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  التشكيل الصوتي لبنية الفعل في العربية

  

  *عبد القادر مرعي بني بكر

  

  11/7/2016 تاريخ القبول    27/4/2016 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

فـي ضـوء القـوانين الصـوتية      ،يهدف هذا البحث إلى دراسة البنية الصوتية للفعل فـي العربيـة وتحليلهـا   
. ة وقـانون المـزدوج الحركـي والنظـام المقطعـي للبنيـة العربيـة       كالمماثلة الصوتية والمخالفة الصـوتي  ،الحديثة

وتنسـجم مـع النظـام     ،وكشفت الدراسة أن هذه القوانين شكلت بنية الفعـل بطريقـة يستسـيغها الـذوق العربـي     
، إذ أّثر كل من قانوني المماثلة الصوتية والمخالفة الصـوتية فـي بنيـة الفعـل الصـحيح، بينمـا       الصوتي للعربية

  .فعل المعتل بالمزدوج الحركيتأثر ال

  :التمهيد

وبيان التغيرات الصوتية التي  ،تهدف هذه الدراسة إلى دراسة البنية الصوتية للفعل في العربية
  .تطرأ على أبنيته األصلية حتى صارت إلى ما آلت إليه من أبنية وأوزان صرفية

وفي ضوء  ،لصوتي للعربيةوقد درس الباحث هذه األبنية واألوزان في ضوء النظام المقطعي ا
وفي ضوء قانوني  ،والتيسير الذي يعد مظهرًا من مظاهر السهولة ،التخلص من المزدوج الحركي

  .المخالفة الصوتيةو المماثلة الصوتية

فالمقطع الصوتي عبارة عن تتابعات صوتية من الصوامت والحركات تخرج دفعة واحدة 
الحركات تخرج دفعة واحدة و وتية من الصوامتأو هو تتابعات ص ،مصحوبة بكمية من الهواء
ويوجد في العربية ستة  ،)1(أو هو تتابعات مختلفة من السواكن والعلل ،مصحوبة بكمية من الهواء

  :)2(أنواع من المقاطع الصوتية على النحو التالي

 ،)ق:(نحو) ص ح( ورمزه ،حركة قصيرة+ ويتكون من صوت صامت  ،مقطع قصير مفتوح -1
  ).ع(و
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 ،با: نحو) ص ح ح(ورمزه  ،حركة طويلة+ ويتكون من صوت صامت  ،قطع طويل مفتوحم -2
  .بي ،بو

 ،صوت صامت+ حركة قصيرة + يتكون من صوت صامت و ،مقطع قصير مغلق بصامت -3
  .وعن ،ِمن: نحو) ص ح ص(ورمزه 

 ،صوت صامت+ حركة طويلة + ويتكون من صوت صامت  ،مقطع طويل مغلق بصامت -4
  .في حالة الوقف ،ودار ،باب: نحو) ح ح صص (ورمزه 

صوت + حركة قصيرة + يتكون من صوت صامت و ،أو قصير مغلق بصامتين ،مقطع مديد -5
  .في حالة الوقف ،وبحر ،ِهْند: نحو) ص ح ح ص(ورمزه  ،صوت صامت+ صامت 

6- ن من صوت صامت  ،أو طويل مغلق بصامتين ،مقطع متمادصوت + حركة طويلة + ويتكو
 .)3(في حالة الوقف ،وشاد ،ضاّل: نحو) ص ح ح ص ص(ورمزه  ،صوت صامت+ صامت 

بينما نجد المقاطع  ،ال تستعمل في العربية إال في حالة الوقف ةفالمقاطع الثالثة األخير
  .واستعماًال في العربية لخفتها الثالثة األولى أكثر دورانًا

 ر في تطور بنية الكلمة فهو قانون السهولةوأما القانون الثاني الذي كان له األثر األكب
الذي يقضي بأن اللغة تسير في تطورها نحو السهولة والتيسير، فتحاول التخلص من  ،التيسيرو

  .)4(أخرى ال تتطلب جهدًا عضليًا كبيرًا أصواتًااألصوات العسيرة النطق، وتستبدل بها 

كي، الذي يعد صوتًا مركبًا من ومن مظاهر هذا القانون ظاهرة التخلص من المزدوج الحر
حركة وشبه حركة والعكس، وإذا كان المزدوج يبدأ بشبه الحركة فهو صاعد، وإذا كان يبدأ 

  .بالحركة فهو هابط

، wa(: والعربية تتضمن هذين النوعين حيث يوجد في العربية ستة مزدوجات صاعدة، هي
ya ،wi ،yi ،wu ،yu(ة، هي، كما يوجد فيها ستة مزدوجات هابط) :aw ،ay ،iw ،iy ،uw ،
uy()5(ولم تبق العربية إال على عدد محدود من هذه المزدوجات، مثل ،) :wa ،ya( وتخلصت ،

عن طريق حذف المزدوج الحركي  وإما، )w ،y(من معظمها، إما عن طريق حذف شبه الحركة 
   .هذه الدراسة تحليلكامًال، وسنرى ذلك واضحا في أثناء 

  للفعلالبنية الصوتية 

 أبنية األفعال الثالثية  

  :يأتي الفعل الثالثي غير المزيد على ثالثة أوزان
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) يفِعل(فمضارعه على وزن ) َفعَل(ضرب، وعِلم، وَكرم؛ فأما : ، مثل)َفعَل، َفِعل، َفعل(
ت على ، واقتصراعَكف، يعِكف، ويعُكف، وقد استعملت العرب الوجهين في بعضه: ، نحو)يْفعل(و

  .)6(ا االخروجه في بعضه

  .)7(َكرم، يْكرم: بالضم، نحو) يْفعل(يأتي على  هفمضارع) َفعَل(وأما ما كان ماضيه على 

حِسب يحِسب، : ، إال أفعاال تسعة من السالم، وهي)يْفعل(يأتي على  هفمضارع) َفِعل(وأما 
 ،ْنِعمي وَنِعمْقيظ يْفِضل، وَقيوفِضَل يُظ، وعرعض يفيها ر ِلل يِضلُّ، وقد يفتح المضارعوض ،ض

  .)8(كّلها

ونرى من خالل التحليل الصوتي لبنية هذه األفعال أن األصل فيها في حالة الماضي هو 
عن طريق المخالفة الصوتية بين حركتي فاء الفعل وعينه، ) َفِعل، َفعل(، وتتشكل الصيغتان )َفعَل(

وكّل . تخالف حركة العين إلى الكسر) َفِعل(تخالف حركة العين إلى الضم، وفي ) َفعل(ففي صيغة 
فلو أخذنا الفعل ). ص ح(مفتوحة  ةصيغة من هذه الصيغ الثالث تتكون من ثالثة مقاطع قصير

) برضḍaraba ( فهو يتكون من المقاطع)ḍa/ra/ba .( وكل منها قصير مفتوح)ص ح.(  

  ).يْفِعل، أو يْفعل يْفعل، أو(فعال فهو يأتي على وزن وأما المضارع من هذه األ

حيث يضاف إلى أول الماضي صوت ، )يْفِعل(على وزن ) يضرب(ه مضارع) ضرب(فالفعل 
وتسّكن فاء الفعل، حتى ال يتشكل أربعة مقاطع قصيرة مفتوحة؛ ألن ) ya(المضارعة مع حركته 

ة مقاطع قصيرة مفتوحة في بنية الكلمة الواحدة، وعند تسكين فاء العربية تكره تتابع أكثر من ثالث
، )yaḍ/ri/buيضرب : (الفعل تنضم فاء الفعل إلى المقطع األول، وتصبح الصيغة على النحو التالي

 قصير مغلق بصامت، والمقطعان الثاني والثالث: األول: حيث تتشكل بنية الفعل من ثالثة مقاطع
  ).ص ح(ح قصير مفتو كل منهما

) ya(؛ حيث يضاف إلى أول الماضي مقطع المضارعة )يْفعل(على وزن ) يْكرم(والفعل 
مشكلة ) yak/ru/mu(، فتصبح البنية )yak(ا تضاف إلى المقطع األول هوتسّكن فاء الفعل، وعند

توح قصير مف كل منهما قصير مغلق بصامت، والمقطعان الثاني والثالث: األول: من ثالثة مقاطع
  ).ص ح(

وأما ما كانت عين مضارعه مفتوحة، نحو شرب يشرب، فيضاف إلى بداية الماضي مقطع 
سكن ت، ثم يحدث مخالفة صوتية بين حركة الفاء والعين، فتفتح عين المضارع، و)ya(المضارعة 

ن ثالثة مكونة م) yaš/ra/buيشرب (تلحق بالمقطع األول، فتصبح الصيغة  فاء الفعل، وعندها
  ).ص ح(قصير مفتوح  كل منهما قصير مغلق بصامت، والمقطعان الثاني والثالث: األول: مقاطع
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ويصاغ فعل األمر من الثالثي الصحيح من مضارعه عن طريق حذف حرف المضارعة مع 
 بحركته، وبعد الحذف تبدأ الصيغة بساكن، وهذا ما ال يقبله النظام الصوتي في العربية، فتجل

: يسكن آخر الفعل لبنائه على السكون، ويتم ذلك على النحو التالي موصل لنطق الساكن ثهمزة ال
، ثم )ḍ/ri/bu(رف المضارعة مع حركته تصبح الصيغة ح، عند حذف )yaḍ/ri/buيضرب (فالفعل 

من مقطعين  نةمكوiḍ/rib( ،<اضرب (تجلب همزة الوصل مع تسكين آخر الفعل، فتصبح الصيغة 
  ).ص ح ص(كل منهما قصير مغلق بصامت  نيصوتي

: نحو) ُفِعل(ال يكون إال على مثال واحد فوأما الفعل المبني للمجهول من األفعال الثالثية 
لمفعول، فضرب منقول عن ضرب، ل بناًءل ِعجثم ُفِعل َف) َفعل أو َفِعل(وهذا أصله ) ضرب، وُقِتَل(

ِكبنقل من ر ِكبل(تحويل على صيغة إذ يجري . )9(وروذلك بضم فاء ) ُفِعل(إلى ) َفِعل(و) َفع
الفعل وكسر ما قبل آخره للداللة على معنى المفعولية، وتبقى بنية الفعل مكونة من ثالثة مقاطع 

  ).ḍu/ri/ba ضرب(قصيرة مفتوحة 

منقلبة أو أجوف وسطه ألف  ،وأما المعتل من الثالثي فإما أن يكون مثاال يبدأ بواو أو ياء
. أو لفيفا مفروقا ،أو لفيفا مقرونا ،أو ناقصا آخره ألف منقلبة عن واو أو ياء ،عن واو أو ياء

فهو يتكون من ثالثة مقاطع قصيرة مفتوحة  ،wa/<a/da) َفعل(وعد على وزن : نحوفالمثال 
) aw(بط حيث يتشكل مزدوج حركي ها) yaw/<i /duيوِعد(واألصل فيه ) يِعد(والمضارع منه 

مكونة من ) يِعُل(على وزن )  يِعد (فتسقط شبه الحركة الواو ألنها صوت انزالقي، فتصبح الصيغة 
يحذف حرف المضارع مع حركته  ،يِعد(وعند بناء األمر من  .)ص ح(ثالثة مقاطع قصيرة مفتوحة 

مكونه من مقطع ) ِعْل(على وزن ) ِعد(ويسكن آخر الفعل لبنائه على السكون، فتصبح الصيغة 
  ).ص ح ص(صوتي واحد قصير مغلق بصامت 

وزع : مثل) َفعل يْفعُل(أو ) َفعل يْفِعُل(فالمثال الواوي ال يأتي إال على وزن 
ز10(عي(waza<a ،yazi<u.  

وكل فعل مثال أوله ياء مثل يسر ييِسر فإن الياء تثبت وال تسقط من مضارعه، ألن الياء 
على وزن  ya/sa/raفالفعل يسر . )11(الكسرة فتثبت مع الكسرة توألن الياء أخأخف من الواو، 

فيتشكل في أوله مزدوج  yay/si/ruمن ثالثة مقاطع قصيرة مفتوحة، وأما مضارعه  يتكون) َفعل(
فال تسقط الياء لمناسبتها للكسرة، وحتى ال تلتبس هذه الصيغة بصيغة أخرى، ) ay(حركي هابط 
قصير مغلق بصامت، والثاني والثالث كل منهما : األول: لفعل مكونة من ثالثة مقاطعوتكون بنية ا
  ).ص ح(قصير مفتوح 

ِسريوفعل األمر من ي:  ِسراي>iy/sirف حرف المضارعة مع حركته، ثم ذ، ويكون ذلك بح
ر تجلب همزة الوصل للنطق بالساكن، وتثبت شبه الحركة الياء لمناسبتها للكسرة، ويسكن آخ
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ص (كل منهما قصير مغلق بصامت  ،الفعل، لبنائه على السكون، ويصبح الفعل مكونا من مقطعين
  ).ح ص

وبيع  ،)ḳa/wa/laقول (وأما األجوف فإما أن يكون واويا أو يائيا، نحو قال وباع، فاألصل 
)ba/ya/<a ( حيث يتشكل مزدوج حركي صاعد)wa (و)ya (فتنزلق شبه الحركة الواو والياء، ثم 

) bᾱ/<a(وباع ) ḳᾱ/la(تندمج حركتها مع الفتحة في المقطع السابق، فتصبح فتحة طويلة، قال 
قصير : ، والثاني)ص ح ح(طويل مفتوح : األول: وكل منهما يتكون من مقطعين) فال(ووزنهما 
  ).ص ح(مفتوح 

ع وبي ،ḳu/wi/laُقول : امقيل وبيع، واألصل فيه: وأما المبني للمجهول منهما فهو
bu/yi/<a ل(؛ ففيلكسرة، فتتحول ، ثم يحدث تماثل بين الضمة وا)الواو(تسقط شبه الحركة ) ُقو

) فيل(على وزن ) ḳῑ/la(صبحان كسرة طويلة تلتقي كسرتان قصيرتان، فتالضمة إلى كسرة، ف
  ).la(ومقطع قصير مفتوح) ḳῑ(مكونة من مقطع طويل مفتوح 

الضمة، و ، ثم يحدث تماثل بين الكسرة)الياء(كة فتسقط شبه الحر )bu/yi/<a(بيع وأما
ص ح (مكونة من مقطع طويل مفتوح ) bῑ/<a(صبحان كسرة طويلة تفتلتقي كسرتان قصيرتان، ف

  ).ص ح( ومقطع قصير مفتوح) ح

  .)12()ُقول، بوع(يَل، وبيع، وفيه لغة ثالثة ُق: ومن العرب من يلجأ إلى اإلشمام، فيقول

، ويبيع )yaḳ/wu/lu(ل وباع فهو يقوُل ويبيع، واألصل فيهما يْقول وأما المضارع من قا
)yab/yi/<u( فيتشكل مزدوج حركي ،)wu(و ،)yi ( فتسقط شبه الحركة الواو والياء، ويعوض

) يفوُل(، على وزن )ya/bῑ/<u(يبيع  في ، والكسرة)ya/ḳῡ/lu( عنهما بتطويل الضمة في يقول
: قصير مفتوح، والثاني طويل مفتوح، والثالث: األول: ثالثة مقاطع يتكون كّل منهما من) يفيُل(و

  .قصير مفتوح

ه فتبقى وفعل األمر منهما يشتق من المضارع، وذلك بحذف حرف المضارعة مع حركت
وهذا المقطع ثقيل ) >bῑ(و) ḳῡl(فيتشكل مقطع طويل مغلق بصامت ، )بيع(و) قوْل(الصيغتان 

تتكون من مقطع قصير مغلق ) >bi(وبع ) ḳul(كل منهما ُقْل  فتصيرفتقصر الحركة الطويلة، 
  .، وهذا المقطع مقبول في العربية في حالة الوقف)ص ح ص(بصامت 

، )ra/ma/ya( يم، ور)da/<a/wa( دعا، ورمى، فاألصل فيهما دعو: والفعل الناقص، مثل
لتقي ته الحركة الواو والياء، ف، فتنزلق شب)ya(و (wa) مزدوج حركي صاعد  همافيتشكل في آخر

، )ra/mᾱرمى ( ، و)da/<ᾱدعا ( صبحان فتحة طويلةتان قصيرتان مفتوحتان، فتندمجان فحركت
  ).ص ح ح(ومقطع مفتوح ) ص ح(قصير مفتوح : وكل منهما يتكون من مقطعين
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، )yad/<u/wuيدعو (واألصل فيهما ) yar/mῑيرمي (، و)yad/<ῡيدعو (والمضارع منهما 
فتنزلق شبه  ،مزدوج حركي صاعد) yad/<u/wuيدعو (فيتشكل في نهاية ، )yar/mi/yuيرمي (و

، فتصبح الصيغة )ῡ( صبحان ضمة طويلةتندمجان فتلتقي ضمتان قصيرتان فت، ف)w(الحركة الواو 
: قصير مغلق بصامت، والثاني: األول: ، مكونة من مقطعين)يْفعو(، على وزن )yad/<ῡيدعو (

فتنزلق شبه ) yu(في نهايتها مزدوج حركي صاعد  يتشكلف )yar/mi/yuيرمي (و، مفتوحطويل 
، ثم يحدث مماثلة بين الكسرة والضمة، فتتحول الضمة إلى كسرة، فتلتقي )y(الحركة الياء 

، مكونة )yar/mῑيرمي (، فتصبح الصيغة )ῑ( صبحان كسرة طويلةتندمجان وتكسرتان قصيرتان ف
  ).ص ح ح(طويل مفتوح : ، والثاني)ص ح ص(قصير مغلق بصامت : لاألو: من مقطعين

 )ir/mi<وارمud/<u  ()<ادع: (، هو)yar/mῑيرمي (و) yad/<ῡيدعو (وفعل األمر من 
حيث يحذف حرف المضارعة مع حركته، فتبدأ الصيغة بساكن، ثم تجلب همزة الوصل للنطق 

) ud/<u<ادع (: كل منهما لبناء الفعل، فتصبح الفعلين آخربالساكن، وتقصر الحركة الطويلة في 
ص (قصير مغلق بصامت : األول: فيتكونان من مقطعين) افع(، و)افع(على وزن ) ir/mi<ارم ( و

  ).ص ح(قصير مفتوح: ، والثاني)ح ص

: لفيف مقرون، ولفيف مفروق، فاللفيف المقرون مثل: وأما الفعل المعتل اللفيف فهون نوعان
) َفِعل(على وزن ) حيي(فالفعل . )13(ييعيا، وعوى يعوي، وطوى يطو يوعي حيي يحيا،

ḥa/yi/ya ،شبه الحركة الياء فتثبت ، يتشكل في آخره مزدوجان حركيان صاعدان)y ( فيهما؛ ألن
  .ببنية صيغة أخرى في حالة حذف الياء تهسقوطها يخّل ببنية الفعل، وقد تلتقي بني

، فيتشكل في آخر الفعل )yaḥ/ya/yuيحيي (، فاألصل منه )yaḥ/yᾱ يحيا(والمضارع منه 
مزدوجان حركيان صاعدان، فتنزلق شبه الحركة من المزدوج األخير، ثم يحدث مماثلة صوتية بين 

صبحان فتحة تتقي فتحتان قصيرتان، فتندمجان، فالضمة والفتحة، فتتحول الضمة إلى فتحة، فتل
قصير مغلق : مكونة من مقطعين) يْفعا(، على وزن )yaḥ/yᾱيا يح(طويلة، فتصبح بنية الفعل 

  .بصامت، وطويل مفتوح

وفعل األمر منه يكون بحذف حرف المضارعة مع حركته، ثم تجلب همزة الوصل للنطق 
الطويلة في آخره من أجل البناء بتقصير  بالساكن، ألن العربية تكره البدء بساكن، وتقصر الفتحة

، )ص ح ص(قصير مغلق بصامت : مكونة من مقطعين) iḥ/ya<احي (غة الحركة، فتصبح الصي
  ).ص ح(وقصير مفتوح 

، )ṭa/wa/ya(وَطوي ) a/wa/ya>(عوي : فاألصل فيهما) وطوى ،عوى(وأما الفعالن 
لتقي فتحتان فت) الياء(، فتنزلق شبه الحركة )ya(فيتشكل في آخرهما مزدوج صوتي صاعد 
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) فعا(، على وزن )ṭa/wᾱ(وَطوي ) a/wᾱ>(حان فتحة طويلة عوى صبتقصيرتان، فتدمجان، ف
  ).ص ح ح(طويل مفتوح : ، والثاني)ص ح (قصير مفتوح : األول: مكونة من مقطعين

) ya</wi/yu(يعوي : ، واألصل فيهما)yaṭ/wῑ(ويْطوي ) ya</wῑ(والمضارع منهما يعوي 
يْطووي )yaṭ/wi/yu(ج صوتي صاعد ، فيتشكل في اآلخر مزدو)yu( فتنزلق شبه الحركة الياء ،

)y( ،ل الضمة إلى كسرة، فتندمج الكسرتانثم يحدث مماثلة صوتية بين الضمة والكسرة، فتتحو ،
على وزن ) yaṭ/wῑ(ويْطوي ) ya</wῑ(يعوي  فتصبح كسرة طويلة، وعندها تصبح كل منهما

طويل : والثاني ،)ص ح ص(بصامت  قصير مغلق: األول: وكل منهما يتكون من مقطعين) يفعي(
  ).ص ح(مفتوح 

وفعل األمر يكون بحذف حرف المضارعة مع حركته، وجلب همزة الوصل لنطق الساكن، 
رض البناء النحوي، وذلك بتقصير الحركة فتصبح صيغة األمر غوتقصير الحركة الطويلة في آخره ل

ص ح (قصير مغلق بصامت : األول: مكونة من مقطعين) iṭ/wi<(واْطو ) i</wi<(اعو : منهما
  ).ص ح(قصير مفتوح : ، والثاني)ص

، حيث يتشكل في )wa/ḳa/yaوَقي (فاألصل منه ) وقى: (وأما الفعل اللفيف المفروق مثل
، فتلتقي حركتان قصيرتان مفتوحتان، )y(آخره مزدوج حركي صاعد، فتنزلق شبه الحركة الياء 

مكونا من ) فعا(على وزن ) wa/ḳᾱوقى (الفعل  فتندمجان وتصبحان فتحة طويلة، فيصبح
) وقى(والمضارع من ). ص ح ح(طويل مفتوح : ، والثاني)ص ح(قصير مفتوح : األول: مقطعين

فيتشكل في أوله مزدوج حركي ) /yaw/ḳi/yuيوقي (، واألصل فيه )يعي(على وزن ) ya/ḳῑيقي (
فتنزلق شبه ) yu(زدوج حركي صاعد هابط، فتنزلق شبه الحركة الياء، كما يتشكل في آخره م

، ثم يحدث مماثلة صوتية بين الضمة والكسرة فتتحول الضمة إلى كسرة، فتصبح )y(الحركة الياء 
طويل مفتوح : ، والثاني)ص ح(قصير مفتوح : األول: مكونة من مقطعين) ya/ḳῑيقي (بنية الفعل 

  ).ص ح ح(

، وتقصير الحركة الطويلة في آخر من وفعل األمر منه ينتج بحذف حرف المضارع مع حركته
مكونة من مقطع صوتي واحد ) ḳiق (أجل بناء الفعل بتقصير الحركة فتبقى البنية الصوتية للفعل 

  ).ص ح(قصير مفتوح 

 فبنية الفعل الثنائي المضع  

، مد يمد، وفر يِفر: وهو ما كانت عينه والمه من جنس واحد، ثم أدغمت عينه في المه، مثل
عي وعض14(ض(.  
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دغمت في الالم أ، فسكنت عينه و)َفعل(على وزن ) مدد(وأصل الماضي في هذه األفعال 
ومضارع . ألن العين هي التي أدغمت في الالم وليس العكس) فّل(على وزن ) mad/daمد (فصار 

)ديم ُفلُّ(على وزن ) مدي( ددموأصله ي ،)yam/du/du (ُل فحذفْفعت حركة الدال األولى ي
، قصير مفتوح: األولمكونا من ثالثة مقاطع ) ya/mud/duيمد (دغمت في الثانية، فصار أو

: وفعل األمر منه يأتي على صيغتين مختلفين هما. قصير مفتوح: قصير مغلق، والثالث: والثاني
)د(و) مدفتصبح الصيغة األولى وبما أن األمر يشتق من المضارع، فيحذف حرف المضارع، ) امد
)د(أو تجلب همزة الوصل في حالة فك التضعيف فتصبح الصيغة ) ُفّل(على وزن ) مددعلى ) ام

  ).ص ح ص(مكونة من مقطعين قصيرين مغلقين بصامت ) ُاْفعل(وزن 

) ص ح(مكون من ثالثة مقاطع قصيرة مفتوحة ) َفعل(على وزن ) فرر(أصله ) َفر(والفعل 
)fa/ra/ra ( دغمت في الثانية فصار أالراء األولى و فتحةثم حذفت) فرfar/ra(  مكونا من

والمضارع منه ). ص ح(قصير مفتوح : ، والثاني)ص ح ص(قصير مغلق بصامت : األول: مقطعين
قصير مغلق بصامت، : قصير مفتوح، والثاني: األول: مكون من ثالثة مقاطع) ya/fir/ruر يِف(

يْفِعُل، ثم تحذف حركة الراء األولى وتدغم الراء في الراء ) يفرر(فوزن . توحقصير مف: والثالث
قصير : األول: وهو مكون من ثالثة مقاطع) يِفّل(ووزنه ) ya/fir/ruيِفر (الثانية، فتصبح الصيغة 

  .قصير مفتوح: قصير مغلق بصامت، والثالث: مفتوح، والثاني

؛ فالصيغة األولى تقوم على حذف )اْفرر(و) ِفر: (صيغتين يأتي على) يِفر(وفعل األمر من 
ِفر (، فصيغة ةالراء األولى في الراء الثانية، وفتح الراء األخير وإدغامحرف المضارع مع حركته 

fir/ra (قصير مفتوح: قصير مغلق بصامت، والثاني: األول: مكونة من مقطعين.  

مكونة من مقطعين كل منهما قصير مغلق  فهي )ْفِعْلا(ن زعلى و) if/rir<اْفرر (وأما صيغة 
  .بصامت

دغمت في أعلى وزن َفِعَل، سلبت حركة عينه، و) a/ḍi/ḍa>عِضض (أصله ) عض(والفعل 
، )aḍ>(قصير مغلق بصامت : األول: مكونا من مقطعين) َفلَّ(على وزن ) عض(الالم، فصار 

، )ya</ḍu/ḍuيعضض (وأصله ) ya/<aḍ/ḍu يعض(ومضارعه ). ḍa(قصير مفتوح : والثاني
: مكونا من ثالثة مقاطع) ya/<aḍ/ḍuيعض (فتحذف حركة عين المضارع وتدغم في الالم فيصبح 

  .قصير مفتوح: قصير مغلق بصامت، والثالث: قصير مفتوح، والثاني: األول

من خالل  شكلتت؛ فالصيغة األولى )اعضض(و) عض(وفعل األمر منه يأتي على صيغتين 
دغام العين مع الالم بعد حذف حركة العين، فتصبح الصيغة إحذف حرف المضارع مع حركته، و

) ضع<uḍ/ḍa (قصير مفتوح: قصير مغلق بصامت، والثاني: األول: مكونة من مقطعين.  
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اوأم)ضضفيحذف حرف المضارع مع حركته، ، اإلدغامفهي مشتقة من المضارع بعد فك ) اع
همزة الوصل لنطق الساكن، وتسكن الالم لبناء الفعل على السكون، ووزن  وتجلب

)ضضُاع>u</ḍuḍ  ( هو)لاْفع (شكل من مقطعين صوتيمن كل منهما قصير مغلق بصامتي ) ص
  .)ح ص

 بنية الفعل الرباعي المجرد وملحقاته  

والمضارع منه يكون  )َفعَلَل(على مثال واحد  اليكون إ فالإذا كان الفعل الرباعي مجردا، 
فيكون الماضي ) yu/daḥ/ri/gu(دحرج ي) daḥ/ra/gaدحرج (، ومثال ذلك )15()يَفعِلُل(على مثال 

أربعة مقاطع قصيرة مفتوحة، فالمقطع األول منه قصير مغلق بصامت  ىبتسكين العين حتى ال يتوال
) حرجيد(وأما مضارعه ) ص ح(والمقطعان الثاني والثالث كل منهما قصير مفتوح  ،)ص ح ص(

فيتشكل بزيادة حرف المضارعة وضقصير : األول: وكسر عين الفعل، ويتكون من أربعة مقاطع ِهم
كل منهما قصير : ، والثالث والرابع)ص ح ص(قصير مغلق بصامت : ، والثاني)ص ح(مفتوح 
  ).ص ح(مفتوح 

بحذف حرف المضارع مع حركته، وتسكين آخر ، )daḥ/rig(دحرج ) يدحرج(وفعل األمر من 
ص ح (كل واحد منهما قصير مغلق بصامت : ويتشكل من مقطعين. الفعل لبنائه على السكون

  ).ص

  :وما ألحق بالرباعي فأوزانه

1-  َقريَل مثل بعَفي)bay/ḳa/ra(جل، عال منكسالر َقريا رأسه، ب)وذلك بزيادة شبه الحركة )16 ،
ياء، ) baḳ/ḳa/ra(مخالفة صوتية بإبدال القاف األول من دثثم ح) ربّق(أصله الياء، والفعل 

: األول: مكونة من ثالثة مقاطع) بيَقر(فجاءت الياء حدا إلغالق المقطع األول، وبنية الفعل 
وزيادة الياء بعد . وحوالثاني والثالث كل منهما قصير مفت ،)ص ح ص(قصير مغلق بصامت 
 .الفاء إللحاقه بالرباعي

، وذلك بزيادة شبه الحركة الواو بعد فاء الفعل، كما ذكر ḥaw/ḳa/laَفوعَل مثل حوَقل  -2
 :، وصيغة حوقل، مشّكلة من ثالثة مقاطع)17(سيبويه، وصارت الزيادة بما هو بمنزلة الحرف

 ).ص ح(كل منهما قصير مفتوح  والثاني والثالث ،)ص ح ص(قصير مغلق بصامت  األول
بعد العين، فاألصل عنده هو جهر ) الواو(، وبذلك بزيادة شبه الحركة )18(َفعول مثل جهور -3

ga/ha/raر . نزلة ما هو من نفس الحرفم، ثم زيدت الواو، وصار المزيد بوهوج
gah/wa/ra، الثاني و ،)ص ح ص(قصير مغلق بصامت : األول :مشكلة من ثالثة مقاطع

 ).ص ح(والثالث كل منهما قصير مفتوح 
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4- َنل مثل َقْلَنسوذلك بزيادة النون بعد العين، وصار المزيد بمثابة ما هو من نفس )19(َفع ،
، ثم زيدت النون بعد العين وأصبحت بنية الفعل مكونة من ḳa/la/saَقَلس : الحرف، واألصل

الثاني والثالث كل منهما قصير و ،)ص ح ص(قصير مغلق بصامت : األول :ثالثة مقاطع
 ).ص ح(مفتوح 

، ويكون ذلك بزيادة سابقة التاء إلى مسَكن )20(َتمسَكن، وَتمدرع: َتمْفعل وهو قليل، مثل -5
mas/ka/naصير مغلق ق األول قصير مفتوح، والثاني: بح عدد مقاطع الفعل أربعة، فيص

  .كل منهما قصير مفتوح بصامت، والثالث والرابع

 بنية الفعل الثالثي المزيد  

  المزيد بحرف: أوال

ا المزيد ؛ أم)َأْفعَل، وَفاعل، وَفعَل: (يأتي المزيد بحرف من الفعل الثالثي على ثالثة أوزان
َأْخرج : وذلك نحو) ُليْفِع(، والمضارع منه يكون على )َأْفعل(بالهمزة فتلحق أوال ويكون على وزن 

ْخروأما المبني لي ،ُل(، والمضارع منه على وزن )ُأْفِعَل(لمجهول فيكون على وزن جْفعنحو) ي :
جْخري ج21(ُأْخر(.  

، وتسكين )a<(تكون بزيادة مقطع الهمزة ) ẖa/ra/gaَخرج (من الفعل الثالثي ) َأْفعل(فصيغة 
ه هذا النوع ؛ ألن العربية تكر)aẖ/ra/ga<(فاء الفعل حتى ال يتشكل أربعة مقاطع قصيرة مفتوحة 

قصير مغلق بصامت، والثاني  األول: مشّكلة من ثالثة مقاطع من التتابع المقطعي، فتكون بنية الفعل
  . والثالث كل منهما قصير مفتوح

، وذلك بحذف مقطع )yuẖ/ri/guيْخرج ) (يْفِعل(فيكون على وزن ) َأْخرج(وأما المضارع من 
فيكون بضم ) َأْخرج(حالة الرفع، وأما المبني للمجهول من الهمزة، وكسر عين الفعل وضم المه في 

بضم أوله وفتح ) yuẖ/ra/guيْخرج (والمضارع منه ) uẖ/ri/ga<ُأْخرج (أوله، وكسر ما قبل آخره 
قصير مغلق بصامت،  األول: من ثالثة مقاطع ةكل منهما مشّكل في قبل آخره، والصيغتان ام

  .ير مفتوحوالثاني والثالث كل منهما قص

، ثم تجلب همزة )يْخرج(يكون بحذف سابقة المضارع من الفعل ) َأْخرج(وفعل األمر من 
، فيتشّكل مقطعان )uẖ/rug<اْخرج (الوصل لنطق الساكن، ويسكن آخر الفعل لبنائه على السكون 

  .كل منهما قصير مغلق بصامت

بإطالة فتحة عين الفعل الثالثي من  ، فتشّكل)kᾱ/ta/ba(كاَتب : ، نحو)فاعَل(وأما صيغة 
) َكَتبka/ta/ba( ل نواة المقطع األول من فتحة قصيرة إلى فتحة طويلةفتتحو.  
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، وكسر عينه )yu/kᾱ/ti/bu(يكاِتب : والمضارع يكون بزيادة سابقة المضارعة في أوله، نحو
األول قصير : اطعة المضارع من أربعة مقوضم آخره في حالة رفع الفعل، وبذلك يتشكل صيغ

  .قصير مفتوح كل منهما والثالث والرابعطويل مفتوح،  مفتوح، والثاني

، فال يحدث أي )yu/kᾱ/ta/bu( يكاَتب: ن بفتح ما قبل آخره نحوكوتوالمبني للمجهول منه ي
، )yu(يكون بحذف سابقة المضارع ) كاِتبي(واألمر من . تغيير على النظام المقطعي للفعل

 طويل األول: لة من مقطعينمشّك) kᾱ/tibكاِتب (ه لبنائه على السكون، فتكون صيغة وتسكين آخر
  .قصير مغلق بصامت مفتوح، والثاني

، ويجربyu/gar/ri/bu( (يجرب ) gar/ru/ba(جرب : بتضعيف العين نحو) َفعل(وصيغة 
)yu/gar/ra/bu( ف فيهارفيجري في جميع الوجوه التي ص ،)الثاني من فاعل م) فاعل اه، إال أنرج

  .)22(العين بتضعيفألف، والثاني من َفعل 

قصير مغلق بصامت، والثاني والثالث كّل  األول: مشكلة من ثالثة مقاطع) بجر(فصيغة الفعل 
، وكسر نواة )yu(يكون بزيادة سابقة المضارع  يجرب )جرب(والمضارع من . منهما قصير مفتوح

صير مغلق ق مفتوح، والثاني قصير األول: نية الفعل من أربعة مقاطعث، وتشّكلت بالمقطع الثال
  .كّل منهما قصير مفتوح بصامت، والثالث والرابع

وتسكين آخره لبنائه على السكون، فتشّكل  ،)yu(واألمر منه يكون بحذف سابقة المضارع 
  .)ص ح ص( كل منهما قصير مغلق بصامت) gar/rib(بنيته من مقطعين 

  :المزيد بحرفين من الثالثي: ثانيا

اْنَفعَل، َتَفعل، َتفاعَل، اْفَتعَل، : (يأتي المزيد بحرفين من الثالثي على خمسة أوزان، هي
  .)23()اْفعّل

تتشكل بزيادة النون الساكنة وهمزة ) in/ka/sa/ra<(اْنَكسر : ، نحو)اْنَفعَل(فأما صيغة  -1
يْنَفِعُل، وُفِعل على اْنُفِعل،والمضارع منه على  اْنَفعَل علىالوصل في االبتداء، فيكون الوزن 

  .)24(يْنَفعُل

المكون من همزة الوصل والنون الساكنة، ) in<(المقطع  بزيادةيتشكل ) اْنَكسر(فالفعل 
قصير مغلق بصامت، والثالثة األخرى كل منها قصير  األول: غة مشّكلة من أربعة مقاطعفتكون الصي

، وذلك بحذف همزة الوصل، وزيادة سابقة )yan/ka/si/ruيْنكِسر (المضارع منه و. مفتوح
واألمر منه يكون بحذف عنصر . وتتحول نواة المقطع الثالث من الفتح إلى الكسر) ya(المضارع 

المضارع، وجلب همزة الوصل لالبتداء بها وتسكين آخر الفعل لبنائه على السكون، فتصبح صيغة 
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قصير مغلق بصامت، والثاني قصير  األول: مشكلة من ثالثة مقاطع) in/ka/sir<(ر اْنَكِس: الفعل
  .قصير مغلق بصامت مفتوح، والثالث

بضم فائه وكسر ما قبل آخره، ) in/ku/si/ra<(ُكِسر اْن: والمبني للمجهول من اْنَكسر
 رْنَكسوالمضارع منه ي)yun/ka/sa/ru (تختلف بنيته المقطعية  بضم أوله وفتح ما قبل آخره، وال

وإنما يحصل التغيير في نواة المقطع قبل . في عدد المقاطع ونوعها عنها في حالة البناء للمعلوم
  .اآلخر

تلحق التاء ثانية، ويسّكن أول حرف، ) iḳ/ta/ta/la<(اْقَتَتل : نحو) اْفَتعل(وفي صيغة  -2
ُل، وال تلحق التاء ثانية والذي وتجلب همزة الوصل في االبتداء، وتكون على اْفَتعل يْفَتِع

  .)25(قبلها من نفس الحرف إال في اْفَتعل

، يتشكل بزيادة مقطع همزة الوصل )ḳa/ta/laَقتل ( منالمزيد باأللف والتاء ) ْقَتَتلا(فالفعل 
عل مشّكال من فيكون الف) ta(، وزيادة مقطع التاء المفتوحة )iḳ<(الذي يندمج مع القاف الساكنة 

قصير مغلق بصامت، والثالثة األخرى كل منها قصير مفتوح، والمضارع من  األول: اطعأربعة مق
وحذف همزة الوصل، وكسر ) ya(، يتشكّل بزيادة سابقة المضارع yaḳ/ta/ti/luيْقَتِتُل : َتلَتاْق

  .نواة المقطع قبل األخير

اْقُتِتل (قبل آخره  ايكون بضم أوله وكسر م) اْقتَتل(والفعل المبني للمجهول من 
>uḳ/tu/ti/la(فال يحدث أي تغيير في عدد المقاطع ونوعها ،.  

، وال اآلخربضم أول مضارعه وفتح ما قبل ) yuḳ/ta/ta/luيْقَتَتُل (والمضارع منه يكون 
  .أيضًا يحدث أي تغيير في عدد المقاطع ونوعها

همزة الوصل لالبتداء يكون بحذف سابقة المضارع، وجلب  ُلِتوفعل األمر من اْقَتَتَل يْقَت
فعل مشكلة من فتكون بنية ال) iḳ/ta/til<اْقَتِتْل ( بالساكن وتسكين آخر الفعل لبنائه على السكون

  .قصير مغلق بصامت ت، والثاني قصير مفتوح، والثالثقصير مغلق بصام األول: ثالثة مقاطع

في ) ta(وتكون هذه الصيغة بزيادة مقطع . ّلميتَكّلم، تك: َتَكلَّم: ؛ مثليَتَفعُل، َتَفعْل: تَفعَل -1
) ta/kal/la/ma(تَكلَّم : بداية الفعل الثالثي، وتضعيف صوت العين، فتكون صيغة الفعل

قصير مغلق بصامت، والثالث والرابع  مفتوح، والثانيقصير  األول: مشكلة من أربعة مقاطع
 مقطع وذلك بزيادة) ya/ta/kal/la/mu( يَتَكلَّم: كّل منهما قصير مفتوح، والمضارع من تكّلم

األول : منه مشكلة من خمسة مقاطع في بداية الفعل، وتكون بنية المضارع) ya(المضارع 
قصير مغلق بصامت، والرابع والخامس كّل  قصير مفتوح، والثاني قصير مفتوح، والثالث

  .منهما قصير مفتوح
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تكّلم (آخر الفعل لبنائه على السكون  وفعل األمر منه يكون بحذف مقطع المضارع، وتسكين
ta/kal/lam( كل منهما األول قصير مفتوح، والثاني والثالث: يته مشكلة من ثالثة مقاطعوتكون بن 

  .قصير مغلق بصامت

  .َتقاَتَل، يَتقاَتُل، َتقاَتْل: تفاعَل مثل -2

فعل، وإطالة فتحة فاء في بدية ال) ta(تتكون بزيادة مقطع التاء ) ta/ḳᾱ/ta/laتقاَتَل (فصيغة 
كل  األول قصير مفتوح، والثاني طويل مفتوح، والثالث والرابع: طعالفعل، وتتكون من أربعة مقا

  .منهما قصير مفتوح

في أول ) ya(يتشكل بزيادة مقطع المضارع ) ya/ta/ḳᾱ/ta/luيَتقاَتُل (والمضارع منه  
طويل  ثاني قصير مفتوح، والثالثاألول قصير مفتوح، وال: تكون من خمسة مقاطعيالفعل، و

وفعل األمر منه يكون بحذف مقطع المضارع ، كل منهما قصير مفتوح مفتوح، والرابع والخامس
)ya( وتسكين آخره لبنائه على السكون ،) َتقاَتْلta/ḳᾱ/tal( األول قصير : تكون من ثالثة مقاطعيو

   .قصير مغلق بصامت مفتوح، والثاني طويل مفتوح، والثالث

فيكون بزيادة همزة الوصل في بدايته، وتضعيف المه، ) iḥ/mar/ra<(احمر : اْفعلَّ، نحو -3
دغمت الراء األولى بعد تسكينها في الراء األخيرة، أ، ثم )iḥ/ma/ra/ra< احمرر: (وأصله

 والثالث قصير مغلق بصامت، كّل منهما والثاني األول: من ثالثة مقاطع) احمر(وتتكون بنية 
  .قصير مفتوح

يتكون بزيادة مقطع المضارع في بدايته بعد حذف همزة ) yaḥ/mar/ruيحمر(والمضارع منه 
قصير  قصير مغلق بصامت، والثالث كّل منهما والثاني األول :الوصل، ويتشكل من ثالثة مقاطع

  .مفتوح

ه، ويحرك آخره بحذف مقطع المضارع، وجلب همزة الوصل في بدايت) احمر(وفعل األمر منه 
احمر (، فتصبح الصيغة )iḥ/marr<) (ص ح ص ص(بالفتح للتخلص من المقطع المغلق بصامتين 

>iḥ/mar/ra (قصير  قصير مغلق بصامت، والثالث كّل منهما والثاني األول :من ثالثة مقاطع مكونة
  .مفتوح

  المزيد بثالثة حروف: ثانيا

  :ان، هييأتي المزيد بثالثة أحرف على أربعة أوز

  .)26()اسَتْفعَل، واْفعوعَل، وْاَفعوَل، واْفعاّل(
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يكون بزيادة األلف والسين والتاء في بداية ) is/taẖ/ra/ga<(استخرج : نحو فاستْفعَل
صير مغلق بصامت، والثالث األول والثاني كل منهما ق: الفعل، وتتكون بنية الفعل من أربعة مقاطع

  .توحكل منهما قصير مف والرابع

والمضارع منه ي جَتْخرس)yas/taẖ/ri/gu ( يكون بحذف همزة الوصل وزيادة مقطع المضارع
)ya (األول والثاني كل منهما : بنية الفعل من أربعة مقاطع تشكلت، ولثوكسر نواة المقطع الثا
  .كل منهما قصير مفتوح صير مغلق بصامت، والثالث والرابعق

جَتْخريكون بحذف مقطع المضارع  ،وفعل األمر منه اس)ya (وزيادة همزة الوصل 
)>is/taẖ/rig(من ثالثة مقاطع كل منها قصير مغلق بصامت ، حيث يتشكل.  

من خشن، فتتشكل بتسكين الخاء فاء ) iẖ/šaw/ša/na<(اْخشوشن : ، مثلاْفعوعَلوأما 
بعد فاء الفعل، وتكرير صوت  الفعل وزيادة همزة الوصل في االبتداء، وزيادة شبه الحركة الواو

  ).عين الفعل(الشين 

األول والثاني كل منهما قصير مغلق بصامت، والثالث والرابع : وتتكون بنيته من أربعة مقاطع
  .كل منهما قصير مفتوح

والمضارع منه ي ِشنوْخش)yaẖ/šaw/ši/nu ( ن بزيادة مقطع المضارعيتكو)ya( وكسر نواة ،
األول والثاني كل منهما قصير مغلق بصامت، والثالث : كل من أربعة مقاطعالمقطع الثالث، ويتش

  .والرابع كل منهما قصير مفتوح

 ِشنووفعل األمر منه اْخش)>iẖ/šaw/šin ( ن بحذف مقطع المضارعيتكو)ya( وزيادة همزة ،
كل منها  :وتسكين آخره لبنائه على السكون، ويتشكل من ثالثة مقاطع ،الوصل لئال يبدأ بساكن

  .قصير مغلق بصامت

، تتكون بتسكين عين )ga/la/ḏaجَلَذ (من ) ig/law/wa/ḏa<اجَلوَذ : (، مثلاْفعوَلوصيغة 
وزيادة واو مضعفة بعد عين الفعل، وتتشّكل من  ،الفعل، وجلب همزة الوصل لئال يبتدأ بساكن

لث والرابع كل منهما قصير األول والثاني كل منهما قصير مغلق بصامت، والثا :أربعة مقاطع
  .مفتوح

، وكسر نواة )ya(يتشّكل بزيادة مقطع المضارع ) yag/law/wi/ḏuيجَلوُذ (والمضارع منه 
األول والثاني كل منهما قصير مغلق بصامت، : تكون بنيته من أربعة مقاطعتالمقطع الثالث، و

  .والثالث والرابع كل منهما قصير مفتوح
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، وزيادة همزة الوصل وتسكين )ya(يتكون بحذف مقطع المضارع  وْذوفعل األمر منه اجَل
كل واحد منها قصير مغلق ): ig/law/wiḏ<(آخره لبنائه على السكون، ويتشكل من ثالثة مقاطع 

  .بصامت

تتكون بزيادة همزة وصل بعد  ،َقَطر: ىأي وّل) iḳ/ṭᾱr/ra<اْقطار : (، مثل)اْفعاّل(وصيغة 
 األول :ثالثة مقاطع وإطالة فتحة عين الفعل، وتضعيف الم الفعل، وتتشكل من تسكين فاء الفعل،

والعربية تكره تشكل . قصير مفتوح: مغلق بصامت، والثالث طويل والثاني ،مغلق بصامتقصير 
المقطع الطويل المغلق بصامت في هذه الصيغة، لذلك تلجأ إلى تقصير الفتحة وإقحام الهمزة في 

، )iš/ma/>az/za<(، فتتحول إلى اشمأز )iš/mᾱz/za<(اشماز : زن مثلبعض أفعال هذا الو
  .فتصبح الصيغة مكونة من أربعة مقاطع مقبولة

والمضارع من اْقطار : ْقطاري)yaḳ/ṭᾱr/ru ( ن بزيادة مقطع المضارعيتكو)ya( ويتشكل من ،
  . قصير مفتوح ت، والثالثاألول قصير مغلق بصامت، والثاني طويل مغلق بصام: ثالثة مقاطع

) iḳ/ṭᾱr/ra<(وفعل األمر منه يتكون بحذف مقطع المضارع، وزيادة همزة الوصل مكانه 
  ).ṭᾱrr( يتشكل مقطع طويل مغلق بصامتين لئالث يتحرك آخر الفعل بالفتح حي

 التغيرات تلك شبهيمزيد الثالثي المعتل من تغيرات  أن ما يطرأ على إلى ويجدر التنبيه هنا
التي تطرأ على مزيد الثالثي الصحيح مصحوبة بالتغيرات التي تطرأ على الثالثي المعتل؛ فالفعل 

تشكل مزدوج حركي هابط ) iw/ta/ḳᾱ<اوتقى (األصل فيه ) وقى(من ) افتعل(على وزن ) اتقى(
) i<(ثم تقحم تاء أخرى إلغالق المقطع الصوتي ) الواو(، فتنزلق شبه الحركة )iw(في بدايته 

والتاء الثانية تصبح ) it<(تدغم التاء في التاء، فتصبح التاء األول حدا إلغالق المقطع األول و
قصير مغلق  األول: يتكون من ثالثة مقاطع) it/ta/ḳᾱ<اتقى (والفعل ). ta(بداية للمقطع الثاني 

  .طويل مفتوح ت، والثاني قصير مفتوح، والثالثبصام

، )ya(كون بحذف همزة الوصل، وزيادة مقطع المضارع ي) yat/ta/ḳῑيّتقي (والمضارع منه 
  .طويل مفتوح ت، والثاني قصير مفتوح، والثالثقصير مغلق بصام األول: ويتشكل من ثالثة مقاطع

بحذف مقطع المضارع، وإقحام همزة الوصل، وتقصير ) it/ta/ḳi<اتق (وفعل األمر منه 
بني على تقصير الحركة الطويلة، حيث يحذف يالحركة الطويلة؛ ألن فعل األمر من المعتل اآلخر 

من آخره بقدر ما يحذف من آخر الفعل الصحيح، وكذلك يجزم مضارعه، وعالمة الجزم تقصير 
  .وليس حذف حرف العلة كما ذهب علماء العربية القدماء ،الحركة الطويلة
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كل بزيادة ، تش)ḳa/ṣᾱقصى (على وزن اسَتْفعل، من  )is/taḳ/ṣᾱ<اسَتقصى (كذلك الفعل 
قصير مغلق بصامت،  كل منهما والثاني األول: األلف والسين والتاء، يتكون من ثالثة مقاطع

  .طويل مفتوح والثالث

، )ya(بحذف همزة الوصل، وزيادة مقطع المضارع ) yas/taḳ/ṣῑيسَتقصي (والمضارع منه 
  .طويل مفتوح والثالثقصير مغلق بصامت،  كّل منهما والثاني األول: ويتكون من ثالثة مقاطع

بحذف مقطع المضارع، وإقحام همزة الوصل، ) is/taḳ/ṣi<اسَتقص (وفعل األمر منه 
قصير مغلق  كّل منهما والثاني األول: تكون من ثالثة مقاطعيوتقصير نواة المقطع األخير، و

 .مفتوح قصير بصامت، والثالث
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  الرموز الصوتية المستخدمة في الدراسة

  

  

  

 F  ف <  ء
  ḳ  ق b  ب
 k  ك  t  ت
 l  ل  ṯ  ث
 m  م  g  ج
 n  ن  ḥ  ح
 h  ه ẖ  خ
 w  و d  د
 y  ي  ḏ  ذ
  ā  فتحة طويلة r  ر
 a  فتحة قصيرة z  ز

  ī  كسرة طويلة S  س
 i  كسرة قصيرة  š  ش
  Ū  ضمة طويلة  ṣ  ص
 u  ضمة قصيرة  ḍ  ض
  ص  صامت  ṭ  ط
  ح  حركة قصيرة  ż  ظ
  ح ح  حركة طويلة >  ع
      ġ  غ
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Phonological Structure of Arabic Verb 
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Abstract 

This paper aims to investigate the phonological structure of Arabic verbs given the 
modern phonological rules of assimilation and dissimilation as well diphthong and 
Arabic syllabic structures. This study reveals that the aforementioned rules shape the 
structure of verbs according to both taste of the Arabs and the phonological system of 
Arabic. 
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