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 : ملخص البحث

حول أبواب أفعال  معرفة لغوية إحصائية دقيقة إلى تقديمهذا البحثيهدف  
الجانب الصوتي فيي التحلييا اصحصيائي     توظيففيها تم ي،  العربية الثالثيةاللغة 

 تفيد في المعالجات الحاسوبية للغة العربية.واعد كلية في محاولة للكشف عن ق

ألنها وحدها التي تمثا ؛الثالثيةاألفعال واقتصرنا في البحث على أبواب  
من بعضها أفعال اللغة العربية التي ُتْشَتق إشكالية في استنباطها دون غيرها من 

 .يسيرة وفق قواعد منضبطةالبعض 

حرصيي  وقيد  واعتميد البحيث فيي إحصييات مادتيا عليى المعجييم الوسيي ،        
على تقديم القواعد التي تحكم اشتقاق األفعال الثالثية من بعضها اليبعض، والتيي   

مين أبيواب   القديمية   اعتمدها علمات العربيية فيي اسيتكمال ميا ليم ييرد فيي المعيا م        
األفعال، ومن أ ا ذلك وحتى تتضح الصورة عقدت مقارنيات بيين األبيواب فيي     

 المعجم الوسي  وفي غيره من كتب اللغويين القدامى.

تمثيا   مفيردات التيي  ت شياما لل الدقيقة التي تستنب  من إحصيا إن المعرفة  
دراسيية  فييتعمقيوا ا أو يتوسيعو أن ُ يدد  وفر إمكانيية لبيياحثين  تي الظياهرة اللغويية،   
في استعماالت القدمات والمحدثين، المعا م اللغوية المختلفة أو  تلك المفردات في

وبخاصة النماذج التي ال تطيرد ميا القاعيدة الكليية بغيية التووييح أو التفسيير أو        
التصويب؛ فال شك أن عملييات الجميا والتيدوين لمفيردات اللغية قيد اعتورهيا ميا         

ج إليى  هيود تتضيافر    وعدم وب ، وكا ذليك يحتيا  اعتورها من وهم وتصحيف 
 لبنات معرفة لغوية صحيحة. وتتكاما

 االرتبيياِ  شييديدَة المفييرداِت  علييِ  العربيييِة للغييِة االشييتقاقيَة إن الطبيعييَة
 معيا مَ  بنياتِ  و يوِد صيعوباتج َ ٍميةج فيي    إليى   ها ببعض، وقد أدى هيذا األميرُ  بعِض
 .من اللغاِت غيرهافي  المعا ِم شأَن االستخداِم سهلِة

 البيانيياِت فيي قاعيدةِ   الرئيسييِة الميدالالتِ  أهيمّ  أحييَد األفعيالِ  أبيوابُ  وتشيكاُ 
ميين  ؛ فهنيياش شييبكة  العربيييِة للغييِة اصلكترونييّي المعجييِم عليهييا بنيياتُ  التييي يرتكيي ُ 
 دور  الفعييِا ، وألبييواِبها بييبعضجبعَضيي العربيييِة اللغييِة مفييرداِت ُ ُبْرَتيي العالقيياِت
 ها. ِغَيوِص تلك المفرداِت من أنواِع الكثيِر في تحديِد مرك ٌّي

 صييغةِ  نيي عليهيا تحدييدُ   َبْنالتي َي الرئيسِة المرتك اِت أحَد بُرَتْعُت فاألبواُب
 القواعدييةِ  البنييةِ  مكونياتِ  أهيمّ  ر أحيدَ ، كما أنها تعتُبي فعاج من كّا المشتّق المصدِر

 االرتبيياُ  ىفييْخ. وال َيباألفعيياِل المرتبطييِة الوصييِف ُغَيِصيي اللهييا ُتْشييَتُقالتييي ميين اِل
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من تلك  باألفعاِل ترتبُ  الاصةج دالليةج أو حقولج ودالالتج معينةج بين أبوابج الوثيُق
 . األبواِب

هييو إحصيياُت األفعيياِل العربيييِة وأبواِبهييا فييي    هييذا البحِث كييان الهييدُف ميين و
 كلييةج  قواِعيدَ تحدييد   ٍمومين َثي   ،هاِلُكَشي َت ِسِسي ُأعرفِةُتهاِلَمدراسالمعجِم وكتِب اللغيِة، و 

 للمييواِد الحاسييوبيِة المييدالالِت ليييِاْقفييي َت ُتفيييُد بحيييُث حاسييوبي اها اسييتخداُم يمكييُن
 بشكا دقيقج. اآلي  هاوتصحيِح ،ألفعاِلافي توليِد ُتسَتْخَدُم ا، كماللغويِة

بيين  بين األفعياِل وأبوابهيا و  العالقيةِ  عليى تحليياِ   في البحِث ُ يرككان التو
 للجييذوِر الشييامِا المسييِح ، ميين اليياللِ األفعيياُلتلييك التييي تشييكل  منهييا    والجييذوِر
، ثيم  فعياج  مين كياّ   ، واألبيوابِ رجْذِ  التي وردت من كّا الثالثيِة ، واألفعاِلالعربيِة
 .ذلك الباِب ألفعاِل المكونِة الصوتيِة والتشكيالِت الفعِا بين باِب العالقِة مالحظِة

؛ ليذا  إحصاِت مادِة البحِث على المعجِم الوسيِ  بشيكاج أساسيي   في اعتمدُتو
وكييف   ،فيي المعجيمِ   تشيٍكَل  بهيا الميادةُ   الطريقية التيى    هيمَ َنْفأن ّيكان من الضرور

 القديمة. العربيِة في المصادِرما ما ورَدتختلُفأو َتٍتِفُق

 العربييةِ  عليى المعيا مِ   الوسيي ِ  المعجيمِ  ميوادّ  فيي بنياتِ   المجمُا قد اعتمَدل
التيى ليم    اللغوييةِ  الميوادّ  فيروعِ  ِلامكاسيت ج يا فيي   َهْنَم ، واتبياَ أساسيةج بصفةج القديمِة
 المجيردةِ  الثالثييةِ  باألفعيالِ  ، وبخاصةج فيميا يتصياُ  القديمِة العربيِة المعا ِمفي ترْد

 الشأن.هذا في ما اٍتخذه من قراراتج  وذلك من الالِل ،هاها ومصادِروأبواِب

؛ ليذا كيان   اِلفعي األ بعِضأبيوابِ في ِذْكيِر  ْخَتَصيرُ ُيكيان  وَقد لوِحظ أيض ا أنيا   
 الكتيييِب بعيييِضفيييي بيييين ميييا ورَد محيييدودةج ةجارنيييبمق أقيييوَمأن اأيض يييمييين الضرورّي

 الوسيي ِ  المعجيمِ فيي  وبيين ميا وردَ   ،يِة القديمِة من أفعاِل أو أبوابجالعرب والمرا ِا
 من ذلك.
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Dbstract :  

This research aims to provide accurate statistical linguistic 

knowledge about the patterns of the Arabic language trilateral 

verbs. The Phonetic aspect has been employed in the statistical 

analysis in an attempt to identify general precise rules that help in 

computational processing of the Arabic language.  

The search was limited to trilateral verbs because these 

verbs are problematic in their derivation while the other verbs 

derive from each other according to accurate disciplined rules. 

The study data was collected from Al-Waseet Dictionary.  

I was keen to show the rules that control the process of derivation 

of the trilateral verbs from each other. Those rules are adopted by 

Arabic linguists to complete the verbs that are not included in the 

old Arabic dictionaries, andfor further clarification I held 

comparisons between verbs in Al-Waseet Dictionary and the other 

books of ancient Arab linguists. 

This precise knowledge that is derived from such a 

comprehensive statistics of vocabulary provides other new 

researchers with the opportunity to develop new or deeper study 

about such vocabulary in different language dictionaries or in 

ancient and modern usages, especially the patterns that do not 

comply with the general rule which seeks clarification or 

interpretation or correction. 

There is no doubt that the collection and recording of 

vocabulary had some errors, misrepresentation and failure to 

adjust. All this requires concerted and complementary efforts to 

build a correct linguistic knowledge. 
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 عنَد ُعَلماِء العربية.ها وأبواِب األفعاِل ِلَتَشُّك ُأُسس

استبعد اللغويون القدامى من صور األبيواب الثمانيية التيى اسيتوعب      لقد 
 َفِعلل فعُعلل    ميا الصور الممثلة للماوى الثالثى ما مضارعا، ما  يات عليى    

ميين أفعييال نحييو، حِضيير، وفِضييا، قييالوا بشييذوذ مييا  ييات عليهييا و فُعللل فعَعللل . و
 وا األبواَبّدور  ـ   فُعل فعَعلوهو الوحيد من   ،  وكادفِعل فعُعلودام من   ونِعم،
هييي، "  فَعييا يفُعييا ،  األبييواب ، وهمعنييد بهييا والمشييهورةِ  المعتييرِف السييتِةإلييى 

 و فَعا يفِعا ، و فَعا يفَعا ، و فِعا يفَعا ، و فُعا يفُعا . 

في نظرة العلمات  سوات التى ارتضاها الصرفيون  الستُة لم تكن األبواُبو
بيا، ومنهيا ميا ُيَعيٍد       فال ُيعتيدُ  ال إلى كاج منها، فمنها ما  ات لعلة، ومنها ما  ات قلي

 األبواب،  دعائُم

  وعلتا فَعل فعَعلفهما بابان، األول منهما ما  ات على   أما ما جاء لعلة
 فأميا  أن تكون عين الفعيا أو الميا، أحيد حيروف الحليق السيتة، يقيول الفيارابى،         

المفتوح العين في الماوى والمستقبا فهو ال يقوم إال أن يكون فييا أحيد حيروف    
الحلق في مووا العين أو الالم إال في لغة طيئ فإنهم يخيالفون العيرب فيي هيذا     

 بَقيى يْبَقيى  وأميا    و بإ ازة ذلك فيميا اليال مين حيروف الحليق مثيا،  فَنيى َيْفَنيى         
، وهييو  أَبيى ييأَبى ، وزاد أبيو عمييرو،    ار نياد  اغييرهم فعليى ميا قليي  ليك إال حرف ي     

وذكر المحقق أفعاال  أالرى وردت في (1" ركن َيْرَكن  وقال بعضهم  قَلى َيْقَلى .
شرح شافية ابن الحا ب، مما  ات على  فَعا يفَعا  وليس ثانيا وال ثالثا حرف 

 (2"حلق وهى،  قَن  َيْقَن  ، و هَلك َيْهَلك .

ليم ييورد مين األفعيال السيابقة، التيى أوردهيا        ومما ييذكر هنيا أن الوسيي     
العلمات مما  ات على  فَعا يفَعا  ولم تكن حلقية العين أو اليالم إال  أَبيى ورَكين    
وهَلك ، وكان مجما ميا ورد فيي الوسيي  عليى  فَعيا يفَعيا  مميا ليم يكين حلقيى           

هيَرق،   ، أبى، بَل ، حَلك، الَ ر، رَكن، قَدم  لَطى،يالعين أو الالم تسعة أفعال ه
هَلك. ويقول الفارابى،  هذا الباب لييس مين دعيائم األبيواب؛ ألنيا اليصيح إال أن       
يكون مووا العين منا أو الالم أحد حروف الحلق، وهى، العين والغين والحيات  
والخات والهيات والهمي ة، وذليك أن هيذه الحيروف مسيتفلة المخيارج، فشيابوا ذليك          

ُم وهذا الباُب في األصِا إنما هو على  يفُعا منها بشىتج من التصُعِد ليعتدَل الكال
 (3" ويفِعا ، فلما َلِحَقْ  هذه العلة ُرٍد إلى الفتح .
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 ، وعلتا أنيا  فُعل فعُعلوثانى ما  ات من األبواب لعلة، هو ما ات على  
اليا  للطبييائا وميا شيياكلها،  والمضييموم العيين فييي الماويى والمسييتقبا الييا      

 (4"يتعدى .للطبائا وما شاكلها مما ال 

مين األبيواب؛ فهيو ميا  يات فعليا بالكسير فيي الماويى           أما ما جلاء لللي    
 ،  والمكسييور العييين فييي الماوييى والمسييتقبا ليييس ميين  فِعللل فعِعلللوالمضييارع  

األبواب لقلتيا، وألنيا لييس منيا شيىت إال ويجيوز فييا لغية أاليرى، فهيو ال يتفيرد            
 ( 5"بمذهب تفرد غيره إال معتلا .

ََ األبلوا   ما يعُده العلماُت هي  أبواب ثالثة،يبقى بعد ذلك   ، وهيى،   دعلام
 ، يقول الفارابى بعد أن ذكر العلَة في غير فِعل فعَعل  و فَعل فعِعل  و فَعل فعُعل

األبواب الثالثة السابقة،  ور ا المحصول إلى تأسيس الثالثة ما صحة ذلك في 
فو بي  المخالفية بينهميا     القياس، وذلك أن الماوى مخالف للمستقبا في المعنى،

 .(6"في أمثلتها 

األبواب إذن في تصنيف العلمات لها، منها ما ييأتي شياذ ا فيال يعتيرف بيا       
نحو، فُعييا يفَعييا  و فِعييا يفُعييا ، ومنهييا مييا يييأتي قليييال  فييال يعتييد بييا نحو، فِعييا    

يعيد  يفِعا ، ومنها ما يأتي لعلة نحو، فَعا يفَعا  و فُعا يفُعا ، ومنهيا أاليير ا ميا    
دعائم األبواب، وهى األبواب الثالثة الباقية،  فَعيا يفُعيا  و فَعيا يفِعيا  و فِعيا      

 يفَعا .

عند استكمال ما لم -إن هذا التصنيف األبواب عند العلمات قد أدى بالفعا 
أدى إليى أن ت ييد الميادة فيي اتجياه       -ُيْسَما بابيا مين األفعيال فيي المعجيم الوسيي       

التييى عييدها العلميياُت دعييائم األبييواب، وتقييا فييي بقييية        األبييواب الثالثيية األاليييرة   
األبواب؛ ألنها في نظرهم تأتى لعلة أو تأتى قليلة؛ فال يصح القياس عليها، يقول 
ابيين  نييى،  وقييد دٍليي  الدالليية علييى و ييوب مخالفيية صيييغة الماوييى لصييييغة           
المضارع، إذ الغرض من تلك الصَيغ إنما هيو إفيادة األزمنية؛ فجعيا لكيا زميان       

ال مخييالف لصيياحبا فاألصييا فييي  َفَعييا  بفييتح العييين أن يييأتي علييى  يفِعييا      مثيي
و يفُعيا  بكسير العيين أو ويمها بنيات  علييى المخالفية السيابقة، فيإذا و يدنا بعييض          
الصَيغ مثا، فَعيا يفَعيا  بفيتح العيين فيي الماويى والمضيارع، فالبيد أن نليتمس          

 ( 7"وف الحلق الستة  .علة لذلك وهى أن تكون عين الفعا أو الما حرف ا من حر

المخالعة بين صيغة الماضل  وصليغة   يتضح مما سبق أن العلمات  علوا  
. القانون الذي فنبغ  أن ُتلرد لليلا األفعلال اللل  للَ ُتألَمب أبوابهلا       هي  المضارع
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ولذلك نجد أن بعض العلمات قصير بعيض أنيواع األفعيال التيي ال تتضيح صيورة        
 تتحقق فيها المخالفة، من ذلك،ماويها على األبواب الثالثة التى 

       ،الفعا المضعف، يقول أحمد بن مسيعود،  وال يلتيبس فيي مثيا رٍد، وفيٍر
ألن المضلللاع  وعيييٍض؛ ألن رٍد  ُيْعَليييم مييين  َييييُرد  أن أصيييلا  َرَدد ؛     

و فٍر  أيض ا ُيْعَلم مين  َيِفير  أن أصيلا  َفيَرر ؛      الفجيء من  فُعل فعُعل 
و عييٍض  أيض ييا ُيْعَلييم ميين    فِعللل فعِعللل   ألن المضللاع  ال فجلليء مللن    
ألن المضلللاع  الفجللليء ملللن  فَعلللل      َيَعيييض  أن أصيييلا  عِضيييض ؛    

 .(8"فعَعل 

  ،الفعا األ وف، وهو يجيت من ثالثة أبواب نحو،  قال يقول، وباع يبيا
 (9"والاف يخاف .

ونحاول اآلن استخال  األسس التى اُتِبَعيْ  فيي اسيتكمال األبيواب عنيد      
 العلمات،

 ال : اسلّكمال المضارع لذا ورد الماض  فقط:أو

 إذا  ات الماوى على  َفَعا  يكون المضارع كما يلى، .1

ـ إذا كان ثيانى الفعيا أو ثالثيا حرف يا مين حيروف الحلق، فيإن البياب فييا  يفَعيا            
، ويالحظ أنا ال اعتبار لحرف الحلق في الفعيا  (10" .…وربما  ات على األصا

اليجيت من  فَعا يفَعا  كما سبق، وكذلك  األ وف المضعف؛ ألن  المضاعف 
 (11"ال يجيت من الباب الثالث .

ويرى ابين سييده أن األصيا فيي المثيال اليواوّي اليذّي ثانييا حيرف حليق           
يكون على  يفِعا ،  فأما وَهب يَهُب، ووَوا يَضُا، وما أشبا ذلك فإنما سقط  

عها بين ييات وكسيرة، ثيم    الواو منا ألن أصلا يوِهب ويوِوا فسقط  الواو لوقو
 (12"ُفِتح من أ ا حرف الحلق .

ـ  إذا كان الفعا مثاال  واوي ا،  فالقياس في مضيارعا الكسير كوعيد ووزن، تقيول     
، وإن كيان الميا   …في مضارعهما يِعد وي ن، وقياس كا فعا عليى هيذا اليوزن   

 (13" حرف ا من حروف الحلق نحو، وَوا، ووَقا؛ فإن مضارعهما يأتي بالفتح.. .

ـ  إذا كيان الفعيا أ يوف أو ناقص يا يائي يا كيان المضيارع  يفِعيا ،  وأميا ميا كيان            
الماوييى منييا علييى  َفَعييا  وعييين الفعييا أو المييا يييات فإنييا يليي م فييي مسييتقبلا           

 (14" يفِعا .
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 (15"فإنا يل ما  يفُعا   .…ـ إذا كان الفعا أ وف أو ناقص ا واوي ا   

المضارع  يفِعيا  و يفُعيا ،  وهيو المعيروف     ـ  في غير الحاالت السابقة يكون 
المتيييداول مييين األفعيييال وهيييى االصيييطالحية التيييى ييييأتي فيييي الكيييالم ماوييييها        
االصطالحى على  فَعا  بالفتح ولم تكن عينا أو الما حرف ا من حروف الحليق،  
وال تعييرف مضييارعا كيييف هييو بعييد البحييث فييي مظانييا فييال تجييده، فأنيي  فييي          

ّي مخٍييير فيييا إن شييٍ  قليي   يفُعييا  بضييم العييين، وإن المسييتقبا حينٍييذج بالخيييار أ
شٍ  قل   يفِعا  بكسرها، فالو هان  ائ ان، الضيم والكسير، وهميا مسيتعمالن     

 (16"فيما ال ُيعَرف مستقبلا ومتساويان فيا .

إذا  ييات الماوييى علييى  فِعييا ،   فيليي م فييي مسييتقبلا  يفَعييا  كقولييك حييِذر،          .2
 (17"وفِرق .

فُعا ،  فإن مستقبلا يجيت على  يفُعا  ال غير كقيولهم  إذا  ات الماوى على  .3
 (18"ظُرف وكُرم .

 ثاني ا: اسلّكمال الماض  لذا ورد المضارع فقط:

إذا  ات المضارع على  يفِعا  ولم ُيسما الماوى ُ ِعا عليى  َفَعيا  للمخالفية،    .1
 وألن  فِعا يفِعا  قليا ال يعتد با، و فُعا يفِعا  لم يرد في اللغة.

 ات المضارع على  يفُعا  كان الماوى عليى  َفَعيا  أيض يا للمخالفية وألن     إذا .2
 فِعا يفُعا  شاذ، و فُعا يفُعا  الا  بالسيجايا، هيذا رغيم ورود  فُعيا يفُعيا       

 مما ال يدل على سجية.

إذا  ات المضارع على  يفَعا  كان الماوى على  َفِعا  للمخالفة، وألن  فُعيا  .3
وال يكيون الماويى  فَعيا  إال إذا كيان ثانييا أو ثالثيا        يفَعا  شاذ ال ُيعترف با،

أحد حروف الحلق، هذا رغم ورود ما ليس ثانيا وال ثالثيا أحيد حيروف الحليق      
على  فَعا يفَعا ، وورود ما كان ثانيا أو ثالثيا أحيد حيروف الحليق عليى غيير       

  فَعا يفَعا .
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 واالخلصاِر في ذكِر َبْعِضها.َمْنَهُج الَوسيِط في اسلّكماِل المواِد اللغوفِة 

 األفعاِل: أوال : اسلّكمال

كان المنهج في الوسي  عند استكمال األفعيال إذا ورد المصيدر فقي  فيي     
المعا م القديمة وكما تحيدد فيي قيرار المجميا الخيا  باسيتكمال ميواد لغويية ليم          

 ترد في المعا م القديمة كما يلى،

فيرح أو ليون أو عييب أو حليية أو     إذا لم يدل المصدر على سجية أو ح ن أو  .1
، وليس ثانيا أو ثالثا حرف َفَعل اللو أو امتالت أو مرض  ولم يكن على وزن  

  .فَعل فعِعلب    أو من باب وَرفَعل فعُعلر  حلق، ُيصاُغ لا ِفْعا  من باب نَص

  .فَعل فعَعلإذا كان ثانيا أو ثالثا حرف حلق صيغ لا فعا من باب   .2

  .فُعل فعُعللى سجية كان فعلا على  إذا دٍل المصدر ع .3

ذا دٍل على معنى من المعانى السابقة غير السيجية وكيان مصيدره على َفَعيا       .4
 (19" .فِعل فَعلكان بابا  

  َفَعلل ومن القرارات التيى اتخيذها المجميا فيي األفعيال قيراره باشيتقاق         
العضيو فعيال     من العضو للداللة على إصابتا،  كثيير ا ميا اشيتق العيرب مين اسيم       

للداللة على إصابتا، وقد نص أبو عبيدة على أن ذلك عام في ما ُيشتكى منا فيي  
الجسد، وكذلك نص ابن مالك فيي  التسيهيا  عليى أنيا مطيرد، وعليى هيذا تيرى         

 (20"اللجنة قياسيتا .

 ثاني ا: االخلصاُر في ذكِر األفعاِل واألبواِ :

 االخلصاُر في ذكِر األفعاِل: . أ

ذكر بعض المترادفات الناشٍة عن االتالف  -عن عمد-المجما لقد أغفا 
ولكى نتصٍور حجم االقتصار المتبا في  (21"، من ذلك  رغث ورعث . اللهجات

، قارنا ما ورد في إصيالح المنطيق تحي  بياب ميا يقيال        الوسي  في ذكر األفعال
ا فتبيٍين  باليات والواو من ذوات األربعة ما ما  ات في الوسي  مين األفعيال نفسيه   

 ما يلى،

 ،كان مجما ما ورد من أفعال في إصيالح المنطيق ثمانيية وثالثيين فعيال      
أتيا،   -ما  ات منها في الوسي  بالواو واليات مع ا أربعة  وعشرون فعال   فق  هيى، 

 با، حثا، حال، حما، حكا، رثا، رقا  ستا، سحا، سال، ع ا، عال، عنا، فال، قال، 
منا، نما، نقا وما  ات بالواو فقي  أحيَد عشيَر فعيال ، أثيا،       قنا، لحا، محا، منا، هذا،

ح ا، سخا، شأى، صيغا، طبيا، طهيا، طميا، لخيا  مقيا، نثيا. وميا  يات بالييات فقي             
 (22" ثالثة أفعال هى، طغى، وحكى،  وكنى.
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وبالمقارنييية ميييا األفعيييال التيييى بيييدأت بحيييرف البيييات فيييي لسيييان العيييرب    
عيدم و يود بعيض األفعيال اعتمياد ا عليى       ومقارنتها باألفعيال فيي الوسيي  ليوِحظ     

تفق معها في حيرفين وتتفيق ميا الثاليث فيي بعيض الصيفات        ورود مراِدفات لها ت
بنفس المعنى  بخصلورود  بخزمثا، الصوتية، مما ير ح كونها لغة أو تصحيف ا 

ولعلا كيان مين المفييد أن تيدٍون تليك األفعيال       بّكل، لو ود  بلكوكذلك عدم ورود 
 َتَصر عليا منها ما اصشارة إلى كونا لغة أو غير ذلك.بعد ذكر الُمْق

عيدم ورود بعيض األفعيال ميا عيدم ورود       -مين المقارنية  -ولوِحظ أيض ا 
 مرادف لها مثا، 

بثيا بيا عنيد السيلطان، سيعى،      بثلا ـُ   ومثالا، مابأه لا، أّي ما فطين، و  بَأه َـ 
بيِدغ الر يُا يبيَدغ َبيَدغ ا، ت ٍحيف        بِدغلَـ بِثطْ  شفتا العليا َبَثط ا، وِرميْ ، و بِثطـَ و

بِرث الر ُا  بِرث:بَذع الشىَت، فٍرقا، و بَذععلى األرِض باستا وتلٍطخ بُخْرئا، و
َ ،اليبِضُك اهلُل يَده، أّي ال يقطعهيا، و بِضكتنٍعم تنُعم ا واسع ا، و ، بضيم الحيُب،   بضل

 بَقلث: خ با "لغية فيي بيَدغ(، و   بِطغ بالشىت يبَطُغ َبَطغ ا، تلٍط بِطغ:أّي اشتٍد قليال  و
 بَقث أمَره وحديَثا، اللطا.

من الواوح من المقارنِة السابقِة أن السبَب فيي عيدِم وروِد تليك األفعياِل     
ير ُا إلى عدِم شيوِع أو استعماِل بعِضها من  هة، كما في، َبِث ، وَبيِرث، وإليى   

 وبِطغ.ارتباِ  ُأاْلرى بالداللة على معانج سيٍةج كما في نحو، بِدغ، 

 االخلصار في األبوا : . أ

كما استبعد اللغويون القدامى من صوِر األبواِب الثمانيِة التيى اسيتوعب    
 َفِعـل فعُعلـل   ميَا الصوِر الممثلِة للماوى الثالثّي ما مضارِعا، ما  ات على  

فقد َرٍد الوسي  ما ورد على كاج منهما مين أفعيالج نحيو، حِضير،     فُعـل فعَعـل ؛ و 
  ُرٍد كيا  فُعلل فعَعلل    وكاد، وهو الوحيد من  فِعل فعُعلونِعم، ودام من   وفِضا،

ذلييك فييي الوسييي  إلييى بييابج ميين األبييواب السييتة المعتييرف بهييا والمشييهورة عنييد      
 ، فِعللل فعَعللل ، و فَعللل فعَعللل ، و فَعللل فعِعللل ، و فَعللل فعُعلللالصييرفيين، وهييي،  

  .فُعل فعُعلو 

قتصاِر في ذكِر أبواِب الفعا، فاكتف  وقد حرص  لجنُة الوسيِ  على اال
بذكر باب واحيد إذا كاني  األبيواُب متحيدُة المعياني كميا فيي الفعيا  نبيا  أميا إذا           

 (23"االتلف المعنى باالتالف الباب، فقد ُذِكرت األبواُب كُلها كما في الفعا قدم .

وال نعرف على و ا الدقة كيف كان ُيقَتَصُر في الوسي  في ِذكِر بعيِض  
األبواب دون البعض اآلالر؛ حيث لم ُيحٍدد في الوسي  منهج  ُيٍتَبُا في ذلك، ولميا  
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كان من الضرورّي أن نعرَف كيف كان ُيقَتصُر في أبواب الفعا؛ أ رينيا بعيَض   
المقارنات بين ميا تعيددت أبواُبيا مين أفعيالج فيي الغرييب المصينف وأدِب الكاتيب          

المعجيم الوسيي ، ميا الر يوع للمعيا ِم       وبين ما  ات من أبواب لتلك األفعاِل فيي 
 األالرى كلما اقتضى األمُر ذلك، و اتت المقارنات كما يلى،

 أوال : الغرفب المصَن :

 (24" ، أّي األفعال التى  ات منها مكسور العين ومفتوحها،با  فِعلت وفَعلت -1

 يات منهيا    ،كان مجموع األفعال الواردة من ذلك  ثمانية وعشرون فعيال  
  على فِعا وفَعا مع ا تسعة عشر فعال   هى، قٍر، لهيث، ويحى، حيذأ،    في الوسي

بسأ، أنس، ه أ، ذها، دهيم، لغيب، عير ، طيبن، لطيأ، لهيق، عصيب، رويا،         
نضيير، رزأ، سييال. و ييات علييى  فَعييا فقيي  سييتة أفعييال هييى،  ييف  شييغب، فجييأ،    

 فضا، وهن، ق ح. و ات على فِعا فق  ثالثة أفعال هى، زهد، قحا، نقا.

، أّي األفعييييال التييييى  ييييات مضييييارعها مكسييييور العييييين ل وفعُعلللللبللللا  فعِعلللل -2
 (25"ومضمومها من فَعا ،

 ات منهيا   ،كان مجموع األفعال في الغريب المصنف أربعة وستين فعال 
في الوسي  على يفِعا ويفُعا مع ا أربعة وعشرون فعال   هى، الفق، برض، تلد، 

ب، تييٍب، عييٍا، زميير، حلييب، حيي،، شيير ، الييرز،  ييٍد، حجييا  شييٍب، شيينق، عتيي   
نظف، شٍد، عثر، قدر، نٍم،  ٍد، كدم، ذبر، أبن. و ات على يفِعيا فقي  اثنيا عشير     
فعال   هى، ع ف، و د، التن، شٍح، فتك، اللج، عند، نفر، عط،  طميث، أبيق،   
نسييب. و ييات علييى يفُعييا فقيي  سييتة وعشييرون فعييال   هييى، بييرض، سييم ، نقيير،     

حسد، ذما،  ٍم، صٍد، حلب، عرم، فسق،، قبر، نجب، حنك، طٍر، سنف، شنق، 
عضا، الم،،   ر، أها، حدر، عسر، زبير، المير، فطير، قين . وورد فعيالن      

 على فُعا يفُعا فق  هما، عُرن ونُظف. 

ممييا  ييات علييى  فَعييا  وعينييا أو المييا أحييد حييروف  بللا  فعِعللل وفعَعلوفعُعللل -3
 (26" الحلق الستة،

في الوسي  موافق ا لما  ات ما  ات منها  ،ن فعال يكانمجموع األفعال أربع
في الغريب المصنف ثالثة عشر فعال   هى، مَخَض، سَخَن، بَ َغ، مَضَغ، نَحيَب،  
هَمييَا، عَهييَن، سييَبَغ، سييَلَخ، بييَرَق، رَ ييَا، صييَلَح، رَعييَد. والييالف سييبعة وعشييرون   

منهييا أربعيية عشيير فعييال   وَرَدْت فييي الغريييب على فَعييا يفَعييا  مييا أبييواب   ،فعييال 
الوسي  منا  فَعا يفَعا ، وثمانية أفعال أالرى وردت في الوسيي    أالرى واالتار

على  فَعا يفَعا  لم َتِرد في الغرييب عليى ذليك البياب، وثالثية أفعيال وردت فيي        
الغريب عليى  فَعيا يفَعيا  ليم َيْخَتير الوسيي  فيهيا ذليك البياب. وِفعيالن وردا فيي            

األفعيال التيى   اآلتيي  جيدول  الغريب والوسي  مع ا على غير  فَعا يفَعا . ويبين ال
 االتلف  في كا  من الوسي  والغريب المصنف، 
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 ماض م
 مضارع

 في الغرفب
في 
 الوسيط

 ـَ ـَ و ـُ  َنح 1

 ـِ ـُ و ـِ أَنح 2

 ـَ ـِ زَحر 3

 ـَ و ـِ ـِ زَأر 4
 ـِ ـَ و ـُ و ـِ نَح  5
 ـَ ـَ و ـِ نَكا 6
 ـَ ـَ و ـِ نَه، 7
 ـَ ـَ و ـِ نَطح 8
 ـَ ـَ و ـِ نَهق 9
 ـَ و ـِ ـُ و ـِ نَخر 10
 ـَ ـَ و ـِ نَبح 11
 ـَ ـَ  و ـِ نَضج 12
 ـَ ـِ نَعق 13
 ـُ ـَ و ـُ و ـِ شَحب 14
 ـَ ـُ بَغم 15
 ـَ ـَ و ـِ شَحج 16

 ماض م
 مضارع

 في الغرفب
في 
 الوسيط

 ـَ ـَ و ـِ شَهق 17
 ـُ ـُ و ـِ دَبغ 18
 ـُ ـَ و ـُ صَبغ 19
 ـَ ـَ و ـُ رَ ح 20
 ـَ و ـُ ـُ كَعب 21
 ـَ ـُ نَهد 22
 ـَ ـُ كَهن 23
 ـَ ـُ سَهم 24
 ـَ ـَ و ـُ شَخب 25
 ـَ ـَ و ـِ مَنح 26
 ـَ ـُ و ـِ طَحر 27

 ثاني ا: أد  الّكاتب:

 : (27"با  فَعل فعُعل وفعَعل .1

 ات منها في الوسي  على يفُعا  ،كان مجموع األفعال، أربعة عشر فعال 
و يفَعا مع ا ستة أفعال هى، سحا  صلح، شحا، مخض، مضغ، نحا. و يات عليى   
يفُعا فق  المسة أفعال هى، بعيا، دبيغ، صيبغ، محيا، شيٍم. و يات عليى يفَعيا فقي           

 ثالثة أفعال،  نح، ر ح، شخب.

 :(28"با  فَعلت وفُعلت بمعن  .2

لى فَعا وفُعا مع ا في الوسي  المسة كان عدد األفعال ثمانية،  ات منها ع
أفعال هى، بن،الثر،سخن  صلح، نبا، و ات على فَعا فقي  فعيالن هميا، رَعيف     

 وشحب، و ات على فُعا ِفْعا  واحد هو، طُهر.

 :(29"با  فِعلت وفُعلت بمعن  .3

،  ات منها في الوسيي  عليى فِعيا وفُعيا مع يا سيتة       كان عدد األفعال تسعة
خا، سفا، سمر، عجف، و ات عليى فُعيا فقي  فعيالن     أفعال هى، حمق، الرق، س

 هما، حُرم وسُرو، و ات الفعا األالير  لٍب  على فَعا يفُعا.
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 :(30"با  فَعل والمضارع فعُعل وفعِعل .4

 ييات منهييا فييي الوسييي  علييى  ،ن فعييال ا وثمييانيكييان مجمييوع األفعييال واحييد 
، أبيين، بييٍ ،  ييٍد، يهيي ويييا  َفَعييا  ثالثيية وثالثييون فعييال ،  يفُعييا ويفِعييا  ممييا ما

حجا، حسد، حشر، حرز، الفق، دبر، رفيض، رمي ، شيٍب، شيٍد، شير ، صيار،       
صيياف، وييار، عتييب، عثيير، عييذل، عييٍا، فييٍج، فيياح، فيياد، قييدر كييدم، الث، ال ،  
ماث، ماه، نٍم، نما، هما. و ات على يفِعا فق  ستة عشير فعيال   هيى، أبيق  تليد،      

عنيد فتيك، نسيب، نظيف، نفير،       ال ر، التن، اللج، شيٍح، طميث، عي ف، عطيس،    
هييذر  و ييد، و ييات علييى يفُعييا فقيي  تسييعة وعشييرون فعييال   هييى، أهييا، بييرض،    
  ر،  لب،  ٍم، حدر، حسد، حنك، المر، الم،، ذما، زبر، سمق،ساغ،صيٍد،  
طبا، طما، عرم، عسر، عضا  عطا، غار  فسق، فطر، فياح، فتير، قمير، قين ،     

ا ويفِعيا، والفعيا  عيرن  عليى     نجب، وورد الفعا  نخر  في الوسيي  عليى يفَعي   
 فُعا يفُعا، ولم يرد الفعا  ثاح  اكتفات  بمرادفا  ساخ .

 :(31"با  فَعل فعَعل وفعِعل .5

كان عدد األفعال تسعة، لم يأت منها في الوسي  شىت عليى يفَعيا ويفِعيا    
مع ا، و ات على فَعا يفَعا فق  ثمانية أفعال هى، شحج، شهق، طحر، منح، نبح، 

 نهق، و ات فعا واحد  على فَعا يفِعا وهو  عام . نطح، نه،،

 :(32"با  فِعل فعَعل وفعِعل .6

 ات من ذلك أربعة أفعال هى، بٍس وحِسب ونِعم وييٍس،  يات منهيا فيي      
الوسي  على ذلك، حِسيب وييٍس فقي ، أميا بيٍس ونِعيم، فقيد أتييا عليى فِعيا يفَعيا            

 فق .

 :(33"با  فِعل فعُعل وفعَعل .7

وفِضيا، وميات، ونِعيم، أميا فيي الوسيي ، فقيد  ياتت          ات من ذلك، دام،  
األفعال  دام، وفضا، ومات  من فَعا يفُعا، و ات الفعا  نعم  عليى فِعيا يفَعيا    

 وفَعا يفُعا مع ا.

 :(34"با  فُعل فعَعل .8

 ات من ذلك فعا  واحد  هو  كاد ، وهو في الوسي  من فِعا يفَعيا ومين    
  فَعا يفُعا معُا.

ت السابقة أنا عند االقتصيار فيي األبيواب كيان غالب يا      يالحظ من المقارنا 
ما ما ووعا العلمات القدامى من قواعد في األبواب، فلم  َيٍتِفُقما ُيقَتَصر على ما 



     حممد حسن املرشديد/                                                                                                  2017يونيه -1ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 
  

 

  ميين األ ييوف أو المضييعف، كمييا فييي نحييو، فَعللل فعَعلللُيقبييا مييثال  مييا ورد علييى 
 فَعيا يفِعيا     ( في أدب الكاتب حيث ُاْقُتِصر فيي الوسيي  عليى   5 عام  في رقم "
( في أدب الكاتب أيض ا حيث ُاْقُتِصير فيي الوسيي  عليى  فَعيا      1و شٍد  في رقم "

يفُعا . ومن ذلك أيض ا رٍد ما  ات على  فِعا يفُعا  أو  فُعا يفَعا  إلى بابج من 
 ( في أدب الكاتب.8( و"7األبواب المشهورة كما في رقم "

معييٍينج عنيد االقتصييار فييي   يتضيح ميين  انيب آاليير عيدم االلتيي ام بمينهجج    و 
 بعض األبواب من ذلك ما يلى،

المضييعف الييذّي يييأتي مضييارعا علييى  يفِعييا  و يفُعييا  غالب ييا مييا كييان     .1
ُيخٍصييص  يفِعييا  منييا لييالزم، و يفُعييا  للمتعييدى عمييال  بالغالييب فييي ذلييك، يقييول 

إذا كان يفِعا منا "أّي المضاعف( مكسور ا ال يجيت متعيدي ا إال  …الجوهرى،   
وقيد ُطّبيق    ،(35"، بٍتا.. وعٍليا.. ونيٍم الحيديَث .. وشيٍده وحٍبيا       يرف معدودة هأح

( في الغريب المصنف، وهى،   ٍد، وشٍب، 2ذلك على األفعال الواردة في رقم "
وبٍ ، وعٍا وشيٍد، ونيٍم، وحيٍد  وفيي  صيٍد  أيض يا ألنيا حينميا ورد متعيدي ا فقي ،           

يفُعا  وفي  شٍح  ألنا حينما  يات الزم يا ُاْقُتِصير عليى     ُاْقُتِصر في الوسي  على  
  يفِعا .

ولكن يٍتِضُح عدم االطراد في ذلك عندما نجد أن  طٍر، و ٍم  قيد ُاْقُتِصير           
 فيهما على  يفُعا  رغم ورود كاج منهما متعدي ا والزم ا في الوسي .

( فييي أدب الكاتييب  5( فييي الغريييب المصيينف ورقييم"  3بمالحظيية رقييم "   .2
يتضح منهج الوسيي  فيي تغلييب االقتصيار عليى  فَعيا يفَعيا  مميا كيان ثانييا أو           

( فييي 3ثالثيا أحييد حييروف الحلييق، ولكيين ذلييك أيض ييا ال يٍطييرد؛ إذ نجييد فييي رقييم " 
 يفِعيا    الغريب المصنف أن األفعال  نح ، وشحب، وصبغ  ُيْقَتَصُر فيها عليى 

في األول و يفُعا  في اآلالرين، وكيذلك ُاْقُتِصير فيي  دَبيغ  عليى   يفُعيا  رغيم        
 وروده على  يفَعا  و يفِعا  ويفُعا  في اللسان.

( فيي أدب الكاتيب أن الوسيي  قيد اقتصير فيميا       1ويتضح أيض ا من رقم " 
الذّي يأتي عليى  فَعيا يفَعيا  ـ عليى الييائي فقي          -يأتي من الناقص الحلقي العين

دون الواوّي؛ فاألفعال، شحوت، ونحوت، وبعوت، وسحوت، ومحوت،  أوردها 
ها في الوسي  على ابن قتيبة من باب  فَعا يفَعا  و فَعا يفُعا  ولكن ما ورد من

 فَعيييا يفَعيييا  األفعيييال الثالثييية، شيييحى، وسيييحى، ونحيييى، ووردت مصيييادرها       
بالترتيييب، َشييْحي ا، وَسييْحي ا، وَنْحي ييا، و يفُعييا  منهييا  ييات كمييا يلييى، شييحا، وسييحا،   
ونحا، وبعا  ومحا، ومصادرها َشْحو ا، وَسْحو ا، وَنْحو ا، وَبْعو ا، وَمْحو ا، مما يدل 

 فيما يأتي على  فَعا يفَعا  من الناقص على اليائي فق .على أنا ُيقَتَصر 
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يتضح من بقية المقارنيات أنيا ليم ُيٍتَبيا مينهج معيين فيي الوسيي  عنيد           .3
االقتصار في أبواب األفعال؛ فالفعا  بثر  مثال ، والذّي ورد في اللسان من  فَعا 

عليى  فِعيا   يفُعا  و فَعا يفِعا  و فُعيا يفُعيا  و فِعيا يفَعيا ،  يات فيي الوسيي         
يفَعا  فق ، وال نستطيا أن نعرف المقياس الذّي على أساسيا تيم ذليك االالتييار،     
إال أن يكون ذلك المقياس هنا هو داللة الفعا على عيب أو دات، ولكن ها يكفيي  

 ؟فِعا يفَعا  وتجاها بقية األبوابذلك مبرر ا لالقتصار على  

 ألفعال وَتَشُكا األبواب كاآلتي،َيٍتِضُح مما سبق أن األسس التي تضب  بنات ا  

 أوال : بناء األفعال لذا ورد المصدر فقط:

 إذا دٍل المصدر على سجية ُيصاغ منا فعا من باب  فُعا يفُعا . .1
إذا كان المصدر على وزن  َفَعا  ودٍل على ح ن أو فرح أو ليون أو عييب    .2

 ا َيْفَعا .أو حلية أو اللو أو امتالت أو مرض، ُيصاغ منا فعا من باب  فِع
إذا كان المصدر ثانيا أو ثالثا حرف من حيروف الحليق، صييغ ليا فعيا مين        .3

  .فَعل فعَعلباب  
إذا لييم يكيين المصييدر واحييد ا ممييا سييبق صيييغ منييا فعييا ميين أّي البييابين  فَعييا   .4

 يفُعا  أو  فَعا يفِعا .

 ثاني ا: َتَشُّكل المضارع لذا ورد الماضي فقط:

إن المضيارع ُيصياغ عليى  يفَعيا  مثيا،      ف؛ إذا  ات الماوى على  فِعا  .1
 حِذر، وفِرق.

فييإن المضييارع ُيصيياغ علييى  يفُعييا  مثييا،    إذا  ييات الماوييى علييى  فُعييا ؛    .2
 ظُرف وكُرم.

إذا  ات الماوى على  َفَعا  ولم يكن ثانيا أو ثالثة أحد حروف الحلق، فإن   .3
المضارع ُيصاغ عليى  يفِعيا أو يفُعيا  فالو هيان  يائ ان، الضيم والكسير،        

 وهما مستعمالن فيما ال ُيعَرف مستقبلا ومتساويان فيا.
إذا  ات الماوى على  َفَعيا  وكيان ثانييا أو ثالثية أحيد حيروف الحليق، فيإن          .4

 لمضارع ُيصاغ على  يفَعا  إال في األحوال التالية،ا
 مضييارعاأن يكيون الفعييا مثياال  واوي ييا وثانيييا أحيد حييروف الحليق، فييإن      .أ 

 على  يفِعا .  عند ابن سيده 
أن يكون الفعا أ وف أو ناِقص ا؛ فالواوّي منهما ُيصياغ مضيارعا عليى     .ب 

  يفُعا ، واليائي منها ُيصاغ مضارعا على  يفِعا .
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ار لحرف الحلق فيي الفعيا المضيعف؛ ألن  المضياعف اليجييت      ال اعتب .ج 
 من  فَعا يفَعا .

يجوز أن يكون الماوي على  فَعا  وثانيا أو ثالثا أحد حروف الحليق،   .د 
 وُيصاغ مضارعا على  يفِعا .

 ثالث ا: َتَشُّكل الماضي لذا ورد المضارع فقط:

ى  َفَعيا   إذا  ات المضارع على  يفِعا  ولم ُيسما الماوى ُ ِعا علي  .1
للمخالفة، وألن  فِعا يفِعا  قليا ال يعتد با، و فُعا يفِعا  لم يرد في 

 اللغة.

إذا  ييات المضييارع علييى  يفُعييا  كييان الماوييى علييى  َفَعييا  أيض ييا      .2
 للمخالفة وألن  فِعا يفُعا  شاذ، و فُعا يفُعا  الا  بالسجايا.

أحيد حيروف   إذا  ات المضارع على  يفَعا ، ولم يكن ثانييا أو ثالثيا    .3
الحلق، كان الماوى على  َفِعا  للمخالفة، وألن  فُعا يفَعا  شياذ ال  

 ُيعترف با.

إذا  ات المضيارع عليى  يفَعيا  مين غيير المضيعف، وكيان ثانييا أو          .4
 ثالثة أحد حروف الحلق، كان الماوي على  فَعا .

 

 قواعد:الواسلنباط  األبوا لحصاءات 

طفيفة أ ريتها على مادة الوسي  وكان  أود بداية أن أشير إلى تغييرات 
 كما يلى،

  ورد في الوسي  كميا يليى، عَظيى الجميُا ـِ َعظيى ، انيتفخ         عَظ الفعا    .1
 بُطنا من أكا الُعْنظوان.

والفعا لم يرد في المعا م القديمة مين  فَعيا يفِعيا ، وهيو فيي القياموس المحيي         
 بمثالا من  فِعا فَعا  

عنيييدى أن الفعيييا ييييدل عليييى دات،    ويييير ح روايييية القييياموس المحيييي   
ومصدره أيض ا على  َفَعا  وهيذان مميا يخيتص بيـ  فِعيا يفَعيا ؛ فنسيب  روايية         

 الوسي  إلى الخطأ وألحق  الفعا بـ فِعا يفَعا .

عِلللد   ورد فييي الوسييي  ميين بيياب "فِعييا يفُعييا( كمييا يلييى،     عِلللدالفعييا    .2
القديمة والحديثية عليى السيوات    ، صُلب واشتٍد. والفعا في المعا م الش ُء ـُ َعَلد ا 

من  فِعيا يفَعيا  كميا أن أحيد ا مين العلميات ليم يجعيا  عِليد  ويمن ميا ورد مين             
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أفعال على  فِعا يفُعيا ، وقيد تجاهيا الوسيي  هيذا البياب ورٍد ما يات علييا مين          
 أفعال إلى أبواب أالرى؛ لذلك كلا رددت الفعا إلى  فِعا يفَعا .

 فعال.أوال: اإلحصاء في الجذور واأل 

 .4503ـ مجمـوع الجذور التى شكل  مادة األفعال الثالثية،   

 .5977ـ مجمـوع األفعال باعتبار الماوى فق ،   

 .6387ـ مجمـوع األفعال باعتبار الماوى والمضارع مع ا،   

 ،اآلتيو اتت األفعال موزعة على األبواب على النحو  

 فِعا يفِعا فُعا يفُعا فِعا يفَعا فَعا يفِعا فَعا يفُعا فَعا يفَعا

896 1833 1470 1751 416 21 

 :ثاني ا: اإلحصاء في الجذور واألفعال موزعة باعلبار الصحة واالعل ل 

التوزيا هنا يعتمد على التفريق بين الجذور التيى تحتيوى عليى اليواو أو     
الجذور التى  تشكا منها ما ُيعرف باألفعال المعتلة، وبيين تليك التيى     ياليات، وه

تشييكا منهييا مييا ُيعييَرف باألفعييال      يالتيي يال تحتييوى علييى الييواو وال اليييات، وهيي    
الصحيحة. ثم ُيفٍرق في األفعال المعتلة بين ميا يعتيا أوليا فقي ، وهيو المثيال، أو       

عتيا ثانييا فقي  وهيو األ يوف،      أولا وثالثا مع ا، وهو اللفيف المفروق، وبين ما ي
أو ثانيييا وثالثييا مع ييا، وهييو اللفيييف المقييرون، وبييين مييا يعتييا ثالثييا فقيي ، وهييو         
الناقص. وُيفٍرق في المثال واأل وف والناقص، بين ما يكون اعتاللا بالواو، وما 
يكون اعتاللا باليات. ثم ُيفٍرق في الصيحيح بيين السيالم، والمهميوز، والمضيعف،      

مهمييوز بييين مييا ُيْهَميي  أٍولييا، ومييا ُيْهَميي  ثانيييا، ومييا ُيْهَميي  ثالثييا.        ويفييرق فييي ال 
، أومثياال   أن يكون الفعا مهموز الفات أ وفوباشتراش أكثر من علة في الجذر ك

 ، اآلتيينشأ التوزيا …مهموز الالم 

 الأـالَ: .1

. و يياتت األفعييال موزعيية علييى  3805،وعييـدد األفعييال، 2569عييـدد الجييذور، 
 ،اآلتياألبواب على النحو 

 فِعا يفِعا فُعا يفُعا فِعا يفَعا فَعا يفِعا فَعا يفُعا فَعا يفَعا

665 971 685 1159 322 3 
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 المضع : .2

 ، التالي، موزعة على األبواب على النحو 565، واألفعال، 365عـدد الجذور، 

 فُعا يفُعا فِعا يفَعا فَعا يفِعا فَعا يفُعا

286 174 104 1 

يالحيظ ميين اصحصييات  فييي المضييعف أن فعيال   واحييد ا  ييات علييى   فُعييا    
يفُعا   وهو   حٍب   ولم يقتصر هذا الفعا عليى   فُعيا  ، بيا  يات أيض يا عليى       
 فَعا يفُعا  و فِعا يفَعا ، ومثال الفعا مين  فُعيا يفُعيا  فيي الوسيي  كميا يليى،        

 يلى،  ويقال، حُبْبَ  إلٍى ، وفي اللسان  ات الفعا كما 

  وقالوا حٍب بفالنج أّي ما أحبا إلٍى، قال أبو عبيد، معناه حُبَب بفالنج بضيم البيات   
.  ويبدو من الكالم أن  حُبب  بفك التضعيف  ات (36"ثم سكن وأدغم في الثانية  

تفسير ا لألصا من  حٍب ، وُيبٍرر هذا التفسير " أّي إر اع الفعا إلى حُبب( بأن 
وال يجييت أّي   …الوصف منا ييأتي عليى  َفعييا ، يقيول أحميد ابين مسيعود،          

و "المضياعف( ميين بياب  فُعييا يفُعيا  إال قليييال  نحيو، حييٍب فهيو حبيييب، وليٍب فهيي      
 . (37"لبيب  

ولكن ُيَرد على ذلك بأن   حبيب   هنا بمعنى مفعول، كما أن  َفعيا  ال  
 يختص بفُعا 

يقول ابن كميال باشيا فيي شيرحا تعليق يا عليى قيول ابين مسيعود،   كيذا قييا وفييا             
َوييْعف، إذ الحبيييب ههنييا بمعنييى المحبييوب، ولييو سييلم فييال يخييتص   َفعيييا  بهييذا  

 .(38"ا الباب، با يجيت منا غالب 

َتَحُقل  للانون المخالعلة فلي المضلع  بلين       يٍتِضح من اصحصات السابق   
 صيغة الماضي وصيغة المضارع في جميب األفعال.

 :مهموز العـاء  .3

 ،موزعة على األبواب كما يلى 164 ،واألفعال ،98 ،عـدد الجذور

 فِعا يفِعا فُعا يفُعا فِعا يفَعا فَعا يفِعا فَعا يفُعا فَعا يفَعا

3 34 49 62 15 1 
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 ،ُيالحظ من اصحصات السابق ما يلى

 " ميعهيا حلقيية اليالم   و أليا و أرخو أبيا  ،( ثالثية أفعيال  فَعا يفَعيا ما  ات على ، 
 منها  اولم يستقا أًي

والثاليث   ،"فَعيا يفُعيا(  والثيانى عليى    ،"فَعيا يفِعيا(  فياألول  يات عليى     ،الباببـ
 "فِعا يفَعا(على 

  وليم يسيتقا بيذلك البياب منهيا سيوى        عشر فعال  ةالمسيفُعا("فُعا ما  ات على
ل على أبواب أاليرى باصويافة إليى    أُسا وأُنث و اتت بقية األفعا ،فعالن هما
 أُنض وأُثا  ،"فَعا يفِعا(فجات على  ،("فُعا يفُعا

"فَعا و ات على  ،أُرب وأُنسو أُدم ،"فِعا يفَعا(و "فَعا يفِعا(وأُدب  و ات على 
 .أُمن ،فق "فِعا يفَعا( أُمر و ات على و أُرض وأُصا ،امع ِعا يفَعا( "فو يفُعا(

  لم يسيتقا بيذلك البياب    و هو، أِبر"فِعا يفِعا(  ات على  الذّيالفعا الوحيد
 ( فَعا يفِعا"و على "فَعا يفُعا ابا  ات أيض 

َتَحُقللل  للللانون المخالعلللة بلللين صللليغة الماضلللي وصللليغة  يٍتِضيييح مييين اصحصيييات 
 جميب األفعال مهموزة العاء ماعدا فعلين هما: أُثل، وأُنث.المضارع في 

 :مهموز العـاء مضعـ   .4

 يياتت موزعيية علييى  ،المسيية وعشييرون ،واألفعييال ،تسييعة عشيير ،عييـدد الجييذور
 ،األبواب كما يلى

 فِعل فعَعل فَعل فعِعل فَعل فعُعل

15 6 4 

 ،ويالحظ ما يلى

  و يات   ،أٍض ،أربعية أفعيال ليم يسيتقا منهيا بيذلك سيوى        فِعلل فعَعلل  ما ات على
 أٍث  ،منهافَعل فعِعلعلى 

 .أٍم ،الفعافَعل فعُعلو ات على  ،و أٍل

 فَعلل  و يات عليى    ،أٍ  ،أٍن ،سيتة أفعيال اسيتقا منهيا بيذلك     فَعلل فعِعلل   ات على و
كميا  فعَعلل  فِعل ات على  الذّيأٍث  ،وكان الفعا األالير وهو .أٍل ،أٍر ،أٍز ،فعُعل
 .مٍر
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  عللل    فَعللل فعُعللل    فللأتيكللل مهمللوز العللاء مضللع  نسييتخلص ميين ذلييك أن
الوسيي   في وال ننسى هنا أنا قد ُاْقُتِصرـ .أَثو،أَطو أَن  و،أَض :األفعال ماعدا

يعنيى إمكانيية ورود األفعيال السيابقة أو      الذّياألمر  ،ذكر بعض األبوابفي ـ 
 اليذّي ليذلك الفعيا   أٍث      اذكر هنا فق  مصداق ون ،بعضها على   فَعا يفُعا  

 .اللسان من باب   فَعا يفُعا  في ورد 

 :واويمهموز العاء أجوف  .5

 ،أحَد عشَر موزعة على األبواب كما يلى ،واألفعال ،تسعة ،عـدد الجذور

 فِعا يفَعا فَعا يفُعا

9 2 

و ييات كييٌا  ،أِولو أِود ،فعييالن فقيي  همييافِعللل فعَعللليالحييظ أن ما ييات علييى  
علل    يلأتي واوفكل مهموز العلاء أجلوف   وعليا فإن  ،فَعل فعُعلعلى  امنهما أيض 

 .  فَعل فعُعل  

 :يمهموز العاء أجوف فام  .6

ماعيدا   أِييك   فَعل فعِعلعلى  ا اتوا  ميع  ،ثمانية ،واألفعال ،سبعة ،عـدد الجذور
 استقٍا  الذّي  

وعليا فلنن كلل   .امع فَعل فعِعلو فِعل فعَعلو ات الفعا   أيس   على  ،فِعل فعَعلبـ 
هللو  اواحللد  فعلل   مهمللوز العللاء أجللوف فللامي، فللأتي عللل    فَعللل فعِعللل   ماعللدا 

  َأِفك  عل  فِعل فعَعل.

 :يمهموز العاء نالص واو .7

 ،ثالثة عشر موزعة كما يلى ،واألفعال ،عشر  ذور ،عـدد الجذور

 فُعا يفُعا فِعا يفَعا فَعا يفُعا

10 2 1 

 ،ل فعُعلل فُعل عليى   او يات   أميا   أيض ي    ،أميا و أسيا  ،فِعل فعَعلل ما  ات على  
علل      يلأتي واوفكلل مهملوز العلاء نلالص     أن أّي ،فَعل فعُعلل والجميا  ات على 

 .فَعل فعُعل 
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 :فاميمهموز العاء نالص   .8

 ،المسة عشر  اتت موزعة كما يلى ،واألفعال ،عشر  ذور ،عـدد الجذور 

 فَعا يفَعا يفَعا فِعا فَعا يفِعا

7 7 1 

 ،فِعللل فعَعلللعلييى  االفعييا   أَبييى   و ييات أيض يي  ،فَعللل فعَعلللمييا  ييات علييى   
أَدى وأهيى، و يات   و أَتيى  ،فَعل فعِعلل أِلى واالتٍص بـ و أِذى ،فِعل فعَعلواالتٍص بـ 

لانون المخالعة بين صيغة  افلحَق  لذ  .أرىو أنىو أسىو أزى ،البابين مع اعلى 
 الماضي وصيغة المضارع في كل فعل مهموز العاء نالص فامي.

 :مهمـوز العين  .9

 ، اتت موزعة على األبواب كما يلى 107واألفعال  ،80عـدد الجذور 

 فُعا يفُعا فِعا يفَعا فَعا يفِعا فَعا يفَعا

64 1 32 10 

 واسيتقا بيـ   .فَعلل فعَعلل  على  انأم و ات أيض  ،الفعا فَعل فعِعلما  ات على  
 بيلل  ،الجيدول ثالثية أفعيال فقي  هيى     فيي  مين  األفعيال العشيرة اليواردة     فُعل فعُعلل 

فِعلللل عليييى وميييلج  و رؤد وليييلمفَعلللل فعَعللللعليييىمنهيييا و يييات  ،ويييللو صيييللو
يتضييح ميين   .رؤفو سييلفو ذؤب ،امع ييالبييابين و ييات منهييا علييى    ،بييلسفعَعللل

اصحصات غلبة األفعال من باب  فَعا يفَعا  لو ود حرف الحلق، وما الَرج عن 
  فُعا يفُعا .و ذلك كان ألسباب داللية تتعلق بالبابين  فِعا يفَعا 

 :) فأس (و (أي باإلضافة لل  ) و واويمهمـوزالعين مثال   .11

 ،عشر أفعال موزعة كما يلى ،واألفعال ،سبعة ،عـدد الجذور

 فِعا يفِعا فِعا يفَعا فَعا يفَعا يفِعا فَعا

6 2 1 1 

فِعلل  و يات عليى    .فَعلل فعِعلل  يٍس و ات أيضا  على  ،فِعل فعِعل ات على  
 ،وأمو وأبفَعلل فعَعلل  و يات عليى    .فَعل فعِعلل على  ا ات أيض  الذّي  وئب  ،فعَعل

نستخلص من  .اأيض فِعل فعَعلو فَعل فعِعل  علىو ات  وأب ،استقا  وأم  بالباب
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ماعلدا الععلل   وأم      (فَعل فعِعل)عل   يأتيواوفكل مهموز العين مثال ذلك أن 
 .اخلَص بعَعل فعَعل الذي

 :واويمهموز العين نالص   .11

 ،سبعة  موزعة كما يلى ،واألفعال ،ستة  ذور ،عـدد الجذور

 فِعا يفَعا فَعا يفَعا افَعا يفُع

4 2 1 

فَعلل   يات عليى    اليذّي ماعيدا    يأى    فعُعلل فَعلل  عليى   ت يات األفعال كا  
مهموز العين نلالص  أي أن كل . فق فَعل فعَعل ات على  الذّي فأى  فعِعلو فعَعل

 واوي فأتي عل   فَعل فعُعل  ما عدا فعلين: هما جأى، وفأى.

 :فاميمهموز العين نالص   .12

 ،فعَعلفَعل أربعة عشر  اتت  ميعها على  ،واألفعال ،ثالثة عشر ،عـدد الجذور
كل مهموز العين نالص أن أّي ،امع فِعل فعَعلو فَعل فعَعل  على أّيو ات الفعا  ث

 .عل   فَعل فعَعل  يأتيفامي

 :امهموز ال م باإلضافة لل    أبأ   مهموز العاء وال م مع   .13

 ، اتت موزعة على األبواب كما يلى 166واألفعال  ،120 ،عـدد الجذور

 فُعا يفُعا فِعا يفَعا يفِعا فَعا فَعا يفُعا فَعا يفَعا

104 1 1 47 13 

فَعلل  و ات عليى   .  ولم يأت على بابج سواهنَجأالفعا  فَعل فعُعل ات على  
و يات   .فُعلل فعُعلل  و فِعلل فعَعلل  و فَعل فعَعلل على  ا ات أيض  الذّي  هنأالفعا  فعِعل
و يات   ، ُرؤ فقي  و بُطل ،استقٍا منها بذلك الباب ،فعال ثالثة عشر فُعل فعُعلعلى 

 ،فِعلل فعَعلل  و فَعلل فعَعلل  و يات عليى    ،قُملو رُدؤ وطُرؤو بُكلفَعل فعَعلمنها على 
يتضييح ميين  ..دُفييلو دُنييل ،فِعللل فعَعلللو ييات علييى  ،بييُرؤو هُنييلو مييُرؤو مُلييلو بييُذؤ

اصحصات غلبة األفعال من باب  فَعا يفَعا  لو ود حرف الحلق، وما الَرج عن 
  فُعا يفُعا .و وألسباب داللية تتعلق بالبابين  فِعا يفَعا  ذلك كان قليال 
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 :واويمهموز ال م مثال   .14

 ،سبعة عشر موزعة على األبواب كما يلى ،واألفعال ،أحد عشر ،عـدد الجذور

 فُعا يفُعا فِعا يفَعا فَعا يفَعا

9 5 3 

منهيا بالبياب فجيات    أّي وُطل ولم يستقا و وُولو وُبل ،فُعل فعُعل ات على  
و يات الثاليث عليى    فَعلل فعَعلل   و يات الثيانى عليى   فِعل فعَعلو فَعل فعَعلاألول على 
 ولم َيْسَتِقا مما  ات على  فِعا يفَعا  بذلك الباب سوّي الفعليين ، َوِثيئ  فِعل فعَعل.

كل مهموز ال م مثال واوي فأتي عل   فَعلل فعَعلل  ماعلدا ث ثلة     َتِكئ، أّي أن و
 َوُطؤ.و ِثئ، وَتِّكئ،أفعال هي: َو

 :واويمهموز ال م أجوف   .15

ماعيدا الفعيا  دات     فَعلل فعُعلل  عليى   ا ميع ي  ت يات  ،8واألفعيال   ،7عـدد الجيذور  
وعليا .امع فِعل فعَعلو فَعل فعُعلو ات الفعا  سات  على   فِعل فعَعلاستقا بـ  الذّي
 اواحلد   فعل    فَعلل فعُعلل  ماعلدا    ، فأتي علل    اكل مهموز ال م أجوف واوف فإن 

 هو  داء  عل  فِعل فعَعل.

 :يمهموز ال م أجوف فام  .16

 ،هميا فِعل فعَعلل سبعة أفعال  ات منها فعالن على  ،واألفعال ،سبعة ،عـدد الجذور
كل مهملوز الل م أجلوف فلامي     أّي أن  .فَعل فعِعلهات، و اتت بقيتها على و شات

 فعلين عل   فِعل فعَعل  هما: شاء وهاء.فأتي عل   فَعل فعِعل  ماعدا 

 :واويمثـال   .17

 ،موزعة على األبواب كما يلى 286 ،واألفعال ،206 ،عـدد الجذور

 فِعا يفِعا فُعا يفُعا فِعا يفَعا فَعا يفِعا فَعا يفُعا فَعا يفَعا

16 1 162 62 34 11 

فِعل على  ا  وَ ا   و ات أيض  ،هوفَعل فعُعل ات على  الذّيالفعا الوحيد  
 .فٌعل فعُعلو فعَعل

 :مضع  فامي  وهو مثال باإلضافة لل   فَل ،مضع  واويمثـال  .18

 َوٍج  ،هميا فَعلل فعُعلل   ات فعالن منها عليى   ،واألفعال أربعة ،أربعة ،عـدد الجذور
 ،َوٍ و

 .يٍاو َوٍد ،وهمافِعل فعَعلواآلالران على 
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 :فاميمثـال   .19

واحد وعشرون موزعة على األبواب على  ،واألفعال ،ثالثة عشر ،عـدد الجذور
 ،اآلتيالنحو 

 فِعا يفِعا فُعا يفُعا فِعا يفَعا فَعا يفِعا فَعا يفُعا فَعا يفَعا

4 1 5 7 3 1 

فُعللل و فَعللل فعِعلللعلييى  ا ييات أيض يي الييذّييَميين  ،الفعييافَعللل فعُعللل  ييات علييى 
فُعلل  و ات على  ،يَعر ويَفا ويَفخ ويَنا ،األفعال التاليةفَعل فعَعلو ات على ، فعُعل
فِعلل  و يات عليى    ،فَعلل فعِعلل  يُمين و يات ثالثيتهم عليى     و يُسير و ييُتم  ،األفعيال فعُعل
 فِعل فعَعل.على  ا ات أيض  الذّييبس  ،الفعافعِعل

 :واويأجـوف   .21

و ات  ،فعال  263منها فَعل فعُعل ات على  ،329 ،واألفعال ،277 ،عـدد الجذور
فعيال ، و ياتت بقيية األفعيال      14استقا منها بيذلك البياب   فعال   66فعَعلفِعل على 
 .فَعل فعُعل أفض اعلى 

 :فاميأجـوف   .21

فِعللل وعلييى  ،207فَعللل فعِعللل ييات علييى  ،242 ،واألفعييال ،219 ،عييـدد الجييذور
فعيال  فقي ، وبقيية األفعيال  ياتت       12لم يستقا منهيا بيذلك البياب سيوى      34فعَعل

 الذّي  تِيس   و ،سوى فعا واحد هوفِعل فعِعلولم يأت علىفعِعل.فَعل أيض ا على 
 فَعل فعِعل.على  ا ات أيض 

 :لعي  معروق  .22

فعيالن  فِعل فعِعل ات على  ،واألفعال أربعة وعشرون ،تسعة عشر ،عـدد الجذور
ثالثية  فِعل فعَعلل و ات على  .اأيض فَعل فعِعلو ات كالهما على  ،وِرىو وِلى ،هما

يتضيح مميا   فَعلل فعِعلل.  عليى   او ات ثالثتهم أيض ي  ،يِدىو وِرىو وِ ى ،أفعال هى
 .عل    فَعل فعِعل   فأتيكل لعي  معروق سبق أن 

 :أوى  مهموز العاء لعي  مقرونضافة لل   لعي  مقرون باإل  .23

فَعلل   يات منهيا عليى     ،واألفعيال اثنيان وثالثيون    ،أربعية وعشيرون   ،عـدد الجذور
ما يات مين األفعيال عليى      .المسية عشير  فِعلل فعَعلل  وعليى   ،فعيال  سيبعة عشير   فعِعل

 ،كييَوى ،غييَوى ،عييَوى ،ذَوى ،ثييَوى ،زَوى ،البيياب األول فقيي  تسييعة أفعييال هييى  
بالبياب الثيانى فقي  سيبعة أفعيال       وما  ات من األفعيال مسيتقال    .أَوى ،نَوى ،شَوى
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ثمانية  او ات على البابين مع  .عٍى ،حٍى ،سِوى ،صِوى ،دِوى ، ِوى ،قِوى ،هى
 .هوى،لوى ،طوى ،ووى ،روى ،حوى ،توى ،الوى ،أفعال هى

 :يص واونال  .24

 ،التاليموزعة على األبواب على النحو  306 ،واألفعال ،240 ،عـدد الجذور

 فَعا يفَعا فُعا يفُعا فَعا يفِعا فَعا يفُعا

229 61 14 2 

فَعلل   زها، و ات كالهما علىو وحا ،فعالن فق  هما فَعل فعَعل ات على  
لم يستقا منها بذلك الباب سيوى   فعال أربعة عشر فُعل فعُعلو ات على .اأيض فعُعل

 ،دُهيو  ،بيُذو  ،منها المسة أفعيال هيى   فَعل فعُعلو ات على  ،نُهوو مُهو ،فعلين هما
فِعللل و فَعللل فعُعلللو ييات علييى  ،طييُرو فِعللل فعَعلللو ييات علييى  ،هُجييو ،سييُرو ،فُتييو
 .شُهو ،سُهو ،سُخو ،راُلو ،ذُكو ،بُهو ،ستة أفعال هىمع ا فعَعل

ـ فقيد    فعيال   مين أفعيال ـ وعيددها واحيد وسيتون       فِعلل فعَعلل  أما ما ات على  
 ،غِبيى  ،صِهى ،رِذى ،صِلى ،حِفى ،استقا منها بذلك الباب ثمانية أفعالج فق  هى

 نِشى. ،قِعى ،غِشى

  فَعل فعُعلل   ماعلدا أحلد عشلر      يأتيواوفكل مثال يتضح مما سبق أن  
مُهيو، نُهيو، طيُرو، حِفيى، صيِلى، رِذى، صيِهى، غِبيى، غِشيى، قِعيى،           هلي:  فع  
 نِشى.

 :فامينالص  .25

 ،موزعة على األبواب كما يلى 199 ،واألفعال ،163 ،عـدد الجذور

 فِعا يفِعا فِعا يفَعا فَعا يفَعا فَعا يفِعا

121 11 66 1 

 ا يات أيض ي   اليذّي   ِهيى    ،سوى فعا واحد هولم يأت على "فِعا يفِعا( 
ميا  فكاني   ميعهيا حلقيية اليالم      "فَعيا يفَعيا(  أما ميا  يات عليى     ."فِعا يفَعا(على 

 ،لَطى ،طَغى ،رَعى ،واستقا منها بذلك الباب ثمانية أفعال هىعدى الفعا لَطى، 
 "فَعا يفَعالَحى، نَحى، و اتت األفعال الثالث المتبقية على  ،شَحى ،دَحى ،مَغى
 .سعى ونهى وشحى ،وهى امع فِعا يفَعا( و

  



     حممد حسن املرشديد/                                                                                                  2017يونيه -1ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 
  

 

 خاتمة البحث

لغوي ييا وإحصييائي ا ألبييواب األفعييال الثالثييية فييي اللغيية    ال قييدم البحييث تحلييي 
العربية من الالل المسح الشاما ألمثلتها في المعجيم الوسيي ، بغيية الوصيول ميا      

يمكن استغاللها حاسيوبي ا فيي    تقديم قاعدة معلوماتتفيد في أمكن إلى قواعد كلية 
بنات معجم إلكتروني ذكي، كميا يمكين اسيتخدامها فيي عملييات تحلييا النصيو         
وتصييويب الكلمييات، وكييذلك فييإن إبييراز األمثليية التييي تمثييا الرو  ييا عيين القواعييد  

لتفسيير  يمكن بياحثين  يدد مين دراسيتها ومقارنتهيا فيي معيا م أاليرى للتحلييا وا         
في أبواب  قواعد كليةمن  َصِلْخُتْسيما يلي بعض افووالتصحيح كلما أمكن ذلك. 

 ،األفعال وهي على النحو اآلتي

   فَعيييا يفُعيييا  ماعيييدا األفعيييال، كيييا مهميييوز الفيييات مضيييعف ييييأتي عليييى
 أٍث.و أٍ ،و أٍن وأٍض،

 فَعا يفُعايأتي على   ّيكا مهموز الفات أ وف واو.  
  اواحيد   فعال  كا مهموز الفات أ وف يائي، يأتي على  فَعا يفِعا  ماعدا 

 هو  َأِيك  على فِعا يفَعا.
 يأتي على  فَعا يفُعا . ّيكا مهموز الفات ناقص واو 
 أم  يأتي على  فَعا يفِعيا  ماعيدا الفعيا  و    ّيكا مهموز العين مثال واو

  .الذّي االتٍص بفَعا يفَعا
 وّي يأتي على  فَعا يفُعا  ما عدا فعلين، هما كا مهموز العين ناقص وا

  أى، وفأى.
 يأتي على  فَعا يفَعا . يكا مهموز العين ناقص يائ 
        كا مهموز الالم مثال واوّي يأتي عليى  فَعيا يفَعيا  ماعيدا ثالثية أفعيال

 َوُطل.و هي، َوِثئ، وَتِكئ،
      كا مهموز الالم أ وف يائي يأتي على  فَعيا يفِعيا  ماعيدا فعليين عليى 

  فِعا يفَعا  هما، شات وهات.
        اسيتقل  بيـ    فعيال    14كا أ وف واوّي ييأتي عليى  فَعيا يفُعيا  ميا عيدا

  فِعا يفَعا .
  استقل  بـ  فِعا  فعال   12كا أ وف يائي يأتي على  فَعا يفِعا  ما عدا

 يفَعا .
   فَعا يفِعاكا لفيف مفروق يأتي على.  
 فعال يأتي   فَعا يفُعا  ماعدا أحد عشر  ّيكا مثال واو. 
  تحٍقق قانون المخالفة بين صيغتي الماوي والمضارع في  ميا األفعال

 مهموزة الفات ماعدا فعلين هما، أُثا، وأُنث. 
        تحٍقييق قييانون المخالفيية بييين صيييغتي الماوييي المضييارع فييي كييا فعييا

 مهموز الفات ناقص يائي.
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