
 رجوع إىل القائمة 

 1 

 
 أبنية الصرف

 أتليف: 
 املرجع الديين األعلى 

 
 
 
 

 الطبعة األوىل 
 مطبعة النعمان النجف األشرف

 م  1956هـ /  1376
 
 

 الطبعة الثانية
 م2000هـ 1421

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر
 شوران  6080بريوت ـ لبنان ص.ب: 

 com.mojtaba@shiacenteralالربيد اإللكرتوين:  
 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
mailto:almojtaba@shiacenter


 رجوع إىل القائمة 

 2 

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 احلمد هلل رب العاملني 

 الرمحن الرحيم
 مالك يوم الدين

 إايك نعبد وإايك نستعني
 اهدان الصراط املستقيم

 صراط الذين أنعمت عليهم 
 غري املغضوب عليهم وال الضالني
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 كلمة الناشر 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

من العلووم اااصواب لللغواب العربيوابمب ورطوا يللو  عليول علوم التصوري مب وعور     علم الصرف:
 من قبل اللغويني ويف الكتب املختصاب أبنل: علم ملعرفاب الصور املختلفاب اليت تتخذها الكلماب..

أو هووو العلووم املخووتي للتغيووري الووذي يتاوواوة صوويغاب الكلموواب العربيوواب وبايتهووامب   هووار مووا يف 
 و زايدةمب أو حذ مب أو صحابمب أو إعالةمب أو إبداةمب أو غري ذلك..حروفها من أصالابمب أ

فهووو علووم واشوو  يعوومل تيوو  ةلموواب اللغوواب العربيووابمب واللغوواب العربيوواب هوو  موون أوشوو  لغوواب 
 العاملمب وذلك يعود إىل اختال  احلرةاب واالشتقاقاب وا عراب وما أشبل.

اذةمب ورونقووا  خاصووا   مب وهويوواب زياهووا عوون غريهووا موون وهووذا التاووول والعووموة يعليهووا تاليوواب أخووً
 لغاب األرض أت ..

فماووذ أا انللوو  املسوولموا موون شووبل ابايوورة العربيوواب ومحلوووا معهووم رشووالاب الاووور وإشووعاعاب 
العلووم ونفحوواب ا إوواا إىل تيوو  بقووال العووامل.. أخووذب اللغوواب العربيوواب تتسوو  وتاتعوور بووني الاووا  

 أةثر فأةثر.
يو مب والقور ا الكورر ورال الاوا  يودخلوا يف ديون هللا فاملسلموا محلوا رشالاب ا شوالم احلا

 أفواجا  من ةل امللل والاحلمب ومن خمتل  القومياب واألشكاة واأللواا.. 
 فكاا االحتياج إىل علماء اللغاب العربياب صرفها وحنو:ها بياا.

وموووون ذلوووووك فوووواا علمووووواء أعووووالممب ومراجووووو  ةووووورام ةووووانوا وال زالووووووا يهتموووووا  وووووامب يدرشوووووو ا 
امب ويبياوووووا قواعوووودها والثوووووا اللووووالب علووووت دراشووووتها وحف هووووا والتووووألي  والكتابوووواب ويدرشووووو 

 والرتتاب ماها وإليها..
وماهم املرج  الديين األعلوت  يواب هللا الع موت ا موام امود احلسويين العوريازي (حف ول هللا  

 ..(1)حيث ةتب شلسلاب خاصاب للعربياب وعلومها املختلفاب

 
وموون ةتبوول يف هووذا اقوواة: (قواعوود األعووراب  و(املاصووورياب يف الاحووو: والصوور   و(البالغوواب: املعوواالمب البيوواامب البوودي   و(خالصوواب  (1)

و(حاشووياب املغووين  و(موواج العوورحني  و(حاشووياب امللوووة  و(أشووهاد األدب  العووروض  و(تلخوويي املغووين  و(حاشووياب السوويو   
 يف أشعار العرب .
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الاب خمتصورة ةتبهوا للمبتودمني مون اللوالب وهو  خاصواب رشو  »أبنية الصرف«وهذا الكتاب 
بعلووم الصوور مب وتوألووي األبايوواب األشاشووياب اووذا العلووم ابميوول وقوود  ربعووت قبوول أةثوور موون أربعووني 

 شاابمب فرأياا إعادة  بعها تعميما  للفامدة.
 داعني وراجني من هللا العل  القدير التوفي  والسدادمب واحلمد هلل رب العاملني..

 تىب للتحقيق والنشرمؤسسة اجمل 
 شوران  6080بريوت لبنان ص ب  

 
 

 املقدمة
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

احلمووود هلل رب العووواملنيمب وصووولت هللا علوووت امووود و لووول اللووواهرينمب ولعاووواب هللا الداممووواب علوووت 
 أعدامهم أتعني إىل يوم الدين.

 وبعد: فهذا خمتصر يف علم الصر مب مسيااه (األباياب  وهللا املستعاا.
 بالء املقدسةكر 

 حممد بن املهدي احلسيين الشريازي 
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 فصل 
 يف أبنية املصادر

 املصادر القياسية

ل  بفووتي الفوواء وشووكوا العووني مصوودر للفعوول الثالءوو  املتعووديمب شووواء ةوواا »بنــاء«:  (فَوعوو(
 مفتول العني أو مكسورهامبةو (ألرب  و(فهم .

و (فورل مب إال (فَوَعل  بفوتي الفواء والعونيمب مصودر للثالءو  الوال»بناء«:  زم املكسوور العونيمب ةو
 إذا دة علت لوا فلل فعلل للضم ةو(مسر .

ــاء«:  الا  بفتحتووونيمب (وفرعووواة  للضوووممب »بنـ (فعووووة  بضووومتنيمب (وفعووواة  للكسووورمب و(فَوعوووَ
 و(فعيل  للفتيمب و(ف عالاب  للكسرمب مصادر لفعل الثالء  الالزم املفتول.

 ملردمب ةو (قعد قعودا  . فاألول:
 ملا أفاد معىن االمتاالمب ةو (أىب إلء  . والثاين:
 ملا أفاد معىن التقلبمب ةو (جاة جوالان  . والثالث:
 ملا أفاد داء  أو صوات مب ةو (شعل شعاال   و(صرخ صراخا  . والرابع:

 ملا أفاد معىن السري أو الصوبمب ةو (رحل رحيال   و(صهل صهيال  . واخلامس:

 واليابمب ةو (خاط خيا اب  و(شفر شفارة .ملا أفاد معىن احلرفاب وال والسادس:
ووو »بنـــاء«:  (فعولووواب  بضوومتنيمب (وفعالووواب  بفوووتي الفووواءمب مصووودراا للثالءووو  املضوووموم العووونيمب ةو

 (شهل شهولاب  و(جاة جاالاب .
و »بناء«:  (التفعيل  و(التفعلاب  مصدراا لو (فع ل مب األوة لصحيي الالممب والثاال ملعتلهامب ةو

 (شل م تسليما  مب و(زة ت تاةياب .
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و (أةورم مب وإذا ةواا معتول العوني نقلوت »بناء«:  و (إةورام  لو و (أفعول مب ةو (ا فعاة  مصودر لو
حرةتهووووا إىل الفوووواء فتاقلووووب العووووني ألفووووا  ووووووذ  اللتقوووواء السوووواةانيمب ويف الغالووووب يعوووووض عوووون 

 .(2)وإقام الصالةاحملذو  بتاء يف  خر الكلماب تقوة: (أقام إقاماب مب قاة تعاىل: 
 مصدر لو (تفع ل مب حنو: (تصر  تصرفا  .(التفع ل  »بناء«: 
و (اشوتخراج  مصودر (اشوتخرج مب وإذا ةواا »بنــاء«:  و (اشوتفعل مب ةو (االشوتفعاة  مصودر لو

 معتل العني ةاا مثل لب ا فعاةمب ةو(اشتقاماب .
ما ابتدأ من األفعاة  ماة الوصل فمصدره مثل فعللمب غوري أا احلور  الوذي قبول »بناء«: 

و (اةتسوب اةتسوال  مب و(انصور  انصورافا  مب  خور الفعول يفوتي وإود   مب ويكسور احلور  الثالوثمب ةو
 و(امحر امحرارا  مب و(امحار امحريارا  مب و(احرجنم احرجناما  مب و(اقععر اقععرارا  .

 ما ةاا علت وزا (تفعلل  يضم الراب  مال يف املصدرمب حنو: (تدحرج تدحرجا  .»بناء«: 
و (دحورج دحراجوا   (فعوالة  بكسور األوةمب و(فعللواب »بناء«:  و(فعلل مب ةو بفتحول مصودراا لو
 ودحرجاب .

(الفعاة  بكسر الفاءمب و(املفاعلاب  بفتي العنيمب مصدراا لو (فاعل مب حنوو: (قاتول »بناء«: 
 قتاال  ومقاتلاب .

 املصادر السماعية

وو »بنــاء«:  مووا خووال  يف لث الثالءوو  والرلعوو  مووا ذةوورانهمب فهووو مقصووور علووت السوومالمب ةو
 و(ةذب ةذال  .(شخط شخلا  مب 

 

 املرة

 
 .73شورة األنبياء:  (2)
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و (جلسواب مب إال إذا ةواا »بناء«:  املورة مون الثالءو  علوت وزا (فعلواب  للفوتي و السوكوامب ةو
 املصدر علت هذا الوزامب فيدة علت املرة للوص مب حنو: (رحم رمحاب واحدة .

وو  وو (انلالقوواب مب وللوصوو  ةووذلكمب ةو وأمووا املوورة موون غووري الثالءوو  فب حلووار التوواء لملصوودرمب ةو
 اماب واحدة .(اشتق

 اهليئة 

اايئاب وه  احلالاب اليت تكوا الفاعل عليها عاد مباشرتل للفعلمب من الثالءو  علوت »بناء«: 
وزا (فعلاب  للكسر و السكوامب ةو (جلساب مب إال إذا ةاا املصدر علت هذا الوزامب فيدة علت 

 اايئاب للوص مب ةو (نعدب الضالاب نعدة ع يماب .
 ثالء مب ةو (اامرة  لاول من لبس اامار.شذ اايئاب من غري ال»بناء«: 

 
 فصل

 يف بناء اسم الفاعل  
 واملفعول والصفة املشبهة

 اسم الفاعل 

اشم الفاعل من الثالء  اقرد املفتول العني مللقا مب واملكسور العوني متعوداي مب    »بناء«: 
 علت وزا (فاعل  بكسر العنيمب حنو: (ذاهب  و(راةب  و(ألارب .

ووووو و   أيضووووا  ع لووووت وزا (فاعووووول  موووون مضوووووموم العووووني ومكسوووووور العووووني الوووووالزم مساعووووا مب ةو
 (حامض  و( من .

 الصفة املشبهة

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 8 

 اشم الفاعل الذي ليس علت وزا (فاعل  يسمت: صفاب معبهاب.»بناء«: 
 الصفاب املعبهاب من الثالء  اقرد املكسور العني الالزممب    علت أوزاا:»بناء«: 
ل  للفووووتي و األول:  الكسوووورمب وذلووووك فيمووووا دة علووووت األعووووراضمب حنووووو: (أشوووور  وزا (َفعوووو 

 و(فرل .
وزا (فعوووووالا  للفوووووتيمب وذلوووووك فيموووووا دة علوووووت االموووووتالء وحووووورارة البوووووا نمب حنوووووو:  الثـــــاين:

 (شبعاا  و(علعاا .
وزا (أفعووول  بفوووتي اامووواة والعووونيمب وذلوووك فيموووا دة علوووت االقووواب واأللوووواامب حنوووو:  الثالـــث:

 (أعور  و(أخضر .
ــاء«:  ل  بسوووكوا العوووني بعووود  أت  الصوووفاب»بنـ ل  بضوووم العوووني علوووت (فَوعووو( املعوووبهاب مووون (فَوعووور

 الفتيمب وعلت (فعيل  قياشا مب حنو: (الضخم  و(ابميل .
وأت  علت غريمها مساعا مب ةو (اخضوب  بفوتي اامواة والعونيمب (وبلول  بفتحتونيمب و(جبواا  

 للفتيمب و(شجال  للضممب و(جاب  بضمتنيمب و(عفر  للكسر فالسكوا.

ووو(شي   للفوووتيمب و(أشووويب   »بنـــاء«: ل  مفتوووول العووونيمب ةو ووو (فَوعوووَ قووود    الصوووفاب املعوووبهاب لو
 بفتي ااماة والعنيمب و(عفي  .

اشم الفاعل من غري الثالء  اقردمب    علت وزا املضوارل ويكسور موا قبول  خوره »بناء«: 
مووتعلم  إذا ةوواا مفتوحووا مب ويووااد يف أولوول موويم مضوومومابمب ةووو (موودحرج مب و(مكوورم مب و(مفوورل مب و(

و(متباعوووووووووود مب و(مات وووووووووور مب و(متموووووووووو  مب و(مسووووووووووتخرج مب و(مقعاسووووووووووس مب و(مععوشووووووووووب مب 
 و(ومتدحرج مب و(ارجنم .

 اسم املفعول

اشووم املفعوووة موون الثالءوو     علووت وزا مفعوووةمب حنووو: (ماصووور مب وياوووب علووت »بنــاء«: 
امب وزا مفعوووة (فعيوول مب حنووو: (ةحيوول مب وةووذا ياوووب عاوول (فعوول  للفووتي أو الكسوور و السووكو 

 حنو: (قبض  و(ذبي مب طعىن (مكحوة  و(مقبوض  و(مذبول .
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اشوم املفعووة مون غوري الثالءو  اقورد    علوت وزا اشوم الفاعول ماولمب لكون يفووتي »بنــاء«: 
 ما قبل  خرهمب ةو (مدحرج مب و(مكرم  ... اخل.

 
 فصل 
 يف التأنيث 

 التأنيث وعالئمه

 عالماب التأنيث أمراا: »بناء«: 
 التاء. :1
 ل .األ :2

 واملؤنث قد تكوا حقيقيا مب ةو (فا ماب  و(حبلت مب وقد تكوا لف يا مب ةو (زرة  و(محراء .
 قد يقدر التاءمب ويعر  التأنيث حيائذ أبمور:»بناء«: 
 إعادة ألمري املؤنث عليهامب حنو: (الكت   عتها .األول: 
 .(3)هذه جهنما شارةمب حنو: الثاين: 
 و: (ةتيفاب .ءبوهتا يف التصغريمب حن والثالث:

 الاعت وااربمب حنو: (الكت  املعوياب لذيذة .الرابع واخلامس: 
 احلاةمب حنو: (هذه الكت  معوياب  .السادس: 

 شقوط التاء يف عددهمب حنو: (اشرتيت ءالث أزود . السابع:
ال تلو  اتء الفارقواب (فعووال   طعوىن فاعولمب وال (م فعواال  وال (مفعويال   وال(مفعوال  مب »بناء«: 

 (امرأة صبور  و(مهذار  و(معلري  و(مغعم . حنو:

 
 .  63شورة يس:  (3)
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 وةذا ال تل  التاء (فعيال   طعىن مفعوة إذا تب  موصوفلمب حنو: (امرأة قتيل .
 وقد تل  املذةوراب اتء الفرر وذلك شاذ.

 أل  التأنيث قسماا: »بناء«: 
 مقصورة. :1
 ممدودة. :2

 ولكل ماهما مباال معهورة قياشياب ومباال ليس ةذلك.
 

 فصل
 يف تثنية املقصور واملمدود 

 ومجعهما
 

 تثنية املقصور واملمدود 

تاقلووب ألوو  املقصووور يف التثايوواب ايء مب إذا ةوواا فووور ءالءوواب أحوور مب حنووو: (حبلووت  »بنــاء«: 
و(حبلياا مب أو ةواا ءالءيوا  واليواء أصول ألفولمب حنوو: (فوي  و(فتيواا مب أو ةواا جامودا  ال يعور  

 .أصللمب حنو: (مي  علما مب و(متياا 
 وم  فقد العروط تاقلب واوا مب حنو: (عصواا .

تاقلووب ااموواة املموودودة يف التثايوواب واوا مب إذا ةانووت ااموواة بوودال  موون ألوو  التأنيووث »بنــاء«: 
 حنو: (صحراء  و(صحراواا .

تاقلب ااماة يف تثاياب املمودودة واوا مب أو تبقوت هلااوا فيموا ةانوت اامواة لالحلوارمب »بناء«: 
بووووواواا وعلبووووواءاا . أو ةانوووووت بووووودال  عووووون أصووووولمب حنوووووو: (ةسووووواء وةسووووواءاا حنوووووو: (علبووووواء وعل 

 وةساواا مب وأما الذي مهاتل أصليابمب فتبقت هلااامب حنو: (قراء وقراءاا .
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 مجع املقصور واملمدود

الووووذ   خوووور املقصوووووور واملاقووووول يف ابموووو  للوووووواو والاوووووامب ويبقووووت الفوووووتي يف »بنـــــاء«: 
و: (موشووت وموشوووا وموشووني مب و(قاألوو  وقاألوووا املقصووورمب والضووم والكسوور يف املاقووولمب حنوو 

 وقاألني .
 اجعل املمدود يف ابم  مثل ما جعلتل يف التثاياب من القلب وا بقاء.»بناء«: 
إذا تعوت املقصوور أو املمودود لأللو  والتواءمب ةواا حكوم ألفهموا ومهواة املمودود »بناء«: 

 حكم األل  وااماة يف التثاياب.
اب اتءمب حووذفتمب حنووو: (قاوواة وقاووواب مب ةمووا وووذ  يف حنووو: إذا ةانووت يف الكلموو »بنــاء«: 

 (مسلماب ومسلماب .
من خصوصياب ابم  لألل  والتواءمب أنول إا ةواا مفورده امسوا  مؤنثوا  ءالءيوا  شوامل »بناء«: 

العووني موون التضووعي  وا عووالة شوواةاا مب تبوو  عياوول فوواءه يف احلرةووابمب موون غووري فوورر بووني أا يكوووا 
فقوووول يف (جفاوووواب  و(دعوووود  و(شوووودرة  و(هاوووود  و(غرفوووواب  و(توووول : املفوووورد موووو  التوووواء وبدونوووولمب 

 (جفااب  و(دعداب  و(شدراب  (وهاداب  و(غرفاب  و(تالب .
 وإذا فقد شرط من العروط مل تتب .

فيموا إذا ةانووت العوني مون املووذةوراب عقيوب الضوم أو الكسوور جواز إبقا هوا علووت »بنــاء«: 
 السكوامب وجاز فتحهامب فف  العني ءالءاب أوجل.

يستثىن مما ذةور موا إذا ةانوت الفواء مضوموماب والوالم ايءمب حنوو: (زبيواب مب أو ةانوت »بناء«: 
الفوووواء مكسووووورة والووووالم واوا مب حنووووو: (ذروة مب فووووال نوووووز يف تعهمووووا االتبووووالمب نعووووم نوووووز الفووووتي 

 والسكوا.
 واعلم أا ما خال  ما ذةر فهو شاذ يقتصر فيل علت السمال.

 
 فصل 
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 يف مجع التكسري 
 

 أهل األدب باا هم علت أا ت  التكسري علت قسمني:  »بناء«:
 ت  القلابمب وهو ما يلل  علت ءالءاب فما فوقها إىل الععرة. األول:
 ت  الكثرةمب وهو ما يدة علت ععرة فما فوقها. والثاين:

 وقد ياوب ت  القلاب عن الكثرة وللعكس.
 وأما ابم  الصحيي فهو معرتك بياهما.

ل  بفووتي و (أفعوول  بضووم »بنــاء«:  العووني توو  لكوول اشووم ءالءوو  صووي عياوول علووت وزا (فَوعوو(
 شكوامب حنو: (فلس وأفلس .

ووو (عاوووار  وهوووو تووو  أيضوووا  لالشوووم الرلعووو  املمووودود ًلثووول إذا ةووواا مؤنثوووا  بووودوا عالموووابمب ةو
 وأعا  .

وأموووا الثالءووو  املعتووول العوووني إا مل يكووون علوووت الووووزا فيجمووو  علوووت (أفعووواة  للفوووتيمب حنوووو: 
 و(عضد وأعضاد .(شي  وأشيا   

 (فعالا  للكسرمب ت  لو (فورَعل  بضماب ففتحابمب حنو: (صرد وصرداا .»بناء«: 
و (ف عواة  بكسور الفواء وفتحهوا إذا ةواان مو  تضوعي  »بناء«:  (أفع لاب  بكسر العنيمب تو  لو

أو إعووووالةمب وةووووذلك توووو  لالشووووم املووووذةر الرلعوووو  املموووودود ًلثوووولمب تقوووووة يف (تبوووواب  و(إمووووام  
ء  و(قوووذاة  و(عموووود  و(رغيوو  : (أتبووواب  و(أممووواب  و(أقبيوواب  و( نيووواب  و(أقذلووواب  و(قبوواء  و(إان

 و(أعمدة  و(أرغفاب .
ل  و(فعووووالء مب تقوووووة: (أمحوووور ومحووووراء مب »بنــــاء«:  وووو (أفعوووور ل  بضووووماب فسووووكوامب توووو  لو (فورعوووو(

 وابم : (محر وأمحر ومحر مب و(رتقاء ورت  .
م املمودود ًلثولمب بعورط أا ال (فورعرل  بضمتني تو  لالشوم الرلعو  الصوحيي الوال»بناء«: 

يكووووا موووا موووده األلووو  مضووواعفا مب حنوووو: (ةتوووب  و(شووورر  و(عمووود  تووو : (ةتووواب  و(شووورير  
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 و(عمود .
ووو (فعلووواب  »بنـــاء«:  ووو(فعلت  للضوووممب ولو ووو (فرعلووواب  للضوووممب ولو ل  بضوووماب ففتحوووابمب تووو  لو (فورعوووَ

  .للكسر اندرا مب حنو: (غرفاب  و(ةربى  و(حلياب  وابم : (غر   و(ةرب  و(حلت
 (فع ل  بكسرة ففتحاب ت  لو (فعلاب  للكسر فالسكوامب حنو: (شدرة وشدر .»بناء«: 
(فورَعلاب  للضم فالفتيمب ت  لكول وصو  ملوذةر عاقول علوت (فاعول  معتول الوالممب »بناء«: 

 حنو: (رام ورماة مب و(قاض وقضاة .
ــاء«:  ممب (فَوَعلوواب  بفتحتوونيمب توو  لكوول وصوو  ملووذةر عاقوول علووت (فاعوول  صووحيي الووال»بن

 حنو: (ةامل وةملاب مب و(عامل وعملاب .
ــاء«:  ووو (قتيووول »بنـ (َفعلوووت  بفتحووواب فسوووكوامب تووو  لوصووو  علوووت (فعيووول  طعوووىن املفعووووة ةو

و (فعيول   وقتلت مب ولو (فعل  للفتي والكسر ةو(زمن وزمين مب ولو (فاعل  ةو (هالك وهلك  مب ولو
ووو(ف ووو (أمحووو  ومحقوووت مب ولو ووو (أفعووول  ةو ووو (ميوووت ومووووتت مب ولو عالا  للفوووتي حنوووو: بفتحووواب فسوووكوا ةو

 (شكراا وشكرى .
(ف َعلوواب  بكسوورة ففتحوواب توو  الشووم صووي الموول علووت وزا (فعوول  بضووماب فسووكوامب »بنــاء«: 

 حنو: (ةوز وةوزة مب ولو (فعل  للكسر أو الفتي فالسكوا قليال مب ةو (قردة  و(غردة .
و (فورَعل  بضماب ففتحاب وتعديد العنيمب و(فعواة  بضوبلل مو  زايدة ألو مب تعو »بناء«:  اا لو

 (فاعل  و(فاعلاب  حاة ةو ما وصفني صحيح  الالممب ةو (عاذة وعاذلاب  و(عذة وعذاة .
و (فعول  و(فعلواب  للفوتي فالسوكوا فيهموامب حنوو: (ةعوب »بناء«:  (فعاة  للكسرمب تو  لو

 وةعاب  و(نعجاب ونعاج .
 ولو (فعل  للضم أو الكسر فالسكوامب حنو: (رمي ورمال  و(ذمب وذائب .

ووو (فعووول   ووو ولو و(فعلووواب  بفتحتوووني فيهموووامب بعووورط أا ال يكووووا المهموووا معوووتال  أو مضوووعفامب ةو
 (تل وتاة  و(رقباب ورقاب .

 ولو (فعيل  و(فعيلاب  طعىن الفاعلمب ةو ( را   ت  ( ري  و ريفاب .
ووو(غضاب  و(نووودام مب تووو :  ووو (فعوووالا  و(فعالنووواب  و(فعلوووت  للفوووتي فالسوووكوا فيهوووامب ةو ولو
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 و(ندماناب .(غضباا  و(غضىب  (وندماا  
 ولو (فعالا  و(فعالناب  بضماب فسكوا فيهمامب حنو: (مخصاا ومخصاناب  وابم  (مخال .

 (فعوة  بضمتنيمب ت  لو (فعل  بفتحاب فكسرةمب حنو: (ةبد وةبود .»بناء«: 
وووو (فعوووول  مثلووووث الفوووواء مسووووكن العوووونيمب حنووووو: (ةعووووب وةعوووووب مب و(ألوووور  وألوووورو  مب  ولو

 و(جاد وجاود .
 مب حنو: (أشد وأشود .ولو (فعل  بفتحتني مساعا  

 (فعالا  بكسرة فسكوامب ت  لو (فعاة  للضممب حنو: (غراب وغرلا .»بناء«: 
ووو(حوب وحيتووواا  و(قوووال  ووو (فعووول  للضوووم أو الفوووتي فالسوووكوا بعووورط اعوووتالة العووونيمب ةو ولو

 وقيعاا .
 (فعالا  بضماب فسكوامب ت  لو (فعل  بفتحاب فسكوا امسا .»بناء«: 

 عتل العني.ولو (فعل  بفتحتني غري م
 ولو (فعيل .

 ةو ( هر و هراا  و(جذل وجذعاا  و(رغي  ورغفاا .
(فورَعال  بضماب ففتحابمب ت  لكل صفاب ملذةر عاقل علت (فعيل  طعوىن فاعول غوري »بناء«: 

مضوووع  وال معتووول الوووالممب وملوووا شوووا ل يف الداللووواب علوووت معوووىن ةوووالغرياةمب حنوووو: (ةووورر وةرموووا مب 
 و(عاقل وعقال .

وو (و  وأوليوواء  أمووا (الفعيوول   املضووع  أو املعتوول المووا مب فجمعوول (أفعووالء  بكسوور العوونيمب ةو
 و(شديد وأشداء .

 (فواعل  بكسر العنيمب ت  لو (فوعل  بفتي الفاء والعني.»بناء«: 
 ولو (فاعل  بفتي العني وةسرها.

 ولو (فاعالء  ولو (فاعلاب  بكسر عياهما.
مب و(قاصوووووعاء  و(فا مووووواب مب حنوووووو: (جووووووهر  و( ووووواب   و(ةاهووووول  و(حوووووامض  و(صووووواهل 
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 وابم : (جواهر  و( واب   و(ةواهل  و(حوامض  و(صواهل  و(قواص   و(فوا م .
(فعالل  بفوتي الفواء وةسور الوالممب تو  (فعواة  مؤنثوا  و(فعالواب  مثلوث الفواءمب واوا   »بناء«: 

 ةاا ًلثل أو ايء أو ألفا مب ةو (مشاة ومشامل  و(عجوز وعجاما  و(صحيفاب وصحام  .
(فعوواىل  بكسوور الووالم و(فعوواىل  بفتحهووامب والفوواء مفتوحوواب فيهمووامب توو  لووو (فعووالء  اء«: »بنــ 

 للفتي فالسكوامب امسا  ةاا أو صفابمب حنو: (صحراء وصحارى  و(عذار وعذارى .
(فعووواىل  بفوووتي الفووواء وةسووور الوووالم وتعوووديد اليووواءمب تووو  لكووول ءالءووو   خوووره ايء »بنـــاء«: 

 ش  .معددة لغري الاسبابمب حنو: (ةرش  وةرا
(فعالول  بفوتي الفواء وةسور الوالممب تو  ملوا زاد علوت ءالءواب أحور  مموا مل يتقودم لول »بناء«: 

 ت .
و إذا ةاا االشم مخاشيا  حذ   خرهمب وإذا ةاا رابعل شبيها  أبحور  الواايدة جواز حذفول 
عوض حوذ  اخخورمب فقول يف (أفضول: أفاألول  ويف (جعفور: جعوافر  ويف (خودرن : خودارر 

 (شفرجل: شفارج .وخدارا  ويف 
إذا ةاا ااماش  مايدا  فيل حر مب حذ  ذلك احلر  إا مل يكن الاامود حور  »بناء«: 

موووود قبوووول اخخوووورمب فوووواا ةوووواا ةووووذلك توووو  االشووووم علووووت (فعاليوووول مب فقوووول يف توووو  (شووووبلرى  
 و(فدوةس : (شبا ر  و(فداةس .

 .أما ت  (عصفور  و(قاديل  و(قر ا  مب فو: (عصافري  و(قااديل  و(قرا يس 
 الذ  ةل ما خيل بصيغاب ابم  الاهام  وه  (فعالل  و(فعاليل .»بناء«: 

و إذا ةوواا ألحوود الوواايدتني مايوواب بقيووت وحووذفت األخوورىمب وإال ةاووت لايووار يف احلووذ مب 
فقووووول يف توووووو  (مسوووووتدل  و(الاوووووودد  و(حيابووووووا  و(شوووووورندي : (مووووودال  و(االد  و(خوووووورابني  

 و(شراند  أو (شراد .
 

 فصل 
 يف التصغري 
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 صيغ التصغري ءالءاب: بناء«: »
 (فعيل  بضماب ففتحابمب للثالء .: 1
 (فعيعل  باايدة عني. :2
 (فعيعيل  باايدة ايءمب وهذاا ملا فار الثالء . :3

 فقل يف (فلس  و(درهم  و(عصفور : (فليس  و(دريهم  (وعصيفري .
ا موووا ةووواا الوووذ  مووون االشوووم وحوووني تعووول علوووت (فعالووول  و(فعاليووول  فاحذفووول إذ»بنـــاء«: 

 أردب تصغريهمب فقل يف تصغري (شفرجل: شفريج مب ويف تصغري (مستدل: مسدي  .
ونووووز زايدة ايء قبووول حووور  اخخووور إذا حوووذفت بعوووض االشوووم يف البوووابني فقووول: (شوووفاري  

 وشفريي  .
نب فتي ما و  ايء التصغري إذا ةاا عقبول اتء التأنيوث أو ألفول أو ألو  إفعواةمب »بناء«: 

ثوووول فعلووووتمب أو مووووا بوووول التحوووو مب فقوووول يف (زوووورة  و(حبلووووت  و(محووووراء  أو الوووو  فعووووالا الووووذي مؤن
و(اتوووواة  و(شووووكراا  و(عثموووواا : (زوووورية  (وحبيلووووت  و(محوووورياء  و(اجيموووواة  و(وشووووكرياا  

 و(عثيماا .
وو (دريهووم  بعوورط أا ال يكوووا حوور   و إذا مل يكوون العوورط ةسوور مووا بعوود ايء التصووغريمب ةو

 يت فليسا  .إعرابمب وإال أعربمب حنو: (هذا فليس  و(رأ
ألوو  التأنيووث املموودودةمب وات همب وايء الاسووبمب وعجووا املضووا  واملرةووبمب واأللوو  »بنــاء«: 

والاوووا املايووداتا بعوود أربعوواب أحوور مب وعالموواب التثايوواب وابموو مب تبقووت ةلهووا عاوود التصووغري مفصووولاب 
 عن ايمل هلرفني أصليني.

(زعفووووووراا  فقوووووول يف (قرفصوووووواء  و(شووووووفرجلاب  و(عبقووووووري  و(اموووووورء القوووووويس  و(بعلبووووووك  و
و(مسوولمني  و(مسوولماب : (قريفصووا  و(شووفريجاب  و(عبيقووري  و(أمووريع القوويس  و(زعيفووراا  

 و(مسيلمني  و(مسيلماب .
ألووو  املقصوووورة إذا زاد علوووت أربعووواب حوووذ مب إال إذا شوووبقل مووودةمب فلوووك اايوووار يف »بنـــاء«: 

 حذ  أيهمامب ةو (قريقر  و(حبريي  و(حبري  يف (قرقري  و(حباري .
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ةاا ًال االشم املصغر حر  لني وجب رده إىل أصوللمب ولوو ةواا الثواال ألفوا  إذا  »بناء«: 
 مايدة أو مهولاب قلبت واوا .

 تقوة يف (قيماب  و(موقن  و(ألارب  و(عاج : (قوإاب  و(مييقن  و(ألويرب  و(عوي  .
 وهذا احلكم جار يف ت  املكسر املفتول األوة.

ــاء«:  بعوورط أا اليكوووا علووت ءالءوواب أحوور  يوورد يف التصووغري مووا حووذ  موون الكلمووابمب »بن
لثل غري اتء التأنيثمب فقل يف (عدة: وعيدة مب خبال  (جويل  يف (جاه  فال ترد.  ًو

تصغري الرتخيم عبارة عن تصغري االشم بعود رريوده مون الاوامودمب ويلحقول التواء إا  »بناء«: 
 ةاا مؤنثا مب ةو (علي   و(شويدة  يف (املعل   و(السوداء .

غر املؤنث الثالء  ااا  عون عالمواب التأنيوث حلقتول التواء عاود أمون اللوبسمب إذا ص»بناء«: 
وشوووذ حوووذفهامب حنوووو: (يديووول  يف (يووود مب وشوووذ (قوووويس  يف (قوووو  مب وأموووا إذا خيووو  اللوووبس مل 

 تلحقلمب فقل يف تصغري (شجر: شجري مب إذ لو قلت (شجرية  اللتبس بتصغري (شجرة .
 حنو: (قديدإاب  يف (قدام . و إنل يادر إحلار التاء يف غري الثالء مب

التصغري من خوال االشوم املوتمكنمب وصوغروا شوذوذا  املوصووالب وأمسواء ا شوارة »بناء«: 
 وأفعل التعجبمب حنو: (اللذاي  و(ذاي  و(ما أحيسال .

 
 فصل 
 يف النسب

إذا أريووود نسوووباب شووو ء إىل بلووود أو قبيلووواب أو حنومهوووامب جعووول يف  خوووره ايء معوووددة »بنـــاء«: 
 بلهامب تقوة يف الاسباب إىل (هاشم : (هامش  .مكسورة ما ق
إذا ةاا يف  خور االشوم اتء معوددةمب أو اتء التأنيوثمب أو ألفولمب حوذفتمب فقول يف »بناء«: 

 الاسباب إىل (ةرش   و(فا ماب  و(حبارى : (ةرش   و(فا م   و(حباري .
مب جوواز و إذا ةوواا قبوول اليوواء املعووددة حرفوواامب أو قبوول ألوو  املقصووورة ءالءوواب شوواةن الثوواال
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 احلذ  والقلبمب حنو: (عل  وعلوي  و(حبلت وحبلوي .
إذا ةاا يف  خر االشم أل  ا حلوار أو ألو  أصول  جواز حذفول وقلبولمب فقول يف »بناء«: 

 (أر ت  و(مهلت : (أر    و(أر وي  و(مله   و(ملهوي .
الووووووذ  األلوووووو  إذا وقوووووو  خامسووووووا مب ةمووووووا تقوووووووة يف الاسووووووباب إىل (مصوووووولفت : »بنــــــاء«: 

 (مصلف  .
إذا نسبت إىل ما فيل ايء املاقول فاا ةانت ًلثابمب قلبت واوا  وفتي ما قبلهامب ةو بناء«: »

(فتوي  يف (في مب واا ةانت رابعاب جواز األمراامبحنوو: (قاألو   و(قاألووي  يف (قاألو  مب واا  
 ةانت خامساب وجب حذفهامب ةو (معتدي  يف (معتدي .

وةوذا يفوتي إذا نسوبت إىل موا ةوواا يفوتي موا قبول احلور  املقلووب حيوث قلاوا بولمب »بنــاء«: 
 قبل  خره ةسرة وقبلها حر  واحدمب حنو: (منري  و(دمل   و(إبل  .

إذا ةانووت اليوواء املعووددة يف الكلموواب مسووبوقاب هلوور  واحوود قلووب ًلثوول واوا مب وةووذا »بنــاء«: 
 ًنيل إا ةاا أصلل واوا مب فقل يف (ح   و(   : (حيوي  و( ووي .

ــاء«:  ل عالمووواب التثايووواب أو ابمووو  حوووذفتهمامب فقووول يف الاسوووباب إىل إذا نسوووبت إىل موووا فيووو »بنـ
 (زيداا  و(زيدوا  و(هاداب : (زيدي  و(هادي .

 الذ  ًلث حنو ( يب  يف الاسبابمب فيقاة: ( ييب  للتخفي .»بناء«: 
الاسوووباب إىل (فعيلووواب  للفوووتي و الكسووور إذا ةووواا صوووحيي العوووني غوووري مضووواع : »بنـــاء«: 

 ايفاب  و(حاف  .(فَوَعل   بفتحتنيمب حنو: (ح
الاسووباب إىل (فعيلواب  للضووم فووالفتي: (فعلو   بضووبللمب حنوو: (جهباوواب  و(جهبووين مب »بنــاء«: 

 وحنومها ما ال اتء لل إذا ةاا معتل الالممب حنو: (عدي  و(قص  .
ــاء«:  موووا ةووواا علوووت (فعيلووواب  للفوووتي وهوووو معتووول العوووني أو مضووواع  بقيوووت اي ه عاووود »بنـ

 : ( ويل   و(جليل  .الاسبابمب فقل يف ( ويلاب  و(جليلاب 
حكم مهاة االشم املمدود يف لب الاسباب حكمها يف لب التثايابمب ةما تقدم مون »بناء«: 

 القلب واالبقاءمب فقل (قرام   و(صحراوي  وهكذا.
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ــاء«:  ياسوووب لصووودر ابملووواب ا شوووااديابمب وصووودر املرةوووب ماجوووا مب فقووول يف (أتبوووط شووورا   »بنـ
 و(بعلبك : (أتبل   و(بعل  .

ب إىل املضا  إليلمب فيما ةاا املضوا  أل  أو أموا  أو اباوا مب وةوذا يف ا ألوافاب ياس »بناء«: 
 املعاويابمب فقل: (زيدي  يف (أث زيد  و(أم زيد  و(ابن زيد  و(غالم زيد .

فيما شوى ما تقدم ياسب إىل األوةمب فقول يف (امورع القويس : (امرمو  مب إال إذا »بناء«: 
 أشهل   يف (عبد األشهل .خي  اللبس فياسب إىل التا مب حنو: (

إذا ةواا املاسووب إليول اوذو  الوالممب فو ا ةواا يورد يف تو  التصوحيي أو التثايواب »بناء«: 
رد يف الاسوووووب وجوووووول مب تقووووووة يف (أب  و(أخ : (أبووووووي  و(أخووووووي مب ةموووووا تقووووووة: (أبوووووواا  

 و(أخواا .
 (يد : (يدوي  واا مل يستح  الرد يف ابم  والتثاياب فلك الرد وعدمل يف الاسبابمب تقوة يف

 و(يدي مب ةما تقوة: (يداا .
وو (أخ  و(باووت مب فيقوواة يف الاسووباب: (أخوووي  »بنــاء«:  (أخووت  و(باووت  عاوود بعضووهم ةو

 و(باوي مب وعاد بعضهم نب بقاء التاءمب فيقاة: (أخيت  و(بايت .
إذا نسب إىل ءاام  ًنيل صحييمب جاز تضعيفل وعدملمب فقول يف (ةوم : (ةمو   »بناء«: 
املعتووول يوووااد واومب فقووول: (الوي  و(فيووووي  و(لوووووي مب يف الاسوووباب إىل (ال  و(يف   وةمووو  مب ويف

 و(لو مب وفيما  خره األل  جاز زايدة ااماة بدة الواومب فقل: (الم  .
إذا نسووب إىل اشووم اووذو  الفوواء مل توورد الفوواءمب فتقوووة يف (عوودة : (عوودي مب إال »بنــاء«: 

  : (وشوي .إذا ةاا معتل الالم فيجب ردهامب تقوة يف (شياب
اة  للفوووتي »بنـــاء«:  يسوووتغىن يف الاسوووب عووون اليوواء إذا بوووين االشوووم علووت (فاعووول مب أو (فَوعووو 

 فالتعديدمب أو (فَوع(ل  بفتي فكسرمب حنو: (البن  و(زار  و( عم مب طعىن صاحب ةذا.
 
 فصل 
 يف الوقف 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 20 

دا مب إذا وقفت علت االشم املاوا فاجعلل إلفا  إا ةواا بعود فوتيمب حنوو: (رأيوت زيو »بناء«: 
 واا ةاا بعد غريه شكن االشممب حنو: (جاءال زيد(  و(مررب بايد( .

إذا وقفوووت علووت الضووومري املرفووول أو اقووورورمب فاحووذ  الوووواو واليوواء املاعوووئني عووون »بنـــاء«: 
 ا شبالمب حنو: (رأيتل( مب و(مررب بل(  خبال  الضمري املاصوب.

 فا  يف الوق مب فقالوا: (إذا . شبهوا (إذا  لملاصوب املاوامب فأبدلوا نو ا أل»بناء«: 
إذا وقفوت علوت املاقوول ذي التاووينمب حوذفت ايمول يف غوري الاصوبمب وفيول تبودة »بناء«: 

مب (5)من والمب و(4)ولكل قوم هادتاوياها ألفا وتثبت الياء شاةاا  إا مل تكن ماوان مب حنو: 
 و(رأيت قاأليا  مب و(القاأل  .

حنو: (مور(  اشوم فاعول مون (أرمو  مب أو اوذو   إذا ةاا املاقول اذو  العنيمب»بناء«: 
 ألفامب حنو: (ي   علما مب لام رد الياء عاد الوق مب فتقوة: (مري  و(يف  .

وو(قامت مب أو امسووا  مفووردا  »بنــاء«:  يوقوو  علووت مووا فيوول اتء التأنيووث للتوواء إذا ةوواا فعووال مب ةو
و(هيهوواب مب وقوول  ومووا قبوول التوواء شوواةن صووحييمب ةووو (باووت مب أو تعووا  وشووبهلمب ةووو (هاووداب مب 

وو(فا ماب مب وقوول   (هاووداه  و(هيهوواه مب أمووا اا ةوواا مووا فيوول التوواء غووري ذلووك وقوو  عليوول لاوواءمب ةو
 للتاءمب ةو (فا مت .

 إذا وقفت علت اشم متحرك غري خمتتم بتاء التأنيثمب ففيل مخساب أوجل: »بناء«: 
 التسكني. :1
 الروم. :2
 ا مشام. :3
 التضعي . :4
 الاقل. :5

 عبارة عن ا شارة للحرةاب بصوب خف .(فالروم : 

 
 .7شورة الرعد:  (4)
 .11شورة الرعد:  (5)
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 و(ا مشام : ألم العفتني بعد تسكني احلر  األخريمب وخيتي لملضموم.
ووو(جعفر مب وال يكووووا اخخووور  و(التضوووعي  : فعووور ل أا يكووووا موووا قبووول اخخووور متحرةوووا مب ةو

 مهاا مبةو (خلاء  وال عليال مبةو(في .
اا  قووابال  للحرةووابمب حنووو: (رأيووت و(الاقوول : نقوول حرةوواب اخخوور إىل مووا قبلوول بعوورط ةونوول شوواة

الضرب مب خبال  حنو: (جعفر  و(لب مب وللاقل شرط  خر وهو أا ال يوؤدي الاقول إىل باواء 
 غري موجودمب حنو: (هذا العلم مب إال إذا ةاا اخخر مهاا مب حنو: (هذا الرداء .

 يوق   اء السكت علت الفعل املعودة  لحلوذ  إذا بقو  ماول حور  أو حرفواامب»بناء«: 
 حنو: (قل مب و(مل يقل مب ونوز يف غريمهامب حنو: (اعلل .

إذا دخل علت (ما  االشتفهاميابمب جاز حذ  ألفهوامب حنوو: (عوم مب وجواز دخووة »بناء«: 
 هاء السكتمب حنو: (عمل مب إال إذا ةاا ابار امسا  فيجبمب ةو (اقتضاء مال .

موواب ال تعووبل حرةوواب نوووز الوقوو   وواء السووكت علووت ةوول متحوورك هلرةوواب بااميوواب الز »بنــاء«: 
 ا عرابمب حنو: (ةيفل مب خبال  (زيد  و(قبل  و(ألرب مب وشذ (من علل .

مب وةثور يف (6)مل يتســنه وان ــرشوذ إعلواء الوصول حكوم الوقو  يف الاثورمب حنوو: »بناء«: 
 الععر ةقولل: »مثل احلري  واف  القصبا«.

 
 فصل

 يف اإلمالة
ةمب ولأللوووو  حنووووو اليوووواءمب لتااشووووب ا مالوووواب هوووو  أا تاحووووين للفتحوووواب حنووووو الكسوووور »بنــــاء«: 

 األصواب وتقار ا.
ــاء«:  وو(اادى مب أو لوويس بوودال »بن زوواة األلوو  الواقعوواب يف اللوور  وهووو بوودة عوون اليوواءمب ةو

 ولكن خيلفل الياء من دوا شذوذ والحر  مايدمب حنو: (حبلت مب تقوة يف التثاياب: (حبلياا .

 
 .259شورة البقرة:  (6)
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(قفووو  مب وخبوووال  (قفوووا  يف لغووواب  خبوووال  حنوووو: (قفوووا  فانووول ياقلوووب ايءا  يف التصوووغريمب حنوووو:
 هذيل ف ا ألفل ياقلبمب إذا أألي  إىل ايء املتكلممب حنو: (قف  .

 و إنل ال فرر يف حكم ا مالاب بني وجود اتء التأنيث وعدملمب ةو(رماة .
زواة األلوو  الواقعوواب بودة عووني الفعوول إذا ةوواا حوني إشووااده إىل اتء الضوومري علووت »بنــاء«: 

 ا   و(لل  ألنك تقوة: (خفت .وزا (فلت  للكسرمب ةو (خ
و (يسوار مب »بناء«:  و (بيواا مب أو مافصولاب هلور مب ةو زاة األل  الواقعاب بعد الياء متصلابمب ةو

 أو مافصلاب هلرفني أحدمها هاءمب ةو(جيبها مب خبال  حنو: (بيااا .
و »بناء«:  زاة األل  املاكسرة ما بعدها متصلابمب ةو (عامل مب أو ما قبلها مافصلاب هلر مب ةو

 تاب مب أو حرفني أحدمها شاةن ولو م  هاءمب ةو (مشالة  و(درمهاك .(ة
إذا ةوواا شووبب ا مالوواب ايء موجووودة أو ةسوورة  وواهرةمب و وقوو  بعوود األلوو  أحوود »بنــاء«: 

حوورو  االشووتعالءمب وهوو  (فوو( خووي ألووغط مب أو وقوو  بعوودها راء غووري مكسووورةمب ةوو  ا مالوواب 
 و(واء   و(مواءي   و(عذار . متصال ةاامب أو مافصال  هلر مب أو حرفنيمب ةو (انصي 

وةوووذا إذا وقووو  قبووول األلووو  أحووود حووورو  االشوووتعالءمب موووا مل يكووون مكسوووورا  أو شووواةاا  إءووور  
 ةسرمب فال إاة (صاحل  و( امل  و(قاتل مب وإاة ( الب  و(غالب  و(إصالل .

إذا وجد يف الكلماب راء مكسورة غلب موان  ا مالاب من حرو  االشتعالء والراء »بناء«: 
 .(7)وعلى أبصارهمة األل مب حنو: وزا

إذا انفصوول شووبب ا مالوواب مل يووؤءرمب ةووو (لايوود موواة مب خبووال  شووبب املاوو مب فانوول قوود »بنــاء«: 
 يؤءر مافصال مب ةو (ةتاب قاشم .

قد إاة للتااشبمب أبا وجد يف أحد األلفني شوبب دوا اخخورمب ةواألل  الثانيواب »بناء«: 
 من (عمادا  ألجل ألفل األوة.

ــاء«:  ووو (احلجووواج مب »بنـ ا مالووواب مووون خووووال االشوووم املوووتمكنمب فوووال إووواة غوووريه إال مساعوووا  ةو
 ويستثىن من ذلك: (هوا  و(ان مب فا ما إاالا ملردا  وإا بايا.

 
 .7شورة البقرة :  (7)
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زاة الفتحاب قبل الراء املكسورة وصوال ووقفوامب حنوو: (لريسور مول مب وةوذا إواة موا »بناء«: 
 وليل هاء التأنيث يف الوق مب ةو (رمحاب  و(نعماب .

 
 فصل 

 يف التصريف 
ــاء«:  يبوووني يف هوووذا البووواب أحكوووام أبايووواب الكلموووابمب وموووا حلروفهوووا مووون صوووحاب واعوووتالةمب »بنـ

 وأصالاب وزايدةمب وال يتعل  إال لألمساء املتمكااب واألفعاة.
ال يقبل التصري  من األمسواء واألفعواة موا نقوي عون ءالءواب أحور مب إال إذا ةواا »بناء«: 

 الاقي عارألا مب ةو (يد  و(ر  .
 االشم علت قسمني: »بناء«: 

 إما مردمب وياقسم إىل ءالء  ةو (فلس مب ورلع  ةو(جعفر مب ومخاش  ةو (قر عب . :1
 وأما مايد فيلمب وأةثر ما يبلغ االشم للاايدة مثانيابمب حنو: (الكيذلا . :2

 أوزان االسم الثالثي 

الثالءوو  اقوورد إمووا  العووربة يف وزا الكلموواب طووا عوودا احلوور  األخووريمب وحيائووذ فووأوة»بنــاء«: 
مفتووول أو مضووموم أو مكسووورمب وعلووت ةوول فثانيوول أمووا أحوودهامب أو شوواةنمب فوواقمول اءاووا ععوور 

 وجلمب وه : 
 (فلس . .1
 (فر  .  .2
 (ةت  .  .3
 (عضد .  .4
 (حرب .  .5
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 (عاب .  .6
 (قفل .  .7
 (صرد .  .8
 (ابل .  .9
 (عا  .  .10
 (حبك .  .11
 (دمل . وهذاا قليالا. .12

 أوزان االسم الرابعي 

 الرلع  اقرد شتاب:  أوزاا االشم»بناء«: 
 (جعفر  بفتحتني بياهما شكوا. :1

 (زبرج  بكسرتني بياهما شكوا. :2
 (برءن  بضمتني بياهما شكوا. :3
 (درهم  بكسر فسكوا ففتي. :4
 (هابر  بكسر ففتي فسكوا. :5
 (حجذب  بضم فسكوا ففتي. :6

 أوزان االسم اخلماسي 

 أوزاا االشم ااماش  اقرد أربعاب:»بناء«: 
 (شفرجل  للفتحاب وشكوا الراء. :1
 (جحمرش  بفتحتني بياهما شكوا وةسر الراء. :2
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 (قذعمل  بضم ففتي فسكوا فكسر. :3
 (قر عب  بكسر فسكوا ففتي فسكوا. :4

 فصل 
 يف الفعل اجملرد و املزيد 

الفعوول إمووا موورد وياقسوووم إىل ءالءوو  ورلعوو مب وإمووا مايووودمب وأةثوور مووا يبلووغ الفعووول »بنـــاء«: 
 دة شتابمب ةو (اشتخرج .للااي

 
 أوزان الفعل الثالثي اجملرد 

أوزاا الفعوول الثالءوو  اقوورد أربعووابمب ءالءوواب لفعوول الفاعوولمب وواحوودة لفعوول املفعوووةمب »بنــاء«: 
 وه  (أَلَرَب  للفتيمب و(َعل َم  للكسر و(َشررَ   للضم (وألرر َب  بضم فكسر.

تحتوني بياهموا شوكوامب ووزا  خور للرلع  اقرد وزا واحد للمعلووم: (دحورج  بف»بناء«: 
 للمجهوة (دحرج  بضم فسكوا فكسر.

احلوور  إا لووام تصوواري  الكلموواب فأصوول مب ةووو (ألوواد  ألووربمب وإال ةوواا زاموودا مب ةووو »بنــاء«: 
 (ميم  مضروب.

 
 وزن الكلمة

إذا أريوووود وزا الكلمووواب فوووو ا ةووواا ءالءيووووا  قوبلوووت للفوووواء والعوووني والووووالممب ةقوووووام: »بنــــاء«: 
عل مب واا ةاا رلعيا  ةوررب الوالممب ةقووام: (دحورج  علوت وزا (فعلول مب (ألرب  علت وزا (ف

 واا ةاا مخاشيا  زيدب الم أخرىمب ةقوام: (جحمرش  علت وزا (فعللل .
احلور  الاامود يف الكلمواب يوااد بعياول يف الووزامب فيقواة: (أةورم  علوت وزا (أفعول مب »بناء«: 

عورب عون األصولمب فتقووة وزا (أغودودا :  إال إذا ةاا الاامد ألوع  األصول فيعورب عاول طثول موا
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 (أفعوعل  ال(افعودة مب وةذا وزا (صر   : (فعل  ال (فعرة .
 

 حروف الزايدة 

 حرو  الاايدة ععرةمب تعها ابن مالك أرب  مراب يف هذا البيت:»بناء«: 
 »هااء وتسليممب تال يوم انسل«

 » اياب مسئوةمب أماا وتسهيل« 
و أو اليواء ءالءواب أحور  أصووةمب ف  وا زامودةمب إال اليواء إذا صوحبت األلو  أو الووا»بناء«: 

 والواو يف الثاام  املكررمب ةو (ألارب  و(جوهر  و(صري   و(يؤيؤ .
ووو »بنـــاء«:  اامووواة واملووويم إذا تقوودمتا علوووت ءالءووواب أحووور  أصووووةمب حكوووم عليهموووا للووواايدةمب ةو

 (أمحد  و(مكرم مب خبال  (ابل  و(مهد .
ا بعوووود ألوووو  تقوووودمها أةثوووور موووون حوووورفني زامووووداتامب حنووووو: ااموووواة والاوووووا الواقعتووووا»بنــــاء«: 

 (عاشوراء  و(زعفراا .
 وةذا الاوا الساةااب املكتافاب أبربعابمب ةو (غضافر .

تكوووووا التوووواء زاموووودة يف التأنيووووث واملضووووارل والتفعيوووول واالشووووتفعاة ومووووا فيوووول معووووىن »بنــــاء«: 
دحرج  و(االجتمال  امللاوعابمب ةو (مسلماب  و(تضرب  و(تسايم  و(اشتخراج  و(التعلم  و(الت

 و(التباعد .
 تكوا السني زامدة يف االشتفعاةمب ةو (اشتخرج .»بناء«: 

وو (مل تووره مب ويف »بنــاء«:  تايوود ااوواء يف االشووتفهام اقوورورمب حنووو: (وملوول مب والفعوول اقوواوممب ةو
 (االمهاب  و(االهرار  و(ةيفل مب وحنوها.

 تايد الالم يف ا شارةمب ةو (ذلك  و(هاالك .»بناء«: 
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 فصل 
 يف زايدة مهزة الوصل 

إذا ةوووواا أوة الكلموووواب شوووواةاا مب وجووووب ا تيوووواا  موووواة متحرةووووابمب توصووووال  للالوووو مب »بنــــاء«: 
 وتسمت: (مهاة وصل مب وهذه تثبت يف االبتداء وتسقط يف الدرج.

و (انللو  مب »بناء«:  تايد مهاة الوصل يف ةل ماض احتوى علت أةثر من أربعواب أحور مب ةو
 ر مب وأمرهمب ةو (انلل  مب وأمر الثالء مب ةو (األرب .ويف مصدرهمب ةو (االنلال

تايووود مهووواة الوصووول يف ععووورة أمسووواءمب وهووو : (اشوووم مب (اشوووت مب (ابووون مب (ابوووام مب »بنـــاء«: 
 (اءاني مب (امرع مب (امرأة مب (ابااب مب (اءاتاا مب (أإن .ويف مهاة (اة  خال .

مب (8)آلذكرينحنو:  إذا اجتم  مهاة (اة  م  مهاة االشتفهام جاز تبديلها مدا مب»بناء«: 
 وجاز تسهيلهامب حنو: (احل  أا دار الرلب تباعدب .

 
 فصل 
 يف اإلبدال

احلرو  اليت تبدة من غريها أبدا  ال شوامعا مب تسوعاب متمعواب يف: (هوداب مو يوا  مب »بناء«: 
 أما غريها ف بدااا قليلمب ةو (ا ج   يف (األلج  .

لوو  زاموودةمب أو ةانتووا غووري اشووم فاعوول أعلووت إذا وقعووت الووواو واليوواء أخووريا  عقووب أ»بنــاء«: 
عياوولمب أبوودلتهما لاموواةمب حنووو: (دعوواء  يف (دعوواو مب و(باوواء  يف (باوواي مب و(قاموول  و(لموو   يف 

 (قاوة  و(لي  .

ــاء«:  تبوووودة حوووور  املوووود الااموووود يف املفوووورد لاموووواةمب إذا تعتوووول علووووت (مفاعوووول مب حنووووو: »بنــ
 ز  و(قالدة .(صحام   و(عجاما  و(قالمد  يف (صحيفاب  و(عجو 

إذا ةووواا ألووو  (مفاعووول  بوووني لياوووني أبووودلت ًنيهموووا لامووواةمب حنوووو: (أوامووول  يف »بنـــاء«: 

 
 .144و 143شورة األنعام:  (8)
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 (أوة .
إذا ةوواا الم أحوود الاوووعني معووتال أبوودلت ةسوورة مهوواة (مفاعوول  فتحوواب و انقلبووت »بنــاء«: 

 ايء مب حنو: (قضياب وقضااي مب و(زاوياب وزوااي .
ايءمب مووا إذا ةوواا الم الكلموواب واوا  شوولمت يف يسووتثىن موون احلكووم لنقووالب ااموواة »بنــاء«: 

 املفردمب فانل تقلب ااماة حيائذ واوا مب ةو(هراوة وهراوي .
إذا تصدر الكلماب واواا ومل تكن الثانياب بدال من أل  (املفاعلواب مب انقلبوت أواموا »بناء«: 

 مهاةمب ةو (أواصل  ت  (واصلاب مب واألصل (وواصل .
بوودال  موون ألوو  فاعوولمب حنووو: (وويف  مهوووة (وايف  فووال  وهووذا خبووال  مووا إذا ةوواا ًنيهمووا

 يقاة: (أوىف .
 إذا اجتم  يف ةلماب مهااتامب فلها أربعاب أحواة:»بناء«: 
أا تكوا الثانياب شاةاا مب وحيائذ تاقلب الثانيواب ايءا  إا ةانوت حرةواب األوىل ةسورةمب  األوىل:

(أوزن  يف (أ زون مب وتاقلوب ألفوا  حنو: (إيثار  يف (إمثار مب وتاقلب واوا  إا ةانت ألمابمب حنو: 
 إا ةانت فتحابمب حنو: ( من  يف (أءمن .

أا تكوا الثانياب مفتوحابمب وحيائوذ تاقلوب الثانيواب واوا  إا ةانوت حرةواب األوىل ألوماب  الثانية:
أو فتحابمب حنو: (أواخوذ  و(أوادم  يف (أءاخوذ  و(أءادم مب وتاقلوب الثانيواب ايءا  إا ةانوت حرةواب 

وو (ا ر  بتعووديد املوويم وزا (اصووا   موون (االم  أصوولل (إءمووم  فاقلووت حرةوواب املوويم األوىل ةسوورة ةو
األوىل إىل اامووواة توصوووال  لالدغوووام فصوووار (إموووم مب و انقلبوووت اامووواة ايءا مب وهوووذا فعووول أمووور طعوووىن 

 تقدم علت القوم أو طعىن أقصد.
ىل ألوماب أو  أا تكوا الثانياب مكسورة وحيائوذ تاقلوب ايءا مب شوواء ةانوت حرةواب األو  الثالثة:

ةسووورة أو فتحوووابمب حنوووو: (اياووول  وزا (اصوووره  طعوووىن أجعلووول يوووئنمب وحنوووو: (ار  بتعوووديد املووويم وزا 
 (األرب  طعىن اقصدمب وحنو: (اإاب  أصلل (أمماب  واصلل (أممماب  وزا (أمثلاب  وهو ت  إمام.

ىل أا تكوووا الثانيوواب مضووموماب وحيائووذ تاقلووب الثانيوواب واوا مب شووواء ةانووت حرةوواب األو  الرابعــة:
ألووماب أو ةسوورة أو فتحووابمب حنووو: (أوم  بتعووديد املوويم وزا (انصوور مب وحنووو: (إوم   بتعووديد املوويممب 
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 وحنو: (أوب   بتعديد الباءمب ةو (أفلس  ت  (اب  طعىن املرعت.
إا اامووواة الثانيووواب املضوووموماب إمنوووا تاقلوووب واوا  إذا مل تكووون  رفوووا  وإال انقلبوووت ايءا   مث اعلـــم:

 و(َقرم   و(ق رم   و(ق َرم   أوزاا (برءن  و(جعفر  و(زبرج  و(قملر .مللقا مب حنو: (قررم   
ــاء«:  ةووول ذي مهووواين األوة مفتوووول والثووواال مضوووموممب نووووز يف ااموووا الثووواال وجهووواا: »بنـ

 القلب وا بقاءمب فتقوة: (ا م  و(أوم .
  األل  إذا وق  بعد ةسر قلبت ايءا مب ةو (مصابيي  ت  (مصبال مب وةذا إذا وق»بناء«: 

 بعد ايء التصغريمب حنو: (مصيبيي .
تقلووب الووواو ايءا  إذا ةانووت الووواو يف اخخوور بعوود ةسوورةمب أو بعوود ايء التصووغريمب أو »بنــاء«: 

قبووووول اتء التأنيوووووثمب أو قبووووول زايد  فعوووووالامب مثووووول (رألووووو   و(جوووووري  و(شوووووجياب  و(غووووواايا مب 
و  واألصووووول: (رألوووووو  و(جريوووووو  و(شوووووجوة  و(غووووواواا  مووووون (الرألوووووواا  و(ابووووورو  و(العوووووج

 و(الغاو .
ــاء«:  تاقلوووب الوووواو بعووود الكسووورة ايء  يف مصووودر ةووول فعووول أعلوووت عياووولمب حنوووو: (صوووام »بنـ

 صياما  مب فلو مل تعل عني الفعلمب حنو: (الوذ  مل تقلبمب حنو: (لواذ .
تصوووي الوووواو يف املصووودر إذا مل تكووون بعووودها ألووو مب واا اعتووول يف فعلووولمب تقووووة يف »بنـــاء«: 

 للواو.الفعل (حاة مب لكن املصدر (حوة  
تقلوب الوواو ايء  يف تو  االشوم الوذي أعلوت عياول أو شوكاتمب لكون وقو  بعوودها »بنــاء«: 

 يف ابم  أل مب حنو: (دار وداير  و(ءوب وءياب .
ــاء«:  إذا ةانوووت الوووواو يف تووو  علوووت (فعلووواب  للكسووور فوووالفتيمب صوووحتمب حنوووو: (ةووووز »بنـ

(حووووج مب تووو  (حيلووواب  وةووووزة مب وإا ةووواا ابمووو  بووودوا التووواء صوووي األموووراامب حنوووو: (حيووول  و
 و(حاجاب مب لكن االعالة أوىل.

 (أعليوت  حنوو: مبإذا وقعت الواو  رفا  رابعاب فصاعدا  وةانت بعد فتي تاقلب ايء  »بناء«: 
 (يرألواا . وأصلل و(يرألياا  (أعلوب مب وأصلل

ــاء«:  حنوووو: واوا مب قلبتوووا ألوووم بعووود وقعتوووا إذا تووو مب غوووري يف السووواةااب املفوووردة واليووواء األلووو  »بنـ
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 ابم . يف وما املدغماب الياء خبال  (ميقن مب واألصل و(موقن  (لي  مب من   (بوي
 ايء   عياول ةانوت فو ذا فالسوكوامب للضوم (فعل  علت و(فعلت  (أفعل  ت  ةاا ملا »بناء«:

 (أهيم . ت  يف (هيم  فيقاة: ةسرا مب الضم ياقلب بل واوا مب تقلب مل
 قبلهووامب موا والضوم فعوالامب زايد  أو التأنيوثمب ءات قبوول أو فعولمب الم اليواء وقعوت إذا »بنــاء«:

 و(رموواا  (مرميواب مب واألصول و(مرمووة  عقلولمب أي  واه ةمول إذا الرجول  ( وو حنو: واوا مب انقلبت
 (رمياا . واألصل
 و(ةيست . (ةوشت  ةو األمراا جاز وصفا مب للضم (فعلت  لو عياا   الياء ةانت لو وأما

 واألصول (تقووى  حنوو: واوا مب انقلبت للفتيمب (فعلت  علت اشم الم الياء ةانت إذا »بناء«:
 (صداي . حنو: صفاب ةاا لو ما خبال  (تقيا مب

 يف (عليوووا  حنوووو: ايءا مب انقلبوووت للضوووممب (فعلوووت  علوووت وصووو  الم الوووواو ةانوووت إذا »بنـــاء«:
 (حاوى . حنو: امسا   ةاا لو ما خبال  (علوى مب

 الووواو أبوودلت األصوولمب يف شوواةاا   شووابقهما ااوةوو  ةلموواب يف واليوواء الووواو اتصوولت إذا »بنــاء«:
 (هيوا . واألصل (هني  حنو: وأدغمتامب ايءا  

 بعودمها موا ةواا إذا ألفوا قلبتوا فوتيمب بعود ارةواب أصولياب هلرةواب الياء أو الواو وقعت إذا »بناء«:
 خمف  (جيل  وخبال  و(بي  مب (قوة  خبال  و(بي  مب (قوة  يف و(لل  (قاة  حنو: متحرةا مب
  .(جيئل

ــاء«:  و( ويووول  (بيووواا  حنوووو: التصوووحييمب وجوووب شووواةاا   واليووواء الوووواو بعووود موووا ةووواا إذا »بنـ
 حنووووو: معووووددةمب ايء أو ألفووووا   بعوووودمها السوووواةن يكوووون ومل المووووا   ةانووووت إذا إال و(علوووووي مب و(رميووووا 
 الساةاني. اللتقاء حذفت و قبلها ما النفتال ألفا   الياء قلبت (خيعيوا  أصلل (خيعوا 

 مصوودرهمب ويف التصووحيي فيوول وجووب (أفعوول  علووت ماوول الفاعوول اشووم ةوواا عوولف ةوول »بنــاء«:
 أهي  . فهو هيفا   و(هي  أعور  فهو عورا   (عور حنو:

ــاء«:  طعوووىن (اجتوووور  حنوووو: شووولمتمب واوا   عياووول وةووواا (تفاعووول  طعوووىن (افتعووول  ةووواا إذا »بنـ
 و(ابتال . (اقتاد  خبال  (راور مب
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 ًنيهموووا أعووول قبلووولمب موووا مفتوووول متحووورك ماهموووا ةووول علوووابمب حرفوووا ةلمووواب يف ةووواا إا »بنـــاء«:
 غاياب. وشذ و(هوي  (حي   يف و(وهوى  (حىي  حنو: فقطمب

 حنوو: يعولمب مل لالشوم خيوتي موا الكلمواب  خور يف زيود وقود ايء أو واوا   العني ةاا إا »بناء«:
 و(حيدي . (جوالا 

 أو ةلمووواب يف انةوووا شوووواء ميموووا مب الاووووا انقلبوووت البووواءمب قبووول شووواةااب نووووا ةانوووت إذا »بنـــاء«:
 و(أنبذه . بت  (من حنو: ةلمتنيمب

 إىل حرةتووول نقوول شووواةاا مب صووحيحا   وقبلووول متحرةووا   علووواب حوور  الفعووول عووني ةووواا إذا »بنـــاء«:
 و(ياصر . (يضرب  وزا علت واألصل و(يقوم مب (يبني  حنو:مب الصحييمب
 معتل يف وال (أبيض مب حنو: املضاع مب يف وال أقومل مب  (ما  حنو: التعجبمب أفعل يف ياقل وال
 (اهوى . حنو: الالممب

 حووور  زايدة يف أو (مقووووم مب حنوووو: الووووزامب يف املضوووارل بفعووول شوووبيها   اشوووم ةووواا إذا »بنـــاء«:
 الثووواال: ويف (مقوووام مب األوة: يف فقووول املضوووارلمب اعوووالة أعللتووول (زبووورج مب وزا (تبيووو   حنوووو: عليوووابمب
 (أبيض . ةو وزايدتل لوزنل احلاوي خبال  الباءمب بكسر (تبي  

و فووالفتيمب فالسووكوا للكسوور (مفعوول  وزا يف العلوواب حوور  يعوول ال ء«:»بنــا  وال (مقوووة مب ةوو
 (مسواك . ةو بضبللمب (مفعاة  وزا

 الوذ  و ألفوا مب حرةتهموا نقول بعود املعتول يف و(االشوتفعاة  (ا فعاة  عني ياقلب »بناء«:
 تقدم. ةما التاءمب ماتلحقه و (اشتقوام  يف و(اشتقام  (إقوام  يف (إقام  ةو الساةانيمب اللتقاء

 و قبلهوامب شواةن إىل العوني حرةواب نقلوت العونيمب معتول فعول مون املفعووة اشوم بين إذا »بناء«:
 (مبيو   و(مقوووة : (مبيوول  يف فتقووة ةسورةمب اليوام  ألوماب تقلب و الساةانيمب اللتقاء حذفت
 (مبيول . ةو اليام مب يف وةثر (مقووة مب حنو: الواويمب يف التصحيي وقل و(مقوة مب الباء بكسر

 واو تووودغم الوووواوي ففووو  الوووالممب معتووول العوووني مفتوووول فعووول مووون املفعووووة اشوووم بوووين إذا »بنـــاء«:
 (مرمو  مب حنوو: أدغموتمب و ايءا   املفعووة واو قلبوت اليام  ويف (مدعو مب تقوة: الالممب يف املفعوة

 (مرأل   . ةو ايءا مب الواو انقلبت العني مكسور فعل من املفعوة بايت وإذا
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 (أبوووووو  حنوووووو: ةووووواامب تعوووووا   للضوووووممب (فعووووووة  وزا يف وا عوووووالة التصوووووحيي نووووووز :»بنـــــاء«
 و(عىن . (عال  مصدر و(عين  (علو  ةو مفردا مب أو و(عصا مب (أب  ت  و(عص  

 جوووواز ألوووو مب الموووول قبوووول يكوووون ومل واوا   العووووني وتعووووديد للضووووم فعوووول عووووني ةوووواا إذا »بنــــاء«:
 ألوو  الموول قبوول ةوواا إذا وأمووا وصوويم مب (صوووم (صووامم : توو  يف ةقولووك  واالعووالةمب التصووحيي

 اليتام . أرر (فما حنو: ا عالةمب وشذ (صامم مب ت : (صوام  حنو: التصحييمب وجب
 يف وأدغمتها للتاء اللني أبدلت مالمب (افتعاة  بااء وأردب  لياا مب الفعل فاء ةاا إذا »بناء«:

 و(وعد . (يسر  يف و(اتعد  (اتسر  فقل: االفتعاةمب اتء
 مووون (افتعوول  يف تقووووة للتوواءمب إبدالووول نووا مل مهووواةمب موون بووودال   اللووني حوور  ةووواا ذاإ »بنـــاء«:

 تاقلوب ال و اامواتنيمب حكوم يف تقدم ملا (ايتكل  فتقوة: ايءا مب ااماة تبدة و (امتكل مب األةل:
 (اترز . وشذ (إتكل مب يقاة: فال اتءا   الياء

 وهووو : امللبقوووابمب احلووورو  عقوووب اءالتووو  وقعوووت إذا  ووواءا   (االفتعووواة  لب  اتء اجعووول »بنـــاء«:
 و(األللم . و(ا عن  و(األلرب  (اصلفت  تقوة: وال اء مب واللاء والضاد (الصاد

 والووووااء مب والووووذاة (الووووداة عقووووب التوووواء وقعووووت إذا داال   (االفتعوووواة  لب  اتء اجعوووول »بنــــاء«:
 و(ازداد . و(ادةر  (اداا  تقوة:
 

 فصل 
 يف احلذف

 وتعووض واملصودرمب األمر وفعل املضارل فعل من علاب حر  ةانت إذا الفاء وذ  »بناء«:
 عدة . يعد (وعد تقوة: الكلمابمب  خر يف هاءا   املصدر يف عاها

 اةووورممب تكووورممب يكووورممب (أةووورممب تقووووة: املضوووارلمب فعووول يف ا فعووواة لب  مهووواة ووووذ  »بنـــاء«:
 نكرم .

 للكسر. و( لت  للفتي ( لت  ةعلمت: ( للت  حنو: يف نوز »بناء«:
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 تعواىل: قولول وماول للفوتيمب و(قورا  للكسور (قورا  ةاألربن: (اقررا  حنو: يف نوز :»بناء«

وقرن يف بيوتكن(9). 
 

 فصل 
 يف اإلدغام

 التعديد والتخفي مب وهو عبارة عن إدخاة حر  يف مثلل متحرك. (10)ونوز يف دالل

و (رد يدغم أوة حرفني مثلني ارةني يف ةلمابمب يف الثاال بعد أا تسوكن األ»بناء«:  وةمب ةو
 يرد مب وشذ (الل  و(اجلل .

و (ددا مب وأا ال تكووا »بناء«:  يعرتط يف ا دغام أا ال يكوا احلرفاا يف أوة الكلمواب ةو
الكلماب علت األوزاا اختياب وه  (فعل  ةو(صف  مب و(فعل  ةو (ذلل مب و(فعول  حنوو: (ةلول مب 

 وفعل ةو(لبب .
س  وةووذلك يعوورتط يف ا دغووام أا ال يكوووا قبوول أوة امل ثلووني حوور  موودغممب حنووو: (جسوو 

 وزاا (ةم ل .
وو(اخصي أث  باقوول حرةوواب مهوواة  وةووذا يعوورتط أا ال تكوووا حرةوواب  خوور املثلووني عارألووابمب ةو

 (أب  إىل الصاد.
 وةذا أا ال يكوا ملحقا مب ةو (هيلل . 

إذا ةوواا املووثالا ايمووني وحرةوواب ًنيهمووا أصووليابمب فلووك اايووار يف ا دغووام وعدموولمب »بنــاء«: 
 فيجوزمب ةو (علم  و(مد . حنو: (ح  

نوووز ا دغووام وعدموول فيمووا ةوواا احلرفوواا اتمووني يف صوودر الكلمووابمب وإذا أدغمووت »بنــاء«: 
 أحلقت مهاة الوصلمب حنو: (تتجلت  و(ارلت .

نوووووز ا دغوووام وعدموووول إذا ةووواا احلرفوووواا اتموووني يف لب (افتعوووول مب وإذا أدغمووووت »بنــــاء«: 
 

 .33شورة األحااب:  (9)
 أي داة ةلماب االدغام. (10)
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 أشقلت ااماةمب حنو: (اشترت  و(شرت .
ــا إذا اجتمووو  يف أوة املضوووارل اتءاامب جووواز حوووذ  أحووودمهامب تقووووة: (تبوووني يتبوووني ء«: »بنـ

 تتبني مب ونوز (تبني .
نووب فووك ا دغووام موون املضوواع  إذا شووكن املوودغم فيوولمب أبا اتصوول بوول ألوومري »بنــاء«: 

 الرف مب تقوة يف تصري  (حل : (حللت .
مب (11)اغضض من صوتكو نوز فك ا دغام يف املضارل اقاوم واألمرمب حنو: »بناء«: 

 و(فغض اللر  .
ــاء«:  نوووب فوووك ا دغوووام يف ةلمووواب (أفعووول  يف التعجوووب لوووئال يتغوووري صووويغتلمب ةقولووول : »بنـ

 (وأحبب إلياا أا نكوا املقدما .
 يلام ا دغام يف (هلم  طعىن احضر.»بناء«: 

 
   

 
 وهذا  خر ما أردان بيانل يف هذا الكتاب.

  ول اا مب وصلت هللا علت امد و لل اللاهرين.واحلمد هلل أوال و خرا مب و اهرا  
 كربالء املقدسة
 حممد بن املهدي احلسيين الشريازي 

 
 

 
 .19شورة لقماا:  (11)
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