
 عالل الصحة واإللفعل من حيث الزمن ، و أقسام ا
  إىل ماٍض ومضارع وأمر: لتقسيم األوَّلا 

 .ينقسم الفعل إىل ماٍض، ومضارع، وأمر
 .ما يدل على حدوث شيء قبل زمن التكلم، حنو قام، وقعد، وأكل، وشرب: فاملاضى

 .، حنو قَ رَأْت ِهْند1واتَء التأنيث الساكنة. قابل اتء الفاعل، حنو قرأت  وعالمته أن ي
ما دلَّ على حدوث شيء ىف زمن التكّلم أو بعده، حنو يقرأ ويكتب، فهو صاحل للحال : واملضارع

: يوسف]{ َهب وا بِهِ ِإّّنِ لََيْحز ن ِِن َأْن َتذْ }: وما النافيتان، حنو" ال"وي عيِّنه للحال الم االبتداء، و . واالستقبال
بُّ اَّللَّ  اْْلَْهَر ِِبلسُّوِء ِمَن اْلَقْولِ }[ . 11 { َوَلَسْوَف ي  ْعِطيَك َربَُّك فَ تَ ْرَضى}[ . 141: البقرة]{ ال ُيِ 

بُّونَ }[ . 5: الضحى] { َلك مْ  َوَأْن َتص وم وا َخي ْر  }[ . 21: آل عمران]{ َلْن تَ َنال وا اْلِبَّ َحَّتَّ ت  ْنِفق وا ِمَّا ُتِ 
 [ .161: آل عمران]{ ِإْن يَ ْنص رْك ْم اَّللَّ  َفال َغاِلَب َلك مْ }[ . 184: البقرة]

أن يكون مبدوًءا حبرف من حروف  وال بد. { ملَْ يَِلْد َوملَْ ي وَلدْ }: أن يصح وقوعه بعد مل، حنو: وعالمته
 .أنيت، وتسمى أحرف املضارعة

للغائب : والياء. له مع غريه أو للمعظِّم نفَسه، حنو حنن نقرأ: والنون. للمتكلم وحده، حنو أان أقرأ: فاهلمزة
للمخاطب مطلًقا، ومفرد الغائبة ومثناها، حنو أنت : والتاء. املذكر ومجع الغائبة، حنو دمحم يقرأ، والنسوة يقرأن

 .دان تقرآنتقرأ اي دمحم، وأنتما تقرآن، وأنتم تقرءون، وأنِت اي هند تقرئني، وفاطمة تقرأ، واهلن
وعالمته أن يقبل نون التوكيد، وايء . ما ي ْطَلب  به حصول شيء بعد زمن التكلم، حنو اجتهدْ : واألمر

 .مع داللته على الطلب: املخاطبة
وأما ما يدّل على معاىن األفعال وال يقبل عالماهتا، فيقال له اسم  ِفعل، وهو على ثالثة أقسام اسم فعل 

واسم فعل مضارع، َكَوْي وأ ف، مبعىن أتعجب وأتضجَّر، واسم . ن، مبعىن بع َد وافرتقماض، حنو هْيهاَت َوشتا
 . فعل أمر، كصْه مبعىن اسكْت وآمنَي مبعىن استجب، وهو أكثرها وجوًدا

 (12: ص)شذا العرف يف فن الصرف 
 التقسيم الثاّن للفعل

 :ينقسم الفعل إىل صحيح، ومعَتلّ 
مث إّن حرف . ما خلت أصوله من أحرف العّلة، وهى األلف، والواو، والياء، حنو َكَتَب وَجَلسَ : فالصحيح

العلة إن س كَِّن وانَفَتَح ما قبله يسمى لِيًنا، َكْثوب وَسْيف، فإن جانسه ما قبله من احلركات يسمة مّداً، كقال 
لة، ومدٍّ، ولني، لسكِوهنا وفتح ما قبلها دائًما، يق ول ِقيال؛ فعلى ذلك ال تنفك األلف عن كوهنا حرَف ع

 .خبالف أختيها



 .ما كان أحد أصوله حرف ِعلة، حنو وجد، وقال، وسعى: واملعتلّ 
 :ولكل من الصحيح واملعتل أقسام

 أقسام الصحيح
 .يقسم الصحيح إىل سامل، ومضعَّف، ومهموز

كضرب ونصر وقعد وجلس، فإَذْن يكون كل   ما سلمت أصوله من أحرف العلة واهلمزة، والتضعيف: فالسامل
 .سامل صحيًحا، وال َعْكس

. مضّعف الثالثّى ومزيده، ومضعف الرِبعىّ : ويقال له األصّم لشدته، ينقسم إىل قسمني: واملضعَّف
فّر، مّد، وامتّد، واستمّد، وهو حمل : ما كانت عينه والمه من جنس واحد، حنو: فمضعف الثالثّى ومزيده

ما كانت فاؤه والمه األوىل من جنس، وعينه والمه الثانية من جنس، كزلزَل، : ومضعف الرِبعىّ . نظر الصرىفّ 
 .وَعْسَعَس، وقَ ْلَقلَ 

 .ما كان أحد أصوله مهزة، حنو أخذ، وسأل، وقرأ: واملهموز
 أقسام املعتلّ 

 .ينقسم املعتل إىل مثال، وأجوف، وانقص، ولفيف
 .إعالل ماضيه ما اعتلت فاؤه، حنو َوَعَد وَيَسر، وس ِّي بذلك ألنه مياثل الصحيح ىف عدم: فاملثال

. وسى بذلك خللّو جوفه، أى وسطه، من احلرف الصحيح. ما اعتلت عينه، حنو قال وِبع: واألجوف
، كق لت وبعت، ىف قال ويسمى أيًضا ذا الثالثة، ألنه عند إسناده لتاء الفاعل، يصري معها على ثالثة أحرفٍ 

 .وِبع
ما اعتّلت المه، حنو غزا ورمى، وس ِّي بذلك لنقصانه، حبذف آخره ىف بعض التصاريف، كَغَزْت : والناقص

وَرَمت، ويسمى أيًضا ذا األربعة، ألنه عند إسناده لتاء الفاعل يصري معها على أربعة أحرف، حنو َغَزْوت  
 .وَرَمْيت  

 :واللفيف قسمان
 .، وهو ما اعتلت فاؤه والمه، حنو َوىف ووىَف، وس ِّي بذلك لكون احلرف الصحيح فارقًا بني حرىفَْ العلةَمْفروق

 .وس ِّي بذلك القرتان حريَف العلة بعِضهما ببعض. ومْقرون، وهو ما اعتلت عين ه والم ه، حنو َطَوى وَرَوى
مْشس، ووجه، ومَي ْن، وقَ ْول، وسيف، ودلو،  وهذه التقاسيم الَّت جرت ىف الفعل، جترى أيضا ىف االسم، حنو

 .وَظْْب، َوَوْحي، َوَجّو، َوَحّي، وأْمر، وبئر، ونبأ، َوَحّد، وبلبل
 
 



 


