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Sülasi mücerred üzerine ziyade edilenlerin ikinci kısmı beş babtır. vezin, mevzun alamet bina ve
misalleri anlatılmıştır.

  

  

  

              

  

النوع الثاني  
وهو ما زِيدَ فيه حرفان على الثلاثيِّ الْمُجرَّد. وهو خمْسةُ أَبوابٍ:  
  

الباب الأول: اِنْفَعَلَ – يَنْفَعِلُ – اِنْفِعاَلاً

  

 اِنْكَسَرَ – يَنْكَسِرُ – اِنْكِساَراً. موزونُه:

  

 أنْ يكونَ ماضيه على خمسةِ أحرفٍ، بزيادةِ الْهَمزةِ والنونِ في أوَّلِه.:وعلامتُه

  

 للْمطاوَعةِ.وبناؤُه:

  

 حصولُ أثرِ الشيءِ عنْ تعلُّقِ الفعلِ الْمُتعدي، نحو: "كَسَرْتُومعنى الْمُطاوَعة:
الزُّجاَجَ فَانْكَسَرَ ذلِكَ الزُّجاَجُ"، فإنّ انكسارَ الزجاجِ أثرٌ حاصلٌ عنْ
تعلّقِ الكسرِ الذي هو الفعلُ الْمُتعدّي.
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الباب الثاني: اِفْتَعَلَ – يَفْتَعِلُ – اِفْتِعاَلاً

  

 اِجْتَمَعَ – يَجْتَمِعُ – اِجْتِماَعاً. موزونُه:

  

َوعلامتُه:  أنْ يكونَ ماضيه على خمسةِ أحرفٍ، بزيادةِ الْهمزة في أوّلِه والتاءِ بين
الفاءِ والعينِ.

  

 للْمُطاوَعةِ. نحو: "جَمَعْتُ الإِبِلَ فَاجْتَمَعَ ذلِكَ الإِبِلُ".وبناؤُه:

  

الباب الثالث: اِفْعَلَّ – يَفْعَلُّ – اِفْعِلاَلاً

  

 اِحْمَرَّ – يَحْمَرُّ – اِحْمِراَراً. موزونُه:

  

َوعلامتُه:  أنْ يكونَ ماضيه على خمسةِ أحرفٍ، بزيادةِ الْهمزةِ في أوّلِه وحرفٍ آخَر
منْ جنسِ لامِ فعلِه في آخِرِه.

  

ٌوبناؤُه:  1- لِمُبالَغةِ اللازمِ، لأنّه يُقالُ: "حَمُرَ زَيْدٌ" إذا كان له حُمْرَة
في الْجُملةِ، ويقالُ: "اِحْمَرَّ زَيْدٌ" إذا كان له حُمرةٌ مبالغةً.

  

2- وقيل: للألوانِ والعيوبِ. مثالُ الألوانِ نحوُ: "اِحْمَرَّ زَيْدٌ"، ومثالُ العيوبِ
نحوُ: "اِعْوَرَّ زَيْدٌ".

  

الباب الرابع: تَفَعَّلَ – يَتَفَعَّلُ – تَفَعُّلاً
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 تَكَلَّمَ – يَتَكَلَّمُ – تَكَلُّماً. موزونُه:

  

َوعلامتُه:  أنْ يكونَ ماضيه على خمسةِ أحرفٍ، بزيادةِ التاءِ في أوَّلِه وحرفٍ آخَر
بينَ الفاءِ والعينِ من جنسِ عينِ فعلِه.

  

 للتكلُّفِ.وبناؤُه:

  

 تحصيلُ الْمَطلوبِ شيئاً بعدَ شيءٍ. نحوُ: "تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَومعنى التكلُّف:
مسألةً بَعْدَ مسألةٍ".

  

الباب الخامس: تَفاَعَلَ – يَتَفاَعَلُ – تَفاَعُلاً

  

تَباَعَدَ – يَتَباَعَدُ – تَباَعُداً. موزونُه: 

  

َ وعلامتُه:  أنْ يكونَ ماضيه على خمسةِ أحرفٍ، بزيادةِ التاءِ في أوَّلِه والألفِ بين
الفاءِ والعينِ.

  

 للْمُشاَركةِ بينَ الاثنين فصاعداً. مثالُ الْمُشارَكةِ بينَ الاثنين نحوُ:وبناؤُه:
"تَباَعَدَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو"، ومثالُ الْمُشاركةِ فصاعداً نحوُ: "تَصاَلَحَ
الْقَوْمُ "
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