
 (أقسام الفعل من حيث التجرد والزايدة )
 حبسب التجرُّد والزايدة، وتقسيم كل  : التقسيم الثالث للفعل

ف ما كانت مجيع حروفه أصلية، ال يسقط حرف منها ىف تصاري: ينقسم الفعل إىل جمرَّد ومزيد، فاجملرد
 .ما زِيد فيه حرف أو أكثر على حروفه األصلية: واملزيد. الكلمة بغري علَّة

 :واجملرد قسمان
 .ُثالثي ورابعى  
 :واملزيد قسمان

أما الثالثى  اجملرد فله ابعتبار ماضيه فقط ثالثة أبواب، ألنه دائًما مفتوُح . مزيد الثالثي، ومزيد الرابعي
و مكسورة أو مضمومة، حنو َنَصَر وَضَرَب وفَ َتَح، وحنو َكرُم، وحنو الفاء، وعينه إما أن تكون مفتوحة، أ

َفرِح وَحِسَب، وابعتبار املاضى مع املضارع له ستة أبواب، ألن عني املضارع إما مضمومٌة أو مفتوحٌة أو 
 مكسورٌة، وثالثة ىف ثالثة بتسعة، ميتنع كسُر العني ىف املاضى مع ضمِ ها يف املضارع، وضم العني ىف

 :املاضى مع كسرها أو فتِحها ىف املضارع، فإذن تكون أبواب الثالثى ستةٌ 
 فَ َعَل يَفُعل: الباب األول

ُرؤ، وقال  بفتح العني ىف املاضى وضمها ىف املضارع، كَنَصَر يَ ْنُصر، وقَ َعَد يَ ْقُعُد، وأَخَذ أيُخُذ، وبَرأ يَ ب ْ
 .يُقول، وَغزَا يْغزو، وَمرَّ مَيُرُّ 

 فَ َعَل يَ ْفِعل: الباب الثاىن
بفتح العني ىف املاضى وكسرها ىف املضارع كَضَرَب يْضرب، وَجَلَس ََيِْلُس، وَوَعَد يَِعد، وابع يبيع، وَرمى 
، وأتى أييت، وجاء َييء، وأبَر النخل أيِبره، وَهَنأ يهينء، َوأوى  يرِمي، وَوقى يِقى، وَطَوى يْطوي، وفرَّ يِفرُّ

 .أَيوي، وَوأى يَئي، مبعىن وعد
 فَعل يَ ْفَعل: الباب الثالث
 . كفَتح يفَتح، وَذهب يْذَهب، وَسعى َيْسعى، وَوَضع يضع، ويَفع: ابلفتح فيهما

َفُع، َوَوَهل يَ ْوَهل، وأَلَه أيَله، وَسأل َيْسأل، َوَقرأ يقرأُ   .يَ ي ْ

وليس كل ما كان حلقيًّا . َحْلقيُّ العني أو الالم وكل ما كانت عينُه مفتوحٌة ىف املاضى واملضارع، فهو
 .1اهلمزة واهلاء، واحلاء واخلاء، والعني والغني: وحروف احللق ستة. مفتوًحا فيهما



وما جاء من هذا الباب بدون حرف َحْلقى  فشاذ ، كأََب أيََب، وَهَلَك يْهلك، ىف إحدى لغتيه، أو من 
لغة طيِ ئ، واألصل كسر العني ىف : وبَ َقى يبَقى.  غري فصيح: ْقلىتدخل اللغات، كرََكن يرْكن، وقَ َلى ي َ 

 .املاضى، ولكنهم قلبوه فتحة ختفيًفا، وهذا قياس عندهم

 َفِعل يَ ْفَعل: الباب الرابع

بكسر العني ىف املاضى، وفتحها ىف املضارع، كفرَِح يفرَح، وعِلم يعَلم، ووِجل يوَجل، ويَِبَس ييَبس، 
يَهاب، وغيَد يغْيُد، وَعِور يَ ْعَور، وَرضي يرضَى، وَقِوي يْقوى، َوَوِجَي يْوَجى، وَعضَّ  وخاف ََياف، وهاب

، وأِمن أيَمن، وَسِئم َيْسأم، وَصِدئ َيْصدأ  .يَعض 

وأيتى من هذا الباب األفعال الدال ة على الفرح وتوابعه، واالمتالء واخلُْلو، واأللوان والعيوب، واخلِلق 
كفرِح وطِرب، وَبِطر وأِشر، وَغِضب َوحزِن، وكشِبع وَروي : ر لتحيلة اإلنسان ىف الَغَزلالظاهرة، اليت تذك

 .وسوِد، وكعوِر وعِمش وجِهر وكِغيد وَهيف َوملي 4َوسِكر، وكعِطش وظِمئ وَصِدي وَهيم، وكَحِمر

 فُعل يفُعل: الباب اخلامس
ومَيُن ييُمن، وأُسل أيُسل، ولُؤم يلُؤم،  بضم العينب فيهما، كشُرف يشُرف، وحُسن حْيُسن، ووُسم يوُسم،

 .وجُرؤ حْيُرؤ، وَسُرَو َيْسُرو
وال ايئيَّ، الالم وهو متصرف إال نَ ُهو، . صار ذا هيئة: ومل يرد من هذا الباب ايئي اللعني إال لفظُة َهيُ ؤَ 

بضم العني وكسرها،  من النُّهية، مبعىن العقل، وال مضاعًفا إال قلياًل، كَشُرْرت مثلَث الراء، ولَبُ ْبت،
 .واملضارع تَ َلبُّ بفتح العني ال غري

 .وهذا الباب لألوصاف اخلِْلقية، وهى الىت هلا ُمْكث
ورمبا . ولك أن حتوِ ل كل فعل ثالثى  إىل هذا الباب، للداللة على أن معناه صار كالغريزة ىف صاحبه

 .استعملت أفعال هذا الباب للتعجُّب، فتنسلخ عن احلَدث
 فِعل يَ ْفِعل: السادسالباب 

 :ابلكسر فيهما، كحِسب حيِسب ونِعم ينِعم، وهو قليل ىف الصحيح، كثري ىف املعتل ، كما سيأتى
 تنبيهات

. كل أفعال هذه األبواب تكون متعدية والزمة، إال أفعال الباب اخلامس، فال تكون إال الزمة: األول
ْت بك الداُر، واألبواب الثالثة األوىل تسمى دعائم وأما َرُحبَ ْتك الداُر فعلى التوسع، واألصل َرُحبَ 

 .األبواب، وهى ىف الكثرة على ذلك الرتتيب



أن فَ َعَل املفتوَح العني، إن كان أوَّله مهزة أو واًوا، فالغالب أنه من ابب ضرب، كأَسر أيِسر، وأَتى : الثاىن
وإن كان ُمضاعفًا فالغالب أنه من . َهلأَخذوا أَكل ووَ : أيِتى، ووعد يِعد، ووَزن يزِن، ومن غري الغالب

، ومن ابب ضرب، إن كان الزما. وصد ه يُصدُّه ابب نصر، إن كان متعد اي، َكَمد ه مَيُدُّه، ، َكخفَّ ََيفُّ
 .وشذ  يِشذ، ابلذال املعجمة

 :مما تقدم من األمثلة تعلم: الثالث
، من ابب َنَصر، وَضَرب، : أن املضاَعف َييء من ثالثة أبواب -1 وَفرَِح، حنو سرَّه يسرُّه، وفرَّ يِفر 

 .وعضَُّه يَعضه
أخذ : من ابب نصر، وضرب، وفتح، وفرِح، وشُرف، حنو: ومهموز الفاء َييء من مخسة أبواب -2

 .أيُخذ، وأَسَر أيِسر، وأَهب أيَهُب، وأِمَن أيَمن، وأُسل أيُسل
وأى يَئى، وسأل : فرح وَشُرف، حنومن ابب ضرب، وفتح، و : ومهموز العني َييء من أربعة أبواب -3

 .يسأل، وسِئم يسأم، وَلُؤم يَ ْلُؤم
يربُؤ،  بَ َرأ: ومهموز الالم حييء من مخسة أبواب من ابب نصر، وضرب وفتح، وفرح، وَشُرف، حنو -4

 .وَهَنأ يهنئ، وقرَأ يقرَأ، وَصِدأ َيْصَدأ، وجُرؤ َيُرؤ
وَعد يِعد، ووِهل : ، وفرح، وَشُرف، وحِسب؛ حنووفتح: من ابب ضرب: واملثال َييء من مخسة أبواب

 لفؤاُد بَشْربَة   يَ ْوَهل، ووِجل يوَجل، ووُسم يوُسم، ووِرث يِرث،
 َتدَُع الصَّواِدي ال ََيُْدَن َغِلياًل 

: لو شئت قد ُروي الفؤاُد بشربة من ريقك، ترتك الصَّواِدي، أى: يقول حملبوبته. ُروي بضم اجليم وكسرها
دن حرارة العطشالِعطاش، ال   .َيَِ

قال يقول، وابع يبيع، وخاف : من ابب َنَصر، وَضَرب، وفرِح، حنو: واألجوَف َييء من ثالثة أبواب 6
، وىف الثاىن ايئًيا، وىف  َياف، وَغيد يَ ْغَيد، وَعِور يعَور، إال أن شرطه أن يكون ىف الباب األول واواي 

 .فالثالث مطلًقا، وجاء طال يطول فقط من ابب شرُ 
دعا، ورمى، : حنو. من ابب نصر، وضرب، وفتح، وفرح، وشرف: والناقص َييء من مخسة أبواب -7

 .ويشرتط ىف الناقص من الباب األول والثاىن، ما اشرتط ىف األجوف منهما. وسَعى، ورضَي، وسُرو
وَجى َوىَف يِفي، و : حنو. من ابب ضرب، وفرح، وحسب: واللفيف املقرون َييء من ثالثة أبواب -8

 .يَ ْوِجي، ووِلَ يَِلي
رَوى يْروي، وقِوَي يَ ْقَوى، ومل يَرد ايئى  العني والالم : حنو. واللفيف املقرون َييء من ضرب، وفرح -9

 .إال ىف كلمتني من ابب فرح، مها َعِيَي، وَحِييَ 
كقال   الفعل األجوف، إن كان ابأللف ىف املاضى، وابلواو ىف املضارع، فهو من ابب نصر،: الرابع

وإن كان ابأللف ىف املاضى وابلياء ىف املضارع، فهو . يقول، ما عدا طال يطول، فِإنه من ابب شُرف



وإن كان ابأللف أو ابلياء أو ابلواو فيهما، فهو من ابب فرح، كخاف َياف، . من ابب ضرع كباع يبيع
 .وَغيد يُِغْيُد، وعِور يَعور

وإن كان ابأللف ىف . ىف املضارع، فهو من نصر، كدعا يدعو والناقص إن كان ابأللف ىف املاضى وابلواو
وإن كان ابأللف فيهما، فهو من ابب . املاضى وابلياء ىف املضارع، فهو من ابب ضرب، كرمى يرمى

وإن كان ابلياء فيهما، فهو . وإن كان ابلواو فيهما، فهو ابب شُرف كسُرو يسُرو. فتح، كسَعى يسَعى
ابلياء ىف املاضى وابألَلف ىف املضارع، فهو من ابب فرح، كرِضَى  وإن كان .من ابب حِسب كوِل يِلي

 .يرَضى
وِثَق به، : مل يرد ىف اللغة ما َيب كسر عينه ىف املاضى واملضارع إال ثالثَة َعَشَر فعاًل، وهى:اخلامس

: وورِي املخ أى اضطجع، وورِم اجلُرح: أى حزِن، ووِرث املال، وورِع عن الشبهات، وورِك: ووِجد عليه
أى اغتمَّ ووىِلَ : أى صادفه موافًقا، ووِقه له أى مسع ووِكم: أى َعِجل، وَوِفق أمرَه: أى اكتنز، ووِعق عليه

 .أى أحب  : األمَر، وَوِمقَ 
ووَرد أحد عشر فعال، ُتْكَسر عينها ىف املاضى، وَيوز الكسر والفتح ىف املضارع، وهى بَِئس، ابلباء 

َأى اغتاظ فيهما، ووِلغ : أى هلك، ووِِحَِت احلُْبلَى، ووِحَر صدرُه، وَوِغر: ِبقاملوحدة، وحِسب، َووَ 
 .الكلب، وولِه، ووِهل، اضطرب فيهما، ويَِئَس منه، ويِبس الغصن

، فال يعتمد ىف معرفتها على : السادس كون الثالثى على وزن معني من اأَلوزان الستة املتقدمة مساعى 
وَيب فيه مراعاة صورة املاضى واملضارع مًعا، ملخافة . به مبراعاة هذه الضوابطقاعدة، غري أنه ميكن تقري

صورة املضارع للماضى الواحد كما رأيت، وىف غريه تراعى صورة املاضى فقط، ألن لكل ماض مضارًعا 
 .ال ختتلف صورته فيه

عيُنه، َكَسابَ َقىِن  ما ُبين من األفعال للداللة على الغلبة يف املفاخر، فقياس مضارعه ضمُّ : السابع
فسبقُته، فأان أسُبقه، ما مل يكن واويَّ الفاء، أو ايئى  العني أو الالم، فقياس مضارعه كسر عينه،   َزيد ٌ

 .كواثبته فَ َوثَ ْبته، فأان أثِبه وابيعته فِبعته، فأان أبيعه، وراميته فرَمْيته، فأان أرِميه
 أوزان الرابعيِ  اجملرَّد وملحقاته

ومنه أفعال حنتتها العرب من . يدربخ 1اجملرَّد وزن واحد، وهو فعلل، كدحرج يدحرج، وَدْرَبخَ وللرابعي 
ال حول وال قوة ِإال : بسم هللا، وحوقل إذا قال: إذا قال: ُمرَكَّباِت، فتحَفظ وال يقاس عليها، كبسَمل

جعلين هللا : زك، وَجْعَفل إذا قالأدام هللا ع: ودْمَعَز إذا قال أطال هللا بقاءك،: ابهلل، وطَْلَبق إذا قال
 .فداءك

 :وملحقاته سبعة
 .أى ألبسه اجللباب: فْعَلَل، كجلبَ َبه: األول
 .أى ألبسه اجلَْورب: فْوعل، كجوربه: الثاىن



 .أي أسرع: فْعَول كَرْهوك يف ِمشيته: الثالث
 .فَ ي َْعل كبَ ْيَطر، أى أصلح الدواب: الر ابع

 .قطع ِشْراَيفُه. رعَ فْعَيَل، كَشْريَف الز : اخلامس
 .إذا استلقى على ظهره: فْعلى، كَسلَقى: السادس
 .ألبسه القلنسوة: فعَنَل كقلنسه: السابع

 .أن تزيد ىف البناء زايدة، لتلحقه آبخَر أكثر منه، فيتصرف تصرفه: واإلحلاق
 


