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وانةي هةشتةم

١ـ دخولُ اوجوامِ ليه
2ـ توكهدُهُ بنوني الثقهيةِ واخلفهف ِة

وَقِسْ لَيَهْ ِ ـ أي :ليى املضارع الداخل ليه اوجامِ ـ األَمْرَ ـ بأن
حتذف العني إذا سكن ما بعده ـ؛ نَحْوُ :صُنْ ـ وتثبت إذا حترك حنو :ـ
صُونَا ،صُونُوا ،صُونِي ،صُونَا ،ـ وأما مجع املؤنث حنو :ـ صُنَّ ـ فقد
ـ.
املضارع
يف
لهن
حذفت

)تَوْكِهْدُهُ بِنُوْنَيْ الثَّقِهْيَةِ وَالْخَفِهْفَةِ( وَ ـ األمر ـ بِالتَّأْكِهْدِ ـ مع نون التوكهد ـ:
صُونَنَّ ،صُونَانِّ ،صُونُنَّ ،صُونِنَّ ،صُونَانِّ ،ـ أي :بإلادة العني احملذوفة؛ لزوال
لية احلذف بتحرك ما بعده؛ ملا تقدِ من أنَّ يفتح آخر الفعل ،ويضم ،ويكسر؛
دفعا اللتقاء الساكنني ـ صُنَّانِّ ـ مجع املؤنث فحذف لهن المِ قطعا ـ .وَبِعْ ـ
حبذف الهاء ـ ،بِهْعَاً ،بِهْعُوا ،بِهْعِي ،بِهْعَا ـ باإلثبات ـ ،بِعْنَ ـ باحلذف ـ،
وَخَفْ ـ حبذف األلف ـ ،خَافَا ،خَافُوا ،خَافِي ـ باإلثبات ـ ،خَفْنَ ـ باحلذف

ـ،

وَبِالتَّ ْأكِهْدِ :بِهْعَنَّ ،وَخَافَنَّ ـ كصونّنَّ ،بإلادة العني؛ لزوال لية احلذف.

وَكذا تقولُ يف اخلفهفةِ :صُونَنْ وبهعَنْ وخَافَنْ إىل اآلخِر .ـ بال فرق ،ومل
تعد العني يف حنو :صُن الشيءَ ،وبع الفرسَ ،وخَفِ القوِ؛ ألن احلركات لارضة ال
التداد بها ،فوجودها كعدمها ،خبالف احلركة يف حنو :صونا ،صونوا ،صوني،
وصُونَنَّ وأمثاهلا فإنها كاألصيهة؛ التصال ما بعدها بالكيمة اتصال اوجزء ـ

(أَبْنِهَةُ مَزيْ ِد الْمُعْتَلِّ الْعَهْن( (وَمَزيْدُ الثُّالثِي) ال يُعْتَلُّ مِنْ ُ إالَّ أَرْبَعَةُ
ي :أَجَابَ ـ واألصل :أَجْوَبَ يُجْوبَُ ،نقيت حركة الواو منهما إىل ما قبيها،
أَبْنِهَةٍ؛ وَهِ َ

وقيبت الواو يف املاضي ألفا؛ لتحركها يف األصل ،وانفتاح ما قبيها ،ويف املضارع ياء؛
لسكونها وانكسار ما قبيها ـ  ،يُجِهْبُ ،إجَابَةً ـ أصيها :إجْوَابًا ،نقيت حركة الواو إىل ما
قبيها ،وقيبت ألفا كما يف الفعل ،ثم حذفت األلف؛ اللتقاء الساكنني ،ولوضت لنها تاء
يف اآلخر .وقد حتذف لند اإلضافة يف حنو قول تعاىل :وإقاَِ الصَّالةِ األنبهاء 73 :ـ،
وَاسْتَقَاَِ ـ ليى ومن استفعلَ ،وحنو :استَحوَذَ ،واستَصْوَبَ ،واسْتَجْوَبَ ـ ،يَسْتَقِهْمُ،
اسْتِقَامَةً ،وَانْقَادَ ،يَنْقَادُ ـ األصل :انقَوَدَ يَنْقَودُ ـ ،اِنْقِهَادَاً ـ األصل :انقِوادًا ،حذفت
حركة الواو ،ثم قيبت الواو ياء النكسار ما قبيها مع إلالل الفعل ،وكذا يف كل مصدر ألل
فعي ؛ حنو :قاِ يقوِ قهاما ،واألصل :قواَمًا ـ ،وَاخْتَارَ ،يَخْتَارُ ـ يَخْتَهِرُ ـ،

اِخْتِهَارَاً .ـ واألصل :اِخْتَهَرَ ،قيبت الهاء ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبيها ـ.

وَإذَا بَنَهْتَهَا لِيْمَفْعُول ـ أي :هذه األربعة ـ قُيْتَ :أُجِهْبَ ،يُجَابُ ـ
واألصل :أُجْوبَ يُجْوَبُ ،نقيت حركة الواو إىل ما قبيها ،وقيبت يف
املاضي ياء ،كما يف جيهب ،ويف املضارع ألفا كما يف أجاب ـ،
وَاسْتُقِهمَ ،يُسْتَقَاُِ ـ واألصل :استُقْوَِ يُسْتَقْوَُِ ،فنقيت وقيبت ـ ،
وَانْقِهْدَ ،ـ واألصل :انقُودَ ،نقيت حركة الواو إىل ما قبيها ،وقيبت ياء
كما يف صني ـ يُنْقَادُ ـ أصي  :يُنْقَوَدُ ،قيبت الواو ألفا ـ  ،وَاخْتِهْرَ ـ
أصي  :اخْتُهِرَ ،نقيت كسرة الهاء إىل ما قبيها ،كما يف بهع ـ ،يُخْتَارُ ـ
أصي  :يُخْتَهَرُ  ،وجيوم فههما الهاء والواو واإلمشاِ ،كما يف صني،
وبهع؛ ألنهما مثيهما يف ضم ما قبل حرف العية يف األصل ،خبالف
أجهب ،واستقهم ،فإن ساكن ،فال وج ليواو واإلمشاِ ـ.

وَاألَمْرُ مِنْهَا ـ أي :من هذه األربعة ـ :أَجِبْ ـ أمر من تُجْوبُ ،واألصل :أَجْوبْ،
ألل إلالل جتهب ،وقس ليى ذلك البواقي ـ ،أَجِهْبَا ،وَاسْتَقِمْ ،اِسْتَقِهْمَا،
وَانْقَدْ ،اِنْقَادَا ،وَاخْتَرْ ،اِخْتَارَا .ـ والضابط ما ذكرنا من أنَّ حيذف إذا سكن
ما بعده ،ويثبت إذا حترك حركة أصيهة ،أو مشابهة هلا ،حنو :أجهبَا أجهبوا
وأجهيب ـ

وَيَصِحُّ ـ أي :ال يعل مجهع ما هو غري هذه األربعة ـ نَحْوُ :قَوَّلَ ،وَقَاوَلَ،
وَتَقَوَّلَ ،وَتَقَاوَلَ ،وَمَيَّنَ ،وَتَزَيَّنَ ،وَسَايَرَ ،وَتَسَايَرَ ،وَاسْوَدَّ ،وَاسْوَادَّ،
وَابْهَضَّ ،وَابْهَاضَّ ،وَكَذَا سَائِرُ تَصَاريْفِهَا ـ مجهع تصاريف هذه املذكورات من

املضارع ،واألمر ،واسم الفالل ،واسم املفعول ،واملصدر ،وغري ذلك فصَرِّفْ
مجهعَها تصاريفَ الصحهح بعهن ؛ لعدِ لية اإللالل ،وكون العني يف هذه األمثية
يف غاية اخلفة؛ لسكون ما قبيها ـ.

وَمَزيْدِهِ(

)اِسْمَا الفَالِل وَالْمَ ْفعُول لِمُجَرَّدِهِ
(وَاسْمُ الْفَالِل(ِ مِنَ الثُّالثِيِّ املُجَرَّدِ يُعْتَلُّ لَهْنُ ُ بِا ْلهَمْزَةِ ـ سواء كان
واويًا أو يائهًا ـ كَصَاِئنٍ وَبَائِعٍ .ـ واألصل :صاون وبايع ،قيبت الواو
والهاء همزة ،ألن اهلمزة يف هذا املقاِ أخف منهما ـ،
(وَ ـ اسم الفالل ـ مِنَ ـ الثالثي ـ الْمَزيْدِ فِهْ ِ) يُعْتَلُّ بِمَا الْتُلَّ ِب ِ
ا ْلمُضَارعُ ،كَمُجِهْبٍ ـ واألصل :مُجْوب ـ ،وَمُسْتَقِهْمٍ ـ واألصل :مُسْتَقْوِ ـ،
وَمُنْقَادٍ ـ واألصل :مُنْقَود ـ ،وَمُخْتَارٍ ـ واألصل :مُخْتَهِر ـ.

(وَاسْمُ الْمَفْعُول) مِنَ الثُّالثِي الْمُجَرَّدِ يُعْتَلُّ بِالنَّقْل وَالْحَذْفِ كَمَصُونٍ ،وَمَبِهْعٍ ،
وَالْمَحْذُوفُ وَاوُ ا ْلمَفْعُول لِنْدَ سِهْبَوَيْ ِ ـ ألنها مائدة ،والزائد باحلذف أوىل ،فاألصل:
مَصْوُون ،ومَبْهُوع ،نقيت حركة العني إىل ما قبيها ،فحذفت واو مفعول؛ اللتقاء الساكنني،
ثم كسر ما قبل الهاء يف مبهع؛ لئال ينقيب واوا ،فهيتبس بالواوي ،فمصون :مَفُعْل ،ومبهع:
مَفِعْل ـ وَ ـ احملذوف ـ لَهْنُ الْفِعْل لِنْدَ أَبِي الْحَسَن األَخْفَش؛ ـ ألن العني كثريا ما يعرض
ل احلذف يف غري هذا املوضع ،فحذف أوىل ،فأصل :مبهع :مبْهُوع ،نقيت ضمة الهاء إىل
ما قبيها ،وحذفت الهاء ،ثم قيبت الضمة كسرة لتقيب الواو ياء؛ لئال ييتبس بالواوي ـ.
ومذهب سهبوي أوىل؛
وَبنُو تَمِهْمٍ يُثْبِتُونَ الهَّاءَ ـ دون الواو ،ألنها أخف من الواو ـ فَهَقُولُونَ :مَبْهُوعٌ ـ كما
يقولون :مضروب ـ .وَ ـ اسم املفعول ـ مِنَ ـ الثالثي ـ الْمَزيْدِ فِهْ ِ يُعْتَلُّ بِالنَّقْل وَالْقَيْبِ ـ
أي :قيب العني ألفا ،كما يف املبين ليمفعول من املضارع ـ إن الْتُـلَّ فِعْيُـ ُ ـ فعل اسم
املفعول ،وهو املبين ليمفعول من املضارع ،بأن يكون من األبنهة األربعة ـ؛ كَمُجَـابٍ،

وَمُسْتَقَـاٍِ ،وَمُخْتَـارٍ ،وَمُنْقَـادٍ .ـ واألصل :مُجْوَب ،ومُسْتَقْوَِ ،ومُنْقَوَد ،ومُخْتَهَر ـ

