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المقدمة
بسم هللا الرحمن الرحيم اما بعد التحيه والسالم سوف نتحدث يف هذا البحث عن المجرد
الت سوف نناقشها يف هذا
والمزيد والميان
الت تعد من احد العنارص النحويه المهمه ي
الرصف ي
ي
البحث انه سوف نتحدث عن الفعل المجرد كمثل هو ما جرد من الزياده فكانت جميع
حروفه اصول ال يسقط منها حرف كلمات مثل كتب ،زرع ،زلزل فادي حروف اصليه تظهر يف
الثالث
الرباع و المجرد
كل ترصيف الفعل وانه ايضا الفعل المجرد مقسم لقسمي المجرد
ي
ي
عىل حروفه حروف االصليه
وايضا سوف نتحدث عن الفعل المزيد هو الفعل الذي يزيد ي
الرصف  :هو مقياس وضعه علماء العرب
حرف او اكي وسوف نتحدث ايضا عن الميان
ي
لمعرفة احوال بنية الكلمة وسوف نتحدث عن يف البحث وسوف نذكر اقسامهم واوزانهم

العنصر االول:الفعل المجرد
الفعل المجرد:هو ما جرد من الزيادة فكانت جميع حروفة اصول ال يسقط منها حرف ،نحو
(:كتب ،زرع ،زلزل ،دحرج) فهذه الحروف االصلية تظهر هذه الحروف ف كل تصاريف الفعل
ر
(يشب) وف االمر ر
،ف المضارع ر
المصدر(شب) ،كما تظهر ف المشتقات كما ف
(إشب) ،وف
َ
الفاعل(شارب)،واسم المفعول ر
(مشوب) .اقسام الفعل المجرد .ينقسم ال قسمي
اسم
ِ
:المجرد الثالث ،المجرد الرباع

1-

اض ثالث ابواب وىه :
المجرد الثالث  :ماض الثالث المجرد  .الفعل المجرد الثالث له
باعتبار الم ي
َ
َ
ََ َ َ
َ
أ(-ف َع َل) بفتح الفاء والعي ،نحو(فت َح ،ز َرعَ ،ح َصد )..........،ب(-ف ِع َل) بفتح الفاء وكش
َ
َ ُ َ َ ُ َ َ
َ َ رَ
،ظ ُر َ
،ش َب َ،لع َ
ف)........
ب )...........ت(-ف ُع َل) بفتح الفاء وضم العي،نحو(:عظم،حسن
ِ
العي،نحو(:ع ِلم ِ
الماض مع المضارع ستة ابواب منهم
اوزان ماض الثالث مع المضارعه الفعل الثالث المجرد له باعتبار
ََ َ يَ ْ َ َ َ َ َ َْ َ َ
َ
ْ
الباب األول (:ف َع َلَ ،يف َعل):بفتح العي ف الماض والمضارع ،نحو (:فتح ،يفتح) (لجأ ،يلجأ) وعالمته:ان
تكون عي فعله مفتوحة ف الماض والمضارع رشيطة ان تكون عي الفعل او المه حرف من حروف الحلق
ً
ً
وىه ستة حروف(:الحاء والخاءوالعي والغي والهاء والهمزة) وبناءه للتعدية غالبا،وقد يكون الزما الباب
ََ َ َْ
َ
ع،نحو(رص َب َ،ي ْرصب) َ
(،ج َل َ
سَ ،ي ْج ِلس.
:
المضار
ف
وكشها
الماض
ف
بالعي
يفتح
ل)
ع
ف
الثاث (:فعل ،ي
ِ
ِ
ِ
ً
وعالمته:ان تكون عي فعله مفتوح ف الماض ومكسورة يف المضارع  ،وبناءه للتعدية غالبا ،وقد يكون
ً
ََ َْ
ل،يف ُعل
)الزما  .الباب الثالث(:فع
َ
ْ
َ َ ْ
ْ َ َ َ :
وعالمته (
رص َ،ين ُرص )(،ق َعدَ ،يق ُعد)
ف َعلَ ،يف ُعل) :بفتح العي ف الماض وضمها يف المضارع ،نحو (ن
ً
ً.ان تكون عي فعله مفتوحة ف الماض ومضمومه ف المضارع وبنأوه للتعديه غالبا ،وقد يكون الزما

العنرص الثاث :الفعل المزيد
الفعل المزيد هو الفعل الذى يزيد عىل حروفه االصلية حرف اواكي ،والزيادة اما تكون ب حرف من
احرف الزيادة المجموعة ف كلمة (:سألتمونيها).
التضعيف ،أى :تضعيف عي الفعل او المه -.
 .اقسام الفعل المزيد
ويأث عىل ثالثة اوزان ىه 1-
الفعل الثالث المزيد  .وهو ثالثة اقسام  :الفعل المزيد المزيد بحرف واحد ي
(َ -1أ ْف َعل)بزيادة الهمزة ف اول الفعل ،ومضارعه(ُ :ي ْفعل)بضم حرف المضارعة وكش عي الفعل،نحو(َ :أ ْك َرمَ
ِ
ْ
ُ)يك ِرم
َ
ٌ
وهذا الوزن اكي ما يكون للتعدية حيث يجعل الفعل الالزم متعديا،نحو (ك ُر َم،زيد)فإذا ادخلنا عليه الهمزة
صار متعديا
ََ
َ
فا َع َل)بزيادة االلف بعد فاء الفعل،ومضارعة ُ(يف ِاعل)بضم حالف المضارعة وكش عي الفعل (2-
َََ َ
،).نحو(َقات َل ُ،يق ِاتل
َ
َُ
،ومضارعة(يف َّعل) بضم حرف (3-
ف َّع َل)بزيادة حرف من جنس عي الفعل  ،وهو ما يعرف بالتضعيف
َ ِّ
َ َّ
ياث عىل خمسه
الثالث
المضارعة وشديد عي الفعل وكشها ،نحو(قد َمُ ،يقدم) .الفعل
المزيد بحرفي ي
ي
َْ
َْ
اوزان منها( :انف َع َل) بزياده همزه الوصل يف والهو النون بعدها ،ومضارعه َ(ينف ِع ُل) بتفتح حرف المضارعه
ْ َ َ َ ْ َ
ش َ،ينك ِش
)والكش عي الفعل،نحو(انك
َْ
َْ
افت َع َل) بزياده همزه الوصل يف اول الفعل ،ثم زياده التاءبي الفاء والعي،ومضارعة َ(يفت ِعل) بيفتح (2-
َْ َ َ َْ
رص َ،ينت ِرص
)حرف المضارعه وكش عي الفعل ،نحو (،انت
ْ
َْ
،ومضارعة(يف َع ُّل) بفتح حرف (3-
اف َع َّل) بزياده همزه الوصل يف او الفعل وحرف من الم الفعل يف اخره
ْ َ َّ َ ْ َ َّ
ياث يف المبالغه يف االلوان والعيوب
المضارعه وكش وعي الفعل،نحو(احمر ،يحمر) ،وهذا الوزن ي

العنرص الثالث الميان الرصف
الرصف
تعريف الميان
ي
الميان الرصف مقياس وضعه علماء العرب لمعرفة أحوال بنية الكلمة ّ ،
ولما كان أكي الكلمات العربية
ي
ىه  ( :فعل
أصول
ثالثة
من
مكونا
الرصف
ان
المي
جعلوا
فإنهم
،
حروف
ثالثة
 ) .يتكون من
ي
ي
الثاث  ،والالم تقابل الحرف الثالث  ،عىل أن يكون
وجعلوا الفاء تقابل الحرف األول  ،والعي تقابل الحرف ي
 .شكلها عىل شكل الكلمة الموزونة
الرصف :هو أساس من أساسات علم الرصف .وهو طريقة لوزن الكلمات يف اللغة العربية ،والتأكد
الميان
ي
من أنها تقع ضمن وزن معي .الحظ علماء الرصف أن معظم أصول كلمات اللغة العربية تتكون من ثالثة
ً
أحرف؛ لذا فقد اختيت مادة فعل الثالثية لتكون وزنا لهذه األصول .حيث أن الفاء تقابل الحرف األول،
الثاث ،والالم تقابل الحرف الثالث ،مع مراعاة موافقة الكلمة الموزونة يف التشكيل.
والعي تقابل الحرف
ي
أوزان الكلمات ثالثية األصل عدل
الكلمات المجردة عدل
إذا كانت الكلمة مجردة ،وليس فيها تقديم أو تأخي أو حذف؛ فيكون وزنها عن طريق مقابلة حروف الكلمة
ً
:المجردة ،بأحرف المادة فعل؛ فمثل
َ
رَ
َش َب وزنها يكون ف ِعل
ِ .
ْ
ِ.قفل وزنها يكون ِف ْعل
َ
ََ .د َر َ
س وزنها يكون ف َعل
ُ
لباف الكلمات المجردة .إذا كان عىل الحرف األول أحد عالمات التشكيل؛ فإنها تضاف عىل
وهكذا بالنسبة ي
).الوزن (مادة فعل
الكلمات المزيدة عدل
إذا كانت الزياد يف الكلمة ناشئة من تكرار حرف يف أصول الكلمة؛ فنقوم بتكرار الحرف الذي يقابله من
ً
:أحرف مادة فعل .مثل
َ
َ َّ
َ.قد َم وزنها يكون ف َّعل
وإذا كانت الزيادة يف الكلمة نتيجة زيادة حرف من أحرف الزيادة (سألتمونيها)؛ فنقوم بوزن أصل الكلمة
ً
:بأحرف الميان (فعل) ،ثم نضيف أحرف الزيادة إل الميان حسب موقعها من الكلمة .مثل
.استخرج وزنها يكون استفعل

.اضطرب وزنها يكون افتعل
.انبجست وزنها يكون انفعلت
أوزان الكلمات رباعية األصل عدل
رباعيا ،نضيف إل الوزن ً
ً
ً
خماسيا،
الما يف آخر الوزن (فعل) ،وإذا كان أصل الكلمة
إذا كان أصل الكلمة
ً
:نضيف المي يف آخر الوزن ،مثل
.دحرج وزنها يكون فعلل
َّ
.سفرجل وزنها يكون فعلل
ُ ُ
ْ.بندق وزنها يكون ف ْعلل
أصىل  ،فإننا نكرر ما يقابله يف الميان  ،مثل
 :فإن كانت الزيادة ناتجة عن تكرار حرف
ي
َ
ََ .ح َّس َن  :ف َّعل
َ
َ
َ .ك ََّ َي  :ف َّعل
أصىل  ،ويمكن حذف هذا الحرف مع بقاء معت الكلمة  ،فإننا – 2
إذا كانت الزيادة ناتجة عن حرف غي
ي
والت جمعها الرصفيون يف كلمة ( سألتمونيها )
نزن الحروف األصلية بما يقابلها  ،ثم نذكر الحروف الزائدة ي
 :فنقول يف وزن
َ
َ
َ
ََ
الثالث  :فت َح – ف َع َل  ،زيد عليها األلف
 .ف ِاتح  :ف ِاعل  ،وأصله
ي
َ
َْ
َ ْ
َ
ْ .استخ َر َج ْ :استف َع َل  ،وأصله  :خ َر َج – ف َع َل  ،زيد عليه الهمزة والسي والتاء
َ
َْ
َ َ
َْ َ
 .انقط َع  :انف َع َل  ،وأصله  :قط َع – ف َع َل  ،زيد عليه الهمزة والنون
َ
ََ
َْ
َْ
ُمقت ِدر ُ :مفت ِعل  ،وأصله  :قد َر  :ف َع َل  ،زيد عليه الميم والتاء

العنرص الرابع الميان الرصف وتاءاالفتعال والحزف وامثلتة
أصىل يزاد يف الفعل لمعت معي  ،هذه التاء قد تتأثر بحروف الكلمة فتنقلب إل
ىه حرف غي
ي
تاء االفتعال ي
 :حرف آخر  ،مثل
اصطي  :افتعل  ،أصلها :
اصتي
.
َ
َ
 .اضطراب  :افتعال  ،أصلها  :اضياب
 .مزدهر  :مفتعل  ،أصلها  :مزتهر
 :إذا حصل يف الكلمة حذف فإنك تحذف أيضا ما يقابلها يف الميان  ،مثل
ُ
ُ
ْ .ق ْل  :فل
ِْ .ب ْع ِ :فل
ْ
ْ َ .اس َع  :افع
ْ ُ ْ
ُ .ادع  :افع
ِ ) .ق ِ :ع ( فعل األمر من وف

ً
:إذا حدث حذف يف الكلمة المراد وزنها ،نقوم بحذف الحرف من الوزن (فعل) ،مثل
َ
َ
.صلة وزنها يكون ِعلة
ِ
ُ
ُ.ادع وزنها يكون افع
الرصف
المكاث يف الميان
القلب
ي
ي
المكاث وهو أن يحل حرف مكان حرف آخر  ،ونحن نقابل الحرف
قد يحدث يف الكلمة ما يسىم القلب
ي
 :المقلوب بما يساويه أيضا يف الميان  ،مثل
َ ) .أي َ
س َ :ع ِف َل ( مقلوب يئس
ِ
عالف ( مقلوب واحد
حادي ِ :
ِ ).
ً
:إذا حدث ٌ
مكاث ترتيب أحرف الكلمة ،نقوم بتقديم بعض حروف الكلمة عىل بعض ،مثل
قلب يف
ي
َ
س فعل ماض من الفعل َي ِئ َ
ََ .أي َ
الثاث هو ف ِع َل ،فإن وزن الفعل األول يكون َع ِفل
الفعل
وزن
أن
وحيث
؛
س
ي
ِ
.عنجة ،مقلوبة من الكلمة نعجة ووزنها يكون عفلة

الخالصة
من العنارص السابقة اوضحنا تعريف كل من افعل المجرد والفعل المزيد والميان الرصف حيث عرفنا
الفعل المجرد عىل انه هوما جرد من الزيادة فكانت جميع حروفه اصول ال يسقط منها حرف وعرفنا
اقسامه الت ينقسم ال قسمي المجرد الثالث والمجرد الرباع وعرفنا الفعل المزيد هو الفعل الذى يزيد
عىل حروفه االصلية حرف او اكي وعرفنا الميان الرصف عىل انه مقياس وضعه علماء العرب لمعرفة
احوال بنية الكلمة ،جعلو الميان الرصف مكون من ثالثة اصول ىه(:فعل) ر
وشحنا اقسامه ونكون هكذا
رشحنا الفعل المجرد والمزيد والميان الرصف حيث عرفنا ما يتكونون منه

المراجع
كتاب جامع الدروس العربية ،مؤلف :مصطف الغالييت
الثالث :المجرد ،والمزيد يف باب الجيم من "مختار الصحاح" للرازي مؤلف أ .إبراهيم
كتاب الفعل
ي
الشافع
ي
كتاب شذا العرف يف فن الرصف
]أحمد بن محمد الحمالوي[
الرصف ..نظرة جديدة
الميان
ي
أ .د .أحمد محمد عبدالدايم عبدهللا
كتاب التطبيق الرصف مؤلف:الدكتور عبده الراجىح

.

