وانةي [الصرف]
ثةرتوكي
)تصريف العزي(

وانةي يةكةم

١ـ املقدمة
٢ـ تقسيمُ الفعلِ باعتبار أقلِّ ما يُب ب ب
3ـ أوزانُ الفعل
وانةي دووةم

١ـ تقسيمُ الفعلِ باعتبار التعدّي والززو ِِ
2ـ فصلٌ يف أمثزةِ تصريفِ (املاضي واملضارعِ مع الضمائر
وب ائِهمَا لزفاعل واملفعول)
وانةي سيَيةم

١ـ دخول ما و ال ال افيتيْنِ واجلوازِِ وال واصبِ عزب
املضارعِ وأحكامُها
2ـ اشتقاقُ صيغةِ األمر

وانةي ضوارةم

١ـ فصلٌ يف اذحف وابإبدال
2ـ التوكيدُ ب ُوني اخلفيفةِ والثقيزةِ وبيا ُن
املؤَكَّدِ بهِمَا وغريِهِ من األفعال
وانةي ثيَنجةم

١ـ اشتقاقُ اَمَيْ الفاعلِ واملفعولِ وأشهَرُ أوزانِهِما
2ـ املضاعَفُ وأحكامُ
وانةي شةشةم

١ـ املعتلُّ وأنواعُ ُو وأحكاُِ كلِّ نوعم م ها
2ـ املعتلُّ الفاءِ (املِثالُ)و وحُكمُ

وانةي حةوتةم

١ـ دخولُ اجلوازِِ عزي
2ـ توكيدُهُ ب وني الثقيزةِ واخلفيفةِ
3ـ أب يةُ مزيدِ املعتلِّ العنيِ
4ـ اَمَا الفاعلِ واملفعولِ ملُجرَّده ومزِيدهِ
وانةي هةشتةم

املعتلُّ المِِ
وانةي نؤيةم

دخولُ اجلوازِِ وال واصبِ عزي

وانةي دةيةم

١ـ األمرُ من املعتلِّ المِِ مع اتّصالِ الضمائرِ ب
2ـ اَمَا الفاعلِ واملفعولِ م ها
3ـ املعتلُّ العنيِ والمِِ
4ـ املعتلُّ الفاءِ والمِِ
وانةي يانزةهةم

١ـ املعتلُّ الفاء والعنيِ
2ـ املعتلُّ الفاءِ والعنيِ والم ِِ
3ـ فصلٌ يف املهموز

وانةي دوانزةهةم
١ـ ب اءُ اَمَي الزمانِ واملكانِ

2ـ فصلٌ يف اسمِ اآللةِ

3ـ فصلٌ يف ب اءِ اَمَي املَرَّةِ واهلَيئةِ

وانةي دووةم

١ـ تقسيمُ الفعلِ باعتبار التعدّي والززوِِ
2ـ فصلٌ يف أمثزةِ تصريفِ (املاضي واملضارعِ مع
الضمائر وب ائِهمَا لزفاعل واملفعول)

وَالْزُّزُوِِ(

التَّعَدِّي
بِاعْتِبَارِ
الْفِعْلِ
)تَقْسيمُ
تَ ْبِيْ ٌ :الفِعْلُ إِمَّا مُتَعَدّ ـ وهو ما يكون فهم مع اه موقوفا عزب ذكر املتعزق ـ؛
وَهُوَ الَّفي يَتَعَدَّى مِنَ الفَاعِلِ إِلَب املَفْعُولِ بِ ِ ـ اجتمعَ القوُِ واألمريَ يوَِ اجلمعة يف السوقِ
اجتماعًا تأديبًا لزيد ـو كَقَوْلِكَ :ضَرَبْتُ زَيْدَاً؛ وَيُسَمَّب أَيْضَاً وَاقِعَاً وَمُجَاوِزَاً؛ وَإِمَّا
غَيْرُ مُتَعَدّو وَهُوَ الَّفِي لَمْ يَتَجَـاوَزِ الْفَاعِلَ كَقَـوْلِكَ :حَسُنَ زَيْـدٌ ـ فإن اذحُسْنَ لكون
من أفعال الطبائع ال يتجاوزُ من الفاعلِ إىل غريهو بل يقع يف نفس ولفا كان الزما ـ؛ وَيُسَمَّب الزِمَاً
(لززوم الفاعل) وَغَيْرَ وَاقِعم ـ لعدِ وقوع عزب املفعول ب ـ .وَتُعَدِّيْ ِ ـ أنت ـ فِي الثُّمثِيِّ
الْمُجَرَّدِ بِتَضْعِيفِ العَيْنِ ـ ب قز إىل باب التفعيل ـ أَوْ بِالْهَمْزَةِ ـ ب قز إىل باب ابإفعال ـ؛
كَقَوْلِكَ :فَرَّحْتُ زَيْـدَاً ـ فإن قولك :فرِح زيدٌ .الزِو فزما قزت :فرّحت ..صار متعديا ـ و ََأجْزَسْتُ ُو
وَ بِحَرْ ِ الْجَرِّ فِي الكُلِّ ـ من الثمثي والرباعي اجملرد واملزيد في ـ؛ نَحْـوُ :ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ
وَانْطَزَقْتُ بِـ ِ .ـ فإن ذهب وانطزق الزمانو فزمّا قزت ذلك ..صار متعديني ـ.

وَالْمُضَارِعِ

)ا ْلمَاضِي
تَصْرِيفِ
أَمْثِزَةِ
فِي
فَصْلٌ
فعُوُلِ( (أَمَّا الْمَاضِي ـ ألن أصل بال سبة
مَعَ الضَّمَائِرِ وَبِ َائِهِمَا لِ ْزفَاعِلِ وَالْمَ ْ
إىل املضارع؛ لفلك قدم املؤلف ـ) فَهُوَ الْفِعْلُ الَّفِي دَلَّ عَزَب مَعْ ًب وُجِدَ ـ
ذلك املع ب ـ فِي الزَّمَانِ املَـَـاضِي ـ الزغوي ـ( .فَالْمَبْ ِيُّ لِ ْزفَاعِلِ) مِ ْ ُ ـ املَـَـاضِي ـ
مَا كَانَ أَوَّلُ ُ مَفْتُوحَاً(نصر)و أَوْ كَانَ أَوَّلُ مُتَحَرِّكٍ مِ ْ ُ
فتُوحَاً(اجتمع) ـ بعد أن ذكر األفعال ناسب أن يفكر أحوال األفعال وتصريفها من حيث اتصاهلا
مَ ْ
بالضمائر ـ؛ مِثَالُ ُ :نَصَرَو نَصَرَاْو نَصَرُوْاو نَصَرَتْو نَصَرَتَاو نَصَرْنَو
نَصَرْتَو نَصَرْتُمَاو نَصَرْتُمْو نَصَرْتِو نَصَرْتُمَاو نَصَرْتُنَّو نَصَرْتُو
نَصَرْنـا .وَقِسْ عَزَب هَـفَا ـ املفكور من تصريف نصر ـ :أَفعَلَو فَـاعَلَو فَعْزَلَو
وَتَفَعْزَلَو وَاِفْتَعَـلَو اِنْفَعَـلَو وَاِ ْفعَ ْزَلَو وَاِسْتَ ْفعَـلَو وَاِفْعَزَلَّ و وَاِ ْفعَوْعَلَو
(وَكَفَلِك ا ْلبَوَاقِي).

وَال تَعْتَبِرْ ـ ويف بعض ال سخ وال تُعتبَرُ ـ حَرَكَاتِ األَلِفَا ِ
ت
إذا كانت أوال..تكتب عزب صورة األلفو وقال هلا :ألف ـ فِي األَوَائِلِ فَإِنَّها ـ األلفات ـ زَائِدَةٌ ـ
لرفضهم االبتداء بالساكن ـ تَثْبُتُ فِي االِبْتِدَاءِ ـ لمحتياج إليها ـ وَتَسْقُطُ فِي الدَّرْجِ ـ
يف حشو الكمِ ـ( .وَالْمَبْ ِيُّ لِزْمَ ْفعُولِ) مِ ْ ُ ـ من املاضي ـ (وَهُـوَ الْفِعْلُ الَّفِي لَمْ
يُسَمَّ فَاعِزُ ُ) مَا كَانَ أَوَّلُ ُ مَضْمُومَاً؛ كَـ :فُعِلَو وَفُعْزِلَو وَأُفْعِلَو وَفُوْعِلَو
وَفُعِّلَو وَتُفُعِّلَو وَتُفُوْعِلَو )وَتُفُعْزِلَ( .أَوْ كَانَ أَوَّلُ مُتَحَرِّكٍ مِ ْ ُ مَضْمُومَاً
نَحْوُ :اُفْتُعِلَو وَاسْتُفْعِلَ .وَهَمْزَةُ الْوَصْلِ ـ فيما كان أول متحرك م مضموما ـ تَتْبَعُ
هَفَا ا ْلمَضْمُوَِ فِي الضَّمِّ ـ يكون مضموما ع د االبتداء ـ؛ وَمَا قَبْلَ آخِرِهِ ـ أي آخر املبين
لزمفعول ـ يَكُونُ مَكْسُورَاً أَبَدَاً؛ تَقُــولُ :نُصِرَ زَيْدٌو وَاُسْتُخْرِجَ الْمَالُ.
ـ اهلمزاتو وعبّر ع ها؛ ألن اهلمزة

وَأَمَّا الْمُضَارِعُ ـ املباحث ال حوية ـ؛ فَهُوَ مَا كَانَ أَوَّلُ ُ إِحْدَى الزَّوَائِدِ األَرْبَعِ َوهِي:
(ا ْلهَمْزَةُو وَال ُّونُو وَالتَّاءُو وَا ْليَاءُ) تَجْمَعُهَا ـ تزك الزوائد األربع ـ :أَنَيْتَ أَوْ أَتَيْنَ أَوْ
نَأْتِي .فَالْهَمْزَةُ لِزْمُتَكَزِّمِ وَحْدَهُو وَال ُّونُ لَ ُ إِذَا كَانَ مَعَ ُ غَيْرُهُو وَالتَّاءُ لِزْمُخَاطَبِ
مُفْرَدَاً ـ أنت ت صر ـو أَوْ مُثَ ًّب ـ أنتما ت صران ـو أَوْ مَجْمُوعَاً مُفَكَّرَاً أَوْ مُؤَنَّثَاً ـ ت صرينو
ت صرانو ت صرْنَ ـو وَلِ ْزغَائِبَةِ الْمُفْرَدَةِ ـ هي ت صرـ وَالْمُثَ َّاةِ ـ هما ت صران ـو وَا ْليَاءِ
لِزْغَائِبِ الْمُفَكَّرِ مُفْرَدَاً أَوْ مُثَ ًّب أَوْ مَجْمُوعَاًو وَلِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ الْغَائِبَةِ ـ هن ي صرن ـ .وَهُوَ
ـ املضارع ـ يَصْزُحُ لِزْحَالِ وَاالِسْتِقْبَالِ؛ تَقُوْلُ :يَفْعَلُ اآلنَ؛ وَيُسَمَّب حَاالً وَحَاضِرَاًو أَوَ
يَفْعَلُ غَدَاً؛ وَيُسَمَّب مُسْتَ ْقبَمً ـ املشهور الفتح والقياس يقتضي كسر الباء ليكون اسم فاعل ـو َإِذَا
أَدْخَزْتَ عَزَيْ ِ السِّيْنَ أَوْ سَوْ َ؛ فَقُزْتَ  :سَيَفْعَلُ أَوْ سَوْ َ يَ ْفعَلُو اُخْتُصَّ بِزَمَــانِ
االِسْتِقْبَـالِو وَإِذَا أَدْخَزْتَ عَـزَيْ ِ الـمََِّ )الْمَفْتُوحةَ(؛ اُخْتُصَّ بِزَمَانِ الْحَالِ :
لِيَفعَلُ ويف الت زيل( :إنِّي لَيَحْزُنُين).

(فَالْْمَبْ ِيُّ لِزْفَاعِلِ) مِ ْ ُ ـ املضارع ـ مَا كَانَ حَرْ ُ الْمُضَارَعَةِ مِ ْ ُ

ـ من املبين

لزفاعل ـ مَفْتُوحَاً إِالَّ مَا كَانَ مَاضِيْ ِ عَزَب أَرْبَعَةِ أَحْرُ ٍ؛ فَإِنَّ حَرْ َ الْمُضَارَعَةِ مِ ْ ُ
يَكُونُ مَضْمُومَاً أَبَدَاً؛ نَحْوُ :يُدَحْرِجُو وَيُكْرُِِو وَيُقَاتِلُو وَيُفَرِّحَُ.عَممَةُ بِ َاءِ هَفِهِ
األَرْبَعَةِ ـ يعين يدحرج وإخل ـ لِ ْزفَاعِلِ كَوْنُ الْحَرْ ِ الَّفِي قَبْلَ اآلخِرِ ـ آخر كل واحد من هفه
األربعة حال كون مب يا لزفاعل ـ مَكْسُورَاً أَبَدَاً ـ خبم املبين لزمفعول ـو و مِثَالُ ُ ـ املبين لزفاعل
ـ مِنْ (يَ ْفعُلُ) :يَ ْصُرُو يَ ْصُرَانِو يَ ْصُرُونَو تَ ْصُرُو تَ ْصُرَانِ و يَ ْصُرْنَو تَ ْصُرُو
تَ ْصُرَانِو تَ ْصُرُونَو تَ ْصُرِينَو تَ ْصُرَانِو تَ ْصُرْنَو أَنْصُرُو نَ ْصُرُو وَقِسْ عَزَب
هَفَا ـ املفكور من تصريف ي صر ـ :يَضْرِبُو وَيَعْزَمُو وَيُدَحْرِجُو وَيُكْرُِِو وَيُفَرِّحُو
وَيُقاتِلُو وَيَتَكَسَّرُو وَيَتَباعَدُو وَيَ ْقَطِعُو وَيَجْتَمِعُو وَيَحْمَرُّو وَيَحْمَارُّو وَيَسْتَخْرِجُو
وَيَعْشَوْشِبُو وَيَقْعَ ْسِسُو وَيَسْزَ ْقِيو وجيْزَوِّذُو وَيَتَدَحْرَجُو وَيَحْرَنْجِمُو وَيَقْشَعِرُّ .

( وَا ْلمَبْ ِيُّ لِزْمَفْعُولِ) مِ ْ ُ ـ املضارع ـ مَا ـ الفعل املضارع الفي ـ كَانَ حَرْ ُ
الْمُضَارَعَةِ مِ ْ ُ مَضْمُومَاً ـ محم عزب املاضي ـ وَمَا قَبْلَ اآلخِرِ مِ ْ ُ مَفْتُوحَاً ـ فإن
كان مفتوحا يف األصل أبقي عزي حنو :يشرب ـ؛ نَحْوُ  :يُ ْصَرُ و وَيُدَحْرَجُو وَيُكْرَُِ و
وَيُقَاتَلُو وَيُفَرَّحُو وَيُسْتَخْرَجُ.

األسئزة:
س /1ما هو اذحر األصزي؟

ج /1هو ما ال يسقط يف تصريف الكزمةو إال يف عزّة صرفية كسقوط الواو من الفعل (يعد)
وأصز (وعد) مضارع يوعد حمفو الواو لوقوعها بني عدوّتَيها الياء والكسرة وكفلك
األفعال (وَزَنو وَجَدو وَرِث).

س /2كم نوع هي حرو الزيادة؟

ج /2حرو الزيادة عشرة أحر و وهي نوعان:
أـ الزيادة ال اشئة عن تكرار حر أصزيو حنو( :هفّبَو عظّمَو عَزّمَو قدَِّ) فاذحر املشدد
أصز حرفان.
ب ـ الزيادة ال اشئة عن حرو الزيادة العشرة جيمعها قولك( :أمان وتسهيل)و أو:
(سألتمونيها ـ السني -اهلمزة -المِ -التاء -امليم -الواو -ال ون -الياء -اهلاء -األلف
ـ)و أو( :ه اء وتسزيم)و حنو( :مستخرج)و فامليم والسني والتاء من حرو الزيادة ألن
أصل الكزمة (خَرَجَ).

س /3ما هو اذحر الزائد يف أصول الكزمة؟

ج /3هو اذحر الفي يضا إىل أصول الكزمة لغرض ما ويصح سقوط يف بعض
تصريفهاو مثل حر (األلف) يف (قاتل)و و(امليم والواو) يف (مقتول) من
املادة األصزية (قَتَلَ)و وكفلك همزة (أكرِ) ألنها حتف يف املضارعو فتقول:
(يُكرُِِ) ويف اسم الفاعل (مُكْرٌِِ)

س /4مَن هو واضع عزم التصريف؟

ج /4الرأي القريب إىل الصواب أنّ أول مَن وضع هو أبو األسود الدُّؤلي
بتوجي من أمري املؤم ني عزي بن أبي طالب ـ رضي اهلل ع ـ ثم هفّباه وفَصَمه
عن ابإعراب ـ ال حو ـ 1ـ معاذ بن مسزم اهلراء ـ سُمي باهلرَّاء ألن كان يبيع الثياب
اهلروية الواردة من مدي ة هرات ـ الكويفو 2ـ وأبو عثمان املازني البصري.

س /5ما هي اذحرو األصزية يف الزفظو وملاذا اخْتِري من بني حرو
اهلجاء ( و عو ل) لوزن األفعال؟

ج /5هي اليت تقابل حرو ( ع ل) وتسمَّب فاء الفعل وعني الفعل والِ
الفعلو ولعلَّ السر يف اختيار هفه األحر ولفظها (فَعَلَ) كونها أعمّ مجيع
األفعال وتتعامل ال اس بهاو وجاءت الكثري من اآليات الدالة عزب كزمة
(فعل) كقول تعاىل{:أَأَنْتَ فَعَزْتَ هَفَا بِآلِهَتِ َا يَا إِبْرَاهِيمُ{و وقول تعاىل:
{وَفَعَزْتَ فَعْزَتَكَ الّتِي فَعَزْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ{و وقول تعاىل{:وَالّفِينَ هُمْ
لِززَّكَاةِ فَاعِزُونَ{و وقد يكون السبب يف اختيار هفا األحر من دونها لتعدد
خمارجهاو حيث أنَّ الفاء خترج من الشفتنيو والعني من اذحزقو والمِ من
الزسانو ليعمّ الزفظ كافة املخارج.

س /6إىل كم قسم ت قسم أبواب التصريف؟

ج /6ت قسم أبواب التصريف إىل مخسة وثمثني باباو وهي كاآلتي:
ستة أبواب لزثمثي اجملرد( .فتحٌ ضمٌو فتحٌ كسرٌو فتحتان..كسرٌ فتحٌو ضمٌّ
ضمٌّو كسرتان ـ وثِقَ زيد ببكر؛ (ورث متعد!) ـ)
ثمثة أبواب ملا زيد في حر واحد عزب الثمثي.
مخسة أبواب ملا زيد في حرفان عزب الثمثي.
أربعة أبواب ملا زيد في ثمثة أحر عزب الثمثي.
باب واحد لفعل الرباعي اجملرد.
باب واحد مزيد في حر واحد مزحق بالرباعي.
بابان مزيد في حرفان مزحق بالرباعي.

ستة أبواب ملزحق (دحرج) الرباعي.
مخسة أبواب ملزحق (تدحرج) الرباعي.
بابان ملزحق (احرجنم) الرباعي.
واجملموع الكزي ألبواب الب اء مخسة وثمثون بابا.
واعزم أنَّ الفعل امل حصر يف هفه األبواب :إما ثمثي جمرد ساملو حنو:
(كَرَُِ)و وإما ثمثي جمرّد غري ساملو حنو( :وَعَدَ)و وإما رباعي جمرّد ساملو
حنو( :دَحْرَجَ)و وإما رباعي جمرّد غري ساملو حنو( :وسوس)و وإما ثمثي
مزيد في ساملو حنو( :أكْرََِ)و وإما مزيد في غري ساملو حنو( :أوْعَدَ)و
وإما رباعي مزيد في ساملو حنو( :تَدَحْرَجَ)و وإما رباعي مزيد في غري
ساملو حنو( :تَوَسْوَسَ)و ويقال هلفه األقساِ األقساِ الثمانية.

