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مراجعة
تعرفنا سابقا إىل أن إلس ناد هو عبارة عن إضافة لكمة لخرى عىل وجه يفيد معىن ات ّما ،ويكون إلفعل مس ندإ وإلفاعل مس ندإ إليه ،وإلفعل إملبين للمجهول
مس ندإ ،وانئب إلفاعل مس ندإ إليه ،ويف إمجلةل الامسية يكون إخلرب مس ندإ وإملبتدأ مس ندإ إليه.
مثال :رج ْوت هللا أن يفرج مهويم .يف هذه إمجلةل إملس ند إلفعل رجا وإملس ند إليه إلتاء إملتحركة اتء إملتلكم.
ويف هذه إجللمة إملس ند إلفعل رىم وإملس ند إليه انئب إلفاعل إلضمري ان.
ر ِم ْينا ابحلىص.
وتعرفنا أيضا إىل أن إلفعل ينقسم إىل حصيح ومعتل ،وما هيمنا إلآن هو إلفعل إملعتل وحتديدإ إملعتل إلآخر لن إلضامئر تلتصق يف إلفعل من أآخره .وإملعتل ينقسم
إىل أنوإع يه( :إملثال :وهو ما اكن أول حرف فيه حرف عةل ،اكلفعلني وقف ووثب ،وإلنوع إلثاين هو إلجوف :وهو ما اكن اثنيه حرف عةل ،اكلفعلني قال وابع ،وإلنوع
إلثالث هو إلناقص :ونقصد هنا ما اكن أآخره حرف عةل ،اكلفعال سام ورىم وخيش ورجا وبىن وبقي ،وإلنوع إلخري هو إللفيف ،وهو إلفعل إذلي حيوي ْ
حريف عةل ،وعندما
يكوانن مقرونني مع بعضهام إلبعض يسمى "لفيف مقرون" اكلفعل لوى ،وقد يكوانن مفروقني فيسمى "لفيف مفروق" اكلفعل وىق.
وتعرفنا أيضا إىل طريقة معرفة أصل إللف يف إلفعل ،فقلنا إننا نعرف ذكل من خالل حتويل إملايض إىل إملضارع أو إىل إملصدر .ففي إلفعل رىم نقول :رىم يريم .إذإ
أصل إللف ايء بدليل إملضارع يريم ،ويف إلفعل حما نقول :حما ميحو .إذإ أصل إللف وإو بدليل إملضارع ميحو ،ونقول يف إلفعل سعى يسعى س يعا ،فاملصدر هو س ْعي،
وابلتايل يكون أصل إللف ايء بدليل إملصدر.
إلفعل إملايض إملعتل إلآخر يكون عىل أربعة أشاكل:
(إلول) مهنا فعل ماض ثاليث – ثاليث أي عدد حروفه عند إس ناده إىل إلضمري إلغائب هو تكون ثالثة  -ينهتيي بألف أصلها وإو اكلفعل حما ،وهذإ عند إس ناده إىل
أكرث إلضامئر تعود ألفه إىل أصلها مع إبقاء ما قبلها مفتوحا ،فنقول:
حم ْوت لل .........وحم ْوان للمتلكمني ،وحم ْوت للمخاطب وحم ْو ِت للمخاطبة وحم ْوتما للمخاطبنيِ ولل.......... ..........وحم ْوُت للمخاطبني ومح ْوتن للمخاطبات ،وحما للغائب
بتقدير إلفاعل إملس ترت إملقدر ب  ،.........وللغائب ْني محوإ* ،وللغائبات مح ْون.
أما عند إس ناده إىل إلغائبني مه (وإو إمجلاعة) ،وإلغائبتني (ات) ،ومضري إلغائبة ْ
(ت اتء إلتأنيث إلساكنة) ،فان إللف مع هذه إلضامئر حتذف ويبقى ما قبلها مفتوحا،
فنقول:
حما  +وإو إمجلاعة= مح ْوإ .حذف إللف وإبقاء ما قبلها مفتوحا ،مث إضافة وإو إمجلاعة.
حما  +ات إلغائبتني= محتا .حذف  .......وإبقاء ما قبلها  ،........مث إضافة ات للمفردتني إلغائبتني.
حما ْ +ت اتء إلتأنيث إلساكنة .حذف إللف وإبقاء ما قبلها مفتوحا ،مث إضافة اتء إلتأنيث إلساكنة.
* ل تنس صديقي إلمتيزي بني إلفعل إذلي ينهتيي بألف منقلبة عن وإو عند إس ناده إىل وإو إمجلاعة مه إلغائبني أو ألف إلثنني للغائبني .ففي مح ْوإ هذه إلوإو وإو إمجلاعة
ويه مضري متصل مبين يف حمل رفع فاعل وإللف للتفريق ل حمل لها من إلعرإب ،أما يف محوإ فهذه إلوإو أصلية من بنية إلفعل وهذه إللف يه إلفاعل "ألف إلثنني".
* تذكّ ْر! هكذإ يعرب إلضمري :مضري  .......أو منفصل مبين عىل  .......يف حمل رفع  ......أو نصب  .......أو جر.........
(وإلشلك إلثاين) فعل ماض ثاليث ينهتيي بألف أصلها ايء اكلفعل رىم و  ،.............وجيري عىل هذإ إلنوع ما جيري عىل سابقه مع مرإعاة إعادة إللف هنا إىل ايء ،فنقول:
رم ْيت لل ......ورم ْينا للمتلكمني ،و .........للمخاطب و  ..............للمخاطبة و  ............للمخاطبنيِ ولل ..............ورم ْيُت للمخاطبني ورم ْيت
للمخاطبات ،و  ..........للغائب بتقدير إلفاعل إملس ترت إملقدر ب "هو" ،وللغائب ْني هام رميا ،وللغائبات هن رم ْني.
وهذإ أيضا عند إس ناده إىل مضري إلغائبني مه (وإو إمجلاعة) ،وإلغائبتني (ات) ،ومضري إلغائبة ْ
(ت اتء إلتأنيث إلساكنة) ،حتذف ألفه ويبقى ما قبلها مفتوحا ،فقول:
رم ْوإ ،ورمتا ،ورم ْت = .حذف إللف وإبقاء ما قبلها مفتوحا ،مث إضافة (وإو إمجلاعة ،اتء إلتأنيث إلساكنة ،ات إلغائبتني).
خشيت ِ
وخشينا ِ
(وإلشلك إلثالث) فعل ماض ينهتيي بياء اكلفعلني خ ِيش وب ِقي .وهذإ إلشلك عند إضافته إىل إلضامئر يبقى عىل حاهل دون تغري فنقولِ :
وخشيت و
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إس ناد إلفعل إملايض إملعتل إلآخر إىل إلضامئر

 ...............و .......................وخ ِشيـتا و ...............و ِ
خشي ْت و.......................وخشوإ و...................و......................و.........................إخل.
مض "إلشني" إحلرف إذلي قبلها.
* لحظ أن إلفعل إملايض إملعتل إلآخر ابلياء بقي عىل حاهل "خ ِيش" إل مع وإو إمجلاعة فان إلياء ح ِذفت و ّ
خ ِيش أو ب ِقي أو ن ِس  +وإو إمجلاعة = ،...........وبقوإ ،و ..........إذإ عند إس ناد إلفعل إملايض إملعتل إلآخر ابلياء إىل وإو إمجلاعة فان إلياء حتذف ويضم ما قبل وإو إمجلاعة.
وإلرإبع مهنا هو فعل ماض رابعي أو أكرث اكلفعال إل آتية :أرىخ ،وإمنحى ،وإس تدعى .وهذه إلشلك جيري عليه متام ما جيري عىل إملايض إملعتل إلثاليث إذلي ينهتيي
بألف منقلبة عن ايء اكلفعلني رىم وبىن ،وذكل لننا س نقلب ألفه ايء مع أكرث إلضامئر فنقول يف إس تدعى :إس تدعيت وإس تدعينا ..................................إخل .أما مع وإو
إمجلاعة واتء إلتأنيث إلساكنة وات إلغائبتني فاهنا حتذف ويبقى ما قبلها مفتوحا .مه إس تدعوإ ويه إس تدع ْت وإلفتااتن هام إس تدعتا.
وإلآن بعدإ ما إنهتت رحلتنا مع إس ناد إلفعل إملايض إملعتل إلآخر إىل إلضامئر ،عدْ إىل دفرتك إملدريس (دفرت إلقوإعد) وإقرأ ما إس تنتجنا بعدما إنهتينا من إلفعل إملايض
إملعتل إلآخر.
إلفعل إملضارع إملعتل إلآخر يكون عىل ثالثة أشاكل:
(إلشلك إلول) هو إلفعل إملضارع إذلي ينهتيي بألف منقلبة عن وإو أو ايء ،مثل ينىس و.........وي ْسقى .إلفعل يسقى فعل مبين للمجهول ،لنه مضارع مضموم إلول ومفتوح ما قبل إلآخر.
وهذه إلنوع عند إس ناده إىل (ضامئر إملتلكم  +إخملاطب أنت  +إلغائب هو  +إلغائبة يه) يبقى عىل حاهل دون تغيري ،فنقول أنىس وي ...........وت .........وننىس وأنت
تنىس وهو ينىس ويه تنىس*.لحظ أنه مل ّ
يتغري يشء ابلفعل غري حرف إملضارعة" .حروف إملضارعة يه إحلروف إليت تكون يف بدإية إلفعل إملضارع لدللةل عليه ،ومجموعة يف لكمة (نأيت)".
وعند إس ناده إىل إلضامئر إملتبقية ما عدإ (وإو إمجلاعة للمخاطبني أو للغائبني ،وايء إخملاطبة) فان إللف تعود إىل أصلها فنقول :للمخاطبني أنامت تنْس ي ِان وللمخاطبتنيِ
ِ
للمخاطبات أنت تنْس ْني ،وللغائِـبنيِ هام  .....................وللغائبتني هام تنْس ي ِان.
 ......................و
أما عند إس ناده إلفعل إملضارع إملعتل إلآخر ابللف إىل وإو إمجلاعة أو ايء إخملاطبة فان ألفه حتذف ويبقى ما قبل إللف مفتوحا ،فنقول:
ينىس  +وإو إمجلاعة للمخاطبني = أنُت تنْس ْون ،وأيضا ينىس  +وإو إمجلاعة للغائبني = مه ي،.............
ينىس  +ايء إخملاطبة = أ ِ
نت تنْس ْني.
(وإلشلك إلثاين) هو إلنوع إذلي ينهتيي ابلوإو ،اكلفعل يرجو وميحو و  ،..............وهذإ إلفعل أيضا عند إس ناده إىل (ضامئر إملتلكم  +إخملاطب أنت  +إلغائب هو +
إلغائبة يه) يبقى عىل حاهل دون تغيري ،فنقول أحمو وي ...........ومتحو ون ................وأنت متحو وهو  .............ويه متحو.
وعند إس ناده إىل إلضامئر إملتبقية ما عدإ (وإو إمجلاعة للمخاط ِبني أو للغائبني ،وايء إخملاطبة) فان إلوإو تثبت فنقول :للمخاطبني أنامت ت ْمحوإن وللمخاطبتني أنامت ............
وللمخاطبات أنت تمح ْون ،وللغائبني هام يمحو ِإن وللغائبتني هام ت................
أما عند إس ناده إلفعل إملضارع إملعتل إلآخر ابلوإو إىل (وإو إمجلاعة أو ايء إخملاطبة) فان إلوإو حتذف ويبقى ما قبلها مضموما مع وإو إمجلاعة ويكرس ما قبلها مع ايء إخملاطبة،
فنقول:
ميحو  +وإو إمجلاعة للمخاطبني = أنُت متحون ،وأيضا ميحو  +وإو إمجلاعة للغائبني = مه ي،.............
ميحو  +ايء إخملاطبة = أ ِ
نت ت ْم ِحني.
(وإلشلك إلثالث) هو إلفعل إملضارع إملعتل إلآخر ابلياء اكلفعل مييض ويبين ويسقي و ،..........وهذإ إلفعل أيضا عند إس ناده إىل (ضامئر إملتلكم  +إخملاطب أنت وإلغائب
هو وإلغائبة يه) يبقى عىل حاهل دون تغيري ،فنقول أبين وي ...........وتبين ون ...........وأنت تبين وهو يبين ويه تبين.
وعند إس ناده إىل إلضامئر إملتبقية ما عدإ (وإو إمجلاعة للمخاطبني أو للغائبني ،وايء إخملاطبة) فان إلياء تثبت فنقول :للمخاطبني أنامت ت ْب ِنيان وللمخاطبتني أنامت ............
يان وللغائبتني هام ت............
وللمخاطبات تبنِ ْني ،وللغائبني هام يب ِن ِ
أما عند إس ناده إلفعل إملضارع إملعتل إلآخر ابلياء إىل وإو إمجلاعة أو ايء إخملاطبة فان إلياء حتذف ويضــ ّم ما قبلها مع وإو إمجلاعة ويبقى ما قبلها مكسورإ مع ايء إخملاطبة،
فنقول:
يبين  +وإو إمجلاعة للمخاطبني = أنُت تبْن ْون ،وأيضا يبين  +وإو إمجلاعة للغائبني = مه ي،.............
يبين  +ايء إخملاطبة = أ ِ
نت ت ْبنِ ْني.
وإلآن ،بعد ما إنهتت جولتنا إلثانية حول إس ناد إلفعل إملضارع ، ،عدْ إىل دفرتك إملدريس (دفرت إلقوإعد) مرة أخرى ،وإقرأ ما إس تنتجنا بعدما إنهتينا من إلفعل إملضارع
إملعتل إلآخر.
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إس ناد إلفعل إملضارع إملعتل إلآخر إىل إلضامئر:

إس ناد فعل إلمر إملعتل إلآخر إلضامئر:
يف إلبدإية عليك أن تتذكر ما تعلمنا سابقا:
أول :إلمر ل يس ند إل لضامئر إخملاطب ،لنك ل تس تطيع أن تأمر نفسك أو م ْن اكن غائبا.
اثنيا :ملعرفة بأي حرف ينهتيي إلمر نعيده إىل إملضارع ففعل إلمر إبق ينهتيي ابللف بدليل مضارعه يبقى ،وإلفعل إرج ينهتيي ابلوإو بدليل مضارعه يرجو وإلفعل إر ِم ينهتيي
ابلياء بدليل مضارعه يريم.
اثلثا :فعل إلمر جيري عليه ما جيري عىل إملضارع إجملزوم ،حني إس ناده إىل ضامئر إخملاطب .مفثال أنت مل تر ِم = إر ِم ،وأ ِ
تريم = إر ِمي* .لحظ هناية إلفعل !! إهنا متشاهبة.
نت مل ِ
ومن هذإ نفهم أن إلمر يكون عىل ثالثة أنوإع فقد ينهتيي بألف اكلفعل إسع أو إلوإو اكلفعل إمح أو إلياء اكلفعل إ ِبن.
(إلشلك إلول) هو فعل أمر ينهتيي بألف اكلفعل إلق من إملضارع يلقى ،وهنا حتذف إللف ويبقى ما قبلها مفتوحا لدللةل علهيا ،مث يضاف إلضمري عند إس ناده إىل إخملاطب
أنت ،وإىل إخملاطبني أنُت "وإو إمجلاعة" ،وإىل إخملاطبة أ ِ
نت ،فنقول:
وللمخاطبة أ ِ
نت ِإلْق ْي.
وللمخاطبني أنُت ِإلْق ْوإ،
للمخاطب أنت = ِإلْق،
ومع إخملاطبني إلثنني أنامت وإخملاطبتني إلثنتني أنامت ومع نوم إلنسوة أنت يعود إللف إىل أصهل مع إبقاء ما قبهل مفتوحا ،فنقول:
وأنت نون إلنسوة ِإلْق ْني.
وأنامت للمخاطبتني أيضا ِإلْقيا،
أنامت للمخاطب ْني ِإلْقيا
(وإلشلك إلثاين) هو إلشلك إذلي ينهتيي ابلوإو اكلفعل إرج من إملضارع يرجو ،وإلفعل إمح من إلفعل ميحو ،وهنا حتذف إلوإو ويبقى ما قبلها مضموما مع إخملاطب أنت
نت ،مث يضاف إلضمري عند إس ناده إىل إخملاطب أنت ،وإىل إخملاطبني أنُت "وإو إمجلاعة" ،وإىل إخملاطبة أ ِ
وإخملاطبني أنُت وإو إمجلاعة ،ويكرس مع ايء إخملاطبة أ ِ
نت ،فنقول:
وللمخاطبة أ ِ
رِج* .لو اكن إلفعل ينهتيي بألف لفتحنا ما قبل إلياء ،ولكن عندما يكون إلفعل ينهتيي
وللمخاطبني أنُت إ ْرج ْوإ،
للمخاطب أنت إ ْرج،
نت ِإ ِ ْ
بياء أو وإو ،فاننا نكرس ما قبل ايء إخملاطبة ونضم ما قبل وإو إمجلاعة.

ّ

ومع إخملاطبني إلثنني أنامت وإخملاطبتني إلثنتني أنامت ومع نوم إلنسوة أنت تثبت إلوإو مع إبقاء ما قبلها مضموما ،فنقول:
وأنت نون إلنسوة إ ْرج ْون.
وأنامت للمخاطبتني أيضا إ ْرجوإ،
أنامت للمخاطب ْني إ ْرجوإ
(وإلشلك إلثالث) هو إلشلك إذلي ينهتيي ابلياء اكلفعل ِإ ْر ِم من إملضارع يريم ،وإلفعل ِإ ْم ِش إلفعل مييش ،وهنا حتذف إلياء ويبقى ما قبلها مكسورإ مع إخملاطب أنت
نت "ايء إخملاطبة"  ،ويضم مع وإو إمجلاعة ،مث يضاف إلضمري عند إس ناده إىل إخملاطب أنت ،وإىل إخملاطبني أنُت "وإو إمجلاعة" ،وإىل إخملاطبة أ ِ
وإخملاطبة أ ِ
نت "ايء إخملاطبة،
فنقول:
وللمخاطبة أ ِ
يش* .لو اكن إلفعل ينهتيي بألف لفتحنا ما قبل إلياء ،ولكن عندما يكون إلفعل ينهتيي
وللمخاط ِبنيِ أنُت ِإمْشوإ،
للمخاطب أنت ِإ ْم ِش،
نت ِإ ْم ِ ْ
بياء أو وإو ،فاننا نكرس ما قبل ايء إخملاطبة ونضم ما قبل وإو إمجلاعة.
ّ

ومع إخملاطبني إلثنني أنامت وإخملاطبتني إلثنتني أنامت ومع نوم إلنسوة أنت تثبت إلياء مع إبقاء ما قبلها مكسورإ ،فنقول:
وأنت نون إلنسوة ِإم ِْش ْني.
وأنامت للمخاطبتني أيضا ِإم ِْش يا،
أنامت للمخاطب ْني ِإم ِْش يا

ُت حبمد هللا وفضهل
إعدإد إلس تاذ محمد حسني إلضامن

الصفحة3

س :1عند إس ناد إلفعل "يصحو" إىل إلضمري أ ِ
نت ،يصبح ................
س :2عند إس ناد إلفعل "حصا" أنت ،يصبح ................
س :3عند إس ناد إلفعل "إحص" إىل إلضمري أنامت...............
س :4إىل أ ّي مضري أس ندت إلفعال إلآتية:
أ -إلفتيات يسمون بأخالقه ّن ..................
ب -إلرجال يسمون مبروءهتم ...................
ج -إلطالبتان تسقيان إلزهار...................
د -إلرجالن يسقيان إلزهار....................

س :5أعرب ما حتته خط قوهل تعاىل (("-:ول تنسوإ إلفضل بينمك ))"
"إملعلامن يقضي ِان بني إلطلبة"
"إلفتيات يسمون بأخالقهن"

