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  الثامنة محتوى المحاضرة

 

 حكم األفعال عند إسنادها إىل الضمائر وحنوها
حكم الصحيح السامل: أنه ال يدخله تغيري عند اتصال الضمائر وحنوها به، حنو كتبُت 1

 وَكَتبوا، وَكَتبْت.
املهموز: كحكم السامل، إال أن األمر من أَخَذ وأكَل، حتذف مهزته مطلًقا، وحكم 2

االبتداء، حنو: ُمُروا ابملعروف، وانْ َهْوا عن املنكر،  حنو: ُخْذ وُكْل؛ ومن أمر وسأل يف
[ . وجيوز احلذف وعدمه إذا ُسبقا بشيء، حنو قلت 211}َسْل َبِني إيْسَرائييَل{ ]البقرة: 

 له: ُمْر، أو اْؤُمْر، وقلت له سْل، أو اسأل.
ْرأى، عني الفعل من املضارع واألمر، كرَيى، ورَه، األصل: ي َ  يوكذا حتذف مهزة رأى، أ

نُقلت حركة اهلمزة إىل ما قبلها، مث حذفت اللتقائها ساكنة مع ما بعدها؛ واألمر حممول 
 على املضارع.

 مجيع تصاريفه، حنو أَرى َويُريي وأريْه. عينه أيًضا يف ي:وحتذف مهزة أَرى، أ
وإذا اجتمعت مهزاتن يف أول الكلمة وسكنت الثانية، أبدلت مدا من جنس حركة ما 

 .قبلها
ماضيه اإلدغام، حنو مّد واستمّد، ومدُّوا  ومزيده: جيب يف يحكم املضعف الثالث 3

واستمدوا، ما مل يتصل به ضمري رفع متحرك، فيجب الفك، حنو َمَدْدَت، والنسوة 
 َمَدْدن، واستمددت، والنسوة استمددن.
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ا مل يكن مضارعه اإلدغام أيًضا، حنو: يَ ُرّد ويسرتدُّ، ويردُّون ويسرتدون، م وجيب يف
 جمزوًما ابلسكون، فيجوز األمران، حنو مل يَ ُرّد ومل يَ ْرُدْد، ومل يسرتدَّ ومل يسرتدْد،

وما مل تتصل به نون النسوة، فيجب الفك، حنو َيرُدْد ويسرتُدْدن. خبالف ما إذا كان 
 جمزوًما بغري السكون، فإينه كغري اجملزوم، تقول مل يردُّوا ومل يسرتّدوا.

مجيع ذلك حنو: رُدَّ اي زيُد وارُدْد، واسرتيدَّ واسرتدْد، وارُدْدن  ارع اجملزوم يفواألمر كاملض
 اي نسوة، وردُّوا، واسرتدُّوا.

 الفاء، أو واويُّها. يّ حكم املثال: قد تقدم أنه إما ايئ 4
ُر،  فاليائي ال حيذف منه املضارع شيء، إال لفظني حكامها سيبويه، ومها َيسَر البعرُي َيسي

 .اللني واالنقياد ي:أ ،َد يَعيُد، من الَيْسر كالضَّربكوعَ 
حتذف فاؤه من املضارع، إذا كان على وزن يفعيلي بكسر العني، وكذا من  يّ والواو 

َنع، أو   األمر، ألنه فرعه، حنو: وَعد يعيد عيْد، ووَزَن َيزيْن زيْن. وأما إذا كان ايئًيا كيَنَع يَ ي ْ
يفُعل بضم العني، حنو: َوُجه يَ ْوُجه، أو على وزن  كان واواًي، وكان مضارعه على وزن

ل يَ ْوَجل، فال حُيْذف منه شيء ومسع اي َجل ويَ ْبَجل. وشذَّ َيدَع،  يْفَعل بفتحها حنو: وجي
ويَ زَع، وَيَذر، ويَضعي ويَ َقع ويَ َلع ويَ َلغ ويَ َهب بفتح عينها، وقيل: ال شذوذ إذ أصلها 

 حت ملناسبة حرف احللق، وُُحل يَذر على َيدَع.على وزن يفعيل بكسر العني، وإمنا فت
عني  َيطأ وَيَسُع فشاّذ اتفاقًا، إذا ماضيها مكسور العني، والقياس يف أما احلذف يف
 مضارعه الفتح.
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وأما مصدر حنو: َوَعَد ووَزَن، فيجوز فيه احلذف وعدمه، فتقول: وعد يعد عيَدًة َوَوْعًدا، 
آخره، كما  ذفت الواو من املصدر عوّيضت عنها اتء يفَوَوَزن يزين زنَة وَوزان، وإذا ح

 رأيت، وقد حتذف شذوذًا كقوله:
 وأخلفوك عن األمري الذى وعُدوا     إين اخلليط أجدُّوا البَ نْي فاجنَرُدوا 

هة للمكان  وشذ حذُف الفاء يف شة. وجي شة ابملهملة لألرض املوحي حنو ريقة: للفضة، وحي
ه إليه، النتفاء املصدرية عنها.  املَتجي

 حكم األجوف : إن أعيلَّت عينه، وحتركت المه، ثبتت العني. 5
األمر، حنو: ُقْل، أو التصاله بضمري رفع  وإن سكنت ابجلزم، حنو: مل يقل، أو ابلبناء يف

، بعد حتويل فَعَل بفتح العني إىل فُعل بضمها ياملاض ينه، وذلك يفمتحرّيك، ُحذفت ع
إن كان أصل العني واًوا كقال، وإىل فعيل ابلكسر إن كان أصلها ايء كباع، وتنقل حركة 

 األوَّل، وايء يف العني إىل الفاء فيهما، لتكون حركة الفاء دالة على أن العني واو يف
. خبالف مضموم العني الثاين األوَّل، والكسر يف لضم يف، تقول قُ ْلُت وبيْعُت، ابالثاين

ومكسورها، كطال وخاَف، فال حتويل فيهما، وإمنا تنقل حركة العني إىل الفاء، للداللة 
فت، ابلضم يف  .الثاين األْول، والكسر يف على البينية، تقول: طُْلت وخي

حذف عينه إن سكت المه، َوَأعيلَّت عينه ابلقلب،   اجملرَّد، واملزيُد مثله يف هذا يف
 كأقمت واستقمت، واخرتت وانقدت. وإن مل تعّل العني مل حتذف، كقاَوْمت، َوقوَّْمت.

حكم الناقص، إذا كان الفعل الناقص ماضًيا، وأسند لواو اجلماعة، حذَف منه  6
حرف العلة، وبقى فتُح ما قبله إن كان احملذوف ألًفا، ويضم إن كان واوًا أو ايء، فتقول 

. وإذا ُأْسنيد لغري الواو من الضمائر  حنو: َسَعى َسَعْوا، وىف َسُرو وَرضَي َسُروا وَرضوا يف
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 حيذف حرف العلة، بل يبقى على أصله، وتقلب األلف واوًا أو ايء تبًعا البارزة، مل
ينا، ويف حنو َسُرو َسُروان. ويف ألصلها، إين كانت اثلثة، فتقول يف غزا ورمى  َرضَي رضي

َغَزوان وَرَمينا، وَغَزوا وَرميا: فإن زادت على ثالثة قلبت ايء مطلًقا، حنو: أْعطَْيُت 
ره ألف حذفت مطلًقا، حنو: َرمْت، واستعطيت، وإذا حلقت ات ء التأني  ما آخي

 وأعطت، واستطعت، خبالف ما آخره واو أو ايء، فال حيذف منه شيء.
وأما إذا كان مضارًعا، وأسند لواو اجلماعة أو ايء املخاطبة، فيحذف حرف العلة، 

او اجلماعة، ، ويؤتى حبركة جمانسة لو ياملاض ويفتح ما قبله إن كان احملذوف ألًفا، كما يف
َيْسَعْون،  حنو يسَعى: الرجال احملذوف واًوا أو ايًء، فتقول يف أو ايء املخاطبة، إن كان

 وَتْسَعنْي اي هند، وىف حنو: يغُزو ويرمى: الرجال يغُزون ويرُمون، وتغزيين وترميني اي هند.

ف وإذا أسند لنون النسوة مل حيذف حرُف العلة، بل يبقى على أصله، غري أن األل
حنو: يغزو ويرمى: النساء يغُزون ويرميني، وىف حنو يسَعى: النساء  تقلب ايء، فتقول يف

 يسَعنْي.
وإذا أسند لنون النسوة مل حيذف منه شيء أيًضا، وتقلب ايًء، حنو: الزيدان يغُزَوان 

 ويرميان وَيسَعيان.
، واسَع، واْغُزَوا، وار  يا، واْسَعَيا، واْغُزوا، واألمر كاملضارع اجملزوم، فتقول، اغُز، وارمي مي

 . واْرَمْوا، واْسَعْوا
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حكم اللفيف: إن كان مفروقًا، فحكم فائه مطلًقا حكم فاء املثال وحكم المه حكم  7
الم الناقص، كوَقى تقول: َوَقى يَقيي قيْه؛ وإن كان مقرواًن، فحكمه حكم الناقص،  

 كَطوى يطويي اْطوي.. إىل آخره

 

 

 


