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 أبواب الفعل الثالثي

 دراسة لغوية تحليلية إحصائية باستخدام

 الحاسوب

 الدكتور محمد جواد النوري

 جامعة النجاح الوطنية    

 نابلس           

 تمهيد:

يمثل المعجم الوسيط، الذي أصدره مجمع  اللةعة العربيعة بالرعا ري، بعت طبعتعن الثانيعة سعنة 
 -ر مععا الاععوا ر اللةويععة بععت العربيععةع ب ععذا المعجععمم، عينععن لةويععة صععالحة لدراسععة الكثيعع3791

ع (3)"يمت إلى الماضت بصلة وثيرة، ويعبر عا الحاضر أصعد  تعبيعر" -كما جاء بت تصديره
كما  -نتائج  يئة علمية لةوية مرقومة بت عالمنا العربت، كما أنن يعد -و و باإلضابة إلى ذلك

 ع(2)مية بت  ذا العصر"" أبضل محاولة معج -يرول الدكتور عدناا الخطيب

يمكعا التعت دراسعت ا، معا خعمل المعطيعات التعت يرعدم ا  عذا المعجعم،  توما الاوا ر الت
اا ري أبواب الفعل الثمثتع وليس البحث بت أبواب الفعل الثمثت ودراست ا باألمر الجديد، برد 

اللةععوي، عنععد كععاا الموضععوض موضعع  عنايععة اللةععوييا الرععدامى وا تمععام م منععذ بعع   بجععر الععدرس 
"الكتععاب"، ومعا جععاء بععده مععا العلمعاء مثععل ابععا  الععرب، علععى يعد رائععده سعيبوين بععت سعفره الخالععد

المنصعععو" و"الخصعععائب"، وابعععا درسعععتوين بعععت لعععرحن للفصعععي ، وال مخلعععري بعععت "جنعععت، بعععت 
 "المفصل"، وابا يعيش بت "لرح المفصل"، وابا الحاجب بت "اللابية"، وغير مع

كمععا بعععل  -المحععدثوا أيضععاه  ععذه الاععا ري بععع  العنايععة، بتناولو ععا ولرععد أولععى اللةويععوا
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بالععدرس والتحليععل مععا منطلرععات صععوتية ود ليععة نجععد ا مبعثععري بععت كتععب اللةععة بعامععة  -الرععدماء
 -بعت  عذا المجعال -والصرو بخاصعةع ولععل معا قعام بعن أسعتاذنا المرحعوم العدكتور إبعرا يم أنعيس

 ع(1)ي وتحليل ا والتعليل ل ايعد محاولة ناضجة لدرس  ذه الاا ر 

دراسععععة  عععذه الاععععا ري دراسععععة إحصعععائية تحليليععععة بوسععععاطة  -بععععت  عععذا البحععععث -وسعععنحاول
معا المعطيعات التعت يرعدم ا لنعا المعجعم الوسعيط بعت  -بعت درسعنا -استخدام الحاسوب، منطلريا

لي عا بعت عينعة لةويعة يمكعا ا عتمعاد ع -كما ذكرنا بت السطور السعابرة -  ذا الصدد، باعتباره
حصاءه وتحليمهع  رصد الاا ري تم يداه للبحث بي ا وصفاه وا 

 وستناول دراستنا ل ذه الاا ري الجوانب التالية:

إحصاء جعذور األبععال الثمثيعة العواردي بعت المعجعم الوسعيط، مع  اإللعاري إلعى البعاب أو  -أ
 األبواب، التت ينتمت إلي ا كل بعل ما  ذه األبعالع

بعععال الثمثيععة باإلحصععاء وذلععك بععت حالععة ورود ععا مفععردي، أو عععر  تكععرارات أبععواب األ -ب
متعددي، أي بت حالة التراك بع  األبعواب بعت الجعذر الثمثعت نفسعن، وبعت مجمعوض 

 الحالتيا السابرتيا معاه، ثم ترتيب ذلك كلن ترتيباه تصاعدياهع

)و، ض، ل( وباإلضععابة إلععى ذلععك، بعع ا بحثنععا سععيتناول دراسععة تععاثير أحععرو الفعععل الثمثععت  -ج
 بت حركات عيا ماضين ومضارعنع

ونعععودإل اإللعععاري، بعععت  عععذا التم يعععد المعععوج ، إلعععى أا الدراسعععات اإلحصعععائية لمعععواد 
المعععاجم اللةويععة، تعععدإل مععا األمععور الحديثععة نسععبياه، بععت ميععداا الدراسععات اللةويععة 
العربيعةع ومعا الدراسعات التعت ل عا صعلن ب عذا الجانعب اللةعوي، تلعك الدراسعة التعت 

ألنمععاط موربيمععات الجععذور بععت السععاميةع وقععد  Greenbergم ب ععا "غرينبععر " قععا
اعتمد  ذا الباحث، بت دراستن، على المعطيات التت استمد ا ما معجمت لعيا 
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 ينار لذلك: Lane And Dozyودو ي 
Al: Ani S.H.(ED) Readings in Arabic Linguistics; Indiana University 

Linguistics Club; 1978. P: 431-456. 
، ألنمععاط الجععذور الفعليععة السععامية Herdanومععا تلععك الدراسععات أيضععاه، دراسععة " يععرداا" 

بحسب التحليل التجمعتع وقد بنى  يرداا دراستن على معطيات استمد ا ما دراسة "غرينبعر " 
 ع(767-759)ينار المرج  الساب  ب:  آنفة الذكرع

إلي ا، بت  ذا المجعال، تلعك الدراسعة التعت قعام وما الدراسات العربية، التت يمكا اإللاري 
ب ا الدكتور علت حلمت موسى، لجذور معجم الصحاح للجو ري، بت كتابعن: "دراسعة إحصعائية 
لجذور معجم الصعحاح باسعتخدام الكمبيعوتر"، وصعدر ععا ال يئعة المصعرية العامعة للكتعاب سعنة 

 مع3791

 ينتمي إليها كل جذر: : جذور األفعال الثالثية والباب أو األبواب التي1

، جذور األبعال الواردي بت المعجم (7)(، بصفحاتن الثمانت والعلريا3يعيا الجدول رقم )
ع وقععد خصصععنا كععل صععفحة، مععا صععفحات  ععذا الجععدول، (5)( جععذراه 7576الوسععيط، وعععدد ا )

لحععرو مععا الحععروو العربيععة الثمانيععة والعلععرياع ويا ععر  ععذا الحععرو، الععذي يمثععل بععاء الجععذر 
 مثت، بت أعلى الصفحةعالث

 (:1بنية الجدول رقم ) 1:1

بعت أعلعى الصعفحة، و عو يمثعل بعاء األبععال  -كما ذكرنا قبعل قليعل -" يا رحرو "أبتثت -أ
 الثمثية الواردي بت الصفحةع

 عمود رأست: يلتمل على الحروو العربية التت يمثل كل واحد من ا عْيناه لجذر ثمثتع -ب

 وو العربية التت يمثل كل واحد من ا  ماه لجذر ثمثتعسطر أبرت: يلتمل على الحر   -ج
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رمععو   -كمعا  ععو واضع  -مجموععة مربععات بععت داخل عا: وتا عر بععت بعع   ععذه المربععات -د
) *، /، +(ع  ي(، بضععععمه عععععا اإللععععارات الععععثمث: -(، أو حععععروو )أ7-3مععععا أرقععععام )

ينتمت إلي ا كل بعل ما وتعيا  ذه الرمو ، بانواع ا المختلفة، الباب، أو األبواب، التت 
  ع(6)األبعال الثمثية بت المعجم الوسيط

 (:1استعمال الجدول رقم ) 2: 1

معععا أجعععل التععععرو إلعععى وجعععود جعععذر معععا بعععت المعجعععم الوسعععيط، ثعععم التععععرو إلعععى البعععاب، أو 
األبععواب، التععت ينتمععت إلي ععا، بععت حالععة وجععوده، ب ننععا نرععدم المثععاليا التععالييا مععا الصععفحة األولععى 

 لجدول:ل ذا ا

  يتعععيا الجععذر "أر " بالبحععث بععت المربعع ، الععذي يترععاط  عنععده السععطر األبرععت، المبععدوء
) (، و ععو  م الفعععلع  معع  العمععود الرأسععت المبععدوء بععالحرو -و ععو عععيا الفعععل –بععالحرو )ر( 

(ع و عععذا يعنعععت أا الفععععل "أر " موجعععود بعععت 9وجعععود العععرقم ) -بعععت داخعععل  عععذا المربععع  -ويمحعععا
ععلالمعجععم الوسععيط، معع ي ف ْعععل(، مععا ج ععة  -ا ج ععة، وأنععن ينتمععت إلععى البععاب السععاب ، أي بععاب )ب ع 

 (ع361( الوارد بت الصفحة )3أخرى، وذلك على نحو ما يتض  بت اللكل )

  ،ويتعععيا الجععذر "أخععذ" أيضععاه، بالبحععث بععت المربعع ، الععذي يترععاط  عنععده السععطر األبرععت
بعععت داخعععل  عععذا  -رو )ذ(ع ويمحعععا)خ(، مععع  العمعععود الرأسعععت المبعععدوء بعععالح المبعععدوء بعععالحرو

وجود الرم  )ك( الذي يعنعت أا الفععل "أخعذ" موجعود بعت المعجعم الوسعيط، وأنعن ينتمعت  -المرب 
(، و عذه األبعواب  عت: 2إلى األبواب: الثانت، والخامس، والساب ، كمعا يتبعيا معا الجعدول رقعم )

عل -يفُععل، وبُععل -بع عل ( العوارد 3) لدو   بعت الجعيفع علع وذلعك علعى نحعو معا يتضع -يفُععل، وبع 
 (ع367بت الصفحة )

وبت حالة خلو مرب  ما ما أي رم ، ب ا  ذا يلير إلى خلو المعجم ما جذر معا لفععل 
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ثمثتع ومثال ذلك المرب  الخالت ما الرمو  والمناار للجذر "أبج" بت الصفحة األولى نفس اع 
  العمعععود الرأسعععت المبعععدوء )ب( مععع وبعععت  عععذا المربععع  يترعععاط  السعععطر األبرعععت المبعععدوء بعععالحرو

ا خلو  عذا المربع ، معا أي رمع  معا الرمعو ، يعنعت خلعو المعجعم الوسعيط معا  بالحرو )ج(ع وا 
  ذا الجذر الفعلت الثمثتع

 : أبواب الفعل الثالثي األحادية والمتعددة:2

األبواب المختلفة التت يمكا أا تتخذ ا حركات العيا بعت ماضعت  )2يبيا الجدول رقم )
 كما  و  -الثمثية ومضارع اع ويبلغ عدد  ذه األبواب وتنوع ا المختلفة األبعال
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 أربعيا حالةع -واض  بت العمود الرأست األول

( للد لعععة علعععى الحعععا ت التعععت يمكعععا أا تعععرد بي عععا األبععععال 7-3) ولرعععد اسعععتعملنا الرمعععو 
+( للد لعععة  /، ري و عععت )*،ي(، والرمعععو  الثمثيعععة األخيععع -أحاديعععة البعععاب، والرمعععو  األلفبائيعععة )أ

 على الحا ت التت ترد بي ا األبعال متعددي األبوابع

 دالالت الرموز الرقمية: 1: 2

يمكععا توضععي  د  ت الرمععو  الرقميععة، الععواردي بععت العمععود الرأسععت الثععانت مععا الجععدول، 
 على النحو التالت:

ععععيا الفععععل الثمثعععت بعععت  ب عععْت (، أي بعععت  -( البعععاب األول، و عععو بعععاب )ب عععْت 3يعنععت العععرقم ) -3
 يفت  ، ولر ح يلر حع -الماضت والمضارضع وما أمثلتن: بت  

ععم(، أي بععت  عععيا الفعععل الثمثععت بععت  -)ب ععْت  ( البععاب الثععانت، و ععو بععاب2يعنععت الععرقم ) -2 ض 
 يسُبرع -ينُصر، وسب ر -الماضت، وضم ا بت المضارض، وما أمثلتن: ن ص ر

كسععر(، أي بععت  عععيا الفعععل الثمثععت بععت  -)بععت  اب( البععاب الثالععث، و ععو بعع1يعنععت الععرقم ) -1
 يحب سع -يجل س، وحب س -الماضت، وكسر ا بت المضارضع وما أمثلت ا: جل س

ععم7يعنععت الععرقم ) -7 ب ععْت (، أي ضععم عععيا الفعععل الثمثععت بععت  -( البععاب الرابعع ، و ععو بععاب )ض 
ثناء معا رواه الماضت وبتح ا بت المضارضع و ذا الباب غير موجود بعت اللةعة العربيعة باسعت

 -ت كعععاُد برعععال بهُعْلعععت   -ُكعععدت   :بعععع  الرعععدماء، كسعععيبوين، معععا أا "بعععع  الععععرب قعععد قعععال
 ع(1)"و ذا ما اللاذ": ع وقد عل  ابا جنت على ما حكاه سيبوين برولن(9)ت ْفع ل"

م ( الباب الخامس، و و باب5يعنت الرقم )  -5 م(، أي ضم عيا الفععل الثمثعت بعت  -)ض  ض 
 ياُروع -يسُ ل، واُرو -ضع وما أمثلتن: سُ لالماضت والمضار 
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م ( الباب السادس، و و باب6يعنت الرقم ) -6 ك ْسر(، أي ضعم ععيا الفععل الثمثعت بعت  -)ض 
 الماضت، وكسر ا بت المضارضع و ذا الباب غير موجود بت اللةة العربيةع

الثمثعت بعت ب عْت (، أي كسعر ععيا الفععل  -( الباب السعاب ، و عو بعاب )ك ْسعر9يعنت الرقم ) -9
ل -وبتح ا بت المضارضع وما أمثلتن: سم   الماضت، لع -يسم  ، وعج   يْعج 

ضعم(، أي كسعر ععيا الفععل الثمثعت بعت  -( الباب الثاما، و و باب )كسعر1يعنت الرقم ) -1
الماضت، وبتح ا بت المضارضع و ذا الباب غير موجود بت اللةة العربية باسعتثناه معا رواه ابعا 

عل منعن لعتء قليعل، بع ذا أرادوا المسعتربل ضعموا الضعاد برعالوا: قتيبة عا أبعت  عبيعدي: "يرعال: ب ض 
" ""يْفُضععل"ع ولععيس بععت الكععمم حععرو مععا السععالم يلععب ن، وقععد جععاء مععا المعتععل مثلععن، قععالوا:  ععت  م 

" ثععم قععالوا "تععدوم"ع وقععال سععيبوبن: بلةنععا أا بععع  العععرب  ْمععت  بكسععروا ثععم قععالوا "تمععوت" وكععذلك "د 
ععع عععل –م يرعععول: "ن ع  إا  "ععع ع وقعععد علععع  سعععيبوبن علعععى ذلعععك برولعععن:(7)يْفُضعععل" -يعععْنُعم" مثعععل "ب ض 

ل    ع(30)ي ْفُضل لاذ ما بابن" -ب ض 

ك ْسعععر(، أي كسعععر ععععيا الفععععل  -)ك ْسعععر ( البعععاب التاسععع ، و عععو بعععاب7يعنعععت العععرقم ) -7
 ف  عي   -ير ث، ووب   -الثمثت بت الماضت والمضارضع وما أمثلتن: ورث

  (33):الت يلخب  ذه األبواب ويوضح اواللكل الت

 مضارع           

 ماض    

 كسر ضم فتح

 1 2 3 بت 

  7X 5 6X ضم

 1X  7 9 كسر
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 (3لكل رقم  (

 )حركات عيا الفعل الماضت والمضارض بحسب األبواب(

 

 ، و/، و+:*دالالت الرموز األلفبائية، والرموز  2:2

ة األخيري، الواردي بت العمود الرأست الثانت بت  ذا تعبر الرمو  األلفبائية، والرمو  الثمث
الجدول، عا األبواب المتعددي، التت ترد بي ا بع  األبعال، والتت تا ر مكونات ا بت العمعود 

 الرأست الثالثع

يجععععاوره، بععععت العمععععود الرأسععععت الثالععععث مععععا الجععععدول،  -علععععى سععععبيل المثععععال -)أ( بععععالرم 
نعععت وجعععود مجموععععة أبععععال تنتمعععت حركعععة ععععيا ماضعععي ا (، و عععذا يع2 ،3) المكونعععات الرقميعععاا

م  يرُحمع -ومضارع ا إلى بابيا  ما: الباب األول، والباب الثانت، وما أمثلتن الفعل: قح 

( 1، 2، 3ويعنععت الرمعع  ) (، الععذي تجععاوره، بعععت العمععود الثالععث، المكونععات الرقميعععة )
ثعععة أبععواب  عععت: البعععاب وجععود مجموععععة أبعععال تنتمعععت حركعععة عععيا ماضعععي ا ومضععارع ا إلعععى ثم

ب ُبع -األول، والباب الثانت، والباب الثالث، وما أمثلتن الفعل: نح  ُب، ينح   ي ْنُحب، ي ْنح 

( 9، 1، 2، 3ويعنعت الرمعع  )ا(، الععذي تجععاوره، بععت العمععود الثالععث، المكونععات الرقميععة )
لبععاب وجععود مجموعععة أبعععال تنتمععت حركععة عععيا ماضععي ا ومضععارع ا إلععى أربعععة أبععواب  ععت: ا

عع  عع ،  -األول، والبععاب الثععانت، والبععاب الثالععث، والبععاب السععاب ، ومععا أمثلتععن الفعععل: م خ  ي ْمخ 
 ي ْمخ  ع -ي ْمُخ ، ي ْمخ  ، ومخ  

ويعنععت الرمعع  )+( الععذي يرعع  بععت ن ايععة العمععود الرأسععت الثععانت الععذي تجععاوره، بععت العمععود 
عليعة تنتمعت حركعة ععيا ماضعي ا ( وجعود مجموععة ب9، 5، 1، 2، 3الثالث المكونات الرقميعة )
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ومضععارع ا إلععى خمسععة  أبععواب  ععت: األول، والثععانت، والثالععث، والخععامس، والسععاب ، وتتسععم  ععذه 
ععا ُا، ودُخععا -المجموعععة بان ععا أحاديععة العنصععر الفعلععت و ععو الفعععل: دخ  ا، ي ععْدُخا، ي ععْدخ   -يععْدخ 

ا   اع و كذا اللاا م  برية الرمو  األخرىع -يْدُخا، ود خ   ي ْدخ 

( 3(، أا الرقم )2يتبيا، عند استعرا  عناصر العمود الرأست الثالث ما الجدول رقم )
بت ( يتكرر وروده خمس علري مري بت العمود الثالعث نفسعن  -الذي رم نا بن للباب األول )بت 

-3، 9-1-3، 9-2-3، 5-2-3، 1 -2-3، 7-3، 9-3، 5-3، 1-3، 2-3و عععععععععععععععت: )
 (ع3-2-1-5-9، 3-5-9-7، 5-9 -3-1، 3-2-5-9 ،3-2-1-9، 5-9

و ذا يعنت أا الباب األول تلاركن أبواب أخرى مختلفعة بعت بعع  الجعذور بحيعث يمكعا 
تصنيو  ذه الملاركات إلى خمس علري بئة تا ر رمو  ا بت السطر األبرت األول الوارد بت 
العمععود الخععامس مععا الجععدول نفسععن، و ععذه الرمععو   ععت: )أ، ب، ت، ث، ج،  ، ط، ا، ض، 

 -على سبيل المثال يرع  –أبن" "،  ع، و، ب، +(ع ولتوض  ذلك نرول: إا الفعل الثمثت  ، ا
 -ضعما الفئعة ذات الرمع  )ث(، التعت تعنعت -(3كما  و اا ر بت الصعفحة األولعى معا رقعم )

بت (، والساب   -أا الفعل ينتمت إلى البابيا: األول )بت  -(2كما  و واض  بت الجدول رقم )
 بت (ع -)كسر

( اللععذيا 2-3بععيا مععا العمععود الرأسععت الثالععث، بععت  ععذا الجععدول أيضععاه، أا الععرقميا )ويت
يمثل مععا الرمعع  )أ(، الععذي يلععير إلععى اجتمععاض البععابيا األول والثععانت بععت جععذور بععع  األبعععال 

-3، 5-2-3، 1-2-3الثمثيععة، يتكععرر ورود ععا سععت مععرات بععت العمععود الثالععث نفسععن و ععت: )
 (ع3-2-1-5-9، 3-2-5-9، 3-2-1-9، 2-9

أبواب أخرى  -بت بع  الجذور الثمثية -و ذا يعنت أا البابيا األول والثانت تلارك ما
مختلفة، بحيعث يمكعا تصعنيو  عذه الملعاركات إلعى سعت بئعات تا عر رمو  عا  عت: ) ، ط، 

 ا، ا،  ع، +(ع
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كمعععا ورد بعععت  -يرععع  -علعععى سعععبيل المثعععال -ولتوضعععي  ذلعععك نرعععول: إا الفععععل الثمثعععت "ذرض"
أا  -(2كمععا  ععو واضعع  بععت الجععدول رقععم ) -ضععما ذات الرمعع  ) ععع( التععت تعنععت -جععم الوسععيطالمع

  ذا الفعل ير  ضما أربعة أبواب مختلفة، ما بين ا الباباا األول والثانتععع

وعلععى نحععو مماثععل يمكععا ب ععم عمقععة الملعععاركة بععيا أيم رمعع  ممثععل ألبععواب معينععة بعععت 
 ت العمود الخامس، والواقعة معن بت السطر األبرت نفسنعالعمود الثالث، والرمو  المرابلة لن ب

 : تكرارات أبواب الفعل الثالثي:3

 رموز الحركات: 1: 3

(، الرمععو  الرقميععة، واأللفبائيععة، والرمععو  1يرععدم العمععود الرأسععت األول، بععت الجععدول رقععم )
 عالثمثية األخرى التت تعيا نوض حركة عيا الفعل الثمثت بت الماضت والمضارض

 تكرارات الحركات المفردة: 2: 3

 يلتمل العمود الرأست الثانت، بت  ذا الجدول، على نوعيا ما األبعال الثمثية:

أول ما: األبعال الثمثية، التت ترد بت المعجم الوسيط، "أحاديعة البعاب"، أي تلعك األبععال 
لسععتة الرئيسععيةع التععت تاخععذ عععيا الفعععل الماضععت والمضععارض بي ععا و ا بععاب معععيا مععا األبععواب ا

-3ويلمل  ذا النوض، أعداد األبعال الواردي بت العمود الرأست الثانت المجاوري للرمو  الرقمية )
 (ع7+523+56+131 +3031+ 577(، و ذه األعداد  ت: )7

وثاني معععا: األبععععال الثمثيعععة التعععت تعععرد بعععت المعجعععم الوسعععيط "متععععددي األبعععواب"، أي تلعععك 
عععل الماضععت والمضععارض بي ععا، علععى أكثععر مععا و ا بععاب واحععد مععا األبعععال التععت تععرد، عععيا الف

الواردي بت العمود الرأست الثعانت األبعال األبواب الرئيسية، ويلمل  ذا النوض ما األبعال أعداد 
 +(ع -ائية والرمو  األخرى )أبالمجاوري للرمو  األلف
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 وبيما يلت دراسة توضيحية ل ذيا النوعيا ما األبعال:

 عال األحادية الباب:األف 1: 2: 3

( بععمه، 2766) يبلغ عدد األبعال الثمثية التت وردت بت المعجعم الوسعيط أحاديعة البعاب
وتتععو ض  ععذه األبعععال بععت سععتة أبععواب رئيسععية مرتبععة ترتيبععاه تنا ليععاه بحسععب عععدد عناصععر ا، و ععذه 

 األبواب  ت:

 ( بعمهع3031ضم(، ويتحر   ذا الباب بت ) -الباب الثانت )بت  -3

 ( بعمهع131كسر(، ويتحر   ذا الباب بت ) -)بت  لباب الثالثا -2

 ( بعمهع577بت (، ويتحر   ذا الباب بت ) -)بت  الباب األول -1

 ( بعمهع523بت (، ويتحر   ذا الباب بت ) -)كسر الباب الساب  -7

 ( بعمهع56ضم(، ويتحر   ذا الباب بت ) -الباب الخامس )ضم -5

( أبععال  ععت: "ورث" و"ورم " 7رع   ععذا البعاب بععت )كسععر(، ويتح -البعاب التاسعع  )كسعر -6
 و"وب " و"وم "ع

 األفعال المتعددة األبواب: :2: 2: 3

( بعمهع 3510جم الوسيط متعددي األبواب، )بت المعيبلغ عدد األبعال الثمثية، التت ترد 
لعواردي بعت وتكمل  ذه األبعال، م  األبعال األحاديعة البعاب، مجموععة األبععال الثمثيعة العربيعة ا

 ( بعمه، وتتو ض  ذه األبعال بت أربعة7576) المعجم الوسيط والبالةة
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 أقسام رئيسية  ت:

 :األفعال الثنائية الباب 1: 2: 2 :3

( 31( بعععمهع و عت تتعو ض بععت )3127يبلعغ ععدد األبععال الثمثيععة، ذات األبعواب الثنائيعة )
 د عناصر ا، و ت:مجموعة مرتبة ترتيباه تنا لياه بحسب عد

 ( وتتالو ما )( بعمه، تنتمت إلى البابيا الثانت والساب ع196المجموعة )د 

 ( وتتالو ما )( بعمه، تنتمت إلى البابيا الثالث والساب ع133المجموعة )ر 

 ( وتتالو ما )( بعمه، تنتمت إلى البابيا األول والساب ع215المجموعة )ث 

 ( وتتالو ما )عمه، تنتمت إلى البابيا الثانت والثالثع(، ب367المجموعة )ح 

 ( وتتالو ما )( بعمه، تنتمت إلى البابيا الثانت والخامسع92المجموعة )خ 

 ( وتتالو ما )( بعمه، تنتمت إلى البابيا األول والخامسع76المجموعة )ت 

 ( وتتالو ما )( بعمه، تنتمت إلى البابيا الخامس والساب ع76المجموعة )س 

 ( بعمه، تنتمت إلى البابيا الثالث والخامسع73ذ( وتتالو ما )المجموعة ) 

 ( وتتالو ما )( بعمه، تنتمت إلى البابيا األول والثانتع32المجموعة )أ 
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 ( وتتالو ما )( بعمه، تنتمت إلى البابيا األول والثالثع33المجموعة )ب 

 ( وتتالو ما )لتاس ع( أبعال، تنتمت إلى البابيا الساب  وا5المجموعة )ب 

 ا الثالث والتاس عياب( أبعال، تنتمت إلى الب7تالو ما )المجموعة ) ( وت 

 المجموعة )ش( وتتالو ما بعل واحد برط ينتمت إلى البابيا الخامس والتاس ع 

 تنا لياه  بت ستة أبواب رئيسية ملاركة مرتبة ترتيباه  -كما  و واض  -وتتو ض  ذه األبعال
 و ت:

 ( بعمهع791ا الباب بت )الباب الساب ، يتحر   ذ  (3)

 0( بعمه 627الباب الثانت، يتحر   ذا الباب بت ) (2)

 ( بعمهع516يتحر   ذا الباب بت ) الباب الثالث، (1) 

 ( أبعالع107الباب األول، يتحر   ذا الباب بت ) (7)

 ( أبعالع206( الباب الخامس، يتحر   ذا الباب بت )5)

 ( أبعال  ت:30ت )( الباب التاس ، يتحر   ذا الباب ب6)

 )تيس، ج ت، خضب، وث ، وره، وع ، وكم، ولت، يئس، يبس(ع

( صععوري بعليععة تتععو ض بععت ثنائيععات بحيععث 2651ويبلععغ عععدد أبعععال  ععذه األبععواب الثنائيععة )
 يتف  عنصرا كل ثنائية من ا بت الجذر ويختلفاا بت بابي ماع

ينتمعت إلعى البعابيا:  -ثعالعلى سبيل الم -ولتوضي  ذلك نرول: إا الجذر الثمثت "أجل"
بعت (، و عو عنصعر بعت المجموععة الفعليعة )د( التعت يبلعغ  -ضم(، والسعاب  )كسعر -الثانت )بت 
 -بسعبب ثنائيعة أبوابعن -(ع ويولعد  عذا الجعذر3: 2 :2: 1( بعمه، كمعا ذكرنعا بعت )196عدد ا )
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 ( صوريع2651ا )صورتيا بعليتيا ما مجموض الصور الفعلية ذات الباب الثنائت والبالغ عدد 

 األفعال الثالثية الباب: 2: 2: 2: 3

( 30( بعععمهع و عععت تتععو ض بعععت )216يبلععغ عععدد األبععععال الثمثيععة ذات األبعععواب الثمثيععة )
 بحسب عدد عناصر ا، و ت: تنا لياه  مجموعات مرتبة ترتيباه 

 ( تتالو ما ) ( بعمه، تنتمت إلى األبواب: الثانت والثالث والساب 99المجوعة )ع 

 ( تتالو ما )( بعمه، تنتمت األبواب: الثانت والخامس والساب ع92المجموعة )ك 

 ( تتالو ما ) ( بعمه، تنتمت إلى األبواب: األول والخامس والساب ع11المجموعة ) 

 ( تتالو ما )( بعمه، تنتمت إلى األبواب: الثالث والخامس والساب ع10المجموعة )ل 

 ( تتالو ما )عال، تنتمت إلى األبواب: الثانت والثالث والخامسع( أب9المجموعة )و 

 ( تتالو ما )( أبعال، تنتمت إلى األبواب: األول والثالث والساب ع5المجموعة )ض 

 ( تتالو ما )( أبعال، تنتمت إلى األبواب: األول والثانت والساب ع7المجموعة )ا 

 ( تتالو ما )والثانت والخامسع( أبعال، تنتمت إلى األبواب: األول 1المجموعة )ط 

 ( تتالو ما )( أبعال، تنتمت إلى األبواب: الثالث والساب  والتاس ع1المجموعة )م 

 المجموعة ) ( تتالو ما بعليا ينتمياا إلى األبواب: األول والثانت والثالثع 

بععت سععتة أبععواب رئيسععية ملععاركة مرتبععة  -كمععا  ععو واضعع  -وتتععو ض  ععذه األبعععال
 ، و ت:تنا لياه  ترتيباه 

 ( بعمهع227) باب الساب ، يتحر   ذا الباب بتال (3)
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 ( بعمهع365الباب الثانت، يتحر   ذا الباب بت ) (2)

 ( بعمهع375الباب الخامس، يتحر   ذا الباب بت ) (1)

 ( بعمهع327الباب الثالث، يتحر   ذا الباب بت ) (7)

 ( بعمهع79الباب األول، يتحر   ذا الباب بت ) (5)

 ( أبعال  ت: وب ، ورى، ولنع1بت )الباب التاس ، يتحر   ذا الباب  (6)

( صععوري بعليععة تتععو ض بععت ثمثيععات بحيععث 901ويبلععغ عععدد أبعععال  ععذه األبععواب الثمثيععة )
 تتف  عناصر كل ثمثية من ا بت الجذور وتختلو بت أبواب اع

ينتمعت إلعى ثمثعة  -علعى سعبيل المثعال –صل" أولتوضي  ذلك نرول: إا الجذر الثمثت "
ضعم(، والبعاب السععاب   -ضعم(، والبعاب الخعامس )ضعم -البعاب الثعانت )بعت أبعواب مختلفعة  عت: 

( بعمه، كما ذكرنا 92بت (ع و و عنصر بت المجموعة الفعلية )ك( التت يبلغ عدد ا ) -)كسر
ثععمث صععور بعليععة مععا مجمععوض  -بسععبب ثمثيععة أبوابععن -(ع ويولععد  ععذا الجععذر2:2: 2: 1بععت )

 ( صوريع216لبالغ عدد ا )الصور الفعلية ذات الباب الثمثت وا

 األفعال الرباعية الباب: 3: 2:2: 3

( 6( بععععمهع و عععت تتعععو ض بعععت )37بعععواب الرباعيعععة، )ألايبلعععغ ععععدد األبععععال الثمثيعععة، ذات 
 ، و ت:تنا لياه  مجموعات مرتبة ترتيباه 

  المجموعة ) عع( وتنتمعت أبعال عا إلعى األبعواب: األول، والثعانت، والخعامس، والسعاب ع ويبلعغ
 ( أبعال، و ت: "ذرض"، و" عم" و"سفن" و"قدم"، و"لحم"، و"نحل"ع6دد  ذه المجموعة )ع

   المجموعععة )*( تنتمععت أبعال ععا إلععى األبععواب: الثععانت، والثالععث، والخععامس، والسععاب ع ويبلععغ
 أبعال، و ت: "خر "، و"عرو" و"قصر"ع (1عدد أبعال  ذه المجموعة )
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  اب: األول، والثالععث، والخععامس، والسععاب ، ويبلععغ المجموعععة )و( تنتمععت أبعال ععا إلععى األبععو
 عدد أبعال  ذه المجموعة بعليا اثنيا برط،  ما: "بلت" و"رض "ع

  المجموعة )ا( تنتمت أبعال ا إلى األبعواب: األول، والثعانت، والثالعث، والسعاب  ويبلعغ ععدد
 أبعال  ذه المجموعة بعمه واحداه برط، و و الفعل: "مخ "ع

 تمععت أبعال ععا إلععى األبععواب: األول، والخععامس، والسععاب ، والتاسعع ، ويبلععغ المجموعععة )ي( تن
 عدد أبعال  ذه المجموعة بعمه واحداه برط  و الفعل: "ورض"ع

  المجموعععة )/( تنتمععت أبعال ععا إلععى األبععواب: الثععانت، والخععامس، والسععاب ، والتاسعع ع ويبلععغ
 ب"ع"حس برط  و الفعل: واحداه بعمه عدد أبعال  ذه المجموعة 

 بعععت سععتة أبعععواب رئيسععية ملعععاركة مرتبععة ترتيبعععاه  -كمععا  عععو واضعع  -وتتععو ض  ععذه األبععععال
 ، و ت:تنا لياه 

 ( بعمهع37الباب الساب ، يتحر   ذا الباب بت ) (3)

 ( بعمهع31الباب الخامس، يتحر   ذا الباب بت ) (2)

 ( بعمهع33الباب الثانت، يتحر   ذا الباب بت ) (1)

 ( أبعالع30بت ) الباب األول، يتحر   ذا الباب (7)

 ( أبعالع6الباب الثالث، يتحر   ذا الباب بت ) (5)

 عليا  ما: "حسب" و"ورض"عبالباب التاس ، يتحر   ذا الباب بت  (6)

( صعوري بعليعة تتعو ض بعت رباعيعات 56ويبلغ ععدد أبععال  عذه األبعواب الرباعيعة )
 بحيث تتف  عناصر كل رباعية من ا بت الجذر وتختلو بت أبواب اع
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 األفعال الخماسية الباب: 4: 2: 2: 3

لعععرنا إلعععى لخماسعععية، بععععمه واحعععداه برعععطع وقعععد أيبلعععغ ععععدد األبععععال الثمثيعععة ذات األبعععواب ا
)+(ع وينتمعععت  عععذا الفععععل إلعععى األبعععواب: األول  المجموععععة، التعععت تتضعععما  عععذا الفععععل، بعععالرم 

 والثانت والثالث والخامس والساب ، و ذا الفعل  و: "دخا"ع

 ل بت خمسة أبواب رئيسية برط  ت:ويتو ض  ذا الفع

ا: ي (3) اعالباب األول: دخ   دخ 

ا: يدُخاع (2)   الباب الثانت: دخ 

ا: يدخ   (1)  اعالباب الثالث: دخ 

 الباب الخامس: دُخا: يدُخاع (7)

اع (5) ا: يدخ   الباب الساب : دخ 

ويبلعغ ععدد أبععال  عذه األبععواب الخمسعة، خمعس صعور بعليعة تتفعع  بيمعا بين عا بعت الجععذر 
 نتمت إلينعالباب الذي ت ن ا تختلو بت نوضولك

 عدد تشكالت األفعال في األبواب: 3: 2: 3

وبناء على ما سب ، ب ا عدد التلعكيمت الفعليعة المبنيعة علعى األبععال المتععددي األبعواب 
، ويردم  ذا العدد ما التلكمت، م  عدد األبععال األحاديعة البعاب، الععدد ( تلكمه 1729) يبلغ

عال الثمثيعة العواردي بعت المعجعم الوسعيط بمختلعو تنوععات أبواب عا، وذلعك علعى النحعو الكلت لألب
 التالت:

( بعععمه تفلععو 6171األبععواب) )متعععدد ( بعععمه 1729( بعععمه أحععادي البععاب + )2766)
المجمعععععععععوض الكلعععععععععت للتلعععععععععكيمت الفعليعععععععععة  المختلفةع
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 الحركات المشتركة: 3:3

( أيضعاه، ععدد األبععال 1لثالعث، بعت الجعدول رقعم )يبيا كل عدد وارد بت العمود الرأسعت ا
العمعود الرأسعت الثعانت، بعت و ا البعاب العذي يلعير إليعن بعت التت تلترك، م  العدد المجاور لعن 

األول، غيععر أا  ععذه األبعععال التععت وردت أعععداد ا بععت  الرمعع  المرابععل ل مععا بععت العمععود الرأسععت
كبة بت نعوض حركعة ععيا ماضعي ا ومضعارع ا  العمود الرأست الثالث، ذات طبيعة متعددي أو مر 

تنوععات أو تلعكمت تنتمعت  -بعت حركعة ععيا ماضعين ومضعارعن -ل بعل من ا لعنبمعنى أا ك
 إلى غير بابع

 واحد كل يلتمل بعمه  (162) وجود على يدل العمود،  ذا بداية بت الواق  ،(162بالعدد )
 الععععدد و عععذا األولع العمعععود بعععت لعععن ابعععلالمر (3) الرمععع  إليعععن يلعععير العععذي األول البعععاب علعععى من عععا

 رمعع اه  علعر خمسععة ضعما األول البععاب إلعى يلعير الععذي (3) الرمع  ورود تكععرر معا نعاجم (،162)
)أ، ب،  و ععذه الرمععو   ععت: (ع2) رقععم الجععدول بععت األول األبرععت السععطر بععت إلي ععا اإللععاري سععبرت

، التعت تمثل عا  عذه الرمعو  ع وُتعدُّ أعداد األبعال(32)ت، ث،  ، ط، ا،ض،  ،  ع، و، ي، +(
باعععداد  -كمععا ذكرنععا -(، الععذي يلععير إلععى البععاب األول3) المختلفععة، روابععد تعع ود الرمعع  الرئيسععت

 ما األبعال المنتمية إلى  ذا الباب، وذلك على النحو التالت:

( علععععععععععععى الترتيعععععععععععععبع 3، 3، 2، 6، 3، 11، 5، 7، 1، 2، 0، 215، 76، 33، 32)
 ( بعمه ثمثياهع162) ويبلغ مجموض  ذه الروابد

(، العععوارد بعععت العمعععود الرأسعععت الثالعععث والمنعععاار للرمععع  )أ( الواقععع  بعععت 39ويعنعععت الععععدد )
( بعمه يلتمل كل واحد من ا على البابيا: األول والثانت، و ما الباباا 39العمود األول وجود )

( نعاجم معا تكعرر 39) د)أ( المرابل لعن بعت الجعدول الثعانتع و عذا الععد اللذاا يلير إلي ما الرم 
( ضما ستة رمعو  سعبرت اإللعاري إلي عا بعت السعطر األبرعت العالعر العوارد 2، 3ورود الرم يا )

) ، ط، ا، ا،  عع، +(ع وتععد أععداد األبععال، التعت  (ع و ذه الرمو   عت:2بت الجدول رقم )
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، -كمعا ذكرنعا -انتتمثل ا  ذه الرمو ، روابد ت ويد الرم  )أ( الذي يلير إلى البعابيا األول والثع
 ،6 ،3، 7، 1، 2) باعععداد مععا األبعععال المنتميععة إلععى  ععذيا البععابيا، وذلععك علععى النحععو التععالت

( بعععمه ثمثيععاه وبالمثععل يمكععا ب ععم بريععة األعععداد الععواردي بععت 39(ع ويبلععغ مجمععوض  ععذه الروابععد )3
 العمود الثالثع

 مجموع صور األبواب: 4: 3

( أيضعاه، مجمعوض األبععال التعت تعرد 1لوارد بت الجعدول رقعم )يردم العمود الرأست الراب ، وا
حركة عيا الماضت والمضارض بي ا، وب  الباب الذي يلير إليعن الرمع  المرابعل ل عا بعت العمعود 

(، الواق  بت بداية  ذا العمود، يعنت وجود  ذا العدد ما األبعال المنتمية 733األولع بالعدد )
بععال ألالنعوض معا ا أحعادي البعاب، وععدد  عذا دبععال يعر ألذه الى الباب األولع غير أا بع   عإ

 ( بعمه، بت حيا يرد بعض ا اآلخر متعدد األبواب، وعدد  ذا النوض معا األبععال  عو577 و )
 ( بعمهع162)

، وجععود  ععذا المرععدار مععا األبعععال (، الواقعع  بععت  ععذا العمععود أيضععاه 3127ويعنععت العععدد )
أا بع   ذه األبعال يرد أحعادي البعاب، وععدد  عذا النعوض معا  المنتمية إلى الباب الثانت، غير

( بعمه، بت حيا يرد بعضع ا اآلخعر متععدد األبعواب، وععدد  عذا النعوض معا 3031) بعال  و:األ
 ( أبعالع106األبعال  و: )

(، الواقع  بعت  عذا العمعود أيضعاه، والمنعاار للرمع  )ذ( الواقع  بعت العمعود 17) ويدل الععدد
ينتمعت كعل واحعد من عا إلعى البعابيا الثالعث والخعامسع  ( بععمه ثمثيعاه 17ى وجعود )األول، يدل علع

( بععمه 71( بعمه تنتمت إلى البابيا الثالث والخامس المذكوريا برعط، و)73وما  ذه األبعال )
ضابة إلى أبعواب أخعرى تعين عا الرمعو  التاليعة: اإلب -الثالث والخامس -البابيا ذيا تنتمت إلى 
+( التت سبرت اإللاري إلي ا بت السطر األبرت الثاما علر الوارد بت الجدول  *، )و، ل، و،

 (ع2رقم )
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وتردم األعمدي الرأسية الثمثيعة األخيعري بعت  عذا الجعدول إععادي المعلومعات الرقميعة العواردي 
 عتصاعدياه  بت األعمدي السابرة، على  يئة تكرارات مرتبة ترتيباه 

 :استناجات 5: 3

 بعضاه من ا: -اتتبيما ي -ثة السابرة ملحواات نوردداول الثملنا على الج

دوا حسععاب التلعععكيمت  –يبلععغ عععدد األبعععال الثمثيععة العععواردي بععت المعجععم الوسععيط  -3
( بععمه بعت حالعة 6171( بعمه، غير أا  ذا العدد يرتف  ليصعل إلعى )7576) -الفعلية المختلة

 عإدخال التلكمت الفعلية المختلفة لألبواب

ضعم( أكثعر األبععال الثمثيعة  -تعد األبعال الثمثية المنتمية إلعى البعاب الثعانت )بعت  -2 
( بععمهع وتلي عا بعت ذلعك 3031العربية التت ترد بعت المعجعم الوسعيط أحاديعة البعاب، ب عت تبلعغ )

ل ( بععمه، ثعم األبععا131كسعر( ب عت تبلعغ ) -األبعال الثمثية المنتمية إلى البعاب الثالعث: )بعت 
( بععمه، ثعم األبععال الثمثيعة 577يبلغ عدد ا )و بت (،  -الثمثية المنتمية إلى الباب األول )بت 

( بععععمه، ثعععم األبععععال الثمثيعععة 523بعععت (، ويبلعععغ ععععدد ا ) -)كسعععر المنتميعععة إلعععى البعععاب السعععاب 
ثيععة ( بعععمه، وأخيععراه األبعععال الثم56ضععم(، ويبلععغ عععدد ا ) -المنتميععة إلععى البععاب الخععامس )ضععم

 ( أبعال برطع7كسر(، ويبلغ عدد ا ) -)كسر المنتمية إلى الباب التاس 

العربيعة  األبععال ثعربعت (، أك -تعد األبعال الثمثية المنتمية إلى الباب الساب  )كسعر -1
( بععمه 791( بعمه، يرد من عا )3232) التت ترد بت المعجم الوسيط متعددي األبواب، ب ت تبلغ

( بعمه رباعت الباب، وبعل واحد برط خماست 37( بعمه ثمثت الباب، و)227ثنائت الباب، و)
الثعععانت، ب عععت تبلعععغ  البعععابع وتلعععت البعععاب السعععاب  بعععت ذلعععك األبععععال الثمثعععت المنتميعععة إلعععى البعععاب

( بععمه 33( بععمه ثمثعت البعاب، و)365( بعمه ثنائت البعاب، و)627) رد من ا( أبعال، ي106)
 ععا األبعععال الثمثيععة المنتميععة إلععى البععاب حععد برععط خماسععت البععابع ثععم تليبعععل واربععاعت البععاب، و 
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( بعمه ثمثعت البعاب، 327( بعمه ثنائت الباب، و)516( بعمه، يرد من ا )669عدد ا )و الثالث 
( أبعال رباعية البعاب، وبععل واحعد برعط خماسعت البعابع ثعم تلي عا األبععال الثمثيعة المنتميعة 6و)

( بععمه 375( أبععال ثنائيعة البعاب، و)206( بععمه يعرد من عا )165) وعدد اإلى الباب الخامس 
( ربععاعت البععاب، وبعععل واحععد برععط خماسععت البععابع ثععم تلي ععا األبعععال الثمثيععة 31ثمثععت البععاب، )

( 79( أبعععال ثنائيععة البععاب و)107) ( بعععمه، يععرد من عا162المنتميعة إلععى البععاب األول وععدد ا )
 -أخيععراه  –( أبععال رباعيعة البععاب، وبععل واحعد خماسعت البعابع وتلي عا 30)بععمه ثمثعت البعاب، و

( أبعععال ثنائيععة 30( بعععمه، يععرد من ععا )35األبعععال الثمثيععة المنتميععة إلععى البععاب التاسعع  وعععدد ا )
 ( أبعال ثمثية الباب، وبعما اثناا رباعيا البابع1الباب، و)

الثعانت، أكثعر األبععال العربيعة التعت تعرد بعت تعد األبعال الثمثيعة المنتميعة إلعى البعاب  -7
المعجم الوسيط تابعة ألحد األبواب، سواء أكانت أحادية البعاب، أم متععددي األبعوابع ب عت تبلعغ 

( 3911( بعمهع وتلي ا، بت ذلك، األبعال الثمثية المنتمية إلعى البعاب السعاب  وععدد ا )3127)
( بعمه، ثم األبعال الثمثية 3115لباب الثالث وعدد ا )بعمه، ثم األبعال الثمثية المنتمية إلى ا
( بععععمه، ثعععم األبععععال المنتميعععة إلعععى البعععاب الخعععامس 733المنتميعععة إلعععى البعععاب األول، وععععدد ا )

( بعععمهع وب ععذا 37بعععمه، وأخيععراه األبعععال المنتميععة إلععى البععاب التاسعع  وعععدد ا ) (723وعععدد ا )
بعا امعا ذ عب إليعن  -بيمعا نعرى -ع و ذا يخالوواب جميعاه يتض  أا الباب الثانت  و أوس  األب

ععل يفُعععل  ععل أصععو ه، بععت حععيا اعتبععر البععاب الثععانت: بع  ععل يفع  ععل، وبع  ععل يفع  جنععت عنععدما اعتبععر بع 
ل داخمه   ع(31)على باب بع ل يفع 

( 2766) يبلعععغ ععععدد األبععععال الثمثيعععة األحاديعععة البعععاب، العععواردي بعععت المعجعععم الوسعععيط -5
عععدد األبعععال الثمثيععة التععت تععرد بععت المعجععم  -بنسععبة الضعععو ترريبععاه  -ذا تفععو بعععمهع و ععت ب عع

( بععمهع بيعد أا  عذه األبععال األخيعري، تفعو  3510الوسيط متعددي األبواب، والتت يبلغ عدد ا )
بت عدد ا، عدد األبعال الثمثية األحادية الباب، بت حالة حسعاب الصعور الفعليعة والتلعكيمت 



 184 

بععال ( صوري بعليعة تجسعد األ1729) اب التت تتو ض بي ا  ذه األبعال، ب ت تبلغالمختلفة لألبو 
 متعددي األبوابع -كما ذكرنا -( التت ترد بت المعجم الوسيط3510ال)

تععرد األبعععال الثمثيععة المنتميععة إلععى األبععواب: األول والثععانت والثالععث، أحاديععة البععاب،  -6
( بعمه بت حيا تعرد 2115ت ترد أحادية الباب بت )بردر أكبر ما ورود ا متعددي األبواب، ب 

 ( بعمهع3111متعددي األبواب بت )

و عذا ينطبعع  علععى أعععداد أبعععال  ععذه ألبععواب إذا ُأخععذ كععل واحععد من ععا بمفععرديع أمععا األبعععال 
الخععامس والسععاب  والتاسعع ، ب ن ععا تععرد متعععدد األبععواب برععدر أكبععر  :الثمثيععة المنتميععة إلععى األبععواب

( بععمه، بعت حيعت تعرد أحاديعة 3572أحادية البابع ب ت تعرد متععددي األبعواب بعت ) ما ورود ا
( بعععمه، و ععذا ينطبعع  علععى أبعععال  عذه األبععواب إذا ُأخععذ كععل واحععد من ععا بمفععرده 513البعاب بععت )

 أيضاهع

تعععد األبعععال الثمثيععة، ذات الحركععات المتخالفععة بععت عععيا الماضععت والمضععارض، أكثععر  -9
لثمثية ذات الحركات المتجانسة بعت ععيا الماضعت والمضعارض سعواء بعت ذلعك ما تلك األبعال ا

األبععععال الثمثيعععة التعععت تعععرد أحاديعععة البعععاب، أو األبععععال الثمثيعععة التعععت تعععرد متععععددي األبعععواب، أو 
ع برد بلغ المجموض الكلت لألبععال المتخالفعة بعت حركعة ععيا الماضعت والمضعارض مجموع ما معاه 

بلعععغ المجمعععوض الكلعععت لألبععععال المتجانسعععة بعععت حركعععة ععععيا الماضعععت ( أبععععال، بعععت حعععيا 507)
 ( بعمهع3153) والمضارض

ويرى بع  اللةوييا أا األبواب التت وقعت بي ا المخالفة أصل بالنسبة إلى غير ا ممعا 
ع ب ا  و ذا سيبوين ينب بت )باب األبعال (37)اتحدت بين حركة العيا بت الماضت والمضارض

ك إلععى غيععرك وتوقع ععا بععن ومصععادر ا( علععى أا )األبعععال تكععوا مععا  ععذا التععت  ععت أعمععال تعععدا
ل يفع ل( -يفُعل، وبع ل -على ثمثة أبنية على بع ل ل، وبع  ، ثم يعذكر، بعت موضع  آخعر (35)يفع 

ذا قلعت بع عل  ما كتابن، أا األصل بت باب بع ل  و يفع ل، ويفُعل بت المضارض، ب و يرول: "وا 
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 ع(36)الكسر أو الضمععع" ثم قلت يفع ل، علمت أا أصلن

 ويذ ب ابا جنت إلى أا حركة عيا المضارض تخالو حركة عيا الماضت أبعداه إ  بعاب
يفُعل"ع و و يرى أا أساس المخالفة بت حركة عيا الماضت والمضارض يكمعا بعت بعابت  -"بُعل
ععل ععل -بع  ععل، وبع  ععل" ألا كععل واحععد من مععا بنععاء علععى حيالععنععع -يفع  الفتحععة، لمراربععة الكسععري  يفع 

مالة كل واحدي إلى صاحبت اععع ب ذا ونحوه يدل على مناسعبة  واجتماع ما بت مواض  كثير، وا 
ع أمعععا البعععاب الثالعععث العععذي تخعععالو بيعععن حركعععة ععععيا المضعععارض حركعععة ععععيا (39)الكسعععري للفتحعععة"

ل –يفُعل، ويعد ابا جنت  ذا الباب داخمه على باب بع ل  -الماضت ب و باب بع ل  ع(31)يفع 

بععواب الفعععل التععت تععرد بي ععا حركععة عععيا الماضععت والمضععارض متماثلععة، برععد اعتبر ععا أمععا أ
اللةويعععوا بابعععاه  ه، يععععد"يفُععععل -الصعععربيوا أبوابعععاه خاصعععة أو متميععع ي ععععا سعععابرت ا، ببعععاب "بُععععل

مسععترمه، بمعنععى أا كععل بعععل يععرد ماضععين مضععموم العععيا، تكععوا عينععن بععت المضععارض مضععمومة 
ألا ما كعاا علعى ثمثعة أحعرو قعد  حرباه حلرياه، يرول سيبوين: "ععع أيضاه، ولو كانت  ذه العيا

ل، وبُعل، و ذه األبنية كل بناء من ا إذا قلعت بيعن بُععل لع م بنعاءه واحعداه بعت  يبنى على بع ل، وبع 
يصععُب  ألا يفُعععل مععا بُعلععُت   م لععن الضععم   يصععرو إلععى  -كععمم العععرب كل ععا وترععول صععُب 

كُرم ب ن م إنما أقروا بت عيا المضارض حركة ي -ُرمنت: "باما قول م "كويرول ابا ج (37)غيرهععع"
 ع (23)ألنن على حيالن" عع ويرول بت موض  آخر: "ععع (20)الماضت ألا  ذا باب على حدتن"

فع ل " ب ا اللةوييا العرب يعدونن خارجاه عا األصل، ويلعترطوا بعت ي –أما باب "بع ل 
 لمم بين أا يكوا حلرياهعالحرو الذي يلةل موق  العيا أو ا

ولرعد اعتبعر بعع  الصعربييا البععاب األخيعر العذي يعرد متماثععل حركعة الععيا بعت الماضععت 
ععل ععل" بابععاه لععاذاهع ولعععل السععبب بععت ذلععك عائععد إلععى أا و ا  ععذا  -والمضععارض، و ععو بععاب "بع  يفع 

ألبعععال البععاب يرععل بععت األبعععال الصععحيحة، ويكثععر بععت األبعععال المعتلععة، بضععمه عععا كععوا عععدد ا
عل" لعتء بجعاء مضعارعن علع  ىالتت جاءت على و نن قلعيمهع يرعول ابعا عصعفور: "ولعذ  معا "ب ع 
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ل" بكسر العيا ب" (22)"يْفع  ب يْحس  م، وحس  م يْنع   ع (21)نحو: ن ع 

 ومضارعه: ي وتأثيرها في نوع حركة عين ماضيه: حروف الفعل الثالث4

ب مواقع  الفعاء والععيا والعمم بي عا، مع  ( عدد األبعال الثمثيعة، بحسع5يردم الجدول رقم )
اب ب المئويععة الترريبيععة لكععل بععاب مععا األبععو األخععذ با عتبععار تنععوض أبععواب الفعععل وتعععدد ا، والنسعع

 الرئيسية للفعل بت كل حالةع

وينرسم  عذا الجعدول إلعى أربععة أجع اء، وقعد جعاء الجع ء األول خاصعاه بفعاء الفععل، والجع ء 
الثالععث خاصععاه بممععنع أمععا الجعع ء األخيععر، برععد خصصععناه لمجمععوض  الثععانت خاصععاه بعينععن، والجعع ء

بيانعاه  -بيما يعاتت -األبعال الثمثية التت يا ر بي ا الحرو المعيا مري واحدي أو أكثرع وسنردم
 توضيحاه لج أيا ما  ذه األج اء األربعةع

 النسب المئوية للحركات بحسب فاء الفعل: 1: 4

)و(،  الواقعع  بععت  ععذا الجعع ء مععا الجععدول، والمبععدوء بععالرم يرععدم العمععود الرأسععت الثععانت، 
أعداد األبعال الثمثية التعت تكعوا باف عا أحعد الحعروو األبتثيعة المجعاوري ل عا بعت العمعود الرأسعت 

يمثععل عععدد األبعععال  -علععى سععبيل المثععال -( الواقعع  بععت بدايععة  ععذا العمععود216األولع بالعععدد )
يمكعا أا تختلعو بعت حروب عا بعت معوقعت الععيا والعمم مثعل  )أ( التعت الثمثية المبدوءي بالحرو

ل لي -أبد، وأخذ وأكلععع، أو بت تنوعات أبواب الفعل مثل: أج  لعع -ْاُجل، وأج   لخعإ عععيْاج 

)أ( والمختلفععة  ( أا عععدد األبعععال الثمثيععة المبععدوءي بععالحرو7ويتضعع  مععا الجععدول رقععم )
( 97) ( بعععمهع أمععا األبعععال المتبريععة وعععدد ا359) بععت حروب ععا بععت مععوقعت العععيا والععمم يبلععغ
( السععابرة بععت حروب ععا، ولكن ععا تختلععو عن ععا بععت 359بعععمه، ب ن ععا تطععاب  بععع  األبعععال ال)

يحسعب معري واحعدي بعت  -علعى سعبيل المثعال -تنوعات األبواب التعت تنتمعت إلي عاع بالفععل "أسعل"
 بب بت(ع والس216( والبالغ )5المجموض الوارد بت الجدول رقم )
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ضععم( برععط، بععت حععيا يحسععب  -)ضععم ذلععك عائععد إلععى أا  ععذا الفعععل ينتمععت إلععى البععاب الخععامس
الفعل "أنس" ثمث مرات، بت ذلك المجموض، ألنن ينتمت إلى ثمثة أبعواب معا أبعواب الفععل بعت 

 آٍا واحدع

اب الفعععل أمععا األعمععدي الرأسععية السععتة التاليععة، ب ن ععا خاصععة بالنسععب المئويععة الترريبيععة ألبععو 
تتععو ض  -علععى سععبيل المثععال -السععتةع بفععت السععطر األبرععت السععاب  علععر المبععدوء بععالحرو )ا(

النسععب المئويععة ألبععواب الفعععل السععتة بععت األبععععال التععت باف ععا )ا(، وعععدد ا كمععا  ععو وارد بعععت 
، %37، %30، %27) ( بعععمه، علععى النحععو التععالت:23المعجععم الوسععيط، بابواب ععا المتنوعععة )

(ع و ذا يعنت أا األبعال الثمثية التت باف ا )ا(، ترد حركة ععيا ماضعي ا %̇عع ،11% ،5%
، وتبععععاه للبعععاب %27، وتبععععاه للبعععاب األول بنسعععبة %11ومضعععارع ا تبععععاه للبعععاب السعععاب  بنسعععبة 

، ولكا %5، وتبعاه للباب الخامس بنسبة %30، وتبعاه للباب الثانت بنسبة %37الثالث بنسبة 
 كسر(ع -)كسر أي بعل مبدوء ب ذا الحرو على و ا الباب التاس   ترد حركة عيا 

باتبعاض الخطعوات  -علعى سعبيل المثعال -%27ويمكا إيجاد النسعبة المئويعة األولعى و عت 
 التالية:

نحسب عدد األبعال الثمثية التت باف ا )ا(، التت تنتمت إلى الباب األول، بنجد ا تبلعغ 
 ذلك نجد قيمة المردار:بت المعجم الوسيط ستة أبعال، وبعد 

21

 ترريباه  27% )300%× 6

 إيجاد النسب المئوية لبرية األبواب األخرىع -بالمثل -ويمكا

 النسب المئوية للحركات بحسب وجود حرف ما في الجذر)المجموع(: 2: 4

 رمعع يتععالو الجعع ء األخيععر، مععا الجععدول، مععا سععبعة أعمععدي، يمثععل أول ععا، الواقعع  تحععت ال
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)مج(، مجموض األبعال الثمثية التت يا ر بي عا حعرو معا معري واحعدي أو أكثعر بمعنعى أا الفععل 
على الحعرو المععيا بعت موقع  بائعن أو عينعن،  يحسب مري واحدي، سواء كاا  ذه الفعل ملتممه 

أو  من، أو بت أكثر ما موق  واحد ما  ذه المواق ع وما األمثلة على ذلعك الفععل "أبعا" العذي 
)أ( بعععت معععوقعت الفعععاء والعععمم، ولكنعععن يحسعععب بعععت المجمعععوض بوصعععفن بععععمه  يلعععتمل علعععى الحعععرو

تععاثير الفعععل الملععتمل علععى  ، ألا ال ععدو، بععت  ععذا الجعع ء مععا الجععدول، يتمثععل بععت معربععةواحععداه 
الحععرو المععععيا، بععت موقععع  واحعععد منععن أو أكثعععر، علعععى نععوض البعععاب العععذي تختععاره ععععيا الماضعععت 

 والمضارضع

برععد حسععب الفعععل المضععع و مععري واحععدي بععت المجمععوض أيضععاه، ألا الحععربيا اللععذيا  وكععذلك،
"  -يلعتمل -على سعبيل المثعال -يلةما موقعت العيا والمم متماثماع بالفعل المضعو " ب 

بعت  -)ب(، ول عذا، برعد اعتبرنعاه علعى حعربيا متمعاثليا  معا: الحعرو -بت موقعت العيا والعمم
 عبعمه واحداه  -المجموض

 ولتوضي  محتوى  ذا الج ء ما الجدول، ب ننا نورد المثال اآلتت:

جعع اء السععابرة بععت  ععذا الجععدول، أا مجمععوض األبعععال الثمثيععة التععت باف ععا، أو األيتضعع  مععا 
( بعل، غيعر أا مجمعوض  عذه األبععال العوارد بعت بعع  عمعود 300عين ا، أو  م ا )ا( يبلغ )

ب بععت  ععذا الفععر  العععددي إلععى تععداخل بععع  األبعععال ( بعععمهع ويعععود السععب71) المجمععوض،  ععو
 ع فة:باألعداد السابرة، باألبعال المض الممثلة

، كععاإل، لععاإل، مععاإل( ملععتركة بععت الجعع أيا الثععانت والثالععث ل ععذا الجععدول ، بععاإل )بععاإل، حععاإل، عععاإل 
 ( بت موق  الممع وبنعاء علعى ذلعك، بع ا70( بت موق  العيا، والعدد )71) اللذيا يمثل ا العدد

  71) 9-70+17+23)ا(  عو:  العدد الذي اعتبرناه لمجمعوض األبععال الملعتملة علعى الحعرو
 بعمهع
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بالنسععب المئويععة لكععل مععا األبععواب السععتة بععت جععذور  ويرععدم  ععذا الجعع ء مععا الجععدول، بيانععاه 
)أ( التععت  األبعععال الثمثيععة التععت تلععتمل علععى حععرو معععياع باألبعععال التععت تلععتمل علععى الحععرو

: ( بعمه، تتو ض النسب المئوية الترريبية لتكرارات أبواب ا على النحو التعالت590ا )يبلغ مجموع 
 (ع%̇عع ،27%، 1%، 37%، 37% ،15%)

)أ(، بت أي موق  ما مواق  الفعل الثمثت،  ومعنى  ذا، أ ا األبعال الملتملة على الحرو
 %37والثالععث بنسععبة  ، وتععرد علععى و ا البععابيا الثععانت%15تععرد علععى و ا البععاب األول بنسععبة 

و ا البعاب السعاب  بنسعبة ، وتعرد علعى %1بت كل واحد من ما، وترد على و ا الخامس بنسعبة 
 رد أيُّ بعل ما  ذه األبعال على و ا الباب األخير و و الباب التاس عو  ي 27%

 العالقة بين أبواب الفعل وأحرف الجذر في مواقعها الثالثة: 3: 4

ثعععاثير كععل حعععرو معععا  -كمعععا ذكرنععا -(، الععذي يتنعععاول5جععدول رقعععم )الإلعععى إذا رجعنععا اآلا 
 أحرو الفعل الثمثت، بت نوض الباب، أو األبواب التت يفثر ا الفعل، ب ننا نمحا ما ياتت:

 أحرف الجذور والباب األول: 1: 3: 4

بعت (، تكعوا مع  األبععال التعت باف عا:  -إا أعلى النسب التعت يعرد بي عا البعاب األول ) بعت 
، د، م، ل(، أو عين ا، أو  م ا: )أ، ح،  ، ض،  ع، خ(ع بت حيا تعد األبعال التت باف ا: )ا

)ض، أ، ح، خ، و،  ععععععععععععععع(، أو عين ععععععععععععععا: )و، ا، ث، ر،  ، ب، ج، ذ، ش، ب، ك، م(، أو 
 عالبععاب أقععل األبعععال التععت تععرد علععى و ا  ععذا م ععا: )و، ذ، ا،  ، ت، د، س، ل، ي(، مععا 

 ) (، أو عينن )ي( على و ا  ذا البابع لم يرد أي بعل بافه وتجدر اإللاري إلى أنن

 ويتض  لنا ما  ذا ما يلت:

 وهي:  (27)يكثر ورود األفعال التي عينها، أو المها أحد األحرف الحلقية -أ
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)أ، ح،  ، ض،  ع، خ( على و ا  ذا البابع وقد لم  الردماء والمحدثوا ما اللةوييا  ذه 
بعت  -يفع ل( يتحر  -باب )بع ل يرى أا -على سبيل المثال -يبوينالاا ري، ونصوا علي اع بس

بت حالة كوا عيا الفعل أو  من أحعد األحعرو الحلريعة السعتة السعابرةع ويعلعل  -األعم األغلب
سععيبوين كثععري مجععتء األبعععال ذات العععيا الحلريععة علععى و ا  ععذا البععاب، بععاا األحععرو الحلريععة، 

 - ا معا الحركععات، إ  معا كععاا مثل ععا مسعتفمه، و ععو يعنععتحعروو مسععتفلة بعت الحلعع ، و  يناسععب
أن ععا بععع  األلععو، يرععول سععيبوين: "وأمععا مععا كانععت بيععن )يرصععد أحععرو  يععرىالفتحععة التععت  -بععذلك

ععلععع،  الحلع ( عينعات، ب عو كرولعك: سعا ل يسعا ل، وذ  عب يعذ  بععع عل ينح  وبع عث يبع عثععع، ونح 
نمعا بتحعوا  ر، وا  عر يعذخ   ععذه الحعروو ألن عا سعلفت بعت الحلع ، بكر ععوا أا ومة عث يمة عثععع، وذخ 

يتناولوا حركعة معا قبل عا بحركعة معا ارتفع  معا الحعروو، بجعلعوا حركت عا معا الحعرو بعت حي  عا، 
نمععا الحركععات مععا األلععو واليععاء والععواوع وكععذلك حركععو ا إذ كععا  و ععو األلععو )يعنععت الفتحععة( وا 

يعنععت الضععمة والكسععري(، ألن ععا مععا ) عينععات، ولععم يفعععل  ععذا بمععا  ععو مععا موضعع  الععواو واليععاء
الحععروو التععت ارتفعععتع والحععروو المرتفعععة حيعع  علععى حععدي، ب نمععا تتنععاول للمرتفعع  حركععة مععا 

 ع (25)مرتف ، وكره أا يتناول للذي قد سفل حركة ما  ذا الحي "

أمعععا ورود األبععععال ذات العععمم الحلريعععة علعععى و ا  عععذا البعععاب بيعععرى سعععيبوين أا حركعععة ععععيا 
خاصة الفت  لسبر ا المم الحلرية، وذلك قياساه على اا ري اإلدغام التعت يكتسعب الفعل تكتسب 

ومع   عذا إا العذي قبعل العمم  "ععع بي عا الحعرو السعاب  صعفات الحعرو المحع ، يرعول سعيبوين:
)بت قر أ يرر أ(حيث قرب جواره من ا ألا ال م ، وأخواتعن لعو كعاا عينعات بُعتحا، بلمعا  بتحة المم

 ع(26)ععلحرو الذي كا  يفتحا بن لو قرب بت عوق  موضع ا ا

يفع عل، بلعم يعات ععن م إ  أا  -وقد وض  ابا يعيش كمم سيبوين ولرحن برولعن: "أمعا بع عل
نمعا  عو لضعرب معا التخفيعو  تكوا العيا أو المم أحد حعروو الحلع ، ولعيس ذلعك باألصعل، وا 

نما بعلوا ذلك ألا  ذه الحروو الستة ح عععتبتجانس األصوا لريعة مسعتفلة، والضعمة والكسعري وا 
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مرتفعتعععاا معععا الطعععرو اآلخعععر معععا الفعععم، بلمعععا كعععاا بين معععا  عععذا التباععععد بعععت المخعععرج، ضعععارعوا 
بالفتحعععة حعععروو الحلعععع ، ألا الفتحعععة مععععا األلعععو واأللعععو أقععععرب إلعععى حععععروو الحلععع  لتناسععععب 

 ع(29)األصوات، ويكوا العمل ما وجن واحد"

غيره، بت تعليلن ل عذه الاعا ري، عنعدما قعال: "ثعم  ولرد كاا لارح اللابية، أكثر وضوحاه ما
 -إا كانعت  معاه  -إا حروو الحل  سابلة بت الحل  يتعسر النط  ب ا، بعارادوا أا يكعوا قبل عا

الفتحة التت  ت ج ء األلو، التت  ت أخو الحروو، بتعدل خفت عا ثرل عا، وأيضعاه بعاأللو معا 
وكعذا أرادوا أا يكعوا بععد حعروو الحلع  حروو الحل  بيكوا قبل ا ج ء ما حرو ما حي  عا، 

بععم بصععل إا كانععت عينععاه الفتحععة الجامعععة للوصععفيا بجعلععوا الفتحععة قبععل الحلرععت إا كععاا  مععاه، 
 ع (21)وبعده إا كاا عيناه، ليس ل النط  بحروو الحل  الصعبة"

وقد ألم  السيوطت إلى  ذه الاا ري، عندما روى ما قالن ابعا درسعتوين بعت لعرح الفصعي : 
حروو اللعيا، و  الحلع ،  لت، بفت  العيا، ولم يكا ثانين و  ثالثنكل ما كاا ماضين على بع  "

ل بكسر اعععع  ع(27)ب نن يجو  بت مستربلن يفُعل بضم العيا، ويفع 

كمععععا يععععذكر أسععععتاذنا الععععدكتور عبدالصععععبور  -ويعنععععت  ععععذا الكععععمم أا "حععععروو الحلعععع  تععععفثر
 ع(10)داه للج د النطرت"الفت ، للترارب المخرجت، واقتصا -لا يا

ردده إععععادي لمعععا  -بعععت الحريرعععة -بور،  عععوو عععذا العععرأي العععذي نعععب عليعععن العععدكتور عبدالصععع
 -كمععا ينصععوا -الرععدماء، ابتععداء بلععيخ م سععيبوين، الععذي يععذكر أا الفتحععة بععع  األلععو أو  ععت

 ع(13)ما األلو، التت مخرج ا بيا ال م ي وال اء الحلريتيا

أا  -ستاذنا الدكتور عبدالصبور، وغيره معا لعيوخنا الرعدامىكما يذكر أ -غير أننا   نرى
بعت الوصعو الصعوتت  - ناك ترارباه مخرجياه حريرياه بيا أحرو الحلع  والفتحعة، ذلعك أا الفتحعة

، عندما يكوا اللساا مستوياه، أو لبن مستو بعت قعاض الفعم، Hard Palate(12)حركة  -الحديث



 195 

ليسعت قريبعة بعت مخرج عا معا مخعرج  -الوصعوعلعى  عذا  -م  ارتفاض خفيو بت وسطن، ب ت
الحععروو الحلريععةع وبععت رأينععا، أا السععبب، الععذي دعععا الحععروو الحلريععة إلععى إيثععار الفتحععة، يعععود 
إلى أا كمه ما الكسري والضمة حركة ضيرة يرتف  مردم اللساا، م  أو  ما، و ت الكسري، بعت 

و ت الضعمة، بعت اتجعاه منطرعة الطبع   اتجاه منطرة الةار، ويرتف  مفخر اللساا، م  ثانيت ما،
، األمر الذي يفدي إلى تضيي  بت مجرى ال واء Soft Palate(11)أو الحنك الليا كما يسمى 

طريعة بعت منعاط  مرعدم عبر الرناي الصوتية، وبذل ج د إضابت بت تكييعو بعع  األعضعاء الن
 ا اللسعاا يكعوا، مع  بضمه عا اللفتياع وبت مرابعل ذلعك بع م  الةار والطب ، اللساا ومفخره

الفتحة، بعيداه عا الةار، ومستوياه أو لبن مستو بت قاض الفم كما ذكرنا، مما يمكا تيار ال واء 
ما ا نطم  الحعر بعت أثنعاء النطع  بعالحروو المفتوحعة بعامعة، والحعروو بخاصعةع وقعد نعب 

آلعة الصععوت الرعدماء علعى أا "حععروو الحلع  ألععد عرجعاه، وأصعععب إخراجعاه، وأحععوج إلعى تمكععيا 
ع كمععععا نصععععوا أيضععععاه علععععى أا النطعععع  بالفتحععععة أخععععو مععععا النطعععع  بةير ععععا مععععا (17)مععععا غير ععععا"
ع وعلى  ذا، ب ا خفة النط  بالفتحة ما لان ا أا تعدل النط  بالحروو الحلريعة (15)الحركات

 ع (16)الثريلة كما ذكر الرضت

اول تفسععير  ععذه ولعععل الععدكتور إبععرا يم أنععيس كععاا يعنععت  ععذا، الععذي نععذ ب إليععن، عنععدما حعع
مخرج ععا الحلرععت،  مععا -بعععد صععدور ا -الاععا ري، والتعليععل ل ععا برولععن: "إا كععل أصععوات الحلعع 

تحتععاج إلععى اتسععاض بععت مجرا ععا بععالفم، بلععيس  نععاك مععا يعععو   ععذا المجععرى بععت  وايععا الفععم، ولععذا 
 ع (19)ناسب ا ما أصوات الليا أكثر ا اتساعاه وتلك  ت الفتحة"

بت أثنعاء حعديث م ععا اعا ري  -  الردماء ما اللةوييا قد ذ بواوتجدر اإللاري إلى أا بع
ععل ععل -الحععروو الحلريععة بععت بععاب: بع  إلععى أنععن كلمععا كععاا الحععرو الحلرععت أكثععر اسععتفا ه بععت  -يفع 

الحل  كاا الفعل الملتمل على  عذا الحعرو، بعت موقع  الععيا أو العمم، أكثعر وروداه علعى و ا 
عل"ع ومعا  -ي يرصدوا بعن و نعت "بع عل ذا الباب، ما وروده على األصل الذ يفُععل" و"بع عل يفع 
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 بعتالمنطل ، برد رتب سيبوين، أحرو الحل ، ما حيث ا ستفال أو ا ستعمء بت الحلع   ا ذ
 ع (11)ه، ض، ج،  ، خ( الحل  على النحو التالت: )أ،

(، تبعععيا أا  عععذه ا تجعععاه العععذي ذ عععب إليعععن 5ولكعععا المعطيعععات التعععت يرعععدم ا الجعععدول رقعععم )
سيبوين، ليس دقيراه علعى نحعو مطلع ، برعد جعاء ترتيعب الحعروو الحلريعة بيعن، بعت موقع  الععيا، 

 ع، خ(، وجاء ترتيب ا بت موق  المم على النحو التعالت: )أ،  على النحو اآلتت: )أ، ح،  ، ض،
ح، ض،  ، خ،  ع(ع وم ما يكا معا أمعر، بع ا اعا ري الحعروو الحلريعة، بعت  عذا البعاب، يجعب 

اك تفاوتععاه بععت نسععب ورود األبعععال ذوات العععيا، أو الععمم خععذ علععى إطمق ععا، ذلععك أا  نععتف  أ   
الحلرية على و ا  ذا البابع وما األمثلة على ذلك حربا الخاء وال اء، حيث ترد األبعال التت 

، علععى %21و %20عين عا "خععاء"، والمتعععددي األبععواب واألحاديععة، واألحاديععة البععاب برععط بنسععبة 
" عععاء"  عععت:  بععععال التعععت  م عععاا النسعععبتيا المنعععاارتيا لألبععع  -معععا مععع  الحعععرو الثعععانتلتع أالتعععوا
ليععة، اعلععى التععوالتع بععت حععيا تتسععم األحععرو الحلريععة األخععرى با ن ععا ذات نسععب ع 23%، 22%

بعععواب المتععععددي، وبعععيا مععع  األبععععال ذات األ %73 -%51ب عععت تتعععراوح بعععت موقععع  الععععيا بعععيا 
مععع   %19-%51لبعععاب وتتعععراوح بعععت موقععع  العععمم، بعععيا األحاديعععة ا مععع  األبععععال 76%-90%

 ع (17)م  األبعال األخيري %77-%91األولى، وبيا األبعال 

ب ا وقوض األحرو الحلرية بت موق  الفاء ما الفعل الثمثت   يف ل ا  كوبت مرابل ذل -ب
بععت  و ا البععاب األول إ  بععت حععا ت قليلععة ونععادريع برععد جععاء ترتيععب  ععذه الحععروو ىللععورود علعع

، %7، %2، %3موقعع  الفععاء علععى الترتيععب التععالت: ) ، ض، أ، ح، خ،  ععع( وبالنسععب: )عع%، 
ويرى سيبوين أا السبب بت ذلك راج  إلى وقعوض الفعاء الحلريعة بعت  (، على التوالتعع7%، 6%

قبل العيا، بم تتاثر العيا المحرة بالفعاء الحلريعة السعابرة، علعى  -بالضروري -المضارض ساكنة
 ع (70)ما تتاثر العيا السابرة بالمم الحلرية المحرة غرار

بجعلععوا الفتحععة قبععل الحلرععت إا كععاا  "ععع وقععد نععب علععى ذلععك لععارح اللععابية عنععدما قععال:
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، ليس ل النط  بحروو الحل  الصعبة، ولم يفعلوا ذلك إذا كاا الفعاء ، وبعده إا كاا عيناه  ماه 
عا ألا بتحعة الععيا  ب عت ضععيفة بالسعكوا حليراه: إ مإلا ألا الفاء بت المضعارض سعاكنة مإل )ميمتعة(، وا 

 ع (73)إذا تبعد ما الفاء، ألا الفتحة تكوا بعد العيا التت بعد الفاء"

)يعنعت حعروو الحلع ( بعاءات  "بع ا كانعت  عذه الحعروو وقد وض  ذلك ابا يععيش برولعن:
كا   يوجعب بعت   م الفت  بين لسكوا حرو الحل  بت المضارض، والساليامر، لم ي -نحو: أمر

 ع (72)ما بعده لضعفن بالسكوا"

 حروف الجذر والباب الثاني: 2: 3: 4

 ضعم( تكعوا معا األبععال التعت باف عا: -إا أعلى النسب التت يعرد بي عا البعاب الثعانت: )بعت 
)و، ذ، ك، ج(ع بععععت حععععيا  :)م، ح، ر، د، ش، ط، ا(ع أو عين عععا: )و، ا، ك، ج( أو  م ععععا

 ( مععا أقعل األبعععال  )و،ي، ا(، أو عين ععا أو  م عا: )أ،  عع، ح، ض، :تععد األبععال التععت باف عا
أو  مععن )ي( علععى  اإللععاري إلععى أنععن لععم يععرد بعععل عينععن التععت تععرد علععى و ا  ععذا البععابع وتجععدر

 و ا الباب الثانتع

 ويتض  لنا ما  ذا ما يلت:

ه األبعال ترد )و( على و ا  ذا الباب، ب ذ :يكثر مجتء األبعال التت عين ا أو  م ا -3
علعععى التعععوالتع وقعععد نعععب علمعععاء الصعععرو علعععى اطعععراد مجعععتء الفعلعععيا  %71، %97بنسعععبة: 

األجوو والناقب الواوييا على و ا الباب الثانت، يرعول ابعا عصعفور: "بع ا كعاا معتعل الععيا 
ع (71)أو المم بالواو، كاا المضارض أبداه على "يفُعل" بضم العيا نحو: غع ا، يةع و، وقعال يرعول"

 ع (77)"يفُعل" بضم العيا" بمضارع ا أبداه علىبعل" ما ذوات الواو "يرول أيضاه وأما و 

وقد علل أولئعك العلمعاء ذلعك بع رادي اللةعة، أو لنرعل أصعحاب اللةعة، التفرقعة بعيا ذوات العواو 
"يفُععععل" بضعععم الععععيا، ألا  بعععت ذوات العععواو -كمعععا يعععذكر ابعععا عصعععفور -وذوات اليعععاء، بعععالت موا
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 ع (75)الواوالضمة ما جنس 

نمععا تلععتمل  و  ترتصععر عناصععر  ععذا البععاب علععى األبعععال المعتلععة العععيا أو الععمم بععالواو، وا 
أيضاه على أبعال أخرى باءات ا: )م، ح، ر، د، ش، ط، ا(، ولكا نسب ا، بت  ذا الصدد أقعل 

 ما نسبة تلك األبعال المعتلة الجوباء أو الناقصة الواويةع

ية التعععت يرععععدم ا  عععذا الجععععدول تلعععير إلععععى أا نسععععبة ورود ومعععا الجععععدير ذكعععره أا اإلحصععععائ
النعععاقب العععواوي، علعععى و ا  عععذا البعععاب، أكبعععر معععا نسعععبة ورود األجعععوو العععواوي، بنسعععبة ورود 

 ع%97، أما نسبة ورود األجوو الواوي ب ت %71الناقب الواوي، كما ذكرنا قبل قليل،  ت 

لة المثال بنوعين: الواوي، واليعائت، وبت مرابل ذلك، ب ا ما النادر ورود األبعال المعت -2
 –برعط، وجعاء ثاني معا  %3بنسعبة  -المثعال العواوي وو  -على و ا  ذا الباب، برد جاء أول ما

ع ويعععود السععبب بععت ذلععك إلععى اسععتثرال الععواو معع  اليععاء، يرععول %7بنسععبة  -و ععو المثععال اليععائت
)يعنعت المثعال  واعلعم أا ذا عععيفُععل( يفُععل -)أي بعاب بع عل سعيبوين: "و  يجعتء بعت  عذا البعاب

 يرتُععل، وضععر ب يضععر ب، بلمععا كععاا مععا كمم ععم اسععتثرال الععواو معع  اليععاءععع -الععواوي( علععى قت ععل
علععع عد  كانت الواو م  الضمة أثرعل، بصعربوا  عذا البعاب إلعى يفع  وقعد قعال نعاس معا الععرب: وج 
ع ويرعول أيضعاه: "وأمعا معا كعاا (76)يُجد، كان م حذبو ا ما يْوُجد، و ذا   يكعاد يوجعد بعت الكعمم"

ععا ي ععْيم ا، وذلععك أا  ععر، ويم  مععا اليععاء ب نععن   يحععذو منععن، وذلععك قولععك: يععئ س يْيععئ س، ويسععر يْيس 
 عععذا  رغيعععبعععت اليعععاء أخعععو علعععي م، وألن عععم قعععد يفعععروا معععا اسعععتثرال العععواو مععع  اليعععاء إلعععى اليعععاء 

 ع (79)الموض ، و  يفروا ما الياء إلى الواو بين، و ت أخو"

لى  "ولعم يضعموا بعت المثعال،   ذا، أو مثلن، ذ ب الرضعت عنعدما قعال بعت لعرحن لللعابية:وا 
عد يْوُععد، ويس عر ي ْيُسعر، ألا قيعاس ععيا مضعارض  يعنت معتل الفاء الواوي واليائت، بلم يرولعوا: وع 
 بع ل المفتوح العيا على ما تردم إم ا الكسر أو الضعم، بتركعوا الضعم اسعتثرا ه ليعاء يلي عا يعاء، أو

 ع(71)واو بعد ا ضمة، إذ بين اجتماض الثرمء"
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نمععا تععرد  ععذه  -1   تععرد أيععة أبعععال معتلععة العععيا أو الععمم باليععاء علععى و ا  ععذا البععاب، وا 
 -كسعر(ع والسعبب بعت ذلعك يععود -على و ا الباب الثالعث: )بعت  -بت األعم األغلب -األبعال
 -، والكسعري، أو  ععيا الفععل أو  معنتت ترد بت موقإلى وجود مناسبة بيا الياء، ال -بيما نرى

ع وباإلضابة إلى ذلعك بع ا  نعاك علعة (77)"ألا الكسري ما جنس الياء" -كما يرول ابا عصفور
صعععربية توجعععب ضعععبط ععععيا مضعععارض المعتعععل األجعععوو أو النعععاقب اليعععائت بالكسعععر   بالضعععم، 

ضععم يوجععب قلععب وتتمثععل تلععك العلععة بععت أا ضععبط عينععات  ععذا النععوض مععا األبعععال أو  مات ععا بال
 واليائتع يالياء بت الحالتيا إلى واو، و ذا ما لانن أا يوق  بت اللبس وعدم التميي  بيا الواو 

"ول معوا الضعم بعت األجعوو بعالواو والمنرعوب ب عا  وقد بسط الرضت  ذا األمر عنعدما قعال:
لوجعب قلعب واو حرصاه على كوا الفعل واوياه،   يائياه، إذ لو قالوا بت قال وغ ا: يرول ويةع و، 

المضععارعتيا يععاءه لمععا مععر  مععا أا بيععاا البنيععة عنععد م أ ععم مععا الفععر  بععيا الععواوي واليععائت، بكععاا 
يلتععبس إذا الععواوي باليععائت بععت الماضععت والمضعععارضع ول ععذا بعينععن الت مععوا الكسععر بععت األجعععوو 

ءيا واواه لبيععاا ْبُيعع ، ويْرُمععُت، لوجععب قلععب اليععاييا، إذ لععو قععالوا بععت بععاض ورمععى: ي  والنععاقب اليععائ
ع ثم يسترسل قائمه: "ولنا أا نعلعل (50)البنية، بكاا يلتبس بالواوي اليائت بت الماضت والمضارض

ل وم الضم بت عيا مضارض نحو قال وغ ا، ول وم الكسر بت عيا مضارض نحو، بعاض، ورمعى، 
ات إيا عا بعت بانن لما ثبت الفعر  بعيا العواوي واليعائت بعت مواضعت  عذه األبععال اتبععوا المضعارع

 ع (53)ذلك"

يتمي   ذا الباب، معا سعابرن، بعت اعا ري الحعروو الحلريعة، بفعت الوقعت العذي يععد بيعن  -7
بعت ( معا  -)بعت  لةل موقعت العيا والمم بعالحروو الحلريعة معيعاراه أساسعياه يميع  البعاب األول

ت يميع  البعاب غيره ما األبواب، ب ننا نجد أا لةل  ذيا الموقعيا بحعرو العواو، معيعار أساسع
 ضم( ما غيره ما األبواب أيضاهع -)بت  الثانت

كما نمحا أا نوض الحروو، التت تلةل موقعت العيا والمم، و  تلةل  عت بعين عا موقع  
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الفععاء، يعععد معيععاراه م مععاه يمكمععا مععا التمييعع  بععيا كععل بععاب مععا البععابيا األول والثععانت، وغيععره مععا 
يعع ، مععا غيععره مععا األبععواب األخععرى، بلععةل مععوقعت العععيا األبععواب األخععرىع بالبععاب األول يتم

والععمم بعععالحروو الحلريعععة ونعععدري لععةل موقععع  الفعععاء بيعععن ب عععذه الحععروو، بعععت حعععيا يتميععع  البعععاب 
الثععانت، مععا غيععره مععا األبععواب األخععرى بلععةل مععوقعت العععيا والععمم بحععرو الععواو، ونععدري لععةل 

 موق  الفاء بين ب ذا الحروع

 لباب الثالث:حروف الجذر وا 3: 3: 4

 كسر( تكوا م  األبععال التعت باف عا: -إا أعلى النسب، التت يرد بي ا الباب الثالث: )بت 
)و،  ععع، ض،  ، أ، ك، ح، خ،  (ع أو عين ععا أو  م ععا: )ي، و،  (، بععت حععيا تعععد األبعععال 

ل )م، د، ب، س، ل( أو عين ا أو  م ا: )أ، و، ض،  ع،  ، ح، خ( ما أقعل األبععا التت باف ا
التت ترد على و ا  ذا البابع وتجدر اإللاري إلى أنن لم يرد أي بعل  معن )و( علعى و ا  عذا 

 البابع

 ويتض  لنا ما  ذا:

، %55يكثر ورود األبعال التعت باف عا: )و( علعى و ا البعاب الثالعثع ب عت تعرد بنسعبة  -3
 ع (52)وقد ع ا سيبوين ذلك إلى استثرال اجتماض الواو م  الضمة

بععت المضععارض بنرععول  -بععت األعععم األغلعب -لععاري إلععى أا واو  ععذه األبععال تسععرطوتجعدر اإل
ععد، وبعت و ر ث ي ععر ثع ويعععود السعبب بععت ذلععك، كمعا يععذكر ابععا جنعت إلععى "أن ععم أرادوا  ععد، ي ع  بعت وع 

ع وقععد بس ععر ابععا (51)حععذو الععواو لثرل ععا برصععروه علععى كسععر العععيا ليجععب عععا ذلععك حععذو الععواو"
نحو واضع  وميسعور عنعدما قعال: "بع ا قيعل بعألي لعتء الت معوا بعت  عصفور  ذه المسالة على

ععل" بكسععر العععيا، وقععد كععاا نايععره مععا الصععحي  يجععو  بيععن  ععل" الععذي بععافه واو "يفع  مضععارض "بع 
ل" ألنن يفدي إلى حذو العواو،  ل" بضم العيا وكسر ا؟ بالجواب أن م الت موا "يْفع  "يفُعل"، و"يفع 



 201 

 ع (57)بيخو اللفا"

  المحععدثيا  ععذه الرضعععية، وقععدم تفسعععيراه لسععروط الععواو معععا بنيععة مضعععارض ولرععد عععر  بعععع
المثال الواوي بت مثال "يوعد"ع ومفدى ذلك أا وقوض النبر "على الج ء "ي ْو"، بي ا   يتحر  بت 
النط  دوا ثرل اا ر، ألا النبر إ ثرال وضةط، وصعوبة تحرير ما، بت نط  الج ء المذكور، 

طعع  )اليععاء( مفتوحععة، صعععوبة واضععحة، وبلععكل عفععوي تجنععب العربععت والفععم بععت وضعع  انفتععاح لن
 ع (55)الثرل ب سراط الواو

يكثر ورود األبعال المعتلة العيا أو المم بالياء، أي الجوباء أو الناقصة اليائية، على  -2
بيمععا  -، علععى التععوالتع والسععبب بععت ذلععك يعععود%79، %17و ا  ععذا البععاب، ب ععت تععرد بنسععبة 

بعت أثنعاء حعديثنا ععا  -انس الصوتت بيا التاء والكسريع ولرد سب  لنعا أا ذكرنعاإلى التج -نرى
آراء الصععربييا العععرب حععول  ععذا الموضععوضع وتجععدر اإللععاري إلععى أا نسععبة ورود  -البعاب الثععانت

األجعععوو اليعععائت، علعععى و ا  عععذا البعععاب، أكبعععر معععا نسعععبة ورود النعععاقب اليعععائت، وذلعععك خمبعععاه 
 عال الجوباء والناقصة الواوية بت الباب الثانتعللوض  الذي ترد بين األب

  ترد أية أبعال معتلة المم بعالواو علعى و ا البعاب الثالعث، بعت حعيا يكثعر ورود  عذا  -1
إلى  -بيما نرى -ضم"ع والسبب بت ذلك يعود -النوض ما األبعال على و ا الباب الثانت: "بت 
 عدم وجود تجانس صوتت بيا الكسري والواوع

الضعم(، بعت اعا ري الحعروو  -ترك  ذا الباب، م  الباب السعاب ، و عو بعاب: )بعت يل -7
الحلرية، حيث يرل ورود ا لاغلة موقعت العيا أو المم بت األبعال التعت تعرد علعى و ا  عذيا 

كمعا ذكرنعا بعت أثنعاء حعديثنا ععا  -البابياع و ذا ما لعانن أا يعدعم رأي الصعربييا العذيا ذ بعوا
 ع (56)أا حروو الحل  تفثر صوت الفتحة "الذي يعد قسيماه للضمة والكسري"إلى  -الباب األول

بععت أا معياريععة تميعع ه   تعتمععد علععى نععوض  -مععا البععابيا السععابريا -يتميعع   ععذا البععاب -5
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نمععا تعتمععد  -باإلضععابة إلععى ذلععك -الحععروو التععت يمكععا أا تلععةل مععوقعت العععيا والععمم برععط، وا 
أا  -بت  ذا المجال –ل موق  الفاء أيضاهع ومما يمحا على نوض الحروو التت يمكا أا تلة

 ععذا البععاب يععفثر، بععت مواقعع  بائععن وعينععن و مععن، نوعععاه معينععاه مععا األصععوات التععت تجمع ععا صععفة 
 العلة أو نصو العلةع

كما تتمي  األبعال العواردي علعى و ا  عذا البعاب أيضعاه بتمتع  األحعرو الحلريعة بنسعبة تكعرار 
ب ععذا يخععالو البععاب األول الععذي تضعععو نسععبة تكععرر األحععرو  - ععاع و ععوعاليععة بععت موقعع  باءات

 الحلرية بت موق  باءات األبعال التت ترد على و ننع

 حروف الجذر والباب الخامس: 4: 3: 4

تترعارب النسععبة المئويعة لفععاءات األبعععال، أو عينات عا، أو  مات ععا التععت تعرد علععى و ا البععاب 
  ذه النسب غير مرتفعة على نحو عامع ضم(، بضمه عا كوا -)ضم الخامس:

 إلى أمور من ا: -بت  ذا المجال –ونورد اإللاري 

المضعمومة سعوى صعوري  ومتمي اه، حيث   يرد لعيا ماضعين يعد  ذا الباب باباه خاصاه  -3
واحعععدي بعععت المضعععارض، ونعنعععت ب عععا المضعععارض المضعععموم الععععيا، بعععت حعععيا تتنعععوض ععععيا الماضعععت 

ععل( إلععى ثعع ععل مث صععوري  ععت:المفتوحععة )بع  ععل: يفع  ععل(ع -يفُعععل -)بع  وتتنععوض عععيا الماضععت  يفع 
ل(، يرعول سعيبوين: "و عذه األبنيعة كعل بنعاء  :ل( إلى صورتيا  ماالمسكوري )ب ع   ل: يفع ل، يفع  )بع 

من ا إذا قلت بين ب ُعل لع م بنعاء واحعداه بعت كعمم الععرب كل عا وترعول: صعُب ، يْصعُب ، ألا ي ْفُععل 
 -ع ويرععول: وُضععف، يْوُضععف(59)الضععم   يصععرو إلععى غيععره، بلععذلك لععم يفععت   ععذا"مععا ب ُعلععت   م 
ُضعع ، ي ْوُضعع  ععل، ألن ععم لععم يجععدوا بععت ب ُعععل  -وو  بععاتموا مععا كععاا علععى بُعععل، كمععا أتمععوا علععى ب ع 

عل كمعا وجعد ، بلمعا لعم يكعا يدخلعن و مصرباه إلعى يفع  عب  س  ه بعت بعاب ب ع عل: نحعو ضعر ب، وقت عل، وح 
علععى مثععال واحععد سععلموه وكر ععوا الحععذو، لععئم يععدخل بععت بععاب مععا يختلععو  ععذه األلععياء، وجععرى 
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 ع (51)ي ْفع ل مننع بال موه التسليم لذلك"

 يععرد أي بعععل أجععوو يععائت، أو نععاقب يععائت علععى و ا  ععذا البععاب، وقععد علععل الرضععت  -2
 ذلععك" ألا مضععارض بُعععل يفُعععل بالضععم   غيععر، بلععوا أتيععا منععن  حتجععت إلععى قلععب اليععاء ألفععاه بععت
الماضت، وبت المضارض واواه نحو: يُبوُض وي ْرُمو، ما البي  والرمت، بكنت تنترل ما األخو إلى 

لععى  عذا ذ ععب ابعا عصععفور أيضععاه عنعدما قععال: "بع ا قيععل: وألي لعتء امتنعع  بنععاء(57)األثرعل  ع وا 
 "بُعل" ما ذوات الياء، بالجواب أا الذي من  ما ذلك أن م لو بعلوا ذلك ألدى إلى الخروج ما

قلب الياء واواه، واليعاء أخعو معا العواو، مع  أنعن  -كما ذكرنا -الخفيو إلى الثريل، ألنن يل م بين
، ي ْرُمعععو" بيجتمععع  لعععك بعععت الماضعععت  ُمعععو  يلععع م أا يكعععوا المضعععارض علعععى "يفُععععل" بكنعععت ترعععول: "ر 

 ع (60)والمضارض ضمة وواو وذلك ثريل

نععاقب الععواوي علععى و ا  ععذا  ععذا مععا ناحيععة، ومععا ناحيععة أخععرى بعع ا مععا النععادر مجععتء ال
البععاب، كمععا أننععا لععم نعثععر علععى أبعععال جوبععاء واويععة علععى و ا  ععذا البععاب، الل ععم إ  الفعععل أ ُوا: 

)بُععل: يْفُععل( حمعمه لعن علعى الفعلعيا "ربعن"، و"ودض"، اللعذيا  ْاُوا، العذي سعلكناه بعت ععداد بعابي
إلعععى اسعععتثرال النطععع  بعععالواو يتفرعععاا مععع   عععذا الفععععل بعععت المعنعععىع ولععععل السعععبب بعععت ذلعععك يععععود 

 والضمة مجتمعتيا بت كلمة واحديع

 حروف الجذر والباب السابع: 5: 3: 4

وعلى غرار البعاب السعاب  بع ا النسعب المئويعة لفعاءات األبععال أو عينات عا أو  مات عا التعت 
بعععت ( تترعععارب كثيعععراهع وعلعععى العععرغم معععا انخفعععا   عععذه  -تعععرد علعععى و ا البعععاب السعععاب : )كسعععر

(ع ولنععا علععى )بُعععل: يْفُعععل إ  أن ععا أعلععى مععا تلععك النسععب التععت تععرد بععت البععاب الخععامس النسععب،
 أبعال  ذا الباب ملحواات من ا:

التععت يععرد بي ععا  ععذا البععاب، تكععوا معع  األبعععال التععت باف ععا أو  م ععا  ،إاإل أعلععى النسععب -3
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 ( على التوالتع%77، %11) )ي(، ب ت ترد بنسبة:

ا أعلى نسب، التت ير  -2 ل،  )ر، ا، د بي ا  ذا الباب، تكوا م  األبعال التعت عين عا:وا 
  ع( أو  م ا ) ع(ع

  يععرد أيُّ بعععل نععاقب واوي علععى و ا  ععذا البععاب، وذلععك نععاجم عععا صعععوبة اجتمععاض  -1
ا كعاا )يعنعت الفععل علعى و ا ب" الكسري والواوع وقد عبر ععا ذلعك ابعا عصعفور برولعن: عوا  ل( ع 

يععاء، نحععو: "لععرت" و"رضععت" ألا الععواو وقبل ععا كسععري بمن لععة اليععاء مععا ذوات الععواو قلبععت الععواو 
والواوع ألا الكسري بع  الياءع بكما أا الياء والعواو إذا اجتمعتعا بعت مثعل "سعيمد" و"ميإلعت" قلبعت 

ت" بكذلك يفعل بالكسري م  الواو" ْيو  د، و"م   ع(63)الواو ياء، واألصل "س ْيو 

ية لفاءات األبعال، أو عينات ا، أو  مات اع ويبدو النسب المئو  -تترارب بت  ذا الباب -7
ا الباب   يخض  لرواعد أو ضوابط صوتية حادي، باستثناء ما ألمحنعا إليعن معا تعاثير ذلنا أا  

نسب األبععال التعت تعرد علعى و ا  عذا البعاب باألبععال المعتلعة بعالواو أو باليعاء سعلباه أو إيجابعاهع 
  اللةععوييا إلععى البحععث عععا ضععوابط أخععرى تحكععم األبعععال وربمععا كععاا  ععذا  ععو السععبب الععذي دبعع

المنتمية إلى  ذا البابع ولرد كانت الضوابط الد لية ما أ م معا ذكعره أولئعك اللةويعوا بعت  عذا 
يعذكر معا تلعك الضعوابط "معا كعاا معا التعرك وا نت عاء"  -علعى سعبيل المثعال -بسيبوين عالمجال

 إلخع ععع(62)الخوو، وما كاا ما الجوض والعطشوما جاء ما األدواء، وما كاا ما الذعر و 

ويصععععو الععععدكتور إبععععرا يم أنععععيس األبعععععال التععععت تععععرد علععععى و ا  ععععذا البععععاب بان ععععا أبعععععال 
 عInvoluntary (61)إجبارية

 : حروف الجذر والباب التاسع:6: 3: 4

كسعععر(،  -)كسعععر يبلعععغ ععععدد األبععععال العععواردي بعععت المعجعععم الوسعععيط علعععى و ا البعععاب التاسععع 
( بععمه من عا معتلعة الفعاء بعالواو )مثعال واوي(ع و عذه األبععال  عت: 31مهع وقد جعاءت )( بع37)
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)وبععع ، وثععع ، ورث، ورض، ورم، وره، وري، وعععع ، وبععع ، وكعععم، ولعععن، ولعععت، ومععع (ع وجعععاء من عععا 
)مثعال يعائت(، و عذا الفععما  معا: )يعئس، يعبس(، أمعا  أيضاه بعما اثناا ما معتلة الفعاء باليعاء

)أجععوو أو نععاقب  عععة المتبريععة: برععد ورد من ععا بعععما معععتم العععيا أو الععمم باليععاءاألبعععال أألرب
يععائت( و ععذاا الفعععما  مععا: )تععيس، ج ععت(، وورد الفعععما األخيععراا صععحيحيا و مععا: )حسععب، 

 خضب(ع

( مععا األبعععال، التععت تععرد علععى و ا  ععذا البععاب،  ععت مععا النععوض 7وتجععدر اإللععاري إلععى أا )
ثنيا ا( أبعال ثمثية الباب، وبعليا 1أبعال ما النوض الثنائت الباب، و)( 30األحادي الباب، و)

 ما النوض الرباعت البابع

( بعععمه 39) و كععذا، بعع ا مععا الواضعع  أا الطععاب  العععام ل ععذه األبعععال  ععو العلععة، حيععث يععرد
مه ( بعع33من ا معتمه، وبعما اثناا برط ما النوض الصحي ع أما األبعال المعتلعة، بيعرد من عا )

مععا نععوض المثععال الععواوي، وبعععما مععا نععوض المثععال اليععائت، وبعععما أحععد ما أجععوو يععائت واآلخععر 
 ثناا ما نوض اللفيو المفرو ع، كما يرد ما  ذه األبعال بعما اناقب يائت

وما أجل  ذا، برد اعتبر الصربيوا  ذا الباب ذا طاب  خاب ممي  بالنسبة إلى غيره ما 
 األبوابع

 بين أبواب الفعل والحرف الوارد في الجذر:العالقة  4: 4

 ( و و قسم المجموض، ب ننا نمحا ما يلت:5رسم األخير ما الجدول رقم )الإذا نارنا إلى 

إا أعلععى النسععب التععت يععرد بي ععا البععاب األول، تكععوا معع  األبعععال التععت تلععتمل جععذور ا  -3
(، علعععععى %25 ،%21، %21، %15علعععععى الحعععععروو: )أ، ح، ض،  عععععع( ب عععععت تعععععرد بنسعععععبة: )

)و(، والحععرو )ي(،  التععوالتع وبععت مرابععل ذلععك بعع ا األبعععال التععت تلععتمل جععذور ا علععى الحععرو
 تعد أقل األبعال التت ترد على و ا  ذا البابع
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إا أعلى النسب، التت يرد بي ا البعاب الثعانت، تكعوا مع  األبععال التعت تلعتمل جعذور ا  -2
(، علععععى %12، %17، %17، %57)و، ج، ك، ش( ب ععععت تععععرد بنسععععبة: ) علععععى الحععععروو:

 التوالت، أما األبعال التت تلتمل جذور ا على الحرو )ي( بم ترد على و ا  ذا الباب ترريباهع

ا أعلى النسب، التت يرد بي ا الباب الثالعث، تكعوا مع  األبععال التعت تلعتمل جعذور ا إ -1
األبععععال التعععت ( علعععى التعععوالت، أمعععا %10، %62علعععى الحعععربيا: )ي، و( ب عععت تعععرد بنسعععبة: )

 على و ا  ذا البابع تلتمل جذور ا على الحروو: )أ، ج، ح، ر، ض( بيرل ورود ا نسبياه 

تترععارب النسععب المئويععة للحععروو التععت تلععتمل علي ععا األبعععال الععواردي علععى و ا البععاب  -7
بععت حععيا تصععل  %7الخععامس، بضععمه عععا كععوا  ععذه النسععب منخفضععة جععداه   يتجععاو  أعم ععا 

 وتجععدر اإللععاري إلععى أا األبعععال التععت تلععتمل جععذور ا علععى الحععرو %5 يععة الععدنياالنسععبة المئو 
 )ى(   ترد على و ا  ذا الباب ترريباهع

إا أعلى النسب التعت يعرد بي عا البعاب السعاب ، تكعوا مع  األبععال التعت تلعتمل جعذور ا  -5
(ع وتعععععد %13، %13، %12، %12علععععى الحععععروو: )ل، ي، ر،  ععععع(ع ب ععععت تععععرد بنسععععبة: )

األبعال التت تلتمل جذور ا على الحرو )و( ما أقل األبععال التعت تعرد علعى و ا  عذا البعابع 
ومما تجدر ممحاتن بت  ذا الباب، أا النسب المئوية للحرو التت تلتمل علي ا أبعالن يةلب 
علي ا طاب  الترارب اللديدع و ذا يعنت أا  أي  حرو ما الحروو   يمتعا  معا سعواه بتفضعيل 

 الباب بت الجذور الفعلية التت تلتمل على  ذا الحروع ذا 

 : ملحوظات عامة:5

 -كمعععا ذكعععر العععدكتور ععععدناا الخطيعععب –ممعععا  لعععك بيعععن أا تعععاليو المعجعععم الوسعععيط يععععد 
بيععة بععت  ععذا العصععر، ويعطيععن محاولععة ل ععا قيمت ععا مععا أجععل صععن  المعجععم الخليعع  باللةععة العر 

 ع(67)لتاليوعلى غيره ما المعجمات الحديثة ا رجحاناه 
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مجمععع  اللةعععة العربيعععة العريععع   –ملعععكوراه  -بيعععد أا  عععذا العمعععل الكبيعععر، العععذي اضعععطل  بعععن
بعت  -بالرا ري، لم يخل ما بع  ال فوات البسعيطة التعت   ترلعل معا لعاا معجمنعا، والتعت نعود

 تسجيل بعض ا: -ختام  ذه الدراسة

 ضبط عين الفعل: 1: 5

الة علعى البعاب أو األبعواب التعت تنتمعت إلي معا، لم تضبط عيا بع  األبعال بالحركات الد
نمعاذج لتلعك  -بيمعا يلعت -وقد حاولنا ضبط ا بالرجوض إلى المعاجم المتوابري بيا أيديناع وسنورد

 األبعال:

ععل"، غيععر محععرك العععيا بععت  3/9ورد بععت  -3 الفعععل الثمثععت "أجععل"، الععذي مضععارعن "ياج 
لععرب، بعالمعنى العذي أورده الوسعيط معا بعاب الماضت، وقد جاء  عذا الفععل، بعت معجعم لسعاا ا

ل يفع لع  بع 

ياب ل بكسر العيا بت المضعارضع وقعد جعاء المضعارض بعت  قولن: أب ل النجمععع 3/23ورد بت  -2
 اللساا بالمعنى الذي أورده المعجم الوسيط مكسور العيا ومضموم اع

، وبععالرجوض إلععى نعالفعععل الثمثععت "بل ععك"، دوا توضععي  حركععة عععيا مضععار  3/51 بععت ورد -1
لع  اللساا وجدنا  ذا الفعل ينتمت إلى الباب بع ل يفُعل، والباب بع ل يفع 

الفعل "بل ب" دوا إيراد مضارض لن، وقد ورد  ذا الفعل على  ذا النحو بت  3/67جاء بت  -7
 يفع لع -كل ما اللساا والراموس المحيط، غير أا المنجد أورد  ذا الفعل ما باب بع ل

الفعل "ثُرب" دوا أا يورد لعن بععمه مضعارعاه، وقعد ورد  عذا الفععل بعت المنجعد  3/7بت جاء  -5
 يفُعلع -على و ا بُعل

الفعععل "حفععا"، دوا ذكععر حركععة عععيا مضععارعن، وكععذلك بعععل اللسععاا، غيععر  3/317 ورد بععت -6
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ععل عيمن ع " -نجعد علععى و ا "من عع مأا  عذا الفعععل جععاء بعت الرععاموس المحععيط وال  -أي مععا بععاب بع 
 يفع لع

عع  " بصععيةة البنععاء للمج ععول، وقععد ورد  ععذا الفعععل بععت اللسععاا 3/273جععاء بععت  -9  -الفعععل "ُدك 
 يفع ل وقد اعتمدنا ذلكع -بالبناء للمعلوم على و ا بع ل -باإلضابة إلى ذلك

ث" دوا إيععراد مضععارض لععن، وقععد ورد مضععارض  ععذا الفعععل بععت  3/797جععاء بععت  -1 الفعععل "لععح 
 يفع ل"ع"المنجد" على و  ا "

الفعععل "لععط " دوا أا يععورد لععن بعععمه مضععارعاه، و ععذا الفعععل مولععد، وغيععر  3/712جععاء بععت  -7
 يفع ل"ع -موجود بت اللساا أو الراموس المحيط والمنجدع وقد قدرنا  ذا الفعل ما باب "بع ل

الفععععل "لعععنط" دوا أا يعععورد لعععن بععععمه مضعععارعاه، وكعععذلك بععععل اللسعععاا  3/776جعععاء بعععت  -30
 يفُعل"ع -"بع ل س المحيط والمنجد، وقد اعتبرنا  ذا الفعل على و ا بابوالرامو 

الناقب اليائت "طري" على الناقب الواوي "طرو" خمباه  2/556قدم المعجم الوسيط بت  -33
 ائتعالتت يردم بموجب ا الواوي على اليلطريرتن المن جية 

وقعد جعاء مضعارض  عذا  رعنعيا مضعا الفعل "عو  " دوا توضي  حركة 2/633جاء بت  -32
لع  الفعل بت اللساا والمنجد على و ا يْفع 

 األفعال المضعفة والجوفاء: 2: 5

بعواب التعت تنتمعت إلي عا بعع  األالبعاب أو  -على نحو واض  ودقيع  -لم يحدد المعجم الوسيط
األبعال المضعفة بخاصة، وبع  األبعال الجوبعاء بعامعةع ومعا لعاا  عذا أا يوقع  الرعار  بعت 

 ْيري وعدم اطمئناا بت نسبة  ذه األبعال إلى األبواب التت تنتمت إلي اعح  

وقد دبعنعا  عذا األمعر إلعى استلعاري بعع  المععاجم كلسعاا الععرب، والصعحاح، والرعاموس 
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إلععى د لععة الفعععل ومععا نصععت  -بععت حععا ت أخععرى -حتكععامالمحععيط بععت بععع  الحععا ت، أو ا 
بية ابععا الحاجععب للرضععت، والمنصععو  بععا جنععت ككتععاب سععيبوين، ولععرح لععا -عليععن كتععب اللةععة

جعل الوقعوو علعى و ا البعاب، العذي ينتمعت إليعن كعل بععل أبت  ذا المجالع وذلك ما  -وغير ا
 ما تلك األبعال التت كنا نلعر بوجود لبس بت انتمائ ا إلى  ذا الباب أو ذاكع

يععة لألمععر با توضععيحاه  وعلععى  ععذا ب ننععا نرتععرح أا تتضععما الطبعععات الرادمععة لمعجمنععا  ععذا
وسعععيلة يرا عععا المجمععع ، أو لجنتعععن الخاصعععة بعععالمعجم، مناسعععبة، والتعععت نعترعععد أا معععا بين عععا بعععك  
سناد الماضت المضعو إلى الضمير، أو النب على و ا الباب الذي ينتمت إليعن  التضعيو وا 

 كل بعل من اع

ين ونطالب وتجدر اإللاري إلى أا المعجم الوسيط قد تتضما ليئاه ما  ذا الذي ندعو إل
بععن، غيععر أا لععوطن بععت  ععذا المضععمار كععاا محععدوداه بععل مرصععوراه علععى بععع  األبعععال ومععا 

 األمثلة على ذلك:

ْدُت بالخيرع -، )جد ( باللتء3/307أ: ما جاء بت  د   جداه: نالن، يرال: ج 

( الدواء3/717ب: وما جاء بت  سفاه: تناولن يابساه غيعر معجعوا، يرعال س عف ْفُت  -، )سو 
 اءعالدو 

 يْفي ُ (ع -)ب ي   ب ْيحاه: ات س ع وقياسن -، )باح(2/909ج: وما جاء بت 

(2/166د: وما جاء بت  ( اللت أو الرجل )كف ر ح   عععععع -، )م  

( بما اللتء، وع2/116بت  ع: وما جاء   )مثل: ب ر ح  يْفر ح(عععع -ا اللتء، )مل 

إلعى العنب علعى أا  -الحعا ت بعت بعع  -وما ناحية أخرى، برد عمد المعجم الوسعيط
جعععذراه آخعععر، كالجعععذر الثمثعععت  ،بعععع  الجعععذور المضععععفة تحعععاكت، بعععت انتمائ عععا إلعععى بعععاب معععا
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)  ع (66)، أو الجذر الثمثت )خاو((65))مل 

وعندما كنعا نرجع  إلعى معا ُأحلنعا إليعن، وكنعا نجعد أنفسعنا بعت حيعري جديعدي، بالجعدر الثمثعت 
(، الذي أحال المعجم الوسيط إ لى و ا بابن كثيراه، نجعده ينتمعت إلعى بعابيا اثنعيا، و  نعدري )مل 

إا كععاا المعجععم الوسععيط يريععد، كععم البععابيا معععاه أو أحععد ما، أمععا الجععذر الثمثععت )خععاو(ع الععذي 
علععى سععبيل المثععال ب نععن  – (69)أحععال إليععن المعجععم، بععت أثنععاء حديثععن عععا الفعععل األجععوو )كععاض(

 بت أثناء عرضن لنعينب على و ا بابن الذي ينتمت إلين 

 اختالف الضبط بين المعاجم: 3: 5

بععت  -كلسععاا العععرب علععى سععبيل المثععال -خععالو المعجععم الوسععيط بععع  المعععاجم التراثيععة
ضبط حركة عيا المضارض بالنسبة إلى حركة عيا ماضعية علعى العرغم معا ا لعتراك التعام بعت 

المعجععم الوسععيط، بععت أثنععاء  معنععى الفعععل بععيا المعجمععياع ومععا األمثلععة علععى ذلععك، مععا جععاء بععت
(، حيث ورد قولن:  حديثن عا مادي )ذر 

، وما جعاء بعت لسعاا الععرب بعت أثنعاء حديثعن ععا (61): لاب مرد م رأسنذروراه  -بما -و
( أيضاه، حيث ورد قولن:  مادي )ذر 

( الرجل ي ُذرإل إذا لاب مردم رأسن  ع (67)ويرال )ذر 

بععم  -معع  تلععك المعععاجم األم التععت أبععاد من ععا ومععا كععاا لمعجمنععا  ععذا، أا يرعع  بععت تنععاق 
 -علعى نحعو خعاب -إبادي كبيري، ويبدو أا معجمنا قد أخذ بت ضعبطن لععيا  عذا الفععل -ريب

بلذوذ لم يرد صاحب اللساا أا يضعمنن معجمعنع ولرعد نعب الرعاموس المحعيط علعى أا ضعبط 
 عيا مضارض  ذا الفعل بالفت ، لاذ ب و يرول:

عععع ع وعلعى  عذا، برعد كعاا األولعى (90)اب مردم رأسن يعذرُّ بيعن بعالفت  لعاذوالرجُل ل "وذر 
بمعجمنععا الوسععيط، أا ياخععذ بععاألو اا المطععردي ألبععواب الفعععل، ويععدض اللععذوذ الععذي مععا لععانن أا 
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 عععيجلم الرار  عناء البحث والمرارنةعع

 تعدد األبواب مع اتفاق المعنى: 4: 5

لجنعة الملعربة عليعن توخعت بعت  عذا المعجعم نب المعجم الوسيط، بت مردمتعن علعى أا ال
ا قتصععار بععت ذكععر أبععواب الفعععل، باكتفععت بععذكر بععاب واحععد، إذا كانععت األبععواب متحععدي المعععانت 

بعواب كل عا، كمعا بعت ألباختمو الباب برعد ذكعرت افعل )نب (، أما إذا اختلو المعنى بت الكما 
 ع (93)الفعل )قدم(

دع برعد وردت بيعن م نفسن بعن علعى نحعو مط عر يل  ولكا معجمنا لم يو بما نب علين، ولم 
أمثلة كثيري ألبعال متحدي المعانت، وم  ذلك برد ذكر تعدد األبواب التت يمكعا أا تنتمعت إلي عا 

 تلك األبعالع

 وما األمثلة على ذلك:

( النععارُ  3/295مععا جععاء بععت  -3 ن ععت  ُ  - )دخ   ُ  -دخنععاه، ودخونععاه، ودخانععاه: ا ععر دخان ععاع و  ُ 
 الةبار: سط ع -الوقود: أتى بالدخاا، و -ع وكثر دخان ا

ُ  – )داد ( الطعام ونحوه 3/102وما جاء بت  -2  ُ  دوداه: صار بين الدودع ُ 

ُ  -)لط (  711/ 3وما جاء بت  -1  ُ بعت  -، ولططا: ب ُعد، يرال: لط ت الدارع ولطوطاه  ُ 
 : جارعلططاه األمر، أمعا وجاو  الحد، ويرال لط  بت المساومة، ولط  علين بت حكمن 

( بما 2/901وما جاء بت  -7 ُ  - )باإل  ُ ، وبنإلااع ُ   بناه: كثر تفننن بت األمور، ب و مفاإل

ُ  - )قطإل( السعر 2/977وما جاء بت  -5  قطاه، وقطوطاه: ارتف ع ُ 

عع ( اللععتء   2/195ومععا جععاء بععت  -6 ُ  – )مخ   ُ كععة لععديداه، و ُ  اللععبا أخععرج  -مخضععاه: حر 
 إلخع  بدهععع
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 : خاتمــة:6

 ،،وبعد،

ب ذه دراسة لجذور األبعال الثمثيعة، والبعاب أو األبعواب التعت ينتمعت إلي عا كعل جعذر ولرعد 
حاولععت  ععذه الدراسععة الكلععو عععا األبعععال الثمثيععة ذات األبععواب المتعععدديع ولرععد أوضععحت لنععا، 
معطيععات بععع  الجععداول، أا نسععبة النععوض األول، مععا األبعععال، و ععت المنتميععة إلععى بععاب واحععد، 

 النوض الثانت، ب ت ثلثت المجموض الكلت لألبعال الثمثية ترريباهع تفو  نسبة

( بعععمه، وأا 3510وبي نععت  ععذه الدراسععة أا عععدد األبعععال، ذات األبععواب المتعععددي، يبلععغ )
( صععوري بعليععة، يةلععب 1729 ععذه األبعععال، أو لنرععل  ععذا العععدد مععا األبعععال، قععادر علععى توليععد )

وجععود ارتبععاط سععلبت بععيا عععدد  -مععا ناحيععة أخععرى -قععد  حانععاعلي ععا أا تكععوا ثنائيععة البععابع و 
األبعال ما ج ة، وعدد األبواب التت تنتمت إلي ا تلك األبععال معا ج عة أخعرىع بكلمعا  اد ععدد 

إلي ا األبعال، قل عدد ا، والعكس صحي ع وعلى  ذا، برعد وجعدنا أا ععدد األبواب التت تنتمت 
( بعمه، بت حيا يبدأ  ذا العدد بالتناقب م  2766لغ )يباألبعال، التت تنتمت إلى باب واحد، 

األبععععال التعععت تنتمعععت إلعععى غيعععر بعععاب، ب عععو يبلعععغ، مععع  األبععععال المنتميعععة إلعععى بعععابيا مختلفعععيا 
( بععمه، ويبلعغ، مع  األبععال 216( بعمه، ويبلغ م  األبعال المنتمية إلى ثمثة أبواب، )3127)

 عذا الععدد ليصعل مع  األبععال إلعى خمسعة أبعواب، إلعى  ( بعمه، ثعم يتعدنى37إلى أربعة أبواب، )
 بعل واحد برطع

وحاولت  ذه الدراسة، بت بع  جوانب ا، البحعث بعت تعاثير أحعرو الفععل الثمثعت، سعواء 
أكانت باء، أم عيناه، أم  ماه، بعت نعوض البعاب العذي يختعاره الفععل وينتمعت إليعنع ولرعد اتضع  لنعا، 

ليعن السعلو، معا علمعاء العربيعة وأئمت عا، يرتعرب إلعى حعد كبيعر، بالرياضة الدقيرة، أا ما ذ عب إ
ما تلك النتائج التت توصلنا إلي ا ما خمل استلاري الحاسوب ومساءلتن، بيد أ ننا نود اإللاري، 

يميلوا بعت  -بيما توصلوا إلين ما نتائج رائعة -بت  ذا المجال، إلى أا ليوخنا األجمء كانوا
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صدار األحكام الحادي والجا مةع وم  ذلك ب ننعا   نملعك إ  أا إلى التعمي -بع  الحا ت م وا 
جعم ه  فلئععك العلمعاء، العذيا اسعتطاعوا، بععالنار والج عد العذاتييا، إحاطعة اللةععة  ننحنعت إكبعاراه وا 
العربيععة، لةععة الرععرآا الكععريم، باسععترراء دقيعع  يرتععرب، بععت نتائجععن، مععا تلععك النتععائج التععت توصععلنا 

 لعلمية الحديثةعإلي ا باآل ت ا

ثعععم ختمنعععا  عععذه الدراسعععة بعععبع  معععا وقععع  عليعععن نارنعععا، بعععت أثنعععاء ترليبنعععا لصعععفحات  عععذا 
المعجم، ما  فوات بسيطة،   ترلل ما لاا  ذا العمل الكبير، الذي يستمد قيمتن الكبرى ما 

 قيمة ال يئة اللةوية الموقري التت ألربت علينع ونعنت ب ا مجم  اللةة العربية بالرا ريع

بععع ا  عععذه الدراسعععة   تععععدو أا تكعععوا محاولعععة لدراسعععة جانعععب معععا جوانعععب لةتنعععا،  ،وبععععد
ا ي يئ لن ما األقمم المخلصعة معا يتممعن، أباسلوب نرجو، ما المولى سبحانن، أا ينف  بن، و 

 ويسد ثةراتن ويروم معوجنع

  واللن ندعو أا يجعل عملنا  ذا خالصاه لوج ن الكريمع
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 عليقاتشي والتاالحو 
 

 ع7( تصدير المعجم الوسيط ب( 3
 ع67( دع عدناا الخطيب، المعجم العربت بيا الماضت والحاضر، ب( 2
-361، وانار كذلك كتابعن بعت الل جعات العربيعة، 75-10( دع إبرا يم أنيس، ما أسرار اللةة، (1

 ع391
ل ععا،  ةلععى، مععا جععداول المعطيععات، بوصععف ا نموذجععاه أو عينعع( سععوو نكتفععت بعع يراد الصععفحة األو (7

 وذلك ما أجل ا ختصارع
الثمثيععة التععت أورد ععا المعجععم الوسععيط  بعععال(  اقتصععرنا بععت إحصععائنا ل ععذه األبعععال علععى تلععك األ(5

 مجردي، وذكر مع ا صيةة الفعل المضارضع
 ذا البحثع( ما  2 :2( و)3 :2) ( للتعرو على مدلوت  ذه الرمو ، ينار( 6
مع 3711، عععععالم الكتععععب، بيعععععروت  ععععاروا تحريعععع  عبدالسعععععمم 1، ط7/70( سععععيبوين، الكتععععاب، (9

تحريعع  محمععد محيععت الععديا عبدالحميععد، مطبعععة  7، ط191وكععذلك، ابععا قتبيععة، أدب الكاتععب، ب
 مع3761السعادي بمصر 

فى ، تحريعععع  إبععععرا يم مصععععط3/317( ابععععا جنععععت، المنصععععو، لععععرح لكتععععاب التصععععريو للمععععا نت (1
 مع3757وعبداللن أميا، مكتبة مصطفى البابت الحلبت ومطبعت ا، الرا ري 

 وكذلك: 191-192( ابا قتيبة، أدب الكاتب، ب ( 7
 ع265-3/267السيوطت، الم  ر،  -
 ع3/399ابا عصفور، الممت  بت التصريو،  -
 ع7/70( سيبوين، الكتاب، ( 30

(، أا البععاب الععذي يلععير إليععن 3رقععم ) ( الواقعععة داخععل بععع  مربعععات اللععكلX( تعنععت اإللععاري )33(
 المرب  غير موجود بت العربيةع

 (ع2( انار الجدول رقم )( 32
 ع3/316، المنصو ت( ابا جن( 31
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 ع90( دع محمد بدوي المختوا، دراسة نارية تطبيرية بت تصريو األبعال، ب( 37
 ع7/5( سيبوين، الكتاب، ( 35
 ع2/307( الساب  ( 36
 ع3/319( ابا جنت، المنصو، ( 39
 ع3/316( الساب ، ( 31
 ع7/301( سيبوين، الكتاب، ( 37
 ع3/311( ابا جنت، المنصو، ( 20
 ( الساب  نفسن( 23
 ع9/351( المراج  السابرة، وكذلك: ابا يعيش، لرح المفصل، ( 22
 ع3/396( ابا عصفور، الممت  بت التصريو، ( 21
، ويختلععو  عععذا المف ععوم عمعععا ( اسععتعملنا مصععطل  الحلععع  بععت  ععذا البحعععث بععالمف وم التراثعععت لععن(27

 يعنين  ذا المصطل  بت علم األصوات الحديثع
 Point of Articulation- – عو عبعاري ععا مخععرج  -بعت المف عوم الحععديث -pharynxبعالحل  

بععععو  الحنجععععري،  -ينسععععب إليععععن صععععوتاا برععععط  مععععا: الحععععاء والعععععياع ويرعععع  الحلعععع  ب ععععذا المف ععععوم
Larynx/ Glottis- ا ال مع ي وال عاء، وأسعفل كعل معا الل عاي التعت ينسعب إلي عا صعوت  Uvula 

 الذي تنسب إلين أصوات الخاء، والةيا، والكاوع

 ع7/303( سيبوين، الكتاب، ( 25
 ع7/305( الساب ، ( 26
 ع9/351( ابا يعيش، لرح المفصل، ( 29
 ع3/337( الرضت، لرح اللابية، ( 21
 ع3/209( السيوطت، الم  ر ( 27
 ع66لمن ج الصوتت للبنية العربية، ب( دع عبدالصبور لا يا، ا( 10
 ع302-7/303( سيبوين، الكتاب: ( 13
 ععو ذو لعععكل ، و ( يرصععد بالةعععارع أو الحنععك الصععلب ذلعععك الجعع ء العامعععت مععا سععرو الحنعععك( 12

 مرع ر، ومح   ، وير  خلو منطرة الل ثةع 
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 موضع  متوسعط( يرصد بالطب ، أو الحنك اللياع ذلك الج ء الليما ما سعرو الحنعكع ويرع  بعت (11
والةععار أو سععرو الحنععك الصععلب مععا األمععام، ويمتععا   ععذا العضععو برابليتععن  ،بععيا الل ععاي مععا الخلععو

للحركعععة حيعععث يعععفدي ارتفاععععن إلعععى إغعععم  ممعععر ال عععواء إلعععى التجويعععو األنفعععت، بعععت حعععيا يعععفدي 
 انخفاضن إلى بت  ذلك الممرع

 ع2/677( ابا عصفور، الممت  بت التصريو، ( 17
 ع7/720، وكذلك سيبوين، الكتاب، 1/272و 3/337اللابية،  ( الرضت، لرح( 15
 ع3/337( الرضت، لرح اللابية، ( 16
 ع390( دع إبرا يم أنيس، بت الل جات العربية، ب( 19
 ع302-7/303( سيبوين، الكتاب ( 11
( األبععال الثمثيعة، التعت تعرد بعت المعجعم الوسعيط أحاديعة البعاب، أي تلعك 6( يردم الجدول رقعم )(17
بععععال التعععت تاخعععذ ععععيا الفععععل الماضعععت والمضعععارض بي عععا و ا بعععاب مععععيا معععا األبعععواب السعععتة األ

( 2766( )3: 2: 1كمعععا معععر معنعععا بعععت ) -الرئيسعععية للفععععلع ويبلعععغ ععععدد  عععذا النعععوض معععا األبععععال
 ( بعمهع7576) بعمه، ما مجموض األبعال الثمثية الواردي بت  ذا المعجم والبالغ عدد ا الكلت

، مععا خععمل الدراسععة المتانيععة ل ععذا الجععدول، أا  نععاك لععب اه كبيععراه بععيا النتععائج التععت انععولرععد اتضعع  ل
(ع بيععد أا 5يمكععا استخمصعع ا مععا  ععذا الجععدول، وتلععك النتععائج المنععااري ل ععا بععت الجععدول رقععم )

أكثعر علعواه، أو أكثعر انخفاضعاه،  –م  األبعال األحادية البعاب  -النسب المئوية العليا أو الدنيا ترد
 ما ناائر ا بت األبعال ذات األبواب المتعدديع

 ع305-7/307( سيبوين، الكتاب، ( 70
 ع3/337بية، ( الرضت، لرح اللا( 73
 ع9/357( ابا يعيش، لرح المفصل، ( 72
 ع3/397( ابا عصفور، الممت  بت التصريو، ( 71
 ع325، 3/331، وكذلك: الرضت، لرح اللابية، 2/777( الساب ، ( 77
 ع2/779ر، الممت  بت التصريو، ( ابا عصفو ( 75
 ع7/52( سيبوين، الكتاب، ( 76
 ع7/57( الساب ، ( 79
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 ع3/327( الرضت، لرح اللابية، ( 71
 ع2/779( ابا عصفور، الممت  بت التصريو، ( 77
 ع326-3/325( الرضت، لرح اللابية، ( 50
 ع3/329( الساب ، ( 53
 ع3/327ة، ، وكذلك: الرضت، لرح اللابي7/52( سيبوين، الكتاب، ( 52
 ع316-3/315( ابا جنت، المنصو، ( 51
 ع2/729( ابا عصفور، الممت  بت التصريو، ( 57
 ع271( دع كمال أبو ديب، بت البنية اإليراعية لللعر العربت، ب( 55
 ع76( دع رمضاا عبدالتواب، المدخل إلى علم اللةة، ب( 56
 ع7/301( سيبوين، الكتاب، ( 59
 ع57-7/51( الساب ، ( 51
 ع3/96رضت، لرح اللابية، ( ال( 57
 ع2/520( ابا عصفور، الممت  بت التصريو، ( 60
 ع521-2/522( الساب ، ( 63
 ع23، 31، 39، 7/36( سيبوين، الكتاب( 62
 ع11( دع إبرا يم أنيس، ما أسرار اللةة، ب( 61
 ع56( دع عدناا الخطيب، المعجم العربت بيا الماضت والحاضر، ب( 67
 ع2/116( المعجم الوسيط، ( 65
 ع3/262( الساب ، ( 66
 ع3/105( الساب ، ( 69
 ع3/130( الساب ، ( 61
 (ع( لساا العرب، مادي )ذر  ( 67
(ع( 90  ( الراموس المحيط مادي )ذر 
 ع31( تصدير المعجم الوسيط، ب( 93
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 عم3765
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تحريعع  إبععرا يم مصععطفى، وعبععد اللععن أمععيا، مكتبععة مصععطفى البععابت الحلبععت ومطبعت ععا، 
 مع3757الرا ري، الطبعة األولى 
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ابعععا قتبيعععة: أبعععو محمعععد عبداللعععن بعععا مسعععلم، أدب الكاتعععب، تحريععع  محمعععد محيعععت العععديا   (7)
 مع3761عبدالحميد، مطبعة السعادي بمصر، الطبعة الرابعة 

 : موب  الديا، لرح المفصل، عالم الكتب بيروت، ومكتبة المتنبت، الرا ريعابا يعيش  (5)

الرضت: محمد با الحسا ا ستراباذي، لرح لابية ابا الحاجب، تحريع  محمعد محيعت   (6)
 مع3795لبناا سنة  -بيروت ،الديا عبدالحميد وآخريا، دار الكتب العلمية

 مع3710ة الخانجت بالرا ري سنة دع رمضاا عبدالتواب، المدخل إلى علم اللةة، مكتب  (9)

سيبوين: أ بو بلر عمرو با عثماا با قنبر: كتاب سيبوين، تحريع  عبدالسعمم  عاروا،   (1)
 مع3711عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة 

السيوطت: عبدالرحما جمل العديا: الم  عر بعت علعوم اللةعة، تحريع  محمعد أبعو الفضعل   (7)
 الحلبت، الرا ري، الطبعة األولىع إبرا يم وآخريا، مطبعة عيسى البابت
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