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ــي-١ ــِه الَ أَبِغ ــد ِللَّ مالَ اَلْحــد ــِه ب                ِب
٢- لَـى    ثُمعى ورـِر الْـويلَى خالَةُ عالص    
٣-    ِكـمحي ـنـلُ مفَالِْفع دعبو  فَهرـصت        
٤- ـاكفَه     قَـدو ِهمِحيطًـا ِبـالْمـا مظْمن            

ــن ِرضــ  ــغُ ِم ــدا يبلِّ ماِنِه اَألحــالو م           
ــهِ  ــاداِتنا آِل الَ  ســض ــحِبِه الْفُ صو 

ــسبالَ  ــواب وال ــِة اَألب اللُّغ ــن ــز ِم حي 
 ـنفَاِصيلَ مِوي التحـالَ   يمالْج ـِضرحتسي         

 وتصاريفه ومعانيهأبنية ارد 

  الَِبفَعلَــلَ الِْفعــلُ ذُو التجِريــِد أَو فَعــ-٥
ــاٍن-٦ ــضِعيف ثَ ت هــر ــاَء آِخ انَّ الْي أَو           
٧-وهِبـهِ      و قُـومي ـنـِه ملَيـى عنعِلم           
ــي  -٨ ــا ويِج طَاِوعــا م ــاَء ثَاِلثُه جو              
  والطَّبع واللَّونُ واَألعـراض جـاَء لَهـا       -٩

ــا -١٠ ــا ِمم ِلهغُ أَوــو صو هــب                 يناِس
 وخـذْ  اَألِخـريِ وأَِصب مع  فَاعملْ ِبِه -١١
١٢-       فُـهو نعـنامِط وأَعو قفَرو عماجو     
١٣-         ِسـرو ِقرـتاسلْ وـوحلْ وـوحِبِه ت         
ــاِك-١٤ ِم حــد ــِه وِبالْمقَ ــن وِب            واجعلَ
١٥-ِالخاوــِرد ــيغَ منفَ ــالٍم ِص ــصاِر كَ              ِت
ــا   -١٦ مهنيــا أَنَّ ب نــا ذَكَر ــانَ ِمم فَب          
١٧-فَع ِمن مالضيفو مافْ لَ الزاِرِع وـ الْمض
             مـضاعفًا مـدغَما أَم الَ كَحـس ِبـهِ    -١٨

. 

 فَعــالَومكْــسور عــيٍن أَو علَــى  يــأِْتي
 أَو عينـــه كَـــالْوقُوِع قَلَّمـــا نِقـــالَ

ــِه قَــدلَيكَالَّــِذي ع ــولٌ اوبجــِبالَ مج 
ــن ــالً ع ــا ونقْ ومــٍن لُز غــالَ م ــا فَع ِبن 

 وِللْجــسامِة فَالتقْــِصري ِفيــِه عــالَ   
 ِمِن اسـِم عـيٍن ِلمعنـى كَـاَألِخِري جـالَ          

 ا تدــر ــذَا مفْ ــلْ ِب ــهأَِن ترالَ مــز ن 
ــب ــع،واغِْل ــِه حــصالَ  ودفْ ــذَاٌء ِب       وِإي

 واستر وجـرد وأَصـِلح وارِم مـن نـبالَ         
 ِطـالَ  أَظِْهر أَِو اسـتر كَقَرمـدت الِْبنـاءَ   

ــسِمل ِإنْ ــِب ب ــن الْمركَّ ــزالَ ِم ــا ن بو 
       عقَـالَ وتخـِصيٍص ِلمـن   وجهي عمـومٍ 

      فَِعـالَ  تح موِضع الْكَسِر ِفي الْمبِني ِمـن ـ
و  ــص ــالَ  م ــه ملَ ــم ملَّ حو ــض ع                                      

. 

ــفس ــشبِلــالَ وز ــعم ــنض ــمشو                      
.

٢٠-        ـشه ـسم ـرمو ـرحو تقَر  لَـه                          

. 

١٩- ــب ــب وطَ ص ــب خو وو ــح ب ــج ــه دلَ ــلَّت كَفُّ شــذَّ و ــر لَ ــلَالَ  ب ش                                        
.
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٢١-عم سَِباِن ِفيِه ِمِن احهجحَِر وو تغَِرو 
 ِمن فَِعـالَ  وِمثْلُ يحسَِب ِذي الْوجهيِن-٢٢ْ

٢٣-       ِلـيوِرثْ وو ا ِمـنِفيم رأَفِْرِد الْكَسو 
 كَيِرثْ ِبالْكَسِر وهـي وِجـد   وخمسٍة-٢٤
٢٥-       أَِدمـا وِوهاح ـخالْم ِريو عم ِثقْتو 
   الْيـا عينـا او كَـأَتى    ذَا الْواِو فَاًء أَِو-٢٦
ــداه وينــ -٢٧ عم نــي ع ــم ضذَاو رد         
٢٨-ِفي الصاُءوِبناِح انلَـى   حِفيـِه ع مالض 
     فَردا ِبذَب ونـص غَـض حـف ِبـهِ         -٢٩
٣٠-    ـهبٍر حي ِبكَـسـدعِع ذَا فَـذُو التو    
ــذَا -٣١ ــجه وكَ ــثُّ ش ــر ينُِ ــلُ ه         وِمثْ
٣٢-نمماضو منا وقَطْع تبو ـعـ   م   ـالْ
٣٣-ــت بــِه ه ــم ِب ه ــر                   وذَرت وأَج كَ

. 

ت عَِمان   ـِبسي لَِـهاو تئَِسي تئَِسِهـالَ  بو 
    تهـتلَـى اشبالْح حَِـمت بَِـقلَِغْ يأُكَـالَ  ي 

ِرمو         ِفقْـتو ـعم ِمقْـتو تِرعـ و ُالَج 
و ــه ــه لَ ــم وِق ــالَ  وِركوِك ــق عِج  وِع

ــيِن ا ِلعرــس ــالَ كَ ــي فَع ــضارٍع يِل م  
ــنــا كَحالَِزم فاعــضطَــالَ كَــذَا الْم          

ــا ٍر كَمــس ــم كَ ذَا ض الَِزمــت الَِم اح 
    قَـد ـحاللَّم ي ِلـذَاكـدعِح التِقـالَ  لَمن 

ــق ــطَّ ع حــالَ و ــن الَ حلَ م ــف صو 
ــيِن هجــالَ  و ــه علَ ــد علَّ شو ــر ه                             

ــه ك  مــه ر ــالَ  أَض مالْع ــلَح أَص أَي                  
                  جـالَ   ِفـي امـرر ِبـِه وجـلَّ ِمثْـلِ          لُزوِم

ـــحسو مز ـــمعـــالَ وذَم ـــلَّ أَيم                         
. 

٣٧-ــعمــِه و ــٍة عــشٍر كَمــت ِب اِنيثَم                     
.

  أَي أَح ــج سو ــج ــت ثَ مالَ يــع س                          
.

٣٤-ــد شو أَب ــك ا شخــر صــا و عأَلَّ لَمــالَ و خد ــلَّ أي ــش غَ خ ــق ا شــد ع أَي  
٣٥-مــو ــش قَ ــن وقَ ــلُ ج ــِه اللَّي لَيعرو  ــلَّش ــش وثَ ــزنُ طَ ــالَ الْم ــلُه ثَلَ أَص 
ــلَّ-٣٦ ــأَي راثَ طَ بنانُ والِْحــص ــب خ مد ــالَ ت ــةٌ ِبخ ــست ناقَ عــلٌ وخن ــم                               كَ

.
٣٨-ــد حو أَدو تــخ لَسو ــص ح ــر ــ ع ــةٌطَّ ــالَ  ت ناقَ فَع ــه ــق طَرفُ ش ــف  كَ
٣٩-مــو الْي ــك عو ــك ــق فَ بأَ وو ــم ــغَ ــام ِرضعم ــه نع ــن ــا ح نأُم ــ ت الَكَم 
٤٠-أَ قَس ـدص يهجِع وكَذَا و ـ ثَّت خو ِمـالَ       رع ـنم ـدج تثَـرو تـدح لْدالـص      

.أَي ــحــذَّ ششو ــتفَح ــنِخــالَ نٌ عب 
تــرأَ عو ــتشغَــالَو ِحــني رالِْقــد ز 

 ــلَّ أَي خ ــع ــراد وكَ الْج زالَ رــز ه 
ر ــت ــن فَعلْ ــضاِرع ِم الْمــالَو   ِإنْ جِع

٤١-تطَرو ترا  تِحـص بش مج تردو 
ــةٌ  -٤٢ اِنيــِه ثَم يهجِبو ــد ــلُ ص            وِمثْ
٤٣-   ـتأَصو ـارهالن اقَـةٌ  قَـركَـذَا نو         
             وشطَِّت الدار نس الشيُء حـر نهـا       -٤٤
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٤٥- أَو اوالْـو ا لَهنيـاُء ِبـهِ    عجـا يالَم       
ــذِّ مِل-٤٦ ــا ِلب ــاِخٍرم ــه وفَ ــيس لَ             لَ
 عيٍن ِإذْ يـزاِحم مـا   ِإذْ مقْتِضي كَسِر-٤٧
     وكُف جاِلـب فَـتٍح ِإذْ يـزاِحم مـا         -٤٨
٤٩-      ـا كَـضِإالَّ مذُوذًا وِإالَّ شوسـعى  ع   
 مـا  وكَ  عن كسرةٍ  به كَ فذو الشذوذِ -٥٠
٥١-يم ى ويحن ى ويحثُ  د حى األرضـ  م   لْةَ قُ
      وفَتح ما حـرف حلْـٍق غَيـر أَوِلـهِ         -٥٢
 الْحلِْقي فَتحا اِشـع  دىِفي غَيِر هذَا ِل-٥٣
٥٤-       ٍة اورِبكَـس رهشي لَمو فاعضي ِإنْ لَم 
٥٥-أو يشِهتمار   كـانغمن وقـد  ع مـت   
٥٦- وقد يصاحب  ـ   العـنيِ   فـتح ض مهات   
ـ  ذا املاضـي رج    ثُوقد يثلَّ -٥٧ حت نـاً  م  
٥٨-و إن تكن  ما عني  ُـ  مـضِ  ال ش ِكيلت  
٥٩-ـ   نأ على الفتحِ  واج  هر يـصاحب  س إن كَ
٦٠-ع   لْتفَع اِرِع ِمنضالْم نـالَ   يثُ خيح  
٦١-  ممأَِوفَاض ا     اكِْسرـِضِهمعب ـِينيعِإذَا ت 
ـ  -٦٢ ـ   ذا أيـضاً   ثُوقد يثلَّ         ـا  تس أِن
ـ  و راًوطَ-٦٣ ـ ثَ ي راًوطَ أوسـطِ    ن هى فـتح      
٦٤- وقد تـ ع ـ  باِق ـ   العـنيِ  حت فَ ض مهات      
٦٥-بالضمِر والكس ال تـ ح ـ رِق    وإنز وِع
٦٦-ومنفتحــاً مــضموماًمنــه املــضارع     
٦٧- وقد ي  خصِ الًكْرى كاملضي ش بت جـاً  ر         

.         

   قَـد كْـمـذَا الْحهٍن ويع وممضـِذالَ  مب 
 انِكـساِر الْعـيِن نحـو قَـالَ     داِعي لُـزومِ 

 سـدالَ  يدعو ِإلَى الـضم يطْـِوي كُلَّمـا   
 وامنعــه مــا ســأَالَ يــدعو ِإلَــى غَيــِرِه

عــيكــن بالــشهرة ان  مــا ملفــالفتحالز 
ـ طْ ي شـذَّ عـن ضـمةٍ   ـ ه ى حلمـ  ه           العِج

ـ  يــصى ويغى وفيهــا قَضـ ح هايِقــال سن 
 الِْكساِئي ِفـي ذَا النـوِع قَـد حـصالَ     عِن

ــآِت ــاِق كَ ــنِباِالتفَ ــيغَ ِم ــأَالَ  ِص س 
 كَيبِغـي ومـا صـرفْت ِمـن دخـالَ      ضمٍّ
ــ روى بتثْيــاج ــا ك ــنحليثه  ضال إىل الفُ

 طِ هأو كسرا كاسع  ـ   الـد ِحوا انـال  زشالو  
ــضم ــِه وال ــتح يف آتي ــد عوالف ــ ق  الِق

ــصلُ ــضاِرحي ــههع م ــا ب ــ  مل الِكش 
ــيف عــِني ــهب مــاٍض وال تطلُ ــ  ب بالد 

الَ      ِمنـتع ِمـن ِنيبِح كَـالْماِلـِب الْفَـتج 
ــدِ  ــهرٍة او داٍع قَ ــِد ش ــ ِلفَقْ تالَِزاع 

ـ   ويف املضارع مـا يف   الد حـص املـاِض ق
ــضم ــرفُثَن وانبال ــ ال ت ــ  إذابقُ الفُس 

ويــم ــضمثُكُ ــ ال ــد عِق  ال يف اآليت وق
يكسمع الفـتحِ   ر    ـ  ذا املاضـي فقـد ج  الِع

ـ   إىل احلـق   نكاركَ ترش إنْ د  ـ  ثـأى ش الم 
               الزف إذا هــواحِنــ نْدط وال حتِقــفــاغِب

                                . 
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 ومعانيهفيه   أبنية املزيدابب

 فصل 

 اِإلضـماِر متـِصالَ   ذَا اعتلَّـت وكَـانَ ِبتـا   إِلفَـاِء الثُّالَِثـي شـكْلَ عـيٍن      وانقُـلْ -٦٨
ــونُ فَ -٦٩ ــا يكُ حِإذَا فَتــِه و ــمأَو نوِن اع ــه ِقالَ نــت نِن مــي الْع ــك ــاِنس ِتلْ جم ضت                                       

.  

٧٠-        ـعِة مـاديـأِْتي ِبالزـلُ يالِْفع لَمكَأَع      
       دهجــر مع أو طــاِولَ اســتغِنعــفْبأَ-٧١
٧٢-ومنكــسراًمفتوحــاً وقــد يوافــق        
        بــِهنضــرر عي وصــر وكثِّــنأِعــ-٧٣
٧٤-ــد ــه وأطِلينوع ــ ب ــنقَ             س وِق
ــكشــاِر-٧٥ ــ  أولَ بفاع ــ ثُقواِف الثيه        
ــ-٧٦ ــلَركثِّ بفع ــي ــِصِر ص       لْ وأِزر اخت
ـ  رفكِّ-٧٧ وش مر ـ  وي غ   ـ ين عـن م جهِدر        
ــ-٧٨ ّوللتوجــِهه والت ــوجي ــو ن        تبِس ل
ـ أ  طاوعحتولْ ب اطلُباستفعلَ-٧٩ لَفعأو  
ــي كاأو الثُ-٨٠ ــاَءالث ــتغىن وج ــهس        ب
٨١-باحرنجمطـاوِ  ت عورِ ن هـا وبـذا   ِفد   
ــٍة-٨٢ ــويف مطاوع ــ م ــال لَ ىوى ورم                     
    وافْعلَّ ذَا أَِلٍف ِفـي الْحـشِو راِبعـةٍ        -٨٣
ـ   وااللْكاألحم عن-٨٤ مـى نحب ـ ن ذاةَي     
٨٥-وعن مداهار ىعو  كـاحخارجـةٌ و و 
٨٦-طاوع  ذِْخ ِبِتي وات  ـا     واختـرـا و      
             وعـن  افعلـن  ب وبـالنفسِ  با تـسِ  -٨٧

            . 

 والَى وولَّـى اسـتقَام احـرنجم انفَـصالَ        
ــِة ــداِنِوال وولإلزال ــص ج ــد ح  ال ق

ــالِثثُ اًي ــد ن ــرُء ق ــوعى وامل ــ ك  الِم
 ال إِبــى جعفــرأَمــكأَ وللبلــوِغ

ــلُقْنو نــا غري ــاه ــذِهن ِم ــ ن ه  الِق
ــلَ ــ اجلَأو أفع ِلعــصيام ــت ال   ِوال تابع

ــق ــواف تفع ــق ــه فَل أو واف ــ ب الع 
ــضعيفُ ــاء ت ــزٍةوج ــن مه ــ ه م بالد 

ــه كتقبيِل ــوتى لَ ل ــا امل ــن ــا ثَم  القُ
ــق ــواف تفع ــق ــِهل أو واف ــت ب  الع اف

 الشتِم مــجــداِنوقــد يكــون علــى الِو
ــ ينغــ او يداً جمــرقواِفــ  الِجــ عقانطِل

ــلْ ــ أو نهتوص ــقلْ ج ــِهت ــ ا ب  التعافْ
ــدالَ   أ تاع خــي باه ــذَاك ــا وكَ اِريعو 

ــب ــوالعي ــزال ونُ واللَّ ــه انع ــاه ب   معن
ــد ــن م وازوروارق ــع ع ــصِهناِت  ال انف
ــق ــواف ــا فَ  تفاع  ــق ــلَ أو واف الع 

ــ ــِةيأخ ــين ت الثالث ــى فَحتكــالْ غ الج                  
                       لَـى مـع تـولَّى وخلْـبس سـنبس اتـصالَ       تدحرجت عذْيطَ احلَولَى اسـبطَر تـوا  -٨٨ .                   

.
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ــي ــوصـ ــه أو واِفـ ــِقرنَّ بـ  عالت افْـ
تــي ــن عب ــكْ ــذي بفاِع ــزس ال  الٍل ن

ــ ــاىل اُهللاإمهالَـ ــه فتعـ ــلَّ جـ  ال عـ
 الزخــان هــا ملــا عــن تاِئقــاًب ِطجتــيُء

ــد ت ــواِفوق ـ قُ ــد مـ عه تنــ ب  الِخ
ــر ــررك ــي مع جت ــالًط ش ربكــس  ال الع

 

     العــ فَ وطــاوعنن بــالغتلَــعوعبافْ-٨٩
ـ -٩٠ تفاعلَ اشكوقـد    ر نـا وطـاوع     
ــ-٩١ ــىن اــرتتعاللَ ــد أو مع        أوِد هن
٩٢-ـ  لَتفع         وقـد  ن ـا وطـاوع    ب اطلُ
       هــاين وتغــين عــن جمرِدعنــه تغــو-٩٣
ـ -٩٤ ـ فا تكلَّ ـ وات ب وجاِن               وـا ذِْخ

 مـرتِحالَ  قَلْنـست جوربـت هرولْـت   اسلَنقَى تمـسكَن سـلْقَى    واحبنطَأَ احونصلَ-٩٥ .
٩٦-قْتزهز تلْقَمه   تـسمهر     فْتـشهرأَلَّ تـ     اكْـو فَـأَظَّ اسـالَ     اجمنَ الْجقَطْـر ملَه 
٩٧-سمرتت تبكَلْت طْـتلْمج   ثُـم مغَلْـصا و ْد  ـتعمراه ـسِخال   لَمـتان كَسلَـناعو 
٩٨-اعو  تطَـريب ـتججثَوطَ اعلَو    نمـماض لَـقملَ زبـنلَـالَ   ِل سخ ِنـبتاجلْقَى وـست                       

. 
  يف املضارع فصل

٩٩-       لَـهو ـِتحافْت اِرعـضأِْتي الْمِض نعِبب            
.

ــم ــالَ  ض ــا وِص ــاِعي مطْلَقً بِإذَا ِبالر                   
.  فَِعــالَ ِر الْيــاِء كَــسرا أَِجــز ِفــي اآلِت ِمــنِبغيــِرِه وِلغيــ وافْتحــه متــِصالً-١٠٠

                             زاِئـدا كَتزكَّـى وهـو قَـد نِقـالَ      تـا  همـز الْوصـِل ِفيـِه أَِو ال   تـصدر   أَو ما -١٠١
 ِإنْ أُلِْحقَـا بـأَبى   ِفي الْيا وِفي غَيِرها-١٠٢.

١٠٣-  ركَسآِخِر  و     اِرِع ِمـنـضلَ الْما قَبم 
ــادةَ-١٠٤ ِإِزيالً وــاِء أَو نْ الت لَتــص ح              

.

 أَو   ـوحفَـاٌء   ن اوالْـو ا لَهم ِجـالَ   قَـدو 
 يلْـزم ِإنْ ماِضـيِه قَـد حِظـالَ     ذَا الْبـابِ 

ــِوالَ  ــتحن ِب ــِر افْ ــلَ االَِخ ــا قَب فَم ــه                       لَ
.

 ه فاعلُمسمل ي فصل فيما

           ِإنْ تسِنِد الِْفعلَ ِللْمفْعوِل فَـأِْت ِبـهِ       -١٠٥
.

ــصالَ   ِإذَا ات هــِسر ــضموم االَوِل واكْ م                 
.                             ِسـواه تـالَ   مـِضي كَـسرا وفَتحـا ِفـي    اجعلْ قَبـلَ االَِخـِر ِفـي الْ   و ِبعيٍن اعتلَّ-١٠٦

ــاِء. ــِوالَ ت ــا ِب هِتلْو مــم ــِة اض عطَاوالْم                    
.

١٠٧-       ـعمو هعم مٍل ضصِز ومثَاِلثَ ِذي ه         
.١٠٨- ـاعِو بحا ِلفَا نمـ    و حـلْ ِلثَاِلـِث نعالَّـِذي    اج ِتريكَـاخ قَـادانو ـارتالَفَـضِ  ِو اخ                      

.                           . 
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 فصل يف فعل األمر

١٠٩-   هـزاعأَفِْعـلْ و ـرلَ اَألمأَفْع ا  ِمنـِزالَ    ِلـِسوتِم الَّـِذي اخـزالْج اِرِع ِذيـضكَالْم ه                          
 متـِصالَ  ِصلْ سـاِكنا كَـانَ ِبالْمحـذُوفِ   .

 
١١٠- لُـهـزِ  أَومِبها  وكَـِسرنـِل مصالْو                

ـ  والْهمز قَبلَ-١١١. حنو ،ـمض موِم الضلُز و    مـشٍر مقُـِبالَ   اغْـِزي ِبكَـس قَـد مالـض                             

ــذْ. خ ــيم ــستندر تتِم مو ــر أْمــالَ و                     وكُ
.

       وفَـشا ومر  لْحذِْف خذْ وكُلْ    وشذَّ ِبا -١١٢
.

 أبنية أمساء الفاعلني واملفعولني

١١٣- ـمِن فَاِعٍل اسزِعـالَ   كَوفَاِعـٍل ج  
١١٤-      قَـدالظَِّريـِف وٍل وهِصيغَ كَس هِمنو           

.

ــهنزــا والثُّالَِثــي الَّــِذي م ــ ِمــنالَفَع 
ــونُ ــا  يكُ فَع ــلَ أَو ــالَأَفْع فَع الً أَو                           

. ــٍر-١١٥ ــالْفُراِت وِعفْ ــ وكَ غُموِر وــص الْحِبهٍ وــش مــٍب و نــاِقٍر ج ــالَ ٍر ع                                          ثَِم
ــِه. ــالَ   ِبوزِن ــشِبٍه عِج مٍج   وــش  كَ

ــدِ  ــبِه واِح ــاٍن وِش ــأِْتي كَفَ الَ يخــب                       الْ
. 

ــالً-١١٦ ــواِزٍن فَِع الَِزٍم م ــن ــيغَ ِم     وِص
       الَِن ثُمت قَـد ذْْالْج والشأِْز واَألشنِب-١١٧

ـ حمالً علَـى غَيـِرِه ِلِنـسبٍة كَخفِ   -١١٨ . ـ طَيـٍب أَشـيٍب ِفـي الـصوِغ ِمـن فَ      ٍفي  الَِع
١١٩-  ـاِلحفَاِعلٌ صالْ كُـلٍّ  مـن و انْ قُـِصد   ـوحوثُ نـدـاِذلٌ  حا ذَا جـذَالَ   غَـدج                                 

  جِعــالَالْمــضاِرِع لَِكــن أَولٌ  وزنَ.
 فَتحت صار اسـم مفْعـوٍل وقَـد حـصالَ         

ــو ــٍل فَه ــى كَفَِعي ــا أَت مــِدالَ و ع ــد  قَ
ـوٍل،     والنفْعِن مزو ـنِي عِمـالَ    سـا عمو                 

              

ـ      وِباسِم فَا -١٢٠  ئِعِل غَيِر ِذي الثَّالَِثـِة ِج
    قَبـلَ آِخـِرهِ    تـضم وِإنْ مـا  اًِميم-١٢١
 الثَّالَثَـِة ِبـالْمفْعوِل متِزنـا    ِمن ِذي-١٢٢
      ِبِه عِن اَألصِل واستغنوا ِبنحـِو نجـا      -١٢٣

 املصادر أبنية

الَ فَِللثُّالَِثـــيخـــتنِديـــِه مـــا أُبم                                
. 

ــا-١٢٤ ــصاِدِر أَوزانٌ أُبينهــ                         وِللْمــ
ــلٌ وِف-١٢٥  . فُفَعــلٌ و عــلٌ أَو ع ؤــاِء م ــِبت ورِ نــص ــِف الْمقْ ــِصالَ ٍث أَِو اَألِل تم                                           
. 
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١٣٢- مــلٌ و ــلٌ مفِْع فْعمــا الَ و ِبتــلٌ و فْعــِثت ــالَ   أِْني ــا حِم قَلَّم ــم ضــا و ِفيه                             
ـ   فَعلٌ مِقـيس الْمعـدى  -١٣٣ يـولُ ِلغالْفُعتِ   ِرِهوـوـِل صى ِفعـالُ  ِسـوـالَ   ذَا الْفُعج                                  

ز

                    هــدى وصــالٍَح ثُــم ِزد فَِعــالَ ِرضــى
.

              عـالَنٌ ونحـو جـالً     عالَنُ فُ فَعالَنُ فِ -١٢٦
ــردا -١٢٧. جــِثأم ــا التأِْني ِبتا وفَع ــم ــالَُء قَــ ثُ الْفَعِر وــص ــةً وِبالْقَ ــِبالَ دلَ                                               قُ
. ــن ــرديِن ِم جــالَ م ــولَ ِص الْفُعــا و الت                        

. 
ــا  -١٢٨ ــئْ ِبِهم ــةٌ وِج ــةٌ وفُعالَ                         ِفعالَ

                                             الَشــغ بينونــٍة ومــشِبهٍ  أَو كَِنوالْفَعــالَ م الْفَِعيــلَ وِبالتــا ذَان ثُــ-١٢٩ .

ــذَا . ــى  كَـ ــةٌ فَعلَـ ــةٌ فُعلَّـ  فُعيِليـ
  ــد ــتح قَ ــةٌ والْفَ وِليــذَا فُع ــالَ كَ                            نِق

.

ــلٌ-١٣٠ ــولٌوفُعلَ فَعــةٍ  و اِليفَع ــع م         
                     فُعلِْنيـةٍ   فُعلَّـى مـع  مع فَعلُـوتٍ -١٣١

.

 ةزاد على الثالث  ماأبنيةفصل يف 

ــن ذَا ــم يكُ ــالَ  ِإنْ لَ فَع ــه نكَو ــد عت                           
. 

١٣٤-       هردـصم قحـتلَى فَِعـلَ اسا عمو                  
ــةً او فُعولَــ -١٣٥ . ــس فَعالَ ــ ةًوِق ــهالَ ِلفَعلْ ــى س ــاِري علَ الْجِة واعجــش  ت كَال

                     الْمِمـض جـالَ   فَِعيـلُ ِفـي الـصوِت، والـداءُ    اك مسموع وقَد كَثُر الْذَ وما ِسوى-١٣٦
 الَ ِجـــراٍر او كَِفـــراٍر ِبالِْفعـــاِلِفـــ.

ــٍة والَ  ــٍة أَو ِوالَيـ ــالَ ِلِحرفَـ  تِهـ
ــيالَ ــشيِة الْخـ ــا كَِمـ ــٍة غَاِلبـ  ِلهيئَـ

   من وزنه العـني ي ـ ر تـ    د م اسـم ـ  فَ ن الع                        
. 

 معناه وزنُ فُعـاٍل فَلْـيقَس، وِلـِذي       -١٣٧
ــصاٍل،-١٣٨ ــةٌ ِلِخ ــةَ دع فَعالَ     والِْفعالَ
ــعوا  -١٣٩ ضــةً و ــةٌ وِفعلَ ــرٍة فَعلَ ِلم    
ـ  وإن فُالسم مفعـولٍ  وفُعلةٌ-١٤٠ تحت               

.  

ـ    ِبكَسِر ثَاِلِث-١٤١ ِفع ردـصـِل مصـِز الْومٍل ه  هـازـالَ     حت ـا اَألِخـريم ـدم ـعم                                        
 ِعلَــالَالْ واكْــِسره ســاِبق حــرٍف يقْبــلُ.

 اجعـلْ لَـه التفِْعيـلَ حيـثُ خـالَ      وفَعلَ
ــاِرإ ِللْعو ــِزم ــايلْ مبر ــه ــِذالَ  ِمن ب                                
.

 التـا ِزيـد أَولَـه    واضممه ِمن ِفعٍل-١٤٢
ــةٍ -١٤٣ ــالٍَل وفَعلَلَ ــِت ِبِفع ــلَ ائْ       ِلفَعلَ
١٤٤-الٍَم اع ــلَِّمــنفِْعلَــةً تاِويــِه تِللْح                  

ــصِ -١٤٥. ي ــن مالْ وــلَ و فَعــاٍل ت ــاِللْ ِبِتِفع ــالَ   ِفع ــا فَع ِبم هــد مــلَ فَاح فَع                                              

.  
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 فِعل ل واملَفعباب املَ

ــالَ  ــد جِع ــسياٍر، وقَ ــٍل كَت ــِثِري ِفع  تكْ
 قَــد يــرى بــدالَ ا أَيــضٍلوِمــن تفَاعــ

ــثُالَ   ِرِف الْمــاع ــا فَ وما الَ لُزِنيغتــس م 
 ــاب ن ــد ــا قَ مهنــةٌ ع ــاحتِمالَ وِفعلَ                         فَ

     ِلفَعـلَ ِفـي   وقَـد يجـاُء ِبتفْعـالٍ   -١٤٦
ــا-١٤٧ ــةً  م الَغبــى م ــي ِفعيلَ          ِللثُّالَِث
١٤٨-ِبالْفُعــوا و ــد جعلُ ــلَّ قَ ــِة افْعلَ      لِّيلَ
               ِفعـاالً أَو مفَاعلَـةً   ِلفَاعـلَ اجعـلْ  -١٤٩
                                  مــا عينــه اعتلَّــِت اِإلفْعــالُ ِمنــه واِالســِتفْعالُ ِبالتــا وتعــِويض ِبهــا حــصالَ-١٥٠

ــ. تــر ــا م ِبه ــِذيِبن ــن الَّ ــالَ ةٌ ِم  عِم
ــِذكِْر ــالَ  ِب ــن عقَ و ِلمــد بٍة تــد                          واِح

.

 تلْحـق ِبغيِرِهمـا   ِمن الْمزاِل، وِإنْ-١٥١
١٥٢-ــه الَِزمــِذي ت ــصدِر الَّ ةُ الْمــر مو                

.

 فصل يف اسم املصدر

١٥٣-ماةُس م ـ ب ناه    مـا زيـد ت مب بـ د       ِهِئ
١٥٤-لَأو ما خالِفحروِف  منت ِلعب نـ ي هت 
  قـسه وال    وامليمـي  عـالم ومنه األَ -١٥٥
ـ  ناهب ملَ من فعل اجعلْ  -١٥٦ ومـن  الَ الفَع  
١٥٧-ذي القَ  حلَّم ِرص   منه كما   جا ذو املد  
 هاِتعلى بفـتح الفـا وضـم       فَ وجاَء-١٥٨
 ومنكـسراً  مـضموماً  لع بالفُوجاَء-١٥٩
ــِل-١٦٠ ــِلوبالفَِعي ــى والفَع ــاِزت م أت                  ن

.  

ــيم ــِتملْ بِكم ــا اإلش ــا عراكه ــ م  الِق
 ي بــه بــدال ومــا أعِطــداًص وقَــلفظــاً

ــت ــِق ــنواهس ِس ـ قْ ن ولك ــه قُـ  الِبلُ
ــزاِنِو ــ  يفلَ أفع ــه فَالفاِش ــي ل الع 
حـلَّ م  ـ   قـد  ذي املـد ذا املقـصور نالز 

ــا فَ ــوج ــوالع ــ فاِئيلَكْش ِب ــا ش  الِكه
ــر ــا و دجم  ــا أو ــن الت ــين م  الِص

اعن ان ـ ثَالوعيد ى والعـونُ ن ـ  قـد و الص                    
. 

                    ِمن ِذي الثَّالَثَِة  الَ يفِْعـلْ  لَـه ائْـِت ِبمفْعـٍل ِلمـصدٍر او مـا ِفيـِه قَـد عِمـالَ                        -١٦١
١٦٢-عم ــذَاك ــلُّكَ ِإذَا الْ تــا و ــانَ واوا الٍَم مطْلَقً ــا كَ ــسرففَ ــاكَ ــصالَ  مطْلَقً ح                                         

.   ـلَّ الَمتا اعوِ    م قِصـد علًى فَـارـوالَكَم                   
.

ــاًء اذَا-١٦٣ ــواِو فَ ــونُ الْ ــؤثِّر كَ الَ يو                     
.١٦٤-حافْت هنيِر ذَا عِفي غَي       ذَِلـك ـنـذَّ الَّـِذي عشو اكْـِسر اهِسـوا وردصـ  م تالَِزاع                             
.
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                         نةُ الْـــبخالَمذَمـــةٌ منـــسِك مـــِض
.

ـ  مظِْل-١٦٥ ـ    مةٌ مطْلَ محم ـعمجالْم ةٌعد                 
ــةٌمِز-١٦٦. ــِض لَّ م قــر ــلَّمفْ ــسكَبدةٌ وِم م رــش حم ــ ن ــزالَمِح ن ــن لُّ م                                                 
.متِجــالَعو ِمــنو ــعض ــلٌ ِمــنفْعــةٌ مب 

ــاهموِق هجــلُّ ذَا و ــةٌ كُ ــالَ ع ــد حِم  قَ
ــسِجٍد مكْ مــالَ و ــوى اِإلِب ــأٍْو ح ــٍر م  ِب

                            وِصـالَ اظْـنن منِبـتٍ   وِمن رزا واعـِرفِ 
. 

ــ-١٦٧ ــم مهلَ ومعِج ــاٍء ثُ ِبتو ــةٌز            كَ
 لٍَةاحِسب وضرٍب وزنُ مفْع معها ِمِن-١٦٨
  والْكَسر أَفْـِرد لَمرِفـٍق ومعـِصيةٍ      -١٦٩
               ِفر وعذٍْر واحـِم مفِْعلَـةٍ  واغْ ِمن ايِو-١٧٠

ـ   اشرق مع اغْربِبمفِْعِل-١٧١ . اج عجر قُطَناسفِْعلَـةِ  وم ثُـم رز رـالَ    اقْـدِبخ قَنـراشو                           

ــ. ــذَا ِلمهلُ ــِذالَ كَ ب ــد ــثُ قَ  ٍك التثِْلي
ـ  حرِف ـ        تالٍل اع الِك يـضاهي مـا بـه ش 

 الِبها قُـــ وضـــمٍةلَـــبزم حتوفَـــ
ـ ت نضفَــم داًر ــ ومـا ينضقَــم ــكَ دالم 

ــالَ   رأٍْي ــِذي نِق ــد الَّ عالَ تو ــف                توقَّ
ــالَ    ــلٌ جِع ــلٌ ومفِْع فْعــا م ِلم ــه ِمن 

ــوم خدعــ م جــأٌز ــأْ م ــوى ومع اله ج 
 ه املــصباح قــد نقَــالا كلُّــوذ مضميــ
 

  ر وِمـن أَرٍب وثَلِّـثَ اربعهـا       واقِْب-١٧٢
  الـوادي كـذلك مـع   يِةِنحم ونونُ-١٧٣
ـ  م تثليثَ-١٧٤ ِسيـ  ٍةر ص حح وم رعـةٍ ز  
١٧٥-ــأْوم ــ مكلُ ــ وممركْ عــانٌو        وبت
 وكَالصِحيِح الَِّذي الْيا عينـه وعلَـى      -١٧٦
١٧٧-ِر ِذيووِل غَيفْعِم مـغْ  كَاسالثَّالَثَِة ص        
١٧٨-بـالفَ ذَّوش حت ـ م ـ م سانا ومصبناح  
ـ ها قَ يف كلّ -١٧٩ ي   ها إال األخـريـ  فَ س   ملَ

. 
 فصل 

  اِئــدالزٍة وعبــســكَِمثْــِل متِزالَ اخ 
ــي ــنهم ِف ع ــت ــتِمالَا قــدذَ وأَفْعلَ اح  

                             ا جــاَء ِمنــه نــاِدر قُــِبالَ   وربمــ
.

 مفْعلَـةٌ  ِمِن اسِم ما كَثُر اسم اَألرضِ     -١٨٠
١٨١-فِْعلَـةٌ    ِمنمـاٍة وفْعِزيـِد كَمِذي الْم 
١٨٢-       ِنـعتمـِع مضذَا الْو ِمن الثُّالَِثي رغَي         

.
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ــِه ــد ِللَّ مالْحــو ــ  ِإذْ مكَم ــه تمالَا ر 
 الرسـالَ  علَى الرسـوِل الْكَـِرِمي الْخـاِتمِ   

مــاه ــالَ ِإي ــاِت ت مكْرــِبيِل الْم ــي س  ِف
 ترا جِمــيالً علَــى الــزالَِّت مــشتِمالَِســ

ــِشرا  بتســاًم ــالَ   الَآمن ــرا وِج  باِس
ـ  الـد حى بـدر الر بطْيدي قُِس  الثَجى املَ

ــفيمــا ان تدــب ــه أن ي ــالاخلَ حِلصت ل  ل
ــِةرب ـ  الربيئـ ــري مــ                              الكَت يل ال غـ

. 

 فصل

 الثُّالَِثـي ِمـالَ      ِمنـا ِبـِه عم ـمـِغ اسص 
 المــ مــن أســبابه حِلعــمــا علــى الِفِل

ــا ي ــحنملـ ــهونـ ــ ِمـ  الذُر ٍهن تاِفـ
ــصلٌ   نم نهــد مــواآلتو ــالَ ِم خن ن 

ــنــأْ ِبمبعي لَــمو ركَــس ــذَالَ ِفــيِهنع                       

      كَِمفْعــٍل وكَِمفْعــاٍل وِمفْعلَــةٍ  -١٨٣
  علــةًفْ وصــاغوا منــه معــاِلوكالِف-١٨٤
ــاِل-١٨٥ ــٍدوبالفُع ــ بتجري ــا أت       وا وبت
  شذَّ الْمـدق ومـسعطٌ ومكْحلَـةٌ      -١٨٦
١٨٧-ون نمـالً ومى ع    لَـه ـازج ِبِهـن                   

 وقَد وفَيت ِبما قَـد رمـت منتِهيـا        -١٨٨
ــصالَةُ-١٨٩ ــم ال ــا ثُ هقَاِرني ِليمــس تو     
١٩٠-      ـنماِم وِب الِْكـرحالصو رآِلِه الْغو 
   رحمِتـهِ  وأَسـأَلُ اَهللا ِمـن أَثْـوابِ   -١٩١
   ييسر ِلـي سـعيا أَكُـونُ ِبـهِ     وأَنْ-١٩٢
ـ فَتفيه اقْ -١٩٣ أبـا األنـوارِ    ي ـ  ت س يناد   
١٩٤-ــين أب ــي ِمتوإن ــغ منــالً رأى خ       ل
١٩٥-إذا تـــقَّينهج ــن ــىا وإنَّبـ                        علـ

. 
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