وانةي (الصرف)
ثةرتوكي
(تصريف العزي)

وانةي نؤيةم

1ـ أبنيةُ مزيدِ املعتلِّ الع ِ
ني
2ـ امسَا الفاعلِ واملفعولِ ملُجرَّده ومزِيدهِ

وَيَصِحُّ ـ أي :ال يعل مجيع ما هو غري هذه األربعة :أَجَابَ وَاسْتَقَامَ
وَانْقَادَ َاخْتَارَ ـ نَحْوُ :قَوَّلَ ـ من باب التفعيل ـ ،وَقَاوَلَ ـ من باب
املفاعلة ،واملبين للمفعول :قُووِل ـ ،وَتَقَوَّلَ ـ من باب التفعيل ـ،

وَتَقَاوَلَ ـ من باب التفاعل ،واملبين للمفعول :تُقُووِلَ ،بال إدغام لئال يلتبس
باملبين للمفعول من قَوَّلَ وتَقوََّلَ ،وكذا سُويِرَ وتُسُويِرَ ،بال قلب الواو ياء؛ لئال
يلتبس بنحو :زُيِّنَ وتُزُيِّن ـ ،وَزَيَّنَ ـ من باب التفعيل ـ ،وَتَزَيَّنَ ـ من باب

التفعل ـ ،وَسَايَرَ ـ من باب املفاعلة ـ ،وَتَسَايَرَ ـ من باب التفاعل ـ،
وَاسْوَدَّ ـ من باب االفعالل ـ ،وَاسْوَادَّ ـ من باب االفعيالل ـ ،وَابْيَضَّ ـ من
باب االفعالل ـ ،وَابْيَاضَّ ـ من باب االفعيالل ـ،

وَكَذَا سَائِرُ تَصَارِيْفِهَا ـ مجيع تصاريف هذه املذكورات من املضارع،
واألمر ،واسم الفاعل ،واسم املفعول ،واملصدر ،وغري ذلك ،فصَرِّفْ
مجيعَها تصاريفَ الصحيح بعينه؛ لعدم علة اإلعالل ،وكون العني يف
هذه األمثلة يف غاية اخلفة؛ لسكون ما قبلها ـ.
كان األصل يف األلوان والعيوب واملزيدات مل يُعلَّ اجملردات مثل :سَوِدَ
وعَوِرَ محال عليها ،وكل ما مل يُعلَّ ال يُعلَّ تصاريُفه :أعوَرَ وعاور .وصحَّ
أيضا :ما أصْوَنَ وأصْوِنْ به فعال التعجب لعدم قبول التصرف وأفعل
التفضيل حنو هذا أصونٌ محال عليهما....

وَمَزِيْدِهِ(
لِمُجَرَّدِهِ
وَا ْلمَ ْفعُولِ
الفَاعِلِ
)اِسْمَا
(وَاسْمُ الْفَاعِل(ِ مِنَ الثُّالثِيِّ املُجَرَّدِ يُعْتَلُّ عَيْنُهُ بِالْهَمْزَةِ ـ سواء كان واويًا
أو يائيًا ـ كَصَاِئنٍ وَبَائِعٍ .ـ واألصل :صاون وبايع ،قلبت الواو والياء همزة ،ألن
ـ،
منهما
أخف
املقام
هذا
يف
اهلمزة
قلب الواو والياء همزة وجوبا :تقلب الواو والياء همزة وجوبا يف أربعة مواضع1 ،ـ أن
تأتي الواو أو الياء عينا السم فاعل وقد أُعلَّتا يف فعله املاضي بقلبهما ألفا ،مثل:
قَائِم = فَاعِل ،اهلمزة عنيُ (فاعِل) منقلبة عن واو ،األصل :قاوِم ،بدليل :قام يقوم،
والفعل املاضي(قام) األلف فيه مُعَلَّة عن واو ،األصل :قَوَمَ.
نَائِم = فَاْعِل ،اهلمزة عنيُ (فاعِل) منقلبة عن واو ،األصل :نَاوِم ،بدليل املصدر :نَوْم،
والفعل املاضي(نام) األلف فيه مُعَلَّة عن واو ،األصل :نَوِمَ.
سَائِر= فَاْعِل ،اهلمزة عنيُ (فاعِل) منقلبة عن ياء ،األصل :سَايِر ،بدليل سار يسري،
والفعل املاضي(سار) األلف مُعَلَّة فيه عن ياء ،األصل :سَيَرَ( .بائل ،جائل ،صائم).

(وَ ـ اسم الفاعل ـ مِنَ ـ الثالثي ـ الْمَزِيْدِ فِيْهِ) يُعْتَلُّ بِمَا
اعْتُلَّ بِهِ الْمُضَارِعُ ،كَمُجِيْبٍ ـ واألصل :مُجْوِب(نقلنا كسرة الواو إىل ما
قبلها ثم قلبنا الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها صار جميب) ـ ،وَمُسْتَقِيْمٍ ـ
واألصل :مُسْتَ ْقوِم
قبلها) ـ ،وَمُنْقَادٍ ـ واألصل :مُنْقَوِد (بكسر الواو والواو املتحرك ما قبله مفتوح
قلبناها ألفا صار منقاد) ـ ،وَمُخْتَارٍ ـ واألصل :مُخْتَيِر (بكسر الياء والياء
املتحركة ما قبلها مفتوح قلبناها ألفا صار خمتار) ـ.
(نقلنا كسرة الواو إىل ما قبلها ثم قلبناها ياء لسكونها وانكسار ما

(وَاسْمُ الْمَفْعُولِ) مِنَ الثُّالثِي الْمُجَرَّدِ يُعْتَلُّ بِالنَّقْلِ وَالْحَذْفِ كَمَصُونٍ ،وَمَبِيْعٍ،
وَالْمَحْذُوفُ وَاوُ ا ْلمَفْعُولِ عِنْدَ سِيْبَوَيْهِ(الواو الثاني) ـ علمت من قبل أن اسم املفعول

من الثالثي اجملرد يأتي على وزن (مَفْعُوْل) ،مثل :شربَ مَشْرُوْب ..،غري أنّ معتلّ العني من
(مَفْعُول) حيدث فيه إعالالن ،األول :بنقل احلركة والثاني باحلذف ،وإليك األمثلة:
اسم املفعول من (صانَ) يف األصل :مَصْوُوْن = مَفْعُوْل ،نُقلتْ ضمّة الواو األوىل إىل حرف
الصاد الساكن قبلها ،فصار  :مَصُوْوْن ،فاجتمع ساكنان ،الواو األوىل عني الكلمة ،والواو
الثانية واو مَفْعُول الزائدة ،فحُذِفت واو مفعول الزائدة اللتقاء الساكنني ،فصار مَصُوْن.
هذا مثال ما عينه واو ،وإليك مثال ما عينه ياء:
اسم املفعول من (هابَ) يف األصل :مَهْيُــــــــوْب = مَ ْفعُوْل ،نُقِلتْ ضمة الياء إىل اهلاء
الساكنة قبلها ،فصار ،مَهُيْوْب ،فاجتمع ساكنان هما الياء عني الفعل ،و واو مفعول
الزائدة ،فحذفت الواو الزائدة اللتقاء الساكنني ،فصار :مَهُيْب ،ثم قُلبت الضمة قبل
الياء كسرة حتى ال تنقلب الياء واوا فيلتبس ما كانت عينُه واوا من اسم املفعول مبا كانت
عينه ياء ،فصار :مَهِيْب.
ومثل ذلك يقال يف مَبِيع ،مَعِيْب ،مَدِيْن ،مَخِيْط ،مَخُوْف ،مَقُوْل ،مَقُوْد ،مَزُوْر...

وَ ـ احملذوف ـ عَيْنُ الْفِعْلِ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ األَخْفَشِ (الواو األوىل)؛ ـ ألن العني
كثريا ما يعرض له احلذف يف غري هذا املوضع ،فحذفه أوىل ،فأصل :مبيع:
مبْيُوع ،نقلت ضمة الياء إىل ما قبلها ،وحذفت الياء ،ثم قلبت الضمة كسرة
لتقلب الواو ياء؛ لئال يلتبس بالواوي ـ .ومذهب سيبويه أوىل؛
وَبنُو تَمِيْمٍ يُثْبِتُونَ اليَّاءَ ـ دون الواو ،ألنها أخف من الواو ـ فَيَقُولُونَ :مَبْيُوعٌ ـ
كما يقولون :مضروب ـ.
وَ ـ اسم املفعول ـ مِنَ ـ الثالثي ـ الْمَزِيْدِ فِيْهِ يُعْتَلُّ بِالنَّقْلِ (احلركة) وَالْقَ ْلبِ
(احلروف) ـ أي :قلب العني ألفا ،كما يف املبين للمفعول من املضارع ـ إِنِ اعْتُـلَّ
فِعْلُـهُ ـ فعل اسم املفعول ،وهو املبين للمفعول من املضارع ،بأن يكون من األبنية
األربعة ـ؛ كَمُجَـابٍ ،وَمُسْتَقَـامٍ ،وَمُخْتَـارٍ ،وَمُنْقَـادٍ .ـ واألصل :مُجْوَب،

ومُسْتَقْوَم ،ومُنْقَوَد ،ومُخْتَيَر ـ

األسئلة:
س /1بيّن ما حصل يف الكلمات اليت حتتها خط فيما يلي من إعالل.
س /2ما هو الفعل الصحيح؟
س /3ما هو الفعل املعتل؟
س/4ما هو الفعل املثال؟ وما هو الفعل الناقص أو املنقوص ،و كذلك
الفعل األجوف؟

