رجم، رثم، رتم، مثل: في ثلثيا، ليصبح الثنائي اسط في حرف زيالة الحشو:

الكسر هنا ايعني (رم) هو كلها هذه اأصل رغم. ركم، رطم، رضم، رسم، رلم،
الضرب. أا

نبع، نبش، نبث، نبت، مثل: في ثلثيا، ليصبح الثنائي آخر في حرف زيالة الكسع:
الصعب من أنه لنا ايبدا صوت) التيس: (نب نب الثنائي الصل نبل. نبغ، نبط،
المعنى أن افتراِ يمكننا أنه غير انبل، انبع نبت في الصوت معنى افتراِ

االظهور. النبعاث هو الجذار هذه على ينابق الذي العام
5.3.4 المقارن السامية اللغات نحو موسكاتي
لمسألة المقارنة) السامية اللغات (نحو كتاب مؤلفو ازملؤه عالم تعرِ

موسكاتي الساميات
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الثنائي الجذر نظرية تعميم َلى يميلون ل انراهم السامية. للجذار الثنائي الصل
منذ موجولة كانت الثنائية الجذار أن َلى يميلون اَنما ازيدان، الكرملي فعل كما
الثلثية الجذار بعض أن َلى ايذهبان االرباعية. الثلثية الجذار بجانب البداية

التالية: المسوغات الرأي لهذا ايقدمان ثنائية، جذار عن تاورت ربما
عام، معنى اتفيد حرفان فيه يتكرر التي الثلثية الفعال من مجموعات اجول (1)
االنفصال" "التفريق معنى تفيد التي فرج فرِ، فرس، فرق، فرم، فرل، مثل:
للنفصال مشابه اهو البتعال معنى أيضا تفيدان يتكرران اللذان (فر) االحرفان

مشتقاته. من ثنائيا جذرا أيضا يمثل ا(فر)
الظاهرة قدم على يدل مما قديمة ثنائية كلمات على السامية اللغات احتواء (2)
للقرابة: أسماء فم سن، كف، لم، (ة)، رئ شف(ة)، يد، للبدن: :أعضاء الثنائية

جد. عم، حم، أخ(ت)، أخ، أم، أب،
في بزيالته يوحي مما علة، حرف على المشتملة الفعال من كبير عدل اجول (3)
طهم. > طما صل، > اصل قهم، > قام مثل: الثنائية، الجذار على متأخرة مرحلة

> اصل قتمت، > قام تصريفاتها: بعض في العلة حرف تفقد الثلثية الجذار اهذه
طمت. > طما ل، يصك

يعتقد -التي الحامية اللغات في مقابلتها ببعض السامية الجذار بعض مقارنة (4)
في الثنائي الصل اجول -يظهر قديم حامي سامي أصل َلى معها تعول أنها

الحامية:
سامي حامي
قتل قل
فعل فل

تظهر الثنائية الجذار بعض أن َلى بإشارته الثلثية النظرية يؤيد من على اللرل
أمهات، > أم ، لموان لم< أبوان، > أب مثل: في تصريفاتها بعض في ثلثية

متأخرة حدثت اَنما البداية من تكن لم الزيالة هذه َن المؤلفون يقول أخوان، > أخ
العام الاابع تمثل أصبحت التي الثلثية الجذار مع تنسجم الثنائية الجذار لتجعل

شيوعها. بعد للتركيب
Self-Assessment Texts

العربية. للغة الثنائية النظرية في الشدياق فارس أحمد رأي ح اضمك -1
للكلم؟ أصل المضعف الثنائي اعتبار مسوغات اذكر -2
العربية. اللغة نشوء في الكرملي أنستاس رأي اشرح -3
المقارن. السامية اللغات نحو موسكاتي موقف اشرح -4

5.4 Conclusion.
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أنم رأى من فمنهم العربية، للكلمات الوضع أصل في اللغة علماء اختلف
من تتركب ثنائية أنها رأي من امنهم ثلثية، البداية منذ الكلمات أصول

أنم العربية الجزيرة لغات أصول لرسوا الذين آراء اتتفق أساسيين، حرفين
اللغات، هذه في صحيحين صوتين من أقل من تتألف أن يمكن ل مالقا الكلمة

الثنائية اأن صحيحة، أصوات ثلثة من تتألف فيها الكلمات معظم اأن
رأي على كلمة اثلثين سبع على يزيد ل السماء من قليل عدل في تنحصر
رأي على الثلثة من أصولها في تنحدر أنها أصولها، ذاتها في هي فريق،
جميع في للشتقاق القياسية الصيغة هي الثلثية الصيغة فإن الذلك أغلبهم،

التأريخية عصورها أقدم من اللغات

5.5 Summary.

في نلخصها أن يمكن الثنائية الجذار في المحدثين بين المجاللة هذه ابعد
مبالئ: أربعة

أصوات محاكاة أي المحاكاة، َلى يرجع الصوات أا الصول منشأ أن -1
تحدثها التي الصوات أا الابيعية المظاهر اأصوات الحيوانات، أا اعنسان

المختلفة. اعنسان أعمال
مقاع من منها كل يتركب ثنائية، أمرها أال في نشأت اللغوية الموال أن -2

اأن ساكن، اثانيهما قصيرة حركة متحرك أالهما حرفين من أي مغلق، ااحد
العامل عي المتجدلة االمشاهدات التجربة تعززها المارل االنمو التاور سنة
أحرف ثلثة من مركبة جعلها زفي جهة، من الثنائية المالة تعديل في الفعال

أخرى. جهة من أكثر أا
أا رخوان أا شديدان الغالب في معا هما الثنائية المالة حرفي َن -3

االرخوة. الشدة بين متوساان
تضعيفه، أا الثاني الحرف بتكرار يكون ما كثيرا الثنائية المالة تثليث َن -4

الذلقة، أحرف من حرف أا علمة، حرف الغالب في هو آخر حرف بإضافة أا
الصفير. أحرف أا الحلق أحرف أا

6.6 Tutor Marked Assignment.

الثنائية؟ الجذار نشوء في االكرملي زيدان جرجى رأي اختلف بم -1



115

نشوء في االكرملي زيدان رأي من ازملئه موسكاتي رأي اختلف بم -2
الثنائية؟ الجذار

ازملئه؟ موسكاتي عند العربية اللغة في الثنائية الجذار غات مسوم اذكر -3

5.7 Reference/Further Reading.

اش، الخمن سليمان سالم ل. اللغة فقه =
http://www.angelfire.com/tx4/lisan/khamash.htm

http://www.khamash.cjb.net

8.Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)
العربية. للغة الثنائية النظرية في الشدياق فارس أحمد رأي ح 1-اضمك

الجواب:

أال في كانت العربية) (الجذار الكلم أصل أن المحدثين اللغة علماء من عدل يرى
ثنائية، أمرها

(ت الشدياق فارس أحمد هو الرأي ذا قال من أال فقط. حرفين من مؤلفة أي
ابنى م) ١٨٧٨

بشكل يفصح لم االشدياق ااعبدال). اععلل في الليال (سر المعجمي كتابه عليه
اعتناقه صريح

أشار -كما العربية الفعال تقليبات معالجة في طريقته أن غير الثنائية، للنظرية
التي هي ترزي- فؤال

غرضه أن ايبين بع. عب امقلوب خب، بخ مقلوب يجعل نراه لننا بذلك تشعرنا
هذا من

هو: الليال) (سر في اعتمده الذي السلوب
امعانيها تجانسها اَيضاح التلفظ حسب منسقة العربي المعجم مفرلات تقديم *

االمبدلة. المقلوبة اللفاظ *َيرال
ترتيب أا شاهد أا َيضاح أا لفظ من الفيرازآبالي فات ما استدراك *

للكلم؟ أصل المضعف الثنائي اعتبار مسوغات اذكر -2
لجواب:

http://www.khamash.cjb.net


116

من َل يأتي ل اهذا صفة، حكاية أا صوت حكاية من مأخوذ اللغة معظم (1)
في الزيالة .اعند حن النم اقر اسف اهز الق الف لب، نحو: المضاعف

في الفعال هذه اضع عندما .االواضع هزهز َل هو اما هز بهز يأتون المعنى
بفاعله اصله الما صوت، حكاية اَنما اسما أا فعل تكون أن يقصد لم الصل

اقر. لق ناقه
قد السالم يكون أن فالالى لذا الكمال، نحو تتدرج الصنائع من كغيرها اللغة (2)
ابعده اصب اجب اصر اضر كاب المضاعف جاء اقبله الفعال، آخر جاء

صدى فإنه النقص اأما اصاب، اجاب اصار اضار كااب الجوف يجيء غالبا
أسى. > أسف محا، > محق همي، > همر نحو: قاع فيه فكأن الفعال، من غيره

في معنى هناك فليس يتخلف، يكال ل المضاعف على المزيد ترتب (3)
> سلب > سلم نحو يقاربه، ما أا مثلهه (الثلثي) مزيده في انرى َل المضاعف

رجف. > رج غمض، غمس، غمر، > غم سلت،
من نقصحرف من الواضع بحكمة أليق المضاعف على حرف زيالة َن (4)
بصيغ الفعل على يزيدان نراهم لننا العرب مذهب من ليس النقص لن الثلثي،

كثيرة
"استخرج امتخر نحو معلوم الثنائي في اأصلها الصل مجهولة أفعال نجد َنا (5)
هذا مخر من يأت لم "لنه "امتخ المزيد المضعف الثنائي من أنه بد ل فهو المخ"

المعنى.
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