
 

:  أبنیة األفعال     

   إن أبنیة األفعال قلیلة بالنسبة إلى أبنیة األسماء. وقد جمعھا النحاة وصنفوھا، 
فكانت قسمین: ثالثیة ورباعیة، ولكل منھما مجرد ومزید، ولكل من الثالثي  

 المجرد والمزید، والرباعي المجرد والمزید، ماض ومضارع وأمر. 

   ɪ :الفعل الماضي -  
:  - ماضي الثالثي المجرد1     

   یتكون الفعل الماضي الثالثي المجرد من ثالثة أحرف أصول، یرمز إلى أولھا 
 بالفاء، وإلى ثانیھا بالعین، وإلى ثالثھا بالالم. 

   ولھ ثالثة أبنیة: "َفـَعـلَ " و"َفـِعـلَ " و"َفـُعـلَ "، ویالحظ أن "فاء" الفعل مفتوحة   
- ھنا دائما - "حتى یحصل للمتكلم العذوبة في اللفظ ویصغي السامع إلیھ، ألنس 
 المسامع باألخف، بخالف االسم فإنھ لما كان خفیفا یجوزون االبتداء فیھ بالثقیل. 

 ثالثة أحوال، الفتحة، والكسرة، والضمة، وال یكون –   أما عین الفعل فلھا - ھنا 
 السكون كما كان لعین االسم، وذلك ألنھ إذا اتصل بالفعل الضمائر المرفوعة 
البارزة المتحركة وجب إسكان المھ لئال یتوالى أربع حركات فیما ھو كالكلمة 

الواحدة، ألن الفعل والفاعل بمنزلة كلمة واحدة، والسیما إذا كان الفاعل من ھذه 
 الضمائر، فلو كان العین ساكنا لزم اجتماع الساكنین. 

   لذلك كان للماضي الثالثي المجرد ثالثة أحوال نتیجة ضرب حالة "الفاء" 
 الواحدة بحاالت "العین" الثالث، فیحصل عندنا: "َفـَعـلَ " و"َفـِعـلَ " و"َفـُعـلَ ". 

  

" َفـَعـلَ "     
   أما الماضي "َفـَعـلَ " فإن كان صحیحا، غیر مضعف، جاء مضارعھ على      

" َیـْفـُعـلُ " أو "َیـْفـِعـلُ "، نحو: َكـَتَب َیـْكـُتـُب، وَرَسـَم َیـْرُسـُم، وَسـَكـَب َیْسُكُب، 
وَقـَتـَل َیـْقـُتـُل، وَجلََس َیـْجـلِـُس، وَعَرَف َیْعِرُف، وَكَسَر َیْكِسُر، وَھَبَط َیْھِبطُ . وقد 



یكون المضارع بضم العین وكسرھا معا، نحو: َفَسَق َیْفِسُق وَیْفُسُق، وَعَرَش 
َیْعِرُش وَیْعُرُش، وَعَكَف َیْعِكُف وَیْعُكُف، وَحَسَد َیْحِسـُد َیْحُسُد، وَحَشَد َیْحِشُد 

وَیْحُشُد، وَنَفَر َیْنِفُر وَیْنفُُر، وَشَتَم َیْشِتُم وَیْشُتُم، وَنَسَل َیْنِسُل وَیْنُسُل، وَبَطَش َیْبِطُش 
وَیْبُطشُ . فإن لم ُیسمع لھ مضارع جاز ضم العین وكسرھا. وإن ُسمع واحد منھما 

 كان أولى من اآلخر. 

   وھذا كلھ إن لم تكن عین الفعل أو المھ حرفا حلقیا، فإذا كانت العین أو الالم 
حرفا حلقیا فإنھ یكون المضارع على "َیـْفـَعـلُ ". مثل: َسأََل َیْسأَُل، وَقَرأَ َیْقَرأُ، 
وَسَحَب َیْسَحُب، وَسَمَح َیْسَمُح، وَشَخَص َیْشَخُص، وَسلََخ َیْسلَُخ، وَبَعَث َیْبَعُث، 

وَرَفَع َیْرَفُع، وَشَغَل َیْشَغُل، وَمَضَغ َیْمَضُغ، وَذَھَب َیْذَھُب، وَبَدَه َیْبَدهُ (في اللسان 
الَبْدهُ والُبْدهُ والبدیھة والُبداھة: أول كل شيء وما یفجأُ منھ. األزھري: الَبْدهُ أن 

وبَدَھُھ باألمر: . تستقبل اإلنسان بأمر مفاجأة، واالسم البدیھة في أول ما ُیفاجأُ بھ
، وسمعت أفعال، عینھا أو المھا )استقبلھ بھ. تقول: َبَدَھُھ أمر َیْبَدُھُھ َبْدھاً فجأه

حرف حلقي، على غیر ھذا الوزن. نحو: َقَعَد َیْقُعُد، وَدَخَل َیْدُخُل، وَصَرَخ 
َیْصُرُخ، وأََخَذ َیأُْخُذ، وَبلََغ َیْبلُُغ، وَسَعَل َیْسُعُل، وَنَخَل َیْنُخُل، وَسَخَن َیْسُخُن، وَزَعَم 

َیْزُعُم، وَرَجَع َیْرِجُع، وَنَزَع َیْنِزُع، وُسمع في بعض األفعال من ھذا أیضا فتح 
العین وكسرھا وضمھا. نحو: َدَبَغ َیْدَبُغ وَیْدِبُغ وَیْدُبَغ، وَصَبَغ َیْصَبُغ وَیْصِبُغ 

 وَیْصُبُغ، وَنَھَق َیْنَھـُق و َیْنِھـُق و َیْنُھـقُ ... 

   أما المعتل فإن كانت فاؤه واوا جاء مضارعھ علي "َیِعلُ " بحذف الفاء. نحو: 
َوَعَد َیِعُد، وَوَجَد َیِجُد، وَوَزَن َیِزُن، وَوَقَف َیِقُف، وَوَصَل َیِصُل، وَوَصَف َیِصُف، 

 وَولََد َیلِدُ ... 

   وإن كانت عینھ أو المھ واوا جاء مضارعھ على "َیْفُعلَ ". نحو: َقاَل َیقُوُل 
(أصل َیقُوُل َیْقُوُل من َقَوَل، نقلت حركة العین (الواو) إلى الفاء (القاف) فأصبحت 
َیقُولُ )، وَعاَد َیُعوُد، وَزاَل َیُزوُل، وَداَم َیُدوُم، وَدَعا یْدُعو، وَنَما َیْنُمو، وَسَما َیْسُمو، 

 وَرَبا َیْرُبو، وَمَحا َیْمُحو... 

   وإن كانت فاؤه أو عینھ أو المھ یاء جاء مضارعھ على "َیْفِعلُ ". نحو: َیَسَر 
َیْیِسُر، وَیَمَن َیْیَمُن، وَباَع َیِبیُع (أصل َیِبیُع َیْبِیُع من َبَیَع، نقلت حركة العین (الیاء) 



إلى الفاء (الباء) فأصبحت َیِبیعُ )، وَساَر َیِسیُر، وبان َیِبیُن، وَھام َیِھیُم، وَصاَح 
 َیِصیُح، وَرَمى َیْرِمي، وَبَنى َیْبِني، وَدَرى َیْدِري، وَقَضى َیْقِضي...  

   فإن كان المثال الیائي، والناقص الیائي، عینھما أو المھما حرف حلقي جاء 
المضارع على "َیْفَعلُ ". نحو: َیَفَع َیْیَفُع، وَیَنَع َیْیَنُع، وَرَعى َیْرَعى، وَسَعى َیْسَعى، 

 وَنَھى َیْنَھى، ونأَى َیْنأَى، وَطَغى َیْطَغى، وشد منھ َبَغى َیْبِغي "َیْفِعلُ ". 

 ،    وأما المضعف فإن كان الزما جاء مضارعھ على "َیْفِعلُ ". نحو: َحنَّ َیِحنُّ
، وَقلَّ َیِقلُّ، وَتمَّ َیِتمُّ،  ، وصحَّ َیِصحُّ ، وَذلَّ َیِذلُّ، وَفرَّ َیِفرُّ ، وَرقَّ َیِرقُّ وَدبَّ َیِدبُّ

، وَجدَّ َیِجدُّ ...  ، وَحقَّ َیِحقُّ ، وَعزَّ َیِعزُّ ، وَشبَّ َیِشبُّ  وَعفَّ َیِعفُّ

 ، ، وَمرَّ َیُمرُّ ، وَشكَّ َیُشكُّ    وُسمع خالف ذلك في بعض األفعال. منھا َھبَّ َیُھبُّ
 وَھمَّ َیُھمَّ ... 

 ، ، وَشقَّ َیُشقُّ    وإن كان متعدیا جاء مضارعھ على "َیْفُعلُ ". نحو: َقصَّ َیقُصُّ
، وَفكَّ  ، وَصفَّ َیُصفُّ ، وَشدَّ َیُشدُّ ، وَردَّ َیُردُّ ، وَصبَّ َیُصبُّ ، وَسبَّ َیُسبُّ وَدسَّ َیُدسُّ

، وَضمَّ َیُضمُّ، وَظنَّ َیُظنُّ ...  َیفُكُّ

   فإن كان الفعل الواحد الزما ومتعدیا جاء مضارعھ، في الالزم على "َیْفِعلُ "، 
، وَدقَّ الرجُل العظَم َیُدقُّھُ .  وفي المتعدي على "َیْفُعلُ ". تقول َدقَِّت المسألُة َتِدقُّ

 . هُ ، وَجدَّ التاجُر القماَش َیُجدُّ  وتقول َجدَّ الطالُب َیِجدُّ

   وقد شدت بعض األفعال الالزمة أو المتعدیة، فجاءت في المضارع بكسر العین 
، َدرَّ َیُدرُّ  ، وَشحَّ َیُشحُّ وَیِشحُّ ، وَشدَّ َیُشدُّ وَیِشدُّ وضمھا. نحو: َصدَّ َیُصدُّ و َیِصدُّ

، َبتَّ َیُبتُّ وَیِبتُّ ....   وَیِدرُّ

    و"َفَعلَ " یكون متعدیا والزما، وقد مثل ابن الحاجب للحالتین: 

    فالمتعدي، نحو: َضَرَبُھ َیْضِرُبُھ، على وزن: "َفَعلَُھ َیْفِعلُھُ ". 

                      وَقَتلَُھ َیْقُتلُُھ، على وزن: "َفَعلَُھ َیْفُعلُھُ ". 

    والالزم، نحو: َجلََس َیْجلُِس، على وزن: " َفَعَل َیْفِعلُ ". 

                     وَقَعَد َیْقُعُد، على وزن: "َفَعَل َیْفُعلُ ". 



                     وَمَزَح َیْمَزُح، على وزن: "َفَعَل َیْفَعلُ ". 

   وقد جاء "َفَعلَ " لجمیع المعاني تقریبا، ألنھ أخف أبنیة األفعال، وال یجيء غیر 
"َفَعلَ " بمعنى من المعاني إال ونرى ھذا المعنى موجودا فیھ، ألن اللفظ إذا خف 

 وكثر استعمالھ واتسع التصرف فیھ استعمل لمعان ال تنضبط. 

    و"َفَعلَ " ھو أكثر األبنیة استعماال.

 

" َفِعلَ "     
وھو كثیر االستعمال      

   وأما الماضي "َفِعَل فیكون مضارعھ بفتح العین "َیْفَعلُ "، نحو: َعلَِم َیْعلَُم، 
وَطِرَب َیْطَرُب، وَسِقَم َیْسَقُم، وَرِكَب َیْرَكُب، وَحِذَر َیْحَذُر، وَیِبَس َیْیَبُس، وَھاَب 

َیَھاُب (أصلھا "َیْھَیبُ "، نقلت حركة العین إلى الساكن قبلھا، وقلبت ألفا)، وَناَم َیَناُم 
(أصلھا "َیْنَومُ "، نقلت حركة العین إلى الساكن قبلھا، وقلبت ألفا)، َنِسَي َیْنَسى، 
ـْلَلُ "، نقلت حركة العین إلى الساكن  وَرِضَي َیْرَضى، وَظلَّ َیَظلُّ (أصلھا "َیظ

 قبلھا، وأدغمت في الالم). 

   وسمعت بعض أفعال، ماضیھا "َفِعلَ " ومضارعھا "َیِعلَ ". نحو: َوِرَث َیِرُث، 
وَولَِي َیلِي، وَولَِي َیلِي، وَوِثَق َیِثُق، وَوِھَم َیِھُم؛ أو على "َیْفُعلُ "، نحو: َفِضَل 

 َیْفُضُل، ولَبَّ َیلُبُّ (في اللسان: لَبَّ بالمكان لَّبًا، وأَلَبَّ : أقام بھ ولزمھ). 

   وسمعت أفعال أخرى على "َیْفِعُل وَیْفَعلُ " معا. ومنھا: َنِعَم َیْنِعَم وَیْنَعُم، وَیِبَس 
 َیْیِبُس وَیْیَبُس، وَحِسَب َیْحِسُب وَیْحَسُب، وَیِئَس َیْیِئُس وَیْیأَسُ ... 

    و"َفِعلَ " یكون متعدیا والزما، وقد مثل ابن الحاجب للحالتین: 

    فالمتعدي، نحو: َشِرَبُھ َیْشَرُبُھ، على وزن: "َفِعلَُھ َیْفَعلُھُ ". 

                      وَوِمَقُھ َیِمقُُھ، على وزن: "َفِعلَُھ َیِعلُھُ ". 

                      (في اللسان: َوِمَقُھ َیِمقُُھ، نادر، ِمَقًة وَوْمًقا، أحّبھ). 



    والالزم، نحو: َفِرَح َیْفَرُح، على وزن: "َفِعَل َیْفَعلُ ". 

                     وَوِثَق َیِثُق، على وزن: "َفِعَل َیِعلُ ". 

    والزم "َفِعلَ " أكثر من متعدیھ. 

   و"َفِعلَ " تكثر فیھ العلل واألحزان وأضدادھا، نحو: َسِقَم وَمِرَض (في العلل)، 
وَحِزَن (في األحزان)، وَفِرَح في (أضداد األحزان)، كما یقول ابن الحاجب. 

ومعنى تكثر فیھ "أي ھذه المعاني تكون في "َفِعلَ " أكثر منھا في غیره، ال أن 
 "َفِعلَ " یكون فیھا أكثر منھ في غیرھا، ألنھ في غیرھا أكثر منھ فیھا". 

    ویجيء األلوان والعیوب كلھا علیھ، أي یجيء األلوان: كأَِدَم وَسِمرَ . 

    والعیوب: كَعِجَف (من عیوب الجسد)، وَخِرَق (من عیوب النفس). 

   ویجيء أیضا علیھ: َفِزْعُت َفَزًعا، وھو َفِزٌع، وَفِرَق َیْفَرُق َفْرًقا وھو َفِرٌق، 
وَوِجَل َیْوَجُل َوَجالً وھو َوِجٌل، كل ھذه تأتي على "َفِعلَ "، ولیس معنى ذلك أن 

 "َفِعلَ " مختص بھا. 

   وقال ابن الحاجب في شافیتھ: وقد جاء أَِدَم وأَُدَم، وَسِمَر َوَسُمَر، وَعِجَف 
 وَعُجَف، وَحِمَق وَحُمَق، وَخِرَق َخُرَق، وَرِعَن وَرُعَن، بالكسر والضم. 

    و"َفِعلَ ": كثیر االستعمال. 

 

"َفُعلَ "     
   الماضي "َفُعلَ " یكون مضارعھ بضم العین "َیْفُعلُ "، نحو: َكُرَم َیْكُرُم، وَعظـَُم 

ـُْولُ "،  َیْعظـُُم، وَخُبَث َیْخُبُث، وَكثـَُف َیْكثـُُف، وَحلَُم َیْحلُُم، وَطاَل َیطـُوُل (أصلھ "َیط
 نقلت حركة العین إلى الساكن قبلھا). 

   ومعنى "َفُعلَ " ألفعال الطبائع، ما ُجِبَل علیھ اإلنسان من األفعال، وذلك نحو، 
َحُسَن، وَقُبَح، وَوُسَم، وَكُبَر، وَصُغَر، وَقُصَر، وَغلَُظ، وَسُھَل، وَصُعبَ ... فھذه 

األوصاف مخلوقة، وتدل على الصفة التي طـُِبَع فیھا صاحبھا، أي الحسن، 
والقبح، والوسامة، والكبر، والصغر، والقصر، والغلظ، والسھولة، والصعوبة... 



كما یجري غیر الغریزة مجراھا، إذا كان فیھ لبث ومكث، نحو: َحلَُم، وَبُرَع، 
 وَكُرَم، وَفُحشَ . 

   ویالحظ أن عینھ قد ُضّمت ألنھا كانت خلقة وطبیعة وصاحبھا مسلوب 
 االختیار، لذا ُجِعل الضم عالمة للخلقة.   

    و"َفُعلَ " أقل ھذه األبنیة استعماال. 

    وھذا البناء الزم دائما. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ماضي الرباعي المجرد – 2   
     یتألف الفعل الماضي الرباعي المجرد من أربعة أحرف أصول، یرمز إلیھا 
بالفاء والعین والالم األولى والالم الثانیة: "َفْعلَلَ ". وتحتمل ھذه األحرف ثمانیة 

وأربعین بناء، إال أن ثقل الفعل من ناحیة، وثقل الرباعي منھ خاصة، حاال دون 
 التصرف فیھ. 

   وقد التزموا فیھ الفتحات لخفتھا، ولما لم یكن في كالمھم أربع حركات متوالیة 
في كلمة واحدة سكنوا الثاني ألن التسكین في غیره متعذر، أما األول فلتعذر 

االبتداء بالساكن، وأما الالم األولى فلئال یلزم تجاور ساكنین عند اتصال الضمائر 
المتصلة المرفوعة المتحركة بھ، وأما الالم الثانیة فألن الوزن ال یحصل بحركات 
اآلخر وسكونھ، وألن الماضي مبني على الفتح. فلم یأت منھ إال بناء واحد، وھو 

أخف ما یمكن أن یصاغ منھ: "َفْعلَلَ "، نحو َدْحَرَج، َطْمأََن، َعْسَكَر، َزْحلََق، 
َعْرَقَل، َبْرَھَن، َحْملََق، َبْعَثَر، َغْرَبَل، َزْخَرَف، َزْغَرَد، َزْعَزَع، َزْلَزَل، َبْسَمَل، 

 َحْمَدلَ ... 

    والفعل الرباعي المجرد قد یكون متعدیا غالبا، وقد یكون الزما: 

    فالمتعدي، نحو: َدْحَرْجُتُھ َفَتَدْحَرَج، وَسْرَھْفُتُھ، أي: أحسنت غذاءه ونعمتھ. 

ُجلُ : إذا طأَْطأَ رأسھ وبسط ظھره.      والالزم، نحو: َدْرَبَخ، َدْرَبَخ الرَّ

    ومن المعاني التي یستعمل فیھا ھذا الوزن: 

  - الداللة على المشابھة، مثل: َعْلَقَم الطعام أي صار كالعلقم. 1   

 - الداللة على أن االسم المأخوذ منھ آلة، وتستعمل كثیرا في األلفاظ 2   
 األجنبیة، مثل: َتْلَفَن أي استعمل التیلفون. 

  - الصیرورة، مثل: لَْبَنَن، أي صیره لبنانیا، وَنْجلََز صیره إنجلیزیا. 3   

 - النحت، وھو أن ننحت من كلمتین أو أكثر كلمة واحدة تدل على معنى 4   
 الكالم الكثیر، وذلك على النحو التالي: 



      أ - النحت من كلمتین مركبتین تركیبا إضافیا، مثلما نحتوا من عبد قیس 
، أي متخرج من دار  عبقسي، ومن عبد شمس عبشمي، ویقولون: ھو َدْرَعِميٌّ

 العلوم. 

 النحت من جملة، مثل: َبْسَمَل، أي قال: بسم هللا، وَحْوَقَل، قال: ال حول –      ب 
 وال قوة إال باہلل، وَجْعَفَل، قال: جعلني هللا فداك. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ماضي الرباعي المزید: – 3   
  مزید الرباعي بحرف واحد:   –   أ 

   إذا زید في الفعل الرباعي حرف واحد احتمل مئات األبنیة، ولكن لم یأت منھ 
 إال بناء واحد ھو: 

   "َتَفْعلَلَ ". نحو: َتَدْحَرَج، َتلَْعَثَم، َتَقْرَفَص، َتَبْعَثَر، َتَزْحلََق، َتَغْرَبَل، َتَعْجَرَف، 
 َتَجْمَھَر، َتَزْلَزَل، َتَزْعَزعَ ... 

    وھو مطاوع "َفْعلَلَ " المتعدي، نحو: َدْحَرْجُتُھ فَتَدْحَرَج، بزیادة تاء في أولھ. 

    وأشھر معانیھ: 

   - المطاوعة: وتكون مطاوعتھ لـ "َفْعلَلَ ". نحو: َدْحَرْجُتُھ فَتَدْحَرَج، وَبْعَثْرُتُھ 
 فَتَبْعَثَر، وَغْرَبْلُتُھ فَتَغْرَبَل، وَزْحلََقُتُھ فَتَزْحلَقَ ... 

َغْمُغمُ : الكالم الذي ال     - المبالغة: نحو: َتلَْعَثَم، وَتَغْمَغَم (في اللسان: الَغْمَغَمُة والتَّ
، وفي  یبین)، وَتَجْمَجَم (في اللسان: الَجْمَجَمةُ : أن ال ُیبیِّن كالمھ من غیر ِعيٍّ

 التھذیب: أن ال تبین كالمك من ِعيٍّ )... 

   - االنتساب: نحو: َتَحْنَبَل (انتسب إلى المذھب الحنبلي)، َتَدْمَشَق (انتسب إلى 
 مدینة دمشق السوریة).  

    - اإلیھام: نحو: َتَفْلَسفَ ... 

  مزید الرباعي بحرفین: –   ب 

    وإذا زید فیھ حرفان احتمل آالف األبنیة ولكن لم یأت منھ إال بناءان: 

   "ِاْفَعْنلَلَ ": نحو: ِاْحَرْنَجَم (بمعنى اجتمع)، وِاْسَحْنَفَر (بمعنى أسرع)، وِاْخَرْنَطَم 
(بمعنى استكبر)، وِاْبلَْنَدَح (بمعنى اتسع)، وِاْسلَْنَطَح (بمعنى وقع على ظھره)، 

قَ )، وِاْحَبْنَطأَ (بمعنى انتفخ بطنھ غضبا)، وِاْعلَْنَكَس (بمعنى  وِاْفَرْنَقَع (بمعنى َتَفرَّ
 ركب بعضھ بعضا). 

    ویكون لمطاوعة "َفْعلَلَ "، نحو: ِاْحَرْنَجَم، وِاْفَرْنَقَع، 



    أو لإلغناء عن المجرد، نحو ِاْسَحْنَفَر، واْسلَْنَطحَ ... 

   "ِاْفَعلَلَّ ": (األصل فیھ "ِاْفَعلَّلَ "، ثم ُنقل إلى "ِاْفَعلَلَّ " لإلدغام الواجب. فأصل 
المنصف - شرح اإلمام أبي الفتح عثمان بن أفعالھ: ِاْطَمأَْنَن، وِاْقَشْعَرَر، انظر 

). وأنكره قوم وقالوا ھو 90، ص1 ج– جني في التصریف - أبو عثمان المازني
ھمع الھوامع ملحق بـ"اْحَرْنَجمَ " ال بناء مقتضبا بدلیل مجيء مصدره كمصدره (

، 3، جفي شرح جمع الجوامع - جالل الدین السیوطي - تحقیق أحمد شمس الدین
أَ )، واْسَمأَلَّ (اسمأل الظل: 263ص  ، وِاْبَرأَلَّ (بمعنى َتَھیَّ ،وِاْقَشَعرَّ ). نحو: ِاْطَمأَنَّ

، واْتَمأَلَّ (صلب واشتد)، واْسَبَطرَّ (امتد)، واْشَمَخرَّ (طال وعال)،  ارتفع)،واْشَمأَزَّ
 واْشَمَعلَّ (تفّرق وانتشر)، واْبَذَعرَّ (تفّرق وتبّدد)، واْضَمَحلَّ، واْشَرأَبَّ ... 

 ،     ویكون لمطاوعة "َفْعلَلَ " أیضا، نحو، ِاْطَمأَنَّ

 ، ، واْدلََھمَّ، واْشَمأَزَّ ، واْضَمَحلَّ، واْكَفَھرَّ    أو لإلغناء عن المجرد: نحو: ِاْقَشَعرَّ
، واْسَبَطرَّ ...  واْشَمَخرَّ

     

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 



  ماضي الثالثي المزید: – 4   
    قد یقع في الفعل الثالثي حرف زائد، أو حرفان زائدان ، أو ثالثة زوائد. 

  مزید الثالثي بحرف واحد: –   أ 

فالمزید فیھ حرف یحتمل مئات األبنیة، غیر أنھ لم یستعمل منھا إال أبنیة قلیلة،    
 جعلھا النحاة قسمین: 

ما ھو على وزن الرباعي المجرد وغیر ملحق بھ. ولیس المراد  :القسم األول   
بالوزن ھھنا الوزن الصرفي، وإنما ُیراد بھ الوزن الشكلي الظاھري، أي عدد 

 األحرف، ونسق الحركات والسكون علیھا. ولھذا القسم أبنیة ثالثة ھي: 

   "أَْفَعلَ ": نحو: أَْكَرَم وأَْسَمَع، وأَْخَرَج، وأَْنَقَذ، وأَْوَصَل، وأَْیَقَظ، وأََعاَد، وأََباَن، 
، وأََقرَّ ...   وأَْعَطى، وأْوَصى، وأََعدَّ

   "َفاَعلَ ": نحو: َقاَتَل، وَفاَخَر، وَواَعَد، وَقاَوَم، وَباَیَع، وَساَمى، وَراَمى، وَحادَّ 
 وَضارَّ ...

َر، وَصلَّى،  َح، وَفسَّ َع، وَولََّد، وَبشََّر، وَبیََّن، وَوضَّ لَ ": نحو: َعلََّم، وَقطَّ    "َفعَّ
رَ ...  ر، وَكرَّ َد، وَقرَّ  وَرقَّى، وَمدَّ

   فھذه األبنیة الثالثة توازن الفعل الرباعي "َدْحَرجَ " من الناحیة الشكلیة، ألن كال 
 منھا یتألف من أربعة أحرف: مفتوح ، فساكن، فمفتوحین. 

ْــ  ع ــَ  ل ــَ   أَْفَعلَ  أ ــَ  ف 
 َفاَعلَ  ف ــَ  ا Ø ع ــَ  ل ــَ 
ْــ  ع ــَ  ل ــَ  لَ  ف ــَ  ع   َفعَّ
ْــ  ل ــَ  ل ــَ   َفْعلَلَ  ف ــَ  ع 

  

 ولذلك قیل عنھا إنھا على وزن الرباعي. 

   واآلن لماذا تزاد الھمزة، أو األلف، أو تضعف العین، إن لكل من ھذه الزیادات 
 معان نوجزھا في ما یلي: 



    أ - المعاني التي تزاد لھا الھمزة في "أَْفَعلَ ": 

    وأشھر ھذه المعاني ما یلي: 

 - التعدیة: أي جعل الفعل الالزم متعدیا، فالفعل"َخَرجَ " مثال فعل الزم، ال 1   
 یأخذ مفعوال بھ، وأنت تقول: 

    - خرج زیٌد، 

 فإذا زدتھ ھمزة جعلتھ متعدیا؛ فتقول: 

    - أخرجُت زیًدا. 

 وھذا في جلس وأجلس، وكرم وأكرم، وقام وأقام. 

 متعدیا – بزیادة الھمزة –   فإذا كان الفعل المجرد متعدیا لمفعول واحد صار 
 لمفعولین، فالفعل "لَِبسَ " مثال یتعدى لمفعول واحد، وأنت تقول: 

    - لبس زیٌد ثوًبا، 

 فإذا زدتھ ھمزة جعلتھ متعدیا لمفعولین؛ فتقول: 

    - ألبست زیًدا ثوًبا. 

 وھكذا في َفِھَم وأفھم، وَسِمَع وأسمع... 

 متعدیا إلى ثالثة – بزیادة الھمزة –   وإذا كان الفعل متعدیا لمفعولین صار 
 یتعدى إلى مفعولین، وأنت – إذا كان بمعنى "أَْیَقنَ " –مفاعیل، فالفعل "َعلِمَ " مثال 

 تقول: 

    - علمت زیًدا كریًما، 

 فإذا زدتھ ھمزة جعلتھ متعدیا إلى ثالثة مفاعیل، فتقول: 

    - أعلمت عمًرا زیًدا كریًما. 

  البلوغ: وھو أن یبلغ الفاعل: – 2   



   - مكانا، نحو: أَْنَجَد، أي بلغ َنْجًدا، وأَْعَمَن، بلغ ُعمان، وأَْتَھَم، بلغ تھامة، 
 وأَْجَبَل، بلغ الجبل، وأَْعَرَق، بلغ العراق.    

    - أو زمانا: نحو أصبحنا، أي بلغنا الصباح، وأمسینا، بلغنا المساء، وأضحیتم، 
 بلغتم الضحى. 

ـْلََث األطفال، أي بلغوا ثالثة، وأَْرَبُعوا، وأَْخَمُسوا،     - أو عددا: نحو: أَث
 وأَْعَشُروا. 

 - المبالغة: وھي الزیادة في معنى الفعل وتوكیده. وتصح المبالغة إذا كان 3   
المجرد والمزید لمعنى واحد، فقولك سقیت الضیف وأسقیتھ بمعنى واحد، إال أن 
أسقیتھ فیھ مبالغة وتوكید. وكذلك في وَفى وأوفى، وحب وأحب، ووعد وأوعد، 

وحس وأحس، وذِعن وأذعن، وحرق وأحرق، وغمض وأغمض، وشعل وأشعل، 
 وجَھد وأجھد. 

  اإلصابة: وھي أن یجد الفاعل المفعول على صفة من لفظ الفعل. نحو:   – 4   

أْكَبرُت ُجھَدك، أي: وجدتھ كبیرا، وأْعَظْمُتك، وجدتك عظیما، وأْبَخْلُت الرجَل، 
 وجدتھ بخیال، وأَْحَمْدُت رأیك، وجدتھ حمیدا. 

 اإلزالة: وھي أن یزیل الفاعل عن المفعول أصل الفعل. نحو: أَْعَجْمُت – 5   
الكتاَب، أي: أزلت ُعْجَمَتُھ، وأََجْرُت المظلوَم، أي: أزلت عنھ الجور، وَشَكْوُتَك 

 إلى القاضي فأَْشَكاِني، أي: أزال عني الشكوى... 

 التعریض: أي: أن یجعل فاعل أفعل مفعولھ معرضا ألصل الفعل، سواء – 6   
صار مفعوال لھ أم لم یصر. وذلك نحو: أبعتھ، أي: عرضتھ للبیع، سواء بیع أم لم 

 یبع... 

 الحینونة: ومنھ: أَْحَصَد الزرُع، أي: حان وقت حصاده. وقال ابن الحاجب – 7   
وھو في الحقیقة بمعنى صار ذا كذا، أي صار الزرع ذا حصاٍد، وذلك بحینونة 

حصاده، نحو: أََجدَّ النخُل وأَْقَطَع، أي: حان لھ أن ُیقَطَع ثمُره، وأَْرَكَب الُمھُر، حان 
 أن ُیرَكب، وأنتجِت الخیل، حان نتاجھا، وأَْشَھَر القوُم، أتى علیھم الشھر. 



 الصیرورة: وھي الداللة على أن الفاعل قد صار صاحب شيء مشتق من – 8   
لفظ الفعل، نحو: أَْوَرَق الشجُر، أي: صار ذا ورق، وأثمر، صار ذا ثمر، وأحدب 

 المكان، صار ذا حدب...  

لَ " بتضعیف العین: –   ب    معاني "َفعَّ

لَ " "أَْفَعلَ " في أكثر معانیھا، إال أن أحدھما قد یكثر في معنى ویقل     یشارك "َفعَّ
 في اآلخر، ولھ معان كثیرة، أھمھا: 

لَ " أن یكون لتكثیر فاعلھ أصل – 1     الداللة على التكثیر: األغلب في "َفعَّ
فت،  ْلُت، وَطوَّ ْعُت الثواَب، وَجوَّ الفعل، نحو: َذبَّْحُت الغنَم، وَغلَّْقُت األبواَب، وَقطَّ

 أي: أكثرت الذبح، والغلق، والقطع، والجوالن والطواف. 

    وُیالحظ أن التكثیر یكون: 

َع      أ - في المتعدي كما في َغلََّق وَقطَّ

ف. –   ب  ل وطوَّ   وفي الالزم كما في جوَّ

لَّ " یواخي "أَْفَعلَ "في التعدیة، نحو: جعل – 2    ْحُتھَ . و"َفعَّ  التعدیة، نحو: َفرَّ
حُتُھ، أي: جعلتھ فرحا.   الالزم متعدیا، مثل: َفرَّ

   جعل المتعدي إلى مفعول متعدیا إلى اثنین، نحو: لَِبَس الرجُل الثوَب، تصبح: 
ْسُتُھ الثوبَ .   أَْلَبْسُت الرجَل الثوَب، ولَبَّ

    لكنھ ال یتعدى إلى ثالثة إال محموال على" أَْفَعلَ " كَخبَّرَ . 

 النسبة: وھي أن ینسب الفاعل المفعول إلى ما ھو من لفظ الفعل، أو أن – 3   
یصفھ بھ، نحو: َكّذَب القاضي شھادتك، أي: نسبھا إلى الكذب. وكفََّر الناُس زیًدا، 

 نسبوه إلى الكفر... 

 اإلزالة: نحو: قشَّْرُت التفاحةَ : أي: أزلُت ِقْشَرَتھا، وَشمَّتُّ أخي، أزلُت عنھ – 4   
َماَتةَ .   الشَّ

َق الجیُش – 5     التوجھ: والمراد التوجھ نحو ما ھو من لفظ الفعل، نحو: َشرَّ
َز الھاِرُب، توجھ نحو المفازة.  َب، أي: توجھ نحو الشرق ونحو الغرب. وَفوَّ وَغرَّ



 اختصار حكایة المركب: نحو: َسبََّح، أي: قال: سبحان هللا، وَھلََّل، أي: – 6   
قال ال إلھ إال هللا، وَكبََّر، قال: هللا أكبر، ولَبَّى، قال: لبیك اللھم لبیك، وَسلََّم، قال: 

    السالم علیكم.          

    ج - المعاني التي تزاد لھا األلف بین الفاء والعین "َفاَعلَ ": 

 المشاركة: وھي الداللة على أن الفعل حادث من الفاعل والمفعول معا، – 1   
أي: اشتراكھما في العمل، واقتسامھما الفاعلیة والمفعولیة، نحو: جادل زید عمرا، 

فالجدال وقع منھما، والفاعل ھو الذي بدأ بھ. وكذلك قاتل، وصارع، وقاوم، 
 وبایع، وھاجى وشاّد، وشاقّ ... 

   وإذا كان المجرد الزما فإنھ یصبح في ھذه الصیغة متعدیا، نحو: جالس، 
 وفاخر، وواقع، وسایر وجارى... 

 المتابعة: وھي الداللة على عدم انقطاع الفعل، مثل: والیت الصوم، – 2   
 وتابعت الدرس... 

ْفُتُھ، وباعدت – 3    َل، وذلك للتكثیر، نحو: ضاعفت الشيء بمعنى َضعَّ  بمعنى َفعَّ
دت...   وبعَّ

  بمعنى َفَعَل، نحو: قاتلھم هللا، أي: َقَتلَھم. – 4   

: ما ھو على وزن الرباعي المجرد وملحق بھ (اإللحاق أن یزاد القسم الثاني   
في بنیة الكلمة، للتوسع في اللغة، حرف واحد أو حرفان، فتصیر على بناء یوازن 
غیره من الناحیة الشكلیة، أي: في عدد الحروف ونسق الحركات والسكون علیھا. 

 وأشھر أبنیتھ: 

 - "َفْعلَلَ "، نحو: َجْلَبَب (أي: ألبس الجلباب)، َشْملََل (شملل النخل، أخذ 1   
 شمالیلھ (وھو التمر القلیل الذي بقي علیھا). 

    واإللحاق في "َفْعلَلَ " قیاسي، وھو فیما دونھ سماعي.

  - "َفْیَعلَ ": نحو: َسْیَطَر، وَھْیَمَن، وَبْیَطرَ ... 2   



 - "َفْوَعلَ ": َجْوَرَب (ألبس الجورب)، َھْوَجَل (نام نومة خفیفة)، َصْوَقَر 3   
 (صوقر الطائر: رجع صوتھ)... 

  - َفْعَولَ : نحو َدْھَوَر، وَھْرَوَل، وَجْھَوَر، وَعْنَوَن، وَشْعَوَذ، وَسْرَولَ ...4   

  - "َفْعَیلَ ": نحو: َعْثَیَر، أي: أثار التراب... 5   

  - "َفْعلَى": نحو: َسْلَقى، (أي: استلقى على ظھره)...   6   

     

 

    

    
      

 

 

 

   

       

 


