وانةي [الصرف]
ثةرتوكي
(تصريف العزي)

وانةي شةشةم

١ـ املعتلُّ نواعاهُُ،و نوامُ ُ ّلن اع م ها ُ
2ـ املعتلُّ الفُءِ (املِثُلُ)و ناُممُ،

)الْمُعْتَلُّ نَوَاْعَاهُُ،و نَوَاْمَُ ُ ُّلن اَعْ م هِاْ َُ) فَصْلٌ فِي الْمُعْتَلن :نَهُعَ هَُ
َُّنَ وَاَدُ وُصُعلِ ِ،اَرْفَ هِلَّةٍ؛ نَهِيَ ا ْلعَانُ نَا ْليَُءُ نَاألَلِفُو نَتُسَمَّى
اُرُنفَ الْمَدن نَاللِّيْنِ؛ نَاألَلِفُ اِياَئِذٍ ـ اني إذ ُّن واد احلرنف األصعل هن املعتل ـ
تَمُعنُ هُاْقَلِبَةً هَنْ نَانم وَنْ يَُءٍو نَوَاْعَاهُ ُ،سَبْعَةٌ (املُعتَلُّ ا ْلفَُءِ (الْمِثَُلُ)و
نَاُمْمُ(ُ،األَنَّلُ( :الْمُعْتَلُّ الْفَُءِ) نَيُقَُلُ لَ ُ،الْمِثَُلُ لِمُمَُثَلَتِ ِ،الصَّحِيْحَ
فِي ااْتِمَُلِ الْحَرََُّتِ ـ نهَدَو ضربَ ـو وَهَُّ ا ْلعَانُ فَتُحْذَفُ هِـنَ الْفِعْلِ
الْمُضَُرِ ِ الَّذِي هَلَى (يَفْعِلُ) بِمَسْرِ العَيْنِ؛ نَهِنْ هَصْدَرِهِ الَّذِي هَلَى
(فِعْلَةٍ) بِمَسْرِ الْفَُءِ نَتَسْلَمُ فِي سَُئِرِ تَصَُرِيْفِِ،؛ فَتَقُعلُ :نَهَدَو يَعِدُ ـ
يعْهِد ـو هِدَةً ـ نِهْدة ـو نَنَهْداًو فَ ُعَ نَاهِدٌو نَذَاكَ هَعْهُعْدٌو نَهِدْو نَ ال
تَعِدْ .نََّذَلِكَ :نَهِقَ ـ وابّ بشدة ـو يَمِقُو هِقَةً .فَإِذَا وُزِيْلَتْ َّسْرةُ هَــُ
بَعْدَهَُ ـ بعد العان ـ وُهِيْدَتِ الْـعَانُ؛ اَحْـعُ :لَـمْ يُعْهَـدْ

نَتَثْبُتُ فِي (يَفْعَلُ) بُِلْفَتْحِ َّعَجِلَ ـ خُف ـو يَعْجَلُو نَاألَهْرُ هِاْ :ُ،اِيْجَلْ؛
وَصْلُ :ُ،اِنْجَلْو قُلِبَتِ الْعَانُ يَُءً لِسُمُعاِ َُ نَااْمِسَُرِ هَُ قَبْلَ َُو فَإِذَا ااْضَمَّ
هَُ قَبْلَ َُ ـ هُ قبل اليُء املاقلبة هن العان ـ َادَتِ ا ْلعَانُ؛ فَتَقُعلُ :يَُ زَيْدُ اِيْجَلْ؛
تُلْفَظُ بُِ ْلعَانِ نَتُ ْمتَبُ بُِ ْليَُءِ ـ نلع ّتبت يف المتب التعلمية لتعليم ،بُلعان فال بأس
ب ،ـو نَتَثبُتُ العَانُ فِي (يَفْعُلُ) َّعَجُ َ،ـ صُر شريفُ ـو اُنْجُْ،و ال تَعْجُ.ْ،
نَاُذِفَتِ الْعَانُ هِنْ يَطَأُو نَيَسَعُو نَيَقَعُو نَيَضَعُو نَيَدَ ُو نَيَ َبُ؛ لِأَاَّ َُ فِي
األَصْلِ (يَفْعِلُ) بُِلْمَسْرِ؛ فَفُتِحَ الْعَيْنُ لِحَرْفِ ا ْلحَلْقِو نَاُذِفَتْ هِنْ يَذَرُ
لِمَعاِ ِ،فِي هَعْاَى يَدَ ُ .نَوَهَُتُعا هَُضِيَ يَدَ ُ نَيَذَرُ ـ ند و نذر ـ؛ نَاَذْفُ
الْفَُءِ ـ يف يد نيذر ـ دَلِيْلٌ هَلَى وَاَّ ُ،ـ الفُء ـ نَانِيٌّو نَوَهَُّ الْيَُءُ فَتَثْبُتُ هَلَى
ُّلن اَــُلم؛ اَحْـعُ  :يَمُنَو يَيْمُنُو نَيَئِسَو يَيْـأَسُو نَيَسَرَو يَيْسِرُ.

نَتَقُعلُ فِي (وَفْعَلَ) هِنَ اليَُئِين :وَيْسَرَو يُعسِرُ ـ يُيْسِرُ ـو إِيْسَُرَاًو فَ ُعَ هُعسِرٌ ـ

هُيْسِرٌـ؛ تُقْلَبُ ا ْليَُءُ فِي ِمَُ ـ املضُر ناسم الفُهل ـ نَانَاً لِسُمُعاِ َُ نَااْضِمَُ ِ هَُ
قَبْلَ َُ .نَفِي ( اِفْتَعَلَ ) هِاْ ُمَُ ـ العاني ناليُئي ـ تُ ْقلَبَُنِ تَُءَاً نَتُدْغَمَُنِ فِي التَُّءِ؛
اَحْعُ :اِتَّعَدَ ـ انْتَعَدَ ـ :يَتَّعِدُو فَ ُعَ هُتَّعِدٌ .نَاِتَّسَرَ ـ ايْتَسَرَ ـو يَتَّسِرُو اِتنسَُرَاًو فَ ُعَ
هُتَّسِرٌ .نَيُقَُلُ :اِيْتَعَدَو يَُتَعِدُو فَ ُعَ هُعْتَعِدٌ نَذَلِكَ هُعتَعَدٌ ـ نهي لغة ـ .نَاِيْتَسَرَو
يَُتَسِرُو فَ ُعَ هُعْتَسِرٌو نَهَذَا هَمَُنٌ هُعْتَسَرٌ فِيْ .ِ،نَاُمْمُ نَدَّ يَعَدُّ َّحُمْمِ هَضَّ يَعَضُّ.
نَتَقُعلُ :اِيْدَدْ ـ ناألصل :انْدَد نجيعز ندَِّ بُلفتح نالمسر ـ؛ َُِّهْضَضْ .الثَُّاِي:
(الْمُعْتَلُّ الْعَيْنِ) نَيُقَُلُ لَ :ُ،األَجْعَفُ نَ ذُن الثَّالثَةِ؛ لِمَعْنِ هَُضِيْ ِ،هَلَى ثَالثَةِ
وَاْرُفٍ إِذَا وَخْبَرْتَ هَنْ اَفْسِكَ ـ حنع( :قلتُ نبعتُ)و وي :هع ضمري املتملمو نهذا ال يعجد يف
األفعُل األخرى إال يف هذا الفعل األجعف! ( نهذا في ،تفُصيل لمن هذا ّتُب خمتصرو فيشري إىل اجململ

نالغُلب األّثر ممُ جيري هلى األجعف! :اَعِ ْلتُ)ـو فَُلْمُجَرَّ ُد
دائمُو نالعربة مسُ ـ تُقْلَبُ هَيْاُ ُ،فِي ا ْلمَُضِي وَلِفًَُو سَعَاءٌ َُّنَ نَانَاً وَنْ يَُءً لِتَحَرُِّّ ِمَُ
نَبَُ َ.
صَُنَو
اَحْعُ:
قَبْلَ ُمَُ؛
هَُ
نَااْفِتَُحِ
ـ الذي مل يدخل هلي ،الضمريو نليس هذا

س /لماذا سميت حروف العلة بحروف العلة؟
ج /سميت (الواو واأللف والياء) بحروف العلة؛ ألن العليل ال يتلفظ
إال بها عند األنين نحو واي ،فأضافوا هذه الحروف إلى العلة لتلفظ
العليل بها ألن من عادتهم أنهم يضيفون شيئا إلى شيء ألدنى
مالبسة ،وال يبعد أن تسمى بحروف العلة لوقوع التغييرات فيها
كثيرا ،وحقيقة العلة تغيير الشيء عن حاله ،وتسمى هذه الحروف
أيضا حروف الزوائد واللين والمد أما تسميتها بالزوائد فظاهرة،
وأما باللين فلما فيها من اللين التساع مخارجها وأما بالمد فلقبولها
االمتداد فالعلة أعم من المد واللين لصدقها على المتحرك والساكن
منهما ،ثم اللين أعم من المد لعدم اشتراط أن يكون حركة ما قبله من
جنسه ،وأما المد فهو مشروط بهذا الشرط ،والزوائد أعم من العلة
ألن حروفها عشرة وهي :اليوم تنساه أو سألتمونيها.
وقيل :حروف واي هي حروف العلّة...والم ّد ثم اللين والزيادة

المثال :وهو ما كانت فاؤه «الحرف األول» حرف علة.
مثل :وعد ،وجد ،ولد ،وسع ،يبس ،ينع ،يتم ،يئس.
ومما تجدر اإلشارة إليه أن المعتل األول بالواو يغلب على الفعل المعتل األول بالياء ،وقد حصر بعض
الصرفيين األفعال المعتلة بالياء فيما يقرب من أربعة وعشرين فعال بعضها قليل االستعمال في اللغة وإليك
بعضها لالستزادة:
يفع ،يقن ،يمن ،يسر ،يقظ ،يرق.
يتن بمعنى ولدة المرأة ولدا يتنا وهو المنكوس.
يهت بمعنى انتن ،مثل :انتن الجرح.
يقه بمعنى أطاع وأسرع.
يعر بمعنى أصاح ،تقول :يعرت الغنم.
يفخ بمعنى الضرب على اليافوخ ،تقول :ضربت يافوخه.
يمم بمعنى غرق في اليم.
يدع بمعنى صبغ.
يلل قصر ،تقول :يلّت األسنان أي قصرت.
يرر بمعنى صلب.
ويكون حرف العلة في أول الفعل واوا ،أو ياء ،وال يكون ألفا؛ ألن األلف ال تقع في أول الكلمة ألنها
حرف مد .وقد سمى النحاة الفعل المعتل األول مثاال للماثلته الفعل الصحيح في احتمال ظهور الحركات
على حروف العلة.

