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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 املدخل:

: واصـــــــــ خ ومن األزمنة الثالثة، أبحد مقرتن نفســـــــــ  يف معىن على دل ما: الفعل
وقيل  و1ةالســاكن التأنيث واتء فعلت، اتء وحلقوق وســو و وااوازم، والســن قد دخول

 و2الوضع" داللة حمصل بزمان مقرتن نفس  يف معىن على دل الفعل: "ما
لى الزمن، عوترد األفعال العربية يف األبنية من الصــــــــــــــيتة واإلعتالل، و   دالة 

وجتيء يف صــــــــــــــية  ردث ةو مزيدث، ثالثية ةو ركعية، وترد كاللم متعدية ةو الزمة، وقد 
تكون مشـــــــتقة من اســـــــم عن ثالثي األصـــــــول ةو ركعيهاو وســـــــي ت  احلديث يف هال  
 املقالة كلفعل الثالثي اجملرد على وزن فَعل يفِعل املفتوح العن يف املاضــــي ومكســــورها يف

 شتق من األعيان الثالثيةواملضارع، وما ا
 والفعل: ينقسم إىل  رد ثالثي و رد ركعي، ومزيد ثالثي ومزيد ركعي وهي:

الفعل اجملرد: ما كانت مجيع حروف  ةصــــلية، ال يســــقه حر  منها يف تصــــاري  الكلمة 
 و3بغري علة، ثالثي كان ذلم الفعل ةو غري الثالثي

ي لى حروف  األصــــــلية، ســــــواء كان الفعل ثالثوالفعل املزيد: ما زيد في  حر  ةو ةكثر ع
 ، واملقالة خمتصة كلفعل الثالثي اجملرد، الالي على وزن فـََعَل يـَْفِعُل كما سيأ و4ةو ركعي

 وزن فَعل يفِعل وأحكامه:
ن كب ها يف املضـــــــــارع مر و كســـــــــإن وزن فَعل يفِعل املفتوح العن يف املاضـــــــــي وم

 الزماو  عدايمت جييءخاصــــة ب  كما ســــيأ ، و  ضــــَرب يضــــِرب، ويفيد الداللة على معاي
حيث كان الفعل مثاال واواي، ةو ةجوفا ايئيا، ةو انقصـــــــــا ايئيا، ويكون الزما عندما كان 

 ، وتفصيلها كالتايل:5امسموعالفعل مضعفا الزما، وهال  األوج  قياسية، وقد يكون 
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ُد 6واواي مثــاالةن يكون الفعــل  و1 َد  جيــَِ َدِت و َوقَــ ، ِعظـُـ وَوَعظــَ  يَ  ،، مثــل: َوجــَ
 وَوَفَد يَِفُدو ،النار تَِقدُ 

، وقَاســــــــــــــَ  يَِقيســــــــــــــُ ، ، مثل: َخاَط الثوب َيَِيطُ 7اايئي اةجوفةن يكون الفعل  و2
 وَكَن األمر يَِبُنو، َساَر الرجل َيِسريُ و 

ومَحَى األرض ، ، مثل: َحَكى القصـــــــــــة َ ِْكيَها8اايئي اانقصـــــــــــةن يكون الفعل  و3
 وجَرى املاء جَيْرِيو، ةمر هللا ََيِْ  وةََتى ، َ ِْميَها

، وََتَّ األمر يَِتمُّ، وَحلَّ 9ةن يكون الفعل مضــــــــــــع فا الزما و4 ، مثل: تـَبَّْت يُد  تَِتبُّ
  َِلُّ وضجَّ اجمللس َيِضجُّ، وصحَّ املريُض َيِصحُّ، وَضلَّ َيِضلُّو

رِبُ 10ةن يكون الفعل مشـــــتهرا كلكســـــر يف عن مضـــــارع و5 َربَ  َيضـــــْ  ، ، مثل: ضـــــَ
حُّ وَرَجَع يْرجِ وَغَلَب  يـَْغِلُب ، وَعَرَ  األمر يـَْعرِفُ ،  حَّ يصـــــِ ََ الشـــــيطان وصـــــَ ُع، ونـََز

َُ، ونـَزََع يْنزِعُ   و11يْنِز

 معاين وزن فَعل يفِعل:
ن يف بفتح العيْفِعل ذكر علماء الصــــــــــــــر  القدامى واحملدثون ةن صــــــــــــــيغة فَعل 

ليفيد الداللة على  وزنا هالا الوضــــعو و ، 12تفيد معاىن عدثوكســــرها يف املضــــارع املاضــــي 
النعوت الالزمة، واألعراض واألمراض واأللوان واســــــتعملو  يف مجيع معاي الم اســــــتعملوا 

 ،ى واالمتناعواإلعطاء واملنع، والرضــــــــــــــ ،فيها كيب فُعل وفِعل، وةن  يفيد اامع والتفريق
 ،د والرميواالستقرار والسري، والسرت والتجري ،واإليالاء والغلبة والدفع، والتيتويل والتيتول

 و 13واإلصالح واإلفساد، والتصويت والنظام والظهور والتغالية
وإذا اشــــتق هالا الوزن من األعيان الثالثية يفيد معىن اإلصــــابة واإلانلة من االســـم 
الالي اشـــــــــتق من  الفعل، وكاللم يفيد العمل كلصـــــــــيغة واواذها واألخال منها، والداللة 

 و14عمل صادر منها، ويفيد النيابة عن فُعل مضموم العن مطلقا على
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 منوذج ملعاين وزن فَعل يفِعل:
بفتح العن ل يْفعِ صيغة فَعل وهالا املوضوع سيتناول النماذج امل تلفة لدالالت 

وكسرها يف املضارع يف ةحاديث كتاب األدب املقرد لإلمام الب اري، وسيبدة يف املاضي 
َعل ف النماذج بعرض احلديث مث َيرج في  الفعل الالي ورد على وزنالباحث يف هال  

لى يْفِعل، و لل  حتليال صرفية مبينا املعىن الم يفيدها الوزن، مث يشرح احلديث معتمدا ع
 داللة الوزن، و ييد ذلم بن  القرآن الكرمي والشعر العريبو 

 الداللة على اجلمع:
س ة زوج النيب صلى هللا علي  وسلم: سأل انقالت عائش عن عروث بن الزبري قال: 

"، فقالوا اي ر  النيب صـــلى هللا علي  وســـلم عن الكهان فقال يْءا هللا:  ســـولهلم: "لَيْســُـوا ِبشـــَ
ْلَم اْلَكِلمَةُ : "تِ النيب صــــــــــلى هللا علي  وســــــــــلم فقال حقا، يكون كلشــــــــــيء فإهنم  دثون

يْطَاُن فـَيـَُقرِْقرَُها  ْ ِلطُوَن ِفيهَا أِبَْكثَِر ِمْن ِمائَِة  أِبُْذَيْ وَِليِ ِ  َكَقرْقـَرَِث الدَّجَاجَِة فـَيَ ََيِْطُفهَا الشــــــــــــــَّ
"  و15َكاِلبَةا
" وهو فعل ونَ فـََيْ ِلطُ ورد يف احلديث الشــــري  الفعل املضــــارع من الثالثي اجملرد " 

ُل فـَْعال   على وزن َخَلَه ََيِْلُه َخْلطــ ا متعــد من َل يـَْفعــِ ْلُه: واخل اامع، ىللــداللــة عل فـَعــَ
لشـــيء َلَه اوخَ  ،اامع بن ةجزاء الشـــيفن فصـــاعدا ســـواء كاان جامدين ةو غري جامدين

وخله الشـــــــيء كلشـــــــيء: مجع  وضـــــــم  إلي  ســـــــواء  كن  : مجع بينهما ومزجهما،بغري 
تَـَلَه احلْــَابـِـُل اخْ ويف املثــال: " كمــا يف مــائع،  ،ال التفريق بعــد ذلــم كمــا يف احليواانت ةو

 لطاحلو ك؛ إذا اجتمع الصاحل ِكلنَّاِبِل"
  وسلم ةن بن  النيب هللا صلى هللا علي، حيث يف احلديثاامع  معىنةفاد والوزن 

وةن ما يتقولون  فيكون حقا إمنا هو كلمة  الكهان ليســـــــــوا بشـــــــــيء ح  ال َيافهم ةحد،
ها ةكثر من مع ، فيهمهمها يف آذان الكهنة، فيجمعوناملسرتق السمع يسرقها الشيطان
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ســــــــــــــعة ، فيصــــــــــــــيبون واحدث وَيطفون تيتقو لوهنا ويكالبون هبا على الناسفمائة كالبة، 
 وتسعنو

 َخَلُطوا َعَمال  َوآَخُروَن اْعرَتَُفوا بــِاُلنُوهِبِمْ  ومن هــالا املعىن قول هللا تبــارع وتعــاىل:  
ى هللاُ َةْن يـَُتوَب َعَلْيِهْم ِإنَّ  يِ ف ا َعســَ احِل ا َوآَخَر ســَ وحمل الشــاهد يف  ،16﴾ِحيمٌ هللاَ َغُفوٌر رَ  صــَ

وآخرون منهم اعرتفوا بــالنوهبم، وهلم ةعمــال صـــــــــــــــاحلــة  ، ةياآليــة قولــ  تعــاىل: " َخَلُطوا"
 وةخر سيفة فجمعوا بينها، فإهنم حتت عفو هللاو

  :عمر ابن ةيب ربيعةاامع قول ومما يدل على ةن هالا الوزن يفيد 
 و17نٌ وْ ن  هَ هِ تِ مَ عْ نِ ْه بِ لِ َيَْ  َلَْ ْؤٌس ** وَ نـََواِعُم َلَْ َُياِلْطُهنَّ بُـ 

، ةي ةهنن نســـــــــــــاء انعمت َل جيامعهن بؤس "َيالطهن: " وحمل الشـــــــــــــاهد يف البيت قول
 وشدث، وَل جيمع هون بنعمهنو

 الداللة على اإلعطاء:
ي ِبطَرِيقا    عن ةيب هريرث ةن رســول هللا صــلى هللا علي  وســلم قال: "بـَيـْنَمَا رَُجلٌ َ ْشــِ

 َيَُْكلُ الثَـّرَى ِمنَ اْشتَدَّ ِبِ  اْلعََطُش فـَوََجَد ِبفـْر ا فـَنـَزََل ِفيهَا َفَشِرَب مُثَّ َخرَجَ فَِإذَا َكْلٌب يـَْلَهثُ 
اَن بـَلَغَِ ، فَـ  اِلي كــَ ْد بـََلَة هــَاَلا اْلَكلــْب ِمَن اْلعََطِش ِمثــْلُ الــَّ اَل الرَّجـُـلُ لَقــَ نـَزََل اْلعََطِش، فـَقــَ

َكَر هللاُ لَ ُ فـَغَ اْلِبفـْرَ فََملََ  َقى اْلَكْلَب فَشــــَ َكها ِبِفيِ  فَســــَ َفَر لَ ُ" قالوا اي رســــول  خُفَّ ُ مُثَّ ةَْمســــَ
 و18هللا وإن لنا يف البهائم ةجرا، قال: "يف ُكل ِ َكِبدا رَطَبَةا َةْجر"

عل متعد من " وهو فَفَسَقىورد يف احلديث الشري  فعل ماض من الثالثي اجملرد "
َقا  ْقي ا على وزنســَ ِقي ســَ ْقُي: إعطاء ما وال ،اإلعطاء للداللة على فـََعَل يـَْفِعُل فـَْعال   َيســْ ســَّ

ا  املاء: وســــق وةســــقيتم هالا االد: وهبت  لم تت ال  ســــقاء، يشــــرب ماء كان ةو غري ،
 ويسقي : يطعي  ما يشرب، وسقا  هللا الغيث: رزق  املطرو ةعطا  املاء وةشرب  إاي ،
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  احلديث ةن النيب هللا صـــــلى هللا علي  وســـــلم بن  فضـــــل اإلنفاق يفومعىن الوزن يف
يف الدواب، وح  يف الكلب الالي اســــــتقالر  الشــــــرع وةمر بغســــــل اإلانء  ســــــبيل هللا ولو

وملا ةعطا  الرجل املاء وةشــــــــرب  إاي ، شــــــــكر هللا ل  وغفر ل   الالي ولة في  ســــــــبع مرات،
 وقنا األعمال الصاحلةنسأل هللا ةن يرز - ذنوب  جزاء عمل  الصاحل

ٌر وَ تعاىل:  تبارع و ومن هالا املعىن قول هللا  ْنُدسا ُخضـــــــْ َتْ ٌَق َعالِيَـُهْم ثَِياُب ســـــــُ ِإســـــــْ
ُْم َشَراك  َطُهور ا وحمل الشاهديف اآلية قول  تعاىل:  ،19﴾َوُحلُّوا َةَساِوَر ِمْن ِفضَّةا َوَسَقاُهْم َرهبُّ

َقاُهمْ " شـــــيتا شـــــراك طهورا، فيصـــــري ر   اانة، ةعطاهم هللاةهل اانة يف فإذا ةكل" ةي َوســـــَ
 و20م إلي ةطيب ر ا من املسم، مث تعود شهوهت مَيرج من جلده

  :ةمحد حمرماامع قول ومما يدل على ةن هالا الوزن يفيد 
 وانتُ مُ ي الْ سقِ تَ سْ   ويَ بَ انِ وَ ي ** جَ قِ سْ يَ  المِ سْ ق اإْلِ نَ وْ رَ  قَ فَّ دَ تَ 
 و21اينَ سِ ابِ القَ    ِ ى ةكُ لَ ال عَ سَ ** فَ  ي ِ فِ  راقِ شْ و اإلِ ذُ  يُ حْ وَ الْ  جالَ وَ 

 الداللة على معىن االمتناع:
مَ بـَيـْنَُكمْ َةْخاَلقَُكمْ َكمَا 22عن زبيد عن مرث عن عبدهللا قال  : "ِإنَّ هللاَ تـَعَاىَل قَســــــــــــــَّ

بُّ واََل يُـ  مَ بـَيـْنَُكمْ ةَرْزَاقَُكمْ، وةنَّ هللاَ تـَعَاىَل يـُْعِطي اْلَماَل مَْن َةَحبَّ ومن اَل  ُِ ْعِطي قَســــــــــــــَّ
نَّ ِكْلمَاِل َةْن يـُنِْفَق ُ وخا َ  ، فََمْن ضـــــــــــــَ بُّ وةْن جُيَاِهَد ُ وَهَاَب اللَّيْلَ اْلعَدُ  اإلِْ َاَن ِإالَّ مَْن  ُِ

 و23"ْك َْ َةْن يَُكاِبَد ُ فـَْليُْكِثْر ِمْن قـَوِْل اَل ِإلَ َ ِإالَّ هللاُ وَسُبيتَاَن هللِا وَاحْلَْمُد هلِل َوهللاُ ةَ 
نَّ ورد يف احلديث فعل ماض من الثالثي اجملرد "  24نَّ "، وهو فعل الزم من ضــــَ ضــــَ

ن ا  نُّ ضـــــَ نَّة  على وزن فـََعَل يـَْفِعُل فـَْعال  وِفْعال  وِفْعَلة  للداللة علَيضـــــِ ن ا وضـــــِ ى االمتناع، وضـــــِ
نَّة: االمتناع من اإلنفاق كلشيء النفيس مال كان ةو غري ، وضنَّ كملال: ةو ال والضَّنُّ  ضِ 

لفضل، ورجل تنع من إعطائ  ذلم ا خبل ب  وامتنع من إنفاق ، ويضن علي  بفضل : ةي 
 ضنن: الب يل املمتنع عن اإلنفاق مبال  ةو فضل  ةو غري ذلم من االشياء النفيسةو
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ومعىن الوزن يف احلديث الشـــــري  ةن هللا تبارع وتعاىل قســـــم األخالق بن العباد  
عطي اإل ان  ب وال ي كما قسم األرزاق بينهم، وةن  تعاىل يعطي املال ملن  ب وملن ال

 كإلنفاق وهنى عن الب ل والشـــح، مث ةوصـــى صـــلى هللاوتعاىل تبارع إال ملن  ب، وةمر 
ن اتصــاف  باللم ألةن ال  تنع من إنفاق  يف ســبيل هللا،  علي  وســلم كل من آات  هللا ماال  

د ذلــم بعــمث  يوقعــ  يف الب ــل والشــــــــــــــح املــالموم، في رج بلــم من األخالق احلميــدث، 
ومن معىن  ح والتيتميد والتكبري،التهليل والتســـــــبيث كثر ب الصـــــــالث والســـــــالم ةوصـــــــى علي 

ِننا﴾ قول  تعاىل: االمتناع ةي: وما حممد صـــــلى هللا علي   و25 َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِبضـــــَ
 بل بل غ  ونشر  وبالل  لكل من ةراد و ،علي  ما ةنزل  هللامبمتنع من إبالَ وسلم 

 :ةيب العتاهيةاالمتناع قول ومما يدل على ةن هالا الوزن يفيد 
 الِ وَ مْ أْلَ َم كِ يْ لَ نُّ عَ ضِ ْن يَ َعْقِد َضَنانَةا ** مم   َشدُّ اِل ةَ ؤَ لسُّ كِ  ُكنْ 

ا**يف الَوْزِن تـَْرُجُح بالَل كل  نـََوالِ   و26َوُصِن احملاِمَد ما اسَتطَعَت فإهن 
 مو، ةي ممن  تنع من إنفاق األموال علينُّ"ضِ : "يَ الشاعر وحمل الشاهد يف البيت قول

 اإليذاء: الداللة على
لِ كان رســــــول هللا صــــــلى هللا علي  وســــــلم يقول عن جابر قال:  حْ يل : "اللَّهُمَّ َةصــــــْ

 و27ةِرِي ِمنْ ُ َثَِْري"ْنصُرِْي عََلى مَْن ظََلَمِ  و اْجعَْلهُمَا اْلوَارَِثنِْ ِم  ِ و اََسِْعي وبَصَِري و 
ظََلَم  " وهو فعــل متعــد منظََلَمِ  ورد يف احلــديــث فعــل مــاض من الثالثي اجملرد "

ـــة على اإليـــالاء، والظلم:  ُل فـَْعال  وفـُْعال  للـــدالل َل يـَْفعـــِ ا على وزن فـَعـــَ ا وظُْلمـــ  َيْظِلُم ظَْلمـــ 
لم ، وظوضــــــــــع الشــــــــــيء غري موضــــــــــع  تعد اي ااور و اوزث احلد، وهواإليالاء عن طريق 

ري وقهم ةو غخادم : آذا  وةنقصـــــــــــــ  حق ، والالي يظلم الناس: هو الالي يؤذيهم يف حق
ذلم، وظلم  فالن يف مايل: آذاي وجار علي  في ، يقال: "إذا ُُنر البعري من غري علة 

 و فقد ظلم" ةي ةوذي وُنر بغري حق
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ةفاد الوزن يف احلديث الشري  معىن اإليالاء ألن رسول هللا صلى هللا علي  وسلم  
 ذا  يف حق ،من آكل   كان يدعو هللا ويسأل  ةن يصلح ل  َسع  وبصر ، وةن ينصر  على

ِبيُل َعَلى  ِإمنََّ  :تعاىلهللا تبارع و  قالومن هالا املعىن و مكافأث املؤذي وةن يري  هللا ا الســـــــــــــَّ
﴾ إي إمنا العقوبة واملؤاخالث على  و28الَّاِليَن َيْظِلُموَن النَّاَس ويبـُْغوَن يف األرض بَِغرْيِ احلَْقِ 

ي ويتك ون يف األرض جت ا وفســــــــــــــادا كملعاصــــــــــــــ، ون الناس بعدواهنمؤذاملعتدين الالين ي
 وواالعتداء على الناس

 :ةيب العالء املعرياإليالاء قول ومما يدل على ةن هالا الوزن يفيد 
 مُ  َصمِتِ  يـََتَكل  ُ  يف أنَّ كَ َو **  اتِ ظَ َت عِ مْ هِ ا فَ مَ اُن فَ مَ َعَظ الزَّ وَ 
 و29َلمُ ظْ ةَ  مَ ابُن آدَ ِلُم وَ ظْ ُب يَ ئْ لال ِ ها**ايفُ َحصِ  الَ ُن قَ َم الض أْ اَورَتْ حَ  وْ لَ 

، ةي قال حصـــــــي  الضـــــــأن إن الالئب : "يظِلُم"الشـــــــاعر وحمل الشـــــــاهد يف البيت قول
 يؤذي الغنم حقيقة، ولكن إيالاء ابن آدم ةعظم من إيالاء الالئبو

 االستقرار: الداللة على
وْلُود مَ عن ةيب هريرث قال َسعت رســول هللا صــلى هللا علي  وســلم يقول: "مَا تََكلَّمَ  

،" لَّى هللاُ عَلَيِْ  وســــلم وصــــاِحُب جُرَيْجا ى بْنُ مَرمَْيَ صــــَ يل اي ق ِمنَ النَّاِس يف مَْهدا ِإالَّ ِعيســــَ
وْمَعَةا لَ ُ وكاَن رَاِعي  نيب هللا وما صــــاحب جريج قال: "فَِإنَّ جُرجَْي ا َكاَن رَُجال  رَاِهب ا يف صــــَ

 و30"وووووووووِت ِ بـَْقرا َيَِْوي ِإىَل َةْسَفلَ صَوْمَعَ 
هو فعل الزم " و ََيِْويورد يف احلديث الشـــــــري  الفعل املضـــــــارع من الثالثي اجملرد "

، وهو يفيــد معىن االســــــــــــــتقرار، واألُ  َةَوى ََيِْوي ةُِواي   من َل يـَْفعـِـُل فُِعيال   ِويُّ:على وزن فـَعــَ
ي ، وةويت اســــتقر  فوةَوى فالن إىل منزل :  االنضــــمام إىل شــــيء واحللول واالســــتقرار في ،
وآوا :  وى إىل كالا: انضــــم إلي  واســــتقر في ،منزيل و إىل منزيل: نزلت وةســــتقررت في ، وة

 ةعطا  مكان يستقر في ، واملأوى: كل مكان يستقر  في  ليال ةو هناراو  
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ومعىن الوزن يف احلديث الشــــري  ةن النيب صــــلى هللا علي  وســــلم ق   للصــــيتابة  
جريج، وكان ل  صــــــــومعة يتعبد فيها خارج القرية ومنعزال عن  رضــــــــوان هللا عليهم قصــــــــة

ينزل مكاان ويســـــــــــتقر  في  بقرب صـــــــــــومعة جريج، وتت ل  إىل الغنم الناس، وكان راعي 
فيتملــت منــ  وادعــت محلهــا على العــابــد جريج، ف ة  هللا  الراعي امرةث من بغــااي القريــة،
ِإْذ ةََوى    :يف قول هللا عز وجل عىنالا املرد هالا الوزن هبو  من قالفها، وةنقال  من شرهاو

د   َيُة ِإىَل اْلَكْهِ  فـََقاُلوا رَبَـَّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَم َرمْحَة  َوَهيِ ْئ لََنا ِمْن ةَْمراَِن َرشــــــــــــــَ َي  ، 31ا﴾اْلِفتـْ
ا إىل الــالين فروا بــدينهم من قومهم لفال يفتنوهم عنــ ، فهربوا منــ  فلجؤو  تعــاىل عن الفتيــة
 ولي تفوا عن قومهمواستقروا في  غار يف جبل 

 :ابن الروميقول  االستقرارومما يدل على ةن هالا الوزن يفيد 
 و32يادِ وَ  يَبْ نِ اى جَ عَ رْ يَـ ي وَ اقِ رَ مَ عِب الْ ** صَ  لا بَ  جَ ىَل ي إِ وِ م َيَْ ركُ اوِ ى  َُ سَ مْ ةَ 

 وي"وِ َيَْ : "الشاعر وحمل الشاهد يف البيت قول
 السرت: الداللة على

ي ِبطَرِ عن ةيب هريرث   يقا ةن رســول هللا صــلى هللا علي  وســلم قال: "بـَيـْنَمَا رَُجلٌ َ ْشــِ
 َيَُْكلُ الثَـّرَى ِمنَ اْشتَدَّ ِبِ  اْلعََطُش فـَوََجَد ِبفـْر ا فـَنـَزََل ِفيهَا َفَشِرَب مُثَّ َخرَجَ فَِإذَا َكْلٌب يـَْلَهثُ 

ْد بـََلَة هــَاَلا اْلَكلــْبُ  اَل الرَّجـُـلُ لَقــَ اِلي كَــ  اْلعََطِش، فـَقــَ اَن بـَلَغَِ ، فـَنـَزََل ِمَن اْلعََطِش ِمثــْلُ الــَّ
َكَر هللاُ لَ ُ فـَغََفَر لَ  َقى اْلَكْلَب فَشــــَ َكها ِبِفيِ  فَســــَ وُل اْلِبفـْرَ فََمَلَ خُفَّ ُ مُثَّ ةَْمســــَ  ُ، قَالُوا اَي رَســــُ

 و33"ةا َةْجرٌ هللِا وةنَّ لَنَا يف اْلبـَهَاِئِم َةْجر ا، قَاَل يف ُكل ِ َكِبدا رَطَبَ 
عل متعد من " وهو ففـََغَفرَ ض من الثالثي اجملرد "اورد يف احلديث الشــــــــري  فعل م

غفر: وال لداللة على الســـــــــــرت،ل فـََعَل يـَْفِعُل فـَْعال  وفـُْعاَلان   وزن َغَفَر يـَْغِفُر َغْفر ا وُغْفَراان  على
فر : ةلبســـ  غوعاها، و الســـرت والتغطية، وغفر املتاع يف الوعاء: ةي ةدخلها وســـرتها في  وة

 ما يصــــون  ويســــرت ، ومن  قيل "اغفر ثوبم يف الوعاء واصــــبة ثوبم فإن  ةغفر للوســــ "،
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والغفور الغف ار: هللا جل  ثناؤ ، ومعنامها: الســــــــــــــاتر لالنوب عباد  املتجاوز عن خطاايهم 
  ووذنوهبم

 لومعىن الوزن يف احلديث الشــــــــري  بن  النيب الرمحة صــــــــلى هللا علي  وســــــــلم فضــــــــ
اإلنفاق يف ســـــــبيل هللا ولو يف الدواب ح  يف الكلب، ملا ســـــــقا  الرجل املاء و رو ا  من 

الا جزاء عمل  الصـــــاحلو ومن هعن خطااي   عطشـــــ  شـــــكر هللا ل  وســـــرت ل  ذنوب  وجتاوز
ا  املعىن قولــ  تعــاىل:  ا اْغِفْر لَنــَ ِدِهْم يـَُقوُلوَن رَبَـّنــَ اُءوا ِمْن بـَعــْ اِليَن و والــاِليَن جــَ ا الــَّ إِلْخَوانِنــَ

 و"اْغِفرْ ، وحمل الشاهد يف اآلية قول  تعاىل: "34﴾َسبَـُقواَن ِكإِل َانِ 
 السرت قول ةيب العالء املعري: ومما يدل على ةن هالا الوزن يفيد

 َغَفَر هللاُ لَِعْبدا َغاِفلا ** ُهو يف  َةْعَظِم َجْهلا وخَطرْ    
 و35** َوِمَن اْلَعاِجِل َلَْ يـَْقِض اْلَوَطرْ  تـََرَع اآْلِجَل َلَْ َ ِْفْل بِ ِ 

رت ، فالشـــــــاعر يدعو هللا تبارع وتعاىل ةن يســـــــ: "َغَفَر"الشـــــــاعر قول يف البيت والشـــــــاهد
 واوز عن خطااي جي ذنوب عبد  الغافل، وةن

 الداللة على التجريد:
وْم ا ِإىَل حَاِئها يَـ  عن ةيب موســـى األشـــعري قال: "َخرَجَ النَّيبُّ صـــَلَّى هللاُ عَلَيِْ  وســـلم 

ُت عََلى َكِب ِ فـََلمَّا َدَخلَ احْلَائِ  ،ِمْن َحوَاِئِه اْلَمِدينَِة حِلَاَجِتِ  وخرَْجُت يف ِإثْرِ ِ   ،َه جََلســـــــــــــــْ
لَّى هللاُ عَلَيِْ  وســــــلم وَََلْ َيَْمُرِْي  ى فاََلَهَب النَّيبُّ فَـ  ،وقْلُت أَلَُكونَنَّ اْليـَوْمَ بـَوَّاَب النَّيبَّ صــــــَ َقضـــــَ

مُهَا يف اْلِبفِْر"  و36حَاجَتَ ُ وجَلسَ عََلى ُق  ِ اْلِبفِْر وكَشَ  عَْن سَاقـَيِْ  ودالَّ
َشَ  كَ ورد يف هالا األثر فعل ماض من الثالثي اجملرد "َكَشَ " وهو فعل متعد من  

ف ا  ُ  َكشــــــــْ  الكشــــــــ : التجريدو  للداللة على التجريد، فـََعَل يـَْفِعُل فـَْعال   على وزنَيْكشــــــــِ
ف  عن األواإلظهار واإلبراز، وكشــــــ  الشــــــيء: ةي جر د  عما يواري  ويغط ي ،  مر: وكشــــــ 
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 ، وكشــــــ  عن ســــــاقي : رفعةكره  على إظهار ، وكشــــــ  عن  الســــــوء: رفع  وجرد  عن 
 الثوب عنهاو

من  اومعىن الوزن يف األثر ةخ  ةبو موســــــى ةن النيب صــــــلى هللا علي  وســــــلم دخل حائط
حوائه املدينة وقضـــــــــى حاجت  في ، وةتى ق   البفر وجلس علي  وجر د إزار  عن ســـــــــاقي  

  َلَقْد ُكْنَت  :ورد هالا الوزن هبالا املعىن يف قول  تعاىلوةظهر رجلي  مث مدمها يف البفرو 
 و37يف َغْفَلةا ِمْن َهاَلا َفَكَشْفَنا َعْنَم ِغطَاَءَع فـََبَصُرَع اْليَـْوَم َحِديٌد﴾

 :ابن الرومي ا يدل على ةن هالا الوزن يفيد التجريد قولومم
 و38واحلَْمُد هلِل الَّاِلي َصَرَ  الرََّدى ** واحلَْمُد هلِل الَّاِلي َكَشَ  اْلُكَربْ 

" َ ، ةي احلمد هلل الالي رفع عنا الكرب وحمل الشــــــاهد يف البيت قول الشــــــاعر: "َكشــــــَ
 ووجردان عنها

 الداللة على اإلصالح:
ْدِق عن ةيب   وائل عن عبدهللا عن النيب صـــــلى هللا علي  وســـــلم قال: "عَلَيُْكمْ ِكلصــــ ِ

ْدَق يـَْهِدي ِإىَل اْلِ  ِ  ُدُق َح َّ يُْكَتَب وإنَّ اْلِ َّ يـَْهِدي ِإىَل اْاَنَِّة وإن  الرَُّجلَ َي  ،فَِإنَّ الصــــــ ِ صــــــْ
دِ يق ا، وإايَُّكمْ والَكاِلَب فَِإنَّ اْلَكاِلبَ  والُفجُورُ يـَْهِدي ِإىَل  ،يـَْهِدي ِإىَل اْلُفجُورِ  ِعْنَد هللِا صـــِ

اك "  و39النَّاِر وإن  الرَُّجلَ لَيَْكاِلُب َح َّ يُْكَتَب ِعْنَد هللِا َكالَّ
ورد يف احلديث الشــري  الفعل املضــارع من الثالثي اجملرد "يـَْهِدي" وهو فعل متعد 

ْديَــ  َدايــَة  وهــَ ْداي  وهــِ د ى وهــَ ِدي هــُ َدا يـَهــْ َل يـَْفعــُِل فـُعَــ  على وزن ة  من هــَ الـَـة   لْ فـَعــَ وفـَْعال  وِفعــَ
ين: ةصـــــــليت  من الضـــــــاللة وبن  ل  وه للداللة على اإلصـــــــالح واإلرشـــــــاد، وفـَْعَلة   دا  للدِ 

ِديُّ: هْ واهلادي: هللا جل  وعال، ومن  امل طريق اهلدى، وهدا  الســــــــــــــبيل: ةرشــــــــــــــد  إليها،
 واملصلح للمور الالي َي  يف آخر الزمان
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ومعىن الوزن يف احلديث الشـري  ةن النيب صـلى هللا علي  وسـلم ةمر كلصـدق وبن  
ةن  يصـــــلح اإلنســـــان ويدل  إىل ال ، وةن ال  يصـــــلح صـــــاحب  ويرشـــــد  الطريق إىل اانة 

ْبَت ِإنََّم اَل هَتِْدي َمْن َةْحبَـ  : عز وجل لو قومن هالا املعىن يمن عالاب النار،   وينجي
اءُ َوَلِكنَّ هللاَ يَـ   ال تســتطيع ةن صــلى هللا علي  وســلم، ةي إنم اي حممد 40﴾ْهِدي َمْن َيشــَ

تصــــلح وترشــــد من فســــد وضــــل ممن حتب، ولكن هللا تعاىل هو الالي يصــــلح املفســــدين 
 املضلن ممن يشاءو اللهم ةصليتنا وةصلح ذات بينناو

 :ةيب العالء املعري قول اإلصالحومما يدل على ةن هالا الوزن يفيد 
  و41رِ  جتَُ اَل ُ  وَ كْ لُ اسْ فَ   احَلق ِ ىَل ي إِ دِ يـَهْ **  َهٌج ةََممٌ نْـ الا مَ هَ ُم وَ انَ اأْلَ  لَّ ضَ 

ح ةن هالا املنهج القوي القومي يصل ةي ي"دِ وحمل الشاهد يف البيت قول الشاعر: "يـَهْ 
 فواجب على الكل اتباع و، املضلن من األانم إىل احلق

 الداللة على التصويت:
النيب صــــــــــــلى هللا علي  وســــــــــــلم على رهه من ةصــــــــــــيتاب   خرج عن ةيب هريرث قال 

ي ِبيَِدِ  لَويضــــــيتكون ويتيتدثون فقال يِتْكتُمْ قَِليال  تعَْلمُوَن مَا َةعْلَمُ لَ  : "والاِلي نـَْفســــــِ ضــــــَ
دُ  رََ  وةبَْكى اْلَقوْمَ وةوَْحى هللاُ عَزَّ وجـــلَّ ِإلَيـــِْ  اَي حُمَمـــَّ ِنُه  َلَ تـَقْ وَلَبَكيتُمْ َكِثري ا"، مُثَّ اْنصــــــــــــــَ

 و42ِعبَاِدي، فـَرََجعَ النَّيبُّ صَلَّى هللاُ عَلَيِْ  وسلم فـََقاَل: "ةَبِْشرُوا وَسدِ دُوا وقَارِبُوا"
ُتْم" وهو فعل الزم من  ورد يف احلديث الشــــري  فعل ماض من الثالثي اجملرد "لََبَكيـْ

ا وبُ  ْل وفُـ  على وزناء  كَــ َبَكى يـَْبِكي ُبكــ  ُل فـُعــَ َل يـَْفعــِ اال  فـَعــَ  التصــــــــــــــويــت، على داللــةللــ عــَ
بكاء: التصــــويت مع ســــيالن الدمع عن حزن وعويل، وبكى الطفل: صــــات بصــــوت وال

 وعلى امليت وعويل ، ويبكي على امليت: صاح بصوت مرتفع بدموعالم ة مرتفع بدموع
ومعىن الوزن يف احلديث الشــــــري  ةن النيب صــــــلى هللا علي  وســــــلم ملا رةى شــــــغل  

لم  يعلمون ما ع بن  هلم ةن  لوحالرهم من ذلم و ةصـــــيتاب  وهم يفرحون ويضـــــيتكون، 
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يف  وعويل مرتفع بدموعصـــــو توا بصـــــوت و صـــــلى هللا علي  وســـــلم لضـــــيتكوا قليال ولبكوا 
يَتُكوا قَِلي  تعاىل: ع و ومن هالا املعىن قول هللا تبار  ،ةكثر ةوقاهتم ال  وليَـْبُكوا َكِثري ا فـَْلَيضـــــــــْ

ُبونَ   قليال يف ملالات الدنيا، كواإضــــــــــــــيتاي ةيها الناس ةي  ،43﴾ َجَزاء  مبَا َكانُوا َيْكســــــــــــــِ
 ووعويل بصوت مرتفع بدموع كثرياتوا  وصو 

 :ةيب العتاهية قول التصويتومما يدل على ةن هالا الوزن يفيد 
 و44يكِ يـَبْ  نْ مَ فَ  ابِ سَ َد احلِْ نْ ِم َغدا  عِ يْ لَ افُ  ** عَ خَ ا ةَ ِم ممَّ بْ  ةَ َلَْ  نْ ُس إِ فْ  نَـ ايَ ةَ 

ال إذا َل ةصوت بصوت ع ةي ي"كِ يـَبْ و  مِ بْ وحمل الشاهد يف البيت قول الشاعر: "ةَ 
 فمن يصوتومرتفع بسبب ما ةخاف  عليم 

 الظهور: الداللة على
عَ َةَك  عن ســــــــعيد بن املســــــــيب:  لَّ ةَنَّ ُ َسَِ وَل هللِا صــــــــَ ُ  رَســــــــُ ى هللاُ عَلَيِْ  هُرَيـْرَثَ يَصــــــــِ
ِديُد اْلبـَيَاضِ  ، الطُّوِل ةَقـْرَبُ ىَل إِ  وَ هُ َكاَن رِبـْعَة  وَ :"وســـــلم وَ  ،شـــــَ نُ شـــــَ  دُ َةســـــْ عِْر اللِ يْتيَِة، َحســـــَ
، بَِعيٌد مَا بَْنَ اْلمَْنِكبَْنِ  ،الثَـّغَرِ  َفاِر اْلعَيـَْننِْ يْنِ مُ  ،َةْهَدُب َةشـــــــْ يع ا  ،َفاِض اخْلَدَّ يَطَأُ ِبَقَدِمِ  مجَِ

يع ا ،لَْيسَ هَلَا َةْْخَ ُ  يع ا ويْدبـَرُ مجَِ  و45اَل بـَعُْد"ََلْ ةََر ِمثـْلَ ُ قـَبْلُ وَ  يـَْقبَلُ مجَِ
ُ " وهو فعل متعد من  ورد يف هالا األثر الفعل املضــــــــــارع من الثالثي اجملرد "َيصــــــــــِ

ف ا وصــــــــــِ  ُ  َوصــــــــــْ َ  َيصــــــــــِ  على الظهور،اللة للد َعة  فـََعَل يَِعُل فـَْعال  وفِ  ى وزنعل َفة  وصــــــــــَ
وصـــــ  الشـــــيء: بي ن  وةظهر نعت ، ويصـــــ  : إظهار صـــــفة الشـــــيء ونعت ، و وصـــــ وال

 والم متيز  عما سوا  صفت : ةي يظهر ةمارات  الالزمة
ومعىن الوزن يف هالا األثر ةن ســـعيد ابن املســـيب ةخ  ةن  َسع ةك هريرث رضـــي هللا 

يت  هر صفات النيب صلى هللا علي  وسلم ويبي نها، وبن  قدر طول  ولون بشرت  وحلعن  يظ
 هالا ، قال تعاىل يفةظهرهاةوردها و صـــــــــلى هللا علي  وســـــــــلم، وغريها من الصـــــــــفات الم 



294|Usmanu Danfodiyo University, Sokoto 
 

294 
 

نَـُتُكُم اْلَكاِلَب َهاَلا َحاَلٌل وهاَلا َحَرامٌ  : املعىن ُ  ةَْلســـــــــِ و ةي ال 46﴾َواَل تـَُقوُلوا ِلَما َتصـــــــــِ
 تقولوا هالا حالل وهالا حرام، لسبب ما تظهر ب  ةلسنتكم من الكالبو

 :ةيب الفضل بن األحن  قول الظهورومما يدل على ةن هالا الوزن يفيد 
 و47يلُ لِ اخلَْ ُة وَ يلَ لِ اخلَْ   َ صَ ا وَ ذَ اِس َدْهرا  ** إِ لنَّ ا آيَة  لِ ُكنَّ َو 

 واخلليل واخلليلةإذا ةظهر  ةي " َ صَ وحمل الشاهد يف البيت قول الشاعر: "وَ 
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 اخلامتة:
والشكر، فإن املقالة تناولت املقدمة، وتقدمت يف املدخل الالي حتدث  احلمد هلل

ل يْفعــِل  فيــ  البــاحــث عن الفعــل وتعريفــ  وةقســـــــــــــــامــ ، وتنــاولــت املقــالــة كــاللــم وزن فـَعــَ
احث البوةحكام ، من لزم  وتعدي ، وشـــــروط كون مضـــــارع  مكســـــور العن، مث تنمالج 

 بنماذج خمتلفة ملعاي الوزن يف دالالت متنوعةو
وختمت املقالة كخلامتة وذكر اهلوامش واملراجع، ويوصـــــــــــــي الدارســـــــــــــن والكتاب 
كلقيم أبمثال هال  املقالة الم تتيتدث عن القضـــــــــااي الصـــــــــرفية، والم ت ز معاي األوزان 

 الوفق وهو ية، فالشـــكر هللالصـــرفية، وذلم يســـاعد على تقومي اللســـان وحفظ اللغة العرب
 على كل شيء قدير، وصلى هللا على النيب الكرميو 
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