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درب نفسك على معرفة األسماء؛ لتستخرجها من أي نص

األسماء المبنية

ـُر بها  أسماٌء ُيعبَّ
عن الطلب

ـُر بها  أسماٌء ُيعبَّ
عن التأثر

)8( أسماء األفعال

اســـم الفعـــل: هـــو كل اســـم نـــاب عـــن الفعـــل معنـــى وعمـــاًل، وليـــس فضلـــة فـــي الـــكالم، وال 

متأثـــًرا بعامـــٍل، نحـــو )صـــٍه( لفظـــه لفـــظ االســـم، ومعنـــاه معنـــى الفعـــل )اســـكت(، فـــكأنَّ العـــرب 

اخترعـــت )صـــه( ليكـــون اســـًما لـ)اســـكت(، نائًبـــا عنـــه فـــي أمـــر المفـــرد والمثنـــى والجمـــع فـــي 

حالـــي التذكيـــر والتأنيـــث، فـــإذا قلـــت )صـــه( نـــاب عـــن )اســـكت( أو )اســـكتي( أو )اســـكتا( أو 

)اســـكتوا( أو )اســـكتن(، حســـب الســـياق الـــذي يـــرد فيـــه.
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ر بها عن الطلب القسم األول: أسماء األفعال التي يعبَّ

)1()2()3(

أسماء مرتجلة

للتعبير عن طلب:

أسماء مشتقة على )َفعاِل( 
من ألفاظ أفعال طلب معينة، 

أشهرها:

أسماء منقولة من أبواب أخرى

للتعبير عن معاني أفعال طلٍب في سياقات مخصوصة

مصدرظرف + ضميرحرف جر + ضمير

رويداإلمهالدونك، عندكاألخذإليكالتنحيَبراِكالبروكآميناالستجابة

رويدكالتمـــهلمكانكالثباتعليَّاإلتيانَتراِكالتركصهالسكــــــــــوت

أمامك، التقدمعليَكاللزومَحذاِرالحذرمه، إيًها، بس، حسب، َقْطالكــــــــــــــف
امك بلهالـــــــــــتركقدَّ

ااإلســـــــــــــــــراع وراءك، خلفكالرجوعَحضاِرالحضـــورحيهل، هيت، هيَّ

َخراِجالخــــــــــــروجهلمَّاإلقبــــــــــــــــــال

َدراِكاإلدراكإيه، هيهاالستزادة

َرصاِدالرصـــــــــــــــد

َسماِعاالستماع

َشتاِتالتفــــــــــــــــرق

َضراِبالضـــــــــــرب

َعالِقالتعـــــــــــــلق

َمناِعالـمـــــــــــــــــــــنع

َنزاِلالنـــــــــــــزول

َنظاِراالنتـــظار

َيساِرالتيســـــــير
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1. للتعبير عن طلب االستجابة: )آميَن( و)َأميَن(.

2. للتعبير عن طلب السكوت: )َصْه، وَصِه، وَصٍه(.

.) 3. للتعبير عن طلب الكف: )َمْه وَمٍه( و)إيًها( و)َبس( و)َحسُبَك، َحسُبِك، َحسُبُكما، َحسُبُكم، َحسُبُكنَّ

4. للتعبير عن الحثِّ وطلب االستعجال واإلسراع: 

 .) َهَلُكنَّ َهَلُكم، َحيَّ َهَلُكما، َحيَّ َهَلِك، َحيَّ َهَلَك، َحيَّ هاًل(، ويقال: )َحيَّ هاَل( و)َحيَّ هَل( و)َحيَّ َهْل( و)َحيَّ - )َحيَّ  

- ويقال: )َهيَت، َهيِت، َهيُت، ِهيَت، ِهيُت(.  

ا(. - ويقال: )َهيَّ  

.) ٥. للتعبير عن طلب اإلقبال: يقول أهل الحجاز )َهُلمَّ

6. للتعبير عن االستزادة من الحديث: )إيْه، ِإيِه، إيٍه، ِهيْه، ِهيِه، ِهيٍه(.

7. للتعبير عن طلب األخذ: 

- يقال: )هاَك يا رجُل، وهاُكما يا رجالن، وهاُكم يا رجاُل، وهاِك يا امرأُة، وهاُكما يا امرأتاِن، وهاكنَّ يا نساُء(.  

- ويقال: )هاَء يا رجُل، وهاُؤما يا رجالن، وهاُؤم يا رجاُل، وهاِء يا امــــرأُة، وهاِئيا يا امـــرأتان، وهاُؤنَّ يا نسوُة(.  

- ويقال: )َهْأ يا رجُل، وهاءا يا رجالن، وهاؤوا يا رجاُل، وهائي يا امــــــرأُة، وهــــاءا يا امرأتان، وهــــَْأَن يا نسوُة(.  

- ويقال: )هاِء يا رجُل، هائيا يا رجالن، وهاُؤوا يا رجال، وهائي يا امــــــرأُة، وهائيا يا امرأتان، هــــائيَن يا نساُء(.  

)َبـــراِك أي: ابـــرك، َتـــراِك أي: اتـــرك، َحـــذاِر أي: احـــذر، َحضـــاِر أي: احُضـــر، َخـــراِج أي: اخـــُرج، َدراِك أي: أدرك، َرصـــاِد أي: ارُصـــد، َســـماِع أي: اســـمع، َشـــتاِت أي: تفرقـــوا، َضـــراِب أي: اضـــرب، عـــالِق 

ـــق، َمنـــاِع أي: امنـــع، نـــزاِل أي: انـــزل، نظـــاِر أي: انتظـــر، َيســـاِر أي: أنظرنـــي إلـــى ميســـرة(.  أي: َتعلَّ

أ. أسماء ارتجلتها العرب للتعبير عن معاني طلٍب مخصوصة، هذا بيانها:

ب. أسماٌء اشتقتها العرب على وزن )َفعاِل( من ألفاظ أفعال طلب معينة لتأدية معناها، أشهرها: 

ر بها عن معاني الطلب( تفصيل: القسم األول )أسماٌء ُيعبَّ
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.) 1. )إليَك(: في نحو )إليَك عني( أي: تنحَّ عني، ويتفرع عنه )إليِك، إليُكما، إليُكم، إليُكنَّ

(: في نحو )عليَّ بِه( أي: ائتني به، وفي نحو: )عليَّ هذا األمَر( أي: أولني هذا األمر، ويتفرع عنه )علينا( في السياقين. 2. )عليَّ

.) 3. )عليك(: في نحو )عليَك بِه( أي: الزمه، ويتفرع عنه )عليِك، عليُكما، عليُكم، عليُكنَّ

( ويتفرع مثلها عن )ِعنَدَك(. 1. )دوَنَك( و)ِعنَدَك(، أي: )خذ( تقول: )دونك الكتاَب( أي: خذه، ويتفرع عنها )دونِك، دوَنُكما، دوَنِك، دوَنُكنَّ

.) 2. )مكاَنَك(، أي: )اثَبت(، ويتفرع عنها )مكاَنِك، مكاَنُكما، مكاَنُكم، مكاَنُكنَّ

اَمَك(. ( ويتفرع مثلها عن )ُقدَّ م(، ويتفرع عنه )أماَمِك، أماَمُكما، أماَمُكم، أماَمُكنَّ اَمَك(، أي: )تقدَّ 3. )أماَمَك، ُقدَّ

( ويتفرع مثلها عن )َخلَفَك(. 4. )وراَءَك، َخلَفَك(، أي: )ارجع(، ويتفرع عنه )وراَءِك، وراَءُكما، وراَءُكم، وراَءُكنَّ

1. )رويَد(: تقول )رويَد زيًدا( أي: أمهل زيًدا.

.) ل، ويتفرع عنها: )رويدِك، رويَدُكما، رويَدُكم، رويَدُكنَّ 2. )رويَدك(، أي: تمهَّ

3. )َبْلَه(، أي: اترك، تقول )َبلَه زيًدا( أي: اتركه.

ج. حروف جرٍّ نقلت مع الضمائر التي دخلت عليها، وجعلت أسماًء، للتعبير عن معاني أفعال طلٍب في سياقات مخصوصة، هي:

د. ظروف مكان نقلت من الظرفية مع الضمائر التي أضيفت إليها، وجعلت أسماًء للتعبير بها عن معاني طلب في سياقات مخصوصة، هي:

هـ. مصادر نقلت من المصدرية وجعلت أسماًء للتعبير بها عن معاني أفعال طلٍب في سياقات مخصوصة، هي:
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ر بها عن التأثر القسم الثاني: أسماء األفعال التي يعبَّ

)1()2(

أسماء مرتجلة
للتعبير عن:

أسماء مشتقة على )فعالن( 
للتعبير عن معنى التعجب المخصوص بمقام معين

سرعانالتعجب من شـــــــــــــــــــــــــدة السرعةوي، ويك، واًها، بخالتعجب

ة اقتراب الحدوثأفالتضجر وشكانالتعجب من شدَّ

اُه، َأخُّالتوجع تاُه، آِويَّ ِه، َأوَّ ْه، َأوَّ ة بطء الحدوثآِه، َأْوِه، َأوَّ بطآنالتعجب من شــــــــدَّ

ة االفتراقكخالتكريه شتانالتعجب من شـــــــــــــــــــــــدَّ

هيهاَت، وأيهاَت، وهيهاَن، وأيهاَنالتبعيد
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1. للتعبير عن معنى التعجب المطلق:

( )واها، واًها( )َبْخ، َبٍخ(. - )َوي( و)َويَك، َويِك، َويُكما، َويُكم، َويُكنَّ  

2. للتعبير عن معنى التضجر:

.) ، ُأفٌّ ا، ُأفُّ ، ُأفًّ ، ُأفَّ ، ُأفٍّ - )ُأْف، ُأفِّ  

3. للتعبير عن معنى التوجع:

.) اُه، َأخُّ تاُه، آِويَّ ِه، َأوَّ ْه، َأوَّ - )آِه، آٍه، َأْوِه، َأوَّ  

ه والتكريه: 4. للتعبير عن معنى التكرُّ

(، ومـــن ذلـــك حديـــث أبـــي هريـــرة، رضـــي اللـــه عنـــه،  ، ِكـــخٍّ ، َكـــخٍّ ، ِكـــخِّ - )َكـــْخ، ِكـــْخ، َكـــخِّ  

، رضـــي اللـــه عنهمـــا، تمـــرًة مـــن تمـــر الصدقـــة فجعلهـــا فـــي  قـــال: أخـــَذ الحســـن بـــن علـــيٍّ

« ليطرحهـــا، ثـــم قـــال: »أمـــا شـــعرَت  فيـــِه، فقـــال النبـــي، صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم: »ِكـــخِّ ِكـــخِّ

ــا ال نـــأكل الصدقـــة«.  ـ أنَّ

٥. للتعبير عن معنى التبعيد:

  )هيهـــاَت، وأيهـــاَت، وهيهـــاَن، وأيهـــاَن(، ويجـــوز فـــي األربـــع: ضـــمُّ لآلخـــر، وكســـُره 

)َبُعـــد(. بمعنـــى  أيًضـــا، وكلهـــا  التنويـــن  ٍن، ويجـــوز  منـــوَّ غيـــر 

ة سرعة الحدوث: 1- للتعجب من شدَّ

)ُسرعاَن، َسرعاَن، ِسرعاَن( نحو )سرعاَن ما كان ذلك!( أي: ما أسرعه!  

ة اقتراب الحدوث: 2- للتعجب من شدَّ

)ُوشكاَن، َوشكاَن، ِوشكاَن( نحو: )وشكاَن ما يكون ذلك!( أي: ما أشدَّ قربه!  

ة بطء الحدوث: 3- للتعجب من شدَّ

)ُبطآَن، وَبطآَن( نحو )بطآن ما يكون ذلك( أي: ما أبطأُه!  

ة االفتراق: 4- للتعجب من شدَّ

ان مـــا بيـــَن  ان مـــا زيـــٌد وَعمـــٌر!( أي: تباعـــَدا، ويجـــوز )شـــتَّ اِن(، يقـــال: )شـــتَّ اَن، وَشـــتَّ )َشـــتَّ  

زيـــٍد وَعمـــٍر!(

معنـــى أ. أسماء ارتجلتها العرب للتعبير عن التأثر عـــن  للتعبيـــر  )فعـــالن(  وزن  علـــى  العـــرب  اشـــتقتها  أســـماء  ب: 

معيـــن: بمقـــام  المخصـــوص  التعجـــب 

ر، وهي نوعان: ـر بها عن معاني التأثُّ القسم الثاني: أسماٌء ُيعبَّ

ر بها عن التأثر تفصيل: القسم الثاني: أسماء األفعال التي يعبَّ

 | تابع الوثيفة ] ٥٠ [
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ال يقال في إعرابها )مرفوع( وال)منصوب( وال )مجرور( بل يقال:

طريقة إعراب أسماء األفعال:

اسم كناية 
مبني على

ال محل له من 
اإلعراب

الفــــتح

الضـــــم

الكــسر

السكون
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ُبنيت أسماء األفعال ألنها تشبه الحروف، وأوجه الشبه بينهما، هي:

سبب بناء أسماء األفعال:

األصــل فــي حــروف المعانــي العاملــة أنهــا تؤثــر فــي غيرهــا وال تتأثــر هــي بشــيء، فــال يكــون لهــا محــل مــن اإلعــراب، فحــروف 
الجــر، مثــال، تجــر مــا بعدهــا، ولكــن ليــس لهــا هــي محــل مــن اإلعــراب، وأســماء األفعــال كذلــك تعمــل عمــل أفعالهــا فيمــا بعدها، 

وال تتأثــر هــي بغيرهــا، فــال يعمــل فيهــا شــيء، فليــس لهــا محــل مــن اإلعــراب.

عدد الحروف: 
األصــل فــي حــروف المعانــي أن توضــع علــى حــرف واحــد أو حرفيــن، كحــروف الجــر 

أو(  الفــاء،  )الــواو،  العطــف  وحــروف  فــي(  عــن،  مــن،  التشــبيه،  كاف  الــالم،  )البــاء، 

وحــروف النفــي )ال، لــم، لــن( وغيرهــا، وبعــض أســماء األفعــال موضــوع علــى حرفيــن، 

فبنيــت لهــذا الشــبه، وعــمَّ هــذا الحكــم أســماء الكنايــة الموضوعــة علــى أكثــر مــن 

حرفيــن طــرًدا للبــاب، كمــا عــمَّ الحــروف التــي علــى أكثــر مــن حرفيــن مثــل: )إلــى، علــى، 

، لــوال( وغيرهــا. ، كأنَّ ، ليــت، لعــل، لكــنَّ إنَّ

- الجمود:
الحــروف جامــدة ال تتصــرف، فهــي لــم ُتشــتق مــن غيرهــا، وال يشــتق منهــا شــيء، 

وأســماء األفعــال المرتجلــة كذلــك، ثــم حمــل المشــتق والمنقــول منهــا علــى المرتجــل.

المبنيــة  األســماء  تشــابه  وهــو 
الحالــة  فــي  المعانــي  وحــروف 
األولــى التــي وضعــت عليهــا فــي 

حيــث: مــن  اللغــة،  أصــل 

2. الشبه الوضعي:1. الشبه االستعمالي:


