وانةي [الصرف]
ثةرتوكي
)تصريف العزي(

وانةي ضوارةم

١ـ فصلٌ يف اذحف واإلبدال
2ـ التوكيدُ بنُوني اخلفيفةِ والثقيلةِ وبيانُ املؤَكَّدِ
بهِمَا وغريِهِ من األفعال
ـ جعلُ حر مكانَ حر ٍ آخر ـ

وَاإلِبْدَالِ(
الْحَفْ ِ
فِي
(فَصْلٌ
(وَاعْلَمْ) أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ تَاءَاْنِ فِي أَوَّلِ مُضَارِعِ تَفَعَّلَ وَتَفاعَلَ ،وَتَفَعْلَلَ؛
فَيَجُوزُ إِثْبَاتُهُمَا نَحْوُ :تَتَجَنَّبُ ،وَتَتَقَاتَلُ ،وَتَتَدَحْرَجُ ،وَيَجُوزُ حَفْ ُ إِحْدَيْهِمَا
تَخْفِيْفَاً ـ يف املعلوم ـ؛ كَمَا فِي التَّنْزِيْلِ[ :فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى] ـ تتصدى ،أي:
تتعرض ـ ،وَ [نَــارًا تَلَظَّى] ـ تتلهب ،أي :تتلظى ـ ،و [تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ] ـ تتزل
ـ.وَمَتَى كَانَ فَاءُ (افْتَعَلَ) صَاََاً ،أَوْ ضَاََاً ،أَوْ طَاءً ،أَوْ ظاءً؛ قُلِبَتْ تَاؤُهُ
طاءاً؛ فَتَقُولُ فِي اِفْتَعَلَ مِنَ الصُّلْحِ ـ(صلُح) اصتلح ـ :اِصْطَلَحَ .وَمِنَ الضَّرْبِ
ـ(ضَرَب) اضرتب ـ :اِضْطَرَبَ .وَمِنَ الطَّرَِْ ـ(طَرََ) اطرتَ ـ :اِطَّرَََ .وَمِنَ الظُّلْمِ
ـ(ظلم) اظتلم ـ :اِظْطَلَمَ ـ بال إَغام ،أو اطَّلم كما هو القياس ،أو اظَّلم ـ .وَكَفَلِكَ سَائِرُ
مُتَصَرِّفَاتِهِ؛ نَحْوُ :اِصْطَلَحَ ،يَصْطَلِحُ ،اِصْطِالحَاً ،فَهُوَ مُصْطَلِحٌ ،وَذَاكَ
تَصْطَلِحْ.
ال
)وَالنَّهْيُ(:
اِصْطَلِحْ،
وَاألَمْرُ:
مُصْطَلَحٌ،

وَمَتَى كَانَ فَاءُ (اِ ْفتَعَلَ) ََاالً ،أَوْ ذَاالً ،أَوْ زَاياً؛ قُلِبَتْ تَاؤُهُ ََاالً؛
فَتَقُولُ فِي اِ ْفتَعَلَ مِنَ الدَّرْءِ
اََّرَأَ ـ ،وَمِـنَ الفِّكْرِ ـ(ذَكَرَ) وهو ضد النسيان ،واألصل :اذتَكَرَ ،وفيه ثالثة أوجه:
اذََْكَرَ ـ بال إَغام ،واذَّكر ،واََّكرَ ـ ،وَمِـنَ الزَّجْـرِ ـ(زَجَرَ) وهو املنع و النهي ،ازجتر،
ـ (ََرَأَ) الدفع ،واألصل :اَْتَرَأ ،وال جيوز إال اإلَغام:

وفيه وجهان :البيان؛ حنو :ازَجر ،واإلَغام بقلب الدال زايا ،حنو ازَّجرَ ،ون العكس ـ :
.
اِزََْجَرَ
اِذَّكَرَ،
اََِّرَأَ،
)وَمَتَى كَانَ فَاءُ (اِ ْفتَعَلَ) وَاوَاً ،أَوْ يَاءً ،أَوْ ثَاءً؛ قُلِبَتْ الْوَاوُ وَالْيَاءُ وَالثَّاءُ تَاءً؛
ثُمَّ أَُْغِمَتْ فِي تَاءِ اِفْتَعَلَ؛ نَحْوُ :اتَّقَى ـ(وَقَى) اوتَقَى ،اتْتَقى ـ ،وَاتَّسَرَ ـ(يَسَرَ)
ايتَسَر ،اتْتَسَرَ ـ ،وَاتَّغَرَـ (ثَغَرَ) اثتَغَرَ ،اتْتَغَرَ ـ (.

(التَّوْكِيْدُ بِنُونَي الْخَفِيْفَةِ وَالثَّقِيْلَةِ وَبَيَانُ الْمُؤَكَّدِ بِهِمَا
وَغَيْرِهِ مِنَ األَفْعَالِ) (وَيَلْحَقُ ـ النونان ـ) ا ْلفِعْلَ غَيْرَ الْمَاضِي وَالْحَالِ نُونَانِ
لِلتَّأكِيْدِ؛ خَفِيْفَةٌ سَاكِنَةٌ ـ نْ(اذهنبْ ـ وَثَقِيْلَةٌ مَفْتُوحَةٌ ـ نَّ(اذهنبَّ ـ؛ إِالَّ فِيْمَا تَخْتَصُّ
ـ النون الثقيلة ـ بِهِ وَهُو فِعْلُ االِثْنَيْنِ ،وَجَمَاعَةِ النِّسَاءِ ،فَهِيَ مَ ْكسُورَةٌ فِيْهِمَا
أَبَدَاً؛ فَتَقُولُ :اِذْهَبَانِّ لِالِثْنَيْنِ ،وَاِذْهَبْنَانِّ لِلنِّسْوَةِ ،فَتُدْخِلُ ـ أنت ـ أَلِفَاً بَعْدَ
نُونِ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ لِتَفْصِلَ ـ تلك األلف ـ بَيْنَ النُّونَاتِ وَال تَدْخُلُهُمَا ـ فعل االثنني
ومجاعة اإلناث ـ النُّونُ الْخَفِيْفَةُ؛ ألَنَّهُ يَلْزَمُ الْتِقَاءُ السَّاكِنَيْنِ عَلَى غَيْرِ حَدِّهِ؛
فَإِنَّ اِلْتِقَاءَ السَّاكِنَيْنِ إنَّمَــا يَجُوزُ إِذَا كَــانَ ـ الساكن ـ األَوَّلُ حَــرْ َ مَدّ ـ ا،و،ي ـ
وَ ـ الساكن ـ الثَّانِي مُدْغَمَاً؛ نَحْوََُ :ابَّةٍ.

وَتُحْفَ ُ مِنَ الْفِعْلِ مَعَهُمَا ـ النونني ـ النُّونُ فِي األَمْثِلَةِ الْخَمْسَةِ وَهِيَ:
(يَفْعَالنِ ،وَتَفْعَالنِ ،وَيَفْعَلُونَ ،وَتَفْعَلُونَ ،وَتَفْعَلِنيَ) .وَتُحْفَ ُ ـ مع النون ـ
وَاوُ يَفْعَلُونَ ،وَتَفْعَلُونَ ،وَ يَاءُ تَفْعَلنيَ؛ إِالَّ ِإذَا انْفُتـِحَ مَا قَبْلَهُمَا ـ الواو
والياء ـ؛ نَحْوُ :ال تَخْشَوُنَّ ،وَال تَخْشَيِنَّ ،وَلَتُبْلَوُنَّ ،وَإِمَّا تَرَيِنَّ.
وَيُفْتَحُ مَعَ النُّونَيْنِ آخِرُ الفِعْلِ؛ إِذَا كَانَ فِعْلَ الْوَاحِدِ وَالْوَاحِدَةِ الْغَائِبَةِ
ـ ومنه املتكلمان ،خلفته ـ.

وَيُضَمُّ ـ آخر الفعل ـ؛ إِذَا كَانَ فِعْلَ جَمَاعَةِ الفُّكُورِ ،وَيُكْسَ ُر
الياء احملفوفةـ إِذَا كَانَ فِعْلَ الْوَاحِدَةِ الْمُخَاطَبَةِ؛ فَتَقُولُ فِي (أَمْرِ الْغَائِبِ)
مُؤَكَّدَاً بِالنُّونِ الثَّقِيْلَةِ :لِيَنْصُرَنَّ ،لِيَنْصُرَانِّ ،لِيَنْصُرُنَّ ،لِتَنْصُرَنَّ،
لِتَنْصُرَانِّ ،لِيَنْصُرْنَانِّ .وَبِالْخَفِيْفَةِ :لِيَنْصُرَنْ ،لِيَنْصُرُنْ ،لِتَنْصُرَنْ.
وَتَقُولُ فِي (أَمْرِ الْحَاضِرِ) مُؤَكَّداً بِالنُّونِ الثَّقِيْلَةِ :اُنْصُرَنَّ ،اُنْصُرَانِّ،
اُنْصُرُنَّ ،اُنْصُرِنَّ ،اُنْصُرَانِّ ،اُنْصُرْنَانِّ .وَبِالْخَفِيْفَةِ :اُنْصُرَنْ ،اُنْصُرُنْ ،
اُنْصُرِنْ .وَقِسْ عَلَى هَفَا نَظَائِرَهُ ـ نظائر كل من (لينصرن) و(انصرن) ـ .
ـ لتدل الكسرة على

(ال تَخْشَوُنَّ) أصله :تَخْشَيُونَ ،حففت ضمة الياء للثقل ،ثم الياء اللتقاء
الساكنني ،فقيل :تَخْشَوْنَ ،وأَخل (ال)الناهية ،فحففت النون فقيل :ال تَخْشَوْ،
فلما أذحق نون التأكيد ،التقى ساكنان :الواو والنون املدغمة ،ومل حيف الواو
لعدم ما يدل عليه ،بل حرك ما يناسبه ،وهو الضم لكونه أخته ،فقيل :ال
تَخْشَوُنَّ ،وهي نهي املخاطِب جلماعة الفكور.
(وال تَخْشَيِنَّ) أصله :ختشيني ،حففت كسرة الياء ،ثم الياء ،وأَخل (ال)
الناهية ،فحففت النون ،فقيل :ال تَخْشَيْ ،فلما أذحق نون التأكيد ،التقى
ساكنان :الياء والنون ،فلم حيف الياء ،بل حرك بالكسر لكونه مناسبا له،
وهي نهي املخاطبة.

(لتُبْلَوُنَّ) أصله :لتبلوون ،فأعل إعالل ختشَوُنَّ ،فقيل :لتُبْلَوْنَ ،فأَخل
عليه نون التأكيد ،وحففت نون اإلعراب ،وضمت الواو كما يف (ال
ختشون) وهو فعل مجاعة الفكور املخاطبني مبنيا للمفعول ،من البالء،
وهو التجربة.
(فَإمَّا تَرَينَّ) أصله :تَرْأَيِيْنَ ،على وزن تفعلني ،حففت همزته بعد نقل
حركتها ،فقيل :تريني ،ثم حففت كسرة الياء ،ثم الياء.

األسئلة /س /1على أي نوع من أنواع الكلمة تدخل همزة الوصل؟ مثل لفلك.
س /2عدَّ اذحركات اليت تعرتي همزة الوصل مع املثال لكلٍ.
س /3ما الفرق بني املاضي املعلوم واجملهول من حيث اذحركات؟
س /4ميِّز بني همزة الوصل وهمزة القطع يف الكلمات اآلتية:
ـ ابنٌ2 ،ـ اكرَمَ3 ،ـ الرجلُ4 ،ـ استَخْرَجَ5 ،ـ استِخراجٌ6 ،ـ اكَلَ7 ،ـ أنصرُ8 ،ـ
أمينٌ9 ،ـ انطَلَقَ10 ،ـ أكال.
س /5أئتِ باملضارع من األفعال التالية مُفَرِّقا بني املضمومة فيه حرو
املضارعة واملفتوحة:
1ـ طلَبَ2 ،ـ تَعِبَ3 ،ـ أصبَحَ3 ،ـ ََربَخَ4 ،ـ استَحجَرَ5 ،ـ اصفَرَّ6 ،ـ كَلّمَ7 ،ـ
صَارَعَ8 ،ـ أذَاعَ9 ،ـ استَرجَعَ.

