
 المحاضرة الرابعة: عالمات األفعال.
 ونون أقبلن فعل ينجلي ...بتا فعلت وأتت ويا أفعليقال ابن مالك:      
ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن االسم والحرف بتاء فعلت والمراد بها تاء      

 (تباركت  )والمفتوحة للمخاطب نحو  (فعلت  )الفاعل وهي المضمومة للمتكلم نحو 
ويمتاز أيضا بتاء أتت والمراد بها تاء التأنيث  (,فعلت  )والمكسورة للمخاطبة نحو

الساكنة نحو نعمت وبئست فاحترزنا بالساكنة عن الالحقة لألسماء فإنها تكون 
حقة متحركة بحركة اإلعراب نحو هذه مسلمة ورأيت مسلمة ومررت بمسلمة ومن الال

 وأما تسكينها مع رب وثم فقليل نحو: ربت وثمت. للحرف نحو الت وربت وثمت
ويمتاز أيضا بياء أفعلي والمراد بها ياء الفاعلة وتلحق فعل األمر نحو اضربي    

نما قال المصنف يا أفعلي ولم ,ضارع نحو تضربين وال تلحق الماضيوالفعل الم وا 
بل تكون فيه  يقل ياء الضمير ألن هذه تدخل فيها ياء المتكلم وهي ال تختص بالفعل

نحو أكرمني وفى االسم نحو غالمي وفى الحرف نحو إني بخالف ياء افعلي فإن 
المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم وهي ال تكون إال في الفعل ومما يميز الفعل نون 
أقبلن والمراد بها نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة فالخفيفة نحو قوله تعالى: }ل ن ْسف عًا 

{ب الن   ن ك  ي ا ش ع ْيب  ي ة { والثقيلة نحو قوله تعالى: }ل ن ْخر ج  فمعنى البيت ينجلي الفعل ,اص 
 بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد.

 قال ابن مالك  في معنى الحرف:   
 فعل مضارع يلي لم كيشم ...سواهما الحرف كهل وفي ولم 

 وقال ابن مالك في بيان عالمات الفعل الماضي والمضارع: 
 بالنون فعل األمر إن أمر فهم ...وماضي األفعال بالتا مز وسم 

يشير إلى أن الحرف يمتاز عن االسم والفعل بخلوه عن عالمات األسماء     
وعالمات األفعال ثم مثل بهل وفي ولم منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين 

غير مختص فأشار بهل إلى غير المختص وهو الذي يدخل على األسماء مختص و 
واألفعال نحو هل زيد قائم وهل قام زيد وأشار بفي ولم إلى المختص وهو قسمان 
مختص باألسماء كفي نحو زيد في الدار ومختص باألفعال كلم نحو لم يقم زيد ثم 

المضارع  عالمة شرع في تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر فجعل



ليه أشار بقوله  صحة دخول لم عليه كقولك في يشم لم يشم وفي يضرب لم يضرب وا 
ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي ,فعل مضارع يلي لم كيشم

األفعال بالتا مز أي ميز ماضي األفعال بالتاء والمراد بها تاء الفاعل وتاء التأنيث 
خل إال على ماضي اللفظ نحو تباركت يا ذا الجالل واإلكرام الساكنة وكل منهما ال يد

ثم ذكر في بقية البيت أن عالمة فعل األمر , عمت المرأة هند وبئست المرأة دعدون
األمر بصيغته نحو اضربن واخرجن فإن دلت الكلمة  قبول نون التوكيد والداللة على 

لى ذلك أشار بقوله: تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل على األمر ولم   وا 
 فيه هو اسم نحو صه وحيهل  ...واألمر إن لم يك للنون محل     
ن دال على األمر لعدم قبولهما نون التوكيد فال تقول صهن    فصه وحيهل اسمان وا 

ن كانت صه بمعنى ا بينهما قبول نون  سكت وحيهل بمعنى أقبل فالفارقوال حيهلن وا 
وهذا الذي ذكره  ,بلن وال يجوز ذلك في صه وحيهلوأقالتوكيد وعدمه نحو اسكتن 

 ا من اإلعراب والمسألة خالفية المصنف مبني على أن أسماء األفعال ال محل له
    وسنذكر ذلك في باب أسماء األفعال.

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


