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 م٨/١/٢٠١٧تاريخ املناقشة: 
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  إلھداءا

  
  .ا هللامرحمھُ  والديَّ  سبب وجودي في ھذه الحیاة إلى

  إلى إخوتي وأخواتي.

  إلى زوجتي الغالیة.

  .إلى فلذات األكباد ابنتي (شادن، وبیسان)

   .أصدقائي األعزاءإلى كل 

  ة.علیمیَّ عني على مواصلة مسیرتي التَّ من شجّ إلى كل 

  .مني حرفاً علَّ  نْ إلى كل مَ 
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ُّ
 الش

َّ
  قديركر والت

ساعد على في تقدیم هذا العمل و  أسهمَ من كل إلى  الشُّكر والحبِّ والعرفانبجزیل  أتقدمُ   

الذین أمدوني  جمیعاً  وزمالئي وأصدقائي عائلتي أفرادَ  وأخُص بالشُّكر، الوجودإظهاره إلى حیز 

  .والمادي لبلوغ هذه المرحلة من العلم ،فسيوالنَّ  ،هنيروا لي االستقرار الذّ ووفّ  ،والقوةبالعزیمة 

بعـد عـون اهللا  الكبیرُ  " الذي كان له الفضلُ یحیى عطیة عبابنةوألستاذي الجلیل : الدكتور" 

سـالة، وتقـویم هـذا العمـل، وسـّد فـي تـوجیهي ومسـاعدتي فـي اختیـار موضـوع  الرِّ  -سـبحانه وتعـالى-

 هـا كـلَّ وأهلِ  العربیَّـة ا وعناهللا عنّ  ها أمامي، فجزاهُ ر ثغراته، وتوجیه أفكاره، وفتح مغالیق األبواب وأسرا

  حة والعافیة.الصَّ  ثوبَ  هوأن یلبس ،هیمّد في عمر  اهللا أنْ  وأدعوالخیر، 

وعنـاء  أعضـاء لجنـة المناقشـة، لمـا بـذلوه مـن جهـدٍ  األفاضـلكر الجزیل لألساتذة وأتقدم بالشَّ 

مــن  طروحــةفــي األســهم فــي تقــویم مــا یبــدو تُ ، ولمــا یقــدموه مــن توجیهــات وآراء طروحتــيأفــي قــراءة 

  عوجاج، وتعالج ما فیها من قصور.ا

 -العربیَّـة اللُّغـةقسـم -داب في جامعة الیرموك كر إلى أساتذتنا في كلیة اآلوأتقدم بجزیل الشُّ 

ة إجالل فتحیَّ   ،وتشیید العقول ،األجیال تنشئة في أسهمت لما قدموه من عطاءات وٕانجازاتجمیعًا، 

  كل خیر.  وعن األمة العربیَّة واإلسالمیَّة ا، وجزاكم اهللا عنّ یعاً ا جممنّ وٕاكبار لكم 
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  فهرس احملتويات

  الصفحة  الموضوع

    العنوان

  ب  لجنة المناقشة

  ج  اإلهداء

  د  قدیركر والتَّ الشُّ 

  هـ  فهرس المحتویات

  ط  قائمة الجداول

  س  العربیَّة اللُّغةص بالملخَّ 

  ١  المقدمة

  ٦  :في دیوان شعر الخوارج الفصل األول: أبنیة األفعال ودالالتها

  ٧  المبحث األول: أبنیة األفعال من حیث التجرُّد والزیادة.

  ٧  .أوًال: األفعال المجّردة 

  ٨  ة المجّردة.الثُّالثیأبنیة األفعال  - 

  ١٥  باعي المجّرد.الرُّ  بناء الفعل - 

یادةثانیًا:    ١٦  .الفعل من حیث الزِّ

  ١٧  ة المزیدة بحرف.الثُّالثیأبنیة األفعال  - 

  ٢٨  ة المزیدة بحرفین.الثُّالثیأبنیة األفعال  - 

  ٣٧  ة المزیدة بثالثة حروف.الثُّالثیأبنیة األفعال  - 

  ٣٩  أبنیة األفعال الرباعیة المزیدة. - 

  ٤٦  يعدّ زوم والتَّ من حیث اللُّ  الفعلالمبحث الثاني: 

  ٥٢  أوال: أبنیة األفعال المتعّدیة في دیوان شعر الخوارج

  ٥٢  لمفعول واحد .  أبنیة األفعال المتعدیة  -أ

  ٥٣  ة المجّردة المتعدیة.الثُّالثیأبنیة األفعال  - 

  ٥٣  بناء الفعل الرُّباعي الُمجرَّد المتعدي. - 



 

 و 
 

  ٥٤  أبنیة األفعال الثالثیَّة المزیدة المتعدیة. - 

  ٥٤  المتعدیة المزیدة بحرف واحدة الثُّالثیأبنیة األفعال  - 

  ٥٥  .المزیدة بحرفینة المتعدیة الثُّالثیأبنیة األفعال  - 

  ٥٦  أبنیة األفعال الثالثیة المتعدیة المزیدة بثالثة أحرف. - 

  ٥٦  أبنیة األفعال المتعدیة لمفعولین في دیوان شعر الخوارج. -ب

  ٥٦  المجّردة المتعدیة إلى مفعولین. أبنیة األفعال الثُّالثیة - 

  ٥٨  أبنیة األفعال الثالثیة المزیدة المتعدیة إلى مفعولین. - 

  ٥٨  .في دیوان شعر الخوارج أبنیة األفعال الالزمةثانیًا: 

  ٥٨  أبنیة األفعال الثالثیة المجرَّدة الالزمة  - 

  ٦١  باعي المجّرد الالزم.بناء الفعل الرُّ  - 

  ٦١  أبنیة األفعال الثالثیة المزیدة الالزمة.  - 

  ٦١  أبنیة األفعال الثُّالثیة الالزمة المزیدة بحرف. - 

  ٦٣  ة الالزمة المزیدة بحرفین.الثُّالثیأبنیة األفعال  - 

  ٦٤  ة الالزمة المزیدة بثالثة حروفالثُّالثیأبنیة األفعال  - 

  ٦٤  .المزیدةأبنیة األفعال الرباعیة الالزمة  - 

  ٦٥  .متعدیة والزمة أفعال وردت ثالثا:

  ٧١  .الزَّمنالمبحث الثالث: أبنیة األفعال من حیث 

  ٧١  (دراسة نظریة). الزَّمنأبنیة األفعال من حیث أوال: 

  ٧٣  بناء [َفَعل] الماضي ودالالته. -أ

  ٧٦  .بناء [َیْفَعُل] المضارع ودالالته -ب

  ٨٠  .بناء [ِاْفَعْل] األمر ودالالته -ج

  ٨٢  ثانیًا: الدَّالالت الزمنیَّة ألبنیة األفعال في دیوان شعر الخوارج (دراسة تطبیقیة)

  ٨٢  الدَّالالت الّزمنّیة ألبنیة الفعل الماضي. -أ

  ٩٤  الدَّالالت الزَّمنیَّة ألبنیة الفعل المضارع. -ب

  ١١٤  الدَّالالت الزَّمنیة ألبنیة فعل األمر. -ج

حة واالعتالل: أبنیة الرابعالمبحث    ١٢٤  األفعال من حیث الصِّ

  ١٢٧  ( السَّالم، المضّعف، المهموز)  حیحةأبنیة األفعال الصّ أوال: 

  ١٣٦  المعتلَّة. (الناقص، األجوف، المثال، الللفیف )أبنیة األفعال ثانیا: 



 

 ز 
 

  ١٥٦  : أبینة األفعال من حیث البناء للمعلوم والبناء للمجهول.الخامسالمبحث 

  ١٦٤  .في دیوان شعر الخوارج الثاني: أبنیة األسماء ودالالتهاالفصل 

  ١٦٥  .في دیوان شعر الخوارج المبحث األول: أبنیة المشتقات ودالالتها

  ١٦٦  تعریف االشتقاق لغة، واصطالحًا. - 

  ١٦٨  .أصل المشتقات - 

  ١٦٨  االشتقاق. أنواع - 

  ١٧١  اسم الفاعل. - 

فة -    ١٨٨  .الُمشبَّهة الصِّ

  ١٩٦  اسم المفعول. - 

  ٢٠٤  صیغ المبالغة. - 

  ٢٠٧  اسما الزمان والمكان - 

  ٢١١  اسم اآللة. - 

  ٢١٧  اسم التفضیل. - 

  ٢٢٤  .في الدِّیوان المبحث الثاني: أبنیة المصادر ودالالتها

  ٢٢٧  ة.فعال الثُّالثیَّ لأل القیاسیَّةمصادر ال - 

  ٢٣٦  .الثُّالثیَّةألفعال ل السَّماعیَّةمصادر ال - 

  ٢٥١  الثُّالثیَّة المزیدة.مصادر األفعال  - 

  ٢٥٦  اسم المصدر. - 

  ٢٥٨  المصدر المیمي. - 

  ٢٦٢  مصدر المّرة. - 

  ٢٦٣  مصدر الهیئة. - 

  ٢٦٤  المصدر الصناعي. - 

  ٢٦٧  .الدِّیوانفي  ودالالتها المبحث الثالث: أبنیة الجموع

  ٢٦٨  جمع التَّكسیر ( القلَّة، والكثرة، وصیغ منتهى الجموع) -أ

  ٣١٣  (المذكَّر السَّالم، والمؤّنث السَّالم). جموع السَّالمة -ب

أبنیة جاءت في صورة الجمـع (اسـم الجمـع، اسـم الجـنس الجمعـي، اسـم الجـنس  -ج

  اإلفرادي)

٣١٩  

  ٣٣٢  الخاتمة



 

 ح 
 

  ٣٣٥  المصادر والمراجعثبت 

  ٣٤٢  المالحق

  ٤٠١  فهرس اآلیات

  ٤٠٣  اإلنجلیزیة اللُّغةالملخص ب
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  قائمة اجلداول

  الصفحة  الجداول

  ٣٤٣  ...........................................َیْفُعل" المجّرد-بناء "َفَعَل : ١جدول

  ٣٤٥  ...........................................َیْفِعل" المجّرد-بناء "َفَعَل  :٢جدول

  ٣٤٧  ...........................................َیْفَعل" المجّرد-بناء "َفِعَل  :٣جدول

  ٣٤٨  .......................بناء "َفَعَل َیْفَعل" ما عینه أحد حروف الحلق. :٤جدول

  ٣٤٩  ....................بناء "َفَعَل َیْفَعُل" ما كان المه أحد حروف الحلق :٥جدول

  ٣٤٩  ..................................." الدال على التعدیةأفَعل "  بناء :٦جدول

  ٣٥٠  ...............................الدال على الصیرورة " أفَعل"  بناء :٧جدول

  ٣٥٠  .......................المجّرد )لَ عَ فَ (الدال على معنى  "أفعل"بناء  :٨جدول

  ٣٥٠  ............................إغناء عن فعلالدال على  "أفعلبناء " :٩جدول

  ٣٥٠  ........................المبالغة والتكثیر.بناء " فعَّل " الدال على  :١٠جدول

  ٣٥١  ................................التعدیة.الدال على " " فعَّل  بناء :١١جدول

  ٣٥١  ................................بناء " فاَعل" الدال على المشاركة :١٢جدول

  ٣٥١  ................................الدال على الصیرورة." تفّعلبناء " :١٣جدول

  ٣٥١  ..........................الدال على المبالغة والتكثیر." تفّعلبناء " :١٤جدول

  ٣٥٢  ................................." الدال على المبالغة.افتعلبناء " :١٥جدول

 ٣٥٢ ..............." الدال على االجتھاد في تحصیل الفعل.افتعلبناء " :١٦جدول

  ٣٥٢  ............................الدال على معنى المجّرد." افتعلبناء " :١٧جدول

  ٣٥٢  ...............................الدال على المطاوعة." انفعلبناء " :١٨جدول

  ٣٥٢  ........................................المتعدي َیْفُعلُ -بناء َفَعلَ  :١٩جدول

  ٣٥٤  ........................................المتعدي ِعلُ فْ یَ -َعلَ بناء فَ  :٢٠جدول

  ٣٥٥  ........................................َیْفَعُل المتعدي-بناء َفَعلَ  :٢١جدول

  ٣٥٥  .......................................المتعدي "َعلُ فْ یَ -ِعلَ فَ "بناء  :٢٢جدول

  ٣٥٦  ......................................المتعدي "ُیْفِعل-َأْفَعلَ بناء"  :٢٣جدول

  ٣٥٧  ......................................المتعدي "ُیَفعِّل-فعَّل" بناء  :٢٤جدول

  ٣٥٧  ......................................المتعدي "لُ اعِ فَ یُ -لَ اعَ فَ "بناء  :٢٥جدول



 

 ي 
 

  ٣٥٨  ......................................المتعدي "لُ عِ تَ فْ یَ  لَ عَ تَ افْ " بناء :٢٦جدول

  ٣٥٨  .....................................المتعدي "لُ عَّ فَ تَ یَ – لَ عَّ فَ تَ بناء " :٢٧جدول

  ٣٥٨  ..............................المتعدي لمفعولین "َیْفِعلُ -َفَعلَ "بناء  :٢٨جدول

  ٣٥٨  ..............................المتعدي لمفعولین "َیْفَعلُ -َفَعلَ "بناء  :٢٩جدول

  ٣٥٨  ........................................الالزم "ِعلُ فْ یَ -َعلَ فَ " بناء  :٣٠جدول

  ٣٥٩  ........................................الالزم "َیْفُعلُ -َفَعلَ " بناء  :٣١جدول

  ٣٦٠  .........................................الالزم "َعلُ فْ یَ -ِعلَ فَ "بناء  :٣٢جدول

  ٣٦١  ........................................ الالزم "َیْفَعلُ -َفَعلَ "بناء  :٣٣جدول

  ٣٦١  ..........................................الالزم ُیْفِعلُ -َأْفَعلَ  بناء :٣٤جدول

  ٣٦١  .......................................الالزم "لُ عَّ فَ تَ یَ – ّعلَ فَ تَ بناء" :٣٥جدول

  ٣٦٢  ........................................الالزم لُ عِ تَ فْ یَ - لَ عَ تَ افْ  بناء :٣٦جدول

  ٣٦٢  .......................................الالزم "لُ عِ فَ نْ یَ – لَ عَ فَ انْ بناء" :٣٧جدول

  ٣٦٢  ........................متعدیةو  الزمة "َیْفِعلُ -َفَعل" أفعال على بناء :٣٨جدول

  ٣٦٢  الزمة ومتعدیة....................... "َیْفَعلُ -َفِعل" أفعال على بناء :٣٩جدول

  ٣٦٢  الزمة ومتعدیة...................... "َیْفُعلُ -َفَعلَ أفعال على بناء "  :٤٠جدول

  ٣٦٣  .............................الماضي الزَّمنالدال على  "َفَعلَ "بناء  :٤١جدول

  ٣٦٥  .............................الزَّمن الماضي" الدال على لَ َفعِ "بناء  :٤٢جدول

  ٣٦٥  ...........................الدال على الزَّمن الماضي." أفعل"بناء  :٤٣جدول

  ٣٦٦  ..................................الدال على الماضي "فّعل"بناء  :٤٤جدول

  ٣٦٧  ................................."فاعل" الدال على الماضيبناء  :٤٥جدول

  ٣٦٧  ................................"تفّعل" الدال على الماضي.بناء  :٤٦جدول

  ٣٦٨  ................................."افتعل" الدال على الماضيبناء  :٤٧جدول

  ٣٦٨  .........." الدال على الزَّمن الماضي القریب من الحاضرَفَعلَ "بناء : ٤٨جدول

  ٣٦٨  الدال على الزَّمن الماضي القریب من الحاضر.........." "أفعلبناء  :٤٩جدول

  ٣٦٨  ...................فَعل بعد(إذا) الشرطیَّة الدالة على المستقبل.بناء  :٥٠جدول

  ٣٦٩  ...............................یفِعل" الدال على الحال-"فَعلبناء  :٥١جدول

  ٣٧٠  .................................الدال على الحال "یفُعل-فَعل"بناء  :٥٢جدول

  ٣٧١  ................................الدال على الحال "یفَعل-فِعل"بناء  :٥٣جدول
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  ٣٧١  ...............................یفَعل" الدال على الحال-"فَعلبناء  :٥٤جدول

  ٣٧٢  ....................................."ُیَفعُِّل" الدال على الحالبناء :٥٥جدول

  ٣٧٢  ...................................."ُیَفاِعُل" الدال على الحالبناء :٥٦جدول

  ٣٧٢  ....................................."ُیْفِعُل" الدال على الحالبناء :٥٧جدول

  ٣٧٣  .....................................الدال على الحال َیْفَتِعُل""بناء :٥٨جدول

  ٣٧٣  .....................على المضي بعد (لم) الدَّال "یفُعل-فَعل" بناء :٥٩جدول

  ٣٧٣  .....................على المضي بعد (لم) الدَّالیفَعل" -" فَعلبناء :٦٠جدول

  ٣٧٣  ......................على المضي بعد (لم) الدَّالُیْفِعُل" -"َأْفَعلَ بناء :٦١جدول

  ٣٧٣  ......................................على األمر الدَّال "ِاْفَعلْ "بناء  :٦٢جدول

  ٣٧٤  األمر في األفعال الخمسة..................................بناء  :٦٣جدول

  ٣٧٤  .........................................السَّالم "یفُعل-فَعل"بناء  :٦٤جدول

  ٣٧٥  ..........................................السَّالم "یفَعل-فِعل"بناء  :٦٥جدول
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ــةُ  ــرف الشــبول، نبیــل موســى محمــد، (األبنی أطروحــة هــا فــي دیــوان شــعر الخــوارج)، ودالالتُ  ةُ یَّ الصَّ

  .یحیى عطیة عبابنة .أ. د إشراف: م،٢٠١٦دكتوراه، جامعة الیرموك، 

رف األبنیةَ ( الدِّراسةهذه  تناولتْ  دیـوان ( ) مـن كتـابالخـوارج شـعرِ  هـا فـي دیـوانِ تَ ودالَال  یَّةَ الصَّ

وخاتمـة،  وفصـلین، ،مـن مقدمـة الدِّراسـةهـذه نـت ، وتكوَّ اسإحسـان عبَّـ :جمع وتحقیـق) شعر الخوارج

  :اآلتي النَّحووجاءت على 

 الدِّراسـةوحـدود غویـة، اللُّ  اتراسـأهمیتـه فـي الدِّ و الموضوع،  هذا الختیار يدوافعفیها  ذكرتُ  :المقدمة

  .الدِّراسةمنهج تحدید ، و وأقسامها

ها، ها وزیادتُ دُ تجرّ  األفعال في دیوان شعر الخوارج من حیثُ  أبنیةَ  فیه تناولتُ  األول: الفصل

ـــوم والمجهـــولها وعلَّ صـــحتُ الالت أزمانهـــا، و یها، ودهـــا وتعـــدّ لزومُ و  ـــى  فعملـــتُ ، ُتهـــا، وبناؤهـــا للمعل عل

ما ورد من هـذه المعـاني علـى  طبقتُ نا القدامى والمحدثین، ثم ئعلما داألفعال عنتقصي معاني تلك 

 صـنفُتها، وبعـد ذلـك الـدِّیوانة علـى كـل معنـى مـن المعـاني مـن عریَّ ، مـدعمًا ذلـك باألمثلـة الّشـالدِّیوان

تنازلیـًا حسـب ورودهـا  ترتیبهـا ترتیبـاً ب وذلـك حسـب المعنـى الـذي وردت فیـه ة كـلّ في جداول إحصـائیَّ 

 إلى األدنى.  وروداً من األعلى  الدِّیوانفي 

 أبنیــةَ حیــث تناولــت فیــه ، الــدِّیوانودالالتهــا فــي  األســماءِ  أبنیــةَ  درســُت فیــه: الثَّــاني الفصــل

ة الُمجـــرَّد شـــتقَّاتالمُ  وتحدیـــدُ  ،اللُّغـــةباالشـــتقاق عنـــد أهـــل  عریـــفُ التَّ  ودالالتهـــا، مـــن حیـــثُ  شـــتقَّاتالمُ 

فةكاسم الفاعل، و  الدِّیوانوالمزیدة الواردة في  ، واسـم المفعـول، وصـیغ المبالغـة، واسـمي الُمشبَّهة الصِّ

  . التَّفضیلوالمكان، واسم اآللة، واسم  الزَّمان

 مــن حیــثُ  الــدِّیوانودالالتهــا فــي  المصــادرِ  أبنیــةَ  فدرســُت فیــه منــه الثَّــانيالمبحــث فــي وأمــا 

باعیَّــو  الثُّالثیَّــةدراســة أبنیــة المصــادر  وقــد قمــُت ة والمزیــدة ودالالتهــا عنــد شــعراء الخــوارج، الُمجــرَّدة الرُّ



 

 ع 
 

 عــرضٍ ب أیضــاً  هــذا المبحــث وشــملتُ  ،ةة ومصــادر ســماعیَّ تقســیم المصــادر إلــى مصــادر قیاســیَّ ب فیــه

ـوالمصـدر  ة، ومصـدر الهیئـة وسم المصدر، والمصدر المیمـي، ومصـدر المـرَّ ال  م قمـتُ ثـناعي، الصِّ

الالت علـى تلـك الـدَّ  مطبقـاً ، والمحـدثین القـدماءنـا ئعلما دالمصـادر عنـ هـذهدالالت  بعد ذلك بتقصـي

في جداول  قمُت بتصنیفها، وبعد ذلك الدِّیوانباألمثلة الشعریة من  لهامدعمًا و ، دیوان شعر الخوارج

  .إلى األدنى وروداً یوان من األعلى حسب شیوعها في الدِّ ة إحصائیَّ 

ودالالتهــا فــي دیــوان شــعر الخــوارج فــي مختلــف  الجمــوعِ  أبینــةَ  فدرســُت فیــهوأمــا المبحــث الثالــث 

ثـم  ،ع السَّـالمةو أبنیـة جمـو  ،وجمـوع القلَّـة ،جمـوع الكثـرةأبنیة  ،ُت فیهوعرض ،ة والمزیدةالُمجرَّداألبینة 

ــ فیهمــا وفقــاً القلَّــة و دالالت الكثــرة  قمــُت بعــدها بتقصــي  ، واشــتملتلــك الجمــوع وردت فیــه الــذيیاق للسَّ

ـــى  المبحـــث أیضـــاً  ـــة اســـم الجمـــعأل وٕاحصـــاء عـــرضعل واســـم الجـــنس  ،واســـم الجـــنس اإلفـــرادي ،بنی

 الجمعي.

فیها  سجلُت فیها اإلحصائیَّةنتائج الجداول في قراءة ب الدِّراسةجمیع مباحث  ختمتُ بعد ذلك و 

  . إلیها في نهایة كل مبحث منها لتُ وصّ تالتي  والملحوظات النَّتائج أهمَّ 

  .الدِّراسةل إلیها في هذه وصُّ التي تّم التَّ  والتوصیات النَّتائجأهم فیها  بینتُ  :الخاتمة وأخیراً  

ـــــرفالمفتاحیـــــة: األبنیـــــة  الكلمـــــات ـــــرف یة،الصَّ ـــــرف، الـــــدالالت الخـــــوارجالعربـــــي،  الصَّ .یةالصَّ
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من بین یدیه وال  بین، الذي ال یأتیه الباطلُ المُ  بالحقِّ  الكتابِ  هللا ربِّ العالمین، منزلُ  الحمدُ 

صّلى اهللا علیه  –للعالمین، سیدنا محمد  سلیم على المبعوث رحمةً الة والتَّ الصَّ  من خلفه، وأفضلُ 

  ین، أما بعُد:إلى یوم الدِّ  وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ  ،خاتم األنبیاء والمرسلین - وسّلم

نحو، كاللفة غویة المختراسات اللُّ الدَّ  في فهممن العلوم المهمة التي تساعد  الصَّرفُ  عدُ ی

ُل علیه فيف ،داللةال، و صوتاألمعجم، و الو  ، وفي وقایة هاضبطو  ف على األبنیةالتعرُّ  هو المعوَّ

 تجعل مفردات الكلم أكثر بالغةً وعدم مخالفتها التزام قواعده  عالوة على ذلك إنَّ  ،حنُ ن من اللَّ األلسُ 

كبیرة في  من صعوبات یعتریه مع ما هذا العلمإلى دراسة  كبیرةٌ  ي رغبةٌ لدَّ  تْ وّلدولهذا ت ،ورصانةً 

، غویة األخرىالعلوم اللُّ تجاه  لون عنهالباحثین یعدِ  أكثرَ  جعلتتناول مسائله وقضایاه المختلفة، 

وأغوص في بحره لعلَّي من  عن ساق الجدِّ  في غمار هذا العلم، وأن ُأشّمرَ  أن أخوَض  فأحببتُ 

  ین في هذا العلم. السَّابقلماء الع إلى ثمارِ  جدیدةً  محیص أن أضیف ثمرةً والتّ  الدِّراسةخالل البحث، و 

لشعراء ما وٕانَّ  ،واحد شعرهم لم یكن لشاعرٍ  لدراستي؛ ألنَّ  اً شعر الخوارج میدان وقد جعلتُ 

 ، استعملت الشِّعَر كوسیلة مهمة لتحقیق أهدافها،مختلفة شعریَّة أداءاتیمثلون  فرقة دینیة واحدة

عن الدنیا  هادة، والعدولُ في نیل الشَّ  كبیرةُ ال غبةُ رَّ ال، و ملتهبةُ ال ةُ دینیَّ ال حماسةُ الأشعارهم  على غلبتْ ف

آمنة لعرض  شعرهم ُیعّبر عن التزامهم العقدي، ووسیلةً أغلب فكان في اآلخرة،  طمعاً  وملذَّاتها

 لقبیلةٍ  فضلَ  وأالسلمین في حق تولي الخالفة، ساوي بین جمیع المُ اس كقولهم بالتَّ معتقداتهم أمام النَّ 

إرضاًء  أو ،مغنمل اً كسبأو  ،في عطاءٍ  رغبةً  عرَ الشِّ  یقولوالم  ممادموا مسلمین، فهُ على أخرى 

سم ، ولهذا اتَّ رهم من شعراء عصرهمكما كان یفعل غی اس،أمام النَّ  باهي بهللتَّ  اً فنَّ  أو ،لممدوح

، العباراتِ من قوة عالوة على ما تمّیز به  ،فكلُّ عد عن التَّ والبُ  ،وقوة العاطفة ،دقشعرهم بالصَّ 
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األموي، زیادة على  بأشعار العصر ورنتْ فیها، إذا ما قُ  ة الغریبِ وقلَّ  ،هاوسهولتِ  ،اللُّغة فصاحةِ و 

ما  األطروحةغالبیة مباحث تغطي  التي الالتوالدَّ  ةیَّ الصَّرفمن األبنیة  متنوعةٍ و  كثیرةٍ  توافر صورِ 

  . ذات فائدة كبیرة في دیوانهم الصَّرفیجعل دراسة 

 كبیرة من فرقةعر وء على شتسلیط الضَّ  إلى الدِّراسة هذه تهدف وأهدافها: الدِّراسةدواعي 

ومع  ،العبارات بأحسن وأثنوا علیهم همهم وأخبارِ بأشعارِ  كثیراً  دماءُ القُ والك�تاُب  قادُ النُّ عجب أُ  اسالنَّ 

 ،، وأشعارهم في كتب خاّصةوبطوالتهم ،وحیاتهم ،أخبارهم قد تناولمنهم  أو كاتباً  ناقداً  لم نجد ذلك

 ،همإلثارة خصوم تجنباً  اً سریعمرورًا  اعلیه وأْن یمرَّ  ،أخبارهم أْن ُیهملَ  قد تعّمدَ  نجد أن أكثَرهم بل

 قلوبُ من استمالة  اً أو خوف اً بتعصُّ  شعرهمجون من نقل یتحرّ  عالوة على ذلكلهم، وكانوا  هاً أو كرّ 

 ،أشعارهمضیاع في كثیرًا  أسهم مما ما یستحق، من العنایة والبحثِ  همشعرَ  یحظَ  فلم ،اس إلیهمالنَّ 

  لطة الحاكمة أنذاك. فكرة السُّ التي كانت تخالف عقیدتهم ول لهم نبذاً  والتعتیم علیها

أشعارهم في هذه  تتناولأو داللیة  على دراسة صرِفیَّة یقع الباحثُ  لمفراسات الحدیثة أما الدّ    

أشعارهم، في  جوانب الوصفّیة، والموضوعّیة واألسلوبّیةبعرض لل الدراساتبل اكتفت أكثر  ،الجوانب

  :أبرز الدِّراسات الحدیثة التي ُكتبْت عنهمومن 

 سین عبدالرزاقحُ ل، شعر الخوارج دراسة فنیة موضوعیة مقارنة. 

  َّجاسم محمد الصمیدعيلة، شعر الخوارج دراسة أسلوبی. 

  ِّعاصم شحادة علي وبدري نجیب زبیرل ة،ة نقدیَّ عریة: دراسة تحلیلیَّ أثار الخوارج الش. 

  ُّحمد فلیح وعزمي الصالحيأل، راة في شعر الخوارجصورة الش. 

إلى ذلك، فقرر  -رحمه اهللا-حتى تنّبه إحسان عّباس ،الكتبفي  متناثرةً  هموهكذا بقیت أشعارُ 

 جهداً منه استدعى ذلك "، فدیوان شعر الخوارجأن یجمع ما تناثر لهم من أشعار في دیوان أسماه " 
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  منه. الباحثین وٕافادة العربیَّة مكتبةلل ثراءً إ و دهم جهو ل اً إبراز  اً مضاعفكبیرًا و 

 على دیوان شعر الخوارج، بهدف دراسة األبنیةِ  نظرةلقي یُ أن  ارتأى الباحثُ  :الدِّراسةمنهج 

 الدِّراسةمن مباحث  لكل مبحثٍ  وقد مّهدتُ ، واألسماءها، في قسمیها األفعال ة ودالالتِ یَّ الصَّرف

ثم  ،یوانالدِّ  في أبنیة األفعال واألسماء باستقراءبعدها قمُت  بمقدمة نظرّیة موجزة تخصُّ العنوان،

 معها مدى توافقها أو اختالفها مبیناً  القدماءُ لها  التي قّعدَ  ّیةالصَّرف الالتعلى األبنیة والدَّ  ُتهاعرض

أو  نیةِ بما یتناسب مع تنوع البُ  عریةواهد الشِّ من الشَّ  لها اً ، منتقیإحصائيّ  تحلیليّ  وصفيّ  منهجٍ  وفقَ 

یوان ضمن جداول ها في الدِّ دِ و وموثقًا لها حسب مواضع ور  دیوان شعر الخوارج من الدَّاللةِ 

   .یوانحسب شیوعها في الدِّ  مرتبةً تحوي األفعال واألسماء  ةإحصائیَّ 

  .مةٍ سبق بمقدّ اقتضت خطة هذا البحث أن یقع في فصلین، تُ  خطة البحث:

ارسة، واألهداف، وتحدید المنهج وأدواته، وأهمیة مة فتشتمل على دوافع الدِّ أما المقدّ  

  ، وأقسامها. الدِّراسةالموضوع والدافع الختیاره، ومجاله، وحدود 

 على ، اشتملَ "الخوارج شعرِ  في دیوانِ  هاودالالتِ  األفعالِ  أبنیةِ  الموسوم بـ" :الفصل األول

، یهاوتعدّ  ومهالزُ و  دها وزیادتها،تجرّ  من حیثُ  یوانفي الدِّ  األفعالِ  أبنیةَ  تناولُت فیهامباحث،  خمسة

  .وعّلتها هاصحتُ  من حیثُ و للمجهول،  وبناؤهاللمعلوم  بناؤها حیثُ  ومن ،أزمنتها حسبوب

على  اشتملَ ف، "الخوارجِ  شعرِ  دیوانِ في  هاودالالتِ  األسماءِ  أبنیةِ الموسوم بـ "  :الثَّانيالفصل وأما 

كاسم الفاعل،  في الدِّیوان هاودالالتَ  المشتقَّات أبنیةَ  المبحث األول فيتناولُت ثالثة مباحث، 

فةوصیغة المبالغة، و  والمكان، واسم اآللة، واسم  الزَّمان، واسم المفعول، واسمي الُمشبَّهة الصِّ

  التَّفضیل.

كمصادر األفعال  الدِّیوانودالالتها في  المصادرِ  أبینةَ  فیه فتناولتُ  الثَّانيالمبحث وأما 

واسم المصدر،  ،ةالرُّباعیَّ المزیدة، ومصادر األفعال  الثُّالثیَّةجردة، ومصادر األفعال المُ  الثُّالثیَّة



 

٤ 
 

  ، ومصدر الهیئة، والمصدر الصناعي.ةومصدر المرّ  والمصدر المیمي،

 وعجمو  ،القلَّةوجموع  ع والكثرةو جمك، ودالالتها موعِ الجُ  أبنیةَ  فیه درستُ ف الثالمبحث الثَّ وأما    

واسم  ،اإلفرادي اسم الجنسو اسم الجمع، ك تدلُّ على الجمع على أبنیة واشتمل أیضاً  السَّالمة،

  الجنس الجمعي.

دیوان شعر  هو: ااإلساس له ، فإن المصدرَ  هاومصادر  األطروحةلمراجع هذه  النِّسبةبوأما 

بعات وأشملها ابعة؛ ألنها آخر الطَّ بعة الرَّ منه الطَّ  تُ الخوارج جمع وتحقیق إحسان عّباس وقد اختر 

أشعار مجموعة كبیرة من حوى قد  آخرَ  اً كتابهنالك  علمًا أنّ  ،بعاتٍ بالقیاس لما سبقها من طَ 

 دقةٍ من  - رحمه اهللا–رف عنه عُ اس؛ لما عبَّ إحسان  اخترتُ  ني، إال أننایف معروفلالخوراج 

المحققین  شیخَ  العرب والباحثین قادِ من النُّ  كثیرٌ  هُ ى عدَّ حریر، واإلخراج حتَّ والتَّ  ،بطالضَّ في  وبراعةٍ 

  والعالم العربي. في فلسطینَ 

 ضبط األبنیة من أجل القدیمة والحدیثة وقد استعان الباحث بمجموعة كبیرة من الكتب

كتاب سیبویه،  :كان من أهمهابما هو عند شعراء الخوارج  مقارنتهالغرض  هاومعرفة معانی یةالصَّرف

بن ال ألفیة ابن مالك وشرح وشرح المفصَّل البن یعیش، ضي،افیة للرَّ د، وشرح الشَّ والمقتضب للمبرّ 

  .صریف البن عصفورمتع في التَّ والمُ  رف للمیداني،ونزهة الطَّ  عقیل،

بي أوٍس أبنیة الفعل دالالتها وعالقاتها ألكتاب للمراجع الحدیثة فیدخل ضمنها  النِّسبةوأما ب 

ان، وأبنیة الفعل في شافیة ابن الحاجب لعصام نور الدین، وتصریف األفعال لمحمد شمسَ لَّ إبراهیم ا

حمد لخطیب، وشذا العرف ألعبد اللطیف اصریف لستقصى في علم التَّ محیي عبد الحمید، والمُ 

  وغیرهم. لحمالويا
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القدیمة والحدیثة وذلك من أجل فهم  غویةاللُّ  المعاجموقد استعان الباحث بمجموعة من  

عبةمعاني المفرادت   من أهمها:، وضبط عین الفعل المضارع، وضبط حروف المفردات، كان الصَّ

حاح للجوهريالعرب البن منظور،  لسانُ  یدي، لألزهري، وتاج العروس للَزب اللُّغةوتهذیب  ،والصِّ

  والقاموس للفیروز آبادي، والمعجم الوسیط.

األبنیة موضوع ة التي تناولت سائل الجامعیَّ حوث والرَّ على مجموعة من البُ  وقد اطلع الباحثُ 

رفّیة والدَّالالت مستفیدًا   كان ،حلیلي والوصفيمعها في المنهج التَّ  مختلفاً و  ،من منهجها العامالصَّ

رف یغُ دیثي، والصَّ في كتاب سیبویه لخدیجة الحُ  الصَّرف أبینةُ من أهمها:  ها في دیوان ة ودالالتُ یَّ الصَّ

رف عبد الرحیم محمود لحنان عابد، واألبینةُ  مرئ القیس لصباح الخفاجي، واألبنیة في دیوان ا ةُ یَّ الصَّ

رف، واألبنیة بن میسیة  الم لـ رفیقةة ودالالتها في سورة یوسف علیه السَّ یَّ الصَّرف ور ة في السُّ یَّ الصَّ

  ة لعائشة قشوع.ة دراسة لغویة داللیَّ المدنیَّ 

  .األطروحةلحق بهذه لثبت المصادر والمراجع المُ  فصیلَ وقد أكتفینا هنا باألمثلة، وتركنا التَّ 

استقراء  جاءت منالتي  المقترحة وصیاتوالتَّ  الدِّراسةوبعد ذلك تأتي الخاتمة وتحتوي نتائج 

  .في الدِّیوان معاني أبنیة األفعال واألسماء

إلى  جدیدةً  نةً لبُ  أكون قد أضفتُ  ، وأنْ في هذا العملِ  فقتُ أن أكون قد وُ  اهللا من أرجو اً وختام

 كانت األخرى فجلَّ من الیخطئ، ة، وٕانْ كنت أصبت فلله الحمد والمنَّ  ي، فإنْ الصَّرفرس نات الدَّ لبُ 

 واهللا أسأل أن ینفعني بهذا العمل، وأن یجعله في میزان حسناتي ،ونصیبُ  إال بشٌر نخطئُ  فما نحنُ 

  .إْن شاء اهللا
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  األول: الفصل

  :ِفي ِدْیَواِن ِشْعِر الّخَواِرج َأْبِنْیُة األفعال َوَدَالَالُتَها

 ل: الفعل من حیث الّتَجرُّد و  المبحث یادةاألوَّ  .الزِّ

 من حیث التَّعدي واللزوم.: الفعل الثَّاني المبحث 

 الزَّمنالثَّالث: الفعل من حیث  المبحث. 

 الرَّابع: الفعل من حیث البناء للمعلوم والبناء للمجهول. المبحث 

 الخامس: الفعل من حیث الصِّحة واالعتالل.  المبحث 
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  ل:األوَّ  المبحث

یادةد و جرُّ من حیُث التَّ  الفعلُ أبنیة    .الزِّ
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یادةجّرد و الفعل من حیث التّ أبنیة    الزِّ

یادةجّرد و التَّ  من حیثُ  قسم الفعلُ یُ  ما كانت جمیع حروفه : الُمجرَّد، فاً زیدومَ  اً جّردقسمین: مُ  الزِّ

ما أضیف له  فهو زیدالمَ أما ، وال یسقط أي حرف منها في تصاریف الكلمة بغیر عّلة، و أصوالً 

یادةحرف أو أكثر من حروف  إلى الحروف األصول، وتكون هذه الحروف لیست من أصولها،  الزِّ

  . )١( وتسقط في بعض الّتصاریف

  :ةالُمجرَّداألفعال أوال: 

، وال یزید عن أحرفعن ثالثة  أي فعلٍ  ال یقل تألیفو ، اً باعیَّ ، أو رُ اً الثیَّ ثُ  الُمجرَّد یكون الفعلُ 

ثقیًال بما یلحقه من حروف المضارعة،  یصبحُ ه ألنَّ  صول؛فعل خماسي األُ ُیْبَن من الولم  ،أربعة

األسماء التي ال زیادة  :" اعلم أنَّ هـ)٣٩٢(. یقول ابن جني)٢( المفعولوعالمة اسم الفاعل، واسم 

فیها تكون على ثالثة أصول: أصل ثالثي وأصل رباعي، وأصل خماسي، واألفعال التي ال زیادة 

، وال یكون فعل على خمسة أحرف ال زیادة فیها تكون على أصلین: أصل ثالثي وأصل رباعي

   .)٣(فیها"

  اآلتي: النَّحو وذلك على، اً ُرَباِعی اً ، وُمَجرَّداً ثالثی اً : ُمَجرَّدقسمین الُمجرَّدُ  وُیقَسُم الفعلُ 

  

                                                           

ل في علم العربیَّةیُنظَر: ابن یعیش، موفق الدین،  )١( ، (د.ت)، ١لبنان، عالم الكتب، ط-، بیروتشرح الُمفَصَّ
م، ١٩٩١لبنان، دار الفكر، -، بیروتشذا العرف في فن الصَّرفالحمالوي، أحمد بن محمد، یُنظَر: . و٦/١٣١ج

م، ١٩٩٥لبنان، المكتبة العصریة، - ، بیروتدروس التصریف، ویُنظَر: عبد الحمید، محمد محي الدین، ١٨ص
  .٥٤ص

د نور الحسن، ، جمع وتحقیق: محمشرح شافیة ابن الحاجباألستراباذي، رضى الدین محمد بن الحسن، )٢(
  .١/٩م، ج ١٩٨٢لبنان، دار الكتب العلمیة،-ومحمد الزقراف، ومحمد محي الدین عبد الحمید، بیروت

لمنصف شرح كتاب التصریف ألبي عثمان المازني النَّحوي اابن جني ، أبو الفتح عثمان بن جني النَّحوي، )٣(
م، ١٩٥٤، ١مصر، دار الثقافة العمومیة، ط-القاھرة، تحقیق: إبراھیم مصطفى، وعبد هللا أمین، البصري

  .١٨/ص١ج
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  ة:الُمجرَّد الثُّالثیَّةاألفعال أبنیة  -

باعتبار ماضیه إلى ثالثة أبواب:( َفَعَل، وَفِعَل، وَفُعَل)،  الُمجرَّد الثُّالثيالفعل  اللُّغة قسَّم أهلُ 

 ،)١( الكسرأو  الضم،أو  بالفتح،ك فتتحرّ فمثلثة، أما عینه بفتح الفاء والالم في الماضي، و وذلك 

، وهو ما علیه أغلب باعتبار صورتي الماضي والمضارع معاً ة أبواب وذلك عدها ستَّ من  ومنهم

رف   .)٢( یینالصَّ

 ضمَّتْ ، موضعاً  وثالثین وسبعةفي ألف ومئة  الدِّیوانة في الُمجرَّد الثُّالثیَّةوردت األفعال 

ترتیبًا تنازلیًا حسب شیوعها  ومرتَّبة اآلتیة ةالستَّ  على األبواب موزَّعةوهي  ،فعالً أربعمئة وسّتة عشَر 

  إلى األدنى. وروداً في الدیوان من األعلى 

 .)٣(فعالً مئة وثالثة وأربعین  ضمَّتْ  ،موضعاً أربعمئة وثالثین  فيهذا الباب  ردو َیْفُعل:  -َفَعلَ  -أ

  البسیط][: )٤( ُمرداس بن أدیة الشَّاعرومن أمثلة ذلك قول 

ــــــــــي اَألرُض  َوَأدَّتِ  ــــــــت    َأَخــــــــــَذت ِمثَلمــــــــــا ِمّن َب   )٥(َأعمــــــــالي الِقســــــــطِ  ِلِحســــــــابِ  َوُقرِّ

ومن  ،)٦(فعالً مئة وخمسة وأربعین  ضمَّتْ  ،موضعاً ثالثمئة وواحد وثمانین  في وردَیْفِعل: -َفَعلَ  - ب

                                                           

  .٦١الحمالوي: شذا العرف ص )١(
لبنان، المؤسسة الجامعیة للدراسات -، بیروتأبنیة الفعل في شافیة ابن الحاجبیُنظَر: نور الدین، عصام،  )٢(

لبنان، -، بیروتاألفعالتصریف األسماء و، وقباوة، فخر الدین، ١٣٢-١٢٩م، ص١٩٨٢، ١والنشر والتوزیع، ط
، الصیغ الثُّالثیَّة مجّردة ومزیدة اشتقاقاً وداللة، وعلي، ناصر حسین، ٩١-٨٥م، ص١٩٨٨، ٢مكتبة المعارف، ط

  .١٢١م، ص١٩٨٩المطبعة التعاونیة، دمشق، 
  ) في الملحقات.١جدول رقم ( یُنظَر: )٣(
حدیر بن عامر بن عبید بن كعب الربعي م)، مرداس بن  ٦٨٠ -  ٠٠٠ھـ / ٦١ - ٠٠٠ُمرداس بن أَدیة ()٤(

الحنظلي التمیمي أبو بالل. ویقال لھ مرداس بن أدیة، وأدیة: ھي أمھ، وقیل جدة لھ في الجاھلیة، ھو من عظماء 
راة) وأحد الخطباء األبطال العباد، شھد (صفین) مع علي. وأنكر التحكیم، وشھد النھروان، وسجنھ عبد هللا بن (الشُّ 

  .٤٤٤بابتي: معجم الشُّعراء ص فة.زیاد في الكو
  .٦٤ الدِّیوان)٥(
  ) في الملحقات.٢جدول رقم ( یُنظَر: )٦(
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  البسیط][: )١(األصم الضبي الشَّاعرقول  في الدِّیوان أمثلة ذلك

  )٢( الــــَذَهبِ  ِمــــنَ  َبیــــتٍ  فــــي اَألراِئــــكِ  ِمــــنَ     ُغَرفــــــاً  ُأنِزلــــــوا َحتّــــــى الَلــــــهِ  ِإلــــــى ســــــاروا

اء أو العّلة نحو: َمِرَض، وَوِجَع، اللة على معاٍن كثیرة كالدَّ للدَّ هذا الباب یستعمل َیْفَعل: -َفِعلَ  -ج

وَسِقَم، والخوف أو الذعر، نحو: َفِزَع، وَوِجَل، والحزن والفرح، نحو: َحِزَن، وَفِرَح، والعیب نحو: 

نحو: َعِجَف، وَخِرَق، وَعِجَم، والعطش والشبع أو االمتالء، نحو: َشِبَع، وَعِطَش، وَظِمَئ، واللون، 

  . )٣(َسِوَد، وَحِوَر، والحلیة نحو: َبِلَج، والجهل أو العلم نحو: َجِهَل، وعِلم وغیرهما من المعاني

أنَّ هذه األفعال تدلُّ على صفات باطنیة مكروهة ال تظهر كالمرض،  هـ)١٨٠(وذكر سیبویه

والتعب، والحزن، والجوع والعطش وما شابههما. قال: " فلّما صارت هذه األشیاء مكروهة عندهم 

  .)٤(صارت بمنزلة األوجاع، وصار بمنزلة ما رموا به من األدواء"

ومن  ،)٥( اثنین وستین فعالً  ضمَّتْ  موضعًا،مئة وخمسة وسبعین  فيهذا الباب في الدِّیوان  وردو    

  الوافر][األعرج المعني:  الشَّاعر أمثلة ذلك في الدیوان قول

ـــــــــــــــــــا ــــــــــــدِ  َســــــــــــقاُمنا َفصــــــــــــارَ     َمِرضـــــــــــــــــــنا ِإذا َنســـــــــــــــــــَتِطبُّ  َوُكّن ــــــــــــبِ  ِبَی   )٦( الَطبی

، نحو: الحلق حروف من حرفاً كان ثانیه أو ثالثه  في ما یكُثر استعمال هذا الباب  َیْفَعل:-َفَعلَ  -د

فهو خاص بما كانت المه أو عینه أحد  "َفَعَل، َیْفَعل" سیبویه:" وأما  قالَیْزَهُد. -َیْفَتُح، وَزَهدَ - َفَتحَ 

                                                           

ھو قیس بن عبد هللا ھو أحد بني عبد مناة ابن بكر بن سعد بن ضبة بن أُد. یُلقّب بالحبسي، شاعر إسالمي من  )١(
العصر األموي، خارجّي. حارب مع عبیدة بن ھالل، عاش طویالً، وُكفَّ بصره قبیل وفاتھ. كان حروریاً. بابتي: 

  .٣١صمعجم الشُّعراء 
  .١٣٩ الدِّیوان)٢(
رف في كتاب سیبویھ ص الحدیثي: أبنیو.  ١/٧١راباذي: شرح شافیة ابن الحاجب جألستایُنظَر:  )٣(  ،٣٨٥ة الصَّ

  .١٨١ونور الدین: أبنیة الفعل في شافیة ابن الحاجب ص 
  .٤/٢١سیبویھ: الكتاب ج )٤(
  ) في الملحقات.٣جدول رقم ( یُنظَر: )٥(
  .٢٧٣ الدِّیوان)٦(
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  .)١(والخاء" والغین والحاء، والعین، والهاء، الهمزة،: وهي الستةحروف الحلق 

، في هذا البابوشرطًا  لیس أصالً  وجود حروف الحلق أنَّ  ه)٦٤٣(ویرى ابن یعیش

ما هو ِلَضرٍب من بین األصوات، قال: " ولیس ذلك بأصل، وٕانَّ  ناسبَ التَّ وٕانّما ُوجدت لتحقَِّق 

بعض األفعال كد ما ذهب إلیه ابن یعیش مجيء ومما یؤّ   .)٢(خفیف بتجانس األصوات" التَّ 

َیْأَبى، وَقَلى -ولم تكن "عینها" أو "المها " حرفًا من حروف الحلق نحو:" َأَبى ،على هذا الباب

ذلك  النُّحاة، وقد حمل بعض )٣(َیْفَنى-َیْبَقى، وَفَنى- َیْقَنُط، وَبَقى-َیْرَكُن، وَقَنطَ -َیْقَلى"، وَرَكنَ –

 .)٤( اذ أو على تداخل اللغاتعلى الشَّ 

رفوأما دالالت (فَعل) المفتوحة العین، فقد استنبط   جدًا ال یفي بها  كثیرةً  یون لها دالالتٍ الصَّ

هذا الباب بمعنى من المعاني إال وهذا المعنى موجود فیه؛ وذلك بسبب خفة  ، فال یجيءُ )٥( حصر

(َفَعَل) لخفَّته لم یختص :" اعلم أن باب الرَّضي قالهذا البناء ودورانه على األلسنة واتساع تصرفه، 

ف صرُّ بمعنى من المعاني، بل استعمل في جمیعها؛ ألن اللفظ إذا خفَّ كُثر استعماله واتسع التَّ 

  .)٦(فیه"

  

                                                           

 م، ج١٩٨٨، ٣، تحقیق: عبد السالم محمد ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، طالكتابسیبویھ ، عثمان بن قَنبر،  )١(
٤/١٠١  
ل ج )٢(   .٧/١٥٤یُنظَر: ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
، ١، القسطنطینیة، مطبعة الجوائب، طنزھة الطرف في علم الصَّرفھـ)، أحمد بن محمد، ٥١٨المیداني(یُنظَر:  )٣(

  .٨ه، ص ١٢٩٩
المقصود بـ (تداخل اللغات): ھو أن یأتي الفعل الماضي من وزن والمضارع من وزن آخر على غیر المألوف،  )٤(

ومعنى ذلك أّن لھذا الفعل لغتین مشھورتین أحدھما من وزن، واألخرى من وزن آخر، ولشیوع ھاتین اللغتین قد 
–لتداخل وینتج من ذلك لغة ثالثة نحو: رَكن والمضارع من لغة أخرى، فیتم ا ،یأخذ العربي الفعل الماضي من لغة

، ویُنظَر: المیداني: نزھة الطرف ص ٦٤یرَكن. یُنظَر: الحمالوي: شذا العرف في فن الصَّرف ص  -یرُكن، وَرِكنَ 
٨.  
رف في كتاب سیبویھیُنظَر: الحدیثي، خدیجة، )٥( م، ١٩٦٥، ١العراق، مكتبة النھضة، ط -، بغدادأبنیة الصَّ

رفیة في ، والخفاجي، صباح عبَّاس سالم، ٦٢بد الحمید: دروس التصریف ص ، وع٣٨٧-٣٨٦ص األبنیة الصَّ
  .٢٩٣م، ص١٩٧٨مصر،-، أطروحة دكتوراه، جامعة القاھرة، القاھرةدیوان امرئ القیس

  . ١/٧٠األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج )٦(



 

١٢ 
 

 وقد توّزعتْ ، فعالً ستین  ضمَّتْ ، موضعاً خمسین واثنین و في مئة  الدِّیوانوورد هذا الباب في 

  :اآلتي النَّحوعلى 

تسعَة عشَر  ضمَّتْ ، موضعاً وردت في ثمانیة وسبعین كانت عینه أحد حروف الحلق:  ما  -

  ]الطَّویل[: )٢( َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)١(فعالً 

ــــــــت   )٣( داِعیـــاالَلـــُه  َیبَعـــثَ ِمـــَن الَمـــوِت َحتّـــى     َوَلســــــــُت َأرى َنفســــــــًا َتمــــــــوُت َوإِن َدَن

ثالثة وعشرین  ضمَّتْ  ،موضعاً ورد في ثمانیة وثالثین : كانت المه أحد حروف الحلق ما  -

  الخفیف][: )٥( هاللعبیدة بن  الشَّاعرقول ، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان )٤(فعالً 

ـــــــــــــــیُعُهم     الَشــــــــیَخ ِمــــــــنُهم َعظــــــــُم الَخــــــــط َیمَنــــــــعُ  ـــــــــــــــیَس َب   )٦(ِبَحـــــــــــــــالِل ِب َوَأن َل

 ضمَّتْ  ،موضعاً تسعة عشر  فيوردت : الحلقما كانت عینه أو المه لیست حرفًا من حروف  -

  ]الطَّویل[: )٨( عمیرةكعب بن  الشَّاعرومن أمثلة ذلك قول  ،)٧(على غیر القیاس أربعة أفعال

ـــــــــ ـــــــــهُ  ىَأَب ـــــــــم َأعـــــــــیَش  َأن ِإالّ  الَل   )٩( َوَمنَصـــرُ  َوِحـــرزٌ  ِعـــزٌّ  لـــي اللَـــهِ  َوفـــي    ِخالَفُه

                                                           

  ) في الملحقات.٤جدول رقم ( یُنظَر: )١(
أبو محمد أبو نعامة جعونة بن مازن ابن یزید بن زیاد، أسند م)، ٦٩٧-٠٠٠ھـ=٧٨- ٠٠٠قَطَري بن الفَُجاءة ( )٢(

إلیھ لقب " قَطَِري" نسبة إلى موضع بین البَْحرین وُعمان. وأما لقب "الفَُجاَءة" فقد لقَّبھ بھ أبوه؛ ألنھ كان في الیمن، 
وأبطالھم خرج زمن مصعب الزبیر حین ُولي العراق نیابة عن  زارقةاألفقدم أھلھ "فجأة"، كان من قادة الخوارج 

أخیھ عبد هللا، كان شاعراً وخطیباً بلیغاً، شجاعاً كثیر الحروب والوقائع قوي النفس ال یھاب الموت، قُتل بطبرستان 
  .٣٧٤ھـ. بابتي: معجم الشُّعراء ص٧٨ھـ وقیل٧٧ھـ وقیل ٧٩سنة 

  .١٢٥الدِّیوان)٣(
  ) في الملحقات.٥جدول رقم ( یُنظَر: )٤(
وشعرائھم وخطبائھم، من المقّدمین فیھم، وأردوا مبایعتھ في  األزارقةعبیدة بن ھالل من بني شكر، من رؤساء )٥(

أول (خروجھ) فقال لھم: أدلكم على من ھو خیر لكم قَطَري بن الفَُجاءة المازني، فبایعوا قَطَریاً، وظل عبیدة موالیاً لھ 
عراء ص. -في جبل طبرستان–، ففارقھ إلى حصن قومس األزارقةلخالف بین إلى أن وقع ا   . ٢٧٦بابتي: معجم الشُّ

  .١١٢الدِّیوان)٦(
یوان: ص )٧( "١٣٣، ١٢٢، ١١٨، ٧٤أبى: الدِّ ، ٢٥٢، ٢٣٣، ٢٢٣، ١٩٧، ١٤٨، ١٢٤، ١٢٣، ٦٨، ٥٧، ظلَّ

:   .١١٤، ودَّ:٢٣٣، ١٩٥، ١٧٢، ١٤٢، ٩٨ملَّ
عراء  كعب بن ُعمیرة، شاعر من)٨( شعراء الخوارج، أراد أن یخرج أیام النھروان، فحبسھ أخوه. بابتي: معجم الشُّ

  . ٣٩٥ص
  .٧٤ الدِّیوان)٩(
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، قال ابن )١(النُّحاةجاءت (أبى) على هذا الباب ولیس فیه حرف حلق، وذلك شاٌذ عند بعض    

  .)٢("، َأي امتنعاذٌ وهو شَ  ى، بالفتح فیهما مع خلوه من ُحروف الَحْلق،یْأبَ  ى فالنٌ َأبَ  منظور:"

ولهذا الباب میزة  ،)٣(سّتة أفعال ضمَّتْ ، موضعاً ورد هذا الباب في خمسة عشر َیْفُعُل: –َفُعَل  -ه

خاصة، إذ لم یرد لعین ماضیه المضمومة إال صورة واحدة في المضارع وهي الّضم، وذلك بخالف 

 منها بناء كلُّ  األبنیة وهذه: "سیبویه یقولبقیة األبواب التي ورد لها أكثر من صورة في المضارع. 

 َفُعلت من َیْفُعلُ  ألنَّ ؛ ْصُبحُ یَ  ،ُبحَ صَ : وتقول كلها العرب كالم في واحداً  بناءً  زملِ ) َفُعلَ ( فیه قلتَ  إذا

   . )٤("هذا حْ فتَ یُ  لم فلذلك ، غیره إلى رفُ صْ یُ  ال مالضَّ  الزم

الغرائز والطبائع،  هذا الباب على أفعالُ  تدلُّ بات، ولذلك وأما معاني هذا الباب فتتصف بالثَّ 

فات حلیًة أم عیباً  ال التي تكون ثابتةً صَ واألوصاف والخِ  قال  ،في اإلنسان سواء أكانت هذه الصِّ

 ،ةامَ سَ والوَ  ،حبْ ن والقُ سْ "َفُعَل" في األغلب للغرائز، أي: األوصاف المخلوقة كالحُ  :" اعلم أنَّ الرَّضيا

َغر، والطُّوِل، والقِ و  ،ةامَ سَ والقَ  ُعوبةِ ، والسُُّهوَلةِ  ،والِغَلظِ  ،رِ صَ الِكَبر، والصِّ  ،والبطء ،ةِ عَ والسُّرْ  ،والصُّ

  . )٥(والحلم والرِّفق، ونحو ذلك" ،لقَ والثِّ 

  الوافر] [عیسى بن فاتك:  الشَّاعرومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول 

ــــــــــــــــنَّ     ُعـــــــــروقٌ  َكُرَمـــــــــت َوَلـــــــــو َحَســـــــــبٌ  َومـــــــــا ــــــــــــــــيَّ  َولِك ــــــــــــــــوَ  الَتِق ــــــــــــــــِریمُ  ُه   )٦( الَك

  والكرم غریزة الزمة لصاحبها، ومن األوصاف الثابتة التي ال تتغیر.  

                                                           

، والمیداني: نزھة الطرف ١/١٢٣، واألستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج٢/٢٥٤یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )١(
  .٨ص

  .ابن منظور: لسان العرب (أبي) )٢(
، ١٨١، ١٤٢، ١٦٤، كُرم:١٢٧، ١٠١، قُرب:٢٤٠، ١٥٣، ١٣٠، ٤٢، عظُم:١٤٥، خُشن:٢٣٧جبُن:دیوان: ال )٣(

  .٢٥٩، كُمل:٧٢، ١٦٤
  .٤/١٠٣سیبویھ: الكتاب ج )٤(
  .١/٧٤األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج )٥(
  .٧٢ص الدَّیوان:)٦(



 

١٤ 
 

بعض  وعدَّ موضع واحد، في صیغة األمر،  في الدِّیوانهذا الباب في  ورد: َیْفِعل- َفِعلَ  - و

 ةالمعتلَّ  األفعالكُثر في ، وتقلیٌل ومحصورٌ  أفعال هذه البنیة یین هذا الباب شاذًا؛ ألن عددَ الصَّرف

، إذ جاء تتعدد صور أفعال هذا الباب في المستقبل، ذلك عالوة علىو ، الصَّحیحةفي األفعال  وتقلُّ 

:" هـ)٥١٨(ة مفتوحة، قال المیدانيالثَّانیفي المضارع، األولى مكسورة، و  صورتانلبعض أفعاله 

َیْیِئُس وَیِبَس َیْیِبُس  ، وَنِعَم یْنِعُم ویِئَس وعلى "َیْفِعُل" بكسر العین وهو أربعة أحرف َحِسَب َیْحِسبُ 

  .)١(على أن الفتح لغة فیهن

عینه في الماضي والمضارع  كسرُ  جبُ ما یَ  اللُّغةه لم یرد في أنَّ  م)١٩٢٨(وذكر الحمالوي   

، وَوِرَع عن الشُّبهات، المالَ  ثَ رِ ، ووَ نَ زُ علیه، أي: حَ  دَ جِ ، وهي: وِثَق به، ووَ فعالً  عشرَ  إال ثالثةَ 

، أي: اكتنز، وَوِعَق علیه، أي َعِجل، وَوِفَق أمَره، اضطجع، وَوِرَم الجرح، وَوِرَي المخُ وَوِرَك، أي: 

  .)٢( أحبَّ ، وَوِكَم، أي: اغتنم، وَوِلَي األمَر، وَوِمَق، أي: عَ مِ أي: صادفه موافًقا، وَوِقَه له، أي: سَ 

  ]الطَّویل[كعب بن عمیرة:  الشَّاعرومن أمثلة هذا الباب في الدِّیوان قول 

ـــــقفیـــــا عمـــــرو  ـني الكبـلُ     بـــــي واتـــــِق اهللا وحـــــَده ث   )٣( فقد ِخْفُت أن أردى بمـا عضَّ

  وهو ،َوِثَق به َیِثُق، بالكسر فیهما، وثاقًة وِثَقًة ائتمنه، وأنا واِثٌق بهقال ابن منظور:" 

  .)٤("وهم موثوق بهم ،موثوق به، وهي َموثوٍق بها

  

  

  

                                                           

 .٩-٨المیداني: نزھة الطرف ص )١(
  .٧٠الحمالوي: شذا العرف ص  )٢(
  .٧٦ الدِّیوان)٣(
  ابن منظور: لسان العرب (وثق). )٤(



 

١٥ 
 

  :الُمجرَّد الرُّباعيبناء الفعل  -

هو: (َفْعَلَل)،  واحدٌ  بناءٌ صول، وله هو ما كانت جمیع حروفه األربعة أُ : الُمجرَّد الرُّباعيالفعل 

   . )١(وهو َفْعَلَل ُیَفْعِلُل َفْعَلَلة مثل: َدْحَرَج ُیَدْحِرج َدْحَرَجة" واحدٌ  بناءٌ فله  الرُّباعيالمیداني:" وأما  قال

  :)٢(منها كثیرة يَ معان اللُّغة استنبط له أهلُ قد ف الدَّاللة وأما من حیثُ 

نحو: َبْسَمَل، وَسْبَحَل، وَحْمَدَل، وَحْوقل أي: قال بسم اهللا،  ِحكایِته على الدَّاللةو  ركَّبِ المُ  اختصار - 

 .)٣(والحمد هللا، وال حول وال قوة إال باهللا اهللا،وُسبحان 

َحْنَظَلْت الشَّجرُة، أي: صار ثمُرها مّرًا وشبیهًا ، نحو: مشابهة المفعول لما ُأخذ منه الفعل  - 

 بالحنظل.

 ظهرت براعمها. :جرةُ" أيأي ظهور ما أخذ منه الفعل نحو: "َبْرَعمت الشَّ الظهور:  - 

على اتخاذ ذلك االسم المشتق منه وُصنعه نحو: َقْمَطْرُت الكتاَب أي: اتخذته  الدَّاللة: االتخاذ - 

 ِقمطرًا.

ومن أمثلة ، )٤(خمسة أفعال ضمَّتْ  ،خمسة مواضع في الدِّیوانُیَفْعِلُل" في –بناء " َفْعَلَل  وردو 

  [الكامل]: )٥( السدوسيعمران  الشَّاعرذلك قول 

ــــــــَديَّ  ُغِرَســــــــت    َصـــــــــــــــــــناِئعاً  َأنَّ  اَألكفـــــــــــــــــــاءُ  َوَتَحـــــــــــــــــــدَّثَ  ــــــــت َل ــــــــهُ  َفَحنَظَل   )٦(َنخالُت

                                                           

  .١/١١المیداني: نزھة الطرف ج )١(
اجحيیُنظَر:  )٢( رفي ص: التَّ الرَّ رف الوافي دراسة وصفیة تطبیقیة، ویُنظَر: ھادي نھر، ٦٩-٦٨طبیق الصَّ ، الصَّ

  .٢٧٩م، ص٢٠١٠، ١األردن، عالم الكتب الحدیث، ط -إربد، 
اللة على حكایتھا نحو: شأشأ، وقد یُصاغ ھذا البناء من أسماء األصوات الموضوعة على حرفین بتكرارھا للدَّ  )٣(

اجحيوقھقھ، وعنعن. یُنظَر:    .٦٣، ٥٨: دروس التصریف ص الرَّ
  ٢٥٠، نھنھ:١٤٤، نحنح:١٤٨، كبكب:٥٠، طّمأن:١٨٧الدیوان حنظل:)٤(
الّسدوسي التابعي المشھور وأحد رؤوس الخوارج، ومن شعراء القََعدیة،  أبو شھاب ِعمران بن حطان بن ظبیان)٥(

حریض بلسانھ، وصار حطّان من القعدیة؛ ألن عمره طال وعجز عن الحرب وحضورھا، فاقتصر على الدعوة والتَّ 
، وكان في بادئ األمر مشمراً لطلب العلم والحدیث ثم اعتنق ذلك المذھب أدرك صدرا من الصحابة وروى عنھم

وروى أصحاب الحدیث، وكان سبب ابتالئھ بالخروج أنھ تزوج امرأة من الخوارج فكلّموه فیھا، فقال: سأردھا عن 
عراء  مذھبھا، فأضلتھ.   . ٣٠٨صبابتي: معجم الشُّ

  .١٨٧ الدِّیوان)٦(



 

١٦ 
 

  ".لما أخذ منه الفعل وهو" الحنظل اً مشابهمّرًا و خل" "النَّ  أي صار طعم ثمار

باعیَّ د األفعال اعدأولو نظرنا في   قلیلةً  شعر الخوارج نجدها یواندفي الُمحّصاة ة الرُّ

الحرف  وهذا یدلُّ على الكلُّفة والمشقَّة الجدیدة التي أحدثها زیادة ؛ الثُّالثيبالفعل  موازنةجدًا 

ما انعكس ذلك على  ة،وهذا ما ال یریده أهل اللُّغة الذین یمیلون إلى الخفَّ  ،األصلي

   .الرُّباعياستعمالهم للفعل 
یادة: الفعل من حیث ثانیاً   :الزِّ

یادة م الفعل من حیثُ قسَّ یُ  إلى:  الثُّالثيالمزید  قسمُ ، ویُ اً رباعی اً ، ومزیداً ثالثی اً قسمین: مزید الزِّ

إلى مزید بحرف  الرُّباعيالمزید  قسمُ بثالثة أحرف، ویُ  بحرفین، ومزیدٍ  واحد، ومزیدٍ  بحرفٍ  مزیدٍ 

   .ومزید بحرفین ،واحد

یادةإفادة  من حیثُ  الفعلَ  الصَّرفأهل م وقسَّ    في األفعال قسمین: الزِّ

یادةما كانت األول: القسم  في من قبُل لم تكن  جدیدةٍ  فیه من أجل استیعاب دالالتٍ  ةوتیَّ الصَّ  الزِّ

تعدیًا: نحو: كُرم زیٌد، مُ  ، زیدت الهمزة في أوله لیصیر الفعلُ ْكَرَم أصله َكُرمَ : أة؛ نحوالُمجرَّدالكلمة 

یادة هناأكرمُت زیدًا. ف عدیة، وهو جّرده هو التَّ أحدثت معًنى عامًا جدیدًا في الفعل لم یكن في مُ  الزِّ

   .ثفي هذا المبح طروحةاأل تتناوله الموضوع الذي

 اللُّغةنفسها، وهو ما ُیعرف عند أهل  اللُّغةوسع في فیه من أجل التَّ  الزِّیادةما كانت  :الثَّانيوالقسم 

یادة(باسم   الرُّباعيلإللحاق)، نحو: َجْهَور أصله َجَهَر، زیدت الواو فیه لغرض إلحاق (َجْهَور) ب الزِّ

لحق به، ولیس من أجل لحق والمُ كي تتصرف تصریفه، ومن أجل حصول التوافق بین المُ  الُمجرَّد

یرورةوالمبالغة و  التَّكثیرو  ،عدیةكالتّ  جدیدمعنى  إضافة   .)١(وغیرها من معاني الزیادات الصَّ

                                                           

ل ج )١( دار  ،الُمستقصى في علم التصریف، والخطیب، عبد اللطیف، ٩/١٤١یُنظَر: ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
  .٢٩٠م /٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤، ١العروبة للنشر والتوزیع، الكویت، ط



 

١٧ 
 

یادةوأحرف  هذه الحروف  سألتمونیها"، وهنالك من قلَّبَ : "في كلمة اللُّغةأكثر أهل  یجمعها الزِّ

وتنتهي إلى نتیجة واحدة نحو: الیوم تنساه،  ي فلك واحدف تدور بقیت هاعلى صور مختلفة، ولكنَّ 

  .)١(َأَماٌن وتسهیل، أسلمني وتاه، الموُت ینساه، تسلیم وهناء...

  :الدِّیوانة في المزید الثُّالثیَّةاألفعال أوال: أبنیة 

ثالثمئة وستّة  ضمَّتْ مواضع،  ةفي ستمئة وخمس الدِّیوانالمزیدة في  الثُّالثیَّةوردت األفعال 

  على األبنیة اآلتیة: موزَّعةوهي  ،فعالً وستین 

 ).لَ اعَ ، فَ لَ عَّ ، فَ لَ عَ فْ (أَ :هي أبنیة: وله ثالثة المزید بحرف الثُّالثيالفعل   - أ

، موضعاً في أربعمئة وثالثة وعشرین  الدِّیوانالمزیدة بحرف في  الثُّالثیَّةوردت أبنیة األفعال 

المزید  الثُّالثيألبنیة الفعل  عرٌض  یأتي في ما ، و فعالً عراء فیها مئتین وخمسة وعشرین استخدم الشُّ 

 .الدِّیوانفي  ابحرف ودالالته

وعشرین  واحداً مئة و  ضمَّتْ ، موضعاً وخمسین  واثنینورد في مئتین : )بالهمزةالمزید ( أفَعل - ١

یتناول معاني (َأْفَعَل)  اللُّغة، فال یكاد یخلو مصنف في كثیرة معانٍ  اللُّغةولهذا البناء عند أهل  .فعالً 

إال ویذكر له من المعاني التي ال تحصى وال ُتعد، بدءًا من سیبویه وانتهاء بالدراسات الحدیثة، فهي 

 في مصنفات أخرى، فقد حّمل سیبویه في كتابه (أفعل) أربعة معانٍ  صنفات وتقلُّ في بعض المُ  تكثرُ 

یرورةعریض، و عاء، والتَّ ، والدُّ الجعل وهي: ان األندلسي إلى ، في حین وصلت عند أبي حیَّ )٢(الصَّ

                                                           

ل ج١/٩٨یُنظَر: ابن جني: المنصف ج )١( ھـ)، علي بن ٦٦٩، وابن عصفور(٩/١٤١، وابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
م، ١٩٨٧-ھـ١٤٠٧، ١لبنان، دار المعرفة، ط- ، تحقیق: فخر الدین قباوة، بیروتالممتع في التصریفمؤمن، 

 .٢/٣٣١األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج، ١/٢٠١ج
  .٢٧-٤/٢٥یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )٢(



 

١٨ 
 

  .)١(وعشرین معنى ةأربع

أكثر دراساتهم موافقة للقدماء نحو: أبنیة الفعل في شافیة  فقد جاءتوأما عند المحدثین  

، وأبنیة الفعل دالالتها وعالقاتها، ألبي )٢(ألفعل وحدها ستة عشر معًنى ابن الحاجب الذي ذكر أنَّ 

دیوان شعر في  " من دالالت عرٌض لما احتوى علیه بناء " أفَعل یأتي في ما و ، )٣(أوس الشمسان

  :الخوارج

وهو المعنى الغالب في هذا البناء، فعندما تدخل الهمزة على الفعل تجعل الفاعل  :عدیةالتَّ  -أ

إلى مفعول  یاً ، صار متعدّ فإذا كان الفعل الزماً  ،المتعّديإلى  المتعّديمن غیر  الفعل وتنقل ،مفعوالً 

وٕاذا كان الفعل  أي: جعلته عظیمًا، أي: جعلته ذاهبًا، وأعظمته ،داً یِ زَ  َأْذَهبتُ  - َذَهَب زیدٌ  نحو: واحد

أي:  ،َأْحَفْرُت َزْیدًا النَّهرَ  - َحَفَر َزْیٌد النَّهرَ  لمفعولین اثنین نحو: یاً في األصل، صار متعدّ  یاً متعدّ 

أعلمُت  - َعِلَم زیٌد بكرًا قائماً  نحو لثالثة الثنین، صار متعدیاً  یاً وٕاذا كان الفعل متعدّ  جعلته حافرًا له،

 .)٥(قبُل" قال ابن یعیش:" أال ترى أنَّه َحَدث بالهمزة َتَعدٍّ لم یكنْ  .)٤(قائماً  بكراً  زیداً 

 سّتة وستین ضمَّتْ ، مواضع وتسعةعدیة في مئة على التَّ  داالً  الدِّیوان" في  َعلَ فْ أَ ورد بناء " و  

  ]المنسرح: [َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرقول  الدِّیوانفي  ذلك ومن أمثلة ،)٦(فعالً 

ـــــــــــــــــِك اَألَمـــــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــــُس ال َیلِهَینَّ ـــــــــــــــــا َنف   ی

  

  )٧( اَألَجــــــــــــلُ الُمنـــــــــــى  َأكــــــــــــَذبَ َفُربَّمـــــــــــا   

  

                                                           

، تحقیق: صدقي محمد جمیل، البحر المحیط في التفسیرھـ)، محمد بن یوسف األندلسي، ٧٤٥یُنظَر: أبو حیان () ١(
  .١/٤٦ه، ج١٤٢٠، ٨دار الفكر، بیروت، ج

  .٢٠٦ -٢٠١نور الدین: أبنیة الفعل ص )٢(
 ١٦م، ص١٩٨٧، ١السعودیة، دار المدني، ط- جّدة أبنیة الفعل دالالتھا وعالقاتھا،مسان، أبو أوس إبراھیم، الشَّ )٣(
-٢٥.  
اج)٤( ، تحقیق: عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، األصول في النَّحوأبو بكر محمد بن سھل،  ،یُنظَر: ابن السَّرَّ

ل ج ، وابن یعیش: شرح٣/١١٧م، ج١٩٨٥، ١بیروت، ط ، واألستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ٦/١٥٩الُمفَصَّ
، تحقیق: فخر الدین قباوة، شرح الملوكي في التصریف، وابن یعیش، یعیش بن علي بن یعیش األسدي، ١/٨٦

  .٦٨م، ص١٩٨٨، ٢لبنان، نشر دار األوزاعي، ط- بیروت
  .٦٨ابن یعیش: شرح الملوكي ص )٥(
  ) في الملحقات.٦جدول رقم ( یُنظَر: )٦(
  .١٢٧ الدِّیوان)٧(



 

١٩ 
 

، فنصب عدیةرته للتَّ الهمزة صیّ  دخلت علیه ا، فلمَّ الزماً  الُمجرَّدأصله  كذب) في (فالفعل

  یاً لم یكن من قبُل.تعدّ  أحدثَ قد دخول الھمزة  یعني أنَّ  ما، (المنى) مفعوالً 

  ]البسیط: [ُمرداس بن أدیة الشَّاعرعدیة أیضًا الفعل (َخَرَج) في قول التَّ  ومن أمثلة

  َأخَرَجنــــــيَتقــــــوى اِإللــــــِه َوَخــــــوُف النــــــاِر 

   

  )١( َثَمنــــــاَوَبیـــــُع َنفســــــي ِبمــــــا َلیَســــــت َلــــــُه   

مسألة  وعدَّهاعدیة من بناء (أفعل)؛ داللة التَّ  قد أزالوهنالك من المحدثین كخلف جردات   

رفنحویة، جاءت بسبب المعنى  ي لزیادة الهمزة الصَّرفالمعنى  ي للبناء في حاالت معینة، وأنَّ الصَّ

رفّن المعنى إ یقول:" ،صییر"فیه كانت لمعنیین أساسین هما:" الجعل والتَّ  ّي األساسّي ألْفَعَل هو الصَّ

  .)٢("نتیجة لذلك المعنى في حاالت خاّصةعدیة إّال مسألة نحوّیة جاءت صییر، وما التَّ الجعل والتَّ 

یرورة - ب  ،، أي: صار ذا ثمرٍ الشجرُ  الفعل نحو: أثمرَ  في الفاعل مصدرُ  یصیرَ  هي أنْ و  :الصَّ

  . )٣( فلوسٍ ، أي: صار ذا الرجلُ  وأفلَس 

 ثمانیة وستینفي  حّول من حال إلى حالالتَّ على  داالً  الدِّیوان" في أفَعلورد بناء "و 

العیزار  الشَّاعرقول  الدِّیوانفي  الّصیروةومن أمثلة ، )٤(فعالً  أربعة وعشرین ضمَّتْ ، موضعاً 

  ]الطَّویل: [)٥(الطائي

ــــن جــــاَر ُحكُمــــهُ  ــــِه َم ــــي الَل ــــاَرقوا ف ــــُم ف   ُه

  

  )٦( راِضـــــیاً  َأصـــــَبحَ َوُكــــلٌّ َعـــــِن الــــَرحمِن   

یرورةعن  عبَّرتلم تعّبر عن الدُّخول في الّزمان، وٕاّنما  السَّابق(أصبح) في البیت      ،الصَّ

قد استعملوا أصبح، وأفجر، وأضحى، وأمسى أیضًا للدَّاللة على التحّول من حال إلى حال لعرب فا

                                                           

  .٦٥ الدِّیوان)١(
رفیّة للصیغة (أفعل)جرادات، خلف عاید،  )٢( ، مجلة المجمع، مجمع اللُّغة العربیَّة األردني، توحید الدَّاللة الصَّ

 .٢١م، ص٢٠٠٨العدد السابع والثمانون، 
  .٦٩یُنظَر: ابن یعیش: شرح الملوكي في التصریف ص) ٣(
  ) في الملحقات.٧جدول رقم ( یُنظَر: )٤(
العیزار بن األخنس الطائي من بني سدوس من طیّئ، شاعر من شعراء الخوارج، فارس، شجاع، اشترك في  )٥(

موقعة ِصفّین ضد علي بن أبي طالب رض هللا عنھ، ولّما تمّكن علي منھ، أراد أن یحبسھُ، فكفلھُ عدي بن حاتم، فرّده 
واشترك في موقعة النھروان وقُتل على ید علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ. بابتي: معجم الشُّعراء إلیھ. لكنھ عاد 

 .٣٤٨ص
  .٤٥الدِّیوان)٦(
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یرورةمن معاني " أفعل"  أي: صار عالمًا، وذكر ابن یعیش أنَّ  عالماً  فالنٌ  قول : أصبحَ فن  الصَّ

   .)١(مسینا، وأفجرنا، أي: صرنا في هذه األوقاتنحو: أصبحنا، وأ

، نحو: جدَّ في األمر وأجدَّ، وَصَدْدُته وأصَدْدُته، وبدأ اهللا الخلق وأبدأهم :الُمجرَّدبمعنى (َفَعَل)  -ج

غتین اختلفتا، زعم ذلك إّال أّن اللُّ  ،المعنى فیهما واحد وأْفَعَلتُ  تُ لْ عَ سیبویه: "وقد یجيء فَ  یقول

، وقد نسب )٢("ق قوم األلف فیبنونه على أْفَعَلت...حِ لْ ویُ  ،فیجيء به قوم على فعلتُ الخلیل 

   .)٣( ة إلى البیئة الحجازیة، و(َأْفَعَل) إلى البیئة التمیمیةالُمجرَّد(َفَعَل)  هـ)،٣١٠(الزّجاج

، موضعاً خمسة وعشرین في  الُمجرَّد "" في الدِّیوان داًال على معنى "فعلفَعلورد بناء " أو 

  ]الكامل: [)٥(الَیْشُكِريعبیدة  الشَّاعرومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول  ،)٤(أفعال تسعة ضمَّتْ 

  )٦( َبریـرا َأصـابَ َمن فـي قَـریٍح قَـد     َوَلفـــوَك َأشـــَنُع حـــیَن َتنُطـــُق فـــاِغراً 

هُم، السَّ  ابَ جاج:" وصَ د (صاب)، قال الزَّ جرَّ بمعنى المُ  السَّابقجاءت (أصاب) في البیت 

جستاني في ، فقد جعلهما بمعنى واحد في حین فّرق بینهما السَّ )٧( إذا وقع في الرمیة ابَ صَ وأَ 

ة بمعنى تدّلى علیه من فوق، بینما أصاب بمعنى قصد حتى الُمجرَّدصاب  ى أنَّ أاالستعمال فر 

                                                           

  .٦٩ابن یعیش: شرح الملوكي في التصریف ص )١(
. وقد أشارت الدكتورة حنان عمایرة في معرض حدیثھا عن دالالت (أفعل) إلى ٤/٦١) سیبویھ: الكتاب، ج٢( 

رادف بین (أفعل) و (فعل) في االستعمال نحو: بكر وأبكر، إذ انقسم النَّحویون واللغویون إلى فریقین: أحدھما یقر التَّ 
بینھما، وأرجعت ذلك إلى االختالف الصوتي  رادف بین البنیتین، والثَّاني: استبعد أن یكون ھنالك ترادفاً بوجود التَّ 

یادة نت آراء بعض العلماء فیھا. یُنظَر: عمایرة: حنان إسماعیل، م، وبیالنطقي إلى طریقة األقوام في التكلُّ  معاني الزِّ
" دراسة وصفیة"، مجلة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلنسانیة، غزة، المجلد في الفعل الثُّالثي في اللُّغة العربیَّة

 .٣٠٣م، ص٢٠١٢العشرون، العدد الثَّاني، یونیو،
مصر، مكتبة - ، تحقیق: رمضان عبد التواب، وصبیح التمیمّي، القاھرةعلتفعلت وأفأبو إسحاق،  ،الزّجاج )٣(

  (مقّدمة المحقّق). ٥م، ص١٩٩٥-ھـ١٤١٥، ١الثقافة الدینیّة، ط
  ) في الملحقات.٨جدول رقم ( یُنظَر: )٤(
وشعرائھم وخطبائھم، من المقّدمین فیھم، وأرادوا مبایعتھ في  األزارقةُعبید بن ھالل من بني شكر، من رؤساء  )٥(

أول "خروجھ" فقال لھم: أدلكم على َمن ھو خیر مني لكن قَطَري بن الفَُجاءة المازني. فبایعوا قطریاً وظل عبیدة 
ابن یوسف  وسیَّر الحجاج -في جبل طبرستان-، ففارقھ إلى حصن قومساألزارقةموالیاً لھ، إلى أن وقع الخالف بین 

جیشا عظیماً بقیادة سفیان بن األبرد الكلبي، فطلب قطریاً حتى لقیھ في أحد شعاب طبرستان وقتلھ؛ وتبع سفیان بن 
 .٢٧٦األبرد عبیدة بن ھالل وحاصره في حصن قومس، وقتلھ وقُتل كل من كان معھ. بابتي: معجم الشُّعراء ص

  .١١٥الدِّیوان)٦(
 .٩٤ص  اج: فعلت وأفعلتجَّ الزَّ  )٧(
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 معنى الّتعدیة، قال:"أفاد قد زیادة الهمزة في (أصاب)  . بینما یرى ابن عطیة أنَّ )١(صار في الهدف

  .)٢("أصاب ُمعّدى صاب یصوب یكونَ  ویشبه أنْ 

عن  "االستغناء" في الدِّیوان داًال على معنى "أفَعلورد بناء "  :)٣( الُمجرَّداالستغناء عن األصل  -د

ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان  ،)٤(ثمانیة أفعال ضمَّتْ ، موضعاً عشرین في  أصله لعدم وروده مجّرداً 

  ]البسیط: [ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول 

ـــــــيَ  َأَردتَ  َحتّـــــــى ـــــــَأدَرَكني الُعظمـــــــى ِب   )٥(َمروانِ  ِابنِ  َخوفِ  ِمن الناَس  َأدَركَ  ما    َف

ببصري،  اإلْدراُك: الُلحوُق. یقال: مشیَت حّتى َأْدَرْكُتُه، وِعْشت حتى َأْدَرْكُت زمانه. وَأْدَرْكُتهُ 

َفتَي. واْسَتْدَرْكُت ما  أي رأیته. وَأْدَرَك الغالُم وأْدَرَك الثمُر، أي بلغ. وربَّما قالوا َأْدَرَك الدقیُق بمعنى

 واستغني عنه ستعمل الفعل مجّرداً فلم یُ . وَتداَرَك القوُم، أي تالحقوا، )٦(فات وَتداَرْكُتُه، بمعنىً 

  . بالمزید

 :، أيأشأمنا، أعرقنا، أمسینا، وأصبحنا، أسحرنا :نحو الزَّمانخول في المكان أو الدُّ  -ه

خول في داًال على الدُّ  الدِّیوان" في أفَعلورد بناء " و ، )٧( األماكنصرنا في هذه األوقات أو 

قول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)٩(أمسى)و( )٨(ن (أصبح)لیالفع تسعة مواضع، ضمَّ  في الزَّمان

  ]الوافر: [فاتكعیسى بن  الشَّاعر

مینا  َصــــــــــــــّلوا َوقــــــــــــــاموا        َأصــــــــــــــَبحواَفَلّمــــــــــــــا  ـــــــــــوِّ ـــــــــــاِق ُمَس ـــــــــــرِد الِعت ـــــــــــى الُج   )١٠(ِإل

                                                           

لبنان، دار -، تحقیق: إبراھیم خلیل العطیة، بیروتفعلت وأْفَعلتیُنظَر: السجستانّي، أبو حاتم سھل بن محمد،  )١(
 .١٢١م، ص١٩٩٦، ٢صادر، ط

-، بیروتتفسیر ابن عطیّة المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزاألندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب،  )٢(
  .٤/٥٠٦م، ج٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣ لبنان، دار ابن حزم،

، تحقیق: عبد السالم ھارون وزمیلھ، الكویت، دار البحوث ھمع الھوامعجالل الدین، ، یُنظَر: السَّیوطي )٣(
تحقیق: رجب عثمان محمد،  ارتشاف الضرب من لسان العرب،، واألندلسي، أبو حیّان، ٦/٢٣م، ج١٩٧٥العلمیَّة،
، المكتبة تھذیب التوضیحم)، أحمد مصطفى، ١٩٥٢، والمراغي(١٧٣م، ص١٩٩٨، مصر، مكتبة الخانجي-القاھرة

  .٣٤-٣٣التجاریة، القاھرة، (د.ت) ص
  ) في الملحقات.٩جدول رقم ( یُنظَر: )٤(
یوان: ص)٥(   .١٧٩الدِّ
  درك).() الجوھري: الصحاح ٦(
  .١/٩٠ج، واألستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ٤/٦٣یُنظَر: سیبویھ: الكتاب، ج)٧(
  .٦٨/١٥٠/١٩٢/٢٠٢الدِّیوان)٨(
  .٩٩/١٠٤/١٦٣/١٦٤/٢٥٣الدِّیوان )٩(
  .٦٨الدِّیوان)١٠(
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یرورةوقد أدخل ابن یعیش تلك األفعال ضمن معنى  وأفجرنا  ،وأمسینا ،، قال:" أصبحناالصَّ

  .)١(أي: صرنا في هذا األوقات"

ضع، امو ثمانیة في  )استفعل(داًال على معنى  الدِّیوان" في أفَعلورد بناء "  :")٢(استفعلبمعنى " -و

  : [المنسرح]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  .)٣(الفعخمسة أ ضمَّتْ 

  َأنَّهــــــــــــــــــا َتعــــــــــــــــــوُد َكمــــــــــــــــــا َوَأیَقَنــــــــــــــــــت

  

  )٤( خاِلُقهـــــــــــــاكـــــــــــــاَن براهـــــــــــــا ِبـــــــــــــاَألمِس   

واْسَتْیَقن به وتََیقَّْنت  َیِقَن اَألمَر َیْقنًا وَیَقنًا وَأْیَقَنه وَأْیَقَن به وتََیقَّنه واْستَْیَقنه جاء في اللِّسان:"  

  .)٥(د"كله بمعنى واح ،واْستَْیَقْنت به ،باَألمر

مواجهة الفاعل بشيء من جسمه لمن على داًال " في الدِّیوان أفَعلورد بناء "  ":)٦( المواجهة -ز

 الشَّاعرقول ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان  ،)٧(أقبل)ن (أدبر و لیالفع ضمَّتْ ، مواضع معه في سبعة

  ]الطَّویل: [)٨( معاذ بن ُجَوْین

ـــــــتُ  ِإذا    ماِجـــــــــــدٍ  ُكـــــــــــلُّ  َجمَعُهـــــــــــم ُیَفـــــــــــرِّق َوِلمـــــــــــا ـــــــد ُقل ـــــــى َق ـــــــرَ  َوّل ـــــــَبال َوَأدَب   )٩(َأق

ویعني وجدان المفعول مستحقًا لما االستحقاق: ولهذا البناء معاٍن كثیرة، لم ترد في الدِّیوان ك

 أو حان نحو: أحصد الزرع، أي: استحق)، االستحقاقن (ییالصَّرفدلَّ علیه الفعل، ویسمیه بعض 

                                                           

  .٦٩ابن یعیش: شرح الملوكي ص )١(
رف الصوتيیُنظَر: عبد الجلیل، عبد القادر،  )٢( األردن، سلسلة الدراسات اللغویة دار أزمنة، -، عمانعلم الصَّ

  .٢٣٦م، ص١٩٩٨
  .٢٧٧، ١٨٨، أیقن:٢٧٧، ٢٢٩، ٢٣٩، أملك:١٣٧، أمكن:٢٠٠أصغى:، ٢٠٠الدیوان أجاب: )٣(
  .١٨٨الدِّیوان)٤(
  .ابن منظور: لسان العرب (یقن))٥(
رفیون القدماء في كتبھم، و )٦( ت علیھ صباح الخفاجي في رسالتھا نصَّ قد المواجھة: معنى جدید لم یذكره الصَّ

رفیة في دیوان امرئ القیس).  الفاعل قد واجھ من معھ بجانب من جسمھ الذي  أنَّ  وتعني بھالموسومة بـ (األبنیة الصَّ
اشتق الفعل منھ نحو: أدبر، أي: واجھھ بدیره وأقبل أي واجھ الفاعل من معھ أمام (قُبُل). یُنظَر: الخفاجي: األبنیة 

رفیة في دیوان امرئ القیس ص    .٣٠٧-٣٠٦الصَّ
یوان: ص)٧(   .٥٩،١٣٧،٢١٥،٢٣٩،٢٧٦ ، أقبل:٢٢١، ٥٩أدبر: الدِّ
صین الّسنبسي، شاعر إسالمي من شعراء الخوارج، كان من الخوارج الذین عفا عنھم علي بن ُجَوْین بن حَ  ُمعاذ)٨(

مع أتباعھ وأشیاعھ من  ھـ خرج إلى بانقیا٥٨ھـ ثم في سنة٥٣بن أبي طالب. ثم خرج ثانیة فَحبََسھُ المغیرة سنة 
بابتي: معجم الشُّعراء  الخوارج، فحاربھم جیش عبد الرحمن بن عبد هللا بن عثمان ابن ربیعة وانتصر علیھم وأبادھم.

 . ٤٦١ص
  .٥٩الدِّیوان)٩(
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التعریض: نحو أرهنت و  .)٢(التمكین واإلعانة: نحو: أحفرته النهر، أي أعنته على حفرهو  .)١(الحصاد

 على صفة: نحو: أحمدته أي: وجدته محموداً ومصادفة الشيء  .)٣(البیت أي: عرضته للرهن والبیع

، وأشكیت الرجل أي: السلب واإلزالة: نحو: أعجمت الكتاب أي: أزلُت َعْجمة الكتاب بنقطه. و )٤(

  .النُّحاة. وغیرها من المعاني التي ذكرها )٥(أزلت شكایته، والدعاء نحو: أسقیُته قلُت له: سقاَك اهللا

ستة في  التَّكثیرداًال على معنى  الدِّیوان" في أفَعلورد بناء "  بمعنى صیغة (فعَّل): التَّكثیر -د

  ]الطَّویل: [عبیدة بن هالل الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)٦(أفعالخمسة ، ضمَّ مواضع

  َوَأصـــــَبَحت الَحیـــــاةِ  ِحـــــسِّ  َوِمـــــن َصـــــریعٍ 

  

ــــــــــــ ِبــــــــــــواكیِهمُ      )٧(الَمــــــــــــآِتمِ  َبــــــــــــینَ  ِولنَ ُیْع

 ومتداخالً و  اً متشابهیكاد یكون  هاأكثر  نجد أنَّ  ذكرها ةالسَّابقولو نظرنا في معاني (أفعل)   

تحت  یندرج أو المكان، یمكن أنْ  الزَّمانمعنى الدخول في  أنَّ نلحظ  على سبیل المثال، فغیره مع

یرورةهو عام معنى  في معاني  القیُ  یمكن أنْ كذلك الحال و وهو ما فعله ابن یعیش، ، الصَّ

تدلُّ على تغیُّر من شيء مادامت جمیعًا  یروةعن الصَّ  جّرد تفرُّعاتمُ ها وأنَّ االستحقاق، والتعریض 

   .إلى شيء

ضرورة توحید ب ونادتإلى هذه القضیة ومن بینهم حنان عمایرة  حدثینمن المُ  وقد تنّبه كثیرٌ 

رف الدَّاللة أكثر  أنَّ ت بهدف تجمیع المتشابهة من المعاني وردها إلى بعضها، فالحظ ة لألبینةیَّ الصَّ

في تكاُثر المعاني  أسهمتة ة األساسیَّ یَّ الصَّرفهذه المعاني هي مجرد معاٍن فرعّیة لبعض المعاني 

رف ي الصَّرفتضّخم الدرس  أدى إلى ماة في الدراسات القدیمة والحدیثة یَّ ة لبعض األبنیة الفعلیَّ الصَّ

                                                           

اج: األصول في النَّحو ج) ١(   .١/١٨٦، وابن عصفور: الممتع في التصریف ج٣/١١٨ابن السرَّ
ل ج١/١٨٦في التصریف جابن عصفور: الممتع  )٢(   .٦/١٥٩، وابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
  .٦/١٥٩، والمرجع السَّابق ج١/١٨٦المرجع السَّابق ج)٣(
ل ج )٤( الي، أدب الكاتبأبو محمد عبد هللا بن مسلم،  ،، وابن قتیبة٦/١٥٩ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ ، تحقیق: محمد الدَّ

  .١/٨٣، واألستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج٤٦٣م، ص١٩٨٥، ٢لبنان، نشر مؤسسة الرسالة، ط- بیروت
، ابن یعیش: شرح الملوكي ١/١٨٦، وابن عصفور: الممتع ج١/٩١األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج)٥(

 .٦٩و ٦٨ص
  .١٨١، ١٧٢، أولع:١٠٦، أعول:٨٦، أسھر:٢٥٣، أخبر:٢٣٦الدیوان أبلغ: )٦(
  . ١٠٦الدِّیوان)٧(
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  .)١(النفور منهو 

، فعالً وستین  ثالثة ضمَّتْ ، موضعاً وتسعین  أربعةورد في  :)ضعیفالمزید بالتَّ (ُیفعِّل –فعَّل  - ٢

یادةوتأتي    :على كثیر من المعاني منها فیه لتدلَّ  الزِّ

یقول  .)٢( : وهو المعنى الغالب في هذا البناء، نحو: فّجر، حّطم، كّسرالتَّكثیرو المبالغة  -أ

 .)٣(سیبویه:" َكَسْرُتها وقطعُتها، فإذا أردت كثرة العمل، قلت: َكّسْرُتُه وَقطَّْعُتُه وَمزَّقتُه"

 ضمَّتْ ، موضعاً سّتة وخمسین في  التَّكثیرالمبالغة و على  في الدِّیوان داالً " ورد بناء" فعَّلو  

  ]الطَّویل: [)٥(الدوسيالجعد بن ضمام  الشَّاعرقول ، ومن أمثلة ذلك )٤(فعالً خمسة وثالثین 

  )٦(َوَأذُرعُ  ُرؤوٌس  ِمنهــــــــــا ُقطَِّعــــــــــتْ  َوقَـــــــــد    غــــــــوِدَرتُ  َدقوقـــــــاءَ  فـــــــي َقتلـــــــى ِبَنفِســـــــيَ 

على  داالً  الدِّیوانفي " ورد بناء" فعَّل. و )٧(لُ زِ نْ ویَ  حُ رَ فْ یَ  هُ تُ لْ عَ نحو: فرّحُته، نّزلُته، أي: جَ  :عدیةالتَّ  - ب

 الشَّاعرقول  ، ومن أمثلة ذلك)٨(فعالً وعشرین  واحداً  ضمَّتْ ، موضعاً  سبعة وعشرین في عدیةالتَّ 

  ]الخفیف[ :)٩(مالك المزموم

ــــــــــــــي ــــــــــــــالوا        َطیَّرون ــــــــــــــِبالِد َوق ــــــــــــــَن ال ــــــي حكــــــاِم   ِم ــــــن َبن ــــــك الَنصــــــُف ِم   )١٠(ماِل

عن اللحیاني وكراع وابن قتیبة،  طاَر الطائُر َیِطیُر َطْیرًا وَطیرانًا وَطْیرورة؛ جاء في اللسان:"

                                                           

یادة في الفعل الثُّالثي ص )١(  .٣٠٢یُنظَر: عمایرة: معاني الزِّ
  .١١٧، والمیداني: نزھة الطرف ص٧٠، وابن یعیش: شرح الملوكي ص ١/١٨٨ابن عصفور: الممتع  )٢(
  .٤/٦٤سیبویھ: الكتاب ج )٣(
  ) في الملحقات.١٠جدول رقم ( یُنظَر: )٤(
، من شعراء الخوارج، ولم تذكر المصادر من ) الجعد بن أبي صمام الذھلياءُ وقَ قُ ورد اسمھ عند یاقوت (دَ  )٥(

عراء األمویین.    . ٨٢بابتي: معجم الشُّعراء صترجمتھ سوى أنھ شاعر إسالمي من الشُّ
  وَدقُوقاُء مدینة بین إربل وبغداد.  .١٩٨ الدِّیوان)٦(
ل ج )٧( ، واألستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ٧٢، وابن یعیش: شرح الملوكي ص٧/١٥٩یُنظَر: شرح الُمفَصَّ
  .٦/٢٣، والسَّیوطي: ھمع الھوامع ج١/٩٣ج
  ) في الملحقات.١١جدول رقم ( یُنظَر: )٨(
رج ومن أحسن الناس ویُقال لھ "ُمَوْیلك "، و " ُمَوْیلك الّسدوسي" من بني عامر بن ذھل، من شعراء الخوا )٩(

قراءة للقرآن الكریم. سمعتھ امرأة وھو یقرأ القرآن، فرمت بنفسھا من على الّسطح، فماتت. طلبھ الحجاج، فھرب 
  .٤١٨صمعجم الشُّعراء إلى الیمامة، ونزل بحجر. بابتي: 

  .١٩٤الدِّیوان)١٠(
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  .)١("وبحرف الجر، ضعیفوبالتَّ  ،وَأطاَره وطیَّره وطاَر ِبه، ُیَعدى بالهمزة

یرورة -ج یرورةعلى  داالً  الدِّیوانفي " ورد بناء" فعَّل :)٢(الصَّ أربعة  ضمَّتْ  ،ستة مواضع في الصَّ

  ]الخفیف: [امرأة من الخوارجقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في ، )٣(أفعال

  )٤(مـــــــــــن َفقیـــــــــــٍد مّنـــــــــــا تجینـــــــــــا بـــــــــــأخرى    حـــــــــــــــــرارَة َوْجـــــــــــــــــدٍ  َســـــــــــــــــكََّنتْ كلَّمـــــــــــــــــا 

 ،الشيءوجه إلى ، والتَّ لم والخطأنحو: ظّلمته، وخطأته إذا نسبته للظُّ  :يء إلى أصلهنسبة الشَّ  -د

على  داالً  الدِّیوانفي " ورد بناء" فعَّلو  ،)٥(أي نسبة إلى جهتي الشَّرق والغرب نحو: شّرق، غّرب،

قول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في ، )٦(أفعالثالثة  ضمَّتْ  ،خمسة مواضع في يء إلى أصلهنسبة الشَّ 

  ]الطَّویل: [عیسى بن فاتك الشَّاعر

ــــــــــــتَ  ــــــــــــاً  َفَجهَّل ــــــــــــتَ  َطّواف ــــــــــــه َوَزیَّن   ِفعَل

  

ــــــــــزَّقُ  َطــــــــــّوافٌ  َفَأصــــــــــَبحَ    ــــــــــلِ  ُیَم   )٧(ِبالُنب

  إلیه الَجْهل.  َنَسْبتَ  :أي  

ل أي نحو: سّبح، وهلَّ  )٨( الحكایةاختصار ك الدِّیوانفي  تظهرلم  خرى،أُ  البناء معانٍ ولهذا 

لب واإلزالة نحو: ، والسَّ )٩(" نحو: وّلى، توّلىتفعَّل"أو بمعنى  قال: "سبحان اهللا، وال إله إال اهللا"

سّقیته أي قلت له: عاء له أو علیه نحو: ، والدُّ )١٠(قّشرته و قّذیت عینه أي: أزلت عنه القشر والقذى

  .)١١(سقاك اهللا، والّتسمیة نحو: خطأُته وفسقُته وزینُته أي: سّمیُته واستقبلته به

  
                                                           

  ابن منظور: لسان العرب مادة(طیر).) ١(
  .١/١٨٨ابن عصفور: الممتع )٢(
یوان: ص)٣(  ).١٨٩/٢٦٢)، وصیّر (٢١٠)، وشّمر (٢٢٥)، وسّكن (٢٥٧/٢٦٠خلّف ( الدِّ
  .٢٢٥الدِّیوان)٤(
اج: األصول في النَّحو )٥(  .٣/١١٧ابن السرَّ
  الة والصبح.أي نسبة إلى الجھل، والصَّ  ،٨٤،٩٨،١٩٩:، وصبّح١٦٠،٢٢٦:، صلّى٦٩:جھّل الدیوان:)٦(
  .٦٩الدِّیوان)٧(
 .١/١٨٨الممتع في التصریف ابن عصفور: )٨(
، ونور الدین: ٨٠-٧٩الحمالوي: شذا العرف ص و ،١٨٩-١/١٨٨ابن عصفور: الممتع في التصریف : یُنظَر )٩(

  .١٥٣-١٥١أبنیة الفعل في شافیة ابن الحاجب ص 
 .٧٢، وابن یعیش: شرح الملوكي ص ١٨٨في التصریف،  ابن عصفور: الممتع )١٠(
  .٧٣ابن یعیش: شرح الملوكي ص  )١١(
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. وتأتي فعالً وأربعین ثالثة  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في ثمانین  :المزید باأللف ل)ُیفاعِ - (فاَعل - ٣

یادة   :على كثیر من المعاني منها اللةللدَّ  في هذا البناء الزِّ

. قال ابن یعیش:" وأما " فاعل" فله والغالب فیه أشهر معاني هذا البناء هي من: المشاركة -أ

 من اثنین، كلُّ واحد منهما یفعل بصاحبه مثل ما یفعل به اآلخر، إالَّ  یكونَ  معنیان أحدهما: أنْ 

 .)١(الفعل للمسند إلیه دون اآلخر" ك ترفع أحدهما وتنصب اآلخر، كأنَّ أنَّ 

 تسعة وثالثینفي  بین اثنین في القیام بالفعل شاركةمُ العلى  داالً  الدِّیوان" في فاَعلورد بناء "و 

 ]الوافر: [)٣(فروة بن نوفل الشَّاعرقول  ، ومن أمثلة ذلك)٢(فعالً  عشرین ضمَّتْ ، موضعاً 

ــــــــــــلُ  ــــــــــــن ُنقاِت ــــــــــــا َم   )٤( الِرجـــــــــــــالِ  ُحكـــــــــــــمِ  ال الَلـــــــــــــهِ  ِبُحكـــــــــــــمِ     َوَنرضــــــــــــى ُیقاِتُلن

  ]الطَّویل: [)٥( البجليأیوب  الشَّاعرقول ومثله  

  )٦(ُیحاِرُبـــــه َمـــــن َبأُســــهُ  َوُیخشـــــى ُیَرّجــــى    ُمقاِتـــــــــــلٍ  َخیـــــــــــرَ  شـــــــــــیبانَ  َأبـــــــــــو َوكـــــــــــانَ 

داًال على المواالة والمتابعة أي: بمعنى  الدِّیوانوقد جاء الفعل (حارب) في سیاق آخر في 

أبو الوازع  الشَّاعروذلك في قول  تكرار اِلفعل متتابعًا من واحد وال ُیراد به المفاعلة بین اثنین،

  ]الطَّویل[: )٧( اسبيالرَّ 

ـــــهَ  حـــــاَربوا ُأناســـــاً  َفجاِهـــــد   )٨(َحربِ  َبني َغِويَّ  ُیخزي َأن الَلهُ  َعسى    َوِاصـــــَطِبر الَل

المفاعلة في  في ذلك؛ ألنَّ  ببُ جاء لغیر المفاعلة والسَّ  السَّابق(حارب) في البیت  فالفعل

                                                           

 .٧٣المرجع السَّابق  ص )١(
  ) في الملحقات.١٢جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
شاعر من شعراء الخوارج الذي كان لھ قیادة أصحابھ في یوم النھروان إذ اعتزلوا عن القتال، ونزلوا الدسكرة  )٣(

یة بن أبي سفیان، تحّمس للقتال، فُحبس ثم ھرب والبندنیجین وشھرزور، ولّما وقع الصلح بین الحسن بن علي ومعاو
 .٣٦٢من الحبس، وقاتل المغیرة بن شعبة، فقُتل ھو وأصحابھ. بابتي: معجم الشُّعراء ص

  .٥٦الدِّیوان)٤(
 . ٣٧٤ص: معجم الشُّعراء بابتي أیوب بن َخولي البُجلي شاعر أموي من الخوارج.)٥(
  .٢١٦الدِّیوان)٦(
أبو الوازع الراسبي من شعراء الخوارج ومجتھدیھم. كان یحّض أصحابھ على الخروج، قَبض علیھ عبید هللا بن )٧(

عراء المخضرمین واألمویینبابتيزیاد وصلبھ.   . ٥٢٢ص : معجم الشُّ
  .٨١الدِّیوان)٨(
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منزلة الفاعل، ومثله بل هي بمنزلة تنزیل غیر الفاعل  ،ال تعني مشاركة بین اثنینقوله:(حاربوا اهللا) 

والمفاعلة بین الفاعل ، فالمحاربة هنا ال تدل على المشاركة )١(﴾اهللا ُیَخاِدُعونَ ﴿ قوله تعالى:

في فعل الحرب من الفاعل وحده  ة الفعل وعدم انقطاعهالمتابعة واستمراریَّ على  ما تدلُّ والمفعول، وٕانَّ 

الفعل غیر تنزیل على وذكرها على أنها مثال  الدَّاللةهذه عرض الحمالوي تجاه المفعول. وقد 

  .)٢(منزلته، فهم ینزلون أنفسهم منزلة هم لیسوا أهًال لها بمحاولة محاربة اهللا ومخادعته

خمسة عشَر في  موافقًا لمعنى المجرد" في الدِّیوان فاَعلورد بناء " :)٣(الُمجرَّدبمعنى "فعل"  -ب

یاقات على السّ  ، ومن أمثلة ذلك الفعل (قاتل) فقد تدلُّ في بعض)٤(خمسة أفعال ضمَّتْ ، موضعاً 

قد ترد في سیاق آخر وال یراد بها المفاعلة بین نحو: قاتل الُمْسِلمون الُمشرِكین، بید أّنها  ،المشاركة

قول  وذلك في(قتل)،  الُمجرَّدالفعل الثالثي  بمعنىأحد أبیات الدِّیوان وردت في اثنین أو أكثر، فقد 

  ]المنسرح: [ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعر

ـــــــــا ـــــــــنَ  ی ـــــــــتِ  الَّـــــــــذي ِاب ـــــــــابُ  َذلَّ   )٥( َرُجـــــــــــــــــلِ  َأیُّمـــــــــــــــــا اللَــــــــــــــــهُ  قاَتَلـــــــــــــــــهُ     لَـــــــــهُ  الِرق

أي: بمعنى قتله اهللا ولعنه، ولیس من قبیل المشاركة والمحاربة بین اثنین. قال األلوسي في 

ُ أَنَّى ُیْؤَفُكونَ ﴿ تفسیره لقوله تعالى: المفاعلة بل من لیست من باب - أي: قاتل–، إنها )٦( ﴾َقاَتَلُھُم هللاَّ

  . )٧(صعل، وعاقبت اللّ باب طارقت النَّ 

  

                                                           

  .٩البقرة: آیة)١(
  .٧٩الحمالوي: شذا العرف ص  )٢(
، وابن ١/٩٢، وابن جني: المنصف ج٧٣، وابن یعیش: شرح الملوكي ص٢/٢٣٩یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )٣(

  .١/١٨٨عصفور: الممتع في التصریف ج
، ٨٦، ٧٤، ٦٦، ١٠٦، ٤٩، القى:١٨٦،قاتل:٢١٤، ١٠٦، ١٠٠، غادر:١١٩، عاقب:١٢٧الدیوان جاوز:  )٤(

٢٠٨، ١٨٠، ٢١٦، ١٩٧.  
  .١٨٦الدِّیوان)٥(
  .٤المنافقون:)٦(
، ضبطھ وصححھ: روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانياأللوسي، أبو الفضل شھاب الدین، )٧(

  .١٠/٨٣م، ج١٩٩٤، ١لبنان، دار الكتب العلمیة، ط- علي عبد الباري عطیة، بیروت
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عشرة  ضمَّتْ ، موضعاً عشَر  أربعةفي  عدیةداًال على التَّ  الدِّیوان" في فاَعلورد بناء " :عدیةالتَّ  - ج

  ]الطَّویل: [)٢(َحصین السَّعدي الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)١(أفعال

ـــــــــــهُ  ـــــــــــُدُهمُ      َنصـــــــــــیَحةً  الَشـــــــــــفیقُ  الَمـــــــــــرءُ  ُیعاِتُب ـــــــــــواً  َیزی ـــــــــــومُ  ِإذا َعف ـــــــــــوا الَق   )٣(َأذَنب

أحد في  التَّكثیرداًال على معنى المبالغة و  الدِّیوان" في فاَعلورد بناء ": )٤(التَّكثیرو المبالغة  -د

: )٦(بن حكیم الطِِّرمَّاح الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في ، )٥(سبعة أفعال ، ضمموضعاً عشر 

  ]المنسرح[

ــــــــــــــــــــاهي لِ     المـــــــا جـــــــاِمعِ  ِمـــــــن َعِجبـــــــتُ  مـــــــا َعَجبـــــــاً  ــــــــــــــــــــهِ  ُیب ــــــــــــــــــــُده ِب   )٧( َوَیرَتِف

  

).تفاعل، و انفعل، و افتعل، و تفعَّلالمزید بحرفین: ( الثُّالثيأبنیة الفعل - ب   ، وافعلَّ

على  موزَّعةوهي  ،فعالً مئة وتسعة وعشرین  ضمَّتْ ، موضعاً وردت في مئة وثمانیة وستین 

  األبنیة اآلتیة:

یادةوقد جاءت ، فعالً سّتة وأربعین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في اثنین وستین  :َتَفعَّلَ  -١ في هذا  الزِّ

  منها: كثیرة على معانٍ  البناء دالَّة

یرورة -أ :" واألغلب في " الرَّضيقال  .أهلصار ذا هل أي ، وتأّ صار ذا ألمٍ  أي: لمنحو: تأّ  :الصَّ

                                                           

، ٧١، عالى:٥٩، عادى:١٨٩، ١١٩، عاتب:١٦١، ساقى:١٠١، راقب:٢٢٧، راجع:٨٦حامى:  الدِّیوان)١(
  ،.٢١٧، ٢٠٠، ١٣٦، ١٩٤، نادى:٢٣٧، ناجى:٧٠كابد:

حصین بن حفصة. وقیل: َخَصفَة السَّعدي الخارجي شاعر من شعراء الخوارج. كان في صحبة قَطَري بن  )٢(
 .١٠٧-١٠٦الفَُجاءة. بابتي: معجم الشُّعراء ص 

  .١١٩الدِّیوان)٣(
 .٤٦٥، ابن قتیبة: أدب الكاتب ١٨٨، وابن عصفور، الممتع في التصریف ص٣/٦٩سیبویھ: الكتاب  )٤(
، ٢١٧، غالى:١٢٥، غادى:٧٩، عاند:١٣٤، جالد:٢٦٢، باھى:٢٢٧، ١٩٤، ١٦٠، ١٢٢، ٥٥الدیوان بالى: )٥(

  .٢١٥غالب:
اح بن حكیم بن الحكم، یكنى أبا نفر، وأبا خبینة، من بنت ثُعل من طیِّئ. ولد في الشام، ونشأ فیھا، وقضى )٦( الطِِّرمَّ

السنوات األولى من حیاتھ، ثم انتقل إلى الكوفة وأصبح جندیا فیھا؛ ثم انضم إلى الخوارج وعمل معلِّماً في الرّي، 
 . ٢٢١ص: معجم الشُّعراء بابتي إلى مذھب (الشراة) من األزارقة. وقیل كان معلماً في الكوفة أیضاً ثم تحّول

  . یرتفده: یكتسبھ.٢٦٢الدِّیوان )٧(
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  .)١(صیرورة شيء ذا أصله..."تفعَّل" 

حّول من حال إلى حال في ثالثة وعشرین على التَّ  في الدِّیوان داالً  "تفعَّل"ورد بناء  

: ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول ، )٢(فعالً  عشرَ  ثمانیةَ  ضمَّتْ  ،موضعاً 

  ]البسیط[

ــــــــــوَّ  إذا     بـــــــــــــــه قـــــــــــــــائلین بحـــــــــــــــق مستمســـــــــــــــكین ــــــــــ أهــــــــــل نتل ــــــــــاً  ورالُج   )٣( ألوان

یقول سیبویه:" تعاطینا وتعطَّینا،  .عاطينحو: َتَعطَّْیَنا أي: أكثرنا من التَّ  :التَّكثیرالمبالغة و  - ب

 . )٤("فتعاطینا من اثنین، وتعّطینا بمنزلة َغلَّقُت األبواَب، أراد أن یكُثر العمل

 ضمَّتْ  ،موضعاً في سّتة عشَر  التَّكثیرالمبالغة و على  " في الدِّیوان داالً  تفعَّلورد بناء " و 

  ]الطَّویل: [)٦(ابن أبي مّیاس الُمرادي الشَّاعرقول ومن أمثلة ذلك ، )٥(فعالً عشر  اثني

ــــــــــهِ  ــــــــــن ِنظاِم ــــــــــُه ِم ــــــــــا ُملَك ـــــــــراَضـــــــــرَبِة َســـــــــیٍف ِإذ َعـــــــــال ب    َوَنحــــــــــُن َحلَّلن   )٧(َوَتَجبَّ

هلة يء وأخذه جزءًا بعد جزء على تماٍد ومُ الشَّ  بمعنى تكرار الفعل واإلتیان على: التكرار - ج

يء بمّره، ولكّنه في . ویرى سیبویه أن هذه األفعال لیست من معالجتك الشَّ )٨(تجرَّعه، وتحسَّاه نحو:

   .)٩(مهلة

ر حدوث الفعل في مهلة في أحَد عشَر اعلى تكر  في الدِّیوان داالً  )تفعَّل ( ورد بناءو 

  ]الطَّویل: [أحد الخوارجومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول ، )١٠(ت سّتة أفعالضم ،موضعاً 

                                                           

  .٦/٢٦، والسَّیوطي: ھمع الھوامع ج١/١٠٧األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج )١(
  ) في الملحقات.١٣جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
  .١٦٥الدِّیوان)٣(
  .٤/٦٩سیبویھ: الكتاب ج )٤(
  ) في الملحقات.١٤جدول رقم ( یُنظَر: )٥(
ابن أبي میّاس الُمرادي، وقیل ابن أبي میناس، ومیناس أُمھ. لم تذكر المصادر من ترجمتھ سوى أنھ من شعراء  )٦(

  .٤٨٣الخوارج. بابتي: معجم الشُّعراء ص
  .٤٨الدِّیوان)٧(
  .١٨٤التصریف ص، وابن عصفور: الممتع في ٧٦شرح الملوكي صیُنظَر: ابن یعیش:  )٨(
 ٤/٧٢الكتاب جسیبویھ:  )٩(
ل:١٤٨، ترقَّب:١٢٦الدِّیوان تحدَّر:)١٠( ب:١٨٨، تلظَّى:٤٦، ١٦٣، ٢١٦، ٢٠٨، تذكَّر١٤٥، تفضَّ ، ١٨٥، تقرَّ

١٨٢، ١٢٧.  
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ـــــــــــــــــا نحوســـــــــــــــــها ـــــــــــــــــَة أیـــــــــــــــــاٍم علین   )١( َنَتَرقَّـــــــــــــــبُ وٕانـــــــــــــــا لیـــــــــــــــوٍم رابـــــــــــــــٍع     ثالث

، أي اتْ اسَ وَ  ذهُ خَ اتْ  :، أيرَ جَ توسَّد الحَ  :نحو :االتخاذ -د بيَّ ورد بناء و ، )٢(ابناً  هُ تُ ذْ خَ دة، وتََبّنیت الصَّ

 یدل علیه الفعل في عشرة مواضع، في ما على اتخاذ الفاعل المفعول  داالً " في الدِّیوان تفعَّل"

  ]الطَّویل: [قول رجل من الخوارجومن أمثلة ذلك في الدِّیوان ، )٣(ثمانیة أفعال ضمَّتْ 

ــــْم     ى َجَمـــــــــــــــاِجُم ِفْتَیـــــــــــــــةٍ رَ لَّبْ وِســـــــــــــــ لَّىبســـــــــــــــ ــــَراٍم َوَصــــْرَعى َل ــــدْ ِك ــــُدْوُدَها ُتَوسَّ   )٤( ُخ

ر أي: انتسب إلى نزار نحو: تقیََّس : االنتساب -ج ، قال ابن یعیش:" )٥(أي: انتسب إلى قیس، وتنزَّ

َر، أي: أدخل نفسه في قیس ونزار، حتى یضاف إلیهما   .)٦(ومنه قیل: تقیََّس و تَنزَّ

رَ  " في الدِّیوان داالً تفعَّلورد بناء "و   ) على االنتساب في موضع واحد، ضم الفعل ( تنزَّ

  نزار.أي: نسبة إلى 

  ]الرَّجزمشطور : [أحد أصحاب الضَّحاكومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول  

راوالیمنـــــــــــــــــــــین ومـــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــزَّ   )٧( َتَن

روا، قال:" وأما تَقّیَس وتََنّزَر  في حین رأى سیبویه أنها تدلُّ  على المطاوعة بمعنى: نّزَرهم َفتََنزَّ

  .)٨(ما یجري على نحو كّسْرُته فتكسَّر"وتََتّمَم، فإنَّ 

ب علیه الفعل نحو: تحّرج، وتأثّم، وتهّجد أي تجنَّ  وتعني أن یترك الفاعل ما دلَّ  :التجنُّب - د

  . )٩(الحرج، واإلثم، والهجود (النوم)

                                                           

  .١٤٨الدِّیوان)١(
  .٧٦ابن یعیش: شرح الملوكي ص )٢(
أ:ا)٣( د:٢٧٥، تحكَّم:١٩٧لدیوان تبوَّ ن:، ٢١٦، ١٧٤، تزوَّ د:٢٣٦، ١٤١تضمَّ ، ٩٣، توسَّد:٧٥، تمطَّى:٨٩، تعوَّ

  .٢٠٤تخیَّر:
سلَّى: بكسر السین أو ضمھا جبل بَمناذر من أعمال األھواز، وِسلّْبَرى: ناحیة من نواحي خوزستان  .٩٣الدِّیوان)٤(

  ُصفرة.قرب جندیسابور، وھي مناذر الصغرى، وكانت بھما أشد الوقائع بین الخوارج والُمھَلَّب بن أبي 
  .٨٢، والحمالوي: شذا العرف ص١/١٠٤األستراباذي: شرح الشافیة ج )٥(
  .٧٦ابن یعیش: شرح الملوكي ص )٦(
  .٢٢١الدِّیوان)٧(
  .٤/٦٦سیبویھ: الكتاب ج )٨(
  .٨٢، والحمالوي: شذا العرف ص١/١٠٤األستراباذي: شرح الشافیة ج)٩(
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ومن أمثلة ، )١(هو (تمّنى) واحداً  فعالً ا ضمّ  في موضعین،" في الدِّیوان  تفعَّلبناء " وورد 

  ]الطَّویل: [أحد األزارقةذلك في الدِّیوان قول 

ــــــــــــــــــــــــــوا رَ َودِّ  ــــــــــــــــــــــــــرْ هُ امْ ُع ــــــــــــــــــــــــــز وقُ ُم   )٢(مِ الَ ْحــــــــــــــــــَي األَ انِ َمــــــــــــــــــأَ  ال تمنَّــــــــــــــــــوا    اراَه

: الُمجرَّدعلى معنى(َفَعل)  كالدَّاللة لم تظهر في الدِّیوان وقد یأتي بناء (تفّعل) لمعاٍن أخرى،

َز حوائجه أي: استنَجزهاَ    .)٣(نحو: تظّلمني أي: ظلمني، أو بمعنى استفعل نحو: تنجَّ

 .فعالً ، استخدم شعراء الخوارج فیها سّتة وأربعین موضعاً ورد في سّتة وخمسین  َیْفَتِعُل:- اْفَتَعلَ  -٢

  اللة على معاٍن كثیرة منها:یستعمل للدَّ یون أن هذا البناء الصَّرفذكر و 

 في التَّكثیرالمبالغة و على  " في الدِّیوان داالً  افتعلورد بناء "  .)٤(، اكتسبع: نحو: اقتلالمبالغة -أ

بن انافع  الشَّاعر ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول، )٥(فعالً أربعَة عشَر  ضمَّتْ ، موضعاً ستَة عَشر 

  ]الطَّویل[: )٦(األزرق

  )٧(ُیصِبِح اَألمُر جاِشعا َیصَطلوهاَمتى     َوَیصــــــــــَلوا ِبَحـــــــــــرِب اَألزِد َواَألزُد َجمـــــــــــَرةٌ 

 ل، أي: طلب الكسب والعمل وجدّ مَ تَ ، اعْ بَ سَ تَ نحو: اكْ  :االجتهاد في طلب الفعل وتحصیله -ب

على االجتهاد والمثابرة في تحصیل الفعل والجّد فیه  " في الدِّیوان داالً  افتعلرد بناء " و و  .)٨( فیهما

امرأة من ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول ، )٩(فعالً أحَد عشَر  ضمَّتْ ، موضعاً في أربعة عشَر 

                                                           

 .٦١/١٤٧ الدِّیوان)١(
: كلمة فارسیَّة ، ومعنى َرام بالفارسیّة: المراد والمقصود، وھُْرُمز:أحد األكاسرة، وتعني: راَمھُْرُمز .٢٧١الدِّیوان)٢(

  .٣/١٧ُمراد ھُْرُمْز وھي مدینة بنواحي خوزستان. یاقوت: معجم البلدان ج
  .٧٧- ٧٦، وابن یعیش: شرح الملوكي ص٤/٧٣الكتاب جسیبویھ:  )٣(
  .٧٣ابن قتیبة: أدب الكاتب ص)٤(
  ) في الملحقات.١٥جدول رقم ( یُنظَر: )٥(
وزعمائھم المشھورین. حبسھ عبید هللا بن زیاد   من بني حنیفة، من شعراء الخوارج نافع ابن األزرقأبو راشد  )٦(

ھـ. بابتي، عزیزة، معجم ٥٦وبقي مسجونا حتى وفاة یزید بن معاویة. ثُّم أطلق سراحھ. قُتل في معركة َدْوَالب سنة 
عراء المخضرمی   .٤٨٩ن واألمویین صالشُّ

  .٨١الدِّیوان)٧(
ل ٢/٤٢٠، الفارابي: دیوان األدب ٢/٢٣٩سیبویھ: الكتاب ج )٨( اجحي، ٧/١٦٠، ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ : الرَّ

 .٣١ص، األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ٧٧دروس التصریف 
  ) في الملحقات.١٦جدول رقم ( یُنظَر: )٩(
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  ]البسیط: [الخوارج

  )١(ِحـــــــــــــــْیَن َمـــــــــــــــاَت الـــــــــــــــدِّیُن والُســـــــــــــــَننُ     َمْرَضـــــــــــــــــــــــــاَة ربِِّهـــــــــــــــــــــــــمُ  ابَتَغـــــــــــــــــــــــــوا

  

بمعنى  فَ طَ تَ اخْ  نحو: أي ال ُیراد به زیادُة وال ُیستعمل إال بزیادة، معنى :الُمجرَّد بمعنى (َفَعَل) - ج

یقول سیبویه:" قرأُت  .)٢(بمعنى َجَذَب، واْفَتَقر بمعنى َفَقر، واْقَتَدر بمعنى َقَدر بَ ذَ تَ ، واجْ َخَطف

 في الدِّیوان داالً )  افتعل(ورد بناء و  .)٣(، ومثله خطف واختطف..."واحداً واقتَرأُت، یریدون شیئًا 

ومن أمثلة ذلك في ، )٤(فعالً اثني عشَر  ضمَّتْ ، موضعاً في ثالثة عشَر  الُمجرَّدمعنى (َفَعَل) على 

  مجزوء الكامل][: )٥(عمرو بن الحصین العنبري الشَّاعرالدِّیوان قول 

ــــــــــــــــــلَّ ذي شــــــــــــــــــطٍب        َیجتاُحهــــــــــــــــــا   )٦(َعضـــــــــِب الَمضـــــــــاِرِب قـــــــــاِطع البتـــــــــرِ   ِبَأَف

  )٧("فقد جاَحه واْجتاَحه. وجاَح اُهللا ماله وَأجاَحه، بمعنىً  " جاء في اللسان:

بین  على المشاركة " في الدِّیوان داالً  افتعلورد بناء " و  .نحو: اقتتل الرجالن :)٨(المشاركة  -د

أحد الخوارج في ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول ، )٩( أربعة أفعال ت، ضمَّ اثنین في ثمانیة مواضع

  ]السریع: [حرب الُمَهلَّب

ـــــــــــنفٍس َأثقلتهـــــــــــا ذنوُبهـــــــــــا    كنــــــــــُت أّوَل فــــــــــارسٍ  التقینــــــــــاإذا مــــــــــا    )١٠( یجـــــــــــوُد ب

  

                                                           

  .٢٣٧الدِّیوان)١(
  .٨١یُنظَر: ابن یعیش: شرح الملوكي ص )٢(
  .٤/٧٤سیبویھ: الكتاب ج )٣(
  ) في الملحقات.١٧جدول رقم ( یُنظَر: )٤(
راة یقولھا في عمرو بن الحصین العنبري، من شعراء الخوارج، مولى لبني تمیم. لھ قصیدة مطّولة في رثاء الشُّ )٥(

  .٣١٩وفي َمْن قُتل من أصحابھ. بابتي: معجم الشُّعراء صعبد هللا بن یحیى الذي تسمیھ الخوارج " طالب الحق" 
  .٢٤٨الدِّیوان )٦(
  ابن منظور: لسان العرب (جوح). )٧(
ل  )٨(  .٧٣، وابن قتیبة: أدب الكاتب ص١٦٠یُنظَر: ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
یوان: ص )٩(  ).٢٤٧) واحتضر (٤٤/٨٤/١٤٩/٢٦٥)، والتقى (١٩٠/٢٣٩)، واجتمع (١٢٣( اجتلد الدِّ
  .١٤٩الدِّیوان)١٠(
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 " في الدِّیوان داالً  افتعلورد بناء "  .)١( ى، وانتخب، وانتقى...اصطفو نحو اختار،  :االختیار - ه

 الشَّاعرومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول ، )٢(خمسة أفعال ضمَّتْ ، على االختیار في خمسة مواضع

  ]البسیط: [عمران بن حّطان

ـــــا ـــــْد َكـــــاَن َیْعَمُلَه ـــــاَب التـــــي َق ـــــار    َعـــــرَّى الِرَك ـــــُه ُخَصـــــلُ  واخت   )٣( َأْجـــــرَد صـــــهاًال َل

 :، واحتبسته أي، أي اتخذوا شواءً اللحمَ  نحو: اشتوى القومُ  التخاذكا أخرى، معانٍ ولهذا البناء 

ذر ظهار ما اشتق الفعل منه نحو: اعتذر، واعتظم أي أظهر العُ إالدَّاللة على و  ،)٤(اتخذته حبیساً 

  .)٥(وغیرها من المعاني مةظَ والعَ 

 ة،یًا البتَّ وال یكون متعدّ  ،یكون إال الزماً  یون أن هذا البناء الالصَّرفذكر  َیْنَفِعُل:-اْنَفَعلَ  -٣

ة باألفعال العالجیَّ  ویكون هذا البناء مختصاً  ،)٦( وهو بیان المطاوعةفقط ویستخدم لمعنى واحد 

  . ةوالتأثیریَّ 

، موضعاً قبول األثر، في ثمانیة عشر و  المطاوعة على داالً  الدِّیوان" في  انفعلورد بناء " و 

: )٨( الراسبي زید بن عبد اهللا الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في ، )٧(فعالً أحد عشَر  ضمَّتْ 

  ]الطَّویل[

                                                           

، والسَّیوطي: ھمع الھوامع ١٩٣-١/١٩٢، وابن یعیش: الممتع في التصریف ٧٤-٤/٧٣یُنظَر: سیبویھ: الكتاب )١(
  .٤٣-٤٢، والحمالوي: شذا العرف ص ٦/٢٦ج
  ..٢٥٢، امترى:٢٦٣، اعتقد:١٢٣اعتبط:، ١٧٠، اختار:٢٢٥الدیوان اجتبى:)٢(
  .١٧٠الدِّیوان)٣(
، ٨١، وابن یعیش: شرح الملوكي ص١/١٠٨، واألستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج٤/٧٣سیبویھ: الكتاب )٤(

  .٦/٢٦وھمع الھوامع ج
ل ص )٥(   .١٦٠ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
، وابن ١/١٩٠، وابن عصفور: الممتع ٦/١٥٩ل ، وان یعیش: شرح الُمفَصَّ ٤/٦٥یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )٦(

  .٧٩یعیش: شرح الملوكي ص
  ) في الملحقات.١٨جدول رقم ( یُنظَر: )٧(
 زید بن عبد هللا الراسبي، من شعراء الخوارج الحروریة، من أھل حروراء، خرج زمن علي بن أبي طالب.)٨(

  . ١٧٣بابتي: معجم الشُّعراء ص
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  )١( الَحـْرب عـن انثنیتم ما َتُشكُّوا لم ولو    شـــــــــككتم ومـــــــــن أرســـــــــى ثبیـــــــــرًا مكانـــــــــه

، ومن أمثلة ذلك )٢(معناه، فال یكون فیه معنى المطاوعةفي  الُمجرَّد هذا البناء وقد یشارك

  ]المنسرح: [بن حكیم الطِِّرمَّاح الشَّاعرقول  الدِّیوانفي 

  )٣( َفـــــــــِانَطَلقوا ُمؤِنســـــــــيَّ  َمضـــــــــى َوَقـــــــــد     َبعــــــــــــــــَدُهم الَحیــــــــــــــــاةَ  ُأَرّجــــــــــــــــي َكیــــــــــــــــفَ 

  ]الرمل: [حبیب الهاللي الشَّاعرقول و 

  )٤( َفِانَطَلقــــــــــــا َحبَلهــــــــــــا َصــــــــــــَرمنا َقــــــــــــد     َقبِلهـــــــــــــــا ِمـــــــــــــــن ِخلَّـــــــــــــــةٍ  ِمـــــــــــــــن َوَلَكـــــــــــــــم

معناه أي: (انطلق) بمعنى  الُمجرَّدین داًال على مشاركة السَّابقجاء الفعل (انطلق) في البیتین 

   قبول األثر.و  المطاوعة (ذهب)، ولم تأِت دالًة على

ه إذا كان اللة على استغناء لفظه بلفظ غیر ستعمل أیضًا للدّ وذكر سیبویه أن هذا البناء قد یُ 

  .الدِّیوانفي  الدَّاللةولم تظهر تلك  .)٥(ه َفَذهَب، ولم یقولوا: فانطَرَد وال فاطَّردنحو: َطَرْدتُ في معناه 

یادة، وجاءت فعالً خمسة عشر  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في ثمانیة عشر  :َیَتَفاَعل-َتَفاَعلَ  -٤ فیه  الزِّ

  منها:اللة على عدد من المعاني للدَّ 

على تكثیر الفعل والمبالغة فیه في ستة  في الدِّیوان داالً  بناء(تفاعل)ورد  :التَّكثیرالمبالغة و  -أ

  ]الوافر: [رجل من الخوارج ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول، )٦(ستة أفعال ضمَّتْ مواضع، 

ـــــــــــــاُلوا تغـــــــــــــالى ـــــــــــــا وَق ــــى فَــــْرِط الهَــــَوى: َهــــْل ِمــــْن مزیــــد    الُمســـــــــــــِلُموَن ِبَه   )٧( عل

اللة على تكثیر الفعل والمبالغة فیه، استعمال البناء (تفاعل) للدَّ  الصَّرفولم یرد عند أهل 

                                                           

  .٤٢الدِّیوان )١(
، تحقیق: محمد كامل بركات، المساعد على تسھیل الفوائدیُنظَر: ابن عقیل، عبد هللا بن عبد الرحمن العقیلي،  )٢(

 .٢/٦٠٥م، ج١٩٨٠نشره جامعة الملك عبد العزیز، 
  .٢٦٥الدِّیوان)٣(
  .٢٣٠الدِّیوان)٤(
  .١٧٥العرب ص، واألندلسي: ارتشاف الضرب من ابن منظور: لسان ٤/٦٦یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج)٥(
  .١٥٤، تغالى:٢٣١، تساقى:١٣٣، تدانى:٢٥٠، تخالس:١١٢، تبارى:١٠٥الدیوان تجالد:)٦(
  تغالى في األمر : بالغ فیھ. .١٥٤الدِّیوان)٧(
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وهو معنى جدید یمكن أن نضیفه إلى معاني " تفاعل"، على حین ورد هذا البناء في الدَّاللة على 

  أخرى. معانٍ 

فال یكون إال وأنت ترید فعل اثنین  سیبویه:" وأما تفاعلتُ  تقاتل الرجالن، یقول :: نحوالمشاركة - ب

ورد بناء " و . )١(ى الفعل إلى منصوب"في مفعول، وال یتعدّ  الً عمَ ، وال یجوز أن یكون مُ فصاعداً 

ومن أمثلة ذلك ، )٢( أفعال أربعة ضمَّتْ ضع، امو  خمسةفي  شاركةالمُ على  داالً  الدِّیوان" في  تفاعل

  ]الطَّویل: [وسيالَجعد الدُّ  الشَّاعرقول  الدِّیوانفي 

ــــــــــــِزلٍ  ــــــــــــا ِبَمن ــــــــــــن َدقوق ــــــــــــوَّوا ِم ــــــــــــا َتَب   )٣(َفـــــــــَأجَمعوا تَـــــــــداَعواِلمیعــــــــاِد ِإخـــــــــواِن     َفَلّم

یرورة -ج أحد ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول ، )٤(ثالثة أفعال ضمَّتْ مواضع، في ثالثة ورد  :الصَّ

  ]الطَّویل: [الخوارج

ــــِر َحاجــــةٍ  ــــى اَألهــــواِز ِمــــْن َغْی ــــا إل ــــــــْد     َرَجْعَن ــــــــا َق ــــــــىِإلْیَهــــــــا وُقْلَن   )٥(الُمَهلَّــــــــبُ  َترَاَخ

حّول من حال إلى حال، التَّ على اللة (تفاعل) للدَّ  بناءاستعمال  الصَّرفولم یرد عند أهل 

  وهو معنى جدید یمكن أن نضیفه إلى معاني " تفاعل".

اس إلى ، توافد النَّ اإلبلُ هر، وتواردت نحو: تزاید النَّ  يء تدریجیاً : وذلك بحصول الشَّ التكرار -د

مواضع، ي ثالثة ف اً يء تدریجیّ حصول الشَّ على  " في الدِّیوان داالً  تفاعلورد بناء " و . )٦( وقالسُّ 

 حبیب بن خدرة الهاللي الشَّاعر ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول، )٧( هو (تتابع) واحداً  فعالً  ضمَّتْ 

  ]الكامل: [)٨(

                                                           

  .٤/٦٩سیبویھ: الكتاب ج )١(
یوان: ص)٢(  ).١٧٦)، وتنازع (١٨٨)، وتعاھد (٨٩/١١٤)، وتعاور (١٩٧تداعى ( الدِّ
  .١٩٧الدِّیوان)٣(
یوان: ص)٤(  ).٧٧)، وتعاجل (٢٠٨)، وتعاتب (١٤٧تراخى ( الدِّ
  .١٤٧الدِّیوان)٥(
 .٤٣الحمالوي في كتابھ شذا العرف ص إال عندلم أجد ھذا المعنى  )٦(
 .١٠٣/١٠٦/٢٣٢الدِّیوان)٧(
یعد في بني شیبان، ھو مولى لبني ھالل ابن عامر، ومن خطباء الخوارج -أو حدرة أو جدرة–حبیب بن ُخدرة )٨(

  . ٩٥معجم الشُّعراء صوشعرائھم وعلمائھم. بابتي: 
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ــــــــابعواوســــــــبیل یــــــــوَم النهــــــــِر حــــــــیَن    )١(الجبَّــــــــــارِ متــــــــــوازرین علــــــــــى رضــــــــــى     َتَت

  

؛ ألن معناه معنى االنفعال ل سیبویه فتح التاءوقد علَّ  نحو: َناَوْلُتُه َفتََناَوَل، :مطاوعةال -ه

  . )٢( واالفتعال

قول  وذلك في، المطاوعة في موضع واحدعلى  داالً  الدِّیوان" في  تفاعلورد بناء " و 

  ]الطَّویل: [الُفَجاءةَقَطري بن  الشَّاعر

ــــــــالُجرِز َضــــــــربًا ُمخاِلســــــــا    ِبالَســـــــــــیِف َوالَخیـــــــــــُل دوَنـــــــــــهُ  َتناَولتُـــــــــــهُ    )٣(َفبــــــــاَدَرني ِب

  بمعنى أنه قبل أثر الفعل وتأثَّر به.

نحو: تجاوزُته بمعنى  الُمجرَّدأخرى، كأن یكون بمعنى "فعل"  وقد یستعمل هذا البناء لمعانٍ 

، غافلتُ تَ  بالفعل نحو: التَّظاهر، و )٤(یَن، أي: استقضیُتهنحو: تقاضیته الدَّ  الطَّلبعلى  ُجْزته أو داالً 

  .الدِّیوانولم تظهر هذه المعاني في  .)٥("، وتجاهلتُ ، وتعارجتُ تعاشیتُ تعاییُت، و ، و وتعامیتُ 

 "اْفَعلَّ "ا وأمَّ :" الرَّضي. قال والعیوب ،وناللَّ شدة اللة على للدَّ  یستعمل هذا البناء :َیْفَعلُّ -اْفَعلَّ  - ٦

 علىاللة ، وقد ورد هذا البناء في موضع واحد للدَّ )٦(فاألغلب كونه للون، أو العیب الحسِّي الالزم"

  ]الطَّویل: [ِعمران بن حّطان الشَّاعرقول في  وذلك وناللَّ 

ـــــري     قِض الغـــداَة وقـــد بـــداُت فـــي الـــنَّ رْ وقـــد ِحـــ ـــــیضَّ لكـــــم ِكَب   )٧(منـــــي المفـــــارقُ  واب

  

  

                                                           

  .٢٣٢الدِّیوان )١(
 .٤/٦٦سیبویھ: الكتاب ج )٢(
  .١٣١الدِّیوان)٣(
 .٧٨ابن یعیش: شرح الملوكي ص )٤(
  .٤/٦٩سیبویھ: الكتاب  )٥(
، ١٩٦-١٩٥، وابن عصفور: الممتع في التصریف، ص١/١١٢األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج )٦(

  .٨٤، وابن یعیش: شرح الملوكي ص٦/٢٨والسَّیوطي: ھمع الھوامع ج
  .١٦٣الدِّیوان)٧(
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لَ  اْسَتْفَعَل، اْفَعْوَعل،( المزید بثالثة أحرف الثُّالثيالفعل  ةج: أبنی ) ،اْفعوَّ یرد من هذه ولم  :افعالَّ

 ضمَّتْ ، موضعاً عشر  أربعةورد هذا البناء في و  .(استفعل) یوان سوى بناء واحد هودِّ الاألبینة في 

  :)١(على مجموعة من المعاني منها ویستعمل هذا البناء للدَّاللة ،فعالً عشر  اثني

نحو: ، وتعني طلب حصول الفعل، وهو المعنى الغالب في هذا البناء :واالستدعاء الطَّلب  -أ

قال سیبویه:" تقول: استخرجته،  .)٢(روجفران والخُ جدة، والغُ استغفر، استخرج أي: طلب النَّ  استنجد،

  .)٣(أي لم أزل أطلب إلیه حتى خرج"

 خمسة ضمَّتْ مواضع،  ستةفي  الطَّلبعلى معنى  داالً  الدِّیوانفي  "استفعل"ورد بناء و 

  ]الوافر: [قول األعرج المعني الدِّیوانومن أمثلة ذلك في ، )٤(أفعال

  )٥(الَطبیـــــــــــــبِ  ِبَیـــــــــــــدِ  َســـــــــــــقاُمنا َفصـــــــــــــارَ     َمِرضـــــــــــــــــــنا ِإذا َنســـــــــــــــــــَتِطبُّ  َوُكّنـــــــــــــــــــا

  أي نطلب التداوي والتعالج من المرض.

، عال في األرض - : نحو: قرَّ في المكانالُمجرَّدبمعنى (فعل)  - ب استهزأ، –استعلى، هزئ - استقرَّ

 ضمَّ في خمسة مواضع،  الُمجرَّدعلى معنى  " في الدِّیوان داالً  استفعلورد بناء " و  .)٦( وَمرَّ واستمرَّ 

  ]المنسرح: [بن حكیم الطِِّرمَّاحقول  ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان، )٧(أربعة أفعال

ــــــــــــــــــــَركَ  ــــــــــــــــــــدَّ  َت ــــــــــــــــــــهُ  هرُ ال ــــــــــــــــــــَعباً  َأهَل ـــــــــــم ِمـــــــــــن َفِاســـــــــــَتَمرَّت    ُش ـــــــــــُده دوِنِه   )٨(ُعَق

                                                           

ل ج٢/٢٣٩،٢٤٠یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )١( ، واألستراباذي: شرح شافیة ابن ٧/١٦١، وابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
  .٨٢، وابن یعیش: شرح الملوكي ١/١١٠الحاجب ج

اج: األصول في النَّحو ج٤/٧٠یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج)٢( ل ٣/١٢٨، وابن السرَّ ، وابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
  .٨٢، وابن یعیش: شرح الملوكي ص١/١٨٤ور: الممتع ج، وابن عصف٧/١٦١ج
  .٢/٢٣٩سیبویھ: الكتاب ج )٣(
:٢٧٢، ٨٨، استبدل: ١١٩الدیوان استبان:  )٤(  .٩٧، استھوى:٢٣٨، استوجب:٢٧٣، استطبَّ
  .٢٧٣الدِّیوان)٥(
ل ج٢/٢٤٠سیبویھ: الكتاب ج )٦( ، ١/١١١ج، واألستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ٧/١٦١، وشرح الُمفَصَّ

  .١٩٥والممتع في التصریف ص
  . ٢٦٣ :، استناع١٨٥ :، استقل١١٨/٢٥٥: ، استطاع ٢٦٢:استمرالدیوان  )٧(
  .٢٦٢الدِّیوان)٨(
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 " في الدِّیوان داالً  استفعلورد بناء "  .)١(أیقن- استجاب، استیقن- : نحو: أجاببمعنى أفعل -ج

مالك  الشَّاعرقول ذلك و ، )٢(على معنى(أفعل) في موضعین ضّما الفعلین (استیقن، واستوجب)

  ]الخفیف: [المزموم

ــــــــــــدُ  َتلَقنــــــــــــي َفَمتــــــــــــى ــــــــــــكِ  َی ـــــــــــَأنَّ  َتســـــــــــَتیِقني ودِ     ـاَألســــــــــــ الَمل   )٣(ُتضـــــــــــامي ال ِب

واْستَْیَقن به وتََیقَّْنت  َیِقَن اَألمَر َیْقنًا وَیَقنًا وَأْیَقَنه وَأْیَقَن به وتََیقَّنه واْستَْیَقنه سان:"جاء في اللِّ       

  .)٤("باَألمر واْستَْیَقْنت به كله بمعنى واحد

دلَّ علیه الفعل نحو: استسمنت الشاة أي: وجدتها  ماتصفًا بمُ  المفعول بوجدانوذلك  :اإلصابة -د

یقول سیبویه:" اسَتجدُته أي: أصبته . )٥(سمینة، واستبخلت الرجل أي: وجدته بخیالً أو أصبتها 

أي: أصبتُه  ، واستسمنتهجّیدًا، واستكرمته أي: أصبُته كریمًا، واستعظمُته أي: أصبته عظیماً 

على وجدان المفعول متصفًا بما دلَّ علیه الفعل  داالً  الدِّیوان" في  استفعلورد بناء " . و )٦(سمینا"

  ]الطَّویل: [أیوب البجلي الشَّاعرقول  في موضع واحد، وذلك

ـــــــــمف ـــــــــُدنیا َأرَ  َل ـــــــــرَّ  ِبهـــــــــا َكال   )٧(صاِحُبه الَدهرَ  ِاسَتوَحَش  َكالَیقینِ  الو     َأهُلهـــــــــا اغَت

  أي وجده موحشًا.

واإلصابة، وما عدا َذْیِنك فإنه ُیحفظ حفظا  الطَّلبالغالب في هذا البناء  وذكر ابن یعیش أنَّ 

یوان عند شعراء الخوراج في الدِّ  "استفعل"، وقد أظهر اإلحصاء الرقمي لمعاني )٨(وال ُیقاس علیه

معنى اإلصابة  األحصاء أظهر أنَّ على بقیة المعاني، ولكنَّ  الطَّلباتفاقهم معه في غلبة معنى 

                                                           

اج) ا١(   .٣/٤٣األصول في النَّحو ج: بن السرَّ
یوان: ص  )٢(   )٢٣٨، استوجب ص ()١١٩(ص استیقن الدِّ
  .١٩٣الدِّیوان)٣(
  ) ابن منظور: لسان العرب (یقن)٤(
اجحي، و٥٣١، واألستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ص٢/٤٣٦یُنظَر: الفارابي: دیوان األدب )٥( : دروس الرَّ

  .٨٢التصریف ص
  .٨٣، وابن یعیش: شرح الملوكي ص٤/٧٠الكتاب ج سیبویھ: )٦(
  .٢١٦الدِّیوان)٧(
ل ج )٨(   .٨٤، وابن یعیش: شرح الملوكي ص٧/١٦١ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ



 

٣٩ 
 

  في هذا البناء . شیوعاً كان من أقل المعاني 

اختصار الحكایة: ك ،لم تظهر في الدِّیوان أخرى اللة على معانٍ وقد یستعمل هذا البناء للدَّ  

یرورةو . )١(هللا وٕانَّا إلیه راجعون" انحو: استرجع أي قال:" إنَّ  نحو: استحجر الطین أي: صار  الصَّ

أي:  فالناً  ، واستخلف فالنٌ اً : نحو: استأجرته أي: اتخذته أجیر االتخاذ. و )٢( الجمل، واستنوق حجراً 

  .)٣(نحو: استكبر وتكّبر، واستعظم وتعّظم، وبمعنى "تفّعل"  خلیفةاتخذه 

)لَ عَ ، افْ لَ لْ عَ ، افْ لَ لَ عْ فَ : وهي ثالثة أبنیة( تَ ةالمزید ةالرُّباعیل افعاأل أبنیة - أبنیة الفعل یرد من لم  : لَّ

زیادة  یون أنَّ الصَّرفذكر و ، (تََفْعَلَل) سوى بناء واحد هوالخوارج  شعر في دیوان المزید الرُّباعي

ورد . و )٤( َفَتَقْلَقل، نحو: َدْحَرْجُتُه َفَتَدْحَرَج، وَقْلَقلُته اللة على المطاوعةیستعمل للدَّ  اء في هذا البناءالتَّ 

  ]الطَّویل: [السَّعديصین حَ  الشَّاعرقول وذلك في  ،في موضع واحد الدِّیوان" في  َتَفْعَللبناء " 

  )٥( َیَتَذبـــــــــَذبُ  َوســـــــــَطها َقَطـــــــــِريُّ  َهـــــــــوى    َعجاَجـــــــةٌ  لـــــــي َأرَهَجـــــــت َلمـــــــا ُقلـــــــتُ  َقـــــــد
  

في دیوان حصاة المُ  ة والمزیدةالُمجرَّد بناًء على ما تقدم من معطیات، بلغ مجموع األفعال

ة الرُّباعیَّ )، وعدد األفعال ١١٣٧(ة الُمجرَّد الثُّالثیَّة، بلغ عدد األفعال فعالً ) ١٧٣٩شعر الخوارج (

إلى األدنى،  وروداً تنازلیًا من األعلى  ترتیباً  ومرتَّبةعلى األبواب اآلتیة  موزَّعة) وهي ٥(ة الُمجرَّد

  في الجدول اآلتي:

رفالبناء    النِّسبة  الورودعدد مرات   يالصَّ
  %٣٨  ٤٣٠  یفُعل-فَعل
  %٣٣  ٣٨١  یفِعل-فَعل
  %١٥  ١٧٥  یفَعل-فِعل
  %١٢  ١٣٥  یفَعل-فَعل

                                                           

  .٤٣الحمالوي: شذا العرف ص )١(
  .٨٣، وابن یعیش: شرح الملوكي ص٤/٧١سیبویھ: الكتاب ج)٢(
  .٨٣ابن یعیش: شرح الملوكي ص )٣(
ل ٤/٦٦یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )٤( ، و ٨٩ابن یعیش: شرح الملوكي صو ،١٦٢ج/٧، ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ

  .١/١١٣األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب 
  .١١٨الدِّیوان)٥(



 

٤٠ 
 

  %١  ١٥  یفُعل-فُعل
باعي د الرُّ   %٠.٤٣  ٥  الُمجرَّ

  %٠.٠٨٧  ١  یفِعل-فِعل
  %١٠٠  ١١٤٢  المجموع

 ومرتَّبةاآلتیة  األبنیةعلى  موزَّعة) وهي ٥٩٧حصاة (المزیدة المُ  الثُّالثیَّةوبلغ مجموع األفعال 

  إلى األدنى، في الجدول اآلتي: وروداً ترتیبًا تنازلیًا من األعلى 

  

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  يالصَّ
  %٤٢  ٢٥٢  أفعل
  %١٦  ٩٤  فّعل

  %١٣  ٨٠  فاعل
  %١٠  ٦٢  تفّعل
  %٩  ٥٦  افتعل
  %٣  ٢٠  انفعل
  %٣  ١٨  تفاعل

  %٢  ١٤  استفعل
  %٠.١  ١  افعلّ 
  %٠  ٠  افعالّ 

  %٠  ٠  افعوعل
  %٠  ٠  افعولّ 

  %١٠٠  ٥٩٧  المجموع

  :اآلتي النَّحوفكانت على  المعانيمن حیث وأما 

 وقد  ،موضعاً ) ٢٥٢(تبین أنه ورد في  الدِّیوان: بعد استعراض بناء (أفعل) في معاني أفعل

 :اآلتي النَّحوعلى  لكل معنى المئویَّة النِّسبةو على المعاني التي یؤدیها  توّزعت

  

  النِّسبة  عدد مرات ورود الفعل  الليالمعنى الدَّ 
  %٤٣  ١٠٩  عدیةالتَّ 

یرورة   %٢٧  ٦٨  الصَّ
دالفعل  بمعنى   %١٠  ٢٥  الُمجرَّ

  %٨  ٢٠  االستغناء عن األصل
مانالدخول في    %٤  ٩  الزَّ

  %٣  ٨  بمعنى استفعل
  %٣  ٧  المواجھة

ل) التَّكثیر   %٢  ٦  بمعنى(فعَّ
  %١٠٠  ٢٥٢  المجموع

 وقد  ،موضعاً  )٩٤(تبّین أنه ورد في  الدِّیوان: بعد استعراض بناء (فّعل) في معاني فّعل

  :اآلتي النَّحوعلى  لكل معنى المئویَّة النِّسبةو على المعاني التي یؤدیها  توّزعت



 

٤١ 
 

  النِّسبة  عدد مرات ورود الفعل  الدالليالمعنى 
  %٦٠  ٥٦  التَّكثیرالمبالغة و

  %٢٩  ٢٧  التعدیة
یرورة   %٦  ٦  الصَّ

  %٥  ٥  النِّسبة
  %١٠٠  ٩٤  المجموع

  :وقد موضعاً  )٨٠(تبّین أنه ورد في  الدِّیوانبعد استعراض بناء (فاعل) في معاني فاعل ،

  :اآلتي النَّحوعلى  لكل معنى المئویَّة النِّسبةو على المعاني التي یؤدیها  توّزعت

  النِّسبة  عدد مرات ورود الفعل  المعنى الداللي
  %٤٨.٧  ٣٩  المشاركة

دبمعنى    %١٨.٧  ١٥  الُمجرَّ
  %١٧.٥  ١٤  التعدیة

  %١٣.٧  ١١  التَّكثیرالمبالغة و
  %١.٢٥  ١  المواالة والمتابعة

  %١٠٠  ٨٠  المجموع

  :وقد ، موضعاً ) ٢٠(تبّین أنه ورد في  الدِّیوانبعد استعراض بناء (انفعل) في معاني انفعل

  اآلتي: النَّحولكل معنى على  المئویَّة النِّسبةو توّزعت على المعاني التي یؤدیها 

  النِّسبة  عدد مرات ورود الفعل  المعنى الداللي
  %٩٠  ١٨  المطاوعة

دبمعنى    %١٠  ٢  الُمجرَّ
  %١٠٠  ٢٠  المجموع

 وقد موضعاً  )٥٦(تبّین أنه ورد في  الدِّیوان: بعد استعراض بناء (افتعل) في معاني افتعل ،

  اآلتي: النَّحولكل معنى على  المئویَّة النِّسبةو توّزعت على المعاني التي یؤدیها 

  النِّسبة  ورود الفعلعدد مرات   المعنى الداللي
  %٢٩  ١٦  التَّكثیرالمبالغة و

  %٢٥  ١٤  االجتھاد في طلب الفعل 
دبمعنى (فعل)    %٢٣  ١٣  الُمجرَّ

  %١٤  ٨  المشاركة
  %٩  ٥  االختیار
  %١٠٠  ٥٦  المجموع

 وستین  اثنینتبّین أنه ورد في  الدِّیوان: بعد استعراض بناء (تفّعل) في معاني تفّعل

 النَّحولكل معنى على  المئویَّة النِّسبةو ، وقد توّزعت على المعاني التي یؤدیها موضعاً 

  اآلتي:

  النِّسبة  عدد مرات ورود الفعل  المعنى الداللي
یرورة   %٣٧  ٢٣  الصَّ
  %٢٥.٨  ١٦  التَّكثیرالمبالغة و



 

٤٢ 
 

  %١٧.٧  ١١  التكرار
  %١٦.١  ١٠  االتخاذ

  %١.٦١  ١  االنتساب
  %١.٦١  ١  التجنُّب

  %١٠٠  ٦٢  المجموع

  :تبّین أنه ورد في ثمانیة عشر  الدِّیوانبعد استعراض بناء (تفاَعل) في معاني تفاعل

 اآلتي: النَّحولكل معنى على  المئویَّة النِّسبةو وقد توّزعت على المعاني التي یؤدیها  موضعاً 

  النِّسبة  عدد مرات ورود الفعل  المعنى الداللي
  %٣٣.٣  ٦  التَّكثیرالمبالغة و
  %٢٧.٧  ٥  المشاركة

یرورة   %١٦.٦  ٣  الصَّ
  %١٦.٦  ٣  التكرار

  %٥.٥  ١  المطاوعة
  %١٠٠  ١٨  المجموع

  :تبّین أنه ورد في موضع واحد داًال  الدِّیوانبعد استعراض بناء (افعّل) في معاني افعّل

 لهذا التكرار: المئویَّة النِّسبةو على معنى المبالغة، وهذا الجدول یبین التكرار لهذا البناء 

  النِّسبة  عدد مرات ورود الفعل  المعنى الداللي
  %١٠٠  ١  المبالغة 
  %١٠٠  ١  المجموع

  :موضعاً  )١٤(تبّین أنه ورد في  الدِّیوانبعد استعراض بناء (استفعل) في معاني استفعل ،

  اآلتي: النَّحولكل معنى على  المئویَّة النِّسبةو وقد توّزعت على المعاني التي یؤدیها 

  النِّسبة  عدد مرات ورود الفعل  المعنى الداللي
لب   %٤٢.٨  ٦  الطَّ

دبمعنى (فعل)    %٣٥.٧  ٥  الُمجرَّ
  %١٤.٢  ٢  بمعنى (أفعل)

  %٧.١  ١  اإلصابة
  %١٠٠  ١٤  المجموع

  

  

  

  



 

٤٣ 
 

  اإلحصائیَّةقراءة في نتائج الجداول 

  اآلتیة: النِّقاطفي  المبحثفي هذا  اإلحصائیَّة الدِّراسةالتي وصلت إلیها  النَّتائجیمكن إجمال 

  ة هذا البناء ؛ وذلك بسبب خفَّ كثیرةاستخدم شعراء الخوارج بناء (فَعل) المفتوح العین لمعاٍن

 %)، وهي نسبة مرتفعة جدًا.٨٤بنسبة ( وردودورانه على األلسنة، إذ 

  من الحروف  أن مضارع (فَعل) هو (یفَعل) إذا كانت عینه أو المه حرفاً  الصَّرفذكر أهل

واإلحصاءات التي  بسبب تداخل اللُّغات، ة، ولم ینكروا وجود شواذ على هذه القاعدة،ة الستَّ الحلقیَّ 

 في الدِّیوان وردة ما كان عینه أو المه من الحروف الحلقیَّ  أثبتت أنَّ  الدِّیوانفي  قام بها الباحث

 مرتفعة جدًا. في رأي الباحث النِّسبة، وهذه %)٨٦بنسبة (

 عن الحضور في الدِّیوان ( ، وافعولَّ بسبب صعوبة نطقهما، ، غابت األوزان (افعوعل، وافعالَّ

 ، مما أدى إلى نبذها وتركها.والثقلوجنوح أبناء العربیة إلى السهولة والیسر بدًال من الصعوبة 

  ُفةاللة على ) المضموم العین للدَّ ُعلَ عراء الخوارج بناء(فَ استخدم ش ابتة، وهم بذلك وافقوا الثَّ  الصِّ

رف  .الدَّاللةیین في استعمال هذه الصَّ

 اء والعلل، واألحزان والحلیة اللة على الدَّ ) المكسور العین للدَّ ِعلَ الخوارج بناء(فَ  استخدم شعراء

 .الدَّاللةیین في استعمال هذه الصَّرفوأضدادهما، وهم بذلك وافقوا 

  یروة اللة على الصَّ وبناء (تفاعل) للدَّ  اللة على المواجهة،) للدَّ لَ عَ فْ (أَ  بناءاستعمل شعراء الخوارج

رف اشر إلیه، لم یُ ةجدید معانٍ  وهي  دامى في كتبهم، ولكن األمثلة التي أوردها البحثُ یون القُ الصَّ

 .المعانيمن شعر الخوارج ال تؤدي غیر هذا على تلك األبنیة 

  َعلیها،  والمبالغة على غیرها من المعاني التي تدلُّ  التَّكثیر) على لَ عَّ قّدم شعراء الخوارج داللة (ف

 .الدَّاللةیین في استعمال هذه الصَّرف%)، وهم بذلك وافقوا ٦٠بنسبة (



 

٤٤ 
 

  ُبالغة في الفعل وتكثیره على غیرها من المعاني قّدم شعراء الخوارج داللة (تفاعل) على الم

 .%)٣٣األخرى، بنسبة (

  رفوافق شعراء الخوارج ) في داللته على المبالغة في اللَّ الصَّ ون ولم یخرجوا یین في بناء (افعلَّ

 عن هذا المعنى.

  وافقواهم بذلك و  الالت،على غیره من الدَّ  الطَّلببناء (استفعل) على داللة قّدم شعراء الخوارج 

رف  " هو المعنى األساس في استخدام هذه البنیة.الطَّلبالذین یعدون "  یینالصَّ

  ِّتدلَّ ، فبعض األفعال یمكن أن من األفعال یاق عنصر رئیس ومهم لتحدید داللة أي فعلالس 

 فیه، إذ جاءت بعض األفعال ترد الذيمختلفة وذلك بحسب الّسیاق جدیدة و معاٍن على 

من في سیاق آخر  وردفي حین  ،على المشاركة بین اثنین داالً في سیاق معین  ـ(قاتل)نحو:

 على المتابعة والمواالة. داًال  الدِّیوان

  رفتتداخل بعض المعاني یرورةعدیة و مع بعضها، فیأتي المعنى الواحد كالتَّ یة الصَّ  الصَّ

لنا أن بعض المعاني یمكن  إنَّ  في أكثر من بناء، عالوة على ذلك التَّكثیروالمطاوعة والمبالغة و 

 والمكان وغیرها من المعاني یمكن أنْ  الزَّماناالستحقاق، والدخول في ف ،معنى عامتحت جمعها ن

یرورة عام هو ندرجها جمیعًا ضمن معنى  ؛حالإلى  حالتدلُّ على تغّیر من  ، مادامت جمیعاً الصَّ

ي الذي الصَّرفرس فریع واإلطالة في الدَّ واحترازًا من مغبة التَّ  ،تحقیقًا لمبدأ االقتصاد اللغويوذلك 

 فور منه.یبعث على النُّ 

 ةالُمجرَّد الثُّالثیَّةاألفعال  تبین أنَّ  الُمجرَّد الرُّباعيو  الُمجرَّد الثُّالثينسبة ورود الفعل  بموازنة 

جدید من  فأي حر  زیادة تّوكد أنَّ  النِّسبة هوهي نسبتة مرتفعة جدًا، وهذ %)،٩٩بنسبة(وردت 

حروف  ة إذا لحقتهوخاصَّ ثقیًال  ه یصیرُ ألنَّ  ؛تستدعي كلفة ومشقة جدیدة الحروف األصول

 الفعلَ انعكس على استعمالهم  وغیرها، األمر الذي، المضارعة، وعالمة اسم الفاعل، واسم المفعول



 

٤٥ 
 

 ، وفي عدم وجود أفعال خماسّیة األصول في العربیة.الرُّباعي

 ة كانت نسبتها الُمجرَّداألفعال  أنَّ  نَ ة واألفعال المزیدة تبیَّ الُمجرَّدنسبة ورود األفعال  بموازنة

 %).٣٤بنسبة ( المزیدةحین وردت األفعال %). في ٦٦بنسبة( حیث وردتمرتفعة، 

 في  وروداً یفُعل) كان األعلى -باب (فَعل ة ببعضها، تبین أنَّ الُمجرَّد الثُّالثیَّةاألبواب  بموازنة

 .%)١یفِعل)، بنسبة أقل من(- باب (فِعل وروداً %) وكان األقل ٣٧بنسبة( ورد، إذ الدِّیوان

 بناء(  وبثالثة أحرف ببعضها، تبین أنَّ  ،وبحرفین ،المزیدة بحرف الثُّالثیَّةأبنیة األفعال  بموازنة

)%)، ٤٠بنسبة (، إذ ورد الدِّیوانفي  شیوعاً األعلى  أفعل) كان البناءُ   وكان األقل ورودًا بناء (اْفَعلَّ

 %).٠.٣بنسبة(

 یرورة، و التَّكثیرعدیة، والمبالغة و التّ  - معاني جاءت ، الُمجرَّداستعمال المزید بمعنى ، و الصَّ

رس الدَّ في  ةیؤكد أنهما معاني أساسیَّ  ما ،الدِّیوانفي  وروداً المعاني  أكثر - المطاوعةو  ،والمشاركة

وانتهاء بطلبة المراحل األساسیة، والثانویة  من طلبة بدءاً  ةالطَّلبلجمیع  أن تدّرس یمكن يالصَّرف

 .)١(العربیَّة اللُّغةوالمتخصصین في  العلیا المراحل

 واالجتهاد، والمواالة والمتابعة، وبمعنى استفعلاألصلاالستغناء عن  - معاني جاءت ،، 

 التَّظاهرو ، الطَّلبكلُّف، و واالختیار، والتَّ  ،واالنتسابوالمواجهة،  ،والتكرار، الزَّمانوالدخول في 

من المعاني األخرى، فقد كان حضورها  الدِّیوانفي  شیوعاً أقل  - والمصادفة، وبمعنى أفعل  ،بالفعل

للطلبة المتخصصین في  نكتفي بتدریسهایمكن أن  ةثانویّ  یؤكد أنها معانٍ  ما، الدِّیوانقلیًال في 

 العربیة. اللُّغة

  

                                                           

یادة  في الفعل الثُّالثي صیُنظَر:  )١(   .٣٢٣عمایرة، حنین، معاني الزِّ



 

٤٦ 
 

  

  

  

  :الثَّاني المبحث

  والتََّعدِّي ِمْن َحیُث اللُّزومُ  أبنیُة الِفْعلِ 



 

٤٧ 
 

. يعدّ زوم والتَّ الفعل من حیث اللُّ أبنیة   

عن  ربه، ویعبِّ  مفعوال یحتاج أنْ  دون بمرفوعه التركیب في یكتفي ما األفعال هنالك من

 المرفوع بهذا معناه یكتمل ال ما ة بینه وبین فاعله، وهو ما ُیعرف بالفعل الالزم، ومنهاعالقة ثنائیَّ 

ة تقوم بین مقومات تركیبه، ویعبر عن عالقة ثالثیَّ  الستكمال لمفعول به؛ یحتاج أیضاً  ماوٕانَّ  فقط،

، ومنها ما ال ُیوَصف ِبَتعٍد وال لزوم، تعّديالمُ الفعل والفاعل والمفعول، وهو ما ُیعرف باسم الفعل 

   .)١("كان وأخواتها ي "وه

   .یةاألفعال من حیث عملها إلى قسمین: الزمة، ومتعدّ  اللُّغةوقد صنف أهل 

 :ویستقر حدوثه فیه، ویكتفي برفعه لیتمَّ ى أثره الفاعل، ال یتعدّ هو الفعل الذي  الفعل الالزم

ق بخالٍد، وقد ُأطلِ  مررت إال بحرف الجر نحو: ، وال یجاوزه إلى المفعول بهدٌ یْ زَ  بَ هَ نحو: ذَ ، معناه

 . )٢(بحرف الجر المتعّدي، و علیه تسمیاٌت أخرى كالقاصر، وغیر متعدٍّ 

زمةفي األفعال یكون الفاعل و  هذا  عما یجریه أفعاله، فتعّبر الكالم والحدیثهو محور  الالَّ

 هأفعالُ  أو تعبِّر ،كالقیام، والقعود، والركض وما شابه ذلك یفعلها باختیارهمن أحداث ذاتیة  الفاعل

  .والحزن ،إلیه على سبیل االتصاف بها كالموت، والفرح سندتأُ ما وٕانَّ  ال یقوم بهاعن تلّبسه بصفة 

بنیته : الثَّانيو معناه الذي یدلُّ علیه، األول: بأحد األمرین،  اللُّغةعند أهل  وُیعرُف الفعل الالزم

رف   یة.الصَّ

ابن هشام أنَّ هنالك اثنتي عشرة عالمة تدلُّ على لزوم الفعل، وذلك  ذكرَ فمن حیث المعنى ا أمَّ 

نحو:  ال تتغّیر له ةالفاعل الزمصفة ثابتة في على  قد دلَ  الفعل بمعنى أنَّ  :َسِجیَّةٍ على إذا دلَّ 

                                                           

ل ج )١( ، وعبد ٥/٩، والسَّیوطي: ھمع الھوامع ج١٤٦- ٢/١٤٥شرح ابن عقیل جو، ٧/٦٢یُنظَر: شرح الُمفَصَّ
  .١٩٨م، ص١٩٥٨، ٣مصر، المكتبة التجاریة، ط-، القاھرةتصریف األفعالالحمید، محمد محیي الدین، 

  .١/٢٨٢ابن عقیل جشرح یُنظَر:  )٢(



 

٤٨ 
 

ـَمِرَض وَكِسَل وَنِهَم إذا نحو:  :غیر الزم بالفاعل على َعَرض یدلَّ  أنْ أو  ،، قُبح، وَقُصرَ َجُبَن وَشُجعَ 

ـَنُظَف نحو:  :أو دنسٍ  على نظافة یدلَّ  أنْ  ، أوغیر ثابتة رةتغیّ ، وَنِشط، وَفِرح، فهي أفعال مُ عَ بِ شَ 

على ُمَطاَوَعة فاِعِله لفاِعِل یدلَّ  أنْ  وقِذر، ونِجس، أوَدِنس، وِسخ،  والدََّنس نحو: ،وَطُهَر وَوُضؤَ 

كاْقَشَعرَّ واشْمَأّز،  یكون موازنًا الْفَعَللَّ  أنْ  أو، َفاْمَتدّ  وَمَدْدُتهُ  َفاْنَكَسر َكَسْرُتهُ : نحو فعل ُمَتَعدٍّ لواحد

وهو  -لما أُْلِحق به أو كـاْحَرْنَجمَ  لـاْفَعْنَللَ أو ، اْفَوَعلَّ كـاْكَوَهدَّ الَفْرُخ إذا اْرَتَعدَ  :وهو- لما أُْلِحق به أو

كـاْحَرْنَبى الدیُك إذا اْنَتَفَش  واْفَعْنَلى بزیادة إحدى الالمین كاْقَعْنَسَس الجمُل إذا أبى أن ینقاد افعنلل

، أو  :یدلَّ على لون أنْ أو ، للقتال ، اخضرَّ ، ابیضَّ نحو َعِمَش،  :یدلَّ على عیب أنْ نحو: احمرَّ

 .)١(: َكِحل، وَدِعج، وبِلجیدلَّ على حلیة أنْ عِور، حِول، َعِمي، أو 

رففي الحدیث عن األبنیة  النُّحاةالبناء فقد استفاض  وأما من حیثُ  ة التي تتأتى علیها یَّ الصَّ

ثالث  ه یمكن تصنیفها فيزوم، ثم خلصوا إلى أنَّ عدي واللُّ األفعال، ونظروا إلى عالقاتها في التَّ 

 ،، وأبنیة مشتركة بینهماالمتعّديوهي: أبنیة خاصة بالفعل الالزم، وأبنیة خاصة بالفعل  )٢(مجموعات

  اآلتي: النَّحووذلك على 

  ة بالالزم:األفعال الخاصَّ  أبنیة   - أ

هو الباب الوحید الذي اختّص باللزوم من بین أبواب ] یفُعل- فُعل[باب  أنَّ  اللُّغةذكر أهل 

 هُ تُ ُعلْ " لیس في الكالم فَ  یقول سیبویه:، (َظُرَف) و(َشُرَف)نحو:  ة األخرى،الُمجرَّد الثُّالثیَّةاألفعال 

   .)٣(متعدیًا"

                                                           

، تحقیق: محمد محیي الدین عبد أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالكھـ)، عبد هللا جمال الدین، ٧٦١ابن ھشام()١(
، ٢/١٤٨جشرح ابن عقیل . ویُنظَر: ابن عقیل: ١٨٨-٢/١٧٧لبنان، منشورات المكتبة العصریة، ج- الحمید، بیروت

  .٢٠٠-١٩٩، عبد الحمید: تصریف األفعال ص٥/١٠ھمع الھوامع ج والسَّیوطي:
السعودیة، مطبعة المدني، -، جدةقضایا التعدي واللزوم في الدرس النَّحويیُنظَر: الشمسان، أبو أوس إبراھیم،  )٢(

  .٦ص ١٩٨٧
  .٤/٣٨سیبویھ: الكتاب )٣(



 

٤٩ 
 

 تأتيَ  ال یمكن أنْ  ة مزیدةثالثیَّ  أبنیةً هنالك  أنَّ  اللُّغة أهلُ فذكر المزیدة  الثُّالثیَّةاألفعال  اوأمَّ 

  :أبنیة ثمانیةوهي  ة،یة البتّ متعدّ 

  َانطلق، انكمش. یقول سیبویه:" لیس في الكالم انْفعلته، نحو: انطلقت : نحو: انهزماْنَفَعل ،

  .)١(وانكمشت، وانجردت وانسلك"

  َّما أصل هذا الفعل إنَّ  برد:" وهو فعل ال یتعدى الفاعل؛ ألنَّ . یقول المُ : نحو: أسودَّ، اعورَّ اْفَعل

" ، اعورَّ  .)٢(هو لما یحدث في الفاعل نحو: احمرَّ

  َّازراقَّ.: نحو: اسوادَّ، اشهابَّ اْفَعال ، یقول ابن یعیش:" وأما افعالَّ فأكثر ما یكون في  ، ابیاضَّ

 .)٣(األلوان... وال یكون متعدیًا"

  َوهذا مثال ال یتعدى؛ ألنه . یقول المبرد: وذلك نحو: تدحرج، وتسرهف: تدحرج، تزلزلَتَفْعَلل ،

 .)٤(في معنى االنفعال، وذلك قولك: دحرجته فتدحرج، وسرهفته فتسرهف"

  َنحو:  یاً یًا، قال:" َتَفْعَلت: وال یكون متعدّ هذا البناء ال یكون متعدّ  ابن عصفور أنَّ ذكر : َتَفْعَلت

 .)٥(َتَعْفَرتَ 

  َّ٦(، اْكَفَهرَّ نَّ أَ مَ ّر، اطْ عَ شَ : نحو: اقْ اْفَعَلل(. 

 أي: اجتمع، یقول سیبویه:" ولیس في الكالم احرنجمته؛ ألنه نظیر  : نحو: احرنجم،افعنلل

 .)٧(اْنفعلُت في بنات الثالثة"

                                                           

  .١/١٨٩، ویُنظَر: ابن عصفور: الممتع ج٤/٧٦سیبویھ: الكتاب ج )١(
 .١/٢١٤المبرد، المقتضب، ج)٢(
، والمیداني: نزھة الطرف ٤/٢٨٩جشرح ابن عقیل ، ویُنظَر: ابن عقیل: ٨٤ابن یعیش: شرح الملوكي ص )٣(

 .٢٠ص
، باب في علل البناء واإلعراباللُّ أبو البقاء عبد هللا بن الحسین،  ،، ویُنظَر: الُعكبَري١/٨٦المبرد: المقتضب ج)٤(

، وابن مالك: شرح ابن ٢/٢١٧م ج١٩٩٥، ١لبنان، دار الفكر المعاصر، ط-ن، بیروتتحقیق عبد اإللھ نبھا
 .٤٣، والمیداني: نزھة الطرف ص٤/٦٦، والكتاب ٣/١٣٠عقیل

، ٥مصر، نشر دار المعارف، ط-، القاھرةالنَّحو الوافي، ویُنظَر: حسن، عبَّاس، ١/١٨١ابن عصفور: الممتع ج )٥(
  .٣/٢٠٣م، ج١٩٧٥

  .٣/٢٣١، وابن السَّراج: األصول في النَّحو ١/١٩٧عصفور: الممتع جیُنظَر: ابن )٦(
 .٤/٧٧سیبویھ: الكتاب ج)٧(



 

٥٠ 
 

 یقول سیبویه:" ولیس في الكالم اْفَعْنَلْلُته، ، أي: تهیأ للغضب. )١(: نحو: احرنبى الدیكافعنلى

  .)٢("وهو نحو اْحَمَرْرُت واْشهاببتُ  اْفَعَلْلُتهواْفِعْنَلْیُته، وال اْفَعاَلْلُته وال 

:" فهذه دون الحاجة إلى النظر في معانیها، قال ة الزمةً السَّابق األوزان أنَّ  ابن مالكویرى 

 .)٣(األوزان دالئل على عدم التعدِّي من غیر حاجة إلى الكشف عن معانیها"

  :المتعّدية باألفعال الخاصَّ  أبنیة - ب

 به هاءُ  تّتصلَ  أنْ  یصحَّ  إحداهما: أنْ  ،أن هنالك عالمتین لتعدیة الفعل اللُّغة ذكر أهلُ 

ُیبنى منه اسُم مفعول تام كضرب  ة: أنْ الثَّانیضربه عمرٌو، و  ضمیر غیر المصدر، نحو: زیدٌ 

  . )٤(مضروبٌ 

 وهي ثالثة ،تأتي إال متعدیةال  أبنیةهنالك  أنَّ  اللُّغة أهلوأما من حیث البنیة، فقد ذكر 

  :أبنیة

 ٥(اه وسترهطَّ أي: غَ  يءَ الشَّ  َس نَ لْ نحو: قَ  ،َفْعَنل(.  

  َ٦(هُ بَ بَ لْ جَ و ، َدْحَرَجهُ نحو:  :َفْعَلل(.  

 ٧(اءنَّ أ وهو الحِ نَ رْ ها بالیَ غَ بَ صَ  :أي هُ تَ یَ حْ لِ  أَ نَ رْ نحو: یَ  :َتْفَعل(. 

  

  

 

                                                           

  .١٩٧، ١٨٥، ١/١٨١، وابن عصفور: الممتع ج٨٦و١/٧٦یُنظَر: المبرد: المقتضب ج)١(
  .٤/٧٧سیبویھ: الكتاب )٢(
  .٥/١١السَّیوطي: ھمع الھوامع ج )٣(
  .٢/١٧٧یُنظَر: ابن ھشام: أوضح المسالك ج )٤(
  .١/١٨١جابن عصفور: الممتع  )٥(
  .١/١٨٠ج السَّابق )٦(
  .١/١٨١جالسَّابق  )٧( 



 

٥١ 
 

  :المتعّديشتركة بین الّالزم و أبنیة مُ  -ج

والالزم، وهي:  المتعّديأبنیة: ثالثة منها مشتركة بین  أربعةَ  الثُّالثيد جرَّ للمُ  ذكر سیبویه أنَّ 

   )١(] لُ عُ فْ فُعل یَ ]، والرابع یختص بالفعل الالزم وهو[َفِعَل َیْفَعلُ [، و]َفَعَل َیْفُعلُ [، و]َفَعَل َیْفِعلُ [

 ،عديزوم والتَّ المزیدة فهنالك أبینة كثیرة جاءت مشتركة ما بین اللُّ  الثالثیَّة وأما من األفعال

  وهي:

  الالزم   المتعّدي  البناء  الالزم  المتعّدي  البناء
لَ   أخطأ  أكرم  أَْفَعلَ    )٣(اخروط  )٢(اعلوطتھ  ِاْفَعوَّ
لَ    اخشوشن  )٤(احلولى  ِاْفَعْوَعل  سّبح  كّسرتھ  َفعَّ

  )٦(بیقر  )٥(بیطر  َفْیَعلَ   سافر قاتل  َفاَعلَ 
  حوقل  )٧(صومع  َفْوَعلَ   افتقر  اكتسب   ِاْفَتَعلَ 
لَ    ھرول  )٨(دھور  َفْعَولَ   تمّسك  تلّقف  َتَفعَّ

  )١٠(عنظى  )٩(قلسى  َفْعلَى  تغافل  تقاضیتھ  َتَفاَعل
  )١١(قرقر  دحرجتھ  َفْعلَلَ   استقدم  استخرج  ِاْسَتْفَعلَ 

  

  

  

  

  

                                                           

  .٤/٣٨سیبویھ: الكتاب جینظر:  )١(
ط البعیَر: تعلََّق بعنقھ. ٤/٧٧ السَّابق )٢(   واعلوط بالشيء أي تعلَّق بھ وضّمھ إلیھ. یقال: اعلَوَّ
  .البعیر: أي أسرع في المسیر خرط). یقال: اخروط( ابن منظور: اللِّسان )٣(
  یقال: اِْحلَْولَى الشيُء: َحال وَحُسنَ السَّابق: مادة( حال).  )٤(
  یقال: بَْیطََر الدابَّة أي: عالجھا.السَّابق: مادة( بطر).  )٥(
  یقال: بیقر: أي ھاجر من أرض إلى أرض، وبیقر: ھلك وأفسد.السَّابق: مادة( بقر).  )٦(
  یقال: صومع الثرید أي: سّوى لھ صومعة.مع). السَّابق: مادة( ص )٧(
  یقال: دھور المتاَع أي: جمعھ.السَّابق: مادة( دھر).  )٨(
  یقال: قلسى الرجل أي: ألبسھ " القلنسوة".السَّابق: مادة( قلس).  )٩(
  یقال: عنظى بھ أي: سِخر بھ وأسمعھ القبیح وشتمھ.السَّابق: مادة( عنظ).  )١٠(
  یقال: قرقر الجمل أي ھدر، صوت. ومنھ قرقر البطن، وقررت الحمامة أو الدجاجة.السَّابق: مادة( قرر)  )١١(



 

٥٢ 
 

   :زوم والتَّعدياللُّ  الفعل من حیثُ أبنیة 

زمةاألفعال  وردت  في ألف وثمانمئة واثنین وخمسین في دیوان شعر الخوارج المتعّدیةو  الالَّ

  اآلتي: النَّحو، وذلك على فعالً وثالثین  واثنینثمانمئة  ضمَّتْ ، موضعاً 

  :في دیوان شعر الخوارج المتعّدیةأوال: أبنیة األفعال 

أربعمئة وخمسة وتسعین  ضمَّتْ ، موضعاً  وثمانینفي ألف ومئة  المتعّدیةوردت األفعال       

   :وقد توّزعت على النحو اآلتي، فعالً 

  :لمفعول واحد المتعّدیةاألفعال بنیة أ -أ

، وقد توّزعت على فعالً  مئتین وخمسة وعشرین ضمَّتْ موضعًا،  ستمئة وتسعینوردت في 

 اآلتي: النَّحو

  .)١(ةالُمجرَّد المتعّدیة الثُّالثیَّة األفعال أبنیة -

على وذلك  ،فعالً  نین وعشر ین واثنیمئت ضمَّتْ ، ستمئة وسبعة وتسعین موضعاً وردت في 

  :اآلتیة األبواب

ومن ، )٢(فعالً  وثمانین أربعة ضمَّتْ یًا، متعدّ  موضعاً مئتین وأربعة وتسعین ورد في  :َیْفُعلُ -َفَعلَ  -أ

  [الخفیف]الَیْشُكِريعبیدة  الشَّاعر قول في الدِّیوان أمثلة ذلك

ـــــــــــدَّ  ـــــــــــهِ  َم ـــــــــــراعِ  ِرجَلی ـــــــــــنَ  ِللِق ـــــــــــر ِم ــــــــــــــــــَدینِ  َوَمــــــــــــــــــدَّ  بِ     الَح   )٣(ِلَألنفــــــــــــــــــالِ  الَی

  

  

                                                           

  ُمیَِّز الفعل المتعّدي بلون غامق تحتھ خط، وأما المفعول بھ فُوضع تَْحتَھ خطُ فقط. )١(
  ) في الملحقات.١٩جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
  .١١٢الدِّیوان)٣(



 

٥٣ 
 

 وسبعینتسعة  فیها عراءالشُّ  استعمل یًا،متعدّ  موضعاً  وثمانیة وسبعینمئة  في ورد یفِعل:- فَعل - ب

  ]الطَّویلالَجعد الدوسي: [ الشَّاعر قول في كما ،)١(فعالً 

ــــــــراةِ  ُیعطــــــــى َظــــــــلَّ  ِبمــــــــا    َنفَســـــــــــهُ  ِللَّـــــــــــهِ  اعَ َبـــــــــــ دْ َقـــــــــــ َمَطــــــــــراً  َأرى   )٢(َویوَعــــــــدُ  ِللشَّ

 ومن أمثلة ذلك، )٣(فعالً ثالثین  ضمَّتْ یًا، متعدّ  موضعاً أربعة عشر و مئة  ورد في: َیْفَعلُ -َفَعلَ  -ج

  ]الطَّویلَقَطري بن الُفَجاءة: [ الشَّاعرقول 

ــــــــت َوإِن َتمــــــــوتُ  َنفســــــــاً  َأرى َوَلســــــــتُ  ـــنَ     َدَن ـــى الَمـــوتِ  ِم ـــثَ  َحّت ـــهُ  َیبَع ـــاً  الَل   )٤(داِعی

ومن أمثلة ذلك  ،)٥(فعالً وعشرین  ثمانیة ضمَّتْ  متعدیًا،مئة وعشرة مواضع  في ورد یفَعل:-فِعل -د

  أحد الخوارج: [الكامل]في الدِّیوان قول 

  )٦(انيوَ ٍق إْخـــــــــــارِ فَــــــــــَر مُ ْیــــــــــغَ  تُ رْ َجــــــــــوهَ     دَّةٍ وَ ِر َمــــــــــــــــْیــــــــــــــــغَ لِ  امــــــــــــــــاً وَ قْ أَ  تُ وأَِلْفــــــــــــــــ

   :المتعّدي الُمجرَّد الرُّباعيبناء الفعل  - 

قول ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان  ،)٧(أفعال ثالثة ضمَّتْ ، یاً متعدّ  مواضع ثالثةفي  ورد

 ]الطَّویلكعب بن عمیرة: [ الشَّاعر

  )٨(الَســــــــــــحرِ  َعــــــــــــنِ  ُیَنهِنُههــــــــــــا َأَحــــــــــــدٌ     َلهــــــــــــــا َلــــــــــــــیَس  األخــــــــــــــدودِ  َوالضــــــــــــــاِربِ 

  

  

  

 

                                                           

  ) في الملحقات.٢٠جدول رقم ( یُنظَر: )١(
  .١٩٧الدِّیوان)٢( 
  ) في الملحقات.٢١جدول رقم ( یُنظَر: )٣(
  ١٢٥ الدِّیوان)٤(
  ) في الملحقات.٢٢جدول رقم ( یُنظَر: )٥(
  .٦٢الدِّیوان)٦(
  .٢٥٠،نھنھ:١٤٨، كبكب:٥٠الدِّیوان طمأن: )٧(
  .٢٥٠الدِّیوان)٨(



 

٥٤ 
 

 : المتعّدیةالمزیدة  الثُّالثیَّةأبنیة األفعال  -

على توّزعت ، فعالً مئتین وخمسة وأربعین  ضمَّتْ ، موضعاً ثالثمئة واثنین وسبعین  فيوردت 

  : اآلتي النَّحو

، موضعاً ثالثمئة وثمانیة وخمسین  فيوردت  :لواحد المتعّدیةالمزیدة  الثُّالثیَّةاألفعال أبنیة  -

  اآلتي: النَّحوعلى  توّزعت، فعالً مئتین واثنین وثالثین  ضمَّتْ 

، موضعاً مئتین وتسعین  فيوردت : )١(ف واحدبحر  المزیدة المتعّدیة الثُّالثیَّة بنیة األفعالأ - ١

  :اآلتیةعلى األبنیة  توّزعت، فعالً  مئة وسبعة وسبعین ضمَّتْ 

أغلب األفعال التي تضاف إلیها  األكثر في هذا البناء هو التَّعدیة ال اللُّزوم؛ ألنَّ  ْفِعُل:یُ - لَ عَ فْ أَ  -أ

نحو: َأْخرَج، َأْنزَل،  في األصل أم متعدیةً  ، سواء أكانت هذه األفعال الزمةً صبح متعّدیةً الهمزة تُ 

ومن ، )٢(فعالً  ثمانیة وثمانین ضمَّتْ متعدیًا،  موضعاً ورد هذا البناء في مئة وتسعة وأربعین َأْفرَح. و 

  ]الطَّویل: [)٣(نيالحارث الشَّ  الشَّاعرقول أمثلة ذلك في الدِّیوان 

  )٤(َأحَمــرِ  ِابــنِ  َعــونِ  ِذكــرُ  َلیلــي َأســَهرَ وَ     َوَشــــــــفَّها ِعظــــــــامي َأبلــــــــى َقــــــــد َأیهــــــــاتَ 

یة؛ ألن األصل في هذا البناء وأغلب األفعال التي ترد على هذا البناء متعدّ  ُیَفعِّل:- فعَّل - ب

، نحو: َفّرَح، كّثر، متعدیةً الّتعدیة ال اللزوم، ثم إن دخول التضعیف یجعل أغلب أفعال هذا البناء 

 الشَّاعرقول  في كما ،)٥(فعالً  ستین ضمَّتْ  متعدیًا، موضعاً  في واحد وتسعین البناء هذا ورددّخل. و 

  ]الطَّویلعیسى بن فاتك[

                                                           

الالت عدیة) وعلى الدَّ المزیدة بحرف وھي: (أفعل، وفّعل وفاعل) على (التَّ تناولت ھذه األطروحة داللة األفعال  )١(
یادة.جرُّ األخرى في مبحث الفعل من حیث التَّ    د والزِّ

  ) في الملحقات.٢٣جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
بھ، ني شاعٌر أموي من شعراء الخوارج األزارقة أخذه الحّجاج فقطع یدیھ ورجلیھ وصلالحارث بن كعب الشَّ  )٣(

 .٩١فاستنزلھ الخوارج لیال ودفنوه. بابتي: معجم الشُّعراء ص
  .٨٦الدِّیوان)٤( 
  ) في الملحقات.٢٤جدول رقم ( یُنظَر: )٥(



 

٥٥ 
 

ـــــــــــاً  َفَجهَّلـــــــــــتَ  ـــــــــــزَّقُ  َطـــــــــــّوافٌ  َفَأصـــــــــــَبحَ     ِفعلَـــــــــــهُ  َزیَّنـــــــــــتَ وَ  َطّواف ـــــــــــلِ  ُیَم   )١(ِبالُنب

ومن أمثلة  ،)٢(فعالً  وأربعین واحداً  ضمَّتْ  متعدیًا، موضعاً  في سبعة وسبعین ورد یفاعل:- فاعل -ج

  : [المنسرح]ِعمران السَّدوسي الشَّاعرقول ذلك في الدِّیوان 

  )٣(راِمُقهـــــــــــــــــــــا رَ یَصـــــــــــــــــــــمال َأنَ  َیعَلـــــــــــــــــــــمُ     َفعاَتَبهـــــــــــــــــا َنفَســـــــــــــــــهُ  َدعـــــــــــــــــا َعبـــــــــــــــــدٌ 

  

 ضمَّتْ ، موضعاً ثمانیة وستین  في وردت: بحرفین المزیدة المتعّدیة الثُّالثیَّة بنیة األفعالأ - ٢

  :اآلتیةاألبنیة  ، وقد توّزعت علىفعالً خمسة وخمسین 

قول من أمثلة ذلك ، و )٤(فعالً ثالثین  ضمَّتْ متعدیًا،  موضعاً ثالثین ثالثة و ورد في  :َیْفَتِعلُ -ِاْفَتَعلَ  -أ

  ]الطَّویل[ )٥(السَّعديصین حَ  الشَّاعر

  )٦(الَحنـــــاِجرُ  َتبَتِلعـــــهُ  َلـــــم ناِشـــــبٌ  َشـــــجىً     َوَصـــــــحَبهُ  َربٍّ  َعبـــــــدِ  ِمـــــــن َحســـــــُبنا َأمـــــــا

ومن أمثلة ، )٧(فعالً  عشرَ  خمسةَ  ضمَّتْ یًا، متعدّ  موضعاً ورد في ثالثة وعشرین  یتفعَّل:-تفّعل - ب

  ]الطَّویلقول أحد الخوارج: [ یوانذلك في الدِّ 

ــــــــدِة صــــــــارمِ  ــــــــیَض مــــــــن ِســــــــرِّ الحدی ـــــــَرهُ     وأب   )٨(اللیثـــــــيُّ بشـــــــُر بـــــــن عاصـــــــمِ  َتَخیَّ

قول ومن أمثلة ذلك ، )٩(ستة أفعالٍ  ضمَّتْ ، یاً متعدّ  ورد في سبعة مواضع: لُ اعَ فَ تَ یَ -لَ اعَ فَ تَ  -ج

  ]الطَّویل[: الَیْشُكِريعبیدة  الشَّاعر

                                                           

  .٦٩الدِّیوان)١(
  ) في الملحقات.٢٥جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
  .١٨٩الدِّیوان)٣(
  ) في الملحقات.٢٦جدول رقم ( یُنظَر: )٤(
حصین بن حفصة وقیل بن َخَصفَة السَّعدي الخارجي. شاعر من شعراء الخوارج. كان في صحبة قَطَري بن  )٥(

عراء المخضرمین واألمویین ص  .١٠٦الفَُجاءة. بابتي، عزیزة :معجم الشُّ
  .١١٨ص الدِّیوان )٦(
  ) في الملحقات.٢٧جدول رقم ( یُنظَر: )٧(
  .٢٠٤الدِّیوان)٨(
  .١٣١، تناول:٨٩،١١٤تعاور:، ٢٥٠تخالس: الدِّیوان )٩(



 

٥٦ 
 

  )١(َذلـــــــــــولُ  َصـــــــــــعُبُهنَّ  َحتّـــــــــــى ِبَقـــــــــــوَمَس     جاِنــــــــبٍ  ُكــــــــلِّ  ِمــــــــن الُقــــــــّذافُ  َتعاَوَرهــــــــا

  

َل). المزیدة بثالثة أحرف المتعّدیة الثُّالثیَّة بنیة األفعالأ - ٣  (ِاْسَتْفَعَل، ِاْفَعْوَعَل، ِاْفَعوَّ

، وردت جمیعها على  بناء واحد هو )٢(سبعة أفعال ضمَّتْ ، ثمانیة مواضع فيوردت 

، وقد عّلل أحد الباحثین قّلة استعمال البنائین (ِاْفَعْوَعل، وِاْفَعوَّل) وعدم شیوعها )َیْستَْفِعلُ -ِاْسَتْفَعل(

بسبب صعوبة نطقهما، وجنوح أبناء العربیة إلى  في عصرنا الحاضر اللُّغةفي االستعمال في 

مما یؤّكد قضیة تطّور األبنیة  ا أدى إلى نبذها وتركهاوالثقل، مالسهولة والیسر بدًال من الصعوبة 

رف   .)٣(یَّةالصَّ

: أیوب البجلي الشَّاعریًا في الدیوان قول ومن األمثلة على استعمال بناء استفعل متعدّ 

  ]الطَّویل[

  

  :لمفعولین في دیوان شعر الخوارج المتعّدیةأبنیة األفعال  - ب

 اآلتي: النَّحو، وقد توّزعت على فعالً وعشرین  واحداً  ضمَّتْ موضعًا، وردت في سبعة وخمسین  

 .إلى مفعولین المتعّدیة ةالُمجرَّد الثُّالثیَّة األفعالبنیة أ -

  اآلتیة: األبوابعلى  ، وذلكفعالً أحَد عشَر  ضمَّتْ ، موضعاً  سّتة وأربعینوردت في 

                                                           

  .١١٤الدِّیوان)١(
، ٢١٦، استوحش:٢٣٨:  ، استوجب١٠٥، استعدَّ:٢٥٥،١٨٨،استطاع:٣٧٣، استطاب:٦٨الدیوان: استجمع:)٢(

  .١٩٣استیقن:
رفیة ودالالتھا في سورة یوسفیُنظَر: بن میسیة، رفیقة،  )٣( ، رسالة ماجستیر، قسم اللُّغة العربیَّة، األبنیة الصَّ

  .١١١م، ص٢٠٠٤الجزائر، جامعة منتوري، - القسطنطینیة
  .٢١٦الدِّیوان)٤(

ـــــــــمف ـــــــــُدنیا َأرَ  َل ـــــــــرَّ  ِبهـــــــــا َكال   )٤(صـاِحُبه الـَدهرَ  ِاسَتوَحَش  َكالَیقینِ  َوال    َأهُلهـــــــــا اغَت



 

٥٧ 
 

، ومن أمثلة ذلك في )١(أفعالٍ  خمسةَ  ضمَّتْ ، موضعاً  وعشرین واحدفي  ورد َیْفِعُل:-َفَعلَ  -أ

  ]الطَّویل: [)٢(معاذ بن ُجَوْین الشَّاعرالدِّیوان قول 

ـــــــــا ـــــــــي َوی ـــــــــیُكم َلیَتن ُكم ُأعـــــــــادي ف ـــــــــُدوَّ ــــــــــــــأَس  َیســــــــــــــقَینيفَ     َع ــــــــــــــةِ  َك َأوَّال الَمِنیَّ
)٣(  

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان )٤(أفعالٍ  أربعةَ  ضمَّتْ ، موضعاً  تسعَة عشرَ في  وردَیْفَعُل: -َفَعلَ  - ب

  ]البسیط: [عمران بن حطان الشَّاعرقول 

ـــــــا َغلَـــــــلُ  ظـــــــالً     ُنـــــــــــــــزَلِهماهللا ربُّ النَّـــــــــــــــاِس  َوَیْجَعـــــــــــــــلُ  ـــــــاِت عـــــــدٍن َماُؤَه   )٥(وجن

، ومن أمثلة ذلك في )٦(هو:(َحِسَب) واحداً  فعالً  ضمَّتْ ، خمسة مواضعفي  وردَیْفَعُل: -َفِعلَ  -ج

  ]الطَّویل: [معاذ بن ُجَوْین الشَّاعرالدِّیوان قول 

ْوِع َأْلــــــــــَواَن َخْیِلَنــــــــــا ـــبَ َحتَّـــى  لـــدَّمِمـــَن ا    َوُنْنِكــــــــــُر َیــــــــــْوَم الــــــــــرَّ   )٧(َأْشـــَقَرا الـــوردَ  َنْحَس

  ]الوافر: [عیسى بن فاتك في قول الشَّاعر وذلك ،موضع واحدورد في َیْفُعُل: - َفَعلَ  -د

ـــــــــــــواري ُكِســـــــــــــيَ َوَأن َیعـــــــــــــَریَن ِإن  ـــــــَرٍم ِعجـــــــاِف          الَج   )٨(َفَتنبـــــــو الَعـــــــیُن َعـــــــن َك

  

  

  

 

                                                           

  ) في الملحقات.٢٨جدول رقم ( یُنظَر: )١(
. شاعر إسالمي من شعراء الخوارج. كان من الخوارج الذین عفا عنھم علي معاذ بن ُجَوْین لن ُحَصین الّسنبسي )٢(

ھـ خرج إلى بانقیا مع أتباعھ وأشیاعھ من ٥٨ھـ ثُّم في سنة ٥٣بن أبي طالب. ثُّم خرج ثانیة فََحبَسھ الُمغیرة سنة 
م. بابتي، عزیزة ، الخوارج، فحاربھم جیش عبد الرحمن بن عبد هللا بن عثمان ابن ربیعة وانتصر علیھم وأبادھ

  .٤٦١معجم الشُّعراء ص
  .٥٩الدِّیوان)٣(
  ) في الملحقات.٢٩جدول رقم ( یُنظَر: )٤(
  .١٦٨الدِّیوان)٥(
یوان: ص )٦(   .١٠٤،١٦٤،٢٠٧،٢٢١،٢٦٥ الدِّ
  .٢٦٥الدِّیوان)٧(
  .٧١الدَّیوان ص)٨(



 

٥٨ 
 

 .إلى مفعولین المتعّدیة المزیدة الثُّالثیَّة األفعالبنیة أ -

  اآلتیة: على األبنیة توّزعتوقد عشرة أفعال،  ضمَّتْ ، موضعاً  أحَد عشرَ وردت في 

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )١(ثمانیة أفعال ضمَّتْ ، تسعَة مواضعورد في : ُیْفِعلُ - أَفَعلَ  -أ

  ]الكامل: [)٢(الشَّیبانیَّةُمَلیكة  ةالشَّاعر 

  )٣(َوَتَلُهفــــــــــــــــــــــــًا َوَحــــــــــــــــــــــــَراَرة الّصــــــــــــــــــــــــدرِ     ُیــــــــــــــــــــــــؤّرُقني َكَمــــــــــــــــــــــــداً  َأْوَرَثِنــــــــــــــــــــــــي

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان )٤(غّذى)و  ،الفعلین (صّیر ا، ضمّ موضعینورد في ُیَفعُِّل: - َفّعلَ  - ب

  ]الطَّویل: [)٥(عمرو بن ُذَكْینة الشَّاعرقول 

ــــــــــــزِّ  ِبَنخــــــــــــَوةِ      َمأكَلــــــــــــةً  َغــــــــــــذَّوهُ  َمعَشــــــــــــرٌ  بِـــــــــــهِ  َأزرى ــــــــــــزافِ  الِع ــــــــــــاهِ  َواِإلن   )٦(َوالب

  

زمةأبنیة األفعال  :ثانیاً    :دیوان شعر الخوارجفي  الالَّ

زمةاألفعال  وردت وتسعة مئة ثالث ضمَّتْ ، موضعاً ستمئة وثالثة وسبعین  في الدِّیوانفي  الالَّ

  اآلتي: النَّحو، وذلك على فعالً  وثمانین

زمةة الُمجرَّد الثُّالثیَّة األفعال أبنیة -  .الالَّ

 وقد توّزعت ،فعالً  مئة وسّتة وأربعین، ضمت موضعاً أربعمئة وخمسة وعشرین  وردت في

  :ةاآلتی األبوابعلى 

، ومن أمثلة ذلك )٧(فعالً سبعة وخمسین  ضمَّتْ  ،الزماً  موضعاً مئة وستین  في ورد یفِعل:-فَعل -أ

                                                           

، ١٠١، أنبأ:١٣٣أخضى:، ٥١، أكسو:٢٤٨، ألبس:١٧١، أمنح:٢٧٢، ١١٤، أعطى:٤٦لدیوان أُسكن:ا)١(
  .٢٣٨أورث:

  .٤٧٦لم تذكر المصادر من ترجمتھا سوى أنھا شاعرة من شعراء الخوارج. بابتي، معجم الشُّعراء ص )٢(
  .٢٣٨الدِّیوان)٣(
  .٢١١، غذَّى:١٨٩الدیوان: صیَّر: )٤(
  .٣٢٢الشُّعراء صأنھ شاعر من شعراء الخوارج الّشراة. بابتي، معجم ترجمتھ سوى لم تذكر المصادر من )٥(
  .٢١١الدِّیوان)٦(
  ) في الملحقات.٣٠جدول رقم ( یُنظَر: )٧(



 

٥٩ 
 

  ]الوافر: [عیسى بن فاتك الشَّاعرفي الدِّیوان قول 

ــــــــــــــــــــــنَّ     َزَعمــــــــــــُتم َكمــــــــــــا ذاكَ  لَــــــــــــیَس  َكــــــــــــَذبُتم   )١(ُمؤِمنونــــــــــــــــــــــا الَخــــــــــــــــــــــواِرجَ  َولِك

دلُّ یة، وهو من حیث المعنى تتوّلد نتیجة لظروف خارجیَّ  ة التيفسیَّ والكذب من األفعال النَّ 

  .على وصف عارض غیر الزم بالفاعل

ومن ، )٢(فعالً خمسة وستین  ضمَّتْ الزمًا،  موضعاً وخمسین  مئة وواحدٍ ورد في  :َیْفُعلُ - َفَعلَ  - ب

  عمران السدوسي: [مجزوء الكامل] الشَّاعرقول  أمثلة ذلك في الدِّیوان

ــــــــــــــــــــــو    الَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ِللَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  الَحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  ــــــــــــــــــــــه َوَیشــــــــــــــــــــــَتدُّ  َیعف   )٣(ِانِتقاُم

 َیْعُفو َعَفا: یقال والطَّْمس، الَمْحوُ  وَأصُله الِعقاِب علیه، وَتْركُ  الذنب عن التَّجاُوزُ  الَعْفِو هو

، فهو َعْفوًا، . الَغُفور الَعُفوُّ  تعالى واهللا َخْلِقه، عن وجل، عزَّ  اِهللا، َعْفوُ  الَعْفوُ : اللیث قال عاٍف وَعُفوٌّ

. و(العفو) من حیث المعنى هي صفة تدلُّ على )٤(عنه َعَفْوتَ  فقد َفَتَرْكَتها ُعُقوبةً  من اْستحقَّ  وكلُّ 

 ها صفة مالزمة هللا سبحانه وتعالى. َسْجیَّة؛ ألنّ 

ومن أمثلة  ،)٥(فعالً سبعة وخمسین  ضمَّتْ  الزمًا، موضعاً في واحد وسبعین  ورد یفَعل:- فِعل -ج

  ]الطَّویل[ :الجعد الدوسي الشَّاعر قولذلك 

ـــــــــــعُ  َیخـــــــــــافُ  شـــــــــــارٍ  َوُكلُُّهـــــــــــمُ     َأَحــــــــبَُّهم َحتّــــــــى اللَــــــــهَ  َأطــــــــاعوا َشــــــــبابٌ    )٦(َوَیطَم

  والطَّمع من حیث المعنى صفة ثابتة في الفاعل الزمة له ال تتغّیر. 

قول ومن أمثلة ذلك  ،)٧(فعالً  وعشرین واحداً  ضمَّتْ  الزمًا، موضعاً  ثالثینفي  ورد َیْفَعُل:- َفَعلَ  -د

                                                           

  .٦٨الدِّیوان)١(
  ) في الملحقات.٣١جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
  .١٧٧الدِّیوان)٣(
  ابن منظور: ابن منظور: لسان العرب (عفا). )٤(
  ) في الملحقات.٣٢جدول رقم ( یُنظَر: )٥(
  ١٩٧الدِّیوان)٦(
  ) في الملحقات.٣٣جدول رقم ( یُنظَر: )٧(



 

٦٠ 
 

  ]الطَّویل: [األعرج المعني الشَّاعر

ـــــــــى َتلـــــــــومُ  ـــــــــَوردَ  َأمـــــــــَنحَ  َأن َعل ــــــــــوردَ  َتســــــــــَتوي َومــــــــــا    َلقَحـــــــــةً  ال ــــــــــَزعُ  ســــــــــاَعةَ  َوال   )١(َنف

 َأخاَفه: وَفزََّعه وَأْفَزعه وِفْزعاً  وَفْزعاً  َفَزعاً  وَفَزعَ  منه يء، َفِزعَ الشَّ  من والذُّْعرُ  الَفَرقُ : الَفَزعُ 

وَروََّعه
دلَّ على عرض غیر الزم بالفاعل، وأما المعنى ی فهو من حیثُ ) الزمًا؛ عَ زَ جاء الفعل (فَ  ،)٢(

  .المتعّديمن حیث البنیة فهو من األبنیة التي یشترك فیها الالزم و 

وأفعال هذا الباب  ،)٣(سّتة أفعال ضمَّتْ  ،الزماً  موضعاً اثني عشر  في وردیفُعل: -فُعل -ه

الفاعل  وصف ثابت فيعلى معنى من حیث ال فهي تدلُّ ، والمعنى جمیعها الزمة من حیث الُبنیة

  ]البسیط: [قول امرأة من الخوارج من بني شیبان الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في ال یتغّیر الزم لهو 

ــــــــــــــــــــواَیْنُكلــــــــــــــــــــوا َعْنَهــــــــــــــــــــا وال     َصـــــــــــــــــَبُروا ِعْنـــــــــــــــــَد السُّـــــــــــــــــُیوِف َفلَـــــــــــــــــم   )٤(َجُبن

واللزوم في هذا  شعر الخوارج إال مرة واحدة الزمًا،دیوان في  البناء هذاُیستعَمل لم : یفِعل-فِعل - و

هذا البناء یكُثر في المعتل بكسر العین في الماضي  وذكر ابن یعیش أنَّ البناء أكثر من تعدیته؛ 

والمضارع على ِقّلته في الصحیح، وعّلل ذلك بكراهّیة الجمع بین واو ویاء، لو قالوا: ُیْولي َوُیْوِرث، 

كعب بن عمیرة:  الشَّاعرعند  ورد هذا البناءو  .)٥(فحملوا المضارع على بناء َتْسُقُط منه الواو

  ]الطَّویل[

ـــــقْ فیـــــا َعْمـــــرو  ـــــِق اهللا وْحـــــَدهُ  ِث ـــــي َواّت   ِب

  

ــــــــــِني    ــــــــــُت أْن َأْرَدى ِبَمــــــــــا َعضَّ َفَقــــــــــْد ِخْف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ      )٦(الَكْب

 

                                                           

  .٢٧١الدِّیوان)١(
  فزع).(م، ١٩٥٦لبنان، دار صادر،  - ، بیروتلسان العرب ھـ)، محمد بن مكرم، ٧١١ابن منظور( )٢(
، ١٤٢، ١٨١، ١٦٤، ٧٢، كُرم:١٠١، قُرب:٢٤٠، ١٥٣، ١٣٠، ٤٢، عظُم:١٤٥، خُشن:٢٣٧الدیوان: جبُن:)٣(

  .٢٥٩كُمل:
  .٢٣٧الدِّیوان)٤(
  .٧/١٥٣ج المفّصل: شرح یعیشابن )٥(
  .٧٦الدِّیوان)٦(



 

٦١ 
 

   الالزم: الُمجرَّد الرُّباعيبناء الفعل  - 

:" وَفْعَلَل یجيء الزمًا الرَّضيیقول  ،المتعّديزم و من الالَّ  الُمجرَّد الرُّباعيعلى البناء  یرد

ضّما  الزماً في موضعین  ورد هذا البناءذربخ؛ أي خضع، وتلفن؛ أي هتف...، و نحو:  )١("ومتعدیاً 

  ]الرَّجز شطور: [م)٢(األشّل البكري األزرقي الشَّاعرقول  وذلك في ،الفعلین (نحنح، وحنظل)

 )٣(َوَســـــــــــــــــــــــَعل دٌ َزْیـــــــــــــــــــــــ َنحَ َنْحـــــــــــــــــــــــ

  [الكامل]: دوسيعمران السَّ  الشَّاعروقول 

ـــــــت    َصـــــــــــــــــــناِئعاً  َأنَّ  اَألكفـــــــــــــــــــاءُ  َوَتَحـــــــــــــــــــدَّثَ  ـــــــَديَّ  ُغِرَس   )٤( َنخالتُـــــــهُ  َظَلـــــــتَفَحنْ  َل

الفعل  فمنهم من یرى أنَّ  ؟هل هي نون أصلیة أم زائدة (حنظل) وقد اختلف أهُل اللُّغة في نون

 .رباعيٌّ  الفعلَ  ها من أصل الفعل، وأنَّ ، ومنهم من یرى أنَّ فیه زائدةٌ  ونَ النَّ  ثالثي وأنَّ  فعلٌ  (حنظل)

یقول: هي  ون فمنهم من یقول: هي زائدة في البناء، ومنهم منوهم یحذفون النّ  قال ابن منظور:"

  .)٥("َألنها َأخف الحروف ؛َأصلیة والبناء رباعي، ولكنها َأَحقُّ بالطرح

زمةالمزیدة  الثُّالثیَّة أبنیة األفعال -   :الالَّ

 النَّحو، وذلك على فعالً وسّتة وأربعین مئة  ضمَّتْ ، موضعاً مئة وخمسة وتسعین في  وردت

  اآلتي:

 (أفعل، وفّعل، وفاعل): بحرف بنیة األفعال المزیدةأ - ١

  :اآلتیةاألبنیة  توّزعت على ،)٦(فعالً  نیسبعة وست ضمَّتْ ، موضعاً  وردت في اثنین وتسعین

                                                           

  .١/١١٣شافیة ابن الحاجب ج  األستراباذي: شرح)١(
ھو أحد أخوال عمران بن حطّان الصفري القعدي، شاعر من شعراء الخوارج في الدولة األمویة، اجتمع مع )٢(

عرااألزارقةخطیب    .٢٩ء ص، زید ابن جندب اإلیادي في بعض المحافل. بابتي: معجم الشُّ
  .١٤٤الدِّیوان: ص، ١/٣١، والمبّرد: الكامل ج١/٤٢الشطر عند الجاحظ: البیان والتبیین ج)٣(
  .١٨٧ الدِّیوان)٤(
 ) ابن منظور: لسان العرب (حنظل).٥(
  ) في الملحقات.٣٤جدول رقم ( یُنظَر: )٦(



 

٦٢ 
 

 فعالً وخمسین  سبعة فیها، استخدم الشعراء الزماً  موضعاً  في ستینورد هذا البناء  :ُیْفِعلُ  -لَ عَ أفَ  -أ

  ]الطَّویلعمران السدوسي: [ الشَّاعرقول ، ومن أمثلة ذلك 

ـــــــــَراِد دّالف    األبطــــــاُل أو نكلــــــوا أَحَجــــــمَ مــــــاٍض إذا  ـــــــــى اَألْف ـــــــــُزوِل إل ـــــــــَد النُّ   )١(ِعْن

، نحو: سبَّح، وغرَّد. اً الزمه قد یرد ومع ذلك فإنَّ  یًا،متعدّ  أكثر ما یكون هذا البناءُ  ُیَفعِّل:-فعَّل - ب

ثالثة عشر  في البناء هذا ورد. و )٢(:" واألولى أیضًا ههنا أن یقال في مقام التعدیة"الرَّضيیقول 

: )٤(قبة العبديداود بن عُ  الشَّاعرومن أمثلة ذلك قول  ،)٣(تسعة أفعال ضمَّتْ  الزمًا، موضعاً 

  ]الطَّویل[

  )٥(الَبتــــــــــــرِ  ِبالُمَهنَّــــــــــــَدةِ  بهــــــــــــمٌ  َمســــــــــــامیحُ     َشــــــــّمَرتْ  الَحــــــــربُ  ِإذا ُأســــــــداً  َشــــــــِهدتُهمُ 

 ثمانیة البناء في هذا استعمال وردهذا البناء أكثر ما یكون متعدیًا وقد یأتي الزمًا، و  :فاعل -ج

 م:بن حكی الطِِّرمَّاح الشَّاعرقول  في الدِّیوان ومن أمثلة ذلك ،)٦(أفعال أربعة ضمَّتْ  الزمًا، مواضع

  المنسرح][

ـــــــــــــــــــــاهي لِ     المـــــــا جـــــــاِمعِ  ِمـــــــن َعِجبـــــــتُ  مـــــــا َعَجبـــــــاً  ـــــــــــــــــــــهِ  ُیب ـــــــــــــــــــــُده ِب   )٧(َوَیرَتِف

  

  

  

  

                                                           

  دالّف: متقّدم وشجاع. .٢٥٨ الدِّیوان)١(
  .١/٩٣الحاجب األستراباذي: شرح شافیة ابن  )٢(
ر:١٦٤، میَّل:٢٥٣، علَّق:١٦٠، صلَّى:٢١٠، شمَّر:٢٦٤دیوان: الَّف:ال)٣( ، ٨٥، ١٢١، ولَّى:٤٦، وّجھ:٢١٢، غرَّ

  .١٧٢، یسَّر:١٣١
الحقاً بالبصرة، وطُلب فیھا، فھرب إلى رجل من داود بن عقبة العبدي، من شعراء الخوارج المجتھدین، كان مُ  )٤(

عراء ٥٩قُبِض علیھ بالبصرة سنة  ھ ما لبث أنْ تمیم یذھب مذھبھ، لكنَّ  ھـ فقُتل مع بعض أصحابھ. بابتي: معجم الشُّ
 .١٤٠ص

  .٢١٠الدِّیوان)٥(
  .٢٧٥، وازن:٢٤٧، القى:٢٦٢، باھى:١٩٤، ٢٢٧، ١٦٠، ١١٢، ٥٥الدیوان بالى:)٦(
  . یرتفده: یكتسبھ.٢٦٢ الدِّیوان)٧(



 

٦٣ 
 

زمة الثُّالثیَّة بنیة األفعالأ - ):َعلتفاانفعل، و ، وافتعل، و تفّعل( بحرفین المزیدة الالَّ  ، وافعلَّ

وذلك على ، فعالً ن یوتسع واحداً  ضمَّتْ ، موضعاً  عشرَ  وأربعةَ في مئة  هذه األبنیة وردت

  اآلتي: النَّحو

ومن أمثلة ، )١(فعالً وثالثین  سّتة ضمَّتْ الزمًا،  موضعاً  وأربعین ثالثةورد في  :لُ عَّ فَ تَ یَ  -ّعلَ فَ تَ  -أ

  ]الطَّویلابن أبي مّیاس المرادي: [ الشَّاعر ذلك قول

ــــــــــا َوَنحــــــــــنُ  ــــــــــهُ  َحلَّلن ــــــــــن ُملَك ــــــــــهِ  ِم ـــــــــراوَ  َعـــــــــال ِإذ َســـــــــیفٍ  ِبَضـــــــــرَبةِ     ِنظاِم   )٢(َتَجبَّ

ومن أمثلة ، )٣(فعالً عشرین و  سبعةً  ضمَّتْ الزمًا،  موضعاً وثالثین  ثالثةٍ في  ورد :لُ عِ تَ فْ یَ -لَ عَ تَ افْ  - ب

  المنسرح]: [عمران السدوسي الشَّاعرقول  ذلك

ــــــــــــــَربَ  ــــــــــــــوبُ  الَوعــــــــــــــدُ  ِاقَت ــــــــــــــى َوالُقل   )٤(ســــــــــــــاِئُقها الَحیــــــــــــــاةِ  ِوَوُحــــــــــــــبُّ  الَلــــــــــــــه    ِإل

ة، فال یأتي إال الزمًا، یقول سیبویه:" لیس في یًا البتّ متعدّ وهذا البناء ال یكون  :لُ عِ فَ نْ یَ – لَ عَ فَ انْ  -ج

. )٦(ومثََّل له سیبویه بقوله:" كسرُتُه فانكسر، حطمُتُه فانحطم، وحسرته فانحسر" ،)٥(الكالم ِاْنَفَعْلُتُه"

 ذلكومن أمثلة ، )٧(فعالً  عشرَ  خمسةَ  ضمَّتْ ، موضعاً  ثالثة وعشرین في الدِّیوانفي هذا البناء ورد و 

  : [الكامل]َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرقول 

  )٨(اِإلقـــــــــــــدامِ  قــــــــــــاِرحَ  الَبصــــــــــــیَرة َجــــــــــــَذعَ     ُأَصــــب َوَلــــم َأَصــــبتُ  َوَقــــد ِانَصــــَرفتُ  ثُــــمَّ 

  

                                                           

  ) في الملحقات.٣٥جدول رقم ( یُنظَر: )١(
  .٤٨الدِّیوان)٢(
  ) في الملحقات.٣٦جدول رقم ( یُنظَر: )٣(
  .١٨٨الدِّیوان)٤(
  .٤/٧٦سیبویھ: الكتاب ج )٥(
  .٤/٧٧جسیبویھ: الكتاب  )٦(
  ) في الملحقات.٣٧جدول رقم ( یُنظَر: )٧(
  .١٢٦ الدِّیوان)٨(



 

٦٤ 
 

ومن أمثلة ذلك في ، )١(تسعة أفعال ضمَّتْ ضع الزمًا، امو  عشرةورد في  :لُ اعَ فَ تَ یَ -لَ اعَ فَ تَ  -ه

  : [الخفیف]الَیْشُكِريعبیدة  الشَّاعرقول  الدِّیوان

  )٢(الِرجــــــــــــالِ  ُهلــــــــــــكِ  ِعنــــــــــــدَ  ِللَمــــــــــــوتِ  َرةَ     َصــــــــف َأبــــــــي ِابــــــــنُ  الُمَهلَّــــــــبُ  َوَتبــــــــارى

: -لّ عَ فْ اِ  - و . قال سیبویه:" لیس في الكالم  َیْفَعلُّ ، ِاْبَیضَّ ال یأتي هذا البناء إال الزمًا نحو: ِاْحَمرَّ

:" وأما اْفَعلَّ فاألغلب كونه الرَّضيون والعیب، قال على اللَّ اللة . ویستعمل هذا البناء للدَّ )٣(افعلَّْلُتُه"

مرة واحدة كثیرًا، إذ استعمل  الدِّیوانلم یستعمل هذا البناء في و ، )٤(ون، أو العیب الحسِّي الالزم"للَّ 

  ]الطَّویل: [ِعمران بن حّطان الشَّاعرقول ون في اللة على اللَّ للدَّ  الزماً 

ـــــري     الغـــداَة وقـــد بـــداقِض وقـــد حـــرُت فـــي الـــنَّ  ـــــیضَّ لكـــــم ِكَب   )٥(منـــــي المفـــــارقُ  واب

  

زمة الثُّالثیَّةبنیة األفعال أ -  :المزیدة بثالثة أحرف الالَّ

هو  دیوان شعر الخوارج سوى بناء واحدفي  المزیدة الثُّالثیَّةمن أبنیة األفعال  یردلم 

ومن أمثلة ذلك في ، )٦(أفعال أربعة ضمَّتْ مواضع، أربعة في  الزماً  هذا البناء وردو  ،)لعَ فْ تَ اسْ (

  ]الطَّویل[: السَّعديحصین  الشَّاعرقول  الدِّیوان

ـــــــــهِ  َلِحقـــــــــتُ  ــــــَأّني    َضـــــــــالُلهُ  ِاســـــــــَتبانَ  َلّمـــــــــا ِب ــــــتُ  ِإَلیــــــه َك   )٧(َأهــــــُربُ  بِــــــاَألمسِ  ُكن

 

زمةة الرُّباعیأبنیة األفعال  -    :المزیدة الالَّ

                                                           

یوان: ص)١( ، ١٤٧، تراخى:١٣٣، تدانى:١٩٧، تداعى:١٠٥، تجالد:٢٣٢، ١٠٣، ١٠٦، تتابع:١١٢تبارى: الدِّ
  .١٥٤، تغالى:١٨٨، تعاھد:٢٣١تساقى:

  ١١٢الدِّیوان)٢(
  .٤/٧٧سیبویھ: الكتاب ج )٣(
، والسَّیوطي: ھمع ١٩٦-١٩٥، وابن عصفور: الممتع ، ص١/١١٢األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج )٤(

  .٨٤، وابن یعیش: شرح الملوكي ص٦/٢٨الھوامع ج
  .١٦٣الدِّیوان)٥(
یوان: ص )٦( :١١٩استبان:  الدِّ :١٨٥، استقلَّ   .٢٦٣، استنعى: ٢٦٢، استمرَّ
  .١١٩الدِّیوان)٧(



 

٦٥ 
 

 مرة واحدة وردإذ ، )َتَفْعَللَ  (واحد هو بناء سوى الدِّیوانفي  المزید الرُّباعيأبنیة یرد من لم 

  ]الطَّویل: [السَّعديَحصین  الشَّاعري قول ف

ـــــــــوى    َعجاَجـــــــةٌ  لـــــــي َأرَهَجـــــــت َلمـــــــا ُقلـــــــتُ  َقـــــــد ـــــــــِريُّ  َه   )١(َیَتَذبـــــــــَذبُ  َوســـــــــَطها َقَط

  یة والزمة.متعدَّ وردت أفعال : ثالثاً 

 مواضعَ  وفي ،الزمةمن أشعارهم  وردت في مواضع یوانفي الدِّ  استخدم شعراء الخوارج أفعاالً 

في  في استعمال هذه األفعال وذلك غویةأخرى متعدیة موافقین في استخدامها ما ورد في المعاجم اللُّ 

، جاءت هذه األفعال في ثمانیة وخمسین فعالً  ثمانیة عشرَ  ضمَّتْ ، موضعاً مئة واثنین وثالثین 

  : ةاآلتی األبوابمتعدیة، وذلك على  موضعاً الزمة، وفي خمسة وسبعین  موضعاً 

 موضعاً ورد في اثني عشر حیُث الزمًا ومتعدیًا،  موضعاً ورد في اثنین وخمسین َیْفَعُل: -َفِعل -أ

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان )٢(سّتة أفعال ضمَّتْ وقد منها متعدیًا،  موضعاً وفي أربعین  ،منها الزماً 

  ]الطَّویل[ُمرداس بن َأدیة:  الشَّاعرقول الفعل (َسِئَم)، حیُث ورد الزمًا في 

  ]الطَّویل[ ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول وورد متعدیًا في 

 ،وَسآماً  ،وَسْأَمةً  ،َأْسَأُم َسَأماً  ،وَسِئْمُت منه ،وَسِئَم منه ،َسِئَم الشيءَ جاء في اللسان:" 

َجرُ  وَسآمًة: َملَّ    .)٥("والسآمُة: الَمَلُل والضَّ

  

                                                           

 .١١٨الدِّیوان)١(
  ) في الملحقات.٣٨جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
  .٦٥الدِّیوان)٣(
  .١٧٢الدِّیوان)٤( 
  ابن منظور: لسان العرب (سأم). )٥(

ــــــــــــيَ  ــــــــــــي َهــــــــــــب ِإلِه ــــــــــــةً  ل ــــِإّني ِإَلیــــكَ     َوَوســــــــــــیَلةً  ُزلَف ــــد َف ــــِئمتُ  َق ــــنَ  َس ــــَدهرِ  ِم   )٣(ال

ــــــــــاسِ  َأشــــــــــِقیاءَ  َأرى ـــــــــى    َیســــــــــَأموَنها ال الن ـــــــــم َعل ـــــــــراةٌ  فیهـــــــــا َأنَُّه   )٤( َوُجـــــــــوَّعُ  ُع



 

٦٦ 
 

الزمًا ومتعدیًا، ورد في اثنین وعشرین  موضعاً ورد هذا البناء في سبعة وأربعین َیْفِعُل: -َفَعل - ب

، ومن أمثلة في )١(أربعة أفعال ضمَّتْ متعدیًا،  موضعاً وفي خمسة وعشرین  ،منها الزماً  موضعاً 

  ]الطَّویل[ الزمًا في قول أحد شعراء الخوارج:حیُث ورد الدِّیوان الفعل (قصد) 

  )٢(َقســــــــَطال الَفــــــــریَقینِ  َبــــــــینَ  ِإَذن َأثَــــــــرتُ     َلُكـــــــم َقَصـــــــدوا َوَقـــــــد فـــــــیُكم َأنَّنـــــــي َوَلـــــــو

  ]البسیط[: بن ُذَكْیَنةعمرو  الشَّاعرقول متعدیاً في ورد و 

  .)٤("وَأْقَصَدني ِإلیه اَألمُر، وهو َقْصُدك ،وَقَصَد له ،َقَصَده َیْقِصُده َقْصداً سان:" وفي اللِّ 

 موضعین منهاالزمًا ومتعدیًا، جاء في  موضعاً خمسة وعشرین ورد هذا البناء في َیْفُعُل: -َفَعلَ  -ج

، ومن أمثلة ذلك في )٥( الفعلین (أخذ، ودعا) ضمَّتْ متعدیًا،  موضعاً  ثالثة وعشرینوفي  ،الزماً 

  ]الكاملمجزوء [: عمرو بن الحصین العنبري الشَّاعرالزمًا في قول حیُث ورد ) دعا(الدِّیوان الفعل 

  ]المنسرح[: ِعمران السَّدوسي الشَّاعرقول متعدیاً في ورد و 

  

  

  

                                                           

  ) في الملحقات.٣٩جدول رقم ( یُنظَر: )١(
  .٦٠الدِّیوان)٢(
  .٢١١الدِّیوان)٣(
  ابن منظور: لسان العرب (قصد). )٤(
  ) في الملحقات.٤٠جدول رقم ( یُنظَر: )٥(
  .٢٤٨الدِّیوان)٦(
  .٢٥٢الدِّیوان)٧(

ــــــهِ  فــــــي آخــــــاكَ     ُعمـــــر یـــــا الَحـــــقِّ  َســـــبیلَ  َقَصـــــدتَ  َفـــــِإن   )٣(َوَأشــــــباهي َأمثــــــالي الَل

ــــــــــــــــّراك مــــــــــــــــا َتهــــــــــــــــوى النُّفــــــــــــــــوُس ِإذا          )٦(ِإلــــــى الُمــــــزري َدعــــــارغــــــُب النُّفــــــوِس   َت

ــــــــــــــــــــــُم َأَن الَصــــــــــــــــــــــبَر راِمُقهــــــــــــــــــــــا  َفعاَتَبهـــــــــــــــــا        َنفَســـــــــــــــــهُ  َدعـــــــــــــــــاَعبـــــــــــــــــٌد    )٧(َیعَل
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زمةال م من معطیات، بلغ مجموع األفعبناًء على ما تقدّ  دیوان حصاة في المُ  المتعّدیةو  الالَّ

  اآلتي: النَّحو، وقد توّزعت على موضعاً ) ١٨٥٢وردت في ( ، حیثُ فعالً ) ٨٣٢شعر الخوارج (

، حیث فعالً ) ٤٩٥في دیوان شعر الخوارج( المتعّدیةبلغ مجموع األفعال : المتعّدیةاألفعال  -أ

 ،فعالً ) ٢٢٢(لواحد  المتعّدیةة الُمجرَّد الثُّالثیَّةاألفعال  مجموع بلغ، وقد موضعاً ) ١١٨٠وردت في (

) ٣وردت في ( ،أفعال )٣ة (الُمجرَّد المتعّدیةة الرُّباعیوعدد األفعال  ،موضعاً ) ٦٨٧وردت في (

إلى األدنى، في  وروداً تنازلیًا من األعلى  ترتیباً  ومرتَّبةعلى األبواب اآلتیة  موزَّعةوهي  مواضع،

  الجدول اآلتي:

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  يالصَّ
  %٤٣  ٢٩٧  یفُعل-فَعل
  %٢٥.٧  ١٧٨  یفِعل-فَعل
  %١٦.٥  ١١٤  یفَعل-فَعل
  %١٤.٢  ٩٨  یفَعل-فِعل

باعي   %٠.٤٣  ٣  المجرد الرُّ
  %١٠٠  ٦٩٠  المجموع

، موضعاً ) ٣٥٨وردت في ( ،فعالً ) ٢٣٢(لواحد  المتعّدیةالمزیدة  الثُّالثیَّةوبلغ عدد األفعال 

إلى األدنى، في الجدول  وروداً تنازلیًا من األعلى  ترتیباً  ومرتَّبةعلى األبنیة اآلتیة  موزَّعةوهي 

  اآلتي:

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  يالصَّ
  %٣٤  ١٢٢  أفعل
  %٢٥.١  ٩٠  فّعل

  %٢١.٧  ٧٨  فاعل
  %٩.٢  ٣٣  افتعل
  %٦.٤  ٢٣  تفّعل

  %٢.٢  ٨  استفعل
  %١.١  ٤  تفاعل

  %١٠٠  ٣٥٨  المجموع

) ٤٦، حیث وردت في (فعالً ) ١١الثنین ( المتعّدیةة الُمجرَّد الثُّالثیَّةوبلغ مجموع األفعال 

إلى األدنى، في  وروداً ترتیبًا تنازلیًا من األعلى  ومرتَّبةعلى األبنیة اآلتیة  موزَّعة، وهي موضعاً 
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  الجدول اآلتي:

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  يالصَّ
  %٤٨  ٢٢  یفِعل-فَعل
  %٤١  ١٩  یفَعل-فَعل
  %١١  ٥  یفَعل-فِعل

  %١٠٠  ٤٦  المجموع

) أفعال، حیث وردت ١٠( الثُّالثيالثنین من المزید  المتعّدیة الثُّالثیَّةوبلغ مجموع األفعال 

إلى  وروداً ترتیبًا تنازلیًا من األعلى  ومرتَّبةعلى األبنیة اآلتیة  موزَّعة، وهي موضعاً ) ١١في (

  األدنى، في الجدول اآلتي:

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  يالصَّ
  %٨٢  ٩  أفعل
  %١٨  ٢  فّعل

  %١٠٠  ١١  المجموع

زمةاألفعال  - ب زمةبلغ مجموع األفعال  :الالَّ ، حیث وردت في فعالً ) ٣٥٦في الدیوان ( الالَّ

زمة الثُّالثیَّة، وقد بلغ مجموع األفعال موضعاً ) ٤٢٧( ) ٤٢٥، وردت في (فعالً ) ١٩٠(ة الُمجرَّد الالَّ

باعی، وعدد األفعال موضعاً  زمةة الرُّ  ترتیباً  ومرتَّبةعلى األبواب اآلتیة  موزَّعة)، وهي ٢ة (الُمجرَّد الالَّ

  إلى األدنى، في الجدول اآلتي: وروداً تنازلیًا من األعلى 

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  يالصَّ
  %٣٧.٤  ١٦٠  یفِعل-فَعل
  %٣٥.٣  ١٥١  یفُعل-فَعل
  %١٦.٦  ٧١  یفَعل-فِعل
  %٧  ٣٠  یفَعل-فَعل
  %٢.٨  ١٢  یفُعل-فُعل

باعي   %٠.٤٦  ٢  المجرد الرُّ
  %٠.٢٣  ١  یفِعل-فِعل

  %١٠٠  ٤٢٧  المجموع

زمة الثُّالثیَّةاألفعال  مجموعوبلغ   ،موضعاً ) ١٩٥وردت في ( ،فعالً ) ١٤٦(المزیدة  الالَّ

زمةة الرُّباعیوعدد األفعال  تنازلیًا من  ترتیباً  ومرتَّبةعلى األبنیة اآلتیة  موزَّعة)، وهي ١المزیدة ( الالَّ

  إلى األدنى، في الجدول اآلتي: وروداً األعلى 
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رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  يالصَّ
  %٣١  ٦٠  أفعل
  %٢٢  ٤٣  تفّعل
  %١٧  ٣٣  افتعل
  %١٢  ٢٣  انفعل
  %٧  ١٣  فّعل

  %٥  ١٠  تفاعل
  %٤  ٨  فاعل

  %٢  ٤  استفعل
  %٠.٥  ١  افعلّ 
  %٠.٥  ١  تفعلل
  %٠  ٠  افعالّ 

  %٠  ٠  افعوعل
  %٠  ٠  افعولّ 

  %١٠٠  ١٩٦  المجموع

ضع اضع ومتعدیة في مو ابلغ مجموع األفعال التي جاءت الزمة في مو أفعال الزمة ومتعدیة:  -ج

، وهي ةمنها الزم موضعاً ) ٣٦( ت فيجاء، موضعاً ) ١٢٤، حیث وردت في (فعالً ) ١٢( أخرى

  إلى األدنى، في الجدول اآلتي: وروداً ترتیبًا تنازلیًا من األعلى  ومرتَّبةعلى األبنیة اآلتیة  موزَّعة

  

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  يالصَّ
  %٦٩  ٢٥  یفِعل-فَعل
  %٢٥  ٩  یفَعل-فِعل
  %٦  ٢  یفُعل-فَعل

  %١٠٠  ٣٦  المجموع

ترتیبًا تنازلیًا  ومرتَّبةعلى األبنیة اآلتیة  موزَّعةمتعدیة، وهي منها  موضعاً ) ٨٨ووردت في (

  إلى األدنى، في الجدول اآلتي: وروداً من األعلى 

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  يالصَّ
  %٤٥.٤  ٤٠  یفَعل-فِعل
  %٢٨.٤  ٢٥  یفِعل-فَعل
  %٢٦.١  ٢٣  یفُعل-فَعل

  %١٠٠  ٨٨  المجموع
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 اإلحصائیَّةقراءة في نتائج الجداول 

  اآلتیة: النِّقاطفي هذا المبحث في  اإلحصائیَّة الدِّراسةالتي وصلت إلیها  النَّتائجیمكن إجمال 

  زمةال من األفع الدِّیوانفي  شیوعاً كانت أكثر  المتعّدیةاألفعال ؛ إذ وردت بنسبة الالَّ

 الالزم وفي تغییر المعنى.یادة من أثر كبیر في تعدیة تبین لنا ما للزَّ  النِّسبة%)، وهذه ٦٤(

  األفعال المتعّدیة لمفعول به واحد كانت أكثر شیوعًا في الدِّیوان من األفعال المتعّدیة الثنین

 ) من مجموع األفعال المتعّدیة.٩٤إذ بلغت نسبتها (%

  ًالسبب في ذلك عائد ، و الدِّیوانفي  لم تسّجل أبنیة (افعاّل، وافعوعل، وافعول) حضورا

، األمر والثقلإلى السهولة والیسر بدًال من الصعوبة  العربیَّةلصعوبة نطقهما، وجنوح أبناء 

ل أیضًا من ذیوعها واستعمالها في عصرنا الحالي، ما یؤّكد قضیة تطّور األبنیة الذي قلَّ 

  یَّة.الصَّرف

  الدِّیوانمفاعیل في  ةلثالث المتعّدیةلم ترد األفعال. 

 ألن بعض تصنیف األفعال إلى الزمة أو متعدیة؛ لكفي یال  معیار بناء الفعل وحده

 ى.وما ال یتعدَّ  ىما یتعد ضروب األفعال یجتمع في
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  الثالث: المبحث

  الزَّمنِمْن َحیُث  الِفْعلُ أبنیة 
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  (دراسة نظریَّة). الزَّمن من حیثُ  الفعلأبنیة 

، وقد خصَّ )١(ثالثة أقسام: فعل ماٍض، وفعل مضارع، وفعل أمرم الفعل باعتبار زمنه إلى ُیقسّ  

 ، لكنَّ الثةاألقسام الثَّ ي لهذه الزَّمان] للتعبیر عن الحیز لْ عَ فْ اِ  ،لُ عَ فْ یَ  ،َفَعلَ [ ثالثة أبنیة وهي: النُّحاة

بالفقر  العربیَّةبس واتهام تحدیدًا دقیقًا، ما أدى إلى اللَّ  الزَّمند یحدیكن كافیا لتهذا التخصیص لم 

ال یعود إلى عدم معرفة القدماء بذلك أو عدم  في ذلك ببالسَّ  أنَّ  السَّامرائيویرى  .)٢(والّضیق

الذین بنوا  النُّحاةعند  النَّحولیم في دراسة غوي السَّ ما بسبب غیاب المنهج اللُّ التفاتهم إلیها، وٕانَّ 

تقسیمهم للفعل وفق استعماله ولیس حسب دالالته، وٕالى اهتمامهم بالعلَّة والعامل وما یترك العامل 

  . )٣(ّیةالزَّمان الدَّاللةمن أثر، وهو ما ُدعي "باإلعراب" أكثر من اهتمامهم ب

ة ال تكفي السَّابقالث األبنیة الثَّ  ووجدوا أنَّ  الزَّمنإلى حدود  اللُّغةمن أهل كثیٌر  وقد التفتَ 

استعمال تلك األبنیة یتحّصل من خالل  الزَّمن ووجدوا أنَّ تعبیرًا كامًال،  الزَّمنعن  عبیروحدها للتَّ 

تساعد الفعل على الكشف عن  أدوات الحقة وسابقةداخل تركیب معین مع دراسة ما یحیط بها من 

 وبناءعلى حدث سیقع في المستقبل، داًال في سیاق معین  ي داالً ] الماضَفَعلَ [ بناءلیصبَح الزَّمن 

 داالً  ُیصبحُ عّبر عن الحال أو االستقبال كما هو األصل في استعماله، بل یال  المضارع [َیْفَعُل]

، وهو ما أّكده إبراهیم الزَّمنوحده ال ُیفصح لنا عن دقائق  فالفعلُ  ،في مواضعالمضي على 

 الزَّمانبصیغته، وٕاّنما یتحصل  الزَّمنبقوله:" ومن هنا فإن الفعل العربي ال یفصح عن  السَّامرائي

في حدود  الزَّمانمن بناء الجملة، فقد تشمل الجملة على زیادات تعین الفعل على تقریر 

                                                           

ل ج )١(   .٢/٢٢٣شرح شافیة ابن الحاجب ج ، واألستراباذي:٧/٤ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
- ٤٩م، ص١٩٨٠لیبیا، الدار العربیَّة للكتاب،  -، طرابلستأمالت في اللغو واللُّغةیُنظَر: الحبابي، محمد عزیز،  )٢(

٥٠.  
  .١٨م، ص ١٩٦٦-ھـ١٣٨٦العراق، مطبعة العافي،  -، بغدادالفعل زمانھ وأبنیتھیُنظَر: السَّامرائي، إبراھیم،  )٣(
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  . )١(واضحة"

رفالبناء  بناء على ما تقدَّم، یمكن القول إنَّ  تحدیدًا  الزَّمني وحده ال یمكن أن یحدد لنا الصَّ

في  جمیعها األفعال أن یرصدَ حث االب یحاول ومن هنا، دقیقًا بعیدًا عن الواقع اللغوي الذي جاء فیه

دراسة بعد ذلك  یدرُس  ة مفردة، ثمإلى أبنیة صرفیَّ  یقسمهانها، ثم ازمأحسب  وأن یصِنفها الدِّیوان

،  داخل سیاقها اللغوي وما یحیط بها من قرائن وظروف تساعدنا على معرفة زمنها الدقیق هادالالت

  :اآلتي النَّحووذلك على 

  :ودالالته بناء [َفَعَل] الماضي -أ

نستطیع فال  ،الماضي الزَّمنفي  ُأنِجز وتمَّ  یدلَّ على حدثٍ  األصل في بناء الماضي أنْ 

 ه؛ ألنَّ )بَ هَ (ذَ  :نحو قولك ،الزَّمانى إلى الفعل یتعدَّ  نَّ إ ":سیبویه. قال ةبدقّ  زمن هذا الحدث ضبط

وهذا  .)٢("الزَّمانمضى من  في ما  الحدثَ  (ذهب) فهو دلیل على أنَّ :"فإذا قال ،أتى لما مضى منه

البناء دون تقییده أو ضبطه نحو: َنَجَح زیٌد، فنجح فعٌل حدث في  هذاهو الغالب في استعمال 

 فالفعلُ جاح وقربه وبعده من زمن التكلَّم، د زمن هذا النَّ نحدِّ  الماضي، ولكن ال یمكن لنا أنْ الّزمن 

هذا الفعل من دراسة  ومن هنا كانت الحاجة إلىبكل مجاالته،  الزَّمنوحده لم یفصح لنا عن دقائق 

  .بّدقة ذلك الفعلعلى معرفة زمن  ناتساعد أدواتبه  وما یحیطُ  خالل سیاقه

قد  البنیة أنَّ الماضي ثم الحظوا  الزَّمنإلى بنیة  اللُّغةأهل  نظروأما من حیث الّداللة فقد 

ماٍض قریب أو ماٍض بعید  على الماضي المطلق لتدّل نفس البنیة [َفَعَل] الزَّمنعن  أحیاناً  تتخلى

  اآلتي: النَّحووذلك على  ،یقعْ  امعنى الحال أو على حدث لمّ على  من الحال، أو تدلّ 

                                                           

ا )١(  .٢٤مرائي: الفعل زمانھ وأبنیتھ صالسَّ
تحقیق: عبد المنعم ، شرح الكافیة الشافیةھـ)، محمد بن عبد هللا، ٦٧٢، وابن مالك(٣٥-١/١٢الكتاب جسیبویھ: )٢(

  .٢/٢٢٥جم، ١٩٨٢،  ١السعودیة، دار المأمون للتراث، نشر جامعة أم القرى، ط -أحمد ھریدي، مّكة المكّرمة
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 یأتي بناء [َفَعَل] داًال على الماضي القریب من الحال  على الماضي القریب من الحال: الدَّاللة

 ﴿ (َقْد) ، فتأّكد حصول الحدث، ووقوعه في الماضي القریب، نحو قوله تعالى:إذا جاء مسبوقًا بـ

معاني "قد" وذكر أّن من معانیها تقریب ، وقد أشار ابن هشام في المغني إلى )١(﴾أَْفلََح اْلُمْؤِمُنونَ  َقدْ 

الماضي من الحال تقول: "قام زیٌد"، فیحتمل الماضي القریب والبعید، فإْن قلَت:" قد قام" اختص 

" قد" ببناء [َفَعَل] لیدلَّ العربیَّةمهدي المخزومي بقوله:" ألحقت  ، وهو ما أشار إلیه)٢(بالقریب

دّل علیه البناء المطلق نفسه من تأكید وقوع الحدث وٕازالة المرّكب منهما على معنى زائد على ما ی

بالتحقیق، لكن لهذا المرّكب في االستعماالت داللة  النَّحوالشك في وقوعه، وهو ما عّبر عنه 

  .)٣(على وقوع الحدث في زمن قریب من الحاضر" الدَّاللةأخرى غیر ما ذكرت وهي 

 عندما تسبقه داًال على الماضي البعید یأتي بناء [َفَعَل]  على الماضي البعید من الحال: الدَّاللة

في قوله:" یأتي  الدَّاللةإلى هذه  السَّامرائي(كان) مسبوقة بـ(قد) أو متلّوة بـ(قد)، وقد أشار إبراهیم 

 .)٤(..."البعید اللة على الماضيبناء [َفَعَل] مسبوقًا بـ(كان) مسبوقة بـ(قد) أو متلّوة بـ(قد) للدَّ 

 في وذلك ،ویعّبر عن الحال أصل وضعهیعدَل بناء [َفَعَل] عن  یمكن أنْ على الحال:  الدَّاللة 

 :اآلتیةالمواضع 

  َّالسَّامرائيِبْعُت واشتریت. یقول إبراهیم عن أغراض البیع والعقود نحو: بیر عإذا استعمل للت ":

الحدث كان قد وقع في اللحظة التي وقع فیها الكالم كما یجري في  یأتي بناء [َفَعَل] لیشیر إلى أنَّ 

  .)٥(العقود نحو: ِبْعُتَك، َزوَّْجُتك"

                                                           

  .١المؤمنون: )١(
، تحقیق وشرح: ُمغني اللبیب عن كتب األعاریباْبُن ِھَشاٍم النَّحوّي األْنَصاِرّي، جمال الدین عبد هللا بن یوسف،  )٢(

 .٢/٥٣٤م، ٢٠٠٠، ١عبد اللطیف محمد الخطیب، الكویت، المجلس الوطني للثقافة واآلداب والفنون، ط
م، ١٩٨٦، ٢لبنان، دار الرائد العربي، ط-، بیروتفي النَّحو العربي (نقد وتوجیھ)المخزومي، مھدي،  )٣(

  .٢٩السَّامرائي: الفعل زمانھ وأبنیتھ ص . ویُنظَر: ١٥١-١٥٠ص
  .٢٩السَّامرائي: الفعل زمانھ وأبنیتھ ص )٤(
  .٢٩ص المرجع السابق )٥(
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 :هنا لم  الزَّمنف .)١(﴾ِجْئَت ِباْلَحقِّ  اآلنَ ﴿ إذا اقترن الفعل بقرینة تدل على الحال نحو قوله تعالى

 . )٢(ما من سیاقها اللغوي والقرینة (اآلن)ُیعرف من البنیة، وٕانَّ 

 حدث لّما عن  رَ یعبَّ ل ،یعدَل بناء [َفَعَل] عن داللة الماضي یمكن أنْ  على االستقبال: الدَّاللة

 :اآلتیةوذلك في المواضع  ،یقع

  في أسلوب  :" یأتي بناء [َفَعَل]السَّامرائي. یقول إبراهیم )٣(عاء بخیر أو شري كالدُّ الطَّلباالنشاء

ورحمه اهللا، كما یأتي  ،یشیر إلى المستقبل نحو: َرِضَي اُهللا َعْنهُ عاء بالخیر وهو من غیر شك الدُّ 

 .)٤(وال رضي عنه" ،ر منفیًا بـ (ال) نحو: ال رحمه اهللافي الدعاء بالشَّ 

  ََّل] لإلعراب عن عَ فَ :" یستعمل بناء [السَّامرائيرط مثل: "إذا"، یقول إبراهیم بعد بعض أدوات الش

 .)٥(رطي (إذا) نحو: إذا جئتني أْكَرْمتـَك"رف الشَّ المستقبل وذلك في الظَّ  الزَّمان

 " رط وتحمل فیها رائحة الشَّ  ها كما یقول ابن مالك؛ ألنَّ الشَّرطیَّةكلما وحیثما"  إذا وقعت بعد

 .)٧(﴾اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَھا ِرْزًقا َدَخَل َعلَْیَھا َزَكِریَّا ُكلََّما﴿ . نحو قوله تعالى:)٦(جدُّدمعنى التَّ 

 َعلَْیَنا أََجِزْعَنا أَْم َصَبْرَنا َما لََنا  َسَواءٌ ﴿ . قال تعالى:)٨(إذا وقعت بعد "سواء" في بعض األحیان

ِحیٍص   .)٩(﴾ِمن مَّ

  یقول بكري عبد الكریم": إذا كان منفیًا بـ )١٠(ال" و"إْن" في جواب القسم"إذا كان الفعل منفیًا بـ ،

                                                           

  ٧١البقرة: )١(
  .٣٢یُنظَر: السَّامرائي: الفعل زمانھ وأبنیتھ ص )٢(
  .١/٢١ج ھمع الھوامعالسَّیوطي:  )٣(
  .٢٨الفعل زمانھ وأبنیتھ صالسَّامرائي:  )٤(
  .المرجع السَّابق والصفحة ذاتھا)٥(
  .٢/٢٢٥یُنظَر: ابن مالك: شرح الكافیة ج )٦(
  .٣٧آل ِعمران: )٧(
  .١/٢١ھمع الھوامع ج، ویُنظَر: السَّیوطي: ٢/٢٢٥ابن مالك: شرح الكافیة ج )٨(
  ٢١إبراھیم: )٩(
  .١/٢٤الھوامع جھمع السَّیوطي:  )١٠(



 

٧٦ 
 

 .)١(َواِهللا َال َفَعْلَت، َواِهللا ِإْن َفَعْلَت""ال" و"إْن" في جواب القسم مثل" 

  :ودالالته بناء [َیْفَعُل] المضارع - ب

بین الحال والمستقبل إذا خلت من  تترددَ  أنْ  المضارعة ]في بنیة [َیْفَعلُ  األصلَ  أنَّ  النُّحاة ذكر

دة إال ة محدَّ على داللة زمنیَّ  محدد أو أن تستقرَّ  أن تعّبر عن زمنٍ  ها ال یمكن لهاوأنَّ ، )٢(القرائن

یمكن أشار ابن مالك إلى القرائن التي  وقد. یادات التي تدخل علیهااألدوات والزِّ بعض بفضل 

فقال:" ویترّجح الحال مع  ،زمن بعینه وتصرفه إلىفعل المضارع في زمن ال مَ تتحكَّ  بدخولها أنْ 

جرید، ویتعّین عند األكثر بمصاحبة "اآلن" وما في معناه، وبـ "الم" االبتداء، ونفیه بـ " لیس" و التَّ 

"ما" و" إن"، ویتخّلص لالستقبال بظرف للمستقبل، وبإسناده إلى متوّقع، وباقتضائه طلبًا أو وعدًا، 

، أو إشفاق أو مجازاٍة، أو "لو" المصدریة أو " نون التوكید" أو حرف وبمصاحبة ناصب أو أداة ترجٍّ

تنفیس، وهو "الّسین" أو "سوف"، أو " َسْف، أو "َسْو"، أو "ِسْي"، وینصرف إلى المضي بـ"لم" و" 

  .)٣(غالبًا، وبـ" إذ"، وبـ "رّبما"، و "قد" في بعض المواضع" الشَّرطیَّةلّما" الجازمة، و " لو" 

بین  تتردد قد المضارعة [َیْفَعُل] بنیة إنَّ  :اآلنف ذكره یمكن القول كالم ابن مالكوبناء على    

 بعینهعن زمن تعبَِّر  أنْ أن البنیة منفصلة ال یمكن و ، ي المفردالصَّرففي معناها  الحال و االستقبال

فتكون دالة على الحال أو المستقبل  ،م بداللة هذه البنیةإال بعد اتصالها ببعض األدوات التي تتحكَّ 

  اآلتي: النَّحوأو المضي بحسب سیاقها اللغوي، وذلك على 

  

                                                           

من في القرآن الكریمبكري، عبد الكریم،  )١( مصر، دار الفجر  -(دراسة داللیة لألفعال الواردة فیھ)، القاھرة الزَّ
  .٥٤م، ص١٩٩٩، ٢للنشر والتوزیع، ط

  .١/١٧ھمع الھوامع ج، والسَّیوطي: ١/٢١الكافیة ج یُنظَر: ابن مالك: شرح )٢(
، تحقیق: عبد الرحمن السید، محمد بدوي المختون، ھجر للطباعة شرح التسھیلابن مالك ، أبو عبد هللا محمد،  )٣(

 .١/١٩ھمع الھوامع جالسَّیوطي: . ویُنظَر: ٢٧-٢٣- ١/٢١م، ج١٩٩٠-ھـ١٤١٠، ١والنشر والتوزیع واإلعالن، ط
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 منها: مواضعالمضارع على الحال تحدیدًا في بینة  دلُّ تعلى الحال:  الدَّاللةأوال: 

 أن تكون مقترنة بظرف یدل ، ك)١(أن تكون مجّردة من األدوات الخاصة باالستقبال أو المضي

 . )٢(اعة والحین، آنفاالحال مثل:" اآلن" وما في معناه مثل: السَّ على 

 (الم االبتداء) ٤(﴾َأن َتْذَهُبوا ِبهِ  َلَیْحُزُنِني ِإنِّي ﴿َقالَ : نحو قوله تعالى ،)٣(أن تكون مقترنة بـ(. 

 ٥(أن تكون منفیة بـ (لیس)؛ ألنها موضوعة لنفي الحال وتنفي غیره بالقرینة(. 

  ٦(بـ (ما)؛ ألنها موضوعة لنفي الحال عند الجمهورأن تكون منفیة(. 

 ٧(موضوعة لنفي الحال ألنها أن تكون منفیة بـ (إن)؛(. 

االستقبال في مواطن  على عن داللة الحال لیدلَّ  المضارع یعدلقد  على المستقبل: الدَّاللةثانیًا: 

  منها:

  ٌیدل على االستقبال نحو: (غدًا) (مساًء) (صباحًا) كما في قولنا: َیرحُل  إذا كان هنالك ظرف

قد َیصلح للمستقبل، إال أنَّ  :" وهذا اللفظُ ھـ)٣٩٢(زیٌد َمَساًء، أو ُیساِفُر زیٌد غدًا. یقول ابن جني

 .)٨(الحال أولى به من االستقبال"

 ١٠(﴾َلْوُنَها َنا َربََّك ُیَبیِّن لََّنا َماَقاُلوا اْدُع لَ ﴿، نحو قوله تعالى: )٩(أن تقع جوابًا لطلب(. 

 

                                                           

  .١/١٩ھمع الھوامع جالسَّیوطي:  )١(
 .١/١٩ج المرجع السَّابق )٢(
  .١/١٩ج المرجع السَّابق)٣(
  .١٣یوسف: )٤(
  .١/١٩ھمع الھوامع ج، والسَّیوطي، ٢٣١/ ٢الكافیة ج یُنظَر: ابن مالك: شرح )٥(
  .١/١٩، والسَّیوطي: ھمع الھوامع ج٢/٢٣١الكافیة ج ، وابن مالك: شرح١١٧/  ٣یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )٦(
  .١٩/ ١، ھمع الھوامع ج٢/٢٣١الكافیة ج یُنظَر: ابن مالك: شرح )٧(
األردن، دار مجدالوي للنشر، - ، تحقیق: د. سمیح أبو ُمغلي، عّماناللُّمع في العربیَّةابن جني، أبو الفتح عثمان،  )٨(

  .٢٨م، ص١٩٨٨
  .١/٢٠ھمع الھوامع جالسَّیوطي:  )٩(
  .٦٩البقرة:)١٠(
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  ً٢(﴾َسَعِتھِ   نْ مِ  لُِینفِْق ُذو َسَعةٍ ﴿ ، نحو قوله تعالى:)١(إذا اقتضى طلبا(. 

 ،٤(﴾ َیَشاءُ َمن َیَشاُء َوَیْغفُِر لَِمن  ُیَعذِّبُ  ﴿نحو قوله تعالى:  )٣(أذا اقتضى وعدًا أو وعیدًا(. 

  َّا َداُموا ﴿ :نحو قوله تعالىصب. إذا ُسبقت بأحد حروف الن ْدُخلََھا أََبًدا مَّ ا لَن نَّ َقالُوا َیا ُموَسى إِنَّ

هذه األفعال المضارعة لها حروف تعمل فیها فتنصبها ویكون  :" یقول سیبویه:" اعلم أنَّ  )٥(﴾ِفیَھا

  .)٦(الفعل بعدها غیر واقع ولیس في حال حدیثك"

  ُُبوا َفَسَیأْتِیِھمْ  َفَقدْ ﴿ . نحو قوله تعالى:)٧(وسوفنفیس الّسین بأحد حرفي التَّ  تبقإذا س َما  أَنَباءُ  َكذَّ

﴾َكاُنوا بِِھ َیْسَتْھِزُئونَ 
)٨(

 .)٩(َفَتْرَضى﴾ ُیْعِطیَك َربُّكَ  َولََسْوفَ ﴿ ، وقوله تعالى: 

  ُنحو قوله  )١٠(رّجي التي فیها داللة على المستقبل،التَّ  وأمّني بقت بأداة من أدوات التَّ إذا س

َ لََعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ ﴿ :تعالى  .)١١(﴾َوْأُتوا اْلُبُیوَت ِمْن أَْبَواِبَھا َواتَّقُوا هللاَّ

  َّ١٢(ما یلیق بما لم یحصله إنَّ قیلة؛ ألنَّ وكید الخفیفة والثَّ إذا اقترنت بنوني الت(. 

 إَِذا  ثُمَّ  ﴿ :، نحو قوله تعالى)١٣(للمستقبل ) الظرفیة، فالغالب أن تكون ظرفاً إذا وقعت بعد (إذا

َن اْألَْرِض إَِذا أَنُتْم  َدْعَوةً  َدَعاُكمْ    .)١٤(﴾َتْخُرُجونَ مِّ

  َّوأما (ال)  قال سیبویه "مخشري:ة على نفي المستقبل. قال الزَّ الدَّالاهیة إذا وقعت بعد (ال) الن

                                                           

  .١/٢١ج ھمع الھوامعالسَّیوطي:  )١(
  .٧الق: الطَّ  )٢(
  ١/٢١ھمع الھوامع جالسَّیوطي: )٣(
  ٤٠المائدة:)٤(
  ٢٤المائدة:)٥(
  .٣/٥الكتاب جسیبویھ:  )٦(
  .٢٨بن جني: اللمع في العربیَّة صا )٧(
عراء: )٨(   ٦الشُّ
  ٥حى:الضُّ  )٩(
 .١/٢١ھمع الھوامع جالسَّیوطي:  )١٠(
  .١٨٩البقرة: )١١(
  .١/٢١ج ھمع الھوامعالسَّیوطي:  )١٢(
  .المرجع السابق والصفحة ذاتھا )١٣(
  ٢٥الروم: )١٤(
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 .)١(فتكون نفیًا لقول القائل هو یفعل، ولم یقع الفعل"

  ٢(﴾َوَیأِْت بَِخْلٍق َجِدیدٍ   ن َیَشأْ ُیْذِھْبُكمْ إ ﴿أم ال نحو قوله تعالى:إذا وقعت بعد أداة مجازاة جازمة( ،

 )٣(كیَف َتْصَنُع َأْصَنُع.ونحو: 

 :الماضي تحدیدًا في مواطن منهازمن قد یدلُّ المضارع على  على الماضي: الدَّاللةثالثًا: 

 فإنهما ینقالن الفعل الحاضر إلى (لم) أو بـ(لّما). یقول ابن یعیش: "وأّما لم ولّما ـب إذا سبق

 .)٤(الماضي"

  نى األفعال المضارعة إلى ها تقلب مع، فإنَّ الزَّمانإذا اقترنت بـ(إذ)، وهي ظرف لما مضى من

إِْبَراِھیُم  َیْرَفعُ  َوإِذْ نحو قوله تعالى:﴿، )٥(فتصبح ماضیة في المعنى، ومضارعة في اللفظالماضي، 

ِمیُع اْلَعلِیمُ اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْیِت  ا إِنََّك أَنَت السَّ ْل ِمنَّ َنا َتَقبَّ  .)٦(﴾َوإِْسَماِعیُل َربَّ

  (لو)٧(الشَّرطیَّةإذا اقترنت ب(. 

  ٨(یضحك فالنٌ إذا وقع موقع نصب على الحال نحو: جاء(. 

  َّها تفید معنى وبیخ، فإنَّ ة على التَّ حضیض وكانت دالَّ إذا سبقت بأداة من أدوات العرض والت

حضیض مؤّداه أسلوب العرض والتَّ  :" وخالصة القول ههنا أنَّ يامار توّ المضي. یقول عبد الجبَّ 

 .)٩(على ما حصل" ه لومٌ مؤداه الماضي؛ ألنَّ  وبیخُ االستقبال، والتَّ 

  (كان) حداث ماضیة كما یحدث في ألسرد  على ها تدلُّ ة على الماضي، فإنَّ الدَّالإذا ُسبقت بـ

                                                           

ل في علم العربیَّةھـ)، محمود بن عمر، ٥٣٨مخشري(الزَّ  )١( ، (د.ت)، ٢لبنان، دار الجیل، ط-، بیروتالُمفَصَّ
  .٣٠٦ص

  .١٩إبراھیم: )٢(
  .١/٢١ھمع الھوامع جالسَّیوطي:  )٣(
ل  )٤(   .٤١/٧ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
 .٢/٣٢ابن ھشام: مغني اللبیب جیُنظَر:  )٥(
  ١٢٧البقرة: )٦(
  .١/٢١ھمع الھوامع جالسَّیوطي:  )٧(
  .١/٢٣ج المرجع السَّابق )٨(
، الجزائر، زمن الفعل في اللُّغة العربیَّة قرائنھ وتوجیھاتھ (دراسات في النَّحو العربي)تّوامي، عبد الجبّار،  )٩(

 .٣١ص م،١٩٩٤دیوان المطبوعات الجامعیة، 
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ة تلك األحداث في الماضي، نحو قولنا: عالوة على دالالتها على استمراریَّ  ،القصص والحكایات

:" وقد یأتي السَّامرائيالسَّالَم ...، یقول إبراهیم  ملهوَف، وُیطِعُم الطعاَم، وَیقرأُ كاَن فالٌن یغیُث ال

  . )١(زمان الماضي"ستمرًا في الحدث كان مُ  اللة على أنَّ [َیْفَعُل] ونحوه مسبوقًا بـ (كان) للدَّ  بناء

 :ودالالته بناء [ِاْفَعْل] األمر -ج

، وقد )٢(مكلُّ زمن التَّ  انتهاء بها حصول شيء بعد فعل األمر هو عبارة عن صیغة ُیطلبُ 

أصله هو الفعل المضارع بعد نزع حرف  عدّ فمنهم من  ،قدیمًا حول أصل فعل األمر النُّحاةاختلف 

 اً مجزوم اً مضارع عّده، ومنهم من -صریینوهو رأي البَّ  –كون المضارعة وهو مبني على السُّ 

. قال ابن یعیش:" وهو الذي على طریقة المضارع للفاعل )٣(- وهو رأي الكوفیین- بحذف الم األمر 

ال یخالف بصیغته إال أن تنزع الزائدة فتقول في تضع: َضْع، وفي تضاِرب، َضاِرْب، وفي ًتدحِرج: 

حرك فإن سكن زدت لئال تبتدئ بالساكن همزة وصل، فتقول في تضرب: َدْحِرْج ونحوها مما أوله مت

  .)٤(اضرْب، وفي تنطلق انطلق ...".

، فما یهمنا ههنا معرفة داللتها الصیغةهذا االختالف في أصل هذه ة ماهیَّ وبغض الّنظر عن  

كلم كما ال یتم تنفیذه إال بعد زمن التَّ  الطَّلب، و طلبٌ  االتي غالبًا ما تكون لالستقبال؛ ألنه ّیةالزَّمن

زمن هذا  ، بید أنَّ )٥(أسلفنا، وهو ما أكده ابن جني بقوله:" إّن زمن جمیع أفعال األمر هو المستقبل"

في المستقبل القریب، نحو قوله طلبًا هذا األمر ة، فقد یكون یبقى غیر محدد بدقَّ  الطَّلب

في المستقبل البعید، نحو طلبًا ، أو قد یكون )٦(﴾َبْرداً َوَسَالماً َعلَى إِْبَراِھیمَ َیا َناُر ُكونِي  قُْلَنا﴿الى:تع

                                                           

 .١/٢٣ھمع الھوامع جالسَّیوطي: ، ویُنظَر: ٣٣، ٢٨السَّامرائي: الفعل زمانھ وأبنیتھ ص )١(
 . ٣٤یُنظَر: الحمالوي: شذا العرف ص )٢(
في مسائل الخالف بین النَّحویین اإلنصاف ھـ)، أبو البركات كمال الدین عبد الرحمن، ٥٧٧یُنظَر: األنباري( )٣(

  .٣١٤، مسألة ١٩٦١مصر، المكتبة التجاریة، -تحقیق: محمد محیي الدین عد الحمید، القاھرة، البصریین والكوفیین
ل ج )٤(  .٧/٥٨ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
  .٧٠ابن جني: اللمع في العربیَّة ص )٥(
  ٦٩إبراھیم: )٦(
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ارَ ﴿ قوله تعالى: اِخلِینَ  َمعَ  َوِقیَل اْدُخَال النَّ ه طلٌب وقد تفید في سیاقات أخرى الدَّاللة على أنَّ  ،)١(﴾الدَّ

، وقد یفید هذا )٢(﴾ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْیِن اْثَنْینِ  ِفیَھاقُْلَنا اْحِمْل  ﴿:الماضي، نحو قوله تعالى الزَّمنحدث في 

ُكُم الَِّذي َخلََقُكم ﴿ :معنى الدوام واالستمراریَّة نحو قوله تعالى الطَّلب قُوْا َربَّ َھا النَّاُس اتَّ ْفٍس  مِّن َیا أَیُّ نَّ

 یتغّیر زمانه، وأنَّ الطَّلبهذا زمانّیة  یكشف لنا أنْ  القادر علىه هو وحدَ  یاقُ ولذلك فالسِّ  ،)٣(﴾َواِحَدةٍ 

وذلك لعدم ارتباط هذه البنیة بأدوات محددة كما هو الحال في الماضي والمضارع ، یاقالسِّ  بتغیر

  .)٤(بدّقة  الطَّلبتحدد لنا زمن هذا 

                                                           

  ١٠التحریم: )١(
  ٤٠ھود: )٢(
  .١النساء:  )٣(
  .٤٨صالفعل زمانھ وأبنیتھ یُنظَر: السَّامرائي:  )٤(
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  ( دراسة تطبیقیة). في دیوان شعر الخوارج ألبنیة األفعال ّیةالزَّمنالالت الدَّ ثانیًا: 

  ة ألبنیة الفعل الماضي:یَّ الزَّمن الالتالدَّ  -أ

 ضمَّتْ موضعًا، ورد الفعل الماضي في دیوان شعر الخوارج في ألف ومئة واثنین وعشَرین 

   اآلتي: النَّحو وقد توّزعت على ،، وقد جاءت بدالالت متنوعةفعالً وسبعین  وثمانیةستمئة 

 الماضي المطلق: الزَّمنداللة حدوثه في  -

وّزعت على خمسمئة وأربعة أفعال، وقد ت ضمَّتْ ، موضعاً واثنین وتسعین  وردت في ثمانمئة

  اآلتي:  النَّحو

مئتین وسبعین  ضمَّتْ ، موضعاً وردت في خمسمئة وأربعین  :ةالُمجرَّد الثُّالثیَّة أألفعالأوال: أبنیة 

  توّزعت على األبنیة اآلتیة: فعالً 

مئتین وتسعة عشَر  ضمَّتْ ، موضعاً وواحٍد وخمسین  ورد في أربعمئةٍ : (المفتوح العین) فَعل - ١

  : [البسیط]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان. )١(فعالً 

ـــــــــــــم     َوالـــــــــــــــدُهم بـــــــــــــــادَ  َكَیتـــــــــــــــامى َتَركَتنـــــــــــــــا ـــــــــــــروا َفَل ـــــــــــــا َوال َخفضـــــــــــــاً  َبعـــــــــــــَدهُ  َی   )٢(لین

من زمن التكلُّم؛ وذلك لعدم وجود أي قرینة  وبعده وقربهلم یحدد لنا زمن التَّرك بدقه،  الشَّاعرف

بكل  الزَّمنم یفصح لنا عن وحده ل فالفعل، بدقة التَّرك هذا زمن على تحدید ناتساعدفي البیت 

  .بل جاء داًال على الماضي المطلق مجاالته

ومن أمثلة ذلك ، )٣(فعالً ثالثة وأربعین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في ثمانین : (المكسور العین)َفِعلَ  - ٢

  ]الطَّویل: [داود بن عقبة العبدي الشَّاعر في الدِّیوان قول

                                                           

  ) في الملحقات.٤١جدول رقم ( یُنظَر: )١(
  .١٦١الدِّیوان)٢(
  ) في الملحقات.٤٢جدول رقم ( یُنظَر: )٣(
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  )١(َمســـــــــامیُح بهـــــــــٌم ِبالُمَهنَّـــــــــَدِة الَبتـــــــــرِ            ُأســـــــدًا ِإذا الَحـــــــرُب َشـــــــّمَرت َشـــــــِهدتُهمُ 

(َفِعَل) معبرًا عن حدٍث مضى وانتهى أثره في  على وزن یَّةالصَّرفورد الفعل (َشِهَد) في بنیته 

ما یدلُّ على أن هذه  ؛جاء داًال على سرد أحداث في أسلوب قصصي یاقَ السِّ  زمن الماضي، ثٌّم إنَّ 

  .)٢(الزَّمانمضى من  في ما األحداث 

ومن أمثلة ذلك في ، )٣(أربعة أفعال ضمَّتْ ورد في خمسة مواضع، : (المضموم العین)فُعل - ٣

  ]البسیط: [قول امرأة من الخوارج الدِّیوان

ــــــــــــــــــــواَیْنُكلــــــــــــــــــــوا َعْنَهــــــــــــــــــــا وال     َصـــــــــــــــــَبُروا ِعْنـــــــــــــــــَد السُّـــــــــــــــــُیوِف َفلَـــــــــــــــــم   )٤(َجُبن

ضى وانتهى أثره في (َفُعَل) معبرًا عن حدٍث م على وزن یَّةالصَّرفورد الفعل (َجُبَن) في بنیته 

  جاء داًال على سرد أحداث ماضیة في أسلوب قصصي. ّم إن السیاقَ زمن الماضي، ثُ 

  ومن أمثلة )٥(أربعة أفعال ضمَّتْ ورد في أربعة مواضع، : ل)(َفْعلَ  الُمجرَّد الرُّباعي الفعلبناء ،

  [الكامل]: عمران السدوسي الشَّاعرقول  في الدِّیوان ذلك

ـــــــت    َصـــــــــــــــــــناِئعاً  َأنَّ  اَألكفـــــــــــــــــــاءُ  َوَتَحـــــــــــــــــــدَّثَ  ـــــــَديَّ  ُغِرَس   )٦( َنخالتُـــــــهُ  َظَلـــــــتَفَحنْ  َل

  

  

  

  

                                                           

  .٢١٠الدِّیوان)١(
  .٢٨یُنظَر: السَّامرائي، الفعل زمانھ وأبنیتھ ص )٢(
یوان: ص )٣(   .٢٥٩، كُمل:٧٢، كُرم:٤٢،١٥٣، عظُم:٢٣٧جبُن: الدِّ
  . ٢٣٧الدِّیوان)٤(
 .٢٥٩، نحنح:١٤٥، كلكل:١٤٨، كبكب:١٨٧الدیوان : حنظل: )٥(
  .١٨٧ الدِّیوان)٦(



 

٨٤ 
 

   :الدِّیوانفي  ثانیًا: أبینة األفعال المزیدة

توّزعت على  فعالً مئتین وتسعة وعشَرین  ضمَّتْ ، موضعاً وردت في ثالثمئة واثنین وخمسین 

  اآلتي: النَّحو

 ضمَّتْ  ،موضعاً وردت في مئتین واثنین وستین المزیدة بحرف:  الثُّالثیَّة الماضیة ألفعالأبنیة ا -أ

  اآلتي: النَّحوتوّزعت على  ،فعالً مئة وثمانیة وخمسین 

ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان ، )١(فعالً اثنین وتسعین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في مئة وستین َأْفَعل:  - ١ 

  ]الكامل: [الشَّیبانیَّةُمَلیَكة  ةالشَّاعر  قول

ـــــــــــــــــــــــؤُرُقني أوَرْثَتنـــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــدرِ وَتَلهُّفــــــــــــــــــــــــــــــــًا     َكمـــــــــــــــــــــــدًا ُی   )٢(وَحــــــــــــــــــــــــــــــــَراَرة الصَّ

الماضي واستمر حاصًال حتى  الزَّمنفي  وتمَّ  حصلجاء الفعل "أورث" داًال على حدث 

بعده أو قربه من زمن التكّلم بشكل  الفعل من حیثُ  هذا زمنلم تحدد لنا  وحدها البنیةفزمن التكلُّم، 

  .بقي مستمرًا أثره حتى لحظة الّتكلمالفعل  أنَّ دقیق بل نلحظ 

في  ، ومن أمثلة ذلك)٣(فعالً وأربعین  واحداً  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في تسعة وخمسین : لَ عَّ فَ  - ٢ 

  ]الطَّویلعیسى بن فاتك: [ الشَّاعرقول  یوانالدِّ 

  )٤(ِبالُنبـــــــــــــــــلِ  ُیَمـــــــــــــــــزَّقُ  َطـــــــــــــــــّوافٌ  َفَأصـــــــــــــــــَبحَ     ِفعَلــــــــــــهُ  َوَزیَّنـــــــــــتَ  َطّوافــــــــــــاً  َفَجهَّلـــــــــــتَ 

ومن أمثلة ذلك في ، )٥(فعالً خمسة وعشَرین  ضمَّتْ ، موضعاً وأربعین  ةورد في ثالثل: فاعِ  - ٣

  ]الطَّویل: [)٦(معدان بن مالك األیادي الشَّاعرقول  الدِّیوان

                                                           

  ) في الملحقات.٤٣جدول رقم ( یُنظَر: )١(
  .٢٣٨الدِّیوان)٢(
  ) في الملحقات.٤٤جدول رقم ( یُنظَر: )٣(
  .٦٩الدِّیوان)٤(
  ) في الملحقات.٤٥جدول رقم ( یُنظَر: )٥(
اسبي لما سمعوه یقول:" سالم على من بایع... " كان زعیما للخوارج ثم عدلوا عنھ إلى عبد هللا بن وھب الرَّ  )٦(

 وقالوا لھ: خالفت ألنك برئت من القََعد.



 

٨٥ 
 

ــــــــــیَس     شــــــاِرباً  الَلــــــهَ  بــــــاِیعَ  َمــــــن َعَلــــــیُكم َســــــالمٌ  ــــــــــى َوَل ــــــــــیمِ  الِحــــــــــزبِ  َعل   )١(َســــــــــالمُ  الُمق

 واستمر حاصًال مستغرقاً الماضي  الزَّمنفي  تمَّ جاء الفعل "بایع" داًال على حدث مطلق 

  .)٢(هالماضي كلَّ 

  :ینالمزیدة بحرف الثُّالثیَّةأبنیة األفعال  - ب

 النَّحو، وقد توّزعت على فعالً وسبعین  واحداً  ضمَّتْ موضعًا، في خمسة وثمانین  وردت   

  اآلتي:

، ومن أمثلة ذلك في )٣(فعالً ثمانیة وثالثین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في ستة وأربعین تفّعل:  - ١

  ]الطَّویلابن أبي مّیاس الُمرادي: [ الشَّاعرالدِّیوان قول 

ــــــــــــــرا َعــــــــــــــال ِإذ َســــــــــــــیفٍ  ِبَضــــــــــــــرَبةِ      ِنظاِمــــــــــهِ  ِمــــــــــن ُملَكــــــــــهُ  َحلَّلنــــــــــا َوَنحــــــــــنُ    )٤(َوَتَجبَّ

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان )٥(فعالً سبعَة عشَر  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في سبعَة عشَر افتعل:  - ٢

  بن حكیم: [المنسرح] الطِِّرمَّاح الشَّاعرقول 

ــــــــــــــُده        ــــــــــــــي َرســــــــــــــِم َمهــــــــــــــَدٍد َأَب   )٦(بِــــــــــــــــــــِه َبَلـــــــــــــــــــــُده َوِاســـــــــــــــــــــَتوىَوَعفــــــــــــــــــــا   طــــــــــــــاَل ف

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٧(عشَرة أفعال ضمَّتْ ، موضعاً ورد في اثني عشَر تفاعل:  - ٣

  : [المنسرح]بن ِحطَّان ِعْمران الشَّاعر

ــــــــــــــــــــدت ــــــــــــــــــــوب هــــــــــــــــــــِذهِ  َتعاَه ــــــــــــــــــت     ِإذا الُقل   )٨(َعواِئقهــــــــــــــــــا عاَقــــــــــــــــــت ِبَخیــــــــــــــــــرٍ  َهمَّ

  )٩(الماضي استغرق الماضي كله الزَّمنجاء الفعل " تعاهد" داال على حدث مطلق حصل في 

  

                                                           

  .٤٣الدِّیوان)١(
من في القرآن الكریم ص )٢(  .٥٣یُنظَر: بكري: الزَّ
  ) في الملحقات.٤٦جدول رقم ( یُنظَر: )٣(
  .٤٨الدِّیوان)٤(
  ) في الملحقات.٤٧جدول رقم ( یُنظَر: )٥(
  .٢٦١الدِّیوان)٦(
، ٨٩، تعاور:١٣٣، تدانى:١٩٧، تداعى:٢٥٠، تخالس:١٠٥، تجالد:٢٣٢، ١٠٦، تتابع:١١٢الدیوان تبارى: )٧(

  .١٣١، تناول:١٥٤، تغالى:١٨٨، تعاھد:١١٤
  .١٨٨الدِّیوان)٨(
من في القرآن الكریم ص )٩(  .٥٣یُنظَر: بكري: الزَّ



 

٨٦ 
 

 الشَّاعرقول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )١(خمسة أفعال ضمَّتْ ورد في تسعة مواضع،  :انفعل - ٤

  حبیب بن خدرة الهاللي: [الكامل]

  )٢(الحّجـــــــــــــــــاجِ  ِلَكتاِئـــــــــــــــــبِ  ِانَثَنـــــــــــــــــت ثُـــــــــــــــــمَّ     اَخیِلنـــــــــــــــــ َشـــــــــــــــــواِردُ  ِبَعتّـــــــــــــــــابٍ  َألـــــــــــــــــَوت

  ]الطَّویل: [ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  وذلك فيمرة واحدة،  الدِّیوانورد هذا البناء في افعّل:  - ٥

ـــَداَوقـــْد ِحـــْرُت فـــي الـــّنقِص الغـــداَة وقـــْد  ـــــــــِري     َب ـــــــــَیضَّ لكـــــــــم ِكَب ـــــــــارقُ  واْب ـــــــــي المف   )٣(ِمن

  المزیدة بثالثة أحرف: الثُّالثیَّةل أبنیة األفعا -ج

ومن أمثلة  على بناء واحد هو استفعل، ،)٤(خمسة أفعال ضمَّتْ في خمسة مواضع،  تورد   

  قول األعرج المعني: [الوافر] الدِّیوانذلك في 

  )٥(قامـــــــــــــــا الُصـــــــــــــــبحِ  َصـــــــــــــــالةِ  داعـــــــــــــــي ِإذا    ِمنــــــــــــهُ  َوِاســــــــــــَتبَدلتُ  الِشــــــــــــعرَ  َتَركــــــــــــتُ 

الماضي  الزَّمنبناء على ما تم استعراضه من أمثلة شعریة من دیوان شعر الخوارج على   

عند شعراء الخوراج  تاستعملقد من القرائن  ةالخالی )لَ عَ بنیة (فَ  داللة إنَّ المطلق، یمكن القول 

  ثالثة أشیاء: عنللتعبیر 

   التكّلم. زمنحتى  وبقي أثرها حاصالً  ،في الماضيحصلت أحداث 

  الماضي الزَّمن في روبشكل متكرّ  أحداث وقعت مرات عّدة. 

  ٦(قصصيسرد في أسلوب  وقعت أحداث(. 

  

 

                                                           

:١٢٦،١٨٤، انصرف:٢٤،٢٢٨انثنى:الدِّیوان: ص )١(   .٢٦٠،٢٦٢، انقضى:٢٣٠،٢٦٥، انطلق:١٩٨،انضمَّ
  .٢٢٨الدِّیوان)٢(
  .١٦٣الدِّیوان)٣(
یوان: ص) ٤( :٦٨، استجمع:٢٧٢، استبدل:١١٩استبان: الدِّ  .٢١٦، استوحش:٢٦٢، استمرَّ
  .٢٧٢الدِّیوان)٥(
من في القرآن الكریم )٦(   .٢٨، والسَّامرائي: الفعل زمانھ وأبنیتھ ص٥٣ص یُنظَر: بكري: الزَّ



 

٨٧ 
 

   الماضي القریب من الحاضر: الزَّمنداللة حدوثه في  -

في مئة  الماضي القریب من الحاضر الزَّمنالفعل الماضي داًال على حدوثه في  ورد

  اآلتي: النَّحووقد توّزعت على ، فعالً وثمانین  ةً ستَّ  ضمَّتْ ، موضعاً عشَر  وخمسةَ 

، وقد فعالً وخمسین  سبعةَ  ضمَّتْ ، موضعاً  في ثمانین تورد دة:جرَّ المُ  الثُّالثیَّةأوال: أبنیة األفعال 

  توّزعت على األبنیة اآلتیة:

ومن أمثلة  ،)١(فعالً ستة وأربعین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في اثنین وستین : (المفتوح العین) َعلَ فَ  - ١

  ]الطَّویل: [الَیْشُكِريعبیدة  الشَّاعر قول یوانفي الدِّ  ذلك

  )٢(َغلیـــــــــــلُ  الُمســـــــــــِلمینَ  ُصـــــــــــدورِ  فـــــــــــي َلهـــــــــــا    ِبُخطَبــــــــةٍ  اَألَصـــــــمُّ  قــــــــامَ  َلَقـــــــد َلَعمـــــــري

وٕازالة الشك  ،یؤّكد تحقیق وقوع الحدث مامسبوقًا بـ(قد)  السَّابقالفعل(قام) في البیت  جاء

واستمرار أثره  من الحاضر قریبال الماضي الزَّمنفي  الحدثوقوع تأكید عالوة على  ،في وقوعه

  .كلُّمزمن التَّ  حتى

، ومن أمثلة ذلك في )٣(عشَرة أفعال ضمَّتْ ، موضعاً ورد في ستة عشَر : (المكسور العین) ِعلَ فَ  - ٢

  ]الطَّویلُمرداس بن أدیة: [ الشَّاعرقول  الدِّیوان

ــــــــــــيَ  ــــــــــــب ِإلِه ــــــــــــي َه ــــــــــــةً  ل ـــــــِإّني ِإَلیـــــــكَ     َوَوســــــــــــیَلةً  ُزلَف ـــــــد َف ـــــــِئمتُ  َق ـــــــَدهرِ  ِمـــــــنَ  َس   )٤(ال

أحسَّ  ملُّ من زمن التَّك قریبة مواقفَ  أو ألحداثٍ  َض قد تعرَّ  الشَّاعر أنَّ  سیاق البیتنلحظ من 

 سبحانه وتعالى اهللا یلتجئ إلىجعلته  ما ،العیش في الضجرالضیق، و و  ،بالممل على إثرها

به إلیه عالیةً  منزلةً  یهبهوأن  ،وترك المعاصي ،والعبادات ،الُقربة في الطاعاتطالبًا منه     .تقرِّ

                                                           

  ) في الملحقات.٤٨جدول رقم ( یُنظَر: )١(
  .١١٤الدِّیوان)٢(
، ١٤١، فنِي:٢٧٢، ٢٤٤، ١٤٣، ٥٥، ٥٠، َعلِم:٢٦٣، شقِي:١٤٢، ٦٥، سئِم:١٧٣، رِضي:٢١٣الدیوان: أِسي:)٣(

  .١٥٩، یئِس:١٣١، ٨٨، لقِي:٢٣٦، كِره:٢٧٢قِدر:
  .٦٥الدِّیوان)٤(



 

٨٨ 
 

. ومن أمثلة ذلك في )١()ُظمَ (عَ  فعًال واحدًا هو ضّماورد في موضعین، : (المضموم العین)ُعلَ فَ  - ٣

  ]الطَّویل: [َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرقول  الدِّیوان

ــــــد ــــــت َلَق ــــــكَ  َعُظَم   )٢(الُمَهلَّبــــــــــا َخــــــــــوفي هــــــــــاَتینِ  ِمــــــــــن وَأعَظــــــــــمُ     فیِهمــــــا الُمصــــــیَبةُ  ِتل

  المزیدة:  الثُّالثیَّة ثانیًا: أبنیة األفعال

  اآلتي: النَّحو، وقد توّزعت على فعالً  تسعة وعشرین ضمَّتْ ، موضعاً  أربعة وثالثین وردت في

خمسة وعشرین  ضمَّتْ ، موضعاً وردت في واحد وثالثین المزیدة بحرف:  الثُّالثیَّة أبنیة األفعال -أ

  ، وقد توّزعت على األبنیة اآلتیة:فعالً 

 الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٣(فعالً ثالثة عشَر  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في تسعَة عشَر فعل: أ - ١

  ]الطَّویلأیوب البجلي: [ الشَّاعرقول 

ـــــــدوَ    )٤(َأقاِرُبـــــــــــه َأمـــــــــــس الَشـــــــــــّحاجَ  َأســـــــــــَلمَ  َكمـــــــــــا    َوماِلكـــــــاً  َتمیمـــــــاً  َقـــــــیٌس  تْ َأســـــــَلمَ  َق

 الشَّاعرقول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٥(سبعة أفعال ضمَّتْ مواضع، ورد في سبعة فّعل:  - ٢

  ]الطَّویلالدوسي: [ بن ضمام الَجعد

ـــــــــــــدوَ     غــــــــوِدَرت اءَ َقــــــــوْ َدقُ  فــــــــي َقتلــــــــى ِبَنفِســــــــيَ  ـــــــــــــت َق   )٦(َوَأذُرعُ  ُرؤوٌس  ِمنهـــــــــــــا ُقطَِّع

قول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٧(خمسة أفعال ضمَّتْ ورد في خمسة مواضع، : لَ اعَ فَ  - ٣

  ]الطَّویلالَجعد الدوسي: [ الشَّاعر

  )٨(الُمَتَعبِّــــــــــــــدُ  الخاِشـــــــــــــعُ  ِمّنــــــــــــــا بـــــــــــــانَ  َفقَـــــــــــــد     َقوِمـــــــهِ  َمقـــــــادیرَ  القـــــــى َقـــــــد َیـــــــكُ  َفـــــــِإن

  

                                                           

یوان: ص )١(  .١٣٠،٢٤٠الدِّ
  .١٣٠الدِّیوان )٢(
  ) في الملحقات.٤٩جدول رقم ( یُنظَر: )٣(
  .٢١٥الدِّیوان)٤(
ر:٦٥، ضیّق:١٥٠، شتَّت:٧١سّوم: الدِّیوان )٥(   .٥٩، ولَّى:١٩٨، قطَّع:٢٣٧، قدَّم:٢١٢، غرَّ
  وَدقُوقاُء مدینة بین إربل وبغداد. .١٩٨ الدِّیوان)٦(
 .٢٠٠، نادى:١٩٧، القى: ١٥٢، فارق:١٥٠، عاین:٤٧باعد: :) الدیوان٧(
  .١٩٧الدِّیوان)٨(



 

٨٩ 
 

، وقد أربعة أفعال ضمَّتْ ، أربعة مواضعوردت في  المزیدة بحرفین: الثُّالثیَّةأبنیة األفعال  - ب

  توّزعت على األبنیة اآلتیة:

، ومن أمثلة ذلك في الدیوان قول )١(ورد في موضعین، ضمَّا الفعلین (تخطَّأ، وتَنصَّر)تفّعل:  - ١

  ]الطَّویلابن أبي مّیاس الُمرادي: [ الشَّاعر

ـــــــــو ـــــــــیِهمُ  الَیهـــــــــودِ  َبعـــــــــُض  ُبِعثَـــــــــت َفَل ـــــــــُؤمُُّهم    َعَل ـــــــــد َمـــــــــن َبعـــــــــُض  َأو َی ـــــــــرا َق   )٢(َتَنصَّ

وذلك في قول أحد شعراء الخوارج:  هو(تراخى)، واحداً  فعالً ضمَّ  ورد في موضع واحد،تفاعل:  - ٢

  ]الطَّویل[

ــــةٍ  ــــِر َحاَج ــــْن َغْی ــــَواِز ِم ــــى اَألْه ــــا ِإل ــــــــــا َوُقْلَنــــــــــا      َرَجْعَن   )٣(الُمَهلّــــــــــبُ  َقــــــــــْد َترَاَخــــــــــىِإَلْیَه

األصم  الشَّاعروذلك في قول  هو(انقطع)، واحداً  فعالً ضّم  موضع واحد، فيورد انفعل:  - ٣

  الضبي: [البسیط]

  )٤(الطَّلـــــــب ِمـــــــنَ  اَألقصـــــــى الَغـــــــَرَض  َوُبلِّغـــــــوا    ِانَقَطَعـــــت َقـــــدِ  الـــــُدنیا َعـــــنُهمُ  َفَأصـــــَبَحت

  داللة الفعل الماضي على المستقبل: -

في مئة وخمسة  أحداث لما تقع بعدُ ورد الفعل الماضي في دیوان شعر الخوارج داًال على 

جعلت الفعل الماضي  ،متنوعة أدوات، وذلك باستعمال فعالً ثمانیة وثمانین  ضمَّتْ موضعًا، عشَر 

  اآلتي: النَّحوعلى  وذلك ،المستقبلستقع في یعدل عن أصله الذي وضع له ویدلُّ على أحداث 

  : )(إذا، إنْ  وقوعه بعد بعض أدوات الشرط أوال:

 على المستقبل وذلك لوقوعه بعد بعض أدوات الشرط في مئة ورد الفعل الماضي داالً 

  اآلتي: النَّحو، وقد توّزعت على  ً فعالً ثمانین  ضمَّتْ موضع، 

                                                           

یوان: ص)١(   .١٧٥و ٢٠٢الدِّ
  .١٧٥الدِّیوان)٢(
  .١٤٧الدِّیوان)٣(
  .١٤٠الدِّیوان)٤(



 

٩٠ 
 

 النَّحو، وذلك على فعالً سبعین  ضمَّتْ موضعًا، ورد في تسعین  :الشَّرطیَّةما وقع بعدّ (إذا)  -أ

  اآلتي:

، فعالً وأربعین  واحداً  ضمَّتْ ، موضعاً وردت في ثمانیة وخمسین  ة:الُمجرَّد الثُّالثیَّةأبنیة األفعال 

  وذلك على األبنیة اآلتیة:

ومن  ،)١(فعالً  وثالثینأربعة  ضمَّتْ ، موضعاً  تسعة وأربعینورد في : (المفتوح العین) فَعل - ١

  ]الطَّویل: [)٢(یبانياك بن قیس الشَّ حَّ الضَّ  الشَّاعرقول  الدِّیوانأمثلة ذلك في 

ـــــــــــــــلِ  َلـــــــــــــــم الشـــــــــــــــارونَ  َرَحـــــــــــــــلَ  ِإذا     َوَحشــــــَوهُ  َقبــــــراً  َخوصــــــاءُ  یــــــا الَلــــــهُ  َســــــقى   )٣(َیَتَرحَّ

، ومن أمثلة ذلك في )٤(أفعال سّتة ضمَّتْ مواضع،  ثمانیةورد في  (المكسور العین):فِعل - ٢

  ]الطَّویلقول األعرج المعني: [ الدِّیوان

ـــــــــِإذا ـــــــــِمعتُ  َف ـــــــــي َأنیَنهـــــــــا َس   )٥(تَــــــــــدُمعُ  َعینــــــــــي ُشــــــــــؤونُ  َعَلیــــــــــكِ  َطِفَقــــــــــت    َلیِلهـــــــــا ف

: ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرورد في موضع واحد، وذلك في قول : (المضموم العین)فُعل - ٣

  ]الطَّویل[

ــــــــــــــــى خطانــــــــــــــــا    َوصـــــــــُلها كـــــــــانَ  َأســـــــــیاُفنا َرتَقُصـــــــــ ِإذا   )٦(َفَنضــــــــــــــــاربُ  َأعــــــــــــــــداِئنا ِإل

  

  

  

 

                                                           

  ) في الملحقات.٥٠جدول رقم ( یُنظَر: )١(
فنزف وعطش، ثم رفع لھ  حَ رِ تولّى أمر الخوارج بعد وفاة سعید بن بھدل بالطاعون، وخاض معارك كثیرة، وجُ  )٢(

خباء فأتاه فوجد فیھ امرأة فاستسقى فسقتھ، فسقط ولم یقدر على النھوض، ولما أفاق وبرأ أتى أصحابھ فقالوا لھ: 
  .٢٣٤الدِّیوان. ...فررت من الزحف ولم تقر بالفرار، فاعتذر فلم یقبلوا عذره، فكانوا ال یجالسونھ وال یكلمونھ

یوان: ص)٣(   .٢٣٤الدِّ
  .٤٨، لبس:١٦٨، نال:٧٢، فخر:١٩٥، سمع:٢٥٥، ١٤٨، ركب:٤٦،١٧٩خاف: دِّیوانال )٤(
یوان: ص)٥(   .١٩٥الدِّ
یوان: ص)٦(   .١٦٦الدِّ



 

٩١ 
 

  المزیدة: الثُّالثیَّةأبنیة األفعال  -

  :اآلتي النَّحو، وذلك على فعالً  تسعة وعشرین ضمَّتْ ، موضعاً  اثنین وثالثینوردت في    

  المزیدة بحرف: الثُّالثیَّةأبنیة األفعال  -

  ، وذلك على األبنیة اآلتیة:فعالً سبعة عشر  ضمَّتْ ، موضعاً وردت في تسعة عشر    

 الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )١(عشَرة أفعال ضمَّتْ ورد في عشَرة مواضع، : لَ عَ فْ أَ  - ١

  ]الطَّویل: [السَّعديَحصین 

ــــــــــــهُ  ــــــــــــرءُ  فُیعاِتُب ــــــــــــــُدُهمُ     َنصــــــــــــیَحةً  الَشــــــــــــفیقُ  الَم ــــــــــــــواً  َیزی ــــــــــــــومُ  ِإذا َعف ــــــــــــــوا الَق   )٢(َأذَنب

حیان  الشَّاعر، وذلك في قول )٣(خمسة أفعال ضمَّتْ ورد هذا البناء في سبعة مواضع، : لَ اعَ فَ  - ٢

  ]الطَّویل: [)٤(بن ظبیان

ــــــــَريَّ  َقســــــــطاَنةَ  جــــــــاَوَزت ِإذا ــــــــي ال   )٥(الـــــــــــَدهرِ  آِخـــــــــــرَ  َنحَوهـــــــــــا ِبســـــــــــارٍ  َفَلســـــــــــتُ     َبغلت

قول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٦(الفعلین ( ذّكر وشّمر) ضمَّتْ ورد في موضعین، : لَ عَّ فَ  - ٣

  ]الطَّویلاألصم الضبي: [ الشَّاعر

ــــــــــروا ِإذا َقومــــــــــاً  ــــــــــهِ  ُذكِّ ــــــــنَ  َخــــــــّروا    َذكــــــــــروا َأو ِبالَل ــــــــوفِ  ِم ــــــــانِ  الَخ ــــــــبِ  ِلَألذق   )٧(َوالُرَك

  

  

  

                                                           

، ١٣٧، أمكن:٢٥٣، أمسى:١٤٥، ألقى:١٤٥، أكمل:٢٣٩، أقبل:٧٠، أظلم:١١٤، أسلم:١١٩الدیوان: أذنب:)١(
  .٢٥٨، أحجم:٢٧٧أیقن:

  .١١٩الدِّیوان)٢(
یوان: ص )٣(   .١٧٦، نازع:١٨٠، ٧٤، ٦٦، القى:٢٦٤، فارق:٥٨، جاوز:١٤٦:آمن الدِّ
حیان بن ظبیان الّسلمي، من الشُّعراء األمویین، ارتد یوم النھر فعفا علي بن أبي طالب عنھ، فخرج إلى الري.  )٤(

للرجوع إلى الكوفة، ولّما ولیھا الُمغیرة بن شعبة اجتمع الخوارج في بیت حیّان بن  - بعد مقتل علي–دعا أصحابھ 
حیّان بن ظبیان وتأتیھ بھ... قُتل على ید جیش عبید هللا بن زیاد. ظبیان الّسلمي، فأمر المغیرة الّشرطة أن تحیط بدار 

 .١٢٢بابتي: معجم الشُّعراء ص
  .٥٨الدِّیوان)٥(
  .٢١٠الدِّیوان )٦(
 .١٣٩الدِّیوان)٧(



 

٩٢ 
 

  المزیدة بحرفین: الثُّالثیَّةأبنیة االفعال  -

  ، وذلك على األبنیة اآلتیة:فعالً اثني عشر  ضمَّتْ ، موضعاً وردت في ثالثة عشر    

 الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )١(ثمانیة أفعال ضمَّتْ ورد في تسعة مواضع، : لَ عَ تَ افْ  - ١

  ]الطَّویلَقَطري بن الُفَجاءة: [

ـــــــى َحِبســـــــنا    ُقلـــــــوَبُهم الِرجـــــــالَ  الَخـــــــوفُ  ِاســـــــَتَلبَ  ِإذا ـــــــوتِ  َعل ـــــــوَس  الَم ـــــــا الُنف   )٢(الَغواِلی

 الشَّاعرقول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٣(ثالثة أفعال ضمَّتْ ورد في ثالثة مواضع، : لَ عَ فَ انْ  -٢

  ]الطَّویلأیوب البجلي: [

ـــــه ُحجـــــنٌ  الـــــریشِ  وافـــــي ِانَقـــــضَّ  ِإذا    َكَأنَّــــــــــــــــهُ  الَســــــــــــــــراةِ  َمحبــــــــــــــــوكَ  َوَأجــــــــــــــــَردَ    )٤(َمخاِلُب

  ]الطَّویل: [ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرورد في موضع واحد، وذلك في قول : لَ عَّ فَ تَ  - ٣

ــــــــيَّ     َوطیَبهــــــــــــا الَحیــــــــــــاةَ  تَــــــــــــَذكَّرتُ  مــــــــــــا ِإذا   )٥(غاِســــــــقُ  الَعــــــــینِ  ِمــــــــنَ  َدمــــــــعٌ  َجــــــــرى ِإَل

على  وقد توزَّعت ،عشَرة أفعال ضمَّتْ مواضع، ورد في عشَرة  :الشَّرطیَّة) ما وقع بعدّ (إنْ  - ب

  اآلتي: النَّحو

 الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٦(سّتة أفعال ضمَّتْ وردت في ستة مواضع، : (المفتوح العین)َعلَ فً  - ١

  قول عیسى بن فاتك: [الوافر]

ــــــــــــــــــــــَربُُّهمُ  َخَفضــــــــــــــــــــــوا َوإِنْ     َشـــــــــــــــــوقاً  ِإَلیــــــــــــــــهِ  الَنحیـــــــــــــــــبَ  ُیعــــــــــــــــالونَ    )٧(َســــــــــــــــــــــمیعُ  َف

، ومن أمثلة ذلك في )٨(ثالثة أفعال ضمَّتْ وردت في ثالثة مواضع، : (المكسور العین)ِعلَ فَ  - ٢

  ]الطَّویلیزید بن حبناء: [ الشَّاعرقول  الدِّیوان

                                                           

 ،٤٤اصطلح: ،١٢٥استلب: ،٨٦ارتضى: ،٤٨ارتدى: ،١٤٤ارتجل: ،٢٤٧احتضر: ،١٩٠اجتمع: الدِّیوان:ص)١(
  .١٤٩، ٤٤التقى:

  .١٢٥انالدِّیو)٢(
یوان: ص )٣( :١٠٠انتطح: الدِّ   .١٨١، انقطع:٢١٦، انقضَّ
  .٢١٦الدِّیوان)٤(
  .١٦٣الدِّیوان)٥(
یوان: ص )٦( :٢٦٥، عال:٢٣٦، رجع:٧١، خفض:١٤١تال: الدِّ   .١٦٠، كان:٥٨، قلَّ
  .٧١الدِّیوان)٧(
یوان: ص )٨(   .٢١٢، لِحق:٢٧٧، قِدم:٩٩عِجل: الدِّ



 

٩٣ 
 

ـــــــــــــــــــــةَ     َفِاســـــَمعي الَمالَمـــــةُ  ِمنـــــكِ  َعِجَلـــــت َفـــــِإنْ  ـــــــــــــــــــــيٍّ  َمقاَل   )١(عـــــــــــــــــــــاِلمِ  ِبَحقِّـــــــــــــــــــــكِ  َمعِن

  ]الطَّویلُمرداس بن َأدیة: [ الشَّاعرورد هذا البناء في موضع واحد، وذلك في قول : لَ عَ فْ أَ  -٣

  )٢(َصـــــــــخرِ  َبنـــــــــو ِإَلینـــــــــا َیـــــــــأتي الَّـــــــــذي ِلُكـــــــــلِّ     ُمَغیِّــــــــــــــــــــرٌ  َأَردتَ  ِإن ِإلهــــــــــــــــــــي َوفیــــــــــــــــــــكَ 

  ما ورد في أسلوب دعاء بخیر أو شر:ثانیًا: 

ورد الفعل الماضي داًال على المستقبل؛ وذلك لوقوعه في أسلوب دعاء بخیر أو شرٍّ في    

  ثمانیة أفعال، وقد توّزعت على األبنیة اآلتیة: ضمَّتْ ، موضعاً خمسة عشر 

، ومن أمثلة ذلك في )٣(ثالثة أفعال ضمَّتْ ورد في ثمانیة مواضع، : (المفتوح العین)َعلَ فَ  - ١ 

  ]الطَّویلعیزار الطائي: [ الشَّاعرقول  الدِّیوان

  )٤(َقراَرهــــــــــــا َعـــــــــــدنٍ  َجّنـــــــــــاتِ  ِمـــــــــــن َوُأســـــــــــِكنَ     شـــــــــاِرقٌ  َذرَّ  ُكلَّمـــــــــا َزیـــــــــداً  الَلـــــــــهُ  َجـــــــــزى

وهو بذلك یشیر إلى  ،في أسلوب دعاء بخیر في البیت لسابق ورد الفعل الماضي (جزى)  

      المستقبل.

  ]الطَّویلورد في موضع واحد، وذلك في قول أحد شعراء الخوارج: [: (المكسور العین)ِعلَ فَ  - ٢

ـــــــرى    ِامِرئٍ  َعلى َأجِهز الَنوفِ  ذاتِ  ِابنَ  َتِعستَ    )٥(َوَأكَرمـــــــا ِفـــــــرارَ  ِمـــــــن َخیـــــــراً  الَمـــــــوتَ  َی

  وهو یشیر إلى زمن المستقبل. ،) في أسلوب دعاء بشرٍّ ورد الفعل (َتِعَس 

وذلك في قول أحد  ،واحداً  فعالً  ضمَّتْ ، )٦(في ثالثة مواضع الدِّیوانورد هذا البناء في : لَ اعَ فَ  - ٣

   ]الطَّویل: [شعراء الخوارج

ـــــــــــــاَركَ  َخبِّرانـــــــــــــي َأال ـــــــــــــهُ  ب   )٧(َفَتیـــــــــــــانِ  یــــــــــــا ِبالخطّــــــــــــارِ  الَعهــــــــــــدُ  َمتــــــــــــى    فیُكمـــــــــــــا الَل

                                                           

  .٩٩الدِّیوان)١(
  .٦٥الدِّیوان)٢(
یوان: ص )٣(   .٢٥٤، لحا:٢٣٦، ٢٣٤، ٢٢٢، ٢٠٧، ١٠٦، ٦٧، سقى:٤٦جزى: الدِّ
  .٤٦الدِّیوان)٤(
  .٢٥٦الدِّیوان)٥(
یوان: ص )٦(   .١٥٧،٢٠٤،٢٠٩بارك:  الدِّ
  .٢٠٤الدِّیوان)٧(



 

٩٤ 
 

، ومن أمثلة ذلك في )١(ثالثة أفعال ضمَّتْ في ثالثة مواضع،  الدِّیوانورد هذا البناء في : لَ عَّ فَ  - ٤

  ]الطَّویلقول أحد شعراء الخوارج: [ الدِّیوان

ـــــــــاٍد  ـــــــــِن زی ـــــــــى اب ـــــــــبَ إل ـــــــــْعَیهُ  خیَّ   )٢(َمَعـــــــــــــدٍّ وحـــــــــــــاكمإلـــــــــــــى شـــــــــــــرِّ واٍل مـــــــــــــن     اهللا َس

  

  ألبنیة الفعل المضارع: ّیةالزَّمن الدَّالالت - ب

ستمئة وتسعة  ضمَّتْ ، وموضعفي ألف موضع  الدِّیوانوردت األفعال المضارعة في 

على  الدَّاللةستقبل، و على المُ  الدَّاللةعلى الحال، و  الدَّاللة، توزَّعت دالالتها ما بین فعالً وأربعین 

  اآلتي: النَّحووذلك على  ،ضيالمُ 

  على الحال: الدَّاللة -

والخالي من القرائن  ،داًال على الحال المرتبط بالمستقبل الدِّیوانورد الفعل المضارع في    

وثمانین  وسبعةً ثالثمئة  ضمَّتْ ، موضعاً  وسّتة وأربعینفي ستمئة  زمن دون آخرإلى  تعدلهالتي 

  اآلتي: النَّحو، وذلك على فعالً 

  دة:جرَّ ضارعة المُ المُ  الثُّالثیَّةأبنیة األفعال  -أ

، وقد توّزعت فعالً وثالثین  واثنینمئتین  ضمَّتْ ، موضعاً  وخمسة وخمسینفي أربعمئة  تورد    

  :النحو اآلتيعلى 

ومن أمثلة ذلك  ،)٣(فعالً ثالثة وثمانین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في مئة وستة وخمسین  یفِعل:-فَعل - ١

  ]الطَّویلالحسن األباضي: [ الشَّاعرفي الدِّیوان قول 

                                                           

یوان: ص )١(   .١٩٤، صلَّى:٢٠٤، بیَّض: ٢٠٤خیَّب: الدِّ
  .٢٠٤الدِّیوان)٢(
  ) في الملحقات.٥١جدول رقم ( یُنظَر: )٣(



 

٩٥ 
 

ـــــــأوي ِامـــــــرىءٍ  َوَأيُّ    )١(َهیــــــــــــوبِ  َغیــــــــــــرَ  ُكنــــــــــــتَ  َولِكــــــــــــن َیهــــــــــــابُ      ِبَمعـــــــَركٍ  الُحـــــــرورَ  َی

، االستقبالأو الحال الدَّاللة على یقبل  یجري مستمراً جاء الفعل (یأوي) داّال على حدث   

  .ه لزمن بعینهتصرف قرینة ولذلك لعدم وجود أي

، )٢(فعالً اثنین وثمانین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد هذا البناء في مئة وثالثة وخمسین  یفُعل:-فَعل - ٢

  ]الطَّویل: [الَیْشُكِريعبیدة  الشَّاعرومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول 

ــــــــــــبَ  ُشــــــــــــلوٌ     كَأنَّـــــــــــــــهُ  الِرمـــــــــــــــاحُ  َوَترَفُعـــــــــــــــهُ  َیـــــــــــــــدنو ــــــــــــي َتنشَّ ــــــــــــبِ  ف   )٣(ضــــــــــــارِ  َمخاِل

ة ُمجرَِّدین من األدوات الخاصَّ  السَّابقن المضارعان (َیْدُنو وَتْرَفع) في البیت فعالجاء ال  

، االستقبالأو الحال الدَّاللة على قبل وت تجري باستمراروُمعربین عن أحداث  والحال باالستقبال

  ولذلك لعدم وجود أي قرینة تصرَفه لزمن بعینه.

، ومن أمثلة ذلك في )٤(فعالً وأربعین  واحداً  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في أربعة وثمانین : یفَعل- فِعل - ٣

  : [الرمل]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرالدِّیوان قول 

  )٥(یقِضــــــــــــــــــــها َلــــــــــــــــــــم ِإذا لبانــــــــــــــــــــاتٍ  ِمــــــــــــــــــــن    فاتَـــــــــــهُ  مـــــــــــا َعلـــــــــــى الَمـــــــــــرءُ  َیأَســـــــــــفُ 

، ومن أمثلة ذلك )٦(فعالً  وعشرینثالثة  ضمَّتْ ، موضعاً  ثمانیة وخمسینورد في  یفَعل:- فَعل - ٤

  ]الطَّویل: [ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوانفي 

  )٧(َظهــــــرِ  َعلــــــى ِمنــــــكَ  الَلــــــهِ  ِكتــــــابَ  َتجَعــــــلوَ      ُتطـــــــــــــــیُعُهم ِللظــــــــــــــاِلمینَ  َتبعـــــــــــــــاً  َتُكــــــــــــــن

 بالحاضرة دًا من األدوات الخاصّ مجرَّ  السَّابقل) في البیت عَ جْ جاء الفعل المضارع (تَ   

قال في الفعل ، وكذلك یُ یدلُّ على الحال واالستقبالاستمرَّ واقعًا  االستقبال وُمعِربًا عن حدثٍ و 

                                                           

  .١٠٩الدِّیوان)١(
  ) في الملحقات.٥٢جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
 .١٠٧الدِّیوان)٣(
  ) في الملحقات.٥٣جدول رقم ( یُنظَر: )٤(
  .١٧٥الدِّیوان)٥(
  ) في الملحقات.٥٤جدول رقم ( یُنظَر: )٦(
  .١٨٩الدِّیوان)٧(



 

٩٦ 
 

  المضارع (ُتطیع).

عمرو بن  الشَّاعرفي قول  ورد في موضع واحد، وذلك :(ُیَفْعِلُل) الُمجرَّد الرُّباعيبناء الفعل  -

  الحصین العنبري: [الكامل]

ــــــــــــــیَس  األخــــــــــــــدودِ  َوالضــــــــــــــاِربِ    )١(الَســـــــــــــــــحرِ  َعـــــــــــــــــنِ  ُیَنهِنُههـــــــــــــــــا َأَحـــــــــــــــــدٌ     َلهــــــــــــــا َل

  : المضارعة المزیدة الثُّالثیَّةأبنیة األفعال  - ب

 النَّحو، وقد توّزعت على فعالً مئة وأربعة وخمسین  ضمَّتْ ، موضعاً في مئة وتسعین  تورد      

  اآلتي:

، موضعاً وردت في مئة وخمسة وأربعین  الُمضارعة المزیدة بحرف: الثُّالثیَّةأبنیة األفعال  -أ

  مئة وعشرة أفعال، وقد توّزعت على األبنیة اآلتیة: ضمَّتْ 

ومن أمثلة ذلك في  ،)٢(فعالً ثالثة وأربعین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في أربعة وخمسین  ُیَفعُِّل: - ١

  : [مجزوء الكامل])٣(عمرو بن الحصین العنبري الشَّاعرالدِّیوان قول 

ـــــــــــــــــــــــــــــَعداءِ  ِبتَـــــــــــــــــــــــــــــَنفُّسِ     ُیَخفُِّضــــــــــــــــــــــــها َوآِوَنــــــــــــــــــــــــةً  َترقــــــــــــــــــــــــى   )٤(َوالّزفـــــــــــــــــــــــــــــرِ  الصُّ

ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول  ،)٥(فعالً أربعین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في واحد وخمسین  ُیَفاِعُل: - ٢

  عیسى بن فاتك: [الوافر] الشَّاعر

ــــــــــــــــــوادُ     َأتــــــــــــــــــــاُهم َحتّـــــــــــــــــــى َیــــــــــــــــــــوِمِهم َبِقیَّـــــــــــــــــــةَ  ــــــــــــــــــلِ  َس ــــــــــــــــــهِ  الَلی   )٦(ُیراِوغونــــــــــــــــــا فی

قول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)٧(فعالً سبعَة وعشَرین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في أربعین  :ُیْفِعلُ  - ٣

  ]الطَّویلكعب بن عمیرة: [ الشَّاعر

                                                           

  .٢٥٠الدِّیوان)١(
  ) في الملحقات.٥٥جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
من شعراء الخوارج، مولي لبني تمیم. لھ قصیدة مطّولة في رثاء الشَّراة یقولھا في عبد هللا بن یحیى الذي تسمیھ  )٣(

 .٣١٩الخوارج " طالب الحق" وفي من قُتل من أصحابھ. بابتي: معجم الشُّعراء ص
  .٢٤٩الدِّیوان)٤(
  ) في الملحقات.٥٦جدول رقم ( یُنظَر: )٥(
  .٦٨الدِّیوان)٦(
  ) في الملحقات.٥٧جدول رقم ( یُنظَر: )٧(
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  )١(َوتُبِكــــــــــــرُ  امِ اَألَنــــــــــــ ذاَهــــــــــــ َعلــــــــــــى حُ وْ تَــــــــــــرُ     َرَأیُتهـــــــا ِإّنـــــــي هرِ الـــــــدَّ  فَ وْ ُصـــــــرُ  َأخـــــــافُ 

 ضمَّتْ ، موضعاً وردت في واحد وأربعین  الُمضارعة المزیدة بحرفین: الثُّالثیَّةأبنیة األفعال  - ب

  ، وقد توّزعت على األبنیة اآلتیة:فعالً أربعین 

، ومن أمثلة ذلك في )٢(فعالً ثالثة وثالثین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في أربعة وثالثین  َیْفَتِعُل: - ١

  : [الوافر])٣(الشَّیبانیَّةُمَلْیَكة  الشَّاعرالدِّیوان قول 

ـــــــــــفُّ األَذى  ـــــــــــِذلُ َوَیُك ــــــــــــــــــــْبط البنــــــــــــــــــــانِ     المعـــــــــــروف وَیبَت ــــــــــــــــــــْمَح الیــــــــــــــــــــدیِن َس   )٤(َس

 الشَّاعرقول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٥(أربعة أفعال ضمَّتْ ورد في أربعة مواضع،  َیْنَفِعُل: - ٢

  عیسى بن فاتك: [الوافر]

ــــــــــــــــــِرجُ  ِمنــــــــــــــــــهُ  َأنــــــــــــــــــینٌ     ُســــــــــجودٌ  َوُهــــــــــم الَظــــــــــالمِ  َتحــــــــــتَ  َلهُــــــــــم   )٦(الُضــــــــــــــــــلوعُ  َتنَف

قول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)٧()ّطفُ عَ تَ ویَ  ،ّقبُ رَ تَ یَ الفعلین ( اورد في موضعین، ضمّ  َیَتَفعَُّل: - ٣

  : [الكامل])٨(عمرو بن الحسن األباضي الشَّاعر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِحمینَ    )٩(الَفقـــــــــــــــــــــرِ  َذوي َعلـــــــــــــــــــــى َیَتَعطَّفــــــــــــــــــــونَ     َیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِرِهمُ  َذوو ُمت

  حبیب الهاللي: [الرمل] الشَّاعرورد في موضع واحد، وذلك في قول  َیَتَفاَعُل: - ٤

ـــــــــــــــــــــَأطرافِ  َیَتســـــــــــــــــــــاقونَ  ـــــــــــــــــــــا ِب   )١٠(َدهقــــــــــــا َكأســــــــــــاً  الَمــــــــــــوتِ  َنجیــــــــــــعِ  ِمــــــــــــن    الَقن

  

  

  

                                                           

  .٧٤الدِّیوان)١(
  ) في الملحقات.٥٨جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
  .٤٧٦لم تذكر المصادر من ترجمتھا سوى أنھا شاعرة من شعراء الخوارج. بابتي: معجم الشُّعراء ص  )٣(
  .٢٣٨الدِّیوان)٤(
یوان تنفرج: )٥( :٢٦٥، تنفلق:١٦٠، تنفك:٧٠الدِّ   .٢٤٧، ینھلُّ
  .٧٠الدِّیوان)٦(
 .٢٤٦، ١٤٨الدِّیوان )٧(
عمرو بن الحسن اإلباضي الكوفي. من الموالي، من شعراء الخوارج، رثى الخوارج اإلباضیة بقصیدة طویلة  )٨(

 .٣١٨(وھذا البیت منھا). بابتي: معجم الشُّعراء ص
  .٢٤٦الدِّیوان)٩(
  .٢٣١الدِّیوان)١٠(



 

٩٨ 
 

  مضارعة المزیدة بثالثة أحرف:ال الثُّالثیَّةأبنیة األفعال  -ج 

ورد هذا البناء في و  ،)َیْستَْفِعلُ (المزیدة سوى بناء واحد هو  الثُّالثیَّةلم یرد من أبنیة األفعال  

: الشَّیبانیَّةة ُمَلْیكة الشَّاعر قول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)١(ثالثة أفعال ضمَّتْ ثالثة مواضع، 

  [الكامل]

ــــــــــــــــْبرِ  ــــــــــــــــُك َعَلْیــــــــــــــــَك بالصَّ   )٢(َفَضـــــــــــــــــــــاِئل اَألْجـــــــــــــــــــــرِ  َتْســـــــــــــــــــــَتْوِجِبْینَ     ُقــــــــــــــــْولي ُمَلْی

 :ةالمزید ةالرُّباعیاألفعال  أبنیة -

  ]الطَّویل: [السَّعديحصین  الشَّاعر، وذلك في قول )َیتََفْعَللُ (بناء  على في موضع واحد تورد   

ــــــــــــــَذبُ  َوســــــــــــــَطها َقَطــــــــــــــِريُّ  َهــــــــــــــوى    َعجاَجـــــــةٌ  لـــــــي َأرَهَجـــــــت َلمـــــــا ُقلـــــــتُ  َقـــــــد   )٣(َیَتَذب

  ضارع على المستقبل:داللة الفعل المُ  -

، موضعاً  وعشرین داًال على المستقبل في مئتین وثمانیة الدِّیوانورد الفعل المضارع في    

  اآلتي: النَّحو، وذلك على فعالً ثمانین سبعة و مئة و  ضمَّتْ 

ورد الفعل المضارع مسبوقًا بأداة من أدوات النصب في واحد وسبعین  ما ُسِبق بـ (ناصب): -أ

  اآلتي: النَّحو، وذلك على فعالً ستین  ضمَّتْ ، موضعاً 

، وذلك فعالً أربعین  ضمَّتْ ، موضعاً وردت في واحد وخمسین ة: الُمجرَّدأبنیة األفعال الُمضارعة  -

 على األبواب اآلتیة:

، ومن أمثلة ذلك في )٤(فعالً أربعة عشَر  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في ثمانیة عشر  یفُعل:-فَعل - ١

  البسیط][حّسان بن َجْعدة:  الشَّاعرالدِّیوان قول 

                                                           

:١٩٣الدِّیوان تستیقن: )١(   .٢٣٨، تستوجب:١٠٨، یستعدُّ
  .٢٣٨الدِّیوان)٢(
  .١١٨الدِّیوان)٣(
، ١٢٥، یدنو:٢١٤، یخلد:٢٣١، یترك:٦٠، تنقص:٥٩، تطرد:١٨٥، ٥٥، ٤٤، تزول:٢١٤الدِّیوان تروع: )٤(

، ٢٤٧، ١٣٢، ٦٤، ٤٤، یكون:٢٧٢، ١٤٨، یقول:١٥٤، ٥٩، یقتل:١٩٢، یزجر:٨٥، یرزق:٢٦٦یرّد:
  .٢٥٩، ٦٦یموت:
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ـــن َهیهـــاتِ  ـــدُ  َل ـــو فیهـــا واَیخُل ـــــــــى    َحِرصـــوا َوَل ـــــــــروعَ  َحّت ـــــــــ َنفَخـــــــــةُ  ُأناســـــــــاً  َت   )١(ورِ الصُّ

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان )٢(تسعة أفعال ضمَّتْ ، موضعاً ورد في اثني عشَر  یفَعل:- فِعل - ٢

  الوافر][عیسى بن فاتك:  الشَّاعرقول 

ــــــــــــــــینِ  ِكــــــــــــــــال ـــــــــــــهُ     ُمدَّعیــــــــــــــــهِ  ُصــــــــــــــــرُ َینْ  الَحیَّ ـــــــــــــذي ِلَیلَحَق ـــــــــــــبِ الحَّ  ِب ـــــــــــــ َس   )٣(میمِ الصَّ

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٤(تسعة أفعال ضمَّتْ ورد في تسعة مواضع، : یفِعل- فَعل - ٣

  ]الطَّویل[َقَطري بن الُفَجاءة:  الشَّاعر

ــــــن ــــــوهُ  َفَل ــــــالُمنى َتهِزم ــــــهُ  َفِاِصــــــِبروا ِب ــــــــــــهِ  ِألَمــــــــــــرِ  َوقولــــــــــــوا    َل   )٥(َوَمرَحبــــــــــــا َأهــــــــــــالً  الَل

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٦(سبعة أفعال ضمَّتْ ورد في تسعة مواضع،  یفَعل:-فَعل - ٤

  ]الطَّویل[َقَطري بن الُفَجاءة:  الشَّاعر

ــــــــت َوإِن َتمــــــــوتُ  َنفســــــــاً  َأرى َوَلســــــــتُ  ــــــنَ     َدَن ــــــوتِ  ِم ــــــى الَم ــــــثَ  َحّت ــــــهُ  َیبَع ــــــاً  الَل   )٧(داِعی

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

  .٢١٤الدِّیوان)١(
، ٧٢، یلَحق:٧١، یعَرى:٧١، یشرب:٥٩،یخاف:٢٤٣، یبرح:١٤١، نبقى:١٣٢، تلقح:٤٤الدِّیوان تلزم:)٢(

  .٢١٩، ٧٥، ٧٠، ٦١، یلقى:١٤٢یلفَى:
  .٧٢الدِّیوان)٣(
: ١٤٧، نعطف:٥٦، نریق:٦٠الدِّیوان تضیم: )٤( ، ٧٤، یعیش: ٢٠٨، یطیع:٧٣، یبیع:٤٤، یرجع:١٥٤، یمنُّ

:   .١٣٠، یھزم:١١١یقرٌّ
  .١٣٠الدِّیوان)٥(
  .٢١١، ٢١٣، ٧١، یرى:١٢٥، یبعث: ٢٤٣، تفتح:٢٢٩الدِّیوان تركن: )٦(
  .١٢٥الدِّیوان)٧(
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 أبنیة األفعال المضارعة المزیدة: -

 ، وذلك على األبنیة اآلتیة:فعالً عشرین  ضمَّتْ ، موضعاً في عشرین  تورد 

 الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )١(ستة أفعال ضمَّتْ ورد في ستة مواضع،  ُیَفّعُل: - ١

  الكامل][َقَطري بن الُفَجاءة: 

ــــــــَأن َرضــــــــیتَ  َأَفَقــــــــد ــــــــالُمنى َعلَّــــــــلَ تُ  ِب   )٢(تُــــــــــــــــدَفعُ  َیــــــــــــــــومٍ  ُكــــــــــــــــلَّ  الَمِنیَّــــــــــــــــةِ  َوإِلــــــــــــــــى    ِب

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٣(خمسة أفعال ضمَّتْ ورد في خمسة مواضع،  ُیَفاِعُل: - ٢

  الوافر][ُمرداس بن َأدیة:  الشَّاعر

ــــــى لــــــي َوَهــــــب    َوَبصــــــــــــــیَرتي ِنیَّتــــــــــــــي َســــــــــــــلِّم َربِّ  َفیـــــــــــــا ــــــى التُق ــــــي َحّت   )٤(أوَلِئكــــــا ُأالق

 الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٥(أربعة أفعال ضمَّتْ ورد في أربعة مواضع،  ُیْفِعُل: - ٣

  ]الطَّویل[أبو الوازع الراسبي: 

ــــــهَ  حــــــاَربوا ُأناســــــاً  َفجاِهــــــد ــــهُ  َعســــى    َوِاصــــــَطِبر الَل   )٦(َحــــربِ  َبنــــي َغــــِويَّ  يَ ُیخــــزِ  َأن الَل

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٧(موضعین، ضّما الفعلین: (یضطّر وینتهي)ورد في : َیْفَتِعلُ  - ٤

  ]الطَّویل[بن األزرق: انافع  الشَّاعر

ـــــــــت ــــــن    ثـــــــــاِرهِ  َأصـــــــــحابُ  َنحـــــــــنُ  َتمـــــــــیمٌ  َفقاَل   )٨(اَألصــــــاِبعا َیَعّضــــــوا َحتّــــــى َینَتهــــــوا َوَل

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٩(ویتفّضل)ورد في موضعین، ضّما الفعلین: (یترّحل  َیَتَفعَُّل: - ٥

  ]الطَّویل[ُمعاذ الطائي:  الشَّاعر

                                                           

یوان تُعلَّل:  )١(   .٢٤٠، یُسلّي:٢٦٦، یعقَّر:٢٧٧، یُرّجي: ٩٧، تصبّح: ١٥١، تفّرج١٧٣الدِّ
  .١٧٣الدِّیوان)٢(
  .٦٣، یالقي: ١٣١، یداعس:١٤٢، یجامع:٧٧، تعاجل:١٢٢الدِّیوان تراعي: )٣(
  .٦٣الدِّیوان)٤(
یوان یُحّل: )٥( :١٦٢الدِّ   .٨٥، یُذیق:٨١، یُخزي:١٩٧، یُحبُّ
  .٨١الدِّیوان)٦(
  .٨١، ینتھي:  ٧١الدِّیوان یضطّر: )٧(
  .٨١الدِّیوان)٨(
  .١٤٥، یتفّضل:  ٥٩الّدیوان یترّحل: )٩(
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ــــــ َأیُّهــــــا َأال ــــــدْ  ارونَ الشَّ مــــــرىءٍ  انَ َحــــــ َق   )١(َیتَـــــــــــــــــَرحَّال َأن ِللَّـــــــــــــــــهِ  َســـــــــــــــــهُ َنفْ  ىَشــــــــــــــــرَ     ِالِ

، موضعاً ورد الفعل المضارع مسبوقًا بـ(ال النافیة) في تسعة وستین ما ُسِبق بـ (ال النافیة): - ب

 اآلتي: النَّحو، وذلك على فعالً ستة وخمسین  ضمَّتْ 

، فعالً أربعة وثالثین  ضمَّتْ ، موضعاً وردت في أربعة وأربعین أبنیة األفعال المضارعة الُمجردة:  -

 وقد توّزعت على األبواب اآلتیة:

، ومن أمثلة ذلك في )٢(فعالً أربعة عشَر  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في ستة عشَر : یفِعل- فَعل - ١

  ]الطَّویل[َقَطري بن الُفَجاءة:  الشَّاعرالدِّیوان قول 

ــــــــــــــــبِ  ِلُألنــــــــــــــــوفِ  ِبَجــــــــــــــــدعٍ  َفَأبِشــــــــــــــــر    ِابِنهــــــا َعلــــــى َعجــــــوزٌ  َتبكــــــي ال ُهناِلــــــكَ    )٣(ُمَوعَّ

، ومن أمثلة ذلك في )٤(سبعة أفعال ضمَّتْ ، موضعاً ورد هذا البناء في أربعة عشر  یفَعل:- فَعل - ٢

  الكامل][عمرو بن الحسن اإلباضي:  الشَّاعرالدِّیوان قول 

لـــــــــــــــــــــــــینَ    )٥(الــــــــــــــــــــــــَدهرِ  ِلَنبــــــــــــــــــــــــَوةِ  َیهَلعــــــــــــــــــــــــونَ  ال     خـــــــــــــــــــــــــیِمِهمُ  ِبطیـــــــــــــــــــــــــبِ  ُمَتَجمِّ

، ومن أمثلة ذلك في )٦(تسعة أفعال ضمَّتْ ورد هذا البناء في عشرة مواضع،  یفَعل:-فِعل - ٣

  ]الطَّویل[: ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرالدِّیوان قول 

  َیســـــــــــَأموَنها ال النـــــــــــاسِ  َأشـــــــــــِقیاءَ  َأرى

   

َوُجـــــــــــــــوَّعُ  ُعـــــــــــــــراةٌ  فیهـــــــــــــــا َأنَُّهـــــــــــــــم َعلـــــــــــــــى  
)٧(  

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٨(أربعة أفعال ضمَّتْ ورد في أربعة مواضع،  یفُعل:- فَعل - ٤  

  ]الطَّویل[كعب بن َعمیَرة:  الشَّاعر

                                                           

  .٢٤٦الدِّیوان)١(
:١٨٥، یجزي: ١٢٨الدِّیوان یبكي: )٢( : ٦٤، یحبُّ ، ٨٩، یزال:١٥٦، یدین:١٣٨، ١٠٩، یدري: ١١٢، یحلُّ

:٢٧٣، یعیب:١٦٨، یعجز:١٩٣یضیم: :، ٢٤٤، یفیق: ٦١، یفرُّ   .٨١، ینكي:٢٣٩، ٦٥یقرُّ
  .١٢٨الدِّیوان)٣(
، ١٦٧، یطمح: ٢٦٢، ینفع:٢٠٤، ١٥١، ١٢٦، ١٢٥، ٨٩، ٥١، ٤٩، یرى:١٧٣، یخدع: ١٧٤الدِّیوان یجمع:)٤(

  .٢٦٤یھلع:
  .٢٤٦ الدِّیوان)٥(
، ١٦٠، یھوى:٢٦٢، یلبث:١٦١، ینسى٨٩، ینال:١٣٨، یخفى:١٧٢، یبقى:١٩٨، ٨٦الدِّیوان یخشى: )٦(

 .١٠١یقرب:، ١٧٢یسأم:
  .١٧٢الدِّیوان)٧(
یوان یأُخذ:  )٨(   .١٢٤، یموت: ١٠٦، یلوح:١٥٦، یقول:١٧٢الدِّ
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ــــــــُوحُ ســــــــقى اُهللا َأْرضــــــــًا    )١(صـــــــــــوب الهـــــــــــاطالت الرهـــــــــــائم بَ َال وْ بـــــــــــدَ     وأعظمــــــــاً  ال َتل

 المزیدة: الُمضارعة ة األفعالیأبن

 ، وقد توّزعت على األبنیة اآلتیة:فعالً اثنین وعشَرین  ضمَّتْ ، موضعاً وردت في خمسة وعشرین    

 الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٢(ستة أفعال ضمَّتْ ورد في ستة مواضع،  ُیَفّعُل: - ١

  ]الطَّویل[كعب بن َعمیَرة: 

  ِبهــــــــا الَّتـــــــي َفنـــــــالوا ِإخــــــــواني فـــــــازَ  َلقَـــــــد

   

ـــــــــــن َنَجـــــــــــوا   ـــــــــــذابٍ  ِم ـــــــــــمٍ  َع ـــــــــــرُ  ال داِئ   )٣(ُیَفتَّ

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول أحد )٤(خمسة أفعال ضمَّتْ ورد في ستة مواضع،  ُیْفِعُل: - ٢  

  ]الطَّویل[شعراء الخوارج: 

  َأَرى الَمــــــــْرَء ِفــــــــي الــــــــدُّنَیا َحــــــــدیثًا ِلَغْیــــــــِرهِ 

  

ـــــــــــى    ـــــــــــَو َأْمَس ـــــــــــبُ إذا ُه ـــــــــــا ال ُیِجی   )٥(الُمَناِدَی

 الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٦(ثالثة أفعال ضمَّتْ ورد في أربعة مواضع، : َیْفَتِعلُ  - ٣  

  ]الطَّویل[: قطري بن الفجاءة

َوال َیبَتغــــــــــــــــي الِهنــــــــــــــــِديُّ ِإّال ُرؤوَســــــــــــــــها       

   

ـــــــــــــــي     )٧(الَخِطـــــــــــــــيَّ ِإّال ُصـــــــــــــــدوَرها َوال َیلَتق

، ومن أمثلة )٨(الفعلین (یستطیع، ویستقّل) ضمَّتْ ورد هذا البناء في ثالثة مواضع،  َیْسَتْفِعُل: - ٤  

  ]الطَّویل: [السَّعديَحصین  الشَّاعرذلك في الدِّیوان قول 

  ُفراَقــــــــــــهُ  َنســــــــــــَتطیعُ  ال الَّــــــــــــذي َفَأنــــــــــــتَ 

   

  )٩(ضــــــــــــــــاِئرِ  َوَموتُــــــــــــــــكَ  َنفــــــــــــــــعٌ  ال َحیاتُــــــــــــــــكَ   

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )١٠(یبالي، ویالئم)(ورد في موضعین، ضّما الفعلین:  ُیَفاِعُل: - ٥  

  الوافر][ُشَبیل بن َعْزرة:  الشَّاعر

                                                           

َدْوَالب: قریة بینھا وبین األھواز أربعة فراسخ، كانت بھا وقعة بین أھل البصرة وأمیرھم مسلم بن . ١٠٦الدِّیوان)١(
  .٢/٤٨٦ت، معجم البلدان جرئیس الخوارج. یاقو نافع ابن األزرقعبیس وبین الخوارج، قُتل فیھا 

یوان یُرّجي: )٢(   .٧٤، یُفتّر:١٠١، یُكّسر:٢٦٥، یعّود:٨٤، یصبّح: ١٧٤، یرّوع:١٦٣الدِّ
  .٧٤الدِّیوان)٣(
یوان یُبَعد: )٤(   .١٧١، یُرید:٤١، یُدرك:٥٨، یُخزي:٢٥٣، یُجیِب:٦٠، ٤٦الدِّ
  .٢٥٣الدِّیوان)٥(
یوان یضطر:  )٦(   .٨١، ینتھي ١٣٣، ٧٨، یلتقي:٧١الدِّ
  .٧٨الدِّیوان)٧(
  .١٨٥، یستقل: ١١٨،٢٥٥الدِّیوان یستطیع:)٨(
  .١١٨الدِّیوان)٩(
 ١٩٤،  یالئم: ٢٢٤الدِّیوان  یباللي:  )١٠(



 

١٠٣ 
 

ـــــــــــــــــدنا ـــــــــــــــــهَ  َحِم ـــــــــــــــــا الَنعمـــــــــــــــــاءِ  ذا الَل   ِإّن

   

ــــــــــــــــــــــمُ      )١(ُنبـــــــــــــــــــــــالي َوال ظـــــــــــــــــــــــاِهرینَ  ُنَحكِّ

) :َیْنَفِعلُ  - ٦   ، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٢(ورد في موضعین، ضّما الفعلین(ینحاش، وینفكُّ

  : [الوافر])٣(حارثة بن صخر القیني الشَّاعر

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــرُّ  ال فِإّن ــــــــــــــــــــنَ  َنِف ــــــــــــــــــــا ِم   الَمنای

   

  )٤(الِنصـــــــــــالِ  َضـــــــــــربِ  ِمـــــــــــن َننحـــــــــــاُش  َوال  

، موضعاً ه المستقبل في أربعین ورد الفعل المضارع بعد طلب أفادت داللتُ : الطَّلبوقع بعد  ما -ج  

  اآلتي: النَّحو، وذلك على فعالً ثالثة وثالثین  ضمَّتْ 

 :(ال الناهیة) موضعاً ورد الفعل المضارع مسبوقًا بـ (ال الناهیة) في اثنین وثالثین  ما ُسِبق بـ ،

 اآلتي: النَّحو، وذلك على فعالً سبعة وعشَرین  ضمَّتْ 

، وقد فعالً سبعة عشر  ضمَّتْ موضعًا، وردت في واحد وعشرین  ة:الُمجرَّد الثُّالثیَّةأبینة األفعال  -

 توّزعت على األبواب اآلتیة:

، ومن أمثلة ذلك في )٥(سبعة أفعال ضمَّتْ ورد هذا البناء في عشرة مواضع،  یفَعل:-فِعل - ١

  ]الطَّویل[: الَیْشُكِريعبیدة  الشَّاعرالدِّیوان قول 

  َمعَمــــــــرٍ  ِابــــــــنَ  َعَلینــــــــا َجــــــــلْ َتعْ  َوال تَــــــــَأنَّ 

   

ـــــــــــــ   ـــــــــــــرتَ  َوإِن تَ َفَلْس ـــــــــــــلَ  َأكَث ـــــــــــــبِ  ِمث   )٦(الُمَهلَّ

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٧(خمسة أفعال ضمَّتْ ورد في خمسة مواضع، : یفِعل- فَعل - ٢  

  المنسرح][بن حكیم:  الطِِّرمَّاح الشَّاعر

                                                           

  .٢٢٧الدِّیوان)١(
  .٦١، ینفك: ٦١الدِّیوان ینحاش: )٢(
عراء األمویین، كان یمیل إلى الخوارج، انتقل إلى العراق وعزم على الثورة ضد  )٣( حارثة بن صخر القیني من الشُّ

زیاد بن أبیھ فطلبھ زیاد، فھرب، والتجأ إلى معاویة بن أبي سفیان الذي أجاره، وأمرا زیادا بالكفِّ عن مطاردتھ. قُتل 
 .٩٤یوم الحرة. بابتي: معجم الشُّعراء ص

  .٦١دِّیوانال)٤(
، ٢٥٥، تركب:٢٢١، ١٤٨، تحَسب:١٠٧، ٩٩، تعَجل:٧٦، تأمن:٢٥٠، تنسى:١٦٧، ١٣٢الدِّیوان تطمع: )٥(

  .٨٩ینال:
  .١٠٧الدِّیوان)٦(
یوان تحرم: )٧(   .٢٦٣، یبكي:١٥٥، تزید:٢٥٥، تطیق:٩٩، تعذل:٦٥الدِّ



 

١٠٤ 
 

ــــــــل   ِللنــــــــا بــــــــكِ تَ  ال تِ ااَألمــــــــو  ِلبــــــــاكي ُق

   

  )١(َفَنـــــــــــــــــــــــــــــــُده بِـــــــــــــــــــــــــــــــهِ  َیســـــــــــــــــــــــــــــــَتِنع َوال سِ   

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٢(ثالثة أفعال ضمَّتْ ورد في أربعة مواضع،  یفُعل:-فَعل - ٣  

اك الشَّیباِني:  الشَّاعر حَّ   البسیط][الضَّ

ــــــــــالحَ  رّجــــــــــوا    زاِئـــــــــَرُكم ِجئــــــــتُ  مـــــــــا ِإذا ُردونــــــــيَتطْ  ال ــــــــــومَ  َوكونــــــــــوا الَف   )٣(ِإخوانــــــــــا الَی

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان )٤(ورد في موضعین، ضّما الفعلین(یفَجع، ویرَكن) یفَعل:-فَعل - ٤

  الكامل][َقَطري بن الُفَجاءة:  الشَّاعرقول 

ـــــــــــــرَكَنن ال ـــــــــــــــــــومَ     اِإلحجـــــــــــــامِ  ِإلـــــــــــــى َأَحـــــــــــــدٌ  َی فـــــــــــــــــــاً  الـــــــــــــــــــَوغى َی   )٥(ِلَحمـــــــــــــــــــامِ  ُمَتَخوِّ

 المزیدة: الثُّالثیَّةأبنیة األفعال  - 

 ، وقد توّزعت على األبنیة اآلتیة:فعالً سبعة عشر  ضمَّتْ موضعًا، وردت في واحد وعشرین    

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول أحد )٦(خمسة أفعال ضمَّتْ ورد في خمسة مواضع،  ُیَفعُِّل: - ١

  الخفیف][ة: قاألزار شعراء 

ــــــــــــــــــــــــْوا ال    وُقَراَهـــــــــــــــــــــــــــا راَمُهْزمــــــــــــــــــــــــــزَوَدُعــــــــــــــــــــــــــوا    )٧(َأَمــــــــــــــــــــــــاِني اَألْحــــــــــــــــــــــــالمِ  تمنَّ

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان )٨(الفعلین( ُتسِلُم، وُتخِرُج) ضمَّتْ ورد في ثالثة مواضع،  ُیْفِعُل: - ٢ 

  ]الطَّویل[: نافع ابن األزرق الشَّاعرقول 

  )٩(ناِفعــــــــــاً  الِســــــــــجنِ  ِمــــــــــنَ  ِرجُتْخــــــــــ ال َلِببَّــــــــــةَ     ِلقیِلــــــــــه َعمــــــــــٍرو بــــــــــنُ  ِبَمســــــــــعودِ  َفَتكنــــــــــا

                                                           

  .٢٦٣الدِّیوان)١(
  .٢٥٤، تكون:٢٣٥، تطرد:١٧٦الدِّیوان تقول: )٢(
  .٢٣٥الدِّیوان)٣(
یوان تفجع: )٤(   .١٢٦، یركن:١٥٥الدِّ
  .١٢٦الدِّیوان)٥(
یوان تمنَُّن: )٦(   .٢٥٢، تعلُّق:١٢٧، یلھّي:٦٠، یبّعُد:٢٧٥، یحّكُم:١٤٧الدِّ
. راَمھُْزمز: فارسیة، ومعنى رام بالفارسیة: المراد والمقصود، وھُْرُمز: أحد األكاسرة، وھي مدینة ١٤٧الدِّیوان)٧(

  .٣/١٧واحي خوزستان. یاقوت: معجم البلدان جمشھورة بن
یوان تُسلم:  )٨(   .٨٠، تخرج: ٦٥الدِّ
.، و(ببَّة): ھو لقب عبد هللا بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، والي البصرة حینئذ. ٨٠الدِّیوان)٩(

  .رةومسعود بن عمرو العتكي الذي یقال لھ: " قمر العراق"، زعیم األزد في البص
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، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان )١(ورد في موضعین، ضّما الفعلین: (تستهوي ویستنِعي) َیْسَتْفِعُل: - ٣

  البسیط][قول أحد الخوارج: 

ــــــإنَّ َمــــــْن ُدوِن َمــــــا     باَألمــــــلِ  ُتْســــــَتْهوَ  الیــــــا طالــــــَب الحــــــقِّ    )٢(َتْهــــــَوى َمــــــدى اَألَجــــــلِ َف

  عمرو بن الحصین العنبري: [الكامل] الشَّاعرفي موضع واحد، وذلك في قول ورد  َیَتَفعَُّل: - ٤

ــــــــــــــــــا ـــــــــــبِ  َأُكـــــــــــفِّ  َلـــــــــــدى الَمنـــــــــــون َنفســـــــــــي    تَــــــــــــــــــَتَعلََّقن َوال َأوِجبهــــــــــــــــــا َربِّ  ی   )٣(َقراِئ

 :(الم األمر)ما ُسِبق بـ  

ة على طلب في المستقبل في موضعین، ضّما الدَّالورد الفعل المضارع مسبوقًا بـ (الم األمر)   

الَجعد  الشَّاعرفي الدِّیوان قول ، ومن أمثلة ذلك )٤(یفِعل هو (یبكي)-على بناء فَعل واحداً  فعالً 

  ]الطَّویل[الدوسي: 

  )٥(َوَمجــــــــَزعُ  َمبكــــــــىً  القَــــــــینَ  مــــــــا دونِ  َوفــــــــي    َعلَــــــــــــیِهمُ  الُمســــــــــــِلمینَ  ِنســــــــــــاءُ  ِلَتبــــــــــــكِ 

 :(ترٍج )ما ُسبق بـ 

فعلین اثنین، وذلك  ضمَّتْ رجي داًال على المستقبل في موضعین، ورد الفعل المضارع بعد التَّ    

  على األبنیة اآلتیة:

  ]الطَّویل[ورد في موضع واحد، وذلك في قول أحد الخوارج:  یفَعل:-فِعل -

  ولعلَّنـــــــــــــابنـــــــــــــا  وَلعلَّـــــــــــــه َیْشـــــــــــــَجى

  

  )٦(بـــــــه فـــــــي كـــــــلِّ مـــــــا قـــــــد نلتقـــــــي نشـــــــَجى  

  ]الطَّویل[اسبي: الحویرث الرَّ  الشَّاعرورد في موضع واحد، وذلك في قول  َفاِعُل:یُ  -  

ـــــــــــي اُألمـــــــــــورِ  َحوبـــــــــــاءَ  َســـــــــــَأرَكبُ    )٧(الَقصــــرِ  فــــي الُمَحــــرَّقُ  القــــى الَّــــذي ُأالقــــي    َلَعلَّن

                                                           

 .٢٦٣وص ٩٧الدِّیوان )١(
  .١٩٣الدِّیوان)٢(
  .٢٥٢الدِّیوان)٣(
یوان: ص)٤(  .١٩٨،٢٤٠الدِّ
  .١٩٨الدِّیوان)٥(
  .٨٤الدِّیوان)٦(
  حوباء األمور:النفس، وحوبات جمع حوبة وھي الھم والحاجة والجھد. .١٩٦الدِّیوان)٧(
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 على بناء  )١(ونرجع) ،ضّما الفعلین(تلقىورد في موضعین،  بعد فعل األمر: طلبل اً جواب ما وقع

  ]الطَّویل[َقَطري بن الُفَجاءة:  الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )فِعل یفَعل(

ـــــــقَ  َنحَونـــــــا َوِســـــــر   )٢(خاِســـــــــــرِ  َغیـــــــــــرَ  راِبحـــــــــــاً  ِابِتیاعـــــــــــاً  تُِفـــــــــــدكَ     َغنیَمـــــــةً  الِجهـــــــادَ  َتل

  ما جاء في أسلوب الشرط: -د

تسعة أفعال، وقد توّزعت  ضمَّتْ ، موضعاً ورد الفعل المضارع في أسلوب شرط في ثالثة عشر    

  على األبنیة اآلتیة:

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٣(خمسة أفعال ضمَّتْ مواضع، ورد في ثمانیة  یفُعل:-فَعل - ١

  الكامل][حبیب الهاللي:  الشَّاعر

  )٤(عـــــــــــــــــــارُ  َقتـــــــــــــــــــلٍ  َوُربَّ  َعَلیـــــــــــــــــــكَ  عـــــــــــــــــــاراً     َیُكــــــــــن لَـــــــــم َقَتلَـــــــــكَ  فَـــــــــِإنّ  َیقُتلـــــــــوكَ  ِإن

، ومن أمثلة ذلك في )٥(الفعلین (ینال، ویركب) ضمَّتْ ورد في ثالثة مواضع،  یفَعل:-فِعل - ٢

  البسیط][: الَیْشُكِريعبیدة  الشَّاعرالدیوان قول 

ـــــــــوا ـــــــــي فرســـــــــاً  إن یركب الــــــــــــــــة الخببــــــــــــــــا    فرســـــــــًا ال تركب   )٦(وال تطیقــــــــــــــــي مــــــــــــــــع الرجَّ

  البسیط][ُمرداس بن أدیة:  الشَّاعرورد في موضع واحد، وذلك في قول : یفِعل-فَعل - ٢

ـــبَ  یـــا ـــِرٌض  ورِ الُجـــ َنهـــرُ  الَخیـــرِ  طاِل ـــــــــدِ التَّ  ولَ ُطـــــــــ    ُمعَت ـــــــــم ِإنْ  َهجُّ ـــــــــأتِ  َل ـــــــــارُ  َی   )٧(َعّب

  ُالطَّویل[عبد اهللا بن وهب الراسبي: الشَّاعرورد في موضع واحد، وذلك في قول : َیْفَتِعل[  

ــــــوا ــــــِإْن َتْتَبُع ــــــم َف ــــــْن َلُك ــــــه َیُك ــــــَم اإلَل   )٨(ِإَذا َمـــــا اْصـــــَطَلْحَنا الَحـــــقُّ واألمـــــن والســـــلم    ُحْك

  

                                                           

  .٢٢٥، ١٣٤ص  الدیِّوان: )١(
  .١٣٤الدِّیوان)٢(
یوان یحُجب: )٣(   .١٨٥، تبلو: ١٢٤، یموت:٢٠٧، ٦٠، یكون: ٢٣١، ٢١٠، یقتُل:١٠١الدِّ
  .٢٣١الدِّیوان)٤(
  .١١٢، ٨٩، ینال:٢٥٥الدِّیوان یركب: )٥(
  .٢٥٥الدِّیوان)٦(
  .٦٣الدِّیوان)٧(
  .٤٤الدِّیوان)٨(



 

١٠٧ 
 

  ما سبق بـ(لو): -ه

 اآلتي: النَّحوعشَرة أفعال، وذلك على  ضمَّتْ ، موضعاً عشَر  ورد في أحدَ    

 ومن أمثلة ذلك )١(الفعلین: (یرجو ویملك) ضمَّتْ ورد هذا البناء في ثالثة مواضع، : یفُعل-فَعل ،

  ]الطَّویل[َقَطري بن الُفَجاءة:  الشَّاعرقول 

ــــــــو   )٢(َبعیُرهـــــــــــــــــا ُیحـــــــــــــــــدى ِللَمـــــــــــــــــوتِ  َولِكنَّهـــــــــــــــــا    َعــــــــَذرُتها الَحیــــــــاةَ  َترجــــــــو َأنَّهــــــــا َفَل

 مالك  الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك قول )٣(ثالثة أفعال ضمَّتْ ورد في ثالثة مواضع،  یفَعل:-فِعل

  الكامل][: )٤(المزموم

ـــــــــــــو َفناِدهـــــــــــــا الَعـــــــــــــالءِ  ُأمُّ     ِبــــــهِ  َحلَّـــــت الَّـــــذي الَجــــــَدثِ  َعلـــــى ِامـــــُرر   )٥( َتســـــــــــــَمعُ  َل

 :الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٦(ثالثة أفعال ضمَّتْ ورد في ثالثة مواضع،  ُیْفِعُل 

  ]الطَّویل[: )٧(َعتبان بن أصیلة

ــــــو الُنصــــــحِ  َوذو    ِرســـــــــــــــاَلةً  الُمـــــــــــــــؤِمنینَ  َأمیـــــــــــــــرَ  َفـــــــــــــــَأبِلغ   )٨( َقریــــــبُ  ِإَلیــــــهِ  ُتصــــــغي َل

  :الوافر][: ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرورد في موضع واحد، وذلك في قول ُیَفاِعُل  

  )٩(لكنـــــــــــــا ســـــــــــــواًء أو لمـــــــــــــال بـــــــــــــه حملـــــــــــــي    بیننــــــا لــــــو یــــــوازنفكــــــم ِمــــــْن صــــــحیٍح 

  

  

                                                           

  .٢٣٩،٢٧٧، یملك:١٣٣الّدیوان یرجو: )١(
  .١٣٣الدِّیوان)٢(
  .١٩٤، تسمع:١٥٤، تشھد:١١٤الدِّیوان یشري: )٣(
مالك المزموم، ویقال لھ: " ُمَوْیلك"، و" ُمَوْیلك السدوسي"، من بني عامر بن ذھل. من شعراء الخوارج ومن  )٤(

أحسن الناس قراءة للقرآن الكریم. سمعتھ امرأة وھو یقرأ القرآن فرمت بنفسھا من على الّسطح، فماتت، طلبھ 
  .٤١٨ب إلى الیمامة، ونزل بحجر. بابتي: معجم الشُّعراء صالحّجاج، فھر

  .١٩٤الدِّیوان)٥(
  .١٦٩، یُعِجب:٢٠٠، یُجیِب:٢٠٠، تُصغي:٥٠الدِّیوان أرى: )٦(
ُعتبان بن أصیلة وھي أمھ، وھو من بني ملحم من شیبان. أبوه شراحیل بن شریك بن عبد هللا بن الحصین، من  )٧(

  .٢٧٨شعراء الخوارج الشراة. وقیل اسمھ عتبان بن وصیلة. بابتي: معجم الشُّعراء ص
  .٢٠٠الدِّیوان)٨(
  .٢٧٥الدِّیوان)٩(



 

١٠٨ 
 

  على المستقبل القریب: ةالدَّال "الّسین"ما وقع بعد  - و

بعة س ضمَّتْ ورد الفعل المضارع بعد الّسین داًال على المستقبل القریب في سبعة مواضع،      

  أفعال، وذلك على األبواب اآلتیة:

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )١(أربعة أفعال ضمَّتْ ورد في أربعة مواضع،  یفَعل:- فِعل - ١

  ]الطَّویل[الحویرث الراسبي:  الشَّاعر

ـــــــــــَأرَكبُ  ـــــــــــاءَ  َس ـــــــــــي اُألمـــــــــــورِ  َحوب ــــى الَّــــذي ُأالقــــي    َلَعلَّن ــــرَّقُ  الق ــــي الُمَح   )٢(الَقصــــرِ  ف

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان )٣(ورد في موضعین، ضّما الفعلین (یحمي، ویشري) یفِعل:-فَعل -٢

  ]الطَّویل: [)٤(اسبيأبو الوازع الرَّ  الشَّاعرقول 

ــــهِ  ِســــوى َأبغــــي َوال َسَأشــــري ـــــــَیَض     صــــاِحباً  الَل ـــــــالِمخراقِ  َوَأب   )٥(الَمضـــــــاِربِ  َعضـــــــبِ  َك

  الوافر][: ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرورد في موضع واحد، وذلك في قول  یفُعل:- فَعل -٣

ـــــــــــــــــــــــــــــا َومـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــوارٍ  ِإالّ  َأمواُلن   )٦(الُمعــــــــــــــارِ  ِمــــــــــــــنَ  الُمعیــــــــــــــرُ  َســــــــــــــَیأُخُذها    َع

  على المستقبل البعید: ةالدَّالما وقع بعد "سوف"  -ز

فعلین  ضمَّتْ ورد الفعل المضارع بعد سوف داًال على المستقبل البعید في ثالثة مواضع،  

  اآلتیة: األبواباثنین، وذلك على 

  الخفیف][: الشَّیبانیَّةة ُمَلیكة الشَّاعر ورد في موضع واحد، وذلك في قول  :یفِعل-لفعَ  -

  )٧(الفرقــــــــــــــــــــان تــــــــــــــــــــالوةَ  یومــــــــــــــــــــاً  أذنــــــــــــــــــــايَ     ســــــــمعت مــــــــا علیــــــــكَ  أبكــــــــي ســــــــوفَ 

                                                           

یوان یتبع: )١(   .٦١، تلقح:١٩٦، یركب:١٠٦، یلقى:٨٢الدِّ
  حوباء األمور:النفس، وحوبات جمع حوبة وھي الھم والحاجة والجھد. .١٧٥الدِّیوان)٢(
  ٨٢وص ٥١الدِّیوان )٣(
أبو الوازع الراسبي من شعراء الخوارج ومجتھدیھم. كان یحضُّ أصحابھ على الخروج. قبض علیھ عبید هللا بن  )٤(

  .٥٢٢زیاد وصلبھ. بابتي: معجم الشُّعراء ص
  .٨٢الدِّیوان)٥(
  .١٧٢الدِّیوان)٦(
  .٢٣٨ص الدِّیوان )٧(



 

١٠٩ 
 

  ]الطَّویل[: الَیْشُكِريعبیدة بن هالل  الشَّاعرورد في موضع واحد، وذلك في قول  یفَعل:-فِعل -

  )١(َفِاحـــــــــــَذروا َعّبـــــــــــادُ  القـــــــــــاهُ  الَّـــــــــــذي َكِمثـــــــــــلِ     َحماَمــــــــهُ  َیلقــــــــى َســــــــوفَ  َقلیــــــــلٍ  َفَعّمــــــــا

  البسیط][یزید بن حبناء:  الشَّاعرورد في موضع واحد، وذلك في قول  ُیْفِعُل: -

ــــــــــــرِ  ــــــــــــا َوَخی ــــــــــــي ُدنی ــــــــــــرَّ  ُیَنّس ــــــــــــَرةٍ  َش   )٢(َأخبــــــــــاري ارُ الَجبَّــــــــــ ُینِبُئنــــــــــي َوَســــــــــوفَ     آِخ

 ما اتصل بنوني التَّوكید:  -ح

، ومن أمثلة ذلك )یفِعل-فَعل(، على بناء )٣(الفعلین: (ورد وبكى) ضمَّتْ ورد في ثالثة مواضع،   

  : [الكامل]الشَّیبانیَّةُمَلیكة  الشَّاعرقول 

ــــــــــــــــــــْمٌس     َمـــــــــــــــــــــــــــا َغـــــــــــــــــــــــــــَدتْ  فَألْبِكَینَّـــــــــــــــــــــــــــكَ    )٤(َوَمــــــــــــــــــــا َجــــــــــــــــــــَرِت الَبــــــــــــــــــــَواِرحْ  َش

  ما جاء بعد (هل) و(همزة االستفهام): -ط

 اآلتي: النَّحو، وذلك على (أبیت، وتزعم)فعلین ال ورد في موضعین، ضّما   

أحد الخوارج: ، وذلك في قول )یفِعل- فَعل(على بناء  في موضع واحد ورد(هل): عدب جاءما  -

 ]الطَّویل[

ـــــــــــــــــْن اســـــــــــــــــِم اهللا والبركـــــــــــــــــاتِ     َلیَلــــــــةً  َأبیــــــــَتنَّ  َهــــــــل ِشــــــــعري َلیـــــــتَ  َأال ـــــــــــــــــَدًا ِم   )٥(َبِعْی

، وذلك في قول لیفعُ - فَعلفي موضع واحد على بناء  ورد(همزة االستفهام): جاء بعدما  -

 ]الطَّویل[: َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعر

ـــــــــــــتَ     الُهـــــــــدى َعلـــــــــى الخـــــــــاِرِجيَّ  َأنَّ  َتـــــــــزُعمُ أَ  ـــــــــــــیمٌ  َوَأن ـــــــــــــصٍّ  َبـــــــــــــینَ  ُمق   )٦(َوجاِحـــــــــــــدِ  ِل

  

 

                                                           

  .١٠٦الدِّیوان)١(
  .١٠١الدِّیوان)٢(
  .٢٤٠،٢٤١، و٢٣٥الدِّیوان)٣(
  .٢٤٠الدِّیوان)٤(
  .١٩٣الدِّیوان)٥(
  .١٢٠الدِّیوان)٦(
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  داللة الفعل المضارع على المضي: -

 ضمَّتْ ، موضعاً وعشرین  وسّتةداًال على المضي في مئة  الدِّیوانورد الفعل المضارع في    

  اآلتي: النَّحو، وذلك على فعالً وثمانین  خمسة

، وذلك على فعالً  وخمسین تسعة ضمَّتْ ، موضعاً وتسعین  ثمانیةورد في ما ُسبق بـ (لم):  -أ 

  اآلتي: النَّحو

تسعة وثالثین  ضمَّتْ ، موضعاً وردت في اثنین وسبعین ة: الُمجرَّدأبنیة األفعال المضارعة  - 

 ، وقد توّزعت على األبواب اآلتیة:فعالً 

، ومن أمثلة ذلك في )١(فعالً سبعة عشَر  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في سبعة وثالثین  یفُعل:- فَعل - ١

  البسیط][: ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرالدِّیوان قول 

  )٢(َأنفـــــــــــــــاسِ  َبعـــــــــــــــدَ  ِوردٍ  ِبَأنفـــــــــــــــاسِ  یســـــــــــــــقى    َعجــــــالً  شــــــاِربٌ  َیــــــُذقها َلــــــم َمــــــن َفُكــــــلُّ 

 الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٣(ستة أفعال ضمَّتْ ، موضعاً ورد في خمسة عشَر  یفَعل:- فَعل -٢

  الوافر][: ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول 

ـــــــــــــــــرادُ  ال َجمـــــــــــــــــادٌ  ــــــــــــــم    ِمنهـــــــــــــــــا الِرســـــــــــــــــلُ  ُی ــــــــــــــل َوَل   )٤(ئــــــــــــــارِ الظِّ  َدَرجُ  َلهــــــــــــــا ُیجَع

 الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٥(عشَرة أفعال ضمَّتْ ، موضعاً ورد في اثني عشَر  یفِعل:-فَعل - ٣

  البسیط][: ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول 

                                                           

  ) في الملحقات.٥٩جدول رقم ( یُنظَر: )١(
  .١٥٩الدِّیوان)٢(
  ) في الملحقات.٦٠جدول رقم ( یُنظَر: )٣(
ْرجة ھي .١٧١الدِّیوان)٤(  ظَأَْرھا یریدون التي الناقة حیاء في تدسُّ  ثم وتجمع وتلف إِدراجاً، تُْدَرجُ  التي لِخَرقِ ا والدُّ

 ویقال فَتَْرأَُمھ، األُخرى الناقة ولد منھا فیدنى ولداً، ولدت أَنھا حسبت حیائھا من نزعت فإِذا أُخرى، ناقة ولد على
ْرَجةُ : اللفیفة لتلك   .والوثیقة والَجْزمُ  الدُّ

، ١٢٨، یرمي:١٩٤،یدري:١٦٤،یخلط:٢٤٩،یحین:١٣١،یحبس:١١١، یجني:١٢٧، ١٣٦، ٦٣لدیوان:یأتي:ا)٥(
  .٨٩، یكسر:٢٥١، یقضي:١٢٩یضر:
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  )١(َوُعــــــــــدوانا َبغیــــــــــاً  دیــــــــــَنِهم َیخِلطــــــــــوا َلــــــــــم    َقبــــــــــرُهم الَطیــــــــــرِ  ُبطــــــــــونُ  ِبَقــــــــــومٍ  َأكــــــــــِرم

قول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٢(ستة أفعال ضمَّتْ ورد في ثمانیة مواضع،  یفَعل:-فِعل - ٤

  ]الطَّویل: [)٣(فروة بن نوفل األشَجعي الشَّاعر

ـــــــــم    َوالَقنـــــــــا ِللُنبـــــــــلِ  اَألجســــــــادَ  َنَصـــــــــبوا ُهــــــــمُ  ـــــــــقَ  َفَل ـــــــــومَ  ِمنهـــــــــا َیب   )٤(یُمهـــــــــاَرمِ  ِإالّ  الَی

 أبنیة األفعال المضارعة المزیدة: - 

، وقد توّزعت على األبواب فعالً تسعة وثالثین  ضمَّتْ ، موضعاً وردت في اثنین وسبعین    

 اآلتیة:

 الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٥(فعالً اثني عشَر  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في سبعة عشَر  ُیْفِعُل: - ١

  ]الطَّویل[األعرج المعني:  الشَّاعرقول 

ــــــــــــوال ـــــــى    َخطوُهمــــــــــــا َینفیــــــــــــهِ  مــــــــــــا َتَوقُّــــــــــــدُ  َل ـــــــم الَبســـــــیَطةِ  َعل ـــــــدِركُهما َل   )٦(الَحـــــــَدقُ  ُت

 الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)٧(ثالثة أفعال ضمَّتْ ورد في ثالثة مواضع،  ُیَفعُِّل: - ٢

  مجزوء الكامل][عمرو بن الحصین العنبري: 

ــــــــــــــم مخبتــــــــــــــینَ  فــــــــــــــي ِهمُ  َوَل ــــــــــــــمِّ   )٨(َنصــــــــــــــري ُأولــــــــــــــو َوهــــــــــــــم َیــــــــــــــدي كــــــــــــــانوا    ُأَس

 الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك قول )٩(ورد في موضعین، ضّما الفعلین (یترّحل ویتلّبث) َیَتَفعَُّل: - ٣

  ]البسیط[: ِعْمران بن ِحطَّان

                                                           

  .١٦٤الدِّیوان)١(
یوان: ص )٢(   .٢٣٠، ینسى:٢٥٨، ١٢٠، یلقى: ١٧٨، یقبل: ٤٦، یتبع: ١٥٤، یفند: ١٢٧، ٥٧یبقى: الدِّ
فروة بن نوفل. شاعر من شعراء الخوارج الذي كان لھ قیادة أصحابھ في یوم النھروان إذ اعتزلوا عن القتال،  )٣(

ونزلوا الدسكرة والبندنیجین وشھرزور، ولّما وقع الصلح بین الحسن بن علي ومعاویة بن أبي سفیان، تحّمس للقتال، 
 ٣٦٢ل ھو وأصحابھ. بابتي: معجم الشُّعراء صفُحبس ثم ھرب من الحبس، وقاتل المغیرة بن ُشعبة، فقُت

  .٥٧الدِّیوان)٤(
  ) في الملحقات.٦١جدول رقم ( یُنظَر: )٥(
  .٢٧٤الدِّیوان)٦(
یوان: ص )٧(   .٩٣، توّسد:٤٢، تشّكي:٢٥٠یسّمي: الدِّ
  .٢٥٠الدِّیوان)٨(
  .١٨٤، ٢٣٤الدِّیوان )٩(
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ـــــرُت        ـــــُه ِإذ َظَه ـــــمَّ ِانَصـــــَرفُت َوشـــــیكًا َعن ـــــــــــثُســـــــــــبلي وَ   ُث ـــــــــــم َأَتَلبِّ ـــــــــــزاِد  َل ـــــــــــَة ال   )١(لبَث

أیوب  الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك قول )٢(ورد في موضعین، ضّما الفعلین (یبتلع وینتظر) َیْفَتِعُل: -٤

  ]الطَّویل[البجلي: 

ــــــــــم    َنحَبــــــــهُ  اللَــــــــهَ  عاَهــــــــدَ  ِإذ َمضــــــــى َقتیــــــــلٌ  ــــــــــر َوَل ــــــــــلَ  ِإذ َینَتِظ ــــــــــكَ  قی   )٣(هاِلــــــــــكُ  ِإنَّ

  الوافر][: ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرورد في موضع واحد، وذلك في قول  :ُیَفاِعل - ٥

ــــــــــــو ـــــــــــــم ِبـــــــــــــاللٍ  َأبـــــــــــــي َكَحتـــــــــــــفِ     َحتفــــــــــــي بِــــــــــــَأنَّ  َعِلمــــــــــــتُ  َأّنــــــــــــي َوَل ـــــــــــــالِ  َل   )٤(أُب

عمرو بن الحصین العنبري:  الشَّاعرورد هذا البناء في موضع واحد، وذلك في قول  :َیْنَفِعل - ٦

  مجزوء الكامل][

ـــــــــــم ـــــــــــك َل ـــــــــــهِ  فـــــــــــي َینَفِك   )٥(َوَتسَتشـــــــــــــــــــــــــــــري َحراَرتُـــــــــــــــــــــــــــــهُ  َتغلـــــــــــــــــــــــــــــي    ُحـــــــــــزنٌ  َجوِف

  الوافر][ورد هذا البناء في موضع واحد، وذلك في قول رجل من جرم:  َیْسَتْفِعُل: - ٧

ــــــــــْم َیْســــــــــَتْبِدُلوا ــــــــــُه ابــــــــــَن ثــــــــــورٍ  وَل   )٦(َفَقـــــــــــــــــْد َضـــــــــــــــــاَعْت ِبَكاِظَمـــــــــــــــــة الّثغـــــــــــــــــورِ     ِمْن

  على الماضي المستمر: الدَّاللة - ب

الماضي، وذلك بعد (كان) في  الزَّمنورد الفعل المضارع داًال على حدث كان مستمرًا في 

  اآلتي: النَّحو، وذلك على فعالً وعشَرین  ثالثة ضمَّتْ ، موضعاً خمسة وعشَرین 

 ة: الُمجرَّدأبنیة األفعال المضارعة  - 

  ، وقد توّزعت على األبواب اآلتیة:موضعاً ثمانیة عشر  ضمَّتْ ، موضعاً وردت في عشرین 

                                                           

  .١٨٤الدِّیوان)١(
  ٢١٦وص ١١٨الدِّیوان )٢(
  .٢١٦الدِّیوان)٣(
  .١٦٠الدِّیوان)٤(
  .٢٤٩الدِّیوان)٥(
  .٨٨الدِّیوان)٦(
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عمرو  الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك قول )١(سبعة أفعال ضمَّتْ ورد في سبعة مواضع،  یفِعل:- فَعل - ١

  مجزوء الكامل][بن الحصین العنبري: 

ـــــــــــــت    ِبمــــــــــــــــــا َتجــــــــــــــــــیُش  ُمنهــــــــــــــــــرة َنجــــــــــــــــــالء ـــــــــــــهِ  َعواصـــــــــــــي كاَن   )٢(َتجـــــــــــــري َجوِف

 الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك قول )٣(خمسة أفعال ضمَّتْ ورد في خمسة مواضع،  یفُعل:-فَعل - ٢

  الَحصین بن مالك: [الخفیف]

ـــــــــــا الُمَهلَّـــــــــــبِ  َرجـــــــــــا ویرجـــــــــــ كـــــــــــانَ     َحــــــــــــــــرورٍ  َیــــــــــــــــومَ  الَعزیــــــــــــــــزِ  َعبــــــــــــــــدَ  ِإنَّ    )٤(فین

ِعْمران  الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك قول )٥(ثالثة أفعال ضمَّتْ ورد في خمسة مواضع،  یفَعل:- فِعل - ٣

  البسیط][: بن ِحطَّان

ــــان قــــد التــــي كــــابَ الرّ  ىَعــــرَّ  ــــمَ عْ یَ  ك   )٦(ُخَصـــــــــــلُ  لـــــــــــه صـــــــــــهَّاال أجـــــــــــردَ  واختـــــــــــارَ     اُلُه

الَجعد  الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك قول )٧(ثالثة أفعال ضمَّتْ ورد في ثالثة مواضع،  یفَعل:- فَعل - ٤

  ]الطَّویلالدوسي: [

ـــــــــــد َفَأصـــــــــــَبحَ  ـــــــــــالَ  َق ـــــــــــةَ  ن   )٨(َوَیجَهــــــدُ  ِابِتغاهــــــا فــــــي َیســــــعى كــــــانَ  ِبمـــــا    ُكلَّهـــــــــــا الَكراَم

  أبنیة األفعال المضارعة المزیدة: - 

  خمسة أفعال، وذلك على األبنیة اآلتیة: ضمَّتْ مواضع، وردت في خمسة   

، ومن أمثلة ذلك في الدیوان قول )٩(الفعلین (یتقّنع، ویتهّیب)ورد في موضعین، ضّما  َیَتَفعَُّل: -١

  ]الطَّویل[: ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعر

                                                           

 .١٣٣، یوفي:٨٠، یھوى:١٦٠، یھدي:٢٠٧، یفني:١٥٩، یبكي:٢٤٩، تجري:٢٥٤الدِّیوان تبغي: )١(
  .٢٤٩الدِّیوان)٢(
یوان یأمر: )٣( :٨٨، یزعم:١١٦، یرجو:١٦٥، یُجّن:٢٣٨الدِّ   .١٩٦، یشبُّ
  .١١٦الدِّیوان)٤(
  .١٢٧، یقَرب:١٧٠، یعمل:١٩٨، ١٧١، ٨٦الدِّیوان یخشى: )٥(
  .١٧٠الدِّیوان )٦(
  .١٩٧، یسعى:١٩٦، یدفع:٢٣٩الدِّیوان یجمع: )٧(
  ١٩٧الدِّیوان)٨(
  .١٤٨،  ١٧٣ الدِّیوان )٩(



 

١١٤ 
 

ــــديٍ  فــــي ُكنــــتُ  َومــــا ــــيَّ  َه   )١(َأَتَقنَّــــــــــــعُ  مخزاتِـــــــــــهِ  فـــــــــــي ُكنـــــــــــتُ  َومـــــــــــا    َغضاَضــــةٌ  َعَل

ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان ، )٢((ُیرّجى)هو واحداً  فعالً ضّما ورد هذا البناء في موضعین،  ُیَفّعُل: -٢

  ]الطَّویلأیوب البجلي: [ الشَّاعرقول 

ـــــــــه َمـــــــــن َبأُســـــــــهُ  َوُیخشـــــــــى ُیَرّجـــــــــى    ُمقاِتــــــــــلٍ  َخیـــــــــرَ  شــــــــــیبانَ  َأبـــــــــو كـــــــــانَ وَ    )٣(ُیحاِرُب

  الوافر][األعرج المعني:  الشَّاعرورد في موضع واحد، وذلك في قول  َیْسَتْفِعُل: - ٣

ــــــــــــــــا   َمِرضــــــــــــــــنا ِإذا َنســــــــــــــــَتِطبُّ  َوُكّن

   

  )٤(الَطبیـــــــــــــــــــبِ  ِبَیـــــــــــــــــــدِ  َســـــــــــــــــــقاُمنا َفصــــــــــــــــــارَ   

  ما ُسبق بـ (لّما): -  

قول ومن أمثلة ذلك ، ُیَفّعل- على بناء فّعل ،)٥(ثالثة أفعال ضمَّتْ ورد في ثالثة مواضع،  

  ]الطَّویل[معاذ الطائي:  الشَّاعر

ق َوِلمــــــــا ــــــــرِّ ــــــــم ُیَف   )٦( َأقـــــــــــــَبال َوَأدَبـــــــــــــرَ  َوّلـــــــــــــى َقـــــــــــــد ُقلـــــــــــــتُ  ِإذا    ماِجــــــــدٍ  ُكــــــــلُّ  َجمَعُه

  

  ألبنیة فعل األمر: ّیةالزَّمن الدَّاللةثالثًا: 

 النَّحووذلك على  ،أفعال األمرمن  واحداً و  مئةً  ضمَّتْ  ،موضعاً  مئة وتسعة وأربعینفي  تورد

  اآلتي:

 :الُمجرَّد الثُّالثيأبنیة الفعل األمر من  -

  ، وذلك على األبنیة اآلتیة:فعالً عشَرین  ضمَّتْ ، موضعاً وعشَرین  في ثالثةٍ وردت    

  :الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك قول )٧(فعالً سبعة عشَر  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في واحد وعشَرین ِاْفَعْل 

                                                           

  .١٧٣الدِّیوان)١(
  .٢١٦، ١٧١ الدِّیوان )٢(
 .٢١٦الدِّیوان)٣(
  .٢٧٣الدِّیوان)٤(
یوان  یجّرر: )٥(  .٢١٢، تبّدل:٥٩، یفّرق:٥٩الدِّ
  .٢٤٩الدِّیوان)٦(
  ) في الملحقات.٦٢جدول رقم ( یُنظَر: )٧(



 

١١٥ 
 

  الكامل][: ِعْمران بن ِحطَّان

دنَّ    داِئبـــــــــــــــــــاً  َفقــــــــــــــــــِركَ  ِلَیــــــــــــــــــومِ  َفتَــــــــــــــــــَزوَّ

   

  )١(َتجَمـــــــــــــعُ  ِلَغیـــــــــــــِركَ  ال ِلَنفِســـــــــــــكَ  عْ َمـــــــــــــَوِاجْ   

 ،ال یتم إال بعد زمن التكلم الطَّلبستقبل؛ ألنه طلب و من سیاق البیت دّل على المُ  الزَّمنف    

د بالتقوىضرورة مؤكدًا  الطَّلبعالوة على ذلك جاء  الحث على و  الصالحة،عمال األو  ،التزوُّ

  ة.وام واالستمراریَّ المداومة علیها، فاألمر یفید معنى الدَّ 

إذا كان حرفًا من حروف العلة، ویحدث  " ِاْفَعلْ "  من بناءوقد یحذف أحد الحروف األصول 

، فعالً أربعة عشَر  ضمَّتْ ، موضعاً في تسعة وعشَرین  الدِّیوان، وورد ذلك في )٢(إعالل بالحذف

  اآلتي: النَّحووذلك على 

خمسة أفعال، وذلك على  ضمَّتْ ، موضعاً في ثالثة عشَر ورد  ما حذف منه فاء الكلمة:أوال: 

  :ةاآلتی األوزان

 :ُمرداس بن  الشَّاعرومن أمثلة ذلك قول ، )٣(ثالثة أفعال ضمَّتْ في تسعة مواضع، ورد  َعْل

  ]الطَّویل[أدیة: 

  )٤(أوَلِئكـــــــا ُأالقــــــي َحتّــــــى التُقـــــــى لــــــي َهــــــبْ وَ     َوَبصــــــــــــــیَرتي ِنیَّتــــــــــــــي َســــــــــــــلِّم َربِّ  َفیـــــــــــــا

 :الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك قول )٥(وهو (ُخْذ) واحداً  فعالً  ضمَّتْ في ثالثة مواضع، ورد  ُعْل 

  : [الكامل]ِعْمران بن ِحطَّان

ـــــقِ  ـــــالحَ  َأل ـــــذْ وَ  الِس ـــــــــــــــــدْ     ُمعِصـــــرٍ  يْ ِوشـــــاحَ  ُخ ـــــــــــــــــةِ  َوِاعَم ـــــــــــــــــانِ  ِلَمنِزَل   )٦(الكـــــــــــــــــاِفرِ  الَجب

 

                                                           

 .١٧٤الدِّیوان)١(
  .١١٠/یُنظَر: الخطیب، المستقصى  )٢(
یوان َذْر: )٣(  .٧٤، ٧٣، ٦٥، ٦٣، ھَْب:١٩٥، ١٩٠، ٩٩، ٦١، َدْع: ٤٧الدِّ
 .٦٣الدِّیوان)٤(
  .٤٧،٨٢،١٨٥الدِّیوان )٥(
 .١٨٥الدِّیوان)٦(



 

١١٦ 
 

 :كعب  الشَّاعروهو (ِثْق)، وذلك في قول  واحداً  فعالً في موضع واحد، ضّم ورد هذا البناء  ِعْل

  ]الطَّویلبن عمیرة: [

ـــــا عمـــــرو  ـــــقْ فَی ـــــَدهُ  ِث ـــــْي َواتَّـــــِق اهللا َوْح ـــــلُ     ِب ـــــِني الكب ـــــا َعضَّ ـــــُت َأْن َأْرَدى ِبَم ـــــْد ِخْف   )١(َفَق

سبعة أفعال، وذلك على  ضمَّتْ ، موضعاً في أربعة عشَر ورد  ما حذف منه عین الكلمة:ثانیًا: 

 اآلتي: النَّحو

 :الشَّاعرقول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٢(وهو(َسْل) واحداً  فعالً في موضعین، ضّما ورد  َفْل 

  ]الطَّویل: [َقَطري بن الُفَجاءة

ــــــــــــــــــــَتعَلمَ  ــــــــــــــــــــي ِإذ َف ـــــــي َفَســـــــل ُتخـــــــافُ     َشــــــــــــــــــــدَّتي َأن الَقیَتن   )٣(اَألكاِیســـــــا الِرجـــــــالَ  َعّن

  َْقَطري بن  الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك قول )٤(ورد في موضعین، ضّما الفعلین (ِزْد) و(ِسْر) :ِفل

  ]الطَّویل[: الُفَجاءة

ـــــــــــدكَ     َغنیَمــــــــةً  الِجهــــــــادَ  َتلــــــــقَ  َنحَونــــــــا ِســــــــرْ وَ  ـــــــــــرَ  راِبحـــــــــــاً  ِابِتیاعـــــــــــاً  تُِف ـــــــــــرِ  َغی   )٥(خاِس

 :نافع  الشَّاعرومن أمثلة ذلك قول ، )٦(أربعة أفعال ضمَّتْ في عشَرة مواضع، ورد هذا البناء  ُفْل

  ]الطَّویل: [ابن األزرق

ــــــــــــ ــــــــــــةٍ  َأَردتُــــــــــــم مــــــــــــا ِلَتمــــــــــــیمٍ  لْ َفُق   )٧(ِقعــــــــا َبــــــــال ِمــــــــنُكم اَألوطــــــــانُ  َلهــــــــا َتكــــــــونُ     ِبِكذَب

  اآلتیة: األوزانفعلین اثنین، وذلك على  ضمَّتْ في موضعین، ورد  منه الم الكلمة: ذفَ ما حُ ثالثًا: 

 :َقَطري بن الشَّاعرهو(اسِق)، وذلك في قول  واحداً  فعالً في موضع واحد، ضّم ورد  ِاْفِع 

  ]الطَّویل: [الُفَجاءة

                                                           

 .٧٦الدِّیوان)١(
  .١٣١،٢٣٠الدِّیوان )٢(
 .١٣١الدِّیوان)٣(
  .١٣٤، ١٣٠الدِّیوان )٤(
 .١٣٤الدِّیوان)٥(
یوان قُْل:  )٦(   .١١٨، ٧٠، ُمْت:٨٥، ُذْق:١٣٤، تُْب:٢٥٩، ٢١١، ١٤٣، ١٢٨، ١٠٩، ٨١الدِّ
 .٨١الدِّیوان)٧(



 

١١٧ 
 

  )١(َوِاشـــــــــَربا ِمنـــــــــهُ  َفِاســــــــِقني شـــــــــاِرَبیهِ  َعلــــــــى     ُسبَّةٌ  الَحربِ  في الَموتِ  َتساقي في َفما

 :وذلك في قول أحد الخوارج: [البسیط] ،هو(ِاْغُز) واحداً  فعالً في موضع واحد، ضّم ورد  ِاْفُع  

  )٢(كیمـــــــــا تصـــــــــبِّح غـــــــــدوا ِضـــــــــرطَة الجمــــــــــل    المخانیـــــَث فـــــي المـــــاذّي معلمـــــةً  واْغـــــزُ 

ستة عشَر  ضمَّتْ ، موضعاً أربعة وعشَرین  ورد في بناء فعل األمر في األفعال الخمسة: - 

  حسان بن جعدة: [البسیط] الشَّاعرقول  ، ومن أمثلة ذلك)٣(فعالً 

  )٤(َوِبســـــــــــطاما ِبســـــــــــطامٍ  َصـــــــــــحاَبةَ  َوِابكـــــــــــي    جاماَتْســــــ ِمنــــــكِ  ُدموعــــــاً  َأذري َعــــــینُ  یــــــا

عشَرین  ضمَّتْ ، موضعاً في ثالثة وعشَرین وردت  المزید: الثُّالثيأبنیة فعل األمر من الفعل  - 

 ، وذلك على األبنیة اآلتیة:فعالً 

حارثة بن  الشَّاعرومن أمثلة ذلك قول ، )٥(سبعة أفعال ضمَّتْ في ثمانیة مواضع، ورد  َفعِّْل: -١

  صخر القیني: [الوافر]

ـــــــــــــــــــمِّرْ وَ     الهوینـــــــــــــــــــا َدعِ  ِزیـــــــــــــــــــادُ  یـــــــــــــــــــا َفُقلنـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا ال َش ـــــــــــــــــــكَ  َأب ـــــــــــــــــــالِ  َل   )٦(ِللِقت

َقَطري بن  الشَّاعرومن أمثلة ذلك قول ، )٧(خمسة أفعال ضمَّتْ في سبعة مواضع، ورد  َأْفِعْل: -٢

  ]الطَّویل: [الُفَجاءة

ــــــكَ  ــــــى َعجــــــوزٌ  َتبكــــــي ال ُهناِل ــــــــــــــبِ  ِلُألنــــــــــــــوفِ  ِبَجــــــــــــــدعٍ  َفَأْبِشــــــــــــــرْ     ِابِنهــــــا َعل   )٨(ُمَوعَّ

أبو الوازع  الشَّاعرومن أمثلة ذلك قول ، )٩(أربعة أفعال ضمَّتْ في أربعة مواضع، ورد  فاِعْل: - ٣

                                                           

 .١٢٧الدِّیوان)١(
. الماذي: الدروع البیضاء، ضرطة الجمل: عبد الرحمن بن محمد أحد القادة الذین نبّھم بشر بن ٩٧الدِّیوان)٢(

) لقتال الخوارج، فلما عسكر عند األھواز لم یخندق، فمرَّ بھ المھلَّب فقال لھ: یا ابن أخي، ما یمنعك ٧٢مروان سنة (
المھلب: فال یھونوا علیك یا ابن أخي فإنھم سباع  من الخندقة؟ فقال: وهللا لھم أھون علّي من ضرطة الجمل، فقال

 .العرب
  ) في الملحقات.٦٣جدول رقم ( یُنظَر: )٣(
 .٢١٣الدِّیوان)٤(
  .٦٥، یَسِّر:٢٠٨، َكفَّي:٦١، َشمَّر:٦٣، َسلِّم:٢٠٤، ١٩٣، َخبِّر:١٥٨، بّكي:٦٥الدِّیوان أیّدھُم: )٥(
 .٦١الدِّیوان)٦(
یوان أذري: )٧(  .١٨١، ١٦٤، أْكِرْم:٢٣٦، ٢٠٠، أْبلِْغ:١٢٨، أْبِشْر:١٣٦، أضلْل:٢١٣الدِّ
 .١٢٨الدِّیوان)٨(
یوان باِعْد: )٩(   .١٩٤، ناِدھا:١٣٤، راِجْع:٨١، جاِھْد:٢٣٢الدِّ



 

١١٨ 
 

  ]الطَّویلالراسبي: [

ـــــدْ  ـــــهَ  حـــــاَربوا ُأناســـــاً  َفجاِه   )١(َحـــــربِ  َبنـــــي َغـــــِويَّ  ُیخـــــزي َأن الَلـــــهُ  َعســـــى    َوِاصـــــَطِبر الَل

ومن أمثلة ذلك قول ، )٢(ِاْرَتِحْل وِاْصَطِبْر)(في موضعین، ضّما الفعلین: ورد هذا البناء  ِاْفَتِعْل: - ٤

  ]الطَّویلأبو الوازع الراسبي: [ الشَّاعر

  )٣(َحـــــربِ  َبنـــــي َغـــــِويَّ  يَ ُیخـــــزِ  َأن الَلـــــهُ  َعســـــى    رْ َوِاصــــــَطبِ  الَلــــــهَ  حــــــاَربوا ُأناســــــاً  َفجاِهــــــدْ 

ِعْمران بن ومن أمثلة ذلك قول ، )٤(ضّما الفعلین: (تزّوْد وتقّرْب)في موضعین، ورد  َتَفعَّْل: - ٥

  : [الكامل]ِحطَّان

دنَّ    )٥(َتجَمـــــــــــــــعُ  ِلَغیـــــــــــــــِركَ  ال ِلَنفِســـــــــــــــكَ  َوِاجَمـــــــــــــــع    داِئبــــــــــــــــاً  َفقــــــــــــــــِركَ  ِلَیــــــــــــــــومِ  َفَتــــــــــــــــَزوَّ

  

بناًء على ما تقدم من معطیات، بلغ مجموع األفعال الُمحَصاة في دیوان شعر الخوارج في 

على  موزَّعةوهي  ،موضعاً ) ٢٢٧١وردت في( ،فعالً ) ١٤٣٨( الزَّمنمبحث الفعل من حیث 

  إلى األدنى في الجدول اآلتي: وروداً ترتیبًا تنازلیًا من األعلى  ومرتَّبة الثالثَّ األزمان 

  النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  عدد األفعال  األفعال 
  %٤٩  ١١٢٢  %٤٧  ٦٧٨  األفعال الماضیة

األفعال 
  المضارعة

٤٤  ١٠٠٠  %٤٦  ٦٥٩%  

  %٧  ١٤٩  %٧  ١٠١  الفعل األمر
  %١٠٠  ٢٢٧١  %١٠٠  ١٤٣٨  المجموع

   أوال: الفعل الماضي:

 ،أفعال )٥٠٤المطلق ( الزَّمنة على الدَّالاألفعال الماضیة  عددبلغ : المطلق الزَّمناللة على الدَّ  -أ

وردت في  ،فعالً ) ٢٧٠(ة الُمجرَّد الثُّالثیَّة حیث بلغ مجموع األفعال ،موضعاً ) ٨٩٢وردت في (

 موزَّعةوهي  ) مواضع،٤وردت في ( ) أفعال،٤ة(الُمجرَّدة الرُّباعیومجموع األفعال  ،موضعاً ) ٥٤٠(

                                                           

 .٨١الدِّیوان)١(
  .١٧٤،١٢٧الدِّیوان )٢(
 .٨١الدِّیوان)٣(
  .١٢٧،  ١٧٤الدِّیوان )٤(
 .١٧٤الدِّیوان)٥(



 

١١٩ 
 

  إلى األدنى، في الجدول اآلتي: وروداً ترتیبًا تنازلیًا من األعلى  ومرتَّبةعلى األبواب اآلتیة 

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  عدد األفعال   يالصَّ
  %٨٣.٥  ٤٥١  %٨١  ٢١٩  فَعل (المفتوح العین)

  %١٤.٨  ٨٠  %١٦  ٤٣  فِعل (المكسور العین)
  %٠.٩٢  ٥  %١  ٤  (المضموم العین)فُعل 
  %٠.٧٤  ٤  %١  ٤  َفْعلَلَ 

  %١٠٠  ٥٤٠  %١٠٠  ٢٧٠  المجموع

، موضعاً ) ٣٥٢وردت في (، فعالً ) ٢٣٤المزیدة المحصاة ( الثُّالثیَّةوبلغ مجموع األفعال 

إلى األدنى في الجدول  وروداً ترتیبًا تنازلیًا من األعلى  ومرتَّبةعلى األبنیة اآلتیة  موزَّعةوهي 

  اآلتي:

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  األفعالعدد   يالصَّ
  %٤٥.٤  ١٦٠  %٤٥.٤  ٩٢  أفعل
  %١٦.٧  ٥٩  %١٦.٧  ٤١  فّعل
  %١٣  ٤٦  %١٣  ٣٨  تفّعل
  %١٢.٢  ٤٣  %١٢.٢  ٢٥  فاعل
  %٤.٨  ١٧  %٤.٨  ١٧  افتعل
  %٣.٤  ١٢  %٣.٤  ١٠  تفاعل
  %٢.٥  ٩  %٢.٥  ٥  انفعل

  %١.٤  ٥  %١.٤  ٥  استفعل
  %٠.٢٨  ١  %٠.٢  ١  افعلّ 
  %٠  ٠  %٠  ٠  أفعال

  %٠  ٠  %٠  ٠  افعوعل
  %٠  ٠  %٠  ٠  افعولّ 

  %١٠٠  ٣٥٢  %١٠٠  ٢٣٤  المجموع

 الزَّمنة على الدَّالبلغ مجموع األفعال الماضیة  الماضي القریب من الحال: الزَّمناللة على الدَّ  - ب

وردت  ،فعالً ) ٥٧(ة الُمجرَّداألفعال  عدد)، حیث بلغ ١١٥الماضي القریب من الحال (

إلى األدنى  وروداً ترتیبًا تنازلیًا من األعلى  ومرتَّبةعلى األبنیة اآلتیة  موزَّعةوهي  ،موضعاً )٨٠في(

  في الجدول اآلتي:

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  األفعالعدد   يالصَّ
 %٧٧.٥  ٦٢ %٨١  ٤٦  فَعل (المفتوح العین)

 %٢٠  ١٦ %١٨  ١٠  فِعل (المكسور العین)
  %٢.٥  ٢  %٢  ١  (المضموم العین) فُعل

 %١٠٠  ٨٠ %١٠٠  ٥٧  المجموع

وهي  ،موضعاً ) ٣٥وردت في ( ،فعالً ) ١٩المزیدة المحصاة ( الثُّالثیَّةوبلغ مجموع األفعال 



 

١٢٠ 
 

  إلى األدنى في الجدول اآلتي: وروداً ترتیبًا تنازلیًا من األعلى  ومرتَّبةعلى األبنیة اآلتیة  موزَّعة

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  األفعالعدد   يالصَّ
  %٥٤  ١٩  %٤٥  ١٣  أفعل
  %٢٠  ٧  %٢٤  ٧  فّعل

  %١٤  ٥  %١٧  ٥  فاعل
  %٦  ٢  %٧  ٢  تفّعل
  %٣  ١  %٣  ١  انفعل
  %٣  ١  %٣  ١  تفاعل

  %١٠٠  ٣٥  %١٠٠  ٢٩  المجموع

وردت ، فعالً ) ٨٨جاء الفعل الماضي داالً على المستقبل في ( داللة الماضي على المستقبل: -ج

إلى  وروداً ترتیبًا تنازلیًا من األعلى  ومرتَّبةعلى القرائن اآلتیة  موزَّعةوهي ، موضعاً ) ١١٥في (

  األدنى في الجدول اآلتي:

  النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  عدد األفعال  القرینة 
  %٧٨.٢  ٩٠  %٨٠  ٧٠  ما ُسٌبق بـ(إذا)
  %٨.٨  ١٠  %١١  ١٠  ما ُسبق بـ (إن)

بخیر  ما ورد في أسلوب دعاء
  أو شر

١٣  ١٥  %٩  ٨%  

  %١٠٠  ١١٥  %١٠٠  ٨٨  المجموع

  ثانیًا: الفعل المضارع:

وردت  ،فعالً ) ٣٨٧ة على الحال (الدَّالبلغ مجموع األفعال المضارعة  الداللة على الحال: -أ

، موضعاً )٤٥٥وردت في ( ،فعالً ) ٢٣٢(ة منها الُمجرَّداألفعال  ) موشعا، حیُث بلغ مجموع٦٤٦في(

ترتیبًا تنازلیًا  ومرتَّبةعلى األبواب اآلتیة  موزَّعةوهي  )،١ة المجردة (الرُّباعیوبلغ مجموع األفعال 

  إلى األدنى في الجدول اآلتي: وروداً من األعلى 

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  عدد األفعال  يالصَّ
  %٣٥  ١٦٠  %٣٧  ٨٦  یفِعل -فَعل
  %٣٣.٥  ١٥٣  %٣٥  ٨٢  یفُعل -فَعل
  %١٨.٤  ٨٤  %١٨  ٤١  یفَعل -فِعل
  %١٢.٧  ٥٨  %١٠  ٢٣  یفَعل -فَعل
  %٠.٢١  ١  %٠.٤  ١  ُیفعلِل -َفعلَلَ 

  %١٠٠  ٤٥٦  %١٠٠  ٢٣٣  المجموع

 ومرتَّبةعلى األبنیة اآلتیة  موزَّعة، وهي فعالً ) ١٥٤وبلغ مجموع األفعال المزیدة الُمحَصاة (

  في الجدول اآلتي: إلى األدنى وروداً ترتیبًا تنازلیًا من األعلى 

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  األفعالعدد   يالصَّ
  %٢٨.٤  ٥٤  %٢٨  ٤٣  فّعل

  %٢٦.٨  ٥١  %٢٧  ٤٠  فاعل



 

١٢١ 
 

  %٢١  ٤٠  %٢١  ٢٧  أفعل
  %١٧.٨  ٣٤  %١٨  ٣٣  افتعل
  %٢.١  ٤  %٢  ٤  انفعل

  %١.٥  ٣  %٢  ٣  استفعل
  %١  ٢  %١  ٢  تفّعل

  %٠.٥٢  ١  %١  ١  تفاعل
  %٠.٥٢  ١  %١  ١  تفعلل
  %٠  ٠  %٠  ٠  افعلّ 
  %٠  ٠  %٠  ٠  أفعال

  %٠  ٠  %٠  ٠  افعوعل
  %٠  ٠  %٠  ٠  افعولّ 

  %١٠٠  ١٩٠  %١٠٠  ١٥٤  المجموع

 ،فعالً ) ١٧٧على المستقبل ( ةالدَّالبلغ مجموع األفعال المضارعة  اللة على المستقبل:الدَّ  - ب

ترتیبًا تنازلیًا من األعلى  ومرتَّبةعلى القرائن اآلتیة  موزَّعةوهي  ،موضعاً ) ٢١٧حیث وردت في (

  إلى األدنى في الجدول اآلتي: وروداً 

  النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  األفعالعدد   القرینة 
  %٣٢.٧  ٧١  %٣٢  ٥٦  ما سبق بناصب.

  %٣١.٧  ٦٩  %٣٢  ٥٦  ما جاء بعد ال النافیة.
لبما جاء بعد    %١٧.٥  ٣٨  %١٨  ٣٢  . الطَّ

  %٥.٩  ١٣  %٥  ٩  ما جاء في أسلوب الشرط 
  %٥  ١١  %٦  ١٠  ما جاء بـعد (لو).
  %٣.٢  ٧  %٤  ٧  ما جاء بعد الّسین 

  %١.٣  ٣  %١  ٢  مع نوني التوكید
  %١.٣  ٣  %٢  ٣  ما جاء بعد سوف

  %٠.٩٢  ٢  %١  ٢  ما جاء بعد الھمزة و ھل.
  %١٠٠  ٢١٧  %١٠٠  ١٧٧  المجموع

وردت  ،فعالً ) ٨٥على المضي (ة الدَّال: بلغ مجموع األفعال المضارعة  اللة على الماضيالدَّ  -ج

إلى  وروداً ترتیبًا تنازلیًا من األعلى  ومرتَّبةعلى القرائن اآلتیة  موزَّعةوهي  ،موضعاً ) ١٢٦في (

  األدنى، في الجدول اآلتي:

  النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  عدد األفعال  القرینة
  %٧٨  ٩٨  %٦٩  ٥٩  ما سبق بـ(لم).

الما سبق بـ(كان)  ة الدَّ
  على الماضي المستمر

٢٠  ٢٥  %٢٧  ٢٣%  

  %٢  ٣  %٤  ٣  ما سبق بـ(لّما).
  %١٠٠  ١٢٦  %١٠٠  ٨٥  المجموع

  : فعل األمر:ثالثاً 

منها ة الُمجرَّد، حیث بلغ مجموع األفعال فعالً ) ١٠١( الدِّیوانبلغ مجموع أفعال األمر في 

ترتیبًا تنازلیًا من  ومرتَّبةعلى األبنیة اآلتیة  موزَّعةوهي  ،موضعاً )٧٤وردت في ( ،فعالً ) ٤٧(

  إلى األدنى، في الجدول اآلتي: وروداً األعلى 



 

١٢٢ 
 

  

  

ترتیبًا تنازلیًا  ومرتَّبةعلى األبنیة اآلتیة  موزَّعة، وهي فعالً ) ٢٣(وبلغ مجموع األفعال المزیدة 

  إلى األدنى، في الجدول اآلتي: وروداً من األعلى 

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  عدد األفعال  يالصَّ
  %٣٥  ٨  %٣٥  ٧  فّعل
  %٣٠  ٧  %٢٥  ٥  أفعل
  %١٧  ٤  %٢٠  ٤  فاعل
  %٩  ٢  %١٠  ٢  افتعل
  %٩  ٢  %١٠  ٢  تفّعل

  %١٠٠  ٢٣  %١٠٠  ٢٠  المجموع

  

  اإلحصائیَّةقراءة في نتائج الجداول 

  اآلتیة: النِّقاطفي هذا المبحث في  اإلحصائیَّة الدِّراسةالتي وصلت إلیها  النَّتائجیمكن إجمال 

 الماضي المطلق بنسبة  الزَّمنعلى  الدَّاللةوهي  ،جاءت بنیة (فَعل) مطابقة ألصل وضعها

التي  األدوات الالحقة والسابقةفي بعض المواضع، وذلك بفضل  اعن أصله ت، وخرج)%٨٤(

 بشكل دقیق. الزَّمنساعدت على تحدید 

  َّعن زمنها األصلي  قد تعدلُ ف ،الزَّمنال تكفي لتحدید  وحدهاالبنیة  ظهر باألحصاء والتحلیل أن

بفضل بعض األدوات والقرائن التي دخلت  ، وذلكجدیداً  زمناً  تكتسبَ للها في األصل  عَ ضِ الذي وُ 

 لیها.ع

 وذلك لیس ٤٩(إذ ورد بنسبة، الدِّیوانمن أفعال  استحوذ الفعل الماضي على الحصة الكبرى (%

، وبطوالتهم، رد القصصي لحیاة الخوارجعبیر عن السَّ للتَّ  غریبًا؛ ألن الفعل الماضي جاء مناسباً 

یجعل القصص أكثر إقناعًا وواقعیة  ما ،وسرعة ،وحیویة ،وحركة ،وحروبهم وما فیها من وصف

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  عدد األفعال  يالصَّ
  %٣٢  ٢٤  %٣٤  ١٦  أبنیة األفعال الخمسة

  %٢٨  ٢١  %٣٦  ١٧  ِاْفَعلْ 
  %١٩  ١٤  %١٥  ٧  ما حذف منھ حرف العین
  %١٨  ١٣  %١١  ٥  ما حذف منھ حرف الفاء
  %٣  ٢  %٤  ٢  ما حذف منھ حرف الالم

  %١٠٠  ٧٤  %١٠٠  ٤٧  المجموع
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 ،عن األحداثعبیر للتَّ  مناسب %)، فهو٤٤( بنسبةالفعل المضارع  ه، یلی)١(عند المتلقي

تجعله یتوقع حصولها في حتى أمام المتلقي  ها ماثلةٌ وتصویرها وكأنّ  ،وشرحها ،وتوضیحها

الذي جاء في  %)٧بنسبة(، یلیهما فعل األمر أكثر ركةحیویة وح األحداث منحت ماالمستقبل، 

 .واالستمراریَّة الدوامِ  یدلُّ على أغلب مواضعه داًال على طلب فیه

 ) في أغلب مواضعه موافقًا ألصل وضعه، فجاء داًال على الحال المرتبط  )َیْفَعلُ جاء بناء

فجاء داًال على المستقبل  ،وخرج عن أصل وضعه في بعض المواطن %)،٦٧بالمستقبل بنسبة (

 ،وذلك بفضل بعض األدوات التي دخلت علیه ،%)١٤%)، وعلى المضي بنسبة (٢٠بنسبة (

 .بشكل دقیق ة مختلفة ساعدت في تحدید زمانهوصبغته بألوان زمانیَّ 

 عادة ما یكون بعد زمن التكّلم،  الطَّلبفهو طلب و  ،بدقة ةغیر محدد )ِاْفَعلْ (لبناء ّیةالزَّمن الدَّاللة

المستقبل البعید، في  على طلب أو یكون داالً المستقبل القریب،  طلبًا في یكونقد  الطَّلبولكن هذا 

؛ والسبب في ذلك یعود الماضي الزَّمنحصل في ، أو طلب معنى االستمراریةدائم فیه  طلبأو 

 بذلك ما یعود الفضلنجاز بالضّبط، وٕانَّ زمن وقوع اإل معرفةتساعد على  محددة لعدم وجود أدوات

 .زمنه بشكل تام ودقیقیاق الذي یمّیز إلى السّ 

  

  

  

                                                           

م، ١٩٨٣، ١سوریا دار الحوار، ط-، دمشقنظریة اللُّغة والجمال في النقد العربيیُنظَر: سلّوم، تامر،  )١(
 .١٠٣ص



 

١٢٤ 
 

  

  

  

  

  ابع:الرَّ  المبحث

َحِة واالعِتَاللِ  أبنیةُ    الِفْعِل ِمْن َحیُث الصِّ

  

  



 

١٢٥ 
 

 (دراسة نظریَّة). حة واالعتاللالصِّ  أبنیة الفعل من حیثُ 

ة أو رباعیَّ  ،صولة األُ ثالثیّ إّما األفعال تكون أبنیة  أنَّ  والمزید الُمجرَّدفي مبحث  مرَّ 

الّصحة  وتقسیم األفعال من حیثُ  ة،صحیحة أو معتلّ تكون هذه األبنیة  قدوكذلك الحال األصول، 

ي، فهو یساعد كثیرًا على فهم الكثیر من المسائل الصَّرفرس واالعتالل له أهمّیة كبیرة في الدَّ 

واإلبدال وما یترتب على الفعل من تجّرد وزیادة وخاّصة عند دراسة  ،واإلعالل ،ة كاالشتقاقیَّ الصَّرف

   عتل.الفعل المُ 

  :)١(من حیث الّصحة واالعتالل إلى قسمین: صحیح ومعتل الفعلُ  قسمُ ویُ 

وهي: األلف والواو  ،: وهو الذي سلمت فاؤه وعینه والمه من حروف العلةأوال: الفعل الصحیح

ة . فأي فعل خلت حروفه األصول من حروف العلَّ )٢(والیاء، ویقال لها أیضًا: "حروف المد واللین"

  . نحو: َشِرَب َیْشَرُب، َعدَّ َیُعدُّ، َأَكَل یأُكُل... ،الثَّالثة ُیحكم بصحته

  اآلتي: النَّحو، وذلك على الصحیح إلى ثالثة أقسام: سالم، ومهموز، ومضّعف الفعلُ  قسمُ ویُ  

 هو ما َسِلَمت حروفه األصول من العلة، ومن الهمز، ومن التضعیف نحو: َلِعَب  :السَّالم

  َیْلَعُب، َكَتَب َیْكُتُب، َقُصَر َیْقُصُر.

 :َیْأُكُل أم - هو ما كانت أحد أصوله همزة، سواء أكانت الهمزة في أوله نحو: َأَكلَ  المهموز

 ْسَأَل أم آخره نحو: َقَرَأ َیْقَرُأ. وسطه نحو: َسَأَل یَ 

                                                           

، والُعكبَري: اللباب ١٢، والمیداني: نزھة الطرف ص١/٣٢یُنظَر: األستراباذي، شرح شافیة ابن الحاجب ج )١(
اجحي، و٢/٣٨٥ج رفيم)، عبده علي، ٢٠١٠(الرَّ لبنان، دار النھضة العربیَّة للطباعة والنشر، - بیروت، التطبیق الصَّ

، مراجعة الدكتور جورج متري معجم تصریف األفعال العربیَّةالّدُحَداح، أنطَوان،  ویُنظَر:، ٢٤- ٢٢م، ص١٩٧٣
  .٥٩، والحمالوي: شذا العرف ص١١-١٠م، ص١٩٩٥لبنان، مكتبة لبنان،  -عبد المسیح، بیروت

  . ١٢ نزھة الطرف صالمیداني:  )٢(
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ة نحو: سال ضع المیداني الهمزة موضع حروف االعتالل؛ ألنها تلین فتلحق بحروف العلَّ و و 

. وقد یكون المهموز معتًال نحو: أتى، وأبى، ورأى عندها ُیصنف مع )١(وقرا في تخفیف سأل وقرأ

 .)٢(المعتل

 :هو أن یجتمع في الكلمة مثالن من األصول متجاوران، وال یخلو تجاورهما من أن  المضاعف

  ، وینقسم إلى قسمین:)٣(یكون بین الفاء والعین، أو بین العین والالم. ویُعرف باألصم لشدته

وهو الذي عینه والمه من جنس واحد نحو: السّم والعّم في األسماء مضّعف ثالثي ومزیده:  -

  في األفعال.ونحو: سّر وفرَّ 

والرابع من  الثَّانيكان حرفه األول والثالث من جنس واحد، وحرفه ما : وهو مضّعف رباعي - 

 .)٤(جنس، نحو: زلزل، وسوس، قلقل

، وأنَّ  الثُّالثيوقد یكون الُمَضعَّف  ، وأبَّ   . )٥(مهموزًا نحو: أزَّ

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .١٢نزھة الطرف ص المیداني:  )١(
  .١/٣٣األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج )٢(
  .١٦٥یُنظَر: األندلسي: ارتشاف الضرب / )٣(
 .١٣، والمیداني: نزھة الطرف ص ١/٣٤األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج )٤(
  .١١٣الخطیب: المستقصى في علم التصریف / )٥(



 

١٢٧ 
 

  (دراسة تطبیقیة). دیوان شعر الخوارجفي  والمعتّلة الصَّحیحةأبنیة األفعال 

، موضعاً والمعتلة في دیوان شعر الخوراج في ألف وستمئة وخمسین  الصَّحیحةوردت األفعال 

  ، وذلك على النحو اآلتي:فعالً ثمانمئة وخمسة وعشرین  ضمَّتْ 

  یوان:في الدِّ  الصَّحیحةأبنیة األفعال   -

، موضعاً  وثمانین وثالثةفي تسعمئة  دیوان شعر الخوراجفي  الصَّحیحةوردت األفعال 

  اآلتي: النَّحوأفعال، وقد توّزعت على  عشرةخمسمئة و  ضمَّتْ 

  :الصَّحیحةة الُمجرَّد الثُّالثیَّةأبنیة األفعال  أوال:

، وقد توّزعت على فعالً مئة وثمانیة وسبعین  ضمَّتْ ، موضعاً  عشرَ  وردت في ستمئة وخمسةَ 

  اآلتي: النَّحو

  حیحةوردت األفعال  ة:السَّالم الصَّحیحةأبنیة األفعال في سبعمئة  الدِّیوانة في السَّالم الصَّ

 النَّحوعلى  الدِّیوان، وقد توّزعت في فعالً ثالثمئة وخمسة وتسعین  ضمَّتْ ، موضعاً وثمانیة وسبعین 

  اآلتي:

 ضمَّتْ ، موضعاً وردت في أربعمئة وثمانیة وأربعین  ة:الُمجرَّدة السَّالم الثُّالثیَّةأبنیة األفعال   - 

 . وذلك على األبواب اآلتیة:فعالً مئة وثالثة وتسعین 

ومن أمثلة ذلك في  ،)١(فعالً خمسین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في مئة وستة وأربعین  یفُعل:- فَعل - ١

  : [الكامل]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرالدِّیوان قول 

                                                           

  ) في الملحقات.٦٤جدول رقم ( یُنظَر: )١(
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  )١(طـــــــــاِئرِ  َجنـــــــــاَحي فــــــــي َقلُبـــــــــكَ  كـــــــــانَ  َبــــــــل    الــــــَوغى فــــــي َغزاَلــــــةَ  ِإلــــــى َبــــــَرزتَ  َهــــــّال 

، ومن أمثلة ذلك في )٢(فعالً خمسة وخمسین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في مئة وثالثین  یفَعل:-فِعل  -٢

  ]الطَّویل: [السَّعديصین حَ  الشَّاعرالدِّیوان قول 

  )٣(ُمهـــــــــــاِجرِ  َوَأنـــــــــــتَ  اراً َعـــــــــــ اِبَهـــــــــــ تَ َلِبْســـــــــــ    الَّتــــي ِمــــنَ  الُفجــــاةَ  ِابــــنَ  یــــا َتســــَتحي َأمــــا

، ومن أمثلة ذلك في )٤(فعالً تسعة وأربعین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في تسعة وتسعین  یفِعل:- فَعل -٣

  ]الطَّویلحارثة بن صخر القیني: [ الشَّاعرالدِّیوان قول 

  )٥(ِبغاِفـــــــــــــــلِ  لَـــــــــــــــیَس  اللَـــــــــــــــهَ  فَـــــــــــــــِإنَّ  َعلَـــــــــــــــيَّ     ظاِلمـــــــــاً  النـــــــــابَ  َیحـــــــــِرقُ  ِلِزیـــــــــادٍ  َفمـــــــــا

، ومن أمثلة ذلك في )٦(فعالً ثالثة وثالثین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في ثمانیة وخمسین  یفَعل:- فَعل -٤

  ]الطَّویل: [ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوان

ـــومٍ  َنَزلنـــا ـــعُ  ِبَق ـــهُ  َیجَم   )٧(َتَصریع الَمجد ِسوى َدعوى َلُهم َوَلیَس     َشـــمَلُهم الَل

 الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٨(سّتة أفعال ضمَّتْ ، موضعاً ورد في خمسة عشر  یفُعل:-فُعل - ٥

  قول امرأة من الخوارج: [البسیط]

ــــــــــــــــــُیوِف َفَلــــــــــــــــــمْ    )٩(اَجُبُنــــــــــــــــــــــــــوَیْنُكلــــــــــــــــــــــــــوا َعْنَهــــــــــــــــــــــــــا وال     َصــــــــــــــــــَبُروا ِعْنــــــــــــــــــَد السِّ

                                                           

   .١٨٤الدِّیوان)١(
  ) في الملحقات.٦٥جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
  .١١٧الدِّیوان)٣(
  ) في الملحقات.٦٦جدول رقم ( یُنظَر: )٤(
  . یحرق الناب: كنایة عن التھدید والوعید.٦١الدِّیوان)٥(
  ) في الملحقات.٦٧جدول رقم ( یُنظَر: )٦(
  .١٨٢الدِّیوان)٧(
، ١٤٢، ١٨١، ١٦٤، كُرم:١٢٧، ١٠١، قُرب:٢٤٠، ١٥٣، ١٣٠، ٤٢، عظُم:١٤٥، خُشن:٢٣٧لدیوان جبُن:ا)٨(

  ٢٥٩، كُمل:١٨١
  .٢٣٧الدِّیوان)٩(



 

١٢٩ 
 

 الشَّاعرورد في موضع واحد، وذلك في قول  :(َفْعَلَل)الُمجرَّد السَّالم الرُّباعيبناء الفعل  -

  : [الكامل]ِعْمران بن ِحطَّان

ـــــــــــــتْ  َلـــــــــــــَديَّ  ُغِرَســـــــــــــتْ     اِئعاً َصـــــــــــــــــــنَ  َأنَّ  اَألكفـــــــــــــــــــاءُ  َوَتَحـــــــــــــــــــدَّثَ    )١(َنخالتُـــــــــــــهُ  َفَحنَظَل

 ضمَّتْ ، موضعاً وردت في ثالثمئة وتسعة وعشرین  ة:السَّالمالمزیدة  الثُّالثیَّةأبنیة األفعال  -

 اآلتیة:، وذلك على األبنیة لافعواحدًا من األو  فعلٍ  مئتي

، ومن أمثلة ذلك )٢(فعالً وخمسین  واحداً  ضمَّتْ ، موضعاً  ورد في مئة وأحَد عشرَ  ُیْفِعُل:- َأْفَعلَ  - ١

  ]الطَّویلكعب بن عمیرة: [ الشَّاعرقول  الدِّیوانفي 

  )٣(َوتُبِكــــــــــــرُ  اَألنــــــــــــامِ  هــــــــــــذا َعلــــــــــــى تَــــــــــــروحُ     َرَأیُتهـــــــا ِإّنـــــــي الـــــــَدهرِ  ُصـــــــروفَ  َأخـــــــافُ 

ومن أمثلة ذلك في  ،)٤(فعالً تسعة وأربعین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في واحد وسبعین  ُیَفعُِّل:- َفعَّلَ  - ٢

  ]الطَّویلداود بن عقبة العبدي: [ الشَّاعرقول  الدِّیوان

ــــــــّمَرت الَحــــــــربُ  ِإذا ُأســــــــداً  َشــــــــِهدتُهمُ    )٥(الَبتــــــــــــــــــرِ  ِبالُمَهنَّـــــــــــــــــَدةِ  بهــــــــــــــــــمٌ  َمســـــــــــــــــامیحُ     َش

ومن أمثلة ذلك  ،)٦(فعالً وثالثین  واحداً  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في تسعة وخمسین  ُیَفاِعُل:- َفاَعلَ  - ٣

  ]الطَّویل: [الَیْشُكِريعبیدة  الشَّاعرقول  الدِّیوانفي 

ـــــي كـــــانَ  َومـــــا ـــــینَ  َجمـــــعِ  ف ـــــاِرٌس  الُمِحّل   )٧(َحبیــــــــــــبِ  َغیــــــــــــرُ  قــــــــــــعِ النَّ  فــــــــــــي ُیبــــــــــــاِرُزهُ     ف

                                                           

  .١٨٧ الدِّیوان)١(
  ) في الملحقات.٦٨جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
  .٧٤الدِّیوان)٣(
  ) في الملحقات.٦٩جدول رقم ( یُنظَر: )٤(
  .٢١٠الدِّیوان)٥(
  ) في الملحقات.٧٠جدول رقم ( یُنظَر: )٦(
  .١٠٩الدِّیوان)٧(



 

١٣٠ 
 

، ومن أمثلة ذلك )١(فعالً وثالثین  ثالثةً  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في خمسة وأربعین  َیَتَفعَُّل:- َتَفعَّلَ  - ٤

  عمرو بن الحسن األباضي: [الكامل] الشَّاعرفي الدِّیوان قول 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِحمینَ    )٢(الَفقـــــــــــــــــــــرِ  َذوي َعلـــــــــــــــــــــى َیَتَعطَّفــــــــــــــــــــونَ     َیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِرِهمُ  َذوو ُمت

، ومن أمثلة ذلك في )٣(فعالً سبعة وعشرین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في ثالثین  َیْفَتِعُل:-ِاْفَتَعلَ  - ٥

  ]الطَّویلَقَطري بن الُفَجاءة: [ الشَّاعرالدِّیوان قول 

ـــــــى َحِبســـــــنا    ُقلـــــــوَبُهم الِرجـــــــالَ  الَخـــــــوفُ  ِاســـــــَتَلبَ  ِإذا ـــــــوتِ  َعل ـــــــوَس  الَم ـــــــا الُنف   )٤(الَغواِلی

قول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٥(سّتة أفعال ضمَّتْ ورد في تسعة مواضع،  َیْنَفِعُل:-ِاْنَفَعل - ٦

  عیسى بن فاتك: [الوافر] الشَّاعر

ــــــــــــــــــِرجُ  ِمنــــــــــــــــــهُ  َأنــــــــــــــــــینٌ     ُســــــــــجودٌ  َوُهــــــــــم الَظــــــــــالمِ  َتحــــــــــتَ  َلهُــــــــــم   )٦(الُضــــــــــــــــــلوعُ  َتنَف

قول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٧(ثالثة أفعال ضمَّتْ ورد في ثالثة مواضع،  :َیَتَفاَعلُ -َتَفاَعلَ  - ٧

  : [المنسرح]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعر

ــــــــــــــــــــدت ــــــــــــــــــــوب هــــــــــــــــــــِذهِ  َتعاَه ــــــــــــــــــت    ِإذا الُقل   )٨(َعواِئقهــــــــــــــــــا عاَقــــــــــــــــــت ِبَخیــــــــــــــــــرٍ  َهمَّ

  مالك المزموم: [الخفیف] الشَّاعرقول موضع واحد، وذلك في ورد في  َیْسَتْفِعُل:- ِاْسَتْفَعلَ  - ٨

                                                           

  ) في الملحقات.٧١جدول رقم ( یُنظَر: )١(
  .٢٤٦الدِّیوان)٢(
  ) في الملحقات.٧٢جدول رقم ( یُنظَر: )٣(
  .١٢٥الدِّیوان)٤(
  .٢٦٥تنفلق:، ٧٠، تنفرج:١٨١، ١٤٠، انقطع:٢٦٥، ٢٣٠، انطلق:١٨٤، ١٢٦، انصرف:١٠٠الدِّیوان انتطح:)٥(
  .٧٠الدِّیوان)٦(
 .١٨٨، تعاھد: ٢٥٠، تخالس:١٠٥الدِّیوان تجالد: )٧(
  .١٨٨الدِّیوان)٨(



 

١٣١ 
 

ـــــــــــَتْبِدُلواولـــــــــــم  ـــــــــــُه ابـــــــــــَن ثـــــــــــورٍ  َیْس   )١(ِبَكاِظَمــــــــــــــــِة الّثغــــــــــــــــورِ َفقَــــــــــــــــْد َضــــــــــــــــاَعْت     ِمْن

  فة:المضعَّ  الصَّحیحةأبنیة األفعال ثانیًا: 

 ضمَّتْ ، موضعاً وأربعین  وسّتةفي مئة  الدِّیوانفة في المضعَّ  الصَّحیحةوردت األفعال    

  اآلتي: النَّحو، وذلك على فعالً وثمانین  أربعة

، موضعاً وردت في مئة وسبعة عشر  :الُمجرَّد من الثُّالثيالمضّعفة  الصَّحیحةأبنیة األفعال  - 

  ، وذلك على األبواب اآلتیة:فعالً تسعة وخمسین  ضمَّتْ 

ومن أمثلة ذلك في  ،)٢(فعالً ثالثین و  خمسة ضمَّتْ ، موضعاً وستین  خمسةورد في  یفُعل:- فَعل - ١

  ]الطَّویل: [)٣(نجدة الحنفي الشَّاعرقول  الدِّیوان

ــــــــــــــــــا    َجریـــــــــــــَرةً  َعَلینـــــــــــــا َموالنـــــــــــــا َجـــــــــــــرَّ  َوإِن   )٤(الــــــــــــــــــُدعاِئمُ  الِكــــــــــــــــــرامَ  ِإنَّ  َلهــــــــــــــــــا ثََبتن

، ومن أمثلة ذلك في )٥(فعالً عشرین اثنین و  ضمَّتْ ، موضعاً  واحد وخمسینورد في یفِعل: - فَعل - ٢

  : [المنسرح]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوان

ــــــــــــــــــــــــــهُ     َلـــــــــهُ  الِرقـــــــــابُ  َذلَّـــــــــتِ  الَّـــــــــذي ِابـــــــــنَ  یـــــــــا ــــــــــــــــــــــــــهُ  قاَتَل   )٦(َرُجــــــــــــــــــــــــــلِ  َأیُّمــــــــــــــــــــــــــا الَل

  

 

                                                           

  .٨٨الدِّیوان)١(
  ) في الملحقات.٧٣جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
ثم فارقھ بعد أن قال نافع بتبرؤه من  نافع ابن األزرقنجدة بن عامر بن عبدهللا بن سائر بن المطرح، كان مع  )٣(

القعد وتحریمھ التقیھ، وصار نجدة إلى الیمامة، وھنالك كثر أصحابھ فصاروا ثالثة آالف ثم أتى البحرین، ومالت 
إلیھ األزد قائلة" نجدة أحب إلینا من والتنا ألنھ ینكر الجور ووالتنا جائرون"، وأقام بالقطیف، وحاربتھ عبد القیس 

ھـ أرسل جیشاً فھزمھ نجدة، وبلغ من نفوذه أن بایعھ أھل صنعاء، وأرسل ٦٩فلما قدم مصعب البصرة سنة فھزمھا، 
أبا فدیك إلى حضر موت لیجبي صدقاتھا، وخضعت لھ الطائف وتبالة والسراة، ثم لقي مصرعھ على ید أبي فدیك، 

 علیھ.بعد أن دبَّ الخالف في جماعتھ، وفارقھ من فارقھ منھم، ألمور أخذوھا 
  .٨٧الدِّیوان)٤(
  ) في الملحقات.٧٤جدول رقم ( یُنظَر: )٥(
  .١٨٦الدِّیوان)٦(



 

١٣٢ 
 

خمسة  ضمَّتْ ورد في خمسة مواضع،  :الُمجرَّد الرُّباعيالمضّعفة من  الصَّحیحة األفعال أبنیة -

  عمرو بن الحصین العنبري: [مجزوء الكامل] الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك قول )١(أفعال

ــــــــــــــیَس  األخــــــــــــــدودِ  َوالضــــــــــــــاِربِ  ـــــــــــــــــُیَنهْ  َأَحـــــــــــــــــدٌ     َلهــــــــــــــا َل   )٢(الَســـــــــــــــــحرِ  َعـــــــــــــــــنِ  اِنُهَه

 :المزیدة المضّعفة الصَّحیحةأبینة األفعال  -

 النَّحووقد توّزعت على ، فعالً اثنین وعشرین  ضمَّتْ ، موضعاً وردت في خمسة وعشرین 

  اآلتي:

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٣(سبعة أفعال ضمَّتْ ورد في ثمانیة مواضع،  َیْفَتِعُل:-ِاْفَتَعلَ  - ١

  [مجزوء الكامل]: ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعر

  )٤(ِانِتقاُمــــــــــــــــــــــــــــه َیشــــــــــــــــــــــــــــَتدُّ وَ  َیعفــــــــــــــــــــــــــــو    الَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ِللَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  الَحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ 

الجعد  الشَّاعر قولومن أمثلة ذلك ، )٥(سّتة أفعال ضمَّتْ ورد في سّتة مواضع،  ُیْفِعُل:-َأْفَعلَ  - ٢

  ]الطَّویل[ :وسيالدَّ 

ـــــــبابٌ  ـــــــهَ  َأطـــــــاعوا َش ـــــــى الَل ـــــــبَُّهم َحّت   )٦(َوَیطَمـــــــــــــعُ  َیخـــــــــــــافُ  شـــــــــــــارٍ  َوُكلُُّهـــــــــــــمُ     َأَح

قول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٧(أربعة أفعال ضمَّتْ ورد في سّتة مواضع،  َیْنَفِعُل:-ِاْنَفَعل - ٣

  ]الطَّویل: [)٨(المنهال البصري الشَّاعر

                                                           

  .٢٥٠، نھنھ:١٤٤، نحنح:١٤٥، كلكل:١٤٨، كبكب:١٨٧الدِّیوان حنظل: )١(
  .٢٥٠الدِّیوان)٢(
یوان: ص )٣( : الدِّ :٢٥٩اجترَّ :١٧٧، اشتدَّ:١٨٧، احتجَّ :٢٠٤، اصطفَّ :١٨٤، ٧١، اضطرَّ   .٢١٦، اغترَّ
  .١٧٧الدِّیوان)٤(
)٥( : :٥٩الدِّیوان أبرَّ :١٦٢، أحلَّ :٨٨، أذلَّ :١٦٧، أظلَّ :٢٤٧، أعفَّ  . ١٩٧، أحبَّ
  ١٩٧الدِّیوان)٦(
)٧( : :١٩٨الدِّیوان انضمَّ : ٢٤٩، ١٦١، ١٦٠، انفكَّ :٢١٦، انقضَّ   .٢٤٧، انھلَّ
المنھال الشیباني، من أھل البصرة. لم تذكر المصادر من ترجمتھ سوى أنھ من شعراء الخوارج. بابتي: معجم  )٨(

  .٤٧٩الشُّعراء ص



 

١٣٣ 
 

ــــــــداً     ِذكــــــــُرهُ  عــــــــادَ  صــــــــاِلحاً  َأنســــــــى ُقلـــــــتُ  ِإذا ــــــــهِ  ضــــــــمَّتْ ِان ِلمــــــــا َجدی ــــــــواِنحُ  َعَلی   )١(الَج

، ومن أمثلة ذلك في قول )٢(ثالثة أفعال ضمَّتْ ورد في ثالثة مواضع،  َیْسَتْفِعُل:- ِاْسَتْفَعلَ  - ٤

  ]الطَّویل: [ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعر

ـــــــــــهِ  َیســـــــــــَتِقلُّ  ال َمـــــــــــن ُتصـــــــــــاِحبُ  ـــــــــــــــــتَ  َوإِن    ِبَرأِی ـــــــــــــــــأسٍ  ذا ُكن ـــــــــــــــــرَّبِ  َوَرأيٍ  َب   )٣(ُمَج

على بناء في موضع واحد وردت المزید بحرف:  الرُّباعي من المضّعفة الصَّحیحة األفعال أبینة -

  ]الطَّویل: [السَّعديصین حَ  الشَّاعروذلك في قول  ،)َیتََفْعَللُ - تَفْعَللَ (

ــــــــــــــَذبُ  َوســــــــــــــَطها َقَطــــــــــــــِريُّ  َهــــــــــــــوى    َعجاَجـــــــةٌ  لـــــــي َأرَهَجـــــــت َلمـــــــا ُقلـــــــتُ  َقـــــــد   )٤(َیَتَذب

 علىفي موضع واحد  وردت: بحرفین المزید الرُّباعي من المضّعفة الصَّحیحة األفعال أبینة -

  ]الرَّجزُشَریح بن أوفى: [مشطور  الشَّاعروذلك في قول  ]،َیْفَعِللُّ  - اْفَعَللَّ [ بناء

  َحَســـــــــــــــن َأبـــــــــــــــا َأرى َوَلـــــــــــــــو َأضـــــــــــــــِربُهمُ 

  )٥(َیطَمــــــــِئنَّ  َحتّــــــــى ِبالَســــــــیفِ  َضــــــــَربُتهُ 

 المهموزة: الصَّحیحةأبنیة األفعال ثالثًا: 

 واحداً  ضمَّتْ ، موضعاً وخمسین  تسعةفي  الدِّیوانالمهموزة في  الصَّحیحةوردت األفعال 

  اآلتي: النَّحوعلى  توّزعت ، وقدفعالً  وثالثین

، موضعاً وردت في أربعة وأربعین  :الُمجرَّد الثُّالثيمن المهموزة  الصَّحیحةأبنیة األفعال  - 

                                                           

  .١٩٨الدِّیوان)١(
: الدِّیوان: ص )٢( : ١٠٥استعدَّ :٢٧٣، استطبَّ   .١٨٥، استقلَّ
  .١٨٥الدِّیوان)٣(
  .١١٨الدِّیوان)٤(
 .٥٠الدِّیوان)٥(



 

١٣٤ 
 

  ، وقد توّزعت على األبواب اآلتیة:فعالً عشرین  ضمَّتْ 

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان )١(سّتة أفعال ضمَّتْ ، موضعاً ورد في سبعة عشر  یفُعل:- فَعل - ١

  : [الوافر]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول 

  )٢(الُمعــــــــــــــارِ  ِمــــــــــــــنَ  الُمعیــــــــــــــرُ  َســــــــــــــَیأُخُذها     َعـــــــــــــــــــــــــــــوارٍ  ِإالّ  َأمواُلنـــــــــــــــــــــــــــــا َومـــــــــــــــــــــــــــــا

 الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)٣(سّتة أفعال ضمَّتْ ، موضعاً ورد في أربعة عشر  یفَعل:- فَعل - ٢

  : [البسیط]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول 

ــــــــــــوالً  َیســــــــــــأَُلني زالَ  مــــــــــــا ــــــــــــَرهُ  َح   )٤(َوَخـــــــــــّداعِ  ُمخـــــــــــدوعٍ  َبـــــــــــینِ  ِمـــــــــــن َوالنـــــــــــاُس     ِألُخِب

قول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)٥(ثمانیة أفعال ضمَّتْ ، فعالً ورد في ثالثة عشَر  یفَعل:-فِعل - ٣

  ]المنسرح: [بن حكیم الطِِّرمَّاح الشَّاعر

ــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ َدرُّ  ِلّل ــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  راةِ الشُّ ــــــــــــــرى ِإذا    ِإنَُّه   )٦(واَأِرقُــــــــــــــ لىبِــــــــــــــالطُّ  مــــــــــــــالَ  الَك

  المهموزة المزیدة: الصَّحیحةأبنیة األفعال  -

  ، وقد توّزعت على األبنیة اآلتیة:فعالً أحد عشر  ضمَّتْ ، موضعاً وردت في خمسة عشر 

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٧(خمسة أفعال ضمَّتْ ورد في سّتة مواضع،  ُیَفعُِّل:-َفعَّلَ  - ١

  ]الطَّویلداود بن عقبة العبدي: [ الشَّاعر

                                                           

یوان: ص )١( ، ٢٥٤، ٢٣٨، ١١٨، أمر:٤٦، آل:١٨٥، ٥٢، ٤٧، ١٢٧، ٦٤، ١٨٦، ١٧٢، أخذ:١٣٣، ٤٥آب:الدِّ
  .٢٦٣، ١٩٢، آن:٢٤٠أمل:

  .١٧٢الدِّیوان)٢(
، ٢٤٥، ١٠٩، ١٣٦،١٨٠، ١٧٦،٧٧، ٩٧، سأل:٢٣٩، ٢٠٨، رزأ:٦٦، جشأ:١٥٧، برأ:٢٧٢الدِّیوان بدأ: )٣(

  .١٥٢، نكأ:٢٣٠، ١٣١
  .١٨٠الدِّیوان)٤(
، ٧٦، أمن:٢٥١، ١٦٢، ألف:١١٨، أسر:٢٦٥، أرق:١٧٢، ١٤٢، ٦٥، سئم:١٧٥، أسف:٢٦٠الدِّیوان أذن:)٥(

  .١٠٠، ھزأ:١٤٦
  الطلُّى: األعناق، واحد طُْلیة.. ٢٦٥ص الدیوان:)٦(
ق: )٧( یوان أرَّ ر:١٠١، نبَّأ:٢٣١، أنَّق:٢٦٤، ألَّف:٢٣٨، ٢٣٤الدِّ   .٢١١، أخَّ



 

١٣٥ 
 

ـــــــرتُ وَ  َقبلـــــــي َســـــــَلفاً  َمضـــــــوا ــــــــــــــــــــداً     َبعـــــــَدُهم ُأخِّ ــــــــــــــــــــةٍ  ِألَقــــــــــــــــــــوامٍ  َوحی   )١(ُخــــــــــــــــــــزرِ  َتناِبَل

قول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٢(ثالثة أفعال ضمَّتْ ورد في خمسة مواضع،  ُیْفِعُل:-َأْفَعلَ  - ٢

  حبیب الهاللي: [الكامل] الشَّاعر

ــــــــــــــهُ  َفُربَّمــــــــــــــا َثمــــــــــــــودَ  ِألَخــــــــــــــي   )٣(اِإلدالجِ  فــــــــــــــــي الُعـــــــــــــــذرَ  َبَلغــــــــــــــــنَ  َوَلقَـــــــــــــــد    َأخَطأَن

، ومن أمثلة ذلك في )٤(الفعلین (تأّزر وتخّطأ) ضمَّتْ ورد في ثالثة مواضع،  َیَتَفعَُّل:-َتَفعَّلَ  - ٣

  حبیب الهاللي: [الكامل] الشَّاعرالدِّیوان قول 

ـــــــــــــــیَس  َأَجـــــــــــــــلٍ  ِإلـــــــــــــــى َفَنجـــــــــــــــا    َحوَشـــــــــــــباً  الَمنایـــــــــــــا َتَخطَّـــــــــــــَأتِ  َوَلَقـــــــــــــد   )٥(ِبنـــــــــــــــاجِ  َوَل

  مالك المزموم: [الكامل] الشَّاعرورد في موضع واحد، وذلك في قول  ُیَفاِعُل:- َفاَعلَ  - ٤

ـــــــــــــــــــكِ  ال ِإذ    َمفقــــــــــوَدةٍ  ِمــــــــــن َعَلیــــــــــكِ  اِإللــــــــــهُ  َصــــــــــّلى ـــــــــــــــــــعُ  الَمكـــــــــــــــــــانُ  ُیالِئُم   )٦(الَبلَق

  

  

  

  

  

                                                           

  .٢١١الدِّیوان)١(
یوان: ص )٢(   .٢٧٧، أنشأ:٢٢٩، ٢٠٢، ١٢٩، أخطأ:٢٦٢أتأم: الدِّ
  .٢٢٩الدِّیوان)٣(
  ٢٠٢،٢٢٩، تخطَّأ: ٤٨الدِّیوان تأّزر:)٤(
  .٢٠٢الدِّیوان)٥(
  .١٩٤الدِّیوان)٦(



 

١٣٦ 
 

   :األفعال المعتّلةأبنیة  ثانیًا:

ة هو الفعل الذي یكون في حروفه األصول حرف أو اثنان من حروف العلّ  الفعل المعتل:

( األلف، والواو، والیاء). قال ابن یعیش:" اعلم أن المعتلَّ ما كان فیه حرف علة، وحروف :وهي

من أن یكون: فاًء، أو  الثُّالثيالعلة ثالثة: الواو، والیاء، واأللف، وال یخلو االعتالل في الفعل 

  ]الرَّجز: [هـ)٦٧٢(یقول ابن مالك. )١(عینا، أو المًا "

ــــــــــــــــــهُ  آِخــــــــــــــــــرٌ  ِفعــــــــــــــــــلٍ  وأى ــــــــــــــــــف ِمن ــــــــــــــــــــــاءٌ  أو َواوٌ  أو    أِل   )٢(ُعــــــــــــــــــــــِرف َفُمعــــــــــــــــــــــَتال�  َی

، واللفیف. النَّاقصإلى أربعة أقسام، المثال، واألجوف، و  اللُّغةوینقسم الفعل المعتل عند أهل 

ِحیح ِبِخَالِفِه، فالمعتل ِباْلَفاءِ :" الرَّضيیقول  أجوف  ،ِمثَال وبالعین ،فالمعتل َما ِفیِه حرف ِعّلة َوالصَّ

م لفیف مقرون، وبالفاء  ،َوُذو الثََّالَثة وبالالم َمْنُقوص َوُذو اْألَْرَبَعة، وبالفاء َواْلعین َأو ِباْلعیِن َوالالَّ

م لفیف مفروق"   .)٣(َوالالَّ

والمعتّلة، نظروا إلى  الصَّحیحةعندما درسوا األفعال  العربیَّةعلماء  وعلیه، یمكن القول إنَّ 

األلف (الث الفعل، فما كان فیه حرف أو أكثر من حروف العلة الثَّ  هاأنواع الحروف التي یتكّون من

ل ، ثم نظروا بعد ذلك إلى أماكن تواجد حروف العلة في الفعل، عتَ والواو والیاء) أطلقوا علیه لفظ المُ 

  اآلتي: النَّحولى وقّسموها بناء على مكانها إلى خمسة أقسام، وذلك ع

  :نحو: وعد، یئس، وُسموه بذلك؛ ألنه یماثل الصحیح في  ما كانت فاؤه حرَف عّلة،المثال

                                                           

 .٤٧ابن یعیش: شرح الملوكي ص )١(
الخالصة في الُمسّماة  ألفیة ابن مالك في النَّحو والتصریفابن مالك ، محمد بن عبد هللا بن مالك األندلسي، )٢(

  .٧٦ه ص١٤٢٨السعودیة، مكتبة دار المنھاج، -، تحقیق: سلیمان بن عبد العزیز بن عبد هللا العیوني، الریاضالنَّحو
 .١/٣٢األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج )٣(



 

١٣٧ 
 

 . )١(ومنَع في أن الواو بقیت بحالها ،وَوضع مثل قولك: َقعدَ  ،احتمال الحركة في الماضي نحو: َوعد

  :لخلو جوفه، من الحرف نحو: قال، مال، سار، وُسمي بذلك  ما كانت عینه حرف عّلةاألجوف

تاء الفاعل یصبح معها على ثالثة أحرف إلى  إسنادهبى أیضًا بذي الثالثة؛ ألن سمَّ الصحیح. ویُ 

  .)٢(تُ عْ بِ  َباَع: ،تُ رْ سِ َساَر: نحو: 

 ي بذلك لنقصان إعرابه مّ ما كانت المه حرف علة، نحو: غزا، َسَعى، َرَمى، وسُ : النَّاقص

. وُیقال له )٣(كالجزم والوقف، نحو: ِاْرِم، ِاْخَش ال َتْرِم ال َتْخَش  صاریفوحذف آخره في بعض التَّ 

ك إذا أخبرت عن نفسك في الماضي قلَت: دعوُت ورمیُت فیكون على أربعة ذو األربعة؛ ألنَّ 

ك إذا أخبرت عن نفسك قلت: ُعْدُت، وِخْفُت فیكون على أحرف، وكذلك ُیقال له ذو الثالثة؛ ألنَّ 

 . )٤(ثالثة أحرف

  َّفیف وهو ضربان:الل 

ما كان حرف العلة في وسطه وآخره نحو: روى، حوى، وسمي بذلك القتران حرفي  المقرون:  - أ

 .)٥(العلة ببعضهما ببعض

وسمي بذلك لكون الحرف  : ما كان حرف العلة في أوله وآخره نحو: وفى، ولي.المفروق  - ب

 .)٦(بین حرفي العلة الصحیح فارقاً 

  

                                                           

، والحمالوي: شذا العرف ص ١٣، والمیداني: نزھة الطرف ص١/٣٤األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج )١(
٦٠.  

، والحمالوي: ٤٨، وابن یعیش: شرح التصریف الملوكي ص١/٣٤األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج )٢(
  ٦٠شذا العرف ص 

المغني في تصریف م)، محمد عبد الخالق، ١٩٨٤، عضیمة (١/٣٤األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج )٣(
 .١٩٠م، ص ١٩٩٩، ٢مصر، طبع دار الحدیث، ط-، القاھرةاألفعال

  .١٩٠، وعضیمة: المغني في تصریف األفعال ص ١٣المیداني: نزھة الطرف ص )٤(
  .١٩١، وعضیمة: المغني في تصریف األفعال ص ١/٣٥یُنظَر: األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج)٥(
شذا ، والحمالوي: ١٩١، وعضیمة: المغني في تصریف األفعال ص ١٦٠التوحیدي: ارتشاف الضرب ص)٦( 

  .٦٠ص العرف



 

١٣٨ 
 

  :دیوان الخوارجة في األفعال المعتلَّ أبنیة  - 

ثالثمئة  ضمَّتْ ، موضعاً وعشرین  وسّتةفي سبعمئة  الدِّیوانة في وردت األفعال المعتلَّ 

  اآلتي: النَّحو، وذلك على فعالً  عشرَ  اثنتيو 

مئة وثالثة  ضمَّتْ ، موضعاً : وردت في أربعمئة وثالثة وثالثین الُمجرَّد الثُّالثياألفعال المعتلَّة من 

  اآلتي: النَّحو. وقد توّزعت على فعالً وأربعین 

  : النَّاقصالفعل المعتل أوال: 

، وذلك على النَّحو فعالً مئة وثالثة وخمسین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في ثالثمئة واثنین وتسعین      

  اآلتي:

أربعة  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في مئتین وتسعة وثالثین : الُمجرَّدمن الثُّالثي  النَّاقصالفعل المعتل  - 

  ، وذلك على األبواب اآلتیة:فعالً وسبعین 

، ومن أمثلة ذلك في )١(فعالً أربعة وثالثین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في أربعة وتسعین  یفِعل:-فَعل - ١

  ]الطَّویلالجعد الدوسي: [ الشَّاعرالدِّیوان قول 

ـــــــرى    صــــــاِلحاً  ِإنَّ  صــــــاِلحاً  َفــــــِابكي َعــــــینُ  َأیــــــا ـــــــهُ  َش ـــــــي ِللَّـــــــهِ  َنفَس ـــــــدا ِبهـــــــا َیبغ   )٢(الُخل

، ومن أمثلة ذلك في )٣(فعالً سبعة عشر  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في خمسة وثمانین  یفَعل:-فِعل - ٢

  : [البسیط]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرالدِّیوان قول 

                                                           

  ) في الملحقات.٧٥جدول رقم ( یُنظَر: )١(
  .١٩٦الدِّیوان)٢(
  ) في الملحقات.٧٦جدول رقم ( یُنظَر: )٣(



 

١٣٩ 
 

ــــــــــــــــــهِ  ِبُحكــــــــــــــــــمِ     َوَنرضـــــــــــــــى ُیقاِتُلنـــــــــــــــا َمـــــــــــــــن ُنقاِتـــــــــــــــلُ    )١( الِرجــــــــــــــــــالِ  ُحكــــــــــــــــــمِ  ال الَل

ومن أمثلة في الدِّیوان  ،)٢(فعالً سّتة عشر  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في سّتة وأربعین  یفُعل:- فَعل - ٣

  : [البسیط])٣(المغیرة بن حبناء الشَّاعرقول 

ــــــــي الَّــــــــذي الَشــــــــِقيَّ  ِإنَّ  ــــــــهُ  النــــــــارِ  ف ـــــــوزُ     َمنِزُل ـــــــوزُ  َوالَف   )٤(النـــــــارِ  ِمـــــــنَ  َینجـــــــو الَّـــــــذي َف

األصل في أفعال هذا الباب أن تكون مكسورة العین في المضارع، نحو َأَتى َیأِتي،  یفَعل:- فَعل - ٤

َبَكى َیْبِكي، َرَمى َیْرِمي ولكن شّذت عن هذا الباب أفعاٌل جاءت عین مضارعها مفتوحة؛ وذلك 

ة ستّ  في ورد هذا البناءلمناسبة حروف الحلق نحو: َسَعى َیْسَعى، َنَهى َیْنَهى، َنَعى َیْنَعى. و 

  ]الطَّویلالجعد الدوسي: [ الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٥(ثالثة أفعال ضمَّتْ مواضع، 

ـــــــــــد َفَأصـــــــــــَبحَ  ـــــــــــالَ  َق ـــــــــــةَ  ن   )٦(َوَیجَهــــــدُ  ِابِتغاهــــــا فــــــي ىعَ َیْســــــ كــــــانَ  ِبمــــــا    ُكلَّهـــــــــــا الَكراَم

تسعة  ضمَّتْ ، موضعاً : ورد في مئة وثالثة وخمسین من الثُّالثي المزید النَّاقصالفعل المعتل  - 

 ، وذلك على األبنیة اآلتیة:فعالً وسبعین 

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان )٧(فعالً وثالثین  واحداً  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في ستین  ُیْفِعُل:-َأْفَعلَ  - ١

  یزید بن حبناء: [البسیط] الشَّاعرقول 

                                                           

) على وزن (یفَعل) أبدلت الواو یاء لوقوعھا رابعة في األخر، وما قبلھا . (نَْرَضى) أصلھا (نَْرَضوُ ٥٦الدِّیوان)١(
  لیس مضموما فصارت (نَْرَضُي) ثم أُبدلت الیاء ألفاً لتحركھا بعد فتحة متصلة في كلمتھا. 

  ) في الملحقات.٧٧جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
عمرو بن ربیعة بن أسید بد عبد عوف بن عامر بن ھـ)، وَحْبنَاء أُّمھ، وأبوه ٩١أبو عیسى، المغیرة بن َحْبنَاء( )٣(

ربیعة...، كان أبرص، وقیل: َحْبنَاء لقٌب غلب على أبیھ لجبنھ واسمھ ُحسین. ولد في العراق، ثم انتقلت أسرتھ وھو 
طفل إلى نجران، كان من رجال الُمھلَّب بن أبي ُصفرة، ولھ فیھ أشعار مدح جیاد حسان. كان المغیرة یتناقض مع 

  .٤٧٠ھ صخر المقیم بالبادیة ویتراسالن بالّشعر وكانا أخوین ألب وھما ابنا خالھ. بابتي: معجم الشُّعراء صأخی
  .١٠١الدِّیوان)٤(
  .٢١١، نھى:٢٧٤، ٢٣١، ١٧٤، نعى:١٩٧الدیوان: سعى: )٥(
  ١٩٧الدِّیوان)٦(
  ) في الملحقات.٧٨جدول رقم ( یُنظَر: )٧(



 

١٤٠ 
 

  )١(العــــــــــارِ  ِمــــــــــنَ  ُیــــــــــدني َأو الَعشــــــــــیَرةِ  لَـــــــــومَ     لـــــــــي ُیـــــــــَزیِّنُ  َأمـــــــــرٍ  ِمـــــــــن ِباللَّـــــــــهِ  َأعـــــــــوذُ 

، ومن أمثلة ذلك في )٢(فعالً سّتة عشَر  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في أربعة وثالثین  ُیَفعُِّل:- َفعَّلَ  - ٢

  عمرو بن الحصین العنبري: [الكامل] الشَّاعرالدِّیوان قول 

وا ـــــــــــرَّ   )٣(َوَحواِجـــــــــــــــــــبِ  ِبـــــــــــــــــــآُنفٍ  الّظبـــــــــــــــــــاةِ  َحـــــــــــــــــــدَّ     َوباَشـــــــــــروا ِللجـــــــــــالدِ  َصـــــــــــواِرمَ  َع

، ومن أمثلة ذلك في )٤(فعالً أحد عشر  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في ثالثة وثالثین  ُیَفاِعُل:- َفاَعلَ  - ٣

  مالك المزموم: [الخفیف] الشَّاعرالدِّیوان قول 

ـــــــــــــــــــالي ال   )٥(ِبَحــــــــــــــــــــــــــــــــرامِ  َأم َرمــــــــــــــــــــــــــــــــاك َأِبِحــــــــــــــــــــــــــــــــلٍّ     َخمـــــــــــــــــــراً  َتَضـــــــــــــــــــلَّعَ  ِإذا ُیب

، ومن أمثلة ذلك في )٦(فعالً ثالثة عشر  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في ثمانیة عشر  َیْفَتِعُل:-ِاْفَتَعلَ  - ٤

  ]الطَّویلابن أبي مّیاس الُمرادي: [ الشَّاعرالدِّیوان قول 

ــــــــــرامٌ  َوَنحــــــــــنُ  ــــــــــي ِك ــــــــــزَّةٌ  الَصــــــــــباحِ  ف ــــــــــوتُ  ِإذا    َأِع را ِارتَــــــــــدى بِــــــــــالَموتِ  الَم   )٧(َوتَــــــــــَأزَّ

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٨(سبعة أفعال ضمَّتْ ورد في سبعة مواضع،  َیَتَفعَُّل:- َتَفعَّلَ  - ٥

  : [المنسرح]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعر

ـــــــــن َأم ـــــــــى َم ـــــــــهِ  َتَلّظ ـــــــــَدةُ  َعَلی ـــــــــا موق ـــــــــــــــــــــــــــــــم ُمحـــــــــــــــــــــــــــــــیطٌ  رِ     الن   )٩(ُســـــــــــــــــــــــــــــــراِدُقها ِبِه

  

                                                           

  .١٠١الدِّیوان)١(
  ) في الملحقات.٧٩جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
  .٢٥٢الدِّیوان)٣(
  ) في الملحقات.٨٠جدول رقم ( یُنظَر: )٤(
  .١٩٤الدِّیوان)٥(
  ) في الملحقات.٨١جدول رقم ( یُنظَر: )٦(
  .٤٨الدِّیوان)٧(
 .٦١، تمنّى:٧٥، تمطّى:١٨٨، تلظَّى:٢٧٥، تشكَّى:٧٥، تجلَّى:١٠٧، تأنّى:٢١٣الدیوان تأسَّى: )٨(
  .١٨٨الدِّیوان)٩(



 

١٤١ 
 

  حبیب الهاللي: [الرمل] الشَّاعرورد في موضع واحد، وذلك في قول  َیَتَفاَعُل:- َتَفاَعلَ  - ٦

ـــــــــــــــــــــَأطرافِ  َیَتســـــــــــــــــــــاقونَ  ـــــــــــــن    الَقنـــــــــــــــــــــا ِب ـــــــــــــعِ  ِم ـــــــــــــوتِ  َنجی ـــــــــــــا َكأســـــــــــــاً  الَم   )١(َدهق

  ثانیًا: الفعل المعتل األجوف:

مئة وأربعة عشر  ضمَّتْ ، موضعاً ورد الفعل المعتل أجوفًا في الدِّیوان في مئتین وسبعة وخمسین  

  ، وذلك على النَّحو اآلتي:فعالً 

، فعالً سّتة وخمسین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في مئة وأربعة وستین : الُمجرَّدالفعل المعتل األجوف  -

 وذلك على األبواب اآلتیة:

یأتي على هذا الباب ما كانت عین ماضیه ألفًا منقلبة عن (واو)، ویرى الُعكَبري  یفُعل:- فَعل - ١

الواو نحو: َعاَد  وَجاَب األرَض َیُجْوُبَها ضمُّ  معتل العین بالواو نحو: َعاَد َیُعْوُد،األصل في  أنَّ 

على الواو فُنِقلت إلى ما قبلها وبقیت  ثقلت الضمَّةُ َیْعُوُد، وَجاَب َیْجُوُب مثل: َقَتَل َیْقُتل، فاستُ 

، ومن أمثلة ذلك )٣(فعالً وثالثین  واحداً  ضمَّتْ ورد هذا الباب في مئة وتسعة مواضع، . و )٢(ساكنة

  ]الطَّویلَقَطري بن الُفَجاءة: [ الشَّاعرفي الدِّیوان قول 

ـــــــ َنفســـــــاً  َأرى َوَلســـــــتُ  ـــــــت َوإِن تُ وْ َتُم ـــــــوتِ  ِمـــــــنَ     َدَن ـــــــى الَم ـــــــثَ  َحّت ـــــــهُ  َیبَع ـــــــا الَل   )٤(داِعی

: لغاتٍ  فیهما ثالثَ  في هذا الباب لفظتین مخالفتین وهما: (َماَت وَداَم) وأنَّ  ویرى الُعكبري أنَّ   

ة: الثَّانی اللُّغةالجیدُة: ماَت َیُمْوت، وَداَم َیُدْوُم كأخواتهما، فعلى هذا تقول: ُمتُّ وُدْمُت بضم األول. و 

َماَت َیَماُت، وَداَم َیَداُم على (َفِعَل) بكسر العین في الماضي، وفتحها في المستقبل فعلى هذا تقول: 

الثالثة: مركَّبة من اللغتین وهي ِمتُّ وِدْمُت بكسر  اللُّغةَت تخاُف. و ِمتُّ َتَماُت وِدْمتُّ َتَداُم مثل: ِخفْ 

                                                           

  .٢٣١الدِّیوان)١(
  .٢/٣٨٦یُنظَر: الُعكبَري: اللباب ج )٢(
  ) في الملحقات.٨٢جدول رقم ( یُنظَر: )٣(
  .١٢٥الدِّیوان)٤(



 

١٤٢ 
 

  .)١(األولى اللُّغةأموُت وأدوم على  الدَّالالمیم و 

عن (یاء)، نحو: باع َیِبْیُع، َساَر َیِسْیُر.  ه منقلبةً ما كانت ألفُ  یأتي هذا البناء في یفِعل:- فَعل - ٢

كسرة الیاء في (َیِبْیُع) ُنقلت إلى الباء، لثقل الكسرة على الیاء، وبقیت الیاء  ویرى العكبري أنَّ 

ساكنة، وٕاذا رددته إلى نفسك نقلَتُه من (فَعل) إلى (فِعل) توصًال إلى حذف الیاء، وتبقي الكسرة 

  . )٢(علیها كما َفعْلَت في (ُقْلُت)، فإن أمرت قلَت: ِبْع بغیر همزة دلیالً 

، ومن أمثلة ذلك )٣(فعالً خمسة وعشرین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد هذا البناء في سبعة وأربعین و 

  : [البسیط]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرفي الدِّیوان قول 

  )٤(َأعوانــــــــــــــــــا الَحــــــــــــــــــقِّ  ِلــــــــــــــــــُدعاةِ  َنــــــــــــــــــرى َوال    ِبـــــهِ  ُش یْ َنِعـــــ َعـــــدالً  َنـــــرى ال َمتـــــى َحتّــــى

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان )٥(أربعة أفعال ضمَّتْ ، موضعاً ورد في أربعة عشر  یفَعل:- فِعل - ٣

   : [البسیط]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول 

ــــــــأوي ِامــــــــرىءٍ  َوَأيُّ    )٦(َهیـــــــــــوبِ  َغیـــــــــــرَ  ُكنـــــــــــتَ  َولِكـــــــــــن َیهـــــــــــابُ      ِبَمعــــــــَركٍ  الُحــــــــرورَ  َی

ثمانیة وخمسین  ضمَّتْ ، موضعاً وردت في ثالثة وتسعین أبنیة الفعل المعتل األجوف المزیدة:  -

  ، وذلك على األبنیة اآلتیة:فعالً 

، ومن أمثلة ذلك في )٧(فعالً تسعة عشر  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في خمسة وأربعین  ُیْفِعُل:- َأْفَعلَ  - ١

  ]الطَّویلعمرو القنا العنبري: [ الشَّاعرالدِّیوان قول 

                                                           

  .١/٢٥٦. ویُنظَر: ابن جني: المنصف ج٢/٣٨٧یُنظَر: الُعكبَري: اللباب ج )١(
 .٢/٣٨٩العكبري: اللباب ج )٢(
  ) في الملحقات.٨٣جدول رقم ( یُنظَر: )٣(
  .١٦٤الدِّیوان)٤(
یوان: ص)٥( ، ٥٦، ٨١، ١١٢، ١٤٢، ٨٩، نال: ٨٣، كاد:٥٩،٧٨،١٣١،١٩٧،٢٦٥،٧٤،٢٧٧خاف: الدِّ

  .١٠٩ھاب:
  .١٠٩الدِّیوان)٦(
  ) في الملحقات.٨٤جدول رقم ( یُنظَر: )٧(



 

١٤٣ 
 

  )١(اَألرضِ  ِســــَعةَ  الَقنــــا َعمــــرو َعلــــى َأضــــاَقت    َوهــــــــــــــِذهِ  َنكــــــــــــــونُ  ُكّنــــــــــــــا هَكــــــــــــــذا َومـــــــــــــا

، ومن أمثلة ذلك في )٢(فعالً أربعة عشَر  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في ثمانیة عشر  ُیَفعُِّل:- َفعَّلَ  - ٢

  ]الطَّویلعیسى بن فاتك: [ الشَّاعرالدِّیوان قول 

ـــــــــــــتَ  ـــــــــــــاً  َفَجهَّل ـــــــــــــتَ  َطّواف ـــــــــــــهُ  َوَزیَّن   )٣(ِبالُنبـــــــــــــــــلِ  ُیَمـــــــــــــــــزَّقُ  َطـــــــــــــــــّوافٌ  َفَأصـــــــــــــــــَبحَ     ِفعَل

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٤(سبعة أفعال ضمَّتْ ورد في ثمانیة مواضع،  َیْفَتِعُل:-ِاْفَتَعلَ  - ٣

  ]الطَّویل: [ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعر

ــــــع ــــــاج َأو َفَیطَم ــــــكَ  َیحت ــــــى ِمن ــــــــُذبُّ     الَّــــــذي ِإل ــــــــذَهبِ  ُكــــــــلِّ  فــــــــي َعنــــــــهُ  َوُیغنــــــــي َی   )٥(َم

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٦(سبعة أفعال ضمَّتْ ورد في ثمانیة مواضع،  َیَتَفعَُّل:-َتَفعَّلَ  - ٤

  عمران السدوسي: [البسیط] الشَّاعر

ـــــــــــــــ قٍ َحـــــــــــــــبِ  نَ یْ كِ ِســـــــــــــــمْ تَ سْ مُ  ـــــــــــــــ نَ یْ لِ ائِ َق   )٧(األوانــــــــــــــــ رِ وْ الُجــــــــــــــــ لُ ْهــــــــــــــــأَ  نَ وَّ َلــــــــــــــــتَ  إذا    هِ ِب

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٨(سّتة أفعال ضمَّتْ ورد في سبعة مواضع،  ُیَفاِعُل:-َفاَعلَ  - ٥

  ]الطَّویلمعدان اإلیادي: [ الشَّاعر

ــــــــــیَس     شــــــاِرباً  الَلــــــهَ  بــــــاِیعَ  َمــــــن َعَلــــــیُكم َســــــالمٌ  ــــــــــى َوَل ــــــــــیمِ  الِحــــــــــزبِ  َعل   )٩(َســــــــــالمُ  الُمق

  

                                                           

  .١٠٤الدِّیوان)١(
  ) في الملحقات.٨٥جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
  .٦٩الدِّیوان)٣(
  .٢٣٨، انتاب:١٢٤، ١٦٥، اقتاد:٢٧٦، اغتال:١٧٠، اختار:١٨٥، احتاج:٢٤٨، اجتاح:١٢٤الدیوان اجتاب:)٤(
  .١٨٥الدِّیوان)٥(
ه:)٦( د:٢١٦، ١٧٤، تزّود:٢٠٤، تخیَّر:١٩٧، تبّوأ:١١٠الدیوان: تأوَّ ن:٨٩، تعوَّ   .١٤٨، تھیَّب:١٦٥، تلوَّ
  .١٦٥الدِّیوان)٧(
  .١٥٠، عاین:١٩٠، شاور:٦٨، رواغ:١٢٧، ٥٨، جاوز:١٨١، جاور:٤٣الدیوان: بایع:)٨(
  .٤٣الدِّیوان)٩(



 

١٤٤ 
 

، ومن أمثلة ذلك )١(الفعلین (تعاور، وتناول) ضمَّتْ ورد في ثالثة مواضع،  َیَتَفاَعُل:- َتَفاَعلَ  - ٦

  ]الطَّویلَقَطري بن الُفَجاءة: [ الشَّاعرفي الدِّیوان قول 

ـــــــــــهُ  ـــــــــــهُ  َوالَخیـــــــــــلُ  ِبالَســـــــــــیفِ  َتناَولُت   )٢(ُمخاِلســــــــــــــاً  َضــــــــــــــرباً  ِبــــــــــــــالُجرزِ  َفبــــــــــــــاَدَرني    دوَن

، ومن أمثلة )٣(استطاع واستناع)(الفعلین  ضمَّتْ ورد في ثالثة مواضع،  َیْسَتْفِعُل:- ِاْسَتْفَعلَ  - ٧

  ]الطَّویل: [السَّعديحصین  الشَّاعرذلك في الدِّیوان قول 

ـــــــــــتَ    )٤(ضــــــــــــــــاِئرِ  َوَموتُــــــــــــــــكَ  َنفــــــــــــــــعٌ  ال َحیاتُــــــــــــــــكَ     ُفراقَـــــــــــهُ  َنســـــــــــَتطیعُ  ال الَّـــــــــــذي َفَأن

  حارثة بن صخر القیني: [الوافر] الشَّاعرورد في موضع واحد، وذلك في قول  َیْنَفِعُل:- ِاْنَفَعل- ٨

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــرُّ  ال فِإّن ــــــــــــــــــــنَ  َنِف ــــــــــــــــــــا ِم ـــــــــــن َننحـــــــــــاُش  َوال    الَمنای   )٥(الِنصـــــــــــالِ  َضـــــــــــربِ  ِم

  الفعل المعتل المثال:ثالثًا: 

 اآلتي: حوالنَّ ، وذلك على فعالً  سبعة وعشرین ضمَّتْ ، موضعاً  سبعة وثالثینورد في  

سبعة  ضمَّتْ ، موضعاً ة عشَر وردت في ثالث :الُمجرَّد الثُّالثيأبنیة الفعل المعتل المثال من  - 

 على األبواب اآلتیة: توّزعت ، وقدأفعال

. وورد هذا الباب )٦(هذا الباب تحذف الواو في مضارعه نحو: َوَعَد َیِعُد، َوَرَد َیِردُ  یفِعل:-فَعل - ١

ة ُمَلیَكة الشَّاعر ، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٧(خمسة أفعال ضمَّتْ في ثمانیة مواضع، 

 : [الكامل]الشَّیبانیَّة

                                                           

  .١٣١، ٨٩،١١٤الدِّیوان )١(
  .١٣١الدِّیوان)٢(
  ٢٦٣وص ١١٨،٢٥٥الدِّیوان )٣(
  .١١٨الدِّیوان)٤(
  .٦١الدِّیوان)٥(
  .١/١٢٩یُنظَر: األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج )٦(
  .١٤١، وقف:١٩٧، وعد:٢٤١، ١١٥، ٨١، وصل:٢٥٧ورد:، ١٢٤وخد:الدِّیوان: ص )٧(



 

١٤٥ 
 

  )١(الظُّلــــــــــــــــــمِ  َصــــــــــــــــــاِحبُ  الَقَراَبــــــــــــــــــةَ  َقَطــــــــــــــــــعَ      ِإَذا والِجـــــــــــــــــــَوارَ  الَقَراَبـــــــــــــــــــةَ  َیِصـــــــــــــــــــلُ 

هذا الباب تُفتح عینه في المضارع لمناسبة حرف الحلق، ویبقى حكم كسرها وهو  یفَعل:- فَعل -٢

، )٣((وهب) واحداً  فعالً  ضمَّتْ ورد هذا الباب في أربعة مواضع، و . )٢(حذف الواو، نحو: َوَقَع َیَقعُ 

  ]الطَّویلكعب بن عمیرة: [ الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في 

ــــــــــــــى ِإذا ُحســــــــــــــامٍ      ِبُمَهنَّـــــــــدٍ  َضـــــــــرَبةً  لـــــــــي َهـــــــــبْ  َربِّ  َویــــــــا ــــــــــــــرُ  الَضــــــــــــــریَبةَ  الق   )٤(َیهُب

عدم وقوع مضارعها على وزن (یفِعل) بكسر  معَهْب) حذفت الفاء في مضارعها وأمرها و (   

 ،وَوَقَع َیَقعُ  ،وَوَضَع َیَضعُ  ،:" وأما َوَهَب َیَهبُ الرَّضيالعین؛ وفتحت الفاء لمناسبة حرف الحلق. قال 

فاألصل فیها كسر عین الُمضارع، وكذا َوِسَع َیَسُع وَوِطئ َیَطُأ؛ فحذف الواو، ثم فتح  ،وَوَلَغ َیَلغ

  .)٥(ق"العین لحرف الحل

  ]الطَّویلكعب بن عمیرة: [ الشَّاعرورد في موضع واحد، وذلك في قول  یفِعل:-فِعل - ٣

ـــــا عمـــــرو  ـــــقْ فی ـــــَدهُ  ِث ـــــي واتَّـــــِق اهللا َوْح ـــــِني الكبـــــلُ     ب   )٦(َفَقـــــْد ِخْفـــــُت َأْن َأْرَدى ِبَمـــــا َعضَّ

، فعالً عشرین  ضمَّتْ ، موضعاً وعشرین  أربعةوردت في  المثال المزیدة: ةالمعتلَّ األفعال أبنیة  -

 :على األبنیة اآلتیة توّزعت وقد

قول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٧(أفعال ثمانیة ضمَّتْ مواضع،  تسعةورد في  ُیْفِعُل:-َأْفَعلَ  - ١

  : [المنسرح]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعر

                                                           

  .٢٤١الدِّیوان)١(
  .٢/٣٨٦الُعكبَري: اللباب ج )٢(
  .٦٣،٦٥،٧٣،٧٤ الدِّیوان )٣(
   .٤٧الدِّیوان)٤(
  .١/١٣٠األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج )٥(
  .٧٦ الدِّیوان)٦(
، ١١٢، أوقد:٢٣٥، أورد: ٢٣٨، أورث:٥٠، أوجز:٢٥٢، أوجب:١٨١، ١٧٢، یُولِع:١٨٩الدِّیوان یُوِشك: )٧(

  .٢٧٧، ١٨٨أیقن:



 

١٤٦ 
 

ـــــــــــــــــــاَألمْ  اراَهـــــــــــــــــــبَ  انَ َكـــــــــــــــــــ    اَكَمــــــــــــــــــ ودُ َتُعــــــــــــــــــ اَأنََّهــــــــــــــــــ َوَأیَقَنــــــــــــــــــت   )١(اِلُقهـــــــــــــــــــاخَ  سِ ِب

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٢(أفعال أربعة ضمَّتْ مواضع،  خمسةورد في  َیَتَفعَُّل:-َتَفعَّلَ  - ٢

  عمرو بن الحصین العنبري: [مجزوء الكامل] الشَّاعر

ـــــــــــــینَ  مـــــــــــــا    َحـــــــــــــــــــــــرِبِهمُ  نیـــــــــــــــــــــــرانُ  َفَتوقّـــــــــــــــــــــــَدت ـــــــــــــى َب ـــــــــــــتِ  َأعل   )٣(َوالحجـــــــــــــرِ  الَبی

قول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٤(أربعة أفعال ضمَّتْ ورد في خمسة مواضع،  ُیَفعُِّل:- َفعَّلَ  - ٣

  األعرج المعني: [الوافر] الشَّاعر

ـــــــــــــــــــــدامى الَمداَمـــــــــــــــــــــةَ  َودَّعـــــــــــــــــــــتُ وَ     َشــــــــــــــریكٌ  َلــــــــــــــهُ  َلــــــــــــــیَس  الَلــــــــــــــهِ  ِكتــــــــــــــاب   )٥(َوالَن

، ومن أمثلة ذلك في )٦(وازن، وافق)(الفعلین ضمَّتْ في ثالثة مواضع، ورد  ُیَفاِعُل:- َفاَعلَ  - ٤

  : [المنسرح]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوان

ــــــــــــــكُ  ــــــــــــــرَّ  َمــــــــــــــن یوِش   )٧(ُیواِفُقهــــــــــــــــــا غّراتِـــــــــــــــــهِ  َبعــــــــــــــــــضِ  فـــــــــــــــــي    َمنیَّتــــــــــــــه ِمــــــــــــــن َف

 الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٨()سقَ اتَّ ، زنَ اتَّ ورد في موضعین، ضّما الفعلین ( َیْفَتِعُل:- ِاْفَتَعلَ  - ٥

  عبد اهللا بن المبارك: [البسیط] الشَّاعرقول 

ــــــــــیَس  مــــــــــا    لیعدلـــــــــــهُ  ىقَــــــــــبْ یَ  الـــــــــــذي َزنــــــــــتُ وَ  إّنــــــــــي ــــــــــبْ یَ  ل ــــــــــه فــــــــــال ىَق ــــــــــاتَّ  والَل   )٩(اَزَن

  

                                                           

  .١٨٨الدِّیوان)١(
ع: )٢(   .٢٣٦، تیقَّن:٢٥٠، ١٠٠، توقَّد:٩٣، توسَّد:٢٧١الدیوان توجَّ
یوان: ص)٣(   .٢٥٠الدِّ
ع: )٤( ھ:٢٧١الدیوان وجَّ   .١٧٢، ٦٥، یسَّر:٢٧٢، ودَّع:٤٦، وجَّ
  .٢٧٢الدِّیوان)٥(
یوان وازن: )٦(   .١٨٩،٢٣١، وافق: ٢٧٥الدِّ
  .١٨٩الدِّیوان)٧(
  .٢٥٩، اتّسق:٦٥الدِّیوان اتّزن: )٨(
  .٦٥الدِّیوان)٩(



 

١٤٧ 
 

  الفعل المعتل اللفیف المقرون: رابعًا:

  اآلتي: النَّحو، وذلك على فعالً عشر  ثمانیة ضمَّتْ ، موضعاً واحد وثالثین ورد في  

، فعالً أحد عشر  ضمَّتْ ، موضعاً  عشرینوردت في  :الُمجرَّد الثُّالثيأبنیة اللفیف المقرون من  - 

  وذلك على األبواب اآلتیة:

 الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )١(ثمانیة أفعال ضمَّتْ ، موضعاً ورد في سبعة عشر  یفِعل:- فَعل - ١

  عمرو بن الحصین العنبري: [الكامل] الشَّاعرقول 

  )٢(َوَأشــــــــــــــــــــــــاِیبِ  ِفتَیـــــــــــــــــــــــةٍ  َأكــــــــــــــــــــــــَرمُ  ِللَّـــــــــــــــــــــــهِ     َنهَبهــــــــــــا َوَتحــــــــــــوي َأعنََّتهــــــــــــا َتحمــــــــــــي

ِعْمران بن  الشَّاعروذلك في قول ، )٣(ثالثة أفعال ضمَّتْ ، ثالثة مواضعورد في  یفَعل:- فِعل - ٢

  : [البسیط]ِحطَّان

  )٤(َزنبــــــــــاعِ  بـــــــــنِ  َروحِ  َعلـــــــــى َعیـــــــــاءً  َأعَیـــــــــت    ُزَفــــــــر ِبهـــــــا َیعیــــــــا َأصـــــــَبَحت الَّتـــــــي ِإنَّ 

، وقد أفعالسبعة  ضمَّتْ ، موضعاً وردت في أحد عشر  المزید: الثُّالثيأبنیة اللفیف المقرون من  -

 توّزعت على األبنیة اآلتیة:

، ومن أمثلة ذلك )٥(الفعلین (استوى، واحتوى) ضمَّتْ ورد في خمسة مواضع، َیْفَتِعُل: -ِاْفَتَعلَ  - ١

  ]الطَّویل: [ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرفي الدِّیوان قول 

                                                           

، ٢٤٤، ٤٧، نوى:٢٣١، لوى:١٢٣، طوى:١٦٩، شوى:١٦٩، روى:٢٥٣، حوى:١٠٩لدیوان أوى:ا)١(
  .٢٥٣، ٢٤٨، ١٦٠، ١٣٩، ٩٧، ٨٠، ٤٢ھوى:

    .٢٥٣الدِّیوان)٢(
 .٦٤، ھوي:٢٣٠، طوي:١٨٠الدَّیوان عیي:  )٣(
  .١٨٠الدِّیوان)٤(
 .٧٥، احتوى: ١٨٨،٢٥٦،٢٧١،٢٦١الدیوان استوى: )٥(



 

١٤٨ 
 

ــــــــــــــــــِزالنِ  َیســــــــــــــــــَتوي ال   )١(َطراِئُقهـــــــــــــــــــــا َتســـــــــــــــــــــَتوي ال أعمـــــــــــــــــــــالِ     ـالــــــــــــــــــ َوال المن

قول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٢(ثالثة أفعال ضمَّتْ ورد في أربعة مواضع، ُیْفِعُل: - َأْفَعلَ  - ٢

  ]الطَّویل[: الحسن بن عمرو األباضي

ـــــــــــــــــا    الـــــــــورىوتـــــــــذّكر عفـــــــــوًا للكـــــــــریِم َعـــــــــن  ـــــــــــــــــبُ  فأحی ـــــــــــــــــَوه فُأنی   )٣(وأرجـــــــــــــــــو عف

  ]الطَّویل: [ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرورد في موضع واحد، وذلك في قول ُیَفعُِّل: -َفعَّلَ  - ٣

ــــــــــــراكَ  ــــــــّواكَ     ُنطفَــــــــــــةً  َصــــــــــــیَّركَ  ثُــــــــــــمَّ  ُترابــــــــــــاً  َب ــــــــى َفَس ــــــــِئمَ  ِصــــــــرتَ  َحّت   )٤(اَألســــــــرِ  ُملَت

  أحد شعراء الخوارج: [البسیط] الشَّاعرورد في موضع واحد، وذلك في قول َیْسَتْفِعُل: - ِاْسَتْفَعلَ  - ٤

  )٥(فــــــان مــــــن دون مــــــا تهــــــوى مــــــدى اَألجــــــلِ     باَألمــــــلِ  ُتْســــــَتْهوَ یــــــا طالــــــَب الحــــــقِّ ال 

  الفعل المعتل اللفیف المفروق: خامسًا:

  ثالثة أفعال، وذلك على األبنیة اآلتیة: ضمَّتْ ورد في تسعة مواضع،  

، ومن أمثلة ذلك قول )٦(وهو (وّلى) واحداً  فعالً  ضمَّتْ ورد في سّتة مواضع،  :ُیَفعِّلُ -َفعَّلَ  - ١

  ]الطَّویل: [َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعر

لُ  القَـــــــــــــیسِ  ِلَعبـــــــــــــدِ  َوكـــــــــــــانَ    )٧(َتعــــــــــــــومُ  َفِهـــــــــــــيَ  اَألزدِ  ُشــــــــــــــیوخُ  َوَولَّـــــــــــــت    ِجـــــــــــــدِّها َأوَّ

                                                           

  .١٨٨الدِّیوان)١(
 .١٨٠، ٧٩، أعیا٢٦٠، أحیا:٢٢٨الدیوان ألوى: )٢(
  .٢٦٠الدِّیوان )٣(
  .١٨٩الدِّیوان)٤(
  .٩٧الدِّیوان)٥(
. وقد حذفت األلف من (ولّى) عند إسنادھا إلى تاء التأنیث الساكنة منعا ١٢١،٦٨،١٣١،٥٩،٨٥،١٣١ الدِّیوان)٦(

  اللتقاء ساكنین، وفتح ما قبلھا للداللة علیھا.
  .١٢١الدِّیوان)٧(



 

١٤٩ 
 

، ومن أمثلة ذلك قول )١(وهو (واسى) واحداً  فعالً ورد في موضعین، ضّما ُیفاِعُل: - فاَعل - ٢

  ]الطَّویل: [ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعر

  )٢(ُمَؤّنــــــــبِ  َغیــــــــرَ  نـــــــابَ  مــــــــا فــــــــي ُیواســـــــیكَ      َوالَّذي الِصدق الصاِحبَ  َعَلیكَ  َفَأمِسك

  : [الوافر]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعروذلك في قول  ،ورد في موضع واحد: َیْفَتِعلُ -ِاْفَتَعلَ  - ٣

ـــــــــــــــــِإّني    ِمــــــــــنُهم الَحــــــــــقِّ  ِألَهــــــــــلِ  َیقِصــــــــــد َوَمــــــــــن ـــــــــــــــــهِ  َف ـــــــــــــــــاني َكمـــــــــــــــــا َأتَّقی   )٣(ِاتَّق

 

حة واالعتالل  بناًء على ما تقدم من معطیات، بلغ مجموع األفعال الُمحَصاة في مبحث الصِّ

  وقد توّزعت على ثالثة أقسام: ،موضعاً ) ١٧٠٩، حیث وردت في (فعالً ) ٨٣١(

  :الصَّحیحةأوال: األفعال 

 النَّحو) وقد توّزعت على ٩٨٤وردت في (، فعالً ) ٥١٢( الصَّحیحةبلغ مجموع األفعال 

  اآلتي:

) ٧٧٨وردت في ( ،فعالً ) ٣٩٥ة (السَّالم: بلغ مجموع األفعال ةالسَّالم الصَّحیحةاألفعال  - 

 ،فعالً ) ١٩٤( الُمجرَّدة من الفعل السَّالم الصَّحیحة الثُّالثیَّةاألفعال  مجموعبلغ  ، حیثُ موضعاً 

على األبنیة اآلتیة  وقد توزَّعت)، ١ة (السَّالمة الرُّباعیَّ وعدد األفعال  ،موضعاً ) ٤٤٨وردت في (

  إلى األدنى في الجدول اآلتي: وروداً تنازلیًا من األعلى  ترتیباً وُرِتَبْت 

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  األفعالعدد   يالصَّ
  %٣٣  ١٤٦  %٢٦  ٥٠  یفُعل-فَعل
  %٢٩  ١٣٠  %٢٨  ٥٥  یفَعل-فِعل
  %٢٢  ٩٩  %٢٥  ٤٩  یفِعل-فَعل

                                                           

  .١٦٧،١٨٥ الدِّیوان )١(
  .١٨٥الدِّیوان)٢(
یوان: ص)٣(   .١٧٦الدِّ



 

١٥٠ 
 

  %١٣  ٥٨  %١٧  ٣٣  یفَعل-فَعل
  %٣  ١٥  %٣  ٦  یفُعل-فُعل

باعي   %٠.٢  ١  %١  ١  دجرَّ المُ  الرُّ
  %١٠٠  ٤٤٩  %١٠٠  ١٩٤  المجموع

وردت في  ،من األفعال) ٢٠١( من الفعل المزیدة السَّالم الصَّحیحةاألفعال  مجموعوبلغ 

إلى األدنى  وروداً تنازلیًا من األعلى  ترتیباً وُرِتَبْت على األبنیة اآلتیة  وقد توزَّعت ،موضعاً ) ٣٢٩(

  في الجدول اآلتي:

رفالبناء    النِّسبة  الورودعدد مرات   النِّسبة  عدد األفعال  يالصَّ
  %٣٤  ١١١  %٢٥  ٥١  أفعل
  %٢٢  ٧١  %٢٤  ٤٩  فّعل

  %١٨  ٥٩  %١٥  ٣١  فاعل
  %١٤  ٤٥  %١٦  ٣٣  تفّعل
  %٩  ٣٠  %١٣  ٢٧  افتعل
  %٣  ٩  %٣  ٦  انفعل
  %١  ٣  %١  ٣  تفاعل

  %٠.٣  ١  %٠.٤  ١  استفعل
  %١٠٠  ٣٢٩  %١٠٠  ٢٠١  المجموع

) ١٤٦وردت في ( ،فعالً ) ٨٤(المضّعفة  الصَّحیحةبلغ مجموع األفعال ضّعف: حیح المُ الصَّ  -

حیحة الثُّالثیَّةحیث بلغ مجموع األفعال  ،موضعاً  ، فعالً ) ٥٧( الُمجرَّدمن الفعل  المضّعفة الصَّ

وقد مواضع، ) ٥( في وردت ،)٥( المضّعفة ةالرُّباعی األفعال وعدد ،موضعاً ) ١١٦(وردت في 

  إلى األدنى، في الجدول اآلتي: وروداً تنازلیًا من األعلى  ترتیباً وُرِتَبْت على األبواب اآلتیة  توزَّعت

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  عدد األفعال  يالصَّ
  %٥٤  ٦٥  %٥٦  ٣٥  یفُعل-فَعل
  %٤٢  ٥١  %٣٥  ٢٢  یفِعل-فَعل

باعي   %٤  ٥  %٨  ٥  المجرد الرُّ
  %١٠٠  ١٢١  %١٠٠  ٦٢  المجموع

، موضعاً ) ٢٣وردت في ( ،فعالً ) ٢٠(المضّعفة المزیدة  الصَّحیحة الثُّالثیَّةوبلغ عدد األفعال 

 ترتیباً وُرِتَبْت على األبنیة اآلتیة  وقد توزَّعت، )٢(وردت في ) ٢(ة المزیدة الرُّباعیوعدد األفعال 

  إلى األدنى، في الجدول اآلتي: وروداً تنازلیًا من األعلى 

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  عدد األفعال  يالصَّ
  %٣٢  ٨  %٣٢  ٧  افتعل
  %٢٤  ٦  %٢٧  ٦  أفعل



 

١٥١ 
 

  %٢٤  ٦  %١٨  ٤  انفعل
  %١٢  ٣  %١٤  ٣  استفعل

  %٤  ١  %٥  ١  تفعلل
  %٤  ١  %٥  ١  افعللَّ 

  %١٠٠  ٢٥  %١٠٠  ٢٢  المجموع

، حیث موضعاً  )٥٩، وردت في (فعالً ) ٣١بلغ مجموع األفعال المهموزة (حیح المهموز: الصَّ  -

على  وقد توزَّعت، موضعاً ) ٤٤، وردت في (فعالً ) ٢٠(دة منها المجرَّ  الثُّالثیَّةبلغ مجموع األفعال 

 إلى األدنى، في الجدول اآلتي: وروداً ترتیبًا تنازلیًا من األعلى وُرِتَبْت األبنیة اآلتیة 

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  عدد األفعال  يالصَّ
  %٢٩.٥  ١٣  %٤٠  ٨  یفَعل-فِعل
  %٣١.٨  ١٤  %٣٠  ٦  یفَعل-فَعل
  %٣٨.٦  ١٧  %٣٠  ٦  یفُعل-فَعل

  %١٠٠  ٤٤  %١٠٠  ٢٠  المجموع

، حیث وردت فعالً ) ١١( الثُّالثيالمهموزة من المزید  الصَّحیحة الثُّالثیَّةوبلغ مجموع األفعال 

إلى  وروداً ترتیبًا تنازلیًا من األعلى وُرِتَبْت على األبنیة اآلتیة  موزَّعة، وهي موضعاً ) ١٥في (

  األدنى، في الجدول اآلتي:

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  عدد األفعال  يالصَّ
  %٤٠  ٦  %٤٥  ٥  فّعل
  %٣٣  ٥  %٢٧  ٣  أفعل
  %٢٠  ٣  %١٨  ٢  تفّعل
  %٧  ١  %٩  ١  فاعل

  %١٠٠  ١٥  %١٠٠  ١١  المجموع

  : األفعال المعتلة:ثانیاً 

 توزَّعت وقد، موضعاً ) ٧٢٦، وردت في (فعالً ) ٣١٥( الدِّیوانة في بلغ مجموع األفعال المعتلَّ 

  : النَّحو اآلتيعلى 

) ٣٧، وردت في (فعالً ) ٢٧( المعتلَّة من الفعل المثال بلغ مجموع األفعال المعتل المثال:أوال: 

 وقد توزَّعت، موضعاً ) ١٣) أفعال، وردت في (٧(منها  الثُّالثیَّةبلغ مجموع األفعال  إذ، موضعاً 

  إلى األدنى، في الجدول اآلتي: وروداً ترتیبًا تنازلیًا من األعلى وُرِتَبْت على األبنیة اآلتیة 

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  عدد األفعال  يالصَّ
  %٦٢  ٨  %٥٧  ٥  یفِعل-فَعل
  %٣٠  ٤  %١٤  ١  یفَعل-فَعل



 

١٥٢ 
 

  %٨  ١  %١٤  ١  یفِعل-فِعل
  %١٠٠  ١٣  %١٠٠  ٧  المجموع

على األبنیة  موزَّعة، وهي موضعاً ) ٢٧، وردت في (فعالً ) ٢٤وبلغ مجموع األفعال المزیدة (

  إلى األدنى، في الجدول اآلتي: وروداً ترتیبًا تنازلیًا من األعلى وُرِتَبْت اآلتیة 

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  عدد األفعال  يالصَّ
  %٣٨  ٩  %٤٠  ٨  أفعل
  %٢١  ٥  %٢٠  ٤  تفّعل
  %٢١  ٥  %٢٠  ٤  فّعل

  %١٣  ٣  %١٠  ٢  فاعل
  %٨  ٢  %١٠  ٢  افتعل

  %١٠٠  ٢٤  %١٠٠  ٢٠  المجموع

، حیث وردت فعالً ) ١١٤(من الفعل األجوف المعتّلة بلغ مجموع األفعال ثانیًا: المعتل األجوف:

، موضعاً ) ١٦٤، وردت في (فعالً ) ٥٦(منها  الثُّالثیَّةبلغ مجموع األفعال إذ ، موضعاً ) ٢٥٧في (

إلى األدنى، في الجدول  وروداً ترتیبًا تنازلیًا من األعلى  وُرِتَبتْ على األبنیة اآلتیة  وقد توزَّعت

  اآلتي:

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  عدد األفعال  يالصَّ
  ١٠٣  %٤٨  ٢٧  یفُعل-فَعل

  
٦٢%  

  %٢٩  ٤٧  %٤٥  ٢٥  یفِعل-فَعل
  %٩  ١٤  %٧  ٤  یفَعل-فِعل

  %١٠٠  ١٦٤  %١٠٠  ٥٦  المجموع

على األبنیة  وقد توزَّعت، موضعاً ) ٩٣، وردت في (فعالً ) ٥٨وبلغ مجموع األفعال المزیدة (

  إلى األدنى، في الجدول اآلتي: وروداً ترتیبًا تنازلیًا من األعلى وُرِتَبْت اآلتیة 

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  عدد األفعال  يالصَّ
  %٤٨  ٤٥  %٣٣  ١٩  أفعل
  %١٩  ١٨  %٢٤  ١٤  فّعل
  %٩  ٨  %١٢  ٧  تفّعل
  %٩  ٨  %١٢  ٧  افتعل
  %٨  ٧  %١٠  ٦  فاعل

  %٣  ٣  %٣  ٢  استفعل
  %٣  ٣  %٣  ٢  تفاعل
  %١  ١  %٢  ١  انفعل

  %١٠٠  ٩٣  %١٠٠  ٥٨  المجموع

  



 

١٥٣ 
 

، بلغ موضعاً ) ٣٩٢، حیث وردت في (فعالً ) ١٥٣بلغ مجموع األفعال ( :النَّاقصرابعًا: المعتل 

على األبنیة  وقد توزَّعت، موضعاً ) ٢٣٩، وردت في (فعالً ) ٧٤منها ( الثُّالثیَّةمجموع األفعال 

  إلى األدنى، في الجدول اآلتي: وروداً ترتیبًا تنازلیًا من األعلى وُرِتَبْت اآلتیة 

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  األفعالعدد   يالصَّ
  %٤٣  ١٠٣  %٥٣  ٣٩  یفِعل-فَعل
  %٣٧.٧  ٨٣  %٢٠  ١٥  یفَعل-فِعل
  %١٩.٦  ٤٧  %٢٣  ١٧  یفُعل-فَعل
  %٢.٥  ٦  %٤  ٣  یفَعل-فَعل

  %١٠٠  ٢٣٩  %١٠٠  ٧٤  المجموع

على  وقد توزَّعت، موضعاً ) ١٥٣، وردت في (فعالً ) ٧٩وبلغ مجموع األفعال المزیدة (

  إلى األدنى، في الجدول اآلتي: وروداً ترتیبًا تنازلیًا من األعلى وُرِتَبْت األبنیة اآلتیة 

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  عدد األفعال  يالصَّ
  %٣٩.٢  ٦٠  %٣٩  ٣١  أفعل
  %٢٢.٢  ٣٤  %٢٠  ١٦  فّعل

  %٢١.٥  ٣٣  %١٤  ١١  فاعل
  %١١.٧  ١٨  %١٦  ١٣  افتعل
  %٤.٥  ٧  %٩  ٧  تفّعل

  %٠.٦٥  ١  %١  ١  تفاعل
  %١٠٠  ١٥٣  %١٠٠  ٧٩  المجموع

  خامسًا: المعتل اللفیف:

، بلغ مجموع موضعاً ) ٣١، حیث وردت في (فعالً ) ١٨بلغ مجموع األفعال ( اللفیف المقرون: -أ

ترتیبًا  ومرتَّبةعلى األبنیة اآلتیة  موزَّعة، وهي موضعاً ) ٢٠، وردت في (فعالً ) ١١( الثُّالثیَّةاألفعال 

  إلى األدنى، في الجدول اآلتي: وروداً تنازلیًا من األعلى 

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  عدد األفعال  يالصَّ
  %٨٥  ١٧  %٧٣  ٨  یفِعل-فَعل
  %١٥  ٣  %٢٧  ٣  یفَعل-فِعل

  %١٠٠  ٢٠  %١٠٠  ١١  المجموع

على األبنیة  وقد توزَّعت، موضعاً ) ١١) أفعال، وردت في (٧وبلغ مجموع األفعال المزیدة (

  إلى األدنى، في الجدول اآلتي: وروداً ترتیبًا تنازلیًا من األعلى وُرِتَبْت اآلتیة 

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  عدد األفعال  يالصَّ
  %٤٥.٤  ٥  %٢٩  ٢  افتعل
  %٣٦.٣  ٤  %٤٣  ٣  أفعل



 

١٥٤ 
 

  %٩  ١  %١٤  ١  فّعل
  %٩  ١  %١٤  ١  استفعل

  %١٠٠  ١١  %١٠٠  ٧  المجموع

وقد ) مواضع، ٩) أفعال، وردت في (٣بلغ مجموع األفعال ( اللفیف المفروق: - ب

  إلى األدنى، في الجدول اآلتي: وروداً ترتیبًا تنازلیًا من األعلى وُرِتَبْت على األبنیة اآلتیة  توزَّعت

رفالبناء    النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  عدد األفعال  يالصَّ
  %٦٧  ٦  %٣٣.٣  ١  فّعل

  %٢٢  ٢  %٣٣.٣  ١  فاعل
  %١١  ١  %٣٣.٣  ١  افتعل

  %١٠٠  ٩  %١٠٠  ٣  المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٥٥ 
 

  .اإلحصائیَّةقراءة في نتائج الجداول 

  اآلتیة: النِّقاطفي هذا المبحث في  اإلحصائیَّة الدِّراسةالتي وصلت إلیها  النَّتائجیمكن إجمال 

  حیحة استحوذت األفعال  ؛%)٥٦( وردت بنسبة إذ الدِّیوانعلى الحصة الكبرى من أفعال  الصَّ

د اعدأمن  أكثرُ  ةیححالصّ حروف ال دَ اعدأ نَّ إ ذلك، حة، عالوة علىألن األصل في األفعال الصِّ 

 . المعتّلةحروف ال

 یلیها األفعال ٨٤بنسبة ( الدِّیوانفي  شیوعاً ة أكثر السَّالم الصَّحیحةاألفعال  تجاء ،(%

 %). ٦%)، یلیها األفعال المهموزة بنسبة (١٦المضعَّفة بنسبة (

 األفعال یلیها ،)%٥٤( بنسبة وردت إذ ،في الدِّیوان شیوعاً أكثر  ةالنَّاقصاألفعال المعتلَّة  جاءت 

، %)٥( بنسبة ة من الفعل المثالالمعتلَّ  األفعال امیلیه ،%)٣٥( بنسبة األجوفالمعتلة من الفعل 

 .%)٦( ة من الفعل اللفیف بنسبةالمعتلَّ  األفعال میلیه

  

  

  

  

  



 

١٥٦ 
 

  

  

  

  الخامس: المبحث

  .للمجهول والبناء للمعلوم البناء حیثُ  نْ مِ  الفعلُ 

  

  

   



 

١٥٧ 
 

  (دراسة نظریَّة). الفعل من حیث البناء للمعلوم والبناء للمجهول

  :)١(ُیقسم الفعل من حیث فاعله إلى قسمین

 إلى فاعل حقیقي نحو: نجح الطالب في  ؛ وهو الفعل الذي ُیسندُ المبني للمعلوم أو للفاعل

المدرسة، أو فاعل مجازي نحو: ابتهجْت المدرسُة بأبنائها. فالفعل المعلوم ما ُذكر معه 

 فاعله في الكالم.

  وقد عّرفه )٢(المبني لما لم یسمَّ فاعله، وللمجهولالمبني وُیسّمى أیضًا  للمفعولالمبني .

مخشري بقوله: هو ما استغنى عن فاعله فأقیم المفعول مقامه وأسند إلیه معدوًال عن الزَّ 

 . )٣(صیغة َفَعَل إلى ُفِعَل، ویسّمى فعل ما لم یسمَّ فاعله"

المفعول وحده ال ألن  ؛ه یفتقُد إلى الّشمولولو نظرنا في تعریف الّزمخشري اآلنف ذكره نجد

، أو الجار ُسِهَرت لیلُة العیدِ ینوب عن الفاعل، فقد ینوب عن الفاعل بعد حذفه أیضًا الظرف نحو: 

وخاصة إذا كان الفعل  .احتُِفل احتفاٌل واسعالمصدر نحو:  وأوالمجرور نحو: ُمرَّ بالدیار، 

أفعال جاءت على صورة المبني للمفعول، ذكرها سیبویه في "باب ة ثمَّ عالوة على ذلك  .)٤(الزما ً 

ایب اسم "األفعال غیر اإلرادیة"؛ . وقد أطلق علیها فوزي الشَّ )٥(ما جاء ُفِعَل منه على غیر َفَعْلُته"

في أصل الوضع، قال:" لم  للمفعولة ُیبتلى بها، وتقع علیه، فهي أفعال مبنیّ  وذلك ألن المرءَ 

... فمعظم األفعال التي جاءت مالزمة لـ (ُفِعَل) ُتستعمل إالَّ  مبنیة للمفعول، ُحمَّ، وُزِكَم، وُجنَّ

                                                           

ل في صنعة اإلعراب صیُنظَر:  )١( ھـ)، علي بن مؤمن، ٦٦٩وابن عصفور( ،٢٥٩-٢٥٨الزمخشري: الُمفَصَّ
، ١لبنان، دار الكتب العلمیة، ط- ، تقدیم فّواز الشَّعار، إشراف إمیل بدیع یعقوب، بیروتشرح جمل الزّجاجي

  .٨٩، والحمالوي: شذا العرف ص١/٥٦١جم، ١٩٩٨-ه١٤١٩
ل ج )٢( ، وابن مالك: شرح الكافیة ١٣٢٥، والتوحیدي: ارتشاف الضرب /٧/٦٨یُنظَر: ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
  .٢/١٣٩ج
ل ص )٣(   .٢٥٨الزمخشري: الُمفَصَّ
  .٩٢، والحمالوي: شذا العرف ص٢/٢٦٧یُنظَر: السَّیوطي: ھمع الھوامع ج )٤(
 .٤/٦٧سیبویھ: الكتاب ج )٥(



 

١٥٨ 
 

واألغلب في ذلك األدواء... فاعلها معروٌف غیر مجهول بید أنَّه لم یستعمل؛ ألنَّ من المعلوم في 

   .)١(غالب العادِة إنَُّه هو اُهللا سبحانُه، فطوى ذكرُه للعلم به"

هو الفعل الذي استغنى عن فاعله في الكالم،  المبني للمفعول الفعلَ  إنَّ  وعلیه، یمكن القول

، متعدیًا أو ناب عنه الظرفُ  ، وناب عنه المفعول به، إذا كان الفعلُ )٢(النُّحاةألسباب كثیرة ذكرها 

المجهول من األفعال  ُیبنى الفعلُ  أنْ  ، فاألصلُ الزماً  إذا كان الفعلُ  ، أو المصدرُ والمجرورُ  أو الجارُ 

زمةُیبنى من األفعال  ، ولكن قدیةالمتعدَّ    .)٣(إلى المصدر أو الظرف أو شبه الجملة سندَ إذا أُ  الالَّ

  (الجانب التطبیقي) دیوان شعر الخوارجفي  للمفعولالمبنیَّة أبنیة األفعال  -

 سبعةً  ضمَّتْ  ،موضعاً وثالثین  وواحدٍ  في مئةٍ  الدِّیوانفي  المبنیة للمفعولردت األفعال و 

  األبنیة اآلتیة:توّزعت على وقد ، فعالً  وتسعین

سواء أكان بضم أوله وكسر ما قبل اآلخر،  للمفعولیأتي الفعل الماضي الُمراد بناؤه  ُفِعَل: - ١

 الدِّیوان. وورد هذا البناء في )٤(ُدْحِرجَ -ُشِرَب، َدْحَرجَ - ُكِتَب، َشِربَ - غیر ثالثي نحو: َكَتبَ  أم اً ثالثیَّ 

بن أبي اعبد اهللا  الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك قول )٥(فعالً وثالثین  واحداً  ضمَّتْ ، موضعاً في خمسین 

  البسیط][: )٦(الحوساء

                                                           

، ٨، المجلة العربیَّة للعلوم اإلنسانیة، المجلد لمبني للمفعول ومظاھر التطور اللغويایُنظَر: الشایب: فوزي،  )١(
  .١٥م، ص١٩٨٨، ٣١العدد 

یحذف الفاعل في الكالم لكثیر من األغراض اللفظیة أو المعنویة، فقد یحذف لإلیجاز، أو المحافظة على السجع  )٢(
أو للعلم بھ أو الجھل بھ أو الخوف علیھ أو الخوف منھ، أو لعدم الفائدة من ذكره، أو لتحقیره، أو تعظیمھ أو إلبھامھ 

ل،  ، وابن ٢/٢٦٢. والسَّیوطي: ھمع الھوامع ج٣٠٧- ٤/٣٠٦جعلى السامع، یُنظَر: ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
  .١/٥٦١عصفور: شرح جمل الزجاجي ج

رف ص٩٢یُنظَر: الحمالوي: شذا العرف ص )٣(  .٤٣٠، وخدیجة الحدیثي: أبنیة الصَّ
ل ج )٤(   .٢/٦٠٣، وابن مالك: شرح الكافیة الشافیة ج٧/٧٠یُنظَر: شرح الُمفَصَّ
  لملحقات.) في ا٨٦جدول رقم ( یُنظَر: )٥(
بن أبي الحوساء، من بني كالب، أحد بني ثعل، شاعر إسالمي تولّى أمر الخوارج بوصیة من فروة بن اعبد هللا  )٦(

 .٢٤٣ھـ. بابتي: معجم الشُّعراء ص٤١نوفل األشجعي، مات قتال سنة 



 

١٥٩ 
 

  )١(َوَأبشــــــــــــــــــارِ  ِبَأوصـــــــــــــــــالٍ  َفَعلــــــــــــــــــُتم مـــــــــــــــــاذا     ُقِبَضـــــــــتْ  َأرواُحنـــــــــا ِإذا ُأبـــــــــالي ِإن مـــــــــا

  فأسند إلى مفعول صریح (أرواح). للمفعول)، وقد ُبني (متعدٍ فعل (ُقِبَض) أصله 

، نحو: َقاَل اً واو أصُلها إذا كان  یاءً  األلفُ  فتصبحُ أجوفًا  إذا كان الفعل الماضي معتالً  وأما

 (ِقیل)هو واحداً  فعالً  ضمَّتْ  ،في أربعة مواضع في الدِّیوان ، وقد ورد ذلك)٢(غَ ِصیْ -  اغَ ِقْیَل، وصَ  –

  ]الطَّویل[أیوب البجلي  الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك قول )٣(

  )٤(هاِلـــــــــــكُ  ِإنَّـــــــــــكَ  قیـــــــــــلَ  ِإذ َینَتِظـــــــــــر َولَـــــــــــم     َنحَبــــــــهُ  اللَــــــــهَ  عاَهــــــــدَ  ِإذ َمضــــــــى َقتیــــــــلٌ 

ُنِقَلْت كسرة ف(ُقِوَل)، نضمَّ أولها ونكسر ما قبل آخرها فتصبح  حسب القاعدة أنْ األصل فیها 

مة ت الواو إلى یاء؛ فصارت (ِقْول)، ثم ُأعلَّ  ،الواو إلى فاء الكلمة بعد سلب الحركة وهي الضَّ

  .)٥(لسكونها وانكسار ما قبلها

 ذلك في الدِّیوان إال في مسألة اإلعالل، وقد ورد األلف یاءً  ال یختلف األمر إذا كان أصلُ و 

  ]الرَّجزوذلك في قول رجل من الخوارج: [مشطور في موضع واحد، 

ـــــــــــــا ِإَذا  ـــــــــــــَرحْ  ِصـــــــــــــْیحَ َأَن ـــــــــــــا ال َنْب   )٦(ِبَن

(ِصْیَح) بكذا مبني للمجهول، أصله (الزم)، وقد ُبني للمجهول فأسند إلى شبه جملة (بنا). 

ُیصاغ  البناء للمفعول قاعدةیاح)، ومضارعه (َیِصْیُح)، فحسب (َصَیَح)؛ ألنه مصدره (صِ  أصله

بعد سلب  )، ثم ُنِقَلت كسرة الیاء إلى فاء الكلمةح(ُصیِ  فیصبح آخره،ضم أوله وكسر ما قبل ب

  على وزن (ُفِعل). )ِصْیححركتها، فصار (

حیحة المضارعة لافعاألكلُّ  على هذا البناء ُیصاغ ُیْفَعُل: - ٢ وذلك  ،ةوالمهموز  منها ةالسَّالم الصَّ

                                                           

  .٥٥الدِّیوان)١(
 .٦٩-٣/٦٨یُنظَر: األستراباذي: شرح الشافیة ج )٢(
یوان: ص )٣(   .١٦٦،١٣١،٢١٦ الدِّ
  .٢١٦الدِّیوان)٤(
  ١٧٠الخطیب: المستقصى / )٥(
  .٢٤٣الدِّیوان)٦(



 

١٦٠ 
 

 :"الرَّضيُیْسَتْخَرُج. قال - َیْسَتْخِرجُ  ُیْسَأُل، - ُیْفَهُم، َیْسألُ -َهمُ ، نحو: َیفْ آخرهفتح ما قبل بو  ابضم أوله

م والكسر  وٕانما ُضمَّ أول المضارع حمًال على أول الماضي، وأما َفتح ما قبل آخره دون الضَّ

 .)١(فلتعتدل الضمة بالفتحة في المضارع الذي هو أثقل من الماضي"

، )٢(فعالً ، ضمت سّتة وثالثین المتعّديمن الفعل  موضعاً في أربعة وأربعین ورد هذا البناء  

  الوافر][: َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرومن أمثلة ذلك قول 

ـــــــــَوى     ِعـــــــــــــــــزٍّ  ِبثَـــــــــــــــــوبِ  الَبقـــــــــــــــــاءِ  ثَـــــــــــــــــوبُ  َوال ـــــــــعِ  َأخـــــــــي َعـــــــــن َفُیْط ـــــــــراعُ  الَخن   )٣( الُی

ة إلى ألف من للمجهول، من (َیْطُوي)، ُضمَّ أول الفعل، ثم ُقِلَب حرف العلَّ  مبنيٌ  فعلٌ (ُیْطَوى) 

  (الُیراع). فناب عنه المفعول به ،اسُتغنَي عن فاعله، )متعدٍ ( ، وهو فعلٌ )٤(الفتحة قبلهامناسبة أجل 

، ومن أمثلة )٥(تسعة أفعال ضمَّتْ ، موضعاً في أحد عشَر  الدِّیوانوردت هذه البنیة في  ُفعِّل: - ٣

  ]الطَّویل[الجعد الدوسي:  الشَّاعرذلك قول 

  )٦(َوَأذُرعُ  ُرؤوٌس  ِمنهــــــــــــــــا ُقطَِّعــــــــــــــــت َوَقــــــــــــــــد     غــــــــوِدَرت َدقوقــــــــاءَ  فــــــــي َقتلــــــــى ِبَنفِســــــــيَ 

اسُتغنَي عن فاعله، فناب عنه المفعول به )، وقد (متعدٍ  هُ ، أصلُ للمفعول (ُقطَِّع) مبنيٌ 

  صریح (رؤوس).ال

، ومن أمثلة ذلك قول )٧(سّتة أفعال ضمَّتْ البناء في الدِّیوان في عشرة مواضع،  ورد هذا ُأفِعل: - ٤

  الوافر][: ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعر

                                                           

  .٢/٢٧١ابن مالك: شرح الكافیة ج )١(
  ) في الملحقات.٨٧جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
  . أخو الخنع: الذلیل، الیراع: الجبان.١٢٣الدِّیوان)٣(
  .١/٥٦٩یُنظَر: ابن عصفور: شرح جمل الزجاجي ج )٤(
رُت:)٥( لُت:٢١١الدِّیوان أُخِّ ، ١٨٩، صیَّرك:١٥٠، ُشتَِّت:١٤١، ١٣٩، ُذكِّروا:٢٦٠،ُخلِّفَت:١٤٠، بُلِّغوا:٢٣٥، بُدِّ

بت:   .١٩٨، ٤٥، قُطِّعْت:٦٤قُرِّ
  .١٩٨الدِّیوان)٦(
یوان أُدعى:)٧(   .١٧٢أُولع:، ١٣٩، أُنِزَل:٢٧٦، أمیتت:١٢٦، ١٢١، ١٣٠،٨٤،١١٦، أُِصْبنا:٤٦، أُْسِكَن:١٠٣الدِّ



 

١٦١ 
 

ــــــــــــــــــــــاوَ      فیهــــــــــــــــــا الَعــــــــــــــــــیَش  َنُمــــــــــــــــــلُّ  ال َأرانــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــرصٍ  ُأْوِلْعَن   )١(َوِانِتظــــــــــــــــــــــارِ  ِبِح

(ُأْوِلَع) بكذا مبني للمجهول، أسند إلى مفعول دون فاعل. قال ابن جني:" وأسند بعض األفعال 

كذا، وقالوا: ثُِلَج ي به نِ عَ لَ وْ يء، وال یقولون: أَ إلى المفعول دون الفاعل البّتة، وهو قولهم: ُأْوِلْعُت بالشَّ 

ذا، ولهذا نظائر، فرفض الفاعل كَ  هُ عَ قَ تَ ، ولم یقولوا: امْ هُ نُ ذا، وامتُِقَع َلوْ كَ  هُ جَ لَ ، ولم یقولوا: ثَ لِ جُ الرَّ  فؤادُ 

  .)٢(على ما قلناه" ة دلیلٌ ة، واعتماد المفعول البتَّ هنا البتَّ 

، ومن أمثلة ذلك )٣(أفعال ثمانیةمواضع، ضمت  تسعةفي  الدِّیوانوردت هذه البنیة في  ُیفعَّل: - ٥

  ]الطَّویل[عیسى بن فاتك:  الشَّاعرقول 

قُ  َطــــــــــــــّوافٌ  َفَأصــــــــــــــَبحَ     ِفعَلــــــــــــــــهُ  َوَزیَّنــــــــــــــــتَ  َطّوافــــــــــــــــاً  َفَجهَّلــــــــــــــــتَ  ــــــــــــــزَّ   )٤(ِبالُنبــــــــــــــلِ  ُیَم

فأسند إلى مفعول غیر اسُتغنَي عن فاعله، )، وقد ه (متعدٍ (ُیَمزَّق) مبني للمجهول، أصلُ 

  .)٥((َطوَّاف)صریح 

، ومن أمثلة ذلك )٦(وردت هذه البنیة في الدِّیوان في أربعة مواضع، ضمت أربعة أفعال ُیفَتَعل: -٦

  ]الطَّویل[: ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرفي الدیوان قول 

ـــــــــــا ـــــــــــومٍ  َنَزلن ـــــــــــعُ  ِبَق ـــــــــــهُ  َیجَم ـــــــــــمَلُهم الَل   )٧(ُیعَتَصــــر الَمجــــدِ  ِســــوى َدعــــوى َلُهــــم َوَلــــیَس     َش

 - ُقْوِتَل، َغاَدرَ  - یأتي على هذا البناء ما كان ثانیه " ألفا" زائدة تُقَلُب " واو"، نحو: َقاَتل ُفوِعل: - ٧

في موضعین، ضّما الفعلین (ُبْوِعَد  الدِّیواننیة في وردت هذه البُ و . )٨(ُضوِربَ  -ُغوِدَر، َضاَربَ 

                                                           

  .١٧٢الدِّیوان)١(
  .١/٦٥المحتسب جابن جني:  )٢(
یوان: ص )٣( ى:٧٤، یُفَتَّر:١٥٤، تُقَتَّل:٢٦٦تَُعقَّر: الدِّ ُق:١٧٣، ٥٧، یَُعلَُّل:٢٤٠، ٢١٦، یَُرجَّ   .١٧٢، یُیَسَّر:٦٩، یَُمزَّ
  .٦٩الدِّیوان)٤(
  .١/٥٦٣یُنظَر: ابن عصفور: شرح جمل الزجاجي ج )٥(
یوان: ص )٦(   .٢٧٦، تُْنتَظَُر:٢٤٠، تُْفتَقَُد:١٨٢، یُْعتََصُر:١٢٣یُْعتَبَطُ: الدِّ
  .١٨٢الدِّیوان)٧(
  .١/٥٧٠ج ابن عصفور: شرح جمل الزجاجي یُنظَر: )٨(



 

١٦٢ 
 

 ]الطَّویل[الجعد الدوسي:  الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك قول )١(وُغْوِدَر)

ـــــــْوِدَرت َدقوقـــــــاءَ  فـــــــي َقتلـــــــى ِبَنفِســـــــيَ    )٢(َوَأذُرعُ  ُرؤوٌس  ِمنهـــــــــــــــــــا ُقطَِّعــــــــــــــــــتْ  َوقَــــــــــــــــــد     ُغ

  (ُغْودر) أصلها (غادر)، وعندما ُبني للمجهول قلبُت ألفه الزائدة إلى واو.

  وردت هذه البنیة في موضع واحد، وذلك في قول أحد شعراء الخوارج: [البسیط]ُتْسَتْفَعُل:  - ٨

  )٣(فــــــإنَّ مــــــن دون مــــــا تهــــــوى مــــــدى األجــــــلِ     باألمــــــلِ  ُتْســــــَتْهوَ  یــــــا طالــــــَب الحــــــقِّ ال

  

) ٩٧( في الدِّیوان للمجهول المبنیَّة بناًء على ما تقدم من معطیات، بلغ مجموع األفعال

تنازلیًا من األعلى  ترتیباً  وُرِتَبتْ على األبنیة اآلتیة  وقد توزَّعت ،موضعاً ) ١٣١، وردت في (فعالً 

  إلى األدنى، في الجدول اآلتي: وروداً 

  النِّسبة  عدد مرات الورود  النِّسبة  عدد األفعال  البناء 
  %٣٨.١  ٥٠  %٣٢  ٣١  فُِعلَ 
  %٣٣.٥  ٤٤  %٣٧  ٣٦  یُْفَعل
  %٧.٦  ١٠  %٦  ٦  أُفِعل
ل   %٨.٣  ١١  %٩  ٩  فُعِّ
ل   %٦.٨  ٩  %٨  ٨  یُفَعَّ
  %٣  ٤  %٤  ٤  یُْفتَعلُ 
  %١.٥  ٢  %٢  ٢  فًوِعل

  %٠.٦٧  ١  %١  ١  تُْستَْفَعلُ 
  %١٠٠  ١٣١  %١٠٠  ٩٧  المجموع

  

  

  

  

                                                           

یوان بُوِعد:)١(  .١٩٨، ُغوِدَر:٤٧الدِّ
  .١٩٨الدِّیوان)٢(
  .٩٧الدِّیوان)٣(



 

١٦٣ 
 

  اإلحصائیَّةقراءة في نتائج الجداول 

  اآلتیة: النِّقاطفي هذا المبحث في  اإلحصائیَّة الدِّراسةالتي وصلت إلیها  النَّتائجیمكن إجمال 

  وردت بنسبة إذ الدِّیوانمن أفعال  األقلعلى الحصة  للمفعولالمبینة  استحوذت األفعال 

 أوزان االنفعال عنها باستعمال قد استعاضوا شعراء الخوارج ویبدو أنَّ  ؛، وهي نسبة قلیلة جداً %)٦(

أبنیة  قّلةأدى إلى  ما، ، وانقتل...: انكتب، وانفهمنحو اللة على الفاعل المجهولللدَّ  واالفتعال

یؤكد قضیة  ما عصرنا الحاضرحتى في في الّدیوان، وٕالى تالشیها شیئَا فشیئًا  ةالمجهول األصلیَّ 

رفتطّور األبنیة   .)١(یَّةالصَّ

  َاألخرى للمجهول ةالمبنیَّ  األفعالأبنیة  بین من الدِّیوانفي   ) أكثر استعماالً جاء بناء (ُفِعل 

وذلك بخالف الفتح الذي  في الفعل،ر عن قوة البناء للمجهول م یعبِّ ألن صوت الضَّ  ؛%)٣٨بنسبة(

إلى  العربیَّة، عالوة على لجوء للتعبیر عن الصوت الواضح واألكثر بساطةبه لبناء المعلوم احتفظ 

  .)٢( لضمان المخالفة والتباین في الكالمما یسمى بأمن اللبس، 

  

   

                                                           

، ٣، مكتبة الخانجي، القاھرة، طاللُّغة ومناھج البحث اللغوي المدخل إلى علمرمضان،  ،یُنظَر: عبد التواب )١(
  .٢٤٠م، ص١٩٩٧

مصر، كلیة دار العلوم، -، القاھرةأمن اللَّبس ووسائل الوصول إلیھ في اللُّغة العربیَّةیُنظَر: حسَّان، تمام،  )٢(
  .١٣٠، ص١٩٧٣جامعة القاھرة، 



 

١٦٤ 
 

  

  

  :الثَّاني الفصل

  :في دیوان شعر الخوارج َأْبِنْیُة األسماء َوَدَالَالُتَها

 ل: َأ المبحث  ا.هَ تُ َال َال ودَ  المشتقَّات ةُ یَ نِ بْ األوَّ

 وَدَالَالُتَها رِ ادِ صَ المَ  َأْبِنَیةُ : الثَّاني المبحث. 

 وَدَالَالُتَها وعِ مُ الجُ  َأْبِنَیةُ الثَّالث:  المبحث. 

 

  

  

   



 

١٦٥ 
 

  ل:األوّ  المبحث

  َوَدَالَالُتَها: شتقَّاتالمُ َأْبِنْیُة 

  ُلِ اعِ الفَ  اسم. 

  َف  .ةُ بَّهَ الُمشَ  ةُ الصِّ

 .اسُم الَمْفُعوِل 

  .ِصَیُغ الُمَباَلَغِة 

  ْانِ كَ والمَ  الزَّمانا مَ اس. 

  ُالتَّفضیل اسم. 

  ُةِ اآللَ  اسم. 

  

 



 

١٦٦ 
 

  . في دیوان شعر الخوارج َوَدَالَالُتَها شتقَّاتالمُ  َأْبِنْیةُ 

ها درتُ وانتشارًا واستعماًال هو قُ  قوةً  خرى ویجعلها أكثرَ غات األُ من سائر اللُّ  إنَّ ما یمیَّز أي لغةٍ 

، إذ یعد االشتقاق العربیَّة اللُّغةالعالم، وهو ما تمّیزت به  ستمر لكل لغاتِ ر المُ طوَّ على مواكبة التَّ 

بشكل دائم مثل أي  وتعایشهاعلى استمراریَّة نموها  العربیَّةاللُّغة من أبرز الوسائل التي ساعدت 

 لكثیر من المعاني التيمتنوعة الكثیرة و المصطلحات المفردات و الكائن حي، وذلك من خالل خلق 

فردات من المُ  بمزیدٍ  المعجم العربيعلى إغناء  بشكل كبیر ساعد مادة، تجدّ تواكب مطالب الحیاة المُ 

فوا فیه مؤلفات كثیرة قدیمًا عن طریق االشتقاق الذي حظي بعنایة اللغویین منذ وقت مبكر، وأل

وحدیثًا، منهم قدیمًا: األصمعي، وقطرب، وأبو الحسن األخفش، وأبو نصر الباهلي، والمفضل بن 

سلمة، والمبرِّد، وابن درید، ومنهم حدیثا: األستاذ محمد المبارك، واألستاذ سعید األفغاني، والشیخ 

  .)١(وغیرهم عبد القادر المغربي

  تعریف االشتقاق: -

ن، على معاٍن كثیرة، ولم تختص بمعنى معیَّ  اللُّغةلفظة االشتقاق في  تُأْطلقاالشتقاق لغة: 

ْدعُ : والشَّقُّ  َشّقاً  الُعودَ  َشَقْقتُ  قولك مصدر: الشَّقُّ سان:" فقد جاء في اللّ   غیر: وقیل ،البائنُ  الصَّ

 اَألخذُ أي  :المِ الكَ  واْشِتقاقُ . الُمرَتَجل من ُبْنیاُنه: يءالشَّ  واْشِتقاقُ  ...،عامةً  الصدعُ  هو :وقیل ،البائنِ 

 َأْحَسنَ  هُ جَ رَ َأخْ  إذا المَ الكَ  َشقَّقَ  :ویقال. هنْ مِ  َأْخُذهُ : الحرف من الحرف واْشِتقاقُ . وشماالً  یمیناً  فیه

، ولم یطرأ علیها أي تغییر )٣(ذهبت أكثر المعاجم اللغویة ةالسَّابق المعاني هذهوٕالى  .)٢("َمْخَرج

غویة كانوا من المحافظین، فجعلوا یأخذون أصحاب المعاجم اللُّ  وقد فّسر فؤاد ترزي ذلك بأنَّ  .یذكر

                                                           

  .٣٣١م، ص١٩٦٩لبنان، دار الشرق العربي، - ، بیروت دراسات في فقھ اللُّغةیُنظَر: األنطاكي، محمد،  )١(
 ابن منظور: لسان العرب (شقق).)٢(
  شقق).(یُنظَر: األزھري: تھذیب اللُّغة، والجوھري: الصحاح  )٣(



 

١٦٧ 
 

  .)١(ثر ممن یأخذونها عن أبناء عصورهمبعضهم عن بعض أك اللُّغة

، مانعاً  له معنى جامعاً  یضعوا أنْ  اللُّغةوأما المعنى االصطالحي لالشتقاق فقد حاول علماء  

أخذ كلمة " تدور حول مضمون واحد یتلّخص في  بقیتتباینها إال أنها  معأنَّ أغلب تعریفاتهم  بیدَ 

:" اقتطاع ه)٣٨٤(يانِ ، فاالشتقاق عند الرُّمَ "من كلمة أخرى لوجود تناسب بینهما في اللفظ والمعنى

   .)٢(فرع من أصل یدور في تصاریفه األصل"

بقوله:" نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى ه) االشتقاق ٨١٦وعرَّف الُجرجاني (

  )٣(وتركیبًا ومغایرتهما في الصیغة"

: " أْخُذ صیغٍة من أخرى مع اتفقاهما معنى ومادة أصلیة، ه)٩١١(یوطيعند السَّ  واالشتقاق

ة على معنى األصل، بزیادة مفیدة، ألجلها اختلفا حروفًا أو هیئة؛ الثَّانیوهیئَة تركیب لها؛ لُیدّل ب

كَضاِرب من َضَرب، وَحِذٌر من َحذر، وطریق معرفته تقلیُب تصاریف الكلمة، حتى یرجع منها إلى 

یغ داللة إطراء أو حروفًا غالبًا؛ كضرب فإنه داٌل على ُمطلق الضرب  صیغة هي أصل الصِّ

  . )٤(فقط..."

فظ مناسبة اللَّ زت على ضرورة قد ركَّ  لالشتقاق ةالسَّابقالتعریفات  وعلیه، یمكن القول إنَّ 

  عن المعنى اللغوي لالشتقاق. للمعنى بین اللفظین، ولم تبتعد كثیراً 

  

                                                           

 .٢لبنان، مطبعة دار الكتب، (د.ت)، ص- ، بیروتاالشتقاقطرزي، فؤاد حنا،  )١(
ماني، أبو الحسن علي بن عیسى بن علي بن عبد هللا،  )٢( انرسالتان في اللُّغةالرُّ -، تحقیق: إبراھیم السَّامرائي، عمَّ

  .١/٦٩م، ج١٩٨٤، ١األردن، دار الفكر للنشر والتوزیع، ط
، (د.ت)، ، تحقیق ودراسة: محمد صدِّیق الِمنشاوي، دار الفضیلة، القاھرةالتعریفاتعلي بن محمد،  ،الجرجاني )٣(

، تحقیق: عبد السالم ھارون، مكتبة الخانجي، مصر، االشتقاق، ویُنظَر: ابن درید، محمد بن الحسن، ٢٦(د. ط) ص
رف في كتاب سیبویھ ص٢٦م، ص،١٩٥٨-ھـ١٣٧٨  .٢٤٦، والحدیثي: أبنیة الصَّ

  .٣٤٧-١/٣٤٦الفكر، (د.ت)، جلبنان، دار - ، بیروتالُمزِھُر في علُوم اللُّغة وأنواعھاالسَّیوطي، جالل الدین،  )٤(



 

١٦٨ 
 

  :المشتقاتأصل  -

صرة والكوفة التي لم ُتحسم ة بین مدرستي البَّ تعد مسألة أصل االشتقاق من المسائل الخالفیَّ 

 االشتقاقأصل ن إلى أن الفعل هو یالكوفی وتتلخص المسألة في ذهاب، اللُّغةأهل بین 

، المشتقَّاتالمصدر مشتق منه وفرع علیه، بینما ذهب البصریون إلى أن المصدر هو أصل أن َّ و 

األنباري  أبو البركاتها رضَ م كل فریق منهم أدلته محاوًال تفنید أدلة اآلخر، وهذه األدلة عَ وقدَّ 

  . )١(رضًا وافیًا مفصًال ما ساقه الفریقان من حجج وبراهین تثبت صحة دعواهمعَ 

هو األصل في االشتقاق، ویرى  الثُّالثيالجذر  وأما من المحدثین فذهب تمام حسَّان إلى أنَّ 

هو األصح؛ ألنهم اعتمدوا على أصول المادة في صناعة معاجمهم،  أصحاب المعاجمأن صنیع 

المعاني قد تتعدد بین الكلمات التي تشترك في هذه  ، بل إنَّ وال ینسبون لتلك األصول معنى معیناً 

  عند تمام حسَّان. الثُّالثي. وعلیه، یكون المصدر والفعل مشتقین من الجذر )٢(األصول

  أنواع االشتقاق: - 

حول نوعین من االشتقاق: هما االشتقاق  اللُّغةدارت أغلب أحادیث ومؤلفات علماء 

، )٣(األصغر، واالشتقاق األكبر، قال ابن جني:" إنَّ االشتقاق عندي على ضربین كبیر، وصغیر"

  .)٤("االشتقاق األكبر"ومنهم من أضاف نوعًا ثالثًا أسماه 

قلیب الكلمة هو عقد تقالیب الكلمة كلها على معنى واحد، وذلك بت االشتقاق الكبیر:النوع األول: 

األصول سّت مّرات. نحو مادة ( ق و ل) یجمعها معنى واحد هو اإلسراع والخفة عند ابن  الثُّالثیَّة

                                                           

 ).٢٨یُنظَر: أبو البركات األنباري: اإلنصاف في مسائل الخالف، مسألة ( )١(
مصر، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  - ، القاھرةاللُّغة العربیَّة معناھا ومبناھام)، تمام، ٢٠١١یُنظَر: حّسان( )٢(

  .١٦٨م، ص١٩٧٣
  .٢/١٣٣ابن جني: الخصائص ج )٣(
  .١٧٨م، ص١٩٧٢، مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، علم اللُّغةیُنظَر: وافي، علي عبد الواحد،  )٤(



 

١٦٩ 
 

جني نحو: (القول)، و(القلو)، و(الولق)، و(الوقل)، و(اللوق)، و(اللقو)، وتقلیب (ج ب ر) الذي 

  . )١(  یجمعها معنى القوة والشدَّة

إلى الخلیل بن أحمد الفراهیدي الذي بنى معجمًا أسماه "  الفضل فیها عودیقلیب وفكرة التَّ 

من كلمات اعتمادًا على تقلیب الكلمة  العربیَّة اللُّغةكتاب العین" حصر فیه كل ما استعمل في 

هذه الطریقة لم تلَق رواجًا عند  غیر أنَّ  ،األصول مبینًا المستعمل منها من غیر المستعمل الثُّالثیَّة

هذا النوع من االشتقاق غیر معّول علیه، لعدم  قد ارتأى صاحب الهمع أنَّ ب المعاجم، فأصحا

االشتقاق الكبیر أو (وأطلق علیه ُمَسمَّى  النوع من االشتقاق. وقد ذكر ابن جني هذا )٢(اّطراده

  .)٣(األكبر)

وهو أن تأخذ كلمة من كلمة أخرى یكون بینهما اتفاق في المعنى،   االشتقاق الصغیر: : الثَّانيالنوع 

، فال بد أن تكون فاء الكلمة، أوال ثم )٤(واحداً وفي الحروف األصول، ویكون الترتیب في األحرف 

یلیها العین فالالم، مع جواز وجود حروف مزیدة قبل أي أصل أو بعده، نحو: (َجَلَس)، و(َمْجِلس)، 

 السَّابقفي المثال  ُلوس َعلیه)، و(َجْلَسة)، و(َجِلْیس) وغیرها. فالحروف األصولو(َجاِلس)، و(َمجْ 

في جمیع تصاریف الكلمة المذكورة، ولم یتغّیر ترتیبها، وتأخذ معنى تدور (ج ل س) بقیت ثابتة 

االشتقاق عندي على  (الجلوس)، وقد أطلق علیه ابن جّني اسم االشتقاق األصغر، فقال:" وذلك أنَّ 

اه فتتقرَّ ما في أیدي الناس وُكتُبهم، كأن تأخذ َأْصًال من اُألصول  فالصغیرُ ، ، وصغیرٌ بین: كبیرٌ ضر 

منه معنى  فإنك تأخذُ  ،انیه، وذلك كترتیب (س ل م)بَ اختلفت صیُغه ومَ  نْ إ و  ،فتجمع بین معانیه

...، فهذا هو لیم، والسَّ السَّالمةى، و مَ لْ ان، وسَ مَ لْ م، وسَ الِ ، وسَ مُ لَ سْ ، ویَ مَ لِ نحو: سَ  هفرُّ صَ في تَ  السَّالمة

                                                           

  .١/١٣یُنظَر: ابن جنّي: الخصائص ج )١(
  .٦/٢٣٠یُنظَر: السَّیوطي: ھمع الھوامع ج )٢(
  .١٣٤- ٢/١٣٣یُنظَر: ابن جني: الخصائص ج )٣(
  .٦/٢٣٠ھمع الھوامع ج السَّیوطي: )٤(



 

١٧٠ 
 

في كتب  دورانًا وذیوعاً وهذا النوع من االشتقاق من أكثر أنواع االشتقاق  .)١("االشتقاق األصغر

  .العربیَّة اللُّغة

هو أخذ كلمة من كلمة أخرى بتغییر في بعض أحرفها مع تشابه االشتقاق األكبر: الث: النوع الثَّ 

ا من مخرج واحد أو تكون األحرف المختلفة إمَّ  األحرف وترتیبها، على أنْ  بینهما في المعنى وأكثر

   .)٢(من مخرجین متقاربین نحو: (نهق، ونعق)، (جبَذ، وجذَب)، (ثلم، وثلب)، (هتَن، هتَل)

یكون ظاهرة  أقرب أنْ  غوي وهودعى اإلبدال اللُّ یُ  هذا النوع من االشتقاق ویرى إمیل بدیع أنَ 

فةو  ،صوتیة من أن یكون ظاهرة اشتقاقیة، مرّدها تقارب الحروف المبدلة بالمخرج أو بأحدهما  الصِّ

  .)٣(...والخطأ في السمع والتصحیف واللغثة وما إلیها

بعة االسمیَّة السَّ  المشتقَّاتوالذي یهمنا من تلك األنواع هو: "االشتقاق الصغیر" الذي یشمل 

فةوهي: اسم الفاعل، و  اللُّغةالتي ُعرفت عند علماء  ، واسم المفعول، وصیغ المبالغة، الُمشبَّهة الصِّ

  في هذا المبحث. تناولهوالمكان، واسم اآللة، وهو ما سیتم  الزَّمان، واسمي التَّفضیلواسم 

  

  

  

  

  

                                                           

  .٢/١٣٥ابن جني: الخصائص، ج  )١(
رف في كتاب سیبویھ ص  )٢(  .٢٤٩الحدیثي: أبنیة الصَّ
  .٢٠٨م، ص١٩٨٢، ١لبنان، دار العلم للمالیین، ط-بیروت فقھ اللُّغة وخصائصھا،یعقوب، إمیل بدیع،  )٣(



 

١٧١ 
 

   شعر الخوارج: في دیوان المشتقَّات

الُمحَصاة في دیوان شعر الخوارج ثمانمئة وتسعة وخمسین مشتّقًا،  المشتقَّاتبلغ مجموع 

  اآلتیة: المشتقَّاتعلى  ، وقد توّزعتموضعاً توّزعت في ألف وثالثمئة واثني عشَر 

  اسم الفاعل:

هو ما دلَّ على الحَدِث والُحُدوث وفاعله. فخرج بالُحُدوث نحو:" َأْفَضل"، " :اسم الفاعل

  .)١(بوت، وخرج بذكر فاعِلِه نحو: " َمَضُروب" و" "َقاَم" ما َیُدّالن على الثُّ هما إنَّ و"َحَسن" فإنَّ 

فة منه خرجوصف اسم الفاعل بالحُدُوث یُ  وذكر ابن هشام أنَّ  ها ال تدلُّ ؛ ألنَّ الُمشبَّهة الصِّ

اسم المفعول؛  أیضاً منه خرج بات في الوصف غالبًا، ویُ وٕانَّما تدلُّ على الثَّ  ،على الّتجدد واالستمرار

، الزَّمانة على الحدث و داللة وضعیّ  خرج الفعل؛ ألنه یدلُّ ه یدل على المفعول ال على الفاعل، ویُ ألنَّ 

  .)٢(ما یدلُّ على الفاعل باللزوم العقليبالوضع على الفاعل، وٕانَّ  وال یدلُّ 

على وزن (َفاِعل) قیاسًا من (َفَعَل) الالزم نحو: َقَعَد  الثُّالثيصاغ اسم الفاعل من الفعل یُ و 

من (َفِعَل)  وأ، نحو: َقَتَل َقاِتل، وَضَرَب َضاِرب، المتعّديَقاِعد، وَجَلَس َجاِلس، أو من (َفَعَل) 

سواء أكان الفعُل صحیحًا أم ُمعتًال، نحو: َشِرَب شاِرب، َوِسَع َواِسع، وقلَّ في (َفِعَل)  المتعّدي

أو من (َفُعل) الذي ال یكون إال الزمًا نحو: َبُلغ باِلغ، َقُرَب  ،زم: نحو: َسِلم َساِلم، َزِهَد زاهدالال

ة همزة؛ لوقوعه بعد ألف فاعل، نحو: َخاَف َقاِرب، وٕاذا كان الفعُل معتلَّ العین ُیقلب حرف العلَّ 

ه یعامل معاملة صحیح الالم غیر نَّ إالم، فال مهموزَ أو العین  ا إذا كان معتلَّ وأمَّ  ،َخاِئف، وَباَع َباِئع

 الفاعل معتلَّ  اسمُ كان ا إذا المه تُقلب یاء إذا همزت عینه بعد ألف فاعل نحو: َجاَء َجاِئي. وأمَّ  أنَّ 

                                                           

ل ص٣/٢١٦یُنظَر: ابن ھشام: أوضح المسالك ج )١( رف في ٢٢٦، والزمخشري: الُمفَصَّ ، والحدیثي: أبنیة الصَّ
  .٢٥٩كتاب سیبویھ ص 

  ،٣/٢١٦ابن ھشام: أوضح المسالك ج یُنظَر: )٢(



 

١٧٢ 
 

الجر، نحو: جاء قاٍض، ومررت بقاٍض وتثبت في حالتي و فع ه في حالتي الرَّ حذُف یاؤ تُ  الالم نكرةً 

َرَأْیُت َقاِضیًا، وجاء القاضي. وأما إذا كان الفعل مهموز الفاء فإن الهمزة عریف نحو: النصب والتَّ 

  . )١(قلب مدة نحو: َأِمَن آِمن، وَأَكَل آِكلتُ 

  دیوان شعر الخوارج:أبنیة اسم الفاعل في  -

دلُّ على یاسمًا ثالثمئة وثالثة وتسعین  ضمَّتْ موضعًا، وردت في خمسمئة واثنین وسبعین 

  اآلتي:  النَّحووذلك على  اسم الفاعل،

 :ةالُمجرَّد الثُّالثیَّة األفعال الفاعل من أسمأبنیة   -أ

 اءسمأدلُّ على تاسمًا  وسّتة وعشرینمئتین  ضمَّتْ موضعًا،  وأربعة وستینفي ثالثمئة  تورد

دلُّ تاسمًا تسعین  ضمَّتْ موضعًا،  وخمسة وأربعینجاءت من الفعل الالزم في مئة حیث ، ینالفاعل

وسّتة مئة  ضمَّتْ موضعًا،  وتسعَة عشرَ في مئتین  المتعّديعلى اسم الفاعل، وجاءت من الفعل 

  اآلتي: النَّحوعلى  توّزعت وقد الفاعل،دلُّ على اسم تاسمًا وثالثین 

  (َفَعَل) وثمانین  تسعةً  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في مئة وواحد وثالثین  :المتعّدياسم الفاعل من

  على األبواب اآلتیة: عتْ على اسم الفاعل، وقد توزَّ دلُّ ت اسماً 

دلُّ على اسم توثالثین اسمًا  ثمانیةً  ضمَّتْ ، موضعاً وخمسین  ورد في سّتةٍ  َیْفِعُل: - َفَعلَ  -١

  ]الطَّویلَقَطري بن الُفَجاءة [ الشَّاعرومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول ، )٢(الفاعل

ـــــــــــــریمِ  اُألمَّهـــــــــــــاتِ  َنجیـــــــــــــبُ  َأَغـــــــــــــرَّ      َفتـــــــــىً  َعلـــــــــى َكریمــــــــاً  َخـــــــــداً  َوضــــــــاِرَبةٍ    )٣(َك

  
                                                           

رف في كتاب ١٣٦١٣٤-/٣، وشرح ابن عقیل ج٣٨٠-٢/٣٧٨یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )١( ، والحدیثي: أبنیة الصَّ
  .٢٦١-٢٦٠بویھ ص سی
  ) في الملحقات.٨٨جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
  .١٢١ الدِّیوان)٣(
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اثنین وثالثین اسمًا یدلُّ على اسم  ضمَّتْ موضعًا، ورد في تسعة وأربعین  َیْفُعل: -َفَعل -٢

  [البسیط] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول ، )١(الفاعل

ـــــــــ َأّمـــــــــا ـــــلُّ      تاِرِكهـــــــــا َغیـــــــــرُ  َفـــــــــِإّني الةُ الصَّ ـــــى ِللَّـــــذي ِامـــــرئٍ  ُك ـــــهِ  ُیعن   )٢( ســـــاعِ  ِب

، )٣(اسم الفاعلاسمًا تدلُّ على تسعة عشر  ضمَّتْ موضعًا، : ورد في سّتة وعشرین َیْفَعل -فَعل -٣

  [الخفیف] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول 

  )٤(الِعبـــــــــــــــــادِ  ِبَأیــــــــــــــــدي مــــــــــــــــا ِللَّــــــــــــــــهِ  ِإنَّ      ِلُیعطــــــــــــــى الِعبــــــــــــــادَ  اِدحُ الَمــــــــــــــ َأیُّهــــــــــــــا

 :اسمًا تدلُّ اثنین وأربعین  ضمَّتْ  ،موضعاً ورد في ثالثة وستین  اسم الفاعل من (َفَعَل) الالزم

  اآلتیة: األبواباسم الفاعل، وذلك على على 

، )٥(الفاعلاسم اسمًا تدلُّ على أربعة وعشرین  ضمَّتْ موضعًا، ورد في أربعین  َیْفُعل: -َفَعل -١

  عمرو بن الحصین العنبري [الكامل] الشَّاعرومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول 

ـــــــــــــــــــن راِكـــــــــــــــــــٍع        ـــــــــــــــــــاُهُم َفتَـــــــــــــــــــراُهُم ِم َتلق

   

  )٦(ُمَتَضــــــــــــرٍِّع َأو ناِحــــــــــــبِ  ســــــــــــاِجدٍ َأو   

ومن ، )٧(ثمانیة أسماء داّلة على اسم الفاعل ضمَّتْ  ،موضعاً : ورد في اثني عشر َیْفَعل -فَعل -٢  

  ]الطَّویلالَجعد الدوسي [ الشَّاعرقول  الدِّیوانأمثلة ذلك في 

  )٨(الُمَتَعبِّــــــــدُ  الخاِشــــــــعُ  ِمّنــــــــا بــــــــانَ  َفَقــــــــد    َقوِمــــــــهِ  َمقــــــــادیرَ  القــــــــى َقــــــــد َیــــــــكُ  َفــــــــِإن

  

                                                           

  ) في الملحقات.٨٩جدول رقم ( یُنظَر: )١(
  .١٨١الدِّیوان)٢(
  ) في الملحقات.٩٠جدول رقم ( یُنظَر: )٣(
  .١٧٦الدِّیوان)٤(
  ) في الملحقات.٩١جدول رقم ( یُنظَر: )٥(

  .١٣٤الدِّیوان
، ٢٤٠، نابح:٢٣٥، ظاھر:٩٨، ١٣٩، ٩٠، ٥٩، سابح:٢٥٢، راكع:٢٥٣، ذاھب:٢٦٣، ١٩٧خاشع:یوان الدِّ )٧(

  .١٣٧، ناھج:٢٥٢ناحب:
  .١٩٧الدِّیوان)٨(



 

١٧٤ 
 

ومن ، )١(عشرة أسماء تدلُّ على اسم الفاعل ضمَّتْ موضعًا، ورد في أحَد عشَر  َیَفِعل: - َفَعلَ  - ٣

  ]الطَّویلیزید بن حبناء [ الشَّاعرقول  الدِّیوانأمثلة ذلك في 

  )٢(آِثــــــــــمِ  َغیــــــــــرَ  َحلَفــــــــــةً  َعَرفــــــــــاتٍ  َلــــــــــدى     َعِشـــــــــــــیَّةً  الـــــــــــــواِقفینَ  بِــــــــــــَربِّ  َحَلفــــــــــــتُ 

  (َفِعَل) أسماء تدلُّ على  عشرة ضمَّتْ موضعًا، عشر  ثمانیةورد في : المتعّدياسم الفاعل من

 َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في َیْفَعل)، - (َفِعلَ  باب، على )٣(اسم الفاعل

  ]الطَّویل[

  )٤(خاِســــــرِ  َغیــــــرَ  راِبحــــــاً  ِابِتیاعــــــاً  تُِفــــــدكَ      َغنیَمـــــــــةً  الِجهـــــــــادَ  َتلـــــــــقَ  َنحَونـــــــــا َوِســـــــــر

 :ثمانیة أسماء تدلُّ على اسم  ضمَّتْ مواضع، ورد في ثمانیة  اسم الفاعل من (َفِعَل) الالزم

 :البابین اآلتیینالفاعل، وذلك على 

ومن أمثلة ، )٥(اسم الفاعل على سبعة أسماء تدلُّ  ضمَّتْ مواضع، : ورد في سبعة َیْفَعل - فِعل - ١

  ]الطَّویل[ َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرقول  الدِّیوانذلك في 

ـــــم مـــــا الَعـــــیشِ  َوفـــــي     َلزاِهــــــــــدٌ  الَحیــــــــــاةِ  فــــــــــي ِإّنــــــــــي َلَعمــــــــــُركَ    )٦(َحكـــــیمِ  ُأمَّ  َألـــــقَ  َل

  ]الطَّویلسمیرة بن الَجعد [ الشَّاعروذلك في قول  ،ورد في موضع واحد (واثق) َیْفِعل:-َفِعل - ٢

ــــــــــتُ  ــــــــــهِ  َنحــــــــــوَ  َفَأقَبل   )٧(ِبفـــــــــاِرجِ  اِإللـــــــــهِ  َغیـــــــــرُ  ُكرَبتـــــــــي َومـــــــــا     واِثقــــــــــاً  ِباللَــــــــــهِ  الَل

 :ضمت ثالثة أسماء تدلُّ على  ،مواضع ةفي عشر هذ الباب  ورد اسم الفاعل من (َفُعَل) الالزم

                                                           

، ١٣٧، فارج:١٦٣، غافق:١٦٣، غاسق:١٢٤، عاجز:٢٢٧، ظاھرین:١٨٤، صافر:٢٤٠الدِّیوان سافرة:)١(
  .١٠٠، واقفین:١٩٠، ٤٢، واضح:٢٦٥واجفة:

  .١٠٠الدِّیوان)٢(
، ١٨٥، ١٣١، شانئ:٢٥٤، ٢٥٢، ١٥٩، ١٢٧، ١٢٤، شارب:١٣٤، رابح:٢٢٥، ثاكل:١٧٩الدِّیوان تابع:)٣(

  .١٨٨، ٨٩، الحق:١٣١، البس:١٦٠، كارھة:١٥٥، ١٠٦، ٩٩، عالم:٦٥عاجلة:
  .١٣٤الدِّیوان)٤(
  .٢٦٠، یائس:١١٨، ناشب:٦٤، غانیة:١٠٦، غانم:١٢٠، زاھد:٥٩، خاطئین:٢٦٤الدِّیوان جانف: )٥(
  .١٢٠ لدِّیوانا)٦(
  .١٣٧الدِّیوان)٧(



 

١٧٥ 
 

  ]الطَّویل[ َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)١(اسم الفاعل

ـــــــد     فاِرســـــــاً  الَمزونـــــــي كـــــــانَ  َلـــــــِئن َلَعمـــــــري ـــــــيَ  َلَق ـــــــرمُ  َلِق ـــــــي الَق   )٢(اً فاِرســـــــ الَمزون

  اثنین وثالثین اسمًا  ضمَّتْ موضعًا، ورد في ثمانیة وأربعین  :األجوفاسم الفاعل من الفعل

  اآلتي: النَّحویدلُّ على اسم الفاعل، وذلك على 

ثمانیة عشر اسمًا یدلُّ على  ضمَّتْ موضعًا، ورد في سّتة وعشرین  :المتعّديمن الفعل    

 اسم الفاعل، توزَّعت على األبنیة اآلتیة:

، )٣(اثني عشر اسمًا دّل على اسم الفاعل ضمَّتْ ، موضعاً ورد في ثمانیة عشر  َیْفُعل: - َفَعل - ١

اك الشیباني [البسیط] الشَّاعرومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول    الضَّحَّ

ــــــــي ال ــــــــتُ  مــــــــا ِإذا َتطُردون ــــــــَرُكم ِجئ   )٤(ِإخوانــــــا الَیــــــومَ  َوكونــــــوا الَفــــــالحَ  رّجـــــوا     زاِئ

ومن أمثلة ، )٥(أربعة أسماء تدلُّ على اسم الفاعل ضمَّتْ مواضع، ورد في خمسة  َیْفِعل: -َفَعلَ  - ٢

  [المدید] )٦(الصَّحارى بن شبیب الشَّاعرذلك في الدِّیوان قول 

ــــــــــــــــاِئعٌ  ــــــــــــــــي ب   )٧(َومــــــــــاال َأهــــــــــالً  الُخلــــــــــدِ  ِجنــــــــــانِ  فــــــــــي     َأرجــــــــــــــــو َومــــــــــــــــاِليَ  َأهل

ومن أمثلة ذلك في ، )٨(دائب، وهائب)(االسمین  ضمَّتْ مواضع، : ورد في ثالثة َیْفَعل - فَعل - ٣

 [الكامل] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوان

دنَّ    )٩(َتجَمـــــــــعُ  ِلَغیــــــــِركَ  ال ِلَنفِســــــــكَ  َوِاجَمــــــــع     داِئبــــــــــــــــاً  َفقــــــــــــــــِركَ  ِلَیــــــــــــــــومِ  َفتَــــــــــــــــَزوَّ

                                                           

یوان حارك: )١(   .٢٥٣، قارب:٢٣٩، ١٧٠، ١٤٩، ١٣١، ١٠٩، ٨٩، فارس:١٧٠الدِّ
  .١٣١ الدِّیوان)٢(
  ) في الملحقات.٩٢جدول رقم ( یُنظَر: )٣(
  .٢٣٥الدِّیوان)٤(
یوان: ص )٥(   .١٢١، فائظ:٢٤٧، عائر:١١٨، ضائر:٢١٨، ٧٧بائع: الدِّ
الّصحارى بن شبیب. لم تذكر المصادر من ترجمتھ سوى أنھ شاعر من شعراء الخوارج. بابتي: معجم الشُّعراء  )٦(

 .٢١١ص
  .٢١٨ الدِّیوان)٧(
یوان: ص )٨(  .٢٥٨، وھائب:١٧٤،٢٥١دائب:   الدِّ
  .١٧٤الدِّیوان)٩(



 

١٧٦ 
 

 على اسماسمًا یدلُّ  عشرَ  أربعةَ  ضمَّتْ  ،موضعاً ورد في اثنین وعشرین  من الفعل الالزم:

  اآلتیة: األبوابالفاعل، توزَّعت على 

ومن ، )١(سبعة أسماء تدلُّ على اسم الفاعل ضمَّتْ ، موضعاً  عشرَ  ورد في أحدَ  َیْفُعل: -َفَعل - ١

  [المنسرح] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرأمثلة ذلك في الدِّیوان قول 

ــــــــــــــن َیأُخــــــــــــــذُ  ــــــــــــــهِ  ِم ــــــــــــــن ماِل ــــــــــــــهِ  َوِم ــــــم     َدِم   )٢(َعَجــــــلِ  َعلــــــى ثــــــاِئرٍ  ِمــــــن یمــــــسِ  َل

ومن أمثلة ، )٣(خمسة أسماء تدلُّ على اسم الفاعل ضمَّتْ مواضع، ورد في تسعة  َیْفِعل: -َفَعلَ  - ٢

  [البسیط] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرذلك في الدِّیوان قول 

  )٤(إینــــاسِ  َبعــــدِ  ِمــــن مــــوِحشٍ  َمنــــِزلٍ  فــــي     ِلُمرِزَئـــــــــــــةٍ  َأبكـــــــــــــي هاِئمـــــــــــــاً  َتَركَتنـــــــــــــي

 الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)٥(: ورد في موضعین ضّما االسمین (نائم، وخائف)َیْفَعل -لفعِ  - ٣

 ]الطَّویلمالك المزموم [ الشَّاعرقول 

ــــــــلٌ  َجــــــــنَّ  َوإِن ــــــــلِ  كــــــــانَ  َلی ــــــــاً  ِبالَلی   )٦(َوالُضـــــحى الَعِشـــــّیاتِ  َبّطـــــالَ  َوَأصـــــَبحَ      ناِئم

  اسمًا تدلُّ على أربعین  ضمَّتْ موضعًا، ورد في اثنین وثمانین  :النَّاقصاسم الفاعل من الفعل

  اآلتي: النَّحواسم الفاعل، وذلك على 

یدلُّ على اسم  اسماً  عشرَ  سبعةَ  ضمَّتْ موضعًا،  أربعینورد في  :المتعّديمن الفعل 

  اآلتیة: األبوابتوزَّعت على وقد الفاعل، 

ومن ، )٧(أحَد عشَر اسمًا تدلُّ على اسم الفاعل ضمَّتْ موضعًا، ورد في ثالثین  َیْفِعل: - َفَعلَ  - ١

                                                           

یوان: ص )١( ، ١٣٩، الئح:٢٢٩، ٩١، كائن: ٢٣٠، فائد:٤١، عائذ:٢٣٨، ٢٤٠، ٩٩، ٧٤، دائم:١٨٦ثائر: الدِّ
  .١٢٠نائبات:

  .١٨٦الدِّیوان)٢(
یوان سائل: )٣(   .١٥٩، ھائم:١٧٠، طائش:١٨٤، ١١٨، ٧٥، طائر:١١٨، صائر:٢٦١، ٢٤٠، ٢٢٤الدِّ
  .١٥٩الدِّیوان)٤(
یوان نائم: )٥(   .٢٦٤، خائف:٩٩،١٩٢الدِّ
  .١٩٢الدِّیوان)٦(
  ) في الملحقات.٩٣جدول رقم ( یُنظَر: )٧(



 

١٧٧ 
 

  الصحاري بن شبیب [المدید] الشَّاعرأمثلة ذلك في الدِّیوان قول 

  )١( َوقـــــــــــــــــاال َلـــــــــــــــــَدیِهم قـــــــــــــــــیالً  تـــــــــــــــــاِركٌ      ِلَرّبـــــــــــــــــي ِبَنفســـــــــــــــــي شـــــــــــــــــارٍ  ِإنَّنــــــــــــــــي

ومن أمثلة ، )٢(أربعة أسماء تدلُّ على اسم الفاعل ضمَّتْ ورد في عشرة مواضع،  َیْفُعل: -َفَعل - ٢

  عمران السدوسي [البسیط] الشَّاعرذلك في الدِّیوان قول 

ــــــــــــــــــمیعٌ  داعٍ      ِلَدعَوِتـــــــــــــــــــــهِ  َفَأهَطعنــــــــــــــــــــا َدعانــــــــــــــــــــا ِإذا ــــــــــــــــــا َس   )٣(َوســــــــــــــــــاقونا َفلّبون

ومن أمثلة ، )٤(ثالثة أسماء داّلة على اسم الفاعل ضمَّتْ  ،: ورد في خمسة مواضعَیْفَعل - فَعل - ٣

  عمرو بن الحصین العنبري [الكامل] الشَّاعرقول  الدِّیوانذلك في 

ـــــــــــــــــــــــــــَأهِّبونَ  ــــــــن نــــــــاهونَ      صـــــــــــــــــــــــــــاِلَحةٍ  ِلُكـــــــــــــــــــــــــــلِّ  ُمَت ــــــــنِ  القــــــــوا َم   )٥(الّنكــــــــرِ  َع

عد الدوسي [ الشَّاعرقول ورد في موضع واحد، وذلك في  َیْفَعل: -َفِعلَ  -٤    ]الطَّویلالجَّ

ــــــــــــــیِهمُ  الُمســــــــــــــِلمینَ  ِنســــــــــــــاءُ  ِلَتبــــــــــــــكِ    )٦(َزعُ َوَمْجــــ ىً َكــــَمبْ  الَقـــینَ  مــــا دونِ  َوفـــي     َعَل

وقد اسمًا یدلُّ على اسم الفاعل،  عشرین ضمَّتْ موضعًا،  سّتة وثالثینورد في  من الفعل الالزم: 

  اآلتیة: األبوابتوزَّعت على 

ومن ، )٧(ثمانیة أسماء تدلُّ على اسم الفاعل ضمَّتْ موضعًا، ورد في عشرین  َیْفُعل: - َفَعل - ١

  حبیب الهاللي [الكامل] الشَّاعرأمثلة ذلك في الدِّیوان قول 

ــــــــــــــد ــــــــــــــا َتَخطَّــــــــــــــَأتِ  َوَلَق ــــــــــــــباً  الَمنای ـــــــــى َفَنجـــــــــا     َحوَش ـــــــــلٍ  ِإل ـــــــــیَس  َأَج ـــــــــاجِ  َوَل   )٨(ِبن

  

                                                           

  .٢١٨الدِّیوان)١(
یوان تاٍل: )٢(   .١٤٨، عاٍد:١٢٥، ٢٧٢، ١٣٣، ١٢٣، ١٨١، ١٦١، داٍع:٧٢، ٧١، جاٍف:٢٠٧الدِّ
  .١٦١الدِّیوان)٣(
یوان رائي: )٤(   .٢٤٧، ٢١١، ناٍه:١٨١، ١٦٠، ناٍع:١٣٩الدِّ
  .٢٤٧الدِّیوان)٥(
  .١٩٨الدِّیوان)٦(
، ٨٩، عالیة:٢٥٨، ١٣٩، ١٧١، صاٍف:١٥٥، داٍن:٢٠٢، داجٍ ١٧٣، ١٩٠، ٧٦، ١١٥، ١٦١الدیوان باٍد:)٧(

  .٢٢٩، ٢٠٢، ٦٧، ناٍج:١٦١، ١٧٣، ١٨٥، الٍه:١٩٨، ١٢٥، غاٍد:٢٢١، ١٩٠
  .٢٠٢الدِّیوان)٨(



 

١٧٨ 
 

ومن أمثلة ، )١(سبعة أسماء تدلُّ على اسم الفاعل ضمَّتْ ورد في سبعة مواضع،  َیَفِعل: - َفَعلَ  - ٢

  بن حكیم [المنسرح] الطِِّرمَّاح الشَّاعرذلك في الدِّیوان قول 

ــــــــل ــــــــاكي ُق ــــــــــــــــــــــــهِ  َیســــــــــــــــــــــــَتِنع َوال سِ   (م)    ِللنــــــــا َیبــــــــكِ  ال تِ ااَألمــــــــو  ِلب ــــــــــــــــــــــــُده ِب   )٢(َفَن

، )٣(االسمین(راضي، وباقي) تدلُّ على اسم الفاعل ضمَّتْ ورد في ستة مواضع،  َیْفَعل: -َفِعلَ  - ٣

  ]الطَّویلالعیزار الطائي [ الشَّاعرومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول 

ــــمُ  ــــاَرقوا ُه ــــي ف ــــهِ  ف ــــن الَل ـــــلٌّ      ُحكُمــــهُ  جــــارَ  َم ـــــَرحمنِ  َعـــــنِ  َوُك ـــــیاً  َأصـــــَبحَ  ال   )٤(راِض

 الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)٥((َساٍع، وَطاٍغ) ، ضّما االسمین: ورد في موضعینَیْفَعل - فَعل - ٤

  [البسیط] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول 

ــــــــــ َأّمــــــــــا   )٦(ســـــاعٍ  بِـــــهِ  ُیعنـــــى ِللَّـــــذي ِامـــــرئٍ  ُكـــــلُّ      تاِرِكهــــــــــا َغیــــــــــرُ  َفــــــــــِإّني الةُ الصَّ

  قول أحد شعراء الخوارج [الوافر]ورد في موضع واحد، وذلك في  َیْفِعل: -َفِعلَ  - ٥

ــــــــــى ــــــــــَب اُهللا َســــــــــْعَیهُ  إل ــــــــى شــــــــرِّ     ابــــــــــِن زیــــــــــاٍد َخیَّ ــــــــدٍّ وحــــــــاكم والٍ إل   )٧(مــــــــن َمَع

 :خمسة أسماء تدلُّ على  ضمَّتْ مواضع، ورد في عشرة  اسم الفاعل من الفعل المهموز الفاء

  حو اآلتي:النَّ اسم الفاعل، وذلك على 

، )٨(االسمین (آٍس، آمر) ضمَّتْ یفُعل، - أربعة مواضع على باب فَعلورد في  :المتعّديمن الفعل 

  [الكامل] الشَّیبانیَّةُمَلیكة  الشَّاعرومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول 

                                                           

، ١٧٧، قاضي:٢١١، واٍه:٤٦، ماضي:٦٥، طامیة:٢٤٠، طاٍر:٢٥١، خاویة:٤٥، ثاوي:٢٦٣الدِّیوان باكي: )١(
  .٢٢٤، ١٧٢، ١٠١، ٥٨، ٥٥ساٍر:

  .٢٦٣الدِّیوان)٢(
یوان باقي: )٣(   .٦٩، ٤٥، راضي:٢٢٣، ٢٠٧، ١٢٥، ٧٧الدِّ
  .٤٥الدِّیوان)٤(
یوان: ص )٥(  .١٨٠،٢٣٢، طاٍغ: ص١٨١ساٍع: ص الدِّ
  .١٨١الدِّیوان)٦(
  .٢٠٤الدِّیوان)٧(
یوان: ص )٨(  .١٣٤،٢٣٩، وآمر: ص٧٩،١٥٨آسي: ص الدِّ



 

١٧٩ 
 

ـــــــــــــــــذي ـــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــْن َعّم ــــــــــــــرْ َقــــــــــــــْد َكــــــــــــــاَن ِبــــــــــــــالَمْعُروِف     َأَصـــــــــــــــــَبْرُت َع   )١(آِم

ضمَّْت االسمین (آمن، آنف)مواضع  خمسةورد في  من الفعل الالزم:
، َیْفَعل - فِعل على باب )٢(

  ]الطَّویل[ ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول 

  )٣(َمَضـــــر َأو َربیَعـــــةَ  ِمـــــن َفقـــــالوا َأتـــــوني     َكَمعَشــــــــرٍ  ال آِمنــــــــاً  فــــــــیِهم َفَأصــــــــَبحتُ 

 .ةدجرَّ المُ  ةالرُّباعیَّ األفعال : لم ترد أبنیة اسم الفاعل من الرُّباعيأبنیة اسم الفاعل من  -

 : ةالمزید الثُّالثیَّة األفعال من ینالفاعل اءسمأأبنیة  - ب

اسم الفاعل، اسمًا تدلُّ على مئة وثالثة وستین  ضمَّتْ  اثنین، وموضعینوردت في مئتین 

  اآلتي: النَّحووذلك على 

  ُمَفاِعل):و ُمَفعِّل،، و (ُمْفِعلالمزید بحرف:  الثُّالثيأوال: أبنیة 

دلُّ على اسم یوتسعین اسمًا  ثالثةً  ضمَّتْ موضعًا، وردت في مئة وتسعة وعشرین 

  على األبنیة اآلتیة: عتتوزَّ وقد الفاعل،

، )٤(دلُّ على اسم الفاعلتأربعة وخمسین اسمًا  ضمَّتْ  ،موضعاً ورد في أربعة وثمانین ُمْفِعل:  - ١

  [البسیط] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في 

ـــــلِّ  فیهـــــا      ُمقِبَلــــــــــةٌ  َواَألحــــــــــداثُ  ُأواســــــــــیكِ  َكیــــــــــفَ  ـــــن ِامـــــرئٍ  ِلُك ـــــِرهِ  َع ـــــُغلُ  َغی   )٥(ُش

ومن ، )٦(تسعة عشَر اسما یدلُّ على اسم الفاعل ضمَّتْ موضعًا، ورد في ثالثة وعشرین : ُمَفعِّل - ٢

  ]الطَّویلالحارث بن كعب الشني [ الشَّاعرقول  الدِّیوانأمثلة ذلك في 

                                                           

  .٢٣٩ص  الدِّیوان)١(
 .٢٥٢، وآنف: ص٦٤،٧٨،١٢٤،١٨٢آمن: ص الدِّیوان)٢(
  .١٨٢ص الدِّیوان)٣(
  ) في الملحقات.٩٤جدول رقم ( یُنظَر: )٤(
  .١٦٧ الدِّیوان ص)٥(
  ) في الملحقات.٩٥جدول رقم ( یُنظَر: )٦(



 

١٨٠ 
 

ـــالجورِ  ِارَتضـــى مـــا ِإذا      صــــــاِدقاً  َأحَمــــــرَ  ِابــــــنُ  الَلــــــهِ  فــــــي ُیجاِهــــــدُ  ـــرِ  ُكـــلُّ  ِب   )١(ُمَقصِّ

ومن ، )٢(اسم الفاعلاسمًا تدلُّ على عشرین  ضمَّتْ موضعًا، ورد في اثنین وعشرین : ُمَفاِعل - ٣

  ]الطَّویل[ السَّعديَحصین  الشَّاعرقول  الدِّیوانأمثلة ذلك في 

  )٣(ُمهـــــــاِجرِ  َوَأنـــــــتَ  عـــــــاراً  ِبهـــــــا َلِبســـــــتَ       الَّتــــي ِمــــنَ  الُفجــــاةَ  ِابــــنَ  یــــا َتســــَتحي َأمــــا

  ُمَتَفعِّل): ُمَتَفاِعل، ُمْفَتِعل،، و ُمْنَفِعلالمزید بحرفین: ( الثُّالثي: أبنیة ثانیاً 

الفاعل، اسم اسمًا تدلُّ على سّتة وخمسین  ضمَّتْ موضعًا، وردت في تسعة وخمسین 

  على األبنیة اآلتیة: توّزعت

ومن ، )٤(ثالثین اسمًا تدلُّ على اسم الفاعل ضمَّتْ موضعًا، ورد في اثنین وثالثین : ُمْفَتِعل - ١

  [البسیط] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرأمثلة ذلك في الدِّیوان قول 

ـــــــــــِبسٍ  َغیـــــــــــرِ  ُمســـــــــــَتبینٍ  ِلَمنِطـــــــــــقٍ  ـــــــــكِ  َغیـــــــــرِ  َوَرأيٍ  الِلســـــــــانُ  ِبـــــــــهِ       ُملَت   )٥(ُمؤَتِف

ومن ، )٦(ثمانیة عشَر اسمًا تدلُّ على اسم الفاعل ضمَّتْ موضعًا، ورد في تسعة عشَر : ُمَتَفعِّل - ٢

  ]الطَّویلالَجعد الدوسي [ الشَّاعرأمثلة ذلك في الدِّیوان قول 

ــــــــدُ  الخاِشــــــــعُ  ِمّنــــــــا بــــــــانَ  َفَقــــــــد      َقوِمــــــــهِ  َمقــــــــادیرَ  القــــــــى َقــــــــد َیــــــــكُ  َفــــــــِإن الُمَتَعبِّ
)٧(  

ومن أمثلة ذلك ، )٨(سّتة أسماء تدلُّ على اسم الفاعل ضمَّتْ مواضع، ورد في ستة : ُمَتَفاِعل - ٣

  عمرو بن الحسن اإلباضي [الكامل] الشَّاعرفي الدِّیوان قول 

                                                           

  . ٨٦ص الدِّیوان)١(
  ) في الملحقات.٩٦جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
  .١١٧ص  الدِّیوان)٣(
  ) في الملحقات.٩٧جدول رقم ( یُنظَر: )٤(
  .١٩١ص الدِّیوان )٥(
  ) في الملحقات.٩٨جدول رقم ( یُنظَر: )٦(
یوان: ص)٧(   .١٩٧الدِّ
  .٢٣٢، ُمتوازِرین:٧٨، ُمتنناِول:١٠٦، ُمتالِحم:٢٥٤، ُمتشاِجر:٢٥١، ُمتساِكب:٢٤٦متراحمین:ص )الدیوان ٨(



 

١٨١ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــراِحمینَ    )١(الَفقــــــــــــــــــرِ  َذوي َعلــــــــــــــــــى َیَتَعطَّفــــــــــــــــــونَ       َیســـــــــــــــــــــــــــــاِرِهمُ  َذوو ُمت

 الدِّیوانومن أمثلة ذلك في ، )٢(االسمین (ُمْنَسِحل، وُمْنَقِطع)ورد في موضعین ضمَّا : ُمْنَفِعل - ٤

  [البسیط] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول 

ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــةٌ  َكَأنَّ ـــــــــــــي َفلَك ـــــــــــــفِّ  ف ـــــــــــــهِ  َك   )٣(ُمنَسـِحلُ  الَعقـبِ  حـامي َوهـوَ  َجرى ِإذا      فاِرِس

  : ]ُمْسَتْفِعل[المزید بثالثة أحرف:  الثُّالثي: أبنیة ثالثا

في ثالثة عشر هذا البناء )، إذ ورد (ُمْسَتْفِعل سوى بناء واحد هو الدِّیوانفي  لم یرد

 الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)٤(الفاعلاسم اسمًا تدلُّ على ثالثة عشر  ضمَّتْ  ،موضعاً 

  [الرمل] ِعْمران بن ِحطَّان

  )٥(ُیمِضــــــــها َلــــــــم َكــــــــَأن َأمضــــــــى ِبــــــــالَّتي      ُمسَتبِشــــــــــــــــــــــــراً  َفرحــــــــــــــــــــــــاً  َوتَــــــــــــــــــــــــراهُ 

 المزید:  الرُّباعي الفعل أبنیة اسم الفاعل من -

عمرو بن الحصین  الشَّاعروذلك في قول )، ُمتََفْعِلل( وزنفي موضع واحد على  تورد

  العنبري [الكامل]

ـــــــــــرِبلي ـــــــــــقِ  ُمَتَس ـــــــــــدِ  َحل ـــــــــــَأنَُّهم الَحدی   )٦(َســـــالِهبِ  الُبطـــــونِ  َلحـــــقِ  َعلـــــى ُأســـــدٌ      َك

  

  

  

  

                                                           

  .٢٤٦: صالدِّیوان)١(
یوان: ص)٢(   .٢٢١، ١٧٠الدِّ
یوان: ص)٣(   .١٧٠ الدِّ
  ) في الملحقات.٩٩جدول رقم ( یُنظَر: )٤(
یوان: ص)٥(   .١٧٥الدِّ
یوان: ص)٦(   والمتسربلون: ھم من یلبسون الدروع. .٢٥٣ الدِّ



 

١٨٢ 
 

  : الزَّمناسم الفاعل من حیث  -

 الدَّاللةث: الماضي، والمضارع، واألمر من حیث ة الثالَّ الفعلیَّ  األبنیة اللُّغةدرس أهل 

ُیمكن لها أْن تقوم مقام هذه األزمان الثَّالث وتحمل معنى الّزمن وفقًا  ، ثم وجدوا أسماءً ّیةالزَّمن

القرائن اللفظیة كاسم الفاعل، واسم المفعول والمصدر، وذلك بفضل بعض للنصوص التي ترد فیها 

  زمنها بشكل دقیق، في تحدید  تتحكموالمعنویة التي 

، فقد ارتأى ابن السّراج الزَّمنقدیمًا وحدیثًا داللة بعض األسماء على  اللُّغةوقد ناقش أهل  

ذي یدل على معنى فقط، قال:" الفعل ما على زمان ومعنى، وذلك بخالف االسم ال یدلُّ  الفعلَ  أنَّ 

إما ماٍض وٕاما حاضر وٕاما مستقبل. وقلنا: و(زمان) لنفرِّق بینه  الزَّماندلَّ على معنى وزمان، وذلك 

  . )١(وبین االسم الذي یدل على المعنى فقط"

بب والسَّ  یصلح أن یكون مقیاسًا ومعیارًا حاسمًا؛ ال هما قاله ابن السَّرَّاج نجد نظرنا فيلو و 

َوإِْذ َقاَل ﴿ ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:، فیها إشارة للزَّمناألسماء  بعَض في لغتنا  نا نجدفي ذلك أنَّ 

ة على السَّابقدلَّ اسم الفاعل (جاعل) في اآلیة  فقد، )٢(﴾اَألْرِض َخِلیَفةً  ِفي َجاِعلٌ  َربَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ِإنِّي

ومن  فبنیة اسم الفاعل وحدها لم تكشف لنا عن الّزمن إال بمساعدة السِّیاق، المستقبل،الحال و زمن 

إلى أهمیة الّسیاق  العربیَّةوقد تنّبه أغلب علماء  ،هنا ظهرت الحاجة إلى دراسة البنیة وفق سیاقها

الكامنة في بعض األسماء كاسم الفاعل. قال ابن یعیش:" ویشترط في  ّیةالزَّمن الدَّاللةفي تحدید 

إعمال اسم الفاعل أن یكون في معنى الحال أو االستقبال فال ُیقال: َزیٌد ضارٌب عمرًا أمِس، وال 

حٍد، بل یستعمل ذلك على اإلضافة، إال إذا ُأریدت حكایة الحال الماضیة، وحشٌي قاتٌل َحْمَزَة یوَم أُ 

                                                           

اج: األصول في النَّحو ج )١(   .١/٣٨ابن السرَّ
  .٣٠البقرة:  )٢(
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، أو ُأْدِخلْت علیه األلف والالم كقولك: الضارب )١(﴾َكْلُبُهم َباِسٌط ِذَراَعْیِه ِباْلَوِصیدِ و ﴿ عالى:كقوله ت

  . )٢(زیدًا أمس"

ثالثة أقسام:  إلى األفعال وقسموا، الزَّمنیحمل معنى  فعالً وقد جعل الكوفیون اسم الفاعل 

ماٍض ومستقبل، وهو ما في أّوله الزوائد األربع، نحو: یقوم، وأقوم، وتقوم، ونقوم، والثالث الفعل 

  .)٣(، وهو قائم وذاهب وضارب وأشباهه، وهو الحالالدَّائم

في اسم الفاعل وتنبهوا إلیه، غیر  الزَّمنداللة جیدًا الكوفیین قد أدركوا  یمكن القول إنَّ وعلیه، 

اسٌم هو ما ال نتفق معهم فیه؛ ألن اسم الفاعل وضعوه موضع الفعل الحاضر، و  وا عندماقأخف أنهم

  عریف وما إلى ذلك.نوین والتَّ كالتَّ  یقبل عالمات االسم

  :الفاعل السمّیة الزَّمنالدَّاللة  -

 اسمَ  في اسم الفاعل، ثم خلصوا إلى قاعدة مفادها أنَّ  ّیةالزَّمن الدَّاللةإلى  اللُّغةأهل  نظر

من (أل)، بینما یدل على الماضي  على الحاضر أو المستقبل، إذا كان عامًال، ومجرداً  الفاعل یدلُّ 

لهذه  وتفصیل عرٌض  یأتي في ما و  .)٤(إذا كان مجردًا من (أل) ومضافًا إلى بعده أي غیر عامل

  :أو اختالفها مع أشعار الخوارجالقاعدة لمعرفة مدى تطابقها 

 اسم الفاعل قد یأتي داًال على الماضي، إذا  أنابن یعیش ذكر الماضي:  الزَّمنعلى  الدَّاللة

:" وٕان كان بمعنى الماضي لم یعمل، قالغیر عامل، و  دًا من (أل) ومضافًا إلى ما بعده،جرّ كان مُ 

                                                           

  ١٨الكھف:  )١(
ل ج )٢(   .٦/١١٤ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
اء( )٣( - ه١٤٠٣، ٣لبنان، عالم الكتب ، ط-، بیروتمعاني القرآنھـ)، أبو زكریا یحیى بن زیاد، ٢٠٧یُنظَر: الفرَّ

  .٢/٤٣م، ج١٩٨٣
ل ج، ٤/١٤٨یُنظَر: المبّرد: المقتضب ج )٤( ، وابن عقیل: شرح ألفیة ابن مالك ٦/٧٦وابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
منیّة قواقزة: محمد حسن، ، و١/٥٠٥ضاح ج، والجرجاني، كتاب المقاصد في شرح اإلی٣/١٠٦ج الدَّاللة الزَّ

، الجامعة األردنیَّة، دراسات العلوم لألسماء في اللُّغة العربیَّة: اسم الفاعل، واسم المفعول، والمصدر نموذجاً 
  ٨-٦م، ص ٢٠١٥، ١، العدد٤٢اإلنسانیة واالجتماعیة، المجلد
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له معنى، ال لفظًا؛ فال نقول:" هذا ضارٌب زیدًا ه لعدم جریانه على الفعل الذي هو بمعناه؛ فهو ُمشبّ 

 الشَّاعرقول  الدِّیوانفي ذلك ومن أمثلة ، )١(أْمِس" بل یجب إضافته، فنقول:" هذا ضارُب زیٍد َأْمِس"

  [البسیط] :حبیب الهاللي

  )٢(َوَأنهــــــــارِ  َجّنـــــــاتٍ  صــــــــاِحبَ  َوصـــــــارَ     َأمِلُكهـــــا َلســـــتُ  ُدنیـــــا صـــــاِحبَ  َفِصـــــرتُ 

غیر عامٍل،  في الشطر األول من البیت جاء اسم الفاعل(صاحب) السَّابقففي البیت 

ودوام استمراره  الماضي الزَّمنثبوت الوصف في  داًال علىو ومجرَّدًا من (أل) ومضافًا إلى ما بعده، 

  .)٣(كّلمحتى لحظة التَّ  فیه

ولكن نلحظ في الشطر الثاني من البیت أن اسم الفاعل (صاحب) قد دلَّ على زمن المستقبل 

على الرغم من مجیئه ُمجردًا من (أل) ومضافًا إلى ما بعده وغیر عامل، وهذا یعني خروجه عن 

عن هذه  خارجةفي دیوان شعر الخوارج ،  ووردت أیضًا أبیاٌت النُّحاةالقاعدة التي وردت عن تلك 

  [المنسرح] :ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرلقاعدة، ومن أمثلة ذلك قول ا

  )٤(ذاِئُقهـــــــــــا َوالَمـــــــــــرءُ  َكـــــــــــأٌس  للَمـــــــــــوتُ      َهرمــــــــاً  َیُمــــــــت َطــــــــةً بْ عَ  َیُمــــــــت َلــــــــم َمــــــــن

من ، الُمجرَّداسم الفاعل  أنَّ  النُّحاةالتي وردت عن  ةالسَّابق یةالنَّحو فاألصل حسب القاعدة 

 اسم الفاعل جاء البیتالماضي، لكن في هذا  الزَّمنیدّل على وغیر العامل، والمضاف  ،(أل)

  عُد؟بَ  متْ یمن كأس الموت ولّما  ذوقَ یأن  لمرءخارجًا عن القاعدة، فكیف 

الماضي إذا كان  الزَّمنداًال على  حاالت أخرىفي  قد یأتي اسم الفاعل أنَّ  ذكر ابن یعیشو 

                                                           

  .٣/١٠٦ابن عقیل: شرح ألفیة ابن مالك ج )١(
یوان: ص)٢(   .٢٢٩ الدِّ
انمعاني األبنیة في العربیَّةیُنظَر: السَّامرائي، فاضل صالح، )٣( ، ٢األردن، دار عّمار للنشر والتوزیع، ط -، عمَّ

  .٤٤م، ص٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨
  .١٩٣ص  الدیوان:)٤(
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، ومن أمثلة ذلك )١(الماضي الزَّمناسم الفاعل غیر عامل وغیر مضاف مع وجود قرینة تدلُّ على 

  ]الطَّویل[ :من بني سلیط خارجیَّة قول امرأة

ـــــــــــَد الِتَقـــــــــــاِء الَعَســـــــــــاِكرِ     ُمخِلصـــــــــــــــاً َفُكلُّهـــــــــــــــُم َقـــــــــــــــْد َجـــــــــــــــاَد هللا    )٢(ِبُمْهَجِتـــــــــــِه ِعْن

فقد جاء اسم الفاعل (ُمْخِلص) غیر عامل، ومجردًا عن اإلضافة، مع وجود قرینة لفظیة 

  دّلت على زمن الماضي وهي الفعل(جاد). 

 الحاضر الزَّمنعلى  الدَّاللة: 

إذا كان اسم الفاعل معرفًا بـ(أل) غیر  واستمراره الحاضر الزَّمن یأتي اسم الفاعل داًال على   

  [الكامل] :عمرو بن الحصین العنبري الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك قول )٣(عامل

ــــــــــــ ــــــــــــیَس  خــــــــــــدودِ األُ  اِربِ َوالَض   )٤(الَســـــــــــــــحرِ  َعـــــــــــــــنِ  ُیَنهِنُههـــــــــــــــا َأَحـــــــــــــــدٌ      اَلهَــــــــــــ َل

 حدث مستمرعلى  المعّرف بأل والمضاف (الضارب) اسم الفاعلدّلت  السَّابقففي البیت 

 الحاضر. الزَّمنفي 

 على زمن المستقبل الدَّاللة:  

داًال على المستقبل، إذا كان اسم الفاعل عامًال،  قد یأتي اسم الفاعل ذكر ابن یعیش أنَّ    

َل ِفعِله من الرفع والنصب، إن كان مستقبال أو مَ عَ  :" فإن كان مجرَّدًا َعِملَ قال ،)ومجرَّدًا من (أل

الصحاري بن  الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك قول )٥(اآلن، أو غدًا" - حاًال، نحو:" هذا ضارٌب َزْیداً 

 [المدید] :شبیب

                                                           

ل ج )١(   .٦/٧٦یُنظَر: ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
  . ٦٧: صالدِّیوان)٢(
منیّة لألسماء ص یُنظَر: قواقزة )٣( منیّة في كتاب سیبویھ؛ ، والشریدة: صفاء كلیب، ٨: الدَّاللة الزَّ الدالالت الزَّ

  .١١٢م، ص٢٠٠٢األردن، -، أطروحة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة الیرموك، إربدالمعلقات أنموذجا
  . األخدود: الضربة التي تخدد؛ السَّحر الرئة.٢٥٠الدِّیوان)٤(
ل ج٣/١٠٦ح ألفیة ابن مالك جابن عقیل: شر )٥(   .٦/٧٦. ویُنظَر: ابن یعیش، شرح الُمفَصَّ
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ــــــــــــــــــَدیِهم قــــــــــــــــــیالً  تــــــــــــــــــاِركٌ      ِلَرّبـــــــــــــــــي ِبَنفســـــــــــــــــي شـــــــــــــــــارٍ  ِإنَّنــــــــــــــــي   َوقــــــــــــــــــاال َل

ــــــــــــــــاِئعٌ  ــــــــــــــــيَ  ب   )١(َومــــــــــاال َأهــــــــــالً  الُخلــــــــــدِ  ِجنــــــــــانِ  فــــــــــي     َأرجــــــــــــــــو َومــــــــــــــــاِليَ  َأهل

من(أل)،  مجّردةً  ینالسَّابق ین، وتارك، وبائع) في البیتشارٍ (الفاعلین  اءسمأفقد جاءت 

  .زمن التكلُّمانتهاء ل فعلها فنصبت مفعوًال، ودالة على أحداث ستحصُل بعد وعاملة عم

وقد یأتي اسم الفاعل في سیاقات معینة داًال على المستقبل إذا كان اسم الفاعل غیر عامل 

  ]الطَّویل[ )٣(حیَّان الَسلمي الشَّاعرومن أمثلة ذلك قول  ،)٢(ومجّردًا من (أل)

ــــاً     ناِصـــــــــــري َقـــــــــــلَّ  َوإِن ســـــــــــارٍ  َولِكنَّنـــــــــــي ــــال َقریب ــــعَ  ُأخزیُكمــــا َف ــــن َم   )٤(َیســــري َم

  فقد دل� اسم الفاعل (ساٍر) على المستقبل القریب؛ وذلك بسبب وجود القرینة اللفظیة (قریبًا).

إذا كان اسم الفاعل  البعید وقد یأتي اسم الفاعل في سیاقات أخرى داًال على المستقبل

  [البسیط] ُمرداس بن أدیة الشَّاعرأمثلة ذلك قول  ، ومن)٥(مضافاً 

ــــــــي ــــــــاِعثي ِامــــــــرؤٌ  ِإّن ــــــــي ب ــــــــِدهِ  َرّب   )٦(َأهــــوالِ  َخـــوفِ  ِمـــن َهـــَوت الُقلـــوبُ  ِإذا     ِلَموِع

 مضافًا وغیر عامل، وقد دلَّ على المستقبل السَّابقفقد جاء اسم الفاعل (باعث) في البیت 

  وعلى تأكید حدوثه یوم الوعد. البعید

  

  

                                                           

  .٢١٨الدِّیوان)١(
ل ج )٢(   .٦/٧٦یُنظَر: ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
حیَّان بن ظبیان السَّلمي، من الشُّعراء األمویین، ارتدَّ یوم النھر فعفا علي بن أبي طالب عنھ، فخرج إلى الري.  )٣(

للرجوع إلى الكوفة، ولّما ولیھا المغیرة بن شعبة اجتمع الخوارج في بیت حیّان -بعد مقتل سیدنا علي-دعا أصحابھ 
حیط بدار حیّان بن ظبیان وتأتیھ بھ...، وألقي في السجن ھو ومن معھ بن ظبیان السَّلمي، فأمر المغیرة الشرطة أن ت

  .١٢٢فلبثوا سنة، قُتِل على ید جیش عبید هللا بن زیاد. بابتي: معجم الشُّعراء ص
  .٥٨ الدِّیوان)٤(
ل ج )٥(   .٦/٧٦یُنظَر: ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
یوان: )٦(   .٦٤ص  الدِّ



 

١٨٧ 
 

 المطلق:  الزَّمنعلى  الدَّاللة 

  :)١(المطلق في حاالت كثیرة منها الزَّمنیأتي اسم الفاعل داًال على 

 الشَّاعرقول في الدِّیوان أن یكون اسم الفاعل وصفًا هللا تعالى أو ألفعاله وأقواله، ومن أمثلة ذلك  - 

  ]الطَّویل[ حارثة بن صخر القیني

ــــــــــلِ  َلــــــــــیَس  الَلــــــــــهَ  َفــــــــــِإنَّ  َعَلــــــــــيَّ      ظاِلمـــــــــــاً  النــــــــــابَ  َیحـــــــــــِرقُ  ِلِزیــــــــــادٍ  َفمــــــــــا   )٢(ِبغاِف

ة من صفة النقص المختص - َجلَّ َجالله-جاء اسم الفاعل المنفي (غافل) ُمْنزِّهًا الخالق 

  .الزَّمنعلى مطلق  عّز وجل صفة (عدم الغفلة) هي صفة ثابتة فیهبالمخلوقات كصفة الغفلة، وأنَّ 

قول  الدِّیوانأو مثل، ومن أمثلة ذلك في  ،أو حكمة ،أن یكون اسم الفاعل داًال على قول عام - 

  ]الطَّویل[ یزید بن حبناء الشَّاعر

ـــــــــن َشـــــــــفینا َوَنحـــــــــنُ  ـــــــــدَ  ِم   )٣(ِمغَشـــمُ  الَحـــربِ  صـــاِحبُ وَ  خیلـــه َوِمـــن     ُصـــــــــدوَرنا َیزی

 عام، وهو أن صاحب الحرب یركب رأسه وال یثنیه فقد دّل اسم الفاعل (صاحب) على قول

  شيٌء عما یرید ویهوى، من شجاعته.

  

  

  

  

  

                                                           

منیّة لألسماء صقواقزة: الدَّاللة یُنظَر:  )١(   .٨ الزَّ
  . یحرق الناب: كنایة عن التھدید والوعید.٦١: صالدِّیوان)٢(
  .٩٩: صالدِّیوان)٣(



 

١٨٨ 
 

فة -   :الُمشبَّهة الصِّ

إلى الموصوف بها على  حدثٍ  ه ِلَتُدلَّ على نسبةِ من الفعل الالزم أو مصدرِ  مشتقٌ  هي اسمٌ 

فة: هذا رجٌل َحَسُن الُخُلِق، فإن نحووام، بوت والدَّ جهة الثُّ  " َحَسن" صفة ثابتة في الموصوف  الصِّ

  .)١(وهو "رجل" غیر مقّیدة بزمان ما

فةوتشبه  أسماء الفاعلین، من حیث جواز التذكیر والتأنیث فیها، فنقول: َفِرٌح،  المشبَّهة الصِّ

وَفِرحة، وتدخلها األلف والنون، فنقول: َفِرَحان، وَفِرَحتَان، وتجمع بالواو والنون، نحو: َفِرُحون، 

  .)٢(ات، عالوة على أنهما یتفقان في داللتهما على ذات فیها وصفوفرح

فةغني بین ق ابن هشام في المُ وقد فرَّ   واسم الفاعل في باب أسماه" ما افترق  الُمشبَّهة الصِّ

فةفیه اسم الفاعل و  فة  أمراً  عشرَ  هنالك أحدَ  ، وذكر أنَّ الُمشبَّهة الصِّ یفترق فیه اسم الفاعل عن الصِّ

  . )٣(الُمشبَّهة

فة: ُتصاغ صیاغتها الالزم  الُمجرَّد الثُّالثيمن  اللُّغةباسم الفاعل عند أهل  الُمشبَّهة الصِّ

بنفسها أو  المتعّدیة، نحو: َطاِهر الَقْلِب، فال ُتصاغ من األفعال الدَّائمالحاضر  الزَّمنعلى  الدَّال

إلى فاعلها،  ُتضافَ  بشرط أنْ  الثُّالثيها قد تأتي من غیر وابن مالك أنَّ  ،بغیرها، وذكر ابن عقیل

   .)٤(سانِ وموازنتها للفعل المضارع، نحو: ُمْنَطِلق اللّ 

  

                                                           

  .٤٩٥الخطیب: الُمستقصى في علم التصریف ص/ )١(
، شرح توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالكھـ)، بدر الدین حسن بن قاسم، ٧٤٩یُنظَر: المرادي( )٢(

، وابن ٣/٧٨٨م، ج٢٠٠١-ه١٤٢٢، ١مصر، دار الفكر العربي، ط-الرحمن علي سلیمان، القاھرةوتحقیق: عبد 
  .١٠٥٥مالك: شرح الكافیة ص

  .٥/٣٩٧یُنظَر: ابن ھشام: مغني اللبیب ج )٣(
، تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصدھـ)، ٦٧٢، وابن مالك(١١٣- ٢/١١٢یُنظَر: ابن عقیل: شرح ألفیة ابن مالك ج )٤(

م، ١٩٦٧-ھـ١٣٨٧مصر، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، -قدیم: محمد كامل بركات، القاھرةتحقیق وت
  .١٠٠ص



 

١٨٩ 
 

فةأبنیة    .الدِّیوانفي  الُمشبَّهة الصِّ

فةأوال:  مئة  ضمَّتْ موضعًا، وثمانین  وستَّةوردت في مئتین : الُمجرَّد الثُّالثيمن  الُمشبَّهة الصِّ

  هة، وقد توّزعت على األبنیة اآلتیة:وسبعین صفة مشبَّ  وسبعاً 

ومن أمثلة ، )١(مشبَّهةً  وسبعین صفةً  إحدى ضمَّتْ موضعًا، ورد في مئة وخمسة وثالثین  َفِعْیل: - ١

بعي الشَّاعرذلك في الدِّیوان قول    [الوافر] )٢(ُشَبیل الضَّ

ـــــــــــــــــروانِ  ـــــــــــــــــعیفِ  َوَم ـــــــــــــــــِريٍّ  الَض ـــــــــــــكَ      َوَخیَب ـــــــــــــرِ  ُمنَتهـــــــــــــى أوالِئ   )٣(الِنبـــــــــــــالِ  الَنَف

ْعفُ (َضِعْیف) صفة مشبهة ثابتة في الموصوف من (َضُعَف) على وزن (فعیل)، و   الضَّ

ْعفُ  ْعُف،: وقیل الُقّوِة، ِخالفُ : والضُّ  والَعْقِل، الرَّْأي في بالفتح، والضَّعف، الجسد؛ في بالضم، الضُّ

 البصرة َأهل عند هما: فقال البصرة َأهل بذلك اَألزهريُّ  وخّص  وجه، كل في جائزان معاً  هما: وقیل

  . )٤(الرَّْأي وضعف البدن ضعف في معاً  ُیْستعمالن ِسّیانِ 

فات التي تدُل على  ردُ هذا البناء یطَّ  أنَّ  اللُّغةذكر أهل  :فعالءَأْفَعل الذي مؤنثه  - ٢ في الصِّ

فات التي تدلُّ على العیوب الظاهرة، َأْعَور -َحْمَراء، وَأْشَقر - األلوان، نحو: َأْحَمر  -َشْقَراء، أو الصِّ

فات التي َتدلُّ على الِحْلَیة نحو: َأْكَحل َكْحَالءـ َأْهَیف َهْیَفاء ورد و . )٥(َعْوَراء، وَأْعَرج َعْرَجاء، أو الصِّ

ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول ، )٦(تسَع عشرَة صفًة مشبَّهة ضمَّتْ ً، موضعاً اء في ثالثین هذا البن

  مالك المزموم: [الخفیف] الشَّاعر

                                                           

  ) في الملحقات.١٠٠جدول رقم ( یُنظَر: )١(
ْبعي، من أھل البصرة، كان یرى رأي الخوارج ثُمَّ رجع عنھ، راویة، نسَّابة، ٢( ) ُشبَْیل بن َعْزرة بن عمیر الضُّ

 .٢٠٣نسبتھ للخوارج أشعار، وكذلك في رجوعھ عنھم. بابتي: معجم الشُّعراء صشاعر، خطیب، لھ في 
یوان: ص)٣(   .٢٢٧ الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (ضعف). )٤(
  .١٤٩-١/١٤٨یُنظَر: األستراباذي، شرح شافیة ابن الحاجب ج )٥( 
  ) في الملحقات.١٠١جدول رقم ( یُنظَر: )٦(



 

١٩٠ 
 

  )١(ُتضـــــــــــــــامي ال بِــــــــــــــَأنَّ  َتســــــــــــــَتیِقني ودِ   (م)   ـاَألســـــــــــ الَملـــــــــــكِ  َیـــــــــــدُ  َتلَقنـــــــــــي َفَمتـــــــــــى

  وتدُل على اللون.(األسود) صفة مشبَّهة على وزن (أفعل) مؤنثها (سوداء) 

فة الُمشبَّهة دالة على العیوب ابن أبي مّیاس الُمرادي:  الشَّاعرفي قول  وقد جاءت الصِّ

  ]الطَّویل[

ــــــــــــم ــــــــــــماَحةٍ  ذو ســــــــــــاَقهُ  َمهــــــــــــراً  َأرَ  َوَل   )٢(َوَأعَجــــــمِ  َفصــــــیحٍ  ِمــــــن َقطــــــامٍ  َكَمهــــــرِ      َس

 وإِن كالَمه ُیَبیِّنُ  وال ُیْفِصحُ  ال الذي (َأْعَجم) صفة مشّبهة على وزن (أفعل)، واألعجم هو

  .)٣()اءُ َعْجمَ ( واألُنثى النَّسبِ  َعَربيَّ  كانَ 

فة الُمشبَّهة على زنة اسم الفاعل  َفاِعل: - ٣ على  الموصوفإذا ُقِصَد نسبة الوصف إلى تأتي الصِّ

 . )٤(، فتأتي على وزن "فاعلالحدوث، ال على جهة الثبوتجهة 

ومن أمثلة ذلك في ، )٥(خمَس عشرَة صفًة مشبَّهة ضمَّتْ موضعًا، وردت في سبعة وعشرین و 

  مالك المزموم [الخفیف] الشَّاعرالدِّیوان قول 

ــــــــــكِ      َحَبِشـــــــــــــــــــــــــــيٍّ  ِبَطمِطـــــــــــــــــــــــــــمٍ  َوَمنینـــــــــــــــــــــــــــا   )٦(حــــــــــامِ  آلِ  ِمــــــــــن الــــــــــَوجَنَتینِ  حاِل

ثبوث الوصف ، تدلُّ على )٧((حالك) صفة مشّبهة على وزن (فاعل)، والحالك َشِدْیُد السََّواد

  في الموصوف.

ومن ، )٨(مشبَّهة صفاتٍ  عشرَ  ضمَّتْ موضعًا، ورد في سبعة عشر  َفَعال (بفتح الفاء والعین): - ٤

  ]الطَّویلُمرداس بن أدیة [ الشَّاعرقول  الدِّیوانأمثلة ذلك في 

                                                           

  .١٩٣: صالدِّیوان)١(
یوان:  )٢(   .٤٨ص الدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (عجم). )٣(
  .٥/٣٩٧یُنظَر: ابن ھشام: مغني اللبیب ج )٤( 
  ) في الملحقات.١٠٢جدول رقم ( یُنظَر: )٥(
یوان: )٦(   .١٩٤صالدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (حلك). )٧(
  ) في الملحقات.١٠٣جدول رقم ( یُنظَر: )٨(



 

١٩١ 
 

ـــــــــت انِ الَجَبـــــــــ َنفـــــــــُس  َجَشـــــــــَأت ِإذا   )١(الَجمـــرِ  َعلــى الِقیــامَ  كـــانَ  َوَلــو َصــبَرنا    َوَهلََّل

، في الموصوف ال تتغیر(َجَبان) صفة مشّبهة على وزن (َفَعال)، تدلُّ على صفة ثابتة 

  .)٢(نهاراً  َأو كان َلْیالً  شيء، كلّ  على التقدُّمَ  َیهاب الذي: الرِّجالِ  من لَجبانُ وا

خمس عشرة صفة  ضمَّتْ موضعًا، ورد في سّتة عشَر  َفِعل (بفتح الفاء وكسر العین): - ٥

  [البسیط] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول ، )٣(مشبَّهة

ــــــــــــهُ  َوأىً  الِقیــــــــــــادِ  َطــــــــــــوعُ  ــــــــــــِذمٌ  َتقریُب ــــــــ َأَقــــــــبُّ      َخ   )٤(َســــــــِغلُ  َوال َرطــــــــلٌ  ال یدِ َكالسَّ

 العطاء، كثیر النفس َطْیبُ  َسْمحٌ : َخِذمٌ  ورجل(َخِذم) و(َسِغل) صفات مشبهة على وزن (َفِعل)، 

، والسَِّغل: متخدد اللحم مهزول، وهي صفات تتصف بالثبوت، وعدم ُیَكسَّر وال َخِذمون، والجمع

  .)٥(التغّیر

ومن ، )٦(تسع صفات مشبَّهة ضمَّتْ موضعًا، ورد في أحَد عشَر  َفَعل (بفتح الفاء والعین): - ٦

  [البسیط] )٧(الِمنهال الشیباني الَبَصري الشَّاعرأمثلة ذلك في الدِّیوان قول 

  )٨(ُمعتَــــِدلُ  الــــُرمحُ  فیــــهِ  الِعِرضــــَنةَ  َیمشــــي     َبَطــــــلٍ  ِمــــــن الَجــــــرِّ  ِبَعــــــینِ  َتَركــــــتُ  َوَكــــــم

فات (َبَطل) صفة مشبهة على وزن (َفَعل)، وتعني الرجل الُشَجاع، والشّ  جاعة من الصِّ

  .)٩(ابتة التي ال تتغیرالثَّ 

                                                           

  .٦٦ص: الدِّیوان)١( 
  ابن منظور: لسان العرب (جبن). )٢(
  ) في الملحقات.١٠٤جدول رقم ( یُنظَر: )٣(
یوان: ص)٤( . وأى: شدید كأنھ حمار وحش؛ التقریب: ضرب من السیر، خذم: سمح سھل؛ أقب: ضامر؛ ١٧٠ الدِّ

  السید: حیوان سریع العدو، رطل: لیَّن ِرْخو؛ سغل: متخدد اللحم مھزول.
 سغل).((بطل)، وابن منظور: لسان العرب )٥(
  ) في الملحقات.١٠٥جدول رقم ( یُنظَر: )٦(
من شعراء الخوارج. بابتي: معجم  ھُ نَّ أھل البصرة. لم تذكر المصادر من ترجمتھ سوى أالمنھال الشیباني، من  )٧(

 .٤٧٩الشُّعراء ص
یوان: ص)٨(   .١٩٩الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (بطل). )٩(



 

١٩٢ 
 

ومن ، )١(ثماني صفات مشبَّهة ضمَّتْ مواضع، ورد في ثمانیة  الفاء والعین):ِفَعال (بكسر  - ٧

  عیسى بن فاتك [الوافر] الشَّاعرأمثلة ذلك في الدِّیوان قول 

ــــــــــــاتي     ُحبــــــــــــــــــــاً  ِإَلــــــــــــــــــــيَّ  الَحیــــــــــــــــــــاةَ  زادَ  َلَقــــــــــــــــــــد ــــــــــــنَّ  َبن ــــــــــــنَ  ِإنَُّه ــــــــــــعافِ  ِم   )٢(الِض

ْعفُ هة من (ضُعف) على وزن (ِفَعال)، و (ِضَعاف) صفة مشبَّ  ْعفُ  الضَّ  الُقّوِة، ِخالفُ : والضُّ

ْعُف،: وقیل  في جائزان معاً  هما: وقیل والَعْقِل، الرَّْأي في بالفتح، والضَّعف، الجسد؛ في بالضم، الضُّ

 في معاً  ُیْستعمالن ِسّیانِ  البصرة َأهل عند هما: فقال البصرة َأهل بذلك اَألزهريُّ  وخّص  وجه، كل

  . )٣(الرَّْأي وضعف البدن ضعف

، ویأتي هذا البناء عادة مؤنثًا )٤(سَت صفاٍت مشبَّهة ضمَّتْ مواضع، ورد في ثمانیة  :فعالء - ٨

قول ، وقد جاء داًال على اللون في )٥(لبناء (أفعل)، الذي یدل على اللون، والحلیة، والعیوب الظاهرة

  ]الطَّویلَقَطري بن الُفَجاءة [ الشَّاعر

  )٦(َأهــــــــــــیمُ  الهُـــــــــــُدوِّ  َبعـــــــــــدَ  ِبهـــــــــــا َأبیـــــــــــتُ      َدالُلهــــــــــــــا وٌ ُحْلــــــــــــــ َصــــــــــــــفراءُ  ُمنِعَمــــــــــــــةٌ 

ابن أبي میاس المرادي  الشَّاعرقول وقد جاء في موضع آخر داًال على ِحْلَیة، وذلك في 

  ]الطَّویل[

ــــــر ُمْضــــــِرم     ال دّر َدّرهُ  للَحْســـــــــــــــــــــَناءِ َتْضـــــــــــــــــــــَمُن  ــــــًا عّزهــــــا َغْی ــــــى ِعَقاب   )٧(َفَالَق

، وقال ِاْمَرأٌة َحْسَناُء: َجِمیَلٌة َبِهیَّةٌ و )،فعالء(َحُسن) على وزن ((حسناء) صفة مشبَّهة من 

 القیاس َألنَّ  ؛یقال َأن ینبغي وكان: ثعلب قال َأْحَسن، رجل یقولوا ولم َحْسناء امرَأةابن منظور:" 

                                                           

، ٩٣، ٨٧، ِكرام:١٧٢، ١٠٨، قِصار:٧١، ِعجاف:٦٨، ِعتاق:٧٧، ِطوال:٧١ِضعاف:، ١٩١) الدیوان ِسمان:١(
  .٢٢٤، ِھدان(الكسول الذي ال یبكر في حاجة أو األحمق البلید):١٣٤، ١٣٣، ١٠٣

یوان: ص)٢(   .٧١الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (ضعف). )٣(
اء١٢٢، صفراء:٤٩، حسناء:٢٥٣جوفاء: )٤(   .٢٥٢، ٧٩،٢٤٩نجالء:، ٢٧٥، عوراء:٢٠٨، صمَّ
  .١٤٩-١/١٤٨یُنظَر: األستراباذي، شرح شافیة ابن الحاجب ج )٥(
یوان: ص)٦(   .١٢٢الدِّ
یوان: ص)٧(   .٤٩ الدِّ



 

١٩٣ 
 

 تذكیر فهو َمْرداء، جاریة یقولوا ولم َأمَرد غالم قالوا كما َتْذكیر، غیر من ُأنِّث اسم وهو ذلك، وجبیُ 

  .)١("تْأنیث غیر من

ومن ، )٢(مشبَّهة صفاتٍ  ستَّ  ضمَّتْ مواضع، ورد في سبعة  ِفْعل (بكسر الفاء وسكون العین): - ٩

  ]الطَّویلالَجعد الدوسي [ الشَّاعرأمثلة ذلك في الدِّیوان قول 

ـــــــــــى  ـــــــــــوِبُكـــــــــــِل َفًت ـــــــــــهُ  ِرْخ ـــُیوف     النَِّجـــــــــــاد كأنَّ ـــدا َتحـــَت السِّ ـــوارمِشـــَهاٌب َب   )٣(الصَّ

 كلّ  من الَهشُّ  والرُّْخو والرَّْخوُ  الرِّْخوُ : سیده ابن قال(ِرْخو) صفة مشبَّهة على وزن (ِفْعل)، 

  . )٤(َرخاوة فیه الذي الشيء وهو: غیره شيٍء؛

ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان ، )٥(أربع صفات مشبَّهة ضمَّتْ مواضع، ورد في سبعة  :فعالن -١٠

  عمر بن الحصین العنبري [الكامل] الشَّاعرقول 

ـــــــــــــــــ ِتــــــــــــــــــــهِ  تَــــــــــــــــــــّراك     هـــــــــــــــــاِجَرةٍ  ُكـــــــــــــــــلِّ  َوقـــــــــــــــــدة آنَظْم   )٦(َقــــــــــــــــــــدرِ  َعلــــــــــــــــــــى َلذَّ

 َیْظَمأُ  فالن ظِمئ وقد. الَعْطشانُ  :والظَّْمآن(َظْمآن) صفة مشبَّهة من (َظِمئ)، واألُنثى (َظمأى)، 

" في فعالن:"... یدخل أیضَا " َفِعل" على "الرَّضي. یقول )٧(َعَطُشه اشتدَّ  إذا وَظماَءةً  وَظماءً  َظَمأً 

  .)٨(االمتالء وحرارة البطن"

ومن ، )٩(أربع صفات مشبَّهة ضمَّتْ مواضع، ورد في أربعة  (بضم الفاء وفتح العین): ُفَعال -١١

  مالك المزموم [الكامل] الشَّاعرقول  الدِّیوانأمثلة ذلك في 

                                                           

  ابن منظور: لسان العرب (حسن). )١(
  ) في الملحقات.١٠٦جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
  .١٠٦الدِّیوان: ص: )٣( 
  ابن منظور: لسان العرب (رخا). )٤(
  .٢٣٨، لھفان:٢٤٨، ظمآن:١٣٨، ١١٩، ٧١، ٤٥، رحمن:٢٥١الدیوان: أشران (شدید المراح): )٥(
یوان: ص )٦(   .٢٤٨ الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (ظمأ). )٧(
  .١/١٤٦األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج )٨(
  .٢٣٦، لُھام (العظیم):٢١٤، ُغالم:١٩٤، ُشجاع:١٢٧) الدیوان ُذعاف (سم ساعة):٩(



 

١٩٤ 
 

ـــــــــــى ـــــــــــتِ  َأّن ـــــــــــةٍ  َجـــــــــــدَّ  ُوُكنـــــــــــتِ  َحَلل ــــــــداً      َفروَق ــــــــهِ  َیُمــــــــرُّ  َبَل ــــــــجَ  ِب   )١( َفَیفــــــــَزعُ  اعُ الُش

على صفة ثابتة وهي ِشّدة القلب عند  هة على وزن (ُفَعال)، وتدلُّ (ُشَجاع) صفة مشبَّ 

   )٢(البأس

ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان ، )٣(أربع صفات مشبَّهة ضمَّتْ مواضع، ورد في أربعة  َفُعول: -١٢

  ]الطَّویلیزید بن حبناء [ الشَّاعرقول 

ــــــــــــةٍ  َیومــــــــــــاً  الَلــــــــــــهِ  ثَــــــــــــوابَ  ُیریــــــــــــدُ  ــــ     ِبَطعَن ــــدقِ  وسٍ َغُم ــــِريِّ  َكِش ــــنِ  الَعنَب   )٤(ســــاِلمِ  ب

ینُفذ  حتى السِّنانَ  یغمس ألّنه طاعنها؛ بصفة ُوصفت والطعنة الَغُموس تعني الطَّعنة النَّافذة،  

  .)٥(حممن اللَّ 

، )٦(ثالث صفات مشبَّهة ضمَّتْ مواضع، ورد في أربعة  العین):ُفْعل (بضم الفاء وسكون  - ١٣

  ]الطَّویل[ َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في 

ــــــــــــــ َصــــــــــــــفراءُ  ُمنِعَمــــــــــــــةٌ    )٧(َأهــــــــــــیمُ  الهُـــــــــــُدوِّ  َبعـــــــــــدَ  ِبهـــــــــــا َأبیـــــــــــتُ      َدالُلهــــــــــــــا وٌ ُحْل

 كل والُحْلوُ  الَمرارة، ضدُّ  والَحالَوة الُمّر، نقیض: الُحْلو(ُحْلو) صفة مشبَّهة على وزن (ُفْعل)، و     

  .)٨(َحالوة طعمه في ما

ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان ، )٩(الصفتین: (َسیٌَّد، َلیٌِّن) ضمَّتْ ورد في أربعة مواضع،  َفْیَعل: - ١٤

  [الكامل] الشَّیبانیَّةة ُمَلْیَكة الشَّاعر قول 

                                                           

یوان: ص)١(   .١٩٤الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (شجع). )٢(
، َغُموس ٨٩الدیوان:َخنُوس(وھو الفرس الذي یعدل، وھو مستقیم في ُحْضِره، ذات الیمین وذات الشمال): )٣(

  .١٩٢، لَُجوج (لَُحوح):١٢٢، قَطُوف(متقاربة الخطو):٩٩(نافذة):
یوان: ص)٤(   .٩٩الدِّ
 غمس).ابن منظور: لسان العرب ( )٥(
  .١٧٤، ُصْفر:٧٠، ُخْرس:١٧٨، ١٢٢ُحْلو:الدِّیوان: ص)٦(
یوان: ص)٧(   .١٢٢الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (حال). )٨(
  .٢٢٤، ٢٤٠،٢٥١،٢٥٨الدیوان: ص  )٩( 



 

١٩٥ 
 

ــــــــــــــْد  ــــــــــــــْت ُمِصــــــــــــــْیَبتَُنا َوَق ــــــــــــــا ُفِجْعــــــــــــــُت     َعُظَمــــــــــــــتْ َجَل   )١(َضــــــــــــــْخم ِبَســــــــــــــیَّدٍ َلمَّ

:" وَفْیَعل ال یكون إال في األجوف كالسیِّد، الرَّضي(َسیِّد) صفة مشبَّهة من (َفَعل) قال   

  .)٢(والمّیت، والجیِّد، والبیِّن..." 

ومن أمثلة ذلك ، )٤(صفة واحدة هي: (َعَصْبَصب) ضمَّتْ مواضع، ورد في ثالثة  :)٣(َفَعْلَعل - ١٥

  ]الطَّویلَقَطري بن الُفَجاءة [ الشَّاعرفي الدِّیوان قول 

ـــــــــــیُكم َوَأنحـــــــــــى ـــــــــــومَ  َعَل ـــــــــــلَ  َی ـــــــــــهُ  ِارَب ـــــامَ  ِمـــــنَ  َوكـــــانَ      ناَب   )٥(َعَصبَصـــــبا َیومـــــاً  اَألّی

 ذو بارد بصَ بْ صَ عَ  یوم: العالء أبو وقالدید الحر، ویوم َعَصْبَصب: شدید، وقیل: هو الشَّ 

 . )٦(شيء ماءالسَّ  من فیه یظهر ال كثیر، سحاب

) ِفَعلُّ (بكسر الفاء وفتح العین): -١٦ َقَطري  الشَّاعرقول وذلك في  ،ورد في موضع واحد (ِهَبلُّ

   ]الرَّجزمشطور [ بن الُفَجاءة

ـــــــــ َنعاَمـــــــــةَ  َأبـــــــــو َأنـــــــــا ـــــــــلِّ  یخِ الشَّ   )٧(الِهَب

 .)٨(والُمَسن والعظیم الخلقة(ِهَبّل) صفة مشبَّهة على وزن (ِفَعّل)، وتعني: الكبیر 

فة: ثانیاً     :الثُّالثيمن غیر  الُمشبَّهة الصِّ

فةُتَصاُغ   تختلف عنه في  اهعلى زنة اسم الفاعل، بید أنَّ  الثُّالثيمن غیر  الُمشبَّهة الصِّ

فةداللتها على دیمومة  ، نحو: زیٌد ُمْرتِفع القاَمة، وُمستقیم بها اتِّصافًا شبه دائم وَمْن یتصف الصِّ

                                                           

یوان:) ١(   .٢٤٠ص  الدِّ
  .١/١٤٩األستراباذي، شرح شافیة ابن الحاجب ج )٢(
)، [وزن الخماسي المكرر ثانیھ، ١١٣في مسائل الخالف، مسألة:(یُنظَر: أبو البركات األنباري، اإلنصاف  )٣(

وثالثھ]. فقد ذھب الكوفیون إن وزن الخماسي المكرر ثانیھ وثالثھ ھو (فََعلَّل)، وذھب البصریون إلى أنھ على وزن 
  (فََعْلَعل).

یوان:)٤(  .١٠٨،١٣٠،١٤٨ص  الدِّ
یوان: ص)٥(   . ١٣٠الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (عصب). )٦(
یوان: ص)٧(   .١٣٥الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (ھبل). )٨(



 

١٩٦ 
 

عمر  الشَّاعرفي موضع واحد، وذلك في قول  الصفة المشبهة من غیر الثُّالثي . ووردت)١(الرأي

  بن الُحصین العنبري [الكامل]

ــــــــــــتُ  الَهــــــــــــوى َعــــــــــــفّ      مٍ ْهـــــــــــــــــــــــــــفَ  َوذو محَكَمـــــــــــــــــــــــــــةٍ  َقـــــــــــــــــــــــــــّوال   )٢(اَألمــــــــــــرِ  ُمَتَثبِّ

 هاولكنّ  من غیر الثُّالثي على وزن اسم الفاعل السَّابق(ُمتَثَّبت) في سیاق البیت  كلمة تجاء  

فةثبوت  دلَّت على حقق من شخص دائم التَّ  فهو، والتجدد في الموصوف ال على جهة الحدوث الصِّ

فة هذه األمور حتى أصبحت   .ال تتغّیره ثابتة فی الصِّ

  :اسم المفعول - 

اللة على وصف وقع في الموصوف بها الفعل المبني للمفعول للدَّ : هو صفة مشتقة من تعریفه

  .)٣(ومثال ذلك: َمْمُدوح، وُمْكَرم، ُمْسَتْخَرج ،دةداللة حادثة متجدّ 

المبني للمفعول على وزن (مفعول)، كما یمكن صیاغته من  المتعّدي الفعل ُیصاغ منصیاغته: 

  .)٤(الجار والمجرورإلى المصدر، أو الظرف، أو باضافته الفعل الالزم 

 : دیوان شعر الخوارجأبنیة اسم المفعول في 

اسم اسمًا تدلُّ على  وسبعة عشرمئة  ضمَّتْ  ،موضعاً وستین  وثالثةوردت في مئة     

  :اآلتي النَّحو، وذلك على المفعول

 :الُمجرَّد الثُّالثيأبنیة اسم المفعول من أوًال: 

، وقد اسم المفعولاسمًا تدلُّ على  وخمسین واحداً  ضمَّتْ موضعًا، وسبعین  ثالثةوردت في     

  :اآلتي النَّحوتوزَّعت على 

                                                           

  .١٤٨-١/١٤٧، واألستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج٢٣٤یُنظَر: األندلسي: ارتشاف الضرب / )١(
یوان: ص )٢(   .١٩٧الدِّ
، وابن مالك: أوضح المسالك ١٣٩-٣/١٣٨جشرح ابن عقیل ، و٥٠٩یُنظَر: األندلسي: ارتشاف الضرب  )٣(
  . ٤٧٨، والخطیب: المستقصى ص٣/٨٧، وابن مالك: شرح التسھیل ج٢/٤٥٤، وابن عصفور: الممتع ٢/٦٨ج
  .٤٧٨الخطیب: المستقصى ص)٤(



 

١٩٧ 
 

  حیح:الصَّ  الثُّالثياسم المفعول من الفعل  - ١

وقد  ،اسم المفعولاسمًا تدلُّ على وعشرین  ثمانیة ضمَّتْ  ،موضعاً  أربعة وأربعینورد في      

  حو اآلتي: عت على النَّ توزَّ 

سم وعشرین اسمًا تدلُّ على ا واحداً  ضمَّتْ ، موضعاً : ورد في سّتة وثالثین السَّالمالصحیح  -أ

  حسَّان بن جعدة [البسیط] الشَّاعرقول  الدِّیوانمن أمثلة ذلك في ، و )١(المفعول

ـــــــــد ـــــــــبَلُهم كـــــــــانَ  َق ـــــــــومٌ  َق ـــــــــدوا َفمـــــــــا َق ـــــــینَ  َوَأصـــــــَبحوا     َخَل   )٢(َوَمقبـــــــورِ  َمقتـــــــولٍ  َب

 ،)٣(أربعة أسماء تدلُّ على اسم المفعول ضمَّتْ مواضع، ورد في خمسة المضعَّف:  حیحالصَّ  - ب  

  [البسیط])٤( :م الُمراديهْ سَ  هین بنالرَّ  الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في 

  )٥(وصـــاً صُ َمرْ  الُبنیـــانِ  ِمـــنَ  ســـوراً  ِللَمـــوتِ      ُمعتَـــــــــــِركٍ  ُكـــــــــــلِّ  فـــــــــــي َصـــــــــــفَُّهمُ  َتخـــــــــــالُ 

ومن  ،)٦(ثالثة أسماء تدلُّ على اسم المفعول ضمَّتْ مواضع، ورد في ثالثة  المهموز:الصحیح  - ج

  ]الطَّویلَقَطري بن الفجاءة [ الشَّاعرأمثلة ذلك في الدِّیوان قول 

ـــــــــــــــا َزمانـــــــــــــــًا َوالُشـــــــــــــــراُة ِبِغبَطـــــــــــــــٍة          )٧(َوَأمیُرهــــــــــــا َمأموُرهــــــــــــاُیَســــــــــــرُّ ِبهــــــــــــا   َغَبرن

  المعتل: الثُّالثياسم المفعول من الفعل  - ٢ 

 النَّحووقد توّزعت على ، أربعة أسماء تدلُّ على اسم المفعول ضمَّتْ مواضع، ورد في خمسة    

  اآلتي:

ومن ، )٨(ثالثة أسماء تدلُّ على اسم المفعول ضمَّتْ  ،ورد في ثالثة مواضع المثال: المعتل -أ

                                                           

  ) في الملحقات.١٠٧جدول رقم ( یُنظَر: )١(
یوان: ص)٢(   .٢١٤الدِّ
  .٤٨، مأموم:٢٥٤، ١٨٨مصفوف:، ٧٧، مرصوص:١٢٢محطوطة: یوان:) الدِّ ٣(
الّرھین بن َسْھم الُمرادي، من شعراء الخوارج ونُسَّاكھا وفُقَھائِھا، ذو رأي حصیف ومعرفة عمیقة. لھ أشعار  )٤(

  .١٦١كثیرة في مذھب الخوارج. بابتي: معجم الشُّعراء ص
یوان: ص)٥(   .٧٧الدِّ
  .٢٧٣، مملوءة:١٦١، مأمون:١٣٣)الدیوان: مأمور:٦(
  .١٣٣یوان: صالدِّ )٧(
  .٢٠٢، میمون:٢٠٧، موقوع:٢٦٤موعود: ) الدیوان:٨(



 

١٩٨ 
 

  ]الطَّویل[)١(:زیاد األعسم الشَّاعرقول  الدِّیوانأمثلة ذلك في 

ــــــــهُ  َســــــــقى   )٢(َغواِدیـــــــــا َســـــــــحاباً  َموقـــــــــوعٍ  ِبَفرَضـــــــــةِ      ِعظاُمهــــــــا َتلــــــــوحُ  َأجســــــــاداً  الَل

 ذلك في، ومن أمثلة )٣( ضّما االسمین( مزید، ملوم) ،ینموضعورد في  األجوف: المعتل -ب

   قول رجل من الخوارج [الوافر] الدِّیوان

ـــــــــــــــاُلوا َتَغـــــــــــــــالى الُمْســـــــــــــــِلُمون ِبَهـــــــــــــــا ــــْن     وَق ــــل ِم ــــَوى: َه ــــْرِط الَه ــــى َف   )٤(َمِزیــــدٍ َعل

   بي [البسیط]األصم الضَّ  الشَّاعر قولفي وذلك  ،ورد في موضع واحد :النَّاقص المعتل -ج

ــــــــــى ــــــــــوا َحّت ــــــــــي َوَرأى َفن ـــــــٌص  ِبهـــــــا َتغـــــــدو     ُرؤوَســــــــــُهمُ  الرائ ـــــــةٌ  ُقُل ـــــــبُ  َمهِریَّ   )٥(ُنُج

اسمًا تدلُّ على أربعة عشر  ضمَّتْ موضعًا، ورد في عشرین یل بمعنى اسم المفعول: عِ بناء فَ  - ٣

  ]الطَّویلَعتبان بن أصیلة [ الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)٦(اسم المفعول

ـــــــــــن َفواِرُســـــــــــنا ـــــــــــقَ  َیلَقُهـــــــــــم َم ـــــــــــهُ  یل   )٧(َســـــلیبُ  َوهـــــوَ  َیـــــنجُ  ِمـــــنُهم َیـــــنجُ  َوَمـــــن     َحتَف

سوادة  الشَّاعروذلك في قول  ،على بناء َفُعول بمعنى ُمْفَعل في موضع واحد اسم المفعول وردو     

   ]الطَّویل[ )٨(الحروري

ـــــــــــــلُّ  ـــــــــــــولٍ وُك ـــــــــــــة بـــــــــــــالغٌ  َرُس ــــــال    ال محال   )٩(َوَلــــــو َناَلــــــُه َســــــْهُم الــــــرَّدى َمــــــا َتَحمَّ

فةبمعنى (ُمْرَسل)، وال تدلُّ على المبالغة أو  السَّابق(َرُسول) في البیت    ، الُمشبَّهة الصِّ

  .)١١(، وقد ذكر سیبویه هذا المعنى)١٠(فالرسول بمعنى " الُمرَسَل" وهو اسم لَمْن أرسلته في رسالة

  

                                                           

زیاد األَعسم من بني عصر بن عوف ابن عمرو بن عبد القیس. شاعر من شعراء الخوارج األزارقة، قُتل مع  )١(
 .١٧٠أصحابھ في خالفة الولید بن عبد الملك. بابتي: معجم الشُّعراء ص

یوان: ص)٢(   .٢٠٧الدِّ
  .٢٣١، ملوم:١٥٤مزید: :) الدیوان٣(
یوان: ص)٤(   .١٥٤ الدِّ
یوان: ص)٥(   .١٣٩الدِّ
  ) في الملحقات.١٠٨جدول رقم ( یُنظَر: )٦(
یوان: ص)٧(   .٢٠١الدِّ
 .١٩٩لم تذكر المصادر من ترجمتھ سوى أنھ من شعراء الخوارج. بابتي: معجم الشُّعراء ص )٨(
یوان: ص)٩(   .١٤٥الدِّ
  (رسل).ابن منظور: لسان العرب  )١٠(
  .١/١١٧یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )١١(



 

١٩٩ 
 

  لم یرد في الدیوان أسماء مفعولین من األفعال الالزمة.اسم المفعول من الفعل الالزم:  - ٤

 :الُمجرَّد الرُّباعيثانیًا: أبنیة اسم المفعول من الفعل 

قول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)١(االسمین: (ُمَذْبَذب، وُمَعْقَرَبة) اوردت في موضعین ضمّ       

  ]الطَّویل[ :الَیْشُكِريعبیدة  الشَّاعر

ـــــــــذِلكَ  ـــــــــا َك ـــــــــا ُكّن ـــــــــا ُكلُّن ـــــــــنَ  ی ــــــتَ      َمعَمـــــــــرٍ  ِاب ــــــتِ  َوَأن   )٢(الُمَذبــــــَذبِ  الَعنَكبــــــوتِ  َكَبی

  ]الطَّویل[ :كعب بن عمیرة الشَّاعروقول 

ــــــــــــرا ــــــــــــاِء َمْحُبوكــــــــــــة الق ــــــــة    وأصــــــــــــنُع للَهْیَج   )٣(األنَســــــــاِء َتْحَســــــــُب َطــــــــاِئرا ُمَعْقَرَب

  :ةالمزید األفعال: أبنیة اسم المفعول من ثالثاً 

، وقد اسم المفعولاسمًا تدلُّ على  ثمانیة وستین ضمَّتْ موضعًا، وتسعین  اثنینوردت في   

  :ةاآلتی األبنیةتوزَّعت على 

 ،)٤(سّتة وأربعین اسمًا تدلُّ على اسم المفعول ضمَّتْ موضعًا، ورد في أربعة وستین : ُمَفعَّل - ١

  [البسیط] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول 

ــــــا ــــــو َجمــــــر ی ــــــٌس  َســــــِلَمت َل ــــــَرةٌ  َنف ـــَزل لَـــم حـــاِدثٍ  ِمـــن     ُمَطهَّ ـــا َی ـــا َجمـــر ی   )٥(ُیعیین

ومن  ،)٦(اسم المفعولاسمًا تدلُّ على أربعة عشر  ضمَّتْ موضعًا، ورد في تسعة عشر ُمْفَعل:  - ٢

  [البسیط] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوانأمثلة ذلك في 

ـــــــداُؤكَ  َنفســـــــي ـــــــن ِف ـــــــةٍ ِبُمهْ  ملقـــــــىً  ِم   )٧(َمــدفوناِ  اَألجــداثِ  فــي الَیــومَ  ُیصــِبحِ  َلــم     َمَل

                                                           

  .٧٥، ١٠٨ الدِّیوان )١(
یوان: ص)٢(   .١٠٨الدِّ
یوان: ص)٣(   .٧٥الدِّ
  ) في الملحقات.١٠٩جدول رقم ( یُنظَر: )٤(
  .١٦٠ص الدیوان)٥(
  ) في الملحقات.١١٠جدول رقم ( یُنظَر: )٦(
یوان: ص)٧(   .١٦٠الدِّ
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، وذلك على بناء )١(أربعة أسماء تدلُّ على اسم المفعول ضمَّتْ مواضع، ورد في خمسة ُمْفَتعل:  - ٣

  [الخفیف] الَیْشُكِريعبیدة  الشَّاعرومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول  ،)ُمْفَتَعل(

ـــــــــــــــــــالي ــــــــكَ  تَ   (م)   ـِبجیَرفـــــــــــــــــــ ونَ ُمَطرَُّحـــــــــــــــــــ َوِعی ــــــــي َأیــــــــنَ  الَخیــــــــرُ  َل ــــــــالِ  ِمّن   )٢(ِعی

ومن أمثلة  ، )٣(ثالثة أسماء تدلُّ على اسم المفعول ضمَّتْ مواضع، : ورد في ثالثة ُمْسَتْفِعل - ٤

  َقَطري بن الُفَجاءة [الوافر] الشَّاعرذلك في الدِّیوان قول 

  )٤( اعِ َتطَ ِبُمْســـــــــــ الُخلـــــــــــودِ  َنیـــــــــــلُ  َفمـــــــــــا     َصـــــــــبراً  الَمـــــــــوتِ  َمجـــــــــالِ  فـــــــــي َفَصـــــــــبراً 

  ابن سهم الُمرادي [البسیط]الرهین  الشَّاعرقول  وذلك في ،ورد في موضع واحد :ُمَفاَعل - ٥

ـــد َنفـــُس  یـــا ـــي الـــُدنیا فـــي طـــالَ  َق ـــــَأَمنینَ  ال     ُمراَوَغت ـــــَدهرِ  ِلَصـــــرفِ  َت   )٥(َتنغیصـــــا ال

  السم المفعول:  ّیةالزَّمن الدَّاللة -

إلى أن اسم المفعول صفة تدلُّ على الحدث والحدوث وذات المفعول،  النُّحاةذهب أكثر   

التي تحكمه، أي أنه یكتسب داللة صرفیة أخرى  ّیةالزَّمن الدَّاللةوأنه یتفق مع اسم الفاعل من حیث 

، فیدلُّ على المضي، أو الحاضر، أو المستقبل، وذلك حسب القواعد التي جرت على الزَّمنوهي 

جاء ذلك صریحًا على لسان ابن یعیش حیُث قال:" جمیع ما تقدَّم في اسم  وقد، اسم الفاعل

كان  َعِمل إن كان بمعنى الحال أو االستقبال، بشرط االعتماد، وٕانْ  إن كان مجّرداً  من أّنه -الفاعل

"، أو اآلن، أو غداً  - َیْثُبُت السم المفعول؛ فتقول:" أمضروب الزَّیدان - باأللف والالم عمل مطلقاً 

 في األلفیة، قال:أیضا ً وهو ما أكدُه ابن مالك . )٦("اآلَن، أو غدًا، أو أمسِ  -اء الَمْضُروُب َأُبوُهَماج

  ]الرَّجز[

                                                           

ة:١( حون:١١٤، ُمْرتَأى:٢٤٩، ٢٣١ُمْختَار:، ٢٤٢)الدیوان ُمبتزَّ   .١٧٢، ُمْؤتَنَف:٢٧٣، ُمْمتَد:١١٢،  ُمطرَّ
یوان: ص)٢(   .١١٢الدِّ
  .١٦٥، ُمْستَْحَصد:١٢٢، ُمْستَطَاع:١١٨)الدیوان: ُمْستََجار:٣(
یوان: ص)٤(   .١٢٢الدِّ
یوان: ص)٥(   .٧٦الدِّ
  .٣/١٢١ابن عقیل: شرح ألفیة ابن مالك ج )٦(
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ــــــــــــــ َمــــــــــــــا لُّ َوُكــــــــــــــ رَ ُق   )١(َتَفاُضـــــــلِ  ِبـــــــالَ  َمفُعـــــــولٍ  مَ اْســـــــ َطـــــــىُیعْ      َفاِعــــــــــــــلِ  مِ ْســــــــــــــالِ  رِّ

، تصلح السم الزَّمنما قیل في اسم الفاعل من دالالت تختص ب وعلیه، یمكن القول إنَّ  

لبیان مدى  الالت من دیوان شعر الخوارجبیان لكل داللة من هذه الدَّ  یأتي في ما المفعول، و 

  توافقها أو اختالفها معها.

 في اسم المفعول قد یأتي داًال على الماضي،  أن اللُّغةذكر أهل  الماضي: الزَّمنعلى  الدَّاللة

 عدد من الحاالت منها:

ومن أمثلة داللته على الماضي إذا كان اسم المفعول مجردًا من (أل) ومضافًا إلى ما بعده،   - 

  [الكامل] :)٢(عبد الواحد األزدي الشَّاعرقول  الدِّیوانفي 

ــــــــَبَطحنَ  ــــــــونَ  َف ــــــــذابِ  َمیم ــــــــهِ  الَع ــــــــــــــــــــــــــــــــهُ      ِلَوجِه   )٣(اَألوداجِ  ُمَتَقطِّــــــــــــــــــــــــــــــــعَ  َوَتَركَن

 الزَّمنفقد دلَّ كل من اسم المفعول (میمون) المضاف مع الفعل الماضي (بطحن)، على 

؛ ألنها سرٌد الماضي، وكذلك الحال في اسم الفاعل (ُمَتَقطِّع) المضاف مع الفعل الماضي (ترك)

  .)٤( ألحداث حصلت في الماضي

ومن أمثلة داللته الماضي،  الزَّمنة على إذا كان اسم المفعول معرفًا ب(أل)، مع وجود قرینة دالَّ  - 

  الكامل]مجزوء في رثاء أخیها: [ الشَّیبانیَّةة ُمَلیكة الشَّاعر قول  الدِّیوانعلى الماضي في 

ــــــــــــــــــَت  ــــــــــــــــــلُكْن ــــــــــــــــــى الُمؤمَّ ـــــــــــــــــــــــــوِر الُمعِضـــــــــــــــــــــــــالتِ     والُمرجَّ    فـــــــــــــــــــــــــي اُألُم

ــــــــــــــــــَت  ــــــــــــــــــؤاَمرَ ُكْن ــــــــــــــــــؤاَزرَ  الُم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ     والُم   )٥(للتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــَراتِ  والُمطاَل

وهي: (الُمؤمَّل، والُمَرجَّى، والُمَؤاَمر،  البیتین السابقینفقد دّلت أسماء المفعولین المعّرفة بـ (أل) في 

                                                           

  .١٢٣ابن مالك ص )ابن مالك، ألفیة١(
لم تذكر المصادر من ترجمتھ سوى أنَّھ شاعٌر عاش في العصر األموي ومن شعراء الخوارج. بابتي: معجم  )٢(

  .٢٦٩الشُّعراء ص
یوان: ص)٣(   .٢٠٢الدِّ
  .٤٤یُنظَر: السَّامرائي: معاني األبنیة في العربیَّة، ص )٤(
یوان: ص)٥(   .٢٣٩الدِّ
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في الموصوف ودوامها فیه في  تلك األوصافوالُمؤاَزر) مع الفعل الماضي (ُكنت) على ثبوت 

  الماضي. الزَّمن

أیوب البجلي:  الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في إذا كان اسُم المفعوِل نكرًة غیر عامٍل،  - 

  ]الطَّویل[

بـــــــــاً  الُحبــــــــابِ  بـــــــــنَ  َتمــــــــیمَ  َتَركــــــــتُ    )١(َوَقراِئُبــــــــــــــه ِعرُســــــــــــــهُ  َعَلیــــــــــــــهِ  تَُبّكــــــــــــــي     ُمَلحَّ

حدث على  السَّابق فقد دلَّ اسم المفعول النكرة، وغیر العامل (ُمَلحَّب) في سیاق البیت

  الماضي.حصل في الزَّمن 

 طلق:المُ  الزَّمنعلى  الدَّاللة 

 الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،الزَّمنق طلَ یاقات على مُ قد یدلُّ اسم المفعول في بعض السِّ  

  : [البسیط]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول 

ــــــــروحُ    )٢(َمأمونـــــــا الَلـــــــهِ  ِعنـــــــدَ  ِجبریـــــــلُ  َوكـــــــانَ      لَــــــــهُ  َكفــــــــاءَ  ال ِمــــــــنُهم ِجبریــــــــلُ  َوال

فقد دلَّ اسم المفعول (مأمون) على تكرار الحدث واستمرار دوامه عند صاحبه، إذ تعّود 

فةمان حتى أصبحت تلك في كل األزَّ  أن یكون أمیناً  - علیه السالم- سیدنا جبریل  ثابتة فیه ال  الصِّ

من  - علیه السَّالم-  هوفقد جاء اسم المفعول (مأمون) بمعنى الصفة المشبَّهة (أمین)، ف تتغَیر،

وُح اْألَِمینُ وصفه اهللا بقوله:"  (كان) ال یدلُّ على  النَّاقصالفعل  إنَّ على ذلك،  ، عالوة)٣("َنَزَل ِبِه الرُّ

ة، ما جاء في سیاق البیت بمعنى االستمراریَّ الماضي المنقطع كما هو المشهور في استعمالها، وٕانَّ 

ودوامه، وهو  الزَّمنیدل على أن اسم المفعول (مأمون) جاء داًال على مطلق  مابمعنى ( لم یزل )، 

 وام، وٕانْ على الدَّ  ها تأتي دالةً یوطي بقوله:" تختص (كان) بمرادفة " لم یزل" كثیرًا، أي أنَّ ما أكده السَّ 

                                                           

یوان: ص)١( ب: ُمقَطَّع.. تمیم بن ٢١٥الدِّ   الُحبَاب أخو ُعمیر بن الُحبَاب، انتدب لحرب بسطام؛ ُملَحَّ
یوان: ص)٢(   .١٦١الدِّ
عراء:  )٣(  .١٩٣الشُّ
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مضى، مع انقطاعه عند قوم ،  في ما یدلَّ على حصول ما دخلت علیه  فیها أنْ  كان األصلُ 

وجزم به ابن  - أو سكوتها عن االنقطاع وعدمه عند آخرین -كما قال أبو حیان - علیه األكثرو 

، )١("اً َعِلیم اً َوَكاَن اللَُّه َسِمیع ة على الدوام: الواردة في صفات اهللا تعالى نحو: "الدَّال، ومن - مالك

  . )٢(أي لم یزل متصفًا بذلك"

مشطور [ :ُشَرْیُح بن َأوفى الشَّاعرالمطلق في قول  الزَّمنوقد دلَّ أیضًا اسم المفعول على  - 

  ]الرَّجز

ــــــــــــرْ  ــــــــــــَیحْ  مُ الَق ــــــــــــوْ  يِم ــــــــــــَمعْ  َلهُ َش   )٣(والً ُق

فقد جاء سیاق البیت داًال على قوٍل عاٍم وجاٍر مجرى المثل، وهو أن الفارس الحّر یحتمل 

ذاك  الشَّاعراألذى واألمر الجلیل في سبیل أن یحافظ على حرمِه، وٕان كانت به عّلة، وقد شّبه 

 یؤكد ما مقیداً  ولو كانالفارس بالفحل من اإلبل الذي یدافع عن قطیع النوق التي خف لبنها، 

  .الزَّمنصالحیة المثل لمطلق 

تكرار الحدث،  على دوامالمطلق إذا دّلت قرینة  الزَّمنوقد یجيء اسم المفعول داًال على 

  ابن سهم الُمرادي: [البسیط] الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في 

  )٤(َمرصوصـــاً  الُبنیـــانِ  ِمـــنَ  ســـوراً  ِللَمـــوتِ      ُمعتَـــــــــــِركٍ  ُكـــــــــــلِّ  فـــــــــــي َصـــــــــــفَُّهمُ  َتخـــــــــــالُ 

 على زمن المستقبل: الدَّاللة 

اسم المفعول قد یأتي داًال على المستقبل، إذا كان مجردًا من (أل) وعامًال  أنَّ  اللُّغةذكر أهل    

  [المنسرح] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوانمن أمثلة ذلك في بعده، و  في ما 

                                                           

  .١٣٤النساء:  )١(
  . ٤٣٨-١/٤٣٧السَّیوطي: ھمع الھوامع، ج )٢(
یوان: ص)٣( . القرم: الفحل من األبل، الشول: القطیع من النوق التي خف لبنھا، معقوال: مشدوداً بعقال. ٥١ الدِّ

  والمعنى أنھ یحمي قطیعھ ولو كان مقیدا.
یوان: ص)٤(   .٧٧الدِّ



 

٢٠٤ 
 

ـــــــــــةَ  َأســـــــــــُكنُ  مأَ  ـــــــــــ ُوِعـــــــــــدَ  الَّتـــــــــــي الَجنَّ   )١(َنماِرُقهـــــــــــــــا َمصـــــــــــــــفوَفةً  أبـــــــــــــــرارُ   (م)   ـال

من (أل) وداًال على وصف وقع في  عامًال ومجرداً فقد جاء اسم المفعول (مصفوفة) 

  الموصوف بها داللة حادثة متجّددة.

  صیغ المبالغة: -

اللة قد تتغیر وتتحّول إلى صیغ أخرى، للدَّ  الثُّالثيأن صیغة اسم الفاعل من  سیبویهذكر 

. قال:" وأجروا اسم )٢(على المبالغة في كثرة وقوع الحدث، وسموا تلك الصیغ باسم "صیغ المبالغة"

الفاعل إذا أرادوا أن یبالغوا في األمر مجراه على بناء فاعل؛ ألنه یرید به ما أراد بفاعل من إیقاع 

أكثر المعنى: َفُعول، وَفعَّال، الفعل، إال أنه یرید أن ُیَحدِّث عن المبالغة، فما هو األصل الذي علیه 

  .)٣(ر"یْ صِ ع، وبَ یْ مِ م، وسَ یْ لِ م، وعَ یْ حِ ل، كرَ یْ عِ وِمْفَعال، وَفِعل، وقد جاء فَ 

على الكثرة والمبالغة في اتصاف الذات  الدَّاللةالعربي إذا أراد  وعلیه، یمكن القول إنَّ 

ددة، وهي خمسة أبنیة قیاسّیة: بالحدث، حّول بناء اسم الفاعل (فاعل) إلى أبنیة المبالغة المتع

  .)٤(فّعال، ِمْفَعال، َفُعول، َفِعل، وَفِعْیل

العرب تبني أسماء المبالغة على " نَّ إابن خالویه قال في شرح الفصیح  أنَّ  یوطيوذكر السَّ 

كِمْعِطیر،  ار، وَفُعول َكَغُدور، وِمْفِعیلدَّ ال كغَ اق، وُفَعل َكُغَدر، وَفعَّ َفَعاِل َكَفسَ   : اثني عشر بناء

ومْفعال كِمْعطار، وُفَعلة كُهَمزة لَمَزة، وَفُعولة كَملولة، وَفعَّالة كعالَّمة، وفاعلة كراِویة، وخائنة، وَفعَّالة 

   . )٥("كَبقَّاقة؛ للكثیر الكالم، وِمْفعالة كِمجَزامة

                                                           

یوان: ص)١(   .١٨٨الدِّ
، ٢/٢٥٠، وابن ھشام: أوضح المسالك ج١١٩-٢/١١٣، والمبرد: المقتضب ج١/٥٦یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )٢(

 .٤٦٦/، والخطیب: المستقصى ٥/٨٦، والسَّیوطي: ھمع الھوامع ج٣/١١١وابن عقیل: شرح ألفیة ابن مالك ج
  .١/٥٦سیبویھ: الكتاب ج)٣(
  .٢/٤٥٩جیُنظَر: األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب  )٤(
 .٢/٢٤٣السَّیوطي: المزھر في اللُّغة ج )٥(



 

٢٠٥ 
 

تفاوت صیغ  قد أشار إلىابن طلحة  یوطي في الهمع أنَّ ذكر السَّ ف الدَّاللةا من حیث وأمَّ 

المبالغة في دالالتها على المبالغة، فـ" َفُعول لمن َكُثر منه الفعل، و" َفعَّال" لمن صار له 

كالصناعة، و"ِمْفَعال" لمن صار له كاآللة، و"َفِعْیل" لمن صار له كالطبیعة، و" َفِعل" لمن صار له 

  هذه الدالالت.. ولم َتْخرج صیغ المبالغة في دیوان شعر الخوارج عن )١(كالعادة"

 . وان شعر الخوارجیدأبنیة المبالغة في  -

  اآلتي: النَّحوعلى  وقد توّزعتوستین بناًء للمبالغة،  سبعة ضمَّتْ وردت في مئة موضع 

ومن أمثلة ، )٢(خمسة وأربعین بناًء داًال على المبالغة ضمَّتْ موضعًا، ورد في سبعین  َفّعال:  -١

  [البسیط] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوانذلك في 

ـــــاُس      ِألُخِبـــــــــــــــَرهُ  َحــــــــــــــوالً  َیســــــــــــــَأُلني زالَ  مــــــــــــــا   )٣(َوَخـــــّداعِ  ُمخـــــدوعٍ  َبـــــینِ  ِمـــــن َوالن

ومن أمثلة ذلك ، )٤(أربعة عشر بناًء داًال على المبالغة ضمَّتْ  ،ً موضعاً ورد في عشرین  :َفُعول - ٢

  ]الطَّویل[ َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرقول  الدِّیوانفي 

ــــــــــــــــدُ  ــــــــــــــــا الُمَهلَّــــــــــــــــبِ  ُفرســــــــــــــــانَ  ُنجاِل   )٥(الَبــــواِترِ  الُســــیوفِ  َوقــــعِ  َعلــــى ورٌ َصــــبُ      ُكلُّن

ومن أمثلة ذلك في ، )٦(ثالثة أبنیة دالَّة على الُمبالغة ضمَّتْ مواضع، ورد في أربعة  َفِعْیل: - ٤

  [البسیط] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوان

  )٧(َوســـــــــــــــاقونا َفلّبونـــــــــــــــا َســـــــــــــــمیعٌ  داعٍ     ِلَدعَوِتـــــــــــــــــــــهِ  َفَأهَطعنــــــــــــــــــــا َدعانــــــــــــــــــــا ِإذا

                                                           

  .٥/٨٨السَّیوطي: ھمع الھوامع ج )١(
  ) في الملحقات.١١١جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
یوان: ص)٣(   .١٨٠الدِّ
  ) في الملحقات.١١٢جدول رقم ( یُنظَر: )٤(
یوان: ص)٥(   .١٣٤الدِّ
  .١٣٢، نصیر:١٦١، ٧١، سمیع:١١٤)الدیوان بدیل:٦(
یوان: ص)٧(   .١٦١الدِّ



 

٢٠٦ 
 

ِعْمران  الشَّاعرقول  ، وذلك في)١(ورد في موضعین ضّما االسمین: (ِمقدام، وِمْلَحادة) ِمْفَعال: - ٥

  [البسیط] بن ِحطَّان

ــــــْیِن     وأّنــــــــي إذا َمــــــــا الَمــــــــوُت َكــــــــاَن ِبمرتــــــــأىً  ــــــْن الَع ــــــدامٌ ِم ــــــه َصــــــُؤول ِمْق   )٢(َعَلْی

  [البسیط] اسبي:الرَّ  أم عمران بن الحارثعمرة ة الشَّاعر وقول  

ــــــــــــــــدعوهُ  ــــــــــــــــّراً  َی ــــــــــــــــاً  ِس ــــــــــــــــهُ  َوإِعالن   )٣(ُغــــــــــــَدرِ  اِدةٍ َحـــــــــــِملْ  ِبَیـــــــــــدي َشـــــــــــهاَدةً      ِلَیرُزَق

 الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في ، )٤(ورد في موضعین هما: (ُضْحكة، وُنْهزة) ُفْعَلة: - ٦

  ]الطَّویلُمنیر بن صخر الراسبي [

ــــاُهم َكثیــــراً      َأِذلَّــــــــــــةً  ِلئامــــــــــــاً  َقــــــــــــیسٍ  َبنــــــــــــي َوَجــــــــــــدتُ  ــــحْ  َخن ــــلِ  فــــي َكةً ُض   )٥(الَمحاِف

وهي لیست من أوزان المبالغة التي ذكرها ابن خالویه في شرح  (ُفْعلة) ) على وزنكةحْ ضُ (  

بفتح و(ُفَعلة)  ،مبالغة اسم المفعول (ُفْعلة) بتسكین "عین" الفعل أنَّ  )٧(اللُّغة، وذكر أهل  )٦(الفصیح

كان  ، تقول: َرُجٌل ُهْزأة وُسْخَرة إذا كان ُیْسخر وُیْضحُك منه، وٕانْ اسم الفاعل"عین" الفعل مبالغة 

لِّ ُهَمَزٍة َوْیٌل ِلكُ ﴿ اس، ومنه قوله تعالى:هو الفاعل ُقْلَت: ُهَزأة وُضَحكة وُسَبَبة، إذا فعل ذلك بالنَّ 

  . )٨(﴾ُلَمَزةٍ 

) ومن أمثلة (ِمْسِكینعلى المبالغة هو:  جاء داالً  واحداً  ورد في موضعین ضّما اسماً  ِمْفِعیل: - ٧

  ُشَبْیل الَضبعي [الوافر] الشَّاعرقول  الدِّیوانذلك في 

                                                           

  .١١٤،٨٥الدِّیوان )١(
یوان: ص)٢(    .١١٤الدِّ
یوان: ص)٣(   .٨٥الدِّ
 .٧٨ : صالدِّیوان)٤(
یوان: ص)٥(   .٧٨الدِّ
 .٢/٢٤٣یُنظَر: السَّیوطي: المزھر في اللُّغة ج )٦(
 .١/٢٤١، وابن جني: المنصف ج١/١٦٢یُنظَر: األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب  )٧(
  .١الھمزة: )٨(



 

٢٠٧ 
 

ــــــــــــنِ  َوِمســــــــــــكینٍ     َقـــــــــــیسٍ  بـــــــــــنِ  َضـــــــــــّحاكِ  ِبـــــــــــدینِ  ُنـــــــــــدینُ  ــــــــــــي َودی ــــــــــــاللِ  َأب   )١(ِب

  :والمكان الزَّماناسما  -

  .)٢(اللة على مكان الفعل أو زمانه: هما اسمان مبدوءان بمیم زائدة للدَّ تعریفهما

على وزن (َمْفَعل)، و(َمْفِعل)، في الحاالت  الُمجرَّد الثُّالثي: وُیصاغان من صیاغتهما

  :)٣(اآلتیة

ْشَرب، والَمْلَبس، والَمْذَهب، كان مضارعه مفتوح العین، كالمَ  ما على هذا الوزن یصاغ: ]َمْفَعل[ - 

 والَمْدَعى.  أو كان مضارعه مضموم العین، كالَمْقَتل، والَمقام، أو ما كان ناقصا مطلقًا:كالَمْسعى،

 من كل فعل كانت عین مضارعه مكسورة، كالَمْضِرب،على هذا الوزن : ویصاغ ]َمْفِعل[ - 

 ع.والَمْحِبس، أو من كل فعل مثال: كالَمْوِعد، والَمْوضِ 

يء بالمكان، قال سیبویه:" اللة على كثرة الشَّ وقد ُیصاغ اسم المكان على بناء " َمْفَعلة " للدَّ 

هذا باب ما یكون على َمْفَعلة الزمة لها الهاء والفتحة، وذلك إذا أردت أن ُتكثِّر الشيء بالمكان، 

 یقاُل إال أن تقیس شیئًا، وتعلم أنَّ وذلك قولك: أرض َمْسَبَعة، وَمْأَسدة، وَمْذَأبة. ولیس في كل شيء 

 .)٤(العرب لم َتَكّلْم به"

ضارع، ثم إبدال حرف غان على زنة اسم المفعول، وذلك بأخذ المُ افُیص الثُّالثيأما من غیر 

وهو بذلك یتشابه مع المضارعة میمًا مضمومة، وفتح ما قبل اآلخر، كالُمستخَرج، والُمْنَصرف، 

 الدَّاللة، فمن هنا تظهر أهمیة السیاق والقرائن في تحدید الثُّالثين غیر والمكان م الزَّماناسمي 

                                                           

یوان: ص)١(   .٢٢٧الدِّ
رف في كتاب سیبویھ ص )٢(   .٢٨٧الحدیثي: أبنیة الصَّ
ل جیُنظَر:  )٣(   .٦/١٠٧ابن یعیش: شرح المفصَّ
  .٤/٩٤ج سیبویھ: الكتاب )٤(



 

٢٠٨ 
 

  .)١(ونوع المشتق

والمكان هو اإلیجاز  الزَّمانالغرض األساس من استعمال اسمي  وذكر ابن یعیش أنَّ 

، فقال:" الغرض من اإلتیان بهذه األبنیة ضرب من اإلیجاز واالختصار؛ في الكالم واالختصار

  .)٢("الزَّمانك تفید منها مكان العمل وزمانه، ولوالها َلِزمك أن تأتي بالفعل ولفظ المكان و وذلك أنَّ 

 .وانالدِّیوالمكان في  الزَّمانأبنیة اسمي  -

، وقد توّزعت المكانداًال على  اسماً عشرین أربعة و  ضمَّتْ  ،موضعاً وثالثین  خمسةوردت في 

  اآلتي: النَّحوعلى 

تسعة عشر  ضمَّتْ موضعًا، وردت في ثالثین  :الثُّالثيوالمكان من الفعل  الزَّماناسمي أبنیة  - 

  اآلتي: النَّحوعلى وذلك ، المكانداًال على  اسماً 

 عشرة أسماء، ویشتق على هذا  ضمَّتْ موضعًا، ورد في خمسَة عشَر  ):َمْفَعل (المفتوح العین

 :في الحاالت اآلتیة البناء

ومن أمثلة ، )٣(خمسة أسماء ضمَّتْ مواضع، وردت في سّتة  إذا كانت عین المضارع مفتوحة:-

  ]الطَّویل[ )٤(اإلباضي بن عمرو الحسن الشَّاعرقول  الدِّیوانذلك في 

ــــــــد ِامــــــــَرءاً  َوإِنِ  ــــــــةً  َســــــــبعینَ  ســــــــارَ  َق ـــــــــــلٍ َمنْ  ِإلـــــــــــى     ِحجَّ   )٥(َلَقریـــــــــــبُ  َورِدهِ  ِمـــــــــــن َه

ومن ، )٦(أربعة أسماء ضمَّتْ مواضع، وردت في ثمانیة  إذا كانت عین المضارع مضمومة: -

  ]الطَّویلقول رجل من الخوارج [ الدِّیوانأمثلة ذلك في 

                                                           

 .٥/٥٥، والسَّیوطي: ھمع الھوامع ج٢/١٢٠، والمبرد: المقتضب ج٤/٩٥یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )١(
ل ج )٢(   .٦/١٠٧ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
  .٢٦٠، َمْنھَل:١٥٨، َمْنبَع:١٦١، ١٢٩، َمَعاد:١٥٦، َمْشھَد:١٨٥)الدیوان َمْرَكب:٣(
عراء  )٤( الحسن بن عمرو شاعٌر من شعراء الخوارج اإلباضیة عاش في العصر االموي. بابتي: معجم الشُّ

 .١٠٥ص
یوان: ص)٥(   .٢٦٠الدِّ
  .١٤٩، ١٢٩، ١١١، َمھَْرب:١٩٤، ١٤٨، ٤٢، َمْكان:١٩٨َمْسَكن: ،١٥٥)الدیوان َمْرَصد:٦(
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  )١(ِبَمْرَصــــــــــدفربُّــــــــــَك للَعبــــــــــِد الَمْظُلــــــــــوِم     وٕاْن َیــــــــُك ُعْثَمــــــــاُن بــــــــن عفــــــــان ظالمــــــــاً 

 ِحطَّانِعْمران بن  الشَّاعروذلك في قول  وردت في موضع واحد، إذا كان الفعل معتلَّ اآلخر: -

  [البسیط]

ــــــد     ِبـــهِ  َنَزلـــتُ  وىً َمْثـــ َأخـــي ِمـــن َكـــم حُ َروْ  یـــا ــــــن َظنَّــــــكَ  َظــــــنَّ  َق   )٢(َوَغّســــــانِ  َلخــــــمٍ  ِم

 ویشتق على هذا ، ثمانیة أسماء ضمَّتْ موضعًا، في أربعة عشر  ورد ):َمْفِعل (المكسور العین

 :الوزن في الحاالت اآلتیة

ومن  ،)٣((َمْنِزل) واحداً اسمًا  ضمَّتْ مواضع، وردت في سبعة  إذا كانت عین المضارع مكسورة: -

  [البسیط] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوانأمثلة ذلك في 

  )٤(إینــــاسِ  َبعـــدِ  ِمــــن مـــوِحشٍ  ِزلٍ َمْنــــ فـــي     ِلُمرِزَئـــــــــــــــةٍ  َأبكـــــــــــــــي هاِئمـــــــــــــــاً  َتَركَتنـــــــــــــــي

ثالثة أسماء دالة على  ضمَّتْ مواضع، وردت في ثالثة  إذا كان الفعل مثاًال صحیح اآلخر: -

  ]الطَّویل[ ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في ، )٥(المكان

ــــــــــنُّ  َوُكنــــــــــتُ  ــــــــــى الِســــــــــرَّ  ُأِج ــــــــــهُ  َحّت ـــــد     ُأمیُت ـــــدي كـــــانَ  َوَق ـــــةِ  ِعن   )٦(َموِضـــــعُ  ِلَألماَن

مواضع، ) مخالفًة للقیاس في ثالثة َمْفِعلعلى وزن ( على المكان ةً وجاءت أسماُء دالَّ 

  ُمحارب بن دثار [البسیط] الشَّاعر، وذلك في قول )٧(ثالثة أسماء ضمَّتْ 

ــــــــــَبَهاً  ــــــــــم َش ــــــــــْیٌن َلُه ــــــــــٌة مــــــــــا َرَاْت َع   )٨(المـــدر الَمْســـِجدَیضـــم َأْعُظُمهـــم ِفـــي     َثالَث

  وقول أحد الخوارج [الكامل]

                                                           

  .١٥٥ الدِّیوان)١(
یوان: ص)٢(   .١٧٩ الدِّ
  .١١٠،١٥٩،١٧٩،١٨٢،١٨٨،١٩٧،٢٥٨الدِّیوان )٣(
یوان: ص )٤(   .١٥٩ الدِّ
  .١٢٤، َمْوقِف:١٦٥، َمْوِضع:٢٤٣َمْوِصل: :)الدیوان٥(
یوان: ص)٦(   .١٦٥ الدِّ
یوان: ص) ٧(   .٢٦٥، َمقِیل(موضع القیلولة):٨٤، َمْشِرق:٢٧٦َمْسِجد: الدِّ
یوان: ص)٨(   .٢٧٦الدِّ
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ــُث َأْهــِل     َوَلـــــــــــــــــــِئن ُمِنْیَنـــــــــــــــــــا بالُمَهلَّـــــــــــــــــــِب إنَّـــــــــــــــــــهُ    )١(الَمْشــِرقِ ألخــو الُحــُروِب وَلْی

  ]الطَّویلبن حكیم [ الطِِّرمَّاح الشَّاعروقول 

ــــــي وُیْصــــــِبحَ  ــــــنَ  َلْحِم ــــــَماءِ  ُدَوْیــــــنَ     َمقیلُــــــهُ  َطْیــــــرٍ  َبْط   )٢(َعَوائــــــفِ  ُنُســــــورٍ  فــــــي السَّ

  في قول أم عمران بن الحارث [البسیط] وردت في موضع واحد :العین) ةَمْفَعلة(المفتوح  -

ــــــــةٍ َملْ  َحــــــــرِّ  َعــــــــن َصــــــــحاَبُتهُ  َوِلــــــــيَّ    )٣(الَهَصــــــرِ  َكالَضــــــرغاَمةِ  ِعمــــــرانُ  َوَشــــــدَّ      َحَم

اللة على الموضع (َمْلَحَمة) على وزن (َمْفَعَلة)، وهو اسم مكان اشتق من اسم ثالثي جامد؛ للدَّ 

  .)٤(الذي یكثر فیه االلتحام

  :دیوان شعر الخوارجفي  الزَّماناسم  -

 الطِِّرمَّاح الشَّاعر)، وذلك في قول َمْفِعلفي موضع واحد على بناء ( الثُّالثيالفعل ورد من 

   بن حكیم: [البسیط]

ــــــــِدهِ َموْ  َقبــــــــلِ  ِمــــــــن َســــــــَبَقت الَّــــــــذي َأوِ  ـــــــهُ      ِل ـــــــعاَدةُ  َل ـــــــن الَس ـــــــاري َخّالِقهـــــــا ِم   )٥(الب

داًال على المكان،  الدِّیوانفي موضع واحد في  ورد :الثُّالثيوالمكان من غیر  الزَّماناسما  -

   : [الكامل]الشَّیبانیَّةة ُمَلیكة الشَّاعر وذلك في قول 

ـــــــــــــــَك ِعْنـــــــــــــــَد    )٦(َأْمـــــــــــــالِء ِعْنـــــــــــــَد َتَطـــــــــــــاُوِل الَخْصـــــــــــــمِ     الــــــــــــــــ ُمْجَتَمـــــــــــــــعوَألبِكَینَّ

  

  

 

                                                           

یوان: ص)١(   .٨٤الدِّ
یوان: ص)٢(   .٢٦٥الدِّ
یوان: ص)٣(   .٨٥ الدِّ
اجحي، و١٣٢یُنظَر: الحمالوي: شذا العرف ص )٤( رفي صالرَّ  .٨٩: التطبیق الصَّ
  .٢٦٣ الدِّیوان )٥(
یوان: ص)٦(   .٢٤١الدِّ
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  :اسم اآللة -

لج بها اللة على اآللة التي تعااألصل، للدَّ : هو اسم مبدوء بمیم مكسورة زائدة عن تعریفه

والمكان  الزَّمان، تمیزًا له من اسمي . وقد جاءت میمه مكسورةً )١(لاألشیاء، ویكون بها الِفعَ 

  .)٢(والمصدر المیمي

 الثُّالثيقرارًا نص فیه على قیاسیَّة اسم اآللة من  العربیَّة اللُّغةوأما أوزانه فقد أصدر مجمع 

باع العرب في الكثیر من المسموع ، وِمْفَعال، وِمْفَعَلة)، ووّصى قرار المجمع باتِّ ِمْفَعل(أوزان على 

سمع منها لفعل من أي وزن من لم یُ  في ما من أسماء اآللة، وأجاز القرار صیاغة اسم اآللة 

على وزن (ِمْفَعل) و(ِمْفَعَلة)  الثُّالثيُیَصاُغ قیاسًا من الفعل ة، وهذا قراره:" السَّابق الثُّالثیَّة ناألوزا

باع ِصَیغ المسموع من باتِّ  ي المجمعُ وصِ اآللة التي یعالج بها الشيء. ویُ  على اللةللدَّ  ،ال)و(ِمْفعَ 

من األوزان الثالثة  من أي وزنٍ  صاغَ ع وزن منها لفعل جاز أن یُ سمَ أسماء اآلالت، فإذا لم یُ 

  .)٣(ة"مالمتقدِّ 

 . الدِّیوانأبنیة اسم اآللة في  -

، للداللة على اسم اآللةوأربعین بناًء  واحداً  ضمَّتْ موضعًا، وردت في مئة وثمانیة عشر 

  اآلتي: النَّحووقد توّزعت على 

  :الدِّیوانأوًال: أبنیة اسم اآللة القیاسیَّة في 

، وقد توّزعت على تدلُّ على اسم اآللة أسماءٍ  سبعةَ  ضمَّتْ موضعًا،  عشرَ  وردت في أحدَ  

                                                           

، والسَّیوطي: ھمع ١/١٨٦، واألستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج٢/٢٤٨،٢٤٩یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )١(
 .٥٤٧، والخطیب: المستقصى في علم التصریف ص ٦/٥٦الھوامع ج

ل ج:یُنظَر )٢(   .٦/١١١ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
مصر، مجمع -، القاھرةم)١٩٨٤-م١٩٣٤عاماً(مجمع اللُّغة العربیَّة في خمسین م)، شوقي، ٢٠٠٥ضیف( )٣(

 .٦١م، ص١٩٨٤، ١اللُّغة العربیَّة، ط
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  األبنیة اآلتیة:

قول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)١(أربعة أسماء ضمَّتْ مواضع، ورد في ثمانیة  ِمْفَعل: - ١

  [البسیط] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعر

ــــــــي ــــــــالَ  َیثن ـــــــــال ِمنـــــــــهُ      َزُمــــــــهُ ِمحْ  تَــــــــمَّ  ِبجــــــــوزٍ  الِحب ـــــــــهِ  َســـــــــَخفٌ  َف ـــــــــلُ  َوال فی   )٢(َرَه

أبو  الشَّاعروذلك في قول  ،)٣(ورد في موضعین ضّما االسمین (ِمْخَراق، وِمْیَزان) ِمْفَعال: - ٢

  ]الطَّویلالوازع الراسبي [

  )٤(الَمضـاِربِ  َعضـبِ  اقِ رَ َكـالِمخْ  َوَأبَیَض      صـــــاِحباً  اللَــــهِ  ِســـــوى َأبغــــي َوال َسَأشــــري

  [البسیط] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعروقول 

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــُرهُ  ِإّن ـــــــــــــــــاً  َألَذُك   )٥(اً زاَنـــــــــیْ مِ  الَلـــــــــهِ  ِعنــــــــدَ  الَبِریَّـــــــــةِ  َأوفــــــــى     َفَأحســـــــــــــــــُبهُ  حین

  ]الطَّویلاألعرج المعني [ الشَّاعروذلك في قول  ،ورد في موضع واحد ِمْفَعَلة: - ٣

ــــــیفِ      َوَعیَبــــــــــةً  َدرجــــــــــاً  الَســــــــــرد ذاتِ  َوِبالــــــــــِدرعِ  ــــــرْ  َوِبالَس ــــــالَقوسِ  آةً ِم   )٦(َمكَحــــــال َوِب

  :الدِّیوانثانیًا: أبنیة اسم اآللة غیر القیاسیَّة في 

  ثمانیَة عشَر اسمًا، وقد توّزعت على األبنیة اآلتیة: ضمَّتْ موضعًا، ثمانیة وأربعین  في وردت 

ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول  ،)٧(خمسة أسماء ضمَّتْ موضعًا، ورد في أربعة وعشرین  َفْعل: -١

  حبیب الهاللي [الرمل] الشَّاعر

                                                           

(زرد  .٢٢٣، ٢١٦، ٩٩، ٧٩، ِمْغفَر:١٤٨ِمْخلَب: (سیف قاطع)،،٢٤٥، ِمْخَذم:١٧١، ١٧٠یوان ِمْحَزم:الدِّ  )١(
  ینسج على قدر الرأس یلبس تحت القلنسوة).

یوان: ص)٢(   .١٧٠الدِّ
یوان: ص)٣(  .١٦٤، ٨٢ الدِّ
یوان: ص)٤(   .٨٢الدِّ
یوان: ص)٥(   .١٦٤الدِّ
یوان: ص)٦(   .٢٧٢الدِّ
  ) في الملحقات.١١٣جدول رقم ( یُنظَر: )٧(
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  )١(َفِانَطَلقــــــــــــا َلهــــــــــــاَحبْ  َصــــــــــــَرمنا قَــــــــــــد     َقبِلهـــــــــــــــا ِمـــــــــــــــن ِخلَّـــــــــــــــةٍ  ِمـــــــــــــــن َوَلَكـــــــــــــــم

 الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)٢(أربعة أسماء ضمَّتْ مواضع، ورد في خمسة  ِفَعال: -٢ 

  [الكامل] َقَطري بن الُفَجاءة

ــــــافَ      َدمـــــي ِمـــــن َتَحـــــدَّرَ  ِبمـــــا َخَضـــــبتُ  َحتّـــــى ــــــانَ  َأو ِســــــرجي َأكن   )٣(ِلجــــــامي َعن

وقول  الدِّیوانفي  ، ومن أمثلة ذلك)٤((ُتْرس، ُرْمح) ضمَّتْ مواضع، ورد في خمسة  ُفْعل: - ٣

  ]الطَّویلاألعرج المعني [ الشَّاعر

ـــــــــة ـــــــــرجِ  ِدْرعـــــــــًا َرِحْیَب ـــــــــِدْرِع ذات الف ــــــالُتْرسِ و    وبال ــــــال ب ــــــیِف َمْكَح ــــــْرآة وبالسَّ   )٥(ِم

  ]الطَّویلالِمنهال الَبَصري [ الشَّاعروقول 

ــــــم ــــــینِ  َتَركــــــتُ  َوَك ــــــرِّ  ِبَع ــــــن الَج ــــــلٍ  ِم ـــُرمْ  فیـــهِ  الِعِرضـــَنةَ  َیمشـــي     َبَط ـــِدلُ  حُ ال   )٦(ُمعَت

في الدِّیوان ، ومن أمثلة ذلك )٧(هو (ُحَسام) واحداً اسمًا  ضمَّتْ مواضع، ورد في خمسة  ُفَعال: - ٤

  ]الطَّویلَقَطري بن الُفَجاءة [ الشَّاعرقول 

ــــــيٍّ  َوَضــــــربُ      َوَقیَنـــــــــــــــــــــــــةٌ  َوَعبــــــــــــــــــــــــدٌ  آالفٍ  َثالثَــــــــــــــــــــــــةُ    )٨(الُمَصــــــمِّمِ  امِ ِبالُحَســــــ َعِل

في الدِّیوان قول ، ومن أمثلة ذلك )٩((ِدْرع) واحداً اسمًا  ضمَّتْ مواضع، ورد في ثالثة  ِفْعل: - ٥

  ]الطَّویلَقَطري بن الُفَجاءة [ الشَّاعر

دَ  ــــــــــَزوَّ ــــــــــن ُت ــــــــــاهُ  ِم ــــــــــِدرْ  ُدنی ــــــــــراً  اً َع   )١٠(اِرُبهُ َضــــمَ  هُ َتُخْنــــ َلــــم اً امَ ُحَســــ اً بَ َوَعْضــــ    َوِمغَف

  

                                                           

یوان: ص)١(   .٢٣٠الدِّ
  .١٨٥، ِوَشاح:١٢٦، لَِجام:١٤٨، ١٢٤، قِنَاع:٢٤٠)الدیوان ِخَمار:٢(
یوان: ص)٣(   .١٢٦الدِّ
  .١٣١،١٤٤،١٩٩،٢٢٤، ٢٧٢ الدِّیوان)٤(
یوان: ص)٥(   .٢٧٢الدِّ
یوان: ص)٦(   .١٩٩الدِّ
یوان: ص)٧(   .٤٩،٧٤،١٣٩،١٩٣،٢١٦ الدِّ
یوان: ص)٨(   .٤٩الدِّ
یوان: ص )٩(   .٢١٦،٢٢٣،٢٧٢ الدِّ
  .٢١٦الدِّیوان: ص)١٠(



 

٢١٤ 
 

 الشَّاعرقول  الدِّیوانفي  ، ومن أمثلة ذلك)١((َرَحى) واحداً ورد في موضعین ضّما اسمًا  َفَعل: - ٦

  ]الطَّویل[ َقَطري بن الُفَجاءة

  )٢(ُمــــــــدیُرها َعَلیــــــــهِ  َمــــــــوتٍ  ىَرَحــــــــ َأدارَ      وَصــــــــــــحُبهُ  َربٍّ  َعبــــــــــــدُ  َأمــــــــــــري َفَفــــــــــــرَّقَ 

  ]الرَّجز[ َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرقول وذلك في  ،ورد في موضع واحد ِفَعالة: - ٧

ــــــــــــالَده َأعناِقنــــــــــــا فــــــــــــي َوالَمــــــــــــوتُ    )٣(ِق

عمرة القنا  الشَّاعرقول (َدَالص)، ومن أمثلة ذلك  واحداً  ورد في موضعین ضّما اسماً  َفَعال: - ٨

  ]الطَّویلالعنبري [

ـــــــنَ  َفَحســـــــبي ـــــــُدنیا ِم   )٤(َنجیـــــــــــــبُ  الِعنـــــــــــــانِ  َخـــــــــــــّوارُ  َوَأجـــــــــــــَردُ      َنةٌ یْ َحِصـــــــ ٌص َدَال  ال

  ]الرَّجزمشطور عمرو القنا العنبري [ الشَّاعرقول وذلك في  ،ورد في موضع واحد َفْعَلة: - ٩

ـــــــــــــــــــوْ  ِكالُهمـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــدیَده َكُتهُ َش   )٥(َش

  [البسیط] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول وذلك في  ،ورد في موضع واحد َفِعْیل: -١٠

ــــــــــــى ــــــــــــورِ  ِإل ــــــــــــكُّ  َفمــــــــــــا الُقب ــــــــــــةٌ  َتنَف ـــــــدني     َأرَبَع   )٦(ُیَمّشـــــــونا دٍ َلْحـــــــ ِإلـــــــى راً یْ َســـــــرِ  ُت

  أبنیة اسم اآللة في صیغة الجمع:  -

سّتة عشر  ضمَّتْ  ،موضعاً في تسعة وخمسین ت أبنیة اسم اآللة في صیغة الجمع ورد

  اآلتي: النَّحواسمًا، وقد توّزعت على 

ثمانیة أسماء، وذلك  ضمَّتْ موضعًا، : وردت في أربعین أبنیة جموع الكثرةوزن ما جاء على  - ١

 على األبنیة اآلتیة:

                                                           

یوان: ص )١(   .٤٤،١٣٣ الدِّ
یوان: ص)٢(   .١٣٣الدِّ
یوان: ص)٣(   .٢٣٠ الدِّ
یوان: ص)٤(   والدالص: الدرع اللینة البراقة الملساء. .٧٩الدِّ
یوان: ص)٥(   .١٠٢الدِّ
  .١٦٠ الدِّیوان) ٦(



 

٢١٥ 
 

ومن  ،)١(خمسة أسماء ضمَّتْ موضعًا، ورد في أربعة وعشرین  ِفَعال (بكسر الفاء وفتح العین): -

  ]الطَّویلَعتبان بن أصیلة [ الشَّاعرقول  الدِّیوانأمثلة ذلك في 

ـــــهَ  فـــــي َلهـــــا     َحمیــــــــــــــَدةٌ  ِمّنــــــــــــــا النــــــــــــــذرِ  ذاتُ  َغزاَلــــــــــــــةُ    )٢(َنصـــــیبُ  الُمســـــِلمینَ  امِ ِس

، ومن أمثلة )٣()(ُنْبل واحداً ورد في موضعین، ضّما اسمًا  ُفْعل (بضم الفاء وسكون العین): -

  ]الطَّویلكعب بن عمیرة [ الشَّاعرقول  الدِّیوانذلك في 

ـــــــمُ  ـــــــم     َوالَقنـــــــا لِ ِللُنْبـــــــ اَألجســـــــادَ  َنَصـــــــبوا ُه ـــــــومَ  ِمنهـــــــا َیبـــــــقَ  َفَل   )٤(َرمیُمهـــــــا ِإالّ  الَی

  ]الطَّویلعیسى بن فاتك [ الشَّاعروقول 

  )٥(لِ ِبالُنْبــــــــــ ُیَمــــــــــزَّقُ  َطــــــــــّوافٌ  َفَأصــــــــــَبحَ      ِفعَلــــــــــــــــهُ  َوَزیَّنـــــــــــــــتَ  َطّوافـــــــــــــــاً  َفَجهَّلـــــــــــــــتَ 

، ومن أمثلة ذلك في )٦(االسمین (ُسُهوم، وُسُیوف) ضمَّتْ موضعًا، ورد في أربعة عشر  ُفُعول: -

  ]الطَّویلكعب بن َعمیَرة [ الشَّاعرقول  الدِّیوان

ـــــــدماً  الِهنـــــــدِ  ِبِســـــــیوفِ  َمَضـــــــوا ـــــــى     َوِبالَقنـــــــا ِق ـــــــاتٍ  َعل ـــــــاتٍ  ُمقَرب ـــــــهُ  باِدی   )٧(وُمهاُس

  ]الطَّویلفروة األشجعي [ الشَّاعروقول 

  )٨(ُكلوُمهـــا تَـــدمى الَخیـــلُ  مـــا ِإذا وفٌ ُســـیُ      َكَأنَّهـــــــــا َحتّـــــــــى الَصـــــــــومُ  َبراهـــــــــا ِلطافـــــــــاً 

أربعة أسماء، توّزعت  ضمَّتْ مواضع، : وردت في سبعة القلَّةأبنیة جموع وزن ما جاء على  - ٢

 على األبنیة اآلتیة:

                                                           

، ٢٢٧، ١١٢، نِبَال:٢٥١، قَِداح:٢٠١، ِسھَام:٢٠٠، ١٤٧، ١٤٠، ١٢٩، ١٢٦، ١٠٨، ١٠٧) الدیوان ِرَماح:١(
  .١٣٢، نِعال:٦١نِصال:

یوان: ص)٢(   .٢٠١الدِّ
 .٤٨،٥٧،٦٦،٧٦،١٠٣،١٠٧،١١١ الدِّیوان )٣(
یوان: ص)٤(   .٥٧الدِّ
یوان: ص)٥(   .٦٩الدِّ
  .٧٦، ٥٧،٨٨،٧٦،١٠٦،١٢٥،١٣٤،١٤٧،١٦٦،٢٣١،٢٣٦،٢٣٧،٢٥٤،٢٥٩ الدِّیوان)٦(
یوان: ص)٧(   .٧٦ الدِّ
یوان: ص)٨(   .٥٧لدِّ



 

٢١٦ 
 

 الدِّیوانذلك في  ومن أمثلة ،)١(االسمین (أدراع، وأسیاف) ضمَّتْ مواضع، ورد في خمسة  َأْفَعال: -

  ]الطَّویل[قول رجل من الخوارج 

ـــــــــــــَر     َمــــــــا َتَرُكــــــــوا ِمــــــــْن تُــــــــَراٍث َیــــــــْوَم َمْعَرَكــــــــةٍ  ـــــــــــــَیافٍ  َأْدرَاعٍ ِلَســـــــــــــاِلٍب َغْی   )٢(َوَأْس

  عمرو بن الحصین العنبري [الكامل] الشَّاعرقول  وذلك في ،ورد في موضع واحد َأْفِعَلة: -

  )٣(َوَأشــــــــــــــــــاِیبِ  ِفتَیــــــــــــــــــةٍ  َأكــــــــــــــــــَرمُ  ِللَّــــــــــــــــــهِ      َنهَبهــــــــــــا َوَتحــــــــــــوي نََّتهــــــــــــاَأعِ  َتحمــــــــــــي

  [البسیط] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول وذلك في ، ورد في موضع واحد أْفُعل: -

  )٤(َعَطـــــــــــــــلُ  َوال ُمصـــــــــــــــاباةٌ  ال َوَســـــــــــــــیُفهُ      ُهِمهِ َأْســـــــ َرمـــــــيِ  َعـــــــن ِإرَبـــــــةٌ  تلِهـــــــهُ  لـــــــم

ورد في موضع واحد على بناء (فعاالت)، وذلك في  :السَّالمما جاء على صیغة جمع المؤنث  - ٣

  حسان بن جعدة [البسیط] الشَّاعرقول 

ـــــى ـــــهُ  كـــــانوا ِللَّـــــذي َمَضـــــوا َحّت   )٥(َوَأعالمـــــــــــــــــا َمنـــــــــــــــــاراتٍ  َفَأوَرثونــــــــــــــــا     َخَرجـــــوا َل

، على بناء )٦(َقَنا)( واحداً اسمًا  ضمَّتْ : ورد في سبعة مواضع، ما جاء من اسم جنس جمعي - ٤

  ]الطَّویلفروة األشجعي [ الشَّاعر(َفَعل)، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول 

ــــــ ِقــــــدماً  الِهنــــــدِ  ِبِســــــیوفِ  َمَضــــــوا ـــــــــى     اَوِبالَقَن ـــــــــهوُمها باِدیـــــــــاتٍ  ُمقَربـــــــــاتٍ  َعل   )٧(ُس

على بناء )٨((َأِسنَّة) واحداً اسما  ضمَّتْ مواضع، ورد في ثالثة  ما جاء من جمع الجمع: - ٥

  [الكامل] )٩(زوج مجاشع البكري ة ُعَمْیرةالشَّاعر قول (َأْفِعَلة)، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان 

                                                           

  .٨٩،١٠٦،١٦٦،٢٥٨، ٢٥٨الدِّیوان)١(
یوان: ص)٢(   .٢٥٨ الدِّ
یوان: ص)٣(   .٢٥٣ الدِّ
یوان: ص)٤(   .١٧٠الدِّ
  .٢١٣ الدِّیوان)٥(
 .٤٨،٥٧،٦٦،٧٦،١٠٣،١٠٧،١١١ الدِّیوان )٦(
یوان: ص)٧(   .٧٦الدِّ
 .٩٨،٢٣٦،٢٥٠ الدِّیوان)٨(
ُعَمْیرة زوج مجاشع البكري الذي كان من القََعدة. كانت من رأي زوجھا ثُمَّ أرادت الخروج، وطلبت منھ ذلك،  )٩(

  .٣٤٣بابتي: معجم الشُّعراء ص .فأبى لكنّھا بقیت على رأیھا وأصّرت على الخروج



 

٢١٧ 
 

ـــــــــ     ينِ نَّ إِ َفــــــــــــ تَ ْعــــــــــــجَ رَ  نْ إِ  عاِشــــــــــــجَ مُ  غْ ِلــــــــــــبْ أَ  ـــــــــوَ  ةِ نَّ ِســـــــــاألَ  نَ یْ َب ـــــــــیْ قِ مَ  وفِ یُ السُّ   )١(يِل

َقَطري  الشَّاعرقول ورد في موضع واحد على بناء (ِفَعال)، وذلك في  ما جاء من اسم جمع: - ٦

  ]الطَّویل[ بن الُفَجاءة

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــذنا َوَأن ـــــــــــــــهُ  َأَخ ـــــــــــــــالَحهُ  ماَل ــــــــــــــــهُ  َوُســــــــــــــــقنا    َوِس َتَتَلهَّــــــــــــــــبُ  نیراَنهــــــــــــــــا َل
)٢(  

  :التَّفضیلاسم  -

صفة ما وزاد اللة على أن شیئین اشتركا في : هو وصٌف ٌیصاغ على وزن "أفعل" للدَّ تعریفه

 .)٤(﴾ِإَلٰى َأِبیَنا ِمنَّا َأَحبُّ َلُیوُسُف َوَأُخوُه ﴿ تعالى:ومن أمثلة ذلك قوله  .)٣(أحدهما على اآلخر فیها

" على  یادةفقد دلَّ االسم " أحبُّ   في ُحبُّ َسیدنا یعقوَب لیوسف على إخوته. الزِّ

 ه أقل جماالً نّ أمنه. أي  وأجهلمن عمرو،  أقبحقصان نحو: زید وقد یدل االسم على النُّ 

  وعلمًا من عمرو.

  .الدِّیوانفي  التَّفضیلأبنیة اسم 

، وقد التَّفضیلعلى  داالً  خمسة وثالثین اسماً  ضمَّتْ موضعًا، وردت في واحد وأربعین  

  اآلتي: النَّحوتوّزعت على 

خمسة عشر اسمًا داًال  ضمَّتْ موضعًا، ورد في ستة عشر  ما جاء مجردًا من (أل) واإلضافة: -

  [مجزوء الكامل] َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)٥(التَّفضیلعلى 

                                                           

یوان: ص)١(   .٢٣٦الدِّ
یوان: ص)٢(   .١٢٧الدِّ
ل ج )٣( ، وابن عقیل: شرح ألفیة ابن مالك ٢/٢١٣، وابن مالك: شرح الكافیة ج٦/٩٢یُنظَر: ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
رف ٢/٢٩٣، وابن ھشام: أوضح المسالك ج٥/١٠٧، والسَّیوطي: ھمع الھوامع ج٣/٨٧٤ج ، والحدیثي: أبنیة الصَّ

  .٥١٥ریف ص ، والخطیب: المستقصى في علم التص٢٨٤في كتاب سیبویھ ص
 .٨یوسف:  )٤(
  ) في الملحقات.١١٤جدول رقم ( یُنظَر: )٥(



 

٢١٨ 
 

ــــــــــــن َأشــــــــــــَجعَ  كــــــــــــانَ  رٍ      ثــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــنُ  َمجــــــــــــــــــــــَزَأةُ  َوَكــــــــــــــــــــــذاكَ    )١(ُأســــــــــــاَمه ِم

سّتة أسماء دالَّة على  ضمَّتْ  سبع مواضع،ورد في  ما جاء مجردًا من (أل) ومضافًا: -

  ]الطَّویل[ ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)٢(التَّفضیل

ــــــــــةٌ      َمعَشــــــــــــرٍ  َأكــــــــــــَرمُ  اَألزدِ  ِإنَّ  اَألزدِ  ِمــــــــــــنَ    )٣(الَبَشــــــــــر ُنِســــــــــبَ  ِإذا طــــــــــابوا َیماِنَی

ضّما االسمین (أفضل،  ،ورد في موضعین ما جاء مجردًا من (أل) ومضافًا إلى معرفة: -

  وذلك في قول أحد شعراء الخوارج [البسیط] ،)وأوفى

ـــــاعلْم،     واعَمـــــــــــــــْل ِلَربِّـــــــــــــــَك واســـــــــــــــَأْلُه َمُثْوَبتَـــــــــــــــهُ  ـــــواُه، ف ـــــإنَّ َتْق ـــــلُ ف   )٤(الَعَمـــــلِ  َأْفَض

  [البسیط] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعروقول 

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــُرهُ  ِإّن ـــــــــــــــــاً  َألَذُك   )٥(میزانـــــــــا الَلـــــــــهِ  ِعنـــــــــدَ  الَبِریَّـــــــــةِ  َأوفـــــــــى     َفَأحســـــــــــــــــُبهُ  حین

ومن  ،)٦(التَّفضیلعلى  ةً دالَّ  أسماءٍ  ثالثةَ  ضمَّتْ  ،ورد في ثالثة مواضع ما جاء معّرفًا بأل: -

  ]الرَّجز [مشطور )٧(المختار زوجة مریم الشَّاعر قول  الدِّیوانأمثلة ذلك في 

ــــــــ ِابَنــــــــةُ  َأنــــــــا ــــــــم الَكــــــــریمِ  یخِ الشَّ   )٨(اَألعَل

ومن أمثلة ذلك ، )٩(في سّتة مواضع التَّفضیلأسماء دالة على ك) َخْیر وَشرّ وردت كلمتا (وقد 

  ]الطَّویلأیوب البجلي [ الشَّاعرقول  الدِّیوانفي 

ــــهُ  َوُیخشــــى ُیَرّجــــى     ُمقاِتــــــــــلٍ  َخیــــــــــرَ  شــــــــــیبانَ  َأبــــــــــو َوكـــــــــانَ  ــــن َبأُس   )١٠(ُیحاِرُبــــه َم

                                                           

یوان: ص)١(   .١٧٧الدِّ
  .٥٥، أنفع:٢٥٣، ١٨٢، أكرم:٢٢٩، أغلى:٢١١، أعظم:٧٥، أروع:١٨٥أحسن: :)الدیوان٢(
یوان: ص)٣(   .١٨٢الدِّ
یوان: ص)٤(   .٩٧الدِّ
یوان: ص)٥(   .١٦٤الدِّ
  .١٤٠القصوى:، ١٤٠، األقصى:٢٤٥)الدیوان األعلم:٦(
لم یُعرف من نسبھا أكثر من اسمھا، ھي زوج المختار بن عوف بن حمزة. لم تذكر المصادر من ترجمتھا سوى  )٧(

  .٤٤٧أنّھا من شعراء الخوارج. بابتي: معجم الشُّعراء ص
یوان: ص)٨(   .٢٤٥الدِّ
 .١٠١،٢٠٤، ٥٥،١٠١،٢١٦،٢٣٧الدِّیوان)٩(
  .٢١٦الدِّیوان: ص)١٠(



 

٢١٩ 
 

  ]الطَّویلأحد شعراء الخوارج [ الشَّاعروقول 

ــــــــــَب اهللا َســــــــــْعَیهُ  ــــــــــاٍد َخیَّ ــــــــــى ابــــــــــِن ِزَی ـــــــى      ِإَل ـــــــاِكم شـــــــرِّ إل ـــــــدٍّ وَح ـــــــْن َمَع   )١(واٍل ِم

في موضع واحد، ضّم  التَّفضیلعلى بناء (أفعل) ولكن لغیر  الدِّیوانوقد وردت أسماء في 

  ]الطَّویل[ ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعروذلك في قول ، وأوسع)، أغنى(االسمین 

ــــــــكُ  َوَمــــــــن ــــــــاً  َی ــــــــهِ  َعلــــــــى َظهِرّی ــــــــهِ  الَل ـــــــــــهِ      َربِّ ِت ـــــــــــهُ  ِبُقوَّ ـــــــــــى َفالَل ـــــــــــعُ  َأغن   )٢(َوَأوَس

وصفًا ال یدلُّ على المفاضلة  السَّابقفي البیت (أغنى)، و(أوسع)  التَّفضیل قد جاء اسماف

فةبین شیئین، وٕانما بمعنى  بوت، أي بمعنى غني واسع، فال وجه ة على الثُ الدَّال الُمشبَّهة الصِّ

للمفاضلة بین غنى اهللا وسعته وبین غنى وسعة اآلخرین، قال ابن یعیش:" ومن استعمال صیغة 

 ، وقوله تعالى:)٣(﴾َوُهَو َأْهَوُن َعَلْیهِ  ُهَو الَِّذي َیْبَدُأ اْلَخْلَق ثُمَّ ُیِعیُدهُ ﴿ قوله تعالى: التَّفضیلأفعل لغیر 

بُُّكْم  ﴿   .)٥(أي: وهو َهیٌِّن علیه، وربكم عالم ِبكم..." )٤(﴾َأْعَلُم ِبُكمْ رَّ

  

  

  

  

  

  

                                                           

یوان: ص)١(   .٢٠٤الدِّ
یوان: ص)٢(   .١٦٥الدِّ
  .٢٧الروم: )٣(
  .٥٨اإلسراء: )٤(
  .٣/١٨٢: شرح ألفیة ابن مالك جابن عقیل )٥(



 

٢٢٠ 
 

  اإلحصائیَّةقراءة في نتائج الجداول 

  اآلتیة: النِّقاطفي هذا المبحث في  اإلحصائیَّة الدِّراسةالتي وصلت إلیها  النَّتائجیمكن إجمال 

  بمزید من  العربیَّةاالشتقاق من إحدى الوسائل المهمة التي تساعد على إغناء المعاجم

أكثر قوة ومرونة لمواكبة تحدیات العصر من خالل خلق مفردات  العربیَّة اللُّغةیجعل  ماالمفردات، 

 .المختلفة في جمیع نواحي الحیاةتصلح  جدیدة ومصطلحات

  فةفي دیوانهم، وهي: (اسم الفاعل،  اآلتیة المشتقَّاتاستخدم شعراء الخوارج ، الُمشبَّهة الصِّ

)، حیث بلغ التَّفضیلواسم  ،والمكان، واسم اآللة الزَّمانوصیغ المبالغة، واسم المفعول، واسما 

وذلك على  موضعاً ) ١٣١٢() مشتّقًا، توّزعت على ٨٥٩( الدِّیوانالُمحَصاة في  المشتقَّاتمجموع 

 .النحو اآلتي

  :الفاعلاسم 

  إذ بلغ مجموع أسماء الفاعلین في  المشتقَّاتاستحوذ اسم الفاعل على الحصة الكبرى من

%)، وقد استحوذ بناء (فاعل) ٤٦، أي بنسبة (موضعاً ) ٥٦٦) اسمًا توزَّعت على (٣٨٩( الدِّیوان

) ١٤٥. وقد جاء مشتقًا من الالزم في (موضعاً ) ٣٦٤صیب األكبر منها حیث ورد في (على النَّ 

 .موضعاً ) ٢١٩في ( المتعّدي، ومن موضعاً 

  المزیدة على تسعة أبنیة وهي: (ُمْفِعل، وُمَفاِعل، وُمَفعِّل،  الثُّالثیَّةورد اسم الفاعل من األفعال

) اسمًا توزَّعت على ١٦٣وُمْنَفِعل، وُمْفَتِعل، وُمتََفاِعل، وُمَتَفعِّل، وُمْسَتْفِعل)، وبلغ مجموعها (

) موضع، وقد استحوذت أسماء الفاعلین من أبنیة األفعال المزیدة بحرف على المرتبة ٢٠٢(

%)، ٢٩%)، یلیها من أبینة األفعال المزیدة بحرفین بنسبة (٦٤ث االستعمال بنسبة (األولى من حی

 %).٦یلیها من أبنیة األفعال المزیدة بثالثة أحرف بنسبة (



 

٢٢١ 
 

  باعیلم یرد اسم الفاعل من األفعال  ة وملحقاتها.الُمجرَّدة الرُّ

فة   :الُمشبَّهة الصِّ

  فاتبلغ مجموع ) ٢٨٦) صفة توزَّعت على (١٧٧( الدِّیوانفي باسم الفاعل  الُمشبَّهة الصِّ

 %).٢١.٤، أي بنسبة (موضعاً 

  فةاستعمل شعراء الخوارج سّتة عشَر بناء من أبنیة ، وَفاَعل، وَفَعال، (َأْفَعلوهي:  الُمشبَّهة الصِّ

، وِفْعل، و  وَفُعول، وَفِعیل، ، وَفَعْلَعل، فعالن، و فعالءوُفَعال، وِفَعال، وَفَعل، وَفِعل، وُفْعل، وِفَغلٌّ

 .موضعاً ) ٢٨٦) صفًة توّزعت على (١٧٦، وبلغ مجموعها (وَفْیَعل)

  فةلم یرد استخدام  إال في موضع واحد. الثُّالثيمن غیر  الُمشبَّهة الصِّ

 :اسم المفعول

  موضعاً ) ١٦٨) اسمًا توزَّعت على (١٢٦( الدِّیوانالُمحَصاة في أسماء المفعولین بلغ مجموع ،

 %).١٣(أي بنسبة 

  ومن ، والمضّعف، والمهموز)السَّالم:( الصحیح الُمجرَّد الثُّالثيورد اسم المفعول من الفعل 

) ٥٠) اسمًا توّزعت على (٣٤(مجموعها )، وبلغ النَّاقصالفعل المعتل: (المثال، واألجوف، و 

 %).٣٠، بنسبة (موضعاً 

  ١( في موضعین على بناء (ُمَفْعَلل) بنسبة الُمجرَّد الرُّباعيورد اسم المفعول من الفعل(% 

  للداللة على اسم المفعول وهي: (فعیل، وَفُعول)  الدِّیواناستخدم شعراء الخوارج أبنیة أخرى في

 %).١٣بنسبة ( موضعاً ) ٢١) اسما توّزعت على (١٥وبلغ مجموعها (

  المزید على األبنیة اآلتیة: (ُمْفَعل، وُمَفعَّل، وُمَفاَعل،  الثُّالثيورد اسم المفعول من الفعل

 %).٥٧بنسبة ( موضعاً ) ٩٥) اسمًا توّزعت على (٧٥(مجموعها وُمْفَتَعل، وُمْسَتْفَعل)، وبلغ 



 

٢٢٢ 
 

  المزید. الرُّباعيومن الفعل  الرُّباعيلم یرد اسم المفعول من ملحقات الفعل 

 :صیغ المبالغة

  موضع، أي ١٠٠) اسمًا توزَّعت على (٦٨( الدِّیوانالُمحَصاة في صیغ المبالغة بلغ مجموع (

 %).٨بنسبة (

  :وَفُعول، وَفِعْیل، وِمْفَعال، وُفْعَلة، وِمْفِعیل) (َفعَّالوردت صیغ المبالغة على األبنیة اآلتیة وهي ،

 %).٣٠، بنسبة (موضعاً ) ٥٠) اسمًا توّزعت على (٣٤(مجموعها وبلغ 

  :والمكان الزَّماناسما 

  ٣١) اسمًا توزَّعت على (٢٠( الدِّیوانالُمحَصاة في والمكان  الزَّمانأسماء بلغ مجموع (

 %).٢، أي بنسبة (موضعاً 

 ) ٢٩استحوذ اسم المكان على النصیب األكبر إذ ورد على أبنیة (َمْفَعل، وَمْفِعل، وَمْفَعلة) في (

 مواضع منها مخالفًا للقیاس على وزن (َمْفِعل). )٣(، وقد جاء في موضعاً 

  المجرد على بناء  الثُّالثيكثیرًا إذ ورد في موضعین، األول: من  الدِّیوانفي  الزَّمانلم یرد اسم

 المزید على بناء (ُمْفَتَعل).  الثُّالثي: من الثَّاني(َمْفِعل)، و 

 اسم اآللة:

  أي موضعاً ) ١١٨) اسمًا توزَّعت على (٤١( الدِّیوانالُمحَصاة في أسماء اآللة بلغ مجموع ،

 %).٨.٩بنسبة (

 ) بینما وردت من األبنیة غیر ٩بنسبة ( موضعاً ) ١١ورد اسم اآللة من األبنیة القیاسیَّة في ،(%

 %).٩١) مواضع بنسبة (١٠٧القیاسّیة في (



 

٢٢٣ 
 

 :التَّفضیلاسم 

  أي موضعاً ) ٤١) اسمًا توزَّعت على (٣٥( الدِّیوانالُمحَصاة في  التَّفضیلأسماء بلغ مجموع ،

 %).٣.١بنسبة (

  وٕانما جاءت وصفًا ال یدلُّ على التَّفضیلعلى بناء (َأْفَعل) ولكن لغیر  الدِّیوانوردت أسماء في ،

فةالمفاضلة بین شیئین، وٕانما بمعنى   ة على الثبوت.الدَّال الُمشبَّهة الصِّ

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٢٤ 
 

  

  :الثَّاني ثالمبح

  :في الدِّیوان الَمَصاِدِر َوَدَالَالُتَهاَأْبِنْیُة 

  ة.الُمجرَّداألفعال مصادر 

  الثُّالثیَّةمصادر األفعال غیر. 

  .اسم المصدر 

 .المصدر المیمي 

 .مصدر المرة 

 .مصدر الهیئة 

 .المصدر الصناعي 

  

  



 

٢٢٥ 
 

  :في دیوان شعر الخوارج َأْبِنْیُة الَمَصاِدِر َوَدَالَالُتَها

هو ما یدلُّ على معنى ُمجرَّد، ولیَس مبدوءًا بمیم زائدة، وال مختومًا بیاء مشّددة  المصدر:

  .)١(زائدة، بعدها تاء تأنیث مربوطة، ومن أمثلته: ِعْلم، َفْهم، تقدُّم، اْسِتَضاَءة، ِإَباَنة وما إلى ذلك

هما فرع، قدیمًا حول المصدر والفعل في أیهما أصل االشتقاق وأی اللُّغةوقد اختلف أهل 

 - للمصدر الفعل أصال عدَّ ، ومنهم من -وهو رأي البصریین –لفعل لأصالً  المصدرَ  عدَّ فمنهم من 

. وبغض الّنظر عن هذا االختالف فما یهمنا ههنا ما اصطلح علیه أكثر )٢(- وهو رأي الكوفیین

لته على من أن المصدر یختلف عن الفعل في أنه اسم، وأنه یتفق مع الفعل في دال اللُّغةأهل 

   .)٣(معاً  الزَّمانالحدث، غیر أن الفعل یدلُّ على الحدث و 

  ماعّیة.سَ و إلى قسمین: قیاسّیة،  األفعال مصادرُ  متُقسَّ و 

 من مصادر األفعال األخرى التي وردت  اُیقاس علیه المصارد التي يوه: ةدر القیاسیَّ االمص

نقیس على هذا، وال نقیس في حال وجود ، فإننا هنا اعن العرب، وال نعرف كیف تكّلموا بمصدره

یقول  .)٤(الثُّالثیَّة، ومصادر األفعال غیر الثُّالثيماع، ویكون القیاس في بعض مصادر السَّ 

موا بمصدره فإنَّك تقیُسه على ولم ُیعَلم كیف تكلّ  األشموني:" والُمراد بالقیاس هنا أنه إذا ورد شيءٌ 

 .)٥(ماع"هذا، ال أن تقیس مع وجود السَّ 

 ُسمعت عن العرب وُتْحفُظ ِحْفظًا، ولیس لها قاعدة هكذا وهي مصادر : ةدر السَّماعیَّ االمص

                                                           

  . ٣/١٨١النَّحو الوافي جحسن:  )١(
  .٦یُنظَر: أبو البركات األنباري: اإلنصاف مسألة  )٢(
ل ج )٣( واألستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ، ٢/٢١٤، وسیبویھ: الكتاب ج٦/٤٣یُنظَر: ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
  .٢/٢٦٠، ابن ھشام: أوضح المسالك ج١/١٥١ج
رف في كتاب سیبویھ ص )٤(   ٢٠٨الحدیثي: أبنیة الصَّ
، ١لبنان، دار الكتب العلمیة، ط-، بیروتشرح األشموني أللفیة ابن مالكاألشموني، علي بن محمد بن عیسى، )٥(

  .٢/٢٣٢م، ج١٩٩٨-ھـ١٤١٩



 

٢٢٦ 
 

 . )١(محددة تُقاس علیها، لكثرة ما یقع فیها من التَّعدد واالختالف

  َ(دراسة نظریَّة) الخوارج شعر في دیوان صادرأبنیة الم:  

ة والمزیدة في دیوان شعر الخوارج في الُمجرَّدة الرُّباعیو  الثُّالثیَّةوردت مصادر األفعال 

  اآلتي: النَّحوتوّزعت على  مصدراً ثالثمئة وسّتة وثمانین  ضمَّتْ موضعًا، سبعمئة وستة وستین 

 ة:الُمجرَّدلألفعال  الثُّالثیَّةالمصادر  -

ورأوا أنها تأتي على أوازن شتى، فال یكاد یحكمها  الثُّالثیَّةفي أمر المصادر  النُّحاةاختلف 

وضع عالقات بین  اللُّغةقیاس، وال تطَّرد على قاعدة ثابتة، أو وزن ُمَعیَّن، وقد حاول كثیر من أهل 

ارس العربي عملیة القیاس، ومن أمثلة ضمن مجموعات تسّهل على الدَّ  وتصنیفهاالمصادر وأفعالها 

المصادر القیاسّیة ودالالتها في أبیات من  أبنیةذلك ما فعله ابن مالك في األلفیة الذي حصر 

یوان لكثرة مصادر الدَّ ونظرًا  .)٢( مصادر سماعّیةالالت الشِّعر، وعدَّ كل ما خرج عن تلك الدَّ 

 و ،قیاسیَّةمصادر : ى قسمینلوتقسیمها إ من الدِّیوان تلك األبنیة برصد الباحث، سیقوم هاتداخلو 

 المصدر القیاسيتمییز في  القدماءُ التي وضعها  تلك الجهود العظیمةمن  مستفیداً  سماعیَّةمصادر 

لبیان مدى توافقها أو  من دیوان شعر الخوارجأمثلة لها  أعرض، ثم المسموع منها المصدر من

  اختالفها معها.

مئتین  ضمَّتْ  موضعًا،ة في ستمئة وأربعة وأربعین الُمجرَّد لألفعال الثُّالثیَّةووردت المصادر 

  حو اآلتي:وذلك على النَّ  ،مصدراً واثنین وتسعین 

  

                                                           

لبنان، مؤسسة -، تحقیق: عفیف عبد الرحمن، بیروتالنُّحاةتذكرة أبو حیان محمد بن یوسف بن علي، األندلسي، )١(
  .٥٥م، ص١٩٨٦-ھـ١٤٠٦، ١الرسالة، ط

  .١٢٥-١٢٣یُنظَر: ابن مالك: ألفیة ابن مالك ص )٢(



 

٢٢٧ 
 

  :المصادر القیاسیَّة لألفعال الثالثیَّة -

مئة وثالثة وخمسین  ضمَّتْ موضعًا، ة في مئتین وتسعین القیاسیَّ  الثُّالثیَّةوردت مصادر األفعال   

، ومن مصدراً خمسة وأربعین  ضمَّتْ ، موضعاً ، جاءت من الفعل الالزم في اثنین وستین مصدراً 

على  وقد توّزعت ،مئة وثمانیة مصادر ضمَّتْ ، موضعاً في مئتین وثمانیة وعشرین  المتعّديالفعل 

  اآلتي: النَّحو

 :المتعّدي) من الفعل العین وسكون الفاء َفْعَل (بفتحة .١

ه أنَّ وقد عّلل المبّرد ذلك ب؛ العربیَّة اللُّغةفي  وذیوعاً  دوراناً من أكثر المصادر  ُیعدُّ هذا المصدر

الحركات، وال یثبت في الكالم بعد هذا حرف زائد وال حركة إال  أخفُ  الفتحةَ  أنَّ صول و أقل األُ "

  . )١("بثبت وصحیح

وال یختص هذا  ،(َفَعَل) و(َفِعل) قیاساً  يكل فعل متعٍد من باب المصدریأتي على هذا و 

ومن أمثلة ذلك: َقَتَل َقْتًال، وَفِهَم َفْهَمًا، ومن المعتل نحو: َوَعَد َوْعدًا ومن  ،بداللة معینة المصدر

  ]:الرَّجز. یقول ابن مالك [)٢( المضّعف نحو: َعدَّ َعْداً 

ـــــــــــــ ـــــــــــــاس لٌ َفْع ـــــــــــــدَّى َمصـــــــــــــَدرِ  ِقَی   )٣(ردَّا َكـــــــــــــــــــــــَردَّ  َثالثَـــــــــــــــــــــــةٍ  ِذى مـــــــــــــــــــــــن    الُمَع

وقد نصَّ سیبویه على ذلك في باب أسماه (هذا بناء األفعال التي هي أعمال تعدَّاك إلى  

غیرك وتوقعها به ومصادرها) قال فیه: " فاألفعال تكون من هذا على ثالثة أبنیة: على َفَعَل َیْفُعُل، 

وزاد الحمالوي علیها عبارة ما لم  .)٤(ًال"واالسم فاعِ  )الً عْ فَ (وَفَعَل َیْفِعُل، وَفِعَل َیْفَعُل. ویكون المصدر 

                                                           

  .٢/١٢٧المبّرد: المقتضب ج )١(
رف ، والحدیثي: أبنیة١٧، والمیداني: نزھة الطرف ص٥/٤یُنظَر: سیبویھ، الكتاب، ج )٢( سیبویھ  كتاب في الصَّ

  .٢١٢ ص
  .١٢٣یُنظَر: ابن مالك: ألفیة ابن مالك ص)٣(
 .٤/٥سیبویھ: الكتاب ج)٤(



 

٢٢٨ 
 

  .)١(حرفة فقیاسه (ِفَعالة) بكسر الفاء كالِخیاطة، والِزراعةعلى یدَل 

مئة وستة مصادر، وذلك على  ضمَّتْ موضعًا، في مئتین وأربعة وعشرین  المصدروورد هذا 

  اآلتیة: األبواب

، )٢(مواضع: ورد في مئة وسبعة َیفُعل (بفتح العین في الماضي وضّمها في المضارع)- َفَعلَ  -أ

  ]الطَّویلیزید بن حبناء: [ الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول مصدراً وأربعین  واحداً  ضمَّتْ 

ــــــوْ  َدعــــــي ــــــیَس  الَعــــــیَش  ِإنَّ  مَ الَل ــــــداِئمٍ  َل ـــــــي َوال    ِب ـــــــالَلوْ  َتعَجل ـــــــا مِ ِب   )٣(عاِصـــــــمِ  ُأمَّ  ی

موضعًا، : ورد في سبعة وخمسین الماضي وكسرها في المضارع)بفتح العین في (َیْفِعُل -َفَعلَ  -ب

ابن سهم الُمرادي:  الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٤(مصدراً ستة وثالثین  ضمَّتْ 

  [البسیط]

ــــــــهَ  َوَأســــــــَألُ  ــــــــ الَل ـــى     ُمحَتِســــــــباً  الــــــــَنفسِ  عَ َبْی ـــرَدوسِ  فـــي ُأالقـــي َحّت   )٥(َحرقوصـــا الِف

 ضمَّتْ  ،موضعاً ورد في تسعة وثالثین  :(بفتح العین في الماضي والمضارع) َیْفَعلُ -َفَعلَ  - ج

  الكامل][ :َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرقول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٦(مصدراً عشرین 

ــــــــــزالِ  ِإلــــــــــى الُكمــــــــــاةَ  َأدعــــــــــو   )٧(ِبَحــــــــرامِ  الَقنــــــــا َعلــــــــى الَكــــــــریمِ  رَ َنْحــــــــ     َأرى َوال الِن

  

  

                                                           

 .١١٣الحمالوي: شذا العرف ص )١(
  ) في الملحقات.١١٥جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
یوان: ص)٣(   . اللَْوُم: الَعْذُل. تقول: الَمھُ على كذا لَْوماً ولَْوَمةً، فھو َملوٌم. ٩٩الدِّ
  ) في الملحقات.١١٦جدول رقم ( یُنظَر: )٤(
یوان: ص)٥( . البیُع: ضّد الشراء، والبَْیع: الشراء أَیضاً، وھو من األَْضداد. وبِْعُت الشيء: َشَرْیتُھ، أَبیُعھ بَْیعاً ٧٧الدِّ

  شاذ وقیاسھ َمباعاً. ابن منظور: لسان العرب (بیع).وَمبیعاً، وھو 
  ) في الملحقات.١١٧جدول رقم ( یُنظَر: )٦(
یوان: ص)٧( ْدر. والنَّحوُر: الصُدور. ابن سیده: نَْحُر الصدر أَعاله، ونََحَرهُ یَْنَحره نَْحراً: أَصاب ١٢٦الدِّ . النَّْحُر: الصَّ

َعنھ في َمْنَحِره حیث یبدو الُحلقوم من أَعلى الصْدر. ابن منظور: لسان العرب نَْحَره. ونََحر البعیَر ینَحره نحراً: طَ 
  (نحر).



 

٢٢٩ 
 

موضعًا، ورد في واحد وعشرین  :(بكسر العین في الماضي وفتحها في المضارع) َیْفَعلُ -َفِعلَ  -د

  ]الطَّویل[: ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )١(تسعة مصادر ضمَّتْ 

  )٢(الَســــــــواِبقُ  الموِجفـــــــاتُ  ِمنهــــــــا ِبَبلیـــــــونَ      َأَحلَّهُــــــــم َحتّــــــــى اللَــــــــهِ  دِ ِبَحْمــــــــ َفســــــــاروا

  . َفَعل (بفتح الفاء والعین) الالزم:٢

كَفِرَح َفَرحًا، َمِرَض  ،كلُّ فعل ثالثي الزم من باب (َفِعَل) قیاساً  المصدریأتي على هذا  

على حرفة أو والیة فقیاسه: (ِفَعالة) بكسر الفاء كِولي علیهم ِوالیة، أو دلَّ  دلَّ  إذاإال ، )٣(َمَرضاً 

فر على لون فقیاسه: (ُفْعلة) بضم فسكون، كحِمر ُحْمرة أو كان عالجًا فقیاسه (ُفُعول) كقدم من السَّ 

، ومن )٥(مصدراً وعشرین  واحداً  ضمَّتْ موضعًا، في ثالثین  الدِّیوانفي  المصدروورد هذا  .)٤(ُقدوماً 

  : [البسیط]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوانأمثلة ذلك في 

ــــــومَ  َأشــــــكو     َوٕایجــــــاسِ  ِمّنــــــي َوَجــــــلٍ  َعــــــن َأصــــــَبحتُ    )٦(آســــــي َلهــــــا مــــــا ِجــــــراحٍ  ُكل

. ومثله )٧(. وهو من الداء عند سیبویه؛ ألنه یصل إلى الفؤاد والبدنالخوفالفزع و : الَوَجلُ 

وقد وضع سیبویه بابًا أسماه"  والَسَقم، والَرَعش وغیرها من األلفاظ التي تتقارب في معانیها،الَمَرض، 

باب ما جاء من األدواء على مثال وَجَع َیْوِجع، َوَجعًا، وَسِقَم َیْسَقُم َسَقمًا وهو َسِقِیم وهو َوِجع، 

ُع في بناء الفعل والمصدر وقْرب لتقارب المعاني..."، ثم أضاف بعد ذلك:" وقالوا في مثل َوِجَع َیْوجَ 

   .)٨(المعنى: َوِجَل َیْوَجل َوَجًال وهو َوِجل"

                                                           

  ) في الملحقات.١١٨جدول رقم ( یُنظَر: )١(
یوان: ص)٢( َحْمًدا. ابن منظور: لسان العرب  یَحَمد، الَحْمد: نقیض الذم، ویقال: َحِمْدتُھ على فِْعلِھ، وحِمدَ  .١٦٢الدِّ

  (حمد).
، ویُنظَر: المرادي: ١/٥٦٦، ویُنظَر: األشموني: شرح األشموني ج٢/٢٦٠یُنظَر: ابن ھشام: أوضح المسالك ج )٣(

 . ١١٤، ویُنظَر: الحمالوي: شذا العرف ص٣/٨٦٢توضیح المقاصد ج
  .١١٣الحمالوي: شذا العرف ص)٤(
  ) في الملحقات.١١٩جدول رقم ( یُنظَر: )٥(
یوان: ص)٦(   .١٥٨الدِّ
 .٤/١٨الكتاب جسیبویھ: )٧(
 نفسھ والجزء والصفحة ذاتھا.)٨(



 

٢٣٠ 
 

  بضم الفاء والعین) من الالزم:( . ُفُعْول٣

كل فعٍل من باب (َفَعَل) الالزم قیاسًا ُمّطِردًا نحو: َخَرَج ُخُرْوجًا،  المصدریأتي على هذا 

  ]:الرَّجزابن مالك [ قال. )١(وَجَلَس ُجُلْوسًا، وَسَنَح ُسُنْوحاً 

ــــــــــــــــــلَ وَ    )٢(كَغــــــــــــــــدا ِبــــــــــــــــاطِّرادٍ  ُفعــــــــــــــــولٌ  لــــــــــــــــهُ      َقَعــــــــــــــــــدَ  ِمثــــــــــــــــــلَ  الــــــــــــــــــالِزمُ  َفَع

ه یكون فعله على ما ذكرنا في الذي فإنَّ  ،إلى منصوب "وأمَّا كّل عمل لم یتعدَّ  سیبویه:قال و 

كل ما ورد على خالف  وذكر ابن عقیل إنَّ  .)ُفُعوالً ى، ویكون االسم فاعًال والمصدر یكون (یتعدَّ 

ماع. قال:" یأتي مصدر (َفَعَل) الالزم على (ُفُعول) هذا الوزن فلیس بمقیس، بل یقتصر على السَّ 

، وما ورد خالف ذلك فلیس بمقیس، بل یقتصر وَغَدا ُغُدو�ا، وَبَكَر ُبُكوراً قیاسًا، فنقول: َقَعَد ُقُعودًا، 

  . )٣(ماع"على السَّ 

، وذلك مصدراً ثالثة عشر  ضمَّتْ موضعًا، في سبعة عشر  الدِّیوانفي  المصدروورد هذا 

  اآلتیة: بااألبو على 

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٤(سَتة مصادر ضمَّتْ مواضع، ورد في ثمانیة َیفُعل: -َفَعلَ  -أ

  : [الوافر]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعر

ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــاةَ  زادَ  َلَق ـــــــــــــــــيَّ  الَحی ــــــــــــــاً     َبغضـــــــــــــــــاً  ِإَل ــــــــــــــرُ  َوُحّب ــــــــــــــو وجِ ِللُخ ــــــــــــــاللِ  َأب   )٥(ِب

قول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٦(أربعة مصادر ضمَّتْ مواضع، ورد في سّتة  َیْفَعُل:-َفَعلَ  -ب

  عیسى بن فاتك [الوافر] الشَّاعر

                                                           

، وسیبویھ: الكتاب ١/١٥٦، ویُنظَر: األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج١٧المیداني: نزھة الطرف ص )١(
رف ، ویُنظَر: الحدیثي: أبنیة٢١٥- ٢/٢١٤ج   .٢١٢سیبویھ ص كتاب في الصَّ
  .١٢٣ابن مالك: ألفیة ابن مالك ص)٢(
  ٩٤- ٣/٩٣ج شرح ابن عقیل )٣(
  .٢٣٤، ھُُجود:٢٠٨، قُُعود:١٩٩، ُشُروق:٧٠، ُسُجود:٢١٤، ١٢٥، ١٢٢، ُخلُود:١٥٩ُخُروج: :الدیوان )٤(
یوان: ص)٥(   . الُخروج: نقیض الدخول. َخَرَج یَْخُرُج ُخُروجاً. ابن منظور: لسان العرب (خرج).١٥٩الدِّ
  .٢٢٥ُجُزوع:، ٧٠، ھُُجوع:٧٠، ُرُكوع:٢٥٧، ٢٤٨، ٧٠الدیوان ُخُشوع:)٦(



 

٢٣١ 
 

ــــــــــــــ َوهــــــــــــــمُ  َعــــــــــــــنُهمُ  َفُیســــــــــــــِفرُ      كاَبــــــــــــــــــدوهُ  َأظَلــــــــــــــــــمَ  الَلیــــــــــــــــــلُ  مــــــــــــــــــا ِإذا   )١(وعُ ُرُك

قول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٢(ثالثة مصادر ضمَّتْ ورد في ثالثة مواضع،  َیْفِعُل:- َفَعلَ  -ج

 ]الطَّویل[األصم الضبي:  الشَّاعر

ــــــتُ  ــــــوا ِألَصــــــحابي َفُقل   )٣(َوَننُظـــــــرُ  وفـــــــاً ُوقُ  َنبقـــــــى ِلَكـــــــي َقلـــــــیالً      َأشــــــَرفوا حــــــینَ  ِقف

  الالزم:. َفِعْیل (بفتح الفاء وكسر العین) من الفعل ٤

كلُّ فعل الزم من باب (َفَعل) قیاسًا إذا دّل على صوت. قال  المصدریأتي على هذا 

جیج والَقلیخ  سیبویه:" وكما جاء َفِعْیٌل في الصَّوت كما جاَء ُفَعاٌل، وذلك نحو: الهدیر، والضَّ

هیل والنَّهیق والشَّحیج"   .)٤(والصَّ

  .)٥(اللة على الصوتوِفَعال) للدَّ  ،في القاهرة قیاسّیة وزني (َفِعیل العربیَّة اللُّغةوقد قّرر مجمع 

ستة مصادر جاءت َجِمْیُعها َدالًة على  ضمَّتْ  ،في سبعة مواضع المصدروقد ورد هذا 

  عیسى بن فاتك: [الوافر] الشَّاعرقول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٦(الصَّوت

ــــــــــــــالَنحِ  ُیعــــــــــــــالونَ  ــــــــــــــوقاً  ِإَلیــــــــــــــهِ  بَ ْی ـــــــــــــــــــَربُُّهمُ  َخَفضـــــــــــــــــــوا َوإِن    َش   )٧(َســـــــــــــــــــمیعُ  َف

  :المتعّدي. ِفَعاَلة (بكسر الفاء وفتح العین) من الفعل ٥

ناعة نحو: َحَاَك ِحَیاَكًة، على الِحْرَفة والصِّ  للدَّاللة اللُّغةعند أهل  المصدریغلب استعمال هذا 

 ،أربعة مواضعفي . وورد )٨(وَِالَیًة، وَخَلَف ِخَالَفةً َخَاَط ِخَیاَطًة، أو داًال على القیام على األمر: َوِلَي 

                                                           

یوان: ص)١( كوع: الُخضوع؛ َركع یَْرَكع َرْكعاً وُرُكوعاً: طَأْطأَ رْأَسھ. ابن منظور: لسان العرب (ركع)٧٠الدِّ   . الرُّ
  .١٤١، ُوقُوف:١١٣، ُوُصول:٢٥٨الدیوان نُُزول: )٢(
یوان: ص)٣( . ابن منظور: لسان العرب . الُوقوف خالف الُجلوس، وقَف بالمكان وْقفاً وُوقُوفاً، فھو واقف١٤١ الدِّ

  (وقف).
  .٤/١٤سیبویھ: الكتاب ج )٤(
 .٤١٧م، ص١٩٣٤-ھـ١٣٥٢مجلة مجمع اللُّغة العربیَّة، العدد األول، المطبعة األمیریة ببوالق،  )٥(
  .١٣٣، زفیر:١١٣، ھزیم:١٤٩، ٧١، نحیب:١١٤، صھیل:٢٦٥، حنین:١٩٥الدیوان أنین: )٦(
یوان: ص)٧( وِت بالبكاِء، وفي المحكم: أَشدُّ البكاِء. نَحَب یَْنِحُب بالكسر نِحیباً. ابن ٧١الدِّ . النَّْحُب والنَِّحیُب: َرْفُع الصَّ

  منظور: لسان العرب (نحب)
  .١/١٥٣األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج )٨(



 

٢٣٢ 
 

  : [البسیط]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  وذلك في، )١()وِتالوة ،المصدرین (ِوالیة ضمَّتْ 

ــــــــةَ  ِعنــــــــدَ      ُمَطهَّـــــــــــــَرةٌ  آیـــــــــــــاتٌ  لـــــــــــــيَ  َأَبـــــــــــــت َلكـــــــــــــن   )٢(َوِعمــــــــران طــــــــه فــــــــي الِوالَی

 الیتهموَ  یقرأ: جاجالزَّ  قالأمر أصحابه،  جلالرَّ (الِوالیة) بكسر الواو تأتي بمعنى تولي 

 اإلمارة بمنزلة التي والوالیة: قال سب،والنَّ  صرةالنُّ  من جعلها فتح فمن وكسرها، الواو بفتح الیتهم،ووِ 

 من جنساً  بعضاً  القوم بعض تولي في ألنَّ  ؛الوالیة كسر یجوز وقد المعنیین، بین لیفصل مكسورة

. )٣(مكسورة فهي اطةیَ والخِ  ارةصَ القِ  :نحو الصناعة جنس من كان ما ولك والعمل، الصناعة

  م.اج ذكر لغًة للعرب في جواز فتح األول كما تقدَّ جَّ فالزَّ 

، نعةحتى أصبح له كالصَّ بشكل مستمر  على القیام بأمر معین داالً  الثَّانيوجاء المصدر 

  ومن أمثلة ذلك قول أحد شعراء الخوارج: [الكامل]

ـــــــِرهِ  وَأَفضـــــــتُ  ـــــــِو الحـــــــدیِث َوُهْج ـــــــي َلْه ــــــــــــــَالوةِ بعــــــــــــــَد اعتیــــــــــــــاِد     ف   )٤(القــــــــــــــرآنِ  ِت

اللة على دَّ للهذا البناء في استعمال  اللُّغةشعراء الخوارج وافقوا أهل  وعلیه یمكن القول: إنَّ 

  .الیةالحرفة والصناعة والوِ 

   . َفَعالة (بفتح الفاء والعین) من الفعل الالزم:٦

  ]الرَّجزابن مالك: [ ، قال) الالزمَفُعلَ كلُّ فعل ثالثي الزم من باب ( الوزنیأتي على هذا 

ــــــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــــــةٌ َفعَ  َفُعوَل ــــــــــــــــــــلِ  اَل   الً فُع

   

  )٥(َجــــــــــــــــُزال َوَزیــــــــــــــــدٌ  األمــــــــــــــــرُ  كَســــــــــــــــُهلَ   

في (َفُعَل) الالزم یكون على (َفَعالة) وأن (ُفُعولة) بناء سماعي  بینما رأى سیبویه أنَّ القیاَس   

                                                           

  .١٨٠،٢٣٢/ والیة: ص٦٢،٢٣٨تالوة: ص: الدِّیوان )١(
یوان: صا)٢(   .١٨٠لدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (ولي). )٣(
یوان: ص)٤(   تَال یَْتلو تِالَوة، یعني قَرأ قَِراءة. ابن منظور: لسان العرب (قرأ). .٦٢ الدِّ
  .١٢٣ابن مالك: ألفیة ابن مالك ص)٥(



 

٢٣٣ 
 

نًا أو ُقْبحًا فإنه ما یبنى ِفعله على َفُعَل َیْفُعل، ویكون سْ سیبویه:" أما ما كان حُ ، یقول )١(من (َفُعل)

 سیبویه، ورأى أنَّ  الرَّضي، وذلك قولك: َقُبَح َیْقُبُح َقَباحة..."، وتابع الً عْ فُ المصدر َفعاًال وَفَعالة، و 

  .)٢() أغلب من غیره"َمصدر(َفُعل(َفَعالة) هو الصیغة القیاسّیة في األغلب قال:" َفَعالة في 

  :)٣(اللة على مجموعة من المعاني منهاللدَّ  اللُّغةعمل هذا المصدر عند أهل وقد استُ  

 ظافة نحو: َنُظَف َنَظافة، َطُهَر َطَهارًة.على النَّ  الدَّاللة - 

 بر نحو: نُذل َنَذالة، وحُقر حقارة، وَعُظَم َعَظاَمًة، وَضُخَم َضَخاَمًة. غر أو الكِ الصِّ على  الدَّاللة  - 

رعة نحو: َصُلَب َصَالَبًة، َشُجَع َشَجاَعة، وَصُغَر عف أو السُّ رأة أو الضَّ ة أو الجُ وَّ على القُ  الدَّاللة - 

 َصَغاَرًة، وَكُمَش َكَماَشة.

  َدُنَؤ َدَناَءًة. فعة أو ِضعة نحو: َسُعَد َسَعادة،على رِ  الدَّاللة - 

، ومن أمثلة ذلك في )٤(ثالثة مصادر ضمَّتْ  ،في ثالثة مواضع الدِّیوانفي  الوزنوورد هذا  

  : [الكامل]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوان

ــــــــــــى َعفَّــــــــــــت    َوالَّــــــــــــذي الــــــــــــَدناَءةِ  َألَخـــــــــــو ِإَذاً  ِإّنـــــــــــي ــــــــــــهِ  َعل ــــــــــــهُ  ِعرفاِن   )٥(َجَهالُت

  الفاء وفتح العین) من الفعل الالزم:. ِفَعال (بكسر ٧

إذا دلَّ على  اللُّغةعند أهل ) الالزم َفَعلَ ( على وزن بناءعلى هذا المصدر قیاسًا كل ُّ  یأتي 

 له معاني أخرى الرَّضيًا، وقد أضاف ، وغیر ذلك یكون سماعیَّ )٦(امتناع وٕاباء نحو: َأَبى ِإَباءً 

                                                           

  .٤/٢٨جیُنظَر: سیبویھ: الكتاب  )١(
 .١/١٦٣األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج )٢(
رف ، والحدیثي: أبنیة١/١٥٦األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب جیُنظَر:  )٣(   .٢١٧سیبویھ ص كتاب في الصَّ
  .٦٢، نََزاھة:٢٤١، قرابة:١٨٧الدیوان َدنَاءة: )٤(
یوان: ص)٥(   فیھ، وَسفَُل في فْعلھ. ابن منظور: لسان العرب (دنأ). . َدنَُؤ َدنَاءةً وُدنُوءةً: صاَر َدنیئاً ال َخْیرَ ١٨٧الدِّ
  .٢/١٠٠یُنظَر: ابن عقیل: شرح ألفیة ابن مالك ج )٦(



 

٢٣٤ 
 

 ،في ثالثة مواضع المصدرورد هذا و . )١(ِعَالط، وَكَشَح ِكَشاحعلى الوسم نحو: َعَلَط  الدَّاللةك

: السَّعديحصین  الشَّاعرومن أمثلة ذلك قول  )،على بناء (َفَعَل َیفِعلُ  واحداً  مصدراً  ضمَّتْ 

  ]الطَّویل[

ــــــــــــــتَ      َحــــــــــذاَرهُ  ارُ الِفــــــــــرَ  هــــــــــذا َمتــــــــــى َفَحتّـــــــــى ــــــــــــــيٌّ  َوَأن   )٢(كــــــــــــــاِفرِ  َوالُمَهلَّــــــــــــــبُ  َوِل

:" مما تقاربت معانیه فجاءوا به على باعدة عند سیبویه، قالعلى المُ  یدلُّ  الِفَرارَ في حین أنَّ 

  .)٣(نحو: الِفَرار، والِشَراد، والِشَماس، والِنَفار، والِطَماح وهذا كله مباعدة..." ،مثال واحد

  . ُفَعال (بضم الفاء وفتح العین) من الفعل الالزم:٨

ُسَعال، ُزَكام،  على داء نحو: قیاسًا إذا دلَّ  (ُفَعال)) الالزم على وزن َفَعلَ یأتي مصدر بناء (

:" والغالب في مصدر األدواء من غیر باب (َفِعَل) المكسور العین الُفَعال كالسُّعال، الرَّضي قال

داع..."   .)٥(، أو صوت نحو: ُصَراخ، وُنَباح)٤(والدُّوار، والُعَطاس، والصُّ

وهو  )٦((ُبَكاء) واحداً  مصدراً  افي موضعین على بناء (َفَعَل َیْفِعل) ضمَّ  الوزنوقد ورد هذا  

  : [الكامل]الشَّیبانیَّةة ُمَلیكة الشَّاعر قول  الدِّیوانمصدر داٌل على َصْوت، ومن أمثلة ذلك في 

ـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــاَأْبِكـــــــــــــــــــي َوَحـــــــــــــــــــقَّ ل ـــــــــــــــــــــروائح ء  (م)  الُبَك   )٧(مـــــــــــــــــــــع الغـــــــــــــــــــــوادي وال

  الفاء والعین) من الفعل الالزم:ن (بفتح َفَعال  .٩

، وتََقلُّب، على تََنقُّل ردًا إذا دلَّ ن) قیاسًا ُمطَّ َفَعالیأتي مصدر بناء (َفَعَل) الالزم على وزن (

                                                           

اح: ط: كيٌّ وِسَمةٌ في الُعنُق عرضا. والِكشَ َال . والعِ ١٥٤-١/١٥٣األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج )١(
 العالمة أو األثر.

َوغان والِھرب. فَرَّ یَفِرُّ فراراً: ھرب. ابن ١١٨ الدِّیوان)٢(   منظور: لسان العرب (فرر)..الفَّر والفِراُر: الرَّ
  .٤/١٢سیبویھ: الكتاب، ج )٣(
  . ١٥٥-١/١٥٤األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج )٤(
 .٤/١٤سیبویھ: الكتاب ج )٥(
 .٢٢٥،٢٤٠الدِّیوان )٦(
یوان: ص)٧( . البكاء: یُْقَصر ویَُمد، بَكى یَْبِكي بَُكاء، وبُكًى. قال الخلیل: َمْن قََصره َذھَب بھ إلى معنى ٢٤٠الدِّ

  بكي).(الَحَزن، وَمن َمدَّه ذھب بھ إلى معنى الصوت. ابن سیدة: المحكم والمحیط األعظم 



 

٢٣٥ 
 

ابن یعیش:" وقد جاءت مصادر على  قال. )١(وحركة نحو: َطاَف َطَواَفًا، َجَاَل َجوَالنًا، ثََاَر َثَوَراناً 

 .)٢(اختلفت أبنیة أفعالها لتقارب معانیها، وذلك نحو: الَغَلَیان، والنََّزوان" نْ وإ  ،مثال واحد في الالزم

  .الدِّیوانفي  المصدرولم یرد استعمال هذا  .)٢(والنََّزوان"

  . ُفْعلة (بضم الفاء وسكون العین) من الفعل الالزم:١٠ 

نحو: ون اللة على شدة اللَّ یأتي على هذا الوزن كل فعل ثالثي من باب (َفِعَل) الالزم للدَّ 

  .الدِّیوانفي  المصدر یرد استعمال هذا. ولم )٣(َحِمَر ُحْمَرة، وَزِرَق ُزْرَقة

ما یكون مصدره ة فال یكون مصدره قیاسّیًا وٕانّ السَّابق العشرة وكل ما جاء خالفًا لتلك األوزان

  ]الرَّجز: [وقال صراحة وقد نص ابن مالك على ذلكسماعّیًا. 

ــــــــــــا ــــــــــــى َوَم ــــــــــــاً  أت ــــــــــــا ُمَخاِلف   )٤(َوِرَضــــــــــــــا َكُســــــــــــــخطٍ  النَّقــــــــــــــلُ  َفَباُبــــــــــــــهُ     َمَضــــــــــــى ِلَم

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

  .٤/١٤. ویُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج١/١٥٦األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج )١(
ل ج )٢(   .٤٧-٦/٤٦ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
  .١١٤، والحمالوي: شذا العرف ص١/٣٩٧یُنظَر: الخطیب: المستقصى ج )٣(
  .١٢٣ابن مالك: ألفیة ابن مالك ص)٤(



 

٢٣٦ 
 

  :الثُّالثیَّةألفعال ل لسَّماعیَّةا مصادرال -

، جاءت من مصدراً مئة وتسعة وثالثین  ضمَّتْ  ،موضعاً وردت في ثالثمئة وأربعة وخمسین 

، وجاءت من الفعل ومصدرمئة مصدر  ضمَّتْ ، موضعاً الفعل الالزم في مئتین وتسعة وخمسین 

  اآلتي: النَّحووذلك على  ،مصدراً ثمانیة أربعین  ضمَّتْ ، موضعاً في خمسة وتسعین  المتعّدي

 َفْعَل (بفتح الفاء وسكون العین) من الفعل الالزم:  .١

 ،ُكتُ ) نحو: َسَكَت َیسْ الزم من باب (َفَعَل) و(َفِعَل) و(َفُعلَ  كل فعل الوزنى هذا یأتي عل

موضعًا، ورد هذا الوزن في مئة وستین . و )١(َضْعفاً  َبْخًال، وَضُعف َیْضُعفُ  وَبِخَل َیْبَخلُ  َسْكتا،

  اآلتیة: األبوابوذلك على  ،مصدراً أربعة وخمسین  ضمَّتْ 

  َومن أمثلة ذلك في )٢(مصدراً سبعة عشر  ضمَّتْ  ،موضعاً ورد في ثمانیة وستین  َیفُعل:-َفَعل ،

  ]الطَّویلیزید بن حبناء: [ الشَّاعرقول  الدِّیوان

ــــــــهُ  النــــــــارِ  فــــــــي الَّــــــــذي الَشــــــــِقيَّ  ِإنَّ     َمنِزُل

   

ـــوْ    ـــوْ  زُ َوالَف   )٣(النـــارِ  ِمـــنَ  َینجـــو الَّـــذي زُ َف

    َومن أمثلة ذلك )٤(مصدراً أربعة وعشرین  ضمَّتْ  ،موضعاً ورد في ثالثة وخمسین  َیْفِعُل:-َفَعل ،

  [البسیط]: ِحطَّانِعْمران بن  الشَّاعرقول  الدِّیوانفي 

ـــــــــــزونَ  ـــــــــــم اقَ الِلَحـــــــــــ َوَترجـــــــــــونَ  َأَتعَج   )٥(َكَأكیــــــــاسِ  زٍ َعْجــــــــ َذوو َیكــــــــونُ  َأّنــــــــى     ِبِه

 

                                                           

  .٣٥، ٣٤، ٤/٩یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )١(
  ) في الملحقات.١٢٠جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
یوان: ص)٣( النَّجاُء والظَّفَُر باألُْمنِیَّة والخیِر، فاَز بھ فَْوزاً وَمفازاً وَمفاَزةَ. ابن منظور: لسان العرب . الفَْوُز: ١٠١الدِّ

  (فوز).
  ) في الملحقات.١٢١جدول رقم ( یُنظَر: )٤(
یوان: ص)٥( ُجٌز: . الَعْجُز: نقیض الَحْزم، َعَجز عن األَمر یَْعِجُز وَعِجَز َعْجزاً فیھما؛ ورجل َعِجٌز وعَ ١٥٨الدِّ

  يء. ابن منظور: لسان العرب (عجز).عاِجٌز. وَمَرةٌ عاِجٌز: عاِجَزةٌ عن الشَّ 



 

٢٣٧ 
 

  َومن أمثلة ذلك في )١(مصادر سبعة ضمَّتْ  ،موضعاً سبعة وعشرین ورد في  َیْفَعُل:-َفِعل ،

  عیسى بن فاتك: [الوافر] الشَّاعرقول  الدِّیوان

ـــــــي نِ اَألْمـــــــ َوَأهـــــــلُ      َفقـــــــــــــــاموا َنـــــــــــــــوَمُهمُ  الَخـــــــــــــــوفُ  َأطـــــــــــــــارَ    )٢(ُهجـــــــوعُ  الـــــــُدنیا ف

  َومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٣(خمسة مصادر ضمَّتْ ورد في عشرة مواضع، َیْفَعُل: -َفَعل ،

  زید اإلیادي [البسیط] الشَّاعر

  )٤(الُخطــــبِ  َعــــنِ  َوَأغنــــاُهم الِجــــدالِ  َعــــنِ      ُیُهمُ َســـــعْ  َضـــــلَّ  ِرجـــــاالً  َأغنـــــى كـــــانَ  مـــــا

  . ُفْعل (بضم الفاء وسكون العین): ٢

، وقد توزَّعت على مصدراً سّتة وعشرین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد هذا الوزن في اثنین وسبعین 

  اآلتي: النَّحو

، وذلك على مصدراً عشرین  ضمَّتْ  ،موضعاً ورد في تسعة وخمسین  ُفْعل من الفعل الالزم: -أ

  اآلتیة: األبواب

  َومن أمثلة ذلك في )٥(سبعة مصادر ضمَّتْ  ،موضعاً ورد في أربعة وثالثین  َیفُعل:-َفَعل ،

  ]الطَّویلُمرداس بن أدیة: [ الشَّاعرقول  الدِّیوان

  )٦(َوالُكفــرِ  رِ ِبالَغــدْ  الَحــقِّ  َأهــلِ  ُظلــمِ  َعلــى    واَوَأجَمُعــــــــ الــــــــوُالةُ  رَ وْ الَجــــــــ َأظَهــــــــرَ  َوَقــــــــد

  

 

                                                           

  ) في الملحقات.١٢٢جدول رقم ( یُنظَر: )١(
یوان: ص)٢(   . األَْمُن نقیض الخوف، أَِمن فالٌن یأَْمُن أَْمناً وأََمناً. ابن منظور: لسان العرب (أمن).٧١الدِّ
  .٢٠٤، ١٤٤، َسْعي:١١٧، َسْعد:١٥٢، َسْرح:٢٢٤، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٢٥، ١٨٨َدْمع:، ٤٤الدیوان ثَأْر:)٣(
یوان: ص)٤( ، َسَعى یَْسَعى ١٤٤الدِّ دِّ ْعُي: الَكْسُب، وكلُّ عمٍل من خیر أَو شرٍّ َسْعي. والسَّْعُي: عْدٌو دون الشَّ . السَّ

  َسْعیاً. ابن منظور: لسان العرب (سعا).
  ي الملحقات.) ف١٢٣جدول رقم ( یُنظَر: )٥(
یوان: ص)٦(   كفر).(. الُكْفُر: ضدُّ اإلیمان. وقد َكفََر با� ُكْفراً. الجوھري: الصحاح ٦٥الدِّ



 

٢٣٨ 
 

  َالطَّویل: [)١(یبانيسالمة الشَّ  الشَّاعروذلك في قول  ،ورد في موضع واحد َیْفِعُل:-َفَعل[  

ــــــــــــــیِهمُ  َتعــــــــــــــودَ  َأن ِجیــــــــــــــادي َلَعــــــــــــــلَّ    َعَل

   

ــــــــُذلِّ  َمــــــــعَ  الَصــــــــغارِ  دارَ  َفتُنــــــــِزَلُهم     )٢(ال

    َالدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٣(ثالثة مصادر ضمَّتْ ، موضعاً ورد في ثالثة عشر  َیْفَعُل:-َفِعل 

  عیسى بن فاتك: [الوافر] الشَّاعرقول 

ــــــــــةَ  ــــــــــَرینَ  َأن َمخاَف ــــــــــؤْ  َی   )٤(صـــــــــــافِ  َغیـــــــــــرَ  َرنقـــــــــــاً  َیشــــــــــَربنَ  َوَأن    َبعــــــــــدي َس الُب

  َالدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)٥(تسعة مصادر ضمَّتْ  ،موضعاً ورد في أحَد عشَر  َیْفُعُل:-َفُعل 

  ]الطَّویل: [َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرقول 

ــ َمــعَ      زاَنهـــا الُمـــتنِ  َمحطوَطـــةُ  الُخطـــى َقطـــوفُ    )٦(َعمــیمُ  الَجمــالِ  فــي َخلــقٌ  نِ الُحْس

سّتة مصادر، وذلك على  ضمَّتْ  ،موضعاً ورد في ثالثة عشر  :المتعّدي) من الفعل (ُفْعل - ب

  اآلتیة: األبواب

  َالدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٧(هو(ُنْصح) واحداً  مصدراً ضمَّا  ،ورد في موضعین َیفَعل:-َفَعل 

  : [البسیط]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول 

ــــــِإن ــــــن َف ــــــتَ  شــــــاَورناكَ  حــــــینَ  َتُك ــــــا ُقل   )٨(ُنرائیكــــا فــــي مــــا  َلنــــا ِمنــــكَ  حِ ِبالُنْصــــ     َلن

                                                           

لما خرج شبیب بن یزید الشیباني ارتفع إلى الموصل فدعا سالمھ ھذا إلى الخروج معھ، وكان فضالة أخوه قد  )١(
خرج قبل خروج صالح بن مسرح فقتلھ عنزة، فاختار سالمھ من أصحابھ ثالثین وأغار بھم على عنزة وأخذ بثأر 

سالمة شعر رثى بھ أخاه فضالة، قالھ قبل أن إنھ اعتذر عن ذلك بشغل؛ ول :نھ صار مع شبیب ویقالإ :أخیھ، ویقال
 .٢/٨٣٩: تاریخ األمم والملوك جالطَّبريیخرج. 

یوان: ص)٢(   .١٩٩الدِّ
، ٢٤٤، ٢٢١، ُسْكر:٢١٦، ١١٠، ٢٠٤، ٢٥٩، ٢٣٩،٢٤٩، ٢٣٧، ٢١٩، ١٥٠، ُحْزن:٧١بُْؤس: :الدیوان )٣(

٢٤٨.  
یوان: ص)٤( دید البَأْس ُشجاعا. ویقال: من البُْؤس وھو الفقر بئس الرجل . بَُؤس الرجل یَْبُؤس بَأْساً: إذا كان ش٧١الدِّ

  بئس).(یبأُس بُْؤسا وبَأْسا وبَئیساً: إذا افتقر، فھو بائس، أي فقیر. تھذیب اللُّغة 
، ٢٤٧، یُْسر:٦٩، لُْؤم:١٤٥، ١٤٢، ١٢٢، ُحْسن:١٣٦، بُْعد:٦٩، بُْخل:٢٠٢، قُْرب:٦٥الدیوان: ُرْحب: )٥(

   .٤٧، قُْبح:٨٦ُدْبر:
یوان: ص)٦( . الُحْسُن: ضدُّ القُْبح ونقیضھ، والُحْسن نَْعت لما َحُسن؛ َحُسَن وَحَسن یَْحُسن ُحْسناً. ابن منظور: ١٢٢الدِّ

  لسان العرب (حسن). 
 .١٩٠،٢٠٠ الدِّیوان )٧(
یوان: ص)٨( ونِصاحة ونَصاِحیةً . النُّْصح: نقیض الِغّش مشتق منھ نََصحھ ولھ نُْصحاً ونَِصیحة ونَصاحة ١٩٠الدِّ

  ونَْصحاً. ابن منظور: لسان العرب (نصح).



 

٢٣٩ 
 

  َقول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )١(ثالثة مصادر ضمَّتْ  ،ورد في ستة مواضع َیفُعل:-َفَعل

  ] الطَّویل: [َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعر

ـــــــذْ راً  ِلقاِعـــــــدِ      ِبخاِلـــــــــدٍ  َفَلســـــــــتَ  ِانفُـــــــــر یـــــــــا خاِلـــــــــدٍ  َأبـــــــــا  (٢)َومـــــــا َجَعـــــــلَ  الـــــــَرحمنُ  ُع

  َالدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)٣((ُحّب) واحداً  مصدراً  ضمَّتْ  ،ورد في خمسة مواضع َیْفِعُل:-َفَعل 

  عیسى بن فاتك: [الوافر]  الشَّاعرقول 

ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــيَّ  الَحیـــــــــــــــــاةَ  زادَ  َلَق ـــــــــــــــــ ِإَل   )٤(الِضــــــــــــــعافِ  ِمــــــــــــــنَ  ِإنَُّهــــــــــــــنَّ  َبنــــــــــــــاتي     اً ُحّب

  َالطَّویل: [َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعروذلك في قول ، ورد في موضع واحد َیْفَعُل:-َفِعل[  

ــــــــد َفُأبنــــــــا ــــــــم الثَــــــــوابَ  ُحزنــــــــا َوَق ــــــــِرد َوَل ــــــاءِ  اً َمــــــُغنْ  ذاكَ  ِســــــوى    ُن   )٥(الَمكــــــاِرمِ  َوِابِتن

  الفاء وسكون العین):. ِفْعل (بكسر ٣

توزَّعت على وقد عشرة مصادر،  ضمَّتْ موضعًا، في سّتة وأربعین  الدِّیوانورد هذا الوزن في 

  اآلتي: النَّحو

، َیْفِعلُ -على بناء َفَعلَ  )٦(ثالثة مصادر ضمَّتْ مواضع، ورد في ستة  من الفعل الالزم: )ِفْعل( -أ

  عمرو بن الحسن اإلباضي: [الكامل] الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في 

لـــــــــــــــــــــینَ    )٧(الـــــــــــــــــــــــَدهرِ  ِلَنبــــــــــــــــــــــَوةِ  َیهَلعــــــــــــــــــــــونَ  ال    خـــــــــــــــــــــیِمِهمُ  بِ ْیـــــــــــــــــــــِبطِ  ُمَتَجمِّ

  

                                                           

  .٢٢٩، ٢٠٢، ١٩٢، ١١٩، ُعْذر:٨٩، ُشْكر:١٣٠الدیوان ُضّر: )١(
یوان: ص)٢( صنع ُعْذراً وِعْذرةً  في ما . الُعْذر: الحجة التي یُْعتَذر بھا؛ والجمع أَعذاٌر. وعَذَر یَْعُذِرهُ ١١٩الدِّ

  منظور: لسان العرب (عذر). وُعْذَرى وَمْعُذِرة. ابن
 .٧١،١٢٢،١٥٩،١٨٨،٢٤٤الدِّیوان )٣(
یوان: ص)٤( : الوداُد والَمَحبَّةُ. ابن منظور: لسان العرب (حبب).٧١الدِّ : نَقِیُض البُْغِض. والُحبُّ   . الُحبُّ
یوان: ص)٥(   تھذیب اللُّغة (غنم). یَغنَم، ُغْنًما. غنِم الّشيَء فاز بھ، ربحھ، نالھ بال مشقَّة غنِمَ  .١٣٣الدِّ
  .١٦١، لِین:٢٥٥، ٢٤٦، ١٦٣، ١٠٦، ِطْیب:١٧٢ِحْرص: :الدیوان)٦(
یوان: ص)٧( . طَاَب الشيُء ِطیباً وطَاباً: لذَّ وزَكا. وطاَب الشيُء أَیضاً یَِطیُب ِطیباً وِطیَبَةً وتَْطیاباً. ابن ٢٤٦الدِّ

  منظور: لسان العرب (طاب).



 

٢٤٠ 
 

سبعة مصادر، وذلك على األبنیة  ضمَّتْ  موضعًا،ورد في أربعین  :المتعّديمن الفعل  )ِفْعل( - ب

  اآلتیة:

  َالدِّیوانومن أمثلة ذلك في ، )١(أربعة مصادر ضمَّتْ  ،موضعاً  عشرَ  ورد في تسعةَ  َیْفُعل:-َفَعل 

  ]الطَّویل: [)٢(سالمة القشیري الشَّاعرقول 

  )٣(َتكفـــــــــــانِ  رِهِ ِذْكـــــــــــ ِمـــــــــــن زاَلتـــــــــــا َومــــــــــا    ِلَلـــــــــــذَّةٍ  َنومـــــــــــاً  َعینــــــــــايَ  َطِمَعـــــــــــتْ  َفمــــــــــا

  َومن أمثلة ذلك في  ،)٤((ِدْین) واحداً  مصدراً  ضمَّتْ  ،موضعاً ورد في سبعة عشر  َیْفِعُل:-َفَعل

  :[البسیط] )٥(األزرقي بن جندب زید الشَّاعرقول 

ـــــــــــا ـــــــــــُأنَ  ُكّن ـــــــــــى اً اَس ـــــــــــدِ  َعل   )٦(ِبالَلعـــــــبِ  الِجـــــــدِّ  َوَخلـــــــطِ  الَكـــــــالمِ  َقـــــــرعُ      اَنـــــــــــَفَفرَّقَ  نٍ ْی

  َومن أمثلة ذلك في ، )٧(المصدرین (ِرْبح، ِعْلم) ضمَّتْ  ،ورد في أربعة مواضع َیْفَعل:-َفِعل

  ]الطَّویل: [َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرقول  الدِّیوان

  )٨(الَعناِصــــــــــــرِ  ِكــــــــــــرامِ  آبــــــــــــاءٍ  َومیــــــــــــراثُ      ىَوالُنَهـــــ مُ َوالُحْلــــ مُ الِعْلــــ َأیــــنَ  الَجعــــدِ  َأبــــا

  :. َفَعل (بفتح الفاء والعین)٤

ًا الزمًا من باب ، فإذا كان الفعل ثالثیّ ةماعیَّ سَّ الو  ةقیاسیَّ ال یأتي على هذا الوزن من المصادر

                                                           

:٢٤٦، ٢٢٩، ١٨٥، ٧٣ِصْدق:: الدیوان )١( ، ٢٥٥،٨٤، ٢٥٠، ٢٤٧، ٢٢٨، ٢٠٨، ٢٠٤، ٨٩، ِذْكر:٢٥٨، ِحلَّ
  .٢١١، ٨٨، ٤٨، ِعَز:١٤٠، ١٩٨

عراء  )٢( سالمة بن عامر من بني قشیر، من شعراء الخوارج زمن عبد الملك بن مروان وإخوتھ. بابتي: معجم الشُّ
 .١٩٣ص

یوان: ص)٣( ْكُر: الحفظ للشيء وَجْریھ على الل٢٠٤الدِّ سان، َذَكَرهُ یَْذُكُره ِذْكراً وُذْكراً. ابن منظور: لسان العرب . الذِّ
  (ذكر).

 .٤٤،٦٤،٦٩،٧٣،٨٨،٩٧،١٣٦،١٣٧،١٤٤،١٥٥،١٥٦،١٦٤،٢٢٧،٢٣٢،٢٣٧،٢٤٠،٢٧٧صالدیوان:)٤(
. خطیب من خطباء األزارقة، ولوال بروز في أسنانھ وصفرة تعیبھا لكان في رأي الجاحظ أخطب العرب قاطبةً  )٥(

  .٢/١٧٠البیان والتبیین جالجاحظ: 
یوان: ص)٦(   ابن منظور: لسان العرب (دان). .ِدینًا، وِدیانَةً: خضع وذلّ  دان .١٤٤الدِّ
 .٤٤،١١٢،١٣٤، و(ِعْلم) ص١٣٤: (ِرْبح) صالدِّیوان )٧(
یوان: ص)٨(  . الِعْلُم: نقیُض الجھل، َعلِم یَْعلَم ِعْلماً. ابن منظور: لسان العرب (علم).١٣٤ الدِّ



 

٢٤١ 
 

، وقد تقّدم الحدیث عنه في )١((َفِعَل) المكسور العین كَفِرَح َفَرحًا، َمِرَض َمَرضًا كانت مصادره قیاسّیة

ة فتأتي على وزن (َفَعل) إذا كان الفعل ثالثّیًا من ماعیَّ ، وأما مصادره السَّ المصادر القیاسیَّةباب 

، المتعّديمن باب( َفَعَل) الالزم و  َعَمًال، وَعِسَر َیْعُسر َعْسرًا، أو ، َكَعِمَل یْعَملُ المتعّديباب (َفِعَل) 

نحو: َرَقَص َیْرُقُص َرَقَصًا، وَسَرَق َیْسِرُق َسَرَقًا، أومن باب(فُعل) الالزم نحو: َطُمَع َیْطُمع َطَمعَا، 

  . )٢(وَكُرم َیْكُرُم َكَرمًا 

 النَّحو، وقد توزَّعت على مصدراً سّتة عشر  ضمَّتْ موضعًا، وورد هذا الوزن في سّتة وعشرین 

  اآلتي:

 األبوابخمسة مصادر، وذلك على  ضمَّتْ  ،وورد في سبعة مواضع من الفعل الالزم: )َعلفَ ( -أ

 :اآلتیة

 الشَّاعرمصدرین (َهَرب، وَنَظر)، ومن أمثلة ذلك قول الورد في موضعین، ضّما  َیْفُعُل: -َفَعل 

  زید اإلیادي: [البسیط]

  )٣(َوالَهــــــــَربِ  َوالَبغضــــــــاءِ  الَقــــــــومِ  ِبُفرَقــــــــةِ      ُعیـــــــــــوِنُكمُ  َقـــــــــــرَّت َقـــــــــــد ِللمحلّـــــــــــینَ  ُقـــــــــــل

  ]الرَّجزاألعرج المعني: [مشطور  الشَّاعروقول 

  )٤(فــــــــــــــي َعْطِفــــــــــــــه األبــــــــــــــدِ  َوَنَظــــــــــــــري

 ومن أمثلة ذلك في )٥(مصدرین (َجَزع، وَطَمع)ال ضمَّتْ مواضع، ورد في أربعة  َیْفَعُل: -َفِعل ،

  مالك المزموم: [الكامل] الشَّاعرقول  الدِّیوان

                                                           

، ویُنظَر: المرادي: ١/٥٦٦، ویُنظَر: األشموني: شرح األشموني ج٢/٢٦٠یُنظَر: ابن ھشام: أوضح المسالك ج )١(
 . ١١٤، ویُنظَر: الحمالوي: شذا العرف ص٣/٨٦٢توضیح المقاصد ج

  .٢١،٢٤، ١٦، ٤/٦یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )٢(
یوان: ص)٣(   ھََرباً. ابن منظور: لسان العرب (ھرب)..الھََرُب: الفِراُر. ھََرَب یَْھُرُب ١٤٣الدِّ
یوان: ص)٤(   .٢٧٣الدِّ
  ١٩٤،٢٣٩،٢٧٤،٢٤٤ الدِّیوان)٥(



 

٢٤٢ 
 

ـــــــــــــــد ــــــم     َمرحوَمـــــــــــــــةٌ  ِصـــــــــــــــبیَّةً  َتَركـــــــــــــــتِ  َفَلَق ــــــدرِ  َل ــــــَزعٌ  مــــــا َت ــــــكَ  َج   )١(َفَتجــــــَزعُ  َعَلی

  ]الرَّجزوقول رجل من الخوارج: [مشطور 

  )٢(الطََّمـــــــــــعِ َوَخـــــــــــاِرٍج َأْخَرَجـــــــــــُه ُحـــــــــــبُّ 

 عیسى بن فاتك: [الوافر] الشَّاعروذلك في قول  ،ورد في موضع واحد :َیْفُعلُ  -َفُعل  

ــــــــــــــــواري ُكِســــــــــــــــيَ  ِإن َیعــــــــــــــــَرینَ  َوَأن ـــــــو     الَج ـــــــینُ  َفَتنب   )٣(ِعجـــــــافِ  مٍ َكـــــــرَ  َعـــــــن الَع

أحَد عشَر  ضمَّتْ متعدیًا  موضعاً ورد هذا الوزن في تسعة عشر  :المتعّديمن الفعل  )َفَعل( - ب

  ، وذلك على األبنیة اآلتیة:مصدراً 

 ومن أمثلة ذلك في )٤(مصدرین (َأَمل، وَطَلب)ال ضمَّتْ مواضع، ورد في ستة  َیْفُعُل: -َفَعل ،

  األصم الضبي: [البسیط] الشَّاعرقول  الدِّیوان

ــ ِمــنَ  اَألقصــى الَغــَرَض  َوُبلِّغــوا     ِانَقَطَعت َقدِ  الُدنیا َعنُهمُ  َفَأصَبَحت   )٥(بالطََّل

  ،الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٦(تسعة مصادر ضمَّتْ ، موضعاً ورد في ثالثة عشر  َیْفَعُل:فِعَل 

  قول أحد شعراء الخوارج: [البسیط]

ِبـــــــــــــــَك واســـــــــــــــَأْلُه َمُثوَبتَـــــــــــــــهُ  ـــــَواُه،     واعَمـــــــــــــــْل ِلرَّ ـــــاعلْم، َأْفَضـــــُل  فـــــإنَّ َتْق ـــــلِ ف   )٧(الَعَم

  (بفتح الفاء وسكون العین): َفْعَلة - ٥

  اآلتي: النَّحووذلك على  مصادر،سّتة  ضمَّتْ مواضع، في عشرة  الدِّیوانورد هذا الوزن في 

                                                           

یوان: ص)١( ْبِر. َجِزَع، بالكسر، یَْجَزُع َجَزعاً. ابن منظور: لسان العرب (جزع).١٩٤الدِّ   . الَجَزُع نَقِیُض الصَّ
یوان: ص)٢( بھ طََمعاً وَطماعةً وطَماِعیةً، مخفَّف، وطَماِعیَّةً. ابن منظور: .الطََّمُع: ِضدُّ الیَأِْس. طَِمَع فیھ و٢٤٤الدِّ

  لسان العرب (طمع).
یوان: ص)٣(   . َكُرَم الرجل وغیره، بالضم، َكَرماً وَكرامة. ابن منظور: لسان العرب (كرم).٧١الدِّ
یوان: ص )٤(   .١٤٠،١٨٩،٢٥٥، (طلب) ص٩٧،١٢٧،١٦٧(أمل) ص الدِّ
یوان: ص)٥( الطَّلب: ُمحاَولَةُ ِوْجداِن الشَّيِء وأَْخِذه. وطَلََب الشَّيَء یَْطلُبھ طَلَباً. ابن منظور: لسان العرب . ١٤٠الدِّ

  (طلب).
، ٢٧٢، ١٧٥، فََرج:٢٥٩، ٢٣٨، ١٢٤، َكَمد:٩٧، َعَمل:٢٥١، َشنَج:٢٥١، ٢٤٨، َحَذر:١٥٨تَبَع: :الدیوان)٦( 

  .٢١٤، نًَدى:١٥٢، قََرح:٤٦، فَلَج:٢٥٧
  . َعِمَل فالن الَعَمَل یَْعَملُھ َعَمالً، فھو عاِمٌل. ابن منظور: لسان العرب (عمل).٩٧یوان: صالدِّ  )٧(



 

٢٤٣ 
 

، وذلك على بناء )١(أربعة مصادر ضمَّتْ مواضع، ورد في ثمانیة  من الفعل الالزم: )َفْعلة( -أ

  ]الطَّویل: [َحِجیَّة بن أوس الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في ، َیْفُعل)-(َفَعلَ 

ــــــــــ َلَعمــــــــــري َوِتلــــــــــكَ      َوَصـــــــحَبهُ  َرجـــــــاءً  َتركـــــــي َعلـــــــى َنـــــــِدمتُ    )٢(ُأقاُلهــــــــــا ال َوةٌ َهْف

 على بناء )٣(ورد في موضعین ضّما المصدرین (َدْعَوة، وَنْخَوة) :المتعّديمن الفعل  )َفْعَلة( - ب

 : [البسیط]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  َیْفُعل)،-(َفَعلَ 

ــــــــــــــــــمیعٌ  داعٍ      َوِتـــــــــــــــــهِ ِلَدعْ  َفَأهَطعنـــــــــــــــــا َدعانــــــــــــــــا ِإذا ــــــــــــــــــا َس   )٤(َوســــــــــــــــــاقونا َفلّبون

  عمرو الربعي: [البسیط] الشَّاعروقول 

  )٥(َوالبـــــــــــاهِ  َواِإلنــــــــــزافِ  الِعــــــــــزِّ  َوةِ ِبَنْخــــــــــ     َمأكَلــــــــــــــةً  َغــــــــــــــذَّوهُ  َمعَشــــــــــــــرٌ  ِبــــــــــــــهِ  َأزرى

  (بضم الفاء وفتح العین): . ُفَعل٦

، )٦(على بناء (َفَعَل َیفِعل) هو (ُهًدى) واحداً  مصدراً ورد في عشرة مواضع متعدیًا، ضمّت 

  ]الطَّویل: [سمیرة بن الجعد الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في 

ــــد ــــدتُ  َفَق ــــوال ِك ــــهِ  َل ــــدَ  َأمــــِزجَ  َأن الَل   )٧(مــــاِزجِ  ِبَمذَقــــةِ  َقلبــــي ِمــــن الَحــــقِّ  ىُهــــدَ      ىالُه

إال الُهَدى َوالسُّرى، ولندرته  )ُفَعل(ه لیس في المصادر ما هو على وزن أنَّ  الرَّضيوذكر 

معا؛ لكثرة ُفَعل في لم ُتس ُهْدیة َوُسرَیة، وٕانْ  ها جمعُ م أنّ في المصدر یؤنثها بنو أسد على توهّ 

  .)٨(جمع ُفْعَلة

  :. ِفَعال (بكسر الفاء وفتح العین)٧

                                                           

  .٨٣، ھَْفَوة:١٣١، َعْوَدة:١٣٢، ١١٨، َراَحة:٢٦٠، ١٣٤، ١١٩، ٤٢تَْوبَة: :الدیوان )١(
یوان: ص)٢( لَّة. وقد ھَفا یَْھفُو ھَْفواً وھَفْ ٨٣الدِّ   َوةً. ابن منظور: لسان العرب مادة(ھفا).. الھَْفَوةُ: السَّْقطة والزَّ
یوان: ص )٣(  .١٦١،٢١١الدِّ
یوان: ص )٤(   دعا).(. الَدْعَوةُ إلى الطعام بالفتح. والِدْعَوةُ بالكسر في النسب. الصحاح ١٦١الدِّ
یوان: ص)٥(   (نخا).الّشخُص: افتخر وتعظَّم. ابن منظور: لسان العرب  نَخا ،یَنُخو نَْخَوةً  . نخا٢١١الدِّ
 ١٠٣،١٢٠،١٣٧،١٥٨،١٧٩،١٨٩،١٩٢،٢٤٣،٢٥٨،٢٦٤: صالدِّیوان )٦(
یوان: ص)٧( شاُد.١٣٧الدِّ وھَْدیًا، وِھدایةً. ابن منظور: لسان العرب  ھًُدى، یَْھِدي ھَدى .الھُدى ضّد الضالل وھو الرَّ

  (ھدي).
  .١/١٥٧األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج)٨(



 

٢٤٤ 
 

(َفِعَل)، فإذا كان من باب (َفَعَل) و ةماعیَّ سَّ الو  القیاسیَّة من المصادرهذا الوزن  یأتي على

ًا الزمًا من باب (َفَعَل) المفتوح العین وداًال على امتناع وٕاباء كَأَبى، ِإَباء، َنفَر ِنَفارًا، الثیَّ الفعل ثُ 

یاس، وغیر ذلك یكون قة، وقد تقّدم الحدیث عنه في باب الكانت مصادره قیاسیَّ  وَطَمَح ِطَماحاَ 

  ، نحو: َكَتب َیْكُتب ِكَتاَبًا، َلِقَي َیْلَقى ِلَقاًء.)١(َسماعّیا

منها متعدیة،  سّتة مصادر، جاءت أربعة مصادر ضمَّتْ  ،وورد هذا الوزن في ثمانیة مواضع

  اآلتیة: األبوابواثنتان الزمة، وذلك على 

  َقول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٢(أربعة مصادر ضمَّتْ ورد في سّتة مواضع،  َیْفُعل:-َفَعل

  ]الطَّویلرادي: [ابن سهم المُ  الشَّاعر

  )٣(الُمســــــاِفرِ  ابُ ِإَیــــــ ُیرجــــــى َكمــــــا َحمــــــیمٌ      َیـــــــــــــرَتجیِهمُ  ال الُخلـــــــــــــدِ  ِبـــــــــــــدارِ  َأقـــــــــــــاموا

 ابن أبي  الشَّاعر، وذلك في قول (نظام، وفداء) مصدرینالورد في موضعین ضّما  َیْفِعل:-فَعل

   ]الطَّویل[ َمّیاس الُمرادي:

ـــــــــهُ  َحلَّلنـــــــــا َوَنحـــــــــنُ  ـــــــــن ُملَك ـــــــــهِ ِنظَ  ِم   )٤(َوَتَجبَّـــــــــــرا َعــــــــــال ِإذ َســــــــــیفٍ  ِبَضــــــــــرَبةِ     اِم

  : [البسیط]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعروقول       

  )٥( َمـدفونا اَألجـداثِ  فـي الَیـومَ  ُیصِبحِ  َلم    ِبُمهَمَلــــــــةٍ  ملقــــــــىً  ِمــــــــن ِفــــــــداُؤكَ  فســــــــينَ 

  َفَعال (بفتح الفاء والعین): - ٨

 ألنَّه ؛قیاسي هذا الوزن في حین أرتاى سیبویه أنَّ ة عند ابن مالك، وهو من األوزان السَّماعیَّ 

                                                           

رف في كتاب سیبویھ ص )١(   .٣٩٤-٣٩٣، ویُنظَر: الخطیب: المستقصى  /٢١٢یُنظَر: الحدیثي: أبنیة الصَّ
  ١٨٤، ِوداد:٦٤، ِحساب:٢٤١، ١٣٧، ٦٦، قیام:٧٧إیاب: :الدیوان)٢(
یوان: ص)٣( ُجوُع. آَب إلى الشيِء: َرَجَع، یُُؤوُب أَْوباً وإیاباً وأْوبَةٌ وأَْیبَةً.٧٧الدِّ ابن منظور: لسان  . اإلیاب: الرُّ

  العرب مادة(أوب).
یوان: ص)٤(   . النَّْظُم: التأْلیُف، نَظََمھ یَْنِظُمھ نَْظماً ونِظاماً. ابن منظور: لسان العرب (نظم).٤٨الدِّ
یوان: ص)٥(   . فََدْیتُھ فِدًى وفِداء، والفِداء: أَن تَشتریھ. ابن منظور: لسان العرب (فدي).١٦٠الدِّ



 

٢٤٥ 
 

: أما ما كان ُحسنا أو ُقْبحًا فإنه مما یبنى ِفْعُلُه على َفُعَل َیْفُعل، ویكون قالح، بْ قُ  وأن سْ حُ یدلُّ على 

رَّاجوهو ما ذهب إلیه ابن السَّ  )١(، وذلك قولك: َقُبَح َقَباَحة..."فعالً وَفَعاَلًة، و ، )َفَعاالً (المصدر 
)٢( ،

به صیغة (َفَعال) في موضعین ضّما  اللُّغةوقد ورد داًال على معنى الُحسن الذي ربط أهل 

  ]الطَّویل: [ِحطَّانِعْمران بن  الشَّاعرقول  الدِّیوان، ومن أمثلة في )٣(وَدَالل) ،مصدرین (َجَمالال

ـــــــادي الَمَالَحـــــــة     وَشـــــــــــِهدُت َمْجَمَعهُـــــــــــم بوجـــــــــــٍه واضـــــــــــح   )٤(َنِضـــــــْیر والَجَمـــــــالِ ب

َوَلُكْم ﴿ :قال تعالى في ُحسن األفعال واألخالق.ویكون الَجَمال  .َجُملللفعل  مصدر: الَجَمال

 یكون نسْ الحُ  الَجَمال ":سانوفي اللِّ . نسْ وحُ  اءٌ هَ بَ  َأي ؛ )٥(﴾ِفیَها َجَماٌل ِحیَن ُتِریُحوَن َوِحیَن َتْسَرُحونَ 

   .)٦("َجَماالً  بالضم، الرُجل، َجُمل وقد. والَخْلق الفعل في

أخرى لهذه الوزن عند شعراء الخوارج غیر الُحسن والُقبح، فلو  دالالتٍ نلحظ نا نرى غیر أنَّ 

 .زاهةوالنَّ  على الِرْفَعة والَعَظَمة یدالن)، أللفیناهما )٨(، وَوَقار)٧(أنعمنا النظر في المصدرین:(َجَالل

  : [الكامل]الشَّیبانیَّةة ُمَلیَكة الشَّاعر قول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في 

ــــــــــــــاُلُهم ــــــــــــــذیَن إذا ُذِكــــــــــــــرْت ِفَع ـــــــــــارُعِرفـــــــــــوا ِبحْســـــــــــن َعَفاَفـــــــــــٍة     أیــــــــــــــَن ال   )٩(وَوَق

 ؛)١٠(﴾اَما َلُكْم ال َتْرُجوَن ِللَِّه َوَقارً ﴿ :تعالى قوله اوَأمَّ  ":هذیبالتَّ وفي . زانةوالرَّ  العظمة: الَوَقار

 ووقارٌ  َوُقورٌ  ورجل .عظمته إذا الرجل وَوقَّْرتُ . عظمة هللا تخافون ال لكم ما: قال الفّراء فِإن

                                                           

  .٤/٢٨سیبویھ: الكتاب ج )١(
  .٩٨-٣/٩٧اج: األصول في النَّحو جرَّ یُنظَر: ابن السَّ  )٢(
 .١٢٢،١٩٠ الدِّیوان)٣(
یوان: ص)٤(   . ١٩٠الدِّ
  .٦النحل:  )٥(
  ابن منظور: لسان العرب (جمل). )٦(
 .١١٢،٢٥١الدِّیوان )٧(
یوان: )٨(   .٢٤٠ص الدِّ
یوان: ص)٩(   . ٢٤٠الدِّ
 .١٣نوح: )١٠(



 

٢٤٦ 
 

  . )١("وَرزاَنة حلم ذو: وُمَتَوقِّر

على معنى  یدّالنا مهاأللفین ،))٢(وكذلك لو أنعمنا النظر في المصدرین (خالص، وزوال

  ]الطَّویلزیاد األعسم: [ الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة في  االنتهاء والذهاب.

  )٣(اِقیـــــــــاً بَ  َش الَعـــــــــیْ  َوَأحَســـــــــبُ  اَلَهـــــــــ االً َزوَ      َأرى ال َكــــــــــــَأنِّيَ  نیاالــــــــــــدُّ  َعلــــــــــــى ُأقــــــــــــیمُ 

َوالوفي اللسان:" ا   .)٤("واالْضِمْحالل واالْسِتحالة الذَّهاب: لزَّ

اللة على معاني أخرى لم شعراء الخوارج قد استعملوا بناء (َفَعال) للدَّ  یمكن القول: إنَّ  ،علیهو 

فعة، واالنتهاء، واللین وٕالى ذلك من المعاني ، ولم یربطوا بناء (َفَعال) بها، كالرِّ اللُّغةیشر إلیها أهل 

  یؤكد سماعیَّة هذا البناء. ماالتي ال یمكن حصرها 

  وفتح العین): . ِفَعل (بكسر الفاء٩

  اآلتي: النَّحوعلى  وقد توزَّعتثالثة مصادر،  ضمَّتْ  ،ورد في أربعة مواضع

  اآلتیة: األبوابمصدرین، وذلك على  ضمَّتْ مواضع، ورد في ثالثة  من الفعل الالزم: )ِفَعل( -أ

 الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٥(هو (ِغَنى) واحداً  مصدراً  ورد في موضعین، ضمَّ  :یفَعل -فِعل 

  ]الطَّویل: [ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول 

  )٦(َوَمراِفــــــــقُ  ِغنــــــــىً  فیهــــــــا َلهُــــــــم بِــــــــدارٍ     َوحـــــــــَدهُ  الَلـــــــــهِ  ِســـــــــوى َرّجـــــــــوا َوال َوحلُّـــــــــوا

  

 

                                                           

  وقر).(تھذیب اللُّغة األزھري:  )١(
یوان: ص )٢(  .١٧٨،٢٠٧،١٩٠الدِّ
یوان: ص )٣(   . ٢٠٧الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (زول). )٤(
یوان: ص)٥(  .١٦٣،٢٦٤الدِّ
یوان: ص)٦(   . َغنَِي فُالٌن، َغنَِي ِغنًى، وَغنَاء: أي: كثر مالھ. ابن منظور: لسان العرب (غني).١٦٣الدِّ



 

٢٤٧ 
 

 [الكامل]الشَّیبانیَّةُمَلیكة  ةالشَّاعر ورد في موضع واحد، وذلك في قول  :یفُعل -فُعل :  

ـــــــــــــاِبَي    )١(َوَبـــــــــــــَرْزُت َســـــــــــــاِفَرًة بغیـــــــــــــر ِخمــــــــــــــارِ     ِرزیتـــــــــــــي ِلِعَظـــــــــــــمِ َأْلَقْیـــــــــــــُت ِجْلَب

وذلك في قول ، )َفِعَل َیْفَعلُ ( بابورد في موضع واحد على  :المتعّديمن الفعل  )ِفَعل( - ب

  : [الكامل]حبیب الهاللي الشَّاعر

ـــــــــاَبُعوا ـــــــــِر ِحـــــــــْیَن َتَت ـــــــــْوَم النَّْه ــــــــــى     َوَســـــــــِبْیُل َی ــــــــــَواِزْیَن َعل ــــــــــىُمَت ــــــــــارِ  ِرَض   )٢(الَجبَّ

  . َتْفَعال (بفتح التاء):١٠

قول رجل من  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٣(ثالثة مصادر ضمَّتْ ورد في ثالثة مواضع، 

  ]الطَّویلالخوارج: [

ــــــــًدى ــــــــاِس ُه ــــــــْثَلُهم فــــــــي النَّ ــــــــَق ِم ــــــــْم َأْل   )٤(وَتْطـــــَواف وَتْرَحـــــالٍ ِفـــــي ُطـــــْول ِحـــــلٍّ     َل

  الفاء وسكون العین):ن (بضم ُفْعال . ١١

 األبوابورد هذا الوزن في موضعین، ضّما مصدرین هما: (ُعْدَوان، وُغْفران)، وذلك على 

  اآلتیة:

  َ[البسیط]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرفي قول  ، وذلكورد في موضع واحد َیْفُعل:-َفَعل :  

  )٥(اناوَ َوُعـــــــدْ  َبغیــــــاً  دیـــــــَنِهم َیخِلطـــــــوا لَــــــم    َقبــــــــــرُهمُ  الَطیـــــــــرِ  ُبطــــــــــونُ  ِبقَـــــــــومٍ  َأكـــــــــِرم

                                                           

یوان: ص)١( َغر. َعظَُم یَْعظُم ِعظَماً وَعظامةً: َكبَُر. ابن منظور: لسان العرب (عظم).٢٤٠الدِّ   . الِعظَُم: خالُف الصِّ
یوان: ص)٢( ضا مصدر راضیتھ ِرضاًء وُمراضاةً فھو ممدود، وإذا جعلتھ مصدر َرِضي ٢٣٢الدِّ . إذا جعلت الرِّ

  رضى).(یَرَضى ِرضًى فھو مقصور". األزھري: تھذیب اللُّغة 
  .٢٣٥، تَْھتَان:٢٥٨، تَْطَواف:٢٥٨الدیوان تَْرَحال:)٣(
یوان: ص)٤( طاف في  ، والتَْطواف: بمعنى الدوران حول الشيء،لتَّنَقُُّل ِمْن َمَكاٍن إِلَى آَخرَ ا . والتّْرحال:٢٥٨الدِّ

ف: سار فیھا. ابن منظور: لسان العرب (طوف).   البالد طْوفاً وتَْطوافاً وطَوَّ
یوان: ص)٥( . الُعْدوان: الظُّْلم واالعتداء. وَعَدا علیھ َعْدواً وَعَداًء وُعُدّواً وُعْدواناً وِعْدواناً وُعْدَوى وتََعدَّى ١٦٤الدِّ

  واْعتََدى، ُكلُّھ: ظَلَمھ. ابن منظور: لسان العرب (عدا).



 

٢٤٨ 
 

  َ[السریع])١(ُمسلم بن ُجبیر الشَّاعروذلك في قول  ،ورد في موضع واحدَیْفِعل:-َفَعل :  

  )٢(َوالَجریبـــــــــــــــــــا ِدرَهُمهُـــــــــــــــــــم َوَیرجـــــــــــــــــــونَ     اَنـــــــــــــــــــــــــهُ رَ َوُغفْ  اِإللـــــــــــــــــــــــــهَ  ُأَرّجــــــــــــــــــــــــي

  (بكسر الفاء وسكون العین): نِفْعال . ١٢

 الشَّاعروذلك في قول  ،(ِرْضَوان، وِخْذالن) مصدرین:الورد هذا الوزن في موضعین ضّما 

  ]الطَّویل: [الَیْشُكِريعبیدة 

  )٣(عــــــــــــاِلمِ  ِبــــــــــــالَخالِئقِ  َربٍّ  انِ وَ ِبِرْضــــــــــــ    َوَعیَشـــــــــها الَحیـــــــــاةَ  ِبعنـــــــــا َلَقـــــــــد َلَعمـــــــــري

  حبیب الهاللي: [البسیط] الشَّاعروقول       

  )٤(ِألَنصــــاري ينِ َال ذْ ِخــــ الَلــــهِ  ِإلــــى َأشــــكو     َوَأخــــــــــــُذُلُهم أَرّجــــــــــــیِهم ِصــــــــــــدقٍ  ِإخــــــــــــوانَ 

  (بفتح الفاء والعین): . َفَعالة١٣

ویأتي هذا الوزن سماعیًا في غیر باب (َفُعَل) الالزم، نحو: َنَصَح َیْنَصُح َنَصاَحة، وَسِئَم َیْسِئُم 

مصادر، وذلك  سبعة ضمَّتْ ، موضعاً عشر  سبعةفي  هذا الوزن وورد .)٥(َسآمة، وَنَبَه َیْنُبُه َنَباَهة

  اآلتیة: األبوابعلى 

  َقول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٦((َحَراَرة) واحداً  مصدراً ورد في موضعین، ضّما  َیْفَعل:-َفَعل

  الكامل]مجزوء : [عمرو بن الحصین العنبري الشَّاعر

                                                           

النّجدة، فحاول مّرات ُمسلم بن جبیر. شاعر من شعراء الخوارج النجدیین. كان أبو فدیك یخالفھ في رأیھ وبقول  )١(
 .٤٥٧عدة أن یفتك بھ، لكنھ نجا أما ُمسلم، فإنھ وقع أسیراً وقُتل. بابتي: معجم الشُّعراء ص

یوان: ص)٢( . الغفران: العفو عن الذنب، َغفََر یَْغفُِر َغْفراً وُغْفراناً وَمْغفِرة وُغفوراً. ابن منظور: لسان العرب ٩٨الدِّ
  (غفر).

یوان: ص)٣( یَْرَضى ِرًضا وِرًضى وُرضوانًا وِرضوانًا وِرضاًء. ابن منظور: لسان العرب  رِضيَ  .١٠٦الدِّ
  (رضي).

یوان: ص)٤( . (ِخذالن)، بكسر الخاء. والخاِذُل: ضد الناصر. َخَذلھ وَخَذل عنھ یَْخُذلھ َخْذالً وِخْذالناً: تََرَك ٢٢٩الدِّ
  نُْصرتھ وَعْونھ. ابن منظور: لسان العرب (خذل).

  .٣٣، ١٦، ٤/٨ویھ: الكتاب جسیب )٥(
  .٢٣٨،٢٤٩الدِّیوان)٦(



 

٢٤٩ 
 

  )١(َوَتسَتشــــــــــــــــــري اَرتُــــــــــــــــــهُ َحرَ  َتغلــــــــــــــــــي    ُحــــــــــــــزنٌ  َجوِفــــــــــــــهِ  فــــــــــــــي َینَفِكــــــــــــــك َلــــــــــــــم

  َ[الكامل]الشَّیبانیَّةة ُمَلیكة الشَّاعر وذلك في قول  ،ورد في موضع واحد َیْفُعل:-َفَعل :  

  )٢(وَحـــــــــــــــــــــــــَرارة َكَحـــــــــــــــــــــــــَراَرة الَجْمـــــــــــــــــــــــــرِ     ِفــــــــــــــــي الَعــــــــــــــــْیِش َداِئَمــــــــــــــــة وَمــــــــــــــــرَاَرةً 

 ومن أمثلة )٣(مصدرین هما (َضَاللة، وَغَضاضة) ضمَّتْ مواضع، ورد في سّتة  َیْفِعل:-فَعل ،

  ]الطَّویلسمیرة بن الَجعد: [ الشَّاعرذلك قول 

ــــــــــاسِ  ــــــــــأتونَ  َوِللّن ــــاُهم    َبعــــــــــَدما َلةَ الَضــــــــــَال  َی ــــنَ  َأت ــــَرحمنِ  ِم ــــعَ  نــــورٌ  ال ــــدرِ  َم   )٤(الَب

   ]الطَّویل[ :َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعروقول  

ــــــــــوا ــــــــــال َیقول ــــــــــهُ  ِب ــــــــــَرةُ  ِمن ـــــةِ ِللَغضَ  ِمنهـــــا َفَأصـــــَبحتَ     َضــــــــــرَبةً  الَمغی   )٥(الِبســـــا اَض

  َقول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٦(ثالثة مصادر ضمَّتْ مواضع،  ثمانیةورد في  َیْفَعُل:-َفِعل

  ]الطَّویلائي: [ُمعاذ الطَّ  الشَّاعر

  )٧(ِلُیقـــــــُتال ُیصــــــادُ  ِمـــــــنُكم ِامــــــرىءٍ  َوُكــــــلُّ     اَلــــــــــــةً َجهَ  الخــــــــــــاِطئینَ  ِبــــــــــــدارِ  َأَقمــــــــــــُتم

  . ُفَعال (بضم الفاء وفتح العین):١٤

ماعدا باب (َفَعَل) الالزم الذي یدلُّ على  الثُّالثيیأتي هذا الوزن سماعیًا في كل أبواب الفعل 

حو: َسَاَل ُسَؤاًال، ًا ن، نحو: َنَبَح ُنَباحًا، َصَرَخ ُصَراخًا، وغیر ذلك یكون سماعیّ قیاساً  داء أو صوت

                                                           

یوان: ص)١( ةٌ، وَحراَرةٌ. المعجم الوسیط  السُّخونة، حر، الَحرارة: .٢٤٩الدِّ ةٌ، وِحرَّ ا، وُحروراً، وَحرَّ یََحّر، َحّرً
.(   (حرَّ

یوان: ص)٢( الشيُء یَُمرُّ َمراَرةً، بالفتح. ابن منظور: لسان . الَمَراَرةُ: ِضدُّ الحالوِة، والُمرُّ نَقِیُض الُخْلو؛ َمرَّ ٢٣٨الدِّ
  العرب (مرر).

  .١٣١،١٧٣، (غضاضة): ص ١٣٨،١٨٩،١٩٢،١٩٧الدِّیوان(ضاللة): ص)٣(
شاد.١٣٨الدِّیوان)٤( اللةُ: ضدُّ الھَُدى والرَّ الُل والضَّ ابن منظور: لسان  .ضلَّ یَِضّل، َضالًّ وَضالالً وَضاللةً  .الضَّ

  العرب (ضل).
یوان: صال)٥( . َغضاَضةٌ، أي ِذلَّةٌ ومنقصةً. َغِضْضَت وَغَضْضَت َغَضاَضةً وُغُضوَضةً. ابن منظور: لسان ١٣١دِّ

  العرب (غضض).
  .١٢٤، ١٢٩، ٨٥، َشھَادة: ٢٦٣، ٢٣٧، ١٠٩، ١٠٠، َسَعادة: ٥٩الدیوان َجھَالة:)٦(
یوان: ص)٧( وَجھَالة، والَجھَالة: أَن تفعل فعالً بغیر الِعْلم. ابن . الَجْھل: نقیض الِعْلم، وقد َجِھلھ فالن َجْھالً ٥٩الدِّ

  منظور: لسان العرب (جھل).



 

٢٥٠ 
 

  .)١(وَنَزا ُنَزاًء، وَقَمَص ُقَماَصاً 

 الشَّاعرفي قول  )َفَعل َیْفَعل( بابوورد هذا الوزن متعدیًا في موضع واحد، وذلك على 

  : [البسیط]ِعْمران بن ِحطَّان

ـــــؤَ  َكـــــفَّ      َوســــــــــاِئُلهُ  َعّنــــــــــي ِانَقَطَعــــــــــت ِإذا َحتّــــــــــى ـــــم الَ الُس ـــــع َوَل ـــــِإهالعي یوَل   )٢(ب

  ة (بضم الفاء وسكون العین):. ُفْعلَ ١٥

 الشَّاعروذلك في قول  ،المتعّدي(َفِعل َیْفَعل)  بابفي موضع واحد، على هذا الوزن ورد 

  ]الطَّویلحبیب الهاللي: [

ــــــــــــاءٍ     َبیِننــــــــا َفــــــــةِ ِألُلْ  َیعــــــــِرض َلــــــــم َنحــــــــنُ  َوإِذ ــــــــــــلَّ  َوال َتن ــــــــــــولُ  الِوصــــــــــــالَ  َم   )٣(َمل

  (بفتح الفاء وسكون العین): . َفْعَلى١٧

: ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعر(َفَعل َیْفُعل) في قول  بابورد في موضع واحد متعدیًا على 

  ]الطَّویل[

ـــــــــــومٍ  َنَزلنـــــــــــا ـــــــــــعُ  ِبَق ـــــــــــهُ  َیجَم ــیَس      َشـــــــــــمَلُهم الَل ــ َلُهــم َوَل   )٤(ُیعَتَصــر الَمجــدِ  ِســوى ىوَ َدْع

  

  

  

  

 

                                                           

  .١٤، ٤/٨، ج٣/٥٤٠سیبویھ: الكتاب ج )١(
یوان: ص)٢(   .١٨١ الدِّ
یوان: ص)٣(  وإلفًا. یُنظَر: ابن منظور: لسان العرب أُْلفةً  ألَِف یَألَف، األُلفة: الصداقة والُمؤانسة واالنسجام، .٢٣٣الدِّ

  (ألف).
یوان: ص)٤(   . ١٨٢الدِّ



 

٢٥١ 
 

  المزیدة: الثُّالثیَّةمصادر األفعال  -

ما جاوز من  علم أنَّ ا مصادر األفعال المزیدة قیاسّیة، یقول ابن یعیش:" أنَّ  اللُّغةذكر أهل 

ال على سنن  يمصادرها تجر  ، فإنَّ بزیادة أو بغیر زیادة األفعال الماضیة ثالثة أحرف، سواء كانت

 الثُّالثیَّةالفعل بها ال یختلف، و  ألنَّ  یختلف وقیاس واحد ُمّطرٍد في غالب األمر وأكثره؛ وذلك

اختلفت مصادرها، ولعدم اختالف ما زاد  الثُّالثیَّةمختلفة، أفعالها الماضیة والمضارعة، فالختالف 

  .)١(منها على الثالثة َجَرْت على منهاج واحد لم یختلف..."

ثالثة  ضمَّتْ ، موضعاً المزیدة في مئة وواحد وعشرین  الثُّالثیَّةووردت مصادر األفعال 

  اآلتي: النَّحووذلك على  مصدراً وتسعین 

  المزیدة بحرف (َأْفَعَل، َفعََّل، وَفاَعَل): الثُّالثیَّةمصادر األفعال  -أ

  ، وذلك على األبنیة اآلتیة:مصدراً ثمانیة وأربعین  ضمَّتْ موضعًا، وردت في اثنین وسبعین 

  المزید بالهمزة (َأْفَعل) مصدره (ِإْفَعال): الثُّالثيمصدر الفعل 

ة الشَّاعر قول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٢(مصدراً عشرین  ضمَّتْ  ،ً موضعاورد في تسعة وعشرین 

  أم ِعمران بن الحارث الراسبي: [البسیط]

ــــــــــــــدعوهُ  ــــــــــــــهُ  َوإِعالنــــــــــــــاً  ِســــــــــــــّراً  َی   )٣(ُغــــــــــــــَدرِ  ِملحــــــــــــــاِدةٍ  ِبَیــــــــــــــدي َشــــــــــــــهاَدةً     ِلَیرُزَق

قال سیبویه" هذا  ،ویعّوض عنه بهاء التأنیث في المصدر، هتحذف عین وٕاذا كان الفعل أجوفاً 

لم تعوِّض،  شئتَ  باب ما لحقته هاء التأنیث عوضًا لما ذهب، وذلك قولك: َأقمُته إقامة... وٕانْ 

                                                           

ل جابن یعیش:  )١(   .٦/٤٦شرح الُمفَصَّ
  ) في الملحقات.١٢٤جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
یوان: ص )٣(   .٨٥الدِّ



 

٢٥٢ 
 

حذف العین وال . وقد تُ )١(یحذفوا وال ُیعوِّضوا" العرب أنْ  كالمَ  على األصل...؛ ألنَّ  الحروفَ  وتركتَ 

 َوإَِقامِ ِتَجاَرٌة َوَال َبْیٌع َعْن ِذْكِر اللَِّه  َال ُتْلِهیِهمْ  ِرَجالٌ ﴿ في قوله تعالى: عوض عنها ومن نحو: (ِإَقام)یُ 

َالةِ  أنیث في ّوض عنها بتاء التَّ . بینما ُحذفْت العیُن وعُ الدِّیوانفي  هذا االستعمال، ولم یرد )٢(﴾الصَّ

  ]الطَّویل[ائي: الطَّ ُمعاذ  الشَّاعروذلك في قول  ،موضع واحد

ــــــــــومِ  َعلــــــــــى َفُشــــــــــّدوا ـــــــــــاَمِتُكم    َفِإنَّمــــــــــا الُعــــــــــداةِ  الَق ـــــــــــذَّبحِ  ِإق ـــــــــــاً  ِلل   )٣( ُمَضـــــــــــالَّ  َرَأی

  َتْفِعلة)(َتْفِعْیلالمزید بالتضعیف (َفّعَل): ومصدره  الثُّالثيمصدر الفعل ،:  

  اآلتي: النَّحوسبعة مصادر، وذلك على  ضمَّتْ  ،ورد في تسعة مواضع

لت . قال سیبویه:" وأما فعَّ )٤(سبعة مصادر ضمَّتْ  ،تسعة مواضعفي : ورد هذا المصدر َتْفِعْیل - 

فالمصدر منه على التّفعیل، جعلوا التاء في أّوله بدًال من العین الزائدة في (َفّعلُت)، وجعلوا الیاء 

، )٥(َتْعِذْیبا"بمنزلة ألف اإلفعال، فغّیروا أوله كما غّیروا آخره، وذلك قولك: كّسرُتُه تكسیرًا، وَعّذبًتُه 

  ][الوافرفاتك: عیسى بن  الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في 

مُ     َوَصـــــــــــــلباً  قـــــــــــــاً یْ َوَتمزِ  َقـــــــــــــتالً  َمَضـــــــــــــوا   )٦(َوقــــــــــــــــوعُ  َطیــــــــــــــــرٌ  َحــــــــــــــــوَلُهم ُتَحــــــــــــــــوِّ

یكون بحذف  فمصدرهًا أو مهموز  ناقصاً  الفعلُ  إذا كانویأتي المصدر من (َفعَّل) : َتْفِعلة - 

في الدیوان مصادر . ولم یرد )٧(اء نحو: زكَّى َتْزكیة، َجزََّا َتْجِزَئةعویض عنها بالتَّ والتَّ  ،یاء(التفعیل)

 .الوزن هذاعلى 

                                                           

  .١/١٦٥، ویُنظَر: األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج٢٤٥-٢/٢٤٤یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )١(
  .٣٧سورة النور:  )٢(
یوان: ص)٣(   .٥٩الدِّ
، ٧٦، تنغیص:٧٠، تمزیق:١٦١، تكذیب:١٤١، تعریف:٧٧، تربیص:٢٣٠، ١٣٧، ٤٢تحكیم:: الدیوان )٤(

  .٧٧تنقیص:
  .٤/٧٩سیبویھ: الكتاب ج )٥(
یوان: ص)٦(   .٧٠الدِّ
، ویُنظَر: ابن ١/٥٦٨، ویُنظَر: األشموني: شرح األشموني ج٤٩٨یُنظَر: األندلسي: ارتشاف الضرب ص )٧(

  .١/١٦٤، ویُنظَر: األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج٣/١٢٩ج عقیل: شرح ألفیة ابن مالك



 

٢٥٣ 
 

  المزید باأللف (فاعل): ومصدره (ُمَفاَعلة، ِفَعال) الثُّالثيمصدر الفعل:  

  ، وذلك على المصادر اآلتیة:مصدراً عشرین  ضمَّتْ موضعًا، ورد في أربعة وثالثین 

مصدرین (ُمَقاَرَعة، وُمَناَزَلة). قال سیبویه:" وأما َفاَعلُت فإنَّ ال: ورد في موضعین ضّما ُمَفاَعلة - 

في قول أحد شعراء الخوارج في  ورد هذا المصدر. وقد )١(المصدَر منه الذي ال َینكسر أبدًا ُمَفاَعلة"

  ]الطَّویلحرب الُمَهلَّب: [

ـــــــــــو  ـــــــاَرَعتي    َدَرتْ َوَســـــــــــاِئَلٍة بالَغْیـــــــــــِب َعّنـــــــــــي وَل ـــــــا ُمَق   )٢(اَألبَطـــــــاَل طـــــــاَل َنِحْیُبَه

  البسیط][الخوارج: وقول رجل من 

ــــــــةٍ ال َهاِئــــــــٌب َیــــــــْوَم َهْیَجــــــــا ِمــــــــْن    )٣(ِلَنْفِســــــــِه فــــــــي َلِهْیــــــــِب الحــــــــرِب َقــــــــذَّف    ُمَناَزل

سیبویه:"  ، قال)٤(مصدراً تسعة عشر  ضمَّتْ  ،موضعاً : ورد هذا المصدر في ثالثة وثالثین ِفَعال - 

حارثة بن صخر القیني:  الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  .)٥("وجاء ِفعاٌل على فاَعلُت كثیراً 

  [الوافر]

ــــــــــــــكَ  َأبــــــــــــــا ال َوَشــــــــــــــمِّر    الهوینـــــــــــــــــــا َدعِ  ِزیـــــــــــــــــــادُ  یـــــــــــــــــــا َفُقلنـــــــــــــــــــا ــــــــــــــالِ  َل   )٦(ِللِقت

): ِاْفَتَعَل، َتَفاَعَل، َتَفعََّل،، ِاْنَفَعلَ (بحرفین المزیدة  الثُّالثیَّةمصادر األفعال  - ب   ِاْفَعلَّ

  اآلتیة: النحو، وذلك على مصدراً ثالثة وأربعین  ضمَّتْ  موضعًا،وردت في سبعة وأربعین 

  ال):عَ فِ ) ومصدره (انْ لَ عَ فَ المزید بالهمزة والنون (انْ  الثُّالثيمصدر الفعل 

 ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان، (انحدار، وانقطاع) مصدرینال ضمَّتْ  ،ورد في ثالثة مواضع

                                                           

  .٤/٨٠سیبویھ: الكتاب ج )١(
یوان: )٢(   .١٤٩ص الدِّ
یوان: ص)٣(   .٢٥٨الدِّ
  ) في الملحقات.١٢٥جدول رقم ( یُنظَر: )٤(
  .٤/٨٠سیبویھ: الكتاب ج )٥(
یوان: ص)٦(   .٦١الدِّ



 

٢٥٤ 
 

  : [الوافر]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول 

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــداةَ  َولِكّن ـــــــــــدارِ  ُیَیّســـــــــــرُ  َشـــــــــــَرفٍ  َعلـــــــــــى     َســــــــــــــــــــبیلٍ  َبنــــــــــــــــــــو الَغ نِح   )١(ِالِ

  بن حكیم: [البسیط] الطِِّرمَّاح الشَّاعروقول 

ــــــــد ــــــــقیتُ  َلَق ــــــــقاءً  َش ــــــــاعَ  ال َش ـــــم ِإنْ      لَــــــــهُ  ِانِقط ـــــز َل ـــــوَزةً  َأُف ـــــنَ  تُنجـــــي َف ـــــارِ  ِم   )٢(الن

  المزید بالهمزة والتاء (اْفَتَعل) ومصدره (اْفِتَعال): الثُّالثيمصدر الفعل 

قول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٣(مصدراً  عشرَ  خمسةَ  ضمَّتْ  ،موضعاً  ورد في سّتة عشرَ 

  الكامل] [مجزوء: ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعر

  )٤(ِانِتقاُمــــــــــــــــــــــه َوَیشــــــــــــــــــــــَتدُّ  َیعفــــــــــــــــــــــو    الَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ِللَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  الَحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ 

  اء واأللف (تفاَعل) ومصدره (تفاُعل):المزید بالتَّ  الثُّالثيمصدر الفعل 

 الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٥(مصدراً ثالثة عشر  ضمَّتْ موضعًا، ورد في ثالثة عشر  تفاُعل: - 

  حبیب الهاللي: [الكامل] الشَّاعرقول 

  )٦(اَألبــــــــرارِ  َتعــــــــاُرفُ  َحیــــــــثُ  َصــــــــبرَ  ال    َأبكـــــــــــــــیِهمُ  َلُهـــــــــــــــم ال ِلَنفســـــــــــــــي َأبكـــــــــــــــي

، وقد ورد )٧(وٕاذا كان الفعل ناقصًا ُكسرت عین مصدره نحو: َتَجاَفى َتَجاِفْیًا، وَتَحاَمى َتَحاِمْیاً 

َقَطري بن  الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك قول )٨(ثالثة مصادر ضمَّتْ  ،في ثالثة مواضع الدِّیوانذلك في 

  ]الطَّویل[: الُفَجاءة

                                                           

یوان: ص)١(   .١٧٢الدِّ
یوان: ص)٢(   .٢٦٣الدِّ
  ) في الملحقات.١٢٦جدول رقم ( یُنظَر: )٣(
یوان: ص)٤(   .١٧٧الدِّ
  ) في الملحقات.١٢٧جدول رقم ( یُنظَر: )٥(
یوان: ص)٦(   .٢٣٠الدِّ
 .٢٢المیداني: نزھة الطرف ص )٧(
 .١٢٧، تساقي:٢٥٨، تناخي:١٨٥الدیوان تقاضي: )٨(



 

٢٥٥ 
 

ـــــى     ُسبَّةٌ  الَحربِ  في الَموتِ  ياقِ َتسَ  في َفما ـــــهُ  َفِاســـــِقني شـــــاِرَبیهِ  َعل   )١(َوِاشـــــَربا ِمن

  مصدره (َتَفعُّل):عَّلَ فَ اء والتضعیف (تَ المزید بالتَّ  الثُّالثيمصدر الفعل ( 

 الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٢(مصدراً ثالثة عشر  ضمَّتْ  ،موضعاً ورد في خمسة عشر  َتَفعُّل: - 

  ُمرداس بن أدیة: [البسیط] الشَّاعرقول 

ـــِرٌض  الجـــورِ  َنهـــرُ  الَخیـــرِ  طاِلـــبَ  یـــا ــــــدِ التَّ  طــــــولَ      ُمعَت ــــــارُ  َیــــــأتِ  َلــــــم ِإن َهجُّ   )٣(َعّب

، ولم یرد ذلك )٤(وٕاذا كان الفعل ناقصًا ُكسرت عین مصدره نحو: َتَمنَّى َتَمنِّیًا، وَتَجنَّى َتَجنِّْیاً 

  .الدِّیوانفي 

، ولم )٥(وقد یجيء المصدر على (ِتفعَّال) نحو: َتَملََّق ِتْمّالَقًا وَتَملَُّقا ولكّنهم آثروا الَتَفعُّل لخفته

  .الدِّیوانفي  هذا المصدریرد 

  ولم یرد ذلك في  ل):فعالً ضعیف (ِاْفَعلَّ) مصدره (اِ المزید بالهمزة والتَّ  الثُّالثيمصدر الفعل

  .الدِّیوان

َل): المزیدة بثالثة أحرف الثُّالثیَّةمصادر األفعال  -ج ، ِاْفَعوَّ  (ِاْسَتْفَعَل، ِاْفَعْوَعَل، ِاْفَعالَّ

المزیدة بثالثة أحرف سوى مصدر واحد هو  الثُّالثیَّةلم یستعمل من مصادر األفعال 

  قول أحد شعراء الخوارج: [الكامل]وذلك في ، (ِاْسِتْفَعال) حیث ورد في موضع واحد

ــــــــــــــیمیَن وفــــــــــــــیهم     َیْمُضــوَن َقــْد َكَســُروا الجفــوَن إلــى الــَوَغى ــــــــــــــارُ ُمَتَبسِّ   )٦(ِاْسِتْبَش

 فیكون ،رآخر المصدفي زاد تاء مربوطة وتُ  هعینُ حذف العین تُ  معتلَّ  الفعلُ وٕاذا كان 

                                                           

یوان: ص)١(   .١٢٧الدِّ
  ) في الملحقات.١٢٨جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
یوان: ص)٣(   .٦٣الدِّ
 .٢٢المیداني: نزھة الطرف ص )٤(
  .٢٢المرجع السَّابق ص )٥(
یوان: ص)٦(   .٢٥٧الدِّ



 

٢٥٦ 
 

  .الدِّیوان. ولم یرد ذلك في )١(نحو: استجاب استجابة (استفالة)على وزن  المصدر

 .الدِّیوانرد في یلم : (َفْعَلَل) ومصدره (َفْعَلَلة): الُمجرَّد الرُّباعيالفعل مصدر  -

  َتَفْعُلل)، وذلك في  - وردت في موضع واحد على بناء (َتَفْعَللَ : ةالمزید ةالرُّباعیَّ األفعال مصادر

  ]الطَّویلقول امرأة من الخوارج: [

  )٢(َتَضْعُضــــــعاً علینــــــا، َفَمْهــــــًال ال َتِزْدنــــــا     داٍن َیقُـــــــــــــــوُم َمَقاَمــــــــــــــــهُ  َفَمـــــــــــــــْن َرُجـــــــــــــــلٌ 

  اسم المصدر:  -

شتق من المصدر على االسم المُ  " اسم المصدر" یوطي مصطلحَ كالسَّ  النُّحاةِ  بعُض  َلقَ َأطْ 

واسم المصدر على  "َمْكَرمًا، قال:بزیادة میم زائدة في أوله، نحو: َضَرَب َمْضِربًا، وَقَتَل َمْقتًال وأكرم 

یتداخل مع بهذا التَّعریف  فهو . )٣("اً ِزنة (َمْفَعل) بفتح المیم والعین، وسكون الفاء إذا فعله ثالثیّ 

میمیَّا ال اسم  مصدراً یه سمّ یُ  اللُّغةكثیرًا من أهل  على أنَّ والمكان والمصدر المیمي،  الزَّماناسمي 

على ما كان معناه معنى  مصطلح " اسم المصدر"علیه  أطلق العلماءِ  أغلبَ  بید أنَّ مصدر، 

ْلح، الَكَالم، والسََّالم، والَعْون، والِكْبر،  المصدر المخالف له بعدم جریانه على فعله نحو: الصُّ

واب وغیرها من الكلمات التي دّلت على الحدث ة والثَّ رَ سْ اء والعُ طَ اعة، والعَ اقة، والطَّ والِكَبر، والطَّ 

 كلَّمو الَتْسِلیم، ومصدرها  لَّمَ سَ سبیل المثال الجاري على ف ،لم تجِر على أفعالها لكنهاكالمصدر 

ونحوها، وجاءت حروفها أقل من أحرف المصدرومصدرها اإلطاعة  َأَطاعو ْكِلیم، التَّ  ومصدرها
)٤(

. 

  باسم المصدر. نعنیهوهذا النَّوع األخیر هو ما 

  

                                                           

  .٢١، والمیداني: نزھة الطرف ص١/٥٦٩یُنظَر: األشموني: شرح األشموني ج )١(
یوان: ص)٢(   .١٥٥الدِّ
 .٦/٥٦السَّیوطي: ھمع الھوامع ج)٣(
  .٤٩٩، واألندلسي: ارتشاف الضرب ص ٢/١١٩المقتضب ج ، والمبرد:٢/٢٤٤یُنظَر: سیبویھ، الكتاب، )٤(



 

٢٥٧ 
 

  :دیوان شعر الخوارجدر في االمص اءسمأ -

  اآلتیة: األوزانر، وذلك على اء مصادسمأ سّتة ضمَّتْ  موضعًا،أربعة عشر في  تورد

 قول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)١(أسماء مصادرأربعة  ضمَّتْ  ،تسعة مواضعورد في : َفَعال

  أحد الخوارج: [البسیط]

ــــــــَوابَ ُأَرّجــــــــي     الخیـــــــــــِل ُقبَّـــــــــــًا ُبُطونهـــــــــــاَأُقـــــــــــْوُد ِجَیـــــــــــاَد    )٢(اهللا یــــــــوَم التخاصــــــــمِ  َث

اسم مصدر لم یجِر على فعله، والجاري  وعلى وزن (َفَعال)، وه البنائیَّة النَّاحیة(َثَواب) من 

 ُیِثیبه َأثاَبه لمصدر (إثابة)، وجاء في اللسان:"من حروف ا ها أقلَّ جاءت حروفُ  وقد، )إثابة ،أثاب(

، الخیر في ویكون الثَّواُب، واالسم ِإثابًة،   .)٣("اسِتعماالً  وَأكثر َأَخصُّ  بالخیر َأنه إال والشرِّ

 :قول یزید بن  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،هو (َغاَرة) واحداً ورد في موضعین ضّما اسمًا  َفْعَلة

  ]الطَّویلاء: [نَ بْ حَ 

ـــــــــرازَ  َصـــــــــَبحنا ـــــــــَروزِ  َب ـــــــــا ال ـــــــــ ِمّن ــــــِوردِ      اَرةً ِبَغ مُ  الَوشــــــیجُ  فیهــــــا الَقطــــــا َك ــــــوَّ الُمَق
)٤(  

وهي اسم مصدر لم یجِر على فعله، والجاري  ،على وزن (َفْعَلة) البنائیَّة النَّاحیة(َغاَرة) من 

وفي  ،هذه البنیة جاءت حروفها أقل من حروف المصدر (إغارة) ، والمالحظ أنَّ )ةارَ إغَ  ارَ أغَ (

 من االسم والغارة المصدر ةر اِإلغا: وقیل الخیل، علیهم دفع: وغاَرةً  ،ِإغاَرةً  القوم على وَأغاراللسان: 

  .)٥("العدوّ  على اِإلغارة

  

                                                           

  .١٨١، َوَصاة:١٧٥، عطاء:٢٢٤، ٤٣، َسالَم:٢٥٨، ٢٠٤، ١٣٤، ١٣٣ثََواب: )١(
یوان: ص)٢(   .٢٠٤الدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (ثوب). )٣(
یوان: ص)٤(   .٩٨الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (غور). )٥(



 

٢٥٨ 
 

 قول  الدِّیوانهو (ُظْلم)، ومن أمثلة ذلك في  واحداً اسمًا  ضمَّتْ مواضع، ورد في ثالثة  :ُفْعل

  ]الطَّویلُمرداس بن أدیة: [

ــ َعلــى    واَمُعــــــــَوَأجْ  الــــــــوُالةُ  رَ وْ الُجــــــــ َأظَهــــــــرَ  َوَقــــــــد   )١(َوالُكفــرِ  رِ ِبالَغــدْ  الَحــقِّ  لِ َأْهــ مِ ُظْل

 (ُظْلم) على وزن (ُفْعل) وهي اسم مصدر لم یجِر على فعله، والجاري َظَلمُته أَظِلمُه َظَلمًا،

 َمْصدرٌ  فالظَّْلمُ  وَمْظِلمًة، وُظْلماً  َظْلماً  َیْظِلُمهُ  َظَلَمهواالسم الظُّْلم، وفي اللسان:"  (بفتح الالم)،

،   .)٢("المصدر َمقام یقوم االسمُ  مُ والظُّلْ  حقیقيٌّ

  :المصدر المیمي -

دة بعدها وفي أوله "میم" زائدة ولیس في آخره یاء مشدّ  ،: "هو ما دلَّ على معنى مجرَّدتعریفه

  . )٣(تاء التأنیث مربوطة"

(َمْفَعل) وذلك نحو: وزن على  الُمجرَّد الثُّالثيُیصاغ المصدر المیمي من الفعل  صیاغته:

َذَهَب َیْذَهُب َمْذَهبًا، وَسَقَط َیْسُقُط َمْسَقطًا، وَضَرَب َیْضِرُب َمْضَرب، وَلِبَس َیْلَبُس َمْلَبسًا ما لم یكن 

الفعل مثاًال واویًا عندها تسقط واوه في المضارع وُیصاغ على وزن (َمْفِعل) نحو: َوَعَد َیِعُد َمْوِعدًا، 

  .)٤(َیِقُف َمْوِقفاً  وَوَقفَ 

فلم یفّرق سیبویه بین المصدر المیمي وبین المصدر العادي الذي یدلُّ  الدَّاللةوأما من حیث  

في  المطلق، قال:" فإذا أردت المصدر بنیته على (َمْفَعل)، وذلك قولك: إنَّ  الزَّمنعلى الحدث و 

  .)٦(، یرید: أین الِفَرار...")٥(﴾َن الَمَفرُّ َأیْ ﴿ ألف درهٍم لَمْضَربًا، أي لَضْربًا. قال اهللا تعالى:

                                                           

یوان: ص)١(   .٦٥الدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (ظلم). )٢(
 .١/١٦٨، واألستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج٣/١٨٦حسن: النَّحو الوافي ج )٣(
رف في كتاب سیبویھ ص٤٢٤/یُنظَر: الخطیب: المستقصى  )٤(   .٢٢١، والحدیثي: أبنیة الصَّ
  .١٠القیامة:  )٥(
  .٤/٨٧یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )٦(



 

٢٥٩ 
 

بینهما من حیث االستعمال ورأى أنَّ المصدر المیمي یختلف عن  السَّامرائيوقد فرَّق فاضل 

قال:" ثم  .عدم جواز وقوع المصدر المیمي حاًال أو مفعوال ألجله أشیاء منها: المصدر العادي في

عه في المصادر األخرى، العرَب ال تتوسُع في استعمال المصادر المیمیَّة ما تتوس من المالحظ أنَّ 

َزْحَفًا) وال تقول:  لَ بَ قْ ع المصدَر المیمي حاًال في الغالب فهي تقول: (أَ وقِ ال تُ  - العربأي  - ها فإنَّ 

وكذلك یبدو هذا األمر في المفعول له ، (أقبل َمْزَحفًا)، و(جاء َسْعیًا) وال تقول: (جاء َمْسَعًى)....

ویتفق البحث  .)١(فإن الكثیر فیه ال یكون میمیًا تقول: (َفَعْلت هذا رأَفًة بك)، وال تقول: (َمْرأَفًا بك)

لیس بعیدًا عن الصحة؛ ألنني تتبعت دیوان شعر الخوارج فلم أجد ، وأراه السَّابقه في رأیه مع

  . هألجلِ  اًال أو مفعوالً حَ  بَ رَ ُیعْ  ح أنْ لُ صْ یَ  واحداً میمیًا  مصدراً 

  :دیوان شعر الخوارجفي  ةدر المیمیَّ االمص -

 النَّحووقد توزَّعت على ، میمّیاً  مصدراً  تسعة عشر ضمَّتْ  ،َموضعاً  أربعة وعشرین في تورد

  :اآلتي

  ثمانیة عشر ضمَّتْ  موضعًا،ثالثة وعشرین ورد في  :الُمجرَّد الثُّالثيالمصدر المیمي من 

  اآلتیة: األبنیةوذلك على  ،میمّیاً  مصدراً 

 :الدِّیوانومن أمثلة ذلك في ، )٢(تسعة مصادر میمّیة ضمَّتْ موضعًا، ر ورد في أربعة عش َمْفَعل 

عد الدوسي [ الشَّاعرقول    ]الطَّویلالجَّ

ــــــــــــــیِهمُ  الُمســــــــــــــِلمینَ  ِنســــــــــــــاءُ  ِلَتبــــــــــــــكِ  ـــینَ  مـــا دونِ  َوفـــي     َعَل ـــَمبْ  الَق ـــ ىً َك   )٣(َزعُ َوَمْج

 :قول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في ، میمیِّةثالثة مصادر  ضمَّتْ مواضع، ثالثة  ورد في َمْفِعل

  : [البسیط]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعر

                                                           

  ٣٣معاني األبنیة في العربیَّة ص یُنظَر: السَّامرائي: )١(
  ) في الملحقات.١٢٩جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
یوان: ص)٣(   .١٩٨الدِّ



 

٢٦٠ 
 

ـــــــــــقٍ ِلَمنْ  ـــــــــــرِ  ُمســـــــــــَتبینٍ  ِط   )١(ُمؤَتِفـــــــــــكِ  َغیــــــــــرِ  َوَرأيٍ  الِلســـــــــــانُ  بِــــــــــهِ     ُملتَـــــــــــِبسٍ  َغی

مثاًال، وقد  فعالً لیست بكسر العین ولیس فتحها وهي وقد جاءت (َمْنِطق) على وزن (َمْفِعل) 

  .)٢(في أمثالها هو القیاُس  الفتحَ  ؛ ألنَّ ذوذ عن القاعدةمن الشُّ عدَّ عبد اللطیف الخطیب ذلك 

 فتأتي بعض المصادر ،تاء في آخرها على غیر القیاس (َمْفَعل، وَمْفِعل)وقد تلحق أبنیة 

(َمْفِعَلة)، نحو:  وزن، أو على )٣((َمْفَعَلة)، نحو: َمْسَغَبة، وَمْقَرَبة، وَمْرَحَمة وزنعلى  المیمیَّة

ومن أمثلة ، )٥(مصادر میمّیة أربعة ضمَّتْ مواضع،  خمسةفي  وردو  .)٤(َمْعِصَیة، وَمعیَشة، وَمْعِرَفة

  [البسیط] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوانذلك في 

ــــفْ  ــــن ِلســــاَنكَ  َوِاكُف ــــومي َع ــــ ل   )٦( ِألَوزاعِ  َشــــــــــــیخٍ  ِإلــــــــــــى ُتریــــــــــــدُ  مـــــــــــاذا    أََلتيَوَمْس

اء، یدلّ على حدث خاٍل جاءت (َمْسَأَلة) على وزن (َمْفَعلة) وهي مصدر میمي لحقت به التَّ 

من  )ةلَ عَ فْ مَ (وقد صاغوا  ل). جاء في "حاشیة الصّبان:"ؤاَ والمكان بمعنى المصدر (سُ  الزَّمنمن 

 :أي )ةلَ خَ بْ ة مَ نَ بَ جْ مَ  الولدُ (أو محلها مثالها لسبب الكثرة  ،اهسمَّ أو األصل لسبب كثرة مُ  ،اللفظ الثُّالثي

اء في (َمْسَأَلة) التَّ  إضافةُ  تكونَ  حث أنْ ایرّجح للب ما.  )٧("لِ خْ وكثرة البُ  عن الحربِ  نِ بْ سبب لكثرة الجُ 

  .الُمَساَءلة: كثرة بمعنى دلَّت على المبالغة والكثرة، أي

 :٨(حوثرة بن وداع األسدي الشَّاعرقول وذلك في  ،في موضع واحد هذا الوزن ورد َمْفِعلة( 

                                                           

یوان: ص)١(   .١٩١ الدِّ
  .٤٢٥/الخطیب: المستقصى  )٢(
 .٤٢٦/ المرجع السابقیُنظَر:  )٣(
  .٤٢٦یُنظَر: المرجع السَّابق / )٤(
  .٩٩، َمالََمة:١٥٥، ٩٩، َمقالة:١٨١، َمْسأَلَة:١٧٧َمْجَزأة: :الدیوان )٥(
یوان:  )٦(   .١٢٦ص  الدِّ
  .٢٠٩ص یُنظَر: ابن مالك: تسھیل الفوائد )٧(
ھـ)، شاعٌر، ثائر من الشجعان األشدَّاء الزعماء. كان أّول أَمره من ٤١َحْوثَرة بن وداع بن َمسعود األسدي( )٨(

ى في مكان یسمى  شیعة علّي بن أبي طالب رضي هللا عنھ، وشھد معھ كثیراً من المعارك، فارقھ بعد التحكیم. فتنحَّ
 عنھ، تحالف حوثرة مع حابس الطائي على قتال معاویة ابن وبعد أن قُتل علٌي رضي هللا -قرب النھروان-البن نیجین

فوّجھ إلیھم جیشا أكثره  - وھو بالكوفة - فعلم معاویة بأمرھم -قرب الكوفة-أبي سفیان، فجمعا أصحابھما في النخیلة 
ھ لما رأى من الكوفیین، فوقعت بینھما معارك أّدت إلى مقتل حوثرة. قتلھ رجل من طیّئ لكنھ ما لبث أن ندم على قتل

 .١٢١على وجھھ أثر الّسجود. بابتي: معجم الشُّعراء ص



 

٢٦١ 
 

  [البسیط]

  )١(الَمغِفــــــــــَرهْ  َتنـــــــــالُ  مـــــــــا َقلیـــــــــلٍ  َفَعـــــــــن

 فعالً وقد جاءت (َمْغِفر) على وزن (َمْفِعل) وهو مصدر میمي على غیر قیاس، ولیست 

اء مثاًال، والقیاس فیها فتح العین (َمْغَفر)، وقد جاءت بمعنى المصدر (ُغْفَران)، ولحقت به التَّ 

  كثرة الُغْفران. :للداللة على المبالغة والكثرة أي

   :الثُّالثيالمصدر المیمّي من غیر  - 

 على ِزنة اسم المفعول، وذلك بأخذ مضارعه، مع الثُّالثيغیر  ُیصاغ المصدر المیمي من

إبدال حرف المضارعة میمًا مضمومة، وفتح ما قبل اآلخر نحو: َأْكَرَم ُیْكِرُم ُمْكَرم، أخرج ُیخِرُج 

. قال المبرد:" فإن كان )٢(ُمْخَرج، وَعظََّم ُیَعظِّم ُمَعظَّم، َسرَّح ُیَسرُِّح ُمَسرَّح، وَقاَتَل ُیَقاِتُل ُمَقاَتل

، وهو بذلك الوزن یتشابه مع اسم )٣(المفعول..."المصدر لفعل أكثر من ثالثة، كان على مثال 

یاق في تحدید فمن هنا تظهر أهمیة السِّ  الثُّالثيوالمكان من غیر  الزَّمانالمفعول ومع اسمي 

  .الدَّاللة

ِعْمران بن  الشَّاعروذلك في قول  ،في موضع واحد الثيالمصدر المیمي من غیر الثُّ  وردو 

  [الوافر] ِحطَّان

ــــــــــــــــــــروانِ  ـــــــــــكَ      َوَخیَبــــــــــــــــــــِريٍّ  الَضــــــــــــــــــــعیفِ  َوَم ـــــــــــُمنْ  أوالِئ ـــــــــــرِ النَّ  ىَتَه ـــــــــــ َف   )٤(الِ الِنَب

 ر میمي قیاسًا من (اْنَتَهى َیْنَتِهي)على وزن (ُمْفَتَعل) وهي مصدٌ  البنائیَّة النَّاحیة(ُمْنَتهى) من 

  .بمعنى االنتهاء

                                                           

یوان: ص)١(   .٥٦الدِّ
رف في كتاب سیبویھ ص  )٢(   وما بعدھا. ٢٢٢یُنظَر: الحدیثي: خدیجة، أبنیة الصَّ
  .١١٩-٢/١١٨المبّرد: المقتضب ج )٣(
  .٢٢٧ الدِّیوان)٤(



 

٢٦٢ 
 

  ة:رَّ مصدر المَ  -

یه مّ سَ حدوث الفعل مرة واحدة، ویُ  اللة علىهو اسم مصوغ من المصدر األصلي للدَّ  تعریفه:

  . )١("مصدر العدد"  یهمّ سَ یُ  وبعضهم "، المرة اسمَ "العلماء  بعُض 

 َشِرْبُتُه َشْرَبَة، على وزن (َفْعَلة)، نحو: َضَرْبُتُه َضْرَبَة، الُمجرَّد الثُّالثيمن الفعل  صاغُ یُ  صیاغته:

اللة على فُیضاف لها كلمة واحدة بعدها وذلك للدَّ نة (َفْعَلة) األصلي على زِ  وأما إذا جاء المصدرُ 

  .)٢(َصْیَحة واحدة- َصْیَحة - َدْعَوة واحدة، وصاح - َدَعْوة -المّرة، نحو: َدعا

 :دیوان شعر الخوارجة في در المرّ امص -

 داًال على المرَّة، وقد مصدراً وعشرین  ثمانیةً  ضمَّتْ  موضعًا،في سبعة وثالثین  تورد

  اآلتي: النَّحوتوّزعت على 

  مصدراً سبعة وعشرین  ضمَّتْ  ،موضعاً ورد في سّتة وثالثین  على وزن (َفْعَلة): الثُّالثيمن 

  ]الطَّویل[ الَیْشُكِريعبیدة  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في ، )٣(داًال على المّرة

ـــــِئن َلَعمـــــري ـــــتُ  َل ـــــفیانَ  َأعَطی ـــــیْ بَ  ُس   )٤(َلَجهـــــــــــــولُ  ِإنَّنــــــــــــي دینـــــــــــــي َوفاَرقــــــــــــتُ      يَعِت

  ]الطَّویل[ ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعروقول 

ـــــــةٌ َنقْ  ثُـــــــمَّ  َضـــــــةٌ َمرْ  عـــــــامٍ  ُكـــــــلِّ  َأفـــــــي   )٥(ىَمتَــــ ِإلــــى اذَ  ىَمتَــــ ىَعــــُینْ  َوال ىَعــــَوَینْ      َه

فُیصاغ بزیادة تاء على مصدره األصلي نحو: ابتسامة من ابتسام،  الثُّالثيوأما من غیر 

بتاء في األصل ُیضاف إلیه كلمة واحدة نحو:  وانطالقة من انطالق، وٕاذا كان المصدر منتهیاً 

                                                           

  .١٤٢قباوة: تصریف األسماء واألفعال ص )١(
  .١/١٧٨األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب جیُنظَر:  )٢(
  ) في الملحقات.١٣٠جدول رقم ( یُنظَر: )٣(
یوان: ص)٤(   .١١٤الدِّ
یوان: ص)٥(   .١٧٤الدِّ



 

٢٦٣ 
 

  .من غیر الثُّالثي الدِّیوانفي  مصدر المرة . ولم یرد استعمال)١(ِإَقاَمة َواِحَدة- ِإَقاَمة - َأَقامَ 

  الهیئة:مصدر  -

نحو:  ،)٢(اللة على صفة الحدث عند وقوعه: هو اسم مصوغ من المصدر األصلي للدَّ تعریفه

  .)٣(ِسْیَرَتها اُألَولى﴾ َسُنِعیُدَها﴿"ِسیرة" في قوله تعالى: 

فریق بینه ) بكسر الفاء قیاسًا مطَّردًا للتَّ ِفْعَلةعلى وزن ( الُمجرَّد الثُّالثيُیصاغ من صیاغته: 

 الثُّالثيغالبًا. قال ابن هشام:" وال ُیبنى من غیر  الثُّالثي، وال ُیصاغ من غیر )٤(المّرة وبین مصدر

  .)٥(مصدر للهیئة إال ما َشذَّ من قولهم: اختمرت ِخْمرة..."

  :دیوان شعر الخوارجدر الهیئة في امص -

وذلك في قول ، ین على الهیئةالدَّال (ِكْذَبة، وِوْقَفة)مصدرین الضّما  ،في موضعین تورد

  ]الطَّویل[الحروري: نافع  الشَّاعر

ــــــــــــةٍ ِبِكذْ  َأَردتُــــــــــــم مــــــــــــا ِلَتمــــــــــــیمٍ  َفُقــــــــــــل   )٦(َبالِقعــــــا ِمــــــنُكم اَألوطــــــانُ  َلهــــــا َتكــــــونُ      َب

  ]البسیطاألصم الضبي: [ الشَّاعروقول 

ــــــــیالً  ِإالّ  كــــــــانَ  مــــــــا ــــــــثَ  َقل    )٧(شطبِ  ذي الَلونِ  صافي َأبَیَض  ُكلِّ  ِمن    َفــــــــِتِهمِوقْ  َری

  

  

                                                           

  .١/١٧٩األستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ج )١(
. وشذا ٤٢٠/، والخطیب، المستقصى ٢/٢٦٥، وابن ھشام: أوضح المسالك ج٤/٤٤یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )٢(

 .١١٩العرف ص 
  .٢١طھ: )٣(
  .٤٢٠/الخطیب: المستقصى  )٤(
  . ٢/٢٦٥ابن ھشام: أوضح المسالك ج )٥(
یوان: ص)٦(   .٧٨الدِّ
یوان: ص)٧(   .١٣٩الدِّ



 

٢٦٤ 
 

  ناعي:لمصدر الصِّ ا 

اللة على صفة إلى اسم، مردفة "بتاء" التأنیث للدَّ  النِّسبةهو اسم مصوغ، بإضافة یاء  تعریفه:

  .)١(وُفُروِسیَّة، وَحْریَّة وما إلى ذلك ،فیه. نحو: ُأُلوِهیَّة، ِإْنَساِنیَّة

وأهمیته في تكوین ناعي، بالقاهرة قیاسّیة المصدر الصِّ  العربیَّة اللُّغةوقد رأى مجمع 

مصطلحات جدیدة تعّبر عن مفاهیم العلوم الحدیثة، وأقروا بوجود جذور له في لغة العرب القدیمة 

وجاء ضمن  ة، والرجولیَّة، والُخُصوصیَّة،كالَجاهلیَّة، والُرْهَباِنیَّة، والُلُصوِصیَّة، والُعُبوِدیَّة، والُحْریَّ 

  .)٢(اء"سب والتَّ ن كلمة یزاد علیها یاء النَّ نع مصدر مه " إذا ُأرید صُ قراراته أنَّ 

 :دیوان شعر الخوارجفي  ةناعیَّ در الصِّ االمص -

قول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٣(ةخمسة مصادر صناعیّ  ضمَّتْ  ،في تسعة مواضع تورد 

  عمرو بن الحسن اإلباضي: [الكامل] الشَّاعر

ــــــــــــــــــةٍ  فــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــُهمُ  َشــــــــــــــــــَرطوا ِفتَی ــــــــــــــــــا ِللَمشــــــــــــــــــرِفیَّةِ     ُنفوَس ــــــــــــــــــمرِ  َوالَقن   )٤(الُس

 والسُُّیوفُ  الرِّیف، من َتْدُنو العرب َأرض من: وقیل الیمن، َأرض من ُقرىً : والَمشاِرفُ 

  .)٥(َمْشَرفيّ  َسیفٌ : یقال. إلیها َمْنسوبة الَمْشَرِفّیةُ 

  

  

  

                                                           

رف في كتاب سیبویھ ص)١(   .٢٠٩الحدیثي: خدیجة، أبنیة الصَّ
  .٣٥م، ص١٩٣٤مجلة مجمع اللُّغة العربیَّة، القاھرة، المجلد األول،  )٢(
  .٢٤٧، ٢٤٦، ٤٤، مشرفیَّة:٥٠، عبسیَّة:١٠٠، زاعبیَّة:٢٥٦، ٢٥٥، حروریَّة:٢٥٣، ٢٥١َجبریَّة: :الدیوان)٣(
یوان: ص)٤(   .٢٤٦الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (شرف). )٥(



 

٢٦٥ 
 

  اإلحصائیَّةقراءة في نتائج الجداول  -

  اآلتیة: النِّقاطفي هذا المبحث في  اإلحصائیَّة الدِّراسةالتي وصلت إلیها  النَّتائجیمكن إجمال 

  والمعاجم  الصَّرفأهل ما ورد في كتب  الثُّالثیَّةوافق شعراء الخوارج في استعمالهم للمصادر

 من قواعد. النُّحاةاللغویة، ولم یخرجوا عما وضعه 

  ٧٦٦وردت في ( مصدراً ) ٣٨٦ة والمزیدة (الُمجرَّدة الرُّباعیَّ و  الثُّالثیَّةبلغ مجموع المصادر (

 .موضعاً 

  أي بنسبة  موضعاً ) ٤١٢، إذ وردت في (في الدیوان ذیوعاً أكثر  ماعّیةالسَّ مصادر األفعال

ألن  ؛%)٤٦أي بنسبة ( موضعاً ) ٣٥٤في (ة %)، في حین وردت مصادر األفعال القیاسیَّ ٥٤(

َلقیُتُه ِلقاًء بالمد، وُلًقى نحو:  من مصدر سماعي واحد بعض األفعال قد ُسِمَع له عن العرب أكثر

وهذا التّنوع ، )١(واحدًة وِلقاءًة واحدةً  وَلْقَیةً  ،بالضم والقصر، وُلِقی�ا بالتشدید، وُلْقیانًا، وُلْقیانًة واحدةً 

 في اختیار مفرداته، وانتقائها حسب حاجاته المتنوعة من تلك الحریَّة الكاملة الشَّاعر یعطي

 المصادر.

  وال من ملحقاتها. الدِّیوانة في الُمجرَّدة الرُّباعیلم ترد مصادر األفعال 

  باعیاألفعال وردت مصادر  زیدة في موضع واحد على بناء المزید بحرف (تََفْعُلل).المَ  ةالرُّ

  الخوارج، إذ ورد في شعر في دیوان  ودوراناً  شیوعاً  الثُّالثیَّةبناء (َفْعل) من أكثر المصادر

أخف ة عدد حروف بنائه ووجود %)؛ وذلك بسبب خفته وقلَّ ٥٠أي بنسبة ( موضعاً ) ٣٨٤(

 .الحركات فیه

  (ِفَعال) موضعاً ) ٣٣في ( فاعل على بناء (المفاعلة) إذ وردل مصدراً قّدم شعراء الخوارج بناء ،

 بینما استعمل بناء (المفاعلة) في موضعین فقط.

                                                           

 لقى).(الجوھري: الصحاح  )١(



 

٢٦٦ 
 

  الحركةتقلُّب و التنقُّل و العلى  الدَّالن) َفَعال( یوان على وزنالدِّ  ترد مصادر فيلم. 

  ِّة اللون .على شدّ  الدَّال(ُفْعلة) یوان على وزن لم ترد مصادر في الد 

  ِّیوان على وزن (ِتفعَّال) عند شعراء الخوارج لمصدر الفعل الثالثي المزید لم ترد مصادر في الد

) ١٥آثروا (التََّفعُّل) علیه في (و في النطق،  ة هذا المصدرنظرًا لصعوب ؛بالتاء والتضعیف (َتَفعَّل)

 .موضعاً 

 ل)فعاللم ترد في الدِّیوان مصادر على وزن (ا (  .لمصدر الفعل الثالثي المزید بحرفین (اْفَعلَّ

  على  العین ةالمعتلَّ و  بثالثة أحرفالمزیدة  الثُّالثیَّةاألفعال لم یستعمل شعراء الخوارج مصادر من

 وزن (استفالة).

  َّالثُّالثية من الفعل غیر لم یستخدم شعراء الخوارج مصدر المر. 

 .استخدم شعراء الخوارج المصدر المیمي على وزن (َمْفِعل) من غیر الفعل المثال 

  َّاللة على المبالغة والكثرة، وهم استخدم شعراء الخوارج المصدر المیمي على وزن (َمْفعلة) للد

رفبذلك لم یخرجوا عّما ورد في كتب   یین والمعاجم اللغویة.الصَّ

   َّرفیذكرها جدیدة لم  اللة على معانٍ استخدم شعراء الخوارج بناء (َفَعال) للد في  یون القدامىالصَّ

 یؤكد سماعیَّة هذا البناء. ام والزوال االنتهاءوالدَّاللة على  ،كالدَّاللة على الرفعة والعظمة ،كتبهم

   



 

٢٦٧ 
 

  

  الث:الثَّ  المبحث

  في دیوان شعر الخوارج هاودالالتُ  موعِ الجُ  أبنیةُ 

 وصیغ منتهى الجموع) ،(القّلة، والكثرةع التَّكسیرو جم. 

 (الُمذكَّر السَّالم، والمؤنث السَّالم) جموع السَّالمة. 

 .اسم الجمع  

 .اسم الجنس الجمعي  

 .اسم الجنس اإلفرادي 

   



 

٢٦٨ 
 

  :الخوارجِ  شعرِ  في دیوانِ  ودالالتها الجموعِ  أبنیةُ 

: وهي ما دلَّت على واحد أو مفردةمن حیث العدد إلى ثالثة أقسام:  األسماءَ  اللُّغةأهل قّسم 

: وهي ما دّلت على اثنین أو اثنتین بزیادة ألف مثنىواحدة نحو: (رجل، امرأة، قلم، طاولة)، أو 

ونون في حالة الرفع نحو: (كتابان، طالبتان) أو یاء ونون في حالتي الجر والنصب نحو: (كتابین، 

، السَّالمةع و نوعان: جم يوه ،: وهي ما دّلت على أكثر من اثنین أو اثنتینَجمعطالبتین). أو 

  .)١(التَّكسیرع و وجم

  دیوان الخوارجأبنیة الجموع في : 

 ضمَّتْ ، موضعاً وردت أبنیة الجموع في دیوان شعر الخوارج في ألٍف وتسعٍة وأربعین 

  اآلتي: النَّحوخمسمئة وتسعة وأربعین اسمًا داًال على الجمع، وذلك على 

  : التَّكسیرجمع  -أ

بزیادة  عند الجمع هو جمع دلَّ على أكثر من اثنین مع تغییر ضروري على صورة المفرد

 ، وهو نوعان:)٢(حرف أو أكثر أو بتغییر بعض الحركات في المفرد

وقد أشار سیبویه  .)٣(ما دّلَت على عدد ال یقل عن ثالثة وال یزید عن عشرة وهي: القلَّةُجُموع  -

فقال:" واعلم أنَّ ألدنى العدد أبنیٌة هي مختصة به، وهي له  ،القلَّة على إلى وجود أبنیة خاصة تدلُّ 

، ُعبٍ كْ وأَ  ُلٍب كْ أَ  نحو:)، لٌ أْفعُ أبنیة أدنى العدد (. وقد حدد سیبویه هذه األبنیة فقال:" ف)٤(في األصل"

 :)، نحوِفْعلةة و(بَ رِ غْ ة وأَ بَ صِ نْ ة وأَ بَ رِ جْ أَ  :)، نحوةٌ أْفِعلَ ال و(ْحمَ وأَ  الٍ ْعدَ وأَ  الٍ مَ جْ أَ  :)، نحوأْفعالٌ و(

                                                           

  .٦٨٤/یُنظَر: الخطیب: المستقصى  )١(
ل ج )٢(  .١٥٢، والحمالوي: شذا العرف ص٧٧١/، والخطیب: المستقصى ٦/ ٥یُنظَر: ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
اجحيو رفي صالرَّ   .٢١٣: التطبیق الصَّ
 .٤/١١٤ابن عقیل: شرح ألفیة ابن مالك ج )٣(
 .٣/٤٩٠الكتاب ج )٤(



 

٢٦٩ 
 

  .)٢(، ثم أتبع ذلك بقوله:" فما خال هذا فهو في األصل لألكثر")١("وِوْلدة وِصْبیة وِفْتیة وإِْخوةِغلمة 

  :دیوان شعر الخوارجفي  القلَّةجموع أبنیة  -

وقد توّزعت على  ،وجمع جمع مئة ضمَّتْ مواضع، في مئتین وسبعة  القلَّةجموع أبنیة ردت و  

  اآلتي:حو النَّ 

 النَّحوعلى اثنین وثمانین جمعًا، وذلك  ضمَّتْ  موضعًا،ورد في مئة وواحد وستین  :َأْفَعال -١

  :اآلتي

 وعشرین  ثالثةً  ضمَّتْ موضعًا، ورد في تسعة وأربعین  ):(َفْعل ما كان مفرده على وزن

  ]الطَّویل[ ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في ، )٣(اسماً 

ــــــــــا     َوصــــــــُلها كــــــــانَ  ااُفنَ یَ َأْســــــــ َقصــــــــَرت ِإذا   )٤(َفَنضــــــــــاربُ  َأعــــــــــداِئنا ِإلــــــــــى خطان

ة على العددیَّ  النَّاحیةدّلت من  مفردها (َسْیف) على وزن (َفْعل) (َأْسَیاف) على وزن (َأْفَعال)   

مفردها عند جمعه للتغییر الثة والعشرة، وهي جمع تكسیر تعرَّض مجموعة قلیلة من السیوف بین الثَّ 

  .)٥(وَأْسُیفٌ  وُسُیوفٌ  َأْسیافٌ  والجمع معروف، به ُیضربُ  الذيهو  ْیفسَّ في نظمه وبنائه، وال

  ومن ، )٦(ثالثین جمعاً  ضمَّتْ موضعًا، ورد في أربعة وخمسین  ):وزن (َفَعلما كان مفرده على

  [البسیط] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوانأمثلة ذلك في 

  )٧(َســــــِجلُ  َغرُبهــــــا متــــــوحٍ  ِبئــــــرٍ  َأشــــــطانَ     َوِمحَزِمـــــــــــــــهِ  ِبُعرَشـــــــــــــــیهِ  َكـــــــــــــــَأنَّ  َحتّـــــــــــــــى

                                                           

  .٣/٤٩٠الكتاب ج)١(
  .٣/٤٩٠المصدر السَّابق ج )٢(
  ) في الملحقات.١٣١جدول رقم ( یُنظَر: )٣(
یوان: ص)٤(   .١٦٦الدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (سیف) )٥(
  ) في الملحقات.١٣٢جدول رقم ( یُنظَر: )٦(
یوان: ص)٧( عرشا الفرس: آخر شعر العرف، أشطان: حبال، َمتُوح: یمتح منھا أي یستسقى على البكرة  .١٧١الدِّ

  لبعد غورھا. الغرب: الدلو، سجل: ضخم.



 

٢٧٠ 
 

: اللُّغةفي معاجم  الشََّطنُ و  (َشَطن)،لمفرد(أشطان) على وزن (َأْفَعال) وهي جمع تكسیر لـ

فقد دّل  .)١(انَأْشطَ  والجمع الَخْیل، به وُتَشدُّ  ،به ُیْسَتقى الَفْتل الشدیدُ  الطَّویل لبْ الحَ : وقیل الَحْبل،

على مجموعة أحبال معدودة ولیست كثیرة  في البیت السَّابق ةالعددیَّ  النَّاحیةمن  الجمع (أشطان)

، وهي جمع تكسیر تعرَّض مفرده عند جمعه یستسقى بها الماَء من البئر العمیقة على البكرة 

  للتغییر في نظمه وبنائه. 

  ٢(خمسة عشر جمعاً  ضمَّتْ موضعًا، ورد في ثمانیة عشر  (ِفْعل): وزنما كان مفرده على( ،

  ]الطَّویل[ )٣(َحِجیَّة بن أوس الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في 

ــــــــــــــِودادٍ  الَطفتــــــــــــــهُ  ــــــــــــــهُ  ِاضــــــــــــــطررتُ  ِب   )٤( َوَأحقـــــــــادِ  ِغـــــــــلٍّ  ذو َوهـــــــــوَ  َتَضـــــــــعُّفاً     َل

 القلب في العداوة ِإمساك: الِحْقدُ (ِحْقد)، و  لمفرد(َأْحَقاد) على وزن (أفعال) وهي جمع ل 

. ویالحظ أن بناء (أحقاد) )٥(حقائد والجمع الحِقیَدُة، وهو وُحقود، َأحقاد والجمع ،ِلُفْرَصِتها والتربص

، القلَّةأسلوب ذم الذي یناسبه الكثرة ال جاء في  البیت، ولكّنه في القلَّةیدلُّ على  البنائیَّة النَّاحیةمن 

بقیة قد اختار (أحقاد) طلبًا للمواءمة اللفظیة في القوافي مع  الشَّاعر یحسبه الباحث أنَّ وما 

  عبیر ركیكًا. وجاء التَّ  الموسیقي،ناغم النكسر هذا التَّ  (ُحقود) األبیات، ولو جاءت بصیغة الكثرة

 ومن ، )٦(ثمانیة أسماء ضمَّتْ موضعًا، ورد في سّتة عشر  (ُفْعل): ما كان مفرده على وزن

  [الكامل] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوانأمثلة ذلك في 

                                                           

 .ابن منظور: لسان العرب (شطن) )١(
  ) في الملحقات.١٣٣جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
عن عزمھ في الخروج إلى أھل الشام مع  حجیّة بن أوس من الشُّعراء األمویین الخوارج، أراد والده أن یثنیھ )٣(

رجاء النمري وصدَّھم عن الدخول إلى المدینة، فزعم والده عند ذلك أن والدتھ مریضة فما لبث حجیّة أن صدَّقھ 
 .٩٦وقفل راجعا إلى بیتا، وترك القتال. بابتي: معجم الشُّعراء ص

یوان: ص)٤(   .١٨٤الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (حقد). )٥(
  ) في الملحقات.١٣٤جدول رقم ( یُنظَر: )٦(
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ـــــــــــــــ ـــــــــــــــومٍ  المُ َأْح ـــــــــــــــلٍ  َكِظـــــــــــــــلٍّ  َأو َن   )١(ُیخـــــــــــــــــَدعُ  ال ِبِمثِلهـــــــــــــــــا الَلبیـــــــــــــــــبَ  ِإنَّ      زاِئ

ة العددیَّ  النَّاحیةوُحُلم)، دّلت من  ُحْلم(لكلمتي جاءت (أحالم) على وزن (أفعال)، وهي جمع 

في اللیلة  ، فالنَّائم عادًة تكون أحالمه معدوةمعدودة من األحالم ولیست كثیرةعلى مجموعة 

الواحدة، وهي جمع تكسیر تعرَّض مفردها عند جمعه للتغییر في نظمه وبنائه. وجاء في اللسان 

ْؤیا،: والُحُلم الُحْلمُ    .)٢(الَمنام في رَأى إذا َیْحُلمُ  َحَلمَ : یقال. َأْحالم والجمع الرُّ

  ٣()(أعناقهو  واحداً اسمًا  ضمَّتْ مواضع، ورد في ثالثة  ُفُعل):( كان مفرده على وزنما(، 

  ]الطَّویل[ َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في 

ــــــــذارَ  ــــــــثِ  َح ــــــــي اَألحادی ــــــــومُ  الَّت   )٤(الَمخاِزیـــــــا الِرجـــــــالِ  ِبَأعنـــــــاقِ  َعَقـــــــدنَ     َغیِّهــــــــا َل

على وزن (أفعال) وهي جمع قلة لـكلمتي (ُعْنق وُعُنق)  البنائیَّة النَّاحیةجاءت (أعناق) من 

وقد یخفف الُعُنق فیقال ُعْنق، وقیل:  ...،ثویؤنّ  ریذكّ  والجسد، الرأس بین ما ُوْصلة: والُعُنقُ  الُعْنقُ و 

ُعُنق، والجمع فیهما َأعناق، لم یجاوزوا َخفَّف ذكَّر؛ قال سیبویه: ُعْنق مخفف من  َمْن ثَقَّل َأنَّث وَمن

وجود جمعي تكسیر متتابعین وهما: (أعناق الرجال)  السَّابقولّكن ما یلحظ في البیت . )٥( البناء هذا

كلمة  ، ودلَّ اآلخر على الكثرة، وما یحسبه البحث أنَّ القلَّةعلى  البنائیَّة النَّاحیةدّل األول من 

وذلك بسبب إضافتها  ،ة على معنى الكثرةوًاصبحت دالّ  القلَّة(أعناق) قد تخّلت عن دالالتها على 

  بها. إلى بنیة دالة على جمع الكثرة وتأثرها 

فیسد أحدهما مكان اآلخر أو  الجموعوقد أشار سیبویه إلى إمكانّیة أن یحدث تناوبًا بین 

في  القلَّةفي سیاقات معینة على معنى الكثرة، وكذلك قد یدّل الكثرة على  القلَّةیتأثر به، فیدلُّ جمع 

                                                           

یوان: ص)١(   .١٧٣الدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (حلم). )٢(
 .١٢٥،١٢٩،١٨٦أعناق ص: الدِّیوان)٣(
یوان: ص)٤(   .١٢٥الدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (عنق) )٥(
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على أدنى العدد، وداللة  القلَّةتدلَّ أبنیة جموع  األصل أنَّ  سیاق آخر، على خالف األصل، وأنَّ 

ه ما َشِرَكه فیبه، وهي له في األصل، وربَّ  ةً مختصّ  أبنیةً  ألدنى العددِ  غیرها على أكثره، قال:" إنَّ 

  .)١(ما شرك األكثر"األكثر، كما أنَّ األدنى ربَّ 

ه خروجًا عن ، وعدَّ القلَّةناوب عند عرضه ألبنیة جموع وقد تنبَّه الزَّجاجي إلى هذا التّ  

ما وقعت ألكثر العدد، األصل، قال:" فهذه األمثلة واقعة على أقل العدد، وهو ما دون العشرة، وربَّ 

بناء الكثیر ربما َشِرَكُه في  یقع خروجًا عن القیاس المطَّرد، كما أنَّ إال أنَّ هذا هو األصل، وذلك 

  .)٢(القلیل"

في القاهرة الذي أصدر  العربیَّة اللُّغةوالكثرة أولى عنایة مجمع  القلَّةوهذا التعاقب بین جموع  

ما والكثیر وٕانَّ  أو جمع التصحیح) یدل على القلیل التَّكسیرقرارًا قال فیه:" الجمع أیا كان نوعه (جمع 

  . )٣(یتعّین أَحُدُهما بقرینة"

 ٤(هو: (َأْعَداء) واحداً اسمًا  ضمَّتْ مواضع، ورد في ثمانیة  (َفُعل): ما كان مفرده على وزن(، 

  ]الطَّویلعمرو القنا العنبري [ الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في 

ـــــــــــدُ  ـــــــــــاَبعوا مـــــــــــا ِإذا َأعـــــــــــدائي ُأجاِه   )٥(َفُأجیـــــــــبُ  ِللهُـــــــــدى ِبِإســـــــــمي َوُأدعـــــــــى     َتت

على أّن  العددیة تدلُّ  النَّاحیةوهي من  ُدو)،ومفردها (عَ جاءت (َأْعَداء) على وزن (َأْفَعال) 

؛ والجمع األعداُء، وهو وصٌف ولكّنه ضارع و  ،أعداءه كانوا قلیلین ولیسوا كثراً  : ضدُّ الَوليِّ الَعُدوُّ

الَعداَوِة والُمعاداِة، واألنثى َعُدوٌَّة. والِعدا، بكسر العین: األْعداُء، وهو جمٌع ال  قال: َعَدوٌّ بیِّناالسَم. یُ 

                                                           

  .٣/٤٩٠سیبویھ: الكتاب ج )١(
، ٣لبنان، دار النفائس، ط- مازن مبارك، بیروت ، تحقیق:اإلیضاح في علل النَّحوالزّجاجي: أبو قاسم،  )٢(

 .١٢٢م، ص١٩٧٩-ھـ١٣١٩٩
  .١٦٨ضیف: مجموعة القرارات العلمیة في خمسین عاماً ص )٣(
 .١٠٣،١٠٤،١٣٣،١٤٦،١٥٣،١٦٦،٢١٣،٢٥٧الدِّیوان )٤(
یوان: ص)٥(   .١٠٣الدِّ
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  .)١(نظیَر له

 )ورد في موضع واحد وهو (أموات) جمع لـ(َمّیت)، وذلك في  ):َفْیِعلما كان مفرده على وزن

  [المنسرح] الطِِّرمَّاح الشَّاعرقول 

ــــــــل ــــــــاكي ُق ــــــــو  ِلب ــــــــكِ  ال تِ ااَألم ــــــــا َیب ــــــــــــــــــــــــهِ  َیســــــــــــــــــــــــَتِنع َوال سِ      ِللن ــــــــــــــــــــــــُده ِب   )٢(َفَن

؛ ألن القلَّةعلى  الدَّالعلى وزن (أفعال)  البنائیَّة النَّاحیة(َأْمَوات) ومفردها (َمیِّت)، وهي من  

  .)٣(تكون قلیلة ومعدودة ولیست كثیرةأعداد األموات عادة ما 

 :(فاعل)(أصحاب) هو  واحداً اسمًا  ضمَّتْ مواضع، عشرة  ورد في ما كان مفرده على وزن

  ]الطَّویل[نافع الحروري  الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في ، )٤(جمعًا لـ(صاحب)

ــــــــت ــــــــاِرهِ  َأصــــــــحابُ  َنحــــــــنُ  َتمــــــــیمٌ  َفقاَل   )٥(اَألصــــاِبعا َیَعّضــــوا َحتّــــى َینَتهــــوا َولَـــن     ث

على وزن (أفعال) تدل على مجموعة  البنائیَّة النَّاحیة(أصحاب) مفردها (صاحب)، وهي من 

  .من تمیم ممن لهم األحقیَّة في المطالبة بالثَّأر الثة والعشرةقلیلة بین الثَّ 

 حبیب  الشَّاعرقول  ومن أمثلة ذلك ،)٦(موضعینورد في  (َفِعْیل): ما كان مفرده على وزن

  الهاللي: [البسیط]

ــــهِ  ِإلــــى َأشــــكو    َوَأخــــــــــــُذُلُهم أَرّجــــــــــــیِهم ِصــــــــــــدقٍ  ِإخــــــــــــوانَ    )٧(ِألَنصــــاري ذالنيِخــــ الَل

على مجموعة  الدَّالعلى وزن (أفعال)،  البنائیَّة النَّاحیة(َأْنَصار) مفردها (َنِصْیر) وهي من 

  . أعانوه ونصروه على عدوه عندما احتاج إلیهمكانت صادقة معه و  قلیلة لیسوا كثراً 

                                                           

  عدا).() الجوھري: الصحاح ١(
اح ص )٢(   .٢٦٣الدِّیوان: ص، ١٤٠دیوان الطِِّرمَّ
  موت).(الجوھري: الصحاح  )٣(
یوان: ص )٤(  ٦٧،٨١،٨٨،١١٠،١٤١،١٤٨،١٥٧،٢٠٣،٢٣٤،٢٧٤ الدِّ
یوان: ص)٥(   .٨١الدِّ
یوان: ص )٦(   .٢٥٧،٢٢٩ الدِّ
یوان: ص)٧(   .٢٢٩الدِّ
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 عبد اهللا بن  الشَّاعروذلك في قول  ،ورد في موضع واحد (ِفعِّْیل): ما كان مفرده على وزن

  ]الرَّجزوهب الراسبي: [مشطور 

  )١(اَألْشـــــــــــــرَارِ َحتـَّـــــــــــى تَـــــــــــــزوَل َدْولَــــــــــــُة 

، فالبیت القلَّةعلى  الدَّالعلى وزن (أفعال)،  البنائیَّة النَّاحیة(َأْشَرار) جمع (شّریر) وهو من 

، یستولون على مجموعة كبیرة والقوة والُحكموء، لهم الغلبة یشیر إلى مجموعة قلیلة من أصحاب السُّ 

یِر، للرجل والفعل السُّوءُ : الشَّرُّ من األخیار. و   :َأْشَرارٌ  وقوم. َیِشرُّ  َشرَّ  والفعل الشََّراَرُة، والمصدر الشِّرِّ

  . )٢(اَألخیار ضد

ة، وذلك جمع قلَّ  ثمانیة أسماء مجموعةً  ضمَّتْ موضعًا، ورد هذا البناء في أربعة عشر  َأْفُعل: - ٢

  اآلتي: النحوعلى 

 قال سیبویه:" وأما ما كان من األسماء على ثالثة أحرف،  (َفْعل): ما كان مفرده على وزن

 . )٣(ْلب وَأْكُلب"یره (َأْفُعل) وذلك قولك: كَ سِ كْ تَ  ه فإنَّ رْ شِ عَ تُ  ) فإنك إذا ثلثته إلى أنْ فعالً وكان(

 الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٤(سبعة أسماء ضمَّتْ موضعًا، في ستة عشر  هذا الجمعوورد 

  عمرو بن الحصین العنبري [الكامل] الشَّاعرقول 

ـــــــــــــقٌ      همامِ َهــــــــ ِمــــــــن اَلَهــــــــ ُمعتَــــــــِركٍ  ُكــــــــلِّ  فــــــــي ـــــــــــــ َفَل ـــــــــــــتْ عُ  دٍ َوَأْی ـــــــــــــبِ  ّلَق   )٥(ِبَمناِك

وجاء في  ع،من المنكب إلى أطراف األصابمن أعضاء الجسد عضو  ، الكف، وهيالید

، والنَسُب ِإلیه الدَّالَیْدٌي، فحذفت الیاء تخفیفًا فاْعَتَقبت حركة الالم على  )َفْعلٌ (وزنها اللسان:" َیْد 

، والجمع  ، واَألخفش یخالفه فیقول: َیِديٌّ َكَنِديٍّ ، على ما یغلب في )َأْیدٍ (على مذهب سیبویه َیَدِويٌّ

                                                           

یوان: ص)١(   .٤٤الدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (شرر) )٢(
  .٣/٥٦٧سیبویھ: الكتاب ج )٣(
  ) في الملحقات.١٣٥جدول رقم ( یُنظَر: )٤(
یوان: ص)٥(   .٢٥٣الدِّ



 

٢٧٥ 
 

 ألنَّ ساكنة العین،  )َفْعلٍ (على  )َیْديٌ (الَیُد َأصلها  أنَّ  الجوهرّي:وذكر  ،)١(جمع َفْعٍل في َأْدنى الَعَدد

   .)٢(وأیادٍ  وُیِديٌّ  أْیدٍ  جمعها

عبد اهللا بن  الشَّاعردون حذف الیاء وذلك في قول في موضع واحد  الدِّیوانوقد جاءت في 

  ]الطَّویلوهب الراسبي [

ـــــــــــــــــــــــرفّیة ُمخـــــــــــــــــــــــذمٌ  ـــــــــــــــــــــــإنَّ الَمْش ــــــِدي     وٕاّال ف ــــــمُ  بَأْی   )٣(رجــــــاٍل فــــــیهم الــــــدیُن والعل

ورد في موضعین ضّما جمعین هما: (َأْرُجل، وأْضُلع)، وذلك  (ِفْعل): ما كان مفرده على وزن -

  [الكامل] الشَّیبانیَّةة ُمَلْیَكة الشَّاعر في قول 

ـــــــــــــــــــــــــــا َوخـــــــــــــــــــــــــــدتْ  ـــــــــــــــــــــــــــَك ُكْلَم   )٤(علـــــــــــــى رســـــــــــــم بَأْرُجِلهـــــــــــــاِعــــــــــــیٌس      فألبكینَّ

من َأصل الَفِخذ ِإلى ، والِرجل القلَّةعلى  الدَّال(َأْرُجل) جمع (ِرْجل) وهي على وزن (أْفُعل) 

 من شيء بیاَضها ُیخاِلطُ التي  الِبیض اِإلبلُ هي : وَعْیساء. َأْعَیس جمع بالكسر، الِعیس،و . القدم

  .)٥(َعْیساء واألُنثى َأْعَیس، واحدها الشُّقرة،

  الكامل]مجزوء عمرو بن الحصین العنبري [ الشَّاعروقول 

ــــــــــــــــم ِبَشــــــــــــــــهاَمةٍ  ــــــــــــــــَذوي    ُلعهُ َأْضــــــــــــــــ َتحــــــــــــــــنِ  َل ــــــــــــــــهِ  ِل ِت ــــــــــــــــى ُأُخوَّ ــــــــــــــــدرِ  َعل   )٦(َغ

َلعُ سان:" ، وجاء في اللِّ القلَّةعلى  الدَّالوِضَلع) على وزن (أْفُعل)  ،(َأْضُلع) جمع (ِضْلع  الضِّ

ْلعُ  ، والِضْلع عظٌم وُضلوعٌ  ،وَأْضالعٌ  ،وَأضاِلعُ  ،َأْضُلعٌ  والجمع مؤنثة، الجنب، َمْحِنّیة: لغتان والضِّ

  .)٧(من عظام قفص الصدر، ُمْنَحٍن، وفیه عرض

                                                           

 ابن منظور: لسان العرب (یدي). )١(
  یدي)(الجوھري: الصحاح  )٢(
یوان: ص)٣(   .٤٤الدِّ
یوان: ص)٤(   .٢٤١الدِّ
  رجل).(الجوھري: الصحاح  )٥(
یوان: ص)٦(   .٢٤٩الدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (ضلع). )٧(



 

٢٧٦ 
 

الَجعد الدوسي  الشَّاعروذلك في قول  ،ورد في موضع واحد ما كان مفرده على وزن(ِفَعال): -

  ]الطَّویل[

  )١(ُرعُ َوَأذْ  ُرؤوٌس  ِمنهـــــــــــا ُقطَِّعـــــــــــت َوَقـــــــــــد    غــــــــوِدَرت َدقوقـــــــاءَ  فـــــــي َقتلـــــــى ِبَنفِســـــــيَ 

 اللُّغةالتي حددها أهل  (َأْذُرع) جمع (ِذراع) على وزن (أْفُعل) وهو من حیث البنیة العددیَّة

ولكن في سیاق هذا  الُوْسطى، اِإلْصَبع طَرفِ  ِإلى الِمْرفق طَرف بین ما: الذِّراعُ و  ،القلَّةیدل على 

، لیدل على الكثرة، إذ ورد معطوفًا على جمع دّل على القلَّةالبیت خرج هذا الوزن عن داللته على 

في عدد القتلى الذین قد ُقطِّعت رؤوسهم  التَّكثیرالكثرة (رؤوس)، وسیاق البیت یدل على المبالغة و 

 الشَّاعرالتزام  ذلك نلحظ أسلوب الكثرة، عالوة على استدعى حضورمما  في الحرب وأذرعهم

في الصوت والموسیقا.  انسجاماً  أحدثة مع أواخر األبیات الذي اللفظیَّ بالقافیة طلبًا للمواءمة 

  أي بمعنى: ُقِطَعْت رؤوٌس وأذرٌع كثیرٌة. القلَّةن على الكثرة ال (رؤوس وأذرع) یدالَّ  فالبناءان ،وعلیه

قول وذلك في  ،(ِفْتَیة، وٕاْخَوة) سمیناال ضمَّتْ موضعًا، في سبعة عشر  الجمعورد هذا  ِفْعَلة: - ٣

  ]الطَّویل[ َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعر

ــــــــةً ِفتْ  َرَأیــــــــتُ  ــــــــهَ  بــــــــاعوا َی ــــــــــــــاتِ      ُنفوَســــــــُهم اِإلل ــــــــــــــَدهُ  َعــــــــــــــدنٍ  ِبَجّن   )٢(َوَنعــــــــــــــیمِ  ِعن

، وعلى القلَّةعلى  الدَّالعلى وزن (ِفْعَلة)  البنائیَّة النَّاحیةمن  وهو) جمع (َفَتى)، ةِفْتیَ  (

 وطمعا في جنته.، - سبحانه وتعالى - مجموعة قلیلة من الفتیان الذین قدموا أرواحهم إرضاء هللا

 ولم: سیبویه قال. َأْفتاء السن في الَفِتيُّ  ویجمع: قال وُفُتّوًا، ِفْتیاناً  الَفتى ویجمعوجاء في اللسان:" 

  . )٣(بِفْتَیة عنه استغنوا َأْفتاء یقولوا

  [البسیط] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعروقول 

                                                           

یوان: ص)١(   .١٩٨ الدِّ
یوان: ص)٢(   .١٢١الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (فتا).  )٣(



 

٢٧٧ 
 

ــــــــــــــمُ  َوإِخــــــــــــــَوةٍ  ــــــــــــــت َلُه ــــــــــــــُهمُ  طاَب ـــالَموتِ     ُنفوُس ـــاسِ  النـــاسِ  ِالِتفـــافِ  ِعنـــدَ  ِب   )١(ِبالن

على وزن (ِفْعَلة) وبحسب قواعد اللغویین هو جمع  البنائیَّة النَّاحیة(ِإْخَوة) جمع (أخ) وهو من  

 :التثنیة في تقول ألنَّك ؛بالتحریك أَخوٌ  أصله األخُ ألدنى العدد منحصر بین الثالثة والعشرة، و 

، واألخ: من َجَمَعك وٕاّیاه ُصلٌب أو )٢(الفّراء عن وأخَوةٍ  إْخَوةٍ  وعلى إخوانٍ  على أیضاً  ویجمع َأخواِن،

   .)٣(، أو من النسب، وقد یكون الصدیَق والصاِحبَ َبْطٌن أو ُهًما َمَعاً 

باعیة الُمذكَّر یكثر هذا الجمع في األسماء  َأْفِعَلة: - ٤ ة مما یكون ثالثها حرفًا من حروف المد الرُّ

. ویأتي على هذا )٤(َأْعِمَدة  -َأْرِغَفة، َعْمُود -َأْطِعَمة، َرِغْیف -(األلف أو الواو أو الیاء) نحو: َطَعام

عف أو الوزن أیضًا من المضّعف الالم، أو معتلها، قال ابن عقیل:" واْلُتِزم " َأْفِعَلة" في جمیع المض

  .)٥(المعتل الالم من َفَعال، أو "ِفَعال" كـ: َبَتات َأِبتَّة، ِزَماَم أِزمَّة، ِقَباء َأِقبیة، وِفناء َأْفِنَیة"

  اآلتي: النَّحوسبعة جموع، وذلك على  ضمَّتْ مواضع، في عشرة  الجمعوورد هذا  

 ومن أمثلة ، )٦(أربعة أسماء ضمَّتْ مواضع، ورد في خمسة  فعیل):( ما كان مفرده على وزن

  ]الطَّویلقول ابن أبي میاس الُمرادي [ الدِّیوانذلك في 

ـــــــــزَّةٌ  الَصـــــــــباحِ  فـــــــــي ِكـــــــــرامٌ  َوَنحـــــــــنُ  را ِارتَــــــدى بِــــــالَموتِ  الَمــــــوتُ  ِإذا     َأِع   )٧(َوتَــــــَأزَّ

، ولّكن ما القلَّةعلى  الدَّالعلى وزن (َأْفِعَلة)  البنائیَّة النَّاحیة(أِعزَّة) جمع (عزیز)، وهي من 

على  البنائیَّة النَّاحیةوجود جمعي تكسیر وهما: (ِكرام، وَأِعزَّة) دّل األول من  السَّابقیلحظ في البیت 

 ،والمدح ،البیت فیه داللة على الفخر ، ومن سیاق الكالم نلحظ أنَّ القلَّةعلى  الثانيالكثرة، ودلَّ 

                                                           

یوان: ص)١(   .١٥٧الدِّ
 أخا).(الجوھري: الصحاح  )٢(
  ابن منظور: لسان العرب (أخا). )٣(
، والخطیب: المستقصى ٤/٣٠١، وابن ھشام: أوضح المسالك ص ج٤/١١٨ابن عقیل: شرح ألفیة ابن مالك ج )٤(
/-٧٨٠. 
 .٤/١١٨ابن عقیل: شرح ألفیة ابن مالك ج )٥(
ة:٢٥٢، أِطبَّة:١٣٣، ٧٨، أَِذلَّة:٢٥٧الدیوان أَِحبَّة:)٦(   . ٤٨، أِعزَّ
یوان: ص)٧(   .٤٨الدِّ



 

٢٧٨ 
 

. أي القلَّة، فوجب أن یكون الجمعین دالین على الكثرة ال فس، الذي یناسبهما الكثرةوالثناء على النَّ 

  اء).ِكرام أعزَّ نحن (بمعنى: 

 ١(ضّما اسمین هما: (أِسنَّة، وأِعنَّة)، ورد في أربعة مواضع (ِفَعال): ما كان مفرده على وزن(، 

  ]الطَّویلیزید بن حبناء [ الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في 

ــــــــــــا     َكـــــــــَردمٍ  الَمدیَنـــــــــةِ  جـــــــــابي َعلـــــــــى َوِملنـــــــــا ــــــــــــوتَ  َفَأفَلتن ــــــــــــنَّةِ  َف ــــــــــــُردمِ  اَألِس   )٢(َك

، وهي القلَّةعلى  الدَّالعلى وزن (َأْفِعلة)  البنائیَّة النَّاحیة(َأِسّنة) جمع (ِسنان)، وهي من 

األولى الثة، وأصلها: (َأْسِنَنة)، ُنقلت حركة النون سنان معدودة ال تتجاوز العشرة وال تقل عن الثَّ 

إلى السین، فأصبحت (َأِسْنَنة) فاجتمع في الكلمة ِمْثالن، نون ساكنة فمتحركة ثم أدغمت ببعضهما 

 َجْمع إالَّ  اَألِسنَّة َأعرف ال: قال َأنه عبید َأبي عن التهذیب في اَألزهري وحكى )٣(فأصبحت (َأِسنَّة).

  . )٤(اَألسنان جمع ال السِّنان جمع اَألِسنَّة: سعید َأبو وقال للرمح، ِسنان

  عمرو بن الحصین العنبري [الكامل] الشَّاعروقول 

  )٥(َوَأشــــــــــــــــــاِیبِ  ِفتَیــــــــــــــــــةٍ  َأكــــــــــــــــــَرمُ  ِللَّــــــــــــــــــهِ      َنهَبهــــــــــــا َوَتحــــــــــــوي َأعنََّتهــــــــــــا َتحمــــــــــــي

، وأصلها: (أْعِنَنة)، ُنقلت حركة القلَّةعلى  الدَّال) على وزن (َأْفِعلة)، (ِعنانأِعنَّة) جمع (   

فأدغمت العین، فأصبحت (َأِعْنَنة) فاجتمع في الكلمة ِمْثالن، نون ساكنة فمتحركة النون األولى إلى 

وهي حلقة اللجام وتكون  الدابة، به ُتمَسك الذي السیر: اللجام وِعنانُ  ببعضهما فأصبحت (َأِعنَّة)،

 وُعُننٌ  ،َأِعنَّة الجمعمن الحدید أو الِحبال القلیلة والمعدودة توضع على الخیل للتحكم بحركتها، و 

                                                           

یوان: ص)١(  .٢٥٣، وأِعنَّة ص٩٨،٢٣٦،٢٥٠أِسنَّة ص  الدِّ
یوان: ص)٢(   .٩٨الدِّ
  سنن).(األزھري: تھذیب اللُّغة  )٣(
 منظور: لسان العرب (سنن).سنن)، وابن (الصحاح  )٤(
یوان: ص)٥(  .٢٥٣الدِّ
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  .)١(نادر

 َقَطري بن  الشَّاعروذلك في قول  ،ورد في موضع واحد (فاعل): ما كان مفرده على وزن

  [البسیط] الُفَجاءة

ـــــــــــــةَ  َتجتـــــــــــــابُ  ـــــــــــــزاعِ  َأوِدَی ـــــــــــــةً  اَألف   )٢(ُأُســـــــــــــــــدُ  َتقتاُدهـــــــــــــــــا ُأُســـــــــــــــــدٌ  َكَأنَّهـــــــــــــــــا    آِمَن

منفرج بین جبال أو ِتالل ، والوادي: هو القلَّةعلى  الدَّالأفعلة) (َأْوِدَیة) جمع (وادي)على وزن ( 

 :مثل )َأْفعالٍ ( على )َأْوداء( یجمع الواِدي: اَألعرابي ابن وقال ،أو آكام یكون منفًذا للسَّْیل ومسلًكا

 على َأْوِدیةٌ  الجمع: وجاء في الصحاح .القلب على َأوداهٌ : تقول وطيء ة،َأسدیَّ  ،وَأْصحاب صاحب

  .)٣(للنَّْهر وَأْسرِیةٍ  َسِريٍّ  مثل َوِديٍّ  جمع كَأنه قیاس غیر

  ُجُموع الكثرة:   - 

، ولهذه الجموع العشرة ما فوقعلى كل جمع دلَّ على  الصَّرفعند أهل ُتطلق جموع الكثرة 

الثة فما ابن یعیش:" والمراد بالقلیل الثَّ  قال .)٤(مجموعة من األوزان، تصل إلى ثالثة وعشرین وزناً 

  . )٥(فوق العشرة فكثیر"فوقها إلى العشرة، وما 

  :دیوان شعر الخوارجأبینة جموع الكثرة  -

وعشرین  واحداً مئة و ثالثَ  ضمَّتْ موضعًا، وردت جموع الكثرة في خمسمئة وثالثة وثمانین  

مئة وتسعة وستین  ضمَّتْ موضعًا، جمعًا، جاءت على صیغ منتهى الجموع في مئتین وثالثین 

  اآلتي:  النَّحوجمعًا، وذلك على 

                                                           

 یُنظَر: ابن منظور: لسان العرب (عنن).)١(
یوان: ص)٢(   .١٢٤الدِّ
  ودي).(الجوھري: الصحاح  )٣(
  .٧٨٣ /، والخطیب: المستقصى ٤/١١٧، وابن عقیل: ألفیة ابن مالك ج٦/٩١یُنظَر: السَّیوطي: ھمع الھوامع ج )٤(
ل ج )٥(  .٥/٩ابن یعیش: شرح الُمفصَّ
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 واحداً  ضمَّتْ ، موضعاً في مئة وأربعة وعشرین  هذا الجمع ورد ُفُعول (بضم الفاء والعین): .١

  اآلتیة: لألوازنجاءت جمعًا وقد وخمسین جمعًا، 

 :(َفْعل) سبعة وأربعین  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في مئة وتسعة عشر  ما كان مفرده على وزن

 ]الطَّویلزیاد األعسم: [ الشَّاعرقول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )١(جمعاً 

  )٢(َوجدا ِذكِرِهم ِمن الَقلبُ  َوطارَ  ُدموعي     ِلــــــــــِذكِرِهم َففاَضــــــــــت ِإخــــــــــواني تَــــــــــَذكَّرتُ 

العددیَّة. الّدال على الكثرة على وزن (ُفُعول)،  البنائیَّة النَّاحیة(ُدُموع) جمع (َدْمع) وهو من 

عن شدة حزنه جاء بناء الكثرة مناسبًا للتعبیر حزین ویتألم كثیرًا على فراق أحبته، وقد  الشَّاعرف

 على وجود كمیة كبیرةو  الكثرةعلى  دموعي) والفیضان یدلّ  ...فاضتف، ثم قال: (أحبتهعلى فقد 

  نزلت منه.قد موع التي من الدُّ 

 :(َفَعل) ٣(ورد في موضعین، ضّما جمعین هما:( ُأُسود، وُشُجون) ما كان مفرده على وزن( ،

 قول أحد شعراء الخوارج: [الكامل] الدِّیوانومن أمثلة ذلك في 

  )٤(َأْحَبـــــــــــــارُ ومـــــــــــــن الخشـــــــــــــوِع كـــــــــــــأنَّهْم      َبَســــــــاَلةً لــــــــدى العــــــــریِن  اُألُســــــــودُ وهــــــــم 

، وقد جاء الدَّال على الكثرة على وزن (ُفُعول) البنائیَّة النَّاحیة(ُأُسود) جمع (َأَسد) وهو من 

من  الثَّانيفي البیت ثالثة جموع للتكسیر وهي: ( ُأُسود، وَبَسَالة، وَأْحَبار) دّل الجمعًان األول و 

هم شجعان أقویاء یفتخر بأصحابه بأنَّ  الشَّاعر، فالقلَّةعلى الثالث على الكثرة، ودلَّ  البنائیَّة النَّاحیة

خاشعون في أبدانهم وأصواتهم وأبصارهم هللا كأنهم علماء من علماء یدافعون عن الِحَمى، وأنهم 

یاق جاء ، ولكّنه في السَّ القلَّةیدلُّ على  البنائیَّة النَّاحیةالبناء األخیر (أحبار) من  الدین، ویالحظ أنَّ 

اختار قد  الشَّاعر ، وما یحسبه الباحث أنَّ القلَّةفي سیاق مدح وفخر وثناء الذي یناسبه الكثرة ال 

                                                           

  ) في الملحقات.١٣٦جدول رقم ( یُنظَر: )١(
یوان: ص)٢(   .٢٠٨الدِّ
  .٢٥٧،١٤٠ الدِّیوان)٣(
یوان: ص)٤(   .٢٥٧الدِّ
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( ُحُبور) طلبًا للمواءمة اللفظیة في الكالم، في أواخر األبیات، ولو جاءت الكثرة  (َأْحَبار) وأراد بها

  ، وجاء التعبیر ركیكًا. مع بقیة األبیات د هذا التجانس والتوازنقِ (ُحُبور) لفُ 

 :(ِفْعل) جمعین هما:(ُضُلوع،  ضمَّتْ ورد في ثالثة مواضع،  ما كان مفرده على وزن

 عمرو بن الحصین العنبري: [الكامل] الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك قول )١(وُعُروق)

  )٢(َیســــــــــري وِعِهمُضــــــــــلُ  َبــــــــــینَ  ِللَمــــــــــوتِ      َغضــــــــــــــــا َجمــــــــــــــــرَ  َكــــــــــــــــَأنَّ  ُمتَــــــــــــــــَأوِّهونَ 

وعلى ى الكثرة، عل الدَّالعلى وزن (ُفُعول)  البنائیَّة النَّاحیة(ُضُلوع) جمع (ِضْلع) وهو من 

سیاق  أربعة وعشرون ضلعًا، عالوة على ذلك إنَّ  عددها أضالع اإلنسانألنَّ  عدد أكثر من عشرة؛

البیت جاء في موقف رثاء ألصحابه الذین كانوا یتوجعون من اآلم الموت وینتظرونه بصبر نافذ 

یستخدم أسلوب  الشَّاعر، فار ال تنطفئ بسرعةوبلهفة كمن دخل بین ضلوعه قطٌع ملتهبة من النَّ 

  .القلَّةالذي یناسبه الكثرة ال  التَّكثیرالمبالغة و 

ثالثة وثالثین جمعًا،  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في ثمانیة وثمانین  ِفَعال (بكسر الفاء وفتح العین): .٢

  اآلتي: النَّحووقد توّزعت على 

 :(َفْعل) ومن )٣(عشرة جموع ضمَّتْ ، موضعاً ورد في خمسة عشر  ما كان مفرده على وزن ،

  عمران السَّدوسي: [البسیط] الشَّاعرأمثلة ذلك قول 

ـــــــــال ِمنـــــــــهُ     ِمحَزُمـــــــــهُ  تَـــــــــمَّ  ِبجـــــــــوزٍ  الِحبـــــــــالَ  َیثنــــــــي ـــــــــهِ  َســـــــــَخفٌ  َف ـــــــــلُ  َوال فی   )٤(َرَه

وعلى  على الكثرة، الدَّالعلى وزن (ِفَعال)  البنائیَّة النَّاحیةو(الِحَبال) جمع (َحْبل) وهي من 

                                                           

یوان: ص)١(  .٧٢، و(عروق): ص٧٠،٢٤٨(ضلوع): ص الدِّ
یوان: ص)٢(   .٢٤٨الدِّ
، ١٨٣، ١٧٦، ١٢٩، ِعباد:٢٠١، ِسھام:٢٥٣ِحیاض:، ٢١٩، ِحذار:١٦٥،١٧٠، ِحبال:١٦٦الدیوان ثیاب:)٣(

  .١٣٢، نِعال:٦١، نِصال:٢٢٧، ١١٢، نِبال:١٧٨ِعظام:
یوان: ص )٤(   الجوز: الظھر، السخف: الرقة وتعنى تراكم الشَّحم، الرھل: االنتفاخ والرخاوة. .١٧٠الدِّ
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باط،: الَحْبلو  عدد فوق العشرة،   )١(وُحُبول وِحبال وَأحبال َأْحُبل والجمع الحاء، بفتح الرِّ

 :(ِفْعل) ومن أمثلة ذلك )٢(ثالثة جموع ضمَّتْ ورد في ثمانیة مواضع،  ما كان مفرده على وزن ،

  ]الطَّویلسمیرة بن الجعد: [ الشَّاعرقول 

ـــــــــــــــــالَتحكیمِ  ُینـــــــــــــــــادونَ    ِإنَُّهـــــــــــــــــم ِللَّـــــــــــــــــهِ  ِب

   

ـــــاحِ  َعمـــــروٍ  ُحكـــــمَ  َرأوا     )٣(الهَـــــواِئجِ  َكالِری

على الكثرة، وجاء  الدَّالعلى وزن (ِفَعال)،  البنائیَّة النَّاحیةو(الریاح) جمع (ِرْیح) وهو من   

 ُرَویحُة، وتصغیرها: قال قبلها، ما النكسار ؛یاءً  ُصیِّرت واوُ  یاُؤها الرَّیح: اللیث وقالفي التهذیب:" 

  .)٤("وأرواح احُ یَ رِ  وجمعها

 :(ُفْعل) جمعین هما: (ِجراح،  ضمَّتْ ورد في تسعة مواضع،  ما كان مفرده على وزن

  : [البسیط]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك قول )٥(وِرماح)

  )٦(آســــــي َلهــــــا مــــــا ِجــــــراحٍ  ُكلــــــومَ  َأشـــــكو     َوٕایجـــــــاسِ  ِمّنــــــي َوَجـــــــلٍ  َعــــــن َأصــــــَبحتُ 

على وزن (ِفَعال)، وتجمع على  البنائیَّة النَّاحیةوهو من  ،الجیم بضم(ِجراح) جمع (ُجْرح) 

  . )٧(وِجراح وُجُروح َأْجراح

  [الكامل] َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرفي قول  )٨(و(ِرماح)

  )٩(َوَأمــــــــــامي َمــــــــــرَّةً  َیمینــــــــــي َعــــــــــن ِمــــــــــن    َدریَئــــــــــــــــةً  ِللرِّمــــــــــــــــاحِ  َأرانــــــــــــــــي َفَلَقــــــــــــــــد

 الشَّاعرعلى وزن (ِفَعال) تدل على الكثرة، ف البنائیَّة النَّاحیة(ِرماح) جمع (ُرْمح) وهو من 

                                                           

  ابن منظور: لسان العرب (حبل). )١(
  .٢٥١، قِداح:٢٤٠، ١٤٥، ١٣٢فَِعال: ، ٢٦٤، ٢٦١، ١٣٧، ١٠٧الدیوان ریاح: )٢(
یوان: ص )٣(   .١٣٧الدِّ
 ریح).(األزھري: تھذیب اللُّغة  )٤(
یوان: ص )٥(   .١٠٧،١٠٨،١٢٦،١٢٩،١٤٠،١٤٧،٢٠٠،٢١٥، ِرماح ص ١٥٨جراح ص  الدِّ
یوان: ص )٦(   .١٥٨الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (جرح). )٧(
یوان: ص )٨(  .١٠٧،١٠٨،١٢٦،١٢٩،١٤٠،١٤٧،٢٠٠،٢١٥ الدِّ
یوان: ص)٩(   .١٢٦الدِّ
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بقي صامدًا ه جاعة وعدم الفرار في المعركة رغم كثرة رماح األعداء إال أنَّ یفتخر باإلقدام والشَّ 

بن الذي جاء في سیاق ة وعدم الجُ رأَ عنه وعن أصحابه، فسیاق البیت یدل على الفخر والجُ ودفعها 

  .القلَّةیاق یناسبه الكثرة ال هذا السِّ و  التَّكثیرالمبالغة و 

 :(َفُعل) (ِرجال)، ومن  واحداً جمعًا  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في سّتة عشر  ما كان مفرده على وزن

  فروة األشجعي [الوافر] الشَّاعرأمثلة ذلك قول 

  )١(الِرجــــــــــــالِ  ُحكــــــــــــمِ  ال الَلــــــــــــهِ  ِبُحكــــــــــــمِ      َوَنرضـــــــــــــــــى ُیقاِتُلنـــــــــــــــــا َمـــــــــــــــــن ُنقاِتـــــــــــــــــلُ 

فقد دلَّت في سیاق البیت  .على وزن (ِفعال) وهو جمع (َرُجل) البنائیَّة النَّاحیة(رجال) من  

"  :ابن منظور قال. القلَّةلى بناء من أبنیة جمعًا لـ(َرُجل) ع العربیَّةعلى الكثرة، ولم تستعمل  السَّابق

 َأْرجال؛ یقولوا لم َأنهم یعني العدد َأْدنى َأبنیة من بناء على یكسر ولم: سیبویه قالوالجمع ِرجال...، 

 من بدالً  َلْفعاء جعلوا َأشیاء ثالثة ونظیره َأْرجال، من بدالً  جعلوه َرْجلةٍ  ثالثةُ  وقالوا :سیبویه قال

  .)٢("َأفعال

 :(َفَعل) جمعین هما: (ِبالد،  ضمَّتْ ورد في خمسة مواضع،  ما كان مفرده على وزن

  ]الطَّویل: [ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعر، وذلك في قول )٣(وِجبال)

  )٤(ِللَقباِئــــــــــــــلِ  ُنهـــــــــــــَزةً  ِقــــــــــــــواُهمُ  ِضـــــــــــــعافاً     ِبالَدُهـــــــــــــــم َأَتیـــــــــــــــتُ  ِلمـــــــــــــــا َوَجـــــــــــــــدتُُّهمُ 

على الكثرة،  یدل على وزن (ِفعال) یدلُّ  البنائیَّة النَّاحیةوهو من  َبْلَدة)(ِبالد) جمع (َبَلد أو 

 والطائفة بلد، فهو مسكون أو خالٍ  أو عامر غیر أو عامرٍ  األرض من مستحیزٍ  موضع كل دلَ البَ و 

  .)٥("البالد والجمیع ،َبْلَدة منها

                                                           

یوان: ص)١(   ٥٦الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (رجل). )٢(
  ١٦٣، وجبال : ٧٨،١٢٠،١٩٣،٢١٣بالد:  :الدیوان )٣(
یوان: ص)٤(   .٧٨الدِّ
 بلد).(األزھري: تھذیب اللُّغة  )٥(



 

٢٨٤ 
 

  ]الطَّویل[ ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرو(ِجَبال) في قول 

ــــــهِ  ِبَحمــــــدِ  َفَأمَســــــوا ــــــد الَل ــــــم حــــــالَ  َق   )١(الَشـــــــــواِهقُ  َوالِجبـــــــــالُ  بیـــــــــدٌ  َمهاِمـــــــــهُ     دوَنُه

 وطال َعُظم إذا اَألرض َأوتاد من َوِتدٍ  لكل اسم: الَجَبلالكثرة، و (ِجبال) جمع (َجَبل) تدلُّ على 

 ،َأْجُبل والجمع واَألَكم، والُقور الِقنان من فهو وانفرد صُغر ما وَأما والشَّناِخیب، واَألطواد اَألعالم من

  .)٢(وِجبال ،وَأْجبال

 :(َفْیِعل) الَیْشُكِريعبیدة  الشَّاعروذلك في قول  ،ورد في موضع واحد ما كان مفرده على وزن :

  [الخفیف]

ــــــكَ  تَ   (م)  ِبجیــــــــــــــــــَرف ُمَطرَّحـــــــــــــــــونَ  َوِعیـــــــــــــــــالي ــــــرُ  َل ــــــنَ  الَخی   )٣(يِعیــــــالِ  ِمّنــــــي َأی

لُّ على الكثرة، وجاء في على وزن (ِفَعال) ید البنائیَّة النَّاحیة(ِعَیال) جمع (َعیِّل) وهو من و

   .)٤("والجمیع الواحد على یقع والعّیل" عیائل ویجمع ّیلعَ  یالالعِ  وواحد :"التهذیب

 :(َفَعال) إذ جاء )٥((ِجَیاد)واحداً جمعًا  ضمَّتْ مواضع، ورد في خمسة  ما كان مفرده على وزن ،

  : [الخفیف]الَیْشُكِريعبیدة  الشَّاعرجمعًا لـ(َجَواد)، ومن أمثلة ذلك قول 

هُـــــــــــــنَّ  َهزلـــــــــــــى َتســـــــــــــاُوكَ      ِبِجیاِدنـــــــا تَـــــــرى مـــــــا َأشـــــــكو الَلـــــــهِ  ِإلـــــــى   )٦(َقلیـــــــــــــلُ  ُمخَّ

  .)٧(النجیب من الخیلو (الِجیاد) جمع (َجَواد)، وهو  

  

 

                                                           

یوان: ص)١(   .١٦٣الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (جبل). )٢(
یوان: ص)٣(   .١١٢الدِّ
  عیل)، جیرفت: كورة من كور فارس.(األزھري: تھذیب اللُّغة  )٤(
 .١١٤،١٤٧،١٩٩،٢٠٤،٢٧٣ الدِّیوان )٥(
یوان: ص)٦(   .١١٤الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (جود). )٧(



 

٢٨٥ 
 

 :(فعیل) اثني عشر  ضمَّتْ ، موضعاً ورد في اثنین وعشرین  ما جاء مفرده صفة على وزن

  ]الطَّویلُمنیر الراسبي: [ الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك قول )١(جمعاً 

ــــــــــــواُهمُ  ِضــــــــــــعافاً      ِبالَدُهـــــــــــــــــم َأَتیـــــــــــــــــتُ  ِلمـــــــــــــــــا َوَجـــــــــــــــــدتُُّهمُ  ــــــــــــلِ  ُنهــــــــــــَزةً  ِق   )٢(ِللَقباِئ

في هذا البیت یهجو أخواله؛  الشَّاعر(ِضَعاف) جمع (ضعیف) وهو جمع یدل على الكثرة، ف

هم خائرو القوى وُعرضًة عبید اهللا بن زیاد، إذ وصفهم بأنَّ الوالي ألنهم رفضوا أن یجیروه خوفًا من 

  لعدوان القبائل، وغنیمة باردة لهم، وقد جاء سیاق الكثرة مناسبًا مع أسلوب الهجاء والذم. 

 :(َفْعَلة) ٣(هو (ِجَنان) واحداً جمعًا  ضمَّتْ ورد في سبعة مواضع،  ما كان مفرده على وزن( ،

اك الشیباني: [البسیط] الشَّاعرومن أمثلة ذلك قول    الضحَّ

ـــــــــوا ـــــــــا َخّل ـــــــــاِطنَ  َلن ـــــــــُدنیا ب   )٤(جیرانـــــا الُخلـــــدِ  ِجنـــــانِ  فـــــي َوَأصـــــَبحوا     َوظاِهَرهـــــــــا ال

وا بأرواحهم في هذا البیت یرثي أصحابه الذي ضحَّ  الشَّاعرف ِجنان) جمع (َجنَّة) بفتح الجیم.(

  .القلَّةثاء یناسبه الكثرة ال ، فسیاق الرِّ اهللا فنالوا جنان الخلد الكثیرة في سبیل

سّتة جموع  ضمَّتْ ، موضعاً في سبعة وعشرین  الجمعورد هذا  ُفَعال (بضم الفاء وفتح العین): .٣

  : [المنسرح]الطِِّرمَّاح الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك قول )٥( جاءت جمعًا لبناء (فاعل)

ـــــــــــرى ِإذا    ِإنَُّهــــــــــــــــــــــــــمُ  الُشــــــــــــــــــــــــــراةِ  َدرُّ  ِلّلــــــــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــالُطلى مـــــــــــالَ  الَك ـــــــــــوا ِب   )٦(َأِرق

 ُسموا هللا، َأنفسهم باُعوا أنهم أرادوا ألَنَّهم ؛بذلك ُسمُّوا الَخواِرُج،: والشُّراة )ريجمع (شاراة) (الشُّ 

 والواحد الجاِئرة، اَألِئمَّةَ  فاَرْقنا حین بالجنة بعناها :َأي اهللا طاعةِ  في َأنفسنا َشَرْینا إنَّا :لقولهم بذلك

                                                           

  ) في الملحقات.١٣٧جدول رقم ( یُنظَر: )١(
یوان: ص)٢(   .٧٨الدِّ
یوان: ص )٣(  .٦٤،٧٥،٢٠٨،٢١٣،٢١٨،٢٣٥،٢٥٨الدِّ
یوان: ص)٤(   .٢٣٥الدِّ
  ) في الملحقات.١٣٨جدول رقم ( یُنظَر: )٥(
  .٢٦٥ص الدیوان:)٦(



 

٢٨٦ 
 

  .الفرقةوقد جاء سیاق الكثرة في هذا البیت مناسبًا للتعبیر عن كثرة هؤالء  .)١(شارٍ 

وذلك ضمت ثالثة عشر جمعًا،  موضعاً ین ورد في اثنین وعشر  (بضم الفاء وفتح العین): ُفَعل .٤

 على النَّحو اآلتي:

 :(ُفْعَلة) ومن )٢(ضمت عشرة جموع ،موضعاً ورد في ثمانیة عشر  ما كان مفرده على وزن ،

 عمران السَّدوسي: [البسیط] الشَّاعرقول  أمثلة ذلك

ـــــ َعـــــرَّى الركـــــابَ  ــــــه  جــــــردَ واختــــــار أَ     اَهـــــلُ مَ عْ یَ  انَ َكـــــ دْ التـــــي َق   )٣(ُخَصــــــلُ صــــــهاًال ل

على الكثرة، وجاء  الدَّالعلى وزن (ُفَعل)  البنائیَّة النَّاحیة(ُخَصل) جمع (ُخْصَلة) وهو من 

  .)٤("ُخَصل وجمعها الشعر، من َلِفیَفة بالضم، الُخْصلة،"و اللسان:في 

 :(َفْعَلة) ومن أمثلة ذلك)٥(ثالثة جموع ضمَّتْ مواضع، ورد في أربعة  ما كان مفرده على وزن ، 

  ]الطَّویلعمران السَّدوسي: [ الشَّاعرقول 

ـــــــــطَ خُ      َوصــــــــــُلها كــــــــــانَ  َأســــــــــیاُفنا َقصــــــــــَرت ِإذا ـــــــــى ااَن   )٦(َفَنضـــــــــاربُ  َأعـــــــــداِئنا ِإل

 والُخْطوة،على الكثرة، وجاء في اللسان:"  الدَّال(ُخًطى) جمع (ُخطوة) وعلى وزن (ُفَعل) 

   .)٧("وُخُطوات ،وُخْطوات ،ُخطىً  والجمع القدمین، بین ما: بالضم

ضمت أحد عشر جمعًا، وذلك  موضعاً ورد في ثمانیة عشر  بضم الفاء وسكون العین):( ُفْعل .٥

 اآلتي: النَّحوعلى 

 

                                                           

  ابن منظور: لسان العرب (شري) )١(
، ٤١، ُمنَى:٨١، ُكَرب:٢١٣، ٢٢٩، ١٣٩، ُغَرف:١٧٠، ُعطَل:١٦١، ُشبَھ:١٧٠، ُخَصل:٢٧٦الدیوان ُحفَر:)٢(

  .١٣٤، نُھَى:١٧٣، ١٣٠، ١٢٧، ١٢٢ ،٩١، ٦١
یوان: صا)٣(   .١٧٠لدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (خصل). )٤(
  .١٠٩، ُدَول:١٦٦، ١٢٢، ُخطَى:١٨٠الدیوان ُزفَر:)٥(
یوان: ص)٦(   .١٦٦الدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (خطا). )٧(



 

٢٨٧ 
 

  ضمت عشرة  موضعاً ورد في سّتة عشر  :)فعالء(ما كان مفرده على وزن (َأْفَعل) الذي مؤنثه

  عمرو بن الحصین العنبري: [الكامل] الشَّاعرقول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )١(جموع

  )٢(رِ ْمــــــــحُ  َوِمــــــــن دٍ وْ ُســــــــ ِمــــــــن َیخِفقــــــــنَ     َخـــــــــــــــرقٌ  َوفَــــــــــــــوَقهم العجـــــــــــــــاجِ  َتحــــــــــــــتَ 

على  الدَّالعلى وزن (ُفْعل)  البنائیَّة النَّاحیة(ُسْود، وُحْمر) جمع لـ(َأْسَود، وَأْحَمر) وهما من 

 َأحمر،: قلت بالُحْمَرة المصبوغ َأردت فِإن اَألحامر، والجمع َأحمر، رجل ":الكثرة، وجاء في اللسان

  . )٣("ُحْمر والجمع

 واحداً كان عینه یاء، وقد ورد ذلك في موضعین ضّما جمعًا  في ما الفعل  فاءُ  رتْ سِ وقد كُ 

  حبیب الهاللي: [الرمل] الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك من  )٤(ض)یْ هو:(بِ 

  )٥(ُطرقــــــــــــــــاً  فیهـــــــــــــــا الِهنـــــــــــــــدِ  ِلُســـــــــــــــیوفِ     َیتُركـــــــــــــوا َحتّـــــــــــــى ضِ یْ الِبـــــــــــــ ِبمشــــــــــــیحِ 

على وزن (ِفْعل)  البنائیَّة النَّاحیةث، وهو من ) للمؤنَّ (وبیضاء، رللمذكَّ ) جمع (َأْبَیض) ضیْ بِ (

ابن  قالوتدلُّ على الكثرة، واألصل فیه أن یكون: (ُبْیض) أبدلوا ضمة الباء كسرة طلبًا للخفة، 

 لتصحَّ  َكْسَرةً  الضمة من َأبدلوا وإِنما الباء، بضم ُبْیٌض، وَأصله ِبیٌض، األَْبَیضِ  وجمع منظور:"

  .)٦("الیاء

خمسة جموع، وقد  ضمَّتْ  ،موضعاً ورد في ثمانیة عشر  (بكسر الفاء وسكون العین):ن ِفْعال  .٦

 :النَّحو اآلتيتوّزعت على 

  

                                                           

یوان: ص)١(    .٢٥٠الدِّ
، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٣٠، ٨٤، ٦١، ُسْمر:٢٦٦، ُرْعش:٢١١ُخْزر:، ٧٠، ُخْرس:٢٥٠، ُحْمر:٦٦الدیوان بُْتر:)٢( 

  .٢٤٧، یُْسر:٢٤٧، ُعْسر:٢٥٢
 ابن منظور: لسان العرب (حمر). )٣(
یوان:  )٤(  .٢٣١،٢٥٩ص  الدِّ
یوان: ص)٥(   .٢٣١الدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (بیض). )٦(



 

٢٨٨ 
 

  جمعین هما: (إخوان  ضمَّتْ موضعًا، ورد في أربعة عشر  ):(َفَعلما كان مفرده على وزن

  ]الطَّویلزیاد األعسم: [ الشَّاعروذلك في قول  ،)١()وفتیان

ــــــــَذكَّرتُ    )٢(َوجدا ِذكِرِهم ِمن الَقلبُ  َوطارَ  ُدموعي    ِلــــــــِذكِرِهم َففاَضــــــــت ِإخــــــــواني َت

(ِإْخَوان) جمع (َأخ)، وهو اسم ناقص ُحِذف الواو من آخره، واألصل فیه: (َأَخو) على وزن 

 على أیضاً  ویجمع َأخواِن، التثنیة في تقول ألنَّك ؛بالتحریك أَخوٌ  أصله األخُ " :الجوهري(َفَعل)، قال 

وهو من حیث البنیة العددیَّة یدل على الكثرة، وقد استعمل  .)٣("الفّراء عن وأخَوةٍ  إْخَوةٍ  وعلى إخوانٍ 

 التيوقوة اللُّْحَمة واالنسجام  ،ةاالجتماعی الروابطاللة على للدَّ  الدِّیوانشعراء الخوارج هذا الجمع في 

 ،الواحد الذي ال یمكن تفریقه، فهم أصحاب كالجسدربط جماعة الخوارج ببعضهم، حتى أصبحوا ت

 في واإلخوةُ  األصدقاء، في اإلخوانُ  ُیستعمل ما وأكثرورفقاء في الخروج، قال الجوهري:"  ،وأصدقاء

  . )٤("الوالدةِ 

  ]الطَّویلداود بن عقبة العبدي: [ الشَّاعرو(فتیان) في قول 

ـــــــهِ  ِإلـــــــى   )٥(هــــــــــــرِ والنَّ  الُنخیَلــــــــــــةِ  َیــــــــــــومَ  َشــــــــــــِهدتُهمُ      غـــــــاَرةٍ  ِفتیـــــــانِ  َفقـــــــدَ  َأشـــــــكو الَل

وهو من حیث البنیة العددیَّة یدل مجموعة كثیرة من األتراب تربطهم  (َفَتى)، جمع )انیَ تْ فِ ( 

  . وما إلى ذلك والُعْمر ،جولةوالرُّ  ،روابط وصفات مشتركة كالقوة

 :(َفْعل) ومن أمثلة ذلك )٦(ثالثة جموع ضمَّتْ مواضع، ورد في أربعة  ما كان مفرده على وزن ،

اك الشیباني: [البسیط] الشَّاعرقول    الضحَّ

                                                           

یوان: ص )١(   .٢٠٤،٢١٠:،فتیان٦٢،٨٢،١١٦،١٩٧،٢٠٨،٢١١،٢١٧،٢٢٩،٢٣٥،٢٣٩،٢٤٧: إخوان الدِّ
یوان: ص)٢(   .٢٠٨الدِّ
 أخا).(الصحاح الجوھري:  )٣(
 السابق (أخا).)٤(
یوان: ص)٥(   .٢١٠الدِّ
  .٢٥٠، ١٢٧، نیران:٢٣٨، ِضفَان:٢٣٥الدیوان: جیران:)٦(



 

٢٨٩ 
 

ـــــــــوا ـــــــــا َخّل ـــــــــاِطنَ  َلن ـــــــــُدنیا ب   )١(جیرانـــــا الُخلـــــدِ  ِجنـــــانِ  فـــــي َوَأصـــــَبحوا     َوظاِهَرهـــــــــا ال

(ِجیران) جمع (َجار)، وهو من حیث البنیة العددیَّة یدل على مجموعة من األشخاص 

أمكان العمل تربطهم عالقات اجتماعّیة مشتركة مبنیَّة على في المتجاورین في المساكن أو 

  . وما إلى ذلكاالحترام، والتعاون، والمحّبة 

 اآلتي: النَّحوورد في تسعة مواضع ضمت خمسة جموع، وذلك على  بضم الفاء والعین):ُفُعل ( .٧

  :(فعول) محارب بن  الشَّاعروردت في موضع واحد وذلك في قول ما كان مفرده على وزن

  دثار: [الوافر]

ــــــــــــــلَ وَأنَّ  ــــــــــــــوا ِبحــــــــــــــقٍ  الرُُّس ــــــــــــــــــــــــاً     قــــــــــــــد ُبِعُث ــــــــــــــــــــــــم ولّی   )٢(وأنَّ اهللا كــــــــــــــــــــــــاَن َلُه

على وزن (ُفُعل) وتّدل على الكثرة، وعلى من  البنائیَّة النَّاحیة(ُرُسل) جمع (َرُسول) وهي من 

 وَأْرَسْلتُ بعثهم اهللا بشرع یعمل به من المالئكة والناس لیبلغوا رسالته عن اهللا، وجاء في الصحاح:" 

  .)٣("وُرُسلٌ  ُرْسلٌ  والجمع وٌل،وَرسُ  ُمْرَسلٌ  فهو ِرسالٍة، في فالناً 

  :(َفَعل) جمعین هما: ـ(ُأُسد)  ضمَّتْ وردت في ستة مواضع، ما كان مفرده على وزن

وذلك  ،على الكثرة الدَّالد) على وزن (ُفُعل) وقد وردت في موضع واحد جمعًا لـ (َألسَ ، )٤()و(ُأْسد

  : [البسیط]َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرفي قول 

  )٥(ُأُســـــــــــــدُ  َتقتاُدهـــــــــــــا ُأُســـــــــــــدٌ  َكَأنَّهــــــــــــا     آِمَنــــــــــــــــةً  اَألفـــــــــــــــزاعِ  َأوِدَیــــــــــــــــةَ  َتجتـــــــــــــــابُ 

على الكثرة، ومن أمثلة  الدَّال) (ُفْعلجمعًا لـ(ُأْسد) على وزن  )٦(ووردت في خمسة مواضع

  ]الطَّویل: [َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرذلك قول 

                                                           

یوان: ص)١(   .٢٣٥الدِّ
یوان: ص)٢(   .٢٧٧الدِّ
  رسل).(الجوھري: الصحاح  )٣(
 ١٢٤ الدِّیوان )٤(
یوان: ص)٥(   .١٢٤الدِّ
  .١٣٣،١٣٧،٢١٠،٢٥٣،٢٥٩الدِّیوان )٦(



 

٢٩٠ 
 

ــــــــــت مــــــــــا ِإذا ــــــــــلٌ  َأَت ــــــــــلٍ  َخی ـــــــــــ ِبَأقراِنهـــــــــــا     َلقیُتهــــــــــا ِلَخی ـــــــــــدانى داً ُأْس   )١(َزئیُرهـــــــــــا َت

  َجمعین (ُسُبل، وُطُرق) وذلك في ال ضمَّاوردت في موضعین ل): یْ عِ ما كان مفرده على وزن (ف

  حبیب بن خدرة الهاللي: [الكامل] الشَّاعرقول 

ــــــدعو ــــــى َی ــــــُبلِ  ِإل   )٢(والحـــــــــُق أبلـــــــــُج ِمْثـــــــــُل ضـــــــــوِء نهـــــــــارِ      والــــــردى ةالَضــــــاللِ  ُس

: السَّبیلُ على الكثرة، و  الدَّالعلى وزن (ُفُعل)  البنائیَّة النَّاحیةل) وهي من یْ بِ (ُسُبل) جمع (سَ 

  . )٣(ویؤنث ُیَذكَّر منه، َوَضحَ  وما الطریقُ 

  حارثة بن صخر القیني: [الوافر] الشَّاعروقول 

  )٤(الَضـــــــــاللِ  ُطـــــــــُرقُ  َوالُمنـــــــــى َســـــــــفاهاً     ِزیــــــــــــــــــــــــــــــــــادٌ  ِلَیلقانــــــــــــــــــــــــــــــــــا َتَمّنانــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 الّطِریقُ و على الكثرة،  الدَّالعلى وزن (ُفُعل)  البنائیَّة النَّاحیة) وهي من َطِریق(ُطُرق) جمع (

والجمع َأْطِرقة  السبیل، تذكَّر وتؤنث؛ تقول: الطَّریق اَألعظم والطَّریق الُعْظَمى، وكذلك السبیل،

  .)٥(وُطُرق

، )٦(أربعة جموع ضمَّتْ ورد هذا البناء في تسعة مواضع،  َفْعَلى (بفتح الفاء وسكون العین): .٨

وهالك لمفردات وقع علیها ما وقع أو أصابها  وأوجاععلى آالم  تدلُّ  عند سیبویه الوزنوجموع هذا 

  :حو اآلتيوقد توزَّعت على النَّ  .)٧(ما أصاب

 :(فعیل) ثالثة جموع، ومن أمثلة ذلك في  ضمَّتْ مواضع، ورد ثمانیة  ما كان مفرده على وزن

  ]الطَّویلالَجعد الدوسي [ الشَّاعرقول  الدِّیوان

                                                           

یوان: ص)١(   .١٣٣الدِّ
یوان: ص)٢(   .٢٣٢الدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (سبل). )٣(
یوان: ص)٤(   .٦١الدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (طرق). )٥(
  .١١٤، ھَزلَى:١٩٨، ٩١، ٤٥، قَْتلَى:٢٥١، ٢١٤، ١٠٠، ٩٣الدیوان َصْرَعى: )٦(
  .٣/٦٤٨یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )٧(



 

٢٩١ 
 

ـــــــــــد    غـــــــوِدَرت َدقوقـــــــاءَ  فـــــــي ىَلـــــــَقتْ  ِبَنفِســــــيَ    )١(ُرعُ َوَأذْ  ُرؤوٌس  ِمنهـــــــــــا ُقطَِّعـــــــــــت َوَق

على جماعة أصابهم آالم وأوجاع  ) وهو من حیث البنیة العددیَّة یدلُّ (قتیل(َقْتَلى) جمع 

   كثیرة.

 :(َفْیَعل) اك  الشَّاعرورد في موضع واحد وذلك في قول  ما كان مفرده على وزن حَّ الضَّ

  ]الطَّویلالشیباني[

ــوتى     ُملِحقـــــي َأنـــــتَ  َهـــــل اَألرواحِ  ُملِحـــــقَ  َفیـــــا   )٢(َبهــَدلِ  بــنُ  َســعیدُ  فــیِهم َمضــى ِبَم

(َمْوَتى) جمع (َمیَّت)، وهو من حیث البنیة العددیَّة تدل على جماعة كثیرة وقع علیها ما وقع 

  .)٣(من الهالك

وذلك ثالثة جموع،  ضمَّتْ ورد في سبعة مواضع،  الفاء وسكون العین):بضم ( نُفْعال بناء  .٩

  :حو اآلتيعلى النَّ 

 (َفْعل)زیاد األعسم:  الشَّاعر: ورد في موضع واحد، وذلك في قول ما كان مفرده على وزن

  ]الطَّویل[

ـــــــم ـــــــن َوَك ـــــــلٍ  ِم ـــــــد َخلی ـــــــتُ  َق ــــــــــّباناً  ُكهــــــــــوالً      ِإخـــــــاَءهُ  ُرِزئ ــــــــــةً  َوُش ــــــــــردا َغطاِرَف   )٤(ُم

على الكثرة، والشَّباب:  الدَّال) فعالنعلى وزن ( البنائیَّة النَّاحیة(ُشبَّان) جمع (َشاب) وهو من 

  .)٥(الَفتاء والحداثة

  

                                                           

یوان: ص)١(   .١٩٨ الدِّ
یوان: ص)٢(   .٢٣٥الدِّ
، وزن "سیِّد ومیِّت" ونحوھما، ذھب ١١٥یُنظَر: أبو البركات األنباري: اإلنصاف في مسائل الخالف مسألة  )٣(

وذھب البصریون  .الكوفیون إلى أن وزن "سیِّد، وھیِّن، ومیِّت" في األصل على فَِعیل، نحو َسِوید وھَِوین وَمِویت
  .نھ في األصل على فَْیَعٍل بفتح العینوذھب قوم إلى أن وز -بكسر العین-إلى أن وزنھ فَْیِعل 

یوان: ص)٤(   .٢٠٨الدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (شبب). )٥(



 

٢٩٢ 
 

 (فاعل)وذلك في قول واحداً  فعالً ، ضمت )١(: ورد في خمسة مواضعما كان مفرده على وزن ،

  ]الطَّویل: [َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعر

ــــى َصــــبورٌ      ُكلُّنــــــــــــــا الُمَهلَّــــــــــــــبِ  انَ َســــــــــــــُفرْ  ُنجاِلــــــــــــــدُ  ــــواِترِ  الُســــیوفِ  َوقــــعِ  َعل   )٢(الَب

على الكثرة،  الدَّالن) ُفْعالعلى وزن ( البنائیَّة النَّاحیة(ُفرسان) جمع (فارس) وهي من 

  .)٣(وَفوارس ُفْرسان والجمع النَسب، ِإرادة على الفَرس صاحب: والفارس

  َعبد اهللا بن  الشَّاعر: ورد في موضع واحد، وذلك في قول ل)عَ فْ ما كان مفرده على وزن(أ

  المبارك: [البسیط]

ــــــــــــــــداءٍ  جــــــــــــــــالللرِّ  یــــــــــــــــا ــــــــــــــــ اءَ وَ دَ  ال ل ـــــــوقَ      هُ َل ـــــــ دُ اِئ ـــــــ ىَمـــــــعْ أَ  ومِ الَق ـــــــایَ مْ عُ  ادَ َق   )٤(ان

على الكثرة،  الدَّالن) العْ فُ على وزن ( البنائیَّة النَّاحیةوهو من  ،(ُعْمیان) جمع (أعمى)

  .)٥(واألعمى هو أعمى البصیرة والقلب وهو من ال یدرك وجه الصواب ویهتدي إلیه

وقد جاءت ، )٦(خمسة جموع ضمَّتْ  ،ورد في سّتة مواضع الفاء وفتح العین): بكسر(ِفَعل  .١٠

  ومن أمثلة ذلك قول امرأة من الخوارج من بني شیبان: [البسیط]جمعًا لبناء (ِفْعَلة)، 

ـــــــــــــــــــَننمنـــــــــــــــــــٌة مـــــــــــــــــــا مثلهـــــــــــــــــــا     القـــــــــــــــــــوُم مـــــــــــــــــــا َطَلبـــــــــــــــــــوافأصـــــــــــــــــــاَب    )٧(ِم

 َیُمنُّ  علیه وَمنَّ على الكثرة،  تدلُّ على وزن (ِفَعل)  البنائیَّة النَّاحیةهو من  (ِمَنن) جمع (ِمنَّة)

  .)٨(ِبِمنَّةٍ  َقرََّعه: وتَمنَّنَ  واْمَتنَّ  علیه وَمنَّ . الِمنَّةُ  واالسم وَأنعم، َأحسن: َمّناً 

  

                                                           

  .١٠٠،١١١،١٣٤،١٤٨،٢١٨ص  الدیوان:)١(
یوان: ص)٢(   .١٣٤الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (فرس). )٣(
یوان: ص)٤(   .١٦٥الدِّ
  یُنظَر: ابن منظور: لسان العرب (عمي) )٥(
  .٢٣٧، ِمنَن:٢٦٦، لَِحى:١٠٩، فِتَن:٢٧٦، ٢٣٧ِسنَن:، ٢٢٧ِحَجج:)٦( 
یوان: ص)٧(    .٢٣٧الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (منن) )٨(



 

٢٩٣ 
 

، وقد جاءت )١(ثالثة جموع ضمَّتْ  مواضع،ورد في سّتة  (بضم الفاء وفتح العین):ُفَعَلة  .١١

  ]الطَّویل: [َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في ، جمعًا لبناء (فاعل)

ـــــا فـــــي مـــــا  َتَحطَّـــــمَ      الَقنـــــــــــا ِإذا ِللنِـــــــــــزالِ  اةَ الُكَمـــــــــــ وَأدعـــــــــــو ـــــن َبیَنن ـــــا ِم   )٢(ِطعاِنی

یدل على الكثرة، على وزن (ُفَعالة)،  الناحیة البنائیَّة(الُكَماة) جمع (َكاٍم) وهو من حیث 

  .)٣("والَبْیضة بالدِّرع سَترها :َأي نفسه َكَمى ألَنه ؛ِسالحه في الُمَتَكمِّي الشجاع ":والكامي

 ضمَّتْ في ستة مواضع،  فاعل)(فْعل) جمعًا لـ(وزن الورد  الفاء وسكون العین): (بفتح َفْعل .١٢

  ]الطَّویلعتبان بن َأصیلة: [ الشَّاعر، وذلك في قول )٤(جمعین(َصْحب، وَطْیر)ال

ـــــى     ُبهُ َوَصـــــــحْ  َشــــــبیبٌ  نــــــادى َلقَــــــد َلَعمــــــري ـــــابِ  َعل ـــــو الب ـــــرَ  َأنَّ  َل ـــــبُ  اَألمی   )٥(ُیجی

ْحب، یجمعُ : الّصاِحبُ (َصْحب) جمع (َصاِحب) وقال الخلیل:"   والُصْحبة والصُّحبان بالصَّ

على الكثرة، والصاحب:  الدَّالعلى وزن (َفْعل)  البنائیَّة النَّاحیة، و(َصْحب) من )٦("والِصحاب

 .)٧(الُمعاشر

  : [البسیط]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرو(َطْیر) في قول 

  )٨(َوُعــــــــدوانا َبغیــــــــاً  دیــــــــَنِهم َیخِلطــــــــوا لَـــــــم     َقبـــــــــرُهمُ  رِ الَطْیـــــــــ ُبطـــــــــونُ  ِبَقـــــــــومٍ  َأكـــــــــِرم

 ، وهنالك من یرى أنَّ )٩(ُطُیورٌ  الطَّْیر وجمع وَصْحبٍ  ،صاحبٍ  مثل )رَطیْ ( جمُعه )الطائر( 

: ثعلب وقال...  للواحد؛ یَقعُ  الطَّْیرَ  َأنَّ  قطرب وزعم الطَّْیر یقع للواحد ال الجمع، قال ابن منظور:"

                                                           

  .٨٩، ١٢٦، ١٢٥، ٧٥، ُكَماة:١٧٢، ُغَداة:١٣٤ُحفَاة: :الدیوان)١(
یوان: ص)٢(   .١٢٥الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (كمي). )٣(
  .١٦٤، وطیر ص٨٣،١١١،١١٨،١٣٣،٢٠٠،٢٠٩،٢٣٨حب ص الدِّیوان )٤(
یوان: ص)٥(   .٢٠٠الدِّ
لبنان، (د.ت)، -، تحقیق: مھدي المخزومي، وإبراھیم السَّامرائي، بیروتالعینالفراھیدي: الخلیل بن أحمد،  )٦(
  صحب).(
  ابن منظور: لسان العرب (صحب). )٧(
یوان: ص)٨(   .١٦٤لدِّ
  طیر).(الجوھري: الصحاح  )٩(



 

٢٩٤ 
 

 على وجمعه للواحد َطْیرٌ  قالَ یُ  َأنْ  فَأجازَ  اْنَفرد ثم مَعهم، عبیدة وَأبو طائرٌ  للواحد یقولون كلُّهم الناُس 

ها ُسبقت بجمع یدلُّ على الكثرة جمع دلَّ على الكثرة؛ ألنَّ  السَّابقوالطَّْیر في سیاق البیت  ،)١("ُطُیور

بمعنى الواحد، وكذلك (قبرهم) لفظ مفرد بمعنى الجمع یرید: قبور،  تكونَ  (بطون)، فال یصح أنْ 

  .ًا لهؤالء القومقبور  قد أصبحتفأصبحت بمعنى: بطون الطیور 

، جاءت جمعًا )٢(ثالثة جموع ضمَّتْ ورد في ثالثة مواضع،  بضم الفاء وفتح العین):ء (ُفَعال .١٣

  عیسى بن فاتك: [الوافر] الشَّاعرقول  الدِّیوانل)، ومن أمثلة ذلك في یْ عِ (فَ  لوزن

ـــــــــَرحمنِ  َوفـــــــــي     ُمهـــــــــــــــري َســـــــــــــــوَّمتُ  َقـــــــــــــــد ذاكَ  َفَلـــــــــــــــوال ـــــــــَعفاءِ  ال   )٣(كـــــــــافِ  ِللضُّ

ء)، ویدل على الكثرة، ُفْعالعلى وزن ( البنائیَّة النَّاحیة(ُضَعَفاء) جمع (َضِعْیف) وهو من 

ْعفُ وجاء في اللسان:"  ْعفُ  الضَّ ْعُف،: وقیل الُقّوِة، ِخالفُ : والضُّ  والضَّعف، الجسد؛ في بالضم، الضُّ

 البصرة َأهل بذلك اَألزهريُّ  وخّص  وجه، كل في جائزان معاً  هما: وقیل والَعْقِل، الرَّْأي في بالفتح،

  . )٤("الرَّْأي وضعف البدن ضعف في معاً  ُیْستعمالن ِسّیانِ  البصرة َأهل عند هما: فقال

، (ُحكَّامجمعین هما:  ضمَّتْ  مواضع،ورد في ثالثة  العین):ُفعَّال (بضم الفاء وتضعیف  .١٤

ن   قول أحد شعراء الخوارج: [البسیط] وذلك في، )٥()وُخالَّ

ـــــــــم ـــــــــْوٍم َأَجـــــــــاَز َلُه ـــــــــي َق ـــــــــاَرَك اهللا ِف ــــــاُمهم    ال َب ــــــرءَ جــــــوازاً  ُحكَّ   )٦(أْن أصــــــابوا الَم

الكثرة ،  على وزن(ُفعَّال) الذي یدّل على البنائیَّة النَّاحیةمن  م)، وهياكِ (ُحّكام) جمع (حَ 

  .)٧(الَحَكمُ  وهو ُحّكاٌم، والجمع الُحْكِم، َنّفذُ فهو یُ ، وأفاعل كثیرة ،وأحاكم ،فالحاكم من یصدر قرارات

                                                           

 ابن منظور: لسان العرب (طیر). )١(
  .٧١، ُضَعفاء:١٠٧، أدباء:١٠٧الدیوان ُخطَبَاء:)٢(
یوان: ص)٣(   .٧١الدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (ضعف). )٤(
یوان: ص )٥( ن ص٢٠٩حّكام ص  الدِّ   .٢٣٥،٢٦٢، وخألَّ
یوان: ص)٦(   .٢٦٥الدِّ
  یُنظَر: ابن منظور: لسان العرب (حكم). )٧(



 

٢٩٥ 
 

ن) جمعًا للصفةوجاءت (خُ    : [المنسرح]الطِِّرمَّاح الشَّاعرقول  (َخِلْیل) في الَّ

لَ  َینَفــــــــــــــعُ  ال َیــــــــــــــومَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  َوةِ   (م)   الثَــــــــــــــر ذا الُمَخــــــــــــــوَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــُده َوال ُخّالُن   )١(َوَل

على وزن (ُفعَّال) یدل على  البنائیَّة النَّاحیةو(خّالن) مفردها (َخِلْیل) وهو الصدیق، وهو من 

  الكثرة.

في موضعین، ضّما جمعین هما:  ورد ):ء (بفتح الهمزة، وسكون الفاء، وكسر العینْفِعالأَ  .١٥

  عمر بن الحصین العنبري: [الكامل] الشَّاعر(أتقیاء، وأشقیاء) وذلك في قول 

ــــــــــــّرئینَ  ــــــــــــنَ  َوُمب ــــــــــــبِ  ِم ــــــــاءَ  الَمكــــــــاِرمِ  َخصــــــــلَ      َأحــــــــــــَرزوا الَمعاِی ــــــــبِ  َأتِقی   )٢(َأطاِی

 ورجل) یدلُّ على الكثرة، َأْفِعالءعلى وزن ( البنائیَّة النَّاحیة(أتقیاء) جمع (تقي)، وهو من 

 فُقلبت ،)فعول( على )وقوى( األصل في كان )تقيّ (و. المعاصي عن نفسه ُمَوقٍّ  أنه معناه ،تقيَّ 

 فیها أدغمت ثم األخیرة، للیاء یاءً  ُقلبت ةالثَّانی والواو وولج، وأصله َتَوَلج: قالوا كما تاء، األولى الواو

  .)٣(َأتقیاء ُجمع ولذلك فعیل، كأنه )َوِقيّ ( األصل في كان )َتقيَّ (: األنباري ابن وقال .تَِقيَّ  فقیل

  و(أشقیاء) في قول أحد شعراء الخوارج: [البسیط]

ــــــــــاسِ  َأشــــــــــِقیاءَ  َأرى ــــــــــى     َیســــــــــَأموَنها ال الن ــــــــــم َعل ــــــــــوَّعُ  ُعــــــــــراةٌ  فیهــــــــــا َأنَُّه َوُج
)٤(  

 الشَّقاءُ و  ) یدلُّ على الكثرة،َأْفِعالءعلى وزن ( البنائیَّة النَّاحیة(أشقیاء) جمع (شقي) وهو من 

 في انَقلبتْ  وَیْشَقى قبَلها، ما لكسرة یاءً  الواوُ  انقلبت جُل:، وَشِقَي الرَّ عادةالسَّ  ضدُّ : بالفتح والشَّقاوُة،

  .)٥(قبَلها ما لفتحة َأِلفاً  المضارع

  

                                                           

یوان: ص)١(   . المخول: الذي خولھ هللا المال والخدم. ویرید بالیوم یوم القیامة.٢٦٢الدِّ
یوان: ص)٢(   .٢٥٢الدِّ
 وقى).(یُنظَر: األزھري: تھذیب اللُّغة  )٣(
یوان: ص)٤(   .١٧٢الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (شقا) )٥(



 

٢٩٦ 
 

، وذلك على (َحَدق، وَدَرج) جمعینالضّما  ،ورد في موضعین (بفتح الفاء والعین): َفَعل .١٦

  اآلتي: النَّحو

 :(َفَعَلة) األعرج  الشَّاعروذلك في قول  ،ورد في موضع واحد ما كان مفرده على وزن

  المعني: [البسیط]

ــــــــــــوال ــــم الَبســــیَطةِ  َعلــــى    َخطُوُهمــــــــــــا َینفیــــــــــــهِ  مــــــــــــا َتَوقُّــــــــــــدُ  َل ــــَدقُ  تُــــدِركُهما َل   )١(الَح

 المستدیر السواد: والَحَدقةُ  على الكثرة على وزن (َفَعل)، دالٌ  (َحَدق) جمع (َحَدَقة) وهو جمعٌ 

 سوادها العین ةُ حَدقَ : الجوهري. َخَرَزتها الباطن وفي العین سواد الظاهر في هي: وقیل العین، وسط

  .)٢(وِحداقٌ  قٌ حداأـو  َحَدقٌ  والجمع اَألعظم،

 :(ُفْعَلة) عمران  الشَّاعروذلك في قول  ،ورد في موضع واحد ما كان مفرده على وزن

  السَّدوسي: [الوافر]

  )٣(ئـــــــــــــارِ الظِّ  َدَرجُ  اَلهَــــــــــــ َعـــــــــــــلْ ُیجْ  َولَــــــــــــم     ِمنهـــــــــــــــــا لُ ْســـــــــــــــــالرِّ  ُیـــــــــــــــــرادُ  ال َجمـــــــــــــــــادٌ 

 حیاء في تدسُّ  ثم وتجمع وتلف ِإدراجًا، ُتْدَرجُ  التي لِخَرقِ ا (َدَرج) جمع (ُدْرَجة)، والدُّْرجة هي

 فیدنى ولدًا، ولدتْ  هاَأنَّ  تْ بَ سِ حَ  حیائها من نزعت فِإذا ُأخرى، ناقة ولد على َظْأَرها یریدون التي اقةالنَّ 

  . )٤(والوثیقة ،والَجْزمُ  ،الدُّْرَجةُ : اللفیفة لتلك ویقال َفَتْرَأُمه، اُألخرى اقةالنَّ  ولد منها

قیاسیًا لكل وصف على األصل في هذا البناء أن یأتي جمعًا  بناء َفَعَلة (بفتح الفاء والعین): .١٧

. وقد )٥(راحِ ل، َسَحَرة ومفردها سَ اهِ وزن (فاعل) لمذكر عاقل صحیح الالم، نحو: َجَهَلة ومفردها جَ 

                                                           

یوان: ص)١(   .٢٧٤الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (حدق) )٢(
یوان: ص)٣( اد: ناقة ال لبن فیھا، والظئار: أن تعالج النَّاقة بالغمامة في أنفھا لكي تظأر، وقیل الظئار: جم .١٧١الدِّ

  خرقة.
  ابن منظور: لسان العرب (درج) )٤(
اجحي، و٣/٦٣١یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )٥( رفي صالرَّ   . ١١٨- ١١٧: التطبیق الصَّ



 

٢٩٧ 
 

، وذلك في قول )١(في موضعین جمعًا لبناء (َفْیِعل) على غیر قیاس الدِّیوانورد هذا الجمع في 

  : [الكامل])٢(الَیْشُكِريشمر بن عبد اهللا  الشَّاعر

ــــــــــــد ــــــــعرٍ  ِللَحــــــــربِ      َوفَــــــــــــواِرسٍ  ِبســــــــــــاَدةٍ  ُفِجعــــــــــــتُ  َوَلَق ــــــــن ُس ــــــــي ِم   )٣(شــــــــیبانِ  َبن

 السَّابق، فلما اجتمعت الیاء والواو و َسْیِود فهو َیُسودُ  سادَ  من وَأصله (َساَدة) جمع (َسیِّد)،

 وهي من حیثُ  .)٤(وأدغموا فیها الیاء التي قبلها  ،قبلها اكنةالسَّ  الیاءِ  َألجل یاءً  الواو ساكن أبدلوا

، وتدل على صفة الرفعة والشموخ والمبالغة فیهما )على الكثرة، على وزن (َفَعَلة البنیة العددیَّة تدلُّ 

من سیود قومه ویرأس علیهم  على یطلق والسَّیِّدُ ولم یسمع كذلك،  )سائد(جمع  )َساَدة(وقیل: 

  . )٥(ویفوقهم

، جاء )٦( (صحابة) واحداً جمعًا  ضمَّتْ  ،مواضعورد في ثالثة  الفاء والعین): (بفتح َفَعالة .١٨

  الضّحاك الشیباني: [البسیط] الشَّاعرلبناء (فاعل)، ومن أمثلة ذلك قول  جمعاً 

ــــــــم     َصـــــــــحاَبِتنا ِمـــــــــن َیكونـــــــــوا َلـــــــــم َكـــــــــَأنَُّهم ــــــــوا َوَل ــــــــا َیكون ــــــــاَألمسِ  َلن ــــــــا ِب   )٧(ِخّالن

حابة بالفتح، جمع (َصَحاَبة) جمع (صاحب) عل وزن (َفَعاَلة)، والصاحب:  الُمعاِشر، والصَّ

  .)٨(صاِحب ولم ُیجمع فاِعل على َفَعالة إال هذا

 

                                                           

وزن "سیِّد ومیِّت"  ١١٥اإلنصاف في مسائل الخالف مسألة . یُنظَر: أبو البركات األنباري، ١٨٦،٢١٧الدِّیوان )١(
 .وزن "سیِّد، وھیِّن، ومیِّت" في األصل على فَِعیل، نحو َسِوید وھَِوین وَمِویت ونحوھما، ذھب الكوفیون إلى أنَّ 

  .فتح العینوزنھ في األصل على فَْیَعٍل ب وذھب قوم إلى أنَّ  -بكسر العین-وزنھ فَْیِعل  وذھب البصریون إلى أنَّ 
شمر بن عبد هللا الیَْشُكِري. لم تذكر المصادر من ترجمتھ سوى أنھ شاعر من شعراء الخوارج. بابتي: معجم  )٢(

 .٢٠٦الشُّعراء ص
یوان: ص)٣(   .٢١٧الدِّ
بیروت، - ، صیدااألَْسنَى في شرح أسماء هللا الُحْسنى وصفاتھ ھـ)، محمد بن أحمد األنصاري، ٦٧١القرطبي ( )٤(

  . ٣١٠-٣٠٩م، ص٢٠٠٥، ١بة العصریة، طالمكت
  .٣٠٩القرطبي: األسنى ص)٥(
 .٨٥،٢١٣،٢٣٥ الدِّیوان )٦(
یوان: ص)٧(   .٢٣٥الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (صحب). )٨(



 

٢٩٨ 
 

ورد في موضع واحد، وذلك في قول أحد شعراء  بضم الفاء وتضعیف العین):ُفعَّل (بناء  .١٩

  الخوارج: [البسیط]

ـــــــــوَّعُ  ُعـــــــــراةٌ  فیهـــــــــا َأنَُّهـــــــــم َعلـــــــــى     َیســــــــــــــَأموَنها ال النـــــــــــــاسِ  َأشـــــــــــــِقیاءَ  َأرى َوُج
)١(  

أراد  الشَّاعرعلى وزن (ُفعَّل)، ف البنائیَّة النَّاحیة) وهو من (جوعان(ُجوَّع) جمع (جائع) أو 

فةالمبالغة والقوة في   للَمْخَمصِة، اسم: الُجوعوتكثیرها فاستعمل جمع الكثرة، وجاء في اللسان:"  الصِّ

 َجْوَعى، والمرَأة وَجْوعاُن، جائعٌ  فهو وَمجاعًة، وَجْوعةً  َجْوعاً  َیُجوعُ  جاعَ  والفعل الشَِّبع، َنِقیُض  وهو

  .)٢("وُجیَّعٌ  وُجوَّعٌ  وِجیاعٌ  َجْوَعى والجمع

 صیغ منتهى الجموع:  -

من  ها تدلُّ ضمن جموع الكثرة؛ ألنَّ  تدخلُ  صیغ منتهى الجموع هي أسماءٌ أنَّ  اللُّغةأهل یذكر 

ها، أّولِ  الكثرة فتحُ جموع بقیة أبنیة  من یمّیزهاما ة على جمع فوق العشرة، ولكّن العددیَّ  النَّاحیة

ها من منعُ  ذلك على عالوةً و ووجود ألف تكسیره بعدها حرفین أو ثالثة أحرف وسطها ساكن، 

عن الكسرة إذا كانت غیر معرَّفة، أو غیر مضافة، نحو: َمْلَعب  ها بالفتحة عوضاً وجرُ  الصَّرف

  .)٣(َمَالِْعب، َمْوُضْوع َمَواِضْیع

  :دیوان شعر الخوارجفي  وعِ مُ یغ منتهى الجُ ص -

مئة  ضمَّتْ ، موضعاً وردت صیغ منتهى الجموع في دیوان شعر الخوارج في مئتین وثالثین  

  اآلتي:  النَّحو، وذلك على صیغةوستین  اً وتسع

  

                                                           

یوان: ص)١(   .١٧٢الدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (جوع). )٢(
 .٣٢٧- ٣٢١- ٣/٣٢٠یُنظَر: ابن عقیل: شرح ألفیة ابن مالك ج )٣(



 

٢٩٩ 
 

جمعًا إذا جاء  النُّحاةًا عند قیاسیّ  الجمعُ  اكون هذی :بفتح الفاء والواو، وكسر العین)َفَواِعل ( .١

  :)١(لواحد من األبنیة اآلتیة

   كل بناء على وزن (فاعلة) سواء أكان اسمًا نحو: َفاِطَمة وجمعها َفَواِطم، أو وصفًا نحو: َكاِتَبة

 وجمعها َكَواِتب، وَقاِتَلة وجمعها َقَواِتل.

 :َصَواِمع.جمعها َجَواِهر، وَصْوَمَعة و جمعها َجْوَهر و  كل بناء على وزن (َفْوَعل) أو (َفْوَعلة) نحو 

  جمعها كل بناء على وزن (فاعل) جاء وصفًا لمؤنث عاقل ولیس فیه تاء التأنیث نحو: حائض و

 َحَواِمل.جمعها  َحَواِئض، وَحاِمل و

  صفة لمذكر  هذا الجمع جاءو  ،كل بناء على وزن (فاعل) سواء أكان اسمًا علمًا أو غیر علم

جمعها َشَواِهق، وشذَّ في َفاِرس و جمعها َشاِهق و َصَواِهل، و جمعها عاقل نحو: َصاِهل و  غیر

  ؛ ألنها صفة لمذكر عاقل.َفَواِرس، وما ماثلها

  :قال ابنَنَواِفق. جمعها ، وَناِفقاء و َقَواِصعَ جمعها َقاِصَعاَء وَ كل بناء على وزن (َفاِعَالء) نحو 

  ]الرَّجزمالك في األلفیة: [

ـــــــــــــــــلٌ  ـــــــــــــــــلِ  َفَواِع ـــــــــــــــــلِ  ِلَفوَع   َكاِهــــــــــــــــلِ  َنحــــــــــــــــوِ  َمــــــــــــــــعَ  َوَفــــــــــــــــاِعَالءَ     َوفاَع

ــــــــــــــــــــــه َوَصــــــــــــــــــــــاِهلٍ  َوَحــــــــــــــــــــــاِئضٍ    )٢(َماَثَلـــــــه مــــــا َمــــــع الَفـــــــاِرسِ  ِفــــــى َوَشــــــذَّ      َوَفاِعَل

، وذلك جمعاً اثنین وخمسین  ضمَّتْ موضعًا، في اثنین وسبعین  الدِّیوانفي  الجمع هورد هذ

  اآلتي: النَّحوعلى 

  :(َفاِعلة) ثمانیة وثالثین  ضمَّتْ موضعًا، ورد في ثمانیة وأربعین ما كان مفرده على وزن

                                                           

، والحمالوي: شذا العرف ص ٥٣-٥/٥٢، وابن یعیش: شرح ألفیة ابن مالك ج٣/٦٣٢یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )١(
١٦٣.  

  .١٦٧ابن مالك؛ ألفیة ابن مالك ص  )٢(



 

٣٠٠ 
 

 ]الطَّویل: [الَیْشُكِريعبیدة  الشَّاعرقول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )١(جمعاً 

  )٢(الَمــــــــــــآِتمِ  َبــــــــــــینَ  ُیعــــــــــــِولنَ  ِبــــــــــــواكیِهمُ      َوَأصـــــَبَحت الَحیـــــاةِ  ِحـــــسِّ  َوِمـــــن َصـــــریعٍ 

وقد جاء على وزن (فواعل) یدُل على الكثرة،  البنائیَّة النَّاحیة(َبواَكي) جمع (باكیة)، وهو من 

زن في مواضع الحُ  على القتلى ائحاتساء النَّ سیاق الكثرة في البیت مناسبًا للتعبیر عن كثرة النِّ 

   الكثرة.الذي یناسبهما جمع  التَّكثیرالكثیرة على سبیل المبالغة و 

  :(َفاِعل) ٣(ثالثة عشر جمعاً  ضمَّتْ موضعًا، ورد في ثمانیة عشر ما كان مفرده على وزن( ،

 عمرو بن الحصین العنبري: [الكامل] الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في 

وا ـــــــــــواِرمَ  َعـــــــــــرَّ ـــــــــــروا ِللجـــــــــــالدِ  َص ـــــــــــدَّ     َوباَش ـــــــــــآُنفٍ  الّظبـــــــــــاةِ  َح   )٤(َوَحواِجـــــــــــبِ  ِب

على  البنائیَّة النَّاحیة، وحواجب) وهما من (صوارمجاء في البیت صیغتان لمنتهى الجموع 

یوف الَصَواِرم أي: السیوف سصارم وحاجب)، والعلى الكثرة، ومفردهما ( الدَّال وزن (فواعل)

 ُشعاع العین عن َیْحُجب َألنه ؛بذلك ُسمِّيو  الَعْظم، على الناِبتُ  لشَعرُ والحواجب اسم ل ،)٥(ةَقاِطعٌ ال

وصفًا لمذكر غیر عاقل، وجاء اآلخر اسمًا لمذكر غیر عاقل وهو فجاء الجمع األول . )٦(الشمس

   القیاس في هذا الجمع.

؛ )٧(فرسان)(هو واحداً جمعًا  ضمَّتْ مواضع، وقد جاء هذا البناء على غیر قیاس في سّتة 

 الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٨(شذوذاً  النُّحاةه بعض ألن فاعل الموصوف به مذكر عاقل، وقد عدَّ 

 ]الطَّویلعتبان بن أصیلة: [ الشَّاعرقول 

                                                           

  ) في الملحقات.١٣٩جدول رقم ( یُنظَر: )١(
یوان: ص)٢(   . ١٠٦الدِّ
  ) في الملحقات.١٤٠جدول رقم ( یُنظَر: )٣(
یوان: ص)٤(   .٢٥٢الدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (صرم). )٥(
 المرجع السَّابق مادة(حجب). )٦(
  . ٨٩،١٨٤،٢٠١،٢١٨،٢١٧،٢٦٤الدِّیوان )٧(
، والخطیب، ١٦٣، والحمالوي، شذا العرف ص ٣٢٧-٣٢١-٣/٣٢٠یُنظَر:ابن عقیل: شرح ألفیة ابن مالك ج )٨(

  . ٨١٥ /المستقصى 



 

٣٠١ 
 

ـــــنجُ  َوَمـــــن     َحتَفــــــــــهُ  یلــــــــــقَ  َیلَقهُــــــــــم َمــــــــــن َفواِرُســــــــــنا ـــــنُهم َی ـــــنجُ  ِم   )١(َســـــلیبُ  َوهـــــوَ  َی

جال، وقد (فارس) وهي صفة لمذكر عاقل، وال تقع في الكالم إال وصفا للرِّ  (فوارس) جمع

 فَأما(َفاِرس) على (َفَواِرس) على غیر األصل. قال ابن منظور: "  جمع الخوارج في دیوانهم المفرد

 في یكون ال شيءٌ  هفَألنَّ  ؛فواِرس افَأمَّ  وَنواِكس، وَهوالك َفواِرس ِإال علیه ُیجمع فلم َیعِقل ما مذّكر

لغیر  " فاِعل" كان  . وقد أجاز سیبویه هذا الجمع فقال:" وٕانْ )٢("ْبساللَّ  فیه ُیَخفْ  فلم ثالمؤنَّ 

  .)٣(كان لمذّكر أیضًا" اآلدمّیین ُكسِّر على (فواعل)، وٕانْ 

جمعًا قیاسیًا لكل اسم  الدِّیوانجاء هذا البناء في  بفتح المیم، والعین، وكسر العین):َمَفاِعل ( .٢

مبدوء بمیم مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وبعدها ثالثة أحرف أصول، نحو: َمْخَرج وجمعها 

یدلَّ  . ویغلب على هذا الجمع أنْ ِمْصَرف وجمعها َمَصاِرفَمَخاِرج، وُمْصَحف وجمعها َمَصاِحف، 

 .)٤(على أسماء المكان، وأسماء اآللة، والمصدر المیمي

ثمانیة وثالثین جمعًا،  ضمَّتْ موضعًا، في ثالثة وخمسین  الدِّیوانوورد هذا الجمع في  

  جاءت جمعًا لألبنیة اآلتیة:

  :(َمْفَعل) ٥(أربعة عشر جمعاً  ضمَّتْ موضعًا، ورد في سبعة عشر ما كان مفرده على وزن( ،

 ]الطَّویل: [الَیْشُكِريعبیدة  الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في 

  )٦(الَمـــــــــــآِتمِ  َبـــــــــــینَ  ُیعـــــــــــِولنَ  بِـــــــــــواكیِهمُ      َوَأصـــــَبَحت الَحیـــــاةِ  ِحـــــسِّ  َوِمـــــن َصـــــریعٍ 

قال على وزن (َمَفاِعل) یدُل على الكثرة، و  البنائیَّة النَّاحیةمن و(مآتم) (مآتم) جمع (َمْأَتم)، 

 ساءالنِّ  اجتماع به خصَّ  ثم والَفَرح، الَغمِّ  في والنساء الرجال ُمْجَتَمعُ : الَمْأَتمُ ابن منظور: " 

                                                           

یوان: ص)١(   .٢٠١الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (فرس). )٢(
  .٣/٦٣٣سیبویھ: الكتاب ج )٣(
  . ٨٢٨، والخطیب، المستقصى /٦١٣- ٣/٦١٢جیُنظَر: سیبویھ: الكتاب  )٤(
  ) في الملحقات.١٤١جدول رقم ( یُنظَر: )٥(
یوان: ص)٦(   . ١٠٦الدِّ



 

٣٠٢ 
 

سیاق  ونلحظ أنَّ . )٢(روالشَّ  الخیر في یجتمعن النِّساء العرب عند الَمْأتم :الجوهري، وقال )١("للموت

  مناسبًا للتعبیر عن كثرة مواضع الحزن والنوح والبكاء على القتلى. جاء الكثرة في البیت 

  :(َمْفِعل) ومن أمثلة )٣(سبعة جموع ضمَّتْ مواضع، ورد في عشرة ما كان مفرده على وزن ،

 ]الطَّویلمنیر الراسبي: [ الشَّاعرقول  الدِّیوانذلك في 

ــــلِ  فــــي ُضــــحَكةً  َخنــــاُهم َكثیــــراً      َأِذلَّــــــــــــةً  ِلئامــــــــــــاً  َقــــــــــــیسٍ  َبنــــــــــــي َوَجــــــــــــدتُ    )٤(الَمحاِف

على الكثرة، قال  الدَّالعلى وزن (َمَفاِعل)  البنائیَّة النَّاحیة(َمَحاِفل) جمع (َمْحِفل) وهو من 

 القوم وَمْحِفلُ . َأیضاً  مجلس غیر في والُمْجَتَمع الَمْجِلس: والَمْحِفل .الَجْمع: والَحْفلابن منظور:" 

في هذا البیت  الشَّاعرف. )٥("الَمحاِفل على ویجمع الناس ُمْجَتَمع وهو الَمْحِفل،و . ُمْجَتَمُعهم: وُمْحَتَفُلهم

یهجو أخواله بني قیس؛ ألنهم رفضوا أن یجیروه خوفًا من عبید اهللا بن زیاد، إذ وصفهم بأنهم 

وقد  في اجتماعاتهم، في أعین الناس ُأْضُحوَكةً ، یكثر فیهم الفحش، حتى أصبحوا ون أذّالءُمْنَحطُّ 

  .جاء سیاق الكثرة في البیت مناسبًا مع أسلوب الهجاء والذم

  :(ُمْفَعل) جمعین (َمَصاِحف، وَمَطاِرف)، الورد في موضعین ضّما ما كان مفرده على وزن

 ]الطَّویل: [الطِِّرمَّاح الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في 

 فــــــــــــي مــــــــــــا َموعــــــــــــودِ  ِإلــــــــــــى َوصــــــــــــاروا     اَألذى فــــــــــــــــاَرقوا ُدنیــــــــــــــــاُهمُ  فــــــــــــــــاَرقوا ِإذا

ُحف الجامعوهو  :)ُمْصَحفُ و(الَمَصاِحف) جمع ( ، ُأْصِحفَ  كَأنه الدَّفَّتَْینِ  بین المكتوبة للصُّ

 ولم ها،تضمُّ  وقیس تكسرها تمیم: عبید َأبو قالوالُمْصَحف والِمْصَحف بضم المیم أو كسرها لغتان: 

                                                           

  ابن منظور: لسان العرب (أتم). )١(
  أتم).(الجوھري: الصحاح  )٢(
، ٢٥٣، ١٩١، مناكب:١٦٩، منازل:٢٦٢، مناتج:١٨٨، ١٦٣، مرافق:٧٨، محافل:٢٤٧، ٦٢مجالس:الدیوان )٣(

  .٢٦٤مواقف:
یوان: ص)٤(   . الخنا: الفحش؛ ُضْحكة: موضع للھزء والسخریة.٧٨الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (حفل). )٥(
یوان: ص)٦(  لمتقین.. موعود ما في المصاحف: یرید الجنة التي وعد هللا بھا ا٢٦٤الدِّ



 

٣٠٣ 
 

 ميسُ  ماوٕانَّ : اَألزهري قال الكسائي، عن اللحیاني عن ذلك ماإنَّ  تفتح هاَأنَّ  وال یفتحها من یذكر

  .)١(الدفتین بین المكتوبة فحُ للصُ  جامعاً  لَ عِ جُ  َأي ُأصِحفَ  هألَنَّ  ؛فاً حَ صْ مُ  فحَ صْ المُ 

  :(ِمْفَعل) ومن أمثلة )٢(سّتة جموع ضمَّتْ مواضع، ورد في ثمانیة ما كان مفرده على وزن ،

 ]الطَّویلَعتبان بن أصیلة: [ الشَّاعرقول  الدِّیوانذلك في 

ـــــاِبرُ  داَمـــــت مـــــا ُصـــــلحَ  َفـــــال   )٣(َخطیــــــــبِ  ثَقیــــــــفَ  ِمــــــــن َعَلیهــــــــا َیقــــــــومُ     َأرِضـــــنا َمن

على وزن (َمَفاِعل) وقد دلَّت هذا الجمع على  البنائیَّة النَّاحیة) وهو من َبرِمنْ (جمع ) اِبرُ نَ مَ (

  ، )٤(وهو الِمْنَبر اسم من أسماء اآللة

  :(َمْفَعلة) ومن )٥(تسعة جموع ضمَّتْ ، موضعاً ورد في سّتة عشر ما كان مفرده على وزن ،

 ]الطَّویل: [َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرقول  الدِّیوانأمثلة ذلك في 

ـــــــى ِإالّ  َبعـــــــثَ  َوال     نـــــــــاِزلٌ  َشـــــــــكَّ  ال الَمـــــــــوتَ  َأنَّ  تَـــــــــرَ  َأَلـــــــــم ـــــــي ِلُألل ـــــــاِبرِ  ف   )٦(الَمق

على وزن (مفاعل)، یدّل على  البنائیَّة النَّاحیة، وهو من أو (َمْقُبرة) رة)(الَمقاِبر) جمع (َمْقبَ 

 .الُقُبور موضع: وضمها الباء بفتح والَمْقبَرة،، ُن فیهنو ُیْدفَ و الكثرة، وعلى مكان ُیْجمع فیه األموات

  .)٧(رابِ قَ المَ  واحدة والَمْقُبرة الَمْقَبَرة: الجوهريوقال 

تسعة  ضمَّتْ موضعًا، ورد في تسعة وثالثین  :المیم والفاء، وكسر الهمزة) (بفتحَفَعاِئل  .٣

  : )٨(لما یلي النُّحاةویجمع على هذا البناء جمعًا قیاسیًا عند  ،وعشرین جمعاً 

                                                           

  یُنظَر: ابن منظور: لسان العرب (صحف). )١(
  .٢٠٠، ١٨٤، منابر:٢٦٤، مقاذف:١٦٣، مفارق:٢٥٠، مساعر:١٢٤، مراجل:٢١٦، ١٠٧الدیوان مخالب:  )٢(
یوان: ص)٣(   ٢٠٠الدِّ
  . ٨٢٨، والخطیب، المستقصى /٦١٣- ٣/٦١٢جیُنظَر: سیبویھ: الكتاب  )٤(
، ٢٤٠، ١٣٤، مقابر:٢٥٢، ٢٥١، معایب:١٥٥،١٥٩،معالي:٢٧٢، مظالم:٢٠٨، ١٢٥، ٤٦الدیوان مخازي: )٥(

  .٤٦، مھاوي:٦٢، مھالك:٢٥٢، ١٤٠، ١٣٣، مكارم:٢١٤مقاصر:
یوان: ص)٦(   .١٣٤الدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (قبر). )٧(
ل ج٢/٣١٦یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )٨(  .٨٢٢/، و الخطیب، المستقصى ٥/٤٤، وابن یعیش، شرح الُمفَصَّ



 

٣٠٤ 
 

 ظریفة  أو صفة نحو:نحو: قبیلة، وجمعها قبائل،  كل اسم رباعي أو صفة على وزن فعیلة

فةوشرط ظرائف،  في  الدِّیوان. وورد ذلك )١(أال تكون بمعنى مفعولة نحو: قتیلة أو جریحة الصِّ

 الشَّاعرقول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٢(سّتة وعشرین جمعاً  ضمَّتْ موضعًا، أربعة وثالثین 

 ]الطَّویلالَجعد الدوسي: [

  )٣(َحــــــــــــــداِئُقها ِبِهــــــــــــــم حفَّــــــــــــــت جنَّــــــــــــــةَ   (م)   ال تَـــــــــــــــدُخلُ  ِفرقَـــــــــــــــةٌ  فریقـــــــــــــــانِ  ُهمـــــــــــــــا

، على الكثرة الدَّالعلى وزن (فعائل)  البنائیَّة النَّاحیة(َحَداِئق) جمع (َحِدْیَقة) وهو من 

الُبْستاُن والحائط وخص بعضهم به  الَحِدیقُة كل َأرض ذات شجر ُمثمر ونخل، وقیل: الحدیقةُ و 

  .)٤(َحَدائقُ : وَجْمُعها الَجنَة من النخل والعنب

  ُنحو: َسحابة وجمعها َسَحاِئب، ِعَماَمة وجمعها َعَماِئم،  اء)ث الفَ لَّ ثَ كل اسم على وزن فَعاَلة (م

ثالثة جموع، ومن شواهد  ضمَّتْ مواضع، في خمسة  الدِّیوان. ورد ذلك في )٥(وُذوابة وجمعها ذوائب

 عیسى بن فاتك: [الوافر] الشَّاعرقول  الدِّیوانذلك في 

ـــــــــــــــلِ  َذوو َفَظـــــــــــــــلَّ      َعَلــــــــــــــیِهم َحَملــــــــــــــوا ِاســــــــــــــَتجَمعوا َفَلّمــــــــــــــا   )٦(َیقُتلونـــــــــــــــا الَجعاِئ

، قال ابن ا ُیْجعُل على العمل من َأجٍر َأو ِرْشَوةٍ ثلَّة وتعني م(َجَعاِئل) جمع (جَعاَلة) بالجیم المُ 

 كل اللحیاني، عن والضم الكسر والَجعالة؛ والِجعالة والُجعالة والَجِعیلة والِجعال والُجْعل منظور:"

یحّقر أعداءه؛ ألنهم كانوا  الشَّاعر. ف)٧("الرَّْشوة: بالفتح والَجعالة،. عمله على له جعله ما: ذلك

طامها، فجاء استعمال جمع الكثرة مناسبًا نیا وحُ لرجال یغزون عنهم في سبیل الدُّ  یدفعون أمواالً 

                                                           

وشذ من ذلك صفات جاءت بمعنى مفعولة رھینة وجمعھا: رھائن، لطیمة وجمعھا: لطائم، وذبیحة وجمعھا:  )١(
 .٨٢٣/ذبائح. یُنظَر: الخطیب: المستقصى 

  ) في الملحقات.١٤٢جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
یوان: ص)٣(   .١٨٨الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (حدق). )٤(
  .٨٢٣الخطیب: المستقصى ص / )٥(
یوان: ص)٦(   .٦٨الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (جعل).)٧(



 

٣٠٥ 
 

  نیئة وتحقیرها.للتعبیر عن كثرة أفعالهم الدَّ 

أربعة عشر  ضمَّتْ موضعًا، ورد في سبعة عشر  :َفَعاِلل (بفتح الهمزة والعین، وكسر الالم) .٤

  اآلتي: النَّحو، وذلك على جمعاً 

 :(َفْعَلل) ومن شواهد ذلك )١(جموع سّتة ضمَّتْ مواضع،  ستةورد في  ما كان مفرده على وزن ،

 ]الطَّویل: [َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرقول  الدِّیوانفي 

ـــــــــهُ  َفَولَّیـــــــــتُ  ـــــــــرِزهِ  َعـــــــــوَدةِ  َخـــــــــوفَ  َعن   )٢(اِرســــاالَدهَ  َیخشــــى َولَّیــــتُ  َكمــــا َوَوّلــــى     ُج

   .)٣(اهیةوالدِّْهِرُس والدُّْهُرُس جمیعًا: الدَّ ، الدهاریس على أیضاً  ویجمع َدَهاِرُس، وجمعها الدَّْهَرُس،

 :(ُفْعُلل) ومن )٤(، وَعَناِصر)(َدَماِلجورد موضعین ضّما جمعین هما  ما كان مفرده على وزن ،

 ة ُعمیرة زوج مجاشع البكري: [الكامل]الشَّاعر قول  الدِّیوانشواهد ذلك في 

ـــــــ     بٍ اِعـــــــــــكَ لِ  اَش رَ والِفـــــــــــ يَ رِ دْ ِخـــــــــــ تُ ْبـــــــــــهَ وَ وَ    )٥(ولُجـــــــوحُ  جٍ الِ َمـــــــدَ  اتَ ذَ  الحـــــــيِّ  يِف

  .)٦(ضدیط بالعَ حِ یُ  الذي ارٌ وَ سِ ال، أي: المعضد من الُحليّ وهو  )ُدْمُلج) جمع (و(َدَماِلج

 ) ومن شواهد )٧(ثالثة جموع ضمَّتْ مواضع، ورد في خمسة  ُفْعُلَلة):ما كان مفرده على وزن ،

 عمران السَّدوسي: [المنسرح] الشَّاعرقول  الدِّیوانذلك في 

ـــــــــــةَ  َأســـــــــــُكنُ  َأم ـــــــــــ ُوِعـــــــــــدَ  الَّتـــــــــــي الَجنَّ   )٨(َنماِرُقهــــــــــــــــــا َمصــــــــــــــــــفوَفةً  أبــــــــــــــــــرارُ   (م)   ـال

 ِنْمِرقة، :یقول كلب بعض وسمعتسان:" وجاء في اللِّ  .الوسائد هيو  )ُنْمُرقة) جمع (قَنَمارِ (و

 هاء، وبغیر وبكسرهما اءوالرَّ  ونالنُّ  بضم وهي ِوَسادًة، َأي ُنْمُرقة اشتریت: الحدیث وفي. بالكسر

                                                           

  .٢٥٢، زالزل:١٠٠، قشاعم:٦٧، عساكر:٢٥٣، سالھب:١٣١، دھارس:٨١الدیوان بالقع:)١(
یوان: ص)٢(   .١٣١الدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (دھرس). )٣(
 .٢٣٧،١٣٤ الدِّیوان)٤(
یوان: ص)٥(   .٢٣٧الدِّ
  دملج).(األزھري: تھذیب اللُّغة  )٦(
  .١٨٨، نمارق:١٠٦، قماقم:١٠٠، ٩٣، ٦٤جماجم: الدیوان:)٧(
یوان: ص )٨(   .١٨٨الدِّ



 

٣٠٦ 
 

  .)١("َنمارق وجمعها

 :(َفْعَلَلة) ٢((َحَناِجر، وَزَماِجر) هما ورد في موضعین ضّما جمعین ما كان مفرده على وزن( ،

 ]الطَّویل: [السَّعديَحصین  الشَّاعرقول  الدِّیوانومن شواهد ذلك في 

ـــــم ناِشـــــبٌ  َشـــــجىً      َوَصـــــــحَبهُ  َربٍّ  َعبـــــــدِ  ِمـــــــن َحســـــــُبنا َأمـــــــا ـــــاِجرِ  َتبَتِلعـــــهُ  َل   )٣(الَحن

 .)٤(َحَناِجرُ  والجمع لق،الحَ  خارج من ئاً ناتِ  تراه حیثُ  الَغْلَصَمةِ  َرْأُس : الَحْنَجَرةو      

  ومن شواهد رةابِ بَ هو(جَ  واحداً ورد في موضعین ضّما جمعًا  كان مفرده على وزن (َفعَّال):ما ،(

 ]الطَّویلبعي: [ُشَبیل الضَّ  الشَّاعرقول  الدِّیوانذلك في 

ــــــــــــــــــــةَ  ــــــــــــــــــــارٍ  ُكــــــــــــــــــــلِّ  َمخاَف ــــــــــــن َغشــــــــــــومٍ     َعنیــــــــــــــــــــدٍ  َجّب ــــــــــــاِبَرةِ  ِم   )٥(جــــــــــــالِ الرِّ  َجب

  . )٦(متكبِّرو اهر، متسلِّط، : رجل قيلـ(َجبَّار)، أ) جمع (َجَباِبَرة 

تسعة جموع، وذلك  ضمَّتْ موضعًا، ورد في أربعة عشر  :الفاء والعین والالم) (بفتحَفَعالى  .٥

  اآلتي: النَّحوعلى 

 :(فعیلة) ومن شواهد )٧(خمسة جموع ضمَّتْ مواضع، ورد في عشرة  ما كان مفرده على وزن ،

 : [البسیط]الُفَجاءةَقَطري بن  الشَّاعرقول  الدِّیوانذلك في 

ــــــــــــا َمَخرُتهــــــــــــا     َمراِجُلهـــــــــــــــــــــا َتغلـــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــاِجَرةٍ  َوُربَّ    )٨(َتِخــــــــــــدُ  غــــــــــــاَرةٍ  ِبَمطای

 

                                                           

 ابن منظور: لسان العرب (نمرق). )١(
  .١١٨،٦٧ الدِّیوان )٢(
یوان: ص)٣(   .١١٨الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (حنجر). )٤(
یوان: ص)٥(    .٢٢٧الدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (جبر). )٦(
  .٢٠٢، ٢٥٥، ٢٣٦، ٢٢٩، ١٢٤، ٦١، منایا:١٢٤، مطایا:١١٢، سبایا:٤٢، خطایا:٢٦٢الدیوان بقایا: )٧( 
یوان: ص)٨( . ابن منظور: لسان العرب ١٢٤الدِّ . والَمِطیَّة من الدَّوابِّ التي تَْمطُو في سیرھا، وجمعھا مطایا وَمِطيٌّ

  (مطا).



 

٣٠٧ 
 

 :(َفْعَلى) زیاد األعسم:  الشَّاعرورد في موضع واحد وذلك في قول  ما كان مفرده على وزن

 ]الطَّویل[

  )١(الـــــــــَدواِهیا الَبالیـــــــــا ُیالقـــــــــونَ  َعـــــــــزینَ      َأرى َكمـــــــــــا َوالَشـــــــــــراةُ  ُقعـــــــــــودي َفَكیـــــــــــفَ 

  َومن شواهد )٢(ثالثة جموع ضمَّتْ ورد في ثالثة مواضع،  ل):یْ عِ ما كان مفرده على وزن (ف ،

 : [البسیط]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوانذلك في 

  )٣(لینـــــــــا َوال َخفضـــــــــاً  َبعـــــــــَدهُ  َیـــــــــروا َفَلـــــــــم     َوالـــــــــــــــدُهم بـــــــــــــــادَ  َكَیتـــــــــــــــامى َتَركَتنــــــــــــــا

 یأتيَ  القیاس في بناء (َفَعالى) أنْ  نَّ أ(َیَتاَمى) َجمع (یتیم) على غیر قیاس، فقد ذكر سیبویه 

 النَّاحیة. وهو من )٤() نحو: َنَدامى، وجمعها َنْدَمان، وَنَصارى، وجمعها َنْصَراننَفْعاللـ(جمعًا 

 یتیمٌ  فهو أبوه مات الذي الیتیم هذیب "على الكثرة، وجاء في التَّ  الدَّالعلى وزن (َفَعالى)  البنائیَّة

   .)٥("امتَ یْ وأَ  ىامَ تَ یَ  الیتیم وجمع الیتیم، اسم عنه زال بلغ فإذا یبلغ، حتى

، جموعٍ  سبعةَ  ضمَّتْ موضعًا،  عشرَ  ورد في أحدَ  :بفتح الهمزة والفاء، وكسر العین)َأَفاِعل ( .٦

   :)٦(ما یلي النُّحاةعلى هذا البناء جمعًا قیاسیًا عند  جمعُ ویُ 

  ُر وجمعه أكابر، بَ كْ م وجمعه أداهم، وأَ هَ دْ أَ  فضیل نحو:ل) للتَّ عَ فْ على وزن (أَ  أو صفةٍ  اسمٍ  كل

قول  الدِّیوان، ومن شواهد ذلك في )٧(خمسة جموع ضمَّتْ مواضع، في ثمانیة  الدِّیوانورد ذلك في و 

 عمرو بن الحصین العنبري: [الكامل] الشَّاعر

                                                           

یوان: )١( ِزیئَة، یُنظَر: ابن منظور: لسان ٢٠٨صالدِّ . والبلوى جمعھا بالیا وھي الَكاِرثَةُ، اْلُمِصیبَة، البَالَء، الرَّ
  العرب (بال).

  .١٦١، یَتَامى:٢٧٢، نََدامى:٩١الدیوان أََسارى:)٢(
یوان: ص)٣(   .١٦١الدِّ
 .٣/٤١١یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )٤(
  یتم).(تھذیب اللُّغة  )٥(
 .٨٢٧/المستقصى  :الخطیب)٦(
  .٢١٥، ١٤٦، ١١٦، أَقَارب:٧٩، أعالي:٢٥٣، ٢٤٩، أَعادي:٢٥٢، أَطَایب:٢٥٣الدیوان أََشایب:)٧(



 

٣٠٨ 
 

ــــــــــــّرئینَ  ــــــــــــنَ  َوُمب ــــــــــــبِ  ِم ـــــــــبِ  َأتِقیـــــــــاءَ  الَمكـــــــــاِرمِ  َخصـــــــــلَ      َأحــــــــــــَرزوا الَمعاِی   )١(َأطاِی

على وزن (أفاعل) تدلُّ على الكثرة، قال  البنائیَّة النَّاحیة(أطایب) جمع (أطیب) وهو من 

. وقد جاء )٢("الجزور مطایب من تقل وال أطیب؛ جمع :الجزور أَطایب من فالنٌ  أطَعَمناالجوهري:" 

وصفًا لكل من یتجّنب الرذائل ویتحّلى بالفضائل، ووصفا  العربیَّةاستعمال هذا الجمع في المعاجم 

أراد المبالغة والقوة في  الشَّاعر . ویبدو من سیاق البیت أنَّ )٣(هُ مُ عْ ه وطَ لُ كْ أَ  ذُّ لَ تَ سْ للطعام الذي یُ 

فة قد اختار  الشَّاعر عند أصحابه وثباتها فاستعمل جمع الكثرة، وما یحسبه الباحث أیضًا أنَّ  الصِّ

الجمع (أطایب) دون غیره من الجموع طلبًا للمواءمة اللفظیة في أواخر األبیات، ولو جاء أي جمع 

  ركیكًا. عبیرُ التَّ  ، ویجيءُ في البیت الموسیقي آخر عندها سینكسر هذا التناغم

  الشَّاعروذلك في قول  ،ورد في موضع واحد :بالهمزة المثّلثة )ْفُعل(أما كان مفرده على وزن 

 ]الطَّویلنافع الحروري: [

  )٤(اَألصــــاِبعا َیَعّضــــوا َحتّــــى َینَتهــــوا َولَـــن     ثـــــــــاِرهِ  َأصـــــــــحابُ  َنحـــــــــنُ  َتمـــــــــیمٌ  َفقاَلـــــــــت

 تذكر اَألصاِبع، واحدة: اَألْصَبعُ ثة، وجاء في اللسان:" (َأَصاِبع) جمع (أْصَبع) بالهمزة المثلَّ  

 واُألْصِبعُ  واَألْصُبعُ  مفتوحة، والباء وضمها الهمزة بكسر واُألْصَبُع، اِإلْصَبعُ : لغات وفیه وتؤنث،

 األُنملة: واُألْصُبوعُ  ناِدٌر، واِإلْصُبعُ  والباء، الهمزة بضم: واُألْصُبعُ  اْضِرْب، مثال واِإلْصِبعُ  واَألْصِبعُ 

  .)٥("ذلك كل في مؤنثة

 :(ُأْفِعَلة) (أماني)، ومن أمثلة ذلك في  واحداً ورد في موضعین ضمَّا جمعًا  ما كان على وزن

 بن حكیم: [الخفیف] الطِِّرمَّاح الشَّاعرقول  الدِّیوان

                                                           

یوان: ص)١(   .٢٥٢الدِّ
 طیب).(الصحاح  )٢(
  طیب).(یُنظَر: ابن منظور: لسان العرب، والجوھري: الصحاح، واألزھري: تھذیب اللُّغة  )٣(
یوان: ص)٤(   .٨١الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (صبع). )٥(



 

٣٠٩ 
 

ــــــــــخَ  ــــــــــ عَ اِش ــــــــــ وتِ الصَّ ــــــــــفَ نْ یَ  َس یْ َل ــــــــــ هُ ُع   )١(وال لــــــــــــــــــــــــــــــــــدده هُ أمانیُّــــــــــــــــــــــــــــــــــ مَّ   (م)  ـَث

وجاء  ،على الكثرة الدَّالعلى وزن (أفاعل)  البنائیَّة النَّاحیة) وهي من ُأْمِنیَّةُ ) مفردها (َأَماِنيُّ (

، ویجمع، ُأْفُعْوَلةٌ  على ُأْمِنیَُّة، ویقالفي التهذیب:"    .)٢("مخففة وأماٍن، الیاء، مشددة َأَماِنيُّ

مواضع، في عشرة  الدِّیوانورد هذا الجمع في  :المیم والفاء، وكسر العین) (بفتحَمَفاِعْیل  .٧

 اآلتي: النَّحوعشرة جموع، وذلك على  ضمَّتْ 

  :(ِمْفَعال) ومن أمثلة )٣(سبعة جموع ضمَّتْ مواضع، ورد في سبعة ما كان مفرده على وزن ،

 ]الطَّویلالَجعد الدوسي: [ الشَّاعرقول  الدِّیوانذلك في 

ـــــــِإن ـــــــكُ  َف ـــــــد َی ـــــــهِ  َمقـــــــادیرَ  القـــــــى َق ـــــــــد     َقوِم ـــــــــا بـــــــــانَ  َفَق ـــــــــدُ  الخاِشـــــــــعُ  ِمّن   )٤(الُمَتَعبِّ

على الكثرة،  الدَّالعلى وزن (مفاعیل)  البنائیَّة النَّاحیة(مقادیر) جمع (ِمْقَدار) وهو من 

  .)٥(كسرة طق باأللف بعدلتعذُّر النُّ  وأصلها: (مقاِدار)، فتقلب األلف یاء؛

  :(مفعول) ومن أمثلة )٦(ثالثة جموع ضمَّتْ مواضع، ورد في ثالثة ما كان مفرده على وزن ،

 ]الطَّویلسمیرة بن الجعد: [ الشَّاعرقول  الدِّیوانذلك في 

ــــــــاَس  َرأى ــــــــلَ  َرأى َمــــــــن ِإالّ  الن   )٧(الَمنــــــــاِهجِ  َقصــــــــدَ  تَــــــــّراكینَ  َمالعــــــــینَ      َرأیِــــــــهِ  ِمث

على  الدَّالعلى وزن (مفاعیل)  البنائیَّة النَّاحیة(َمالِعْین) جمع (َمْلُعون وَلِعْین)، وهو من 

  . )٨(الكثرة

  

                                                           

یوان: ص)١(   واللدد: شدة الخصومة والقدرة على الجدال.. ٢٦٣الدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (مني). )٢(
  .٦٦، مھابیب:١٩٧مقادیر:،٢١٠،مسامیح:١٩٩،مساعیر:١٩١،مراسیل:٩٧،مخانیث:٧٧مخامیص:: الدیوان)٣(
یوان: ص)٤(   .١٩٧الدِّ
 . ٢١١١الكافیة الشافیة، ص/ یُنظَر: ابن مالك: شرح )٥(
  .٢١٤، مقاصیر:١٥٧، میامین:١٣٦الدیوان مالعین )٦(
یوان: ص)٧(   .١٩٧الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (لعن). )٨(



 

٣١٠ 
 

أربعة جموع، وذلك  ضمَّتْ مواضع، ورد في أربعة  الفاء والعین، وكسر الالم): (بفتحَفَعاِلْیل  .٨

  اآلتي: النَّحوعلى 

 :(ُفْعُلوَلة) َكَراِدْیس (هما جمعین  ضمّ  ،موضع واحدورد في  ما كان مفرده على وزن ،

 ]الطَّویلزید بن حبناء: [ الشَّاعرقول  وذلك فيوَجَراِثیم)، 

ـــــــرادیُس  ِمّنـــــــا ِانَتَطحـــــــتَ  ِإذا ــــــراثیمَ     غـــــــاَدَرت َك   )١(الَقشــــــاِعمِ  ِللنُّســــــورِ  َصــــــرعى َج

مَّ: ِقْطَعٌة َعظیَمٌة من الَخْیل: والَجْمع الَكَراِدیُس،  :)جمع(ُكْرُدوَسة(َكَراِدْیس)  الُكْرُدوَسُة، بالضَّ

وَكَدس  ،َ وَكَرس ،فارٍس: الُكْرُدوُس: َمْنُحوٌت من َكِلٍم َثالٍث، من َكَردَ  وقاَل ابنُ  الَخْیِل،وهي َكتَائُب 

األصل؛ وُجْرُثومة كل شيء َأصُله وتعني: یم) جمع (ُجْرُثْوَمة): راثِ و(الجَ  .)٢(وكلَُّها َتدلُّ على التََّجمُّع

   .)٣(في ُأصول الشجرالتراب  وُمْجَتَمُعه، وقیل: الُجْرُثومة ما اجتمع من

العددیَّة على  النَّاحیةدّلت من قد خمسة جموع نلحظ وجود  السَّابقولو نظرنا في البیت  

یفتخر بجیشه العظیم الذي  الشَّاعرالكثرة وهي: (َكَراِدْیس، وَجَراِثْیم، وَصْرَعى، وُنُسور، وَقَشاِعم)، ف

م هُ خلفَ  تاركینَ  اربینَ ّلوا هَ وَ وَ  ،على إثرها األعداء رَ قَ هْ قَ تَ  قاسیةً  بأعدائهم هزیمةً  قَ لحِ یُ  استطاع أنْ 

 في البیت فقد جاءت جموع الكثرةبأیدي أصحابه األبطال،  ةً لَ هْ سَ  ةً سَ یْ رِ وفَ  مةً وَّ كَ الهم مُ تْ قَ  جثثَ 

  ناء. مع سیاق الفخر والمدح والثَّ  مناسبةً 

  عمرو القنا  الشَّاعروذلك في قول  ،): ورد في موضع واحدِفْعِلیل(ما كان مفرده على وزن

 العنبري: [البسیط]

                                                           

یوان: ص)١(   .١٠٠الدِّ
بیدي( )٢( ، طبعة الكویت، (د.ت)، تاج العروس من جواھر القاموسھـ)، محمد مرتضى، ١٢٠٥یُنظَر: الزَّ
  كردوسة).(
  ابن منظور: لسان العرب (جرثم). )٣(



 

٣١١ 
 

ــــــــــــــةً  ال ِكرامــــــــــــــاً  َفعــــــــــــــادوا عــــــــــــــادوا   )١(َرعادیــــــــــدُ  ُرعــــــــــٌش  َوال الِلقــــــــــاءِ  ِعنــــــــــدَ      َتناِبَل

جف ویضطرب من الخوف عند القتال رْ الذي یَ  الَجَبانُ  جلُ وتعني: الرَّ  )ِرْعدید(َرَعاِدْید) جمع (

  .)٢(ُجبناً 

  المصك  الشَّاعروذلك في قول  ،): ورد في موضع واحدُفْعُلول(ما كان مفرده على وزن

 الطائي: [البسیط]

ـــــــــــــن ـــــــــــــةُ  َوِم   )٣(اَنـــــــیْ الَعثانِ  ِتلـــــــكَ  الـــــــَورى ِإلـــــــهُ  َأخــــــزى     َوشـــــــــــــیَعِتهِ  الغـــــــــــــاوي ُمعاِوَی

، ُعْثُنون جمع هي ن،یْ الَعثانِ  وفروا (َعثَاِنین) جمع (ُعْثُنون) وهي اللحیة، وجاء في اللسان

  .)٤(ریْ عِ البَ  كِ نَ حَ  تَ حْ تَ  الوَ طِ  راتیْ عَ شُ : ُعْثُنونوال

م) .٩  واحداً جمعًا  ضمَّتْ مواضع، ورد هذا الجمع في ثالثة  :َفَعاِلي (بفتح الفاء والعین، وكسر الالَّ

 : [الوافر]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٥(هو (لیالي)

  )٦(ِقصـــــــــــــــــــــــــــارِ  ِبَأّیـــــــــــــــــــــــــــامٍ  َوُبلَغتُنـــــــــــــــــــــــــــا     َهیِّنـــــــــــــــــــــــــاتٍ  َلیـــــــــــــــــــــــــاليَ  ِإال َلنـــــــــــــــــــــــــا

جمعًا  ضمَّتْ مواضع، ورد هذا الجمع في ثالثة  :َفَیاِعل (بفتح الفاء والیاء، وكسر العین) .١٠

 ]الطَّویلیزید بن حبناء: [ الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في ، )٧(هو (حیازم) واحداً 

  )٨(الَحیـــــــاِزمِ  فَـــــــوقَ  َوالَســـــــیفُ  َوِمغَفُرهـــــــا     َحصــــــــــــــیَنةٌ  ِدالٌص  َوُســــــــــــــربالي َأبیــــــــــــــتُ 

  

                                                           

یوان: ص)١(  .٢٦٦الدِّ
 یُنظَر: ابن منظور: لسان العرب (رعد). )٢(
یوان: ص)٣(   .٢٠٣الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (عثن). )٤(
  .١١١،١٧٢،٢٢٥ الدِّیوان)٥(
یوان: ص)٦( ابن منظور: لسان العرب . اللَّْیُل: عقیب النھار وَمْبَدُؤه من غروب الشمس. وجمعھا لیاٍل. ١٧٢الدِّ

  (لیل)..
  .١١١،١٧٢،٢٢٥ الدِّیوان )٧(
یوان: ص)٨( در أَو وسطھ. المعجم الوسیط ٩٩الدِّ   حزم)..(. حیازم جمع حیزوم، وتعني: الصَّ
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 الدِّیوانفي  في موضع واحد هذا الجمع ورد بفتح الهمزة والفاء وكسر العین):َأَفاِعلة ( .١١

 : [الكامل]یقول )١(وذلك في كتاب أرسله عمرو بن عبد اهللا التمیمي جمعًا لبناء (أْفَعلّي)،

ــــــــــــــلْ  ــــــــــــــزارِ أل ل ُق ــــــــــــــوا الــــــــــــــذینَ  ةِ َق ُع ــــــَل المُ  بســــــابور    َتَجمَّ ــــــي لْســــــُت ِمْث   )٢(هلَّــــــبِ إّن

على الكثرة،  الدَّالعلى وزن (أفاعلة)  البنائیَّة النَّاحیة)، وهو ومن َأْزَرِقيّ جمع ( ة)اَألزاِرق(

، وقد أضیفت الهاء على )٣(نافع ابن األزرق ِإلى ینسبون الخوارج الَحُرورّیة، من ِصْنفة اَألزاِرقو 

  . )٤(الزماً  سب المحذوفة حذفاً عوضًا من یاء النَّ  ً الجمع في األعجمي وجوبا

وذلك في  ،لـ (فعیل) ورد في موضع واحد جمعاً  أفاعیل (بفتح الهمزة والفاء، وكسر العین): .١٢

  ]الطَّویل[ :َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرقول 

ــــــــدنَ     َغیِّهــــــــا َلــــــــومُ  الَّتــــــــي اَألحادیــــــــثِ  َحـــــــذارَ  ــــــــاقِ  َعَق ــــــــا الِرجــــــــالِ  ِبَأعن   )٥(الَمخاِزی

الثي هذا الجمع یطَّرد في كل ثُ  أنَّ  الصَّرفذكر أهل  :الالم وتشدید الیاء) (بكسرَفَعاِلّي  .١٣

سب، نحو: ُكْرِسي وجمعها َكَراِسّي، وشذَّ في نحو َصْحَراء وجمعها دة غیر متجّددة للنَّ آخره یاء مشدَّ 

موضع واحد على غیر قیاس جمعًا لبناء . وورد هذا الجمع في )٦(َصَحاِرّي، وَعْذَراء َعَذاريّ 

 )، وذلك في قول أخت الحازوق الحنفي الخارجي: [الوافر]فعالء(

َمتْ  ــــُبوَن      َفَلــــــو َكــــــاَن ِلــــــي ُمْلــــــُك الَیَماَمــــــِة َســــــوَّ ــــَواِرُس َیْس ــــَذاِريَّ َف ــــكر الَع ــــْن ُش   )٧(ِم

 
                                                           

لما ولي مصعب ابن الزبیر أمر العراق عزل المھلب عن حرب الخوارج وولى عمرو بن عبد هللا بن معمر )١(
زارقة الذین تجمعوا وكتب إلیھم ھذا البیت من الشعر یتھددھم فیھا، وھو لیس من شعر التمیمي، فأراد حرب األ

  شعراء الخوارج ولكنھ ورد في دیوان شعر الخوارج إلحسان عبَّاس.
  . ١٠٧ الدِّیوان )٢(
  ابن منظور: لسان العرب (زرق) )٣(
ل ج٢/٢٠١یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )٤( ، واألستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ٥/٦٨، وابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
  .٢/١٨٦ج
یوان: ص)٥( . الحدیث: الَخبَُر یأْتي على القلیل والكثیر، والجمع: أَحادیُث، كقطیع وأَقاِطیَع، وھو شاذٌّ على ١٢٥الدِّ

  غیر قیاس، وقد قالوا في جمعھ: ِحْدثاٌن وُحْدثاٌن. ابن منظور: لسان العرب (حدث).
والحمالوي: شذا العرف ، ٢/٤٥٣، واألشموني: شرح األشموني ج٤/٣١٢یُنظَر: ابن ھشام، أوضح المسالك، ج )٦(

 ، ٨٢٠/والخطیب، المستقصى ، ١٠٧ص 
یوان: ص)٧(   عذر).(. والعذراء جمع َعَذاَرى، وَعذاٍر وھي المرأة البِْكُر. المعجم الوسیط ٨٩الدِّ
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في األسماء یّطرد جمع ال هذاأن  الصَّرفذكر أهل  ):َتَفاِعل (بفتح التاء والفاء، وكسر العین .١٤

باعی في وورد هذا الجمع في الدیوان ، نحو: تَْنَبل َتَناِبل، وَتْجِرَبة َتَجاِرب تاء زائدةة المبدوءة بالرُّ

عمرو  الشَّاعرقول  الدِّیوانومن أمثلة ذلك في  ،)١(هو (تنابلة) واحداً جمعًا  ضمَّتْ مواضع، ثالثة 

 القنا العنبري: [البسیط]

ــــــــــــةً  ال ِكرامــــــــــــاً  َفعــــــــــــادوا عــــــــــــادوا ـــــــــــدَ     َتناِبَل ـــــــــــاءِ  ِعن ـــــــــــدُ  ُرعـــــــــــٌش  َوال الِلق   )٢(َرعادی

ورد هذا الجمع في موضع واحد جمعًا لبناء  :اء والفاء، وكسر العین)َتَفاِعْیل (بفتح التَّ  .١٥

 ]الطَّویلاء: [نَ بْ یزید بن حَ  الشَّاعرقول  الدِّیوان، ومن أمثلة ذلك في )٣(اء أو كسرهابفتح التَّ  ال)عَ (تفْ 

  )٤(الَقشــــــــــاِعمِ  الُنســــــــــورِ  َمــــــــــرَّ  ِبُفرســــــــــاِنها     َبیـــــَنُهم ِبالَتجـــــافیفِ  تَـــــردي الَخیـــــلَ  تَـــــرى

  

  (المذّكر السَّالم، والمؤّنث السَّالم): السَّالمةجمع  -

 وهوغییر، وحافظ على عدد أحرفه وبنائه عند جمعه، ما ِسَلم فیه صورة المفرد من التَّ  وه 

  .)٥(ث سالمسالم، وجمع مؤنَّ  رنوعان: جمع مذكَّ 

 واحداً  ضمَّتْ في دیوان شعر الخوارج في خمسة وتسعین موضعًا،  السَّالمةوورد جمعا  

  وسبعین جمعًا، وذلك على النَّحو اآلتي: 

بأنَّه لفٌظ دلَّ على أكثر من اثنین بزیادة واو ونون في حالة الرفع،  ُیعرفُ : السَّالم الُمذكَّرجمع  -

مشتقًا أو  یكونَ  في مفرده أنْ  طُ شترَ فرد، ویُ ویاء ونون في حالتي النَّصب والجر على آخر االسم المُ 

                                                           

  .١١١،١٧٢،٢٢٥الدِّیوان) ١(
  تنبل). (.والتِْنبَال ھو الرجل القصیر وجمعھا تنابیل وتنابلة. المعجم الوسیط ٢٦٦: صالدِّیوان)٢(
یوان: ص )٣(   .١١١،١٧٢،٢٢٥ الدِّ
یوان: ص)٤( ھو ما یُوَضُع على الخیل من حدیٍد أَو غیره في  . والتِّْجفاُف والتَّْجفاُف: بكسر التاء أوفتحھا١٠٠الدِّ

  الحرب، وجمعھ التَّجافِیُف. والتَّجفاف، بفتح التاء. ابن منظور: لسان العرب (جفف).
ل ج)٥(  . ٥/٢یُنظَر: ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ



 

٣١٤ 
 

  .)١(ه یبقى سالمًا عند الجمعمفردِ  بناءَ  ؛ ألنَّ السَّالمي بمَّ وسُ  ،ً جامدا

  السَّالم في دیوان شعر الخوارج:أبنیة جمع الُمذكَّر  -

  وثالثین جمعًا، وذلك على النَّحو اآلتي: سبعةً  ضمَّتْ ة وخمسین موضعًا، في ستَّ  تورد

  ُركیب على وزن (فاعل) في الثُّالثي: اء والتَّ ر عاقل خالیًا من التَّ لمذكَّ  ه صفةً ما كان مفرد   

، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان )٢(اثنین وعشرین اسماً  ضمَّتْ ورد في سّتة وعشرین موضعًا،       

  ُشَبیل الضبعي [الوافر] الشَّاعرقول 

ـــــــــــــــُرغمِ  ـــــــــــــــدینَ  ِب ـــــــــــــــا الحاِس ـــــــــــــــا َلن ــــــدینَ  ُنِســــــرُّ     َوُكّن ــــــوالي الحَجــــــجِ  فــــــي ال   )٣(الَخ

(َحاِسِدْیَن) َجْمع (َحاِسد)، جاءت صفة لمذكر عاقل، وخالیة من التاء والتركیب، وهو من 

  ، الذي َسِلم مفرده عند جمعه. السَّالم الُمذكَّرعلى جمع  الدَّالالبنائیَّة على وزن (فاعلین)  النَّاحیة

في  القلَّةمع جموع  السَّالمة معيوأما من حیث الدَّاللة العددّیة، فقد أشرك ابن یعیش ج

هما من عبد القادر عبد الجلیل أنَّ  ، في حین أرتاى)٤(دالالتهما على أدنى العدد من ثالثة إلى عشرة

  .)٥(ورّبما الكثرة القلَّةة محل نظر، وأنهما قد یدالن على حیث الدَّاللة العددیَّ 

  :ورد في تسعة مواضع ما كان مفرده صفة لمذكر عاقل على وزن (ُمَفّعل) من غیر الثُّالثي

  عیسى بن فاتك [الوافر] الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٦(خمسة جموع ضمَّتْ موضعًا، 

                                                           

، ١/٩٢قاصد ج، والُمرادي: توضیح الم١/١٥١، والسَّیوطي: ھمع الھوامع، ج٢/٩٤یُنظَر: سیبویھ: الكتاب ج )١(
 ١/٤٦واألشموني: شرح األشموني ج

  ) في الملحقات.١٤٣جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
یوان: ص)٣(   .٢٢٧الدِّ
ل ج )٤(   .٥/٣یُنظَر: ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
رف الصوتي ص )٥(  .٣٨٠عبد الجلیل: علم الصَّ
ئین:١٦٩الدیوان ُمَخلّدون:)٦(   .١٤٣، ١٣٨، ١١٢، ١٠٩، ٥٩ُمحلِّین:: ،١٢٥، ُمَعلِّمین:٦٨، ُمسّومین:٢٥٢، ُمبَرَّ



 

٣١٥ 
 

ــــــــــى    َوقــــــــــــــــاموا َصــــــــــــــــّلوا َأصــــــــــــــــَبحوا َفَلّمــــــــــــــــا ــــــــــاقِ  الُجــــــــــردِ  ِإل مینا الِعت ــــــــــوِّ   )١(ُمَس

م) أي: مین) جمع (ُمَسوِّ وهي صفة لمن یقومون بوضع العالمات على  ُمَعلَِّمینَ  (ُمَسوِّ

، الدَّاللة على قلة أو كثرةدون تخصیص على مطلق جمع  العددیَّة تدلُّ  النَّاحیة، وهي من )٢(الخیول

جاء  السَّالمةجمع  تهم أو كثرتهم من خالل البنیة وحدها، مما یؤكد أنَّ بقلَّ  نحكمَ  أنْ لنا إذ ال یمكن 

  . لمطلق الجمع السَّابقفي سیاق البیت 

  ُورد في أربعة عشَر ر عاقل على وزن (ُمْفِعل) من غیر الثُّالثي: لمذكَّ  ه صفةً ما كان مفرد

  عیسى بن فاتك [الوافر] الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )٣(ثالثة أسماء ضمَّتْ موضعًا، 

ــــــــــــــــــا الَخــــــــــــــــــواِرجَ  َولِكــــــــــــــــــنَّ      َزَعمــــــــــــــُتم َكمــــــــــــــا ذاكَ  لَــــــــــــــیَس  َكــــــــــــــَذبُتم   )٤(ُمؤِمنون

على البنائیَّة على وزن (ُمْفِعُلون) یدل على  النَّاحیة(ُمْؤِمُنْون) جمع (ُمْؤِمن)، وهو من 

ة الدَّاللة على العددیَّ  النَّاحیةصفون باإلیمان، وقد أفاد الجمع من مجموعة كثیرة من الذكور یتَّ 

  لجمع الكثرة (خوارج).  ه جاء صفةً الكثرة؛ ألنَّ 

  ُورد في موضع واحد ر عاقل على وزن (ُمْسَتْفِعل) من غیر الثُّالثي:لمذكَّ  ه صفةً ما كان مفرد، 

  [البسیط] ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعروذلك في قول 

ــــــــــــمْ تَ سْ مُ  ــــــــــــ قٍ َحــــــــــــبِ  نَ یْ كِ ِس ــــــــــــ ینَ لِ ائِ َق ـــــــــــــتَ  اإذَ     هَ ِب ـــــــــــــوَ لْ أَ  ورِ الُجـــــــــــــ لُ ْهـــــــــــــأَ  نَ وَّ َل   )٥(ااَن

البنائیَّة على وزن  النَّاحیة(ُمْسَتْمِسِكْیَن) جمع (ُمْسَتْمِسك) أي: ُمْعَتِصِمْین به، وهو من 

صب، أما من غییر عند إضافة یاء ونون في حالة النَّ ه من التَّ مفردُ  مَ لِ على جمع سَ  الدَّالُمْسَتْفِعِلین) (

لم وظلوا متماسكین الخوارج الذین خرجوا في وجه الظُّ جماعة یثني على  الشَّاعرة فالعددیَّ  النَّاحیة

                                                           

یوان: ص)١(   .٦٨الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (سوم). )٢(
، ١٥٦، ١٤٨، ٨٤، ٦٨، ُمْؤِمنُون:٢٤١، ٢٠١، ١٩٨، ١١٤، ١٥٤، ٦٧، مسلمون:٢٥٠الدیوان مخبتین:)٣(

٢٠١، ٢٠٠.  
یوان: ص)٤(   .٦٨الدِّ
یوان: ص)٥( ْكُت بھ، واْستَْمَسْكُت بھ، واْمتََسْكُت بھ، كلُّھ بمعنى اعتصمت بھ. ١٦٥الدِّ . أْمَسْكُت الشيء، وتََمسَّ

  مسك).(الصحاح 



 

٣١٦ 
 

على الكثرة؛ ألنه ورد في سیاق  یدلُّ  ناه أنَّ الجمع الباحث، وما یحسبه فعالً ثابتین على الحق قوًال و 

  .القلَّةثناء ومدح الذي یناسبهما الكثرة ال 

 :ضمَّتْ ورد في أربعة مواضع،  ما كان مفرده صفة لعاقل على وزن (ُمَتَفعِّل) من غیر الثُّالثي 

  عمرو بن الحسن اإلباضي: [الكامل] الشَّاعر، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول )١(أربعة جموع

ــــــــــــــــــــینَ  ل   )٢(الـــــــــــــــــــــــَدهرِ  ِلَنبــــــــــــــــــــــَوةِ  َیهَلعــــــــــــــــــــــونَ  ال     خــــــــــــــــــــیِمِهمُ  ِبطیــــــــــــــــــــبِ  ُمَتَجمِّ

یلین) جمع (ُمَتَجّمل)، . وهي من )٣(الَجِمیلَ  أكل أي وَتَجمََّل،. الَجمیلِ أي: ُمَتَكلِِّفین  (ُمَتَجمِّ

من خالل فالبنیة وحدها هنا ال تكشف لنا داللة هذا الجمع إالَّ البنائیَّة على وزن (ُمَتَفعِّلین)،  النَّاحیة

یلین) جاء وصفًا لجمع  السَّالم الُمذكَّرجمع  تبّین أنَّ التي ة لهذا البیت السَّابقدراسة األبیات  (ُمَتَجمِّ

  عمرو بن الحسن اإلباضي: [الكامل] الشَّاعروذلك في قول  ،ة سابق هو (فتیة)قلَّ 

ـــــــــــــــي ـــــــــــــــةٍ  ف ـــــــــــــــَرطوا ِفتَی ـــــــــــــــُهمُ  َش   الُســـــــــــــــــــــــــــمرِ  َوالَقنـــــــــــــــــــــــــــا ِللَمشـــــــــــــــــــــــــــرِفیَّةِ      ُنفوَس

ــــــــــــــــــــینَ  ل   )٤(الـــــــــــــــــــــــَدهرِ  ِلَنبــــــــــــــــــــــَوةِ  َیهَلعــــــــــــــــــــــونَ  ال    خــــــــــــــــــــیِمِهمُ  ِبطیــــــــــــــــــــبِ  ُمَتَجمِّ

  أي بمعنى (ِفْتَیة قلیلة كانوا ُمَتَجمِِّلین). ال الكثرة. القلَّةد داللة هذا الجمع على مما یؤكّ 

  (ُمَتَفاِعل) ورد في موضعین ضّما اسمین للجمع،  من غیر الثُّالثي:ما كان مفرده على وزن

  عمرو بن الحسن اإلباضي: [الكامل] الشَّاعروذلك في قول 

ـــــــــــــــــــــــــــــ   )٥(الَفقــــــــــــــــــرِ  َذوي َعلــــــــــــــــــى َیَتَعطَّفــــــــــــــــــونَ     َیســـــــــــــــــــــــــــــاِرِهمُ  َذوو نَ یْ اِحمِ رَ ُمَت

البنائیَّة على وزن (ُمتََفاِعِلین)،  النَّاحیة(ُمَتَراِحِمْین) جمع (ُمَتَراِحم)، أي ُمَتَعاِطَفْین. وهي من 

 الشَّاعر(فتیة) في قول  القلَّة، وقد جاء هذا الجمع أیضًا صفة لـجمع السَّالم الُمذكَّرعلى جمع  الدَّال

                                                           

ِمین:٢٤٨، ُمتَأَّوھُون:٢٤٧الدیوان ُمتَأَھِّبُون:)١( لین:٢٥٧، ُمتَبَسِّ   . ٢٤٦، ُمتََجمِّ
یوان: ص)٢(   .٢٤٦ الدِّ
  جمل).(الجوھري: الصحاح  )٣(
یوان: ص)٤(   ..٢٤٦الدِّ
یوان: ص)٥(   .٢٤٦الدِّ



 

٣١٧ 
 

 ال الكثرة. القلَّة..."، مما یؤكد داللة هذا الجمع على ُنفوَسُهمُ  َشَرطوا ِفتَیةٍ  في: " "السَّابق

  حبیب بن خدرة الهاللي: [الكامل] الشَّاعروقول 

ـــــــــاَبُعوا ـــــــــوَم النَّهـــــــــِر ِحـــــــــْیَن َتَت ــــــــَواِزِرینَ     َوَســـــــــِبْیل ی ــــــــار ُمَت   )١(علــــــــى ِرضــــــــى الجبَّ

ن واالعتصام،   وجاء في اللِّسان:"(ُمَتَواِزِرین) جمع (ُمَتَواِزر)، والتََّواُزر: بمعنى اللجوء والَتَحصُّ

 قال َوَزَر؛ ال َكالَّ : العزیز التنزیل وفي. َوَزرٌ  َمْعِقلٍ  وكلُّ  المنیع، الجبل الَوَزرِ  وَأصل الَمْلَجُأ،: الَوَزرُ 

 ِإلیه اْلَتَجْأتَ  ما وكل. َأصله هذا ِإلیه، ُیْلَتَجأُ  الذي الجبل العرب كالم في الَوَزرُ  :ِإسحق َأبو

  . )٢(َوَزرٌ  فهو به، نتوتحصّ 

لما كان مذكرًا علمًا  السَّالم الُمذكَّرشعراء الخوارج قد استعملوا جمع  وعلیه، یمكن القول إنَّ 

 ولم یخرجوا عن ،في استعمال هذا الجمع اللُّغة، أو لصفات من یعقل، وهم بذلك وافقوا أهل عاقالً 

هذا  همة من دیوان الخوارج تؤكد استعمالالسَّابقعریة واهد الشَّ ة فالشَّ العددیَّ  النَّاحیةوأما من  ذلك،

  أو لمطلق الجمع. ،الكثرة وأ، القلَّةاللة على الجمع للدَّ 

  : السَّالمجمع المؤنث  - 

یقول ابن مالك: ، )٣(هو ما دّل على أكثر من اثنتین بزیادة ألف وتاء على آخر االسم المفرد

  ]الرَّجز[

ــــــــــــــــفٍ  ِبتــــــــــــــــا َوَمــــــــــــــــا ـــــــى ُیكَســـــــرُ      جمعــــــــــــــــاً  َقــــــــــــــــد َوأِل ـــــــى الَجـــــــرِّ  ِف ـــــــا النَّصـــــــبِ  َوِف   )٤(َمَع

َیْسَعٰى ُنوُرُهْم َبْیَن َأْیِدیِهْم  َواْلُمْؤِمَناتِ ﴿َیْوَم َتَرى اْلُمْؤِمِنیَن  ومثال ذلك قوله تعالى:

                                                           

یوان: ص)١(   .٢٣٢الدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (وزر). )٢(
ل ج )٣(  .٧-٥/٦یُنظَر: ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
  . ٧٩/ ١ابن عقیل: شرح ألفیة ابن مالك ، ج )٤(



 

٣١٨ 
 

  . )١(﴾َوِبَأْیَماِنِهمْ 

  :دیوان شعر الخوارجفي  السَّالمأبنیة جمع المؤنث  -

، ومن أمثلة ذلك قول )٢(أربعة وثالثین جمعاً  ضمَّتْ وردت في تسعة وثالثین موضعًا، 

  [الكامل] الشَّیبانیَّةة ُمَلیكة الشَّاعر 

ــــــــــــــــــــــــــل والُمَرجــــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــــَت الُمؤمَّ   )٣(الُمْعِضـــــــــــــــــــَالتِ فــــــــــــــــــي اُألُمــــــــــــــــــوِر     ُكْن

البنائیَّة على وزن  النَّاحیة، وهي من )٤(دائدو(الُمعِضالت) مفردها (ُمْعِضَلة) وتعني الشَّ 

العددیة  النَّاحیةوع اآلخر من الجموع المختص بجماعة اإلناث، وأما من على النَّ  الدَّالت) فعالً (مُ 

بیان نوع العدد من حیث و محتوى الدَّاللة الكشف عن سیاق النص هو من یقودنا إلى  نلحظ أنَّ 

راد فیها أدنى المُ  یكونَ  وجود جمع الكثرة (األمور) قبلها یمنع أنْ  السَّابقوالكثرة، ففي البیت  القلَّة

فة تتبع الموصوف ،د؛ ألنها جاءت صفةالعد  ،والتثنیة ،اإلفراد :ومنها ،في أربعة أشیاء والصِّ

  والجمع.

ها لبنیة جمع المؤنث السَّالم، ولكنَّ  وهنالك أسماء في الدِّیوان جاءت في صورتها مشابهةً 

  ]الطَّویلیزید بن حبناء [ الشَّاعرفي قول  ة ذلك في الدِّیوان كلمة (عرفات)لیست جمعًا، ومن أمثل

ـــــــــــــــَربِّ  َحَلفـــــــــــــــتُ  ـــــــــــــــواِقفینَ  ِب   )٥(آِثـــــــــمِ  َغیـــــــــرَ  َفـــــــــةً َحلْ  َعَرفـــــــــاتٍ  َلـــــــــدى     َعِشـــــــــــــــیَّةً  ال

 موضع وَعَرفات: الجوهري قالاسم موضع في مكة یقف علیه الحجیج،  َعَرَفة: أو َعَرَفات

 بَعرفة نزلنا: اسالنَّ  وقول بصحة، له واحد وال: اءالفرَّ  قال ُیْجمع، فال الجمع لفظ في اسم وهو ِبمنىً 

                                                           

 .١٢الحدید: )١(
  ) في الملحقات.١٤٤جدول رقم ( یُنظَر: )٢(
یوان: ص)٣(   .٢٣٩الدِّ
 ابن منظور: لسان العرب (عضل). )٤(
یوان: ص)٥(   .١٠٠الدِّ
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، ورّجح یاقوت الحموي بأن یكون عرفة وعرفات )١( َمْعِرفة وهي َمْحض، بعربي ولیس بمولَّد، َشبیه

اسم لموضع واحد، ولو كان جمعًا لم یكن لُمسمى واحد، واستدّل لذلك بأن عرفة وعرفات واحد عند 

  .)٢(الدِّراسةأكثر أهل العلم وهو ما تذهب إلیه 

  أبنیة جاءت في صورة الجمع: - ج

ورد في دیوان شعر الخوارج أبنیة جاءت في صورة الجمع ولیست من أوزان جموع القلة 

مئة وأربعة وستین والكثرة ممثلة في (اسم الجنس الجمعي، واسم الجنس اإلفرادي، واسم الجمع) في 

  ، وذلك على النَّحو اآلتي:جمعاً  سّتة وخمسین ، تضّمنتموضعاً 

  اسم الجمع: -

هي ألفاظ تضمنت معنى الجمع، وال واحد لها من لفظها، ولم تأِت على وزن خاص بالجموع 

  .)٣(أو غالب فیها نحو: قوم، رهط

  أبنیة اسم الجمع في دیوان شعر الخوارج: -

وردت أبینة اسم الجمع في دیوان الخوارج في مئة وثالثة مواضع، ضمَّْت سّتة وعشرین اسمًا   

  وذلك على األبنیة اآلتیة:، )٤(جمعیاً 

 ورد في تسعة وستین موضعًا، ضمَّْت تسعة أسماء لیس لها (بفتح الفاء، وسكون العین):  َفْعل

 مفرد من لفظها، ومن شواهد ذلك في الدِّیوان قول الشَّاعر ِعْمران بن ِحطَّان: [البسیط]

                                                           

  عرف)(الجوھري: الصحاح  )١(
. والخطیب: المستقصى في علم ٢٩٨. ویُنظَر: الجبالي: جموع ال مفرد لھا ص٤/١٠٤الحموي: معجم البلدان ج)٢(

  .٧٥٤التصریف ص
، والخطیب: ١٦٩والحمالوي: وشذا العرف ص٢/٢٠٤: شرح شافیة ابن الحاجب جیُنظَر: األستراباذي )٣(

  .٨٤٤ /المستقصى 
  ) في الملحقات.١٤٥جدول رقم ( یُنظَر: )٤(
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  )١( اسِ ِبالنَّـ اسِ النَّـ ِالِتفـافِ  ِعندَ  ِبالَموتِ      ُنفوُســـــــــــــــــُهمُ  طاَبـــــــــــــــــت َلُهـــــــــــــــــمُ  َوإِخـــــــــــــــــَوةٍ 

الناُس، ، و )٢(: ُأناس، إّال أّن األلف حذفت من األناس فصارت: ناساً عند الخلیل وأصل الّناس

  .)٣(واألَُناُس: اسم للجمع من بني آدم، ال واحد له من لفظه، وواحده إنسان على غیر قیاس

  :(بفتح المیم، وسكون الفاء، وفتح العین) ورد في ثمانیة مواضع، ضمَّْت اسمًا واحدًا ال َمْفَعل

 یوان قول الشَّاعر عمرو الربعي: [البسیط]، ومن أمثلة ذلك في الدِّ )٤(مفرد له من لفظه هو(َمْعَشر)

  )٥(َوالبـــــــــــــاهِ  َواِإلنــــــــــــزافِ  الِعــــــــــــزِّ  ِبَنخــــــــــــَوةِ      َمأكَلــــــــــــةً  َغــــــــــــذَّوهُ  َشــــــــــــرٌ َمعْ  ِبــــــــــــهِ  َأزرى

  :(بضم الفاء وسكون العین) ورد في سبعة مواضع، ضمَّْت أربعة أسماء ال واحد لها من ُفْعَلة

 ، ومن شواهد ذلك في الدِّیوان قول الشَّاعر َحِجیَّة بن أوس: [الطَّویل])٦(لفظها

  )٧(ُمقیُمهـــــــا الُزبیـــــــرِ  ِابـــــــنِ  ِبُضـــــــبعِ  َأقـــــــامَ     ُعصــــــــَبةٍ  ِمثــــــــلَ  َرأى َمــــــــن َعینــــــــاً  َفِللَّــــــــهِ 

  :(بكسر الفاء، وفتح العین) ورد في سّتة مواضع، ضمَّْت ثالثة أسماء لیس لها مفرد من ِفَعال

 ، ومن شواهد ذلك في الدِّیوان قول الشَّاعر سمیرة بن الَجعد: [الطَّویل])٨(لفظها

  )٩(الَنواِشــــــــــجِ  ســــــــــاءِ النِّ  َكــــــــــَأنواحِ  ِقیــــــــــامٌ      َفــــــــــــِإنَُّهم َجــــــــــــنَّ  الَلیــــــــــــلُ  مــــــــــــا ِإذا َوَأّمــــــــــــا

  :(بضم الفاء وفتح العین) ضمَّْت اسمًا واحدًا لیس له مفرد من )١٠(ورد في أربعة مواضعُفَعال ،

 لفظه، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول الشَّاعر زید اإلیادي: [البسیط]

                                                           

یوان: ص)١(   .١٥٧الدِّ
  نوس).() الخلیل: العین ٢(
  ناس).(، (د. ت)، ٣، مجمع اللُّغة العربیَّة، القاھرة، طالمعجم الوسیط) أنیس، إبراھیم، وآخرون، ٣(
یوان: ص )٤(   .٤٥،١٨٢،٢١١،٢١٢،٢٣٧،٢٥١،٢٦٦،٢٧٢الدِّ
ْھط معناھم: الجمع، ال واحد لھم من لفظھم، للرجال دون النساء. ابن ٢١١الدِّیوان)٥( . الَمْعَشر والنَّفَر والقَْوم والرَّ

  منظور: لسان العرب (عشر).
  .٢٦٤، ١٢٧، ٨٣، ُعْصبَة:٢٣٥، ٢٠٩، ُصْحبَة:١٨١الدیوان أُْسَرة:)٦(
یوان: ص)٧( ، وقال األخفش الُعْصبَة والِعَصابَة . والُعْصبَة، والِعصابةُ: جماعة ما بین الَعَشرة إلى األربعین٨٣الدِّ

  َجَماَعةٌ لَْیَس لَھَا َواِحٌد. ابن منظور: لسان العرب (عصب).
  .٢٣٨، ١٩٨، ١٥٥، ١٣٧، نَِساء:١٢٧، ِسالح:٨٩الدیوان ِرَكاب: )٨(
یوان: ص)٩( . ابن النِّْسوةُ والنُّْسوة، بالكسر والضم، والنِّساء والنِّْسواُن والنُّْسوان: جمع المرأَة من غیر لفظھ. ١٣٧الدِّ

  منظور: لسان العرب (نسا).
  . ٢١٤+١٤٤+١٠٤+٨١الدِّیوان )١٠(
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ـــــــــــا ـــــــــــى اســـــــــــاً ُأنَ  ُكّن ـــــــــــنٍ  َعل ـــــــــــا دی قن   )١(ِبالَلعـــــــبِ  الِجـــــــدِّ  َوَخلـــــــطِ  الَكـــــــالمِ  َقـــــــرعُ      َفَفرَّ

  :(بكسر الفاء وسكون العین) ورد في ثالثة مواضع، ضمَّْت اسمین ال واحد له من ِفْعل

 لفظهما، وهما: (ِإْبل، وِخْیم)، ومن أمثلة ذلك في الدِّیوان قول الشَّاعر كعب بن عمیرة: [الطَّویل]

ـــــــــِل َهـــــــــَذا ـــــــــي َأْن َأُعـــــــــْوَد ِلِمْث ــِه یــا َعْمــرو مــا َحنَّــِت     َأُعـــــــــْوُذ ِبَربِّ ــلُ َهَمْمــُت ِب   )٢(اِإلْب

  وقول الشَّاعر عمرو بن الحسن األباضي: [الكامل]

لــــــــــــــــــــینَ  ــــــــــــــــــــ ِبطیــــــــــــــــــــبِ  ُمَتَجمِّ   )٣(الـــــــــــــــــــــــَدهرِ  ِلَنبــــــــــــــــــــــَوةِ  َیهَلعــــــــــــــــــــــونَ  ال     یِمِهمُ ِخ

  :(بكسر الفاء، وفتح العین) في أوزاع، وأهواز)، وذلك (سمین االورد في موضعین ضّما َأْفَعال

 قول الشَّاعر عمران السَّدوسي: [البسیط]

ـــــف ـــــن ِلســـــاَنكَ  َوِاكُف ـــــومي َع   )٤( ِألَوزاعِ  َشـــــــــــیخٍ  ِإلـــــــــــى ُتریـــــــــــدُ  مـــــــــــاذا     َوَمســـــَأَلتي ل

وهو أحد أوزان جموع القلَّة، واألوزاع تعني  ،(أوزاع) من النَّاحیة البنائیَّة على وزن (َأْفَعال)

، ومن أمثلة ذلك أیضًا في الدِّیوان الجمع )٥(لفظها في العربیَّة وال مفرد لها من ،الجماعات المتفّرقة

(أهواز) فهي من النَّاحیة البنائیَّة على وزن (َأْفَعال)، الدَّال على القلَّة، ووردت في الدیوان في قول 

  الشَّاعر كعب بن عمیرة [الطَّویل]

ــــــفٌ  َوالَخیــــــلُ  اَألهــــــوازِ  ِإلــــــى َرِجعنــــــا ــــى    ُعكَّ ــــم مــــا الَخیــــرِ  َعل ــــا َل   )٦(ِبالُمَهلَّــــبِ  َترِمن

 ولیس اَألْهواُز، وجمعها اسم، منها واحدة لكل ،وفاِرس البصرة بین ُكَورٍ  َسْبعُ واألهواز 

                                                           

یوان: ص)١( على غیر  . الناُس، واألُنَاُس: اسم للجمع من بني آدم، ال واحد لھ من لفظھ، وواحده إنسان١٤٤الدِّ
  ناس).(قیاس. المعجم الوسیط 

یوان: ص)٢( اِإلبُِل واِإلْبُل، األَخیرة عن كراع، معروف ال واحد لھ من لفظھ، قال الجوھري: وھي مَؤنثة؛  .٧٦الدِّ
ألَن اسماًء الجموع التي ال واحد لھا من لفظھا إذا كانت لغیر اآلدمیین فالتأنیث لھا الزم. ابن منظور: لسان العرب 

  ل).(أب
یوان: ص)٣( یمة والُخلُق والطبیعة، وقیل: َسعة الُخلُق، وقیل: األَصل فارسي الِخیُم، بكسر الخاء، الشّ . ٢٤٦ الدِّ

ب ال واحد لھ من لفظھ. ابن منظور: لسان العرب (خیم).   معرَّ
یوان: ص)٤(   . ١٨١الدِّ
  ابن منظور: لسان العرب (وزع). )٥(
یوان: ص)٦(   .٧٥الدِّ



 

٣٢٢ 
 

  .)١(ِبُهوزٍ  منها واحد یفرد وال لفظه من واحد لَألهواز

  :(بفتح الفاء والعین) ورد في موضعین، ضّما اسمًا واحدًا ال واحد له من لفظه هوَفَعل 

 (َبَشر)، وذلك في قول الشَّاعر حبیب الهاللي: [الرمل]

  )٢(ُخلقــــــــــــــــــا ِمّنــــــــــــــــــا َأكــــــــــــــــــَرمَ  َبَشــــــــــــــــــراً      َرَأت َهــــــــــــــــل َیومـــــــــــــــاً  َهدَیــــــــــــــــةَ  َوَســـــــــــــــِلي

  :(بفتح الفاء والعین) ورد في موضع واحد، وذلك في قول الشَّاعر كعب بن ُعمیرة: َفَعال

 [الطَّویل]

  )٣(َوتُبِكــــــــرُ  اَألنــــــــامِ  هــــــــذا َعلــــــــى تَـــــــروحُ      َرَأیُتهـــــــا ِإّنـــــــي الـــــــَدهرِ  ُصـــــــروفَ  َأخـــــــافُ 

؛ وقد یشمل الجّن، وغلبت في الدَّاللة على البشرواألنام: جمیع ما على األرض من الخلق، 

 بهم، قال تعالى: ها ال تختصُّ بها وبما علیها من غیرهم من المخلوقات، ولكنَّ  انتفاعاً  هم أكثرُ ألنَّ 

  .)٥(وهذه اللفظة باتفاق أهل اللُّغة جمٌع ال واحد من لفظها .)٤(﴾واألْرَض َوَضَعها ِلَألنامِ ﴿

 :(بفتح الفاء، وسكون العین وفتح الالم) ورد في موضع واحد، وذلك في قول أحد  بناء َفْعَلل

اك: [مشطور  حَّ  ]الرَّجزأصحاب الضَّ

ـــــــــــا  ـــــــــــاُكم وَجْزَن ـــــــــــْوَم َلَقْیَن   )٦(الَعْســـــــــــَكرَاَی

  ورد في موضع واحد، وذلك في قول الشَّاعرة ُمَلْیكة ن (بكسر الفاء وسكون العین): ِفْعال

 : [الكامل]الشَّیبانیَّة

                                                           

، مجلة جامعة القدس المفتوحة جموع ال مفرد لھاابن منظور: لسان العرب (ھوز)، ویُنظَر: الجبالي: حمدي، )١(
  .٣٠٢م، ص٢٠٠٥لألبحاث والدراسات، العدد السادس، تشرین أول 

یوان: ص)٢( ابن منظور: لسان العرب  البََشُر اِإلنسان الواحد والجمع والُمذكَّر والمؤنث في ذلك سواء. .٢٣٠الدِّ
  (بشر).

یوان: ص)٣(   . ٧٤الدِّ
 .١٠الرحمن:  )٤(
  .٢٧٤أنم). والجبالي: جموع ال مفرد لھا ص(األزھري: تھذیب اللُّغة  )٥(
یوان: ص)٦( ٌب، ال واحد لھ. ابن منظور: لسان العرب (عسكر).٢٢١الدِّ   . الَعْسَكر: الجیش، فارسيٌّ ُمَعرَّ



 

٣٢٣ 
 

ــــــــــــــَوانُ َفلتبــــــــــــــِك    )١(ِعْنــــــــد الحــــــــروِب وكــــــــل كهــــــــٍل شــــــــارٍ      الُشــــــــــــــراِة بعبــــــــــــــرةٍ  ِنْس

  اسم الجنس الجمعي: -

نحو: َتُمر: َتْمَرة، َشَجر: َشَجَرة،  ،اءا بالتَّ عن واحده إمَّ هو لفظ یتضمن معنى الجمع، ویتمیز 

  .)٢(ينحو: ُرْوم: ُرُوِمي، وُتْرك: وُتْرِكي، وَزْنج: َزْنجِ  ،َنْخل: َنْخَلة، وٕاما بالیاء

اسم الجنس الجمعي " ال یكون في الغالب إال ما كان مخلوقًا هللا تعالى،  وذكر ابن یعیش أنَّ 

على الواحد،  منه مقّدمةٌ  ، فالجملةُ جملةً  - سبحانه وتعالى– اهللا ه جنٌس یخلقهُ غیر مصنوع...؛ ألنَّ 

مكسَّر  . واسم الجنس الجمعي هو جمعٌ )٣(ولیس كالمصنوعات التي الواحد فیها مقدَّم على الجملة"

  .)٤(عند الكوفیین واحده ذو التاء

 :دیوان شعر الخوارجأبنیة اسم الجنس الجمعي في  -

 النَّحوًا، وذلك على خمسة وعشرین اسمًا جمعیّ  ضمَّتْ موضعًا، في خمسة وأربعین ت ورد 

  اآلتي:

عشَر اسمًا، وذلك على  تسعةَ  ضمَّتْ موضعًا، ورد في سبعة وثالثین اء: ما كان واحده بالتَّ   -أ

  اآلتیة: األبنیة

 :(بفتح الفاء، وسكون العین) جاء )٥(تسعة أسماء ضمَّتْ موضعًا، ورد في واحد وعشرین  َفْعل ،

: ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیواناء على وزن (َفْعَلة)، ومن شواهد ذلك في بالتَّ مفردها 

 [البسیط]

                                                           

یوان: ص)١( النِّساُء، والنِّسوةُ، والنِّْسوان، والنُّْسوان: معروف، ال واحد للكل من لفظھ، وإنما واحُده المرأةُ . ٢٤٠الدِّ
  على غیر قیاس. ابن منظور: لسان العرب (نسا).

  .١٦٩یُنظَر: الحمالوي: شذا العرف ص )٢(
ل ج )٣(   .٥/٧١ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ
  .٢/١٩٣جاألستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب  )٤(
  ) في الملحقات.١٤٦جدول رقم ( یُنظَر: )٥(



 

٣٢٤ 
 

  )١(نــاعِ  ِمــن بِ الَشــیْ  ِبهــذا الَلبیــبِ  َحســبُ      ِبواِحــــــــــــــــَدةٍ  َمنِعـــــــــــــــيٌّ  َفِإنَّـــــــــــــــكَ  َفِاعَمـــــــــــــــل

 :(بفتح الفاء والعین) جاء مفردها على )٢(ثالثة أسماء ضمَّتْ مواضع، ورد في خمسة  َفَعال ،

 حسَّان بن جعدة: [البسیط] الشَّاعرقول  الدِّیوانوزن (َفَعالة)، ومن شواهد ذلك في 

ـــــــهُ  َأســـــــقى   )٣(َســـــّجاما الَوســـــِميِّ  ِمـــــنَ  َســـــحاباً  فیهـــــا     َمصـــــــَرَعهم كـــــــانَ  بِـــــــالداً  اِإلل

 (بضم الفاء وفتح العین) سمین (ُغَبار، وُجَمان)، جاء ال: ورد في موضعین، ضّما اُفَعال

 : [الكامل]الشَّیبانیَّةة ُمَلیكة الشَّاعر واحدها في الموضع األول على وزن (َفَعَلة)، وذلك في قول 

ــــــن ــــــْم َتُك ــــــَك َل ــــــك َدْفــــــع َذِل ــــــُت َأْمُل ــــــو ُكْن ــــــــــین َنَضــــــــــاِئد     َل ــــــــــا عــــــــــم ب ــــــــــارِ ی   )٤(وُغَب

: الشَّیبانیَّةة ُمَلیكة الشَّاعر على وزن (ُفَعالة)، وذلك في قول  الثانيوجاء واحدها في الموضع 

 [الكامل]

ـــــــــــــجمِ  ـــــــــــــم السَّ ـــــــــــــَك َداِئ ـــــــــــــاُل َدْمِع   )٥(وهــــــــي ِمـــــــن الــــــــنَّظمِ  الُجَمـــــــانِ ِمْثـــــــل     مـــــــــــــا َب

 (بكسر الفاء وفتح العین) فقد )٦(سمین (ِرَقاب، وِقَباب)اال ضمَّتْ : ورد في ثالثة مواضع، ِفَعال ،

 : [المنسرح]ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرجاء واحد االسم (ِرقاب) على وزن (َفَعَلة)، وذلك في قول 

ــــــــــــــــــــهُ      َلـــــــــهُ  الِرقـــــــــابُ  َذلَّــــــــتِ  الَّـــــــــذي ِابــــــــنَ  یــــــــا ــــــــــــــــــــهُ  قاَتَل   )٧(َرُجــــــــــــــــــــلِ  َأیُّمــــــــــــــــــــا الَل

 : [الكامل]الشَّیبانیَّةة ُمَلیكة الشَّاعر وجاء واحد االسم (ِقَباب) على وزن (ُفْعَلة)، وذلك في قول 

                                                           

یوان: ص)١(   . والشَّیب مفردھا شیبة، وھو بیاض الشعر. ابن منظور: لسان العرب (شیب).١٨١الدِّ
   .٢١٣، ٢٠٧، َسَحاب:٢٣٦، ١٩٣م: ، َغَما٢٥٠الدیوان َعَجاج:)٢(
یوان: ص)٣( یَتْ السَّحابةُ: . والسحاب مفردھا َسَحابَة، ٢١٣الدِّ بذلك  الَغْیُم. والسحابةُ: التي یكون عنھا المطر، ُسمِّ

  والجمع َسحائُب وَسحاٌب وُسُحٌب. ابن منظور: لسان العرب (سحب)، الْنِسحابِھا في الھواءِ 
یوان: ص)٤( ھَجِ فإِذا نار ُسّمي ُغباراً. ابن. ٢٣٩الدِّ د الرَّ ھَُج، وقیل: الَغبَرةُ تردُّ منظور: لسان  والَغبَرةُ والُغبار: الرَّ

  العرب (غبر).
یوان: ص)٥( ة، فارسي معرب، واحدتھ ُجمانة .٢٤٠الدِّ . ابن الُجماُن: ھَنَواٌت تُتََّخُذ على أَشكال اللؤلؤ من فضَّ

  منظور: لسان العرب (جمن).
یوان: ص )٦(   .١١٤، و(قِباب) ص٨٨،١٨٦(رقاب) ص الدِّ
یوان: ص)٧( قَبَةُ: ١٨٦الدِّیوان. ١٨٦الدِّ ر أَْصِل الُعنُِق، والجمُع َرقٌَب وَرقَباٌت، . الرَّ الُعنُُق؛ وقیل: أَعالھا؛ وقیل: ُمَؤخَّ

  وِرقاٌب وأَْرقٌُب. ابن منظور: لسان العرب (رقب).



 

٣٢٥ 
 

  )١(َصـــــــــــهیلُ  ابِ الِقَبـــــــــــ ِبـــــــــــَأبوابِ  َلهُــــــــــنَّ      الـــــَوجى ِمـــــنَ  ُیَقـــــدنَ  َأنْ  ِمّمـــــا ِكـــــدنَ  َوَقـــــد

 جاء واحدها )٢(ورد في ثالثة مواضع، ضّما اسمین هما (َقنا، وَقَطا) :)َفَعل (بفتح الفاء والعین ،

عمرو بن الحصین العنبري:  الشَّاعرقول  الدِّیواناء على وزن (َفَعَلة)، ومن أمثلة ذلك في بالتَّ 

 [الكامل]

ــــــــــــــــــةٍ  فــــــــــــــــــي   )٣(الّســـــــــــــــــــمرِ  َوالَقنـــــــــــــــــــا ِللمشـــــــــــــــــــَرِفیَّةِ      ُنفوَســــــــــــــــــُهمُ  َصــــــــــــــــــَبروا ِفتَی

  ٤(هو (َوِشْیج) واحداً اسمًا  ضمَّتْ : ورد في ثالثة مواضع، الفاء وكسر العین) (بفتحَفِعْیل( ،

: الَیْشُكِريعبیدة  الشَّاعرقول  الدِّیواناء على وزن (فعیلة)، ومن أمثلة ذلك في جاء واحدها بالتَّ 

 ]الطَّویل[

  )٥(الُمَعلَّـــــــبِ  ِبالَوشـــــــیجِ  َوَطعنـــــــاً  ِجـــــــالداً     ُكلُّنــــــــــــــــا ِبالَحفیَظــــــــــــــــةِ  ُمنینــــــــــــــــا َولِكــــــــــــــــن

سّتة أسماء جنس جمعي، وذلك على  ضمَّتْ مواضع، ورد في عشرة ما كان واحده بالیاء:  - ب

  األوزان اآلتیة:

 :(بكسر الفاء، وسكون العین) ٦( س وِجّن)نْ سمین (إِ اال ضمَّتْ مواضع، ورد في ثالثة  ِفْعل( 

بن حكیم:  الطِِّرمَّاح الشَّاعرقول  الدِّیوان، ومن شواهد ذلك في بالیاء (إنسي، وجّني)وواحدهما 

 [البسیط]

ـــــــؤتى ثُـــــــمَّ  ـــــــهِ  ُی ـــــــ َوســـــــطَ  َوَخصـــــــماهُ  ِب ــــــــــــوَ  ِجــــــــــــنِّ   (م)   ـال ْن ــــــــــــُده ِرجُلــــــــــــهُ  سِ اِإل   )١(َوَی

                                                           

یوان: صا)١(   قبب).(القُبَّةُ بالضم من البناء، والجمع قُبٌَب وقِباٌب. وبیت مقَبَّب: ُجِعل فوقھ قُبَّة. الصحاح  .١١٤الدِّ
 .٢٤٦،٩٨یوانالدِّ  )٢(
یوان: ص)٣( . القَناة من الرماح ما كان أَْجوف كالقَصبة، والجمع قنوات وقنا، واحدتھا قَناة، ابن منظور: ٢٤٦الدِّ

  لسان العرب (قنا).
 .٩٨،١٠٤،١٠٨الدِّیوان )٤(
یوان: ص)٥( المحكم: ُمْلتَفّاً دخل . الَوِشیُج: شجر الّرماح، وقیل: ھو ما نبت من القَنا والقََصب معترضاً؛ وفي ١٠٨الدِّ

ماح واحدتھا َوِشیَجةٌ. ابن  ة الرِّ یت بذلك ألَنھ تنبت عروقُھا تحت األَرض، وقیل: ھي عامَّ بعُضھ بعضاً، وقیل: سمِّ
  منظور: لسان العرب (وشج).

 .١٧٩،٢٦٣،٢٢١الدِّیوان )٦(
یوان: ص)١( یتْ . ٢٦٣الدِّ . یقال: سمِّ : خالف اإلنس، والواحد ِجنِّيٌّ بذلك؛ ألنّھا تُتَّقى وال تُرى، واِإلْنُس:  والِجنُّ

. الصحاح البََشر، الواحد إْنِسيٌّ وأَنَِسيٌّ أیضاً بالتَّ    و(أنس). جنن)(حریك، والجمع أَناِسيٌّ



 

٣٢٦ 
 

 :(بضم الفاء، والعین) هو (ُجُنود)، وواحدهما  واحداً ورد في موضعین، ضّما اسمًا  ُفُعول

 قول أحد شعراء الخوارج: [الكامل] الدِّیوان(ُجْندي) بالیاء، ومن شواهد ذلك في 

ـــــــــْن َحـــــــــَدا  ـــــــــُة َم ـــــــــم الخلیف ــــــــــــا ُأِصــــــــــــْبَنا بالصــــــــــــبور المتقــــــــــــى    ِبُجُنـــــــــْوِدهِ ِنْع َلمَّ
)١(  

 :(بفتح الفاء، وضم العین) هو (َیُهود)، وواحدهما  واحداً ورد في موضعین، ضّما اسمًا  َفُعول

 ]الطَّویل: [ِعْمران بن ِحطَّان الشَّاعرقول  الدِّیواني) بالیاء، ومن شواهد ذلك في دِ (َیُهوْ 

ـــــــرا َقـــــــد َمـــــــن َبعـــــــُض  َأو َیـــــــُؤمُُّهم     َعَلــــــــیِهمُ  ودِ الَیُهــــــــ َبعـــــــُض  ُبِعثَــــــــت َفلَـــــــو   )٢(َتَنصَّ

 واحدهما )٣(َعَرب، وُعْرب)( واستخدم شعراء الخوارج اسم الجنس الجمعي(عرب) بصیغتین

األعرج المعني:  الشَّاعرقول  الدِّیوانفي ثالثة مواضع، ومن شواهد ذلك في (َعَرِبّي) بالیاء 

  ]الطَّویل[

ــــــرْ  َمعَشــــــرَ  َســــــنانٍ  ِبُكــــــلِّ      َفَتَبــــــــــــــدَّلوا َتفَعلــــــــــــــوا َلــــــــــــــم َأنــــــــــــــُتمُ  فــــــــــــــِإن   )٤(َمغــــــَزال بِ الُع

  ]الرَّجزاألعرج المعني: [مشطور  الشَّاعروقول 

ـــــــــاً إالَّ َصـــــــــِمیمًا  ـــــــــى  َعرَب ـــــــــَربْ إَل   )٥(َع

  

  

  

  

                                                           

یوان: ص)١( ، فالیاُء . ٨٤الدِّ الُجْند، بالضّم: الَعْسَكُر واألَعواُن واألَْنصار، والجمُع األَْجنَاُد والُجنُوُد، والواحُد ُجْنِديٌّ
 جند).(للَوْحدة، مثل ُروم وُرومّي. تاج العروس 

. الصحاح    جنن)و (أنس).(وأَنَِسيٌّ أیضاً بالتحریك، والجمع أَناِسيٌّ
یوان: ص)٢( یَھُود، كما یقال في المجوسّي َمُجوس وفي العجمي والعربّي عجم وعرب.  وجمع الیھوديّ . ١٧٥الدِّ

  ابن منظور: لسان العرب مادة(ھود).
یوان: ص )٣( . العرب: جیل من الناس، والنِّسبة إلیھم َعَربّي بیِّن ١٤٤،٢٧٦، و(ُعْرب) ص ٢٧٢(َعَرب) ص  الدِّ

ة...العروبة، وھم أھل األمصار. واألعراب منھم ُسّكاُن الباد  والَعَرَب والُعرب واحد، مثل الَعَجم والُعجم. یة خاصَّ
  عرب).(الصحاح 

یوان: ص)٤(   .٢٧٢الدِّ
یوان: ص)٥(   . ٢٧٦الدِّ



 

٣٢٧ 
 

 اسم الجنس اإلفرادي:  -

  .)١(وَلَبن، ماء، وُتَراب نحو: َعَسل،الَكِثیـِر، و الَقِلیـِل  ا َیْصـُدُق َعَلىهو م

 :دیوان شعر الخوارجأبنیة اسم الجنس اإلفرادي في  - 

خمسة  ضمَّتْ موضعًا، اسم الجنس اإلفرادي في دیوان الخوارج في سّتة عشر  ت أبنیةورد 

  أسماء، وذلك على األوزان اآلتیة:

  :(بفتح الفاء، وسكون العین) اسمین یصدقان على القلیل  ضمَّتْ ورد في سبعة مواضع، َفْعل

 األعرج المعني: [الوافر] الشَّاعر، ومن شواهد ذلك في الدِّیوان قول )٢(والكثیر وهما (دم، وماء)

ــــــــــــــفَ  ــــــــــــــزُ  َفَكی ــــــــــــــَتنا ُنجی   )٣(الَشـــــــــریبِ  ِبالمـــــــــاءِ  َنُغـــــــــصُّ  َوَنحـــــــــنُ      ِبَشــــــــــــــيءٍ  َغصَّ

 عمرو بن الحسن األباضي: [الكامل] الشَّاعروقول 

ـــــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــــُثجُّ  فَـــــــــــــــــــرغٍ  ِبمرشَّ ـــــــــــــــجَّ     َدمـــــــــــــــــــاً  َت   )٤(الَخمـــــــــــــــرِ  ُســـــــــــــــالَفةَ  الَغـــــــــــــــِويِّ  َث

  :(بفتح الفاء، والعین) على القلیل  َیْصُدقُ  واحداً اسمًا  ضمَّتْ مواضع، ورد في أربعة َفَعل

 ]الطَّویل: [َقَطري بن الُفَجاءة الشَّاعرقول  الدِّیوان، ومن شواهد ذلك في )٥(والكثیر وهو (َعَسل)

ــــــــــــالدَ  ُأغــــــــــــادي ــــــــــــَأنَّني الُمعِلمــــــــــــینَ  ِج   )٦(غاِدیــــا ُأصــــِبحُ  المــــاِذيِّ  الَعَســــلِ  َعلــــى     َك

 (بكسر الفاء، وفتح العین) اسمًا واحدًا یصدق على القلیل  ضمَّتْ : ورد في ثالثة مواضع، ِفَعال

 ]الطَّویلسالمة الشیباني: [ الشَّاعر، ومن شواهد ذلك في الدِّیوان قول )١(والكثیر وهو (ِدَماء)

                                                           

  . ١٧١الحمالوي: شذا العرف ص )١(
  .١٣٧،١٦٨،٢٥١،٢٧٣،٢٢٤،٢٥٠،٢٦٥ الدِّیوان )٢(
   .٢٧٣ الدِّیوان)٣(
یوان: ص )٤(   .٢٥٠الدِّ
یوان: ص )٥(   .١٢٥،٢١٩،٢٢٤،٢٧٤ الدِّ
یوان: ص)٦(   الماذي: العسل األبیض. . المعلم: الفارس المشھر في الحرب بعالمة؛١٢٥الدِّ
  .٦٧،١١٨،١٩٩ الدِّیوان )١(



 

٣٢٨ 
 

ــوازي     ِبـــــــــــالَّتي الَیقــــــــــُدمّیینَ  ِدمــــــــــاءُ  َوَلیَســــــــــت ــاءَ  ُت   )١(الَقتــلِ  فــي شــیبانَ  الَحــيِّ  ِدم

  :(بفتح الفاء، وسكون العین) ُسمٌّ)هو ( واحداً ضّما اسمًا  ،موضعینفي ورد ُفْعل
، ومن )٢(

 ]الطَّویل: [نافع ابن األزرق الشَّاعرقول  الدِّیوانشواهد ذلك في 

ــــــــــــــهُ  َعِطیَّــــــــــــــةَ  ِمــــــــــــــنُ  َتخــــــــــــــُرَجن َوال ــــهُ  َفُخضــــنا     َوِابَن ــــوباً  َل ــــنَ  َش   )٣(ناِقعــــا الُســــمِّ  ِم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

یوان: ص)١(   . الیقدمیون: أبناء یقدم وھو یقدم بن عنترة بن أسد بن ربیعة بن نزار.١٩٩الدِّ
 .٨٠،٢٣٣ص  الدیوان:)٢(
یوان: ص)٣(    .٨٠الدِّ



 

٣٢٩ 
 

  اإلحصائیَّةقراءة في نتائج الجداول 

  اآلتیة: النِّقاطفي هذا المبحث في  اإلحصائیَّة الدِّراسةالتي وصلت إلیها  النَّتائجیمكن إجمال 

  والمعاجم اللغویة، ولم  الصَّرفوافق شعراء الخوارج في استعمالهم للجموع ما ورد في كتب

 من قواعد. النُّحاةیخرجوا عما وضعه 

 ٥٦في ( السَّالم الُمذكَّرجمع حیث ورد %)، ١١بنسبة ( موضعاً ) ٩٥في ( السَّالمة اورد جمع (

من أبنیة  %)٤بنسبة ( موضعاً ) ٣٩(في  السَّالمجمع المؤنث %)، بینما ورد ٦.٣بنسبة ( موضعاً 

 .الجموع 

  ٨٩أي بنسبة ( موضعاً ) ٧٩٠(في ، إذ ورد الدِّیوانفي  شیوعاً كان أكثر  التَّكسیرجمع(%، 

، السَّالمة يمقارنة بجمع الضوابط والقیود اتقلُّ علیه التَّكسیرع و جم ألنَّ ؛ وهي نسبة مرتفعة جداً 

 وانتقائها حسب حاجاتهم المتنوعة ،نویع في اختیار المفرداتللتَّ  عراءالمجال أمام الشُّ  ذلك مما یفسح

 .من تلك الجموع

 والكثرة مرتبطة باألوزان التي حددها أهل  القلَّةمن حیث  التَّكسیرالعددّیة في جموع  الدَّاللة

العشرة وهو دون العشرة، وتدل أوزان الكثرة على ما فوق  على ما القلَّة، فتدلُّ أوزان جموع اللُّغة

 عن األصل. بین الجموع أو خروجاً  األصل، وما خرج عن ذلك عدوه تعاقباً 

  والكثرة  القلَّةالنص وما یحیط به من قرائن لفظیة ومعنویة عنصر رئیس ودقیق في تحدید معیار

جمع معینة على معنى الكثرة، وكذلك قد یدّل  نصوصفي  القلَّةیدلُّ جمع قد ، فالتَّكسیرفي جموع 

 آخر. نصٍ في  القلَّة معنى الكثرة على

  (َأْفَعال%)، على األبنیة األربعة وهي: ٢٣) مواضع بنسبة (٢٠٧(في وردت  :القلَّةجموع ،

 .َأْفُعل، وَأْفِعَلة، وِفْعَلة)و 



 

٣٣٠ 
 

  یلیه بناء (َأْفُعل) بنسبة ١٨بناء (َأْفَعال) بنسبة ( الدِّیواندورانًا في  القلَّةأكثر أبنیة جموع ،(%

 %).١.١) بنسبة((َأْفِعَلةبناء  %) وأقلها دوراناً ١.٩) بنسبة (بناء(ِفْعَلة%) یلیه ٢.١(

  ولكن ال واحد لها من لفظها نحو: القلَّةورد في دیوان شعر الخوارج جموع على وزن أبنیة ،

 (َأْوَزاع)، و(َأْهَواز).

 بناء من  )١٩(على حیثُ توّزعت %)، ٤٠بنسبة ( موضعاً ) ٣٥٤(في كثرة: وردت جموع ال

 أبنیة الكثرة.

  ً٩.٩%)، یلیه (ِفَعال) بنسبة (١٤(ُفُعول) بنسبة ( الدِّیوانفي  أكثر أبنیة جموع الكثرة دورانا ،(%

%)، یلیهما ٢ن) بنسبة (فعال%)، یلیهما (ُفْعل و ٢.٤%)، یلیه (ُفَعل) بنسبة (٣یلیه (ُفَعال) بنسبة (

%)، یلیه (ِفَعل وُفَعَلة وَفْعل) بنسبة ٠.٧ن) بنسبة (فعال%) یلیهما (١(ُفُعل وَفْعَلى) بنسبة (

%)، ٠.٢وَفَعل وَفَعَلة) بنسبة ( فعالء%)، یلیهما (أَ ٠.٣وُفعَّال) بنسبة ( فعالء%)، یلیهم (٠.٦(

 %).٠.١(بنسبة وُفعَّل)  َفَعالة(دورانا وأقلها 

  ١٤( على وقد توّزعت%)، ٢٦بنسبة ( موضعاً  )٢٣٠(وردت في  :منتهى الجموعصیغ( 

 صیغة من صیغ منتهى الجموع.

  ًیلیها صیغة ٨.١صیغة (َفَواِعل) بنسبة ( الدِّیوانفي  أكثر صیغ منتهى الجموع دورانا ،(%

بنسبة %)، یلیها صیغة (َفَعاِلل) ٤.٤%)، یلیها صیغة (فعائل) بنسبة (٥.٩(مفاعل) بنسبة (

%) یلیها ١.٢%)، یلیها صیغة (َأَفاِعل) بنسبة (١.٥%)، یلیها صیغة (َفَعاَلى) بنسبة (١.٩(

%)، یلیها صیغتا (َفَعالى ٠.٤%)، یلیها صیغة (َفَعاِلْیل) بنسبة (١.١صیغة (َمَفاِعْیل) بنسبة (

 %).٠.١اِعیل) بنسبة (وتَفَ  وأفاعیل وَفَعاليَّ %)، یلیهما صیغ (َأَفاِعَلة ٠.٣وَفَیاِعْیل) بنسبة (

  ،استخدم شعراء الخوارج ألفاظ تدل على الجمع متمثلة في اسم الجمع، واسم الجنس الجمعي

 .موضعاً ) ١٦٤واسم الجنس اإلفرادي في (



 

٣٣١ 
 

  الجمع جاءت في صورةمن بین األلفاظ التي  ،الدِّیوانفي  شیوعاً أكثر  الجمعاسم جاءت أبنیة 

وقد %) ٦٢.٨) مواضع بنسبة (١٠٣في ( تورد حیثُ  ولیست من أبنیة جموع الكثرة أو القلة،

، وَمْفَعل، وُفْعَلة، وِفَعال، وُفَعال، (َفْعلعلى أبنیة:  وروداً حسب ورودها من األكثر  مرتبةجاءت 

في  تورد حیثُ اسم الجنس الجمعي  ا أبنیةیلیه ت).فعال، و فعالنوِفْعل، وَأْفَعال، وَفَعال، وَفْعَلل، و 

%)، على أبنیة ما واحده بالتاء: (َفْعل، وَفَعال، وُفَعال، وِفَعال، وَفَعل، ٢٧.٤بنسبة ( موضعاً ) ٤٥(

اسم الجنس  أبنیة شیوعاً وَفِعْیل)، وما واحده بالیاء: (ِفْعل، ُفُعول، َفُعول، َفَعل، وُفْعل)، وأقلها 

 %) على أبنیة: (َفَعل، وَفْعل، وُفْعل، وِفَعال).٩.٧بنسبة ( ضعاً مو ) ١٦في ( تورد حیثُ اإلفرادي 
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  اخلامتة:

 َص لُ خَ  ة ودالالتها في دیوان شعر الخوارج،یَّ الصَّرفهذه الرحلة الممتعة في رحاب األبنیة  بعد

 لعلَّه من المفید أنْ  الدِّراسةالتي توّصلت إلیها  النَّتائجو  الملحوظاتإلى مجموعة من  الباحثُ 

  اآلتي: النَّحووهي على  ها،سّجلنُ 

؛ وذلك بسبب خفة هذا البناء ودورانه على كثیرةبناء(َفَعَل) لمعاٍن  شعراء الخوارج استخدم - 

 األلسنة.

فةاللة على استخدم شعراء الخوارج بناء(فُعل) المضموم العین للدَّ  -  الثابتة، وهم بذلك وافقوا  الصِّ

رف  .الدَّاللةیین في استعمال هذه الصَّ

قّدم شعراء الخوارج داللة (تفاعل) على المبالغة في الفعل وتكثیره على غیرها من المعاني  - 

رفإلیه  األخرى، وهو معنى جدید، لم یشْر  یون القدامى في كتبهم، فاألمثلة التي أوردها البحث الصَّ

الالت تخرج عن هذا المعنى، على حین ذكروا استخدامه في الدَّ  من شعر الخوارج ال یمكن أنْ 

 األخرى.

الذین  الصَّرفأهل ، فهم بذلك )الطَّلب(قّدم شعراء الخوارج في بناء (استفعل) داللته على  - 

 " هو المعنى األساس في استخدام هذه البنیة.الطَّلبیعدون " 

 معانيَ  تؤديَ  فبعض األفعال یمكن أنْ یاق عنصر رئیس ومهم لتحدید داللة أي فعل، السِّ  - 

ة على فیه، إذ جاءت بعض األفعال في سیاق معین دالَّ  الذي تردمختلفة وذلك بحسب الّسیاق 

 دلَّت في سیاق آخر على المتابعة والمواالة.بینما  ،المشاركة بین اثنین

یرورةو  التَّكثیراحتلت معاني التعدیة والمبالغة و  -  والمشاركة والمطاوعة على المراتب األولى  الصَّ

المراحل التعلیمیة  تعلیمها للطلبة في جمیع ما یؤكد أنهما معاني أساسیة یجبفي االستعمال 

، بینما جاءت المعاني األخرى كاالستغناء عن األصل، والمواالة والمتابعة، وبمعنى المختلفة
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، الطَّلب، واالختیار، والتكّلف، و النِّسبةوالمواجهة، و  ،التكراروالمكان، و  الزَّماناستفعل، والدخول في 

مما یؤكد أنها معاني ثانویة  الدِّیوانفي  بالفعل، والمصادفة، وبمعنى أفعل، أقل حضوراً  التَّظاهرو 

 مة من العلم، أو للطلبة المتخصصینس في مراحل متقدِّ تدرَّ  بالمقارنة مع المعاني األخرى یمكن أنْ 

 . العربیَّة اللُّغةفي 

زمةمن األفعال  الدِّیوانفي  شیوعاً أكثر  المتعّدیةاألفعال  -   .الالَّ

ي عنصر رئیس ومهم لتحدید داللة أي فعل، فبعض األفعال یمكن أن تعّدل عن النَّحو  الزَّمن - 

وذلك بحسب السیاق التي وردت فیه بفضل بعض األدوات التي دخلت علیها، إذ  ،أصل وضعها

جاءت بعض أفعال ماضیة في سیاق معین دالة على الماضي، بینما دلَّت في سیاق آخر على 

  الحال أو المستقبل.

الماضي  الزَّمن وذلك لیس غریبًا؛ ألنَّ  الدِّیوانفي استحوذ الفعل الماضي على الحصة الكبرى  - 

، وبطوالتهم، وحروبهم وما فیها من ة الخوارجرد القصصي لحیاعبیر عن السَّ للتَّ  عراءللشُّ  اً جاء مناسب

 .وواقعیة عند المتلقي مما یجعل القصص أكثر إقناعاً  ،وسرعة ،وحیویة ،وحركة ،وصف

على المستقبل  مرة داالً  البناء كونیبالتدقیق، فقد  ةلبناء(ِاْفَعْل) غیر محدد ّیةالزَّمن الدَّاللة - 

ة؛ االستمراریَّ الدوام و معنى  یكون داالً  على المستقبل البعید، أو القریب، وفي مكان آخر یكون داالً 

والسبب في ذلك یعود لعدم وجود أدوات تساعد على تحدید زمن وقوع اإلنجاز بالضّبط، وٕانما یعود 

داال على الحال أو  الدِّیواناء هذا البناء في یاق الذي یمّیز بین زمن وآخر، وقد جالفضل إلى السِّ 

 المستقبل كما وضعت لها في األصل.

وذلك بسبب غیاب الضوابط والقیود  ،السَّالمةمن جمعي  الدِّیوانفي  شیوعاً أكثر  التَّكسیرع و جم -

وانتقائها ة الكاملة في اختیار المفردات عراء الحریَّ منح الشُّ ت لذا فهي، السَّالمةي مقارنة بجمععلیها 

 حسب حاجاتهم المتنوعة.
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والكثرة مرتبطة باألوزان التي حددها أهل  القلَّةمن حیث  التَّكسیرالعددّیة في جموع  الدَّاللة - 

على ما دون العشرة، وتدل أوزان الكثرة على ما فوق العشرة وهو  القلَّة، فتدلُّ أوزان جموع اللُّغة

 .عن األصل الجموع أو خروجاً بین  األصل، وما خرج عن ذلك عدوه تعاقباً 

والكثرة  القلَّةالنص وما یحیط به من قرائن لفظیة ومعنویة عنصر رئیس ودقیق في تحدید معیار  - 

في نصوص معینة على معنى الكثرة، وكذلك قد یدّل الكثرة على  القلَّةفي الجموع، فقد یدلُّ جمع 

 في نص آخر. القلَّة

على الجمع متمثلة في اسم الجمع، واسم الجنس الجمعي،  تدلُّ  اً استخدم شعراء الخوارج ألفاظ - 

 .واسم الجنس اإلفرادي

  ، ولكن ال واحد لها من لفظها نحو: (َأْوَزاع)، و(َأْهَواز).القلَّةن أبنیة اوز أجموع على  جاءت - 

التي سجلها الباحث حول الموضوع،  النَّتائجو  الملحوظاتهذا عرض موجز ألهم وأخیرًا،     

كل مبحث من المباحث، وعند  في نهایة القارئ سیجدهاف والمالحظات األخرى التفاصیلبقیة أما 

  لكل جزئیة من جزئیاته. تناوله

، فما كان من نقص فمن العربیَّةفع على لغتنا بالنَّ  هذا الجهدُ  یعودَ  ونسأل اهللا العظیم أنْ     

   ونعم الوكیل.تقصیري، وما كان من إصابة فمن توفیق اهللا عزَّ وجل، فهو حسبنا 
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  ثبت املصادر واملراجع

  

 .القرآن الكریم 

  ،تحقیق: عبد السالم هارون وأصحابه، مصرتهذیب اللُّغةاألزهري، محمد بن أحمد ، -

 م.١٩٦٧-م١٩٦٤القاهرة، الدار المصریة للتألیف والنشر،

  ،جمع وتحقیق: شرح شافیة ابن الحاجباألستراباذي، رضى الدین محمد بن الحسن ،

لبنان، دار - محمد نور الحسن، ومحمد الزقراف، ومحمد محي الدین عبد الحمید، بیروت

 م.١٩٨٢الكتب العلمیة،

  ،لبنان، - ، بیروتشرح األشموني أللفیة ابن مالكاألشموني، علي بن محمد بن عیسى

 م.١٩٩٨- هـ١٤١٩، ١دار الكتب العلمیة، ط

  ،المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع  روحاأللوسي، أبو الفضل شهاب الدین

لبنان، دار الكتب العلمیة، - ، ضبطه وصححه: علي عبد الباري عطیة، بیروتالمثاني

 .م١٩٩٤، ١ط

 تحقیق: د. الزاهر في معاني كلمات الناس محمد بن القاسم، هـ)، أبو بكر٣٢٨(األنباري ،

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢لبنان، مؤسسة الرسالة، -حاتم صالح الضامن، بیروت

 م.١٩٦٠، ١، الكویت، دائرة المطبوعات، طكتاب األضداد، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اإلنصاف في مسائل الخالف كمال الدین عبد الرحمن،  ه)، أبو البركات٥٧٧( األنباري

-، تحقیق: محمد محیي الدین عد الحمید، القاهرةالبصریین والكوفیین–بین النَّحویین 

 .١٩٦١مصر، المكتبة التجاریة، 

  ،تحقیق: عفیف تذكرة النُّحاةاألندلسي، أبو حیان محمد بن یوسف الغرناطي األندلسي ،

 م.١٩٨٦- هـ١٤٠٦، ١لبنان، مؤسسة الرسالة، ط- عبد الرحمن، بیروت

 بیروت،  ، تحقیق: صدقي محمد جمیل، دار الفكر،البحر المحیط في التفسیر، ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه.١٤٢٠، ٨ج

  ،تحقیق: رجب عثمان محمد،  ارتشاف الضرب من ابن منظور: لسان العرب،ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.١٩٩٨مصر، مكتبة الخانجي، - القاهرة

  ،م١٩٦٩لبنان، دار الشرق العربي، -، بیروت دراسات في فقه اللُّغةاألنطاكي، محمد. 

  ،(د. ت).٣، مجمع اللُّغة العربیَّة، القاهرة، طالوسیط المعجمأنیس، إبراهیم، وآخرون ، 

  ّلبنان، دار صادر، - ، بیروتمعجم الشعراء المخضرمین واألمویینال، بابتي، عزیزة فو

 م.١٩٩٨، ١ط
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  ،١مصر، المكتبة التجاریة الكبرى، ط- ، القاهرةالحماسةالبحتري، الولید بن عبید ،

 م.١٩٢٩

  ّفي اللُّغة العربیَّة قرائنه وتوجیهاته (دراسات في النَّحو زمن الفعل ار، امة، عبد الجبّ تو

 م.١٩٩٤، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، العربي)

 تحقیق ودراسة: محمد صدِّیق الِمنشاوي، دار التعریفات،  علي بن محمد ،الجرجاني ،

 الفضیلة، القاهرة، (د.ت).

  ،تحقیق: محمد علي النجار، ئصالخصاابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني النَّحوي ،

 م.١٩٩٠العراق، دار الشؤون الثقافیة العامة،-بغداد

 تحقیق: لمنصف شرح كتاب التصریف ألبي عثمان المازني النَّحوي البصريا ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

 م.١٩٥٤، ١مصر، دار الثقافة العمومیة، ط- إبراهیم مصطفى، وعبد اهللا أمین، القاهرة

 ،األردن، دار مجدالوي - ، تحقیق: د. سمیح أبو ُمغلي، عّماناللُّمع في العربیَّة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.١٩٨٨للنشر، 

  ،تحقیق: أحمد عبد الغفور صحاح اللُّغة وتاج العربیَّةالجوهري، إسماعیل بن حماد ،

 م.١٩٧٩، ٢لبنان، نشر دار العلم للمالیین، ط- عطار، بیروت

 لیبیا، الدار العربیَّة للكتاب،  - ، طرابلستأمالت في اللغو واللُّغةلحبابي، محمد عزیز، ا

 م.١٩٨٠

  ،١العراق، مكتبة النهضة، ط - ، بغدادأبنیة الصَّرف في كتاب سیبویهالحدیثي، خدیجة ،

 م.١٩٦٥

  ،مة للكتاب، مصر، الهیئة المصریة العا- ، القاهرةاللُّغة العربیَّة معناها ومبناهاحّسان، تمام

 م.١٩٧٣

 مصر، كلیة دار - ، القاهرةبس ووسائل الوصول إلیه في اللُّغة العربیَّةأمن اللَّ  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٧٣العلوم، جامعة القاهرة، 

  ،لبنان، دار الفكر، -، بیروتشذا العرف في فن الصَّرفالحمالوي، أحمد بن محمد

 م.١٩٩١

  ،م.١٩٩٣لبنان، دار صادر،- ، بیروتمعجم البلدانالحموي، یاقوت بن عبد اهللا 

  ،دار العروبة للنشر والتوزیع، الُمستقصى في علم التصریفالخطیب، عبد اللطیف ،

 م.٢٠٠٣- هـ١٤٢٤، ١الكویت، ط

 ،هـ١٤٢٢، ١النشر، طسوریا، دار سعد الدین للطباعة و - ، دمشقمعجم القراءات ــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 .م٢٠٠٢

  ،مراجعة الدكتور جورج متري عبد معجم تصریف األفعال العربیَّةالّدُحَداح، أنطَوان ،
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 م.١٩٩٥لبنان، مكتبة لبنان،  - المسیح، بیروت

  ،تحقیق: عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، االشتقاقابن درید، محمد بن الحسن ،

 م.١٩٥٨-هـ١٣٧٨مصر، 

  ،رفيالراجحي، عبده لبنان، دار النهضة العربیَّة للطباعة والنشر، - ، بیروتالتطبیق الصَّ

 م.١٩٧٣

  ،تحقیق: رسالتان في اللُّغةالرماني، أبو الحسن علي بن عیسى بن علي بن عبد اهللا ،

 .م١٩٨٤، ١األردن، دار الفكر للنشر والتوزیع، ط-إبراهیم السَّامرائي، عمَّان

  ،دار لیبیا لیبیا، - ، بنغازيروس من جواهر القاموستاج العالزَّبیدي، محمد مرتضى

 م.١٩٦٦للنشر، 

  ،تحقیق: رمضان عبد التواب، وصبیح التمیمّي، فعلت وأفعلتالزّجاج، أبو إسحق ،

 م.١٩٩٥- هـ١٤١٥، ١مصر، مكتبة الثقافة الدینّیة، ط- القاهرة

  ،لبنان، دار -بیروت، تحقیق: مازن مبارك، اإلیضاح في علل النَّحوالزّجاجي: أبو قاسم

 م.١٩٧٩- هـ١٣١٩٩، ٣النفائس، ط

  ،قاموس ألشهر األعالم، الزركلي، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس

لبنان، دار العلم للمالیین،  - الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین، بیروت

 م.٢٠٠٣، ٧ط

  ،تحقیق: محمد باسل عیون السود، ةأساس البالغالزمخشري: جار اهللا محمود بن عمر ،

 م.١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١لبنان، دار الكتب العلمیة، ط- بیروت

 ل في علم العربیَّة ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ، (د.ت).٢لبنان، دار الجیل، ط-، بیروتالُمَفصَّ

 هـ١٣٨٦، العراق، مطبعة العافي - ، بغدادالفعل زمانه وأبنیته، صالح السَّامرائي، إبراهیم -

 م.١٩٦٦

 األردن، دار عّمار للنشر  - ، عمَّانمعاني األبنیة في العربیَّة، فاضل صالح، السَّامرائي

 م.٢٠٠٧- هـ١٤٢٨، ٢والتوزیع، ط

 العراق، بیت الحكمة، جامعة بغداد.- ، بغدادمعاني النَّحو، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ،تحقیق: إبراهیم خلیل العطیة، فعلت وأْفَعلتالسجستانّي، أبو حاتم سهل بن محمد ،

 م.١٩٩٦، ٢لبنان، دار صادر، ط- بیروت

  ،تحقیق: عبد الحسین الفتلي، األصول في النَّحوابن السَّرَّاج، أبو بكر محمد بن سهل ،

 م.١٩٨٥، ١مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

  ،١ار الحوار، طسوریا د-، دمشقنظریة اللُّغة والجمال في النقد العربيسّلوم، تامر ،

 م.١٩٨٣



 

٣٣٨ 
 

  ،تحقیق: عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، الكتابسیبویه، عثمان بن َقنبر ،

 م.١٩٨٨، ٣القاهرة، ط

  ،تحقیق: عبد الحمید الُمحَكم والُمحیط األعظمابن سیدة، أبو الحسن علي بن إسماعیل ،

 م. ٢٠٠٠-هـ١٤٢١لبنان، دار الكتب العلمیة،  - هنداوي، بیروت

 لبنان، دار الفكر، -، بیروتالمزهر في علوم اللُّغة وأنواعهالسیوطي، جالل الدین، ا

 (د.ت).

 تحقیق: عبد السالم هارون وزمیله، الكویت، دار البحوث همع الهوامع، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

 م.١٩٧٥العلمیَّة،

 ألفیة ابن مالك حاشیة الصبان على شرح األشموني على ، محمد بن علي،الصّبان ،

 هـ.١٢٨٨طبعة المطبعة الوهیبة،  مصر،

  َّالسعودیة، دار المدني، -جّدة أبنیة الفعل دالالتها وعالقاتها،مسان، أبو أوس إبراهیم، الش

 م.١٩٨٧، ١ط

 السعودیة، مطبعة المدني، - ، جدةقضایا التعدي واللزوم في الدرس النَّحوي، ــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.١٩٨٧

  ،القاهرةم)١٩٨٤-م١٩٣٤مجمع اللُّغة العربیَّة في خمسین عامًا(ضیف، شوقي ، -

 م.١٩٨٤، ١مصر، مجمع اللُّغة العربیَّة، ط

  ،لبنان، مطبعة دار الكتب، (د.ت)- ، بیروتاالشتقاقطرزي، فؤاد حنا. 

  ،بیروت، دار - ، تحقیق وجمع: إحسان عبَّاس، لبناندیوان شعر الخوارجعبَّاس، إحسان

 م.١٩٨٢، ٤الشروق، ط

 مكتبة الخانجي، المدخل إلى علم اللُّغة ومناهج البحث اللغويرمضان،  ،عبد التواب ،

 .م١٩٩٧، ٣القاهرة، ط

  ،األردن، سلسلة الدراسات اللغویة - ، عمانعلم الصَّرف الصوتيعبد الجلیل، عبد القادر

 م.١٩٩٨دار أزمنة، 

  ،لبنان، المكتبة العصریة، - بیروت ،دروس التصریفعبد الحمید، محمد محي الدین

 م.١٩٩٥

 م.١٩٥٨، ٣مصر، المكتبة التجاریة، ط- ، القاهرةتصریف األفعال، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ،ضبطه وصححه أحمد أمین وآخرون، العقد الفریدابن عبد ربه، أحمد بن محمد ،

 م.١٩٨١، ٢لبنان، دار المسیرة، ط- بیروت

 ،تحقیق: فخر الدین قباوة، بیروتالممتع في التصریفعلي بن مؤمن،  ابن عصفور ، -

 م.١٩٨٧- هـ١٤٠٧، ١لبنان، دار المعرفة، ط



 

٣٣٩ 
 

 تقدیم فّواز الشَّعار، إشراف إمیل بدیع یعقوب، بیروتشرح جمل الزّجاجي، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، -

 م.١٩٩٨- ه١٤١٩، ١لبنان، دار الكتب العلمیة، ط

 مصر، طبع دار - ، القاهرةالمغني في تصریف األفعال، محمد عبد الخالق، عضیمة

 م.١٩٩٩، ٢الحدیث، ط

  ،ابن مالك: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن ابن عقیل: عبد اهللا بن عبد الرحمن العقیلي

مصر، دار التراث، دار مصر - ، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، القاهرة مالك

 م.١٩٨٠، ٢٠للطباعة، ط

 تحقیق: محمد كامل بركات، نشره جامعة الملك المساعد على تسهیل الفوائد، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

 م.١٩٨٠عبد العزیز، 

  ،تحقیق عبد اإلله اللباب في علل البناء واإلعرابالُعكَبري، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسین ،

 م.١٩٩٥، ١، طلبنان، دار الفكر المعاصر- نبهان، بیروت

  ،المطبعة التعاونیة، الصیغ الثُّالثیَّة مجّردة ومزیدة اشتقاقًا وداللةعلي، ناصر حسین ،

 م.١٩٨٩دمشق، 

  ،٣لبنان، عالم الكتب، ط- ، بیروتمعاني القرآنالفرَّاء، أبو زكریا یحیى بن زیاد ،

 م.١٩٨٣- ه١٤٠٣

  ،وٕابراهیم السَّامرائي،  ، تحقیق: مهدي المخزومي،العینالفراهیدي: الخلیل بن أحمد

 لبنان، (د.ت).- بیروت

  ،م.١٩٩٥، ١لبنان، دار الكتب العلمیة، ط- ، بیروتالقاموس المحیطالفیروز آبادي 

  ،٢لبنان، مكتبة المعارف، ط-، بیروتتصریف األسماء واألفعالقباوة، فخر الدین ،

 م.١٩٨٨

  ،الحسنى وصفاتهاألسنى في شرح اسمًاء اهللا القرطبي، محمد بن أحمد األنصاري ،

 .م٢٠٠٥، ١بیروت، المكتبة العصریة، ط- صیدا

 ،حیدر آباد الدكن، دائرة المعارف كتاب األفعال أبو القاسم علي بن جعفر، ابن القطاع ،

 هـ.١،١٣٦٠العثمانیة، ط

 ألفیة ابن مالك في النَّحو والتصریف ،ابن مالك، محمد بن عبد اهللا بن مالك األندلسي 

الُمسّماة الخالصة في النَّحو، تحقیق: سلیمان بن عبد العزیز بن عبد اهللا العیوني، 

 ه.١٤٢٨السعودیة، مكتبة دار المنهاج، - الریاض

 تحقیق: عبد الرحمن السید، محمد بدوي المختون، هجر شرح التسهیل، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

 م.١٩٩٠- هـ١٤١٠، ١، طللطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن

 تحقیق وتقدیم: محمد كامل بركات، القاهرةتسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، -
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 م.١٩٦٧- هـ١٣٨٧مصر، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، 

 لمنعم أحمد هریدي، مّكة المكّرمة، تحقیق: عبد اشرح الكافیة الشافیة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 

 .م١٩٨٢،  ١السعودیة، دار المأمون للتراث، نشر جامعة أم القرى، ط

 ،تحقیق: محمد أبو الفضل الكامل في اللُّغة واألدب أبو العباس محمد بن یزید، المبّرد ،

 .١٩٥٦، ١مصر، مكتبة نهضة مصر، ط- إبراهیم، القاهرة 

  ،لبنان، دار الرائد العربي، - ، بیروتربي (نقد وتوجیه)في النَّحو العالمخزومي، مهدي

 م.١٩٨٦، ٢ط

  ،توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن المرادي، أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم

، ١مصر، دار الفكر العربي، ط- ، شرح وتحقیق: عبد الرحمن علي سلیمان، القاهرةمالك

 م.٢٠٠١- ه١٤٢٢

 تصحیح وتعلیق: ف. كرنكو، معجم الشعراءمد بن عمران، المرزباني، أبو عبید اهللا مح ،

 م.١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ٢بیروت لبنان، دار الكتب العلمیة، ط

  ،م.١٩٥٦لبنان، دار صادر،  - بیروت لسان العرب،ابن منظور، محمد بن مكرم 

  ،القسطنطینیة، مطبعة الجوائب، نزهة الطرف في علم الصَّرفالمیداني، أحمد بن محمد ،

 ه.١٢٩٩، ١ط

  ،لبنان، المؤسسة الجامعیة - ، بیروتأبنیة الفعل في شافیة ابن الحاجبنور الدین، عصام

 م. ١٩٨٢، ١للدراسات والنشر والتوزیع، ط

  ،األردن، عالم الكتب الحدیث،  - ، إربدالصَّرف الوافي دراسة وصفیة تطبیقیةهادي نهر

 م.٢٠١٠، ١ط

 ُمغني اللبیب عن كتب  ،ل الدین عبد اهللا بن یوسفاْبُن ِهَشاٍم النَّحوّي األْنَصاِرّي، جما

، تحقیق وشرح: عبد اللطیف محمد الخطیب، الكویت، المجلس الوطني للثقافة األعاریب

 م.٢٠٠٠، ١واآلداب والفنون، ط

 تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ـــــــــــــــــــــــــــــ ،

 بنان، منشورات المكتبة العصریة.ل- بیروت

  ،مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، علم اللُّغةوافي، علي عبد الواحد ،

 م.١٩٧٢

  ،١لبنان، دار العلم للمالیین، ط-بیروت فقه اللُّغة وخصائصها،یعقوب، إمیل بدیع ،

 م.١٩٨٢

 لبنان، نشر - قباوة، بیروت، تحقیق: فخر الدین شرح الملوكي في التصریف، ابن یعیش

 م.١٩٨٨، ٢دار األوزاعي، ط
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 ،ل في علم العربیَّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ، (د.ت).١لبنان، عالم الكتب، ط- ، بیروتشرح الُمَفصَّ

 الرسائل والبحوث: -

  ،(دراسة داللیة لألفعال الواردة فیه)، القاهرة الزَّمن في القرآن الكریمبكري، عبد الكریم-

  م.١٩٩٩، ٢مصر، دار الفجر للنشر والتوزیع، ط

  ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، جموع ال مفرد لهاالجبالي: حمدي ،

 م. ٢٠٠٥العدد السادس، تشرین أول 

  ،رفّیة للصیغة (أفعل)جرادات، خلف عاید مجلة المجمع، مجمع اللُّغة  ،توحید الدَّاللة الصَّ

 م.٢٠٠٨العربیَّة األردني، العدد السابع والثمانون، 

  ،رفیة في دیوان امرئ القیسالخفاجي، صباح عبَّاس سالم ، أطروحة دكتوراه، األبنیة الصَّ

  م.١٩٧٨مصر،- جامعة القاهرة، القاهرة

  ،العربیَّة للعلوم اإلنسانیة، ، المجلة المبني للمفعول ومظاهر التطور اللغويالشایب: فوزي

 م.١٩٨٨، ٣١، العدد ٨المجلد 

  ،أطروحة الدالالت الزَّمنّیة في كتاب سیبویه؛ المعلقات أنموذجاالشریدة: صفاء كلیب ،

 م.٢٠٠٢األردن، - ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة الیرموك، إربد

  ،یادة في الفعل الثُّالثي في اللُّ عمایرة: حنان إسماعیل " دراسة غة العربیَّةمعاني الزِّ

وصفیة"، مجلة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلنسانیة، غزة، المجلد العشرون، العدد الثَّاني، 

 م.٢٠١٢یونیو،

  ،رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة مؤتة، المقاربة دراسة لغویة أفعالالعواودة: ثامر ،

 م.٢٠١١

  ،اء في اللُّغة العربیَّة: اسم الفاعل، واسم الدَّاللة الزَّمنّیة لألسمقواقزة: محمد حسن

، الجامعة األردنیَّة، دراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، المفعول، والمصدر نموذجاً 

 م.٢٠١٥، ١، العدد٤٢المجلد

  ،رفیة ودالالتها في سورة یوسفبن میسیة، رفیقة ، رسالة ماجستیر، قسم اللُّغة األبنیة الصَّ

 م.٢٠٠٤الجزائر، جامعة منتوري، - یةالعربیَّة، القسطنطین

 

 المجالت: -

  ،م١٩٣٤- هـ١٣٥٢مجلة مجمع اللُّغة العربیَّة، العدد األول، المطبعة األمیریة ببوالق. 
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  َیْفُعل" الُمجرَّد- ) بناء "َفَعلَ ١جدول(

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
- ٦٤- ٥٢- ١٨٥- ٤٧  ٧  أخذ

١٨٦- ١٧٢- ١٢٧  
- ١٦٠- ١٣٩  ٤  غدا  ٤٦  ١  ذرَّ 

٢٤٠- ١٧٤  
- ١١٠- ٨٣  ١١  ذكر  ٤٦  ١  آل

١٤٠- ١١٣ -
٥٩- ١٤١ -
١٣٣- ٢٤٠ -
١٤١- ٢٤٠ -
٢٦٠  

  ٩١  ١  غرَّ 

  - ١٧٤- ١٣٤  ٥  راح  ١٧٥  ١  أمَّ 
٧٤- ١٣٤ -
١٦٠  

  ٨٩  ١  غزا

  ٢٧٣  ١  غصَّ   ٢١٤  ١  راع  ٢٥٤- ١١٨- ٢٣٨  ٣  أمر
  ٢٥٩  ١  غفل  ٢٥٨  ١  راق  ٦٠  ١  باء
- ١٥٨- ١٣٣  ٤  رجا  ١٢١  ١  باح

١٦٣- ١٥٠ -
١١٦- ٦٤ -

٩٨- ١١٨ -
٧٧- ١٧١  

  ٤٩  ١  غال

- ١٣٢- ١٠٦- ٥٠  ٥  بدا
١٩١- ١٦٣  

  

- ٢٧٤- ١٥٩  ٦  ردَّ 
٢٣٦- ١٧١ -
٢٦٦- ٢٦١  

  ٢٥٧  ١  فات

  ٢١٠- ٢١٦- ٧٤  ٣  فاز  ٦٢  ١  رفض  ٢٤٠  ١  بذل
- ٢٣٢- ١٢٤  ٦  قاد  ٢٤٠  ١  زار  ٢٤٠- ١٨٤  ٢  برز

٢٥٣- ١٦٥ -
٢٧٥- ١٦٥  

- ٢٢٥- ١٨٥  ٦  زال  ٢٢٩- ١٧٢- ١٦٤  ٣  بلغ
٤٤ -  

١٦٠- ٢٥٣ -
١٣١  

- ٧٢- ١٧٦- ٢٧٢  ٥٥  قال
٢٥٢- ٢٤٧ -
١٠٨- ٢٥٨ -
٦١- ١٤١- ١٣١ -

١١٨- ٥٦- ٤١ -
١٧٨- ١٥٠ -
٨١- ٢١٨- ١٨٢ -
٢٤٠- ١٧٨ -
١١٢- ٢٧٥ -
٨١- ١٩٣- ١٥٤ -
١٢٨- ١٠٩ -
٢١١- ١٤٣ -
٢٣٨- ٥٨- ٢٥٩ -
١٢٢- ١١٨ -
١٩٧- ١٤٨ -
١٠٨- ٥٦- ٢٣٣ -
١٧٢- ١٤٧ -
١٠٥- ١٤٨ -
٢٣٨- ١٣٠ -
١٥٠- ١٣١ -
٢١٦- ١٦٦ -  
١٠٨- ٢٥٩ -
٦٨- ١٥٦ -  
١٤٨- ١٣١  

- ٢٧٢- ١١٤- ٩٠  ١٠  قام  ٦٨- ١٢٠  ٢  زعم  - ٢٦١- ٢٦٠- ١٣٤  ٣  تاب
٦٨- ٢٧٥- ٢٧١ -
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٨٧- ٧٠ -  
٢٠٠- ١٥٥  

- ٢٦٢- ٢١٨- ١١٢  ٢٥  ترك
١٩٤- ١٨٤- ٦٠ -

٢٢٤- ٢١٥- ١٩٩ -
١٦١- ٢١٧- ٢٧٢ -
٩١- ٢٢٩- ١٥٩ -
٢٥٣- ٢٠٢- ٢١٦ -

٢٣٢- ١٥٨- ٦٥ -  
٢٢٢- ١٤٧- ٢٥٨ -
٢٣١  

- ١٢٧- ١١٦  ٣  ساق
١٧٤  

- ١٤٥- ٨٩- ٩٢  ٢٠  قتل
٢٢١- ٨٩- ٢٣٦ -

٢٣١- ٢١٢- ٦٣ -
٤٥ -  

٥٩- ١٣٣- ٢٤٣ -
١١٠- ٩٢- ٢٣٦ -
٦٨- ٢٢٤- ٢٣١ -
٢١٠  

  ١١٤- ١٨٦  ٢  قدَّ   ١٨٥  ١  سام  ٢٥٢- ٢٤٨- ١٤١  ٣  تال
- ١١٢- ١٨٧  ٥  قرَّ   ٢٦٣  ١  سبق  ١٤٥- ٨٧  ٢  ثبت

٢٣٩- ٦٥- ١٤٣  
  ٢٥٤  ١  قعد  ٤٢- ٢٥١  ٢  سرَّ   ٢٣٥- ٢٥٠  ٢  ثجَّ 
- ٤٥- ٧٣- ٤٢  ٨  كان  ١٤٤  ١  سعل  ١٩٨  ١  ثلَّ 

١٣٣- ١٣٦ -  
١٣٢- ١٦٢- ٢٠٠

- ٨٩- ٢٠٨- ٦٧  ٧  جاد
١٤٩- ١٤١- ٢٣٨ -
٢٥٢  

  ١٠٦- ٢٣٦  ٢  كرَّ   ٢٣٩  ١  سكن

   ٧١  ١  كسا  ١٢٢  ١  سال  ١٥٣  ١  جاز
- ٦٦- ١٨١- ٢٠٤  ٤  كفَّ   ٢٤٧  ١  سلك  ٢٠٤- ٢٥٢  ٢  جال

٢٣٨  
  ٢٥٩  ١  كمل  ٢١٨  ١  سنَّ   ٨٧  ١  جرَّ 
  ٢٠٧- ١٠٦  ٢  الح  ١٩٦  ١  شبَّ   ١٣١  ١  جال
  ٢٧١  ١  الم  ١٢٨  ١  شجا  ١٩٢- ١٣٧  ٢  جنَّ 
  ٢٥٤  ١  لحا  ٨٥- ٥٩  ٢  شدَّ   ١٣٣  ١  حاز
  ١٦١  ١  لھا  ٢٤٦  ١  شرط  ٢٣٨  ١  حاط
- ٨٤- ٢٥٩- ١٢٥  ١٠  مات  ٤٢  ١  شكَّ   ١٦٣  ١  حال

٧٠- ١٦٠- ١٤٧ -
١٧٧- ١١٨ -
٦٦- ١٨٨  

  ١٢١  ١  مجَّ   ١٨٩  ١  صدَّ   ٧٠  ١  حام
  ١١٢  ١  مدَّ   ٢٤٨  ١  صدر  ٢٤٠  ١  حجر
- ٨٤- ٢٢٥- ١٠٠  ٤  مرَّ   ١٧٧  ١  صمَّ   ١٣٢  ١  حذا

١٩٤  
  ٢٥٥  ١  مزج  ١٣٦  ١  صمد  ٢٣٠  ١  حرس
  ٢٤٨- ٢٢٤  ٢  مسَّ   ١٢٩  ١  ضرَّ   ١٠٥- ٢٣٨  ٢  حضر
- ١٠٨- ١٩٤- ٨٤  ٤  منَّ   ٢٥٥  ١  طاق  ٨٠- ٦٢  ٢  خاض

١٢٧  
- ١١٢- ٧٦- ٧٤  ٧  طال  ١٣٦- ٧٧  ٢  خال

١٣٣- ١٣٢ -
٢٦٢- ٢٦١  

  ١٨٥  ١  ناب

- ٢٦٢- ٥٩  ٥  طرد  ٢١٦  ١  خان
٢٦٢- ٢٣٥ -
٢٣٠  

  ١٠٧  ١  ناش

- ١١٢- ٥٦- ٨١  ١١  نال  ٨٤  ١  طرق  ٢٥٢  ١  خذل
١٤٨- ١٣٥- ٨٩ -

١٤٥- ١٩٧  
 -٢١٣- ٧٤- ١٦٨  

  ٧١  ١  نبا  ١٢٠  ١  طفا  ١٣٩  ١  خرَّ 
  - ١٧٥- ٦٤  ٦  خرج

١٠٣- ٤١- ٢١٢  
- ٩٠- ١٧٦  ٣  طلب

٢٣٧  
- ٢٠٢- ٢٦٣  ٧  نجا

٢٠١- ٧٤- ٢٢٩ -
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  َیْفِعل" الُمجرَّد-) بناء "َفَعَل ٢جدول(

 -١٠١- ٥٥  ٢١٣  
  ٢٢٧  ١  نزا  ١٧٩  ١  ظنَّ   ٢١٥- ١٥١- ٢٥٩  ٣  خال
  ٦٩- ١٥٥- ٤٢  ٣  نصر  ١٢٠  ١  عاج  ٢١٤  ١  خلد

- ١٩٩- ١٨٨  ٤  عاد  ٢٧٤  ١  خلق
١٠٣- ٢١٤  

١١٨- ١٤١- ١١٥  ٣  نظر

  ١١٩  ١  نقل  ١٩٠  ١  عاف  ٢٥٢- ٢٠٠  ٢  دار
  ٢٣٧- ٢٥٨  ٢  نكل  ١٨٨  ١  عاق  ٢٠٠- ١٦٠  ٢  دام

  ٢٤٧- ٢٣٤  ٢  ھبَّ   ١٢١  ١  عام  ١٨٨  ١  دخل
  ٧٤  ١  ھبر  ٢٢١  ١  عبر  ٥٢  ١  دسَّ 
  ١٨١- ١٧٨- ١٣٢  ١٧  دعا

 -١٦١- ٢٤٨- ١٨٩ -
١٧٨- ٢١٧- ١٠٩ -
١٤٨- ١٤٧- ١٧٤ -
٩٩- ٤١- ١٩٧ -
٥٨- ١٩٥- ١٩٠ -
٢٣٢- ٨٥- ١٢٥  

  ٦٢  ١  ھجر  ٢٣٩- ١٢٣  ٢  عدَّ 

- ٢٦١- ١٦٣  ٤  عفا  ١٢٥- ١٠٧- ١٢٥  ٣  دنا
١٧٧- ١٨٧  

  ١٤٩  ١  ھرب

  ٧٦- ١٨٨- ١٦١  ٣  ھمَّ   ٥٢- ٢٦٥- ٤٨  ٣  عال  ١٨٥  ١  ذاب
  ٢٢١  ١  وجز  ٢٤٠  ١  عمَّ   ١٠٣  ١  ذاد
  -   -   -   ١٣٣  ١  غبر  ١٥٩- ١٦٧- ٨٥  ٣  ذاق

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
- ٢٣٠- ٩٢- ١٣٦  ٢٨  أتى

٦٨- ١١١- ٨٨- ١٨٨ -
١٣٣- ٢٤٠- ١٣٧ -
٢٣٠- ١٦٦- ١٨٢ -
٢٥٣- ٧٨- ٢٧٥ -
٦٥- ٦٣- ١٣٧- ٢٠٢ -

١٣٧- ١٠٩- ٦٦ -
٢٣٨- ٢٣٣- ٢٦٣ -
٢٧٧- ١٣٦  

- ٩٢- ١٧٣- ٢٥٢- ٥٩  ١٢  سقى
٢٠٧- ١٠٦- ٦٧ -

٢٣٤- ٢٢٢- ٢١٤ -
١٩٣- ٢٣٦  

  - ٢٢٣- ١٦٢  ٥  فرَّ 
٢٢٢- ٢٤٤ -

٦١  

- ١٠٠- ٢٤٩  ٣  فرى  ٧٥- ٤٦  ٢  شاب  ٢٦٣- ١٩٢  ٢  آن
٢٥١  

  ٢٠٩- ١٩٥  ٢  فقد  ٧٠  ١  شال  ١٢٥  ١  أنى
- ١٢١- ٢٠٨- ١٩٧  ٧  باع

٢٤٥- ٢٣٧- ٢١٨ -
١٠٦ -  

  ٦٠  ١  فلَّ   ١٨٨  ١  شان

  - ٧٥- ٥٩- ٦٧- ٢٥٢  ٧  شرى  ٢٣٥- ١٩٧  ٢  بان
١١٤- ١١٦- ١٩٦  

  ١٣٠  ١  فلق

  ١٣٦  ١  قاس  - ٨٦  ١  شفَّ   ٢١٤- ١٨٨- ١٠٣  ٣  برى
  - ٢١١- ٢٥٤  ٤  بغى

٢٠٨- ١٩٦  
  ٥٥  ١  قبض  ٩٩  ١  شفى

  - ١٢٨- ٢٤٠  ٥  بكى
٢٤٠- ١٩٨- ٢٦٣  

  ١١٣  ١  قذف  ١١٢  ١  شنَّ 

  ١٩٢  ١  قسم  ١٦٩  ١  شوى  ٢١٤- ١٤٠  ٢  بنى
  ١٤٨  ١  قصب  ٢٤٣  ١  صاح  ١٧٠- ١٦٢  ٢  تمَّ 

  - ١٧٦- ٥٩  ٤  قصد  ٥٩  ١  صاد  ١٧٠  ١  ثنى
٦٠- ٢١١  

- ٢٣٩- ٦٤- ٢٢٩- ٧٢  ٨  صار  ١١٣- ١٠٧  ٢  ثوى
٢٢٩- ١٨٩- ٢٦٤ -
١٤٤  

- ١٧٣- ١٧٥  ٣  قضى
٢٧٥.  



 

٣٤٦ 
 

- ٢٧٣- ٩٧- ٦٦- ٥٢  ١١  جاء
٢٣٥- ٢٢٤- ٦٥ -

٢٤٨- ٢٢٥ - ٢٥١ -
٤١  

- ٦٦- ٢٣٩- ١٣١  ٥  صبر
٢٤٧- ٢٣٧ -  

  ١٥٦  ١  كال

  ١٤٨- ٦٨  ٢  كذب  ٢٧٧  ١  صرف  ١٣٣- ٢٤٩- ٢٤٨  ٣  جاش
- ٤٩ - ١٣٧- ٥٥  ١٠  جرى

٢٢٤ -  
٢٢٩- ٢٤٠- ٢٤٧ -
١٧٠- ١٦٣- ١١٣  

  ٢٥٧- ٥٩  ١  كسر  ٢٣٠  ١  صرم

- ٢٣٨- ١٨٥- ٤٦  ٤  جزى
٢٧١  

  - ١٥٠- ١٥٣  ٦  كفى  ١٩٤- ٦٨- ٢١٦  ٣  صلى
١٧٨- ٢١٦  

 -٢٦٤- ٢٠٨  
  ١٤٥  ١  الن  ١٣٢  ١  ضار  ١٥٣- ٢٤٠- ٢٦٠  ٣  جلَّ 
  ٢١٨  ١  مال  ٨٨- ٢٥٧  ٢  ضاع  ٦٥  ١  جمَّ 

- ٢٥١- ٢٤٧  ٣  مرى  ٢٦٠  ١  ضاق  ١٦٤  ١  جنى
٢٢٣  

- ١٩٩- ١٧٠  ٣  مشى  ٦٠  ١  ضام  ٢٦٥- ٦٦  ٢  حاد
٢٥٠  

- ٤٨- ٥٠- ١٤٨- ٤٤  ٦  ضرب  ٥٩- ٢٦٤- ٢٤٩  ٣  حان
١١٨- ٢٣٦  

- ١٦٨- ٧٦  ١١  مضى
٢١٣- ٢١١ -
١٥٥- ٢٥٧  

 -٢٣٥- ٢١٥ -  
٢٦٥- ٢٦٠ -
٢٥٧  

  ٦١  ١  نتج  ١٤٤  ١  ضلَّ   ١٢٥  ١  حبس
  ٢٧٥  ١  نزع  ١٨٢- ١٥٧  ٢  طاب  ٨٣  ١  حجل
- ١٢٢- ٢٠٨- ٧٠  ٤  طار  ٦٥  ١  حرم

٢٣٢ -  
- ١٧٩- ٢٧٤  ٦  نزل

١٨٣- ١٨٢ -
١٩٩- ٢٣٦  

  - ١٨٢  ١  نسب  ٢٣٠- ١٢٣  ٢  طوى  ٢٥٣  ١  حكى
  ٢٦٥  ١  نفر  ١٣٦  ١  ظفر  ٢١٥- ١٤٣  ٢  حمل
  - ١٦٠- ٢٧٧- ١٤٨  ٧  عاب  ٢٥٣- ٥١  ٢  حمى

٢٠١- ٢٧٣- ١٤٨ -
٢٧٥  

- ٢٥٣- ١٣٠  ٣  نفى
٢٧٤  

  ١٩١  ١  نقى  ٢١٨  ١  عاث  ٢٥٩- ٧٦  ٢  حنَّ 
  ٢٤٤  ١  نوى  ٢١٣- ١٨٨- ١٦٤  ٣  عاش  ٢٥٣  ١  حوى
  ١٤٠  ١  ھاج  ٨٩  ١  عتم  ٢٧١  ١  خاب

خف
  ض

  ٢٤٩  ١  ھام  ١٥٨  ١  عجز  ٧١  ١

  ١٦٠  ١  ھدى  ١٦٨  ١  عدل  ٢٥٩- ١٣٧  ٢  خفي
  ١٣٠- ٦٨  ٢  ھزم  ٢٣٣- ١٨٦  ٢  عرض  ١٣٦  ١  خلج
- ٢٤٨- ٩٧  ٩  ھوى  ٢٤٠- ١٣١- ٢١٤  ٣  عرف  ١٦٤  ١  خلط

٢٥٣  
 -٢٥٣- ٦٤ -

٨٠ -  
٤٢- ١٦٠ -
١٣٩.  

  ١٧٨- ٧٨  ٤  وجد  ٥٩- ٦٠  ٢  عزَّ   ٢٢٧- ٢٥٨- ١٣٩  ٣  دان
 -١٤٥- ٧٨ -  

  ٢٢١  ١  وجز  ٢٥٤  ١  عصب  ٢٥٤- ١٤٩- ١٩٤  ٣  درى
  ٢٤١  ١  وخد  ٢٠٨  ١  عصى  ١٨٦  ١  ذلَّ 

  - ٢٤٤- ٢٦٠- ٢٢٥  ٦  رجع
١٤٧- ٢٣٦- ١٤٨  

  ١٢٤  ١  وخذ  ١٤٧  ١  عطف

- ٢٥٧- ٤١  ٣  ورد  ٢٥٠  ١  عفَّ   ١٠٠  ١  ردى
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  َیْفَعل" الُمجرَّد.-) بناء "َفِعَل ٣جدول(

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ١٧٠  ١  عمل  ١٢٦  ١  ركن  ٢٦٠  ١  أذن
  ١٩٢  ١  عمي  ١٦٠  ١  سلم  ٢٦٥  ١  أرق
- ١٩٥- ١٩٤  ٤  سمع  ١٧٥  ١  أسف

١٩٧- ٢٣٨ -  
  ١٠٠  ١  غشي

- ١٤٢-٦٥  ٣  سئم  ٦٢  ١  ألف
١٧٢  

  ١١٨- ١٤٨  ٢  غضب

  ٨٤  ١  غلق  - ١٣٣-٨٤  ٢  شجي  ٧٦- ١٤٦  ٢  أمن
- ٢٥٢- ١٥٩  ٣  شرب  ٦٥- ٥٧- ١٢٧-٨٤  ٤  بقي

٧١  
  -٧٧-٦٥  ٥  فني

٧٣- ١٣٤ -
٢٠٧  

  ١٧٨  ١  قبل  ٢٦٣  ١  شقي  ٢٣٩- ٢١٩- ١٤١  ٣  بكى
- ٤٦- ١٥٤  ٧  شھد  ٢٧٦- ٤٦- ١١٠  ٣  تبع

١٩٠ -  
٦٠- ٢٣١ -
١٢١- ١٤١  

-٢١٠-٢٠٤-
١٢٠  

  ٥٦- ٢٣٦  ٢  كره

 - ١٦٦-٤٨  ٥  لبس  ٨٤  ١  صعق  ٢٧٣  ٢  جھل
٢٥٥- ٢٤٨ -
٢٧٧  

  ٧٢- ٢١٢  ٢  لحق  ١٨٩  ١  صلي  ٨٣-٥٧  ٢  حجل

حسب
)١(

  ١٤٨- ٢٥٩-٧٥  ٧  
-٢٦٥-١١٨-٢٢١  

  ١٢٧  ١  لعب  ٤٩  ١  ضمن

  ٧٥  ١  لقح  ٢٠٤  ١  طعم  ٢٣٨  ١  حفظ
- ٢٤٨- ١٣٤  ٢٢  لقي  ١٩٥  ١  طفق  ٢٢٧  ١  حمد

١٩٣ - ٢٥٢-
٢٥٠-٧٨ -

١٣١  

                                                           
الفتح ھو األصل  یتعاقب ھذا الفعل على وزنین: فیأتي مضارعھ بفتح العین وكسرھا. ویرى ابن یعیش أنَّ  )١(

ل ج   .١٥٣- ٧والكسر على التشبیھ. یُنظَر: ابن یعیش: شرح الُمفَصَّ

٢٥٤  
  ٦٥  ١  وزن  ٢٤٧- ١٢٥  ٢  عقد  ٨٥  ١  رزق
- ١١٢- ١٥٠- ٤١  ١٧  رمى

١٠٨- ١٩٦- ١٠٩ -
٢٥٣- ٨٤- ١٧٤ -
٧١- ١٣٠ -

١٣٠- ١٥٤١٥٩ -
٢٦٤- ٢١٢- ١٢٨  

  ٨١- ٢٤١  ٢  وصل  ٢٥٩- ٧٢  ٢  غاب

  ١٩٧- ١٨٨  ٢  وعد  ٢٣٧  ١  غبن  ١٥٥- ١١٩  ٢  زاد
  ٢٥٠  ١  وفى  ١٨٧  ١  غرس  - ٦٨  ١  زعم
  ١٧٨- ١٤١  ٢  وقف  ٢٦٠- ٧٤  ٢  غفر  ٢٤١  ١  زلَّ 

  - ١٣٩- ٢٦٠  ٥  سار
١١٨- ١٣٤- ١٦١  

  ١٢٣- ١٨٧  ٢  وقى  ١٢٨- ٢٧٧  ٢  غلب

  ١٣٥  ١  ولد  ٢٤٩  ١  غلى   ١٥٣- ١١٨  ٢  سال
  ٧٣- ٦٥- ٦٣  ٥  وھب  ٢٠٨  ١  فاض  ٨٩  ١  سبى

 -٢٣٧- ٧٤  
- ٢٤٨- ٥٨- ١٨٨  ٦  سرى

١٠٤- ١١٣- ١١٠  
  -   -   -   ٨٠- ١٣٦  ٢  فتك

  -   -   -   ١٠٨  ١  فدى  ١٦٤  ١  سفك



 

٣٤٨ 
 

-٨٨-١٨٠- 
٨٩- ١٣٣  

-٢٣٣-١٠٠-
١٠٨-٦٦-٦١ 

- ٢٤٨- ٢٠١ -
١٠٦- ١٢٩ -
٢١٩- ١٠٨  

- ٨٦- ١٣٢  ٤  طمع  ٤٦  ١  حیي
١٩٧- ١٨٥  

  ٢٧٣  ١  مرض

  خاف
  

٢٦٥- ١٩٧-٧٨  ١٠ -
١٠٦- ٥٩- ١٣١ -
١٧٩- ٧٦- ٤٦- ١٩٢  

  ٨٣-٤١  ٢  ندم  ١٣٣  ١  حدي

- ١٣٧- ١٠٩  ٣  عجب  ٢٥٥  ١  خزي
٢٦٢  

  ١٦١  ١  نسي

  - ٢٥٥- ٢٣٠- ١٩٨  ٨  خشي
١٣١- ٨٦- ١٠٨ -
١٧١- ٢١٦  

  ٤٥  ١  ھاب  ١٠٧-٩٩  ٢  عجل

  ١٩٥  ١  ھبل  ٧١  ١  عري  ٨٣-٥٧  ٢  دمي
  ١٧٣- ٢٥٤- ١٥٨  ٨  رضي

-٤٧-١٥٠- ٤١-
٥٦- ١٠٨  

  ٤٧  ١  وذر  ٢٥٣  ١  علق

  ٢٥٥- ٢٢٢- ١٠٧  ٥  ركب
-١٠٨-١٤٨  

- ١١٤- ١٣١  ١٤  علم
٥٥- ٥٠- ٢٧٢ -
١٦٧- ١٦٠ -
٢٤٤- ٢٤٣ -
١٦٧-٦٤-٤٤ -

١٨٩- ١٧٧  

  ١٥٩  ١  یئس

- ٢٥٥- ٢٤٨-٤٨  ٤  لبس
٢٧٧  

  -  -  -  ٢٦٤  ١  عال

  ) بناء "َفَعَل َیْفَعل" ما عینه أحد حروف الحلق.٤جدول(

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل

- ٢٧٧- ١٧٥  ٣  بعث
١٢٥  

  ٧٢  ١  فخر  ٢٣٤  ١  رحل

  ٢٧٢-٦٤-٥٥  ٣  فعل  ٢٣٣  ١  رعى  ٢٥٦  ١  تعس

- ١٧١- ١١٩  ٣  جعل
١٦٨  

- ١٣١- ١٠٩  ٦  سأل
١٨٠- ١٣٦ -
٢٤٥- ٢٣٠  

  ١٥٠- ١٠٤  ٢  لھج

- ١٧٤- ١٦٠  ٤  نعى  ١٩٧  ١  سعى  ١٩٧  ١  جھد
٢٧٤- ٢٣١  

  ٢٣٣- ٢١١  ٢  نھى  ٢٦٥- ١٤١  ٢  شھق  ١٤٠  ١  ذعر
  -  -  -  ١٤١  ١  صعق  ٢٣٨- ١٠٨  ٢  ذھب
- ١٢٨- ١٣٤  ٤٢  رأى

٢٥٢- ١٠٤ -
١٠٠-٨٣-٧٨ -

٢٣١- ١١٤ -
٢٣٠- ٢٣٤ -
٢١٣- ٢٧٦ -
٦٨- ١٥١ -
١٦٨- ١٣٦ -
١٣٣-٨٣ -

١٣٩- ١٣٦ -
١٣٦- ١٢١ -

  -  -  -  ٢٣٧  ١  ظعن



 

٣٤٩ 
 

  ) بناء "َفَعَل َیْفَعُل" ما كان المه أحد حروف الحلق.٥جدول(

  ." الدَّال على التعدیةأفَعل "  ) بناء٦جدول(

٧٤- ٢٤٢ -
١٧٨- ٢٢٦ -
٢٠٧- ٢٥٣ -
١٤٥- ١٢٠ -
١٦٤- ١٦١ -
٢١١- ١٣٠ -
١٠١-٦٠ -

١٨٩- ١٣٧ -
٢١١- ٢٠٤ -
٢٢٢.  

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ٢٤٣  ١  لمح  ١٦٧  ١  طمح  ٢٧٢  ١  بدأ

  ٢٦٤- ١١٢-٥١  ٣  منع  ٢٤٣  ١  فتح  ١٣١  ١  جدع
- ٢١٧- ١٥٥  ٥  فجع  ٢٣٩- ١٨٢- ١٤٦  ٣  جمع

٢٤٨-٢٤٠٢٤٧  
  ٢٦٢  ١  نفع

  ١٥٢  ١  نكأ  ٢٧١- ٢٣٢- ١٩٤  ٣  فزع  ١٧٣  ١  خدع
  ١٠٠  ١  ھزأ  ٢٣٦  ١  قرع  ١٩٦- ١٩٥- ١٧٣  ٣  دفع
  ٦١  ١  ودع  ٢٤١-٤٦  ٢  قطع  ١٧٣  ١  رتع
  ٢٤٤  ١  وقع  ١٥٢  ١  قمع  ٢٣٩- ٢٠٨  ٢  رزأ
  -  -  -  ١٣٢-٦١  ٢  لقح  ١٠٧  ١  رفع

  رقم الصفحة مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر الفعل  رقم الصفحة  مكرر الفعل
  ١٥٠- ١١٢  ٢  أفرق  ١٦٠- ١٠١  ٢  أدنى  ٢٠٨  ١  أبدى

  ٢٢٥  ١  أفسد  ٨٥  ١  أذاق  ٢٤٧- ١٢٠  ٢  أبصر
  ٨٣  ١  أقال  ٨٨  ١  أذلّ   ٤٦  ١  أبعد
-٨٣-٧٧-٥٩  ٤  أقام  ٢٥٥  ١  أراح  ٢٥٦- ١٤٤  ٢  أبقى

٢٧٦  
  ١٢٧  ١  أكذب  ١٣٠  ١  أربل  ٢٣٦-٧٩  ٢  أبلغ
  ١١٠  ١  أكرم  ٢٧٧  ١  أرسل  ٨٦  ١  أبلى
  ١٤٥  ١  أكمل  ٤٢  ١  أرسى  ٢٦٢  ١  أتأم

- ٢١٥- ٢٠٠- ١٦٣  ٤  أجاب
٢٤٧  

  ٢٠٢  ١  ألحق  ١٢٤  ١  أرعى

  ١٤٥-٧٥-٤٥  ٦  ألقى  ٢٧٥  ١  أزجى  ٢٠٩  ١  أجاز
-٢٤٠-٢٢١-

٢٤٧ -  
  ٢٧٦  ١  أمات  ٧٥  ١  أسعد  ٢١٦  ١  أجرد

  ١٣٠  ١  أنحى  ٢١٣  ١  أسقى  ١٧٥  ١  أجرى
  ١٨٦- ١٣٩  ٤  أنزل  ٤٦  ١  أسكن  ٢٥٦  ١  أجھز

-٢٢٦-٢١٣  
  ١٢٣- ١١٨- ١١٤  ٨  أسلم  ١٩٧  ١  أحبَّ 

-٢٣٢-٢١٧-٢١٥  
  ١٩٨  ١  أنسى

  ٢٧٧  ١  أنشأ  ١٠٤  ١  أضاق  ٢٠٩- ١١٩  ٢  أحدث
  ٤٢  ١  أنكص  ٢٠٨- ١٩٧- ١٨٩-٦٩  ٤  أطاع  ٢٥٢  ١  أحرز
  ١٣٤  ١  أھدى  ١٤٤  ١  أطال  ١٦٢  ١  أحلّ 

  ٢٥٢  ١  أوجب  ١٦٧- ١٣٦  ٢  أظلل  ٧٠  ١  أخاف
  ٥٠  ١  أوجز  ١٨٩- ١٦٩  ٣  أعجب  ٢٤٤-٨٠-٦٥  ٣  أخرج
  ١٩٧- ١٧٦- ١١٤  ٥  أعطى  ٢٠٣-٨١  ٢  أخزى

-٢٧٢  
  ٢٣٨  ١  أورث

  ١١٢  ١  أوقد  ٢٤٧  ١  أعفَّ   ٢٢٩- ٢٠٢- ١٢٩  ٣  أخطأ



 

٣٥٠ 
 

یرورة " أفَعل"  ) بناء٧جدول(   .الدَّال على الصَّ

  الُمجرَّد )لَ عَ فَ (الدَّال على معنى  "أفعل"بناء  )٨(جدول

  إغناء عن فعلالدَّال على  "أفعلبناء " )٩(جدول

  المبالغة والتَّكثیر.بناء " فعَّل " الدَّال على ) ١٠(جدول

  ٥٢  ١  أوھى  ١٨٠-٧٩  ٢  أعیا  ١٨٨  ١  أدخل
  ١٦٩  ١  أنجب  ١٦٩  ١  أشاب  ٨٦  ١  أسھر

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ٦٠-٤٦-٤٥-٤٢-٤١  ٢٤  أصبح  ١٨٤  ١  أجفل

-١٠٦- ٨٨- ٦٩- ٦٨-  
١٤٠- ١٣١- ١٢٥ -  
١٦٠- ١٥٨- ١٥٠ -
١٩٢- ١٨٢- ١٨٠ -
٢١٤- ٢٠٢- ١٩٧ -
٢٣٥- ٢٣١  

  ١٣٤  ١  أعشى

  ٢٣٩- ٢٢٥- ١٦٦  ٣  أغنى  ١٤١  ١  أضحى  ١٩٧-٨٢-٦٥  ٣  أجمع
  ٦٢  ١  أفاض  ٧٠  ١  أطار  ٢٥٨  ١  أحجم
  ٩٨-٩٠  ٢  أفلت  ٧٠  ١  أظلم  ٢٥٩  ١  أخنى
  ٤٦  ١  أفنى  ١٥١  ١  أعجل  ١١٩  ١  أذنب
- ٢٦١- ٢٧٣- ١٠٠  ٧  أردى

١٧٩- ١٤٦- ١٤٠ -
٦٥  

  ١٦٣  ١  أقفر  ٥٩  ١  أعدل

- ١١٢- ١٠٤-٩٩  ١١  أمسى  ١٥٩  ١  أعرف  ٢٧٧  ١  أساء
١٦٢- ١٤٦- ١٣٠ -
١٩٨- ١٨٦- ١٦٤ -
٢٥٣- ٢٣٩  

  ١٦١  ١  أھطع  ١١٤  ١  أعزّ   ٧٠  ١  أسفر

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ٨٦  ١  أعنى  ٧٤  ١  أبكر  ٢٢٨  ١  ألوى

  ٢٦٥- ١٥٩  ٢  أنكر  ٦٦  ١  أحال  ١٧٥  ٢  أمضى
-٢٣٧-٢٠٠- ١٣٠- ١٢٦- ١١٥  ١٤  أصاب

٢٠٩- ٢٠٠- ١٩٢- ١٤٦-٦٤-
١٠٩- ٨٤- ٢٣٠- ٢١٠  

  ٢٤٧  ١  أوفى  ١٤١  ١  أشرف

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ٢٣٠- ٨٨- ٢٢٩- ٢٢٤- ٩٠- ١٧٩  ٨  أدرك

٢٣٣- ١٠٦  
  ١٣١-٩٠  ٢  أقسم  ١١٨  ١  أرھج

  ١٤٨  ١  أقعى  ٢٠٠  ١  أصغى  ٩٩-٨١-٦٥-٤١  ٤  أراد
  -  -  -  ٢٣٩- ١٦٦  ٢  أغنى  ١٤١  ١  أرفض

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ١٢٥-٦٤  ٢  قّرب  ١٧٩  ١  رّوع  ٢٣٨- ٢٣٤  ٢  أّرق
  ٢٣٧  ١  قّضى  ٢١٨  ١  ریَّح  ٢٦٤  ١  ألّف
ل   ١٩٨-٤٥  ٢  قّطع  ١٠١  ١  زّین  ٢٣٥  ١  بدَّ

  ١٨٦-٨٩-٨٣  ٣  قلّب  ٦٣  ١  سلّم  ٢٢٢  ١  بّیض
  ١٦٧  ١  كّذب  ١٥٠  ١  شّتت  ٥٩  ١  جّرر
  ١٠١  ١  كّسر  ٦٥  ١  ضّیق  ٢٧٢  ١  حّرم
  ١٦١  ١  لّبى  ٢٦٥  ١  عّود  ١٤٢  ١  حّسن
- ٢٣٢- ٢١٤-٥٧  ٤  حّكم

٢٢٧  
  ٦٩  ١  مّزق  ٢١٢  ١  غّرر



 

٣٥١ 
 

  التعدیة.الدَّال على " " فعَّل  ) بناء١١جدول(

  ." الدَّال على المشاركةفاَعلبناء "  )١٢(جدول

یرورة." تفّعلبناء ") ١٣(جدول   الدَّال على الصَّ

  الدَّال على المبالغة والتَّكثیر." تفّعلبناء " )١٤(جدول

  ١٨٩  ١  مًیل  ٢٧١    فّجع  ٢١٦  ١  خّذم
- ١٣٣-٥٩-٤٧  ٤  فّرق  ٢٠٤  ١  خّیب

١٤٤  
  ١٤٠  ١  ھیج

  ٢٧١    وّجع  ١٦٣  ١  فّزع  ١٤١- ١٣٩  ٢  ذّكر
  ٢١٦- ٢١٠- ٢٣٥  ١٠  رّجى

٩٨- ٦٣- ٢٤٠  
٢٧٧- ٢٦٥- ٢٠٤ -
٢٢٩  

  -  -  -  ١٥٤  ١  قّتل

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ١٢٨  ١  قّحم  ٢٤٠  ١  سلّى  ١٦١  ١  بّصر

  ٢٧١  ١  قّنع  ٨٩-٧١  ٢  سّوم  ١٤٠  ١  بلّغ
  ٢١٩-٩٠  ٢  نّجى  ١٩٩-٩٨-٨٤  ٣  صّبح  ٢٠٤- ١٩٣  ٢  خّبر

  ٤٦  ١  وّجھ  ١٩٣  ١  طّیر  ٢٤٩  ١  خفّض
  ٢٧٢  ١  وّدع  ٥٧  ١  علّل  ٢٣٥  ١  خلّى
  ١٣١- ١٢١  ٢  ولّى  ١٣٧  ١  عّمم  ١٦٧  ١  زّكى
  ١٩٦  ١  یّسر  ٢٢٥  ١  سّكن  ٢١١  ١  أّخر

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
- ١٩٦- ١٣١-٧٧-٦٣  ٥  القى  ١٩٠  ١  شاور  ١٠٩  ١  بارز

٢٤٧  
  ١٩٤  ١  الئم  ٢٣٦  ١  صاحب  ١٤٢  ١  جامع
- ١٠٣-٨٦-٨١  ٤  جاھد

٢٢٢  
  ١١٦  ١  نازل  ١٦٦  ١  ضارب

    ٢٧٥  ١  وازن  ٢١٦  ١  عاھد  ٢١٦- ٢١٥  ٢  حارب
  ٧٧-٥٧-٤٥  ١٠  فارق  ٩٧  ١  خالف

-١٣٢-١١٤-
١٧٩- ١٥٢ -
٢٤٧- ٢٠٩ -
٢٦٤  

  ١٨٥- ١٦٧  ٢  واسى

  ٢٣١- ١٨٩  ٢  وافق  ٥٦  ١  قاتل  ٦٨  ١  راوغ
  -  -  -  ١٨٤  ١  الطف  ٦٤  ١  شارك

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
ه   ١٠٧  ١  تنشَّب   ٢٣٣  ١  تفّرق  ١١٠  ١  تأوَّ

ن  ١٧٣  ١  تقّنع   ٧٥  ١  تجلّى   ١٦٥  ١  تلوَّ
ل   ١٨٤  ١  تلّبث  ٩٧  ١  تصّبح   ٢٣٤- ١٧٣-٥٩  ٣  ترحَّ
ى   ١٧٥  ١  تنّصر  ١١١  ١  تلھَّب  ٢١٣  ١  تأسَّ
  ٢٣٦  ١  تیقَّن  ٢٢٩- ٢٠٢  ٢  تخطأ  ٢٧٢- ٢١٢  ٢  تبّدل
  ١٤٨  ١  تھّیب  ٢٤٦  ١  تعّطف   ١٥١- ٢٥٠  ٢  تفّرج

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ٢٧١- ١٩٥  ٢  تفّجع  ٢٧٥- ١٤٥-٤٦  ٣  تحّمل   ١٢٥  ١  تحّطم
ر  ١١٤  ١  تشّحط  ٤٨  ١  تأّزر   ٤٨  ١  تفطَّ
   ١١٩  ١  تقلَّب  ٢٧٥-٤٢  ٢  تشّكى  ٤٨  ١  تجّبر

  ١٤٥  ١  تھّكم  ١٩٤  ١  تضلّع  ١٨٧  ١  تحّدث



 

٣٥٢ 
 

ال على المبالغة.افتعلبناء " )١٥(جدول   " الدَّ

ال على االجتھاد في تحصیل الفعل.افتعلبناء " )١٦(جدول   " الدَّ

  الدَّال على معنى الُمجرَّد." افتعلبناء " )١٧(جدول

  الدَّال على المطاوعة." انفعلبناء " )١٨(جدول

  المتعّدي"  َیْفُعلُ - َفَعلَ " بناء  )١٩(جدول

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ٢٧٦  ١  اغتال  ٨١  ١  اصطلى  ١٨٧  ١  احتجّ 

  ٢٤٠  ١  افتقد  ١٨٤-٧١  ٢  اضطرَّ   ١٤٤  ١  ارتجل
  ٢٣٨  ١  انتاب  ١٢٤  ١  اطردّ   ٢٦١  ١  استوى

  ١٢٢-٨١  ٢  انتھى  ١٨٢  ١  اعتصر  ١٧٧  ١  اشتدّ 
  -  -  -  ٢١٦  ١  اغترّ   ١٥٦  ١  اصطكّ 

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ٢٣٧- ٢٣٤- ١٦٠  ٣  ارتحل  ١٧٦  ١  اّتقى  ٢٣٨  ١  ابتذل
  ٧٧  ١  ارتجى  ١٨٥  ١  احتاج  ٢٣٧- ١٣٣  ٢  ابتغى
  ٢٦٢  ١  ارتفد  ١٤٤  ١  احتفل  ٢٧٧  ١  ابتكر
  -  -  -  ٦١  ١  اختلى  ٦٥  ١  اتّزن

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ١١٣  ١  اشتكى  ٧٥  ١  احتوى  ٢٥٩  ١  اّتسق

  ٧٤  ١  افترّ   ٦١  ١  اختلى  ١٢٤  ١  اجتاب
  ٢٧٦  ١  افتقر  ٨٦  ١  ارتضى  ٢٤٨  ١  اجتاح
  ٢٧٦- ٢١٦  ٢  انتظر  ٨٤  ١  اختطف  ٢٥٩  ١  اجترّ 

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ٢٦٢- ٢٦٠  ٢  انقضى  ٧٠  ١  انفرج  ٢٢٨- ٢٠٤-٤٢  ٣  انثنى

  ١٨١- ١٤٠  ٢  انقطع  ٢٤٩- ١٦١- ١٦٠  ٣  انفك  ٦١  ١  انحاش
  -  -  -  ٢٦٥  ١  انفلق  ١٨٤- ١٢٦  ٢  انصرف

  -  -  -  ٢١٦  ١  انقضّ   ١٩٨  ١  انضمّ 

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ١٣  ذكر  ١٧٥  ١  أمَّ 

٩١١٣- ١١٠-٨٣-

٢٤٠- ٥٩- ١٤١-١٤ -
٢٦٠- ٤١- ٢٤٠-٣٣ -

٢٥٠- ٢٠٨  

  ١٨٨- ٢٣٩  ٢  سكن

  ١٧٩  ١ عذر  ٢١٤  ١  راع  ٢٥٤- ٢٣٨- ١١٨  ٣  أمر
  ٨١  ١  عضّ   ٢٥٨  ١  راق  ١٢١  ١  باح
- ٥٠- ١٥٨- ١٣٣  ١٦  رجا  ٢٤٠  ١  بذل

١١٨-١١٦-١٦٣٦٤-
٢٦٠- ٧٧- ١٧١-٩٨ -

٢١٨-١٧٦١٥٩-
٢٧٢- ٢٣٧  

  ٩١  ١  غرَّ 

 ٢٠٠- ٢٢٩- ١٧٢  ٧  بلغ
٢٠٠- ١٧٢- ١٦٤ -
٢٢٩  

- ١٧١- ٢٧٤- ١٥٩  ٧  ردَّ 
٧٧- ٢٦٦- ٢٦١- ٢٣٦  

  ٩٧-٨٩  ٢  غزا

  ٢٥٧  ١  فات  ٢٣٩- ١٢٣  ٢  عدَّ   ٢٦١- ٢٦٠- ١٣٤  ٣  تاب
- ٢٦٢- ٢١٨- ١١٢  ٢٧  ترك

١٩٤- ١٨٤-٦٠ -
٢٢٤-١٩٩٢١٥-

١٦١- ٢١٧- ٢٧٢ -

- ١٦٥- ٢٣٢- ١٢٤  ٨  قاد  ٦٢  ١  رفض
٢٠٤- ٢٧٥- ٢٥٣ -
٢٥١.  



 

٣٥٣ 
 

٩١- ٢٢٩- ١٥٩ -
٢٥٣- ٢٠٢- ٢١٦ -
٢٣٢- ١٥٨-٦٥ -

٢٢٢- ١٤٧- ٢٥٨ -
٢٠٨- ١٩٢- ٢٣١  

- ٧٢- ١٧٦- ٢٧٢  ٦٢  قال  ٢٤٠  ١  زار  ٢٥٢- ٢٤٨- ١٤١  ٣  تال
٢٥٨- ٢٥٢- ٢٤٧ -
١٤١- ١٣١- ١٠٨ -
١١٨-٥٦-٤١-٦١-

١٨٢- ١٧٨- ١٥٠ -
١٧٨- ٨١- ٢١٨ -
١١٢- ٢٧٥- ٢٤٠ -
٨١- ١٩٣- ١٥٤ -
١٤٣- ١٢٨- ١٠٩ -
٥٨- ٢٥٩- ٢١١ -
١٢٢- ١١٨- ٢٣٨ -
٢٣٣- ١٩٧- ١٤٨ -
١٤٧- ١٠٨-٥٦ -

١٠٥- ١٤٨- ١٧٢ -
١٣١- ٢٣٨- ١٣٠ -
٢١٦- ١٦٦- ١٥٠ -
١٥٦- ١٠٨- ٢٥٩ -
١٤٨- ١٣١-٦٨ -

١٩٥- ٢٦٠- ١٢٤ -
١٣٢- ١٧٦- ١٨٧ -
١٢٢.  

- ١٤٥-٨٩-٩٢  ٢٢  قتل  ١٩٢  ١  زجر  ٢٥٠- ٢٣٥  ٢  ثجَّ 
٢٢١- ٨٩- ٢٣٦ -
٢٣١- ٢١٢-٦٣ -
١٣٣- ٢٤٣-٤٥ -
٩٢- ٢٣٦-٥٩ -

٢٢٤- ٢٣١- ١١٠ -
١١٦- ٢١٠-٦٨ -

١٤٥  
  ١١٤- ١٨٦  ٢  قدَّ   ١٧٤- ١٢٧- ١١٦  ٣  ساق  ١٩٨  ١  ثلَّ 

- ٢٠٨- ٨٩- ٢٣٨  ٨  جاد
١٤٩- ٢٥٢-٦٧ -

٢٥٢- ١٤١  

  ٨٨- ٦٨- ١٢٠  ٣  زعم  ١٨٥  ١ سام

  ١٨١- ١٨٨  ٢  كفّ   ٤٢- ٢٥١  ٢  سرَّ   ٨٧  ١  جرَّ 
  ١٩٥-٨٣  ٢  الم  ٢٤٧  ١  سلك  ١٣١  ١  جال
  ٢٥٤  ١  لحا  ٢١٨  ١  سنَّ   ١٣٣  ١  حاز

  ١٢١  ١  مجَّ   ١٩٦  ١  شبَّ   ٢٤٠  ١  حجر
  ١١٢  ٢  مدَّ   ١٢٨- ١٣٣-٨٤  ٣  شجا  ١٣٣  ١  حدا
  ١٣٧- ٢٥٥  ٢  مزج  ٢٤٧-٨٥-٥٩  ٣  شدَّ   ١٣٢  ١  حذا

  ٢٤٨- ٢٢٤  ٢  مسَّ   ٢٤٦  ١  شرط  ٢٣٠  ١  حرس
  ١١٤- ١١٣-٤٦  ٧  شكا  ٨٢  ١  حسا

-٢١٠-١٥٨-١٥١-
٢٢٩  

- ١٠٨- ١٩٤-٨٤  ٤  منَّ 
١٢٧  

  ١٨٥  ١ ناب  ٦٤  ١  صام  ١٠٥- ٢٣٨  ٢  حضر
  ١٠٧  ١  ناش  ١٢٩  ١  ضرَّ   ١٥١- ٢٥٩  ٢  خال

  ١٨٢  ١  نسب  ٢٥٥  ١  طاق  ٦٢  ٢  خاض
  ٢٣٥- ٢٦٢-٥٩  ٥  طرد  ٢١٦  ١  خان

-٢٣٠-٢٦٢  
  ٦٩- ١٥٥  ٣  نصر

  ١١٩  ١  نقل  ٨٤  ١  طرق  ٢٥٢  ١  خذل



 

٣٥٤ 
 

  .المتعّدي"  ِعلُ فْ یَ - َعلَ فَ " بناء ) ٢٠(جدول

-١٦٧- ٨٩- ١٦٠-٩٠  ٥  طلب  ٢٧٤  ١  خلق
٢٣٧  

  ١٩١  ١  نقى

  ٧٤  ١  ھبر  ١٢٠  ١  عاج  ١٨٨  ١ دخل
  ٦٢  ١  ھجر  ١٨٨  ١ عاق  ٥٢  ١  دسَّ 
  ٢٢١  ١  وجز  ٢٢١  ١  عبر  ١٥٩- ١٦٧-٨٥  ٣  ذاق

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
- ٢٠٨- ١٩٧  ٨  باع

١٢١٢١٨-
١٠٦-٢٣٧٢٤٥-

٧٣  

  ١٣٦  ١  قاس  ١٨٨  ١  شان

-٧٥- ٥٩- ٦٧- ٢٥٢  ٨  شرى٢١٤- ١٨٨- ١٠٣  ٣  برى
٨٢- ١١٤- ١١٦- ١٩٦  

  ٥٥  ١  قبض

- ١٧٢- ٧٣- ٢٥٤  ٧  بغى
١٩٦- ٢١١ -
٨٢- ٢٠٨  

  ١١٣  ١  قذف  -٨٦  ١  شفَّ 

  ١٩٢  ١  قسم  ٧٩-٩٩  ٢  شفى  ٢١٤- ١٤٠  ٢  بنى
  ١٤٨  ١  قصب  ١٦٩  ١  شوى  ١٧٠  ١  ثنى

  ٢١١  ١  قصد  ١٢٦ - ١١٦  ٢  صاب  ١٦٤  ١  جنى
- ١٧٣- ١٧٥  ٣  قضى  ٥٩  ١  صاد  ١٧٢ -٦٤-٦٣  ٣  حبّ 

٢٧٥.  
  ١٥٦  ١  كال  ٢٧٧  ١  صرف  ١٢٥  ١  حبس
  ٢٥٧-٥٩  ١  كسر  ٢٣٠  ١  صرم  ٦٥  ١  حرم
  ١٢٠  ١  لطم  ١٩٤- ٦٨- ٢١٦  ٣  صلى  ٢٥٣  ١  حكى
  ٢٣١  ١  لوى  ١٣٢  ١  ضار١٤٢- ٢١٥- ١٤٣  ٣  حمل
- ٥١- ٢٥٣-٥١  ٤  حمى

١٧٦  
٢٢٣- ٢٥١- ٢٤٧  ٣  مرى  ٦٠  ١  ضام

-٤٨- ٥٠- ١٤٨-٤٤  ١٢  ضرب  ٢٥٣  ١  حوى
٥٠- ٤٤- ١١٨- ٢٣٦ -
٢٢٣- ١٢٦-٥١ -  

٢٤٥  

  ٢٧٥  ١  نزع

٢٧٤- ٢٥٣- ١٣٠  ٣  نفى  ٢٣٠- ١٢٣  ٢  طوى  ٢٦٠  ١  حیا
- ١٦٠- ٢٧٧- ١٤٨  ٧  عاب  ٢٥٥  ١  خزى

٢٧٥- ٢٠١- ٢٧٣- ١٤٨
  ٢٤٤  ١  نوى

  ١٣٠-٦٨  ٢  ھزم  ٢٣٣- ١٨٦  ٢  عرض  ٧١  ١  خفض
   ٢٥٢  ١  وجب  ٢٤٠- ١٣١- ٢١٤  ٣  عرف  ١٦٤  ١  خلط
- ١٤٩- ١٩٤  ٤  درى

٢٧١- ٢٥٤  
  ٢٥٠  ١  عفَّ   ٢٠٨  ١  عصى

  ٢٢١  ١  وجز  ١٤٧  ١  عطف  ٢٣٥- ٢١٣  ٢  ذرى
- ١١٢- ١٥٠-٤١  ١٧  رمى

١٩٦- ١٠٩ -
٨٤- ١٧٤- ١٠٨ -
٧١- ١٣٠- ٢٥٣ -
١٥٤  
١٣٠- ١٥٩ -
٢٦٤- ٢١٢- ١٢٨

- ٢٥٤- ٢٥٧-٤١  ٤  ورد  ٢٤٧- ١٢٥  ٢  عقد
٢٣٥  

  ٦٥  ١  وزن  ١٨٧  ١  غرس  ١٥٥- ١١٩  ٢  زاد
   ٢٤١  ١  وصل  ٢٠٩- ٢٦٠-٧٤  ٣  غفر  ٨٩  ١  سبى
  ١٩٧- ١٨٨  ٢  وعد  ١٢٨- ٢٧٧  ٢  غلب  ١٦٤  ١  سفك
  ١٢٣- ١٨٧  ٢  وقى  ١٠٨  ١  فدى  ٧٥-٤٦  ٢  شاب
  ٢٣٧-٧٣-٦٣  ٣  وھب  ٢٥١- ١٠٠- ٢٤٩  ٣  فرى  ٥٩-٦٠  ٢  عزَّ 

  -  -  -  ٢٠٩- ١٩٥  ٢  فقد  ٤٧  ١  نوى
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  .المتعّدي "َیْفَعلُ - َفَعلَ " بناء ) ٢١(جدول

  .المتعّدي" َعلُ فْ یَ - ِعلَ فَ "بناء  )٢٢(جدول

  -  -  -  ١٣٠  ١ فلق  ٧٠  ١ شال

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
- ١١٨-٧٤  ٣  أبى

١٢٢  
 ٢٦٤- ١١٢  ٢  منع   ٢٤٩  ١ رقى

- ١٣٦- ٢٣٠- ١٠٩  ٦  سأل  ٢٧٢  ١ بدأ
١٧٦- ٧٧- ١٨٠  

  ١٣٥- ١١٢-٥٦-٨١  ١٢  نال
٢١٣- ٧٤- ١٦٨- ١٤٥- ١٩٧-
١٤٨- ٨٩- ١٣٤ 

- ٢٧٧- ١٧٥  ٣  بعث
١٢٥  

  ١٧٤- ٢٣١- ٢٧٤- ١٦٠  ٤  نعى  ٢٣١- ١٠٤  ٢  صَبح

- ١١٩- ١٨٩  ٣  جعل
١٧١  

  ٢٦٢  ١  نَفع  ٧٥  ١  صنع

- ٢٣٩- ١٤٦  ٤  جمع
١٧٤- ١٨٢  

  ١٥٢  ١  نكأ  ٢٤٣  ١  فَتح

  ٢٣٣- ٢١١  ٢  نھى  ٢٣٦  ١  قَرع  ١٤٠  ١  ُذعر
  رأى

  
٢٣٤- ٢٣١  ٤٧ -

٢٧٦- ٢٣٠ -
٦٨- ٢١٣ -
٨٣- ١٦٨ -
١٣٩- ١٣٣ -
٢٤٢- ١٢١ -
١٤٥- ٢٠٧ -
١٠١- ١٦١ -
٢٢٢- ١٣٧ -
١٢٦- ١٧٢ -
٢٧٥- ٢٧٢ -
٤٩-٤٨-٤٥-
٨٩-٥١-٥٠-

١١٧- ١١٢ -
١٢٦- ١٢٥ -
١٧٢- ١٥١ -
١٩٧- ١٩٣ -
١٧٢- ٢٠٧ -
١٣٤-٧١-

١٠٤-١٢٨-
١٠٠-٨٣-٧٨-

١٣٠-١٥١  
  

  ٦٧  ١  ھَرق  ٤٦- ٢٤١  ٢  قطع

  ١١٤  ١  ودَّ   ١٥٢  ١  قمع  ٢٣٩- ٢٠٨  ٢  رزأ
  ٦١  ١  وَدع  ١٨٥- ١١٢٠  ٢  لقى  ١٠٧  ١  رَفع
  -  -  -  ١٨٥  ١  مسك  ٧٠- ٢٣٣  ٢  رعى

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
- ٢٢٢- ١٠٧   ٦  ركب  ٦٢  ١ ألف

١٤٨- ٢٥٥ -
١٩٦- ١٠٨  

  ١٧٨  ١  قبل

- ١٩٥- ١٩٤  ٤  سمع   ١٤٦  ١  أمن
١٩٧- ٢٣٨ -  

  ٥٦- ٢٣٦  ٢  كره

- ٢٧٦- ٤٦- ١١٠  ٤  تبع
٨٢  

  ٢٦٤  ١  كسب  ١٧٢- ١٤٢  ٢  سئم

  ٢٥٥- ٤٨- ١٦٦  ٣  لبس- ٢٥٢- ١٥٩  ٤  شرب  ٢٥٦  ١  تعس



 

٣٥٦ 
 

  .المتعّدي" ُیْفِعل- َأْفَعلَ ) بناء" ٢٣(جدول

١٢٧-٧١  
- ١٩٠- ١٥٤  ٩  شھد  ٢٣٨  ١  حفظ

٦٠- ٢٣١ -
١٢١- ١٤١ -
٢١٠- ٢٠٤ -
١٢٠   

- ٢٥٢- ٢٤٨- ١٣٤  ٢٢  لقي
١٣١- ٢٥٠- ٧٨- ١٩٣ -
٨٩- ١٣٣- ٨٨- ١٨٠ -
٦٦- ٦١- ٢٣٣- ١٠٠ -
٢٤٨- ٢٠١- ١٠٨ -
١٠٨- ١٠٦- ١٢٩ -
٢١٩  

  ٢٥٠- ١٦١  ٢  نسي  ١٨٩  ١  صلى  ٢٧٧- ٢٢٧  ٢  حمد
  ٢٥٩- ١٤٨- ١١٨  ٣ بحسِ   ٢٠٤  ١  طِعم  ٤٦  ١  حيّ 

- ٤٦- ١٩٢- ١٠٦  ١١  خاف
٥٩- ١٧٩-٧٦ -

١٩٧- ١٣١ -
٢٧٧- ٧٨- ٢٦٥  

  ٤٥  ١  ھاب  ١٣٦  ١  ظفر

- ٢٥٥- ١٩٨-٧٧  ٧  خشي
١٣١- ٨٦- ١٠٨ -
٢١٦   

- ١١٤- ١٣١  ١٥  علم
٥٥-٥٠-٧٢-

١٦٧- ١٦٠ -
٢٤٤- ٢٤٣ -
١٦٧-٦٤-٤٤ -

٩٧- ١٨٩- ١٧٧

-  -  -  

  -  -  -  ١٠٠  ١ غشي  ٨٣-٥٧  ٢  دمي

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ٤٦  ١  أفنى  ٢٧٧  ١  أرسل  ٢٠٨  ١  أبدى
  ٨٣  ١  أقال  ٤٢  ١  أرسى  ٤٦  ١  أبعد
   ١٧٥  ١  أقام  ١٢٤-١٧٦-  ٢  أرعى  ١٤٤  ١  أبقى
  ١٢٧  ١  أكذب  ٢٧٥  ١  أزجى  ٢٣٦  ١  أبلغ
  ٢٠٢  ١  ألحق  ٧٥  ١  أسعد  ٨٦  ١  أبلى
- ٧٥- ٧٠- ١٤٥  ٧  ألقى  ٢١٣  ١  أسقى  ٢٦٢  ١  أتأم

٢٤٠- ٤٥- ٤٧- ٢٢١
  ١٢٧  ١  ألھى  ٢٤٧  ١  أسلك  ٢٤٧- ٢١٥  ٢  أجاب
- ٢١٧- ٢١٥  ٨  أسلم  ٢٠٩  ١  أجاز

٦٥- ٢٣٢- ١١٤ -
١٢٣   

  ١٧٥  ١  أمضى

  ١٣٧  ١  أمكن  ٨٦  ١  أسھر  ١٧٥  ١  أجرى
  ٢٢٩- ٢٧٧- ٢٣٩  ٣  أملك  ١٦٩-٤٥  ٢  أشاب  ١٩٧  ١  أحبُّ 

- ٢٣٧- ١١٥  ٦  أصاب  ١٠١  ١  أحجب
١٠٩- ٢٠٩ -
٢٣٠- ١٩٢  

  ١٦٥  ١  تاأم

  ١٦٩  ١  أنجب  ١٠٤  ١  أضاق  ٢٠٩- ١١٩  ٣  أحدث
- ١٨٩- ٦٩- ١٩٧  ٤  أطاع   ١٦٢  ١  حلّ أ

٢٠٨  
- ١٣٩- ١٨٦- ٢٢٦  ٤  أنزل

٢١٣  
  ١٩٨  ١  أنسى  ١٦٧  ١  أظلَّ   ٢٥٣  ١  أخبر

  ٢٧٧  ١  أنشأ  ٦٥  ١  أظھر  ٨٠- ٢٤٤-٦٥  ٣  أخرج
  ١٥٩  ١  أنكر  ١٨٩- ١٦٩  ٢  أعجب  ٨١- ٥٨- ٢٠٣  ٣  أخزى
  ٤٢  ١  أنكص   ٢١٩  ١  أعجل  ١٤٥  ١  أخشن
- ٢٢٩- ٢٠٢  ٣  أخطأ

١٢٩  
  ١٣٤  ١  أهدى  *١٣٤  ١  أعشى

  ١٦١  ١  أھطع  ٨٦  ١  أعنى  ٢٥١  ١  أخلص
  ٥٠  ١  أوجر  ٧٩  ١  أعیا  ١٨٨  ١  أدخل
- ٩٠- ١٧٩  ٨  أدرك

٢٢٩- ٢٢٤ -
  ١٣٣  ١  أوفى  ٢٥٠  ١  أغمض



 

٣٥٧ 
 

  .المتعّدي" ُیَفعِّل- فعَّل" بناء  )٢٤(جدول

  .المتعّدي" لُ اعِ فَ یُ - لَ اعَ فَ "بناء  )٢٥(جدول

٢٣٠-٨٨ -
٢٣٣- ١٠٦  

  ١١٢  ١  أوقد  ١٣٤  ١  أفاد  ٨٥  ١  اقذأ
  ٥٢  ١  أوھى  ١٥٠- ١١٢  ٢  أفرق  ٨٨  ١  أذلَّ 
   ١٠٩  ١  أوى  ٢٢٥  ١  أفسد  ٩٩-٤١  ٢  أراد

  ٤٦  ١  أفنى   ٩٨  ١  أفلت  ١٤٦  ١  أردى

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
٥٩- ١٤٤- ١٣٣-٤٧  ٤  فّرق  ١٣٩- ١٤١  ٢  ذّكر  ٢١١  ١  أّخر
- ٢١٦- ٢١٠- ٢٣٥  ١٠  رّجى  ٢٣٨- ٢٣٤  ٢  أّرق

٩٨- ٦٣- ٢٤٠ -
٢٧٧- ٢٦٥- ٢٠٤ -
٢٢٩  

  ١٦٣  ١  فّزع

  ١٥٤  ١  قّتل  ١٧٩  ١  رّوع  ٢٣١  ١  أّنق
  ١٢٨  ١  قّحم  ٢١٨  ١  رّیح  ٦٥-٨٥  ٢  أّید

  ٢٥٨- ٢٣٧- ١٠٤  ٣  قّدم  ٢٤٩- ١٦٧  ٢  زّكى  ٢٣٥  ١  بّدل
  ٦٤- ١٢٥  ٢  قّرب  ١٠١  ١  زّین  ١٦١  ١  بّصر

  ٢٣٧  ١  قّضى  ٢٢٥  ١  سّكن  ١٤٠  ١  بلّغ
  ٤٥- ١٩٨  ٢  قّطع  ٦٣  ١  سلّم  ٢٢٢  ١  بّیض
  ٨٩- ١٨٦-٨٣  ٣  قلّب  ٢٤٠  ١  سلّى  ٥٩  ١  جّرر

  ٢٧١  ١  قّنع  ٧١-٨٩  ٢  سّوم  ١٨٩  ١  جّمع
  ١٦٧  ١  كّذب  ١٨٩  ١  سّوى  ٦٩  ١  جّھل
  ٥٦  ١  كّرر  ١٥٠  ١  شّتت  ٢٧٢  ١  حّرم
  ١٠١  ١  كّسر  ٨٤- ٩٨- ١٩٩  ٣  صّبح  ١٤٢  ١  حّسن
- ٢١٤-٥٧  ٤  حّكم

٢٢٧- ٢٣٢  
  ١٦١  ١  لّبى  ٢٣٧  ١  حّدث

  ٦٩  ١  مّزق  ٢٦٢  ١  صّیر  ١٩٣- ٢٠٤  ٢  خّبر
   ١٦٠  ١  مّشى  ٦٥  ١  ضّیق  ١٩٧  ١  بّین

  ٢١٩-٩٠  ٢  نّجى  ١٩٣  ١  طّیر  ٢٤٩  ١  خفّض
  ١٤٠  ١  ھّیج  ٥٧  ١  علّل  ٢٥٧  ١  خلّف
  ٢٧٢  ١  وّدع  ١٣٧  ١  عّمم  ٢٣٥  ١  خلّى
  ٢٢٦  ١  وّصل  ٢٦٥  ١  عّود  ٢٠٤  ١  خّیب

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ٢١٥  ١  غالب  ٦٤  ١  شارك  ١٠٩  ١  بارز
  ٢١٧  ١  غالى  ١٩٠  ١  شاور  ١٣٤  ١  جالد

- ١٧٩- ١١٤-٤٥  ١٠  فارق  ٢٣٦  ١  صاحب  ١٤٢  ١  جامع
١٣٢- ١٥٢-٥٧ -
٢٠٩- ٢٦٤-٧٧ -

٢٤٧  
- ٨٦- ٢٢٢-٨١  ٤  جاھد

١٠٣  
  ١٨٦-٥٦  ٢  قاتل  ١٦٦  ١  ضارب

- ١١٩- ١٨٩  ٣  عاتب  ١٨١  ١  جاور
٢٠٨  

  ٧٠  ١  كابد

  ١٨٤  ١  الطف  ٥٩  ١  عادى  ١٢٧  ١  جاوز
- ٦٦- ٤٩- ١٠٦  ١٣  القى  ١٩٠  ١  عافى  ٧٧  ١  عاجل

١٩٦-٨٦-٧٤ -
٢١٦- ١٩٧ -
١٣١- ١٨٠ -
٧٧- ٦٣- ٢٠٨  



 

٣٥٨ 
 

  .المتعّدي" لُ عِ تَ فْ یَ  لَ عَ تَ افْ ) بناء "٢٦(جدول

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ٢٤٧  ١  اعترى  ٨٤  ١  اختطف  ٢٣٨  ١  ابتذل
  ١٨٢  ١  اعتصر  ٦١  ١  اختلى  ٢٣٧- ١٣٣  ٢  ابتغى
  ٢٦٢  ١  اعتقد  ٧٧  ١  ارتجى  ١١٨  ١  ابتلع
  ٢٧٦  ١  اغتال  ٢٦٢  ١  ارتفد  ١٧٦  ١  اّتقى

  ٢٤٠  ١  افتقد  ١٢٥  ١  استلب  ٢٤٨  ١  اجتاح
  ١٦٥- ١٢٤  ٢  اقتاد  ٢٣١  ١  اشتھى  ٢٢٥  ١  اجتبى

  ١٠٠  ١  اقترّ   ٨١  ١  اصطلى  ٢٤٧  ١  احتضر
  ٢٥٢  ١  امترى  ٢٣٨  ١  اصطنع  ١٧٠  ١  اختار
  ٢١٦- ٢٧٦  ٢  انتظر  ٧١  ١  اضطر  ١٤٥  ١  اختبر

  ٤٨  ١  ارتدى  ١٤٤  ١  ارتجل  ٧٥  ١  احتوى

  .المتعّدي" لُ عَّ فَ تَ یَ – لَ عَّ فَ تَ ) بناء "٢٧(جدول

  .المتعّدي لمفعولین َیْفِعُل"- "َفَعلَ بناء  )٢٨(جدول

  .المتعّدي لمفعولین َیْفَعُل"- َفَعلَ "بناء  )٢٩(جدول

  .الالزم" ِعلُ فْ یَ - َعلَ فَ " بناء ) ٣٠(جدول

  ١٩٤  ١  الئم  ١١٩  ١  عاقب  ٢١٦- ٢١٥-٨١  ٣  حارب
  ٢٣٧  ١  ناجى  ٧١  ١  عالى  ٨٦  ١  حامى

- ٢٠٠- ١٩٤  ٤  نادى  ٧٩  ١  عاند  ٩٧  ١  خالف
٢١٧- ١٣٦  

  ١١٦  ١  نازل  ٢١٦  ١  عاھد  ٢٢٧  ١  راجع
  ١٨٥- ١٦٧  ٢  واسى  ١٥٠  ١  عاین  ١٠١  ١  راقب
- ١٠٦- ١٠٠  ٣  غادر  ٦٨  ١  راوغ

٢١٤  
  ١٨٩- ٢٣١  ٢  وافق

  ١٧٦  ١  نازع  ١٢٥  ١  غادى  ١٦١  ١  ساقى

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ٢٦٦  ١  تعقَّر  ١٤٨  ١  ترقّب  ٤٦- ١٤٥- ٢٧٥  ٣  تحّمل
  ٨٩  ١  تعّود  ٤٢  ١  تشّكى  ٢٢٩- ٢٠٢  ٢  تخّطأ
  ١٨٢  ١  تقّرب  ٩٧  ١  تصّبح  ٢٠٤  ١  تخّیر
  - ٢٠٨  ٤  تذّكر

٤٦- ١٦٣- ٢١٦  
  ١٤٧-٦١  ٢  تمّنى  ١٩٤  ١  تضلّع

  ٢٣٦  ١  تیقّن  ١٤١- ٢٣٦  ٢  تضّمن  ١٧٣  ١  ترّحل

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
- ٩٢- ١٧٣- ٢٥٢-٥٩  ١٣  سقى  ١٣٧-٧٧  ٢  خال

٢١٤- ٢٠٧- ١٠٦-٦٧ -
٢٣٦- ٢٣٤- ٢٢٢ -
١٢٧- ١٩٣  

  ٦٥  ١  وھب

  -  -  -  ١٧٨- ١٤٥-٧٨  ٤ وجد  ٨٥  ١ رزق

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ٩٧  ١  سأل  ١٦٨  ١  جعل
  رأى

 
١٩٣-٢١١- ١٦٤- ١٢٠- ٢٥٣-٢٢٦-٧٤-١٣٦- ١٣٦- ١٣٦- ١١٤  ١٦-

١٨٩-٦٠-٢٠٤- ٢٣٢- ٢٠٨  
  ٥١  ١ منع

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
   ٦٠- ١٧٦-٥٩  ٣  قصد  ٢٤٣  ١  صاح  ٢٣٥  ١  بان
  ١٤٨-٦٨  ٢  كذب  ٦٦- ٢٣٩- ١٣١  ٧  صبر  ١٧٠  ١  تمّ 



 

٣٥٩ 
 

  .الالزم "َیْفُعلُ - َفَعلَ " بناء ) ٣١(جدول

-١١٩-٢٤٧-٢٣٧-
١٣٠  

  ٢١٦- ١٥٠- ١٥٣  ٦  كفى  ٨١  ١  صلى  ١١٣- ١٠٧  ٢  ثوى
-٢٠٨-١٧٨-

٢٦٤.  
-٩٧-٦٦-٥٢  ١١  جاء

٢٢٤- ٦٥- ٢٧٣ -
٢٥١- ٢٣٥ -
٤١- ٢٤٨- ٢٢٥   

  ١٤٥  ١  الن  ٨٨- ٢٥٧  ٢  ضاع

- ٢٤٩- ١٣٧-٥٥  ١٠  جرى
٢٤٧- ٢٢٤ -
٢٢٩- ٢٤٠ -
١٧٠- ١٦٣- ١١٣

  

  ٢٤٢  ١  لجّ   ٢٦٠  ١  ضاق

  ٢١٨  ١  مال   ١٤٤  ١  ضلَّ   ١٥٣- ٢٦٠  ٢  جلَّ 
  

  ٢٥٠- ١٩٩- ١٧٠  ٣  مشى  ١٨٢- ١٥٧  ٢  طاب  ٢٦٥-٦٦  ٢  حاد
- ١٢٢- ٢٠٨-٧٠  ٤  طار  ٥٩- ٢٦٤- ٢٤٩  ٣  حان

٢٣٢  
  

  - ٢١١- ١٦٨-٧٦  ١١  مضى
١٥٥- ٢٥٧- ٢١٣  

-٢٣٥-٢١٥-
٢٦٠  

-٢٥٧-٢٦٥   
  ١٨٢- ١٧٩- ٢٧٤  ٦  نزل  ٢١٨  ١  عاث  ٥٧-٨٣  ٢  حجل

-٢٣٦-١٨٣-
١٩٩   

- ٢١٣- ١٨٨- ١٦٤  ٤  عاش  ٢١٤  ١  حَرص
٧٤  

   ٢٦٥  ١  نفر

  ٢٧٥  ١  نكح  ١٥٨  ١  عجز  ٢٥٩-٧٦  ٢  حنَّ 
  ٢٤٧  ١   ھبَّ   ١٦٨  ١  عدل  ١٣٦  ١  خلج
- ٢٥٨- ١٣٩  ٥  دان

١٥٦- ٢٢٧  
  ١٦٠  ١  ھدى  ٢٥٩-٧٢  ٢  غاب

- ٢٦٠- ٢٢٥  ٧  رجع
١٤٨- ٢٤٤ -
١٤٧- ١٤٧- ٢٣٦

- ٢٥٣- ٢٤٨-٩٧  ١٠  ھوى  ٢٤٩  ١  غلى 
٦٤-  

١٦٠- ٨٠- ٢٥٣ -
٢٥٢- ١٣٩-٤٢   

  ٢٤١  ١  وخد  ٢٠٨  ١  فاض  ١٠٠  ١  ردى
  ٢٥٠  ١  وفى  ٨٠- ١٣٧  ٢  فتك   ٢٤١  ١  زلَّ 
- ٦١- ١٣٩- ٢٦٠  ٥  سار

١١٨- ١٣٤   
- ٢٤٤- ٢٢٣- ١٦٢  ٥  فرَّ 

٦١- ٢٢٢   
  ١٧٨- ١٤١  ٢  وقف

  ١٦٢  ٢  یتم  ٦٠  ١  فلَّ    ١٥٣- ١١٨  ٢  سال
  - ٥٨- ١٨٨  ٦  سرى

١١٠- ٢٤٨ -  
١٠٤- ١١٣  

  ١٤٨-٦٨  ٢  كذب  ١١١  ١  قرَّ 

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
- ١٠٧- ١٢٥  ٣  دنا  ١٣٣  ١  آب

١٢٥   
- ١٦٠- ١٣٩  ٤  غدا

٢٤٠- ١٧٤  
  ٢٧٣  ١  غصَّ   ١٨٥  ١  ذاب  ٤٦  ١  آل

  ٢٥٩  ١  غفل  ١٠٣  ١  ذاد   ٢٥٤- ١١٨  ٢  أمر
   ٤٩  ١  غال  ٤٦  ١  ذرَّ    ٦٠  ١  باء
- ١٣٢- ١٠٦-٥٠  ٥  بدا

١٩١- ١٦٣  
- ١٣٤- ١٧٤  ٤  راح

١٦٠-٧٤  
  ٢١٠- ٢١٦-٧٤  ٣  فاز



 

٣٦٠ 
 

  .الالزم "َعلُ فْ یَ - ِعلَ فَ "بناء  )٣٢(جدول

- ٢٧٢- ١١٤-٩٠  ١٠  قام  ١٤٤  ١  سعل  ٢٤٠- ١٨٤  ٢  برز
٢٧٥- ٢٧١  

-٨٧- ٧٠- ٦٨ -
٢٠٠- ١٥٥   

  ٢٦٠- ١٣٤  ٢  تاب
  

  ٢٥٤  ١  قعد  ١٢٢  ١  سال

- ٦٦- ١٨١- ٢٠٤  ٤  كفَّ   ٤٢  ١  شكَّ   ٨٧  ١  ثبت
٢٣٨  

-٨٩-  ٢٠٨- ٦٧   ٦  جاد
١٤٩- ١٤١- ٢٣٨  

  ٢٠٧- ١٠٦  ٢  الح   ٢٤٨  ١  صدر

  ٢٧١  ١  الم  ١٧٧  ١  صمَّ   ١٥٣  ١  جاز
  ١٧٠- ١٦١  ٢  لھا  ١٣٧  ١  صمد  ٢٤٩- ٢٤٨- ١٣٣  ٣  جاش
- ١١٢-٧٦-٧٤  ٧  طال  ٢٠٤- ٢٥٢  ٢  جال

١٣٣- ١٣٢ -
٢٦٢- ٢٦١  

- ٨٤- ٢٥٩- ١٢٥  ١٢  مات
٧٠- ١٦٠- ١٤٧ -
١٧٧- ١١٨ -
١٢٤- ٦٦- ١٨٨ -
١٥٩.  

- ٨٤- ٢٢٥- ١٠٠  ٤  مرَّ   ١٢٠  ١  طفا  ١١٣  ١  جشَّ 
١٩٤   

- ١٩٩- ١٨٨  ٤  عاد  ١٩٢  ١  جنَّ 
١٠٣- ٢١٤  

  ٧١  ١  نبا

- ٢٠٢- ٢٦٣  ٧  نجا  افقي ١٠١-٧٦  ٢  عاذ  ١٦٣  ١  حار
٧٤- ٢٢٩  

-١٠١-٥٥-٢٠١  
- ١٤١- ١١٥  ٤  نظر  ١٢١  ١  عام  ٢٣٨  ١  حاط

٢٠١- ١١٨  
  ٢٣٧- ٢٥٨  ٢  نكل  ١٤٥  ١  عسر  ١٦٣  ١  حال
  ١٤٤  ١  ھان  ١١٩  ١  عشا  ٧٠  ١  حام
- ٢٦١- ١٦٣  ٣  عفا  ١٣٩  ١  خرَّ 

١٧٧  
  ١١٩- ١٤٩  ٢  ھرب

- ٤١- ٢١٢- ١٧٥-٦٤  ٦  خرج
٢١٣- ١٠٣  

  ٧٦- ١٨٨- ١٦١  ٣  ھمَّ   ٥٢- ٢٦٥-٤٨  ٣  عال

  -  -  -  ٢٤٠  ١  عمَّ   ٢١٤  ١  خلد
  -  -  -  ١٣٣  ١  غبر  ٢٥٢- ٢٠٠  ٢  دار

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ٢٣٧  ١  غبن  ٢٦٣  ١  شقي  ٢٦٠  ١  أذن
  ٢٦٠  ١  غرق   ٤٦  ١  شھد  ٢٦٥  ١  أرق
  ١٤٨  ١  غضب  ١٤١-٨٤  ٢  صعق  ١٧٥  ١  أسف
  ٨٤  ١  قغلِ   ٤٩  ١  ضمن  ٢٠٣- ١٥٧  ٢  برئ
- ١٣٤-٧٧-٦٥  ٥  فني  ١٩٥  ١  طفق  ١٢٨  ١  بشر

٢٠٧-٧٣ -  
- ١٨٥- ٨٦- ١٣٢  ٤  طمع  ٦٥- ٥٧- ١٢٧-٨٤  ٤  بقي

١٩٧  
- ٢١٢- ١٥٨  ٣  لحق

٧٢  
  ١٢٧  ١  لعب  ٢٦٢- ١٣٧- ١٠٩  ٣  عجب   ٢٧٣  ١  جھل
  ٧٥  ١  لقح  ١٠٧-٩٩  ٢  عجل  ٧٤- ٧٠- ١٠٦  ٣  حذر

  ١٠٤- ١٥٠  ٢  لھج  ٧١  ١  عري  ٨٣-٥٧  ٢  دمي
- ١٥٨- ٥٦- ١٠٨-٤٧  ٨  رضي

٤١- ١٧٣- ٢٥٤ -
١٥٠  

  ٢٧٣  ١  مرض  ٢٥٣  ١  علق

  ٤١-٨٣  ٢  ندم  ٢٦٤  ١  علي  ٢٦١  ١  رغب
  ١٩٥  ١  ھبل  ١٩٢  ١  عمي   ٢٤٩  ١ رقي



 

٣٦١ 
 

  . الالزم "َیْفَعلُ - َفَعلَ "بناء ) ٣٣(جدول

  .الالزم ُیْفِعلُ - َأْفَعلَ ) بناء ٣٤(جدول

  .الالزم "لُ عَّ فَ تَ یَ – ّعلَ فَ تَ ) بناء"٣٥(جدول

  

  ١٥٩  ١  یئس  ١٨١  ٢  يعن  ١٦٠  ١  سلم

  -  -  -  ١٨٠  ١  يعی   ٦٥  ١  سئم

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل   رقم الصفحة  مكرر  الفعل   رقم الصفحة  مكرر  الفعل 
-٢١٧- ٢٤٨- ٢٤٧- ١٥٥  ٥  فَجع  ١٢٦  ١  ركن  ١٩٧  ١  جَھد

٢٤٠  
  ٧٢  ١  فَخر  ١٩٧  ١  سعى  ٢٥٦  ١  جھز
  ١٩٤- ٢٧١  ٢  فَزع  ٢٤٩  ١  شغب  ١٧٣  ١  خدع

  ٢٧٢-٦٤-٥٥  ٣  فَعل   ٢٦٥- ١٤١  ٢  شِھق  ٢٦١  ١  خضع
 ٢٤٣  ١  لَمح  ١٦٧  ١  طَمح  ٢٣٨- ١٠٨  ٢  ذھب
  ١٧٨  ١  نام  ٢٣٧  ١  ظَعن  ١٧٣  ١  رَتع

  ٢٤٤  ١  وَقع  ٢٥٤  ١  عصب  ٢٣٤  ١  رَحل

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ٦٢  ١  أفضى  ١٤١  ١  أرفض  ٧٤  ١  أبكر
  ٩٠  ١  أفلت  ١١٨  ١  أرھج  ٦٠  ١  أثرى
- ٢٠٧- ٥٩- ٢٧٦  ٦  أقام  ٢١١  ١  أزرى  ٢٠٠  ١  أجاب

٨٣-٧٧-٦١  
- ١٣٧- ٢١٥-٥٩  ٥  أقبل  ٢٧٧  ١  أساء  ١٨٤  ١  أجفل

٢٧٦- ٢٣٩.  
  - ١٣١-٩٠  ٢  أقسم  ٧٠  ١  أسفر  ١٩٧-٦٥-٨٢  ٣  أجمع
  ١٤٨  ١  أقعى  ١٤١  ١  أشرف   ٦٦  ١  أحال
  ١٠٧  ١  أكثر  ١٦٦- ٢٣٩  ٢  أغنى  ١٧٩  ١  أردّ 

  ٢٢٨  ١  ألوى  ٢٠٠  ١  أصغى  ٢٥٨  ١  أحجم
  ٢٦٣  ١  أنجى  ١٤٤  ١  أطال  ٢٥٩  ١  أخنى

  ١٣٠  ١  أنحى  ٧٠  ١  أظلم  ٢٢١-٥٩  ٢  أدبر
  ٢٤٧  ١  أوفى  ١٥١  ١  أعجل  ١٠١  ١  أدنى
  ١٨١- ١٧٢  ٢  أولع  ١٠٦  ١  أعول  ١١٩  ١  أذنب
  ٢٧٧- ١٨٨  ٢  أیقن   ٢٢٥  ١  أغنى  ٢٥٥  ١  أراح
- ١٤٠-٧٦  ٤  أردى

١٧٩- ٢٧٣  
  -  -  -  ٢٤٤  ١  أفاق

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ١٧٣  ١  تقنَّع  ١٧٤- ٢١٦  ٢  تزّود  ٤٨  ١  تأّزر
  ١٨٤  ١  تلّبث  ١١٤  ١  تشّحط  ٢١٣  ١  تأّسى
  ١٨٨  ١  تلّظى  ٢٧٥  ١ تشكى  ١٠٧  ١  تأّنى
  ١١١  ١  تلّھب  ٢٤٦  ١  تعّطف  ١١٠  ١  تأّوه
ل   ١٦٥  ١  تلّون  ١٧٣  ١  تعلّل  ٢٧٢- ٢١٢  ٢  تبدَّ
  ٧٥  ١  تمّطى  ١٩٥- ٢٧١  ٢  تفّجع  ٤٨  ١  تجّبر
ج  ٧٥  ١  تجلّى   ٢٢١  ١  تنّزر  ٢٥٠- ١٥١  ٢  تفرَّ
  ١٠٧  ١  تنّشب  ٢٣٣  ١  تفّرق  ١٨٧  ١  تحّدث
  ١٧٥  ١  تنّصر  ١٤٥  ١  تفّضل  ١٢٦  ١  تحّدر

  ١٤٥  ١  تھّكم  ٤٨  ١  تفّطر  ١٢٥  ١  تحّطم
  ٢٧١  ١  توّجع  ١٢٧- ١٨٥  ٢  تقّرب  ٢٧٥  ١  تحّكم
  ٢٥٠- ١٠٠  ٢  توقّد  ١١٩  ١  تقلّب  ٥٩- ٢٣٤  ٢  ترّحل
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  .الالزم لُ عِ تَ فْ یَ - لَ عَ تَ افْ ) بناء ٣٦(جدول

  .الالزم" لُ عِ فَ نْ یَ – لَ عَ فَ انْ ) بناء"٣٧(جدول

  َیْفَعُل" الزمة ومتعدیة.-) أفعال على بناء "َفِعل٣٨جدول(

  أرقام الصفحات  المتعّدي  أرقام الصفحات  الالزم  الفعل
  ٧٦  ١  ١٤٦  ١  أمن

  .٧٩-٧٦-٤٦- ١٩٢- ١٠٦- ٢٧٧-٧٤-٧٨-٧٠  ٩  .٢٦٥-٩٧- ١٣١-٥٩  ٤  خاف
  ٢٥٥-٢١٦- ١٩٨- ١٣١- ١٠٨-٨٦  ٦  ٢٣٠-١٧١  ٢  خشي
  ١٧٢-١٤٢  ٢  ٦٥  ١  سئم
  .١٢٠-٢١٠-٢٠٤-١٢١-١٤١- ٦٠-٢٣١-١٩٠-١٥٤  ٩  ٤٦  ١  شھد
  ١٧٢-١٤٢-٢٣٣  ٣  ١٩٥  ١  ملَّ 
  .٢١٣-٧٤-١٦٨-١٤٥-١٩٧-١٣٥-١١٢-٥٦- ٨١-١٣٤  ١٠  ١٤٨-٨٩  ٢  نال

  ومتعدَّیة.َیْفِعُل" الزمة -) أفعال على بناء "َفَعل٣٩جدول(

  َیْفُعُل" الزمة ومتعدیة.-) أفعال على بناء " َفَعلَ ٤٠جدول(

  أرقام الصفحات  المتعّدي  أرقام الصفحات  الالزم  الفعل
  ١٨٥-١٢٧-٦٤-٥٢  ٤  ١٧٢  ١  أخذ
-١٤٧-١٧٤-١٧٨-٢١٧-١٠٩-١٦١-١٨٩-١٨١-١٧٨-١٣٢  ١٩  ٢٤٨  ١  دعا

١١٧-٢٣٢-٨٥-١٢٥-٥٨-١٩٥-١٩٠-٩٩-٤١-١٩٧-١٤٨-
١٢٦-١٢٥.  

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ١٢٣  ١  اعتبط  ١٠٥  ١  ارتجى  ٢٧٧  ١  ابتكر
- ٢٣٤- ١٦٠  ٣  ارتحل  ٦٥  ١  اّتزن

٢٣٧  
  ٢١٦  ١  اغترّ 

  ٧٤  ١  افترّ   ٢٦١  ١  استوى  ٢٥٩  ١  اّتسق
  ٢٧٦  ١  افتقر  ١٧٧  ١  اشتدّ   ٢٥٩  ١  اجترَّ 
  ١٨٨  ١  اقترب  ١١٣  ١  اشتكى  ١٢٣  ١  اجتلد

  ٢٣٨  ١  انتاب  ٢٠٤  ١  اصطفق  ٢٣٩- ١٩٠  ٢  اجتمع
  ١٠٠  ١  انتطح  ١٥٦  ١  اصطكّ   ١٨٥  ١  احتاج
  ١٢٢-٨١  ٢  انتھى  ١٨٤  ١  اضطرّ   ١٨٧  ١  احتج
  ٢٦٥- ١٤٩-٤٤  ٣  التقى  ١٢٤  ١  اّطرد  ١٤٤  ١  احتفل

  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل  رقم الصفحة  مكرر  الفعل
  ٢١٦  ١  انقضّ   ٢٦٥- ٢٣٠  ٢  انطلق  ٢٠٤- ٢٢٨-٤٢  ٣  انثنى

  ٢٦٢- ٢٦٠  ٢  انقضى  ٧٠  ١  انفرج  ٦١  ١  انحاش
- ٢٤٩- ١٦٠  ٣  انفكّ   ١٨٤- ١٢٦  ٢  انصرف

١٦١  
  ١٨١- ١٤٠  ٢  انقطع

  ١٠٠  ١  انتطح  ٢٦٥  ١  انفلق  ١٩٨  ١  أنضمّ 
  ٢٤٧  ١  انھلَّ   ٦١  ١  انفرج  ٦١  ١  ننحاش

  أرقام الصفحات  المتعّدي  أرقام الصفحات  الالزم  الفعل
-١٦٦-١٣٣-٩٢-٦٦-٦٥-٦٣  ١٠  أتى

٢٧٧-٢٧٥-٢٦٣-٢٥٣  
٧٨-٢٣٠-١٨٢-٦٨- ١١١- ٨٨-١٨٨-٢٣٠  ١٢-

١٣٦-٢٣٣-١٠٩-٢٠٢  
-٢١٩-١٤١-١٩٨-٢٦٣-١٢٨  ٨  بكى

٢٣٨-٢٣٠-٢٢٥  
١٥٩-٢٥٩-٢٤١-٢٣٥-٢٢٩-٢٣٩-٢٤٠  ٩ -

٢١٣-١٩٦  
  ٢١١  ١  ١٧٦-٦٠-٥٩  ٣  قصد
  ٢٧١- ٢٣٨-٤٦  ٣  ١٨٥  ١  جزى
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 ) بناء "َفَعَل" الدَّال على الزَّمن الماضي. ٤١جدول(

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ٥٢-٤٨ ٢ عال ١٧٤- ١٣٤ ٣ راح ١٣٣ ١ آب
 ٢٤٠ ١ عمّ  ٢٥٨ ١ راق ١٢٢- ١١٨-٧٤ ٣ أبى
-٨٨-٧٨-٦٨ ١٥ أتى

١٣٧- ١١١-٩٢ -
١٨٢- ١٦٦ -
٢٠٢- ١٨٨ -
٢٥٣- ٢٣٠ 

-١٢١-٨٣-٧٤-٦٨ ١٤ رأى
١٣٩- ١٣٦- ١٣٣ -
٢٣٠- ١٦٨- ١٥١ -
٢٧٦- ٢٤٢ 

 ٧٢ ١ غاب

 ٢٤٠- ١٧٤ ٢ غدا ١٥٠ ١ رجا ١٢٧-٦٤ ٢ أخذ
- ٢٤٤- ١٤٨- ١٤٧ ٤ رجع ١١٨ ١ أسر

٢٦٠ 
 ٩١ ١ غرّ 

 ١٨٧ ١ غرس ١٥٩ ١ ردّ  ٤٦ ١ آل
 ٧٤ ١ غفر ٢٣٩ ١ رزأ ٢٥٤ ١ أمر
 ٤٩ ١ غال ٦٢ ١ رفض ٦٠ ١ باء

- ١٠٩- ١٠٨-٨٤ ١١ رمى ١٢٢- ١٨٨ ٢ بات
١٥٠- ١٣٠- ١١٢ -
٢٥٣- ١٩٦- ١٧٤ -
٤١ 

 ٢١٦ ١ فاز

- ٢٠٨- ١٢١ ٤ باع
٢٣٧- ٢١٨ 

 ٢٠٨ ١ فاض ١٥٤ ١ زاد

 ١٣٦-٨٠ ٢ فتك ٢٤٠ ١ زار ٢٣٥- ١٩٧ ٣ بان
 ٢٤٧- ٢٤٠ ٢ فجع ٦٨ ٢ زعم ٥٠- ١٩١- ١٠٦ ٣ بدا

- ٢٢٢- ١٦٢ ٣ فرّ  ١٣٩- ١٦١ ٢ سار ٢٤٠ ١ بذل
٢٤٤ 

 ٦٤-٥٥ ٢ فعل ١٢٧ ١ ساق ٢٤٠- ١٨٤ ٢ برز
 ٢٠٩- ١٩٥ ٢ فقد ١٥٣ ١ سال ١٨٨- ١٠٣ ٢ برى
 ٢٥٣ ١ قاد ٢٤٥- ١٠٩ ٢ سأل ١٧٥- ١٣٤ ٢ بعث
 ١٣٦ ١ قاس ٢٦٣ ١ سبق٢٣٩- ٢١٩- ١٤١ ٣ بكى
-٦١-٥٦-٤١ ٢٧ قال ٤٢ ١ سرّ  ٢١٤ ١ بنى

١٠٨-٨١ -
١٤١- ١١٢ -
١٥٠- ١٤٧ -
١٧٢- ١٥٤ -
١٨٢- ١٧٨ -
١٩٧- ١٩٣ -
٢١٨- ٢١٦ -
٢٤٠- ٢٣٣ -
٢٧٥ 

- ١١٢-٩١-٦٠ ١٩ ترك
١٦١- ١٥٨ -
١٩٩- ١٨٤ -
٢١٥- ٢٠٢ -
٢١٧- ٢١٦ -
٢٢٤- ٢١٨ -
٢٣٢- ٢٢٩ -
٢٦٢- ٢٥٨ -
١٥٩- ٢٧٢ 

-٩٠-٧٠-٦٨ ٨ قام ١١٣- ١١٠- ١٠٤ ٣ سرى
٢٧٥- ٢٧٢ -
١٧٥ 

- ٢١٢-٨٩-٤٥ ٦ قتل ١٤٤ ١ سعل ١٧٠ ١ تمّ 
٢٣١- ٢٢١ -
٢٣٦ 

 ١١٣ ١ قذف ١٦٤ ١ سفك ٨٧ ١ ثبت



 

٣٦٤ 
 

 ٢٣٩ ١ قرّ  ٢١٤-١٩٣- ٢ سقى ٢٥٠ ١ ثجّ 
 ١١٢ ١ قرى ٢٤٧ ١ سلك ١٩٨ ١ ثلّ 

 ١٩٢ ١ قسم ٢١٨ ١ سنّ  ١١٣- ١٠٧ ٣ ثوى
-٩٧-٦٥-٤١ ٦ جاء

٢٧٣- ٢٢٤ 
 ٢١١ ١ قصد ٤٦ ١ شاب

 ١٦٦ ١ قصر ١٨٨ ١ شان ٢٠٨ ١ جاد
 ٢٧٥- ١٧٣ ٢ قضى ١٣٣- ١٢٨ ٢ شجا ١٨٧ ١ جار
 ٢٣٨ ١ قلّ  ٨٥ ١ شدّ  ٢٧٣- ١٥٣ ٢ جاز

 ١٥٢ ١ قمع ٢٤٦ ١ شرط ١٣٣ ١ جاش
 ١٣٦ ١ كاد ٢٤٩ ١ شغب ٢٥٢ ١ جال
 ٦٨ ١ كذب ٨٦ ١ شفّ  ٢٧٤- ١٩٤ ٢ جدّ 

 ٧١ ١ كسا ٩٩ ١ شفى ١٣١ ١ جدع
 ١٤٨ ١ كشف ٤٢ ١ شكّ  ٨٧ ١ جرّ 

- ١٧٠- ١٦٣ ٤ جرى
٢٤٠- ٢٢٩ 

 ١٨١ ١ كفّ  ١١٢ ١ شنّ 

- ١٥٣- ١٥٠ ٣ كفى ١٢١ ١ صاب ١١٩ ١ جعل
٢١٦ 

 ٢٤٢ ١ لجّ  ٢٤٣ ١ صاح٢٦٠- ٢٤٠- ١٥٣ ٣ جلّ 
- ١٤٤-٧٢-٦٤ ٨ صار ١٤٦ ١ جمع

٢٣٩- ٢٢٩- ١٨٩ -
٢٦٤ 

 ٨٤ ١ مات

 ٢١٨-٩٨ ٢ مال ١٣٣ ١ صاع ١٩٢- ١٣٦ ٣ جن
- ٢٣٧- ١٣١-٦٦ ٥ صبر ١٦٤ ١ جنى

٢٤٧- ٢٣٩ - 
 ١١٢ ١ مدّ 

 ٢٢٥- ١٠٠ ٢ مرّ  ١٨٩ ١ صدّ  ١٣٣ ١ حاز
 ٢٤٨- ٢٢٤ ٢ مسّ  ٢٤٨ ١ صدر ٢٦٤ ١ حان

- ١٥٥-٧٦ ٧ مضى ١٨٤ ١ صدع ١٢٥ ١ حبس
٢١١- ١٦٨ -
٢٣٥- ٢١٣ -
٢٦٠ 

 ٢٣٣ ١ ملّ  ٢٧٧ ١ صرف ١٣٢ ١ حذا
 ٢٦٤ ١ منع ١٧٧ ١ صمى ٢٣٠ ١ حرس
 ١٨٥ ١ ناب ٢٥٧ ١ ضاع ٢٣٨ ١ حضر
- ٢٣٦- ١١٨-٥٠ ٣ ضرب ١٨٨ ١ حفّ 

٤٨- 
- ١٣٥-٨٩-٧٤ ٧ نال

١٤٨- ١٤٥ -
٢١٣ 

 ١٧٨ ١ نام ١٨٢- ١٥٧ ٢ طاب ١١٢-٤٨ ٢ حلّ 
- ١٣١-٧٤ ٥ نجا ٢٣٢- ٢٠٨-٧٠ ٣ طار ٢٧٣ ١ حلب

٢٢٩- ٢٠٢ -
٩٨ 

- ١٣٣- ١٣٢- ١١٢ ٥ طال ١٠٠ ١ حلف
٢٦٢- ٢٦١ 

 ٢٢٧ ١ نزا

 ٢٧٥ ١ نزع ١٢٠ ١ طفا ١١٤ ١ حمّ 
- ١٨٢- ١٧٩ ٥ نزل ٢٣٧- ١٧٦-٩٠ ٣ طلب ٦٨ ١ حمل

٢٣٦- ١٨٣ -
٢٧٤ 

 ٥٧ ١ نصب ٢٣٧ ١ ظعن ٢٥٩-٧٦ ٢ حنّ 
- ١٤٤- ١٢٤-٦٨ ٦ ظل ١٣٣-٨٠-٦٢ ٣ خاض

٢٣٣- ١٩٧- ١٤٨ 
 ١١٨ ١ نظر

 ١٦٠ ١ نعى ٦٥- ١٨٤ ٢ ظھر١٩٢- ١٧٩- ١٠٦ ٣ خاف
 ١٣٠ ١ نفى ٦٥- ١٨٤ ٢ ظھر ٢٥٢ ١ خذل
 ١١٩ ١ نقل ١٤٨ ١ عاب ١٣٩ ١ خرّ 

 ٢٥٨ ١ نكل ٢١٨ ١ عاث ٢١٣- ٢١٢-٤١ ٣ خرج



 

٣٦٥ 
 

 ) بناء "َفِعَل" الدَّال على الزَّمن الماضي.٤٢جدول(

 الدَّال على الزَّمن الماضي." ) بناء "أفعل٤٣جدول(

 ٢٣٣ ١ نھى ١٢٠ ١ عاج ١٢٦ ١ خضب
 ٤٥ ١ ھاب ٢١٤- ١٠٣ ٣ عاد ٢٥٧ ١ خطر
 ٢٤٩ ١ ھام ٢١٣- ١٨٨ ٢ عاش ١٥١ ١ خال
 ٢٤٧- ٢٣٤ ٢ ھبّ  ١٩٠ ١ عاف ١٣٦ ١ خلج
 ٦٢ ١ ھجر ١٨٨ ١ عاق ٢٧٤ ١ خلق
 ٦٧ ١ ھرق ٢٢١ ١ عبر ٢٠٠ ١ دار
 ١٨٨-٧٦ ٢ ھمّ  ٢٣٩ ١ عدّ  ٢٠٠- ١٦٠ ٢ دام
- ١٤٥-٧٨ ٤ وجد ١٦٨ ١ عدل ١٣٩ ١ دان

١٧٨ 
 ٢٢١ ١ وجز ٢٤٠- ١٣١ ٢ عرف ٢٥٤- ١٤٩ ١ درى
 ٢٤١ ١ وخد ٦٠ ١ عزّ  ٥٢ ١ دسّ 
- ١٤٧- ١٣٢-٤١ ١١ دعا

١٧٤- ١٤٨ -
١٨١- ١٧٨ -
٢١٧- ١٩٧- ١٨٩

 ٦٥ ١ وزن ٨١ ١ عسى

 ١٨٨ ١ وعد ٢٠٨ ١ عصا ١٢٥ ١ دنا
 ٢٤٤ ١ وقع ١٣٧ ١ عصم ٤٦ ١ ذر

-١٣٣-١١٣- ٣ ذكر
١٤٠ 

 ١٢٣ ١ وقى ٢٥٠- ١٨٧ ٢ عفّ 

 ١٣٥ ١ ولد ٢٦١- ١٦٣ ٢ عفا ١٨٦ ١ ذلّ 
 ٢٣٧ ١ وھب ١٢٥ ١ عقد ٢٣٨ ١ ذھب

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
- ١١٦-٧٥-٦٧ ٦ شري ٢٦٥ ١ أرق

٥٩- ٢٥٢- ١٩٦ 
 ١٣٩ ١ فني

- ١٢٠-٦٠-٤٦ ٩ شھد ٦٢ ١ ألف
١٤١- ١٢١ -
٢٠٤- ١٩٠ -
٢٣١- ٢١٠ 

 ٢٣٠-٥٦ ٢ كره

٢٧٧- ٢٥٥- ١١٧ ٣ لبس ٢٦٥- ١٤١ ٢ شھق ١٤٦ ١ أمن
 ١٢٧ ١ لعب ٢٣١- ١٠٤ ٢ صبح ٨٤ ١ بقى

 ٧٥ ١ لقح ١٤١ ١ صعق ٢٧٣-٦٩ ٢ جھل
- ١٣٣- ١٠٠-٨٩ ٦ لقي ٢٠٤ ١ طعم ٢٤٥ ١ حبط

٢٥٠- ٢٣٣- ١٨٠
 ١٥٠- ١٠٤ ٢ لھج   ١٩٥ ١ طفق ٢١٤ ١ حرص
 ٢٧٣ ١ مرض ٢٣٠ ١ طوي ١١٨-٤٢ ٢ حسب
- ٨٤- ١٢٧- ١٠٨ ٤ مني ١٣٦ ١ ظفر ٢٢٧ ١ حمد

١٩٤ 
 ٨٣-٤١ ٢ ندم٢٦٢- ١٣٧- ١٠٩ ٣ عجب ٢٣٠ ١ خشى
- ٤١- ٢٥٤- ١٥٠ ٤ رضي

١٥٨ 
 ١٨٢ ١ نسب ٢٥٣ ١ علق

 ١٩٥ ١ ھبل ١٦٠- ١٦٧ ٢ علم ١٠٨ ١ ركب
 ١٠٠ ٢ ھزأ ١٣٣ ١ غبر ١٦٠ ١ سلم

 - - - ٢٣٧ ١ غبن ٢٣٨ ١ سمع
 - - - ١٤٨ ١ غضب ١٥٩ ١ شرب

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ٨٣ ١ أقال ١١٨ ١ أرھج ٢٤٧- ١٢٠ ٢ أبصر
 ٨٣-٧٧-٥٩ ٣ أقام ٢١١ ١ أزرى ٢٥٦- ١٤٤ ٢ أبقى
- ١٣٧-٥٩ ٣ أقبل ٢٧٧ ١ أساء ٢٦٢ ١ أتأم



 

٣٦٦ 
 

 .) بناء "فّعل" الدَّال على الماضي٤٤جدول(

٢١٥ 
 ١٤٨ ١ أقعى ٧٥ ١ أسعد ٦٠ ١ أثرى
 ١٦٣ ١ أقفر ٤٦ ١ أسكن ٢٤٧ ١ أجاب
 ١٠٧ ١ أكثر ٢٤٧ ١ أسلك ٢٠٩ ١ أجاز
 ١١٠ ١ أكرم ٢٣٢- ١١٧ ٢ أسلم ٢١٦ ١ أجرد

 ٢٠٢ ١ ألحق ٨٦ ١ أسھر ١٧٥ ١ أجرى
- ٢٢١-٤٥ ٤ ألقى ١٦٩-٤٥ ٢ أشاب ١٩٧-٨٢-٦٥ ٣ أجمع

٢٤٧- ٢٤٠ 
 ٢٢٨ ١ ألوى ١٤١ ١ أشرف ٢٥٦ ١ أجھز
 ٢٧٦ ١ أمات ١١٥ ١ أشغى ٦٦ ١ أحال

- ١٣٠- ١٢٦ ٥ أصاب ٢٠٩- ١١٩ ٢ أحدث
٢٠٩- ١٤٦ -
٢٣٧ 

- ١١٢- ١٠٤ ٨ أمسى
١٤٦- ١٣٠ -
١٦٤- ١٦٢ -
٢٣٩- ١٩٨ 

-٤٥-٤٢-٤١ ٢٣ أصبح ٢٥٢ ١ أحرز
٦٨-٦٠-٤٦-
١٠٦-٦٩ -

١٣١- ١٢٥ -
١٥٠- ١٤٠ -
١٨٢- ١٨٠ -
١٩٧- ١٩٢ -
٢١٤- ٢٠٢ -
٢٣٥- ٢٣١ 

 ١٧٥ ١ أمضى

 ١٣٠ ١ أنحى ١٠٤ ١ أضاق ١٦٢ ١ أحلّ 
- ١٨٦- ١٣٩ ٣ أنزل ١٤١ ١ أضحى ٢٦٠ ١ أحیا

٢٢٦ 
 ١٩٨ ١ أنسى ٧٠ ١ أطار ٢٤٤-٦٥ ٢ أخرج
- ١٩٧-٦٩ ٣ أطاع ٢٠٣ ١ أخزى

٢٠٨ 
 ٢٧٧ ١ أنشأ

 ١٥٩ ١ أنكر ١٤٤ ١ أطال ٢٢٩- ٢٠٢ ٢ أخطأ
 ٤٢ ١ أنكص ١٨٩- ١٦٩ ٢ أعجب ٢٥١ ١ أخلص
 ١٦١ ١ أھطع ١٥١ ١ أعجل ٢٥٩ ١ أخنى
 ٢٥٢ ١ أوجب ٥٩ ١ أعدل ٢٢١-٥٩ ٢ أدبر

- ١٠٦-٩٠-٨٨ ٨ أدرك
٢٢٩- ٢٢٤- ١٧٩ -
٢٣٠ 

 ٥٠ ١ أوجز ١٥٩ ١ أعرف

 ٢٣٨ ١ أورث ١٣٤ ١ أعشى ٨٨ ١ أذلّ 
 ٢٣٥ ١ أورد ٢٧٢- ١١٤ ٢ أعطى ٢٥٥ ١ أراح
 ٢٤٧ ١ أوفى ٢٤٧ ١ أعفّ  ١٦٤-٨١ ٢ أراد
 ١١٢ ١ أوقد ٨٦ ١ أعنى ١٣٠ ١ أربل
 ١٧٢ ١ أولع ١٨٠ ١ أعیا ١٧٩- ١٤٦-٦٥ ٣ أردى
 ٥٢ ١ أوھى ٦٢ ١ أفاض ٢٧٧ ١ أرسل
 ١٨٨ ١ أیقن ١٥٠- ١١٢ ٢ أفرق ٤٢ ١ أرسى
 - - - ٢٢٥ ١ أفسد ١٢٤ ١ أرعى
 - - - ٩٨-٩٠ ٢ أفلت ١٤١ ١ أرفض

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ١٤٤- ١٣٣-٤٧ ٣ فّرق ٢٦٠ ١ خلّف ٢١١ ١ أّخر
 ٢٥٨ ١ قّدم ١٤١- ١٤١ ٢ ذّكر ٦٤ ١ أّدى
 ١٢٥-٦٤ ٢ قّرب ٢١٠- ٢٣٥ ٢ رّجى ٢٦٤- ١٦١ ٢ ألّف
 ٢٣٧ ١ قّضى ٦٩ ١ زّین ٨٥ ١ أّید

 ٤٥ ١ قّطع ٢٢٥ ١ سّكن ٢٣٥ ١ بّدل



 

٣٦٧ 
 

 ) بناء "فاعل" الدَّال على الماضي.٤٥جدول(

 الدَّال على الماضي.) بناء "تفّعل" ٤٦جدول(

  

 ١٦١ ١ لّبى ١٧٦ ١ سّمى ١٦١ ١ بّصر
 ١٦٨ ١ مّیل ٨٩ ١ سّوم ١٤٠ ١ بلّغ
 ٩٠ ١ نّجى ١٨٩ ١ سّوى ٢٢٩ ١ بّوأ

 ٦٦ ١ ھلّل ١٩٩-٩٨ ٢ صّبح ١٨٩ ١ جّمع
- ١٩٤-٦٨ ٢ صلّى ٦٩ ١ جّھل

٢١٦ 
 ٤٦ ١ وّجھ

 ٢٧٢ ١ وّدع ١٨٩ ١ صّیر ٢٧٢ ١ حّرم
- ٢١٤-٥٧ ٤ حّكم

٢٢٧- ٢٣٢ 
 ٢٢٦ ١ وّصل ١٩٣ ١ طیَّر

- ١٣١- ٦٨- ١٢١ ٧ ولّى ٢٥٢- ١٧٠ ٢ عّرى ٢١٦ ١ خّذم
١٣١-٨٥ 

 - - - ١٣٧ ١ عّمم ٢٣٥ ١ خّال 

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ١٨٦ ١ قاتل ٢٢٧ ١ راجع ١٣١ ١ بادر
 ٧٠ ١ كابد ٦٤ ١ شارك ٢٥٢ ١ باشر
 ١٨٥ ١ الطف ١٩٠ ١ شاور ٥٥ ١ بالى
-٨٦-٧٧-٧٤-٤٩ ١٠ القى ١٨٩ ١ عاتب ٤٣ ١ بایع

١٩٦- ١٣١- ١٠٦ -
٢٤٧- ٢١٦ 

 ٢٣٧ ١ ناجى ٧٩ ١ عاند ٢٢٢ ١ جاھد
 ١١٦ ١ نازل ٢١٦ ١ عاھد ١٨١ ١ جاور
- ١٠٦- ١٠٠ ٤ غادر ١٢٧ ١ جاوز

٢١٤- ١٩٨ 
 ٢٣١ ١ وافق

 - - - ٢١٧ ١ غالى ٨١ ١ حارب
-٧٧-٥٧-٤٥ ٧ فارق ٩٧ ١ خالف

١٣٢- ١١٤ -
٢٠٩- ١٧٩ 

- - - 

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل

- ٢٠٨-٤٦ ٤ تذّكر ٤٨ ١ تأّزر
٢٠٠-٢١٦ 

 ١٨٨ ١ تلّظى

 ١١١ ١ تلھب ١٧٢ ١ ترّحل ٢١٣ ١ تأّسى
 ١٦٥ ١ تلّون ٢١٦ ١ تزّود ١٠٧ ١ تأّنى
 ٧٥ ١ تمّطى ١١٤ ١ تشّحط ١١٠ ١ تأوه
 ٦١ ١ تمّنى ٢٧٥ ١ تشّكى ٢٧٢-٢١٢ ٢ تبّدل
 ٢٢١ ١ تنّزر ١٥٠ ١ تصّعد ٤٨ ١ تجّبر
 ١٠٧ ١ تنّشب ١٩٤ ١ تّضلع ٧٥ ١ تجلّى
 ١٤٥ ١ تھّكم ٢٣٦-١٤١ ٢ تضّمن ١٨٧ ١ تحّدث
 ٩٣ ١ توّسد ٨٩ ١ تعّود ١٢٦ ١ تحّدر
 ٢٥٠-١٠٠ ٢ توّقد ٢٥٠ ١ تفّرج ١٢٥ ١ تحّطم
 ٢٣٦ ١ تیّقن ٢٣٣ ١ تفّرق ٢٧٥ ١ تحّكم
- ١٤٥-٤٦ ٣ تحّمل

٢٧٥ 
 ٢٠٤ ١ تخّیر ٤٨ ١ تفّطر

 - - - ١٥٠ ١ تصّعد ٢٢٩ ١ تخطأ



 

٣٦٨ 
 

 ) بناء "افتعل" الدَّال على الماضي.٤٧جدول(

 ) بناء "َفَعَل" الدَّال على الزَّمن الماضي القریب من الحاضر.٤٨جدول(

 الدَّال على الزَّمن الماضي القریب من الحاضر." ) بناء "أفعل٤٩جدول(

 ) بناء فَعل بعد(إذا) الشَّرطیَّة الدَّالة على المستقبل.٥٠جدول(

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ١٥٦ ١ اصطك ١٤٤ ١ احتفل ٢٣٧ ١ ابتغى
 ١٨٤ ١ اضطر ٧٥ ١ احتوى ٦٥ ١ اتزن
 ٢١٦ ١ اغترّ  ١٧٠ ١ اختار ٢٥٩ ١ اتسق
 ١٨٨ ١ اقترب ١٤٥ ١ اختبر ١٧٦ ١ اتقى
 ٢٦٥ ١ التقى ٢٣٧ ١ ارتحل ٢٥٩ ١ اجتر
 - - - ٢٦١ ١ استوى ١٨٧ ١ احتج

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ٦٠ ١ فلّ  ٨٨ ١ ضاع ١٦٣ ١ بدا

 ٦٣ ١ قتل ١٢٢ ١ طار ٢١٤ ١ برى
 ٦٠ ١ قصد ٧٦-٧٤ ٢ طال ٢٧٧ ١ بعث
- ١٩٧- ١٠٦ ٣ باع

٢٤٥ 
 ١٣٧- ١١٤ ٢ كاد ١٧٩ ١ ظنّ 

 ١٤٣ ١ قرّ  ٨٢ ١ ظھر ٢٢٩ ١ بلغ
 ١٤٨- ١١٨ ٢ قال ١٨٦ ١ عرض ١٩٣ ١ جدّ 

 ٢٥٧ ١ كسر ٨٩ ١ غزا ١٦٣ ١ حال
 ١٦٠- ١٤٧ ٢ مات ٢١٠-٧٤ ٢ فاز ١٦٣ ١ حار
٢٦٥- ٢٥٧- ٢١٥ ٣ مضى ٢٤٨- ٢١٧ ٢ فجع ١٣٣ ١ حاز

 ١٩٥- ١٤٢ ٢ ملّ  ٢٧٢- ٢٢٣ ٢ فرّ  ١٧٥ ١ خرج
 ١٥٢ ١ نكأ ١١٤ ١ قام ٧٦ ١ خاف
 ١٩٧- ١٣٤ ٢ نال ١٩٤-٦٥ ٢ ترك ١٠٩ ١ دعا
 ٢٥٤ ١ ورد ٦٧ ١ جاد ٢٠٨ ١ رزأ
 ١٢٣ ١ وقى ٥٩ ١ حان ١٥٩-٧١ ٢ زاد
 - - - ٢٧٢ ١ رأى ٢٦٠ ١ سار

 - - - ١٩٦- ١٩٢ ٢ شاب ٢٣٠ ١ صرم

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ٢٧٦ ١ أقبل ١٦٧ ١ أظلَّ  ٨٦ ١ أبلى

 ١٦٨ ١ أنجب ٦٥ ١ أظھر ٢١٥ ١ أجاب
 ٢١٣ ١ أنزل ١٢٦ ١ أفعل ١٨٨ ١ أدخل
 - - - ٤٦ ١ أفنى ٢١٧- ٢١٥ ٣ أسلم

- ١٩٢- ١١٥- ١٠٩ ٥ أصاب
٢٣٠- ٢١٠ 

 - - - ٢٧٦ ١ أقام

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ١٤٥ ١ قتل ١٤٠ ١ ذعر ٢٧٥- ٢٤٠- ١٣٣ ٣ أتى
- ١١٠-٨٣-٥٩ ٧ ذكر ١٣٢ ١ بدا

١٤١- ١٣٣ -
٢٣٤- ٢٤٠ 

 ١٧٥ ١ قضى

 ٢٤١ ١ قطع ٢٣٤ ١ رحل ٢٣٥-٦٦-٥٢ ٣ جاء
- ١٣٧- ١١٤ ٢ كان ٦٤ ١ صار ٦٦ ١ جاش

٢٥٩ 
 ١٧٧ ١ مات ٢٦٠ ١ ضاق ١١٣ ١ جرى
 ٢٦٥ ١ مال ١٢٣ ١ عدّ  ٦٦ ١ جشأ



 

٣٦٩ 
 

  یفِعل" الدَّال على الحال.- ) بناء "فَعل٥١جدول(

 ٢٥٥ ١ مزج ٧٥ ١ عضّ  ٦٥ ١ جمّ 
 ١٦١ ١ ھمّ  ٢٤٧ ١ عقد ١٣٧ ١ جنَّ 
 ١ ٦٤ ھوى ١٦٥ ١ قاد ٢٣٨ ١ حلّ 

 ١٨٧ ١ وقف١٦٦- ١٣١- ١٢٢ ٣ قال ١٠٣-٦٤ ٢ خرج
 - - - ٢٧١ ١ قام ٢٥٩ ١ خال
 - - - ٥٥ ١ قبض ٢٤٨- ١٦١ ٢ دعا

 رقم الصفحة مكرر الفعل الصفحة مكرر الفعل الصفحة مكرر الفعل
 ٢٧٥ ١ ینكح ١٦٩ ١ یشوي ١٠٩ ١ یأوي
- ٢٥١- ١٩٥-٩٩ ٥ یبیت

٢٢٠- ٢٦٥ 
- ١١٦-٨٤ ٣ یصیب

١٢٦ 
 ٢٤٤ ٢ ینوي

- ١٥٩- ٢٢٥ ٦ تبكي
٢٣٠- ٢٢٩ -
٢٥٩- ٢٣٥ 

 ٦٨ ١ یھزم ٥٩ ١ یصید

 ١٢٤ ١ َتِخذ  ١٢٩ ١ یصبر ٢٥١- ٢٢٥ ٢ یجيء
 ٢٥٧-٤١ ٢ یرد ١٣٢ ١ یضیر ٢٤٩- ٢٤٨ ٢ تجیش
- ١١٥-٨١ ٣ َیصلُ    ٢٦٢ ١ یضیع ٢٧١- ٢٣٨ ٢ یجزي

٢٤١ 
 ١٩٧ ١ ُیوَعد ٦٠ ١ یضیم ٢٦٥-٦٦ ٢ یحید
- ٢٠١- ١٦٠ ٤ یعیب ٢٤٩ ١ یحین

٢٧٧- ٢٧٥ 
- ١٠٩-٦٦-٦٥ ١٠ یأتي

٢٣٨- ١٣٧ -
٢٧٧- ٢٦٣ -
١٢٧- ٢٣٣ 

- ٢٠٨- ١٩٦ ٤ یبغي ١٦٤ ١ نعیش ٢١٦- ١٧٢-٦٣ ٣ تحبُّ 
٨٢- ٢١١ 

 ١٧٠- ١٣٣ ٢ تثني ٢٣٣ ١ یعرض ١٠٠ ١ یحذر
- ١٣٧-٥٥ ٤ تجري ٢٧٤- ٢٥٣ ٢ تنفي ٢٦٤ ١ یحنّ 

٢٤٧- ٢٢٤ 
 ٢٥٣ ١ یحكي ٩٢ ١ تعلُّ  ٢٥٣ ١ تحوي
 ٧٨ ١ یحلُّ  ٢٦٤ ١ یعلي ٢٧١ ١ نخیب
- ٥١- ٢٥٣ ٣ تحمي ٢٥٩ ١ یغیب ٢٥٥-٥٨ ٢ یخزي

١٧٦ 
 ٢٥١- ٢٦٤ ٢ ترمي ٢٤٩- ١٢٤ ٢ تغلي ٤٥ ١ یخضب
 ١٦٩ ١ یروي ١٤٨ ١ یفیل ٢٤٩ ١ یخِطرُ 
- ١٤٨-٤٤ ٨ یضرب ١٣٠ ١ یفلق ٢٥٠ ١ یخفق

٤٤- ١٢٦ -
٥١- ٥٠- ٢٤٥ -
٢٢٣ 

 ١٢٣ ١ یطوي ١٨٧ ١ یقرُّ  ٢٥٩- ١٣٧ ٢ یخفى
 ٢٧٧- ١٢٨ ٢ یْغلَب ١٣١-٩٠ ٢ یقسم١٣٩- ٢٥٨- ٢٢٧ ٣ ندینُ 
 ١٠٨ ١ یفدي ١٤٨ ١ یقصب ١٨٥ ١ یذبُّ 
- ٢٤٩- ١٠٠ ٣ تفري ١٧٦ ١ یقصد ٧٥ ١ نریق

٢٥١ 
 ١٧٥- ١٠٥ ٢ یقضي ١٢٧- ١٤٨ ٢ یكذب ٢٦٥- ٢٦٠-٤٤ ٣   یرجعَ 
 ١٥٦ ١ یكیل ١٠٦ ١ نكرُّ  ٧٦ ١ یردي
- ٢٥١- ٢٤٧ ٣ یمري ١١٩ ١ یزید

٢٢٣ 
 ٢٦٤ ١ یكفي

 ١٤٥ ١ یلین ١٨٥ ١ یمسك ٨٩ ١ یسبي
- ١٩٩- ١٧٠ ٣ یمشي ٢٥٧ ٢ یمضي ٥٨- ٢٤٨- ١٨٨ ٣ تسري

٢٥٠ 
- ٢٥٢-٩٢-٥٩ ٣ یسقي

١٧٣ 
 ١٤٠ ١ یھیج ١٩٩ ١ ینزل



 

٣٧٠ 
 

 الدَّال على الحال.یفُعل" - ) بناء "فَعل٥٢جدول(

 ١٨٩ ١ یصلى ٢٦٥ ١ تنفر ٧٥ ١ ُتشیب 
 - - - ١٣٦-٧٧ ٢ تخال ١٣٣ ١ یحدي 

 الصفحة مكرر الفعل الصفحة مكرر الفعل الصفحة مكرر الفعل
- ٢٠٠- ١٥٥-٨٧ ٥ یقوم ١٦٠-٧٤ ٢ یروح ١٨٦ ٢ یأخذ

٦١- ٢٠٧ 
- ١٤٩- ١٤١ ٤ یجود ١٧٥ ١ یؤمُّ 

١١٤- ٢٥٢ 
 ١٠٠ ١ یْقتر

  -٩٨-٧٧-٦٤ ١١ یرجو ١١٨ ١ تأمر
١٥٨- ١١٨ -  
١٥٩- ١٧٦ -
٢٣٧  

-٢٧٢-٢٦٠-
٢١٨ 

 ١٨٦ ١ یقدُّ 

    ١٠٧ ١ یدنو ٢٤٠ ١ یأمل
 ٥١ ١ یكسو ٢٥٧ ١ یفوت ٢٦٣- ١٩٢ ٢ یؤون
- ٢٢٥- ١٣١ ٤ یزول ١٢١ ١ تبیح

٥١- ٢٤١ 
- ٢٣٨- ٢٠٤-٦٦ ٤ نكفُّ 

١٨٨ 
 ٢٠٧ ١ تلوح ١٥٤ ١ یندب ٢٦١- ٢٦٠ ٢ یتوب
- ٢٢٢- ١٤٧ ٣ تترك

١٩٢ 
 ٢٧١- ١٩٥-٨٣ ٣ تلوم ١٨٥ ١ تسوم

- ١٨٢- ١٣٣ ٤ یَسرُّ  ٢٥٢- ٢٤٨ ٢ یتلو
٢٥١- ٢٢٧ 

 ١٦١ ١ یلھو

- ٧٣- ١٦٠- ١٢٥ ٤ تموت ١٨٨- ٢٣٩ ٢ یسكنُ  ١٤٥ ١ تثبت
١٦٥ 

 ١٢١ ١ یمجُّ  ١٢٢ ١ تسلو ٢٥٠- ٢٣٥ ٢ یثجُّ 
  - ١١٣-٤٦ ٧ یشكو ٢٠٤ ١ یجول

١٥١- ١١٤ -  
٢١٠- ١٥٨ -
٢٢٩ 

 ١٩٤-٨٤ ٢ یمرَّ 

 ١٠٧ ١ تنوش ٢٣٠ ١ یِصرُّ  ١١٣ ١ یجشُّ 
 ٧١ ١ تنبو ٢٥٥ ١ یطوق ٢٣٨ ١ یحوطُ 
- ٢٦٢- ٢٣٠ ٣ یطرد ٧٠ ١ تحوم

٢٦٢ 
 ٦١ ١ ینتج 

 ١٠١- ٥٥- ٢٠١ ٣ ینجو ٨٤ ١ یطرق ١٠١ ١ یحبو
 ١٥٥-٦٩-٤٢ ٣ ینصر ١١٩ ١ یطلب ٢٤٠ ١ یحجر
 ١٤١ ١ ننظر ١٨٦ ١ أظنني ٨٣-٥٧ ٢ تحجل
- ١٨٨-٧٦ ٣ تعود ٨٢ ١ یحسو

١٩٩ 
 ٩١ ١ َتْنقُر

 ٧٤ ١ َیْھُبر ١٠١-٧٦ ٢ یعوذ ١٠٥ ١ یحُضرُ 
 ١١٩ ١ یھرب ١٢١ ١ تعوم ٢١٦ ١ تخون
 ١٦٤-٧٩ ٢ یبلغ ١١٩ ١ یعشو ٢٧٣ ١ نخصُّ 
-٩٢-٨٩-٦٨ ١٠ یقتل ١٧٧ ١ یعفو ٢٥٢ ١ ندور

١١٠  
-٢٢٤-١٣٣-

١٤٥- ٢٤٣- ٢٣٦
 ٢٥٤ ١ یقعد ٧٧ ١ َیُعقُّ  ٢٠٢ ١ تدوس
 ٨١ ١ َیَعضُّ  ١٦٠- ١٣٩ ٢ تغدو ١٨٨ ١ تدخل
- ١٢٥-٨٥ ٦ یدعو

١٠٣- ٢٣٢ -
٥٨ 

 ١٣١ ١ تجلو ٢٥٩ ١ یغفل

 - - -  - ١٢٤- ١١٤ ٥ یقود ١٦٧-٨٥ ٢ یذوق



 

٣٧١ 
 

 یفَعل" الدَّال على الحال.- ) بناء "فِعل٥٣جدول(

 یفَعل" الدَّال على الحال.- ) بناء "فَعل٥٤جدول(

٢٧٥- ٢٣٢ -
٢٠٤ 

- ٢٦٠- ٢٥٠ ٣ تذكرُ 
١٦٤ 

- ١٠٨-٧٢-٦٨ ١٧ یقول
١٣١  

-٢٥٢-٢٤٧-
٢٥٨ -  
١٣٢- ١٢٢ -
١٩٥- ١٨٧ -
٢٦٠ 

- - - 

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ٨٤ ١ َیْغلَق ٢٤٩ ١ ترقى ٢٦٠ ١ یأذن

 ٢٧١- ١٩٤ ٢ یفزع ٢٢٢- ١٠٧ ٣ یركب ١٧٥ ١ یأسف
-٧٧-٧٣-٦٥ ٥ تفنى ١٩٧ ١ تسمع ٧٣-٦٥ ٢ یبقى

٢٠٧- ١٣٤ 
 ١٥٦ ١ یقدم ٢٥٢ ١ یشرب ٢٧٦- ١١٠ ٢ َیْتَبعُ 

 ٢٦٤ ١ یكسب ٨٤ ١ یصعق ١٩٤ ١ تجزع
 ٢٤٨- ١٦٦ ٢ تلبس ٤٩ ١ تضمن  ١٩٧ ١ یجھد

- ٢٥٩-٧٥ ٦ تحسب 
١٠٤- ٢٦٥ -
١٦٤- ٢٠٧ 

 ١٤٨- ١١٩ ٢ یغضب ١٩٧- ١٨٥-٨٦ ٣ یطمع

 ٢٥١ ١ یألفّ  ١٥٨ ١ تعجز ٢٣٨ ١ یحفظ
- ١٣١- ١٠٨ ٥ یخشى

٧٧- ٢٥٥ 
- ١١٤- ١٦٤-٤٤ ٧ یعلم

١٧٧- ١٦٧ -
١٣١- ١٨٩ 

- ١٠٨-٧٨-٦٦ ١٣ یلقى
٢٠١- ١٢٩ -
٢٥٢- ٢٤٨ -
١٩٣- ١٨٥ 

 ٤١ ١ یندم ٢٦١ ١ یرغب ١٩٥ ١ تدمع
 ١٩١ ١ تنقى ٢٦٠ ١ یغرق ٨٣ ١ تدمى 

 ١٨٠ ١ یعیا ١٠٠ ١ نغشى ١٠٨-٥٦-٤٧ ٣ یرضى
 ١٢٥ ١ تغار ١٠٩ ١ یھاب ٨١-٥٦ ٢ ینال

 - - - ٨٣ ١ یكاد ١٩٢ ١ َیْعَمي

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
- ١٠٠- ٦٠- ١٦١ ٢٧ یرى

١٣٠- ١٠١  
-٢٢٢-١٦٤-١٣٧-

٢٣١ -  
٨٣- ٧٨- ٢٣٤- ٢٣٢ -
٢١١- ١٢٨- ١١٤ -
٢٥٢- ٢٠٧  

-١١٧-١١٢- ٨٩-
١٩٣- ١٧٢  

-٢٧١-٢٠٨-١٩٧-
٢٧٢  

-١٩٣-١٧٢-٢٧٥ 

 ٨٩ ١ َیْعَتم ١٨٩- ١٦٨ ٢ یجعل

 ٤٦ ١ یقطعنَ  ١٧٣ ١ یخدع ١٠٧ ١ یرفع
 ٢٤٣ ١ تلمح ٢٦١ ١ یخضع ١٨٠- ١٣٦-٧٧ ٣ یسأل

 ١١٢-٥١ ٢ تمنع ١٧٣ ١ تدفع ٢٧١-٧٥ ٢ یصنع
٢٣١- ٢٧٤- ١٧٤ ٤ َینعى   ١٧٣ ١ ترتع ٢٣٢ ١ یفعل
 ٢١١ ١ ننھى ٢٣٣- ١٧٦ ٢ یرعى ٢٧٢ ١ تبدأ



 

٣٧٢ 
 

 ) بناء"ُیَفعُِّل" الدَّال على الحال.٥٥جدول(

 ) بناء"ُیَفاِعُل" الدَّال على الحال.٥٦جدول(

 ) بناء"ُیْفِعُل" الدَّال على الحال.٥٧جدول(

 ١٨٢ ١ یجمعُ  ٢٥٣ ١ یرَكن ٢٠٣- ١٥٧ ٢ یبرأ
 - - - ١٩٦ ١ یْسَعر ٢٤٣ ١ یفلح

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ١٦٧ ١ یكّذبُ  ٢١٨ ١ یرّیحُ  ٢١٥ ١ یبكِّي
 ٥٦ ١ یكّررُ  ٢٤٩- ١٦٧ ٢ یزّكي ٢٥٣ ١ ُیْخبِّر

 ١٧٠ ١ یلّھى ١٠١ ١ یزّینُ  ٢٥٢ ١ یسّعر
 ٦٩ ١ یمّزقُ  ٢٤٠ ١ یسلّى ١٨٢ ١ یقّربُ 
 ١٦٠ ١ یمّشي ٢٢٩ ١ یصفّي ٢٦٦ ١ یعقّرُ 

 ١٠١ ١ ینّبئُ  ١٦٠ ١ یصلّي ٢٥٤ ١ تعّیرُ 
 ٢١٩- ٢٦٣ ٢ ینّجي ٢٦٢ ١ یصّیرُ  ١٥٤ ١ تقّتلُ 

 ١٠١ ١ ینّسي ٢١٩ ١ یعّجلُ  ٥٩ ١ یجّررُ 
 ٢٣٨- ٢٣٤ ٢ یؤّرقُ  ٥٧ ١ یعلّلُ  ١٤٥ ١ یخّشنُ 

 ٢٦٤ ١ ُیؤلّفُ  ١٦٣ ١ یفّزعُ  ٢٤٩ ١ یخفّضُ 
 ٢٣١ ١ یؤّنقُ  ١٢٨ ١ یقّحمُ  ٢٥٧ ١ یخلّفُ 
 ٢٦٤ ١ یؤّولُ  ١٠٤ ١ یقّدمُ  ٢٠٤ ١ یذّكرُ 

- ٢٦٥- ٢٠٤-٦٣ ٧ یرّجي
٢١٦- ٢٢٩-٩٨ -

٢٤٠ 

 ١٧٢ ١ ییّسرُ  ١٨٦-٨٩ ٢ یقلّبُ 

 - - - ٢٧١ ١ یقّنعُ  ١٧٩ ١ یرّوعُ 
 - - - ٢٧١ ١ یوّجعُ  ١٩٥- ٢٧١ ٢ یفّجعُ 

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ٢١٥ ١ یغالب ١٣١ ١ یداعس ١٣٤ ١ یجالد

 ٢٤٧ ١ یفارق ١٠١ ١ یراقب ١٦٦ ١ یضارب
 ١٢٥ ١ یقارع ٦٨ ١ یراوغ ٨٨-٥٦-٤٤ ٤ نقاتل
 ٢٠٨- ١٩٦ ٢ یالقي ١٩٠ ١ یرائي ١٠٩ ١ یبارز
 ٢١٧- ١٣٧ ٢ ینادي ١٢٧- ١٢٤ ٢ یساقي ٢٦٢ ١ یباھي
 ١٧٦ ١ ینازع ٢٣٦ ١ یصاحب ١٢٥ ١ یغادي
 ١٨٥- ١٦٧ ٢ یواسي ٢٠٨- ١١٩ ٢ یعاتب ١٠٣-٨٦ ٢ یجاھد
 ١٨٩ ١ یوافق ١١٩ ١ یعاقب ١٥٩ ١ یحاذر

 ٨٦ ١ یحامي ٧١ ١ یعالي ٢١٦- ٢١٥ ٣ یحارب

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ٩٩-٤١ ٣ ُیرید ٤١ ١ ُیزیِل ٢٠٨ ١ ُیبِدي
 ٧٩ ١ ُیعیي ٢٧٥ ١ ُیزِجي ٧٤ ١ ُتبِكر

 ٩٩ ١ ُیمِسي ١٢٣ ١ ُتْسلِم ١٦٣ ١ ُیجیب
- ٢٠٠- ١٠٩ ٣ ُیصیب ١٩٢ ١ ُیبصر

٢٦٤ 
 ٧٠ ١ ُیْسفِرُ 

 ١٦٩ ١ ُیعِجب ٢٦٥-٨١ ٢ ُیصبِح ١٨٤ ١ ُتْجفِلُ 
 ٢٢٥ ١ ُیغنِي ١٨٩ ١ ُتطیِع ٨١ ١ ُیخِزي
- ١٧٦- ١٤٥ ٣ ُیعِطي ١٢٩ ١ ُیخطئ

١٩٧ 
 ١٣٤ ١ ُتھِدي

 ١٨٩ ١ ُیوِشك ١٠٦ ١ ُیْعِولُ  ١٦٠- ١٠١ ٢ ُیْدنِي
- ٧٣- ١٤٠- ١٠٠ ٥ ُترِدي

٢٧٣- ٢٦١ 
 - - - ٢٠٤ ١ ُینثني

 - - - ٢٦٥ ١ ُنْنِكر ٢٣٣ ٢ ُیدِرك



 

٣٧٣ 
 

 ) بناء"َیْفَتِعُل" الدَّال على الحال.٥٨جدول(

 یفُعل" الدَّال على المضي بعد (لم).- ) بناء" فَعل٥٩جدول(

 یفَعل" الدَّال على المضي بعد (لم).- ) بناء" فَعل٦٠جدول(

 ُیْفِعُل" الدَّال على المضي بعد (لم).- ) بناء"َأْفَعلَ ٦١جدول(

 ) بناء "ِاْفَعْل" الدَّال على األمر.٦٢جدول(

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل الصفحةرقم  مكرر الفعل

 ١٨١ ١ اكفف ١٦٠-٨٩ ٢ اطلب ١٧٤ ١ اجمع
 ١٥٨ ١ الحق ١٧٤ ١ اعذر ١٠٦ ١ احذر
 ١٩٤ ١ امرر ٩٧ ١ اعلم ٢٠٨ ١ اذكر
 ١١٩ ١ انفر ١٨٥ ١ اعمد ١٩٠-٩٩ ٢ اسمع

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ٧٤ ١ یفتر ٢٧١ ١ یستوي ٢٣٨ ١ یبتذل
 ٢٤٠ ١ تفتقد ١٧٧ ١ یشتدُّ  ٢٧٧ ١ تبتكر
 ٢٧٦ ١ تفتقر ١١٣ ١ یشتكي ١٧٦ ١ یّتقي

 ١٦٥- ١٢٤ ٢ تقتاد ٢٣١ ١ یشتھي ١٢٤ ١ تجتاب
 ٢٥٢ ١ تمتري ٢٠٤ ١ تصطفق ٢٤٨ ١ یجتاح
 ٢٣٨ ١ ینتاب ٨١ ١ یصطلي ١٢٣ ١ تجتلد

 ٢٧٦ ١ ینتظر ٢٣٨ ١ یصطنع ٢٣٩ ١ یجتمع
 ١٢٢ ١ تنتھي ٢٧٦ ١ تغتال ١٨٥ ١ یحتاج

 ٨٤ ١ نلتقي ١٢٤ ١ یّطرد ٨٤ ١ تختطف
 ١٢٧ ١ تلتھب  ١٨٢ ١ یعتصر ٦١ ١ یختلي

 ٢٦٢ ١ یرتفد ٢٦٢ ١ یعتقد ١٠٥ ١ یرتجي

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ١٧٠ ١ یلھو ١٣١ ١ یغضُّ  ٢٦٣ ١ ینجو
 ١٨٨ ١ یموت ٢٦٣ ١ یفوز ١٥٩ ١ یذوق
 ٢٣٧ ١ ینُكل ١١٦ ١ یقتل ٢٥٣- ١٦٠ ٢ یزول
 ٤٥ ١ یؤوب ١٦٥ ١ یقود ١٢٤ ١ یسوق
 ٢٧٦- ١٩٢ ٢ یؤول ١٦٧- ١٢٤ ٢ یقول ١٣٧ ١ یصمد
- ١٠٢- ١٠٠-٥١ ١٨ یكون ٦٤ ١ یصوم

١٢١- ١١٩- ١٠٩ -
٢٠٧- ١٦٦- ١٣٣ -
٢٧٦- ٢٣٩- ٢٣٥ 

- - - 

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
- ١٢١- ١٢٠-٤٨-٤٥ ١٠ یرى ١٧١ ١ یجعل

٢١٦- ٢٠٧- ١٧٨- ١٤٥-
١٢٨- ١٠٤- ١٨٨- ٢٢٦-
١٣٤ 

 ٢٧٢ ١ یفعل

 ٢٣٦ ١ یقرع ٢٥٤ ١ یعصب ٧٠ ١ یرعى

 رقم الصفحة مكرر الفعل الصفحةرقم  مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ١٨٦ ١ ُیمسي ١٢٢ ١ ُیطیع ٢٥٥ ١ ُیخزي
 ١٧٥ ١ ُیمضي ٧٧ ١ ُیعیق ٢٧٤ ١ ُیدرك
 ١٨١ ١ ُیولع ٢٥٠ ١ ُیغمض ١٦٠ ١ ُیصبح
- ٢١٣- ١٣٣-٧٧ ٤ ُیرید ٢٣٩- ١٦٦ ٢ ُیغني ١٢٦- ١١٦ ٢ ُیصیب

٢١٨ 



 

٣٧٤ 
 

 ٢٠١ ١ انظر ١٨١-٩٧ ٢ اعمل ١٢٧ ١ اشرب
 - - - ٢٠٩ ١ اغفر ١٧٦-٩٧ ٢ اسأل

 ) بناء األمر في األفعال الخمسة.٦٣جدول(

 " السَّالم.یفُعل- "فَعل) بناء ٦٤جدول(

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل

وا٢٢٥- ٢١٣- ١٩٦ ٣ ابكي  ١١٥ ١ انظري ٢٧٤ ١ ُردُّ
 ١٤٩ ١ اھربوا ٢٤٧-٥٩ ٢ فشّدوا ٢٠٨ ١ اتركي
 ١٤١ ١ قفوا ١٣٠ ١ اصبروا ٢٣٨-٨٩ ٢ جودا
- ١٤٨- ١٣٠- ١٠٥ ٤ قولوا ١٠٣ ١ عودوا ١٠٣ ١ ذودوا

٢٣٨ 
 - - - ٥٩ ١ اقصدوا ١٠٨ ١ اذھبوا

 - - - ٢٠٨- ١٧٨ ٢ كفّي ١٤٧ ١ ارجعوا

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ١٠٠ ١ قتر ٨٥ ١ رزق ٢٤٠ ١ َبَذلَ 
-٩٢-٨٩-٦٨-٥٩ ٢٢ قتل ٦٢ ١ رفض ٢٤٠- ١٨٤ ٢ برز

٢١٠- ١٣٣- ١١٠ -
٢٣٦- ٢٣١- ٢٢٤ -
١١٦- ١٤٥- ٢٤٣ -
١٤٥-٨٩-٦٣-٤٥-

٢٣١- ٢٢١- ٢١٢ -
٢٣٦ 

 ١٦٦ ١ قصر ١٩٢ ١ زجر ١٢٨ ١ بشر
- ٢٢٩- ١٦٤-٧٩ ٦ بلغ

٢٣٦- ٢٠٠ 
 ٢٥٤ ١ قعد ٦٨- ١٢٠-٨٨ ٤ زعم

-٩١-٦٥-٦٠ ٢٦ ترك
١٥٨- ١١٢ -
١٨٤- ١٦١ -
١٩٩- ١٩٤ -
٢١٥- ٢٠٢ -
٢١٧- ٢١٦ -
٢٢٤- ٢١٨ -
٢٣٢- ٢٢٩ -
٢٦٢- ٢٥٨ -
١٥٩- ٢٧٢ -
٢٢٢- ١٤٧ -
٢٠٨- ١٩٢- ٢٣١

 ٢٥٥- ١٣٧ ١ مزج ٢٦٣ ١ سبق

 ٦١ ١ نتج ١٤٤ ١ سعل ١٤٥-٨٧ ٢ ثبت
 ١٥٤ ١ ندب ١٨٨- ٢٣٩ ٢ سكن ١٠١ ١ حجب
 ١٥٥-٦٩-٤٢ ٣ نصر ٢٤٧ ١ سلك ٢٤٠ ١ حجر
- ١٣١-٦٦ ٥ صبر ٨٣-٥٧ ٢ حجل

٢٣٩- ٢٣٧ -
٢٤٧ - 

 ١١٥- ١١٨- ١٤١ ٣ نظر

 ٩١ ١ نقر ٢٤٨ ١ صدر ٢٣٠ ١ حرس
 ٦٠ ١ نقص ١٣٦ ١ صمد ٢٣٨- ١٠٥ ٢ حضر
- ٢٣٠-٥٩ ٥ طرد ٢٧٣ ١ حلب

٢٣٥- ٢٦٢ -
٢٦٢ 

 ١١٩ ١ نقل

- ١٠٣-٦٤-٤١ ٦ خرج
٢١٣- ٢١٢- ١٧٥

 ٢٥٨- ٢٣٧ ١ نكل ٨٤ ١ طرق



 

٣٧٥ 
 

 .السَّالم یفَعل"- "فِعل) بناء ٦٥جدول(

  

- ١٧٦-٩٠ ٦ طلب ٢١٤ ٢ خلد
١١٩- ٢٣٧ -
١٦٠-٨٩ 

 ٧٤ ١ ھبر

 ٦٢ ١ ھجر ٢٢١ ١ عبر ٢٧٤ ١ خلق
 ١٤٩- ١١٩ ٢ ھرب ١٧٤ ١ عذر ١٨٨ ١ دخل
- ١١٠-٨٣-٥٩ ١٤ ذكر

١٣٣- ١١٣ -
١٤١- ١٤٠ -
٢٠٨- ٢٤٠ -
١٦٤- ٢٦٠- ٢٥٠

 - - - ٢٥٩ ١ غفل

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ٢٧١- ١٩٤ ٢ فزع ٢٣١- ١٠٤ ٢ صبح ٢٤٣ ١ برح
- ١١٠-٨٢-٤٦ ٤ تبع

٢٧٦ 
 ١٧٨ ١ قبل ١٤١-٨٤ ٢ صعق

 ٢٧٢ ١ قدر ٤٩ ١ ضمن ٢٥٦ ١ تعس
 ٢٧٧- ١٥٦ ٢ قدم ٢٠٤ ١ طعم ١٩٤ ١ جزع
 ٢٣٠- ٢٣٦-٥٦ ٣ كره ١٩٥ ١ طفق ١٩٧ ١ جھد
- ١٨٥- ١٣٢-٨٦ ٤ طمع ٢٧٣-٦٩ ٢ جھل

١٩٧ 
 ٢٦٤ ١ كسب

 ٢٦٢ ١ لبث ١٣٦ ١ ظفر ٢٤٥ ١ حبط
- ٢٥٥- ١١٧-٤٨ ٦ لبس٢٦٢- ١٣٧- ١٠٩ ٣ عجب ٢١٤ ١ حرص

١٦٦- ٢٤٨- ٢٧٧ 
- ٢٢١- ١٤٨-٧٥ ١٠ حسب

٢٦٥- ٢٥٩ -
٢٠٧- ١٠٤ -
١١٨- ٤٢- ١٦٤ 

 ٢١٢-٧٢ ٢ لحق ١٦٨- ١٥٨ ٢ عجز

 ١٢٧ ١ لعب ١٠٧-٩٩ ٣ عجل ٢٣٨ ١ حفظ
 ٧٥- ١٣٢-٦١ ٣ لقح ٢٥٣ ١ علق ٢٢٧ ١ حمد
- ١١٤- ١٦٤-٤٤ ١٤ علم ١٩٥ ١ دمع

١٧٧- ١٦٧ -
١٣١- ١٨٩ -
٢٤٣- ٥٠- ١٦٧ -
٢٤٤- ١٦٠ -
٥٥- ٢٧٢ 

 ١٥٠- ١٠٤ ٢ لھج  

 ٢٧٣ ١ مرض ١٧٠ ١ عمل ٢٦١ ١ رغب
- ٢٢٢- ١٠٧ ٨ ركب

١٩٦- ٢٥٥ -
٢٥٥- ١٤٨- ١٠٨

 ٨٣-٤١ ٣ ندم ١٣٣ ١ غبر

 ١٨٢ ١ نسب ٢٣٧ ١ غبن ١٦٠ ١ سلم
- ١٩٧- ١٩٤ ٤ سمع

٢٣٨- ١٩٥ 
 ١٩٥ ١ ھبل ٢٦٠ ١ غرق

 ٢٤٦ ١ ھلع ١٤٨- ١١٨ ٣ غضب ١٥٩- ٢٥٢-٧١ ٣ شرب
- ١٢٠-٦٠-٤٦ ١٠ شھد

١٤١- ١٢١ -
٢٠٤- ١٩٠ -
١٥٤- ٢٣١- ٢١٠

 - - - ٨٤ ١ غلق

 - - - ٧٢ ١ فخر ٢٦٥- ١٤١ ٢ شھق



 

٣٧٦ 
 

 .السَّالم یفِعل"- " فَعل) بناء٦٦جدول(

 السَّالم. یفَعل"- فَعل) بناء " ٦٧جدول(

  

  

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ٥٥ ١ قبض ٢٧٧ ١ صرف ١٣١- ١٢٥ ٢ حبس
 ١١٣ ١ قذف ٢٣٠ ١ صرم ١٠٠ ١ حذر
- ٤٤- ١٢٦- ١٤٨-٤٤ ١٢ ضرب ٦١ ١ حرق

٥٠- ٢٢٣- ٥١- ٥٠- ٢٤٥ -
٤٨- ٢٣٦- ١١٨ 

 ١٣١- ٩٠- ١٩٢ ٣ قسم

 ١٤٨ ١ قصب ١٦٨ ١ عدل ٦٥ ١ حرم
-٢١١-  ٦٠-٥٩ ٤ قصد ٩٩ ١ عذل ١٠٠ ١ حلف

١٧٦ 
- ٢١٥- ١٤٣-٦٨ ٤ حمل

١٤٢ 
 ١٢٧- ١٤٨-٦٨ ٣ كذب ٢٣٣- ١٨٦ ٢ عرض

 ٢٥٧-٨٩ ٢ كسر ٢١٤- ٢٤٠- ١٣١ ٣ عرف ٢٥٢ ١ خذل
 ١٤٨ ١ كشف ١٣٧ ١ عصم ١٢٦-٤٥ ٢ خضب
 ٢٠٨- ١٧٨ ٢ كفى ١٤٧ ١ عطف ٢٥٧- ٢٤٩ ٢ خطر
 ١٨٥ ١ مسك ٢٤٧- ١٢٥ ٢ عقد ٢٥٠ ١ خفق
- ١٨٢- ١٧٩ ٦ نزل ١٨٧ ١ غرس ١٣٦ ١ خلج

٢٣٦- ١٨٣ -
١٩٩- ٢٧٤ 

 ٥٧ ١ نصب ٢٦٠- ٢٠٩-٧٤ ٣ غفر ١٦٤ ١ خلط
- ٢٣٦- ١٤٨- ١٤٧ ١٠ رجع

٤٤- ٢٦٠- ٢٤٤ -
٢٦٥- ٢٦٠- ٢٢٥ 

 ٢٦٥- ١١٩ ٢ نفر ٢٧٧- ١٢٨ ٢ غلب

 ٢٧٥ ١ نكح ١٣٦-٨٠ ٢ فتك ١٦٤ ١ سفك
 ٦٧ ١ ھرق ٢٠٩- ١٩٥ ٢ فقد ٢٤٦ ١ شرط
 ١٣٠-٦٨ ٢ ھزم ١٣٠ ١ فلق ١٣٠- ١٢٩ ٢ صبر

 - - - - - - ٢٥٤ ١ عصب

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
- ١٧٥- ١٣٤- ١٢٥ ٤ بعث

٢٧٧ 
 ٢٧٢- ٢٣٢-٦٤-٥٥ ٤ فعل ٢٥٣- ١٢٦ ٢ ركن

 ٢٤٣ ١ فلح ١٩٦ ١ سعر ١٣١ ١ جدع
- ١٧١- ١٦٨- ١١٩ ٤ جعل

١٨٩ 
 ٢٣٦ ١ قرع ٢٤٩ ١ شغب

- ١٨٢- ١٧٤- ١٤٦ ٤ جمع
٢٣٩ 

 ٢٤١-٤٦ ٢ قطع ١٨٤ ١ صدع

 ١٥٢ ١ قمع ٢٧١-٧٥ ٢ صنع ١٧٣ ١ خدع
 ٢٤٣ ١ لمح ١٦٧ ١ طمح ٢٦١ ١ خضع

 ١٣٧ ١ منح ٢٣٧ ١ ظعن ١٩٦- ١٧٣ ٢ دفع
 ٢٦٤- ١١٢-٥١ ٣ منع ٦٥- ١٨٤-٨٢ ٣ ظھر ١٤٠ ١ ذعر
 ٢٧٥ ١ نزع ٨٩ ١ عتم ٢٣٨- ١٠٨ ٢ ذھب
 ٢٦٢ ١ نفع ٢٤٣ ١ فتح   ١٧٣ ١ رتع

- ٢١٧- ١٥٥ ٥ فجع ٢٣٤ ١ رحل
٢٤٧- ٢٤٠ -
٢٤٨ 

 ١٠٧ ١ رفع



 

٣٧٧ 
 

 .السَّالمُیْفِعُل" - " َأْفَعلَ ) بناء٦٨جدول(

 .السَّالم ُیَفعُِّل"- " َفعَّلَ ) بناء٦٩جدول(

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ١٠٧ ١ أكثر ٧٥ ١ أسعد ٢٤٧- ١٢٠ ٢ أبصر
 ١١٠ ١ أكرم ٤٦ ١ أسكن ٢١٦ ١ أجرد
 ١٤٥ ١ أكمل ٢٤٧ ١ أسلك ١٩٧-٨٢-٦٥ ٣ أجمع
- ٢١٥- ١١٧- ١١٤ ٨ أسلم ٢٥٦ ١ أجھز

١٢٣- ٢٣٢- ٢١٧ 
 ٢٠٢ ١ ألحق

 ١٣٧ ١ أمكن ٨٦ ١ أسھر ٢٥٨ ١ أحجم
 ١٦٩ ١ أنجب ١٤١ ١ أشرف ٢٠٩- ١١٩ ٢ أحدث
-٤٦-٤٥-٤٢-٤١ ٢٦ أصبح ٢٥٢ ١ أحرز

١٠٦-٦٩-٦٨-٦٠-
١٤٠- ١٣١- ١٢٥ -
١٨٢- ١٨٠- ١٥٠ -
٢٠٢- ١٩٧- ١٩٢ -
٢٣٥- ٢٣١- ٢١٤ -
٢٦٥- ١٦٠-٨١ 

- ١٣٩- ٢١٣ ٤ أنزل
٢٢٦- ١٨٦ 

 ٢٦٥- ١٥٩ ٢ أنكر ٧٠ ١ أظلم ٨٠- ٢٤٤-٦٥ ٤ أخرج
 ٤٢ ١ أنكص ١٦٩- ١٨٩- ١٦٩ ٣ أعجب ٢٥١ ١ أخلص

 ١٦١ ١ أھطع ١٥١ ١ أعجل ٢٢١-٥٩ ٢ أدبر
 ٧٤ ١ ُتبكر ٥٩ ١ أعدل ١٨٨ ١ أدخل
- ١٠٦-٩٠-٨٨ ٨ أدرك

٢٢٤- ١٧٩ -
٢٣٠- ٢٢٩ 

 ١٨٤ ١ ُتْجفِلُ  ١٥٩ ١ أعرف

 ١٩٢ ١ ُیبصر ١٥٠- ١١٢ ٢ أفرق ١١٩ ١ أذنب
 ٤٦ ١ ُیْبِعدَ  ٢٢٥ ١ أفسد ١٣٠ ١ أربل

 ٢٧٤- ٢٣٣ ٢ ُیدرك ٩٨-٩٠ ٢ أفلت ٢٧٧ ١ أرسل
- ٢١٥- ١٣٧-٥٩ ٥ أقبل ١٤١ ١ أرفض

٢٧٦- ٢٣٩ 
 ٧٠ ١ ُیْسفِرُ 

 ٢٥٠ ١ ُیغِمض ١٦٣ ١ أقفر ١١٨ ١ أرھج

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
ع ٢٤٩ ١ خفِّض ٢٦٤- ١٦١ ٢ ألّف  ٢٧١- ١٩٥ ٢ َفجَّ
لْ  - ١٣٣-٤٧-٥٩ ٤ فّرق ٢٥٧ ١ خلّف ٢٣٥ ١ ُبدِّ

١٤٤ 
ر  ١٦٣ ١ فّزع ٢٦٠ ١ ُخلِّْفتَ  ١٦١ ١ بصَّ

- ١٣٩- ١٤١ ٤ ذكَّر ٦٠ ١ بّعد
٢٠٤ 

 ١٥٤ ١ قّتل

 ١٢٨ ١ قّحم ٢٤٩- ١٦٧ ٢ زّكى ١٤٠ ١ ُبلِّغ
نَ  ٢٢٢ ١ بیَّضَ  م ٢٢٥ ١ َسكَّ  ٢٣٧- ٢٥٨- ١٠٤ ٣ قدَّ
 ١٢٥-٦٤ ٢ قرَّب ٦٣ ١ سلِّم ٢٥٢ ١ ُتسّعر
عَ  ١٥٠ ١ ُشتِّت ٦٥ ١ تسلِّمُ   ١٩٨-٤٥ ٢ قُطِّ
رْ   ١٨٦-٨٩-٨٣ ٣ قلّب ٢١٠ ١ شمَّر ٥٩ ١ َجرِّ
رْ  ١٨٩ ١ جمَّع  ٢٧١ ١ قّنع ٦١ ١ شمَّ
 ١٦٧ ١ كّذب ١٩٩-٩٨-٨٤ ٣ صبَّح ٦٩ ١ جّھل
م  ٥٦ ١ كّرر ٢١٩ ١ عّجل ٢٧٢ ١ حرَّ
نَ   ١٠١ ١ كّسر ٢٦٦ ١ عقّر ١٤٢ ١ َحسَّ
 ٦٩ ١ مّزق ٥٧ ١ علّل ٢٢٧- ٢٣٢- ٢١٤-٥٧ ٤ حّكم
م ٢٥٣- ٢٠٤- ١٩٣ ٣ خبِّر  ٦٦ ١ ھلّل ١٣٧ ١ َعمَّ
م  - - - ٢٥٤ ١ عّیر ٢١٦ ١ خذَّ



 

٣٧٨ 
 

 السَّالم.ُیَفاِعُل" - "َفاَعلَ ) بناء٧٠جدول(

 َیَتَفعَُّل" السَّالم.- ) بناء" َتَفعَّلَ ٧١جدول(

 .السَّالمَیْفَتِعُل" -"ِاْفَتَعلَ ) بناء٧٢جدول(

  

ر ١٤٥ ١ خّشن  - - - ٢١٢ ١ غرَّ

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ١٥٩ ١ یحاذر ٢١٦ ١ عاھد ١٣١ ١ بادر
- ١٩٨- ١٠٦- ١٠٠ ٤ غادر ٢٠٩- ٢٠٤- ١٥٧ ٣ بارك

٢١٤ 
 ٢١٦- ٢١٥ ٣ یحارب

-١١٤-٧٧-٥٧-٤٥ ١٠ فارق ٢٥٢ ١ باشر
١٧٩- ١٥٢- ١٣٢ -
٢٤٧- ٢٦٤- ٢٠٩ 

 ١٣١ ١ یداعس

 ١٠١ ١ یراقب ٨٨- ٥٦- ٤٤- ١٨٦ ٥ قاتل ٢٣٢-٤٧ ٣ باعد
- ٨٦- ٢٢٢-٨١ ٤ جاھد

١٠٣ 
 ٢٣٦ ١ یصاحب ٧٠ ١ كابد

 ١١٩ ١ یعاقب ١٨٥ ١ الطف ٨١ ١ حارب
 ٢١٥ ١ یغالب ١١٦ ١ نازل ٩٧ ١ خالف
   ٢٢٧- ١٣٤ ٢ راجع

 نجالد
 ١٢٥ ١ یقارع ١٣٤ ١

 ١٧٦ ١ ینازع ١٦٦ ١ نضارب ٦٤ ١ شارك
 - - - ١٠٩ ١ یبارز ٢٠٨- ١١٩- ١٨٩ ٣ عاتب
 - - - ١٤٢ ١ یجامع ٧٩ ١ عاند

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ٤٨ ١ تفّطر ٩٧ ١ تصّبح ٢٧٢- ٢١٢ ٢ تبّدل
 ١٨٢- ١٢٧ ٢ تقّرب ١٥٠ ١ تصّعد ٤٨ ١ تجّبر

 ١١٩ ١ تقلّب ١٩٤ ١ تّضلع ١٨٧ ١ تحّدث
 ١٧٣ ١ تقّنع ٢٣٦- ١٤١ ٢ تضّمن ١٢٦ ١ تحّدر
 ١٨٤ ١ تلّبث ٢٤٦ ١ تعّطف ١٢٥ ١ تحّطم
 ١١١ ١ تلھب ٢٥٢ ١ تعلّق ٢٧٥ ١ تحّكم
 ١٥٤ ١ تمّنن ١٧٣ ١ تعلّل ٢٧٥- ١٤٥-٤٦ ٣ تحّمل
- ٢١٦- ٢٠٨-٤٦ ٤ تذّكر

٢٠٠ 
 ٢٢١ ١ تنّزر ٢٧١- ١٩٥ ٢ تفّجع

 ١٠٧ ١ تنّشب ٢٥٠- ١٥١ ٢ تفّرج ١٧٢- ٢٣٤-٥٩ ٣ ترّحل
 ١٧٥ ١ تنّصر ٢٣٣ ١ تفّرق ١٤٨ ١ ترقّب
 ١٤٥ ١ تھّكم ١٤٥ ١ تفّضل ١١٤ ١ تشّحط

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ١٨٢ ١ اعتصر ١٤٤ ١ ارتجل ٢٣٨ ١ ابتذل
 ٢٦٢ ١ اعتقد ٢٣٧- ١٦٠ ٢ ارتحل ٢٧٧ ١ ابتكر
 ٧٤ ١ افتر ٢٦٢ ١ ارتفد ١١٨ ١ ابتلع
 ٢٤٠ ١ افتقد ١٢٥ ١ استلب ٤٤ ١ اتبع

 ٢٧٦ ١ افتقر ٨١ ١ اصطبر ١٢٣ ١ اجتلد
 ١٨٨ ١ اقترب ٤٤ ١ اصطلح ٢٣٩- ١٩٠ ٢ اجتمع

 ٢٧٦- ٢١٦ ٢ انتظر ٢٣٨ ١ اصطنع ٢٤٧ ١ احتضر
 ١٢٧ ١ التھب ١٢٤ ١ اّطرد ١٤٤ ١ احتفل
 ٨٤ ١ اختطف ١٢٣ ١ اعتبط ١٤٥ ١ اختبر



 

٣٧٩ 
 

 المضّعف. یفُعل"- "فَعل) بناء ٧٣جدول(

 المّضعف. یفِعل"- "فَعل) بناء ٧٤جدول(

 .النَّاقص یفِعل"- بناء"فَعل) ٧٥جدول(

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ١٣١ ١ غضّ ٢٧٤- ٢٦٦- ١٥٩ ٣ ردّ  ١٧٥ ١ أمّ 
- ١٨٢- ١٣٣-٤٢ ٥ سرّ  ٢٥٠- ٢٣٥ ٣ ثجّ 

٢٥١- ٢٢٧ 
 ٨١-٧٥ ٢ عضّ 

 ١٨٦ ١ قدّ  ٢١٨ ١ سنّ  ٨٧ ١ جرّ 
- ٢٠٤-٦٦ ٥ كفّ  ١٩٦ ١ شبّ  ١١٣ ١ جشّ 

١٨٨- ٢٣٨ -
١٨١ 

 ١٢١ ١ مجّ  ٢٤٩-٥٩-٨٥ ٣ شدّ ١٦٥- ١٩٢- ١٣٦ ٣ جنَّ 
 ١١٢ ١ مدّ  ٤٢ ٢ شكّ  ١٨٨ ١ حفّ 
- ١٦٣- ١١٢-٤٨ ٥ حلّ 

٢٣٨- ١٩٤ 
- ١٩٤-٨٤ ٤ مرّ  ١٨٩ ١ صدّ 

٢٢٥- ١٠٠ 
 ٢٤٨- ٢٢٤ ٢ مسّ  ١٨٦- ١٧٩ ٢ ظنّ  ١١٤ ١ حمّ 
 ١٩٨ ١ ثلّ  ٢٣٩- ١٢٣ ٢ عدّ  ١٣٩ ١ خرّ 

 ١٠٦ ١ كرّ  ٧٧ ١ عقّ  ٢٧٣ ١ خصّ 
- ١٦١-٧٦ ٣ ھمّ  ٢٤٠ ١ عمّ  ٥٢ ١ دسّ 

١٨٨ 
 - - - ٩١ ١ غرّ  ٤٦ ١ ذرَّ 

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ٦٠ ١ فلَّ  ١٨٦ ١ ذلّ  ١٧٠ ١ تمّ 

- ١٨٧-٦٥ ٥ قرّ  ٨٦ ١ شفّ  ٢٧٤- ١٩٤- ١٩٣ ٣ جدّ 
١٤٣- ١١١ -
٢٣٩ 

 ٢٣٨ ١ قلّ  ١١٢ ١ شنّ  ٢٦٠- ٢٤٠- ١٥٣ ٣ جلّ 
 ٢٤٢ ١ لجّ  ٢٣٠ ١ صرّ  ٦٥ ١ جمّ 

- ١٧٢-٦٤-٦٣ ٤ حبّ 
٢١٦ 

- ١٢٤-٦٨ ٧ ظلّ 
١٤٨- ١٤٤ -
٢٣٣- ١٩٧ -
١٣٦ 

- ١٩٥- ١٤٢ ٣ ملّ 
٢٣٣ 

 ٢٤٧- ٢٣٤ ٢ ھبّ  ٦٠- ١١٤-٥٩ ٣ عزّ  ٧٨ ١ حلّ 
 - - - ٢٥٠- ١٨٧ ٢ عفّ  ٢٦٤- ٢٥٩-٧٦ ٣ حنّ 
- ١٦٢-٦١ ٥ فرّ  ١٨٥ ١ ذبّ 

٢٣٢- ٢٢٢ -
٢٤٤ 

- - - 

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
- ٢١١- ٢٠٨- ١٩٦ ٥ بغى

٨٢- ٢٥٤ 
- ٢٤٧- ٢١٣ ٣ ذرى

٢٣٥ 
 ٢٤٩- ١٢٤ ٢ غلى

- ٢٤٠- ١٩٨- ١٢٨ ١٩ بكى
١٥٩- ٢٢٥- ٢٦٣ -
٢٣٥- ٢٣٠- ٢٢٩ -
٢٥٩- ١٥٩- ٢٤٠ -
٢٣٨- ٢٤١- ٢٤٠ -
٢٢٥- ٢١٣- ١٩٦ 

 ١٠٨ ١ فدى ٧٦ ١ ردى

- ٢٦٤- ١٢٨ ٣ رمى ١٤٠ ١ بنى
٢٥١ 

 ٢٥١- ٢٤٩- ١٠٠ ٣ فرى



 

٣٨٠ 
 

 النَّاقص. یفَعل"- بناء "فِعل )٧٦جدول(

 النَّاقص. یفُعل"- "فَعل) بناء ٧٧جدول(

 ٢٥١- ١٧٥- ١٠٥ ٣ قضى ٨٩ ١ سبى ١٧٠- ١٣٣ ٢ ثنى
- ٢٢٤- ١٣٧-٥٥ ٥ جرى

٢٤٧- ٢٤٩ 
- ٢٤٨- ١٨٨ ٣ سرى

٥٨ 
 ٢٦٤ ١ كفى

- ٢٥٢-٩٢-٥٩ ٥ سقى ٢٧١- ٢٣٨- ١٨٥ ٣ جزى
١٢٧- ١٧٣ 

 ٢٢٣- ٢٥١- ٢٤٧ ٣ مرى

- ١١٤-٨٢ ٣ شرى ١١٢ ١ جنى
١٩٦ 

 ٢٥٠- ١٩٩- ١٧٠ ٣ مشى

 ٢٥٧ ١ مضى ٧٩ ١ شفى ٢٥٣ ١ حكى
 ٢٧٤- ٢٥٣ ٢ نفى ١٨٩ ١ صلى ١٧٦- ٥١- ٢٥٣-٥١ ٤ حمى
 ٨١ ١ نكى ٧١ ١ عرى ٢٥٥-٥٨ ٢ خزى
 ١٦٠ ١ ھدى ٢٦٤ ١ على ٢٥٩- ١٣٧ ٢ خفى
- ١٩٤- ١٣٧- ١٠٩ ٥ درى

٢٧٥- ١٩٦ 
 ١٠٨ ١ فدى ١٩٢ ١ عمي

 ٢٥١- ٢٤٩- ١٠٠ ٣ فرى ١٨١ ١ عنى ٧٠- ٢٣٣- ١٧٦ ٣ رعى

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
- ١٤١-٧٣-٦٥ ٧ بقي

٥٧- ١٧٢ -
٨٤- ١٢٧ 

--١٣٤-٧٧-٧٣-٦٥ ٧ فني ٢٤٩ ١ رقي
١٤١٢٠٧- ١٣٩ 

-١٠٦-٧٨-٦٦-٦١ ٣٠ لقي ٨٤ ٢ شجي ١٣٣ ١ حدي
٢٠١- ١٣٤- ١٢٩- ١٠٨-
١٢٠- ٢٥٢- ٢٤٨- ٢١٩-
٢٥٨- ٧٥- ٧٠- ١٨٥ -
١٣١-١٠٠-٨٩-- ١٩٣-
٢٥٠- ٢٣٣- ١٨٠- ١٣٣- 
٨٨ 

- ١٠٨-٨٦ ٩ خشي
١٧١- ١٣١ -
٢١٦- ١٩٨ -
٢٣٠- ٧٧- ٢٥٥ 

- ١١٦-٧٥-٦٧ ٦ شري
٢٥٢- ١٩٦ -
٥٩ 

 ١٩٤- ٨٤- ١٢٧- ١٠٨ ٤ مني

 ٢٣٠- ٢٥٠- ١٦١ ٣ نسي ٢٦٣ ١ شقي ٨٣-٥٧ ٢ دمي
- ١٠٨-٥٦-٤٧ ٨ رضي

١٧٣- ١٥٠ -
١٥٨- ٤١- ٢٥٤ 

 ١٩١ ١ نقي ١٠٠ ١ غشي

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
-١١٨-٩٨-٧٧-٦٤ ١٤ رجا ٢٥٢- ٢٤٨ ٢ تال

١٧١- ١٥٨- ١٣٣ -
١٥٩- ١٧٦- ١١٦ -
٢٧٢- ٢٦٠- ٢٣٧ -
٢١٨ 

 ٩٧ ١ غزا

 ٥١ ١ كسا ١٢٢ ١ سال ١٣١ ١ جال
- ١١٤- ١١٣-٤٦ ٧ شكا ١٠١ ١ حبا

٢١٠- ١٥٨- ١٥١ -
٢٢٩ 

 ١٦١ ١ لھا

 ٧١ ١ نبا ١١٩ ١ عشا ٨٢ ١ حسا
  -٨٥ ٦ دعا

٢٣٢- ١٢٥ -
٥٨- ١٠٣ 

- ٥٥- ٢٦٣- ٢٠١ ٤ نجا ١٧٧ ١ عفا
١٠١ 

 - - - ١٦٠- ١٣٩ ٢ غدا ١٢٥- ١٠٧ ٢ دنا



 

٣٨١ 
 

 النَّاقص.ُیْفِعُل" - ) بناء"َأْفَعلَ ٧٨(جدول 

 " النَّاقص.ُیَفعِّلُ - َفعَّلَ ) بناء "٧٩جدول(

 النَّاقص.ُیَفاِعُل" - "َفاَعلَ ) بناء٨٠جدول(

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ٦٢ ١ أفضى ١٢٤ ١ أرعى ٢٠٨ ١ أبدى
 ٤٦ ١ أفنى ٢٧٥ ١ أزجى ٢٥٦- ١٤٤ ٢ أبقى
 ١٤٨ ١ أقعى ٢١١ ١ أزرى ٨٦ ١ أبلى

- ٢٤٠- ٢٢١- ١٤٥-٤٥ ٥ ألقى ٢١٣ ١ أسقى ٦٠ ١ أثرى
٢٤٧ 

- ١١٢- ١٠٤- ١٨٦-٩٩ ١١ أمسى ١١٥ ١ أشغى ٢٠٤ ١ أثنى
١٦٢- ١٤٦- ١٣٠ -
٢٣٩- ١٩٨- ١٦٤ -
٢٥٣ 

 ١٧٥ ١ أمضى ٢٠٠ ١ أصغى ١٧٥ ١ أجرى
 ١٣٠ ١ أنحى ١٤١ ١ أضحى ٢٠٣-٨١ ٢ أخزى
 ١٩٨ ١ أنسى ١٣٤ ١ أعشى ٢٥٩ ١ أخنى
- ١٧٦- ١٤٥ ٥ أعطى ١٦٠- ١٠١ ٢ أدنى

١١٤- ١٩٧ -
٢٧٢ 

 ١٣٤ ١ أھدى

- ١٤٠- ١٠٠ ٧ أردى
٢٦١-٧٣ -

٦٥- ٢٧٣ -
١٧٩- ١٤٦ 

 - - - ٨٦ ١ أعنى

- ٢٢٥- ١٦٦ ٣ أغنى ٤٢ ١ أرسى
٢٣٩ 

- - - 

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ١٧٠- ١٢٧ ٢ لّھى ٢٢٩ ١ صفّى ٦٤ ١ أّدى
- ١٩٤-٦٨ ٥ صلّى ٢١٥- ١٥٨ ٢ بّكى

١٦٠- ٢١٦ -
٢٢٦ 

 ١٦٠ ١ مّشى

 ٢١٩- ٢٦٣-٩٠ ٣ نّجى ٢٥٢- ١٧٠ ٢ عّرى ٢٣٥ ١ خلّى
- ٢٠٤-٦٣ ١٠ رّجى

٩٨- ٢٦٥ -
٢٧٧- ٢٢٩ -
٢٤٠- ٢١٦ -
٢١٠- ٢٣٥ 

 ١٠١ ١ نّسى ٢٣٧ ١ قّضى

 - - - ٢٠٨ ١ كفّى ٢٤٠ ١ سلّى
 - - - ١٦١ ١ لّبى ٢٥٠- ١٧٦ ١ سّمى

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
- ١٦٠- ١١٢-٥٥ ٥ بالى

٢٢٧- ١٩٤ 
-٧٧-٧٤-٦٦-٤٩ ١٦ القى ٥٩ ١ عادى

١٣١- ١٠٦-٨٦ -
١٩٧- ١٩٦- ١٨٠ -
١٩٦- ٢٤٧- ٢١٦ -
٦٣- ٢٠٨ 

 ٢٣٧ ١ ناجى ٧١ ١ عالى ٢٦٢ ١ باھى
- ١٣٧- ٢٠٠- ١٩٤ ٤ نادى ١٢٥ ١ غادى ٨٦ ١ حامى

٢١٧ 
 - - - ٢١٧ ١ غالى ١٩٠ ١ راءى



 

٣٨٢ 
 

 .النَّاقصَیْفَتِعُل" -"ِاْفَتَعلَ ) بناء ٨١جدول(

 " األجوف.یفُعل- بناء "فَعل )٨٢جدول(

 .األجوف یفِعل"- بناء "فَعل )٨٣جدول(

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ٢٥٢ ١ امترى ٨٦ ١ ارتضى ٢٣٧- ١٣٣ ٢ ابتغى
 ١٢٢-٨١ ٢ انتھى ١١٣ ١ اشتكى ٢٢٥ ١ اجتبى
 ٨٤- ٢٦٥- ١٤٩-٤٤ ٣ التقى ٢٣١ ١ اشتھى ٦١ ١ اختلى

 - - - ٨١ ١ اصطلى ١٠٥-٧٧ ٢ ارتجى
 - - - ٢٤٧ ١ اعترى ٤٨ ١ ارتدى

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل

 ١٢١ ١ عام ٢٠٢ ١ داس ١٢١ ١ باح
 ٢٥٧ ١ فات ١٠٣ ١ ذاد٢٦١- ٢٦٠- ١٣٤ ٣ تاب
- ١٤١- ٢٣٨-٨٩ ٦ جاد

١١٤- ٢٥٢- ١٤٩
- ١١٤- ١٦٥ ٦ قاد ١٦٧- ١٥٩-٨٥ ٤ ذاق

٢٣٢- ١٢٤ -
٢٠٤- ٢٧٥ 

- ١٣١- ٤٤- ١٦٠ ٨ زال ٢٠٤ ١ جال
٢٤١- ٢٢٥- ١٨٥ -
٥١- ٢٥٣ 

- ١٠٨-٧٢-٦٨ ٣٣ قال
١٤٨- ١٣١ -
١٦٧- ١٥٦ -
٢٥٢- ٢٤٧ -
٢٥٩- ٢٥٨ -
١٢٢- ٢٧٢ -
١٧٦- ١٣٢ -
١٩٥- ١٨٧ -
١٢٤- ٢٦٠ -
١٣٠- ١٠٥ -
٢٣٨- ١٤٨ -
١٠٩-٨١ -

١٤٣- ١٢٨ -
٢٥٩- ٢١١ 

- ١٥٥-٨٧ ٥ قام ١٧٤ ١ ساق ٢٣٨ ١ حاط
٢٠٧- ٢٠٠ -
٦١ 

- ٢٠٧- ١٠٦ ٤ الح ١٨٥ ١ سام ٧٠ ١ حام
١٦٠-٧٤ 

- ١٩٥-٨٣ ٣ الم ٢٥٥ ١ طاق ١٣٦-٧٧ ٢ خال
٢٧١ 

- ١٨٨- ٧٦- ١٠٣ ٤ عاد ٢١٦ ١ خان
١٩٩ 

- ١٦٠- ١٢٥ ٩ مات
١٨٨- ٢٥٩ -
٧٣- ١٢٤ -
٧٠- ١٦٥ -
١١٨ 

 ١٠٧ ١ ناش ١٠١-٧٦ ٢ عاذ ٢٥٢ ١ دار

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
- ٢٥١- ١٩٥-٩٩ ٥ بات 

٢٢٠-٢٦٥ 
 ٢٥٩ ١ غاب ١٣٤ ١ سار

 ١٢٥ ١ غار  ١١٨ ١ سال ٢٥١-٢٤٨-٢٢٥ ٣ جاء
 ١٤٨ ١ فال ٧٥ ١ شاب ١٤٠ ١ ھاج



 

٣٨٣ 
 

 األجوف.ُیْفِعُل" - بناء "َأْفَعلَ  )٨٤جدول(

 " األجوف.ُیَفعِّلُ - " َفعَّلَ ) بناء٨٥جدول(

 ) بناء "ُفِعَل" المجهول.٨٦جدول(

- ١١٦-٨٤ ٣ صاب ٢٤٩-٢٤٨ ٢ جاش
١٢٦ 

 ١٥٦ ١ كال

 ١٤٥ ١ الن ٥٩ ١ صاد ٢٦٥-٦٦ ٢ حاد
 ٦٠ ١ ضام ١٣٢-١٢٩ ٢ ضار ٢٤٩ ١ حان
 ٧٥-٥٦ ١ راق   ٢٦٢ ١ ضاع ٢٧١ ١ خاب
-١٣٩-٢٥٨-٢٢٧ ٤ دان

١٥٦ 
-١٤٨-١٦٠ ٦ عاب

٢٧٣-٢٠١-
٢٧٧-٢٧٥ 

- - - 

 - - - ١٦٤-٧٤ ٢ عاش ١٣٠-١٥٥-١١٩ ٣ زاد

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
- ١٦٣- ٢٤٧- ٢١٥ ٤ أجاب

٢٠٠ 
 ٢٧٦-٨٣-٧٧-٥٩ ٤ أقام ١٦٩-٤٥ ٢ أشاب

- ١١٥- ١٠٩ ١١ أصاب ٢٠٩ ١ أجاز
١٣٠- ١٢٦ -
١٩٢- ١٤٦ -
٢١٠- ٢٠٩ -
٢٣٧- ٢٣٠ 

 ٢٧٦ ١ أمات

 ٨٥ ١ ُیذیق ١٠٤ ١ أضاق ٦٦ ١ أحال
 ٤١ ١ ُیزیل ٧٠ ١ أطار ٢٥٥ ١ أراح
-٩٩- ٤١- ١٦٤-٨١ ٥ أراد

٢١٣ 
- ١٩٧-٦٩ ٤ أطاع

١٨٩- ٢٠٨ 
 ٢٦٤- ٢٠٠- ١٠٩ ٣ ُیصیب

 - - - ١٤٤ ١ أطال ٢٧٧ ١ أساء
 - - - ٨٣ ١ أقال ١٠٦ ١ ُیْعِولُ 

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل

 ٦٥ ١ ضّیق ١٧٩ ١ رّوع ٦٤ ١ أّدى
 ١٩٣ ١ طّیر ٢١٨ ١ رّیح ٢٦٤ ١ أّول
 ٢٦٥ ١ عّود ١٠١-٦٩ ٢ زّین ٨٥-٦٥ ٢ أّید
 ١٦٨ ١ مّیل ٨٩-٧١ ٢ سّوم ٢٢٩ ١ بّوأ

 - - - ٢٦٢-١٨٩ ٢ صّیر ٢٠٤ ١ خّیب

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ١٩٢ ١ قُِسمَ   ١٣٠ ١ ُرمینا  ١٣٣ ١ ُحْزنا
- ١٨٢- ١٣٣-٤٢ ٤ ُسِررنا   ٢٤٣ ١ ِصیح

٢٥١  
 

  ٢٣٦ ١ ُكِرهَ 
 

  ٧١ ١ ُكسي  ١٢٠ ١ ُعجنا   

- ٨٤- ١٢٧- ١٠٨ ٤ مني  ١٢٣ ١ ُعدَّ   ١٧٥ ١ ُبعثت
١٩٤  

  ١٨٢ ١ ُنِسبَ   ٢٤٠ ١ ٌعرفوا  ٢١٧ ١ ُتِركت
  ١١٩ ١ ُنقِْلت  ٢٥٣ ١ ُعلقت ١٩٨ ١ ُثلّ 

  ١٩٥ ١ ُھبِْلت  ٢٣٧ ١ ُغبنوا ٢٣٠ ١ ُحرس
  ١٩٧- ١٨٨ ٢ ُوعد  ١٨٧ ١ ُغرست  ١١٢ ١ ُحلَّ 

- ٢٤٠- ٢١٧ ٤ فُجعت  ٢٧٤ ١ ُخلقت
٢٤٨- ٢٤٧  

  ١٣٥ ١ ُولدت

 - - -  ٥٥ ١ قُبضت ٢٦٠- ٢٤٠-٥٩ ٣ ُذكرت



 

٣٨٤ 
 

 ) بناء "ُیفَعل" المجهول.٨٧جدول(

 یفِعل" المتعّدي .-) اسم الفاعل من بناء "فَعل٨٨جدول(

 یفُعل" المتعّدي.-) اسم الفاعل من بناء "فَعل٨٩جدول(

  ٢٢٤-٥٩-٤٥ ٣ قُتلوا  ٢٣٩ - ٢٠٨ ٢ ُرِزئتُ 
 

- - - 

 رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل رقم الصفحة مكرر الفعل
 ٢٥٤ ١ ُیْعَصب ١٧١ ١ ُیجَعل ١٣٣ ١ ُتْثَنى
 ١٨١ ١ ُیعَنى ١٣٣ ١ ُیْحَدى  ٢٢٥ ١ ُتجینا

 ٢٤٣ ١ ُیفلَح ١٧٣ ١ ُیخدع ١٣١-٥٩ ٢ ُتخاف
 ١٠٠ ١ ُیْقَتُرهُ  ١٩٨- ١٧١ ٢ ُیخشى ١٧٣ ١ ُتدَفع

- ١١٤- ١٦٥ ٤ ُیَقدْ  ١٧١ ١ ُیراد ٥٧ ١ ُتدَمى 
٢٥٣ 

 ١٤٢ ١ ُیْلَفى ١٧١-٧٧ ٢ ُیرجى  ١٧٣ ١ ُتسَقى
 ٦٩ ١ ُیْنَصر ٢٢٢ ١ ُیرى ٧٥ ١ ُتشیب 
 ١٧٤ ١ ُینعى ١٩٦ ١ ُیْسعرھا ٥٩ ١ ُتطَرد 
 ٢٣٨ ١ ُیؤتى ٥٩ ١ ًیصاد  ٦٠ ١ ُتظاُم 
 ٢٤٠ ١ ُیؤمل ٨٤ ١ ُیصعق  ٢٤٣ ١ ُتفَتح

- ١٧٦- ١٤٥ ٣ ُیعطى ١٢٣ ١ ُیْطَوى ٦٠ ١ ُتنَقص
١٩٧ 

 - - - ٢٦٤ ١ ُیصاب ١٤٠ ١ ُیْبَنى
 - - - ٢٧٣ ١ ُیعابُ  ١٦٣ ١ ُتجیب

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
- ٢٥٠- ٢١٦- ١٢١ ٣ ضارب ١٥٠ ١ جاذب

٢٥١ 
 ١٢٤ ١ كاشفة

- ٦١- ١٨٩-٦٩ ٥ ظالم ١٣١ ١ حابس
١٥٥- ١٤٥ 

 ٨٨ ١ كاظمة

- ١٩٣-٦٣ ٣ مالك ١٨٦ ١ عاتق ٨٩ ١ حازق
٢١٥ 

 - ٢٣٨- ١٣٤ ١ نازل ١٥٥ ١ عادل ٢٢٧ ١ حاسدین
١٧٢ 

 ١٣٩ ١ نافرین ٢٥٢ ١ عاصب ١٥٦ ١ حافز
 ٢٠٠ ١ ھاشم ٢٢١- ٢٠٤-٩٩ ٣ عاصم ٢٥٢- ٢٥١ ٢ حالب
 ١٠٦ ١ ھاطالت ٢٢٥ ١ عاقل ٤٢ ١ حالق
 ٢٧٦ ١ واجدین ١١١ ١ غاسل ١٣٤ ١ خاسر
- ٢١٥- ١٢٨-٦٠ ٤ غالب ١٨٨ ١ سابق

٢٧٧ 
 ٢٥٣ ١ واردة

 ١٣٦ ١ واشج ٢٧٣ ١ فاصل ٢٥٨ ١ سالب
 ١٦١ ١ والد ٢٦٤ ١ قاذف ٧٥ ١ صابر
- ٢٠٤- ١٣٧-٨٤ ٤ صارم

٢٥٦ 
 ٢١٦ ١ ھالك ٢٣٨ ١ كاذبة

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ١١٥ ١ فاغر ٧٣ ١ رازق ١٥٥ ١ باغض

- ١٨٧- ١٢٧ ٣ قاتل ٢٣٣ ١ راكس١٤٨- ١٤٥- ١٢٨ ٣ بالغ
٢٢٤ 

 ٢٦١ ١ كاتب ١٨٩ ١ رامق ٢١٨- ١٨١ ٢ تارك
 ٢٥١ ١ التب ٢١١ ١ زاجر ٢٥٢ ١ ثاقب
 ١٣٧ ١ مازج ٢٢٣ ١ سابغة ٢٥٣ ١ جانب
 ٢١٥ ١ نادب ١٦٦ ١ سالف ٢٧١ ١ حاسر
 ١٥٥-٥٨ ١ ناصر ١٨٨ ١ سائق٢٠٤- ١٩٣- ١٢٩ ٣ حاكم



 

٣٨٥ 
 

 یفَعل" المتعّدي .-فَعل) اسم الفاعل من بناء " ٩٠جدول(

 یفُعل" الّالزم.-) اسم الفاعل من بناء "فَعل٩١جدول(

 یفُعل" المتعّدي األجوف.-) اسم الفاعل من بناء "فَعل٩٢جدول(

 یفِعل" المتعّدي النَّاقص.-) اسم الفاعل من بناء "فَعل٩٣جدول(

  

 ٢٣٢ ١ ناظر ٢٢٩- ١٤٠-٨٦ ٣ صادق ١٦٦ ١ خاطب
 ١٣١ ١ ناكس ١٨٨ ١ طارق٢٧٧- ١٨٨- ١٦٨ ٣ خالق
- ١٣٢-٩٧-٦٣ ٧ طالب ١٨٤ ١ دابر

٢٤٠- ١٤٨  
-١١٩- ٦٩ 

 ٢٤٨- ١٢٤ ١ ھاجرة

 - - - ٧٧ ١ غامر ١٢٧ ١ داخل

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ٤٢-٤١ ٢ ناصح ١٠٨ ١ فاعل ١٢٩-٦٤ ٢ باعث

 ١٣٨ ١ ناطح ١٧٠- ١٢٦ ٢ قارح ١٢٠ ١ جاحد
- ١٣٠-٨٤-٨٠ ١ نافع ٢٤٨ ١ قاطع ١٣٩ ١ جارح

١٧٨ 
 ٢٥٧ ١ واضع ١٨٩ ١ ماحق٢٦٢- ١٧٩- ١٤٢ ٣ جامع
 ١١٤-٨٤ ٢ واقع ١٧٦ ١ مادح ٥٩ ١ دارع

 - - - ١١١-٨٠ ٢ مانع ٧٩ ١ طاعن
 - - - ٢٤٠ ١ نازح ١٧٨ ١ فاضح

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
- ١٣٤- ١١٨-٤٧ ٥ كافر ٤٣ ١ راسب ٢٣٥ ١ باطن

١٨٥- ١٥٦ 
 ٢٤١- ١٩٠-٥٩ ٣ ماجد ٢٥٢ ١ ساجد ١٣٥ ١ تاجر
 ٢٦٣ ١ نابتة ٤٦ ١ شارق ٦٤ ١ تالد

 ١١٨ ١ نادر ٢٣٢ ١ صادر ١٦٠ ١ حادث
- ١٣٨-٤٦-٤٢ ٧ صالح ٢٤٤- ١٢٠ ٢ خارج

١٤١- ١٣٩ -
١٩٨- ١٩٦ -
٢٦٦- ٢٤٧ 

 ٦٨ ١ ھاربین

 ١٨٣- ١١٨ ٢ عامر ٦١ ١ غافل ١٢٧- ١١٩ ٢ خالد
 ٢٢١ ١ فاسق ٨٩ ١ قاطن ٢٤٩- ١٨٦ ٢ خالص
 ٨٤ ١ شامتون ١١٩ ١ قاعد ٢٢٨ ١ خامل

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ١٦٥ ١ قائد١٩٨- ١٧٢- ١٤٨ ٣ رائح ٢٤٩- ٢١٦ ٢ جابر

- ٢٢٤- ١٠٣- ١٥٥ ٤ قائل ٢٣٥ ١ زائر ٢٤٩ ١ خائض
٢٧٣- ٢٦٦ 

 ١٦٥ ١ قائمین ١٧٣ ١ زائل   ١٨٨ ١ ذائق
 ٢٤٠ ١ نائح ١٣٧ ١ عائج ٩٢ ١ رائب

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ٢٠٧- ١٦٠ ٢ قالي ١٩٤- ١٧٠ ٢ حامي ٢٦٣ ١ باري

- ١٩٧-٤٦-٤٣ ١١ شارٍ  ١٥٥- ١٢٧ ٢ باغي
٢٤٠- ٢١٨ -
٥٩- ٢٦٣- ٢٢٩ -
٢٣٨- ١٤١- ٢٣٤

 ٧٣-٧١ ٢ كافٍ 

 ٢١٦ ١ وافي ٢٠٣- ١٥٧ ٢ غاوي ٩٨ ١ جابي



 

٣٨٦ 
 

 " الدَّال على اسم الفاعل.ُمْفِعل) بناء "٩٤جدول(

 ) بناء "ُمَفعِّل" الدَّال على اسم الفاعل.٩٥جدول(

 ) بناء "ُمَفاِعل" الدَّال على اسم الفاعل.٩٦جدول(

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ٢٢٢- ١٥٦-٧٨ ٣ ُمقرّ  ٢٣٢ ١ ُمسِخن ١٥٦ ١ ُمعِدم

 ١٣٦- ١٢٠-٨٣-٤٣ ٤ ُمقیم ٢٤٩ ١ ُمسري ١٠٢ ١ ُمبید
-٦٧-٤٧-٤١ ٨ ُمسلم ٨٢ ١ ُمبیر

١٥٤- ١١٤ -
٢٠١-٩٨ -

٢٤١ 

 ٥٢-٤٩ ٢ ُمْلِجم

ة ١٢٤ ١ ُمشِھر ١٩٦- ١٧٠ ١ ُمبین  ١٠٨ ١ ُملِحَّ
 ١٥٥ ١ ُملِحد ٦٠ ١ ُمشیح ٢٤٩ ١ ُمتلِفة

 ٢٣٥ ١ ُملِحق ١٦٩ ١ ُمصِرف ٢٤٦ ١ ُمثري
- ١٣٣- ١٣٠ ٣ ُمصیب ١٠٩ ١ ُمجیب

٢٤٠ 
 ١٨٦ ١ ُمنِجح

 ٢٣٨ ١ ُمنِزل ٤٩ ١ ُمضِرم ٨٧ ١ ُمجیر
 ٢٤٩ ١ ُمنھِرة ٢٦٧ ١ ُمطرق ١١٠ ١ ُمحِرز
- ١٠٩-٥٩ ٥ ُمحلین

١١٢- ١٣٨ -
١٤٣ 

 ٢٦٣ ١ ُمنیب ١٨٠ ١ ُمعدیا

 ٩٩ ١ ُمھدٍ  ١٨٥ ١ ُمعِصر ١٨٨ ١ ُمحیط
 ٧٣ ١ ُمِھم ٢٣٩ ١ ُمعِضالت ٢٥٠ ١ ُمخبتین
 ١٦٢ ١ ُموجفات ١٠٩ ١ ُمِعیب ٢٦٣-٦٧ ٢ ُمخلص
 ١٥٩ ١ ُموِحش ١٧٢ ١ ُمعیر ١١٠- ١٠٥ ٢ ُمدرك
 ٢٦٢ ١ ُمودٍ  ١٣٤ ١ ُمْغِضي ١٠١ ١ ُمدلج
- ١٣١- ١١٠ ٣ ُمِغیرة ١٣٣ ١ ُمدیر

١٤٨ 
 ٢٤٩- ١٨٨ ١ ُموقِد

- ١٤٨-٨٤-٦٨ ٦ ُمؤمنون ١٦٧ ١ ُمقبلة ١١١ ١ ُمذكٍ 
٢٠١- ٢٠٠- ١٥٦ 

 ٢٦٥ ١ ُمؤنِس ٢٤٦ ١ ُمقتِر ١٨٦ ١ ُمربح

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
م ٢٥٢ ١ ُمبرئین ر ٤١ ١ ُمَصمِّ  ٨٦ ١ ُمقصِّ

 ٧٩ ١ مقلِّص ٨٧ ١ ُمطّرح ١٣٦ ١ ُمبلِّغ
م ٨٩ ١ ُمطّرف ٢٦٦- ١٠٣ ٢ ُمحرِّض  ٤١ ١ ُمقوِّ
- ١٢٥-٩٧ ٣ ُمعلِّم ٦٨ ١ ُمسّومین

١٢٦ 
 ٢٢١ ١ ُمولّي

 ١٨٥ ١ ُمؤّنب ٦٥ ١ ُمغیِّر ٢٥٠ ١ ُمسیِّب
ق ٢٢١- ١٦٠ ٢ ُمصلّي  - - - ٢٢٥ ١ ُمفرِّ
م م ٤٩ ١ ُمصمِّ  - - - ١٧٦ ١ ُمقسِّ

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ١٤٨ ١ ُمنافق ٧٧ ١ ُمسافر ٧٨ ١ ُمجاور

 ١١٧ ١ ُمھاجر ١٣٧ ١ ُمعالج ١٧٨ ١ ُمخادع
 ٢٣٩ ١ ُمَؤاِزر ٧٥ ١ ُمغاور ١٣١ ١ ُمخالس
 ١٨٧ ١ ُموازي ٢٢٥- ١٨٩ ٢ ُمفارق ٢٢٩ ١ ُمخالص
 ٢٣٩ ١ ُمؤاِمر ٢١٦ ١ ُمقاتل ٢٤٩ ١ ُمخالطة
 ١٨٥ ١ ُمباین ١٧٨ ١ ُمقارع ١٣٦ ١ ُمخالف
 - - - ٢٥٣-٤٥ ٢ ُمنادي ٨٤ ١ ُمداھن



 

٣٨٧ 
 

 ) بناء "ُمْفَتِعل" الدَّال على اسم الفاعل.٩٧جدول(

 ) بناء "ُمَتَفعِّل" الدَّال على اسم الفاعل.٩٨جدول(

 "ُمْسَتْفِعل" الدَّال على اسم الفاعل.) بناء ٩٩جدول(

فة الُمشبَّهة.َفِعْیل) بناء "١٠٠جدول(  " الدَّال على الصِّ

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
ِعي ١٧٠ ١ ُمبتقِل  ٢٤٩ ١ ُمغتدٍ  ٧٢ ١ ُمدَّ

 ٢٦٤ ١ ُمقتاد ١٧٠ ١ ُمرتفع ٢٥٧ ١ ُمتبسمین
 ١٩١ ١ ُملتبس ١٧٠ ١ ُمشترف ١٦٨ ١ ُمتضع
 ١٨٩ ١ ُملتئم ٢٤٨ ١ ُمصطلي ٢٧٦ ١ ُمجتھد

 ١٦٠ ١ ُمھتدي ١٤٤ ١ ُمضطرب ٢٦٢ ١ ُمحتجز
 ٧٢ ١ الُموالي ١٥٥ ١ ُمعتدٍ  ٢٥٠-٧٧ ٢ ُمحتِسب
 ١٩١ ١ ُمؤتفك ١٩٩ ١ ُمعتدل ٢٦٣ ١ ُمحتِصد
 ٢١١ ١ ُمؤتنِف ٨٦ ١ ُمعتر ٧٥ ١ ُمختال

 ٢٧٧- ٢٧٤ ١ ُمقتبل ٦٣ ١ ُمعتِرض ٢٤٩ ١ ُمختضب
 ٢٥٣-٧٧ ٢ ُمْعَتِرك ٢٢٠- ١٦٧ ٢ ُمعترف ١٩٨ ١ ُمختلق

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ١٣٧ ١ ُمتمّطر ٢٥٢ ١ ُمتضِرع ٢٤٨ ١ ُمتأّوه

د ٢٥٠ ١ ُمتثبِّت  ٢٢٩ ١ ُمتمنِّع ١٩٧ ١ ُمتعبَّ
لین  ١٤٨ ١ ُمتھیب ١٨٥ ١ ُمتعتِّب ٢٤٦ ١ ُمتجمِّ
ر  ١٠٨ ١ ُمتوثِب ١٢٦ ١ ُمتعِرض ٢٥١- ١٤١ ٢ ُمتحدِّ
ع ٤١ ١ ُمتحلِّم  ٢٤٧ ١ ُمتأّھبون ٢٠٢ ١ ُمتقطِّ

ف  ٢٤٨ ١ ُمتأوّھون ١٥٦ ١ ُمتلّدد ١٢٦ ١ ُمتخوِّ

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ٢٦٢ ١ ُمستكمل ١٧٨ ١ ُمستزید ١٤٥ ١ ُمستأجر

 ١٦٥ ١ ُمستمسكین ٢٢٩ ١ ُمستشھد ١٧٥ ١ ُمستبشر
 ٢٦٦ ١ ُمستنكر ٢٢٥ ١ ُمستطیع ١٩١ ١ ُمستبین
 - - - ٨٨ ١ ُمستعیر ١٠٨ ١ ُمستحیل

 - - - ١٨٠ ١ ُمستغفر ١٦٥ ١ ُمسترخي

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
- ١١٤- ١١٢ ٦ قلیل ٥٧ ١ رمیم ٢٧٥ ١ أثیر

١٧٢- ١٣٩ -
٢١٧- ١٨٨ - 

- ١٣٣-٨٤ ٧ أمیر
١٤٨- ١٣٤ -
٢٠١- ٢٠٠ -
٢٢٠ 

-٨٢-٧٨-٦٩-٦٧ ٧ كثیر ١٤٥ ١ سخیف
٢٧٧- ٢٧٥- ١٤٠ 

- ١٢٨- ١١٤ ١ بخیل
١٧٦ 

-٧٨-٧٢-٦٦ ٨ كریم ١٣٩ ١ سریع
١٢٦- ١٢١ -
٢٦٠- ٢٤٥- ١٧٨ 

 ٢٥٨ ١ كلیل ٢٦٤- ٢٣٥ ٢ سعید ١٥٢- ١٠٢ ١ بعید
 ١٢٠ ١ لئیم ١٢٠ ١ سقیم ١٤١-٩١ ٢ جحیم
 ٧٨ ١ منیع ١٢٠ ١ سلیم ١٠٤ ١ جدیب
 ١٢١- ١٠٢ ٢ نجیب ١٥٦ ١ شحیح ٢٥٢ ١ جلیل
-٧٩-٦١-٥٩ ٨ شدید ١٩٠ ١ جھیر

١٠٢-٩٨ -
١٥٢- ١٣٧ -
١٧١ 

 ٢٤٩- ٢٣١ ٢ نجیع



 

٣٨٨ 
 

فة الُمشبَّهة."َأْفَعل ) بناء١٠١جدول(  " الدَّال على الصِّ

فة الُمشبَّهة.َفاِعل" ) بناء "١٠٢جدول(  الدَّال على الصِّ

  

 ١٩٠ ١ نضیر ٢٧٢ ١ شریك ٢٠٠- ١٠٩ ١ حبیب
 ٢١١ ١ وحید ١١٩ ١ شفیق ١٧٢ ١ حثیث

  ٢٧٧ ١ َولِيَّ  ٢٧٧ ١ صبيَّ  ١٧٨ ١ حریص
  ٥١ ١ ونيّ  ٢٤٠ ١ صدیق ١٢١ ١ حریم

- ٢٢٣- ١٠٩ ٥ حصین
١٠٢-٩٩-٧٩ 

 ٢٤٠ ١ یتیم ١٨٥- ١١٣ ٢ صغیر

 ٢٧٤ ١ بسیطة ٢٢٧ ١ ضعیف ١٢٢- ١٢٠ ٢ حكیم
- ١٧٩- ٢٣٦ ٣ حلیل

٢٣٦ 
 ٢٠٩ ١ جمیلة ٢٧٣- ٢٥٩ ٢ طبیب

- ١٢١-٧٧ ٣ حمیم
١٦٩ 

- ١٣٣- ١١٥ ٥ طویل
٢٥٨- ٢٠٩ -
٢٥٩ 

 ١٥٦ ١ خمیلة

 ١٩٥ ١ دنیئة ١١٦ ١ عزیز ٢٠٢ ١ خبیث
  ٢٧٢ ١ رحیبة  ٢٠٠ ١ عصیب ٢٦٢ ١ خصیف
- ٢٤٧- ٢٠٠ ٤ خطیب

٢٧٣- ٢٥٨ 
- ١١٨-٨٠ ٣ عظیم

١٩٣ 
 ١٣٦ ١ سمیرة

 ١٠٧ ١ قصیرة   ١١٠-٨٨ ٢ عقیر  ٢٤٩- ٢٠٨ ٢ خلیل
- ١٥٢-٦٩ ٣ عنید ١١٤ ١ دلیل

٢٢٧- ٢١٨ 
 ٦٩ ١ قلیلة

 ١١٠ ١ كبیرة ٢٦٠- ٢٠٠ ٢ غریب ١٥٤ ١ رشید
- ٢٠٠- ١٧٥ ٤ قریب ٢٦٠- ٢٥٩ ٢ رقیب

٢٦٠- ٢٤٠ 
  ٧٨ ١ ھضیمة

 - - - ١١٥ ١ قریح ١٥٤ ١ رقیق

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ٥٩ ١ أعزل ٢٥٨ ١ أدھم ٤٧ ١ أبجر*

 ٢٥٣- ٢٥٠ ١ أعلى ٨٤ ١ أزرق ٢٣٢ ١ أبلج
-٦٦-٥١-٤٧ ٩ أبیض

١١٨-٨٤-٨٢ -
٢٠٤- ١٣٩ -
٢٥٦ 

 ١٢١ ١ أغر ١٩٠ ١ أزھر

- ١٠٢-٧٩ ٤ أجرد
٢١٦- ١٧٠ 

  ١٧٠ ١ أقّب* ١٩٣ ١ أسود

  ١١٣ ١ أجّش*
  

  ٢٢٨ ١ *أوكس ٢٦٥ ١ أشقر

 - - - ١٤٨ ١ أصھب ٨٦ ١ أحمر
 - - - ٤٨ ١ أعجم ٢١٢ ١ أخضر

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
  ٢٣٩- ٢٣٠-٥٠ ١ ناعم ٢٥١ ١ عازب ٢٥٨- ٢٢٥-٧٨ ٣ باطل
  ١٣٦ ١ *نافج ١٣٦ ١ عالج  ١٨٩ ١ *جاحم

 ٨٠ ١ ناقع ١٣٨ ١ كالح  ٨١ ١ جاشع
 ٢٧٣ ١ ھاجرة ٢٥٣ ١ الحب ١٩٤ ١ حالك

-٩٩-٩٢-٨٥-٨١ ١١ صاحب
١٨٥- ١٦٦- ١٥٥ -
٢٣٤- ٢٢٩- ٢١٦ -
٢٤١ -  

 

 ١٨١ ١ واحدة ١٧٠ ١ ناصع



 

٣٨٩ 
 

فة الُمشبَّهة." َفَعال) بناء ١٠٣جدول(  " الدَّال على الصِّ

فة الُمشبَّهة."َفِعل) بناء ١٠٤جدول (  " الدَّال على الصِّ

فة الُمشبَّهة."َفَعل) بناء ١٠٥جدول(  " الدَّال على الصِّ

فة الُمشبَّهة.ِفْعل) بناء "١٠٦جدول(  " الدَّال على الصِّ

 ) اسم المفعول من الفعل الثُّالثي الصَّحیح السَّالم.١٠٧جدول(

 ) اسم المفعول من بناء فعیل.١٠٨جدول(

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
- ١٢٦-٥٦ ٥ َحَرام ٧٤ ١ َعذاب

١٩٤- ١٤٦ -
٢٧٢ 

 ٢٢٤ ١ َكَھام

- ١١٢-٥٦ ٣ َحَالل ١٨٥-٦٦ ٢ َجَبان
١٤٦ 

 ٢٤٠ ١ َوَقار

 - - -  ١٤٠ ١ َرَقاق ١٧١ ١ َجَماد
 - - - ٧٠ ١ َظَالم ١٧٦ ١ َجَواد

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
  ٢٧٦ ١ لَِجب ٢٢٤ ١ َرِعش ٧٢ ١ َتقِي
 ١٨٨ ١ َھِرم ٢٧٢ ١ َسِدك ١٩٦ ١ َجِردَ 
 ٨٩ ١ َوِعر ١٧٠ ١ َسِغل ٧١ ١ َجلِف
 ٢٤٧ ١ َوقِر ١٧٥ ١ َفِرح  ١٧٠ ١ َخِذم
 ٢٢٤ ١ َوِكل ٢١٨- ١٢٤ ٢ َكِمد ٢٧٧ ١ َرِدي

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ١٦٨ ١ َغلَل ١٣٩ ١ َذَھب ٢٣٩- ١٩٩ ٢ َبَطل
 ١٧٠ ١ َوأَى ٢٧٤- ٢٢٤ ١ َعَسل ١٦٨ ١ َجلَل

 ٢٧٤- ٢٥٨ ٢ َوَكل  ١٧٠ ١ َعَصل* ٧٢ ١ َحَسب*

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ٢٥٨ ١ نِْكس*   ١٠٦ ١ ِرْخو ١٣٧- ١٢٠ ٢ بِْیض

   ٧٨ ١ ِخْرق* ١٢٠ ١ لِصٌّ  ٦٣ ١ ِحْصن

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ١٦١ ١ مفتون ١٠٠ ١ مشغول ٢٢٥ ١ متروك
- ١٩٦- ١٣٧-٧٥ ٥ محبوك

٢٥٨- ٢١٦ 
 ٢٥٨ ١ مفروض ١١٩- ١١٨-٤٧ ٣ مصقول

 ١٩٤ ١ مفقودة ٢٢٥ ١ مطعون ١٧٩ ١ محمود
 ٢١٤ ١ مقبور ١٧٩ ١ مطلوب ١٨٠ ١ مخدوع
 ٢١٤-٨٩ ٢ مقتول ١٥٥- ١٤٥-٧٨ ٤ مظلوم ١٦٠ ١ مدفون

- ٢٣٩- ٢٣٨-٨٦ ٦ معروف ١٩٤ ١ مرحومة
٢٦٦- ٢٥٧ 

 ١٩١ ١ مقصورة

 ١٨٥ ١ منسوب ٥١ ١ معقول ٨٠ ١ مسعود

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ٢٠١ ١ سلیب ٢١٧ ١ بغیض  ١٢٠-٦٦ ٢ ذمیم

 ٢٢٥ ١ فقید ٢٥٧ ١ حبیب ١٠٧- ١٠٦ ٢ صریع
- ١٣٠- ١١٤-٩١ ٥ قتیل

٢٣٦- ٢١٦ 
  ١٢١ ١ كلیم ٢٠١ ١ حمید

 ٨٤ ١ خلیفة  ١٣٥ ١ رغیب ١٢١ ١ حریم
 - - -  ١٥٠ ١ رھین ٦٠ ١ أسیر



 

٣٩٠ 
 

 ) بناء "ُمَفعَّل" الدَّال على اسم المفعول.١٠٩جدول(

 " الدَّال على اسم المفعول.ُمْفَعل) بناء "١١٠جدول(

 " الدَّال على المبالغة.َفّعال) بناء "١١١جدول(

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
ب م ١٢٩ ١ مخّضً م ١٠٦ ١ ُمَسوَّ  ٩٨ ١ َمَقوَّ
 ٢٣٢-٦٠ ٢ ُمَكبَّل ١٤٨- ١٣٠ ٢ ُمَشذَّب ١٦٩ ١ ُمَخلَُّدونَ 
ل م ٢٤٩- ١١٨ ٢ ُمَشطَّب ٢٦٢ ١ ُمَخوَّ  ١٨٥ ١ ُمَكرَّ
ب ٢٦٢ ١ ُمَشعَّث ١٤٥-٥٩ ٢ ُمَضلَّل  ٢١٥- ١٣٠ ٢ ُملَحَّ

أ ن ١٢٦-٤٧ ٢ ُمَشھَّر ٢٤٨ ١ ُمَبرَّ  ٢٣٢ ١ ُملَعَّ
ل ق ١٢٨ ١ ُمَصبَّح ٢١٧-٦٠ ٢ ُمَجدَّ  ٢٠٤ ١ ُمَنطَّ

ب مة ٢١٤ ١ ُمَصفَّر ١٨٥- ١٢٩ ٢ ُمَجرَّ  ١٢٢ ١ ُمَنعَّ
ق ة ١٩٦ ١ ُمَحرَّ - ١١٠- ١٠٧-٨٤ ٢٥ ُمَھلَّب ١٨٠- ١٦٠ ٢ ُمَطھرَّ

١١٦- ١١٢ -
١١٩- ١١٨ -
١٢٨- ١٢٧ -
١٣٠- ١٢٩ -
١٣١ -  
١٣٤- ١٣٣ -
١٤٩- ١٤٧ -
١٥١- ١٥٠ 

د - ١٤٧-٨٢-٧٤ ٤ ُمَھنَّد ١٠٨ ١ ُمَعلَّب ١٩٠- ١٥٥ ٢ ُمَحمَّ
٢١٠ 

ر ٢٤٠ ١ ُمَغیَّب ٢٢٢ ١ ُمَحمَّر  ١٠١ ١ ُمَؤخَّ
م ى ٤٤ ١ ُمَخذَّ  ١٤٨- ١٢٨ ٢ ُمَوعَّب ١٢٨ ١ ُمْفدَّ

ح ١٢٨ ١ ُمَخضَّب  ١٦١ ١ ُمَؤلَّف ٢٤٨ ١ ُمفرَّ
مة م ١٩٥ ١ ُمذمَّ  ٢٣٩ ١ ُمَؤمَّل ١٨٠ ١ ُمَقدَّ
ى ب ٢٣٩ ١ ُمَرجَّ ر ١٠٨ ١ ُمَقرَّ  ٢٧١ ١ ُمَیسَّ
ر  - - - ١٢٧ ١ ُمَقشَّب ٢٢٢ ١ ُمَزوَّ
ر ٢٢٩ ١ ُمَسھَّد  - - - ٢٢١ ١ ُمَقعَّ

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ١٢٧ ١ ُمْنَشب ١٧٠-٥٨ ٢ ُمَصاب ٢٣٣ ١ ُمْتَرع
 ٤٧ ١ ُمْنَكر ١٧٢ ١ ُمَعار ٢١٩ ١ ُمَراح
 ٢٥٢ ١ ُمْنَھرة ١١١-٧٦ ٢ ُمْقَرب ١٦٤ ١ ُمراد

 ١٦٠ ١ ُمْھَملة ١٤٧ ١ ُمْقَعص ١٤٥ ١ ُمْرَسل
  ٤ ُمرَھف

 
٢٥٢- ١٨٦- ١٠٠ -
٢٥٤ 

 - - - ٢١٥ ١ ُمْلَحم

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ٦٤ ١ غّسال ٢٤٩- ١٤٠ ١ خّواص ١٠٣ ١ أّواه

 ٢٠٩ ١ غفَّار ٢٣١- ١١٢ ٢ دّجال ١٩٢ ١ بّطال
اف ٢٤٩- ١٣٦- ٢٤٨ ٢ تّراك ار ٧٣ ١ زحَّ  ١٣٣ ١ فجَّ
- ٢١٨- ١٠١-٦٩ ٥ جّبار

٢٣٢- ٢٢٧ 
ام  ٢٥٨- ١١٤ ٢ قّذاف ٢١٣ ١ سجَّ

 ٢٥٠ ١ قّوال ١٧٠ ١ صھَّال ١٠٧ ١ جّرار
ام٢٥٢- ١٢٥- ١٠٨-٩٩ ٤ جّالد ام ٢٠٩ ١ صوَّ  ٢٤٨ ١ قوَّ

 ٢٧٧-٦٦ ٢ كّذاب ٢٢٧- ٢٢٥ ٢ ضّحاك ١٩٣ ١ جّوالة
- ١٢٠-٦١ ٣ طّعان ٢١٧ ١ حّباب

١٢٤ 
 ١٩١ ١ كّیاد

- ١٥٥- ١٥٤- ١٣٦ ٦ حّجاج
٢٢٨- ٢٠٢- ١٨٧  

ار ٦٤-٧٣-٦٩ ٣ طّواف  ١٤٠ ١ موَّ



 

٣٩١ 
 

 " الدَّال على المبالغة."َفُعول ) بناء١١٢جدول(

 " الدَّال على اسم اآللة .َفْعل) بناء "١١٣جدول(

 " الدَّال على التَّفضیل. َأْفَعل) بناء "١١٤جدول(

 ) بناء "َفْعل" المتعّدي الدَّال على المصدر.١١٥جدول(

 
 ٢٦٤ ١ نّزال ٢٥٨ ١ طّیاش ٤٧ ١ حّجار
 ٢٥٨ ١ وّصاف ٢١٢- ١٠٦ ٢ عبَّاد ١٨٠ ١ خّداع
 ٢٥٨- ١٧٠ ٢ وقّاف ٦٣ ١ َعبَّار ٢١٣ ١ خّدام

 ٧٣ ١ حّراث ١١٧ ١ عّباس ٢٥٧- ٢٠٤- ١٠٧ ٣ خّطار
 ١٧٤ ١ نّزاعة ١٧٦ ١ عّواد ٢٦٣ ١ خالّق
ار  ٢٢٨ ١ ھّرارة ٢٥٨ ١ عّیاف ١٠٢ ١ َخوَّ

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ٤٧ ١ َكفُور ٧٨ ١ ظلوم ١٢٨ ١ عجوز

- ١٧٣- ١٢٣-٨٤ ٥ َمُنون ٦٤ ١ ظنون ١١٤ ١ جھول
٢٥٢ 

- ١١٢-٨٤ ٣ صبور
١٣٤ 

 ١٠٩ ١ ھیوب ٢٢٧ ١ غشوم

 ١١٤ ١ َوُصول ٢٤٢ ١ فرور ١٩٦ ١ صفوح
 - - - ١٩٤ ١ فروقة ١١٤ ١ صؤول

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
-٦٠-٥٠-٤٨ ١٦ َسْیف ٢٣٠ ١ َحْبل

١٥٣- ١٣١-٩٩ -
١٧٠- ١٥٤ -
٢٠٣- ٢٠٢ -
٢١٦- ٢١١ -
٢٤٥- ٢٢٣ -
٢٧٢- ٢٥٤ 

 ١٦٠ ١ لَْحد

- ٢٣١-٨٩-٥٩ ٤ َكأْس ١٤٥-٦٠ ٢ َسْھم
٢٥٢ 

- - - 

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ٤٩ ١ أَْغلَى ١١٤ ١ أَْرَذل ٥٩ ١ أََبرُّ 

 ١٠٣ ١ أَْكَرمُ  ١٧٧ ١ أَْشَجع ١٨٧ ١ أََحقُّ 

 ٦٠ ١ أَْمَثل ٢٣٣- ١١٥ ٢ أَْشَنع ٢٧٤ ١ أَْحلَى

 ٤٦ ١ أروع ٥٩ ١ أَْعَدل ١٨٦ ١ أَْرَبح

 ١٤٥ ١ أنجح ١٤٩ ١ أَْغلَب ١٨٦ ١ أَْرَجح

 رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر الصفحةرقم  مكرر المصدر
 ١٥٤ ١ َفْرط ٢٦١-٤٦ ٢ َرْسم ١٨٦-٤٤ ٢ أّْخذ

-٨١-٨٠-٦٩-٤٢-٤١ ١٦ أَْمر
١٢٨- ١٠٨- ١٠٠-٨٤ -

١٥٠- ١٤٨- ١٣٦ -
٢٧٥- ٢٥٣- ٢١٤- ١٧٢

-٤٨-٤٩-٤٥ ١٠ َقْتل  ١٤٢ ١ َدْھن
٨٩-٧٠-  

١٣٣- ١١٨ -
٢٣١- ٢٢٤- ١٩٩

- ١٥٣-٥٦-٥٥ ٦ َقْول ٢٥٢ ١ َسْبر ٢٥٠- ٢٤٨ ٢ َبْتر
٢٦١- ٢٤٧- ١٧٩

 ١٦٨-٨١ ٢ َكْرب ٨٧ ١ َسْوق ٢٢٦ ١ َبثّ 
 ١٧٠ ١ َكْفل ١٧٠ ١ َشْرخ ١٨٦ ١ َبْذل

- ١٢٥- ١٠٠-٩٩ ٥ لَْوم ٩٨ ١ فوت ١٥٩-٦٩ ٢ َبغض
٢٠٨- ١٨١ 



 

٣٩٢ 
 

 ) بناء "َفْعل" المتعّدي الدَّال على المصدر.١١٦جدول(

 ) بناء "َفْعل" المتعّدي الدَّال على المصدر.١١٧جدول(

 ) بناء "َفْعل" المتعّدي الدَّال على المصدر.١١٨جدول(

 ١١٢-٦٠ ٢ حمس ٨٠ ١ َشْوب ١٥٤-٤٢ ٢ ترك
 ١٧٤ ١ َنْحو ٢٠٧-٧١ ٢ َشْوق ١٠٤ ١ َحْذو

-٨٥-٨١-٧٥-٦١-٤٢ ١٣ َحْرب
١٢٧- ١١٢- ١٠٧ -
٢١٧- ١٤٥- ١٣٨ -
٢٥٠- ٢٤٨ 

 ١٠٥ ١ َنْذر ٧٠ ١ َصْلب

 ٢٥٠- ٢٢٦-٦٥ ٣ َنْصر ١٩٣- ١٠٦ ٢ َصْوب ٤٣ ١ َحْزب
- ١٠٣-٥٧ ٣ صوم ٢٤٨ ١ َحْشر

٢٠٧ 
 ١٦٣ ١ َنْقص

 ١٢٢- ١٠٨ ٢ َنْیل  ١٧٠ ١ َطْوع ٢٦٢ ١ حشو
- ١٧٩- ١٤٨ ٣ ظن ٢٥٢ ١ َحْفض

٢٤٣ 
 ٢٥١- ١٦٠ ٢ َھمّ 

- ١٦٥- ١٦٤- ١٤٢ ٥ خلق
٢٧٧- ١٢٢ 

 - - - ١٧٠ ١ َعْقب

 رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر
 ٢٥٣ ١ َفْلق ٢٤٩ ١ َشْزر ١٨٩ ١ أَْسر

 ١٧٥ ١ َقْبض ٢٤٨ ١ َشْطب ١٦٤- ١٤٨-٧٠ ٣ َبْغي
 ١٣٧- ١٣٤ ٢ َقْصد ٧٦-٦٢ ٢ َصْرف ١١٢- ١٠٦-٧٧-٦٥ ٤ َبْیع
- ١٣١-٦١-٤٩ ٤ َضْرب ١١٧ ١ َجْلد

٢٢١ 
 ٢٤٩ ١ َكْسر

 ٢٥٨ ١ لَْبس ٢٥٨ ١ ّضْیم ٢٧٣ ١ َحْرد
- ٢٤٩-٧٠-٦٥ ٤ َغْدر ٢٦٦ ١ َحْزم

٢٥٠ 
 ٢٤٠ ١ َنْظم

 ١٣٠ ١ َنْفي ١٤٢ ١ َغْسل ٢٧٥- ١٤٢ ٢ َحْمل
- ١٦١- ١٢٤- ١٠٤ ٤ َخْفض

١٦٧ 
 ١٧٣ ١ َھْدي ٢١٤-٦٧ ٢ َغْیث

 ٢٢٥- ٢١٨ ٢ َوْجد ١٣٨ ١ َغْیل ٤١ ١ ذنب
 ١٦٦ ١ َوْصل ١٣٧-٤٩ ٢ َفْتك ١٧٠ ١ َرْمي
 ٨٩ ١ َوْعر ١٧٥ ١ َفْرض ٢٤٩ ١ َزْفر
 ٢٤٦ ١ َوْفر ٢١٠- ١١٤ ٢ َفْقد ٢٧٦- ١٥٩ ٢ َسْقي

 رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر
 ٢٣٦- ١٤٤ ٢ َقْرع ١٥٩ ١ َرْعي ١٣٤ ١ َبْعث

- ١٢٦- ١٠٤ ٤ َنْحر ٢٢٢- ١١١ ٢ َطْعن ٢٥٦ ١ َجْحف
٢٤٨- ٢٤٧ 

 ١٤٨- ١٢٨ ٢ َنْقع ٢٦٣ ١ َزْرع ١٤٨- ١٢٨ ٢ َجْدع
-٨٤-٦٠-٥٩-٤٧ ٧ َجْمع

٢٥١- ١١٢- ١٠٩ 
 ٢٥٣ ١ َنْھب ٢٥٠- ٢٤٨ ٢ َسْحر

 ١٤٤ ١ َوْقع ٢٥٢- ٢٤٩ ٢ َصْدع ٢٣٠ ١ َدْفع
 ٦٢ ١ َوْھب ٢٦٤ ١ َضْغث ٥٩ ١ َذْبح
- ١٣٦- ١٣٠-٥٩ ٥ َرْأي

١٩١- ١٧٨ 
 - - - ٢٥٢- ١١٧-٦٩ ٣ َفْعل

 رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر
- ١٦٣- ١٦٢ ٥ َحْمد

١٨٢- ١٧٧ -
٢٧٧ 

- ٢٣٠- ٢٠٤ ٣ َعْھد
٢٤٧ 

 ٢٥٣ ١ لَْحق

 ١٥٠ ١ لَْفظ ٢٥٠ ١ َفْھم ٥٨ ١ َريّ 



 

٣٩٣ 
 

 ) بناء "َفَعل" الالزم الدَّال على المصدر.١١٩جدول(

 ) بناء "َفْعل" الالزم الدَّال على المصدر.١٢٠جدول(

 ) بناء "َفْعل" الالزم الدَّال على المصدر.١٢١جدول(

- ١٥٠- ١٠٨-٤٦-٤١ ٧ َھًوى ١٣١ ١ َقْرم ٢٠٢ ١ َظْفر
٢٤٨- ١٩٢- ١٥٤ 

 رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر
- ٢٥٩- ٢٥٧- ٢١١ ٤ لَھفَ  ٢٤٧ ١ َسَرب ٢٣٠ ١ َحَنق

٢٧٦ 
 ١٦٩ ١ َحَبل ٢١١ ١ َسَرف ١٩٠ ١ َحَرج
 ٢٤٨ ١ َمَرض ١٧٢ ١ َطَرب ٢٦٣ ١ َخَصم
 ٢٤٩ ١ َنَكر ٢٧٣ ١ َغَضب ١٤٤- ١١٢-٤٢ ٣ َخَطب
 ٢٤٨ ١ َنَصب ٢٤٦- ١٧٤ ٢ َفَقر ٢٣٢ ١ َرًدى

 ١٧١ ١ َھَبل ٥٥ ١ َقَدر ٢٦٦ ١ َرَعش
- ٢٦٣- ٢٥٨-٤٦ ٤ َرَوع

٢٦٥ 
 ١٥٨ ١ َوَجل ١١٥ ١ َقلَح

 رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر
 ٢٥٣ ١ َقْحم ١٣٩ ١ َشكّ  ٧٩ ١ َبْرد

 ٨٩ ١ َقْطر ٢٤٧-٧٠ ٢ َصْمت ٤٥ ١ َحْوب
 ١٩٣ ١ َكْون ٢٥٥ ١ َعْذب ٢٥٧ ١ حوم
- ١٨٨- ١٢٤-٦٢ ٦ لَْھو ٢٦٠- ١١٩- ١١٨ ٣ َعْفو ٤٤ ١ َدْور

٢٥٨- ٢٣٣- ٢٣١ 
- ١٧٦- ١٥٤- ١١٤ ٤ َفْضل ٨٩ ١ دوس

٢٥٨ 
-٧٧-٦٦-٥٠-٤٨ ٣٩ َمْوت

١٠٧- ١٠٣-٨٤ -
١١٦- ١١٤ -
١٢٢- ١١٨ -
١٢٥- ١٢٣ -
١٢٧- ١٢٦ -
١٣٢- ١٢٩ -
١٣٤- ١٣٣ -
١٤٩- ١٤٠ -
١٦٠- ١٥٧ -
١٦٨- ١٦٧ -
١٨٨- ١٧٧ -
٢٠١- ١٩٧ -
٢٢٥- ٢١٩ -
٢٤٤- ٢٣١ -
٢٥٥- ٢٤٨ -
٢٦٦- ٢٥٦ - 
٢٧٤- ٢٦٦ 

 ٢٠٤-٨٥ ٢ َسرَّ  ٢٦٥- ١٠٦- ١٠١ ٣ فوز ٢٤٠ ١ َسْجم

 رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر
 ٢٥٨ ١ َعْزم ١٤٤ ١ خلط ١٩٠- ٨٩ ٢ َضْیق

 ١٤٨- ٤٢ ٢ َعْیب ٦٥- ٦٣ ٢ خیر ١٥٨ ١ َعْجز
- ١٣٩- ٨٤- ٦٢ ٤ َرْیب ١٦٤ ١ عدل

٢١٧ 
- ١٦٢- ١٢٠- ٩٩ ١١ َعْیش

١٨٩- ١٧٢- ١٧١ -
٢٢٥- ٢٢١- ٢٠٧ -
٢٣٩- ٢٣٠ - 

 ١٤٩ ١ َغْیب ١٣٨ ١ َسْفر ٢٦٦ ١ أْزم
 ٢٦٤ ١ قَْیظ ١٩٣- ١٩١ ٢ َسْیر ٤٥ ١ بَْین



 

٣٩٤ 
 

 ) بناء "َفْعل" الالزم الدَّال على المصدر.١٢٢جدول(

 "ُفْعل" الالزم الدَّال على المصدر.) بناء ١٢٣جدول(

 ) بناء "إفعال" الدَّال على المصدر.١٢٤جدول(

 الدَّال على المصدر.ِفَعال" ) بناء "١٢٥جدول(

 ١٠٨ ١ َمْیل ١٥٣- ١٠٩ ٢ َسْیل ١٤٤ ١ َجدّ 
 ٢٢١- ٧٤ ٢ ھَْمس ١٠٠ ١ َشْیب ٧٥ ١ َجمّ 

- ١١٤- ٦٥- ٦٠- ٥٨ ١١ َصْبر ١٨٥ ١ خسف
٢٣٠- ١٩٥- ١٢٢ -
٢٥١- ٢٤٧- ٢٣٨  

 -٢٥٥ 

 ٢٥٨ ١ َوْھن

 رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر
- ١٨١- ١٧٣- ٧٠ ٥ نَْوم ٢٢٧ ١ َرْغم ١٤٦- ٧٠- ٤٤ ٣ أَْمن

٢٤٨- ٢٠٤ 
- ٢١٦- ١٨٥ ٣ بَأْس

٢٧٧ 
 -  -  -  ٤٤ ١ َسْلم

- ٧٠- ٦٥- ٦٤ ١٢ خوف
١٣٠- ١٢٥ -
١٣٩- ١٣١ -
٢٣٠- ١٧٩ -
٢٤٨- ٢٣٨ -
٢٦٥ 

 -  -  -  ٢٤٨- ٨٢ ٢ َعْضب

 رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر
   ُحْكم ٢٦٦ ١ ُجْود

١٢ 
٥٦-٤٥-٤٤-
١٥٥- ١٠٨-٧٠ -

٢٥٠- ٢٢٣- ٢١٢
٢٧٥- ٢٧٢ -
١٣٧ - 

- ١٦٨- ١٠٤-٦٥ ٤ ُكْفر
١٧٨ 

  َجْور
 

٦٥-٦٤-٦٣ ٧-
١٦٥-٨١-٧٠ -

٢١٢ 

 - - - ٢٣٥- ١٠٦-٧٧ ٣ ُخلد

- ١٢٥-٧٠-٦٣ ٥ طول ١٣٤-٤١ ٢ ُحْلم
٢٥٨- ٢٦٠ 

- - - 

 رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر
- ١٨٣- ١٣٦-٧٢ ٦ إسالم ٢١٣- ١٢٦ ٢ إحجام

٢٧٧- ٢١١- ١٩٣ 
 ١٠٠ ١ إكثار

 ٧٠-٦٥ ٢ إلحاد ٢٣١ ١ إصدار ٢٣٨ ١ إحسان
 ٦٤ ١ إمطار ٢١٧ ١ إعتاق ٢٠٨ ١ إخاء

 ١٦٩ ١ إنجاب ١٨٠-٨٥ ٢ إعالن ٧٤ ١ إخبات
 ١٥٨ ١ إیجاس ٢٥٩ ١ إعوال ٢٢٩- ٢٠٢ ٢ إدالج
 - - - ١٠٠ ١ إقتار ٢٧٧ ١ إرجاء
 - - - ١٢٦ ١ إقدام ١٦١ ١ إرشاد

 رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر
  ٤١ ١ ِكفاح  ٢٣١ ١ ِطراد ١٥٨ ١ إیناس

  ١٩٥ ١ لِزام  ٦١ ١ ِطعان  ١٢٧ ١ براز
- ١١٤- ١٠٣-٦٥ ٧ لِقاء  ٢٢٨ ١ ِعتاب  ١٤٤ ١ ِجدال

٢٢٤- ٢٠٤- ١٩٩ -
٢٦٦ 

 ١٢٦- ١٢٥- ١١٧ ٣ نِزال ١٢٣-٧٠-٤٩ ٣ ِعقاب ١٣٤- ١١٦ ٢ ِجھاد



 

٣٩٥ 
 

 ) بناء "افتعال" الدَّال على المصدر.١٢٦جدول(

 الدَّال على المصدر.تفاُعل" ) بناء "١٢٧جدول(

 " الدَّال على المصدر.َتَفعُّل) بناء "١٢٨جدول(

 المیمي.) بناء "َمْفَعل" الدَّال على المصدر ١٢٩جدول(

 ) بناء "َفْعَلة" الدَّال على المّرة.١٣٠جدول(

  ٢٣٣ ١ وصال  ١١٨ ١ فَِراق ٢٤١ ١ ِجوار
- ١١٤- ١١٣ ٤ ِحصار

١٣٢ - ١١٥ 
 - - -  ٦١ ١ قِتال

 - - -  ١٢٥ ١ قِراع  ٧٤ ١ ِخالف

 رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر
 ١٢٤ ١ اقتصار ١٥٦ ١ اصطكاك ١٩٧ ١ ابتغاء

 ١٧٢ ١ انتظار ١٢٤ ١ اصطالء ١٣٣ ١ ابتناء
 ١٧٧ ١ انتقام ٢٦٥ ١ اعتقاد ١٣٤ ١ ابتیاع
 ١٥٧ ١ التفاف ٦٢ ١ اعتیاد ٧٥ ١ احتیال

 ٦٧ ١ التقاء ١١٠ ١ اغترار ٢٦٢-٧٢ ٢ اختالف

 رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر
 ٢٣٠ ١ تعاُرف ٢١٣ ١ تساُجم ٨٢ ١ تكاُذب

 ١٥٠ ١ تقاُرب ١٧٨ ١ تساُرع ٢٢٧ ١ تجاُوب
 - - - ١١٤ ١ تساُوك ٢٠٤ ١ تخاُصم
 - - - ٢٤١ ١ تطاُول ٢٦٤ ١ تزاُحف

 رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر
م ٢٤٧ ١ تبلُّج ١٨٤ ١ تضعُّف  ٢١٩ ١ تقدُّ

د  ٢٣٨- ٢٢٥ ٢ تلھُّف ٢١٤ ١ تخشُّع ٢١٤-٦٣ ٢ تھجُّ
م  ٢٤٩ ١ تنفُّس ١٤٥ ١ تذلُّل ٤١ ١ تھجُّ
ك  - - - ٢٥٨ ١ ترفُّل ١٤٢ ١ تورُّ
م ٢٧٤ ١ توقُّد  - - - ٤١ ١ تقحُّ

 رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر
 ٢٧٥-٥٦ ٢ َمَعاذ ١٦٨- ١٥١ ٢ َمْخَرج ٧٨ ١ َمأَْتى

 ١٦٣ ١ َمْعَفس١٨٥- ١١٩- ١١١ ٣ َمْذَھب ١٩٨ ١ َمْبًكى
- ٢١٣- ١٥٨ ٥ َمْصَرع ٨٤ ١ َمْتَقى

٢٧٧- ٢٤٧- ٢٢٤
- - - 

 - - - ١٨٩-٩١ ٢ مصیر ١٩٨ ١ َمْجَزع

 رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر رقم الصفحة مكرر المصدر
 ١٧٤ ١ َمْرَضة ١١٩ ١ َعْرَجة ١١٤ ١ َبْیعة

 ٢٥٨- ١٩٠ ٢ َنْجَدة ١٤٧ ١ َعْطَفة ٨١ ١ َجْمَرة
ة ٢٦٠-٧٥ ٢ حجة  ٢١٤ ١ َنْفَحة ٢٧٢ ١ َفرَّ

 ١٧٤ ١ َنْقَھة ٢٦٣- ١٧٨ ٢ َفْوَزة ٢٥٤ ١ َحظوة
 ١٠٣ ١ َنْھَكة ٢٧٢ ١ َكّرة ٥٧ ١ َرْجَعة
 ٢٣٠ ١ َھْدَیة ١٨٤ ١ لَْبَثة ٦٠ ١ َصْلَیة

 ١٠٨ ١ َوْثَبة ٢٢٢ ١ لَْعَنة ١٤٤ ١ َضْحكة
-١٣١-٧٤-٥٢-٤٨ ٥ َضْرَبة

١٦٤ 
 ١٣٤ ١ َوْقَعة ٢٧٣- ٢٧١ ٢ لَْقَحة

- ٢٤٩- ٢٤٨-٩٩ ٤ َطْعَنة
٢٥٢ 

 - - - ١٧٤ ١ لَْیلَة

ة ١٨٨ ١ َعْبَطة  - - - ١٨٩ ١ َمرَّ



 

٣٩٦ 
 

 ) جمع وزن "َفْعل" على أفعال.١٣١جدول(

 ) جمع وزن "َفَعل" على َأْفَعال.١٣٢جدول(

 ) جمع وزن "ِفْعل" على َأْفَعال.١٣٣جدول(

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ٢١١ ١ أشباه ٢٥٨ ١ أدراع ٢٦٠- ١٦٤ ٢ آثام

 ٢٥٨ ١ أضعاف ٢٣٨ ١ أذان ٨٣ ١ أجسام

 ٢٠٢ ١ أنبار ٤٨ ١ آراب ٢٥٧ ١ أحبار

 ١٠٨ ١ أنكاس ٢٠٩ ١ أسحار ٢٣٥- ٢٢٢-٦٠ ٣ أحزاب

 ٢٥٧ ١ أحباب ١٣٢ ١ أشبال ١٨٤ ١ أحقاد

 ) جمع وزن "ُفْعل" على َأْفعال.١٣٤جدول(

 ) جمع وزن "َفْعل" على َأْفُعل.١٣٥جدول(

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ٢٦٥- ١٧٩- ١٦٥ ٣ ألوان ٧١ ١ أعمام ١٧٨- ١٣٤ ٢ آباء

- ٢٠٩- ١٨٨ ٥ أبرار
٢٣٧- ٢٣٠ -
٢٥٧ 

 ٢٤٠- ١٧٢ ٢ أموال ٢٣٥- ١٦٤ ٢ أعوان

 ٢١١ ١ أنزاف ٢٥٨ ١ أفراد ١٩٢- ١١٤ ٢ أبواب

 ٢٢٩ ٢ أنھار ١٦٠ ١ أفواج ١٠٨ ١ أحیاء

 ١٣٧ ١ أنواح ٢٥٨ ١ أفواف ٢٤٠-٤٤ ٢ أخیار

- ١٠٦-٨٩ ٤ أسیاف
٢٥٨- ١٦٦ 

 ١٦٧- ١٥٠-٦٤ ٣ أھوال ٢٣٩ ١ أقوال

-٦٩-٦٢-٤٦ ٧ أقوام ١١٣ ١ أشیاع
٢١١-٨٢ -

٢٧٧- ٢٧٢ 

 ١٧٢- ١٦٧- ١٤٠- ١٣٠ ٤ أیام

 - - - ١٥٨ ١ أكیاس ٢٣١ ١ أطوار

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ١٦٧- ١١٨- ١١٧ ٣ آمال ١٣٩ ١ أذقان ٥٠ ١ أبشار

- ١٢٨- ١١٢- ١٠٤ ٦ أمثال ١٧١ ١ أشطان ١٠١ ١ أبصار
٢٥٥- ٢١١- ١٣٢ 

- ١٢٣- ١٢٢ ٤ أبطال
٢٥٨- ١٤٩ 

 ٢٤١ ١ أمالء ٢٧٤- ٢٣١- ١٢٤ ٣ أطراف

 ٧٥ ١ أنساء ٢١٣- ١٢٦ ٢ أعالم ١٥٠ ١ آجال

 ١٥٩ ١ أنفاس ٢٤٥- ١٨٨-٦٤ ٣ أعمال ١٦٠ ١ أجداث

 ١١٢ ١ أنفال  ١٢٤ ١ أفزاع ٢٠٧-٦٤-٥٧ ٤ أجساد

 ٢٠٢ ١ أوداج ٢٧٧- ١٢٨- ١١٣ ٣ أقدار ٩٢ ١ أحجار

 ٢٣٢ ١ أوالد ١٣٣-٩٢ ٢ أقران ١٠٩ ١ أحداث

 ٨١ ١ أوطان ١٨٧ ١ أكفاء ٢٦٦- ١٠٣ ٢ أحساب

 ٢٣٠ ١ أیسار ١٦٢- ١٤٨- ١٢٦ ٣ أكناف ١٠١ ١ أخبار

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
- ١٧٥- ١٧٣- ١٤٧ ٤ أحالم

٢١٣ 
 ٦٤-٥٥ ٢ أوصال ١٩٣ ١ آطام

 ١٧٥ ١ أعمار ٢٥٥- ١٠١ ٢ أظفار ٢٦٦ ١ أخالق

 - - - ٢٣٥ ١ أفواه ٢٣٥- ١٣٨-٦٤-٥٥ ٤ أرواح

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ٤٤ ١ أیدي ٢٥٢- ٢٥٠- ١٤٠ ٣ أَُكف ١٧٠ ١ أسُھم



 

٣٩٧ 
 

 ) جمع وزن "َفْعل" على ُفُعول.١٣٦جدول(

 ) جمع وزن "َفِعْیل" على ِفَعال. ١٣٧جدول(

  

                                                           
 (بُُزوز) جمع(بَّز) وھو نوع من أنواع الثیاب. ابن منظور: لسان العرب (بزز))١(

 - - - ٢٥٠- ٢١١ ٢ أنفُس ٢٦٤- ١٠٦ ٢ أَعُظم

- ١٧٦- ١٦٦- ١٠٠ ٦ أیدٍ  ٢٤٧ ١ أدُمع
٢٥٤- ٢٥٣ 

- - - 

 رقم الصفحة مكرر الجمع رقم الصفحة مكرر الجمع رقم الصفحة مكرر الجمع
- ٢٣٩- ١٩٦-٨٣ ٤ أمور

٢٥٣ 
 ١٦٠ ١ قبور ٢٧٢ ١ خمور

 ١٥٩ ١ قرون ٢٦٠- ١٤٩ ٢ ذنوب ١٢٨ ١ أنوف

- ١٣٩- ١٣٣ ٣ رؤوس ٦٦ ١ بحور
١٩٨ 

- ١٢٥- ١١٩-٦٤ ٧ قلوب
٢٦٥- ٢٤٨- ١٨٨ 

ُبُزوز
)١(

 ١٥٨-٨٣-٥٧ ٣ كلوم ٧٦ ١ سھوم ١٠٠ ١ 

- ١٢٥- ١٠٦-٧٦ ١١ سیوف٢٥٣- ٢٠٤- ١٦٤ ٣ بطون
١٤٧- ١٣٤ -
٢٣١- ١٦٦ -
٢٣٦ -  
٢٥٤- ٢٣٧ -
٢٥٩ 

 ٨٣ ١ لحوم

 ١٦٩-٤٨ ٢ ملوك ١٢١ ١ شیوخ ٢٥١ ١ بیوت

 ٢٧٦- ٢٥١-٧٥ ٣ نجوم ١٩٥- ١٠٠ ٢ شئون ٨٨ ١ ثغور

- ١٠٠-٩٩-٤٨ ٩ صدور ١٧٨ ١ جدود
١٢٠- ١١٤ -
١٤٤- ١٣٣ -
٢٦٥- ١٩٠ 

 ٢٣٧ ١ ُنُحوب

 ٢٦٦- ١٣٣-٦٦ ٣ نحور ٢٢٥- ١١٦-٧٤ ٣ صروف ٧٠ ١ جذوع

 ١٤٨ ١ نحوس ٢٣٣ ١ ظنون ٢٥٧ ١ جفون

 ٢٦٥- ١٠٠ ٢ نسور ٢٥٠ ١ عھود ٨٧-٦٥-٥٦ ٣ جموع

 ١٠٠ ١ نشور ٢٤٣- ١٤٣ ٢ عیون ٤٥ ١ حتوف

-٨٤-٧٥-٦٢ ٨ حروب
١٨٤- ١٢٦ -
٢٦٦- ٢٤٠- ٢٣٨

- ١٢٥- ١٢١-٨٤ ١١ نفوس ١٩١ ١ غموم
١٧٣- ١٥٧- ١٣٣ -
٢٤٦- ٢٣٧- ٢١٨ -
٢٥٤- ٢٤٨- ٢٤٧ -
٢٥٧ 

 ٢٦٠- ١٨٨ ٢ ھموم ٧٥ ١ غیوم ٩٣ ١ خدود

 ١٦٩- ١٣٧-٧٥ ٣ وجوه ٩٩ ١ فُُضول ٢٤٩ ١ خصوم

- ٢١٣- ٢٠٨-٨٩ ٧ دموع ١٧٩ ١ خطوب
٢٣٥- ٢٢٥ -
٢٤٧- ٢٣٨ 

   

 رقم الصفحة مكرر الجمع رقم الصفحة مكرر الجمع رقم الصفحة مكرر الجمع
- ٢٣٩- ٢٠٧- ١٤١-٨٦ ٥ ِعظام ٢٦٦ ١ ِصحاح ٢٢٧ ١ ِرعال

٢١٤  
 ٢٦٦- ٢٣٢- ١٩٥-٤٨ ٤ ِكرام ٢٥٧- ١٩٩ ٢ ِصغار ٤٧ ١ ِرئاس

 ٥٧ ١ لِطاف ٢٣٨-٧٨-٧١ ٣ ِضعاف ١٩١ ١ ِسمان

 ٧٨ ١ لِئام ٧٧ ١ ِطوال ٢٦٥ ١ ِشحاح



 

٣٩٨ 
 

 ) جمع وزن "فاعلة" على فواعل.١٣٨جدول(

 ) جمع وزن "فاعل" على فواعل.١٣٩جدول(

 ) جمع وزن "َمْفَعل" على َمَفاِعل.١٤٠جدول(

 ) جمع وزن "فعیلة" على فعائل.١٤١جدول(

  

 رقم الصفحة مكرر الجمع رقم الصفحة مكرر الجمع رقم الصفحة مكرر الجمع
  ٢٤٠- ٢٠٧ ٢ غوادي ١٤٧ ١ دوامي  ٢٤٠ ١ بوارح

  ٢٤٨ ١ غواشي  ٢٠٨ ١ دواھي صفة ١٠٦ ١ بواكي

 ١٢٥ ١ غوالي ٢٤٠ ١ روائح ٧١ ١ جواري

 ٢٠٨-٤٦ ٢ غواني ١٧٩ ١ روائع  ١٨٧ ١ جوارح

 ٧٨ ١ غوائل  ١٦٢ ١ سوابق ٢١٥ ١ جوالب

 ٢٥٢- ٢٤٨ ٢ قوارع  ٢٢٨ ١ شوارد  ١٩٨ ١ جوانح

  ٤٥ ١ قواضي  ١٨٨ ١ طوارق  ٨٤ ١ حوادث

 ٤٥ ١ نواصي ١٣١ ١ عوابس  ٢١٧ ١ حواشد

  ١٣٤-٧٥ ٢ نواظر  ٢٦٤ ١ عواصف ٢٥٢ ١ حواطب

- ١٣٩- ١٣٦-٦٨ ٤ خوارج
١٥٠ 

- ١٥٩-٤٥ ٣ عوالي
٢٠٨  

 ٢٣٩- ٢٣٨ ٢ نوائب

 ١٣٧ ١ نواشج  ٢١٧ ١ عوائد  ١٣٦ ١ خوالج

 ٢٣٩ ١ ھواجر ١٨٨ ١ عوائق  ٢٢٧ ١ خوالي

 - - -  ١٣٧ ١ ھوائج ٢٥١ ١ خوامع

 الصفحةرقم  مكرر الجمع رقم الصفحة مكرر الجمع رقم الصفحة مكرر الجمع
 ٢٢٢ ١ قوادس  ٢٥١ ١ سوابق  ١٣٤ ١ بواتر

- ١٦٦- ١٠٧ ٤ قواضب  ٢٥٢- ١٠٦ ٢ صوارم  ٢٥٢ ١ حواجب
٢٥٢- ٢٥٠ 

 ١٤٦ ١ لواھب  ٢٤٩ ١ عواصي  ٧٥ ١ حوادر

 - - -  ٢٦٥ ١ عوائف  ٢٢٩ ١ حوائط

 - - -  ١٠٠ ١ غواشم  ٨٤-٦١ ٢ ذوابل

 رقم الصفحة مكرر الجمع رقم الصفحة مكرر الجمع رقم الصفحة مكرر الجمع
 ١٣٣-٩٩ ٢ مغانم ٢٥٢ ١ مرائب ١٠٦ ١ مآتم

 ١٣٣ ١ مقادم٢٤٨- ٢١٦-٨٢ ٣ مضارب ٢٥١ ١ مآرب

 ١٤٠ ١ مالطم ١٣٤ ١ مظاھر ١٣٧ ١ مباھج

 ١٣٦ ١ مناھج ٢٣٩ ١ معاشر ١٣٧ ١ مخارج

 - - - ١٣١ ١ معاطس ٢٦٠ ١ مذاھب

 رقم الصفحة مكرر الجمع رقم الصفحة مكرر الجمع رقم الصفحة مكرر الجمع
 ٢٢٨- ٢٢٥-٥٨ ٣ كتائب ٢٤٠ ١ صفائح ١٣٩ ١ أرائك

 ١٠٠ ١ لطائم ١٨٧ ١ صنائع ٢٣٩ ١ بصائر

 ٩٠ ١ مدائن ١٨٨ ١ طرائق ٢٥٢ ١ ترائب

 ١٩١ ١ نجائب ٢٥٣- ١١٦ ٢ عجائب ١٨٨ ١ حدائق

 ٢٤٠ ١ نصائح ٢٤٠ ١ عشائر ٢٦٤ ١ خالئف

 ٢٤٠- ٢٣٩ ٢ نضائد ١٤٠ ١ غنائم ١٠٦ ١ خالئق

 ١٨١ ١ وسائل ١٩٨ ١ فضائح ١٧٨ ١ دسائع

 ١٣٦ ١ والئج ٢٣٨- ١٥٩ ٢ فضائل ٢٥٢  ١ رھائب

- ١٩٥- ١٧٨ ٣ شمائل
٢٤١ 

 - - - ٢٥٢- ٢١٥ ٢ قرائب



 

٣٩٩ 
 

 السَّالم.) بناء فاعل جمع الدَّال على جمع الُمذكَّر ١٤٢جدول(

 ) جمع المؤنث السَّالم.١٤٣جدول(

 ) بناء "َفْعل" الدَّال على اسم الجمع.١٤٤جدول(

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ١٦٠ ١ ناعون ٢٢٧ ١ ظاھرین ٢٢٧ ١ حاسدین

 ١٣٩ ١ نافرین ١٥٥ ١ عالمین ٥٩ ١ خاطئین
- ٢٦٦- ١٠٣ ٣ قائلین ٢٤٣ ١ زابیین

٢٧٣ 
 ٢٤٧ ١ ناھون

 ٦٨ ١ ھاربین ١٦٥ ١ قائمین ١٤١- ٢٣٤-٥٩ ٢ شارون
 ٢٧٦ ١ واجدین ١٩٨ ١ القین ٨٤ ١ شامتون
 ١٠٠ ١ واقفین ١٦١ ١ الھون ١٤٠ ١ صادقین
 - - - ١٧٢ ١ نازلین ١٤١ ١ صالحین
 - - - ٥٨ ١ ناصرین ١٨٩-٦٩ ٢ ظالمین

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ١٩٧ ١ محكمات ٢٥٥ ١ سابغات ١٨٧ ١ آالت

  ٢٣٩ ١ معضالت ١١٠ ١ ُسبات ١٢١ ١ أمھات
 ١١١-٧٦ ٢ ُمْقَربات ١١٠ ١ َسْوءات ١٨٠ ١ آیات

 *٢١٣ ١ منارات  ٢٣٨ ١ شاریات ٧٦ ١ بادیات
 ١٦٢ ١ ُموِجفات ١١٢ ١ صائبات ٢٢٠ ١ بركات
- ١٢١-٤٦ ٣ جنَّات

١٦٨ 
 ١٧٩- ١٢٠ ٢ نائبات ٨٣ ١ عافیات

 ١٨٧ ١ َنخالت ٢٥٢ ١ َعبرات ١٧٣ ١ حاجات
 ٢٤٩ ١ نخوات ١٩٢ ١ عشّیات ١٣٢ ١ حادثات
 ٥٨ ١ نھضات ١٨٧ ١ فعالًت ١٢٠ ١ خفرات
 ١٧٢ ١ ھّینات ٢٢٨ ١ كتائب ٢٧٧- ١٧٨ ٢ خیرات
 - - - ١٧٥ ١ لُبانات  ٧٥ ١ ُدُجنَّات
 - - - ٢٣٩ ١ مثبتات  ٢٣٩ ١ ُرفات

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
- ٢٣٣-٨٨-٧٤ ٨ أھل

٢٥٧- ٢٤٤ -
١٦٣- ٢٧٢- ٢٦٢

- ١٠٠-٩٩ ٢٢ خیل
١٠٩- ١٠٤ -
١٢١- ١١٣ -
١٢٨- ١٢٤ -
١٣٣- ١٣١ -
١٩٦- ١٤٩ -
٢٢٨- ٢٠٢ -
٢٤٣- ٢٣١ -
١٢٠- ٢٦٥ -  
٢٠٤- ٢٧٣ 

 ١٧٣- ١٣٩ ٢ َركب

 ٢٦٤- ٢٦٢- ١٢٧ ٣ مال ٢٦٢ ١ شعب ١٧٩ ١ جان

- ١١٣- ١٢٢-٤٥ ١٢ ناس ١٦٤ ١ طیر٢٥١- ١١٢- ١٠٩ ٣ جمع
١٥٧- ١٢٨- ١٣٦ -
١٩٢- ١٧٢- ١٥٩ -
٢٦٣- ٢٦٢- ٢٥٨ 

-٦٨-٥٩-٤٤ ٣٩ قوم ٢٤٨ ١ جیش
٧٨-٧٧-٧٥-
٩٧-٨٩-٨١-

١٠٣- ١٠٠ -
١١١- ١٠٤ -
١٣٩- ١١٩ -

- - - 
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 "َفْعل" الدَّال على اسم الجنس الجمعي.) بناء ١٤٥جدول(

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٤٧- ١٤٣ -
١٥٧- ١٥٣ -
١٧٠- ١٦٨ -
١٨٢- ١٨١ -
٢١٢- ٢٠٩ -
٢٢٠- ٢١٤ -
٢٣٧- ٢٣٣ -
٢٥١- ٢٤٥ -
٢٥٩- ٢٥٨ -
٢٣٥- ٢٦٥ -
٢٧٧- ١٤١ 

 رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم رقم الصفحة مكرر االسم
 ٢٦٥- ٢١٤ ٢ لَْحم ١٨١ ١ شیب ٢٤٨ ١ آي

 ٦٦-٦١ ٢ ھام ١٣٠ ١ َصْخر ٢٤٩- ٢٤٨ ٢ َجْمر

- ١٨٨- ١٦٣ ٨ َدْمع
٢٢٥- ٢٢٤ -
٢٤٠- ٢٣٩ -
٢٥١- ٢٤٦ 

 ٢٧٣- ٢٧١ ٢ َوْرد ٢٤٩- ٢٢٣ ٢ َعْظم
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  فهرس اآليات

  الصفحة  رقم اآلیة  السورة  ـــةــــــــــــــــــــــــــــــاآلیـ

  ٢٧  ٩  البقرة  .﴾ُیَخاِدُعوَن اهللا﴿

 ٧٥  ٧١  البقرة ﴿اآلَن ِجْئَت ِباْلَحقِّ﴾.

  ٧٧  ٦٩  البقرة  ﴿َقاُلوا اْدُع َلَنا َربََّك ُیَبیِّن لََّنا َما َلْوُنَها﴾.

 ٧٨  ١٨٩  البقرة .اْلُبُیوَت ِمْن َأْبَواِبَها َواتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُْفِلُحوَن﴾َوْأُتوا ﴿

ِإْبــَراِهیُم اْلَقَواِعــَد ِمــَن اْلَبْیــِت َوإِْســَماِعیُل َربََّنــا َتَقبَّــْل ِمنَّــا  َیْرَفــعُ  َوإِذْ ﴿

 .﴾ِإنََّك َأنَت السَِّمیُع اْلَعِلیمُ 

 ٧٩  ١٢٧  البقرة

 ١٨٢  ٣٠  البقرة ﴾.اَألْرِض َخِلیَفةً  ِفي َجاِعلٌ  َقاَل َربَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ِإنِّي ﴿َوإِذْ 

آل  اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزًقا﴾. َدَخَل َعَلْیَها َزَكِریَّا ُكلََّما﴿

  عمران

٧٥  ٣٧  

  ٨١  ١  النساء .﴾َواِحَدةٍ نَّْفٍس  مِّن َأیَُّها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم ﴿َیا

  ٧٨  ٤٠  المائدة  .﴾َمن َیَشاُء َوَیْغِفُر ِلَمن َیَشاءُ  ﴿ُیَعذِّبُ 

  ٧٨  ٢٤  المائدة ﴾َقاُلوا َیا ُموَسى ِإنَّا َلن نَّْدُخَلَها َأَبًدا مَّا َداُموا ِفیَها﴿

  ٨١  ٤٠  هود .﴾ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْیِن اْثَنْینِ  اْحِمْل ِفیَها ُقْلَنا﴿

  ٢١٧  ٨  یوسف .﴾َلُیوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَلٰى َأِبیَنا ِمنَّا﴿

  ٧٧  ١٣  یوسف .﴾َأن َتْذَهُبوا ِبهِ  َلَیْحُزُنِني ِإنِّي ﴿َقالَ 

  ٧٩  ١٩  إبراهیم .﴾َوَیْأِت ِبَخْلٍق َجِدیدٍ  إن َیَشْأ ُیْذِهْبُكمْ ﴿

مَِّحیٍص﴾َعَلْیَنا َأَجِزْعَنا َأْم َصَبْرَنا َما َلَنا ِمن  ﴿َسَواءٌ 
  ٧٥  ٢١  إبراهیم .

  ٨٠  ٦٩  إبراهیم  .﴾َیا َناُر ُكوِني َبْردًا َوَسَالمًا َعَلى ِإْبَراِهیمَ  ُقْلَنا﴿

  ٢٤٥  ٦  النحل ﴾.ِفیَها َجَماٌل ِحیَن ُتِریُحوَن َوِحیَن َتْسَرُحونَ  ﴿َوَلُكمْ 

بُُّكمْ    ٢١٩  ٥٨  اإلسراء َأْعَلُم ِبُكْم﴾. ﴿رَّ
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  ١٨٣  ١٨  الكهف ِذَراَعْیِه ِباْلَوِصیِد﴾.﴿وَكْلُبُهم َباِسٌط 

  ٢٦٣  ٢١  طه .﴿َسُنِعیُدَها ِسْیَرَتها اُألَولى﴾

  ٧٤  ١  المؤمنون .َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن﴾ ﴿َقدْ 

َالِة﴾ ﴿ِرَجاٌل َال ُتْلِهیِهمْ    ٢٥٢  ٣٧  النور .ِتَجاَرٌة َوَال َبْیٌع َعْن ِذْكِر اللَِّه َوإَِقاِم الصَّ

  ٧٨  ٦  الشعراء .﴾َما َكاُنوا ِبِه َیْسَتْهِزُئونَ  َأنَباءُ  َكذَُّبوا َفَسَیْأِتیِهمْ  َفَقدْ ﴿

  ٧٨  ٢٥  الروم  .مَِّن اْألَْرِض ِإَذا َأنُتْم َتْخُرُجوَن﴾ َدْعَوةً  ِإَذا َدَعاُكمْ  ﴿ُثمَّ 

  ٢١٩  ٢٧  الروم َوُهَو َأْهَوُن َعَلْیِه﴾. الَِّذي َیْبَدُأ اْلَخْلَق ُثمَّ ُیِعیُدهُ  ﴿ُهوَ 

  ٣٢٢  ١٠  الرحمن ﴾.واألْرَض َوَضَعها ِلَألنامِ ﴿

﴿َیــــْوَم تَـــــَرى اْلُمــــْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَنـــــاِت َیْســــَعٰى ُنـــــوُرُهْم َبــــْیَن َأْیـــــِدیِهْم 

 .﴾َوِبَأْیَماِنِهمْ 

  ٣١٧  ١٢  الحدید

  

  ٢٧  ٤  المنافقون  .﴾َقاَتَلُهُم اللَُّه َأنَّى ُیْؤَفُكونَ ﴿

  ٧٨  ٧  الطالق ..﴾َسَعِتهِ  نْ مِ  ِلُینِفْق ُذو َسَعةٍ ﴿

  ٨١  ١٠  التحریم .﴾الدَّاِخِلینَ  َمعَ  َوِقیَل اْدُخَال النَّارَ ﴿

  ٢٤٥  ١٣  نوح َلُكْم ال َتْرُجوَن ِللَِّه َوَقاًرا﴾. ﴿َما

﴾   ٢٥٨  ١٠  القیامة .﴿َأْیَن الَمَفرُّ

  ٧٨  ٥  الضحى .َفَتْرَضى﴾ َوَلَسْوَف ُیْعِطیَك َربُّكَ ﴿

  ٢٠٦  ١  الهمزة ُهَمَزٍة ُلَمَزٍة﴾.﴿َوْیٌل ِلُكلِّ 
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Abstract  

Shboul, Nabeel Mussa Mohamad, (The Morphological Structure and their meanings in 

Dewaan Al-Khawarij Poetry), PhD thesis, University of Yarmouk, ٢٠١٦, the 

supervision of: Dr. Yahya Atiah Ababneh. 

This study investigates the morphological Structure and their meanings in Khawarij 

Poetry in the book of (Dewaan Al-Khawarij Poetry) collecting and verifying by Dr. 

Ihsan Abbas. This study consists of an introduction, preface, two chapters, and a 

conclusion. They are as follows: 

The introduction: It states the motives to study this subject, reveals its significance in 

linguistic studies, presents the limits of the study and its divisions; and determines the 

methodology followed in this study. 

The First chapter: It examines the structures of the verbs in Dewaan Al-khawarij 

poetry in terms of abstraction . It also investigates the transitivity or intransitivity, time 

connotations ,and passivity or activity of that verbs, if their all letters are only 

consonant or at least one of them is vowel. It presents the meaning of those verbs 

according to both the modern and old scholars, and then applies these meanings in 

Dewaan Al-khawarij poetry supporting that with poetry examples for each meaning. 

Then, the researcher classifies them in statistical schedule according to the meaning 

descending starting from the most common meaning to the least common meaning. 

The second chapter: It examines the forms of nouns and their connotations in 

Dewaan Al-khawarij poetry. This chapter includes three sections. The first section 

addresses the form of derived nouns and their connotations and it contains the 

definition of derivation in language and determines the abstracted and increased 
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derived nouns in the Dewaan Alkhawarij such as subject nouns, resembling adjectives, 

object nouns, exaggeration forms, time and place nouns, manner nouns, and 

preference nouns. 

On the other side, the second section is allocated to study the forms of gerunds and 

their connotations in Dewaan Al-khawarij poetry. it studies the forms of triple and 

quaternary gerunds whether they are increased or abstracted in Al-khawarij poetry. In 

this section, the researcher categorizes the gerunds into: measuring gerunds, hearing 

gerunds, subject or object gerunds, M gerund, gerund of once, gerund of shape and 

industry. He investigates the connotations of those gerunds according to the old 

scholars, and then applies these connotations in Dewaan Al-khawarij poetry 

supporting that with poetry examples for each connotation, then classifies them in 

statistical schedule descending starting from the most common meaning to the least 

common meaning..  

 

The third section is to study the structure of plurality and their connotations in 

Dewaan Alkhawarij poetry in all different forms whether they are abstracted or 

increased. It also includes the plurality of abundance, little, and their connotation in 

Dewaan Alkawarij; and contains the structures of singular and plural gender nouns. 

Then the study concludes all the section with studying the results of the statistics 

schedules that have recorded the most important result and comments that this study 

has come out with at end of each section.  

 

lts achieved in this studyIt states the resu: Finally, the conclusion 

The keywords: morphological structure. Arabic morphology, khawarij, 

morphological connotations. 


