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@ @
احلمد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، والصالة والـسالم            
على أشرف األنبياء واملرسلني، وخامت النبيني، نبينا حممد صلى اهللا عليه وعلى آلـه              

  ..سلم إىل يوم الدين وصحبه و
  - : وبعــد

  فإنه ال خيفى على ذي لب ما للعربية من مكانة شـريفة، ومرتلـة عاليـة،                
  كما قال شـيخ اإلسـالم      -إذ ا يفسر القرآن، وتشرح السنة، ويفهم الدين، فهي          

إن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فـإن فهـم             « : ابن تيمية   
 فرض، وال يفهم إال بفهم اللغة العربية، وما ال يتم الواجب إال بـه               الكتاب والسنة 

  .)١(» فهو واجب 
وإن من أشرف علوم العربية وأدقها علم التصريف، ألنه ميزان العربية، وبـه             

، فهو أشرف شطري العربية     )٢(تعرف أصول كالم العرب من الزوائد الداخلة عليها         
  .)٣(… وأغمضهما 

  فذاذ الذين خاضوا جلج هذا العلم العامل البليغ اللغـوي         وكان من العلماء األ   
املفـصل يف   « جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري يف كتابه املوسوم بـ             

  .» صنعة اإلعراب 
واحتاج طالب العلم بعد ذلك إىل شرح لكتاب املفـصل يوضـح مبهمـه              

مام أبو عاصم فخر الدين     ويبسط مسائله، فقام أولو العلم بذلك خري قيام، منهم اإل         
املقتـبس يف  « يف كتابه املوسوم بـ ) هــ ٦٩٨ت(علي بن عمر الفقيهي اإلسفندري   

      .» توضيح ما التبـس 
 ) .٢٠٧(اقتضاء الصراط املستقيم   ) ١(

 ) .١/٢(نصف امل  ) ٢(

 ) .٣١(املمتع   ) ٣(
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مل يبق منه إال باب االعتالل      » املقتبس يف توضيح ما التبس      « ولكون كتاب   
واإلدغام من القسم الرابع، وما ينتهي الكتاب أردت أن أحظى بشرف إكماله مع             

: الباحثني السابقني، إذ سبقين إىل حتقيق ما قبل هذين البابني أربعة بـاحثني وهـم              
عبداهللا حممد اللحياين، ومطيع اهللا السلمي، وعائشة اجلهين يف هذه الكلية املباركـة،             
  وسعد حممد الرشيد يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنـورة علـى سـاكنها أفـضل       

  .الصالة وأمت التسليم
  :مهية هذا الكتاب فيما يلي وتتضح أ

املقتبس يف توضيح ما التبس من أوسع كتب اإلسـفندري، وآخرهـا    : أوالً  
  .)١(تصنيفًا 

تنوع مادة الكتاب العلمية، ففيه عدا اجلوانب الصرفية واللغوية اهتمام          : ثانيا  
خاص بالشواهد الشعرية حىت إن البغدادي يف كتابه اخلزانة نقل عنه يف سبعة مواضع              

  :، ومن هذه املواضع )٢(أقواالً تتعلق بالشواهد الشعرية
   :رقوله تعليقاً على قول الشاع

ــيصاخليــا        مِ إالّ الثمام وإالّ الع على أَطْرِقَا باليات  
مرفوعاً ومنصوباً، على أنه خـرب      " باليات: "ويروى:  قال صاحب املقتبس   «

  .)٤(، وهذا النص موجود يف املتقبس)٣( »… هي، وعلى احلال : مبتدأ حمذوف، أي
تعدد الكتب اليت اعتمد عليها اإلسفندري، ونقل عنها، فتضمن بذلك          : ثالثًا  

فصاح اللغة للفوري، وأذكار    : كتاب املقتبس نصوصا من كتب مل تصل إلينا، منها        
    

 .حتقيق سعد حممد الرشيد ) ١/٥٢(املقتبس : ينظر  ) ١(

 ).١٠/٢٦٦(، )٨/٢٢٣(، )٤٨١، ٧/٣٤٣(، )٣٠٩، ٥/١٧٥(، )٣/٤٢٢(خزانة األدب : ينظر  ) ٢(

 ) .٧/٣٤٣(خزانة األدب : ينظر  ) ٣(

 .حتقيق سعد حممد الرشيد ) ١/٣٤٧(املقتبس : ينظر  ) ٤(
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  .نية املُنية لنجم الدين الزاهدي وغريهاقالصالة ومنازل العرب لزين املشابيخ، و
اإلسفندري قريب الزمان واملكان من الزخمشري، فقد تلقى املفـصل          : رابعا  

، ونقل عن تالمـذة الزخمـشري، وتتلمـذ علـى           )١(بروايتني متصلتني بالزخمشري  
، واعتمد كثريا على كتب الزخمشري يف شرحه، كل ذلك جيعل لكتابـه             )٢(تالمذم

  .املقتبس مكانةً عظيمة
باب االعتالل واإلدغـام،    " املشترك"لقسم الرابع   وقد مشل هذا التحقيق من ا     

من ] أ/٢٦٢[من الد الثاين، وينتهي بنهاية رقم       ] ب/٢٢٢[ويبدأ من الورقة رقم     
  :الد نفسه، فجاء عنوان البحث كاآليت

أليب عاصم فخر الدين علـي بـن عمـر          » املقتبس يف توضيح ما التبس      « 
  .ل إىل اية الكتاب دراسة وحتقيق  من أول باب االعتال-الفقيهي اإلسفندري 

  وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون يف قـسمني رئيـسني تـسبقهما              
  مقدمة ومتهيد، وتتبعهما الفهارس الفنية الالزمة ملنت الكتـاب احملقـق، فجـاءت             

  :اخلطة على النحو اآلتـي 
òß‡Ô¾aòß‡Ô¾a :           ل وفيها حتدثت عن أمهية كتاب املقتبس يف توضيح ما التبس بـشك

عام، وبشكل خاص ما ندبت نفسي لتحقيقه، تلك األمهية اليت كانت سببا الختياره             
  .موضوعا للبحث
‡îèànÛa‡îèànÛa :           وفيه ترمجت ترمجة موجزة لإلسفندري، ألن من سـبقين كفـوين

  .مؤونة التوسع يف ذلك 
@Þëþa@áÔÛa@Þëþa@áÔÛa :       من خالل ما حققته   -وهو قسم الدراسة، وقد تناولت فيه- 

  :املباحث اآلتيـة 
    

 .حتقيق سعد حممد الرشيد ) ١/١٣٧(ملقتبس ا: ينظر  ) ١(

 .حتقيق سعد حممد الرشيد ) ١/١٤١(املقتبس : ينظر  ) ٢(
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א   .يف االعتالل واإلدغام الزخمشري منهج : א
א   :االعتالل واإلدغام يف شروح املفصل من خالل : א

  .أقوال العرب ) ز 
  .أقوال العلماء ) ح 
  .املصادر ) ط 
  .املادة العلمية ) ي 
  .االعتراضـات ) ك 

  .املنهـج ) أ 
  .التعريفات ) ب 
  .التعليالت ) ج 
  .ت القرآنية اآليا) د 
  .األحاديث النبوية  ) هـ
  الشواهد الشعرية) و 
א شرح املفصل البن يعيش، والـتخمري لـصدر األفاضـل،          : א

  ).موازنة ونقد(واملقتبس لإلسفندري، 
  .منهج التحقيــق )        ب       

ïãbrÛa@áÔÛaïãbrÛa@áÔÛa :قسم التحقيق وقد اشتمل على.   
  :مقدمة التحقيق، وفيها : أوالً 

  .وصف النسخ اخلطيــة )   أ 
  .منهــج التحقيــق ) ب 

  .النص احملقـــق : ثانيا 

وإنين ألمحد اهللا على أن يسر يل كل عسري يف هذا البحـث، فلـه الفـضل                 
واحلمد والثناء احلسن، وأثني بالشكر اجلزيل والدعاء احلسن لوالـدي أمـد اهللا يف              

حممد العمري الذي   / شكر األستاذ الدكتور  عمرمها ومتعهما بالصحة والعافية، كما أ     
  .يسر يل احلصول على هذه املخطوطة 

حمسن بـن   / كما أتوجه بالشكر اجلزيل إىل مشريف الفاضل األستاذ الدكتور        
سامل العمريي، الذي أمدين بتوجيهاته املفيدة، وآرائه السديدة، فلواله ما اسـتوى             

   .البحث على سوقه، فجزاه اهللا عين خري اجلزاء
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 -رمحه اهللا -الشريف عبداهللا احلسيين الربكايت     / كما أزجي شكري للدكتور   
الذي غرس يف نفسي وقت الطلب فكرة مواصلة الدراسات العليا، دعائي اخلـالص             

  .بأن يتغمده اهللا برمحته وأن يسكنه فسيح جناته
لـيت  كما أتقدم بالشكر والثناء جلامعة أم القرى ممثّلة يف كلية اللغة العربية، ا            
  .هيأت يل مواصلة طلب العلم، والترقّي يف درجاته، فجزى اهللا القائمني عليها خرياً

  / كما ال يفوتين أن أتقدم خبـالص الـشكر لـسعادة األسـتاذ الـدكتور              
  عبداملوىل مخيس على تفضلهما بقـراءة      حممود  / الثبييت، وسعادة الدكتور  عيد  عياد  

  .هذه الرسالة وتقوميها ومناقشتها 
ريا أسأل اهللا أن جيعل عملي هذا خالصا لوجه، وأن ينفع به، وأن جيعلـه               وأخ

  .مسك اية خلري بداية، وأن جيزي كل من أرشد وأعان، إنه ويل ذلك والقادر عليه
وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، والصالة والـسالم علـى أشـرف              

  .املرسلني
                    الباحث                                        

                                             أمحد بن حممد بن حيىي الفقيه الزهراين
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  مل جند يف كتب التراجم اليت بني أيـدينا مـا يـسهب يف احلـديث عـن                  
  اإلسنفدري، وقد بذل الـدكتور سـعد الرشـيد جهـدا مـشكورا يف ذلـك،                

  .)١(ع فيــهفكفانا مؤونة التوس
        *  *        *  **  *  

:א
 بـن علـي الفقيهـي       )٢(أبو عاصم فخر الدين علي بن عمر بن اجلليل        : هو
  .)٤(وهي قرية من أكرب قرى خوارزم " إسفَندرِية" نسبة إىل )٣(اإلسفندري

أي -ولد اإلسفندري سنة إحدى وعشرين وستمائة، وتويف الضحوة الصغرى 
 يوم األربعاء التاسع عشر من رجب سنة مثان وتسعني وستمائة           -د طلوع الشمس  بع

 -وهو القرن السابع  -ولقد عاش اإلسفندري يف عصر      . )٥(وعاش سبعة وسبعني سنة     
مليء بالفنت واالضطرابات، ولعل من أشهرها اجتياح التتار للشرق اإلسالمي، وما           

، ناهيك عن احلياة الفكرية العامة، فقد       أعقبه من آثار سلبية على مجيع مناشط احلياة       
آذى الغزاة العامل العريب يف عقر دارهم فأحرقوا كثرياً من تراثهم الفكري، فأعقـب              

  .ذلك حسرة وندامة إىل وقتنا احلاضر 

    
 .سعد حممد الرشيد : حتقيق) ٥٣-٣٣(مقدمة املقتبس : ينظر  ) ١(

 . باجليم جاء يف نسخيت املقتبس ’’اجلليل‘‘ باخلاء، و’’اخلليل‘‘) : ٢/١٧٧٦(يف كشف الظنون   ) ٢(

 .’’أَسفيذَار‘‘ ):١/١٤٧( البلدان معجم يف ياقوت وذكر ،’’األسفيذَاري‘‘ ):٥/٧١٥(رفني يف هدية العا  ) ٣(

أال ترى أن إسفندرية اسم لقرية من أمهات قـرى خـوارزم،            « : قال اإلسفندري يف باب النسب      ) ٤(
 .أ / ٢٠٣الد األول ق . … » إسفندري للرجل املنسوب إليه : وقولك

صفحة العنوان من نسخة مكتبة جار اهللا، وانظر يف سنة وفاته كـشف الظنـون               هذا ما جاء على       ) ٥(
 ) .٥/٧١٥(، وهدية العارفني )٢/١٧٧٦(
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)١(:
ومصدرنا يف ذلك كتابه املقتبس الـذي       -أما عن شيوخه الذين تلقى عنهم       

  : فهم -م وأخذه عنهمأشار فيه إىل مساعه منه
سيف الدين عبداهللا بن حممود بن أيب سعيد الروزناينّ اخلُوارزمي، املتـوىف             )١

  .)٢() هـ٦٤١(سنة 
  نجم الدينِ أبو الرجاء خمتار بن حممود بن حممد الزاهدي الغزميين املتـوىف              )٢

  .)٣() هـ٦٥٨(سنة 
  .ته، ومل أعثر على سنة وفا)٤(جنم الدين الصالحي  )٣
  .، ومل أعثر على سنة وفاته)٥(تاج الدين العلوي  )٤
  .، ومل أعثر على سنة وفاته)٦(تاج الدين الكاثي  )٥
فخر الدين العريب أبو بكر بن حممد بن أمحد التوبين النسفي، املتوىف سـنة               )٦

  .)٧(" القنية"وهو أستاذ صاحب " منية الفقهاء"، صاحب كتاب )هـ٦٦٨(
  :وأما تالمذته فهم 

    
، وقد تكرر ذكر بعض     )٥١-١/٤٧(مقدمة اجلزء الذي حقه سعد حممد الرشيد من املقتبس          : ينظر  ) ١(

 .هؤالء الشيوخ يف اجلزء الذي حققته

 . سعد حممد الرشيد :حتقيق) ١/١٣٧(املقتبس : ينظر  ) ٢(

 .من التحقيق، وفيه إفادة اإلسفندري منه ) ١٨٠(املقتبس : ينظر  ) ٣(

 .عبداهللا اللحياين : حتقيق) ٢/٤٥٦(املقتبس : ينظر  ) ٤(

 .سعد حممد الرشيد : حتقيق) ١/٤٩(مقدمة املقتبس : ينظر  ) ٥(

 .عبداهللا اللحياين : حتقيق) ١/٢٦٣(املقتبس : ينظر  ) ٦(

اجلـواهر املـضية    : من التحقيق، وفيه إفادة اإلسفندري له، وانظـر       )٢٢٨،  ١٧٩( املقتبس   :ينظر  ) ٧(
)٣٦٣، ٤/٢٤. ( 
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الدين احلسني بن علي بن احلجاج بن علي السغناقي، املتوىف سـنة            حسام   -١
  .)١() هـ٧١٤(، وقيل سنة )هـ٧١١(

  .، ومل أعثر على سنة وفاته )٢(مسعود بن مظَفْر بن مؤيد  -٢
جابر بن حممد بن حممد بن عبدالعزيز بن يوسف الكايتّ أبو عبداهللا افتخـار           -٣

  .)٣ ()هـ٧٤١(فصل والكشاف، وتويف سنة الدين، قرأ على اإلسفَندرِي امل
  :آثـــاره 

ترك اإلسفندري عددا من املؤلفات، وقد أشار إليها يف كتابه املقتبس، وهذه            
  :املؤلفات هي

أليب الفتح  " وحاملصباح يف الن  " نظم علمي لكتاب     نظم مصباح املطرزي، وهو    - ١
ىل نظمه هذا يف املقتبس     ناصر بن أيب املكارم املطرزي، وقد أشار اإلسفندري إ        

 ويل يف هذه احلروف جمموعة      «: عند حديثه عن أحرف املضارعة، حيث يقول      
  :يف نظمي ملصباح شيخنا املطرزي 

 خمتلفـه لـهاملضارع املؤتلفــة       أتيـن يف أو ٤( »وأحرف(.  
وقد ألفه قبل املقتبس، ألنه أحد مصادره يف املقتبس، وعلى هذا يكون كتاب             

  .قتبس هو آخر مصنفات اإلسفندري من حيث الترتيب الزمينامل
، حيث يقول   )حم(حواشي املفصل، وقد نقلَ عنها يف املقتبس ورمز هلا بعالمة            - ٢

 وما كان يومئذ عندي يف هذا الفن مـن املُحـصل إال             «: يف مقدمة املقتبس  

    
 ) .١/٥٣٧(، وانظر ترمجته يف البغية )١/٥٠(مقدمة املقتبس : ينظر  ) ١(

 .سعد حممد الرشيد : حتقيق) ١/٥١(مقدمة املقتبس : ينظر  ) ٢(

 .للحياين عبداهللا ا: حتقيق) ١/٩(املقتبس : ينظر  ) ٣(

 .عبداهللا اللحياين : حتقيق) ١/٩(املقتبس : ينظر  ) ٤(
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١٠  

ـ     . )١( »… املثبت خبطِّي يف حواشي املفصل       أليف وهذه احلاشية ألفها قبل ت
  . وجعلها مصدراً من مصادره يف املقتبس-كما ذكر يف املقدمة-املقتبس 

، وهو أشهر مؤلفات اإلسـفندري وأوسـعها    )٢(املقتبس يف توضيح ما التبس       - ٣
  .وآخرها تصنيفاً، وهو الكتاب الذي قمت بتحقيق ما تبقى منه 

  
*  *        *  *        *  *  

    
 .سعد حممد الرشيد : حتقيق) ١/١٣٦(املقتبس : ينظر  ) ١(

 ) .١/٧١٥(، وهدية العارفني )٢/١٧٧٦(، وكشف الظنون )٣/٤٢٢(خزانة األدب : ينظر  ) ٢(
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١١  

  
  
  

Þëþa@áÔÛa@ @

@ @

א א @מ @
  
    

sybjß@òqýq@éîÏë  :-  

� Þëþa@szj¾a : منهج الزخمشري يف االعتالل واإلدغام .  

� @ïãbrÛa@szj¾a : االعتالل واإلدغام يف شروح املفصل.  

� @@@sÛbrÛa@szj¾a:         شرح املفصل البن يعيش، والـتخمري لـصدر 
  . )موازنة ونقد(األفاضل، واملقتبس لإلسفندري، 

  
*  *        *  *        *  *  
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@@
@@

@wèäß@wèäß@ð‹“¬Ûa@ð‹“¬Ûa@âbË†⁄aë@ÞýnÇüa@À@âbË†⁄aë@ÞýnÇüa@À@@
@@
@@

  
*  *        *  *        *  *  
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wèäßâbË†aë@ÞýnÇüa@À@ð‹“¬Ûa@  

اتبع جار اهللا الزخمشري يف دراسة االعتالل واإلدغام منهجا مل يسبق إليه فيما             
ل بالشرح والتعليـق  أعلم حيث قسم االعتالل واإلدغام إىل فصول، وتناول كل فص        

  .املوجز أو املختصر لتمكنه من ناصية البيان وزمامها 
فنجده يف باب االعتالل يذكر احلروف املعتلة وأصالتها وزيادـا، ويغـض            

، مث يأيت بعد ذلـك ويـذكر        )١(الطرف عن تعريف االعتالل، وسبب تسميته بذلك      
مشريا إىل مسألة خالفيـة     الواو والياء من حيث اتفاقهما واختالفهما يف االعتالل،         

  .)٢(فيه
  :مث يبدأ بعد ذلك يف تقسيم االعتالل إىل ثالثة فصول رئيسة 

  ) :القول يف الياء والواو فائني (  فصل -أ 

  ويندرج حتته ثالثـة فـصول، ذاكـرا فيهـا لغـات لـبعض القبائـل،                
  .)٣(لبعضـها  وخمطئًا

  ) :القول يف الياء والواو عينني (  فصل -ب 

حتتـه   أدرج حيث االعتالل، يف وأوسعها من أبسط الفصول   ذا الفصل ويعد ه 
مخسة عشر فصالً، تناول فيها أبنية األفعال الثالثية املعتلة العني، وحتويل البناء عنـد              
اتصال ضمري الفاعل، واإلعالل فيما مل يسم فاعله، وإعالل اسم الفاعل واملفعـول،             

سيبويه واألخفش، وإعـالل االسـم      واخلالف حول احملذوف من اسم املفعول بني        
الثالثي وارد واملزيد، وامتناع االسم من اإلعالل، واإلعالل يف اجلمع، واإلعالل يف            

    
 ) .٣٧٤(املفصل : ينظر  )١(

 ) .٣٧٥-٣٧٤(املفصل : ينظر  )٢(

 ) .٣٧٥(املفصل : ينظر  )٣(
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  .)١(من الياء " فُعلى"االسم الذي على وزنه 
  ) :القول يف الواو والياء المني (  فصل -ج 

يـاء إذا   وأدرج حتته أحد عشر فصالً، تناول فيها احلديث عن حكم الواو وال           
سكن ما قبلهما، وعن مجع ما آخره واو، وعن قلب الواو ياء إذا كسر ما قبلـها،                 

  .)٢(وعن جميء اإلدغام بدل اإلعالل 
وأما يف باب اإلدغام فنجده يذكر معىن اإلدغام دون أن يشري إىل اخلالف بني 
 املدرستني حول لفظة اإلدغام، مث يأيت بعد ذلك ويذكر امتناع اإلدغـام ووجوبـه             

  .)٣(وجوازه 
مث يبدأ بعد ذلك إىل تقسيم الباب إىل مثانية وعشرين فصالً حتدث فيها عـن               

  .)٤(خمارج احلروف وعددها وصفاا وتفصيل اإلدغام يف حروف اهلجاء 
*  *        *  *        *  *  
א מ א א :א

دغام يف كتاب املفصل إىل كوا موجودة       ترجع القيمة العلمية لالعتالل واإل    
- من شواهد كتاب سيبويه، واألمثلة       -على اختالفها -يف كتاب سيبويه، والشواهد     

 من أمثلة سيبويه سوى أن الزخمشري عرضها يف ترتيب جديد، حيـث             -يف الغالب 
مرتب ترتيبا يبلغ م األمل البعيد بأقرب السعي، وميـأل          « : يقول يف مقدمة املفصل   
  .)٥(» سجاهلم بأهون السقي 

    
 ) .٣٨٣-٣٧٦(املفصل : ينظر  )١(

 ) .٣٩٣-٣٨٣(املفصل : ينظر  )٢(

 ) .٣٩٣(املفصل : ينظر  )٣(

 ) .٤٠٥-٣٩٣(املفصل : ينظر  )٤(

 ) .٥(مقدمة املفصل : ينظر  )٥(
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إضافةً إىل أن الزخمشري جعل االعتالل واإلدغام يف قسم ابتكره وابتدعـه،            
آخر أقسام الكتـاب، وهـو أعالهـا،        « : وهو قسم املشترك، يقول فيه ابن يعيش      

وأشرفها إذ كان مشتمالً على نكت هذا العلم وتصريفه، وأكثر الناس يضعف عـن             
  .)١(… » فعة به عامة اإلحاطة به لغموضه، واملن

ويف تقارب املادة العلمية بني املفصل وكتاب سيبويه يقول أبـو الربكـات             
وكان يزعم أنه ليس يف كتاب سـيبويه        « : األنباري عن الزخمشري وكتابه املفصل    

  .)٢(… » مسألة إال وقد تضمنها هذا الكتاب 
  :ومن خري الشواهد على هذا التقارب بني الكتابني 

، ومـا   )٤(، وما اعتل من أمساء األفعال املعتلة على اعتالهلا        )٣(يوجلاللغات يف   
، وما كان شاذًا    )٦(، وعدد احلروف العربية وخمارجها وصفاا     )٥(تقلب فيه الياء واوا   

  .)٧(مما خفّفوا على ألسنتهم وليس مبطرد 
 ومن يتتبع املسائل اليت يف املفصل جيد أا يف كتاب سيبويه إما جمتمعة، وإما             

  .متفرقة نصا أو ضمنا 

    
 ) .٩/٥٣(شرح املفصل : ينظر  )١(

 ) .٢٩٠(نزهة األلباء : ينظر  )٢(

  .)٣٧٥(، واملفصل )٤/٤٠٠(الكتاب : ينظر  )٣(

 ) .٣٧٦(، واملفصل )٤/٣٤٨(الكتاب : ينظر  )٤(

 ) .٣٩٠، ٣٨٣(، واملفصل )٤/٣٦٤(الكتاب : ينظر  )٥(

 ) .٣٩٦-٣٩٣(، واملفصل )٤٣٦-٤/٤٣١(الكتاب : ينظر  )٦(

 ) .٤٠٥-٤٠٤(، واملفصل )٤٨٥-٤٨١(الكتاب : ينظر  )٧(
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  :عناية العلماء والوالة باملفصل 

استشعر العلماء املتأخرون قيمة املفصل العلمية فاجتهوا إلىشرحه، ووضـع          
عبدالرمحن العثيمني أن أكثر من سبعني عاملـاً قـاموا          / احلواشي عليه، فقد ذكر د    

ه ونظمـه،   بشرحه والتعليق عليه، إضافة إىل من قاموا بشرح شـواهده واختـصار           
ومعظم هؤالء الشراح من علماء القرن السابع، ومنهم عدد من علماء خوارزم مـن              

  .)١(بينهم فخر الدين اإلسفندري 
واجته الوالة إىل تقدمي احلوافز حلفظه، فقد شرط امللك املعظم شرف الـدين             

لكل من  ) هـ٦٢٤(عيسى بن امللك العادل سيف الدين أيب بكر بن أيوب املتوىف سنة             
  .)٢(فظ املفصل مائة دينار وخلعة، فحفظه هلذا السبب مجاعة من العلماءحي

   على الرغم من مسو مكانته مل يسلم مـع ذلـك           −a@é¼Š@@−ولكن الزخمشري   
  .من ألف فقد استهدف : من النقد والتجريح، والتنديد والتشنيع، وقد قيل

، )٣(يـان   فقد انربى له أبو احلجاج بن معزوز القيسي وابن مالك وأبـو ح            
  .)٤(ووصفوه بعدم إتقان علم النحو، ووصفوا مفصله باحملتقر، وباألغاليط 

  جامع يف بابه، حميط بفنه، غري أنه         -أعين كتاب املفصل  -واحلق أن الكتاب    
بلغ يف اإلجياز حد اإللغاز، ولوال هذه الشروح الكثرية اليت قامت حوله لتعسر فهمه              

فصله لطبقة عالية نوعا ما يف الثقافة العربية، واهللا         أو دراسته، ولعل الزخمشري وضع م     
  .أعلم

*  *        *  *        *  *  

    
 ) .٥٩-١/٤٧(مقدمة التخمري : ينظر  )١(

 ) .٢٩(، وإشارة التعيني )٣/٤٩٥(وفيات األعيان : ينظر  )٢(

 ) .هـ٦٢٥(يوسف بن معزوز القيسي األندلسي املتوىف سنة   )٣(

 ) .٤/٣٧٢(، والبحر احمليط )١٧٧٦-٢/١٧٧٥(كشف الظنون : ينظر  )٤(
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ïãbrÛa@szj¾aïãbrÛa@szj¾a@@
@@

Ý—Ð¾a@ë‹’@À@âbË†⁄aë@ÞýnÇüaÝ—Ð¾a@ë‹’@À@âbË†⁄aë@ÞýnÇüa@@@@
@@
@@
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سأتناول يف هذا البحث دراسة ثالثة شروح للمفصل، وهي شرح ابن يعيش،            

  :ملقتبس بإجياز من خالل ما يليوالتخمري، وا
املنهج، والتعريفات، والتعليالت، واآليات القرآنية، واألحاديـث النبويـة،         
والشواهد الشعرية، وأقوال العـرب، والعلمـاء، واملـصادر، واملـادة العلميـة،             

  .واالعتراضات

:א−١
  :تني اثنتني ميتاز شرح املفصل البن يعيش عن غريه من الشروح مبيز

  .أنه من أشهر شروح املفصل على اإلطالق، وأغزرها مادة علمية : أوهلما
  أنه من أقدم شروح املفصل طباعة حيث طبع ألول مرة يف سـنة             : وثانيهما

  .، فطبقت شهرته اآلفاق )١(جوستاف ياهن : يف ليبسيك بتحقيق) م١٨٨٦(

:א)
غام منهجه املعتاد يف شرحه للمفـصل،       ج ابن يعيش يف بايب االعتالل واإلد      

حيث يورد فصالً أو مقطعا من فصل من منت املفصل مث يتناوله بالشرح مجلة واحدة               
بإسهاب، مضفيا عليه أسلوبه األديب الرائع الذي ال ميل قارئه منه، وهو مع هـذا ال                

  .يكاد يعىن بالتحقيق يف منت املفصل 

:א)
  : ريف املصطلحات العلمية حيث عرف االعتالل بقولـه       اهتم ابن يعيش بتع   

  ، )٢(»تغيرهـا    لكثـرة  معىن اإلعالل التغيري، ومسيت هذه احلروف حروف علَّـة        « 
أدغمت اللجام يف فـم الدابـة أي        : معىن اإلدغام إدخال شيء يف شيء، يقال      « و
    

 ) .١/٢٨٨(معجم املطبوعات العربية واملعربة : ينظر  )١(

 ) .١٠/٥٤(شرح املفصل : ينظر  )٢(
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مـن   تحركم مثله حبرف ساكنا حرفًا تصل أن ومعناه يف الكالم  … )١(أدخلته يف فيها  
  .)٢(» غري أن تفصل بينهما حبركة أو وقف فيصريان لشدة اتصاهلما كحرف واحد 

:א)
مل يهتم ابن يعيش بالعلة كثريا، وإن ذكر يف شرحه بعضا منها، فمن ذلـك               

  :تعليله ملا يأيت 
  .ما، وال :  أصالة األلف يف احلروف اليت جاءت ملعىن حنو- ١

ن احلروف غري مشتقة وال متصرفة، وال يعرف هلـا          وذلك أل « : حيث يقول 
  .)٣(… » أصل غري هذا الظاهر، فوجب أال يعدل عنه إال بدليل 

  . تسمية اهلمزة ألفًا - ٢

وإمنا مسوها ألفًا، ألا تصور بصورة األلف، وهـي يف          «  : −a@é¼Š@@−يقول  
  .)٤(… » احلقيقة نربة خترج من أقصى احللق، ولذلك ثقلت عندهم 

ـّـد :  قلب الواو ياء يف حنو - ٣   .سي

  :إمنا جعل االنقالب إىل الياء لوجهـني « : حيث يقول
أن الياء من حروف الفم، واإلدغام يف حروف الفم أكثر منـه يف             : أحدمها

  .حروف الطرفني 
  .)٥(… » أن الياء أخف من الواو، فهربوا إليها خلفتها : الثاين

    
  .)دغم) (٥/١٩٢٠(الصحاح : ينظر  )١(

 ) .١٠/١٢١(شرح املفصل : ينظر  )٢(

 ) .١٠/٥٤(شرح املفصل : ينظر  )٣(

 ) .١٠/١٣٤(شرح املفصل : ينظر  )٤(

 ) .١٠/٩٤(شرح املفصل : ينظر  )٥(
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א) :א
 يعيش بالقرآن الكرمي وقراءاته يف شرحه للمفصل حىت إنه استـشهد            عين ابن 
  .بثمانني آيـة 

  :وقد استشهد ا على أمور منها 
öΝ ®: ثبوت الواو يف الفعل املضارع إذا كانت فاًء يف قوله تعـاىل            -١ s9 ô$Í# tƒ öΝ s9 uρ 

ô‰ s9θãƒ 〈 )١(.  
 %θä9$s#) ® :ترجيح بعض لغات العرب، واحلكم عليها باجلودة يف قوله تعاىل          -٢

Ÿω ö≅ y_öθs? 〈 )٢(.  
‰ô ®: صحة الواو يف املصدر لصحتها يف الفعل يف قولـه تعـاىل            -٣ s% ãΝ n=÷ètƒ ª!$# 

š⎥⎪ Ï%©!$# šχθè=̄=|¡ tFtƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ # ]Œ# uθÏ9 4 〈 )٣(.  
∀s’4 ®: زيادة الباء يف الفاعل يف قوله تعاىل -٤ Ÿ2 «!$$Î/ # J‰‹Îγx© 〈 )٤(.  
  :  يف القيـاس يف قولـه تعـاىل        فصاحة الكلمة يف االستعمال، وشذوذها     -٥

® sŒuθóstGó™ $# ÞΟÎγøŠn=tæ ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# 〈 )٥(.  
# ®: بقراء الكسائي يف قوله تعاىل    " قيل"إمشام الفاء شيئًا من الضمة يف        -٦ sŒÎ) uρ 

Ÿ≅ŠÏ% öΝ ßγs9 〈 )٦(.  
    

 .من سورة اإلخالص ) ٣(، وآية )١٠/٦١(شرح املفصل : ينظر  )١(

 .من سورة احلجر ) ٥٣(، وآية )١٠/٦٣(شرح املفصل : ينظر  )٢(

 .من سورة النور ) ٦٣(، وآية )١٠/٦٨(املفصل شرح : ينظر  )٣(

 .من سورة الرعد ) ٤٣(، وآية )١٠/١٠٥(شرح املفصل : ينظر  )٤(

 .من سورة اادلة ) ١٩(، وآية )١٠/٧٦(شرح املفصل : ينظر  )٥(

 ) .١٤٣(من سورة البقرة، والسبعة ) ١١(، وآية )١٠/٧٤(شرح املفصل : ينظر  )٦(
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٢١  

ويلحظ على ابن يعيش أنه ضعف بعض القراءات وجرح بعض القراء تبعاً ملن             
  .سبقه كاملازين وغريه 

 بـاهلمز فهـي     )١()معـائش (فأما قراءة أهل املدينة     « : حيث يقول يف ذلك   
  !! . )٢(» ضعيفة، وإمنا أخذت عن نافع، ومل يكن شيئاً يف العربية 

א) :א

أقل ابن يعيش من االستشهاد باحلديث النبوي يف بايب االعتالل واإلدغـام،            
  .واهللا أعلم 

א) א :א
  هتم ابن يعيش بشواهد املفصل الشعرية اهتمامـا كـبريا، وتناوهلـا مـن              ا

  :جوانب عدة
  : نسبة البيت إىل قائله - ١

  :وذلك يف قوله 
وميغم جنعليه الد يوم رذاذ                                  

  .)٣(» علقمة : قال« : قال
  :ويف قوله 

     بأدراعٍ وأسياف حــدادومحبسها على القرشي تشرى     
  .)١(» والشعر لقيس بن زهري « : قال

    
 ) .١/٢٧١( األعراف، والبحر احمليط من سورة) ١٠(آية : ينظر  )١(

 ) .١/٣٠٦(، واملنصف )١٠/٩٧(شرح املفصل : ينظر  )٢(

 ) .٥٩(، وديوان علقمة )١٠/٨٠(شرح املفصل : ينظر  )٣(
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٢٢  

  :ويف قوله 
  وتضحك مني شيخةٌ عبشميةٌ       كَأَنْ لَم ترى قَبلي أَسريا يمانِيا

  .)٢(» وذلك من قول عبد يغوث « : قال
  : تكملـة البيــت - ٢

  : وذلك يف قوله
       أعارت عينـه أم مل تعارا                    

  :قال الشاعر « : قال
  .)٣(»   تسائلُ يابن أمحر من رآه           أعارت عينه أم تعارا 

  :ويف قوله
وفَـةوكنت إذا جاري دعا ملَض  

  :وقول الشاعر« : قال
  .)٤(» وكنت إذا جاري دعا ملَضوفَة      أمشِّر حىت يبلغَ الساق مئزري 

  : ويف قوله
ـمظَّلـًا فَي                                  ويظْلـم أَحيان

  .)٥(» هو اجلواد الذي يعطيك نائله     عفوا ويظلم أحيانا فيظّلم « : قال
  =   

 ) .٥٢٣(، ونوادر أيب زيد )١٠/١٠٥(شرح املفصل : ينظر  )١(

 ) .١٥٨(، واملفضليات )١٠/١٠٦(شرح املفصل : ينظر  )٢(

 ) .١٠/٧٥ (شرح املفصل: ينظر  )٣(

 ) .١٠/٨١(شرح املفصل : ينظر  )٤(

 ) .١٠/١٤٩(شرح املفصل : ينظر  )٥(
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٢٣  

  : مناسبة البيت - ٣

  :األعشى بيت على حديثه عند أورده ما ذلك ومن البيت، مناسبة يذكر وأحياناً
تغت اأَلَمدهسم يملالس اتا بكَم بِتا     ودملَةَ أَرلَي اكنيع ضم  
 ، وكان قد مسـع      وكان األعشى أتى مكة بعد ظهور رسول اهللا         « : قال

  .)١(» ... خبربه يف الكتب، فأتاه وهو ضرير، فأنشد هذه القصيدة 
  :ومنه قوله

      مبا القت لبونُ بين زِيادأَلَم يأْتيك واَألنباُء تنمي    
وسبب هذا الشعر أن الربيع طلب من قيس درعا، وبينما هو خياطبه            « : قال

والدرع مع قيس إذا أخذها الربيع وذهب، فلقي قيس أم الربيع فاطمـة فأسـرها               
يا قيس، أين عزب عقلـك؟ أتـرى بـين زيـاد            : لرينها على رد الدرع، فقالت    
، فذهبت ا، وقد قال الناس ما قالوا، فخلّى عنـها،           مصاحليك، وقد أخذت أمهم   

وأخذ إبل الربيع وساقها إىل مكة، فاشترى ا من عبداهللا بن جدعان سالحا، وعىن              
  .)٢(» باللبون هنا مجاعة النوق اليت هلا لنب 

  : تبني وجه االستشهاد – ٤

  :وذلك يف قوله
  أَسمو بأم وال أبِ                                 أىب اُهللا أَنْ 

، وهو منصوب بأن، فمنهم من      "أمسو"الشاهد فيه إسكان الواو يف      « : قال  
  .)٣(» جيعل ذلك لغة، ومنهم من جيعله ضرورة 

    
 ) .١٠/١٠٢(شرح املفصل : ينظر  )١(

 ) .١٠/١٠٦(شرح املفصل : ينظر  )٢(

 ) .١٠/١٠١(شرح املفصل : ينظر  )٣(
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٢٤  

  :ويف قوله
                          يا دار هند عفَت إال أثافيهـا

 من موجب   ، وهو منصوب ألنه استثناء    "أثافيها"والشاهد فيه إسكان    « : قال
مل : مرفوعا من قبيل احلمل على املعىن كأنه قـال        " أثافيها"ضرورة، وجيوز أن يكون     

  .)١(» يبق إال أثافيها 
  :ويف قوله

اححسِ سوموايلٌ ككباشٍ الع                          
  .)٢(» ضرورة " موايلٌ"الشاهد فيه رفع « : قال
  ة وثالثـون بيتـاً، لـيس       عددها مخـس   ذكر أبيات ليست يف املفصل       – ٥

  .منها بيت لشاعر حمدث 

  :وقد استشهد ا على أمور منها 
نقل احلرف من معىن احلرفية إىل معىن االمسية إذا زيد على احلرف حرف              ) ١

  :مثله، استشهد هلا بقول أيب زيد الطائي 
ـًا وإنّ لوا عنـاُء    )٣(ليت شعرِي وأين مني ليت      إنَّ لَيت

مبينا للمعلوم لغة لبعض العرب، استشهد هلـا        " كاد"مبعىن  " يدك"جميء  )  ٢
  :بقول أيب خراش

 متيذلك ي دعب اشرخ ديثَّيت      وكج أْكَلْني القف اعبض يدك٤(و(  
    

 ) .١٠/١٠٢(شرح املفصل : ينظر  )١(

 ) .١٠/١٠٣(شرح املفصل : ينظر  )٢(

 ) .١٠/٥٧(شرح املفصل : ينظر  )٣(

 ) .١٠/٧٢(شرح املفصل : ينظر  )٤(
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٢٥  

، وعدم قلبها لوقوعها بعد ساكن، استـشهد        " مقاوم"تصحيح الواو يف     ) ٣
  :هلا بقول األخطل

  )١(ني لقوام مقاوم مل يكن       جرِير وال موىل جرِيرٍ يقومها   وإ
، العتالل عني واحدها، استشهد هلـا بقـول         "صيم"قلب الواو ياًء يف      ) ٤
  :الشاعر 

  )٢(  فبات عذُوبا للسماِء كأنما       يوائم رهطًا للعروبة صيما 
تماعهما يف املد، ولذلك اجتمعـا يف       جري الواو والياء جمرى املثلني الج      ) ٥

  :القافية املردفة، استشهد هلا بقول الشاعر 
  وسيد معشرٍ قد توجوه      بتاجِ امللك حيمي املُحجرينا
ـًـا     )٣(تركْنا اخليلَ عاكفةً عليه     مقلَّدةً أَعنتها صفُون

القوايف املكفأة، استشهد   مشاركة امليم للنون يف الغنة، ولذلك تقعان يف          ) ٦
  بين إنّ الرب شيٌء هين:             هلا بقول الشاعر

 ميوالطُّع اللِّني ٤(                       املنطق(  

א)   :א
اهتم ابن يعيش بأقوال العرب النثرية املسموعة من فصحاء العرب، واستشهد           

  .يب االعتالل واإلدغام ا يف شرحه للمفصل، وخاصة يف با
  :وميكن تقسيمها إىل قسميــن 

    
 ) .١٠/٩٠(شرح املفصل : ينظر  )١(

 ) .١٠/٩٣(شرح املفصل : ينظر  )٢(

 ) .١٠/٩٤(شرح املفصل : ينظر  )٣(

 ) .١٠/١٤٤(شرح املفصل : ينظر  )٤(
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٢٦  

  :األمثال ) ١

  :ذكر ابن يعيش يف قسم بايب االعتالل واإلدغام مثلني على ما يأيت
أعط القـوس   "ومن ذلك املثل    « :  إسكان الياء يف النثر ضرورة بقوله      – ١
  .)١(» عليها ، وهذا اإلسكان يف الياء لقرا من األلف، والواو حممولة "باريها

وضرب هلم املثل يف ذلـك خبـرق احلمامـة،        « :  خرق احلمامة بقوله   – ٢
وتفريطها يف التمهيد لبيضها، ألا ال تتخذ عشها إال من كسار األعـواد، وربمـا               

  .)٢(» طارت عنها العيدان فتفرق عشها وسقطت البيضة 
  : السمــاع – ٢

  :نها اسشتهد ابن يعيش بالسماع عن العرب على أمور م
لعـت أالع   « : محل االسم على الفعل يف اإلعالل حبكاية ابن السكيت         ) ١

  .)٣(» وهعت أهاع 
  يـسر  « : حذف الياء من الفعل كما حتذف الواو فيه حبكاية سـيبويه           ) ٢

 ٤(» يسر(.  
ال أفعـل   « : من الواو لغة لبعض العرب حبكاية األصمعي      " كاد"جميء   ) ٣

  .)٥(» ذلك وال كودا 
  ثـوب  « : متام اسم املفعول من الواو علـى قلـة حبكايـة سـيبويه              إ ) ٤

    
 ) .٢/٣٤٥(، وجممع األمثال )١٠/١٠٣(شرح املفصل : ينظر  )١(

 ) .١/٤٥٠( األمثال ، وجممع)١٠/١١٧(شرح املفصل : ينظر  )٢(

 ) .٣٨١(، وإصالح املنطق )١٠/٦٥(شرح املفصل : ينظر  )٣(

 ) .٤/٥٤(، والكتاب )١٠/٦٢(شرح املفصل : ينظر  )٤(

 ) .كود) (٢/٥٣٢(، والصحاح )١٠/٧٣(شرح املفصل : ينظر  )٥(
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٢٧  

  .)١(»مصـوون 
  .)٢(» فالن من صيابة قومه « : قلب الواو ياء شذوذًا حبكاية الفراء ) ٥

א)   :א
اهتم ابن يعيش بأقوال العلماء املتقدمني وخالفام الصرفية حىت ذكر أكثـر            

  :ماء منها ما يلي من عشرين خالفًا بني العل
  : حكم الواو الواقعة بني ياء وكسرة – ١

حنو وعد يعد، ووزن يزن، واألصل يوعـد ويـوزن،          « : يقول ابن يعيش    
إمنا سقطت الواو فرقًا    : ، وقال الكوفيون  ... فحذفت الواو لوقوعها بني ياء وكسرة       

  .)٣(» ... بني ما يتعدى من هذا الباب وبني ما ال يتعدى 
  :املهموز الفاء" افتعل"إبدال الياء تاء وإدغامها يف التاء يف باب  حكم - ٢

… إيتمر  : مما فاؤه مهزة حنو أمر قلت     " افتعل"إذا بنيت   « : يقول ابن يعيش  
ألن اهلمزة ال   … وال تدغم يف الياء     … فتبدل من اهلمزة اليت هي فاء ياء لسكوا         

  .)٤(… » دغام وقد أجاز بعض البغداديني فيها اإل… تدغم يف التاء 
  " :واو" حكم ألف - ٣

فحمل أبو احلسن ألفها على أا منقلبة مـن         " واو"فأما  « : يقول ابن يعيش  
، ألن حروفها كلـها واوات كمـا أن         "بيت"واو، فهي على ذلك موافقة للياء يف        

    
 ) .٤/٣٤٩(، والكتاب )١٠/٨٠(شرح املفصل : ينظر  )١(

  ) .صوب) (١/١٦٦(ح ، والصحا)١٠/٩٤(شرح املفصل : ينظر  )٢(
 

 ) .١٠/٥٩(شرح املفصل : ينظر  )٣(

 ) .٦٤-١٠/٦٣(شرح املفصل : ينظر  )٤(
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٢٨  

وذهب آخرون إىل أن األلف فيها منقلبة من يـاء،          ... كلها ياءات   " ييت"حروف  
  .)١(» ... بأن جعلها كلها لفظًا واحدا غري موجود يف الكالم واحتجوا لذلك 

  :א)
مل يصرح ابن يعيش مبصادره يف شرحه للمفصل مع إكثاره لـذكر أقـوال              

  .العلماء املتقدمني وخالفام 
ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل أنه أراد أن يرتل نفسه مرتلة الرعيل األول من        

  .م اهللا، أو لعل ذلك مباح عندهم فال ضري إذن العلماء الناني رمحه
وإذا اتفق نقله لنص من النصوص فإنه ال يعزوه لصاحبه أبدا كما يف قولـه               

  :مثالً
مسـع   : أثاف مل يسمع من العرب بالتثقيل، وقال الكسائي       : قال األخفش « 

  :فيها التثقيل، وأنشد 
  .)٢(» ......   أثايفّ سفْعا يف معرسِ مرجلِ  

األخفش يف  « : فنجد هذا النص بفصه ونصه يف التخمري قال صدر األفاضل         
 مسـع  فيهـا التثقيـل،       : مل يسمع من العرب بالتثقيل، وقال الكسائي      : قوهلم أثاف

  :وأنشد
  .)٣(» ......   أثايفّ سفْعا يف معرسِ مرجلِ  

 ذلك يرجـع    وهكذا جند ابن يعيش مل يصرح مبصادره أبدا، ولعل السبب يف          
إىل أنه أراد إفادة املطلعني عليه من غري املتخصصني الذين يهتمون مبا قيل يف املسألة               

    
 ) .١٠/٥٨(شرح املفصل : ينظر  )١(

 ) .١٠/١٠٣(شرح املفصل : ينظر  )٢(

 ) .٤/٤٢١(التخمري : ينظر  )٣(
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٢٩  

  .دون النظر إىل من قاله أو أخذ به، واهللا أعلم 

א)   :א
جند من خالل استعراضنا لبايب االعتالل واإلدغام يف شرح املفصل البن يعيش 

  :فصل متتاز باآليت أن املادة العلمية لكتاب امل
  . إا مادة صرفية خالصة – ١
  .بيت شرح أو كلمة معىن توضيح يف الصرفية إال املادة عن خروجه  عدم– ٢
  . العمق واالستقصاء يف املادة العلمية – ٣
  . حسن األسلوب، ووضوحه – ٤
  . عدم االستطراد واحلشو – ٥

 فهو أديب، وبالبالغة    فإين إن وصفته بالنحو   « : ويف ذلك يقول عنه القفطي      
  .)١(» ... فهو خطيب، وبالعدالة فهو أبو ذرها، وباملعاين فهو مكنون درها 

א)   :א
مل جند ابن يعيش معترضا على الزخمشري يف قوله أبدا، بل جنده يقول بقوله،              

  .ويسري خلفه، ويؤيد رأيه 
ض عليهم، وهو   ومل جنده كذلك معترضا على شراح املفصل، إذ كيف يعتر         

  .مل يصرح بالنقل عنهم، وال بأمسائهم، واهللا أعلم 
*  *        *  *        *  *  

R@H@@ÝšbÏþa@Š‡—Û@àƒnÛaZ@ @

ميتاز شرح املفصل يف صنعة اإلعراب على غريه مـن الـشروح األخـرى              

    
 ) .٤/٤٥(إنباه الرواة : ينظر  )١(
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٣٠  

  .)١(بالقدم

  :א)
يف شـرحه   ج صدر األفاضل يف بايب االعتالل واإلدغام منهجـه املعتـاد            

للمفصل حيث يورد نص املفصل على فقرات يف األغلب األعم، وقد يورده كامالً،             
ـ    ، ويتناول  "قال املشرح : "مث يبدأ يف شرحه بقوله    " قال جار اهللا  "ويبدأ نص املفصل ب

  .)٢(شرح املفصل بإجياز، وهو مع ذلك يعنى بالتحقيق يف منت املفصل 

  :א)
ل بتعريفات املصطلحات العلمية، ولعل ذلك يرجع إىل        مل يهتم صدر األفاض   

كونه شرحا موجزا، فلم جنده يذكر تعريف االعتالل، وإمنا ذكـر فقـط تعريـف               
إذا أدخلته فيه عـن ابـن       : أدغمت اللجام يف الفرس   : قال املشرح « : اإلدغام بقوله 

أن : دغـام اإل... ، ومنه اإلدغام يف النحو، ألنه إدخال احلرف يف احلـرف            )٣(دريد
  .)٤(» ... يلتقي مثالن أوهلما ساكن، والثاين متحرك 

  :א)
مل يهتم صدر األفاضل بالعلة كثريا، وإن ذكر يف شرحه بعضا منها، فمـن              

  :ذلك تعليله ملا يأيت 
  " .حيوة" قلب الياء واوا يف – ١

 املنقول واملنقول   وإمنا قلبت الياء فيه واوا ليقع ذلك فرقًا بني        « : حيث يقول 
    

 ) .٦٧(مقدمة التخمري : ينظر  )١(

 ) .٤٥٠، ٤٤١، ٤٣٧، ٤/٤١٢(التخمري : ينظر  )٢(

 ) .٢/٦٧٠(اجلمرة : ينظر  )٣(

 ) .٤٤٤-٤/٤٤٣(التخمري : ينظر  )٤(
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٣١  

  .)١(» عنه، وهلذا مل تدغم الواو يف الياء، ألنه باإلدغام يذهب الفرق 
  " .ميق"و" يعد" سقوط الواو يف – ٢

" يـسع "و" يضع"لكوا أجنبية بني أختني حقيقة، ويف       «  : −a@é¼Š@@−يقول  
  .)٢(» لكون الواو أجنبية بني أختني تقديرا، وذلك أن األصل يف مضارعهما الكسر 

  . حسن إدغام الالم يف الراء – ٣

  .)٣(» ألن الراء أقرب احلروف إىل اإلدغام « : حيث يقول

א)   :א
عين صدر األفاضل بالقرآن الكرمي وقراءات يف شرحه للمفصل حـىت إنـه             

  .استشهد بسبع وأربعني آية 
  :وقد استشهد ا على أمور منها 

 %θä9$s#) ®: ، واحلكم عليها باجلودة بقوله تعاىل      ترجيح بعض لغات العرب    – ١

Ÿω ö≅ y_öθs? 〈 )٤(.  
  :  فصاحة الكلمة يف االستعمال وشذوذها يف القيـاس بقولـه تعـاىل            – ٢

® sŒuθóstGó™ $# ÞΟÎγøŠn=tæ ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# 〈 )٥(.  
(øŒÎ ®: بقولـه تعـاىل   " املثابة"و" املثوبة" الفرق بني    – ٣ uρ $uΖ ù=yèy_ |M øŠt7ø9 $# Zπ t/$sWtΒ 

    
 ) .٤/٣٧٤(التخمري : ينظر  )١(

 ) .٤/٣٧٧(التخمري : ينظر  )٢(

 ) .٤/٤٦٥(التخمري : ينظر  )٣(

 .من سورة احلجر ) ٥٣(، وآية )٤/٣٧٩(التخمري : ينظر  )٤(

 .من سورة اادلة ) ١٩(، وآية )٤/٣٩٠(التخمري : ينظر  )٥(
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٣٢  

Ä¨$̈Ζ= Ïj9 〈 )١(.  
ρ÷ ® :تعاىل بقوله النصب موضع يف الالم  إسكان– ٤ r& (# uθà ÷ètƒ “ Ï%©!$# 〈 ٢(قراءة يف(.  
HωÎ) ¥’ÏΤ$tΒ ®: بقولـه تعـاىل   " أماين" التثقيل والتخفيف يف     – ٥ r& 〈)و )٣ ® }§øŠ©9 

öΝ ä3Íh‹ÏΡ$tΒ r'Î/ Iωuρ Çc’ÏΤ$tΒ r& È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6 ø9 $# 3 〈 )٤(.  
M| ®:  املثلني بقوله تعاىل حذف أحد– ٦ ù=sß Ïµ ø‹n=tã $Z Ï.% tæ ( 〈 )٥(.  

ومع ذلك مل جند صدر األفاضل متهجما على القراء أو المزا هلم، وإن أبدى              
  .)٦(الصمت جتاه تلحني الزخمشري ملن أدغم الراء يف الالم 

א) :א

واإلغـام،   االعتالل ايبب يف النبوي باحلديث االستشهاد من األفاضل صدر أقل
  .واهللا أعلم 

א) א :א
اهتم صدر األفاضل بشواهد املفصل الشعرية اهتماما كبريا، وتناوهلـا مـن            

  :جوانب عدة 
  : نسبة البيت إىل قائله – ١

  :وذلك يف قوله
    

 .من سورة البقرة ) ١٢٥(، وآية )٤/٤٠٣(التخمري : ينظر  )١(

 ) .١/١٢٥(من سورة البقرة، واحملتسب ) ٢٣٧(، وآية )٤/٤٢٠(التخمري : ينظر  )٢(

 ) .١/٩٤(من سورة البقرة، واحملتسب ) ٧٨(، وآية )٤/٤٢٢(التخمري : ينظر  )٣(

 ) .١/٩٤(من سورة النساء، واحملتسب ) ١٢٣(، وآية )٤/٤٢٢(التخمري : ينظر  )٤(

 .من سورة طه ) ٩٧(، وآية )٤/٤٧٨(التخمري : ينظر  )٥(

 ) .٤/٤٦٧(التخمري : ينظر  )٦(
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٣٣  

وفةإذا جاري دعا ملض تكُنو  
  .)١(» والبيت أليب جندل اهلذيل « : قال

  :ويف قوله
   وكَحل العيننيِ بالعواوِرِ

  .)٢(» البيت جلندل الطهوي « : قال
  :ويف قوله

  أىب اهللا أن أمسو بأمٍ وال أبِ
  .)٣(» البيت لعامر بن الطفيل « : قال
  : تكملة البيت – ٢

  :وذلك يف قوله 
وفةإذا جاري دعا ملض تكُنو  

  :  ومتامه« : قال
رممئزري                           أُش الساق ى ينصف٤(»  حت(.  

  :ويف قوله
  أىب اهللا أن أمسو بأمٍ وال أبِ

  :وقبلـه « : قال
    

 ) .١/٥٨٨(، وشرح أشعار اهلذليني )٤/٣٩٦(التخمري : ينظر  )١(

 ) .٣٧٤(، وشرح شواهد اإليضاح البن بري )٤/٤١١(التخمري : ينظر  )٢(

 ) .٤/٤٢١(التخمري : ينظر  )٣(

 ) .٤/٣٩٦(التخمري : ينظر  )٤(
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٣٤  

  وإين وإنْ كُنت ابن سيد عامرٍ     وفارِسها املَشهور يف كلِّ موكبِ
  .)١(» فما سودتين عامر عن وراثـة      أىب اهللا أن أمسو بأمٍ وال أبِ 

  :ويف قوله 
  رى قَبلي أسريا ميانيا كَأَنْ مل ت

  :وصدر البيت« : قال
  .)٢(» وتضحك مني شيخةُ عبشميةُ 

  : مناسبة البيت – ٣

  وأحياناً يذكر مناسبة البيت، ومن ذلك ما أورده عند حديثه علـى بيـت              
  :قيس بن زهري

لبونُ بين زياد مي     مبا القتنواألنباُء ت أمل يأتيك  
لشعر أن الربيع بن زياد طلب من قيس بن زهري درعـا            وسبب هذا ا  « : قال

فبينا هو خياطبه والدرع مع قيس إذ أخذها الربيع وذهب ا، فلقي قيس أم الربيـع                
يا قيس،  : فاطمة ابنة اخلرشب فأسرها لرينها حىت يرد عليه درعه الربيع، فقالت له           

 ا، وقد قال    أين عزب عقلك أترى بين زياد مصاحليك، وقد أخذت أمهم فذهبت          
الناس ما قالوا، ويكفيك من شر مساعه، فخلى عنها، وأخذ إبل الربيع، فـسار إىل               

  .)٣(» مكة فاشترى ا من عبداهللا بن جدعان سالحا 
  : تبيني وجه االستشهاد – ٤

  :وذلك يف قوله وقد روي جلرير
    

 ) .٤/٤٢١(التخمري : ينظر  )١(

 ) .٤/٤٢٨(التخمري : ينظر  )٢(

 ) .٤/٤٢٦(التخمري : ينظر  )٣(
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٣٥  

  فيوما جيارين اهلوى غري ماضيٍ       ويوما ترى منهن غوالً تغولُ
  :ال ابن الرقيات وق

مطَّلَب إال هلن صبحناُهللا يف الغوانِي هل     ي اركال ب  
  :وقال آخر

  ما إِنْ رأيت وال أرى يف مديت      كجواريٍ يلعنب يف الصحراِء
قائلوا هذه األبيات مل يستثقلوا الكسرة عليهما لضرورة الشعر كمـا           « : قال

  .)١(» ال تستثقل الفتحة 
  :ويف قوله

  .كَأَنْ مل ترى قبلي أسريا ميانيا 
  .)٢(» " ترى"أثبت األلف يف « : قال
ها اثنان وثالثون بيتا، من بينها بيـت        د ذكر أبيات ليست يف املفصل عد      – ٥

  .)٣(لشاعر حمدث استأنس به 
  :وقد استشهد ا على أمور منها 

  :، استشهد هلا ببيت احلماسة "يديت عليه" شرح معىن كلمة – ١
بٍ يهاسِ بنِ وحسلَى ابنِ حع تي٤(د(  
  : اإلعالل قياس والتصحيح استحسان، استشهد هلا بقول الشاعر– ٢

      )١(فإذا نصاحبهم نصاحب خانةً      وإذا نفارقهم نفارق عن قلَى 
 ) .٤/٤٢٤(التخمري : ينظر  )١(

 ) .٤/٤٢٨(التخمري : ينظر  )٢(

 ) .٤/٤٤٧(التخمري : ينظر  )٣(

 ) .٤/٣٧٥(التخمري : ينظر  )٤(
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٣٦  

  : رد احملذوف يف التثنية ، استشهد هلا بقول الشاعر – ٣
  )٢( جرى الدميان باخلربِ اليقنيِ

  : تشبيه الياء باأللف لقرا منه، استشهد هلا بقول الشاعر – ٤
 باملُوماة يهند٣(كأنَّ أَي(  

 تشبيه الواو بالياء يف إسكانه موضع النصب ضرورة، استشهد هلا بقول            – ٥
  :األخطل

  )٤(إذا شئْت أَنْ تلْهو بِبعضِ حديثها 
  :بقول خداش بن زهري  احلذف مع إمكان اإلدغام، استشهد – ٦

  )٥(تقُوه أيها الفتيانُ إني      رأيت اَهللا قد غلب اجلُدودا 

א)   :א
اهتم صدر األفاضل بأقوال العرب النثرية املسموعة من فـصحاء العـرب،            

  .واستشهد ا يف شرحه للمفصل، وخاصة يف بايب االعتالل واإلدغام 
  :ن وميكن تقسيمها إىل قسميــ

  : األمثال – ١

  :ذكر صدر األفاضل ثالثة أمثال على ما يأيت 
  =   

 .) ٤/٣٩٧(التخمري : ينظر  )١(

 ) .٤/٤١٨(التخمري : ينظر  )٢(

 ) .٤/٤٢٠(التخمري : ينظر  )٣(

 ) .٤/٤٢٠(التخمري : ينظر  )٤(

 ) .٤/٤٨١(التخمري : ينظر  )٥(
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٣٧  

  .)١(أخرق من محامة : خرق احلمامة بقوهلم ) ١
  .)٢(أذل من هرمة : ذلة اهلرمة بقوهلم ) ٢
  .)٣(يكفيك من شر مساعه: االكتفاء بالقول عارا وإن كان باطالً بقوهلم ) ٣
  : احلكاية املسموعة – ٢

  :عة اليت استشهد ا صدر األفاضل ما يليومن احلكايات املسمو
على محل االسـم    » لعت أالع، وهعت أهاع     « : حكاية ابن السكيت   ) ١

  .)٤(على الفعل يف اإلعالل
على جميئها  » كيد زيد يفعل كذا وما زيد يفعل كذا         « : حكاية سيبويه  ) ٢

  .)٥(مبنية للمعلوم 
 املفعول من الواو على     على إمتام اسم  » ثوب مصوون   « : حكاية سيبويه  ) ٣

  .)٦(قلة
  .)٧(على اإلعالل والتصحيح » قوما وقيما « : حكاية أيب احلسن ) ٤
  بالضم علـى عـدم إسـكان الـواو         » قوم قول   « : حكاية أيب زيد   ) ٥

    
 ) .١/٤٥٠(، وجممع األمثال )٤/٤٣٩(التخمري : ينظر  )١(

 ) .١/١٣٦(، واملستقصى )٤/٤٧٦(التخمري : ينظر  )٢(

 ) .١/١٣١(، وجممع األمثال )٤/٤٢٦(التخمري : ينظر  )٣(

 ) .٣٨١(، وإصالح املنطق )٤/٣٨١(التخمري : ينظر  )٤(

 ) .٤/٣٤٢(، والكتاب )٤/٣٨٧(التخمري : ينظر  )٥(

 ) .٤/٣٤٩(، والكتاب )٤/٣٩٤(التخمري : ينظر  )٦(

 ) .٣/١٣٠(، واحلجة )٤/٣٩٩(التخمري : ينظر  )٧(
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٣٨  

  .)١(على قلة
  على عدم التثقيـل، وحكايـة الكـسائي        » أثاف  « : حكاية األخفش  ) ٦

  .)٢(على التثقيل » أثايفّ « 

א) :א
مل يذكر صدر األفاضل من أقوال العلماء املتقدمني، وخالفام الـصرفية إال            

 من الشروح املختـصرة     –كما أسلفنا سابقًا  –بضعة عشر قوالً، وذلك ألن التخمري       
  .للمفصل 

  :فمن هذه اخلالفات ما يلي 
  . حكم ألف واو – ١

إا ياء،  : الواو، فقال بعضهم  اختلف الناس يف الف     « : يقول صدر األفاضل  
إا واو واحتجوا له بأنه ليس يف العربية كلمـة فاؤهـا            : وقال أبو احلسن األخفش   

حجة . وعينها والمها من جنس واحد إال الياء، ومحل الشيء على الكثري هو األصل            
  .)٣(»أن الواو أخت الياء، والياء من الياءات، فكذلك الواو من الواوات : أيب احلسن
  . حكم إعالل اسم املفعول من الثالثي األجوف – ٢

احتج األخفش بأن حذف العني أوىل، ألنه أخفى،        « : يقول صدر األفاضل  
وهذا ألن اسم املفعول مركب من حروف البناء ومن الصيغة، والـصيغة آخرمهـا              

فالتساع اسـم   : أما خميط . وجودا، فيكون شيء منهما أظهر خبالف حروف البناء       
بأن واو مفعول باحلذف أوىل، ألنه زيـادة،        : حجة سيبويه . بين للمفعول املفعول امل 

    
 ) .٢/٤٦٢(، واحلجة )٤/٤٠٠(التخمري : ينظر  )١(

 ) .٥٠(، واملسائل العضديات )٤/٤٢١(التخمري : ينظر  )٢(

 ) .٤/٣٧٥(التخمري : ينظر  )٣(
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٣٩  

  .)١(» وحىت ال يلزم من ذلك اخلالف مع القلب يف خميط 
  : حكم دم – ٣

   :كقوله أو دمي بالتحريك" دمو"أصله : الدم« : قال

  .اليقنيِ وعليه املربد  باخلربِ الدميان جرى
 على فَعلٍ بالتسكني، ألنه جيمع على دماء ودمي         "دمي"أصله  : وقال سيبويه 

 ... «)٢(.  

  :א)
تنوعت مصادر صدر األفاضل وتعددت إال أا قليلة ولعل السبب يف ذلـك             

  :يرجع إىل اإلجياز واالختصار يف شرحه، وميكن تقسيم مصادره إىل ثالثة أقسام
  : مصادره الصرفية –أ 

  .)٣(السبيكة يف شرح املفصل  -١
  .)٤(اهرة يف شرح املفصل  -٢
  .)٥(الشريازيات  -٣
  .)٦(شرح تصريف املازين  -٤

    
 ) .٤/٣٩٣(التخمري : ينظر  )١(

 ) .٤/٤١٨(التخمري : ينظر  )٢(

 ) .٤/٤٧١(التخمري : ينظر  )٣(

 ) .٤/٤٧١(التخمري : ينظر  )٤(

 ) .٤/٤٣٤(التخمري : ينظر  )٥(

 ) .٤/٤٣٤(التخمري : ينظر  )٦(
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٤٠  

  :مصادره اللغوية ) ب 

  .)١(صحاح اللغة للجوهري 
  :مصادره األدبية ) ج 

  .)٤( الدرعيات – ٣.      )٣( السقط – ٢.   )٢( احلماسة – ١

א)   :א
       ا مادة صرفية خالصة، ال يكاد      متتاز املادة العلمية يف شرح صدر األفاضل بأ

خيرج عنها إال يف توضيح معىن كلمة أو شرح معىن بيت، إضـافة إىل االختـصار                
  .واإلجياز، وعدم االستطراد واحلشو 

א) :א
  :اعترض صدر األفاضل على الزخمشري يف أمور منها 

وا الثانية ألفا   فصل، وقالوا يف افعالّ من احلوة احواوى فقلب       « :  يف قوله  – ١
ومل يدغموا، ألن اإلدغام كان يصريهم إىل ما رفضوه من حتريك الواو بالـضم يف               

  .» احواو يحواو : يغزو ويسرو، لو قالوا: حنو
يف هذا الكالم نوع نظر، وذلك      « : حيث اعترض عليه صدر األفاضل بقوله     

  .)٥(» ددا لكونه مش" حيواو"مستثقل، خبالل " يغزو"ألن رفع الواو يف 
    

  ) .٤/٤٣٣(التخمري : ينظر  )١(

 

 ) .٤/٤٧٥(التخمري : ينظر  )٢(

 ) .٤/٤٥٧(التخمري : ينظر  )٣(

 ) .٤/٤٠٨(التخمري : ينظر  )٤(

 ) .٤/٤٤١(التخمري : ينظر  )٥(
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٤١  

فصل، وخمارجها ستة عشر، فللهمزة واهلاء واأللف أقـصى      « :  يف قوله  – ٢
احللق، وللعني واحلاء أوسطه، وللغني واخلاء أدناه، وللنون ما بني طـرف اللـسان              

  .» وفويق الثنايا 
يف هذا الكالم نظر، وذلـك أن       « : حيث اعترض عليه صدر األفاضل بقوله     

ا اتفق عليه الكل، وحروف احللق هي هذه اليت عدها الشيخ      األلف قبل اهلاء، وهذا مم    
  .)١(»  سوى األلف -رمحه اهللا-

  يف : بعـضهم : قـال املـشرح   « : واعترض أيضا عليه صدر األفاضل بقوله     
هذا الكالم سهو، وذلك أنه افتتح هذا الفصل بأن خمارجها ستة عشر، والذي عده              

ققون فيها النون اخلفيفة، ولعله قـد       من املخارج ليس إال مخسة عشر، وقد ذكر احمل        
  .)٢(» نسيـها 
: والذي يتعرف به تباينها أنك إذا كررت القـاف فقلـت          « :  يف قوله  – ٣

فَقَق، وجدت النفس حمصورا ال حيصل معها الشيء منه، وتردد الكاف فنجد النفس             
  .» مقاودا هلا ومساوقًا لصوا 

وسـبيلك إذا أردت    : بن جين ا« : حيث اعترض عليه صدر األفاضل بقوله     
تدخل عليه مهزة الوصل مكـسورة      ... صدى احلرف أن تأيت به ساكنا ال متحركًا         

من قبله؛ ألن الساكن ال ميكن االبتداء به، وهذه الطريقة أجدى من الطريقة الـيت               
  .)٣(» ذكرها الشيخ رمحه اهللا 

 يرجع إىل   وليس لصدر األفاضل اعتراض على شراح املفصل أبدا، ولعل ذلك         
  .قدمه فهو أقدم من شرح املفصل من العلماء، واهللا أعلم 

    
 ) .٤/٤٤٦(التخمري : ينظر  )١(

 ) .٤/٤٤٧(التخمري : ينظر  )٢(

 ) .٤/٤٤٩(التخمري : ينظر  )٣(
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٤٢  

*  *        *  *        *  *  
S@H@@ðŠ‡äÐfiÛ@jnÛa@bß@|îšìm@À@jnÔ¾aZ  

ميتاز كتاب املقتبس يف توضيح ما التبس على غريه من شروح املفصل بأنه من        
  .أوسع شروح املفصل على اإلطالق 

  :א)
  :ندري منهجا خيتلف عن الشراح الذين سبقوه وذلك فيما يليج اإلسف

مث » قال رضي اهللا عنـه      « :  يورد مقطعا من منت املفصل مصدرا بقوله       – ١
يتلوه بالشرح بعدذ لك متحريا الدقة يف منت املفصل، فال يثبت إال ما انتـهى بـه                 

رد املقطع أو الفـصل     ، وقد التزم يف ذلك املنت أن يو       )١(التحقيق أنه لفظ الزخمشري   
  .املراد شرحه بتمامه، وال يكتفي ببعض العبارات كما يفعل بعض الشارحني 

 يبدأ بشرح ذلك املقطع أو الفصل مجلة مجلة، موردا النقول من املصادر             – ٢
ورمبا أورد نقوالً من غري هذه املصادر مصرحا        . )٢(األساسية اليت صدرها يف مقدمته    

  .)٣(يها بأمسائها وأمساء مؤلف
   .)٤( يتصرف يف عبارته-يف الغالب-وحني يورد نقالً فإنه 

مث " قلت: " يعقب على بعض النقول اليت يوردها بتعليق له يصدره بقوله          – ٣
يثبت ما أراد من توضيح أو تعليل أو إضافة أو استحسان أو تصحيح أو رد أو شرح                 

قلت، :  حيث عقب بقوله   إال يف موضعني  . )٥(كلمة لغوية أو اعتراض وارد مع جوابه           
 .من التحقيق ) ١٠٥(ينظر مثاالً على ذلك صفحة   )١(

 .من التحقيق ) ٦، ٥، ١( على ذلك صفحة ينظر مثاالً  )٢(

 .من التحقيق ) ٣٩، ٢٧(ينظر مثاالً على ذلك صفحة   )٣(

 .من التحقيق ) ٦٤، ١٨(ينظر مثاالً على ذلك صفحة   )٤(

 .من التحقيق ) ٣٥، ٢٣، ١١، ٥، ١(ينظر مثاالً على ذلك صفحة   )٥(
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٤٣  

  .)٢(، ورمبا أورد فائدة حول مسألة من املسائل)١(وهي ليست من كالمه
كذا : قوله« :  حني ينتهي يف شرح مجلة أو عبارة ينتقل إىل أخرى قائالً           – ٤

  .)٣(مث يتبعها بالشرح على حنو ما تقدم » ... 
   )٤(زخمـشري  يوضح الكلمات الغريبة يف املنت، سواء أكانت من كالم ال          – ٥

، ومصدره فيما يشرحه من هـذه       )٥(أم كانت يف نص من النصوص اليت استشهد ا        
  .)٦(املفردات كتاب الصحاح للجوهري 

 يربط أجزاء الكتاب باإلحاالت، حيث حييل القـارئ علـى مظـانّ             – ٦
التفصيل استغناء عن التكرار، سواء أكانت اإلحالة على شيء قد مضى مفصل القول 

  .)٧( شيء سوف يأيت بيانه، ومن إحاالته ما هو على منت املفصل فيه أم على
فاعرفه، واهللا أعلم،   :  خيتم فقرات شرحه أو ما ينقله من نصوص بقوله         – ٧

  .)٨(واهللا املعني، واهللا املوفق، فاعرفه بالتأمل، وحنوها 
هذه أبرز مالمح املنهج الذي سار عليه اإلسفندري يف شـرحه لالعـتالل             

  .واإلدغام 

    
 .من التحقيق ) ١٩، ٦(ينظر مثاالً على ذلك صفحة   )١(

 .من التحقيق ) ٣(ينظر مثاالً على ذلك صفحة   )٢(

 .من التحقيق ) ١٤، ١٣(ينظر مثاالً على ذلك صفحة   )٣(

 .من التحقيق ) ٩، ١٦(ينظر مثاالً على ذلك صفحة   )٤(

 .من التحقيق ) ٩، ٨(ينظر مثاالً على ذلك صفحة   )٥(

 .من التحقيق ) ٢٠٣، ٩، ٨(ينظر مثاالً على ذلك صفحة   )٦(

 .من التحقيق ) ٢٤، ٢٣(ثاالً على ذلك صفحة ينظر م  )٧(

 .من التحقيق ) ١٠٥، ١٠٣، ٣٦، ٣(ينظر مثاالً على ذلك صفحة   )٨(
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٤٤  

  :א)
  : اهتم اإلسفندري بتعريف املصطلحات العلمية حيث عرف االعتالل بقولـه         

وأصله إدغام الشيء   « : ، واإلدغام بقوله  )١(» عبارة عن اللني والضعف     : االعتالل« 
يف الشيء من الدغمة، وهي لون يف لون آخر، ومنه اإلدغام يف النحو، ألنه إدخـال                

  .)٢(» احلرف يف احلرف 

  :א)
  :اهتم اإلسفندري بالعلة اهتماما كبريا حيث علل لكثري من املسائل منها

  :ما، وال :  أصالة األلف يف احلرف حنو– ١

   علـى   ولذلك كانت األلف أصالً، ألا ال تـأيت إال        «  : −a@é¼Š@@−يقول  
  .)٣(» سنن واحدا 
  : تسمية األلف بامليتة – ٢

  ولذلك مسيت ميتة، ملا أـا ال حـراك ـا أصـالً             «  : −a@é¼Š@@−يقول  
  .)٤(» كامليـت 
  " :ميق"باحلاء على " يوحل" عدم محل – ٣

  قليل، فـأىب القيـاس أن حيمـل        " ومق ميق "ألن باب   «  : −a@é¼Š@@−يقول  
  كثري جدا فكان أوىل حممالً،     " علم"احملتمل على القليل دون الكثري، وذلك ألن باب         

    
 .من التحقيق ) ١(صفحة   )١(

 ) .دغم) (١٢/٢٠٣(من التحقيق ، ولسان العرب ) ١٥٥(صفحة   )٢(

 .من التحقيق ) ١(صفحة   )٣(

 .من التحقيق ) ٢(صفحة   )٤(
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٤٥  

  .)١(» فاعرفـه 
  : أصالة اإلعالل يف الفعل – ٤

ألن اإلعالل شرع للتخفيف حذفًا كان أو قلبـا، والفعـل           « : حيث يقول 
  .)٢(» خمصوص بزيادة الثقل 

  : املزيد يكون يف باب العيوب واأللوان – ٥

العتقادهم أنه معىن زائد على األصل وقد يستعظم لتفاقمه،         « : حيث يقول 
  .)٣(» دة يف اللفظ، ألنه موضوع بإزائه والزيادة يف املعىن تستحكم زيا

  : عدم إعالل مقْول – ٦

حكما ، ومفْعال ليس يف أوزان الفعل،       " مقْوال"ألنه يف وزن    « : حيث يقول 
  ، "فعـال "وألن حرف العلة اكتنفه ساكنان، ومها مينعان الفعل عـن اإلعـالل يف              

  .)٤(» فلذلك يف االسم امتنع 
  :احللق  إخراج األلف من حروف – ٧

إال أن العلماء أخرجوا من بينها األلف فيما خيتص مـن  «  : −a@é¼Š−يقول  
األحكام حبروف احللق، والسبب يف ذلك كوا هاوية، فخفف منها اهلواء املتـسع             

  .)٥(» حىت خرجت عن أخواا حكما، وإن كانت منها حقيقة 

    
 .حقيق من الت) ١٦(صفحة   )١(

 .من التحقيق ) ٢٢(صفحة   )٢(

 .من التحقيق ) ٤١(صفحة   )٣(

 .من التحقيق ) ٦٩(صفحة   )٤(

 .من التحقيق ) ١٦٨(صفحة   )٥(



@jnÛa@bß@|îšìm@À@jnÔ¾a}ÕîÔ¥ë@òaŠ†{@ @

  

٤٦  

א)   :א
  .آية ومخسني استشهد بواحد إنه حىت  وقراءاتهعين اإلسفندري بالقرآن الكرمي

  :وقد استشهد ا على أمور منها 
   θä9$s% Ÿω#) ®: ترجيح بعض اللغات واحلكم عليها بـاجلودة بقولـه تعـاىل           -١

ö≅ y_öθs? 〈 )١(.  
يف  〉 يـأملون  ®: االستدالل على لغة من يكسرون املضارع بقوله تعـاىل         -٢

  .)٢(قراءة
(uΘ$s%Î ®:  تعاىلحذف التاء عند اإلضافة بقوله -٣ uρ Ïο 4θn=¢Á9 $# 〈 )٣(.  
 〉 ‘ôN̈Šâ ®: االستدالل على نقل حركة احلرف األول إىل الثاين بقوله تعاىل          -٤

  .)٤(يف قراءة
وما ترتلـت بـه     ®: اشتباه مجع التكسري جبمع املذكر السامل بقوله تعاىل        -٥

  .)٥( يف قراءة 〉الشياطون
ρ÷ ® :تعاىل بقوله النصب إسكان الالم يف موضع -٦ r& (# uθà ÷ètƒ “ Ï%©!$# 〈٦( يف قراءة(.  

ومع ذلك مل جند اإلسفندري يتهجم على القراء، وإن كان مل يعترض علـى              
  .)٧(تلحني الزخمشري ملن أدغم الراء يف الالم 

  : إضافة إىل أنه كان ينبه إىل أخذ احليطة يف القراءة حيث يقـول يف ذلـك               
    

 .من سورة احلجر ) ٥٣(من التحقيق، وآية ) ١٨(صفحة   )١(

 ) .١/١٩٨(من سورة النساء، واحملتسب ) ١٠٤(من التحقيق، وآية ) ٢٠(صفحة   )٢(

 .من سورة األنبياء ) ٧٣( التحقيق، وآية من) ٣٠(صفحة   )٣(

 .من سورة يوسف ) ٦٥(من التحقيق، وآية ) ٣٩(صفحة   )٤(

 ) .٢/١٣٣(من سورة الشعراء، واحملتسب ) ٢١٠(من التحقيق، وآية ) ٩٦(صفحة   )٥(

  .)١/١٢٥(من سورة البقرة، واحملتسب ) ٢٣٧(، وآية من التحقيق) ١٠٧(صفحة   )٦(

  .تحقيقمن ال) ٢٢٧(صفحة   )٧(
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٤٧  

öΝ ®واعلم أن اإلدغام واإلخفاء يف      «  s9 uρ ⎯ ä3tƒ …ã&©! # ³θà à2 〈      جائزان قـراءة، واملـبني 
الحن، فعلى القارئ أن حيتاط ويتحامى البيان فهو حلن، ال كالم ألحد من أصحاب              

  .)١(» العلم يف صحته، فتنبه له 

א)   :א
أحاديث، ثالثة   اإلسنفدري يف القسم احملقق يف باب االعتالل واإلدغام          ذكر

  :باحلديث على مسائل لغوية فقط، وهي على النحول التايللكن املالحظ استشهاده 
وهو إناء صغري، مسي بـذلك      ) كان يتوضأ بالتور     : (  استشهد بأنه    – ١

  .)٢(ألنه يتعاور ويردد، على معىن تارة 
، وهو ما اسودت أرنبتـه،      )ضحى بكبش أدغم     : (  استشهد بأنه    – ٢

 الشيء يف الشيء من الدغمة، وهي       وما حتت حنكه على أصل اإلدغام، وهو إدخال       
  .)٣(لون يف لون آخر 

أي ) ويف صـوته صـهل       : (  استشهد حبديث أم معبد يف وصفه        – ٣
 عن احلـدة    وهكون جشة، وهو يستحسن ويستحلى خلل     ة ال يبلغ أن ي    حبصوت فيه   

  .)٤(املؤذية للصماخ على معىن حبة احلاء 

א) א   :א
  :اهد املفصل اهتماما كبريا، وتناوهلا من جوانب عدةاهتم اإلسفندري بشو

  : نسبة البيت إىل قائله – ١

    
  .من سورة اإلخالص) ٤(، وآية من التحقيق) ٢٣٤-٢٣٣(صفحة   )١(

  .)تور) (٦٥(، وأساس البالغة من التحقيق) ٧٤(صفحة   )٢(

 .)دغم( )١٢/٢٠٣( العرب ولسان ،)١/٥٩( للخطايب احلديث وغريب ،من التحقيق) ١٥٥(صفحة   )٣(

 .من التحقيق ) ٢٠٩(صفحة   )٤(
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  :وذلك يف قوله
  وكّحلَ العينني بالعواورِ

  .)١(» وأما بيت املنت فهو جلندل الطهوي « : قال
  :ويف قوله

  فما أَرق النيام إال سالمها
  .)٢(» وصدر البيت لذي الرمـة « : قال

  :ويف قوله
  أىب اهللا أن أمسو بأم وال أبِ

  .)٣(» البيت لعامر بن الطفيل « : قال
  : تكملة البيت – ٢

  :وذلك يف قوله
  أَعارت عينه أم مل تعارا

  :   وصدر البيت« : قال
  .)٤(» .... وسائلة بظهرِ الغيبِ عني 

  : ويف قوله
غيومم نجعليه الد رذاذ يوم  

  :وأول البيت« : قال
    

  .)٣٧٤( وشرح شواهد ابن بري ،من التحقيق) ٩٠(صفحة   )١(

  .)٣/١٠٠(، وديوان ذي الرمة من التحقيق) ٩٢(صفحة   )٢(

  .)٥٩(، وديوان عامر بن الطفيل من التحقيق) ١٠٧(صفحة   )٣(

 .من التحقيق ) ٤٢(صفحة   )٤(
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٤٩  

 هجوهي بيضات ى تذكّر١(» ...... حت(.  
  :ويف قوله

وفَةإذا جاري دعا ملض تكُنو  
  : ومتامه« : قال

  .)٢(» أشمر حتى ينصف الساق مئزري 
  : مناسبة البيت – ٣

  :األعشى بيت على حديثه عند أورده ما ذلك ومن البيت، مناسبة يذكر وأحياناً
  ة      وال من حفى حتى تالقي حممدافآليت ال أرثي هلا من كالل

:  ، قيـل    أن الشاعر أراد مبحمد نبينا       -رمحه اهللا -وذكر شيخنا   « : وقال
إنه ملا مسع بصيته عليه السالم وصفته شرح اهللا قلبه لإلسالم، فأنشأ هذه القـصيدة               

عنقه، الفاخرة يف مدحيه وركب ناقته متوجها إليه، فإذا به رمته على عثرة، واندقت              
  .)٣(» وهو يف الطريق، فوجد ميتا والقصيدة يف عمامته 

  :ويف قوله
                         كَأَنْ لَم ترى قَبلي أسريا ميانيا

 أن هذا الرجل أُسر، وكان من فـصحائه         -رمحه اهللا -ذكر شيخنا   « : قال
أعدائـه أحـدا    نظما ونثرا فخافوا هجوه فشد لسانه، مث عاهدهم يف أالّ يذكر من             

  .)٤(» بسوء، فأطلق، فقال هذا الشعر، وفيه ما فيه 
      : تبيني وجه االستشهاد – ٤

 .من التحقيق ) ٥٦(صفحة   )١(

 .من التحقيق ) ٦٠(صفحة   )٢(

 .من التحقيق ) ١٠٩-١٠٨(صفحة   )٣(

 .من التحقيق ) ١١٨(ة صفح  )٤(
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٥٠  

  :وذلك يف قوله
  هجوت زبانَ مث جئت معتذرا     من هجوِ زبان مل جو ومل تدعِ

  :ويف قوله
لبونُ بين زيــاد مـي          مبا القتنأمل يأتيك واألنباء ت  

اكتفى حبذف احلركـة    " أمل يأتيك "و" مل جتهو : "يت يف حنو  إن يف الب  « : قال
املقدرة منه عالمة للجزم، وهذا هو القياس كما يف الوقف، واالستحسان أن تسقط             

  .)١(» " ... مل ج: "الياء، والواو تقول
  :ويف قوله

  إذا العجوز كربت فطلِّقِ
  وال ترضاها وال متلَّــقِ

وهو يف مقام النهي    " وال ترضاها "لثالث يف   وأثبت األلف يف البيت ا    « : قال
 ... «)٢(.  

، منها عشرة أبيات    عددها مثاين وستون بيتاً    ذكر أبيات ليست يف املفصل       – ٥
  .)٣(لشعراء حمدثني 

  :وقد استشهد ا على أمور منها 
  :استشهد هلا ببيت احلماسة" يديت عليه" شرح معىن كلمة – ١
  .)٤(يديت على ابن حسحاس بن وهب    

    
 .من التحقيق ) ١١٥(صفحة   )١(

 .من التحقيق ) ١١٩(صفحة   )٢(

 .من التحقيق ) ٢٠٢، ٢٦٤، ٢٦٣، ١٣١، ١٢٨، ٨١، ٥١، ٤٨(صفحة   )٣(

 .من التحقيق ) ١٨(صفحة   )٤(
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٥١  

  :الشاعر بقول هلا استشهد مشددة، بياء "كينونة" على "كان" مصدر جميء – ٢
 ـَه ـَا سفين ـَّا ضمن   يا ليت أن

 هنون١(حىت يكونَ الوصلُ كي(  
  : دخول كاف التشبيه على الضمري، استشهد هلا بقول العجاج– ٣

  )٢(وأُم أَوعالٍ كها أو أَقْربا 
  :يف اجلمع، استشهد هلا بقول الفرزدق" صياريف"على " صريف" جميء – ٤

ياريفالص راهيمِ تنقادالد نفي     ةاجِرى يف كلِّ هاها احلَصدي يفن٣(ت(  
  : حذف أحد املثلني ختفيفًا، استشهد هلا بقول الشاعر– ٥

  )٤(حتى إذا مل يكن غري الشرِ 
  :تشهد هلا بقول احلماسياللتقاء الساكنني، اس" من" حذف نون – ٦

  )٥(وما أَنس ماَألشياِء ال أنس قَولَها    وأَدمعها يذْرِين حشو املَكَاحلِ 

א)   :א
اهتم اإلسفندري بأقوال العلماء املتقدمني وخالفام الصرفية حىت ذكر أكثر          

  .من ستة عشر خالفًا بني العلماء 
  : يلي فمن هذه اخلالفات ما

  : حكم ألف واو – ١

    
 .من التحقيق ) ٢٨(صفحة   )١(

 .من التحقيق ) ٤٦(صفحة   )٢(

 .من التحقيق ) ٨٨(صفحة   )٣(

 .من التحقيق ) ٢٦١(صفحة   )٤(

 .من التحقيق ) ٢٧١(صفحة   )٥(
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٥٢  

امسا للحرف الذي هو أحـد حـروف        " واو"وأما قولنا   « : قال اإلسفندري 
العلة، فهي مركبة من ثالثة أمثال عند أيب احلسن، إذ لو كان ألفها ياء ملا ألزموهـا                 
التفخيم بل أجازوا فيها اإلمالة ملوجبها حينئذ وال مانع منها، وألن من أصـوهلم أن               

 هول أصلها حتمل على الواو، وألن الواو أخت الياء، والياء مركبـة مـن              األلف ا
الياءات، فكذلك الواو من الواوات، وحجة غريه أنه ليس يف العربية كلمة فاؤهـا              
وعينها والمها من جنس واحد إال الياء، ومحل الشيء على الكثري هو األصل، وعلى              

: كرويت، ومعنامها " وويت: " لقيل لوصيغ فعل مثله من الواو    " يييت« : قياس قوهلم 
  .)١(» كتبت ياء، وكتبت واوا 

  : حكم دميومة – ٢

علـى مثـال    " ومـة ميد"فأصلها على مذهب البصرية     « : قال اإلسفندري 
  :وهذا شيء مل يسمع من العرب، وأنشدوا بيتا ال يبعد أن يكون مصنوعا" فيعلولة"

  ـَـهيا لَيت أَنا ضمنا سفَين
ـهنونى يكونَ الوصلُ كَيحت  

وهكذا يزعمون يف مجيع هذه األوزان اليت جترى هذا ارى، وحيملونه ذوات            
، وأصلها بالتـشديد، وال جيعلوـا       "ار الطائر طريورة  ط"الياء على ذلك، فيقولون     

" مومـة دي"ألن ذلك عندهم بناء مستنكر، والفراء يرى أن الواو قلبت يف            " فَعلُولة"
  .)٢(» ياء، ألنّ الباب غلبت عليه الياء 

  : حكم إعالل اسم املفعول من الثالثي األجوف – ٣

فذهب سيبويه إىل أن احملذوف منها هـي الثانيـة،          ... « : قال اإلسفندري 
وعلـى الثـاين    " مفُعلَ"واألخفش أن احملذوف هي األوىل، فوزنه على القول األول               

  .)٢/٢١٤(، واملنصف )٨(، واملسائل احللبيات من التحقيق) ٩(صفحة   )١(

  .)٦١٠(، وأدب الكاتب من التحقيق) ٢٨(صفحة   )٢(
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٥٣  

  .)١(»  اهللا عنه أنه كان يقوي مذهب أيب احلسن فيه وعن الشيخ رضي" ... ولفم"

א)   :א
اهتم اإلسفندري بأقوال العرب النثرية املسموعة مـن فـصحاء العـرب،            
واستشهد ا يف شرحه للمفصل، وخاصة يف باب االعـتالل واإلدغـام، وميكـن              

  :تقسيمها إىل قسمني
  : األمثال -أ 

  :على ما يأيت عتالل واإلدغام مثلنيكر اإلسفندري يف قسم بايب االذ
  .)٢(خري األمور أوساطها : اإلعالل ال يصيب إال األطراف، بقوهلم -١
  .)٣(أخرق من محامة : خرق احلمامة، بقوهلم -٢

   :السمــاع) ب 

  :ومن احلكايات املسموعة استشهد ا اإلسفندري ما يلي 
 على سـيائد    يف مجع سيد على أن سيد جيمع      " سيائد: "حكاية ابن األعرايب   -١

  .)٤(باهلمز 
على محل االسـم علـى      " لعت أالع، وهعت أهاع   : "حكاية ابن السكيت   -٢

  .)٥(الفعل يف اإلعالل 

    
  .)١/٩٨(، واملقتضب )٤/٣٤٨(، والكتاب من التحقيق) ٥٤(صفحة   )١(

  .)١/٤٣٠(ل ، وجممع األمثامن التحقيق) ٨٧(صفحة   )٢(

  .)١/٤٥٠(، وجممع األمثال من التحقيق) ١٤٦(صفحة   )٣(

  .)١/٢٠٠(، واحملتسب من التحقيق) ٨٦(صفحة   )٤(

  .)٣٨١(، وإصالح املنطق من التحقيق) ٢٣(صفحة   )٥(
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٥٤  

  .)١(على جميئها مبنية للمعلوم " كيد زيد يفعل كذا: "حكاية سيبويه -٣
على أن من أعلها مل يعتد      " هو من صيابة قومه وصوابة قومه     : "حكاية الفراء  -٤

  .)٢(، ومن مل يعلها اعتد باأللف حاجزا باأللف حاجزا لسكوا
على " أثايفّ: "على عدم التثقيل، وحكاية الكسائي    " أثاف: "حكاية األخفش  -٥

  .)٣(التثقيل 
  .)٤(على االعتالل والتصحيح " استجاب واستجوب"حكاية أيب زيد  -٦

  :א)
  :در اإلسفندري، وميكن تقسيمها إىل قسمني اتنوعت مص

  :اس مصادره األس ) ١
وهي املصادر اليت أكثر من النقل عنها، ونص عليهـا صـراحة يف مقدمـة               

مقتبسة مواده، ومقتنصة   « : املقتبس، واقتبس مادة الكتاب منها حيث يقول يف ذلك        
" اإليـضاح "و" كـالتخمري "نواده من كتب جرت جمرى الـشروح للمفـصل،          

 يف احلواشي الصحاح، ، واستصفيت أيضا ما أثبت يف نسخيت    "احملصل"و" العقارب"و
  .)٥(» ... ونقلت ما تضمنه من معاين األلفاظ اللغوية من كتاب الصحاح 

عن هذه فقد رمز لكلٍّ منها برمز كما نص على ذلك يف مقدمة             ولكثرة نقله   
  :املقتبس، ومصادره األساس على نوعني 

 وكلها من شروح املفصل، وهي يف هذا القسم احملقـق            مصادر صرفية،  -أ  
      :ة مصادر على النحو التايل أربع

  .)٤/٣٤٢(، والكتاب من التحقيق) ٣٦(صفحة   )١(

  .)صوب) (١/١٦٦(، والصحاح من التحقيق) ٩١(صفحة   )٢(

  .)٥٠(، واملسائل العضديات من التحقيق) ١١٠(حة صف  )٣(

  .)حوذ) (٢/٥٦٣(، والصحاح من التحقيق) ٤٨(صفحة   )٤(

 .سعد حممد الرشيد : حتقيق) ١٤٦-١/١٤٥(املقتبس : ينظر  )٥(
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٥٥  

 لصدر األفاضل جمد الدين أيب حممد القاسم بن احلسني بن حممـد             التخمري -١
، وقد رمز اإلسفندري لكتاب الـتخمري       )هــ ٦١٧(اخلوارزمي املتوىف سنة    

  ."تخ"بـ
 يف شرح املفصل جلمال الدين أيب عمرو عثمـان بـن عمـرو              اإليضاح -٢

ورمـز لـه    ) هــ ٦٤٦( سـنة    الكردي املعروف بابن احلاجب، املتـوىف     
   ."شح"اإلسفندري بـ

احملصل أليب الفتح منتجب الدين حممد بن سعد املروزي الديباجي املتـوىف      -٣
   ."شم"، ورمز له اإلسفندري بـ)هـ٦٠٩(سنة 

   ."حم"حواشي املفصل لإلسفندري، وقد رمز هلا بـ -٤
، الصحاح أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب       :  مصادر لغوية  -ب  
   ."صح"، وقد رمز له اإلسفندري بـ )هـ٣٩٣(املتوىف سنة 
  :مصادره غري األساس  ) ٢

وهي اليت مل يكثر من النقل عنها، ومل ينص عليها يف مقدمته، بل أشار إليها               
  .)١(» والبواقي من الكتب غري مرقومة، وهي بأمساء أصحاا موسومة « : بقوله

  :وميكن تقسيمها إىل األقسام التالية 
  : مصادر صرفية –أ 

وهي أكثر مصادره يف هذا القسم احملقق؛ ألنه يشرح بابني يتعلقان بالصرف،            
، والتكملـة والـشريازيات أليب علـي        )٢(الكتاب لسيبويه : ومن مصادره الصرفية  

    
 .سعد حممد الرشيد : حتقيق) ١/١٤٧(املقتبس : ينظر  )١(

 .من التحقيق ) ٨٥(صفحة   )٢(
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٥٦  

  .)٣(، واملفتاح للسكاكي )٢(، وحاشية املفصل للزخمشري)١(الفارسي
  : مصادر أدبية –ب 

جل فيها اإلسفندري بعض الشواهد من كـالم العـرب          وهي املصادر اليت عا   
  .شعرا ونثرا، وعند إيراده أمثلة على بعض القضايا الصرفية من شعر احملدثني 

، وشـرح احلماسـة     )٤(كتاب احلماسـة أليب متـام     : ومن مصادره األدبية  
، )٧(، وبعض شروحه كشرح التربيزي    )٦(، وسقط الزند أليب العالء املعري     )٥(للتربيزي
، )٩(، وشرح شعر املتنيب البـن جـين       )٨(رام السقط لصدر األفاضل اخلوارزمي    وض

  ، وبعـض شـروحها     )١١(، ومقامـات احلريـري    )١٠(وشرح شعر املتنيب للواحدي   
، وربيع األبـرار    )١٣(، والتوضيح لصدر األفاضل اخلوارزمي    )١٢(كاإليضاح للمطرزي 

    
 .يق من التحق) ١٣١، ٧٠(صفحة   )١(

 .من التحقيق ) ١٤٦(صفحة   )٢(

 .من التحقيق ) ٧(صفحة   )٣(

 .من التحقيق ) ٧٧(صفحة   )٤(

 .من التحقيق ) ٢٧(صفحة   )٥(

 .من التحقيق ) ٥٠(صفحة   )٦(

 .من التحقيق ) ٥٢(صفحة   )٧(

 .من التحقيق ) ٥١(صفحة   )٨(

 .من التحقيق ) ١٣٠(صفحة   )٩(

 .من التحقيق ) ٢٦٣(صفحة  )١٠(

 .من التحقيق ) ٢٦٤(حة صف )١١(

 .من التحقيق ) ٩٦(صفحة  )١٢(

 .من التحقيق ) ٥٠(صفحة  )١٣(
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٥٧  

  .)١(للزخمشري
  : مصادر لغوية -ج 

ندري يف شرح املفردات الغريبة يف منت املفصل أو         وهي اليت استعان ا اإلسف    
  .يف بعض الشواهد النثرية والشعرية 

، وأسـاس البالغـة     )٢(سر صناعة اإلعراب البن جين    : ومن مصادره اللغوية  
، واإلقناع ملا حـوى حتـت       )٤(، واملغرب يف ترتيب املعرب للمطرزي     )٣(للزخمشري

، )٧( اللغـة خمتـصر الـصحاح      ، وفـصاح  )٦( وحواشيه   )٥(القناع للمطرزي أيضا  
  .)٨(واجلمهرة
  : مصادر فقهية –د 

وهي املصادر اليت استعان ا اإلسفندري يف توضيح بعض القضايا الفقهيـة            
  .اليت تبىن عليها مسائل صرفية 
، وقنية املنية لنجم الدين     )٩(أذكار الصالة لزين املشايخ   : ومن مصادره الفقهية  

  .)١٠(الزاهدي
    

 .من التحقيق ) ١٧٠(صفحة   )١(

 .من التحقيق ) ١٩٢(صحفة   )٢(

 .من التحقيق ) ٧٤(صحفة   )٣(

 .من التحقيق ) ١٣٤(صحفة   )٤(

 .من التحقيق ) ١٧١(صحفة   )٥(

 .من التحقيق ) ١٩١(صحفة   )٦(

 . من التحقيق )٢٣(صحفة   )٧(

 .من التحقيق ) ١٧٧(صحفة   )٨(

 .من التحقيق ) ١٦٩(صحفة   )٩(

 .من التحقيق ) ١٧٦(صحفة  )١٠(
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  : التفسري وعلوم القرآن  مصادره من كتب- هـ

  استعان ا اإلسفندري يف توضيح مسائل صرفية تتـصل بـبعض اآليـات             
  .ة الواردة فيها يالقرآن

  .)٢(، وتفسري الكشاف )١(احملتسب البن جين: ومن مصادره
  : مصادره فيما يتصل ببعض األعالم والقبائل –و 

  .)٣(" ل العربمناز"كتاب يف األنساب لزين املشايخ امسه : ومن مصادره
  : مصادره من كتب احلديث واألثر –ز 

  .وتشمل كتب غريب احلديث، وقد استفاد منها يف فوائد لغوية 
، والفـائق يف غريـب احلـديث        )٤(كتاب الغريبني للهروي  : ومن مصادره 

  .)٥(للزخمشري
  : مصادر بالغية –ح 

  .واستعان ا يف معرفة صفات احلروف 
  .)٦( لفخر الدين الرازي اية اإلجياز: فمن مصادره

  : مصادر جمهولة املؤلف –ط 
  .وهي املصادر اليت مل ينسبها إىل أصحاا 

    
 .من التحقيق ) ٢٤٨(صفحة   )١(

 .من التحقيق ) ٢٠(صفحة   )٢(

 .من التحقيق ) ١٨٣(صفحة   )٣(

 .من التحقيق ) ١٥٦(صفحة   )٤(

 .من التحقيق ) ٢٠٩(صفحة   )٥(

 .لتحقيق من ا) ١٨٧(صفحة   )٦(
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ويف بعض احلواشـي    « ،  )١(» ويف احلواشي املوثوق ا     « : فمن ذلك قوله  
  .)٣(، وكتاب الثالثـة )٢(» مرسالً 

  : مصادر متعلقة باخلط –ي 
  .سبب يف ذلك وهي اليت تتحدث عن كيفية كتابة الكلمات وال

  .)٤(كتاب الكتاب البن درستويه : فمن مصادره
تلك هي أهم مصادر عاملنا اإلسفندري اليت أفاد منها وقيـد عنـها كتابـه               

  .املقتبس يف توضيح ما التبس 

א)   :א
مل يعترض اإلسفندري على الزخمشري يف شرحه لبايب االعتالل واإلدغام أبدا           

مسه بشيخ العرب والعجم، وأسـتاذ الـدنيا، وبفخـر          إذ كيف يعترض على من و     
  .)٥(خوارزم

  :ومع ذلك جند لإلسفندري اعتراضات على شراح املفصل على النحو اآليت
فهال قلبت الطاء   : فإن سألت « :   اعتراضه على صدر األفاضل يف قوله       - ١

  تاء للهرب من التقاء الساكنني إىل اإلدغام ؟ 
 مل يكن حني التكلم بالطاء، وملا وقع االلتقاء كان ألن التقاء املتقاربني: أجبت

  .)٦(» الطاء ملفوظًا، فمست الضرورة إىل قلب التاء طاء 
    

 .من التحقيق ) ١٧٦(صفحة   )١(

 .من التحقيق ) ١٧١(صفحة   )٢(

 .من التحقيق ) ١٠٩(صفحة   )٣(

 .من التحقيق ) ٦(صفحة   )٤(

 .سعد حممد الرشيد : حتقيق) ١/١٣٧(مقدمة املقتبس   )٥(

 ) .٤/٤٧٤(التخمري   )٦(
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إمنا مل تقلب الطاء    : والوجه أن يقال  « : حيث اعترض عليه اإلسفندري بقوله    
إىل التاء ألا مطبقة، فيذهب إطباقها، وهذه خصلة زائدة ليست يف التاء، فتقلـب              

  .)١(» ا إبقاء على الزيادة، فاعرفه التاء إليه
  : اعتراضه على ابن احلاجب فيما يلي– ٢
ـ " قيما"إنْ  « :  يف قوله  -أ   بإعالل الفعل والكسرة ال غـري،      " قياما"أعلَّ ك

قاوم قواما فلم يثبت اإلعالل النتفاء الشرطني       : فثبت أن اشتراط األلف ملغى، وقالوا     
  .)٢(» ما دون الثالث األولني، فتبني أن االعتبار 

  فالعمـل بـاألوىل ألحـد أمـرين      ... « : فاعترض عليه اإلسفندري بقوله   
ألنه أكثر وأغلب بشهادة صاحب الكتاب فكان القليل حمموالً على الشاذ من أصل             
الباب، وإما ألنه اختيار السلف األقدم واملتقدم، والسواد األعظم، فال يترك ما قبوله             

  .)٣(» ... جب إىل قول فذٍّ من املولدين كابن احلاجب على املتأخر كالوا
كقراءة أيب عمرو ليس مبستقيم، ألن هذه القـراءة         : قوله« :  يف قوله  –ب  
  .)٤(» جممع عليها 

بل هو مستقيم وإن كان جممعا، إمـا ألن ختـصيص           « : فقال اإلسفندري 
يحمل عليه، أو    من املتقدمني صحيح، ف    لذكر ال يدل على نفي ما عداه قول       الشيء با 

ألن أبا عمرو كان إمام املقرئة يف اإلدغام وقدوم فيه، فذكره كذكر من اقتدي به               
هذا على مذهب أيب حنيفة، وإن كان قـول أصـحابه   : وأخذ مبأخذه، كما لو قيل 

    
 .من التحقيق ) ٢٤٦(صفحة   )١(

 ) .٢/٤٤٢(إيضاح ابن احلاجب   )٢(

 .من التحقيق ) ٧٢(فحة ص  )٣(

 ) .٢/٥٠٩(إيضاح ابن احلاجب   )٤(
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  .)١(» أيضا، فاعرفه 
ذكر يف الكتاب أا مأخوذ ا يف القرآن، وليست كذلك          « :  يف قوله  –ج  
، وذلك عند ذكر احلروف املتفرعـة عـن         )٢(» رف يف القراءة املشهورة     ألنه ال يع  

  .التسعة والعشرين 
لـيس  " ليست كذلك : "وقول شح « : حيث اعترض عليه اإلسفندري بقوله    

بسديد، ألن كلها وإن كانت غري مشهورة فهي يف القرآن، وإن كان بعضها معروفًا              
 صادقة، فإن غري املـشهورة      وبعضها غري معروف، لكن قضية الشيخ على إطالقها       

  .)٣(» أخذ ا بعض القرأة ممن يتسم بالقراءة أيضا، فاعرفه 
  

*  *        *  *        *  *  

    
 .من التحقيق ) ٢٣٧(صفحة   )١(

 ) .٢/٤٨٣(إيضاح ابن احلاجب   )٢(

 .من التحقيق ) ١٧٧(صفحة   )٣(
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sÛbrÛa@szj¾asÛbrÛa@szj¾a@@
@@

@L”îÈí@åiü@Ý—Ð¾a@‹’@L”îÈí@åiü@Ý—Ð¾a@‹’@@
@LÝšbÏþa@Š‡—Û@àƒnÛaë@LÝšbÏþa@Š‡—Û@àƒnÛaë@@
@ðŠ‡äÐfiÛ@jnÔ¾aë@ðŠ‡äÐfiÛ@jnÔ¾aë@@

II‡Ôãë@òãŒaìß‡Ôãë@òãŒaìßHH@@
@@
@@

  
*  *        *  *        *  *  
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ا جعل اهللا سبحانه لكتاب املفصل يف صنعة العربية جلـار اهللا الزخمـشري              مل

  .القبول يف األرض تسارع العلماء إىل شرحه وتوضيحه ونظمه ونقده 
وكان من العلماء الشارحني له صدر األفاضل وابن يعيش واإلسفندري، ومن           

  :خالل ما سبق من مباحث الدراسة ميكننا أن نلمح اآليت 
@@üëc :ىل اإلسفندري نص املفصل عناية كربى حيث أورد منت املفـصل           أو

  .كامالً، مع اهتمامه بضبطه، ومقابلته مبا وقف عليه من نسخه 
  أما صدر األفاضل فيكاد يتفق مع اإلسفندري يف إيراد منت املفصل كـامالً             
  إال أنه قد يورده مقطعا مقطعا ليتسىن له شرحه جزئية جزئية، ومع ذلـك يقابـل                

  . نسخ املفصل ولكن ال كمقابلة اإلسفندري بني
أما ابن يعيش فيورد نص املفصل كامالً، ويتناوله بالشرح مجلة واحدة، وال            

  .يكاد يعين بالتحقيق يف منت املفصل 
@@bîãbq :          ا لتنـوعتنوعت املصادر اليت اعتمد عليها اإلسفندري، وتعددت تبع

لى مصادر يف الصرف، واللغة، والبالغة،      املادة العلمية لكتابه املقتبس حيث اعتمد ع      
  .واألدب، واخلط، والتفسري، والقراءات، واحلديث، والفقه، واألنساب 

أما صدر األفاضل فقد تنوعت مصادره إال أا ال تكاد تبلغ شيئًا عند مصادر              
  .اإلسفندري 

أما ابن يعيش فلم تتنوع مصادره حني شرح هذين البابني، بل هي مـصادر              
  .لصة صرفية خا
@@brÛbq :         ا، وأوالها عناية خالصةا كبريوالسيما اهتم اإلسفندري بالعلة اهتمام

  .حىت ال نكاد جند مسألة صرفية إال وقد ذكر فيها علتهايف بايب اإلعتالل واإلدغام 
أما صدر األفاضل وابن يعيش فلم يوليا العلة ذلك االهتمـام الـذي أواله              

  .اإلسفندري 
@@bÈiaŠ : سفندري من اآليات القرآنية أقل من شواهد ابن يعـيش          شواهد اإل
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  .وأكثر من شواهد صدر األفاضل 
ابن يعيش وصدر األفاضل، وال سيما يف بـايب          أكثر من    وذكره لألحاديث 

  .ذكراه االعتالل واإلدغام حيث مل جند هلما حديثًا واحدا 
  ابـن يعـيش     أكثر مـن     -وخاصة من شعر احملدثني   –وشواهده من الشعر    

  .، وإن كان ابن يعيش مل يذكر بيتا حملدث يف شرحه صدر األفاضلو
@@bßb‚ :          اعتراضات اإلسفندري منصبة على من ينقل عنهم، ومع هـذا ال

  .نكاد جنده يعترض على الزخمشري أبدا 
أما صدر األفاضل فاعتراضه إن وجد فهو على الزخمشري، أما ابن يعيش فال             

 وال على غريه من الشراح أبدا، ألنه مل يـصرح           نكاد جنده يعترض على الزخمشري،    
  .بأمسائهم وال مبصادره 

 أن املقتبس حوى منت املفصل تاما، وجاءت مادته العلمية          ومما تقدم يتبني لنا   
متنوعة كما أن مصادره كثرية متنوعة وقد صرح ا، وشواهده وافرة، غري أنه أكثر              

  .من التمثيل بأشعار احملدثني 
ش شرح توسع وحوى منت املفصل تاما، ومتيـز بـالعمق يف            وشرح ابن يعي  

مادته العلمية مع وضوح األسلوب وبعد عن االستطراد واحلشو، وحـوى أقـوال             
العلماء وخالفام دون تصريح باملصادر، وجاءت شواهد كثرية جدا، ومل يعتمـد            

  .على أشعار احملدثني 
ادة، وقد حـوى مـنت      أما شرح صدر األفاضل فإنه أقل الشروح الثالثة م        

املفصل، ومع ذلك مل يتوسع مؤلفه يف مناقشته للمسائل الصرفية، ومصادره قليلـة،             
  .وشواهده قليلة، غري أنه مل يكثر من التمثيل بأشعار احملدثني 
*  *        *  *        *  *  
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ïãbrÛa@áÔÛa@ @

@ @

א @מ @
  
    

óÜÇ@Ýàn“íë  :-  

� üëc : التحقيـــق  مقدمــة.  

  . وصف النســـخ -أ 

  . منهج التحقيــق -ب 

� @bîãbq :النـص احملقــــق.  
  

*  *        *  *        *  *  
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üëc@ZÕîÔznÛa@òß‡Ôß  

@cM@„äÛa@Ñ–ë@Z@ @

  : نسختان مها"املقتبس يف توضيح ما التبس"لكتاب 
א ليمانية باستنبول  نسخة مكتبة جار اهللا امللحقة باملكتبة الس      : א

. ورقة) ٢٣٧(تكون من   ت، و )١٩٤٨(األول برقم   : بتركيا، وهذه النسخة يف جملدين    
ورقة، وقد سقطت الورقة األخرية مـن       ) ٢٦٣(تكون من   تو) ١٩٤٩(والثاين برقم   

  .الّد الثاين فذهب معها اسم الناسخ وتاريخ النسخ 
  :ومتتاز هذه النسخة مبا يلي 

  .لنسخة خبط نسخ معتاد معجم احلروف غالبا كُتبت هذه ا: أوالً 
  سطرا، وعدد الكلمات يف كل سطر    ) ٢٩(د من كل ورقة     حيف الوجه الوا  : ثانيـا   

  .كلمة ) ١٥(إىل ) ١٣(ما بني 
النـصف األول   : "اشتملت صفحة العنوان على جزء من اسم الكتاب ففيها        : ثالثًا  

كما فيها متلّك يعود إىل     . "من املقتبس شرح املفصل لفخر الدين اإلسفندري      
  .أي بعد وفاة املؤلف بتسع عشرة سنة . سنة سبع عشرة وسبعمائة

حوت حواشي هذه النسخة الكثري مـن التـصحيحات واالسـتدراكات           : رابعا  
والتعليقات مما يدلُّ على أن هذه النسخة لقيت عنايةً ومراجعةً واهتماما مـن        

  .لة التصحيف والتحريف فيها بعض العلماء، ولذا امتازت بتمامها، وق
أخلَّت هذه النسخة مبنت املفصل، حيث يذكر ناسخها مطلـع عبـارات            : خامسا  

  .» إىل آخره « : الزخمشري يف املفصل مث يقول
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يظهر على الورقة األوىل خرم ذهب ببعض الكلمات متاما، وذهب جبـزء            : سادسا  
  .من بعض الكلمات 

  ) .ج(رف وقد رمزت هلذه النسخة باحل

א نسخة مكتبة عاطف أفندي امللحقة باملكتبة السليمانية       : א
ـ ، وعدد   )٢٥٧٠(األول برقم   : باستنبول، وهذه النسخة يف جملدين     ) ٢٤٥(ه  أوراق

) أ(ورقة، وقد سقطت صفحة     ) ١٤٥(ه  أوراق، وعدد   )٢٥٧١(والثاين برقم   . ورقة
  .من اللوحة األوىل من الد األول 

  :يزات هذه النسخة ما يلي وأهم مم

كُتبت هذه النسخة خبطٍّ نسخي معتاد وواضح، وهي خالية من الشكل إالّ             : أوالً
  .يف حاالت قليلة، وهذه النسخة كثرية السقط كثرية التحريف والتصحيف

) ١٦(سطرا، ويف السطر ما يقـارب       ) ٣١(يف الوجه الواحد من كل ورقة       : ثانيا  
  .كلمة 

املقتبس يف توضيح ما التبس     "ة العنوان اشتملت على اسم الكتاب كامالً        ورق: ثالثًا  
  " .مع ترمجة موجزة للمؤلف

الصفحة اليمىن من كل لوحة مذيلة بكلمة الربط، وهـي أول كلمـة يف              : رابعا  
  .الصفحة اليسرى 

  .احتوت على منت املفصل كامالً : خامسا 
تعليقات، إالّ من تعليقات يسرية مقتبسة      ختلو هذه النسخة من احلواشي وال     : سادسا  

  .من بعض شروح املفصل أثبتت يف حواشي بعض اللوحات 
الد األول من هذه النسخة ينتهي بفهرس حملتويات الد، كما يبتـدي            : سابعا  

  .الد الثاين بفهرس حملتوياته أيضا 
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 النسخة الـسابقة نـصا،      ختم الد األول بتاريخ الفراغ من تأليفه كما يف        : ثامنا  
وختم الد الثاين بتاريخ الفراغ من تأليفه أيضا، كما اشتمل علـى اسـم              

، )هــ ٩٨٣(الناسخ وتاريخ النسخ، وتاريخ الفراغ من هذه النسخة وهو سنة           
ـ     : كما حتمل اسم الناسخ وهو     ، "سيد كمال "أمحد بن حممد احلسيين املدعو ب

  .ومل أمتكن من معرفة هذا الناسخ 
  .) ع(وقد رمزت هلذه النسخة باحلرف 

نسخة مكتبة  : وقد اعتمدت يف إخراج كتاب املقتبس على النسخة األوىل وهي         
  :واختذا أصالً وذلك لألسباب اآلتية ) ج(جار اهللا اليت رمزت هلا باحلرف 

فهي وإن خلت من تاريخ النسخ لسقوط الورقة األخرية فيها          ) ج(قدم نسخة    -١
أي بعد وفاة املؤلف بتسع عشرة      ) هــ ٧١٧( على متلك بتاريخ     إالّ أا اشتملت  

  .سنة، فهي قطعا نسخت يف هذا التاريخ، إن مل يكن قبله 
  .متيز هذه النسخة بالضبط، والتصحيح، وقلة السقط، والتحريف، والتصحيف -٢
، حىت ال تكاد ختلو ورقة من       )ع(حتتوي على زيادات كثرية جدا سقطت من         -٣

، والذي يدل على ذلـك فـارق        )ع(و أكثر سقط من     من نص أ  ) ج(نسخة  
ورقـة،  ) ٥٠٠(يف  ) ج(اللوحات بني النسختني حيث جاء الكتاب يف نسخة         

ورقة مع اشتماهلا على منت املفـصل       ) ٣٩٠(يف  ) ع(يف حني جاء يف نسخة      
  .كامالً 

*  *        *  *        *  *  
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א א א אא

מ א א מ .٧١٧א
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א ، א א

א א א מ א מ א א
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מ א ، א א א

א
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א
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-      
@l@H@@ÕîÔznÛa@wèäßZ@ @

   من كتاب املقتـبس     ما أقوم بتحقيقه  البابني اللذين حرصا مين على إخراج     و
  :ما التبس وفق ما أراده املؤلف رأيت أن أتبع املنهج التايليف توضيح 

اليت اختذا أصالً مراعيـا يف ذلـك قواعـد       ) ج(نسخت الكتاب من نسخة      -١
  ) .ع(اإلمالء، وعالمات الترقيم، والضبط غالبا، مث قابلته مبا يف نسخة 

مز ، وللوجه األيسر بالر   "أ"بالرمز  ) ج(رمزت للوجه األمين من كل ورقة من         -٢
 متبوعا برقم   -عند اية كل وجه وبداية آخر     -، وقد وضعت خطا مائالً      "ب"

  .الصفحة بني قوسني معقوفني 
حررت النص من التحريف والتصحيف، والزيادة، والسقط مثبتا الـصواب،           -٣

وواضعا ما سقط من النص مما هو من مصادر املؤلف، أو مما يستقيم به السياق               
  . وأشرت إىل ذلك بني قوسني معقوفني،

يف إثبات نص املفصل مقابالً له باجلزء املذكور منه         ) ع(اعتمدت على نسخة     -٤
، ومبا جاء يف املطبوع ووضعته بني عالميت تنـصيص، وميزتـه عـن              )ج(يف  

  .الشرح
أضفت عنوانا لكل فصل من فصول الكتاب مما قمت بتحقيقه، ووضعته بـني              -٥

  .صول الكتاب قوسني معقوفني ليسهل الرجوع إىل ف
  .السورة مث رقم اآلية  اًذكرإىل سورها،  اآليات القرآنية الكرمية عزوت -٦
خرجت القراءات القرآنية من كتب القراءات، والتفسري، وإعـراب القـرآن            -٧

  .مسندةً إىل من نسبت إليه ما أمكن 
  .خرجت األحاديث من مظانها من كتب احلديث، وغريب احلديث  -٨
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ب من األمثال، وغريها من مظانها، فاألمثال مـن كتـب           خرجت أقوال العر   -٩
  .األمثال، وأقوال العرب من كتب النحاة، واملعاجم اللغوية 

خرجت األبيات الشعرية من دواوين أصحاا ما أمكن، مث من كتب النحـو،              -١٠
  .واللغة، وجماميع الشعر مشريا إىل من نسب إليه، وما فيه من رواية غالبا 

وص من مظانها، ووثّقت اآلراء الصرفية املنسوبة من مـصادرها          خرجت النص  -١١
األصلية، وعزوت ما مل ينسب إىل أصحابه من كتبهم، أو من الكتـب الـيت               

  .نسبت ذلك إليهم، وقد بذلت يف ذلك جهدي 
  علّقت على املسائل والقضايا الصرفية اليت حتتـاج إىل التعليـق مبـا جيلّيهـا                -١٢

  .نقص منها ويكشف غموضها ويتمم ما 
هذا، وقد اقتصرت يف التخرجيات على ما نص عليه الشارح خشية اإلطالـة             
واإلسهاب، خاصة وأن مفصل الزخمشري حظـي بـالكثري مـن الـشروح             
  والتخرجيات من قبل العلماء الثقات، فكان من اإلسـهاب وضـياع اجلهـد             

  .شرح ما مت شرحه، وختريج ما مت خترجيه 
  . النص بإجياز، واستثنيت بعض املشهورين منهمترمجت لألعالم الواردة يف -١٣
  ذيلت الكتاب بالفهارس الفنية الالزمة، وأتبعـت ذلـك بفهـرس املـصادر              -١٤

  .واملراجع من املخطوط واملطبوع 
  

*  *        *  *        *  *  
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١  

  ]باب االعتالل [ 
األلـف  ] حروفـه [ومن أصناف املُشترك االعتاللُ ،      (( : قال رضي اهللا عنه     ]ب/٢٢٢/[

  ،" نـاب   " ، و   " مـالٌ   : " والواو والياُء ، وثالثتها تقع يف األضرب الثالثة ، كقولـك            
  ، " بـايع   " ، و   " حـاولَ   " و   ]بـاع   [ ، و   " قـالَ   " ، و   " بـيض   " ، و   " سوطٌ  " و  
تكونُ يف األمساِء واألفعالِ زائـدةً ، أو        " األلف  " ، إال أنّ    " كي  " ، و   " لو  " ، و   " ال  " و  

                   غـري ا جوامـدإالَّ ؛ لكو أصلٌ ليس نِ الواوِ والياِء ال أصالً ، وهي يف احلروفمنقلبةً ع
  .)١( )) متصرف فيها

ا من التغيريات املطَّردة خبالف غريِها ، وقـد         سميت حروف اإلعاللِ لما وقع      : )٢() شح  ( 
   .)٥( )٤( اهلمزةَ من حروف العلَّة لذلك ، واألكثر على أنها ليست منهن)٣(جعلَ بعضهم

 نا: قلتاالعتاللُ)٢(ـ ) رمحه اهللا (  ـ  )٦(شيخ  :ولذلك ،عفعبارةٌ عنِ اللِّنيِ والض   كانـت
  سـاكنةً ال تقبـلُ حركـة أيـةً     :  إالّ على سـننٍ واحـد ، أي   نها ال تأيت اَأللف أصالً ؛ أل   

   ،  )٧(كانت ، وإذا رِمي حتريكُها الذت إىل أختها الكـربى وهـي اهلمـزةُ وانقلبـت إليهـا                 
                                                 

 .، والزيادة منه )٣٧٤(املفصل   )١(

 .ليس يف ع   )٢(

 .)٤/٢٤٧(، واملساعد ) ١/١٩(و االرتشاف ) ١٢٨( الرعاية : كأيب علي الفارسي ، ومكي بن أيب طالب ، ينظر  )٣(

 .)٢/٤١٥(إيضاح ابن احلاجب   )٤(

  . ألنه مل جير فيها ما جرى من حروف العلَّة من االطراد الالزم يف كثري من األبواب   )٥(
 .) ١/٢٦٨(الشافية للجاربردي شروح ، وجمموعة ) ٢/٤١٥(يضاح ابن احلاجب إ: ينظر

وهو سيف الدين عبد اهللا بن حممود بن أيب سـعيد           . مل أعثر لـه على ترمجة إال من خالل حديث اإلسفندري عنه              )٦(
: قـال عنـه     . شيخنا  أستاذُنا ، و  : الروزناين اخلوارزمي شيخ اإلسفندري وطريقه إىل املفصل ، يصفه غالبا بقوله            

  ) هــ   ٦٤١(موالي الشيخ األجل الكبري الزاهد األستاذ البارع العالّمة بقية املشايخ أسوة احلـاج تـويف سـنة                  
  . عاما) ٧٢(وله 
 . سعد الرشيد : بتحقيق الدكتور) ١٥٠ ،١٣٨-١٣٧(مقدمة املقتبس :  ينظر

 ، ال يتحمل احلركة كما قـدمنا وصـفه ، فـإذا             األلف حرف ضعيف واسع املخرج    : " ويف ذلك يقول ابن جين        )٧(
  " .اضطروا إىل حتريكه قلبوه إىل أقرب احلروف منه ، وهو  اهلمزة 

  .) ١/٤٦(، واحملتسب ) ١/٢٨١(، واملنصف ) ١/٧٢(سر الصناعة : ينظر
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 ا أنها ال حراك ا أصالً كامليت ، والواو والياُء إمنـا يتـصفان             لَمولذلك سميت ميتةً أيضا ؛      
 )١( متحركًا ، بل إذا كانَ حركةُ ما قبلَهما        )١(بوصف اللّنيِ إذا ضارعتاها ، بأنْ يكونَ ما قبلَهما        

ذ كانت  ئ كان استيالُء الضعف واللِّنيِ عليهما أشد؛ ألنَّ مضارعتهما أخهما حين          )٢(من جنسهما 
             ا وهو الفتحجنِسه نى إالَّ وما قبلَها مال تتأت األلف ها        أقوى إذ؛ أال تـراهم قـالوا يف حـد :  

 كمـا   )٤(، مثَّ إما إذا سكَن ما قبلَهما جرتا جمرى احلروف الصحاحِ           " )٣(هي فتحةٌ ممدودةٌ  " 
  .)٥(عرفت ذلك يف موضعه 

أريد باألمساِء املتمكِّنةُ ؛ ألنّ ماليس مبتمكّنٍ فـإنَّ ألفَـه           " ويف األمساِء واألفعالِ    : " )٦( )شح  ( 
٧(كألف(          ا أصالً فال يقالُ يف ألفيف كو ها زائـدةٌ     ": مىت وما   "  احلرفها منقلبةٌ وال إنإن)٨( ،  

  يف مقدمـة األدبِ    )٩(مث اعلم أنَّ الفارق بني األصلِ والزائد هو ما أشار إليه صاحب الكتـابِ             

    أحدة حرف وقع يف مقابلاعلم أَنهم جعلوا الفاَء والعني والَّالم ميزانا، فكلُّ: " حيث قال

                                                 

 .)ماقبلها: (يف ج   )١(

 .)جنسها: ( يف ع   )٢(

الفتحـة  " ذا النص ، وإمنا كان متقدموا النحاة يسمون األلف           " إا فتحة ممدودة  : " مل أجد من قال عن األلف         )٣(
  " . الصغرية 
، )١٢٢(، وكتاب الكتاب    ) ١/١٥٦(، واملقتضب   ) ١٨-١/١٧(، سر الصناعة    ) ٢٤٢-٤/٢٤١(الكتاب  : ينظر

 .)٤/٤٦٢(، واإلتقان يف علوم القرآن ) ١٠٣(، والرعاية ) ٢٣٢(وشرح التصريف 

 .)  ١/٩٧(، وسر الصناعة ) ٦٠٦(التكملة : ينظر". دلْوٍ وظَبيٍ غَزوٍ و: " حنو   )٤(

 .حتقيق عائشة اجلهين ) ٦٤(املقتبس : ينظر  )٥(

 .ليس يف ع   )٦(

 ) .ع(، والتصحيح من ) كاأللف: (يف ج   )٧(

 .)٢/٤١٥(إيضاح ابن احلاجب   )٨(

  .يقصد به الزخمشري   )٩(
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 لَ " حروففَع " فهو زائد هيف مقابلت ١(" فهو أصلٌ ، وما مل يقع(.  
 أصليةً ؛ ألنها لو وقعت أصليةً مل ختلُ إمـا أنْ            )٣(وإنما مل تقعِ األلف يف القبيلني       : )٢() شح  ( 

         ةاألصلي مبدلةً يف موضعٍ وذلك يؤدي إىل اللّبسِ بني تقع         وذلـك خمـلٌّ مبعرفـة ، واملُنقلبـة    
األوزان، وهو باب كثري، أو مل تقع مبدلةً عن أختيها وذلك يؤدي إىل وقـوعِ الـواوِ واليـاِء                   

فيـؤدي إىل    )٤(] مـستثقلٌ   [ متحركتني يف كلّ موضعٍ كانَ أصلُها فيه التحريك ، وهو كثري            
 تقع أصليةً يف النوعنيِ ، وعند وقوعها مبدلةً ال يلزم           استثقالٍ كثريٍ فرفضوه لذلك ، فثبت أنها مل       

  .، فاعرفه)٦(لذلك ، فكانَ هو القياس )٥(شيء مما ذكرناه
 دلْـوٍ، "يف وجه صحة الواوِ والياِء يف حنـوِ          -رمحه اهللا - )٧(عن الشيخ أيب علي   : فائدة معنوية   

  فلـذلك   الذي يلزم لو كان متحركًـا،     هي أنَّ سكونَ ما قبلهما خيفِّف بعض الثقلِ         ": "وظَبيٍ
  هــ يف تعلّة ما يعتلّ من هذا ، وصحة ما يصح منلَو املُعهو أنَّ: ، ومعناه )٨(" صحا وأُعرِبا 

                                                 
  ) . م١٨٤٣(ألدب املطبوع الطبعة األوىل يف ليبسك سنة ايف مقدمة الزخمشري قول مل أقف على   )١(

 .) ١/١٣(، وشرح الشافية للرضي ) ٣١(، والتتمة يف التصريف ) ١/١١(املنصف : ينظر يف ذلك 

 .ليس يف ع   )٢(

 .األمساء واألفعال : أي  )٣(

 .يتم السياق ا ) ٢/٤١٦(زيادة من إيضاح ابن احلاجب   )٤(

 .)ذكرنا: (يف ج   )٥(

 .) ٤١٦-٢/٤١٥(إيضاح ابن احلاجب   )٦(

هو احلسن بن أمحد بن عبد الغفار بن حممد بن سليمان اإلمام أبو علي الفارسي ، من أشهر علماء النحو واللغـة يف                         )٧(
زمنه من طبقة الرماين وأيب سعيد السريايف ، أخذ عن أيب بكر بن السراج وطبقته ، وله مؤلفات جليلـة مـشهورة                      

 ا اإليضاح ، والتكملة ، واحلجة يف القراءات ، وتعليقه على كتاب سيبويه وغري ذلك تويف  سـنة                   أغلبها وصلنا منه  
، ومعجـم   ) ٣١٠(، ونزهة األلباء    ) ١/٤٩٦(، وبغية الرعاة    ) ١/٢٧٣(إنباه الرواة   : ينظر ترمجته يف    ) هـ  ٣٧٧(

 .) ٨٢-٢/٨٠(، ووفيات األعيان ) ٧/٢٣٢(األدباء 

  .) ٦٠٦(التكملة   )٨(
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         ما قبلَه الياِء إذا انكسر اجتماع األمثال و   )١(]فيه[على أنّ حكم    ك إذا قلتمـررت  " :ذلك أن
   ، وتنوين ، فهذه مخسةُ أشـياَء مـستثقلة ؛ ألنّ فيـه كـسرةً                اجتمعت أربعةُ أمثالٍ  " بقاضيٍ

  على الضاد ، وكسرةَ إعرابٍ على الياِء ، مث الياُء نفسها أثقلُ من احلركة فهـي كحـركتني،                  
 ليزولَ ثقـلٌ واحـد      )٢(ألنّ الضمةَ أثقلُ ، فلذلك سكّن الياء ؛         " قاضي  " وكذا لو قلت هذا     

  مثال، األوأخواته؛ لزوال أحد    " دلو  : " غري موجود يف حنو     ] أ/٢٢٣/[ هذا   ، ومثل )٣( خففي
   .)٤() فاعرفه ( 

  ]القول يف أحكام الواو والياء األصليتني      [                 
 فصلٌ ، والواو والياُء غري املزيدتنيِ تتفقان يف مواقعهما وختتلفـان ،             ((: قال رضي اهللا عنه     

كغـزو  " ، والما   " كقول وبيع   " و عينا   " كوعد ويسر   " ن وقعت كلتامها فاًء     أفاتفاقهما  
 )٦(وقيـت "  الواو على الياء يف      )٥(ن تقدمت أ، و "قوة وحية   " ، وعينا والما معاً كـ      "ورمي

الياُء عليها يف      "وطويت مٍ  " ، وتقدمتويف     " ي ا الواووأم ، "     ةـويوح اوِ " احليـوانفكـو   
، واختالفُهمـا أنَّ اليـاء      " حييانُ وحييةُ   : " يف كوا بدالً عن الياِء ، واألصلُ        " جباوةَ  " 

، ومل تقعِ الـواو     "يديت  "اسم مكان ، ويف     " يين" يف  معاً  وقعت فاًء وعينا معا ، وفاًء والما        
موافقة : وات ، فهي على قوله      أنَّ تأليفها من الوا   " الواوِ  "  يف   )٧(كذلك ، ومذهب األخفش   

   هـذا موافقتـها     فعلـى ، وقد ذَهب غريه إىل أنّ ألفهـا عـن يـاٍء             " يييت  "  يف   )٨(الياء

                                                 

 .زيادة يستقيم ا السياق   )١(

 .) ٣٨٦(شرح التصريف للثمانيين : ينظر  )٢(

 .) فيحفَّف  : ( جيف   )٣(

 .ليس يف ع   )٤(

 .) ٣٧٤" (واختالفهما أن الواو تقدمت على الياء : " يف املفصل   )٥(

 .) وفيت : ( يف املفصل   )٦(

 ."ومذهب أيب احلسن : " يف املفصل   )٧(

  .)للياء  ( :يف املفصل   )٨(
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ــديت " يف  ــالوا " ي ــا واو إال : ، وق ــا واو والمه ــةٌ فاؤه ــة كلم ــيس يف العربي   ل
 "  ١( )) أن يكتب بالياء" الوغى " ، ولذلك آثروا يف " الواو( .  
املزيدتني   : " إمنا قال    : قلت ا ال أصلَ له يف احلركات كياء          " غريا عماحتراز ، "   صـحيفة " ،
 الكالم فيما حنن بـصدده      )٣( ، وأشباهها ؛ ألنَّ    )٢(" حلوبة  " ، و   " ربيعٍ  "، و   " عجوزٍ  " واوِ  

تقديرا،  متحرك لفظًا أو    هو يتحقق فيما  وذلك إنما  ،)٦(على ما ذُكر   )٥(التليني : ومعناه )٤(اإلعالل
  .فيجري فيه التخفيف باحلذف أو بالقلبِ حتاميا عن تثقيل ما ليس بِمحتملٍ فيه ، فاعرفه 

" وإن تقدمت كلُ واحدة منهما على أختها فاًء وعينا كيومٍ وويـلٍ           : "ويف بعضِ النسخِ  : شح  
فاًء قبل أختها وعينـا بعـد   ] وقعت  [ وهو مستقيم يف باب اتفاقهما ، ألنَّ كلَّ واحدة منهما    

   .)٨( واحدةً)٧( وإنْ جاءت العبارةُ فيهما،أختها ، ومها بابان يف االتفاق
  جبيـت  " كمـا يف  )١٠(أصله حييـانُ ، قلبـت اليـاء واوا          " احليوان  : " )٩(عبد القاهر : شم

  بدالُ احلروف الـصحيحة   غري مطَّرد كما ال يطرد إ     : ، وهذا بدلٌ غري قياسي أي       )١١(" جباوة  

                                                 
 .) ٣٧٥-٣٧٤(املفصل   )١(

 .) حلب ( مادة ) ١/١١٤(الصحاح : ينظر. الشيء الذي يحلَب : باحلاء املهملة ، وهو   )٢(

 .) أن: (يف ع   )٣(

 ) .لإلعالل: (يف ج   )٤(

 .) لتليني: (يف ج   )٥(

 .من التحقيق ) ١(صفحة : ينظر  )٦(

 .ليست يف ج ) فيهما(  )٧(

 .والزيادة منه ) ٢/٤١٦(اجب إيضاح ابن احل  )٨(

هو أبو بكر عبد  القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين من مصنفاته املقتصد يف شرح اإليـضاح العـضدي ، ودالئـل                        )٩(
ـ ٤٧١(اح يف التصريف، ومجل يف التصريف، وغريها تويف جبرجان سـنة            فتاإلعجاز ، وأسرار البالغة ، وامل         ).هـ

 ) .٢/١٠٦(، والبغية )٢/١٨٨(وإنباه الرواة ، )٢٦٤(الرتهة : ينظر ترمجته يف

 .) ٢/٥٨٩(سر الصناعة : ينظر. ال لعلة سوى تعويض الواو قلبها ياء ، لكثرة دخول الياء عليها  )١٠(

  . جبيت اخلراج جبايةً ، وجبوته جِباوةً : وقيل فيه لغتان من اليائي والواوي ، يقال واألصل جباية،  )١١(
  .) جىب (مادة ) ١٤/١٢٨(، واللسان ) جبا(ادة م) ٦/٢٢٩٧(الصحاح : ينظر
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   لـيس   )١(أمـرا " حيـوان "مث إنّ يف قلبِ اليـاِء واوا يف         " ماه"و" ماٍء: "بعضها من بعضٍ حنو     
  . ، فاعرفه )٢(" جِباوة " يف 
 هو اخلفَّةُ ؛ َألنه بالواوِ أخف منه بالياء ، ويعرف بالذَّوقِ ، ورأيـت               رلعلّ ذلك األم  : )٣(قلت( 

بالواو على لغة  من     " احلَيوة  " أَنهم كتبوا    )٤(وزعم اخلليلُ يف كتابِ العنيِ    : "  تابيف كتابِ الك  
  ألـف   : )٥(، وسـيبويه  " الزكَوة  " ، و   " الصلوة  : " يفخم األلفات اليت أصلها الواو يف مثل        

 " وةي٧() فاعرفه ،)٦(ياٌء " ح(.  
  : له معنيان: احلَيوانُ : )٧( ) حم( 
ا    : مهاأحدي ، فهو مـصدر             )٨(لفعلٍ أن يكون مصدرأبو عثمانَ املازن ستعمل ، وإليه ذهبمل ي 

لَيانوالغ انوز٩(كالن( .   
يـاًء  " احليوان"والواو يف  كالزفيان،للناقة السريعة، والصميان للسريع،    )١٠(أن يكون صفةً  :والثاين
وذلك يؤدي إىل التباس وزن بوزن،وإىل إبطـالِ         دغم،فإما أن ت  ،مل تبدلْ )١٢(؛ألنها لو )١١(أُبدلت

، )١٣(بتحريك العني كالطَّوفَـان   " فَعالَن"البناِء املوضوعِ لالضطراب الذي هو من لوازم احلياة،وهو         
  ملِ النقيضِ على النقيضِ ،وإنه باب واسع ،وله مناسبة،      حوأما املوتانُ فمن باب     : " ويف املفتاح   

                                                 
 ) .أمره: (يف ع   )١(

 ).ب/٣٩٧-أ/٣٩٧(دون ذكر لعبد القاهر ، وقول عبد القاهر مذكور يف املقتصد يف شرح التكملة ) أ/٥٨(احملصل   )٢(

   يف شـرح التكملـة      املقتصد:ينظر. يوهم أن هذا من كالمه ، وإمنا من كالم عبد القاهر            " قلت  : " قول املصنف     )٣(
 .)أ/٣٩٧(

 .)حيو: (مادة) ٣/٣١٧(كتاب العني : ينظر قول اخلليل يف   )٤(

 .)٤/٤٣٢(الكتاب  : ينظر قول سيبويه يف   )٥(

 .)٩٨-٩٧(كتاب الكتاب البن درستويه   )٦(

 .ليس يف ع   )٧(

 .) ٤/١٣٢ (و) ٣/٢٠٢(، واحلجة ) ٢/١١٧(جماز القرآن : كونه مصدرا حكاه أبو عبيدة ، ينظر  )٨(

 .) ٢٨٧، ٢٨٥، ٢/٢٨٤(املنصف : ينظر  )٩(

 .) ٤/١٣٢(و ) ٢٠٩، ٣/٢٠٢(، واحلجة ) ٤٢٦(النوادر : كونه صفة حكاه أبو زيد ، ينظر )١٠(

 ) . ٢/٢٨٥(، واملنصف ) ١/١٨٦(، واملقتضب ) ٤/٤٠٩(الكتاب : ينظر. وهذا قول اخلليل وسيبويه  )١١(

 .) أو: (يف ج  )١٢(

 )  .أ/٥٨(نص يف التخمري ، وهو موجود يف احملصل مل أجد هذا ال )١٣(
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 يتالزمان يف اخلطور بالبال ، وتشهد له الوجدان من السليمة الطباع            )١(أنَّ النقيضنيِ غالبا  : وهي
 األمرين مرفـوض يف  )٣(وذلك يؤدي إىل ترك العملِ باملقتضي لإلدغام ، وكال  ال يدغم ،)٢(أو

   .)٤(عامة لغتهم، فاعرفه
  كمـا جـاء    " حية  " ، فاألصل   )٥(" رجاء بن حيوة    : " يف قوهلم   " حيوة  " وأما  : عبد القاهر 

معروفةٌ  التغيريِ تغيري األعالم، وهي بسمة وقلب الياِء واوا من ،")٦(حية أبو"يف غريه من األعالم 
        حسن م الجتماعِ املثلنيِ أكر        )٧(يؤيديف غريِ موضعٍ ، وهنا حرفوهو أ ، هذا القلب منهم  ه 
  : "حيـة " والذَّوق ، أال تراهم قالوا يف النـسبة إىل           احلسالجتماع املتقاربني ، بداللة مساعدة      

"وِييهم فيه اجتماع املتقاربة" حا من اجتماع األمثال ، وإنْ كان يلزم٨(، فرار(.   
، قلبت الياُء واوا فرقًا بني املنقول واملنقول عنه ، وهلذا مل تـدغمِ              " حيية  : " أصل حيوة   : تخ  

ياِء على ما أصلوا من قاعدة اجتماعِ الواوِ والياِء وسبقِ إحدامها بالـسكون ؛ ألنـه                الواو يف ال  
باإلدغام يذهب الفرق.  

   .)١٠( بفتحِ الياِء األوىل ، وسكون الثانية )٩(" يين : " قولُه 
" ت  قَـوو : " ال اليائني ، ولذلك مل يبنوا مثـلَ         ] ب/٢٢٣/[كرهوا اجلمع بني الواوينِ     : حم  

                                                 
 .)غالبان: (يف ج   )١(

 .)  إذ  : (جيف   )٢(

 .) فكال: (يف ع   )٣(

 .)٣٩(مفتاح العلوم للسكاكي    )٤(

وهو أبو املقدام ، رجاء بن حيوة بن جرول الكندي ، شيخ أهل الشام يف عصره ، ومن الوعاظ الفصحاء العلماء ،                        )٥(
زما لعمر بن عبد العزيز يف عهدي اإلمارة واخلالفة ، وهو الذي أشار على سـليمان بـن عبـد امللـك                      وكان مال 

  ) . هـ ١١٢(باستخالف عمر ، تويف سنة 
 .) ٣/٤٣(، واألعالم ) ٢/٣٠١(وفيات األعيان : ينظر

  .موية والعباسيةوهو أبو حية النميرِي، اهليثم بن الربيع، شاعر راجز من خمضرمي الدولتني األ  )٦(
 ) .٧٤٩(، والشعر والشعراء )٤/٢٨٣(، واخلزانة )١٥/٦١(، واألغاين )١٧٦(املبهج : ينظر  

 .) يولّد : (جيف   )٧(

 .)  أ /٣٩٧ب، /٢٦٢(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٨(

 .  )يين) (٨/٥١٤(معجم البلدان : اسم بئر بوادي عباثر ، ينظر: وهي   )٩(

 .)٣٧٥-٤/٣٧٤(التخمري  )١٠(
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 غـري   ، والفرق واضح ، وقد مرت يف كراهة اجتماعِ الواوات جهةٌ          " حييت  : " كبنائهم مثل   
  .)١(مرة
   :)٢(ويف احلماسة. أنعمت عليه : يديت عليه : تخ 
  * بنِ وهبٍ )٣(يديت على ابن حسحاسِ* 

  يديت الرجلَ أصـبت    : ري ، ويقال    يديت لغة ، وأيديت عنده يدا ، فأنا مود ، هو الكث           : صح  
ه٤(يد(.   

امسا للحرف الذي هو أحد حروف العلّة ، فهي مركّبةٌ من ثالثة أمثالٍ عند              " واو  : " وأما قولُنا   
 ألزموها التفخيم بلْ أجازوا فيها اإلمالةَ ملوجبها حينئذ         )٦( ، إذ لو كان ألفها ياًء ملا       )٥(أيب احلسن 
 ، وألنّ من أصوهلم أنّ األلف اهولَ أصلُها تحملُ على الواوِ ، وألن الـواو                )٧( عنها وال مانع 

)مـن الـواوات ،                     )٨() أخت الياِء ، واليـاُء مركبـةٌ مـن اليـاءات ، فكـذلك الـواو   

                                                 

، واملصنف  ) ٢/٥٩٦(، وسر الصناعة اإلعراب     ) ٨(، واملسائل احللبيات    ) ٤/٤٠١(الكتاب  : ينظر يف هذه املسألة     )١(
)٢/٢١٤. ( 

، ) ١/١٤٥(هو معقل بن عامر األسـدي       : ، قال بعض بين أسد ، ويف شرح التربيزي          ) ١/١٩٣(شرح املرزوقي     )٢(
  : وفيه سبب الشعر ، وعجز البيت 

  بأسفل ذي اجلداة يد الكرميِ    .... ..... ...... .... .
   . حيث جاءت مبعىن أنعمت عليه " يديت : " فيه الشاهد البيت من الوافر و      و

 .) ١/١٤٤" (اس سحابن " ويروى : قال التربيزي   )٣(

إن يدا كلمة نـادرة ال      : " ) ٨(، يقول أبو علي الفارسي يف املسائل احللبيات         ) يدي  (مادة  ) ٦/٢٥٤٠(الصحاح    )٤(
يديت : " نعرف هلا نظريا يف كالمهم ؛ وذلك أن الفاء منه ياء والعني دال والالم ياء أيضا ، يدلك على ذلك قوهلم                      

 .اهـ" يف اشتقاق الفعل منه " إليه يدا فظهرت الالم الساقطة من يد 

 .) ٢/٢١٤(، واملنصف ) ٢/٥٩٨(سر الصناعة : ينظر قوله يف . األخفش   )٥(

 .ليست يف ج) ملا(  )٦(

وحيتمل أن يكون املانع من اإلمالة اكتناف الواوين األلف الستلزامه اخلـروج مـن              : "  ما يلي    )ج(جاء يف حاشية      )٧(
 ." الضم إىل الكسر ، ومن الكسر إىل الضم أخرى 

  .ليس يف ع   )٨(
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  أنه ليس يف العربية كلمةٌ فاؤها وعينها والمها من جـنس واحـد إال اليـاُء ،                 )١(وحجة غريه 
لو صيغ فعلٌ مثله من الواو      " يت  يي: " يِء على الكثري هو األصلُ ، وعلى قياسِ قوهلم          ومحلُ الش 

  . كتبت ياًء ، وكتبت واوا: )٣() ومعنامها (، )٢(كرويت " وويت : " لقيل 
  ، )٥(على وزن عين بئر يف عبـاثر      " يين  "  يف هذا املوضع     )٤(بعضِ احلواشي القدمية  يف  ورأيت  ( 

 واد ٣( ) )٦(وهو اسم(.   
  " الـوحى "اجللبةُ واألصوات ، وقيل للحربِ وغى لذلك ، ومن بابـه            : الوغى  : )٣() صح  ( 

: غري معجمة ، ومنه الواعية    " الوعى  " ويف معناه   ( مسعت وحى الرعد ،     : وهو الصوت ، يقال     
  )٣( ) )٧(الصارخة

  لى أنَّ أصلها ياٌء ، إذ األلف املنقلبـةُ عـنِ اليـاِء يف              وإنما كُتبت فيهما األلف ياًء للداللة ع        
  " عـصا   " و  " رحى  : " الثالثية تكتب ياًء ، واملنقلبةُ عن الواوِ تكتب ألفًا كما هي لفظًا حنو              

 )١٠(، لدلّ)٩( ألفًا )٨(، وأمثاهلا ، فبعد ذلك لو كُتبت على صورا ، أعين    " دعا  " ، و   " ورمى  " 
  . ، فاعرفه)١١( فاءها واو ، والمها واو ذلك على أنّ

                                                 
  ، واملنـصف   ) ٦٠٠-٢/٥٩٨(، وسر الـصناعة     ) ٨(املسائل احللبيات   :ينظر.غري األخفش ، وهم اجلمهور      : أي    )١(

، ) ٢/٤٢٦(، واللباب   )٤/٢٣(، واملساعد   ) ١/١٨٥(، واالرتشاف   ) ٥٩-١٠/٥٨(، وشرح املفصل    ) ٢/٢١٤(
 .)وا(مادة ) ١٥/٤٨٦(، واللسان ) ٣/٧٤(وشرح الشافية الرضي 

ألنه إذا مل جتتمع : " بقولهحلكاية ابن جين ، ورد هذه ا" عملتها  : وويت واو حسنة    : " قد قيل ذلك ، حكى ثعلب         )٢(
  ، ولـسان العـرب     ) ٢/٨٠١(سر الصناعة   : ينظر" . واوان يف أول الكلمة فالثالث أحرى بأن ال جيوز اجتماعها           

 .) وا(مادة ) ١٥/٤٨٦(
 .ليس يف ع   )٣(

 .)أ/٥٨(، واحملصل ) أ/٧٤(حواشي الزخمشري على املفصل : ينظر  )٤(
 .) عاثر : (جيف   )٥(
  . بالثاء املثلثة املكسورة ، وهو نقب منحدر من جبل جهينة يسلك فيه من خرج من إضم يريد ينبع : عباثر   )٦(

 .)   عباثر) (٦/٢٩٠(معجم البلدان : ينظر
 .) وغى(مادة ) ٦/٢٥٢٦( ، ) وحى(مادة ) ٦/٢٥٢٠(الصحاح   )٧(
 .) يعين: (يف ج   )٨(
 .) وغا(هكذا   )٩(
 .)ليدل: (يف ع  )١٠(
 .)٧٩-٢/٧٨(املزهر : ينظر )١١(
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  ]القول يف الواو والياء فاءين [ 
 فصلٌ ، القولُ يف الواوِ والياِء فاءين ،الواو تثبت صحيحةً وتـسقطُ             ((: قال رضي اهللا عنه     

  ، وسـقوطُها   "الوالـدةُ   "و  " الوعد"و  " وولد" "وعد: "وتقلب ، فثباتها يف الصحة يف حنو      
والتقـدير  " ميقويعد"نه مكسورةٌ يف مضارِع فَعل أو فعل لفظًا أو تقديرا، فاللفظُ يف             فيما عي 

  : ؛ ألنَّ األصلَ فيهما الكـسر والفـتح حلـرف احللـقِ ، ويف حنـو               " يضع ويسع   " يف  
  والياُء مثلُها إالّ يف الـسقوط      .من املصادر ، والقلب فيما مر من اإلبدال         " العدة واملقة   " 

يـئس  : وقال بعـضهم  [ فتثْبتها حيث أُسقطت الواو   " يسر ييسر   " و  " ينع يينع : " تقول  
  )٢( ))اتسر :  وهو قليلٌ ، وقلبها يف حنو )١(]يئس كومق ميق فأجراها جمرى الواوِ 

  لـب،   ، وإنما الكـالم يف احلـذف والق        )٣( الثبوت هو األصلُ فال جيب التعرض لبيان علّته        
، وكذلك كـلُّ واوٍ  " يوعد " واألصلُ " يعد : " ألنهما على خالف األصلِ ، واحلذف يف حنو  

تقع بني ياٍء مفتوحة وكسرة الزمة ؛ استكراها لوقوعِ شيٍء أجنيب ، وهو الواو بـني أخـتني                  
           بينهما تقدير استثقالٍ ، أو وقوعه عا كما يف حنو     حقيقةً ، ومها الياُء والكسرةُ م " :  ألنَّ " يضع

، )٦(، كما ذكر يف قسمِ الفعـلِ      )٥(كونَ عني املضارعِ خمالفًا لعنيِ ماضيه     ي أن   )٤("الوضع" حكم  

                                                 

 .زيادة من املفصل   )١(

 .)٣٧٥(املفصل   )٢(

 .وما جاء على أصله ال يسأل عن سبب علّته   )٣(

 .ليس يف ج ) الوضع (   )٤(

وهذا قول ابن جين يف وجوب خمالفة صيغة املاضي لصيغة املضارع ، ألن الغرض يف صيغ هذه املثل إمنا هو إلفـادة                        )٥(
  . لكل زمان مثال خمالف لصاحبه ، وكلما ازداد اخلالف كان يف ذلك قوة الداللة على الزمان األزمنة ، فجعل 

وقد خالفه يف ذلك ابن مالك ، وذهب إىل موافقة صيغة املاضي لصيغة املضارع ، للخفة أو للمـشاة أو لوجـود                      
  . سبب كحرف احللق 

  ، وشـرح املفـصل     ) ٣٨( امللـوكي    ، وشـرح  ) ١/١٨٧(، واملنصف   ) ٢/٢٢٣) (١/٣٧٥(اخلصائص  : ينظر
  ، وتيـسري الـصرف     ) ٣/٤٤٥(،وشرح التسهيل البن مالـك      ) ١٠/١١٧(، وشرح الشافية للرضي     ) ٧/١٥٢(
 .) ٣٢٠(، ومنهج الصرفيني ومذاهبهم ) ٣٥،٣٢(

 .، قسم األفعال حتقيق عبد اهللا اللحياين ) ١/٢٣٠(املقتبس : ينظر  )٦(
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 مث ملّا وجـدتها مفتوحـةً فيـه         ،مكسورةً" يضع  "  مفتوحةً فتكونُ يف     )١("وضع  " والعني يف   
 بأنَّ أصلَها الكسر و)٢(حكمت ،الواوِذْح لك لذف .  

 هذا يشكل : فإن سألت " عسي عس؟" بو  
  ه على ما هو الكثري الـشائع ، فاعرفـه                   : قلتملَ أمربه ، وح ٣(هذا الباب قليل فلم يعتد(.  

الياَء والـواو والكـسرةَ ،      : استثقلوا توايلَ ثالثة أشياءَ   : عبد القاهر بعبارة أخرى     : )٤( )شم  ( 
 ليخف أمر االستثقالِ، ويزيد قوةَ احلذف أنّ الواو والياَء إذا           )٥(]لواووهو ا [فحذفوا واحدا منها    

؛ السـتثقالِ اجتمـاعِ     "سيد: "اجتمعا، وكانا علَى صفة يتأتى فيهما اإلدغام ، قُلبت الواو حنو          
 احلـذف   املتقاربني ، وهنا كما ترى زاد الثّقلُ بانضمامِ الكسرِ إليهما ومل يمكنِ اإلدغام، فجاءَ             

  .  ضرورةً
لسهولة النطقِ بانضمامِ مـا     " يوعد: " عن املضمومة يف حنو    )٦(احتراز" ياٌء مفتوحةٌ   : " وقولُنا  
  .، واملدةُ شيٌء عذب سائغٌ حلو املذاقِ وصريورا مدةً] أ/٢٢٤/[قبلها، 
  .)٨( رل اجل يف حا)٧(" كديون : "  احتراز عن حنو )٨(" كسرةٌ الزمةٌ " وقولنا 

                                                 
 .) موضع : (يف ع   )١(

  . إذًا عارضة ، والعارض ال اعتداد به ، فهو كاملعدوم ، وألن الكسرة يف حكم املنطوق ا فالفتحة   )٢(
 .) ١/٢٠٦(، واملنصف ) ٣/٨٨(، وشرح الشافية ) ٣٣٧(، وشرح امللوكي ) ٢٨٠(املمتع : ينظر

 .)٣/٩١(، وشرح الشافية للرضي ) ٣٣٧(، وشرح امللوكي ) ٢٨٥(، واملمتع ) ١/٢٠٧(املنصف : ينظر  )٣(

 .ليس يف ع  )٤(

 ) .ب/٣٩٧( ، وهي يف شرح التكملةزيادة من احملصل يستقيم ا املعىن  )٥(

 .)احترازا: (يف ج   )٦(

دقاق التراب عليه عكر الزيت تجلى به الدروع ، وقيـل هـو          : دقاق التراب على وجه األرض ، وقيل        : الكديون    )٧(
 .)كدن(مادة  ) ٦/٢١٨٩(،  والصحاح ) ١٣/٣٥٧(اللسان : ينظر. عكر الزيت : الزيت ، وقيل 

، إذ ميكـن    ألن الكسرة فيه غري الزمة    الواو منه   الواو فيه حال اجلر واقعة بني ياء مفتوحة وكسرة ، ومل حتذف             ألن    )٨(
  . هذا كديونٌ، ورأت كديوناً: تغيريها حنو
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وإن فات  -فإنّ ما ذكرنا من العلّة      " أعد، ونعد، وتعد  "وأما  " يعلُ" بعد احلذف وزنه     "يعد"ـف
 فإنّ حروف املضارعة أخوات فلما حذف من أحدها للعلّة املذكورة حذفت مع الباقية،              -فيها

          املشاكلة إذ لو قيل     )١(وإن مل تكنِ العلّةُ قائمةً فيها مراعاةً لطريقة ،" :دعولكـانَ اختالفًـا    " ن
  .، فاعرفه )٣(" أَكْرم ويكْرِم "  ، ومثلُه باب )٢(وتنافرا يف اللفظ والباب

أنهم استثقلوا اجلمع بني الكسرة وبني حرف احللـق يف   : معناه  " والفتح حلرف احللقِ    : " قولُه  
 فاجلمع بينهما أثقلُ فعدلوا إىل الفتح خلفّته ، ومـن            كُال منهما بانفراده ،    )٤(كلمة ؛ الستثقاهلم  

عتداد بوقوعه فاء ، وقد مر هذا النحـو يف           ا شرط احلرف احللقي أنْ يكونَ عينا أو الما ، وال         
   .)٥(قسم الفعل

حـالُ الـصحة ،     : للواو ثالثُ أحوالٍ    : )٦( طريقةٌ ثالثةٌ سلكها بعض األئمة من األدباء       :حم  
، وحالُ احلذف ، فحالةُ الصحة أقوى األحوالِ ، وحالةُ القلـبِ أوسـطُها ،               )٧(وحالُ القلب   

  .وحالةُ احلذف أضعفُها 
حالةُ لَحاقِ العلّة من أحـد الطـرفني ،         :  السالمة عنِ العلّة ، والثانيةُ       )٨(حالةُ: فاحلالة األوىل   

هها أقوى احلاالت، واألوسطُ األوسط،      فأُعطي أقوى وجو   ،حالةُ اكتناف العلّة عليها   : والثالثةُ
 وهي حالة احلذف ، فاعرفْه  ، األضعف واألضعف.  

  " .وحنو العدة : " قوله 
   .)٩("وِعدةٌ ووِزنةٌ : " التاُء عوض مما حذف منها ، ولذلك مل يجمع بينهما فال يقالُ : تخ 

                                                 
 .) ٣٣٥(شرح امللوكي : ينظر  )١(

 .)والبا: (يف ج   )٢(

 .)أ/٣٩٨-ب/٣٩٧( التكملة شرح املقتصد يف يف مذكور ون ذكر لعبد القاهر ، وقول عبدالقاهرد) ب/٥٨(احملصل   )٣(

 .)استثقاهلم: (يف ع   )٤(

 .قسم األفعال حتقيق عبد اهللا اللحياين) ١/٢٣٢(املقتبس   )٥(

 .) ١٠/٥٩: (ينظر. مل أمتكن من معرفة هذا اإلمام األديب الذي نقل عنه الشارح، ولعلّه ابن يعيش  )٦(

 .)وحالة: (يف ج   )٧(

 .)حال: (يف ج   )٨(

  " . وِعدة ، ووِثْبة :  األصل فيقول علىومن العرب من خيرجه : " ، وقال اجلرمي ) ٤/٣٧٨(التخمري   )٩(
، ) ١/٢٤٠(، واالرتـشاف    ) ٦/٩٧(، وشرح املرادي على األلفيـة       ) ٢/٢٤٢(، واحلجة   ) ٥٧٦(التكملة  : ينظر

 .)٥٠(اين وحاشية كتاب التصريف للجرج
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الكسرةُ ،: قلت يهو ، كأنّ حركةَ احملذوف ى لو عادتهي اليت على العنيِ ، حت  " الواو "  
 واألصلُ يف هذا النحو من ، ها كما كانت على ما تراها يف األمثلةعين لسكنت إىل الكلمة

بكسرِ الفاِء ، وسكون العنيِ ، حذفوا الواو منها حلذفها يف املضارع طلبا " فعلةٌ " املصادرِ 
 ، وهلذا احلذف )٢(، ونقلوا حركةَ احملذوف إىل ما بعده)١(" م قا" يف " قيام : " للتشاكلِ حنو

؛ ألنه "الوِجهة " كسرةُ الواوِ ، وأن يكون من املصادرِ ، أال تراهم مل حيذفوا من : شريطتان 
 ه إليه ال مصدرتوجملا ي ٣(اسم( .  

 ا حنو: فإن قلتد : " هالّ أعلوع؟ )٤(وهو مصدر " الو  
اإلعال:  قلتما يكون ختفيفًا ، وما هو مكسوريف )٥(لُ إن باخلفّة ملشاكلته مضارعه الفاء أحق 

  . يف ذلك )٦(اجتماعِ الواوِ والكسرة فيه كاجتماعهما
  ، " ميقـات   " ، و   " مـوقن   " ، و   "ياجـلُ   : " أراد حنو   " والقلب فيما مر    : " )٧() قوله  ( 

  .)٨(كلّ ذلك من كالم اإلمام عبد القاهر

                                                 
 .أُعل املصدر إلعالل فعله طلبا للتشاكل : املناسبة هنا   )١(

 .ليس يف ج ):ما(  )٢(

  .ذ عن القياس اوهذا قول املربد وأيب علي الفارسي ،خالفًا للمازين الذي ذهب إىل أا مصدر ش  )٣(
، واالرتشاف  ) ٢/١٣٠) (١/٨٩(، واملقتضب   ) ١/٢٠٠(، واملنصف   ) ٢/٢٤٢(، واحلجة   ) ٥٧٦(التكملة  : ينظر

 .) ٥/٤٦٨(، والتصريح ) ٤/١٨٧(، واملساعد ) ١/٢٤٠(

  : مصدران " وعد " للفعل املعتل الفاء كـ   )٤(
  ." عدة : " وهذا حتذف منه الواو ، وذلك حنو " فعلَة " على وزن : أحدمها 
   " . وعد: " وهذا تسلم فيه  الواو ، فيقال  " لٍفَع" على وزن : والثاين 
 ) . ٥٠(مع احلاشية ، وحاشية كتاب يف التصريف ) ١٦٨(املبدع : ينظر

 .)وما مكسور: (يف ع   )٥(

 )جتماعهما: (يف ع   )٦(

 .ليس يف ع  )٧(

  .)  ب/٣٩٩ -أ /٣٩٨(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٨(
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مثلُ الواوِ يف الثبوت ، واإلبدالِ ، وال متاثلُها يف السقوط؛           : أي  "  مثلُها   )٢(والياُء: " )١() قوله  ( 
  : )٣(ألنّ ما هو علّةٌ للحذف معدوم يف الياِء، وهو وقوع أجنيب بني األختني؛ ألنَّ  الياَء يف حنـو                  

ثبوت ياِء املـضارعة    :  فثبتت ثبوتهما ، أعين      ليست بأجنبية عما قبلَها ، وعما بعدها      " ييسر  " 
 الكسرة على اهلمزة فوق ثقلها على غريهـا         )٤(فكأن قائله رأى ثقل   " س  ئي" والكسرة ، وأما    
   .)٦( ختفيفًا)٥(فآثروا احلذف

" اُوتعد"صلُه  أَكَاتعد  " اليسر  " افْتعلَ من   " ايتسر  " أصله  " اتسر  : قلبها يف حنو  : " )١() قوله  ( 
   ، وأدغمت يف التاء ، لتصانا عن االختالف الـذي يف            )٨( تاء )٧(قلبت الياُء والواو  " الوعد  " من  
 "      رسيتوا ، ِسرويات ، ِسروتويف   "م ، "    دعوتوم ،دعويات ،دعإذْ لو بقيا على حاهلما لقيـل       " ايت  

   يتسريف م " :  موتسر " ويف ي ، ِسرتي " : بينهما ، وبني ] ب/٢٤٤/[فيظهر " ياتسر "  ايتـسر "
       ويوتعد ولقيلَ يف اُوتعد ، يتعد  : " اختالفو   " ا ، "  تقع املخالفـةُ بينـهما ، وبـني        ف" ياتعد  

 " دعتو٩(" م(.  

                                                 
 .ليس يف ع   )١(

 .ليس يف ج ) : و(  )٢(

 .ليس يف ج) : حنو(  )٣(

 .س يف جلي) : ثقل(   )٤(

 .حذف ياء املضارعة : أي   )٥(

... يئس ييئس ويسر ييـسر،    : وأما ماكان من الياء فإنه ال حيذف منه ، وذلك قولك            ) : " ٤/٥٤(قال يف الكتاب      )٦(
ليـاءات ههنـا مـع      االستثقاهلم  " يفعل  " يئس يئس ، فاعلم ؛ فحذفوا الياء من         : وزعموا أن بعض العرب يقول    

 .) ٤/٣٣٨: (وينظر". الكسرات 

 .)قلبت الواو والياُء : (يف ع   )٧(

  . لتغيرمها ، بتغير أحوال ما قبلهما ، فقلبومها إىل التاء ألنه حرف جلّد ، ال يتغري بتغري أحوال ما قبله   )٨(
 .)٢٩٤(، وشرح امللوكي ) ١/١٤٧(سر الصناعة : ينظر

 .) ٢٥٦(، واملمتع ) ١/٢٢٧(املنصف : ينظر  )٩(
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فـصار مبرتلـة    " لِ  االفتعا"  ، وقد وقعت بعدها تاُء       )١(أنَّ الواو قريبةٌ من التاءِ    : والوجه الثاين   
يف  اجتماع متقاربني فقُلبت إحدامها إىل صاحبتها ليقع اإلدغام ، والياُء تابعةٌ للـواو فتتابعهـا  

 يف حنو              : ذلك، قلت ماهي مبدلةٌ عنِ اهلمزة وبني ، األصلية  فرقًا بني ها أدغمتر: " أو ألنمتاي "
   .)٢( ، وكانت هي أولَى باإلدغامِ ألنّ تصرفَها واحدافْتعلَ من األمرِ" تمر اأْ" واألصل 

  ]إثبات الواو وحذفها [ 
ـ و"، و   "وجع يوجع : "فصلٌ ، والذي فارق به قوهلم      (( :قال رضي اهللا عنه      ـلُ  ح٣("لَ يوح( 

حيث ثبتت الواو يف أحدمها وسقطت يف اآلخر ،         " وضع يضع   " و  " وسع يسع   : " قوهلم  
  ، )٤("يوحـل "أصـليةٌ مبرتلتـها يف      " يوجع" القبيلني فيه حرف احللْقِ، أنَّ الفتحة يف         وكال
  حرف احللـق، فوزامـا وزانُ كـسريت الـراءينِ يف           ألجل  عارضةُ مجتلبةٌ   " يسع  " ويف  

  )٥( ))ارِبِ ـالتجارِي والتج
ـ د ثبت أنّ الفتحة     ، وق )٦(الكسرةُ يف العني هي املقتضيةُ للحذف     : قال عبد القاهر       ى ـا  ؤتي

، وأنها إذا كانت كذلك كانت الفتحةُ جمتلبةً لعلَّة مل تكن           "يذهب  : " ألجلِ حرف احللقِ حنو   
مع الفتح علمنا أنهم قدروا الفتحـة مجتلبـةً         " يسع  : " مقصودة يف املثال ، فلما رأيناهم قالوا      
ر ، فقد علم من هذا أنَّ الكسرةَ لفظًـا كمـا توجـب    حلرف احللقِ ، وأنَّ التقدير على الكس      

حلـرف   الفتح التحولَ إىل  يعتقدوا أن  أن: ، ومعىن تقدير الكسرة   )٧(احلذف فكذا الكسرة تقديرا   
: " وال يعتقد أنَّ املثالَ مصوغٌ عليها ، فإن جاَء الفعلُ متمما وفيه حرف حلْـقٍ حنـو                  احللق،  

                                                 
تاء من طرف اللسان وأصول الثنايا ، وفيها نفخ يكاد خيرج من بني الثنايا إىل باطن الشفة ، والواو خترج مـن        ألنَّ ال   )١(

  . الشفتني حبيث تكاد تقرب من باطن الشفة 
 .)٢/٣٣٤(واللباب ، )١/٢٢٨(املنصف : ينظر

 .) واحد ، فاعرفه: (يف ع   )٢(

 ) .وجِل يوجل: (يف املفصل  )٣(

 ) .يوجل: (يف املفصل  )٤(

 .) ٣٧٥(املفصل   )٥(

 .حذف الواو الكائنة فاء : أي   )٦(

 . ، والزيادة منه)ب/٣٩٩(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٧(
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 اعتقدوا يف الفتحة  أنها مقصودةٌ بنفسها ، وأنّ الكلمةَ مـصوغٌ             )١(لَم أنهم باحلاء، فاع " يوحلُ  
ـ  رِ الكسرة، ومن مثَّ قالوا يف مصد      نِعلةٌ  أنها حمو  )٢(عليها ، ومل يقدروا    ي سعة : "عويف  "الـس ،

عيوج " : عالوج. "  
هم   : قلتل" مل حيملوا  وقد مضى قبلُ أنعلى باحلاِء" يوح " قمثابتـة،   كانت الواو  ، فلذلك )٣("  ي

قليل ، فأىب القياس أن حيملَ احملتملُ على القليل دونَ الكثري ، وذلك             "  يمق   )٤(ومق" ألنَّ باب   
  .كثري جدا فكانَ أوىل حممالً ، فاعرفه " علم " ألنّ باب 

حرف احللقِ يطلب اخلفَّةَ فيها ، العتقادهم أنّ : قال ابن جِني :  شيخنا ـ رمحه اهللا ـ   :حم 
  ، "أنـا محمـوم   : " يفتحون كلَّ حرف حلْقٍ ، قالوا      )٥(وأنَّ الفتح خفيف ، مسعت عامةَ عقيلٍ        

  . )٦(املتحركة ظَنك يف ، ونحوها على أنها ساكنةٌ فيها فما"تغذُّوا اللَّحم"، و"سرت نحوه"و
  بالـضم   " يارجالت"  فيه عارضةٌ ملكان الياِء الواقعة بعدها ، وأصله          الكسرةُ" التجارِي  : " قوله

كالتنازع حولوا الضمةَ كسرةً ؛ لتسلم الياُء ، ولوال هذا للزم فيه ماليس يف األمسـاِء              " تفاعل  " 
   .)٧(أصالً

" تفاعـل " تكسر على "  التفْعيل " مبعىن  )٨("تفْعلَةً  " أَصليةٌ ؛ ألنَّ    " التجارِبِ  " والكسرةُ يف      
  . ، فاعرفه)٢(" يوجع : " ، والثاين مثال )١(" يسع : " بكسرِ العني ، فاَألول مثال 

                                                 
 .ليس يف ج ) أم(  )١(

 .) وإن مل يقدروا : (يف ع   )٢(

 .من التحقيق ) ١٥(صفحة : ينظر  )٣(

 .أحب : ليس يف ج ، ومعناه ) ومق(  )٤(

  .   قبيلة من بين عامر-صغري فيهابالت-وعقيل   )٥(
واللهجات يف ، )٢٩٧(، واالشتقاق   )٢٩٠(ومجهرة أنساب العرب    ،  )١٢٠-١١٩(قالئد اجلمان للقلقشندي    : ينظر

 .)٦١(كتاب سيبويه 

 .) ١/١٦٧(، واحملتسب ) ٢/٩(اخلصائص : ينظر قول ابن جين  يف   )٦(

يف كالم العرب اسم متمكن يف آخـره        ، وليس   "التجارو"واً فتصري   وذلك أن الياء الساكنة إذا ضم ما قبلها تبدل وا           )٧(
 ) .١٠/٦٢(شرح املفصل البن يعيش : ينظر.  واو قبلها ضمة 

 .جتربـة : مثل  )٨(
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  ]قلب الواو والياء ألفًا يف مضارع افتعل [ 

  ا ألفً" افْتعل  "  فصلٌ ، ومن العربِ من يقلب الواو والياَء يف مضارع            ((: قال رضي اهللا عنه   

  ، "يـائس  " ، و " يـابس   : " ، ويقول يف ييبس وييـئس     " وياتسر  " ،  " ياتعد  : " فيقول[ 

، "يِيجـلُ   " ييجـلُ ، و   " ، و   " ويأْجـلُ   " ،  " يوجلُ  : "  أربع لغات    "وجلَ"ويف مضارع   

  )٣( ))] تعلَم : وليست الكسرةُ من لغة من يقول 
 كأنه يقلبها ألفًا،     )٧( بعدمها مهزة    )٦(، ويف الثانية  )٥(ءين باٌء موحدة    يف األوىل بعد اليا   : )٤() تخ  ( 

   .)٨(لفتحة ما قبلها
من الوعد واليسر ، والواو والياء قلبتـا تـاء          " افتعل  " اعلم أنَّ اتعد واتسر     : قال عبد القاهر    

، فأتوا  " موتعد  " ، و   " ياتعد  " ، و   " ايتعد  " أنَّ الواو كان يدركه قلب يف       : أحدمها: ألمرين  
بعنيِ ما ذكرنـا    " الياء  "  التغيري يف    )١٠( منه ، وكذلك   )٩(فأبدلوه" التاء  " حبرف ال يتغير وهو     

  . فيختلف احلال 

                                                                                                                                                    

 .يعين فتحة السني ألجل حرف احللق   )١(

  . يعين فتحة اجليم أصلية  )٢(
 

 .، والزيادة منه )٣٧٥(فصل امل )٣(

 .ليس يف ع   )٤(

 ." يبس ي" يقصد   )٥(

 .)ويف الثاين: (يف ع   )٦(

 ." ييئس " يقصد   )٧(

 )٤/٣٧٩(التخمري   )٨(

 .)فأبدلوا: (يف ج   )٩(

 .)ولذلك: (يف ع  )١٠(
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من التاِء ، وبعدها وقعت تاء االفتعال وهي تقلب ياًء لغـريِ            ] أ/٢٥٥/[أنّ الواو قريبةٌ  : والثاين  
ا كانَ كذلك كانَ مبرتلة اجتماع متقاربني فقُلبت إحـدامها إىل            فلم )١(" تخمة  : " سببٍ حنو   

  .، فاعرفه )٢(صاحبتها ليقع اإلدغام ختفيفًا ، وقد أعيدت الفائدةُ بلفظ الشيخ تأكيدا 
إمنا قال يف املضارع ؛ ألنَّ يف املاضي ال يفعل ذلك النكسارِ ما قبل الياء ، وملَّـا                  :) ٢() شح  ( 

قلبوها تاًء لإلدغام، ومل يقلبوها ياًء مع سكوا وانكسار ما قبلها،           " اوتعد:"يف حنو   كرهوا الواو   
َألنهم خيتارونَ اإلدغام يف الياِء األصلية ، فَألنْ خيتاروه يف الـواوِ أجـدر ، مث إذا صـاروا إىل                    

   .)٤(؛ ألنه فَرعه)٣( " يتِسر" ، و " يتعد : " املضارعِ فالفصيح إبقاُء هذه التاِء فتقول 
 مبكةَ ـ حرسها اهللا ـ عن   )٦(سألت الشريف ذا  املناقب : قال صاحب الكتابِ :)٥() حم ( 

  سهيلٍ ؟ 
  )٨(.من الوِقْدة "  يتقد: " أراد " قد اتي" ا  ذَوه )٧(ها: فأشار إىل مطلعه يف شق اليمنِ ، وقال 

 ) قلت :ما وصفَهضيإني أمحر ه كوكبقاد ألنارِ ، وعليه قولُ اآلخرُء باالت٩( ، كالن (:  

                                                 

، وشـرح   ) ٢٥٤(، واملمتع   ) ٤/٣٣٢(الكتاب  : ينظر. ألا من الوخامة ، والوخم هو الوباء        " وخمة  " وأصلها    )١(
 .) ٢٩٧(امللوكي 

 .) أ /٤٠٠( صد يف شرح التكملة املقت: ينظر  )٢(

  .  وهذه لغة أهل احلجاز كما ذهب إىل ذلك ابن جين  )٣(
 .) ٢٢١(، واللجهات يف كتاب سيبويه )١/١٤٨(سر الصناعة : ينظر

 .)٢/٤٢٢(إيضاح ابن احلاجب   )٤(

 .ليس يف ع   )٥(

 من   جليالً ي اهللا عنهما ، وكان شريفاً     هو أبو الطيب علَي بن عيسى بن محزة بن وهاس من ولد احلسني بن علي رض                 )٦(
  ) . هـ٥٧٠(أهل مكة وشرفائها وأمرائها وكان ذا فضل غزير ، قرأ على الزخمشري مبكة وبرز عليه، تويف سنة 

 .) ٤٧٠-٦/٤٦٥(، والعقد الثمني ) ١/٢٠(، ومقدمة الكشاف ) ٦٠-١٤/٨٥(معجم األدباء : ينظر

 .ليس يف ج) ها(  )٧(

 .) ١/١٤٨(سر الصناعة : ينظر. يتِسق ويتِسع : ، أي " الطريق ياتِسق وياتِسع " : ومسع الكسائي   )٨(

 .البيتان من الرجز ومل أعثر هلما على قائل   )٩(
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  إِذَا سهيلٌ الح كـالقنديلِ
 جعلْته علَى السرى دليلي

 صاحب ه٣() )١( يف ضرامه تخأنشد(.  
  " .أربع لغات " لَ جِ وِ"ويف مضارع: " )٣() قوله ( 
،  قَالُوا ال توجـلُ    :)٢(، وهي األصل، ويف الترتيل    "يوجلُ  : " أجودهن وأكثرهن : )٣()تخ  ( 

آثر اخلفَّةَ الستثقالِ اجتمـاعِ الـواو       " ياجلُ  : " )٣(وهذا ألنه ال موجب فيه للقلب ، ومن قال        
           إىل الضمة الكسرة من ا إذا تقدم الياُء ؛ لرفضهم اخلروج٤(والياء خصوص(     واحلرفـان مبثابـة ،

  .إىل آخره ..." الواو والياُء إذا اجتمعا : " كتني بل أثقلُ ، ولذلك قالوا احلر
 قلبوه يـاء تقويـة   بفتح حرف املضارعة فألنهم ملَّا رأوا ما بعدها قلقاً  )٥(" ييجل  : " ومن قال   

  ، " غُـوور   : " إحدى الـواوين بـاألخرى يف حنـو          )٦(إلحدى الياءين باألخرى كما تقوى    
   )٧(" . ووق س"و 

  .)٢(؛ لينقلب الواو فيه ياًء استثقاالً للواو )١(بكسر حرف املضارعة] يِيجل:[)٨(ومن قال 
                                                 

 .) ١/٤٣٣(شروح سقط الزند : ينظر  )١(

 ) .٥٣: (سورة احلجر آية   )٢(

  .هم بنو عامر : ي ، وقيل هم قوم من أهل احلجاز ، وذه اللغة كان يتكلم اإلمام الشافع  )٣(
  .)٢٥٥( التصريف ودقائق ،)١٨٢، ١/٣٠١( ، واالرتشاف)١/٢٧٣( مجاعة ، وحاشية ابن)١/٩٠( املقتضب: ينظر

 

وبعضهم يقلب الواو الواقعة بني الياء املفتوحة والفتحة        ): "٣/٩١(والذي ثقل ذلك اجتماع الياء والواو قال الرضي           )٤(
 " .…ليس حبيث حيذف الواو له ألفاً؛ ألن فيه ثقالً، لكن 

 .)٣٠٢(النحو والصرف بني التميميني و احلجازيني للدكتور عبد اهللا احلسيين رمحه اهللا  : هم بنو متيم ، ينظر  )٥(

 ) .    تقول: (يف ج  )٦(

   . مجع ساق" : سووق " مصدر غار املاء يف األرض غُوورا ، وغورا سفل يف األرض ، و " : وغُوور "   )٧(
 .) ٣٠١(، واملمتع ) ١٠/٩٠(شرح املفصل البن يعيش : ينظر

بـين    هي لغة  :)١/٢٧٣(لغة جلميع العرب إال أهل احلجاز، ويف حاشية ابن مجاعة           ) : ٤/١١٠(جعلها سيبويه يف      )٨(
 غري  :)٢٩٣-٢/٢٩٢(، وحاشية البغدادي على شرح بانت سعاد        ) ١٥٢-١٥١(أسد وتيم ومتيم، ويف بغية اآلمال       

متيم، وقيس، وهذيل، وأسد، ومجيع العـرب ـدها         : جازيني ، على ما ذكره اللحياين يف نوادره عن الكسائي         احل
 .وجرمها ومينها 
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 )  الستحكام القلبِ        :قلت الكسرةُ على الفتحة ما أُوثرتوهذا كلُّه على غـريِ      )٣() أو يقالُ إِن ،
  .)٤(قياسٍ إالَّ اللغةَ األوىل

  .إىل آخره  ... " وليست الكسرةُ : " )٨() قولُه(
 ال يكسرون الياَء استثقاالً للكسرة عليها فال حتمل هذه اللغة على لغتهم ، وإنما               )٥(ألنَّ أولئك  

  .  أخرى لبين أسد من أجلِ استثقال الواو بعد الياء، فاعرفه)٦(هي لغة
إال  " علـم "  مجيع العرب غري أهلِ احلجاز يكسرون حروف املضارعة يف بـاب             :)٧() تخ  ( 
إخالٌ بالكسر لغـة    :  أنّ قوهلم    )١١(، وعن املصنف  ) )١٠(وهم متيم : )٩(ويف الكشاف   ( ،  )٨(الياَء

  . ، فاعرفه"يِيجل "  على لغة )١(   يِيلَمونْ : ، وقرىء)١٢(يستعملها العرب عن آخرهم 

                                                                                                                                                    

 .، والزيادة منه ) ٤/٣٧٩(التخمري   )١(

 .) ٢/٤٢٣(اإليضاح : هذا التعليل البن احلاجب ، ينظر  )٢(

 .ليس يف ع  )٣(

وظاهر كالم السريايف وأيب علي يدل علـى أن         ): " ٣/٩٢(ء يف الرضي    ، وجا )٢/٤٢٣(إيضاح ابن احلاجب    : ينظر  )٤(
  ".… ألفاً أو ياء قياس، وإن قلّ " يوجل"قلب واو حنو 

 

. وراء وكلب قبيلتان من قضاعة    ،  ) تلتلة راء (قوم من كلب يكسرون حروف املضارعة وتوصف لغتهم هذه بـ             )٥(
، وحاشية البغدادي على شرح بانت      ) ٧/٣٤٣(، والبحر احمليط    ) ٤/٣٨٠(، والتخمري   )  ٨١(جمالس ثعلب   : ينظر

 .) ٢/٢٩٣(سعاد 

 .ليس يف ج ) لغة (   )٦(

 .ليس يف ع  )٧(

 .) ٤/٣٨٠(التخمري   )٨(

 .من سورة هود) ١١٣(آية . وال تركنوا إىل الذين ظلموا   : يف قوله تعاىل ) ٢/٢٩٦(الكشاف   )٩(

علمت تعلم ، وأنا إِعلَـم ،       : ن تكسر أول مضارع ماثاين ماضيه مكسور ، حنو          هذه لغة متيم ، أ    : " قال ابن جين     )١٠(
 .)١/٣٣٠(احملتسب : ينظر" . الياء يف كسرة لليِعلَم استثقاالً : وهي تعلَم ، وتقلّ الكسرة يف الياء ، حنو 

 .مل أقف على قول الزخمشري هذا  )١١(

، وشرح قصدية كعب بن زهري      ) خيل  ( مادة  ) ٤/١٦٩٢(الصحاح  :  ينظر ،) إخال  ( إال بين أسد فإم يفتحون       )١٢(
 .)٢/١٩٠(، والتوضيح مبضمون التصريح ) ١٧٠(يف مدح سيدنا رسول اهللا البن هشام 
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٢١  

  ]ضع عدم جواز إبدال الياء تاء وإدغامها يف التاء امو[ 
  : فقيـلَ   " أَمـر   " ، و   " أَكَـلَ   " مـن   " افْتعلَ  "  فصلٌ ، وإذا بين      (( :قال رضي اهللا عنه     

؛ ألنَّ الياَء هنا ليست     " اتسر  " مل تدغمِ الياُء يف التاِء كما أُدغمت يف         " ايتمر" و  "ايتكَلَ  " 
  .) ٢( )) خطأٌ" اتزر : " بالزمة ، وقولُ من قال 

      علم أنّ بابا "لَ  اعبه ؛ النكـسار               " فْت ئاهلمزةُ فيه ياًء إذا ابتد أن تقلب مهزةٌ جيب مما فاؤه  
                   ها حرفاً مـن جـنسِ حركـةقلب والثانيةُ ساكنةٌ ، فوجب ، ه اجتمعت مهزتانما قبلها ، ألن  

  ، )٤(" ايتعـد " و   "ايتـسر   : "  ياًء صار الفعلُ مشبهاً بنحو       )٣(ما قبلها ملا عرِف ، فإذا انقلبت      
  فلـم يعتـد    ،  فتوهم قلب الياِء تاًء فنبه أنَّ ذلك غري مستقيم ، وذلـك ألنَّ اهلمـزةَ أصـل                

   .بالعارضِ فكان حكم العارضِ حكم األصلِ وهو اهلمزة ، واهلمزةُ ال تدغم يف تـاِء االفتعـالِ                
  مـن  " ايتكَلَ " فهو مبرتلة   " اإلزارِ  "  أصلُه اهلمز من     ؛ ألنَّ )٥(إنما كان خطأً    " اتزر  : " وقولُهم  

" اتـسر ] "ب/٢٥٥/[ ، وأما )٦(، والتاُء ال تكاد تبدلُ من الياِء ، وإنما تبدلُ من الواوِ             "األكل  "
ا مرمفَل .  

  ]القول يف الواو والياء عينني [ 
   والياِء عيـنني ، ال ختلـوان مـن أن تعـالَّ             فَصلٌ ، القولُ يف الواوِ     (( :قال رضي اهللا عنه     

  " هـاب   " ، و   " بـاع   " ، و   " خاف  " ، و   " قَالَ  : " أو تحذفا  أو تسلما ، فاإلعاللُ يف         

                                                                                                                                                    
، وهي قراءة حيي بن وثـاب ومنـصور بـن           ١٠٤:  سورة النساء     فإم ييلمون كما تيلمون    : من قوله تعاىل      )١(

: والقراءة املشهورة ) ١/٤٦٦(، وإعراب القرآن للنحاس     ) ١/١٩٨(، واحملتسب   ) ١/٥٦١ (الكشاف: املُعتمر، ينظر 
 م يأملون كما تأملونفإ  . 

 .)٣٧٥(املفصل   )٢(

 .)انقلب : ( يف ج   )٣(

 .باعتبار أصلهما   )٤(

لى السماع إضافة   وهذا قول أيب علي الفارسي ، وحكي عن البغداديني جوازه ، وذهب ابن مالك إىل أنه مقصور ع                   )٥(
  . إىل كونه لغة رديئة 

، والتصريح  ) ٦/٧٨(، وشرح املرادي    ) ٣/٨٣(، وشرح الشافية    ) ١٨٠(، وإجياز التعريف    ) ٥٨١(التكملة  : ينظر
 .) ٣٠٩-٣٠٨(، واحلديث النبوي يف النحو العريب ) ٣٨٩-٥/٣٨٨(

 .)وزر( مادة) ٢/٨٤٥(الصحاح : ينظر. الوزرركب " اتزر"فهو صحيح، فيكون مبعىن " الوِزر"وإن كان أصله من   )٦(
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، وحنومها مما حتركتا فيه ، وانفتح مـا         " الَع  " ، و   " رجلٌ مالٌ   " ، و   " باب  " و  " ناب  " و
ألفعالِ من مضارعاتها ، وأمساِء فاعليها ومفعوليها ، وما كـان           قبلَهما ، وفيما هو من هذه ا      

    نزلٍ  " منها على وفْعلة  " و  " مفْعلٍ  " و  " مفْعلة  " و  " مفْعلة  " و  " مفْعكـ  "  م "   ـادعم "  
  ، " أَقَـام   " : ، ومـا كـان حنـو        " مشورة  " ، و   " معيشة  " و  " مِسيرٍ  " و  " مقَالَة  " و  
  من ذوات الزوائد اليت مل يكن ما قبلَ حرف العلَّـة          " انقَاد  " ، و   " اختار  " استقَام ، و    " و  
  ، " زايـلَ   " ، و   " تقَـاولُوا   " ، و   " قَـاولَ   : " ألفًا أو واوا أو يـاًء ، حنـو           )١(]فيها   [ 
، وما هو منها ، أُعلّـت     " تزين  " ، و   " زين  " ، و    " ذَوتع" ، و    " ذَعو" ، و   " تزايلُوا  " و  

  هذه األشياُء ، وإنْ مل تقم فيها علَّةُ اإلعاللِ إتباعا ، ملّا قامت العلَّـةُ فيـه لكوـا منـها،                     
  ، " مل يقـلْ    " ، و   " قُلـت   " ، و   " قُلْن  " ، و   " قُلْ  " واحلذف يف   .  )٢(وضرا بعرقٍ فيها    

، وما كان   " مل يبِعن   " ، و   " ع  مل يبِ " ، و   " بِعت  " ، و   " بِعن  " ، و   " بِع  " ، و   " مل يقلْن   " و  
  ، "لُولـة   قَي" ، و   " كَينونـة   " ، و " ميـت   " و  " سيد  " من هذا النحو يف املزيد فيه ، ويف         

ـ لتقى فيـه سـاكنان ، أو طُ       ، وحنومها مما ا   " االستقامة  " و  " اإلقامة  " ويف   لـ  ب   ، ف ختفي
  ، ]والسالمةُ فيما وراء ذلك مما فُقدت فيه أسباب اِإلعـاللِ واحلـذف           [ ر إعالل، أو اضطَّ 

        ما يصد رضه اعتخال أن جِدتيف      عن  أو و رضها كالذي اعتى   " إمضاِء حكمرـوص " ،  
  )٣( )) "اخلُيالَء " ، و  " َءالقَوبا" ن ، و احلَيكَا" ، و " اجلَوالن " ، و "حيدى " و 

، وذكروا أنّ الفعلَ أصلٌ يف      " الفاِء  " سيم يف هذا البابِ على حنوِ التقسيم املار يف          قاعلم أنّ الت  
 شرع للتخفيف حذفًا كان أو قلبا ، والفعلُ خمصوص بزيادة الثّقـلِ             )٤(اإلعاللِ ؛ ألن اإلعالل   

    ه يولـذلك                على ما ذُكر أن ، ه بزمانوهو اقتران ، داللة مع زيادة دلُّ عليه االسمدلُّ على ما ي
االسم مفرد ، والفعلُ مركّب ، وألنَّ من عوارِضه اليت تجري مجرى األصـولِ لـه يف                 : قيل

 مضمرٍ، وهذا شيء يزيد يف تركيبه اللَّفظي        )٥(تركيب الكالم أنه ال ينفك من مرفوعٍ ظاهرٍ أو        
                                                 

 .ما بني قوسني سقط من ع   )١(

  . يريد إمنا اعتلت باحلمل على األفعال اردة من الزيادة لكوا مشتقة منها ، وضرب منها فيها عـرق اإلعـالل                       )٢(
 .) ١٠/٦٨(شرح ابن يعيش : ينظر

 . ، والزيادة منه )٣٧٦(املفصل   )٣(

 .ليس يف ج ) ل ألن اإلعال(   )٤(

 .) و(يف ج   )٥(
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 أن  )١(حقّـه اللّفظَ  : هو إذن كاملركّبِ لفظًا ومعىن، وليس االسم ذه املثابة، وعن عبد القاهر           ف
 اختص باختالف   )٢(يتغري على حسبِ تغريِ املعىن ، والفعلُ موضوع للزمان الذي يتقلب ، فكما            

 أن يجعلَ األصلُ    )٣(األوىلكانَ  كذلك  "  وتضرِب، وأَضرِب  ،يضرِب، ونضرِب : " األمثلة حنو   
باإلعاللِ كالقلب، واحلذف ٤(يف تغيري احلروف(وهذا واضح ،)فاعرفه )٥ ،.  

  فإذا وجدت امسا أصابه إعاللٌ فذاك ليس إالّ لكونه حمموالً على الفعلِ بنوعِ ماسـة رحـمٍ ،                  
يما يأتيك من فصوله إىل     شيجة قرىب ، من اشتقاقٍ أو مشاكَلَة على ما سترى ذلك كلَّه ف            )٦(أو و 

  .آخر الصنف، واهللا املوفق 
 )  عالَّ: " قولُه : قلتيف هذه العبارة إجراًء للّفظ املطلـقِ  : معناه  " أن ت سومحأن تقلبا ، وقد ت

على املقيد ، وإالّ فاحلذف من بابِ اإلعاللِ أيضا ، وقد أوهم هنا أنّ احلذف ليس بـإعاللٍ يف                   
، وليس كذلك على ما تقرر يف مسائل اإلعـاللِ،           "أنْ تعالَّ : " عطف على قوله    اجلملة حيثُ   

  .)٧() فاعرفه 
 يمولُ ويمالُ ، وهـو واوي    )٨(كثري املالِ ، ومالَ الرجلُ    : أصلُه الكثري أي    " رجلٌ مالٌ   " : تخ  

 العةُ الفؤاد إىل جحـشها ، قـال         أَتانٌ:  يقال   ،الكثري: أصلُه أيضا   " والع  " ،  )٩(بدليلِ متولَ 
جبانٌ جـزوع ،     : )١(أي: هيت اليت كأنها ولْهىمن الفزعِ ، ورجل هاع الع          : )١٠(األصمعي  

                                                 
 .) أصلـه : ( ع يف  )١(

 .)وكما: (يف ع   )٢(

 ) .كان األوىل كذلك : ( يف ج   )٣(

 .ليست يف شرح التكملة ) احلذف (   )٤(

 .)أ/٤١١(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٥(

 .ليس يف ج ) و(  )٦(

 .ليس يف ع   )٧(

 .)وما الرجل: (يف ع   )٨(

 .)١/٩١(، وسر الصناعة ) ٣٨٠(، وإصالح املنطق ) مول(مادة  ) ١٨٢٢-٥/١٨٢١ (الصحاح: ينظر  )٩(

تقريبا ، وهو من أئمة اللغة والرواية ،        ) هـ  ١٢٥(أبو سعيد عبد امللك بن قُريب الباهلي ، ولد سنة           : األصمعي هو    )١٠(
  ) . هـ ٢١٦(ة األصمعيات وكتاب اإلبل واألمثال ، تويف سن: ترك آثارا يف اللغة واألدب منها 

 .) ١/٢٩١(، والعرب ) ١٩٣(، وإشارة التعيني ) ٢/١٩٧(، واإلنباه ) ٧٢(أخبار النحويني البصريني : ينظر



a¾jnÛa@bß@|îšìm@À@jnÔ@}†ŠaÕîÔ¥ë@ò{@ @
 
 

٢٤  

 كخفْـت   )٣(" هعـت أَهـاع   " ، و   " لعت أالَع   : " )٢(وقد الع يليع ، وحكى ابن السكِّيت      
  .)٤(افـأخ

                                                                                                                                                    
 .ليس يف ج ) أي(  )١(

أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ، يعرف بابن السكيت ، إمام يف اللغة والنحـو واألدب ، لــه                   : ابن السكِّيت هو    )٢(
  . ببغداد ) هـ ٢٤٤(دال ، وإصالح املنطق ، تويف سنة اإلب: مصنفات منها 

  ، والـشذرات   )٢٤٣(، والبلغة   )٣٨٦(، وإشارة التعيني    ) ٦/٣٩٥(، ووفيات األعيان    ) ٤/٥٦(إنباه الرواة   : ينظر
)٢/١٠٦ (. 

 .)١٠/٦٥(، وشرح املفصل ) لوع(مادة  ) ٣/١٢٨١(، والصحاح ) ٣٨١(إصالح املنطق : ينظر  )٣(

  .)٤/٣٨١(التخمري   )٤(
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إنما كان ذلك استثقاالً هلما وإنما مل يقتصروا على اإلسكان          " تا فيه   مما حترك : " )١( ) قولـه  ( 
  : فيهما كراهةَ أنْ تلتبس صيغة املتحرك بصيغة الـساكنِ أال تـراهم لـو قـالوا يف بـاب                    

، )٢(كنومٍ فقلبوها ألفًا إيذانا لذلك    " فَلْس  " ، أو من باب     " فَرسٍ  " ،مل يدر أنه من باب    "بوب  " 
  . )٣(األلف أخف من أختيها وألنّ 
  إىل              :  عبد القاهر    )٤(وقال: قلت بـه العـود منؤه يبه ، ألن الساكن نألفًا ليتحص ما قلبتإن

           على خطرِ الزوالِ ، وهذا حنو العارض ما قبلـها ؛          )٥(األصلِ ، إِذ طَ انفتاحرما شوإن ، معنوي 
   . )٦( وقد مر هذا النحوألنَّ األلف ال تتأتى بدون ذلك ،

  )٧(.بااعوأخواتها وفيما هو أيضا من متش" قالَ " اإلعاللُ يف : أي " وفيما هو: ")١() قوله ( 
أُعلّت عني املضارع باإلسكان ، واسم الفاعلِ بالقلبِ ، واسم املفعولِ باحلـذف             : )١( ) تخ( 

  .)٩(، وعند سيبويه باإلسكان)٨(على رأيِ األخفش
  " إىل آخره ... وما كانَ منها على وزن مفعل : " )١() قولـه ( 

                    ملـةمن ج وقد مر ، العلّة ساكن هذه األمساُء وإن مل تقم فيها علّةُ اإلعاللِ ألنّ ما قبلَ حرف
  .علّتها الفتح إالّ أنها أُعلّت ملا سيأتيك يف فصوهلا إنْ شاء اهللا 

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 ) .فَرس(، واملعىن أا من باب )بذلك: (يف ع   )٢(

إال عن حرف علة متحرك ، إذ لو كان ساكنا يف           " باب  " وال ميكن أن يدعى قلب األلف يف        : " قال ابن عصفور      )٣(
احلركات الفتحة ، ألـا     ، فإذا ثبت أنه متحرك يف األصل فأوىل ما يدعى من            " قَول  " األصل لصح كما صح حنو      

  " . بضم العني وكسرها " فَعل " و " فَعل " املفتوح العني أكثر من " فعل " أخفها ، وألن 
 .) ١٦٤(، وإجياز التعريف ) ١/٣٣٢(، واملنصف ) ٤/٣٥٨(الكتاب و، ) ٣٠٢(املمتع : ينظر

 .بدون واو ) قال: (يف ع   )٤(

)٥(  حوأي ن  : دقَص. 

 .)  ب/٣٩٠(املقتصد يف شرح  التكملة : ، ينظر) ذا النحو ، فاعرفهه: (يف ع   )٦(

 .)٤٤( ، واملفتاح يف التصريف)١/٢٠١(نزهة الطرف : ينظر. األفعال املزيدة ، أو ذوات الزوائد : ةبباملنشع: يقصد  )٧(

 ...) ١/٢٠٤(، واألمايل الشجرية ) ١/٢٨٧(، واملنصف ) ١/١٠٠(املقتضب : رأي األخفش يف : ينظر  )٨(

  .)٤/٣٤٨(الكتاب : ينظر رأي سيبويه يف   )٩(
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 فيه  )١(ما قام : من األفعالِ أنها على ضربني      ] أ/٢٢٦/[هذه األنواع   واعلم أنَّ حاصلَ املسألة يف      
  :، وما مل تقُم فيه ، مث ما مل تقم فيه على ضربني )٢(العلَّةُ 

   )٣(.  ، وإن مل تكن فيه علّة اإلعاللِ لكون أصوله معتلّةً ما أُعلّ: أحدمها  
  )٥(. ، ألنه مل ميكن إعالله )٤(مل يعلّ : والثاين 

كـلُّ واوٍ  : فقـال  " الـواوِ  "  ـ ضبطَ القولَ يف  )٦()رمحه اهللا ( واإلمام احملقِّق اجلرجاين ـ  
  يف                  )٧(متحركة وليست ، إعاللٌ آخر يف تلك الكلمة قعومل ي ، ا ، وما قبلها مفتوحوقعت عين 

  .)٨(مجع ،انقلبت ألفًا معىن واوٍ صحيحٍ ضروري وأُمن اإللباس ، وليست الكلمةُ مبصدرِ وال 
  

                                                 
 .) ٤/٣٨٢(والتصحيح من التخمري ) ما أقام: (يف ج   )١(
 ....قال ، وخاف ، وباب : حنو   )٢(

 .... معاد ، ومقالة ، ومعيشة : حنو   )٣(

 .وال تنقل إليها احلركة، فلم تعل ألنّ قبل الواو ألفا ، واأللف ال تقبل احلركة ... قاول ، وتقاولوا : حنو   )٤(

 .)٤/٣٨٢(التخمري   )٥(

 .ليس يف ع   )٦(
 .وتشاركها يف ذلك الياء   )٧(

 ألفًا شروطًا ذكر املصنف بعضها، وأشار للباقي يف أثناء شرحه للفصول القادمة،             اشترط الصرفيون لقلب الواو والياءِ      )٨(
  :واليت أشار إليها ونص عليها الصرفيون هي 

  . يكون ما قبلهما مفتوحا  أن –      أ 
  .أن تكون الفتحة متصلة ما يف كلمة واحدة _      ب 
  .أن يتحركا حبركة الزمة غري عارضة _      ج  
  . "عوِر " كـ ) أَفْعل ( الذي الوصف منه على ) فَعلَ ( أال تكون عينا لـ _       د 

  " .الغيد " و " العور " ـ السابق ك) فَعل ( أال تكونا مصدرا لـ _        هـ 
، فاحتملوا ثقل اجتماع األمثال ، إذ ذلـك         " اجلوالن  " و  " اهلَوى  : " أال يلزم من القلب واإلعالل لبس حنو        _        و  

  .أيسر من الوقوع يف حمظور اللبس واإلشكال 
: " التشارك يف الفاعلية واملفعولية ، حنـو        : أي   ) التفَاعل( الدالّ على معىن    ) افتعل  (أالتكون الواو عينا لـ     _        ز  

  ).تشاورا ( ، و ) جتاوروا ( فإنه يف معىن ) واشتوروا ( اجتوروا 
 األمشوين  ،)٧٨(، وكتاب يف التصريف     )٢٩١(، وحاشية شرح التصريف للثمانيين      )٢٢٠(التصريف امللوكي   : ينظر   

  . )٢/٢٢٢(، ومهع اهلوامع )٥/٤٣٠( والتصريح ،)١٠/١٧(، وشرح املفصل )٤/٣١٤(
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٢٧  

  : ، والثالثُ عـن حنـو       )٢(" طَوى  : " ، والثاين عن حنو     )١( " جٍعو: " فاألول احتراز عن حنو     
 "  وِر٣(" ع(     يف تها صحا" ؛ ألنعور" )أصـالً          )٤ عل املزيدما جما قبلها، وإن ضرورةً لسكون 

       حذف هذه املسألة ا ، ونظريدور ه أكثرألن   ا  "  ألفتعا  " و  " دتأصـالً     " رم عل الفرعه جيف أن
وهو األصلُ ، والرابع احتـراز عـن        " رماتا  " و  " دعاتا  " لكثرة دوره فإنّ استعماهلا أكثر من       

   )٨( "احلَوكَـة "، و )٧(" الدوران  : " ، واخلامس احتراز عن حنو      )٦(" دعوا  " و  " رميا  : ")٥(]حنو[
  .)١١() )١٠(فاعرفه ( ، )٩(" حلول ا" و 

   )١٢(]ألن [   أصلٌ يف اإلعاللِ واملـضارع حممـولٌ عليـه،      ،"قال  : "  حنو ،املاضي: وقال أيضا 
" ظيبٍ"و  " دلوٍ: " فحقُّه أنْ جيري مجرى الصحيحِ كما يف حنو        )١٣(ما قبل حرف العلّة ساكن فيه     

                                                 
 .مل تقلب الواو فيه لكسر ما قبلها   )١(

 .لئال جتتمع يف الكلمة إعالالن  )٢(

 ." اعور " ألنه يف معىن   )٣(

 .، ولعلها زيادة من الناسخ ) ألا صحت: (يف ج   )٤(
 .زيادة تستقيم ا السياق   )٥(

 .باملفرد س املثىن لسكون مابعدمها ، وألن إعالهلما يؤدي إىل لب  )٦(

إن : وهذا رأي اجلمهور ، وقد خالفهم يف ذلك املربد وقال           خوفاً من اللبس    ، فإنه يصح وال يعل      الدوران مصدر دار    )٧(
هو القياس وتصحيحها شاذ ، فالقلب هو األصل ، والتصحيح شـاذّ ، ألن األلـف                " فَعالن  " إعالل ما كان على     

  . فعل ، فهما عنده كتاء التأنيث ال خترج االسم عن وزن الفعل والنون الخترج االسم عن وزن ال
  ، وشرح الشافية للرضـي     ) ٤/٢١٣٢(، وشرح الكافية الشافية     ) ٧-٢/٦(، واملنصف   ) ٤/٣٦٣(الكتاب  : ينظر

، ) ١٧٣-١٧٢(، وشرح تصريف ابن مالك البن إياز        ) ٤/١٦٥(، واملساعد   ) ١/٢٩٨(، واالرتشاف   ) ٣/١٠٦(
 .) ٦٠٠(، والتكملة ) ٢٣٣(، واملسائل البغداديات ) ٤/٣١٧( وشرح األمشوين

  .مجع حائك وهو الذي ينسج الثياب، ومل تعل الواو فيه تنبيهاً على األصل أو شذوذاً: احلوكة  )٨(
 ) .٣٠٢(، واملمتع )حوك(مادة ) ٤/١٥٨٢(الصحاح : ينظر  

 ) .١٦(، والتتمة )٣٠٢(املمتع :  ينظر  .مصدر حوِل مبعىن احولّ: احلول  )٩(

 .) أ /٦١–ب /٦٠(، واحملصل ) أ/٤١٨(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر )١٠(

 .ليس يف ع  )١١(

 .زيادة يستقيم ا السياق  )١٢(
 .عوِد يعود من باب تعب : حنو )١٣(
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٢٨  

  
  .)١(إالّ أنه أُعلّ لئالّ يخالف الفرع األصلَ

واحلذف يف  : " كاملضارعِ واسمِ الفاعل وحنوِمها ، قوله       : يعين  " وتزين وما هو منها     : " قوله  
  : قولـه   . إنما كانَ ذلك الجتماعِ الساكننيِ ، والتحريك َألحدمها متعذر           " قلْ وأخواته    :حنوِ
غام ، مث سيد باحلـذف لليـاِء        األصلُ سيوِد ، مث سيد باإلد     . إىل آخره   .... " ويف حنوِ سيد    " 

 ، ــة ــة " الثاني ــة " )٣( أصــلُه )٢(" وكَينون ونوِنمث " كَي ــة ــة " فَيعلُول ــامِ " كَينون   باإلدغ
٤ (ملوجبه(  مث باحلذف)بعد ذلك     )٥ هووزن ، "  لُولةولو كانت    " في ، "  لُولةأنْ يكونَ    " فَع لوجب "

فالكالم فيها كـالكالمِ يف كَينونـة       " قَيلُولَة  "  لقلبِ الواوِ فيه ، وأما       إذْ ال موجب  " كونونة  
  .  موازنة)٦(لتشاهما

)  عاس   "  للحماسة يف باب     -ويف شرح التربيزي  -: قلتومة    )٧(" السري والنميوهـي  :  يف الد
علـى  " ومةٌ  ديم"  البصرية   فأصلُها على مذهب  . )٩( يدوم فيها    )٨(األرض الواسعةُ ، وألنَّ السري    

  وهذا شيء مل يسمع من العـرب ، وأنـشدوا بيتـا ال يبعـد أنْ يكـون          " . فَيعلُولة  " مثال  

                                                 

 .) أ /٤٠٦ –ب /٤٠٥(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )١(

 .)١٧/٢٤٥) (كون(دة اللسان ما:من كنت مصدر كان ، ينظر  )٢(

 .األصل األصيل قبل القلب واحلذف: أي  )٣(

  املنـصف  : ينظر.ألنه اجتمعت الواو والياء ، وسبقت األوىل بالسكون فقلبوا الواو ياًء ، وأدغموا فيها الياء األوىل                   )٤(
)٢/١٠(. 

على ستة أحرف   " كينونة  " ، فلما كانت    فحذفوا الياء الثانية املنقلبة عن الواو اليت هي عني الفعل ، وألزموه احلذف                )٥(
 .)٢/١٠(املنصف : ينظر. طالت فألزموها احلذف 

 .) لتشاما: (يف ع   )٦(

 .)٢/١٠٥٧(شرح ديوان احلماسة للتربيزي   )٧(

 .، وهو حتريف ،ألن السراب ال يدوم فيها ، وإمنا يرى نصف النهار كأنه ماء ) ألن السراب: (يف املطبوعة   )٨(

  .)دمي(مادة ) ١٢/٢١٩(، واللسان ) دمي (مادة ) ٥/١٩٢٥(الصحاح : ينظر  )٩(

 



a¾jnÛa@bß@|îšìm@À@jnÔ@}†ŠaÕîÔ¥ë@ò{@ @
 
 

٢٩  

  :)١(مصنوعا 
        هيــنـَف يـالَيت أنـا ضـمنـا س

      هـُون حـتى يكُـونَ الوصــلُ كينـ
 

 تجري هذا املَجرى ، وحيملون ذوات اليـاء علـى           وهكذا يزعمونَ يف مجيع هذه األوزان الّيت      
؛ ألنَّ  " فَعلُولة  "  ، وأصلها بالتشديد ، وال جيعلُوا        )٢(" طار الطائر طَيرورةً    : " ذلك، فيقولون   

     ٤(، والفراء )٣(ذلك عندهم بناٌء مستنكر(          يف يـرى أن الـواو قُلبـت " ومـةمييـاًء   " د)؛ )٥  
                                                 

  :   وقبلهما من الرجز ،البيتان   )١(
هنا القَريهنقَري قَتقـد فَـار  

 هنيا الظَّعارِهد نع طَتحشو  
  ه ـا سفينـضمنأنا ياليتنا  :     يانويرو

    ينونه           حتى يعود الوصـلُ ك   
  ) .٣٩٢(،وشرح شواهد الشافية )كون(مادة)١٣/٣٦٨(اللسان : وقد نسب املربد إنشاده لرجلٍ من بين شل،ينظر

، ) ٦٤٠(، واإلنـصاف    ) ٢/٣٤٠(، واالقتضاب   ) ٣٢٥(، واملمتع   ) ٢/١٥(املنصف  :  من غري نسبة يف      البيتانو
  ) . ٦/١٤) (٥/٢٠٥(واألشباه والنظائر 

 .إذ جاء املصدر على األصل بياء مشددة : نةْ نوكَي: والشاهد 

 . "طَيرورةٌ"، وأصلها )طري(مادة ) ٢/٧٢٨(الصحاح : ينظر  )٢(

  : بأمور " فَيعلُولة " وأمثاهلا يف األصل " كَينونة " استدل البصريون على أنّ   )٣(
  .  إذ ال موجب لقلب الواو ياء ،" كَونونة : " أا من ذوات الواو، فلوال أن األصل ذلك لقيل : أحدها 
  " .فَعلُولةٌ " أنه ليس يف كالم العرب : وثانيها 
، ومل يثبت   " خيسفوجة  : " ليس من أوزان املصادر ، ولكنه ثبت يف غري املصادر حنو            " فيعلولة  " أن وزن   : وثالثها  

  .يف موضع من املواضع " فَعلُولة " 
فقـالوا يف   " فيعـل   " حذفوا من نظرية    " فيعلولة  "، فكما حذفوا من     " يعل  فَ" " فيعلولة  " أن نظري وزن    : ورابعها  
  " ... ميت : " ميت
  ، واإلنـصاف   ) ٤/٣٦٥(، والكتاب   ) ٣٢٣(، واملمتع   ) ٣/١٥٤(، وشرح الشافية    ) ١٥-٢/١٢(املنصف  : ينظر

 .) ١/١٧٠(، وشرح بانت سعاد ) كون(مادة ) ١٣/٣٦٨(، واللسان ) ٦٤٠(

  ، واالقتـضاب   ) ٢٣٧(، وجمالس العلمـاء     ) ١٥-٢/١٢(، واملنصف   ) ٦١٠(أدب الكاتب   : ي الفراء يف    ينظر رأ   )٤(
 ) . ٣/١٥٤(، وشرح الشافية ) ٢/٣٣٩(

 .بضم الفاء، مث فتحت الدال، وغريت الواو إىل الياء " فُعلولة"وزا " دومومة"وأصلها   )٥(
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٣٠  

  .)٢() )١(يه الياءألنّ الباب غلبت عل
  كإكرامِ فأُعـلَّ الـواو منـه كمـا أُعـلّ يف            " إقوام  " األصلُ  " اإلقامة  : ويف نحوِ : " وقوله  

 "  فاجتمع ألفان      "أقام ألفًا إبدالَها هنالك دلتها       )٣(، فأُبفحذفت األوىل منهما ألن ومها ساكنان 
       ، تاُء التأْنيث ضتوهي املعتلةُ ، وعو ـه بعـد ذلـك كلِّـه             العنيولذلك ال جيتمعان ، ووزن   

   .)٢() واالستقامة كذلك ( ، )٤(" إِفَالةٌ " 
  ،)٦( ألنهـا زائـدةٌ      )٥(أنَّ احملذوف هـي األلـف الثانيـةُ         : وعند اخلليلِ وسيبويه  :)٢() تخ  ( 

                                                 

قليلة، وما جاء منها من ذوات الواو مثل ماجاء منها مـن ذوات             وهذا ليس بصحيح ، ألن املصادر على هذا الوزن            )١(
فليس جعل الباب لذوات الياء     " كينونة ، وقيدودة ، وحيلولة ، ودميومة ، وسيدودة ، وهيعوعة            : " الياء ، كقولك    

  . أوىل من جعله لذوات الواو ، فجعل أحدمها على اآلخر ال وجه له 
، "فَيتعور ، وعيطَموس    : " بناء يكون يف األمساء والصفات ، حنو        " فيعلوالً  " والذي يدل على صحة ماصرنا إليه أن        

، فما صرنا إليه له نظـري يف األمسـاء          "صعفُوق  : " اليكون يف شيء من الكالم، ومل يأت إال يف قوهلم         " فَعلُول"و  
، ) ٣٢٤(، واملمتـع    ) ١٥-٢/١٢(املنـصف   : ينظر. والصفات ، وما صاروا إليه ال نظري له يف شيء من الكالم               

  ) .٣/١٤٥(، وشرح الشافية ) ٦٤٢(واإلنصاف 
مـن  " فَعلَولـة  " هي الصحراء البعيدة ، وهي : ودميومة سردحٍ ) : " دمي(مادة ) ١٢/٢١٩(وجاء يف لسان العرب  

من دممت القدر   " فيعلولة  " هي  : بعيدة األرجاء يدوم يف السري فيها ، وياؤها منقلبة عن واو ، وقيل              : الدوام ، أي    
 ....  " أا مشتبهة ال علَم ا لسالكها : إذا طليتها بالرماد ، أي 

 .ليس يف ع   )٢(

 .)فاجتمعت ألفًا: (يف ع   )٣(

  . على رأي األخفش ، فهو حيذف األلف األوىل املنقلبة عن عني الكلمة ، ويبقي الثانية الزائدة ألا دخلت ملعىن   )٤(
 .) ٣١٦(، واملمتع ) ١/٢٩١(، واملنصف ) ٣/٨٣(، واألصول البن السراج ) ١٠٥-١/١٠٤( املقتضب :ينظر

 .أي ألف املصدر  )٥(

، ) ١/٢٩١(، واملنـصف    ) ١/١٠٥(، واملقتضب   ) ٤/٣٥٤(الكتاب  : ينظر) .إِفْعلة  (فوزا عند اخلليل وسيبويه       )٦(
  .)٣١٦(، واملمتع ) ٢/٣٠٥(واخلصائص 
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٣١  

 حنو اإلضافة التاُء عند وقد حتذف : الةوإقامِ الص  )١(إ ا لقيامِ املضافضوها عليه مقام)٢(.   
  " أو طُلـب ختفيـف      " وأخواتـه   " قُـلْ   : " حنـو   " مما التقى فيه سـاكنان      : " قولـه     
  " اإلقامـة   : " حنـو   " ر إعـاللٌ    أو اضـطَّ  " ومـا شـاكلَه ،      " سيد  : " حنو  ] ب/٢٢٦/[

  . وما يضاهيها
  .إىل آخره ... " والسالمة فيما وراء ذلك : " )٣( )قوله ( 
  أن ال يكون احلرف اللَّين متحركًا أو مفتوحـا مـا قبلـه ،              : فَقْد أسبابِ العلّة    : )٤() تخ  ( 

 لفعل ماضٍ معتلٍّ هذا النوع من االعتالل ، وال اسم فاعل وال مفعـولٍ  لـذلك                  اًوال مضارع 
  املصادرِ املذكورة مزيدا فيه لفعل ثالثي  من ذلك املعتل ، وال فعالً)٤(الفعلُ املعتلُ ، وال على زِنة 

 احلذف ما مل يلتق فيه ساكنان ال على حدمها ، فلم             أسباب دقَمعتل ذلك االعتالل ، والذي فَ     
ومل يضطَر ، ٥( إعاللٌ يطلب فيه ختفيف(.  

  .إىل آخره ... " أو وجِدت خال أنه اعترض ما يصد : " )٤() قوله ( 
وهي املبالغة يف الفعل    " ى  لَفَع" ه األمثلة هو فوات فائدة بنية       الذي صد يف هذ   : )٤() حم شم   ( 

  يـد  كـثري احمل  " محار حيـدى    " ، و )٦(للناقة السريعة   " بشكَى  " و  " جمزى  : " كما يف حنو    
ميلٌ ،  : امرأة صورى لليت ا صور كبري أي      : ، وقيل )٨(اسم ماء   " ورى  ص" ، و   )٧(عن الشيء   

   .)٩(بين الصورِ مائلٌ مشتاق ، ذكره اجلوهري: هو أصور أي ومنه 

                                                 

 .من سورة األنبياء ) ٧٣(آية   )١(

 . ، وهذه علة ضعيفة، وإمنا احلذف للتخفيف، واملعىن أن املضاف إليه قد قام مقام التاء) ٤/٣٨٣(التخمري   )٢(

 .ليس يف ع  )٣(

 . من التحقيق )٢١(يف نص الزخمشري صفحة كما جاء ) لة عفْمفعل ومفعلة ومفعل وم: ( وهي   )٤(

 .)٤/٣٨٤(التخمري   )٥(

 ) .بشك) (٤/١٥٧٥(، و)مجز) (٣/٨٦٩(الصحاح : ظرين  )٦(

 .) حيد(مادة ) ٣/١٥٩(اللسان : ينظر.  يف نعوت املذكر شيء على فَعلى غريه ئومل جي  )٧(

 .) صورى) (٥/٢٠٩(معجم البلدان : ينظر. واد يف بالد مزينة قريب من املدينة :قرب املدينة ، وقيل   )٨(

 . )صور( مادة  ) ٢/٧١٦(الصحاح   )٩(
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  أن حيـرك املاشـي أليتـه       : ، واحلَيكـان    " كثرةُ االضطرابِ واحلركة     : " ـه فائدت وفعالنُ
  " .التمادي يف الفعل والتناهي : "   فائدته )١(كاملتبختر، وفعلى

كلَّه صاحب  ذلك  ، ذكر   )٢(ى الوزن ، وباإلعالل يزولُ      أنَّ الغرض فيها احملافظة عل    : فاحلاصلُ  
  .)٣(الكتاب

ـ    )٥(ما فُقدت : السالمةُ على قسمني    : )٤( )شح  (  ، )٧("كَيل" و)٦("قَول"  فيه أسباب اإلعاللِ ك
       ، عارض لكن منع جدتبـاء      " ومثّل ذلك   [ أو وكان والقُوالَن واحلَيى واجلَوديى وحروبص

  فالسبب قائم ، والذي عرض كونه على أكثـر مـن           " صورى  : "  حنو   )٩( أما )٨(] . ء  واخلُيال
  وأمثالَه كـذلك ،    " اجلوالنَ  " ، وسيأيت ذكر ذلك ، و       )١٠(ثالثة أحرف ، وليس موازنا للفعلِ       

                                                 

  .)فعالء : ( يف ج   )١(

وذكر سيبويه أن العلّة يف تصحيحهما وعدم إعالهلما زيادةُ األلف والنون ، وألف التأنيث اللذان خرج االسم مـا                     )٢(
  .يؤدي إىل إلباسه بفعال باحلذف " فعالن " عن وزن الفعل ، فلم جيز أن يعالّ بالقلب إضافة إىل أنّ إعالل 

الرتوان والغليان  " حممول على تصحيح  الالم يف       " احليدان واجلوالن   "علّة يف تصحيح العني يف        وذكر ابن يعيش أن ال    
ألم ملا صححوا الالم مع ضعفها بتطرفها ، كان تصحيح العني أوىل ، لقوا بقرا    : " وعلل هلذا التصحيح بقوله     " 

  " . من الفاء ، وبعدها من الطرف 
 .) ٢٢٢(، وشرح امللوكي ) ١٠/١٧( وشرح  املفصل ،) ٣٨٨، ٤/٣٦٣(الكتاب : ينظر

 .)ب /٧٤(، وحواشي الزخمشري على املفصل )أ /٦٣(احملصل   )٣(

 .ليس يف ع   )٤(

 .)ما فقد : ( يف ع   )٥(

 .لسكون الواو والياء   )٦(

 .والتصحيح من إيضاح ابن  احلاجب " كقولك : " يف ج   )٧(

 . ن احلاجب من إيضاح ابيستقيم ا السياق تكملة   )٨(

 .) وأما : (    يف ج )٩( 

  . ، والتصحيح عند األخفش شاذ، وتبعه ابن مالكوهذا رأي اجلمهور )١٠(
  .) ٣١٠(، والتسهيل ) ٣/١٠٧(، وشرح الشافية ) ٢/٦(، واملنصف ) ٤/٣٦٣(الكتاب : ينظر
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   اإلعـاللِ لكـن املـانع       أنّ حترك الواوِ فيه علَّة    :  فغايةُ ما يقالُ فيه      )١(" القُوباء  : " وأما حنو   
  وقوع الضمة قبلَها؛ ألنَّ شرطَ اإلعاللِ هو انفتاح ما قبلَها كما سـبق ، والـضمةُ مـضادةٌ                  

  . فكانت مانعةً
  ]أبنية األفعال الثالثية املعتلة العني [

ـ  : " حنو" فعل يفعل   " فصلٌ، وأبنيةُ الفعلِ يف الواوِ على       (( : قال رضي اهللا عنه      ، "ولُ  قَالَ يقُ
، "جاد يجود   " و"طال يطُول   : " حنو  " فَعل يفعلُ   " ، و   "خاف خياف   : حنو  " فعل يفعل   " و  

" فعلَ يفعـل    " ، و "باع يبيع   : " حنو" فعل يفعلُ   " إذا صار طويالً وجوادا ، ويف الياِء على         
  ".هاب يهاب : " حنو

طَـاح  " بالضم، وزعم اخلليلُ يف     " يفعل  " وال يف الياِء    بالكسر،  " يفعل  " ومل جيئ يف الواو     
  و  " يطيح "   هما  " تاه يتيهل   " أنل يفعفع " "   حيِسب ومها من الـواوِ كقـوهلم       " كحِسب :  

 "    تهوو ت حتطو"      هومنه وأَت حومن قال  "، وهو أَطْو ، " :   تهي؛ وتتحفهما علـى   " طَي
 ٢( ))باع يبيع(.  

، ومـا   )٣(اعلم أنّ ما عينه واو من األفعالِ جييُء على احلركات الثالث يف املاضي              : عبد القاهر   
، ومل يأت فيه املضموم )٤(عينه ياٌء مل يأت إالّ يف املكسورة، واملفتوحِ كما رأيت يف أمثلة البابنيِ           

ري األخف إىل األثقلِ، ويف صرف الـواوِ        ألجلِ أنه يقتضي صرف الياِء إىل الواوِ، ويف ذلك مص         
  إىل األخف وهـو   " الواو  " يصار من األثقلِ وهو     " خاف وهاب   : " إىل الياِء بالكسرِ يف حنو        

    

                                                 

   . قيتسع ، يعاجل بالريالذي يظهر يف اجلسد وخيرج عليه ، وهو داٌء معروف ، يتقشر و: القُوباء   )١(
 .) قوب(مادة ) ١/٦٩٣(، واللسان ) ١/٢٠٦(الصحاح : ينظر

 .)٣٧٦(املفصل   )٢(

 .) ٨٨(بغية اآلمال : ينظر  )٣(

  .) ١٠١(بغية اآلمال : ينظر  )٤(
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 " ى القياسِ العقلي " األلفقتضوهو م ، ي إليه التصريف١(. على ما يؤد(  
  على ك       : قلت يف هذا البابِ ألنْ حنكم االعتبار ونه واوي  ا أو يائي      عنيِ املضارِع ، فالكسر ا حبركة

يدلُّ على الياِء ، والضمةُ على الواوِ ، والَ عربةَ بالفتحِ ألنها تدلُّ على األلف ، وهي ليـست                   
هي زائدةٌ أو منقلبةٌ عن إحدى أختيها علـى         )٢(بأصلٍ يف األمساِء واألفعالِ على ما عرِف ، وإمنا        

" منع  "، وأما باب    "يهاب  " خياف و   : " ك جاَء يف املفتوحِ العنيِ الواو والياُء حنو         السوية ، فلذل  
  .)٤( األبوابِ ،كما ذكر يف قسم الفعل)٣(فال اعتداد به إذ ليس من أُصولِ

فاعلي مـا   " اجلائد  " و  " الطائلِ  " أومأَ به إىل االحتزازِ عنِ      " إذا صار طويالً وجوادا     : " قوله  
باسم الـصفة   : ، وقال صاحب الكتاب     )٥(" اجلَود  " ، و "التفضل  " وهو  " الطَّول  " اشتق من   

  ].أ/٢٢٧ /[)٦(بطويل: بالضم فيها أي " فعل يفعل " من باب " طال " علم أنّ 
  .إىل آخره..." ومل جيئْ يف الواو : " قوله 

  ذاك ؛ لئال يلزم من ذاك خـالف األصـلِ          إنما مل جيئ ذاك يف هذا ، وال هذا يف           : )٧( )تخ  ( 
٨(بغريِ ضرورة(.  

  .)٩(" وزعم اخلليلُ : " قوله 
بالكـسر ،   " تهت  " و  " طحت  " الذي اضطره إلىكسر املاضي دون فتحه جميء         : )شح  ( 

   بالضم فلما جاء  ] وتهت  [ ،  " طُحت  : " من الواوِ لقيل    ] وهو  [  )١٠(" كضرب  " ولو كان   

                                                 

 .) ٤/٣٤١(، والكتاب ) ب/٤٠٤(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )١(

 .)وإا : ( يف ج   )٢(

 .)ول يف أص: ( يف ع   )٣(

 .عبد اهللا اللحياين: بتحقيق ) ٢٣٢(قسم األفعال صـ   )٤(

 .) جود(مادة ) ٢/٤٦١(الصحاح : ينظر. وهو املطر الغزير   )٥(

 .) ٢٩٠(، واملمتع ) ٧٤(حواشي الزخمشري على املفصل : ينظر  )٦(

 .ليس يف ع  )٧(

 .)٤/٣٨٥(التخمري   )٨(

 .) ٤/٣٤٤(الكتاب : ينظر قول اخلليل يف   )٩(

 .)لضرب : ( يف ع  )١٠(



a¾jnÛa@bß@|îšìm@À@jnÔ@}†ŠaÕîÔ¥ë@ò{@ @
 
 

٣٥  

  . )٣() فاعرفه ( ، )٢(، وهو واوي كان كخفت)١(بالكسرِ
" فَعل" أنَّ كونه واويا قد صح ، فلو حمل على          : طريقةٌ أخرى يف احتجاج اخلليل      : )٣( )تخ  ( 

  البتةَ عذر ، خبالف ما لو حمل على الكسر ، إذ ليس يف الكـالم              " يطيح  " بالفتح ملا بقي يف     
  .)٥( وضم الثاين)٤(بكسر األول" عل فَعل يف" 

باع "  ،ِ  فهو مبرتلة      )٧( من الياء    )٣() من الواو صح كونه     ( أنه كما صح كونه     : )٦(حجةُ غريه 
 يبيع "ه أخففاعرفه )٨(ألن ، .  

  
  ]حتويل البناء عند اتصال ضمري الفاعل [ 

 من الـواوِ إىل    " فَعل  " لِ ضمريِ الفاعلِ     فصلٌ ، وقد حولوا عند اتصا      ((: قال رضي اهللا عنه     
  قُلْـت  : " مث نقلت الضمةُ أو الكسرةُ إىل الفـاِء فقيـل   " فَعلَ " ومن الياِء إىل    ،"فَعلَ " 

  و   " وقُلْن ، "   نوبِع تالعربِ        " بِع لوا يف غريِ الضمريِ إالّ ما جاَء من قَولِ ناسٍ منومل حيو ، :
   .)٩( ))" ما زِيلَ يفعلُ ذلك " و " ذاك كيد يفعلُ " 

                                                 

 .)فلما انكسر : ( يف ع   )١(

 .، والزيادة منه ) ٢/٤٢٨(إيضاح ابن احلاجب   )٢(

 .ليس يف ع   )٣(

 .)ع(، والتصحيح من )بكسر الالم : ( يف ج   )٤(

، وشرح  ) ١٠٣(، وبغية اآلمال    ) طوح(مادة  ) ٢/٥٣٥(، واللسان   )١/٢٦١(، واملنصف   )٤/٣٤٤(الكتاب  : ينظر  )٥(
 .) ١٠/٧١(املفصل 

 .)  ١/٢٦٢(املنصف : ينظر.وهو أبو عثمان املازين   )٦(

وقع يف التوه   : " إنه مسع العرب تقول     : ، وقال أبو زيد     " تيه وطيح   : " والدليل على ذلك أنَّ من العرب من يقول           )٧(
  " . والتيه 
 .) تيه(مادة ) ١٣/٤٨٢(، واللسان ) ٢٦٥، ١/٢٦٢(املنصف : ينظر

من الياء ، وجيوز أن يكون من       " طاح يطيح ، وتاه يتيه      " فاألظهر أن يكون    : " ، قال ابن جين     ) ٤/٣٨٦(مري  التخ  )٨(
 ) .١/٢٦٤(املنصف : ينظر. "الواو كما ذهب إليه اخلليل 

 .)٣٧٧(املفصل   )٩(
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)  كون فكانت كالعدم فيكون ذلـك               : قلتالس ها أختحويلَ يف الفتحِ ، ألنومل يفعلوا هذا الت
البارز املتحرك ، وإنما أطلق لظهوره ، وإنما كـانَ          : أراد بضمريِ الفاعلِ    . )١() فعالً كال فعلٍ    

 من الفعلِ فسكنت الم الفعلِ ألجله كراهةَ توايل         )٢( ألنه كجزء  هذا الصنيع عند هذا الضمريِ ؛     
أربعِ حركات متوالية يف كلمة ،مث ملّا سكنت اجتمع ساكنان ، وكانَ العني أوىل باحلـذف ؛                 

  .ألنها محلُّ اإلعاللٍ ، واحلذف إعاللٌ 
، " قُلْت  " ،و" سرت" وف ياٌء أو واو يف      وإنما فعلوا هذا التحويلَ إيذانا بأنّ احملذ      : )١() شح  ( 

 الضم والكـسر ، وإمـا       )٤( على األلف فيعتذر   )٣(ومل يفرقوا يف موضع بقائها ، إما للمحافظة         
                 املتحـرك خبالف ما إذا اتصل به الضمري ا وهو األلفوالياُء موجود إليه الواو ما انقلب لكون

يف موضع احلذف أوىل منه يف غريه ، فأما إذا كان الفعلُ يف أصـله               فإنه يحذف ، وكان قياسه      
  " خفْـت   : " مكسورا فإنهم يفعلون أيضا هذا الفعلَ سواٌء كان املكسور يـاًء أو واوا حنـو                

فيما ليس بأصلٍ فكانَ فيما هو أصلٌ أوىل ، وإما لإليذان           ( إما ألنّ ذلك قد استقر      " هبت  " و  
   .)٥(ف مكسور يف األصلبأنّ احملذو

  قال         )١(: ) قُلْتأنْ ي هذا الفصلِ بطريقٍ آخر حترير  :     أنَّ باب قد ثبت "فْيلُ ع "  م واويبالـض
 إذ هي من جـنس      )٦(بالفتح فال اعتداد حبركته يف كوا أمارةً لشيءٍ       " عل  فْي" ال غري ، وباب     

        ال أصلَ هلا على ما ع واأللف ، الَ احلرفني ، أعين         األلففجاءَ  فيه ك والياَء حنـو     : رِف الواو :  
"و  " خياف"محالً على           " يهاب يقتضي الضم همن وج ه واويفمن حيثُ إن "   ومـن   "طُلْـت ،

فلما تعارض الوجهـان رجحنـا      " بِعت  " حيث إنه يائي من وجه يقتضي الكسر محالً على          
، ومحلنا عليه الضم؛ وألنَّ كسرةَ عنيِ املاضي منهما تساعد الياَء فكانـت             جانب الكسرِ خلفّته  

  لم مل يأت كلٌّ منهما على حسبِ مـا يقتـضيه حرفـه مراعـاةً               : جهتها أقوى ، وال يقال    
نِ واحدنعلى س أن جيري حبفاست واحد فاعرفه )٧(لكال الطرفني ؛ ألنَّ الباب ،.  

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

  .)كاجلزء : (عيف   )٢(

 .)أو للمحافظة: (يف ع   )٣(

 .)فيتعذ: (يف ع   )٤(

 .)٢/٤٢٩(إيضاح ابن احلاجب   )٥(

 .)كشيء : ( يف ج   )٦(

 ) .٢٨٩(املمتع : ينظر  )٧(
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كونُ العنيِ يـاًء،    : سببان، ومها   " هاب  " السبب يف كسرِ الفاِء يف      :  أوضح   ة بعبار )١(أو يقال 
  لتعـارضِ  " خـاف   " وكونها مكسورة، ومها يف ذلك متساعدان ، وهذا املعىن معـدوم يف             

                ،واحـدة على طريقة مها فيه على اآلخر ، ليجريمحلُ أحد وقد وجب واحد السببنيِ، والباب  
  . املتعارضِ على املتساعد أوىل ، فاعرفه بالتأمل فكانَ محلُ

  .إىل آخره ..." ومل حيولُوا يف غريِ الضمري : " )٢() قوله ( 
مثالً اللتبس املعـىن التباسـا      " هيب  : " ألنك لو قلت يف هاب      : عبد القاهر   ] ب  /٢٢٧/ [ 
: )٢()تـخ ( )٥(ففي ،"كيد،  وزِيل  " وأما  . )٤( إذ ال يدرى أنك تريد أنه هائب أم مهِيب           )٣(قويا

وما [ ،  " كيد زيد يفعل كذا     : "  أن ناسا منهم تقول      )٧(حدثين أبو اخلَطاب     : )٦(قال سيبويه 
كمـا  " فعـل "إىل الكاف يف  [فنقلوا الكسر" زال " ، و  "كاد زيد   : " تريد  ] زيل يفعل كذا    

  )٨(. "] فعلت"نقلوا يف 

  : )٢( ) )٩(قال: ( شم 
   وكيد خراش يوم ذلك ييتم  وكيد ضباع القُف يأْكُلْن جثَّتي 

                                                 
 .)ويقال : ( يف ج   )١(
 .ليس يف ع  )٢(
 .بفعل مامل يسم فاعله  )٣(
 .) أ/٤٠٥(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٤(
 .ليس يف ج ) ففي(  )٥(
 .)٤/٣٤٢(الكتاب : ينظر  )٦(
بـن  اموىل قيس بن ثعلبة ، يعرف باألخفش األكرب أو الكبري ، أخذ عـن عبـد اهللا             وهو عبد احلميد بن عبد ايد         )٧(

  ) . هـ ١٧٧(تويف سنة . إسحاق احلضرمي وعن أيب عمرو بن العالء ، وأخذ عنه يونس بن حبيب وغريه 
 .)١/٢٣٧(، واخلزانة ) ٢/٧٤(، وبغية الوعاة ) ١٧٨(، وإشارة التعيني ) ٤٦(مراتب النحويني : ترمجته يف : ينظر

 .، والزيادة منه ) ٤/٣٨٧(التخمري   )٨(
  :برواية ) ٣/١٢٢٠: (البيت من الطويل ، وهو أليب خراش اهلذيل يف شرح أشعار اهلذليني   )٩(

أو ترضى مكاين خليفةً     وكاد خراش يوم ذلك ييتم فتقعد  
عت من ينشد ، فأنشد البيت كما عند املصنف،         ومس:       وال شاهد على هذه الرواية ، مث قال السكري ، قال أبو سعيد              

شخصه متكئًا أو   : ما ارتفع من األرض ، واجلثة من اإلنسان         : نوع من السباع ذكرها ضبعان ، والقف        : والضباع  
  .يفقد أباه : مضطجعا ، ييتم 

:  غري نسبة يف     والبيت من ) زيل) (١١/٣١٨(، واللسان   ) كيد) (٣/٣٨٣(، واللسان   ) ٦٤(محاسة البحتري   : ينظر
  ) . ١٠/٧٢(، وشرح املفصل ) ٢٨٨(، واملمتع ) ١/٢٥٢(املنصف 

 .ين للفاعل، ومسند للظاهر مبيف املوضعني إذ نقل حركة عينه إىل الفاء وهو " كيد : " والشاهد يف البيت 
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٣٨  

 ما حوإنذلك يف    س ن "  زالَ  " و  " كاد "          ـنفيهما شيء م فال يقع األفعالِ الالزِمة هما منألن
  . ، فاعرفه )٣(" هيب "  خبالف )٢( بالفاعلِ وغريه)١(اإللباس

]هول اإلعالل يف صيغة ا[  
  بالكـسر،  " بِيـع   " و  " قيـل   : "  فصلٌ، وتقولُ فيما مل يسم فاعلُه        ((: قال رضي اهللا عنه   

" انقيدله" و  " اختري  " بالواو، وكذلك   " بوع  " و  " قُول  " باإلمشام، و   " بيع  " و  " قُيل  " و  
عـدت   " مـن ذلـك     " فُعلت  " ، ويف   "انقُودله  " و  " اختور  : " تكسر، وتشم، وتقولُ    

، بالكسر والضم اخلالصني واإلمشام ، وليس فيما قبل ياِء          " اختِرت  يارجلُ    " و  " يامريض  
 " استقيم " و " أقيم " الصريح ٤()) إالّ الكسر(.  
، " بيِـع   " و  " قُوِل  : " اعلم أنّ قياس ذلك أنْ يأيتَ مضموم الفاِء مكسور العنيِ فقيل             : شح

   .)٥(عليهما فنقلت إىل ما قبلها ، وهي اللُّغةُ الفصيحةُفاستثقلت الكسرةُ 
فوجهه أنه ملّا استثقلت الكسرةُ على الواو حذفت فسكنت وما قبلها مـضموم             " قُولَ  " وأما  

  ،  )٦(فبقيت على حالها ، مثّ محلَ ذوات الياِء عليها ، التفاقهم على جريهمـا جمـرى واحـدا                 
  يلَ   : " )٧(] قال  [ ، ويكون أوىل ، إذا      وهذا التعليلُ ينعكسو  " ق "  ألنّ فيه محلَ الـواوِ     " بِيع

  .)٨(على الياِء ، وهو أقرب من العكسِ

                                                 

 .)االلتباس ( يف ع   )١(

من الكيد ، وميكن أن تكون      " كاد يكيد   " قاربة ، وبني    من امل " كاد يكاد   " أرادوا أن يفرقوا بني     : " قال الثمانيين     )٢(
  . ممالة للكسرة مث درج الرواة يف وضعها ياء  " كاد "

 .) ١٢٥، ٤/١٢٠(، والكتاب ) ٧٤(، ولغة هذيل ) ٢٦٣(، واللهجات ) ٥٣٣(شرح التصريف : ينظر

 .) أ/٤٠٥(، واملقتصد يف شرح التكملة ) أ /٦٥(احملصل   )٣(

 . )٣٧٧(املفصل   )٤(

، )١/٦(البحر احمليط   : بنظر. وهو معزو إىل قريش وجماوريها من بين كنانة       ) إخالص الكسر :  ( وهذا الوجه يسمى      )٥(
 .) ٢/٣٤١(والتصريح مبضمون التوضيح 

 .)واحد : ( يف ج   )٦(

 .زيادة يستقيم ا السياق   )٧(

 .وهو إخالص الضم   )٨(
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٣٩  

 كأنه يراعي الطرفنيِ وقـد جـاَء        )٣( تنبيها على األصل   )٢(يشم) ١( وبعض أصحابِ اللغة األوىل   
  بعة  ممقروًءاهم     )٤(ا يف السبعض عنده هو          : ، وقد توهم ممكنٍ ، ألنّ املمكن غري أنّ هذا اإلمشام

        املسكوت عليه من غري صوت اإلسكان الشفتنيِ بعد معمولٍ بـه هنـا        )٥(انضمام وذلك غري ،
        الشفتنيِ يف حالِ التصويت فاق فلم يبق إالّ ضماخلالصة    بات هـي    )٦(، وحقيقةُ الضمة  :  ضـم

 ،  التصويت فاعرفه )٧(فوجب أنْ جتيَء ضمةً خالصةً عند ذلك الشفتني باحلرف مع ،.  
 ،  )٩(الكسرةُ اخلالصةُ هي اللغةُ الفصحى ، واإلمشام هـي الوسـطى          : عبد القاهر   :)٨()شم  ( 

  )١٠(.والضم الصريح وهو بالواو لغةٌ نازلةٌ 
                                                 

 .)أن يشم : ( يف ع   )١(

شـوب الكـسرة    ) : (٢/٢٥: ( وهو كما عرفه املرادي يف توضيح املقاصد        ) اإلمشام  : ( ميه النحاة   هذا الوجه يس    )٢(
أن يلفظ على فـاء الكلمـة       : " واألقرب ما حرره بعض املتأخرين فقال       : ( ، وقال أيضا    )شيئًا من صوت الضمة     

، ألن الروم حركـة خفيفـة ،        ) روما   (، وبعض النحاة يسميه   " )حبركة تامة مركبة من حركتني إفرازا ال شيوعا         
  .واإلمشام ئة العضو للنطق باحلركة من غري صوت 

  ).١٠/٧٤( املفصل على يعيش ابن وشرح ،)٢/٦٢( واألمشوين ،)٢/١١٧( عقيل ابن وشرح ،)٣/١٢١(  اخلصائص :ينظر
ـ ، والتـصريح     )٦١ ، ١/٦٠(البحر احمليط   : ينظر. وهو معزو إىل كثري من قيس وعقيل وعامة بين أسد            ضمون مب

 ) .٢/٣٤١(التوضيح 

 .األصل يف بناء الثالثي للمجهول وهو ضم أوله وكسر ثانيه: أي   )٣(

%Ÿ≅ŠÏ ®: كما يف قوله تعاىل  )٤( uρ ÞÚö‘ r'̄≈ tƒ © Éë n= ö/$# Ï8u™!$ tΒ â™!$ yϑ|¡≈ tƒuρ © Éë Ï= ø% r& uÙ‹Ïîuρ â™!$ yϑø9  .من سورة هود ) ٤٤(آية  〉 #$

على يئة الشفتني للتلفظ بالضم، ولكن ال يتلفظ ا تنبيها          ( ام خيتص به القراء وهو عندهم       وهذا نوع آخرمن اإلمش     )٥(
  ) .ضم ما قبلها، أو على ضمة احلرف املوقوف عليها، وهذا النوع من اإلمشام ال يشعر به األعمى 

 .) ٢/٥٣٢(، ومجال القراء )١/٢٩٦(، والنشر )٢٧(التعريفات للجرجاين : ينظر

إىل هذيل وبين دبـري،     ) ١/٦١(، وهي لغة قليلة نسبها أبو حيان يف البحر احمليط           )إخالص الضم   ( ى هذه لغة    تسم  )٦(
، قال  )٢/٣٤٣(بين دبري وبين فقعس، وجاء يف التصريح        : إىل  ) ٢/٣٤٣(، وابن هشام    )٢/١١٥(ونسبها ابن عقيل    

حكيت عن بعض بـين     :  ضبة، وقال املوضح     حكيت عن بين  : ومها من فصحاء بين أسد، وقال الشاطيب        : املرادي  
بوع متاعه ، : وحكي عنهم ـ يقصد بين ضبة ـ فيما رويناه عن قطرب   ) : " ١/٣٤٦(متيم ، وجاء يف احملتسب 

 ." خورله ، واختور عليه و

 .) ٤٣٠-٢/٤٢٩(إيضاح ابن احلاجب   )٧(

 .ليس يف ع   )٨(

 .) هو الوسطى : ( يف ج   )٩(

 .)  أ/٤٠٥(، واملقتصد يف شرح التكملة ) أ /٦٥(احملصل  )١٠(
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  " .عدت يا مريض : " قوله 
   .)٢(لِعوفلفاعلُ باملإنما مل تضم الفاُء هنا لئال يلتبس ا :)١( )تخ ( 
 يف سورة يوسف بكسرِ الراء على أنه نقلت كـسرةُ           )٣(ا  نيلَ إِ ترِد قُرِئِ  : ويف الكشاف   ( 

  " زيـد  ضرب" بعضهم  عن )٤(، ومنه ما حكي عن قطربٍ     "بِيع"و  " قيل"الدالِ إىل الراِء كما يف      
   ) .)٥(" ضرِب"يف 
  " .كسر أُقيم بال: "  )١() قوله ( 
  النتفاِء العلّة املوجبة وهو الضم الذي هو األصلُ فيما قبلَ الياءات املذكورة، أال تـرى                : شح

    كأنّ أصلَ قول " :   يمقواست أُقيم"  ، "   قْوِمتواُس قلت حركةُ الـواوِ إىل       "أُقْوِمفن ، "   القـاف "
كَنت٦(فس(    ياًء فال وجه وانقلبت )ا" للضم يف    )٧  لقاف "      واإلمشامِ ؛ ألنّ أصلَها السكونُ، والضم

  الفاِء الضم فثبـت أنّ علّتـه تلـك    أن أصل إنما كانَ من أجلِ " بِيع " و " قيلَ " واإلمشام يف  
   .)٨(وحنوه" أُقيم " منتفيةٌ يف بابِ 

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 .) ٤/٣٨٨(التخمري   )٢(

  .من سورة يوسف ) ٦٥(من آية   )٣(
  . وهي قراءة حيي بن وثاب واألعمش واحلسن ، وعلقمة بن قيس 

 .) ٦٩(، وخمتصر يف شواذ القراءات ) ٢٦٦(، واالحتاف ) ٥/٣٢٣(، والبحر احمليط ) ١/٣٤٥(احملتسب : ينظر

املثلث ، والفـرق ،     : وهو حممد بن املستنري ، أبو علي النحوي املعروف بقطرب الزم سيبويه ، وله من التصانيف                   )٤(
  ) .هـ ٢٠٦(تويف سنة 

) ٥٢(، والفهرست   ) ٩٩(، وطبقات النحويني    )١٩/٥٢(، ومعجم األدباء    ) ٣/٢١٩(إنباة الرواة   : ينظر ترمجته يف    
 .)  ٢/٤٠٥(واملزهر ، ) ١/٢٤٢(بغية الوعاة و، 

قد ضرب  : وهذه لغة لبين ضبة ، وبعضهم يقول يف الصحيح بكسر أوله            : " ، وقال ابن جين     ) ٢/٣٣١( الكشاف    )٥(
 .) ١/٣٤٦(احملتسب : ينظر" زيد ، وقتل عمرو ، وينقل كسرة العني على الفاء 

 .) فسلبت : ( يف ع   )٦(

 .يف ع بته ألنه موافق ملا ، والصحيح ما أث)فال حاجة : ( يف ج   )٧(

 .) ٢/٤٣١(إيضاح ابن احلاجب   )٨(
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 األولُ منهما   وذلك ألنّ اهلمزةَ والقاف حرفان صحيحان ، فاحتمل       : طريقةٌ أخرى   :)١( )تخ  ( 
  فإنه حرف علّـة    " بِيع" و "قيل"الضم، والثاين الكسر ، وكذلك الياُء والقاف خبالف الثاين يف           

  .  ، فاعرفه )٢(ال حيتملُ احلركةَ
  وإشـباع   فلإلمشـام  "احتقر" كتاء الضم أصلُه "ريتاخ"ماقبلَ ياِء   : عبارة لعبد القاهر    : )١()حم(

، )٣("واستخرِج " "أُخرِج" من كاخلاء األصل يف ساكن "اُستقيم"و "أقيم" ياِء قبلَ وما وجه، الضمة
  .، فاعرفه)٥( منها نصيب)٤(وال يف مشّة ]أ/٢٢٨/[ فليس له يف الضمة الصرحية،

  ]تصحيح العني شذوذًا [ 
" اجتـوروا   " و  " ازدوجوا  " و  " صيِد  " و  " عوِر  : "  فصلٌ، وقالوا    ((: قال رضي اهللا عنه     

، ومنـهم   "تفاعلوا  " و  " افعالّ  " فصححوا العني ألنه يف معىن ما جيب فيه تصحيحها وهو           
  :قال " عار يعار : " من مل يلمحِ األصلَ فقال 

  *أعارت عينه أم مل تعارا * 
ـ  " ، و "أعور اللَّه عينه    : " يف حكمه، تقول    " عوِر: "وماحلقته الزيادة يف حنو    ،  "هريأصيد بع

كَصيد  " سيِلَ" مسكَّنةٌ من   " ولَيس  " ،  " استعورت  : " لقلت  " استفعلت  "ولو بنيت منه    
تـصرف  ] تصرف[ يف علم، ولكنهم ألزموها اإلسكانَ ألنها ملّا مل         " علْم  : " البعريكما قالوا 

      ا، مل جتعل على لفظهأخوات "  يِدوال  "ص "  ابكن على لفظ مـا لـيس مـن الفعـل         ول"ه  
مـا  : "، وقالوا يف التعجب   "لَست"؛ ولذلك مل ينقلوا حركةَ العنيِ إىل الفاِء يف          "ليت  : " حنو
  " اسـتحوذَ "و  "اسـتروح   "و  " تدوجأَ: "وقد شذَّ عنِ القياسِ حنو    "! ما أبيعه "، و   ! "أقولَه

  " أَغْيمـت "و  " أخيلَـت "و  " أغَيلَـت   "و  " يبـت أطْ"، و   "استـصوب "و  " استجود"و  
   .)٦( ))" استفْيلَ"و 

                                                 
 .ليس يف ع  )١(

 .) ٤/٣٨٨( التخمري   )٢(

 .) فاستخرج : ( يف ج   )٣(

 .الشيء اليسيــر : أي  )٤(

 .) أ /٤٠٨ب ـ /٤٠٧(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٥(

 .، والزيادة منــه ) ٣٧٨-٣٧٧: ( املفصل   )٦(
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٤٢  

   .)٢(أَصيد: الرافع رأسه كربا ، وقيل للملك : اَألصيد : )١( )صح ( 
  يف خالفـت   واعلم أنّ غرض الشيخِ من إيراد هذا الفصل بيانُ أنّ طائفـةً مـن األفعـالِ                    

بلهما ق وما عينا متحركتني  الواوِ والياءِ  وقوع: وهي ،العلّة فيها  مع قيام  فلم تعلّ  ااإلعاللِ أخواته 
  مفتوح"وِرو  " فَع"يِدمثل  " ص" :و  " خاف"هاب "ذْحوكان   و ،فيهمـا    )٣( القُذَّة بالقُذَّة القياس 
"  معىن املزيد وهـو    ومل يفعلو ذلك نظرا منهم إىل أصلهما ألنهما يف        "صاد  "و  " عار  : "أن يقال 

 ت عاعوارـينو   " ه "اصي ع ادـه      " قُه  نالعيوبِ قياس افعـالّ   " ألنَّ باب "     املزيـد وبـاب ،  
فيها ال يعلّ للمانع ، وهو اكتناف الساكننيِ حرف العلّة ومثل ذلك ال يعلّ كراهةَ اإلخـاللِ                 

٥(.  الفعل مطلقًا )٤(بصيغة(  
نا   : قُلتيقول  )٦() -رمحه اهللا    -(وكان شيخ :         العيـوبِ واأللـوان بـاب ما جعلوا املزيدإن

العتقادهم أنه معنى زائد على األصل ، وقد يستعظم لتفاقمه ، والزيادةُ يف املعـىن تـستحكم                 
  .زيادةً يف اللفظ ؛ ألنه موضوع بإزائه 

   ."وازدوجوا وأشباهه : " وقوله 
  يعلّ محالً لالفتعـال علـى التفاعـل ، ويف التفاعـلِ صـححت              مل  " تفاعلوا  " اليت مبعىن     

  مـر   قبلَ حرف العلّة كما    شرط اإلعاللِ انفتاح ما    ساكنةٌ، ومن  العني لوقوعِ األلف قبلها وهي    

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 ).صيد ( مادة  ) ٢/٤٩٩( الصحاح   )٢(

 .)فكان : ( يف ع   )٣(

 .)لصيغة : ( يف ع   )٤(

وهو حتريف، صوابه كما    " وبابه ال يعل اللتقاء الساكنني حبرف العلة      : "، وفيه )٢/٤٣٢: (إيضاح ابن احلاجب  : ينظر  )٥(
 .ذكر الشارح يف املنت

  . ليس يف ع   )٦(
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          ى إىل اإلخالل به مطلقًا خبالفهم لو أعلّوا ألدألن"وإنْ كانَ أصلُه    " أقام"أَقْوم "    ـه أمكـنفإن  
  إعاللُ الواوِ مع التعويض ، وهو قيام األلف مقَامها مع بقاِء حركتها يف الفعـل أال تـرى                  فيه  

لقُلب الواو ألفًا فيجتمع ألفان فيحذف أحدمها فال يبقى العـوض،           " جتاوروا  " أنهم لو أعلّوا    
  .، فاعرفه "جتاروا " " جتاوروا " وتصري لفظة 

  إذا اتفقـا معنـى ؛ ألنَّ       " التفاعلِ  " حممول على   " االفتعال  " لنا إنَّ   إنما ق : وقال عبد القاهر    
  .باالستقراِء " التفاعلِ " مل يطّرد يف ذلك املعىن يف كالمهم كاطّراد " االفتعالَ " 

  خيـرج  " تفاعلَ  " وهو ال يكون الثنني ، و        " لَعفَ" خيرج من   " افتعل  " أنّ  : وأمر آخر وهو    
  )١(.  وهو لالثنني يف الغالبِ "فاعل " من 
  " ومنهم من مل يلمح األصلَ  : " )٢() قوله ( 

، وذلك قليلٌ من حيث إنّ القـصد يف         )٣(فإنه أجراه على القياسِ املهجورِ فيه     : قالَ عبد القاهر    
  )٤(" . اعور " هذا التصحيح الدالِ على اعتبارِ حكمِ األصلِ الذي هو 

   :)٥(وصدر البيت : تخ
     ................)٦(وسائلة بظهرِ الغيبِ عني

                                                 
 .) ب/٤٠٦ (املقتصد يف شرح التكملة: ينظر  )١(

 .ليس يف ع   )٢(

 " .عار يعار : " أي قال  )٣(

 .)  ب/٤٠٦(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٤(

  :    البيت من الوافر ، وهو لعمرو بن أمحد الباهلي ،وهو بتمامه  )٥(
  أعارت عينه أم مل تعارا     وسائلة بظهر الغيب عين 

  ) . ٢٦٢(، واألزهية ) ٣/٣٤٥( ، واالقتضاب )٤/٣٥٣( ، وشواهد الشافية ) ٧٦(ديوانه : ينظر   
  ) . ٣/٤٢) (١/٢٦٠(، واملنصف ) ١٠/٧٥(شرح املفصل : والبيت من غري نسبة يف 

وربت سائل عنـي    : " وشرح املفصل ، وروي     ) ١/٣٦٠(يف املنصف   " تسائل ابن أمحر من رآه      : " وروي صدره   
  ) . ٧١٠(ه يف شرح أبيات املفصل ، وينظر توجيه البيت وإعراب) ٣/٤٢(يف املنصف " حفي 

 ."  اعور " حيث قلبت الواو ألفًا ، والقياس تصحيحها ، ألا يف معىن " أعارت : " والشاهد يف البيت 

  .) مين : ( يف ع   )٦(
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وأراد :        ، باأللف نْ ، فوقفعارروى    )٣(" وتستطارا   : " )٢( كما يف قوله     )١(أم مل تعارا  "، ويت "
  .)٤() فاعرفه ( ، " تعلم " بكسر التاِء على لغة 

  ه   : " قوله  : قُلْتبالعنيِ   " أعارت عين غريِ املعجمة مـن      ثبت يف النسخة  " ـوـا ،    " رِالعمساع
   ا لقوله      )٦( خمتصر الصحاح  )٥(وأورده يف فصاحِ اللّغةغـارت  : " يف باب الغني املعجمة استشهاد

  .)٩(فاعرفه ،)٨( لغة فيه"ارغـت" يف الرأس، و)٧(دخلت" عينه غؤورا
  .إىل آخره ... " وما حلقته الزيادة : " قوله 

  رع يتبع األصلَ ، والعني صـحت يف األصـلِ فكـذا يف الفـرعِ،               وذلك ألنّ الف  : تخ شح   
   ، وهذا على اللّغـة األوىل ،        )١٢( تبعا إلعالل فعلهما   )١١( إعاللُ اسم الفاعلِ واملصدر    )١٠(وحنوه

                                                 

 . ) ٣٨٩-٤/٣٨٨: ( التخمري   )١(

  : هذا بعض بيت من الوافر ، وهو لعنترة بن شداد العبسي ، ومتامه   )٢(
             فجرت نيدلْقَين فَرى ما تتا                  مطَارتسوت أَليتيك وانِفر      
، )٧/٥٠٧(، واخلزانة )٢/٥٥(، وشرح املفصل ) ٢/٤٠٧(، واحلجة ) ٣٩٩(، وإصالح املنطق    ) ٧٥(ديوانه  : ينظر

 توجيه البيت وإعرابـه يف شـرح        :، وينظر ) ١/٢٦٢(، وشرح شواهد التحفة الوردية      )٤/٥٠٥(وشواهد الشافية   
). ٨/٢٢٠)(٤/٢٩٧(،واخلزانة  ) ٦/٨٧) (٤/١١٦(شرح املفصل   : والبيت من غري نسبة يف      ) ٢٠٢(أبيات املفصل   

 .فوقف باأللف بدالً عن نون التوكيد اخلفيفة " تستطارنْ " وأصله " تسطارا : " والشاهد يف البيت 

 .)وتستطار : ( يف ج   )٣(

 .ليس يف ع   )٤(

، والبغيـة   )٢/٣٨٩(إنباه الـرواة    :  أليب سعيد حممد بن جعفر بن حممد الغوري، ينظر         فصاح اللغة خمتصر الصحاح     )٥(
)١٧٠.( 

 .ليس يف ج ) خمتصر الصحاح (   )٦(

 .) دخل : ( يف ع   )٧(

 .) وتعار فيه لغة : ( يف ع   )٨(

، وشواهد الشافية   "غور  " مادة  ) ٢/٧٧٤" ( عور  " مادة  ) ٢/٧٦٠( الصحاح فقد ذكر الروايتني للبيت يف       : ينظر  )٩(
)٤/٣٥٣ (. 

 .) وحنو : ( يف ع  )١٠(

 .) فاملصدر: (يف ع  )١١(

 .) ٤/٣٨٩( التخمري  )١٢(
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 ــة ــى الثاني ــا عل ــون )١(أم ــإنهم يقول ــه : "  ف اهللا عين ــار ــال " أع ــا يق   : كم
 " اف٢(". أخ(  

  .إىل آخره " ..." لَيِس "  مسكنةٌ من "ليس " و : " قوله 
  إال صـورةَ اللّفـظ،     " بـصيِد   " حمركةُ العنيِ بالكسرِ ، وليس الغرض من تـشبيهه          : أي    

   وإالّ فتصحيح "  سال كتصحيح   " لَي "  يِدألنّ  " ص "  يِدص "   ٣() وحكم  ( أصلُه املزيد(" لَيِس "
املكسورِ العنيِ، ألنه قد جرى فيه      " فَعلَ   " ىحمل عل ] ب  / ٢٢٨/ [  ، وإنما    )٤(ليس كذلك 

  . وال كذلك املفتوحها واملضمومها" علْم " لغةُ التسكنيِ كما يف 
)  قالَ    : قلته أنْ يليس"يف  " الس: "مل يقولوا   : وحترير"           يف بيـان ا أشـار إليـه الـشيخمل   

   ال ستثقاهلم الكسرةَ على الياِء مـع كثـرة دورانِـه            قصورِ فعليته ، ومل يستعملوه حمرك العنيِ      
  .)٣() مـيف كالمه

  
                                                 

  . لغة متيم : وهي   )١(
 .)٢٩٢( ، والنحو والصرف بني التميمني واحلجازيني )هيف) (٩/٣٥٢( ، )صيد) (٣/٢٦٢(لسان العرب : ينظر

 .)٢/٤٣٢(إيضاح ابن احلاجب   )٢(
 .  ليس يف ع )٣(
  ). لذلك : ( يف ع   )٤(
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  .إىل آخره ..." وقالوا يف التعجبِ : " قوله 
ـ ألنه علـى مـا ذكر     :  هذه الصيغةُ من التعجبِ اسم غري مأخوذ به مأخذَ الفعلِ قال             :تخ ت ه  

  )٢(.  األفعالِ ، وقد مضى كالمه يف قسمِ)١(أفعل التفصيلِ منقولٌ من
  أشبه فعلُ التعجبِ االسم ألنه ال يتـصرف        : )٣(قال أبو الفتحِ  : قال صاحب الكتابِ  : حم شم   

  )٤(.فيه كما ال يتصرف يف االسم 
 فأجروه فعالً جامدا ال يتصرف       )٦ (!"أقلْ به   " ، و )٥(!" ما أقاله   : " مل يقولوا : وقال عبد القاهر  

    وال اسم األفعالِ فأشـبه             فليس له مضارع فاتوال غريه من تصر ي فاعلٍ مبعىن التعجبِ وال 
و قـد صـح   " أفعلَ "  ، ومن شأن االسمِ أنْ يلزم مثاالً واحدا ، واالسم على مثال   )٧(األمساِء  
، وأفعل بـه ملـا      "ما أميلحه "و  " ما أُحيسنه : "، ولذلك صغر حنو     " أسود  " و  " أبيض  : " حنو

فُتح مع عرائه عن حرف احللقِ ؛ ألنه يف         " يذَر  "  أجري مجراه يف التصحيح كما أنَّ        كان مبعناه 
خلروجه عن حقيقـة    " أفعلوا  " و  " أفعال  : " وإلجرائه  مجرى  االسم مل يقلْ        " يدع  " معنى  

  )٨(. وأخواا فشاذة " استروح " و " أجود : " معىن األمر، وأما حنو 
شاذٌ عـن القيـاس ، وشـاذٌ عـن          : الشاذُ على ثالثة أضربٍ     : تابِ  قال صاحب الك  : حم  

 ، )٩(" استحوذ: "مردود، مثال األول  : قُبال، والثالث : االستعمال، وشاذٌ عنهما مجيعا، فاألوالن    

                                                 

 .) ٤/٣٨٩(التخمري   )١(

 .حتقيق عبد اهللا اللحياين ) ١/٢١٨(املقتبس   )٢(

 .)١/٣١٦(املنصف : ينظر قول أيب الفتح يف   )٣(

 .) ب/٧٤(حواشي الزخمشري   )٤(

  .)ماقاله: (يف ع   )٥(

 ! .، وأقل به !  أقالهما) : ما أقوله(مل يقولوا يف : أي  )٦(

 .)األمسان: (يف ج   )٧(

 .) أ /٤١٢ -ب/٤١١(دون ذكر لعبد القاهر ، والقول مذكور يف املقتصد يف شرح التكملة ) ب/٦٦(احملصل   )٨(

  .)١/٩٨(اخلصائص : ينظر   استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اهللا : من سورة اادلة ) ١٩(من اآلية   )٩(
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   :)١(يف قوله " كها : " ومثال الثاين 
  ا أو أَقْربا ه وأم أَوعال كَ

   ." ع اليجد: " )٢(ومثال الثالث قوله 
" أطيب" و" أطاب  : " على معنى ، وحنوها     " التجويد  " و  " اإلجواد  " و  " اإلجادةُ  " : صح   

، )٤("وأروح  "،  " اسـتروح   : " وجد رحيـه ، ويف معنـاه        : وأراح الشيء    ،)٣(" طيب  " و  
" تـصاب   اس" إنّ  :  يقول   )٦(كان شيخنا   :  وقال عبد القاهر     )٥(غلب واستوىل ،    : واستحوذ  

، وهو جائز يف القياس جلريه      " باستصوب  " يف االستعمالِ ، وإنْ كان الناس قد أُولعوا         ) ٧(أعلى
                                                 

، ) وعـل : (مـادة ) ٥/١٨٤٣: (الـصحاح   : هضبة ، ينظـر   : عجاج يصف محارا وحشيا ، وأم أوعال        الرجز لل   )١(
، والتصريح مبـضمون    )٢/١٣(، وابن عقيل    )٣٨٣(، والتحصيل   )٢/٣٨٤(، والكتاب   ) ٣٩٠(وملحقات ديوانه   

  ، ) ٤/٣٤٥(، وشـواهد الـشافية      ) ١٠/٢٠٢(، واخلزانـة    )٢/٨٢(، وشرح أبيات سـيبويه      ) ٣/١٥(التوضيح  
  .وال شاهد فيه ) ١/٢٠٠(، ومعجم البلدان ) ١/٢١٢(يف معجم ما استعجم ) كها(مكان ) ا(وروي 

 .دخول كاف التشبيه على املضمر ، وذلك قليل شاذ عن االستعمال: ، ووجه االستشهاد ) كها: (والشاهد 

  : هوي ، وهو بتمامه بعض بيت من الطويل ، لذي اخلرق الطّ  )٢(
   وأبغض العجم ناطقًا                      إىل ربنا صوت احلمارِ اليجدع يقُولُ اخلىن

، )٢٨٩(، وضـرائر الـشعر      ) ١/١٣١(، واخلزانة   ) ١/٢٩٢(، وشرح أبيات املغين     ) ٢٧٦(نوادر أيب زيد    : ينظر
  ) .١/٣٦٨(،  وسر الصناعة ) ١٢٧(اإلنصاف : والبيت من غري نسبة يف 

واأللف والالم مـن  األمسـاء املوصـولة ،          ) جيدع  ( ال األلف والالم على الفعل املضارع       إدخ:  ووجه الشذوذ   
 .وحكمها يف الكالم أال تدخل إالّ على اسم الفاعل ، واسم املفعول ، فهو شاذ عن القياس واالستعمال معا 

 .) جود(مادة  ) ٢/٤٦٢: (الصحاح   )٣(

 .)روح(مادة  ) ١/٣٦٨: (الصحاح   )٤(

 .) حوذ(مادة  ) ٢/٥٦٣: (صحاحال  )٥(

 ابن أخت أيب علي الفارسي ، أخذ عن خاله علم العربيـة ،  نيحممد بن احلسني بن حممد بن عبد الوارث ، أبو احلس     )٦(
  ) . هـ٤٢١(وأخذ عنه عبد القاهر اجلرجاين علم العربية ، وليس له أستاذ سواه تويف سنة 

  ، وإشارة التعـيني    ) ١٢٧(، والبلغة   ) ٢٣٥(، ونزهة األلباء    ) ٣/١١٦ (، وإنباه الرواه  ) ١/٩٤(بغية الوعاة   : ينظر
)١٨٨ (. 

 .) على: (يف ع   )٧(
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     ١(على األصل ، وحمكي(     الناس يف االستعمالِ ، ولكن )ون   )٢يرد "ـه     "استصابرون أنويقـد ،  
  )٣(. غري ال" استفعل " و " أفعلَ " ال جيوز ، وإنما كثُر هذا التصحيح يف 

 الذي ا وهي حاملٌ بآخرٍ      )٤( سقته الغيل، وهو اسم للّنب     : أغيلت املرأةُ وأغالت ولدها    :صح  
، )٦( رجت املطر من رآها من اخلالِ وهـو الغـيم            :، وأخالت السحابةُ وأخيلت   )٥(قبل الفطام 

 القوة، أو فعل أفعالـه      صار كالفيل يف  :  أي )٨(، واستفيلَ من الفيلِ   )٧(وأغامت السماُء وأغيمت  
  .، فاعرفه )٩( واستنسر،كاستتيس

" اسـتروح   : " إما إليضاحِ معنى املشترك حنو      : التصحيح يف هذه األفعالِ ألحد أمرين       : تخ  
أخيلـت  : " ، وإما ألنّ اللفظ مع ترك اإلعاللِ أدلُّ على املعىن حنو            " استراح  " فإنه أوضح من    

  . وكذا الباقية " أخالت " لُّ على معىن املخيلة من فإنه أد" السحابةُ 

                                                 

 . ، والتصحيح من املقتصد يف شرح التكملة ) وملحي: (يف ج   )١(

 .. ) .والظريف أنّ عوام أهل األدب يردون استصاب : ( يف املقتصد يف شرح التكملة  )٢(

 .)١/١١٧: (، اخلصائص )ب/٤٠٧(ح التكملة املقتصد يف شر: ينظر  )٣(

 .)اللنب: (يف األصل   )٤(

 .)غيل(مادة  ) ٥/١٧٨٧: (الصحاح   )٥(

 .)خيل(مادة  ) ٤/١٦٩٢: (الصحاح   )٦(

 .)غيم(مادة  ) ٥/١٩٩٩: (الصحاح   )٧(

 .)فيل: (مادة) ٥/١٧٩٤: (الصحاح   )٨(

  .صار كالتيس ، وكالنسر   )٩(
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٤٩  

    ١(قال أبو زيد( :             به على األصلِ ، تقول العرب تكلمأن ي كلُّه جيوز استجاب  : " هذا الباب" ،
  .  فاعرفه )٣(، )٢(وهو قياس مطِّرد " استجوب " و 

  ]إعالل اسم الفاعل [ 
أنْ تقلـب   " باع  " و  " قال  : " مِ الفاعلِ يف حنو      فصلٌ ، وإعاللُ اس    ((: قال رضي اهللا عنه     
، ومنهم مـن    " شاك  : " ، وربما حذفت كقولك     " بائع  " و  " قائلٌ  : " عينه مهزةً كقولك    

" كالـشاكي   " أنه مقلـوب ،     : أحدمها  : قوالن   " ٍءجا" ، ويف   "شاكي  : " يقلب فيقول   
  . واهلمزة الم الفعل ، وهو قولُ اخلليل 

  ". قائمٍ " مهزة :  حنو ،فقلبت الثانيةُ ياًء ، والباقيةُ هي" جائىء " أنَّ األصلَ : لثاين وا
  )٤( ))كمقاومٍ ومباينٍ " ر وصايد وعا" : " د يِعوِر وص" وقالوا يف 

) ومثل : قلت " هارٍ " و " شاك " أ/٢٢٩: /[)٥(يف بيت املتنيب " نالٌ : " يف احلذف [  
تالُ وكيف أَسها الننواالً أي رتنٍ              وقد غَمسح نم تليا أَومر  

  )٦( .على القلب " وما أيطبه " و " ما أطيبه : " ذكر ما هو من هذا الباب يقولون  : صحويف 

                                                 

: مـادة ) ٥/١٧٨٠(، وقال أيضا كما جاء يف الصحاح        ) حوذ(مادة  ) ٢/٥٦٣(الصحاح  : يف  ينظر قول أيب زيد       )١(
  " . أعال الرجل وأعول ) : " عيل(

عن ابن السكيت ال األنصاري ، ونقل قول ابن مقـسم عـن             " أغيلت املرأة وأغالت    " وحكى ابن جين اللغتني يف      
  ، واملنـصف   ) ٤٧٠(، وجمـالس ثعلـب      ) ٢٧٢(ملنطق  إصالح ا : ينظر" . استصبت الشيء   : " ثعلب عدم قوهلم    

)٢٧٨-١/٢٧٧ (. 

إن التصحيح لغة فصيحة ، وأما اجلمهور فقد ذهبوا إىل أن هذه األفعال حتفـظ               : " عند أيب زيد ، وقال اجلوهري         )٢(
  " . واليقاس عليها 

، وشفاء العليل   ) ٣/٩٧(، وشرح الشافية    ) ١/٣٠٩(، واالرتشاف   ) ٤/١٧٨(، واملساعد   ) ٣١٢(التسهيل  : ينظر
 .) ٤/٣٢٣(، وشرح األمشوين ) ٣١١(، واملمتع ) ٣/١١٠٣(

 .)٣٩٠-٤/٣٨٩: (التخمري   )٣(

 .)٣٧٨(املفصل   )٤(

 ) . ٧٠٩(شرح ديوان املتنيب للواحدي : البيت من البسيط ، وهو ألمحد بن احلسني ، امللقب باملتنيب ، ينظر  )٥(

  .) طيب(مادة ) ١/١٧٣(الصحاح   )٦(
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٥٠  

كخلف من  " فاعل  " قُصر عن   " فَعل  " ووزنه  " هائر  " أصله  " هارا  " أنّ  : وذكر يف الكشاف    
يف ) ٢(ويأيت قول ابن جين   . )١(" هوِر  " إنما هو عينه وأصلُه     " فاعل  " ف ، وألفُه ليس بألف      خال

  )٣(. )هذا الفصل على تصحيح آخر ، فاعرفه 

ـّا         : )٤(قال أبو الفتح    : قال صاحب الكتاب    : حم   إنما وجب مهز عنيِ اسمِ الفاعلِ ألنها ملـ
فاجتمع ألفان وأريد حتريكها فلم يكن بد       " فاعلٍ  " ت بعد ألف    ، مث وقع  )٥(انقلَب ألفًا يف فعله     

  . )٨(شأن األلف إذا رمي حتريكُها ذلك )٧() من(، ألنَّ )٦(من قلبها مهزةً 
    ألدائه إىل اللّـبس فأُعـلَّ                : وعن أيب علي جزٍ احلذفا باحلذف أو بالقلب ، ومل يأنّ إعالله إم

 "كساٍء وقـضاءٍ  "العنيِ قريبا من الطرف بعد ألف زائدة فأعلّ إعاللَ          بالقلبِ إىل اهلمزة لوقوعِ     
  .)٩( "عتيا وجثّيا  صيم: " كما أشبه حنو 

                                                                                                                                                    
 

 .) ١٠٩(سورة التوبة آية ) ٢/٢١٥(الكشاف   )١(

 .) ١/٩١(، وسر الصناعة ) ٢/١٢٩(اخلصائص : ينظر كالم ابن جين يف   )٢(

 .ليس يف ع   )٣(

 .) ١/٢٣٧: (، وهذا رأي املربد يف املقتضب ) ٢/٤٩٣(، واخلصائص ) ١/٢٨٠(املنصف : ينظر قول أيب الفتح يف   )٤(

 .) قوله: (يف ع   )٥(

  .)١/٩٥(سر الصناعة:ينظر.يف احلقيقة إمنا هي بدل من األلف ،واأللف اليت أبدلت عنها بدل من الياء والواوفاهلمزة   )٦(
وهذا فيه بعد ، ألنه لو كان األمر على         : " ما ذهب إليه ابن جين فقال       ) ٤٩٤(واستبعد ابن يعيش يف شرح امللوكي         

مقْئم ، ومخئف ، ألن األلف نقلت من املاضي إىل          " : أقام ، وأخاف    " ما ذكر لوجب أن يقال يف اسم الفاعل من          
 " . اسم الفاعل ، مث حركت بالكسرة ، فصارت مهزة ، والقائل به ، فاعرفه 

 .ليس يف ع   )٧(

 .) ب/٧٤(حواشي الزخمشري   )٨(

وهذا قول  : "ي، وهذا رأي سيبويه ، وابن عصفور ، وابن يعيش ، وقال الشيخ خالد األزهر              ) ٥٨١(التكملة  : ينظر  )٩(
، وهناك رأي ثالث يراه فريق من العلماء كابن جين، واجلرجاين، وامليداين، والزخمشري، وابن احلاجـب،                "األكثرين

وهو أن إعالل عني اسم الفاعل هنا إمنا هو باحلمل على إعالل            : وابن مالك، وابن األنباري، وابن هشام، والسيوطي      
  .مث حتريكها باهلمزة عني فعله ، فلم يتعرضوا لقلبها ألفًا 

  ، والكافيـة الـشافية     ) ١٠٩(، واملفتاح   ) ٤/٣٤٨(، والكتاب   ) ١/٢٨٠(، واملنصف   ) ١/٢٣٧(املقتضب  : ينظر
  ، واألمشـوين   ) ٦/١١(، وتوضيح املقاصـد للمـرادي       ) ١٢٧،  ٣/١٠٢(، وشرح الشافية للرضي     ) ٤/٢٠٨٣(
، ) ٤٩٢(، والشرح امللـوكي     ) ٨٦( التصريف   ، وكتاب يف  ) ٥/٣٧٠(، والتصريح مبضمون التوضيح     ) ٤/٢٨٨(

 .) ٢١٨(، واملمتع ) ٤٥(، والوجيز يف الصرف ) ٦/٢٥٧(، واهلمع )٢/٣٣٠(ونزهة الطرف 
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، والكاف حرف   " فَالٍ" وزنه  هذا  على  "  اكشفَ" العني ،   : أي  " وربما حذفت   " : )١(قولـه  
، وحكمه يف اإلعراب    " فالع  " ه  على القلب فوزن  " يشاك"رأيت شاكًا ، وأما     : إعرابٍ فتقول   
  . )٢( حكم قاضٍ

، وقد شاك الرجـلُ     " الشوكة النابتة   " شدةُ البأسِ واحلدة ، وأصلُها من       :  الشوكةُ   :)1( )تخ  ( 
إذا ظهرت حدته فهو شائك السالح ، وشاكي السالح وشـاكَها وشـاكّها             : يشاك شوكًا   

ويف ( ،  )٣(لسالح ، ومعىن ذلك كلّه البسها على متـامٍ          بالتخفيف والتشديد من الشكّة وهو ا     
 ٤(شرحِ املقامة( : عليه حفظُ وال يقاسوهذا ي)١() )٥( .  

  . إىل آخره .... " ويف جائي قوالن : " قوله 
 )شاعٍ : " ومن حنو هذا املوضع : قلت " قْط٦(يف بيت الس( :  

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

  : أوجه ثالثة " شاك "  يف لماءللع  )٢(
  .اآلخر يف باهلمز على مقتضى القياس ، كقائم وبائع ، ويصري اإلعراب " شائك : " أحدها 

، " فـالع   " على تأخري العني إىل موضع الالم ، وهذا ما يعرف بالقلب املكاين ، فيكون وزنـه                 " شاك  : " ثاين  وال
  .ويصري من قبيل املنقوص

  . على حذف العني ، وهو األكثر فيها ، ويصري اإلعراب يف اآلخر" شاك : " والثالث 
، وهو أسـهل مـن      "وِل  م" وأصله  " رجلٌ مالٌ   "  قلبوا يف    فقلبوا كما " شوِك  " على قلب العني ألفًا ، وأصلها       أو  

  . ادعاء احلذف 
  .)٤/١٩٣(، واملساعد ) ١/٢٤٥(، واالرتشاف ) ١٠/٧٧(شرح املفصل : ينظر

 . )شوك(مادة ) ٤/١٥٩٥(الصحاح : ، وينظر)٤/٣٩٠(التخمري   )٣(

 .لصدر األفاضل ، املوسوم بالتوضيح يف شرح املقامات احلريرية   )٤(

 ).ب/١٨٢ أ،/٩٣( :ينظر ،الشوكة معىن تفسري هو املذكور املقامات، وإمنا شرح يف التوضيح يف النص هذا على أقف مل  )٥(

  . البيت من البسيط ، وهو أليب العالء املعري   )٦(
   .)٢/٧٤٢(شروح سقط الزند : ينظر
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 هطلعت ئيسِ الذي إِسفاريف    إىل الردحى الشاعِ دسِ اخلَطْبِ ساعٍ باهلن  
هذا إذا رويتـه    .  وساره ِءونظريه سائر الشي  : يقال شاع األمر فهو شائع وشاع ، ويف الضرام          

جاءت اخليل شوائع   :  وعنِ األصمعي  .فهو مقلوب من شائع   )١(] فإذا رويته بالياء    [ بدون الياء   
  )٤() )٣(متفرقةٌ :  ، أي )٢(وشواعي

 ، وهو ما يطلُع من شعرة الشيب،        )٤() )٧(مبعىن( وراعته   )٦(أن رائعةَ الشيبِ  : )٥(جينورأيت البن   
   قلب  )١٠(، ومثله )٩(" رواعي  " و  " روائع  : " )٨(ومها لغتان، فكأنّ الثانيةَ قلب األوىل، ومجعها        

"مبكان كذا أي(، )١١(يف الئث وهائر" هارٍ"و " الث طَ: يقال شجر الثلتخ٤() )١٢(ةٌ م(.   

لئال جتتمع مهزتان،   " جائي  "  يف   )١٣(اطَّرد القلب عند اخلليلِ     : قال املصنف    : )٤() حم شم   ( 
  قيـاس،  ) ١٤(]قلبه  [ أنَّ املهموز الالمِ    : وحنوه مما ليس المه مهزةٌ ، معناه        " شاك  " ومل يطّرد يف    

                                                 

 .ما بني املعقوفني زيادة يستقيم ا السياق   )١(

 .) ٤/٣٧٩(الكتاب : ينظر" .  ومن جعلها مقلوبة فشبهها بقوله شواعٍ ، وإمنا يريد شوائع : "وقال سيبويه   )٢(

 .) شيع(مادة ) ٨/١٩١(اللسان : ، وينظروفيه النص على رواية األصمعي) ٧٤٣-٢/٧٤٢(شروح سقط الزند   )٣(

 .ليس يف ع   )٤(

 .) وقد يب البن جين: (يف ج   )٥(

 .ليس يف ج ) الشيب(  )٦(

، انقلبت الواو ياء النكسار ما قبلها     مث  " فالع"بالقلب املكاين على     " وراع: " فتقول" شائك  " مثل  " رائع  " ن  فيكو  )٧(
 . " راع" يقال ، وقد "فالٍ"على وزن " شاك"مثل " راعٍ"فيصري " قاضٍ"مث أسكنت الياء وحذفت كما يف 

 .)ويقال يف مجعهما: ( يف ع   )٨(

 .، ولكنه أظهر الياء للتوضيح والبيان "جوارٍ " مثل " روائعٍ : " وميكن كتابته بدون ياء   )٩(

 .)ومثل ذلك: (يف ع  )١٠(

 .)الث يف الئث وهار يف هائر ، فاعرفه : (يف ع    )١١(

 .)لوث(مادة ) ٢/١٨٧(اللسان : ينظر ) . خمتلطة( ، وهي كلمة حمرفة عن ) حمتطبة : ( يف  ج  )١٢(

 .) ١/٢٥(، وشرح الشافية ) ١/١١٥(، واملقتضب ) ٤/٣٧٧(اب الكت: ينظر قول اخلليل يف  )١٣(

  .زيادة يستقيم ا السياق  )١٤(
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 اهلمـزة   ريد ختفيـف  ، مث ملّا أُ   " فالع  " ه  مقلوبا وزن " فجائي  " واآلخر مقصور على السماع     
، مث هو بعد حذف اليـاِء       " قاضٍ  " ، فصار على مثالِ     )١(بالقلبِ صارت ياًء النكسارِ ما قبلها     

  قلبت الياُء اليت هي عني مهـزةً قلبهـا يف          )٢(، وعلى املذهب اآلخر     " فالٍ  " بالتنوين كأنّ وزنه    
  ، فوجب قلب الثانية لما عرِف يف موضعه وقلبت ياًء النكـسارِ            )٣(فاجتمعت مهزتان   " بائع  " 

  . )٦(، وهذا أقيس من قولِ اخلليلِ )٥(" قاضٍ " ، مث أُعلّ إعاللَ )٤(ما قبلها 
 ن، وحيتمل أ  ...من الشوك   " شاكٍ  : " وذكر التربيزي يف الالَّمية األوىل من السقط أنَّ قولَهم          ( 

، والكسر أوىل به ألنه يشارك فاعالً كـثريا،         "فَعلٍ  " أو  " فَعل  " أو  " فَعلٍ  " يكون أصلُه على    
  )٨(. ) )٧(فاعرفه 

فألنه ملّا صححتا فيمـا هـو       ] ب/٢٢٩/[بالواو والياء املصححني    " صايد  " و  " عاور  " وأما  
فاعرفه)٩( ، وكذلك املزيداألصلَ ملا ذكرنا من العلّة فهو يف الفرع أجدر ، .   

  نا    : قلتي       -رمحه اهللا -حكى لنا شيخجن قال أبو الفتح بن  :       ا أبـا علـينشـيخ صاحبت  
   عاملٌ من الكبـارِ فلمـا       )١٠(الفارسي يف طلبِ العلم إىل ديار املغرب فدخلنا بلدة ذُكر لنا فيها             

                                                 
عند  أصله "فجاء" الكلمة إعالالن،  ليست هذه علةُ اخلليل يف القلب، وإمنا يف قال اخلليل بالقلب خشية أن جيتمع على                )١(

 ".قاضٍ" إعالل اعل مث" فالع" وزن على" جائي" ارتالالم فص موضع كره قلبها مهزة، وقلبت العني إىل" جايئ"اخلليل 

 .) ٣٧٧، ٤/٣٧٦(الكتاب : ينظر، وهو مذهب سيبويه   )٢(

 ." جائئ : " فصارت   )٣(

 ." جائي : " فصارت   )٤(

 ." فاعٍ " على وزن " جاٍء " فصارت   )٥(

الل العني بقلبها مهزة ، وإعالل الالم       إع: ورجح أبو علي الفارسي مذهب اخلليل ألنه ال جيمع على الكلمة إعاللني               )٦(
، واملنصف  ) ٦٠٣-٦٠٢(التكملة  : ينظر " . وكال القولني حسن    : " بقلبها ياًء النكسار ما قبلها ، وقال سيبويه         

 .) ٤/٣٧٨(، والكتاب ) ١/٣٣٥(، واالرتشاف ) ٣٢٧(، واملمتع ) ٢/٥٣(

  : ، عند شرحه للبيت ) ١/٦٥(شرح سقط الزند   )٧(
 وتكفيه مهابته النزاال     احلديد عليه شاكٌ ويضحى و

 .ليس يف ع   )٨(

 .)أ ، ب /٦٧(، واحملصل ) أ/٧٥(حواشي الزخمشري   )٩(

 .ليس يف ج) فيها (  )١٠(
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      فيه سِ أصحابه فإذا بني يديه جزٌء من كتابٍ فنظررا عليه وهو يف دلفظـةَ  دخلْن أبو علي فوجد   
  هذا خطُّ من ؟ : مهزته نقطتان ، فقال لذلك العامل )١(وحتت " قائلٍ " 

قم ، يا أبا :  وقال )٣(ـ ) رمحه اهللا ( شيخنا ـ  )٢(خطّي فلبثْنا بعد ذلك سويعةً مث قام :فقال 
  . هو املوفق ، و)٣() رمحهم اهللا  ( )٤(الفتحِ فقد أضعنا خطانا ، مث عدنا إىل ديارنا 

  ] إعالل اسم املفعول [ 
فصل ، وإعاللُ اسمِ املفعولِ منهما أن تسكُن عينه مث إنّ احملـذوف             (( : قال رضي اهللا عنه     

" مخـيط   " واو مفعولٍ عند سيبويه ، وعند األخفشِ العني ، ويزعم أنَّ اليـاَء يف               )٥(منهما
بناء على  " مهوب  "  بناًء على شيب بالكسر ،       "مشيب  : " منقلبةٌ عن واوِ مفعول ، وقالوا       

تفاحـةٌ  " و  " مبيـوعٍ   " و  " مزيوت  " و  " خميوط  : " هوب ، وقد شذّ حنو      : لغة من يقول    
  " مطيوبةٌ 

  : وقال 
 وميغم جنعليه الد اذاذر يوم  

، وقد  " ن الياءات   وال نعلَمهم أتموا يف الواو ، ألنَّ الواوات أثقلُ عليهم م          : " قال سيبويه   
  )٦()) ثوب مصوونٌ : روى بعضهم 

    من : أي " منهما : " قولُه " مِ " قالَ وباعل الفصلِ املتقديف أو ٧(. ومها مذكوران(  
  .من العني : أي " منهما :" وقولُه 

                                                 

 .)فتحت : ( يف ج   )١(

 .) قال: (يف ج   )٢(

 .ليس يف ع   )٣(

  ردي ، وابن مجاعـة يف شـرح الـشافية          ، ونقلها عنه اجلارب   ) ١/١٣٨: (ذكر هذه احلكاية املطرزي يف إيضاحه         )٤(
 .مهزها وال تكتب ياًءقلبها جيب " قائل " ، ومل أقف عليها  يف كتب ابن جين املطبوعة ، واملعىن أن عني ) ١/٢٨٦(

 .والتصحيح من املفصل ) ومن واو مفعول : (يف ع   )٥(

 .) ٣٧٨(املفصل   )٦(

 .)٤٨(يف صفحة   )٧(
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إال أنهم أرادوا   " بٍ  مضرو" بوزن  " مقْوولٌ  " " مقُولٍ  " اعلم أنّ األصلَ يف     : قالَ عبد القاهر    
فنقلت الفتحة من الواوِ    " يقْولُ  " واألصل  " يقَالُ  : " قيل  )١(إعالل االسمِ العتاللِ فعله ، فكما       

إىل ما قبلها فـاجتمع واوان      " مقْوول  " وقلبت ألفا ، فكذلك نقلت الضمة من الواو األوىل يف           
ما ساكنني ، فذهب سيبويه إىل أنَّ احملـذوف        فوجب حذف أحدمها المتناع اللفظ       ،ساكنان

" ، فوزنه علـى القـولِ األولِ        )٣(، واألخفش على أنّ احملذوف هي األوىل        )٢( منهما هي الثانية  
 حجة سيبويه أنّ امليم هي الدالُ على املفعولية ، والواو إنما            ." مفول  " ، وعلى الثاين    " مفُعلٌ  

مثالٌ متروك ، وقد جاَء يف األمساِء مثاله مع الواو          " مفْعال  "  ؛ ألنَّ    زِيدت إشباعا للضمة قصدا   
 ، فاحلاصل أنها زائدة فكانت باحلذف أوىل؛ لئال يلـزم           )٤(لنوعٍ من الكمأَة    " مغرود  : " حنو  

، وألنّ ما قبل حرف العلة ساكن يف هذه الـصيغة فكـان             " مخيط  " احلذف مع  القلب يف      
كحرف الصحة ، وحجة أيب احلسن أنّ الواو الزائدة تدل          )٥(يف كوما    " يٍبوٍ وظَ لْد" : كنحو  

ى وهي  لَو األُ تفكان" ما يفعلُ   " على معىن وتشارك امليم ألنّ جمموعهما يصري داال على صيغة           
          اسخ، وألنَّ املتصرا فكانَ أقوى كالنه آخرمها وجودف فيه ألجـل    األصلية أوىل باحلذف، وألن

 هي العني يف األصل فكذلك تكون يف الفرع كما حذفوها يف سائر الفـروع               )٦(اإلعالل إنما   
، وعـن   )٧(وأمثاهلما  " لَم يقُلْ   " و" قُلْ  : " عند مساس احلاجة إىل احلذف بالتقاء الساكنني حنو       

  .)٩( ))٨(فيه(أنه كان يقوي مذهب أيب احلسن :  -رضي اهللا عنه-الشيخ 

                                                 
 .) وكما: (يف ع   )١(
 .) ٤/٣٤٨(الكتاب : ي سيبويه يف ينظر رأ  )٢(
، وشرح الشافية للرضي    ) ١/٢٨٧(، واملنصف   ) ٣/٢٨٣(، واألصول   ) ١/٩٨(املقتضب  : ينظر رأي األخفش يف       )٣(

 .) ١/٣١٤(، وأمايل ابن الشجري ) ٣/١٤٣(
 .) غرد (مادة ) ٢/٥١٧(الصحاح : ينظر  )٤(
 .) يف حنومها: (يف ج   )٥(
 .) وإمنا : ( يف ج  )٦(
 .) أ /٤٠٩ –ب /٤٠٨(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٧(
، ) ١/٢٨٨(املنصف  : ينظر" وكال الوجهني حسن مجيلٌ ، وقول األخفش أقيس         : " قال املازين بعد إيراده الرأيني        )٨(

  . وأطال ابن الشجري يف إيراده حجج كل فريق والرد على حجج اخلصم ، لكنه مل يرجح أيا من القولني 
 .) ٢/١٩١(، والس السادس واألربعني ) ١/٣١٤( احلادي والثالثون ساألمايل الشجرية ال: ينظر

 .ليس يف  ع  )٩(
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قلبِ الضمة  : إنّ مذهب سيبويه أسد لما يلزم األخفش من تصرفني يف مذهبه            : شح   )١() ويف( 
  . كسرةً بغري موجب ، وقلبِ واوِ مفعولٍ ياًء 

هما من  يأنّ الشيخني خالفا يف هذه املسألة أصل      : )٢(مث إنّ ابن احلاجبِ ذكر يف شرح مقدمته         ( 
ا خمالفةُ سيبويه فألنه إذا اجتمع ساكنان واألول منـهما          أم. وجهني وحافظا عليهما من وجه      

لُ ، وخمالفةُ األخفشِ يف مسألة          حرفاألو فذهـذه  ] أ/٢٣٠/[ ، وألنّ    )١(" ) ضٍبِـي " لنيٍ ح
 فال يعاملُ ا معاملةَ اجلـاري       الصيغة غري جارية على املضارعِ كاسم الفاعلِ من حيثُ اللّفظُ         

 ٣(.  لفظًا من كلِّ وجه(  
، وكذا كـلُّ    " مفيلٌ  " ، وعند األخفش    " مفعل  " وزنه عند سيبويه    " مخيط   : " )١() قوله  ( 

   ويقـالُ   .جعلَ فيه الزيت  : من زات الطّعام يزيته زيتا أي     " مزيوت  " و  . ماهو من بنات الياِء     
  .)٤(" تفاحةٌ مطيوبةٌ: " والعنرب وحنومهاه تفاحةً طيبها بشيٍء من املسكتنفذ احملب إىل حبيبأإذا 

  قلت " :  ولعلَّ بناَء      " طَاب ، متعد ـه قيـل         " مطيوبٍ  " غريكأن اجلر على املوصل بِحرف :  
  واختـار    مث مذهوبٍ كما فُعـلَ يف        ،على طريقة مذهوبٍ به   " مطيوبةٌ  " مث  " مطيوب ا   " 

   باحلروف يعود منصوبا مث مرفوعـا عنـد بنـاِء الفعـلِ لـه ،                 ، فارور  )٥(   قَومه موسى

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 .وهي الشافية يف علم التصريف   )٢(

 .) ١٤٨-٣/١٤٧(،  وشرح الشافية للرضي ) ١٠٣(الشافية يف علم التصريف البن احلاجب : ينظر  )٣(

  : ت من الكامل أنشده أبو عمرو بن العالء ، ومل ينسبه ، وهو هذا جزء من شطر بي  )٤(
      وكأنها تفَّاحةٌ مطيوبةٌ 

، وشـرح   ) ٣٠٠(، واملمتع   ) ١/٢٦٠(، واخلصائص   ) ١/٢٨٦(، واملنصف   ) ١/٢٣٩(وهو من شواهد املقتضب     
  )  .١٠/٨٠(املفصل 

 ." مطيب " قياس حيث جاءت على األصل وهو التمام ، وال" مطيوبة : " والشاهد فيه 

  .من سورة األعراف ) ١٥٥(من آية   )٥(
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غـاثَ  : صـح    ، ويف      )١(" املشترك  " مغيوم فيه ، وحنوه     : ومغيوم على هذا أيضا تقديره      ( 
  )٢(. األرض غَيثٌ ، وأرض مغيثةٌ ومغيوثَةٌ 

  : )٤(ف ، وأولُ البيت املطر الضعي: باإلضافة ، والرذاذُ " يوم رذاذ : " )٣() قوله 
 هجوهي بيضات ى تذكّرحت       . . .  .. . . .  

   معناه  )٥(وقولُ سيبويه :     حوا بابهم مل يصحخمـووف  : " فلم يقولـوا    " خموف ومقول   " أن
استثقاالً " مهيوب ومبيوع   : " فقالوا  " مهيبٍ ومبيعٍ   " بالواو كما صححوا يف بابِ      " ومقوول  

  )٦(. وِ واستخفافًا للياِء للوا
قياسـا  " فرس مقْوود   " ، و   " قولٌ مقْوولٌ   : " فيقول  )٧(يف التصريفيني من يقيس الواوي      : تخ  

  . )٣() فاعرفه ( ، )٨(مطَّرِدا 
                                                 

 .أي مشترك فيه   )١(

 .) غوث(مادة ) ١/٢٨٩(الصحاح   )٢(

 .ليس يف ع   )٣(

  : البيت من البسيط ، وهو لعلقمة بن عبدة الفحل ، وهو متامه   )٤(
  يوم راذاذ عليه الدجن مغيوم     حىت تذكر بيضات وهيجه 

، )١١/٢٩٥(، واخلزانة )١/٢٨٦(، واملنصف   ) ١/٢٦١(، واخلصائص   ) ١/١٠١(، واملقتضب   ) ٥٩(ديوانه  : ينظر
  ) .٧١١(توجيه البيت وإعرابه يف شرح أبيات املفصل : ، وينظر) ٣٠٠(واملمتع 

 ."مغيم " حيث جاءت على األصل هو التمام ، والقياس " مغيوم " والشاهد يف البيت 

 .)٣٤٩-٤/٣٤٨(كتاب ال: ينظر قول سيبويه يف )   ٥(

 ) .٨٧(، وكتاب يف التصريف )١٨٩(، والتتمة يف التصريف )١/٢٨٤(املنصف : ينظر  )٦(

  .كالكسائي ، واملربد يف نقل أيب الفتح عنه  )٧(
ولكن املربد مل يقس كما قال ابن جين وإمنا         ) . ٣/١٤٩(، وشرح الشافية للرضي     ) ٢٨٥-١/٢٨٤(املنصف  : ينظر

  ، واالرتـشاف   ) ٤/١٧٦(، واملـساعد    ) ١٠٣-١/١٠٢(املقتـضب   : ينظر. رة الشعرية   هو أباح ذلك يف الضرو    
: ينظـر . ، وحكى اجلوهري أن بعض النحويني يقيسه ، وأن ذلك لغة لبعض العرب ، وهي لغة متـيم                   ) ١/٣٠٧(

  ، والنحو والصرف بني التميمـيني واحلجـازيني        ) خيط(مادة  ) ٣/١١٢٦(، و ) دوف(مادة) ٤/١٣٦١(الصحاح  
)٢٠٩(. 

 ) .٤/٣٩٤(التخمري   )٨(
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  ] رأي سيبويه واألخفش يف املعتل العني بالياء الساكنة املضمومة ما قبلها[
رأي صاحبِ الكتابِ يف كلّ ياٍء هي عني ساكنةٌ مضموم ما            فصلٌ ، و   ((: قال رضي اهللا عنه     

، " بِيض  : " من البياضِ قيل    " برد  : " قبلها أنْ تقلب الضمةُ كسرةً لتسلم ، وإذا بين حنو           
  يف مجع أبـيض ،     " بِيضٍ  : " ، ويقصر القلب على اجلمع حنو       " بوض  : " واألخفش يقول   

ولـو  " مفْعلَةٌ  " وعند األخفشِ هي    " مفْعلَةً ومفعلَةً   " جيوز أن تكونَ    )١(عنده  " معيشةٌ  " و  
    لة لقلتكانت مفع " :مبٍ  " ، وإذا بين من البيع مثل       " وشة  عتربِ" قال  " تـُت ، وقـال   "ع  ي

 وع : " األخفشبيف قوله " املضوفة " ، و " ت :  
 وفَةضماري دعا لإذا ج كُنتو  

 " دى " و " كالْقَووالقُص " األخفشِ قياس وعند ، هدن٢( ))ع(  
  . )٣(على الفعل املاضي )) ورأَى صاحب الكتابِ ((الرواية : ) تخ ( 

 ورواييت على االسم مضافًا إىل الصاحب : قلت .  
، وسيبويه  )٤( بضم الفاء ، وذلك عند بقاِء الضمة وسالمتها       " فُعل  " األخفش يراعي الوزنَ وهو     
  )٦(. عند قلب الضمة)٥(حيافظُ على الياِء وسالمتها

وقولُ سيبويه أظهر؛ ألنّ تغيري احلركة أهونُ من تغيري احلرف وذلك فيما قاله، وألنّ النقـل                   
   حملُّ اإلمجاعِ ، ومتسك األخفـش       هويف مجع أبيض ، و    " بيض  : " يساعده ملا ثبت من قوهلم      

 "  ٨(وهـؤالء مـن بنـات اليـاء ولـيس بقـوي             " كوسى  " و  " طُوىب ")٧(و  " مبضوفة( .  
فلما ثبت مـن    " ى  وسالكُ" و  " الطُّوىب  " فشاذٌ ، والشاذ ال يقاس عليه ، وأما         " مضوفَةٌ  " أما  

                                                 

 .)  ١/١٠١(، واملقتضب ) ٤/٣٤٩(الكتاب : أي عند سيبويه ، ينظر  )١(

 .) ٣٧٩(املفصل   )٢(

 .) ٤/٣٩٥(التخمري   )٣(

 .) ١/١٠٠(، واملقتضب ) ١/٢٩٩(، واملنصف ) ٣/٢٨٤(األصول : ينظر رأي األخفش يف   )٤(

 .) ١/١٠١( واملقتضب ،) ٣٦٠-٤/٣٥٩(الكتاب : ينظر رأي سيبويه يف   )٥(

 .ليس يف ج ) وسالمتها(   )٦(

 .ليس يف ج ) و (   )٧(

 .) ٢/٤٣٧(، والتصحيح من إيضاح ابن احلاجب ) بقوية : ( يف ج   )٨(
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  " العليـا "و ،"الـدنيا : "يف الصفة ، أال تراهم يقولون       )٢( يف االسم وفُعلى     )١(تفريقهم بني فُعلى    
  . ، فهم هنا أجدر )٣(، فيقلبون "شروى "  ، و"توى الفَ" و 

  مـن حـروف    " برد  " إذا بين اسم على وزن      : معناه  " من البياض   )٤(فإذا بين حنو برد   : " قوله  
  " . ب ي ض " 

  " . ويقصر القلب على اجلمع : " قوله 
 الفرد؛ ألنّ   )٥(ةَ كسرةً يف اجلمع دون      ق بني الواحد واجلمعِ فيقلب الواو ياًء والضم       فري:  أي    

يف )٧(، فهـم    )٦(اجلمع أثقلُ من الواحد فاختار فيه األخف وهو الكسر والياُء دونَ الضم والواوِ            
و  " صوم  : " صائم  "  يف الواحد ، أال تراهم قالوا يف مجع          )٨(اجلمع إىل سالمة الياِء أحوج منهم     

 "  ميل  : " ئلٍ  ، ويف مجعِ قا   " صل  " و  " قوومل يقولوا يف     " قي ، "ول  ح "    نِ احليلةسلرجلٍ ح :
  . ألنه واحد " حيل " 

بالكسر ال غري ، خفِّفت بنقلِ حركة العنيِ إىل ماقبلها ،           "  معيشة عند األخفش مفْعلة     : " قوله  
 بالكسرِ فظاهر ، وإن كانت بالضم        إن كانت  )١٠(، وأما عند سيبويه     )٩(وهو العني اليت هي فاءٌ    

  . ، فاعرفه "بِيضٍ "  صنِع ذلك يف )١١(عادت عنده مكسورةً لتسلم الياُء كما
  

                                                 

 .) ٢/٤٣٧(والتصحيح من إيضاح ابن احلاجب ) فعل: (يف ج   )١(

 .) شروى : (يف ج   )٢(

 .يف األمساء أي يقلبون الواو ياء يف الصفات ، وال يقلبوا   )٣(

 ) .برد(مادة ) ٢/٤٤٧(الصحاح : ينظر.  من الثياب:  والبرد)برده : (يف ج   )٤(

 .ليس يف ج )دون  (  )٥(

 .) فالواو: (يف ع   )٦(

 .ليس يف ج ) فهم(  )٧(

 .ليس يف ج ) منهم(  )٨(

 .)٢/٨٩١(التبصرة، و) ١/٢٩٧(، واملنصف ) ٣/٢٨٤(، واألصول ) ١/١٠٠(املقتضب : رأي األخفش يف : ينظر  )٩(

 .) ١/٢٩٦(، واملنصف ) ١/١٠١(، واملقتضب ) ٤/٣٤٩(الكتاب : ينظر رأي سيبويه يف  )١٠(

 .) كما يف : (يف ج  )١١(
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  : وأليب احلسن يف حنو هذا الفصل أمر آخر أقوى مما ذكر وهـو أن يقـول               : قال عبد القاهر    
لـزالَ صـيغةُ اسـمِ      " يسر  يقن وم م: " ألنه لو قيل     ،ينقلوافلم  " موقن وموسر   : " إنهم قالوا 

  ألنه يعلم أنّ ذا النحو جييُء علـى         " ضبِي: " أبيض  ) ١(]مجع  [ الفاعلِ، وإمنا جاز أنْ يقالَ يف       
 "الً  " الطّراد ذلك فيه ، وأنت إذا بنيت        " ل  فُعا   " فُعا مفردامس "  دردلُّ     )٢(" كَبمل يكن معه ما ي

  . ليعلم ما قصدت " بوض : " بالضم فيجب أن تقول " فُعالً " على كونه 
ـ     َء حقُّه أن يروى هذا بضم التا      )٤(" مثلُ ترتبٍ   : " )٣() قوله  (   األوىل فيـه    حتين ، وإنْ كانَ فَ

 بالكـسرتني ، وذلـك      )٦(" كَتحلئ  "  ألنه يريد به صيغةً ليست يف الفعلِ         ،)٥(مرويا لغةً أيضا  
مكلمةً من              بالض تغاملضارعِ ، فإذا ص يف زنة ٣()ب ي ع  ( ، إذ بالفتح يقع(    على زنته قلـت  :

"يبةَ الياِء إىل ما قبلـها                " عتضم بضم الياء وقبلها ساكن ، فإذا أعللته الختصاصه باالسم نقلت
  ، )٨( قول أيب احلسن     هذا على " بِموقنٍ  "  كما فُعل    )٧(فسكنت الياُء وقبلها ضمةٌ فانقلبت واوا       

  
                                                 

 .زيادة يستقيم ا السياق   )١(

  .)لربد( يف ج   )٢(

 .ليس يف ع   )٣(

)٤(  تراسم يطلق على كل شيء مقيم ثابت : ب الت  

  : قال الشاعر 

قَد ملكنا ومل نبا     ملَك وقُدنا ومل نرتاس تا على النوكان لنا حق  

) ٤١٠،  ١/٢٣١(اللـسان   : ينظر. التراب  : هو العبد يتوارثه ثالثة لثباته يف الرق ، وقيل الترتب           : الترتب  : وقيل  
 .) رتب(و) ترب( مادة

 ) .رتب) (ترب) (٤١٠، ١/٢٣١(، واللسان )٢٣٠(شرح التصريف للثمانيين : ينظر  )٥(

  . القشر الذي فوق اجللد الذي فيه الشعر : وهو ما أفسده السكني من اجللد إذا قشر ، وقيل   )٦(

، وتفسري غريب ما يف الكتاب      ) ٥٢(، وشرح أبنية سيبويه البن الدهان       ) حأل(مادة  ) ٤٥-١/٤٤(الصحاح  : ينظر
 .) ١٠/٨٦(، وشرح املفصل ) ١٠٠(سيبويه أليب حامت 

ـُوع " فصار : أي )واو: (يف ج   )٧(  " .تب

 .) ٤/٣٢١(، واألمشوين ) ٥٩٢(التكملة : ينظر قول أيب احلسن يف   )٨(
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، وعلـى   "تبوع  " وأما سيبويه فإنه يقلب الضمةَ كسرةً بعد النقْل لتسلم الياُء فهو على األولِ              
 علـى هـذا   )١() و ( وإن كان يشتبه بصيغة املضارعِ لكن ال يضر لطروئـه ،            " تبِيع  " الثاين  

  .)٢(اخلالف جيري األمر بني اإلمامني 
  "  .واملضوفة : " )٢() ه قول( 
  . )٣( من أضاف من األمر حذر وأشفق ، وضافه هم نزلَ به ،أمر يشفق منه: )٢( ) تخ( 

  ، وهـو أليب    " مـضافة   " و  " مـضيفة   " و  " مضوفة  " البيت يروى على    : )٤(قالَ أبو سعيد    
   )٥(: جندبِ اهلذيل ، ومتامه 

  )٦(ساق مئزري أُشمر حىت ينصف ال
  " .كالقَود : " )١() قوله ( 
الباب إذا كان مغيرا عن أصله تركوا فيه مثاالً أو مثالني علـى             : النحويون يقولون   : )١() تخ  ( 

 )٧(" القُـصوى   : " يف بابه ، وحنو     " القَود  : " األصلُ ، ليكون دليالً على األصلِ ، وذلك حنو          
  . ، فاعرفه )٨(يا والعليا ، وهؤالء من الواوفإنه خيالف بابه كالدن

  ، )٩(مكانٌ أقصى ، وناحيةٌ قُـصوى ، وقُـصيا مـن القُـصو وهـو البعـد                  : يقال  : صح  
  . )٢() واهللا املوفق ( 

                                                 
 .ليس يف ع   )١(

 .) ب/٤١١(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٢(

 ) .ضيف) (٤/١٣٩٢(الصحاح : ينظر  )٣(

 .أبو سعيد السريايف   )٤(

  : متامه البيت من الطويل ، وهو أليب جندب بن مرة اهلذيل ، و  )٥(
 وفَةضمإذا جارِي دعا ل مئزري     وكُنت الساق فحىت ينص أُمشّر  

) ٤/١٥٤(،واللسان  ) ٣٨٣(، وشرح شواهد الشافية     ) ٣/٣٢١(، واخلزانة   ) ١/٣٨٨(شرح أشعار اهلذليني    : ينظر
  واحملتـسب  ،  ) ٢٤١(إصالح املنطـق    : ، وهو من غري نسبة يف       ) ١/٣٠١(، واملنصف   ) ٩/٢١٢(و  ) جود(مادة  

  ) . ٧١٢(شرح أبيات املفصل : ، وينظر توجيه البيت وإعرابه يف ) ١/٣٠١(، واملنصف ) ١/٢١٤(
 ." ملضيفة " والقياس فيه " ملضوفة : " والشاهد يف البيت 

 ) .٤/٣٩٦(التخمري   )٦(

 .شاذ والقياس القصيا كالدنيا   )٧(

 .) ٤/٣٩٦(التخمري   )٨(

 .)قصا (مادة) ٢٤٦٣-٦/٢٤٦٢(الصحاح   )٩(
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  ] إعالل االسم الثالثي ارد [ 
منها ما كانَ علـى مثـالِ        فصلٌ ، واألمساُء الثالثيةُ اردةُ إنما يعلُّ         ((: قال رضي اهللا عنه     

  ؛ ألنهـا علـى     " رجلٌ مالٌ   " ، و   " شجرةٌ شاكةٌ   " ، و   " دار  " ، و   " باب  : " الفعلِ حنو   
ـ " ، و   "اخلَونـةُ   " ، و "احلَوكةُ  " ، و   "القَود  : "  وربما يصح ذلك حنو      ،"فعلٍ  "    ، "رة  واحلَ
ـ وكالن" ى مثالـه ففيـه التـصحيح        ، وما ليس عل   " حوِلٌ  " ، و   " رجلٌ روِع   " و   م  ة" ،  
ألنـه  " مـا   يق" ، وإنما أَعلُّوا    " العودة  " ، و   " العوضِ  " ، و   " بة  يالع" ، و   " ة  مواللُّ" و  

 واملصدر يعلُّ بإعاللِ       دينا قيما  : وصف به يف حنو قوله تعاىل       " امِ  يالق: " مصدر مبعىن   
إنْ كانَ من الواوِ سكنت عينه الجتماعِ       " فُعلٌ  " د و   حالَ حوالً كالقَو  : " علِ ، وقولُهم    الف

قـال   يف مجع نوارٍ وعوان ، ويثقّلُ يف الشعرِ،       " عونٌ  " ، و   " نور  : " الضمتني والواوِ فيقال    
 بن زيد عدي :  

  . سور اتعم الالَّفكُويف اَأل
  . من الياِء فهو كالصحيح وإن كانَ 
: يف مجع غَيورٍ وبيوضٍ ، ومن قال      " بيض  " و  " غُير  : " قال  " رسلٌ  " و" كُتب  : " من قال   

 " بل قال " كُتسو ر " : ضوبِي ري١(  ))"غ(  

   )٢(رِ إذا شـابهه   اعلم أنَّ أصلَ اإلعاللِ للفعل لما ذكرنا مثَّ إنَّ االسم غري املـصد            : عبد القاهرِ   
، فلمـا   "دور  " ، و   " بوب  " أصلهما  " دار  " و" باب  : " )٣( فمن ذلك حنو     ،وزنا أُعلَّ إعاللَه  

" موِلٌ  : " ، ورجلٌ مالٌ أي     " قالَ  : " كما قيل   " باب  : " أُعالَّ فقيل فيهما    " قَولَ  " كانا مثل   
   بفتح العني ، ألنَّ الذي يقوم مقام اسمِ الفاعلِ من بـاب             "فَعالً  " ، وال يكون    " خاف  " مبرتلة  

 "  افل  " على  " خالعني ،    " فَع ا"  و  " فَرِحٍ  " و  " كفَرِقٍ  " مكسورميـالُ   لَ من ما  )٤( " لٌم 
لـوك،  متكونُ امسا للم  : على ثالثة أوجه    " مالٍ  "  فلفظةُ   ،كخوِف خيوف "  ميولُ   موِلَ" على  

                                                 

 .) ٣٨٠-٣٧٩(املفصل   )١(

 .أي شابه الفعل   )٢(

 .ليس يف ج ) حنو (   )٣(

 .) ١/٣٣٣(املنصف : ينظر  )٤(
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 متمول يف أنه اسم فاعلٍ ال أَنه مـصدر          )١( مصدرا مكسور العني ، وتكون صفةً مبرتلة         وتكونُ
" رجلٌ عدلٌ : " ، كأنه من امتزاجه به كأنه خلق من املالِ حنو        " رجلٌ مالٌ   : " وصف به فقيل    

ثبت له صفةٌ   "] مال ميال "حنو  [ ألنه ملَّا ثبت له فعلٌ       ، ال يظنه ظانٌّ كذلك    ،كأنه خلق من العدل   
  . على هذا، فاعتربه" شجرةٌ شاكَةٌ"أيضا، فكانَ العملٌ به أوىل من العدولِ عنه، وهو الظاهر، و

فهذه األمساُء كلُّها قد حصلَ فيها حرف لين متحرك مفتوح ما قبله كما كان يف الفعلِ وهـي                  
   على األصل    يُء وقد جي  .على وزنِه  "  ده األصلُ، وقيل      تن" كالقَوا على أنهـا مـن     : بيهبل ألن

ألنها تلزم ذواتها فصححت لتخرج : العيوب فأُجريت مجراها يف التصحيح كاألمراض ، وقيل 
     ،ماال يلزم اخلَ"وهو احلـدث كاألفعـالِ ، و        ] أ/٢٣١/[عن صفةـ "و  " نـةُ و   ، )٢(" رةُواحلَ

  )٣(.  ، وحائك مجوع خائنٍ ، وجائرٍ" كةُ واحلَ" و
:  ، وشجرةٌ شـاكةٌ ، أي        )٤(املرتاع الفَزِع ، واحلولُ ، اَألحولُ     : الروِع  :  قال املصنف    :حم  

  )٥(. ذات شوك كثريٍ 
  ألنه من العيوبِ ، وأما يف اجلموعِ فألجلِ الفـرقِ بـني            " القَود  " إنما صحت العني يف     : تخ  
مـن  " أفعـلُ   " ، ونظريها   " جارة  "  و   )٧(كارة  : " فردا حنو   )٦(ه ، وبينها    مجعا كهذ " فَعلَة  " 

                                                 

 .ليس يف ج ) مبرتلة(  )١(

 ) .حور(مادة ) ٢/٦٣٩(الصحاح : ينظر.  جلود محر يغشى ا السالسل: احلَورة  )٢(

 .، والزيادة منه ) ب/٤١٦(املقتصد يف شرح التكملة   )٣(

 .) األحوال: (يف ع   )٤(

، ) حـول ) (٤/١٦٨١(،   )روع) (٣/١٢٣(الـصحاح   : ، وينظـر  )ب/٧٥(حواشي الزخمشري على  املفـصل         )٥(
 ).شوك) (٤/١٥٩٥(

 .، والتصحيح من التخمري ) فردا فردا: (يف ج   )٦(

  .)كور(مادة  )٢/٨١٠( :ظرين ،ما حيمل على الظهر من الثياب: الكارة : ، ويف الصحاح ) ظهر من الثياب: (يف ع   )٧(
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  " أسـود   : "  امسا صحح ، وإن كانَ فعالً أُعلَّ فرقًا بينه وبينه حنو             )١() كان  ( املعتلِّ العنيِ إذا    
 )٤(ن جـين    اب)٣(عن  )٢(" اخلانةُ  " و  " احلاكةُ  " ، وقد جاَء    " أخاف وأهاب   " ، و " أبيض  " و  

  : )٥(أنشد األصمعي
  وإذا نفارقُهم نفارق عن قلَى    فإذا نصاحبهم نصاحب خانةً 

فقد جعـال مـن     " احلولُ  " و  " الروع  " وأما  . فاإلعالل قياس ، والتصحيح فيها استحسانٌ       
" العيبةُ  " و  " ومةُ  اللُّ" و  " النومةُ  " وأما  . )٧(، هذا كلُّه من حواشي صاحب الكتاب        )٦(العيوب

  . صفات مبالغة يف النومِ واللَّومِ لغريه ، والعيبِ للناسِ 
يف لغتنـا ،  " عـودة  " جيمع على " العود : " مسعت الشريف مبكة يقول : قال املصنف   : حم  

  )٨(. وهو املسن من اِإلبلِ 
  )٩(    يمادينا ق   :)١( )قوله ( 
   : أي ثابتا قائما ال ينسخ ، ألنَّ قيام الشيِء يراد به ثَباته ودوامه ، وفيه ثالثُ لغات: )١() خ ت( 

 "  و  " قيام "  ميو  " ق "  امو١٠(عن األخفش " ق( .    أن يكونَ      : فإنْ سألت ـا   " مل ال جيوزقيم "
   .دى ؟ وى وقوم عمكان س: صفةً هنا غري مصدر كقوهلم 

                                                 
 .ليس يف ع   )١(

 .) على: (يف ج   )٢(

 .باإلعالل   )٣(

 ) .٣/٥٦(املنصف :   ينظر)٤(

  ) ٣/٥٦(املنصف : ينظر. البيت من الكامل ن وهو لسعنة بن غريض اليهودي   )٥(
 .حيث جاءت معلّة ، ومل تصحح" خانة : " والشاهد يف البيت 

 .) ٤/٣٩٧(التخمري   )٦(

 ) .ب/٧٥(حواشي الزخمشري على املفصل   )٧(

 .) عود(مادة ) ٢/٥١٤( الصحاح مل أجده يف كتب الزخمشري،  وانظر  )٨(

  من سورة األنعام ) ١٦١(من آية   )٩(
مفتوح القـاف      دينا قيما : وهي قراءة عاصم وابن عامر ومحزة والكسائي ، وقرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو               

  . مشددة الياء 
 ) .٣/٤٣٩(، واحلجة ) ١/٤٥٨(، والكشف ) ٢٧٤(السبعة : ينظر

 .) ٣/١٣٠(مل أقف على قول األخفش يف معانيه ، وهو مذكور يف احلجة  )١٠(
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  رِ              : أجبتغضى والـصبعِ والرها يف املصادرِ كالشيف الصفات ، وكثرت جميِء هذه الصيغة لقلَّة
كما مر فهو كاحلول ، وكان من حقِّه أن يكونْ غـري            " قوم  " والكربِ وحنوها ، وقد جاء فيه       

 على اإلعاللِ ، أال تـراهم       معلِّ ، إذ ليس على بناء الفعلِ إال أنَّ كونه مصدرا هو الذي محله             
  )١(. وحنومها ، لَما أنهما ليسا من املصادر " صوانا " و " خوانا " ومل يعلُّوا " قياما " أعلُّوا 
  .إىل آخره ... " وفُعل إن كان من الواوِ : " قوله 

أنَّ أمره منقـسم إىل  )٣(ذكره هنا ألنه ثالثّي أُعلَّ ، وليس على مثالِ الفعلِ ، فذكر       : )٢() شح  ( 
ما يعلُّ ، وإىل ما يصح ، فإِنَّ كان من الواوِ أُعلَّ باإلسكان استقاالً لضمتني وإحـدامها علـى                   
الواوِ وهو الذي يوجب اإلعاللَ ملا فيه من الثّقلِ البينِ ، واحلس يشهد يف ذلك فال حاجـةَ إىل                   

  )٤(. زيادة تقرير 
نفَّر من الريبة ، واحدتها نـوار       :  نفّر ، وكذلك نسوةٌ نور أي        :ور أي ظباٌء ن : ويقال  : صح  

  . )٦() )٥(يق نوار ، إذا استودقَت ، وهي تريد الفحلَ دونوار فَرور ، وفرس و( كقَذَالٍ وقُذُلٍ ، 

  )٧( "ل يف الشعرِ قَّثَوي" : )٢() قوله ( 

  : وما قبله  ،)٨(  ؛ ألنَّ السوار يكونُ يف الذِّراعِ ال الكفويف أذرعِ األكف: ويقال   

                                                 

 .)١٣٣-٣/١٣١(، وقد أفاض أبو علي الفارسي يف تعليل ذلك يف احلجة ) ٣٩٩-٤/٣٩٨(التخمري   )١(

 .ليس يف ع   )٢(

 .ابن احلاجب والتصحيح من إيضاح ) فذكره: (يف ج   )٣(

 .) ٤٤٠-٢/٤٣٩(إيضاح ابن احلاجب   )٤(

 . ، وذلك منها ضعف ترهب عن صولة الناكح)نور(مادة ) ٢/٨٣٨(الصحاح   )٥(

 .ما بني القوسني ليس يف ج   )٦(

 .) ١/٣٣٩(، واملنصف ) ٢/٤٦٢(احلجة : ينظر " .قوم جود وجود " و " قوم قُولٌ : " وقد حكى أبو زيد   )٧(

  .) ١٢٢(شواهد الشافية شرح : ينظر. أراد باألكف املعاصم فسماها بامسها لقرا منها : قيل و  )٨(
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رقْصأَنْ ت توحص انَ لَوح ١(             قَد(       رصع ا عهدتمأتى ل قَدو   
   )٢( البيت... …دوا يف األكف     عن مبرِقَـات بِالبرِين ، وتبـ

  رفع "  ى       بأنْ ، وه  " تقصرضو   )٣(ي لغةٌ لبعضِ العربِ كما م ، "   تقصر  " صلةُ  " عن مربقات"  ،
  .إليها قلوبهم  حىت ينظر إليها الرجالُ ، ومتيلَ )٤(حليهاظهر تبالقاف هي اليت " املربقةُ " و

  " . فهو كالصحيح )٥(من الياء: " قوله 
 على الياِء يف مواضعِ اإلعـاللِ امتنـاع         نعتمعناه أنه يحرك بأثقلِ احلركات وهي الضمة اليت مت        

  : كما يقـال    " بيض  : " الكسر عليها ، وال نبايل بتحريكها كما يف احلروف الصحاحِ فيقال            
  . يف مجع صبور " صبر "  

  ، والضمةُ ال تقلب الياَء املتحركـةَ       )٧(قلبلينألنه ال يشبه الفعل     ) ٦(صحيوإنما  : قال عبد القاهر  
 ]بة )٨ (]ا واويكما يف الع  .  

                                                 
 .ليس يف ج ) أن تقصر (  )١(

  . البيتان من السريع ، ومها لعدي بن زيد بن أيوب العبادي   )٢(
  ، واللـسان   ) ١٠/٨٤(، وشرح املفـصل     ) ٤/٣٥٩(، والكتاب   ) ١٢١(، وشواهد الشافية    ) ١٢٧(ديوانه  : ينظر

  . للعجاج ، وليس يف ديوانه )١/١٠٥(، ونسب يف املقتضب ) سوك(مادة ) ١٠/٤٤٦(
  ، وشـرح الـشافية للرضـي       ) ٣٠٣( ،واملمتع  ) ١/٣٣٨(، واملنصف   ) ٢/٤٦٢(احلجة  : ومها من غري نسبة يف      

    ) . ٧١٥(توجيه البيت وإعرابه يف شرح أبيات املفصل : ، وينظر) ٣/١٤٦( ، و) ٢/١٢٧(
 " .يف األكف " بدل " باألكف " يف شرح املفصل ، وروي " أن تقصر " بدل  " اأن تقصر" وي ور

 .حيث حركت الواو للضرورة الشعرية ، واألصل سكوا " سور : " والشاهد يف البيت 

 .حتقيق عبد اهللا اللحياين ) ٢/٤٧٨(املقتبس : ينظر  )٣(

 ) .١٠/٨٤(ه ألنه موافق ملا يف التخمري، وابن يعيش ، والصحيح ما أثبت) جلباا: (يف ج وع   )٤(

 .)يف اليائي(: يف ج   )٥(

  .)صحح ( :  عيف   )٦(

 . )  فتقلب(:  عيف   )٧(

  . ، والزيادة منــه)أ/٤١٧(املقتصد يف شرح التكلمة : ينظر  )٨(
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  ] ب/٢٣١ [ )٢(. البيض )١(كثرتأدجاجةٌ بيوض ، إذا :  يقالُ :صح 
 ، والنطق بالياِء الساكنة بعـد       )٣(، وأهل احلجاز حيركون   " رسل  " وبنو متيم يسكّنون يف باب      

           إىل الكسرِ حماماةً على هذه الياءِ ، ألنَّ الضم كاملتعذّرِ فيصار ا      الضمةة واوالياَء الـساكن يقلب 
  . )٤(" موقن " كما رأيته يف باب 

  ]إعالل االسم الثالثي املزيد [ 
 فصلٌ ، وأما األمساُء املزيد فيها فإنما يعلُّ منها ما وافـق الفعـلَ يف                ((: قال رضي اهللا عنه     

، " معونـةٌ   " و  " مسري  " و  " مقالٌ  : " وزنه، وفارقَه إِما بزيادة ال تكون يف الفعلِ كقولك          
    ة  : " وقد شذَّ حنوزكْود  " و  " ميم  " و  " مزيرن  " و  " ميدو  " م "وشو  " رة  م "يدصة  م " ،

" قْـول   م: " ، وقـولُهم      لَمثْوبةٌ من عنـد اهللا       ، وقرئ   " و الفكاهةُ مقْودةٌ إىل األذى      
" تحلـيء   " من خمياط ، وإما بِمثالٍ ال يكونُ فيه كبنائك مثال            " كمخيط" حمذوف من مقْوال ،   
بكسرِ التاِء لـيس يف أمثلـة الفعـلِ،         " تفْعلَ  " ، باإلعالل ؛ ألنَّ     " تبيِع  : " من باع يبيع تقول     

  ، "دور  أَ" ، و " أسـود   " و  " أبيض  : " وماكانَ منها مماثالً للفعل صحح فرقًا بينه وبينه كقولك          
من زاد يزيـد    " عل  فْت" أو  " عل  فْت" ] لو بنيت [، وكذلك   " أعينةٌ  " و  " نةٌ  أَخوِ" و  " أَعين  " و  

  )٥( ))على التصحيح " تزيد " و " تزيِد : " لقلت 
  . اعلم أنا قد بينا أنَّ اإلعاللَ يف األصلِ للفعلِ ، واالسم إذا شابهه أُجري مجراه 

املوازنةُ ، والزيادةُ املخـصوصةُ يف      :  يفتقر إىل شيئني     اإلعاللُ يف هذا البابِ   : قال عبد القاهر    
  )٦(. لني ، وهي امليم ياالسم به لتكونَ فاصلةً بني  القب

  
                                                 

 ) .كثرت : ( يف ج   )١(

 .)بيض(مادة) ٣/١٠٦٨(الصحاح   )٢(

، )٧/٢٩٧(، والبحر احمليط  ) ٢٦١،  ١/٢٥٥(، واحملتسب   ) ١/١١٢(، واملقتضب   ) ٣٦٠-٤/٣٥٩(الكتاب  : ينظر  )٣(
 .) أزر(مادة )٤/١٦(ولسان العرب 

 .) واهللا املوفق : (بعده يف ع   )٤(

 . ، والزيادة منـه)٣٨٠(املفصل   )٥(

  .) أ /٤١١ -ب /٤١٠(املقتصد يف شرح التكلمة : ينظر  )٦(
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 مبوافقة الوزن موافقَته يف احلركات والسكنات ال يف حقيقة الزنة مـن حيـث               )١(املعين :شح  
احلروف أو يف املثالِ ، و                 وكيفيات ه له يف الزيادةتقـالٌ   " ها، فإنَّ ذلك ال يستقيم مع مفارقم "

، وإنما أُعلَّ ما وافقه يف وزنـه        " يفتح ، ويضرِب ، ويقتل      " وأخواته قبلَ اإلعاللِ على وزن      
فارقةُ بالزيادة كراهـةَ    تشبيهاً له به من حيث إِنه يوافقه يف الصورة املذكورة وإنما اشترطت امل            

 إذْ ال تتفـق     ،اللَّبسِ فيهما ، وإنما مل يشترطْ ذَلك يف الثالثي إما ألنه لو اشترِطَ مل يعلَّ أبـدا                
 أبدا ، وإما ألنَّ علّة إعالله قويةٌ فال يلزم من مراعاة اللّبسِ يف العلَّة الضعيفة مراعاتـه يف                   ةمفارق
ـ      )٣(املزيد )٢(ة القَوية، وإِما ألنه ال يكونُ إالَّ منونا خبالف        العلّ ن فيجـيُء   و فإنه قد يكونُ غري من

  .)6() فاعرفه ( ، )5(وهذا الوجه رتبته التقدمي على أخويه: )٤(قالَ. اللَّبس فيه وال جييُء هنا
 قائم،  )٦() فيه  (  املزيد ، ألنَّ املُوجب لإلعاللِ        خبالف )٧(الثالثي أُعلَّ بدون الفارقِ   : )٦( )تخ  ( 

، وأما عدم املانعِ فألنَّ وزنَ الثالثي من الفعـلِ           فهو الشبه اللَّفظي   بوجِواملانع معدوم ، وأما املُ    
 امتنـاعِ   ولذلك مل يعد مـن أسـبابِ  ،غري واجبِ الرعاية ، ألنه مما يشترك فيه االسم والفعلُ         

فإنه ينصرف خبالف وزن املزيد فيه فإنـه واجـب          " برض"بـالصرف بدليل أنك لو مسيت      
 يتولذلك لو مس عايةي"بـالررِضب " الصرف ه مينع٨(. فإن(   

                                                 
 ) .يعنـي : ( يف اإليضاح   )١(

 .)  وخبالف : (يف ج   )٢(

 .)الزائد(يف  اإليضاح   )٣(

 .ابن احلاجب : أي   )٤(

  .)٤٤١-٢/٤٤٠(إيضاح ابن احلاجب   )٥(

 .ليس يف ع   )٦(

 .)  املفارق  : (جيف   )٧(

  .) ٤٠٢-٤/٤٠١(التخمري   )٨(
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  .إىل آخره ... " مكْوزة : وقد شذَّ حنو : " )١() قوله ( 
  ، )٢(الم حيتمل فيها ما يكره يف األجناس لزيـادة اختـصاصها          األع: قال ابن جين    : )١() حم  ( 
اسـم رجـلٍ مث     " مدين  " اسم امرأة ، و     " مرمي  " امسا رجلني ، و     " مزيد  " و  " مكْوزةُ  " و  

" مـسيفة   " مجع شيخٍ ، و     " كمشيخة  " مجع كَوزٍ   " مكوزةُ  : " سميت قريةُ شعيبٍ به ، قيل       
   وإن ، فيس حوا العني يف     مجعلَ عـن          " مكوزة  " ما صحقن لَما ، والعفرده ما وبينفرقًا بينه مجع

  . اجلمعِ 
  األدباَء ال يزالون يف طلبِ الفرقِ يف هذه األسـامي            -رمحه اهللا - )٣(وعن شيخنا   : قلت رأيت   

  الـيت  " املثابة  " الفرق بينها وبني     ليقع   )٥ (مثْوبةٌ   إنما مل تعلَّ    : )٤(أي فرقٍ كانَ حىت قالوا      
  . )١() )٧( صح تخ( كالمها مذكور يف )٦(أيضا " املرجع " هي املرتلُ ، وهي مبعىن 

   )١() وهو ضـرب    (  "د  صاملَ:" من   )٨( العإذ لو أعلّت َألومهت أَنها فَ     " مصيدة  : " وقالوا    

  ضاعِ، وممن الرص  ةٌ أعلى اجلبلِ ، واجل   : اددص٩(مع أَم(،  اةٌ " وأمروشم" )فللفـرق بينـها    )١٠
فللداللة الزائدة " املَقْودة " وأما التصحيح يف    ،  )١١( "شار العسلَ   : "  من ةٌمفْعولَ" مشورة  " وبني  

  . أغامت : أَغْيمت السماُء يف : ، وحنوه " د القَو" على معىن 

                                                 
 .ليس يف ع   )١(

، وسرح الصناعة   ) ٢٣-٢٠( احلماسة   ، واملبهج يف تفسري أمساء شعراء     ) ٣٤،  ٣/١٩) ( ١/١٥٧(اخلصائص  : ينظر  )٢(
 .) ١/٩٨(، واحملتسب ) ٤٢٨-١/٤٢٧(

 .مطموسة يف ج ) شيخنا(   )٣(

 .مطموسة يف ج ) حىت قالوا(  )٤(

  .بـن بريـدة    أيب السمال وقتادة وعبداهللا    قراءة وهذه ،)١٠٣( آية البقرة سورة  من 〉 اهللا عند من ملَثْوبةٌ ®: تعاىل يف قوله   )٥(
، والكـشاف   )٨(، وشواذ ابن خالوية ص      )١/١٠٣(احملتسب   ، و  )١/٣٢٩(، واخلصائص   )٥٩٢ (التكملة: ينظر

 .) ١/٣٣٥(، والبحر احمليط ) ١/٨٦(

 .مطموسة يف ج ) املرجع أيضا(  )٦(

 .) ٤/٤٠٣(، والتخمري ) ثوب(مادة ) ١/٩٥(الصحاح   )٧(

 .والتصحيح من التخمري ) فعلل: (يف ج   )٨(

 .) مصد(مادة ) ٢/٥٣٩(الصحاح : ينظر  )٩(

 .مبعىن واحد، واألوىل قياس " مشورة ومشورة"يدل على أنَّ  )١٠(

 .) شور(مادة ) ٢/٧٠٤(الصحاح : ينظر )١١(
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أمرا، " اعلَم   " )١( )على وزن   ( كان قياسه أنْ يعلَّ ، ألنه        )٢( "مقْولٌ  " وهلم  وق: " )١( )قوله  ( 
  حكمـا،  ] أ/٢٣٢" /[مقْـوالٍ   " ، وإنما مل يعلَّ ألنه يف وزن        " امليم  " والفارق فيه قائم وهو     

كنان ، ومها مينعان الفعلَ عن      ليس يف أوزان الفعل ، وألنَّ حرف العلَّة اكتنفَه سا         " مفعالٌ  " و  
  . فلذلك يف االسم امتنع  ،)٣( "افْعالّ " يف  اإلعاللِ

هو أحد الشرطنيِ ، إما على البدلِ ، وإما على االجتماعِ ، فـإنْ              " وإما مبثالٍ    " :)١( )قوله  ( 
لك أُعلَّ ، فما قولُك يف     اِء ، ليس يف أوزان األفعال فلذ      تبكسرِ ال :  أنَّ هذا املثالَ ، أعين       سألت  

  ومها بكسرِ التاءِ والنون ؟ " تعلم ونِستعني   "
  ـه                )٤(نَّ هذه اللغةَ لعربٍ   إ: أجبتما هي فيمـا عينوهي مع ذلك ال تكونُ يف كلِّ فعلٍ ، وإن ،

   . كسرةٌ مكسورةٌ يف املاضي ، وفيما حنن فيه ليست يف املاضي
 )  ألنّ  : " وقوله  : قلت "فْعبكسر التاِء   " لَ  ت "  حقُّه أنْ يكتب،      الالمِ على احلكاية قالَ بضموي 
، )٦(النسخِ يقع بفتحها على حكاية الوزن منضما إليهما التعريف         )٥(]بعض[التقدير ، ويف     على

وضعِ يف  ود ال صإذ الوزنُ مق  ،  )٧(ويف بعض النسخِ يصحح منونا منصوبا نظرا إىل التعريف ال غري          
   )١( ) زنات املضارعِ

  .إىل آخره ... " وما كان منها مماثالً : " قوله ( 
  .) ٨( )… املوصوفة أو املثال املذكور يعين من غري املفارقة بأحد الوصفني ، وهو إما الزيادةُ  

  

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 .لكثري القول   )٢(

 .اعوار ، واحوالّ : حنو   )٣(

 .من التحقيق ) ٢٠، ١٩(جاء ذكر هذه اللغة يف صفحة   )٤(

 .سياق زيادة يتم ا ال  )٥(

 .أي ممنوع من الصرف   )٦(

 .)١٠/٨٥(شرح املفصل : ينظر.  ابن يعيش كما عند  )٧(

  .ما بني القوسني ليس يف ج    )٨(
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ـ " األخونـة   " و  ،  )٢( مجع عيان ، وهو حديدةٌ تكونُ يف متاع الفدان        "  أعينه   :)١() تخ  (  ع مج
   . )٤( ذكرمها أبو علي يف التكملة )٣() )٣(صح( ، وهو ما يؤكل عليه ، وهو معرب يف  خوان
بكسر العني وفتحها ، األولُ على بناِء الفاعلِ ، والثـاين علـى بنـاِء               " ل  فْع ، وت  تفْعلُ" قوله  
   .املفعولِ

 فإنما جاَء معلَّالً ، ألنه فعلٌ       ،)٥( قبيلةيف األعالمِ أليب    " تزيد  : " وأما قولُهم   : قال عبد القاهرِ    
  . ، فاعرفه )٦(نقلَ فسمي به كيزيد ويشكُر قد

  ] أحكام أخرى يف اإلعالل [ 
  " انقياد" و" اجتيازٍ " و " عياد " و " قيامٍ : "  فصلٌ ، وقد أعلُّوا حنو ((: قال رضي اهللا عنه 

    املشبه  ، قبلَ الواوِ  إلعالل أفعاهلا مع وقوعِ الكسرة ها وهو   واحلرفوحنـو  ،األلف للياِء بعد :
  تشبيها إلعاللِ وحدانِها بإعاللِ الفعلِ مع الكسرة واأللف، " جياد " و " رياحٍ " و " ديارٍ "

  لشبه اإلعاللِ يف الواحد، وهو كـونُ الـواوِ ميتـةً           " رياضٍ"و  " ثيابٍ"و  " سياط: "وحنو  
" ديِـم   " و  " تير  : " مع الكسرة واأللف ، وقالوا      " ريح  " ، وياِء   " دار  " ف  ساكنةً فيه بأل  

  لسكون الـواوِ يف الواحـد ، والكـسرة ،          " ثيرةٌ  : " إلعاللِ الواحد والكسرة ، وقالوا      

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 .) عني(مادة ) ٥/٢١٧٢(الصحاح : ، وينظر) ٤/٤٠٤(التخمري   )٢(

 .) ١٢٩(، واملعرب للجواليقي ) خون(مادة ) ٥/٢١١٠(الصحاح   )٣(

 .) ٥٩٣(التكملة   )٤(

  ) ٢/٤٨٢(الـصحاح  : ينظـر . وهو تزيد بن حلوان بن عمران بن احلاف بن قُضاعة ، وإليه تنسب البرود التزيدية               )٥(
 . )٤٤٠(، ومجهرة أنساب العرب )٥٣٧(، واالشتقاق )زيد(مادة 

  .) أ/٤١١(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٦(
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٧٢  

  دةٌ " وهذا قليلٌ ، والكثريوةٌ " و " عزوجةٌ " و " كـوالٌ  : " ، وقالوا " زِول" [ط تحـرك [
  : الواو يف الواحد ، وقولُه 

  ا ــالِ طيالُهـنّ أَعزاَء الرجوأ
وانقالا فلئالّ جيمعوا بـني     " ريان  " مع سكونِها يف    " رِواٌء  : " ليس باألعرف ، وأما قولُهم      

 لـيس   "نِواٌء  " قلبِ الواوِ اليت هي عني ياًء ، وقلبِ الياِء اليت هي الم مهزةً ، و                : إعاللني  
  )١( ))ناوٍ : بنظريه ، ألنَّ الواو يف واحده صحيح ، وهو قولُك 

، )٣( إما باحلاِء املهلَة والزاي ، أو باجليم ، ألنهمـا واويـان           " واحتيازِ  : " قوله  : )٢() تخ شح (
ا هنا يف انقالبِ    واخلاُء املعجمةُ مع الراِء املهملة سهو يف هذا املوضعِ ، ألنه يائي أصالً ، وكالمن              

  .فاعرفه ، )٤(الواوِ ياًء 
ذكر هذا الفصلَ ليبين أنَّ يف األمساءِ املزيد فيها أمساًء ليست على ما يوافقُـه الفعـلُ يف                  : شح  

ذلك أُعلَّت لئال يوهم أنه ال يعلُّ من املزيد فيه إالَّ ما ذكره فيما تقدم بل أُعـلَّ                  )٥( وزنِه، ومع 
إلعاللِ أفعالها ،   : ه ، وهو ما ذكر يف هذا الفصلِ ، فمن ذلك املصادر ، وعلَّلَ فقالَ                غري أيضا

فلم يعلّوا لعدمِ إعاللِ     )٧( "الوذ لواذًا   : " ، فهذه ثالث شرائط ، أال تراهم قالوا         )٦(وكذا وكذا   
  . فاعرفه،)٨(لعدمِ الكسرة " دام دواما: " لعدم األلف ، وقالوا " حالَ حوالً : " فعله ، وقالوا 

                                                 

 . ، والزيادة منه)٣٨١(املفصل   )١(

 .يس يف ع ل  )٢(

  ) .٤/٤٠٤(باحلاء املهملة والزاي " تيار حا" فصاحب التخمري يرى بأا   )٣(
  " باجليم والـزاي ، واحلـاء والـراء         " احتيار  " أو  " اجتياز  " أن يكون   : والصواب  : " وصاحب اإليضاح يقول    

)٢/٤٤٢ (. 

 .) ٢/٤٤٢(، وإيضاح ابن احلاجب ) ٤/٤٠٤(التخمري   )٤(

 .بدون واو ) مع: (يف ع   )٥(

 .أي الكسرة واأللف   )٦(

 .االلتجــاء : ، واللواذ ) لو: (يف ج   )٧(

  .) ٢/٤٤٢( إيضاح ابن احلاجب   )٨(
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  أُعـلَّ  " قيمـا   "  الشرطان األوالن على الصحة ، وأما الثالثُ فال حاجةَ إليه ، بيانه أنَّ               :شح  
قـاوم  : " بإعاللِ الفعلِ والكسرة ال غري ، فثبت أنَّ  اشتراطَ األلف ملغى ، وقالوا               " كقياما" 

فلم يثبت اإلعاللُ النتفاِء الشرطنيِ األولني ، فتبني أنَّ االعتبار ما دونَ            " قام قَومةً   " و  " قواما
الكسرةُ  )١(الثالث ، واعلم أنَّ األمرين بعد إعاللِ الفعلِ إنما شرطَا ليناسب اإلعاللَ بالياِء ، وأما              

  )٢(  .فواضحةٌ ألنها أختها ، وأما األلف فَألنها أشبه حرف بالياِء
 )  شرطًا باعتبارِ استعماهلم حنو       : قلت ل  : " كونُ الثالثول ، و     " احلحود  " مبعىن التومن" الع 

  " الـدولُ   " و  " العـوج   " و  " العـوض   " و  ،   )٣(عادين حبها عودا ، ذكرمها يف الكـشاف         
  " الـثريِ   " و  " القـيمِ   : " غى على اعتبارِ حنو     ونظائرها ، وكونه مل   " العودةُ  " و  " الزِوجةُ  " و  
ألنه أكثـر وأغلـب     : وأمثالها ، فتعارضت الشواهد فالعملُ باُألوىل ألحد أمرينِ         " الدميِ  " و  

فكان القليل حمموالً على الشاذ من أصلِ البابِ ، وإمـا           ] ب/٢٣٢/[بشهادة صاحب الكتاب    
 على املتأخر كالواجبِ    هقدمِ واملقدمِ ، والسواد األعظمِ فال يترك ما قُبولُ        ألنه اختيار السلف األ   

                   ا ينبغي أنْ يتلقى من القَبول من أئمـةمل كابن احلاجب ، واهللا املوفق املولدين إىل قول فَذٍّ من
  )٤() األصول 

قلبون األلف ياًء   يأنهم  : اين  فصلُ اإلمالة ، والث   :  من وجهني    )٥(الدليلُ على ذلك    : )٤() تخ  ( 
  . )٦( "مصباح : " يف التصغري والتكسري يف حنو 

إىل الواوِ خمرجا ، ألنّ الياَء من وسط الفـم ،           )٧(األلف أقرب إىل الياِء منها      : وقال عبد القاهرِ    
 األلف إىل احللقِ الذي هو خمرج أنَّ وسطَ الفمِ أقرب شفويةٌ ، وال شك ٨(. والواو(  

                                                 

 .بدون واوٍ ) أما: (يف ع   )١(

 .) ٢/٤٤٢(إيضاح ابن احلاجب   )٢(

 .) ١٠٨(سورة الكهف آية ) ٢/٥٠٠(الكشاف   )٣(

 .ليس يف ع   )٤(

 .يقصد مشاة األلف للياء   )٥(

 ) .مصيبيح ومصابيح : فتقول( وفيه   )٦(

 .مكررة ) إىل الياء منها: (يف ج   )٧(

 .) أ/٤٢١(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٨(



a¾jnÛa@bß@|îšìm@À@jnÔ@}†ŠaÕîÔ¥ë@ò{@ @
 
 

٧٤  

  .إىل آخره ... " وحنو ديار : " وقوله 
  هذا القسم من املزيد أيضا يعلُّ بإعاللِ واحده مع الكـسرة واأللـف ، وذكـر                : )١() شح  ( 
 "  من ذكرها   " األلف ا               )٢(هنا خريبـل كـانَ سـاكن معال ه لو مل يكنِ الواحدلِ ، بيانيف األو

ق أنها معلَّةٌ ساكنةٌ فيجوز أنْ يكونَ اإلعاللُ يف اجلمعِ لـسكونِها يف             العتربت األلف ، وقد اتف    
، وجيوز أن يكون ألجل اإلعـالل يف        " رياض  : " كما أعلوا حنو    ( الواحد والكسرة واأللف    

، وإذا احتمل األمرينِ    )٤(" تري  " و  " دمي  :  كما أعلّوا حنو     )٣() الواحد والكسرة ، دون األلف      
س إلغاُء أحدمها أَوىل من اآلخرِ ، ومها يف موضعِ اجتماعهِما علّتان ، ينسب احلكم إليهمـا                 فلي

وبـال، وأمـا يف     ) ٦(سملكما لو    )٥(كجزءي علّة مجيعا عند احملقِّقني وتصريان عند اجتماعهِما       
  )٧(. القسمِ األولِ فلم يظهر لأللف أثر البتةَ على كلِّ تقديرٍ 

  . إىل آخره ... " تشبيها إلعاللِ وحدانِها : " )١() قوله ( 
                ، ها بإعاللِ فعلا كاملصدرِ أُعلَّ تبعبعت فأُعلَّ بإعالله على الواحد أُجري أنَّ اجلمع أراد "  فديار "

مـن  " ح  ورِ" ا  فأصله" يح  الر" ، وأما   " قام  " فرع على   " قياما  " كما أنَّ   " دارٍ  " فرع على   
  )٨(. صح كذا ذكر يف " أرواح " بنات الواوِ بدليلِ أنه جاَء يف مجعه 

  ، والعلَّةُ واحدةٌ ، وهذا القلب إعـاللٌ ، وأمـا           " مبيقات  " فُعلَ ا ما فُعلَ     " ح  ورتاس" ومنه  
 "  جياد "   د  " فهو مجعك )٩(" فيعالً  " ألن  " جييعلى   س ر "و     " عالٍ  ف ، كما مر "  دعلٌّ " جيم

 ياًء إذا أصلُه وِد " بقلبِ واوهي١٠(" ج( اجلودة وذُ منمأخ  .)١١(   
                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 .) ذكرمها: (يف ج   )٢(

 .ما بني القوسني ليس يف ج   )٣(

 . ، وملا اعتل الواحد أعلوا اجلمع)تارة(مجع   )٤(

 .ب ما أثبته ملوافقته ملا يف إيضاح ابن احلاجب والصوا) كعلّة : ( يف ج   )٥(

 .ملا يف إيضاح ابن احلاجب والصواب ما أثبته ملوافقته ) لو مس : ( ج يف   )٦(

 .) ٢/٤٤٣(إيضاح ابن احلاجب   )٧(

 .)روح(مادة ) ١/٣٦٧(الصحاح   )٨(

 .) ال فيعل: (يف ج   )٩(

 .) جيودة: (يف ع  )١٠(

 .) جود(مادة ) ٢/٤٦١(الصحاح : ينظر )١١(
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٧٥  

حالَ حيـول،  : فوجهه أن يكونَ مصدرا من" هذا على حياله : " وقولُهم: قال عبد القاهر : شم
التجاوز، وحيولُ بـني    من  ع  واملعىن على حده ، أال ترى أن احلد مين        )١(] من قام يقوم    [ كقيام  

 عا جييء مقولك هذا على انفراده ك" على " الشيئني ، فهو يف كونه مصدر .  
  " . سياط " وحنو : " قوله 

  : القلب فيه بعد شروط : قال عبد القاهرِ 
  . أن تكون الواو يف الواحد ساكنا: أحدها 
  . فعال  : أن يكون بعد الواوِ يف اجلَمع ألف حنو: والثاين 

  .مكسورا )٢(أن يكون ما قبل الواو: والثالثُ 
معتلِّ: والرابع غري ٣(أن يكون الالم(.  

" طويل: "، فإنْ فقدت واحدةٌ منها مل تقلب حنو       "سياط"وقد اجتمعت هذه الشرائطُ األربع يف       
ـ      )١(]ألنّ الواو قد حترك يف الواحد      ["طوال"و     رد إعـالالً ألنـه     ، وإنما كانَ السكونُ يف املف

رض من قلـبِ الـواوِ      غ، ويزيد يف وضوحه أنَّ ال     " دارٍ  : " مخفَّف كخفَّة املُنقلبة ألفًا يف حنو       
إنهم فروا إىل حـرف     : ، أال تراهم قالوا     " باع  " و  " قالَ  : " والياِء اجتالب السكون يف حنو      

 فيه احلركةُ وهو األلف نؤمفه ، فاعر)٤(ت .  
  . إىل آخره ... " وقالوا تري ودمي : " قوله 

  " . تورةٌ " ، إذ أصلُه " تارةٌ " إلعاللِ الواحد وهي 
  . يف اجلمع : أي " والكسرةُ : )٥(قولُه 
  وتارةً بعد أخرى ، ومنها قولُهم          : " يقال  : ويف األساس   : قلت ، أي    : فعلَ تارات ـهتاورت :

                                                 
 .يستقيم ا السياق ) ب/٤٢٠(واملقتصد يف شرح التكملة )  أ/٧٠(زيادة من احملصل   )١(
 .قبل الواو : يف ع   )٢(
فإن كانت مضاعفة مل تنقلب الواو يف اجلمع يـاء          . أال تكون العني يف املفرد مضعفة       : وزاد أبو الفتح يف الشروط        )٣(

حت العتالل الالم بانقالا مهزة ، فكرهوا إعالهلا ملا يلزم عن ذلك من توايل              يف مجع ريان ، وإمنا ص     " رواء  : " حنو
فتكون صحة الـواو يف اجلمـع ملـا         " روي  " مجع  " رواء  " وجيوز عندي أن يكون     : قال ابن عصفور    . إعاللني  

    .ذكرناه، ولتحركها يف املفرد
 .)٣١٩(، واملمتع ) ٢/٧٣٤(سر الصناعة : ينظر

، ويف ) أ/٤٢١ب ـ  /٤٢٠(دون ذكر لعبد القاهر، والقول موجود يف املقتصد يف شرح التكملـة  ) أ/٧٠(احملصل  )٤(
 .) ١٠٦(املصباح 

 .) وقوله: (ع   )٥(
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   ، هرسول اهللا   [ وكان  ] أ/٢٣٣/[عاودت [    ِروبذلك،     )١(يتوضأ بالت يمس وهو إناٌء صغري ، 
تعاوره يألنوي رد ٢(" . د(  

  قلت :         ها يف هذا املوضع من نسخةا رأيت ٍموثوق األساسِ   ويف حاشية  :   اِإلعـرايب ٣(قال ابن( :
مهمـوزا ، ومنـه     " تئر  " ، ومجعه   )٤(ماهلامهموز العنيِ تركوا مهزها لكثرة استع     " تأرة  " أصلُ  

  .، فاعرفه )٥(، كأنه ينظر إليه تارةً بعد تارة " أَتأَرت إليه نظري : " قولُهم 
 )  يب يف التوضيح     : قلتة  " أنّ  : وقد مرميالد "          علـى لغـة مقلوبة حيتملُ أن تكونَ ياؤها غري

  )٧() )٦(دامت السماُء تدمي يف دامت تدوم 
 )٧()والكـسرة (يف الواحد،   : ، أي   "لسكون الواو   "مجع ثَورٍ ،    )٨(وهي  " ثرية  : وقالوا  : " قوله  
؛ ألنَّ سكونَ الواوِ مـع      "ثريةٌ  " شاذٌ ، يريد به     : أي  : )٦() شح  ( يف اجلمعِ، وهذا قليلٌ     : أي  

  )٩(. التصحيح مما ال يستثقلُ 

                                                 
  .)بالتون: (يف ج   )١(

 .، والزيادة منه )تور( مادة )٦٥(أساس البالغة   )٢(

ة السماع ، واحلفظ ، له النوادر ، وأمساء خيل  العرب             زياد األعرايب اشتهر بالرواية ، وكثر      نباهو أبو عبد اهللا حممد        )٣(
  ) . هـ٢٣١(وفرساا وغريمها تويف سنة 

 .) ١/١٠٥(، والبغية ) ١١٩(، والرتهة ) ١٩٥(، وطبقات الزبيدي ) ١٤٧(مراتب النحويني : ترمجته يف : ينظر

 .) االستعمال: (يف ع   )٤(

 .) تور(مادة ) ٤/٩٦(، واللسان ) ١٤/٣٠٩(التهذيب : ينظر قول ابن األعرايب يف   )٥(

  ) . أ/٨٥: (ينظر. دون تفسري هلا " الدمية " مل أقف على هذا النص يف التوضيح يف شرح املقامات ، وإمنا املذكور   )٦(
مطر يكون مع سكون ، وحكى بعضهم دامت الـسماُء          : الدمية  ) : دوم(مادة  ) ١٢/٢١٣(وجاء يف لسان العرب     

  " .هو من الواو الجتماع العرب طُرا على الدوام : " ن جين تدمي دميا ، وقال اب
 .) ١/٣٤٦٥(، واملنصف ) ٢/٥٩٣(، وسر الصناعة ) ١/٣٥٥(اخلصائص : ينظر

 .ليس يف ع   )٧(

 .بدون واو) هي: (يف ع   )٨(

 .)٢/٤٤٤(إيضاح ابن احلاجب   )٩(
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   )١(فرقًا بينهما" ثـرية " ، ومبعىن احليـوان " ثورة " األقط مبعىن " ثـور " يقال يف مجع : تخ 
، ألنه  " تارة"مجع  "ترية  "، وإنما شذَّ هذا ومل يشذ يف        )٤( بن يزيد    )٣( عن حممد    )٢(نقله ابن جين    

الكـسرة يف   : مل يوجد هنا من األسباب الثالثة إال واحد وهو الكسرةُ ، ومثَّ وجد سببان ومها                
  : )٥(مع ، واإلعاللُ يف الواحد وهو تارةٌ ، وأولُ البيت اجل

  ...................          لَّةٌ ذتبين يل أنَّ القماءةَ 
  : وقبله فيما وجدته يف بعض نسخ احلماسة( 

                                                 

سيبويه فحمله على الشذوذ ، وأما أبو بكر بن الـسراج           ، وأما   " ثرية  " هذا هو أحد األقوال الثالثة يف إعالل واو           )١(
، فلذلك أُعلّ ، مث قصرت الكلمة حبـذف األلـف ،      " ثيارة  " كأنه يف األصل    " فعالة  " فذهب إىل أنه مقصور من      

  " . فبقي القلب حباله 
 .)٥/٤٠٥ (يحصر، والت)٣٠٦(، واملمتع )١/٣٤٧(، واملنصف )١/١١٢(، واخلصائص )٤/٣٦١(الكتاب :  ينظر

 .) ١/٧٣٣(، وسر الصناعة ) ١/٣٤٦(، واملنصف ) ١/١١٢(اخلصائص : ينظر  )٢(

  ، وسـر الـصناعة     ) ١/١١٢(، واخلصائص   ) ١/٣٤٦(، واملنصف   ) ٢٦٥-٣/٢٦٤(األصول  : وهو املربد ، ينظر     )٣(
جيمع "  ثور   "فقد ذكر أن    ) ١/١٣٠(أما يف املقتضب    ) . ٥/٤٠٥(، وشرح التوضيح    ) ٣٠٦(، واملمتع   ) ١/٧٣٣(

ولكنه مل يعد للحديث عـن      . اهـ  " فله علّة أخرناها    " ثرية  : " وأما قوهلم   : على األصل ، مث قال      " ثورة  " على  
 . فيما أعلمهذه العلة اليت وعد ا

  .)٤/٤٠٥(التخمري   )٤(

  :    ومتامه البيت من  الطويل ،   )٥(
  لُها                            وأن إعزاء الرجال طيا

إىل أُنيف بن زبان النبهاين ، ونـسبه يف         ) ٣٨٧: (واضطرب يف نسبته ، إذ نسبه البغدادي يف شرح شواهد الشافية            
ألنيف بن زبان النهشلي،    ) ١/١١٩: (ُألثال بن عبدة الطّيب ، وعزاه صاحب احلماسة البصرية          ) ٩/٤٨٨: (اخلزانة  

  : مي والنبهاين طائي وهو يفتخر يف قصيدته بطيء على نزار إذ قالولعل النهشلي تصحيف النبهاين ، ألن النهشلي متي
  زالُها نِكأسد الشرى إقدامها و    دعوا لرتارٍ وانتمينا لطيٍء 

  ، واملنـصف   ) ١/١٨٤(، واحملتـسب    ) ١/١٢١(، والكامـل    ) ٢/٣٤٤(جمالس ثعلب   : والبيت من غري نسبة يف        
، )٥/٤٠٦(،والتصريح ) ٣٢٠(، واملمتع ) ٤٨٦(رح التصريف   ، وش ) ٤٠٠(، واألضداد البن األنباري     ) ١/٣٤٢(

  ) .٧١٥(شرح أبيات املفصل : ينظر توجيه البيت وإعرابه يف .  )٤/٤٠٧(والتخمري 
طواهلا " ، وروي   " طواهلا  " ، وهذا شاذ قياسا واستعماالً ، والقياس        "طواهلا" يف مجع   "طياهلا  : " والشاهد يف البيت      

 .  ثعلب يف الكامل وجمالس" 
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  ا الُها ـاالً ، وأسباب املناي    وملا التقى الصفان واختلف القنا 
  : ومها من القطعة اليت أولُها 

           بن مالك عوف ا هلم من حينمجع  
 هذا البيت أن ينشد: قلت وحق،صادقاً وهو احلق  :   

  )٢( ) )١(اياوأنَّ أعزاَء الرجالِ ط    تبني يل أن القماءة عزةٌ 
   أصـله " ريانُ  " ، و   )٣(قَمؤ قماءةً صار قميئًا صغريا ذليالً ، وأقمأه صغره وذلّله           : )١() صح  ( 
  )٤(.  وغضابٍ مجعه كغضبانَ" رِواٌء " و " رويانُ " 
: داٍء، فلو قيل  رقلبت الياُء مهزةً ، لوقوعها طرفًا بعد ألف زائدة ك         " رواي  " أصلُه  " ورِواُء  "    
 أيضا الجتمع إعالالن يف كلمة ، وهم ال يفعلونَ ذلـك صـيانةً              )٥(، بقلب الواو ياء   " رياء  " 

   بـاب   لـى اف بأكثرِ حروفهـا األصـول ، وإمنـا أورده اعتراضـا ع            للكلمة عن حنو إجح   
، ويف اجلمع كـسرة     " ريح  " ، ألنَّ الواحد قد أُعلَّ  واوه بقلبها ياًء كما يف            " ياح  رريحِ و " 

  . )٦( امتناع إعالله ما ذكرناه ةُوعل" رياح " وألف كما يف 
 يرد اعتراضا على القاعدة املذكورة ، ألنَّ جـزء          أنه ال : يعين  "  ليس نظريه    اُءونِو: " )١(قوله  ( 

  . )٩( حرف العلة فيه )٨(، وهو إعالل الواحد، وسكون)٧(العلَّة مفقود
   اجلمـل  :"النـاوي "ولٍ  وطـوا )١١(لٍكطوي فكان متحركةٌ فيه الواو ألنَّ كذلك،)١٠(ليس "ناوٍ"و

                                                 

 .يريد الشارح ذا البيت مدح القصار، ولعل فيه إشارة إىل قصره، واهللا أعلم   )١(

 .ليس يف ع   )٢(

 .) قمأ(مادة ) ١/٦٦(الصحاح   )٣(

 .) روى(مادة ) ٢٣٦٤-٦/٢٣٦٣(الصحاح   )٤(

 .ليس يف ج )ياء(  )٥(

 .من التحقيق ) ٧٣(صفحة : ينظر  )٦(

 . )٢/٤٤٦ (يضاح ابن احلاجبوالتصحيح من إ) مفقودة: (يف ج   )٧(

 .) أو سكون: (يف ع   )٨(

 ) .٤٤٦-٢/٤٤٥(إيضاح ابن احلاجب : ينظر  )٩(

 .) وناوٍ وليس: (يف ع  )١٠(

 .) لطويل: (يف ع  )١١(
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عند قراءيت عليـه هـذا      )٢()  -محه اهللا ر-( وأنشدين شيخنا   : قلت  . )٢())١(صح(السمني، يف   
   ، وقد غنت عنده ، وهـو يف بـدء           -رضي اهللا عنه  -املوضع ألعرابية كانت من خوادم محزةَ       

  : )٣(اإلسالمِ 
  وهن معقّالت بالفنـاِء     أال يـامحز بالشرف النواِء 

  وضرجهن محزةُ بالدماِء     ضع السكني يف اللبات منها 
   من قَديد أو شواِءلشربٍ     من أطايبها طعاما وعجـل

  . )٥( فيما يقال ، وحنر شارفني كانا لعلي على بابه ، ويف احلديث طولٌ )٤(فقام
   )٦(. مسنةٌ ، واجلمع شرف : ي أاقةُ شارف ن: )٢()صح ( 
ه مل يعلَّ فيه الواو لئال جيمع       يف أَن  " اٍءورِ" مجرى  " نِواٌء  " لعلَّ بعض األئمة أجرى     : )٢() تخ  ( 

  ] ب/٢٣٣/[،  )٢( ) - رمحـه اهللا     - ( )٧(بني إعاللنيِ ، وذُكر ذلك عن اإلمام عبـد القـاهر          
   ذر ، ألنَّ واحده         : فقال الشيخجـائع "  و نواء  مثل      ، غري معلّ  ناوٍ    )٨(ال حاجةَ فيه إىل الع  "  

  .  فاعرفه ،)٩( حم، وأصله من الين ، وهو الش" جياع " و 

                                                 

 .)نوى(مادة ) ٦/٢٥١٧(الصحاح   )١(

 .ليس يف ع    )٢(

  . أقف على اسم تلك األعرابيةاألبيات من الوافر ، ومل   )٣(
  حيث صحت الواو ومل تعل ، ألن الواو مل تكن سـاكنة يف املفـرد ،                " ناوٍ  " يف مجع   " النواء   : " فيها: والشاهد  
 .وال معتلة 

 .) وقام: (يف ع   )٤(

  كتاب املغازي باب شهود املالئكة بدرا ، وصـحيح مـسلم           ) ٣٧٨١(حديث  ) ٤/١٤٧(صحيح البخاري   : ينظر  )٥(
ب حترمي اخلمر وبيان أا تكون من عصري العنب ومـن التمـر             ، كتاب األشربة با   ) ١٩٧٩(حديث  ) ٣/١٥٦٨(

 .والبسر والزبيب وغريها مما يسكر 

 .)شرف(مادة ) ٤/١٣٨٠(الصحاح   )٦(

 .)ب/٤٢١(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٧(

 .)وحده: (يف ج   )٨(

 .)٤/٤٠٨(التخمري )٩(
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  ]امتناع االسم من اإلعالل [ 

   فصلٌ ، وميتنع االسم من اإلعاللِ بأنْ يسكَّن ما قبـلَ واوه ويائـه               ((: قال رضي اهللا عنه     

: مما يعتل باعتاللِ فعله ، وذلك قولُهم      "االستقامة  " و  " اإلقامة  : "أو مابعدمها إذا مل يكن حنو     

ــولٌ " ــوار " و " ح ــشوا" و " ع م ــوالٌ " ، و " ر ــووق " و" تق ور " و " ســو   " غُ

  " معـايش   " و" خيـار   " و" هيام  " و  " شيوخ  " و  " أهوناء  " و  " مقاوم  " و  " طويل  " و  

 )١(  ))أبيِناء " و
مـا               :قلت ويتحرك باإلسكان فيه فيخفف فاملتصر احلرف كعلَّةُ اإلعاللِ يف األصلِ أنْ يتحر 

  ما بعده  قبله وال ي ؛سكّن   لئال جيتمع ساكنان ،            ـرِعمـا شأنَّ اإلعاللَ إن مرة غري مث ملا علمت 
للتخفيف ، واألفعالُ أصلٌ فيه لزيادة ثقلها على ما عرف ، وألنه تصرف ، والفعلُ أكثر تصرفًا                 

قرىب وأضرب عرقًا فيـه      من غريه ،مث ما كان أنزع إليه وأشبه به وأشد اتصاالً بوشائج ال             وتقلُّباً
، واألفعالُ أصلٌ هلـا يف      )٢( وهي منشعبة منها تفرعا واشتقاقًا     ،كاملصادر اليت هي لألفعالِ أصلٌ    

 لشدة مساسِ احلاجة إليه يف إجراِء األصلِ والفرعِ         ، إعالهلا )٣(نع عن مياعتبارِ اإلعاللِ ، فرمبا ال      
 أنَّ األصلَ يف الكالم عدم اإلعاللِ إذ هو تـصرف            لما ، ماهو مانع يف غريها    ،)٤(مجرى واحدا   

 ينفذ فيها حكم    )٥( فبأدىن شيء من شبه املانع     ،بالقلبِ أو باحلذف فكالمها على خالف األصلِ      
 أدنـاه   )٦(األصلِ ، وال يعتد بالعارضِ ، أما إذا عورض مقتضى األصلِ مبقتضٍ آخر مما يقاومه                

" اإلقامـة : "  وهذه األمساء ما وراء حنو     .لتشاكل بني األصلِ والفرعِ   ويغالبه، وذلك يف اعتبار ا    
ليست كاملصادر يف استحقاقِ اإلعاللِ لما ذكرنا فأثر أدىن شيء فيها فال يلزم مـن امتنـاعِ                 

                                                 

 .) ٣٨١(يف املفصل    )١(
 .كوفيني الذين يرون أنَّ الفعل هو األصل يف االشتقاق هذا مذهب البصريني خالفاً لل  )٢(

 . يف ج ليس)  عن (  )٣(
 . ) واحد : (يف ج   )٤(
 . ) املوانع (: يف ع   )٥(
  . ) يقاويه (يف ج   )٦(
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لعدمِ اطّـراده   فليس بأصل، "والقْت:"وأما حنو.اإلعاللِ ذا القدرِ هاهنا امتناع اإلعاللِ به هناك   
" أَفْعـلَ   " كما أنَّ   " تقْوال" ال  ) ٢("قَولَ   " : " الَقَ" ، فأصلُ   " القولِ " )١( فعل كاطّراد  يف كل 
تلك الكثرة كفانا ذلك القـدر      " والٌ  قْت" الطّراده يف كلِّ موقع، وملَّا مل يكثر        " إِفْعالٌ" )٣(أصله

  .لتخفيف ، فاعرفه يف استحقاقِ  امؤونةَ اإلعاللِ؛ ألنَّ لكثرة الدورِ جماالً
 : التصحيح يف هذا الباب ألجلِ السكون ، وذلك على ثالثة أضربٍ:  عبد القاهر:شم 
لكثري احليلة، العاملِ بتحويل األمـورِ      " حول  : " أن يكونَ ما قبل حرف العلة ساكنا حنو       : األول

  : ، فلم جيز قلب واوِه ألفًا ألمرين )٤(على وجهها لدهائه 
". بـاع   " و" قـال   : " أن القلب يكون إذا حترك حرف اللنيِ مع انفتاح ما قبله حنو           : ا  أحدمه

  ذه الصفة حنو         : واآلخر علّ   : أن يكونا يف شيء يتبع ما هووإن كـانَ األصـلُ      "أقام  " أن ي ،  
 وهـذان   ذه املثابة فرياعى اتفاق الطريقـة ،      " اإلقامة  : " وكذلك  )٥("قام  "لتشاكل  " أَقْوم  " 

  .الشيئان معدومان هنا 
ألفًا الجتمع ساكنان علـى غـري حـدمها         " حول  " أنك لو قلبت واو     : والثاين من األمرين    

فاحتجت إىل حتريك الواوِ اُألوىل لتعذّرِ حتريك األلف أو حذفها أو حذف األلف املنقلبة ، ويف                
ا ، فتأمالكلمةِ وإبطالُ وز لْ فيه كل ذلك تغيري .  

 مل جيز قلب    )٦( ) ولٍوقَ( و   "وعٍيب: "ما كانَ بعد حرف اللنيِ منه ساكن حنو       : والضرب الثاين   
يف حتركهما وانفتاح مـا قبلـهما        " عيب "و " لَوقَ" الياِء والواو ألفني ، وإن كانا مبرتلتهما يف         

 أما األلف فظاهر،    ،ح حتريك أحدمها   وال يص  )٧(أنك لو قلبت التقى ساكنان    ] أ  /٢٣٤/[ألجلِ
 امتنع التحريك مل جيز احلـذف       )٨(فألا مدةٌ زائدةٌ ال أصل هلا يف احلركة ، وإذا           " الواو  " وأما  

                                                 
 . ) كاطراده (: يف ع   )١(
 . )يقول ال تقوال :  قال (: يف ع   )٢(

 .أي مصدره   )٣(

 . ) حيل (مادة ) ٤/١٦٨١(الصحاح :  : ينظر  )٤(

 . ) أقام (: يف ع   )٥(

 .) قول (: يف ج   )٦(

 " .فعول"وهي األلف مع واو   )٧(

 . ) فإذا (: يف ع   )٨(
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ينبغي أن تعلم أنَّ حصولَ الـساكنِ بعـد         و: لبطالن الصيغة ، عند ذلك لزم التصحيح ، قال          
، ألنَّ اللـسانَ    "رميٍ  " و  " غَزوٍ  : "  يف الساكن قبلَه يف حنو     حرف اللِّنيِ فيه ختفيف كما يكون     

ثقـل  يمتحركة الواو، ألنه    " قَولَ    : " إذا تعداه إىل الساكن استراح إليه ، وليس كذلك يف حنو          
غـري أنَّ   ] دون اإلمجال الذي هو اللفظ بالـساكن      [ وهو احلركةُ    ،روجه من ثقلٍ إىل العملِ    خب

 فهو أجلب للخفة من حيث إنَّ اللسانَ يأخذُ منه اجلمام أوالً ، مث يعملُ               )١(قبالًالساكن إذا كان    
  . يف احلرف املتحرك ومعه قوة الدعة والترفيه 

القاف ساكن قبل   [ " الٌوقْت: "  اللني كما يف حنو     حرف  السكونُ كتنفأن ي : والضرب الثالث   
 )٢(فلذلك   ،انبٍ ج ة حلصول السكون من كلِّ    فهذا اية يف اخلف   ،  ]الواو، واأللف بعده كذلك   

 فكنت تفتقـر إىل حـذف       ،ك لو قَلَبت الواو التقت ثالثُ سواكن      ا فإن  وأيض ،مل جيز اإلعالل  
ـ     " معايش  " وأما  :  وذلك إجحاف منكر، قالَ      ،حرفنيِ فالقصد فيه أن الياء صح ألنَّ يـاَء    ح  

 "مع  أصليةٌ يف احلَ  " يشةركة لَة"ه  ، ألنفْععلى مفاعل     " م عمفإذا ج )  ـه     )٣() صحهمز، ألنوال ي 
 كاحلرف الصحيح ، وكذا الواو      انبل ك " صحيفة  " إذا استحق احلركةَ يف األصلِ مل يشبه ياء         

  .  كقُلّب يف املبالغةلٌحو.  فاعرفه )٥(، ")٤(املقاوم " يف 
  ، )٨(معـرض الـدواب   :  واملشوار   )٧(. ، وجبانٌ    ، وقَذَى عنيٍ  )٦(خطّاف  : عوار  : )٣( )صح  ( 
بواوين ، كذا الرواية عن     : )٣( )تخ  ( " غوور  " ، و " سووق  " ، و " قال  " مصدر  " تقْوال  " و

لِ : ف املصناقٍ ، وغار اجلبا سعم٩(. ج( 

                                                 
 ) .ب/٤١٢(وما أثبته موافق ملا يف املقتصد يف شرح التكملة ) قبل : ( يف ج  )١(

 .) ولذلك (: يف ع   )٢(

 .ليس يف ع   )٣(

 . ) مقاوم (: يف ع   )٤(

) أ/٤١٣ب ـ  /٤١٢(دون ذكر لعبد القاهر، والقول موجود يف املقتصد يف شرح التكملـة  ) أ/٧٢-أ/٧١(احملصل   )٥(
 .والزيادة منه 

 .) عور(مادة ) ٤/٦١٨(اللسان : ينظر. ضرب من اخلطاطيف أسود ، طويل اجلناحني   )٦(

 . ) عور (مادة ) ٢/٧٦١( الصحاح   )٧(

 ) .شور(مادة ) ٢/٧٠٤(الصحاح   )٨(

 .) ١٠/٩٠(شرح املفصل :  ، وينظر) ٤/٤٠٩ (التخمري   )٩(
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 ، ويقـالُ للمجلـسِ      ، وهي موضع القيامِ   )٢(مجع مقَامة   : بفتحِ امليمِ   " مقاوم  " و: )١( )تخ  ( 
الرملُ املنقاد الذي يسيل يف اليد ، وبـضمها أشـد   : - بفتح اهلاء -، وهيام   )٣(واجلماعة أيضا   

  ، وهـو الفـصيح ذكـره       )٥(بـين   )١() مجـع   : (اُء  نيِبأَو، وروايةُ الكتابِ الفتح ،      )٤(العطشِ  
 )٦(. املصنف 

  .)٧( من االختيار، وهـو أيـضا خـالف األشـرار            ة ، اسم  ريخمجع  : وخيار  :  )1( )تخ   ( 
≈ÍŠ·| ®و yètΒ 〈 )٨( ال غري بالياء الصرحية )٩(وي باهلمزر الشاذة ويف القراءات ،)فاعرفه )١٠ ،  .  

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 .) مقاومة (: يف ج   )٢(

 .) قوم(مادة  ) ٥/٢٠١٧(الصحاح : ينظر  )٣(

 .) هيم(مادة ) ٥/٢٠٦٣(الصحاح : ينظر  )٤(

 .) بني(مادة ) ٥/٢٠٨٣(الصحاح : ينظر  )٥(

 . )٤/٤٠٩(التخمري   )٦(

 .) خري(مادة ) ٢/٦٥١(الصحاح : ينظر  )٧(

 .من سورة األعراف) ١٠(من آية   )٨(

 .)٤/٤٠٩(التخمري   )٩(

  .قرأ معائش ـ باهلمز ـ األعرج ، وزيد بن علي ، واألعمش ، وخارجة عن نافع ، وابن عامر يف رواية  )١٠(

  ، ) ٢٢٢(واالحتــاف  ،)١/٢٧١(، والبحــر احملــيط ) ١/٢٠٧(الـــقرءات يف البحـــر احملـــيط : ينظــر
   ورمبا مهزت العرب هـذا وشـبهه يتومهـون أـا            () : ١/٣٧٣( الفراء يف معانية     ، وقد قال  ) ١/٥٥٨(والتبيان  

، شبهت بفعيلة   "مصيبة  " وواحدا  " املصائب  " وقد مهزت العرب    … لشبهها يف اللفـظ وعدة احلروف       "فعيلة"
 . اهـ )لكثرا يف الكالم 
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  ]اإلعالل يف اجلمع [ 

   انواوان أو يـاءَ    ،فانره ح دعع الذي ب  م فصلٌ، وإذا اكتنفت ألف اجلَ     ((: قال رضي اهللا عنه   
سيقة "خيائر ، ويف    " خيرٍ  "أوائلُ ، ويف    " أولٍ  " يف  : أو واو وياٌء قلبت الثانيةُ مهزةً كقولك        

شاذٌ كالقَود، وإذا كان اجلمع     " ضياون  : "من البيع بوائع ، وقوهلم      " فوعلة  " سيائق ، ويف    "
  ". يساوِوطَ"، و"ير اوِوع: " بعد ألفه ثالثةَ أحرف فال قلب كقولك 

  : ه وقولُ

ل العوكحينيِنواوِرِ  بالع  

  : ه ه قولُسكْع ، ورادةٌ م الياَءإمنا صح ، ألنَّ

فيها عيائيلٌ أسود   ومنر   

بِ رم للـقُ وقُي" م  صي: " ، ومن ذلك إعاللُ     " اريف  يالص" ألنَّ الياَء مزيدةٌ لإلشباعِ كياِء      
: قومه ، وقولُـه   )١(ابة  يفالنٌ من ص  : ، وقولُهم "قُوامٍ  " و  " امٍ  صو" من الطرف مع تصحيح     

الن قفما أرها يإالّ سالم ام  
  )٢(  .)) شاذٌ 

إذا اكتنفها حرفا علّة وهي قريبةٌ مـن        " ل  اعفَم: " اعلم أنَّ ألف اجلمعِ يف حنو     : قال عبد القاهر  
   يقلنب مهزات نفإ ل  : " ين   فمثال الواو  ،الطرفأواوِل  " وأصله  " أوائل  " و  " أو "   مث صـار

الواو األوىل  " أفعل  " )٣(" أول  "  ألنَّ   ؛ وال شبهةَ يف كون األصلِ كذلك      ، إىل اهلمزة  الواو الثانيةُ 
 ،٥( كأفاضل فالواو اليت بعد األلف عني"فاعلأ") ٤("فأواول"فاٌء والثانيةُ عني(.  

                                                 

 . ) سيابة (: يف ع   )١(

 .) ٣٨٣-٣٨١( املفصل   )٢(

 . )ألول  ا(: يف ع   )٣(

 .)فالواو : (يف ع   )٤(

 .) ب/٤٢١(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٥(
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  : قد اختلف يف مأخـذه فقيـل      : أفعلُ من املوئل ، قلت      " أَوءلُ  " أصلُه  " أولُ   : " )صح  ( 
منه على األول بـني     )٣(، والواو   )٢(من آلَ يؤولُ    : ، وقيل   )١(ذهب إليه اجلوهري     من وأَل كما  

  .، واهللا أعلم  )٤(مهزتني، وعلى الثاين بعدمها

 صارا يكتنفان األلف أحبوا أن يزيلـوا        ملّا" الواوين"والذي أوجب اهلمزةَ أنَّ     : قالَ عبد القاهر  
           شبيهمز على التفه الطرف الثانيةُ قريبةً من بكساٍء  " اجتماعهما ، وكانت"     وال يكونُ األمـر ،

من أنه جيوز أن تكونَ الواو قلبت ألفًا فاجتمعت ألفان فحركت الثانيـة             "قائمٍ  "فيه على ما يف     
أُبدلت يف أول أحواهلا مهـزةً      " الواو  " زة بل الواجب أن تكونَ      مه)٥(اللتقاء الساكننيِ فصارت    

الـواوينِ ولـيس    ] ب  /٢٣٤/[ ، ألنَّ القصد هنا إزالة اجتماعِ       "أُويصل  " على حد إبداهلا يف     
مع كـون   " كساٍء  " القصد اإلعاللَ ، ولوال أنَّ قصدهم إزالةَ اجتماعِ الواوين لَما محلُوه على             

  :  الطرف ، ومما يدل على أنَّ اجتماع الواوينِ سبب يدعو إىل اهلمزِ أنك تقـولُ                 الواو يف غريِ  
  ، فال تقلب ، ويزيد يف وضوح ذلك أنَّ األلف حاجز غري حصني ، فـالواوان يف   )٦(" ر  اوِسقَ" 
ـ وِأُ" ) ٨(كما يف ) ٧()مهزة(ا، والواوان إذا اجتمعتا قلبت إحدامها       كاتمعتني مع " لاوِوأَ"  يلص "

                                                 

 إن أول ليس    (: وقال  ) ١/٣١١: (املنصف  )   ومن ذهب إىل أنَّ أول من وأل فهو عندنا خمطيء            (: قال ابن جين      )١(
املـشكلة   املسائل يف لفارسيا علي أبو شيخه ذلك ذكر وقد) ٢/٢٠٤: ( املنصف)مبشتق من فعل، وفاؤه وعينه واوان     

: فاؤه وعينه من موضع واحد ، قال      …  فثبت أن الصحيح فيها أا أفعل من وول،          (: ، وقال ابن بري   )٩٠-٨٧(
 .)أول) (١٥/٤٥٦(، والتهذيب ) وأل (مادة ) ١١/٧١٧( لسان العرب )وهذا مذهب سيبويه وأصحابه 

  ، وجيـوز أن يكــون مــن    " وألـت  " جيوز أن يكون مـن   (: حكى ثعلب هذين القولني عن الفراء ، قال      )٢(
 .)٢/٢٠٢(املنصف :  ينظر)" أُلـت " 

 . ) فالواو (: يف ع   )٣(

 .)أول(مادة ) ٤/١٦٢٧( ،) وأل (مادة ) ٥/١٨٣٨( الصحاح   )٤(

 . ) فصار (: يف ج   )٥(

 .مجع قسورة ، وهو األسد   )٦(

 .ليس يف ع   )٧(

  .ليس يف ج ) يف (   )٨(
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" وويـصل   :" مل يكن تواليا صرحيا حطَّ درجةً عن حنو       ]لـما[إال أنَّ هذا    " وويصل  " واألصلُ  
" ائريخ" و  " ر  يخ: " واجتماع الياءين حنو  : فلم جتز اهلمزة إال بعد أن تقرب من الطَّرف ، قال            

نَّ الياَء مبرتلة الواوِ، وأيـضا      ، أل )١(لياءان كالواوين ، وا "لُاعيفَ" رِ، واجلمع يمن اخلَ " لُ  عيفَ"وهو  
 كما ذكرنا قبلُ، فالياءان واأللف إذن كثالثة أمثالِ فيزالُ          ]مقاربة[فإنَّ الياَء تقارب األلف أشد      
  .اجتماعهن مزِ الياِء األخرية 

 )٣(قِ، ووقوع األلـف   ومن الس "علَة  فَي" " سيوِقة" ، واألصلُ   )٢(وابما استيق من الد   : والسيقةُ  

 لما أنَّ هذه األحرف الثالثَة أخوات       )٥(كوقوعها بني املثلنيِ  " سياوِق: " الياء والواو يف حنو    )٤(نيب
  )٦(. بدليل قيام كل منها مقام صاحبه يف كثري من املسائل 

والضيوقال يف املفتاح : نُ و ، ورن٧(" . أسامة هو عندي ك "  :الس(  
  ـه مـن البـاب عنـده،             " الضياونَ  " ذكر يف الكتابِ أنَّ     :  قلتشاذٌ ، وهذا دليلٌ على أن  

ملَّا صح يف الواحد حيث مل      ألنه  ] أليب احلسن [فال حجةَ فيه    " ضياون  " وأما  : وقالَ عبد القاهر  
  .)٩( األصلِ ، وتنبيها عليه كالقَوديف اجلمع أيضا جريا على )٨()صح ( كَسيد " ضين " يقل 
  قلت :                ، ه اجلمـعبِع؛الجتماعِ الواوِ والياِء وعدمِ اإلدغام ؛ مث ت يف الواحد ما وقعفالشذوذ إن

          سِ بصيغةما كان كراهةَ اللَّبإن القلبِ واإلدغامِ يف الواحد حنو ولعلَّ عدم " :  دسي "   ؛ ألنَّ أغلب
 العني مفتوحةٌ فلو أدغمت َألوهم ذلك أنـه  غةُ بكسرِ العنيِ ، ويف هذه الكلمةما تأيت هذه الصي 

 من زنات " دالسي "اعإ)١(]تنقاد [)١٠(وحنوه ، ألنَّ الطب ىل املستمر.  

                                                 
 .) كالواو (:  ج يف  )١(
 ) .سوق) (٤/١٤٩٩(الصحاح : ينظر  )٢(

 .مكررة مرتني) ووقوع األلف : ( يف ع   )٣(
 .وما أثبته هو الصواب ملوافقته ملقتصد يف شرح التكملة ) بعد : ( يف ج   )٤(

 .فتهمز " خياير"و" أواول: "حنو  )٥(

 . منه، والزيادة )أ/٤٢٢ب ـ /٤٢١(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٦(

 .)٢٠(مفتاح العلوم   )٧(

 .ليس يف ع   )٨(
 .، والزيادة منه ) أ/٤٢٢(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٩(

 .) للطباع (: يف ج  )١٠(
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 .زيادة يستقيم ا السياق   )١(
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 شأنا ليس لغريها على مامر ذُكر ذلك  )١(إشارةٌ إىل أنَّ لألعالم "  ةامسأُك "إنه :  وقول املفتاح
  .مرة  غري

)قلت:                 صل مفردها، ومجعها ، ومصغرها على ما نمش العجبِ أنَّ الشذوذَ يف هذه الكلمة ومن 
 )٣() .)٢(وتصغريه ضييوِن :  ، حيث قالصحعلى تصغريه يف 

   وشيخنا أبو علـي مـر     : ، قال ابن جين     " سيائد  : "حكى ابن األعرايب يف سيد       :)٣()حم  ( 
   هذه الرواية عن ابن األعرايب إذ ذاك ، ولو عرفْتها وحكيتها منه لوقعت              ذه اهلمزة ، ومل أجد    

  .، فاعرفه  )٤(موقعا 
  مسألةُ هذا الفصل على الوجه املذكور مذهب سيبويه ، وأبو احلسن خيالفـه فيهـا ويـستدلُّ                 

 )٥(.، فاعرفه  " نويضبِ" 
 كـذلك ،    )٦(بائعة   من البيع ، وإن كان مجع     "علة  وفَ" مجع  " بوائع  " إنما جعل   : )3( )شح  ( 

فرع على مفردهـا ، فـأراد أن    )٧(" بائعة " مجع " بوائع " رفعا لوهم من يتوهم أنَّ اهلمزةَ يف 
    )٨(.مهزة فيه ، وهو فَوعلَةٌ   يرفع الوهم  بتقديرِ مفرد ال

  .إىل آخره " … فإذا كانَ بعد ألفه : " )٣() قوله ( 

                                                 

 . حتريف من الناسخ هو و) لإلدغام (: يف ج   )١(

 .) ضون (مادة ) ٦/٢١٥٦(الصحاح   )٢(

 .ليس يف ع    )٣(

 ) .١/٢٠٠(احملتسب : ظرين  )٤(

، وشـرح   )٤٧-٢/٤٤(، واملنـصف    ) ١٢٧-١/١٢٦(، واملقتضب   ) ٤/٣٧١(الكتاب  : ينظر  يف هذه املسألة        )٥(
 ).٢٢٤(، واملمتع ) ٣٧٧-٥/٣٧٦(، والتصريح بضمون التوضيح )١٣٤-٣/١٣٠(الشافية 

 . ) بايعه (: يف ج   )٦(

 ). بايعه : ( يف ج   )٧(

  .) ٢/٤٤٧(إيضاح ابن حاجب   )٨(

 



a¾jnÛa@bß@|îšìm@À@jnÔ@}†ŠaÕîÔ¥ë@ò{@ @
 
 

٨٩  

   )١(. يف إعالهلاااحتملت التصحيح ، ألنَّ قربها كان جزًءفلبعد الواوِ عن الطَّرف : عبد القاهر
ةً : " ولنحو هذا االعتبار أثر يف املشاهدات ، أال تراهم قالوا          " :قلتاألوساطُ حممي،  واألطراف 

  إشارة إىل هذا املعىن،] أ /٢٣٥/[)٢(" خري األمورِ أوساطُها : " ، وقيل فيما قيل" حملَّ احلوادث 
يف الكشاف يف وصف قلعة من قالع الروم )٤( ، وأنشد للطائي)٣(وإىل ذلك أشار :  

ه تكَان     واكتي طَ احملميسفت ن الو     ا احلوادثُ ح  فًاتطَر تحبى أَص  
  " بالعواوِرِ  :" )٥()قوله  ( 

، وهـذا ألنَّ    )٦(هو القذى ، فلذلك عامله معاملة ما فيه اليـاء           بالعواويرِ مجع عوارٍ ، و    : أي   
   : )٧(الشيَء إذا ترِك للضرورة فكأَنه غري متروك ، أال ترى إىل قوله

  ...... ....وال ذاكرِِ اَهللا 
    ."اَهللا "بنصب 

   

                                                 

 .) ب/٤٢٢(املقتصد يف شرح التكملة   )١(

 .) ١/٤٣٠(جممع األمثال : ينظر  )٢(
 .)١٤٣(سورة البقرة آية   وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا   :عند تفسري قوله تعاىل) ١/٣١٧( الكشاف   )٣(

  .) ١/٤٢٥(ديوانه : البيت من البسيط ، وهو أليب متام ، ينظر  )٤(

 .ليس يف ع    )٥(

 . مل يقلب الواو، لبعدها من الطرف مراعاة للياء احملذوفة ضرورة :أي  )٦(

  : هذا بعض بيت من املتقارب أليب األسود الدؤيل ، وهو بتمامه   )٧(
  وال ذاكر اَهللا إال قليال     فألفيته غري مستعتب 

  ، واخلزانـة   ) ٢/٢٠٢(، ومعاين الفرآن للفراء     ) ٢/٣١٣(، واملقتضب   ) ١/١٦٩(، والكتاب   ) ١٢٣(ديوانه  : ينظر
  ) .١٠٥(، وضرائر الشعر ) ١٢٠(، وما حيتمل الشعر من الضرورة للسريايف ) ١١/٣٧٤(

، ) ٢/٥٣٤(، وسر الـصناعة     ) ١٢٣(، وجمالس ثعلب    ) ١/٨٦(معاين القرآن لألخفش    : والبيت من غري نسبة يف      
  ) . ٦٣٢(توجيه البيت وإعرابه يف شرح أبيات املفصل : وينظر

  .من غري موجب له لضرورة الشعر " ذاكرٍ " حيث حذف التنوين من " وال ذاكر اهللا : " يت والشاهد يف الب
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٩٠  

  
  

   )٢(. فياعل مجع عيل وهو املتبختر)١(فوزنه" عيائل " وأما 
ه   :قلتذَ من قوهلم     كأنأُخ " :الفَ الَع متايل يف مـشيته ، ألن املتبختـر يتـهادى          : أي  " س  ر  

  واجلمـع  " عيـل   "  من عال افتقر ، والواحد منـهم         )٣(" ىليتامى عيا  " :صح  كذلك ، ويف    
العرب قد تزيد يف اجلمع الرباعي ياًء يف الشعر على التشبيه باجلمع            : تخ  . )٤(وهو يائي " عيائل  "

  ، ويف صـيرف    " دراهـيم   " و   )٦(" مـساجيد   : " فتقول يف مسجد ودرهـم       )٥(سي  اخلما
   :)٧("  صياريف " 

فْنيالد ريمِاهياريفالص ٨( تنقاد(  تنفي ياها احلَدى يف كلِّصاجِ هرة 

 )٩(ومن هذا النحو قوله: قلت(: 
                                                 

   .، ولعلها كررت سهوا من  الناسخ ) فوزنه عيائل: (  يف ج )١(
 . ) عيل (مادة ) ٥/١٧٧٩(الصحاح : ينظر  )٢(
 .)يتامى عيلى ( يف الصحاح   )٣(
 .) عيل (مادة ) ٥/١٧٨٠(الصحاح   )٤(
 . منه ادة يف الرباعي للتشبيه بالزيادة يف اخلماسي اليت هي عوض عن احلرف احملذوفالزي  )٥(
 . والتصحيح من التخمري ) مساجد (: يف ج   )٦(
 .)٤/٤١١(التخمري   )٧(
، واملـسائل  ) ١/١٠(الكتـاب  :  ، وينظـر )٥٧٠(البيت من البسيط ، وهو للفرزدق ، وهو بيت مفرد يف ديوانه           )٨(

، وضـرائر   )٨٠(، وما حيتمل الشعر من الضرورة للسريايف        ) ٢٥-١/٢٤(، وسر الصناعة    )١١٥-١١٤(احللبيات  
  ) . ٥/٣٧٥(،  والتصريح مبضمون التوضيح )٣٦(الشعر البن عصفور 

، واخلـصائص   ) ٢/٥٩(، وإصالح املنطـق     )٢/٢٥٨(، واملقتضب   ) ٣/٤٥٠(األصول  :        والبيت من غري نسبة يف      
  ). ٢١(، واإلنصاف ) ٢/٣١٥(

حيـث  " دراهم وصـيارف    " وأصله  " درهم وصريف   " مجع  " ، والصياريف     " الدراهيم  : " والشاهد يف البيت    
 . أشبعت كسرة اهلاء والراء ، فتولدت بعدها ياء للتشبيه باجلمع اخلماسي ، وذلك ضرورة شعرية 

  . البيت من الوافر ، وهو إلبراهيم بن هرمة    )٩(
  ، واحلجـة   )٣/١٢١(،  ) ٢/٣١٦(، واخلـصائص    )٢/٧١٩) ( ١/٢٥(صناعة اإلعرب   ، وسر   )٩٢(ديوانه  : ينظر

  .) ٣٢(، وضرائر الشعر )٧/٥٥٧(، واخلزانة )٢٥(،  وشواهد الشافية )١/٨١(
  ) . ٢٠(، واإلنصاف ) ٤٤(أسرار العربية : والبيت من غري نسبة يف 

 .تحة فتولدت عنها األلف للضرورة الشعرية حيث أشبعت الف" مبنتزح " وأصله " مبنتزاحِ " والشاهد يف البيت 
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  حِالرجالِ بِمنتزا)١(مومن ذَ    وأَنت من الغوائلِ حني ترمى    
  : )٢(وقال 
  ت على الكَلْكالِرخ أقولُ إذ
  : )٤( ، ومن هذا البابِ أيضا قولُه)٣(الكَلْكَل:  أراد 

 ملّا نزلنا نصبنا ظلَّ أخبية  وفار للقوم باللحم املراجيلُ
   :)٥(املراجل ، وقال اآلخر : يعين 

 ثْنِي اهلـوى بصـري  ـ من حيثما سلكوا ـ أدنو فأنظورين حيثما يوإن 
  )٧())٦(افتعل من السكون ذكره يف الضرام" استكن " أصلُ استكانَ قيل فأنظر ، ولذلك : أي 

                                                 
 .) ذنب: (يف ج   )١(
-١١/٥٩٦(، ويف لـسان العـرب       ) ١/١٦٦(، واحملتسب   )٣٨٠(من الرجز، وورد يف الصاحيب بال نسبة        البيت    )٢(

  ) . ٣٣(، وضرائر الشعر ) ٢٠(، واإلنصاف )كلل ( ، مادة )٥٩٧
 .حيث أشبعت الفتحة فتولدت عنها األلف ، ضرورة شعرية" كل الكل" ، وأصله " الكلكال : " والشاهد يف البيت 

) ١١/٥٩٦(لسان العـرب    :  : ينظر. هو باطن الزور    : هو مابني الترقُوتني ، وقيل      : الصدر من كل شيء ، وقيل       )٣(
 .) كلل (مادة 

  .   البيت من البسيط، وهو لعبدة بن الطبيب )٤(
  ) .٢/٦٧٥(، والكامل ) ١٤١(، واملفضليات ) ٧٣(ديوانه : ينظر

  ) .٢١(، واإلنصاف ) ١٩٢(املسائل العضديات : والبيت من غري نسبة يف 
 .حيث أشبعت الكسرة ، فتولدت عنها الياء للضرورة الشعرية " املراجل " وأصله " املراجيل : " والشاهد يف البيت 

  ) .٢٣٩-٢٣٨(ملحقات شعره : ينظر.البيت من البسيط، وقد نسب إىل ابن هرمة  )٥(
، ) ١٩(، واإلنصاف   ) ٢/٣١٦(، واخلصائص   ) ٢/٦٣٠) (٣٣٨،  ١/٢٩(سر الصناعة   : والبيت من غري نسبة يف      

  ) .٣٥(وضرائر الشعر ) ٣٧٣، ٨/٢٢٠(، )٧/٧) (١/١٢١(، واخلزانة )١/٢٥٩(واحملتسب 
 .او ، ضرورة شعرية حيث أشبعت الضمة ، فتولدت عنها الو" أنظر " وأصله " فأنظور : " والشاهد يف  البيت 

 .)٧٤٥-٢/٧٤٤(شروح سقط الزند   )٦(
  . ليس يف ع   )٧(
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  :  وقبله )١(الطهوي  وأما بيت املنتِ فهو جلندل 
  غرك أنْ تقاربت أباعـري
  وأن رأيت الدهر ذا الدوائر

   ثاغـري)٢( عظامي وأرمىنح
  .البيت . ………وكحل 

 حىت اجترأت على خمالفيت بأين كَبِرت وتقاربت أبـاعري،          )٣(ت  غرر: خياطب امرأةً فيقول هلا   
  .  ال يفارق بعضها بعضا  فإبِلُه جمتمعةٌ،أنه ترك السفر إىل امللوك: يريد 

 .صره أنَّ مر الزمان حىن عظامه وقصر خطْوه وأفسد ثغره وب: واملعىن 
ينِ لبعد اُألوىل عن الطرف لكن      َءباهلمز بعده ياٌء ، وكان القياس بيا      " فيها عيائيل   : "  قوله   :تخ  

واحملفـوظ  :  كان وجودها مرادا قال    )٤(العذر ما ذكر أنَّ عدم الياِء مراد كما أنَّ يف املثالِ األولِ           
رأيته يف شعرٍ باجلر بإضـافة عيائيـلَ إىل         بالرفع على أنه عطف بيان ، و      " أسود  " يف املفصل   

                                                 

، والتصريح مبضمون التوضيح    )٤/٤١١(البيت من الرجز ، وهو منسوب لَجندلٍ بنِ املُثنى الطّهوِي كما يف التخمري                )١(
   نـسب إىل العجـاج      ، كما )٣٧٤(، وشرح شواهد الشافية     )٣٧٤(وشرح شواهد اإليضاح البن بري      ) ٥/٣٧٣(

  الكتـاب  : ، وليس يف ديوانه املطبوع، والبيت من غري نـسبة يف            )١٣١(، وضرائر الشعر    )٣/٣٢٦(يف اخلصائص   
، )٢٠٩،  ١/١٠٧(، واحملتـسب    ) ٢/٧٧١(، وسر الـصناعة     )٥٨٧(، والتكملة   )٢/٦٦٦(، واألصول   )٤/٣٧٠(

  جيه البيت وإعرابـه يف شـرح أبيـات         تو: ، ينظر )٣/١٦٤( )١/١٩٥(واخلصائص  ) ٣/٥٠) (٢/٤٩(واملنصف
  .)  ٧١٦(املفصل 

فبعدت " عواوير  " حيث مل تنقلب فيه الواو اليت بعد ألف اجلمع مهزة ، ألن أصله              " بالعواورِ  : " والشاهد يف البيت      
 . من الطرف 

 ) .وأُراه: (يف التخمري   )٢(

 .ليس يف ج ) ت غرر(   )٣(

  ) .عواور(يقصد   )٤(
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  : )١(األسود وقبله 
  وسمر )٢(الٍب جِادوطْأَحفَّت بِ

راحلظ لتفم بِ الغيطَانيف أش  
  .البيت ………فيها عيائيلُ

املوضع الذي حولَـه الـشجر      : يصف قناةً نبتت يف موضعٍ حمفوف باجلبال والشجر ، واحلظر         
  .يف هذه األطواد : أي " فيها : " ه وقولُ. )٣(كاحلظرية 

للقرب " صيم" ومن املعلّ بقلب الواو ياء يف       : يعين  " ومن ذلك إعالل صيم      :" )٤()قولـه  ( 
  . )٥(مل يعل لبعدها عنه " ام وص" من الطرف ، ويف 

   وإنمـا أراد  " خيـائر   : "بواجـبٍ كمـا يف حنـو      " صيم  :  "  اإلعاللُ يف حنو   )٦( وليس    
 يف اإلعاللِ ، ال أنَّ البابني سواٌء يف الوجـوبِ           )٨( الشيء ليتبين أنَّ للقرب أثرا       )٧(أنهم يعلّون   

صائمٍ " ، ومها مجعا  " قوم  " و  " صوم  : " بل بالواوين أكثر ، ألنَّ أصلهما ذلك ، أعين        ،   واجلوازِ
ـ  :  القاهرِ ، قال عبد  مِو والقَ مِومن الص " وقائم      تـشبيها لـذلك     إىل اليـاءينِ   واوينِصرفوا ال

                                                 

 من الرجز حلُكيم بن معية الربعي ـ بالتصغري يف امسه واسم أبيه ـ ورد منسوبا إليه يف شرح التصريح   ته األبياهذ  )١(
 والبيت من غري    ) غر   (مادة  ) ٥/٢٣٤(، ولسان العرب    )٣٧٦(، وشرح شواهد الشافية     )٥/١٠٩(مبضون التوضيح   
، )  منـر    (مادة    ) ٢/٨٣٧(والصحاح  ،  )٢/٤٣١(، واألصول   )٢/٢٠٣(، واملقتضب   )٣/٥٧٤(نسبة يف الكتاب    

  ) . ٧١٨(توجيه البيت وإعرابه يف شرح أبيات املفصل :  ، ينظر) عيل (مادة ) ١١/٤٨٨(ولسان العرب 

 .حيث قلبت فيه الياء مهزة ، والقياس أن ال تقلب " عيائيل : " والشاهد يف البيت 

   .)جبل : (   يف ع )٢(

 ) .حظر) (٢/٦٣٤(الصحاح : ينظر  )٣(

 .ليس يف ع     )٤(

 ) .٤١٣-٤/٤١٢(التخمري   )٥(

 .بدون واو )ليس : (يف ع    )٦(

 .والتصحيح من إيضاح ابن احلاجب ) معلّون : ( يف ج   )٧(

 .)أثر : ( يف ج  )٨(
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ملا كانت قريبا مـن     " صوم  " ، ألنَّ الواو يف     "جثُو"يف  " جثي" و "عصو"يف  " عصي  : " بقوهلم  
  .)١(الطّرف جرت جمرى الواقع يف الطّرف 

   كأنـه مـن صـوب       ،من صميمهم : قومه وصوابة قومه أي     ( هو من صيابة     : )٢(عن الفراء  
  . ر ــاملط

   والنيام مل يعتد باأللف حاجزا لسكوا ، ومـن اعتـد ـا مل يعلّهمـا،                )٣()من أعلَّ صيابةَ    
  كـذلك يف   ] ب  /٢٣٥/[ وال   )٤(حسن ، " صيم  " واإلعاللُ يف   : ألنها يف اجلملة حاجز ،قال      

   )٦(: لياء  الرمة ، رواه ابن األعرايب با)٥(وصدر البيت وهو لذي  ،"نيام " 
  ... ... ... ... ... ... ... ... أال طرقتنا ميةُ ابنةُ منذرٍ 

  
  

                                                 

 .) أ/٤٢٣(املقتصد يف شرح التكملة   )١(

، وشرح املفصل   ) ٢/٥(ف  ، واملنص ) ١٣٧(، وإصالح املنطق    ) صوب   () ١/١٦٦(يف الصحاح   : ينظر قول الفراء    )٢(
)١٠/٩٤. ( 

 .ما بني القوسني ليس يف ج  )٣(

 .والتصحيح من التخمري) جنس : ( يف ج   )٤(

 .)الذي : ( يف ج   )٥(

  : البيت من الطويل ، وهو لذي الرمة ، ومتامه   )٦(

  فما أرق النيام إال سالمها     أال طرقتنا مية ابنة منذرٍ 

وفيـه  ) ٣٨٢(شرح شواهد الشافية    ،  )١٠/٩٣(، وشرح املفصل    )٤٩،  ٢/٥(ف  ، واملنص )٣/١٠٠(ديوانه  : ينظر
  .ذكر الروايات املختلفة للبيت 

توجيه البيت وإعرابه يف شرح     : ، وينظر ) ٣/١٤٣(شرح الشافية للرضي    ، و )٣٢١(املمتع  : والبيت من غري نسبة يف      
  ) . ٧١٩(أبيات املفصل 

  .حيث قلبت الواو ياء ، وقياسه أن ال تقلب " النوام "  ، وقياسه مجع نائم" النيام :  " والشاهد يف البيت 
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  ]قلب الواو ياء يف بعض األبنية [

ـ د" و" ميـت   " ، و "سـيد   : "  فـصلٌ ، وحنـو     ((: قال رضي اهللا عنه      ـ " و" ار  ي ام  قي "  

ـ بو"  و "ير  سـو " قُلب فيها الواو ياًء ومل يفعل ذلك مـع          " قيومٍ  " و ـ " و" ع  يِ توير  س "  

   )١( )) "بفُعل وتفعل"لئال خيتلطَ " ويع بت" و
إنَّ الواو تقلب يـاًء     فساكنة  ] قبلها  [اعلم أنَّ الواو إذا كانت متحركة والياء        : قال عبد القاهرِ    

اس صرف الثقيـلِ    وتدغم فيها الياُء تقدمت أو تأخرت ، ألجل أنَّ الياَء أخف من الواوِ ، والقي              
   .إىل اخلفيف دون العكس منه 

   اًهنا مع أن بني خمرجيهما تراخي      )٢(زموهتلاإن املقارب ال يلزم فيه اإلدغام فما باهلم         : فإن قلت 
  وتباعداً فالياء من وسط اللسان والواو من الشفة ؟ 

  فاجلواب :     هما املعتدليس تناسب املخرج ولكـن مـن     ] لقرب يف ا[  به من جهة     أنَّ الياَء والواو
فَعـول  " وصف يف أنفسهِما ، وهو املد ، وذلك أنهما قد صارا باملد كاملثلني حىت اتفقـا يف                  

 جمـرى   رياً،فلما حصلت بينهما هذه املقاربةُ ج     )٣(اتفاقاً مطَّرِداً يف القوايف من غري عيبٍ        " وفَعيل
 )٤( عيناً يف هـذا      صحيح الت األولُ ساكن ، وقد جييءُ    املثلني يف لزوم اإلدغام هلما إذا اجتمعا و       

، وإن كانَ أجود الوجهنيِ اإلدغـام ، وإنمـا   هوحنوِ " أَسود" يف تصغري  " دأُسيوِ: " النحو حنو 
   .) ٥(جاز ذلك ألنَّ اجتماعهما عارض غري الزمٍ 

                                                 

 ).٣٨٣: (املفصل   )١(

 .)ألزموه  (: ج يف   )٢(

 .) ٣/٢٢) (١١٥، ١/٨٤(اخلصائص : ينظر  )٣(

 .ليس يف ج )  هذا(   )٤(

   . كلمة ليست واضحة ) أنك أال ترى (: يف ع  )٥(
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٩٦  

  .إىل آخره " … ومل يفعل ذلك يف سوير : " قوله 
ابٍ، وإمـا   بابٍ بِ إما ألجل التحامي عن لَبسِ ب     : ترِك اإلدغم هنا ألحد أمرين      : القاهرقال عبد   

زالَ االجتماع،  " تساير  " و" ساير  : " ى أنك إذا قلت     ر ت الَألنَّ االجتماع فيهما غري الزمٍ ؛ أَ      
   يف      )١(فما باهلم   : فإن قلت ار  "  مل يتركوا اإلدغامو  " دي "وار  " وأصلهما  " ام  قييوام " و  " دقَي

  عال ؟ فَفَيعالٌ بِ: فيعال ، من دار يدور ، وقام يقوم ، ألنَّ فيهما يلتبس وزنٌ بوزن وهو " 
  إذ لو كانَ            : قلت ، اللَّبس ما يرفع االً  فَ" يف نفس حروف الكلمةامقَ:" لقيل  " عو  " و "ار  دو "

  .، فاعرفه  )٢(بالواوين 
  ]املعتلّ العني " مفاعل " التصحيح يف [

  " : ونـة   مع" و" يـشة   عم" و  " امـة   قَم"  فصلٌ ، وتقول يف مجـع        ((: قال رضي اهللا عنه     
  مصرحاً بـالواو واليـاِء ، وال مـز كمـا مـز              " معاونَ" و   " معايش" و   " ممقاو" 
  ا األلف واليـاُء والـواو يف وحدانـه         وحنوها مم " عجائز  " و  " صحائف  " ، و   " رسائلَ  " 

 يف احلركة ال أصلَ هلن ٣( ))مدات( .  
ألنَّ املعـىن   "  اجلمع   وإذا اكتنفت ألف  : "  من حق هذا الفصلِ أن يلي الفصلَ الذي أولُه           :تخ  

   .)٤(الواحد جيمعهما ليظهر أنَّ قلب الثانية هناك هرباً من التقاء املتجانسنيِ 
 أو عيناً يف اسمِ الفاعـلِ       ،الواو والياُء إنما تقلب مهزةً بعد األلف إذا كانت متطرفةً          :)٥()شح  (

 :يف حنو ) ٦( أو أصليةً وقبلَ ألفها ياٌء أو واو       ، أو كانت ال أصل هلا يف احلركة       ،احملمول على فعله  
تبقى الواو واليـاُء    ، وليس هذا الباب بواحد من ذلك كلِّه  فوجب أن            "بوائع  " و  " أوائلُ   " 

                                                 

 .) فما هلم (: يف ع  )١(

 . ، والزيادة منه)ب/٤١٩أ ـ /٤١٩( يف شرح التكملة املقتصد: ينظر  )٢(

 .)٣٨٣( املفصل   )٣(

 .) ٤١٤/ ٤( التخمري   )٤(

 .ليس يف ع  )٥(

  . ) واواً (: يف ع  )٦(
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٩٧  

≈ÍŠ·| ®ولذلك كانت قراءةُ    : على حاهلما ، قال      yètΒ 〈 )٢(:  باهلمزِ خطأً ، وقد زعم بعـضهم   )١( 
 ، وال حاجـةَ     )٤(، قياسه ترك اهلمزِ   " دانَ يدين   " ،ألنه من   )٣(شاذ من هذا الباب     " مدائن  " أن  

   .)٦(رسائل:  فهو إذن مثل )٥(إذا أقام به " مدن باملكان" إىل ذلك ، فإنه جيوز أن يكونَ من 
   عـن واوٍ ، فقياسـه       )٧(مجع مصيبة فال شك أنه شـاذٌ ألنَّ اليـاَء منقلبـة             " مصائب" وأما  

 " إال أنه " مصاوب)٨() كَثُر( ًاستخفافا هم فخالفوا فيه القياسيف كالم )فاعرفه )٩ ،.  
مـن  " مـصاب " وبـني مجـع     " مصيبة" فرقاً بني مجع    " مصائب" إمنا أعلَّ   : )٨()تخ  ( ويف  

  . )١٠(الصواب
  

                                                 

s9(ô‰s ®من سورة األعراف    ) ١٠(من األية     )١( uρ öΝà6≈ ¨Ζ ©3 tΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ uΖ ù= yè y_uρ öΝä3 s9 $ pκ Ïù |·ÍŠ≈ yè tΒ 3 〈      قرأهـا بـاهلمز 
   .عرج وزيد بن علي ، واألعمش وخارجة عن نافع وابن عامر يف رواية األ

  ، القـراءات يف البحـر احملـيط        ) ٢٢٢( ، واالحتـاف    )٥٥٨/ ١( ، والتبيـان    )٢٧١/ ١( البحر احمليط   : ينظر
ل وقد قا  ) ٣٢٠/ ٢(  معاين القرآن    ) مجيع النحويني البصريني يزعمون أن مهزها خطأ         (: قال الزجاج   ) ٢٠٧/ ١(

 يتومهون أا فعيلة لشبهها بوزـا يف اللفـظ          ه ورمبا هـمزت  العرب هذا وشبه      () : ٣٧٣/ ١( الفراء يف معانيه    
  . )… روف احلوعدة 

 .) مدن () ٤٠٢/ ١٣(كابن بري يف لسان العرب   )٢(

يك أن من يهمز أكثر ممن      لري: (  قال ابن جين     ) وقد روي ترك اهلمز يف مدائن عن بعض العرب           (:  قال أبو عثمان    )٣(
 .)٣١٣/ ١( املنصف ) ال يهمز 

 . )اهلمزة ( : يف ع  )٤(

 .) مدن ( ) ٤٠٢/ ١٣( ، و لسان العرب ) ٢/٣٩٣(معاين القرآن لألخفش : وهذا قول األخفش والفراء يف  )٥(

 .)١/٣١٢(املنصف ، و) ٤/٨(احلجة : ينظر  )٦(

 . )١(احلاشية ) ٢/٤٥١(ية لإليضاح كما ذكر حمقق الكتاب  وهي موافقة للنسخة األصل) أصلية : (يف ج   )٧(

 .ليس يف ع     )٨(

 . )٤٥١ – ٤٥٠/ ٢( إيضاح ابن احلاجب   )٩(

 . ) ٤١٤/ ٤( التخمري  )١٠(



a¾jnÛa@bß@|îšìm@À@jnÔ@}†ŠaÕîÔ¥ë@ò{@ @
 
 

٩٨  

  رسائل"و" مقاوم  : " ولئن قيل على وجه االختصار يف حنو      : قلت :"     ما كان هذا التفـاوتإن
، وخص ما هو األصلُ بالتحريك ألن أصـلَه      )١(بينهما لتحقيق الفصـل بني األصـلي والزائد       

مدة زيدت لتحسني اللفظ ، والحظَّ هلا من احلركـة أصـالً ،             )٢(والزائد  ] أ  /٢٣٦/ [احلركةُ  
  . ورأساً كان قوالً 

أنَّ العرب غلطت يف بعض هذه الصور لشبهة عرضـت هلـم يف             : وعن ابن جين    : )٣( )حم  ( 
  ،)٧( مهموزاً كما قرأ احلـسن     )٦(معائش، و   )٥(باهلمز  " مصائب: " دقيقٍ ، أراد حنو    )٤(حرف  
  َلزنا تمنَ     واطُويبه الش ت )ويف إيـضاح    ( )٩( ال شتباه اجلمع بالواو والنون حالة الرفـع،        )٨

   من املعتل العـني جيـب تـصريح يائهـا ، ونقطهـا إال               "مفَاعلَ" كلُّ: )١٠(شيخنا املطرزي 
   تـنقط   فحقهـا أالّ  " قائـل   "و" رسائل  : "، وأما حنو  )١١(فإنه صح باهلمزة مساعاً     " مصائب  " 

                                                 
 . ) الزائدة (: يف ع    )١(

 .) والزائدة (: يف ج  )٢(

 .ليس يف ع    )٣(

 .) من حرف (: يف ع    )٤(

 .) ٤/٣٥٦(اب الكت: وهذا قول سيبويه ، ينظر  )٥(

 .من سورة األعراف ) ١٠(آية   )٦(

  ) . هـ١١٠(هو أبو سعيد احلسن بن أيب احلسن البصري ، من سادات التابعني وكربائهم ، تويف سنة   )٧(
 .)١/١٣٦( ، والشذارات)٢/٦٩(، ووفيات األعيان )٦٥(، ومعرفة القراء )٧/١١٤(طبقات ابن سعد : ينظر ترمجته يف

، ) ٣٣٤(، واالحتـاف    ) ٢/١٣٣(، واحملتسب   ) ٢/٢٨٥(معاين القرآن للفراء    : ، ينظر ) ٢١٠(آية  سورة الشعراء     )٨(
  . ابن السميفع ) : ٧/٤٦(األعمش ،وزاد يف البحر احمليط ): ١٠٩(وزاد يف خمتصر ابن خالويه 

  .  وما ترتلت به الشياطني  والقراءة املشهورة   

 ) .١/٣١١(املنصف :  ينظر). حالة الرفع ، واهللا أعلم :  (يف ع    )٩(

، )هــ ٦١٠( سـنة  ا وتويف خبوارزم، )هــ ٥٣٨( سنة اخلوارزمي، ولد  املطرزي علي بن عبد السيد  بن ناصر الفتح هو أبو  )١٠(
  .وهو شيخ سيف الدين الروزناين الذي هو شيخ اإلسفندري، وإلعجاب اإلسفندري باملطرزي كان يلقبه بشيخنا

 ) .٢/٣١١(، والبغية )٣/٣٣٩( إنباه الرواة :ينظر ترمجة املطرزي يف  

  ، ) صـوب  (مـادة  ) ١/١٦٥(الـصحاح  : ينظـر . إمجاعا على قول اجلوهري ، وقلّـة علـى قـول املـازين          )١١(
 .) ١/٣٠٨(واملنصف 
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٩٩  

  ،  " فواعـلَ   " ،  و    "فعائلَ  " ن ترقم مزة فوق الياء وحتتها ، ونقطها خطأ قبيح ، وعلَلُ             ولك
   .)٢() ، فاعرفها بالتأمل )١(متغايرة " فاعل " و

يعين  األلف جمرى أنَّ جريهما   مساعي من الشيخ أيب علي     )٣(: قال شيخنا    :قال اإلمام عبد القاهر   
حيث إما هنا زائدتان للمد مثل األلف ، واأللف أوىل أن تكون            إمنا كان من    " الياء"و" الواو"

متبوعةً من حيث إا السابقةُ من حروف املد باحلركة ، وكفى دليالً على ذلك أنها ال تكـون                  
: " مثَّ الكالم يف حنـو    : إالَّ مداً ، وأختاها يفارقهما املد باحلركة فتجريان جمرى الصحيح ، قال           

  :  وجهني على" عجائز 
  . أنَّ تكونَ اهلمزةُ قائمةً مقام حرف اللّنيِ من غري واسطةٌُ كما هو األعرف : أحدمها 
 ألفاً فالتقى ساكنان فُهمزت الثانيـةُ       و الوا )٤(دلَ  بمث أُ " عجاوز  : " أن تقدر أنه قيل     : والثاين  

  . )٥(كما يف قائم، والوجه هو األول 
  ]من الياء " ى لَعفُ" وزن اإلعالل يف االسم الذي على [
  من الياِء إذا كانـت امسـاً قُلبـت ياؤهـا واواً            "فُعلى  "  فصلٌ ، و   ((: قال رضي اهللا عنه     

مـشيةٌ  : " من الطيب والكَيس ، وال تقلب يف الصفة كقولك          " الكُوسى  " و  " كالطُّوىب  " 
  )٦( ))" ضيزى  قسمةٌ" ، و "حيكى 

   )٩(") كُوسـى   " و" (كيـسى : " يقال)٨( ] صح[ ، ويف   )٧(مقخالف احلُ :الكَيس بفتح الكاف  
   )١٠(  كيسة: يف تأنيث أكيس أي

                                                 

 .)١٩٢-١/١٩١(اإليضاح يف شرح مقامات احلريري : ينظر  )١(

 .    ليس يف ع   )٢(

  .ليس يف ج ) شيخنا (   )٣(

 .) إبدال ( : يف ج  )٤(

ملا ذكرنا من أما مدتان، فاتبعتـا  : " وفيه ) ب/٤١٥(املقتصد يف شرح التكملة :  ينظر) األول ، فاعرفه (: يف ع     )٥(
 .... " األلف ، وليس مها أصل يف احلركة 

  .) ٣٨٣( املفصل   )٦(
 .) كيس)  (٣/٩٧٢(الصحاح : ينظر  )٧(
 .لصحاح   يوجد بياض مبقدار كلمة ، ولعلها ا  )٨(
 .)  وكؤسى:  (يف ج   )٩(
 .)  كيس) (٣/٩٧٢( الصحاح )١٠(
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١٠٠  

  
، إشـارة الشيخ يف البـاب      )١(اسم شجرة يف اجلنة     " : ى لك   بوطُ" ، و " اك  بوطُ: " ويقال  ( 

   .)٢() الكياسة : الطِّيب ، والكَيس مبعىن : إىل كوما امسني تؤذنُ بأما مبعىن 
 بالوصف ، لكونـه               :  القاهرِ قال عبد الكسر صل ذلك فرقاً بني االسم والصفة ، وخما فُعإن

حاك حييـك إذا    : من احلَيكَان ، يقال   " مشية حيكى   : " أخف من الضم ، والصفة أثقل،  يقال       
π× ®: املطّـرزي    ، ويف إيـضاح     )٣(حرك منكبيه،وفحج بني رجليه يف املشي        yϑó¡ Ï% #“ u”ÅÊ 〈 )٤(   

 . )٥(جائرة من ضاز إذا جار وظَلَم : أي
    وعن أيب علي :    ها ليست بصفةه قيل       )٦(إنى ، كأنما هي مصدر كالذِّكْروإن ، :   قـسمةٌ ذات 

  إال إذا وقعت يف قـواف فيهـا القافيـةُ          ( عها رابعةً   و ،وحق ألفها أن تكتب ياء لوق      )٧(جورٍ  
 لئال ختتلف القوايف خطا كما ال ختتلف لفظاً ، هـذا هـو             ،ا فإنها تكتب ألفاً   إطالقية، أو غريه  

    )٢() .)٨(االختيار عند علماء الكتاب

                                                 

 .) طيب ( مادة  ) ١٧٣/ ١( الصحاح   )١(

 .ليس يف ع  )٢(

 .) ب/٤٣٧(، واملقتصد يف شرح التكملة ) حيك(مادة ) ٤/١٥٨٢(الصحاح : ينظر  )٣(

 .من سورة النجم  )٢٢(من اآلية   )٤(

   صفة للمتبختـر،   ) حيكى   ( صفة للجور ،     ) ضيزى   (: اء إال كلمات ثالث      صفة وعينها ي   )لى  عف (مل يسمع من      )٥(
  . صفة ملن يأكل وحده ، وينام وحده ) كيصى ( 

، والقواعـد   )١٣٦ -١٣٥/ ٣( وشرح الـشافية     ،)٩٦ (، ومقاييس املقصور واملمدود      )٢٣٤/ ٦(احلجة  : ينظر
 .) ضيز(مادة ) ٥/٣٦٨( واللسان ، )٩٦( والتطبيقات 

 . ) ٢٣٤/ ٦(  احلجة ) ألن هذا البناء مل جيىء صفة (: علل لذلك بقوله وقد   )٦(

  . ) ٢٣٤/ ٦(احلجة : ينظر  )٧(

  .)١١٣، ٤٧(والزيادة منه ، وكتاب الكتاب ) ٩٣٣-٣/٩٣٢(اإليضاح يف شرح مقامات احلريري : ينظر  )٨(
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١٠١  

  
" فُعلى" صاحب الكتاب وافق أبا احلسن على ترك التغيري ، وقلب الياء واواً يف              : )١( )تخ شح ( 

ـ            "الطُّـوىب   " ضلى ، وكــذلك     مما عينه يـاًء إذا كـانت تأنيث األفعل كـاألفضل والفُ
مما ال يلزمه اسـتعماله     "فُعلى  " األطيب ، واألكيس ، وإن كانت       : يف تأنيث   " الكُوسى  "  و  

  :  إذا مل يكن تأنيث األفعل عاد احلكم فيـه إىل مامـضى وذلـك قـولُهم               )٢(بالالم ، وذلك    
  ". قسمةٌ ضيزى " 

   حمالـة ،ألنـه لـيس يف الكـالم           ال - بالـضم  -" فُعلـى   " فصاحب الكتابِ جيعل هـذا      
:  بالكسر  صفة ، وإمنا هي بالضم كأُنثى وحبلى، وكان القياس على قول أيب احلسن               -"فعلى" 
   )٣(. وقد حكي ذلك أيضاً " ضوزى " 

ففُعلى إذا كان فيه األلف والالم استعملَ استعمالَ األمساء وإن كانت مشتقةً، أال تـرى أنـك                 
  )٤(.فال حتتاج إىل ذكر املوصوف "الكُربى " و" غرى الص: " تقول 

مثال حبلى كان الظاهر    "ض ي ز    " إذا بين من تركيب     " بِيض  " احلاصلُ إن هذه املسألةَ مثلُ      
"ضوه أُبدلت الضمةُ كسرةً    " ى  زأن يقـالَ هـي    ] ب/٢٣٦/[إال أن الياُء ، وال جيـوز لتسلم  
  .فاعرفه )٥(جتيء صفةً كما ذُكر ، ألنها بالكسرِ ال " فعلى " 

                                                 

 .س يف ع لي  )١(

 . ):  وذلك قوهلم (: يف ع    )٢(

  ، )٦/٢٣٣(، واحلجـة    )٢/٢٣٧(اـاز   : ينظـر " . ضـزته وضـوزى     : "وابن األعـرايب    حكاه أبو عبيدة ،       )٣(
 .)  ضيز(مادة ) ٥/٣٦٨(واللسان 

 . ) ٤١٥/ ٤( التخمري   )٤(

  . ) ٤٥٢/ ٢( إيضاح ابن احلاجب   )٥(
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١٠٢  

  ]القول يف الواو والياء المني [
ما ، فإعاللُهما   لَفا أو تس  ذَالَّ أو تح  ع الواو والياُء المني حكمهما أن ت      ((: قال رضي اهللا عنه     

  إنْ كانـت   ،قلباً هلما إىل األلـف    إما  ما قبلَهما إن مل يقع بعدمها ساكن        وانفتح  مىت حتركتا   
، أو إلحـدامها إىل  " رحـى  " و " عصا " و " رمى " و  "غَزا  : " ا فتحةً حنو  محركةُ ما قبله  

  "الـشروى   " و"كـالبقوى   " و"رضي  " و" دعي  " و" الغازِي  " و  " كأغزيت  " صاحبتها  
  :  حنـو  وحذفهما يف  ،"الرامي"و  " الغازي"، وهذا   "يرمي"و" كيغرو"، أو إسكانا    "اجلباوة"و  
  : ، وسـالمتهما يف حنـو     "دمٍ  " و  " يـد   " ويف   ،"ارمِ" و" اغز  " ، و " ال تغز   " و" ال ترمِ   " 
 " وزو" الغ " يم١( ))" رميا "و " غزوا " و" يرميان " و" يغزوان " و " الر( 
  ن أن يكونـا متحـركني ، وأن يكـو   :  شـرائط   يف إعالهلمـا ثـالثَ  طَرت اش )٢(اعلم أنه    

  . مطلقاً ، وأالَّ يكونَ بعدمها ساكن ما قبلهما متحركاً
ـ : " احتراز من أن تكونا ساكنتني ، حنو      " مىت حتركتا   :" )٣() قولـه( ـ مر"و  " ت  وزغَ يت "  

  . النتقاِء الثِّقل  " نيمر" و " ن وزغَ" و 
فـال   ،)٤(واوِ ، وينكسر يف الياِء      احتراز من أن ينضم يف ال     " وانفتح ما قبلهما     "  :)٣() قولـه(

  :تقلب ألفاً ؛ الستحالة األلف بعدها بني احلركتني ، أو يسكّن ما قبلهما فال يعالَّن البتةَ حنـو                 
  " رميـا   " و"غَزوا  : "احتراز عن حنو  " إن مل يقع بعدمها ساكن      : " ، قولُه    " يٍمر" و   " غَزوٍ" 
 إىل اللَّـبس  )٣() ذلـك ( ، وإنما امتنع اإلعالل هنا ،كيال يؤدى  )٥(" وانعص" و  " رحيان  " و  

حبذف إحدى األلفني ضرورةً إن سلك طريق احلذف عند اجتماعِ الساكننيِ وهو متعني عنـد               
ولكن ال نسلم ذلـك     " ا  وزغَ"  )٦(حنو سلمنا أن اللبس يقع يف       :قال وال ي  ،ذلك المتناع القلبِ  

  يف 
 "عو  " ان  ص "را نقولُ    " ان  حهنا حيصلُ    : ؛ ألن أيضاً ألنَّ الفـارق      )٣()عند( اللبس اإلضافة 

                                                 
 . ) ٣٨٣( املفصل   )١(

 .) أن:  (يف ج   )٢(

 .ليس يف ع    )٣(

 " .يقول، ويبيع: "حنو   )٤(

، فأصـلهما   "غَـزوا "، و "غَـزت "لشرط أن يكون الساكن ألف التثنية، أما لو كان الساكن غريه ألعلّ حنـو               أي ا   )٥(
"توا"، و"غَزوبتصرف ) ٢/٤٥٣(عن اإليضاح .  فقد وقع بعدمها ساكن ومع ذلك جيب إعالهلما" غَز. 

 ) .غري : ( يف ج   )٦(
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١٠٣  

هو الن ونُحينئذاإلضافة دنع ١( ، وهي حتذف( .  
وكـذا  " أغزيت  : " قلب الواوِ ياًء يف حنو    : يعين  " أوإلحدامها إىل صاحبتها     : " )٢() قولـه  ( 

" ىالـشرو " و  " البقْوى  " و  " ى  وكالدع"إذا كان امساً    " فَعلَى  " اواً يف   الباقي، وقلب الياِء و   
 لُهوسيأتيك عن قريب فَص .  

  .انتظرته : من بقيت الشيء أي" بقْوى : " عن األئمة قوهلم :  )١()حم (
  ، واالسـم منـه     أَرعـيت ورحمت   : بته ، وأبقيت عليه     قّنظرت إليه وتر  : بقيته  :  )١()صح(
 من األحوالِ   لٍ ، ألنَّ معىن البقوى على املرِء انتظار ما يكون فيه يف حا            )٣(" بقوى  " و  " بقيا  " 

 املتاع، ألنَّ شروى الـشيء      يالمه ياء ،ألنها من شر    " ى  وشر" و. اليت يرجع إليه يف املنتظرِ      
  .)٥(اإلمام عبد  القاهر ، واألشياُء تقابلُ وتشرى بأمثاهلا ، ذكره )٤(مثله 

   . )٦(جبيت اخلراج وجبوته،والياُء أكثر : يقال  : )١()تخ ( 
  ".قلباً هلما " عطف على قوله " سكاناً إأو : " )١()قوله(
  ألنَّ اإلعاللَ قد يكونُ قلباً هلما إىل األلف ، وقد يكونُ قلباً إلحدامها إىل صاحبتها،                :)١()شح(

   . وهو يف كلِّ موضعٍ وقعتـا متحـركتنيِ مـضمومتنيِ أو مكـسورتنيِ             وقد يكونُ إسكاناً ،   
: وإنما سكنومها فيما ذكر من األمثلة استثقاالً للضمة والكسرة عليهما مع اجتماعِ أمثالٍ حنـو              

، وقد ذُكر فيما قبلُ أنَّ الواو       )٩( يف البعض مع الياء    )٨(، والكسرتني )٧(الضمتني والواو يف بعضها   
 من الياِء ، فهما كمثلنيِ ، مث يف بعضها خروج من الكسر إىل الضم ، أو منه إىل مثلـه،                     قريبةٌ

" الغـازي   " وقد علمت ما فيه من االستثقالِ حىت رفضوه يف األصولِ رأساً ، وقلب الواوِ يف                
                                                 

 .ال ندري أمفرد أم مثىن؟" عصاك: "فلو قلت  )١(

 .ليس يف ع   )٢(

  ) بقى ( ) ٢٢٨٣/ ٦( الصحاح   )٣(
 .)شرى (  ) ٢٣٩٢/ ٦( يف الصحاح   )٤(
 .) ب/٤٣٣(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٥(

 ) .جبا) (٦/٢٢٩٧(، والصحاح  )٤/٤١٧(التخمري   )٦(

)٧(   وكيغز. 

 .، وجميء الضمة هنا خطأ )والكسرتني والضمة: (يف ج و ع   )٨(

 .كالقاضيِ   )٩(
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   . ، وإنما سكنت ختفيفاً" ميعاد : "  كانَ لسكوا وانكسارِ ما قبلها كما يف حنو)١(إنما 
  
  إىل آخره " … وحذفهما: " )٢() قولـه ( 

  " مل يـدع  "و  " ا  وعد" و" رمت  " و" قاضٍ  " و" غازٍ  : "اعلم أنَّ هذا احلذف إما قياس يف حنو       
، وحذفُهما يف القياس من األمثلـة       )٣(" خٍ  أَ" و" د  ي "و  "مٍ  د: " وإما شاذٌ يف حنو   " مل يرمِ   " و

ـ م ع األخريِ منها ، وهو احلذف باجلازم إنما كان إلظهارِ عمله إذ أثَـر            اُألول ظاهر ، ويف      ه ل  
 )٤( مبرتلة احلركة اانسة   نيحبذف احلركة وال حركة هنا لزواهلا باإلعالل سابقاً لكن احلرف اللِّ          

كمه حكم ازومِ   له فعومل به معاملتها يف إظهارِ أثرِ اجلازمِ حماماةً على مقتضاه،وأما األمر فح            
   )٦(.آخره بالوقف عليه  )٥(يف نفي احلركة عن 

  : )٧(قال " يدي ، ودمي " أصلهما " م د و د ،ي: " وقولُه ] أ/٢٣٧/[
دييب انيضاوع اننحلِّمٍ دم      ... ... ... ... ...  

                                                 

 .) وإمنا: (يف ع    )١(

 .ليس يف ع    )٢(

 .أي بدون علّة ، وإمنا هو ختفيف   )٣(

 .) املتجانسة:  (يف ع    )٤(

 .)  من(يف ع   )٥(

 . ) ٤٥٤ – ٤٥٣/ ٢( إيضاح ابن احلاجب   )٦(

  : البيت من الكامل ، ومل أعثر على قائله ، وعجزه   )٧(
  .قد متنعانك أن تضام وتضهدا 

 )١/٦٤(املنـصف   و،  )٣/١٤٣(احلجة  : ينظر) تقهرا  ( و  ) ضما  ( و  ) تضهدا  ( ث قواف ،     والبيت يروى بثال  
، ) ٤/١٥١( وشـرح املفـصل      ، )٢٨٢( ، شرح شواهد اإليضاح البن بري       )١٧/٥٢(واملخصص   ،)٢/١٤٨(

 توجيه: وينظر.  ) يدى   () ٢٥٤٠/ ٦( ، والصحاح   )١١٣(، وشرح شواهد الشافية     ) ١/١٣١(والصفوة الصفية   
  ) .٤١٦(البيت وإعرابه يف شرح أبيات املفصل 

  .يف التثنية " دي" حيث رد حمذوف  " انيدي: " والشاهد يف البيت 
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  : )١( وقال
 ... ... ... ... ...    جباخلربِر انيمى الدالي قنِي  

ومن أمثلـة     حذفت الستثقالِ تداولِ احلركات عليها لضعفها إذ ما قبلَها متحرك ،           )٢( وإنما  
  " .أب " و" أخ " الواوِ الشاذة  )٣ (]حذف[
  إىل آخره "… الغزو: وسالمتها يف حنو" : " قولُه " 

 ،ةحاً غري مر٤() .واهللا املعني( قد مضى الكالم يف ذلك مشر( 
  

  ]حكم الواو والياء المني إذا سكن ما قبلهما [
، وجيريان يف حتملٍ حركات اإلعـرابِ مجـرى احلـروف             فصلٌ   ((: قال رضي اُهللا عنه     

  ، "عـدي   " و  "   وعـد " ، و " ظَبـيٍ   " و  " دلْـوٍ   : " الصحاح إذا سكَن ما قبلهما يف حنو      
: ، وإذا حترك ما قبلهما مل يتحمال إال النصب حنو         " آيٍ  " و" زايٍ  " و  "   اووحم" و  " اوٍ  و" و
"   و   "لن يغزو ، "   لن يرمي "            ـيموالع الرامـي ورأيـت ، وتستدعي أن تستسقي وأريد ،

  : واملُضوضي ، وقد جاَء اإلسكانُ يف قوله 
  بِ  وال أَ بأمومس أَنْى اُهللا أَبأَ

                                                 

  : البيت من الوافر ، وصدره   )١(

  فلو أَنا علَى حجر ذُبِحنا 

املثقّـب  : األخطل ، وقيل     : الفرزدق ، وقيل  : قائله علي بن بدال السلمي ، وقيل        : يف نسبته ، فقيل     خمتلف  وهو  
أن قائله علي بن بدال تبعا البـن        ) ٧/٤٨٩(العبدي ، وعزاه بعضهم إىل مرداس بن عمرو ، ورجح صاحب اخلزانة             

، )٢٠٥(، وجمالس العلماء    )٣/١٥٣) (٢٣٨،  ١/٢٣١(املقتضب  : ، والبيت من غري نسبة يف       ) ٩٨(دريد يف اتىن    
توجيه : ، وينظر ) ١/١٣٢(، والصفوة الصفية     )٣٩٦( ، واملمتع    )٣٩٥/ ١( ة  ، وسر الصناع  ) ٢/١٤٨(واملنصف  

  ) .٤١٨(البيت وإعرابه يف شرح أبيات املفصل 

 .يف التثنية " دمٍ " حيث رد حمذوف " الدميان : " والشاهد يف البيت 

 )  .وإما: (يف ع   )٢(

 .زيادة يستقيم ا السياق   )٣(

 .ليس يف ع    )٤(
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  : وقولِ األعشى 

وال مـنالقيى تحت فَىدا ححمم    أَالَفآليت رثي هلا مـلالَ كَـنة 
  :  وقوله 

  … … … … … …              يادار هند عفَت إالَّ أثافيها     

  : وقد شذَّ التحريك يف قولـه      ومها يف حالِ الرفعِ ساكنان،    "  بارِيها   سوأعط القَ : " ويف املثل 

     … … … … … …           اححسِ سواشِ العبكك يالوم.  

وال يقع يف ارور إال الياُء ، ألنه ليس يف األمساِء املتمكنة ما آخـرِه واو قَبلَهـا حركـةٌ ،       

  : وحكم الياِء يف اجلرِ حكمها يف الرفعِ ،وقد روي جلرير 
 يٍفيوماً يجازِين اهلَوى غَير ماض    تغولُويوماً ترى منهـن غُول 

 اتقَيالر وقال ابن :  
ـَلَب ـّ  ال بارك اُهللا فـي الغوانِيِ هلْ  يصبحن إال لَهن مط

  :  وقال آخر 
 مـا إنْ رأيت وال أَرى يف مدتي  كَـجواريٍ يلْعبـن يف الصحراِء

  :  سقوطَ احلركة ، وقد ثبتا يف قوله ويسقطان يف اجلزمِ
 هجوت زبـانَ مثَّ جئت معتذراً  انَ مل جو ولـم تـدعِبمن هجو ز

  

ــادنِي زِيــونُ بلَب مبا القت  

  :وقوله  

بواألن كيأتي ـأَلَـممنيـاُء ت  

… ®] أنه قرأ [ ويف بعض الروايات عن ابن كثريٍ  çµ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ È, −G tƒ ö É9 óÁ tƒ uρ 〈 .   

  " مل خيـش    : " أما األلف فتثبت ساكنةً أبداً إالَّ يف حالِ اجلزمِ فإنها تسقُطُ سـقُوطَها حنـو              

  :، وقد أَثْبتها من قالَ "مل يدع " و

  رياً ميانِياسلي أَبى قَرتكأنْ مل                 … … … … … …
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  : وحنوه 
اِء رزباملَع ا الحابِمـــرس ـعي  يتشـيع ـراه آخسال أَن سما أَن 

  : ومنه 
 إذا العجوز كَبِــرت فطلِّـقِ   
 )١())وال ترضاهــا وال تملَّــقِ    

  ليس يف بعضِ النـسخِ، وكأنـه هـو         " حمواوٍ  " رأيت يف نسخة مقروءة من نسخِ الكتابِ أنَّ         
  .  فيه األظهر ، فاعرفه متأمالً

 أمرِ اإلعـراب بـالنظر إىل       نُقد فصل الشيخ هنا ما أمجله يف الفصل املتقدمِ ، وبيا          : ) ٢() تخ  ( 
الواو والياَء ، ألنـه      : إىل آخره يعين    " … وجيريان  : " حروف العلَّة إذا وقعت المات ، وقالَ        
 ولكنـه  ،ال يكونُ ما قبلـها سـاكناً  عليها إذ جريانه ال مدخل لأللف يف هذا احلكمِ ؛ لتعذرِ         

  . ذكرها على حدة يف آخرِ الفصلِ 
سواٌء كانَ الساكن حرفاً صحيحاً أو مدغماً أو حـرف          " إذا سكَن ما قبلهما     :" )٢() قولـه  ( 

   وإذا  علَّة، ولكن ال تكونُ الواو إالَّ مع الواو ، والياُء إالَّ مع الياء لتعذّر اجتماعهمـا آخـراً ،                  
 )٣(" . ي وطَ" ، فإنَّ أصلَه  " يطَ: " أدى إىل غريِ ذلك قياس رجعت الواو ياًء حنو 

 ليس يف بعض النسخ ، ولئن       اووحوم(  ، )٤(حمرةٌ ، تضرب إىل سواد      : حوياء   اال :)٢() صح  ( 
، ورهطُ عمـر بـن      "عاد"ن مجع   اسم لقوم يعدو  " عدي  "  ، و  )٢() أبيت فالبد من التشديد     

  . )٧( ةرمت ورٍم على حد ت"آية" عمج" آي " ، و)٦(رضي اهللا عنه   )٥(اخلطاب 
  

                                                 

 . ، والزيادة منه )٣٨٨ – ٣٨٤ ( املفصل  )١(

 .ليس يف ع    )٢(

  .)٤١٩ / ٤( التخمري   )٣(

 . ) حوا ( ) ٢٣٢٢/ ٦( الصحاح   )٤(

 .)   عدا )  ( ٦/٢٤٢٢(الصحاح   )٥(

 .ليس يف ج )  رضي اهللا عنه (  )٦(

 )  .أيا ) ( ٦/٢٢٧٥(الصحاح   )٧(
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  إىل آخره ، حتـرك مـا قبلـهما يف األفعـالِ           " … وإذا حترك ما قبلهما     : "  )١() قولـه(   
         ويف األمساِء يكون كسراً وال ضم ، وال فَ  ، فيها يكونُ بالكسرِ والضم تـه   )٢( فيهما   حمجيعاً ؛ ألن

 ذلـك يف    )٣(إذا انفتح ما قبلهما فيهما انقلبتا ألفاً ، وأما امتناع الضم يف األمساِء  فلرفـضهم                   
وستراه عن كَثَبٍ  املُتمكِّنة ،.  

   )٥(.  وهي اجللَبةُ )٤(جلبات وأصوات من الضوة : ضوضاة  :)١()صح ( 
   يذهب إىل أنَّ إسكانَ هذه الياِء يف موضـع  )٦(وكان أبو العباس : ((  ال ابن جينق :)١()تخ ( 

  :)٧(النصبِ من أحسنِ الضرورات بعد ما أنشد أبياتاً منها 
 ـَاة   كـأنَّ أيديهـن با لـموم

   ناعـمـات )٨(أيدي جوارٍ بنت 
  :                            )٩(وقال 

                                                 
 .ليس يف ع   )١(

 .)  فتح فيها: (يف ع   )٢(

 .) فضهملر:  (يف ج   )٣(

 .)  الضو: (يف ج   )٤(

 .) ضوا  ) ( ٢٤١٠/ ٦: ( الصحاح   )٥(

  . )٩٠٩/ ٢( ، والكامل  ) ٢١/ ٤( املقتضب :  حممد بن يزيد املربد ينظر  )٦(

  .) ٢/٧٤(، ) ١/١٢٥(احملتسب : البيتان من الرجز ، ومل أعثر هلما على قائل ، ينظر  )٧(
 . لياء يف موضع النصب ، لضرورةً الشعر حيث سكنت ا" أيديهن : " والشاهد فيهما 

 .ليس يف ج ) بنت(  )٨(

  . البيتان من الرجز ، ومها لرؤبة بن العجاج   )٩(
  ) . ٤٠٦-٤٠٥(، وشواهد الشافية ) ٣٤٩-٨/٣٤٧(، واخلزانة ) ٢/١٠٠٨(، والعمدة ) ١٧٩(ديوانه : ينظر

  ، وأمايل ابن الـشجري     ) ٢٨٩،  ١/١٢٦(ب  ، واحملتس ) ٢/٢٩١) (١/٣٠٦(اخلصائص  : والبيتان من غري نسبة يف      
  .....كالبيتني السابقني  : ، والشاهد فيهما)قرق(مادة ) ٤/١٥٤٧(، والصحاح ) ١/١٥٨(
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  القـاع القَرِقكــأنَّ أيديهن ب

رِقالـو أيـدي جوارٍ يتعاطني  
  . )٣(مث شبهت الواو بالياِء يف ذلك . )٢(املكانُ املستوي : القَرِق : )١( )صح(

              )٤(: قال األخطلُ 
  إذا شئت أن تلغو ببعض حديثها 

  . )٦())  ساكنةَ الَّالمِ  أو يعفُو الَّذي  )٥(وعليه قراءةُ من قرأ 
   )٧(: البيت األولُ لعامرِ بن الطُّفيل، وقبله 

                                                 

 .ليس يف ع    )١(

 .) قرق  ) ( ١٥٤٧/ ٤(الصحاح   )٢(

 .أي سكون الواو يف موضع النصب  )٣(

  : صدر بيت من الطويل ، وهو لألخطل ، وعجزه   )٤(
  رفعن وأنزلن القطني املولدا  . . . . .            . . . . . . .

  ، وضـرائر الـشعر     ) ٢/١١٥(، واملنـصف    ) ٢/٣٤٢(، واخلصائص   ) ١/١٢٦(، واحملتسب   ) ٥٩(ديوانه  : ينظر
  ) .تلغو(بدالً من ) تلهو : ( برواية ) ٨/٣٤٨(، واخلزانة ) ٩٠(

 . الشعر حيث سكنت الواو يف موضع النصب ،لضرورة" تلغو : " والشاهد 

  .،وهي قراءة احلسن والشعيب وأيب يك) ٢٣٧( سورة البقرة آية   )٥(
 )   ٧٤-١/٧٣( ، والقراءات القرآنية يف البحر احمليط        )٢٣٧ -٢/٢٣٦(،والبحر احمليط   ) ١/١٢٥(احملتسب  :  ينظر

 . بنصب الالم  أو يعفُو الّذي  والقراءة املشهورة ) ١٥(وخمتصر ابن خالويه 

 .) ٢/٣٤٣) (١٢٦-١/١٢٥(احملتسب : ر قول ابن جين يف ينظ  )٦(

، )٨/٣٤٣(، واخلزانة   ) ١٠/١٠١(، وشرح املفصل    ) ١/٢١٢(، والكامل   ) ٢٨(ديوانه  : البيت من الطويل ، ينظر      )٧(
  ) . ٤٠٤(وشواهد الشافية 

شرح الـشافية   ، و ) ٩٠(، وضرائر الشعر    ) ١/١٢٧(، واحملتسب   ) ٢/٣٤٢(اخلصائص  : والبيت من غري نسبة يف      
  ) .٧٢٠(توجيه البيت وإعرابه يف شرح أبيات املفصل : ، وينظر) ٣/١٨٣(للرضي 

  .حيث سكنت الواو يف موضع النصب للضرورة الشعرية  " أن أمسو : " والشاهد يف البيت 
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١١٠  

 
  

 وإني وإن كنت ابن سيد عامـــرٍ   موكبِـلِّوفارِسهـا املشهور يف كُ
 فما سودتنِي عامـــر عن وِراثة     )١(البيت ... ……………أىب اُهللا 

  : وبعده 
ـَّـقــاهمي حمحولكنني أَ  )٢(ا بِمنكبِ اهمي من رمرــا ، وأَاهأذَ ي ا وأت

   )٣("  حممداً القيتى تح: "  قولـه :تخ 
(βÎ¨ ®: )٤(قولـه  :يحتمل أن يكون على حكاية احلالِ املـستقبلية حنـو          uρ y7 −/ u‘ ÞΟä3ósu‹s9 öΝ æηuΖ ÷ t/ 〈  

كالم مشتمل علـى     لناقته ، وحينئذ تكونُ التاُء ضمري املؤنث وال        )٥(وحيتمل أن يكون اخلطاب     
‰ß (x8$§ƒÎ ®: )٧(كقوله تعاىل  )٦(االلتفات ç7÷ètΡ 〈 بعد ® ß‰ ôϑysø9 $# ¬! 〈 .  

  نبينـا          - )٨() رمحـه اهللا     ( –وذكر شيخنا   : قلت مبحمـد أراد أنَّ الـشاعر      قيـل ،  :  
                                                 

 . ) ٤٢١ – ٤٢٠/ ٤( التخمري   )١(

 . ) ٢١٢/ ١( ة اخليل والفرسان الكامل وهي مجاع) مبنقب : ( مبنكب وهي رواية الديوان ، وروى املربد   )٢(

  : البيت من الطويل ، وهو لألعشى ، وهو بتمامه   )٣(
  والمن حفى حتى تالقي حممدا     فآليت ال أرثي هلا من كاللة 

  ، وشرح أبيات املغين ) ١٠٢، ١٠/١٠٠(، وشرح املفصل ) ١/١٩٥( ، وكتاب الشعر ) ١٠٢(ديوانه :  ينظر
  ) . ٧٢١(توجيه البيت وإعرابه يف شرح أبيات املفصل : ، وينظر) ٢٠٥-٥/٢٠٤(

 .  حيث سكنت الياء يف موضع النصب، لضرورة الشعر" حىت تالقي : " والشاهد يف البيت 

 .) ١٢٤(سورة النحل آية   )٤(

 .ليس يف ج  ) اخلطاب (   )٥(

 العمـدة يف    )، وعن املخاطبة إىل اإلخبار       هو انصراف املتكلم عن اإلخبار إىل املخاطبة       (: عند البالغيني   االلتفات    )٦(
 .) ٢/٤٧٣(اخلصائص : ويسميه ابن جين بالتجريد ينظر ) ٢/٦٤٥( صناعة الشعر ونقده 

 .)٥) (٢(سورة الفاحتة آية   )٧(

  .ليس يف ع  )٨(
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  القصيدة الفاخرة   عليـه السالم ، وصفته شرح اهللا قلبه لإلسالمِ فأنشأَ هذا            )١(إنه ملَّا مسع بصيته     

 على عثرة ، وانـدقت      )٣(، وركب ناقته متوجهاً إليه ، فإذا به رمته        ] ب/٢٣٧ /[)٢(يف مدحيه   
  .عنقه وهو يف الطريق فوجد ميتاً ، والقصيدة يف عمته 

 على تفصيلِ شعراِء اجلاهلية     )٥( مكسورٍ )٤("الثالثة"وقد مر يب بعد يف كتابٍ معروف بكتاب         ( 
أخـربين ابـن   : مسالمِ ،وبعضِ أخبارهم وأشعارهم من الكتب القدمية ، قال حممد بن سالّ       واإل

أقبل األعشى عند ظهور النيب عليه السالم حىت أتى مكـةَ ،            : األعرايب عن املفضل الضيب قال      
: لوا  وقد مسع قراءةَ الكتبِ من أساقفة جنران يرتل م ، ويقيم عندهم ، فأتته فتيةٌ من قريش فقا                 

: جئت إىل حممد وقد مسعت بصفته ألنظر ما يقولُ ، وإىل ما يدعو ، فقالوا              : ما جاء بك ، فقال    
  لقد كَبِرت سين ومـايل يف الزنـا حاجـة ،           : الزنا واخلمر ، فقال     : إنه حيرم عليك األطيبني     

   كانوا يقدرون عليـه،      خيربونه بأسوأ ما   أجل، وأخذ القوم  :  قال ،فإنه حيرم عليك اخلمر   : قالوا  
  : أنشدنا ما قلت فيه فأنشد قصيدته اليت مطلعها : مث قالوا له 

  .إىل آخرها .. …)٦( أرمدا ةَلَي لَاكني عضمتغ تملَأَ
  ى صدوه عنـه ،     أما أنت فلو أنشدته هذا مل يقبله منك ، فما زالوا به حت            : فلما أنشدهم قالوا    

                                                 

)١(  الذكر اجلميل الذي ينتشر يف الناس دون القبيح : يت الص ) . صوت ) ( ١/٢٥٧) الصحاح (. 

 .متكررة مرتني يف ج )  حيهمد(  )٢(

 .) رمت: (يف ج   )٣(

 .مل أقف على مؤلفــه   )٤(

كسر الكتاب على عـدة     …  ومن ااز    ( ) : ٥٤٣( ، فقد جاء يف أساس البالغة       "مؤلَّف  : " لعل معىن مكسور      )٥(
 . )أبواب وفصول 

  : وعجزه البيت من الطويل، وهو لألعشى   )٦(

  وبت كما بات السليم مسهدا                                            

 ) .١٠٢(ديوانه : ينظر
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، فمكـث زمينـاً     )٣(  عامي هـذا    )٢(أتلومه  : ، وقال   )١( فأتى اليمامةَ    وخرج من فوره ذلك ،    
  .  )٥( ومل يرزق اإلسالم ، فمات من عامه ذلك، ناقته)٤(باليمامة، مث وقصته 

  " أثاف :"  )٦() قوله
   :)٨(مل يسمـع من العـربِ بالتثقيل البتـة، وقــال الكـسائـي            : )٧( قال األخفش    :تخ  

   )٩(: لتثقيل وأنشد وقد مسع فيها ا
  )١٠( أثايفَّ سفْعاً يف معرسِ مرجلٍ  

                                                 

  .صقع ، معدودة من جند ، وقاعدا حجر : اليمامة   )١(

 .) ٨/٥٠٥(معجم البلدان : ينظر

 .) لوم  ) ( ٢٠٣٤/ ٥( الصحاح . االنتظار والتمكث : التلوم   )٢(

 .) ٣/٣٨٠(الروض األنف : ينظر" الكفر بإمجاع وقول األعشى ال خيرجه عن : " قال السهيلي   )٣(

 .) وقص  ) ( ١٠٦١/ ٣( الصحاح . كسرت عنقه : وقصته   )٤(

  . عن حممد بن حبيب شارح ديوان األعشى )١/١٧٧(وقد وجدت ما يقارا يف اخلزانة   )٥(
  والـشعر والـشعراء   ) ٤/٢٥٠( والبدايـة والنهايـة    ) ١/٣١٥( ة برواية أخرى يف السرية النبوية  روالقصة مذكو 

 .) ٣/٣٧٨(، والروض األنف  ) ١/٢٥٧(

 .ليس يف ع    )٦(

، وشرح شـواهد    ) ١/٩٤(، واحملتسب   ) ٢/١٨٦( املنصف  و،  ) ٥٠(املسائل العضديات   : ينظر قول األخفش يف       )٧(
 ) .١٠/١٠٣(، وشرح املفصل )أثف ) (٩/٣( ، ولسان العرب )٤١١( الشافية 

، وشرح  ) ٤١١(، وشرح شواهد الشافية     ) ١/٩٤(، واحملتسب   ) ٥٠(املسائل العضديات    : قول الكسائي يف  : ينظر  )٨(
 .) ١٠/١٠٣(املفصل 

  : صدر بيت من الطويل ، وهو لزهري بن أيب سلمى ، وعجزه   )٩(
  ونؤيا كجذم احلوض مل يتثلّمِ 

  ) . ٤١١( الشافية شرح شواهد: ، والبيت من غري نسبة يف  ) ٨٢ / ٣( ،واملنصف  ) ٧( ديوانه : ينظر
 .حيث جاءت مشددة خالفًا لألخفش " أثايفّ : " والشاهد يف البيت 

  . ) ٤٢١/ ٤( التخمري  )١٠(
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  )١(" عفت إالّ أثافيها : "  وقوله 
  مل يبق إال أثافيها:  حممولٌ على املعىن أي 

لـماّ ذكر حال النصب شرع يف ذكر حـالِ         " ومها يف حال الرفع ساكنتان      : " )٢() قولـه  ( 
  ، "الرامـي   " و  " الغـازي   " ، وهـذا    " يرمـي   " ، و  " يغـزو : " )٣(:الرفع يف القبيلني حنو   

وإنما ذكر حاليت النصبِ والرفعِ فيهما دون حال اجلر ؛ ألنَّ النصب والرفع يـدخالن علـى                 
، وليس كـذلك اجلـر      )٤(االسم والفعل فلما اشتركا فيهما أمكن إطالق لفظهما يف النوعني           

 فيما إذا حترك     -الذي حنن بصدده  - االسم،وهذا التقسيم    الختصاصه باالسم فوجب إفراده يف    
  :  يف األمساء فلذلك قال فيمــا بعـد        )٦( ليس ،الواو املتطرفة ،وما قبلَها متحرك    ، و )٥(ما قبلهما 

 )٢()هـي (الضمة اليت    )٧(وإمنا كان السكون هو الوجه الستثقال      "وال يقع يف ارور إال الياء       " 

رفني الضعيفني مع استجماع ما يف ذلك من أمثال كثرية علـى مـامر              أثقل احلركات على احل   
  .تفصيلها 

  

                                                 
  : هذا بعض بيت من البسيط ، وهو للحطيئة ، وهو بتمامه   )١(

  بني الطّوِي فصارات فواديها     يا دار هند عفت إال أثافيها 
، والبيت  ) ٤١٠(، وشواهد الشافية    ) ٣/٣٠٦(بعض السعديني يف الكتاب     ، ونسب صدره ل   ) ٢٠١(ديوانه  : ينظر

  ) ١/٣٠٧(، واخلـصائص    ) ٣/٨٢) (٣/١٨٥(، واملنـصف    ) ١/١٩٥(كتـاب الـشعر     : من غـري نـسبة يف       
: وينظـر ) ٢/٢١(، وأمايل ابن الـشجري      ) ١٠/١٠٢(، وشرح املفصل    ) ٩٢(وضرائر الشعر   ) ٣٦٤ ، ٢/٣٤١(

  )٧٢٢(شرح أبيات املفصل توجيه البيت وإعرابه يف 
 .حيث سكنت الياء يف موضع النصب للضرورة الشعرية " أثافيها : " والشاهد يف البيت 

 .ليس يف ع    )٢(
 .) هو يغزو: (يف ع    )٣(
 .ليس يف ج )  النوعني(  )٤(
 .) ما قبلها : ( يف ع   )٥(
 .) ليست : ( يف ع   )٦(

 .) لالستثقال : ( يف ج   )٧(
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١١٤  

   . )٤(كبش عوسي :  مكانٌ أو قبيلةٌ ، يقال )٣(:العوس :  )٢(قال املصنف  : )١( )حم(
  وس  : ويف فصاح اللغة    : قلت٦(يذكر فيه   )٥( فلم   ،ضرب من الغنم    : الع(     اححسواه ، وس معىن 
أـم  :  ، ومعىن البيت   )٧(ب  صي:  مسينة ، كأنه يسح الودك أي        :شاة ساح :ان ، يقال    مس: أي  
  . لفاُء ناصرون أقوياُء ح
  . إىل آخره " …وال يقع يف ارور إال الياُء  : " )٢() قوله ( 
 األمسـاء    ال وجود له رأساً، أما يف      ، وهو جمرور  ،ألن ما آخره واو متحرك ما قبلها      : )٢( )تخ  ( 

ه ليس فيها ما آخره واووهذا ألن ،٨(فظاهر( ّكلمةَ متحرك ما قبلها إال "ومرفوعة"هي"و" ه )٩( ،  
  بـاب  : وأما يف الفعل فألنه وإن كانَ يقع كثرياً يف آخرِ الفعلِ الواو املتحرك ما قبلـها حنـو                 

 )١٠(. إال أنه يستحيل اجلر على الفعل " يغزو " 

                                                 

 .  ليس يف ع  )١(

 .) صنف : ( يف ع    )٢(

  : أي العوس يف قول الشاعر   )٣(
  موايلٌ ككباشِ العوسِ سحاح      قد كان يذهب بالدنيا ولذا 

  : والبيت من البسيط ، وهو جلرير كما أنشده أبو بكر بن السراج ، ومل يرد يف ديوانه ، والبيت من غري نـسبة يف                         
توجيـه البيـت    : وينظر) . ١٠/١٠٠(، وشرح املفصل    ) ٢٢٤(الشعر  ، وضرائر   ) ٣/١٨٢(شرح الشافية للرضي    

  ) .٧٢٣(وإعرابه يف شرح أبيات املفصل 
 . حيث ضم الياء ونوا ، لضرورة الشعر ، والقياس إسكاا " موايلٌ : " والشاهد يف البيت 

أنه صفة للكباش ال اسـم      و: " وفيه  ) ٦/٣٦٢(معجم البلدان   : ، وينظر ) ب  /٧٥(حواشي الزخمشري على املفصل       )٤(
 ." موضع ، واهللا أعلم 

 .) ومل : ( يف ع    )٥(

 .) به : ( يف ع    )٦(

 . ) سحح ( ) ٣٧٣/ ١( الصحاح :  ينظر  )٧(

 .) ياء ومتحرك :  ( يف ع    )٨(

 .مبنيـة : أي  )٩(
 . ) ٤٢٣/ ٤( التخمري  )١٠(
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١١٥  

  ] أ/٢٣٨" / [وحكم الياِء يف اجلرِ حكمها يف الرفع : "  )١() قوله (
مـررت  : أنه ال يدخل اجلر على الياء املتطرفة كما كان حكم الرفع فيها ، فال يقـالُ       : معناه  

  . فشاذٌُ ال يؤبه به )٢(هذا قاضي أو القاضي ، وأما ما جاء يف الشعر :بقاضيٍ كما ال يقال 
 )٣(: كان أبو عثمان ينشد البيت : أبو العباس قال :)٢()تخ ( 

  فيوما يوافيين اهلوى ليس ماضيا                  ………………

  .تلون : وتغول أي 
غالته الغـولُ   : قيل  . السعالة ، وكل ما اغتال اإلنسان فأهلكه فهوغول         : الغول  :  )٢() صح  (

  .)٥( )٤( أي وقع يف مهلكة ، والغضب غُولُ  احللْمِ 
  الة ، وهي يف البيت مبعىن             : قلتعث على أصل معناه وهو السما أناهلـالك واجلـزع،    : وإن  

جامد ليس لـه مـضي واسـتمرار،    : أي  " غري ماضيٍ   : " ألما من صفة الغولِ ومعىن قوله       

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

  : يف قول الشاعر   )٢(
  .مديت     كجواريٍ يلعنب يف الصحراء ما إن رأيت وال أرى يف 

، واخلزانة   ) ٤٠٣( ، وشواهد الشافية     ) ٢٦١( املسائل العسكرية   : ينظر. والبيت من الكامل ، ومل أعثرعلى قائله        
  .) ٧٢٧(توجيه البيت وإعرابه يف شرح أبيات املفصل : ، وينظر ) ٤٤(، وضرائر الشعر  ) ٣٤١/ ٨(

 .حيث أثبت الياء وحركها ، للضرورة الشعرية ، والقياس حذفها " يٍ كجوار: " والشاهد يف البيت 

  :هذا صدر بيت من الطويل ، وهو جلرير بن عطية اخلطفي ، و عجزه   )٣(
  ويوما ترى منهن غولٌ تغولُ

  ، واخلـصائص   )٢/٨٠(واملنـصف    ، )١/٢٨١(، واملقتـضب    )٣/٣١٤(، والكتـاب    )١٤٠(ديوانـه   :  ينظر
  ) .٤٢(، وضرائر الشعر ) ٦٦(وما حيتمل الشعر من الضرورة ) ١٠٤، ١٠/١٠٢(فصل ، وشرح امل)٣/١٥٩(

توجيه البيت وإعرابـه يف شـرح       : ، وينظر ) ٣٥٣(، واملمتع   ) ٢٦١(املسائل العسكرية   : والبيت من غري نسبة يف      
  ) .٧٢٤(أبيات املفصل 

 . ء وحركها، للضرورة الشعرية، والقياس حذفهاحيث أثبت اليايف رواية غري املازين " غري ماضيٍ: "والشاهد يف البيت

 .وهو حتريف ) احلكم  : ( يف ج   )٤(
  . ) غول ( ) ٥٠٧ / ١١(  ، ولسان العرب ) غول () ١٧٨٦/ ٥(الصحاح   )٥(
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١١٦  

   . )١(ذكره صاحب الكتاب 
ادخـل  :تكلّـف الطّلـب،حنو   : طّلب  حاجةٌ ، يقال ا   :  أي )٣(" مطَّلَب: ")٢() وقولـه  ( 
   )٤(.تكلّف الدخول ، يريد يطلبهن الرجال ، أوهن يطلنب الرجال :
  إىل آخره " … ويسقطان يف اجلزم : " )٢()قوله ( 

م يف هذا املعىن شيءٌ      :قلت٦(، وقالوا يف كون اجلازم تارةً مـسقطاً احلركـةَ إن          )٥(قد تقد( 
 يف البطن أخرجـه ، وإال       )٧(لة املسهل إن وجد كيموسا    وجدها ، وإالَّ فاحلرف ، إنه مبرت      

   . )٨(أخرج األمعاَء 

                                                 

 .) ب /٧٥( حواشي الزخمشري على املفصل   )١(

 .ليس يف ع  )٢(

  :    عبيد اهللا بن قيس بن الرقيات : يف قول  )٣(
   هل        يصحنب إال هلن مطَّلَب يف الغواينِال بارك اهللا
، وما   ) ٣٥٤/ ٣ ) (١٤٢/ ١( ، واملقتضب    ) ٣١٤/ ٣( ، والكتاب   ) ٦٨(والبيت من املنسرح ، وهو يف ديوانه        

، )٣٧٨/ ٤( احلجة  : ، والبيت  من غري نسبة يف      )٤/٣٨٦( ، وشرح أبيات املغين     )٦٥(حيتمل الشعر من الضرورة     
توجيـه  : وينظـر  ، ) ١١١/ ١( ، واحملتسب    )٨١ ،   ٢/٦٧( واملنصف   ) ٢/٣٤٧( ،  ) ٢٦٢/ ١( واخلصائص  

  ) . ٧٢٦(البيت وإعرابه يف شرح أبيات املفصل 
 . حيث حركت الياء بالكسر للضرورة الشعرية ، والقياس إسكاا " الغواينِ : " والشاهد يف البيت 

 . ) ٤/٤٢٤( التخمري   )٤(
 .حتقيق عبداهللا اللحياين ) ١/٦٠(املقتبس : ينظر  )٥(

 .)  أو : ( يف ج   )٦(
  .عبارة عن الطعام إذا اضم يف املعدة قبل أن يتصرف عنها ويصري دماً : الكيموس  )٧(

 ) .كمس(التاج مادة : ينظر  

  . ن قُوى البدن ماجلزم كالدواء املسهل إن وجد فضلة أزاهلا ، وإال أخذ : جعل ابن السراج   )٨(
  .حتت الطبع) ٣٣(، والدرر يف شرح اإلجياز للكيذري  ) ٣٢٤ -٣٢٣( ر العربية  البن األنباري أسرا: ينظر
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١١٧  

  

، اكتفـى قائلـهما     )٤(" أمل يأتيك   " ، و )٣(" مل جو    " )٢(: يف البيت يف حنو    كان   : )١( )تخ( 
، واالستحسانُ أن    كما يف الوقف   القياس ، وهذا هو   للجزمِ ةً فيه عالم  )٥(حبذف احلركة املقدرة    

؛ ألنك معتذر عنه، ومل تترك اهلجـو ألنـك هجـوت    "مل ج : "قولي ،قط الياَء ، والواو  تس
  : حقيقة، وبعد البيت الدايل

بأدادــدح راعٍ وأسيـــاف  رشت ها على القـرشيبِسحىوم 

  
                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 .ليس يف ج ) حنو(   )٢(
  : يف قول الشاعر   )٣(

  هجوت زبان مث جئت معتذراً   من هجو زبان مل جو ومل تدع
           ان على األصح قاله ملا جاءه الفرزدق معتذراً إليه من أجل           والبيت من البسيط ، وهو أليب عمرو بن العالء ، وامسه زب

  . هجو بلغه عنه 
  ،  )٢/١٨٨(  )١/١٦٢( معـاين القـرآن للفـراء       : ،والبيت مـن نـسبة يف       )١١/١٥٨( معجم األدباء   :  ينظر

، وضرائر  ) ٤٠٧-٤٠٦(،وشرح شواهد الشافية    )٨/٣٥٩(،واخلزانة )٢/٦٣٠(، وسر الصناعة  ) ٢/١١٥(واملنصف  
  ) . ٧٢٨(توجيه البيت وإعرابه يف شرح أبيات املفصل : ، وينظر) ٤٥(لشعر ا

حيث مل حيذف حرف العلة الواو يف املضارع ازوم للضرورة الشعرية، والقيـاس             " مل جو : "والشاهد يف البيت    
 . ، وإمنا اكتفى حبذف احلركة املقدرة فيهحذفها

  :               يف قول الشاعر   )٤(
  يك واألنباء تنمي    مبا القت لبون بين زيادأمل يأت

والبيت من الوافر ، وهو لقيس بن زهري العبسي أول أبيات له قاهلا يف قصة شحناء وقعت بينه وبني بين زياد بسبب                      
  . درع له 
، )١/١٢٦(، وأمايل ابن الـشجري       )١/١٦١( ،   )٢/٢٢٣( ، ومعاين القرآن للفراء     )٥٢٣(نوادر أيب زيد    : ينظر
: ، والبيت من غري نـسبة يف      )٨/٣٦٥(، واخلزانة   )٤٠٨(وشرح شواهد الشافية     ،)أتى() ١٤/١٤(سان العرب   ول

، وسر  )١٩٦،  ١/٦٧( ، واحملتسب   )٣٣٦ ،   ١/٣٣٣(، واخلصائص   )٢٠٤(، وكتاب الشعر    )٣١٦/ ٣( الكتاب  
، وضـرائر   )٦٧(رة  ، وما حيتمل الشعر من الـضرو      )أتا ( )٦/٢٢٦٣(، والصحاح    )٦٣١/ ٢) ( ١/٧٨(الصناعة  

  ). ٧٢٩(توجيه البيت وإعرابه يف شرح أبيات املفصل : ، وينظر)٤٥(الشعر 
يف املضارع اـزوم للـضرورة الـشعرية،        " الياء  " حيث مل حيذف حرف العلة      " أمل يأتيك   : " والشاهد يف البيت  
 .، وإمنا اكتفى حبذف احلركة املقدرة فيه والقياس حذفها

 .)  املقدر( : يف ع    )٥(
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   وإخوته    : وبنو زِياد سيبزياد الع بن بيعـ    )١(الر خـرشبِ، وقد مـضى    ، وأُمهم فاطمةُ بنت ال
مزيدة، وحيتمل أن يـكون على التضمني،      " مبا ال قت    "  والباء يف    )٢(هلم ذكر يف قسم األفعال      

  عبـد اُهللا   : مجاعةُ النوق اليت هلا لنب ، والقرشـي         :  ، وعىن باللبـون هنا      )٣(أمل تسمع   : أي  
   . )٥())٤(تخ ( تباع كل ذلك مذكور يف : بن جدعان التيمي ، وتشرى ا

ألجل أنَّ احلركةَ املقدرةَ يف األولِ قبل اجلزم         )٦(حيتملُ أن يكون اجنزام املعطوف يف اآلية        : قلت 
قُدرت حمذوفةً باجلازم ال بالتخفيف فصار من حيث اللَّفظ كأنه جمزوم جرياً على أصل القياس               

نفسه ، وتسكني الساكن حمالٌ ، وهـذا        امتنع اجلزم فيه ألنه ساكن ب     : كما مر آنفاً ، أو يقالُ       
، يف أنَّ أثر العاملِ     كت آ )٨(إنْ أتيتنِي :  هذا املوقع نظري قولك      )٧(املعىن معدوم يف املعطوف فصار    

  . فظهر يف الثَّاين لعدمه ، )٩(مل يظهر يف األولِ ملانعٍ
هذا إنما يـصح جممـالً يف       :"قالَورأيت يف موضعٍ أن الشيخ أبا علي مل  يرض الوجه األولِ و            

  .)١٠("الشعرِ دون الكالمِ 

                                                 

 ) .٢٥٠(، ومجهرة أنساب العرب )١٦٩(االشتقاق : ينظر  )١(

 .حتقيق عبد اهللا اللحياين ) ١/١٥٤(املقتبس : ينظر  )٢(

 .) مل تسمع : ( يف ع    )٣(

 .)٤٢٦-٤/٤٢٥(التخمري   )٤(

 .ليس يف ع    )٥(

 عبد اهللا بن كثري رواها عنه  بياء يف الوصل والوقف وهي قراءة  إن من يتقي ويصرب      : من سورة يوسف    ) ٩٠(آية    )٦(
، والقراءات القرآنيـة يف     ) ٥/٣٤٢(، والبحر احمليط    ) ٢/٢٩٧(، والنشر   ) ٣٥١(قنبل كما يف السبعة البن جماهد       

 .)  ٢٦٧(، واالحتاف ) ٤/٤٤٧(،واحلجة ) ١/٣١٣(البحر احمليط 

 .)   وصار : ( يف ع   )٧(

 . ) تأتين (: يف ع    )٨(

 .اً وهو كون الفعل ماضي  )٩(

  .، وفيه ذكر األوجه اجلائزة  ) ٤٤٨/ ٤( احلجة  )١٠(
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  إىل آخره " … وأما األلف : " قولُه 
إنها ساكنةٌ أبداً ألنَّ حتريكها حمالٌ ، وذلك يف كلِّ حالً من أحوال االسم ، وأما الفعلُ فإـا                   

           ا يف حال اجلزم فإنَّ حكمقوط؛   )١(ه فيه كحكمهما    ساكنة فيه حاليت الرفعِ والنصبِ ، أميف الس 
  .  ،فاعرفه )٢(والعلةُ هنا هي العلَّةُ هناك 

óΟs9 ® )٣(قُرِئ: ويف الكشاف   (  r& øs? y# ø‹x. Ÿ≅ yèsù 〈          ٤( بسكون الراء للجد يف إظهار أثر اجلـازم( ،
⎯ ® ،كما قرئ    )٥(وذكر يف سورة إبراهيم قُرِئ ساكنة الراء       tΒ È, −Gtƒ 〈 )٨( ) .)٧( وفيه ضـعف     )٦(   

 )١٠(وبالتاء رواية على اخلطابِ ، كذا رأيته يف نسخة الطبـاخي           ( -"ترى" يف   )٩(أثبت األلف   
 يف البيت األول وهو     -)٨()) ١١(خبطه، وهو مساعي أيضاً،لكن االستشهاد دائماً يتأتى على الغيبة        

  : )١٢(لعبد يغوث وأولُه

                                                 
 . ) كحكمها (: يف ج    )١(

 . ) هنالك (: يف ع    )٢(

  ، والقراءات القرآنية يف البحر احملـيط      ) ٨/٥١٢(، والبحر احمليط    ) ٢/٣٧٣(احملتسب  : وهي قراءة السلمي ، ينظر      )٣(
 . ، والقرآءة املشهورة بفتح الراء ) ٢/٧٨٠(

 .)١(، سورة الفيل آية ) ٤/٢٨٦(الكشاف   )٤(

öΝs9 ®: يف قوله تعاىل   )٥( r& us? y# ø‹ x. z> u ŸÑ ª!$# Wξ sW tΒ ZπyϑÏ= x. Zπt6ÍhŠ sÛ ... 〈   ٢٤(اآلية. ( 

… ®، واآلية بزيادة لفظ اجلاللة ) من يتق اهللا : (يف ج   )٦( çµ̄ΡÎ) ⎯ tΒ È, −Gtƒ ö É9 óÁ tƒuρ 〈 )من سورة يوسف) ٩٠. 

 .) ٢٤( ، سورة إبراهيم آية ) ٢/٣٧٦(الكشاف   )٧(

 .ليس يف ع    )٨(

 . ) األول (: يف ع    )٩(
سـعد  / د: حتقيق) ١/٣٦٩(هو رضي الدين علي بن حممد الطباخي من أصحاب الزخمشري كذا ذكره اإلسفندري               )١٠(

 .الرشيد، ومل أعثر له على ترمجة له أكثر من هذا 

 .) ٩٥-١/٩٣(وتوجيهها ، واحلجة  ) ٨٧، ٨٤( ة الروايتان يف املسائل احللبي:  ينظر )١١(
  كأن مل ترى قبلي أسرياً ميانياً:    وعجزهالبيت من الطويل،وهو لعبد يغوث بن وقاص احلارثي، )١٢(

، واللـسان   ) ٢/٢٠١(، واخلزانـة  ) ٥/١٣٧(، وأبيات املغين    ) ١/٧٦(، وسر الصناعة    ) ١٥٨(املفضليات  :  ينظر
، واملسائل العسكرية   ) ٨٤(، واملسائل احللبية    ) ٣٢٥،  ١/٩٣(ري نسبة يف احلجة     ، والبيت من غ   )مشس() ٦/١١٥(
 .)١/٢٧٨( ، ومغين اللبيب ) مشس () ٣/٩٤١( ، والصحاح ) ١/٦٩(، واحملتسب ) ٢٦٤(
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  ……………وتضحك مني شيخةٌ عبشميةٌ           
  وكان من فـصحائهم    ] ب  /٢٣٨/ [ أنَّ هذا الرجلَ أُسر      )١()رمحه اهللا   ( وذكر شيخنا   : قلت

فأطلق،  أحداً بسوء، أعدائه  نظماً ونثراً فخافوا هجوه فشد لسانه، مث عاهدهم يف أالَّ يذكر من             
  .هذا الشعر ، وفيه ما فيه : فقال

  ، وهـي جازمـة ،وأثبـت األلـف يف          )٣ (زائيـة فيه هي اجل  " ما  " فـ) ٢(وأما البيت الثاين    
  إن أنس كل شـيء مل أنـس        : لكونه جواباً للشرط ، ومعناه      " ال أنسه   " وحقُّه  " ال أنساه   " 

  . )١() )٤(ذكره اخلطيب التربيزي" أنس " موضعه نصب على أنه مفعول " ما " و(  هذا ،
وقيل ريـع    الفضلُ والزيـادةُ، :  بالفتحِ ع، والـري )٦(أرض ذات حصى    : )٥(واَألمعز واملـعزاُء   

  . )٧(اضطرابه، ومتوجه : السراب وريعانه 
                                                 

 .ليس يف ع    )١(

  :      وهو قول الشاعر   )٢(
  ِ.ما أنس ال أنساه آخر عيشيت      ما الح با ملعزاء ريع سراب

كما ذكر البغدادي،   .   والبيت من الكامل وهو حلصني بن قعقاع بن معبد بن زرارة من بين حنظلة بن دارم التميمي                       
  ، وأمايل ابن الـشجري     ) ٢٠٤(، والبيت من غري نسبة يف كتاب الشعر          ) ٤١٤-٤١٣( يف شرح شواهد الشافية     

توجيه البيت وإعرابه يف شـرح أبيـات        : ، وينظر ) ١٠/١٠٧(، وشرح املفصل    ) ٨/٣٥٩(، واخلزانة   ) ١/١٢٩(
  ) .٧٣٣(املفصل 

يف املضارع ازوم للضرورة الـشعرية ،       " األلف  " حيث مل حيذف حرف العلّة      " ال أنساه     : " والشاهد يف البيت    
 .والقياس حذفها 

 .) من اجلزاية : ( يف ج   )٣(

  . اخلطيب التربيـزيمل أقف على قول  )٤(

 ) .وللعزاء : ( يف ج   )٥(

 .) معز () ٨٩٧/ ٣( الصحاح :  ينظر  )٦(

    .) ريع ( ) ١٢٢٤-١٢٢٣/ ٣( الصحاح :  ينظر  )٧(
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 ، والترضـي،   وهـو يف مقـام النهـي      " وال ترضاها   " يف  )١(وأثبت األلف يف البيث الثالث       
  . )٣(التودد حبيلِ اللُّطف : ،والتملق) ٢(واالسترضاء مبعىن وهو طلب الرضا

  ]مجع ما آخره واو [

 فصلٌ ، ولرفْضهم يف األمساء الـمتمكِّنة أن تتطرف الواو بعد متحرك            ((قال رضي اُهللا عنه     

  ، "أَدلٍ: " قالوا يف مجع دلْوٍ وحقْوٍ على أفعل ويف مجع عرقُوة وقَلَنسوة على حد مترة ومتـر               

 :قال " قَلَنسٍ " و" أحقٍ " و
   تلْـحقي بِعنسِالصرب حتى

  أهلِ الرياط الْبِيضِ والْقَلَنسي

                                                 

  :  يف قول الشاعر )   ١(
  إذا العجور كربت فطلِّقِ
  قِـوال ترضـاها وال متلَّ

  : تان من رجز لرؤبة بن العجاج ، وبعــده ي       والب
  واعمد ألخرى ذات دلٍّ مونِقِ   

نة املساخلـرنِقِ  لي كمـس   
: ومها من غري نـسبة يف       ،  ) ٢/٣٥٥(وشرح أبيات املغين    ،  ) ٨/٣٥٩(، واخلزانة   ) ١٧٩( ملحقات ديوانه   :  ينظر

، ) ١/٧٨(،وســر الـصنـاعة     ) ٢/١١٥(، واملنـصف    ) ٢٠٥( ،  وكتاب الشعر     )٢٦٤( املسائل العسكرية   
، ) ٤٠٩( ،  وشواهد الشافية     ) ٤٦( ، وضرائر الشعر     )١٢٩/ ١( ، وأمايل ابن الشجري     ) ٣٠٧/ ١( واخلصائص  

توجيـه البيـت    : وينظر) ذكرت يف اخلزانة    ) ( كربت  ( بدل  ) غضبت  : ( ، ويروى   ) ١٠/١٠٦(وشرح املفصل   
  ).٧٣٤(وإعرابه يف شرح أبيات املفصل 

 ازوم للضرورة الشعرية ، يف املضارع" األلف    " حيث مل حيذف حرف العلّة      " وال ترضاها   : " والشاهد يف البيتني    
 .والقياس حذفها 

 ) .  رضا ()  ٦/٢٣٥٧( الصحاح :   ، ينظر) الرضى (: يف ع    )٢(

  .)ملق) (٤/١٥٥٦(الصحاح : ، ينظر) واهللا املوفق : (  ع يف  )٣(
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  . فأبدلُوا من الضمة الواقعة قبل الواوِ كسرةَ لتنقلب ياًء مثلها يف ميزان وميقات 

  حيثُ مل تتطـرف ونظـري      " عنفُوان  " و  " أُفْعوان  " و  " قَمحدوة  " و" قَلَنسوة  : " وقالوا  
  " العظَايـة   " و" هايـة   الن: "  الكـساِء والـرداِء ، وتركـه يف حنـو          ذلك اإلعـاللُ يف   

". الــمذْروين   "و  " الثَّنـايين   " و  " اُألخوة  " و  " اُألبوة  " و" الشقاوة  " و  " الصالية  " و
إنما جاءوا  : ، فقال   "عظَاءة  " ، و   "عباَءة  "، و   "صالَءة  : "وسألَ سيبويه اخلليلَ عن قوهلم      

  :، وأمـا مـن قـال        "عظَـاء   " و  " عبـاء   " و" صـالء   : " بالواحد علـى قولــهم      
  فإنه مل جيىء بالواحد على الصالء والعباء والعظـاء كمـا           " عظاية  " و" عباية"و  " صالَية  " 

 )١( .))فلم يثنه على الواحد املستعمل يف الكالم " خصيان : " إذا  قال
 وهم فرقة من الشيعة سموا بـذلك        ، تركُه، ومنه الرافضةُ   :يِءض الش رفْ:" زي   املطر عن شيخنا 

 )٣( ." )٢(لتركهم زيد بن علي حني دعاهم إىل والِء أيب بكرٍ وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما
ـ  إنما رفضوا ذلك فصالً بني صنيع األمساء واألفعالِ يف حرف هـو أثبـت             : )٤( )حم  (    دماً قَ

 مـا   أنَّ حرف اللِّني املتحرك   : وحتقيق هذا النحو ما أشار إليه اإلمام احملقق اجلرجاينُّ         من أخويه، 
  بالضمِ والكسر بل يسكن حنو     قبله ال يتحرك  " :   يو"هذا القاض "    بالقاضـي ـا   "مررتفلم ،

يقلب يف حال اجتماعـه مـع يـاء          أنه كان جيب أن      تعرفْ" أَدلُوٍ  " وجب إسكانُ الواوِ من     
  ] واألول سـاكن فلـيس إال القلـب       [اإلضافة ياًء على أصلهم أنَّ الواو والياَء إذا اجتمعـا           

  ، ومل يكن حيتملُ إجراُء الواوِ هنا مجـرى الـصحيح يف تـوارد احلركـات                "أديلٌ  : " فيقال
ـ  دخـوالً  لَـه وجد هذا القلـب دخ     فلما،  اإلعرابية عليه    : اً مث إذا حلقتـه التثنيـةُ حنـو        الزم

ــوان "  لــ، واجلَ"أَد معــم ــان اس ــلٍ إذا ك ــو رج ــوون : "  حن لــسب "أَد ويف الن ،  

                                                 

  .) ٣٨٩-٣٨٨( املفصل   )١(

 . ) عنهم (: يف ج   )٢(

 . )٢١(فرق الفرق بني ال: ، وينظر) رفض) (١/٣٨٨(املغرب   )٣(

  .ليس يف ع  )٤(
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 :فكان جيتمع أشياء مستنكرة فبقلب الواو ياء ترتفع هذا األمور املـستكرهةُ فقيـل              " يوِأَدلُ" 
، ويف  "أدليـان : "، ويف التثنية  "أديلّ: "فصار كغازي يف حكم اإلعراب فتقول يف اإلضافة       " أديل"

ـ  " أدلوي"، و "أَديلٌّ  : "، ويف النسب  "أَدلُونَ: "اجلمع ، فهذا  )١("قاضوِي"و" قاضي"بفتح الالم ك
 . فاعرفه القدر من التصرف اليسري حصل لك يف الكلمة ختفيفات شتى ،

  مهـا عرقُوتـان خـشبتان      : لدلو   ا ةُ ، وعرقُو  )٣( ومشد اإلزارِ    ،اخلصر: احلقو   :)٢( )صح  ( 
   . )٤(و ـتعرضان على فم الدل

  " على حد مترة ومترٍ : " وقولُه 
أن يكون مجعاً بينه وبني واحدة التاُء ،فإذا حذفت يف اجلمع بقي الواو طرفاً وما قبلـه                 : يعين  

  .بذلك ما فعل ذا )٥(فيفعل " أَدلُوٍ " حركة ، فصار نظري 
    . )٨( قبيلة من اليمن )٧(عنس : )٦(عن املصنف  :  )٢( )حم تخ ( 

                                                 
 . ، و الزيادة منه) أ/٤٢٦(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )١(

 .ليس يف ع    )٢(

 . ) حقا () ٢٣١٧/ ٦(الصحاح   )٣(

 . ) عرق () ١٥٢٤/ ٤( الصحاح   )٤(

 .) فيثــقل (: يف ع    )٥(

 .يقصد الزخمشري   )٦(

  : يف قول الشاعر   )٧(
قي بعنى تلححت سِ الصرب  

  أهلِ الرياط البيضِ والقَلَنسي
  ، واخلـصائص  ) ١/١٨٨(واملقتـضب  ) ٣/٣١٧الكتـاب  : ينظـر .  هلما على نسبة والبيتان من الرجز ، ومل أعثر       

) ٦/١٨١) (عنس) (٦/١٥٠(، واللسان   ) ١٠/١٠٧(، وشرح املفصل    ) ٣/٧٠) (٢/١٢٠(، واملنصف   ) ١/٢٣٥(
  ) . ٧٣٥(يت وإعرابه يف شرح أبيات املفصل توجيه الب: وينظر) ريط) (٧/٣٠٧) (قلس(
اليت على السني كسرة ، ألنه ال يوجد اسم         " الضمة  " فقلبت  " القلنسو  " وأصله  " القلنسي  : " والشاهد يف البيتني      

 .ياء ؛ لتطرفها بعد كسر " الواو " معرب آخره واو قبلها ضمة ، مث قلبت 

   .)٤٠٥( مجهرة أنساب العرب :  ينظر  )٨(
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ـ ير املثناة التحتانية مجـع      )٢(بالياء  :  )١(" الرياط  "    ، )٣( وهـو املُـالءة بقطعـة واحـدة          ةطَ
    . )٤(" قَماحد " ما خلف الرأس ، ومجعه " : والقَمحدوة " 

  " حيث مل تتطرف : " قوله 
  ها حتصنتها تقـع                  أراد أنبالتاء ، وإن كان مضموماً ما قبلها فلم جيب قلبها يف اإلضافة ، ألن 

، وكذلك التثنية فلما مل يكن حرف إعراب ، وقد حصلت فيـه             " قَلَنسويت  : " على التاء حنو  
احلركةُ ، ومل تلحقه هذه األشياُء املستثقلةُ معها قَوِي شأنها فلم تنقلب ، وصـارت هـي إذن                  

 " .أُفْعوان : " املتوسطة يف حنوكالواو 
حبــالن  :  ، والثِّنيـان     )٦(الفهـر :  ،والـصالية    )٥(دويبةٌ أكرب من الوزغَة     :  العظاية   :صح  

ثنـاءان،  ] أ/٢٣٩/ [وال واحد هلما ، وقياسهما      )٨(طرف األليتني   :  ،واملذْروان   )٧(متالصقان  
  ".ملهيان " و " رداءان : " ومذريان حنو

  . أنَّ الواحد هنا مبين على اجلمع : وأما جواب اخلليلِ فمعناه 
  اجلمع أبداً مبين على الواحد فما باهلم عكسوا األمر هنا ؟ :  فإن سألت :تخ 

بإزاء اجلـنس أوالً ،ألنـه              : أجبت والواضع أبداً يضع االسم، هنا جنس م يف   )٩(اجلمعاملُقـد  
  جــنس ، " رجــل : " ف رجــلٍ ورجــالٍ ألنَّ قولَنــا  خبــال،نظــره، مث بــإزاء الفــرد

  

                                                 

 .ليس يف ج ) الرياط (   )١(

 .)  والياء : ( يف ج   )٢(

 .) ريط) (٣/١١٢٨(الصحاح : ينظر  )٣(

 .) قحد(مادة ) ٢/٥٢٢(الصحاح : ، وينظر) ٤/٤٢٩( ، والتخمري ) ب /٧٥( حواشي الزخمشري على املفصل   )٤(

 . ) عظا () ٦/٢٤٣١(الصحاح   )٥(

 .احلجر الذي يسحق عليه : والفهر. ) صال ( )٦/٢٤٠٢(الصحاح : ليس يف ج ، ينظر)  الفهر (   )٦(

 .) ثىن ) ( ٦/٢٢٩٣( الصحاح   )٧(

 . ) ذرا () ٦/٢٣٤٦( الصحاح   )٨(

 .) ألن (:  يف ج   )٩(
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 إالَّ أنَّ األول جنس أفراده أفراد، والثَّاين جـنس أفـراده            -وإن كان جنساً أيضاً   -" رجالٌ  " و
  واجلنس الذي أفراده أفراد متقدم يف نظر الواضع علـى اجلـنس الـذي أفـراده                (مجاعات،  
ـ نَّ اجلمع جنس، والفرد فرد، وألنَّ الفرد هنا حمتوٍ على ال          أما هنا فبخالفه، أل    .)١()مجاعات  ،اءت

  .  فاعرفه)٢(ى، املثنفنفقد مضى حنوه يف ص" خصيان" وأما . اء فيهتما ال عوهذا مقتضٍ تأخريه 
  بقلب الواو ياء وهـي متحـصنة       " غازية  " كيف قلتم : فإن قيل   : عبد القـاهر   :)٣( )شم  ( 

  قاوة ؟ش يف قلنسوة ويف النهاية والبالتاء مثلها
  ا يف الفعل والصفات اليت هي فـروع          ،إنَّ األصلَ يف تاء التأنيث االنفصال     : فاجلوابألنّ با 

  . فهي تثبت تـارة وتـزول أخـرى       " ضاربة"و  " ضارب"و  " ضربت"و  " ضرب"عليه بدليل   
  ،  غـري منفـصلة    ه زيادت قدرتلكلمة، و كأنها تبىن عليها ا   )٤(أما التاء يف األمساء غري اجلارية فهي        

   )٥(.ألا ألزم هنا منها يف الصفة 
  ]املعتل اآلخر " فعول " مجع [ 

ففعلـوا بـالواو    " عـصي   " و  " جثي  " و" عيت  : "  فصلٌ ، وقالوا     ((: قال رضي اهللا عنه     
، كما  "قلنسٍ  " و" أدلٍ  "  يف   املتطرفة بعد الضمة يف فُعول مع حجز املدة بينهما ما فعلوا ا           

فعلهم يف العصا ، وهذا الصنيع مستمر فيما كان مجعا إال ما شـذَّ              :حنو" الكساء  " فعلوا يف   
  " عتـو   :" ومل يستمر فيما ليس جبمعٍ قالوا         "ةكثري  وحإنك لتنظر يف ن   : " من قول بعضهم    

  :قال " غزِي عتي وم: " ، وقد قالوا " مغزو " و 
  وقد علمت عرسي مليكةُ أنني         أنا اللَّيثُ معدياً علَيه وعاديا

  

                                                 

 .ما بني قوسني ليس يف ج   )١(

 . عبداهللا الرشيد/ حتقيق د) ١/٤٣٢(، واملقتبس )٤٣٠/ ٤( التخمري   )٢(

 .ليس يف ع    )٣(

 . ) يف (: يف ع    )٤(

  .) ب/٤٢٦(دون ذكر لعبد القاهر ، والقول مذكور يف املقتصد يف شرح التكملة ) أ /٧٦: ( احملصل   )٥(
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: على القياسِ ،قـال سـيبويه       "مرضو  :" ، وقالوا   " مرضي  " ، و " أرض مسنيةٌ   : " وقالوا  

 )١( ))اجلمعِ الياُء ، واُألخرى عربيةٌ كثريةٌ ، والوجه يف " الواو " والوجه يف هذا النحو 
  ا  " اعلم أنَّ   : قلتتي٢("ع(     فائه مجع بضم  "  عات "         ، يف شـاهد وشهود ، مجع قاعد كقعود

"  فُعول" بواوين ، ألنه من بنات الواوِ ، والثانية منهما الم الفعل ، واألوىل واو             " عتوو  " وأصلُه  
لضمة يف العني حاجز ، وهو الواو اُألوىل وهي ساكنةٌ،         املتطرفة منهما ، وا    )٣(مزيدة ، وبني الواو   

فلم يعتدوا بكوا فاصالً لسكوا فصار يف التقدير كأنَّ الضمة وليت الواو املتطرفةَ ، ولـيس                
 قلبت  )٤(مثله يف األمساء ملا مر فقلبوا الضمةَ كسرةً ، والواو الساكنةُ إذا وقعت بعـد الكسرة                

ياًء ، فاجتمع الواو والياء وسبق إحدامها سـاكناً،         " فُعول  "  واو   )٥(ت األوىل وهي    ياء ، فانقلب  
  . )٦(فقلبت الواو ياء وأدغمتا 

حتركت وما قبلها مفْـتو ح،     " عصا  " أنَّ واو   : معناه  " كما فعلوا يف الكساء      : " )٧() قوله  ( 
  من كـسوت    " فعالٌ" ،  "ساوك" ، وأصلُه   "اء  سك" فانقلبت ألفًا كما سبق حنوه، مث فعلوا يف         

قلبوا الواو منه ألفاً ال نفتاحِ ما قبلها وهو الـسني، ومل يعتـدوا              : ، أعين   " ا  عص" ما فعلوا يف    
حاجزاً لسكوا ، فصار كأنَّ السني املفتوحةَ وليت الواو اليت هي الم الكلمة،             " ال  عف" بألف  

 مطَّـرِد يف    )٦()قيـاس : (وهذا النحو : نقلبت الثانيةُ مهزةً، مث قال يف الكتاب       فا )٨(فاجتمع ألفان 
  عِ، ــ وثقلِ اجلم،)٩(تهاجلمع دونَ املفرد فرقاً بينهما ، واجلمع أوىل ذا اإلعاللِ املذكورِ خلف

                                                 
 .) ٣٩٠-٣٨٩: ( املفصل   )١(

ومسعناه من العرب مكسوراً سوى بـىن متـيم يف          : " وزعم يونس أا لغة متيم ، وغريهم يكسر ، قال أبو احلسن               )٢(
 .)٥/١٩٤(احلجة " . املصدر واجلمع 

 .)الواوين : ( ج   )٣(

 .)  الضمة : ( يف ع    )٤(

 .ليس يف ج )  وهي (   )٥(

 ) .٣٢٠(املمتع : ينظر  )٦(

 .ليس يف ع    )٧(

 .فتقلب األخرية مهزة " كسا"بعد قلب الواو اليت هي الم الكلمة ألفاً، لتحركها وانفتاح ما قبلها، فيصري   )٨(

 ) .خلفة املفرد : ( يف ع   )٩(
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أخرى ، وهي   إذ الواو مع الضم أثقلُ من الياء مع الكسر ، فكيف إذا انضمت إىل الضمة ضمةٌ                 
   .)١(ضمة فاء فُعولٍ 

مصدر من عتا يعتو عتواً كقعـد       " بِعتو  " ، ويف املفرد    "بِعيت  "  واعلم أنَّ الشيخ مثَّل يف اجلمع       
öθtGtã ®: )٢(قعوداً ، ومنه قوله تعاىل  uρ # vθçGãã # [Î7x. 〈 .  

  وجيوز أن يكون    : قلت "  وتإذ     " ع بفتح الفاء مبالغة يف عات     ـ  هو مفرد أيضاً ، ون ح  مجـع و 
  .  وهي املقاصد ،حنو،كقلوب مجع قلب

من عدا علي كأنه عدا     : وعرس الرجلِ زوجه ،والبيت لعبد يغوث بن وقّاص احلارثي ، يقول            
  : على األسد ، فهو يهلك من قصده ، وإذا قصد هو شيئاً أهلكه، وقبله يقول 
ومن ب مل يكن ائيا فإنَّ أخاكم  

  نشيد الرعـاِء املُعزِبني املَتاليا 
 )٣(البيت .. ……………

 ]ب/٢٣٩/ [أَمعشر تيمٍ قَد ملَكْتم فَأَسجِحوا 
 أحقا عبـاد اِهللا أنَ لسـت ســامعــاً 
وتضحك مين شيخـــةٌ عبشميـــةٌ  

  : وبعده 
  ………………وقد علمت      

                                                 

 .) ٢/٤٦٣(اح ابن احلاجب إيض: ينظر  )١(

 .) ٢١( سورة الفرقان آية   )٢(

  : البيت من الطويل ، وهو   )٣(
  أنا الليث معديا عليه وعاديا     وقد علمت عرسي مليكة أنين 

  ، والتـصريح مبـضمون التوضـيح       )٢/٦٩١(، وسر الـصناعة     ) ٤/٣٨٥(، والكتاب   ) ١٥٨(املفضليات  : ينظر
، والبيت من غري نسبة ) عدا (و) مشس (، واللسان مادة )٢/٢٠١(، واخلزانة ) ٤٠٠(، وشواهد الشافية    ) ٥/٤١٩(

) معـدوا   :( ، وروي   ) ١٠/١١٠(وشرح املفـصل    ).٢/١٢٢)(١/١١٨(،واملنصف)٥٠٠(املسائل املشكلة   : يف  
  ) .٧٣٧(توجيه البيت وإعرابه يف شرح أبيات املفصل : ،ويف املفضليات ، وينظر)مشس(يف اللسان)معديا(بدل

فقلبت الواو األخرية ياًء اسـتثقاالً للـضمة        " مفعول  " على وزن   " معدوا  " وأصله  " معديا  : " والشاهد يف البيت    
، " معـديا   " ، فقلبت الواو ياء الجتماعهما فـصار        " معدويا  " والواو ، وتشبيها مبا يلزم قلبه من اجلمع ، فصار           

  ." عديا م" فأبدلت ضمة الدال كسرة فصار 
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  )٢(. املسقية بالسواين ، وهي اإلبل اليت يسقى عليها املـاء لألرض : )١(األرض املسنية 
، وإجـراؤه   )٤(أنَّ الوجه يف املفرد إجراؤه على األصل ، وهو الـواو             : )٣( ومعىن قولِ سيبويه    

 بالياء أيضاً عريب كثري ، والوجه يف اجلمع الياُء ألنه أثقلُ من املفرد ، ومن مثَّ               :جمرى اجلمع أي    
  . على اجلمع، فاعرفه " بِيضٍ : " كان األخفش يقصر القلب يف حنو

  ]حكم الواو والياء إذا وقعتا طرفًا بعد ألف [ 

 فصلٌ  ، واملقلوب بعد األلف يشترطُ فيه أن تكونَ األلـف مزيـدةً               ((: قال رضي اهللا عنه     

   " ايز" و   " واو: " لـك   ، فإن كانت أصليةً مل تقلـب كقو        "اٍءدرِ"و   " اٍءسك"مثلها يف   

 )٥( )) " ثايةٌ" و  "آيةٌ" و 
  

                                                 
 ، وحكـى   )يسنوها املطر ، وهي أرض مـسنية        :  وقالوا   (: قال  ) ٤/٣٨٥( هذه العبارة حكاها سيبويه يف كتابه         )١(

 ) .١٣٩(إصالح املنطق : ينظر" قد سناها يسنوها ، وهي مسنوة ومسنية ، يعين سقاها : " الفراء عن الكسائي 

 .) سنا () ٢٣٨٤/ ٦( الصحاح :  ينظر  )٢(

 .) ٣٨٥ -٣٨٤/ ٤(الكتاب : ينظر  )٣(

سار املصنف ـ رمحه اهللا ـ على سنن النحاة األقدمني الذين مل يكونوا يفرقون يف إعالل اسم املفعول واوي الـالم     )٤(
إذ يرون أن القيـاس فيهمـا       " رضي  " أو مكسور العني كـ     " عدا  " بني ما كان فعله املاضي مفتوح العني كـ         

  . التصحيح 
 النحاة املتأخرون فقد فرقوا بينهما ، فجوزوا التصحيح واإلعالل فيهما معا ، ولكنهم جعلـوا التـصحيح يف                   وأما

  . ولكنه مرجوح " معدي " ، واإلعالل جائز كـ " معدو " مفتوح العني راجحا ، كـ 
جائز ولكنـه مرجـوح     ، والتصحيح   " مرضي  " وجعلوا اإلعالل هو الراجح يف ما كان ماضيه مكسور العني كـ            

  " .مرضو " كـ 
، وشرح ابن عقيـل     ) ٦/٦٩(، وتوضيح املقاصد    ) ٤/٢١٤٤(، وشرح الكافية الشافية     ) ٤/٣٨٥(الكتاب  : ينظر

  ، وحاشـية شـرح التـصريف       ) ٥/٤١٨(، والتصريح مبـضمون التوضـيح       ) ٤/٣٢٥(، واألمشوين   )٤/٢٣٩(
 .)٣٨٨(ي ـللثمانين

  .) ٣٩٠( املفصل   )٥(
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 ألفاً، مث األلـف     -اللتان مها الم الفعل   -قلبت الواو والياء    " رداي  " ، و "كساو  : " )١(أصلهما  
  . )٢(مهزة ، وقد ذُكر سبب القلبِ فيهما يف الفصل املتقدم 

 القلب بعد املزيدة إنما كانَ ألجل أنها تقدر         أنَّ:  ومن كالم أيب علي وعبد القاهر     : )٣( )حم  ( 
، وال كذلك بعد األصلية ،ألنها ليـست يف حكـم           )٤(كالعدمِ فصار الالَّم كأنها وليت الفتحة     

  )٥(. الساقط، فلم تلِ الفتحةُ الالم ال لفظاً وال تقديراً ، فلم يأت فيه القلب 
نا     :قلتة          : )٢() رمحه اهللا   (  وذكر شيخبعد املزيدة، ألنَّ األصـلي ما اشترط أن يكونَ القلبإن

تكونُ منقلبةً يف األفعال واألمساء املتمكنة ال حمالة على ماسبق خبالف الزائدة ،  فلو قلبت هذه                 
  . يف كلمة ، وإنه ممتنع )٦( بعدها للزم اجلمع بني إعاللني الواقعة من احلرفني

  ستثقل الكلمةُ لكثرة احلروف فيحـسن التخفيـف بـاإلعاللِ،         وألنَّ مع الزائدة ت    : )٢( )شح(
 األصلي ، والدليل على ذلك باب ٧("أغزيت " و" غزوت " خبالف( .   

   .)٨( مِعلثايةُ اإلبل والغنم مأواها ، وكذا الثَّوِية ، وحجارةٌ ترفع كال : )٢( )صح ( 
  ]قلب الواو ياء إذا انكسر ما قبلها [ 

  " غَازِيـة   : " ـةٌ ال حمالة حنـو    لُوبقْاو املكسور ما قبلَها م    و فصلٌ ، وال   (( عنه   قال رضي اهللاُ  

ابـن  " وهو" قنية : "  وبينها وبني الكسرة حاجز يف حنو   ،، وإذا كانوا ممن يقلبها    " نِية  حم" و

  )٩( ))، فهم هلا بغري حاجزٍ أقلب "عمي دنيا 

                                                 
 . ) أصلها (: ع  يف   )١(

 .من التحقيق ) ١٢٤(ص: ينظر  )٢(

 .ليس يف ع   )٣(

 " .رحى"و" عصا"كما يف   )٤(

يف اسم احلرف، ال تصري الواو األخرية مهزة، ألن األلف اليت قبلها عني الفعل، فهي تفصل بـني                  " واو"وذلك حنو   "  )٥(
واملقتـصد يف شـرح التكملـة       ) ٦٠٧-٦٠٦ (التكملة: ينظر.  عن شرح التكملة  ". الواو والفتحة لفظاً وتقديراً   

 .) أ /٤٣١ –ب /٤٣٠(

 . ) اإلعاللني (: يف ع    )٦(

 .) ٢/٤٦٥: ( إيضاح ابن احلاجب   )٧(

 . ) ثوى () ٦/٢٢٩٦: ( الصحاح   )٨(

 .) ٣٩٠( املفصل   )٩(
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لواو سكن يف حاليت الرفع واجلر ، وما قبلها مكسور، فانقلبت يـاء             ا: عبد القاهر    : )١( )شم(
 )٢(.، وتركت يف النصب مع عود احلركة ليجري الباب على سننٍ واحد " ميقات " كما يف 

   ا        " غازِوة  : " كيف مل تقل    :فإن قلتكان ألجلِ إسكا يف حال الرفع   [فتعيد الواو ألنَّ القلب
  ، وقد حتركت بالفتح ألجلِ تاِء التأنيث ؟ "]يغازيك"، و"هذا غازيك": واجلر، كقولك

  على التذكري        : فاجلواب فكذا  " الغازي  "  وقد انقلبت يف     ،أنَّ تاء التأنيث زيادةٌ ، وهي فرع ،
  .  حكماً ، وفرعيتها )٣(انفصاهلا : ألمرين " غازية " يف 

ذا الكسرة  جتفال  " عوض  : "  األوساط يف حنو   إنها إذا حتصنت باحلركة تقوت يف     : وال يقال   
األمر كما زعمت يف الوسط ، أما يف الطرف فال ، ألنَّ التغيري أسـرع               : إىل الياء ، ألنا نقول      

ن لعروضـها،   صح ت الَفقد ذكرنا أنه كَ   " حمنية  : " إليه وأكثر تبدالً، وأما حتصنها بالتاء يف حنو       
   . )٤( ةكَر حالَا كَه وحركت،ففهي إذن كالطَّر

اعوجاجـه  : ، وحنو كلِّ شـيء       "محان" معطف الوادي ، ومجعها     : املَحنِية   : )١( )صح  ( 
ه ، وحنوت لغةٌ ، وحنوت   فُوفيه حىن ظهره ، والعود عطَ     : قلت  . كحنو اجلبل ،  فهو من الواو      

  .)٥(عطفت: عليه 
  ة  " ىن   ب – رمحه اهللا    –فالشيخنِيعلى الواوِ ال على الياِء ، وإن كـان حيتمـل األمـرينِ             " املَح

  اشتقاقاً، وقَنوت الغنم وغريها قنوةً وقُنوةً ، وقنيتها أيضاً قنيةً وقُنيـةً ، إذا مجعتـها لنفـسك                  
  :)٧( ، وعليه قول أيب الطَّيبِ )٦(ال للتجارة 

     فلو أُصيب بشيٍء منه عزانا   ه لنا ذاك املُعد الذي تقْنو يدا

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 . ) قال (: يف ع    )٢(
 . ) انفصاهلما (: يف ع    )٣(
 . ، والزيادة منه)ب/٤٢٥(،واملقتصد يف شرح التكملة ) أ /٧٨ (-)ب /٧٧(احملصل   )٤(
 . ) حنا () ٢٣٢١/ ٦(  الصحاح   )٥(
 .) قنا () ٢٤٦٧/ ٦(الصحاح : ينظر) وال للتجارة : ( يف ع    )٦(
  ) .٢٧٤(شرح ديوان املتنيب للواحدي : ينظر  )٧(
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هو ابن عمـي    ] أ   / ٢٤٠:/ [الياء فيه على معتقد الشيخ منقلبة عن الواو وقوهلم           :)١() تخ  ( 
فـالن  "، و "علية  " ، و "صبية  " الصق النسبِ ، وانتصابه على احلال ، و         " دانياً  : " دنيا، أي   
   .)٣(من هذا الباب ، ألنها واوية " وة قد: " أي "  هذا األمر )٢(قدية يف 

إىل آخره ليس ذلك بقياسٍ ، وإنما مثَّل به،         " … وإذا كانوا ممن يقلبها     : " قوله   : )١( )شح  ( 
              وإالَّ فالقياس ، ياًء مع شذوذ القلبِ فيها إالَّ للكسرة قلبه مل تةٌ   " ألنـونـواً  "  ، و  )٤(" قند "

   . )٥(" صفْوةٌ " ، و " جِذْوةٌ: " كقوهلم 
  

  ]بالفتح والضم " فُعلَى " و " فَعلى " اإلعالل يف [

 )٦(:من الياء قُلبت ياؤه واواً يف األمساِء حنو       " فَعلَى  "  فصلٌ ، وماكان     ((: قالَ رضي اهللا عنه     

ــوى "  ــوى " ، و" التقْ ــوى " و " البقْ عوى " و " الررــش ــوى " و " ال الع" ،   

  : ألنها مـن الطُّغيـان ، ومل تقلـب يف الـصفات حنـو             " الطَّغوى  " ألنها من عويت ، و      

 "زخياً  " و  " ا  يداً  " و  " صى   : " ، وال يفرق فيما كـان مـن الـواوِ حنـو           " ريـوعد "  

  " . نشوى " و " شهوى " و " عدوى " و

ـ العلْ"و  " ا  يالـدن : " السم دونَ الصفة ، فاالسم حنو       تقلَب واوها ياًء يف ا    " فُعلَى  " و ا  ي "  

  " فُعلـى " ، والصفة قولُـك إذا بنيـت        "ى  حزو" و  " ى  القُصو" وقد شذَّ   " القُصيا  " و  

 ى : " من غزوتوغُز. "  
  

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 .)ويف : ( يف ج   )٢(

 .) ٤٣٢/ ٤( التخمري   )٣(

 .قلب ، إذا كانت مبنية على الياء " قنية " ليس يف : وميكن أن يقال   )٤(

 .) ٢/٤٦٦(إيضاح ابن احلاجب   )٥(

 . ) كالتقوى (: يف املفصل   )٦(
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١٣٢  

" يت ، وأمـا     يف بناء فُعلى من قض    " ا  يالقُض" و  " ا  يالفُت: " وال يفرق يف فُعلى من الياء حنو      

   )١( ))فحقُّها أن تنساق على األصل صفةً وامساً " فعلَى 
أكثر ، كمـا كثـر      " القُصوى  " إال أنَّ استعمالَ      " القُصيا  " وقد جاَء عنهم    : يف الكشاف   ( 

  . )١() )٢(" استصاب وأغالت " مع جميء " استصوب وأغيلت " استعمال 
منقولةً من الكتب املوثـوق ـا ، مث         )٤( الفصلِ باشتقاقها    )٣ (أذكر لك أوالً معاين لغات هذا       

 لفأجتاوز إىل ما تضمنه من النحو على الوجه املأثور من الس .  
، وياؤمهـا مبدلـةٌ مـن      " وقيت وقـاية   " ، ومهـا من    مبعىن" التقَى  " و  " التقْوى   " :صح  

  " :بقيـت الـشيء     " مـن   " والبقْوى  "  ،   )٥(" ى  وقْو" الواو اليت هي فاء الفعل ، وأصلهما        
اسـم مبعـىن    " والرعوى  " ،  )٧(، وقد سبقت حقيقته يف الفصول املتقدمة فال يعاد        )٦( انتظرته  

ألنَّ  "  املتـاع  شـريت "  من   ثْلُامل" : الشروى  "  و )٨(أيضاً ، " رعيا   : "اإلرعواء ، ويقالُ فيه     
   . )٩( املماثلةَ بني العوضني مراعاةٌ

 )جين يف شرح قولِ أيب الطَّيب  : قلت ١٠(وذكر ابن( :  
 فَقُلْ يف حاجـة مل أقْضِ منها  على تعبِي ا شروى نقيـرِ

                                                 

 . ) ٣٩١-٣٩٠( املفصل   )١(

ΝçFΡr& Ïο (øŒÎ ®: يف قولـه تعـاىل      ) ٤٢(سورة  األنفال آية     ) ٢/١٥٩(الكشاف  : ينظر  )٢( uρ ô‰ãè ø9 $$ Î/ $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Νèδuρ Ïο uρ ô‰ãè ø9 $$ Î/ 
3“uθóÁ à)ø9   .، والتصحيح لغة أهل احلجاز ، واإلعالل لغة متيم  〉 #$

 .) ٢٢٧(، والنحو والصرف بني التميميني واحلجازيني ) ١٣٩(إصالح املنطق : ينظر

 .) هذه : ( يف ج   )٣(

 . ) بأشقتها (: يف ع    )٤(

 .) وقى () ٢٥٢٧-٦/٢٥٢٦( الصحاح   )٥(

 .) بقى () ٢٢٨٣/ ٦: ( الصحاح   )٦(

 .من التحقيق ) ١٠١(ص: ينظر  )٧(

 ) .رعا ) ( ٦/٢٣٥٩: (الصحاح   )٨(

 .) شرى ( ) ٢٣٩٢/ ٦: ( الصحاح   )٩(

  .) ٢٥٢(شرح ديوان املتنيب للواحدي : البيت من الوافر، ينظر )١٠(
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، وأخطأ يف هـذا ألنـه       )٢(أنَّ أصل بناء الشروى الشرو      : )١(املثل ، وذكر ابن دريد    : الشروى  
    )٣() ساً ومل يسمعه ، وذلك من عادته عندنا من ذوات الياِء ، وإنما قاسه قيا

إنهـا ورِك   : والعوى من منازل القمر ، يقصر وميد ، وهي مخسة أجنم ، ويقال              : )٣() صح  ( 
 ٤(. األسد(    

زعم أبو إسحاق أنها مسيت بـذلك لالنعطـاف         : ويف شريازيات الشيخ أيب علي      : )٣() تخ  ( 
، )٦(فتلتـهما   :  ، وهو من عويت احلبل والـشعر أي        )٥(ب  الذي فيها كأا ألف معطوفةً الذن     

   )٨(. إذا لَوتها خبطامها )٧(والناقة تعوي برتها
 اإلبـدال يف املقـصورة ، أمـا يف          )٣() هذا  ( هذا عندنا غَلَطٌ ألنَّ       :أبو علي  ويف ممدوا قال  

   )١٠(: وأنشد " العليا :" حنو)٩(املمدودة فعلى العكس 
                                                 

االشتقاق واجلمهرة  : املؤلفاتهو أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد، أخذ عن السجستاينّ والرياشي وغريهم، له من                  )١(
  .ببغداد ) هـ٣٢١(واتىب، تويف سنة 

 ) .٣/٩٢(، وإنباه الرواة )١٩١(، ونزهة األلباء )١٣٥(مراتب النحويني : ينظر ترمجته يف  

 .)٧٣٥/ ٢: ( اجلمهرة : ينظر  )٢(

 .ليس يف ع    )٣(

 . ) عوى () ٦/٢٤٤٢( الصحاح   )٤(

 .) لذنب : ( يف ع   )٥(

 .) فتلها : ( يف ج   )٦(

  . حلْقةٌ من صفْرٍ تجعل يف حلم أنف البعري : البرة   )٧(
 .) برا) (٦/٢٢٨٠(الصحاح : ينظر

 . ) عوى () ٢٤٤٢/ ٦( الصحاح :  ينظر  )٨(

  " .العليا :" ن الواو الياء يف حنو مفال تبدل من المه الـيت هي ياء الواو ، بل تبدل   )٩(
 .بتصرف ) ١٠٣( أليب علي الفارسي ود مقاييس املقصور واملمد:  ينظر

  . من الرجز، ومل أعثر هلما على قائل البيتان )١٠(
  .) ٤٢٢(واملذكر واملؤنث البن األنباري  ،) ١/٨٧(وسر الصناعة  ،) ١٤٩(جمالس العلماء : ينظر

  .  واوا فقلبت الياء" عويت " من " عويا " حيث جاءت مقصورة ، وأصلها " العوى : " والشاهد فيهما   
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  روىـ ف)١(اه داره   سقى اإلل
ماك بجنم الس                                     عى  جنمِد٢( العو(  

  . ضدها " ريا " من الصدى وهو العطش ، و" فَعلَى " وصديا 
   على فالن استعدى األمري: ، واالستعداء طلبها ، يقال )٤(املَعونة : العدوى  :  )٣( )صح ( 

   : )٦( قال)٥(استعانه عليه فأعانه: اه عليه أي فأعد
ى إذا ظَلَمعدـ األمفمن ي ري   منـاونستعدي األمريإذا ظُل  

ناحية قُـصيا   : ، والقُصيا تأنيث األقصى ، يقال       )٧(وشهوى تأنيث شهوان من الشهوة للشيء       
   .  )٨(وقُصوى 

  ،)١٠(بالدهناء ، وهي موضع     ( رمل املتراكم   وهي آخر ال   ،)٩(اسم عجمة : حزوى  : )٣( )صح  ( 
 الشخص زِي السرابحزى ي٣() رفعه :  وحزوى يائي من ح(  اوِيزونسبته ح  .)١١( 

                                                 

 .)ارها : ( يف ع   )١(

 .)٤٣٤/ ٤( التخمري )٢(

 .ليس يف ع   )٣(

  ) ملعونة (: يف ع    )٤(

 . ) عدا () ٢٤٢١/ ٦( الصحاح   )٥(

   ) .١/٤٤٢(شروح سقط الزند : البيت من الوافر، ومل أعثر له على قائل، ينظر  )٦(
 .جاءت مبعىن نستعني " نستعدي : " والشاهد يف البيت   

 . ) شها () ٢٣٩٧/ ٦( لصحاح ا  )٧(

 . ) قصا ( ) ٦/٢٤٦٣( الصحاح   )٨(

 ) .حزا) (٦/٢٣١٢(الصحاح : ينظر.  من عجمِ الدهناء، وهي رملة هلا مجهور عظيم تعلو تلك اجلماهري   )٩(

 .)حزوى) (٣/١٤٦(معجم البلدان : ينظر. بنجد يف ديار متيم  )١٠(

  . ) حزا ( ) ٢٣١٢/ ٦( الصحا ح  )١١(
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من دعوت ، ألنَّ االدعاء والدعاء مبعىن يف األصلِ،         " الدعوى  : " قال عبد القاهر     : )٣( )حم  ( 
ويطلبه ، كما أنَّ الداعي السائلُ يطلب ما يرجوه إال أنَّ ادعيت            ألنَّ املُدعي يدعي حقا فيدعوه      

والدعوى غلبا على الطَّلبِ املتعلِّق باخلصومة ، ودعوت والدعاء على املسألة والطلب العـاري              
  : عن اخلصومة ، وخص االدعاء بأقوى الطلبني ملا فيه مـن الزيـادة كاالكتـساب ، قـال                   

   . )٢(من هذا إىل ذاك  )١( العلة تعدو والعدوى من عدوت ألنَّ
  وفيـه قيـل   ] ب/٢٤٠/[ ،)٣( )صـح  ( ويف هذا املعىن إشارةٌ إىل غري ما ذكـر يف  : قلت :  

ال يعدي شيٌء شيئاً من علَّة وغريها ، وكأنه مبعىن ااوزة هنا لكن املعونـةَ     : )٤(ال عدوى أي    
  . ن هذا الوجه ال ختلو عن معىن ااوزة أيضاً فاشتركا م

الدنيا والقُصيا والعليا من دنوت وقصوت وعلوت وهذه صفات غلبت عليها           : قال عبد القاهر    
  ، )٦(من غري علَّة لكنهم فعلوا ذلـك قـضاء حلـق اانـسة              )٥(االمسية ، قُلبت فيها الواو ياًء       

                                                 

 . ) تعدد (: يف ج   )١(
 .)  أ/٤٣٦(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٢(
 .ليس يف ع   )٣(

 .ليس يف ج ) أي (   )٤(
   هل إذا كانت واواً تقلب ياًء يف االسم أو يف الصفة ؟ ) الم فُعلى (يوجد خالف بني النحاة حول   )٥(

一-   ا تقلب يف االسم دون الصفة         بعض  فذهبواملـازين يف    )٤/٣٨٩(لكتاب  كسيبويه يف ا  النحاة إىل أ ،
 ) .١/٣٠٧(، واملربد يف املقتضب )٢/١٦١(املنصف 

二-   ا تقلب يف الصفة دون االسم بعض  وذهبأبـو حيـان يف االرتـشاف    كابن مالـك و النحاة إىل أ
، وللمرادي تعليق يف توضيح املقاصد علـى هـذا املوضـوع    )٢/٢٢٢(، والسيوطي يف مهع اهلوامع     )١/٢٨١(
)٦/٤٥. (  

  .تفاوم يف احلكم على وصفية هذه الكلمات أو امسيتها : اصل أن اخلالف بينهم لفظي، والسبب يف نشأتهفاحل
  . )٦٩٨(، وصيغة فُعلى يف العربية )٥٣٤(حاشية شرح التصريف للثمانيين : ينظر

علّـة ، وأمـا     ، وجعله ابن جين من باب االستحسان ال عن ضرورة           ) ب  /٤٣٦(املقتصد يف شرح التكملة     : ينظر  )٦(
كون االسم أسبق من الصفة، فعدل بقلب واوه ياء،         ل: "الرضي فقد علّل ختصيص القلب يف االسم دون الصفة بقوله         

    فة خلِّفلما وصل إىل الصيوشـرح الـشافية   ) ١٣٤-١/١٣٣(اخلـصائص  : ينظـر ".  ألجل الفرق بينـهما   ؛ت ،  
)٣/١٧٨(. 
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، )١(الفتـاء   ] و الفَتي[أخذوها من   " فتيا"إنها من الياء، واألصلُ     : فقد قالوا " الفتوى"وأما  : قال
≅Ÿ ®) ٢(:وهو من بنات الياء بداللة قوله تعاىل       yz yŠuρ çµ yètΒ z⎯ ôfÅb¡9 $# Èβ$u‹tFsù ( 〈    الفتوى ألنَّ صاحب ،
    )٣(.حيتاج إىل رأي فيت ، وفكرٍ بكر ثاقبٍ 

كلٍ ملا يف الفُتيا مـن      ألنه جواب يف حادثة أو إحداثُ حكمٍ أو تقويةُ لبيان مش          : ويف املغرب   ( 
ة٥( ))٤(القُو( .  
  ما قال يف الكتاب يف      : قلتأنَّ          " الطغوى  " وإن ا من الطغيان ، ألن اإلمام عبد القاهر ذَكَرأل

 حيناً  )٨( يطغو، فإن حملت على هذه الرواية كان الواو أصالً         )٧(حكاه بالواو طغا    )٦(أبا احلسن   
  . إىل النحو

للفـرق بـني    "  من الياء قلبت ياؤه واواً يف األمساِء         -بفتح الفاء -فَعلَى  : " وله  ق : )٤()شح  ( 
 )٩(االسم والصفة ، وإنما خص االسم بالتغيري ألنَّ األمساَء أخف عليهم فكانـت أوىل ، وألنَّ               

 )١١(.  الوصف)١٠( وهو،الياء أخف فتركت على األثقل
                                                 

  .) ١٧(املقصور واملمدود للفراء : ينظر  )١(
  
 

 .)٣٦(سورة يوسف آية   )٢(

إن الواو فيها أصل، وليست منقلبة عن       : والزيادة منه، وقال بعض العلماء    ) أ/٤٣٥(املقتصد يف شرح التكملة     : ينظر  )٣(
 .) فتا(مادة ) ١٥/١٤٦(لسان العرب : ينظر. الياء ، ألا من الفتوان 

 .) فيت ) ( ٢/١٢٢(املغرب يف ترتيب املعرب   )٤(

 .  ليس يف ع  )٥(

  احملتـسب  : ، وقد روي ذلك عن قطرب أيضا يف         ) ٢/٣٦٦(، واحلجة   ) ٦٠٨(التكملة  : قول أيب احلسن يف     ينظر    )٦(
) ١/١٣٢(. 

 .)ويطغو : ( يف ج   )٧(

 .) أ/٤٣٥(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٨(

 . ) فألن (: يف ع  )٩(

 .ليس يف ج) وهو (  )١٠(

 .) ٤٦٦/ ٢( إيضاح ابن احلاجب  )١١(
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 عن نوعِ مالحظة للمضارعِ قلباً وتصحيحاً ، ولذلك أُعـلَّ           الصفة ال ختلو   )١(نّوأل:)٤( )تخ  ( 

                                                 

  . ) فألن (: يف ع    )١(
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  االسم أمجد من الصفة فلـم يلـق بـه القلـب ؟             : فإن سألت   . م  اوِقَ، دون م  "قائم  : " حنو

 مجإذا كان أ: أجبتأوىل ألنَّ الفرق أدوم ١(. وأبقى د كانَ القلب(   
 )   اخيذه : خبطه   ورأيت يف نسخة الطّب إمنا قلبوا الياء واواً يف االسم تعويضاً ، ألنَّ االسم           العلَّة 

أمجد ألمر التصرفات خلفته دون الصفات ألنها أثقل ، ألنَّ األمساء ال ضمائر هلا متنعها خبـالف                 
  . )٢() الصفات ألن معها ضمائر فامتنع القلب لذلك 

  "دعوى وشهوى : وال يفرق فيما كان من الواو حنو: " قوله 
ت الواو من ذلك قليل فأجريت على قياسها لقلتها،وإذا قلّت قلَّ وقوع اللبس فيها ،                ألن ذوا 

 . ، فاستغين عنه هنا )٣(والتغيري إنما كان حلاجة الفرق 
  إمنا مل يفرق ها هنا إذ لو فُرق لقلبت الواو يـاًء يف الـصفَة تعـديالً ، وذلـك                     : )٢( )تخ  ( 

  مــا أن يــستتبع املــذكر يف ذلــك ويلــزم منــه غــري ممكــن ، ضــرورة أنَّ املؤنــث إ
  عكس احلقيقة ، أو مل يستتبعه وحينئذ مل يكن املؤنث على ـج املـذكر ، وهـو خـالف                    

  . فاعرفه  ،)٤(األصل أيضاً 
بالضم فقد فرقوا فيه يف الواوي أيضاً، وقلبوا الواو ياًء يف االسمِ، وهو             " فُعلَى" وأما  : )٢( )شح(

 إما لقلة بناء املضموم الفاء من الياِء والواو مجيعـا، وإذا            ، املفتوح الفاء  "فَعلَى"يف  عكس فعلهم   
 )٥(مستثقل، فكان  الفاِء ضمه مع الواو بقاء ألنّ وإما األثقل، ألنها ،أوىل ياًء استويا كان قلب الواو   

 )٦(.تغيري هذه ألجل هذا االستثقال أولـى 
                                                 

 . ) ٤٣٤/ ٤( التخمري   )١(

 .ليس يف ع   )٢(

" إذا كانت واوا مل تغير ، بل تترك يف الصفة حباهلا كما تركت اليـاء يف                 " فَعلى  " لرييك  أن الم     : " قال أبو الفتح      )٣(
: وا الواو فيما هي فيه أصلية ـ أعـين   ألا اسم ؛ فهم بأن يقر" شروى " وإذا كانوا قد قلبوا الياء واوا يف " خزيا 

 .)٢/١٥٩(املنصف " دعوى ـ أجدر 

 .، والزيادة منه ) ٤٣٤/ ٤( التخمري   )٤(

 . ) وكان (: يف ع    )٥(
   .)٤٦٦/ ٤( إيضاح ابن احلاجب   )٦(
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 )٢(لَ األخف على األخف هنا وهو الياء على االسم ، ألنهم ملَّا رامـوا               إنما حم  : )١() تخ  ( 
الـضرورةُ إىل القلـبِ يف        )١() مستهم(الفرق بقلبِ الواوِ ياء وال سبيل إىل ذاك يف الوصف           

  .)٣( من الواو "فَعلى" من الياء كما مل يفرق يف "فُعلَى"االسمِ، ولـم يفرق يف 
لفرق كان يؤدي إىل ركوب مستثقل وهو قلب الياء واواً مع ضم الفاء ، وإما لقلة                 وإما ألنَّ ا  

  .الصفات من الياء يف هذه البنية 
  للتفضيل ، كأفضل وفُ    "أغزى"مؤنث  -" غُزوى  : " قلت أَ -ىلَض خيا" من   فغُز"   ألنَّ الواو ،

أنَّ الواو اليت هـي     ] أ/٢٤١/ [شك، وال   بعد الضمة وبينهما ساكن غري حصنيٍ كواوٍ هي مدةٌ        
  مدة أخف من ياء مصرحة بعد الضمة ، وهذا يعرف بالذوق احلسي ، وملّـا كـان كـذلك                   

  .، فاعرفه )٤(كانت الواو بالصفات أوىل
  أنَّ الدنيا والقُصيا والعليا إنما ذكرت يف األمساِء وهـي صـفات            :  )٥(ذكر ابن جني    : )٣( )تخ(

قد تستعمل  " قُصوى  " إىل مذهب األمساِء كاألجدعِ واألبطحِ ، و        )٦( ألنها أُخرجت    يف األصل 

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 . ) رموا (: يف ج   )٢(

 .) ٤/٤٣٥( التخمري   )٣(

بالضم مما المه واو إال ما يستعمل بـاأللف والـالم، حنـو      " فُعلَى"ذكر صفة على    مل أجد سيبويه    : "يقول السريايف   )٤(

من ذوات الواو إذا كانت " فُعلى"وإنما أراد أن : ، وما أشبه ذلك، وهذه عند سيبويه كاألمساء، قال       "العليا"و" الدنيا"

 ألن القياس محل الشيء علـى   ؛"فُعلى"صفة تكون على أصلها، وإن كان ال حيفظ من كالمهم شيٌء من ذلك على               

وقد نظرت فيما مجعت    : "، يقول صاحب صيغة فُعلى يف العربية      "أصله حىت يتبني أنه خارج عن أصله شاذ عن بابه         

، وصيغة  )٣/١٧٩(شرح الشافية للرضي    : ينظر".  من ألفاظ، فلم أجد فيها شيئاً ميكن أن يمثَّل به على هذه املسألة            

 ) .٦٩٩(فُعلى يف العربية 

 .) ١٦٣، ١٦١/ ٢(املنصف : ينظر قول ابن جين يف   )٥(

  . ) خرجت (: يف ج   )٦(
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  ذاك )١(منقولـة عـن الـصفة كـأمحر ، وإذ           "حزوى  "و. وى  صالغاية القُ : مع املوصوف حنو  

  .  )٢(فال شذوذ 
  إىل آخره . …بالكسر : يعين " وأما فعلى  " )٣() قوله(

 ها  : )٣() ـ رمحه اهللا ـ  ( أملى علينا شيخنا : قلتعلى بالكسر ليس يف األبنية صفةٌ ، ولكنف
تصوير  صريفخبطه          ( ،   لقياس الت اخيذه العبارة يف نسخة الشيخ الطَّب هوملَّا   )٣()وهكذا رأيت ، 

وليس مل يكن يف األبنية مث قدرناه من الواو فينبغي أن يترك على الواو يف البابني ، ألنها لو قلبت      
هلا أصلٌ اشتبه كوا من الواو خبالف ماله أصل ، ألنَّ ذلك يعرف بأصله ، ويؤيد ذلك ما قاله                   

 )٥(جاء مـن    صفة ألفها للتأنيث، وما    )٤(فعلى بالكسر ليس يف الكالم      : عبد القاهر حيث قال     
  )٨(.  الضم فأصلُه" ى زيض" ، وأما )٧( وسعلى )٦(" ى عزه: " ذلك فألفه لإلحلاق حنو

                                                 

 . بدون واو ) إذ (: يف ج   )١(

 .) ٤٣٥ -٤٣٤/ ٤( التخمري   )٢(

 .ليس يف ع   )٣(

 .) الم (: يف ج   )٤(

 .ليس يف ج ) من  ( )٥(

 . ) عزه () ٦/٢٢٤٠( الصحاح :  ينظر. ال يطرب للهو ويبعد عنه : عزهى   )٦(

 .من التحقيق ) ٩٨(صفحة : ينظر  )٧(

  .) ب/٤٣٧(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٨(
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 كالمهـا ، وال حاجـةَ إىل   )٢(املوجب للقلب يف املوضعني هو الفرق والتعـديل       : )١( )تخ  ( 
   . )٣(التعديل هنا ، ألنَّ املكسورةَ معتدلة بنفسها 

 بالكسرِ جاءت صفةً ، ومل جتىء عند سيبويه صـفةً،           "فعلَى"قولُ الشيخ يوهم أنَّ     : )١( )شح( 
مها حرف علَّة قلم جتىء أصالً عند أحد ، وإذا كان كذلك فال حاجـة إىل أن                 أما إذا كان ال   

تغري يف األمساء ، إذ موجب التغيري يف أخواا إمنا هو خيفةُ اللَّبسِ وال صفةَ هنا يلتـبس معهـا                    
  : " من غري تغيري فـإذن قولُـه       "فعلى"االسم ، فإذن علَّةُ التغيريِ هنا منتفية فوجب أن تأيت يف            

   )٤(.يوهم أنها قد تكون صفة وليس األمر كذلك ، فاعرفه " فحقها أن تنساق 
هذا ما ذكر من الفوائد يف هذا الفصل يف بعض الـشروح واحلواشـي بقـي علينـا                    :قلت   

قال سـيبويه يف    : صفة وهو املُشكل يف الباب قال       " غُزوى  : " ما ذكر عبد القاهر فيه يف حنو      
   ، وأشـار    )٥(و فيه إنهم جعلوا ذلك تعويضاً للواوِ من كثرة دخول الياء عليها           قلب الياء إىل الوا   

  ، واستمر أصـحابنا    )٦(أبو عثمان إىل قصور التعليل، وأنَّ االعتماد على كونه حمكياً عن العرب           
 إن الياء ملَّا كانت تدخلُ على الواو أبداً متسلطة عليها         : يف علَّته على حديث التعويض ، فقالوا        

يف أكثر الكالم غلَّبوا الواو يف هذا املوضع ، فقلبوا الياَء إليها ليكون ذلك تعويضا هلا، وكأننـا                  
وغلبة الياء على الواو يف القلب ظاهرة يف غري موضع منـها            ، بإزاء ما حلقها من استيالء الياء       

  : وحنـو " غازيـت    "و" أغزيت: " وحنو " يزِغُ" و  " قيل  : " وحنو" اجتياز" و  " قيام  : " حنو
ـ " و  " سـيد   : " ، وحنـو  "ميقات"و" غازية  : " وحنو"شقيان  ي" و  "شقي  "  أدل" و   " ةلي "  
 منه  ،وغري ذلك مما ال يضبط سعة وكثرة، وليس للواو من هذا االستيالِء إالَّ قليلٌ             " عصي  " و  
هـذا القلـب   وعندي فيه طريقةٌ تكشف عن وجه التحقيق وتبين أنَّ         : ، وحنوه ، قال   " موقن  "

على ضرب جارٍ على مذهبهم املألوف وذلك أن القلب قياسنِي :   
  لعلّـة  اقـال ف  : )٧(هضرب مستمر لعلل توجب طرده كنحو ما ذكر من أمثلة القلب آنفاً، وحنو            

                                                 
 .ليس يف ع  )١(
 .) والتعليل (: يف ج   )٢(
 .) ٤/٤٣٥( التخمري   )٣(
 .)  ٢/٤٦٧(إيضاح ابن احلاجب   )٤(
 .)٤/٣٨٩( الكتاب : يتظر   )٥(
 .)٢/١٦٣( املنصف : ينظر كالم أيب عثمان يف   )٦(
 .، والصواب ما أثبتـه )وحنو: (يف ج وع   )٧(
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.  يف اللفظ يف النظائر على ماسبق فصالً بعـد فـصلٍ           )٢(املوجود  ] ب/٢٤١/ [  الثقل   )١(هي  
ما ليس لعلّة ، وإنما هو ملقاربة ومناسبة بني احلـرفني كإبـداهلم             :  القلب   والضرب اآلخر من  

بعض فكما أنَّ القلب يف هذه احلروف ليس لـه علَّةُ تصريفية            )٣ (احلروف الصحيحةَ بعضها من   
انسة بينهما، وكذلك الياء يف         غريقضاء حق ا  "  ى  " قلبت واواً يف    " بقيتقْوا بـني   " البمل
:  وملكان الفرق ، وخص االسم بالواو ألنه أقوى وأمكن بدليل قوهلم             ،لياء والواو من التجانس   ا

ـ د: "  فكان األمكن أوىل بالتصريف ، وأمـا حنـو         ،بالتحريك يف االسم  " فَعالت  "  وى  ع "  
و أحـرى ،    كان شأنُ وزنِه هذا أن تقْلَب الياء إىل الواو فهي بأن تقر الوا            )٤ (فإذا" وى  هش" و

 بالضم ففي االسم بالياء، وهذا قلب بدون علَّة، وذلك لما رأوا من كثرة دخـولِ                "فُعلَى"وأما  
  الياِء  على الواوِ يف ما ذكر من الشواهد الطردية ، مث قلبوها يف غري تلك املوضع حرصا علـى                    

 على عادة تفننهم يف التـصرف       ما اعتادوه من أنَّ احلرف يقوم مقام صاحبه للمقاربة ، مث إم           
  ، فال يلـزمهم يف ذلـك إال        )٥(غلَّبوا الواو على الياِء يف بابٍ وعكسه يف بابٍ ليحصل االفتنان          

اجلمع على أنـواعٍ وأقـسامٍ      وضعهم  ما يلزمهم يف سائر ما يقصدونه من األحناء املختلفة حنو           
  ثـرة مث ختصيـصهم كـل مثـال         كجمع السالمة والتكسري واسم اجلمع مث مجع القلَّـة والك         

  " أتيـت   " و  " أتـوت   : " ، وكجعلهم لشيء واحـد المـني خمـتلفني ، حنـو           ةبأبنية كثري 
  " قـوس   " و  " قـسي   : " وكالقلـب  حنـو    " سنيهة  " و" سنوات" ، و "ض  " و" د  " و  

                                                 
 . ) هو (:  يف ع  )١(
 . ) ة املوجود(: ج يف   )٢(
 . ) عن (:  يف ع  )٣(
 . ) فإذن (:  يف ع  )٤(
 إن  (: بعض التعليالت اليت يوردها الصرفيون حمل نظر ، ألا غري مطردة فال تصلح أن تكون تعليالً ، فهم يقولون                      )٥(

  ، " شـروى   "، و "تقـوى   : " خزياً وصديا ، وقلبت واواً يف االسم حنو       :لمت يف الصفة حنو   كانت الم فَعلى ياء س    
  . اهـ )فرقا بني االسم والصفة ، وأوثر االسم ذا اإلعالل ألنه أخف ، فكان أمحل للثقل " فتوى " و

، "حـزوى : "سم حنـو  واواً سلمت يف اال   ) فُعلى  ( إذا كانت الم    : فإذا كان كذلك فلماذا عكسوا احلكم فقالوا        
؟ فجعلوا اإلعالل لألثقل وجعلوا التصحيح لألخف، فكيف يـستحق      " دنيا  " و  " عليا  : " وقلبت ياء يف الصفة حنو    

مث ملاذا مل يفرقوا    ! االسم اإلعالل خلفته يف موضع ، مث يصري ثقيالً حىت تستحق الصفة اإلعالل دونه يف موضع آخر ؟                 
تأنيـث  " قصيا  : " ويف الصفة حنو  " فتيا  : "  اليت المها ياء فقد سلمت يف االسم حنو        )فُعلى  ( بني االسم والصفة يف     

  :من ذوات الواو بني االسم والصفة ، فقد سلمت الواو يف االسـم حنـو              ) فَعلى  (مث ملاذا مل يفرقوا يف      ! األقصى ؟ 
، وحاشـية حمقـق      )٣١٢-٤/٣١١(شرح األمشوين على األلفية   : ينظر! ؟" نشوى  : " ، ويف الصفة حنو   "دعوى   " 

 .)١٣٤-١/١٣٣(، واخلصائص ) ٤٢٧ -٥/٤٢٦( التصريح مبضمون التوضيح 
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  ، وما أشبه ذلك ممـا يـذهب يف طريـق           " جذب  "و" جبذ  : " ، وحنو "شائك"و )١("شاك  "و
   . )٣( الفنون مع احملافظة على القانون )٢(وسعِ يف وجوه الصيغ وحتسني الكالم بكثرة الت

 ]ا بعد ألف تكسريه حرفان اإعالل ما كان مجعرمكس [  

 فصلٌ ، وإذا وقعت بعد ألف اجلمع الذي بعده حرفان مهزةٌ عارضةٌ             ((: قال رضي اهللا عنه     

  " مطايـا   : " مـزة اليـاء ، وذلـك قـولُهم          يف اجلمع ويـاٌء قلبـوا اليـاَء ألفـاً واهل          

  على حد صـحائف ورسـائلَ ، وكـذلك         " ركَائي  " و  " مطَائي  : " ، واألصل   "ركَايا"و  

فاعلتنيِ مـن شـويت وحويـت ،        " حاوية  " و  " شاوية  " يف مجع   " حوايا  " و  " شوايا  " 

  علـى حـد أوائـل ،       "  حـوائي    "و  "شـوائي   "مث   " وىحوا" ، و  "وىشوا: "واألصل

يف مجع هدية وهو شاذٌ ، وأمـا        " ى  هداو: " ، وقد قال بعضهم     " حوايا  " و  " شوايا  " مث  

  :  فقد ألزموا يف مجعه الواو بدل اهلمزة فقالوا " هراوة " و"عالَوة " و" إِداوة : " حنو

رادوا مشاكلة الواحـد اجلمـع يف وقـوع واوٍ             كأنهم أ  "ىراوه"و  " ى  الَوع"و" ىداوأَ" 

مجع جائية وشائية " جواء وشواء " بعد األلف ، وإذا مل تكن اهلمزةُ عارضةً يف اجلمع كهمزة            

 )٤(.))فاعلتني من جاء وشاء مل تقلب 

 يـاء   فعائل على أن اهلمزة منقلبة عن     " مطائي  " أصله  " مطايا  "  اعلم أنَّ    )٥(: قال عبد القاهر    
   )٦(."مطايا" مث "فعيلة"

                                                 
 .) فشاك (: يف ج   )١(

 . ) لكثرة (: يف ع  )٢(

 ) .ب/٤٣٦(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٣(

 . ) ٣٩١( املفصل   )٤(

 .) وع فعليك به ما اجلمع يف صفة اقد أسلفت علة حقيقية للمرزوقي يف بيان تصريف هذ: ( ع يف حاشية جاء   )٥(

  :مر خبمسة أعمال" مطايا"، فلفظ )ب/٤٢٤(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٦(
  " .مطايي"فصار " مطايو"قلب الواو ياء، لتطرقها بعد كسرة، إذ أصله : أوهلا

  " .مطائي"فصار " صحائف"قلب الياء األوىل مهزة، كما يف : وثانيها
  " .مطائي" كسرة اهلمزة فتحة، فصار إبدال: وثالثها
  " .مطاَءا"إبدال الياء ألفاً، فصار : ورابعها
 ) .٥/٣٨٥(التصريح مبضمون التوضيح : ينظر". مطايا"إبدال اهلمزة ياء، فصار : وخامسها
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١٤٤  

  شرطُ هذا اإلعاللِ أن يكونَ مجعاً وأن تكون اهلمزةُ عارضةً ، واملعىن بـالعروض               : )١( )شح  (
أالَّ تكون يف املفرد وأن يكون بعدها ياء ، فهؤالء ثالث شرائط ، وحينئذ تعلُّ هذا اإلعـاللَ                  

   يف هذا اجلمع الذي هـو منتـهى اجلمـوع           )٢(املذكور يف الكتاب وذلك أنه ملا استثقل ذلك         
  : فوه ذلك التخفيف ليسهلَ ، ومل يستغنوا بأحدمها ألنهم لـو فعلـوا أحـدمها لقـالوا                  خفّ
  بقلب اهلمزة ياء مـع     " مطايي" بإثبات األلف مع اهلمزة ، وإما       " مطاعا  " بوزن  " مطَاءا  " إما  

لك غريومها مجيعاً ، ولو مل يكن مجعاً مل يفعل هـذا            الياء بعدها وكالمها ظاهر االستثقال ، فلذ      
، ولو كانـت مجعـاً      "  وشاء   )٣(جاء  : " الفعل ألنه يستحق ذلك خلفّة املفرد ، ومثاله قولك          

                وجائيـة مل يعلّ أيضاً هذا اإلعالل كقولك يف مجع شـائية عارضة ـ : " واهلمزةُ غري واٍءش "   
مجع جارية ، وإمنا مل يقلبوها إالَّ       " جوارٍ" ، ومثاهلما يف غري املهموز      وزما فواعل    " واٍءج" و  

 ها ألزما إذا كانت أصلية ألنة مهز٤(إذا كانت عارضةً يف اجلمع لضعف أمرها حينئذ وقو( .  
  . )٦(شائية بالشني املُعجمة :)٥( لفظ أيب علي يف التكملة )١( ) :تخ ( 
   األوىل هـي املبدلـة مـن ألـف ضـاربة،            ،بألف بني الواوين  "  ىاووش : " )١() قولـه  ( 

                الفعل فقلبت هذه األخرية مهزة لوقوعها قريبةً من الطَّرف مـع وحنوه ضوارب ، والثانية عني
" ي  ئشوا"فصار  " أواول  " وهو األلف كما ذكر يف      ] أ/٢٤٢/ [اجتماعِ واوين بينهما ساكن     

  . )٨(كالتتمة لـه  )٧(يف اهلمزة نبذ من هذا النوع ، وقد مر يف باب ختف "سواعي : "مثل

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 . ) يف ذلك اجلمع (: يف ع  )٢(

 ) جاو (: يف ج  )٣(

  .)٤٦٨ -٢/٤٦٧: ( إيضاح ابن احلاجب   )٤(

 .) ٦٠٣: ( التكملة   )٥(

 .) ٤٣٧/ ٤( التخمري   )٦(

 . )النـحو: ( يف ع   )٧(

  .حتقيق عائشة اجلهين ) ١٦٥-١٦٤(املقتبس : ينظر  )٨(
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١٤٥  

 والياء اليت هي مدة بعـد       ،بعد األلف " ىشواو"الواو يف   : ورأيت يف نسخة الطّباخي خبطه      ( 
 مث  ، وكل واو أو ياء إذا حتركت وانفتح ما قبلها تقلب ألفـاً            ، متحركة "مطايا"ألف اجلمع يف    

فتح ما قبلهما ، ألنَّ األلف حاجز غري حصني ، وقد مر مثله             بعد القلب صارت مهزة ، وهنا ان      
  .)٣()  )٢(، فاعرفه )١(يف مسألة الكساء

  ]قلب الواو ياًء إذا وقعت رابعة فصاعدا [ 
 ما قبلها قلبت ياًء      فصلٌ ، وكلُّ واوٍ وقعت رابعةً فصاعداً ، ومل ينضم          ((: قال رضي اهللا عنه     

  ، ومـضارعتها،   "شيتراست"و  " ترجيت"و  " رجيت  " ، و   " ت  ياز غَ "و  " ت  يزغْأَ: " حنو
  " يرضـيان   " ، و   "غزيـان   ي: " يف قولك   " شائي  "، و   " رضي  " ، و   "زِي  غُ" أو مضارعة   

    )٤( )) "مستدعيان " و" يان لَّعم" و " صطفيان م" و " ملْهيان " ، وكذلك " يشأيان " و 
  وإنمـا  "  يـدعوان " و  "  يـدعو : " احتـراز عـن حنـو     " ومل ينضم ما قبلـها      : " قوله   

مل تقلب فيه ، ألنه تغيري من غريِ حاجة إليه وإلباسٍ ، فكان بقاؤه على األصل أوىل على أنهـم                    
   ألنَّ الواو بعد الضم أخف منـهما بعـد اليـاء            )٥(عللوا هلذا القلب بالتخفيف وذلك حاصل       

:  إنما كانَ ألمـرين      )٧( فكان إبقاؤه أجدر ، وأما القلب فيما ذكر من الصور            )٦(كما مر قبل  
 )٨(أا ينكسر ما قبلها يف بعض تصاريف الكلمة فيجب قلبها ياًء لسكوا وانكسار              : أحدمها  

  " غـازي ي"، و  "ىزغغُزِي ي " و  " أغزى  يغزي    : " كقولك  " ميقات  : " ما قبلها كما يف حنو    
مث محلت بقية تصاريف الكلمة عليها ليجري الباب على سنن واحـد ، ومـن               " زيغيست"و  

عادم اعتبار هذا املعىن يف مواضع كثرية على أنَّ كلَّ ألف وقعت رابعةً فصاعداً عند احملقِّقـني                  
بت فيه يـاء    فإن قيل من مجلة ما قل     ،  )١٠( يف إيضاح شيخنا املطرزي    )٩(عن الياء ال غري كذا ذكر     

                                                 
 .من التحقيق ) ٤٩(صفحة : يظر  )١(
 . ) ٦٣ -٦٢/ ٢: ( ،واملنصف  ) ٣٩١ – ٣٧٧/ ٤: ( الكتاب : ينظر  )٢(
 .ليس يف ع   )٣(
 .) ٣٩١( املفصل   )٤(
 .مطموسة يف ج ) حاصل (   )٥(
 .من التحقيق ) ١٢٥(صفحة : ينظر  )٦(
 .مطموسة  يف ج ) من الصور (  )٧(
 .مطموسةيف ج ) وانكسار (   )٨(
 . ) ذكره (: يف ع  )٩(
 .)٣/١٠٦٤(اإليضاح يف شرح مقامات احلرير ي  )١٠(
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١٤٦  

  كما تـرى، وكـذلك تغـازى       ) ٢(]ياء[وهي التقلب يف مضارعه     )" )١(يترجى( ترجى  : "حنو
  ازى ؟ ـيتغ

بدل مـن اليـاء     " ى  يترج" و  " يتغازى  " و" ترجى  " و  " تغازى  " أنّ األلف يف    : واجلواب  
نَّ هـذين البـابني     ، وذلك أل  " رجيت يرجي   " و  " غازيت يغازي   : " املبدلة من الواو يف حنو    

أصلُهما ذانك البابان زيدت التاء فيهما لتدل على املطاوعة ، فلما لزم هذا القلب قبل الزيـادة                 
وتلك احلال األوىل بقي احلكم يف حال الزيادة اليت هي احلال الثانية اعتبار للعلة الـيت عليهـا                  

طريقةٍ واحدة كراهةَ وقوع التنافر     أساس البابِ مع مراعاة املشاكلة ، ومتشية الباب الواحد على           
  .واالختالف يف ذوات الرحم 

 الكلمة ا وبالزيادة فكان قلبها      )٣(أا لـما وقعت رابعةً فصاعداً ثقلت       :  والثاين من األمرين    
  .  أوىل )٤(ياء لثقل الكلمة بالطول 

  فإنـه مـن    " يشأى  " رد عليه   الوجه الثاين من األمرين هو املعتمد ، ألنَّ األولَ ي         : )١( )شح   (
وقد يجاب عنها بأنه ينقلب فيه الواو       . ، ومل يقع يف تصاريفه مكسوراً ما قبل واوه          " شأوت  " 

، وإن كان مـا مل      " يدعو  " ه فحمل عليه وال يلزم ذلك يف        لياًء عند بنائه على ما مل يسم فاع       
ذا التقدير   )٦( معها الواو فيتمشى   )٥( أنهم ال يغيرون     يسم فاعلُه ، دعي ألجل الضمة اليت ذكرنا       

   )٧(. الوجهان 
من شرحِ اإلمام عبد القاهر        :قلت هم كما أتبعوا املضارع    :،  ومما قال أيضاً    )٨( وهذا كلُّه مستفاد

ل، كذلك أتبعوا املاضي املضارع يف مثايل فَعلَ وفُعلَ يفْع        " يغزي  " و" أغزيت  : " املاضي يف حنو  

                                                 
 .ليس يف ع  )١(
 .زيادة يستقيم ا السياق   )٢(
 .يح من إيضاح ابن احلاجب ، والتصح) قلبت : ( يف ج   )٣(
 .) بالثقل : ( يف ع  )٤(
 .) يعتربون : ( يف إيضاح ابن احلاجب   )٥(

 .)فيشمي : ( يف ع  )٦(

 .) ٢/٤٧١: (إيضاح ابن احلاجب   )٧(

  .) أ/٤٣٨(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٨(
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١٤٧  

  مـن الـشقاوة    " دعـي   " و" شـقي   : " متحدة، وذلك أنَّ املاضي يف حنو     الفصلني  والعلّة يف   
" يدعى" و  " يشقى   " )١(:والدعوة لزم قلب الواو ياء فيه لكسرة ما قبلها مث اتبعه مضارعه حنو            

   )٢(.ملا ذكرنا
  سـبقه،   : أي    بوزن شـعاه   آه مبين للمفعول، وش   -وحده   -غُزي  ] ب/٢٤٢[  :/)٣( )تخ(

" الـشأو " وأخواته بفتح العني ، و    " ملهيان  " ، والروايةُ يف    )٥( ، والسبـق    )٤(الغاية  : والشأو  
  .  )٦(  والفتح حلرف احللق"فعل"بابه 

  

  ]جميء اإلدغام بدل اإلعالل [ 

  " قـي  ب" جمـرى  " عيِـي   " و  " حيِـي   : "  فصلٌ ، وقد أجروا حنو     ((:  قال رضي اهللا عنه     

بفتح الفاِء وكسرِها، كمـا     " عي  " و  " حي  : " وه، وأكثرهم يدغم فيقول   فلم يعلُّ " فَنِي  " و

©4 ®  )٧( :قـال اهللا تعـاىل    " ى  ولْأَ" يف مجع   " لي  " و  " لُي  : " قيل z ós tƒ uρ ô⎯ tΒ ¢© yr .⎯ tã 7π sΨ Íh‹ t/ 3 〈 ،

  : د ـوقال عبِي
ـَّت بِـبي ـِها احلَمامــهـْعي  عيــوا بِأَمــرِهم كمـــا ضت

وكـل   " ييِحو" و " ييِاستح" و " ييِحأُ " ]يف[ " يوِح" و " يحتاس" و " يحأُ" وكذلك  

ـ  نلَ" و   ، "ييِح ي نلَ: "  ومل يدغموا فيما مل تلزم حركته حنو       .ما حركَته الزمة     ي ستيِحي" ،  

ـ أح" و   ،"يـاء   عأَ"  و ، "يـة حأَ: "   وا يف مجع حياٍء وعيِـي     ، وقال " لن يحايي   " و   ة  يِي" ،  

                                                 
 .) مث : ( يف ج   )١(

 .) ب/٤٣٨(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٢(

 . يف عليس  )٣(

 . ) والغاية (: يف ع  )٤(

 ) .شـآا ) ( ٦/٢٣٨٨(الصحاح : ينظر  )٥(

 . ) ٤/٤٣٧( التخمري   )٦(

  . ) ٤٢( األنفال آية   )٧(
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١٤٨  

 مل يلتـقِ فيـه      )١( ومل جيىء فيه اإلدغام إذ     ،اإلعالل ترك  يف ييِمثل ح  " يوِقَ" و ،"أَعيِياء" و

   . )٣()) الواوِ الثانية ياًء )٢(مثالن لقلب كسرة 
  :  أن اليـاء األوىل يف حنـو       )٤(اج إىل معرفة هذا الباب فيـه        الذي يحت :  قال اإلمام عبد القاهرِ   

 "  يِيألفـاً فيقـال              " ح فيها أن تقلب قد وقعت متحركةً بعد فتحة ، فكان القياس" : ـايح "
 وهو أنَّ كلَّ واحدة من العني والالم ياًء فال جيوز إعالهلما معاً             ،كهاب، إال أنَّ ذاك امتنع ألمرٍ     

اللنيِ يف كلمة ،فبقي إعاللُ أحدمها مث اَألوىل باإلعالل الالم ، ألنه طـرف              لفساد اجتماع إع  
والتغيري إىل األطراف أسرع ، فلما كان كذلك جرت الياُء األوىل مجرى احلـرف الـصحيح                

 فقلبت ألفاً يف املضارع ، وصح     " ى  يحي ي يِح: " فخص اإلعالل بالالمِ فقيل     " شقي  " كقاف  
يف املاضي ألنَّ الفتحةَ الكائنة لبناء املاضي فيه تلزم الياَء يف األفعال كلِّها، وال ميكن قلبها ألفـاً                  

  : يقولـون ف،  )٦(طيء قلبوها ألفـا      )٥(ألجل كسرة العني حىت إنَّ من يقلب الكسرة فتحة وهم           
  .  ، فاعرفه)٧(بالفتح" بقَى : " كما يقولون" حيا " 
للـزمهم  " ايحي" يف املضارع    )٨()و  ( ،  " حاي  : "ألنهم لو أعلَّوا وقالوا     )٨() و : ()٨( )شح  (

  وقوع ياء متطرفة يف املاضي بعد األلف ، وهو نادر ، وحتريك الياء بالضم يف املضارع ، وهـم                
   . )٩(ال حيركون ياء املضارع وال واوه إال بالفتح 

                                                 

 . والتصحيح من املفصل ) إذا (: يف ع  )١(

 . والتصحيح من املفصل ) الكسرة (: يف ع  )٢(

 . ، والزيادة منه)٣٩٢-٣٩١( املفصل   )٣(

 .ج ليس يف ) فيه (   )٤(

 .والتصحيح من ع)وهي : (يف ج  )٥(

 ) .٣٩٨(مجهرة أنساب العرب : ، وانظر)بقي ) ( ٦/٢٢٨٤(الصحاح : ينظر لغة طيء يف   )٦(

 . دون ذكر لطيء ) أ/٤٤٠(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٧(

 .ليس يف ع  )٨(

 .) ٤٧٢ -٢/٤٧١( إيضاح ابن احلاجب )٩(
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١٤٩  

قيل يف معناه هذا ،     : دغام عندهم إعالل ، قلت      فلم يدغموه ألن اإل   : أي  " فلم يعلوه   : " قوله  
 أنَّ الياء األوىل مل تقلب ألفاً لتحركها وانفتاح مـا           خالشيعىن به   ولكن كم قولٍ آذى ، وإنما       

ـ              ى املتـرجِم األول تعقيبـه ذلـك        رقبلها كما يفعل القلب هلذه العلة ، والوهم الـذي أغ
 كإدغامِ احلروف الـصحاحِ     )١(س الجتماع املثلني  واإلدغام هو القيا  " وأكثرهم يدغم : "قولـه  

  إدغاماً مطَّـرِداً وهـي     " م  علِّ" عند اجتماع املثلني فيها على هذا الوجه يف كلمة حنو مضعف            
  . اللغة الفصيحة 

   وكسرها على نقل احلركة من العني إىل الفـاء لإليـذان            ،على األصل " بفتح الفاء   : " قولـه  
مكسور العنيِ بأنَّ الباب  .  

   )٣(. الرجلُ املنفرد اتنب الذي ال يزال كذلك :  األلوى )٢( :)صح ( 
، والرجلُ الشديد اخلصومة ، ويقـال ذنـب         )٤( القرنني   ةهو الشاة امللتوي  : قال املصنف    : حم

  . )٥(إذا كان معطوفاً خلْقَةً : ألوى 
يضرب املثـل خبـرق     : ضم العني أحد ، قيل       بالفتح، وليس يف الشعراء ب     "عبيد":  وقال أيضاً   

 )٦(احلمامة، ألنها ال تحكم عشها، وذلك أنها ربما جاءت إىل الغصن من الشجرة فتبين عليـه               
   )٧(. عشها يف مهب الريحِ، وبيضتها أضيع شيء ، وما ينكسر منها أكثر مما يسلم 

  ،)٨(أخـرق مـن حمامـة       :م أبـر بالفرخ،وقيـل    احلمامة أبر بالبيض واحلمـا    :  قالوا   :تخ

                                                 

 .) مثلني : ( يف ع   )١(

 .عليس يف   )٢(

 . ) لوى () ٢٤٨٧/ ٦( الصحاح   )٣(

 .) أ /٧٤( حواشي الزخمشري على املفصل   )٤(

 .) لوى () ٢٤٨٦/ ٦( الصحاح :  ينظر  )٥(

 .) عليهما :  ( يف ج   )٦(

 .) ١/٢٦٧(، وفيه قول الزخمشري ، والشعر والشعراء ) ب / ٨٢( احملصل : ينظر  )٧(

 .)٩ ٩،  ١/٧٨(،واملستقصى) ٤٣١،  ١/٣٩٣( ، ومجهرة األمثال     ) ١/٤٥٠( جممع األمثال   : هذا املثل يف    :  ينظر  )٨(
   .) أمحق من محامة (: ويروى 
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 )١(:روى ـوي
 قَتركمـا  ………………خ مــرِهقُوا بـأَمـرخ 

  : وبعد البيت 
ــه    امــن ثُم ــر م مٍ وآخــش ٢(ن( 

  
 جعلْـــت هلـــا عـــودينِ مـــن 

 
   )٤( .  شجر يتخذ منه القِسي– بالتحريك –النشم : )٣()تخ ( 
املعايـشة  : االسـتبقاُء ، واحملايـاة      : ، االستحياء   )٥(يف يحشى به    ع نبت ض  : ثُمام   ):صح  ( 

  . )٦(كاملعاشرة 

                                                 

البيت من الكامل ، وهو لعبيد بن األبرص األسدي من قصيدة خياطب فيها حجرا أبا امرئ القيس ، ويستعطفه على                      )١(
  : برواية ) ٧٨( ورد يف ديوانه . قومه بين أسد 

   برمت بيضتها احلمامة          كما برمت بنو أسد

، )حيا  ()١٤/٢١٨( ، ولسان العرب     )٩/٨٣(        وعلى هذه الرواية يزول الشاهد،وورد منسوباً له يف كتاب األغاين           
  ،وإيضاح شـواهد اإليـضاح     ) ١/٤٥٠( ، وجممع األمثال     ) ١٠/١١٥( ، وشرح املفصل     ) عيا   () ١١٣/ ١٥(

، ) حيا   (مادة   ) ٢٣٢٣/ ٦( ، ونسبة صاحب الصحاح البن مفرغ       ) ٣٥٦( ة  ، وشرح شواهد الشافي   ) ٢/٨٩٨( 
، ) ٤/١٤١( ،واحلجـة )٦١١( ، والتكملة   )١٨٢/ ١( ، واملقتضب   ) ٤/٣٩٦( والبيت من غري نسبة يف الكتاب       

  .) ٧٣٨(توجيه البيت وإعرابه يف شرح أبيات املفصل : ، وينظر)  النعامه(برواية )٢/١٩١( واملنصف 

 . حيث جاء اإلدغام فيها ، وذلك لغة " عيوا : " اهد يف البيت والش  

 . )٤٤٠ – ٤٣٩/ ٤( التخمري   )٢(

 . ليس يف ع   )٣(

 . )نشم) (٥/٢٠٤١(الصحاح : ، وانظر)٤٤٠/ ٤( التخمري   )٤(

 .)  مثم () ١٨٨١/ ٥( الصحاح   )٥(

  .)حيا ) ( ٦/٢٣٢٤(الصحاح   )٦(
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  " . وكلُّ ما حركَته الزمةٌ : " قولُه 

، ألنهم لو أدغموا ألدى ذلك " يستحيي " و " يحيي " هو احتراز من املضارع يف :  )١( )شح(
     الياِء بالضم ضـمةً ] أ/٢٤٣/[، وال فرق بني أن تكـون احلركـةُ          ] تنع  وهو مم [إىل حتريك  

، " حيـي هو  : " )٢(للزمهم أن يدغموا يف حنو      " لن حييي   : "  أو غريها ألنهم لو أدغموا يف حنو      
   .  )٤( تفريق البابِ الواحد )٣(إالّ حصلو
؟  اإلدغـام  ءاكيف ج :  معىن لزوم احلركة أنَّ آخر املاضي أبداً يكون متحركاً ، وال يقال              :تخ
   . )٥(تحرك مث جيري اإلدغام ت تنقل حركةُ العني إىل الفاِء ف]ألنه عند اإلدغام[

  : اإلدغام يف هذه األمثلة يستدعي شرطني : قال عبد القاهر 
 )٦( ألنَّ اإلدغام يقتـضي أن يكـون         ،أن تكون الياُء األخرية متحركةً الزمة حركتها      : أحدمها  

  .  وذلك يف الالزم ألنَّ العارض كالعدم ،ما يتلى عليك عن قريباملدغم فيه متحركاً على 
  .)٧(أالَ تكونَ الياُء األوىل مفتوحةً ألنَّ الفتحةَ فيها تستدعي قلب الثانية ألفاً : والثاين 

  . فإذن ال جيتمع مثالن فيمتنع اإلدغام وخصوصاً يف األلف 
 مل : " فإن سألت فما باهلم أدغموا يف حنو:قلت وأشباهه واحلركة فيها غري الزمة ؟ " يشد  
أجبت:                  مولكن ل ، فمسلَّم نها غري الزمةإن عنيت أنَّ الفتحةَ مثالً أو الكسرةَ فيها على تعـي 

لـزوم    عدم )٨(فياملك لزوم عدم يلزم من  ألنه ال  الزمة، اإلدغام غري  حال واحلال قلت بأن احلركة  
  ، وألنَّ اإلدغام "مل يشدد :"ون اإلدغام رأساً إذا زالت احلركةُ أصالُ حنواملطلقِ ، أال تراهم يفكُّ

                                                 

 .ليس يف ع  )١(

 .)  مث : ( يف ج   )٢(

  ) . وحينئذ حيصل : ( جيف   )٣(

 . ، والزيادة منه ) ٢/٤٧٣: (إيضاح ابن احلاجب   )٤(

 . ) ٤٤٠/ ٤: ( التخمري   )٥(

 . ) أن يكون فيه (: يف ع  )٦(

 .)ب/٤٤٠(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٧(

 ) .املكتف : ( يف ج   )٨(
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يف فيه إذ هو فرع عليه لينحط عن األصل درجة، وملَّا جوز       ملَّا وجب يف أصله وهو املاضي جوز        
   . وأخواما امتنع فيما هو فرع عليه عمالً باعتبار االحنطاط أيضاً" أحىي" و " حيي  ")١(باب 
  إىل آخره " … وقالوا يف مجع حياٍء : " قوله 

  .ولعلَّ هذا هو املراد : قلت . )٣(اقة  النحمرِاالستحياء ، و: احلياء: )٢() صح (
من أدغم هنا فالجتماعِ املتجانسنيِ ولزومِ احلركة ، ومن مل يـدغم قـال بـأنَّ                : )٢( )تخ  ( 

ري موجود يف املاضي فَوِزانُ األمرين هنا وزانُ األمـرين يف           اجتماعهما هنا عارض ، بدليل أنه غ      
   )٤(" . عىي " و " حىي "
فكما جاء الوجهان ثَم،    " أُحي  " على عبارة أخرى ألنه يف التصحيح واإلدغام مثل          : )٢( )شح(

  .  ، فاعرفه )٥(فكذلك جييئان هنا 
:  أَعياٌء وأَعيِياُء ، وقيـل       )٦(خفيف والتثقيل ، وقوم     عيوا كَحيوا وعيوا بالت   : يقال  : )٢() صح(

   . )٧(أَعيِيةٌ من عييت بأمري 
  . إىل آخره " … حيي (وقوي مثل ) : " قوله ( 

 ، النكسارِ ما قبلها، واألصل واو     )٢( )أراد يف ترك إعالل العني وإالَّ فالالَّم معلَّة ألنها منقلبةٌ ياءً          
   . ألنه من القوة

  " قو :" قبلَ اإلعاللِ إذ لو أدغموا لوجب أن تقول: يعين " ومل جييء فيه اإلدغام :" )٢()قوله ( 

                                                 

 .) با: ( يف ج   )١(

 .ليس يف ع   )٢(

 ).١٠/١١٨(، وفسره ابن يعيش حبياء الناقة )حيا  ( )٦/٢٣٢٤: (الصحاح   )٣(

 .)٤٤٠/ ٤: ( التخمري   )٤(

 .)٤٧٣/ ٢( إيضاح ابن احلاجب   )٥(

 . ) عوم (: يف ج   )٦(

  .)عىي ( ) ٢٤٤٣ -٦/٢٤٤٢(  الصحاح   )٧(
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   وهم الجتماع الواوين كارهون ، ورأوا القلب أهـونُ يف اجتمـاعِ املـثلنيِ               ،فيجتمع الواوان 

  .فتحاموا عنهما به دون اإلدغام 
  

  ]اإلعالل يف مضاعف الواو [

   ألنهم لـو    "فَعلت" دون   "تفَعلْ"ـ فصلٌ ، ومضاعف الواوِ خمتص ب      ((:  عنه   قال رضي اهللا  

، وهـم   "وت  ووت وقَ قَو: " للزمهم أن يقولوا    " وترس"، و "غَزوت: " حنو "القوة"بنوا من   

  تنقلـب الـواو ،     " شقَيت  : "الجتماع الواوين أكره منهم الجتماع الياءين ، ويف بناء حنو         

   )١( ))فمحتمالت لإلدغام " و احلُ" و " البو " و "الصوة " و " القُوة" ما وأ
  ال جيوز بناُء املضاعف الواوي إالَّ من املكسورِ العني يف املاضـي كراهـةَ لـزومِ الـواوينِ                   

        هم يغريِ املدغمتني يف غريه ، وقد علمت أنالـواوِ املفـردة يف مواضـع ف         ف ون عن؟كيـف ر   
ضـربت  :  املتحرك املرفوع حنـو    وترك اإلدغام فيهما لسكون الثانية وذلك عند اتصال الضمري        

ما قبله   )٣(]أن يكون [ ألنَّ هذا الضمري يقتضي      ،)٢(وضربنا وضربتما وضربتم وضربنت وضربن      
 هـي الم    ال جيتمع واوان ضرورةَ انقالبِ الثانية اليت      " شقيت  "ساكناً على الوجوب، ويف باب      

  . ه ـياًء، فاعرف
  ،)٤( حجـارةٌ  ، صـوى ، وهـي أعـالم       هبضم الـصاد املهملـة واحـد      : ةُ  ـو الص :صح  

                                                 

 . ) ٢٩٣ -٣٩٢( املفصل   )١(

 .ليس يف ج ) وضربن (   )٢(
 .زيادة يستقيم ا السياق   )٣(

   . ) صوى () ٦/٢٤٠٤( الصحاح   )٤(
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ه ، قيل ] ب/٢٤٣: /[والبولتسكنيِ أم ارِ احملشوواحل ١()والرماد: (جِلْد(وب )١())٣(األثايفِّ() ٢(   

   )٤( . هوهو األمسر الشفا: و مجع أحوى واحلُ
   "الت لإلدغامِ مفمحت :" قوله 

مواضع احتمال لإلدغام ، وإنمـا كانـت        : صح بفتحِ امليمِ روايةً عنِ الشيخ أي         : )١( )تخ  ( 
 ، وال يعرض فيهن ما يوجـب        )٥(حمتمالت لكون الواوِ األوىل فيهن ساكنة ، والثانية متحركة          

، وإن حتركت اُألوىل يف شيء منـهن        " قووت  "   تسكني الثانية فيمتنع اإلدغام كما عرض يف      
 )٦(مجع صوة زال اجتماع املثلنيِ النقالبِ الثاين ألفاً فيؤمن ذلك احملـذوف           "الصوى  " كما يف   

   . )٧(املستكره 
                 

  ]اإلعالل بدل اإلدغام فرارا مما رفضوه [ 

  فقلبوا الـواو الثانيـة     " احواوى  : " ةون احلُ  فصلٌ ، وقالوا يف افعالّ م      ((قال رضي اهللا عنه     

  ألفاً، ومل يدغموا ، ألنَّ اإلدغام كانَ يصريهم إىل ما رفضوه من حتريك الـواوِ بالـضم يف                  

ـ ي" "او  واح: " ، لو قالوا    " يسرو  " و  " يغزو  : " حنو حو  وتقـول يف مـصدره       " او ، " :

" اقتتـال "، ومن أدغم    "احوِواء  : " قال" اشهِباب  : " ومن قال [ ،   "أَحوِياء" و   ،"احوِيواء

   . )٨( ))  ]"واء ح: " قال " تالق: " فقال

                                                 

 .ليس يف ع  )١(

 . ) والبو (: يف ع  )٢(

 .) بوا ( ) ٢٢٨٨/ ٦( الصحاح   )٣(

 .) حوا () ٢٣٢٢/ ٦(  : الصحاح   )٤(

 .) ٤/٤٤١(التخمري   )٥(

 ) .احملذور : ( يف ع   )٦(

 .)  املستنكرة ، فاعرفه (: يف ع  )٧(

 .، والزيادة منه )٣٩٣(املفصل   )٨(
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من عادم أنه إذا اعترض يف تصرفام مـا يـؤدي إىل            :)١( ) - رمحه اهللا    -( قال عبد القاهرِ    

 يتخلَّص به من خمالفة القانون املوضوع له    خالف ما بنوا عليه أصولَهم طلبوا له وجهاً من التغيري         
  . )٢(فعدلوا عن حال إىل أخرى فيـه كمـا عرفـت لـذلك            " أدلٍ  : " كما قالوا يف مجع دلوٍ      

للزمهم ضم الواوِ اليت هي الم      " احلوة" كذلك هنا لو أدغموا عند اجتماعِ املثلني يف افعالّ من           
ر يف املاضي ، وهو أن قلبوا الواو الثاين ألفاً ؛ ألنَّ            يف املضارع وهو مرفوض فعدلوا إىل صنيع آخ       

  . ، وال يلزمهم يف مضارعه ذلك احملظور )٣(بذلك يبقى املثالن 
فقبل أن يدغموا ظهر هلم طريق آخر لنفـي         " احواوو  : " وهو أنهم ملَّا قالوا     : وفيه وجه آخر    

هو  كما بالفتح حتركت الم  الواو اليت هي   املثلني جارٍ واضح يسلكونه يف تصرفام، وذلك ألنَّ       
فـزال   ،مثلـه  يف املألوفة سنتهم على ألفاً جرياً  فانقلبت قبلها مفتوح  وما حكم آخر الفعلِ املاضي   

: اإلدغام واندفع املكروه وهذا احلكم جارٍ يف كلِّ ما كان على هذا الوجه، أالَ تـراهم قـالوا                 
 وحتريره ما ذكر يف العلل، ويقـول يف         .ا ال نقالبِ الثانية ألفاً     ومل يدغمو  "افعلَّ"من   "ارعوى"

      وأصـلُه " ارعوى: "املاضي من االرعواء وهو الكف " وأصـله        "ارعـو ،علـى وزن امحـر  
"وارعالواو وانفتح ما قبلها صارت ألفاً على السنن املسلوك يف لغتهم" و ا حتركفلم  .  

فيه فاسلُك       :قلت إنْ شئْتعلى ما أشار إليـه يف      " عو  دي: " طريقةَ صاحبِ الكتابِ يف حنو     و
  . )٤( يغزو

 من اجتماع الواو والياء     )٥(فعلى القاعدة املمهدة    : أما الثاين   " احويواء واحوياء   : " )١() قوله  ( 
  صحت لـصحتها    إذْ هو اَألصلُ فَ    ،وهو ترك اإلدغَامِ  : إذ لفظها احلاصل أدى إليه ، وأما األولُ         

  . الواو املتوسطة اليت هي الالَّم األوىل :  أعين )٦(يف فعله 

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 .) أ/٤٤٨(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٢(

 . ) ال يبقى املثالن : ( عيف   )٣(

 .من التحقيق ) ١٥١(صفحة : ينظر  )٤(

 . مكررة مرتني) املمهدة (: يف ج   )٥(

 . ) قوله (: يف ع  )٦(
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فاحلَاصل أنَّ هذه اللفظةَ مشتملةٌ على ثالث واوات لكن األخرية الواقعة بعد األلف قُلبت ألفـاً         
  . وبقيت اُألوليان ، فاعرفه " كساء : " مث مهزة كما يف حنو

  اجتمع فيه مثالن لكن اإلدغام متعذر لعدم إمكان تـسكني املـدغم            " ٌء  احوِوا : " )١() قولُه  ( 
وهو الواو اُألولَى لسكون ما قبلها ، وألنَّ الياَء احملذوفةَ يف نية الثبات نظراً إىل األصل فكـانَ                  

 نقلَ كسرةَ الـواوِ   " واء  ح: "اجتماع املثلني كال اجتماعٍ تقديراً فيخف مؤونتهما ، ومن قال           
                مهزةُ الوصلِ استغناًء عنـها بالكـسرة فَتذوح ، يف الثانية تمغوأُد تاُألوىل إىل احلاِء فسكن

    .  لسكونِها ، وقد زالت اْحلاجةُ املاسةُ إليها بةًاملنقولة إىل احلاِء ، ألنها كانت جمتلَ
    

 فِّقـوواُهللا الْـم.  
  
  

*  *        *  *        *  *  

                                                 

  .ليس يف ع   )١(
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  ]ام ــاإلدغ باب [

نيِ علـى   سنِاتجومن أصناف املشترك اإلدغام ، ثَقُلَ التقاُء املُ       (( : قال الشيخ رضي اهللا عنه      
 : بٍ رفَّة ، والتقاؤمها على ثالثة أضضربٍ من اخل وا باإلدغامِ إىلدهم فعمتنألِس

يـرح   ]مل  "[ :ضرورةً كقولك    فيجب اإلدغام    ،ن األولُ ويتحرك الثاين    يسكّ نْأَ: أحدمها  
ك امتٌ، ومل أقلْ لّح ."  

   ،"ظَلَلْـت : " فيمتنـع اإلدغـام كقولـك        ،أن يتحرك األولُ ويـسكن الثـاين      : والثاين  
  ". رسولُ الْحسن "و

  :  وهو على ثالثة أضربٍ ،أن يتحركَا: والثالثُ 
         وذلك أن يلتقيا يف كلمة ، أحدمها لإلحلاق حنو    وليس ،ما اإلدغام فيه واجب " :ر وي درد ." 

  ، " تلـك   أنعت: " وما هو فيه جائز ، وذلك أن ينفَصالَ  وما قبلهما متحرك أو مدة حنو 
ألنَّ تـاَء   " اقتتـل   : " ، أو يكونا يف حكمِ االنفصالِ حنو         " رٍكْب ب ووثَ" ،  " واملالُ لزيد " 

  . فهي شبيهة بتاء تلك االفتعالِ ال يلزمها وقوع تاء بعدها 
  : ثالثة أضربٍ] على[وما هو ممتنع فيه ، وهو 

  " . قَردد وجلْببٍ : " أن يكون أحدمها لإلحلاق حنو: أحدها 
" . دجـد " و" لٍ  لَطَ" و" سررٍ  : " أن يؤدي فيه اإلدغام إىل لَبسٍ مثالٍ مبثالٍ حنو          : والثاين  

  " قَـرمِ مالـك     : " ة حنـو  ا غري مد  ل حرفًا ساكن  كون ما قبل األو    وي ،أن ينفَصال : والثالث  
  ". و وليد دع" و

       عـرفلي كر خمارجِ احلـروفمن ذ يف املتماثلني ،فال بد يف املتقاربني كما يقع اإلدغام قعوي
ا بقارتمتباعدها من م١( ))ت(  

أنـه مـشدد الـدالِ علـى وزن         : ة  فمذهب البصري ] أ  /٢٤٤/[ اختلف يف لفظ اإلدغام ،      
  ، ) ٢(االدكــارمن بــاب االفتعــال ، وذهبــت الكوفيــةُ إىل أنــه مــن بــابِ اإلفعــالِ 

                                                 
 .، والزيادة منه )٣٩٣(املفصل   )١(

، والتـصريح   ) ١٠/١٢١(، وشرح املفصل البن يعيش      ) ٤/٢٥٠( الفوائد   املساعد على تسهيل  : ينظر اخلالف يف      )٢(
  .) ٢/٦٣٨(، والصفوة الصفية ) ٥/٤٧٥(مبضمون التوضيح 
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  )١(: وعليه قوله 

خوصٍ إذا فَزِعوا أُدغمـن يف اللُّجـمِ        
 

ــا    ــديهم أَعنتهـ ــات بأيـ بِمقْربـ
 

   أنَّ  )٢( وهي لون يف لون آخـر ، ويف احلـديث            وأصله إدخالُ الشيء يف الشيء من الدغمة ،       
   )٣(. وهو ما اسودت أرنبته ، وما حتت حنكه )) ضحى بكبشٍ أَدغَم : ((  النيب 

  ، ومنه اإلدغـام    ) ٥(عنِ ابنِ درِيد    . إذا أدخلته فيه    : أدغمت اللِّجام يف فم الفرس       : )٤( )تخ( 
  أدغم الفرس اللجام أدخله يف فيـه،       : صحويف   ( )٦( احلرف   يف النحو؛ ألنه إدخالُ احلرف يف     

   . )٤() )٧(ومنه أدغم احلَرف وادغمه 
  ى               : قلتةُ يف بيان اخلفَّة احلاصلة باإلدغام معاينَ متقاربة ، وضربوا هلا أمثاال شتوقد ذكر األئم

  : متدانية منها 
 املفرط بني احلرفني جيعل التلفظ ما مبرتلـة         اخلفة يف اإلدغام من حيث إن التباعد       : )٤( )تخ  ( 

ـ  )٨(نالوثبة ، فلذلك أُجيز اإلبدالُ ، والتقارب املفرط جيعل التلفظ ما مبرتلة حجال             املقي ٩( د( ،
  . ه ـفاعرف

                                                 
مـادة  ) ١٢/٢٠٣(، ولسان العرب ) دغم ) (٨/٧٨(البيت من البسيط وهو لساعدة بن جؤية كما يف ذيب اللغة     )١(

  .) ٣/١١٣٣(، وشرح أشعار اهلذليني )دغم(
 .حيث جاءت مبعىن اإلدخال " أُدغمت : " الشاهد يف البيت و  

 .بنحوه) ٢/١٠٤٦(وأخرجه ابن ماجة ) ١/٥٩(احلديث بلفظه يف غريب احلديث للخطايب : ينظر  )٢(

 .)ب /٨٤(اخلالف حول اإلدغام مذكور بنصه يف احملصل   )٣(

 .ليس يف ع   )٤(

 .) ٢/٦٧٠(اجلمهرة : ينظر  )٥(

 .) ٤/٤٤٣(التخمري   )٦(

 .)دغم) (٥/١٩٢٠(الصحاح   )٧(

 ).حجل ) (٤/١٦٦٦(مشيةُ املقيد : جاء يف الصحاح احلجالن   )٨(

، ) ٤٥٢-٤٥١(، وقد نسب هذا التشبيه إىل اخلليل بن أمحد يف شرح امللوكي يف التـصريف                ) ٤/٤٤٣(التخمري    )٩(
ـ               ، وزاد وشـبهه    ) ١/١٣٤(سبع  ونسبة مكي بن أيب طالب إىل النحويني يف كتابه الكشف عن وجوه القراءات ال

  . بعضهم بإعادة احلديث مرتني ، وذلك ثقيل على السامع 
 .) ٢/٦٣٧(، وحاشية الصفوة الصفية ) ١/٢٣٢(لطائف اإلشارات للقسطالين : وينظر كذلك 
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 )١( به أن يتصلَ أحد احلرفني املثلني باآلخر فيكـون عمـل             دصاإلدغام قُ : اإلمام عبد القاهر    

 إذا لفظت ما مفتـرقني  )٢( أخذه هلما وارتفاعه عنهما عمالً واحدا ، وليس كذلك          اللسان يف 
ألنك جتشم اللسان حيئنذ أن يعمل يف كل منهما عمالً على حدة ، ومشقة ذلـك ظـاهرة ،                   

، وذلك ألنَّ يف املخـتلفني      " مدح  " أثقل من   " مدد  " والسبب يف ذلك التماثل ، أال ترى أنَّ         
 عن موضع وتضعه يف موضع ، فيكون مثله القدم ترفعها عن مكان وتـضعها يف                ترفع اللسان 

مكان ، ومعلوم أنَّ مبىن الطباع على اخلروج من شيء إىل شيء ، وأنَّ العود إىل شيء مـرتني                   
وملا يف توايل املثلني من الثقل رفـضوا يف كالمهـم           : خالف املطبوع وجالب للمكروه ، قال       

، " القاف مع الكاف  " ، و "الكاف أو القاف مع اجليم      :" قاربة املخارج حنو  تركيب احلروف املت  
  وكان ذلك مما ال يتألف يف تراكيبهم ، وصار جلّ كالمهم على تركيب احلـروف املتباعـدة                 

  " خنـع   : " أكثر من حنـو   " منع  : " فنحو   ،" ذهب  " و" قتل  " و" ضرب  : " حنو  ] املخارج[
  .، فاعرفه )٣(كثرة عظيمة 

 ومما يدل على كراهيتهم اجتماع املثلني واألمثال ما ذكر يف كتاب الغريبني يف باب الباء مع                 (
أنَّ العرب إذا اجتمعت عندهم ثالثةُ أحرف من جنس واحد يف كلمة حولـوا منـها                : الشني  

  اشة ،  يتبشبش فالن بفالن إذا آنسه ، وأصلُه مـن البـش          : حنو قوهلم   ]  هلا استثقاالً[ األوسط  
  )٥(  ) .)٤(ومنه متلمل على فراشه ، وأصله من املَلَّة 

، )٦(ىل ما جـاء فيـه   إثقلُ املتجانسنيِ ملا أنه إعادة اللسان    :  -رمحه اهللا -شيخنا   : )٥() حم  ( 
  فصار كمن يكون يف موضع يذهب عنه مث يعود إليه حلاجة له فيه ، فإذا أمكنه أن يلبثَ فيـه                    

                                                 

 .ليس يف ج ) عمل  ()١(

 .) لذلك (:  يف ع   )٢(

 .دة منه ، والزيا) ب /٤٥٠-أ/٤٥٠(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٣(

 ) .مول ) ( ٥/١٨٢١(الصحاح : ، وانظر، والزيادة منه ) بشبش ) ( ١/١٨١(الغريبني   )٤(

 .ليس يف ع   )٥(

  ).منه : (   يف ع )٦(
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، وكذلك املثالن يف إجيادمهـا ، وقـد         ةًه مث يذهب كان ذلك اللبث حكم      إىل أن يقضي وطر   
  . أنَّ اإلدغام إثبات حرف يف خمرجه قدر مدة حرفني ، فاعرفه : حكي عن املصنف 

  ، )١(هو أن تأيت حبرفني ساكن فمتحرك من خمرج واحد من غـري فـصل             : ويف شرح املقدمة    ( 
   :، وقولـه  "فلس: " ليخرج حنو " من خمرج : " قوله   ،ألنه جنسه ) ٢(ساكن فمتحرك : وإمنا قال   

  )٣(" ) شديد وشددنَ : " احتزار عن حنو " من غري فصل "
إنـه  : إنه إمنَّا وقع ألجل ثقل املتجانسنيِ ، وجيوز أنْ يقـالَ            :  جيوز أنْ يقالَ يف اإلدغامِ     :شح  

   أما األولُ فألن نقل اللِّسان عن موضع مث رده إليه           .ألجلِ خفَّته وإن مل يكن يف املتجانسني ثقل         
نطقت باحلرفني  ] ب  /٢٤٤" /[مد  " وأما الثاين فألنه إذا قلت      . الناطق )٤(ذوقمما يدرك ثقله    

، ولذلك وجب اإلدغام عندما يكـونُ األولُ        " مدد  : " دفعةً واحدةً فيكونُ أخف من قولك       
  سرِ النا لعطقِ باملثلني منفكني    ساكن .         من زمان ك إذا فككتهما فالبدواألول منهما ساكن ألن

                     ما إذا كانا غـري فيطولُ ، خبالف آخر لُ عن الثَّاين مث تشرع يف الرد إليه يف زمانبه األو تقطع
ثاين ، فمن أجـلِ     مثلنيِ فإنَّ الزمن يقصد به انفكاك األولِ عن الثَّاين هو الذي يشرع فيه يف ال              

االستثقالٍ وج ذلك اإلدغام فاعرفه )٥(ب ،.  
وكما كرهوا احلرفني منفصلني لفظا كرهومها كذلك خطَّا فكتبومها على صـورة            :  قيل :حم  

حرف واحد ، وجعلوا عالمتهما كالسني فوقه كما فعلوا ذلك يف التضعيف الذي هو إحـدى                
  . )٦(لغات الوقف على ما سبق 

 دون احلركات   )٧(روفاحليف   فإن سألت فما بالُهم امتنعوا من مجع املثلني على االنفصال         : لت  ق
  املتوالية ؟ 

  ه تقرر من أصـوهلم أنَّ احلركـةَ                 : أجبتاحلرفنيِ أقلُّ منه بني احلركتني ، ألن ألنَّ الفاصلَ بني
                                                 

  .) ٢٣٤-٣/٢٣٣(  شرح شافية ابن احلاجب )١(

 . ) ٢/٢) (١/٢٧٥(النشر : ينظر) اإلدغام الصغري ( وهذا اإلدغام يسميه علماء القراءات بـ   )٢(

 .ليس يف ع   )٣(

 ) .دون : ( يف ج   )٤(

 .)٢/٤٧٦(إيضاح ابن احلاجب   )٥(

 .حتقيق عائشة اجلهين ) ٤٩(املقتبس   )٦(

 .)ويف حروف ( يف ج   )٧(
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 يف أحكام اإلدغام يف مقدمـة       أما ترى صاحب الكتاب قال    ( حتصلُ بعد احلرف ألنها صفته ،       
، )١() د  يرد و ،اردد القوم : وال يفصل بينهما حبركة أو حرف إال زال اإلدغام يف حنو          : األدب  

 هنا فـوق    )٢(فما بني احلرفني ليس إال احلركة ، وفصل احلرفني بني احلركتني متحقق ، فالتباعد             
  .اء ، واهللا املوفق  ، وهذه لطيفة فاحفظهما تقفك على أحن)٣(التباعد مثَّ 

  " .والتقاؤمها على ثالثة أضربٍ  : " )١() قوله (
  يف لغتـهم              )٤(يهذا احلصر قطع  : قلت الوجود ممتنع ذاك ولكن ، رابع منه ضرب وإن خرج ،

  . وهو أن يكونا ساكنني ، فأخرجه عن التقسيم لذلك 
  ا يف الضرب األول لل       : قلتواجب قربِ املفرط بني املثلني ، ألنَّ احلركةَ كانت        وإمنّا كانَ اإلدغام

هي الفاصلة وقد عدمت ، إذ التقدير سكون األول منهما ، وألنه ال حيتاج يف اإلدغام فيهما إىل          
عملٍ زائد على اإلدخال ، ألنَّ يف املتحرك حيتاج إىل تسكينه مث إدغامه ومها عمالن ، وإنمـا                  

 أنه عكس الواجبِ ، والفقه فيه أنَّ الثاين إذا سكن ـ والبد من  امتنع يف الضرب الثاين ضرورةً
تسكني األول أيضا باقتضاء اإلدغام ـ اجتمع عندك ساكنان فتفـر مـن ورطـة وتقـع يف      

  .)٥(أخرى
واعلم أنه أراد بالسكون يف الثاين هنا السكونَ الالزم ، وإالَّ فسكون الوقـف لـيس مبـانع ،                   

  :  مـن يقـول      )٦(وما يشبهه غري مانعٍ عند األكثـر ، فـإنَّ منـهم             وكذلك سكون اجلزم    
  . وحنومها، فاعرفه" مل يشدد " بفك اإلدغام ، و" اشدد " 

                                                 

 .ليس يف ع  )١(

 .) والتباعد : (يف ع   )٢(

 .) م ١٨٤٣(مل أقف عليه يف مقدمة األدب للزخمشري ، املطبوع الطبعة األوىل يف ليبسك سنة   )٣(

 . )قطـع : ( جيف   )٤(

أم يسكنون األول املتحرك ، وحيركون الثاين الساكن ، ويـدغمون لثقـل             : وقد حكى قوم من بين بكر بن وائل           )٥(
، وشرح الشافية   ) ٣/٥٥٣(الكتاب  : ينظر" .ردنَ ومرنَ   " : " ررنَ  م" و  " رددنَ  " اجتماع املثلني فيقولون يف مثل      

)٣/٢٤٤ (اش ، والكن)ؤالء وال يعتد بلغتهم ) : " ١/٣٣١(حاشية ابن مجاعة ويف ، ) ٢/٣٠٧ وال يؤبه". 

  ، وشرح الشافية ابن احلاجـب  ) ١/٤٣٩(، والكامل   ) ٣/٥٣٠( الكتاب  : ينظر، أي من العرب وهم أهل احلجاز         )٦(
  .) ٢٨٠(، والنحو والصرف بني التميميني واحلجازيني ) ٢/٢٣٨(
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إمنا اشترط حتريك الثاين ألنَّ اإلدغام على ما فُسر أنه إدخال شـيء يف شـيء ال                 : وقد يقالُ   
ما ،ليكونَ إدخالُ األصغر يف األكـرب ،        يتحقق إالَّ بسكون األول من املثلني وحتريك الثاين منه        

   . الًوأَ ، وإمنا التحقيق ما ذكرت )١(تماثلنياملوهذا ليس بشيء على تقدير الشيئني 
  .إىل آخره " الثالث أن يتحركا  : " )٢() قوله( 

 ال  إمنَّا وجب اإلدغام عند التقائهما يف كلمة كراهةَ اجتماعهما على وصف اللُّزوم ، ألنهمـا              
  . يتفاضالن ، وقد مر أنَّ يف اجتماعِ املتجانسنيِ ثقال ختفيفُه باإلدغام 

" شـملَلَ "و ،)٤(ملكان غليظ " قردد: " احتراز عن حنو     )٣(" وليس أحدمها لإلحلاق    : " وقولـه  
   ]أ  /٢٤٥/[  ، وإمنا امتنع اإلدغام يف الزنة اإلحلاقية حمافظة عليهـا ، ألنَّ املقابلـة                )٥(أي أسرع 

، وباإلدغام يزول   " جعفر ودحرج   : "  حنو   )٦(فيه مرعية حركة وسكونا بني امللحق وامللحق به       
   )٧( .التقابل ضرورةً

                                                 

 . )ثلنيمتما : ( جيف   )١(

 .ليس يف ع  )٢(

هو أن تزيد حرفا أو حرفني على تركيب زيادة غري مطردة يف إفادة معىن ، ليصري ذلك التركيب بتلـك                    : " اإلحلاق    )٣(
الزيادة مثل كلمة أخرى يف عدد احلروف وحركاا املعينة والسكنات كل واحد يف مثل مكانه يف امللحق ـا ويف                    

  " .تصاريفها 
، وشرح املفـصل البـن   )٣/١٠٧٧(، وشفاء العليل ) ٤/٧١( واملساعد البن عقيل   ،)٢٩٨(فوائد   تسهيل ال  :ينظر

، واملغـين يف    )١٩١(، وحاشية شرح التـصريف للثمـانيين        ) ١/٥٢(شرح الشافية للرضي      و،  ) ٧/١٥٥(يعيش  
 .)٣٧(، ودروس التصريف )٦٢(تصريف األفعال 

 .)قرد) (٢/٥٢٤(الصحاح : ينظر  )٤(

 .)مشل) (٥/١٧٤٠(صحاح ال: ينظر  )٥(

 .والتصحيح من ع ) مث: (  يف ج)٦(

وليس معىن هذا أنّ كل ملحق يف آخره مثالن جيب فك           … من أمارات اإلحلاق البارزة فك اإلدغام       " واخلالصة أن     )٧(
 وهجف  خدب وجدب : تضعيفه فإنه إذا كان ما يقابل أول املثلني يف امللحق به ساكنا تعني اإلدغام يف امللحق حنو                  

  " .ملحقات بقمطر ، وقرشب ملحق جبردحل 
  .) ٤٧١(، وشرح التصريف للثمانيين ) ٦٥( املغين يف تصريف األفعال :ينظر
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  .إىل آخره ... " وما هو فيه جائز  : " )١() قوله ( 
إدغامهما ملكان اجتماعهما وترك اإلدغـام لطـروء        : وإمنا كان هذا مجوزا نظرا إىل طرفني        

االجتماع ألن ورائح ه غاد .  
احتراز عن اجتماع الساكنني على غـري حـدمها إن مل           " وما قبلهما متحرك أو مدة      : " قولُه  

  . يتحرك ما قبلهما أومل يكن الساكن مدة 
، "فُعول"بوزن  " بثَو" مصدر" وب  ثُعلى و " وصح يف بعض النسخ      " ( رٍكْ ب بووثَ: " قوله  

   )١()هذا هو أن تكون مدة ، وليس بشيء وهو سهو ، والذي محلهم على 
  يف التكملة      : قلت كْرٍ      : قال أبو عليب با حنو ثَوألنَّ هذا يف املنفصلِ مثـل       )٢(وأدغموا أيض ،  

 "ميصلِ  " أُص٣(. يف املت(  
   الساكن جرى املدة للزوم سـكونه      -وإن مل يكن مدة النفتاح ما قبله      - )٤(وإمنا أُجري الواوم 

ويؤيد هذا املعىن ما قد مر      ( ،  )٥( ضعا يف الصيغة إذ ال جيوز حتريكه كما ال جيوز حتريك املدة           و
لشبه اإلعالل يف الواحد وهـو كـون        : )٦( مجع سوط وروضة حيث قال    " سياط ورياض   "يف  

  .)١()فاعرفه الواو ميتة ساكنة فيه بألف دار، وياء ريح فجعل لزوم سكون الواو كسكون املدة،             
فهالَّ جوزوه يف الصحاح أيضا ، ألنَّ السكونَ الوضعي يف كل كلمـة واجبـةٌ                :)٧(يقالوال  

 )٨(يف حـروف   إمنا تكون  اجلواز فيما حنن بصدده حبكمِ التشبيه باملدة وهي       : حمافظته، ألنا نقول  
                                                 

 .ليس يف ع  )١(

  : ، وهو عندهم نوعان )اإلدغام الكبري ( هذا النوع من اإلدغام يسميه علماء القراءات بـ    )٢(
  .تني         أ ـ إدغام مثلني لكنهما يف كلم

         ب ـ إدغام متقاربني خمرجا 
 ).١/٢٧٤(والنشر ) ١/٧٢(التذكرة البن غلبون : ينظر

 ) .٦١٩(التكملة   )٣(

 .ثَوب : كما يف   )٤(

التخمري : ينظر. ألن حرف العلة الساكن املفتوح ما قبله جار جمرى املدة بدليل استوائها يف اإلدغام يف خطية وأُفيسٍ                  )٥(
)٤/٤٤٤.( 

 . املصنف وهو الزخمشريأي  )٦(

 .)أو ال يقال : ( يف ع   )٧(

 .والتصحيح من ع ) حرف : (يف ج   )٨(
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اسبة القوية   فكانت املناسبة هنا أقوى ، وال يلزم من اعتبار املن           حرف  والواو منها ال كلُّ    )١(املد
   . )٢() فاعرفه(اعتبار الضعيفة ، 

" اقتـرب   : " ظاهر ، ومامل جتتمع التاءان فيـه حنـو          " اقتتل  : " وأما حكم االنفصال يف حنو      
  . وشبهه، وسيأتيك مسائل هذا الباب يف مكاا 

  . إىل آخره ... " وما هو ممتنع فيه: " قولُه 
نفا ، وأما تأديةُ اإلدغامِ إىل اللبس فألنه لو جرى فيمـا            أما االمتناع اإلحلاقي فقد مضى ذكره آ      

  . ذكر من األمثلة اللتبس املتحرك األوسط بساكنه 
   . )٣( جدد مجع جدة وهي خطَّةٌ بظهر احلمار ، وطريق ، واسم بلد:صح 

، وإمنا اختري   " حييان  "  ، وأصله    )٤(عند سيبويه " احليوان  : " ومن مجلة ما حيترز فيه عن اللبس        
  فيه القلب إذ لواله لكانت الكلمة بني لبس وثقل ، ألنه لو مل يقلب وقـد اجتمـع مـثالن ،                     

 القلب  )٥(وكان،   فإن أدغما التبس املتحرك العني بساكنها ، ولو مل يدغم للزم ثقل املتجانسني            
  .طريقا صاحلًا لدفع املكروهني 

 الثالثُ من املمتنع فوجه ا الضربه وأمملا أن اجتماع ساكنني يلزم على غري حد ظاهر هامتناع.  
   وهذا مما اضطرب فيه احملقِّقُون من أهلِ العلمِ ، وذلك أن أئمة اإلعراب جممعون علـى                 :شح  
 اجلمع بني   )٢() فيه  ( عسر  ي، ف )٧( ال يصح اإلدغام فيه، واملقرئون مطبقون على أنه يصح         )٦(أنه  

 بأنَّ كالم النحويني حيملُ على اإلدغام الصريح،        )٨( ، وقد أجاب بعضهم    القولني مع تعارضهما  
  : قـال . اإلخفاء الذي هو قريب مـن اإلدغـام ، فيـزولُ التنـاقض               على(  وكالم املقرئة 

                                                 

 .) املدة : ( يف ع   )١(

 .ليس يف ع   )٢(

 ) .٣٩-٣/٣٨(معجم البلدان : وينظر. )جدد) (٢/٤٥٣(الصحاح   )٣(

 .) ٤/٤٠٩(الكتاب : ينظر  )٤(

 .)فكان : ( يف ع   )٥(

 ) .٢/٤٧٩ (اح ابن احلاجبوالتصحيح من إيض) أن(يف ج   )٦(

 وإمنا هو على اختالس احلركة وضـعفها ال علـى   ، وإمنا يقول به القراء،فليس بإدغام عندنا  … : " قال ابن يعيش      )٧(
 .) ١٠/١٢٣(شرح املفصل " … إذهاا بالكلية 

 .) ٢/٤٧٩(هو الشاطبـي ، كما جاء التصريح به يف إيضاح ابن احلاجب   )٨(



a¾jnÛa@bß@|îšìm@À@jnÔ@}†ŠaÕîÔ¥ë@ò{@ @
 
 

١٦٥  

، والقراءةُ تثبت بالتواترِ ،     )٢( أوىل باألخذ ، ألنَّ أئمةَ القراءة منهم حنويةٌ مهرةٌ           )١() وقول املقرئة   
ما ينقلُه النحويةُ آحاد ، ولئن سلِّم أنها ال تثبت بالتواتر ، فالقراءةُ أعـدلُ وأكثـر، فكـانَ                   و

الرجوع إىل اختيارهم أوىل ، وألنهم ناقلونَ عمن ثبتت عصمته عن الغلط يف مثله ، واهللا أعلم                 
  ] ب/٢٤٥. /[)٣(

فيه نكتة لطيفة وهي أنَّ حرف املد إذا أُدغم          : قال اإلمام عبد القاهر   " وليد  عدو  : " )٤() قوله( 
سلبه اإلدغام مده حتى جيري جمرى الصحيح ، إذ هو حتصن باإلدغام فقوي فخرج بذلك عن                

 أن متد النفس ولو قليال      )٥() حاولت(حكم املدة الضعيفة ، فامتنع به اإلدغام ، أال ترى أنك لو             
تنع عليك كلَّ االمتناعِ ، وذلك أنَّ الصوت ليس ميتد بعد مضي نفَسِ احلرف ،               رأيت اإلدغام مي  

  . ألنَّ املد يف احلقيقة فاصلٌ بني احلرفني مينع اللسان أن يصيبهما إصابةً واحدةً 

                                                 

 . زيادة من ع ما بني القوسني  )١(

 .كالكسائي وأيب حيان والشاطيب   )٢(

 ) .٤٧٩-٢/٤٧٨(يضاح ابن احلاجب إ.  مكرر مرتني ) واهللا أعلم: (يف ج   )٣(

 .ليس يف ع   )٤(

  .والتصحيح من ع ) حالت (يف ج   )٥(
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لتعدي احلرف من املد إذا أدغم بإجازم ليا يف القوايف          :  ، أي    )١(واستدل أبو علي لذلك   : قال  
 اللني استطالت باملد فخالفت الصحاح ، والقافية تـستدعي          )٢( ، وذلك ألنَّ حروف      مع ظبيا 

   )٣(. التوافق فلو كان احلرف اللني املدغم مستطيال وإن قل ملا صلَح مع الصحيح قافية 
  ا يدلُ على ما أشار إليه أنَّ أهل الشعر أزوجوا بني            : قلتيف القوايف ، ومل   " فعيل وفعول   " ومم 

ملا رأوا أن خمرج األلف اتسع هلواء الصوت أشد مـن اتـساع             " فعال  " يفعلوا ذلك معهما يف   
خمرجي الياء والواو ، فلم يالئمها يف القافية تالؤمهما فيها ، ولذلك سميت األلـف باهلـاوي                 

   . )٤(خاصة وإن كانت أختاها ال ختلوان عن اهلواء المتدادمها
ال جيوز ترك الراِء عن السكون مع اإلدغام الجتماع الساكنني          " لك  قرم  ما  " يف حنو    : )٥(وقال

   )٦("اسـتعد "على غري حدة ، وال جيوز نقلُ حركة املُدغم إىل الساكن قبله كما يفعل يف حنـو                  
   ، أما يف كلمـتني فـال      ،ألجل أنَّ هذا النقل إنما يكون يف اإلجتماع الالزم ، وذلك يف كلمة            

" قرم عـامر  : "ال تغري الكلمةُ عن حاهلا ألجل ماال يبقى إالَّ قليال ، أال تراك تقول             لعدم اللزوم ف  
  .فيزول االجتماع 

" عبشمسٍ  :" وجاء هذا النقل يف كلمتني يف موضع واحد وهو قوهلم            : )٧( قال ابن جين   :حم  
  لِ تقـع وسـطًا      احلركة اإلعرابية حقها أن تكونَ يف اآلخر وبالنق        )٨(يف عبد مشس ، وأيضا فإن     

  . فاعرفه ( بال ضرورة ، 

                                                 

 .) ٦١٩-٦١٨(التكملة : ينظر  )١(

 .والتصحيح من ع ) حرف:(يف ج   )٢(

 .) ب/٤٥٤ -أ /٤٥٤( التكملة املقتصد يف شرح: ينظر  )٣(

 .) ١/١١٥(اخلصائص : ينظر  )٤(

 .)٦١٨(التكملة : يقصد أبا علي الفارسي ينظر  )٥(

 .نقلت حركة الدال األوىل إىل الساكن قبلها، مث أدغمت يف الدال األخرية " استعدد"أصله   )٦(

 .) ٦١٨(مل أقف على قول ابن جين ، ووجدته أليب علي يف التكملة   )٧(

 .) قال : (يف ع   )٨(
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  .إىل آخره " ويقع اإلدغام بني املتقاربني : " )١() قوله 
العلَّة يف اجتماع املثلني،    : نعم يقع بني املتقاربني ولكن بعد أن جيعال متماثلني ، قالَ عبد القاهر              

 أضعف ، ويظهر حكـم القـوة        وأما يف املتقاربني فبطريق التشبيه باملثلني فكانت العلَّةُ فيهما        
،  فيجوز اإلدغام يف املثلني يف كلمتني ، وال جيوز إدغام املتقاربني إذا              )٢(والضعف يف األحكام    

  .، فاعرفه )٣(اجتمعا يف كلمة أصوالً ، ألنه يؤدي إىل لبسٍ ، ويف كلمتني ال يؤدي إىل لبسٍ 
  

*  *        *  *        *  *  

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 .والتصحيح من ع) واألحكام : ( يف ج   )٢(

 .) أ /٤٥٩ب ـ /٤٥٨(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٣(
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  ]ارج احلروف القول على خم[ 
فللهمزة واهلاِء واأللف أقـصى احللـقِ ،        :  فصل وخمارجها ستة عشر    ((: قال رضي اهللا عنه   

                ، وما فوقَه من احلنك أقصى اللسان وللعنيِ واحلاِء أوسطُه ، وللغنيِ واخلاِء أدناه ، وللقاف
الياِء وسطُ اللـسان    وللكاف من اللِّسان واحلنك وما يلي خمرج القاف ، وللجيمِ والشنيِ و           

وما حياذيه من وسط احلنك ، وللضاد أولُّ حافَّة اللسان وما يليها من األضراسِ ، ولـالَّمِ                 
               كاحه وما حياذي ذلك من احلنك األعلى فويق الضإىل منتهى طرف اللِّسان ل حافَّةمادون أو

للسان وفويق الثنايا ، وللراء ما هو أدخلُ        والناب والرباعية والثنية ، وللنون ما بني طرف ا        
يف ظهر اللسان قليالً من خمرج النون ، وللطَّاِء والدالِ والتاِء ما بني طرف اللِّسان وأصولِ                

 والسنيِ ما بني الثنايا وطرف اللسان ، وللظاِء والذَّالِ والثاء مـا             )١(الثنايا ، وللصادِ  والزاءِ    
، )٢(أطراف الثَّنايا ، وللفاِء باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايـا العلـى           بني طريف اللِّسان و   

  )٣( ))وللباِء وامليمِ والواوِ ما بني الشفتنيِ 
  الشيخ ذكر أن املخارج ستة عشر وما عد منها ليس إال مخـسةَ عـشر ، وقـد ذكـر                    : تخ  

  .  ، فاعرفه )٥( النون اخلفية ، فلعلّة قد نِسيها)٤(احملققون فيها
 وإحلاقِ ما أشتد تقاربـه      ،على التقريب )٦( قسم النحويونَ خمارج احلروف إىل ستةَ عشر         :شح  

                   اآلخـر خيـالف لـه خمـرج أَنَّ كلَّ حرف حقيقوالت ، ه معه من خمرجٍ واحدوجعل ، مبقاربِه  
                                                 

 .) والزاي(يف املفصل   )١(

 .)العليا(يف املفصل   )٢(

 .)٣٩٤-٣٩٣(املفصل   )٣(

 .ليس يف ج ) فيها(  )٤(

 .)٤/٤٤٧(التخمري   )٥(

ف بني النحاة والقراء يف خمارج احلروف ، فريى سيبويه وابن السراج وابن جين أا ستة عشر ، ويـرى                    هناك خال   )٦(
اخلليل ومكي بن أيب طالب أا سبعة عشر ، واخلالف حول احلروف اجلوفية اليت هي حروف املد واللني ، ويـرى                     

ون والالم والراء ، وجعلوها مـن خمـرج         قطرب واجلرمي والفراء وابن كيسان أا أربعة عشر ، فأسقطوا خمرج الن           
  .واحد ، وهو طرف اللسان ، ورجح ابن اجلزري رأي اخلليل ومكي 

، والنـشر   )٣/١١١٥(، وشفاء العليـل     )١/٤٦(، وسر الصناعة    )٣/٤٠٠(، واألصول   )٤/٤٣٣(الكتاب  : ينظر
 ).١٥٣( الصوتية اساتوالدر ،)٢٤٤-٢٤٣(، والرعاية )١/٣٣٥(، وجمموعة الشافية للجاربردي )١٩٩-١/١٩٨(
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] أ  /٢٤٦/[صى احللق ، وال شك أنَّ اهلمـزةَ         وإالَّ كان إياه ، فجعلوا للهمزة واأللف واهلاِء أق        
، )٢(ولكن ملَّا اشتد التقارب بينها اغتفروا ذكـر التفرقـة         ،    )١(أولُ واأللف بعدها واهلاء بعدها    

  .فاعرفه 
يف حروف املعجم إنما هو األلف عمدت بـالالم ، ألن           " ال  : " قوهلم  : )٣(قال الشيخ أبو علي   

 وهكذا اجلميـع ، فـأراد أن        )٤() ب ت   : ( يعرفها مفردات فقال    صاحب احلروف أراد أن     
يعرفنا األلف أيضا ، وذلك ممتنع إذ الساكن ال يبتدأ به خصوصا األلف فإن التلفظ ا مفـردة                  

  . ليس يف اإلمكان فوصلها حبرف 
م وقد قيل كيف مل يؤت مزة الوصلِ اليت هي موضوعة يف مجيـع الكـال              : قال عبد القاهرِ    

  لإليصال إىل الساكن ؟ 
 فكرهوا أن تتكـرر صـورتان يف        )٥(  أن صورة اهلمزة واأللف واحدة    : واجلواب عنه عندي    

  . ، فاعرفه )٦(موضع واحد 
أنَّ اهلمزةَ ال صورةَ هلا يف اخلط وإذا أُريد تعريفها كتابة كتبـت              : )٧(وأنا أقول نقال عن شيخنا    

 ال صورةَ هلا خطا يف اصطالحهم أصالً كيـف ميكـن            على صورة األلف ، وإذا كانت اهلمزةُ      
  .تعريفها موصولة باأللف لتعريف األلف ، وصاحب احلروف يقصد إىل تعريفها كتابةً أيضا 

 اخلط اعترب الصورةَ يف ذلك ، فلمـا رأى          )٩(واضع: )٨(ويف ختصيصِ الالم عمادا قال بعضهم       
      وصعريف إىل ما يافتقرت يف الت عمد به للزوم السكون هلا حنـو          الالَّمالغـالم   : " ل به وي " ،  

فصار األلف لالم عمادا يف الصورة من حيث إنَّ صورةَ اهلمزة ألف خصت الالم هنـا بعمـاد      
                                                 

 .ليس يف ج  ) واهلاء بعدها (   )١(

 .) ٢/٤٨٠(إيضاح ابن احلاجب   )٢(

 .) ٦٥٢-٢/٦٥١) (١/٤٣(مل أقف على قول أيب علي الفارسي ، ووجدته البن جين يف سر الصناعة   )٣(

 .ليس يف  ع   )٤(

 ."ي صورة اهلمزة يف احلقيقة اعلم أن األلف اليت يف أول حروف املعجم ه: " ابن جين ويف ذلك يقول   )٥(

 )  .أ/٤٥٦(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٦(

 .) رمحه اهللا: (يف ع   )٧(

 .)١/٤٤(لعله ابن جين كما يف سر الصناعة   )٨(

 .) واضح: (يف ج   )٩(



a¾jnÛa@bß@|îšìm@À@jnÔ@}†ŠaÕîÔ¥ë@ò{@ @
 
 

١٧٠  

  ، )٢(االمتناع مـن التـزام التعليـل        :  ، واألوىل يف اجلواب      )١(األلف اعتبارا للتقابل والتناوب     
وقد أمضيت يف باب ختفيف اهلمزة طائفةً من القولِ املذكورِ هنا مع             ( ،)٣(والتفويض إىل احلرية    

   . )٥( )، فاعرفه )٤( كتابتها وما يتعلق بذلك على استقصاءمِ يف أحكاةزياد
  .)٦(والترتيب الذي ذكر صاحب الكتاب يف احلروف هو ترتيب سيبويه 

من أقـصى احللـق مث األلـف مث         مذهب سيبويه أنَّ اهلمزةَ     : قال صاحب الكتابِ     :)٤()حم  (
، والـصحيح هـو القـول       )٩(اهلاء تلي اهلمزة واأللف بعد اهلاء       : )٨(، وقال أبو احلسن   )٧(اهلاء
، وأريد باألقصى مـا يلـي الـصدر،         )١١( بدليل أن األلف إذا حركت صارت مهزة       )١٠(األول

 )١٢(ها أن تكون سـبعة    وباألدىن ما يلي الفم، واعلم أنَّ حروف احللقِ على القياسِ املذكورِ حقُّ           
  أخرجوا من بينها األلف فيما خيتص من األحكام حبروف احللق والسبب يف  )١٣(إال أن العلماء 

                                                 

 .وهو حتريف والصحيح ما أثبتناه ) والتفاوت(يف ج   )١(
 ).أ/٤٥٦(يف املقتصد يف شرح التكملة ، وعبد القاهر اجلرجاين )١٩(وذا قال ابن سنان اخلفاجي يف سر الفصاحة   )٢(
 .) أ/٤٥٦(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٣(

 .حتقيق عائشة اجلهين ) ١٣٥(املقتبس : ينظر  )٤(

 .ليس يف ع   )٥(
 بـسبب   )٤/٤٣٣ (-رمحه اهللا -ط خمرج الالم يف طبعة عبد السالم هارون         سق، وقد   ) بوالق) (٢/٤٠٥(الكتاب    )٦(

، وقد خالف املربد وابن السراج هذا الترتيب يف بعض احلروف، فقدم املربد الشني على اجليم،             انتقال النظر من الطابع   
 .) ٣/٤٥٥) (٣/٤٠٠(، واألصول )١/١٩٢(املقتضب : ينظر . وقدم ابن السراج النون على الراء

   الكتـاب   :ينظـر . ا حرفًا قدم اهلاء على األلف     ، وملا شرع يف ذكر خمارجها حرفً      )٤/١٠٢،٤٣١(كذا يف الكتاب      )٧(
)٤/٤٣٣.( 

، )٢/٤٢٤(، واملمتـع    )١٠/١٢٤(، وشرح ابن يعـيش      )١/٤٦(سر الصناعة    :ينظر رأي األخفش والرد عليه يف       )٨(
 ) .١/٣٣٥(، وجمموعة الشافية للجاربردي )٣/٢٥١(وشرح الرضي 

 .ال بعدهايقصد أن اهلمزة أول وأن اهلاء مع األلف القبلها و  )٩(
 .)١/٤٦(سر الصناعة : ينظر )١٠(
 ) .١/٤٦(سر الصناعة " ولو كانت اهلاء معها لقلبتها هاًء … : " قال ابن جين  )١١(
 .) ٤/٤٣٣(كما جاء ذلك عن سيبويه  )١٢(
وتصحيح الفصيح  ) ١/٥٨(العني  : ينظر. كاخلليل بن أمحد وابن درستويه ومكي بن أيب طالب وأيب احلسن شريح              )١٣(

  .) ١٣٩(، والرعاية ملكي ) ١/٣٣٥(، وجمموعة الشافية للجاربردي ) ٣٤(
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ـ  عـن أخواـا حك     )٣( فخفف منها اهلواء املتسع حىت خرجت      )٢(هاوية )١(ذلك كوا    ٤(ام( ،  
  . ، ويظهر ما ذكرنا يف املسائل )٥(وإن كانت منها حقيقة

    ، ادل                وأما الضفهي هي سواًء أخرجتها من اجلانب األمينِ أو األيسرِ على حسب مـا يـسه
 ألنه أطوع هلـا ،     )٦(لبعضِ األشخاصِ فيما دون بعض، وأكثر الناسِ على إخراجها من األيسر            

  .، واألمر يف ذلك قريب)٧(امومل يصرح صاحب الكتابِ هنا بواحد منه
ـ : قـال اجلـاحظُ   ((:  وقال رضي اهللا عنه      ، )٨(] األميـن   [ رج الـضاد مـن الـشدق        خم

                                                 

 . أثبتناه من ع اوالصحيح م) كلها(يف ج   )١(

 .)١٢٦(بتصرف ) الرعاية : ( ينظر. منسوبة إىل اهلواء ، ألا وي عند اللفظ ا يف الفم   )٢(

 .ليس يف ج ) خرجت(  )٣(

وال يعتمد اللسان عند    …  النطق ا ، وال هلا خمرج تنسب على احلقيقة إليه ،             ألا ال عالج على اللسان فيها عند      (   )٤(
خروجها على عضوٍ من أعضاء الفم وإمنا خترج من هواء الفم حىت ينقطع النفس والصوت يف آخر احللق ولـذلك                    

 .) ١٢٨-١٢٧(الرعاية : ينظر) . نسبت يف املخرج إىل  احللق 

ن األلف من حروف احللق ، وإمنا تنسب إىل اللسان ، وطبيعة وضعه وضـعا معينـا                 الدراسة احلديثة تنفي أن تكو      )٥(
  .  خبروج اهلواء أثناء النطق حرا طليقًا ال يقف يف طريقه عائق حيسم
، واألصوات اللغويـة    ) ١١(، والتطوير النحوي    ) ٨٤(البحث اللغوي عند العرب للدكتور أمحد خمتار عمر         : ينظر

 . )١٦٦(، والدراسات الصوتية )٢/٦٤٨( الصفوة الصفية ة، وحاشي) ١١٥(إلبراهيم أنيس 

، ) ١/٣٣٦(ومن الذين يرون أن الضاد خترج من اجلانب األيسر ابن أيب األحوص كمـا يف اموعـة الـشافية                      )٦(
    أسرار العربيـة   : ينظر ."وإخراجها من اجلانب األيسر أسهل      : " ، وابن األنباري حيث يقول      ) ٤/٢٤١(واملساعد  

  ) . ٦/٢٩٣( اهلمع :ينظر". ا ختتص باجلانب األمين إ: " ولقد استنكر السيوطي على من قال ) ٤٢٠(
، والتبـصرة   )٣/٢٥٢( شـرح الـشافية      :ينظر. ري  مومن الذين يرون أا خترج من اجلانب األمين الرضي والصي         

 .)  ٢/٩٢٧(ري موالتذكرة للصي

 ) . منها  : (جيف   )٧(

  ) .١/٦٢(ا السياق موافقة ملا يف البيان والتبيني زيادة يستقيم   )٨(
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، كما كان كذلك يف اليد      )٢( يف الضاد من غري تكلف       )١(وكان عمر بن اخلطاب أعسر يسرا       
   )٣(. ))يعمل بكلتا يديه 

  ٤(وذكر يف الكشاف يف قوله تعاىل     : قلت( : ® $tΒ uρ uθèδ ’n? tã É=ø‹tóø9 $# &⎦⎫ ÏΨ ŸÒÎ/ 〈   مبتهم مـن   :  أي
⎫⎦& ®:  ، وقرئ    )٥(تهمةالظنة وهي ال   ÏΨ ŸÒÎ/ 〈    ال يبخـل   :  أي   )٧( وهـو البخـل      )٦( من الضن  

بالوحي فيزوي بعضه فال يعلمه ، وهو يف مصحف عبد اهللا بالظاء ، ويف مصحف أيب بالضاد ،                  
   وكان النيب    ما ومعرفـةُ          ] ب/٢٤٦/[ يقرأ ، وإتقانُ الفصلِ بني هذين احلرفني واجـب

د منه للقارئ ، وبينهما بونٌ بعيد كما ترى يف ذكر خمرجيهما ، ولو استويا ملا                خمرجهما مما ال ب   
، ولَما  )٩(يف هذه الكلمة قراءتان اثنتان ، واختالف بني جبلنيِ من جبالِ العلمِ والقراءة             )٨(تبينت

 واالشتقاق املعىن والتركيب هذا كالمه )١٠(اختلف ،  .  
  ١٢( يف تفسري أذكار الصالة أن     )١١(ايخوذكر اإلمام زين املش   : قلت(      الـضاد العربِ يقيم بعض 

 قاله بعض من سمع منه ضيب بالضاد ، وهذا يـدل            "ظبيا"مكان الظاِء ، حىت حكي عنهم أن        
Î ®على أنه ال حيكم بفساد صالة من لـو قـرأ             öxî ÅUθàÒøóyϑø9    بالظـاِء إن شـاء اهللا،       )١٣(〉 #$

                                                 
 .والصحيح ما أثبتناه) يسر(يف  ج   )١(

 .)١/٦٢(البيان والتبيني : ينظر. فإنه كان خيرج الضاد من أي شدقيه شاء   )٢(

 .)١/٦٢ (، وهو معىن كالم اجلاحظ يف البيان والتبينيدون ذكر للجاحظ) ٤/٢٢٥(الكشاف نص الزخمشري يف : ينظر  )٣(

 .من سورة التكوير ) ٢٤(آية   )٤(

 ) . ٦٧٣(السبعة البن جماهد : وا قرأ ابن كثري وأبو عمرو والكسائي ينظر  )٥(

 .والتصحيح من ع ) الضنن(يف ج   )٦(

 ) .٦٧٣(السبعة البن جماهد : ينظر. وا قرأ نافع وعاصم وابن عامر ومحزة   )٧(

 .) ثبتت : ( يف املطبوع   )٨(

 .د عبداهللا بن مسعود وأيب بن كعب رضي اهللا عنهما يقص  )٩(

 .) ٤/٢٢٥(الكشاف : ينظر )١٠(

هو أبو الفضل حممد بن أيب القاسم باجيوك اخلوارزمي ، كان إماما حجة يف العربية ، أخذ عن الزخمشري وخلَفَه يف                      )١١(
، والبغية  ) ٥/٤١٥(معجم األدباء   ) . هـ  ٥٦٢(تويف سنة   . حلقته ، له أذكار الصالة ، ومفاتح الترتيل ، وغريمها           

 .) ٢/٢٣١(، وللداودي ) ١٠٢(، وطبقات املفسرين للسيوطي ) ١/٢١٥(

 .ليس يف ج ) أن (  )١٢(

 .من سورة الفاحتة ) ٧(آية  )١٣(
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وقد ( ) ١(العجمِ فإم ال يفرقون بينهما ، وإن فرقوا ففرقا غري صوابٍ            وخصوصا يف حق أكثرِ     
٣( ) )٢(ا منه يف اإلبدالأسلفت حنو( .  

  أيظحى بالضيب ؟ : يف ربيع األبرار يف باب اخلطأ والتحريف ، قال رجل لشريح : )٤(قلت 
وما عليك لو قلت    : ال  إا لغة بالكسر ق   :  عليك لو قلت أيضحى بالظيب ؟ فقال         )٥( وما :قال

   . )٧(تاب العذهب:  شريح بالتأنيث، قالَ، اجلوادرتعث )٦(قد:  قال ؟بالضم
  .إىل آخره .... " والالم : " قوله 
 ، فمن أجله عـدد ، وإِالَّ        )٨( إال أنَّ سيبويه ذكر ذلك     ، فويق الثنايا  :أن يقال ينبغي   كان   :شح  

  . خمرج النون يلي خمرجها، وهو فوق الثنايا فليس يف احلقيقة فوق ذلك ، ألنَّ
         فوق الض طريف لسانه على أنَّ الناطق بالالم تنبسطُ جوانب  احك اآلخـر ، وإن     احك إىل الض

 ا فيها من شـبه                 كان املخرجمما ذلك يأيت لالثنايا ، وإن الـشدة   )٩( يف احلقيقة ليس إالَّ فوق 
  . )١٠( اجلانبان لذلك ، فلذلك عدد ما عدد من األسنانودخول املخرج يف ظهر اللسان فينبسطُ

                                                 

 .) ٤/٢٢٥(الكشاف : ينظر  )١(

 .حتقيق عائشة اجلهين ) ٣٣١(املقتبس : ينظر  )٢(

 .ليس يف ع   )٣(

 .) ورأيت : ( يف ع   )٤(

 .) وملا : (يف ع   )٥(

 .) وقد : ( يف ع   )٦(

انقطع العتاب وال يـضحى  … : " واخلرب منسوب إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وفيه  ) ١/٦٢٣(ربيع األبرار     )٧(
بروايـة  ) ٥٦٣-١/٥٦٢(، واملزهر   ) ١٤٢(ذيل األمايل النوادر أليب علي القايل ص        : ينظر" . بشيء من الوحش    

 .أخرى

  .طبعة بوالق ) ٢/٤٠٥( الكتاب :رينظ  )٨(

 .والصحيح ما أثبتناه من ع ) شبهة(يف ج   )٩(

  .) ٤٨١-٢/٤٨٠(إيضاح ابن احلاجب  )١٠(
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  زِي يف ترتيب األسـنان         )١(ويف إقناع : قلتثَ:  برهان الدين املُطَرـ ن ٢(ااي(    ـاتيورباع ،)٣(،  
  ٤(وأنياب(  وضواحك  ،)٥( وطواحن ،)ويقال ملا بعد الثنايـا إىل الطـواحن         )٧( ، ونواجذُ  )٦ ، : 
   .)٩( أضراس:يقب ، وهلا وملا )٨(عوارض

   مث أربـع أنيـاب مث أربـع         -بـالتخفيف - ثنايا مث أربع رباعيات      عاألسنان أرب : )١٠( )تخ  ( 
ك١١(، مث اثنتا عشرةضواح(ر ىح)١٢( احلُلُم: ، مث النواجذُ وهي أضراس)١٣( .   

ثـون ،   أسنانُ الرجل ثنتان وثالثون ، وأسنانُ اخلـصي ثال        : ورأيت يف بعض احلواشي مرسالً      
  .وأسنانُ املرأة مثاين وعشرون 

                                                 

، ومنه نسخة مبركز البحث العلمي جبامعة       ) ٦/٤٨٨( هدية العارفني    :ينظر. هو كتاب اإلقناع ملا حوى حتت القناع        )١(
 .لغة ) ٢٥٣(أم القرى برقم 

  ) ثـىن (القاموس احمليط مـادة     : ينظر. ضراس األربع اليت يف مقدم الفم ، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل              هي من األ    )٢(
 .) ٦/٢٢٩٥(، والصحاح ) ٤/٣٠٣(

  ، والـصحاح  ) ٣/٢٦) (ربـع (القاموس احملـيط مـادة   : بنظر . السن بني الثنية والناب ) : مثانية ( الرباعية كـ     )٣(
)٣/١٢١٤ (. 

 .)١/٢٣٠(، والصحاح ) ١/١٣٤) (ناب(القاموس احمليط مادة : ينظر.  خلف الرباعية ، مؤنث السن: الناب   )٤(

مـادة   ) ٣/٣٠١(القاموس احمليط   : ينظر. هي كل سن تبدو عند الضحك ، أو األربع اليت بني األنياب واألضراس                )٥(
 .) ٤/١٥٩٧(، والصحاح ) ضحك(

 .) ٦/٢١٥٧(، والصحاح ) ٤/٢٤٠ ()طحن(القاموس احمليط مادة : ينظر. األضراس  )٦(

القاموس احملـيط   : ينظر. آخر األضراس ، وهي أربعة نواجذ يف أقصى األسنان بعد األرحاء ، ويسمى ضرس احللم                  )٧(
 .) ٢/٥٧١(، والصحاح ) ١/٣٥٦) (جنذ(مادة 

، ) ٢/٣٣١) (ضـرس  (القاموس احملـيط مـادة    : ينظر. السن اليت يف عرض الفم ، وهو ما بني الثنية إىل الضرس               )٨(
 .) ٣/١٠٨٧(والصحاح 

 .)٣/٩٤١(، والصحاح ) ٢/٢٢٢(القاموس احمليط : ينظر. السن : الضرس   )٩(

 .ليس يف ع  )١٠(

 .والصحيح ما أثبتناه من ع ) عشر : ( يف ج  )١١(

 .) ٦/٢٣٥٣(، والصحاح ) ٤/٣٢٧(القاموس احمليط : ينظر. األضراس : الضرس ، واألرحاء : الرحى  )١٢(

 .) ٤/٤٤٧(التخمري  )١٣(
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  . إىل آخره ... " وللراء  : " )١() قوله ( 

 ذكر خمرجِ الراء ذه الصفة مقتصرا ،يؤذنُ بأنه قبل النون ، ألنه إذا كان أدخلَ كـان                  :شح  
تقلُّ بـه ، أال     قبلُ، وإنما أراد أنَّ خمرجه بعد خمرج النون ، وإمنا يشارك يف ذلك ال على أنه يس                

                عند النطقِ بالراء فيما هو بعـد اللسان والراِء الساكنني وجدت طرف ونبالن إذا نطقت راكت
خمرجِ النون، هذا هو الذي جيده املستقيم الطبعِ ، والكالم يف املخارج إنما هو علـى حـسبِ                  

  .   )٢(استقامة الطبع ال على التكلف يف خترجيها من ااري 
يف هذه على لفظ اجلمع إنما يعنون الثنايا العلى ولـيس مث إال             " الثنايا  : " قوهلم  : )١( )شح  ( 

  . ، ألنَّ اللَّفظَ به أخف مع كونه معلوما )٣(ثنيتان وإمنا عبروا بذلك
  .إىل آخره ... " وللصاد : " قولُه 
 ا بعد أُصولِ الثن        فارقهي تالظاَء          خمرج الطاِء وأختيها ، أل ايا أو بعد ما بعد أصوهلا ، وتفارق

  . وأختيها، ألا قبل أطراف الثنايا 
  .إىل آخره ... " وللفاء  : " )١() قوله ( 

  . ، فاعرفه )٦( فإنها للشفتني خاصةً )٥( خبالف ما بعدها)٤(هي مشتركةٌ بني الشفة والثنايا
  . )٨(خمرج النون اخلفية ] أ/٢٤٧ /[)٧(ومن اخليشوم : قالوا  : )١()شم ( 

 يف أول الفصل ، فاعرفه : قلت هي اليت أمهلها الكتاب يف عدد املخارج على ما مر.  

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 .) ٢/٤٨١(إيضاح ابن احلاجب   )٢(

 .مع احلاشية ) ٢٣٩(التتمة : يعين بصيغة اجلمع، ينظر  )٣(

 ) .٢٤٠(التتمة : وينظر". من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا: "قال سيبويه) ٤/٤٣٣(يف الكتاب   )٤(

 ) .٢٤١(التتمة : ظرين. يقصد الباء، والواو، وامليم  )٥(

 .)٤٨٢-٢/٤٨١(إيضاح ابن احلاجب   )٦(

) ٥/١٩١٢(،والصحاح) ٤/٢٤٤(املساعد  : ينظر. خرق األنف املنجذب إىل داخل الفم ، وليس باملنخر          : اخليشوم    )٧(
 . )٤٩٥(مع احلاشية رقم ) ٢٤١(، والتتمة )خشم(مادة 

 .)أ/٨٧(احملصل   )٨(
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  ]ذكر عدد احلروف يف اللغة العربية [ 
 وأربعني، فحـروف العربيـة      ة فصلٌ ، ويرتقي عدد احلروف إىل ثالث       ((: قال رضي اهللا عنه     

تتفرع منها ستةٌ مأخوذٌ ا يف القرآن ، وكـل كـالم            األصول تلك التسعةُ والعشرون ، و     
،  وتسمى النون    " عنك  : "  الساكنةُ اليت هي غنة يف اخليشوم حنو         )١(النون: فصيح، وهي   

:  ، والشني اليت كاجليم حنـو     "الصالة" و "عامل: "اخلفية واخلفيفة ، وألفا اإلمالة والتفخيم حنو        
  . ، واهلمزةُ بني وبني " مصدر: ] " حنو [ اي ، ، والصاد اليت كالز" أشدق " 

الكاف اليت كاجليم ، واجليم اليت كالكـاف ، واجلـيم           : والبواقي حروف مستهجنة وهي     
اُء اليت كالتاء ، والظاُء اليت كالثاء، طكالشني ، والضاد الضعيفةُ ، والصاد اليت كالسني ، وال    

   )٢( ))والباء اليت كالفاء 
  )٣( أنَّ هذه احلروف ينسكب بعضها يف مأخذ البعضِ ، وتأخذُ طرفا من مذاقها ، فتولّـد                  اعلم

٤(من ذلك فروع( ٌةمنها النونَ اليت هي غُن على ما ذكر وهي أربعةَ عشر  .)٥(    
  والساكن بإزاء املتحـرك    ،ومسيت اخلفية بإزاء املبينة ، واخلفيفة ألنها ساكنة       : قال عبد القاهر    

خفيف وهي يف الظاهر مل متازج حرفا آخر ، ولكنها خصت يف حال السكون بغنة تلحقهـا ،                  
لّت عليـك ومل    تخ ، أال ترى أنك لو أمسكت بأنفك ا        )٦(وانتقلت بذلك من الفم إىل اخلياشيم     

 معهـا    ومل يبق  ، صافيةَ الغنة، وإذا حركتها كان خمرجها من الفم        "عنك"  نونُ ج أن ختر  )٧(ميكن
   )٨(. من الغنة إال مشَّةٌ 

                                                 
 ."  والنون الساكنة واهلمزة بني بني: " يف املفصل   )١(

 .)٣٩٤(املفصل   )٢(

 .)متولد: (يف ع   )٣(

وإمنا كانت هذه احلروف فروعا ألن احلروف اليت ذكرناها ال غريهن ، ولكن أزلـن عـن معتمـدهن فـتغريت               )٤(
 .)١٠/١٢٦(شرح املفصل البن يعيش : ينظر. جروسهن 

 .) ب/٤٥٦(املقتصد يف شرح التكملة  :ينظر. وهذا قول عبدالقاهر  )٥(

إذا كانت متحركة خرجت من الفم ، وإذا كانـت سـاكنة            ] : النون  : أي  [ فلها موضعان   : " يقول الصيمري     )٦(
 .)١/٤٨(، وسر الصناعة ) ٩٢٨-٢/٩٢٧(التبصرة والتذكرة : ينظر" . خرجت من اخلياشيم 

 .)ومل ميكنك: (يف ع   )٧(

 .) أ/٤٥٧(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٨(
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 مبعـىن النـون     )١(" النون وامليم يعتمد هلما يف اخلياشيم ، فتصري فيهما غُنـة            : " قال سيبويه   
، وملَّا دخلت النونُ هذه الغنة أشبهت ـا         )٢(املتحركة، ألنَّ الساكنة من اخلياشيم على اإلطالق      

خليشوم كما خترج من الفم ، فصارت مبرتلـة تلـك           حروف املد واللني ، ألنَّ الغنة خترج من ا        
الفروع يف أخذها شبه غريمها ، فعدت يف الفروع ، ومسيت خفية ألنها ختفى مع حروف الفم                 

  ، "مـن جـائر  : "أن تشرا غنة ختفى فيهـا حنـو   : وتتبني مع حروف احللق، ومعىن اإلخفاء
، وستأتيك هذه املعاين يف فصلها      "؟تن أَ نم"و " ؟كدن ع نم: " أن تعرى من الغنة حنو      : والبيانُ

  . إن شاء اهللا 
فإذن هذه النون ليست باليت تقدم ذكرها يف تعداد املخارج فإن تلك يف الفم وحده ، وهـذه                  

 ليصح إخفاؤها، وإالّ    ؛)٤( اخليشوم ، وشرط هذه أن يكون بعدها حرف من حروف الفم           )٣(يف
  .ذلك النونُ الواقعة آخر الكلمة هي األوىل فهي األوىل ، وك

: )٧( حقّها أن تعد ثالثَة أحرف باعتبـارِ حقيقـة تفاصـيلها           )٦(اهلمزة بني بني   : )٥( )شح  ( 
                                                 

 .)٤/٤٣٤(الكتاب : ظرين  )١(
  ، ) ١/٣٣٠(، واملقتـضب  ) ٤/٤٣٤(الكتـاب  : ينظـر . جتمع كتب النحاة أن خمرج النون الساكنة من اخليشوم    )٢(

، ) ٣/٤٠١(، واألصـول    ) ٤٢١(، وأسـرار العربيـة      ) ٢/٩٢٧(، والتبصرة والتذكرة    ) ١/٤٨(وسر الصناعة   
، ) ١/١١(، وارتـشاف الـضرب      ) ٦/٢٩٤( واهلمع   ،) ٤٢٥(، واملمتع   ) ٢/٤٨٣(واإليضاح يف شرح املفصل     

 .)٦٥٠(والصفوة الصفية اجلزء الثاين القسم الثاين 
 .) من : (يف ع   )٣(
  :حروف الفم، هي حروف اإلخفاء احلقيقي، واموعة يف أوائل كلمات البيت التايل   )٤(

  صف ذا ثنا كم جاد شخص قد مسا        دم طيباً زد يف تقى ضع ظاملـاً  
 ) .٢/٢(، والنشر )١٠/١٢٦(، وشرح املفصل )١٥٨(التمهيد يف علم التجويد : نظري  

 .ليس يف ع   )٥(
وهي ضعيفة ليس هلا متكن احملققـة       … وهي اهلمزة املخففة ، وتكون بني اهلمزة وبني احلرف الذي منه حركتها ،                )٦(

…  حرف آخر خالص غري اهلمـزة        فال هي مهزة حمققة خالصة ، وال هي       . وال خلوص احلرف الذي منه حركتها       
 .) ١١١(، والرعاية  ) ٤٩-١/٤٨(سر الصناعة : ينظر

  هل هي حرف واحد ، أو ثالثة أحرف ؟ " بني بني"حول مهزة هناك خالف بني العلماء   )٧(
  .فعند سيبويه هي حرف واحد -١
  . وعند السريايف هي ثالثة أحرف -٢

إن أخذا من حيث مطلق التسهيل فهي حرف واحد ، وإن أخذا            وكال القولني صواب ، ألنك      : " قال أبو حيان    
، واملساعد  ) ١/١٢(، وإرتشاف الضرب    ) ٦/٢٩٤(اهلمع  : ينظر" من حيث التسهيل اخلالص كانت ثالثة أحرف        

)٤/٢٤٤ (. 
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   واهلمزة األلف بني بينها وبني الواو  ) ١()و (،حرف،            قلـت وبينها وبني اليـاء ، وإن شـئت  :  
  " سـئل  "و"سـأل  : "  وذلـك يف حنـو  ، ، واليت كاليـاءِ اهلمزةُ اليت كاأللف ، واليت كالواوِ     

  . )٢(، فعلى هذا االعتبار يكون املتفرع الفصيح مثانيةَ أحرف " يستهزئون " و
  " . وألفا اإلمالة والتفخيم : " )١() قوله ( 

 وألـف   ،)٤( أن يجنح ا إىل الياء كأنها حرف آخـر  )٣(املراد باأللف املمالة  : قال عبد القاهرِ    
التفخيم هي اليت ينحى ا حنو الواو ،فيجعل بني األلف والواو ، وأُشربت الفتحة شـيئا مـن                  

  : يف حنـو  )٦(، كما كتبـت ألـف اإلمالـة باليـاِء           )٥(الضمة، ومليلها إىل الواو كُتبت بالواو       
 هنفقضي  )٨( مليلها إليها )٧( .  
 )  هذا املعىن بعين  )٩(وذكر يف املفتاح  : قلت   منقلبةً عن أن تكونَ تلك األلف فيه بشرط ه زاده لكن

#) ®: ، وقال يف الكشاف   ) ١()  الواوِ لتمال إىل األصل    4θt/ Íh9  كتبت بالواو على لغـة مـن        )١٠(〉 #$
  وزيدت األلف بعدها تشبيها بواو اجلمـع، وذكـر   (  ، )١١(يفخم كما كتبت الصلوة والزكوة 

βr& …çµ ®:)١٢(فيه أيضا يف قوله      uΗ s>÷ètƒ (# àσ ¯≈ yϑn=ãã û© É_ t/ Ÿ≅ƒÏ™¨u ó  Î) 〈         طّ يف املصحف بواو قبـل األلـفخ   
                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 .) ٤٨٣-٢/٤٨٢(إيضاح ابن احلاجب   )٢(

 .)١/٥٠(سر الصناعة " عامل وخاتم : عالم وخاتم : الياء حنو قولك وهي اليت جتدها بني األلف و: " قال ابن جين   )٣(

 .)١/٥٠(سر الصناعة " ملكان إمالة الفتحة قبل األلف إىل الكسرة : " قال ابن جين   )٤(

 .) وكتب بالواو : ( يف ج  )٥(

  . يس فيها ترقيق وال تفخيم ألفا اإلمالة والتفخيم مها فرعان عن األلف املنتصبة ، وهي األلف اخلالصة اليت ل  )٦(
 .)٣/١١١٦(، وشفاء العليل ) ٦/٢٩٤(واهلمع ) ١/١٢(ارتشاف الضرب : ينظر

 .سورة فصلت ) ١٢: (آية   )٧(

هكذا ذكر يف املفتاح شـيخنا الـسكاكي ـ     " :، ويف حاشية ع ذكر)ب/٤٥٦(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٨(
 ." تلك األلف منقلبة عن الواو لتميل تلك األلف إىل األصل رمحه اهللا ـ لكنه قال مشروطا فيه أن تكون

 .)٥٣(مفتاح العلوم للسكاكي   )٩(

 .من سورة البقرة ) ٢٧٥(آية  )١٠(

 ).واحليوة : ( يف ع  )١١(

  .من سورة الشعراء ) ١٩٧(آية  )١٢(
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   )١(.على لغة من مييل األلف إىل الواو وعلى هذه اللغة كتبت الصلوة وأخواا 
  ا    : قلت ِبـالواو اتباعـا     )٢() كتبت الصلوة والزكوة واحليوة     : ويف بعضِ احلواشي املوثوق 

كتبت هذه الثالثـة     :)٣(ظائرها إال باأللف ، وقال بعض أئمة اإلعراب       لإلمام، وال يكتب من ن    
وإذا أضفت شيئا منها إىل مكين كتبت       ] ب/٢٤٧ /[)٤(بالواو على األصل ألنها من بنات الواوِ      

 عـن زيـن     )٧(يف قنية املُنيـة    )٦ (]و[ )٥(باأللف حنو صاليت ، ويف الباب األخري من زلة القارئ         
: بالتفخيم جيوز ، وحكى الشيخ جار اهللا عن الزجاج أنه قال            " اهللا  "  قرأ   )٦(] نأن م [ املشائخ  

  . واهللا أعلم ( ،  )٩( ، وكان شيخنا عليه حىت فارق الدنيا )٨(ينبغي أن يكون بالتفخيم
   .)١٠(وهي اليت يقل تفشيها " والشني اليت كاجليم  : " )٢() قوله 

 ألنه ال يعـرف يف      ؛أخوذ ا يف القرآن ، وليست كذلك      ذكر يف الكتاب أنها م     : )٢( )شح  ( 
املشهورة ١١( القراءة( .  

                                                 
 .)  ١/٣٩٨(الكشاف : ينظر  )١(

 .ليس يف ع  )٢(

  .كاخلليل ابن أمحد ، وابن قتيبة   )٣(
 .) ٢١٦(، وأدب الكاتب ) حيو(مادة ) ٣/٣١٧(كتاب العني : رينظ

األلـف  : ولذلك رمست واوا ـ أي  : وأما قول بعض النحاة ) : " ١/١٨٤(قال القسطالين يف لطائف اإلشارات   )٤(
 ." كتبت واوا ألجل اإلمالة ـ فإنه غلط ، ألا إمنا رمست لتدل على أصلها ، بدليل الزكوة 

 ) .١/٢٥٩(اجلواهر املضية : ينظر.  كتاب للحاكم العالّمة، املعروف باحلداديزلة القارئ  )٥(

 .زيادة يستقيم ا السياق   )٦(

 .)٢/٤٢٣(هدية العارفني : تأليف الشيخ جنم الدين الزاهدي أحد أساتذة املؤلف ، ينظر. قنية املنية لتميم الغنية   )٧(

 .اج يف معانيه، ومل أجد قول الزج) ١/٤٠(الكشاف : ينظر  )٨(

وقد أمجع القراء وأئمة أهل األداء على تغليظ الالم من اسم اهللا تعاىل إذا كان بعد فتحة أو ضمة سواء كان يف حالة                         )٩(
 .)١/٣٣٧(، وكتاب اإلقناع يف القراءات السبع ) ٢/١١٥(النشر : ينظر. الوصل أو مبدوًءا به 

: ، فهي فرع عن اجليم اخلالصة ، وذلك قوهلم يف أشـدق             " اجليم  : "و  ويقل استطالتها ، وتتراجع قليالً متصعدة حن       )١٠(
، ألن الدال حرف جمهور شديد ، واجليم جمهور شديدة ، والشني مهموس رخو ، فهي ضد الدال باهلمس                   "أجدق  "

  . والرخاوة ، فقربوها من لفظ اجليم ، ألن اجليم قريبة من خمرجها موافقة للدال يف الشدة واجلهر 
 .)١٠/١٢٧(، وشرع املفصل البن يعيش ) ١/١٢(، وارتشاف الضرب ) ١/٥٠( سر الصناعة :ينظر

  .)٢/٤٨٣(إيضاح ابن احلاجب  )١١(
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 بسديد ، ألن كلها وإن كانت غري مـشهورة          )١(] ليس  [ ،  " ليست كذلك   : " شح  وقولُ  ( 
 علـى   )٣(، وإن كان بعضها معروفا وبعضها غري معروف لكن قضية الشيخ          )٢(فهي يف القرآن    

  . )٤()  ممن يتسم بالقراءة أيضا ، فاعرفه ةأَرنَّ غري املشهورة أخذ ا بعض القَإطالقها صادقةٌ ، فإ
  اهلمزةُ ، واأللفان ، والشني ، والنون ، والـصاد ليكـون            : الترتيب يف هذه الستة      : )٤( )تخ(

 فْقِ خمارجِ احلروف٥(على و( .   
   . إىل آخره... " والبواقي حروف مستهجنة : " )٤() قوله ( 

   .)٧(، ومنه التهجني وهو التقبيح )٦(معدودةٌ هجينةٌ غري أصلية : أي 
مل يقع يف فصيح الكالم ، وإنما يأيت ممن ينطق ا من العربِ عند العجـز عـن                  : )٤( )شح  ( 

 النطقِ باألصلِ ، فهي كحروف يلثغُ ا ، وإنما ذكرها ليبني إمكاا ألنها واقعةٌ قصدا إليها يف                
   . )٨(كالم العرب

  قلت : وقد أُلقيت     سماعلم :  األلفاظَ   )١٠( فرأيت فيها هذه   )٩(ى اجلمهرة  إيلَّ أجزاٌء من كتابٍ ي
أنَّ احلروف اليت ال تتكلم ا العرب إال ضرورةً ، فإذا اضطروا إليها حولوها عند التكلُّم ا إىل                  

ـ     . أقربِ احلروف من خمارجها      رف الـذي بـني البـاء والفـاء ،          فمن تلك احلـروف احل
                                                 

 .زيادة يستقيم ا السياق  )١(

فهو حرف مل يستعمل يف القرآن ، وهو حرف بني الـشني            : وأما احلرف السادس  ): " ١١١(قال مكي يف الرعاية        )٢(
   ".ض العرب واجليم ، وهي لغة لبع

 يعين الزخمشري  )٣(

 .ليس يف ع   )٤(

 .)٤/٤٤٨(التخمري   )٥(

وتكون اثنـتني وأربعـني   : " يعد سيبويه أول من تكلم يف هذه الفروع بالتفصيل ، قال متحدثًا عن حروف اهلجاء           )٦(
... " ال يف الشعر    حرفًا حبروف غري مستحسنة وال كثرية يف لغة من ترتضى عربيته وال تستحسن يف قراءة القرآن و                

 .)٣/١١١٦(، وشفاء العليل ) ٤/٢٤٤(، واملساعد ) ١٠/١٢٧(، وابن يعيش ) ٤/٤٣٢(الكتاب : ينظر

 .)هجن (مادة ) ٦/٢٢١٧(الصحاح : ينظر  )٧(

 .)٢/٤٨٢(إيضاح ابن احلاجب   )٨(

 .)هـ ٣٢١ت ( مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد   )٩(

 .)ذه : ( يف ع  )١٠(
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، ومثل احلرف الذي بني اجليم والكاف وهي لغـةٌ          )١("فور: " إذا اضطُروا قالوا    " بور  : "مثل  
، ومثل احلرف الذي بني اليـاء  "كمل : " إذا اضطروا قالوا " مجل : "  مثل )٢(سائرة يف اليمن   

، وكلُّ مـا كـانَ مـن        "غالمش   " :، وكذلك قوهلم    "غالمج  : " واجليم إذا اضطُروا قالوا     
  .  ، فاعرفه)٣(احلروف املرغوبِ عنها

 )٥(منها ما يتحقق ومنها ما يعسر حتققه ، فالكاف اليت كاجليم،واجليم اليت كالكاف             :)٤()شح  (
 واحدة منهما وإنَّ إشراب الكاف صوت اجليمِ متعذر ، وكذلك العكس ، واجليم              )٦(ال تتحقق 

 متحققة مقطوع ا وبصحة نطقها وهي واقعةٌ يف كالمِ العربِ إالَّ أنَّ الفـرق               )٧(اليت كالشني 
   )٩( الـشنيِ الـيت كـاجليم متعـذر          )٨(على ما زعم النحاةُ بني اجليم اليت كالـشني وبـني            

                                                 
ة يف لغة الفرس ، وكان الذين تكلموا ذه احلروف املسترذلة قوم من العرب خالطوا العجـم فتكلمـوا                   ريوهي كث   )١(

  :  وهي على ضربني ،ة يف لغة العجمريهي كث: " بلغام ، وقال السريايف 
  شـرح املفـصل    : ينظـر " لفظ الفاء أغلب عليه مـن البـاء         :لفظ الباء أغلب عليه من الفاء ، واآلخر         : أحدمها  

 .) ٣/٢٥٦(، وشرح الرضى ) ١٠/١٢٨(

  ، ) ١/١٣(، وارتـشاف الـضرب   ) ٤/٢٤٥(املـساعد  : ينظـر . وهي كثرية يف أهل بغداد ، شـبيهة باللثغـة          )٢(
 .) ١٠/١٢٧(وشرح املفصل 

 .) ٤٢-١/٤١(اجلمهرة : ، ينظر) ا : ( يف ع   )٣(

 .ليس يف ع  )٤(

 اجليم من الكاف ، وهي فاشية يف أهل البحرين ، ومها مجيعا شيء واحد، إال أن        ، فيقربون "ركل":  فيقولون يف رجل     )٥(
  ، وشـفاء العليـل     ) ٤/٢٤٥(، واملـساعد    ) ٣/٢٥٧(الرضـي   : ينظر. أصل أحدمها اجليم وأصل اآلخر الكاف       

 .) ٦/٢٩٥(، واهلمع ) ٣/١١١٦(

 .) وال تتحقق: (يف ع   )٦(

" األشدر"و"اشتمعوا  ": "األجدر  "و  "اجتمعوا  " عدها دال أو تاء حنو قوهلم يف        فهي تكثر يف اجليم الساكنة إذا كان ب         )٧(
 .) ١٠/١٢٧( شرح ابن يعيش :ينظر. فتقرب اجليم من الشني ألما من خمرج واحد إال أن الشني أبني وأفشى 

 .) ومن : ( يف ج   )٨(

كاجليم حىت جعلت يف احلـروف املستحـسنة        فما الفرق بني الشني اليت      : فإن قيل   ) : " ١٠/١٢٧(قال ابن يعيش      )٩(
أن األول كره فيه اجلمع بني الشني والدال ملـا          : وبني اجليم اليت كالشني حىت جعلت يف احلروف املستهجنة ؟ قيل            

بينهما من التباين الذي ذكرناه ، وأما إذا كانت اجليم مقدمة كاألجدر واجتمعوا فليس بني اجليم والدال من التنايف                   
  ."  ما بني الشني والدال فلذلك حسن األول وضعف الثاين والتباعد
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اليت مل  :  يعين   )١(" ضعيفه  الوالضاد  : " قوله  . حىت جعلت األوىل فصيحة ، والثانية مستهجنة        
 )٢(ضعف ضعف الظاِء  املخرجة من خمرجها فكأا       تةَ الضاد املخرجة من خمرجها ، ومل        تقو قو 

 فمن يقصد الفرق بني هذه احلروف الـيت نظّمـت           ،بينهما على ما ينطق ا أكثر الناس اليوم       
أخواتا ب يدركه بأن يؤتى ينب ين .  

 أنَّ العرب تتكلم به وهي القاف اليت        وبقي حرف مل يتعرض له ، وإن كان ظاهر األمرِ         : " قال  
 هي الـيت    )٥(، والقاف اخلالصة  )٤( ، وأكثرهم اليوم عليه ، والظاهر أنها يف كالمهم         )٣(كالكاف

  .  ، فاعرفه )٦(قرئ ا ال غري 
   . )٧(وتتضح أحوال هذه الفروع كلِّها باملشافهة: قال اإلمام اجلرجاين 

فخر الـدين   ] ب/٢٤٨/[ احلرف ما ذكر اإلمام الكبري       )٨( هذا ومن األحكام املتفرعة من   : قلت
  زي عمن قـرأ يف صـالته       سألت أستاذنا العالمة برهان األئمة املُطَر     :  قال   "املنية" يف   )٩(العريب

   ؟ )١١() صالته (  هل تفسد )١٠("باجليم" أو "باجليم"كلمة فيها جيم 
                                                 

إا لغة قوم ليس يف لغتهم ضاد ، فإذا احتاجوا إىل التكلم ا يف العربية اعتضلت علـيهم ، فرمبـا                     : " قال السريايف     )١(
 الـضاد فلـم     أخرجوها ظاء ، إلخراجهم إياها من طرف اللسان وأطراف الثنايا ، ورمبا تكلفوا إخراجها من خمرج               

   ". الثاء من تقترب اليت هي الضعيفة الضاد أن يظهر والذي : حيان أبو وقال .يتأت هلم فخرجت بني الضاد والظاء 
 . )١/١٦( واالرتشاف ، )٣/٢٥٦( الرضي شرح :ينظر

 ." وكأا : "  يف ع   )٢(
 .) ١/٤٢(اجلمهرة : ينظر.  وهذه لغة معروفة يف بين متيم )٣(
رأينا من يتكلم بالقاف بينها وبني الكاف       : وأما القاف املعقودة فقال السريايف      ) : " ١/١٦(يان يف ارتشافه    قال أبوح   )٤(

قودة ال بالقاف   عانتهى ،وهي اآلن غالبة على لسان أهل البوادي من العرب ، حىت ال يكاد عريب ينطق إالبالقاف امل                 
 ." فها اخلالص على ألسنة أهل األداء من أهل القرآناخلالصة املوصوفة يف كتب النحويني ، واملنقولة عن وص

 .) اخلاصة : ( يف ج   )٥(
 ) .٤٨٤-٤٨٣(إيضاح ابن احلاجب   )٦(
 .) أ/٤٥٧(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٧(
 .) هذه : ( يف ع   )٨(
تاب منية الفقهاء، تـويف     هو أبو بكر بن حممد بن أمحد التوبين النسفي، فخر الدين، أستاذ صاحب القنية ومؤلف ك                 )٩(

  ).هـ٦٦٨(سنة 
 ) .٣٦٣، ٤/٢٥(اجلواهر املضية : ينظر

 ) .٤٢(حاشية اإليضاح يف شرح مقامات احلريري : ، ينظر"باجليم الفارسية أو بالباء الفارسية "  يقصد  )١٠(
 .ليس يف ع  )١١(
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 : )١(د ، مث قال شيخنا جنـم الـدين الزاهـدي      فتأمل فيه كثريا مث تقرر رأيه على أنه حلن مفس         
وينبغي أالَّ تفسد على ما اختاره املتأخرون أنه إذا تقارب املخرج ال يكون حلنا مفسدا ، فكيف                 
إذا احتد املخرج وذا القدرِ من التغيري ال خيتلف املخرج ، فينبغي أالَّ تفسد على ما اختـاروه                  

  . للفتوى، واهللا املوفق 

                                                 

سبة إىل غَزمني ، قصبة من قصبات خوارزم ،    هو أبو الرجاء خمتار بن حممود بن حممد ، جنم الدين الزاهدي الغزميين ن               )١(
من كبار فقهاء األحناف وعلمائهم ، أخذ العلم عن ناصر بن عبد السيد ، املطرزي وغريه ، ورحل إىل بغداد وناظر                     

، والفوائد البهية   )٨/٧٢(، واألعالم   )٢/٢٧٩( مفتاح السعادة    :ترمجته يف ينظر  ) . هـ  ٦٥٨(علماءها ، تويف سنة     
 .)١٢/٢١١(جم املؤلفني  ومع،)٢١٢(
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  ] احلروف صفات[
  فصلٌ ، وتنقسم إىل اهورة ، واملهموسـة ، والـشديدةِوالرخوة،           (( : قال رضي اهللا عنه     

             ،القلقلة وحروف ، واملنخفضة واملستعلية ، واملنفتحة وما بني الشديدة والرخوة ، واملطبقة
  ملنحـرف ، واملكـررِ ،      وحروف الصفريِ ، وحروف الذَّالقة ، واملُـصمتة واللَّينـة، وإىل ا           

 واهلاوي ، واملهتوت .  
       كموعةُ يف قولهورة ما عدا افَ : " فاصثُك خحشتةْس "      إشباع وهي املهموسة ، واجلهر

     يف خمرجِ احلرف ومنعِ الن والذي يتعـرف بـه            فَاالعتماد هخبالف معه ، واهلمس سِ أن جيري
س حمصورا ال حتس معها بشيء      وجدت النفَ " قَقَق  : " قاف فقلت   تباينهما أنك إذا كررت ال    

  : منه، وتردد الكاف جتد النفس مقاوِما هلا ومساوقا لصوا ، والـشديدةُ مـا يف قولـك                  
 "       تقَطَب كأو أَجِد ، قَكطَب تدمل : " ، والرخوة ما عداها ، وعـدا مـا يف قولـك             " أَج

، وهي اليت بني الشديدة والرخوة ، والشدةُ أن ينحصر صـوت            " يرعونا  مل  " ، أو   "يروِعنا
احلرف يف خمرجه فال جيري ، والرخاوةُ خبالفها ويتعرف تباينهما بأن يقف على اجليمِ والشنيِ         

، فإنك جتد صوت اجليمِ راكدا حمصورا ال تقدر على مـده ،              "الطش" و   "احلج: " فنقول
صوت الشني جاريا متده إن شئت ، والكونُ بني الشدة والرخـاوة أن ال يـتم لـصوته                  و

 مـن   )٢( على العني فإحساسك يف صوا بـشبه إنـسالل         )١(االحنصار وال اجلري، كوقفك   
  .خمرجها إىل خمرجِ احلاء 

أن تطبق علـى    : واإلطباق  الضاُء والطَّاُء والصاد والظَّاُء ، واملنفتحةُ ماعداها ،         : واملطبقةُ  
األربعـةُ  : من احلنك ، واالنفتاح خبالفه ، واملـستعليةُ          خمرج احلرف من اللسان وماحاذاه    

ارتفاع اللـسان إىل    : ما عداها ، واالستعالُء     : املطبقةُ واخلاُء والغني والقاف ، واملنخفضةُ       
،  "جقَد طَـب  : " ف القلقة ما يف قولك    احلنك أطبقت  أو مل تطبق، واالخنفاض خبالفه، وحرو        

والقلقةُ ما تحس به إذا وقفت عليها من شدة الصوت املتصعد من الـصدرِ مـع احلفـز                  
  الصاد والزاي والسني ألنها يصفر ا ، وحـروف الذَّالقـة           : والضغط ، وحروف الصفري     

االعتماد ا على ذَلْقِ اللـسان      : ما عداها ، والذَّالقة    : ، واملصمتة "مربِنفْلٍ  : " ما يف قولك  
                                                 

 .والتصحيح من املفصل ) لوقفك : ( يف ع   )١(

 .) اإلنسالل : ( يف املفصل   )٢(
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     أوهو طرفُه ، واإلصمات              بىن منه كلمةٌ رباعيةٌ أو مخاسيةٌ معراةٌ مـن حـروفه ال يكاد ين
: الالم ، قال سيبويه     : حروف اللَّني ، واملنحرف     : الذّالقة فكأَنه قد صمت عنها ، واللَّينةُ        

 واملكرر الراُء ألنك إذا     .يد جيري فيه الصوت الحنراف اللسان مع الصوت       وهو حرف شد  
األلف ألنَّ خمرجه اتسع هلواِء     :  واهلاوي   .وقفت عليه تعثَّر طرف اللسان مبا فيه من التكريرِ        

  . ا التاُء لضعفها وخفائه:  واملهتوت .الصوت أشد من اتساعِ خمرجِ الياِء والواوِ
         هلويتني ألنَّ مبدأمها من اللِّهاة والكاف سمي القافالعنيِ ي ا     .وصاحبأيـض نيوالش واجليم 

 أَسليةُ ألنَّ مبدأها    )١( والصاد والسني والزاء   .شجريةٌ ألنَّ مبدأمها من شجرِ الفمِ وهو مفرجه       
  اللِّسان لَةالُ نِطْ    .من أَسوالظـاُء   .عية ألنَّ مبدأها من نِطْع الغارِ األعلـى        والطاُء والتاُء والد 

      لَقِ         .والذَّال والثاُء لَثَويةٌ ألنَّ مبدأها من اللَّثَةأَها من ذَوةٌ ألنَّ مبدلَقيوالنونُ ذَو والراُء والالَّم 
ةٌ.اللِّسانفَهِيةٌ أو ششفوي والباُء وامليم واللِّ. والفاُء والواو املد ٢( ))نيِ جوفاُء  وحروف (  

   . )٤(  ، وهي النونُ وامليم يف هذه القسمة)٣( قد ذهب على الشيخ أن يأيتَ حبروف الغنة:تخ  
م احلروف باعتبارِ صفات تالزمها ، وهي تقسيمات متعـددةٌ ، فـاهورةُ             قس: )٥( )شح  ( 

 التحقيق ، أال ترى أنك إذا علمت معىن         واملهموسةُ تقسيم مستقلٌ منحصر بالنفي واإلثبات يف      
   اجلهر ظهر لك معن ى ضوكـذلك            د ، في واإلثباتدا بني النالـشديدةُ  " ه ، فالقسمان إذًا ترد

 إىل أن يأيتَ على االستعالِء واالخنفاضِ فهما تقسيم أيضا ، ومـا وراَء              )٦(اوهلم جر " والرخوةُ  
 ذكْر القسمِ مع قسمٍ باعتبارِ املخالفة وصفًا ال باعتبارِ املضادة ، كما             ذلك فيه مل يقصد فيه إالَّ     

   . )٧( وليس لـه لقب باعتبار نفي التكرار،مـا عدا الراِء ليس مبكررٍ: تقول 

                                                 

 .) الزاي : ( يف املفصل   )١(

 .) ٣٩٦-٣٩٤(املفصل   )٢(

 .)١٣١( الرعاية :ينظر  )٣(

 .) ٤/٤٤٩(التخمري   )٤(

 .ليس يف ع   )٥(

 .ليس يف ج  ) جرا(  )٦(

 .)٢/٤٨٥(إيضاح ابن احلاجب   )٧(
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١٨٦  

:  الشحاثُ والـشحاذُ   -رمحه اهللا -خبط شيخنا   : قلت   " ةْستشحثُك خصفَ : " )١() قولـه  ( 
   .)٤(اسم علم  : ة خصف)٣( ، وخبط نظام األئمة )٢(أخوذٌ من شحذ السكنيِالسائلُ م

 خـصفه   )٦(، وهكذا قد مريب يف كتاب لزين املشائخ يف أنساب العرب          )٥( أبو حي  :صحويف  ( 
سـيكدى  : والشحاث املتكدي أي  ،   )١() )٧(ابن قيس بن عيالن ، وهو من أجداد لبيد الشاعر           

 ، وهذه الكلمةُ كذلك يف النـسخ ،         )٨(جناس جلّة من خوصِ التمر    عليك خصفه ، وهو يف األ     
   بتقدمي الفاِء ، وليس هذا التركيب يف اللغة ، ولعلَّه إمـا سـقطَة القلـم                 "ةصفخ"ويف نسخيت   
  .  كذلك ، والعلم مرجتل ، واهللا أعلم )٩(أو الرواية

  : يف بعض الكتـب كالـصحاح     ، و )١٠(ذكر هاتني الكلمتني شيخنا أبو علي     : قال عبد القاهر    
  كَتفَس صخثَّه شا   )١١(حهورة تسعة عشر حرفا جيمعها قولك       :  ، وفيه أيضض   : ابر لُّ قوظ
   .)١٢(إِذْ غَزا جند مطيع

                                                 
 .ليس يف ع   )١(

 .) شحذ) (١/٣٥١(، والقاموس احمليط ) شحذ) (٢/٥٦٥( الصحاح :ينظر  )٢(

 . تـهمل أعثر على ترمج  )٣(

  شرح الشافية للجاربردي   : ، وبه قال الزخمشري ، ينظر     ) ٣/٢٥٩(شرح الشافية   : ذكر الرضي أنه اسم امرأة ، ينظر        )٤(
 . )٢٤٢(، والتتمة )١/٣٤١(

 .أبو حي من العرب ، وهو خصفةُ بن قيس عيالن : ،وفيه ) خصف(مادة ) ٤/١٣٥٠(الصحاح   )٥(

 .سعد بن حممد بن عبد اهللا الرشيد/ حتقيق د) ٩٠(اجلزء األول من كتاب املقتبس صفحة : ينظر) منازل العرب(امسه   )٦(

 .) ٣٤٨-٢/٣٤٧(مجهرة أشعار العرب : ينظر  )٧(

 )خصف(مادة ) ٤/١٣٥٠(الصحاح : ينظر  )٨(

 .)والرواية : ( يف ع   )٩(

 .)١/٦٠(، وسر الصناعة ) أ/٤٥٧(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر )١٠(

كـست  : " أو هجاء قولـك     " سكت فحثه شخص    ) : "١١٦(، ويف الرعاية    ) مهس(مادة  ) ٣/٩٩١(الصحاح   )١١(
 ."خص ستحثّه كف ش) : " ٦٥٤(، ويف الصفوة الصفية اجلزء الثاين القسم الثاين " شخصه فحث 

، "ظَلَّ قَند يضعم زر طاو إذ بعـج         : جيمعها  ) : " ١/١٧٤(، ويف كتاب اإلقناع   ) جهر(مادة  ) ٢/٦٢٩(الصحاح   )١٢(
غزال أدعـج ذو    ) : "١/٣٤٠(بردي  ر، وذكر ابن مجاعة يف حاشيته على اجلا       ) ١/١٧( االرتشاف   - أيضا   -وينظر

  :جيمعها قول الشاعر): ٢٤٣(يف التتمة ، و"لقد عظم زجني ذو أطمار غضبا: "، وقوله "قرط نظيم
 زاد ظبـــي غَنِـج    لـي ضمـوراً إذ قطـع  
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  )١(. اجلهر إظهار الصوت ، واهلمس إخفاؤه :  قال عبد القاهر 
  رفني املتقاربني ، ومها القاف والكاف يف حنـو         مث أخذ يبين تباين القسمنيِ يف احل      : )٢( )شح  ( 
 " كَكَك قَقَق"٣(، فإذا بان التفاوت فيهما كان يف املتباعدين أبني( .   
 ، )٤(سميت بذلك مأخوذةً من الشدة اليت هي القـوة  : )٢( )شح  ( " .والشديدةُ  : " )٢()قوله  ( 

   . )٥(ألنَّ الصوت يشتد باالحنصارِ يف املخرج
ا ال  إذا أردت معرفةَ صدى احلرف فسبيلك أن تـأيت بـه سـاكن            :  قال ابن جين  : )٢( )تخ  ( 

متحركا ، ألنَّ احلركةَ تقلق احلرف عن موضعه ومستقره ، وجتذبه إىل جهة احلرف الذي هي                
، )٦(بعضه مث تدخل عليه مهزة الوصل على الكسر من قبله؛ ألنَّ الساكن ال ميكن االبتداُء بـه                  

   . )٨(وهذه الطريقة أجدى مما ذكره الشيخ: )٧(قال
 من كالم شيخنا ـ رمحه اهللا ـ   : قلت : ك لـو  مشّوالدليل على أنَّ يف الكافةً من اهلواء ، أن

   اهلـواء خبـالف القـاف ، وهـذه املباينـة            )٩(هادمنصبت كفَّك قُبالةَ الفَمِ عند صداها صا      
   . )١١( يف ترتيـب خمرجيهمـا  )١٠(ن القاف على ما عـرف   ملا أن الكاف أدىن إىل متسع الفم م       

                                                 

 .) ب/٤٥٧(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )١(

 .ليس يف ع   )٢(

 .)٢/٤٨٦(إيضاح ابن احلاجب   )٣(

عهـا بعـضهم    ، ومج ) ١/٦١(سر الصناعة   : ينظر" أجدك طبقت   : " وقد مجعها بعضهم غري مجع املصنف يف قوله           )٤(
واألحسن قراءة قطبت بتخفيف الطـاء      : " ، وقال ابن مجاعة     ) ١/١٧(االرتشاف  : ينظر" أجدك تطبق   : " بقوله  
 .)١/٢٠٢( النشر :، ينظر" أجد قط بكت : " ، ومجعها ابن اجلزري بقوله ) ١/٣٤١(حاشية ابن مجاعة ..." 

 ) .٢٤٣(التتمة : ، وينظر)٢/٤٨٦(إيضاح ابن احلاجب   )٥(

 ..)٧-١/٦(سر الصناعة :ينظر  )٦(

 .يقصد صدر األفاضل   )٧(

 .) ٤/٤٤٩(التخمري   )٨(

 ) .صاحبها : ( يف ج   )٩(

 .) عرفت : ( يف ع  )١٠(

 .) خمرجهما : ( يف ج  )١١(
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  كما ينفصل مبدأ خمرجها       ] : ب/٢٤٨/[قلت ذلك أنَّ القاف من مـضيق احللـقِ      )١(وحتقيق 
ف ، وإن قلَّ ولطف كمـا يوجـد ذلـك يف           جتاالصق احلنك مالصقةً قويةً ال شيء فيها من         

 متسع اهلواء أو فيما يدانيه كما هو شـأن          ، والنفس إنما جيري يف    ةتحقق متكامل تالكاف حىت   
  ف، ألنَّ املصادمة حاجزة عن ظهور الصدى ومعاودته على ما يعـرف ببديهـة احلـس،                االك
  .ه ـفاعرف

 ، وقع يف نسخ املفصل بالتاء املثناة الفوقانية وهذا سهو ،            )٣(" مل يروعنا   : " )٢()  قوله   :تخ  ( 
شديدة ، واحلرف الواحد ال يكون من الشديدة ، وهـي مـن             أال ترى أنَّ التاَء من احلروف ال      

   . )٤(الياُء املثناةُ التحتانية: احلروف اليت بني الشديدة والرخوة ، والصواب فيه 
ورأيته أنا يف نسخة الشيخ اإلمام الطّباخي خبطّه بالتاء الفوقانية كما هو مساعي، واملثبـت يف                ( 

  .   )٥(فاعرفه ، )٢()" ترعونا" مكان "مل يرعونا"أو : ط الطّباخي مقيدا نسخيت ، مث رأيت خب
   . )٧(لوال بحة يف احلاِء لكان عينا : )٦(قال ابن جين: ) ٢()تخ ( 

احلاصل إنَّ الشديدةَ مثانيةُ أحرف، وكذلك ما بني الشديدة والرخوة أيضا مثانيـة ، والرخـوة                
  .ثالثةَ عشر 

  .إىل آخره ... " واملطبقة " : )٨()قوله ( 
لوال اإلطباق يف الصاد لكانت سينا ، ولوال اإلطباق يف الطـاء             : )٩(قال ابن جين  : )٨( )تخ  ( 

                                                 
 .) خمرجهما : ( يف ج   )١(
 .ليس يف ع   )٢(
 .)ومل يروعنا : ( يف ع   )٣(

 .)٤/٤٥٠(  التخمري )٤(
" لن عمر   : " ، وقيل   " ولينا عمر   : " ، وقيل   " لم يروعنا ؟  " " ، وقيل   " مل يروعنا   : "  قوله   وقد مجعها بعضهم يف     )٥(

  .حبذف الياء والواو 
 ابـن احلاجـب    و ،)٣٤٢-١/٣٤١(، وحاشية ابـن مجاعـة       )٤/٢٤٦(، واملساعد   )١/٦١(سر الصناعة   : ينظر

 ) .١/٢٠٢(، والنشر )٦/٢٩٠(، واهلمع )٣/٢٥٨(
اخلليل بن امحد كما جاء يف كتـاب العـني          هو قريب من قول     ، و ) ١/٢٤١( سر الصناعة    : ابن جين يف   ينظر قول   )٦(

 ." ولوال حبة يف احلاء ألشبهت العني لقرب خمرجها من العني ): "١/٥٧(
 .) ٤/٤٥٠(التخمري   )٧(
 .ليس يف ع   )٨(
 . )٤/٤٣٦( الكتاب ، وهذا من كالم سيبويه يف)١/٢٤١( سر الصناعة :ينظر قول ابن جين يف  )٩(
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  . )١(لكانت داالً ، ولوال اإلطباق يف الظاء لكانت ذاالً
 هـو   )٣(اسم متجوز فيها تساهلٌ يف عبارته ، ألنَّ املطبق إمنا           " مطبقة  : " )٢()  قولـه   :شح( 

كما قيل للمـشترك    " مطبق  : " اللسان واحلنك ، وأما احلرف فهو مطبق عنده فاختصر فقيل           
، ومثلُه كثري يف اللغة واالصطالحِ ، والكالم يف تسمية املنفتحة كـالكالمِ يف              " مشترك  : " فيه  

 احلَنك ، وهكذا املستعليةُ ، ألنَّ       املطبقة ، ألنَّ احلرف ال ينفتح ، وإنما ينفتح عنده اللسانُ عن           
عندها اللسانُ ، أو يقالُ فيها على غري التجوز         ( )٤(اللسانَ يستعلي عندها إىل احلنك فهي مستعل      

   . )٥( وسميت مستعليةً خلروجِ صوا من جهة لعلو)٢(،)كل ما حلَّ يف عالٍ فهو مستعلٍ 

  " . وحروف القلقلة : " قوله 
  البطيخـة والـرأس    : ، مثـل    )٦( وهو الضرب على الشيء اوف       :صح  اجليم   الطبج ب  :تخ  

   )٧(. واجلوف
من سـائر احلـروف، أو     اليابسة ألنَّ صوا أشد)٨(شياِءاأل القلقلةُ مأخوذةٌ من صوت :شح 

   . )٩(حركه ، ويف التحريك شدة الصوت: مأخوذةٌ من قلقله أي 
، وضغطه زمحه إىل حائط ، ومنه ضغطةُ القرب كأنَّ معناه           )١١(خلفالدفع من   : فْزاحل: )١٠( صح

  . )١٢(التضييق 
                                                 

 .)٤٥١-٤/٤٥٠(التخمري   )١(
 .ليس يف ع   )٢(

 .ليس يف ج ، وهو يف ع وموافقة ملا يف اإليضاح ) إمنا (   )٣(

 .) مستعلي: (يف ع   )٤(
 .) ٢/٤٨٨(إيضاح ابن احلاجب   )٥(
 .)طبج: (مادة ) ١/١٩٧(القاموس : ينظر  )٦(

 .) ٤/٤٥١(التخمري   )٧(
 .حيح من إيضاح ابن احلاجب والتص) أشياء: (يف ج   )٨(

 .)٢/٤٨٨(إيضاح ابن احلاجب   )٩(
 .ليس يف ج ) صح( )١٠(
 .)حفز: (مادة ) ٣/٨٧٤: (الصحاح  )١١(
 .)ضغظ: (مادة ) ٣/١١٤٠: (الصحاح  )١٢(
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 وصـفوا   )٢( ما أريد عن املهموسة ، وذلك ألنهم       )١(ليس املراد بالصوت هنا   : قال عبد القاهر    
 مـن    الـصاعد  الصوت )٣(إىل وهذه أكثرها جمهورة ، ولكن القصد هنا         ،اهورة مبنع الصوت  

 يف الصدر إذا وقفت على القاف ، وال جتـد         متهافتاً  احلفز والضغط كما جتد ضغطاً     الصدرِ عن 
ذلك يف غري هذه احلروف كالزاي والسني ، واملقصود من الصوت هنـاك الـنفس اجلـاري                 

جرى معه  ] الطس: فقلت[إذا وقفت عليه    ] أنّ السني [املناسب لصوت حروف اللني ، أال ترى        
، والقاف مينع النفس اللِّني اجلاري وحيفز الـصوت         )٥(صوتله من الصدر     ومل يصعد    )٤(النفس

  . )٦(الشديد من الصدر ، فاعرفه 
  الفاء والراء والـالم، ويف     " سفرجل" ففي   ،وهي ستة كما ذكرت   " ف الذَّالقة وحر: "قولـه  

عن هذه احلروف   أو مخاسي ال خيلو     ] أ/٢٤٩/[ وكذلك كلُّ رباعي     ، الالم والباء  )٧(" سلْهب"
ايـة  " يف   )١٠( ، و  )٩(فال اعتداد به لقلته وندرتـه     " عسجد  " وأما  : ، قال عبد القاهر   )٨(الستة
وملا ذلقت هـذه    : )١١(الراء والالم والنون ذولقية، والثالث األخر شفهية ، قال اخلليل         : "اإلجياز

  . )١٣( أبنية الكالم عليه يف املنطق ، كثرت يف)١٢(احلروف الستة، ومذل ن اللسان ، وسهلت

                                                 

 .أي الصوت الصادر عن حروف القلقلـة   )١(

 ) .أم : ( يف املقتصد يف شرح التكملة   )٢(

 .ح من املقتصد يف شرح التكملة والتصحي) أنَّ : ( يف ج   )٣(

  .) صوت  : (جيف   )٤(

 .والتصحيح من املقتصد يف شرح التكملة ) ضغط : ( يف ج   )٥(

 .) ب/٤٥٨(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٦(

 .) سلهب(مادة ) ١/٤٧٤(، واللسان ) ١/١٤٩(الصحاح : ينظر. الطويل عامة ، من الناس واخليل : السلهب   )٧(

 .)١/٦٤( سر الصناعة :رينظ   )٨(

 .) ١/٦٥(، وسر الصناعة ) أ/٤٥٨(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٩(

 .ليس يف ج ) و( )١٠(

 .)١/٥٢(كتاب العني : ينظر قول اخلليل يف )١١(

 .)سهلت: (يف ج )١٢(

 .)٨٣(لإلمام فخر الدين الرازي اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز  )١٣(
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١٩١  

ـ حرف فيها     أن تصمت عن بناء كلمة من النوعني وهي مركبة منها ال          : ومعىن املُصمتة     )١(نم
  . )٢(ةـالست

  كلَّ العجبِ حالُ العلماء الذين عنوا بشأن العربية ولغتها حىت              : قلت والذي يقضي منه العجب
  . لباا هذا األمد من الدور بلغ استقراؤهم هذا املبلغ البعيد الغور ودورهم يف تق

األشبه أن تكون هذه الصفة حممولة على معىن يعود إىل نفس احلروف كسائر             : قال عبد القاهر    
  األلقاب حنو املطبقة واملهموسة ، فكأن تلك الستة ملا نسبت إىل الذَّالقة الـيت تفيـدها القـوةُ             

سان ، ألا اقتضت فضلَ اعتمـاد        الل )٣(هو ذلق : يف اللفظ ، وفضلُ التحريك للسان كقوهلم        
 اللسان وهو طرفاه اشتق للحروف الباقية اليت ال تقتضي الذَّالقةَ من الصمت الذي              )٤(على ذات 

أا بإزاء تلك الفـصيحة الذلقـة       : ، أي "مصمتةٌ  : " هو قطع لتحريك اللسان وأعماهلا فقيل       
  )٥(. إزاء اإلطباق والفتح ب،ة اليت ال تنطق كوضع اهلمس بإزاء اجلهرتكالساك
  هذه الثالثة أخفـى احلـروف التـساع خمرجهـا ،           : قال ابن السراج  " واللينة  : "  قولـه  

   . )٦(وأخفاهن األلف مث الياء مث الواو
  : )٧( وإن شئت فاستأنس بقول رؤبة :تخ 

قرخثُ انيح نيحِ مالر فْدلّ وكي   
   )٨(. وهي كانت حروف علة لذلك 

                                                 

 ) .عن : ( يف ج   )١(

  ." صمت عنها أن تبىن منها كلمة رباعية أو مخاسية معراة من حـروف الذَّالقـة                : مصمتة أي   : " ال ابن جين    ق  )٢(
 .)١/٦٥(سر الصناعة : ينظر

 .) ذولق: (يف ع   )٣(

 .) ذلق: (يف ع   )٤(

 .) أ/٤٥٨(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٥(

 .) ٣/٤٠٤(األصول يف النحو   )٦(

  ) . ١٠٤(ديوانه : ينظر. ز ، لرؤبة ، يصف فيه املفازة البيت من الرج  )٧(
 .هو اتساع املفازة الذي يشبهه اتساع حروف العلة : ووجه االستشهاد من البيت 

 .)٤٤٨-٤/٤٤٧(التخمري    )٨(
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١٩٢  

  " .واملنحرف الالم : " قوله 
  : ، مثالـه )٢(هذا على التسمية اازية ، وذلك ألنَّ االحنراف للّـسانُ ال للحـرف  : )١( )تخ  ( 
 " صائم اره . "  

 سمي بذلك ، ألنَّ اللسان عند النطق ا ينحرف إىل داخلِ احلنك وجرى الصوت فيه ،                 :شح  
      وهـو معـىن              وإالَّ فهو يف احلقيقة لوال ذلك حرف ، إذ لوال االحنراف مل جيرِ الصوت ، شديد 

                عل بـني الـشديدةفلذلك ج ، خوة جلريِ الصوتكان يف حكمِ الر الشدة، فلهذا االحنراف
٣(والرخوة(.   

  . إىل آخره ..." واملكرر الراء : " )١() قوله ( 
الالم، فإنه منحرف لكـن  ف اللسان مع نوع اضطراب خبالف     اعىن بالتعثر هنا احنر   : )١()تخ  ( 

  ستعملُ يف حرفنيِ مثلنيِ حنو      اللسانَ نَّأ، ولتكرره ك  )٤(ليس فيه اضطرابي " :ددوإمنا خالف   "م ،
 آلة النطـق وهـو      )٦(ومن قوته اضطراب  : ، قال عبد القاهر   )٥(سائر احلروف يف اإلمالة لذلك    

   .  )٨( وبعضهم غينا، وبعضهم ياء،اعلها واو فبعضهم جي،تتنوع فيه و)٧(غُثَ اللُّترثُاللسان فيه كَ
  .إىل آخره ... " واهلاوى األلف : " )١() قوله ( 

  :  ذكروا يف تسميتهم األلف باهلاوي وجهني :تخ 
  .تصل مبخرج اهلمزة ي احللق حىت )٩(من ناحيةأنه يهوى : أحدمها 

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 .) ٤/٤٤٨(التخمري   )٢(

 .) ٤٩٠-٢/٤٨٩(إيضاح ابن احلاجب   )٣(

 .) ٤/٤٥٢(التخمري   )٤(

 .عن شرح التكملة .  يعد يف اإلمالة حبرفنيأنه: أي  )٥(

 .)واضطراب: (يف ع   )٦(

 .) للثغ: (يف ع   )٧(

وأما اللّثغة اليت تقع يف الراء فإن عددها يضعف علـى           : " ، قال اجلاحظ    ) أ/٤٥٨(املقتصد يف شرح التكملة     : ينظر  )٨(
والذال ، والظاء ، اهــ ـ بتـصرف ـ ومل     الياء ، والغني ، : عدد لثغة الالم؛ ألن الذي يعرض هلا أربعة أحرف 

 .)١/٣٥(البيان والتبيني : ينظر. يذكر الواو 

 .والتصحيح من التخمري املطبوع ) يهوي الناحية : ( يف ج   )٩(
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 األخريِ ذهب الشيخ يف بيان كونـه        أنه يف اهلواِء ال يعلق به بشيٍء ، وإىل هذا الوجه          : والثاين  
ا، وأما الواو فألنك تضم شفتيك فيها وترفع لسانك يف الياء وذلك كله حجاب عن جري                هاوي

ألا صوت صرف بعد الفتح فيكون الفم فيها مفتوحا خبالف   ،)١(اهلواء واأللف خالية عن ذلك    
وإن كان أختاها   ] ب/٢٤٩/[ فكان هواؤها أكثر فاختصت ذا االسم لذلك       ،الضمة والكسرة 

  .  ال خيلوان عن ذلك
 البن"اهلاوي"جيوز أن يكون : قلت ذو هواء :  أي ، على طريقة .  
   . )٢(" واملهتوت التاء : " قوله

ـ    ركْ الب للصوت، ومنه هت  العصرِ  شبه   : تاهل : حم تخ  ـ      ش هتيتا، مث كَ ا ، مث هكشيـش در   
  .)٣(إذا بزل 

   كـان مهموسـا     )٥(حرف شديد ميتنع الصوت أن جيري معه ، وهـو وإن          إنه  : )٤( )شح  ( 
   عند الوقف عليـه ال نفَـس جيـري معـه فيتحقـق خفـاؤه ،                 )٦(جيري معه النفس إال أنه    

                                                 

 .)٤/٤٥٢(التخمري   )١(

  : هناك خالف حول احلرف املهتوت بني العلماء   )٢(
  . أ ـ فذهب اخلليل إىل أن اهلمزة واهلاء حرفان مهتوتان 

  .إىل أن اهلاء فقط حرف مهتوت وابن جين ب ـ وذهب سيبويه 
  . ج ـ وذهب أبوحيان وابن عقيل إىل أن اهلمزة فقط حرف مهتوت 

  .الزخمشري ، وابن احلاجب ، والرضي إىل أن التاء فقط حرف مهتوت اجلرجاين ود ـ وذهب 
اهلمزة واهلاء والتاء،   : ار للصوت مثل    والذي يظهر أن املهتوت صفة تطلق على كل حرف فيه ضعف وخفاء واعتص            

  . واهللا أعلم 
، واملـساعد   ) ١/١٩( واالرتـشاف    ،)١/٦٤(وسر الـصناعة    ،)هت) (٢/١٠٣(، واللسان   ) ٦٤،  ١/٥٨(العني  : ينظر

 .)أ/٤٥٨(، واملقتصد يف شرح التكملة )١/١٨٠ (ح، وحاشية كتاب املوض)٣/٢٦٤(، وشرح الشافية للرضي )٤/٢٤٨(

يقال للبكْـر يهِـت، مث يكـش    : "، يقول األزهري)أ/٧٦(، وحواشي الزخمشري على املفصل ) ٤/٤٥٢(التخمري    )٣(
 ).كش(مادة ) ٩/٤٢٤(، والتهذيب )هت(مادة ) ٢/١٠٣(اللسان : ينظر".  كشيشاً، مث يهدر إذا بزل هديرا

 .ليس يف ع  )٤(

 .بدون واو ، والتصحيح من إيضاح ابن احلاجب ) إن: (يف ج   )٥(

  .والتصحيح من إيضاح ابن احلاجب ) أن: (يف ج   )٦(
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 اهور ، ألنه جبهره خيرج عن اخلفاء ، ولو اتفـق أن يكـون يف                )١(وال يلزم ذلك يف الشديد    
س وليس خمرجه أقصى احلنك لكان حكمه حكـم التـاء يف            احلروف الشديدة ما وافق املهمو    

  . ، فاعرفه )٢(اخلفاء ولكنه مل يتفق 
: ، ويقـال  )٤(حي من العرب    : الفرهودي، وفرهود (  أمحد البصري    )٣(صاحب العني اخلليل بن   
  .  والعني كتاب له يف اللغة ، )٦() ا دالصحيح هو األقل لكونه مفر: )٥(فراهيدي ، وقال يونس

هنة مطبقـة يف   :  هي   )٧( على احللق، ورأيت يف حواشيه      مشرفةٌ  حلمةٌ :اللهاة:  إقناع املطرزي  يف
   . )٨(أقصى سقف الفم

   .)٩(شجرية بسكون اجليم: )٦()تخ ( 
   .)١١(ةـَيح اللّتمنب: ، واللَّحي )١٠(حينيما بني اللّ : رجالش: صح 
  ١٢(ويف حواشي :  قلت( الشجر م : قيل  :  اإلقناعومفتحه مِ الفَ فرج)كـلّ شـيء    :  ، وقيل    )١٣

اجتمع مث انفرق فما بني الشيئني شج ر .  
                                                 

 .) الشديدة: (يف ع   )١(

 .)٤٩١-٢/٤٩٠(إيضاح ابن احلاجب   )٢(

 .)٩٩(، والبلغة )٤٥(، ونزهة األلباء )٥٤(أخبار النحويني البصريني : ، هذا وينظر ترمجة اخلليل يفليس يف ج) بن(  )٣(

 .)٤٩٩، ٤٩٦ (االشتقاق: ينظر. من قبائل زهران بن كعب   )٤(

. ، وهو يونس بن حبيب الضيب بالوالء، له معاين القرآن والنوادر، واللغات)٢/٥١٩(الصحاح : ينظر قول يونس يف       )٥(
  ).هـ١٨٢(تويف سنة 

 ) .٢/٣٦٥(، والبغية )٣٩٦(، وإشارة التعيني )٤٧(نزهة األلباء : ينظر

 .ليس يف ع   )٦(

 .)حاشية: (يف ع   )٧(

 .) هلا: (مادة ) ٦/٢٤٨٧(الصحاح : ينظر  )٨(

 ).٢/٦٥٠(عن الصفوة الصفية . الشني واجليم والضاد: ، واحلروف الشجرية هي)٤/٤٥٢(التخمري   )٩(

 .)شجر: (مادة ) ٢/٦٩٤(الصحاح  )١٠(

 )حلى: (مادة ) ٦/٢٤٨٠(الصحاح  )١١(

 .)حاشية: (يف ع  )١٢(

 .بدون واو) مفتحة: (يف ع  )١٣(
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  لَةٌ بفتح السأَس١( )صح  (  نيِو( :  اللسان والذراع قمستد)ـ ظَ، والنطع مـا     )٢ همـن الغـار     ر 
   .سان اللِّ ما حتت: والغار األسفل،حلنكا: )١() األعلى روالغا( ، )٣(األعلى

 )  وهو بفتح النون وكسرها وسكون الطاء وبفتحتني وبكسر النون وفتح الطاء فهـذه             : قلت
، ويف إقنـاع  )٤( وأصلها لثَي،ما حول األسنان  : ، واللّثة )١( ))٣( أربع لغات مذكورة يف الصحاح    

  . طرفه ، والذلق عام : حد اللسان أي: الذولق : شيخنا املطرزي 
  أو جوفاء؛ ألنه ال مماسة فيهـا وال مـصادمة فكأـا            ،وفًا مجع أجوف  جمسيت  : )١( )تخ  ( 

  . )٥(جوف
 ألنَّ شأا   "العلة"، وتسمى حروف    )٦(األلف أوسعهن خمرجا مث الياء مث الواو      : قال عبد القاهر    

   .)٧(أن ينقلب بعضها إىل بعضٍ ، وحقيقةُ العلَّةُ هي تغري الشيء يف نفسه عن حالته األصلية
الصحيح يف ترتيب هذه احلروف ما رتبها       :  قال ،)٨( وذكر البغدادي  :عةورأيت يف سر الصنا   ( 

 ،عليه سيبويه الذي يشهد لصحته االمتحان ، وأما يف كتاب العني فسيبويه أعلم مبا قال اخلليل               
   .)١()  ، فاعرفه )٩(ق ملا يرويهث وأو، وأضبط ملا مسع،وأصح رواية

  ]ام ـة اإلدغـفييك[ 
قلبـه إىل   تقْدمة  ل ، وإذا رمي إدغام احلرف يف مقاربه ، فال بد من              فص ((: قال رضي اهللا عنه   

لفظه ليصري مثال له ، ألنَّ حماولةَ إدغامه فيه كما هو حمالٌ ، فإذا رمت إدغام الدالِ يف السنيِ                   
%ßŠ ®: يف قوله عز وعال    s3tƒ $uΖ y™ ⎯Ïµ Ï%öt/ 〈  ]     ا مث أدغمهالَ أوالً سينفقل ،ا يف السني  فاقلبِ الد :  

   .)١٠( ))    وقَالَت طَائفَةٌ: ، وكذلك التاُء يف الطَّاِء من قوله" ] يكا سنا برقه "

                                                 
 .ليس يف ع   )١(

 .) أسل: (مادة ) ٤/١٦٢٢(الصحاح   )٢(

 .)نطع: (مادة ) ٣/١٢٩١(الصحاح   )٣(

 .) لثى: (مادة) ٦/٢٤٨٠(الصحاح   )٤(
 .)٤/٤٥٣(، التخمري ) أجوف: (يف ع   )٥(
 .ليس يف ج) مث الواو (   )٦(
 .)  أ/٤٥٨(املقتصد يف شرح التكملة : ، ينظر) األصلية ، واهللا املوفق : ( يف ع   )٧(
 .لعلـه ابن جين   )٨(
 .منقوالً باملعىن ) ١/٤٥(سر الصناعة : ينظر  )٩(
 .، والزيادة منه ) ٣٩٦(املفصل  )١٠(
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 باملماثلـة،   )١(لـشبهها اعلم أنَّ احلروف املتقاربةَ أُجيز فيها اإلدغـام         :  قال اإلمام عبد القاهر   
 أقلَّ كان اإلظهار    )٣(ما كان التناسب  ا كان اإلدغام فيها أقوى ، وكل      ب كانت أشد تقار   )٢(فكلما

أحسن وحبسب قوة العلّة وضعفها يقوى احلكم ويضعف ، ولذلك ال يتـصرف اإلدغـام يف                
علـى   )٤(يف األمثال مل توجـد يف املقاربـة        )٥(تصرفه يف األمثال ، ألن العلة املوجبة      ) ٤(املقاربة

         جد ما يقرب منها ، فمن احلكم السفه يف تلك عن تصرفه        اإلطالق، وإمنا وتصر وي أن ينقص
 يف كلمة أو    اسواء كان (  منهما   لُاألو] أ/٢٥٠/[يف هذه ، ومن ذلك أنَّ املثلني إذا التقيا أسكن         

 ، واملتقاربان إذا التقيـا  يف كلمـة        كذل كَ "دبيفعل لّ " ويف   "ددم"يف  " مد  : " فيقال   ،كلمتني
 جاز،  )٧(ود يف وتد وإذا التقيا يف كلمتني      : ام فال يقال   مل يسكن لإلدغ   ك متحر )٦()واألول منهما 

  . فاعرفه
املتقاربان مل يبلغ من قوما أن يغـري ألجـل          :)٦( ) -رمحه اهللا - ( لشيخنا   )٦() عبارة أخرى ( 

ا من تغيري األطراف ، فلذلك يعمـل التقـاء   فًصر تعظمأَ )٨(اه تغيرياجتماعهما األوساط ، ألنّ 
M ®: ف يف حنو    املتقاربة يف الطر   s9$s%uρ ×π x Í← !$©Û 〈 )ـ : " دون الوسط يف حنو      )٩ تويف األرض  د "  ، 

  .، فاعرفه )١٠(" اء منز" ، و  " ةينكُ: " ويف حنو 
   ] وما يدغم منهاأوجه التقاء املتقاربني [

  التقيـا   وال خيلوا املتقاربان من أن يلتقيا يف كلمةٍ أو كلمتني ، فـإن               ((: قال رضي اهللا عنه     
   " عتـد " و   " وتـد : " يف كلمة نظر ، فإن كان إدغامهما يؤدي إىل لَبسٍ مل يجـز حنـو                

                                                 

 ) .تشبيهاً : ( يف ج   )١(

 .) وكلما: (يف ع   )٢(

 ) .التقارب : ( يف املقتصد يف شرح التكملة   )٣(

 ) .املتقاربة : ( يف ع   )٤(

 .)املوجب: ( يف ج   )٥(

 .ليس يف ع   )٦(

 .) كلمة: (يف ج   )٧(

 .)ا تغيريمه: (  ج يف  )٨(

 .سورة آل عمران ) ٧٢(آية   )٩(

 .) أ /٤٥٩ –ب /٤٥٨(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر )١٠(
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١٩٧  

، وكذلك قالوا يف مصدر وطـد   " غَنم زنم   " و  " شاة زنماء   " و  " ة  يكُن" و  "  وتد يتد " و  
م من بيانه وإدغامه بني ثقـل  ، أل" وطدا " و "وتدا " ، وكرهوا   "تدة  " و  " طدة  : " ووتد

مانع آخر وهو أداُء اإلدغام إىل إعاللني ، ومها حـذف الفـاِء يف              "وتد يتد   " ولبس، ويف   
بالفتحِ ، ألنَّ مضارعه كان يكون فيه       " وددت  : " املضارع واإلدغام ، ومن مثَّ مل يبنوا حنو         

  " .يد : " إعالالن وهو قولك 
  ألنَّ " هنمـرِش   " و  " انمحى  " وأصلهما  " همرِش  " و  " امحى   : " وإن مل يلبس جاز حنو    

، وإن التقيا يف كلمتنيِ بعد متحـرك أو مـدة            اإللباس نمليس يف أبنيتهم فأُ    "الًلععلَ وفَ فَّا" 
   .)١( ))س فيه ، وال تغيري صيغة بفاإلدغام جائز ؛ ألنه ال لَ

ـ دات ودتو : الُقَأثبته ، والوتد بالكسر ، والفتح لغة فيه ، وي     : تد الو وتد: )٢( )صح  (  ل غش كَ
 وشاغل، وو وت واسم رجل ، وصنم     د ، وفر  )٣(د ، س ع تبالكَ د والفَ رِس حِت:  للج دعم ي، وقيل ر :
٤(قِ اخللْشديد تام(ُى ، وكُنية واحدة الكن)٥( .  

 حلوقها هنةٌ متعلقةٌ كالقرط، وهلا زمنتـان، وإن         )٧( تكون للمعز يف     منةُزال: )٦( عن اخلليل  :تخ  
  ماء، وود يود من باب املكسور العـني        نز و  وأزمن ، واألنثى زملاءُ    ،كانت يف األذن فالنعت أزمل    

   . )٨(يف املاضي واملفتوحها يف املضارع
        وأما أحناء الفصل فاعلم أنك لو قلت " :ود،    ـ لْباإلدغـام الَ  "  وعـد تبمـن وجهـني      س  :  

  ه ال يعرف تركيب الكلمة أعينها دال أو غريها ؟ نأ: أحدمها 
  .وهو الذي أراده الشيخ 

 أو متحركها فـسكّن باإلدغـام؟       ،ه ال يعرف وزا أهو ساكن العني كما هو عليه         نأ: والثاين  
                                                 

 .) ٣٩٧-٣٩٦(املفصل   )١(

 .ليس يف ع   )٢(

 .) وتد : (مادة ) ٢/٥٤٧(الصحاح   )٣(

 .) عتد: (مادة ) ٢/٥٠٥(الصحاح   )٤(

 .)كىن: (مادة ) ٦/٢٤٧٧(الصحاح   )٥(

 .) زمن: (مادة ) ٧/٣٧٥( العني :اخلليل يفينظر قول   )٦(

 .) من: (يف ع   )٧(

 .)٤/٤٥٤(التخمري   )٨(
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 يف   ويـاءٍ  )٢(ون ون ،)١(غري بني ياءين  فيلتبس األمر يف التركيب ال      " منوز"،  "ة  يكُن" وكذلك يف   
   )٧(" وطـدا   "  قرر ذلـك برفـضهم       )٦(، مث )٥( ونون وميم يف الثاين    ،)٤(، وبني ميمني  )٣(األول

   يؤدي إليه اإلدغام من لبسِ التركيبِ واإلظهـار مـن ثقـل             )٨( ملا ، وتدة إىل طدة " وتدا  " و  
  .  اجتماع املتقاربني، وثقلهما حمسوس بسالمة الذوق

  .)٩( سده به :ا، وتوطيد مثله ، ووطَد باب الغار صخرتب ثَ: وطَد:صح 
  . إىل آخره ... " ومن مث مل يبنوا حنو وددت : " )١٠() قوله ( 

  بالفتح للـزمهم   " ودد  " على أنَّ أصله    " ود  : " بيان اإلعاللني أم لو قالوا      : قال عبد القاهر    
ـ وي"وقعت بني ياء وكسرة مثل      ] إذا[ألنَّ الواو    " دديو" ه  وأصل" يدد  : " أن يقولوا  ع١١("د( 

  )١٢(. مث يلزمهم بعد احلذف اإلدغام الجتماع املثلني ، ]حذفت[
 وأنـشدين بعـض     : قال ،)١٣(هو الكلب : مطاوع حما ميحو ، واهلمرش      : ى  حمنا: )٦( )تخ  ( 

  : )١٤(األدباء اليابسة
  ترِش       خاء تــرإن اجل        
        اهلَّم ـيف بطنِ أم١(رِش(  

                                                 
ـَّـة " كـ   )١(  " .كُي

 .)ونوى: (يف ع   )٢(
ـَة " كـ   )٣(  " .كُني

 " .زم " كـ   )٤(

 " .زنم " كـ   )٥(

 .)حنو: (يف ج   )٦(
 .)وطد: (يف ع   )٧(
 .)كما: (يف ج   )٨(
 ) .وطد(ة ماد) ٢/٥٥١(الصحاح   )٩(

 .ليس يف ع  )١٠(
 .) يعد: (يف ع  )١١(
 . ، والزيادة منه)ب/٤٥٩(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر )١٢(
 ) .هرش) (٣/١٠٠٣(الصحاح : ينظر )١٣(
  ) .خرش) (٦/٢٩٣(، واللسان ) ٣/١٠٠٣(الصحاح : البيتان من الرجز ، ومل أعثر هلما على قائل ، ينظر )١٤(

 .فأدغم النون يف امليم فقلبت ميما " هنمرش " وأصله " رش اهلم: " والشاهد يف البيت 
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 )  وهو بالفتح كجحا ، والناقة ال       :صح  ش ويف   رِمة، واسم كلبـة   غ هي املرأة الكبرية جد٢(زير( ،
أنه تضعيف لعينه وامليم زائـدة ،        وهو قول األكثر  : أحدمها  : وفيه قوالن   : ويف شرح املقدمة    

  ، )٤(فأدغم فتوهم التضعيف ، وإليه ذهب صاحب الكتـاب  "مرش  هن"أصله  : )٣(وقال األخفش 
   .)٥() فاعرفه

فألنـه  " امحى  "وإمنا مل يتعرض لتقدير زيادة امليم يف املثالني ،ألنَّ انتفاءه ظاهر، أما يف            : قيل     
   أصـالتهما ملـا ذكـر       )٧(، وال حيكم على   )٦( أيضا كسِوعلى الع  " لَامفَع" ليس يف كالمهم    

 ممتنع الستحالة البناء فتعني إبـدال       ة، واإلبدال يف الثاني   ] ب/٢٥٠/[الكتاب ،فتعني اإلبدال  يف  
مـيمني،    ليست )٨(ألا اليلبس أا    فإذا أدغمت النون يف امليم ،       " مهرش  "أما   )٤()و  ( األوىل،  

  فَمعلل " ا على    أل ، ، وكال التقديرين غري واقع     )٩(ألنها لو كانتا لكانت األوىل أصلية أو زائدة       
لا  " لٌأو فَععلى إدغام املتقاربني" فنعلل"ومها ليسا من األبنية فتعني أن وز  .  

  .إىل آخره ... " وإن التقيا يف كلمتني : " )٤()قوله ( 
  :وأمـا بعـد مـدة فنحـو       )١٠(  خلَق كُـلَّ دابة   : أمـا بعد متحرك فنـحو     : )٤()تخ  ( 
 ابنسكَـادي هق١١(  ر( )اإلدغـامِ ضـرورة              )١٢ وما مل يكن أحد هذين املوضعني فهو ممتنع ، 

                                                                                                                                                    
 .)٤/٤٥٤(التخمري   )١(

 .)مهرش: (مادة ) ٣/١٠٢٧(الصحاح   )٢(

 ) .٢/٣٦٤) (١/٦١(، وشرح الشافية )مهرش: (مادة ) ٣/١٠٢٧( الصحاح :ينظر قول األخفش يف  )٣(

 .)٢/٣٦٤(شرح شافية ابن احلاجب : ينظر  )٤(

 .ليس يف ع    )٥(

 " .انفَعل"، وهذا مفقود أيضاً فيكون وزا "إفّعلَ"يعين لو كانت أصلية كان وزا   )٦(

 ..)يل: ( يف ع   )٧(

 .ليس يف ج ) ال يلبس أا(  )٨(

 .) وزائدة: (يف ع   )٩(

 .)٤٥(سورة النور  آية  )١٠(

 .)٤٣(سورة النور آية  )١١(

  .)٤٥٥-٤/٤٥٤(التخمري  )١٢(
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  مـا تقـدم    " ال لـبس فيـه      : " اجتماع الساكننيِ يف مثله على غري حده ، ويعـىن بقولـه             
                 من لبس التركيب بتركيب آخر ، وهو غري مستقيم يف احلقيقة إذا قُصد النفي املطلق ، والفرق

 االجتماع يف الكلمتني غري الزم فـاغتفر اإللبـاس   )١( كلمتني وبينه يف كلمة أنَّ     بني اإلدغامِ يف  
  . خبالف الكلمة

واضح على العموم ، ألنَّ حركات األواخر ال مدخل هلا يف           " وال تغيري صيغة    : " قوله   )٢() و  ( 
   . )٣(وسطها ال غري أو تغيري األبنية ، ألنَّ بناَء الكلمة يعرف بأوهلا

  ]اع اإلدغام املستويف الشروط والعكسٍ امتن[ 
   وليس مبطلق أنَّ كلَّ متقاربني يف املخرجِ يدغم أحـدمها يف اآلخـر،              ((: قال رضي اهللا عنه     

                ،للمقاربِ من املوانعِ ما حيرمه اإلدغـام ذلك فيهما، فقد يعرض وال أنَّ كلَّ متباعدينِ ميتنع
  ضـوِي  ] "حـروف   [مه ، ومن مثَّ مل يـدغموا        ويتفق للمباعد من اخلواص ما يسوغُ إدغا      

مفَراحللقِ أدخلُ يف الفـم يف األدخـلِ يف احللـقِ،                   "ش ا ، وما كان من حروففيما يقار
وأدغموا النونَ يف امليم ، وحروف طرف اللِّسان يف الضاد والشنيِ ، وأنا أفصل لك شـأن                 

 ألقفك على حد ذلك عن حتقيقٍ       ،عض يف اإلدغام  احلروف واحدا فواحدا وما لبعضها مع ب      
 له وعونِه٤( ))واستبصار بتوفيقِ ال(.  

 ٥(ومن لطيف ما ناسب هذا الفصل قوله : قلت( :  
   إدغامه حرف سائغٌكلُّ )٢ ()ما(    رِ حاجيتذاعوأراك تدغم يف امل

، "الياء  : "نع من حكمِ اإلدغامِ مثاله    القضية األوىل مستقيمةٌ ، ألنه قد يطرأُ مانع مي        : )٢() شح  ( 
، فإنه ال جيوز إدغام الياِء يف اجليم مع تقارما يف املخرج ، فإما من وسط اللسان                 " اجليم  " و

على ما مر يف املخارج ، ولكن يف الياء زيادةَ صوت ، وهي املدة ، فإذا أدغمتـها يف اجلـيم                     

                                                 

 .) ألن: (يف ع   )١(

 .يس يف ع ل  )٢(

 . )ال غري ، فاعرفه : (يف ع   )٣(

 .، والزيادة منه ) ٣٩٧(املفصل   )٤(

  .قف عليه فيما راجعت من مصادر البيت من الكامل ، ومل أ  )٥(
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، مثَّ تدغم ،فاملدةُ هي اليت باعـدت بينـهما،          جيماًالً  بطلت تلك الزيادة ضرورة أا تقلب أو      
والقضيةُ الثانيةُ غري مستقيمة على ظاهرها ملا تقدم من أنه إنما يدغم املثالن أو املتقاربان وتأويله                
أنه قصد متباعدين يف األصل ، وإن كان املدغم منهما يف اآلخر إمنا يكون حبصول صفه قربت                 

  ١(بينهما ، وصح( ب بينهما فـصح          إطالق املقاربة باعتبار حصول الوجه الذي قر)إطـالق   )٢ 
 باعتبار حقيقة خمرجيهما ، ومثاله الواو والياء فإنَّ خمرجهما متباعد ، وذلك أنَّ اليـاَء                )٣(التباعد

 من الشفة ، وال مقاربة بني هـذين احمللـني ، ولكـن              )٤(من وسط اللسان كما ذكر ، والواو      
  ومـن مث   : ")٦(، وقوله )٥("طويت طيا   : "  االمتداد وصل أحدمها باآلخر حنو     يساويهما يف صفة  

  . بيان للقضية األوىل " مل يدغموا 
 اللهم عند أيب عمرو ، فإنه يـدغم         )٨(مل يدغموا هذه احلروف السبعة فيما سواها      : )٧( )تخ  ( 

  . بأن الراء يف الالم يذهب بتكريره : احتجوا )١٠(    يغفر لمن يشاء:  حنو)٩(الراء يف الالم
وحجته أنَّ يف الالم سعة خمرجٍ وزيادةَ مسلك أيضا حتى أدغمت يف النصف من حروف املعجم                

  . فتقاصتا واستوتا 
 )يف   )١١(وقال يف الكشاف  : قلت    يغفر ملن يشاء         ومدغم الـراء يف    :  يف آخر سورة البقرة

ن ، وينسب إىل أعلم الناس بالعربية ما يؤذن جبهـل عظـيم             الالم الحن خمطئ مرتني ألنه يلح     
يف حنو هذه الرواية قلَّةُِ ضبط الرواة لقلّة درايتهم، وال يضبطُ حنو هـذا إال               ] أ/٢٥١/[والسبب

                                                 

 .)يصح: (يف ع   )١(

 .)وصح: (يف ع   )٢(

 .)تباعد امل : (جيف   )٣(

 .)فالواو : (يف ع   )٤(

 .)٤٩٦-٢/٤٩٤(إيضاح ابن احلاجب   )٥(

 .) قوله: ( ع يف  )٦(

 .ليس يف ع   )٧(

 .)سوامها: (يف ع   )٨(

 .)٢٨٤(سورة البقرة آية   )٩(

 .)١/٢٩٠(، والنشر ) ١٣٧-٢٣(، واالحتاف ) ١/١٥٧(الكشف : ينظر )١٠(
 .) ١/٤٠٧(الكشاف  )١١(



a¾jnÛa@bß@|îšìm@À@jnÔ@}†ŠaÕîÔ¥ë@ò{@ @
 
 

٢٠٢  

  :  إلدغامها يف الطَّاء يف بعض اللغات حنـو          )١(، ومنهم من خيرج الضاد منهما     )٧() أهل النحو   
   " .)٢(اضطج اضجع" 
  جة من ال يدغم الضاد يف شيء أن فيها استطالة وتفشيا ليست يف غريهـا، وأمـا اليـاء                   وح

والواو فلضعفهما، وهذا ألنَّ املدغم إذا كان ضعيفًا واملدغم فيه قويا استغرقه كلَّ االسـتغراقِ،               
  س فيصري كاملدغم فيه ، وهلذا كره بعضهم إدغام الياء يف الفاء ، ألن الياء حرف ضعيف أخـر                 

وأما امليم فلخفتها لكوـا مـن       . صوت به ، والفاء حرف قوي متني له نفخة          )٣( ال )٤()مما  ( 
  .حروف الشفة

وأما الراء فلتكريرها   . وأما الفاُء فلنفخها وخفتها     . وأما الشني فلما فيها من الظهور والتفشي        
   . )٤(كأا حرفان

واللني ، وامليم ملا فيها من الغنة ، والفاء ملا فيها من             من املد    )٦(ملا فيها  الياء والواو : )٥( )شح  ( 
  . )٧(شبه التفشي وهو التأفيف الذي فيها

ما ذكره الشيخ رمحه اهللا وإن كان مناسبا ، وعليه مجهور أهل اللغة فليس جبـارٍ                : )٤( )شح  ( 
، )٨(   بعضِ شـأْنِهِم   ل على الكل فإنه قد أدغمت الضاد يف مقارا يف القراءة الصحيحة يف             

  ، والفـاء يف غريهـا يف   )٩(    إىل ذي العـرشِ سـبِيالً  : وأدغمت الشني يف غريها يف قوله       
بِهِم ِسفخن   )١٠( والراء يف ،لَكُم رفغي    )١(، على ما تقدم إالّ أنَّ األكثر ،)فاعرفه )٢  .  

                                                 

 .)منها: (يف ع   )١(
 .)اطجع: (يف ع   )٢(
 .يف ج واضحة ليست ) ال(  )٣(
 .) ٢/٤٩٥(فمنقولة عن اإليضاح ) وأما الراء ...  وأما الشني (وقوله ) ٤٥٦-٤/٤٥٥(التخمري   )٤(
 .ليس يف ع  )٥(
 ) .فيهما : ( يف ج  )٦(

 .)٢/٤٩٥(إيضاح ابن احلاجب   )٧(
 ،غري ال" لبعض شأم : "والضاد تدغم يف الشني يف قوله       ): " ٢٤(قال الدمياطي يف االحتاف     ) ٦٢(سورة النور آية      )٨(

 .) ١/٢٩٢(النشر : ة أيب عمرو بن العالء ، وينظروذكر ابن مجاعة أا قراء
 .)٢٤(، واالحتاف ) ١/٢٩٢(النشر : ينظر) ٤٢(سورة اإلسراء آية   )٩(
وهي قراءة اجلماعة ما عدا أبا عمرو وابن كثري وقد أدغم ذلك الكسائي وحـده ألن احلـرفني                  ) ٩(سورة سبأ آية     )١٠(

 .)١/٣٤٦(، وابن مجاعة ) ٣٥٧-٢٨٥(واالحتاف ، ) ١٥٦-٢/٤٩(الكشف : ينظر. اشتركا يف املخرج 
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 )  والياُء فقد ط    : قلت ا الواوضم شفر :"  من هذه احلروف فقالوا يف مجعها        )٣(رحهما قوم   وأم "
نظرا إىل أنَّ كالً منهما مدغم يف صاحبها ، وليستا مثلني قطعا ، ومن أثبتهما فيهـا نظـرا إىل                    
أما كأما مثالن من خمرج واحد ، ألنَّ املدة جتمعهما على سـواء ، أال تـرى إىل جـوازِ                    

من غري نكري ، ويف هذا الصنيع آية فرق بينـهما      " فعيل وفعول   " :وقوعهما معا يف القوايف حنو      
  . ) ٤ ()وبني األلف وإنْ كانت صفةَ االمتداد تشملها مجيعا 

  .إىل آخره ... " وما كان من حروف للحلق : " قوله
  واألدخـل يف   " اهلـاء والعـني     : " واألدخل يف احللـق حنـو     " شفَر  مضوِي  " عطف على     

  ، فال جيوز إدغام الغنيِ يف اهلاء ، وال احلاُء يف العـنيِ ، وال الغـني                 " الغني واخلاء   " : الفم حنو   
يف احلاِء ، وال اخلاُء يف باقيها ، وإنما كرهوا ذلك ألنَّ األدخلَ يف احللق أثقل فلو أدغموا فيـه                    

خف إىل األثقـل    األخرج إىل الفم وهو أخف واإلدغام يقتضي قلب األولِ إىل الثاين لقلبوا األ            
الجتمع عندك ثقيالن باإلدغامِ ، ويف ذلك نقض الغرض املطلوب منـه وهـو التخفيـف ،                 

قلب الثاين إىل األول حيسن اإلدغام ملا فيه من قلب األثقل إىل األخف ، ألنَّ               : وبالعكس أعين   
، )٦( األكثـرين   على قول  )٥(ن الثاين أثقل واألول أخف ، وهذا أصلٌ جارٍ أيضا          أ التقدير تقدير 

 )٧( النارِ عنِ  فَمن زحزِح  : وإالَّ فقد روِي إدغام احلاِء وهو أخف يف العني وهو أثقل يف قوله            
مثال املسوغ  " وأدغموا النون يف امليم     : " وقوله  . هذا الذي ذكرنا مثاله قيام املانع يف املتقاربني         

ني طرف اللسان وأصول الثنايا ، وامليم مـن الـشفتني ،            يف املتباعدين ، وذلك ألنَّ النونَ مما ب       
  وبينهما خمارج ، وإنما الوجه املقرب منهما هو الغنة اليت اشتركا فيها كـالواوِ واليـاِء علـى                  

   املشتركة ، وإالَّ فمخرجامها متباعدان أكرب تباعدا ممـا          )٨(ما ذكرنا أنَّ املقرب بينهما هو املدة      
                                                                                                                                                    

 .) ١٣٧-٢٣(، واالحتاف ) ١/١٥٧(الكشف : ، وهي أليب عمرو وحده ، ينظر) ٣١(سورة آل عمران آية   )١(
 .)٢/٤٩٥(إيضاح ابن احلاجب   )٢(

 .... " وقد أخرج بعضهم الضاد من ذلك :" وفيه ) ١/١٠٦(احملتسب : ينظر. كابن جين   )٣(

 . ليس يف ع  )٤(

 .ليس يف ج) أيضا(  )٥(

 .)األكثر: (يف ع   )٦(

 .)  ١٨٣-٢٣(، واالحتاف ) ١/٢٩٠(النشر : وهي أليب عمرو ينظر) ١٨٥(سورة آل عمران آية   )٧(

 .)منهما هي املدة: (يف ع   )٨(
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  . حنن فيه
 فكيف جاز إدغامهما فيمـا      ن حرف أغ  )٢(النون اخلفية : فإن سألت   ] ب/٢٥١: /[)١( )تخ  ( 

  ليس فيه هذه الغنة ؟ 
 أجبت :ا أغنأيض ٣(" من حممد : " ، ولذلك ال يظهر معه غنة النون يف حنو قولك امليم( .  

: حروف طرف اللـسان   :  قال أبو علي  : )١( )حم  ( " وحروف طرف اللسان    : " )١() قوله  ( 
   )٤(. الطاء والدالُ والتاُء والصاد والسني والزاي والظاُء والذالُ والثاُء 

 واألخرية تـدغم يف     )٥(وتسمى هذه احلروف التسع املثلثات الثالث، األوىل      : قال عبد القاهر    
   )٦(. الصاد والسني 

احلروف ،  العرب توسعت إدغاما يف حروف طرف اللسان فوق ما توسعت يف سائر             :)١( )تخ  (
ألنَّ أصلَ اإلدغامِ حلروف اللسان والفم ، وأكثر حروف الفمِ من طرف اللسان ، وهو  أكثـر                  

  . )٧(حروفًا من طرف الثنايا، فطلب اخلفة فيما كان أكثر أوىل
يعين حبروف طرف اللسان الطاَء والتاَء والدالَ وهم يدغموا يف الـصاد والـشني              : )١()شح  ( 

ن كانت متباعدة عنها يف املخرج ؛ ألنك عند النطق ا تعترب طرف اللسان وإن مل                واجليم ، وإ  
يكن خمرجا هلا قريبا من خمرج خروجه من احلنك ، فصارت بذلك كأنها مقاربتها وإنْ كـانَ                 

   . )٩( ، فاعرفه)٨(صوا خيرج من غري ذلك احملل فلذلك أُدغمت فيها

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 .)اخلفيفة: ( يف ع )٢(

 .) ٤/٤٥٦(التخمري   )٣(

 .)٦٢٥(التكملة : ينظر  )٤(

 .)األوىلف : (جيف   )٥(

 .) أ/٤٦٤(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٦(

 .) ٤٥٧-٤/٤٥٦(التخمري   )٧(

 .ليس يف ج ) فيها(  )٨(

 .)٢/٤٩٦(إيضاح ابن احلاجب   )٩(
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األصلُ يف هذا الفصل وما خيرج بـه  : ـ كان يقول )١()  رمحه اهللا( شيخنا ـ  :  قلت :حم 
  أنهم استكرهوا ملا ميكن يف الطباع السليمة املذاق إدغام القوي يف الضعيف ، فإنّ الضاد مـثالً                 
ملا فيها من التفشي واتساعِ املخرجِ واستطالته عظُم شأنها وقَوِي بيانها حىت ال جيري حرف من              

  عجم مجراها يف ذلك كلِّه فألن يكون غريها حتت يدها أجـدر ، ولـذلك قـال                 حروف امل 
 جبمع الكف ، ومهملة برؤوس األصابع ، فلما رأوا يف احلـرف             )٢(القبضة معجمة : )١(ابن جين 

 ، والصاد وإن كان من حروف اإلطبـاقِ إالَّ أنَّ يف            )٣(زيادة استعملوه يف مقابله زيادة للمعىن     
 بني هذين احلرفني إذا أنعمـت       )٤(فوضعوه يف مقابله معىن دون ذلك ، والتفرقه       صوته نقصانا   

 من  )٥(وهذا يل : فيهما النظر ويف صدامها أدركتها بغري حجاب ، واهللا املوفق للصواب ، مث قال               
  .  عجائب العربية وغرائبها 

  ]عدم إدغام اهلمزتني [ 
  " ل سـأَّ : " يف مثلـها إالَّ يف حنـوِ قولـك       دغم ال ت   فصلٌ ، فاهلمزةُ   ((: قال رضي اهللا عنه     

  : يف اسمِ موضعِ واد فيمن يرى حتقيق اهلمزتني ، قـال سـيبويه              " ث  أَّالد"  و  " س  أَّر" و  
  : ، قـال    " أقرئ أبـاك    " ، و   " قرأ أبوك   : " وأما اهلمزتان فليس فيهما إدغام من قولك        

   اس معه، وهي رديئة، فقد جيوز اإلدغـام       وزعموا أنَّ ابن أيب إسحاق كان حيقق اهلمزتني ون        
  .)٦())  وال غريها فيها ،يف قولِ هؤالء ، وال تدغم يف غريها

  : مبالغةٌ يف السائل اسم فاعلٍ من السؤال ، ويف أبيات السقط : سأَّل 
  

مِ ساصوأهلِ الع نع يا            فإنلُهي وأَهعن اددغب ٧(لُأَّمىت سألت(  
                                                 

 .)٢/٥٥(احملتسب : ينظر قول ابن جين يف   )١(

 .)جممعة: (يف ج   )٢(

 .)املعىن: (يف ع   )٣(

 .)واملتفرقة: (يف ج   )٤(

 .ليس يف ج ) يل(  )٥(

 .)٣٩٧(املفصل   )٦(

  ) .٣/١٢٥٣(شرح سقط الزند : البيت من الطويل ، وهو أليب العالء املعري ، ينظر  )٧(
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ومل يـورد   :  ، قلـت     )٣(أكلـه : خة، ودأثَ الطعام  ي طب )٢(بائع الرؤوسِ : س  أَّر: )١ ()صح  ( 
  .  ، ولعلها لغة غريبة ، فلذلك ترمجها يف الكتاب )٤(ثأَّاجلوهري الد

  ا باعتبار حاهلا  حرفًفًا ـ يف تفصيل احلروف حر )١ ()رمحه اهللا (  ـ  )٥(الشيخ )١()أخذ :  شح (
 ا فيها ليتبني بذلك ما ال يتبني باإلمجال،         يف كوا ومدغمإالّ يف بـاب    : )٦(االستثناء أو ب  ا مدغم  

  فإنه باب قياسي ، فَحوفظ عليه مع وجود املدة بعدمها فكانت كاملـسهلة ألمرمهـا ،              " فَعال" 
ما امتنعوا من إدغامها يف مثلها       اإلدغامِ باأللف بعده ، وإِن     مر أَ سهلَ الداَّث فمنفرد و   )١() وأما  ( 

عندهم على انفرادها مـستنكرة حتـى أـم         )٧(النطقِ ا ألا   )١()كلفة  (كراهة ملا يؤدي إليه     
إدغام يف كلمة ويف كلمتني ،      )١() وال   ( )٨(خففوها بوجوه من التخفيفات، وكرهوا اجتماعها     

ـ     )٩(وقد روي عن بعض العرب       : يف كلمـتني يف مثـل       ] أ/٢٥٢/[زتني   أم حيقِّقـون اهلم
  جواز إدغامها قياسا على غريهـا مـن احلـروف املـستثقلة            )١٠(، وأخذ سيبويه  " قرأ أَبوك   " 

  مما جيتمع فيه املثالن ، ورأى أنهما إذا اجتمعتـا غـري مـدغمتنيِ جوازاكـان اجتماعهمـا                  
   وميكن أن يكونَ األمـر علـى        مدغمتني أسهلَ ، ومل يسمع ذلك عن العربِ الذين حيقِّقون ،          
           اشتد مغه إذا أُدبأن قفرالثِّقـلُ عنـد اجتماعهمـا       )١١(ما ذُكر ،وأن يكون على خالفه ، وي   

                                                                                                                                                    

  
 

 .ليس يف ع   )١(

 .)رأس: (مادة ) ٣/٩٣٢(الصحاح   )٢(

 .)دأث: (مادة ) ١/٢٨١(الصحاح  )٣(

 .)به مياه لبين أسد) (٤/٢٧١(يف معجم البلدان   )٤(

 ) والشيخ: (يف ع   )٥(

 ) .ومعناه باالستثناء : ( ج يف   )٦(

 .)ألما: (يف ع   )٧(

 .)اجتماعهما: (يف ج   )٨(

 .)٤/٤٤٣(الكتاب : ينظر  )٩(

 .)٤/٤٤٣(الكتاب : ينظر ،) وسيبويه: (يف ج  )١٠(

 .) استند: (يف ج  )١١(
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  ا ا علـى حـدة،      قً واحدة منطو  )٢( عند اإلدغام، ويف غري اإلدغامِ حيصلُ لكلِّ       )١(من غري فصل  
فاره عند اإلدغامِ، وهذا كاف يف إبطالِ قيـاس         فيلزم من اغتفارِ اجتماعهما عند االنفكاك اغت      

لو كان اإلدغام سائغا فيها لوقع ، ولو وقع لنقل ، وكثريا مـا               : اإلدغامِ مع أنه يصح أن يقالَ     
ذاك خمصوص مبا يكثر عنهم ،      : يستعمل سيبويه هذا االستدالل يف املعىن إالَّ أنه ميكن أن يقالَ            

   . )٣( يف أصله فالفأما ما هو قليلٌ
  اهلمـزتني      :  عبارة أخرى أوضح قال      يفولإلمام احملقق اجلرجاين    : قلت هم رفضوا اجتمـاعإن

مثال ملا يف ذلك من فرط      " بععت  " على وزن    " تأَّأْي: " وتنكبوا أن يبنوا املضاعف منها حنو       
، وإذا التقت مهزتان يف كلمـة       " ل  أَّس: " الثقل ، وإنما جاء التضعيف فيها يف العني زيادة حنو         

              اجتماع دوإذا لزمها هذا القلب فُق ، إىل حرف من حروف املد املثلني الزموا الثانيةَ التخفيف ، 
  . فبطل اإلدغام 

 )٤(يهفإىل آخره ألنَّ كلَّ موضعٍ أمكن إزالةُ املثلني فيه بالقلب ترِك            ... " قال سيبويه   : "   قوله
وقـد  : )٥(نَّ القلب أقوى وألطف يف رفع االستكراه املتوقّى من اجتماع املثلني قال           اإلدغام ، أل  

 اهلمـزة يف    دغم فيجوز على قياسِ من مجع بينهما أن ي        ،)٦(جوز ابن أيب إسحاق حتقيق اهلمزتني     
  )٧(.  وهي ردية ،مثلها

  :  يف مثلها ال يكون إالَّ يف موضعني)٨(إدغام اهلمزة: يقول الشيخ 
  " . س أَّر: " أن يكون اجتماعهما جممعا عليه ، وهو ما إذا وقعتا عينا يف حنو : حدمهاأ

أن يكون اجتماعهما خمتلفًا فيه ، وهو ما إذا وقعتا يف كلمتني فـإنَّ الوجـه                : واملوضع الثاين   
                                                 

 .)قصد: (يف ج   )١(

 .)كل(يف ج   )٢(
 .)٢/٤٩٧(إيضاح ابن احلاجب   )٣(
 .ه موافق ملا يف شرح التكملة وما أثبت) إليه : ( يف ج   )٤(
 .يقصد عبد القاهر اجلرجاين    )٥(
 ) .٤/٤٤٣(الكتاب : ينظر  )٦(
 .) أ /٤٦٠–ب /٤٥٩(املقتصد يف شرح التكملة : وهو حتريف، وينظر) دريـة: (يف ج   )٧(
  .)اهلمزتني: (يف ج   )٨(
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كون اإلدغام  ختفيفهما ، أو ختفيف إحدامها فال إدغام على هذا ، إالَّ على قول من حيقِّق فإنه ي                
  . عنده

  " فأما اهلمزتان فال إدغام : " )١() قوله ( 
، وليس األمر على ما توهمه، وإنما       )٣(ة توهم أنَّ سيبويه أنكر إدغام اهلمز      )٢( من القراء من   :تخ  

ابن أيب  : )٥(قال. إىل آخره   ... " وزعموا  : "  ، ومن مث قال      )٤(أنكر مذهب من ال حيقق اهلمزة     
   . )٦(و عبد  اهللا املقرئ ، أستاذُ عيسى بن عمر الثقفي أستاذُ اخلليل أستاذ سيبويهإسحاق ه

  .إىل آخره ... " وال يدغم يف غريها : " قوله 
  : إنما امتنع ذلك ألمرين : )١( )شح ( 

أنَّ ما فيها من القوة ال يشاركها فيها غريه ، فال تدغم لفوات وصفها من غري خلف                 : أحدمها  
  . حروف اللني لذلك ( ما مل تدغم ك

أنهم يف غُنية من اإلدغام لما ثبت فيها من جوازِ التخفيف على وجه أسهلٍ هلـا وال                 : والثاين  
  :  غريها فيها ملا ذكرنا ، ولوجهني آخرين )١()يدغم 
   .  منتفنه إ و،أنه يؤدي إىل إدغامِ األدخلِ يف الفم يف األدخلِ يف احللقِ: أحدمها
، )٧(أنه يؤدي إىل اجتماعِ اهلمزتنيِ بعد أنْ مل يكن ، وكلٌّ مناسـب ملنـعِ اإلدغـامِ                  : والثاين  
  . فاعرفه

                                                 
 .ليس يف ع   )١(

 ) ومن: (يف ع   )٢(

 ) .٤/٤٤٣(الكتاب : يبويه يف ، وينظر قول س) اهلمز : (جيف   )٣(

 .) اهلمز: (يف ع   )٤(

 .يقصد صدر األفاضل  )٥(

  ، وطبقات النحويني واللغـويني للزبيـدي       ) ١/١٤(طبقات فحول الشعراء    : ، ينظر ترمجته يف     ) ٤/٤٥٨(التخمري    )٦(
 .)٢٦(، ونزهة األلباء ) ١٥٢(، وأخبار العلماء النحويني ) ٣١(

 .)٤٩٨-٢/٤٩٧(إيضاح ابن احلاجب   )٧(
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٢٠٩  

  ]عدم إدغام األلف [
 وال  ، فصلٌ ، واأللف ال تدغم البتةَ ، ال يف مثلـها وال يف مقارـا               ((: قال رضي اهللا عنه     

  .)١( ))يستطاع أن يكون مدغما فيها 

  ] ب/٢٥٢/[، )٢( إنما ذلك لضعف االعتماد فيها ألنها خترج واِء الصوت)١ ()خ  ت(
إدغامها يف مثلها متعذِّر إذ البد من حتريكها حينئذ ، وهي           :  عبارة أخرى على جهة التفصيل      

هـابِ  غري قابلة لذلك ، وإدغامها يف مقارا إن كان يف األدخل يف الفم فلما يؤدي إليه من ذ                 
  ها بال خي مـن                   لَمدوإن كان يف األدخل منها وما ذلك إالَّ اهلمزة فلذلك ، وملـا يـؤد ، ف

اجتماع اهلمزتني وإدغام األدخل يف الفم يف األدخل يف احللق ، وال يصح أن يدغم فيها غريها                 
  . للتعذر املتقدم ذكره 

 من احلروف كلِّها فيما هو املطلوب مـن          املد ال يدانيها شيءٌ    )٣(وجمر الكالم فيها أنَّ حروف    
                واضحة قةُ واخلفَّةُ بامتداد الصوت اللَّني ، واأللف من بينها على مزيةالكالم ، وهو اللَّطَافةُ والر

   .)٥()فاعرفه (، فهاهنا أحلى وأوىل، أختيها يف غريمها)٤(من ذلك ، وقد امتنع إدغام
  ]إدغام اهلاء [

   إذا وقعت بعدها أو قبلها كقولـك        )٦(]احلاِء[صلٌ ، واهلاُء تدغم يف      ف(( : قال رضي اهللا عنه   
  ، وال يدغم فيهـا إالَّ مثلُهـا        " اذه  امتًا ، واذحب  حاجب" : " اذبح هذه   "، و   " اجبه حامتًا   " يف  

  .)٧( )) " اجبه هالالً: " حنو 

                                                 
 .)٣٩٧(املفصل   )١(

 .) ٤/٤٥٨(التخمري   )٢(

 .)احلروف: ( يف ج   )٣(

 .ليس يف ج ) إدغام(  )٤(

 .ليس يف ع   )٥(

 .وهي حتريف ) اهلاء: (يف ع   )٦(

  .) ٣٩٧(املفصل   )٧(
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٢١٠  

 قد راعى ترتيب املخارجِ فقدم األلـف        اهلاء ،  واعلم أنَّ الشيخ هاهنا      : أي  " وقعت  : " قوله  
  .  على اهلاِء على اختياره مذهب سيبويه

  قوله              : قلت القلبٍ بداللة بدون ه من لوازمه إذ الإدغاما ، ألنقصد نه القلبذكر اإلدغام وضم :  
لثـاين ،   وال يدغم الثاين يف األول ، ولكن تقلب إليه كما تقلب األولَ إىل ا             " وقعت بعدها   " 

وذاك ألنَّ اهلاَء أدخل يف احللق ، واحلاء أخرج إىل الفمِ ، ومها متقاربان لكن العـني بينـهما                   
فقصدت القرابة ، ومثل ذلك غري مانع إذا اقتضى املسوغُ اإلدغام ، مث إنَّ اهلاَء أثقلُ من احلـاء                   

إلدغامِ ، ولو انعكس األمر فقلبت األثقل إىل األخف قبال وبعدا ليحصلَ التخفيف املطلوب من ا  
 ثقيلُ فإن سألتهما يتواليان ؟ : حلصلَ التألن ها يف العني إذ هي أقربغوا إدغامفهالَّ سو  

  يف : أي  ( كما كرهوا إدغامها يف اهلمزة كرهوا إدغامها يف العني ملا فيها من التهوع              : أجبت
 )١() لمقارب من املوانعِ ما حيرِمه اإلدغام       العني ، فهي إذن كاهلمزة وقد ذكرنا أنه قد يعرض ل          

  . فهذا من مجلة ذلك 
 )٢(أنَّ حروف احللقِ حروف مستثقلةٌ عندهم ، ولـذلك قـل     :  على أنَّ اإلمام عبد القاهر ذكر     

التضعيف فيها ، فال يستوحش من ترك اإلدغامِ فيها ، فاهلاُء يف غاية القوة ، والعني أكرب منـها                   
 يف  )٤( يف املتـصل كـذلك تتـوقى       )٣( فكما تتوقى  ،أكرب" صح  : " مث احلاء حنو  " دع   " :حنو  

 األدخل يف احللق ألنه مبرتلـة اهلـوي،         )٥(م إىل فاملنفصل بقدره ، فيتوقى أن تقلب األدىن إىل ال        
  لم  وهو مقتضى وضعِ التلفظ مبـا يـتك        .والرجوع عكسا ، وخالفُه التصعد من احللقِ إىل الفم        

  . ، فاعرفه حبثًا عن حتقيقٍ )٦(به

                                                 

 .زيادة من ع يستقيم ا السياق   )١(

 .)قال: (يف ع   )٢(

 .) تتقوقى: (يف ج   )٣(

 .ج ليس يف ) تتوقى(  )٤(

 .ليس يف ج ) إىل(  )٥(

 .) أ/٤٦٢(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٦(
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٢١١  

ويف ( دعهـا معهـا ،      : أي  " دحا حما   : " حكى الفراُء عن العرب      : )١(قال صاحب الكتاب  
   . )٣(  ))٢(    أَلَم أَعهد إِلَيكُميف " أحد أمل : " وقرئ : الكشاف

                                                 

 .)٤/٤٥٠(دون ذكر للفراء ، وقد حكى هذه اللغة سيبويه ) وهي لغة لتميم : (، وفيه ) ٣/٣٢٧(الكشاف : ينظر  )١(

 .) ٦٠(سورة يس آية ) ٣/٣٢٧(الكشاف   )٢(

  .ليس يف ع   )٣(
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٢١٢  

  كـأنه بعد كاللِ الزاجرِ              : )١(وأنشد سيبويه

                            سومحعقابٍ كاسرِه ٢( مر(   

أن : التجبِيـةُ   :  ، ويف املغرب     )٤(استقبله مبكروه : صك جبهته ، وجبهه     : جبهه  : )٣( )صح  ( 
  .)٥(يحملَ الزاين على محار ويجعل وجهه على ذَنبِه ، وقد جاء يف حديث اليهود ذلك يف الزاين

  ]ام العني إدغ[ 
  : ، وكقولـه تعـاىل      " ادفَع عليا   : "  والعني تدغم يف مثلها كقولك       ((: قال رضي اهللا عنه     

    هدنع فَعشي يذَا الَّذ نم      ،حامتـا قبلها أو بعدها كقولـك يف ارفـع ويف احلاِء وقعت ،  
  " . اذحبتودا " ، و " ارفحامتا : " واذبح عتودا 

   بإدغـامِ احلـاِء يف العـني،           فَمن زحزِح عنِ النار    :  اليزيدي عن أيب عمرو      وقد روى 
        فيها إالّ مثلها ، وإذا اجتمع العني دغمجاز قلبهما حاءين ، وإدغامهمـا حنـو          واهلاءُ وال ي 

  )٦( ))" محم ،واجبحتبة : " قولك يف معهم ، واجبه عتبة
  . )٧(ان أبو عمرو ال يرى ذلك وعليه سيبويه وأصحابه ، وهـو الوجـه             ك:  قال اليزيدي  :تخ  

  ـه            : ويف بعض نسخ القراءة     : قلتمي باليزيدي ألنحيي بن املبارك ، س اليزيدي هو أبو حممد
  ]أ/٢٥٣ ./[)٨(كان مؤدب ولد يزيد بن منصور خال املهدي ، جالس أبا عمروٍ وأخذ عنه 

                                                 
 .، والبيت من غري نسبة فيه ) اكأ: (برواية ) ٤/٤٥٠(الكتاب   )١(
كأا بعد طول السري وكالل الزاجر هلا ليستحثها        : البيتان من الرجز،ومل أعثر هلما على قائل،وهو يذكر ناقة ، يقول            )٢(

  . اإلبل وتدبرها وزهلا بعتأن ت: واملسح . على السري، عقاب كسرت جناحيها وقبضتهما عند انقضاضها 
؛ وسيبويه يسميه إدغاما وهو يعين اإلخفاء ، ألن اإلخفاء عنده ضرب من             " هومسح"إخفاء اهلاء يف    :  فيه          والشاهد

  .اإلدغام ، وإال فإن اإلدغام ال جيوز يف البيت لئال ينكسر البيت 
 ).  كسر ) ( ٥/١٤١(، واللسان مادة )١/٥٨( ، وسر الصناعة )١/٦٢(احملتسب :       ينظر

 .ليس يف ع   )٣(
 .)جبه(مادة ) ٦/٢٢٣٠(الصحاح   )٤(
 .)جبه: (مادة ) ١/١٣٠(املغرب   )٥(
 .)٣٩٨-٣٩٧(املفصل   )٦(
 ).٢٣(، واالحتاف )١/٢٩(النشر : ، وينظر)٤/٤٥٩(التخمري   )٧(
، وتـاريخ العلمـاء     ) ٦١(، وطبقات النحويني واللغـويني      ) ٢٧٢(طبقات الشعراء البن املعتز     : ينظر ترمجته يف      )٨(

 .) ٥/٢٣١(، ووفيات األعيان ) ٣/٣٧٥(، وغاية النهاية ) ١/١٥١(، ومعرفة القراء الكبار ) ١١٣(النحويني 
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٢١٣  

  .)١(والد املَعزِ حويلّالعتود بالفتح من أ : صح
امـد  " : " امدح عرفـه    " العني بعدها أو قبلها فال يقال يف        : أي  " ويف احلاء وقعت    : " قوله  
، ولكن تقلب العني إىل احلاء ، مث تدغم إحدى احلاءين يف األخرى ، ألنَّ احلاء أخـف                  "عرفه  

  .من العني وأدخل يف الفم منها كما مضى 
  قلت : نا  قال شيخ :           كمـا حيـس مستحب ةً ، وهي صوتحفكرهـوا أن     وألنَّ يف احلاء ب ،

  ويف صـوته   : ((  يف وصف أم معبد نبينا عليه الـسالم          :الفائق"يستهلكه القلب ، ورأيت يف      
صوت فيه بحة ال يبلغ أن يكون جشةً ، وهو يستحسن ويستحلى خللوه عـن               : أي  )) صهل  

: ويف صوته صهل أي   : ورأيت يف الغريبني    ( ،  )٢(شدة البحة   : لصماخ ، واجلُشةُ    احلدة املؤذية ل  
  .)٣(" صحل : " حدةً وصالبةً ، ومنه صهيل اخليل ، ورواه بعضهم 

  . إىل آخره )٥(..." وإذا اجتمع العني واهلاء : " )٤() قوله 
د تغيريمها مجيعا إىل احلـاِء ، ألنهـم لـو    إنما مل يدغموا أحدمها يف اآلخرِ إالَّ بع     : )٤( )شح  ( 

أدغموا اهلاَء يف العنيِ لقلبت اهلاُء عينا على قياسِ اإلدغامِ ألدى إىل اإلدغامِ يف العني يف شـبهها                  
باهلمزة على ما تقدم وهو مستكرةٌ ، ولو أدغموا العني يف اهلاِء بقلب العـنيِ هـاًء ألدغمـوا                   

 )٧(فلما كانَ كذلك واشتد تقارما     ،)٦(خل يف احللق ، وقد مر فساده      األدخلَ يف احللق يف األد    
 بعد اآلخرِ ساكنا قلبومها مجيعا حرفا يقارما وهو احلاُء،          )٨(ألنهما متالصقان وعسر النطق ما    

  . من فساد أو خللٍ  وال يلزم منه شيٌء مما تقدم

                                                 

 .)عتد ( مادة ) ٢/٥٠٥( الصحاح   )١(

  )٩٨– ١/٩٥( الفائق   )٢(

 .)صحل ( مادة ) ٤/١٠٦٤( الغريبني    )٣(

 .ليس يف ع   )٤(

 .) واحلاء : (يف ج   )٥(

 .من التحقيق ) ٢٠٦(صفحة : يظر  )٦(

 .)ما : ( يف ع   )٧(

 .بأحدمها : أي  )٨(
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٢١٤  

قسم اهلاِء ألنه مشترك بني اهلاِء والعنيِ جريا على           يف وهذا احلكم كان ينبغي أن يكونَ     : )١(قال  
   .)٣( يف الكتاب)٢(عادته املألوفة

جاز ذلك لتكونَ احلاُء وسطًا بني احلرفنيِ ملوافقتها العني يف املخرجِ واهلـاء             : قال   : )٤() تخ  ( 
 وهي رخـوةٌ ، واهلمـس       يف اهلمسِ ، وألنَّ التقاَء احلاَءين أسهلُ عليهم ، ألنَّ احلاَء مهموسةٌ           

  )٤(). فاعرفه  . ( )٥(والرخاوةُ أسهلُ عليهم من اجلهر والشدة 
  ]إدغام احلاء [ 

  : ، وقوله تعـاىل     "اذبح حمال   : "  فصلٌ ، واحلاُء تدغم يف مثلها حنو         ((: قال رضي اهللا عنه     
ىتح ال أبرح    ٦( ))، وتدغم فيها اهلاُء والعني(     

إدغام اهلـاِء والعـنيِ يف احلـاِء        :  فيها أعين    )٧(امها يف مثلها فواضح ، وأما إدغامهما      أما إدغ   
 منهما مع كوما أدخلُ يف احللق منها، ألنها يف ترتيب املخارج احللقية بعد العـني ،                 )٨(فلقرا

                دغمه ال يحلقي هو أدخلُ وأدىن من الفم ، فإن أنَّ ما كانَ من حرف فيمـا كـان     كما رأيت 
أقرب من أقصى احللق ، واهلاُء ثالثةٌ ، والعني رابعةٌ ، واحلاُء خامسةٌ مما يلي أقصى احللق علـى                   

  .هذه الرتبة ، فاعرفه 
  احللـقِ           : أو يقال على أسلوب آخر      : قلت وقد قلَّ يف حروف ، خفيفللت رِعما شإن اإلدغام

                                                 

 .ابن احلاجب: أي   )١(

 .)مألوفة : ( يف ع   )٢(

 .)٤٩٩-٢/٤٩٨( إيضاح ابن احلاجب   )٣(

 .ليس يف ع  )٤(

 .)٤/٤٥٩( التخمري   )٥(

 .)٣٩٨(املفصل   )٦(

 .)إدغامها : (  يف ج   )٧(

  .)فلقرما : ( يف ج   )٨(
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ستثقالِ اجتماعِ حرفنيِ منها يف كلمة ، أال تراهم خفَّفُوا           الكلم منها ، ال    )١(كما قّلَّت تراكيب  
يف اهلمزة من غري وجه ما مل خيففوا يف غريها لكوا رأس احلروف احللقية ، فلو أدغمت احلاء                  

، واملطلوب من اإلدغام خالفُـه      ن من الثّقل ما ليس يف البيا      )٣( مثله للزمك  )٢(يف اهلاء أو صنيعا   
  . إىل األولِ ، فاعرفه فصار احلكم

  ]إدغام الغني واخلاء املعجمتني [ 
 فصلٌ، والغني واخلاُء تدغم كلُّ واحدة منهما يف مثلـها، ويف أختـها              ((: قال رضي اهللا عنه   
  : كقراءة أيب عمرو

    غتبي نما  غّ ويناِإلسالمِ د ري   كوقول ، " : لُقك   ال متسخا" و" ادمغْ خلفا   " و" خ  سـلخ
  .)٤())"ك ـغنم

الغني واخلاَء أختان على أنهما من خمرجٍ واحد حكْما لفرط تقاربِهما ،        ] ب  /٢٥٣/ [ اعلم أنَّ   
وقد مر أنَّ احلرفني املختلفني إذا قلبا أنهما من خمرجِ واحد ، فليس املراد احتاد املخرجِ حقيقـةً                  

ية ، والكالم يف املختلفني ، ولكن إذا اشـتد التقـارب            من غري تفاوت ، ألنَّ ذلك يقتضي املثل       
   التفاوت ا ال     ـنتولطفكمح حقيقةً، زال مرتلةَ شيٍء واحد مها يف  فيدغمومها اآلخر أحد   آخـر
 والعـني   )٥(صوت الفمِ، ومها ال يدغمان يف الثالثة الباقية احللقية، وهي اهلاء           حروف احللقِ إىل  
القاعدة املمهدة أنَّ األدنى إىل الفمِ ال يدغم يف ما هو أقرب من أقصى احللـقِ،   واحلاء بناًء على    

     منها ع واحدة ناسبة مثَّ ، وتلك متقاربةً يف الذَّوق فيجري من احلكم            وإذا ذقتهما معرفت أالّ م
  . وبينهما )٦(بينها ما ال جيري بينها

                                                 

 .)تراكيبهم : ( يف ج   )١(

 .)وصنيعا : ( ع يف   )٢(

 .، وهي حتريف)يف ألزمك : ( يف ج   )٣(

 .)٣٩٨(املفصل   )٤(

 .)الياء : ( يف ج   )٥(

  .ليس يف ج ) ما ال جيري بينها (   )٦(
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٢١٦  

  إنمـا  : أنَّ الغني أدخلُ يف احللق ؟ ألنا نقـول        كيف جاز إدغام اخلاِء يف الغني مع        :  وال يقال   
 كانَ ذلك ألحد أمورٍ ثالثة :  

إما ملا ذكرنا من عدم االعتداد بالتفاوت بينهما للمقاربه املفرطة ، أو ألنَّ مـن العـربِ مـن                   
  ، " نغـل   م" و  " منخل  : " يجريهما مجرى حروف الفمِ فتخفى عندمها النونُ اخلفية فتقول          

  ، )١(أو ألنهما ملا قربا من الفم نزال ترتيلَ حروف الفمِ ، ومن مثَّ كانَ اإلدغام فيهمـا أقـوى                  
  . وآثر من اإلظهارِ

 )  هم يف أن جعلـوا               : قلتعلى مقتضى معتقد حتاج إىل معرفتها، وهي أنّ القياسوهنا فائدةٌ ي
ا يف القوايف لتقارروي والعني ٢(ما املفرط يف حنو قال قائلهم الغني( :  

                                                 

  : مثّة خالف بني سيبويه واملربد حول هذا اإلدغام   )١(
一- فقد ذهب سيبويه إىل أنَّ البيانَ أحسن، واإلدغام حسن  
二- من البيانوذهب املربد إىل أنَّ ا إلدغام أحسن. 

  : البيانُ أحسن ألمرين : وقد أيد ابن يعيش سيبويه فقال
  إن الغني قبل اخلاء يف املخرج، والباب يف اإلدغام أن يدغم األقرب يف األبعد: أحدمها
   حسنف من التقاء اهورين واجلميع جائزخإن الغني جمهورة واخلاء مهموسة، والتقاء املهموسني أ: والثاين

  ....وأيد صدر األفاضل املربد يف كون اإلدغام أقوى، وآثر من اإلظهار
، )٤/٤٦٠(، والـتخمري  )١٠/١٣٧(، وشرح املفصل البـن يعـيش      )١/٢٠٩(، واملقتضب )٤/٤٦٠(الكتاب: ينظر

 ) .٢/٣٢٥(وحاشية كتاب الكناش 

  .، وليسا يف ديوانه)٣٤(ب واإلبدال ، والقل)٤٩(قوايف األخقش : البيتان من الرجز، ومها لرؤبة كما يف   )٢(
، ) ٤١٧(، واالقتـضاب    )٣٣٧(، وشرح أدب الكاتب للجـواليقي       ) ١٨(مها جلواس بن هرمي يف املوشح       :        وقيل  

  ، ومجهـرة اللغـة     )١/٢٤٤(، وسر الـصناعة     )٦٢(قواعد الشعر   : ، ومها من غري نسبة يف       ) ١١/٣٢٧(واخلزانة  
  ، واحليـوان   )صقغ(مادة  ) ٨/٤٤١(، و   )صدغ(مادة  ) ٨/٤٣٩(، و   )صقع( مادة   )٨/٤٣٥(، واللسان   ) ٢/٨٧٩(
  ) . ٣٨١(، وأدب الكاتب ) ٨٢(، ، وما جيوز للشاعر يف الضرورة )١/١١٠(، والعمدة )٦/١٠٨(

  اجلمهـرة  : ينظـر . وحيث مجع الراجز بني العني والغني لقرب خمرجها منها          " صدغ ، وصقع    : " والشاهد فيهما   
 ،أصل ذنبه : كشية الضب   ،  مااحندر من الرأس إىل مركب اللجبني     :  والصدغ   ،صفحة العنق :  السالفة   .) ٢/٨٧٩(

  .الناحية من األرض : والصقع 
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٢١٧  

  
  قُبحت من سالفَة ومن صدغْ
قُعيف ص بها كُشيةُ ضكـأن  

مها أدخلُ يف الفم مـن      إحداكونُ  : أن يسوغُوا اإلدغام فيهما لكن السبب يف امتناعهم ما ذكر         
  .األخرى
هو تغيري صـورة األدمـي إىل       : )٣(، وعن امليداين    )٢(حتويلُ صورة إىل قبح   : املسخ  : )١( ) صح

أصـاب  : صورة أخرى ، واخللْق الصورة املخلوقة على تسمية املفعول بصيغة املصدر ، ودمغه              
   .)٥(أصاب كبده ورأسه: ، وحنوه كبده ورأسه أي)٤(رأسه حتى الدماغ ، ومنه الدامغةُ

  ]إدغام القاف والكاف [ 
 فَلَما أَفَـاق    : لقاف والكاف كالغنيِ واخلاِء ، قال تعاىل         فصلٌ ، وا   ((: قال رضي اهللا عنه     

   خلَـق كُـلّ     : ، وقـال     كي نسبحك كّـثريا ونـذْكُرك كَـثريا          : ، وقال   قال  
 ةابد وقال ، : قَالوا كدنع نوا مجرى إذا ختح  ((  )٦(.  

   تضمنها الفصلُ قصدا كمـا كـان ذلـك يف           )٧( األربعة اليت  مجع بني األمثلة األربعة لألحكامِ    

                                                 

 .ليس يف ع  )١(

 .)مسخ(مادة ) ١/٤٣١(الصحاح   )٢(

  .)هـ٥١٨(هو أبو الفضل أمحد بن حممد امليداين له جممع األمثال وغريه، تويف سنة   )٣(
  ، ومفتـاح الـسعادة   )٤/٥٨(، وشذرات الذهب )٢/٢٤(، ومعجم األدباء )١/١٥٦(إنباه الرواة   : رمجته يف         ينظر ت 

)١/١٢١.( 

 .)دمغ ( ، مادة )٤/١٣١٨(الصحاح : ينظر  )٤(

 .)رأس ) ( ٣/٩٣٢(، )كبد ) ( ٢/٥٣٠(الصحاح : ينظر  )٥(

 .)٣٩٨(املفصل   )٦(

  .ليس يف ج) اليت (   )٧(
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كاخلاء يف مراتبها على ما تلي عليك يف املخـارج،          )١( والكاف ،الفصل املتقدم، فالقاف كالغنيِ   
  .بالقذّة )٢(والسؤالُ املذكور فيما تقدم مع جوابه سؤالٌ هنا وجواب حذو القُذّة

  )٣(. وف احللقِ قلَّ فيهما اإلدغام قلّته هناك واورما حر:   قال عبد القاهر
مـن إدغامهـا هـي يف     )٧(] أحـسن   [ فيها  )٦(إدغام الكاف : )٥(قال ابن السراج  : )٤() تخ  ( 

   وإذَا أدغمـت اخلـاُء يف       ،)٩(، وهذا ألنَّ القاف أقرب إىل حروف احللقِ من الكاف         )٨(الكاف
  اف يف القاف أجدر ، ألنهما مـن حـروف الفـم ،        الغنيِ ومها من حروف احللقِ فإدغام الك      

 )١٠(كأنها هي األصلُ فيه واحللقيةُ فرع عليها ملناسبة       ،  وأكثر ما جيري اإلدغام يف حروف الفم        
  .اجلنسيــة 

   بكسر الراِء وإدغامِ القاف  بوركّم : يف سورة الكهف )١١(وقرأ ابن كثري :  ويف الكشاف(

                                                 

 . )والقاف: ( يف ع   )١(

 .)القذوة : ( يف ج   )٢(

 .) ب/٤٦٢(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٣(

 .ليس يف ع  )٤(

 .)٣/٤١٦(األصول : ينظر قول ابن السراج يف   )٥(

 .وهو حتريف من الناسخ) القاف : ( يف ج   )٦(

 .زيادة من األصول يستقيم ا السياق  )٧(

 .وهو حتريف من الناسخ) القاف : ( يف ج   )٨(

 .)٤/٤٦١(التخمري   )٩(

 .)ناسبة مب : ( جيف  )١٠(

  هو أبو معبد عبد اهللا بن كثري بن عمرو الكناين موالهم ، اإلمام العلم مقرئ مكة ، وأحد القراء السبعة ،تويف سـنة                        )١١(
، ) ٥/٣١٨(، والـسري    ) ٨٦(، معرفـة القـراء      ) ٦/٣٢(طبقات ابن سعد    : ترمجته يف   : ينظر.مبكة  ) هـ١٢٠(

  .) ٣/٤١(يان ووفيات األع
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    ٢(وعن ابنِ حميصنٍ    ،  )١(يف  الكاف( :       ه كسر الواو وأسكن الراء وأدغمأن)جـائزٍ     )٣ وهذا غري ،
  )٥( ) )٤( .اللتقاِء الساكننيِ ال على حدة 

  ]إدغام اجليم [ 
: ، ويف الشنيِ حنو   " جابر   جرِخأَ: " فصلٌ ، واجليم تدغم يف مثلها حنو         (( :قال رضي اهللا عنه     

، وروى اليزيدي عن أيب عمرو إدغامها        أخرج شطْأَه  : هللا تعاىل   و قال ا  " يئًا   ش جرِخأَ" 
، وتدغم فيها الطّاُء والدالُ والتاُء والـذّالُ و          ج تعرج ارِعي املَ ذ  :يف التاِء يف قوله تعاىل      
  ،  وبهــانت جبــجو  ،"و أمحــد جــابرا " ،"اربــطّ محــال :"الظّــاُء والثّــاُء حنــو

  .)٦( )) "السا ثّ جومل يلب ، " ماؤوكُ جذْوإِ   ،" ظ جارك واحفَ" 
 )٨(وعـن محـزةَ   ] أ  /٢٥٤ /[)٧( هـنم   نـة ج  خز: أُدغم التاُء يف اجليم مثل       : )٥(  )خت( 

  لكون الـذَّالِ لثويـةً               : والكسائي ومفاوز الذّال يف اجليم ألنَّ بينهما بوادي هما ال يدغمانأن

                                                 

. وابن كثري مل يدغم القاف يف الكاف ، وإمنا كان يكسر الراء ، ولعله قصد أبا عمرو، فإنه كان يدغمها                     ) ١٩(آية    )١(
 .)٣٨٩(السبعة : ينظر

  هو حممد بن عبد الرمحن بن حميصن السهمي املكي ، مقرئ أهل مكة مع ابن كثري وغريهـم وروى لـه مـسلم ،                        )٢(
 .)٢/١٦٧(غابة النهاية : ينظر ترمجته يف ) . هـ ١٢٣(تويف سنة وقيل امسه عمر 

 .) ٢٨٩(، واالحتاف ) ٦/١١٠(، والبحر احمليط ) ٢/٢٥(احملتسب : ينظر  )٣(

 .سورة الكهف) ٢/٤٧٦(الكشاف   )٤(

 .ليس يف ع   )٥(

 .)٣٩٨(املفصل   )٦(

 .من سورة غافر) ٤٩(آية   )٧(

  .حبلوان ) هـ ١٥٦(حد القراء السبعة تويف سنة هو أبو عمارة محزة بن حبيب الزيات أ  )٨(
  .) ١/٢٤٠(، والشذرات ) ١/١١١(، ومعرفة القراء ) ٢/٢١٦(وفيات األعيان : ترمجته يف : ينظر
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 ، فكمـا    )٢(، إنما أدغمها أبو عمرو فيها ، ألنَّ الدال والذال أختـان           )١(يمِ شجريةً   وكون اجل 
 إدغام نس٣(] يف[هذا (ح( إدغام نسح ٤()  اجليم( ا فيهاذلك أيض ،)٥(.   

، ولذلك مل   )٦(ألنهما من واد واحد مع كون الشني أزيد صفةً          " : ويف الشني    : " )٤() قوله  ( 
   الشني فيها ، وال يف غريها كما عرف ، وقـد أدغمـت يف التـاِء عـن أيب عمـرو                      تدغَمِ

  ، أال ترى أنَّ احلروف املعدودة يدغم فيها وهي         )٨(، وليس بقوي    )٧(  ذي املَعارِج تعرج     يف  
، فأُجريـت   ال تدغم فيهن ، وإنما مل تدغم فيهن ملشاركتها الشني خمرجا، وشيئًا من التفـشي              

   . ، فاعرفه مجراها ، وتدغم هؤالء فيها كما تدغم يف الشني

  ]إدغام الشني [ 
، " اقمش شيخا   : "  فصلٌ ، والشني ال تدغم إالّ يف مثلها حنو قولك            ((: قال رضي اهللا عنه     

مل يـرِد    " ، و " ال ختالط شرا    : " يف اجليم ، واجليم ، والالّم كقولك        فيها ما يدغم    ويدغم  
، "ومل يرث شـسعا   "،  "اومل يتخذ شريكً  "،  "مل حيفظ شعرا    " ، و   " وأصابت شربا   " ،  " شيئًا  

   .)٩( ))" ودنا الشاسع " ، "]ومل خيرج شيئًا "[
  .)١١( نبت ، ورجلٌ حاد يف األمور ح، والشي)١٠(القَمش والتقميش مجع املُتفَرقِ : )٤( )صح ( 

                                                 
 ).١١٩(، والسبعة )١/١٤٨(الكشف : ينظر. فَبعد ما بني الذال واجليم يف املخرج من الفم   )١(

جليم حرف أقوى من الذال، ملا يف اجليم من اجلهر والشدة، والذال حرف رخو              وحجة من أدغم الذال يف اجليم أن ا         )٢(
  . مع مؤاخاما يف املخرج، فحسن اإلدغام ألنك تبدل من الذال، إذا أدغمت، حرفًا أقوى منها 

 .)١/١٤٨(الكشف : ينظر

 .زيادة يستقيم ا السياق  )٣(

 .ليس يف ع  )٤(

 .)٤/٤٦١(التخمري   )٥(

 .)١٠/١٣٨(شرح املفصل البن يعيش :  ينظر.يف التفشي   )٦(

 .)٢٨-٢٣(، واالحتاف )١/٢٨٩(النشر : من سورة املعارج، ينظر) ٤-٣(من اآليتني   )٧(

 .)١/٢٠٨(اإلقناع : ينظر" إدغام اجليم يف التاء ال جيوز ملباعدا له، وحتقيقه إخفاُء احلركة : " الباذشابن قال   )٨(

 .ه ، والزيادة من)٣٩٨(املفصل   )٩(

 .)قمش ( مادة ) ٣/١٠١٦(الصحاح  )١٠(

  .)شيح ( مادة ) ١/٣٧٩(الصحاح  )١١(
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 وإن  ، تهالشني حرف سلس القياد يجريه الصائت على استرخاِء وتفش وانتشارِ صداه واستطال           
              ولئن قلت ، املدى ففيه من املزايا ما ليس يف سائرِ احلروف ما لالَّم مل يدغم يف اجلـيم       : امتد

  وساغَ إدغامه يف الشني ؟
سان الذي هو مصرف عامة احلروف ومقلِّبـها إالَّ         أنّ الالم حرف شديد ال ينقاد للّ      : فاجلواب  

  ه أنعه مولذلك ال حيدث إِالَّ بإصابة طائفة من احملال         ىباحنراف ، ١( يلتبس(  املختلفة ، وإن شـئت 
           ذه املثابـة نيوالش ،هصفات ه يف مناسبةله من حرف آخر يقارب عليه فال بد خمرجه تقف فطالع

 أن يوجد ما خيلُفه ويسد مسده ، واجليم         )٣( يف إدغامه  فيه    )٢(اعِ معان شتى ، ولعلَّ      يف استجم 
  . فال يلزم من جواز إدغامه هنا جوازه مثَّ ، ليس ببالغٍ ذلك املبلغَ 

  ]إدغام الياء [ 
، "عـي   " و  " حي  : "  يف مثلها متصلةً كقولك    دغم ت  فصلٌ ، والياءُ   ((: قال رضي اهللا عنه     

  :  إذا انفتح ما قبلها كقولـك      ، ومنفصلةً " رامي  " و  " قاضي  : " وشبيهة باملتصلة كقولك    
  " اظلمـي ياسـرا     : " ، وإن كانت حركةُ ما قبلها من جنسها كقولـك           " اخشي ياسرا   " 

مل تدغمفيها مثلُ، وي حنو . ها دغم ا : " والواو٤ ())" لم من يع: " ، والنونُ حنو " طَي(.  

  ، وهـو مـن أصـحابه       )٥(كذلك يف نسخة الـشيخ أيب حنيفـةَ          " ورامي : " ـهقول : حم
، )٦()  وعليه نسخة للطّباخي خبطّه وهو روايته        (،  " ورآه في   : "  ويف غريها  )٦()رضي اهللا عنه  (

  . ولعلَّ هذا االختالف إنما من جهة خطِّ اللَّفظني ألنهما يتشاان 
ـ ح" و  " حـي   : " أما إدغامها يف نفسها فواضح يف حنو        : إلمام عبد القاهر  قال ا  ، ويف   " ييِ

  : يف ياِء إلضـافة، ووجـه الـشبه         " القاضي  " الشبيهة ا كذلك عمالً باملشاة كإدغامِ ياِء        

                                                                                                                                                    
 

 .وهي حتريف ) احملان : ( يف ج   )١(

 .)فلعل : ( يف ع   )٢(

 .)وفيه : ( يف ع   )٣(

 .)٣٩٩(املفصل   )٤(

 . )٤/٤٠(اجلواهر املضية : ينظر.  عله أبو حنيفة اخلوارزميل  )٥(

 .ليس يف ع  )٦(
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٢٢٢  

نها من حروف   ألنها ال ينطق ا وحدها فهي كأ      ،  أنَّ ياَء اإلضافة متصلَةٌ مبا تدخله لفظًا ومعنى         
على ما تقدم يف قسم األمساء ،              )١( الكلمة إليه معان من املضاف وهـذا   ، ويسري إىل املضاف

  . االتصال املعنوي  دليلٌ على
الواو والياُء أختان ، وإنما تآخيا كلَّ التآخي ،         : )٢( قال الفراء : ورأيت يف شرح سر الصناعة      ( 

  م ال يلتقي ما موضع من الفم علـى غـريه ، جتـد ذلـك إذا                 ألنَّ خمرجهما من حرف الف    
 ، وقد امتحناه فوجدناه خبالف ما قال ، فلست أدري من أين وقع له هذا الغلَطُ ؟                  )٣(امتحنته  

وأنت ترى الواو إذا جئت ا ساكنةً وتوصلت إليها مزة الوصلِ وجدتها خارجةً مـن بـني                 
ظم الفم حتى ال جتد للنفس منفذًا من الفم إالَّ القدر الذي خيـرج منـه                الشفتنيِ ينضم إليها مع   

  ، فأي تآخٍ بينهما ، وأي )٤( خمرج الياء الواو من وسط اللسان ، بينه وبني وسط احلنك األعلى
 حروف الفم مجعهما ، وأي مقطعٍ اجتمع عليهما ، ولعلَّ الفراَء امتحن مخرج اليـاِء والـواوِ                

    مها دونَ اللَّفظه قال    ] ب/٢٥٤/[بتشمى فكأَنا  : " باملسميا  " ،  " و "     ينفـتح الفم فوجد ،
همن هذا الوج احلرف خرجعرف مإىل نفسهاق ألنَّ احلركةَ ت ،هلما، وليس ي هاحلرف وجتذب لق .  

  فيجـوز اإلدغـام    النفصالَ احملـض لفظًـا ومعنـى ،         ا: يعين  " ومنفصلة   : " )٥( )ه  ـقول
  فيهما ألنهما مثالن اجتمعا ، واملوانع مرتفعةٌ إذا كان ما قبلها مفتوحا ، وال يـدغم إذا كـان               
  ما قبلها من جنسهما ألنها تصري ممدودةً ، فال يكونُ بد من اإلظهارِ حمافظةً على ما فيها مـن                   

  .املدة، وقد مضى حنوه 
                                                 

 .) أ /٤٦١(صد يف شرح التكملة املقت: ينظر  )١(

 .مل أقف على قول الفراء يف سر الصناعة   )٢(

الدال : أنَّ الياَء والواو أختان مبرتلة ما تدانت خمارجه من احلروف حنو            : " هو  ) ٢/٥٨٤(الذي جاء يف سر الصناعة        )٣(
 ." والتاء والطاء، والذال والثاء والظاء 

ياء وإن تباعد خمرجهما فقد اجتمعا يف املد فصارا كاملثلني، فأدغمت الواو فيها بعـد               والواو وال : " يقول ابن يعيش      )٤(
قلبها ياًء مع أنَّ الواو خترج من الشفة مث وي إىل الفم حىت تنقطع عند خمرج األلف واليـاء، فهمـا علـى هـذا                         

 .)١٠/١٣٩(شرح املفصل : ينظر" . متجاورتان 

  .ما بني القوسني ليس يف ع  )٥(
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٢٢٣  

  قلت :  ما مل يذكرذلـك يف ل             وإن ـ يف تقسيمه ما إذا كانَ ما قبلها ضمةً الستحالة   هم ، ألنَّ   غت
  وأشـباهه  " مـوقنٍ   " الياَء بعد الضمة وهي سـاكنة ال تبقـى ، وتنقلـب واوا كمـا يف                 

  .كاملستغين عنه ذكرا، ألنَّ مفتتح الفصلِ دالٌ عليه  "مثلُها  فيها  ويدغم" )١(:) قوله ( 
   )٢(تناقض من حيثُ الظاهر ما ذكـر أوالً يف حـروف          " ويدغم فيها الواو     " :)١() قولـه  ( 
 الياء ليست مقاربةً هلا ، ألنها شـفويةٌ،         )٣( أنها ال تدغم يف مقاربتها على أنَّ      " ضوِي مشفَر   " 

   )٦( . السعيد)٥( وسط الفم ، وبينهما بونٌ بعيد يشقى فيه)٤(والياء من
والتحقيق أنه من بـابِ     :  النتفاِء املقاربة فيها أجدر ، قال      )٧(فكان انتفاء إدغامها    : )١( )شح  ( 

وجب اإلدغام ضرورةً الجتمـاعِ      )١() ياء( ، ولكنهم لَما أبدلوها وبعدها      )٨(اإلبدالِ لالستثقال 
نَّ اإلدغام إنما طـرأَ     املثلنيِ ، ولذلك عد الياَء يف حروف اإلبدالِ من  الواوِ ، فدلَّ ذلك على أ               

 ألجلِ اإلدغامِ النتفاِء املثليـة واملقاربـة أو         )٩(بعد اإلبدالِ الذي كانَ ألجلِ االستثقالِ ، ال أنه        
   )١٠( .شبههما 

                                                 

 .ليس يف ع  )١(

 .)حرف : ( يف ع   )٢(

 .ليس يف ج) أن (   )٣(

 .)يف : ( يف ع   )٤(

 . )افيه : ( جيف   )٥(

 .)٦٢١(التكملة : ينظر..." .إالّ أنَّ اللني هو الذي قرب بينهما  : " - بتصرف –قال أبو علي الفارسي   )٦(

 .)إعدامها : ( يف ج   )٧(

 .)الستثقال : ( يف ج   )٨(

 .)ه نأل(  : جيف   )٩(

 .) ٢/٥٠٢(إيضاح ابن احلاجب  )١٠(
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٢٢٤  

النونُ إذا سكنت ضعف اعتمادها يف الفم حتـى         : قلت  " وللنون من يعلم     : " )١()ه  ـقول( 
 لكن مقاربتها مع    )١( ومازجها هواُء الغنة ، فأحدثَ شبها حبروف املد        خرجت إىل حد اخليشومِ   
  . الياء أشد منها مع أختيها 

أما مباينةُ األلف فظاهرةٌ لما ذكرنا أنها تباين أختيها بإفراط مدها فكيـف ، وألنَّ األلـف ال                  
داخـلِ   )٢(ن حروف الشفة والحظَّ هلا يف     تصلح مدغمةً ومدغما فيها ، وأما مع الواوِ فألنها م         

 املناسـبةُ   )٣(موية ، والياء من وسط الفم ، وكانـت        فالفم لتداين النونَ ، فإنها يف اجلملة من ال        
  .بينهما آكد ، فلذلك جاز إدغامها يف الياِء دون أختيها 

  ]إدغام الضاد [ 
  ، "اقْبِض ضـعفَها    : "  إالَّ يف مثلها كقولك    فصلٌ ، والضاد ال تدغم     (( :قال رضي اهللا عنه     

  ما رواه أبو شعيبِ السوسي عن اليزيدي أنَّ أبا عمرٍو كـان يـدغمها يف الـشني                 " و أما   
فما برئت من عيبِ رواية أيب شعيب ، ويدغم فيها مـا              لبعضِ شأْنِهِم     :ه تعاىل ـيف قول 

شـدت  " ، و    "زِد ضـحكًا    " ، و   "حطْ ضـمانك    : " اجليم كقولك   يدغم يف الشنيِ إالَّ     
   .)٤( ))" هو الضاحك " ، و "مل يلبثْ ضارِبا " ، و "حفظْ ضأنك ا" ، و "ظَفائرها 

 وأنشدين اُألستاذُ فريد العصرِ أبـو       )٥(السوس موضع ينسج فيه اخلز ،       : قال صاحب الكتابِ    
رضـ )٧() رمحه اهللا (  ـ )٦(م :  

 مالقَد ا أَثَّرا مهالو بأذْيحم٨(ت(    ةلَمعوسٍ مازِ السرمن ط لَّةيف ح  
                                                 

إنَّ يف النون غُنة تشبه اللِّني يف الياء والواو، ألن الغنة فضل صوت يف احلرف كمـا                 : " ويف ذلك يقول ابن عصفور        )١(
 .)٤٤١(املمتع : ينظر" أنَّ اللني كذلك، وهي من حروف الزيادة كما أنَّ الواو والياء كذلك 

 .) من : (يف ج   )٢(
 .)فكانت : ( يف ع   )٣(
 .)٣٩٩(املفصل   )٤(
 .)٣/٩٢(معجم البلدان : ينظر. بلدة خبورستان فيها قرب دانيال النيب عليه السالم : السوس   )٥(
هـ، وكان عاملًا يف اللغة والنحو والطب، يضرب به املثل          ) ٥٠٧(وهو حممد بن جرير الضبي األصفهاين تويف سنة           )٦(

  معجـم األدبـاء    : فضائل، وهو الذي أدخل إىل خوارزم مذهب املعتزلة ونشره ا ، ينظر ترمجتـه يف                يف أنواع ال  
 .)٣٨٨(، وبغية الوعاة )٢/١١٩(، وفيات األعيان )٧/١٤٧(

 .ليس يف ع  )٧(

  ) .أ /٧٦(حواشي الزخمشري : ينظر . على قائل له البيت من البسيط، ومل أعثر   )٨(
 .حيث جاءت سم موضع " وس الس: "  والشاهد يف البيت 
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٢٢٥  

   .)٢(  امسه صاحل بن زياد)١( ]و شعيب السوسي بأ[  و 
ن أُدغمـت يف    اعلم أنه قد تقدم حكم الضاد فيما قبلُ وما هلا من مزية االستطالة والتفشي ، فإ               

غريها ذهب ذلك من غري تعويضٍ ، والشني وإنْ كانت تناسبها فيما هلا مـن األمـرين إالَّ أنَّ                   
    لُها باِإلطباقِ وهو معنيفض ادىالض فيه بدليل ما اشترطت القراءة يف   مرغوب  :  طْتـسب نلَئ 

 كدإيلَّ ي )٤( الطاء من تبقية اإلطباق عند إدغام التاء يف)٣(.  
 التبقية  ؟ :  فإن سألت تلك ني معيف الش الضاد الَّ ساغَ إدغامفه  

 إ: فاجلوابهيفخيو اإلطباق بلغها يونيِ ، ألنَّ فُشها متعذرةٌ مع الشالتاِء ن خبالف  .  
ا روايةُ اليزيديوإن كان فيها طولٌ وتف:  فحجتها )٥(وأم أنَّ الضادمع ش نيِ امتدادففي الش 

   .)٦(التفشي أيضا ، فاستوى احلرفان
وهنا حبثٌ وهو أنَّ احلرفنيِ من الكلمتني إذا رِمي فيهما اإلدغـام فمـن              ] أ/٢٥٥: /[)٧( )تخ( 

  هشرط :                  وعليـه اخلليـلُ وسـيبويه ، مةً على ما تقدأن يكونَ ما قبلَ املدغمِ متحركًا أو مد
، وال جييزون اإلدغام بدون ذلك ؛ ألنه يلزم اجتماع الساكنني على غري حدة، وال               وأصحابهما  

تغيري  بنقلِ حركة املدغمِ  إىل ما قبله كما يفعلُ ذلك يف الكلمة،ألنه مما يوجب             : يصح أن يقالَ    
  :)١٠(والكوفيـون   تغيري نفسِ الكلمة لإلدغامِ العارضِ بني الكلمتني       )٩( للعارض، ألنه  )٨(الكالم

                                                 
 .زيادة يستقيم ا السياق  )١(

صاحل بن زياد بن عبد اهللا، أخذ القراءة عرضا ومساعا على أيب حممد اليزيدي، وروى عنه                : أبو شعيب السوسي هو       )٢(
:  ترمجته يف    هـ ، ينظر  )٢٦١(احلسني بن علي اخلياط وكان مقرئًا ضابطًا ثقةً من أجلِّ أصحاب اليزيدي تويف سنة               

 .)١/١٣٤(، والنشر )١/٣٣٢(، وغاية النهاية )٤٦(الفهرست 
 .)٢٤(، واالحتاف )١/٢٨٧(النشر : من سورة املائدة، ينظر) ٢٨(من اآلية   )٣(
 .)الطاء يف التاء : ( يف ع   )٤(
ÇÙ÷è ®: يف قوله تعاىل  )٥( t7 Ï9 öΝÎγÏΡù'x© 〈  ٢٤( واالحتاف ،)١/٢٩٣(النشر : من سورة النور، ينظر) ٦٢( آية . ( 
إن الشني أشد استطالة من الضاد، وفيها تفش ليس يف الضاد، فقد صارت الضاد أنقص منـها،                 : " يقول ابن يعيش      )٦(

 .)١٠/١٤٠(شرح املفصل : ينظر" . وإدغام األنقص يف األزيد جائز 
 .ليس يف ع  )٧(
 ) .٤/٤٦٤(وما أثبته موافق ملا يف التخمري ) الالّزم : ( يف ج وع   )٨(
 .)العارض، ألا : ( يف ج   )٩(
 .)٤/٢٦٤(، واملساعد )٢/٧٠٣(اإلرتشاف : ينظر. كالفراء  )١٠(
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٢٢٦  

  ، ألنَّ اللِّسانَ يرتفع بـاحلرف املـشدد دفْعـةً،          )١(جييزون اإلدغام على الوجهني على االلتقاء     
 وهو مذهب ، من ساكنٍ إىل متحرك ه خرجفكأن كمتحر ويقـرأ  عمـروٍ،  أيب وهو يف اللَّفظ:  

     َانضمر رهش  )٢(      هِمبرِ رأَم نع  )٣( وحن    شمو ذلك باإلدغامِ، وي)٤(    الرفع املدغم احلرف 
ما قبله على سكونه، وعلى الثِّقـلِ، وكـان سـيبويه                 )٥(واخلفض يف مجيع القراءات ويترك ،

  . )٦( اإلخفاء وأصحابه حيملونَ ذلك منه على
إذا  ألنـه : وا  ، قال )٧(وكلُّ ما جيوز أن تدغمه وأن ال تدغمه فلك اإلخفاءُ         :  وقال ابن السراجِ  

    .، فاعرفه)٨(كان خيفي حركةَ احلرف خيف بعض اخلفَّة، ويشبه اإلدغام وليس بإدغامٍ
  " ويدغم فيها ما يدغم يف الشني إال اجليم  : " )٩( )قوله ( 

                                                 
  : فالفراء جييز اإلدغام بعد الساكن الصحيح على وجهني   )١(

  .اجلمع بني الساكنني، كما روي عن أيب عمرو :        أحدها 
  .إلقاء حركة األول على الثاين :        والثاين 

وإذا ": عـشمسٍ : " ضعف ابن عقيل الوجه الثاين، ألم أدغموا الدال يف الشني، ونقلوا حركتها إىل الباء يف قوهلم               و
  .  األول الوجه عقيل ابن وأجاز الوجهني، من شيئا جييزون ال وسيبويه والبصريون  فعلوه يف املتقاربني، ففي املثلني أحرى     

 ).١/٩٨(تسب ، واملُح)٢٧٦، ٤/٢٦٤(املساعد : ينظر

 .من سورة البقرة) ١٨٥(آية   )٢(

 .من سورة الذاريات) ٤٤(آية   )٣(

 .وهو خطأ مطبعي) ليسلم ( يف املطبوع   )٤(

 .)١٢٢(، والسبعة يف القراءات )١/٢٩٦(النشر : ينظر  )٥(

ـ    : " ، يقول ابن عقيل )٤٤٠-٤/٤٣٨(الكتاب : ينظر  )٦( ن أهـل  والذين نقلوا عنه ـ عن أيب عمرو ـ اإلدغـام م
 ) .٤/٢٦٤(املساعد :  ينظر."القراءة، ال خيفى عليهم األمر، حىت جيعلوا اإلخفاء إدغاما 

 .)٣/٤٠٩(األصول : ينظر  )٧(

وإن كان الساكن حرفًا صحيحا فإن اإلدغام الـصحيح معـه           : " ، يقول ابن اجلزري     ) ٤٦٤-٤/٤٦٣(التخمري    )٨(
رف علة، فكان اآلخذون فيه باإلدغام الصحيح قليلني، بـل أكثـر            يعسر، لكونه مجعا بني ساكنني، أوهلما ليس حب       

احملققني من املتأخرين على اإلخفاء وهو الروم، ويعبر عنه باإلختالس، ومحلوا ما وقع من عبارة املتقدمني باإلدغـام                  
 ).٢٩٩-١/٢٩٨(النشر :  ينظر."على ااز 

 .ليس يف ع  )٩(
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٢٢٧  

اد أما امتناع إدغامِ اجليمِ فَألنَّ اجليم والشني شقيقتان ، والشني ال تدغم يف الـض               : )٨( )تخ  ( 
فكذلك اجليم لألخوة ، وأما إدغام املطبقة فيها فألن مجيعا أخوات خمرجا وصفَةً ، وأما التاُء                

 أختاها ، وأما إدغام فيهـا       )١( تدغم فيها ، فكذلك    )٨() والطّاُء  ( والدالُ فألنهما أختا الطاِء ،      
  )٢( .تنيِ ، وهاهو ذا يأتيك الكالم فيه يف فصل الالم فألنهما يتفقان يف حافَّة اللِّسان متجاور

  
  ]إدغام الالم [ 

فصلٌ ، والالّم إن كانت املعرفَةَ فهي الزم إدغامهـا يف مثلـها ، ويف                (( :قال رضي اهللا عنه   
، والضاد  الطَّاِء ، والدالِ ، والظّاِء ، والذّالِ ، والثّاِء ، والصاد ، والسنيِ ، والزاي ، والشنيِ                

       اِء ، وإن كانت غريوالر ، ونوالن ،   الم  : ها حنو "و   " لْه "هادغامإ، ف  " لْب     ، فيها جـائز 
، وإىل قبـيحٍ ،     " رأيت هل"  :ويتفاوت جوازه إىل حسنٍ ، وهو إدغامها يف الراء كقولك           

 إدغامها يف البـواقي ،      ، وإىل وسط ، وهو    " هل خنرج   : " وهو إدغامها يف النون كقولك      
    :وأنشد سيبويه   هثُّوب الكُفَّار : وقَرِئ 

  ولكن هتعين متيماذا فَذَر     علَى ضوِء برقٍ آخر اللَّيلِ ناصبِ 

  : وأنشد  
قالئ كيٌء بِكَفَّيشةُ ههفُكَي   لَذَّةماالً ل لَكْتلُ إِذَا أَهقُوت  

   .)٣( ))، وإدغام الراِء حلن " من لك : "  يدغم فيها إالّ مثلُها ، والنونُ كقولك وال
ـ (قال عبد القاهرِ  اعلم أنَّ الم التعريف يلزم إدغامها يف هـذه احلـروف    : )٤() ـ رمحه اهللا 

  : الثالثةَ عشر ألمرين 
اها يف طرف اللِّسان ، فإنهما قد اسـتطالتا  أنَّ هذه احلروف مقاربةٌ هلا ، ومشاركةٌ إي     : أحدمها  

وأختامهـا    أدغم التاَء وأختاها ، والظـاءَ  )١(حتى دنتا من هذه احلروف ، واتصلتا ن، ولذلك        
   .فيهما 

                                                 

 .)فلذلك : ( يف ج   )١(

 .)٤/٤٦٤(التخمري   )٢(

 .)٤٠٠-٣٩٩( املفصل   )٣(

 .ليس يف ع  )٤(
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٢٢٨  

أنَّ الم التعريف كَثُر يف الكالم ، ودام دورها على األلسنة ؛ لدخوهلا علـى األمسـاِء                 : والثاين  
التزم اإلدغـام ، والقـصد يف       ] املقاربة هلذه احلروف والكثرة   [اجتمع فيه األمران    فلما  ،  كلِّها  

  ، ولذلك عدت كاجلزء من الكلمـة ، ولـذلك   ]باالسم[وضعها على السكون ليشتد اتصالُها    
  ون  إعرابه الذي كان فيه قبلَ دخوهلا عليه ، ومن مثَّ ال يوقـف علـى الـالَّمِ د                  مال مينع االس  

  و إذا كان هذه حالُهـا كـان        " بالرجالِ  : " ما دخل عليه ، ومن ذلك يتخطَّاه  العاملُ حنو           
ها ليتمكن دخوهلا يف االسم ، واحتادخليقًا بأن يلزم ٢(فاعرفه ا به هاإلدغام(.   

 ، وما هو    ريف تدغم يف غريِ حروف الشفتنيِ ، وغريِ اجليمِ        عالم الت : طريقةٌ أخرى   : )٣( )شح  ( 
داخل منها ، فال تدغم يف الفاِء وأخواتها ، وال يف حروف احللقِ ، وال فيما جياورهـا ومهـا                    

   .)٤(القاف والكاف ، وال يف اجليم ، وتدغم فيما وراء ذلك ، وهي املعدودة يف الكتاب
  ايف         : قلتلإلدغام ، والن تل جهةُ املعىن املثبذه الطريقة للمتأم له فيما بـني الـالم،       ويترآى 
  . ومما امتنع يف الكالم ] ب٢٥٥/[ حروف اإلعجامِ مما وجب فيه ، )٥(وبني

  .إىل آخره  " …وإن كانت غريها  " )٢(: ) قوله ( 
إنَّ العلة الداعية إىل اإلجياب على ما ذُكر مفقودةٌ ، وإنما كان إدغامهـا يف                :  قال عبد القاهر  

 ألنها أقرب احلروف إىل الالَّمِ ، والبيانُ جائز فيها واإلدغام أحسن ، والدليلُ على               الراِء حسنا ؛  
كانَ الراِء ، م أكثر ما ينحرف من الراء لسانه إىل الالَّم فيقيم لفظُه الما )٦(فرط احتادمها أنَّ األلثغَ   

   )٧( .ومن مثَّ يثقلُ اإلظهار فيهما ؛ ألنهما كاملثلني 
                                                                                                                                                    

  .)وذلك : ( يف ج   )١(
  
  
 

 .والزيادة منه ) ب/٤٦٦ –أ /٤٦٦(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٢(

 .ليس يف ع  )٣(

 .)٢/٥٠٤(إيضاح ابن احلاجب   )٤(

 .، وما أثبته أصوب ) وهي : ( ، ويف ع )وهن : ( يف ج  )٥(

 ."لثغ "مادة ) ٤/١٣٢٥(الصحاح : الراء غينا أو الما، والسني ثاًء ـ وقد مر سابقًا ـ ينظرهو أن يصير : األلثغ   )٦(

 .) ب/٤٦٦(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٧(
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٢٢٩  

إدغامها يف النون قبيح ، ألنَّ النونَ تدغم فيها كما تدغم يف            : قال سيبويه   " وإىل قبيحٍ   : " قوله
الياِء والواو والراِء وامليم ، فلم جيسروا على أن خيرجوها من هذه احلروف الـيت شـركتها يف                  

  )١(. إدغامِ النون ، وصارت كأحدها يف ذلك 
ـ  أن الالَّم ملَّا كانت أخت هذه احلروف األربعة يف أنَّ النونَ             :ومعىن كالمه هذا     فيهـا،   ت دغم

وكانت واحدةً من هذه األحرف ال تدغم يف النون أحبوا أن تكونَ الالَّم مساعدةً ألخواتها يف                
    صـاحب  )٢(االمتناع من إدغامها كما ساعدا يف إدغام النون فيها، وذه العبـارة ذكـره             

  .الكتاب أيضـا 
   .إىل آخره... " وإىل وسط  : " )٣() قوله ( 

، وإنما كان   " الراء  " ، و   " السني  " ، و   " الدالُ  " ، و   " التاُء  " ، و   " الطَّاء  : "  والبواقي هي   
           ا فوقعن خمرجها تراخي قد تراخني نهاِء؛ ألنها دون الراِء  " إدغامالذَّالِ   " و"ظَّاِء  ال " و. "الر "  

  . أضعف ؛ ألنهن أشد تراخيا من األولِ " الثَّاِء  " و
ذو نصب ، وأعانته على ضوِء الربقِ موافقته إيـاه          : من بابِ البنٍ ، أي       )٤(" ناصبِ  : " قولُه  

يـب ؛ ألنهـم      إىل صوب الربق الالئحٍ ، ولعلَّه كان حملَّه احلب         )٥(يف استحكام اهلمة أن يصرف    

                                                 

 .) ٤/٤٥٩(الكتاب : ينظر  )١(

 .)ذكر : ( يف ع   )٢(

 .ليس يف ع  )٣(

  : هذه قطعة بيت متامه   )٤(
   آخر الليل ناصب على ضوء برقٍ    فذر ذا ولكن هتعني متيما 
  ، وشـرح املفـصل     ) ١/٣٤٨(، وسـر الـصناعة      ) ٤/٤٥٩(الكتاب  : وهو من الطويلُ ، ملزاحم العقيلي ، ينظر       

  ) .٣٩٩(، والبيت من غري نسبة يف املفصل ) ١٠/١٤٢(
  . حيث أدغمت الالم يف التاء لقرب خمرجهما " هل تعني " وأصله " هتعني : " والشاهد يف البيت 

 .) ٧٣٩(جيه البيت وإعرابه يف شرح أبيات املفصل ينظر تو

 .)أن يضرب : ( يف ج   )٥(
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ولذلك ذكروا الربق من إحـدى      (  لألمطار وخصب الكأل ،      )١(كانوا ينتجعونَ صوب الربق   
  : )٢(دواعي الفراقِ قال

  النوىبوما خلْت أنَّ الربق يكْلَف     ومل يتهم إال القالص النواجيا
   

                                                 

 .)الربوق : ( يف ع   )١(

  . البيت من الطويل، ومل أهتد إىل قائله ، واالستشهاد به على أن الربق من دواعي الفراق   )٢(
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٢٣١  

الق : يقـال   ( متقاربان ،   : الالزق  ، والالئق و  )٣(لطَرِيف العنربي : )٢(البيت الثاين    : )١() تخ  
  :  وبعده )١( ) )٤(أمسكه: الشيء وأالقَه أي 

اخلالئق طَاعست لٌ وليستيهلا    قَل ها: فقلتفْعإنَّ املالمةَ ن  

   .)٥(مالميت قليل نفعها ، ألنها ال تقبل: يقولُ 
دغامها فيها فواضح ، وأما النونُ فألنها       أما إ " وال يدغم فيها إالّ مثلُها وللنون        : " )١() قوله  ( 

             ة ، وإمنا كانَ إدغامالذَولقي هما والراُء هي احلروفا حىت ال    الراء  قريبتها قرابة دانية فإنفيها حلن
 فإدغامها يف حرف يكون     )٧(، وألنها ملَّا ترتلت مرتله حرفني     )٦(يذهب ما فيها من مزية التكرير     

  .  )٨(يستطاع رفني يف حرف ، ومل يسمع مبثله، ولنمبرتلة إدغام ح
                                                 

 .ليس يف ع  )١(

  الئق فكيهة هشيء بكفيك     تقول إذا أهلكت ماالً للذة :                       وهو  )٢(
: ، والبيت من غري نـسبة يف  )١٠/١٤٢(، وابن يعيش )٤٤٠(، واملمتع )٤/٤٥٨(الكتاب  : وهو من الطويل، ينظر   

حيث أدغمت الالم يف الشني التساع      " هل شيء   " وأصله  " هشيء  : " ، والشاهد يف البيت   )١/٣٤٨(سر الصناعة   
 ).٧٤٠( املفصل أبيات شرح يف وإعرابه البيت توجيه ينظر .الالم مع لسانال خمرج الشني وتفشيها، واختالطها بطرف

، )٧/٢٠٣) (مبـايض (معجـم البلـدان     : ينظر) فارس بين متيم قتله محيصة بن جندل      : (يقول عنه ياقوت احلموي     )٣(
 . فإن أخباره يف الكتب قليلة جدا -كما يقول الدكتور العثيمني-، ومع ذلك )٦/٤٠٢) (غول(و

 .)ليق ( مادة ) ٤/١٥٥٢(الصحاح : نظري  )٤(

 .)٤٦٧-٤/٤٦٦(التخمري   )٥(

 .ليس يف ج) التكرير (   )٦(

 .ليس يف ج) حرفني (   )٧(

  :اختلف النحويون يف إدغام الراء يف الالم   )٨(
  .فذهب اخلليل وسيبويه ومجهور البصريني إىل أنه ال جيوز؛ ملا يف الراء من التكرير، ولتكريرها تشبه حبرفني -١
وذهب الكسائي والفراء ويعقوب احلضرمي وأبو جعفر الرؤاسي إىل جوازه، وحكوه عن العرب، وبه قـرأ                 -٢

أن الراء إذا أدغمت يف الالم صارت الما، ولفظ الالم أسهل وأخف من أن تأيت بـراء                 : أبو عمرو؛ واحلجة يف ذلك      
 .ثة أحرف من موضع واحد فيها تكرير وبعدها الم، وهي مقاربة للفظ الراء فيصري كالنطق بثال

وحلّن البصريون قراءة أيب عمرو هذه، ونسبوا الغلط يف ذلك إىل الراوي ال إىل أيب عمرو؛ ألن أبا عمرو كان يرقـق                      
  . الراء وخيفيها ، فاعتقدها الراوي إدغاما  والقول باإلخفاء ضعيف جدا، ومن حفظ حجة على من مل حيفظ 

، )١/٣٩٨(، ومعاين القرآن وإعرابـه      )١/١٥٧(، والكشف   )١٩١-١/١٩٠ (، واإلقناع )٤/٤٤٨(الكتاب  : ينظر
، )٦٣٨/ ٢(، والبديع   )٢/٧٠٦(، وإرتشاف الضرب    )١٠/١٤٣(، وشرح ابن يعيش     )٢/٩٤٩(والتبصرة والتذكرة   

 ).٤٢٥(وأسرار العربية 
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٢٣٢  

 )٣( اشكُرلي   و  )٢( يغفر لَكُم     :حنو  إشارةً إىل قراءة أيب عمروٍ يف     " حلن  :" )١()ه  ـوقول( 
  .وما أشبهه 

  هـذه                  : قلت اد يف الشني فيما روى عن أيب عمروٍ ، وحلَّـنالض إدغام بيفماله ع فإن سألت
ني ؟ الرقرابةً للراء من الضاد للش أشد وايةَ على أنَّ الالم  

 آنفًا ، فاعرفه : أجبت ملا ذكرت .  
 ، واهللا   )٥(   باإلدغام فَسدت صـالته        يغفَر لكم  إن من قرأ     : )٤(قال الزجاج : )١( )شم  ( 

املوفِّق .  
  ]إدغام الراء [ 

  واذْكُـر    : ال تدغم إالَّ يف مثلـها كقولـه تعـاىل            فصلٌ ، والراءُ   (( :قال رضي اهللا عنه     
  كبر  ،            ـونُ كقولـه تعـاىلوالن ، فيها الـالم دغموي:    ـفـلَ    كَيـك  فَعبر  ،  
 كُمبأَذَّنَ روإِذْ ت   (()٦(.   

 تها ، وما      )٧(قد مراِء وكيفييف الر مـر        الكالم واآلثار غري فاتعلـى أنَّ الـشيخ      هلا من الص ة  
 رتب ذكر خمارجِ احلروف، فذكر الالَّم والنونَ والراَء متعاقبةً؛ لتعاقـبِ            )١( -) رمحه اهللا    ( -

                                                 

 .ليس يف ع  )١(

 .من سورة آل عمرآن ) ٣١(آية   )٢(

 .من سورة لقمان ) ١٤(آية   )٣(

أ زعم النحويني بأن الراء طَّ أقف على قول الزجاج باحلكم على فساد الصالة، وإمنا املذكور يف معاين القرآن أنه خمل  )٤(
  . ، مث غلّط الرواة عن أيب عمرو يف قراءته باإلدغام " وهذا خطأ فاحش :" تدغم مع الالم ، وقال 

 .) ٢/٤٣١(بحر احمليط ، وال ) ٢٢٨ ، ٥/١٦٧(، )١/٣٩٨(معاين القرآن وإعرابه :  ينظر

 .)ب/٩٣(احملصل   )٥(

 .)٤٠٠(املفصل   )٦(

  ).قدمت ( يف ج   )٧(
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٢٣٣  

، لكـن   )٢(ر، وهي الذَّولقيةُ على لَقَبِ اخلليلِ، ومن شاء فلينظ        )١(خمارجها، وتداخلها بالتناسبِ  
 بغـري   )٣(أخواا، وإدغام النون  ] أ/٢٥٦/[تدغم يف األضعف من   الراَء ملا ذكرنا أشد وأقوى فال       

 غنة هو األفصح .  
  القارئ مـا ذكـر شـيخنا               : قلت لَّةلَ زذا الفصلِ من مسائ ُ٤() رمحـه اهللا    ( ومما يتصل(   
 يف قني   ةياملُن بقال الو : ة٥(ري( "     داحلَم كا رنبألنَّ احلرفنيِ    " ر ، ال يكـون   ال يفسد )كلمـة   )٦ 

حيتملُ أن يكون تعليلُ هـذه      : فإنها ثالثةُ أحرف، قال شيخنا فخر الدينِ العريب       " لَّه  رِ" خبالف  
  : أيضا، ومثلـه " لَّة رِاحلَمد : " املسألة أنَّ الراَء والالَّم من خمرجٍ واحد فال يفْسد هلذا ، ويف قوله    

 "  وقال شي  " لَّه  رِالتحيات ،  الق نا صاحبخ  ةيى لو قرأ        : نةٌ على العمومِ حتنسوهذه القضيةُ ح
       الـسرات  الصاد سينا يف كلِّ القرآن مل يكن مفِْسدا، واإلعادةُ أوىل، وعلى هذا العمـوم             

  .، وحكي عن الوبري، فاعرفه )٧(    الصراطيف 
  ]إدغام النون [ 

  ، "من يقُـولُ    : " كقولك" يرملُون  " صلٌ، والنونُ تدغم يف حروف      ف((  :قال رضي اهللا عنه   
: ، وإدغامها على ضربنيِ   "من نكْرِم   " ، و   "من واقد   " ، و   "من حممد   " ، و   "من راشد   " و  

  :إدغام بِغنة، وبغريِ غُنة، وهلا أربع أحوالٍ 
  .اإلدغام مع هذه احلروف : أحدها 

                                                 

، والرعاية  )١/١٦١(الكشف  : ينظر. فمخرج الالم والراء قريب من خمرج النون، ألن من حروف طرف اللسان               )١(
)٢٦٣(. 

 .)١/٥٨(كتاب العني : ينظر  )٢(

 .)١/٢٩٤(، والنشر )١/٢٢٩(اإلقناع : ينظر. بشرط إذا حترك ما قبل النون   )٣(

 .ليس يف ع  )٤(

اجلـوهر املـضية    : ينظر. هو عبداخلالق بن عبداحلميد بن عبداهللا أبو الفضائل، الوبري، اخلوارزمي، الضرير، الفقيه             )٥(
)٢/٣٧٠.( 

 .)ال ينون : ( يف ج   )٦(

  .رآنقبالسني يف كل ال  الصراط   :سورة الفاحتة ، فقد قرأ ابن كثري ، وأبو عمر ) ٦(آية   )٧(
 .) ١٠٥(السبعة : ينظر  
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٢٣٤  

، "من أَجلك : " البيانُ مع اهلمزة، واهلاِء، والعنيِ، واحلاِء، والغنيِ، واخلاِء، كقولك          : ثانيةُ  وال
، إالّ يف لغـة قَـومٍ       "من خانـك    " ، و   "من غَيرك   " ، و   "من حملَك   " ، و   "من هانئ   " و  

  . "لٌ منخلٌ و منغ: " أَخفَوها مع الغنيِ واخلاِء، فقالوا 
  . شمباُء و عمبر: " القلب إىل امليمِ قبلَ الياِء، كقولك : والثالثةُ 
  ، "مـن جـابِر     : " اإلخفاُء مع سائرِ احلروف، وهي مخسةُ عشر حرفًا، كقولك          : والرابعةُ  

  . ، وما أَشبه ذلك "من قَتلَ " ، و "من كَفَر " و 
  .)١( )) حروف الفمِ حلنوبيانها مع : قال أبو عثمان 

 فيه يف قوله: قلت ا أُدغمتهم النونَ، ومبعض ٢(قد نظم( :  
  والنونُ إِنْ كَرِهتم التبيِنا       تدغَم يف حروف يرملُونا

مـا  ، واعلم أن الياء والواو يناسبان النون الساكنة ل         )٣(هرولَ:  رملَ بني الصفا و املروة       :صح  
ذكرنا أنَّ بالسكون يحدثُ فيها بواسطة الغنة شحةٌ من اهلواء حتى تراها متجافيةً عن خمرجهـا     

ـ ا  م، وأما الراُء والالَّم فقد سبق اتـصاهل        )٤(يقع بينها وبينهما وصلَةٌ   فالفموي       ا يف الفـصل
   أقـرب؛   )٦(فة لكنها غنـاُء، فكانـت   ، وأما امليم فألنها وإن كانت من حروف الش        )٥(املتقدم

                                                 

 .)٤٠١-٤٠٠(املفصل   )١(

 .حيث التدغم النون إال فيها " يرملون : " ، والشاهد فيهما االبيتان من الرجز، ومل أهتد لقائله  )٢(

 .)رمل ( مادة ) ٤/١٧١٣(الصحاح   )٣(

  : اتصال، وذلك ملا يأيت : أي   )٤(
  .تشبه املد واللني اللَّذين يف الياء والواوأن الغنة اليت يف النون  -١
 .أن الواو من خمرج امليم، فأدغمت النون فيها، كما تدغم يف امليم، ملؤاخاة امليم والواو يف املخرج -٢

  . ، جاز إدغام النون الساكنة يف الياء، كما جاز يف الواو "طيا  : " أن الواو ملا كانت تدغم يف الياء حنو          -٣
 ).٢٦٥(، والرعاية )١/١٦٤(الكشف : ينظر

 .من التحقيق ) ٢٢٧( ص:ينظر  )٥(

  .)وكانت : ( يف ع   )٦(
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٢٣٥  

، وإن كانت دونها رتبةً، فلذلك من التناسـبِ          )١(زية للنون غري الغنة، وهي تشاركها     مإذ ال   
 قاربِ أُدغمت فيهنوالت.  

  . إىل آخره "...وإدغامها على ضربني ": قوله 
أنَّ الغنة فضيلةٌ فيهـا،  : فإنَّ امليم غُنةٌ، ووجه اَألولِ ،  إالَّ يف امليم " بِغنة ":  )٢() قولُه : تخ ( 

  .فال جيوز إلغاؤها، وهلذا كانَ األقيس يف األحرف املُطبقة تبقيةَ اإلطباقِ 
     ةها بغريِ غُنمـن             : ووجه إدغام صـارت يف هذه احلروف ها إذا أُدغمتوألن ،أخف أنَّ الترك

  .رفهفاع ،)٣(جنِسها
اعلم أنَّ هذه األحوالَ تصرفت عليها النونُ على حسب مرتبتها من احلروف            :  وقال عبد القاهر  

  : واملخارجِ، يجمعها على اجلملة أربعةُ حيايز 
الشفتان، وما يذكر يف املخارجِ من      : اللسانُ، والرابع   : الفم، والثالث   : احللق، والثاين   : أوهلا  

 الثنايا، واحلنك، فداخلٌ يف مجلة الفمِ واللِّسان، فما من حرف إالَّ وهو من              أُصولِ: غريها حنو   
] والفم  [أحد هذه املواضعِ، وأُصولِ األسنان واحلنك، اليت هي من حواشي الفمِ تشارك اللِّسانَ              

            ،أالّ مناسبةَ بينها وبني احللقِ بوجه لك نذلك تبي يدةً منـه مل     إذا كانت بع   )٢( )و  ( إذا عرفت
ا متناسب حروفَه، والفم والشفتان طرفان، واللسانُ واسطةٌ بينهما، فتكونُ مقاربةٌ النون حلروفه           

  ، مثَّ إنَّ من تأمل يف هذه اجلملة خرج الفـرق والتفـاوت بـني               )٤(  الوسط بني الشيئني   مقاربةَ
   .واقعامل
  : حوال النونُ الساكنةُ هلا أربع أ: )٢() تخ (

الـستة   )٥( وذلك أَنَّ هـذه :، وبيانها مع احللقية، قال سيبويه        "يرملُونَ  " إدغامها مع حروف    
                                                 

  . يف الغنة، وتقارا يف املخرج، للغنة اليت فيهما، فمخرج النون الساكنة وامليم الساكنة من اخلياشيم   )١(
 .)٤/٤٦٨(، والتخمري )١/١٦٣(الكشف : ينظر

 .ليس يف ع  )٢(
  :، هذا وقد اختلف يف مصاحبة الغنة للنون املدغمة وذهاب الغنة ) ٤/٤٦٨(التخمري   )٣(

一-  ا مع كل احلروف املذكورة بال استثناءنة وذهافذهب سيبويه والنحويون إىل جواز الغ.  
二-  اء فأمجعوا على ترك الغنة عند إدغامها يف الراء والالم، وما روي من ذلك شاذوأما القر. 

 ).٤/٢٠٧٣(، واملساعد )٢/٧١٢(، واإلرتشاف )١/١٦٢(لكشف ، وا)٤/٤٥٦(الكتاب : ينظر
 .، والزيادة منه )أ/٤٦٣(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٤(

 .ليس يف ج) هذه (   )٥(
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٢٣٦  

 كما ال تدغم فيها ، وكما أنَّ حروف اللِّـسان ال            )١(تباعدت من مخرجِ النون فلم تخف هنا        
شر لكوا مع النون يف املرتبـة       تدغم يف حروف احللقِ، وإخفاؤها مع سائرِ احلروف اخلمسةَ ع         

، )٤( التعديلَ بينها وبـني البـاِء        )٣(وقلبها إىل امليم قبلَ الباِء لطلب     ] ب/٢٥٦/[ ،  )٢(الوسطَى  
إنه لعلي بن : ويدلك عليه قول من قال ، وقد يقال ( وذلك ألنّ امليم مؤاخيةٌ للنون بالغنة ـ  

  : )٥(أيب طالبٍ
يامازِلُ عبنثُ السيدنِ ح  
  لِ كَأَني جِنيـسنحنح اللَّي

  ي أُميـِلـمثْلِ هذا ولَدتن
 ونَ مع امليم مبنيتني على القافيةـ )٧(. ) ، فاعرفه )٦(أما تراه جعلَ الن  

  والباُء باملخرجِ فتوسطت بينهما لذلك ، فاللفظ ا بامليم عنـد البـصرية واخلـط بـالنون ،                  

                                                 

 .)هذا : ( يف ع   )١(

 .)٤/٤٥٤(الكتاب : ينظر  )٢(

 .)يطلب : ( يف ع   )٣(

، والكتـاب   )١٠/١٤٥(شرح املفصل   : ينظر).  فيه النون  وإمنا قلبوها ميما هنا ألنه موضع تقلب      : ( قال ابن يعيش      )٤(
)٤/٤٥٦(. 

  . أليب جهل عليه من اهللا ما يستحق: األبيات من الرجز، وهي لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وقيل   )٥(
) ١/٤٢٢(، وأمايل ابن الشجري     )٥٣(، والقوايف األخفش    )١/٢١٨(، واملقتضب   )١/٦٣٤(سرية ابن هشام    : ينظر

  .)٨/٦٨(، )١/٢٥٤(، وشرح أبيات املغين )١١/٣٢٥(، )١٠/١١٠(انة ، واخلز
 .  اليت بينهما اةحيث جاءت النون وامليم يف قافية واحدة داللة على املؤاخ"  أمي - جين - السن: " والشاهد فيها   

م ملا فيها من الغنة، والغنة      وذلك أن امليم وإن كان خمرجها من الشفة فإا تشارك النون يف اخلياشي            : ( قال ابن يعيش      )٦(
 .)١٠/١٤٤(شرح املفصل : ينظر) . مسع كامليم، فلذلك تقعان يف القوايف املكفأة 

  .ليس يف ع  )٧(
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 عند الباء كما هي عند التـاِء والثّـاِء          )٢( وحنوه مخفَاةٌ    )١(" العنبر  " النون يف   : قال الكوفية   و
  .، فاعرفه )٣(وغريمها مما تخفى عنده يف اللَّفظ واخلطِّ مجيعا

  قال       : قلتهذا الفصلِ بوجوهه أن ي ة علـى مـا         : تلخيصباملقاربة املؤكد دغمفيما ي اإلدغام
 )٥(، وأما من أخفى من العرب مـع احلـرفني         )٤( ، والبيانُ مع حروف احللقِ ملكان التباعد       ذكر

 بني قربٍ   )٨( ، فهي إذن منها    )٧(آخر احلروف احللقية ، فكانت قريبةً من حروف الفمِ         )٦(فألما
                ـرص ه ليس بإدغامٍ حمـضٍ وال بيـانباإلخفاِء ؛ ألن فيها الطرفان فروعي ، دععمـالً   وب ف

، وأما القلب إىل امليم فللمناسبة القوية بينهما بواسطة املعىن املشترك بينـهما وهـي            )٩(بالشيئني
؛ "قبل الباء : " الغنة اليت كأنها هي النونُ ، فأقيمت مقامها باإلبدالِ كأنها هي هي ، وإنما قال                

    تنافر ألنَّ بينها وبني النون   وامليم ، دعب            ،ونالباِء والن ا إىل امليم زالَ تنافرهبينهما واسطةٌ ، فبإبدال 
  . الباُء وامليم : )١٠(وحصلَ التناسب باحلرفنيِ املتقاربنيِ خمرجا ومها

ـ   ] النون[هذا القلب إذا سكنت، أما إذا حتركت        : قال عبد القاهر       :  حنـو    )١١(افال قلب فيه
                                                 

  . القلمبس : قلب النون ميما ـ لغة عكَلية، ألم يقولون يف القلنبس : وهذه اللغة ـ أعين   )١(
 .)٢٣٨( لسيبويه بللهجات يف الكتا، وا)ملبس ( مادة ) ٦/٢٢٣(لسان العرب : ينظر

 .)خمففا : ( يف ج   )٢(

 .) ٤٦٩ -٤/٤٦٨(التخمري   )٣(

فليست من قبيلها فلم تدغم لذلك يف هذا املوضع، كما أنَّ حروف اللسان ال تدغم يف حروف احللق، ومل ختـف                       )٤(
   والكتـاب   ،)١٠/١٤٥(شـرح املفـصل     : ينظـر . عندها كما مل تدغم، ألن اإلخفاء نـوع مـن اإلدغـام             

)٤/٤٥٥(. 

 .الغني واخلاء  )٥(

 .)وألما : ( يف ع   )٦(

 .القاف والكاف  )٧(

 .)منهما : ( يف ع   )٨(
  شـرح املفـصل    : ينظـر . واألول أجود وأكثر ألما من حـروف احللـق، فكانتـا كأخوامـا، فاعرفـه                  )٩(

 .)٤٥٤ ، ٤/٤٥١(، والكتاب )١٠/١٤٥(
  .)وهي : ( يف ج  )١٠(
 
 .والصواب ما أثبته )  فيه : (يف ج  )١١(
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٢٣٨  

  باحلركة ، وتنتقل إىل حروف الفمِ ، فيسهلُ اللَّفظُ ـا كالتـاء يف              ى  تقْو ألنها   )١("الشنب  " 
  . )٢(" صدد " ، والصاد يف " وتد " 

  الغـني  " والوجه يف ذلك حنو ما ذكـر يف         " اإلخفاُء مع سائر احلروف     : والرابعة  : " قولـه  
ه يستثين حروف احللقِ ،     وهي مخسةَ عشر ، ألن    : وإنما قيل   : ، قال صاحب الكتاب     " واخلاء  

، )٣(، واحلرف الواحد الذي تقلـب معـه       "يرملون  " وهي سبعةُ مع األلف واحلروف الستة يف        
  . )٤(فبقيت مخسةَ عشر ، ألنَّ جمموع احلروف كلَّها تسعةٌ وعشرون

أنْ : لبيـان معىن ا: أراد هذه اخلمسةَ عشر ، قال عبد القاهر   " وبياا مع حروف الفم     : " قوله    
، ومعىن  )٥(فتخرجها من الفم ،وال جتد هلا يف اخليشوم أثرا          " من عندك   : " تعريها من الغنة حنو   

فتخرجها من اخليشومِ ،    " من جابر   : " ا بينها حنو    مها غُنةً مشبعةً تخفى في    برِشأن ت : اإلخفاء  
  .  ، فاعرفه)٦(وال جتده هلا يف الفم أثرا

ـ توهذه األحوالُ كلُّهـا  : )٧() ـ رمحه اهللا ـ  ( ال اإلمام عبد القاهر ق بباملُـشافهة  ي ٨(ن( ،
  .واالحتياط يف النظر اجللي 

  واإلخفـاَء يف                : قلت يف هذا الفصل ، فاعلم أنَّ اإلدغام ونمث بعد ماعرفت من بيان أحكامِ الن  
       اكُفُو لَه كُني ولَم   )فعلى القارئ أن حيتاطَ ويتحـامى           جائزان قرا  )٩ ، الحن ءةً ، واملبني

                                                 
 .وما أثبته موافق ملا ف شرح التكملة ) أشنب : ( يف ج   )١(

 . والزيادة منه )أ /٤٦٤(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٢(
 .وهو البــاء   )٣(

 .)ب /٧٦(حواشي الزخمشري : ينظر  )٤(
" . وتثبيتها معها حلن    : " ، وقال يف موضع آخر      "وبياا مع حروف الفم حلن      : " ويف ذلك يقول أبو عثمان املازين         )٥(

 .)٤/٤٤٥(، واحلجة )٦٢٤(التكملة : ينظر

وإمنا أخفيت عندها، ألا خترج من حرف األنف        : " قال ابن يعيش    ) ب  / ٤٦٢(املقتصد يف شرح التكملة     : ينظر  )٦(
 فلم تقو قوة حروف الفم فتـدغم        الذي حيدث إىل داخل الفم ال من املنخر، فكان بني النون وحروف الفم اختالط             

فيها، ومل تبعد بعد حروف احللق فتظهر معها، وإمنا كانت متوسطة بني القرب والبعد، فتوسط أمرها بني اإلظهـار                   
 .)٤/٤٥٤(، والكتاب )١٠/١٤٥(شرح املفصل : ينظر". واإلدغام، فأخفيت عندها لذلك 

  .ليس يف ع  )٧(

 . )أ / ٤٦٤(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٨(

 .من سورة اإلخالص) ٤(آية   )٩(
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٢٣٩  

  )٢() .، فتنبه له )١(البيانَ فهو حلن ، ال كالم ألحد من  أصحابِ العلمِ يف صحته 
  ]إدغام الطاء ، والدال ، والتاء ، والظاء ، والذال ، والثاء [ 

لظَّاُء والذَّالُ والثَّاُء سـتتها يـدغم       فصلٌ ، والطَّاُء والدالُ والتاُء وا      (( :قال رضي اهللا عنه     
 ويف الصاد والزاي والسني، وهذه ال تدغم يف تلك إال أن بعـضها              بعضها يدغم يف بعضٍ،   

   : واألقيس يف املُطبقة إذا أُدغمـت تبقيـةُ اإلطبـاقِ كقـراءة أيب عمـرو               يدغم يف بعض  
  بِ اهللانيف ج طْتفَر (() ٣(.  

يف هذه األحرف الستة ما جاز أَنْ يدغَم فيه واحدةٌ منهن جـاز             : يد السريايف   قال أبو سع  : تخ  
           ، يف أمثاهلن هنإدغام يف البواقي ، وجيوز دغميف بعضٍ ،      ] أ/٢٥٧/[أَنْ ي هِنبعض إدغام وجيوز

 ذلك يف   )٥(] جاز[ ، وإنما     والشنيِ )٤(وجيوز إدغامهن يف السني والضاد واجليمِ والصاد والزاي       
، ولكن حروف الفَمِ مـن طـرف        )٦(هذه الستة ، ألنَّ أصلَ اإلدغامِ يف حروف اللِّسان والفم         

   . )٢() فاعرفه ( ، )٧(اللِّسان، فطَلب اخلفة فيما كانَ أكثر أوىل
 ثالث منهن أخـوات ،       تسمى املثلثات الثالثُ كلُّ    )٨(احلروف التسع : قال اإلمام عبد القاهر     

  . وقد مر ذكرهن مبعىن فيما تقدم ، وما هلن من التقاربِ املُسوغِ لإلدغامِ بعضها يف بعضٍ 
هذه املثلثة األخرية ال تدغم يف تينك املثلّثـتني         : أي" وهذه ال تدغم يف تلك       : " )٢() قولـه( 

 ، فإدغامها فيهما يبطلُ ماهلا من الفَـضلِ،          ، ألنّ يف األخرية زيادةُ صوت وهو الصفري        نياألولي
  . )٩(فامتنع حنو امتناع الراء يف الالم والياء يف اجليم

                                                 
 .)٢/٢٣(، والنشر )١/١٦٢(الكشف : ينظر  )١(

 .ليس يف ع  )٢(

 .)٤٠١(املفصل   )٣(

 .)والزاء : ( يف ج   )٤(

 .زيادة يستقيم ا السياق  )٥(

   .هذه احلروف جيمعها كوا من طرف اللسان وأصول الثنايا، فلذلك ال ميتنع إدغام بعضها يف بعض  )٦(
 ).١٠/١٤٥( شرح املفصل : ينظر

 .)٤/٤٦٩(التخمري   )٧(

 .وهي حروف طرف اللسان  )٨(

 .)أ / ٤٦٤( املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٩(
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٢٤٠  

 )٢(كنايةٌ عائدةٌ على األخرية، وتبقيةُ اإلطباقِ هو األقـيس        ..." إالَّ أَنَّ بعضها     " )١(: ) قوله  ( 
ـ              ، )٣(رك اإلطبـاقِ جـائز كتـرك الغنـة      كما يف تبقية غُنة النون عند إدغامها يف غريها ، وت

  ثـالت :)٦(، وقُرِئ )٥( باإلظهار واإلدغام   من اَألجداث سراعا      :)٤(قُرِئ  : ويف الكشاف ( 
   )١( ) )٧(   ثَالثَةٌ رابِعهم كَلْبهمبإدغام الثاء يف التاء يف 

 يف املطبقة ، واشتراطهم بقاَء اإلطباقِ،        قد اعترض على أئمة اإلعرابِ يف إطالقهم اإلدغام        :شح  
  ، )٩( يتصور ذلك واإلطباق صفةٌ ثابتةٌ حلروف معينـة خمـصوصة ـا            )٨(كيف: )١() فقيل  ( 

ال يكون إالَّ ا نفِسها ، وباإلدغامِ يقلب املطبق إىل ما ليس مبطبقٍ ليصري مثْالًله، وأنى يبقـى                  
 )١٠(اس على النون وغنتها يف اإلدغام  فليس على بـصرية          الوصف وقد ذهب صاحبه ، ومن ق      

صائبة ، ألنَّ الغنةَ ال يتوقف حصولُها على حصولِ النون ،بل حتصلُ مستقلةً بنفِسها من غـريِ                 
تلفُّظ بالنون ، وسببه أنها خترج من اخليشوم والنونُ من الفمِ ، فأمكن انفراد الغنـة عنـها ،                   

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

  . ألن املطبق أفشى يف السمع، فكان تغليب الدال على اإلطباق كاإلجحاف ، إذ ليـست كاإلطبـاق يف الـسمع                     )٢(
 .)٤/٤٦٠(، والكتاب )١٠/١٤٦(شرح املفصل : ينظر

الغنة ـ عند من يفعل ذلك،  : الطاء ـ حىت جتعلها كالدال سواء، كما أذهبتها ـ أعين   : إن شئت أذهبته ـ أعين    )٣(
  . وليس كل العرب يفعله، وذلك أم  آثروا أن ال ختالفها حيث أرادوا أن يقلبوها داالً مثلها 

 .)٤/٤٦٠(، والكتاب )١٠/١٤٦(شرح املفصل : ينظر

 ).٦/١١٣(، والبحر احمليط )٢/٢٦(احملتسب : ينظر. من سورة املعارج ،وهي قراءة ابن حميصن ) ٤٣(آية   )٤(

 .من سورة املعارج) ٤٣(آية ) ٤/٤٦٠(الكشاف : ينظر  )٥(

ر ، وخمتص ) ٦/١١٣(، والبحر احمليط    ) ٢/٢٦(احملتسب  : ينظر. من سورة الكهف وهي قراءة ابن حميصن        ) ٢٢(آبة    )٦(
 .) ٧٩(ابن خالويه 

  من سورة الكهف، والوجه فيه أنه سكّن الثاَء ليـصح إدغامهـا يف التـاء،               ) ٢٢(آية  ) ٢/٤٧٨(الكشاف  : ينظر  )٧(
 .)٢/٢٦(، واحملتسب )٢/١١(إعراب القراءات الشواذ : ينظر. فالثاء لقرا من التاء تدغم فيها

 .)فكيف : ( يف ع   )٨(

 .)ألا : ( يف ع   )٩(

 .)بصري : ( يف ج  )١٠(
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٢٤١  

  .  حيصلُ احلرف )١(الف اإلطباقِ ، ألنه رفع اللِّسان إىل ما حياذيه من احلَنك ، وبذلكخب
 ، ولكنه ملَّـا     )٣( بإدغامٍ )٢(فاإلطباق وصاحبه متالزمان ، وأشبه ما جياب به أنه يف احلقيقة ليس             

 نقْلِ اللِّسان كالنطقِ باملثْلِ بعد املثْـلِ         غريِ )٤(اشتد التقارب وأمكن النطق بالثَّاين بعد األولِ من       
 )٦(   بسطْت ، و   )٥(    أَحطُّت : فأُطلق عليه اإلدغام لذلك ، ولئن راجعت حسك يف حنو           

عند تبقية اإلطباقِ أدركت من نفِسك ما ذكرت لك ، فثبت أنَّ الطَّاَء مبينةٌ مل تدغم ، ولكـن                   
  .)٨(، فاعرفْه بالنظَرِ الصحيحِ )٧(دة التقاربِ املُفْرِط ما يتوهم لش

)ا كما ذهب إليه اجلمهور من األئمة األثبات        " يرملون  : " قلتحق والقول ما قالوا ،     )٩(إدغام ،
 ذلك اإلطباق، لتداخلِ احلرفني مطبقٍٍ بغريِ مطبقٍ وبقي منه شيء ، فإنـه              نقصولكن باإلدغام   

هو الذي أُريد بالتبقية ، أال ترى أنهما حرفان ، وأنَّ تداخلهما بدليلِ وصف أحـدمها                لطف و 
  . بالسكون واألخرى باحلركة ، ومها صفتان ال جتتمعان يف شيء فرد ، فاعرفه بالتأمل 

                                                 

 .)ولذلك : ( يف ج   )١(

 .)وليس : ( يف ع   )٢(

وإذا سكنت وأتى بعدها تاء وجب إدغامها إدغاما غري مستكمل، بل تبقى معه صفة اإلطبـاق                : " قال ابن اجلزري    )٣(
 .)١/٢٢٠(النشر : ينظر" واالستعالء لقوة الطاء وضعف التاء ، ولوالء التجانس مل يسغ اإلدغام لذلك 

 .ليس يف ج ) من (   )٤(

 .من سورة النمل ) ٢٢( آية   )٥(

 .من سورة املائدة ) ٢٨(آية   )٦(

  : اختلف يف مصاحبة اإلطباق للحرف املطبق املدغم   )٧(
  . ذهب سيبويه إىل جواز إبقاء اإلطباق ، وتركه ، ألن اإلطباق كالغنة يف النون فأ ـ 

  .إىل أن األوىل إبقاء اإلطباق ب ـ وذهب الزخمشري وابن مالك وابن السريايف 
ج ـ وذهب ابن احلاجب إىل وجوب إبقاء اإلطباق ، ألن اإلطباق ليس كالغنة يف النون ، وأنه ليس هناك إدغام ،  

  ! .ألن اإلدغام يذهب بفضيلة اإلطباق ، وإمنا هو إخفاء يسمى باإلدغام لشبهه به 
، ) ٣/٢٨٢(، وشرح الشافية للرضـي      ) ٤/٢٧٠(د  ، واملساع )٢/٧٠٧(، واإلرتشاف   ) ٤/٤٦٠(الكتاب  : ينظر

 .) ١/٣٥٠(وشرح الشافية للجاربردي 

 .)٥٠٩-٢/٥٠٨(إيضاح ابن احلاجب   )٨(

 .) ٢/٢٣(النشر : ينظر  )٩(
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٢٤٢  

  )٣(. ليس مبستقيمٍ ، ألنَّ هذه القراءةَ جممع عليها  " )٢(كقراءة أيب عمرو: " قوله : )١( )شح ( 

  لُ على             : قلتدالشيء بالذكر ال ي ا ألنَّ ختصيصنفـي   )٤(بل هو مستقيم وإن كان جممعا، إم 
  ].ب/٢٥٧. /[  املتقدمني صحيح ، فيحملُ عليه )٥(ماعداه قولٌ من

  أو ألنّ أبا عمرو كان إمام املقرئة يف اإلدغامِ وقدوم فيه ، فـذكره كـذكر مـن اقتـدي                    
  هذا على مذهب أيب حنيفـة ، وإن كـان قـولَ أصـحابه              : لو قيل   به وأَخذ مبأخذه ، كما      

  .ه ــأيضا ، فاعرف
 ]الفاِءإدغام  [  

،  وما اختلف فيه  : فَصلٌ ، والفاُء ال تدغم إال يف مثلها كقوله تعاىل          ((: قال رضي اهللا عنه   
سائي، وتدغم فيهـا    اء، وهو ضعيف تفرد به الك     ب بإدغامها يف ال     خِسف بِهِم ن : وقُرئ  

  .)٦( ))اء ـالب
 )٧(إِنما مل يدغم إالَّ يف مثلها لئال يسلبها اإلدغام ما فيها من فضل النفْخِ ، وشبه التفـشي                 : تخ

ويعبر أيضا عن صوا هذا بالتأفيف ، وهذا راجع إىل معىن النفخِ أيضا ، وبذلك عـدت مـن             
  )٨(" . فر ش ميوِض" حروف 

إدغام الفاء يف الباء ال جيوز ، وإن جاز عكسه ، ألنَّ الفاَء من بـاطنِ الـشفة الـسفلى                   : تخ  
                                                 

 .ليس يف ع   )١(

àMÛ ®: يف قوله تعاىل  )٢( §sù ’ Îû É=/Ζ y_ «!$# 〈  من سورة الزمر ) ٥٦( آية.  
 ) .٢٤(حتاف ، واال)١/٢٨٧(، )١/٢٢٠(النشر : ينظر  

 .)٢/٥٠٩(إيضاح ابن احلاجب   )٣(

 .ليس يف ج ) على(  )٤(

 .ليس يف ج ) من(  )٥(

 .) ٤٠١(املفصل   )٦(

هو الريح اليت خترج بشدة عند النطق بالـشني         : فالفاء فيه تفش كالشني ، والشني أكثر تفشيا من الفاء ، والتفشي               )٧(
 .) ٢٢٧(الرعاية : ينظر. والفاء 

 .)٤/٤٧٠(ري التخم  )٨(
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٢٤٣  

، ومـن مث    )٢( مبخرجِ البـاءِ   )١(وأطراف الثنايا العلى ، فاحندر الصوت ا إىل الفم حتى اتصلت          
، لشيء ينـضحه    )٥( مجع مغثُورٍ    "واملَغافري واملَغاثري   " ، و   )٤("اجلدث واجلدف   : "  مثل   )٣(جاء

   . )٧(، وأصلهما الفاء ، فتعاقبتا للمقاربة اليت بينهما)٦(العرفُط وهو شجر من العضاه
ونظري هذه املسألة على السواِء أنَّ الضاد ملا استطال خمرجها، فتجاوز صوتها خمرج الالَّمِ حتـى                

والدال والتاِء، نزلت الضاد مرتلةُ حرف من ذلك املخرجِ حتى          اتصل الصوت ا مبخرجِ الطَّاِء      
أُدغمت هذه احلروف يف الضاد كما تدغم فيما هو من خمرجها ، وال يدغم الضاد يف شـيٍء                  

 ما فيها من االستطالة ها اإلدغامى ال يسلبمنها حت .  
 الباِء نزلت الفاُء مرتلةَ احلرف من ذلـك املخـرج،           كذلك الفاُء ملَّا اتصل ا الصوت مبخرجِ      

  ،)٩(حتى ال يسلبها فـضلَ الـنفخ      و ال تدغم التاُء يف الباِء كذلك  الفاُء ال تدغم فيها             )٨(فكما

                                                 

 .) اتصل: (يف ج   )١(

  .وفيه نفس ، فبطل اإلدغام لذلك إال الكسائي وحده   )٢(
 ) .٤/٤٤٨(، والكتاب ) ٢/٢١٠(إعراب القراءات السبع وعللها البن خالوية : ينظر

  .)جاز: (يف ع   )٣(

  .)٣٤(القلب واإلبدال : ينظر" . جدف ، وجدثٌ للقرب : يقال : " قال األصمعي    )٤(

املغافري واملغاثري لشيٍء ينضحه الثمام والرمـث       : " يقال  : مغفر ومغثر بكسر امليم ، وقال الفراء        : " قال األصمعي     )٥(
  . كالعسل ، والواحد مغفُور ومغثُور 

 .)٣٥(، والقلب واإلبدال )غفر: (مادة ) ٢/٧٧٢(الصحاح : ينظر

 .)عرفط(مادة) ٣/١١٤٢(الصحاح : ينظر  )٦(

 .شتراكهما يف اهلمس واالنفتاح والتسفُّل ، وقرب خمرج أحدمها من اآلخرال   )٧(

 .) وكما: (يف ع   )٨(

وقد أدغم ذلك الكسائي وحده ، ألن احلرفني اشتراكا يف املخرج ، ويف منع إدغام الم التعريف فيهما ، إضـافة إىل              )٩(
من تيسريه تعاىل للذكر ، فال التفات لقـول أيب          أن القراءة سنة متبعة ، ويوجد فيها الفصيح واألفصح ، وكل ذلك             

  .علي والزخمشري
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٢٤٤  

 ملا فيها من فضل الـصفري، وجـاز   )٢(أما ال يدغم فيهما املثلثة األخرية     ) ١(كما قيل يف املثلثتني   
وكذلك الراُء ال تـدغم يف الـالَّمِ ،         . الياُء أُدغمت يف امليم ، وامتنع عكسه        عكسه، وكذلك   

  . ، فاعرفه )٣(وساغ عكسه ، كلُّ ذلك مبين على أصل واحد
  ]إدغام الباء [ 

  لَـذَهب   : فصلٌ ، والباُء تـدغم يف مثلـها ، قـرأ أبـو عمـرو                ((: قال رضي اهللا عنه     
ب  هِمعمس   امليمِ حنو   ، ويف الفاِء و :   بذْهفّ ا كبِعت نم     و ،   ذَّبعـ  ي ، وال    ن يـشاءُ  م

  .)٤( ))يدغم فيها إالَّ مثلُها 
ملّا مل يدغم امليم املنقلبةَ من النون يف الباء كانت امليم األصليةَ أوىل بأن ال تدغم فيها ، ألنَّ              : تخ  

لنفخِ ، فال جيوز إدغامها فيها ، وإنما مل يدغم فيهـا إال              وا )٥() الغنة  ( يف امليمِ والفاِء فضيليت     
   ٦(مثلها ، ألن احلروف(       ا ليست إالا خمرجاليت تقار  )  ولكلٍّ من هذه       )٥() امليم ، والفاَء والواو 

 فيها ملكان   )٥() إدغامهن  ( ، فامتنع   )٧(الثالث فضيلةٌ ظاهرةٌ على الباء على ما عرفت تفاصيلها        
   ما وراء الثالث من احلروف كلِّها فال جمانسةَ أو مقاربـةَ            )٨(لك الفضل حتى ال يبطل ، وأما      ذ
  . ، فاعرفه )١٠( فيها إالّ مثلُها )٩() فتعين أن ال يدغم (  إدغامه فيها )٥() تسوغ ( 

                                                 
 .الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء  )١(

 الصاد والسني والزاي  )٢(

 ).٦/٨(احلجة :، وقد نقل صدر األفاضل كالم أيب علي الفارسي دون أن يشري إىل ذلك ، ينظر) ٤/٤٧١(التخمري   )٣(

 .) ٤٠١(املفصل   )٤(

 .ليس يف ع   )٥(

 .)احلرف: (يف ج   )٦(

 .) ٢٣٨(صفحة  :ينظر  )٧(

 .ليس يف ج ) وأما(  )٨(

 . ما بني القوسني ليس يف ج  )٩(

   .) ٤/٤٧٢(   التخمري )١٠(
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٢٤٥  

  نـه الـراوي    ذاك إخفـاٌء فَظَ   ف) ٣( وأنا أعلم مبـا   :)٢(وأما قراءةُ أيب عمرو يف    : )١() تخ  ( 
   .)٤(إدغاما

  ]إدغام امليم [ 
 فتلقَّى آدم من    : فصلٌ ، وامليم ال تدغم إالَّ يف مثلها ، قال اهللا تعاىل             (( : قال رضي اهللا عنه     

  .)٥( ))، وتدغم فيها النونُ والباُء  ربه
    دغمها ال تـ             أن نفري،      إالّ يف مثلها فلإلبقاِء على ما فيها مـن خـصليت الغبالـص ة والـشبه  

                   فـضيلة ملا اختـصت مـن زيـادة إالَّ يف أمثاهلن دغمنالالَّيت ال ي بعةالس وهي من حروف  
  على البواقي من احلروف العربية ، وإِما أنه يدغم فيها النونُ والباُء فإلحـراز اخلَـصلتني مـع                  

  .مناسبتهما إياها
  هـالَّ أدغمـت املـيم يف النـون         : ، فـإن قلـت      )٦(الباُء فبـاملخرج  أما النون فبالغنة وأما     

  مع أنَّ النونَ حرف أغن كما أُدغمت النونُ فيها ؟ ] أ/٢٥٨/[

                                                 
 .ليس يف ع   )١(

 .من سورة املمتحنة) ١(من اآلية   )٢(

ه اآلية ، وإمنا الذي أدغم هو الكسائي        ، ألن أبا عمرو مل يدغم يف هذ       التخمري، والتصحيح من    )سف م خن(: يف ج     )٣(
 .وحده

، هذا وقد اختلف البصريون والكوفيون يف إدغام أيب عمرو للباء الساكنة يف مثلـها ويف الفـاء                  ) ٤/٤٧٢(التخمري    )٤(
  : وامليم 

  .  فذهب الكوفيون إىل جوازه ، ألم جييزون اجلمع بني ساكنني -أ   
  . ، ألم ال جييزون اجلمع بني ساكنني ، ومحلو ذلك اإلدغام على اإلخفاء  وذهب البصريون إىل عدم جوازه -ب 
 .)١/٢٩٤(،والنشر )١/٢٢٨(، واإلقناع )١٠/١٤٧(، وشرح املفصل ) ٢/٩٣٩(، والتبصرة ) ٤٥٥(املمتع : ينظر

 .)٤٠١(املفصل   )٥(

يترمجون عنه بإدغـام ، ولـيس       : " ن جماهد   وروي عن أيب عمرو إدغام امليم يف الباء إذا حترك ما قبل امليم ، قال اب                 )٦(
، ولو كان فيه إدغام لصار يف اللفـظ يـاء           " بإدغام إمنا هو إخفاء ، واإلخفاء اختالس احلركة وتضعيف الصوت           

  . مشددة ، ألن احلرف إذا أدغم يف مقاربة قلب إىل لفظه مث أدغم 
، ) ٢٨(، والتيسري   ) ١/٢٩٤(، والنشر   ) ١/٢٢٨(، واإلقناع   ) ١٠/١٤٧(، وشرح املفصل    ) ١١٨(السبعة  : ينظر

  .)٤٥٥(واملمتع 
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٢٤٦  

  إخفائه        : قلت إمكان عا مساكن به صريحالت كُرِه ١(النونُ حرف(        ولـيس املـيم ، قَّـدمملا ت )٢ (

  ال ترى أَنك لو أَدغَمت امليم يف النونُ لكنـت آتيـا بنـون     كذلك، بل األمر فيها بالعكسِ ، أ      
ساكنة  فكان مؤديا إىل اإلتيان مبا يفر منه لو كانَ ، فلم يلزم من صحة إدغامِ النون يف املـيمِ                     

  . صحةُ عكِْسه، فاعرفه 
  " ]تفاعل " و " تفعل " و " افتعل " إدغام تاء [  

إذا كانَ بعد تائها مثلُها جاز فيه البيانُ واإلدغام،         " افْتعلَ  "  فصلٌ ، و     ((:  عنه   قال رضي اهللا  
واإلدغام سبيلُه أن تسكنِ التاُء اُألوىل وتدغم يف الثانية ، وتنقلُ حركتها إىل الفاِء، فيستغين               

من حيذف احلركةَ وال ينقلُهـا،      بالفتح، ومنهم   " تلُوا  قَ: "  عن مهزة الوصلِ فيقالُ    )٣(باحلركة
  ، " يقَتلـونَ   : " فمن فَـتح قَـالَ       " اقتلُو: " فيلتقي ساكنان فيحرك الفاَء بالكسرِ فيقول       

بكسرِها ، وجيـوز     " مقتلُونَ  " ، و   " يقتلُونَ  : " بِفَتحِ الفاِء ، ومن كسر قَالَ       " مقَتلُونَ  " و  
 ، وتقلب مع تسعة أحرف       مردفني : الضم إتباعا للميم ملا حكي عن بعضهم        ب" مقُتلُونَ  "

إذا كن قبلَها مع الطَّاِء والظَّاِء والصاد والضاد طاًء ، ومع الدالِ والذَّالِ والزايِ داالً ، ومع                 
  .الثَّاِء والسنيِ ثاًء وسينا 

، ومع الظَّاِء تبين وتدغم بِقَلْبِ      " اطَّلَب واطَّعنوا   : " الَّ كقَولك   فأما مع الطَّاِء فيدغم ليس إ     
  :  ، ورويتْ يف بيت زهري " اضطَلَم واطَّلَم واظَّلَم : " الطاِء ظاًء ، والظَّاِء طاًء كقولك 

مظَّلا فَيانيأَح ظْلَموي  
  ، وال جيـوز    " اضطَرب واضـرب    : "  الطَّاِء ضادا كقولك     ومع الضاد تبين وتدغم بقلبِ    

 " بطَّرا " كيوقد ح ، " : عاطَّج " عكالطَّج ابةروهو يف الغ ، عطَجيف اض .  
       حوا نبقلبِ الطَّاِء صاد دغموت بِنيت ادومع الص" : بِرصوم طَبِرصـفَى  "، و "مطَفَى واصاص" ،  

  " . مطَّبِر : "   ، وال يجوز  إالَّ أن يصلحا : ، وقُرِئ "  اصطَلَى واصلَى "و

                                                 

 .)خفائه(يف ج   )١(

 ).األمر: (يف ج   )٢(

  .)يف احلركة(يف املفصل   )٣(
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٢٤٧  

               ـككقول ـدغمالِ والذَّالِ يالد ايِ داالً ، فمعالِ والذَّالِ والزمع الد قلبانَ  : " وتدا" ،  
  ]: الشاعر[وقال ، " وهو مذْدكراذْدكَر: "، وحكَى أبو عمرٍو عنهم"اذَّكَر "، و"ادكَر " و

  تنحي علَى الشوك جرازا مقْضبا
ـْه اذْدراًء عجـبا   واهلَـرم تذْرِي

، ومـع الثَّـاِء     " ازردانَ وازانَ   : " ومع الزايِ تبين وتدغم بقلبِ الدالِ إىل الزايِ كقولك          
  ، ومنـه   " مثَّـرد ومتـرد     : "  واحدة منهما إِلَى صاحبتها فتقولُ       تدغم لَيس إِالَّ بِقلبِ كلِّ    

 " ارتو ا ثَّارا. "  
، وقد شبهوا تـاَء     " مستمع ومسمع   : " ومع السنيِ تبين وتدغم بِقلبِ التاِء إليها كقولك         

  " خبطُّ : " الضمريِ بتاِء االفْتعالِ فقالوا 
  : الَ قَ

ةمطَّ بِنِعبخ قَد يي كُلُّ حفو  
  خبطْـت ، وفُـزت ،   : ، يريدون " نقْده " ، و " عده " ، و" حصطُ عينه "  و  ،" د  ز فُ "و  

 تقَدنو ، تدعو ، تصو ح .  
اُء متحركةً وما بعدها    وأعرب اللُّغتنيِ وأجودمها أن ال تقْلَب ، وإذا كانت الت         : قال سيبويه   

             ـوحن يريـد ، إدغـام ساكنةً مل يكن هذه احلروف " :   مطْعـتسو " ا ، "   فعـضتاس" ،  
اسـتدانَ  " ، ألنَّ األول متحرك ، والثاين ساكن فالَ سبِيلَ إىل اإلدغـامِ ، و             " استدرك  " و  

  .ا يف نية السكون ه، ألنَّ فاَءبتلك املرتلة " واستضاَء واستطَالَ 
" اطَّيروا وازينـوا واثَّـاقَلُوا وادارؤا       : " فيما بعدها فقالوا    " تفَعلَ وتفَاعل   " وأَدغموا تاَء   

           وحكون الواقعِ باإلدغامِ ، ومل يدغموا نمهزةَ الوصلِ للس ونَ  : " جمتلبنيذَكَّروا  " تعمجلئال ي
يالتاء ب ذْفح األوىل[ن[ ١( ))، وإدغامِ الثانية(   

  مـن  " يـرد  : " يشبِه نحو " اقْتتلَ " اعلم أنَّ : )٢() ـ رمحه اهللا ـ  ( قالَ اإلمام عبد القاهرِ 
  مـن وجـه،    " انعت تلْك   : " وجه ، وهو أنَّ املثلنيِ قد اجتمعا يف كلمة واحدة ، وتشبه حنو              

                                                 

 .، والزيادة منه ) ٤٠٤-٤٠١(املفصل   )١(

  .ليس يف ع   )٢(
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٢٤٨  

 عينه تـاٌء،     )١ ()تكونُ  (  أن التاَء اُألوىل تاُء االفتعالِ، والثانيةُ عني الفعلِ، وليس كلُّ فعلٍ             وهو
  ، فتنفرد تاُء االفتعالِ فأشبه من هـذه اجلهـة     " اختصم  : " فيلزم تالقي مثلنيِ ، أال تراك تقُولٌ        

 "   لْكت تعقَا     " أَنم تك لو أَقَممن حيث إن      كلمةً أُخرى فُقُلْت تلك ه    : " مـذه تعالَ " انز
اجتماع املثلنيِ ، فَلَما كانَ كذلك أَجراه قَوم مجرى املُتصل فَـأَدغَموه ، وآخـرون مجـرى                 

 كـل   )١ ()من  ( ، واإلدغام قوي هنا ؛ ألنه ملّا حسن يف املنفصلِ احلقيقي            )٢(املُنفَصلِ فأظهروا   
 كاملتصل من وجه أَنْ يزداد اإلدغام فيه قوةً قياسا ، ثُم من أدغمه اتجه له                )٣(فيما هو وجه كان   

  : فيه وجهان 
أن ينقلُ حركةَ تاِء االفتعالِ بعد تسكينها إىل الفاِء ، وإذا نقَلْتها سقَطَت مهزةُ الوصلِ،               : أحدمها  

  . بفتحِ القاف " قَتلُوا : " لُ ألنها كانت مجتلَبةً لسكون الفاِء فتقو
حركةَ تاِء االفتعالِ حذفًا وال ينقلُ ، فيلزم اجتمـاع          : أن حيذف احلركةَ أعين     : والوجه اآلخر   

                نـتعنـدهم ، وتعي بالكسرِ على القاعدة القاف كحروالفاِء ، فَت ساكننيِ التاِء اُألوىل املدغمة
 الثانيةَ أُدغمت ، واملُدغم ال يتحرك بوجه ، فاستغين أيضا عـنِ             )٤( اُألوىل للتحريك ضرورةَ أنَّ   

 فحذفت ٥(اهلمزة( .  
فاحلاصلُ أنَّ اهلمزةَ تسقَطُ على كال الوجهنيِ باعتبارٍ واحد ، وهو حتريك فاِء الفعلِ فيـستغىن                

وكسر الفاِء أوضـح  :  عبد القاهرِ عنها ، أما التحريك فباعتبارين على ما ذُكر بياما ، مث قالَ        
من الفتحِ إذ ال يلتبس فيه وزنٌ بوزن ، وجاز الفتح ألنَّ االشتباه يزولُ بالفرقِ بني مـضارعي                  

  . )١(يفتح فاحتمل لـذلك     " االفتعالِ  "يضم ، ويف    "التفعيلِ   ")٦(الوزننيِ فإِن حرف املضارعة يف    

                                                 

 . ليس يف ع   )١(

 يف الكلمتني مل يلزم اإلدغام كما مل يلزم ذلك يف           فلما أشبه اجتماع املتقاربني فيها اجتماعهما     : " يقول ابن عصفور      )٢(
الكلمتني ، فأُمن التباس إدغام املتقاربني يف هذه األبنية بإدغام املثلني ، ألنَّ اإلظهار يبين األصل ، كما كان ذلك يف                     

 .) ٣٣٦-٢/٣٣٥(، واملنصف )٦١٥(ة ل، والتكم) ١٠/١٤٧(، وشرح املفصل ) ٤٥١(املمتع : ينظر".الكلمتني 

 .ليس يف ج ) هو(  )٣(

 .ليس يف ج ) أن(  )٤(

 .) ب/٤٥٢(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٥(

 .ليس يف ج ) يف(  )٦(
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٢٤٩  

 اإلدغـامِ   : )٢() هللا ـ  ـ رمحه ا( وذكر شيخنا : قلت دليالً على أنَّ حـق أنَّ يف هذه املسألة
باإلدغام إىل ما ترى من القلبِ والنقلِ ، وحيتمـلُ          " افْتعلَ  " عندهم ملكان قوي حيث صيروا      

       وا باختالطأال تراهم مل يعتد لَ   " االلتباسعلَ وافْتللغتني ومها بابان بينهما مسافة ، وكلتا ا      " فَع
   بفتحِ اهلاِء وكسرِها ، فـاألولُ قـراءةُ         )٣(    أَمن يهِدي   : )١() يف قوله   ( جاءت يف القرآن    

 الفـتحِ والكـسرِ     )٧( قراءةُ )٦(   وجاَء املُعذِّرونَ  : ، ويف   )٥(عاصم) ٤(أيب عمرو ، والثاين قراَءةُ    
   أُدغمـت التـاُء يف القـاف ،         )٩(    معقِّبات له: وقولـه تعـاىل   ( ،  )٨(والضم إلتباعِ امليمِ  

                                                                                                                                                    

 .) ب/٤٥٢(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )١(

 .ليس يف ع   )٢(

 .من سورة يونس) ٣٥(من آية   )٣(

 وأحد القراء السبعة املشهورين ، مجع بني الفـصاحة          هو عاصم بن دلة املشهور بأيب النجود شيخ اإلقراء بالكوفة           )٤(
  . هـ ) ١٢٩(و ) ١٢٨(و ) ١٢٧: (واإلتقان والتحرير والتجويد ، واختلف حول سنة وفاته فقيل 

  ، وغايـة النهايـة     ) ٣/٩(، ووفيات األعيـان     ) ٥/٣٨(، وذيب التهذيب    ) ٤٣(الفهرست  : أخباره يف   : ينظر
)١/٣٤٦ (.. 

فاإلمشـام يف حكـم     : " ، وقال أبو علي الفارسي      " إن أبا عمرو كان يشم اهلاء شيئًا من الفتح          : " اهد  قال ابن جم    )٥(
  . ، فأدغم التاء يف الدال وطرح فتحها على اهلاء " يهتدي " يهدي " ، فأصل " التحريك 

 يف الدال ، فالتقَى ساكنان فكـسر اهلـاء          فأدغم التاء " يهتدي  " مكسورة اهلاء ، وأصلها     " يهِد ي   " وقرأ عاصم   
  . اللتقاء الساكنني 

 .)٤/٢٧٦(، واحلجة ) ٣٣٢-٣٣١(، وحجة القراءات ) ٣٢٦(السبعة : ينظر

   .من سورة التوبة ) ٩١(  من اآلية )٦(

 .ليس يف ج ) قراءة (  )٧(

  : ذر فاحتمل وزننيدا أو اعت فقراءة الفتح ـ فتح العني ـ قراءة اجلمهور ، من عذّر مشد  )٨(
  . مضعفًا " فعل " أن يكون على زنة : األول 
  .بإدغام التاء يف الذال ونقل حركتها إىل العني " افتعل " أن يكون على زنة : الثاين 

وجيوز يف العربية كسر العني اللتقاء الساكنني وضـمها         : " وقراءة الكسر والضم إلتباع امليم يقول فيهما الزخمشري         
  " .مليم ، ولكن مل تثبت ما قراءة إلتباع ا
  ، وإعـراب القـراءات الـشواذ       ) ٥/٨٣(، والبحر احمليط    ) ٢/٢٠٧(، والكشاف   ) ٣٢١(حجة القراءات   : ينظر

 .) ١/٣٧٣(، واحملتسب ) ١/٦٢٨(

 .من سورة الرعد ) ١١(من اآلية   )٩(
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من عقبِه  " مفعالت  " بكسرِ العنيِ ، ومل يقرأْ به أو        " معقِّبات  " وجيوز  : قالَ الشيخ يف الكشاف   
  .  ، فاعرفه )١(قَفَاه: إذا جاء على عقبِه كما يقالُ 

  وهو كاقَتتلَ إذا أُدغم ، ألنَّ الدالَ تقارِب التـاُء           " ارتدف"  من   )٣(   مردفين  )٢(: )قولـه  
 واإلدغام كالتاَء مـن التماثُـلِ       )٤(التاَء والدالَ يف التقارب   :  إليه فهما أعين     )٢() فتقلب التاُء   ( 

 ،  )٥(ضم الـدال  ب" رد  " واإلدغامِ ، فيجوز هنا ما جاز ثُم من الفتحِ والكسرِ واإلتباعِ كما يف              
  . فاعرفه 

  . إىل آخره ... " وتقْلَب مع تسعة أحرف أُخرى : " قوله 
إنما تقلب التاُء مع هذه احلروف ، ألنَّ هذه التاَء إذا كانت خمالفةَ ملا قبلها ،                : قال عبد القاهرِ    

أنَّ هذه األربعةَ مطْبقـةٌ ،      وهو فاُء الفعلِ قُلبت ، وأُبدلَت إىل حرف آخر مشاكلٌ لَه ، وذلك              
 هي أختهـا خمرجـا ؛       )٧( اإلطباق بل هي مهموسةٌ ، فقُلبت إىل الطَّاِء اليت         )٦(والتاُء عاريةٌ من  

   . )٨(لتوافقِ هذه احلروف

                                                 
 .) ٢/٣٥٢(الكشاف   )١(

 .ليس يف ع   )٢(

ال ، وقد رواها اخلليل وهارون عن بعض املكيني ، واختلف الرواية عن اخلليل يف هذا                من سورة األنف  ) ٩(من اآلية     )٣(
   .  مرِدفني : وقال آخر   ،   مردفني  : فقال بعضهم :  احلرف 
 ، فآثر إدغام التاء يف الدال ، فأسكنها وأدغمها يف الدال ، فلما التقى ساكنان ومهـا                " مفتعلني  " مرتدفني  " وأصله  

  . فتارة ضمها إتباعا لضمة امليم ، وأُخرى كسرها إتباعا لكسرة الدال : الراء والدال حرك الراء اللتقاء الساكنني 
 . )١/٣٧٣(، واحملتسب ) ٤/٤٤٤(الكتاب : ينظر

 .)التقرب: (يف  ع   )٤(

 ) .٤/٤٤٤(الكتاب : ينظر  )٥(

 .) عن: (يف ع   )٦(

 .ليس يف ج ) اليت(  )٧(

فأبدلوا من التاء طاء ألنه من خمرجها إذ لوال إطباق الطاء لكانت داالً ، ولوال جهر الدال لكانت                  : " يش  قال ابن يع    )٨(
تاء ، فمخرجهن واحد، وإمنا ثَم أحوال تفترق ن من اإلطباق واجلهر واهلمس، فهي موافقة ملا قبلها يف اإلطبـاق                    

  " .، وقد علم أنه ال لبس يف ذلك فيتجانس الصوتان ، وصار العمل فينهن من جهة واحدة 
 .) ٢/٣٢٤(، واملنصف ) ٢٣٨(، واملمتع ) ١٠/١٤٨(شرح املفصل : ينظر
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: فأما مع الطَّاِء فال يكونُ إالَّ اإلدغام لتوايل املثلني يف كلمة ، سيما واألولُ ساكن وأَحـدمها                  
ملٌ ، واآلخرعت١(مستفلٌ :  س( .  
  فهالَّ قلبت الطَّاَء تاًء للهرب من التقاِء الساكننيِ إىل اإلدغام ؟  : فإن سألت : )٢() تخ ( 

كلُّم بالطَّاِء، وملا وقع االلتقاء كان الطَّاُء ملفوظًـا،               : أجبتألنَّ التقاَء املتقاربنيِ مل يكن حني الت
   .)٣(لْبِ التاِء طاًءفمست الضرورةُ إىل قَ

  قالَ    : قلتقَةٌ، ف        : والوجه أن يطْبها ماِء ألنقلبِ الطاُء إىل التما مل تيإن٤( إطباقُها، وهـذه   ذهب( 
يادةاُء إليها إبقاًء على الزالت قلباُء ، فتلَةٌ زائدةٌ ليست يف التصفاعرفه )٥(خ ،.  

إنما قُلبت مع هذه احلروف لما بينها       : أَمتَّ وأوضح وأعم قال     عبارةٌ على أسلوبٍ    : )٢() شح  ( 
وبينهن من مقَاربة يف املخرجِ ومباعدة يف الصفات ، فقلبوها إلىحرف مقارِبٍ هلـا وموافـقٍ                

ا ، وهي    إىل إدغامه  )٦(لصفتها ، فقُلبت مع األربعة طاًء ، ألنها لو بقيت مع مقاربتها َألدى إما             
ال تدغم يف التاِء ملا فيها من اإلطباقِ الذي يفوت باإلدغام ، وإما إىل إظهارِ فيعسر النطق ـا                   
معها لقرا خمرجا ومنافاا وصفًا ، ألنَّ التاَء حرف شديد ، والصاد والظَّاُء والضاد رخـوةٌ ،                 

مع الطَّاِء ملخالفتها   )٧(اَء والضاد والظَّاَء جمهورةٌ ، فقلبوها        مهموس ، والطَّ   )٢() التاء  ( وأيضا فإنَّ   
 والرخاوة ، ومع الضاد كذلك ومـع الـصاد          )٥( ، ومع الظَّاِء ملخالفتها يف اجلهر      )٨(يف اجلهرِ   

  يوافـق   ، و  )٢() املخـرج   ( ملخالفتها هلا يف الرخاوة ، فقلبوا تاَء االفتعالِ حرفًا يوافق التاء يف             
  .  التنافُرِ بين احلرفنيِ يف كلمة ما قبله يف الصفة قصدا لنفيِ

                                                 

 .)أ/٤٦٦ب ـ /٤٦٥(املقتصد يف شرح التكملة   )١(

 .ليس يف ع   )٢(

 .) ٤/٤٧٤(التخمري   )٣(

 .) وهي: (يف ع   )٤(

لئال يلتبس باتعد واتزن ، هكذا قاله       " اطَّلَع  " يف  " اتلع  " : وكرهوا اإلدغام يف التاء ، فلم يقولوا        : " قال ابن يعيش      )٥(
 .)١٠/١٤٩(شرح املفصل : ينظر" . الفراء 

 .ليس يف ج ) إما(  )٦(

 .) قلبوها: (يف  ع   )٧(

 .وهو خطأ ، ألن الطاء ليست من احلروف الرخوة ) يف اجلهر والرخاوة: ()٢/٥١٣ (يف إيضاح ابن احلاجب  )٨(
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  .إىل آخره ... " ومع الدالِ  : " )١() قوله ( 
 األحرف الثَّالثة داالً ، ألنهم لو بقُّوها تاًء لكانوا يف الزاِء على مـا               )١ ()هذه  ( إنما قَلَبوها مع    

  الِ على أحد مكروهني من         تقدم يف املُطبويف الد ، خلٍّ باجلهرِ، وإظهارٍ فيمـا      )١()إدغام  ( قةم 
                   الَ يف املخرجِ هـذا مـعويف الذَّالِ ملقاربتها الد ، لُ ساكنواألو املثلني ، ومها يف كلمة قَارب  

  . تخالف الثالثة يف الصفات ، وهي معروفة يف مواضعها )١() أنها ( 
ثاًء مع الثَّاِء ، وسينا مع السنيِ ملا بينها وبينهما من         : إىل متامه واملعىن    " ومع الثَّاِء    " )١(:) وله  ق( 

 مع الطَّاِء على ما تقَّدم، ولو بقيت مع         )٢ (لو بقيت مع السنيِ لكانت كالَّتاءِ     : اجلوار ، أو يقالُ     
  تخالف السني يف الشدة واجلهر ، وتخـالف الثَّـاُء           مع الذَّالِ مع أنها      )٣(الثَّاِء لكانت كبقائها  

  يف الشدة والرخاوة ، فقُلبت ثاًء مع الثَّاِء ملوافقـة التـاِء يف املخـرج ، والثَّـاِء يف املخـرج                     
  . ا مـر    اإلدغام ال غري مل   " مع الطَّاِء   " )١(:) قوله  . ( والصفة جيمعا، وكذلك قَلْبها مع السني       

، )٤(إما اإلظهار بعد قلبِ التاِء طاًء فهو األصلُ         : واللُّغات الثَّالثُ   " ومع الظَّاِء    " )١(: ) قوله  ( 
وإما اإلدغام بقلبِ الظَّاِء طاًء على قياسِ اإلدغامِ ، وهو أن تقلـب اَألولَ إىل الثَّـاين ، ومهـا                    

     وصفًا وهو اإلطباق ٥(متساويان(  ا بالظَّاَءينوإم ،)ـلِ ،         )٦على اَألص ائدهم كرهوا غلبةَ الزفألن 
يف اعتبارِ بعضِ املعاين يف بـابِ       ] أ  /٢٥٩/[، وهذا ما يتمشى أيضا      )٧(فقلبوا  الثاين إىل اَألولِ    

   .ويف حنـوه كثـرةٌ      " اذْحبـاذَه   : " اإلدغامِ أما رأَيـتهم قلَبـوا اهلـاَء إىل احلـاِء يف حنـو               

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 .)مع كالتاء: (يف ع   )٢(

 .)لبقائها: (يف ج   )٣(

 .)٢/٣٢٩(املنصف : ينظر. أبدل التاء طاًء ، ألجل الظاء قبلها " اظطلم : " حنو   )٤(

  . أبدل الظاء طاًء ، وأدغمها يف الطاء لقرا منها ، وموافقتـها إياهـا يف اإلسـتعالء واإلطبـاق                    " اطّلم  : " حنو    )٥(
 .)٢/٣٢٩(املنصف : ينظر

والصحيح املذهب األول ، ألنَّ القياس يف اإلدغام قلب احلرف األول إىل لفظ             : " ، قال ابن يعيش     " اظّلم  : " حنو    )٦(
  " . الثاين ، ولذلك ضعف الوجه الثاين ، وهو قلب الثاين إىل لفظ األول وهو شاذ يف القياس كثري يف االستعمال 

 .)ظلم(مادة ) ٥/١٩٧٧(، والصحاح ) ١٠/١٤٩(شرح املفصل : ينظر

 .) ٥١٤-٢/٥١٣(إيضاح ابن احلاجب   )٧(
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احتملَ الظُّلْـم ،    : ظَلَمته فَانظَلَم أي    : بالنون يقال " ينظَلم  " )١() وهو  ( ويف البيت لغةٌ رابعةٌ     
  . التكَلُّف يف احتمالِ الظُّلْم : ومعىن االضطالمِ 

 ٢(وأولُ البيت(:  
   .... ..... .....هو اجلَواد الّذي يعطيك نائلَه       عفْوا 

  . )٣(يسألُ فَوق طاقَته فيعطي: أي " يظْلَم ) " )١(: قوله: صح ( 
  .إىل آخره ... " ومع الضاد تبين وتدغم : " )١() قوله ( 
  واملعىن بالبيان عدم اإلدغامِ، ولكـن بـشرط قلبـها طـاًء كمـا              ( أما البيانُ فعلى األصلِ       

فعلى طريقة واحدة وهو قَلْب الطَّاِء ضادا ملا يف الضاد مـن الزيـادة              ، وأما اإلدغام    )١() )٤(ترى
، والضاد من احلروف السبعة اليت ال تغالب يف ظاهر مـذهب            )٥(وهي االستطالة على ما سبق    

 ةعنأهل هذه الص .  
 قلت :١()رحـمه اهللا(نا ـ  قـال شيخ(    ـ ويف احملتـسب قُـرِئ :   هاطَّـر ثُـم   )٦(  ،  

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

  : هذه قطعة بيت من البسيط ، لزهري بن أيب سلمى من قصيدة له ميدح فيها هرم بن سنان ، ومتامه   )٢(
 ظّلما فَيأحيان ظْلَما ويفْوع         لَهنائ كيطعي يالَّذ اداجلَو وه  

  ، وسر الـصناعة    )١٠/١٤٩(، وشرح املفصل    ) ٢/٣١٩(، واملنصف   ) ٤/٤٦٨(، والكتاب   )١٥٢(ديوانه  : ينظر
  ) .٣/٢٨٩(،وشرح الشافية )٢/١٤١(اخلصائص: ،والبيت من غري نسبة يف )٤/٤٩٣(،وشواهد الشافية)١/٢٢٤(

  ) . ٧٤١(يات املفصل  شرح أب:يف التخمري ، وابن يعيش ينظر توجيه البيت وإعرابه يف" فينظلم : " وروي 
 .  حيث قلبت التاء طاًء ، مث أدغمت الظاء يف الطاء " فيظّلم : " والشاهد يف البيت 

 .) ظلم(مادة ) ٥/١٩٧٧(الصحاح   )٣(

 " .اضترب " فقلبت التاء طاء ، وأصلها " اضطَرب : " حنو   )٤(

  ." اضرب : " حنو   )٥(

   مث اضطَره : ة ، وهي قراءة ابن حميصن يدغم الضاد يف الطاء ، والقراءة املشهورة من سورة البقر) ١٢٦(من اآلية   )٦(
  .) ١/١٠٦(احملتسب : ينظر
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  رواه " اطَّجـع   : " لقـوهلم    )٢( على أنَّ بعضهم أخرجوا الضاد مـن الـسبعة         )١(وهو غريب 
  . )٣(ينـابن ج

  . )٥(مر يف بابِ اِإلبدالِ " اطَّجع  " )٤(:) قوله ( 
  .إىل آخره ... " ومع الصاد : " )٤() قوله ( 

اِء ملا هلا من الفضيلة الزائدة وهي الصفري بعـدما اشـترك            املهملة مل تقلبِ الصاد إىل الطَّ     : يعين  
 احلرفان يف اإلطباقِ ، وال جيوز " طَّبِر٦(لذلك " م( .  

  . إىل آخره ... " وتقْلَب مع الدالِ : " قوله
  " ادكـر   "  أصـل    )٧(ليس مع الدالِ والذَّالِ إالَّ اإلدغـام الجتمـاع املـثلني ، وذلـك ألنَّ              

  كَرذْتلَ  " اعفْتاُء داالً لإلدغـام بـل ألنّ         " االت احلـرفنيِ يف        )٨(من الذِّكْرِ فقلبت بـني يوفّـق   
  ، " الـذَّالِ والـدالِ     " مث جييُء اإلدغـام الجتمـاعِ متقـاربنيِ         )٩(" اذْدكَر  "اجلهرِ فيحصلُ   

                                                 

ألن الضاد ال تدغم يف الطاء، ألنك لو فعلت ذلك لسلبت الضاد تفشيها بإدغامك إياها يف الطـاء ، ومـىت كـان        )١(
ملذهب أن تدغم األضعف يف األقوى ، فلذلك أدغم الساكن يف املتحـرك             اإلدغام ينقص األول شيئًا مل جيز ، وإمنا ا        

اطّجع يف  : لضعفه وقوة املتحرك ، وقد حكى سيبويه على طريق الشذوذ قلب الضاد طاء وإدغامه يف الطاء يف قوهلم                   
 عطَج٤/٤٧٠(، والكتاب ) ٢/٣٢٨(املنصف : ينظر. اض (. 

 وهي عند الصرفيني سبعة وجيمعها      ،)... ضم شفر   : وجيمعها يف اللفظ قوهلم     .. ..اخلمسة  ( : يف احملتسب املطبوع      )٢(
 ."ضوي مشفر : " يف اللفظ قوهلم 

 .) ١٠٧ -١/١٠٦(احملتسب   )٣(

 .ليس يف ع   )٤(

 .حتقيق عائشة اجلهين ) ٣١٥(املقتبس : ينظر  )٥(

دغم الصاد يف الطَّاء ، ألنّ يف الصاد صفريا ومتام صـوت ،             على أن ت  " اطَّبر  " وال جيوز يف اصطَبر     : " قال ابن جين      )٦(
، وشـرح   ) ٢/٣٢٨(املنـصف   : ينظر" فلو أدغمتها لسلبتها ذلك ، ومىت كان اإلدغام ينقص األول شيئًا مل جيز              

 .) ١٠/١٥٠(املفصل 

 .) أن: (يف ج   )٧(

 .ليس يف ج ) ألن(  )٨(

وابن عصفور ، وأما ابن جين وأبو علي الفارسي فنسبوا احلكايـة إىل             وقد حكاها أبو عمرو ، ذكر هذا الزخمشري           )٩(
  . أيب عمر اجلرمي 

 .) ١٠/١٥٠(، وشرح املفصل )٢٣٧(، واملمتع )٢/٣٣١(، واملنصف )١/١٨٧(سر الصناعة : ينظر
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٢٥٥  

يقلبـون الثّـاين إىل اَألولِ      :  ، وبعضهم    )١(يقلب األولَ إىل الثاين على أصلِ اإلدغامِ      : فبعضهم  
  : )٣(قال الشاعر [ ، )٢(بالظَّاِء املعجمة" اظَّلَم " تغليبا لألصلِ على الزائد كما سبق آنفا يف 

  تنحي علَى الشوك جرازا مقْضبا 
  )٤(]    واهلَـرم تذْريه اذْدِراًء عجـبا 

 ضـرب  :، واهلَرم )٨(واملقْضب حنوه ،  )٧(القطّاع: واجلُراز  ،  )٦(اعتمده: ى عليه أَنح:  )٥(  ) صح( 
  . يصف وحشيةً ، وأراد باجلُرازِ أسنانها ،)٩( من احلمض ، واهلَارِم ما يرعاه ، وإبل هورم

" " ادرع  "  ، وال جيـوز      "ازرع  " و   " ازدرع" : فيقال  " : ومع  الزاي يبين ويدغم      : " قوله  
  ملا مر غري مرة أنَّ يف الزايِ صـفريا وتفـشيا ، وإرادةُ قلـبِ الـزايِ                 " الزرعِ  " من  " افْتعلَ  
   لئال تزلَّ فتقلب قرينتها إليهـا ، مث يـدغمان لتناسـبهما يف اجلهـرِ                ،يذهب بذلك  لإلدغامِ
  .)١٠( اوةـوالرخ

                                                 

 .وهم مجهور العرب " ادكَر : " فيقولون   )١(

فيغلبـون  " مـذّكر   : "  الفراء روى عن بعض بين أسد أم يقولون          وهم بعض بين أسد ، ألن     " اذَّكَرِ  : " فيقولون    )٢(
  ، وخمتـصر الـشواذ     )٣/١٠٧(معاين القرآن   :  ينظر .الذّال فتصري ذاالً مشددة ، وا قرأ ابن مسعود رضي اهللا عنه             

)١٤٨. ( 

، وشـرح املفـصل     )٢٣٧(، واملمتـع    )١/١٨٧(سر الصناعة   : ، ومها أليب حكاك يف      املشطورالبيتان من الرجز      )٣(
، وشرح املفـصل    ) ذكر  ( ، مادة   ) ٤/٣٠٨(اللسان  : ، ومها من غري نسبة يف       ) ٢/١٦٦( ، واملقرب   ) ١٠/٤٩(
  ) .٧٤٣(توجيه البيتني وإعراما يف شرح أبيات املفصل : ، ينظر) ١٠/١٥٠(

 .حيث قلبت تاء االفتعال داالً " اذتراء " وأصله " اذدراًء : " والشاهد فيهما 

 .زيادة يستقيم ا السياق   )٤(

 .ليس يف ع   )٥(

 .) حنا ( مادة ) ٦/٢٥٠٣(الصحاح   )٦(

 .) جرز ( مادة ) ٣/٨٦٧(الصحاح   )٧(

 .) قضب ( مادة ) ١/٢٠٣(الصحاح : ينظر. قطَّاع : أي   )٨(

 )  .هرم ( مادة ) ٥/٢٠٥٧(الصحاح  )هارم : ( يف ج   )٩(

  .) ١٥١-١٠/١٥٠ (، وشرح املفصل) ٢/٣٣٠(املنصف : ينظر )١٠(
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٢٥٦  

ملا بينهما من القرابة القريبة يف املخرجِ واالحتاد يف الوصف،          " تدغم ليس إالَّ    ومع الثَّاِء   : " قولُه  
   .)١( ألنهما مما بني طرف اللِّسان ، والثّنايا ، ومن املهموسة

  ولذلك ترى طائفةً من الفرسِ يقلبونَ الثَّاَء املثلَّثَةَ تـاًء أينمـا وقعـت ، وكـثريا                 :  )٢()تخ  ( 
   .)٣(  ألسن العجمما يشتبهان يف

  " .بقلبِ كلِّ منهما إىل صاحبتها : " قولُه 
  أمـا مـن     )٢()و( ليس على ظاهره ألنا نقلب أحديهما ولكنه مجع فأراد التفصيل،            : )٤(شح  
ـ              " مترِد  : " قال   ى فقوم ال يقبلون تاَء االفتعالِ بل يبقوا على حاهلا ، ويدغمونَ فيها الثَّاَء عل

  . )٢( ))٥(. اإلدغام ( أصلِ قياسِ 
   .)٦( ذَحلُه: أَدرك ثَأْره ، أي : أي " اثَّأَرِ منه " )٢( :)صح ( 
اللِّـسان   )٢( )طـرف   ( والسني والتاُء يتجاوران يف     " ومع السني تبين وتدغم     : "  )٢()قولُه  ( 

سنيِ صفريا ، وهو خصلَةٌ زائدةٌ على التـاء فـإذا رِمي            والثَّنايا ، ويتحدان يف اهلمسِ لكن يف ال       
   ها قُلبت٧(إليها إبقاًء على ذلك الفصل     )٢( )التاء  ( إدغام(      اإلدغامِ فهو األصـل كرا توأم ،)٨(،   

  ] ب/٢٥٩/[تباينـهما    وجه ، وهو  )٢() من  ( وال يستثقالن على ذلك ، ألنَّ يف احتادمها جتافيا          
دة والرخاء ، فاعرفه يف الش.   

 ،منها الفك وترك اإلدغـامِ  يف هذا الفصل ذكرت يف مواضع ، فغرضه     " تبين  " واعلم أنَّ لفظةَ    
  . ألنَّ التاَء فيه مبينةٌ بالتصريح حبرفها كما رأيته ، واهللا املوفق 

  . إىل آخره ... " وقد شبهوا تاء الضمري : " )٢( )قوله ( 

                                                 
 .) ١/١٧١(سر الصناعة : ينظر  )١(

 .ليس يف ع   )٢(

 .) ٤/٤٧٦(التخمري   )٣(

 .مطموسة يف ج ) شح (   )٤(

 .نقل ومل يشر) ٢/٥١٥(إيضاح ابن احلاجب   )٥(

 .) ثأر(مادة .) ٢/٦٠(الصحاح   )٦(

 .) مسمع : (فتقول  )٧(

  .) ١٠/١٥١(شرح املفصل : ينظر" . و عريب جيد فالبيان الختالف املخرجني ، وه: " قال ابن يعيش   )٨(
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٢٥٧  

أنّ التاَء وإن كان ضمري الفاعـلِ حلـق         : بطاءين ، ووجه املشاة     " خبطّ  : " د القاهر   قال عب 
الفعلَ وليس من البناء يف شيء ، فإنه قد اتصل بالفعل اتصاالً شديدا حتى أسكن له الم الفعلِ ،                   

" افْتعلَ  " علِ إالّ أنَّ القلب يف      قد أسكنت له فاَء الف    ،  )١(فهو كتاِء افْتعلَ يف كونه حرفًا يف الكلمة       
          كألف يغةاَء الزمةٌ للصألنَّ هذه الت ، وأكثر فاعلِ  " ألزم "  لَ  " ونونفَعنلـيس     "ا والـضمري ،

فلم يأت على أنه يـسقطُ منـه ،         " افْتعلَ  " ، وأما " خبطُوا   )٢() و( خبطَا: " بالزمٍ ألنه يقال    
 صيغَ عليها املثالُ ، مثَّ إنه ملا شبه بتلكَ التاِء عاملوه معاملتها إذا وقع بعد احلروف                 ولكنه زيادةٌ 

قـالوا يف    )٣(كـذلك " اطَّلَـب   ": " اطْتلَب    " اليت يستكره اجتماعها معها ، فكما قالوا يف         
"طْتبطَّ ": " خب٤(ومتام البيت ، "خ( :  

   ... ... ... ... ... ... وبذَن اكدن نأْسِ مشل ق٥(   فَح(  
متثيلٌ  دلْو عظيمةٌ ، وهذا   : ويف الكشاف   ( ،  )٦( ذَنوب بالفتح نصيب ، ودلو مليء     : )٢( )صح(

وأصلُه يف السقاة يتقسمون املاَء فيكون هلذا ذنوب ، وهلذا ذنوب ، وملّا قال عمرو بن شـأس                  
  أي خبطـت لكـل حـي بنعمـة          )٢( ) )٨(، وأذنبـه  أمـا لكـم نعـم       : ، قـال    )٧(البيت

  : أي أنعمت عليهم فكنت كمن خبطَ هلم ورق الشجرِ ، أال ترى إىل قوله 
                                                 

 .) ٢/٣٣٢(املنصف : ينظر  )١(

 .ليس يف ع   )٢(

 .) وكذلك: (يف ع   )٣(

  : هذه قطعة بيت من الطويل لعلقمة بن عبدة الفحل من قصيدة له ، ومتامه   )٤(
 وبذَن لشأسٍ من ذاك قد خبطَّ بنعمة      فحق ويف كلِّ حي  

، ) ١٠/١٥١) (٥/٤٨(، وشرح املفصل    ) ٤/٤٩٤(، وشواهد الشافية    ) ٣٩٦(، واملفضليات   ) ٣٧(ديوانه  : ينظر
  ) . ٤/٤٧١(والكتاب 

، ينظر توجيه البيـت     ) ٢٣٩(، واملمتع   ) ١/٢٢٥(، وسر الصناعة    ) ٢/٣٣٢(املنصف  : والبيت من غري نسبة يف      
  ) .٧٤٤( شرح أبيات املفصل :وإعرابه يف

 ". خبطّ " حيث قلبت تاء اخلطاب طاء تشبيها هلا بتاء االفتعال ، مث أدغمت فصار "  خبطَّ: " والشاهد يف البيت 

 .)ب/٤٦٥(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٥(

 .)نصب(مادة ) ١٢٩-١/١٢٨(الصحاح   )٦(

 .ختريج البيت: ينظر. علقمة الفحل : املشهور أن القائل   )٧(

 .)٢٢-٤/٢١(الكشاف   )٨(
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            ... ... ... ...بيطر لنيائلسل قرو ملَه  
  ـ                 : شأس نَ اهو أخو علقمةَ بن عبدة ، مدح ذه القصيدة احلارثَ بن أيب مشّر الغـساين ، وك

  .  شأس عنده أسريا
  .إىل آخره ... " وأعرب اللغتني : " )١() قوله ( 
 منفصلةً يف احلقيقة ، فصارت كأنهـا يف         )٢(إنما استضعف ذلك فيها لكوا    : )٢() شح  ( 

اخبطَّ سعد ،   [ ،  " فُز تسعد   : " ويف نحو " اخبِط تسعد   " كلمة أُخرى فكما ال حيسن يف       
  .  ]ز سعد وفُ
  .إىل آخره ... " وإذا كانت التاُء متحركةُ : " )٢() قوله ( 

إنما كانَ ذلك ألجلِ أنَّ شرطَ اإلدغام أن يكونَ األولُ من احلـرفَنيِ سـاكنا ، والثـاين                  
    يف حنو          )٢() هنا  ( متحركًا ، واألمر اإلظهار نَ  : "  على العكسِ ، وإذا وجبددشومها " ي

  . )٣(مما ليس مبثلني أجدر " استطْعم : " مثالن لذلك ، فألن ميتنع يف حنو 
ولو أَسكنت التاَء لإلدغامِ لزمك حتريك فاِء الفعلِ بعده ليتمكن اإلدغام           : قال عبد القاهرِ    

ـ       " استفْعلَ  "، وحتريك سنيِ    ] فيه  [ ستلزم سـقوطَ   اللتقاِء الساكننيِ ، مثَّ حتريك السنيِ ي
 شنيع ويف ذلك كلِّه إبطالٌ للمثال ، وتغيري ، ٤(. اهلمزة(  

  . إىل آخره " واستدان ذه املرتلة : " قوله 
يعين أنَّ الثاين وإن كانَ متحركًا وهو شرطُ صحة اإلدغامِ حركته غري أصيلة إذ أصـل                  

فصارت  لِ اليت هي فاُء الفعلِ يف نية السكون،        حركةُ الدا  )٥(فكانت"استدين"قولك استدانَ   
  : مـن قولـك مـثالً     " اُشـدد   " وإذا وجـب اإلظهـار يف       : كأنها ساكنةً ، قـالوا      

 "   اليوم ددمـع              " اُش العارضة باحلركة عتداإلدغامِ لسكون الثاين ، ومل ي عند من لغته ترك
                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 .) لكوما: (يف ع   )٢(

 .، والزيادة منه )٢/٥١٦(إيضاح ابن احلاجب   )٣(

 .) أ/٤٦٦(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٤(
  .) فكان: (يف ع   )٥(
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  )١(. ا هنا أوىل كوما مثلنيِ ، فَألنْ ال يعتد م
  .إىل آخره ... " وأدغموا تاَء تفعل وتفاعل : " )٢() قوله ( 

  . ، وقد رأيته يف نسخٍ مكتوبا " فصلٌ " ليس يف نسخيت هنا 
  للعلـمِ بـه ،     ] أ  /٢٦٠/[يعين إذا كان مقارِبا هلا ، وإنما حذف       " فيما بعدها   : "  )٢()قولُه  ( 

      أنَّ حنو سلْبإذ ال ي: "   لَّمعلَ  " و  " تكامه ، فإذا أَدغموا اجتلبوا مهزةَ الوصلِ         " تإدغام ال يصح
  : أصـلهما " واطَّيـروا ، وازينـوا       " )٣(: ] فقـالوا   [ للنطقِ بالساكنِ لتعذّرِ اإلبتداِء بـه ،        

اطَّـاروا ،   : "  كان ينبغي أن يقال      ألنه حينئذ " افْتعلُوا  " ، وليسا من باب     " تطَيروا وتزينوا   " 
يدغم الطَّـاُء يف    " يتطير ويتزين   " ، ومضارعهما تطَّير وتزين وأصلهما      " ادانَ  : " حنو  " وازانوا

أتيت ا  ، وتأيت فيه باهلمزة كما      " التطير  " بضم الياِء كما كانَ يف      " اطَّيرا  " الطَّاِء ، واملصدر    
" ادركًا  :" يف اثَّاقَلَ وادارك ، وتقولُ يف مصدره        " تثَّاقَلُ وتدارك   " يف املاضي ، وكذلك األصل      

  .  "تدركًا : " كما تقولُ 
  وذُكر يف شـرحِ املقدمـة يف       (  ،   )٤(لعلَّ هذا اإلدغام واهلمزةَ والنقلَ مزيد مبالغة        : )٢() تخ  ( 
   أنَّ احملذوف من التاَءين ما هي ؟ " : وال تنابزوا وتنزلُ : " حنو
  . )٧(اُألوىل: )٦(الثانية، وقيل: )٥(فقيل

أنَّ األوىل تاء املضارعة فكانت الثانيةُ أحق باحلذف ، وألنها الثانية ، ومنها جاَء              : فوجه األولِ   
 هلا أيضا معنى يخل حذفُها ، مبعىن )٩( تتنزلُ  :  حنو أنَّ الثانية يف : ووجه الثاين   . )٨(االستقبالِ

                                                 
 .نقل ومل يشر ) ٢/٥١٧(إيضاح ابن احلاجب   )١(

 .ليس يف ع   )٢(

 .زيادة من إيضاح ابن احلاجب يستقيم ا السياق   )٣(

 .) ٤/٤٧٨(التخمري   )٤(

 .وهو قول البصريني   )٥(

 .وهو قول الكوفيني   )٦(

 .)٣/٢٩٠(شرح شافية ابن احلاجب للرضي : ينظر  )٧(
من ) ٧٢(آية  [   فادارأْتم : وكانت الثانية أوىل باحلذف ألنها هي اليت تسكن وتدغم يف قوله تعاىل           : " قال سيبويه     )٨(

 ) ٤/٤٧٦(الكتاب : ينظر] . من سورة يونس ) ٢٤(آية " [ وازينت " ، ] سورة البقرة 
 .من سورة فصلت ) ٣٠(من اآلية   )٩(
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        وكان اُألوىل أَوىل باحلذف ، هم         )١(أصلِ البنيةاُألوىل ، فكأَن حذف ورةيف الص وألنَّ اإلدغام ،
  . )٣(، والوجه هو األول)٢(إنما حذَفوا ما كانوا يدغمونه 

 بتاءين مثَّ حبذف أحـدمها      )٦(" تتذكّرون  " وأصلُه    "تذّكّرون )٥(ومل يدغموا حنو  : " )٤() قوله  
حتقيقًا ، فلو أُدغمت هذه التاُء يف الذّّالِ وأُسكنت وقُلبت كانَ ذلك ظلما للكلمة ، وإجحافًـا                 

   .)٧(ا ، ونوعا من اجلمع بني إعاللنيِ 
  ." اذَّكَّرونَ : " وتدغم التاُء ، فيقالَ ، " تذكَّرونَ : " فاحلاصلُ أنَّ اهلمزةَ ال تلحق حنو 

  املاضـي               : ( قلت ليس من بصنيعها لفظٌ غريب ه يلزمحيتملُ أن يكونَ ألن يغةهذه الص وامتناع  
  .واهللا املوفق  ،)٨() يف شيء، وال من املضارع يف شيٍء ، وذلك يتضح ألدىن نظر

                                                 
  ألن الزائد أضعف من األصلي ، واألصلي أقوى من الزائد ؛ فلما وجب حذف أحدمها كان حذف األضـعف أوىل                      )١(

  . من حذف األقوى 
ه يف احلذف اللتقاء الساكنني يف هذه       هذا ، ويرى بعض النحاة أن سيبويه قد خالف مذهب         ،) ٥٨١(اإلنصاف  : ينظر

  . املسألة ، فهو حيذف األول منهما ، أما هنا فحذف الثاين 
مل : " إن هذا ال يرد على سيبويه ، ألنه حيذف األول عند التقاء الساكنني إذا كان حرف مد ، حنو                    : وقال بعضهم   

حرف صحيح ، فاختلف اجلهة فيهمـا ، فـال          وليس األول ههنا حرف مد وإمنا هو        " خيف ، ومل يبع ، ومل يقل        
 .)  ٨٨(، وحاشية كتاب التصريف ) ٣/١٤٧(شرح الشافية : ينظر. " خمالفة بينهما 

 .) ١٠/١٥٢(، وشرح املفصل ) ٣/٢٩٠(شرح الشافية : ينظر. وجوز بعضهم األمرين   )٢(
  ، وحاشـية  ) ٥/٤٨٣(، والتـصريح    ) ٣/٢٩٠(، وشرح الشافية    ) ٥١٨(اإلنصاف  : ينظر مناقشة هذه املسألة يف        )٣(

 .) ١/٣٣٩(، واالرتشاف ) ٤/٢٧٩(، واملساعد ) ١٠/١٥٢(، وشرح املفصل ) ١/٣٥٧(ابن مجاعة 
 .ليس يف ع   )٤(
 .)يف: (يف ج   )٥(
 .ليس يف ج ) وأصله تتذكّرون(  )٦(
 مع أن قياسـهما أن يكونـا يف         واملراد باجلمع بني إعاللني هو اجلمع بني حذف التاء الواحدة وإدغام التاء األخرى              )٧(

  : اآلخر ، ويدغمان بشرطني 
  " .قالَ تنابزوا : " أن يكون آخر ما قبلها متحرك حنو  -١
 " . قالوا ترتّلُ : " أن يكون آخر ما قبلها مد حنو  -٢

 مـن   فإن مل يكن قبلها شيء مل يدغموا ، إذ لو أدغموا الجتلبوا هلما مهزة الوصل ، وحروف املضارعة البـد هلـا                     
  .... التصدر لقوة داللتها ، وأيضا تتثاقل الكلمة 

 .) ١٠/١٥٢(، وشرح املفصل ) ٢٩١-٣/٢٩٠(شرح الشافية : ينظر

 .ليس يف ع   )٨(
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٢٦١  

  ]اإلدغام الشاذ [ 
" سـدس   " أصـله   " سـت   : " صلٌ ، ومن اإلدغامِ الشاذِّ قولُهم        ف ((: قال رضي اهللا عنه     

  يف لغـة بـين متـيم ، وأصـلها          " ود  " فأبدلوا السني تاًء وأدغموا فيها الـدالَ ، ومنـه           
 "  دتان   " ، وهي احلجازية اجليدة، ومثلـه       "وـدان   " يف  " عـدتم      ،"عوقـالَ بعـضه  :  
 " دتع "نا مذا فرار١( ))  ه(  

ملا أنهما  " يف طَس والناسِ    " طَست والنات   " اعلم أنهم أبدلوا السني تاًء كما يف        : عبد القاهر   
مث " سـدت   "  ، فـصار     )٢(متقاربان يف املخرج ، ألنهما خيرجان من طَرف اللِّسان والثَّنايـا            

حتـسني  : ، قيل من ذلـك      )٣(" ست  " رجٍ واحد فصارت    أُدغمت الدالِ يف التاِء ألما من خم      
" سـتا   "  حسك عرفـت أنَّ      )٤(الصوت واللَّفظ ، ألنَّ يف الدالِ مع السنيِ ثقْالً ، وإذا راجعت           

 )٥(مل تقلب لعـدم االسـتثقال     " سديسٍ وأَسداسٍ   : " ، ويف حنو    " سدسٍ  " أعذب صوتا من    
  )٦(. لِ بني احلرفنيِ حبصول الفص

  

                                                 

 .)٤٠٤(املفصل   )١(

 .)١٥١(املمتع : ينظر. وألنّ السني والتاء مهموسان   )٢(

ماله يف كالمهم ، أنّ السني مضاعفة ، وليس بينهما          وإمنا دعاهم إىل ذلك حيث كانت مما كثر استع        :" قال سيبويه     )٣(
حاجز قوي ، واحلاجز أيضا خمرجه أقرب املخارج إىل خمرج السني ، فكرهوا إدغام الدال فيزداد احلـرف سـينا،                    

ضع فتلتقي السينات ، ومل تكن السني لتدغم يف الدال ملا ذكرت لك ، فأبدلوا مكان السني أشبه احلروف ا من مو                    
  " .الدال ، لئال يصريوا إىل أثقل مما فروا منه إذا أدغموا ، وذلك احلرف التاء مث أدغم الدال يف التاء 

 .) ١٥٣-١٠/١٥٢(، وشرح املفصل ) ٤٨٢-٤/٤٨١(الكتاب : ينظر

 .) راجع: (يف ع   )٤(

 .) االستقالل: (يف ج   )٥(

  .) أ/٣٩٤(املقتصد يف شرح التكملة : ينظر  )٦(
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٢٦٢  

ليس مبستقيم ، ألنّ اإلدغام بعد إبدال السنيِ تاًء لـيس بـشاذ              " ومن اإلدغام    " )١(:) قوله  ( 
كأنهما مثالن،  " )٢(تبين، وودت ] قد  : "[ لثقلِ النطقِ ما معها، ولذلك اتفق على إدغامِ مثل        

 تاًء، ويحتملُ أن يريد بالشذوذ أنه مل يقع مثله مدغما وال مظهرا             وإنما الشذوذُ يف إبدالِ السنيِ    
، فهو مستقيم إالَّ أنّ نسبةَ الشذوذ إليه مع اإلدغامِ كنسبته إليه مع اإلظهارِ إالّ أنـه ميكـن أن                    

 كلمة واحـدة،     وقوعه أنْ يكونَ مظهرا ؛ ألما يف       )٣(إِنَّ قياس كالمِ العربِ لو قدرنا     : نقولَ  
كما تقدم، ولذلك   ] ب/٢٦٠/[وهم ال يدغمون املتقاربنيِ يف كلمة لما يؤدي إليه من اللَّبسِ            

  . ، وإن كانَ مستكره النطق به " عتود  " )٤(يف مجع" عتدان " مل يدغموا 
بعد إسكان التاِء كالكالمِ    )٦(" د  وت" ، والكالم يف    )٥(عتود من أوالد املَعزِ احلَويل      : )١() صح  ( 

 بتحريك  )٧(" وتد  " )١() يف  ( التزم  " عتدان  " بالضمتني يف   " عتد  : " ، ومن قال    " ست  " يف  
إدغامٍ يـؤدي   : ، فإنه فَر مما يلزمه من أحد مكروهني       "كَتف  " )٨(العنيِ ومل يسكِّنها كما أسكن    

د إىل ثقلٍ، وقد مر هذا النحوِ يف هذا البابِ ، وعن بعـضِ أصـحابِ          مؤ )٩(إىل لبسٍ ، وإظهارٍ   
   : )١٠(أنشدنا ـ رمحه اهللا ـ : الشيخِ قال 

 ريولَها الصى حنبت لَّقاحلَب نةً  ممنزا ماندةَ عانغُد اذْكُرو 

                                                 
 . يف ع ليس  )١(

 .) ووددت: (يف ع   )٢(

 .)قدرناه: (يف ع   )٣(

 .ليس يف ج ) يف مجع(  )٤(

 .)عتد(مادة ) ٢/٥٠٥(الصحاح   )٥(

 ) .وتد(مادة ) ٢/٥٤٧(الصحاح : ينظر. واحد األوتاد : بالكسر : الوتد   )٦(

 .)تد: (يف ج   )٧(

 .)سكن: (يف ع   )٨(

 .)أو إظهارٍ: ( ع يف)٩(

  ) ١٠/٣٨(، واللـسان    )صـري (مادة  ) ٢/٧١٨(، والصحاح   )٩٦(هو لألخطل كما يف ديوانه      البيت من البسيط، و    )١٠(
  ) . صري(مادة ) ٤/٤٧٨(يف اللسان ) حوهلا(بدل ) فوقها(، وروي ) حبق(مادة 

  .حيث أدغمت التاء يف الدال شذوذًا " عدانا :" والشاهد يف البيت 
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٢٦٣  

وهي : ، والصري مجع صيرة     )٣(صغار ال تكرب    غَنم  : احلَبلَّق   )٢(:) صح   . ( )١(اسم قبيلة : غُدانةَ  
  .)٤(حظريةُ غنمٍ 

  ]احلذف بدل اإلدغام [ 

 فصلٌ ، وقد عدلُوا يف بعضِ مالقي املثلنيِ أو املتقاربنيِ إلعوازِ اإلدغَامِ             ((: قال رضي اهللا عنه     
  : قال " ست وأَحست  وملْتظَ" : " ت ومِسست وأَحسست ظَللْ" إىل احلذف فقالوا يف 

  سوش إلَيه نفُه بِه نسأَح    
  : ، لسيبويه فيه مذهبان " استخذَ فُالنٌ أرضا : " وقولُ بعض العربِ 

  . فتحذف التاُء الثانية " استتخذَ "  أن يكون أصلُه  :أحدمها
" يسطيع : "  التاِء اُألوىل ، ومنه قولُهم فتبدلُ السني مكانَ" اتخذَ " أن يكون : والثاين 

  . حبذف التاِء 
حذفت الطَّاِء وتركت تاُء االسـتفْعالِ ، وإن شـئت          : إن شئت قُلْت    " يستيع  : " وقولُهم  

  اء مكانَ الطَّاِء ، وقالوا           : قلتالت اُء املزيدةُ ، وأبدلتالت ذفتلْ : " حبرِ وبنلْعب   ـالَنجيف " ع
 النجنِي العرِ وببناِء بنو فالن " بين العلْمأي على  املاء قال " : وع :  

  غَداةَ طَفَت علْماِء بكْر بن وائلٍ  وعاجت صدور اخلَيلِ شطْر تميمِ
 

 عـدمِ إمكانِـه      فهم مـع  " يتسع و يتقي    " وإذا كانوا ممن حيذفونَ مع إمكان اإلدغام  يف          
 واهللا املوفق ،٥( )). أحذف(  

  :  مذاهبٍ ةَاعلم أَنّ للعرب يف ختفيف املتجانسنيِ ثالث: )٢(ـ ) رمحه اهللا ( عبد القاهرِ ـ 
  " . مد : " اإلدغام حنو : أحدها 

                                                 

اللـسان  ،  )٢٢٦(، ومجهرة أنساب العـرب      )٢٢٨(االشتقاق  : ينظر. لة  غُدانة بن يربوع بن حنظ    : قال ابن بري      )١(
 .) حبلق) (١٠/٣٨(

 .ليس يف ع   )٢(

 .) حبق(مادة ) ٤/١٤٥٥(الصحاح   )٣(

 .) صرب(مادة ) ٢/٧١٨(الصحاح   )٤(

 .) ٤٠٥-٤٠٤(املفصل   )٥(
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٢٦٤  

  " . ظَلْت : " احلذف حنو : والثاين 
 : وحنو ،)٢(  وقد خاب من دسيها،)١( "ضي البازي تقَ: " اإلبدالُ حبروف اللِّنيِ حنو : والثالثُ 

  . )٣(فاعرفه" حييان " وأصله " احلَيوان " 
 وأهونِه مع : قُلت ففيه حيصلُ بأدىن تصر ألنَّ التخفيف ، ولعلَّ األصلَ يف هذه الثالثةَ اإلدغام

 الكلمة بقاِء اُألصولِ من حروف .  
يدلُّ عليه وألنه أشيع وأغلب على أنه خمصوص باجتمـاع          " إلعوازِ اإلدغامِ    " : )٤( )وقوله  ( 

                ـنيف غـريه م سلكانفيه ت سلكانكما ت اُألخريان ا ، والطريقتاناملتجانسنيِ حقيقةً أو حكم
تصلَ به ضمري الفاعلِ أبوابِ التخفيف أيضا، وإمنا أَعوز اإلدغام فيما حنن فيه، ألنَّ الم الفعلِ ملَّا ا    

سكن سكونا الزما، وهو الثَّاين من احلرفنيِ واألولُ منهما متحرك فاتفق األمر فيه على عكسِ               
ما يقتضيه اإلدغام فامتنع ، والذي صير إليه من احلذف غري موقوف على شيٍء من ذلك، وهو                 

أن : ريٍ ، ولكن له أيضا شـريطةٌ، وهـي           من غري نك   )٥(طريق صالح للتخفيف أيضا ، فسلك     
، فإن كـانَ    "ظَللْت  " من  " الظَّاِء  : " يكونَ ما قبلَ اَألولِ من املثلني أو املتقاربني متحركًا حنو           

  ، )٦(" أَحسـست   " يف  " احلـاِء   : " حركة احملذوف إليـه فُعـلَ حنـو          ساكنا وأمكن نقلُ  
                                                 

  : هذه قطعة بيت من الرجز للعجاج ، ومتامه   )١(
  ر دـإذا الكرام ابتدروا الباع ب

 ري البازي إذا البازي كَسقَضت  
والبيت من  ) قضض(مادة  ) ٣/١١٠٢(، والصحاح   ) ٢/١٧٠(، واملعرب   ) ٢٤٨(، واملمتع   ) ٢/١٧(ديوانه  : ينظر

  ) . ١٠/٢٥(، وشرح املفصل ) ٢/٩٠(، واخلصائص ) ١/١٥٧(احملتسب : غري نسبة يف 
 .خرية ياًء كراهة التضعيف حيث أُبدلت الضاد األ" تقضي : " والشاهد يف البيت 

 .   وقد خاب من دساها  من سورة الشمس ، والقراءة املشهورة بدون إمالة ) ١٠(  )٢(

 .مل أقف على قول عبد القاهر يف املقتصد يف شرح التكملة   )٣(

   .  ليس يف ع )٤(

 .)فسلكت: (يف ع   )٥(

  ، "ظَلْـت    " ،"مـست   " ، و   "أَحست  : "  يف الفاظ وهي   وحذف أحد املثلني عند اتصال التاء والنون بالفعل جاء          )٦(
، وذكر أبـو الطيـب      " وحذف أول املثلني لغة سليم      : " وقال ابن مالك    " همت  " ونقل الفراء ، وابن األنباري      

  " .حست : " اللغوي أن التميمي يقول 
ــر ــشاف : ينظ ــاب ) ٧٢٨-٢/٧٢٧(االرت ــرآن ) ٤/٤٢٢(، والكت ــاين الق ــساعد ) ١/٢١٧(، ومع   ، وامل

  ، والتـصريح   )٢/٢١٨(، واإلبـدال    )٣/١٠١٥(، وشفاء العليل    )٢٦٠(، والتسهيل   )٤/١٩٩) (٣٥٠-٣/٣٤٩(
)٥/٤٧٢(. 
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٢٦٥  

  وأشـباهه ، واالسـتثقالُ حينئـذ يتحمـلُ ،         )١(" يشددنَ  : " و  وإالَّ فاإلظهار وال حذْف حن    
   الالّزمة املكروهات ه أخف٢( ألن(  ،        كانَ احلذف فيه هممثله يف كالم وكلُّ ما كثر )٣(   أحـسن

  ،ه ، وذلك                ووأحكمتقاوم األصلِ ، فال تباشر إال مبفتضٍ قوي خالف ما قلَّ فال، ألنَّ احلذف
  . ، فاعرفه  الدورِ ، إذ احلاجةُ إىل اخلفَّة فيها أمسكثرةُ
 إالّ يف املكـسور العـنيِ          : قلت نا ـ رمحـه اهللا ـ ومل جيـىء هـذا احلـذفقال شـيخ  

قولـه   )٥(]منه[و  ،  )٤( "ظَنت  : " من الثُّالثي، وقد روى ابن جين عن ابنِ األعرايب عن العربِ          
 وإنمـا كـان     ،)٨( "الوقَارِ  " المن  " )٧(الَقَرارِ" فيمن جعلَه من     )٦(  وتكُن وقَرنَ يف بي    :تعاىل  

   مع انتقالِ الفعلِ إىل صيغة كالرباعي لـشدة اتـصالِ الـضمريِ             )٩( الكسرة والتضعيف    ذلك لثقلِ 
  وجه من وجـوه    ، حتى ذكر لنا الشيخ عن ابن جين أنه كتب يف بعض مباحثه عشرةَ أ              )١٠(املرفوعِ به 

                                                 
 .)شددن : ( يف ج   )١(

 .)الزمة: (يف ع   )٢(

 .ليس يف ج) فيه(  )٣(

 .) ٤٣٩(، واخلصائص ) ١/٢٦٩(احملتسب : ينظر  )٤(

 .لسياق زيادة من احملتسب يستقيم ا ا  )٥(

 .من سورة األحزاب ) ٣٣(من آية   )٦(

 .وهي قراءة نافع وعاصم بفتح القاف  )٧(

" القرار" وهي قراءة ابن كثري ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، ومحزة ، والكسائي بالكسر ، وجيوز مع هذه القراءة معىن                        )٨(
، " قر " ، واألمر يف هذا "  املكان أقر قررت يف: " ألن الكسائي حكى أن من العرب من يقول   " الوقار  " إضافة إىل   

فقلبت الراء األوىل ياء كراهة التضعيف ، فتصري هلا حركة احلرف املبدل منه ، مث نقلت كسرة الياء إىل                   " اقْرِرن  " و  
. سر القاف   بك" قرنَ  : " القاف ، فحذفت الياء اللتقاء الساكنني ، واستغين عن مهزة الوصل لتحرك ما بعدها فبقي                

، وإعـراب القـراءات   ) ٢/١٠٣٥(، واملوضع  ) ٢/١٩٧(، والكشف   ) ٥/٤٧٥(، واحلجة   ) ٥٢١(السبعة  : ينظر
 .)٥٧٧(، وحجة القراءات ) ٢/٢٠٠(السبع 

 .)قَرِرن : ( حنو   )٩(

  .)١/٢٦٩(احملتسب : ينظر )١٠(
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٢٦٦  

  )٢(:وأنشدين أبو علي يف ختفيف احلذف: ، وكفى ببعضها دليالً ، قال)١(االتصالِ لفظًا ومعنى 
 كُني الَمى إِذَا مترِ)٣(حالش رغَي   

  كُنت امرًءا من مالك بنِ جعفَرِ
  . )٤(" الشرِ : " خفَّف الشر فقال 

وهذا يف املـثلنيِ    : قال  ] أ/٢٦١/[،  " مست  "  أكثر يف استعماهلم من      "ظَلْت  : " )٥() شح  ( 
   ويف أمثالـه    )٦(" بنِي الْعنبر   : " كثري على ما ذكروا ، أما املتقاربني فلم يأت خمفَّفًا إالَّ يف مثل              

  . ، فاعرفه  )٧(قلّة 
  :  لوجهني )٨( اُألوىل هي" ظلْت " احملذوف من الالَّمنيِ يف : قال صاحب الكتابِ 

  أنَّ حركةَ عنيِ الفعلِ ، وهي الكسرة هي املنقولَةُ إىل الفاِء حىت جـوزت فيـه                : )٥() أحدمها  ( 
  " . خفْت : " لغةُ الكسرِ ، ألنَّ الفتحةَ هي احلركةُ األصليةُ فهو إذن يف الثِّقلِ مثال 

حذفت الالَّم الثانيةُ حصلَ ما قبل الضمري متحركًا،        أنَّ ما قبلَ الضمريِ فيه ساكن ، فلو         : والثاين  
حذفت الثانيةُ ألنَّ ا جاَء التكرير وسـكنت األوىل         : وهذا خالف األصلِ املعهود ، وال يقال      

  حــذف الثانيــة،:يحتــاج يف هــذا التــصرف إىل عملــني: بعــد احلــذف،ألنا نقــولُ

                                                 

عل قد تترتال باثين عشر دليالً مرتلـة        الفعل والف أن ا : " بني الفعل والفاعل ، وقد ذكر ابن جين يف كتابه اخلصائص              )١(
  . إال أنه مل يذكرها ، وإمنا ذكر يف سر الصناعة عشرة أوجه فقط " اجلزء الواحد 

 .) ٧٣(، واإلنصاف ) ٢٢٦-١/٢٢٠(، وسر الصناعة ) ١/١٠٤(اخلصائص : ينظر

 .حيث حذفت الراء الثانية ختفيفًا  " الشرِ: " البيت من الرجز ، ومل أعثر على قائله ، والشاهد يف البيت   )٢(

 .)أجد: (ليس يف ج ، ويف احملتسب ) يكن(  )٣(

 .)٢/٧٧(احملتسب : ينظر  )٤(

 . ليس يف ع   )٥(

 .) عنرب(مادة ) ٤/٦١٠(اللسان : ينظر. أبو حي بن متيم : العنبر   )٦(

 ) .٥٢٠-٢/٥١٩(إيضاح ابن احلاجب   )٧(

  ) . ١/١٢٣(تسب ، واحمل) ٤/٤٢٢(الكتاب : ينظر  )٨(
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٢٦٧  

   ا قُلناُألوىل       وتسكني اُألوىل، وفيم وهو حذف ،٢(وكان ما قلنا أوىل    ،)١(ا ليس إالَّ عملٌ واحد( ،
  . ه ـفاعرف

 بإبدال  )٦(" حِسين به   " ، والرواية املعروفة    )٥( روايةُ أيب عبيدة     )٤(" أَحسن  : " قولُه  : )٣() تخ  ( 
 ديبَأليب ز ياًء ، والبيت ني٧(الس( هوصدر ،)٨( :  

                                                 
 .) ١٠/١٥٣(، وفيه الرأيان بإجياز ، وشرح املفصل ) ٢/٥٥١(الكشاف : ينظر  )١(

  : يف هذه املسألة خالف بني النحاة   )٢(
  .وأخوانه شاذ ، والتصحيح هو القياس " ظَلْت : " أـ يرى اجلمهور أنّ حذف العني يف حنو 

 احلذف ، ولكن ابن مالك اضطرب رأيه يف تعـيني احلـرف   ب ـ ويرى الفراء وابن مالك والشلوبني قياسية هذا 
احملذوف ،فريى يف الكافية الشافية أن احملذوف هو الالم ووافقه األمشوين يف شرحه على األلفية ، ويرى يف التـسهيل           

 وجيوز يف لغة سليم حذف عني الفعل املاضي املضاعف املتصل بتاء الـضمري            : " أن احملذوف هو عني الكلمة إذ قال        
  " . أن نونه 
ــاب : ينظــر ــات ) ٤/٤٢٢(الكت ــسائل احللبي ــشاف ) ١٤٠(، وامل ــساعد ) ٢٤٨-٤/٢٤٧(، واالرت   ، وامل

، وحاشـية  ) ٥/٤٧١(، والتصريح ) ٣/١٠١٥(، وشفاء العليل  ) ٢٦٠(، والتسهيل   ) ٤/١٩٩) (٣٥٠-٣/٣٤٩(
 .) ٥٢٠(شرح التصريف للثمانيين 

 .ليس يف ع   )٣(

 . وهي لغة متيم كما سبق  )٤(

 .) ١٣٧٨، ٢/٢٨(ااز : ينظر  )٥(

يعوض من الـسني    " حسيت  : " احلجازي يقول يف حسست     : " وهي لغة أهل احلجاز ، يقول أبو الطيب اللغوي            )٦(
 .)٢/٢١٨(اإلبدال : بنظر ... " ياء 

معمر عاش مخـسني    وهو حرملة بن املنذر بن معديكرب بن حنظلة ، يتصل نسبه بيعرب بن قحطان ، وهو شاعر                    )٧(
، والـشعر   ) ٢/٥٩٣(طبقات ابن سـالم     : ينظر ترمجته يف    . ومائة سنة ، أدرك اإلسالم ومل يسلم ومات نصرانيا          

 .)١٠/١٩١(، ومعجم األدباء ) ١٢/١١٨(، ، واألغاين ) ٢١٩(والشعراء 

  : هذه قطعة بيت من الوافر ، أليب زبيد الطائي ، يصف األسد ، ومتامه   )٨(
   من املَطَايا                   أَحسن بِه فَهن إِليه شوس ق العتاخالَ أنَّ

، ) ٢٦٩،  ١/١٢٣(، واحملتـسب    ) ١/٢١٧(، ومعاين القـرآن للفـراء       ) ٣/٨٤(، واملنصف   ) ٩٦(ديوانه  : ينظر
، ) ١/٢٤٥(ضب  ، واملقت ) ١٣٧ ،   ٢/٢٨(ااز  : ، والبيت من غري نسبة يف       ) حسس(مادة  ) ٣/٩١٧(والصحاح  

  ).٧٤٥(توجيه البيت وإعرابه يف شرح أبيات املفصل :، ينظر) ١٠/١٥٤(، وشرح املفصل ) ٢/٤٣٨(واخلصائص 
  ، وإبدال السني الثانية يـاء علـى روايـة          " أَحسن  " حذف أحد املتماثلني على رواية      : يف هذا البيت    : والشاهد  

 ." به حسني " 
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٢٦٨  

الَ أَنَّ العا          خاملَطَاي نم اقت.... .... .... ....  
  . )١(وهو أقرب إىل القياس: قال 

  : ،وحِسست باخلري واَحسـست     )٤(" ظَننته  : " أَحسست به أي    : " )٣(قال األخفش :)٢() شم  ( 
  :وقيـل )٢() وأَحـسيت   ( حسيت  : ، وربما قيل    "وجد حسه   : " ، وحسس الشيَء    " أيقَنت به   " 

   )٥(" . ظَن ووجد : "  أَحس معناه 
  )٦(: وأبو الطَّيب أَملَّ ذه اللُّغة يف قوله ( 

ودأْرِ اُألسبِز نساٍء أَحكش  نِيشاخلَر هاعيلَّى بِأَشفَو 

: ، والشوس )٢() )٨(احلواس  العلم بالشيء من طريقِ احلس، ومنه       : اإلحساس: )٧(قال الواحدي   
  . )١٠) (٩(صح النظَر بِمؤخرِ العنيِ ، هكذا مذكور يف 

  .إىل آخره .... " استخذ : وقول بعض العرب  : " )٢ ()وقوله( 

                                                 

 .)٤/٤٧٩(التخمري   )١(

 . ع ليس يف  )٢(

 .)حسس (مادة ) ٣/٩١٨(، والصحاح ) ١/٢٠٥(معاين القرآن :ينظر قول األخفش يف   )٣(

 .) ب/٩٩(احملصل   )٤(

 .) حسس(مادة) ٩١٨-٣/٩١٧(الصحاح : ينظر  )٥(

 .) ٨٢(شرح ديوان املتنيب للواحدي : البيت من املتقارب ، وهو أليب الطيب املتنيب ، ينظر  )٦(

محد بن حممد بن علي الواحدي ، مفسر حنوي لغوي أديب أصويلّ ، أخذ عن أيب إسـحاق                  هو أبو احلسن علي بن أ       )٧(
  ) . ه٤٦٨(الثعليب وأمحد بن حممد العروضي وغريمها ، له البسيط يف التفسري ، وشرح ديوان املتنيب ، تويف سنة 

 .) ١/٣٩٤(رين للداودي وطبقات املفس) ١٢/٢٥٧(، ومعجم األدباء ) ٢/٢٢٣(إنباه الرواة : ينظر ترمجته يف 

 .)٨٣(شرح ديوان املتنيب للواحدي : ينظر  )٨(

 .)شوس(مادة ) ٣/٩٤١(الصحاح   )٩(

  .مطموسة يف ج ) صح ( )١٠(
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٢٦٩  

  مـلُ أال يكـونَ مـن هـذا البـابِ ، وهـو الظـاهر،                تفيح" استخذَ  " وأما  : )١() شح  ( 
  ولو كانَ منه جلاَء باألصلِ أيضا إِذْ ال مانع مينع مـن وجـوده،              " ذَختاست: " َألنهم ال يقولون  

              ، اإلدغام وتعذَّر ثقلَ فيه االجتماعلِ ال الثاين مما استاألو حذف ه   )٢( ]و  [ فإنَّ املعهودا فإنأيض
  احتمل أن يكون مـن     الختلف معناه يف الظاهر ، و     " استفْعلَ  " فلو كانَ على    " اتخذَ  " مبعىن  

وحنومها علـى   "  والنات   ،طست" فتبدلُ السني مكانَ التاِء اُألوىل كما أبدلوا يف          )٣( " اتخذَ" 
  واحد من احلرفنيِ مهموس ، وألنَّ حملّهما ومرجتلهما طرف اللِّسان والثَّنايـا،           )٥(إذ كل ،  )٤(ذلك

 والدالُ يف السنيِ، وأختيها ومها الـصاد والـزاي    ، وهو الطَّاءُ  ،ولذلك جاز إدغام التاِء وأختيها    
   .فحسن قيام السني مقام التاِء لذلك 

 )  يف        : قلت نيلَ يف هذا النحو السقولئن ن "ختسزائدةٌ مثلُها يف    " ذ  ا "   ـطاعموصـولَةٌ  " أَس
ألنه لغةٌ مـستعملةٌ    " لَبِس  " من باب   " ذُ  خذَ يتخ ت" ها ساكنةً ، واألصلُ      زيادت ضرورةَ باهلمزة
  : )٦( ، وعليه بيت السقط" االتخاذ " مبعىن 

  إِنسان أَضلَّ بِه فَلَست أَولَ  إِبليس من تخذَ اإلنسانَ الَهوتا 

  )٧(البيت .... .... ....   ....        .... ....تخذْتها وصلَةً : ويف املقامات احلريرية 
: وفتحت العني يف املاضي وكسرت يف املضارع ، لئال يلزمنا مثالٌ فيهما ليس يف األفعال ، فقيل              

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 .زيادة يستقيم ا السياق   )٢(

 .... " ويضعف أن يكون من اختذ : " يف إيضاح ابن احلاجب املطبوع   )٣(

 .) ٢/٥٢٠(إيضاح ابن احلاجب   )٤(

 .) إذا كان: (يف ع   )٥(

  . البيت من البسيط ، وهو أليب العالء املعري   )٦(

 .) ٤/١٥٨٤(شروح سقط الزند : ينظر

  : البيت من البسيط ، ومتامه   )٧(

تيهتى اشته كُفِّي منِيجلَةً إىل ما         تصها وذتخت                 

 .) ١/٢١٨(شرح مقامات احلريري : ينظر
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٢٧٠  

   )٢(.)، فاعرفه  )١(كان قوال على وجه ، وإن بعد" استخذَ يستخذُ " 
بني اشتد تقارما وأفرطَ ،     أنهم استثقلُوا اجتماع متقار   : معناه  " يستيع  : ومنه قولُهم   : " قوله

تتحرك، فاضـطروا   ] ب/٢٦١/[وكرهوا إدغام الياَء فيها لتحرك ما قبلَها وهو السني، وهي ال          
  .إىل احلذف الذي هو إحدى الراحتني ، فاعرفه 

اإلخوة املختلفة إيلّ عن الفرق بني ما حنن بصدده يف             : قلت يستطيع  " وسألين بعض"    و بـني ،
يف بابِ حتقيق اهلمزة حيث أسقطوا اهلمزةَ منه ، وألقوا حركتها علـى الم              " أَلَحمر  : " ولُهم  ق

 ما قبلـها    )٣(نقلَ حركةَ التاء إىل   : التعريف وهي ساكنةٌ أبدا ، ومل يفعلوا هذا الصنيع هنا أعين            
  فيف ؟ وهو السني ، وإن كانت هي ال تتحرك أيضا ، واملوضعان من باب التخ

                                                 
  " : استخذَ " هناك ثالثة أراٍء يف   )١(
فحذفت التاء الثانية الساكنة اليت هي فاء الفعل        " استفْعلَ  " على وزن   " استتخذَ  " أن يكون أصلها     -١

استثقاالً للمثلني ، ولو حذفوا األوىل اجتمع ساكنان ، فكان يؤدي إىل تغيري ثان ، وليس ذلك مـن احلـذف                     
ــه  ــد منـــــــــــــــــــ   يف بأبعـــــــــــــــــــ

  " ...ظلت " 
 وهي قـراءة    -  لتخذْت عليه أجرا     : من قوله تعاىل  " افْتعل"على وزن   " اتخذَ" أن يكون أصلها     -٢

  ابــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــثري 
، فلما كانت التاء " ...ست "  ، فقلبت التاء األوىل اليت هي فاء الكلمة ، كما قلبوا السني تاء يف -وأيب عمرو   

 . يف املخرج جاز إبدال كل واحدة منهما من أختها بسبب ذلك والسني فهموستان ومتقاربتان 

" تذَكَّر  " و  " تقَى  " وصحح ابن عصفور القول األول ، ألنه قد ثبت حذف إحدى التاءين الجتماع األمثال يف                
 عمومل يثبت إبدال التاء سينا ، بل ثبت عكسه ، وألن فيه احلمل على ما س  

: فقيـل   " ... أسـطاع   " زيدت معها السني ضرورة كما زيـدت يف         ف" تخذَ  " أن يكون أصلها     -٣
كان قوالً علىجه وإن بعد " أسطاع يسطيع ، وقد قال فيه املؤلف ـ رمحه اهللا ـ   : استخذ يستخذ كما قيل 

. "  
، ) ١/١٩٧(، وسر الـصناعة     ) ٢/٣٢٩(، واملنصف   )٥/١٦٣) (٢/٧٨(، واحلجة   ) ٤/٤٨٣(الكتاب  : ينظر

، ) أخـذ (مـادة   ) ٢/٥٥٩(، والصحاح   ) ٢/٧٠(، والكشف   ) ١٠/١٥٤( وشرح املفصل    ،) ١٥١(واملمتع  
 ) .٨٠(ومواقف ابن هشام األنصاري من اجلوهري 

 .ليس يف ع   )٢(

 .)وإىل: (يف ع   )٣(
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٢٧١  

 أنَّ الم التعريف أشبه باملتصرف من الـسنيِ ، ألنهـا            )١(الفرق بني احلرفنيِ  : فقلت يف اجلواب  
 فيها ، أال تراهم قطعوها عما تدخلُ عليه يف بعض منطوقهم ،             )٢(كاملستقل يف بعض تصرفام   

، وألنها أبدا ال ختلو عـن       )٤( " لْأَ"  فيها دليالً على أنَّ حرف التعريف        )٣(وكفى بقول اخلليل  
  ٥(معىن(            نيِ فيما ذكرنا كلَّه ، والتحريكخبالف الس هلا وهو التعريفمستبد تصرال تقوى   ف ،

ك يف مثل ما هذه صفته      ي املستبدة ، فال يلزم من جوازِ التحر       )٦() القوة  ( به اإلمالةُ ، نوع من      
حرف صيغَ عليه املثالُ ، وال كذلك الالَّم        )٤() السني  (  على أنَّ    ،جوازه فيما ال حراك به أصالً     

  .، فاعرفه 
  .إىل آخره .... " تستيع " وقوهلم  : )٤() قوله ( 
كمـا أنَّ   ( حيتملُ أن يكون فيه احملذوف هو الطَّاُء ، واملتروك تـاُء االسـتفعالٍ              : )٤() تخ  ( 

وإن كـان احملـذوف تـاُء       . عالِ ،واملتروك هو الطَّـاُء      احملذوف يف املسألة املتقدمة تاُء االستف     
    ـ  التاُء فيه مبدلةً من الطَّاِء ، وإن كان هذا اإلبدالُ ضـعيفًا              )٧() االستفعال ، وكانت ذف حن

         وهي عندهم  أحب هورةولـذلك        )٨(األقوى ، وألنَّ الطَّاَء من ا ، املهموسـة من احلروف 
يف فُـسطَاطَ   "  فُـستاط   "  يف حروفهم ، وحنو من اإلبدال        )٩(ةجاءت اهورة ضعفي املهموس   

  " .فَساتيطَ : " ومل يقولوا " فَساطيط " بدليل 

                                                 

 .)حرفني: (يف ج   )١(

 .)متصرفام : (يف ع  )٢(

 .) ٢/٦٣(الكتاب : ينظر قول اخلليل يف   )٣(

 .) أن: (يف ج   )٤(

 .ليس يف ج ) ىنمع(  )٥(

 .ليس يف ع  )٦(

 .زيادة من ع   )٧(

 .ليس يف ج ) أحب(  )٨(

  .)املهموس: (يف ع   )٩(
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٢٧٢  

  : واعلم أن يف تركيب الكلمة ثالث استعماالت ( 
 "    طيعتسو   " ت ، "  طيعساِء  الست   " تو  ، قاهلا مع  الطَّاِء     ثحبذف الت "  سطيعت  "  الـسني بزيادة 

  . وضم  التاِء 
أَسـطَاع  : " بكسر اهلمزة ، والثالث     " اسطَاع  : " استطَاع  يستطيع ، والثاين      " من  : فاألولُ  

  ، )١(" أفعـل   " ، فاألوالن من املزيد السداسي ، واألخـري مـن مزيـد             " أطاع يطيع   " مبعىن  
  . ه ، فاعرف)٢(" أهراق يهريق " والسني فيه كاهلاء يف 

                                                 

  : لغات مخس " اسطاع " يف   )١(
  .) يستطيع (مزة وصل وسني وتاء ، ومضارعها ) استطاع( -١
 ) .يسطيع(بكسر مهزة الوصل ، ومضارعها ) استطاع( -٢

 ) .يسطيع( ومضارعها " ع أطاع يطي" بقطع اهلمزة مبعىن ) أسطاع( -٣

 .مزة وصل ) استاع( -٤

 .بقطع اهلمزة ) أستاع( -٥

 ) .١/٢١٨(، واالرتشاف ) ٢/٢٧٧(، واللباب ) ١/٢٦٠(اخلصائص : ينظر

  " : أسطاع " اختلف البصريون والكوفيون يف توجيه   )٢(
ت الواو فقلبت ألفًا    كأقْوم ، أعل  " أَطْوع  " ، وأصله   " اإلفعال  " فذهب البصريون إىل أا من باب        -١

بعد نقل حركتها إىل ما قبلها ، مث جعل السني عوضا من حترك العني الذي فاته ، والذي محل البـصريون وال                      
سيما سيبويه على هذا التخريج قطع اهلمزة وفتحها ، وإن اعتبار السني زائدة زيادة عامة مل يعهد يف الـسني                    

 " ... االستفعال " التاء يفأصالً ، إذ السني تزاد صدرا مع اهلمزة و

فريى سـيبويه أن الـسني      " : أسطاع  " هذا وقد نشب خالف بني سيبويه واملربد حول تعليل زيادة السني يف             
إمنا يعوض من الشيء إذا فُقد      : " زيدت عوضا عن فتحة عني الكلمة اليت نقلت إىل الفاء ، واعترضه املربد قائالً             

 " .يف اللفظ فال فأما إذا كان موجودا . وذهب 

  .... وقد تعقّب ابن جين وغريه من العلماء أبا العباس منتصرين لرأي سيبويه ، فأطالوا الشروح والردود 
" افْعلـت   " فلما حذفت التاء بقي علـى وزن        " االستفعال  " وذهب الكوفيون إىل أا من باب        -٢

  . ففتحت مهزته وقطعت ، وضم حروف املضارعة تشبيها بأفعل 
  ، وشرح املفـصل    ) ٢٠٧(، وشرح امللوكي    ) ١/١٩٩(، وسر الصناعة    ) ٤٨٣،  ٤/٢٨٥) (١/٢٥(الكتاب  : ظرين
، وحاشـية   )٢/٣٧٩(، وشرح الشافية    ) ٢/٢٧٧(، واللباب   ) ١/٢١٨(، واالرتشاف   ) ١٥٢(، واملمتع   ) ١٠/٦(

  )  .٢٨١(شرح التصريف للثمانيين 
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٢٧٤  

  . إىل آخره  ... " )٢(بلعنرب: وقالوا  : " )١() قوله 
وأمثاله ، ألنها مع الـالَّمِ متقاربتـان ، ولـذلك           " بين العنرب   "  إنما حذفت النونُ من بين يف       

  ، وممـا ينبـهك     " الناقـد   " و  " من لَك   : " أُدغمت كُلُّ واحدة منهما يف صاحبتها يف حنو         
يف إنين فحذفوا النونَ عند الالمنيِ كما حذفوها عند         " إِني  " يف لَعلَّين، و  " لعلّي   " )١(: ) مقوهل( 

، "بـين   " ، وامتنع اإلدغام فيهما يف هذه األمثلة ألنَّ األولَ متحرك وهو النون مـن               )٣(النونني
  .  فجاء بدله وهو احلذف ،كسه، وحكم اإلدغامِ ع" العنرب " والثاين ساكن وهو الالم من 

 الياُء الساكنةُ مـن    : وإن شئت قلت ا ـ رمحه اهللا ـ التقى ساكناننشيخ بـين  " بعبارة " ،
 اإلدغام فمنعـه    )٤(والالَّم الساكنةُ بعدها ، فسقطت الياُء لفظًا ، فاجتمع النونُ مع الالَّمِ فأرادوا            

  : إىل ثالثة أعمالٍ )٥(اَألولِ وسكونُ الثاين ، فاحتاجعكس قضيته فيه ، وهو حركةُ 
: حتريك الساكنِ وهو الالم ، وثالثها بعد ذلك       : تسكني املتحرك وهو النونُ ، وثانيها       :  أحدها  

، هـذا يف اجتمـاعِ      " بلْعنبـر   : " اإلدغام ، فرأى حذف النون أهونَ من ذلك كلِّه ، فقال            
   . )٦(اجتمع مثالن ومها الالَّمان" علْماء"  ، ويف املتقاربني

  : قلـت " . ظَللْـت وظَلْـت     ] " أ/٢٦٢: /[عند قولُـه    " علماء  " الواجب أن يكونَ قولُه     
لعلَّه إنما قالَ ذلك ، ألنَّ الصورتني اتفقتا على أنّ اتمع فيها مثالن ، ولكن األمر وإنْ كـانَ                   

  أنَّ اتمـع   :  ما أورده فيه أيضا من وجه آخـر وهـو          )٧(ه ،فهو يناسب  كذلك من هذا الوج   
وثَم يف كلمة ، وإيراده هنا أوىل بزيادة مناسبة ملَا أورده عنده،            " بين العنرب   " يف كلمتني كما يف     

                  مـن احلـذف واعلم أنَّ احلذف هنا أضعف ، فيهما ثالثة أشياَء وال كذلك  ثَم احملذوف إذ   
                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 .ليس يف ج ) بلعنرب (   )٢(

 .)والعلّة واحدة : (يف ع   )٣(

 .) فأراد: (يف ع   )٤(

 .) واحتاج: (يف ع   )٥(

 .) ١٠/١٥٥(، وشرح املفصل ) ٤٥٤(املمتع : ينظر  )٦(

  .)ما يناسب: (يف ع   )٧(
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٢٧٥  

، وهناك يف كلمة ، فكانَ االستثقالُ ألزم فيهـا فقـوى            )١(ألنهما يف كلمتني هنا   " يستيع  " يف  
 حقيقالت .  

  . أنثَه يف البيت )٣() ولذلك (  ، )٢(وبكر بن وائلٍ قبيلةٌ من قبائلهم
   )٤(... " وعاجت صدور اخليل : " قوله 

لَ للخيلِ، وما وقع يف بعض النسخِ من تصحيحِ النصبِ على أن            الروايةُ بضم الراِء على أنَّ الفع     
عطف رأسه فانعـاج ،     : "أي  "  معاجا وعوجا  عاج البعري : " متعديا من قوهلم    " عاج  " يكونَ  

من حيثُ اللُّغة ، أما من    )٧( يؤيده )٦(" وعجنا  : " ليس ببعيد ، وروايةُ ابن جين       . )٥(انعطف: أي  
أنه أهلَك هؤالء ، وقـصد إىل قتـلِ         :  معىن البيت    )٩( ملا ذُكر يف   )٨(ملعىن فكاملستضعف حيثُ ا 

  .  أوائلها :أولئك ، والبيت للقَطَرِي بن الفُجاءةُ ، وصدور اخليلِ
                                                 

 .) هناك: (يف ج   )١(

)٢(  مجهرة أنساب العرب : ينظر. أبو قبيلة، وهو بكر بن وائل بن قاسط: بكر)بكر(دةما) ٢/٥٩٦(الصحاح ، )٣٠٦(. 

 .ليس يف ع   )٣(

  : هذه قطعة بيت من الطويل ، وهو لقطري بن الفجاءة املازين ، ومتامه   )٤(
  غَداةَ طَفَت علْماِء بكْر بن وائلٍ                 وعاجت صدور اخليلِ شطْر متيم 

لصاحل بن عبد  : بن هالل اليشكري ، وقيل      لعبيدة  : حلبيب بن سهم التيمي ، وقيل       : هو لعمرو القنا ، وقيل      : وقيل  
  . اهللا العبشمي 

، )٢/٣٧٧(معاين القرآن للفراء    :والبيت من غري نسبة يف      ).٤/١٩٨(، وشواهد الشافية    ) ٣/١٢٢٦(الكامل  : ينظر
   شرح أبيات املفـصل     :، ينظر توجيه البيت وإعرابه يف     ) ٤٢٩(، وأسرار العربية    ) ١٥٥-١٠/١٥٤(وشرح املفصل   

)٧٤٧ (.  
" علـى   "وحذفت ألف   " املاء  " حيث سقطت مهزة الوصل يف      " على املاء   " أصله  " علماء  : " والشاهد يف البيت    

 ." علماء " كراهة اجتماع املثلني، فصار اللفظ " على" فحذفت الم " عللماء" اللتقائها مع الم املعرفة، فصار اللفظ 

 .)عوج(مادة ) ١/٣٣١(الصحاح : ينظر  )٥(

 .) ٣/١٢٢٦( على رواية ابن جين ، وهي مذكورة يف الكامل للمربد مل أقف  )٦(

 .) يؤيد: (يف ج   )٧(

 .) وكاملستضعف: (يف ج   )٨(

 .) ملا ذكرنا من : (يف ع   )٩(
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يه احلرف إذا كانَ أكثر من واحد مثَّ يطرأ عل      : )٢(ستويه  ردويف كتابِ الكتاب البن     : )١() حم  ( 
إذا بقي امليم كُتب موصوالً باالسم      " من وعلَى   : " احلذف حتى يبقى على حرف واحد مثل        
وال جيوز حذف ألف الوصلِ يف اخلطِّ بل        : ، قالَ   " قياسا على احلروف املفردة كالباء والكاف       

  .)٣(" ماملاء وعاملاء : " جيب الوصلَ واإلثبات فتكتب مثالً 
 يف وأ" قلت ا احلذف٥(: )٤( قولِ أيب الطّيبِ املتنيب )١() حنو (م(   

      وصـخرٍ هلا شطَي قـالِ   (فَو١() اجلم( 
 

 )١()زِي نـاسٍ    (نحن نركَب ملْجِن يف      
 

 )١() ومثله يف ( ،  "الم اجلن   "، و "  من   )١() نون" ( اللتقاء الساكنني    )٦(فذاك" من اجلن   "وأصله  
  )٨(: )١() أيضا ( ، ومنه قولُه )٧(غري عزيز ذكره ابن جين استعماهلم 

 د اةيلْحوم )اتملْم١()وم(ُلاهنم    انقْيلْعه ميلَدو) ِباملُفَا)١() واَألد  
  : )٩(وقولِ احلماسي (

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 ،  تقريبـا ) هـ  ٢٥٨(هو أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن درستويه بن املرزبان الفارسي ، حنوي لغوي ، ولد سنة                     )٢(
  أخذ عن مجعٍ من العلماء منهم ابن قتيبة واملربد ، كان شديد االنتصار ملـذهب البـصريني يف اللغـة والنحـو ،                      

إنباه الرواة  : ينظر. )هـ  ٣٤٧(كتاب اهلجاء ، وشرح الفصيح ، وكتاب الكتاب ، وتويف سنة            :  له مصنفات منها    
 ) .٢/٣٦(، والبغية )٢/١١٣(

 .) ٥٣-٥٢(كتاب الكتاب : ينظر" .  على املاء "و " من املاء : " أي   )٣(

 .ليس يف ج ) املتنيب(  )٤(

 .) ١٨٨(شرح ديوان املتنيب للواحدي :  ينظر. البيت من اخلفيف   )٥(

 .) فذا: (يف ع   )٦(

 .) ٢/٥٣٩(سر الصناعة : ينظر  )٧(

 .)٢٦٧(شرح ديوان املتنيب للواحدي : ينظر.  البيت من الكامل ، وهو للمتنيب  )٨(

مـن  " نون  " حذف  : والشاهد يف البيت    ) .٢/٨١١(ديوان احلماسة   : ينظر. البيت من الطويل ، وهو البن ميادة          )٩(
  .اللتقاء الساكنني ختفيفًا
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 س قَولَهاوما أَنس مَأل شياِء ال أَن  )١() وأَدمعها يذْرِين حشو املَكَاحلِ 
  .إىل آخره ... " وإذا كانوا ممن حيذفون : " قولُه 

  أنهم خيففونَ باحلذف مـع إمكـان ذلـك باإلدغـامِ هربـا مـن اجتماعهمـا،                 :  معناه  
على أنَّ اإلدغام هو األصلُ املوضوع يف رفعِ الثَّقَلِ باجتماعِ املثلنيِ أو املتقاربنيِ فألن خيففـوا                

  : ، والذي يسوغُ فيه اإلدغام قولُهم       )٣(عِ اإلدغامِ لعلّة حدثت فيه بالطَّريقِ أَولَى       موضع امتنا  )٢(يف
 "تي توي ي  ِسعقي   " واألصل  "  قتوسع ويتوعِ والوِقَاية   " يفتعل من   " يسمعتلَّي الفاِء بالواوِ ،    " الو

  دغميف ال   )٤(وت إىل    ت الواو صاري " اِء فيقتوي ِسعخفيـف         " يتفهـذا سـبيلُ الت ، ةدداِء املُشبالت
  باإلدغامِ، مث إنَّ منهم من ال يقتصر على سلوك هذه الطَّريقة العريقة املطَّردة قياسا بـل يعـدلُ                  
إىل طريقة احلذف اليت ليست ممتلئة على معىن أنَّ الغرض هو التخفيف، فللناظرِ اخليرةُ يف طَرقه                

ى أصالً مسألةُ              أيوال يتأت غُ فيه اإلدغاموالذي ال يسو ، بلعنرب  " ا شاَء سلك "   نعـيوأخواته فَت
  ،)٥()هنـا   ( بفتح التاِء مخفَّفَةً وما لفظُ الكتابِ       "  يتسع ويتقي   " احلذف طريقًا صاحلًا ، مث      

  ] ب/١٤١:/[وذكر ابن جني ـ رمحه اهللا ـ 

 "يت ه ملا أدغمه صار          بإس" قي  سع ويتاء فيهما ، ووجهه أنالت كان "   ـِسعتي "    احلـذف مث أراد  
  ، فحذف املدغم فيه وبقي املدغم وهو األصلي املبدلُ من الـواو ، وكـذلك رواه                لّ اإلدغامِ حم

  . ه ـ، فاعرف)٦(عن العرب
  ، " اتقـى   " و  " اتـسع   "   و    "اتحد  " و  " اتجه  " هذا التخفيف ال يطرد ، إنما جاَء يف       : تخ  

                                                 

 .ليس يف ع   )١(

 .ليس يف ج) يف(  )٢(

 .) اُألوىل(يف ج   )٣(

 .) تدغم : ( يف ج   )٤(

 .ليس يف ع   )٥(

  .) ١/١٩٨(الصناعة ، وسر ) ٢/٢٨٦(اخلصائص : ينظر  )٦(
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  :)١(قال خفاف بن ندبة 
                   جالَها الصيقَلُون فأَخلَصوها       خفَافًا كُلُّها يتقى بإِثْرِ

   : )٣(] )٢(بن زهريٍ[ وقال خداش 
غَلَب اَهللا قَد تأَيي             رانُ إِنيتها الفقُوه أَيا تود٤( اجلُد(  

  .واهللا املوفق 
*  *        *  *        *  *  

  ]خامتة الكتاب [ 
                 الكليلُ وأحضره اخلـاطر عليه الناظر مما وقع ما حويت من أقاويلِ العلماِء ، ورويت هذا آخر

                 الـد ـه مسيـعإن فدعاه يل ولوالدي مما استجمع بيدي ر اهللا امرًءا طالععاِء وويلّ  العليلُ ، فنض
  . اإلجابة ، واحلقيق رحيم أن تتقرب إليه باإلنابة 

                من شوالِ الواقعِ يف سنة ليالٍ بقني فق الفراغ بعونه تعاىل ضحوة يومِ األربعاِء الكربى لستوات
  .مثان وسبعني وستمائة هجرية، واحلمد هللا على نواله والصالةُ على نبيه حممد وآله 

  بِ واهللا أمحده التوابهذا آخر الكتا
فرغَ من تسويد املقتبس وتنميقه بعون اهللا تعاىل وحسنِ توفيقه صاحب الـذُّنوبِ واإلجـرامِ ،        
غريق حبارِ الذنوب واآلثامِ ، أمحد بن حممد احلسيين األفنجي املدعو بسيد كمالِ ، ضحوة يومِ                

  ويرحم هللا عبـدا قـال آمينـا   ) هـ ٩٨٣(الثالثاء الكربى السادس عشر من ذي القعدة سنة     
  .اهللا املوفق ] أ/١٥١/[

                                                 
  البيت من الوافر ، وهو خلفاف بن ندبة ، وهي أمه ، واسم أبيه عمري بن احلارث بن شريد ، وهو كنيـة خفـاف                           )١(

  . أبو خراشة ، وهو صحايب 
). ١/١١٦(، وحتفة األبية فيمن نسب إىل غري أبيه         ) وقي(مادة) ١٥/٤٠٢(،  ) أثر(مادة  ) ٤/٨(لسان العرب   : ينظر

، ) وقـى (مـادة ) ٦/٢٥٢٧) (أثـر (مادة) ٢/٥٧٤(، والصحاح   ) ٢/٢٨٦(اخلصائص  :  من غري نسبة يف      والبيت
 .حيث حذفت التاء ختفيفًا " يتقي : " والشاهد يف البيت ) ٢٣(وإصالح املنطق 

  . يالبيت من الوافر، وهو خلداش بن زهري بن ربيعة، من شعراء قيس ايدين، يكىن أبا زهري، وهو شاعر جاهل  )٢(
  ) ١/١٩٨(، وسر الصناعة )٢٤(، وإصالح املنطق )٥٥٤(، وشعره )٢٠٠(النوادر : ينظر

  ) ١٥٢(، واملمتع ) ١/٢٩٠(املنصف : والبيت من غري نسبة يف 
 .حيث حذفت التاء ختفيفًا " تقوه : " والشاهد يف البيت 

 .زيادة يستقيم ا السياق    )٣(
 .)٤/٤٨١(التخمري   )٤(
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  ] ض ــتقري[ 
هنيئًا لكم يافضالَء العصرِ خبوارزم وما وراء النهرِ ، بل ياطلبةَ التحقيقِ اآلتني مـن كـل فـج       

، رحالكم إليها مفتوحة، وصدور متننكم لتصورها مشروحة، وهي         )١(...عميق، نعمه ما زالت   
 لكتاب املفصل يف صنعة اإلعرابِ ، جامع جلميعِ ما صنف يف هذا البابِ ، يربد                أن تظفر بشرحِ  

   مرتع، وال   ين الغللَ ، ويسقي الوافدين العلَّ والنهلَّ ، قد بولغ فيه حىت مل يبق يف القوسِ               دللوار
              يف اإلسعاف زي أن يتعزملثل هذا املتمن مرماةٌ ولو أهزع، وحق ١(.... .يف الكنانة(    وال يرفـع ،

احلجاب إال بعد مطال مطال ، وال يكشف النقاب إالَّ بألف ألف دالَّل ، وقد جنحت لكـم                  
تلكم األماثل سنة ستمائة وسبعني ومثاين ، فكتاب املقتبسِ يف شرح ما التبس الذي اعتين بتأليفه                

المة النحرير ، حاوي الفروع واألصول ،   وتصنيفه ، وتعنى يف ترتيبه وترصيفه اإلمام الكبري والع        
ناقد املعقول واملنقول ، مقتدى البشر ، منسي العقد والنظَرِ ، ويلُّ النظمِ والنثـر، وايل علمـي                  

                عمـر بن اإلسالمِ واملسلمني ، أبو عاصمٍ على ين ، سيفوالد امللَّة املعاين والبيان ، فخر   بـن 
قيهي اإلسفندري أدام اهللا إمتاع أهلِ العلم بفوائده ، وبـارك بتـربك ذوي               الف  علي  بنِ اخلليلِ

الفضل بعوائده ، وملا طالعته اطَّلعت فيه على أفالك للحقائق دائرة ، وكواكب للدقائقِ سائرة ،                
أهـذه أولُ   : وكنوزِ معان للطالب معرضة، وأبكارِ معان للخطَّاب متعرضة ، فقلت يف نفسي             

  الفـنت ، ومل                 لبد جدت أيام توايل احملن أم هي عني حبوة القلوب وردت يف ظلماتالفضل و
  : أمتالك أن جرى بإمالء جناين قويل فيه وإن كانَ دون معاليه 

 أُوِه ـاملُلْك مل يبلغْ قواصي ش  مذْ كانت الدنيا سوى اإلسكندرِ 
فَناإلس لَّةرِ املرِيـــإال لفخوال  دهمشل عوادي عقدلُ مل يفَض 

   القَبولِ، أصلٌ منقَّح عـنِ التخلـيط،        ةُوأوىل ما يتلقى بالقبول ، ويهب يف هواِء األهواِء مهم         
ساملٌ عن وصميت اإلفراط والتفريط ، أَالَ فاغتنموه اغتنام املُسنِتني للوابلِ الصيب ، وازدمحـوا               

عد الطِّيبِ، واستغنوا به عما مجع صاحب التخمري، فألنه ال خيلـو            عليه ازدحام العطاشِ على ال    
عن إطنابٍ أو تقصريٍ ، وال تعبوا ملا صنع ابن احلاجب ، فقد أخلَّ ببعضِ الواجبِ، وقابِلُوا هذا                  

  . الصنع اجلميل ، والنيلَ اجلزيلَ ، بالثناِء املستطابِ ، والدعاِء املستجابِ 

                                                 

 .ينها كلمة مل أتب  )١(
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ادرِ بإخائه ، املفتخرِ بواداده ووالئه ، حممد بن أيب القاسم بـن صـاحل بـن أيب                  وهذا خطُّ املب  
  . القاسم، املدعو مشسِ املعري أصلح اهللا شأنه ، وصانه عما شانه 

  . حرره يف الثالث عشر من ذي احلجة من سنة التأليف حامدا ومصليا 
  
  

*  *        *  *        *  *  
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‘ŠbèÐÛa@ @

  
  

óÜÇ@Ýàn“më  :-  
  . اآليات القرآنية : أوالً  �

  . األحاديث واآلثار : ثانياً  �

  . األمثــــال : ثالثاً  �

  . األبيـــات : رابعاً  �

  . األعــــالم : خامساً  �

  . القبائل والفرق والطوائف : سادساً  �

  . البلدان واملواضع وحنوها : سابعاً  �

  .كتب الواردة يف املنت  أمساء ال: ثامناً  �

  . املصادر واملراجع : تاسعاً  �

  . املوضوعات : عاشراً  �

  
*  *        *  *        *  *  
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üëc@Z@òîãe‹ÔÛa@pbía@‘‹èÏ)١(@ @

ò¥bÐÛa@ñŠìò¥bÐÛa@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® ß‰ôϑysø9 $# ¬! 〈 ١٠٨  ٢  
® x8$§ƒ Î) ß‰ç7 ÷ètΡ 〈  ١٠٨  ٥  
® xÞ¨u Å_Ç9 $# 〈  ٢٢٨  ٦ *  
® Î ö xî ÅUθàÒøóyϑø9 $# óΟ Îγ ø‹ n=tæ 〈  ١٦٩  ٧  

ñ‹ÔjÛa@ñŠìñ‹ÔjÛa@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® ×π t/θèV yϑs9 ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# Ö ö yz 〈  ٦٨  ١٠٣*  
® ÉΟ ù=Ïèø9 $#   $tΒ y7 s9 〈  ١٦٢  ١٢٠  
® §Ν èO ÿ… çν ” sÜ ôÊ r& 〈  ٢٤٨  ١٢٦*  
® ã ÷κ y− tβ$ŸÒtΒu‘ 〈  ٢٢٢  ١٨٥*  
® ÷ρr& (# uθà ÷ètƒ “Ï% ©! $# 〈  ١٠٧  ١٣٧*  
® (# 4θt/ Íh9 $# 〈  ١٧٥  ٢٧٥  
® ã Ï øóu‹ sù ⎯ yϑÏ9 â™!$t±o„ 〈  ١٩٨  ٢٨٤*  

æa‹àÇ@Þe@ñŠìæa‹àÇ@Þe@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® ö Ï øótƒ uρ ö/ ä3 s9 〈  ٢٢٧، ١٩٩  ٣١* 
                                                 

  .ضع الذي أشري فيه إىل قراءة يف املو ) *( وضعت عالمة   )1(
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٢٧٧  

® M s9$s% uρ ×π x Í←!$©Û ô⎯ ÏiΒ 〈  ١٩٣  ٧٢  
® ⎯ yϑsù yy Í“ ômã— Ç⎯ tã Í‘$ ¨Ψ9 $# 〈  ٢٠٨  ١٨٥  

õbäÛa@ñŠìõbäÛa@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® šχθßϑs9 ù'tƒ 〈  ٢٠  ١٠٤*  

ñ‡öb¾a@ñŠìñ‡öb¾a@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® .⎦ È⌡ s9 |MÜ |¡o0 ¥’ n<Î) x8 y‰tƒ 〈  ٢٢١  ٢٨  
® |MÜ |¡o0 〈  ٢٣٦  ٢٨  

âbÈãþa@ñŠìâbÈãþa@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  ارقمه  طرف اآليـــة

® $YΨƒ ÏŠ $VϑuŠ Ï% 〈  ٦٣  ١٦١  

Òa‹Çþa@ñŠìÒa‹Çþa@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® |·ÍŠ≈ yètΒ 〈  ٩٥، ٨٢  ١٠*  
® u‘$ tG÷z$# uρ 4© y›θãΒ … çµ tΒöθs% 〈  ٥٥  ١٥٥  
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ÞbÐãþa@ñŠìÞbÐãþa@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® š⎥⎫ ÏùÏŠ ó ß∆ 〈  ٢٤٥  ٩*  

ñŠìñŠìòiìnÛa@òiìnÛa@@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® u™!% y` uρ tβρ â‘ Éj‹yèßϑø9 $# 〈  ٢٤٤  ٩٠*  

ãìí@ñŠìãìí@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® ⎯ ¨Βr& ω ü“Ïd‰Îκ u‰ 〈  ٢٤٤  ٣٥*  

Ñìí@ñŠìÑìí@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® ôN¨Š â‘ $sΨ øŠ s9 Î) ( 〈  ٣٩  ٦٥*  
® ⎯ tΒ È, −Gtƒ 〈  ١١٧  ٩٠  

‡Ç‹Ûa@ñŠì‡Ç‹Ûa@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® … çµ s9 ×M≈ t7 Ée) yèãΒ 〈  ٢٤٤  ١١  
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áîç‹ig@ñŠìáîç‹ig@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® öΝ s9 r& u s? y#ø‹ x. z>u ŸÑ ª!$# WξsW tΒ 〈  ١١٧  ٢٤*  

‹v¨a@ñŠì‹v¨a@ñŠì@@

 االصفحة الواردة فيه  رقمها  طرف اآليـــة

® (#θä9$s% Ÿω ö≅ y_öθs? 〈  ١٨  ٥٣  

ÝzäÛa@ñŠìÝzäÛa@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® ¨βÎ) uρ y7 −/ u‘ ÞΟ ä3 ósu‹ s9 öΝ æηuΖ ÷ t/ 〈  ١٠٨  ١٢١  

õa‹⁄a@ñŠìõa‹⁄a@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® 4’ n<Î) “ÏŒ Ä¸ ó yê ø9 $# Wξ‹ Î7 y™ 〈  ١٩٩  ٤٢*  

ÑèØÛa@ñŠìÑèØÛa@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  ةطرف اآليـــ

® öΝ ä3 Ï% Í‘ uθÎ/ 〈  ٢١٤  ١٩  
® ×π sW≈ n=rO óΟ ßγ ãèÎ/# §‘ óΟ ßγ ç6 ù=x. 〈  ٢٣٥  ٢٢*  
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õbîjãþa@ñŠìõbîjãþa@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® uΘ$s% Î) uρ Ïο 4θn=¢Á9 $# 〈  ٣٠  ٧٣  

ŠìäÛa@ñŠìŠìäÛa@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® ßŠ% s3 tƒ $uΖ y™ ⎯ Ïµ Ï% ö t/ 〈  ١٩٦  ٤٣  
® t, n=yz ¨≅ ä. 7π −/ !# yŠ 〈  ١٩٦  ٤٥  
® ÇÙ÷èt7 Ï9 öΝ Îγ ÏΡù'x© 〈  ١٩٩  ٦٢*  

õa‹È“Ûa@ñŠìõa‹È“Ûa@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® βr& … çµ uΗ s>÷ètƒ (# àσ ¯≈ yϑn=ãã û© É_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™¨u ó  Î) 〈  ١٧٥  ١٩٧  
® $tΒuρ ôM s9 ¨” t∴ s? Ïµ Î/ ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# 〈  ٩٦  ٢١٠*  

ÝàäÛa@ñŠìÝàäÛa@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® àMÜ xmr& 〈  ٢٣٦  ٢٢  

æbàÔÛ@ñŠìæbàÔÛ@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® ö à6 ô© $# ’ Í< 〈  ٢٢٧  ١٤*  
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layþa@ñŠìlayþa@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® tβö s% uρ ’ Îû £⎯ ä3 Ï?θã‹ ç/ 〈  ٢٦٠  ٣٣*  

dj@ñŠìdj@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  آليـــةطرف ا

® ô#Å¡øƒ wΥ ãΝ Îγ Î/ 〈  ١٩٩  ٩*  

í@ñŠìí@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® óΟ s9 r& ô‰yγ ôã r& öΝ ä3 ø‹ s9 Î) 〈  ٢٠٧  ٦٠*  

‹ÏbË@ñŠì‹ÏbË@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® Ïπ tΡu“ y‚Ï9 zΟ ¨Ψ yγ y_ 〈  ٢١٥  ٤٩*  

oÜ—Ï@ñŠìoÜ—Ï@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  ــةطرف اآليـ

® £⎯ ßγ9 ŸÒs) sù 〈  ١٧٥  ١٢*  
® Ï$ ù#èƒ ù:$# ( L™!# u“ y_ 〈  ١٦٢  ٢٨  
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pbíŠa‰Ûa@ñŠìpbíŠa‰Ûa@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® ô⎯ tã Í øΒr& öΝ Îκ Íh5 u‘ 〈  ٢٢٢  ٤٤*  

xŠbÈ¾a@ñŠìxŠbÈ¾a@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® “ÏŒ Æl Í‘$ yèyϑø9 $# ∩⊂∪ ßl ã ÷ès? 〈  ٢١٦ ٤، ٣*  
® z⎯ ÏΒ Ï^# y‰÷` F{ $# % Yæ# u Å  〈  ٢٣٥  ٤٣*  

‹íìØnÛa@ñŠì‹íìØnÛa@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® $tΒuρ uθèδ ’ n? tã É= ø‹ tóø9 $# &⎦⎫ ÏΨ ŸÒÎ/ 〈  ١٦٩  ٢٤*  

à“Ûa@ñŠìà“Ûa@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® ô‰s% uρ z>% s{ ⎯ tΒ $yγ9 ¢™ yŠ 〈  ٢٥٩  ١٥*  

™ý‚⁄a@ñŠì™ý‚⁄a@ñŠì@@

 الصفحة الواردة فيها  رقمها  طرف اآليـــة

® öΝ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã&©! # ³θà à2 〈  ٢٣٣  ٤*  
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٢٨٣  
  

bîãbq@ZŠbqaë@sí†byþa@‘‹èÏ@ @
  

  رقم الصفحة       طرف احلديث أو األثر         

  

  ١٥٥...................................................... )) ضحى بكبش أدغم  (( �

  ٧٥............................................. )) يتوضأ بالتور  كان رسول اهللا (( �

  ١٦٩.......................................... ))عسر يسر  كان عمر بن اخلطاب أ(( �

  ٢٠٩......................................................... )) ويف صوته صهل (( �

  

*  *        *  *        *  *  
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٢٨٤  
  

brÛbq@ZÞbrßþa@‘‹èÏ@ @
  

  رقم الصفحة       املثـــــل        

  ١٤٦............................................................أخرق من محامة   �

  ٨٧............................................................خري األمور أوساطها �

  
*  *        *  *        *  *  
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٢٨٥  
  

@bÈiaŠ@Zpbîiþa@‘‹èÏ@ @

@c@@@c@@@H@H@‹È“Ûa@‹È“ÛaZZ  

  رقم الصفحة  القائــل  الوزن  القافيــة

  ١١٣  ــ  الكامل  الصحراِء
  ٧٨  ــ  الوافر  بالفناِء، بالدماِء، شواِء

  ٦٣  األصمعي  الكامل  عن قلى
١١٤ عبداهللا بن قيس الرقيات  املنسرح  مطلب  

رطيب ،٢٥٣، ٢٥٢ علقمة بن عبدة الفحل  الطويل  ذنوب 
  ١١٨ التميمي قعقاع بن حصني  الكامل  سرابِ
  ٢٢٥  مزاحم العقيلي  الطويل  ناصبِ

  ١٠٨  عامر بن الطفيل  الطويل  موكبِ، مبنكبِ
  ٢٦٤  أبو العالء املعري  البسيط  الهوتا
٢٦٤  احلريري  البسيط  اشتهيت  
اح١١٢  جرير  البسيط  سح  
  ٨٩  إبراهيم بن هرمة  الوافر  مبنتزاحِ
  ١٠٧  األخطل  الطويل  املولدا
  ١٠٩  األعشى  الطويل  مسهدا
  ١٠٢  ــ  الكامل  تضهدا
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٢٨٦  

  ٢٧٢  خداش بن زهري  الوافر  اجلدودا
حداد ،١١٥ قيس بن زهري العبسي  الوافر  زياد  
٢٦٣  أبو الطيب املتنيب  املتقارب  األسود  
رص٦٥ عدي بن زيد العبادي  السريع  ع  
  ٤٣، ٤٢ عمرو بن أمحد الباهلي  الوافر  تعارا
  ٤٣ عنترة بن شداد العبسي  الوافر  تستطارا
٨٩  إبراهيم بن هرمة  بسيطال  فأنظور  
٢٥٧  األخطل  البسيط  الصري  
١٣٢  ــ  الوافر  األمري  
  ٢٧٢  خفاف بن ندبة  الوافر  بإثرِ
  ٦٠ أبو جندب بن مرة اهلذيل  الطويل  مئزري
  ١٣١  أبو الطيب املتنيب  الوافر  نقريِ
٢٦٢  أبو زبيد الطائي  الوافر  شوس  
ع٤٦  ذو اخلرق الطهوي  الطويل  اليجد  
  ٥١  أبو العالء املعري  البسيط  الشاعِ
  ١١٥  أبو عمرو بن العالء  البسيط  مل تدعِ
  ٨٧  أبو متام  البسيط  طرفا

٨٨  الفرزدق  البسيط  الصياريف  
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٢٨٧  

اخلالئق ،٢٢٦  طريف العنربي  الطويل  الئق  
  ٨٧  أبو األسود الدؤيل  املتقارب  قليال
  ٢٠٢  أبو العالء املعري  الطويل  سأَّلُ
  ٤٨  الطيب املتنيبأبو   البسيط  النالُ

  ٧٧، ٧٦  -خمتلف يف نسبته-  الطويل  طيالُها، الُها
  ٢٧٠  أبو الطيب املتنيب  الكامل  مناهلُ
  ١١٣  جرير  الطويل  تغولُ
  ٨٩  عبدة بن الطيب  البسيط  املراجيلُ
  ٢٧١  ابن ميادة  الطويل  املكاحلِ
  ٢٧٠  أبو الطيب املتنيب  اخلفيف  اجلمالِ

همثام ،ه١٤٧  عبيد بن األبرص األسدي  الكامل  احلمام  
  ١٩٧  ــ  الكامل  إدغامه
  ٩٢  ذو الرمة  الطويل  سالمها
٣٦  أبو خراش اهلذيل  الطويل  ييتم  
٢٢٠ أبو مضر األصفهاين  البسيط  القدم  
٢٤٨  زهري بن أيب سلمى  البسيط  فيظلم  
٥٦ علقمة بن عبدة الفحل  البسيط  مغيوم  
  ١٥٥  ساعدة بن جؤية  البسيط  اللجمِ



a¾jnÛa@bß@|îšìm@À@jnÔ@}†ŠaÕîÔ¥ë@ò{@ @
 
 

٢٨٨  

  ١١٠  زهري بن أيب سلمى  الطويل  يتثلّمِ
  ٨ معقل بن عامر األسدي  الوافر  الكرميِ
  ٢٦٩ قطري بن الفجاءة املازين  الطويل  متيمِ
  ١٠٣ -اختلف يف نسبته-  الوافر  اليقنيِ
  ١١١  احلطيئة  البسيط  فواديها
  ١١٧ عبديغوث بن وقاص احلارث  الطويل  ميانيا

  ١٢٥ عبديغوث بن وقاص احلارث  الطويل  بوائيا، املتاليا، عاديا
  ٢٢٥  ــ  الطويل  النواجيا

@l@l@H@H@pbîiþa@Òb—ãc@pbîiþa@Òb—ãc@Z@ZMM@@

  رقم الصفحة  القائــل  الوزن  البيــت

  ٥٥  أبو عمرو بن العالء  الكامل  وكأا تفاحة مطيوبةٌ

@x@x@H@H@u‹Ûa@u‹Ûa@Z@ZMM@@

  رقم الصفحة  القائــل  البيــت

ــا  ــا أو أقرب ــالٍ كه   وأم أوع
  ٤٦  العجاج  ٠

  شوك جرازاً مقـضبا   تنحي على ال  
ــا  ــه ازدراء عجب ــرم تندي   واهل

٠  
  ٢٥٠  أبو حكاك

كـــأن أيـــديهن باملومـــاة  
أيــدي جــوارِ بــنت ناعمــات  

٠  
  ١٠٦  ــ
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٢٨٩  

       إذا الكرام ابتـدروا البـاع بـدر  
      تقضي البازي إذا البـازي كـسر  

٠  
  ٢٥٦  العجاج

جبــالٍ ومســر حفــت بــأطواد  
      يف أشب الغيطان ملتـف احلظـر  

٠  
  ٩١ حكيم بن معية الربعي

  غــرك أن تقاربــت أبــا عــري
ــدوائرِ ــدهر ذا ال   وأن رأيــت ال
ــاغري  ــامي وأرم ث ــىن عظ   ح

٠  

  ٩٠  جندل الطهري

ــرِ  ــالل الزاج ــد ك ــه بع   كأن
  ومسحي مـر عقـابٍ كاسـرِ      

٠  
  ٢٠٨  ــ

  حىت إذا مامل يكـن غـري الـشرِ        
  كنت امرءاً من مالك بن جعفـرِ      

٠  
  ٢٦١  ــ

  ال صرب حـىت تلحقـي بعـنسِ       
  لنـسي أهل الرياط البـيض والق    

٠  
  ١٢١  ــ

 إن اجلــــراء حتتــــرش  
٠ــرش ــن أم اهلمــ   يف بطــ
٠  

  ١٩٥  ــ

  قبحت من سالفة ومـن صـدغْ      
       ا كـشية ضـب يف صـقعكأ  

٠  
  ٢١٣  رؤبة بن العجاج

كــأن أيــديهن بالقــاء القــرق  
٠      أيدي جـوارٍ يتعـاطني الـورِق  
٠  

  ١٠٧  رؤبة بن العجاج

      يكل وفد الريح من حيث احنـرق  
  ١٨٨  رؤبة بن العجاج  ٠
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٢٩٠  

ــقِ إذ ــربت فطلّ ــوز ك   ا العج
  وال ترضــــاها وال متلــــقِ
  واعمد ألخـرى ذات دلِّ مونـقِ      
ــقِ  ــس اخلرن ــس كم ــة امل   لين

٠  

  ١١٩  رؤبة بن العجاج

ــديلِ ــهيل الح كالقنـ   إذا سـ
  جعلتــه علــى الــسرى دليلــي

٠  
  ١٨  ــ

  أقول إذ خرت علـى الكلكـالِ      
  ٨٩  ــ  ٠

ــا  ــرهتم التبين ــون إن ك   والن
ــا  ــروف يرملون ــدغم يف ح   ت

٠  
  ٢٢٩  ــ

بــازل عــامني حــديث الــسن  
ــل كــأين جنــي   ســنحنح اللي
ــي   ــدتين أم ــذا ول ــل ه   ملث

٠  

  ٢٣١  -خمتلف يف نسبته-

يــا ليتنــا أنــا ضــمنا ســفينه  
      نونـهحىت يكـون الوصـل كَي  

٠  
  ٢٨  رجل من بين شل

ــروى  ــا ف ــه داره ــقى اإلل   س
  جنم السماك بعـد جنـم العـوى       

٠  
  ١٣٢  ــ

  
*  *        *  *        *  *  
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٢٩١  
  

bßb‚@ZâýÇþa@‘‹èÏ@ @
  

  رقم الصفحة  اسم العلـــم

  ٢٦٤  إبليــس
  ١٦٩   أيب بن كعب 

  ١٠٧  األخطل 
، ٨٦،  ٨٥،  ٦٣،  ٥٩،  ٥٨،  ٥٧،  ٥٥،  ٥٤،  ٢٤،  ٨  أبو احلسن= األخفش 

٢٦٣، ١٩٦، ١٦٧، ١٣٤، ١٢٦، ١١٠، ٩٩  
  ١٢٠   أبو بكر الصديق 
  ٨٧  أبو متام الطائي

  ٦٣، ٥١، ٢٣  األصمعي
  ٢٦٠، ١٠٩، ٩٢، ٨٦، ٧٥   األعرايبابن

  ١٠٩  األعشى
  ١٦٨  اجلاحظ

= جــار اهللا الزخمــشري 
 الكتاب صاحب = املصنف

٥٧،  ٥٤،  ٥١،  ٤٩،  ٤٥،  ٣٣،  ٣١،  ٢٠،  ١٨،  ٢ ،
١٢١،  ١١٤،  ١١٢،  ٩٩،  ٨٢،  ٨١،  ٧٢،  ٦٣،  ٦٢ ،
٢٠٧،  ١٩٦،  ١٧٦،  ١٦٨،  ١٦٧،  ١٥٧،  ١٥٢،  ١٤٦ ،
٢٦١، ٢٣٣، ٢٢٥، ٢٢٠، ٢١٧  

  ٩٠  جندل الطهوي
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٢٩٢  

، ٨٦،  ٧٦،  ٦٨،  ٦٣،  ٥٣،  ٥٢،  ٥١،  ٤٩،  ٤٥،  ١٦  أبو الفتح= ابن جين 
١٨٦،  ١٨٥،  ١٨٤،  ١٦٣،  ١٣٦،  ١٣٠،  ١٠٦،  ٩٦ ،
٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٠، ٢٤٩، ٢٠٢، ١٩٢  

  ٣٠  اجلوهري
  ٧٢، ٥٥  ابن احلاجب

  ٢٥٣ احلارث بن أيب مشر الغساين
  ٨  حسحاس بن وهب
  ٩٦  احلسن البصري

حممد بـن   (أبو احلسني   
  ٩٧، ٤٦  )الفارسياحلسني 

  ٧٨   محزة بن أيب طالب 
  ٢١٥  )بن حبيب(محزة 

  ٢١٧  أبو حنيفة
  ٢٧٢  خداش بن زهري

  ٣٦  خراش
  ٢٦٣  اخلرشين

  ٣٦  أبواخلطاب
  ١٨٣  خصفة بن قيس بن عيالن

  ١١٨، ٥٢، ٢٧  اخلطيب التربيزي
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٢٩٣  

  ٢٧٢  خفاف بن ندبة
، ١٩٢،  ١٩١،  ١٨٧،  ١٢٢،  ٥١،  ٣٤،  ٣٣،  ٢٩،  ٦  اخلليــل

٢٦٦، ٢٢١، ٢٠٥  
  ٢٧٠  ابن درستويه
  ١٥٥، ١٣١  ابن دريد
  ٩٢  ذو الرمة
  ١٨٨  رؤبة

  ١١٦  الربيع بن زياد العبسي
  ٧  رجاء بن حيوة

= شيخنا = الروزناين 
  أستاذنا

١٢٧،  ١١٨،  ١٠٨،  ٧٨،  ٦٨،  ٥٢،  ٤١،  ١٦،  ١ ،
٢٠١،  ١٩٣،  ١٨٤،  ١٨٣،  ١٧٦،  ١٦٦،  ١٥٦،  ١٣٧ ،
٢٦٨، ٢٦٠، ٢٤٨، ٢٤٤، ٢٢٨، ٢٠٩  

  ١٨٠  الزاهدي
  ٢٢٧، ١٧٦، ١٣١  أبو احلسن= الزجاج 

  ٢٦٢  أبو زيد الطائي
  ١٢٠  زيد بن علي

  ٤٨  أبو زيد
  ١٨٣، ١٧٦، ١٦٩  زين املشايخ
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٢٩٤  

  ٢٢٢، ٢١٤، ١٨٨  ابن السراج
  ٢٣٤، ٦٠  أبو سعيد السريايف

  ٢٣  ابن السكيت
، ٦٠،  ٥٨،  ٥٧،  ٥٦،  ٥٥،  ٥٤،  ٣٦،  ٢٩،  ٢٤،  ٦  سيبويه

١٩٢،  ١٧٤ ،١٧٠،  ١٦٧،  ١٦١،  ١٣٨،  ١٢٦،  ٨٦ ،
٢٢٤، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٠٨، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣  

  ٢٥٣  شأس
  ١٧٠  شريح

  ٦٣، ١٨  الشريف املكي
  ٦٨   شعيب 

= أبو شعيب السوسي 
  ٢٢٠  صاحل بن زياد

  ٢١٧، ١٨٥، ١٤٢، ١٣٧، ١٣٥، ١١٧  )رضي الدين(الطباخي 
  ٢٢٦  طريف العنربي

  ٢٤٤  )أبو النجود(عاصم 
  ١٠٧  عامر بن الطفيل
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٢٩٥  

، ٣٦،  ٣٢،  ٢٥،  ٢٤،  ٢٢،  ١٧،  ١٥،  ١٣،  ١١،  ٧،  ٥  اهر اجلرجاينعبدالق
٦٦،  ٦٥،  ٦١،  ٥٩،  ٥٤،  ٤٦،  ٤٥،  ٤٢،  ٤٠،  ٣٨ ،
٩٣،  ٨٧،  ٨٥،  ٨٤،  ٨٣،  ٨٠،  ٧٨،  ٧٤،  ٧٢،  ٧٠ ،
١٤٣،  ١٢٧،  ١٢٣،  ١٢٠،  ١٠١،  ٩٨،  ٩٧،  ٩٤ ،
١٧٣،  ١٦٦،  ١٦٣،  ١٦٢،  ١٥٦،  ١٥٢،  ١٤٨،  ١٤٥ ،
١٩٥،  ١٩٣،  ١٨٨،  ١٨٧،  ١٨٤،  ١٨٣،  ١٧٩،  ١٧٥ ،
٢٣٤،  ٢٣٣،  ٢٣٠،  ٢٢٣،  ٢١٧،  ٢٠٧،  ٢٠٤ ،٢٠١ ،
٢٥٨، ٢٥٦، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٤٥، ٢٤٢  

  ٢٠٥، ٢٠٤  عبداهللا بن إسحاق
  ١١٦  عبداهللا بن جدعان
  ١٦٩   عبداهللا بن مسعود 
  ١٤٦  عبيد بن األبرص

  ٢٦٢  أبو عبيدة
  ١٢٥، ١١٧  عبد يغوث

  ١٣٨، ١١٣، ٦  أبو عثمان املازين
، ١٢٧،  ١١٦،  ٩٨،  ٩٧،  ٨٦،  ٧٠،  ٥٣،  ٥٢،  ٤٩،  ٣  أبو علي الفارسي

٢١٤،  ٢٠١،  ١٨٣،  ١٦٦،  ١٦٣،  ١٦٠،  ١٤١،  ١٣١ ،
٢٦٠  

  ١٦٩، ١٢٠، ١٠٥   عمر بن اخلطاب 
  ٢٥٢  عمرو بن شأس

  ٢٤٤، ٢٤٠، ٢٣٧، ٢٢٧، ٢٢٢، ٢١٦، ٢٠٨، ١٩٨  أبو عمرو بن العالء
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٢٩٦  

  ٢٠٥  عيسى بن عمر الثقفي
  ١١٦ فاطمة بنت اخلرشب األمنارية

  ٢٢٨ ،١٧٩  فخر الدين العريب
  ٢١٨، ٢٠٧، ٩٢، ٢٨  الفراء
  ٣٩  قطرب

  ٢٦٩  قطري بن الفجاءة
  ٢١٤  ابن كثري
  ٢١٥، ١١٠  الكسائي

  ١٨٣  لبيد
  ٢٧٠، ٢٦٣، ١٣٠، ١٢٨، ٤٨  أبو الطيب= املتنيب 
  ١٠٢  حملم

  ٢٠٩، ١٦٩، ١٥٥، ١٠٩، ١٠٨، ٧٤  النيب = حممد 
  ١٠٩  حممد بن سالم
= املربد = حممد بن يزيد 
  ١١٣، ١٠٦، ٧٦  أبو العباس

  ٢١٥  ابن حميصن
  ٢٢٠  أبو مضر األصفهاين

برهان الدين = املطرزي 
  ١٩٢، ١٩١، ١٧٩، ١٧١، ١٤٢، ١٢٠، ٩٨، ٩٦  املطرزي
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٢٩٧  

  ٢٠٩  أم معبد
  ١٠٩  املفضل الضبي

  ٢٠٨  املهدي
  ٢١٣  امليداين
  ٩٢  ميـه

  ١٨٣  نظام األئمة
  ٢٦٣  الواحدي
  ٢٢٨  الوبري
  ١٩١  يونس
  ٢٢١، ٢٠٨  اليزيدي

  ٢٠٨  يزيد بن منصور
  

*  *        *  *        *  *  
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٢٩٨  
  

b†b@Z@‘‹èÏÑöaìÛaë@Ö‹ÐÛaë@ÝöbjÔÛa@ @
  

  ١٥٥، ١٠١، ٧٨  األئمة
  ٧٢  أئمة األصول
  ٢٣٥، ١٧٦، ١٦١  أئمة العرب
  ١٦٢  أئمة القراءة

  ٦٨، ١٢  األدباء
  ١٩٥  األدباء اليابسة

  ٢٠  أسد
  ٢٣٤  أصحاب العلم
  ٦٦، ٢٠  أهل احلجاز

  ١٦٣  لشعرأهل ا
  ١٩٩  أهل اللغة
  ١٩٨  أهل النحو
  ٢٣١، ١٥٤، ٢٧  البصرية= البصريون 

  ٢٦٩  بكر بن وائل
  ١١٦  بنو زياد
  ٢٧١، ٢٦٨، ٢٦١  بنو العنرب

  ٦٦، ٢٥  متيم
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٢٩٩  

  ٥٦  التصريفيون
  ١٢٥  تيم

  ٢٣٦  اجلمهور
  ١٢٠  الرافضة
  ٨٧  الروم

  ١٤٦  الشعراء
  ١٢٠  الشيعة
  ١٤٥  طيء

  ١٠٨  عامر بن ربيعة
  ٢٥١، ١٧٠  العجم
  ١٠٥  عدي
، ١٥٦،  ١٣٨،  ١١٠،  ٩٦،  ٨٨،  ٦٩،  ٦٥،  ٢٧،  ٢٠  العرب

٢١٢،  ٢٠٧،  ٢٠٣،  ٢٠١،  ١٧٨،  ١٧٧،  ١٦٩ ،
٢٧١، ٢٦٠، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٣٢  

  ١٦  عقيل
  ١٨٨، ١٦٧  العلماء

  ٩٨  علماء الكتاب
  ٢٢١  عنبس
  ١١٢  العوس
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٣٠٠  

  ٢٥٨، ١٥٧  غدانة
  ٢٥١  الفرس
  ١٩١  فرهود

ــراء  ــون = الق = املقرئ
  ٢٢١، ٢٠٥، ١٧٧، ١٦٢، ١٦١  املقرئـة= رأة الق

  ١٠٩  قريش
  ٢٣٢، ٢٢١، ١٥٤  الكوفية= الكوفيون 
  ١٦٥، ١٦١، ١٤٢  احملققون

  ١٧٨، ١٦٥، ١٦٢، ١٦١، ٦٠  النحاة= النحويون 
  

*  *        *  *        *  *  
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٣٠١  
  

bÈib@Z@‘‹èÏbçì®ë@Éšaì¾aë@æa‡ÜjÛa@ @
  

  ٤٦  أم أوعال
  ٢٠٢  بغداد
  ١٦١  جدة
  ٦٦، ٢٠  جازاحل

  ١٣٢  حزوى
  ٢٢٠  السوس
  ٣٠  صورى
  ١١٢  العوس
  ١٥٩  قردد
  ٨٧  قلعة
  ٦٨  مدين
  ٥٢  املغرب
  ٦٣، ١٨  مكة

  ١٩٥  اليابسة
  ١١٠  اليمامة
  ١٧٨، ١٢١، ١٨  اليمن
  ٩، ٧  يني

*  *        *  *        *  *  
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٣٠٢  
  

bäßbq@Z@‘‹èÏ´¾a@À@ñ†ŠaìÛa@knØÛa@õbc@ @
  

  ٧٤  األساس للزخمشري
قناع ملا حوى حتـت     اإل

  ١٩٢، ١٩١، ١٧١  القناع للمطرزي

ــرح   ــضاح يف ش اإلي
  شح= املفصل 

٣٧،  ٣٥،  ٣٣،  ٣١،  ٣٠،  ٢٧،  ٢٠،  ١٧،  ٥،  ٢،  ١ ،
٦٩،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٤،  ٥٧،  ٥٥،  ٤٤،  ٤٣،  ٤١،  ٣٩ ،
١٠٠،  ٩٩،  ٩٤،  ٩١،  ٨٦،  ٧٧،  ٧٥،  ٧٣،  ٧٢،  ٧١ ،
١٣٤،  ١٢٩،  ١٢٧،  ١١١،  ١٠٦،  ١٠٥،  ١٠١ ،
١٤٥،  ١٤٣ ،١٤٢،  ١٤١،  ١٣٨،  ١٣٦،  ١٣٥ ،
١٩٤،  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٨٦،  ١٨٤،  ١٨٢،  ١٧٨ ،
٢٠٥،  ٢٠٣،  ٢٠١،  ٢٠٠،  ١٩٩،  ١٩٧،  ١٩٦ ،
٢٢٤،  ٢١٩،  ٢١٦،  ٢١٤،  ٢١٠،  ٢٠٩،  ٢٠٦ ،
٢٥٣،  ٢٥١،  ٢٤٨،  ٢٤٦،  ٢٤٠،  ٢٣٧،  ٢٣٥ ،
٢٧١، ٢٦٣، ٢٦١، ٢٥٩، ٢٥٧، ٢٥٥، ٢٥٤  

تفسري أذكار الصالة 
  ١٦٩  لزين املشايخ

  ١٦٠ ،١٤١، ٧٠  التكملة أليب علي الفارسي
التوضيح يف شرح 
  ٧٥، ٥٠  املقامات احلريرية

  ١٠٩  الثالثــة 
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٣٠٣  

  ١٧٧  اجلمهرة البن دريد
  ٧٥  حاشية األساس
  ١٩١  حواشي اإلقناع

حواشي املفصل 
  حم= لإلسفندري 

٦٢،  ٥١،  ٤٩،  ٤٥،  ٤٠،  ٣٠،  ١٨،  ١٦،  ١٢،  ٧ ،
١٢١،  ١٢٠،  ١١٢،  ١٠١،  ٩٦،  ٨٦،  ٦٨،  ٦٣ ،
١٦٧،  ١٦٣،  ١٥٧،  ١٥٦،  ١٤٦،  ١٣٢،  ١٢٧ ،
٢٧٠، ٢١٧، ٢٠١، ١٩٠  

  ٧٧، ٨  احلماسة أليب متام
  ١٧٠  ربيع األبرار للزخمشري

  ٢٢٨  زلـة القارئ
  ١٩٢  سر الصناعة البن جين

السقط = سقط الزند 
  ٢٦٤، ٢٠٢، ٥٠  للمعري

  ٢٧  شرح احلماسة للتربيزي
  ٢١٨  شرح سر الصناعة

  ١٣٠ شرح شعر املتنيب البن جين
  ٥٢  شرح سقط الزند للتربيزي
  ٢٥٤، ١٩٦، ١٥٧، ٥٥  شرح مقدمة ابن احلاجب
  ٢٦٣ شرح الواحدي لشعر املتنيب

الشريازيات أليب علي 
  ١٣١  الفارسي
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٣٠٤  

= الصحاح للجوهري 
  صح

٦٨،  ٦٦،  ٦٤،  ٦٠،  ٥٦،  ٤٨،  ٤٧،  ٤٦،  ٤١،  ٩،  ٨ ،
١٠١،  ٩٧،  ٨٨،  ٨٦،  ٨٤،  ٨١،  ٧٨،  ٧٧،  ٧٣،  ٧٠ ،
١٢٧،  ١٢٢،  ١٢١،  ١١٣،  ١٠٧،  ١٠٦،  ١٠٥ ،
١٤٧،  ١٤٦،  ١٣٣،  ١٣٢،  ١٣١،  ١٣٠،  ١٢٨ ،
١٨٧،  ١٨٦،  ١٨٣،  ١٦١،  ١٥٥،  ١٥٠،  ١٤٩ ،
٢٠٨،  ٢٠٣،  ١٩٦،  ١٩٥،  ١٩٤،  ١٩٢،  ١٩١ ،
٢٥٢،  ٢٥١،  ٢٥٠،  ٢٤٨،  ٢٩،  ٢١٦،  ٢١٣،  ٢٠٩ ،
٢٦٣، ٢٥٧  

الضرام لصدر األفاضل 
  ٨٩، ٥١، ١٨  اخلوارزمي

  ١٩٢، ١٩١، ٦  العني للخليل
  ٢٠٩، ١٥٦  الغريبني للهروي

  ٢٠٩  الفائق
  ١١٢، ٤٣  غة للغوريفصاح الل

  ٢٢٨، ١٧٩، ١٧٦  قنية املنية للزاهدي
  ٨٥  )املفصل(الكتاب 

كتاب الكتاب البن 
  ٢٧٠، ٦  درستويه

، ١٧٥،  ١٦٩،  ١٣٠،  ١١٧،  ٨٧،  ٧٢،  ٤٩،  ٣٩،  ٣  الكشاف للزخمشري
٢٥٢، ٢٤٥، ٢٣٥، ٢١٤، ٢٠٧، ١٩٨  

  ٢٤٨  احملتسب البن جين
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٣٠٥  

احملصل يف شرح املفصل 
  شم= للمروزي 

١٢٨،  ١٢٣،  ٨٠،  ٧٤،  ٥١،  ٣٨،  ٣٦،  ٣٠،  ١١،  ٥ ،
٢٦٣، ٢٢٧، ١٧٢  

  ٢٠٨، ١٣٤  املغرب للمطرزي
مفتاح العلوم (املفتاح 

  ١٧٥، ٨٦، ٨٥، ٧  )للسكاكي

  ٢٦٤  مقامات احلريري
  ١٥٧، ٢ مقدمة األدب للزخمشري

  ١٨٣  منازل العرب
  ٥  نسخة ابن احلاجب 
  ٢١٧  نسخة أيب حنيفة
  ٢١٧، ١٨٥، ١٤٢، ١٣٧، ١٣٥، ١١٧  نسخة الطباخي
  ٢٥٤، ١٨٣، ١٠٥، ٥٧  نسخة املؤلف

اية اإلجياز لفخر الدين 
  ١٨٧  الرازي

  
*  *        *  *        *  *  
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٣٠٦  
  

@bÈbm@ZÉua‹¾aë@Š†b—¾a@‘‹èÏ@ @

@c@c@H@H@òîÈßb§a@Ýöb‹Ûaë@pb ìİƒ¾a@òîÈßb§a@Ýöb‹Ûaë@pb ìİƒ¾aZZ@@

� @@@@@ð‹í‹¨a@pbßbÔß@‹’@À@b›ía :       محـد  : أليب الفتح ناصر بن أيب املكارم املطرزي، ت
ناصر الدخيل، رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية،              

  .هـ١٤٠٢-١٤٠١
� @@@@@òí‹í‹¨a@pbßbÔ¾a@‹’@À@|îšìnÛa :       لصدر األفاضل اخلوارزمي، مصورة أصلها مبكتبـة

  ).٨٥٤٣(برلني برقم 
� Ý—Ð¾a@óÜÇ@ð‹“¬Ûa@òî’by ١٦٤(، مصورة أصلها مبكتبة ليدن برقم.(  
� ðŠ‰îØÜÛ@Œb°a@‹’@À@ŠŠ‡Ûaحتت الطبع-حمسن سامل العمريي . د.أ: ، ت-.   
� @@@Ý—Ð¾a@‹’@À@Ý—a    حملمد بن سعيد املروزي، مصورة مبركز البحث العلمي وإحيـاء ،

  ).٥٥٣(التراث جبامعة أم القرى، برقم 
� @@@@jnÛa@bß@|îšìm@À@jnÔ¾a :          أليب عاصم علي بن عمر اإلسفندري، مـن أول الكتـاب 

سعد حممد الرشيد، رسالة دكتوراه بكلية      : ، دراسة وحتقيق  "حذف املفعول "حىت اية فصل    
  .هـ١٤١٦اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، 

� @@@@jnÛa@bß@|îšìm@À@jnÔ¾a :            أليب عاصم علي بن عمر اإلسـفندري، مـن أول قـسم
داهللا حممد اللحياين، رسـالة ماجـستري       عب: األفعال إىل اية قسم احلروف، دراسة وحتقيق      

  .هـ١٤٢١بكلية اللغة العربية جبامعة أم القرى مكة املكرمة، 
� @@@@jnÛa@bß@|îšìm@À@jnÔ¾a :            أليب عاصم علي بن عمر اإلسـفندري، مـن أول قـسم

عائشة اجلهين، رسالة ماجستري بكلية اللغة      : املشترك إىل اية إبدال احلروف، دراسة وحتقيق      
  .هـ١٤٢٤جبامعة أم القرى مبكة املكرمة، العربية 

� @@@@òÜàØnÛa@‹’@À@‡—nÔ¾a          لعبدالقاهر اجلرجاين، مصورة مبكتبة جامعة اإلمام حممد ابـن ،
  .ف عن املكتبة الظاهرية) ١٥١٠(سعود اإلسالمية، برقم 
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٣٠٧  

@l@l@H@H@òÇìjİ¾a@knØÛa@òÇìjİ¾a@knØÛaZZ@@

� @Þa‡ia :   لغـة العربيـة   عز الدين التنوخي، مطبوعات جممـع ال      : أليب الطيب اللغوي، ت
  .م١٩٦٠ -هـ١٣٧٩، ١بدمشق، سوريا، ط

� @@@@@@‹“Ç@òÈiŠþa@paõa‹ÔÛbi@‹“jÛa@õý›Ï@Òb¥g :     علي حممد  : ألمحد بن حممد البنا، علق عليه
  . لبنان، بال طبعة وال تاريخ-الضباع، دار الندوة اجلديدة، بريوت

� @@@æe‹ÔÛa@âìÜÇ@À@æbÔma :    لفضل إبراهيم،  حممد أبو ا  : جلالل الدين عبدالرمحن السيوطي، ت
  .هـ ١٤٠٧، ١ لبنان، ط-املكتبة العصرية، بريوت 

� @@@áèjma‹ßë@µí‹—jÛa@µíìzäÛa@Šbj‚c :      حممـد  /د: أليب سعيد احلسن بن عبداهللا السريايف، ت
  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١ مصر، ط-إبراهيم البنا، دار االعتصام، القاهرة

� @@kmbØÛa@l†c :    د الدايل، مؤسسة الرسـالة،  حمم: أليب حممد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة، ت
  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ٢ لبنان، ط-بريوت

� @@@@@Òë‹¨a@áÜÇ@À@òîçŒþa :      عبـداملعني امللُّـوحي،    : لعلي بن حممد النحوي اهلـروي، ت
  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣، ٢ سوريا، ط-مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق

� @@@@@l‹ÈÛa@æbÛ@åß@l‹›Ûa@Òb“mŠa :   مـد،  رجب عثمـان حم   /د: أليب حيان األندلسي، ت
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١ مصر، ط-مكتبة اخلاجني، القاهرة

� òËýjÛa@‘bc : ،م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤أليب القاسم حممود بن عمر الزخمشري، دار بريوت.  
� @òîi‹ÈÛa@Ša‹c :      جـت البيطـار،     : أليب الربكات عبدالرمحن بن حممد األنباري، ت حممد

  .م١٩٥٧ -هـ١٣٧٧مطبعة الترقي، دمشق، سوريا، 
� Ûa@ñŠb’gµíìÌÜÛaë@ñbzäÛa@áua‹m@À@µîÈn : ،يــد اليمــاينلعبــدالباقي بــن عبدا  

، ١عبدايد دياب، مركز امللك فيـصل للبحـوث والدراسـات اإلسـالمية، ط            /د: ت
  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦
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٣٠٨  

� @@@@ìzäÛa@À@‹öbÄäÛaë@êbj’þa :    عبـدالعال سـامل    /د: جلالل الدين عبدالرمحن السيوطي، ت
  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٦، ١لبنان، ط -مكرم، مؤسسة الرسالة، بريوت

� @ÖbÔn’üa :  عبدالسالم حممـد هـارون، مكتبـة    : أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد، ت
  .٣ مصر، ط-اخلاجني، القاهرة

� @@@Õä¾a@ý–g :  أمحد حممد شاكر، وعبدالسالم هارون، دار املعارف،       : البن السكيت، ت
  .٤ مصر، ط-القاهرة

� òíìÌÜÛa@paì–þa :م١٩٨٧نيس، مكتبة األجنلو، القاهرة، إبراهيم أ/ للدكتور.  
� @@@@ìzäÛa@À@Þì–þa :       عبدالعزيز الفتلي، مؤسسة   /د: أليب بكر حممد بن سهل بن السراج، ت

  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١ لبنان، ط-الرسالة، بريوت
� @†a‡šþa :    حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبـة العـصرية،        : حملمد بن القاسم األنباري، ت

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ لبنان، -بريوت
� @@æe‹ÔÛa@la‹Çg :      زهري غازي زاهد، عامل الكتب،     /د: أليب جعفر أمحد بن حممد النحاس، ت

  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ٢ط
� @@@@@bèÜÜÇë@ÉjÛa@paõa‹ÔÛa@la‹Çg :             ،أليب عبـداهللا احلـسني بـن أمحـد بـن خالويـه  

 -هــ ١٤١٣،  ١ مـصر، ط   -عبدالرمحن بن سليمان العثيمني، مكتبة اخلاجني، القاهرة      /د: ت
  .م١٩٩٢

� @@̂ aì“Ûa@paõa‹ÔÛa@la‹Çg :   حممد أمحد السيد عزوز، عامل الكتب،      : أليب البقاء العكربي، ت
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ١ لبنان، ط-بريوت

� âýÇþa :م١٩٨٩، ٨ لبنان، ط-خلري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت.  
� ïãbËþa :         بريوت، طبع دار    أليب الفرج علي بن احلسني األصفهاين، دار إحياء التراث العريب ،

  .الكتب
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٣٠٩  

� @@@ð‹v“Ûa@åia@ïÛbßc :       حممود حممد الطناحي، مكتبة    /د: هلبة اهللا بن علي بن حممد احلسين، ت
  . مصر، بال طبعة وال تاريخ-اخلاجني، القاهرة

� @ïÛbßþa :              أليب علي إمساعيل بن القاسم القايل، ويليه الذيل والنـوادر للمؤلـف، وكتـاب
  . لبنان، بال طبعة وال تاريخ- دار الكتب العلمية، بريوتأليب عبيد البكري،" التنبيه"

� @@@@@@ñbzäÛa@êbjãc@óÜÇ@ñaë‹Ûa@êbjãg :حممد : جلمال الدين أيب احلسن علي بن يوسف القفطي، ت
  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١ مصر، ط-أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة

� @@@@@@µîÏìØÛaë@µí‹—jÛa@µi@Òý©a@Ýöbß@À@Òb—ãa :الربكات عبدالرمحن بن حممد     أليب 
  .م٢٠٠٢، ١جودة مربوك، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط/د: األنباري، ت

� @@@@Ñí‹—nÛa@áÜÇ@À@Ñí‹ÈnÛa@Œb°g :  حممد املهدي سامل، عمادة البحـث      /د: البن مالك، ت
  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢، ١العلمي، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ط

� @@b›ía@‡çaì’@b›íg : حممـد بـن محـود    /د: لي احلسن بن عبداهللا القيسي، ت    أليب ع
  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨، ١ لبنان، ط-الدعجاين، دار الغرب اإلسالمي، بريوت

� @@@@@Ý—Ð¾a@‹’@À@b›ía :     موسى بناي العليلـي،    /د: أليب عمرو عثمان بن احلاجب، ت
  .وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، العراق، بال طبعة وال تاريخ

� @a‹—Ûa@õb›nÓa@@@@@áîz§a@lbz–c@òÐÛbƒ¾@áîÔn¾a@Â :  حممد حامد فقـي،    : البن تيمية، ت
  .م١٩٨٣، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط

� @@@@lbnØÛa@l†c@‹’@À@lb›nÓüa :      األسـتاذ  : أليب حممد عبداهللا بن حممد البطليوسي، ت
  .م١٩٨١حامد عبدايد، اهليئة املصرية العامة للكتاب، /مصطفى السقا، و د

� Ûa@szjÛal‹ÈÛa@‡äÇ@ðìÌÜ :م١٩٨٨أمحد خمتار عمر، القاهرة، / للدكتور.  
� Áîa@‹zjÛa :هـ١٣٩٨، ٢أليب حيان األندلسي، دار الفكر، بريوت، ط.  
� @@òíbèäÛaë@òía‡jÛa :      عبداهللا بـن عبداحملـسن     /د: أليب الفداء احلافظ بن كثري الدمشقي، ت

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١التركي، دار هجر، ط
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٣١٠  

� @@@i‹ÈÛa@áÜÇ@À@Éí‡jÛaòî :           للمبارك بن حممد الشيباين اجلزري أيب السعادات جمد الدين ابـن
فتحي أمحد علي الدين، وصاحل العايد، مركز البحث العلمي وإحياء التـراث            /د: األثري، ت 

  .هـ١٤٢١ -هـ١٤٢٠، ١اإلسالمي جبامعة أم القرى، ط
� @@@ÞbÈÏþa@pýjÔnß@Éîà¡@ÕäÛa@òÏ‹Èß@À@Þbßa@òîÌi : ،ــي ــد اللبل   ألمح

  .م ١٩٩١ -هـ١٤١١سليمان العايد، معهد اللغة العربية، جامعة أم القرى، / د.أ: ت
� @@@@@@@ñbzäÛaë@µíìÌÜÛa@pbÔj @À@ñbÇìÛa@òîÌi :  حممد : جلالل الدين عبدالرمحن السيوطي، ت

  .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، ٢أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط
� @@@@@@@òÌÜÛaë@ìzäÛa@òàöc@áua‹m@À@òÌÜjÛa :    د الدين حممد بن ي  حممد : عقوب الفريوزبادي، ت

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ١ الكويت، ط-املصري، مجعية إحياء التراث اإلسالمي، الصفاة
� @@µîjnÛaë@æbîjÛa : ٥عبدالسالم هـارون، مكتبـة اخلـاجني، القـاهرة، ط     : للجاحظ، ت ،

  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥
� @@@@‘ìßbÔÛa@‹çaìu@åß@‘ë‹ÈÛa@xbm :      بنـان،   ل -حملمد مرتضي الزبيدي، دار احلياة، بـريوت

  .هـ١٣٠٦، ١ط
� @@@òîi‹ÈÛa@bz–ë@òÌÜÛa@xbm :    أمحد عبدالغفور عطـار، دار     : إلمساعيل بن محاد اجلوهري، ت

  .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، ٢ لبنان، ط-العلم للماليني، بريوت
� @@@@@@@áçËë@µîÏìØÛaë@µí‹—jÛa@åß@µíìzäÛa@õbàÜÈÛa@„íŠbm :    ،للقاضي أيب احملاسن التنوخي

  .م١٩٨١ -هـ١٤٠١اهلالل، الرياض، عبدالفتاح حممد احللو، دار : ت
� @ñ‹×‰nÛaë@ñ‹—jnÛa :      فتحي أمحـد مـصطفى     /د: أليب حممد عبداهللا بن علي الصيمري، ت

، ١علي الدين، مركز البحث العلمي وإحياء التـراث اإلسـالمي جبامعـة أم القـرى، ط               
  .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢

� @@@æe‹ÔÛa@la‹Çg@À@æbîjnÛa : البايب احللـيب،  علي حممد البجاوي، طبعة عيسى    : للعكربي، ت 
  .م١٩٧٦
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٣١١  

� @@@Ñí‹—nÛa@À@òànnÛa :  حمسن سامل العمريي، نادي مكـة الثقـايف        / د.أ: البن القبيصي، ت
  .هـ١٤١٤، ١األديب، ط

� @@@@@@@@@@@@@@l‹ÈÛa@paŒbª@áÜÇ@À@l†þa@‹çaìu@æ‡Èß@åÇ@kç‰Ûa@æìîÇ@Ýî—¥ :  لألعلـم
، ٢ لبنـان، ط   -زهري عبداحملسن سلطان، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت        /د: الشنتمري، ت 

  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥
� @@@@@@@@éîic@Ë@¶g@kã@åàîÏ@éîiþa@òÐ¥I@@@@pb ìƒ¾a@Š†aìã@åàšH :      د الدين حممـد ابـن

، ١ لبنـان، ط   -عبدالسالم حممد هارون، دار اجليـل، بـريوت       : يعقوب الفريوزبادي، ت  
  .م١٩٩١ -هـ١٤١١

� àƒnÛa :       عبدالرمحن بـن سـليمان     /د: لصدر األفاضل  القاسم بن احلسني اخلوارزمي، ت
  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١ اململكة العربية السعودية، ط-لعثيمني، مكتبة العبيكان، الرياضا

� @@@@@æbàrÛa@paõa‹ÔÛa@À@ñ‹×‰nÛa :             ،أليب احلـسن طـاهر بـن عبـداملنعم بـن غلبـون  
  .هـ١٤١٠ القاهرة، -عبدالفتاح حبريي إبراهيم، الزهراء/د: ت

� @@@‡–bÔ¾a@ÝîàØmë@‡öaìÐÛa@Ýîèm :    حممـد  : هللا بن مالك، ت   جلمال الدين حممد بن عبدا
  .م١٩٦٧ -هـ١٣٨٧كامل بركات، دار الكتاب العريب، 

� @@éy‹’ë@|î—ÐÛa@|îz—m :  لـس األعلـى       /د: البن درستويه، تحممد البدوي املختون، ا
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ مجهورية مصر العربية، -للشئون اإلسالمية، القاهرة

� @@|îšìnÛa@æìà›·@|í‹—nÛa :  عبدالفتاح حبـريي إبـراهيم،   :خلالد بن عبداهللا األزهري، ت 
  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣، ١الزهراء لإلعالم العريب، ط

� @@@Ñí‹—nÛa@ðŠë‹›i@Ñí‹ÈnÛa :  حممد املهدي عمار سـامل، دار البخـاري،        : البن إياز، ت
  .هـ١٤١٨، ١املدينة املنورة، ط

� pbÐí‹ÈnÛa :هـ١٤٠٣ لبنان، -لعلي بن حممد اجلرجاين، دار الكتب العلمية، بريوت.  
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٣١٢  

� @í‹Ë@Ðm@@@@@@@òîäiþa@åß@éíìjî@lbn×@À@bß@k : حمـسن  /د: أليب حامت السجـستاين، ت  
  .هـ١٤١٤، ١سامل العمريي، املكتبة التجارية، مكة املكرمة، ط

� òÜàØnÛa :      كاظم حبر املرجان، عـامل الكتـب،       /د: أليب علي احلسن بن أمحد الفارسي، ت
  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩، ٢ لبنان، ط-بريوت

� @@@@‡íìvnÛa@áÜÇ@À@‡îèànÛa :غامن قدوري  /د: مس الدين أيب اخلري حممد بن اجلزري، ت       لش
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ٤احلمد، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

� @@@kí‰ènÛa@kí‰èm :    البن حجر، دار صادر، نسخة مصورة عن الطبعة األوىل املطبوعـة
  .هـ١٣٢٥بدار املعارف النظامية، حبيدر آباد يف اهلند، سنة 

� @@@òÌÜÛa@kí‰èm :  عبدالسالم هارون وحممد علي النجـار، دار   : ري، ت أليب منصور األزه
  .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤القومية العربية، القاهرة، 

� @ÙÛbß@åia@òîÐÛc@‹“i@ÙÛb¾aë@‡–bÔ¾a@|îšìm : ،ــرادي ــم امل ــن أم قاس   الب
  .٢ مصر، ط-عبدالرمحن علي سليمان، مطبعة احلليب، القاهرة/د: ت

� @@@@@Ò‹ÈÛa@‰’@lbn×@æìà›·@Ò‹—Ûa@îm :   ـ   عبـدالرمحن حممـد    / دكتورلألسـتاذ ال
   .١ اململكة العربية السعودية، ط-إمساعيل، مكتبة إحياء التراث اإلسالمي، مكة املكرمة

� ÉjÛa@paõa‹ÔÛa@À@înÛa : ،م١٩٣٠أليب عمرو الداين، استنبول.  
� @@@õa‹Óa@Þbà×ë@õa‹ÔÛa@Þb» :      علـي حـسني    /د: لعلم الدين السخاوي علي بن حممد، ت

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨، ١راث، مكة املكرمة، طالبواب، مكتبة الت
� @@l‹ÈÛa@lbãc@ñ‹è» :  عبدالـسالم  : أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بـن حـزم، ت

  .م١٩٨٢هارون، دار املعارف، 
� @@Þbrßþa@ñ‹è» :   يد قطامش،      : أليب هالل العسكري، تحممد أبو الفضل إبراهيم، وعبدا

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٢ لبنان، ط-دار اجليل، بريوت
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٣١٣  

� @òÌÜÛa@ñ‹è» :       رمزي منري بعلبكي، دار العلـم      /د: أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد، ت
  .م١٩٨٧، ٢ لبنان، ط-للماليني، بريوت

� @@@@òîÐä¨a@pbÔj @À@ò÷î›¾a@‹çaì§a :     عبـدالفتاح  / د: للشيخ عبدالقادر بن أيب الوفا، ت
  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣، ٢احللو، مؤسسة الرسالة، دار هجر، ط

� @@‹’@óÜÇ@òî’by@@@†bÈ@oãbi@ :    نظيف حمرم خواجـة،    : لعبدالقادر بن عمر البغدادي، ت
  .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ١فرانز شتايز فيسبادن بشتو تغارت، ط

� @@@paõa‹ÔÛa@òvy :       سعيد األفغاين، مؤسـسة    : أليب زرعة عبدالرمحن بن حممد بن زجنلة، ت
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ٥ لبنان، ط-الرسالة، بريوت

� @@òÈjÛa@õa‹ÔÜÛ@òv¨a :  بدر الدين قهـوجي،    : علي احلسن بن عبدالغفار الفارسي، ت     أليب
  .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ١وبشري جوجيايت، دار املأمون للتراث، دمشق، سوريا، ط

� @@@@@ïi‹ÈÛa@ìzäÛa@À@ðìjäÛa@sí‡¨a :ـا األديب، ط      /دهــ ١٤٠٤،  ١حممود فجال، نادي أ- 
  .م١٩٨٤

� @@òí‹—jÛa@òbà¨a :       خمتار الدين أمحد، عـامل      :لصدر الدين علي بن أيب الفرج البصري، ت 
  .هـ١٤٠٣الكتب، 

� òbà¨a :م ١٩٢٩كمال مصطفى، املطبعة الرمحانية، مصر، : للبحتري، تعليق.  
� @æaìî¨a :      عبدالسالم حممد هـارون، دار اجليـل،       : أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، ت

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ لبنان، -بريوت
� @@l‹ÈÛa@æbÛ@lbjÛ@kÛë@l†þa@òãa‚ :عبدالـسالم  :  بن عمر البغـدادي، ت لعبدالقاهر

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ٤حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط
� @̃ öb—©a :     لبنان،  -حممد علي النجار، دار اهلدى، بريوت     : أليب الفتح عثمان بن جين، ت 

  .٢ط
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٣١٤  

� @@@@@@‡íìvnÛa@õbàÜÇ@‡äÇ@òîmì—Ûa@pbaŠ‡Ûa :غامن قدوري احلمـد، دار عمـار،       / للدكتور
  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، ١عمان، ط

� Ñí‹—nÛa@‘ëŠ† : ،هـ١٤١١حملمد حميي الدين عبداحلميد، املكتبة العصرية، بريوت.  
� @@@Ñí‹—nÛa@ÕöbÓ† :    مـع      /د: للقاسم بن حممد املؤدب، تأمحد ناجي القيسي وزمالئه، ا

  .م ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧العلمي العراقي، 
� @@@ïÛú‡Ûa@†ìþa@ïic@æaìí† :ارف، بغـداد،  الشيخ حممد حسن آل ياسني، مطبعة املع: ت

  .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤، ٢اجلمهورية العراقية، ط
� Ý‚þa@æaìí† :م١٩٩٩، ١كارين صادر، دار صادر، بريوت، ط: قدم له وشرحه.  
� @@@@@@îÓ@åi@æìàîß@jØÛa@ó“Çþa@æaìí† : حممد حممد حـسني، مكتبـة اآلداب،       /شرح د

  .م١٩٧٥القاهرة، 
� ‹í‹u@æaìí† :م١٩٦٩ مصر، -لقاهرةنعمان حممد أمني طه، دار املعارف، ا/د: ت.  
� @@ò÷î¨a@æaìí† :١ مـصر، ط   -نعمان حممد أمني طه، مكتبة اخلاجني، القـاهرة       /د: ت ،

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧
� @@@òß‹Ûa@ðˆ@æaìí† :٣ لبنـان، ط   -عبدالقدوس أبو صاحل، مؤسسة الرسالة، بريوت     /د: ت ،

  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٤
� @@@@@xbvÈÛa@åi@òíúŠ@æaìí†I@@@@l‹ÈÛa@ŠbÈ’c@ÊìàªH :  وليم بن الـورد    : تيبهاعتىن بتصحيحه وتر

  .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠، ٢ لبنان، ط-الربوسي، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت
� @@@@@kîÛa@åi@ñ‡jÇ@æaìí† : حيىي اجلبوري، دار التربيـة للطباعـة، بغـداد،         /د: ت ومجع

  .م١٩٧٢
� ™‹iþa@åi@‡îjÇ@æaìí† : ،م١٩٥٨دار صادر، بريوت.  
� @@@@@pbîÓ‹Ûa@îÓ@åi@a‡îjÇ@æaìí† :لبنـان،   - دار صادر، بريوت   حممد يوسف جنم،  : ت 

  .م١٩٥٨ -هـ١٣٧٨
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٣١٥  

� @@xbvÈÛa@æaìí† :هــ ١٤١٦ لبنـان،    -عزة حسن، دار الشرق العـريب، بـريوت       /د: ت- 
  .م١٩٩٥

� @@@@@ð†bjÈÛa@‡íŒ@åi@ð‡Ç@æaìí† :١حممد جبار املعيبد، دار اجلمهوريـة، بغـداد، ط        : ت ،
  .م١٩٦٥ -هـ١٣٨٥

� @@@ÝzÐÛa@òàÔÜÇ@æaìí† :الكتاب العـريب حبلـب    لطفي الصقال، ورية اخلطيب، دار      : ت- 
  .م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩، ١سوريا، ط

� @ñäÇ@æaìí† :اململكـة العربيـة     -حممد بن سعيد مولوي، دار عامل الكتب، الرياض       : ت 
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ٣السعودية، ط

� @Ö†Œ‹ÐÛa@æaìí† :    عبداهللا بن إمساعيل الـصاوي، مطبعـة       : عين جبمعه وطبعه والتعليق عليه
  .م١٩٣٦ -هـ١٣٥٤الصاوي، القاهرة، 

� @@@@Šbj‚þa@™ì—ãë@Ša‹iþa@ÉîiŠ :    يوسف سليم /د: أليب القاسم حممود بن عمر الزخمشري، ت
  .م١٩٧٦ العراق، -النعمي، رئاسة الديوان األوقاف، بغداد

� @@@@@ñëýnÛa@ÅÐÛ@ÕîÔ¥ë@ñõa‹ÔÛa@‡íìvnÛ@òíbÇ‹Ûa :         ،أليب حممد مكي بن أيب طالـب القيـسي  
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ٣دن، ط األر-أمحد حسن فرحات، دار عمار، عمان/د: ت

� @@@@@@@@âb“ç@åiü@òíìjäÛa@ñÛa@‹’@À@Ñãþa@ë‹Ûa :     ،لإلمام احملدث عبدالرمحن الـسهيلي
  .م١٩٦٧ -هـ١٣٨٧عبدالرمحن الوكيل، دار الكتب احلديثة، مصر، : حتقيق وتعليق

� ð‹“¬Ûa :٢ألمحد حممد احلويف، اهليئة املصرية للكتاب، ط.  
� @@@la‹Ça@òÇbä–@‹ : حسن هنداوي، دار القلم، دمشق،     /د:  عثمان بن جين، ت    أليب الفتح

  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١سوريا، ط
� @òyb—ÐÛa@‹ :     عبداملتعال الصعيدي، مكتبـة    : أليب حممد عبداهللا اخلفاجي، شرحه وصححه

  .م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩ومطبعة حممد علي صبيح وأوالده، 
� éubß@åia@åä :ان، بال طبعة وال تاريخ لبن-حممد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، بريوت: ت.  
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٣١٦  

� @@@õýjäÛa@âýÇc@ :            لشمس الدين حممد بن أمحد الذهيب، جمموعة من احملققـني، مؤسـسة
  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ٣ لبنان، ط-الرسالة، بريوت

� @òíìjäÛa@ñÛa :      مجال ثابت وحممـد حممـود      : أليب حممد عبدامللك بن هشام املعافري، ت
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦، ١طوسيد إبراهيم، دار احلديث، القاهرة، 

� @@@@@@@kçˆ@åß@Šbj‚c@À@kç‰Ûa@paŠ‰’ :      أليب الفالح عبداحلي بن العمـاد احلنبلـي، دار
  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩ لبنان، -الفكر، بريوت

� @@@éíìjî@òîäic@‹’ :   حسن شـاذيل فرهـود، دار العلـوم،        /د: البن الدهان النحوي، ت
  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ١الرياض، ط

� @@@@éíìjî@pbîic@‹’ :  حممد الريح هاشم،   /د: وسف بن املرزبان السريايف، ت    أليب حممدي ي
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦، ١ لبنان، ط-دار اجليل، بريوت

� @@@Áìn¾aë@Ý—Ð¾a@pbîic@‹’ :   عبداحلميد الكبيسي، دار   /د: للسيد الشريف اجلرجاين، ت
  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١البشائر، بريوت، ط

� @@@@@kîjÜÛa@Ìß@pbîic@‹’ :     ،عبدالعزيز ربـاح وأمحـد     : تلعبدالقاهر بن عمر البغدادي
  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٧، ٢يوسف دقاق، دار املأمون للتراث، دمشق، سوريا، ط

� @@@kmbØÛa@l†c@‹’ :          ،أليب منصور موهوب بن أمحد اجلواليقي، مكتبة القدسي، القـاهرة
  .هـ١٣٥٠

� @@@µîÛ‰a@ŠbÈ’c@‹’ :      عبدالـستار أمحـد    : أليب سعيد احلسن بن احلسني السكري، ت
  . مصر، بال طبعة وال تاريخ-ر العروبة، القاهرةفراج، مكتبة دا

� @ÝîènÛa@‹’ :        عبدالرمحن الـسيد   /د: البن مالك مجال الدين حممد بن عبداهللا الطائي، ت
  .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ١وحممد بدوي املختون، هجر للطباعة والنشر، مصر، ط

� @@Ñí‹—nÛa@‹’ :    مكتبة الرشد،   إبراهيم بن سليمان النعيمي،   /د: لعمر بن ثابت الثمانيين، ت 
  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩، ١الرياض، اململكة العربية السعودية، ط
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٣١٧  

� @@@@âb¸@ïic@æaìí†@‹’ :     راجـي األمسـر، دار     : للخطيب التربيزي، قدم له ووضع هوامشه
  .م ١٩٩٢ -هـ١٤١٣، ١الكتاب العريب، بريوت، ط

� @@@òbà¨a@æaìí†@‹’ :          أليب زكريا حيىي بن علي التربيزي، غريـد الـشيخ، دار الكتـب 
  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١ لبنان، ط-العلمية، بريوت

� @@@@òbà¨a@æaìí†@‹’ :          ،أليب علي أمحد بن حممد املرزوقي، أمحد أمني وعبدالسالم هارون
  .م١٩٩١ -هـ١٤١١، ١ لبنان، ط-دار اجليل، بريوت

� @óàÜ@ïic@åi@çŒ@æaìí†@‹’ :   أليب العباس أمحد بن حيىي ثعلب، نسخة مـصورة عـن
  .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤ مصر، -لدار القومية، القاهرةطبعة دار الكتب، ا

� @@@än¾a@æaìí†@‹’ :        للواحدي، فريد رح ديستريسي، دار الكتاب اإلسالمي، القـاهرة- 
  .مصر، بال طبعة وال تاريخ

� @òîÏb“Ûa@‹’ :     عامل الكتب، بريوت   )ضمن جمموعة الشافية  (ألمحد بن احلسن اجلاربردي ،- 
  .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ٣لبنان، ط

� @Ïb’@‹’@@kub¨a@åia@òî :حممـد نـور   : لرضي الدين حممد بن احلسن االستراباذي، ت
  .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢ لبنان، -احلسن وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت

� @@@b›ía@‡çaì’@‹’ :   عيد مصطفى درويش، اهليئة العامة لشئون      /د: لعبداهللا بن بري، ت
  . مصر-املطابع األمريية، القاهرة

� @@òîÏb“Ûa@‡çaì’@‹’ :  حممد نور احلسن وآخرين، دار الكتـب       : لعبدالقاهر البغدادي، ت
  .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢ لبنان، -العلمية، بريوت

� @@@@@@òí†ŠìÛa@òÐznÛa@‹’@‡çaì’@‹’ :  عبداهللا علي الـشالل،    /د: لعبدالقادر البغدادي، ت
  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١، ١مكتبة الرشد، ط

� @@ÝîÔÇ@åia@‹’ :      مد حمي الـدين عبداحلميـد، دار       لبهاء الدين عبداهللا بن عقيل العقيلي، حم
  . لبنان، بال طبعة وال تاريخ-إحياء التراث العريب، بريوت
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٣١٨  

� @@@@@@@@@@@@a@ÞìŠ@bã‡î@‡ß@À@çŒ@åi@kÈ×@ñ‡î—Ó@‹’ :      جلمال الدين حممد ابـن
، ٢حممود حسن أبو ناجي، مؤسسة علوم القـرآن، دمـشق، ط          /د: هشام األنصاري، ت  

  .م ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢
� @@@îÏb“Ûa@òîÏbØÛa@‹’ò :        عبـداملنعم  /د: جلمال الدين حممد بن عبداهللا بن مالك الطائي، ت

، ١أمحد هريدي، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسـالمي جبامعـة أم القـرى، ط              
  .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢

� @Ý—Ð¾a@‹’ :       لبنان، بال طبعـة وال      -ملوفق الدين بن يعيش النحوي، عامل الكتب، بريوت 
  .تاريخ

� @@@ð‹í‹¨a@pbßbÔß@‹’:      حممد أبـو  :  أليب العباس أمحد بن عبداملؤمن القيسي الشريشي، ت
  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، بريوت، 

� @@@@@Ñí‹—nÛa@À@ï×ìÜ¾a@‹’ :  فخر الدين قباوة، املكتبة العربية، حلب،      /د: البن يعيش، ت
  .م١٩٧٣ -هـ١٣٩٣، ١سوريا، ط

� @@‡ãÛa@ÁÔ@ë‹’ :اهليئـة املـصرية العامـة للكتـاب،         مصطفى السقا وآخـرين،   : ت 
  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

� @@@@ï’‹ÔÛa@òß‹ç@åi@áîça‹ig@‹È’ :حممد نفاع وحسني عطوان، مطبوعات جممع اللغـة        : ت
  .هـ١٣٨٩ سوريا، -العربية، دمشق

� @@@çŒ@åi@•a‡‚@‹È’ :رضوان النجار، جملة كلية اللغة العربية جبامعة اإلمام حممـد    /د: ت
  .هـ١٤٠٤ -هـ١٤٠٣ثالث عشر والرابع عشر، بن سعود اإلسالمية، العدد ال

� ïöbÛa@‡îiŒ@ïic@‹È’ :م١٩٦٧نوري محودي القيسي، مطبعة املعارف، بغداد، : ت.  
� @@@@@ïÜçbjÛa@‹¼c@åi@‹àÇ@‹È’ : حسني عطوان، مطبوعات جممع اللغة العربيـة،       : مجع وحتقيق

  . سوريا، بال طبعة وال تاريخ-دمشق
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٣١٩  

� @@õa‹È“Ûaë@‹È“Ûa :   أمحـد حممـد شـاكر، دار       :  مسلم بن قتيبة، ت    أليب حممد عبداهللا بن
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ١احلديث، القاهرة، مصر، ط

� @@@@@ÝîènÛa@b›íg@À@ÝîÜÈÛa@õbÐ’ :      عبداهللا /د: أليب عبداهللا حممد بن عيسى السلسيلي، ت
  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١علي احلسيين الربكايت، املكتبة الفيصلية، مكة املكرمة، ط

� @yb—Ûa :  السيد أمحد الصقر، عيسى البـايب      :  بن فارس بن زكريا، ت     أليب احلسني أمحد
  . مصر، بال طبعة وال تاريخ-احلليب، القاهرة

� @@ðŠbƒjÛa@|îz– :            لإلمام أيب عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري، ضبط ورقّمه وذكر تكـرار
 بريوت،  -دمشق اليمامة كثري، دار ابن  ديب البغا،  مصطفى/د: مواضعه وشرح ألفاظه ومجله   

  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ٥ط
� @áÜß@|îz– :             لإلمام مسلم بن احلجاج، حممد فؤاد عبدالباقي، مطبعة دار إحيـاء الكتـب

  .العربية، تصوير دار احلديث
� @@@@@@òíìzäÛa@ñŠ‡Ûa@‹’@À@òîÐ—Ûa@ñìÐ—Ûa :          ،لتقي الدين إبـراهيم بـن احلـسني النيلـي  

اإلسالمي، جامعة أم   حمسن بن سامل العمريي، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث          /د: ت
  .هـ١٤٢٠ -هـ١٤١٩، ١القرى، ط

� @@@@òîi‹ÈÛa@À@óÜÈÏ@òÌî– :عبداهللا بن ناصر القرين، جملة جامعة أم القرى لعلـوم          / للدكتور
  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، )١٩(العدد ) ١٢(الشريعة واللغة وآداا، الد 

� @@‹È“Ûa@‹öa‹š :   هــ ١٤٠٢،  ٢الـسيد إبـراهيم حممـد، ط      : البن عصفور اإلشبيلي، ت- 
  .م١٩٨٢

� @@@@@@@ñŠë‹›Ûa@À@‹Çb“ÜÛ@Œì°@bß@ëc@‹È“Ûa@‹öa‹š :       ،أليب عبداهللا حممد بن جعفر القزاز القريواين
 مصر، بال   -حممد غلول سالم، وحممد مصطفى هدارة، منشأة املعارف، اإلسكندرية        /د: ت

  .طبعة وال تاريخ
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٣٢٠  

� @@@@õa‹È“Ûa@ÞìzÏ@pbÔj  :    املـدين،   حممد حممود شاكر، دار   : حملمد بن سالم اجلمحي، ت 
  . اململكة العربية السعودية، بال طبعة وال تاريخ-جدة

� @õa‹È“Ûa@pbÔj  :  اج، دار املعـارف، القـاهرة، ط        : البن املعتز، ت٤عبدالستار أمحد فر ،
  .م١٩٨١

� @ôØÛa@pbÔjÛa :      حممـد عبـدالقادر عطـا، دار       : البن سعد حممد بن سعد اهلامشي، ت
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ٢ لبنان، ط-الكتب العلمية، بريوت

� @@åí‹Ð¾a@pbÔj  :       لبنان،  -جلالل الدين عبدالرمحن السيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت 
  .بال طبعة وال تاريخ

� @@åí‹Ð¾a@pbÔj  :          لشمس الدين حممد بن أمحد الداودي، دار الكتب العلمية، بـريوت- 
  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ١لبنان، ط

� @@@@µíìÌÜÛaë@µíìzäÛa@pbÔj  :     حممد أبو الفـضل    : احلسن الزبيدي، ت  أليب بكر حممد بن
  .٢ مصر، ط-إبراهيم، دار املعارف، القاهرة

� @@@@@µßþa@‡ÜjÛa@„íŠbm@À@µàrÛa@‡ÔÈÛa :   فؤاد سيد مث حممـد طـاهر       : لتقي الدين املكي، ت
  .م١٩٦٩-١٩٥٩الطناحي، القاهرة، 

� @@@@ê‡Ôãë@‹È“Ûa@òÇbä–@À@ñ‡àÈÛa :    النبـوي عبدالواحـد    /د: البن رشيق القـريواين، ت
  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، ١الن، مكتبة اخلاجني، القاهرة، طشع

� @µÈÛa :    مهدي املخزومي وإبـراهيم الـسامرائي، دار       /د: للخليل بن أمحد الفراهيدي، ت
  .مكتبة اهلالل، بال طبعة وال تاريخ

� @@@@@õa‹ÔÛa@pbÔj @À@òíbèäÛa@òíbË :   ين بنشرهبرجستراسر، دار الكتب   . ج: البن اجلوزي، ع
  .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢ ،٣العلمية، بريوت، ط
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٣٢١  

� @sí‡¨a@kí‹Ë :        عبدالكرمي / األستاذ: لإلمام أيب سليمان أمحد بن حممد اخلطايب البسيت، ت
 -هــ ١٤٠٣إبراهيم العزباوي، مركز البحث العلمي وإحياء التـراث جبامعـة أم القـرى،              

  .م١٩٨٣

� @@@sí‡¨aë@æe‹ÔÛa@À@µjí‹ÌÛa :      يدي، أمحد فريد املز  : أليب عبيد أمحد بن حممد اهلروي، ت
  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩، ١ اململكة العربية السعودية، ط-مكتبة نزار الباز، الرياض

� @@@@sí‡¨a@kí‹Ë@À@ÕöbÐÛa :      علي حممد البجاوي،   : جلار اهللا حممود بن عمر الزخمشري، ت
  .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، ٣ لبنان، ط-وحممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، بريوت

� @@@Ö‹ÐÛa@µi@Ö‹ÐÛa :  حممد حمي الدين عبداحلميد،    : هر بن حممد التميمي، ت    لعبدالقاهر بن طا
  . لبنان، بال طبعة وال تاريخ-دار املعرفة، بريوت

� @o‹èÐÛa :       يوسف علي الطويل، دار    /د: أليب الفرج حممد بن أيب يعقوب، ضبطه وشرحه
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦، ١ لبنان، ط-الكتب العلمية، بريوت

� @@@@@òîÐä¨a@áua‹m@À@òîèjÛa@‡öaìÐÛa :احلسنات حممد عبداحلي اللكنـوي، تـصحيح        أليب 
  .حممد بدر الدين النعساين، دار الكتاب اإلسالمي : وتعليق

� @@Áîa@‘ìßbÔÛa :            د الدين حممد بن يعقوب الفريوزبادي، نسخة مصورة عـن الطبعـة
  .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠، اهليئة املصرية العامة للكتاب، هـ١٣٠٢الثالثة للمطبعة األمريية 

� @Ûa@paõa‹ÔÛa@@Áîa@‹zjÛa@À@òîãe‹Ô :حممد أمحد خاطر، مكتبـة نـزار   / لألستاذ الدكتور
  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ٢مصطفى الباز، اململكة العربية السعودية، ط

� @@@@@@æbßÛa@l‹Ç@ÝöbjÔi@Ñí‹ÈnÛa@À@æbà§a@‡öýÓ : إبراهيم األبيـاري،   / د: للقلقشندي، ت
  .م١٩٦٣ -هـ١٣٨٣، ١دار الكتب احلديثة، القاهرة، ط

� kÜÔÛa@@@Þa‡iaë@I@@@@ðìÌÜÛa@äØÛa@åàšH :  أوغست هفنـر، مكتبـة     /د: البن السكيت، نشره
  . مصر، بال طبعة وال تاريخ-املتنيب، القاهرة
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٣٢٢  

� ‹È“Ûa@‡ÇaìÓ :م١٩٦٦رمضان عبدالتواب، دار املعرفة، القاهرة، / د: لثعلب، ت.  
� @@@@@Þa‡iaë@ÞýÇa@À@pbÔîjnÛaë@‡ÇaìÔÛa :   ٥مية، ط لعبدالسميع شبانة، اجلامعة اإلسال ،

   .هـ١٤٠٩
� ÀaìÔÛa :فّاخ، دار األمانة، بريوت، : لألخفش، تم١٩٧٤ -هـ١٣٩٤أمحد راتب الن.  
� @ÝßbØÛa :      حممد أمحد الدايل، مؤسـسة الرسـالة،       /د: أليب العباس حممد بن يزيد املربد، ت

  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣، ٢ لبنان، ط-بريوت
� lbnØÛa :ويهأليب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب املشهور بسيب :  

  . هـ١٣١٦، باملطبعة األمريية، بوالق، مصر، ١ط) أ(
  .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢، ٢طبعة األستاذ عبدالسالم هارون، عامل الكتب، ط) ب(

� @@@@@@Òë‹¨a@áÜÇ@À@òîçŒþa@lbn× :     عبداملعني امللوحي،  : لعلي بن حممد النحوي اهلروي، ت
  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣، ٢جممع اللغة العربية، دمشق، ط

� @@À@ÊbäÓa@lbn×@@@ÉjÛa@paõa‹ÔÛa@ :          ،أليب جعفر أمحد بن علي األنصاري ابـن البـاذش  
عبدايد قطامش، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، جبامعة أم القرى،           /د: ت
  .هـ١٤٠٣، ١ط

� @@@@paõa‹ÔÛa@À@òÈjÛa@lbn× :  ٢شوقي ضـيف، دار املعـارف، ط      /د: البن جماهد، ت ،
  .هـ١٤٠٠

� @@@@bîiþa@‹’@ëc@‹È“Ûa@lbn×@@@la‹Ça@òÜØ“¾a@p :   حممود حممد  /د: أليب علي الفارسي، ت
  .م١٩٩٨ -هـ١٤٠٨، ١ مصر، ط-الطناحي، مكتبة اخلاجني، القاهرة

� @@µÈÛa@lbn× :       مهـدي املخزومـي    /د: أليب عبدالرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيـدي، ت
  .وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، بال طبعة وال تاريخ

� @@@@Ñí‹—nÛa@À@lbn× :  حمسن سامل العمريي، مكتبة التراث، / د.أ: لعبدالقاهر اجلرجاين، ت
  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١مكة املكرمة، ط
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٣٢٣  

� @@lbnØÛa@lbn× :     إبراهيم الـسامرائي، والفتلـي، دار      : لعبداهللا بن جعفر بن درستويه، ت
  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ١اجليل، بريوت، ط

� @@@@@Ò‹—Ûaë@ìzäÛa@Ï@À@•bäØÛa@lbn× : دعماد الدين أيب الفـداء إمساعيـل        للملك املؤي 
، ١رياض حسن اخلوام، املكتبة العصرية، بـريوت، ط       /د: األيويب الشهري بصاحب محاة، ت    

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠
� @@@Ò‹—Ûa@À@bnÐ¾a@lbn× :  علي توفيـق احلمـد، مؤسـسة       /د: لعبدالقاهر اجلرجاين، ت

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ١الرسالة، بريوت، ط
� @@@@nÛa@ßaìË@ÕöbÔy@åÇ@Òb“ØÛa@@@@@ÝíëdnÛa@êìuë@À@ÝíëbÓþa@æìîÇë@Ýíä :   أليب القاسـم

  .جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري، دار الفكر، بال طبعة وال تاريخ
� @@@@@@æìäÐÛaë@knØÛa@ïßbc@åÇ@æìäÄÛa@Ñ“× :     حلاجي خليفة، دار الكتب العلمية، بريوت- 

  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣لبنان، 
� @@@@@@@bèvvyë@bèÜÜÇë@ÉjÛa@paõa‹ÔÛa@êìuë@åÇ@Ñ“ØÛa :حممد مكي بن أيب طالـب       أليب 

  .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ٣حمي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط/د: القيسي، ت
� @@@@@@la‹Çaë@õbäjÛa@ÝÜÇ@À@lbjÜÛa :      غازي خمتار  : أليب البقاء عبداهللا بن احلسني العكربي، ت

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦، ١طليمات وعبداإلله نبهان، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط
� @l‹ÈÛa@æbÛ:          لبنـان، بـال     - أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، دار صادر، بريوت 

  .طبعة وال تاريخ
� @@@@paõa‹ÔÛa@æìäÐÛ@paŠb’a@ÑöbÛ :    عـامر عثمـان و     : لشهاب الدين القـسطالين، ت
  .هـ١٣٩٢عبدالصبور شاهني، الس األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة، /د

� @@@Ýí‰ç@òÌÛ :كتبة الكليات األزهرية، القاهرة، بال طبعة وال       عبداجلواد الطيب، م  / للدكتور
  .تاريخ
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٣٢٤  

� @@@@@@òîäië@bmaì–c@éíìjîÛ@lbnØÛa@À@pbvèÜÛa :        لصاحلة راشد آل غنيم، مركـز البحـث
  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١العلمي وإحياء التراث، جامعة أم القرى، ط

� @@@@ñŠë‹›Ûa@åß@‹È“Ûa@Ýàn±@bß :        عـوض  /د: أليب سعيد احلسن بن عبـداهللا الـسريايف، ت
  .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩، ١لقوزي، طا

� @@@Ñí‹—nÛa@À@Ê‡j¾a :   عبداحلميد السيد طلب، مكتبة /د: أليب حيان النحوي األندلسي، ت
  .هـ١٤٠٢، ١دار العروبة، الكويت، ط

� @@@@@@òbà¨a@õa‹È’@õbc@Ðm@À@wèj¾a :    حـسن  /د: أليب الفتح عثمان بن جـين، ت
  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ١هنداوي، دار القلم، دمشق، ط

� @Œbª@@æe‹ÔÛa@ :      حممد فؤاد سزكني، مؤسسة الرسالة،     : أليب عبيدة معمر بن املثين التيمي، ت
  .م١٩٨١ -هـ١٤٠١، ٢بريوت، لبنان، ط

� @@@kÜÈq@Ûbª :      عبدالسالم هارون، دار املعـارف،  : أليب العباس أمحد بن حيىي ثعلب، ت
  .٥ مصر، ط-القاهرة

� @@@õbàÜÈÛa@Ûbª :عبدالـسالم حممـد   : جي، تأليب القاسم عبدالرمحن بن إسحاق الزجا
  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ٢ مصر، ط-هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة

� @@@Þbrßþa@Éàª :       حممد أبـو الفـضل     : أليب الفضل أمحد بن حممد النيسابوري امليداين، ت
  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ٢ لبنان، ط-إبراهيم، دار اجليل، بريوت

� @@@@@@@bèäÇ@b›íaë@paõa‹ÔÛa@ˆaì’@êìuë@µîjm@À@kna :      ،أليب الفتح عثمان بن جـين
  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ٢علي النجدي ناصف وآخرين، دار سزكني، ط: ت

� @@@@@@@Éí‡jÛa@lbn×@åß@æe‹ÔÛa@ˆaì’@À@‹—n¬ :   آثـر جفـري،    : البن خالويه، عين بنشره
  .مكتبة املتنيب، القاهرة، بال طبعة وال تاريخ

� ˜—ƒ¾a :طبعة وال تاريخأليب احلسن علي بن إمساعيل األندلسي، دار الفكر، بال .  
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٣٢٥  

� @sãû¾aë@‹×‰¾a :      طـارق اجلنـايب، بغـداد،      /د: أليب بكر حممد بن القاسم األنباري، ت
  .م١٩٧٨

� @µíìzäÛa@kma‹ß :      حممد أبو الفضل إبـراهيم،     : أليب الطيب عبدالواحد بن علي اللغوي، ت
  .٢ مصر، ط-دار الفكر العريب، القاهرة

� @@@@@@bèÇaìãcë@òîi‹ÈÛa@òÌÜÛa@âìÜÇ@À@‹ç¾a :وتعليق شرح السيوطي، عبدالرمحن الدين اللجل :
حممد أمحد جاد املوىل وآخرين، دا رإحياء الكتب العربيـة، عيـسى احللـيب وشـركاؤه،                

  . مصر، بال طبعة وال تاريخ-القاهرة
� @@@pbîjÜ¨a@Ýöb¾a :   حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، سوريا،      /د: أليب علي الفارسي، ت

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ١ط
� @a@Ýöb¾aòí‹ØÈÛ :   مصر،  -حممد الشاطر، مطبعة املدين، القاهرة    : أليب علي الفارسي، ت 

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ١ط
� @@@pbí‡›ÈÛa@Ýöb¾a :   علي جابر املنصوري، عـامل الكتـب،       /د: أليب علي الفارسي، ت

  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١ لبنان، ط-بريوت
� @@òÜØ“¾a@Ýöb¾aI@pbí†a‡ÌjÛaH : عبـداهللا  صـالح الـدين  : أليب علي الفارسـي، ت 

  .التنكاوي، بال طبعة وال تاريخ
� @@@@@‡öaìÐÛa@Ýîèm@óÜÇ@‡Çb¾a :    حممد كامل بركات، مركز    /د: لبهاء الدين بن عقيل، ت

  .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠البحث العلمي، وإحياء التراث اإلسالمي، جبامعة أم القرى، 
� @@@@l‹ÈÛa@Þbrßc@À@ó—Ôn¾a :          ـ ة، أليب القاسم جار اهللا الزخمـشري، دار الكتـب العلمي

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨، ٢ لبنان، ط-بريوت
� @æe‹ÔÛa@ïãbÈß :     فـائز فـارس، دار   /د: أليب احلسن سعيد بن مسعدة األخفش األوسط، ت

  .م١٩٨١ -هـ١٤٠١، ٣البشري، ط
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٣٢٦  

� @@æe‹ÔÛa@ïãbÈß :      اء، تأمحد يوسف جنايت وحممد علي النجار      : أليب زكريا حيىي بن زياد الفر
  .م١٩٨٠، ٢مة للكتاب، طوعبدالفتاح شليب، اهليئة املصرية العا

� @@@éia‹Çgë@æe‹ÔÛa@ïãbÈß :      عبداجلليل عبـده   /د: أليب إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، ت
  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤، ١ مصر، ط-شليب، دار احلديث، القاهرة

� @@õbi†þa@ávÈß :           أليب عبداهللا ياقوت بن عبداهللا احلموي، دار الكتب العلميـة، بـريوت- 
  .م١٩٩١ -هـ١٤١١، ١لبنان، ط

� ß@æa‡ÜjÛa@ávÈ :         حممـد عبـدالرمحن    : أليب عبداهللا ياقوت بن عبداهللا احلموي، قـدم هلـا
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ١املرعشلي، دار إحياء التراث العريب، بريوت، ط

� @@@@@òîi‹ÈÛa@kn×@ïÐä—ß@áua‹m@µÐÛû¾a@ávÈß :         عمر رضا كحالـة، دار إحيـاء التـراث
  . لبنان، بال طبعة وال تاريخ-العريب، بريوت

� @bß@ávÈß@@@@@@@Éšaì¾aë@†ýjÛa@õbc@åß@ávÈna@ :        ،أليب عبيد عبداهللا بن حممـد البكـري  
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ٣ مصر، ط-مصطفى السقا، مكتبة اخلاجني، القاهرة: ت

� @@@@@òi‹È¾aë@òîi‹ÈÛa@pbÇìj¾a@ávÈß : يوسف أليان سركيس، مكتبة الثقافة     : مجع وترتيب
  .الدينية، مصر، بال طبعة وال تاريخ

� @Ð¾a@ávÈ¾a@@@@áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@ÃbÐÛþ@‘‹è :      حممد فؤاد عبدالباقي، دار احلديث، القـاهرة- 
  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٢مصر، ط

� @@@@@@ávÈ¾a@Òë‹y@óÜÇ@ïàvÇþa@âýØÛa@åß@l‹È¾a :         أليب منـصور موهـوب بـن أمحـد
  .م١٩٤٢ -هـ١٣٦٠، ١أمحد حممد شاكر، دار الكتب املصرية، ط: اجلواليقي، ت

� @@@@@ÔjÛa@óÜÇ@ŠbjØÛa@õa‹ÔÛa@òÏ‹Èß@@Šb—Çþaë@pb :        ،لشمس الدين أمحد بن حممـد الـذهيب  
  .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤بشار عواد معروف وآخرين، مؤسسة الرسالة، بريوت، : ت

� @@@@l‹È¾a@kîm‹m@À@l‹Ì¾a :      حممـود فـاخوري    : أليب الفتح ناصر الدين املطـرزي، ت
  .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، ١ سوريا، ط-وعبداحلميد خمتار، مكتبة دار االستقامة، حلب
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� Ì¾a@@@@@ÞbÈÏþa@Ñí‹—m@À@ :        ،حملمد عبداخلالق عضيمة، مطبوعات اجلامعـة اإلسـالمية
  .هـ١٤٠٨

� @@@@@kíŠbÇþa@kn×@åÇ@kîjÜÛa@Ìß :    حممـد حمـي   : جلمال الدين ابن هشام األنصاري، ت
  .الدين عبداحلميد، مطبعة املدين، القاهرة، بال طبعة وال تاريخ

� @@@@@@âìÜÈÛa@pbÇìšìß@À@ñ†bîÛa@bj—ßë@ñ†bÈÛa@bnÐß :      ألمحد بن مـصطفى الـشهري
  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١بطاش كربى زاده، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

� @@@âìÜÈÛa@bnÐß :           ،أليب يعقوب يوسف بن حممد السكاكي، نعيم زرزور، دار الكتب العلمية
  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ٢ لبنان، ط-بريوت

� @@@la‹Ça@òÈä–@À@Ý—Ð¾a :      ار اجليل، بـريوت   أليب القاسم حممود بن عمر الزخمشري، د- 
  .٢لبنان، ط

� pbîÜ›Ð¾a :    أمحد حممد شاكر، وعبدالسالم حممد هـارون،       : للمفضل بن حممد الضيب، ت
  .م١٩٩٤، ١٠ مصر، ط-دار املعارف، القاهرة

� @@†ë‡à¾aë@Šì—Ô¾a@îíbÔß :   يـد حـسن احلـارثي، دار       : أليب علي الفارسي، تعبدا
  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١، ١الطرفني، اململكة العربية السعودية، ط

� @k›nÔ¾a :      لس األعلـى      : أليب العباس أمحد بن يزيد املربد، تحممد عبداخلالق عضيمة، ا
  .هـ١٣٩٩، ٢ مصر، ط-للشؤون اإلسالمية، القاهرة

� l†þa@òß‡Ôß :م١٨٤٣، ١للزخمشري، ليبسك، ط.  
� @†ë‡à¾aë@Šì—Ô¾a :      ماجـد الـذهيب، مؤسـسة      : أليب زكريا احلسني بن زياد الفراء، ت

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ١ لبنان، ط-سالة، بريوتالر
� @@Ñí‹—nÛa@À@Énà¾a :   فخر الدين قبـاوة، مكتبـة لبنـان،        /د: البن عصفور األشبيلي، ت

  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤، ٨ لبنان، ط-بريوت
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� Ñ—ä¾a :     إبراهيم مصطفى وعبداهللا أمني، مطبعة مـصطفى       : أليب الفتح عثمان بن جين، ت
  .م١٩٥٤ -هـ١٣٧٣ ،١ مصر، ط-البايب احلليب، القاهرة

� @@@@@@@ÙÛbß@åia@òîÐÛc@¶g@ÙÛbÛa@wèäß :       ومعه حاشـية   (أليب احلسن علي نور الدين األمشوين
  .، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب، بال طبعة وال تاريخ)الصبان

� @@@@@@@@@ñ‹va@åß@Éia‹Ûaë@sÛbrÛa@µã‹ÔÛa@À@áèjça‰ßë@µîÏ‹—Ûa@wèäß :حـسن  / للدكتور
  .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩، ١ سوريا، ط-لم، دمشقهنداوي، دار الق

� @@@@@@õa‹È“Ûa@óÜÇ@õbàÜÈÛa@‰‚fß@À@|’ì¾a :  علي : أليب عبيداهللا حممد بن عمران املرزباين، ت
  .م١٩٦٥حممد البجاوي، دار ضة مصر، 

� @@@@@@@ð‹çì§a@åß@ðŠb—ãþa@âb“ç@åia@ÑÓaìß :حمسن بن سامل العمـريي، مركـز      / للدكتور
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ١المي، جبامعة أم القرى، طالبحث العلمي وإحياء التراث اإلس

� @@@@bèÜÜÇë@paõa‹ÔÛa@êìuë@À@|šì¾a :          ،لنصر بن علـي الـشريازي الفارسـي الفـسوي  
عمر محدان الكبيسي، اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي جبدة، اململكة العربيـة            /د: ت

  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ١السعودية، ط
� @@@@@v¨aë@µîàîànÛa@µi@Ò‹—Ûaë@ìzäÛaµíŒb : عبـداهللا علـي احلـسيين      / للدكتور الشريف

  .م ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤الربكايت، املكتبة الفيصلية، 
� @@@@õbi†þa@pbÔj @À@õbjÛþa@òçã :         ،أليب الربكات كمال الدين عبدالرمحن بـن األنبـاري  

  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ٣إبراهيم السامرائي، مكتبة املنار، األردن، ط/د: ت
� @@@@@Ò‹—Ûa@áÜÇ@À@Ò‹Ûa@òçã :    يسرية حممـد الـشافعي،     /د: ألمحد بن حممد امليداين، ت

  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣، ١مطبعة التقدم، القاهرة، ط
� @@@@@‹“ÈÛa@paõa‹ÔÛa@À@‹“äÛa :  أليب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، أشرف على تصحيحه :

  .علي بن حممد الضباع، دار الكتاب العريب، بال طبعة وال تاريخ
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� @@@@@bvÇa@òíaŠ†@À@Œb°a@òíbèãŒ :    أمحد حجازي السقا،   /د: لإلمام فخر الدين الرازي، ت
  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ١ لبنان، ط-دار اجليل، بريوت

� @@òÌÜÛa@À@Š†aìäÛa :      حممد عبدالقادر أمحـد، دار     /د: أليب زيد سعيد بن أوس األنصاري، ت
  .م ١٩٨١ -هـ١٤٠١، ١الشروق، بريوت، ط

� @@@@@@@@åß@µÐä—¾a@Šbqeë@µÐÛû¾a@õbc@µÏŠbÈÛa@òí‡ç@@@æìäÄÛa@Ñ“× :    إلمساعيـل باشـا
  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣ لبنان، -البغدادي، دار الكتب العلمية، بريوت

� Éßaì§a@É»@‹’@À@Éßaìa@Éàç : ،ــسيوطي ــدالرمحن ال   جلــالل الــدين عب
  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢ لبنان، -عبدالعال سامل مكرم، مؤسسة الرسالة، بريوت/د: ت

� @@Ñí‹—nÛa@áÜÇ@À@îuìÛa : علي حـسني البـواب، دار   /د: األنباري، تأليب الربكات بن
  .م١٩٨٢، ١العلوم، الرياض، ط

� @@@@@æbßÛa@õbäic@õbjãcë@æbîÇþa@pbîÏë :       إحسان /د: أليب العباس أمحد بن حممد بن خلكان، ت
  .م١٩٦٨ لبنان، -عباس، دار الثقافة، بريوت

  
*  *        *  *        *  *  
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٣٣٠  
  

@a‹’bÇ@ZpbÇìšì¾a@‘‹èÏ@ @

@c@c@H@HŠ‡Ûa@pbÇìšìßŠ‡Ûa@pbÇìšìß@òa@òaZZ@@

@@@@@@Êìšì¾a@ @òzÐ—Ûa@ @

  ٣.....................................................................املقدمـة �
  ٧....................................................................التمهيـد �
� @@Þëþa@áÔÛa@@Þëþa@áÔÛa@Z@Z@@òaŠ‡Ûa@áÓ@@òaŠ‡Ûa@áÓ................................................١٠  
� Þëþa@szj¾a :١١..........................منهج الزخمشري يف االعتالل واإلدغام  
� ïãbrÛa@szj¾a :١٩...........................االعتالل واإلدغام يف شروح املفصل  
  ٢٠................................................. شرح املفصل البن يعيش- ١ �
  ٣٢............ بالتخمري لصدر األفاضل شرح املفصل يف صنعة اإلعراب املوسوم- ٢ �
  ٤٥................................... املقتبس يف توضيح ما التبس لإلسفندري- ٣ �
� sÛbrÛa@szj¾a : ،شرح املفصل البن يعيش، والتخمري لصدر األفاضل  

  ٦٦...........................................)موازنة ونقد(واملقتبس لإلسفندري 
� @@ïãbrÛa@áÔÛa@@ïãbrÛa@áÔÛa@Z@Z@ÕîÔznÛa@áÓ@ÕîÔznÛa@áÓ...............................................٦٩  
� üëc@ZÕîÔznÛa@òß‡Ôß......................................................٧٠  
  ٧٠............................................................ وصف النسخ- أ  �
  ٨١.......................................................... منهج التحقيق- ب �
� bqbîã@ZÕÔa@˜äÛa.........................................................٨٣  
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@l@l@H@H@ÕÔa@˜äÛa@pbÇìšìß@ÕÔa@˜äÛa@pbÇìšìßZZ@@

� ÞýnÇüa@lbi................................................................١  
  ٤..........................................القول يف أحكام الواو والياء األصليتني �
  ١٠....................................................القول يف الواو والياء فاءين �
  ١٥..........................................................إثبات الواو وحذفها �
  ١٦.........................................قلب الواو والياء ألفاً يف مضارع افتعل �
  ٢٠..............................مواضع عدم جواز إبدال الياء تاء وإدغامها يف التاء �
  ٢١....................................................ول يف الواو والياء عيننيالق �
  ٣٢...............................................أبنية األفعال الثالثية املعتلة العني �
  ٣٤..........................................حتويل البناء عند اتصال ضمري الفاعل �
  ٣٧.....................................................اإلعالل يف صيغة اهول �
  ٤٠.........................................................تصحيح العني شذوذاً �
  ٤٨...........................................................إعالل اسم الفاعل �
  ٥٣...........................................................إعالل اسم املفعول �
  ٥٧............. قبلهارأي سيبويه واألخفش يف املعتل العني بالياء الساكنة املضموم ما �
  ٦١....................................................إعالل االسم الثالثي ارد �
  ٦٦....................................................إعالل االسم الثالثي املزيد �
  ٧٠.....................................................أحكام أخرى يف اإلعالل �
  ٧٩.....................................................امتناع االسم من اإلعالل �
  ٨٣............................................................اإلعالل يف اجلمع �
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  ٩٣.................................................قلب الواو ياء يف بعض األبنية �
  ٩٤.............................................املعتلّ العني" مفاعل"التصحيح يف  �
  ٩٧..............................ءمن اليا" فُعلى "اإلعالل يف االسم الذي على وزن  �
  ١٠٠..................................................القول يف الواو والياء المني �
  ١٠٣........................................حكم الواو والياء إذا سكن ما قبلهما  �
  ١١٩..........................................................مجع ما آخره واو �
  ١٢٣...................................................املعتل اآلخر" فعول"مجع  �
  ١٢٦....................................حكم الواو والياء إذا وقعتا طرفاً بعد ألف �
  ١٢٧............................................قلب الواو ياء إذا انكسر ما قبلها  �
  ١٢٩...................................بالفتح والضم" فُعلَى "و" فَعلى"اإلعالل يف  �
  ١٤٠..........................الل ما كان مجعاً مكسرا بعد ألف تكسريه حرفان إع �
  ١٤٢.......................................قلب الواو ياء إذا وقعت رابعة فصاعدا �
  ١٤٤..................................................جميء اإلدغام بدل اإلعالل �
  ١٥٠..................................................اإلعالل يف مضاعف الواو �
  ١٥١........................................اإلعالل بدل اإلدغام فراراً مما رفضوه  �
� âbË†a@lbi.............................................................١٥٤  
  ١٦٥..................................................القول على خمارج احلروف �
  ١٧٣...........................................العربيةذكر عدد احلروف يف اللغة  �
  ١٨١...........................................................صفات احلروف �
  ١٩٢..............................................................كيفية اإلدغام �
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  ١٩٣.........................................أوجه التقاء املتقاربني وما يدغم منها �
  ١٩٧....................................امتناع اإلدغام املستويف الشروط والعكس �
  ٢٠٢........................................................عدم إدغام اهلمزتني �
  ٢٠٥..........................................................عدم إدغام األلف �
  ٢٠٦.................................................................إدغام اهلاء �
  ٢٠٨................................................................إدغام العني �
  ٢١٠................................................................إدغام احلاء �
  ٢١١................................................إدغام الغني واخلاء املعجمتني �
  ٢١٣......................................................ام القاف والكافإدغ �
  ٢١٥................................................................إدغام اجليم �
  ٢١٦...............................................................إدغام الشني �
  ٢١٧.................................................................إدغام الياء �
  ٢٢٠...............................................................إدغام الضاد �
  ٢٢٣................................................................إدغام الالم �
  ٢٢٧.................................................................إدغام الراء �
  ٢٢٨................................................................إدغام النون �
  ٢٣٤.................................إدغام الطاء والداء والتاء والظاء والذال والثاء �
  ٢٣٧................................................................إدغام الفاء �
  ٢٣٩.................................................................إدغام الباء �
  ٢٤٠.................................................................إدغام امليم �
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  ٢٤١........................................"تفاعل"و" تفعل"و" افتعل"إدغام تاء  �
  ٢٥٦..............................................................اإلدغام الشاذ �
  ٢٥٨........................................................احلذف بدل اإلدغام �
  ٢٧٢.........................................................خامتة الكتــاب �
  ٢٧٣.............................................................تقريـــض �
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@x@x@H@H@òîäÐÛa@‘ŠbèÐÛa@òîäÐÛa@‘ŠbèÐÛaZZ@@

� üëc :٢٧٦.................................................فهرس اآليات القرآنية  
� bîãbq :٢٨٣.............................................فهرس األحاديث واآلثار  
� brÛbq :٢٨٤.......................................................فهرس األمثال  
� bÈiaŠ : ٢٨٥.................................................: فهرس األبيـات  
  ٢٨٥............................................................ الشعــر- أ   

  ٢٨٨..................................................... أنصاف األبيـات-ب 
  ٢٨٨............................................................. الرجــز-ج 

� bßb‚ :٢٩١..................................................فهرس األعـالم  
� b†b :٢٩٨...................................فهرس القبائل والفرق والطوائف  
� bÈib :٣٠١.....................................فهرس البلدان واملواضع وحنوها  
� bäßbq :٣٠٢...................................فهرس أمساء الكتب الواردة يف املنت  
� bÈbm :٣٠٦.....................................................فهرس املصادر  
� a‹’bÇ : ٣٣٠...............................................:فهرس املوضوعات  
  ٣٣٠............................................موضوعات الدراسة فهرس  -  أ    
  ٣٣١............................................ فهرس موضوعات التحقيق-ب   
  

*  *        *  *        *  *  



a¾jnÛa@bß@|îšìm@À@jnÔ@}†ŠaÕîÔ¥ë@ò{@ @
 
 

٣٣٦  
  

òÛb‹Ûa@˜ƒÜß@ @
أليب عاصم فخر الدين علي بن عمر الفقيهي        املقتبس يف توضيح ما التبس،      : عنواا
  .، دارسة وحتقيق من أول باب االعتالل إىل اية الكتاب)هـ٦٩٨-٦٢١(اإلسفندري 
  .اجستري يف اللغة العربية وآداا م: الدرجة

  .أمحد بن حممد بن حيىي الفقيه الزهراين : اسم الباحث
  :للزخمشري، مقسم إىل أربعة أقسام" املنت املشروح"فاملفصل يف علم العربية 

فيمـا  : والرابـع يف احلروف،   : والثالثيف األفعال،   : والثاينيف األمساء،   : األول
ويف هذا القسم بابا االعتالل واإلدغام، وهـو        ". املشترك"ثة  يشترك فيه األقسام الثال   

  .الذي تناولته بالدراسة والتحقيق؛ لنيل هذه الدرجة، وا ينتهي الكتاب
وقد قسمت الرسالة إىل قسمني رئيسني تسبقهما مقدمـة ومتهيـد، وتتبعهمـا             

  .الفهارس الفنية
  :الدراسة، ومشلت ثالثة مباحث : القسم األول
  .يف الزخمشري ومنهجه يف االعتالل واإلدغام : ألولاملبحث ا

يف االعتالل واإلدغام يف شروح املفـصل مـن خـالل املنـهج             : املبحث الثاين 
 الـشعرية،  والشواهد النبوية، واألحاديث القرآنية، والتعريفات، والتعليالت، واآليات  

  .راضاتالعرب، وأقوال العلماء، واملصادر، واملادة العلمية، واالعت وأقوال
يف شرح املفصل البن يعيش، والتخمري لصدر األفاضل، واملقتبس         : املبحث الثالث 

  ).موازنة ونقد(لإلسفندري، 
  .وهو النص املُحقّق، وفق ضوابط التحقيق العلمي : القسم الثاين

  .ولقد تناول النص بايب االعتالل واإلدغام 
  **واهللا املوفق ** 

  



  


  

@@

pýí‡ÈnÛa@õa‹ug@‡Èi@òîöbèäÛa@bènÌî–@À@òîàÜÇ@òyë‹ c@ñŒbugpýí‡ÈnÛa@õa‹ug@‡Èi@òîöbèäÛa@bènÌî–@À@òîàÜÇ@òyë‹ c@ñŒbug@@
  

  ) ٤٢٠-٨٤٠٤-٦: (الرقم اجلامعي  ïãa‹çÛa@éîÔÐÛa@óî±@åi@‡à«@åi@‡¼c: )رباعي(االسم 
òîÜ×@Zòîi‹ÈÛa@òÌÜÛa  áÓ@Zòîi‹ÈÛa@bîÜÈÛa@pbaŠ‡Ûa  Ê‹Ï@ZpbíìÌÜÛa  

  Ò‹—Ûaë@ìzäÛa: صيف ختص     nub¾aاألطروحة مقدمة لنيل درجة 
jnÛa@bß@|îšìm@À@jnÔ¾aIÝ—ÐàÜÛ@‹’H@åi@ïÜÇ@åí‡Ûa@‹ƒÏ@á–bÇ@ïic@âbßÛ@L@: عنوان األطروحة

@ðŠ‡äÐa@ïèîÔÐÛa@‹àÇIp٦٩٨çHÕîÔ¥ë@òaŠ†@LlbnØÛa@òíbèã@¶g@ÞýnÇüa@lbi@Þëc@åß@L    
  

  :، وعلى آله وصحبه أمجعني،، وبعداحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني
  فبعد إجراء التصويبات املطلوبة اليت أوصت ا اللجنة اليت ناقشت هـذه األطروحـة              

  ..، توصي اللجنة بإجازا يف صيغتها النهائية املرفقــة هـ١٧/٢/١٤٢٥بتاريخ 
  ،وا املوفق ،،

  
òävÜÛa@õb›ÇcòävÜÛa@õb›Çc  

  
    مناقش من داخل  القسم  قش من داخل القسم  منا                  املشرف

 »î½@¶ì¾a‡jÇ@åi@†ìà. د: االسم  îjrÛa@‡îÇ@åi@†bîÇد .أ: االسم  »ðàÈÛa@b@åi@åد .أ: االسم

  …………………… :التوقيع  …………………… :التوقيع  ……………………: التوقيع
  
                                                                    W 

         رئيس قسم الدراسات العليا العربية    
      

  ïßŒb¨a@‡à«@åi@æbîÜÇد .      أ    
  

  .يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان األطروحة في كل نسخة من الرسالة   *

òí†ìÈÛa@òîi‹ÈÛa@òØÜà¾aòí†ìÈÛa@òîi‹ÈÛa@òØÜà¾a@@
  وزارة التعليـم العالـيوزارة التعليـم العالـي

א אמ מ
òîi‹ÈÛa@òÌÜÛa@òîÜ×òîi‹ÈÛa@òÌÜÛa@òîÜ×@@
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