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 الباب الثاني: في الكالِم على االسم:
ُة تقاسيم:  وفيه عدَّ

 لالسم، من حيُث التجرُُّد والزيادةُ التقسيُم األول 
 ينقسم االسم إلى مجرَّد ومزيد، والمجرد إلى ُثالثي، ورُباعي، وخماسي.

 المتفق عليها عْشرة: يفأوزن الثالث (1)
 .بفتح فسكون، كَسْهم وَسْهل :فَ ْعلِ  -1
 بفتحتين: كَقَمَر وَبَطل. :فَ َعل -2
 بفتح فكسر، كَكِتف. وَحِذر. :َفِعل -3
 .فَ ُعل: بفتح فضم، كَعُضد ويَ ُقظ -4
 ِفْعل: بكسر فسكون، كِحْمل وِنْكس. -5
 متفرق. يبكسر ففتح، َكِعنب وزَِيم: أ :ِفَعل -6
وهذا الوزن قليل، حتى ادَّعى سيبويه أنه  : أي ضخمة،زلِ بِ ِفِعل: بكسرتين: كإبل و  -7

 لم يرد منه إال ِإِبل.
 فُ ْعل: بضم فسكون، كُقْفل وُحْلو. -8
 فُ َعل: بضم ففتح، كُصَرد وُحَطم.  -9

 .سريعة يفُ ُعل: بضمتين، َكُعُنق، وناقة ُسُرح: أ -10
الفتح وكانت القسمة العقلية تقتضى اثنى عشر وزنًا، ألن حركات الفاء ثالث، وهى: 

األربعة باثني  يالسكون والثالثة فالعين أيًضا، ويزيد  يوالضم والكسر، ويجرى ذلك ف
ل بضم َفَكسٍر، كُدِئل: اسم لدويْبة، أو اسم قَبيلة، ألن هذا الوزن ُقِصد عشر، يَِقلُّ فُعِ 

 تخصيصه بالفعل المبنى للمجهول. 
وأما ِفُعل، بكسر فضم، فغير موجود، وذلك لعسر االنتقال من كسر إلى ضم. وُيجاب 

َماِء َذاِت اْلُحُبِك{ بكس  يف ر فضم، بأنه ِمن تداخل اللغتينعن قراءة بعضهم: }َوالسَّ
سر في الفاء في الثانية، جزأِى الكلمة، إذ يقال ُحُبك بضمتين، وِحِبك بكسرتين، فالك

 ."ذات"لحاء إتباًعا لكسرة تاء ا العين من األولى. وقيل ُكِسَرت يوالضم ف



ثم إن بعض هذه األوزان قد ُيخفَّف، فنحو َكِتف، يخفف بإسكان العين فقط، أو به مع  
ف أيًضا مع هذين بكسرتين، فيكون فيهكسر الفاء. وإذا كان   ثانَيُه حرُف حلق، ُخفِّ

ذلك الفعل كَشِهد، ونحو َعُضد وِإِبل وُعُنق، يخفَّف  يأرَبُع لغات كفخد. ومثل االسم ف
 بِإسكان العين.

 
 وأوزان االسم الرُّباعي المجّرد المتفق عليها خمسة: (2)

 .كَجعَفرأوله وثالثه وسكون ثانيه  فَ ْعَلل: بفتح  -1
 ِفْعِلل: بكسرهما وسكون ثانيه كزِْبِرج للزينة. -2
 فُ ْعُلل: بضمها وسكون ثانيه، كبُ ْرُثٍن ِلَمْخِلب األسد.  -3
دة كِقَمْطر، لوعاء الكتببكسر ففتح فال :ِفَعلّ  -4   .م مشدَّ
 بكسر فسكون ففتح كِدْرَهم. :ِفْعَلل -5

َكُجْخَدب: اسم لألسد. وبعضهم يقول وزاد األخفش وزن فُ ْعَلل، بضم فسكون ففتح،  
 إنه فرع ُجْخُدب بالضم. والصحيح أنه أصل ولكنه قليل.

 
 وأوزان الخماسيِّ أربعة: (3)

 فتحات، ُمشدد الالم األولى، كسفرجل. :فَ َعلَّل  -1
 َمِرش للمرأة العجوز.أوَّله وثالثه، وكسر رابعه كَجحْ فَ ْعَلِلل: بفتح  -2
د الالم الث فَ ْعَللُّ: بكسر -3  انية كِقْرطَْعب: للشيء القليل. فسكون ففتح، مشدَّ
 فُ َعلِّل: بضم ففتح فتشديد الالم األولى مكسورة كُقَذْعِمل، وهو الشيء القليل. -4

 تنبيه 
قد َعِلمت مما تقدم أن االسم المتمكن ال تقل حروفه األصلية عن ثالثة، إال إذا دخله 

وِسنة، وأن أوزان المجرَّد منه عشرون، أو واحد وعشرون،  الحذف، َكَيد َوَدم، وِعَدة 
م.  كما تقدَّ

 



وأما المزيد فيه فأوزانه كثيرة، وال يتجاوز بالزيادة سبعة أحرف، كما أن الفعل ال  _
 يتجاوز بالزيادة ستة. فاالسم الثالثيُّ األصول الَمزِيد فيه نحو اشهيباب، مصدر اشهابَّ 

 نحو اْحرنجام، مصدر احَرنَجَمِت اإِلبُل إذا اجتمعت. األصول المزيد فيه يوالرباع
االصول ال يُزاد فيه إالَّ حرف مدٍّ قبل اآلخر أو بعده، نحو َعْضَرُفوط،  يوالخماس

ُمْهَمل الطَّرفين، بفتحين بينهما سكون، مضموم الفاء: اسم لُدَويْ َبة بيضاء، َوقَ بَ ْعَثرى، 
الكثير الشعر. وأما نحو َخْنَدرِيس: اسم  بسكون العين وفتح ما عداها: اسم للبعير

لة النون، إذ قد للخمر، فقيل إنه رباعيٌّ مزيد فيه، فوزنه فنعليل، واألْولى الحكم بأصا
َسْلَسبيل: اسم للخمر، نحو بَ ْرقعيد: لبَلد، وَدْرَدبيس: للداهية، و  يورد هذا الوزن ف

َسِلَس َسبيُله، كما في شفاء  الجنة، قيل معرَّب، وقيل َعربيٌّ منحوت من يوِلعيٍن ف
 الغليل.

وبالجملة فأوزان المزيد فيه تبُلغ ثالَث ِمَئة وثمانية، على ما نقله سيبويه؛ وزاد بعُضهم 
 .بعضها يعليها نحو الثمانين، مع َضْعف ف

 

 


