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المثالالضميرالجنسالعددالمقام

المتكلم عن 

نفسه

المفرد
أنامذكر

ال يأتي فيه فعل طلب

أنامؤنث

المثنى
نحُنمذكر
نحُنمؤنث

الجمع
نحُنمذكر
نحُنمؤنث

المثالالضميرالجنسالعددالمقام

المتكلم عن 

الـُمخاَطب

المفرد
استوِلاهتِدألِقِش بفالنِق نفسكَر الصورةادُعاقِضانَهأنَتمذكر
استولياهتديألقيشي بفالنقي نفسكَري الصورةادعياقِضيانَهيأنِتمؤنث

المثنى
استولَيااهتدَياألقَياِشَيا بفالنِقَيا نفسيكماَرَيا الصورةادُعَوااقِضَياانهَياأنتمامذكر
استولَيااهتدَياألقَياِشَيا بفالنِقَيا نفسيكماَرَيا الصورةادُعَوااقِضَياانهَياأنتمامؤنث

الجمع
استولوااهتدواألقواُشوا بفالنُقوا أنفسكمَروا الصورةادعوااقضواانهواأنتممذكر
استولْيَناهتدْيَنألقْيَنِشْيَن بفالنِقْيَن أنفسكنَرْيَن الصورةادِعْيَناقضْيَنانهْيَنأنتنَّمؤنث

المثالالضميرالجنسالعددالمقام

المتكلم عن 

الَغائب

المفرد
هومذكر

ال يأتي فيه فعل طلب

هَيمؤنث

المثنى
همامذكر
همامؤنث

الجمع
هممذكر
هنَّمؤنث

الوثيقة ] ٢٦ [

توليد أفعال الطلب من األفعال الماضية معتلة اآلخر

مثل: نهى، قضى، دعا، رأى، وقى، وشى، ألقى، اهتدى، استولى

فعل الطلب
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تأمل الجدول السابق والحظ:

-  فعــل الطلــب معتــل اآلخــر حالتــه األصليــة هــي البنــاء علــى حــذف حــرف العلــة، حيــن يكــون: للمفــرد المذكــر )لــم يتصــل بــه شــيء مــن 
اللواصــق: يــاء المخاطبــة، ألــف االثنيــن، واو الجماعــة، نــون النســوة(:

فيبنــى علــى حــذف حــرف العلــة األلــف مــع بقــاء الفتحــة دليــاًل عليهــا، كمــا فــي )انــَه يــا محمــد( وأصلــه )انهــى يــا محمــد(، و)َر 	 
الصــورة يــا محمــد( وأصلــه )رى الصــورة يــا محمــد(.

ويبنــى علــى حــذف حــرف العلــة اليــاء مــع بقــاء الكســرة دليــال عليهــا، كمــا فــي )اقــِض يــا محمــد( وأصلــه )اقضــي يــا محمــد(، 	 
و)ِق نفســك يــا محمــد( وأصلــه )قــي نفســك يــا محمــد(، و)ِش بفــالن يــا محمــد( وأصلــه )شــي بفــالن يــا محمــد(، و)ألــِق يــا محمــد( 

وأصلــه )ألقــي يــا محمــد(، و)اهتــِد يــا محمــد( وأصلــه )اهتــدي يــا محمــد(، و)اســتوِل يــا محمــد( وأصلــه )واســتولي يــا محمــد(.

ويبنى على حذف حرف العلة الواو مع بقاء الضمة دليال عليها، كما في )ادُع يا محمد( وأصله )ادعو يا محمد(.	 

- فعل الطلب معتل اآلخر حالته األصلية هي البناء على حذف النون، حين يكون متصال:

بياء المخاطبة	 

أو ألف االثنين	 

أو واو الجماعة	 

- فعل الطلب معتل اآلخر حالته األصلية هي البناء على السكون حين يتصل بنون النسوة.

- عنــد بنــاء فعــل األمــر مــن الفعــل الماضــي )رأى( للمفــرد المذكــر يبقــى علــى حــرف واحــد مفتــوح هــو )َر( فيقــال: )َر المنظــر( أي )شــاهد 
المنظر(.

- عنــد بنــاء فعــل األمــر مــن األفعــال الماضيــة الثالثيــة التــي أولهــا وثالثهــا حــرف علــة، مثــل: )وقــى، ولــي، وشــى، وعــى، وفــى( للمفــرد 
المذكــر يبقــى علــى حــرف واحــد مكســور، فيقــال: )ِق نفســك، ِل منصبــك، ِش ثوبــك، ِع الــدرس، ِف الكــوَب مــاًء(

ويجب مراعاة كل ما سبق عند التفكيك.

تابع الوثيقة ] ٢٦ [


