
  يمصادر الثالث
  ]يالقياس[

بكسر : فَعلَ بفتح العني، ويكون متعديا كضربه، والزما كقعد، وفَِعلَ:  الثالثى ثالثةَ أوزانيقد تقدم أن للماض
  .بضم العني، وال يكون إال الزما: ، وفَعلَييضا كفَِهم الدرس، والزما كرِضعني، ويكون متعديا أال
فَعل، بفتح فسكون، كضرب ضربا، ورد :  فأما فَعل بالفتح، وفَِعل بالكسر املتعديان، فقياس مصدرمها- ٢ ، ١

  . دل األول على ِحرفة، فقياسه ِفعالة بكسر أوله، كاِخلياطة واِحلياكةردا، وفَِهم فَهما، وأَِمن أمنا إال إن
٣-ه القياسىلَال؛ :  وأما فَِعل بكسر العني القاصر، فمصدرلَّ ششوى، وج ِوىجحا ول بفتحتني، كفِرح فَرفَع

: قياسهأو دلَّ على لون، ف. ية عليهم ِوالي ِفعالة، بكسر الفاء، كوِل:فقياسه. إال إن دل على ِحرفة أو ِوالية
 حوة، وحِمر حمرة، أو كان عالجا ووصفُه على فاعل، فقياسه، الفُعول، بضم يفُعلة، بضم فسكون كَحِو

  .الفاء، كأِزف الوقت أزوفًا، وقدم من السفر قُدوما، وصِعد يف السلَّم والدرج صعودا
فُعول، بضم الفاء، كقعد قعودا، وجلس جلوسا، وض وضا، ما :  مصدره وأما فعلَ بالفتح الالزم فقياس-٤

وما مل يدلَّ على . مل تعتلّ عينه، وإال فيكون على فَعل بفتح فسكون كَسير، أو فُعال كقيام، أو فعالة كنياحة
  . احا، وأبق إباقًاامتناٍع، وإال فقياس مصدره ِفعال بالكسر، كأبى إباًء، ونفَر ِنفارا، وجمح ِجم

فقياسه فُعال بالضم : أو على داء. فعالن، بفتحات، كجال جوالَنا، وغَلَى غَلَيانا: فقياس مصدره: أو على تقلُّب
الفُعال : أو على صوت فقياسه. فَِعيل، كرحلَ رحيالً، وذَمل ذَِميال: أو على سري فقياسه. كَمشى بطنه مشاء

أر األسد بالضم، والفَعيل، كصِهيقًا، وزاحلمار ن قهنهيالً، ول الفرس صهواء، وصى الكلب ععوا، وراخص خر
  .زئيرا

إذا تكلم : ةففقياس مصدره ِفعالة بالكسر، كتجر ِتجارة، وعرف على القوم ِعرا: أو على حرفة أو ِوالية
  .إذا أصلح: عليهم، وسفَر بينهم ِسفارة

 صعوبة، وعذُب املاء عذوبة، وفعالة بالفتح، يءفعولة، كصعب الش: ضم العني فقياس مصدره وأما فَعل ب-٥
  .كبلُغ بالغة، وفَصح فَصاحة، وصرح صراحة

  ]يالسماع[
  .، يحفظ وال يقاس عليهي، وإمنا هو مساعيوما جاء خمالفًا ملا تقدم فليس بقياس

اتا، وكتب ِكتابا، وحرس ِحراسةً، وحسب حسبانا، وشكر شكْرا، وذكر طَلَب طَلَبا، ونبت نب: فمن األول
ِذكْرا، وكَتم ِكتمانا، وكَِذب كَِذبا، وغَلَب غَلَبة، وحمى ِحماية، وغَفَر غُفْرانا، وعصى ِعصيانا، وقَضى قَضاء، 

راية، وى ِهددهؤيةىأور .  
  .ِضج نضجا، وكرِه كَراِهية، وسِمن ِسمنا، وقَوى قُوة، وقَِبل قَبوال، ورِحم رحمةلَِعب لِعبا، ون: ومن الثاين
  .كَرم كرما، وعظُم ِعظما، ومجد مجدا، وحسن حسنا، وحلُم ِحلْما، وجمل جماال: ومن الثالث

  


