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   المجرد والمزيد من أبنية االفعال
 فيو( المجرد والمزيد)

إما ثالثّي األحرِف، وىو ما كانت أحرفُو األصمية ثالثًة. وال  -ِبحَسِب األصِل  -الفعُل 
 ِعبرَة بالزائد، مثل َحُسَن وَأحسََّن، وَىدى واستيدى".

ما ُرباعيَّيا وىو ما كانت َأحرفُو األصميو أربعةً  وال عبرَة بالزائد، مثل "دحَرَج َوتَدحرَج  وا 
."  َوقشعَر واقشعرَّ

ما مزيٌد فيو.  وكلّّ منيما إما مجرٌَّد وا 
 فالمجرُد ما كانت أحرُف ماضيو كمُّيا أصمية )أي، ال زائَد فييا( ، مثل "ذىَب ودحرَج".

 حرَج".والمزيُد فيو ما كان بعُض أحرِف ماضيِو زاِئدًا عمى األصل، مثل "أذىَب َوتد
 وحروُف الزيادة عَشَرٌة يجمعيا قولك "سألُتمونييا".

.  وال ُيزاُد من غيرىا إالَّ كان الزائُد من جنس أحرف الكممة كَعظََّم واحَمرَّ
وأقلُّ ما يكوُن عميو الفعُل المجرَُّد ثالثة أحرف. واكثر ما يكون عميو أربعة أحرف. وأكثر 

 ما ينتيي بالزيادة إلى ستَّة أحرف.



 :لفعل المجرَّد قسمانِ وا
  مجرٌَّد ثالثّي، وىو ما كانت أحرف ماضيو ثالثًة فقْط من غير زيادةٍ 

 عمييا، مثل "ذىَب وقرأ وكتَب".
، وىو، ما كانت أحرُف ماضيو أربعًة أصمية فقْط، ال زائَد عمييا مثل "دحرَج  مجرٌَّد رباعيّّ

 ووسوَس وزلزَل".
 والَمزيُد فيو قسمان أيضاً 

عمى الثُّالثي، وىو ما زيَد عمى أحرف ماضيو الثالثة حرٌف واحٌد، مثل "أكرَم"، مزيٌد فيو 
 أو حرفاِن، مثل "انطمَق"، أو ثالثة أحرٍف مثل "استغفَر".

وَمزيٌد فيو عمى الرُّباعي، وىو ما زيَد فيو عمى أحرف ماضيو األربعة األصميِة حرٌف 
 واحٌد نحو "َتزلزَل"، او حرفان، نحو "احرنجَم".

 :المجرد والمزيد
 ُمَجرَُّد الثالثيّْ َوَمِزيُدُه: -ٔ

 األمثمة:
 َفِيَم التّْمميُذ الدرس، َأْفَيَم األستاُذ التمميَذ. -ٔ
 َحَمَل الجَمُل الُقْطَن، َحمََّل الرَّجُل الجَمَل. -ٕ
 َلِعَب الولُد، اَلَعَب الولُد أخاه. -ٖ
 َدَفَع الماُء السفينَة، انَدفع الماُء. -ٗ
 َفَع اْلُجْنِديُّ الرايَة، ارتفعت الرَّايُة.رَ  -٘
 َوَعْدُت بفعِل الخيِر، ِاْحَمرَّ الورد. -ٙ
 َضَرَب الرجُل السارَق، َتَضاَرَب الرجالِن. -ٚ
ٛ- . ، تحسَّن الجوُّ  َحُسَن الجوُّ
 َرِضَي الَوالُد عن ابِنِو، اْسَتْرَضى الولُد أباه. -ٜ

 الظَّْيُر.َحادَب الظَّْيُر، اْحَدْوَدَب  -ٓٔ
كل مثال من أمثمة القسم األول يشتمل عمى فعل ماض عدُد أحرفو ثالثة، وىذا أقْل عدد 

ممكن في حروف األفعال، فِإذا ُوجد فعل وكانت أحرفو أقل من ثالثة كان بعضيا 



محذوفًا، واألحرف الثالثة في أي فعل من أمثمة القسم األول حروف أصمية، بدليل أننا 
منيا كالفاء من "فيم" ضاع لفظ الفعل ومعناه، فجميع ىذه األفعال إذًا  إذا حذفنا واحداً 

ال تشتمل إال عمى حروف أصمية، فيي خالية ومجردة من أي حرف زائد عمى أصوليا، 
 ولذلك يسمى كل فعل منيا مجردًا.

ذا تأممت أمثمة القسم الثاني رأيت أن كل فعل فييا ىو نفس الفعل الذي في المثال  وا 
ل لو مع زيادة، فاألمثمة الثالثة األولى زيد عمى كل فعل فييا حرف عمى حروفو المقاب

األصمية، فاليمزة زائدة في "أفيم" والميم زائدة في "حمَّل"، واأللف زائدة في "العب"؛ 
واألمثمة الخمسة التي بعدىا زيد عمى كل فعل فييا حرفان عمى حروفو األصمية، فمرة 

نون، ومرة باليمزة والتاء، وثالثة باليمزة وتكرار حرف أصمي، تكون الزيادة باليمزة وال
ورابعة بالتاء واأللف، وخامسة بالتاء وتضعيف حرف أصمي، والمثاالن األخيران زيد 
عمى كال الفعمين فييما ثالثة أحرف ىي اليمزة، والسين، والتاء، مرًة، واليمزة، والواو، 

 وتضعيف حرف أصمي أخرى.
ذا لم يكن الفعل ماضيًا واردت أن تعرف أىو مجرٌد أم َمِزيد، فرده إلى الماضي، ثم  وا 

 انظر فيو.
 القواعد:
 اْلِفْعُل المَجرَُّد َما كانت جميُع حروفِو أصمّية. -ٕٙٔ
 اْلِفْعُل الَمِزيُد ما ِزيَد فيو حرف أو أكثر عمى حروفو األصمية. -ٕٚٔ
 أو ثالثُة َأْحُرٍف.الثالثيُّ َيُكون مِزيدًا فيو حرف، أو حرفان،  -ٕٛٔ

 ُمَجرَُّد الرُّباعي َوَمِزيُدُه: -ٕ
 األمثمة:

 َبْعَثَر اليواُء الوَرَق، تَبعَثر الورُق. -ٔ
 َحْرَجَم الراعي اإلبل، ِاْحَرْنَجَمِت اإِلبُل. -ٕ
 َطمَأن الطبيب المريَض، اطمأنَّ المريُض. -ٖ

عية، وكل فعل منيا حروفو أصمية إذا أمثمة القسم األول، تشتمل عمى أفعال ماضيو ربا
 حذف منيا اختّل لفظ الفعل ومعناه، فيي إذًا أفعال مجردة.



أما أمثمة القسم الثاني، فتشتمل عمى أفعال القسم األول نفسيا مع زيادة عمى كل فعل، 
فالتاء َمِزيدة في "تبعثر"، واليمزة والنون مزيدتان في "احرنجم" بمعنى اجتمع، واليمزة 

".وتضع  يف النون زيادة في "اطمأنَّ
 القواعد:
 َمِزيُد الرُّباعيُّ تكُوُن زياَدُتو حرفًا، أو حرفين. -ٜٕٔ

ما رباعي، نحو: دحرج و  ليس لمرباعي وزن أما الفعل فمجرده إما ثالثي؛ نحو: خرج، وا 
 آخر، وال يتجاوز المجرد ىذا.

قد تكون زيادتو حرفا عمى ثالثي األصول؛ نحو: خارج، أو حرفين نحو:  ومزيد الفعل
تخارج، أو ثالثة؛ نحو: يتخارج، وقد تكون زيادتو حرفا عمى رباعي األصول؛ نحو: 

 حرف.أ ٔالفعل بالزيادة ستة يدحرج، أو حرفين، نحو: يتدحرج، وال يتجاوز
والزيادة التي تدخل األفعال المختمفة، وأنواع المشتقات ألداء معنى معين، قياسية 

 بالطريقة التي تشير المغة بيا.
أما الفعل الماضي الثالث المجرد فأبنيتو أربعة، ألن أولو مفتوح دائما إال حين بنائو 
لممجيول، أما ثانيو فقد يكون مفتوحا، أو مكسورا، أو مضموما، فالثالثة المبنية لمفاعل 

ي يبنى فييا ىي: "فعل كنظر"، "وفعل كعمم"، "وفعل كحسن وشرف. وأما الصيغة الت
 لممجيول فيي: فعل، كعرف"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االعالل 
 (اإلعالل)

 ، أو قمُبو، أو تسكيُنُو.حذف حرِف الِعمةِ  اإلعاللُ 
 فالحذُف كيِرُث )واألصُل. َيْوِرُث( .

 والقمُب كقال )واألصُل. َقَوَل( .
 واإلسكاُن )كيمشي )واألصل. يمِشُي( .

 بالحذف اإلعالل( ٔ)
 ُيحَذُف حرُف العّمِة في ثالثة مواضعَ 

ُل أن يكون حرَف مد ُممتقيًا بساكٍن بعَدُه كُقْم وَخْف، وِبع، و  ُقمُت وِخفُت وِبعُت، األوَّ
 وَيُقْمَن، وَيخْفَن، وَيِبْعَن، وَرَمْت، وترموَن، وترميَن يا فاطمٌة، وقاٍض، وفًتى.

)واألصُل "قوم وخاف وبيع وقومت وخيفت وبيعت ويخافن ويبيعن ورمات وترميون 
الساكنين وىؤالء منبثقات أيضًا  وترميين وقاضين وفتان" فحذف حرف العمة دفعًا اللتقاء

 ن أصل آخر وسيأتي شرح ذلك في الكالم عمى اإلعالل بالحذف( .ع
إال إن كان الساكن بعد حرف الِعّمِة ُمَدغمًا فيما بعدُه، فال َحذف، ألنَّ اإلدغام قد جعل 

 الحرفين كحرٍف واحٍد متحرك، وذلك كشادَّ وُيشادُّ وشودَّ.
ْعتبُر حركتو. ألنيا َمْعِرِض فإن َعرض تحريُك الساكن كَخِف اهلَل، وُقِل الحقَّ، فال تُ 

 الزوال، فال ُيَردُّ المحذوُف كما رأيت.
الثاني أن يكون الفعُل معمومًا مثاال واويِّا عمى وزن "يْفِعُل"، المسكوِر العين في 
المضارع، فُتحذُف فاؤُه من المضارع واألمر، ومن المصدر أيضًا، إذا ُعوّْضص عنيا 

 بالتاء كَيِعُد وعْد وِعَدٍة.
فإن لم يعوض عنيا بالتاء فال تحذف. فال يقال "وعد وعداً" لعدم التعويض. وال يجوز )

الجمع بينيما، فال يقال "وعدة"، إال أن تكون التاء مرادًا بيا المرة، أو النوع، ال 
 التعويض كوعدتو عدة واحدة، أو عدة حسنة.



ن كان الفعل مجيوال لم تحذف كيوعد. وكذلك إن كان مثاال يائي ًا كيسر ييسر أو كان وا 
مثاال واويًا عمى وزن "يفعل" المفتوح العين. كيوجل ويوجل. وشذ قوليم "يدع ويذر 

 وييب ويسع ويضع ويطأ ويقع" بحذف الواو مع انيا مفتوحة العين( .
الثالث أن يكون الفعُل ُمعَتلَّ اآلخر، فُيحَذُف آخُرُه في امر المفرد المذكِر كاخَش وادُع 

لمضارع المجزوم، الذي لم يتصل بآخره شيٌء كمم َيْخَش، ولم َيْدُع، ولم يرِم. وارِم، في ا
لإلعالِل، بل لمنيابة عن ُسكوِن البناِء في األمِر، وعن سكون  غيَر أن الحذف فييما ال

 اإلعراب في المضارع.
 ( اإلعالل بالقمبٕ)
 

انقمَب ألفًا كَدعا وَرمى وقال  إذا تحّرك كل من الواو والياِء بحركة أصمّية وانفتَح ما قبمُو،
 وباع، واألصل "َدَعَو وَرَمي وَقَوَل وَبَيَع".

وال ُيعتدُّ بالحركة العارضِة "كَجَيل َوَنوٍم، وأُصميما "جْيأٌل ونْوَأٌم"، َسَقطِت اليمزُة بعد نقِل 
 حركتيا إلى ما قبميا، فصار إلى "َجَيل وَنَوم".

 وٍط.وُيشترُط في انقالبيا ألفًا سبعة شر 
( أن يتحرَّك ما بعدىما، إن كانتا في موضِع عين الكممة. فال ُتَعالن في مثل "بياٍن ٔ)

 وطويٍل وَغيوٍر وَخَورنٍق"، لسكون ما بعدىما.
( أن ال تِمَييما ألٌف وال ياٌء ُمشدَّدٌة، إن كانتا في موضع الالم فال ُتعالن في مثل "رميا ٕ)

وِلَيتيما، وال في مثل "َعَموي وَفَتوي"، لمحاِق الياء وغزوا وَفتيان وعصوان". ألن األلَف 
 المشدَّدة إيَّاىما.

( أن تكونا عيُن فعٍل عمى وزن "َفِعَل"، المكسوِر العين، المعتل الالم كيِوَي وَدِوَي ٖ)
 وَجِوَي وَقِوَي وَعِيَي وَحِيَي.

ياة وأصُميا َىَوَي ( أن ال يجتمع إعالالن كيَوى وطَوى والُقَوى والَيَوى والحيا والحٗ)
 وَطَوي والُقوُو والَيَوُي والَحَيي والَحَيَيٌة".

فأعمَِّت الالُم بقمبيا ألفًا، لتحرُّكيا وانفتاح ما قبميا. وَسِممِت العين إلعالل الالم، كيال 
 يجتمع إعالالِن في كممة واحدة.



ن في مثل "حَيواٍن ( أن ال تكونا عيَن اسٍم عمى وزن "َفَعالٍن" بفتح العين. فال ُتعالّ ٘)
 وموتاٍن وَجوالٍن وَىَيماٍن".

( أن ال تكونا عين فعٍل تجيُء الصفُة الُمشّبيُة منو عمى وزن "أفَعَل"، فإنَّ عينُو ٙ)
َتصحُّ فيو وفي مصدره والصفة منو كَعِوَر َيْعَوُر عَورًا فيو أعور، وحِوَل ُيْحَوُل حَواًل فيو 

 فيو َأىَيُف، وَغِيَد َيْغَيُد َغْيدًا فيو َأغَيُد.أحوُل، وَىِيَف َيْيَيُف َىَيفًا 
( َأن ال تكوَن الواو عينًا في "افَتَعَل" الدالَّ عمى معنى المشاركة. فال ُتعل الواو في ٚ)

 مثل "اجَتَوَر القوُم َيْجَتِورون، وازَدَوجوا يزَدِوجوَن"، أي تجاَوروا وتزاوجوا.
 ( قمب الواو ياءٕ)

 في ثمانية مواضع ُتقَمُب الواو ياءً 
أن َتسُكَن بعد كسرٍة كميعاٍد وميزاٍن. وأصُميا "ِمْوعاد وِمْوزاٌن" ألنيما من  (ٔ)

 الوعد والوزن.
( أن تتطرَّف بعد كسرٍة: كرضَي ويرتضي َوقوَي والغازي والداعي والشجي ٕ)

والغاِزَو والداِعُو والشَِّجُو والشَِّجَوةُ"، ألنيا  والشجّية. واألصل: َرِضِو ويرتِضَو وقِووَ 
من الرّْضوان والُقوة والغزِو والدعوة والشَّْجو. فإن لم تتطرَّْف: كالِعَوِج والدّْول، لم 

 ُتْقمب.
( أن تقَع بعد ياِء التصغير كُجريٍّ وُدلي. وأصُميما "ُجَرْيٌو وُدلْيٌو" تصغير "جْرٍو ٖ)

 ودْلٍو".
حْشوًا بين كسرٍة وألٍف، في المصدِر األجوِف الذي ُأِعّمْت عيُن فعمو  ( َأن تقعَ ٗ)

كالقياِم والصياِم واالنقياد والِعياد والعياَدة وأصُميا "قواٌم وِصواٌم وانقواٌد وِعواٌد، 
 وفعُميا "قام وصام وانقاد وعاَد" واألصُل "َقَوَم وَصَوَم وانَقَوَد وعَوَد".

َصحت في المصدر أيضًا، مثل "الَوذ ِلواذًا، وعاَود  فإن صّحِت العيُن في الفعل
 ِعوادًا، وجاوَز ِجواراً". وكذا َتِصح إن لم يكن بعدىا ألٌف كحاَل ِحَواًل.

( َأن تقَع عينًا بعد كسرٍة، في جميع صحيح الالم، عمى وزن "ِفعاٍل" وقد ُأِعمَّت ٘)
ياِح والِحَيِل والِقَيم. في المفرد أو سكنت. فما أعمَّت عينو في المفرد، فكالدّْ  يار والرّْ

وَأُصيا "ِدواٌر وِرواٌح وِحوٌل وِقوُم" ومفردىا "داٌر وريٌح وحيمٌة وقيمٌة. واألصُل "َدَوٌر 



مٌة وما سكنت عينو في المفرد )وىذا ال يكوُن إال في جمٍع عمى  وِرْوٌح وِحْولٌة وِقوَّ
 فعال( ،

 ٌط. وُمفردىما "َثوٌب وسوٌط".فكالثياب والسياط. وَأُصميما )ِثواٌب وِسوا
 

فإن صحَّت عيُن المفرد، ولم َتسكْن. فال تُقَمُب كطويٍل وِطوال وشذَّ جمُع جواٍد عمى 
"جياٍد". والقياُس َأن ُيجمع عمى "ِجواد". وكذلك إن كان معتلَّ الالم، فال تُقمُب العيُن في 

وًا منقمبًة إلى الياء، ُردت إلى الجمع ياًء كجّو وِجواٍء. بل إن كانت العين، في األصل، وا
 الواو في الجمع كَرّياَن وِرواٍء، ألن ُأصل رّيان "َرْويان"، ألنو من "َرِوَي َيْروى".

ن وقعة الواُو حشوًا بين كسرٍة وألٍف، فيما ليس مصدرًا وال جمعًا كسواٍر وِقواٍم وِخواٍن  وا 
 وِسواٍك، لم تُقمب.

ط َأن يكون السابق منيما َأصال، ال مبداًل من غيره، ( َأن تجتمع الواُو والياُء. بشر ٙ)
وَأن يكون ساكنًا، وَأن يكون سكوُنُو َأصميًا، ال عارضًا، وأن تكونا في كممة واحدة، او 

 فيما ىو كالكممة الواحدة، فتنقمُب حينئٍذ الواو ياًء وُتدغُم في الياء.
يما َمْقُضوي وَمْرُموٌي( وَأن تسبق وال فرق بين أن َتسْبَق الواُو كَمْقضي وَمْرِمي )وأصمُ 

 الياُء كسّيٍد وميت )وَأصُميما َسْيِوٌد وَمْيِوٌت( .
وال فرق أيضًا بين أن تكونا في كممة واحدة، كما ُذكر، وان تكونا فيما ىو كالكممة 

" واألصل "َمَعمَّموي وُمكرموَي".  الواحدة، مثل "ىؤالِء ُمعمميِّ ومكِرميَّ
ء. وسبقت ِإحداىما بالسكون، فانقمبت الواو ياء، وأدغمت في الياء )اجتمعت الواو واليا

 واعمم أن الضمير وما يضاف إليو ىما كالكممة الواحدة( .
فِإن كان السابق منيما ُمبَداًل من غيره، فال َقمب وال إدغام. وذلك مثل "ديوان"، ألنَّ 

خّفِف "ُرْؤية". وكذا إن كان "ُرَويٍة" مُ  أصمو "ِدوَّان" بدليل جمعة عمى "دواويين"، ومثل
سكونو عارضًا نحو "َقْوَي" ُمخّفف "قِوَي" وكذا إن كانتا في كممتين ليستا كالكممة الواحدة 

 نحو "جاَء أبو َيحْيى َيمشي وحيداً".
 



وشذَّ قوليم "َضْيَون ويوٌم َأْيوُم، وعوى الكمُب يعوي عْويًة وّعوًَّة، والرَّجاُء بُن َحْيَوة" وحقيا 
 عالل فاإلدغاُم، بأن يقال "َضيٌَّن وأّيٌم وَعّيٌة وَحّيٌة" كما قالوا "أيَّاٌم، وأصُميا "أْيواٌم".اإل
( أن تكون الواُو المًا، في جمٍع عمى وزِن "ُفعوٍل"، فتُقمُب ياًء. وذلك كَدلٍو وُدّلٍي ٚ)

. ويجوُز كسُر الفاء، كِدليٍّ وِعصيٍّ وِقِفيٍّ  . واألصُل "ُدُلوٌو وَعصا وُعِصي، وَقفًا وُقِفيٍّ
وُعصوٌو وَقفوٌو"، ُقمبِت الاّلُم ياًء، فصارت إلى "ُدُلوٍي وُعُصوٍي وُقُفوٍي" فاجتمعِت الواُو 
والياُء، وُسبَقْت إحداىما بالسكون َفُقمبت الواُو ياًء وُأدغمت في الياِء. وقد َتِصح الواُو 

". وقد جمعوه أي فإن كان "ُفُعوٌل" ضًا عمى "ُيِيي"، قياسًا.شذوذًا، كجمعيم "َبْيواً" عمى "ُبُيوٍّ
سُموِّا، ونما ُنموِّا" وقد ُتَعلُّ شذوذًا، فقد قالوا  مفردًا، صحَّت الواُو، مثل عتا ُعُتوًا، وسما

 "عتا ُعِتيِّا، بضم العين وكسرىا، كما قالوا عتا ُعُتوِّا".
يح الاّلم كصائٍم وُصيٍَّم، ( أن تكون الواو عين كممٍة، في جمٍع عمى وزن "ُفعٍَّل"، صحٛ)

ٍم، وُجوٍَّع. وىو أكثُر  ٍم، وُنوَّ ونائٍم وُنيٍَّم، وجائٍع وُجيٍَّع. ويجوز الّتصحيح أيضًا كُصوَّ
 استعماال من اإلعالل.

 وما كان منو ُمعلَّ الالِم، وجَب تصحيح واِوه كُشّوى وغّوى، وىما َجْمعا "شاٍو وغاٍو".
 فيجب تصحيح واوه أيضًا كُنوَّاٍم وُصوَّاٍم. أما ما كان عمى وزِن "ُفّعاٍل"

 ( قمب الياء واواً ٖ)
 ُتقَمب الياُء واوًا في ثالثة مواضع

( أن َتسُكَن بعد ضّمٍة، في غير جمٍع عمى وزن "ُفْعٍل" كيوِسُر وموِسٍر، ويوِقُن ٔ)
 يقَن".وموقٍن. وأصُميا "ُيْيِسُر وُمْيسٌر، وُيْيِقُن وُمْيِقٌن" ألنيا من "َأيسَر وأَ 

فإن تحرَّكت الياُء كُيياٍم، لم ُتقَمْب وكذا إن سكنْت بعد ضمِة في جمٍع عمى وزن "ُفْعٍل" 
كبيٍض وىيٍم، َجْمَعْي "أبيَض وَبيضاَء، وأىيَم وىْيماء، فال ُتُعلُّ بل ُتقَمُب الضمة التي 

وزن "ُفْعٍل" ألنَّ ما كان قبَميا، كسرًة، ِلَتِصحَّ الياُء، كما رأيَت. واألصُل "ُبيض وُىْيٌم"، عمى 
 عمى وزن "أفَعَل وُفْعالَء". صفًة ُمشبَّيًة، ُيجمُع عمى "ُفْعٍل" بضمٍّ فسكون.

( أن تقَع الُم فعٍل بعَد ضّمة كَنُيَو الرجُل وَقُضَة، بمعنى "ما أنياه! وما أقضاه". ٕ)
 وأصُميما "َنُيَي وَقُضَي! "، فيما يائّيان.

 



ى، بضم الفاء اسمًا كطوبى، )وىي مصدر طاب واسم لمجنة. ( أن تكوَن عينًا لُفْعمٖ)
وقى )مؤنثات(  وأصميا ُطْيَبى( أو أُنثى ألفعِل التفضيل كالُكوسى والُخورى والّطوبى والضُّ
"أكيس وأخير وَأطيب وَأضيق". وأصميا ُكْيسى وُخْيرى وُطْيبى وُضيقى( وجاَء من ذلك 

يٌة حيكى". ولكن قد أبدلت الضمُة كسرًة كممتان بال قمب، وىما "قسمٌة ضيزى" و"مشْ 
لتصحَّ الياُء وَأجاز ابن مالك وولده في "ُفعمى"الصفة القمَب، كما تقدَّم وسالمَة الياء 
بإبدال الضمة كسرة وعميو فتقول "الطُّوبى والّطيبى، والكوسى والكيسى، والُخورى 

يقى".  والِخيرى، والضوقى والضّْ
 لالم( َفعمى وُفعمى المعتمتا اٗ)

إذا اعتمَّت الم "َفْعمى" بفتح الفاء، فإن كانت واوًا َسِممْت في االسم كَدعوى، وفي الصفة 
ن كانت ياًء سِممت في الصفة كَخزيا وَصْديا )ُمؤنثْي "َخْزياَن وَصْديان"(  كَنشوى. وا 

قوليم "َريَّا"  وُقمبت واوًا في االسم كَتْقوى وَفْتوى وَبْقوى. وأصميا "َتْقيا وَفْتيا وبقيا". وشذَّ 
 لمرائحة، وحقيا أن تكون "َروِّى".

 
ْت في االسم كالفْتيا، وفي الصفة  ذا اعَتمَّت الُم "ُفْعمى" بضم الفاء، فإن كانت ياًء صحَّ وا 
ن كانت واوًا َسممْت في االسم كخْزَوى،  كالُولْيا، تأنيِت "األولى"، بمعنى األجدِر واألحقّْ. وا 

ياًء في الصفة كالدُّنيا والُعميا. )وىما من َدنا يدنو وعال َيْعمو( )وىي اسم موضٍع( وُقمبْت 
 ، وشذَّ قوُل أىِل الحجاِز "الُقْصَوى"، بتصحيح الواو وىو شاذّّ قياسًا، فصيٌح استعماال بو

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 


