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ب

شكـر وتقـدیـر
ت رف بالفض ل ألھل ھ تق دیرا     إن من ب اب اإلنص اف أج د ِلزامً ا عل ى نفس ي أن أع      

وعرفان  ا بجھ  ودھم الت  ي ب  ذلوھا لط  الب الماجس  تیر، فبع  د حم  د اهللا س  بحانھ وتوفیق  ھ    

.وكرمھ

مختار لمقام ھو أس تاذنا المش رف ال دكتورال   ولعل أول من یستحق الذكر في ھذا ا

بوعناني على تفضلھ لقبول اإلشراف على ھذه الرسالة، وما أسداه إلینا من توجیھات

ومالحظات قیمة خدمت البحث، وعلى رعایتھ الكریمة لھ من ذ أن ك ان فك رة إل ى أن     

أصبح رسالة، وقد كان لدقتھ العلمیة، ومنھجھ الواضح السلیم في التعام ل م ع تحقی ق    

التراث أبلغ األثر في بحثنا ھ ذا، وم ا ج ادت ب ھ أفك اره م ن مؤلف ات ف ي ھ ذا المج ال           

ش  ق ل  ھ غب  ار، ومعت  رف ب  ھ عب  ر جامع  ات    ل  دلیل ق  اطع عل  ى أن  ھ محق  ق ب  ارع ال ی   

الوطن،

مَّ ا س نح للق اء ب ھ ف ي الجامع ة،       ى ذلك س عة ص دره الت ي تحل ى بھ ا، مِ     وأضف إل

وفي أي وقت عبر الھاتف فإلیھ یتجھ شكرنا وامتناننا، ونس أل اهللا أن یجزی ھ خی ر م ا     

.یجزي بھ العلماء األبرار

وآدابھ  ا العربی  ةل إل  ى أس  تاذة قس  م اللغ  ة كم  ا ال یفتون  ا أن أتق  دم بالش  كر الجزی    

.درسونا فلھم كل التقدیر واالحترامْنبجامعة وھران، وبخاصة َم

كما نقدم الشكر لموظفي مكتبة قسم اللغ ة العربی ة وآدابھ ا، وعم ال إدارتھ ا عل ى       

.الخدمات التي قدموھا لنا إلنجاز ھذا البحث

جنة العلمیة الم وقرة ال ذین تكرم وا    لاء الكما نسدي شكرنا الخالص إلى كل أعض

علین   ا ب   وقتھم م   ن أج   ل ق   راءة البح   ث المتواض   ع، لتقویم   ھ وتق   دیم مالحظ   اتھم          

.وتوجیھاتھم لنا وللحاضرین، فجزاھم اهللا خیرا
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الحمد هللا رب العالمین أحمده حمد الشاكرین، وأستعینھ، وأستھدیھ وأش كره عل ى   

ب ن  اعب د اهللا  ب ن  جزیل فضلھ، وسابغ نعمائھ، وأصلي وأسلم على سیدنا ونبینا محم د  

عبد المطلب خاتم النبیین وسید المرسلین، وقائد الغر المحجل ین، وعل ى آل ھ وص حبھ     

.اھتدى بھدیھ إلي یوم الدینومن

:أما بعد

یعاتھ؛ إذ ھ ي  فإن اهللا سبحانھ وتعالى اختار اللغة العربیة لتكون وعاء آلخر تش ر 

المحافظ ة علیھ ا   و ولس ان التش ریع اإلس المي العظ یم،  وتعلمھ ا      لغة الق رآن الك ریم،  

وقواع  دھا ف رض كفای ة عل  ى أبن اء المس  لمین، فف ي تعلمھ  ا والمحافظ ة عل  ى أص ولھا      

.حفظ وصیانة للقرآن الكریم، وللدین اإلسالمي وتعالیمھ السمحة

أل  یس غریب  ا أن ُتْحجَ  ب مخطوط  ات قیم  ة م  ن الن  ور، وتظ  ل زمن  ا ط  ویال تح  ت  

.رحمة جدران المكتبة في مستوى العالمة صاحب ھذا المخطوط؟

ف ي  نش ارك ، وأْنم الت راث م ن باب ھ الواس ع    ِمن ھذا المنطلق أردنا أن ندخل عاَل

ا، وب ذلك نك ون ق د س اھمنا ف ي بع ث       قً  قََّحإلى النور ُمالحركة التي تھدف إلى إخراجھ

.أحد كنوز علمائنا الجزائریین في القرن الثامن الھجري

ىی  یحى شخص یة جزائری ة تمثل ت ف ي شخص یة محم د ب ن        ولقد وقع اختیارنا عل

ش رح  (خ الل مخط وط ل ھ موس وم ب ـ      غوي الفذ، م ن لالعالم ال)ھـ744ت (البجائي 

، لیك  ون موض  وع الرس  الة الت  ي نتق  دم بھ  ا لنی  ل درج  ة      )المی  ة األفع  ال الب  ن مال  ك  

الماجس  تیر م  ن قس  م اللغ  ة العربی  ة وآدابھ  ا بكلی  ة اآلداب، واللغ  ات والفن  ون بجامع  ة     

:وھران ـ السانیة ـ بعنوان

)ھـ744ت(لمحمد بن یحیى البجائي شرح المیة األفعال
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.حقیق ودراسة ــ ت

:اختیار البحث

:یعود لعدة أسباب منھا ختیاري لھذا الموضوعأما سبب ا

.الغیرة على التراث واالھتمام بھ)1

أن المخطوط متخصص في علم التصریف، ولم ینل نصیبھ المأمول من الخدمة، )2

تخصص في النحو، وفي تحقیقھ بعث لكتاب نفیس معلموإبراز كتبھ مثلما نال شقیقھ

.علم التصریف

وأن مؤلف  ھ جزائ  ري ق  د ع  اش ف  ي الق  رنین الس  ابع والث  امن م  ن الھج  رة النبوی  ة   )3

وص  رفا، وكت  بھم تع  د  المطھ  رة، فھ  و م  ن الرعی  ل األول م  ن علم  اء العربی  ة نح  وا      

ى ظف ر بھ ا،   فیج ب أن ُیعَ ضَّ علیھ ا بالنواج ذ مت      ،ة ف ي تل ك العل وم   المصادر األص یل 

.ودویلزم إبرازھا للوج

وأن ھ ذا المخط  وط ش  رح ل  نظم المی  ة األفع ال الب  ن مال  ك، فاألص  ل الب  ن مال  ك،   )4

والشرح للبجائي، ناھیك بھما من َعاِلَمْین جلیلین، فالظفر بكتاب أح دھما ُیعَ ّد عنیم ة،    

.!علیھ؟افكیف وقد تظافر

ھ ف ي  حی ث ل م نج د أی ة رس الة تناولت       ثین لم یلتفتوا إلى تحقیق ھ ودراس تھ  أن الباح)5

.الدراسات العلیا ـ فیما أعلم ـ

ـ أي الص رف ـ   اب ف ي التص ریف لع الم جزائ ري ُیع دُّ     إثراء المكتبة العربیة بكت  )5

.العلوم وأشرفھا في فھم القرآن الكریملِّمن أَج

:الصعوبات

ل صعوبة تعت رض الباح ث، إال أنن ا    إن الوقوف على المصادر والمراجع ھي أّو

تواجھنا ھذه المشكلة بفضل ما ج اد ب ھ علین ا أس تاذنا المش رف ال دكتور       والحمد هللا لم

دن  ا بك  ل م  ا یخ  دم البح  ث، ولك  نَّ  ومخت  ار بوعن  اني، فق  د ف  تح لن  ا ب  اب مكتبت  ھ، وز  ال
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م ن  نس خة واح دة  حی ث ل م نحص ل إال عل ى    معضلة التي واجھتن ا كان ت ف ي بدایت ھ    ال

مكتب  ات مدین  ة :ر منھ  امكتب  ات ال  وطن ن  ذك ، رغ  م البح  ث الطوی  ل عب  ر المخط  وط 

.ومكتبة زاویة الھامل، عدة مرات، یة وعلى رأسھا مكتبة القطب أطفیَّشادغر

ب  ة المركزی  ة الجزائری  ة تح  ت   بھ  ا، حی  ث وج  دتھا بالمكت  وأخی  را مَ  نََّ اهللا عل  يَّ  

.شرح شذور الذھب، وھذا خطأ من طلبة علم المكتبات في التصنیفعنوان

:خطة البحث

الم دخل  :ا للموض وع وف ق م ا یل ي    ن ا أن تك ون معالجتن    وتباعا لكل ما سبق ارتأی

.والقسم األول، والقسم الثاني

، التذكیر بأھمیة علم التصریف على جمیع مستویات اللغة العربی ة المدخل یشمل

، الس  بقحیازت  ھ فض  لال  ذي تع  رَّض لش  رح الالمی  ة بحك  م  كم  ا عرَّفْ  ت ب  ابن الن  اظم 

.رت ترجمة لشراح الالمیة من الجزائریینوأخیرا ذك

:ارتكز عملنا فیھ على:القسم األول

وصفا دقیقا، مع إبرار ما امت ازت ب ھ   وْصف النسختین المعتمدتین في التحقیق•

الص  فحات م  ن ك  ل نس  خة  ل  بعض، م  ع ت  دعیم ذل  ك بص  ور األخ  رىك  ل نس  خة ع  ن 

.معتمدة

نسبتھ إل ى ص احبھ ب إیراد أدل ة عل ى ص حة       ، وتوثیقتحقیق عنوان المخطوط•

.ذلك من متن المخطوط

وإثب  ات االخ  تالف ف  ي الھ  امش، م  ع مقابل  ة النس  ختین المعتم  دتین ف  ي التحقی  ق •

.مراعاة القواعد اإلمالئیة الحدیثة، وعالمات الترقیم في كتابة النص

(وس ین مزھ رین  اآلیات القرآنیة الت ي وردت ف ي ال نص ووض عھا ب ین ق     َعْزو•

.ذكر الرقم والسورة، وإتمامھا إْن كانت ناقصة وذلك في الھامشمع )

.األحادیث النبویة الشریفة إلى كتب السنةَعْزو•
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زوھ  ا إل  ى قائلیھ  ا ـ إْن     ھد الش  عریة م  ن دواوی  ن أص  حابھا، وع تخ  ریج الش  وا•

اخ تالف الروای ات فی ھ،    أمكنني ذلك ـ وبینت بحر الشاھد، وشرحت غریبھ، وذكرت  

وأتممتھ إْن لم یكن تاّما، ثم ذیلت كلَّ شاھد بأھم المراجع التي ورد فیھا، وإعرابھ في 

.بعض األحیان

ف ي آخ ر   ھاتسھل الرج وع إلی ھ،  وق د وض عنا    ضع فھارس عامة للمخطوطو•

.الرسالة

تعریفا مختصرا، ثم اتباع الترجمة بذكر الذین َوَرد لھم ذكرالتعریف باألعالم•

.أھم المراجع التي تْرجمت لھ ِلَمْن یرغب في معرفة المزید

وضع عناوین مناسبة للموضوعات الت ي ل م یعنونھ ا المؤل ف، وك ان ذل ك ب ین        •

].قوسین معقوفین  ]

ی ق  التعریف بالكتب التي تمَّ ذكرھا في المخط وط م ن حی ث موض وعھا والتحق    •

.والطباعة

.شرح الكلمات الغریبة شرحا موجزا•

، التعری   ف ب   بعض المص   طلحات النحوی   ة والص   رفیة الغ   امض منھ   ا فق   ط     •

.وأعرضت عن المشھور

لم یتیس ر  وإْن،ْن سبقوه من واقع مصنفاتھمتوثیق إحاالت المصنف وُنقولھ ِممَّ•

.لي فمن أھم المراجع األصیلة المعتد بھا

:قولھـــأوضحت أسماء النحاة الذین كان البجائي یشیر إلیھم بعبارات مبھمة ك•

.»قال بعضھم «أو ،»قیل«،أو»وقال غیره «

.ضبط األبنیة بالشكل•

تعری  ف :تناولن  ا فی  ھ س  ة فق  د  ا القس  م الث  اني م  ن ھ  ذا البح  ث والمتعل  ق بالدرا  أمَّ  

.ف، ودراسة المخطوطِلالمؤ
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وأعمال ھ، وأس اتذتھ،   تعرضنا فیھ إلى حیاة البج ائي، وتعلم ھ،   :فتعریف المؤِل•

.وفاتھوذتھ، ومعاصریھ، وآثاره وتالم

كتابھ ومصادرأما دراسة المخطوط تناولنا فیھ أوَّال مقدمة المخطوط ثم خاتمتھ، 

م  نھج و).ن مال  ك ش  رح المی  ة األفع  ال الب    (، والغ  رض م  ن  م  ن الكت  ب واألق  وال 

.والموضوعات الصرفیة، وأخیرا قیمة المخطوطشرحھ، وشواھده،

وخصصنا الخاتمة ل بعض النت ائج الت ي توص لنا إلیھ ا، وذكرن ا االقتراح ات الت ي         

نرغب من ورائھا في أن تكون عبارة عن إش ارات ص ادقة لم ن تعنی ھ اللغ ة العربی ة       

صرة مع األصالة في مستویاتھا ویساھم في خدمتھا، وإثبات وجودھا ومواكبتھا للمعا

.اللغویة من خالل البحوث

ا واض حا  َدالمنھج الت اریخي وبَ   :لقد ارتكزنا في ھذا البحث على مناھج منھا:المنھج

حین تعرضنا لحیاة البجائي، أمَّا الم نھج الوص في والمق ارن فاس تعنا بھم ا ف ي تحقی ق        

.المخطوط ودراستھ

لآلی   ات القرآنی   ة، واألحادی   ث النبوی   ة ، كم   ا خصص   نا فھ   ارس :الفھ   ارس العام   ة

،ةــــوزان الصرفیواأل,،واألمثال، والكتب ، والمفردات الغریبةواألشعار،والمنظوم 

.والعروضیة,و المصطلحات الصرفیة ،والنحویة ، والبالغیة

أما مصادر التحقیق والدراسة ومراجعھما فھي كثی رة ومتنوع ة   :المصادر والمراجع

:ي التحقیق، وما تطلبتھ الدراسة، ویمكن ذكرھا كاآلتيحسب ما جاء ف

تمثل ت ف ي كت ب الص رف     :دیث ة المتخصصة سواء كانت قدیم ة أم ح كتب اللغة)1

ف ع ن العلم اء   المؤلِ  واللھجات، فقد أفادتنا في توثیق النصوص الت ي أخ ذھا  والنحو،

.السابقین لھ

عل  ى لس  ان الع  رب ومخت  ار   ب  اختالف أنواعھ  ا، وق  د ركزن  ا   تاختلف  :المع  اجم)2

.الصحاح، وكان االعتماد علیھا في ضبط األبنیة وتفسیر الغریب في التحقیق
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ذ

كان  ت س  ندا لن  ا ف  ي توثی  ق :والكت  ب اللغوی  ة، والمع  اجمالمجموع  ات الش  عریة،)3

.الشواھد الشعریة

.نا منھا في التعریف باألعالم والشعراءوقد أفد:كتب التراجم)4

.اعتمدنا على الرسائل التي لھا صلة مباشرة بالموضوع:لجامعیةالرسائل ا)5

.ھا صلة مباشرة بالبحثتمدناھا من خالل موضوعاتھا التي لاع:الدوریات)6

الجھ د،  ھ غای ة  ، وب ذلنا فی   وبعد ھذا كل ھ یمكنن ا الق ول إنن ا أخلص نا لھ ذا البح ث       

الق ارئ ال ذي س یقرؤه    رض ي ھ و أنن ا ن  ش يء ا اإلخالص، وبق ي  وأرحنا ضمیرنا بھذ

وح ده  الكم ال  هللا بعد ذلك، وذلك ما ال نملكھ، ولسنا ن دعي الكم ال لھ ذا البح ث؛ ألن    

.سبحانھ وتعالى

وفي خت ام ھ ذه المقدم ة، أرج و أن یحظ ى عملن ا ھ ذا ب القبول مِ ن أعض اء لجن ة            

م بھ ا ھ ذه   خ ت ن بعدھا، وإْن كان ھناك م ن كلم ة ن  المناقشة الموقرة، وكل َمن یقرؤه م

مخت  ار بوعن  اني ال  ذي   الالمقدم  ة فھ  ي أن نج  ّدد ش  كرنا ألس  تاذنا المش  رف ال  دكتور      

م ن  ، وف تح لن ا ب اب مكتبت ھ لننھ ل     ا كن ا نتوق ع ذل ك   مَّ  شجَّعنا، ومنحنا من وقتھ أكث ر مِ 

كنوزھا المعرفیة، فقد أمّدنا بكل الكتب التي خدمت بحثنا، وجعلتھ على الش اكلة الت ي   

.اهللا عنا كل خیر وأحسن جزاءهاه آل إلیھا فجز

رجــ      ـب س      نة  11ی      وم الخم      یس  

ھـ1428

م2007سنة جویلیھ26الموافق لـ 

العز ريعیسى :بالطال
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المدخل

أھمیة علم التصریف
)1(

إنَّ علم التصریف یبحث في بنیة الكلمة، وعلم اإلعراب یبحث في الكلمات 

عند انتظامھا مع بعضھا البعض، والتسلسل المنطقي یقتضي أْن ُیْبَدأ بمعرفة علم 

ى علم التصریف التصریف قبل غیره؛ولكنَّ العلماء قدَّموا علم اإلعراب عل

فقد كان من الواجب على َمْن «)ھـ392ت (لصعوبتھ، وقد أكَّد ذلك ابن جني 

أراد معرفة النحو، أْن َیبدأ بمعرفة التصریف؛ ألن معرفة ذات الشيء الثابتة 

ینبغي أْن تكون أْصًال لمعرفة حالھ المتنقِّلة؛ إال أنَّ ھذا الضرب من العلم لمَّا كان 

ِدىء قبلھ بمعرفة النحو، ثمَّ جيء بھ بعد لیكون االرتیاض في عویصا ُمْتِعبا ُب

.)2(»النحو موطئا للدخول فیھ، وُمِعینا على معرفة أغراضھ ومعانیھ 

فائدة علم التصریف

كبیرة تكمن في التوصل بھ إلى النطق السلیم، وأْن )3(لعلم التصریف فائدة

تاج إلیھ كل َمْن اشتغل باللغة العربیة، على ما جاء، كما یحیجئُیقاس ما َلْم 

، أال ترى أنَّ اللفظ قد ال ُیوَضع في موضعھ؛ إذا لْم یكن اجم وخاصة واضعو المع

.مصنف المعجم على علم ودرایة فائقة بعلم التصریف

شراح المیة األفعال البن مالك

غیر الجزائریینمنالمیة األفعال البن مالك قبل فترة البجائيارح ش:أوال

التي حظیت بمكانة سامیة من الشرح ، منظومة ومن المنظومات التصریفیة

منظومة صرفیة من البحر «:ھادُّوحََ،)ھـ672ت ()4(المیة األفعال البن مالك

، بلغ عدد أبیاتھا مائة وأربعة عشر بیتا، وسمیت بھذا االسم؛ ألنھا بنیت البسیط

.62، ومخطوطات صرفیة ألبي عبد اهللا البوعبدلي البطیوي ص 31ـ 1/28ینظر الممتع )1
.34المنصف ص )2
.20ـ 18، والتصریف موضوعاتھ ومؤلفاتھ ص 31ـ 1/28، والممتع 31ینظر المنصف ص )3
.206ینظر ترجمتھ في قسم الدراسة ص )4
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ولقد .)1(»إلى األفعال تغلیبا لھا ال اختصاصا بھا ، وأضیفتعلى روي الالم

ھاحارالعلماء، فبادروا بشرحھا، ومن شدمرموقة عننالت ھذه األخیرة مكانة 

شرح المیة األفعال البن )ھـ744ت (لھا قبل شرح البجائيغیر الجزائریین

)2(الناظم

)ھـ686ت (

التعریف بابن الناظم

أب  و عب  د اهللا ب  در ال  دین ب  ن مال  ك    )3(ھ  و)ھ  ـ686ت(:الن  اظمب  در ال  دین ب  ن  

، أو بع  دھا بقلی  ل، نش  أ اب  ن الن  اظم ف  ي  ھ  ـ640ول  د ح  والي )5(الجی  اني)4(الط  ائي

ب    ن اوال    ده محم    د ب    ن عب    د اهللا :أمث    الـذتھا دمش    ق، وأخ    ذ العل    م ع    ن أسات      

یل تعمق ابن الن اظم ف ي تحص    ، وأقام بعض الوقت في بعلبك، إنَّ)ھـ672ت(الكم

العل  وم حت  ى ك  ان إمام  ا ف  ي النح  و والمع  اني والبی  ان والع  روض والمنط  ق، جی  د      

لیت  ولى یطلبون  ھالمش  اركة ف  ي الفق  ھ واألص  ول، ھ  ذا م  ا جع  ل العلم  اء ف  ي دمش  ق  

.)6(وظیفة والده 

:ومن تصانیفھ

مرتب على أربع :وھو مختصر في األصول:بغیةاألدیب وغنیة األدیب•

.)7(مطالع وخاتمة

، وكما )شرح ابن الناظم(ویعرف باسم :الدرة المضیئة في شرح األلفیة•

.)1()شرح الخالصة(یعرف باسم 

، كتاب فتح المتعال على القصیدة المسماة بالمیة األفعال .iu.edu.sawww:موقع األنترنت)1
.193للصاعدي، و ینظر المدخل إلى علم النحو والصرف ص 

.2/1536، وكشف الظنون 1/225ینظر بغیة الوعاه )2
.1/225تنظر ترجمتھ في بغیة الوعاه )3
.الطائي نسبة إلى مدینة طیيء العربیة المشھورة)4
.نسبة إلى جیان، وھي مدینة أندلسیة:الجیاني)5
.1/225ینظر بغیة الوعاه )6
.1/247ینظر كشف الظنون )7
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وھو )2(لم یتمھ)شرح التسھیل(وھو تكملة لشرح لوالده :شرح التسھیل•

قبل أن بن مالك الذي شرحھ لطالبھ، وتوفيكتاب مختصر في النحو والصرف ال

.یتمھ

.)3(وھو شرح الكافیة البن الحاجب في الصرف:شرح الحاجبیة•

وھي أرجوزة طویلة وضعھا :شرح الكافیة الشافیة في النحو والصرف•

)5(، وشرحھا بعد تألیفھا، ثم شرحھا ابن الناظم)4(بیتا2757أبوه ابن مالك في 

.تھواستخرج منھا ألفی:ابن مالكوھو الكافیة الشافیة اختصرھا

، وھي منظومة وھو شرح لقصیدة المیة في الصرف:شرح المیة األفعال•

.)6(بیتا114، عدد أبیاتھا في الصرف البن مالك

منظومة في النحو ألبي )ملحة اإلعراب(، وكتاب )7(شرح ملحة اإلعراب•

.ھـ516محمد القاسم بن علي بن محمد الحریري المتوفى سنة 

.9ینظر مقدمة شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص )1
.1/225ینظر بغیة الوعاه )2
.1/225ینظر بغیة الوعاه )3
.1/20ینظر شرح الكافیة الشافیة البن مالك )4
.1/225ینظر بغیة الوعاه )5
.10ینظر مقدمة شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص )6
.1/225عاه ینظر بغیة الو)7
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لالمیة األفعال البن مالكالجزائریونالُشرَّاح:اثانی

صدوا لھا نالت المیة األفعال البن مالك شھرة عظیمة عند المغاربة وتلقد

:بالشرح نذكر منھم ما یأتي

وھ و  ،)ھـ744ت()2(الباھلي البجائيلمحمد بن یحیى)1(شْرح المیة األفعال)1

.موضوع رسالتنا

)م1467ھـ ،871ت()4(لمحمد بن العباس التلمساني)3(فعالشرح المیة األ)2

)م1467،

)6(لمحمد الزجاجي)5(شرح المیة األفعال)3

)ھـ 1073ت ()8(لعبد الكریم الفكُّون)7(فْتح المالك على المیة ابن مالك)4

)ھـ1332ت ()10(ألطفیِّش)9(شرح المیة األفعال)5

.2/163ینظر تاریخ الجزائر الثقافي )1
.207تنظر ترجمتھ في قسم الدراسة ص)2
.3/97، و فھرست معلمة التراث الجزائري 153ینظر معجم أعالم الجزائر ص )3
محمد بن العباس بن محمد بن عیسى، الشھیر بابن العباس التلمساني، فقیھ، نحوي من أكابر علماء )4

م، ولھ العروة الوثقى في تنزیھ 1467ھـ، 871سان في وقتھ، ولي اإلفتاء بھا، وتوفي بالطاعون سنة تلم
األنبیاء عن فریة اإللقا، وشرح جمل الخونجي، وتحقیق المقال وتسھیل المنال في شرح المیة األفعال، 

.ا بجامعة وھران، وھي رسالة محققة  بقسم اللغة العربیة وآدابھ153ینظر معجم أعالم الجزائر ص 
.3/97، وفھرست معلمة التراث الجزائري 2/164ینظر تاریخ الجزائر الثقافي )5
.3/97ینظر فھرست معلمة التراث الجزائري )6
.22ـ 11ینظر فتح اللطیف في أرجوزة المكودي في التصریف ص )7
، كان عالم المغرب األوسط في أدیب، نحوي، محدِّث)م1663ھـ ــ 1073ت (عبد الكریم الفكون )8

التعریف في علم التصریف للمكودى، و شرح جمل المجراد      :عصره، من أھل قسنطینة ، ومن تآلفیھ
ـ 1/162وتعریف الخلف 98، 97ومخارج الحروف من الشاطبیة، ینظر معجم أعالم الجزائر ص 

166.
.90رون ص ینظر المصنفات اللغویة لألعالم الجزائریین عبر الق)9

أطفیش ھو أْمَحمَّد بن یوسف بن عیسى بن صالح أطفیش، من أكابر العلماء في الفقھ واألدب )10
واللغة والتفسیر، ومن رجال النھضة الحدیثة بالجزائر، ولد ببني یزقن، وبھا نشأ وبھا تعلم، ومن 

ودیوان شعر، ینظر معجم في التفسیر، وأرجوزة في النحو، و الرسم في قواعد الخط العربي،:تصانیفھ
.8/33، و األعالم 192ـ 190أعالم الجزائر ص 
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ـھـ1376ت()2(د القادر الَمْسَعدي الطَّْبعيلعب)1(شرح المیة األفعال)6

)م1956

)م1726ھـ ـ 1653ت ()4(للُبوِني)3(شرح المیة األفعال)7

)6(ألحمد بن العباس الوھراني)5(شرح المیة األفعال)8

، 90، والمصنفات اللغویة عبر العصور ص 3/112ینظر فھرست معلمة التراث الجزائري )1
.8/44وتاریخ الجزائر الثقافي 

.3/112ینظر فھرست معلمة التراث الجزائري )2
.3/87ینظر فھرست معلمة التراث الجزائري)3
ولد ببونة المعروفة بعنابة )م1726ھـ ـ 1653ت (أحمد بن قاسم بن محمد ساسي التمیمي البوني )4

في شرق الجزائر، ورحل إلى المشرق وأخذ عن أبي زكریاء یحیى بن محمد الشاوي، ولھ عدة مصنفات 
میة األفعال البن مالك، فتح المعین بذكر مشاھیر النحاه واللغویین، ونظم األجرومیة، وشرح ال:منھا

.34، 33ینظر معجم أعالم الجزائر ص 
.3/86، وفھرست معلمة التراث الجزائري 2/263ینظر تاریخ الجزائر الثقافي )5
.3/86، و فھرست معلمة التراث الجزائري 2/162ینظر تاریخ الجزائري الثقافي )6
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:وصف النسختین المعتمدتین في التحقیق

(اعتم   دنا ف   ي تحقی   ق ھ   ذا الكت   اب الموس   وم ب   ـ  ش   رح المی   ة األفع   ال للبج   ائي             

عل    ى نس    ختین خطیت    ین م    ن المكتب    ة الوطنی    ة الجزائری    ة  قس    م )ھ    ـ744ت (

.المخطوطات

بقس  م )2(2231:توج  د تح  ت رق  م)أ(ب  الرمز رمزن  ا لھ  ا)1(النس  خة األول  ىأم  ا 

:المخطوطات، وقد اتخذناھا أصال للسبب اآلتي

.لسالمتھا من األخطاء والسقط تقریبا

م من المكتبة الوطنیة، قسم المخطوطات، 03/05/2005وتحصلنا علیھا یوم 

وتتألف من تسعة وثالثین صفحة بحجم ، بخط مغربي مقروء توقد كتب

وعدد األسطر في كل صفحة خمسة وثالثون سطرا، وعدد )م م275*019(

.بین أربع عشرة، وخمس عشرة كلمةماالكلمات في كل سطر تتراوح

م المكتبة الوطنیة ب على الصفحة األولى أدعیة مع وضع رقم المخطوط، وخْتوكَت

، وھذه الصفحة من وضع الناسخ، ولیست أصلیة؛ إذ لم تكتب في النسخة یةالجزائر

.ثانیةال

كما استعمل الناسخ اللونین األحمر واألسود، فقد كتب باللون األحمر نسب 

عراب، قولھ، وقلت، واإل:لكلمات التالیةالشارح ، ونظم الالمیة، ولفظ الجاللة، وا

والفضالء، واصطالح، وكذا مباحث الالمیة كأبنیة الفعل المجرد وتصاریفھ، 

، مما ، وحروف العطف وسألتمونیھا، وقالوا، والالزما فعل، والتنبیھاتوینقسم، وأمَّ

.جعلھا تبدو في التصویر خافتة

.واستعمل اللون األسود فیما عدا المذكور سابقا

.2/163ینظر تاریخ الجزائر الثقافي )1
.1ص )أ(ینظر المخطوط )2
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وفي الصفحة الثانیة سقطت قطرة حبر على الجھة العلیا یسارا، قطرھا اثنان سنتمتر 

النتھاء من كتابة تجاوزت أثارھا معظم أوراق المخطوط، وقد حدث ھذا بعد ا

المخطوط ، وأثناء مراجعتھ، وفي الصفحة العاشرة بیاض یقدر باثنین سنتمتر، حیث 

.أخطأ الناسخ فمحاه، وتركھ یجف ووصل الكتابة

بدأ الشارح المخطوط بالبسملة، والصالة على النبي ــ صلى اهللا وعلیھ وسلم ــ  

.وعلى آلھ وصحبھ

ن الرحیم، وصلى اهللا على سیدنا وموالنا محمد وعلى آلھ، بسم اهللا الرحم«:إذ یقول

.)1(»وصحبھ وسلم تسلیما 

انتھى ما وجد من شرح المیة «:وفي الصفحة األخیرة ختم المخطوط بقولھ

األفعال لإلمام أبي عبد اهللا البجائي رحمھ اهللا تعالى ورضي اهللا عنھ والحمد هللا رب 

.تاریخ النسخ، دون أن یتعرض ل)2(»العالمین 

بن امحمد :یدمن شرح المیة األفعال، فقام السـ رحمھ اهللا ـ  ولم ینتھ والبجائي

ل، وفصل اسم الزمان ل والمفِعالذي تضمن فصلي المفَعتكملة الشرح بالعباس 

وھذا من تألیف اإلمام سیدي محمد بن العباس، ولیس من «:والمكان، حیث قال

ھ ھنا لتتم الفائدة، قال رحمھ اهللا بعد قول المصنف باب تألیف المذكور، بحولھ أوردت

.)3(»المْفِعل والمفعل وتصانیفھا 

قسم الجزائیةمن المكتبة المركزیةعلیھاالثانیة تحصلتأما النسخة

)ب(، ورمزت لھا بالرمز2733م ، تحت رقم 08/11/2005المخطوطات یوم

، وتتألف من ثالث )مم120*190(مكتوبة بخط مغربي مقروء، حجم الورق 

.2ص )أ(المخطوط )1
.39ص )أ(المخطوط)2
،نسخة مصورة لدینا،وھي رسالة ماجستیر محققة بقسم 1مخطوط المیة األفعال لمحمد بن العباس، ص)3

.م2007جویلیة سنة 03جامعة وھران، ونوقشت یوم اللغة العربیة وآدابھا
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وتسعین صفحة، وعدد األسطر في كل صفحة اثنان وعشرون سطرا، وكل سطر 

.یتكون من عشرة إلى اثنتي عشرة كلمة

ة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم ـ وذكر  كما استھل المخطوط بالبسملة، والصال

ح مردف ا إی اه بأس ماء    الناسخ اسمھ منفردا ف ي الس طر الث اني، وثن ى ب ذكر اس م الش ار       

الشیخ، الع الم، الفقی ھ، ول م یتع رض لعن وان المخط وط ب ل باش ر ش رح          :التبجیل مثل

.نظم الالمیة البن مالك

ل الناسخ اللونین األسود واألحمر ف ي الت دوین، فق د كت ب ب اللون األحم ر       عمواست

ح روف العط ف،   محمدـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ واسم الناسخ، ونظم الالمی ة، و  :مایلي

ب  اب أبنی  ة الفع  ل المج  رد والمزی  د وتص  اریفھ، :واإلع  راب، وعن  اوین المباح  ث مث  ل

.ومذھب، وانتھى

الكتابة باللون األسود فقد شملت جمیع الشرح م ا ع دا الم ذكور س ابقا، وف ي      أما

بیاض یقدر بنصف س طر كتب ھ خط أ ث م مح اه وترك ھ یج ف وواص ل         )44(الصفحة 

انتھى ما وجد من شرح المیة األفعال لإلمام أبي عب د  «:النسخة بقولھوختم .الكتابة

، دون )1(»اهللا البجائي ـ رضي اهللا عنھ ونفعنا بعلمھ ـ والحمد هللا رب الع المین آم ین     

.أن یتعرض لتاریخ النسخ

.93ص )ب(النسخة )1
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تحقیق عنوان المخطوط                                                          

طالعن  ا علی  ھ، إْذ أنَّ  ان مس  تقل للمخط  وط ف  ي بدایت  ھ إث  ر ا   ل  م نعث  ر عل  ى عن  و  

البجائي لم یذكر صراحة عنوان ھذا المخطوط منفص ال ع ن متن ھ وإنم ا ج اء ش رحھ       

:بعد قول ابن مالك«:من أول منظوم حیث قال

)1(من رضوانھ األمالُغلََّبُیحمدا ***الحمد ال أبغي بــھ بــدال   

(ولھق .إلى آخره )الحمد هللا:

ھو الثناء باللس ان عل ى المحم ود م ن الفض ائل كھب ات الم ال، وغی ره م ن          ]:ش[

األفعال الحمیدة، ومن الفواضل كھبات الم ال، وغی ره مِ ن األفع ال الحمی دة، والش كر       

تعظ  یم عل  ى اإلنع  ام باللس  ان والَجن  ان واألرك  ان، فآل  ة الحم  د اللس  ان، وس  ببھ وص  ف  

وفع   ل حمی   د، وآل   ة الش   كر الثالث   ة وس   ببھ فع   ل مجی   د ذي اإلنع   ام، فللحم   د  مجی   د،

خصوص ِمن وجھ یجتمعان في الثناء باللسان على اإلنعام،وینفرد الحمد بالثناء عل ى  

.)2(»ى العلم،  وینفرد الشكر بثناء القلب على اإلحسان، انتھ:نحو

انتھ ى م ا وج د م ن     «:وقد صرح بھ ذا العن وان الناس خ ف ي آخ ر المخط وط إذ یق ول       

شرح المیة األفعال لإلمام أبي عبد اهللا البج ائي ـ رحم ھ اهللا  تع الى ورض ي اهللا عن ھ       

.)3(»ونفعنـا بھ ـ  والحمد اهللا رب العالمین 

نسبة المخطوط إلى صاحبھ

ش  رح المی  ة األفع  ال للبج  ائي، ف  ي     :لق  د نس  ب الناس  خ المخط  وط الموس  وم ب  ـ     

انتھى ما وجد من شرح المیة «:إلى الشارح البجائي بدلیل قولھ)ب(و)أ(النسختین 

ب ھ ـ و   األفع ال لإلم ام أب ي عب د اهللا البج ائي ـ رحم ھ اهللا تع الى ورض ي عن ھ ونفعن ا           

.)4(»الحمد هللا رب العالمین

.2ص )أ(المخطوط )1
.1ص )ب(، و 2ص )أ(المخطوط )2
.93ص )ب(، و 39ص )أ(المخطوط )3
.نفساھما)4
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كما أشار صاحب ت اریخ الجزائ ر الثق افي أن البج ائي شَ َرح المی ة األفع ال ب دلیل         

ح محم  د ب  ن یحی  ى البج  ائي المی  ة األفع  ال، ون  اقش الن  اظم، وج  اء  وك  ذا شَ  َر«:قول  ھ

.)1(»بأراء النحاة، كما استعمل اإلعراب ، وذكر الشواھد

.2/163تاریخ الجزائر الثقافي )1
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صور من المخطوط
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النص المحقق
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اهللا الرحمن الرحیمبسم)1(/2ص/

.موسل)4(وصحبھ)3(نا محمد، وعلى آلھاهللا على سیدنا و موال)2(صلىو

.)5(״رار علي النححالب״الشیخ

ىأبي یحی)6(نبابقال اإلمام العالم أبو عبد اهللا محمد بن الشیخ الفقیھ الشھیر، 

.ـ)8(ـ رحمھ اهللا ورضي اهللا عنھ بمنھ وكرمھ)7(البجائي

)9(]مةمقد[

:)10(ابن مالكبعد قول

)11(َالاألَمِھاِنَوْضِرْنِمُغلََّبا ُیًدْمَحَالَدبـــــَِھي ِبِغْبَأ َالهللاُدْمالَح]1[

(قولھ .إلى آخره)هللاُدْمالَح:

:ش[ ھو الثناء باللسان على المحمود من الفضائل كالعلم والشجاعة، ]

األفعال من الصفات الحمیدة، ومن الفواضل كھبات المال، وغیره من وغیرھما

).ب(من 1ص )1
إن الصالة :ومن المالئكة استغفار، ومن العباد دعاء، وقال جمھور األمةتعتبر الصالة من اهللا رحمة، )2

على سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم ـ واجبة وجوب السنن المؤكدة بنص القرآن والسنة، أما صیغتھا 
.5فكثیرة، فقد فاقت السبعین صیغة، ینظر  أفضل الصالة على سید السادات ص 

ي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ  ھل ھم بنو ھاشم وعبد المطلب، أم ھم أزواجھ اختلف في تفسیر آل النب)3
وذریتھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ وھل ھم  ذریة فاطمة الزھراء ـ رضي اهللا عنھا ـ أم ھم ذریة علي، وأعمام 
الرسول  ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ العباس وجعفر وحمزة وعقیل، وھل ھم صحابتھ ـ رضي اهللا عنھم ـ 

كل من آلوا إلیھ؛ أي رجعوا إلیھ  بالنسب أو االتباع، :ریش وجمیع المسلمین، أم ھم كما قال الصوفیةوق
:ولكن الراجح عند أغلبیة علماء األمة أن المقصود بھم ھم ذریة فاطمة الزھراء وعلي؛ أي سید شباب الجنة

.25،26الحسن والحسین ونسلھما، ینظر أفضل الصالة على سید السادات ص
الصحابي ھو من لقي النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ مؤمنا بھ، ومات على اإلسالم، ویدخل في من لقیھ )4

من طالت مجالستھ لھ، أو قصرت ، ومن روي عنھ، ومن لم یرو، ومن غزا معھ أو لم یغز، ومن رآه رؤیة 
.1/06ولم یجالسھ، ومن لم یره لعارض كالعمى، ینظر اإلصابة في تمییز الصحابة 

).ب(ما بین قوسین إضافة في )5
(ب(وردت في )6 ).ابن)
.207ص ینظر ترجمتھ في قسم الدراسة)7
.ھذه المقدمة للناسخ)8
.ما جاء بین معقوفین زیادة من عندي یقتضیھا السیاق)9

.206ینظر ترجمتھ في قسم الدراسة ص )10
.427كامل للمتون صینظر المیة األفعال ضمن المجموع ال)11
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)1(״الحمد״نعام باللسان والَجَنان واألركان، فآلةاإلالحمیدة، والشكر تعظیم على 

ذي وسببھ وصف مجید، وفعل حمید، وآلة الشكر الثالثة، وسببھ فعل مجیداللسان،

بینھما عموم ف،ذلكعكسفللحمد خصوص اآللة وعموم السبب، والشكر،اإلنعام

ثناء باللسان على اإلنعام، وینفرد الحمد بالثناء وخصوص من وجھ یجتمعان في ال

وھذا أحسن ما .)2(العلم، وینفرد الشكر بثناء القلب على اإلحسان ، انتھى:على نحو

، ال حاجة إلى )3(كثیرما قیل فیھما، وللناس في الحمد والشكر والمدح كالم

لداللتھ على ما بھ ـ واهللا أعلم ـ لواجب الوجود المستحق لجمیع المحامد)4(التطویل

)6(، أو حامدا منقوال)5(للذات الكریمة ِمن الصفات الحمیدة، والكالم على كونھ مشتقا

.، فال حاجة إلیھ)8(شھیرا)7(التجأو مر)6(منقوال

ـ رحمھ اهللا ـ كتابھ ھذا بالحمد تبركا واقتداء بكتاب اهللا عز )9(وبدأ المصنف

وجل

).ب(ساقطة في )1
...الثناء باللسان «:، ونصھ من قولھ6ورد النص بالمعنى، المطول في شرح تلخیص المفتاح ص )2

والحمد ھو الثناء باللسان على الجمیل سواء تعلق بالفضائل، والشكر «:، جاء كاآلتي»على اإلحسان انتھى
نعام، سواء كان ذاكرا باللسان أو اعتقادا أو محبة بالجنان أو عمال فعل ینبيء عن تعظیم المنعم بسبب اإل

وخدمة باألركان، فمورد الحمد ھو اللسان وحده، ومتعلقھ یعم النعمة وغیرھا، ومورد الشكر یعم اللسان 
وغیره، ومتعلقة یكون النعمة وحدھا، فالحمد أعم باعتبار المورد والشكر بالعكس، ومن ھنا تحقق تصادقھا 

ي الثناء باللسان في مقابلة اإلحسان، وتفارقھما في صدق الحمد فقط على الوصف بالعلم والشجاعة، ف
.»وصدق الشكر فقط على الثناء بالجنان في مقابلة اإلحسان 

، و تفس یر القرطب ي       136ـ   1/133، وتفس یر الطب ري   6ینظر المطول في شرح تلخیص المفت اح ص  )3
، وف  تح اللطی  ف ف  ي أرج  وزة 42، 41، والف  روق ف  ي اللغ  ة 10ـ   1/8لكش  اف ، و تفس  یر ا145ـ   1/141

.24، وشرح روضة النسرین في مسائل التمرین ص 92، 91المكودي في التصریف 
.11التطویل ھو الزائد على أصل المراد بال فائدة ، ینظر المطول في شرح تلخیص المفتاح ص)4
، و شذا 117، ینظر معجم المصطلحات النحویة والصرفیة ص المشتق ھو االسم المأخوذ من غیره)5

.54العرف في فن الصرف ص 
، شرح »آمین و سلیم و سعید:ھو ما كان في أول وضعھ غیر َعَلم، ثم استعمل َعَلما مثل«المنقول)6

.934، وینظر الشامل ص1/98المفصل للزمخشري 
ما ارتجل للتسمیة بھ، أي اخترع ولم ینقل «، المرتجل)ب(من )مترجال(ھكذا )مرتجال(وردت كلمة )7

.1/106، شرح المفصل للزمخشري »إلیھ من غیره مثل غطفان
.والصواب ما أثبتناه )ب(و )أ(في )شھیر(ھكذا)شھیرا(وردت كلمة )8
.یقصد بھ ابن مالك)9
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هللا فھو )1(كل أمر ذي بال ال یبدأ فیھ بالحمد«:ولقول النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ 

وفي )4(»بحمد اهللا«وفي روایة ،)3(»فھو أقطع«وفي روایة ،)2(»أجذمفھو 

وفي روایــة

.)5(»بالحمد هللا فھو أقطع«

حمدت :حتى ولو قال"بھذه الصیغةالحمد هللالفظفیحتمل أْن یكون االبتداء ب

وإْن یكن على ھذه ،یحتمل أْن یكون االبتداء بمادة الحمد، و)7(على الحكایة)6("اهللا

حِمدت اهللا أو أحمد اهللا ألجزأ، وھو الذي تدل علیھ روایة)8(:ة حتى لو قالغالصی

:)9(لقولھ في ألفیتھنف، وھو اختیار المص»بحمد اهللا«

. . . . . . . . . . .)10(َهللا خیَر ماِلِك اِبيأْحَمُد َر.

لفقھاء ھو فعل ینبئ عن تعظیم ھو الوصف بكل جمیل، وھو الشكر أیضا، وفي اصطالح ا«:الحمد)1
المنعم بسبب كونھ منعما على الحامد وغیره، وحقیقة امتثال المأمورات، واجتناب المنھیات في الظاھر 

.وما بعدھا19،  إعراب ثالثین سورة من القرآن ص »والباطن
.359الترغیب والترھیب ص )2
.697مختصر سنن أبي داود ص )3
.1/102صحیح ابن حبان )4
.237مختصر سنن ابن ماجة ص )5
)ب(مابین قوسین ساقطة من )6
، وینظر 3/49، شرح جمل الزجاجي »لفظ المتكلم على حسب ما أورده في كالمھإیراد«:الحكایة)7

.252، 4/251أوضح المسالك، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید
).ب(2ص )8
العالمة جمال الدین أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الطائي الجیاني المعروف بابن األلفیة في النحو للشیخ)9

، وھي مقدمة مشھورة في دیار العرب، جمع فیھا مقاصد العربیة، وسماھا )ھـ672(مالك، المتوفى سنة
:الخالصة، وإنما اشتھرت باأللفیة؛ ألنھا ألف بیت في الرجز أولھا

أحمد ربي اهللا خیر مالك***قال محمد ھو ابن مالك 
، اشتھر بشرح ابن )ھـ686ت(ولھ علیھا شرح ذكره الذھبي، وشروحھا كثیرة منھا، شرح ولده بدر الدین 

الناظم، وھو كتاب مطبوع عدة طبعات بتحقیق محمد باسل عیون السود، وشرح األشموني أللفیة ابن مالك 
.1/151ن بتحقیق عبد الحمید محمد عبد الحمید، ینظر كشف الظنو

:البیت من الرجز البن مالك ، وتكملتھ)10
أحمد ربي اهللا خیر مالك***قال محمد ھو ابن مالك 
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ویحتمل أْن یكون المراد بالثناء، ولو لم یكن )2(»حامدا هللا «)1(التسھیلي وف

لوروده بالرفع في )3(اللفظ حتى لو أتى بالبسملة الكتفى بھا، واألظھر األولھذا

أتى بلفظ الجاللة الجامع لمعنى الذات والصفات، تنبیھا :، وقیل)4(بعض الروایات

لى استحقاقھ لجمیع المحامد، ولو أتى بغیرھا، كالخالق والرازق لتوھم أنَّ الحمد ع

لیعم جمیع )5(ستغراقلالالحمد باأللف والالم التي َفرَّأنما كان ألجل تلك الصفة،وَع

.)6(اات الكمال كلھـالمنفرد بصففالمعنى أنََّّ المحامد كلھا یستحقھا،امدـجمیع المح

ي ـالم فـف والـأنَّ األل«:ةـرح الفاتحـي شـف)8(افـالكشـيف)7(قال الزمخشري

ي ـف

.4ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص =
التسھیل یقصد بھ كتاب تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد في النحو والصرف، للشیخ جمال الدین أبي عبد )1

، وقد شرحھ ابن مالك وأكملھ ابنھ )ھـ672ت (عبد اهللا، المعروف بابن مالك الطائي النحوي اهللا محمد بن 
.1/405محمد بدوي ، ینظر كشف الظنون:عبد الرحمن السید، وأ،د:د.بدر الدین، وھو مطبوع بتحقیق أ

.1/3شرح التسھیل )2
، وأصلھ النصب الذي ھو قراءة بعضھم ))اهللا((باالبتداء، وخبره الظرف الذي ھو ))الحمد((ارتفاع )3

شكرا، :بإضمام فعلھ، على أنھ من المصادر التي تنصبھا العرب بأفعال مضمرة في معنى اإلخبار، كقولھم
وكفرا، وعجبا، ینزلونھا منزلة أفعالھا، ویسدون بھا مسدھا، والعدل بھا عن النصب إلى الرفع على االبتداء 

، وأثر المغني النحوي في تفسیر القرآن الكریم 1/9ستقراره ، ینظر الكشاف للداللة على ثبات المعنى وا
.384بالرأي ص 

.1/10بضم الالم التباعھا الدال، ینظر الكشاف ))الحمد هللا ((:وقرأ إبراھیم بن عبلة)4
:نالشمول وإفادة العموم، وھو غرض من أغراض أل الجنسیة المعرفة التي تنقسم بھ إلى قسمی)5

زید الرجل علما، :، واستغراق خصائص األفراد مثل]ُخٍلَق اإلْنَسان َضِعْیًفا[استغراق األفراد كقولھ تعالى
.165أي الكامل في ھذه الصفة، ینظر معجم المصطلحات النحویة والصرفیة ص

مال الك...قیل «:، ونصھ من قولھ6ورد النص بتصرف، ینظر المطول في شرح تلخیص المفتاح ص )6
واهللا اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجمیع المحامد، ولذا لم یقل الحمد للخالق، «:جاء كاآلتي»كلھا 

أو الرازق، أو نحوھما مما یوھم باختصاص استحقاقھ الحمد بوصف دون وصفـ، بل تعرض لإلنعام بعد 
.»الداللة على استحقاق الذات تنبیھا على تحقیق االستحقاقیة

خشري ھو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، جار اهللا أبو القاسم، من الزم)7
أئمة العلم بالدین والتفسیر، ولد في زمخشر من قرى خوارزم، جاور مكة زمنا فلقب بجار اهللا، ولھ من 

في األمثال، الكشاف في التفسیر، و الفائق في غریب الحدیث، و المفصل في النحو، والمستقصى:التصانیف
.287ـ2/279ھـ، ینظر بغیة الوعاه 528وشرح أبیات الكتاب، واألنموذج في النحو، مات یوم عرفة سنة

الكشاف عن حقائق التنزیل لإلمام العالمة أبي القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي )8
تبھ وضبطھ وصححھ محمد حسین كتاب في تفسیر القرآن الكریم، مطبوع عدة طبعات ، ر)ھـ528ت(

:أحمد وقد قال فیھ المصنف یمدحھ
ولیس فیھا لعمري مثل كشـافــــــــي***إن التفاسیر فــي الـدنیا بـال عــــدد 
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وھو مبني على مذھبھ، وھو أنَّ أفعال :قیل)1(»الحمد لتعریف الحقیقة ال لالستغراق

)3(ورده التفتزان ي )2(هللا، ف ال تك ون جمی ع المحام د راجع ة إلی ھ      العباد لیس ت مخلوق ة  

م د م ن المص ادر الس ادة مس د األفع ال،       ب ل عل ى أن الح  ، ا عل ى مذھب ھ  نی  بأنھ ل یس مب 

ی  دل والفع  ل إنم ا  وت،ب  وأص لھ النص  ب والع دول إل  ى الرف ع للدالل  ة عل ى ال  دوام والث    

؛ ألن النائ  ب من  اب الفع  ل، ھ  و  )5(وفی  ھ نظ  ر:الحقیق  ة دون االس  تغراق، ق  ال)4(عل  ى

علی  ھ، ف  ال م  انع م  ن دخ  ول األل  ف وال  الم  )6()سَ  َالٌم َعلَ  ْیُكم[المص  در المنك  ر، مث  ل

.)9(في شرح التلخیص)8(انظر تمام كالمھ)7(ویقصد بھ االستغراق

أھمُّ في النفس القتضاء الجاللة، وإْن كان تقدیم لفظوقدم الحمد على لفظ الجاللة

المقام، مزید اھتمام بھ ، وللداللة على اختصاص الحمد باهللا، وإنھ حقیق بھ، وصرَّح 

كالكشافيفالجھل كالداء، والكشاف***إْن كنت تبغي الھدى  فالزم قراءتھ 
.2/1475ینظر كشف الظنون 

.10، 1/9الكشاف )1
راجعة إلیھ ...قیل ھو مبني على مذھبھ «:، ونصھ من قولھ7المطول في شرح تلخیص المفتاح ص)2
إن ما ذھب إلیھ من أن  الالم في الحمد لتعریف الجنس دون االستغراق، لیس كما توھمھ «:جاء كالتالي»

ون جمیع المحامد راجعة كثیر من الناس مبنیا على أن أفعال العباد عندھم لیست مخلوقة اهللا تعالى، فال تك
.»إلیھ
وھو مسعود بن عمر بن عبد اهللا الشیخ سعد الدین )ب(في )التفزاني(وردت كلمة التفتزاني ھكذا )3

التفتزاني، عالم النحو والتصریف والمعاني ومن تصانیفھ شرح العضد، وشرح التلخیص، شرح تصریف 
.2/285ینظر بغیة الوعاه ھـ،791:العزي، اإلرشاد في النحو، مات بسمرقند سنة

).أ(ساقطة في)على (كلمة )4
)ب(ساقطة في )نظر(كلمة)5
)َسَالٌم َعَلْیُكم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّاِر (، وتكملتھا 24:سورة الرعد)6
، جاء »تغراق یقصد بھ االس...بأنھ لیس«:، ونصھ من قولھ7المطول في شرح تلخیص المفتاح ص)7

بل على أن الحمد من المصادر السادة مسد األفعال، وأصلھ النصب ، والعدول إلى الرفع للداللة «:كاآلتي
على الدوام والثبات، والفعل إنما یدل على الحقیقة دون االستغراق، فكذا ما ینوب منابھ وفیھ نظر، ألن 

یك، وحینئذ ال مانع من أن یدخل فیھ الالم ویقصد بھ النائب مناب الفعل إنما ھو المصدر النكرة مثل سالم عل
.»االستغراق 

.8، 7ینظر المطول في شرح تلخیص المفتاح نفسھ ص)8
شرح التلخیص كتاب عام في اللغة لسعد الدین مسعود التفتزاني، وھو كتاب مطبوع بھامشھ حاشیة )9

.1/473المیر سید شریف، ینظر كشف الظنون 
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«:قول ھ  ، وبھ یفس ر م ا یت أول علی ھ ف ي     )1(شرح الفاتحةبھذا الوجھ الزمخشري في 

أن 

.)2(»األلف والالم للحقیقة

اإلعراب

.)3(خبره وال محل لھا من اإلعراب؛ ألنھا مستأنفة:مبتدأ، وهللا:الحمد

(وقولھ ، )4(عائد على لفظ الجاللة، والجمل ة ح ال  )بھ(الضمیر في)الَدَبِھي ِبِغْبَأَال:

مص  در یعم  ل ا م  ن لف  ظ الجالل  ة، أو مِ  ن الفاع  ل المح  ذوف؛ ألنَّ  الحم  د ، إم  )4(ح  ال

أي حمد اهللا في حال كوني ال أبغي بھ ب دال، وھ ي حال ة    )5(اهللاأحمد:عمل الفعل، أي

.ألن النفي بالالزمة ال بد فیھا من الضمیر، والخلو من الواو

:وقولھ

. . . . . . . . . . . َالاألَمِھاِنَوْضِرْنِمُغْلَبا ُیًدْمَح.

حامد، :والمضارع یحَمد، واسم الفاعل،)7(على القیاس)6(دِمالحمد مصدر َح]:ش[

.أحمده حمدا:َمحُمود، وحمًدا منصوب بفعل محذوف تقدیره:حامد، واسم المفعول

والحمد نقیضھ الذم، والشكر نقیضھ الكفران، «:، ونص الزمخشري كاآلتي10، 1/9اف ینظر الكش)1
وارتفاع الحمد باالبتداء وخبره الظرف الذي ھو هللا وأصلھ النصب الذي ھو على قراءة بعضھم، وإضمار 

فرا، شكرا، وك:فعلھ على أنھ من المصادر التي تنصبھا العرب بأفعال مضمرة في معنى اإلخبار، كقولھم
سبحانك، ومعاذ اهللا، ینزلونھا منزلة أفعالھا ویسدون مسدَّھا، لذلك ال :وعجبا، وما أشبھ ذلك، ومنھا

یستعملونھا معا ویجعلون استعمالھا كالشریعة المنسوخة، والعدل بھا عن النصب إلى الرفع على االبتداء 
.»للداللة على ثبات المعنى واستقراره 

.10، 1/9الكشاف )2
.96ـ92، ونحو الجمل ص 2/17ینظر مغنى اللبیب)3
الجملة الخبریة التي یلتزمھا ما قبلھا، إن كانت مرتبطة بمعرفة محضة فھي حال عنھا، ینظر مغني )4

ونحو ، 221ـ 2/214، و أوضح المسالك على ألفیة ابن مالك ، تحقیق حنا الفخوري ،2/91اللبیب 
.337، والنحو التطبیقي ص 54الجمل ص 

).ب(في3ص )5
).ب(ساقطة في )6
).َحِمد(153َحِمد َیْحَمد َحْمدًا بابھ فھم، ینظر مختار الصحاح ص )7
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ألنھ اعتراض من الفعل وما دخلت علیھ ال محل لھا من اإلعراب؛)1(و تكون الجملة

ِلَما ال یصح أن یكون متعلقا بالظاھر وھو :فإن قلت.بین المعطوف والمعطوف علیھ

؛ ألن الحمد )2(لئال یلزم علیھ اإلخبار عن الموصول قبل تمام الصلة:الحمد؟ قلت

متعلقا بھ لكان من تمام صلتھ، وقد )حمدا(؛ فلو جعلت )3(الموصولكمصدر، وھو 

، فیلزم اإلخبار )حمدا:(الذي ھو)4(بلھ، أعني قبل المعمولأخبرت عنھ بالمجرور ق

على ما تقرر في )7(، وھو ممنوع)6(صلتھتمامقبل/3ص/)5(عن الموصول

.النحو

:وقولھ

. . . . . . . . . . . .َالاألَمِھاِنَوْضِرْنِمُغْلَبُی.

وضع محل نصب صفة لحمد، واألمل بمعنى المأمول،في م)8(الجملة]:ش[

وانھ، ـالمأمول من رضُغلََّبُیو من رضوانھ  متعلق بھ، والمعنى أحمده حمدا 

.)10(من األمال)9(ي موضع نصب حاالـف)من رضوانھ(ویحتمل أن یكون

]:قولھ[

)11(َالَضُفاْلِھِبْحَصَوِھآِلا َنِتااَدَسى    َلى وَعَرَواْلِرْیى َخَلَعُةَالالصَّمَّـ ُث]2[

، 92، ونحو الجمل ص 2/17ھي المنقطعة عما قبلھا، ینظر مغني اللبیب :والجملة االعتراضیة)1
.253ـ 250والنحو التطبیقي ص 

، 3/113لمصدر، والموصول ھو الفعل المحذوف، ینظر شرح التسھیل یقصد بالصلة المعمول وھو ا)2
.2/258و مغني اللبیب 

3) ).ب(ساقطة في )الكاف)
، ینظر العوامل ضمن )أحمده حمدًا(وعاملھ الفعل المضمر تقدیره )حمدا(المعمول یقصد بھ المصدر )4

.161والصرفیة ص ، و معجم المصطلحات النحویة 380المجموع الكامل للمتون ص 
).ب(في )المصول(وردت كلمة الموصول ھكذا)5
).أ(ساقطة في)6
.3/113ینظر شرح التسھیل )7
، والنحو 2/91بنكرة محصة قبلھا فھي صفة لھا، ینظر مغني اللبیب ھي الجملة الخبریة التي ارتبطت)8

.55ـ 45، ونحو الجمل ص331ـ 339التطبیقي ص 
.55ـ53، ونحو الجمل ص 2/63ر مغني اللبیبینظ)9

.2/91تكون الجملة في محل نصب حال على أساس الجمل بعد المعارف أحوال، ینظر مغني اللبیب )10
.427ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص)11
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ثـنى بالصالة على النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ، وعل ى آل ھ وأص حابھ ـ ؛      ]:ش[

ِلَما جاء في ذلك من الفضل والثواب، واألجر؛ ألن اهللا سبحانھ قرر ذك ره ب ذكره ف ي    

ص لى  م ن  «:ـ  ص لى اهللا علی ھ وس لم ـ      ال النب ي ـد ق  ـ، وق  )1(مواضع كثیرة من كتابھ

)2(»علي مرة  صلى اهللا علیھ عش را، وم ن ص لى عل ي عش را ص لى اهللا علی ھ مائ ة        

ال تجعل وا بی وتكم قب ورا، وص لوا عل ي ف إن ص التكم َعلَ ّي         «:إلى آخر الح دیث،وقال 

.)3(»تبلغني حیث كنت

.)5(رھم دعاءمن اهللا على عباده رحمة، ومن المالئكة استغفار، ومن غی)4(والصالة

.)5(دعاء

).ىَرَواْلِرْیى َخَلَع:(وقولھ

خَ اَر َیِخیِ ُر َخیْ را، وھ و مقاب ل الش ر، ویك ون        )6(لفظ مشترك یكون مصدر:خیر

[اسما لیس بمصدر، وال صفة نح و  )8(مَ اًال، ویك ون ص فة   :أي)7(]إْن تَ َرَك َخیْ را  :

ت وھَ ْین، ویك ون أفع ل تفض یل أص لھ      بَمیْ  ُفعِ ل خیِّر بالتشدید، ثم خًُفَّ ف َكمَ ا  )9(أصلھ

الذین آمنوا وَصُلوا علیھ وَسلُموا إنَّ اَهللا ومالئكتھ ُیصلون على النبي یا أیُّھا(:في مثل قولھ تعالى)1
.56:، سورة األحزاب )تسلیما

ومن صلى علي مائة كتب اهللا بین عینیھ براءة من النفاق، وبراءة من النار، وأسكنھ اهللا یوم «وتكملتھ )2
.2/126، الطبراني في الصغیر»القیامة مع الشھداء

، و تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد 512صحیح ریاض الصالحین من حدیث سید المرسلین ص )3
.159ص 

إن الصالة :تعتبر الصالة من اهللا رحمة، ومن المالئكة استغفار، ومن العباد دعاء، وقال جمھور األمة)4
على سیدنا محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ واجبة وجوب السنن الوارده بنص القرآن والسنة، أما صیغتھا 

.5السبعین صبغة، أفضل الصالة على سیدنا السادات ص فكثیرة، وقد فاقت
.من الرسالة19ص 2یراجع اإلحالة )5
).خیر(194وَبابھ َباَع، ینظر مختار الصحاح ص )6
َتَرَك َخْیًرا ُكِتَب َعَلْیُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإن[:، واآلیة كاملة179:سورة البقرة]إِِن َتَرَك َخْیًرا[)7

.]اْلَوِصیَُّة ِلْلَواِلَدْیِن َواألْقَرِبیَن ِباْلَمْعُروِف َحقا َعَلى اْلُمتَِّقیَن
).خیر(194اسما، ینظر مختار الصحاح ص )خیر(والشاھد فیھا ُوُرود كلمة 

، ولم یریدوا بھ فالن خیر، أشبھ الصفات، فأدخلوا فیھ الھاء للمؤنث:لما وصف بھ فقیل:قال األخفش)8
).خیر(194أفعل، ینظر مختار الصحاح ص 

).ب(من 4ص )9
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، وھذا )أخیر(عن )خیر(، لكن كثر في كالمھم حذف الھمزة، واالستغناء بـ )1(رَأْخی

وھذا األخیر ھو المراد ھنا، والشك أن رسول اهللا ـ صلى اهللا علی ھ وس لم ـ خی ر م ن       

.طلعت علیھ الشمس، فمبلغ العلم فیھ أنھ َبَشر، وأنَّھ َخْیُر َخْلق اهللا ِكّلھم

.)3(״أي الخلق)2(»ما أدري أي الورى ھو«:یقال״.الخلق):الورى(و

.)تنااوعلى ساد(:وقولھ

ع ـو جم   ـ، فھ   )4(ى غی   ر قی   اسـجم   ع س   ادة، والس   ادة جم   ع س   ید عل   :الس   ادات

تل ف  ، واخ)6(سودة تحركت الواو وانفتح م ا قبلھ ا فقلب ت ألف ا    ):سادة(،وأصل )5(جمع

)9(ْلَفْیعَ  :لـر الع ین، وقی   ـوكس  )8(اءـبتق دیم الی   )7(فْیِعل:، فقیلدتلف في وزن سیواخ

، والث اني  )11(واألول للبص ریین .بتق دیم الع ین  )10(لـیْ  ِعَف:لـوقی  .بف تح الع ین  )9(ْلَفْیَع

، والثالث )12(ألھل بغداد

1) التفضیل من الخیر والشر اختصروھما، فحذفوا الھمزة، وقالوا في المدح ولما كثر استعمال صیغة)
، ینظر53، 3/52، شرح التسھیل )ھو خیر من كذا، وشر من كذا، ورفض أخیر وأشر إال فیما ندر:والذم

.196إیجاز التعریف في علم التصریف ص 
).وري(900أساس البالغة ص )2
).ب(ما بین قوسین ساقطة في )3
.2/499سید من ذوات الواو، وقلبت الواو یاء، وأدغمت الیاء في الیاء على غیر قیاس، ینظر الممتع )4
والسماعي، ینظر األصول في النحو جمع رجال، ومنھ القیاسي :جمع الجمع مثل بیوتات، ورجاالت)5
.2/216أساسیات علم الصرف ، و404، والشامل  ص 3/32
).أ(في )الفاء(وردت كلمة ألفا ھكذا )6
.499، 2/498ینظر الممتع )7
).أ(الیاء ساقطة في )8
.2/449ینظر الممتع )9

.3/154، وشرح الشافیة 2/551ینظر الممتع )10
ون ھم علماء البصرة النحویون الذین ینسب إلیھم المذھب البصري في اللغة، وقد كانوا أول البصری)11

من تكلم في النحو كِعْلم وقاعدة، وكان مذھبھم أول المذاھب النحویة، وللبصریین طبقات سبع، ینظر معجم 
، )َلیِّن(و)َمیِّت(و)َسّید(نحو)َفْیِعل(ومن ذلك «:، وقولھم ھو21المصطلحات النحویة والصرفیة ص

َذوات الیاء أدغمت في الیاء من غیر تغییر، وإْن كان من ذوات الواو وقلبت الواو یاء فإنھ إْن كان من
، ینظر الممتع »)َمیٌِّت(، و)َسیِّد(، ومن ذوات الواو )َلبٌّْن(وأدغمت الیاء في الیاء، فمن ذوات الیاء 

2/498 ،499.
ل المذھب البغدادي، الذین أسسوه على الجمع بین مذھبي الكوفة والبصرة، فقد كان أھل بغداد ھم رجا)12

وعلى ھذا .فیھم من ینزع إلى آراء البصریین، ومن ینزع إلى آراء الكوفیین، وفیھم من جمع بین النزعتین
وابن لم تكن للبغدادیین شخصیة مذھبیة مستقلة ومن زعماء مذھبھم الفارسي، وابن كیسان، السیرافي،

، ومناھج الصرفیین ومذاھبھم ص 25، 24األنباري، ینظر معجم المصطلحات النحویة والصرفیة ص 
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.)1(للفراء

م ا  ع ین م ؤخرة لَ  ب الھمزة، ول و كان ت ال   )2(سیائد:، فقالوا)َفعائل(وُرِجح بجمع  على 

.)3(ا تقرر في التصریفَمھمزوه ِل

أھ  ل  ب دلیل  أھی  ل، ث م أب  دلت   )آل (إل  ى أن أص ل )4(ذھ  ب س یبویھ )آل ھ :(و قول ھ 

الھاء 

وذھ  ب .)5(لف  اأبھم  زة كم  ا فعل  وا ف  ي م  اء، فوقع  ت ھم  زة س  اكنة بع  د أخ  رى فقلب  ت 

.ھاقبلا وانفتاح مفأبدلت الواو ألفا لتحركھا أَول:إلى أن أصلھ)6(الكسائي

ـ بفتح )َفِیَعل(وأمثالھما في األصل على وزن )َمْیتَا(و)َسیِّدًا(وزعم البغدادیون أن «:، وقولھم ھو399
(َبْصرٌة(لوا في النسَّب إلى ، ثم غیر على قیاس، كما قا)َمیِّت(و)َسیِّد(العین ـ واألصل  ـ )بصِرّي)

في الَصحیح مكسور العین، بل یكون مفتوحھا )َفْیِعل(فكسروا الباء، والذي حملھم على ذلك أنھ لم ُیوجد 
.500، 2/499، الممتع »)َصْیَقل(و)َصیَرف:(نحو

بو زكریاء المعروف بالفراء، قیل لھ الفراء الفراء ھو یحیى بن زیاد بن عبد اهللا بن مروان الدیلمي أ)1
ألنھ كان یفري الكالم، روى عن قیس بن الربیع ومندل بن علي والكسائي، كان أعلم الكوفیین بالنحو بعد 

ھـ ومن تصانیفھ معاني 207:الكسائي، وكان زائد العصبیة على سیبویھ، وكتابھ تحت رأسھ، توفي سنة
وذھب الفراء إلى أنَّ «:، ورأیھ ھو2/333ن الكریم، ینظر بغیة الوعاه القرآن والجمع والتثنیة في القرآ

):=َسیِّد(األصل في 
.2/501،  الممتع »، ثم قلب فادغم )َفعْیل(على وزن )َسِوْید(=
، فقلبت الواو ھمزة، الستثقال الیاء واأللف والواو، ینظر إیجاز التعریف في علم )سیاود(سیائد أصلھا )2

.1/338، والممتع 111، 110ف ص التصری
«:، والقاعدة الصرفیة ھي1/338، والممتع 111، 110ینظر إیجاز التعریف في علم التصریف ص )3

فإْن كانت مكسورة، أو واقعة موقع حرف مكسور، فال یخلو أن تقع بعد ألف الجمع الذي ال نظیر لھ في 
كون قبل األلف یاء أو واو، أْو ال یكون، فإْن كان قبلھا واو اآلحاد، أو ال تقع، فإن وقعت بعدھا فال یخلو أن ی

(أوَّل(أو یاء لزم قلب الواو ھمزة، إْن كانت تلى الطرف، فتقول في جمع  (َسیَّد(، وفي جمع )أوائل): :
، فقلبت الواو ھمزة، الستثقال الواوین واأللف، أو الیاء والواو )َسَیاود(و)أَواول(، واألصل)َسَیائد

.338، 1/337،  الممتع»واأللف
سیبویھ ھو عمرو بن عثمان بن قنبر إمام البصریین أبو بشر، لقب بسیبویھ، ومعناه رائحة التفاح، نشأ )4

بالبصرة، وأخذ عن الخلیل ویونس وأبي الخطاب األخفش وعیسى بن حجر، في لسانھ حبسھ، وقلمھ أبلغ من 
.230، 2/229نیفھ الكتاب،ینظر بغیة الوعاة، ھـ، ومن تصا180:لسانھ، مات بالبصرة سنة

، ونصھ 1/186لم أعثر على قول سیبویھ في الكتاب وإنما وجدت ما یشبھ ھذا القول في لسان العرب )5
أولیاؤه، وأصلھا أھل ثم أبدلت الھاء ھمزة فصارت في :وآل الرجل أھلھ،وآل اهللا وآل رسولھ«:كاآلتي

، و شرح التصریف 2/207كما ینظر األشباه والنظائر »لھمزتان أبدلوا الثانیة ألفاالتقدیر َأْأل، فلما توالت ا
.3/243، وشرح التسھیل 338ص 

علي بن حمزة بن عبد اهللا األسدي بالوالء، الكوفي، أبو الحسن ، و ھو )ب(كلمة الكسائي ساقطة من )6
ت سنة (، ، وھو مؤدب الرشید العباسيرستھم، ومؤسس مدالكوفةبالكسائي إمام في اللغة والنحو و القراء

معاني القرآن، والقراءات، وما تلحن فیھ العامة، ینظر بغیة الوعـــــــــــــــــا :، تصانیفھ كثیرة منھا)ھـ189
ه
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یعلم ممن لھ)3(منإلى علم)2(ة، والغالب إضاف)1(أویل:وحكى في تصغیره

:)5(مضافا إلى علم ما ال یعقل كقولھ)4(خطر، وُقدِّر غیر مضاف، أو

.ٍقِمن اَلُجْرِد ِمن آِل الوجیِھ والِح . . . . . . . .

.وھو َعَلم فرس

ومن  ع ذل  ك الكس  ائي    «، )6(وق  د یض  اف إل  ى مض  مر كم  ا نط  ق ب  ھ المص  نف       

.)11(»ھو من لحن العامة«:)10(، وقال)9(»)8(والزبیدي)7(والنحاس

:)1(كقولھ)12(اسم جنس)آل(و

.360، و معجم المفسرین ص 164ـ 2/142
وعن «:التالي، ونصھ ك9وجدت ما یشبھ ھذا القول في المطول في شرح تلخیص المفتاح ص )1

.»آل وُأَوِیل :الكسائي سمعت أعرابیا فصیحا یقول
).ب(ساقطة في)إضافھ(كلمة)2
).ب(ساقطة في)من(كلمة)3
).ب(ساقطة في)أو(كلمة)4
الكمیت بن زید بن خنیش األسدي، شاعر الھاشمیین، من أھل الكوفة اشتھر في العصر األموي، وكان )5

العرب و لغاتھا وأخبارھا وأنسابھا، وكان منحازا إلى بني ھاشم، وأشھر شعره الھاشمیات، عالما بأشعار 
.4/237ینظر معجم الشعراء 

:البیت من الطویل و تكملتھ=
ُتذَِّكُرنا أوتارنا حین َتصَھُل***على الُجوِد من آل الَوِجیِھ والِحٍق 

علم فرس:ھو الوجیھ ومعناهإلى َعَلم ما ال یعقل و)آل(و الشاھد فیھ إضافة 
.56، والطرة ص2/425، وھمع الھوامع 3/244فرس لمعاویة، ینظر شرح التسھیل :الحق:المعنى

.3/243، شرح التسھیل »ومضافا إلى ضمیر «:وقول المصنف ھو)6
أھل النحاس ھو أحمد بن محمد إسماعیل بن یونس المرادي أبو جعفر النحاس، مفسر نحوي، أدیب من )7

كان واسع العلم «:مصر، رحل إلى بغداد، وأخذ عن أصحاب المبرد، وعن نفطویھ والزجاج، قال الزبیدي
ھـ، ینظر بغیة الوعاه 338تفسیر القرآن، وإعراب القرآن ، توفـي سنة:من تصانیفھ»غزیر الروایة

.1/60،61، ومعجم المفسرین1/362
أبو بكر الزبیدي اإلشبیلي النحوي، أخذ العربیة عن أبي علي الزبیدي ھو محمد بن الحسن بن عبد اهللا)8

القالي، وأبي عبد اهللا الرباحي، وأدب ولد المستنصر باهللا، َوَوَلى قضاء قرطبة، وصنف مختصر العین 
.85، 1/84ھـ، ینظر بغیة الوعاه 379وأبنیة سیبویھ، وطبقات النحویین وتوفي سنة 

.2/425ھمع الھوامع )9
.1/15یعود على الزبیدي، ینظر شرح األشموني أللفیة ابن مالك )قال(ضمیر في ال)10
.1/428شرح الكافیة الشافیة )11
الجنس جملة الشيء، أو مجموع أفراده، وھو من النوعین وقد استعمل النحاه ھذا التعبیر في مجال )12

ألفراد، وال یتخصص بفرد معین، ینظر الداللة على الشیوع في النوع الواحد، فاإلنسان جنس یشیع بین ا
.55معجم المصطلحات النحویة والصرفیة ص
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)2(ْكـــآَلْوَمـَدیِھ الیبِِــَاِب َوعــــ         ــــِلیـَلى آِل الصَّـَـعْرـــوُاْنُص

ك ل مَ ْن   :فقی ل :)3(فقیل أقاربھ ،المراد بھفيع بالواو والنون كأھل، وُاختِلفوقد ُیْجَم

.)5(غیر ھذا:بھ، وقیل)4(آمن

).وَصْحبھ:(وقولھ

، والم  راد )8(»جم  ع واح  ده ص  احب «:وقی  ل)7(كالرك  ب)6(الص  حب اس  م جم  ع 

.أصحابھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ

من ھو؟ و المختار أنھ من رأى النب ي ـ   )10(الصحابيفي )9(لیونصوواختلف األ

.صلى اهللا علیھ وسلم ـ وآمن بھ وإْن لم یرو عنھ، ولم تطل صحبتھ

زعیم قریش في .، عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف، أبو الحارث)م579ت (البیت لعبد المطلب)1
بد ع(اسمھ شیبة و:الجاھلیة، وأحد سادات العرب ومقدمیھم وھو جد رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ قیل

.لقب ُغِلَب علیھ)المطلب
:البیت من مجزوء الكامل، وقد ورد بالروایة التالیة)2

وانصْر على دین الصلیـــــ      ــب وعابدیھ الیوم ألك 
.إلى الضمیر)آل(حیث أضاف )ألك(والشاھد فیھ  قولھ 

دة الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ والذي أھلك قالھ عبد المطلب في عام الفیل الذي كان عام وال:المعنى
/3فیھ ـ عز وجل ـ جیش أبرھة األشرم ، وأمنت بعده قریش من الجوع والخوف، ینظر شرح التسھیل 

، والمعجم المفصل في شواھد النحو 16، 1/15، وشرح األشموني أللفیة ابن مالك 1/349، والممتع 244
.1/616الشعریة 

.5الصالة على سید السادات، ص ینظر كتاب أفضل )3
.ینظر المصدر نفسھ)4
كل من آلوا إلیھ، أي رجعوا إلیھ بالنسب أو االتباع، ینظر كتاب أفضل الصالة ):غیر ھذا(ویقصد بـ)5

.5على سید السادات ص 
ونفر اسم جمع ھو ما دل على ثالثة فأكثر، ولم یكن لھ مفرد من حروفھ غالبا، وذلك نحو قوم ورھط)6

وإبل وغنم، وقد یكون لھ مفرد من حروفھ مثل ركب ورجل، ویمیزه عن الجمع حینئذ أن وزنھ لیس من 
.52أوزان الجموع المعھودة، ینظر معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص 

.356ینظر مختار الصحاح ص )7
.المصدر نفسھ )8
).ب(و)أ(في )األصلیون(وردت كلمة األصولیون ھكذا )9

).ب(من 5ص )10
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وال ش ك ف ي فض لھم لح وزھم ش رف ال دنیا       )1(جمع فاضل على القیاس)َالَضُفاْلو(

ی اه،  واآلخ رة؛ ِإنَّ ش رف ال دنیا فل رؤیتھم النب ي ـ ص لى اهللا علی ھ وس لم ـ وص حبتھم إ           

.ّما شرف اآلخرة فلعلو درجاتھم، وارتفاع مكانتھمأو

وص لى المص نف عل ى النب ي ـ ص لى اهللا علی ھ وس لم ـ وعل ى آل ھ كم ا ورد ف ي                

، وزاد وصحبھ، وھو یدل على أن اآلل عنده ھم أقاربھ، و ال إش كال  )2(حدیث التعلیم

ي ــــإشكال ف

م ن اآلل واألزواج إذا ك انوا   جواز الصالة على غیر النب ي ـ ص لى اهللا علی ھ وس لم ـ      

.)4(عل ى التخص یص  )3(البحكم التب ع للنب ي ـ ص لى اهللا علی ھ وس لم ـ واإلض افة إلی ھ         

:واختلف في الصالة على غیر النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ على التخص یص، فقی ل    

«:،وقی  ل)6(»ی  ینلنبال ُیص  لى إال عل  ى ا «:، وقی  ل)5(»ال ُیص  لى إال عل  ى النب  ي  «

، ونق  ل األول ع  ن  )7(»وعل  ى غی  ره ـص  لى اهللا علی  ھ وس  لم ـ عل  ى النب  ي      یص  لى

.)1(، والمشھور عنھ الثاني)8(مالك

و الصواب فیما توصلت إلیھ على غیر قیاس؛ ألن فاعال ال یجمع على فعالء، ینظر شرح المیة األفعال )1
.23، و الطرة ص 7لبحرق ص

حدثني یحیى عن مالك، عن عبد اهللا بن أبي بكر بن حزم، عن أبیھ، عن :یقصد بحدیث التعلیم مایلي)2
یا رسول اهللا كیف نصلي علیك؟ :أخبرني أبو حمید الساعدي أنھم قالوا:قي، أنھ قالعمرو بن سلیم الزر

اللھم صل على محمد، وأزواجھ وذریتھ، كما صلیت على آل إبراھیم، وبارك على محمد، :قولوا«:فقال
ـ صلى ، الموطأ ، باب الصالة على النبي»وأزواجھ وذریتھ، كما باركت على آل إبراھیم وإنك حمید مجید

.108، ص 397:هللا علیھ وسلم ـ ورقمھ
).ب(ساقطة في )3
، و ینظر 59، التعریفات ص »قصر العام على بعض منھ بدلیل مستقل مقترن بھ «:التخصیص ھو)4

.276الشامل ص
.2/60، و الشفا بتعریف حقوق المصطفى 1/84المدونة الكبرى )5
.2/60، ینظر الشفا بتعریف حقوق المصطفى 152تفسیر القرآن العظیم البن كثیر ص)6
.2/60، و الشفا بتعریف حقوق المصطفى 108الموطأ ص )7
أحد األئمة األربعة عند أھل )ھـ179:ت(مالك بن أنس بن مالك األصمعي الحمیري، أبو عبد اهللا )8

«ا عن األمراء والملوك، صنف كتابالسنة، وإلیھ تنسب المالكیة، مولده ووفاتھ بالمدینة المنورة، كان بعید
(، ویقصد باألول قولھ5/257، ینظر األعالم »تفسیر غریب القرآن«و»الموطأ  ال یصلى إال على :

أنھ ال یجوز أْن ُیَصلَّى :مذھب مالك«:، ما یلي2/60، جاء في الشفا  بتعریف حقوق المصطفى )النبي
.»هللا علیھ وسلم ـ وھذا غیر معروف من مذھبھ على أَحٍد من األنبیاء سوى محمد ـ صلى ا
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اإلعراب

، والجمل  ة معطوف  ة )2(ف  ي مح  ل الخب  ر)ی  ر ال  ورى خعل  ى (مبت  دأ و )الص  الة(

على 

عطف اإلنشائیة عل ى الخبری ة،   )4(مذھب من یجیزاألولى وھو الحمد على)3(الجملة

ذلك إذا جمع بینھما مقام، والمقام الجامع )5(قول من أجازعلىأو العكس مطلقا، أو

)6(الجملة معطوفةن بینھما التبرك، كما جمع بین البسملة والتصلیة، ویجوز أن تكو

ویترجح الثاني لعدم ،)7(على الفعل المحذوف، وما اتصل بھ، واألول أرجح للمشاكلة

ب دل م ن س اداتنا، أو عط ف بی ان،      )آل ھ (الفصل بین المعطوف والمعطوف علیھ، و 

(للضرورة، وھو صفة لـ)الفضال(وقصر معطوف على)صحبھ (، و)صحبھ :

).ساداتنا (، ویجوز عطفھ على )آلھ (

]:كقولھ[

)8(َالُبالسَُّواَبَوْباَألِةَغاللَُّنِمْزُحَیُھ  َفرَُّصَتْمِكْحُیْنَمُلْعِفاْلَفُدْعَبَو]3[

أي بع  د حم  د اهللا، والص  الة عل  ى نبی  ھ ـ ص  لى اهللا علی  ھ وس  لم وآل  ھ ـ                ]:ش[

)9()بعد(فـ

(ویقصد بالثاني)1 قال «:، ما یلي2/60، جاء في الشفا بتعریف حقوق المصطفى )الصالة على النبیین:
.»صلوا على أنبیاء اهللا ورسلھ؛فإن اهللا بعثھم كما بعثني«:رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ

.55ـ 53ونحو الجمل ص ،2/63ینظر مغني اللبیب )2
.2/179ینظر مغني اللبیب )3
، والصفار تلمیذ ابن عصفور، ینظر مغني اللبیب 2/142الذین أجازوا العطف سیبویھ ، ینظر الكتاب)4
.182ـ 2/179
، شرح )إذ ال یعطف جملة خبریة على جملة استفھامیة مع استقالل كل واحدة منھما(والقول ھو )5

.2/250التسھیل
.73، 72، ونحو الجمل 90ـ2/87ینظر مغني اللبیب)6
»المماثلة، واصطالحا ذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعھ في صحبتھ تحقیقا أو تقدیرا:لغة«:المشاكلة)7

.110شرح عقود الجمان في علم المعاني والبیان ص 
.427ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص)8
(ھنا من الظروف المبنیة على الضم لقطعھا عن اإلضافة لفظا ، والتقدیر )بعد(، فـ)ب(من 6ص)9

وھو متضمن لمعنى االبتداء؛ ولھذا حسن بعده الفاء، ینظر شرح المیة )وبعد ما تقدم من الحمد وغیره
.8، 7األفعال لبحرق ص 
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فی  ھ، وعل  ى بنائ  ھ عن  د    )1(ظ  رف زم  ان، وی  أتي الك  الم عل  ى العام  ل     /4ص/ھن  ا

)2(ف ي ص دور الرس ائل   توض ع  كلمةالتعرض  لإلعراب، ومعناه معنى أّما بعد وھي

.عند إرادة المقصود

إنھا َفْصل «:، وقیل)4(»أخرج عما نحن فیھ إلى غیره«معناھا :)3(قال ثعلب

وعلى نبیناَفْصل الخطاب الذي أوتیھ داود ـ علیھ

الة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص

تكلم یفتتح الكالم في األمر ؛ ألن الم)6(، وإنما سمیت فصل الخطاب)5(»والسالم ـ

الذي لھ شأن بذكر اهللا ـ عز وجل وتحمیده ـ ، فإذا أراد الخروج إلى الغرض 

كان رسول اهللا ـ صلى اهللا :وقالوا.أما بعد:المقصود فصل بینھ وبین ذكر اهللا بقولھ

)9(والمؤلفین)8(، وجرت عادة كثیر من الخطباء)7(علیھ وسلم ـ یقولھا في خطبتھ

، وھم یریدون )10(خاصة كما فعل المؤلف)بعد(ویذكرون،)أما(تغناء عن باالس

(یقولون)1(والنحویون)11(وحدھا)َأمَّا(، ومنھم من یذكر)َأمَّا(معنى  حرف )أّما :

موقع اسم وھو المبتدأ وفعل ھو )أما(لمة مھما یكن من شيء بعد الحمد والثناء، فوقعت ك)بعد(أصل)1
الشرط وتضمنت معناھما فلتضمنھا معنى الشرط لزمتھا الفاء الالزمة للشرط غالبا، ولتضمنھا معنى 
االبتداء لزمھا لصوق االسم الالزم للمبتدإ قضاء بحق ما كان وإبقاء لھ بقدر اإلمكان، ینظر المطول في 

.من الرسالة36یھ ینظر ص، والعامل ف9شرح تلخیص المفتاح ص 
.6/221ینظر صبحي األعشى في صناعة اإلنشا )2
ھـ، وعني 200:ثعلب ھو أحمد بن یحیى بن یسار الشیباني أبو العباس ثعلب نحوي لغوي، ولد سنة)3

بالنحو أكثر من غیره، فلما أتقنھ أكب على الشعر والمعاني والغریب، كان إمام الكوفیین في بغداد في 
ـ 1/396، ینظر بغیة الوعاة)ھـ291ت(إعراب القرآن، ومعاني القرآن وغریب القرآن :، ومن كتبھزمانھ
.1/82، و معجم المفسرین398

.6/221صبحي األعشى في صناعة اإلنشا )4
.6/221صبحي األعشى في صناعة اإلنشا )5
ھ من یخاَطب بھ ، والذي یفصل بین الحق الفصل من الخطاب الَبیَُّن من الكالم الملخص الذي یتبین)6

.9والباطل، والصواب والخطأ، ینظر المطول في شرح تلخیص المفتاح ص 
.6/353صبحي األعشى في صناعة اإلنشا )7
.730منھم الخزاعي، ینظر الكامل في اللغة واألدب ص )8
، وابن عصفور اإلشبـیلى      3ح ص، ینظر المطول في شرح تلخیص المفتا)ھـ550ت(منھم التفتزاني )9
.1/22، ینظر الممتع )ھـ669ت (

.یقصد بھ ابن مالك)10
.785منھم عتبة بن أبي سفیان، ینظر الكامل في اللغة واألدب ص )11
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والكالم على ھذا ،)4(حرف إخبار مضمن معنى الشرط)3(،وبعضھم)2(تفصیل

)6(القوم)5(بع في كتبـمش

:وقولھ

..........یحكم تصرفھ )7(فالفعل من....

]تعریف الفعل لغة واصطالحا[

ھ  و :)9(ھ  و المعن  ى الص  ادر م  ن الفاع  ل، وف  ي االص  طالح    )8(الفع  ل ف  ي اللغ  ة 

ف ي  )10(الصیغة المخصوصة الدالة عل ى ذل ك المعن ى، وھ و الم راد ھن ا، والتص رف       

)11(قھو مجیئھ على صیغ شتى، وھو أعم من االشتقاالفعل 

]تعریف اللغة[

:وقولھ

. . . . . . . . . َالُبالسَُّواَبَوْباَألِةَغاللَُّنِمْزُحَی.

.1/266ومنھم سیبویھ، ینظر كتاب سیبویھ)1
.425، 424، والنحو التطبیقي ص 1/123ینظر مغني اللبیب )2
)أما(14/47منھم الكسائي والفراء، ینظر لسان العرب و)3
.424، 423، والنحو التطبیقي ص 1/120ینظر مغني اللبیب )4
، ومغني 4/115، وشرح التسھیل 27، ومختار الصحاح ص 393ـ 390ینظر الجنى الداني ص )5

.131ـ 1/120اللبیب 
.القوم یقصد بھم أھل اللغة)6
).ب(من ساقطة في )7
).فعل(695، والمعجم الوسیط ص )فعل(11/200ینظر لسان العرب )8
، وشذا العرف في فن 166، والتعریفات ص 1/26، و شرح جمل الزجاجي 1/12ینظر كتاب سیبویھ )9

، 104، واللغة العربیة معناھا ومبناھا ص 2/762و المعجم المفصل في النحو العربي 17الصرف ص 
.18ومبادئ الصرف ص 

.126ـ 125، و معجم المصطلحات النحویة والصرفیة ص 33ینظر المنصف ص )10
، واللغة 125، وفتح اللطیف في التصریف على البسط والتعریف ص 33ینظر المنصف ص )11

.166العربیة معناھا ومبناھا ص 
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وھ  ي ُفَعل  ة :)1(اللغ  ة ألف  اظ یعب  ر بھ  ا ك  ل ق  وم ع  ن مقاص  دھم، وق  ال اب  ن جن  ي    

محذوفة

تھا كلھ ا واوات ب دلیل   امن لغوت أي تكلمت، وأصلھا لغوة ككرة وُقَلة، فإن المالالم 

ب العود  إذا ضربھا لترفع، وقل وت بالقل ة ذل ك أي إذا ض ربتھ    )2(بالكرةكروت:قولھم

.)3(لترفع بالكرة، وقلوت بالقلة

مث ل   عوض وجمعھا ُلغَ ي  واللغة أصلھا ُلَغٌي أو ُلَغٌو، والھاء«:)4(وقال في الصحاح

س معت لغ اَتھم ـ بف تح     «:)7(وق ال بعض ھم  .)6(»، وُلَغات أیضا )5(]ُبَره ویرى[مثل  

.)9(»بالتاء التي یوقف علیھا بالھاء، والنسبة إلیھا ُلَغوي )8(بفتح التاء ـ تشبیھا

م  ن أتق  ن تص  ریف الفع  ل فق  د احت  وى عل  ى ج  زء كبی  ر م  ن عل  م  :ومعن  ى البی  ت

ة ألف اظ الع رب وم دلوالتھا، وطری ق ذل ك النق ل،       علم اللغة ھو معرف  :اللغة، فإن قلت

، فمن أي وجھ ك ان م ن   )2(وطریقھ القیاس)1(علم بأحوال أبنیة الكالم)10(والتصریف

التصریف،علمھ ابن جني ھو عثمان ابن جني  أبو الفتح النحوي من أحذق أھل األدب بالنحو و)1
:ومن تصانیــــــفھ)ھـ392ت (بالتصریف أقوى وأكمل من علمھ بالنحو، أخذ العلم عن أبي علي الفارسي 

الخصائص في النحو، وسر الصناعة،وشرح تصریف المازني، واللمع في النحو، والمذكر والمؤنث، ینظر 
.244نزھة األلباء في طبقات األدباء  ص ، و2/132بغیة الوعاه 

).ب(ساقطة في )2
فإنھا فعلة من «:، جاء كاآلتي»وقلوت بالقلة ...وھي ُفْعَلة محذوفة«:النص ورد بتصرف من قولھ)3

كروت بالكرة، وقلوت :لغوت، أي تكلمت، وأصلھا لغوة ككرة، وُقَلة، وُثَبة، كلھا الماتھا واوات، لقولھم
دللت على ذلك وغیره من نحوه في كتابي في سر بالقلة، وألن ثبة كأنھا من مقلوب ثاب یثوب، وقد 

.»ُلَغات وُلُغون، كُكرات وُكرون، وقیل منھا لِغى یلَغى إذا َھَذى و مصدره اللَّغا :الصناعة، وقالوا فیھا
.1/33الخصائـــــص 

، )ھـ393ت(الصحاح في اللغة ھو معجم لإلمام نصر بن إسماعیل بن حماد الجوھري الفارسي الفارابي)4
.1072، 2/1071طبع عدة طبعات بتحقیق أسامة مرغلي وندیم مرغلي، ینظر كشف الظنون 

.زائدة من الشارح)5
).لغو(2/447الصحاح )6
منھم أبو خیرة نھشل بن زید أبو خیرة األعرابي البصري، بدوي، دخل البصرة، وصنف كتاب )7

.2/317الحشرات، ینظر بغیة الوعاه 
).ب(من 7ص )8
)لغا(13/214لسان العرب )9

7ـ1/1، وشرح شافیة ابن الحاجب 33ـ 1/31والممتع في التصریف 32، 31ینظر المنصف ص )10
.34ـ 15ومنھج الصرفیین ومذاھبھم ص
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قال ابن جن ي ف ي   :من أتقن تصریف األفعال، یحتوي على جزء كبیر من اللغة؟ قلت

س، وال قد یؤخذ جزء كبیر م ن اللغ ة بالقی ا   «:)4(أبي عثمان المازني)3(شرحھ لكتاب

إن المض  ارع م  ن َفعُ  َل ال :ُیوصَ  ل إل  ى ذل  ك إال مِ  ْن طری  ق التص  ریف؛ وذل  ك ق  ولھم

َكُرم َیْكَرم بفتح :یجيء إال على َیْفُعل بضم العین، أال ترى أنك لو سمعت إنسانا یقول

َیكْ  ُرم، أو ل  م  :راء المض  ارع لقض  یت بأن  ھ ت  ارك لك  الم الع  رب، س  معتھم یقول  ون       

عن   دك أن الع   ین مض   مومة م   ن الماض   ي، قض   یت بأنھ   ا  تس   معھم؛ ألن   ك إذا ص   ح 

س ماع ف ي ھ ذا أو    لمضمومة في المضارع أیضا قیاسا على ما جاء، ول م تح تج إل ى ا   

.مما یشھد لصحة قیاسك )5(نحوه، وإْن كان السماع

ل یك ون  عَ  إن المصدر من الماض ي إذا ك ان عل ى مث ال أفْ    :)6(]ومن ذلك قولھم[

ا، أال ت رى أن ك ل و    َجْرْخھ ُمُتْجَرال وأْخَخْدأدخلتھ ُم:وفتح العین نحوال بضم المیم َعُمْف

.ما قیاسا ولم تحتج إلى السماعَرْكأردت المصدر من أكرمتھ على ھذا لقلت ُم

كل اسم كانت أولھ میم زائدة ِممَّا ینقل ویعمل بھ فھو مكسور :]ومن ذلك قولھم[

اس  تثني م  ن ذل  ك فھ  ذا ونح  وه ال یعرف  ھ إال م  ن ِمطرق  ة وِمروح  ة إال م  ا :األول نح  و

.یعرف التصریف ، فھذا ونحوه ِمما ُیدرك من اللغة بالقیاس

االسم والفعل، والحرف، ینظر أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك :الكلم اسم جنس، واحده كلمة، وھي)1
1/13.
القیاس یقصد بھ أن تبني من الكلمة بناء لم تبنھ العرب على وزن ما بنتھ، ثم تعمل في البناء الذي بنیتھ )2

.241، ومناھج الصرفیین ومذاھبھم ص 1/6،7قیاس كالمھم، ینظر شرح شافیة ابن الحاجب 
جني بتحقیق محمد شرح كتاب أبى عثمان المازني ویقصد بھ المنصف، وھو كتاب في التصریف البن )3

.2/1730عبد القادر أحمد عطار، ومطبوع عدة طبعات، ینظر كشف الظنون 
المازني ھو بكر بن محمد بن بقیة أبو عثمان المازني، نزل في بني مازن قد نسب إلیھم وھو بصري، )4

عد سیبویھ أعلم لم یكن ب:روى عن أبي عبیدة واألصمعي وأبي زبید، وكان إماما في العربیة ، وقال المبرد
علل النحو،وما تلحن فیھ العامة،و التصریف، :بالنحو من أبي عثمان، وأخذ عن الجرمي ومن تصانیفھ

، و نزھة 466ـ 1/463من أراد أن یصنف كتابا مثل كتاب سیبویھ فلیستح، ینظر بغیة الوعاه:وكان یقول
.140األلباء ص 

، وینظر معجم 123، التعریفات ص »مشتملة على جزئیاتھو ما لم یذكر فیھ قاعدة كلیة «السماع)5
.106المصطلحات النحویة والصرفیة ص 

.زیادة من الشارح)6
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ىبالسماع وال یلتفت فی ھ إل   ومنھا ما ال یؤخذ إال القی اس؛ وھ و الب اب األكث ر كرج ل              

.ھىانت)1(»جع فیھ إلى السماع ْروفرس وحجر، فھذا مما ال یقدم علیھ بالقیاس، بل ُی

:)2(فإذا تقرر ھذا علمت أن قول المصنف:قلت

. . . . . . . . . َالُبالسَُّواَبَوْباَأل)3(ِةَغاللَُّنِمْزُحَی.

صحیح على ما أشار إلیھ ابن جني، لكن ال یرید جمیع األبواب والس بل عل ى م ا    

إن الج زء األكث ر   "ص، ألن الجزء األكثر طریقة، تقدم، بل بعضھا، فھو عام مخصو

(في قولھ)من(السماع، أو تكون)4("طریقة .)5(تبعیضیة)من اللغة:

اإلعراب

على الجملة األولى؛ ألن المعطوفات إذا )6(واو العطف وعطف الجملة)الواو (

ص  ب، ظ  رف زم  ان، ومحل  ھ ن  )بع  د(إذا كث  رت فھ  ي كلھ  ا راجع  ة إل  ى األول، و     

.مذكورة معھ)أما(فكأن)أّما(فیھ الفعل المقدر ألن معناه معنى )7(والعامل

م ن ش يء فیك ون العام ل فیھ ا یك ن المق در،        )8(معناھا فمعناھ ا مھم ا یك ن   )أما(و

وأخ رج بع د   :خرج على تقریر ثعلب المتقدم كأن قالأ:ویحتمل أن یكون العامل فیھا

صلى اهللا علیھ وسلم ـ إلى الغرض المقصود، ویحتم ل   حمد اهللا، والصالة على نبیھ ـ  

״والص الة ״افھ م م ا أق ول ل ك بع د حم د اهللا      :مقدر، كأنھ قال)افھم(أن تكون معلقة بـ

)9(.

.32، 31المصنف ص )1
.یقصد بھ ابن مالك)2
).ب(من 8ص )3
).ب(و)أ(ما بین قوسین مكرر في )4
[عالىالجارة، نحو قولھ ت)ِمْن(التبعیض أحد المعاني لـ )5 ، ینظر 251:البقرة ]ِمْنُھم مَّن َكلََّم الّلُھ :

.2/609، ومغني اللبیب 359الجنى الداني ص 
.2/183ینظر مغني اللبیب )6
.من الرسالة37وقد ذكره الشارح في ص )اخرج(أو)افھم(والعامل المقدر ھو )7
).ب(في )یكون(ھكذا)یكن(وردت كلمة )8
).ب(وسین ساقط فيما بین ق)9
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ُر وَحس ُب  یْ  وَغُلبْ  َق:وألخواتھا وھ ي /5ص/وأما بناؤھا وإعرابھا فاعلم، أن لھا

:أحوال)1(ثالثةإلیھالجھات الست، إذا حذف المضافووأول

.معناه دون لفظھيَأْن ینو)2(األول

.لفظھيأن ینو)3(الثاني

معناه دون لفظ ھ، ُبِنی ت عل ى الض م     ىینوي واحدا منھما؛ فإن نوالأن)4(الثالث

لشبھھا بحرف الجواب في االستغناء بھا عما بعدھا، مع ما فیھا من شبھ الح رف ف ي   

، وكان  ت )5(عل  ى الحرك  ة؛ ألن معھ  ا ش  يء م  ن التمك  ین   الجم  ود واالفتق  ار، وبنی  ت  

، وإن ن  وى لفظھ  ا أعرب  ت إع  راب  )6(ض  مة؛ ألنھ  ا ال تك  ون لھ  ا ف  ي ح  ال اإلع  راب  

.المضاف ولم تنون

من قبِل بالخفض وحذف التنوین :إّن ِمن العرب من یقول)7(حكى الفراء في معانیھ

التنوین 

مِ ن َقبْ ٍل   [قرأ )2(من)1(ةت كقراءمنھا أعربت ونون)9(، وإْن لم ینو واحدا)8(لإلضافة

ف  ي ك  الم الن  اظم م  ن القس  م    )بع  د(، ف  إذا تق  رر ھ  ذا ف  اعلم أن    )3(]َقبْ  ٍل َومِ  ن َبعْ  دٍ  

، )4(األول

.393ـ 390ینظر الجنى الداني ص )1
.3/118ینظر أوضح المسالك، تحقیق حنا الفاخوري )2
.المصدر نفسھ)3
.3/120المصدر نفسھ )4
، ینظر 73، التعریفات ص »)كزید(الذي یدل على تمكن مدخولھ في االسمیة «تنوین التمكین ھو)5

.234والصرفیة ص معجم المصطلحات النحویة
، تقریب المقـــرب »تغّیر آخر الكلمة لعامل داخل علیھا في ما ھي فیھ لفظا أو تقدیرا «:اإلعراب ھو)6

، ومعجم المصطلحات النحویة 271،وینظر متن األجرومیة ضمن المجموع الكامل للمتون ص 43ص 
.149والصرفیة ص 

، كتاب عام في اللغة وھو مطبوع عدة )ھـ207ت (الفراء معاني القرآن ألبي زكریاء یحیي بن زیاد)7
.2/1730طبعات بتحقیق محمد على الھجار، ینظر كشف الظنون 

...إن من العرب«:، ونصھ من قولھ2/320النص ورد بالمعنى، ینظر معاني القرآن للفراء ص )8
بخفض ]مر من قبل ومن بعدهللا األ[وسمع الكسائي بعض بني أسد یقرأھا «:جاء كاآلتي»لإلضافة

.»)قبل(
.والصواب ما توصلت إلیھ)ب(و)أ(بدون ألف في )واحد(وردت )9
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.فلھذا بناھا على الضم

.)5(إلى آخره)فالفعل من یحكم (:وقولھ

وأنَّ ،م  ذكورةكأنھ ا  )أمَّ ا  (ھ ذه الف اء الداخل ة عل  ى ج واب الش رط لم ا تق  دم، إنَّ      

وما بع ده ج واب   )فالفعل(معناھا معنى أما بعد، فھي متضمنة معنى الشرط ، فیكون

اسم شرط وھو مبتدأ ثان، وخبره شرطھ أو جوابھ، )َمن(مبتدأ، و)الفعل(الشرط ، و

.، وھو جوابھ خبر للمبتدإ األول)6(وكالھما على األقوال الثالثة

ل أن یتعل  ق بمح ذوف ،ویك ون ف ي موض ع نص  ب     یحتم  )7()م ن اللغ ة  (:وقول ھ 

ا ك ائنین م ن   م،فیكون التقدیر یحز من اللغة األبواب والسبال حالة كونھ)8(على الحال

).یحز(اللغة، ویحتمل أن یتعلق بـ

]:كقولھ[

)9(َالـــَمالُجُرِضْحَتْسَیْنَمیَلاِصَفالتَّيِوْحَیْدقََّومَِّھُماْلِبیطًاِحا ُمًمْظَناَكَھَف]4[

(ش[ ب  الھمزة، وق  د  )11()ھ  اء(:، ویق  ال أیض  ا )10(خ  ذ:اس  م فع  ل بمعن  ى  )ھ  ا]:

ھ  اَك:بحس  ب المخاط  ب، فتق  ول )12(یس  تعمالن مج  ردین، وتلحقھم  ا ك  اف الخط  اب  

.2/320والقراءة، ینظر معاني القرآن للفراء )ب(في )قراءة(التاء ساقطة في كلمة )1
.2/320یقصد بھ الكسائي، ینظر معاني القرآن للفراء )2
]ِفي ِبْضِع ِسِنیَن ِللَِّھ اْلَأْمُر ِمن َقْبُل َوِمن َبْعُد َوَیْوَمِئٍذ َیْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن [:ة كاملة، واآلی3:سورة الروم )3
(یقصد بالقسم األول ھو)4 ).دون لفظھ)بعد(أن ینوي معنى :
.من الرسالة32ص 3، وتكملة البیت، ینظر بیت الالمیة رقم )ب(من 9ص )5
:ثالثة یقصد بھا أن یكون الخبر ھوو األقوال ال)6
.ـ الشرط فقط1
.ـ الجواب فقط2
.ـ الشرط والجواب معا3

.62ینظر حاشیة ابن الحاج على األجرومیة ص 
).ب(ما بین قوسین ساقط في)7
.58، 57، و نحو الجمل ص2/63،64ینظر مغني اللبیب )8
.427ل للمتون صینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكام)9

.346ینظر الجنى الداني ص )10
).ھا(15/8ولسان العرب 1/656ینظر مغني اللبیب )11
.ینظر المصدر نفسھ)12
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)ھ اكنَّ (للمثن ى، وھ اكم للجم ع الم ذكر، و    )كماھا(للمؤنثة، و)ھاِك(للواحد المذكر، و

.ة ھاء متصرفة تصرفھللمؤنث، وتخلف الكاف ھمز

)2()ھ ا (فیص ل الض مائر بھ ا، وم نھم م ن یق ول       )1(ومن العرب من یجعلھ ا فع ال  

.بھا أیضا فعال)3(َكَھْب فیصل الضمائر

]حد النظم  والشعر والفرق بینھما[

بینھم، وكثر )4(جمعت آللئھ، والقوم أَلْفُت:دْقت الِعَمْظَن،الجمع:والنْظم لغة

كالم :)5(عمالھ في جمع مخصوص لجواھر الِعقد وكِلم الشاعر، واصطالحااست

)7(، والكالم على ھذه القیود مخصوص بكتب)6(موزون قصد وزنھ لھ معنى وقافیة

.فیھا)9(فلیطالع)8(روضأھل الَع)7(بكتب

؛ ألنھ جنس لھ ولغیره من المنظومات؛ ألنھ م ق الوا ف ي    )11(أعم من الشعر)10(والنَّظم

، فك ل  )1(وحكم ا )12(الشعر نظم عربي، أو مح دث ل ھ، مواف ق ل ھ وزن ا     :عرحقیقة الش

.ینظر المصدر نفسھ)1
.1/255، و مغني اللبیب 15/8ینظر لسان العرب )2
).ھا(15/8ینظر لسان العرب )3
).ب(في النسخة)اللفت(ھكذا)ألفت(وردت )4
.53ینظر المفتاح في التصریف ص )5
، الكافي في علم العروض »من آخر ساكن إلى أول متحرك قبل ساكن بینھما«وھي:القافیة)6

12/166، ولسان العرب119، والكافي في علمي العروض والقوافي  ص 149والقوافـــــى ص 
.373ـ 347ر ص ،والمعجم المفصل في علم العروض والقوافي وفنون الشع)قفا(
، والمعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون 149ینظر الكافي في العروض والقوافي ص )7

.373ـ 347الشعر ص 
أھل العروض یقصد یھم علماء علم العروض، والَعروض میزان الشعر، بھا یعرف صحیحھ من )8

.17افي  ص مكسوره، وھي مؤنثة، ینظر الكافي في علم العروض والقو
(ب(وردت في النسخة )9 ).فلیطانع)

، التعریفـات »تألیف الكلمات والجمل مرتبة المعاني، متناسبة الدالالت، على ما یقتضیھ العقل«النظم )10
.447، و ینظر المعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر ص 234ص 
، وینظر المعجم المفصل في 129، التعریفات ص »القصدكالم موزون مقفى على سبیل «الشعر)11

.447علم العروض والقوافي وفنون الشعر ص 
ھو اإلیقاع الحاصل من التفعیالت الناتجة عن كتابة البیت الشعري كتابة عروضیة، واألوزان :الوزن)12

ھا، ووضع األخفش الشعریة التقلیدیة، ستة عشر وزنا، وضع الخلیل بن أحمد الفراھیدي خمسة عشر من
، والمعجم المفصل في علم العروض والقوافي 21وزنا واحدا، ینظر الكافي في العروض والقوافي ص 

.458وفنون الشعر ص 
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ألنھا داخلة تحت ھذه نظم وشعر؛ )2(لكن قصیدة المؤلف،عكسمن غیرشعر نظم، 

)مس تفعلن :(، أج زاؤه )3(حد النظم وحد الشعر، وھ ي م ن البس یط   الحدیث معا، أعني

.ومثلھا)فاعلن(

وس  تة)6(، ول  ھ ثالث  ة أع  اریض)5(دائ  رة المختل  ف، وھ  ي )4(وھ  و م  ن ال  دائرة األول  ى

]:)9(قال[ضرب مثلھا وبیتھ:، ولھا ضربان)8(فَعروضھ األولى مخبون)7(أضرب

.»الشعر أنھ قول موزون مقفى «:، ونصھ قولھ17وجدت ما یشبھ ھذا القول في نقد الشعر ص )1
.فعال ناظم المیة األ)ھـ672ت (یقصد بھ ابن مالك )2
البسیط ُسمَِّي بسیطًا ألن األسباب انبسطت في أجزائھ السباعیة فحصل في أول جزء من أجزائھ )3

:السباعیة سببان، َفُسمي بسیطا، ومفتاحھ
.مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن***إن البسیط لدیھ یبسط األمل 

، والكافي في 80، 79ض ص ، والِقْسَطاس في علم العرو29ینظر الكافي في العروض والقوافي ص 
.69، و المعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر ص 58ِعلَمي العروض والقوافي ص 

الدائرة العروضیة مصطلح أطلقھ الخلیل بن أحمد الفراھیدي على عدد معین من البحور :الدائرة األولى)4
وتاد، والدائرة العروضیة دائرة ھندسیة یمكننا االنطالق یجمع بینھا التشابھ في المقاطع، أي في األسباب واأل

، و والِقْسَطاس في 50، 49من أي نقطة منھا، فنسیر لنعود إلیھا، ینظر الكافي في العروض والقوافي ص 
، و المعجم المفصل في علم 61، 58، والكافي في علمي العروض والقوافي ص 52علم العروض ص 

.231صالعروض والقافیة وفنون الشعر
«، وسباعیة »فاعلن«و»فعولن«دائرة المختلف سمیت بذلك الختالف أجزائھا بین خماسیة)5

وتضم ثالثة أبحر مستعملة من الطویل والمدید والبسیط، ینظر الكافي في »مستفعلن«و»مفاعیلن
والقوافي ، والكافي في علمي العروض 52، والِقْسَطاس في علم العروض ص 39العروض والقوافي ص 

.235،     والمعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر ص 58،61ص 
، ینظر الكافي في )فعلن(، ولھا ضربان األول مخبونة وزنھا )َفِعُلن(العروض األولى مخبونة )6

، والكافي في علمي العروض 79، و والِقْسَطاس في علم العروض ص 50، 49العروض والقوافي ص 
.69، والمعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر ص 58لقوافــــي ص وا
،  40، ینظر الكافي في العروض والقوافي ص )َفْعُلن(، الضرب الثاني مقطوع )ب(من 10ص )7

، و المعجم المفصل 61، والكافي في علمي العروض والقوافي ص 79والِقْسَطاس في علم العروض ص 
.69عروض والقافیة وفنون الشعر صفي علم ال

ویسمى الجزء الذي یدخلھ الخبن        )التفعیلة(الخبن زحاف یتمثل في حذف الثاني الساكن من الجزء)8
، والِقْسَطاس 44أخذوه من الخبن الذي ھو التقلیص، ینظر الكافي في العروض والقوافي ص »مخبونا «

، و المعجم المفصل في علم 58ي العروض والقوافي ص ، والكافي في علَم79في علم العروض ص 
.222العروض والقافیة وفنون الشعر 

، من ُمَضر، حكیم الشعراء في الجاھلیة، وفي )م609ت (ُزَھیر بن أبي ُسلَمى ربیعة بن رباح المزني)9
، 2/282راء و أشھر شعره معلقتھ، ینظر معجم الشع.أئمة األدب َمن یفّضلھ على شعراء العرب كافة

283.
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َلْم َیْلَقَھا ُسْوَقٌة َقْبِلي َوَال َمِلُكَیا َحاِر َال ُأْرِمَیْن ِمْنُكْم ِبَداِھَیٍة

جده، والكالم على باقي تلتقطیع من ھذا الضرب فاختبر ذلك با)1(وھذه القصیدة

القوم، وإنم ا ذكرن ا م ا دعَ ت إلی ھ الحاج ة عل ى        )2(األعاریض والضروب محلھ كتب

.االقتراب، وباقي ألفاظ البیت بینة

ھم ات م ن تص ریف    ذ نظـْما أحاط بقواعد وكلی ات مُ خـُ:للتحقیق، والمعنى)قد(و

والجزئی  ات؛ ألن م  ن یستحض  ر   األفع  ال، ف  إذا فعل  ت ھ  ان علی  ك معرف  ھ التفاص  یل     

الكلیات فل یس عل ى   )3(َلمقد یحتوي على التفاصیل والجزئیات، وأمَّا َمْن َلْم یعالكلیات

.َبْین التفاصیل والجمال)4(ن شيء، وفي البیت المطابقةوثوق ِم

اإلعراب

حرف خطاب ال محل لھا من اإلعراب، كما ھو في ذلك،)ھاك(الكاف من 

،متعلق بھ)بالمھم (صفة لھ، و)محیطا(، و)ھاك:(مفعول بھ بـ)نظما(و 

على ما قبلھا؛ ألنھ في قــــوتــــھ، ویحتمل )5(جملة معطوفة)قد یحوي التفاصیل(و

.)يیحو(في فاعل لـ )7(موصولة)َمن(، و)6(االستئناف

وتفاصیلھ )8(باب أبنیة الفعل المجرد وتصاریفھ 

.البیت من البسیط
وھذه اللغة ھي األكثر، ینظر دیوان .یرید یا حارث، فرخمھ على لغة من ینظر))یاحار((والشاھد فیھ قولھ 

.2/622، و المعجم المفصل في شواھد  النحو الشعریة 1/184، وھمع الھوامع 81زھیر ص 
.الرعیة:السوقة.المصیبة:الداھیة.ترخیم حارث، وھو الحارث بن ورقاء:حار:اللغة

.والقصیدة ھنا یعني بھا نظم المیة األفعال البن مالك)1
.83ـ 79والِقْسَطاس في علم العروض ص ،50ـ 39ینظر الكافي في العروض والقوافي ص )2
.یعرف)ب(وردت في )3
، الكافي في العروض والقوافـي   »لضد أن یأتي الشاعر بالمعنى وضده، أو ما یقوم مقام ا«:المطابقة)4

.564، والشامل ص 564، ینظر الطراز ص 170ص 
.86، ونحو الجمل ص 86، 2/85ینظر مغني اللبیب )5
ھي التي تقع في أثناء الكالم تستأنف معنى جدیدا، ال محل لھا من اإلعراب، ینظر :الجمل االستثنائیة)6

.84، و الشامل ص 97ص ، ونحو الجمل 22ـ 2/17مغني اللبیب
).ب(وردت موصولة ساقطة الواو الثانیة في )7
، وش رح المی ة األفع ال الب ن الن اظم ص      427ینظر المیة األفعال ض من المجم وع الكام ل للمت ون ص     )8

17.
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، والمراد بھا صیغ الفعل، والتفاصیل جم ع تفص یل، والم راد    )1(ألبنیة جمع بناءا

بالتفاصیل ما یذكر بعد ھذا من تفصیل أحكام المضارع واألمر وحكم فعل ما لم یس م  

.فاعلھ، وغیر ذلك

.فیھ فرعألنھ األصل، والمزیدوبدأ بالكالم على أبنیة الفعل المجرد

]انیھالفعل المجرد ومع[

]:قولھ[

)3(َعْیٍن أْو َعَلى َفَعَالََیْأِتي َوَمْكُسورْالِفْعُل ُذو التَّْجِریِد أْو َفُعَال)2(ِبَفْعَلَل]5[

فی  ھ، فالمزی  د فی  ھ ی  أتي الك  الم علی  ھ،  )5(ومزی  د)4(مج  رد:فالفع  ل قس  مان]:ش[

)لفعَ  :()6(ث  ة أوزانوالمج  رد رب  اعي وثالث  ي، فأم  ا الثالث  ي ف  ذكر المص  نف فی  ھ ثال  

فل  ھ مع  ان )لعَ  ف(بض  مھا، فأمَّ  ا)لفعُ  (ـ   بكس  رھا ـ ، و    )لفعِ  (ـ   بف  تح الع  ین ـ ، و     

.)7(كثیرة

والتفری    ق، واإلعط    اء، والمن    ع، واالمتن    اع، واإلی    ذاء، والغلب    ة،            الجم    ع:منھ    ا

، والتحوی       ل، والتح       ول، واالس       تقرار، والس       ْیر، والس       تر،      وال       دفع/6ص/

، )8(كَحَشـــــــــــــــــــــــــ    ـر، واإلصــ    ـالح، والتص    ـویت والتجری    د، والــرمـ    ـي 

.116ینظر في تصریف األسماء ص )1
).ب(وردت ساقطة أحد الالمین في)2
.427ن المجموع الكامل للمتون ص ینظر المیة األفعال ضم)3
م  ا كان  ت جمی  ع حروف  ھ أص  لیة ال یس  قط ح  رف منھ  ا ف  ي تص  اریف الكلم  ة بغی  ر عل  ة، ینظ  ر   :المج  رد)4

، وف تح اللطی ف ف ي أرج وزة المك ودي ف ي       24، وشذا العرف في ف ن الص رف ص   1/76ارتشاف الضرب 
.141ـ 138التصریـف ص 

، وش ذا الع رف   1/76ینظ ر ارتش اف الض رب   ، لى حروفھ األص لیة ما زید فیھ حرف أو أكثر ع:المزید)5
.141ـ 138، وفتح اللطیف في أرجوزة المكودي في التصریف 24في فن الصرف ص 

األوزان جم   ع وزن، اس   م یس   تعمل ف   ي تع   داد األش   كال والص   یغ المق   ررة لألس   ماء واألفع   ال، ك   أْن       )6
، ینظ ر معج م المص طلحات النحوی ة والص رفیة ص      للثالثي المجرد ستة أوزان أي س تة أش كال وص یغ   :یقال

239.
).ب(من 11ص)7
.3/442ینظر شرح التسھیل )8



صور من المخطوط ومقـدمة الناسخ والشارحلتحقیـق      ا:ل القسم األو

39

، )9(، وقَلب)8(، ودَرأ)7(وقَھر)6(، ولَسع،)5(، ولَجأ)4(، وحَزم)3(، وفَتح)2(وقَسم)1(وَمَنح

، )15(، ورجَ  م )14(، وس  َلخ)13(، وحجَ  ب)12(، ودَرج)11(، وس  َكن)10(، وذھَ  ب)9(وقلَ  ب

ة، كش اَعرني  ب  غلب ة المغال :، ویصاغ لكلھ ا أم ر یعم ل، ومنھ ا    )17(، وصَرخ)16(ونَسج

.؛ أي كنت أشَعر منھ)18(فشاَعرتھ

، وط  اب )19(ف  ي المض  اعف والی  ائي الع  ین كجُلل  ت، فأن  ت جلی  ل )فعُ  ل(والنیاب  ة ع  ن

، واطرد صوغھ من أسماء األعیان إلصابتھا أو إنالتھا أو عمل )20(یطیب، فھو طیب

؛ أي أص اب رأس ھ، وأطعم ھ لحم ا، وأص ابھ      )23(ح ھ َم، وَر)22(م ھ َح، وَل)21(أسھبھا كَر

.برمح

.3/442ینظر شرح التسھیل )1
.3/442ینظر المصدر نفسھ )2
.3/443ینظر المصدر نفسھ )3
.ینظر المصدر نفسھ)4
.ینظر المصدر نفسھ)5
.ینظر المصدر نفسھ)6
.صدر نفسھینظر الم)7
.ینظر المصدر نفسھ)8
.ینظر المصدر نفسھ)9

.ینظر المصدر نفسھ)10
.3/442ینظر المصدر نفسھ )11
.3/443ینظر المصدر نفسھ )12
.ینظر المصدر نفسھ)13
.3/444ینظر المصدر نفسھ )14
.ینظر المصدر نفسھ)15
.ینظر المصدر نفسھ)16
.ینظر المصدر نفسھ)17
.3/441ینظر المصدر نفسھ )18
.ینظر المصدر نفسھ)19
.ینظر المصدر نفسھ)20
.ینظر المصدر نفسھ)21
.3/442ینظر المصدر نفسھ )22
.ینظر المصدر نفسھ)23
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، )1(رد الج راد لعملھا أي لعمل األعیان، أو عمل بھا، أو آخذ منھا كَجغاصوقد ی

.)3(، وثِِْلُث المال)2(ب الكَلب، وكَل)1(الجراد

.ویستعمل الزما ومتعدیا مع اختالف المادة أو اتفاقھا

.بوضَرھبَذك:فاألول

.)4(َفق الماء ودفقتھكَد:والثاني

، )9(، ولفی    ف )8(، وأج    وف )7(، ومث    ال )6(، ومھم    وز)5(إل    ى ص    حیح  وینقس    م

:كَضَرَب، والمھموز كسأر وأِمن وق َرأ، والمث ال  ، فالصحیح)11(، وأصم)10(ومنقوص

ل، م  ا عین  ھ واو أو ی  اء َكبَ  اع وق  ا ، واألج  وف)12(م  ا ف  اؤه واو أو ی  اء، كوعَ  د ویسِ  ر 

وھ و م ا عین ھ    )14(، وھو ما فاؤه واو والمھ ی اء كَ َوَفى، ومق رون   )13(واللفیف مفروق

:واو والمھ یاء كطوى، والمنقوص ما المھ واو أو یاء كَدعا ورمَ ى، واألص م ویق ال   

.المضعف وھو ما عینھ عن جنس المھ

.3/442ینظر شرح التسھیل )1
.المصدر نفسھ)2
.3/442إذا أخذ ثلثھ، ینظر شرح التسھیل )3
.3/441المصدر نفسھ )4
، ومب  ادئ 23، و ش  ذا الع  رف ص 104، وف  ي تص  ریف األفع  ال ص  1/78ینظ  ر ارتش  اف الض  رب  )5

.19الصرف ص 
.23، و شذا العرف ص 105، وفي تصریف األفعال ص 1/79ینظر ارتشاف الضرب )6
، ومبادئ 24، وشذا العرف ص 114، 113، في تصریف األفعال ص 1/79ینظر ارتشاف الضرب )7

.29الصرف ص 
،  الم  راح 24، و ش  ذا الع  رف ص 114، وف  ي تص  ریف األفع  ال ص  1/79ینظ  ر ارتش  اف الض  رب  )8

.30، ومبادئ الصرف ص 30ضمن مجموعة الصرف ص 
والش امل ص  24و ش ذا الع رف ص   131، وف ي تص ریف األفع ال ص   1/80ینظر ارتشاف الض رب  )9

753.
.24، وشذ العرف ص 121وفي تصریف األفعال ص ,1/80ینظر ارتشاف الضرب )10
.104، وفي تصریف األفعال ص 1/80ینظر ارتشاف الضرب )11
).ب(في )یسیر(وردت الكلمة یسر ھكذا)12
اللفیف المفروق وسمي بذلك لكون الح رف الص حیح فارق ا ب ین حرف ي العل ة، ینظ ر ارتش اف الض رب          )13
، والتصریف العربي من 753، والشامل ص 24، وشذا العرف ص131، وفي تصریف األفعال ص1/80

.190خالل علم األصوات الحدیث ص 
، والتص ریف  24، وش ذا الع رف ص   131، وفي تصریف األفعال ص1/80ینظر ارتشاف الضرب )14

.190العربي من خالل علم األصوات الحدیث ص 
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ن تعدی ھ،   فلزوم ھ أكث ر م    )لَفعِ  (، وأمَّ ا  )فعَ ل (وھذا التقسیم ل یس ھ و خاص ًا ب ـ     

)2(عض وش بِ ، وف ي األع راض كم رِ   )1(يب وعِمنَِِولذلك غلب في النعوت الالزمة َكَش

(4(هِون وفَ  یِِن وعَ  ِذر األعض اء ك أَ  َب، وفي ِك)3(بِود وشِھوفي األلوان كَس)2(عوشِب (5(.
لثبوت  ھ خالف  ا )6(َر بمعن  ى افتق  رَر، وفقُ  كخفُ  َق، وَرعُ  َن، وسَ  ٌم)لفعُ  (ق  د یش  ارك .)5(

)9(، وس ماعا )8(یھ، ویغني عنھ لزوما في الیاء والالم كَحیِِي، وَعیِ ي في نف)7(لألكثرین

مج يء  )فعُ ل (، وال دلیل عل ى أن األص ل   )10(في غی ره كسَ ِمن فھ و س مین    )9(وسماعا

ع ھ  لَم، وجَذف ثََ )12(ُلم ھ كثی را َكثَََََ )لفعَ  (لمطاوع ة  )11(، ویجيء)یلفِع(الوصف على 

وش   بھھما م   ن )َفعُ   ل(ین ـ    وتس   كین عین   ھ ـ وع           )أْفعَ   ل(، والوص   ف )13(عذِِفجَ   

)لعِ  ُف(، وَرُرق إن ل  م یض  اعف كسَ    كعنُ  )لفعُ  (، و)15(لكأبِ  )لفعِ  (، و)14(األس  ماء

فال یكون إال لمعنى مطبوع علیھ، ما ھ و  )لفُع(، وأما)16(المبني للمفعول لغة تمیمیة

،           أو زائ  ل ش  بیھ بالثاب  ت  )18(حصُ  ف، أو المتج  ّذد ثاب  ت ك )17(ق  ائم ب  ھ كَحسُ  ن 

.3/439ینظر شرح التسھیل )1
.المصدر نفسھ)2
.المصدر نفسھ)3
.3/439المصدر نفسھ )4
).ب(من 12ص )5
.3/439ینظر شرح التسھیل )6
، واب ن مال ك، ینظ ر    1/269،  وابن جني ینظر الخص ائص  3/584منھم سیبویھ ، ینظر كتاب سیبویھ )7

.3/439شرح التسھیل 
.3/439ینظر شرح التسھیل )8
).سمن(315ینظر مختار الصحاح ص )9

.3/439ینظر شرح التسھیل )10
).ب(ساقطة في)11
).َثَلَم(86الُثْلَمُة الخلل في الحائط، مختار الصحاح ص :َثِلَم)12
.3/439ینظر شرح التسھیل )13
:اس ما كان ت أو فع ال، فیقول ون ف ي     وبنو تمیم ُیَسكّنوَن العین المكسورة والمضمومة من الكلمة الثالثیةَّ)14

.3/440ُرَف وعْلم، ینظر شرح التسھیل رْجل ونْمر وَظ:َرُجل ونمر وَظُرف وَعِلم
).أبل(3أبل الرجل عن امرأتھ یأبل بالكسر امتنع عن غثیانھا، ینظر مختار الصحاح ص )15
.1/121، وتاریخ آداب العرب 3/439، وشرح التسھیل 1/43ینظر شرح الشافیة للرضي )16
.3/435ینظر شرح التسھیل )17
.المصدر نفسھ)18
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،والیائي الالزم متصرفا إال )2(ؤُی، ولم یرد یائي العیـن إال َھ)1(سُجب فإنھ أشبھ َنُنكَج

ت ْزُزغ  ت، ولْ  ت وَقُلْمت وَذُمْقت وحُقْبت وحُبت وشُرْرْب، وال مضاعفا إال لُب)3(َوُھإال َن

، واألش  ھر فیھ  ا ب  الفتح إّال لِببْ  ت فاألش  ھر فی  ھ الكس  ر، وال یك  ون  )4(ت ی  ا ناق  ةْزُزغ  و

أي وسعتكم، والتحوی ل  )6(أو تحویل، فالتضمین كَرُحَبْتكم الدار)5(متعدیا إال بتضمین

ـ  بض م الع  ین ـ      )لفعُ  (سَ َوْدتھ، ث  م حُ وِّل إل ى   )7(سُ دتھ؛ ف  إن أص لھ  :والتحوی ل نح و  

ونقلت الضمة إلى فائھ، وفائدة ذلك اإلعالم بأنھ واوي العین، ویأتي التنبیھ عل ى ھ ذا   

.عند محلھ من كالم المصنف

]الرباعي المجرد ومعانیھوزن الفعل [

، ویك  ون متع  دیا والزم  ا  )8()للَ  فْع(وأم  ا الرب  اعي ف  ذكر ل  ھ وزن  ا واح  دا، وھ  و   

ِمل سْ  حكایت  ھ كَب)12(مرك  ب االختص  ار )11(م  ن، وق  د یص  اغ )10(دبَ  وعْر)9(رجْحك  َد

ِفل، أي قال بسم اهللا الرحمن الرحیم، وحسبي اهللا وِنْعم الوكیل، ْعِدل، وَجْمل وَحْسِبوَح

عم  ل لیص  اغ م  ن اس  م رب  اعي  ، وق  د)13(وس  بحان اهللا والحم  د هللا، وجعلن  ي اهللا ف  داك 

أو لجعل ھ ف ي ش يء، أو إلص ابتھ، أو إلص ابة ب ھ، أو       )14(ات ھ مسماه          أو لمحاك

كن فیھ ا         تُحف ر صِ غار یس    :إلظھاره  كـقرمص أي حفر الِقرموص، واح د الق رامیص  

.3/436صدر نفسھ الم)1
.3/436ینظر شرح التسیل)2
.3/436َنُھَو الرجل إذا كان مالزما للنُّْھَیة، أي العقل، ینظر شرح التسھیل )3
.ینظر المصدر نفسھ)4
.3/436التضمین فعدَّى رحب ألنھ ضمنھ معنى وسع ، ینظر شرح التسھیل)5
.ینظر المصدر نفسھ)6
.1/81ینظر الممتع )7
)ب(وردت فعال في )8
.3/448، وقد ذكره صاحب شرح التسھیل )ب(وردت ساقطة الحاء في)9

، وق د ذك  ره  591أذاھ م، ینظ ر المعج م الوس یط  ص    :عرب د س اء خلق ھ، وعرب د الس كران عل ى الن  اس      )10
.3/448صاحب شرح التسھیل 

).ب(ساقطة من )11
.3/448ینظر شرح التسھیل )12
.صدر نفسھینظر الم)13
).ب(وردت المحاكة في )14
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وَفلفَ       ل،)1(يء أي ل       واه ك       العقرب اإلنس       ان عن       د الب       رد، وَعقْ       َرب الش         

ن ھ أي أص ابھ   َجْر، وَع)3(وب ھ رُقأي أص اب عُ :أي جع ل فی ھ الفلف ل وَعْرقب ھ    )2(الطعام

.)5(أخَرَجت عسالجھا:لجت الشجرة، وعْس)4(جونْربَع

:تنبیھ

ا ل م یس م   أبنی ة الفع ل المج رد فع ل األم ر، وال فع ل م        )6(لم یذكر المؤلف ھنا في

.فاعلھ

:وقال في ألفیتھ

. . . . . . . . . . . . . )7(َوِزْد َنْحو ُضِمَن.

)7(ُضِمَن

.)9("فعلیھ تكون أبنیة المجرد الثالثي أربعة")8(فذكره في أبنیة المجرد الثالثي

)9(.

ة الم  ؤلفین النح  ویین أن ال ی  ذكروه ف  ي ج  رت ع  اد:)10(وق  ال ف  ي ش  رح الكافی  ة

أبنیة الفعل المجرد، فعل األم ر، وال فع ل م ا ل م یس م فاعل ھ، م ع أن األم ر أص ل ف ي           

.3/441؛ وأخذ ھذا المثال من شرح التسھیل )ب(من 13ص )1
.3/448ینظر شرح التسھیل )2
.3/449المصدر نفسھ )3
.المصدر نفسھ)4
.المصدر نفسھ)5
).ب(ساقطة في )6
:یت كامل، الب2/233ینظر شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، )7

فعل ثالثي وزد نحو ضمن***وافتح وضم واكسر الثاني من 
).أ(ساقطة في )8
).ب(ما بین قوسین ساقطة في)9

وھو كتاب منظوم لخ ص  )ھـ672ت (الكافیة الشافیة في النحو البن مالك محمد بن عبد اهللا النحوي  )10
ینظ ر كش  ف  ع  ادل أحم د عب د الموج  ود،   فی ھ ألفیت ھ، وش  رحھ، وھ و مطب  وع بتحقی ق عل ي محم  د مع وض و       

.2/1369الظنون 
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)1(شتق من المصدر ابتداء كاشتقاق الماضي والمضارع منھ، وم ذھب س یبویھ  انفسھ 

.فاعلھ أصل أیضاّمل ما لم یَسْعوِف)2(والمازني

لرب اعي ث الث   لت ص یغ الفع ل المج رد م ن الزی ادة أن ی ذكر       دَّّفكان ینبغ ي إذا عُ   

.صیغة الماضي المصوغ للفاعل:صیغ

.وصیغة الماضي المصوغ للمفعول

.وصیغة األمر

إال أنھ  م اس  تغنوا بالماض  ي المص  وغ للفاع  ل ع  ن اآلخ  رین لجریانھ  ا عل  ى س  نن  

)3(ل عل ى المص ادر  مطرد، وال یلزم من ذلك انتفاء أصالتھا كما ال یلزم من االس تدال 

).4(المطردة بأفعالھا انتفاء أصالتھا انتھى

واحد :المجرد ثالثة أبنیة/7ص/للرباعي :في شرح األلفیة)5(وقال ابن الناظم

واحد 

.)1(للماضي المبني للفاعل، وواحد للماضي المبني للمفعول، وواحد لألمر

.4/342ینظر كتاب سیبویھ )1
.131المنصف )2
).ب(راء المصادر ساقطة في )3
...وجرت عادة النحویین«:، ونصھ من قولھ2/339ورد النص بتصرف، ینظر شرح الكافیة الشافیة )4

وقد ج رت ع ادة النح ویین أال ی ذكروا ف ي أبنی ة الفع ل        «:آلتيو جاء كا.49، 48، من ص»أصالتھا انتھى 
المجرد فعل األمر، وال فعل ما لم یسم فاعلھ؛ مع أن مذھب البص ریین أن فع ل األم ر أص ل ف ي نفس ھ اش تق        
من المصدر ابتداء كاشتقاق الماضي والمضارع منھ، وم ذھب س یبویھ، والم ازني أن فع ل م ا ل م یس م فاعل ھ         

:نبغي على ھذا إذا عدت صیغ الفعل المجرد من الزیادة أن یذكر للرباعي ثالث صیغأصل أیضا، فكان ی

.)َدْحَرَج(ــ صیغة للماضي المصوغ للفاعل كـ 
.)ُدْحِرَج(ــ وصیغة لھ مصوغا للمفعول كـ

).َدْحِرج(ــ وصیغة لألمر كـ
نة مطردة، وال یلزم من ذلك انتفاء إال أنھم استغنوا بالماضي المصوغ للفاعل عن اآلخرین لجریانھما على س

.»أصالتھا 
ابن الناظم ھو محمد بن محمد بن عبد اهللا بن مالك بدر الدین بن جمال الدین الط ائي الدمش قي النح وي،    )5

شرح ألفیة والده، وشرح المیت ھ،  :كان إماما في النحو، والمعاني والبیان، أخذ عن والده، ولھ من المصنفات
.1/225ھـ، ینظر بغیة الوعاه 686:ھیل، ومات سنةوتكملة شرح التس
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وم  ا ل  یس «:؛ ألن  ھ ق ال )2(ھ  ذا خ الف م  ا ل  ھ ھن ا ف  ي ش  رح ھ ذه القص  یدة   :قل ت 

مفرعا 

واح د فجع ل ص یغة م ا ل م یس م       :)3(»لبنائھ للمفعول أو األمر، للثالثي منھ ثالثة أبنی ة 

في )4(فاعلھ، وصیغة األمر فرعین، وھو خالف ما تقدم كما رأیت، وذھب المصنف

وھ و خ الف  )5(إلى أن ِفعْ ل م ا ل م ُیس ّم فاعل ھ ف رع      اباب الفاعل من الكافیة وشرحھ

، وھ   و م   ذھب أكث   ر  )7(م   ن ش   رح الكافی   ة )6(فم   ا ل   ھ ف   ي ألفیت   ھ وف   ي التص   ری  

، )9(ص یغة األم ر أنھ ا أص ل    ونقل عن س یبویھ وم ذھب البص ریین ف ي    .)8(البصریین

والحاص  ل أن ف  ي كونھم  ا أص  لین أو ف  رعین     ، )11(أنھ  ا ف  رع )10(وذھ  ب الكوفی  ون 

.)12(مذھبین

اإلعراب      

)13(خب ر فھ و ف ي موض ع خب ر     )ی أتي (صفة لھ، و)ذو التجرید(ومبتدأ، )الفعل(

يمتعل ق ب ھ وح ذف من ھ التن وین؛ ألن ھ تنَ زّّل منزل ة موزون ھ، ف أعط          )بفعل ل (رفع، و

للرب اعي  «:، ونصھ من قولھ584النص ورد بتصرف ینظر شرح ابن الناظم علي ألفیة ابن مالك ص )1
واحد لماضي المبني للفاعل، :فأما الرباعي المجرد فلھ ثالثة أبنیة«:وجاء كاألتي»وواحد لألمر...المجرد

(ُدْحٍرج، وواحد لألمر نحو:ضي المبني للمفعول نحووواحد للما،)دحرج(نحو  .»)َدْحٍرج:
.یقصد بالقصیدة نظم المیة األفعال البن مالك)2
.17شرح المیة األفعال البن الناظم ص )3
.المصنف یقصد بھ ابن مالك)4
.268ـ 1/257ینظر شرح  الكافیة الشافیة )5
(ب(في )6 ).التصریح)
.274ـ 1/269الكافیة الشافیة ینظر شرح)7
.45صف صینظر المنوالمازني ، 1/12منھم سیبویھ، ینظر كتاب سیبویھ )8
.79، وإیجاز التعریف في علم التصریف ص 1/12ینظر كتاب سیبویھ )9

الكوفیون ھم رجال المذھب الكوفي الذین قام على أكتافھم، وجھدوا في سبیلھ حتى أسسوه مذھبا كامال،)10
یحتوي على الكثیر من القواعد الدقیقة التي تستحق االعتماد واألخذ بھ ا، ینظ ر معج م المص طلحات النحوی ة      

.524، وینظر في ھذه المسألة اإلنصاف في مسائل الخالف ص 198والصرفیة ص 
).ب(من 14ص )11
ق من المص در ابت داء   وصیغة األمر مسألة خالفیة بین العلماء، فذھب البصریون أنھا أصل بنفسھ، اشت)12

كاشتقاق الماضي والمضارع منھ، وذھب الكوفیون إلى أنھا فرع من المضارع، وھو عن دھم مع رب، ینظ ر    
.72، المسألة رقم 524في ھذه المسألة اإلنصاف في مسائل الخالف ص 

)ب(زیادة في)13
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َفعَ  ل م  اض ویفعَ  ل مض  ارع، فھ  و محك  ي، وال یص  ح أن یق  ال أن  ھ      :حكم  ھ، كقول  ك 

یھ، فلم یوجد لیس ھو وزنا خاصا بالفعل، وال غالبا ف:ممنوع من الصرف؛ ألن فعلل

.)1(یةِمَلفیھ ما یمنع من الَع

(وقولھ ، والك الم ف ي   )فع ال (، وك ذلك أو عل ى   )بفعلل(، معطوف على)أو فعل:

.بمعنى على)بفعلل(والباء في )بفعلل(حذف التنوین منھما كالكالم في 

(وقولھ أو     )لَ ل َفْع(البی ت الفع ل ی أتي عل ى    مفعول مع ھ، وس بك  ).ومكسور عین:

).الَفُع(مع مكسور العین أو على)َفِعل(أو)َفَعل(

]:قولھ[

َوافْ  َتْح َمْوضِ  َع اْلَكسْ  ِر فِ  ي الَمبنِ  ىَّ مِ  ْن   اِرِع َوالضَّ  مَّ مِ  ْن َفعُ  َل الْ  َزْم ف  ي الُمضُ    ]6[

)2(ـَالِعَف

]مضارع فُعل وفِعل[

شرع في الكالم على المضارع، لّما فرغ من الكالم على صیغ الماضي و]:ش[

ـ  بكس رھا ـ ، أمّ ا     )لفعِ  (ـ بضم العین ـ ، و )لفُع(وتكلم في ھذا البیت على مضارع

یشـُرُف، وَكــُرَم َیكــــــــُْرُم،)3(فشُر:فذكر أن مضارعھ یلزم ضم عینھ نحو)لفُع(

َیكــــــــُْرُم،

.و ظرًُف یظُرف

:تنبیھ

، ول م  )4(»موم ع ین مض ارعھ إال بت داخل   ولم یرد غیر مض«:قال في التسھیل

)5(دتُك:ینبھ ھنا على ھذا، وكان ینبغي أن ینبھ على ذلك، ومثالھ قول بعض العرب

صرف؛ إذا ما ضمت إلیھا العلمیة ھي كون اللفظ على شيء معین، وھي علة معنویة تمنع األسماء من ال)1
.159علة لفظیة أخرى كالعدل، ووزن الفعل، والعجمة، ینظر معجم المصطلحات النحویة والصرفیة ص 

.427ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )2
).ب(في )شریف(ھكذا)شرف(وردت كلمة)3
.3/435شرح التسھیل )4
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، )لیفعَ  (، ومض  ارعھ عل  ى )لفعُ  (بض  م الك  اف تك  اد، فج  اء بماض  یھ عل  ى  )1(دتكُ  

دت ـ  دت ـ بكس ر الك اف ـ ع ن مض ارع كُ        لكْن اس تغنوا بمض ارع كِ    ،تكُوُد)2(وقیاسھ

:وھي واویة العین، قال في الص حاح )3(وھذه كدت ھي التي للمقاربة:قلتبضمھا،  

، وحك  ى س  یبویھ        )4(»ق  ارب ول  م یفع  ل :ك  اد یفع  ل ك  ذا َیكَ  اد كَ  ْودا أو مك  ادة، أي   «

وحدثني أبـــــو«:أفعـل كـذا بضـم الكــاف، قـــــــال)5(ـدتُك:عـن بعض العـرب

"وم ا ِزی ل یفع ل ك ذا    ك ذا )7(ید زی د یفع ل  ِك"من العرب یقولون أن ناسا)6(الخطاب

»ل، كـما نـقلوا ف ي فَعـ ـلت  كاد وزال، فنقلوا الكسر إلى الكاف في فـِع)9(، یریدون)8(

دا ل ذاك وال ك وْ ال أفعُ  «:من الع رب م ن یق ول   )11(وسمع األصمعي،)10(»فَعــلت

، فھ ذا  )1(»ك اد كی دا   «)14(ون ـقل بعض ھم  ،)13(انتھى)12(»فجعلھا من الواو العین

یقتـضي أنھا من الیاء

ل َیْفَعل، وھي نظیرة متَّ في أنھ ا ش اذة، ول م یجیئ ا عل ى م ا كث ر واط رد م ن َفعُ ل           كدت  اعتلت من َفُع)1
.3/437، و شرح التسھیل 4/343وَفِعل، ینظر كتاب سیبویھ 

.3/437ینظر شرح التسھیل )2
ل أفعال المقاربة وھي نوع من األفعال الناقصة التي تدخل على المیتدإ والخبر فتنسخ حكمھما ، كما تفع  )3

ك اد وك رب وأوش ك،    :أخواتھا، وھي موضوعھ لدنو الخبر رجاء أو حصوال أو أخذا فیھ وعددھا ثالث ة ھ ي  
.184و معجم المصطلحات النحویة والصرفیة ص 1/199والكافیة الشافیة 1/319ینظر شرح التسھیل 

).كود(2/447الصحاح)4
.4/343ینظر كتاب سیبویھ )5
ك ان م ن   )177ت(المعروف باألخفش الكبی ر .الحمید بن عبد المجید أبو الخطابأبو الخطاب ھو عبد )6

.3/288و األعالم 44أكابر علماء العربیة ومتقدمیھم، ینظر نزھة األلباء في طبقات األدباء ص 
).ب(من 15ص )7
).ب(ما بین قوسین ساقط في)8
).ب(في)یریدون(النون ساقطة من كلمة )9

كم ا نقل وا ف ي    ...أنَّ ا ناس ا  «:، ونصھ من قولھ 343، 4/342نص بتصرف ینظر كتاب سیبویھ،ورد ال)10
كید زید یفعل، وم ا زی ل بفع ل ذاك،    :وحدثنا أبو الخطاب أن ناسا من العرب یقولون«:، جاء كاآلتي»فعلت

وا حرك ة الف اء   زال وكاد، ألنھم كسروھا في فَعل، كما كسروھا في فَعلت حیث اسكنوا الع ین وحول   :یریدون
.»خاف، وقال، وباع، وھاب:إلى األصل كما قالوا

األصمعي ھو عبد اهللا بن قریب بن عبد الملك أبو سعید األص معي، راوی ة الع رب ، وأح د أئم ة العل م       )11
:ھ ـ، وم ن كتب ھ   216:بالغة الغریب واألخبار، من أھل البصرة، بھا تعل م عل ى الخلی ل ب ن أحم د، ت وفي س نة       

.334، و معجم المفسرین ص 101ـ 90، و نزھة األلباء ص 2/266، ینظر بغیة الوعاه غریب القرآن
).كود(2/447الصحاح )12
.تشیر إلى نھایة العبارة المستشھد بھا)13
.7/447منھم ابن َسِیده، ینظر المحكم والمحیط األعظم ص )14
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العین في الماضي والمضارع لما تقدم ِمــــن أنَّ)2(״لزم ضم״ـ واهللا أعلم ـ وإنما

لمعنى الزم أو كما ل الّّزم ف اختیر ف ي الماض ي والمض ارع حرك ة ال تحص ل        )لفُع(

اظ ومعانیھ  ا، وإنم  ا ق  دم  إال بانض  مام أح  د الش  یئین لآلخ  ر رعای  ة للتناس  ب ب  ین األلف    

.؛ ألن الكالم فیھ قلیل؛ ألنھ جار على منھاج واحد)لفُع(الكالم على مضارع 

:فذكر أنك تف تح ف ي المض ارع من ھ موض ع الكس ر وھ و الع ین نح و         )فِعل(وأما

م، وإنم ا ك ان ذل ك؛ ألن لمَّ ا     یق دَ )4(مح وق دِ ح یف رَ وف رِ )3(״شرٍَِب یش َربُ ״م، م یعَلعِل

لفاخت

معنى المضارع والماضي راموا التخالف بین لفظھما باختالف حركة العین، وكان ت  

حـركـة العیـن فتحـة لخفتھـا، ولتحقیـق المخـالفـة، وفـي البیت مـع مـا قبلـھ لــــــف

.بین الفتح والضم والكسر)6(معكوس، وفیھ مطابقة)5(ونشـر

اإلعراب

متعل ق بمح ذوف،   )لم ن فعُ   (، و)ال زم (مفع ول مق دم ل ـ   )ضمال(للعطف، و:الواو

ال  زم الض  م ف  ي :، والتق  دیر)المض  ارع(م  ن)7(وھ  و ف  ي موض  ع نص  ب عل  ى الح  ال 

ح اال م ن   )لمن فُع(كیف یصح أن تجعل:، فإن قلت)لفُع(المضارع حالة كونھ من

).كید(7/105المحكم والمحیط األعظم )1
).ب(سین ساقط فيما بین قو)2
).ب(ما بین قوسین ساقط في)3
).ب(المیم ساقطة من قدم في )4
ذكر الشیئین على جھة االجتماع مطلقین من غیر تقیید، ثم یرمي بما یلی ق بك ل واح د    «اللف والنشر ھو)5

ِمن رَّْحَمِتِھ َجَعَل َ[:منھما اتكاال على قریحة السامع، بأن یلحق بكل واحد منھما ما یستحق، ومثالھ قولھ تعالى
، فجمع أّوال بین اللی ل والنھ ار ب واو العط ف،     73:القصص]َلُكُم اللَّْیَل َوالنََّھاَر ِلَتْسُكُنوا ِفیِھ َوِلَتْبَتُغوا ِمن َفْضِلِھ

ثم إنھ بعد ذلك أضاف إلى كل واحد منھما م ا یلی ق ب ھ، فأض اف الس كون إل ى اللی ل، وم ن جھ ة أن تصَ ُرَف           
أض افھ إل ى النھ ار، آلن    ]ولتبتغ وا م ن فض لھ   [ل لیال ألجل ما یعتریھم من الن وم، ث م ق ال بع د ذل ك      الخلق َیِق

.118، و ینظر شرح عقود الجمان ص565، 564، الطراز ص »ابتغاء األرزاق إنما یكون نھارا
واعبدوا اهللا [:تعالى، ومثالھ قولھنقیضینویقال لھ الطباق أیضا، والتضاد، وحاصلھ اإلتیان بال:المطابقة)6

.564، ینظر الطراز ص 36:سورة النساء]وال تشركوا بھ شیئا
.55ـ53، و نحو الجمل ص 2/63،64ینظر مغني اللبیب )7
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ت ؟ قل  )2(عل ى ص  احبھا المج  رور وھ  و ممن  وع )1(المض ارع م  ع أن فی  ھ تق  دیم الح  ال 

ج  وازه مطلق  ا، واحتج  وا )5(والمص  نف وجماع  ة م  ن النح  ویین)4(الفارس  ي)3(م  ذھب

.)6(]وَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َكافًَّة لِّلنَّاِس[:بقولھ تعالى

)7(قول الشاعریو

ِبِذْكَراُكْم َحتَّى َكَأنَُّكْم ِعْنِديَتَسلَّْیُت ُطرَّا َعْنُكْم َبْعَد َبْیِنُكْم

.)8(كالمھ على مذھبھفیكون 

.)9(״افتــــح״مفعول بـ)موضع الكسر(، و)الرم(معطوف على)وافتح:(وقولھ

م ن  )10(تس امح؛ ألن المض ارع إنم ا ھ و مص وغ     )في المبن يِّ م ن َفعِ ال   :(وقولھ

حذف المصدر، ولكن جرت ھذه العبارة على ألسنتھم تسامح، ویحتمل أن یكون على

).َفِعل(في المبني من مصدرتقدیره )11(مضاف

كسر عینھ شذوذا م ع مج يء القی اس وعدم ھ     ـ بالكسرـ ُت)لفِع(ولّما كان مضارع

:مسموعة، نّبھ على ذلك فأشار إلى األول بقولھ/8ص/في أفعال

.2/143، ومغني اللبیب 2/338ینظر شرح التسھیل )1
.2/337ومن الذین منعوا ذلك الزمخشري والزجاج، ینظر شرح التسھیل )2
.1/673لمقتصد في شرح اإلیضاح ینظر ا)3
الفارس    ي ھ    و الحس    ن ب    ن أحم    د ب    ن عب    د الغف    ار ب    ن محم    د ب    ن س    لیمان أب    و عل    ي الفارس    ي      )4

،  واِحد زمانھ في علم العربیة، أخذ ع ن الزج اج واب ن الس راج، وط ّوف ب بالد الش ام،        )ھـ379ت(المشھور،
جماع ة ك ابن جن ي ، وص نف اإلیض اح ف ي       إن ھ أعل م م ن المب رد، وب رع م ن طلبت ھ        :وقال كثیر من تالمذت ھ 

النحو، والتكملة في التصریف ،
.232،233، و نزھة األلباء ص 1/496،497ینظر بغیة الوعاه

.338ـ 3/336منھم أبو علي الفارسي وابن كیسان وابن برھان، ینظر شرح التسھیل )5
]افًَّة لِّلنَّاِس َبِشیًرا َوَنِذیًرا َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َلا َیْعَلُموَنَوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َك[، واآلیة كاملة 28:سورة سبأ )6
.البیت من الطویل، وھو بال نسبة)7

(والشاھد فیھ، قولھ ،    2/338، ینظ ر ش رح التس ھیل    )عنكم (فإنھ حال جمیعا، وصاحبھ الضمیر في )طرا:
.2/272و المعجم المفصل في شواھد النحو الشعریة 

أن كاف ة ح ال م ن الن اس، وق د تق دم       «:الضمیر یعود على ابن مالك صاحب المیة األفعال ، ومذھبھ ھو)8
، ش  رح »عل  ى المج  رور ب  الالم، وم  ا اسْ  َتْعَملت الع  رب كاف  ة ق  ط إال ح  اال ك  ذا ق  ال اب  ن برھ  ان، ھك  ذا أق  ول  

.2/337التسھیل 
).ب(ما بین قوسین ساقط في )9

(وغمص(وردت كلمة)10 ).ب(في )موضوع)
).ب(من 16ص )11
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ْسیِبِھِلْوَأَت اْنِعْم َبِئْسَت َیِئْسَت َوِحْرْب َمْع َوِغْرَتَوْجَھاِن ِفیِھ ِمَن اْحِس]7[

)1(َوِھَال

َحِسْبتھ «:َحِسَب بمعنى ظن، قال في الصحاح:فھذه تسعة أفعال وھي]:ش[

صالحا َأْحَسُبھ ـ بالفتح ـ َمْحَسَبة وَمْحِسَبة وِحْسَبانا ـ بالكسر ـ ، أي ظننتھ، ویقال 

ر إذا وغر صدره یغر وَیْوَغ:انتھى ، َوَوِغَر، تقول)2(»أْحِسُب ـ بالكسرـ ، وھو شاذ

إذا التھب حزنا وغیظا، َوَوِحر مثلھ ، ونِعم یْنَعم ویْنِعم، وأّما َنِعم َیْنُعم ـ بالضم ـ فمن 

م ـ بالضم ـ مضارع َنُعم، ـ بالضم ـ ھو َنِعَم وَنُعَم، فینُع)3(ألن نِعم فیھ لغتانالتداخل،

:، لكن استعملوه في َنِعم بالكسر كفِضل یفُضل، قال في الصحاح)4(ھو على القیاس

َحِذر ُعم مثلْنم َیِعُنُعومة ،أي صار ناعما لّینا ، وكذلك َن)5(م الشيء ـ بالضم ـ نُع«

َنِعَم :ل، ولغة رابعةل یفضًُم كفِضم ینُعوفیھ لغة ثالثة مركبة بینھما، نِعَحِذر یْحُذر،

.انتھى)6(»م ـ بالكسر فیھما ـ  وھو شاذَیْنِع

س ، والمصدر البُؤیْبِئسس وس یْبَأبْئوِنْعَم،ھذه ھي أصل التي ال تتصرف، و

في صفة أھل الجنة وال تبأس        «:وقولھ)7(سا، قال في المشارقسى والبْأوالبْؤ

بسكون الباء وفتح الھمزةـ ، أي ال یصیبھ بأساء، وھي الشدة في الحال وال تبأسواـ

یت بؤسا ھل رأ:س والبأس ومنھوس والبوتغیره واالبتالء ونقص المال، وھو البْؤ

انتھى، وھذه أیضا أصل ِبئس أخت )8(»قط ، ـ ُیَنّون وال ینون ـ ، والروایة بالتنوین

.427ینظر المیة األفعال ضمن  المجموع الكامل للمتون ص )1
).حسب(1/261الصحاح)2
.195ینظر المنصف ص )3
.195ینظر المنصف ص )4
).ب(ساقطة في)5
).نعم(2/588الصحاح )6
الموط أ،  :ریب الحدیث المختص بالصحاح الثالثة وھيمشارق األنوار على صحاح اآلثار في تفسیر غ)7

، وھو كتاب عام في اللغة، مطبوع )ھـ544ت(والبخاري، ومسلم، ألبي الفضل عیاض بن موسى الیحصي 
.2/1687ومحقق من طرف إبراھیم شمس الدین، ینظر كشف الظنون 

.1/117مشارق األنوار )8
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ھ ، وَوِلھ یِل)1(ِنْعَم، ویِئس َیْیأس وییَئس َیأسًا وِإیاًسا إذا انقطع أملھ ویئس الشيء علمھ

الَوَلُھ ھو ذھاب العقل، والتَحی«:اًنا، قال في الصحاحھ َوَلھًا وَوْلَھَلوَیْو ـّر              

:)2(ىقال األعشمن شدة، ورجل َواِلھ، وامرأة واِلَھة ،

)3(ُكلٌّ َدَھاھا َوُكلٌّ ِعْنَدھا اْجتَمعَا فأقبلت َواِلھا ثْكَلى َعَلى َعَجٍل 

.جَ فَّ وذھب ت ُنْدَوت ھ   :انتھ ى، ویَ ِبس الش يء َییْ َبس    )4(»وقد َوِلَھ َیْوَلھ َوَلھًا َوَوَلَھانً ا «

َوھِ  ل ع  ن الش  يء إذا جَ  ُبَن عن  ھ، وَوھِ  ل ف  ي الش  يء      «:ھِ  ل َیْوھَ  ل َوَیھِ  ل، یق  ال  َوَو

.)5(»نسیھ

، )6(،وفیھ التجنیس،المسمى بتجنیس المضارع)اْنِعْم وبئست(وفي البیت المطابقة بین

، )6(المضارع

).َیِئْست(و)َبِئْست(، وبین)ْرتِحو(و)ِغْرت(بین و)7(والتصحیف

اإلعراب

)فیھ(مبتدأ، و)وجھان( موضع رفع خبر المبتدأ، والضمیر عائد على                                       

من :(في البیت قبلھ، وسوغ االبتداء بالنكرة وَصَفھ بقولھ).موضع الكسر:(قولھ

وجھان كائنان من احسب في موضع الكسر:والتقدیر).احسب

:مضارعا سكَََّنُھ للضرورة، وأصلھویحتمل أن یكون ).من احسب:(وقولھ.

أْحِسُب، ویحتمل أن یكون فعل أمر، وعلى األول تكون الھمزة مفتوحة، وعلى الثاني 

.عملھ)ب(في )1
.البیت من البسیط)2

).ولھ(2/714یطلق على المذكر و المؤنث، ینظر الصحاح )والھا(و الشاھد فیھ قولھ 
).ب(من 17ص)3
).ولھ(2/714الصحاح )4
.15/291لسان العرب )5
التجنیس ھو أن یجمع بین كلمتین ھما متجانس تان ال تف اوت بینھم ا إال بح رف واح د س واء وق ع أوال أو        )6

وا، والمض ارعة المش ابھة وس مي الض رع ض رعا، ألن ھ یش ابھ أخ اه ف ي الص ورة؛ فلم ا            آخرا أو وس طا حش   
.377تشابھا في ھذا الحرف لقب بالمضارع، ینظر الطراز ص 

:ھو أن تكون النقط فرقا بین الكلمتین، كما قال أبو تمام:التصحیف)7
في حده الحد بین الجد واللعب***السیف أصدق أنباء من الكتب 

.35البدیع في البدیع في نقد الشعر ص ینظر 
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وجھان كائنان من :تكون مكسورة، ویكون الكالم على حذف مضاف تقدیره

الراء :مضارع ِاْحِسْب، وھو على كل حال اسم محكي لدخول حرف الجر كقولك

ألن الفعل والحرف إذا نسب إلیھما حكم فإنھما یجعالن اسمین من ضربت مفتوحة؛

.)2(والتسھیل)1(ویحكیان، ویعربان، نص على ذلك في الكافیة

، أو ض  رورة، )3(»لغ  ة ربیع  ة وغَ  ْنم«عل  ى)مَ  ْع(سَ  كِّْن ).م  ع وغ  رت:(وقول  ھ

الم عل ى  ، والك  )مَ ْع وغِ رت  (كائن ان  )من احس ب (وھي حال ِمْن ِاْحِسْب، أي وجھان 

.حذف مضاف أي مع مضارع وغرت

،)رتغو(ھذه األفعال كلھا معطوفة على.)5(إلى آخره))4(وحرت:(وقولھ

.)ِاْحِسْب(مثل الكالم على)ْنِعم ِا(وحذف حرف العطف للضرورة، والكالم على

:بقولھ)6(ثم أشار إلى الثاني

ُحَالَتْقِفَوَمْعَتت َوِمْقِرْعِرْم َوَووََََََوِليْثَوِرْنا ِممیِفَرْسَكاْلِدِراْفَو]8[

.)7(َھاَوِرَي الُمخُّ اْحِوَمْعوِثْقَت]9[ .. . . . . . . . . .

ة، َوالیَ  يَوِرث إْرثً  ا َوَوْرث  ا وِوَراث  ة، َوَولِ  ى یل  :ف  ذَكَر ثمانی  ة أفع  ال، وھ  ي]:ش[

ي ْلال وَ «:)1(في الصحاح)8(يْرب، قال الجوھریا وھو الُقي َوْلِلِلَي َیَوة، َووھي اإلمار

وإذا ُنسِ َب إل ى حَ ْرف أو َغیْ ِره حك م ھُ و       «:، أم ا ال نص فھ و   )ب(في )الكفایة(وردت كلمة الكافیة ھكذا)1
للفظھ دون معناه، جاز أن یحكى، وجاز أن یعرب بما تقتضیھ العوامل ، فمن الحكایة قول النب ي ـ ص لى اهللا    

.2/213، الكافیة الشافیة »فإن لوْْ تفتح عمل الشیطانإیاكم ولْو:(علیھ وسلم
.لم یحتو كتاب التسھیل البن مالك على بابي الحكایة والنسب، وھذا نسیان من الشارح ال غیر)2
.3/116أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك تحقیق حنا الفخوري )3
)ب(ساقطة في)4
.الةمن الرس54ص 7ینظر بیت الالمیة رقم)5
.یرث، وَیلي، وَیِرم:الثاني یقصد بھ الفعل المضارع الذي ینفرد بكسر عینھ مثل)6
.427ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )7
، وھ  و إس  ماعیل ب  ن حم  اد الج  وھري أب  و نص  ر      )ب(ف  ي)الج  واھري(وردت كلم  ة الج  وھري ھك  ذا  )8

أعاجیب الزمان، ذكاء وفطنة وعلما ، وكان إماما في اللغة واألدب كان من:، قال یاقوت)ھـ393ت(الفرابي
، دخل العراق فقرأ العربی ة عل ى أب ي عل ي الفارس ي، والس رافي، وس افر إل ى الحج از، وط وف ب الد ربیع ة             
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أي یقارب  ك،)2()وكُ  ْل ِممَّ  ا یِلی  ك (ي، تباعَ  ْدنا لبع  د َولْ   :و، یق  الْرب وال  دُُّني القُ  ْلال  َو

:)3(وقال

َوَعَدْت َعَواٍد ُدوَن َولِیَك َتْشَعـُبْت َغُضوُب وُحبُّ َمْن َیَتحََّبُب َھَجَر

ْیتُ ُھ الش يء فَوِلیَِ ھ، وك ذلك     َلِلیھ ـ بالكسر فیھما ـ ، وھ و ش اذ، وَأوْ    َیمنھ َوِلیھ :یقال

انتھ ى، َوَوِرَم العظ م یَ ِرُم إذا    )4(»َي الوالي البلد، وَولِ َي الرج ل البی ع َوالی ة فیھم ا     َوِل

ھ َوِرَم من  :ال ورم واح د األورام یق ال   «:دخلھ الورم، وھو االنتفاخ، قال في الصحاح

.انتھى)5(»جلده َیِرُم ـ بالكسر فیھما ـ ، وھو شاذ

َوَومِ ق یم ق   .كفَّ ع ن المعاص ي، واس م الفاع ل َورع    :ع الرجل یرع َوَرعًاووِر

ِمق ھ        ی، وق د َوِمقَ ھ   المحب ة والھ اء ع وض ع ن ال واو     :الِمقَّ ة «مقة، قال ف ي الص حاح   

َوِفق ت أم رك   «:ووفِ ق، ق ال ف ي الص حاح    .)6(»قـ بالكسر فیھما ـ أي َأَحبَّھ فھو وامِ 

، وَوِفق الش يء یفِ ق   )7(»َتِفُق  ـ بالكسر فیھما ـ ، أي صادفتھ مواِفقا، وھو من التوفیق 

َوثِ ـْقُت بف الن وَأثِ ُق ـ بالكس ر فیھم ا ـ ِثق ة         «إذا َحُسن، وَوِثق َیِثق، ق ال ف ي الص حاح    

ینظ  ر بغی  ة ، الص  حاح ف  ي اللغ  ة  :ومض  ر، ث  م ع  اد إل  ى خراس  ان، ث  م أق  ام للت  دریس والت  ألیف وم  ن أث  اره     
الوعــــــاه 

.647ـ1/446
).ب(من 18ص )1
كنت غالما ف ي حج ر رس ول اهللا ـ ص لى اهللا      :عن عمر بن أبي سلمة ـ رضي اهللا عنھ ـ   :الحدیث كامل)2

ی اغالم س م اهللا،   :(علیھ وسلم ـ وكانت یدي تطیش في الصفحة، فقال لي رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وس لم ـ     
رواه البخ اري، مختص ر ص حیح البخ اري، تح ت       .الت تلك طعمتي بع د ، فما ز)وُكل بیمینك، وكل مما یلیك

.907ص 1888:كتاب األطمعة، باب التسمیة على الطعام واألكل بالیمین رقم
ساِعَدة الھذلي ھو ساِعَدة بن ُجَؤیَّة بن كعب ب ن كاھ ل م ن س عد ھ ذیل ش اعر، م ن مخض رمي الجاھلی ة          )3

ش عره محش و بالغری ب والمع اني الغامض ة، ل ھ دی وان ش عر         :م دي واإلسالم، أسلم ولیست لھ ص حبة ق ال اآل  
.3/37مطبوع، ینظر معجم الشعراء 

.البیت من الكامل
، )حب ب (4/7، و)ول ي (15/293ف ي المص در، ینظ ر لس ان الع رب     )ول ي (والشاھد فی ھ س كون ع ین كلم ة    

.1/68والمعجم المفصل في شواھد النحو الشعریة 
).ليو(2/715الصحاح )4
(2/682الصحاح )5 ).ورم.
).ومق(716، 2/715المصدر نفسھ )6
).وفق(2/703المصدر نفسھ )7
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(الك الم فیم ا ال حاج ة إلی ھ ھن ا، و     /9ص/، وأط ال )2(»ائتمنتھ، والمیثاق العھد)1(إذا

.َیِرى إذا اكتنز من السَِّمن، والمخ معلوم)َوِرى المخُّ

تنبیھات

َوعِ َم  «بقي علی ھ م ن األفع ال الت ي یج ب كس ر ع ین مض ارعھا س ماعا،         :األول

ف ـي  )4(ذكره في التسھیلھوإنما لم یذكره ؛ألن مذھبھ أنھ غیر متصرف ؛ألن)3(»َیِعم

َوَعمْ ُت  «:)5(فـي باب م ـا ال یتص رف م ن األفع ـال، ول یس كم ـا زع م لق ـول ی ونس         

َوعَ ِم َیعِ ُم ف ي معن ى َنعِ م      :یق ال «)7(، وقول األعلم)6(»الدَّاَر َأِعُم َأي ُقْلُت َلھًَا اْنِعِمي

َیْنَعُم وَوَعِم 

.)8(»َیِعُم َكَوَعد َیِعُد فكالھما دلیل على أنھ متصرف

،ھ ي طریق ة األكث ر ف ي نق ل      )9(ما ذكره في الكسر م ن ھ ذه األفع ال ش اذة    :انيالث

فتح ت عین ھ أو   )َفعِ لَ (وإن ك ان عل ى  «:)11(، قال اب ن الحاج ب  )10(مذھب البصریین

أي وإْن ك ان ع ین الماض ي مكس ورا     «:)1(، الج ار ب ردي  )12(»كسرت إْن ك ان مث اال  

).ب(إذا ساقطة في )1
).وثق(664، 2/663الصحاح )2
.1/176لم نعثر علیھ في التسھیل، ووجدتھ في الممتع )3
.للم یوجد في كتاب التسھیل باب ما ال یتصرف من األفعا)4
ھ ـ، م ن أك ابر النح ویین، أخ ذ ع ن أب ي عم ر ب ن          183:یونس بن حبیب البصري النحوي المت وفى س نة  )5

العالء، وسمع عن العرب، كما سمع َمن قبلھ، وأخذ عنھ سیبویھ، وحكى عنھ في كتابھ، وأخذ عنھ أیض ا أب و   
ة یتف رد بھ ا، وكان ت حلقت ھ     ى بن زیاد الف راء، وك ان ل ھ م ذاھب وأقس ی     یالحسن  ابن حمزة الكسائي، وأبو یح

.47، و نزھة األلباء ص2/365بالبصرة، ینظر بغیة الوعاه 
).وعم(15/245لسان العرب )6
، ك ان عالم ا   )ھ ـ 476ت(األعلم ھو یوسف بن سلیمان بن عیس ى النح وي الش نتمري المع روف ب األعلم،     )7

مش ھورا بإتقانھ ا، رح ل إل ى قرطب ة، وأخ ذ       بالعربیة واللغة ومعاني األشعار، حافظا لھا، حسن الض بط لھ ا،   
.2/356عن إبراھیم اإلفلیلي، ینظر بغیة الوعاه 

.2/270وتحصیل عین الذھب في علم مجازات العرب 1/176الممتع )8
.1/176ینظر الممتع )9

.1/173ینظر المصدر نفسھ ص )10
ابن الحاج  ب المق  رئ النح  وي اب  ن الحاج  ب ھ  و جم  ال ال  دین أب  و عم  رو عثم  ان ب  ن عم  ر المع  روف ب    )11

المالكي، تأدب على الشاطبي وابن البناء،قدم دمشق،ودرس بجامعھا في زاویة المالكیة ، وكان األغلب علی ھ  
.1/567، وصنف في النحو الكافیة، وفي التصریف الشافیة، ینظر بغیة الوعاه )ھـ646ت(النحو، 

.393متن الشافیة ضمن المجموع الكامل للمتون ص )12
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مخالف ة عینھم ا، أو مكس ورھا بش رط     م تحقیق ا ل َلعِلم یْع:فالمضارع مفتوح العین نحو

ِمق، وما جاء َیَوِمَق :لتسقط في المضارع فتحصل الخفة نحو)2(أن یكون واوي الفاء

یَ ْنعُم م ع أن ھ یج وز فی ھ الوجھ ان ول م یجی زوا         :منھ بالكسر مع صحة الفاء قلیل نح و 

.انتھى)3(»الضم لالستثقال

وال مقص  ور عل  ى )4(ف  اء ل  یس بش  اذقل  ت فظ  اھر كالم  ھ أنَّ الكس  ر ف  ي معت  ل ال

.في نقلھم مذھب البصریین)6(، وھو مخالف لطریقة األكثر)5(السماع

، فیكون من القسم )7(»حكى سیبویھ َوِرَع َیْوَرع لغة«:قال ابن الناظم:الثالث

.)9(»وفیھ نظر)8(األول

د نَ  الَز)10(ىَرازا م ن وَ احت ر )الم خ  (بإس ناده إل ى  )َوِرَي(قید المص نف و :الرابع

ى ِرَی

:، ألن الع رب تق ول  )11(یا إذا أخرْجت ناره، فإن الكسر في مضارعھ على القیاسْرَو

ِرىو الزن  د، َوَوَرى الزن  د ـ بالكس  ر والف  تح ـ ، َفیَ  ِري ـ بالكس  ر ـ مض  ارع َوَرى                           

الجاربردي ھو أحمد بن الحسن الجار ُبردي، فخر ال دین، ك ان فاض ال َدین ا َخیّ را وق ورا، مواظب ا عل ى         )1
العلم، وإفادة الطلبة، أخذ عن القاضي ناصر الدین البیض اوي، وم ن مص نفاتھ ش رح الش افیة الب ن الحاج ب،        

.1/303ھـ، ینظر بغیة الوعاه 746وشرح الكشاف، ومات سنة
).ب(من 19ص )2
ال  نص ورد بتص  رف، ینظ  ر ش  رح الش  افیة للج  ار ب  ردي ض  من مجموع  ة الش  افیة م  ن علم  ي الص  رف   )3

.57، 1/56والخط 
.1/174ینظر الممتع في التصریف )4
.المصدر نفسھ)5
ا أِزن ھ  وَعَدُتھ فأنا أِعده وْعدا، ووزنت ھ فأن   «:قال سیبویھ في باب بنات الواو التي الواو فیھن فاء تقول)6

.4/52، وّاألكثر منھم سیبویھ، ینظر كتاب سیبویھ »وزنا، ووأدتھ فأنا َأِئُده وأدا
.18، وشرح المیة األفعال البن الناظم ص 4/54كتاب سیبویھ )7
.األفعال التي تكسر عین مضارعھا سماعا:والقسم األول یقصد بھ)8
َعل الزمة وتستثقل صرفوه من باب َفعِ ل َیْفعَ ل إل ى ب اب یلزم ھ      وأصل ھذا َیْفَعل، فلما كانت الواو في َیْف)9

.4/54الحذف فشركُت ھذه الحروف َوَعد، ینظر كتاب سیبویھ 
).ب(ساقطة  الراء في )10
.1/77ینظر ارتشاف الضرب )11
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ب ر عن ھ عن دھم    ، وھ ذا ھ و المع  )1(ـ  ب الفتح ـ ، واس تغنوا ب ھ ع ن َوِري ـ بالكس ر ـ               

.)2(بتداخل اللغتین

اإلعراب

وم ا  )وجھ ان فی ھ  :(، وھ و قول ھ  )3(الواو للعطف، عطف جملة فعلیة على اس میة 

متعل  ق بفع  ل مح  ذوف، وھ  و )م  ن ورث(موص  ولة، و)فیم  ا م  ن ورث:(ف  ي قول  ھ

)حُ الَ (وافرد الكسر في المضارع ال ذي ُبنِ ي م ن ورث، و   :صلة الموصول، والتقدیر

:الكسر، وحلیة الرجل صفتھ، وفي إعرابھ وجھان)4(جمع حلیة وقیاسھ

أن یكون حاال من األفعال التي قبلھ؛ ألنھا بعد التلفظ بھا صارت جزئیة :أحدھما

، وھي )5(مشخصة فصح أن تأتي الحال منھا، وفي ھذا بحث محلھ غیر ھذا الموضع

.)6(وھي حال الزمة

.ھي حال:مبتدإ محذوف تقدیرهأن یكون خبَر:الوجھ الثاني

(وقول  ھ )احوھ  ا:(، ومعن  ى)7(الض  میر یع  ود عل  ى األفع  ال المتقدم  ة   )احوھ  ا:

:، والتق دیر )8(احفظھا، وھي جملة معمولة لق ول مح ذوف، ھ و منص وب عل ى الح ال      

.مقول فیھا احوھا

:قالف)لفَع(انتقل إلى الكالم على )َفِعل(ولّما فرغ من الكالم على 

]9[. . . . . . . . َعـــــــَالـارع َیلـِي َفَضكَسـًرا لَعْیـِن ُموَأِدْم.

.19، 18ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص)1
بأن أخذ الماضي من لغة والمضارع من لغ ة أخ رى، فیحص ل    لغات تداخلت فتركبت، «:تداخل اللغتین)2

.32، وأوزان الفعل ومعانیھما ص 1/134، نزھة الطرف »التداخل والجمع بین اللغتین
.184، 2/183ینظر مغني اللبیب )3
).حَال(152ینظر مختار الصحاح ص )4
.2/141ینظر مغني اللبیب )5
، 43:النس اء ]وَال َتمْ ِش فِ ي األْرِض َمَرحً ا    [:قف الكالم علیھ ا كقول ھ تع الى   الحال الالزمة ھي التي یتو)6

.2/142ینظر مغني اللبیب 
.من الرسالة57ص 9، 8:ینظر بیتي الالمیة رقم)7
.41ـ 39، ونحو الجمل ص 2/9ینظر مغني اللبیب )8
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)2(َالـــــَكَذا اْلُمضاَعُف َالِزًما َكَحنَّ طََىْو َكَأَتَأِو اْلَیا َعْیًنا َأَفاًءِواْلَوا)1(َذو]10[

]مضارع َفَعل[

ومض  مومھا ومفتوحھ  ا، )3(یك  ون مكس  ور الع  ین)فعَ  ل(أّن مض  ارعاِِْعل  ْم]:ش[

:وبالوجھین

الض  م والكس  ر، ولك  ل م  ن الكس  ر والض  م والف  تح أس  باب، فأش  ار إل  ى أس  باب الكس  ر   

.4(إلى آخره)وأدم:(بقولھ (

:یلزم كسر عین مضارعھ ألسباب)َفَعل(یعنى أن 

(، وَوفَ َد َیفِ د ، وإلی ھ أش ار بقول ھ     أن تكون فاؤه واوا كَوَعد َیِعد:أحدھما وال واو  :

و إنما لم یفتحوا عینھ ألنھم أرادوا اختالف لفظ الماضي والمضارع، الختالف ).فاء

.لئال یلزم إثبات الواو فیھ:معناھما كما تقدم، وإنما لم یضموه

أو :(رة بقول ھ وإلیھ اإلشا.یلال یِمَكاَل َیِكیل، وَم:أن تكون عینھ یاء نحو:الثاني

.وإنما لزموا الكسرة للمناسبة التي بین الیاء والكسرة.)الیاء عینا

وإلی ھ  ، ، وَأتَ ى یَ ْأِتي  ي، وَحمَ ى َیْحمِ   يَرمَ ى َیْرمِ   :أن تكون المھ یاء نح و :الثالث

.وإنما لزموا كسره للمناسبة أیضا وھو ظاھر، )أو كأتى:(اإلشارة بقولھ

:وإلیھ أشار بقولھ، نُّیِحنَّضاعفا الزما  كَحأن یكون م:الرابع

. . . . . . . . . . )5(َالـــــَكَذا اْلُمضاَعُف َالِزًما َكَحنَّ طََ.

ل  ف، وإنم  ا الزم  وا الكس  ر ف  ي   ظِّالول  د م  ن ذوات ال :الش  وق، والط  ال :والحن  ین

َفھَ الَّ عك س األم ر فك ان     :ین المتع دي، ف إْن قل ت   ال الزم ـ واهللا أعل م ـ للف رق بین ھ وب         

.427كامل للمتون ص بالرفع، مخالفة المیة األفعال ضمن المجموع ال)ذو(وردت )1
.المصدر نفسھ )2
).ب(من 20ص )3
.من الرسالة57ص 9:ینظر بیت الالمیة رقم)4
.من الرسالة57ص 9:ینظر بیت الالمیة رقم)5
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یأتي بیان ھ عن د الك الم عل ى المتع دي ـ إن ش اء         :المتعدي یكسر والالزم بعكسھ، قلت

.اهللا ـ 

الكالم علي المضارع المكسور العین؛ألن الطباق بین )1(وإنما قدَّم المصنف

ن الطباق في مفتوح العین المفتوح العین في الماضي ومكسورھا في المضارع أتمُّ م

في الماضي ومضمومھا في المضارع؛إذ المخالفة بین الفتح والكسر أعظم من 

.المخالفة بین الفتح والضم؛إذ الفتحة علویة ،والكسرة سفلیة والضمة بینھما

تنبیھات

/10ص/أو یلت  زم لس  بب «:، ق  ال ف  ي التس  ھیل  )ذو ال  واو ف  اء (:قول  ھ:األول

)عن د غی ر بن ي ع امر    :(، فقول ھ )2(»غیر بني عامر فیما فاؤه واو م الكسر عندكالتزا

و ل یس  )3(ال دین كسر عین المضارع، في ھ ذا أثی ر  نزموتال یلیشعر بأنَّ بني عامر 

ك ذلك؛ ألن  ھ م  ا ف  اؤه واو ق  انون كل  ي ، وبن  و ع  امر إنم  ا روي ع  نھم ض  م ع  ین َوجَ  د  

على أنھ ق انون كل ي، وأم ا غــ ـیرھا م ن      )4(َیُجُد على سبیل الشذوذ، ال:خاصة، قالوا

األفعال فھــــم 

.)5(موافقون لسائر العرب في كسر عین المضارع انتھى ملخصا

:فق الوا )2(، والض م ع ارض الت زام ح ذف ال واو     )1(والدلیل على أن الكسر أص ل 

.)3(دیُج

.یقصد بھ ابن مالك)1
.445، 3/444شرح التسھیل )2
ن، أثیر الدین أبو حی ان األندلسـ ـي   محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیاأثیر الدین ھو أبو حیان  )3
، نحوي عصره ولغویھ، ومفسره ، ومحدثھ ، وأدیبھ ، أخذ القراءات عن أبي جعفر بن القط اع  )ھـ740ت (

التذییل والتكمیل في شرح التسھیل، و مطول االرتشاف :، والعربیة عن أبي الحسین األبذي ، ومن تصانیفھ
.285ـ 1/280غیة الوعاه ومختصره، والمبدع في التصریف، ینظر ب

).ب(من 21ص)4
»انتھ ى ملخص ا   ...لیس كذلك«:، ونصھ من قولھ1/79ورد النص ملخصا، ینظر ارتشاف الضرب )5

وعد َیِعد، وَیَسر وَیسِ ر إال وإن كان ت َعْینُ ھ    :ما فاؤه واو أو یاء فمضارعھ مكسور العین نحو«:جاء كاآلتي
وھب َیَھُب، ووقع َیَقع، وَیْعَرْت الشاة َتْیعَ ُر، وُحمِ ل یَ َذُر عل ى یَ َدُع وَیجُ ُد       :نحوأو المھ حلقیان فالقیاس الفتح

من  
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ح رف حل ق؛ فإن ھ    یعن ي م ا ل م یك ن عین ھ أو الم ھ       ، )ذو الواو ف اء :(وقولھ أیضا

، وال دلیل عل ى ذل ك ح ذف ال واو      )5(ع، واألص ل الكس ر  ب، ویقَ  فی ھ الف تح كیھَ    )4(سمع

.أیضا، ولو كانت الفتحة أصال َلَما حذف الواو ؛ إذ ال موجب حینئذ لحذفھ

، )6(»ب أن ال تك ون عین ھ حلقی ة    «، قیده في التس ھیل  )أو كأتى:(في قولھ:الثاني 

ى َیسْ َعى،  ى وس عَ ى ینھَ  ى ونھَ  ى ین أَ ن أَ :جاء الفتح محفوظا نحوفإن كانت حلقیة؛ فقد 

وَرَعى 

؛ واألص  ل الكس  ر ف  ي ھ  ذا كل  ھ، ونس  ب ف  ي   )7(ىیمحَ  ایلحَ  ى ، ومحَ  ى ى، ولحَ  یرعَ  

التس  ھیل الكس  ر أیض  ا ف  ي ھ  ذا الن  وع لغی  ر طی  ىء، وأم  ا طی  ىء ف  روى ع  نھم إب  دال    

.)9(في الشرحا قالھكذونحوهَلىیق)8(ىالكسرة فتحة، والیاء ألفا قَل

م ن ھ ذا المث ال، أو نح وه     طی ىء أخذ لغ ة  ین، ِإْن كاندال)10(ثیرأونازع في ھذا 

مما 

، على أن العرب شذت فیھ فلیس بجید، نسبة ھـــــذا القانون)11(نص علیھ األصحاب

مورد الشذوذ ال یجعل قانونا كلیا على أّن)2(״ألن مـا أورد״؛)1()لطیئ (الكلي

أّن

المْوِجَدة والُوْجدان بضم الجیم شاذ، وقیل لغة عامریة في ھذا الحرف خاصة، وجعل ابن مالك ذلك قانون ا  =
.»كلیا لغة بني عامر في ما كل ما فاؤه واو من فعل لیس بصحیح 

.446، 3/445ینظر شرح التسھیل )1
).ب(الواو األخیرة ساقطة من )2
، فحذفت ال واو، لك ون الض م ھن ا ش اذا، واألص ل الكس ر، فح ذفت ال واو كم ا           )َیْوَجد(وَجَد َیُجُد، وأصلھ )3

.1/177تحذف مع الكسرة، ینظر الممتع 
).ب(وردت مكررة  في)4
.3/446ینظر شرح التسھیل )5
:ج اء ك اآلتي  »حلقی ة  ...بأن ال«:، ونصھ من قولھ3/445د النص بتصرف، ینظر شرح التسھیل ور)6
.»وعینھ غیر حلقیة«
.3/446ینظر شرح التسھیل )7
).ب(ساقطة في)8
، »قال في الشرح ...وأما طیيء«:، ونصھ من قولھ3/466النص ورد بتصرف ینظر شرح التسھیل )9

.»وروي عن طيء إبدال الكسرة فتحة والیاء ألفا في یقَلى، ونحوه«:جاء كاآلتي
).ب(في )أثر(ھكذا )أثیر(وردت كلمة )10
.1/78ارتشاف الضرب ، و1/177ینظر الممتع منھم ابن عصفور،)11
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)4(لم یرو عنھم في یرمي َیْرَمى، وال َیْمِشي َیْمَشى، وإن نقل عن أئم ة اللغ ة  )3(طیئا

م   ن األئم   ة ذل   ك)6(״فك   ان ینبغ   ي أن ینب   ھ عل   ى قائ   ل  ״طی   ـىء ذل   ك  )5(أن لغ   ة

، وخصوصا إذا كان غیره من أئمة عصره لم ینقل ذلك، ول م نعل م غی ره    )7(المتقدمین

.)9(ة طیىء انتھىنقل ذلك لغ)8(من التصریفیین

(فھ م م ن قول ھ   :الثال ث  ، وس یأتي الك الم علی ھ ـ إن      ھإن المتق دم بخالف   ).الزم ا :

.شاء اهللا ـ

اإلعراب

(وقولھ، الواو لالستئناف أو العطف في موضع خفض صفة لمـضارع،)یلي:

ل ھ، إمَّ ا م ن جھ ة     ب، ومعن ى مواالت ھ   ُرقْ  ی)یل ي :(، ومعن ى )یلي(مفعول بـ)َفَعال(و

یفِعل مضارع فَعل، وإمّ ا م ن جھ ة    :أنھما معا مشتقان من مصدر واحد فیكون كقولھ

ضَ َرب َیضْ ِرب، وَوعَ د َیعِ د،     :بعده موالیا لھ في التصریف، فتقول م ثال )10(أنھ یأتي

.وَوَفد َیِفد

خب ر  برف ع ذو، وھ و  )11(ھكذا ھو فیما رأی ت م ن النس خ   ).ذو الواو فاء:(وقولھ

وھ  و ذو ال  واو، والجمل  ة ال مح  ل لھ  ا م  ن اإلع  راب ألنھ  ا       :مبت  دإ مح  ذوف تق  دیره  

).ب(في)الطي(ھكذا )لطیيء(وردت كلمة )1
).ب(ما بین قوسین ساقط في )2
.3/445سھیل ینظر شرح الت)3
.3/445منھم ابن مالك، ینظر شرح التسھیل )4
).ب(في )لوغة(وردت كلمة لغة )5
).ب(ما بین قوسین ساقطة في)6
.4/105منھم سیبویھ، ینظر كتاب سیبویھ )7
.1/117منھم الرضي االسترباذي، ینظر شرح شافیة ابن الحاجب للرضي)8
، »ط يء انتھ ى   ...إن ك ان أخ ذ لغ ة   «:، ونصھ م ن قول ھ  1/80تشاف الضرب النص ورد بالمعنى، ار)9

وفي كالم ابن مالك ما یدل على أن طیئا تأتي في مضارع ما المھ ی اء، ولیس ت عین ھ حلقی ة     «:جاء كاآلتي
مشى یمَشى، ورمى َیْرَمى، ویحتاج ذلك إلى صحة نقل، فإن جاء من ھذا الن وع إنم ا أورده   :بفتح العین نحو

.»ئمة اللغة على جھة الشذوذأ
).ب(في 22ص )10
).ذو(وردت في مخطوط البجائي برفع)11
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ھو :أي فعل ھو؟ فقال:ن قائال قالأاستئنافا بیانیا؛ ألنھا في تقدیر سؤال ك)1(مستأنفة

لفعل، ثم قط ع إل ى الرف ع عل ى     )2(ھو ذو الواو إلى آخره، ویحتمل أن یكون ذو صفة

.منصوبة على التمییز)فاء(و،)3(إضمار المبتدإ، وفیھ نظر

:، معطوف على المضاف إلیھ، وھو الواو في قولھ)أو الیاء عینا:(و قولھ

)ك  أتى (ھ  و خب  ر مبت  دإ مح  ذوف تق  دیره ھ  و ك  ائن    )أو ك  أتى:(، وقول  ھ)ال  واو(و

).ذو(وھو )5(״على الخبر״أن یكون معطوفایحتمل، و)4(فیكون من عطف الجملة

).ذو(

، ویحتم  ل أن "أل"عف العائ  د عل  ى اح  ال م  ن الض  میر الك  ائن ف  ي المض  )الزم  ا(و

یكون حاال من ضمیر االستقرار الذي تعلق بھ المجرور، الذي ھو الخبر، وال یص ح  

.أن یكون حاال من المضاعف نفسھ؛ ألن الحال من المبتدأ ضعیف

:فقالثم انتقل إلى موضع الضم

)6(ــَالّم اْحُتَمَذاَ َضَذا        َكْسٍر َكَما َالِزٌمُرــداُه َوَیْنــــُدَوُضــمَّ عـــــَْیَن ُمَع]11[

، وحاص  لھ أن المض  اعف إذا )7(فیم  ا تق  دم)الزم  ا:(ھ  ذا ھ  و مفھ  وم قول  ھ]:ش[

كان الزما وجب كسر عین مضارعھ، وإذا كان متع دیا وج ب ض م ع ین مض ارعھ،      

وإنم ا  «:، قی ل ُھ، والضمیر في مع داه عائ د عل ى المض اعف    َحدَّ َتِحدُُّ، وَحلَّھ َیُحلُّ:نحو

لزمــوا

یشُ  دُّه :أن الض  میر یلحق  ھ نح  و )1(ألنھ  م علم  وا )8(»مض  ارع المتع  دى  الض  م ف  ي 

ل  زم النق  ل م  ن الكس  ر إل  ى الض  م وھ  و   كس  روهل  و؛ ألنھ  مفلزم  وا الض  م ف  ي عین  ھ 

.97، ونحو الجمل ص 22ـ 2/17ینظر مغني اللبیب )1
.71، ونحو الجمل ص 2/85ینظر مغني اللبیب )2
.2/402ینظر مغني اللبیب )3
.86ونحو الجمل 86، 2/85ینظر مغني اللبیب )4
).ب(ما بین قوسین ساقطة في )5
.427ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص)6
.من الرسالة65ینظر ص )7
.1/134شرح شافیة ابن الحاجب للرضي )8
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ي الب  اب عل  ى س  نن مس  تثقل، وحمل  وا علی  ھ ال  ذي ل  م یلحق  ھ الض  میر المض  موم لیج  ر 

لوجودھ ا ف ي ال الزم م ع وج ود الحك  م،      )2(واح د ، واعت رض بع دم اط راد ھ ذه العل ة      

وأجی  ب بأنھ  ا لیس  ت بموج  ودة ف  ي ال  الزم؛ ألن الم  راد بالض  م الض  م ال  ذي ف  ي ھ  اء     

، )4(كس ر إل ى ض م   )3(م ن الضمیر، والضم الذي في الم الفع ل یقی ھ، ل و كس راالنتقال    

یس ذل ك بموج ود ف ي ال الزم لع دم اتص ال الض میر ب ھ،         وھو في غای ة االس تثقال، ول    

ف  إذا تق  رر ھ  ذا علم  ت الج  واب ع  ن الس  ؤال المتق  دم، تعلی  ل ل  زوم كس  ر ع  ین     :قل  ت

.المضارع من الالزم

:ثم قال

. . . . . . . . ّم َذاَ َضَذا        َكْسٍر َكَما َالِزٌمُرَوَیْنــــُد.

َالــاْحُتَم

مكسورا عینھ في أفعال، كم ا  يورود مضارع المضاعف المتعدأنھ یندریعني 

علیھ ا،  )5(الع ین ف ي أفع ال ف تحفظ وال یق اس     /11ص/ورد مضارع الالزم مض موم 

ب ین ض م وكس ر، وب ین     )6(وسیأتي التنبیھ علیھا ـ إن شاء اهللا ـ  ،وفي البیت المطابق ة   

.معداه والزم

اإلعراب

منصوب على أنھ)عین(یحتمل أن یكون فعل أمر، فیكون ما بعده، وھو)ضم(

).ب(وردت عملوا في )1
َیصُ بُّ َوَردَّ یَ ُردُّ،   إْن كان فعل المضاعف متعدیا التزم الضم في عین مضارعھ، كصَ بَّ  (قال ابن مالك )2

َیِنمَّ الحدیث، وَیِعُلُھ :واستـثـنیت الذي تكسر عینھ سماعا من ھذا النوع تنبیھا على نحو،)وَضمَّ َیُضمُّ، َوَلمَّ َیُلمُّ
.3/446، شرح التسھیل ]فاتبعوني َیْحِبْبُكْم اهللا [:بالشراب وعلى قراءة العطاردي

).ب(من 23ص )3
).ب(في)ضمتین(ھكذا)ضم(ة وردت كلم)4
.3/446ینظر شرح التسھیل )5
، الك  افي ف  ي الع  روض والق  وافي  )أن ی  أتي الش  اعر ب  المعنى وض  ده أو م  ا یق  وم مق  ام الض  د  :(المطابق  ة)6

.864، والشامل ص105، ینظر شرح عقود الجمان في علم المعاني والبیان ص 170ص
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مفعول بھ، ویحتمل، أن یكون فعال ماضیا مبنیا ِلَما لْم یسم فاعلھ، فیكون ما بعده 

.معطوفة على ما قبلھا)1(مرفوعا نائبا عن الفاعل، والجملة

)ما(خبره، وتكون)احتمل(اء، و، یصح فیھ الرفع على االبتد)كما الزم:(وقولھ

ف ي موض ع خف ض ص فة، وتك ون     )احتم ل (حینئذ كافة للكاف، ویص ح فی ھ الج ر، و   

عل ى ك ال   )احتم ل (، حال م ن الض میر ف ي    )ذا ضم:(حینئذ غیر كافة وقولھ)2()ما(

.الوجھین

:ُدر فیھا الكسر من المضاعف المتعدي ، فقالثم أشار إلى األفعال التي َن

َعلَُّھ َعَلــــَال ذَّرَّ َوَشـَفــُذو التََّعـدِّي ِبَكْسٍر َحّبـَُھ َوِع َذا        َوْجَھْیِن َھ]12[

.)3(مََّنَوعًاْطَقتََّبَو]13[ . . . .. . . . . . . . . .

الكسر َوْحَده، ومنھ ما ج اء فی ھ   منھ جاء فیھ:یعني أنَّ َما َنُدَر على قسمین]:ش[

.)5(، والكسر على الشذوذ)4(الضم على القیاس:وجھان

ھ، وعلیـــھ قـرأه            بُِّحھ َیبََّح:، یقــال)ّبَح(وْحده ، وھـو)لَعَف(في :فاألول

؛ )9(بالكسر شاذ)8(»َحّبھ َیِحّبھ«، قال في الصحاح )7(]ّبُكُمِحَفاتَِّبُعوِني َی[قرأ)6(من

؛ )9(شاذ

.بالضم)َیْفُعل(بالكسر، ویشاركھ)1(إال)10(ألنھ ال یأتي من المضاعف المتعدي

.86الجمل ص ، ونحو86، 2/85ینظر مغني اللبیب )1
).ب(ساقطة في )2
.427ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص)3
.1/77ینظر شرح شافیة ابن الحاجب للرضي)4
.1/178ینظر الممتع )5
ینظ ر الكام ل   )ح بَّ (ھو أبو رجاء العطاردي عمران بن تمیم، قرأ بالبناء للمعل وم یقصد بھ العطاردي )6

، كت اب ف تح   .iu.edu.sawww:و موق ع األنترن ت  3/446وشرح التسھیل 674اللغة واألدب ص في
.للصاعديالمتعال على القصیدة المسماة بالمیة األفعال

كُ ْم ُذنُ وَبُكْم   ُقْل ِإن ُكن ُتْم ُتِحبُّ وَن اللّ َھ فَ اتَِّبُعوِني ُیحِ بُُِّكُم اللّ ُھ َوَیْغفِ ْر لَ       [:، واآلیة كاملة31:سورة آل عمران)7
.]َوالّلُھ َغُفوٌر رَِّحیٌم

).حبب(1/228الصحاح)8
.1/178، و الممتع 3/446ینظر شرح التسھیل )9

).ب(في)المتقدم(ھكذا )المتعدي(وردت كلمة)10
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َھرَّ الشيء یُھرُّه وَیِھرُّه أْي َكِرَھھ، بالضم عــلى :فیھ خمسة أفعال وھي:والثاني

لمھمل  ة، ك  ذلك ، وشَ  دَّ المت  اع َیشُ  دُّ وَیشِّ  ده بال  دال ا)3(، والكس  ر عل  ى الش  ذوذ)2(القی  اس

)4(َعلَ ل بعْ د  :الشْرب الثاني، یق ال :الَعَلل«:وَعلَُّھ َیُعّلھ وَیِعُلھ َعَلًال، قال في الصحاح

)5(»إذا سقاه السِّ ْقَیة الثانی ة، وعَ لَّ بنفس ھ یتع دى، وال یتع دى       :َیِعلُّھوَعلَُّھ َیُعلُّھ َنْھل، 

(ف ي قول ھ  )6(فسره المصنفَقَطَعھ، وقد :انتھى، وبتَّ الحكم َیُبتُّھ بتاَّ ، )و ب تَّ قطع ا  :

االس  م النمیم  ة، «:َبث  ُھ، وَوشَ  ى ب  ھ، ق  ال ف  ي الص  حاح :ونَ  مَّ الح  دیث َیُنمُّ  ھ َیِنمُّ  ھ نم  اَّ

.)8(»أْي فتَّان)7(والرجل َنمَّ نمَّام

تنبیھ

ظاھر كالم المصنف في ھذا النَّْظم وغیره، أنھ ل م یج يء م ن القس م الث اني غی رُ      

ھذه

خُ ْذ َأْرَبعَ ًة   [ َ )9(أنھ قرأ اب ن عب اس  «الخمسة األفعال، وذكر الزمخشري في الكشاف 

ـ بضم الصاد وكسرھا، وتشدید الراء المفتوحة ـ  أمر  )10(]مَِّن الطَّْیِر َفصُِرَُّھنَّ ِإَلْیَك 

.1/178، والممتع3/446السیاق یقتضي حذفھا ، ینظر شرح التسھیل )1
.175، 1/174والممتع ،3/446ینظر شرح التسھیل )2
.1/178ینظر الممتع )3
).ب(من 24ص )4
).علل(2/150الصحاح )5
.المصنف یقصد بھ ابن مالك)6
).ب(في)عمام(ھكذا )نمام(وردت كلمة )7
.)نمم(2/612الصحاح )8
جلیل من أكابر العلماء ف ي  ابن عباس ھو عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب القرشي الھاشمي، صحابي )9

ھـ، ومن آثاره تفسیر القرآن الك ریم، ینظ ر معج م    68الفقھ والحدیث والتفسیر في صدر اإلسالم ، توفي سنة 
.وما بعدھا310المفسرین ص

َأَوَلْم ُتْؤِمن َقاَل َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِھیُم َربِّ َأِرِني َكْیَف ُتْحِیي اْلَمْوَتى َقاَل[:، واآلیة كاملة259:سورة البقرة )10
َبٍل مِّْنُھنَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُھنَّ َبَلى َوَلِكن لَِّیْطَمِئنَّ َقْلِبي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة مَِّن الطَّْیِر َفُصْرُھنَّ ِإَلْیَك ُثمَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َج

].َیْأِتیَنَك َسْعًیا َواْعَلْم َأنَّ الّلَھ َعِزیٌز َحِكیٌم
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ل ھ  ، فعلى ھذا تك ون س تة، وف ي البی ت م ا قب     )1(»إذا جمعھ، یُصّره ویِصّره:من َصرَّه

.)2(لف ونشر مرتب

اإلعراب

ف  ي موض  ع الح  ال م  ن الخب  ر،   )بكس  ر(خب  ره، و)حبّ  ھ(مبت  دأ و)ذو التع  دي(

؛ ألن الخب  ر ل  یس )ذو التع  دي(ب  دال م  ن )حبّ  ھ(خب  را و)بكس  ر(ویحتم  ل أن تك  ون

)4(بھ بین التابع والمتب وع، والف اء للعط ف، وع ـطف جمل ة     )3(بأجنبي، فیجوز الفصل

عل ى  )5(، أفاد الترتیب الذكرى وھ و عط ف مفص ل   )ویندر:(على قولھ)و التعديذ(

[نح  و)6(مجم  ل :(،ألن قول  ھ)7(]َفَأَزلَُّھمَ  ا الشَّ  ْیَطاُن َعْنھَ  ا َفَأْخَرَجُھمَ  ا ِممَّ  ا َكانَ  ا ِفی  ِھ  :

.إلى آخره، تفصیل لھ)فذو التعدي(، مجمل، )یندر  ذا كسر

، ح  ذفت ف اؤه؛ ألنھ ا واو، كم  ا    "یع ي "، "وع ى "و أم ر م  ن  ، ھ  )8()َوِع :(وقول ھ 

یبن ى عل ى م ا یج زم ب ھ أْن ل و ك ان        ألن ھ  َوَعَد، فحذفت الم ھ؛  )9(حذفت في األمر من

مضارعا، فصار على حرف واحد، وإذا وقف علیھ فال ب د م ن ھ اء الس كت، وك ذلك      

.1/310الكشاف)1
.من الرسالة53اللف والنشر سبقت اإلشارة إلیھ في ص )2
الفصل ترك التعاطف فإذا أتت جملة بعد جملة ف األْولى إم ا أن یك ون لھ ا مح ل م ن اإلع راب أْو ال ف إن         )3

ھ ا كم ا   كان وقصد تشریك الثانیة لھا في حكم اإلعراب الذي لھا مثل الخبریة والحالیة والوصفیة عطف ت علی 
یعطف   المفرد إذا قصد تشریكھ لمفرد قبلھ في حكم إعرابھ ، وشرط ذل ك ك ون عط ف الثانی ة عل ى األول ى       

، تلخیص المفتاح ضمن المجموع الكامل للمتون )مقبوال في فن البالغة،أن یكون بینھما تناسب بجھة جامعة
.58، وشرح عقود الجمان في علم المعاني والبیان ص 522ص 

.86، ونحو الجمل 86، 2/85ر مغني اللبیبینظ)4
.101، 100ینظر المطول في شرح تلخیص المفتاح ص )5
.ینظر المصدر نفسھ)6
َفَأَزلَُّھَما الشَّْیَطاُن َعْنَھا َفَأْخَرَجُھَما ِممَّا َكاَنا ِفیِھ َوُقْلَنا اْھِبُطوْا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض [، وتتمتھا 36:البقرةسورة)7

].َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اَألْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحیٍن 
8) ـ بالكسرـ، وقد تلحق ھاء السكت وجوبا ف ي  )ِع(ــ بالكسر ــ فعل أمر للمخاطب المذكر على وزن )ِع)

(المخاطب المذكر في نحو ،و في تص ریف  51ـ 46، ینظر األفعال التي تبقى على حرف  واحد ص )ِعْھ:
.162فعال ص األ
).ب(من ساقطة في)9
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مفعول بھ، )ھّر(، و، ومعناه احفْظ )3(، و َر)2(ِش، و)1(ِق:الحكم في نظائره نحو

بھ، 

، وھي مشاركة لھ ف ي  )4()ھرَّ(حال منھ، وباقي األفعال معطوفة على )ذا الوجھین(و

وم  ا بع  دھا ب  دل أو  )وھ  ر(مفع  وال، )ذا ال  وجھین(ف  ي القی  د وھ  و الح  ال ال  ذي ھ  و   

.عطف بیان

ولّما انتھى كالمھ على ما َنُدر كسُرعین مضارعھ من المضاعف المتعدي شرع 

عل  ى )5(م عل  ى م  ا نَ  در ض  مُّ ع  ین مض  ارعھ م  ن المض  اعف ال  الزم ، وھ  و  ف  ي الك  ال

ع ین مض ارعھ، وضَ ْرٌب ج اء بالوجھین،وأش ار إل ى       )6(ضَ ْرٌب الت زم ض م   :ضربین

:األول بقولھ

في اْمُرْر ِبِھ َوَجلَّ ِمْثُل)7(ُزومـــــ          ــُلــاْضُمَمنَّ ّمـَع ال.   .   .   .   .َ ]13[

َجــَال

َوَعـمَّ َزمَّ َوَســــحَّ َمـلَّ أْي بـِـــــِھـمَّــرَّ َھــََھبْت َوَذرَّْت َوَأجَّ ك]14[

َالـــــــــــَذَم

َدَأْي َعَدا َشقَّ َخشَّ َغلَّ َأِي ْدا َشـكَّ َأبَّ َوَشــَوَصْرخـًَوألَّ َلْمعًا]15[

َدَخـــــــــَال

1) ح ذفت  )افع ل (عل ى وزن  )اوق ي (ـ ـ بكس ر الع ین ـ ـ وأص لھ      )ِع(فعل أمرــ بكسر القاف ــ ووزنھ )ِق)
، وف ي تص ریف األفع ال ص    31ـ   27الیاء لصیغة األم ر، ینظ ر األفع ال الت ي تبق ى عل ى ح رف واح د ص         

162.
2) عل ى وزن اْفعِ ْل، ینظ ر األفع ال الت ي تبق ى       )اْوِشي(وأصلھ )ِع(ن فعل أمر ــ بالكسر ــ على وز)ِش)

.162، وفي تصریف األفعال ص 38ـ 36على حرف واحد ص 
3) مھموز العین تلحق ھاء السكت وجوبا عن د الوق ف علی ھ    )رأى(ـ بالفتح ـ، فعل أمر للمخاطب من   )ِر)

.46ـ 42د ص ، ینظر األفعال التي تبقى على حرف واح)َرْه(في نحو 
).ھرر(694صوت الكلب، ینظر مختار الصحاح ص :َیِھّر ـ بالكسرـ ھریرا)4
).ب(من 25ص )5
).ب(ضم ساقطة في)6
).ب(في).التزم(ھكذا)اللزوم(وردت )7
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اْلُمْزُن َطشَّ َوَثلَّ اَّْصُلُھ َشَعلْیِھ اللَّْیـُل َجــنَّ ّوَرْشَوَقشَّ َقْوٌم]16[

ـَالـَثَلــــــــــ

ٌةاَقَنْتسَّــُت كمَّ َنْخُل َوَعـ        َونْبَْخبَّ اْلِحَصاَنلَّ َدٌمطََْ َراَثَأي]17[

َالـــــطــــَخَب

.)1(َقسَّْت َكَذا َوِع]18[ . .. . . . . . . . . . . . .

]المضارع المضموم العین[

مُ  ُرورا، وجَ  ّل الرج  ل ع  ن  َیمُ  رُّمَ  رَّ:فھ  ذه ثمانی  ة وعش  رون فع  ال، وھ  ي ]:ش[

رَّْت ذبُّ معل وم، و وخ رج إل ى بل د آخ ر، وَھبَّ ِت ال ّریح تھُ        وال، أي َجَالّلُجمنزلھ َیُجلُّ

ص ّوتت،  :ُرورًا، أي طلع ت، وأجَّ ت الن ار تً ُؤج َأِجیجً ا     ذس بالذال المعجم ة تَ ًذرُّ   الشم

والرج  ل أجَّ، أْي أس  رع ف  ي مش  یھ، َوك  رَّ َیكُ  رُّ أي َرجَ  َع، وھَ  مَّ بالش  يء َیھُ  مُّ َھمَّ  ا، أْي  

بأنف  ھ أْي )2(َزمَّ الرج  ل:أراده، وعَ  مَّ النب  ات َیعُ  مُّ، أي ط  ال، وزمَّ ق  ال ف  ي الص  حاح   

.كبَّر، فھو زاٌم، وَقْوٌم ُزمٌَّم، أْي َشَمُخوا بأنوفھم من الِكْبرت

:)3(قال الراجز

)7(»الُزمَِّم)6(ھاَم)5(َیفدُغ)4(َشّداَخٍة

َذمُ  ل، وال  ذَّْمل  ن  زل بكث  رة، ومَ  لَّ َیمُ  لُّ، أيْ  :اسَ  حًّالمط  ر یسُ  حُّ )8(وسَ  حَّ/12ص /

أْي ص فا ولم ع،   ،وألَّ لون ھ یَ ُؤلُّ أال  أس رع ف ي مش یھ،   :بالذال المعجمة، ومعنى ذمل

.427ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص)1
.سغیر واردة في القامو»الرجل«كلمة )2
، ول د ف ي الجاھلی ة، وأدرك    )ھ ـ 90ت (الراجز ھو عبد اهللا بن رؤبة بن لبید بن صخر السعدي التمیمي)3

، عاش إلى أیام الولید بن عبد الملك، أول من رفع الرج ز، وش بھھ بالقص یدة، وھ و وال د رؤب ة       اإلسالم فأسلم
.139م الشعراء اإلسالمین ص ، ومعج361الراجز المشھور، لھ دیوان شعر، ینظر الشعر والشعراء ص 

).شدخ(332شدخ الشدخ كسر الشيء األجوف ، ینظر مختار الصحاح ص )4
).فدح(493أثقلھ ، ینظر مختار الصحاح ص :، فدحھ الدین )فدح(من )5
).ھیم(704، وھامة القوم رئیسھم، ینظر مختار الصحاح ص )ھاٌم(الھامة الرأس، والجمع )6
1/544یك ون مض ارعھ مض موم الف اء ألن ھ الزم، ینظ ر الص حاح        )زم(ي الرجز أن الفعل والشاھد ف)7
).زمم(7/59، و لسان العرب )زمم(
).َسَحَح(7/135َمرَّ الماء على وجھ األرض، ینظر لسان العرب :شح)8
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:(كم   ا فس   ره المص   نف، وألَّ اإلنس   ان  یَ   ؤلُّ ألِ   یًال أي صَ   وََّت، وھ   و الم   راد بقول   ھ 

الشَّ كُّ خ الف الیق ین، وق د     «:، وَشكَّ في األمر َیشُ كُّ ش كًا، ق ال ف ي الص حاح     )َصَرَخا

كَّ البعیر أیضا َیُشكُّ َشكا، أْي ض لع  َشَكْكُت في كذا، وَتَشكَّْكُت وَشكََّكِني فیھ فالن، وَش

.َضْلًعا خفیًفا

:یصف ناقتھ، وشبھھا بحمار الوحش)1(ومنھ قول ذي الرمة

َوثَب الُمَسحَِّج ِمن عاناِت َمعُقَلة       َكَأنَّھ ُمسَتباُن الَشكِّ َأو َجِنُب

:اأبً  یَ ُؤبُ ح، وأبَََّیشُ كُّ إذا دخ ل فی ھ والش كة م ا َیل َبس م ن الس ال        وَشكَّ السِ َالحَ 

تَعدَّى، قال في :عدا)2(َعَدا كما فسره المصنف  ومعنى:اشَّدَیُشدُّتأَھب للذھاب ،وَشدَّ

، )3(»والظلم، یقال عدا علیھ ُعْدًوا وُعُدوا وَعداًء،الَعَداُء تجاوز الَحّد«:في الصحاح

)5(وق  رأ الحس  ن، )4(]ِعلْ  ٍمَفَیسُ  بُّوْا اللّ  َھ عَ  ْدًوا ِبَغیْ  ِر[:، ومن  ھ قول  ھ تع  الى)3(»وعَ  داًء

علی ھ وَتعَ  ّدى  اوق د عَ د  «:،مث ل جل وس الع  دوان الظل م، ق ال ف ي الص  حاح     )6()عُ ُدوا (

.وشَ قَّ علی ھ األم ر َیشُ قُّ َمشَ قَّة، أْي أضَ رَّ بِ  ھ      .انتھ ى )7(»واْعت دى ُكلُّ ھ بمعن ى واح د    

لرمة، شاعر من الشاعر ھو غیالن بن عقبة بن نھشل بن مسعود العدوي، من مضر، أبو الحارث، ذو ا)1
ف تح الش عر ب امرئ الق یس وخ تم ب ذي الرم ة، ل ھ         :فحول الطبقة الثانیة في عصره، ق ال أب و عم ر ب ن الع الء     

.135، 4/134، امتاز بإجادة التشبیھ، ینظر معجم الشعراء)ھـ77ت(دیوان شعر مطبوع 
.البیت من البسیط 

.مفي المضارع ألنھ الز)شك(والشاھد فیھ ضم حركة الفعل 
جم ع عان  ة جماع  ة  :عان  ات.تع  وُد عل  ى حم اِر الث  َوْحشٍ "كَأن ھ "ِحم  اُر ال َوْحِش، والھَ  اُء ف  ي  :الُمسَ  حَُّج:اللغ ة 

.الحمیر
كَأنھ من َنَشاِطھ َظاِلٌع َأو َجِنٌب، فھو یْمشي في ِشقٍّ، وذلك من النََّشاِط، ُیَشبِّھ ناَقَتھ َأو َجمَلھ بھذا :یقول:المعنى

).جنب(3/210، ولسان العرب 13ر دیوان ذي الرمة ص الِحمار، ینظ
).ب(من 26ص )2
).عدا(1/91الصحاح )3
َوَال َتسُ بُّوْا الَّ ِذیَن یَ ْدُعوَن مِ ن ُدوِن اللّ ِھ َفَیسُ بُّوْا اللّ َھ عَ ْدًوا ِبَغیْ ِر ِعلْ ٍم           [، واآلیة كاملة 109:سورة األنعام)4

.]ٍة َعَمَلُھْم ُثمَّ ِإَلى َربِِّھم مَّْرِجُعُھْم َفُیَنبُِّئُھم ِبَما َكاُنوْا َیْعَمُلوَنَكَذِلَك َزیَّنَّا ِلُكلِّ ُأمَّ
).عدا(10/67َعْدًوا بمعنى تجاوز الحد في الظلم، ینظر لسان العرب :والشاھد فیھ 

ى بك ر اب ن   ، ق رأ الق رآن عل    )ھ ـ 368ت(الحسن بن عبد اهللا بن المرزابان القاضي أبو س عید الس یرافي   )5
ش رح كت اب س یبویھ ، ینظ ر بغی ة      :مجاھد، واللغة على ابن درید، والنحو عل ى اب ن الس راج، وم ن تص انیفھ     

.1/509الوعاه 
.144ینظر تقریب النشر في القراءات العشر ص )6
).عدا(1/67، و ینظر لسان العرب )عدا(2/92الصحاح )7
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راج ع  )أي دخ ال :(دخل، وغَ لَّ مثل ھ، فق ول المص نف    :وَخشَّ في الشيء َیُخشُّ َخشا ،

َحُسَنْت حالھم بعد بؤس، وَجنَّ علیھ اللیل َیجُ نُّ  :)1(إلیھما معا، وَقشَّ القوم َیقُشون َقشا

َجنَّ علیھ اللی ل َیجُ نُّ بالض م ُجُنون ًا، ویق ال      «:َستَره، قال في الصحاح:َجنانا وُجُنوًنا

أمط ر، وطَ شَّ مثل ھ، وث ل     :ُرشُّ، وَرشَّ الم زن یَ   )2(»َجنَّ ھ اللی ل وأَجنَّ ُھ بمعن ى    :أیضا

.الحیوان َیثـُلُّ ثال بثاء مثلثة، وقد فسره الناظم

ھ در، وخَ بَّ الحص ان َخب ا     :وَطلَّ دمھ َیطُ لُّ طَ ال  ، )3(حشو).أصلھ ثـلال:(وقولھ

راب، اضْ َطرَبا، وخَ بَّ الرج ل    ش  مشى مشیا دون اإلس راع، وخَ بَّ البح ر وال   :وَخِبیبًا

ھو الذََّكر من الخْیل، :َر فھو َخبَّ، وَخبَّ النبات طال، والِحصان بكسر الحاءَمَك:َخبا

إال )6(بمائ ھ فل م ین زل   )5(سُ مَِّي ِحصَ انًا ألن ھ ضَ نَّ    )4(إنم ا :ویقال«:قال في الصحاح

، وكَ مَّ َیكُ مُّ   )7(»إال على كریمة، ثم كثر ذل ك حت ى سَ مَّوا ك ل َذكَ ر م ن الخی ل ِحص انا        

َكم ا طل ع، وَعسَّ ت الناق ة َتعُ سُّ َعس ا وَعِسیسً ا، َرعَ ْت منف ردة، وَقسَّ ت َتقُ ُس            ُكُمومًا و

.مثلھ

اإلعراب

.وما بعدُه،واضممن العین في مضارع اْمُرْر بھ:معمول اضمم محذوف تقدیره

ه یصح أْن ُیقَرأ بالرفع خبر مبت دإ مح ذوف تق دیر   )8()والجملة(،)مثل جال:(قولھ

، ویصح أن یق رأ  )9(، والجملة ال محل لھا من اإلعراب؛ ألنھا تفسیریة)مثل جال(ھو

).جل(صب على أنھ حال من النیقرأ ب

).ب(قشات في )قشا(وردت )1
).جنن(1/214حالصحا)2
.92الحشو عبارة عن الزائد الذي ال طائل تحتھ، ینظر التعریفات ص )3
).إنھ(وردت في الصحاح )4
).ب(من )ظن(وردت كلمة ضن ھكذا )5
).ب(، و)أ(ساقطة الالم من )ینزل(وردت كلمة )6
).حصن(1/272:الصحاح)7
).ب(زیادة في )8
.55ـ 53، ونحو الجمل ص 64، 2/63ینظر مغني اللبیب)9
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م   ررت :ھوعط   ف بی   ان، ف   األجالء ھ   و اإلخف   اء، كقول   ك )أي ذم   ال:(وقول   ھ

.أْي أسد:بغضنفر

.)ثـل(في موضع نصب على الحال من)1(، الجملة)أصلھ ثـلال:(وقولھ

، الكاف یحتمل أن تكون اسمیة، وتك ون موض ع نص ب عل ى     )قست كذا:(وقولھ

)ك ذا (، و)2(مبت دأ )قست(معطوف على ما قبلھ، ویحتمل أن یكون)قست(الحال أْن

خب   ره، ویحتم   ل أن تك   ون الك   اف حرف   ا متعلق   ا بمح   ذوف،إمَّا ح   ال أو خب   ر عل   ى    

.إلى قست)ذا(الوجھین، واإلشارة بـ 

:أشارإلى الضرب الثاني بقولھثم

]18[. . ْنَمدََّجْترََّثْت َودََّحُدْلالصََّررَّـــــَخَوثََّأدََّصْيَھْجع َوَو.

َالــِمَع

َعنَّ َفحَّْت َوَشذَّ َشحَّ َأْي ٌنَترَّْت َوَطرَّْت َوَدرَّْت َجمَّ َشبَّ ِحصـــــا]19[

َبِخـــــــَال

.)4(رَحرََّنَھا)3(״ُرَنسَّ الشَّْيُء״َوَشطَِّت الدَّا]20[ . . . . . . .

. .

]الفعل المضارع الذي تأتي عینھ بالكسر والضم[

عنھ، أعرض :َصدَّ عن الشيء َیِصدُّ وَیُصّد:فھذه ثمانیة عشر فعال، وھي]:ش[

وأثََّ النبات واألغصان قالھ في الصحاح،)5(»َصّد یِصدُّ وَیُصّد َصدیدا أْي َضج «و

الت فَّ وكث ر، وخَ رَّ الصَ ْلد َیخِ ّر و َیخُ رُّ       :واألغصان والشَّْعر، َیِئث ویَ ُؤثُّ أث ا و إثاثَ ة   

:م ات، وخَ رَّ عل ى الش يء    :الصُّ ْلب األْمل س، وخَ رَّ اإلنس ان    :َخرورا سقط ، والصَ ْلد 

.55ـ 53، ونحو الجمل 64، 2/63ینظر مغني اللبیب )1
).ب(من 27ص )2
).ب(و)أ(ما بین قوسین ساقط في )3
، و أما أبیات الالمیة، ینظر المیة األفعال ضمن المجم وع الكام ل للمت ون    )ب(نھار ساقطة من )راء(و)4

.427ص
)ددص(1/340الصحاح )5
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دادا ت المرأة تِحّد وَتُحدُّ ِحصوَّت، الھرة َصوَّتت أیضا، وَحدَّ:ام، وَخرَّ الماء خریراأق

أحَ دَّْت الم رأة عل ى زوجھ ا، امتنع ت م ن الزین ة        «:بالدال المھملة، قال ف ي الص حاح  

إال أحَ دَّْت  بعد وفاتھ، وكذلك َحدَّْت َتِحدُّ وَتُحدُّ ِحدادا، وھي حادٌّ، ولم یعرف األصمعي

غَ  ُزَرت، وھ  ي ثَ  رَّة، :وثَ  رَّت الع  ین تثِ  ّر تثُ  رُّ ث  ُرورة وث  َرارة .انتھ  ى )1(»ھ  ي ُمحِ  ّدف

والعْین مشتركة بین معان كثیرة، ویحتمل أن یك ون الم راد ھن ا ع ین الم اء، ویحتم ل       

:)2(أن یراد بھ مطر أیام وال ینقطع، وھكذا فسر في شعر عنترة في قولھ

َفَتَرْكَن ُكَل َحِدیقًٍَة َكالدِّْرَھِمرٍَّة َجاَدْت َعَلیِھ ُكُل َعیٍن َث

تُ ُروًرا بت اء   ع زم علی ھ، َوتَ رَّْت الن واة َتتِ رُّ َوَتتُ رُّ      :اجِ دّ ویُجّدّدِجفي األمر یجدَّ َو

، َوَطرَّْت الَیُد تََّطِ رُّ َوَتطُ رُّ طُ رُّوًرا، ط ارت عن د القط ع، وَدرَّْت       ْتَبَوَث:مثناه من فوق

وَیجُ مُّ َجَمامَ ًا   ّمالش يء یجِ   ّمج رى لبنھ ا كثی را، وجَ     :دال مھملة تَ ِدرُّ وتَ ُدرُّ َدرًَا  الناقة ب

ص /كثر، َوشَ بَّ الحص ان َیشِ ّب وَیشُ بُّ شَ َباًبا وشَ ِبیبا ارتف ع عل ى رجلی ھ،          :َوُجُمومًا

ف تح الع ین،   وَعنَّ الشيء وَیِعنُّ ویُعنُّ َعَنًنا وَعُنوًنا َعوََّض، ومن ھ ش ركھ الَعنَ ان ب   /13

وھو أن یشتركا في نوع خ اص دون س ائر أموالھم ا كاف ة، عَ نَّ لھم ا ش يء فاش تریاه         

.)حدد(1/241المصدر نفسھ )1
، ُأمُُّھ زبیبة، َأَمُھ حبشیة سوداء، سباھا أبوه في إحدى غزواتھ، وكان یكن ى  )ق ھـ22ت(عنترة بن شداد)2

، 4/107بأبي المغلس؛ لسیره إل ى الغ ارات ف ي الغل س، وھ و م ن أص حاب المعلق ات، ینظ ر معج م الش عراء           
108.

.البیت من الكامل
التأنیث من المضاف إلی ھ، ب دلیل   )كل(حیث اكتسب المضاف )جادت علیھ كل عین ثرة(:قولھوالشاھد فیھ 
).جادت(تأنیث الفعل 

،    30كثیرة الم اء، ینظ ر دی وان عنت رة ص     :الثرة.السحابة الممطرة:العین.ھطلت بشدة:جادت علیھ:اللغة
، و المعج م المفص ل ف ي ش واھد النح و      2/460، وشرح األشموني أللفیة ابن مال ك  1/393و مغني اللبیب 

.2/948الشعریة 
.ھطلت علیھ السحب أمطارا غزیرة، فنبتت الحشائش وصارت الریاض كالدراھم تتألأل ضیاًء:المعنى

:ك ل .ج ار ومج رور متعلق ان بج ادت    :علی ھ .للتأنیث:التاءفعل ماض مبني على الفتح، و:جادت:اإلعراب
:الف اء :فتركن.صفة عین مجرورة بالكسرة:ثرة.مضاف إلیھ مجرور بالكسرة:ینع.فاعل مرفوع بالضمة

ض میر متص ل ف ي مح ل رف ع      :فعل ماض مبني على السكون التصالھ بنون النسوة، و الن ون :للعطف، ترك
ج  ار ومج  رور :كال  درھم.مض  اف إلی  ھ مج  رور بالكس  رة:حدیق  ة.مفع  ول ب  ھ منص  وب بالفتح  ة:ك  ل.فاع  ل

والمناس ب  .في محل نصیب صفة لـ روضة في البیت الس ابق ل ھ  :جادت علیھوجملة.ل من كلمتعلقان بحا
أن یقـــــال
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، وَفحَّ ْت األفع ى َتفِ ّح وتفُ حُّ     )2(وھذا أحد التفاس یر فیھ ا عن د الفقھ اء    ،)1(مشتركین فیھ 

لجمھ ور َصوََّتت ِبفیھا، وَشّذ َیِشذُّ و َیُشذُّ شًُُذوذا، بالذال المعجمة، وانفرد عن ا:فحیحا

ھ ذا ق ول ش اذ، وق ول النح ویین ھ ذه لغ ة ش اذه،         :وندر وھو ش اذ، ومن ھ ق ول الفقھ اء    

:وطاوشَ  حَّ َیشِ  حُّ َیشُ  حُّ شُ  حا، وق  د فس  ره المص  نف، وشَ  طَّْت ال  دار َتشِ  طّ وَتشُ  ّط شَ  طُ    

.حمیت شمسھ:الشيء َیِنّس وَیُنّس، وَحّر النھار َیِحرُّ وَیُحرُّ حرا)3(بعدت، وَنسَّ

اإلعراب

وح ذفت ن ون التثنی ة لإلض افة،     )ع(مفعول ب ـ )وجھي(و)4()ع(تقدم الكالم على

.وإعراب باقي البیت َبیٌن

]الفعل المضارع المضموم العین[

:فقالولما فرغ من الكالم على المضاعف أخذ یتمم الكالم على مواضع الضم

]20[. . . . . . .. َوالُمضاِرُع ِمْن َفَعْلَت ِإْن ُجِعـــــَالـار.

ْد ُبـــــــِذَال ا الُحْكُم قَََمْضُموَم َعْیٍن َوھَذعَْیًنا َلُھ اْلَواُو َأْو َال ًما ُیجاُء ِبـِھ  ]21[

)5(ــَالـــاِر اْلَعْیِن َنْحُو قََاْنِكَسَداِعي ُلُزِوم َوَلْیَس َلـــــُھ   ِلَبذَّ َمَفــــــاِخٍرِلما ]22[

:غیر المضاعف یجب ضم عین مضارعھ ألسباب)َفَعَل(یعني أن ]:ش[

قَ اَل َیقُ وُل، وقَ اَم َیقًُ وُم، ونَ اَح َینُ وُح وبَ اَح َیبُ وُح،         :كون عین ھ واوا، نح و  :أحدھما

، وحكمت  ھ المناس  بة؛ ألن الض  مة   )َواُوعَْینً  ا لَ  ُھ الْ   ِإْن ُجِعــــ  ـال:(وإلی  ھ أش  ار بقول  ھ 

.تناسب الواو، وعدم االلتباس، أي لئال یلتبس واوي العین بیائھا

.معطوفة علیھا في محل نصب صفة أیضا:فتركنوجملة .علیھا، وكذا في الدیوان=
وھ  و أن«:، ونص  ھ م ن قول  ھ 2/191وج دت م  ا یش بھ ھ  ذا الق  ول ف ي بدای  ة المجتھ  د ونھای ة المقتص  د     )1

أن ھ ال یراع ي ف ي ش ركة العن ان إال النق د فق ط، وأمَّ ا م ا          «:جاء كاآلتي»فاشتریاه مشتركین فیھ ...یشتركا
یختلف فیھ مالك وأبو حنیفة من شروط ھذه الشركة، فإن أبا حنیفة یرى أّن من شرط المفاوضة التساوي في 

).ب(من 28و ص ،»رؤوس األموال 
، ینظ ر بدای ة المجتھ د ونھای ة     )ھ ـ 595ت (حمد بن محم د ب ن رش د القرطب ي     منھم أبو الولید محمد بن أ)2

.2/357المقتصد 
).نسس(844َنّس الخبز في التنور یُنس ویِنس ، وجاء بخبزة ناّسة، ینظر أساس البالغة ص )3
.من الرسالة69ینظر ص )4
.428ینظر المیة األفعال ضمن  المجموع الكامل للمتون ص )5
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:َدَعا َیْدُعو، وَغَزا َیغُزو، وإلیھ أشار بقولھ:، نحو)1(أن تكون المھ واوا:الثاني

.، وحكمھ ما تقدم)َأْو َال ًما(

بة المفاخــر، ولیس فیھ من دواعي الكــسر أن یكون الفعل داال على غل:الثالث

س ابقني َفسَ َبَقتھ،   :، نح و )2(شيء، أعني كون عینھ أو المھ یاء أو ف اؤه واوا، كم ا مَ رَّ   

لھ، وَجاَلَدِني فَجالْدُتُھ، فأنا أْجُلُده، أي فاخرني في فأنا َأْسُبقھ، وَجاَدلِني فَجاَدْلُتھ فأنا أْجُد

الحك م  )3(وھذا(:وكذلك الباقي، وإلى ھذا أشار بقولھالسبق ففخرتھ، وفقتھ في ذلك،

.)4(إلى آخره)مفاخرقد بذال لما بذ 

:الجوھري]قال[أعطى، والبذ بباء موحدة وذال معجمة مشددة،)بذال(ومعنى

، وحكم  ة وج  وب الض  م ف  ي ھ  ذا الن  وع ـ واهللا أعل  م ـ           )5(»ب  ذ َیبُ  ُذه ب  ّذا أي غلب  ھ «

غلب ة فیھ ا اس تعالء، ولمّ ا ك ان الفع ل ی دل علیھ ا لیناس ب اللف ظ           المناسبة أیض ا، ألن ال 

ع ین  تالمعنى؛ ألن الضم فیھ استعالء ،وأّما إْن كان فیھ من دواعي الكسر شيء فإن ھ ی 

ھ، عُ  یِِواَعَدني فَوَعدتھ، فأنا أِعده، وبایعني فباَیْعت ھ فأن ا أبْ  :عین المضارع نحو)6(كسر

)7(»قلیت  ھ أقلی  ھ ِقل  ًى وقَ  الًء    «:ق  الء ال  بغض، یق  ال  وق  االني فقلیت  ھ فأن  ا أقِلی  ھ، وال   

أبغضتھ، وظاھر كالم المصنف أن حرف الحلق ال تأثیر لھ ف ي ھ ذا الن وع، وس یأتي     

خالف الكسائي ـ إن شاء 

.)8(اهللا تعالى ـ

).ب(األلف الثانیة ساقطة في)1
.من الرسالة70ینظر ص )2
).ب(من 29ص )3
.من الرسالة76ص  22، 21:ینظر بیتي الالمیة رقم )4
).بذذ(1/78الصحاح )5
).ب(ساقطة في)كسر(كلمة )6
).قال(550مختار الصحاح ص )7
بالمشیئة تبركا ورغب ة ف ي نج اح مقص د الكت اب، فق د ورد       عادة نجد الشارح عند نھایة مبحث ما یختمھ)8

َوَلا َتقُ وَلنَّ ِلشَ ْيٍء ِإنِّ ي َفاعِ ٌل َذلِ َك غَ ًدا ِإلَّ ا َأن        [:الحث على التعلیق بمشیئة اهللا تعالى، والندب إلیھ؛ قال تعالى
ذل ك ـ إن ش اء اهللا ـ؛     م ا فعل ت   :وال ت دخل عل ى م اض، ف ال یق ال     .24، 23:س ورة الكھ ف، اآلی ة   ]َیَشاء اللَُّھ

َلَقْد َصَدَق اللَُّھ َرُسوَلُھ الرُّْؤَیا بِ اْلَحقِّ َلتَ ْدُخُلنَّ اْلَمسْ ِجَد اْلحَ َراَم ِإن شَ اء      [:وإنما تدخل على مستقبل كقولھ تعالى
.1/244، ینظر صبحى األعشى 27:سورة الفتح، اآلیة.]اللَُّھ آِمِنیَن
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اإلعراب

یحتمل أن یكون لشرط ، وجاء مرفوعا ألنھ بعد )یجاء بھ(مبتدأ و)المضارع(

ضي، وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، ورفعھ إّما على تق دیر الف اء، أو ألج ل أّن    الما

حرف الشرط لّما لم یظھر لھ تأثیر في فعل الش رط ضَ ُعف ع ن العم ل ف ي الج واب،       

ھو خبر المبتدإ وس د مس د   )یجاء بھ(وخبر المبتدأ الشرط وجوابھ، ویحتمل َأْن یكون

:كقولھ تع الى )1(واب خبر ما قبل الشرطوقد سد مسد الج:الجواب، قال في التسھیل

.)2(]َوِإنَّآ ِإْن َشاء اللَُّھ َلُمْھَتُدوَن[

، یحتم   ل أن یك   ون ص   فة للمض   ارع؛ ألن األل   ف وال   الم   )م   ن فعل   ت:(وقول   ھ

، ویجوز أن یكون في موضع الحال من الضمیر المجرور المتعلق ب الجزاء )3(جنسیة

(، و)4(قدم معمول جواب الشرط على أداتھعلى مذھب الكسائي الذي یجیز تبالجزاء

)مض موم ع ین  (واألول ناب عن الفاعل وھو الواو و)جعل(مفعول ثان لـ )عینا(و

.حال من الضمیر المجرور

:موص ولة، وص  لتھا الج ار والمج  رور بع دھا، والتق  دیر   )م  ا(، )لم  ا لب ذ :(وقول ھ 

.وھذا الحكم أعطى للذي استقر لبد المفاخر

من لیس واس مھا وخبرھ ا ف ي    )6(والجملة)5(، الواو واو الحال)ولیس لھ:(ھوقول

.في موضع نصب على الحال، وصاحبھا ضمیر االستقرار

وج اء  »قب ل الج واب  ...وق د س د  «:، ونصھ من قول ھ 1/276لتسھیل النص ورد بالمعنى، ینظر شرح ا)1
.»ووجب لسد الجواب مسده، وحلولھ محلھ «:في التسھیل كاآلتي

اللَُّھ َقاُلوْا اْدُع َلَنا َربََّك ُیَبیِّن لََّنا َما ِھَي ِإنَّ الَبَقَر َتَشاَبَھ َعَلْیَنا َوِإنَّآ ِإن َشاء[:واآلیة كاملة70:سورة البقرة)2
.]َلُمْھَتُدوَن

اإلنس ان  :األلف والالم أداة تدخل على لفظ الجنس م ن أج ل تعریف ھ للدالل ة عل ى حقیق ة دون أف راده مث ل        )3
أن حقیق ة اإلنس ان أن ھ حی وان ن اطق،  ینظ ر معج م المص طلحات النحوی ة والص رفیة ص           :حیوان ناطق أي

56.
.4/84ینظر شرح التسھیل )4
).ب(من 30ص )5
.55ـ 53، ونحو الجمل ص 64، 2/63ینظر مغني اللبیب )6
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ق ال، ث م أش ار إل ى     :وذل ك نح و  :، خب ر مبت دأ مح ذوف تق دیره    )نح و ق ال  :(وقولھ

:خالف الكسائي فیما عینھ أو المھ حرف حلق مما ھو لغلبة المفاخر فقال

)1(ْد َحَصــَالقََا النَّْوِعَعِن اْلِكسائيِّ فِي َذَغْیُر َأّوِلـِھ  ٍقا َحْرُف َحْلَوَفْتُح َم]23[

عن ھ  فم نھم م ن ینق ل   اختلفت عبارة البصریین ف ي النق ل ع ن الكس ائي،     ]:ش[

أنھ یجیز فتح العین من ھذا النوع قیاسا على غیره من المفت وح ألج ل ح رف الحل ق،     

أن ھ یوج ب الف تح، إال    )4(من نقل عنھ)3(، ومنھم)2(كذا نقل عنھ في شرح التسھیلوھ

، ولفظ ھ  )6(ع ن اب ن الن اظم ف ي ش رح ھ ذه القص یدة       /14ص /، وھكذا نق ل )5(ما سمع

«س مع م ن الع رب، حك ى الج وھري      )7(محتمل لھاتین العبارتین، وما قال ھ الكس ائي  

.)8(»أه بالفتحأتھ فأنا أوَضاءني فوَضواَض

رني ش اعَ «:ع ن أھ ل اللغ ة   )10(ي، حك ى الس خاو  )9(وذلك بس بب ح رف الحل ق   :قال

غی  ر )12(وم  ذھب.)11(»ره ب  الفتحرت  ھ فأن  ا أفخَ  رني ففَخره، وف  اَخرتھ فأن  ا أش  َعفش  اَع

«ع  ن الع  رب ، وق  د حك  ى أب  و زی  د  أن  ھ ال ت  أثیر لح  رف الحل  ق ف  ي ھ  ذا   الكس  ائي

ره بالض  م، وم  ا سُ  ِمع م  ن رت  ھ فأن  ا أفخُ  رني ففَخره، وف  اَخرتھ فأن  ا أش  ُعش  اعرني فش  َع

.428ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )1
، »شرح التسھیل ...فمنھم من ینقل«:، نصھ من قولھ3/445ورد النص بالمعنى ینظر شرح التسھیل )2

.»ن عینھ أو المھ حرف حلق وأھمل في َفعل التوافق إال بسبب، وھو كو«:جاء كاآلتي
.من الرسالة78ص 23منھم ابن مالك ناظم المیة األفعال، ینظر بیت الالمیة رقم )3
.یقصد بھ الكسائي)4
أن  ھ یوج  ب «:، ونص  ھ م  ن قول  ھ23ال  نص ورد ب  المعنى، ینظ  ر ش  رح المی  ة األفع  ال الب  ن الن  اظم ص )5

غلبة المفاخر من فعل الحلق ي الع ین أو ال الم، ف ال خ الف ف ي أن       ما لیس ل«:، جاء كاآلتي»ما سمع ...الفتح
.»حق عین مضارعھ الفتح ما لم یكن مضاعفا 

.23، 22یقصد بھا نظم المیة األفعال البن مالك، ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )6
.22ینظر المصدر نفسھ ص )7
).وضؤ(2/695الصحاح )8
، ج اء  »وذل ك بس بب ح رف الحل ق    :ق ال «:، ونصھ ھو3/444صرف في شرح التسھیل ورد النص بت)9

.»وال یفتح عین مضارع َفَعل دون شذود إن لم تكن ھي أو الالم حلقیة «:كاآلتي
السخاوي كان إمام ا ف ي النح و واللغ ة والتفس یر، طوی ل الب اع ف ي األدب، أخ ذ ع ن الش اطبي، والت اج             )10

الكندي 
.2/192من تصانیفھ شرحان على المفصل، و سفر السعادة، ینظر بغیة الوعاه و).ھـ643ت (

.3/447النص في شرح التسھیل )11
.المصدر نفسھ)12
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ِلَم جعلوا داعي الكس ر م ؤثرا ف ي ھ ذا الن وع ؟ ولَ ْم یجعل وا        :، فإْن قلت)1(»الفتح شاذ

:ألن جالب الكسر أقوى من وجھین:داعي الفتح كذلك، قلت

باع یبیع، وبغ ى یبغ ي،   :أنھ مقدم على جالب الفتح؛ إذا اجتمع معھ نحو:أحدھما

.، فھذا یدل على أنھ أقوى)2(مع فیھ الفتح كما تقدمما سإال

إن جال  ب الكس  ر َیجُ  ر إل  ى المطل  وب؛ألن المطل  وب المخالف  ة ب  ین ع  ین      :الث  اني

.الماضي والمضارع؛ وھو أقوى بخالف جالب الفتح ـ واهللا أعلم ـ 

.ءالھمزة والحاء والخاء، والعین، والغین، والھا:ستة وھي)3(وحروف الحلق

اإلعراب

الموص ولة ،  وخب ر   )م ا (مبتدأ و ھ و مص در مض اف إل ى المفعول،وھ و     )فتح(و

)ح رف الحل ق  (متعلق ان ب ھ،  )ع ن الكس ائي وف ي ذا الن وع     (و)حصال)4(قد(المبتدإ

أو نع ت  )ذا(عط ف بی ان عل ى    )الن وع (و)5(خب ره، والجمل ة ص لة   )غیر أولھ(مبتدأ و

أو )6(جل؛ فإنھم أجازوا ف ي الرج ل أن یك ون عط ف بی ان     مررت بھذا الر:لھ، لقولك

، فم  ن جعل  ھ عط  ف بی  ان؛ رأى أن  ھ جام  د، وم  ن جعل  ھ نعت  ا رأى أن  ھ ش  بیھ        )7(نعت  ا

عل ى ھ ذا   )9(؛ ألن ھ ف ي معن ى الحاض ر المش ار إلی ھ، وأورد اب ن عص فور        )8(بالمشتق

كیف یصح ھ ذا م ع أنھ م یش ترطون ف ي عط ف البی ان أن یك ون أع رف م ن           :إشكاال

.المصدر نفسھ)1
.من الرسالة 78ینظر ص )2
، وش  رح المی  ة 2/679، و الممت  ع 36، و المفت  اح ف  ي التص  ریف ص2/110ینظ  ر المقتض  ب للمب  رد )3

.66، ومعجم المصطلحات النحویة والصرفیة ص 25، و شذا العرف ص 22ل البن الناظم ص األفعا
).ب(من 31ص )4
.88، ونحو الجمل ص 2/60ینظر مغني اللبیب )5
.1/109ینظر مغني اللبیب )6
.1/109، ومغني اللبیب 3/226ینظر أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ، تحقیق حنا الفخوري )7
الشبیھ بالمشتق ھو شبھ الجملة وسمي بذلك لتعلقھ بمحذوف مشتق تقدیره ك ائن، ینظ ر المعج م المفص ل     )8

.1/563في النحو العربي 
ابن عصفور ھو علي بن مؤمن بن محمد بن علي أبو الحسن بن عص فور النح وي الحض ري اإلش بیلي     )9

، صنف الممت ع  )ھـ669ت(اج والشلوبین والزمھ مدة، حامل لواء العربیة في زمانھ باألندلس، أخذ عن الدیب
.2/210في التصریف، والمقرب في النحو، ینظر بغیة الوعاه 
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المَبی  ِـّن، وف  ي النع  ت أن یك  ون مس  اویا أو أق  ل تعریف  ا، فكی  ف یك  ون الش  يء الواح  د    

وأج اب بأن ك إذا جعلت ھ عط ف بی ان جعل ت األل ف وال الم فی ھ          أعرف وغیر أعرف؟

المعرَّف بھا اسم اإلشارة ف ي التقری ر، ویزی د علی ھ؛ بأن ھ      لتعریف الحضور، فیساوي

أع رف من ھ، وإْن جعلت ھ نعت ا ق ررت      یعطي أن الحاضر من جنس الرجال فصار إذًا

م ررت بھ ذا، وھ و الرج ل ال ذي بین ي وبین ھ        :، وكأنك قل ت )1(األلف والالم فیھ للعھد

العھد، فال داللة فیھ على الحضور، واسم اإلشارة یدل علیھ، ف ال یك ون حینئ ذ النع ت         

أن     ، قل  ت م  ا أش  ار إلی  ھ م  ن اش  ترط   )3(انتھ  ى)2(وھ  ذا معن  ى ك  الم س  یبویھ أع  رف،

یكون عطف بیان أعرف، مذھب المصنف خالفھ، وھو أنھ یجوز أن یكون متساویا، 

، وف ي  )5(وف ي ش رح التس ھیل   )4(أو أَعمَّ، أو أخص، نص على ذلك ف ي ش رح الكافی ة   

:المسألة ثالثة أقوال

أل العھدیة وھي أداة للتعریف تدخل على كل فرد عھد بین متخاطبین، ینظر معجم المصطلحات النحویة )1
.163والصرفیة ص 

.87، 1/86ینظر كتاب سیبویھ 2
وأورد ابن عصفور على «:، ونصھ من قولھ1/272تصرف، ینظر شرح جمل الزجاجي النص ورد ب)3

وق د یج وز اس تعمال عط ف البی ان ف ي س ائر        «:، ج اء ك اآلتي  »وھذا معنى كالم سیبویھ انتھى...ھذا إشكاال
.مررُت بھذا الرجل، أن یكون الرجل نعتا وعطف بیان:المعارف، ولذلك أجاز النحویون في مثل

:عل ى عط ف البی ان فس بُب ذل ك جم وده، وم ن جعل ھ نعت ا لح ظ فی ھ معن ى االش تقاق وجع ل قول  ھ              فم ن حمل ھ   
فقد زعمت أن عطف البی ان أخ صُّ م ن النع ت ،     :فإن قیل.بمنزلة الحاضر المشار إلیھ)ھذا(، بعد )الرجل(

المش ار أع رف مم ا    ، و)ھ ذا (وھو معرف باأللف والالم أن یكون عطف بی ان عل ى   )الرجل(وقد أجزت في
إن األل ف وال الم لمَّ ا كان ت للحض ور س اوى المع رَّف بھ ا المش ار ف ي التعری ف            :فیھ األلف والالم، فالجواب

وزاد علیھ بأن المشار ال یعطي جنس المشار إلیھ، والرج ل یعط ي ف ي األل ف وال الم الحض ور، ویعط ي أن        
).ھذا(الحاضر من جنس الرجال، فصار المشار إلیھ إذن أعرف من 

، فكیف أجزت أن یكون نعتھ، والنع ت ال یك ون أع رف م ن المنع وت؟      )ھذا(فإذا قدرتھ أعرف من :فإن قیل
:إنك إذا قدرتھ نعتا، فال بد أن تكون األلف والالم للعھد كما تقدم في بیان معنى النعت، وكأنك قلت:فالجواب

، وال تجعل األلف والالم عل ى ذل ك إذا قدرت ھ    ، وھو الرجل الذي بیني وبینك في العھد)مررت بھذا الرجل(
.»عطف بیان بل تجعلھا للحضور، وھذا الذي ذكرتھ ھو معنى كالم سیبویھ 

ألن عط  ف البی  ان ف  ي الجام  د بمنزل  ة النع  ت ف  ي المش  تق، وال یش  ترط زی  ادة تخص  یص  «:وال  نص ھ  و)4
الكافی ة الش افیة   »س؛ ألنھم ا مكم الن   النعت، فال یشترط زیادة تخصص عطف البیان، بل األولى بھم ا العك   

1/532.
وزعم أكثر المتأخرین أن متبوع عطف البیان ال یفوقھ في االختصاص، ب ل ُیسَ اِویھ أو   «:والنص ھو)5

.3/226شرح التسھیل »یكون أعم منھ، والصحیح جواز األوجھ الثالثة، ألنھ بمنزلة النعت،
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.)1(مختار ابن عصفور

.)2(ومختار ابن مالك

یك  ون إمَّ  ا  ب  لی  ان ال یف  وق ف  ي االختص  اص،  أن متب  وع عط  ف الب :)3(والثال  ث

ال  ذي أورده اب  ن عص  فور، إنم  ا ھ  و وارد عل  ى  )4(فاإلش  كال:مس  اویا، أو أع  مَّ، قل  ت

.مختاره

]فتح عین المضارع اتفاقا [

:فقالثم أشار إلى ما یفتح باالتفاق، ممَّا المھ حرف حلق، أو عینھ

ِباالتَِّفاِق َكـــآٍت ِصیـَغ ِمْن َســــــــَأَالْلِقيِّ َفْتًحا َأِشـْعاْلَح)5(ي َغْیِر َھذا َلَدىف]24[

َســــــــَأَال

)6(َضمٍّ َكَیْبِغي َوَما َصرَّْفَت ِمْن َدَخـــَالإْن َلْم ُیَضاَعْف َوَلْم یَُْشَھـْر ِبَكْسَرٍة ْأو]25[

)6(َدَخـــَال

لغلب   ة یعن   ي أن م   ا ك   ان  ״اإلش   ارة بھ   ذا إل   ى م   ا ھ   و لغلب   ة المف   اخرة    ]:ش[

فقیاس     ھ الف     تح )فعَ     ل(ممّ     ا عین     ھ أو الم     ھ ح     رف حل     ق م     ن   ، )7(״المف     اخرة

أمَ ر  :،الس تثقال ح رف الحل ق، ول ْم یف َتح إذا كان ت الف اء ح رف حل ق نح و          )8(باالتفاق

.326، 3/325رح التسھیل ، وش1/272ینظر شرح جمل الزجاجي )1
.326، 2/325ینظر شرح التسھیل )2
.326، 2/325ینظر شرح التسھیل )3
وقد یج وز اس تعمال عط ف الیب ان ف ي س ائر المع ارف، ول ذلك         «:اإلشكال الذي أورده ابن عصفور ھو)4

ش  رج جم  ل  ،»نعت  ا أو عط  ف بی  ان )الرج  ل(، أن یك  ون )م  ررت بھ  ذا الرج  ل :(أج  از النحوی  ون ف  ي مث  ل  
.1/272الزجاجى

).لدى(، ووردت في نسخة البجائي )ب(ساقطة في)5
.428ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )6
).ب(من 32، و ص )ب(ما بین قوسین ساقط في )7
م ا كان ت عین ھ أو    یقصد باالتفاق ما اتفق علیھ العلماء واقتصر بناء َفَعل بفتح الماضي والمضارع على)8

المھ حرفا حلقیا، وعلى ف تح الع ین م ع ح روف الحل ق ،إن ھ ذه الح روف حلقی ة مس تفلة، والض مة والكس رة            
مرتفعتان من الطرف اآلخ ر م ن الف م، فلم ا ك ان بینھم ا ھ ذا التباع د ف ي المخ رج ض ارعوا بالفتح ة ح روف             

اس ب األص وات، وال یل زم ف ي ك ل حلق ي       الحلق؛ ألن الفتحة من األلف، واأللف أقرب إلى حروف الحل ق لتن 
َدَخَل، :إذ یأتي على األصل من ضم العین  أو كسرھا، ومن ذلك)َفَعل یْفُعُل(العین أو الالم أن یأتي من باب

ـ بضم )َیْفَعل(َیْدُخل، وَصَرَخ َیْصُرُخ فالفعل في المثالین عینھ أو المھ حرف حلقي ومع ذلك جاء على وزن
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یأُمر بال اس تثقال بخ الف الع ین وال الم، ولك ن ذل ك مش روط        :ألنھا تكون ساكنة نحو

:بشرطین

سُ  حَُّ، وشَ  حَّ َیشُ  حُّ، فإن  ھ ال ی  ؤثر فی  ھ سَ  حَّ َی:ض  اعفا، نح  وأن ال یك  ون م:أح  دھما

.)إْن َلْم ُیَضاَعْف:(حرف الحلق، كما تقدم، وإلیھ اإلشارة بقولھ

أال یكون مشتھرا بالكسر أو الضم، فإْن كان كذلك فإنھ یقتصر فی ھ عل ى   :الثاني

.ما اشتھر من كسرة أو ضمة

:وإلیھ أشار بقولھ

. . .. . .)1(َضٍمَوَلْم َیْشِھـْر ِبَكْسَرٍة ْأو. . . . . . . .

، )یَ ْدُخل (، ومث ل م ا اش تھر فی ھ الض م ب ـ       )َیْبغِ ي (ثم َمثل ما اشتھر فیھ الكسر ب ـ  

ھَ َب  قت ل قاِتل ھ، وذَ  :سَ أل َیسْ أل، وثَ َأَر َیثْ َأر بالقتی ل ث أراً      :ومثال ما استوفى الشرطین

َجَبْھتُ  ھ صَ  َكْكُت جبھت  ھ   «:یَ  ذَھب، وبعَ  ث یبعَ  ث، ونحَ  ر ینحَ  ر، َوَجبَ  َھ َیِجبَ  ُھ، یق  ال     

ب     المكروه، إذا اس     تقبلتھ ب     ھ، وَجْبْھن     ا الم     اء َجْبھ     ًا َورْدن     اه، ول     یس علی     ھ أداة   

أظھ  ر أس  نانھ:، وقلَ  ع َیقلَ  ع، ون  َزع ین  َزع، وَكلَ  َح یْكلَ  ح ُكُلوحً  ا وُكَالحً  ا)2(»االستس  قاء

.لفرط عبوسھ، وفَسخ یفَسخ

تنبیھات

المبن ى م ن   (ف ي  :ك الكالم عل ى قول ھ   )صِ یَغ مِ ْن سَ َأالَ   :(الكالم على قولھ:األول

.، وكذلك ما أشبھھ فال حاجة إلى تكراره)فِعال

، وش  رح ش  افیة اب  ن الحاج  ب للرض  ي    1/175، وینظ  ر الممت  ع  132، 1/131لط  رف الع  ین ـ ، نزھ  ة ا     
.3/444، وشرح التسھیل 1/117
.من الرسالة81، ص 25ینظر بیت الالمیة رقم )1
).جبھ(113أساس البالغة ص )2
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من ھ م ا فی ھ    :غیره، وما جاء م ن ذل ك عل ى ض ربین    وقد یجيء مع الفتح :الثاني

ح نضَ  /15ص /:نح و )1(نھ ما فی ھ الف تح والض م والكس ر، ف األول     الفتح والكسر، وم

.ح یجِنحح یجنَُح یمِنح، وجَنح یمنَُینِضح، ومَنحینُض

ات وت ویمَ  ات یمُ  َمحَ ْوُت الكت اب أمحُ وه وأمحَ اه وأمِحی ھ، ومَ       :نحو:)2(والثاني

،)3(»ھا الم اء دخ ل ف ـی  :كثر ماؤھ ا، وماھ ت السف ـینة   :ماھت البئر«:یت، ویقالویِم

ی  دُبغ وی  دَبغ وی  دِبغ، ورجَ  ح ال  دینار ی  رُجح )4(غ یص  ُبغ وَیصْ  َبغ ویص  ِبُغ، ودبَ  غوص  َب

.ویرَجح ویْرِجُح، ونَبع الماء كذلك

اإلعراب

، ویحتم ل أن یتعل ق ك ل    )أش ع (متعلق ان ب ـ  )ل دى (و)غیر ھ ذا  :(المجروران وھما

، )5(المس  وغ التق  دیم)فتح  ا(نواح  د منھم  ا بمح  ذوف، وھ  و منص  وب عل  ى الح  ال م    

، )7(، وعلى أنھ نعت، ففیھ بح ث )6(، أو عطف بیان كما تقدم)لدى(صفة )الحلقي(و

، )شِ عْ أ(ظرف بمعنى عند، وھو متعل ق ب ـ  )8()َلَدى)(اْلَحْلِقيِّىِذَل(وفي بعض النسخ

.، والمسوغ التقدیم كما تقدم)َفْتًحا(وبمحذوف منصوب على الحال من

)صیغ من سأال:(وقولھ

المراد بھ الفعل المستقبل، )آت(، و)آت(وما تعلق بھ في َمْوِضع خفض)صیغ(

)من سأال(، ویكون )آت(صفة لمحذوف تقدیره كمضارع)آت(ویحتمل أن یكون 

ُج، ینظر ش رح  یقصد باألول ما جاءت فیھ عین المضارع بالفتح والكسر، ومثل لھ ِبـَنَضج ینِضج وَینَض)1
.3/447التسھیل 

م ات وَیمَ ات، وَیمُ وُت،    :ویقصد بالثاني ما جاءت عین المضارع بالفتح والضم والكسر، ومثل لھ بقول ھ )2
.3/447وَیِمیت، ینظر شرح التسھیل 

).موه(14/154لسان العرب )3
).ب(من 33ص )4
.2/143، و مغني اللبیب 2/338ینظر شرح التسھیل )5
من الرسالة 80ینظر ص  )6
.2/309ینظر مغني اللبیب )7
.من الرسالة81ص 24، ینظر ییت الالمیة رقم )لدى(ونسخھ الشارح )8
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على أعمال الثاني، وعل ى التق دیر األول أن   )صیغ(متعلق بھ على إعمال األول، أو بـ

شرط  وفعلھ، وجواب ھ مح ذوف دلَّ   )إْن َلْم ُیَضاَعْف:(، وقولھ)صیغ(ـیكون متعلقا ب

)3(، وذھ ب الكوفی ون  )2(، وھو اختیار المصنف)1(علیھ ما قبلھ على مختار البصریین

إل  ى أن  ھ إذا تق  دم دلی  ل الج  واب فھ  و الج  واب، والصح  ـیح     )4(والمب  رد)3(الكوفی  ون

؛ ألنَّ لمَّا شذ اتصاال بھ؛ وألنھ ا ال  )إِِنِِْ (ال بـ)لْم(، والجزم في فعل الشرط بـ)5(األول

فإنھ ا ت دخل عل ى الماض ي     )ِإْن(ال تدخل إال على المس تقبل، فھ ي أخ ص ب ھ بخ الف     

:قالوالمستقبل، ثم أشار إلى ما یكون فیھ الكسر والضم

ـَالَتِمْن َعِمْن جاِلِب ْالَفْتِح كالَمبِِْنىَِّعْیَن اْلُمَضاِرِع ِمْن َفَعْلَت َحْیُث َخــــَال]26[

َال ِلَفْقِد ُشْھَرٍة َأْوَداٍع َقـــِد ْاعُتــــــَزا ِیُن َبْعِضِھَما َتْعِیِإَذ)6(فاْكِسْر َأْو اْضُمْم]27[

)7(

إذا لم یكن عینھ أو المھ حرف َحْلٍق، وھو المراد)َفَعَل(یعني أن مضارع ]:ش[

بقولھ

. . . . . . .)8(ِمْن جاِلِب ْالَفْتِح َحْیُث َخــَال.. . . . .

.

.4/85ینظر شرح التسھیل )1
ألداة الش رط ص در الك الم، ف إن تق دم علیھ ا ش بیھ ب الجواب         «:یقصد بالمصنف اب ن مال ك واختی اره ھ و    )2

.4/85، ینظر شرح التسھیل»یھ ولیس إیاه ، خالفا للكوفیین والمبرد وأبي زیدمعنى فھو دلیل عل
.4/85و مذھب الكوفیین ، ینظر شرح التسھیل )3
، إمام العربیة ببغ داد ف ي   )ھـ271ت(المبرد ھو محمد بن زید بن عبد األكبر األزدي أبو العباس المبرد )4

معاني القرآن، و الكامل، و المقتض ب،   :تاني، ولھ من التصانیفزمانھ، أخذ عن المازني، وأبي حاتم السجس
، ینظ  ر المس  ألة ف  ي 164، و نزھ  ة األلب  اء ص 271ـ   1/269و ش  رح ش  واھد الكت  اب، ینظ  ر بغی  ة الوع  اه 

.4/85، و شرح التسھیل70ـ 2/66المقتضب 
(قولھ:الصحیح األول یقصد بھ)5 ل علیھ م ا قبل ھ عل ى    شرط وفعلھ، وجوابھ محذوف د)إن لم یضاعف:

.مختار البصریین، وھو اختیار المصنف
).ب(في)اضم(ھكذا )اضمم(وردت كلمة )6
.428ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )7
.من الرسالة84ص 26ینظر بیت الالمیة رقم )8



صور من المخطوط ومقـدمة الناسخ والشارحلتحقیـق      ا:ل القسم األو

82

فإنھ یكس ر عین ھ أو یض م إذا تع ین الض م، أو الكس ر ألج ل فق دان ش ھرة أح دھما، أو               

.)1(إلى آخره)ــاِیُن َبْعِضِھَما َتْعِیِإَذ:(وإلیھ أشار بقولھفقدان الداعي إلى أحدھما،

ق  ال )5(والتس  ھیل)4(، وف  ي الكافی  ة)3(خت  ار المص  نف ف  ي ھ  ذه القص  یدة م)2(ھ  ذا

إْن ل م ینق ل أح د    :وما قالھ في الشھرة لیس بجید ب ل األول ى أن یق ال   :و حیانبالشیخ أ

األمرین فیعلق التخییر بانتفاء النقل ال بانتفاء الشھرة، وال ذي نخت اره ھ و أن التخیی ر     

ال یكــون 

ھم ا ج ائزان سُ ِمعا    «:وق ال اب ن عص فور   :)7(، ق ال )6(م ا قلن ا  إال عند انتف اء النق ل ك  

یضُرب بالضم ویقتِ ل  :یجوز أن نقول:، فعلى قولھ)8(»للكلمة أو لْم ُیْسمع إال أحدھما

.ویقِتل بالكسر، وجواز مثل ھذا قیاس في معرض النص فال یلتفت إلیھ

ممت وإن إن ش ئت ض   :فیما ل م یس مع ل ھ مض ارع بض م أو كس ر      )9(وقال أئمة اللغة

فإن الباب للمخالفة، فكما أنَّ ما ُكسِ ر  الوجھ الكسر:، وقال ابن جنى)10(شئت كسرت

.من الرسالة84ص 27ینظر بیت الالمیة رقم )1
).ب(من 34ص )2
24و 78ص 23:المصنف ویقصد بھ ابن مالك، و مختاره من ھذه القصیدة، ینظر بیتي الالمیة رق م )3

.428من الرسالة، والمیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص 81ص 
َیْرَجح :ْمِنُح، ویثالث كـَیْنَطُح و َیْنِطُح، وَیْمَنُح َوَی:وَقْد َیِرُد بلغتین كـ«:ومختار ابن مالك في الكافیة ھو)4

.2/426شرح الكافیة الشافیة »ویرُجُح ویرِجح
وال یل زم ع ین مض ارع َفعَ ل دون ش ذوذ إْن ل م تك ن ھ ي أو ال الم          «:ومختار ابن مالك في التس ھیل ھ و  )5

.3/444شرح التسھیل »حلقیة، بل تكسر أو تضم تخییرًًا إْن لم یشھر أحد األمرین أو یلزم لسبب
وإن كان لغیر «:، جاء كاآلتي»كما قلنا ...وما قالھ في الشھرة «:ورد النص بالمعنى ونصھ من قولھ)6

مغالبة حلقي عین، أو الم فقیاس مضارعھ الفتح وإلیھ یرجع عند عدم السماع ھذا قول أئمة اللغة وعند أكث ر  
:ھا إال م ن الس ماع، وربم ا ل زم الض م نح و      النحویین ال یلتقى الفتح أو الضم أو الكسر أو لغتان منھا أو ثالثت

، أو غی  ر یرج  ع أو الف  تح والض  م نح  و ف  رغ یف  رغ، أو ج  اء ب  الثالث ی  رجح  :ی  دخل ویقع  د، أو الكس  ر نح  و
:یغس ق ف إن أش كل فقی ل    :حلقیھما فیأتي على یفِعل كیض رب، أو یفع ـُل كیقت ل، وق د یكون ان ف ي الواح د نح و        

.79، 1/78، ینظر ارتشاف الضرب»یتوقف حتى یسمع 
.یعود على أبي حیان)قال(الضمیر في )7
.1/175الممتع في التصریف )8
.1/175منھم ابن عصفور، ینظر الممتع )9

ف إن مض ارعھ   «:جاء كاآلتي»إن شئت ضممت وإن شئت كسرت«:ورد النص بالمعنى ونص قولھ)10
.1/175، ینظر الممتع »أبدا یجيء على یفعل وَیْفُعل 
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ُیكسَ  ر مض  ارعھ  أْن ماض  یھ فإنَّ  ھ أْن ُیف  َتح مض  ارعھ، فك  ذلك م  ا فُ  ِتح ماض  یھ فإنَّ  ھ      

.)1(انتھى

:بالحاصل أربعة أقوال:قلت

یش  ھر أح  دھما وھ  و ق  ول اب  ن    ل  م ذاإانب ج  از األم  ر ل  ذا انتف  ت الجواإ:األول

.)2(مالك

كذلك إذا انتفى نقل أح د األم رین إال إذا انتف ت الش ھرة، وھ و ال ذي علی ھ        :الثاني

أئمة 

.)4(، وھو اختیار أبي حیَّان)3(اللغة

ھ  و إذا انتف  ت الجوال  ب تع  ین الكس  ر إذا انتھ  ى س  ماع أح  د األم  رین و    :الثال  ث

.)5(ابن جنىمذھبمختار

األم   ران، ول   و اش   تھر أح   دھما، وھ   و م   ذھب اب   ن      ج   ازإذا انتف   ت:الراب   ع

إذا انتف ت الجوال ب   :وھ و أن نق ول  ،،  وإن شئت حملتھ ا عل ى وج ھ آخ ر    )6(عصفور

:فقوالن

.)7(وھو قول ابن جني،تغییر الكسر:األول 

:التخییر، والقائلون بھ اختلفوا على ثالثة أقوال:والثاني

فكم ا ف تح   «:، ج اء ك اآلتي  »مض ارعھ انتھ ى  ...الوج ھ الكس ر  «:النص ورد بالمعنى، ونص ھ م ن قول ھ   )1
المضارع یكسر الماضي، فكذلك أیضا ینبغي أن یكسر المضارع لفتح الماضي، وإنما دخلت َیْفُعل في باب  

ة، ولما آثروا خالف حركة ع ین  َفَعل على َیْفِعل من حیث كانت كل واحدة من الضمة والكسرة مخالفة للفتح
المضارع لحركة عین الماضي ووجدوا الضمة مخالفة للفتحة خالف الكسرة لھا، عدلوا في بعض ذاك إلیھا، 

.1/379، الخصائص »َقَتل َیْقُتل، وَدَخل َیْدُخل، وَخَرج َیْخرًُج :فقالوا
وال یف تح ع ین مض ارع    «:اء ك اآلتي ، ج  »أحدھما ...إذا انتفت «:ونصھ من قولھالنص ورد بالمعنى)2

، ینظ ر  »ُفَعَل دون شذوذ إذا لم تكن ھي أو الالم حلقیة بل تكس ر أو تض م تخیی را إن ل م یش ھر أح د األم رین       
.3/444شرح التسھیل 

، والرض ى،  1/79، 16، واب ن القوطی ة، ینظ ر األفع ال     432منھم الثمانیني ینظر شرح التصریف ص)3
.1/117ینظر شرح  الشافیة 

.1/79ینظر ارتشاف الضرب )4
.1/379ینظر الخصائص )5
.1/79، و ارتشاف الضرب 1/175ینظر الممتع في التصریف )6
.3/445، وشرح التسھیل 1/379ینظر الخصائص )7
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.)1(وھو قول ابن عصفور،التخییر مطلقا:األول

.)2(وھو قول ابن مالك،التخییر ما لم یشتھر أحد األمرین:والثاني

.)4(، وأبي حیان)3(وھو قول أئمة اللغة،التخییر ما لم ینقل أحد األمرین:والثالث

.)4(حیان

م  ا تق  دم كل  ھ  عل  ى مض  ارع الثالث  ي، وتحص  یل  )5(وھن  ا انتھ  ى ك  الم المص  نف  

، )8()َفعَ    َل:(ل    ھ ثالث    ة أوزان)7(المج    رد)6(الفع    ل الثالث    ي:باختص    ار أن نق    ول

ـ  بالض م ـ قیاس ا      )یفعُ ل (ـ  بالض م ـ فمض ارعھ     )َفعُ لَ (فأمَّ ا .)10()َفعُ لَ (، و)9()َفعِ لَ (و

ـ  بالكسر ـ   )َفعِ ل (ال یختل وال یِرد بخالف ذلك إال بتداخل كما تقدم، وأم ا )11(مطردا

، أو همطردا إال ما شذ فج اء بالكس ر وح د   )12(ـ بالفتح ـ قیاسا )یْفَعل(رعھ على فمضا

إمّ ا أن یك ون معت َل    )13(ـ المفتوح ـ فال یخلو )َفَعل(بالكسر والفتح على ما تقدم، وأما

الفاء ب الواو، أو معت َل الع ین أو ال الم ب الواو والی اء ،أو مض اعفا، أو غی ر ذل ك، ف إْن           

بالكس ر، وإْن ك ان معت ل الع ین أو ال الم      /16ص /واو فمض ارعھ  كان معتل الفاء بال

بالی  اء فك  ذلك، وإْن ك  ان معتلھم  ا ب  الواو فبالض  م، و إْن ك  ان مض  اعفا فإمَّ  ا أْن یك  ون   

.1/175ینظر الممتع )1
.3/444ینظر شرح التسھیل )2
، 16، واب ن القوطی ة، ینظ ر األفع ال ص     432ح التص ریف ص  الثم انیني، ینظ ر ش ر   :أئمة اللغة م نھم )3

.1/117والرضي، ینظر شرح الشافیة للرضي 
.1/70ح شافیة ابن الحاجب للرضيشر، و 1/79ارتشاف الضرب ینظر)4
.المصنف ویقصد بھ ابن مالك)5
).ب(في )الثاني(ھكذا )الثالثي(وردت كلمة )6
).ب(من 35ص )7
، و المجمل في المباحث الصوتیة من 36، و المفتاح في التصریف ص 1/194مقتضب للمبرد ینظر ال)8

.20، و مبادئ الصرف ص 44، والداللة اإلیحائیة في الصیغة اإلفرادیة ص 117اآلثار العربیة ص 
، و المجمل في المباحث الص وتیة م ن   37، و المفتاح في التصریف ص1/209ینظر المقتضب للمبرد )9
.20، و مبادئ الصرف ص  48، والداللة اإلیحائیة في الصیغة اإلفرادیة ص 117ثار العربیة ص اآل

، و المجمل في المباحث الصوتیة م ن  38، المفتاح في التصریف ص 1/209ینظر المقتضب للمبرد )10
.20، و مبادئ الصرف ص50، والداللة اإلیحائیة في الصیغة اإلفرادیة ص 118اآلثار العربیة ص 

.3/437، وشرح التسھیل1/173، والممتع 1/378، و الخصائص 181ینظر المنصف ص )11
.1/173والممتع في التصریف 179ینظر المنصف ص )12
).ب(من)یخل(ھكذا)یخلو(وردت كلمة )13
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متع  دیا أو الزما،ف  إْن ك  ان متع  دیا فالمض   ارع بالض  م إال م  ا ش  ذ، وإْن ك  ان الزم   ا         

ة فبالض  م وال ت  أثیر للحل  ق ب  الغفبالكس  ر إال م  ا ش  ذ، وإْن ك  ان غی  ر ذل  ك ف  إْن ك  ان للم

، فإْن لْم یكن لھا فإّما أْن یكون عینھ أو المھ ح رف حل ق َأْو َال، ف إنْ   )1(خالفا للكسائي

، وإن كان الثاني فإْن شئت ضممت، وإْن ش ئت كس رت   )2(األول فبالفتح باالتفاقكان

.ما لم یشتھر أحد األمرین، فإنھ یقتصر علیھ

المص  نف باختص  ار، وق  د تق  ّدم تقری  ر ذل  ك كل  ھ وتمثیل  ھ،        ھ  ذا تحص  یل م  ا ذك  ره

.ـ و باهللا التوفیق ـ

(، وف  ي بع  ض النس  خ م  ن)3(، ھ  و الص  واب)مِ  ْن جالِ  ِب ْالفَ  ْتِح:(وق  ول المص  نف

.وھو فاسد للزوم التكرار بتقریر ذلك،)جالب الكسر

:اإلعراب

ا ت رد إل ى الزم ان، والغال ب     أنھ  «)4(ظرف مك ان، ونق ل ع ن األخف ش    )حیث(

، )5(»وغی ر ھ ذا قلی ل   كونھا في موضع نص ب عل ى الظرفی ة، ویخف ض بمِ ْن كثی را       

،  وتضَ مَّن  )7(واإلض افة إل ى الجم ل والمف رد معل وم     )6(وأمرھا في اإلع راب والبن اء  

وإْن ل م  ، الج زم بھ ا  )9(، وج وَّز الف راء  )8(الجمھورىفیجزم بھا وجوبا عل״ِإْن״معنى

لع ین م ن   خالف الكسائي مشیرا إلى أنَّ الكس ائي یجی ز ف تح ا   «:ما یأتي3/447جاء في شرح التسھیل )1
.»شاعرني فشعرتھ أشعره :ھذا النوع ألجل حرف الحلق، ومما سمع فیھ الضم

.1/175، والممتع في التصریف 178ینظر المنصف ص )2
).ِمْن جاِلِب ْالَفْتِح:(وقد جاءت المنظومة التي شرحھا البجائي بھذا)3
میم، أخذ النحو عل ى س یبویھ، وك ان أس ن     األخفش ھو سعید بن مسعدة، مولى بني مجاشع بن دارم من ت)4

األوساط في النحو، و مع اني الق رآن، المق اییس ف ي النح و واالش تقاق، ینظ ر بغی ة         :، صنف)ھـ221ت(منھ 
.1/590الوعاه 

.1/258مغني اللبیب )5
لمق رب ص  البناء ھو لزوم الكلمة حالة واحدة من الشكل، ال تتغیر بتغی ر العام ل مطلق ا، ینظ ر تقری ب ا     )6

85،
.1/26و مغني اللبیب

.260، 1/259ینظر مغني اللبیب)7
.وغیرھما،4/72، وابن مالك ینظر شرح التسھیل 3/56الجمھور منھم سیبویھ ینظر الكتاب )8
.1/262رأیھ ینظر مغني اللبیب )9
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اكتف  اء بنی  ة معناھ  ا، والظ  اھر ف  ي ك  الم المص  نف ھن  ا أْن تك  ون    ״ـ  ما״رن ب  ـل  م تقت  

:شرطیة لوجھین

).بالكسر:(كقرینة الفاء في قولھ:أحدھما

، بع دھا عدم العامل فیھا لو قدِّرت خالیة من الشرط مض افة إل ى الجمل ة   :والثاني

، أو ض  رورة، )2(م  ذھب الف  راءإمَّ  ا عل  ى ״م  ا״المص  نف جاری  ة مِ  ْن  )1(واس  تعملھا

وھي من أحسن الضرائر؛ ألنھا فیھا رد إل ى األص ل، وھ ي ف ي مح ل نص ب بالفع ل        

.في محل جزم، والفعل بعدھابعدھا

، )اض مم أو اكس ر  (، وھو منصوب بأحد الفعلین، وھم ا )َعْیَن اْلُمَضاِرِع:(وقولھ

قدم  ھ ض  رورة؛ ألن معم  ول فیم  ا تق  دم عل  ى الع  املین، و)3(بن  اء عل  ى ج  واز التن  ازع

)حیث(، ویحتمل أن تكون )4(ارا خالفا للكسائيیالجزاء ال یتقدم على أداة الشرط اخت

عل ى التن ازع   )اضمم أو اكس ر (خالیة من معنى الشرط ، ویكون العامل فیھا)حیث(

في المتقدم، وتكون الفاء زائدة، ویحتمل أن یكون العامل فیھا محذوفا، وھو الناص ب  

).َن اْلُمَضاِرِعَعْی:(لقولھ

، ویك ون  )5(اضمم أو اكسر عین المضارع زمان خلوه من جالب الف تح :والتقدیر

أو دلی ل الج واب   )6(على م ذھب الك وفیین  )إذا(، إّما جواب )فاْكِسْر َأْو اْضُمْم:(قولھ

.على األصح

بعده عل ى الص حیح،   ، فاِعل یفعل محذوف، یفسره ما)ــاِیُن َبْعِضِھَمَتْعِی:(وقولھ

محذوفا قوال واحدا )إذا(إذا اعتزل تعیین بعضھما على األوَّل یكون جواب:والتقدیر

).ب(من 36ص )1
.1/262ینظر مغني اللبیب )2
اقتضاء عاملین أو ثالثة من الفعل وشبھھ مقتض ى، ل م یمن ع م انع     :باب اإلعمالیسمى أیضا«:التنازع)3

.220، وینظر معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص 3/87، ارتشاف الضرب »لفظي من العمل فیھ 
.4/67ینظر شرح التسھیل )4
).ب(في )جالة(ھكذا )جالب(وردت كلمة )5
.4/66ینظر شرح التسھیل )6
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.)3(أو یصح فیھا أن تكون خالیة منھ)2(شرطیة)1(جعلناھا

:ثم قال

)4(]فصل في اتصال تاء الضمیر أو نونھ بالفعل[

َتلَّْت َوَكاَن ِبَتا اإلِْْضَماِر ـ        ِإذااْعَواْنُقْل ِلَفاِء الثَُّالِثي َشْكَل َعْیٍن ]28[

ُمتَِّصــــــــــــَال

اْعَتْض ُمَجاِنَس ِتْلَك اْلَعْیِن ـُھـــــْنَعا َیُكــوُن َفـــــَأْو ُنوِنِھ َوِإذا َفْتًح]29[

)5(ُمْنَتِقَال

أن كُ  ال منھ  ا إمّ  ا    ، و)7(عل  ى ثالث  ة أوزان )6(ق  د تق  دم أن األفع  ال الثالثی  ة   ]:ش[

، وقد تقدم أحدھما بالنسبة إلى المضارع، والكالم ھنا، إنما ھو في )8(صحیح أو معتل

ال یخلو الفعل المعتل إمّ ا  :في معتل العین، إذا أسند إلى تاء الضمیر، أو نونھ، فنقول

أن یك  ون مض  موم الع  ین، أو مكس  ورھا، أو مفتوحھ  ا، ف  إْن ك  ان مض  موم الع  ین أو      

ط  ال، وھ  اب، وألحق  ت ب  ھ الض  میر ف  ال ُتح  وَّل فی  ھ حرك  ة الع  ین     :ح  ومكس  ورھا، ن

(الیاء، وال یك ون  )10(ذوات)9(ومنو أالمقدرة على األلف، سواء كان من ذوات الوا

ـ  بالضم ـ  من المعت ل إال م ن ذوات ال واو، كم ا مَ ّر، ب ل تنق ل حرك ة الع ین           )لفُع(

ل ف اللتق اء الس اكنین، وأش ار إل ى ھ ذا      إلى الفاء تنبیھا عل ى ِبْنی ة الكلم ة، وتح ذف األ    

:، فتقول ِھْبُت وُطلُت أص لھا )12()أو نونھ:(إلى قولھ)11()َواْنُقْل ِلَفاِء الثَُّالِثي:(بقولھ

.وردت ساقطة األلف األولى)1
.367ینظر الجنى الداني ص )2
.370ینظر المصدر نفسھ ص )3
.428ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )4
.المصدر نفسھ)5
).ب(في)الثالثة(ھكذا )الثالثیة(وردت كلمة )6
.من الرسالة 87ینظر ص )7
).ب(في)منقل(ھكذا )معتل(وردت كلمة)8
).ب(من 37ص )9

).ب(في)ذاوت(ھكذا )ذوات(وردت كلمة )10
).ب(من )الثاني(ھكذا )الثالثي(وردت كلمة )11
.من الرسالة90ص 29ـ 28ینظر بیتي الالمیة رقم )12
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والنفت اح م ا قبل ھ،    ھلُت بالضم، ثم انقلب ح رف العل ة ألف ا لتحرك     ُوْبُت بالكسر، وطَََََھیِِ

نة التص ال الض میر بھ ا، واألل ف بع د أْن      اللتق اء الس اكنین، ال الم س اك    األل ف وُحِذف

.ُنقَلْت حركتھ المقدرة علیھ إلى الفاء تبنیھا على ِبْنَیة الكلمة

ف إن ك ان   ؛إمَّ ا أن یك ون عین ھ واوا أو ی اء    )1(وأمَّا إْن كان مفتوح العین ف ال یخل و  

ـ   )فُعل(ـ المفتوح العین ـ إلى  )َفَعل(عینھ واوا وألحقت الضمیر بھ، فإنك ُتحولھ من

، )3(، ثم نقلھ فُتقلب الواو ألفا على ما اقتضاه التصریف)2(للمجانسةالعین ـالمضموم

، )3(التصریف

ثم تحذف األلف اللتقاء الساكنین كما َمرَّ، بعد أن نقلت الحركة إل ى الف اء تنبیھ ا عل ى     

أن الفعل من ذوات الواو، فتقول في قال ُقْلُت ، فالضمة التي على القاف ھ ي الض مة   

التحوی ل  :نقل إلیھا اإلعالل، وھي المقدرة على األلف، ففي ھذا ث الث إعم االت   التي 

، وانقالب الواو ألفا، ونقل الحركة إل ى الف اء بخ الف م ا تق دم ،      )فُعل(إلى )فَعل(من 

.فإنھ لیس فیھ إال إعماالن خاصة اإلعالل والنقل

/17ص/،عْ  تِبب  اع فحكم  ھ كال  ذي قبل  ھ، ف  إذا قل  ت  :وإن ك  ان عین  ھ ی  اء، نح  و 

، وإل ي  )فعُ ل (إل ى  )فَعل(فالكسرة التي على الباء ھي حركة العین بعد التحویل من 

ھذا أحسن ما یق رر ب ھ   ،)4(إلى آخره)اْعَتْضُھْنَعَوِإذا َفْتًحا َیُكوُن َف:(ھذا أشار بقولھ

، عام في الثالثي، )الثَُّالِثي)6(َواْنُقْل ِلَفاِء(:قولھ، ویحتمل أن یكون)5(كالم المصنف

.ِللُزوم التكرار)7(الثالثي، وفیھ نظر

).ب(في )یخل(ھكذا )یخلو(وردت كلمة )1
ك  ات والح  روف ف  إذا م  ا وج  دت الفتح  ة قب  ل األل  ف، والض  مة قب  ل ال  واو،    ن الحرالتناس  ب ب  ی:المجانس  ة)2

أوعلیھا، والكسرة قبل الیاء أو علیھا، قیل أن ھن اك تجانس ا ب ین الح روف وحركاتھ ا، ینظ ر تحنی ك األطف ال         
.56، و معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص 42على المیة األفعال ص 

.215، 214ینظر المنصف ص )3
.من الرسالة90ص 29نظر بیت الالمیة رقم ی)4
.المصنف یقصد بھ ابن مالك)5
).ب(في)الفاء(ھكذا)لفاء(وردت كلمة )6
.220ـ 113ینظر المنصف ص )7
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تنبیھان 

تعرف حركة العین في المعتل ھل ھي فتحة أو ضمة، أو كسرة؟:األول

بالواو، فـإْن )1(أوبالمضارع واسم الفاعل، فالمضارع إمَّا أْن یكون باأللف، أو الیاء

یبی ع  :ر الع ین، وإْن ك ان بالی اء نح و    یخاف ُعِلم أنَّ الماض ي مكس و  :كان باأللف نحو

ُعِلَم أن الماضي مفتوحھا؛ ألن الض م ف ي ذوات الی اء مفق ود كم ا م ر؛ وألن ھ ل و ك ان          

ـ بالكسرة ـ ، والكسر في الماضي والمضارع  )یفِعل(مضموما لكان مضارعھ على 

اع ل، ف إن ج اء    ، فال یحمل علیھ فتَعیََّن الفتح، وإْن كان بالواو ُنِظَر إلى اس م الف )2(شاذ

ینبن ي،  ھمن  )فع یال (بالض م؛ ألنَّ  )َفعُ ل (كطویل من ط ال ُحمِ َل عل ى    )َفِعیل(على 

ب الفتح كق ال، وإْن ج اء فی ھ الوجھ ان      )َفعَ ل  (حملناه على أن ھ )فاعل(وإْن كان على 

ط  ال یط  ول فھ  و:، نح  و)3(باعتب  ارین، ُحم  ل ف  ي ك  ل وج  ھ عل  ى م  ا یقتض  یھ القی  اس 

.، فھو طائل، من الطول الذي ھو الفضلطویل، وطال یطیل

.)4(ھو مذھب جماعة منھم الكسائي،ھذا الذي ذكره المصنف ھنا:الثاني

الضم لبیان بنات الواو، ال للنقل، نأما باب سدتھ فالصحیح، أ«:قال ابن الحاجب

.ن للبیتوتقدیره َبیِّ.انتھى)5(»ةبنیالباب ِخْفت بیان في، وراعواھوكذلك باب بعت

اإلعراب

، ویحتم  ل )6(نمح  ذوف دلَّ علی  ھ م  ا قبل  ھ عل  ى أص  ح الم  ذھبی    )إذا(ِإنَّ ج  واب 

.خلوھا من الشرط

).ب(من 38ص )1
.3/438، وشرح التسھیل 1/176ینظر الممتع )2
.437، 3/436ینظر شرح التسھیل )3
.3/437المصدر نفسھ )4
.392ینظر متن الشافیة ضمن المجموع الكامل للمتون ص )5
.4/76یقصد بھما البصري والكوفي، ینظر شرح التسھیل )6
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عل  ى جمل  ة الش  رط ،  )1(، جمل  ة معطوف  ة )وك  ان بت  ا اإلض  مار متص  ال :(وقول  ھ

عل  ى ״ق  د ״عل  ى تق  دیر)2(ویحتم  ل أن یك  ون جمل  ة ف  ي موض  ع نص  ب عل  ى الح  ال 

مذھب

.)5(، والفراء)4(، والمبرد)3(أبي علي

، )7(إل  ى أن  ھ ال یحت  اج إلی  ھ، وإلی  ھ ذھ  ب المص  نف ف  ي التس  ھیل)6(وذھ  ب غی  رھم

)الثالث ي (على الثاني، وھو صاحب الح ال، أعن ي   اوالضمیر الذي ھو اسم كان عائد

، وھو حركتھا،)شكل عین(ضمیر یعود على خبر یكون، واسم یكون)فتحا(و

، )اع تض (ح ال م ن فاع ل    )من تقال (من االعتض اض، ومعن اه ظ اھر، و   )اعتض(و

، وھ  و ف ي ك ال ال وجھین ح  ال    )متج انس (ویحتم ل أن یك ون ح اال م  ن المفع ول، وھ و     

مقدرة؛ ألن االنتقال بعد التعویض ال مصاحبا لھ، یدل على م ا تق دم، والثالث ي أص لھ     

ُخِفف    ت للض    رورة، فص    ار  ، لكِ    ْن)8(ألنھ    ا ی    اء النس    ب :الثالث    ّي بتش    دید الی    اء 

.)9(كالمنقوص

)11(أبنیة الفعل المزید فیھ)10(باب

عل  ى المج  رد، وأخ  ذ  )2(أن الفع  ل مج  رد ومزی  د فی  ھ، وتق  دم الك  الم  )1(ق  د تق  دم

اآلن ی  تكلم عل  ى المزی  د فی  ھ، واعل  م أن المزی  د فی  ھ ثالث  ّي، ورب  اعّي،        )3(المص  نف

.86، ونحو الجمل ص 2/85،86ینظر مغني اللبیب )1
.1/677ینظر المقتصد في شرح اإلیضاح )2
.252ـ 2/250ینظر ھمع الھوامع )3
.124ـ 4/120ینظر المقتضب)4
.2/413ینظر مغني اللبیب )5
.2/373منھم الزمخشري، ینظر شرح التسھیل )6
.2/373ینظر شرح التسھیل )7
.290ـ1/274، وارتشاف الضرب85ـ2/4ینظر شرح شافیة ابن الحاجب للرضي )8
).ب(في )القوص(ھكذا )المنقوص(وردت كلمة )9

).ب(من 39ص )10
، وشرح المیة األفعال البن الناظم ص 428ظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص ین)11
25.
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اح  رنجم، وھم  ا :، نح  و)افَعْنلَ  ل(ت  دْحَرج، و:ح  ون)َتَفْعلَ  َل:(فللرب  اعّي ثالث  ة أوزان

، ف زادوا  )4(»ملح ق ب احرنجم   «:اقش َعّر، وقی ل  :نح و )اْفَعلَ لَّ (لمطاوعة المج رد، و  

:فیھ الھمزة وادغ م األخی ر، وی دل عل ى إلحاق ھ ب ھ مج يء مص دره كَمصْ َدره، فتق ول          

م ا وض ع عل ى    )5(والمقتض ب احرنجام، والصواب أنھ مقتضب،:اقشعرار كما تقول

مث  ال غی  ر مس  بوق ب  آخر، وھ  و أص  ل، أو كاألص  ل م  ع خل  وه ع  ن ح  رف لمعن  ى          

األص  ل «:كاطم  أن، ط  اوع ط  أمن إال أن  ھ قلِ  َب، وقی  ل)َفْعل  ل(اإللح  اق، وق  د یط  اوع 

)6(»المیمدیمتق

وأما الثالثي فملحق بالرب اعي المج رد، وملح ق بالرب اعي المزی د، وغی ر ملح ق       

.)8(غیر مماثللرباعي ، ول)7(مماثل

]الملحق بالمجرد[

ل الف اء، ول ھ س تة أوزان    ببالمجرد فمنھ ما یكون حرف اإللحاق ق)9(فأما الملحق

(أیضا وَقبل العین ).َمْفَعل(، و)َسْفَعل(، و)َھْفَعل(، و)َنْفَعل(، و)َتْفَعل(، و)َیْفَعل:

(ول   ھ س   تة أوزان أیض   ا ،        )َفاعَ   ل(، و)َفْعھَ   ل(، و)عَ   لَفْن(، و)َفْوعَ   ل(، و)َفْیعَ   ل:

، )َفعْ َول (، و)َفْعیَ ل (، و)، وَفْعھَ ل )َفِعنْ ل (:وقبل الالم ولھ أربعة أوزان).َفْمَعل(و

(وبعد الالم، ولھ أربعة أیضا ).َفْعَلس(، و)َفْعَلن(، و)َفْعَلم(، و)َفْعَلى:

.بتدحرجوأما الملحق بالمزید، فملحق باحرنجم، وملحق 

(لھ خمسة أوزان:فاألول ).سَنْلَعاْف(، و)اْفَوْنَعل(، و)اْفَعْنَلل(،و)واْفَعْنال(،)اْفَعَنال:

.من الرسالة43ینظر ص )1
.من الرسالة43ینظر ص )2
.المصنف یقصد بھ ابن مالك)3
.1/83ارتشاف الضرب)4
.1/87و ارتشاف الضرب 3/461ینظر شرح التسھیل )5
.1/88لضرب ارتشاف ا)6
.1/83ضّرب ، ینظر ارتشاف الضرب :ضارب ، وفّعل:المماثل أن یأتي على أفعل أكرم، وفاعل)7

.1/84غیر المماثل ما في أولھ ھمزة الوصل، وھو خماسي وسداسي، ینظر ارتشاف الضرب )8
ظر معجم جلبب وكوثر، ین:الملحق ھو وْصف لكل اسم أو فعل زید فیھ من أجل اإللحاق، نحو)9

.201المصطلحات النحویة والصرفیة ص
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، )َتَفْعنَ   ل (، و)َتْفَعلْ   ت (، و)َتَفْھعَ   ل (، و)َتَفعْ   ال :(أح   د عش   ر وزن   ا   :والث   اني

،)َتَفْعَلل(و

).َتَفاَعل(، و)تفعَّل(، و)َتَمْفَعل(، و)َتَفْعَول(، و)َتَفْوَعل(، و)َتَفْعَیل(و

(وأم  ا غی  ر الملح  ق المماث  ل للرب  اعي فل  ھ ثالث  ة أوزان      (، و)َفعَّ  ل(، و)اْفعَ  ل:

).َفاَعل

وأّما غیر المـماثل فھو ما في أولھ ھمزة وصل ،وھو خماِسي، وُسَداِسي ال یزید 

.، والفرق بینھ و بین االسم معلوم)1(على ذلك  الشيء

(18ص/:فالخماسي لھ أربعة أوزان ).افـََّعل(، و)اْفَعّل(، و)اْنَفَعل(، و)اْفَتَعل/

(والسداس  ي ل  ھ عش  رون وزن  ا    )اْفعَ  ّول(، و)اْفَعْوعَ  ل(، و)اْفعَ  الَّ(، و)اسْ  َتْفَعل:             ،

، )افَعیّ  ل(واطیَّ ر، و كاطَّ اَیَر، )َتفعَّ لَ (، و)َتَفاعَ  ل(، وأص لھا  )افَّعَ لّ (، و)افَّاعَ ل (و

)3()"َتَفعَّ  ل(ل  یس أص  لھ ")افَّعَ  ل(، و)َتَفاع  ل(، وأص  لھ )2()افَّاعَ  ل(، و)افَعْولَ  َل(و

،   )اْفِتعَ ال (، و)اْفعَ ال (، و)اْنَفعَ ل (، و)اْفَلعَ ل (، و)اْفَعالَ لَ (، و)اْفعَّاَل(، و)اْفَوَعّل(و

د فی ھ م ن األوزان المتف ق علیھ ا، والمختل ف      ، مجموع ما للمزی)اْفَھَعل(، و)اْفَعَمل(و

فیھا ستة وستون وزنا، وذكر المص نف منھ ا ف ي ھ ذه القص یدة س تة وأربع ین وزن ا،         

، ف  ال یخف  ى )4(وھ  ذا ال  ذي ذكرن  ا ھ  و ض  ابط ھ  ذا الب  اب، وإذا اّتَبعْ  ت ك  الم المص  نف 

علیك

.َرّد كل وزن إلى قسمھ

]حروف الزیادة وعالمتھا[

).ب(من 40ص )1
).ب(مكررة في)2
).ب(ساقطة من )3
.المصنف یقصد بھ ابن مالك)4
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لمزید فیھ یستدعي معرفة حروف الزیادة وعالماتھا، فأما ح روف  والكالم على ا

أم ان  «:الزیادة غیر التي تزاد لتكریر أصل اإللحاق، وغیره فعشرة، یجمعھ ا قول ك   

:عن حروف الزیادة، فقال)3(صاحبھ)2(وسأل بعض النحویین)1(،»وتسھیل

.أجبتك:نعم، فقال:، فقال)4(»سألتمونیھا«

.في بیت أربع مرات في أربعة تراكیب)5(موجمعھا بعضھ

:)6(فقال

نھایُة َمْسُئول َأَماٌن وتسھیُلھناٌء وتسلیٌم تال ُأْنُس َیْوِمِھ 

ـ رحم  ھ اهللا ـ ، أم  ا الت  ي ت  زاد لتكری  ر     )7(وق  د نس  ب ھ  ذا البی  ت إل  ى المص  نف 

.األصل، فال تختص بحروف الزیادة

ا سقوط الحرف من األصل، كسقوط أل ف ض ارب   وأما عالماتھا فكثیرة، وأصلھ

:، وھو ضربان)8(في أصلھ وھو المصدر، وھو الذي یسمیھ أھل التصریف االشتقاق

:ضربان

.2/347، وشرح الكافیة الشافیة 1/94ارتشاف الضرب )1
.2/331، وشرح شافیة ابن الحاجب للرضي 115منھم المبرد ، ینظر المنصف ص )2
.2/331، وشرح شافیة ابن الحاجب للرضي 115قصد بھ المازني، ینظر المنصف ص ی)3
، واللغة 5، والتصریف الملوكي ص 2/331، و شرح الشافیة للرضي 1/194للمبردالمقتضب)4

.42، وتحنیك األطفال على المیة األفعال ص 161العربیة معناھا ومبناھا ص 
، و إیجاز التعریف في علم التصریف ص 2/346الكافیة الشافیة ویقصد بھ ابن مالك، ینظر شرح )5

82.
.البیت البن مالك من الطویل)6

، و إیجاز التعریف في 2/346والشاھد فیھ ُجمعت حروف الزیادة أربع مرات، ینظر شرح الكافیة الشافیة 
.2/173، و شرح المیة األفعال ألطفیش ص 82علم التصریف ص 

.د بھ ابن مالكالمصنف یقص)7
، 33،34االشتقاق نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتھا معنى وتركیبا في الصیغة، ینظر المنصف ص)8

.116، ومعجم المصطلحات النحویة والصرفیة ص 26، واالشتقاق ص62والمفتاح في التصریف ص 
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، فلنقتص ر عل ى ھ ذا    )3(، والك الم عل ى ھ ذا محل ھ كت ب التص ریف      )2(وأصغر)1(أكبر

:العدد المحتاج إلیھ ھنا، ونرجع إلى كالم المصنف فقال

]ومعانیھاأوزان الفعل المزید[

)4(ى اْستَقاَم اْحَرْنَجَم اْنَفَصَالى َوَولََّواَلاْلِفْعُل َیْأِتي ِبالزِّیاَدِة َمْعَكَأْعَلَم]30[

:تَََضّمَن ھذا البیت ستة أوزان]:ش[

).كأعلم:(للرباعي وإلیھا أشار بقولھ)5(وھو المماثل )أْفَعل:(األول

:ولألفعال معان

]معاني أفَعل[

َكثُ َر  :، وللكثرة ك أذأَب المك ان  )7(، وأْعلْمُت عمرا)6(یكون للتعدیة كأخَرْجُت زیدا

، ولإلعان  ة ك  ـأْرَعْیُت  )9(، وللص  یرورة ك  ـأَغّد البعی  ر، ص  ـار ذا غ  ـدة    )8(َكثُ  َر ِذَئابُ  ھ 

،)10(فـالنـا

تقالیبھ الستة معنى واحدا، االشتقاق األكبر ھو أن تأخذ أصال من األصول الثالثیة فتعقد علیھ وعلى )1
تجتمع التراكیب الستة، وما یتصرف من كل واحد منھا علیھ، وإْن تباعد شيء من ذلك عنھ رّد بلطف 

، وتفسیر 1/79، ونزھة الطرف في علم الصرف135ـ 2/132الصنعة والتأویل إلیھ، ینظر الخصائص 
، ومعجم المصطلحات النحویة 139،140، والمعجم المفصل في علم النحو ص 22، 2/21الفخر الرازي 

.34، واالشتقاق ودوره في نمو اللغة ص 116والصرفــــــیة ص 
االشتقاق األصغر وھو أخذ الكلمة من أصلھا وتصریفھا عدة تصریفات بنفس ترتیب حروفھا، مع ما )2

الشتــــــقاق ، و ا22، 1/21، وتفسیر الفخر الرازي 2/134تقتضیھ الصیغ من زیادات، ینظر الخصائص 
، و معجم المصطلحات النحویة والصرفــــــــیة 139،140، و المعجم المفصل في علم النحو ص 26ص 
.63، واالشتقاق ودوره في نمو اللغة ص 116ص 

، وتفسیر الفخر الرازي 1/80، و نزھة الطرف في علم الصرف 135ـ 2/132ینظر الخصائص )3
، ومعجم المصطلحات النحویة والصرفیة ص 139،140م النحو ص ، والمعجم المفصل في عل22، 2/21

116.
.428ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )4
).ب(من 41ص )5
.1/186، والممتع 1/247ینظر نزھة الطرف )6
.3/449ینظر شرح التسھیل )7
.المصدر نفسھ)8
.57أوزان الفعل ومعانیھا ص ، و 3/449ینظر شرح التسھیل )9

.3/449ینظر شرح التسھیل )10
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واج إلى الشيء ، ولإلح)2(عنھ شكواهلُتأَز:، وللسبب كأشكیتھ)1(وللتعریض كأقتلتھ

الشيء 

، )4(وجـدتـھ محمـودا:، وإللقاء الشـيء، بمعنـى مـا صیغ منـھ كـأْحَمْدُتھ)3(كأشكیتھ

ص ارت  :، أو عَ َدِد كأْعشَ ْرُت ال دراھم   )6(، أو مك ان كأْیَمنّ ا  )5(ولبلوغ زمان، كأْصَبْحنا

، ولموافق ة  )8(ْأتَسَعْت، َوَأْمَأْت وألَفْت، ص ارت مائ ة وألف اً   ، وكذلك أثلثْت إلى)7(عشرا

)فعَّ ل (ولمطاوع ة "، )10(، ولألغناء عنھ كأْذَنَب، بمعنى أثِ مَ )9(ولموافقة ثالثي كأْشَغَلھ

، )12(ولمطاوع  ة فعَ  ل المتع  دي كقش  َعت ال  ریح الس  حاب فأْقشَ  ع    ")11(كفطرت  ھ ف  أفطر 

الھم   زة ف   ي مث   ل ھ   ذا   )14(، وجع   ل بعض   ھم )13(مطاوع   ا)أفع   ل(ال یك   ون:وقی   ل

:)17(صنع بعضھم لغزا فقال)16(، وعلى األول)15(للصیرورة، أو الدخول في الشيء

ِعدَُّهُیــَلْم ُةِإْن َحلَُّھ الَھْمَزلــِفْعَأيُّالنَّْحو)18(َیاَعاِلَم

ِدهـنسیـِج َوْحـَنِمْنـــُھ اْبَثمَّ ُھَو ِباْلَعْكِس ِإْن َتَعرَّى

.3/449ینظر شرح التسھیل )1
.المصدر نفسھ)2
.3/449ینظر شرح التسھیل )3
.1/83، وشرح الكافیة الشافیة 490، 3/449، وشرح التسھیل 1/251ینظر نزھة الطرف )4
.3/450ینظر شرح التسھیل )5
.در نفسھالمص)6
.المصدر نفسھ)7
.73، و أوزان الفعل ومعانیھا ص 3/450ینظر شرح التسھیل )8
.المصدر نفسھ)9

.3/450ینظر شرح التسھیل )10
).ب(،و ما بین قوسین ساقط في 1/450ینظر الممتع )11
.2/181، وشرح المیة األفعال ألطفیش 3/450ینظر شرح التسھیل )12
.4/582ظر الكشاف ین)13
.4/582منھم الزمخشري، ینظر الكشاف :بعضھم)14
.4/582ینظر المصدر نفسھ )15
.المصدر نفسھ )16
.نسبھ السیوطي لبعض علماء المغرب والبیتان من الرجز)17

ا إذا تجرد منھا، والشاھد فیھما یقصد الفعل قشع، یكون الزما إذا دخلت علیھ ھمزة الصیرورة، ویكون متعدی
.2/194، وشرح المیة األفعال ألطفیش 33، و شذا العرف ص 3/38ینظر األشباه والنظائر في النحو 

).ب(في)علم(ھكذا )عالم(وردت كلمة )18
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فیھ ا  )1(لبیت ین، والخ بن  وھما من العروض الثالثة من البسیط، وھي مخبونة في ا

)2(جائز، كقولھ

َأْوَدى ِبِھَما الّلْیُل والنََّھاُراًدا ــَلْم َیَرْوا ِإَرًما وَعَأ

، ولجعلھ یفعل كذلك )3(عقَدھا:حّلھا، ونّشطھا:كأنشط العقدة)فّعل(ولمضادة

، )6(قبره، أو صاحب شيء كأ)5(، أو على صفة كأطرده، أي َصّیَره طریدا)4(كأخرجھ

، )8(، ولنفي الغریزة كأْسَرع وأْبطأ)7(، وللھجوم كأْطَلْعُت علیھم، أي َھَجْمت)6(قبرهكأ

، )10(لھ بالسقیا، وللّدعاء كأسقاه ،أْي دعا)9(، وللتسمیة كأكفَره سّماه كاِفًرا)8(وأْبطأ

، )12(َدّلُھ على وجود المبصر:، وللوجود كأْبَصَره)11(واالستحقاق كأْحَصد الزرع

، وللمجيء بالشيء كأْكَثر أي جاء )13(غفلتي إلیھوللوصول كأغفلھ، وَصلْت 

، فھذه خمسة وعشرون )16(أضاءت:الشمس)15(وللتفرقة كأْشَرقت، )14(بالكثیر

.معنى

).ب(الخبن وردت مكررة في)1
لقات، وھو میمون بن قیس بن جندل بن قیس وھو من أصحاب المع)ھـ7ت (البیت للشاعر األعشى )2

.3/36كان كثیر الوفود على الملوك من العرب والفرس، ینظر معجم الشعراء 
.البیت من البسیط

.469شرح ابن الناظم ألفیة ابن مالك صوالشاھد فیھ على جواز الخبن ، ینظر 
.149، وأزوان الفعل ومعانیھا ص 1/83ینظر ارتشاف الضرب )3
.1/87ینظر شرح الشافیة للرضي )4
.1/186ینظر الممتع )5
.3/450ینظر شرح التسھیل )6
.1/186ینظر الممتع )7
.1/187المصدر نفسھ )8
.المصدر نفسھ)9

.1/187؛ والعبارة، ینظر الممتع )ب(وردت مكررة في)10
.1/188المصدر نفسھ)11
.المصدر نفسھ)12
.المصدر نفسھ)13
.المصدر نفسھ)14
).ب(في)اشرشرقت(ھكذا )اشرقت(مة وردت كل)15
.1/187ینظر الممتع )16
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]معاني َفاَعل[

(بقولھفاَعل وھو من المماثل أیضا، وإلیھ أشار:الثاني ، أْي تابع، ولھ )1()والى:

:ولھ أیضا معان

فعولیة لفظا، ولالشتراك فیھما معن ى، كقات َل زی ٌد َعمْ روًا،     یكون ألقتسام الفاعلیة والم

فزی  د وعم  رو ش  ریكان ف  ي الفاعلی  ة والمفعولی  ة م  ن جھ  ة المعن  ى، وھم  ا ف  ي اللف  ظ      

مجعول أحدھما ف اعال، واآلخ ر مفع وال، ول یس أح دھما أول ى م ن اآلخ ر ب الرفع وال          

.)2(لجازبالنصب، ولو اتُِّبَع مرفوُعھما بمنصوب أو منصوبھما بمرفوع 

:)3(قول الشاعرومنھ 

األََْفُعَواَن َوالشَُّجاعََ الشَّْجَعَماَقْد َساَلَم الَحَیاِت ِمْنُھ الَقَدَما 

ھكـذا قال المصنف وقــد )4(»بنصب األفعوان بدال من الحیات، وھـو مرفوع «

وقــد 

).ب(من 42ص )1
.454، 3/453ینظر شرح التسھیل )2
.البیت من الرجز واختلف في نسبتھ)3

:على لغة؛ أصلھ)القدما (حیث نصب الفاعل وھو قولھ )قد سالم الحیات منھ القدما :(والشاھد فیھ قولھ
)رفع الحیات (نى مرفوع باأللف، فحذف النون ضرورة، قال ابن جني، الروایة الصحیحة مث)القدمان(

، و بال نسبة في شرح 1/287فاعال، ونصب القدم مفعوال، ونسب لعبد بني عبس ، ینظر كتاب سیبویھ 
،  2/204، وشرح المیة األفعال ألطفیش 2/519، ومغني اللبیب 1/241، والممتع 3/454التسھیل

.1255معجم المفصل في شواھد النحو الشعریة وال
.الجريء:الشجعم.ذكر  األفعي:األفعوان والشجاع:اللغة

.وصف رجال بخشونة القدمین وغلظ جلدھما فالحیات ال تؤثر فیھما:المعنى
مفعول بھ منصوب :الحیات.فعل ماضي مبني على الفتحة الظاھرة:سالم.حرف تحقیق:قد:اإلعراب

فاعل مرفوع :القدما.جار ومجرور متعلقان بحال مقدم محذوف للقدم:منھ.لكسرة؛ ألنھ جمع مؤنث سالمبا
مفعول بھ منصوب بالفتحة الظاھرة لفعل :األفعوان.باأللف ألنھ مثنى، وحذفت النون لضرورة الشعر

(والشجاع .محذوف تقدیره أعنى :الواو: :الشجاع(عاطفة و) بالـفتحة الظاھرة   اسم معطوف منصوب)
:قد سالم القدما(وجملة .صفة الشجاع منصوبة بالفتحة الظاھرة واأللف لإلطالق:الشجعما ابتدائیة ال محل )

.2/519مع فعلة المحذوف تفسیریة ال محل لھا، ینظر مغني اللبیب )الشجعا(وجملة .لھا
.3/454شرح التسھیل )4
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كأضْ  َعْفُت  )فعَّ  ل(، ولموافق  ة)3(والك  وفیین)2(البص  ریین )1(خ  الف ف  ي ھ  ذا الم  ذھب   

، )5(عل ى الناق ة  /19ص/المتعدي، وال الزم كَعالیْ ُت ِرْجلِ ي    )أْفَعل(، ولموافقة)4(الشيء

، ولإلغن  اء )7(، ولموافق  ة المج  رد كجَ  اَوْزُت الش  يء وُجْزتُ  ھ    )6(وش  ارْفُت عل  ى البل  د  

.)8(عنھما، كواَرْیُت بمعنى أْخفْیُتھ وقاَیْست

]معاني فعَّل [

ولیت    ھ األم    ر «:)10(، وال یق    ال)9(و المش    ار إلی    ھ بقول    ھوھ    )فعَّ    ل:(الثال    ث

یك ون للتعدی ة، كأدَّبْ ت    :بمعنى وھو من المماثل كالذي قبل ھ، ول ھ مع ان   )11(»وأولیتھ

، وللّسلب كَقرَّْدت البعیر، أي أزل ت  )13(، وللتكثیر كَفتَّْحُت األبواب)12(الصبي وَعّلْمُتھ

َجعْ ل الش يء لمعن ى م ا ص یغ من ھ، كأمَّْرتُ ھ،        ، وِل)15(، وللتوجھ كَشّرْقُت)14(عنھ ِقراده

:ً، والختص  ار الحكای  ة كمَ  ْن ق  ال    )16(وَعدَّلتُ  ھ، وَولَّْیت  ھ، جعلت  ھ أمی  رًا وع  دًال وَوِلیّ  ا     

.3/454، ینظر شرح التسھیل )الحیات(بدل من)واناألفع(المذھب یقصد بھ نصب )1
برفع الحیات ، وھو من ھذا قد عِلم أن الحیات ُمَساِلَمة كما أنھا ُمَساَلَمُة، ینظر كتاب ورواھا البصریون)2

.520، 2/519، ومغني اللبیب 2/430، والخصائص 1/287سیبویھ 
ھ أراد القدمان وھو فاعل مثنى حذفت النون للضرورة، ورواھا الكوفیون بنصب الحیات، وذھبوا إلى أن)3

.520، 2/519، ومغني اللبیب 2/431ینظر الخصائص 
.3/454ینظر شرح التسھیل )4
.3/455المصدر نفسھ )5
.المصدر نفسھ)6
.3/454المصدر نفسھ )7
.المصدر نفسھ )8
.)ولـّى(و)والى(لم ُیذكر قول المصنف وھو)9

النافیة، ینظر شرح المیة األفعال البن )ال(بدون )یقال(ورد في شرح المیة األفعال البن الناظم )10
.25الناظم ص 

.المصدر نفسھ)11
.3/451ینظر شرح التسھیل )12
.المصدر نفسھ)13
.المصدر نفسھ)14
.المصدر نفسھ)15
.المصدر نفسھ)16
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(تفعَّل(، ولموافقة )1(آمین ، )3(، ولإلغناء عنھ كَھجَّ ْرت الم رأة  )2(كفكَّر وتفكَّر)فّعل)

، وللض ر  )5(، ولإلغناء كَجرَّب ت الش يء  )4(، كقدَّر اهللا وقَدر)َفَعَل(، ولموافقة )3(المرأة

نقل   ھ عل   ى جھ   ة )7(، ونمَّ   اه)6(وللض   ر ك   َنمََّم ك   َنمَّ الح   دیث نقل   ھ عل   ى جھ   ة الفس   اد  

، وللقی  ام عل  ى الش  يء كَمرَّضَ  ھ، ق  ام     )9(، وللتس  میة كَفسَّ  قھ، س  ماه َفاسِ  ًقا   )8(الص  الح

.)10(علیھ

]معاني استفعل [

:وأص  لھ)اس  تقام :(بقول ھ ھ و الُمَنبَّ  ھ علی  ھ وھ و م  ن السداس  ي و :اس  تفعل:الراب ع 

، وللتحّول كاستْحَجر الط ین، ولالتخ اذ   )13(لمعان الطلب كاستغفر)12(وھو)11(استقوم

، وإللق     اء الش     يء، بمعن     ى م     ا ص     یغ من     ھ كاس     تعظمتھ،  )14(كاس     تْعَبْدت عب     دا

، )17(كأراَحھ فاستراح)أْفَعل(، ولمطاوعة)16(، ولَعّده كذلك كالمثالین)15(واستصغرتھ

)افتعَ   ل(، و)20(، واس  تقام )19(كاس  تكبر )تفعَّ  ل  (، ولموافق  ة )18(ولموافقت  ھ كاس  تعجلھ  

.المصدر نفسھ)1
.3/451التسھیل ینظر شرح)2
.المصدر نفسھ)3
.3/452المصدر نفسھ )4
.المصدر نفسھ)5
).ب(في)الفاسد(ھكذا )الفساد(وردت كلمة )6
).ب(في )إنما(ھكذا)نماه(وردت كلمة)7
.1/84، وارتشاف الضرب 1/568ینظر نزھة الطرف )8
.3/451ینظر شرح التسھیل )9

.1/563ة الطرف ینظر نزھ)10
.182ینظر المنصف ص)11
).ب(من 43ص )12
.3/458، ومعنى الطلب، ینظر شرح التسھیل )ب(من )باستغفر(ھكذا )استغفر(وردت كلمة )13
.3/458ینظر شرح التسھیل )14
.المصدر نفسھ)15
.المصدر نفسھ)16
.المصدر نفسھ)17
.المصدر نفسھ)18
.نفسھالمصدر )19
.1/288ینظر نزھة الطرف )20
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، )3(َحل  َق عانت  ھ :، ولإلعن  اء كاسْ  تعان )2(، والمج  رد كاسْ  تَبان واس  تغنى  )1(كاستعص  م

[قال)4(وَعْن َفعَّل كاسترجع .)5(]إنَّا هللا وإنََّا ِإَلْیِھ َراِجُعوَن:

]معاني اْفَعْنَلل[

(الخامس )اْحَرْنَجم:(بقولھوإلیھ أشار)6(وھو من الرباعي المزید)اْفَعْنَلل:

، فھو مطاوع الرباعي المجرد )7(»اْحَرَجْمُت اإلبل فاحرنجمت، أي اجتمعت«:یقال

المجرد 

.كما تقدم

]معاني اْنفَعل[

(الس  ادس ، واّمح  ى  )8(انفصَ  ل بمعن  ى انتق  ل :وھ  و م  ن الخماس  ي، نح  و )اْنفعَ  ل:

ثالثي دال على عالج، وتأثیر حقیق ة فیم ا یص ح    )َفَعل(أصلھ اْنَمَحى، وھو لمطاوعة

، )10(، وُمج  اٌز ف  ي غی  ره، كقَطعْ  ت الحب  ل ف  اْنقطع )9(من  ھ الفع  ل، كصَ  َرفتھ فاْنصَ  َرف 

انع دم خط أ، وال یك ون م ن الزم، خالف ا ألب ى       :، وق ولھم )11(وَمَحْوُت الكت اب ف امََّحى  

، وال م  ـن غی  ـر ثـالث  ـي، وال )12(ـٍو مطـاوع  ـان ِلَھَویْ  ـُتھ وَغَوی  ـْتھغَ  ُمْنوٍوعل  ي، وُمْنھَ  

َكمَّْلُتــُھ «:یـقــال

.1/194ینظر الممتع )1
.1/289ینظر نزھة الطرف )2
.3/458ینظر شرح التسھیل )3
.المصدر نفسھ)4
.]الِذین إَذا َأَصاَبْتُھم ُمِصیَبٌة قالوا إنَّا هللا وإنََّا ِإَلْیِھ َراِجُعوَن [، واآلیة كاملة 155:سورة البقرة )5

.3/459والشاھد فیھا مركب االختصار حكایتھ، ینظر شرح التسھیل 
.1/178ینظر الممتع )6
).حرجم(764لسان العرب )7
.3/457ینظر شرح التسھیل )8
.1/108، وشرح شافیة ابن الحاجب للرضي 3/456ینظر شرح التسھیل )9

.1/190، و الممتع 1/275ینظر نزھة الطرف )10
.3/457ظر شرح التسھیل ین)11
لھویتھ ...انعدم خطأ «:، ونصھ من قولھ1/85ورد النص بتصرف، ینظر ارتشاف الضرب )12

وال یكون إال متعدیا للفارسي فإنھ زعم أنھ قد جاء من الالزم نحو َمْنھو وَمْنفو «:، جاء كاآلتي»وغویتھ
.»وَخَرَج على أنھ یكون مطاوع أھویتھ وأغویتھ
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.)2(»عرفتھ فانعرف«:، وال مما یدل على العالج، وال یقال)1(»فانكمل

اإلعراب

م ل  ، ویحت)ی أتي (یحتم ل أن یتعل ق ب ـ   )كأعلم(خبره، و)یأتي(مبتدأ، و)الفعل(

)بالزی  ادة (و)ی  أتي(أن یك  ون ف  ي موض  ع نص  ب عل  ى الح  ال م  ن الض  میر ف  ي         

متعلــــــــق 

الفع ل ی أتي بالزی ادة    :، والتقدیر)أعلم(حال من )والى(، والباء بمعنى مع،)یأتي(بـ

:كائنا كأعلم مع والي إلى آخره ثم قال

]معاني اْفَعاّل واْفَعّل[

)3(اَك اْھَبّیـََخ اْعَتـــَدَالَوَعاِرًیا َوَكَذفـِي الَحْشِو َراِبَعـٍةا َأِلٍفَواْفَعــلَّ َذ]31[

:اشتمل ھذا البیت على أربعة أوزان

(األول والث  اني ، واألّول سداس  ي، والث  اني م  ن الخماس  ي، وإلی  ھ   )اْفعَ  ّل(و)اْفعَ  اّل:

وزی دت  )اْفعَ لّ (وھ ل األص ل   ، )4()عاری ا و(:قول ھ إلى)ذا ألفلََّعْفاو:(أشار بقولھ

اْحمَ   ّر :لألل  وان نح  و  :مقص  ور من   ھ ق  والن وھم  ا   )افعَ  لّ (؟ و)افعَ  الّ (األل  ف، أو  

ا إال في ش ذوذ، وق د ی دالن عل ى     ما، وال یعتل الُمُھمعینھ)6(وال ُتَضاَعف )5(واْحَماّر

ئط ، واْبھَ  اّر ، وعل  ى غی  ر عی  ب ك  انقضَّ الح  ا)7(ّراْو اعْ  َوأعل  ى عی  ب حس  ي ك  اْعَوّر 

، واألكث  ـر قصَ  د ع  روض المعن  ى م  ن األل  ف، وقص  د ثبـوت  ـھ م  ـع  )8(انتص  ف:اللی  ل

.)9(]ُمْدَھامََّتاِن [عـدمھ، والعكس قلیـل، ومنھ 

).كمل(13/112لعرب لسان ا)1
.1/85، و ارتشاف الضرب 3/456شرح التسھیل )2
.428ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )3
.من الرسالة104ص 31ینظر بیت الالمیة رقم )4
.1/170، و الممتع 3/460ینظر شرح التسھیل )5
).ب(من 44ص )6
.3/460ینظر شرح التسھیل )7
.المصدر نفسھ)8
.64:سورة الرحمن)9



صور من المخطوط ومقـدمة الناسخ والشارحلتحقیـق      ا:ل القسم األو

102

.)2(في قراءة ابن عامر)1(]َتْزَورُّ[و

]معاني اْفَعیَّل واْفتَعل[

(الثالث )4(اھی بخ الص بي، فھ و مھب یخ    «:، ویق ال )3(خوھو سداسي كاْھَبیَّ)اْفَعیَّل:

.)6(وھو وصف على غیر قیاس)5(»نإذا َسِم

(الراب   ع وھ   و خماس   ي، كاْعتَ   َدل، وھ   و لالتخ   اذ، والتس   بب وللتخی   ر،  )اْفتعَ   ل:

، والمج   رد  )اسْ   تفَعل (و)تفعَّ   ل(، ولموافق   ة تفاعَ   ل، ولموافق   ة   )َأْفعَ   ل (ولمطاوع   ة

، وی دل  )9(تتس بب ف ي العم ل   :، واْعتمَ ل )8(وللخطب كاّتقى،)7(ولالستغناء عنھ كانتَفى

، ىویدل على الكث رة، وانتق ى وانتص ب واقتتل وا وابتس موا، واقتس م، وارت اح، وافت ر        

.)10(واستلع واستلب

اإلعراب

من الفعل اْدَھامَّ، والفعل ھنا قصد اللزوم مع ثبوت األلف ، ینظر شرح ]ُمْدھاَمَتان[:والشاھد فیھا =
2/236، وشرح المیة األفعال ألطفیش 4/344، و حاشیة الصبان 3/460التسھیل 

شَّْمَس ِإَذا َطَلَعت تَّزَّاَوُر َعن َكْھِفِھْم َذاَت اْلَیِمیِن َوِإَذا َغَرَبت َوَتَرى ال[:، واآلیة كاملة17:سورة الكھف )1
َوَمن ُیْضِلْل َفَلن َتِجَد َلُھ تَّْقِرُضُھْم َذاَت الشَِّماِل َوُھْم ِفي َفْجَوٍة مِّْنُھ َذِلَك ِمْن آَیاِت اللَِّھ َمن َیْھِد اللَُّھ َفُھَو اْلُمْھَتِدي 

.]ًداَوِلیا مُّْرِش
من الفعل اْزَورَّ، والفعل ھنا قصد عروض المعنى مع عدم وجود األلف، ینظر ]َتْزوََّر[والشاھد فیھا 

، وشرح المیة األفعال ألطفیش 4/344، وحاشیة الصبان 3/460، و شرح التسھیل 2/702الكشاف 
2/236.
.368لقراءات السبع  ص ، و غیث النفع في ا163ینظر  تقریب النشر في القراءات العشر ص )2

وابن عامر ھو عبد اهللا بن عامر بن یزید بن تمیم بن ربیعة الیحصبي، المكنى بابن عامر، من التابعین، 
ھـ، 118وكان إمام أھل الشام، تلقى القراءة عن المغیرة بن أبي شھاب وعثمان بن عفان، توفي بدمشق سنة 

.15وھو أول القراء وفاة، ینظر النجوم الزاھرة ص 
.1/171ینظر الممتع )3
، والممتع 3/461وفعلھ اھبیخ ووزنھ افعیل وھو من األوزان التي أغفلھا سیبویھ، ینظر شرح التسھیل )4

.1/171في التصریف 
).ھبیخ(15/11لسان العرب )5
.1/171ینظر الممتع )6
.3/457ینظر شرح التسھیل )7
.1/192ینظر الممتع )8
.3/455نظر شرح التسھیل ی)9

.3/456، وشرح التسھیل 1/281ینظر نزھة الطرف )10
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یص ح  )رابع ة (في موضع الص فة لألل ف و  )في الحشو(و)افَعلَّ(حال من)ذا(

، ویص  ح أن یق  رأ بالنص  ب ح  ال م  ن ض  میر   )فألل  (أن تق  رأ ب  الخفض ص  فة أخ  رى 

:، ف إن قل ت  )األل ف (، والضمیر عائد عل ى  )في الحشو(االستقرار، أو الذي یتعلق بھ

قل ت ألن ھ مض اف إلی ھ، وال     ؟ألن ھ موص وف  )افعَ لَّ (ِلَم ال یص ح أن یك ون ح اال م ن    

معط وف  )عاری ا (و.یجوز الحال من المضاف إلیھ إال بشروط ، لیست بموجودة ھنا

)اھب یخ (خب ره، ویحتم ل أن یك ون ك ذلك ح اال م ن      )كذا(مبتدأ و)اھبیخ(و)ذا(على 

:ثم قال/20ص /فیكون من عطف المفردات ،

]ل و اْفَعْوَعل و اْفَعَللََّیْعَفل وَتَفْعَلأوزان األفعال المزیدة[

)1(َتَولَّى َوَخْلَبْس َسْنَبَس اتََّصَالى َمْعَلَدْحَرَجْت َعْذَیَط اْحَلْولَى اْسَبَطرَّ َتَواَت]32[

:ھذه ثمانیة أوزان

دحرجت   ھ :إن   ھ لمطاوع   ة الرب   اعي المج   رد نح   و )2(وق   ْد َتق   ّدم)لَتَفْعلَ   :(األول

.)4(، وسربلتھ فتسربل)3(فتدحرج

ـو َعـذَیط الرجل، فھ:نحو)6(إنھ من الملحق بالمجرد)5(وقد تقدم)لَیْعَف:(والثاني

، )7(الجماع ، وِعْذَیوط  صفة على غیـر قیاسدـو ِعـْذیـَوط إذا كان ُیْحِدث عنفھ

«:شرح التسھیل)9(العمل وَشطَیأ، إذا لم یحكمھ ، قال المصنف في)8(َرْھیـَأ:ونحو

.428ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )1
.من الرسالة 94ینظر ص )2
.1/181ینظر الممتع )3
.3/462ینظر شرح التسھیل )4
.من الرسالة95ینظر ص )5
ھو الذي زید علیھ اللحاقة بالرباعي تفعل، ینظر المعجم المفصل في عـــــــــلم الملحق بالمجرد)6

الصرف
.398، 397ص 

.1/117، والممتع في التصریف 4/267ینظر كتاب سیبویھ )7
.1/172خلط، ینظر الممتع :رھیأ:اللغة)8
).ب(من 45ص )9
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)2(وقال بعض أصحابنا:، قال أبو حیان)1(»و فْیَعل ِممَّا أغفلھ سیبویھ«:التسھیل

:، بل یحتمل أمرین)فْیَعل(جَّة فیھ على إثبات َشطَیأ رأیھ وَرْھَیأه ال ُح:قولھم

أن تكون الیاء أصال في بنات األربعة لئال یؤدي إلى إثـبات بناء لم :أحدھما

.)فْیَعل(یستقر في كالمھم وھو

.)3(أن یكون أصلھ رھیأ ثم أبدلت ھمزة من األلف، انتھى:والثاني

(والثالث الشَّ ْعر؛ إذا  اعْ َدْوَدنَ :، نح و .)4(م أن ھ م ن السداس ي   ، وقد تق د )اْفَعْوَعل:

.إذا اْبتـَلَّ، واْحَلْوَلى الشيء طاَب:طال، واْخَضْوَضل الشيء، إذا اْخَضلَّ

(والرابع اسْ ْبطرَّ  :ھل ھ و مقتض ب؟ أْم ال نح و   )5(، وقد تقدم الخالف فیھ)اْفَعَللَّ:

أسْ َرع، واسْ َمَعّل الش عر ـ بالس ین      المعجم ة ـ  الشَّْعر وغی ره ط ال، واشْ َمَعّل ـ بالش ین      

.المھملة ـ اْستْرَسل، واْسَمأرَّ الشيء ـ بالسین المھملة والھمزة ـ أي َوُرم

]معاني تفاعل[

(الخامس ، كم ا مَ ّر، وھ و االش تراك ف ي الفاعلی ة       )ِبتفْعلَل(وھو ملحق )تفاَعل:

، )6(تَََضاَرب زیٌد وعمُرو، وتواَلى بكٌر وخالٌد:لفظا، وفیھا وفي المفعولیة معنى، نحو

(المواف ق  )فاعَ ل (، ولمطاوع ة )7(، وِلتْخییل تارك الفعل كونھ فاعال كتغاف ل )6(وخالٌد

، ولإلغناء )1(، ولموافقة المجرد كتعالى وَعال وتوانى وَونى)8(كباَعْدتھ فتباَعد)فعَّل(

.)2(ولإلغناء عنھ كتثاَءَب وتَماَرى

.3/461شرح التسھیل )1
.1/172، ینظر الممتع )ھـ669ت (شبیلي منھم ابن عصفور اإل)2
ھمزة من األلف ...شطیأ رأیھ :قولھم«:، ونصھ من قولھ1/172النص ورد بتصرف، ینظر الممتع )3

قولھم  شطیأ رأیھ ورھیأ إذا خلط ، ال حجة فیھ على إثبات َفْعَیل، بل یحتمل «:، وجاء كاآلتي»انتھى 
في بنات األربعة كما كانت في یستعور لئال یؤدي إلى إثبات بناء لم أن تكون الیاء أصال:أحدھما:أمرین

یستقر في كالمھم، وھو َفْعَیل، واآلخر أن یكون أصلھ َرْھَیا وَطْشَیا على وزن َفْعلى كـَقْلَسى، ثم أبدلــــــــت 
.»الھمزة من األلف 

.من الرسالة95ینظر ص )4
.من الرسالة94ینظر ص )5
.3/454شرح التسھیل ینظر )6
.3/454المصدر نفسھ )7
.3/455ینظر شرح التسھیل )8
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]معاني تفعَّل[

(سادسال )3(، وقد تقدم، إنھ ملح ق بالمزی د  )تفعَّل: ، كال ذي قبل ھ، وھ و لمطاوع ة             

، وللص  یرورة )6(، وللتجنُّ  ب ك  ـتحرَّج )5(، وللتكل  ف كتش  جَّع )4(، كعلَّْمت  ھ ف  تَعلَّم )لعَّ  َف(

، وللعم ل  )8(، وللتلبیس بمسمى ما اشتق منھ، كتقمَّص، َلِبس القمیص)7(كتَحجَّر الطین

، )11(، ولمواص  لة العم ل ف  ي مھل  ة ك  تفھَّم )10(، ولالتخ  اذ كتَبنَّ ى الص  بي )9(رفی ھ كتسَ  حَّ 

، ولموافق  ة        )14(، وللطل  ب َكَتَنجَّ  َز حوائج  ھ )13(، وللتوق  ع كتَخوَّف  ھ )12(وللتخت  ل كتغفَّلت  ھ 

:نح  و)تفعَّ  ل(تك  ون لموافق  ة  )اسْ  تفَعل(، أو )16(، وق  د تق  دم )15(كتَكبَّ  ر)اسْ  تفَعل(

(، وع ن  )19(، ولإلغناء عنھ كتكَ ـلَّم )18(، ولموافقة المجرد كَتَعجَّب وَعِجب)17(اْستْكَبر

.)21(، وللموافقة كتولى)20(َكَتَویََّل)فعَّل

]وزن الفعل َفْعَلَس و َسْفَعل[

.المصدر نفسھ)1
.المصدر نفسھ)2
.من الرسالة95ینظر ص )3
.3/452ینظر شرح التسھیل)4
.المصدر نفسھ)5
.المصدر نفسھ)6
.3/452ینظر شرح التسھیل )7
.المصدر نفسھ)8
.نفسھالمصدر )9

.المصدر نفسھ)10
.المصدر نفسھ)11
.1/184الممتع )12
.المصدر نفسھ)13
المصدر نفسھ)14
.3/453ینظر شرح التسھیل )15
.من الرسالة95ینظر ص )16
.3/458ینظر شرح التسھیل )17
.3/453المصدر نفسھ )18
.المصدر نفسھ)19
.3/453والعبارة، ینظر شرح التسھیل یا ویل، :قال:توّیل:اللغة)20
.المصدر نفسھ)21
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َخلْ َبَس  :نح و .كم ا تق دم  المج رد )1(، وھو من الملحق بالرب اعي )َفْعَلَس:(السابع

ب ھ، وھ و م أخوذ م ن الَخلَ ب، وھ و الخ داع، وخلْ بس ف ي ال نَّْظم           قلَبھ إذا فتَنھ، وذھ ب  

.ُمَسكَّن ضرورة إلقامة الوزن

(الثامن سَ ْنَبس،  :نح و )2(أیض ا وھ و م ن الملح ق بالرب اعي، كم ا س بق       )سَ ْفَعل :

، )3(»الس ریع، وس ینھ زائ دة لس قوطھا ف ي نَ َبس      :السِ نِِبس «بمعنى َنَبَس أْي أسْ رَع، 

.)5(والِسِنبس وصف على غیر قیاس:قلت)4(ناظم عن أبي عمرو الزاھدنقلھ ابن ال

.

اإلعراب

، معطوف ات كلھ ا، وح ذف ح رف     )م ع ت ولى  :(وما بعده، إل ى قول ھ  )تدحرجت(

، ھ  و ح  ال م  ن س  نبس، أي وس  نبس )اتص  ال:(العط  ف ض  رورة وھ  و ظ  اھر، وقول  ھ

ویحتم  ل أن یك  ون خل  بس وس  نبس   ا إل  ى م  ا قبل  ھ، ومتص  ال ب  ھ،    مًّضَ  ْنحال  ة كون  ھ مُ 

ال نظم  إلطالقخبرھما واأللف فیھ للتثنیة، وعلى األول األلف )اتصل(مبتــــــدآن و

ـ اهللا أعلم ـ 

]:قولھ[

َقى َقْلَنَسْت َجْوَرَبْت َھْرَوْلُتى َتَمْسَكَن َسْلــَقْنَواْحَبْنَطَأ اْحَوْنَصَل اْسَل]33[

)6(ِحَالُمْرَت

:ا البیت على ثمانیة أوزان أیضااشتمل ھذ

]المزیدة ومعانیھااألفعالأوزن [

).ب(من 46ص )1
.من الرسالة94ینظر ص )2
.26شرح المیة األفعال البن الناظم ص )3
لم أر قط أحفظ منھ، :، قال التنوخي)ھـ345ت(أبو عمرو الزاھد محمد بن عبد الواحد بن أبي ھاشم )4

.166ـ 1/164ت ، و شرح الفصیح ، ینظر بغیة الوعاهالیواقی:ولھ من التصانیف
لم أجده في كتب التصریف كالمنصف واألصول في النحو، ونزھة الطرف وشرح التسھیل والممتع، )5

.لسان العرب والقاموس المحیط:وكذا المعاجم
.428ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )6
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وجعل ھ المص نف ف ي ش رح     ،اْحَبْنَطَأ الرجل َأْي َعُظَم بطنھ:نحو)ْفَعْنَألا:(األول

وأْعل ُم أنَّ ھمزت ھ زائ دة عل ى     .)1(التسھیل ملحقا باحرنجم؛ ألنھ مثل بھ الملحق الن ادر 

، أو مت  أخرة بع  د أل  ف، ول  یس ك  ذلك  ةدرصَ  ة ال ت  زاد إال ُم، ألنَّ الھم  ز)2(غی  ر قی  اس

أن )3(احبنط أ؛ وإنم  ا حكم وا بزیادتھ  ا لس  قوطھا ف ي حَ  بط و الح ـبط ، وزع  م بعض  ھم    

كـاستردى بغیـر ھمـز، والـھمزة فیھ بـدال م ـن األل ف الت ي لإللح ـاق،     )4(وزنھ افعنال

(وقـال .)6(بناء مفقود)5()افعنأل:

اْحَوْنصَ ل  :وھو من الملح ق بالمزی د بزی ادة ال واو والن ون، نح و      )ْنَعلاْفَو:(الثاني

م  ن الملح  ق إذا أنث  ى عنق  ھ، وأخ  رج حوص  لتھ، وجعل  ھ ف  ي ش  رح التس  ھیل   :الط  ائر

.)7(النادر

أیضا بزیادة األلف في آخره ، والنون )8(وھو من الملحق المزید)ىاْفَعْنَل:(الثالث

سیبویھ إلى أن ھذا البناء ال )9(أ بإبدال األلف ھمزة، وذھباْسَلْنَقى واْحَبْنطََ:نحو

الملحق ...ملحقا باحرنجم«:، ونصھ من قولھ462، 3/461شرح التسھیل ورد النص بتصرف ، )1
ملحقا باَفَعْنَلَل افعنلى، كاسلنقى، وافعنلل المزید إحدى المیھ كاقعنسس، وإلحاق «:، جاء كاآلتي»النادر

.»غیرھما بھ نادر كاحبنطأ واحونصل
.562، والمنصف ص 4/77ینظر كتاب سیبویھ )2
.75، ینظر المنصف ص منھم المازني)3
.75منھم المازني، ینظر المنصف ص )4
).ب(في)افعلتال(ھكذا )افعنلى(وردت كلمة )5
.100بناء مفقود أْي وزن مھمل، ینظر إیجاز التعریف في علم التصریف ص )6
.3/462شرح التسھیل )7
لحاقھ بوزن ما مثل ترجم وجلبب، ینظر الملحق المزید ھو االسم أو الفعل الذي زید علیھ حرف إل)8

.398المعجم المفصل في علم الصرف ص 
).ب(من 47ص )9
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، وابن جني أنھ )3(وزعم أبو عبید، إذا انتفش للقتال،)2(»كاحرنبى الدیك«)1(یتعدى

.سرندىاغرندى واك)4(أنھ یتعدى

:)5(قال الراجز

يیِنِدْنَرْسي وَینَِّعُهُدُرْطَأي  دیِنْنَرْغاُس َیَعالُنَلَعَجْدَق

[21ص/ولم یسمع متعدیا إال في ھذا الرجز ،« قالھ الشیخ أبو حیان، /

:)6(]قال

.)8(»أحسب البیت مصنوعا:)7(يوقال الزبید

تَمسْ كن بمعن ى   :وھو من القسم الثاني م ن الملح ق بالمزی د نح و    )َتَمْفَعل:(الرابع

.ل بالمندیلبالَمْدَرعة، وتَمْنَد)9(وَتَمْدَرع،َذلََّسَكَن، أْي

إذا ألق اه  :سَ ْلقى الرج ل  :وھو الملحق بالمجرد بزیادة األلف نح و )ىَفْعَل:(الخامس

.على قفاه

قـَْلَنَسھ بالقلنس وة بمعن ى قلس اه، أْي ألَبسَ ھ     :وھو كالذي قبلھ، نحو)َفْعنـَل:(السادس

.إیاھا

، و 1/113، وشرح شافیة ابن الحاجب للرضي108، والمنصف ص4/287ینظر كتاب سیبویھ )1
والصحیح ما ذھب إلیھ سیبویھ إذ لم «:، وقال ابن عصفور معقبا186، 1/185الممتع في التصریف 

.»متعدیا إال في ھذا الرجز، وغالب الظن فیھ أنھ مصنوع یسمع
.2/235، ومغني اللبیب 565المنصف ص )2
.1/82و رأي أبي عبید، ینظر ارتشاف الضرب )3
.1/185، و الممتع 108ینظر المنصف ص )4
.الرجز بال نسبة)5

متعدیین على ما ھو الظاھر منھما، فقد نصب والشاھد فیھ حیث جاء الراجز بالفعلین یغرندیني ویسرندیني
، 2/235، و مغنى اللبیب108كل منھما یاء المتكلم، ویرى بعض العلماء شذوذ ذلك، ینظر المنصف ص 

.2/160، و شرح األشموني أللفیة ابن مالك 1/185، والممتع 4/48، 1/113وشرح شافیة ابن الحاجب
.3/1285،1286المعجم المفصل في شواھد النحو الشعریة و
.الضمیر یعود على ابن عصفور)6
، أخذ )ھـ379ت(الزبیدي ھو محمد بن الحسن بن عبد اهللا بن مذحج بن محمد الزبیدي اإلشبیلي النحوي)7

العربیة عن أبي علي القالي، وأبي عبد اهللا الرباحي، وأدب ولد المستنصر باهللا، وولى قضاء قرطبة، صنف 
.85، 1/84النحویین، ینظر بغیة الوعاهمختصر العین، وطبقات 

.1/186لم أعثر علیھ في ارتشاف الضرب ووجدتھ في الممتع )8
).درع(203ألبسھا الدرع، والمدرعة قمیص من حدید، ینظر مختار الصحاح ص )9
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ا ألبس  ھ الج  ورب، وَحْوق  ل  إذ:َجْوَربَ  ھ:وھ  و كال  ذي قبل  ھ، نح  و )َفْوعَ  ل:(الس  ابع

.الرجل؛ إذا شاخ وكُبر، والحوقل الشیخ الكبیر الضعیف النكاح

:)1(قال الراجز

ُتْوالَماِلَجالّرِلْایَقِحَدْعَبَوُتْوَنَدْوَأُتْلَقْوَحْدَقُمْوا َقَی

، والحوقل ة س رعة المش ي، ول یس م ن حوق  ل؛ إذا      )2(»و بع د َحْوقَ ال  «:وی روي 

.ال حول وال قوة باهللا؛ ألن حوقل ھو رباعي مجرد:قال

َھْرَول في مشیھ، وَجْوَھر في كالمھ، ومعناھما واضح،:نحو)َفْعَول:(الثامن

.ولیس في البیت ما یحتاج إلى اإلعراب، بحاء مھملة)مرتحال(

]:قولھ[

)3(َن اْلَجَمَالَرْطاْجَفَأظَّ اْسَلَھمَّ َقُتـَشْفَتَرْھــاْكـَوَأّلَھْلَقْمُت َرْھَمْسُتَزْھَزْقُت]34[

)3(اْلَجَمَال

:ھذه ثمانیة أوزان أیضا

َزْھَزق الرجل ـ بزاَءْین معجم ین ـ ، بمعن ى أْزھَ ق أْي أْكث َر        :نحو)َعْفَعل(األول

الضحك، وھو من الملحق بالمجرد، بزیادة ال زاء األول ى، ومن ھ َدھْ َدم الش يء ب دالین       

.تین، بمعنى ھدمھمھمل

.َھلَقم الشيء بمعنى َلِقَمھ، أي اْبتلعھ:نحو)َھْفَعل:(لثانيا

َرْھَمَس الشيء، بمعن ى َرَمسَ ھ، أي س تره وھ و م ن الملح ق       :نحو)َفْھَعل:(الثالث

.بالمجرد أیضا

.الرجز بال نسبة)1
، ینظر المقتضب فوعلةعلى فیعال، والقیاس »حوقل «حیث ورد مصدر»حیقال«:والشاھد فیھ قولھ

، ولسان 312،و شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص 3/114، واألصول في النحو 1/308للمبرد 
.3/1120المعجم المفصل في شواھد النحو الشعریة ، و2/7، وشرح ابن عقیل )حقل(4/182العرب 

).حقل(4/182لسان العرب )2
.428الكامل للمتون ص ینظر المیة األفعال ضمن المجموع)3
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لف ھ،  اكْ َوأّل الرج ل، َقصُ َر واجتم ع خ    :من السداسي نحو)1(وھو)اْفَوَعّل:(الرابع

.َأْرَعَش، واْكَواّد بتخفیف الھمزة كذلكواْكَوأّد الشیخ

َتَرْھـش  ـََف، أْي َأْرشَ  َف، :وھ  و م  ن الملح  ق بت  دحرج، نح  و   )َتَفْھعَ  ل:(الخ  امس

:،  وفي المثـــل)2(والّرْشف المص، وقد َرَشَفھ َیْرُشفھ وَیْرِشفھ، وَأْرَشَفھ أْي َمصَّھ «

؛ أْي إذا أْرَشَف الماَء قل یال قل یال، ك ان أسْ َكَن للعط ش، والرَّش وف       )3()الرَّْشف أنفع(

.صح من الجوھري)4(»المرأة الطیبة الفم 

(الس  ادس فَ  أظَّ ب  الجیم ،أْي أشَْ  رَف عل  ى   ْجا:وھ  و م  ن السداس  ي، نح  و  )لَّأاْفعَ  :

.)6(»فأظت الجیفة بالحاء انتفختحوا«:)5(الموت،  قال في مختصر العین

(الس  ابع اسْ  َلَھمَّ الرج  ل، إذا اضْ  طَرَب :، وھ  و م  ن السداس  ي أیض  ا نح  و)اْفَلعَ  لَّ:

وھ و  .انتھ ى )8(»في جسمھ ولونھالمتغیرالُمَسْلِھم«:)7(جسمھ وَتغیَّر، قال أبو عبید

.وھو مأخوذ من سھُِم الوجھ ـ بالضم والكسر ـ إذا تغیر

(الثامن )الجم ال نقط رَ :(بالمجرد بزیادة النُّ ون، نح و  ، وھو من الملحق )َنَفْعَل:

.بمعنى قطرن، أْي طاله بالقطران، ولیس في البیت ما یحتاج إلى اإلعراب

]:قولھ[

َواْعَلْنَكَس َس اْھَرمََّعْتلمَّْواـَمْم       ـــوَغْلَصــَم ثَُُجْلَمْطُتُتكْلَتْبَتْرَمْسُت]35[

اْنُتِخَال

).ب(من 48ص )1
).رشف(1/484، ینظرالصحاحفي الصحاح امتصھ)2
.كمجمع األمثال، والمستقصي:لم أعثر على ھذا المثل في كتب األمثال)3
).رشف(1/484الصحاح)4
ماه االستدراك ، وس)ھـ379ت(مختصر العین اختصره أبو بكر محمد بن الحسین الزبیدي األندلسي )5

.2/1443على كتاب العین، وھو معجم في اللغة مطبوع، ینظر كشف الظنون 
.1/363كتاب العین للخلیل)6
كان إمام عصره في كل فن من العلم، أخذ عن أبي زید )ھـ220ت (أبو عبید القاسم بن سالم أبو عبید )7

مصّنف ،وغریب القرآن، والمذكر والمؤنث، وأبي عبیدة واألصمعي، والكسائي، والفراء، صنف الغریب ال
.2/253ینظر بغیة الوعاه 

).سلھم(7/247، ولسان العرب )سلھم(1/608الصحاح)8



صور من المخطوط ومقـدمة الناسخ والشارحلتحقیـق      ا:ل القسم األو

111

ـَلَق اْضُمَمنَّ َتَسْلَقى َواْجَتِنْب َسْنَبَل َزْمـ ُتَثْوَجَجْت َبْیَطْرواْعَلوََّط اْع]36[

)1(َخَلـَال

:وھي)3(زناو)2(احتوى ھذان البیتان على اثنتي عشر صیغة

ترمس الرجل، إذا تغیب :نحو)4(وھو من الملحق بالمجرد بزیادة التاء)تـَْفَعل(وھي

تغیب 

:ْن َرمَ  َس المیّ  ت، وَأْرَمسَ  ھ إذا َدف  ـَنھ، وَرمَ  س الخب  رع  ن ح  رب أو ش  غب، م  أخوذ مِ  

.ستره

.بانْلتـُ، فھو كـَ)5(َبھتـَكـَلـْ:وھو من الملحق بالمجرد بزیادة التاء، نحو)لـََفعـْت(و

.بانْلتـُكـَ

.َجلـَْمط رأسھ، أْي حلقھ:، وھو من الملحق، بزیادة المیم نحو)َفْعَمل(و

غـَل  ـَْصَمھ، أْي قط  ع :م  ن الملح  ق، بزی  ادة الم  یم ف  ي آخ  ره نح  ووھ  و)َفعـْل  ـَم(و

.غلصمتھ

اھ  ـَْرمَّع :اْدل  ـَمَّس اللی  ل، إذا اظل  م، ونح  و :وھ  و م  ن السداس  ي نح  و )اف  ـَْعمَّل(و

مِ  ْن )6(س  ال، فھ  و م  أخوذ:أس  رع فیھم  ا، واھ  ـَْرمَّع ال  دمعھالرج  ل ف  ي مش  یھ ومنطق  

.أْھَرع بمعنى أسرع

، اش  تد س  واده، واجتم  ع   )7(اعـْلـَنـْك  ـَطاعـْلـَنـْك  ـَس الش  ـِّْعر و :نح  و )ـَْعل  ـَْنساف(و

.، وال یكون متعدیا)2(الرجل تراكم، وھو من الملحق النادر)1(واعـْلـَنـْكـَس

.428ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )1
ر شرح شافیة ابن الصیغة بناء الكلمة ووزنھا وصیغتھا ھیئتھا التي یمكن أن یشاركھا فیھا غیرھا، ینظ)2

.1/2الحاجب للرضي
,الصیغة والوزن كلمتان مترادفتان، ینظر المصدر نفسھ)3
)ب(ساقطة في )4
).كلتب(13/98َكْلَتَب مأخوذة من الَكَلب، وھو القیادة، ینظر لسان العرب )5
).ب(من 49ص )6
).ب(في )اعلنطك(ھكذا )اعلنكط(وردت كلمة )7
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ُمتع ٍد وغی ر متع د؛ فالمعت دي     :وھو من السداسي، وھو على ض ربین )اْفَعوَّل(و

اْخَروَّط الشَّْعر إذا امتد، واْجلـَوَّذ :ُعْریا، وغیر المتعدي نحواْعَلوَّْطت المھر، ركبتھ 

:)3(قول الشاعرومنھ

ىَذاَألیِھِفُتْلمََّحَتْیٌبِبَحا     َذبَّا َحَذبَّا َحَذبََّحَالَأ

اَذوَّـــــلََاْجَوُلْیاللََّمَلْظا َاَذِإِھاِبَیأََْنُدْرُبَذا بََّحا َیَو

.)4(ا أبو الفتحأنشدھم

اْعثَ ْوَجج البعی ر، أي   :ـ بزیادة أحد الالمینـن ـ وھو م ن السداس ي، نح و    )اْفَعْولـَل(و

اْعثَ َوَج اْعِثیث ـَاجًا فھ و َعثْ َوَثٌج، بمعن ى اْعثَ ْوَججَ      «:وجیم ین، ویق ال  ث ة َضُخم بث اء مثل 

«)5(

.قالھ في مختصر العین

َبی ـَْطر الداب ة   :د، وھو متعٍد وغی ر متع د، نح و   جروھو من الملحق بالم):َفْیَعل(و

الرج  ل، فھ  و ُمَبْیق  ـٌِر إذا خ  رج م  ن الش  ام إل  ى )6(َبْیق  ـََر:َبْیط  رة، وغی  ر المتع  دي نح  و

.العراق

/22ص:/)1(وأنشد أبو الفتح المرىء القیس

اجتمعت،و ردَّ بعضھا على بعض، ینظر لسان :اْعَلْنَكَست اإلبل في الموضع:لسان العربجاء في)1
).علكس(10/259العرب 

الملحق النادر ھو الذي لیس لھ قاعدة قیاسیة، وال یقاس علیھ،ینظر المعجم المفصل في علم )2
الصــــــــرف 

.280ص 
ت (، وإلبراھیم بن سفیان 118بي ربیعة في دیوانھ ص اختلف في نسبة البیتین، فھما لعمر بن أ)3

).جلذ(3/176، ولسان العرب 105، وبال نسبة في المنصف ص 1/414في بغیة الوعاة )ھـ249
.و البیتان من المتقارب

.غیر متعد)اجلوذ(والشاھد في البیت الثاني، یستعمل الفعل 
.105مضى مسرعا، ینظر المنصف ص :اجلود:اللغة

.أبو الفتح یقصد بھ ابن جنى صاحب المنصف)4
.3/96كتاب العین )5
).بقر(2/124خرج من بلد إلى بلد، ینظر لسان العرب :بیقر)6
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)2(َك َبْیَقراَأال َھْل َأتاھا والَحواِدُث َجمٌَّة        بَأنَّ امرَأ الَقْیِس بن َتْمِل

وَبْیَقَر أیضا إذا َعدا ُمَنكـِّسا رأَسھ، وجاءت أحْ ُرٌف عل ى ُمَفْیعِ ٍل، وھ ي َمَبْیقِ ٌر      «:قال

َبْیقَ َر، َبْیطَ َر،   :وُمَبْیِطٌر، وُمَسْیِطٌر، وُمَھْیِنٌم، وُمَھْیِمٌن وكل ھذا ج ار عل ى الِفعْ ل تق ول    

.انتھى)4(»، وَھْیَمَن)3(وَسْیًطَر، وَھْیَنَم

.َسنـَْبل الزرع؛ إذا أخرج سنبلھ:وھو من الملحق بالمجرد، نحو)فـَْنَعل(و

.َزْملـَق الفحل؛  أْخَرَج ماَءه قبل اإلیالج:وھو من الملحق، نحو)فـَْمَعل(و

َتَسلـْقـَى، وھو مطاوع َسلـْقـَى، وقد :وھو من الملحق بتدحرج، نحو)تـََفْعلـَى(و

.، وتسلقى غیر متعٍد؛ ألنھ مطاوع المتعدي إلى واحد )5(لـْقىتقدم تفسیر َس

.وقد أنجز القول في أبنیة الفعل المزید فیھ ـ وباهللا التوفیق ـ

:وقول المصنف

. . . . . . . . . . . . . . . . )6(واجتـنب خلال.

م ا قالت ھ   ىعل  )7(ألنھ یقول اْجتـِنْب الخلل بأْن تجريختم بھ الباب، وھو حسن؛ 

.العرب، ِممَّا قّدمت لك من األبنیة وال تخرج عنھا

اإلعراب

شاعر جاھلي یماني األصل، مولده بنجد، )ق ھـ 80ت  (امرؤ القیس بن حجر بن الحارث الكندي )1
ل الشاعر، قال الشعر وھو غالم، وھو من أصحاب المعلقات، كان أبوه ملك أسد وغطفان، وأمھ أخت المھلھ

.304، 1/303ینظر معجم الشعراء 
الواقعة مع معمولھا في تأویل )أن(حیث زاد الباء مع )بأن(والشاھد فیھ قولھ .البیت من الطویل)2

ینظر دیوان امريء ص لیلحق بالمجرد،)بیقر(وھذا قلیل ، وزیادة الیاء في )أتاھا(مصدر على أنھ فاعل
62.
، والمعجم المفصل في شواھد 50، والجنى الداني ص )بقر(4/75، ولسان العرب 106والمنصف ص =

.1/322النحو الشعریة 
إذا خرج من الشام إلى العراق:بیقر:اللغة

.15/103الصوت وھو شبھ قراءة غیر بینة، ینظر لسان العرب :الھیمنة)3
.106المنصف ص)4
.من الرسالة 111ینظر ص )5
.من الرسالة114ص 36ینظر بیت الالمیة رقم )6
).ب(من 50ص )7
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، وم  ا بع  ده ، والتق  دیر اض  ممن  )اعل  وط:(مق  دم، وھ  و قول  ھ ھمفعول  )اض  ممن(

.اعـلوط ،وما ُعِطَف علیھ إلى لتسلقى

.على الجملة قبلھا)1(معطوفة، جملة )اجتـنب خلال:(وقولھ

)2(]في المضارع[فصل

]:قولھ[

َباِعي ُمْطلًقا رُّـــمٌّ ِإَذا ِبالــَضــــُھ َولََْحَع  اْفَتتَِضارِبَبْعِض َنْأِتي الُم]37[

َالـــِصـُو

فِي اآلِت ِمْن َكْسًرا َأِجْزـِر اْلَیاِءـَغْیــــِلِبَغْیــِرِه َوـًالُھ ُمتَِّصـــــَواْفَتْحـ]38[

َفِعَال

َو َقـْد ـــَكَتَزكَّى َوْھــتَّا َزاِئًداالـالَوْصِل ِفیِھ َأْوَأْو َما َتَصدََّر َھْمُز]39[

َالــــــــُنِق

َقـْد َنْحُوَأْو َما َلُھ اْلواُو فــــاٌء)3(ِبَأَبيافِي اْلَیا َوفِي َغْیِرَھا ِإْن أَُْلِحَق]40[

َوِجـــَال

َذا اْلباِب َیْلَزُم ِإْن َماِضیِھ َقـْد ارِع ِمـــْن ـَوَكْسُر َما َقْبَل آِخر الُمَض]41[

َالــــِظـُح

َلُھ َفَمـا َقْبَل األِخــــِر اْفَتَحْن ِزَیاَدُة التَّــــاِء َأوًَّال َوِإْن َحَصَلـــــْت ]42[

)4(ِوَالـــِبــ

:الكالم في ھذا الفصل في ثالثة مواضیع

.فیما یفتتح بھ المضارع:األول

.86، ونحو الجمل ص 86، 2/85ینظر مغني اللبیب )1
.428ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )2
).ب(في )أبو(ھكذا)أبى(وردت كلمة )3
.429، 428المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص ینظر)4
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.كسر)1(في حكم الحرف الذي یفتتح بھ المضارع من فتح، أو ضم ،أو:الثاني

.في حكم ما قبل آخر المضارع من فتح أو كسر:الثالث

]صیاغة الفعل المضارع [

ف ي  )ن أتي (فاْعلْم أن بناء المضارع م ن ك ل ِفعْ ل بزی ادة أح د ح روف      :أّما األول

، وھ  و ن  ون الم  تكلم مش  اركًا لغی  ره، أو معظم  ا  )2(أّول  ھ، وتس  مى ح  روف المض  ارعة

أو مثن  ى أو مجموع  ا،  النفس  ھ، وھم  زة ل  ھ، وت  اء المخاط  ب م  َذكَّرا أو مؤنث  ا، مف  رد    

غائبتـَْین، ویاٌء للغائبـِِین مطلقا، وللغائبة یستوي الخطاب والغیبة في مثـنى المؤنث وال

أعني مفردا، أو مثنى، أو مجموعا، وللغائبات، وإلى ھذا أشار المصنف

:بقولھ

.)3(ببعض نأتي المضارع افتتح  . . . . . . . . . . . .

.لمعنى ال یخفى)5(»نأیت«)4(، أحسن من قول غیره)نأتي:(وقولھ

إمّ ا أْن یك ون مبنی ا للفاع ل، أو مبنی ا      )6(فاعلْم أنَّ المض ارع ال یخل و  :وأما الثاني

:ف  إْن ك  ان مبنی  ا للمفع  ول ف  إن ح  رف المض  ارعة فی  ھ مض  مومة أب  دا نح  و .للمفع  ول،

س تخَرج،وَیأتي الك الم عل ى ذل ك ـ إن ش اء       نطَلق بھ، وُیُیودحَرج كَرم، وُیضَرب، وُیُی

ماض یھ رباعی ا، أْو ال،   )7(إمّ ا أْن یك ون  ون مبنیا للفاعل، ف ال یخل   وإْن كا.اهللا تعالى ـ 

فإْن كان رباعی ا ُحكِ َم ب أنَّ ح روف المض ارعة فی ھ مض مومة أبدا،س واء ك ان مج ردا           

ُیك ِرم، وَأعل َم ُیعلِ م،    :ُیخلِبس، ولغی ره نح و  :ُیَدحِرج، أْو مزیدا فیھ لإللحاق نحو:نحو

:مصنفوھذا ھو معنى اإلطالق في قول ال

).ب(في)أو(الھمزة ساقطة من)1
، زیدت ھذه األحرف على )أنیت(أو )نأیت(المجموعة في قول بعضھم «:حروف المضارعة ھي)2

.1/114،و ینظر شرح الشافیة للرضي 1/266، نزھة الطرف »الفعل الماضي حتى یصیر مستقبال
.من الرسالة117ص37:ینظر بیت الالمیة رقم)3
.239یقصد بھ المازني، ینظر المنصف ص )4
.المصدر نفسھ)5
).ب(وردت ساقطة الواو من)6
).ب(من 51ص )7
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. . . . . . . . )1(َالـــِصـَباِعي ُمْطلًقا ُورُّـــمٌّ ِإَذا ِبالــَضــــُھ َولََ.

ض  م، إذا وص  ل بالرب  اعي مطلق  ا، وإْن ك  ان غی  ر رب  اعي،   )ن  أتي(أْي ول  بعض

:ستخرج، إلیھ أشار بقولھنطلق وَیضرب وَیَی:فالفتح نحو

ـ  ـِرِهـًالُمتَِّصــ  ُھ ــ  ـَواْفَتْحـ .)2(ِبَغْی . . . . . . . . . .

.

ر بت اء زائ دة   ـ  بكس ر الع ین ـ ، أو مض ارع م ا تص دَّ       )لفعِ  (ثم إْن ك ان مض ارع  

ر بھم  ز الوص  ل خماس  یا، أو   معت  ادة، وھ  ي الت  ي للمطاوع  ة وش  بھھا، أو م  ا تص  دَّ      

یكس  رون ح  رف المض  ارع فی  ھ، م  ا ل  م یك  ن ی  اء،    )3(لحج  ازیینسداس  یا، ف  إن غی  ر ا 

إِِِْعل ُم، وِنعل ُم، وإتزك ى، وِنتزك ى، وِإنطل ق، وِننطل ق، وِتْنِطل ق، وإِِس تِخرُج،         :فیقولون

.وِنستِخرُج

(وقد أشار المصنف إلى ذلك بقولھ إل ى  )ولَغیِر الیاء كسرا أجز في أو الت من فِعال:

.)4()كتزكى:(قولھ

؛ الستثقال الكسرة تحت )5(ْن كان حرف المضارعة یاًء؛ فإنھم یفتحون كغیرھمفإ

:تحت الیاء إال في موضعین

.ِیـِئبى، وِتئبى، وِإیَبى:)6(فإنھم كسروا أوَّلھ مطلقا، فقالوا)أبى(مضارع :أحدھما

ا ؛ فإنھم َیكسرونھ أیض  لَوجـِ:نحو)فِعل(مضارع ما كان فاؤه واوا ِمْن :الثاني

وإلى ھذا أشار .قلت الواو یاًء النكسار ما قبلھاتل، وِتیجل، وِنیجل، وجِإی:مطلقا نحو

(بقولھ .)7()َوِجالقد:(إلى قولھ)وھو قد نقال في الیاء وفي غیرھا:

.من الرسالة117ص 37ینظر بیت الالمیة رقم )1
.من الرسالة117ص 38ینظر بیت الالمیة رقم )2
، 72، و إیجاز التعریف في علم التصریف ص 3/447، و شرح التسھیل 4/110یبویھ ینظر كتاب س)3

.1/141وشرح شافیة ابن الحاجب للرضي
.من الرسالة117ص 39، 38ینظر بیتي الالمیة رقم )4
.1/88منھم أھل الحجاز، وقیس وتمیم وربیعة، ینظر ارتشاف الضرب )5
.3/448ینظر شرح التسھیل )6
.من الرسالة117ص 39،40ر بیتي الالمیة رقم ینظ)7
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"أب  ى"ـ   بكس  ر الع  ین ـ ، و       )َفعِ  َل(الك  الم إنم  ا ھ  و ف  ي مض  ارع    :ف  إْن قل  ت 

بكس  ر ـ  "أب  ـَِي"الف  تح والكس  ر، ویَ  أَبى مض  ارع:)1(فی  ھ لغت  انب  ى أ:مفتوحھ  ا، قل  ت

المكس  ور ع  ن المفت  وح، وھ  و المس  مى  )فعِ  ل(لك  نھم اس  تغنوا بمض  ارع  ؛الع  ین ـ     

یِِئ  ـَْبى لك  ن ال  وزن ل  م  ، وك  ان اَألْول  ى أْن یق  ول المص  نف الح  ق )2(بالت  داخل كم  ا مَ  رَّ

.اشتھرا״أبى״إْن       :یساعده، أو یقول

تنبیھات 

وشرط ذلك أن :، وقال أبو حیان)فِعل(أطلق المصنف في مضارع :األول

یكون 

فإنتحِسب، وَتِرث؛:العین، فإْن كان مكسوَرھا، نحومفتوح)3(/23ص/المضارع 

فإن

.)4(ال ُیكسر حرف المضارعة عند أحـد من العرب

(وُفِھم من قولھ ذھب ھو كذلك، وأّما تِ  أنَّ مضارع غیره ال ُیكسر أولھ، و)فِعل:

.)5(فشاذ

مِ ْن أھ ل الكس ر یقول ون     )1(أنَّ قوما)6(نقل الشیخ أبو حیان عن الثـَّمانیني:الثاني

یقولون في 

.1/89ینظر ارتشاف الضرب )1
.من الرسالة60، ص 6سبقت اإلشارة إلیھ في اإلحالة )2
).ب(من 52ص )3
عند أحد ...وشرط ذلك «:، ونصھ من قولھ77، 1/76ورد النص بتصرف، ینظر ارتشاف الضرب)4

َفِعل فقیاس مضارعھ َیْفَعل ِبفتح العین، وجاء بكسرھا وجوبا في وأما «:، وجاء كاآلتي»من العرب 
مضارع َوِمق، ووِثق وَوِلي، َوَوِرَث ،وَورَع، وَقِدَم، َوَوِرَي إلخ، وبكسرھا جَوازًا مع الفتح في مضارع 

.»َحِسب
.1/89، وإرتشاف الضرب 3/448ینظر شرح التسھیل )5
، )ھـ442ت (مر بن ثابت أبو القاسم الثمانیني النحوي الضریر ، وھو ع)ب(و)أ(ورد الثماني في )6

بلفظ العدد بالموصل؛ أول قریة بنیت بعد الطوفان، بـناھا الثمانون الذین خرجوا من »ثمانین «وھو من 
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.)2(تاَجل، یاَجل، وناَجل، بقلب الواو ألفا:تـَْوَجل

یـِیَجل بإبدال الواو یاًء م ع  :من یقول)4(أنَّ ِمن العرب)3(ونقل عن بعض األصحاب

تح، وذلك الجتماع الواو والیاء وأحدھما ساكن، وُحِمل الباقون علیھ تـِیجل ونـِیجل الف

، فالحاص  ل أنَّ مض  ارع م  ا ك  ان ف  اؤه واوا فی  ھ ث  الث لغ  ات، وق  د حكاھ  ا    )5(وإی  ـِجل

.یةففي الكا)6(المصنف

لَغیْ  ِر )7(یع  ُز المص  نف ف  ي ھ  ذا ال  نظم ألح  د، وع  زاه ف  ي التس  ھیل      ل  م :الثال  ث

ـ حك  ى )10(ـ رھ  ط لیل ى األخیلی  ة )9(لبن ي أخی  ل )8(، وع  زاه ف ي الكافی  ة الحج ازیین 

أن لیل    ى األخیلی    ة كان    ت تكس    ر ح    روف    :)12(ف    ي درة الغ    واص )11(الحری    ري

السفینة، وسمیت بھم، وأخذ عن ابن جني، ولھ شرح اللمع، وشرح التصریف الملوكى، والمقید في النحو، 
.256، و نزھة األلباء في طبقات األدباء ص 2/217لوعاه ینظر بغیة ا

.1/89القوم یقصد بھم بنو عامر، ینظر ارتشاف الضرب )1
»قلب الواو ألفا ...إن قوما«:، ونصھ من قولھ198ورد النص بتصرف، ینظر شرح التصریف ص )2

لواو ألفا فیقولون ھو یاجل، وھذا قلب وقوم ممن یكسرون الھمزة والنون والتاء، یقلبون من ا«:جاء كاآلتي
على غیر قیاس؛ ألن الواو الساكنة  ال تقلب ألفا، وھم یقلبونھا مع جمیع حروف المضارعة، ویفتحون لھا ما 

.»أنا آجل، ونحن َناَجل، وأنت تاَجل، وھو َیاَجل؛ألنھم یفرون من ثقل الواو إلى خفة األلف :قبلھا فیقولون 
.1/79وأبو حیان األندلسي ، ینظر ارتشاف الضرب 197ینظر شرح التصریف ص،منھم الثمانیني،)3
.197ھم بنو أسد، ینظر شرح التصریف ص)4
...نقل عن بعض األصحاب«:،  ونصھ من قولھ1/89النص ورد بتصرف، ینظر ارتشاف الضرب )5

.»جل، وإیجلییجل وتیجل، ونی:ومنھم من یقبلھا یاء فیقول«:، جاء كاآلتي»وإیجل 
:، اللغات الثالثة ھي)ب(في )الكفایة(ھكذا)الكافیة(وردت كلمة )6
.ـ حذف فاء الفعل، مع فتح عین الفعل1
.ـ المحافظة على فاء الفعل، مع فتح عین الفعل2
.225، 2/224ـ قلب فاء الفعل  ألفا، ینظر شرح الكافیة الشافیة 3
.3/447ینظر شرح التسھیل )7
.2/431ینظر شرح الكافیة الشافیة )8
.المصدر نفسھ)9

، شاعرة فصیحة ذكیة لھا )ھـ80ت (لیلى األخیلیة ھي بنت عبد اهللا بن الرجال بن شداد بن كعب )10
.5/249دیوان شعر، ینظر األعالم

الفضل قرأ على )516ت(الحریري ھو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان أبو محمد الحریري )11
المقامات، ودرة الغواص في :القصباني، كان في غایة الذكاء والفطنة والفصاحة والبالغة، و من تصانیفھ

.281ـ 278، و نزھة األلباء ص 259ـ 2/257أوھام الغواص، والملحة، ینظر بغیة الوعاه 
بوع بتحقیق ، وھو مط)ھـ516(درة الغواص كتاب في اللغة للعالمة القاسم بن علي الحریري )12

.1/741وتعلیق عرفات مطرجي، ینظر كشف الظنون 
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، وك   ان بحض   رتھ )1(المض   ارعة، ف   دخلت ذات ی   وم إل   ى عب   د المل   ك ب   ن م   روان    

:، فقال لھ)2(الشعبي

فلمَّ ا اس تقر بھم ا المجل س     ,افعَ لْ :ِایَذْن لي یا أمی ر الم ؤمنین ف ي ممازحتھ ا، فق ال ل ھ      

ال أَو ل ْو  :أَما ِنكتني؟ ق ال :ما بال قومك ال یكتنون؟ فقالت لھ ویحك:فقال لھا الشعبي

.)3(فعلت الغتسلت فخجلْت، واستغرَب عبد الملك ضحكا

.، وھي الكسر مطلقا، أعنى في الیاء وفي غیرھا)4(ةة ثالثوبقیت لغ:قلت

، وم ا تص در بھم زة الوص ل، وبت اء      )5(الذي لیس أّولھ واوا)فِعل(فالحاصل أن 

:زائدة، للعرب فیھ ثالثة مذاھب

فتح حروف المضارعة مطلقا، وھ ي الت ي ص ّدر بھ ا المص نف      :فاللغة الفصحى

.)6(كنانةوھي لغة الحجازیین قریشا و

.)8(، وھذه لم یذكرھا الناظم، وقد ذكرھا أبو حیان)7(الكسر مطلقا:وثانیھما 

، أوَّل من )ھـ86ت(عبد الملك بن مروان ھو أبو العاص بن أمیة، الخلیفة الفقیھ، أبو الولید األموي )1
.4/246ضرب الدنانیر عبد الملك، وكتب علیھا القرآن، ینظر سیر أعالم النبالء 

تابعي، من )ھـ103ت(بن عبد ذي كبار الشعبي الحمیري، أبو عمر،الشعبي ھو عامر بن شرحبیل )2
كبار رجال الحدیث وحفاظھ الثقات ، ومن مشاھیر مفسري مدرسة التفسیر بالعراق، اتصل بعبد الملك بن 
مروان فكان رسولھ إلى ملك الروم، أدرك خمسین من أصحاب رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ، وروى 

.1/252ینظر معجم المفسرین عن كثیر منھم، 
واستغرب ...إن لیلى األخیلیة «:ونصھ من قولھ224النص ورد بتصرف، ینظر درة الغواص ص )3

وحدثني أحد شیوخي ـ رحمھ اهللا ـ أن لیلى األخیلیة كانت ممن تتكلم «:، جاء كاآلتي»عبد الملك ضحكا 
أتأذن لي یا أمیر :بن مروان، وبحضرتھ الشعبي، فقال لھبھذه اللغة، وأنھا استأذنت ذات یوم على عبد الملك 

یا لیلى ما بال قومك :افعل، فلما استقر بھا المجلس قال لھا الشعبي:المؤمنین في أن أضحك منھا؟ فقال
ال واهللا ولو فعلت الغتسلت؟ فخجلت عند ذلك واستغرق عبد الملك :أما نكتني؟ فقالیكتنون؟ فقالت لھ ویحك

.»في الضحك 
،  أي یكون لھا كنیة، )بفتح النون(إنما أرادت نكتني )بخفض النون(أما نكتني :و الشاھد في القول، قولھا

.ولقب، وألن النون من أحرف المضارعة وھم یكسرونھا، صار معنى الفعل مخجال
.72، و إیجاز التعریف في فن التصریف ص 1/140ینظر شرح شافیة ابن الحاجب للرضي)4
.وردت بدون ألف ، والصواب ما أثبتناه )5
.1/88، و ارتشاف الضرب 72ینظر إیجاز التعریف في علم التصریف ص )6
.72، وإیجاز التعریف في علم التصریف ص 1/141ینظر شرح شافیة ابن الحاجب للرضي)7
.1/88ینظر ارتشاف الضرب )8
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، وھي )1(إلى آخره،)ولغیر الیاء:(التفضیل وھي التي أشار إلیھا بقولھ:وثالثھا

.من بني تمیم وقیس وربیعة)2(لغة عامة العرب

مَّْا أْن یكون ماضیھ ثالثیا مج ردا أْو ال؟  إأنَّ المضارع وأمَّا الوضع الثالث فاْعلْم

على ما قبل آخر المضارع منھ، وھو الع ین،  )3(فإْن كان ثالثیا مجردا فقد تقدم الكالم

وھو الرباعي مطلقا، والخماسي والسداس ي فإن ھ یكس ر    ،العین، وإْن كان غیَر ثالثي 

ن ذلك ما في أول ھ ت اء مزی دة،    ما قبل آخر المضارع منھ لفظا، أو تقدیرا، ویستثني ِم

عل  ى م  ا ل  ھ م  ن الف  تح فیم  ا قب  ل اآلخ  ر، وإل  ى ھ  ذا أش  ار   )4(ف  إْن ك  ان مض  ارعھ باقی  ا

(المصنف بقولھ إل ى آخ ر البی ت   )وكسر ما قبل آخ ر المض ارع م ن ذا الب اب یل زم     :

)5(،

من ع، فمث ال م ا    )حظ ل (، ما زاد على ثالثة أح رف، ومعن ى  )بذا الباب(والمراد

دحَرج یُ دحِرج، وانطل ق ینطلِ ق، واس تخَرج یس تخِرج، ومث ال م ا یكس ر         :ر لفظایكس

ّر، وأعّد یِعدُّ، واستقام َیستِقیُم، واختار یختار، وانقاد ینقاد، فـأصل یقـرُّتقدیرا، أقّر یِق

؛ فھ و ف ي اللف ظ غی ر مكس ور،      )6(َیقـِْرر، فلمَّا اجتمع مثالن ف ي كلم ة، وج ب اإلدغ ام    

سور وعلى ما َتَبّین لك، وأص ل َیْختَ ار َیختـَیِ ـُِر تحرك ت الی اء وانف تح       وفي التقدیر مك

.ما قبلھا، فقلبت أِلفًا فصار یختار، فھو أیضا مكسور تقدیرا، وكذلك القول في انقاد

ى، ج افَ َتى َیج افَ ل، وَتجاَھل یَتجاَھم، وَتلََّعَتم َیلََّعَت:وأمَّا ما في أّولھ تاء مزیدة فنحو

.جدحَرَتج َیَرْحَدوَت

.من الرسالة117ص، 38والبیت ینظر الالمیة رقم ،)ب(من 53ص )1
.142، 1/141، وشرح شافیة ابن الحاجب للرضي2/431ینظر شرح الكافیة الشافیة )2
.من الرسالة 118ینظر ص )3
.والصواب ما أثبتناه)األلف(و)الیاء(ورد محذوف )4
.من الرسالة117ص 41ینظر بیت الالمیة رقم )5
حرك من مخرج واحد من غیر فصل، ویكون في المثلین أن تأتي بحرفین ساكن فمت«:اإلدغام)6

، وینظر معجم المصطلحات النحویة 234، 3/233، شرح شافیة ابن الحاجب للرضي »والمتقاربین
.81والصرفیة ص 
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ل  ئال یلت  بس أم  ر  ،فأمّ  ا ی  تعلم فإنم  ا بق  ي م  ا قب  ل آخ  ره عل  ى فتح  ھ ف  ي الماض  ي    

مخاطبھ بمضارع َعِلم یعلـَم ؛ ألن األمر جاٍر على المضارع فلو قل ت ف ي المض ارع    

یتعِلم  ، ـ بالكسر ـ لقلت في األمر تعِلْم، فیلتبس بمضارع عِلم یعلـَم؛ ألنھ إذ المغ ایرة    

ھما حینئذ إنما ھي باختالف حركة التاء، وھي قد ال ترفع الل بس الحتم ال ال ذھول    بین

وھ  ذا التعلی  ل مث  ل م  ا قی  ل ف  ي غیرأفع  ال    :)1(]ھك  ذا علل  ھ الج  اربردي، ق  ال  [عن  ھ، 

:، قل ت )3(الفاع ل والمفع ول لش خص واح د    )2(القلوب،حیث ال یجمعون ب ین ض میري  

وع الفع ل عل ى الغی ر، ف إذا ج از الجم ع       وتقدیره أن الغالب في غیر أفعال القل وب وق   

، وال یعلم أّن التاء ضربني مثال، وربما یذھل عن :وقیل

.للمخاط ب والم  تكلم بخ الف أفع  ال القل  وب، ف إن الغال  ب الجم  ع فیھ ا ب  بْْن الض  میرین    

؛ ألنھ لو كسر ما قب ل اآلخ ر ف ي مض ارع     )4(وأمَّا َیَتجاھل وَیتدْحَرج فعلتھ كالذي قبلھ

أمر مخاطبھ بمضارع جاھل، ولو كسر ما قبل اآلخر ف ي مض ارع   )5(لتبسالَتجاھل، 

.َدْحَرجمضارع لتبس أمر مخاطبھ بمضارع تدحَرَج ال

تنبیھ

ھ ي عب ارة اب ن    )6(فیما أول ماضیھ تاء زائدة أنھ باق على ما لھ من الف تح :قولنا

ماض  ي، وق  د ، وھ  و ظ  اھر ف  ي أنَّ الف تح ال  ذي ف  ي المض  ارع ھ و ال  ذي ف  ي ال  الن اظم 

:لعل  ة غی  ره قیاس  ا عل  ى م  ا قی  ل ف  ي اس  م الفاع  ل م  ن غی  ر ذي الثالث  ة، نح  و      :یق  ال

.یعود على الجاربردي»قال«الضمیر في )1
).ب(من 54ص )2
موعة الشافیة من علمي الصرف والخط ورد النص بتصرف، ینظر شرح الشافیة للجاربردي ضمن مج)3
:نحو تعلم فإنھ یقال في مضارعھ«:، جاء كاآلتي»لشخص واحد...أما یتعلم«:، ونصھ من قولھ1/58

َیَتعلم ـ بفتح الالم ـ إذ لو كسر اللتبس أمر مخاطبھ بمضارع علم یعلم إذ المغایرة بینھما حینئذ إنما ھو 
ع اللبس الحتمال الذھول عنھ، وھذا التعلیل مثل ما قیل في غیر أفعال باختالف حركة التاء، وھي قد ال ترف

.»القلوب حیث ال یجمعون بین ضمیري الفاعل والمفعول لشخص واحد 
).یتعلم(الذي قبلھ، یقصد بھ )4
)ال التبس(وردت مرارا ھكذا)5
فیما أولھ «:من قولھ، ونصھ 30النص ورد بتصرف، ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )6

وما أولھ ماضیھ تاء مزیدة فھو باق على حالھ من فتح ما قبل اآلخر «:، جاء كاآلتي»من الفتح ...ماضیھ
.»تعّلم َیَتَعّلم، وتدْحرَج یتدَحرُج :نحو
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إن الكسرة التي ف ي مواصِ ل غیرھ ا ف ي یواصِ ل، فھ ي كس رة        :مواِصل، فإنھ قد قیل

الم  راد ف  ي قول  ھ ف  ي  )1(م  لُحجدی  دة، ال إنھ  ا ھ  ي الت  ي ف  ي المض  ارع ، وعل  ى ھ  ذا  

:األلفیة

.)2(األخیِر ُمطلقًاوِّتـْلـَُمْع كـَْسِر َم . . . . . . . . . .

، أنھ إذا كان مكسورا قدر كسره، فتكون الحركة غی ر  )مطلقا(فھم من قولھ:قال

أیضا ف ي المض ارع غی ر الفتح ة ف ي      ناھ/24ص/فتكون الحركة .)3(الحركة، انتھى

تك  ن لفظ  ا كان  ت تق  دیرا ـ واهللا أعل  م ـ        )4(ل  م، ف  إْنالمغ  ایرةالماض  ي؛ ألن المطل  وب

.وانظر ما یفھم ِمْن كالم الناظم

اإلعراب

:لك فیھ وجھان):افتتح(

)المض  ارع(، عل  ى أن  ھ مبن  ي للمفع  ول، وعلی  ھ ف  ي الت  اءأن تق  رأ بض  م:أح  دھما

في موضع رفع،)5(خبره، والجملة)افتتح(مبتدأ، و

منص وب  )المض ارع (تح التاء، على أنھ فع ل أم ر، وعلی ھ ف ي    أن تقرأ بف:الثاني

)ـ افتتح (متعل ق ب ـ  )بع ض ن أتي  (، وب ـ )6(، ف ال مح ل للجمل ة   )افتتح(على أنھ مفعول بـ

مبت دأ خب ره المج رور قبل ھ، والمس وغ لالبت داء ب النكرة،        )ض م (وعلى كال ال وجھین،  

.أحمل)ب(في)1
:الشطر من الرجز البن مالك وتكملتھ)2

سبقاد قدوضم میم زائ***مع كسر متلو األخیر مطلقا 
.315ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص 

لعل ة غی ره   «:، ونص ھ م ن قول ھ   30النص ورد بتصرف، ینظ ر ش رح المی ة األفع ال الب ن الن اظم ص       )3
بناء اس م الفاع ل م ن ك ل فع ل زائ د عل ى ثالث ة أح رف، وأن ھ           «:، جاء كاآلتي»غیر الحركة انتھى ...قیاسا

لى زنة مضارعھ، مع جعل م یم مض مومة مك ان ح رف المض ارعة، و كس ر م ا قب ل         یكون بمجيء المثال ع
أكرَم ُیكرم فھو َمْكِرم، وواصل یواصل فھو مواصِ ل  :سواء كان المضارع مكسورا نحو:اآلخر مطلقا، أي 

«.
).ب(ساقطة في )4
.52ـ 45، ونحو الجمل ص 2/63ینظر مغنى اللبیب )5
.97، و نحو الجمل22ـ 2/17ینظر مغنى اللبیب )6
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، م ن  )بعض(ئد علىعا)لھ(، والضمیر في)1(تقدیم المجرور على طریقة المصنف

:قـول

)إذا(على الوج ھ الث اني، وج واب   )افتتح(على )2(، والجملة معطوفة)ببعض نأتي(

ح ال م ن الرب  اعي،   )مطلق ا :(قب ل إذا عل ى األص  ح، وقول ھ   م ا )3(مح ذوف دل علی ھ  

(عائ  د عل  ى م  ا ع  اد علی  ھ الض  میر المج  رور، و     )افت  تح(والض  میر المنص  وب ب  ـ  

عل   ى الجمل   ة االس   میة قبلھ   ا، والض   میر  )4(مل   ة معطوف   ةح   ال من   ھ ،والج)متص   ال

، وھ ي  )5(موص ولة )م ا (،)أو ما تصدر:(فوض بغیر عائد على الرباعي، وقولھخالم

، و ال تحتم ل المص دریة للم انع ھ و     )اآلت(ف ي :ف ض عطف ا عل ى قول ھ    خفي موض ع  

(رورة، ض  معطوف  ة عل  ى ھم  ز الوص  ل قصَ  ره لل)أو الت  ا زائ  دا :(الض  میر، وقول  ھ

، عط ف  )أو مَ ا ل ھ  :(حال منھ، وذّكره؛ ألن الحروف تذكـَّر وتؤن ث، وقول ھ  )وزائدا

خب ر مبت دإ مح ذوف    )نح و ق د وج ال   (منصوبة  عل ى التمیی ز، و  )فاًء(، و)أبىب(على

(تق  دیره وذل  ك نح  و مبت  دأ وھ  و )كس  ر(و)تزك  ى(، وك  ذلك الق  ول ف  ي )ق  د وج  ال :

:، ماض یھ )إْن ماضیھ قد حظال:(قولھخبره، و)یلزم(مصدر مضاف إلى المفعول، و

مرفوع بفعل محذوف یفسـره

جمل  ة م  ن فع  ل وفاع  ل ال مح  ل لھ  ا م  ن     )حظ  ل(، وھ  و نائ  ب الفاع  ل، و )حظ  ال(

اس   م ك   ان مح   ذوف،   )ماض   یھ(، ویحتم   ل أْن یك   ون )6(اإلع   راب؛ ألنھ   ا تفس   یریة  

)الأوَّ(، و)حظ ال (مفع ول ل ـ  )وزی ادة الت اء  (في محل نصب خبر ك ان، )ظالح(فیكون

.، وصح الحال من المضاف إلیھ؛ ألن المضاف ھن ا عام ل ف ي الح ال    )التاء(حال من

.80ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص )1
.86، ونحو الجمل ص 86، 2/85ینظر مغني اللبیب )2
).ب(من 55ص )3
.184، 2/183ینظر مغني اللبیب )4
).ب(الواو الثانیة ساقطة في)5
.106ـ 103ونحو الجمل ص ،2/46ینظر مغني اللبیب )6
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عل ى  )1(أدخل الفاء في الجواب، وأدخالھا في مثل ھذا واجب)فما قبَل اآلخر:(وقولھ

المتابع ة ب ین الش یئین، واألش یاء عل ى الترتی ب ب أن        :بكسر ال واو )الـِو(ما تقرر، والـ

؛ ألن نظی ره م ن   )2(وھو مصدر َواَلى، ُیَواِلي، وأصلھ المدیجعل بعضھا یلى بعضا، 

.الصحیح قاتل قتاال، وقصره ضرورة

)3(فصل في فعل ما لم یسم فاعلھ

]أسباب حذف الفاعل[

وھو ما حذف فاعلھ، وأقیم المفعول مقامھ في جمیع أحوالھ من رفع وغیـــره ،

تض  یھ؛ ألن  ھ عل  ى خ  الف األص  ل، وھ  و لفظ  ي     والبُ  دَّ لح  ذف الفاع  ل م  ن س  بب یق   

.ومعنوي

، ف ي بی ت ح روف ال روي،     )5(، وھو أْن توافق حرف الروي)4(فاللفظي كالتوافق

:)7(كقولھ)6(الروي، في الذي قبلھ

َوما الماُل َواَألھلوَن ِإّال َودیَعٌة       َوال ُبدَّ َیومًا َأْن ُتَردَّ الَوداِئُع

لَنصَب الودائع، والقوافي مرفوعة، وھو عیب من عیوب القوافي)8(فلو ذكر الفاعل

القوافي

.)1(یسمى اإلصراف

.84ـ 2/82ینظر مغني اللبیب )1
).والى(737، 736ینظر مختار الصحاح ص )2
.429ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )3
.2/184ینظر ارتشاف الضرب )4
قصیدة رائیة أو دالیة، ویلزم:ھو الحرف الذي تبنى علیھ القصیدة وتنسب إلیھ، فیقال«:حرف الروي)5

، ینظر المعجم المفصل في علم العروض 149، الكافي في العروض والقوافي ص »في آخر كل بیت منھا 
.247والقافیة وفنون الشعر ص 

َوما الَمرُء ِإّلا َكالِشھاِب َوَضوِئِھ       َیحوُر َرمادًا َبعَد ِإذ ُھَو ساِطُع:البیت الذي قبلھ ھو)6
.89ینظر دیوان لبید ص 

.بیت للشاعر لبید، وھو من الطویلال)7
.89حذف الفاعل إصالح النظم، ینظر دیوان لبید بن ربیعة العامري ص :والشاھد فیھ

).ب(من 56ص )8
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:)3(كقول الشاعر)2(وإقامة الوزن

. . . . . . . . . . ُخِلَقْت َھواَك َكما ُخِلقْت َھوًى .

َلھا

.ھذا)5(الذي قبلالوزن، كالبیت )4(فلو ذكر الفاعل النكسر

خط  ـَف الك  ال، فل  و ذك  ر الفاع  ل خ  َرج الم  ال، وُیُی:، نح  و)6(والتق  ارب ف  ي الس  جع

.لزادت السجعة الثانیة على األولى بكلمة، فلم تـتقابل، وذلك غیر فصیح

، أو الجھ  ل )9(، أو الِعل  م ب  ھ)8(من  ھ، أو علی  ھ، أو تعظیم  ھ )7(والمعن  وي ك  الخوف

، والمقص  ود ھن  ا الك  الم عل  ى حك  م ص  یغة الفع  ل، إذا ح  ذف )11(، أو غی  ر ذل  ك)10(ب  ھ

.فاعلھ دون ھذه األسباب، لكنـَّا ذكْرناھا؛ ألن ذكرھا من لوازم أحكامھ

:قال

ضْ    ُموَم اَألوَِّل َواْكسِ    ْرُه ِإَذا َمِھِت ِبـ    ـأِْْإْن ُتسْ    ِنِد ْالِفعْ    ـَلِ لْلَمْفعُ    وِل َفــ    ـ ]43[

َالـــــاتََّص

،  »اختالف حركة الروي في قصیدة واحدة، وھو أن یجيء بیت مرفوعا وآخر مجرورا«:اإلصراف)1
المفصل في علم العروض والقافیـــــــة وفنون ، وینظر المعجم 160الكافي في العروض والقوافي ص 

.363الشعر ص 
.2/184ینظر ارتشاف الضرب )2
، أشعر المولدین على اإلطالق، كان ضریرا،نشأ )ھـ167ت (َبّشاِر بِن ُبرد الُعقیلي  أبو معاذ القائل )3

فرق من الطبقة األولى، جمع في البصرة وقدم بغداد، وأدرك الدولتین األمویة والعباسیة، وشعره كثیر مت
.348، 1/347بعضھ في دیوان، اتھم بالزندقة فمات ضربًا بالسیاط، ینظر معجم الشعراء 

:البیت من الكامل، و تكملتھ 
ُخِلَقت َھواَك َكما ُخِلقَت َھوًى َلھا***ِإنَّ الَّتي َزَعَمت ُفؤاَدَك َملَّھا   

.586ینظر دیوان بشار بن برد ص والشاھد فیھ حذف الفاعل إلقامة الوزن، 
).ب(ألف زائدة من )4
.من الرسالة126ینظر ص )5
.2/184ینظر ارتشاف الضرب )6
.المصدر نفسھ)7
.المصدر نفسھ)8
.المصدر نفسھ)9

.المصدر نفسھ)10
.2/184اإلیثار، واالختصار، والتحقیر، ینظر ارتشاف الضرب :یقصد بذلك)11
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َواْجَعْل َقْبَل اْآلِخِر فِي الـ      ـُمضِِّي َكْسًرا َوَفْتًحـــا فِي ِسَواُه )أْعَتلَّ(ِبَعْیِن ]44[

تَّــــَال

ـْع       َتــاِء اْلُمطاَوعِة اْضُمْم ِتْلَوَھــا ـــَثاِلَث ِذي َھْمِز َوْصٍل ُضمَّ َمْعُھ َوَم]45[

ِبــــِوَال

ــــ        ـِو اْختاَر َواْنقاَد َكاْخِتیَر الَِّذي ـاْجَعـْل لِثاِلِث َنْحَوَما ِلَفا َنْحِو َبـاَع]46[

)1(َفَضَال

:اعلْم أنھ ال ُبد في فْعل ما لم ُیسمَّ فاعلھ من تغیرات ثالث

.حذف الفاعل مع إسناده إلى المفعول

.ورفع المسند إلیھ

.)2(وتغییر صیغة الفعل

عل ى الجمل ة؛ ألنھم ا غی ر مقص ودین      )4(فقد تق دم الك الم علیھم ا   )3(ا األّوالنفأّم

.ھنا

، فال ُبدَّ م ن  )5(فھو تغییر صیغة الفعل، فھو المقصود ھنا كما تـقـدم:وأما الثالث

لو لْم تتغیر الصیغة اللتبس المفعول عند قیامھ مقام :من الكالم على تفاصیلھ، فـنقول

ال یخلو الفعل الذي ل ْم ُیس مَّ فاعل ھ، إمّ ا أْن     :، فال ُبدَّ من التغییر، فنقولالفاعل بالفاعل

یكون ماضیا، أو مضارعا، ف إْن ك ان مض ارعا فحكم ھ أْن ُیضَ مَّ أوَّل ھ ویف تح م ا قب ل          

سواء كان ثالثیا أو غیره، معتال أو غیره، غیر أنھ )6(آخره، وال ُیَزاد على ھذا شيء

:یظھ  ر ل  ك نح  و /25ص/ل  ھ ن  وع م  ن التص  ریف كم  ا  أن  ھ إذا ك  ان معت  ل الع  ین یدخ 

.429ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )1
.407ینظر فتح اللطیف في التصریف على البسط والتعریف ص )2
:یقصد باألولین)3
.ـ حذف الفاعل1
.ـ قیام المفعول مقامھ2
.من الرسالة128ینظر ص )4
.من الرسالة128ینظر ص )5
.ا أثبتناه وردت منصوبة والصواب م)6
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ُیضَرب، ُیعلـَم وُیقـَال أصلھ ُیقـَْول لكنھ نقلت حرك ة الع ین إل ى الس اكن قبلھ ا فسُ كِّنت       

یُ دحَرج وُیس تخَرج   :نحو)1(الواو بعد فتحھ فانقلبت ألفا، وھذا غیر خاص بھذا الباب

:(إل ى قول ھ  )ِإْن ُتسْ ِنِد ْالِفعْ ـلَ  :(إلى ضم أوَّل ھ بقول ھ  )2(إلى غیر ذلك فأشار المصنف 

، ألن ھ ذا حك م ش امل للمض ارع والماض ي، وأش ار إل ى        )3()ضْ ُموَم اَألوَّلِ َمِھِت بِ  أَْْف

:فتح ما قبل آخره بقولھ

. . . . . . . . . . . . . . . 4(َوَفْتًحا فِي ِسَواُه َتـَال.

)4(َتـَال

؛ ل   ئال )5(ي س   وى الماض  ي، وھ   و المض   ارع، وإنم  ا ف   تح م   ا قب  ل آخ   ره   أي ف   

، )6(یلتبس

لكان ث ـقیال، ول ْو اقتص رعلى ف تح     )8(فالرباعي المبني للفاعل، ولو ضم)7(ولو كسر

ُیْعل ـَم، ف ال بُ دَّ حینئ ذ م ن ھ ذا التغیی ر        :ف ي نح و  )9(فتح ما قبل آخره لحصل االلتباس

إمَّا أْن یكون صحیحا أو معتال، ف إن ك ان   )10(خلووإْن كان ماضیا فال ی.المخصوص

:ص  حیحا ضُ  مَّ أوَّل  ھ، وُكسِ  ر م  ا قب  ل آخ  ره أیض  ا، س  واء ك  ان ثالثی  ا أو غی  ره، نح  و   

َنعَ ْم إْن ك ان ف ي أوَّل ھ ھم زة َوصْ ل، أو ت اء        .ُضِرب وُدْحرَج، وُاْنُطلِ ق ب ھ وُاس تخِرج   

في المبدوء بھمزة الَوصْ ل، والث اني   مزیدة زیادة معتادة ، فإنھ ُیَضمُّ الثالث مع األول 

.مع األول في المبدوء بالتاء المزیدة

.تـُْخِرج ونحوهـاْس:مثال األوَّل

.ُیْقَول:الباب یقصد بھ الفعل الثالثي المعتل العین المبني للمفعول نحو)1
).ب(من 57ص )2
.من الرسالة127ص 43ینظر بیت الالمیة رقم )3
.من الرسالة128ص 44ینظر بیت الالمیة رقم )4
.ـ بفتح الالم ـ)ُیْعَلم(یقصد )5
).َیْعَلم(یقصد )6
.ـ بكسر الالم اللتبس بالرباعي في مثل ُیَدْحِرج)ُتْعّلم(یقصد )7
.ـ یفتح الالم ـ)َیْعَلُم(یقصد )8
.ـ بفتح الالم ـ)َیْعَلُم(یقصد )9

).ب(وھذا تكرر مرارا في النسخة )ب(الواو ساقطة في)10
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ِإْن ُتسْ  ِنِد:(ع  ـُِلم، ونح  وه، أش  ار المص  نف إل  ى ض  م أول  ھ بقول  ھ  ـُت:ومث  ال الث  اني

إل ى كس ر م ا قب ل آخ ره      )2(أش ار ، و)1()ضْ ُموَم اَألوَّلِ َمِھِت بِ  أْْفَ  :(، إلى قول ھ )ْالِفْعـَل

:بقولھ

. . . . .)3(اجعل قبل اآلخر في الــ        ـماضي كسرا. . . . . .

(وأش  ار إل  ى حك  م المب  دوء بھم  زة الوص  ل، أو الت  اء المزی  دة بقول  ھ  َثالِ  َث ِذي َھمْ  ِز :

.)4(إلى آخر البیت)َوْصٍل ُضمَّ

اختص الماضي بھاتین الحركتین؛ وھما ضم أّولھ، وكسر ما قبلوإنما :)5(قالوا

قبل

آخ   ره، لیك   ون عل   ى ص   یغة ال تك   ون ف   ي األس   ماء، وال ف   ي األفع   ال الت   ي ذك   رت  

.)6(فاعلھا

ی  ل، ول  و عك  س؛ ب  أن كس  ر األول، وض  م الث  اني لحص  ل   لفق)7(َذبُ  ل:وأمَّ  ا نح  و

تـثـقلوا االنتـقال من كسر إلى ضم، ولكنھ ُعِدل عنھ للثـقل ألنھم اس]أي ِذُبل[الغرض،

ُعِلم، وُشِرب، :؛ ألنھ لو اقـتصر على الكـسر اللتبس نحو)8(وإنما َجمع بین الحركتین

:وُشِرب، ولو اقتصر على الضم اللتبس بالمضارع فیما أوَّلھ ھمزة من الرباعي نحو

خرج ل ئال  ، وُاست ُـ ُاقت ـُطع :ُأْعِلم، وإنمَّا التزم ضم الثال ث فیم ا أول ھ ھم زة وص ل نح و      

الثاني فیما أوَّلھ تاء مزی دة زی ادة   یلتبس إذا حذفت الھمزة في الدرج، وإنما التزم ضم

تـُعـُلـِّم؛ لئال یلتبس بصیغة مضارع َعِلْمت، وإن كان معتال فال یخلو إمَّ ا  :معتادة نحو

.من الرسالة127ص 43ینظر بیت الالمیة رقم )1
.یعود على ابن مالكالضمیر )2
.من الرسالة128ص 44ینظر بیت الالمیة رقم )3
.من الرسالة128ص 45ینظر بیت الالمیة رقم )4
.1/36الرضي و ابن الحاجب، ینظر شرح الشافیة للرضي :یشیر إلى العلماء منھم)5
...إنما اختص«:من قولھ، والنص 1/36ورد النص بالمعنى، ینظر شرح شافیة ابن الحاجب للرضي)6

یضرب ولُیقتل، وأما :ویجوز ذلك إذا كان إحدى الحركتین غیر الزمة نحو«:جاء كاآلتي»ذكرت فاعلھا 
.»أھون قلیال جاء في الفعل المبني للمفعول ثقلھُفِعل فلما كان

).ذبل(220جاء بوزن قلیل في اللغة العربیة، ینظر مختار الصحاح ص )7
].ِذُبل بكسر الذال وضمھا [د بالحركتین الكسر والضم یقص)8
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المفع ول  فع ل  ل م یع لّ  )1(أْن ُیعّل مع فعل الفاعل، أْو ال، فإْن ل ْم ُیع لّْ م ع فع ل الفاع ل     

:قال وباع ففیھ ثالث لغات:ُعِور، وُصیـِد، وإْن أعل مع فْعل الفاعل نحو:نحو

، فیض م أوَّل ھ، ویكس ر م ا قب  ل     )2(أْن یفع ل ب ھ تق دیرا مَ ا یقتض  یھ القی اس     :األول ى 

یـِع، لكْن قصدوا إلى تخفیفھ لثـقل الكسرة على حروف العل ة؛  ِول، وُبُق:آخره، فیـُـقال

ُبی  ـَِع، :الف  اء، ونقل  وا كس  رة الع  ین إل  ى مكانھ  ا؛ فسَ  ِلَمْت الی  اء ف  ي نح  و فح  ذفوا ض  مة

، )3(ِول، فصار اللفظ ِقی ل وب ـِیع، ف ي ذوات الی اء إعم االن     ُق:وقلبت الواو یاءًً في نحو

، وإلی ھ أش  ار  )5(، وھ ذه اللغ  ة ھ ي أفص ح اللغ ات    )4(وف ي ذوات ال واو ث الث إعم االت    

:المصنف بقولھ

. . . .. . . . . . . . . . . . َواْكِسْرُه ِإَذا .

اتََّصـَال

.)6(ِبَعْیِن أْعَتلَّ . . . . . . . . . . . . . . . .

.

ض مة، ونق ل الكس رة إال أنَّ ھ ُیشِ مُّ الف اء       من حذف ال)7(أن یفعل بھ ما تقدم:الثانیة

شوب الكسرة شیئا من صوت الضمة، واختلفوا ف ي كیفی ة   )8(بالضم، ونعني باإلشمام

إن  ھ یلفظ  ھ عل  ى ف  اء الكلم  ة بحرك  ة تام  ة مم  زوجتین م  ن  :اللف  ظ بھ  ذا اإلش  مام، فقی  ل

).ب(من 58ص )1
.168، 167ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص )2
:اإلعماالن ھما)3
.ـ ضم أول الفعل بیع1
.224، 223ـ وكسر ما قبل آخره، ینظر المنصف ص 2
:ثالث إعماالت ھي)4
.ُقِیلاألجوفـ ضم أول الفعل 1
.ـ  یكسر ما قبل آخره2
.224، 223ـ قلب الواو یاء، ینظر المنصف ص 3
.224، 223ینظر المنصف ص )5
.من الرسالة128، 127ص 44، 43ینظر بیتي الالمیة رقم )6
.من الرسالة131ص 2ینظر اإلحالة رقم )7
، ولكن و لیتلفظ بھ التنبیھا على ضم م ا قبلھ ا، أو عل ى ض مة           تھیئة الشفتین للتلفظ بالضم«:اإلشمام ھو)8

.33، التعریفات ص»ال الحرف الموقوف علیھا ، وال یشعر بھ األعمى 
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اء وقی  ل كیفی  ة اللف  ظ أْن یلف  ظ عل  ى ف  .)1(ح  ركتین ض  مة وكس  رة عل  ى س  بیل الش  یوع

الكلم ة بحرك ة تام  ة مركب ة م  ن ح ركتین إب رازا ال ش  یوعا ج زء الض  مة مق دم، وھ  و        

ومن َثمَّ تمحضت الیاء، وھي ھذه اللغة تلي )2(األقل، یلیھ جزء الكسرة وھو األكثر،

.)3(تلي التي قبلھا، ولم یذكرھا المصنف ھنا، وقد ذكرھا في غیر ھذا الكتاب

ول، ـُوتبقى الفاء على ضمھا؛ فت ـَْسلم ال واو ف ي ق     أن تحذف كسرة العین، :الثالثة

،)4(یع؛ ألجل انضمام ما قبلھا، وھذه أضعف اللغاتوتـنقلب الیاء واوا في ِب

:)5(قال الراجز

اُكـــَشَوال ُتَكْوالشَّـُِطِبـَخـْتَتاُكحـَـُتْذَإِنْیَنْولـَى َلْت َعـَوكُح

:)6(وقال آخر

وھو األكثر ...إنھ یلفظھ على فاء «:، ونصھ من قولھ224ورد النص بالمعنى ، ینظر المنصف ص )1
.»مَّة ویجعل العین تابعا للفاء وبعض العرب یخلص الَض«:،جاء كاآلتي.»شیوعا

وھو ...أن یلفظ «:، ونصھ من قولھ168ورد النص بالمعنى شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص )2
وبعض ینقل ویشیر إلى الضم مع التلفظ بالكسر والیغیر الیاء ویسمى ذلك إشماما «:، جاء كاآلتي»األكثر 

«.
.131، 2/130ینظر مثال شرح التسھیل )3
.2/198ینظر ارتشاف الضرب )4
.الرجز بال نسبة، وقد ورد بروایة أخرى)5

اُكَشَوال ُتَكْوالشَّـُِطِبـَخـْتَت***ُحوَكْت َعَلى ِنیَرْیِن ِإْذ ُتَحاُك 
(والشاھد فیھ قولھ  .»حیكت«:حیث أخلص الراجز الضم على لھجة قوم من العرب في قولھ )حوكت :

.القصب والخیوط إذا اجتمعت:والنیر.أي نسجت:ُحوَكت:اللغة
یصف الراجز ملحفة أو حلة إنھا محكمة النسج، وقد نسجت على نولین، فإذا صادفھا ش وك ض ربتھ   :المعنى

، وشرح ابن الناظم على ألـف ـیة  2/131، و شرح الـتسـھیل 2/101بقوة، ولم تتأثر بھ، ینظر نزھة الطرف 
، وش رح  األش موني   2/99أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك تحقیق حنا الفخوري ،، و 168ابن مالك ص 

.3/1222، والمعجم المفصل في الشواھد النحویة و الشعریة 2/129
، راج  ز م ن الفص  حاء  )ھ ـ 145ت (القائ ل رؤب ة ب  ن العج اج ب  ن رؤب ة التمیم  ي الس عدي، أب و الجح  اف       )6

والعباسیة، أخذ عن أعیان أھل اللغة ، وكانوا یحتجون بش عره،  المشھورین، من مخضرمي الدولتین األمویة
دفن  ا الش  عر واللغ  ة  :ویقول  ون بإمامت  ھ ف  ي اللغ  ة، ول  ھ دی  وان رج  ز مطب  وع، ولمّ  ا م  ات رؤب  ة ق  ال الخلی  ل      

.2/256والفصاحة، ینظر معجم الشعراء 
.البیت من الرجز

.)بیع(على لغة بعض العرب والمشھور )بوع(والشاھد فیھ 
(حرف مشبھ بالفعل):لیت:(اإلعراب :وھل. فع ل  ):ینف ع .(حرف استفھام):ھل(الواو حرف استئناف، )

(مضارع مرفوع  :شیئا. اس م  ):ش بابا .(ح رف مش بھ بالفع ل مؤك دا ل ألول     ):لی ت .(مفع ول ب ھ منص وب   )
فع     ل م     اض للمجھ     ول، ونائ     ب الفاع     ل ض     میر مس     تتر فی     ھ ج     وازا    ):ب     وع.(، منص     وب)لی     ت(

ضمیر متصل مبني في محل :فعل ماض، والتاء):اشتریت(الفاء حرف عطف، ):فاشتریت(،)ھـو:(تقدیره
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ُتـْیَرَتاْشَفوَعـــــُبابًاَبَشَتْیَلُتـــــْیَلئًاَیَشُعَفْنَیـْلَھَوـَتْیَل

:، وقولھ)2(أیضا ھنا، وذكرھا في غیر ھذا الكتاب)1(ولم یذكرھا

.)3(إلى آخره)َوَما ِلَفا َنْحِو َبـاَع(

تـَار،اخـْ:نحو)افـْتـََعل(یعني أنَّ َما اعتلت عینھ من الماضي الموزون بـ 

الع ین م ا ُفعِ ل بف اء بَ اع م ن الكس ر        تلی ھ انـْقـَاد، یـُفع ـَل بثالث ھ الت ي   :نحو)انـْفـََعل(و

:ذلك المصنف بقولھثلوالضم واإلشمام وم

. . . . . . . . . . . . . )4(اْخِتیَر الَِّذي َفَضَال.

نائب عن الفاعل ب اختیر،  )الذَِّي َفَضَال(و.)5(»ِوَر وباإلشمام ُاخـِْتیـَْر وُاخـْتـُ«:فیقال

.، ھكذا ینبغي أن یضبط ھذا الباب)6(ومعنى المثال ظاھر

تنبیھات

ص ید  :اعت ل لك ان أحس ن؛ ألن ھ یخ رج نح و      :أعل عینا، ولم یق ل :لو قال:األول

كم  ھ حك  م الص  حیح، َأنَّ ح)7(تق  دم/26ص/وع  ور مم  ا ھ  و معت  ل، ول  یس بمع  ل فإن  ھ 

:وبعبارتھ في األلفیة بقولھ

.)8(َعْیًناواْكِسْر أو اْشِمْم َفا ثَالثيَّ ُأِعلْ  . . . . . . . .

.أحسن

).لیت(وجملة.رفع فاعل اعتراضیة ال محل لھا ...)ھل ینفع:(وجملة.ابتدائیة ال محل لھا من اإلعراب...
(وجملة.من اإلعراب (وجملة).لیت(في محل رفع خبر )بوع: ، ینظر )بوع(عطوفة علىم)اشتریت:

، وش رح اب ن الن اظم عل ى ألفی ة اب ن مال ك        2/131، و شرح التسھیل2/101نزھة الطرف في علم الصرف 
.2/99، و أوضح المسالك على ألفیة ابن مالك تحقیق حنا الفخوري 169ص
.الضمیر یعود على ابن مالك)1
.2/131ینظر مثال شرح التسھیل )2
.من الرسالة128ص 46:یة رقمینظر بیت الالم)3
).ب(من 59ص )4
.169شرح ابن الناظم على ألفیة بن مالك ص )5
.المثال یقصد بھ اختیر واختور)6
من الرسالة130ینظر ص )7
:البیت من الرجز البن مالك  و تكملتھ)8

)وضم جا كبوع فاحتمل (عینا ***واكسر أو اشمم فا ثالثي أعل 
.167شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص ینظر
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]الفرق بین اإلعالل واالعتالل[

االسم االعتالل أن یكون :؟ قلت)2(واالعتالل)1(فإْن قلت ما الفرق بین اإلعالل

االسم 

أو الفع  ل ف  اؤه أوعین  ھ أو الم  ھ ح  رف عل  ة، س  واء تغی  ر أم ال، واإلع  الل ھ  و تغیی  ر   

حرف 

، فھ  و أخ  ص م  ن االع  تالل، فك  ل مع  ل  "ق  ال":العل  ة لتخفی  ف، كقل  ب ال  واو ألف  ا ف  ي 

اعت ل ال یتع ین من ھ الم راد، ألن االع تالل      :معتل، ول یس ك ل معت ل مع ل، فقول ھ ھن ا      

.األخص المعینأعم، واألعم ال إشعار لھ ب

، ول یس بص واب؛   )3(قید المصنف التاء بالمطاوع ة، كم ا فع ل ف ي األلفی ة     :الثاني

المزید في أوَّلھ تاء معتادة كما :ألن الحكم ال یختص بھا، فاَألْولى في التعبیر أْن ُیقال

الت اء  من ًامعتادة احتراز:تكبَّر وتوانـَى، وقولنا:؛ یشمل التي للمطاوعة ونحو)4(تقدم

تْرمس الشيء، بمعنى رمسھ؛ فإنھا مزی دة، وال یض م ثانی ھ؛ ألنھ ا ت اء      :التاء في نحو

.زیادتھا غیر معتادة

ق ال وب اع إنم ا ھ و إذا ل م      :ف ي نح و  )5(ما ذكر من ج واز األوج ھ الثالث ة   :الثالث

ف إن خی ف التب اس ِفعْ ل المفع ول بِفعْ ل      )6(״ُبعْ ُت  ״ ״ِبیَع״فیقول في״یخف اللبس،

.144ینظر المعجم المفصل في علم الصرف ص )1
.144المصدر نفسھ ص )2
.167الناظم على ألفیة ابن مالك صابنینظر شرح)3
.من الرسالة130ینظر ص )4
:األوجھ الثالثة ھي)5
َما لم یسم فاعلھ؛ استثقل فیھ مجيء الكسرة بعد الضمة وجب ـ إذا كان الماضي ثالثیا معتل العین، فبني ِل1

.تخفیفھ بنقل حركة العین إلیھا
.ـ وبعض العرب یشیر إلى الضم، مع التلفظ بالكسر، وال یغیر الیاء2
ـ ومن العرب من یخفف ھذا النوع بحذف حركة عینھ، فإن كانت واوا سلمت، وإن كانت یاء قلبت واوا، 3

.169، 168الناظم على ألفیة ابن مالك ص ینظر شرح ابن
).ب(ما بین قوسین ساقط في )6
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״ ״ ب ـِیعَ ״الفاعل بسبب شكل فأنھ یجتنب ذلك الشكل الذي وقع فیھ اللبس، فتق ول ف ي  

یا زید، الكسر أو ״ ِعقـُْت״ ״ ُعوَق״ یا عبد بإخالص الضم أواإلشمام، وفي ״ ُبْعت

ب ل ظ اھره   )2(»ولم یتعرض ل ھ س یبویھ  «:وقیل)1(اإلشمام نص على ذلك في األلفیة

.اجواز األوجھ الثالثة مطلق

ما تقرر:الرابع

. . . . . . . . . )3(ِلَبــاَع  َقــْد ُیَرى لَنْحِو َحــــْب.

ألن المضاعف إذا :، قیل)5(، واألفصح الضم)4(َوَرَد نصٌّ على ذلك أیضا في األلفیة

إذا 

ـ  بض م الع ین ـ      )فعُ ـل (ن عل ى  ، ف ال التب اس إال فیم ا ك ا    )7(فتحت ف اؤه )6(ُبِنَي للفاعل

حِ بَّ بالكس ر   :فیعرض اللبس بإخالص الضم، فقیاس من راعى إزالة اللبس أن یقول

.أو اإلشمام

اإلعراب

وإن كان الماضي ثالثبا معتل «:، والنص ھو168ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص )1
العین فبني لما یسم فاعلھ استثقل فیھ مجيء الكسرة بعد الضمة، ووجب تخفیفھ بإلقاء حركة الفاء، ونقل 

ُبِیَع وُقِوَل، فاستثقلت كسرة على :بیع، وقیل، وكان األصل):باع، وقال(ركة العین إلیھا، كقولك في ح
لسكونھا بعد )بیع(حرف علة بعد ضمة، فألقیت الضمة، ونقلت الكسرة إلى مكانھا، فسلمت الیاء منھ نحو 

فصار اللفظ بما أصلھ الواو كاللفظ لسكونھا بعد كسرة، )قیل(حركة تجانسھا، وانقلبت الواو یاء من نحو 
.»بما أصلھ الیاء 

.2/131شرح األشموني )2
:البیت من الرجز من ألفیة ابن مالك ، وتكملتھ)3

وما ِلَباَع  َقْد ُیَرى لَنْحِو َحْب***وِإْن ِبَشْكل ِخْیَف َلْبُس ُیْجَتَنْب 
ال یجوز :ن األفصح عدا الضم، حتى قال بعضھمفعل ثالثي مضاعف مدغم؛ لك)َحبَّ(والشاھد فیھ قولھ

، ینظر شرح 28:األنعام َوَلْو ِردَُوا، و65:یوسفِردّْْت إلینا غیره، والصحیح الجواز، فقد قرأ علقمة 
.2/131األشموني 

ویجوز في فاء الثالثي المضاعف، مبینا لما «:، ونصھ ھو167ینظر شرح ابن الناظم على األلفیة ص )4
.»ُحبَّ وِحبَّ الشيء:لم یسم فاعلھ من الضم واإلشمام والكسر ما جاز في فاء الثالثي المعتل العین نحو

.3/446ینظر شرح التسھیل )5
).ب(من60ص )6
...ألن المضاعف«:، ونصھ من قولھ20النص ورد بتصرف في شرح المیة األفعال البن الناظم ص )7

.»َحبَّھ یِحُبھ بمعنى أَحبَّھ:وَشذَّ وحده في َحبَّ یقال«:تي، جاء كاآل»فال التباس 
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، واختل ف  )1(، ودخ ول الف اء علی ھ واج ب    )إْن تس ند (ھ و ج واب  )فأت بھ:(قولھ

ش  رط والج  زاء، ال  دخل  ت لل  ربط ب  ین ال  )2(ھ  ي ف  اء الس  بب  :ف  ي ھ  ذه الف  اء، فقی  ل   

جمل ة عل ى جمل ة، فل م تخ رج عل ى العط ف، واس تبعد         )3(للتشریك، وقیل ھ ي عاطف ة  

:(اء، وقول   ھب   ح   ال م   ن المج   رور بال)مض   موم األول:(وھ   و حقی   ق ب   ذلك، وقول   ھ

، ج واب إذا مح ذوف   )إذا اتص ال بع ین  :(، وقول ھ )ف أت ب ھ  (، معطوف عل ى )واكسره

(م ن الش رطیة، فتك ون منص وبة ب ـ     )4(دھادل علیھ ما قبلھ عل ى األص ح، ویحتم ل ع     

، )ـ عین (ص فة ل ـ  )اعتل:(اكسر في حین اتصالھ بعین اعتل، وقولھ:والتقدیر)اكسره

ف  ي (مفع  ول ل  ھ، و )كس  را(ھ  و أم  ر م  ن جع  ل، بمعن  ى اْوج  د، و    )واجع  ل:(وقول  ھ

یتعلق بھ، والمعنى اوجد كسرا في المضي قبل اآلخر، والظرف مفعول ل ھ  )الماضي

.أیضا

)ف  ي س  واه(، و)كس  ر(معط  وف عل  ى )فتح  ا(، )ت  الوفتح  ا ف  ي س  واه:(وقول  ھ

وھو م ن ب اب العط ف عل ى معم ول عام ل واح د، وھ و         )في المضي(معطوف على

.)5(جائز

، والض میر المج رور م ع    )ض م :(، مفع ول، بقول ھ  )ثالث ذي ھمز وص ل :(وقولھ

.عائد على ھمزة الوصل

موص  ولة، وص  لتھا المج  رور، وھ  و  )م  ا(، )ب  اع اجع  لوم  ا لف  ا نح  و :(وقول  ھ

.ـ وباهللا التوفیق ـ)الجعل(مفعول مقدم 

)6(األمرفصل في فعل

.87ـ2/82ینظر مغني اللبیب )1
.1/329المصدر نفسھ )2
.1/335المصدر نفسھ )3
.)ب(و )أ(وردت ِبَداَلْیِن في )4
.2/185ینظر شرح التسھیل )5
، وشرح المیة األفعال البن الناظم ص 429ن ص ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتو)6

31.
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]تعریف فعل األمر اصطالحا[

فع ل األم ر     :لم یتعرض لحقیقة فعل األمر إال في االصطالح، وقال ابن الحاجب

.)1(»ذف حرف المضارعة غة یطلب بھا الفعل من الفاعل المخاطب بحیص«

(فقولھ .جنس)صیغة یطلب بھا الفعل:

(وقولھ .لُیضَرب زید:فصل أخرج بھ ما لم یسم فاعلھ نحو)من الفاعل:

(وقولھ .لَیضرب زید، ولَنضرب أنا:أخرج بھ الغائب والمتكلم، نحو)المخاطب:

(وقولھ في قراءة من)3(]ُحوْاَفْلَتْفَر[:نحو)2(أخرج بھ)بحذف حرف المضارعة:

.)5(إال تضرب زیدا:، ونحو)4(قرأ بالتاء

(إنھ یستغنى بقولھ:وقد یقال:قلت .)6(عن بقی ة الفص ول  )بحذف حرف المضارعة:

.فتأمل ذلك

في صیغة، األمر ھل ھو فرع المضارع، أو أصل؟،)7(وتقدم الخالف

.)8(واألول مذھب الكوفیین

.)9(لبصریینمذھب ا:والثاني

(وانظر ما یفھم من كالم ابن الحاجب ھنا في قولھ ).بحذف حرف المضارعة:

.350متن الكافیة ضمن المجموع الكامل للمتون ص )1
).ب(من 61ص )2
].َفِبَذِلَك َفْلَیْفَرُحوْا ُھَو َخْیٌر مِّمَّا َیْجَمُعوَنُقْل ِبَفْضِل الّلِھ َوِبَرْحَمِتِھ[، واآلیة كاملة 58:سورة یونس )3
.153بالخطاب، ینظر تقریب النشر في القراءات العشر ص َفْلتْفَرُحوْاویس روى ر)4
).ب(بدون ألف في )زیدا(وردت كلمة )5
، »بقیة الفصول ...إنھ یستغنى«:، ونصھ من قولھ3/463النص ورد بالمعنى، ینظر شرح التسھیل )6

.»م المحذوف أولھ التعبیر عن فعل األمر بكونھ كمضارعھ المجزو«:جاء كاآلتي
.من الرسالة50ص 7ینظر اإلحالة رقم )7
من الرسالة50ص 5ینظر اإلحالة رقم )8
من الرسالة50ص 3ینظر اإلحالة رقم )9
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وإنم  ا وج  ب ح  ذف ح  رف المض  ارعة ل  ئال یلت  بس األم  ر   )1(اب  ن جماع  ة:وق  ال

.)2(بالخبر في الوقف

أص لھ المض ارع ك الكوفیین ـ واهللا أعل م ـ       )3(فظاھر ھ ذا أن األم ر عن دھما   :قلت

.قصود ھنا الكالم على كیفیة بناء ِفْعل األمر من كل فعلوالم

:قال

]صیاغة فعل األمر من أْفَعَل[

ُه َكاْلُمَضاِرِع ِذي اْلَجْزِم الَِّذي ِمْن َأْفَعَل اَألْمُر َأْفِعْل َواْعُزُه ِلسـِــَوا ]47[

اْخُتــــِزال

ِصْل ساِكًنا كاَن ِباْلَمْحُذوِف ًرا ـــــَكِسـَأوَّلـُھَُُُ و ِبَھْمِز الَوْصــِل ُمْن]48[

َالــــــــُمتَِّص

اْغِزي ِبَكْسٍر ُمِشمَّ الضَّمِّ َقْد قـُبِِِـَال ـُوَل ُلُزوِم الضًَّمِّ ُضمَّ وَنْحــَواْلَھْمَز َقْب]49[

َ)4(

، بكس  ر عین  ھ، ))5(ِعْلَأف  ـْ(المزی  د فی  ھ ھم  زة القط  ع عل  ى)َأف  ـَْعل(یعن  ي أن األم  ر

، وم  ن غی  ره م  ا ع  دا  ״َأعْ  ِط״، و״َأكْ  ِرْم״، ״أََْجلِ  ْس״،و״َأْعلِ  ْم״:وتس  كین آخ  ره نح  و 

على زنة الفْعل المضارع المج زوم، ال ذي ط ـُِرح أوَّل ھ،وھو     ״اكـُْل״و״اُخذَْ״و״واُمْر״

:مراده بقولھ

ھو محمد بن إبراھیم بن سعد اهللا بن حازم بن صخر الكناني الحموي الشافعي یلقب بحازم :ابن جماعة)1
شرح كافیة ابن الحاجب، والضیاء الكامل في شرح الشامل، :، ومن آثاره)ھـ733ت (بدر بن جماعة 

.20ـ 2/18ینظر الوافي بالوفیات 
، ونصھ من 296النص ورد بالمعنى، ینظر شرح كافیة ابن الحاجب لبدر الدین محمد بن جماعة ص )2

الفعل من الفاعل المخاطب فعل األمر صیغة یطلب بھا «:، جاء كاآلتي»في الوقف ...إنما وجب «:قولـھ
.»بحذف حرف المضارعة، وحكم آخره حكم المجزوم

.الضمیر یعود على ابن الحاجب و بدر الدین بن جماعة)3
.429ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )4
.407ینظر فتح اللطیف في التصریف على البسط والتعریف ص )5
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. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

اْخُتـِزال

.)1(َأوَُّلھَُُُ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

أو مكسورة، أو مضمومة كان ت ف ي   /27ص/فإْن كانت عین المضارع مفتوحة 

جماعة، أو ی اء مخاطب ة جُ رَِّد    )2(ألف اثنین أو واواألمر كذلك ، وإْن كان مسندا إلى

من النون، وإْن أْسِند إلى واحد ُسكـِّن آخره إْن كان صحیحا، أْو ُحِذَف إْن كان معتال، 

:وھذا معنى قولھ

. . . . . . . . . َكاْلُمَضاِرِع ِذي اْلَجـْزِم الَِّذي .

)3(اْخُتـــِزال

إْن كان ثاني المضارع ُمَسكَّنا جيء في األمر بھمزة الوصل، لیتوصل بھا ثم

َیْضِرب،وِانـْطـَلـََق َینـْطـَِلُق، في َضَرَب،:قولك إلى االبتداء بالساكن نحو

حتاج وإْن لْم یكن ساكنا فال ی.وِاْستـَخـَْرَج َیْستـَخـِْرُج،ِاْضِرْب، وِانـْطـَِلْق وِاْستـَخـِْرْج

ُعدَّ، وقـُصَّ، وُدْحِرْج، وتـَََعلـَّْم ، وقد أشار :إلى ھمزة الوصل؛ لذھاب علتھا نحو

:المصنف إلى ھذا منظوما بقولھ

.)4(إلى آخر البیت)وِبَھْمِز الَوْصــِل(

ما بعد الساكن، إمَّا أْن یكون مفتوحا، أو مكسورا، )5(وثم إن كان ساكنا فال یخل

ِاْعلـَْم، وِاذَھْب؛ :كان مفتوحا فالھمزة تكون فیھ مكسورة، نحوأو مضموما؛ فإن

.ألنھا لو فـُِتَحْت اللتبس بالمضارع المبني للمفعول

.من الرسالة 138، 137،  ص 48، 47األفعال ینظر بیتي المیة)1
.، والسیاق یقتضیھا)ب(و)أ(ساقطة في )2
.من الرسالة137ص 47ینظر بیت المیة األفعال رقم )3
.من الرسالة138، ص 48ینظر بیت المیة األفعال رقم )4
).ب(من 62، و ص )ب(وردت ساقطة الواو في )5
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إمَّا أْن تكون الكسرة أصلیة، أو عارضة، فإْن )1(وإْن كان مكسورا فال یخلو

كانت 

:إلیھا أشار بقولھِاْضِرْب و:في المفتوح، نحو)2(أصلیة فُحكم الھمزة كما تقدَّم

. . . .)3(ِبَھْمِز الَوْصـِل ُمْنَكِســــــــًرا        ِصْل ساِكًنا. . . . . . .

.

س كما تقدم؛ ألنھا لو فـُِتحـَْت اللتبس بأْمر الرباعي، ولو ابتلاالوعلتھ في الكسر 

:ة، ففي الھمزة وجھانُضمت اللتبس بمضارع الرباعي، وإْن كانت الكسرة عارض

ُاغزي یا ھند بضمة َمنـُْحٍو:یا ھند، وإشمامھ بالكسر نحويُاغز:الضم الخالص نحو

بھا نحو الكسرة، وإْن كان مضموما فال یخلو أیضا إمَّا أْن تكون الضمة عارضة، أو 

ِامشـُوا، ألن عین الكلمة مكسورة :الزمة، فإن كانت عارضة فالھمزة مكسورة نحو

:صل، والضمة منقولة من المھا إلى عینھا، ویرجع إلى قولھفي األ

. . . .)4(الَوْصـِل ُمْنَكِسـًراوبھمز . . . . . . . . . .

.

ُاقت  ـُل، وُاقعُ  د، وُادخ  ـُل؛ ألنھ  ا ل  و   :ف  إن كان  ت الزم  ة ف  الھمزة مض  مومة، نح  و   

كس  ر إل  ى ض  م الزم، والح  اجز غی  ر حص  ین؛ ألن  ھ   كس  رت ألدى إل  ى الخ  روج م  ن  

ساكن، ولو فتحت اللتبس بھمزة المتكلم حال الوقف، وقد أشار الناظم إلى ھذا، وإلى 

:مـا كانت الكسرة فیھ عارضة، بقولھ

)1(إلى آخر البیت)َل ُلُزوِم الضًَّمِّـَواْلَھْمَز َقْب(

).ب(في)یخل(ھكذا )یخلو(وردت كلمة )1
.من الرسالة138ینظر ص )2
.من الرسالة138، ص 48ینظر بیت الالمیة  رقم )3
.من الرسالة138، ص 48ینظر بیت الالمیة رقم )4
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ألنھ قبل الضم العارض ال تـُضمُّ الھمزة، وھو )َقْبَل ُلُزوِم الضًَّمِّ:(ومفھوم قولھ

.)2(كذلك كما تقدم

تنبیھ

:قولھ

. . . . . . . . . . . . . . . كاَن ِباْلَمْحُذوِف .

)3(ُمتَِّصَال

.، أن األمر مقتطع من المضارع)4(فیھ نزوع إلى مذھب الكوفیین

اإلعراب

خب  ره، والمج  زوم قبلھ  ا ف  ي موض  ع نص  ب ح  ال م  ن )أفع  ل(مبت  دأ، و)األم  ر(

،الجملة وما یتعلق بھا ال محل لھا م ن  )واغزه لسواه:(الذي ھو الخبر، وقولھ)أفعَل(

قبلھ  ا، بن  اء عل  ى ج  واز عط  ف   )5(طوف  ة عل  ى الجمل  ة االبتدائی  ة اإلع  راب؛ ألنھ  ا مع

، ف ي موض ع نص ب عل ى     )كالمض ارع المج زوم   :(قولھ، و)6(اإلنشائیة على الخبریة

لس وى أفع ل حال ة    )7(اغ ز األم ر  :، والتق دیر )ُاغْ زُ (الحال من الض میر المنص وب ب ـ   

مج رورة ب الالم، عل ى مذھب ھ     )9(، واس تعمل س وى  )8(زومكونھ كائنا كالمضارع المج

.في أنھا متصرفة كغیره 

من )منكسرا(والبیت مضمن و )ـاختزل(بـھو نائب الفاعل )10()أولھ:(وقولھ

.ھمز الوصل

.من الرسالة138، ص 49ینظر بیت الالمیة رقم )1
.من الرسالة138، ینظر ص 49ینظر بیت الالمیة رقم )2
.من الرسالة138، ینظر ص 48یت الالمیة رقم ینظر ب)3
.524ینظر اإلنصاف في مسائل الخالف ص )4
.97، ونحو الجمل ص 22ـ 2/17ینظر مغني اللبیب )5
.182ـ 2/179ینظر مغني اللبیب )6
).ب(من 63ص )7
.المجرور والصحیح ما أثبتناه)ب(في )8
.317ـ 2/314ینظر شرح التسھیل )9

.من الرسالة138من الالمیة  ص 48یشیر إلى بدایة البیت رقم )10
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جمل  ة ك  ان وم  ا دخل  ت علی  ھ ف  ي مح  ل نص  ب   )ك  اَن ِباْلَمحْ  ُذوِف ُمتَّصِ  الَ :(وقول  ھ

، ومُ ْر وخ ـُذْ  وك ـُْل    )ضُ مَّ (مفع ول مق دَّم ل ـ   )والھم ز :(، وقول ھ )ساكنا:(لقولھ)1(صفة

.التي قدَّمنا استثناءھا

:مر منھا بقولھفأشار إلى صفة األ

)2(َوْأُمْر َوُمْسَتْنَدُر َتْتِمیُم ُخـْذ َوُكـــَالَوَشذَّ ِباْلَحْذِف ُمْر َوُخْذ َوُكْل َوَفَشا ]50[

ع  ن قی  اس نظائرھ  ا؛ ألن نظائرھ  ا مم  ا       رج  تیعن  ي أنَّ ھ  ذه األفع  ال الثالث  ة خ  

سُ   كِّن ث   اني مض   ارعھ، الب   دَّ فی   ھ م   ن جل   ب ھم   زة الوص   ل      قب   ل أّول   ھ؛ لیتوص   ل               

بھ  ا إل   ى االبت   داء بالس   اكن، كم   ا تق   دم، وھ   ذه ل  م یفع   ل بھ   ا ذل   ك، ب   ل اكتف   وا عن   ھ           

)3(خ     ـُذْ :بح     ذف أوائلھ     ا، وھ     و فاءاتھ     ا تخفیف     ا لكث     رة االس     تعمال، فق     الوا      

، )6(»ُاْؤك  ـُْل، ُاأمُ  ْرُاْؤخ  ـُذْ ،«:، وربَّم  ا ج  اءت عل  ى القی  اس، فقی  ل )5(، وك  ـُْل)4(ومُ  ْر

،وإل ى ھ ذا   )7(]َوامُ ْر َأْھلَ َك ِبالصَّ َلاِة    [، م ع واو العط ف نح و    ״مُ ـرْ ״وشاع ذلك ف ي 

ُاْأخ ـُْذ  :، واْعل م أنَّ األص ل ف ي وْاخ ـُْذ وأَخَویْ ھ     )8(إل ى آخ ر البی ت   )َوَفش ا :(أشار بقول ھ 

في كلم ة واح دة، وكان ت    إن الھمزتین إذا اجتمعتا:بھمزتین، لكن القاعدة التصریفیة

الثانیة ساكنة، واألولى متحركة؛ فإن الثانیة تبدل حرف مد  مج انس لحرك ة م ا قبلھ ا     

بع د الكس رة،   ُأوتم ن، وی اء  :آث ر، واوا بع د ض مة نح و    :، فتبدل ألفا بع د الفتح ة نح و   

.71، و نحو الجمل ص2/85ینظر مغني اللبیب )1
.429ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )2
، 274، و سبك المنظوم وفك المختوم ص 5، و التصریف الملوكي ص 3/171ینظر أصول النحو )3

.42،وتحنیك األطفال على المیة األفعال ص 129المقرب ص وتقریب
، 274، و سبك المنظوم وفك المختوم ص 5، و التصریف الملوكي ص 3/171ینظر أصول النحو )4

.42،وتحنیك األطفال على المیة األفعال ص 129وتقریب المقرب ص 
، 274ظوم وفك المختوم ص ، و سبك المن5، و التصریف الملوكي ص 3/171ینظر أصول النحو )5

.42،وتحنیك األطفال على المیة األفعال ص 129وتقریب المقرب ص 
، وشرح شافیة ابن الحاجب 2/619، والممتع 3/465، وشرح التسھیل 184ینظر المنصف ص )6

.3/53للرضي
َلا َنْسَأُلَك ِرْزًقا نَّْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعاِقَبُة َوْأُمْر َأْھَلَك ِبالصََّلاِة َواْصَطِبْر َعَلْیَھا [، وتكملتھا 132:سورة طھ)7

.]ِللتَّْقَوى
.3/465جاء على القیاس، ولم تحذف فاؤه، ینظر شرح التسھیل )وأمر(والشاھد فیھا أن فعل األمر 

.من الرسالة141ص 50ینظر بیت الالمیة رقم )8
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ْاكُ ْل، ث م   ُأْأمُ ْر، وأُ :، فأص ل ُأوخ ْذ ُاْأخُ ْذ، وك ذلك ُأومَ ْر، وُأوك ل أص لھما       )1(ِإیث ار :نحو

.على ما اقتضتھ القاعدة)2(صار إلى ُأْوَمر، وُأْوُخد وًأْوُكل

اإلعراب

معطوفان علیھ، والمجرور في مح ل نص ب   )كل(و)خذ(و)مر(ھو )شذ(فاعل

م  ن فع  ل )3(جمل  ة)وفش  ا وأم  ر:(عل  ى الح  ال م  ن الفاع  ل وم  ا عط  ف علی  ھ، وقول  ھ  

(ل ـ اس م مفع ول وھ و خب ر مق دم     )ُمسْ َتْنَدرُ (لھا،ووفاعل معطوفة على الجملة التي قب

)مس تندر (أن یك ون  )5(و یجوز عل ى م ذھب األخف ش والك وفیین    /28ص/، )4(تتمیم

یش  ترطون النائ  ب ع  ن الفاع  ل أغن  ى ع  ن الخب  ر؛ ألنھ  م     )تتم  یم(مبت  دأ          و

.)6(االعتماد

لذي نقل غیره على مذھب وا)8(على قبح)7(وقد نقل الناظم عن سیبویھ جوازه 

.ـ واهللا وأعلم ـ بالصواب)9(مذھب البصریین غیر األخفش المنع

)10(باب أبنیة أسماء الفاعلین و المفعولین

]تعریف اسم الفاعل[

...إن الھمزتین «:، ونصھ من قولھ3/52لرضي ورد النص بالمعنى، ینظر شرح شافیة ابن الحاجب ل)1
.»والھمزتان في كلمة إن سكنت الثانیة وجب قلبھا كآدم وإیت و أوُتِمَن «:، جاء كاآلتي»نحو إیثار

.3/50، وشرح الشافیة للرضي 2/619، و الممتع 3/465ینظر شرح التسھیل )2
.86، ونحو الجمل ص 2/85،86ینظر مغني اللبیب )3
).ب(من 64ص )4
والكوفیون كاألخفش في عدم اشتراط االستفھام والنفي في االبتداء :(ومذھب األخفش والكوفیین ھو)5

.1/274شرح التسھیل )بالوصف المذكور إال أنھم یجعلونھ مرفوعا بما بعده ،وما بعده مرفوعا بھ
.2/72ر شرح التسھیل االعتماد یقصد بھ االعتماد على النفي أو االستفھام، ینظ)6
.1/127ینظر كتاب سیبویھ )7
وقد نقل الناظم عن سیبویھ جوازه على «:، ونصھ1/273النص ورد بالمعنى، ینظر شرح التسھیل )8

إلى أن الوصف المشار إلیھ ال یحسن عند سیبویھ االبتداء بھ على الوجھ الذي تقرر إال «:، جاء كاآلتي»قبح
.»، وإن ُفِعل بھ ذلك دون استفھام أو نفي قبح عنده دون منع بعد استفھام أو نفي

.1/273ینظر شرح التسھیل )9
، وشرح المیة األفعال البن الناظم ص 429ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )10

32.
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ة الدال  ة عل  ى فاع  ل جاری  ة ف  ي الت  ذكیر والتأنی  ث عل  ى  فاس  م الفاع  ل ھ  و الص  «

.ھكذا حده في التسھیل)1(»يالماضمعناه، أو لمعنىلالمضارع من أفعالھا 

حرف ج ر لم ن وق ع ب ھ، ول م      واسم الفاعل ما اشتق من مصدر فْعل متَعدٍّ بنفسھ، أو 

ی  ذكر المص  نف ف  ي الترجم  ة الص  فة المش  بھة، وأكثرھ  ا م  ا ذك  ر ف  ي الب  اب الص  فة      

، وف  ي )2(المش  بھة، عل  ى م  ا تبَ  یَّن ل  ك، إال أن  ھ ق  د یطل  ق اس  م الفاع  ل ف  ي اللغ  ة كثی  را 

، )4(عل  ى ك  ل وص  ف مش  ارك للفع  ل ف  ي م  ادة ح  روف االش  تقاق )3(ح قل  یالاالص  طال

وتحمل ضمیر الفاعل، فلھذا ـ واهللا أعلم ـ أطلق المصنف على الجمیع اسم الفاعـــل،

.وإال فالمشھور في االصطالح إنما ھو إطالقھ على ما تقدم َوْحده

المالقی ة فع ال الزم ا ثابت ا     الص فة المش بھة بأنھ ا    «:وَحدَّه المصنف في التسھیل

)5(»معناھا تحقیقا أو تقدیرا قابلة للمالبسة، والتجرد والتعریف والتنكیر، بال ش رط، 

(واعترض بأن قولھ)5(» (یس تغنى عن ھ بقول ھ   )قابلة إل ى آخ ره   : ، )المالقی ة فع ال  :

.ــ رحمھ اهللا تعالى لبسطنا ذلك، والمھمًُ َشْرح أبیات الناظم)6(ولوال اإلطالة

]صیاغة اسم الفاعل من فـََعل وفـَِعل[

:قال

)7(َالَعَفُھُنِزا َوي َمِذي الَِّثَالالثَُّنِمَالِعل ُجفاِعُماْسٍلفاِعِنْزَوَك]51[

.3/70شرح التسھیل )1
یل وأْفَعل وَفَعال وَفَعَل والطاھر أن ھذه الصیغ صفة َفْعل وَفِع:اسم الفاعل یأتي على صیغ مختلفة منھا)2

، وشرح المیة األفعال البن 3/437مشبھة ولكنھا أسماء فاعلین إْن دلت على الحدوث، ینظر شرح التسھیل 
.3/176، و  وشرح المیة األفعال ألطفیش 33، 32الناظم ص 

.3/437و ُفّعل وِفْعل وُفْعل وَفُعول، ینظر شرح التسھیل وقلَّ َفاعل وأْفَعل وَفَعل، وَفِعل وَفَعَال وُفَعال)3
.3/437ینظر شرح التسھیل )4
.3/89المصدر نفسھ )5
، وإیجاز التعریف في 87ـ 3/70، و شرح التسھیل 216والمنصف ص 1/164ینظر كتاب سیبویھ )6

، وأوضح 314بن مالك ص ، وشرح ابن الناظم على ألفیة ا2/450،451، والممتع 70علم التصریف ص 
.55، وشذا العرف في فن الصرف ص 3/180المسالك تحقیق حنا الفخوري 

.429ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )7
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ـ  بكس رھا ـ ، ی أتي     )فِعل(ـ بفتح العین ـ ، و )فَعل(یعني اسم الفاعل من ]:ش[

مط رَّد فی ھ مطلق ا، أعن ي     )فاع ل (ـ ب الفتح ـ ف ـ    )فعَ ل (، أمَّ ا  )1()فاعِ ل (عل ى وزن  

ـ بكسر العین )فِعل(َضَرَب فھو ضاِرب وقَعد فھو قاِعد، وأمَّا :متعدیا أو الزما نحو

ـ  

علِ م فھ و ع اِلم،    :نح و )3(قیاس ا )فاع ل (اسم الفاعل عل ى وزن  منھ)2(فالمتعدي یأتي

بتلعھ، وفِطَم فھو ف اِطم ، وأمَّ ا ال الزم       إذا ا:وشِرب فھو شاِرب، ولِقم الطعام فھو الِقم

إذا أْلصِ  َق :سَ  ِلَم، فھ  و س  اِلم، وفضِ  ح األن  ف فھ  و فاضِ  ح  :فی  ھ قلی  ل، نح  و )فاع  ل(ف  ـ

.بالوجھ

تنبیھ

ـ  ب الفتح ـ مطلق ا، ول یس      )فعَ ل (بالكسر ل ـ  )فِعل(ظاھر كالم المصنف مساواة 

ـ  المكس ور الع ین ـ     )فِعل(ـ بالكسر ـ ، بل  )ِعلف(من التفصیل في )4(كذلك ِلَما تقدَّم

، )5(قلیل)فاعل(ا على مـ بالضم ـ ، في كون اسم الفاعل منھ  )لفُعل(، الالزم مساٍو 

)فعُ  ل(ف  ِرَه، فھ  و ف  اِره، وسَ  ِلم فھ  و س  اِلم، فك  ان اَألْول  ى أْن ال ُیخ  رج :، نح  و)5(قلی  ل

مواض ع القی  اس، كم ا فع  ل ف  ي   ب ذْكر أنَّ ف  اِعال ی أتي م  ن الجمی ع، ث  مَّ ی  ذكر بع د ذل  ك     

.)6(األلفیة

اإلعراب

.407ینظر فتح اللطیف في التصریف على البسط والتعریف ص )1
).ب(من 65ص )2
، وأوضح 314، وشرح ابن الناظم على األلفیة ص 2/450، والممتع 3/71ینظر شرح التسھیل )3

.3/180المسالك تحقیق حنا الفخوري 
144یقصد أن اسم الفاعل من َفَعل ـ بفتح العین ـ وَفِعل ـ بكسرھا ـ، یأتي على وزن فاعل، ینظر ص )4

.من الرسالة
.314ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص )5
.314اظم على ألفیة ابن مالك ص ینظر شرح ابن الن)6
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َنمِ  (، و)جع ل (متعل ق ب ـ  )ٍلفاِعِنْزَوَك:(خبره، وقولھ)ُجعل(اسم فاعل مبتدأ، و

العائ د عل ى المبت دإ، والتق دیر اس م الفاع ل جع ل        )جعل(حال من الضمیر في)يِثَالالثُّ

.كوزن فاعل حالة كونھ من الثالثي

الت  ي )1(، الموص  ول ص  فة للثالثي،وص  لة الجمل  ة )َالعَ  َفُھنُ  ِزا َوي مَ  ِذالَّ  :(ھوقول  

(؛ فیك ون  )3(، ویحتم ل أن تك ون حجازی ة   )2(نافی ة )ُھزنُ  ا َومَ  :(ف ي قول ھ  )ما(بعده، و

ال  ذي ھ  و (خب  ر المبت  دإ)فع  ال(؛ فیك  ون )4(خبرھ  ا، ویحتم  ل أن تك  ون تمیمی  ة)فعَ  ال

)وزنھ

:قالثم

]اسم الفاعلین المسموعةأوزان[

ْو فـَِعـــــــَال أًََالـــاَعَأْو ُفلََْأْفَعَیُكوُنَوقـَْدَوالظَِّرِیِفَوِمْنُھ ِصیَغ َكَسْھٍل]52[

)5(ـــــَالِمـَثََـِھِبـَب َوُمْشُنُجَعاِقٍرــٍرـ َوَغْموِرُصَوالَحِرفََْوِعَراِتُفْلَوَكا]53[

)َفعُ ل (، یعن ي أنَّ  )6(ف ي آخ ر البی ت   )َفُعل(عائد على )منھ(الضمیر في ]:ش[

:ـ بضم العین ـ  صیغ منھ اسم فاعل على أوزان منھا

ـ  بف تح األول، وس كون الث اني ـ َكَسھ ـُل فھ و َسھ ـْل، وضَ ُخم فھ و ضَ ْخم ،             ):لف ـَعْ (

.ونـَُذر فھو َنْذر

.، فھو ظِریف، كظُرف)فـَعـِیل(ومنھا 

.خُرف، فھو َأْخَرف أْي َحُمق، وشـَنـُع فھو َأشـْنـَع:نحو)َأفـَْعل(ومنھا 

.88، ونحو الجمل ص 2/60ینظر مغني اللبیب )1
.1/582ینظر مغني اللبیب )2
.المصدر نفسھ)3
.المصدر نفسھ)4
.429ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )5
.من الرسالة145ص 52یقصد بیت الالمیة رقم )6
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ـ بفتح الفاء ـ، كجَ ُبَن فھ و َجبَ ان، وَحصُ نت الم رأة، فھ ي َحصَ ان؛ أْي         )فَعال(ومنھا 

ـ رض ي اهللا  )2(بن ثابت رضي اهللا عنھ ـ ف ي عائش ة   )1(وقال حسان.امتنعت بالعفاف

:ھا ـ عن

َوُتْصِبُح َغْرَثى ِمْن ُلُحوِم الَغواِفِل)3(َحَصاٌن َرزاٌن ما ُتَزنُّ ِبریَبٍة

.ـ بفتح العین ـ، كبطـُل، فھو َبطـَل أْي ُشَجاع، وَحُسن فھو َحَسن)فَعل(ومنھا 

م ن ف وق؛   فـَُرت الماء، فھو ف ـُرات بت اء مثن اة    :ـ بضم أوَّلھ ـ نحو )فـَُعال(ومنھا

.أي َعُذب

الِعف ـُْر  «:ق ال ف ي الص حاح   .َعفِ ر فھ و َعفِ رٌ   :بكس ر الف اء، نح و   )ف ـِْعل (ومنھا 

.)4(»الرجل الخبیث الداھي، والمرأة ِعْفرة

(ومنھا َحُصرت الناقة فھي َحُصور، وعَ زَّت فھ ي   :ـ بفتح الفاء ـ، نحو )فـَُعول:

الحصور الناقة الضیقة اإلحلیل تقول من ھ «:صحاحوفي ال.)5(ضاق إحلیلھا:َعُزوز

،، الصحابي، شاعر النبي ـ صلى )ھـ54ت(بت بن المنذر الخزرجي األنصاري، أبو الولیدحسان بن ثا)1
اهللا علیھ وسلم ـ وأحد المخضرمین الذین أدركوا الجاھلیة واإلسالم، وكان من سكان المدینة، كان شدید 

.2/27،28الھجاء، ولھ دیوان شعر مطبوع، ینظر معجم الشعراء 
.البیت من الطویل

حیث جاءت ھتان الصفتان من غیر تاء التأنیث، مع أنھما جاریتان على )حصان رزان:(قولھ:ھوالشاھد فی
.مؤنث، وذلك بسبب كونھما غیر جاریتین على فعل

.وامرأة َغْرثى الوشاح، ألنھا دقیقة الخصر ال یمأل وشاحھا.امرأة عفیفة:بفتح الحاء:حصان:المعنى
، والمعجم المفصل في شواھد النحو الشعریة )حصن(4/144عرب ینظر لسان الذات وقار وعفاف، :رزان

2/784.
عائشة أم المؤمنین  ـ رضي اهللا عنھا ـ بنت أبي بكر الصدیق، من قریش، أفقھ النساء والمسلمین )2

ھ وأعلمھم بالدین واألدب، تزوجھا النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ في السنة الثانیة للھجرة، وكانت أحب نسائ
، ودلیل 5/135ھـ، ینظر سیر أعالم النبالء 58:إلیھ، وأكثرھن روایة للحدیث، توفیت بالمدینة سنة

.3/240الصالحین لطرق ریاض الصالحین، واألعالم 
).ب(من 66ص )3
).عفر(2/131الصحاح )4
.15اإلحلیل مخرج اللبن، ینظر األفعال ص )5
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انتھ  ى، فجعل  ھ م  ن المفت  وح، فھ  و  )1(»َحصَ  رت الناق  ة ـ ب  الفتح ـ، وَأْحصَ  َرت         من  ھ

.)3(لما أشار إلیھ المصنف وابنھ)2(مخالف

غ ـَُمد  .اش تد :َصل ـُب الش يء، فھ و ُصل ـْب    :ـ  بض م الف اء ـ ، نح و     )فـُْعل(ومنھا 

.لم یجرب األمور:الرجل فھو غـُْمد

.َعقـَُرت المرأة فھي عاِقر، وَحُمض الشيء فھو حاِمض:نحو)فاِعل(ومنھا 

.َجُنب الرجل فھو جـُنـُب:نحو)فـُُعل(ومنھا 

الشيء، فھو نـَِدس، وفـَطـُن َسُدَن:ـ بفتح الفاء وكسر العین ـ نحو )َلِعـَف(ومنھا 

.البیتینھذا مضمن /29ص /فھو فـَِطن، 

)ِفعَ ال (إل ى  )َفِعی ل (، وق د ُیحَ وَّل   )5(ـ مش دد الع ین ـ كوضَّ اء    )4()فعَّ ال (وق د سُ ِمع   

.اءمخفف كِقوال، ومشدد كِكرَّ

تنبیھ

)َفِعی ل (و)ف ـَِعل (لم یبین المصنف المقیس من ھذه األوزان من غیره أمَّ ا غی ر   

.)6(فال خالف أنھ مقصور على السماع

مَ ن اس تعمل   :)7(فق ال المص نف  )ف ـَعیل (ـ بفتح الفاء وسكون العین ـ  و )ْعلـَف(مَّا وأ

ال ذي كث ر ف ي اس م     «:وقال ابنھ في ش رح األلفی ة  )8(القیاس لعدم السماع فھو مصیب

انتھ  ى، )9(»)ف  ـَِعیل(و)ف  ـَْعل(حت  ى ك  اد یط  رد مجیئ  ھ عل  ى    )ف  ـَُعل(الفاع  ل م  ن  

).حصر(1/270الصحاح)1
، شرح التسھیل »وأحصرت الناقة إذا ضاق مجري لبنھا فھي حصور«:مصنف وھو ابن مالكنص ال)2
3/71.
، شرح المیة األفعال البن »َحُصَرت الناقة فھي حصور:وعلى َفُعول نحو«:ونص ابن المصنف ھو)3

.33الناظم ص 
.3/72ینظر شرح التسھیل )4
).ب(كوضأ في )5
.3/72ینظر شرح التسھیل )6
.المصنف یقصد بھ ابن مالك)7
، »فھو مصیب ...من استعمل«:، ونصھ من قولھ3/437النص ورد بتصرف، ینظر شرح التسھیل )8

.»ومن استعمال القیاس فیھما لعدم السماع «:جاء كاآلتي
.315شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص )9
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(مخالف ألبی ھ، وقی ل   ق ول المص نف م ن اس تعمل القی اس      :مس موع، قل ت  )1()لف ـَعْ :

فیھما لعدم الس ماع، یقتض ي أن ھ ال یس تعمل القی اس م ع ورود الس ماع بغیرھ ا، وھ و          

.في مصدر الثالثي)2(أحد القولین

اإلعراب

)3(اسم في محل رفع نائب الفاعل)سھل(من )الكاف(و)صیغ(متعلق بـ)منھ(

)3(الفاعل

ف  ي البی  ت المتق  دم، )اس  م فاع  ل(ض  میر عائ  د عل  ى)یك  ون(اس  م)نق  د یك  و:(وقول  ھ

)واو(، )یكون(معطوفات على خبر)ومشبھا(إلى )أفَعل أو فـَعَاال أو فـََعال(وخبرھا

(وھم ا )6(في محل نص ب، والجملت ان  ))5(كالفرات(في )الكاف(، و)4(للتقسیم ومن ھ  :

.فال محل لھمامعطوفتان على الجملة األولى،)قد یكون(و)ومنھ صیغ(

ث  ـَِمل الرج  ل ـ بالكسر  ـ َیث  ـِْمل فھ  و ث  ـَِمل؛ إذا أخ  ذ فی  ھ           :یق  ال)ث  ـَِمل:(وقول  ھ

ی  أتي فی  ھ اس  م )فعِ  ل(، وإنم  ا أت  ى بھ  ا المص  نف لبی  ان ال  وزن، یعن  ي أن  )7(الش  راب

.)8(ـ بالكسر ـ قالھ صاحب الصحاح)فِعل(الفاعل على ھذا الوزن، وإال فھو من 

]اعل من فـَِعل الالزم اسم الف[

:ثم قال

.المصدر نفسھ )1
، والقول الثاني جواز القیاس مع ورود السماع، 3/437ع، ینظر شرح التسھیل القیاس عند عدم السما)2

.1/157ینظر شرح شافیة ابن الحاجب للرضي
).ب(من 67ص )3
.166،167ینظر الجنى الداني في حروف المعاني ص)4
)ب(الكفرات في )5
.86،ونحو الجمل ص 2/85،86ینظر مغني اللبیب )6
، »الشراب ...ثمل الرجل «:، النص من قولھ)ثمل(1/162صرف، ینظر الصحاحوردت العبارة بت)7

.»ثمل الرجل بالكسر ثمال یثمل فھو ثمل؛ إذا أخذ فیھ الشراب «:جاء كاآلتي
.یقصد بالقول اإلحالة السابقة)8
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ِبــَوْزِنِھ َكَشــِج َوُمْشِبــٍھ ـــــًال ــَوِصیَغ ِمْن َالِزٍم ُمـواِزٍن َفِعــ]54[

َالـــــــــــــَعِجـ

َیْأِتي َكَفـاٍن َوِشْبِھ واِحـــِد ِن ثَُمََّت َقْد َالْزوْالشَّأِْز َواَألْشَنِب اْلَج]55[

ـــــــَالــــَخاْلُب

ِغ ِمْن فِي الصَّْوَطیٍِّب َأْشَیٍبـٍفـــٍة َكَخفِیــِلِنْسَبـِرِهَحْمًال َعَلى َغْیـ]56[

)1(ََفَعــال

ـ   )لفعِ  (ـ  بكس ر الع ین ـ ال الزم، ی أتي اس م الفاع ل من ھ عل ى           )لعِ  َف(یعني أن 

)2(»واء واألعراضوھو لألد«:بكسر العین ـ ، وإلیھ اإلشارة بقولھ

، وف ـَِرَح فھ و   )5(، وَجَوى فھو َجٍو)4(؛ أي حزین، وَوجـِع فھو َوجـٌِع)3(كَشَجا، فھو َشجٌَ

)فُعل(، واألَشر الَبطر، وھو شدة الفرح، وقد یوافقھ )7(، وَأِشَر فھو َأِشٌر)6(فھو فـَِرٌح

، )9(ل فھ و َعج ـِل  أْي َیْحذر، وَعِج)8(َیقُِظ ، فھو َیِقظ:ـ بضم العین ـ ، نحو )فُعل

:، وإلیھ اإلشارة بقولھ)9(َعجـِل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . َوُمشْ         بٍھ .

)10(عجال

خش   ن بكث   رة :)11(شَ   َأَز، المك   ان، فھ   و شَ   ِئُز:وق   د یخف   ف بتس   كین عین   ھ، نح   و

.)3(كم   ا تق   دم )2(ي لغ   ة تمیمی   ة ، وھ   )والش   أز:(وإلی   ھ اإلش   ارة بقول   ھ .)1(الحج   ارة

.429ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )1
.3/439شرح التسھیل )2
).شجا(8/29نظر لسان العرب ی)3
.33ینظر المیة األفعال البن الناظم ص )4
، والعبارة ینظر المیة األفعال البن الناظم )َجِوَي(3/248الماء المتغیر المنتن، ینظر لسان العرب :َجٍو)5

.33ص 
.33ینظر المیة األفعال البن الناظم ص )6
.المصدر نفسھ)7
.المصدر نفسھ)8
.لمصدر نفسھا)9

.من الرسالة148ص 54ینظر بیت الالمیة رقم )10
.137، و شرح بحرق الكبیر على المیة األفعال ص 33ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )11
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خ ـَِضر ال زرع فھ و َأخ ـَْضر، وسَ ِود الش يء،       :لألل وان والخـَل ـْق؛ نح و   )أفـَْعل(وعلى

فھو أْسَود، وكـَِدر الشيء، فھو أك ـَْدر، وحَ ِول فھ و أحْ َول، وعَ ِور فھ و أعْ َور، وَذقِ ن         

ِنَب فھو أش ـَْنب، والم رأة    شـَ«:، یقال)واألشنب:(، و إلیھ اإلشارة بقولھ)4(فھو َأْذقـَن

بَ ْرٌد وُعذوبَ ٌة، ق ال    :الشـَّن ـَُب حِ دَّة األس نان، ویق ال    «:، ق ال ف ي الص حاح   )5(»شـَْنَباء 

إنَّ :یق  ول الشـَّن  ـَُب بَ  ْرد الف  م واألس  نان، فقل  ت ل  ھ    )7(س  معت األص  معي :)6(الجرم  ي

وطراءتھ  ا، كأنَّھ  ا إذا ح  ین تطل  ع فی  راد ب  ذلك َحَداث  ـُتھا   )8(حِ  دَّتھا:أص  حابنا یقول  ون

أتـــت 

:)9(َما ھو إّال َبْرُدھا، وقول ذي الرمة:علیھا السِّنون اْحتـَكـَّْت فقال

ٌة َلَعٌس       َوفي الِلثاِت َوفي َأنیاِبھا َشَنُبدََّلمیاُء في َشَفَتیھا ِح

.انتھى)11(»قول األصمعي ألن اللثة ال تكون فیھا ِحدَّة )10(یؤید

َشبـِع، فھو شَ ْبعان، وَرِوَي  :وھو االمتالء، وحرارة البطن، نحو)َفْعالن(وعلى 

فھو َریَّان، وَسِكَر فھو َسكـَْران، وَعِطَش فھو َعطـْشان، وظـَِمَئ فھو ظـَْمآن، وغـَِرث 

.33ینظر المیة األفعال البن الناظم ص )1
.1/121، وتاریخ آداب العرب 1/77ینظر ارتشاف الضرب )2
.ن الرسالةم145ینظر ص )3
.33ینظر المیة األفعال البن الناظم ص )4
).َشِنَب(454أساس البالغة ص )5
، مولى جرم من قبائل الیمن، أخذ )ھـ225ت(صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي البصري:الجرمي ھو)6

وكت اب األبنی ة،   التنبی ھ،  :النحو عن األخفش ویونس، واللغة عن األصمعي وأبي عبیدة،  ولھ م ن التص انیف  
.2/8،9ینظر بغیة الوعاه 

، أخ ذ ع ن الخلی ل    )ھ ـ 216ت(األصمعي ھو عبد الملك بن ُقَریب أبو علي بن أصمع الباھلي، أبو س عید )7
.2/112،113خلق اإلنسان، والمقصور والممدود واألضداد، ینظر بغیة الوعاه :وابن العالء، ومن مؤلفاتھ

).ب(من 68ص )8
.ن البسیط البیت م)9

.و الشاھد فیھ أن الحدة تكون في األسنان وال تكون في اللثة
ب رد  :الش نب .س واد الش فة  :اللع س .حمرة إلى س واده :الحدة في الشفة.المرأة في شفتیھا سمرة:لمیاء:اللغة

، وحاش یة اب ن حم دون عل ى شـــــــــ ـرح     12وعذوب ة ورق ة م اء ف ي األس نان، ینظ ر دی وان ذي الرم ة ص         
بحرق
.45ص 

، وقد اعتمدتھا لتوافقھا مع )یؤید(، و وردت في الصحاح )ب(و)أ(في )یرد(ھكذا )یؤید(وردت كلمة )10
.المعنى

).شنب(1/688الصحاح )11
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ق ال ف ي   .، وھو معجم الذال)الجذالن:(، أْي جاع، وإلیھ اإلشارة بقولھ)1(فھو غـَْرثان

َیجْ َذُل، وھ و   :الَجَذل ـ بالتحریك ـ الَفَرح، وق د جَ ِذل ـ بالكسر ـ  نح و       «:في الصحاح

.انتھى)2(»َجْذالُن،

، قد ُیحمل على )فـَِعل(، إشارة إلى أنَّ)3(إلى آخره)َثـُمََّت َقْد َیْأِتي َكَفاٍن:(وقولھ

اسبة بینھما، إما مماثل ة أو  فیأتي اسم الفاعل منھ، كما یأتي منھما للمن)َفُعل(و)َفَعل(

)َفعِ  ل(ـ   المفت  وح الع  ین ـ، ق  د ُیْحمَ  ل عل  ى   )فعََ  ل(تض  ادا كم  ا س  نقف علی  ھ، وك  ذلك 

).َفُعل(و

، التفاقھما )5(»فـَِنَي فھو َفاٍن، ُحِمل على َذَھَب، فھو ذاِھب«:قولھم)4(فمن األول

؛ )6(»م، فھ و ل ـَِئیم  َبخُ ل، فھ و َبِخی ل حمل وه عل ى ل ـَؤُ      «:التفاقھما في المعن ى، وق ولھم  

التفاقھما 

.معنى أیضا

خ  ـَفَّ َیخِ  فُّ، فھ  و خ  ـَِفیف، حمل  وه عل  ى ثــَق  ـُل فھ  و       «:ق  ولھم)7(وم  ن الث  اني 

والشيء ُیْحمل على ضدِّه، كما ُیْحَمل عل ى نظی ره، كم ا حمل وا     .لتضادھما)8(»ثــَِقیل

ضد أقرب حضورا بالب ال م ع   ، وھي ضدھا؛ ألنَّ ال)9(لنفي الجنس على إنَّالتي "ال"

)10(ض   ده م   ن س   ائر المغ   ایرة، وھ   ذا ض   رب م   ن المناس   بة، ب   دلیل ب   اب الفص   ل     

.، وھما ضدان)11(والوصل

.34ینظر المیة األفعال البن الناظم ص )1
).جذل(1/179الصحاح )2
.من الرسالة149، ص 55ینظر بیت الالمیة رقم )3
).َفِعَل(األول یقصد بھ )4
.34شرح المیة األفعال البن الناظم ص )5
.المصدر نفسھ)6
).َفَعَل(الثاني یقصد بھ )7
.34شرح المیة األفعال البن الناظم ص )8
.290ینظر الجنى الداني في حروف المعاني ص )9

، شرح عقود الجمان في علم »ى ترك عطف جملة على أخر«:الفصل لغة القطع، وفي االصطالح)10
.96، 95المعاني والبیان ص 

.543ـ 541، الطراز ص »عطف الجملة على الجملة، والمفرد على مثلھ بجامع ما «:الوصل ھو)11
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[فـَْیِعل(فجاءوا باسم الفاعل على طاب یطیب، فھو َطیَّب«:وقولھم )1(]مقلوبا)

.ال ابن الناظموھكذا ق)2(»، حمال على خـَُبث فھو خـَبـِیث،)فـَِعیل(نیابة عن )1(

حمل  وه ـ واهللا أعل  م ـ عل  ى سَ  ِود فھ  و        )3(»ش  اب َیشِ  یب فھ  و َأش  ـَْیب«:وق  ولھم 

.َأْسَود، وعلى َبـیـَِض فھو َأْبَیض

تنبیھ

(وھيالمتقدمة ،/30ص /المقیس من ھذه األوزان إنما ھي الثالثة )أْفَعل:

.)4(على السماع، والباقي مقصور )فـَِعل(و)فـَْعَالن(و

اإلعراب

ص فة لمح ذوف   )الزم(عائد على اسم الفاعل و)صیغ(عن الفاعل بـ )5(النائب

ص یغ عل ى اس م الفاع ل م ن الزم م وازن          :التقدیروبمعنى على، )بوزنھ(والباء في 

عل  ى وزن  ھ، أي عل  ى وزن الفع  ل ال  الزم، بالض  میر المج  رور عائ  د عل  ى      )ف  ـَِعل(

وذل  ك كش  ج، :خب  ر مبت  دأ مح  ذوف، تق  دیره )كش  ج:(ف المح  ذوف، وقول  ھالموص  و

وْالشَّ  أِْز َواَألشْ  َنِب (ُیق  رأ ب  الرفع، والنص  ب، والج  ر، وك  ذلك  )وُمش  بٍھ َعجِ  ال:(وقول  ھ

أما الرفع، فعلى أنھ نائب عن الفاعل ب ـِفْعل مح ذوف، ی دل علی ھ م ا قبل ھ،       ).ِنَالْزاْلَج

ج   ال، ویك   ون الش   أز، واألش   نب، والج   ذالن    وص   یغ من   ھ وزن مش   بھ ع :والتق   دیر

:معطوفات علیھ، وأما النصب فعلى وجھین

).َفْیِعًال(فصارت )َفِعیال(كانت )1
.34شرح المیة األفعال البن الناظم ص )2
، و وشرح ابن الناظم على ألفیة بن مالك 2/429ة الشافیة ، وشرح الكافی3/441شرح التسھیل )3

.315ص 
َحَسَن، وَفَعال :َظِریف َوَفَعل مثل:َسْھل وَفِعیل مثل:َفْعل مثل:ومن الصیغ المقصورة على السماع ھي)4

.33، 32مثل َحَصان، وِفْعل مثل ِعْفر، ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص 
).ب(من 69ص )5
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أن یكون خبر یكون محذوف ة، والتق دیر ویك ون اس م الفاع ل م ن ال الزم        :أحدھما

مشبھا عج ال، ویك ون الش أز واألش نب، والج ذالن معطوف ات عل ى        )فـَِعل(الموازي 

.عجال المنصوب بمشبھ لوجود االعتماد

مح ذوف تق دیره وی أتي اس م الفاع ل أو      )فـَِعل(أن یكون حاال من فاعل :والثاني

م وزان حال ة كون ھ مش بھا عج ال، ومَ ا ُعطِ ف علی ھ،         )ف ـَِعل (یصاغ أیض ا م ن الزم  

و أمَّ ا الج ر فعل ى العط ف عل ى      .ول وْ وھذا أجود من األول؛ لقلة حذف كان بغی ر إنْ 

، وعل  ى الرف  ع والنص  ب، فھ  و م  ن )1(عترض  ةجمل  ة م)كش  ج(الض  میر ف  ي وزن  ھ، و

.)3(، وعلى الخفض ھو من عطف المفردات)2(عطف الجمل

:یحتمل ثالثة أوجھ)حمال(، )ِرِهَحْمًال َعَلى َغْیـ:(وقولھ

م ن ال یش ترط االش تراك ف ي     )4(أن یك ون مفع وال م ن أجل ھ، عل ى رأي     :أحدھما

م الفاع ل م ن فع ل ال الزم كف ان، ألج ل الحم ل عل ى         قد یأتي اسةثم:الفاعل، والتقدیر

.غیره، وفیھ نظر

أن یكون مفعوال مطلقا، والعامل محذوف، وھو ح ال م ن فاع ل ی أتي،     :)5(الثاني

.والتقدیر قد یأتي اسم الفاعل كفان، حالة كونھ حمال على غیره

(أن یكون حاال بنفسھ على تأویلھ بمحمول، وقولھ:)6(الثالث (صفة لـ)كخفیف:

وأش یب عل ى غیرھم ا، ف ي ح ال ك ون ھ ذا        )7(أي حمال مثل خفیف وطی ب )حمال(لـ

).َفَعَال(الحمل مستقرا في الصوغ من 

]:قولھ[

.96ـ 92، ونحو الجمل 2/22ینظر مغني اللبیب )1
.71، ونحو الجمل ص 2/85ینظر مغني اللبیب )2
.2/165ینظر مغني اللبیب )3
.2/147ینظر أوضح المسالك  تحقیق حنا الفخوري )4
.2/183ینظر شرح التسھیل )5
.2/149ینظر مغني اللبیب )6
).ب(من 70ص )7
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]صیاغة اسم الفاعل من فَعل وفِعل وفُعل إذا قصد بھ الحدوث [

)2(َجــــــَذالَنْحُو َغًدا َذا َجاِذٌلِصَد اْلـ        ـُحُدوُث ُقِإْن )1(لَِّلْلُكوَفاِعٌل َصاِلٌح]57[

یعني أنھ إذا قصد باسم الفاع ل عل ى الح دوث والتج رد، فإن ھ یص اغ عل ى        ]:ش[

الذي لم یصغ منھ فاعل، وھذا ھو )لفُع(و)لفِع(و)لفَع(فاعل من كل واحد، من 

و جـَِذل إذا ھذا جاِذل غدا من جـََذل، فھ:، فتقول)كل(من :بقولھ)3(مراد المصنف

:)4(أْحكَم الخصومة،ومنھ قول الشاعر

اِرُحـــــوال بُسُروٍر َبْعَد َمْوتَك َفازٌع ــوَما أنا ِمْن ُرْزٍء َوإْن َجلَّ َج

:ومنھ

)5(اَھـــُبوُحُشـاٍدَباِسالنَّاُمَرـَــوِكـا ــــــَھِبِمٌنفساا اللئیُممَّأًَلٍةِزْنَمِب

:)6(اسن غدا من َحُسَن،ومنھ قولھھذا ح:وتقول

).ب(و)أ(في »من كل«ھكذا »وللكل«كلمة وردت)1
.429ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )2
.المصنف یقصد بھ ابن مالك)3
الشاعر ھو أشجع بن عمرو السلمي أبو الولید من بني سلیم من قیس عیالن، شاعر فحل، كان معاصرا )4

، وانتقل إلى الرقة، واستقر ببغداد مدح البرامكة وانقطع إلى جعفر ابن لبشار، ولد بالیمامة ونشأ في البصرة
یحیى فقربھ من الرشید فأعجب الرشید بھ، فأثرى وحسنت حالھ، وعاش إلى ما بعد وفاة الرشید، ورثاه ، 

.1/288، ینظر معجم الشعراء )ھـ195ت (وأخباره كثیرة 
.والبیت من الطویل
على صیغة اسم الفاعل )فارح(حولت )فرح(ن الصفة المشبھة التي ھي فإ)فارح:(والشاھد في قولھ

إلفادة معنى الحدوث في الزمن المستقبل،وإذا قصد باسم الفاعل الثبوت عومل معاملة الصفة المشبھة، وإذا 
قصد بالصفة المشبھة معنى الحدوث حولت إلى بناء اسم الفاعل ،ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة ابن 

ـــــــــــك مالـ
.81وتحنیك األطفال على المیة األفعال ص ، 1/171، والمعجم المفصل في الشواھد النحویة 317ص 

.البیت من الطویل، وھو بال نسبة)5
، قد أتى فاعل بمعنى فعیل كالبیت الذي قبلھ یقصد بھ الحدوث، )سمین(بمعنى فـ)فسامن:(والشاھد فیھ قولھ

.1/78، و المعجم المفصل في شواھد النحو الشعریة)شحب(432ینظر أساس البالغة ص 
، وشرح )ثقل(11/88، ولسان العرب )ثقل(656البیت من الطویل وھو للبید في أساس البالغة ص )6

، وبال نسبة في أوضح المسالك تحقیق حنا 2/40، وشرح األشموني 144ابن الناظم على األلفیة ص 
وتحنیك األطفال على المیة األفعـــال ، 1/149، وھمع الھوامع 1/214عقیل ، وشرح ابن2/14الفخوري 

.81ص 
من أفعال القلوب، )حسب(وقد ورد الفعل )حسبت التقى والجود خیر تجارة:(في قولھ:و الشاھد األول فیھ

والعلـــــــــم ، وكان في معناه أمیل إلى الرجحان)خیر(و)التقى(عامال عملھا، إذ أنھ نصب مفعولین ھما 
=
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الــثاِقَحَبأْصُءْرَما اْلا َم، إَذاحًارَبارٍةَجِتَرْیَخوَدُجى واْلَقالتُُّتْبِسَح

زید ضائق صدره، وم ن ض اق یض یق، واس م الفاع ل من ھ إذا ل م یقص د         :وتقول

.)1(الحدوث َضیـِّق على قول

اإلعراب

ونحوه خبر وجواب الشرط محذوف دل علیھ )صالح من كل(مبتدأ، و)فاعل(

إن قصد باسم الفاعل الحدوث ففاع ل ص الح   :، والتقدیر)من كلَفاِعٌل َصاِلٌحو:(قولھ

.ممن كل ونحوه خبر، وإعراب باقي البیت ظاھر

من ولّما فرغ من الكالم على اسم فاعل الثالثي شرع في الكالم على اسم الفاعل 

:غیره فقال

]صیاغة اسم الفاعل من غیر الثالثي[

َالــــــــــَوْزَن اْلُمَضاِرِع َلِكْن َأوًَّال ُجِعـَوِباْسِم َفاِعِل َغْیِر ِذي الثََّالَثِة ِجيْء ]58[

)2(َحَصالَقْدَفَتْحَت َصاَر اْسَم َمْفُعوٍل َوـرِه ــَل آِخــــــــِمیُم ُتَضمُّ وِإْن َما َقْب]59[

یعني أنَّ اسم الفاعل من غیر الفعل الثالثي ُیؤتي بھ على وزن المضارع، ]:ش[

ُویجَعل في مكان أّولھ میٌم مض مومة، وكس ر م ا قب ل آخ ره مطلق ا، أعن ي س واء ك ان          

على صیغة اس م الفاع ل إلف ادة    )ثاقال(فإن الصفة المشبة حولت )ثقیال:(بالشيء، والشاھد الثاني في قولھ=
معنى الحدوث في الزمن المستقبل، وإذا قصد باسم الفاعل الثبوت،

.أي أثقلھ المرض):أصبح ثاقال:(یقال:الثاقل.الكرم:الجود:اللغة
.إنني أرى أن تقوى اهللا وكرم الید واألخالق خیر ما یدخره اإلنسان آلخرتھ:یقول:المعنى

مفع  ول ب  ھ أول :التق  ى.فع  ل م  اض م  ن أفع  ال القل  وب مبن  ي عل  ى الس  كون، والت  اء فاعل  ھ  :حس  بت:اإلع  راب
معط وف  )الج رد (ال واو ح رف عط ف، و   :والجرد.منصوب وعالمة نصبھ الفتح المقدر على األلف للتعذر

مض اف إلی ھ مج رور وعالم ة     :تج ارة .مفعول بھ ثان منصوب، وھ و مض اف  :خیر.منصوب)قىالت(على
ظرف زمان یتضمن معنى الشرط مضاف إلى :إذا.تمییز منصوب وعالمة نصبھ الفتح:رباحا.جره الكسر

المح  ذوف ھ  و وخب  ره، مرف  وع )أص  بح(اس  م الفع  ل الن  اقص :الم  رء.ح  رف زائ  د:م  ا.فعل  ھ متعل  ق بجواب  ھ
فع ل م اض ن اقص مبن ي عل ى      :أصبح.إلیھا)إذا(مة رفع الضم، والجملة الفعلیة في محل جر بإضافة وعال

منص وب  )أص بح (خب ر :ث اقال ).الم رء (یع ود عل ى   )ھ و (الفتح  واسمھ ضمیر مس تتر فی ھ ج وازا تق دیره     
مس تقى م ن س یاق    )إذا(واسمھا وخبرھا جمل ة تفس یریة؛ وج واب    )كان(وعالمة نصبھ الفتح، والجملة من 

.15، 2/14الكالم، ینظر أوضح المسالك تحقیق حنا الفخوري 
وھي من َفَعل قلیل ة، وق د ج اء نح و ح ریص وأش یب       «، 1/148ینظر شرح شافیة ابن الحاجب للرضي)1

.»وضیق 
.429ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )2
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َأك ـَْرَم، ُیك ـِْرم، فھ و    :مكسورا في المضارع أم ال ُیش ِعر، فھ ذا ك الم الن اظم ھن ا نح و      

.م، وتـََدْحَرج،َ یتـََدْحَرج، فھو ُمتـََدْحِرج، وانـْطـَلـََق َینـْطـَِلُق فھو ُمنـْطـَلـٌِقُمكـِْر

]الفرق بین صیاغة اسم الفاعل واسم المفعول من غیر الثالثي[

:وقولھ

. . . . .)1(وٍلـَت َصاَر اْسَم َمْفُعَتْحَل آِخرِه          َفـوِإْن َما َقْب. .. .

أنَّھ ال فرق بین اسم الفاعل من غیر ذي الثالثة، وبین اسم المفع ول  :یعني]:ش[

وھ  ذا)2(من  ھ إال ف  ي كس  ر م  ا قب  ل اآلخ  ر ف  ي اس  م الفاع  ل، وفتح  ھ ف  ي اس  م المفع  ول 

.واضح

اإلعراب

(متعل ق بقول ھ  )وباسم فاعل:(قولھ منص وب  )وزن مض ارع :(، وقول ھ )ج يء :

قاط الخ   افض، أي ج   يء باس   م فاع   ل عل   ى غی   ر ذي الثالث   ة عل   ى وزن     عل   ى إس    

.ال عاطفة)3(المضارع، ولِكْن ابتدائیة 

مفع ول  )َما َقبْ َل آخِ رهِ  :(، مفعول فیھ، أْي لكْن ُجِعل میم في أوَّلھ، وقولھ)أوَّال:(وقولھ

.)4(، وقدَّم معمول الشرط علیھ وھو جائزاتفاقا)فتْحَت(بـ

]سم المفعول من الثالثيصیاغة ا[

:ثم تكلم على اسم المفعول من الثالثي فقال

]59[. . . . . . . . . .. .. . . . . . ْدــَقَو.

َالـــَصَح

.من الرسالة155ص 59ینظر بیت الالمیة رقم )1
).ب(من 71ص )2
.1/562ینظر مغني اللبیب )3
.2/339المصدر نفسھ )4
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.)1(ـاًًــنـِزتَُّموِلُعْفَماْلِبِةالَثي الثَِّذْنِم]60[ . .. . . . . . .

. .

یعن  ي وق  د حص  ال اس  م المفع  ول م  ن الثالث  ي مت  ـَِّزنا ب  المفعول، أْي ُیص  اغ ]:ش[

ض  ْربُت زی  دا، فھ  و َمضْ  ُروب، وَعِلمْ  ُت األم  َر، فھ  و    :، فتق  ول)2(عل  ى وزن مفع  ول

، )حص  ل(م  ن فاع  ل ح  ال )متَِّزن  اًًً(ب  ھ، و)3(َمْعل  ـُوٌم، ومَ  َرْرُت بزی  د، فھ  و َممْ  ُرورٌ  

، إذا كان لینا، ثم أدغم ت  )4(وأصلھ ُمْوتـََزنًا، ُأْبِدلـَْت الواو تاء على قاعدة فاء االفتعال

:التاء في التاء، وأشار بقولھ

]60[. . . . . . . . . َالِدُعْدَقَوْھَفیِلِعَفى َكَتَأاَمَو/31ص/.

.)5(ِلْصاَألِنَعِھِب]61[ . . . . . . . . . . . . . .

.

)6(سماعا)فـَِعیل(إال أنھم قد َعِدلوا في كثیر من كالمھم، عن صیغة ]:ش[

قـَِتیل، وَجِریح، :فیما ُیْسَمع ال بمعنى فاعل، إال فیما لم ُیْسَمع نحو:مطلقا، وقیل

وَأِسیر، ولیس ھذا الَعدل، كالعدل المانع للصرف، ألن ذلك على وكـَِحیل، وَذبـِیح،

ـ رحمھ )7(سبیل التفریع ، وھذا على سبیل االستغناء، كما أشار إلیھ ابن المصنف

.اهللا تعالى ـ

.429ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )1
، و فتح اللطیف في 2/321، و نزھة الطرف في علم الصرف 1/238ینظر المقتضب للمبرد )2

، ومبادئ الصرف للطیب 2/56ساسیات علم الصرف ، وأ409التصریف على البسط والتعریف ص 
.49المھاجي ص 

).ب(من )ممور(ھكذا )ممرور(وردت كلمة )3
.177، و إیجاز التعریف ص 1/386ینظر الممتع في التصریف )4
.429ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )5
.35ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )6
إال أنھ  م ق  د «:، ونص  ھ م  ن قول  ھ35ال  نص ورد ب  المعنى، ینظ  ر ش  رح المی  ة األفع  ال الب  ن الن  اظم ص  )7

وعدلوا في كثیر من كالمھم ع ن  «:، جاء كاآلتي»كما أشار إلیھ ابن المصنف ـ رحمھ اهللا تعالى ـ   ...عدلوا
: یق اس علی ھ غی ره ، ف إن قل ت     جریح وذبیح وأسیر وقتیل وكحیل وخض یب، وال :بناء مفعول إلى فعیل نحو

ألن الع دل  :من موانع الصرف العدل مع الوصف فإن كان نحو جریح معدوال فھال منع من الص رف ؟ قل ت  
المانع من الصرف ھو العدل من مثال إلى مثال عدال محققا كما في مثـْنى وث الث ورب اع،أو مق درا كم ا ف ي      
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:و قولھ

]61[. . .)1(َعْن َوْزِن َمْفُعوِلنَّقضَوالَنَجـاِوواْسَتْغَنْوا ِبَنْح. . ..

، ـ بف تح الف اء والع ین ـ    )لفـََع(أشار إلى أنھم استغنوا أیضا عن مفعول بـ ]:ش[

.ـ بكسر الفاء وتسكین العین ـ)لْعِف(و

، انقلبت الواو ألفا، لتحركھا وانفتاح ما قبلھا، )2(وَجنـَ:أصلھ)نجًا(فاألول كـ 

.)3(»نجوت الجلد عن الشاة نجوا، أي سلختھ«:یقال

.)5(بدل النقض)4(يكِنقـْض بمعنى المنقوض، وفي بعض النسخ النْس:والثاني

تنبیھ

فإنھ )فـَِعیل(قلیل جدا، لیس كاستغنائھم بـ)ِفْعل(و)فـََعل(اْعلْم َأنَّ استغناءھم بـ 

.)7(على التفصیل المتقدم)6(شائع، وقد قیل فیھ بالقیاس

(الوم  ا عم  :(وقول  ھ مفع  ول م  ن ف  ـَِعیل، وف  ـََعل ع  ن)8(نافی  ة أي م  ا ن  اب)م  ا)

مررت برجل كحی ل  :، إنمَّا ناب في الداللة عن مفعول، ال في العمل، فال تقولوِفْعل

بناء على سبیل االستغناء بأحدھما عن اآلخر ال على سبیل نحو ُاَخَر وُعمر، وعدل نحـو جریح من بناء إلى
.»ِفْعلالتفریع علیھ، وربما استغنوا عن مفعول ِبَفَعل أو 

.429ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )1
.1/362ینظر الممتع )2
).نجو(14/205، وینظر لسان العرب 35شرح المیة األفعال البن الناظم ص )3
.35ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )4
).نقض(14/339النقض إفساد ما أْبَرْمَت من َعقد أو بناء، ینظر لسان العرب )5
.2/598، وشرح األشموني 2/11، و شرح ابن عقیل على األلفیة 1/233ینظر ارتشاف الضرب )6
(یقصد بھ)7 .من الرسالة152، ینظر ص )خبث فھو خبیث:
).ب(من 72ص )8
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، )2(اب ن عص فور قیاس ا   زه، وأج ا )1(عینھ، وال جریح غالم ھ، ھك ذا ق ال ف ي التس ھیل     

؟)3(نسبة إلى الظاھرھل ھذا الخالف مطلقا، أو إنما ھو بالانُظْر:قلت

اإلعراب 

إن ما قبل :(على قولھ)4(جملة معطوفة)ِةالَثي الثَِّذْنَمَالَصَحْدَقَو:(فقولھ

ضمیر یعود على اسم المفعول، فاأللف لإلطالق، )حصل(، والفاعل بـ)آخره فتحت

شرطیة،  تحتمل أن تكون )ما(،)وما أتى كفعیل:(وھو من باب االستخدام وقولھ

والفاء جوابھا، وھي مبتدأ، والخبر إما شرطھا، أو جوابھا، أو ھما معا على الخالف 

بعد الفاء في محل جزم، ویحتمل أن تكون موصولة، ودخلت )6(، والجملة)5(المعلوم

.ودخلت الفاء في خبرھا لوقوعھا موقع الشرط 

).أتى(حال من فاعل )كفعیل:(وقولھ

، یحتمل أْن تكون الواو عاطفة، ویحتمل أن تكون للحال، )وما عمال:(وقولھ

تقدم في الشرح ما :، واأللف لإلطالق، فإن قلت)نحو نجا والنقض(وصاحب الحال 

فِلَم ال جعلت )7()واستغنوا:(وإلى قولھ)وما أتى كفعیل:(یقتضي رجوعھ إلى قولھ

:رور في قولھللتثنیة؟، ویكون صاحب الحال الضمیر المج)عمال(األلف في

وال جریح ...وناب عن مفعول«:، ونصھ من قولھ3/87النص ورد بالمعنى، ینظر شرح التسھیل )1
وقد ینوب على مفعول ِفْعل أو َفْعل أو ُفْعَلة أو َفِعیل، وھو «:، جاء كاآلتي»غالمھ، ھكذا قال في التسھیل 

.»مع كثرتھ مقصور على السماع 
.513لمقرب ص ا)2
ناب عن بناء وزن مفعول في الداللة على «:316جاء في شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص )3

َكَحل عینھ فھو َكِحیل، وقتلھ :أي صاحب ھذا الوزن، وذلك نحو)َفِعیل(اسم المفعول من الفعل الثالثي ذو 
فھو
فھ و ذب یح، بمعن ى مكح ول، ومقت ول، ومط روح،       قتیل، وطرحھ فھو َطریح، وجرحھ فھو َجریح، وذبح ھ  =

ومجروح، ومذبوح، وھو كثیر في كالم العرب،وعلى كثرتھ لم یقس علیھ بإجماع، وقد أشار إلى ذلك بقولھ 
نحو َفَتاِه أو َفَتى َكِحیِل ***َوَناَب َنْقًال َعنُِْھ ُذ َفِعیل 

.314رح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص ، وش3/87، ینظر شرح التسھیل »َفَما نقل ال فیما قیس :أي
.86، ونحو الجمل ص 86، 2/85ینظر مغني اللبیب )4
.من الرسالة  38ص 10ینظر ھامش الرسالة )5
.2/82ینظر مغني اللبیب )6
.من الرسالة157،158ص 61، 60ینظر بیتي الالمیة رقم )7
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. . . . . . . . . . . . . . . . فْھَو .

قد عدال 

.)2(نَّقضَوالَنَجـاِوِبَنْح)1(″اْسَتْغَنْوا″وِلْصاَألِنَعِھِب . . . . . .

. .

ال یصح؛ ألن فیھ تـوارد عـاملیـن :علیھمـا، قلت)3(ویكـون ضمیر التثنیة عـائدا

علــى 

)5(، نـََعم ھو في المعنى راجع إلى الجمیع، وال یجوز أن یكون حاال)4(معمول واحد

ألن الَغیر إذا تعقب جمال، لم یقل أحد برجوعھ إلى ؛ من المجرور وحده)5(حاال

ھل یصح أن :إْن قلتإذا تعقب جمال  ف)6(ي االستثناءفاألولى وحدھا، على ما تقرر 

:أن یكون من باب التنازع؟ قلت ال، لوجھین

.أن المفعول ھنا جملة، وال یصح التنازع فیھا؛ ألنھا ال تـُضمر:أحدھما

أنَّ الحال ال یصح التنازع فیھ؛ ألنھ ال یقبل اإلضمار أیضا، وأمَّا على :والثاني

، یكون عائدا على )7(للتثنیة)مالع(أن الواو عاطفة، فال یصح أن تكون األلف في 

، ویصح أن یعود على النجا )نجا والنقض:(وعلى قولھ)وما أتى كفعیل:(قولھ

.والنقض خاصة

.من الرسالة158، 157ص 61بیت الالمیة رقم ، ینظر)ب(و)أ(ما بین قوسین ساقط في )1
.المصدر نفسھ)2
وردت بدون ألف والصواب ما أثبتناه، وھذا نسیان من الناسخ ال غیر)عائد(، )ب(و )أ(في )3
.2/127ینظر أوضح المسالك إلى ألفیة أبن مالك تحقیق حنا الفخوري )4
.318، 1/317ینظر مغني اللبیب )5
.2/320ینظر مغني اللبیب )6
).ب(من 73ص )7
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)1(باب أبنیة المصادر

]:قولھ[

.)2(َھـــــایَّـُنَوِلْلَمَصاِدِر َأْوَزان ُأَب]62[ . . . . . . . . ..

أي للمص  ادر ص  یغ أش  رحھا، وأذكرھ  ا، وأراد مص  ادر الثالث  ي، والزائ  د   ]:ش[

:فقالعلیھ، ثم بدأ بمصادر الثالثي 

]أوزان مصادر الفعل الثالثي[

]62[. . . . . . . . )3(ــــــــــَالْبِدیِھ ُمْنَتَخَالِثيِّ َما أَُُفِللثُّّ..

ثي الذي أظھره من األوزان، في حال كونھ منتخال  لھ ا، أي  یعني أّن الثال]:ش[

إمّ  ا اس  م فاع  ل ح  ال م  ن فاع  ل )ـ  منتخال(، ف  ـ)من  تخال(مخت  ارا أو ف  ي ك  ون المبت  دإ 

، أو اس  م مفع  ول ح  ال م  ن مفعول  ھ، ال  ذي أب  داه م  ن مص  ادر الثالث  ي س  تة          )أبدی  ھ(

ـ إن ش اء تع الى   وأربعون وزنا، منھا مقیس، ومنھا غیر مقیس، على ما سنقف علی ھ 

.ـ

:فقالثم شرع في بیان األوزان

)4(َالــــنٍَّث َأِو ْاَألِلِف اْلَمْقُصوِر ُمتَِّصَو ُفْعــٌل َأْو ِبَتاِء ُمَؤ َفْعـٌل َو ِفْعـٌل]63[

:ھذه تسعة أوزان]:ش[

ل، تْ  ب، وَقْرَض:حوـ بفتح الفاء، وسكون العین ـ ، ن )لْعـَف(ثالثة مجردة، وھي 

:، بض مھا مع ھ نح و   )عْ ل ُف(م، ولْ  ِع:ـ بكسرھا مع الس كون ـ ، نح و   )لْعِف(وَحْذف، و

.لْغْكر، وُشْكم، وُشُح

، وشرح المیة األفعال البن الناظم ص 429ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )1
35.
.429ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )2
.المصدر نفسھ)3
.430المصدر نفسھ ص )4
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سكون الع ین أیض ا ـ    ـ بفتح الفاء ، مع )لةْعَف(وثالثة متصلة بتاء التأنیث، وھي 

 ،

:كذلك نحو)ُفْعَلة(، و)2(ِحْمَیة وِنشدَّة:ـ بكسرھا معھ ـ نحو )ِفْعَلة(، و)1(َرْحَمة:نحو

(وُقْدَرة وإلیھا أشار بقولھ)3(ُأْدَمة ).أو بتاء التأنیث:

ـ بالفتح والسكون أیضا ـ كَتْقَوى،)ْعَلىَف(وثالثة متصلة باأللف المقصور، 

، )5(ـ   بالض  م مع  ھ ـ كُرْجعَ  ى       )ُفْعلَ  ى(، و)4(ـ   بالكس  ر مع  ھ ـ ك  ِذْكَرى       )ِفْعل  ى(و

.والحاصل تسعة أوزان، من ضرب ثالثة في ثالثة

اإلعراب

(في قولھ)ما(والمعطوفان علیھ بدل من )َفْعل( ، ویحتمل أن تكون )ما أبدیھ:

أو بت اء  (إلى آخره، وقول ھ )ْعلَف(ومعنىأي/32ص /مقطوعة على حذف المبتدإ،

ح ال معط وف عل ى ح ال محذوف ة، ی دل       )متص ال (، و)متص ال (،  متعلق ب ـ  )مؤنث

مج رد ك ل واح د أو    )ِفعْ ل (و)ُفعْ ل (و)فََعْ ل (ب االلتزام، والتق دیر   )متص ال (علیھما 

، وھ ذا  )7(غیر ھذا من اإلعرابویحتمل)6(متصال بتاء التأنیث، أو األلف المقصور،

.)8(ولىوھذا أ

]:قولھ[

َالــــمَّ ِزْد َفِعـُثُھًدى َوَصَالِحىِرًضَوَنْحُو َجــــَال َفْعَالُن ِفْعَالُن ُفْعَالٌن]64[

)9(ْد ُقِبـــــَالَلُة َوِباْلَقْصِر َواْلَفْعَالُء َقِبَتا التَّْأِنیِث ُثمَّ َفَعــــــــا َوُمَجرًَّدا]65[

.36ال البن الناظم ص ینظر شرح المیة األفع)1
.المصدر نفسھ)2
.المصدر نفسھ)3
.المصدر نفسھ)4
.المصدر نفسھ)5
).ب(من 74ص )6
.72، 71، ونحو الجمل ص1/73ینظر النحو الوافي )7
.48ینظر شرح حاشیة الطالب بن حمدون ص )8
.430ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )9
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:)1(حاصل ما اشتمل علیھ البیتان اثنى عشر وزنا]:ش[

:مطلھ، وشنأه یشنأه شنآنا:َلَواه َلیَّاًنا:مسكن العین مطلق الفاء، نحو)َفْعالن(

، فھ ذه ثالث ة   )2(أبغضھ، وحرمھ ِحْرمانا، ونسي ِنْسیانا، وشَ َكَر شُ ْكرانا، وَكفَ َر ُكْفَران ا    

.أوزان

.والكسرـ فھما كثیرانـ بالضم)فُِْعَالن(أما 

، مجیئ   ھ مص   درا ول   م یج   يء من   ھ إال َلّیان   ا«:ـ    ب   الفتح ـ فقی   ل      )َفعْ   الن(وأم   ا

.)4(، على نزاع فیھما، یطول استقصاؤه)3(»وَشنآنا

أص لھ َجل َو،   )جَ ال (ـ بتحریك العین، مطل ق الف اء ـ، وق د مثل ھ الن اظم ب ـ       )َفَعل(و

، وِرضَ ى أص لھ ِرضِ ي،    )5(، فقلبت ألفا، والجلي اإلْثُمدتحركت الواو، وانفتح ما قبلھا

، فھ ذه ثالث ة   )7(أص لھ ھُ َدي ث م دخل ھ م ا تق دم أیض ا       )ھُ َدى (، و)6(ثم ُفِعل ب ھ م ا تق ّدم   

.أیضا

.ـ بفتح الفاء والعین ـ ، وقد مثلھ)َفَعال(و

:قرون ا بھ ا نح و   ـ بفتح الفاء وكسر العین ـ مج ردا م ن ت اء التأنی ث، وم     )َفِعل(و

.)9(، وَسَرَق َسِرَقة)8(َكِذَب َكِذَبا وَسِوق َسِوقا، وَخَنُقھ َخِنًقا

الناقة َظُرف َظَراَفة، وَنُظَف َنَظاَفة، وَضَبَعت:ممدودا ومقصور، نحو)َفَعالة(و

َفْعَالْن، وُفْعَالْن، وفْعَالن، َوَفَعل، وُفَعل، وِفَعل، َوَفَعال، وَفِعل، وَفِعَلة، وَفَعالة،    :اإلثنى عشر وزنا ھي)1
.من الرسالة162ص 65، 64َفَعالى، وَفْعالء، ینظر بیتي الالمیة رقم و 
.36ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )2
.3/468یل شرح التسھ)3
.ینظر المصدر نفسھ)4
).ثمد(86حجر یكتمل بھ، ینظر مختار الصحاح ص :اإلثمد)5
.من الرسالة163أصلھ َجَلَو، تحركت الواو، وانفتح ما قبلھا، فقلبت ألفا، ینظر ص )جال(یقصد بھ )6
.من الرسالة163ینظر ص  )7
.36رح المیة األفعال البن الناظم ص ـ بسكون النون ـ في ش)خنـْقا(وردت )8
.ینظر المصدر نفسھ)9
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).روبالقص:(، وإلى ھذا األخیر أشار بقولھ)1(َضَبَعة، إذا اشتھت الفحل، وَبَرك َبَرَكة

).روبالقص

، )2(َرغِ  ب َرْغبَ  اء :ـ   مفت  وح الف  اء، ومس  كن الع  ین ـ مم  دودا نح  و           )َفعْ  الء(و

.)4(َرْھباء)3(وَرِھب

اإلعراب

(قولھ وك ذلك قول ھ       .البی ت المتق دم  )ِفْعل(، معطوفة على )َفْعالن ُفْعالن ِفْعالن:

جمل  ة )ثُ  مَّ ِزْد َفعِ  َال:(وقول  ھ)جَ  ال(، معطوف  ان عل  ى )ونح  و جَ  ًال وھُ  ًدى وصَ  َالٍح(

:، وقول  ھ)َفعِ ل (ح ال م ن   )مج ردا :(عل ى م ا تق دم، وإلی ك تعیین ھ، وقول ھ      )5(معطوف ة 

:متعل  ق بح  ال محذوف  ة، وتق  دیرھا أو متص  ال بت  اء التأنی  ث وقول  ھ    )وِبتَ  اء التَّْأِنی  ثِ (

كائن  ا )فعال  ة(عل  ى مج  رور متعل  ق بح  ال محذوف  ة، أي ث  م )6(معط  وف )بالقص  ر(

، جملة من مبتدإ وخبر معطوفة على الجملة )والَفْعَالء َقْد ُقِبَال:(بالمد والقصر، وقولھ

، وعل  ى ال  رأي اآلخ  ر )7(قبلھ  ا، عل  ى رأي م  ن یجی  ز عط  ف الخبری  ة عل  ى اإلنش  ائیة 

ق د  (معطوفة علیھ، و)الفعالء(بالرفع، مبتدأ، و)ُفَعالة(، ویحتمل أن یقرأ)8(مستأنفة

.ةخبرھما، فاأللف للتثنی)بالقد ق

]:قولھ[

ُمَجرََّدْیِن ِمَن التَّا واْلُفُعوَل ِصــــــــــَالا ــِبِھَمـِفَعــاَلُة وُفَعــاَلُة َوِجيْء]66[

36ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )1
.36في شرح المیة األفعال البن الناظم ص )رغباء(ووردت )ب(و )أ(وردت ساقطة الھمزة في )2
).ب(و)أ(في )رھبا(ھكذا )رھب(وردت كلمة )3
.36في شرح المیة األفعال البن الناظم ص )رھباء(ووردت )ب(و)أ(الھمزة في وردت ساقطة )4
.86، ونحو الجمل ص 86، 2/85ینظر مغني اللبیب )5
).ب(من 75ص )6
.2/142سیبویھ، ینظر كتاب سیبویھ :من الذین أجازوا عطف الخبریة على اإلنشائیة)7
.2/250شرح التسھیل ویمثل ھذا الرأي ابن مالك، ینظر )8
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)1(ـَالـــــــــشـُغـُُن َأْو َكَبْیُنوَنٍة َومًُْشبٍِِھِبالتـَّـا َذاِن وْالَفَعــــَال ثم ْالَفِعیَل]67[

()2(عشر وزناھذا أحد]:ش[ َكَتب ِكَتاَبة، :ـ بكسر الفاء وضمھا ـ ، نحو)فَُِعالة:

ِكَتاَبة، 

.أیضا)5(والكسر)4(منعھ، وُسِمع في فائھ الفتح:)3(وَسَفر ِسَفاَرة وَخَفَر ِخَفاَرة

اب، ِكتَ اب وِإیَ   :مج ردا م ن الت اء، ـ بكس ر الف اء أیض ا وض مھا ـ نح و             )فُِعَ ال (و

.)7()ِبِھما ُمَجرََّدْیِن ِمَن الّتاءَوِجيْء:(، وإلیھ أشار بقولھ)6(وُصَراخ وُبَكاء

.)8(ُدُخول وُخُروج:نحو)ُفُعول(و

واْلُفعُ وَل صِ َال ث م    :(وإل ى ھ ذا أش ار بقول ھ    .)9(صَ ِھیل، وَذِمی ل  :، نح و )َفِعی ل (و

.)10()الَفِعیل

.)11(ُصُعوبة:نحو):ُفُعولة(و

(، إلیھا أشار بقولھ)12(ِمیمةَن:نحو)َفِعیلة(و ).ِبالتَّا َذاِن:

.)13(كَجَوالن، وَلَمعان)َفَعالن(و

، ثم حذف المدغم فیھ، )15(، أصلھا بـَیَّنونة)14()َكـَبْیُنونة(بحذف العین)َفْیُلوَلة(و

.430َفُعال وردت ُفُعال في المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )1
ِفَعاَلة، وُفَعالة، وَفِعال، وُفَعال، وَفُعول، وَفِعیل، وُفُعوَلة، وَفِعیَلة، وَفَعَالن، :األوزان األحد عشر وزنا ھي)2

.من الرسالة164ص 67، 66م وَفِیُلوَلة، وُفَعل، ینظر بیتي الالمیة رق
.36ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )3
.36المیة األفعال البن الناظم ص ینظر شرح )4
.36، وشرح الالمیة البن الناظم ص )خفر(182ینظر مختار الصحاح ص )5
.36ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )6
.من الرسالة164ص 66ینظر بیت الالمیة رقم)7
.المصدر نفسھ)8
، والعبارة ینظر شرح المیة األفعال البن )ذمل(6/43ذمیل ضرب من سیر اإلبل، ینظر لسان العرب )9

.36الناظم ص 
.من الرسالة164ص 67، 66ینظر بیتي الالمیة رقم )10
.36ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )11
.سھالمصدر نف)12
.المصدر نفسھ)13
.37المصدر نفسھ ص )14
.المصدر نفسھ)15
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.)1(َصْیُرورة، وكَان َكِیُنونةوھو العین، وصار َبْیُنونة، ومثلھ َصار

.ُشُغال:ـ بضم الفاء والعین ـ ، نحو)ُفُعل(و

اإلعراب

.مبتدآن وخبرھما محذوف، أْي كذلك)ِفَعَلة وفُعالة(

عل  ى الجمل  ة قبلھ  ا، وھ  ي الجمل  ة م  ن    )2(، جمل  ة معطوف  ة )ِبِھم  اجِ  يْء:(َ وقول  ھ

عل  ى تل  ك  )3(ھ  ي أیض  ا معطوف  ة  ).والفع  ول ص  ال (:المبت  دإ والخب  ر، وك  ذلك قول  ھ  

).صال:(مفعول معھ مقدم بقولھ)الفعول(الجملة،       و

).الفعول(معطوف على )ثم الفعیل:(وقولھ

)والفع الن (بین المعطوف ات،  )4(جملة مبتدأ وخبر معترضة)وبالتا ذان:(وقولھ

.أیضا)الفعول(معطوف على )والفعالن

، وھ  ي أیض  ا معطوف  ة عل  ى الفع  ول، أي )5(والك  اف اس  میة)أو كبینون  ة:(ول  ھوق

)ومش بھ (ة أو بمعن ى ال واو،  بینون)6(صال الفعول بما تقدم، والفعیل، والفعالن، وشبھ

معط  وف )7(إذا قرأت  ھ ب  الخفض، ویحتم  ل َأْن ُیقْ  رأ بالنص  ب )بینون  ة(معط  وف عل  ى

فاجتمعت في كل منھا الیاء والواو، وسٌُِبَقْت األولى بالسكون، فقلبت الواو یاًء، ،أصل َكْیُنوَنة َكْیَوُنوَنة)1
وَنة، ینظر مناھج الصرفیینوأدغمت الیاء َفَصاَرْت َكیَُّبونة، فحذفت الیاء الثانیة التي ھي عین، فصارت َكْیُن

.440ص 
.86، ونحو الجمل ص 86، 2/85ینظر مغني اللبیب )2
.86، ونحو الجمل ص 86، 2/85ینظر مغني اللبیب )3
.96ـ 92، ونحو الجمل ص 2/22ینظر مغني اللبیب )4
.79ینظر الجنى الداني ص )5
).ب(من 76ص )6
.بالنصب)مشبًة(یقصد )7



صور من المخطوط ومقـدمة الناسخ والشارحلتحقیـق      ا:ل القسم األو

166

:معتمد على موص وف مح ذوف، تق دیره   منصوب بھ؛ ألنھ )1()شغال(على ما قبلھ، و

وكون 

.للصواب)3(ـ واهللا الموفق)2(مشبھ شغال

]:قولھ[

َالــــــــــــَذا ُفَعْیِلَیــُة ُفْعلَّــُة َفَعـــــــَكٍة ـــــَوَفُعوُل َمــْع َفَعاِلَیــٌلَوُفْعـلَُ]68[

َال ــــــــٍة         َكَذا ُفُعوِلیَّــُة َواْلَفْتُح قـْد ُنِقــــــوٍت ُفُعـلَّى َمـْع ُفَعلِْنَیـَمْع َفَعُل]69[

)4(َالـــــَوِبَتـا ال         ــتَّْأِنیِث ِفیَھـا َوَضمُ َقلَّمـا ُحِمٌلـَوَمْفُعَمْفِعـُلَوَمْفَعـٌل]70[

:)6(وزنا)5(ھذه سبعة عشر]:ش[

سَ َاد سُ ْؤَددا   :لع ین ، وف تح ال الم مخفف ا ـ ، نح و      ـ بض م الف اء، وس كون ا   )ُفْعَلل(

.)7(اشتھت الفحل:ُعوطـًَطاالناقة/33ص /وَعاطت 

.)8(َقبلت َقُبوال، وَوِلع َوُلوًعا، ووَقدت النار وُقْودًا:ـ بفتح الفاءـ ، نحو)َفُعول(و

.)9(َیة، وَطَمع َطَماِعیةَكِرَھُھ َكَراِھ:بفتح الفاء وتخفیف الیاء ـ نحو)فعاِلیَِة(و

.)10(وَلَدت المرأة وِلیِدیَّة:ـ بفتح الفاء وتشدید الیاء ـ، نحو)َفِعیلیَّة(و

.)11(ُغُلبَّة:ـ بضم الفاء والعین وتشدید الالم ـ نحو)ُفُعلَّة(و

).ب(و)أ(وردت فعال من )1
).ب(و)أ(وردت فعال من )2
).ب(في)الموافق(ھكذا )الموفق(وردت كلمة )3
.430ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )4
).ب(ورد سبعة وعشرون في )5
وُفُعلَّة، وَفَعَلى، وَفَعُلوت، وُفُعلَّى، وُفَعْلِنَیة، ُفْعَلل،وَفُعول،وَفَعالَیة، َفَعْیِلیَّة، :السبعة عشر وزنا ھي)6

، 69، 68وُفُعولیَّة، وَفُعوِلیَّة، وَمْفَعل، وَمْفَعَلة، وَمْفَعل، وَمْفٌعلة، وَمْفِعل، وَمْفَعلة، ینظر أبیات الالمیة رقم 
.من الرسالة166ص 70
.37ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )7
.35صدر نفسھ ص الم)8
.37المصدر نفسھ ص )9

.35المصدر نفسھ ص )10
.المصدر نفسھ)11
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.)1(َجَمَز َجَمزى:ـ بفتح الفاء والعین ـ مقصورا، نحو)َفَعلى(و

َرھِ َب  :ـ  بف تح الف اء والع ین بت اء مثن اة م ن ف وق ف ي آخ ره ـ ، نح و            )وَفَعل وت (

، )2(َرَھُبوتا

.)3(ـ بضم الفاء والعین، وبتشدید الالم ـ مقصورا)ُفُعلَّى(و

ـ بضم الفاء، وفتح العین، وسكون الالم، وكسر النون، وتخفیف الی اء  )ُفَعْلِنَیة(و

.)4(حلقھ:رأسھ ُسَحْفِنَیةَسَحَف:ـ نحو

.)5(ُخُصوِصیَّة:بضم الفاء، وتشدید الیاء نحو)ُفعولیَّة(و

:، وإلیھ أشار بقولھ)6(َخُصوِصیَّة:ـ بفتحھا، وتشدید الیاء ـ أیضا نحو)فََُعوِلیَّة(و

.بقولھ . . . . . . . . . . . . . . والفتح قد .:

.)7(نقال

ـ  بف تح الم یم، مطل ُق الع ین ـ ُمجَ َردًا ومتص ال بت اء التأنی ث، ف المجرد            )َمْفَعل(و

مَ  ْدَخال ب  الفتح، وَمْكبِ  را بالكس  ر، وَمْھُلك  ا بالض  م، والمتص  ل بالت  اء مرض  اة،        :نح  و

وانفتاح ما قبلھ ا،  وأصلھ َمْرَضویة، ثم َمْرضیة، ثم َمْرَضاة، قلبت الیاء ألفا لتحركھا، 

:، وأشار بقولھ)8(وَمْحِمدة، وَمْھَلكة

. . . . . . . . . . . . . . . )9(وضم قلما حمال.

.َنْقُل الرواة إیاه)10(مجردا أو مؤنثا فالتاء قل)مْفُعل(إلى الضم في 

).جمز(109ضرب من السیر أشد من العنق، ینظر مختار الصحاح ص :الجمز)1
.35ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )2
.37المقصور مثل ُغلبَّى، ینظر شرح المیة البن الناظم ص )3
.35المصدر نفسھ ص )4
.37شرح المیة األفعال البن الناظم ص ، و3/469شرح التسھیل ینظر )5
.37ینظر  شرح المیة األفعال البن الناظم ص )6
.من الرسالة166ص 69ینظر بیت الالمیة رقم )7
.37ینظر  شرح المیة األفعال البن الناظم ص )8
.من الرسالة166ص 70ت الالمیة رقم ، و ینظر بی)ب(من 77ص )9

.37أن َمْفُعال وَمْفَعَلة وزنان نادران، ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )10
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تنبیھ

بق  ي علی  ھ أوزان كثی  رة وذكرھ  ا ف  ي غی  ر ھ  ذا    و)1(ھ  ذه تس  عة وأربع  ون وزن  ا  

:منھا)2(النظم

.)3(كَباِطل)َفاِعل(

.)4(كَخاِئَنة)فاِعلة(و

.في اآلیة)6(]اْلَمْفُتون[في )5(كَمْیُسْوَرة، واختلف)َمْفُعولة(و

.)7(كُغْفَران)ُفْعَالَن(و

.)8(كُزَعارَّةبتشدید الالم)ُفَعالَّة(و

.)10(كَتْھُلكة)9(كھلك)َتْفُعلة(و

.)11(كَكْیُعوِعیَّة)فیَُْعوِلیَّة(و

.)13(كَھِجیرى)12(قصر ومدا)َفِعیلى(و

وزنا للفعل الثالثي، ینظر أبیات الالمیـــــة 49=17+11+12+9:التسعة واألربعون وزنا ھي)1
من الرسالة 166ـ 161ص70ـ 63:رقم
.3/468شرح التسھیل ینظر مثال )2
).فلج فالجا(3/469جاء في شرح التسھیل )3
).ولغا الغیة(3/469جاء في شرح التسھیل )4
فأثبتھ األخفش والفراء وأنكره سیبویھ، ینظر شرح شافیة ابن الحاجب )مفعول(أما المصدر على زنة )5

.4/94یھ ینظر كتاب سیبویھ ، ورأي سیبو1/222، و ارتشاف الضرب 175، 1/174للرضي 
.]ِبَأییُِّكُم اْلَمْفُتوُن[، واآلیة كاملة 6:سورة القلم)6

.175، 1/174و الشاھد فیھا مجيء المصدر على وزن مفعول، ینظر شرح شافیة ابن الحاجب للرضي
.3/468ینظر شرح التسھیل )7
، )زعر(271،272نظر مختار الصحاح ص الُزعارة ـ بتشدید الراء ـ شراسة الخلق وال فعل لھ، ی)8

.1/221وارتشاف الضرب 
).ب(و)أ(في)لمھلث(وردت )9

.37ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )10
.3/469كیعوعیة من وَكّع كعاعة وكعوعا وَكْیُعوِعیَّة إذا َضُعَف وجُبن، ینظر شرح التسھیل )11
.3/469شرح التسھیل ھجیراء، ینظر :ومثل الممدود)12
.المصدر نفسھ)13
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.)2(أیضا كإْھِجیرى)1(قصرا ومدا)افعیلى(و

.)5(یالََء، وُخ)4(ـ بضم الفاء وكسرھا ـ َكغَُِلَواء)3()فَُِعالء(و

.)6(كَمحُلوفاء)َمْفُعْوَالء(و

.)7(كبقلة)ُفْعَلة(و

.)8(كُسُبْوطَََھ)ُفُعوَلة(و

.أخرى)10(، فھذه تسعة عشر وزنا)9(كَسُیور)َفعًُول(و

اإلعراب

(ع ل ، یحتم ل أن تك ون مص دریة، وھ ي وم ا بع دھا فا      )ما حمل:(في قولھ)ما(

فال فاعل لھ، وإعراب سائر األبی ات ظ اھر لتق دم    )َقلَّ(ویحتمل أن تكون كافة لـ)َقلَّ

.نظائره

:ثم انتقل إلى المقیس من ھذه األوزان فقال

]أوزان مصادر الفعل الثالثي المقیسة[

)11(ِت َذا اْلُفَعاُل َجَالَصْوْعِلَمِقیُس الُمَعدَّى وْالُفُعوُل لَغْیِرِه        سَوى ِفَفْعٌل]71[

ـ  بف تح الع ین وكس رھا ـ ، قی اس       )َفعِ ل (أو )َفعَ ل (یعني َأنََّ المتعدي من ]:ش[

.ـ بفتح الفاء وسكون العین ـ)َفْعل(مصدره یأتي على 

.3/469اھجیراء، ینظر شرح التسھیل :ومثل الممدود)1
.المصدر نفسھ)2
).ب(و)أ(وردت ساقطة الھمزة في )3
).غلي(480الُغَلَواء سرعة الشباب وأولھ، ینظر مختار الصحاح ص )4
).خیل(196ظر مختار الصحاح ص خیالء بضم الخاء وكسرھا الِكْبر، ین)5
.3/469ینظر شرح التسھیل )6
).بقل(60البقلة كل نبات إخضرت لھ األرض، ینظر مختار الصحاح ص )7
).سبط(7/110الشعر الذي ال جعودة فیھ، ینظر لسان العرب :السبط)8
).سیر(325ص َسْیر وھو الذي ُیَقد من الِجلد، ینظر مختار الصحاح :جَسُیور)9

َفاعل، وفاعلة، وَمْفُعوَلة، وَمْفُعول، وُفْعَالن، وُفَعالة، :ثمانیة عشر وزنا ولیست تسعةعشروزنا ھي)10
.ُعولوَتْفِعَلة، وَفِیُعوِلیَّة وَفِعیَلى، وفعیالء، واْفِعیلى، وافعیالء، وُفَعالء، وِفَعَالء، ومْفُعوالء، وُفْعَلة، وُفُعوَلة، وَف

.430، والبیت ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )تال(ھكذا )ب(و)أ(وردت في)11
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.)1(َضَرب َضْربا، وَكَتب َكْتبا، وَقَتل َقْتال:فمن األول

.)2(بًا، َلِحَس َلْحًسا، وَلِقَم َلْقًماَشِرَب َشْر:ومن الثاني

، وإن كـــان      )3(ـ بكسر العین ـ ، فسیأتي الكالم علیھ)فِعل(وأما الالزم فإن كان 

كـــان      

جَلس ُجُلوسا، وقعَ د  :، ـ بضم الفاء ـ، نحو  )ُفُعول(ـ بفتحتھا ـ فقیاس مصدره  )فَعل(

امتن اع، أو حرف ة، ف إن دل عل ى ص وت      إال ما دل عل ى ص وت، أو داء، أو   )4(ُقُعودا

، )5(نَ  َبح ُنَباح  ا، وضَ  َبح ضُ  َباحا   :ـ   بض  م الف  اء ـ نح  و        )ُفعَ  ال(فمص  دره المق  یس  

، وإلى ھذا )7(، مع باقــــــــي المستثنیات)6(، وسیأتي التنبیھ على ھذا األخیر)َفِعیل(أو

:ھذا أشار بقولھ

.)8(والفعول لغیره إلى آخره

ـ   المفت  وح الع  ین ـ ، ألن  ھ ی  تكلم بع  د ھ  ذا عل  ى       )بَفعَ  ل(نا الغی  ر وإنم  ا خصص  

، )9(المكس  ور، وإنمَّ  ا ل  م ی  دخل ف  ي كالم  ھ مض  موم الع  ین؛ ألن  ھ ال یتع  دى، كم  ا س  بق 

)11(علیھ)10(وسیأتي الكالم

نتنبیھا

إل ى أنَّ ھ   «)1(واألخف ش )12(اختلف ف ي معن ى القی اس ھن ا، ف ذھب س یبویھ      :األول

أنما 

.38ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )1
.المصدر نفسھ)2
.من الرسالة173یقصد بھ فرح َفْرًحا، ینظر ص )3
.38ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )4
.نفسھالمصدر)5
.من الرسالة177ینظر ص)6
.من الرسالة177ینظر ص )7
.من الرسالة170ص 71ینظر بیت الالمیة رقم )8
.من الرسالة163یقصد بھ مثل َظُرف،  ینظر ص )9

.من الرسالة173ص 73ینظر بیت الالمیة رقم )10
).ب(من 78ص )11
.1/80ینظر كتاب سیبویھ )12
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إل ى ج واز القی اس، م ع ورود الس ماع       «، وذھ ب الف راء  )2(»یقاس عند عدم السماع 

ورد بأنھ قی اس ف ي مع رض ال نص، وھ ذه المس ألة ش بیھة بمس ألة         )3(»بغیر المقیس 

.، إذا خال من جالب الفتح، أو الكسر)َفَعَل(المضارع، من 

:أطلق الناظم في قولھ:والثاني

.)4(ىفْعل مقیس المعد . . . . . . . . . . . . .

ـ المكسور العین ـ، )َفِعل()6(، وُقیَّد في غیر ھذا الكتاب)5(كما فعل في الخالصة

.، كما مثلنا، ولم یقیده القدماء)7(بأن ُیْفِھم عمال بالفم

اإلعراب

قبل  ھ خب  ره ، )فع  ل(، و)8(ص  لھ مقی  وسمبت  دأ، وھ  و اس  م مفع  ول، وأ )مق  یس(

ال یخف  ى علی  ك، والوج  ھ األول أول  ى )9(ویحتم  ل العك  س، والمس  وغ لالبت  داء ب  النكرة

؟.لغیر ما َوْجھ

(وقول  ھ عل  ى الت  ي قبلھ  ا ف  ال مح  ل لھ  ا،     )10(جمل  ة معطوف  ة )والفع  ول لغی  ره :

اء، والمس تثنى  ھن ا اس تثن  )س وى (والضمیر المضاف إلیھ غیر عائد عل ى المع دى، و  

، وھ ي الزم ة الظرفی ة عن د     )11(، وھ و اس تثناء متص ل   )بغی ره (في قول ھ )غیر(منھ

.1/223نظر ارتشاف الضرب ی)1
.1/223ینظر ارتشاف الضرب )2
.224، 1/223المصدر نفسھ )3
.من الرسالة170ص 71:ینظر بیت الالمیة رقم)4
.309ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص )5
.3/471یقصد بالكتاب شرح التسھیل، ینظر شرح التسھیل )6
و شرح 1/223، وارتشاف الضرب 3/471ولِقَم لْقًما، ینظر شرح التسھیل نحو شِرب َشْربا،)7

، الَشْرُب بالفتح مصدر، وبالضم والكسر اسم، ینظر مختار الصحاح 2/584األشموني أللفیة ابن مالك 
).شرب(333

.71، و التطبیق الصرفي 323، 2/322ینظر نزھة الطرف في علم الصرف )8
.2/159بالنكرة ھو أن تكون في معنى الفعل، ینظر مغني اللبیب المسوغ لالبتداء )9

.346، والتطبیق النحوي ص 2/63مغني اللبیب )10
أو ما في معناھا من حكم شامل لھ ملفوظ بھ، أو )إال(إخراج مذكور بـ«:االستثناء المتصل ھو)11

.210، شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص »مقدر
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أنھا كغیر، فھي ھنا في محل نصب )3(، ومذھب الناظم)2(وأكثر البصریین)1(سیبویھ

أنھ ا  )5(، وم ذھب غی ره  )4(في االس تثناء الموج ب  "غیر"نصب على الحال كإعراب 

.صوبة على حد انتصاب ما بعد إّالفي اإلیجاب، منغیر/34ص/ي أعن

مبت دأ  )الفع ال (اسم إشارة إلى فعل صوت وھو مبتدأ، و)ذا(،)ذا الفعال:(وقولھ

خب   ره، وھم   ا خب   ر األول، والعائ   د مح   ذوف، والتق   دیر ھ   ذا أْي فع   ل  )ت   ال(ث   اٍن و

الص  وت، ال  وزن ال  ذي ھ  و الُفع  ال ت  اله أي تبع  ھ، ویحتم  ل أْن ُیق  رأ بالنص  ب مفع  وال  

.)6(، والمعنى متقارب، وانظر محل الجملة)تال(لـ

]مصدرالفعل َفِعَل الالزم[

:فقالثم انتقل إلى َفِعل الالزم

)7(َما َعَلى َفِعَل اْسَتَحقَّ َمْصَدُرُه        ِإْن َلْم َیُكْن َذا َتَعدٍّ َكْوُنُھ َفَعَالَو]72[

(ل  الزم حُ  قَّ مص  دره أْن یك  ون عل  ى ـ   المكس  ور الع  ین ا)َفعِ  ل(یعن  ي أن ]:ش[

فـَِرح َفَرحا، وَعطِ ش َعطش ا، وَأشِ ر َأشَ را، وغ ـَِرث      :ـ بفتح الفاء والعین ـ نحو )َفَعل

.)8(غـََرثا، وَعِور َعَورا، وَحِول َحَوال

تنبیھ

ب أْن ال  )11(، وال بُ دَّ مِ ْن تقیی ده   )10(والكافی ة )9(أطلق ھنا كما أطل ق ف ي الخالص ة   

ــدل یـ

.32، 1/31نـَصَّ علیھ سیبویھ، ینظر كتاب سیبویھوھو ما )1
.1/280ینظر مغنى اللبیب)2
.222، وشرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص 2/316ینظر شرح التسھیل )3
.2/300ارتشاف الضرب »وھو ما لیس بمنَفى في المعنى«:االستثناء الموجب)4
.331، 2/330سیبویھ مذھب غیره، منھم سیبویھ ینظر كتاب )5
.340، والتطبیق النحوي ص 2/91الجملة في محل جر صفة، ینظر مغني اللبیب )6
.430ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )7
.38ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )8
.309ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة بن مالك ص )9

.2/427ح الشافیة الكافیة ینظر شر)10
.2/584، وینظر شرح األشموني أللفیة ابن مالك )ب(من 79ص )11
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.)2(ھو الغالب في األلوان، كشھلة، وحمرة وصفرة)ُفْعَلة(، فإن )1(على لون

اإلعراب

خبرھ ا، وج واب   )اس تحق (مبت دأ، وھ ي موص ولة، والمج رور ص لتھا، و     )ما(

مفع  ول اس تحق، واس م الك ون ھ  و    )كون ھ (الش رط مح ذوف؛ لدالل ة م  ا تق دم علی ھ، و     

).الفَع(الضمیر المضاف إلیھ، وخبره

]مصدرالفعل َفُعَل الالزم[

:بقولھـ بضم العین ـ)َفُعل(ثم أشار إلى مصدر 

)3(َوِقْس َفَعاَلًة أْو ُفُعوَلًة ِلَفُعــْلـ         ـُت َكالشََّجاَعِة َواْلَجاِري َعَلى َسُھَال]73[

:ـ بالضم ـ لھ مصدران مقیسان)لُعَف(أنَّ :یعني]:ش[

، )َفِعیل(الذي الوصف منھ على )ِفْعل(ـ بفتح الفاء ـ ، وھي لـ)َفَعالة:(أحدھما

.)4(َشُجع َشَجاعة، فھو َشِجیع، وَمُلح َمالَحة، فھو َمِلیح:نحو

(والثاني )َفُعل(ـ بضم الفاء ـ ، وھي  لـ)فُـُُعولة: الذي الوصف منھ على          

)6(، وَصُعَب ُصُعوبة، فھو َصْعب، وَحُزن)5(ُھولة، فھو َسْھلَسُھل ُس:، نحو)فـَْعل(

.)7(المكان ُحُزونة، فھو َحْزن)6(وَحُزن

اإلعراب

المكسور العین الالزم بابھ َفَعَل ـ بفتح الفاء والعین ـ قیاسًا سواء كان )َفعل(«:التقیید الذي یقصده ھوو)1
، ینظر شرح »ح، وَجِوى، وُشلَّتصحیحا أو معتال، أو مضاعفا كَفَرح، وكجوَّى، وكَشَلل، مصادر َفِر

.2/584األشموني 
.3/470ینظر شرح التسھیل )2
.430ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )3
.38ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )4
).ب(في)سھیل(ھكذا )سھل(وردت كلمة )5
).حزن(134ونة، ینظر مختار الصحاح ص الحزن ما َغُلظ من األرض وفیھا حز)6
.38ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )7
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بمعن  ى )أو(، معطوف  ة علی  ھ،  )أو َفُعولَ  ة:(، وقول  ھ)قِ  ْس(مفع  ول ب  ـ )َفَعالَ  ًة(

الواو، 

.)3(، على بحث فیھما)2(، واإلباحة)1(وتحتمل التخییر

ف  ي مح  ل ج  ر، وھ  و محك  ي، وك  ذلك        )قِ  ْس(، وال  الم متعلق  ة ب  ـ)ِلَفُعلْ  ت(:وقول  ھ

.في آخر البیت، وھو واضح)َسُھل(

]المصادر المسموعة من َفَعَل[

:ثم قال

.)4(وٌعُمْسَمَكاى َذَوما ِسَو]74[ . .. . . . . . . . .

وى ما تقدم مس موع إال م ا ی أتي التنبی ھ علی ھ، فم ن المس موع        یعني وما س]:ش[

َطَلب طـََلبا، :ـ بفتح الفاء والعین ـ ، نحو )َفَعل(المصدر من)5(الذي ال یدخلھ القیاس

.)6(طـََلبا، وَجَلب َجَلبا

.)7(َحَجب ِحَجابا، وَنَكح ِنَكاحا:، بكسر الفاء، نحو)ِفَعال(وعلى 

.)8(َوَرد الماء ُوُرودا، وَجَحد ُجُحودا:ضم الفاء ـ ، نحوـ ب)ُفَعول(وعلى 

)2(، ونقل بعضھم)1َذَكر ِذْكرا:ـ بكسر الفاء، وسكون العین ـ ، نحو)ِفْعل(وعلى

.)3(بضم الذال)2(بعضھم

، مغني »َتَزوَّْج ھندا أو أخذھا:وھو الواقع بعد الطلب، وقیل ما یمتنع فیھ الجمع، نحو«التخییر)1
.1/132اللبــــیب

َجاِلْس العلماء أو الزھاد، وإذا دخلت :ھ الجمع، نحووھي الواقع بعد الطلب، وَقیَل ما یجوز فی«:اإلباحة)2
، ینظر مغني 24:سورة اإلنسان ]َوَلا ُتِطْع ِمْنُھْم آِثًما َأْو َكُفوًرا[:الناھیة امتنع فعل الجمع، نحو)ال(علیھا 
.1/132اللبیب

.المصدر نفسھ)3
.430ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )4
، وشرح المیة األفعال البن 1/153، وشرح  شافیة ابن الحاجب للرضي 4/16ینظر كتاب سیبویھ )5

.39، 38الناظم ص 
.38ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )6
.المصدر نفسھ )7
.39المصدر نفسھ ص )8
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َعَجز َعْجزا، :ـ بفتح الفاء وسكون العین ، نحو)َفْعل(الالزم، على )َفَعل(ومن

.)5(ْذأاللیل َھ)4(وَھَذأ

.)6(َمَكث ُمْكثا:نحو)فـُْعل(وعلى 

.)7(َرَجح ُرْجَحانا:ـ بضم الفاء وسكون العین ـ ، نحو)ُفْعَالن(وعلى 

َلِزمھ ُلُزوما، :نحو)ُفُعول(ـ المكسور العین ـ المتعدي على )ِفِعل(ومن 

.)8(وَنھـِكھ المرُض ُنُھْوكا

.)9(َعِمَلھ َعَمَال، وَسِخَطھ َسَخَطا:نحو)َفَعل(وعلى 

.)10(وِددُت ُوّدًا، وَشِرْبُت الماء ُشْربًا ا:نحو)فـُعْْل(وعلى 

.)11(حِفْظُتھ ِحْفظًا، وَعِلْمُتھ ِعْلًما:، نحو)ِفْعل(وعلى 

.)12(ْأساَیِئَس یََ:ـ بفتح الفاء، وسكون العین ـ ، نحو)َفْعل(ومن الالزم على 

.)13(َزِھَد ُزْھدًا :نحو)لُفْع(وعلى 

َسِئم َسآمَا، وَسآَمة، وَسِقم :ـ بفتح الفاء فیھما ـ ، نحو)َفَعاَلة(و)َفَعال(وعلى 

.)14(َسقامًا، وَسَقاَمًة

، وِحْرت غـِْرَت َتـَغـَار غـَْیَرة:، ـ بَفْتِح الفاء، وسكون العین ـ نحو)ُفْعَلة(وعلى 

.)1(تَََحاُر َحْیَرة

.المصدر نفسھ)1
).ذكر(6/36رب ، و لسان الع4/7منھم سیبویھ، ینظر كتاب سیبویھ )2
.4/7ُذْكرا كما حاكوا ُشْربا، كتاب سیبویھ :وقالوا:جاء في كتاب سیبویھ)3
).َھَدأ(691سكن، ینظر مختار الصحاح ص :َھَدأ)4
.39ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )5
.المصدر نفسھ)6
.39المصدر نفسھ ص )7
.39شرح المیة األفعال البن الناظم ص والعبارة ینظر )ب(من 80ص )8
.39ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )9

.المصدر نفسھ)10
.المصدر نفسھ)11
.المصدر نفسھ)12
.المصدر نفسھ )13
.المصدر نفسھ )14
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:، ـ بكسر الفاء، وفتح العین ـ ، نحو)ِفَعل(ـ المضموم ـ على )َفُعل(ومن 

.)2(َعرًَُض ِعَرضًا، وَصُغر ِصَغرًا

.)3(َكُثر َكْثَرًةً :، نحو)َفْعَلھ(وعلى 

الضَّْعف «:لزبیديقال ا.َضُعَف ُضْعفَا:، ـ بضم الفاء ـ ، نحو)ُفْعل(وعلى 

(4)ْعف في الرأي عف في الجسد والضُّالَض:والضُّْعف لغتان خالف القوة، ویقال «

.)5(انتھى

.)6(َكُرَم َكَرمًا وَظُرَف َظَرفًا:نحو)َفَعل(وعلى 

َسِرَع ُسْرَعة، وتقدمت ھذه األوزان كلھا، مع َغْیِرھا من :نحو)ُفْعلة(وعلى

.علیھ)7(لذي ال یقاسالمحفوظ ا

]اإلعراب[

مبت دأ، وھ ي موص ولة ح ذف ص در ص لتھا       )َومَ ا سِ َوى َذل كَ   :(ف ي قول ھ  )ما(و

.خبرھا، والتقدیر والذي ھو سوى ذلك مسموع)مسموع(لطولھا، و

:فقال)8(وما استثناه فیما تقدم)َفِعیل(ثم أشار إلى 

]74[. . . . . . َوَقْد َكُثَر ْالـــ         ـَفِعیُل فِي الْصوِت َوالدَّاُء الُمِمضُّ .

َجـَال

َمْعَناُه َوْزنًُ ُفَعاِل َفْلـُیَقْس َوِلـــــــِذي        ِفَراٍر َأْو َكفَراٍر ِباْلِفَعــــــال ]75[

ِجــــــــــــَال

.المصدر نفسھ )1
.39ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )2
.المصدر نفسھ )3
).ضعف(6/171تاج العروس من جواھر القاموس )4
.تشیر إلى نھایة العبارة التي استشھد بھا الشارح)5
.39ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )6
.39ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )7
.من الرسالة170ینظر ص )8



صور من المخطوط ومقـدمة الناسخ والشارحلتحقیـق      ا:ل القسم األو

177

ْع         ِلحـــْرَفٍة َأْو ِوَالَیــــٍة َوَال ِخَصاٍل َواْلِفَعــــــــــاَلَة َدِلاَلًة ـــَفَع]76[

)1(ــَالـــــــــَتِھ

المفت  وح ال  الزم قی  اس   )َفعَ  ل(، أَن )2(حاص  ل ھ  ذه األبی  ات م  ع م  ا تق  دم    ]:ش[

إال إذا َدلَّ عل ى ص وت، أو داء، أو امتن اع أو والی ة؛ ف إذا َدل      )َفُعول(مصدره على 

(على صوت فلھ مصدران .)3(، وقد تقدم)ُفَعال:

، وإلی ھ  )5(ًصَ وََّتتْ :َصِھیال، وضَ َغَبت األرن ب ضَ غیباَ   )4(َصھََِل:، نحو)َفِعیل(و

:وإلیھ أشار بقولھ

. . . . . . .)6(َوَقْد َكُثَر الـــ         َفِعیُل في الصَّْوِت. . . . .

إذا )9(َذمِ  ْیًال، وَوجَ  َف َوِجْیفً  ا،)8(ك  َذَمَل،)7(״وق  د كث  ر الفعی  ل ف  ي الس  یر أیض  ا ״

ف ي  علی ھ /35ص/، ولَ ْم ُیَنبِّ ھ علی ھ ھن ا، ونب ھ      .)10(َخَفَق، وَوَأَد َوِئیًدا، وَرَحَل َرحِ یًال ً 

.)11(الخالصة

، )12(َعطَ َس ُعَطاسً ا، وَمشَ ى َبْطنُ ھ ُمشَ اءً     :نحو)ُفَعال(وإْن َدل على داء فقیاسھ 

:، وإلى ھذا أشار بقولھ)13(اًما، وَسَعل ُسَعاًالوَقَام ُقَو

. . . . . . . . . . . . . . )14(والدَّاُء الُمِمضَُّ َجَال.

.430كامل للمتون ص ینظر المیة األفعال ضمن المجموع ال)1
.من الرسالة170ینظر ص )2
.من الرسالة170ینظر ص )3
).ب(من )صھیل(ھكذا )صھل(وردت كلمة )4
.39ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص)5
.من الرسالة177، ص 74ینظر بیت الالمیة رقم )6
).ب(ما بین قوسین ساقطة في)7
.315ر سریعا، ینظر المعجم الوسیط، ص َذُمَل سار سی)8
).ب(من 81ص )4

.39ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )10
.309ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص )11
)مشي(14/82المشاء انطالق البطن، ینظر لسان العرب )12
13( .39ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )
.من الرسالة177ص 75ینظر بیت الالمیة رقم )14
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(معناه وزن )ُفعَ الِ (معن اه أظھ ر، ف ـ    )جَ الَ (الُمحْ ِرُق، و )الُمِمضُّ(فلیقس، و)ُفَعال:

)ِفعَ  ال(لقی اس فی  ھ  ات، أو َداء، أو َدلَّ عل  ى امتن  اع، فإذًا ُمط رد فیم  ا دل عل  ى ص و             ،

َفرَّ ِفَرار، وَنَفر ِنَفار، وشَ ِرد شِ َرادا، وَأبَ ى ِإبَ اء وَجمَ ح ِجَماح ا،       :ـ بكسرالفاء ـ ، نحو 

، )1(ص ِقماصاوَقَم

:وإلى ھذا أشار بقولھ

. . . . . . . )2(ار أْو َكِفَراٍر بالِفَعاِل َجــَالَوِلـِذي          الِفَر.

.)اَلًةـــِفَع(وإْن دلَّ على حرفة أو والیة فالقیاس فیھ 

.)3(َنَجر ِنَجارة، وَتَجر ِتَجارة، وَخاط ِخَیاطة، وَكَتب ِكَتابة:نحو:فاألول

، وإلی ھ  )5(ِخفَ ارة )4(َخفِ ر َوِلَي ِوَالَیة، وَأَمر ِإَمارة، وَسَعى ِسَعایة، و:نحو:والثاني

:وإلیھ َأْوَمأ بقولھ

. . . . . .)6(َواْلِفَعاَلَة َدْع       ِلحــْرَفٍة َأْو ِوَالیــٍَة. . . . . .

.)7(ومعنى وَالَتَھا ال تحدید وتقدم تفسیره

من ھذا أنَّ المقیس ، فلیس فیھ كبیر فائدة، فتحصل)8()َفَعاَلٌة ِلَخَصاٍل:(وأما قولھ

(المق یس م ن ھ ذه األفع  ال المتعدی ة تس عة، وھ  ي      (، و)ُفعَ  ال(، و)ُفعُ ْول (، و)َفعْ ل :

)َفَعل

(، ف إْن قل ت  )َفْعَللَ ة (، و)َفْعلَ لَ (، و)َفِعی ل (، و)ُفُعول ة (، و)َفَعالة(و أیض ا  )َمْفعَ ل :

.)9(یأتي الكالم علیھ:مقیس، قلت

.39ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )1
.من الرسالة177ص 75ینظر بیت الالمیة رقم )2
.40ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )3
).خفر(264معنى خفر أجاره وحماه، ینظر المعجم الوسیط ص )4
.40میة األفعال البن الناظم صینظر شرح ال)5
.من الرسالة177ص 76ینظر بیت الالمیة رقم )6
.من الرسالة126ینظر ص )7
.من الرسالة177ص 76ینظر بیت الالمیة رقم )8
.لم یتطرق إلیھ الشارح)9
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اإلعراب 

وم ا یتعل ق ب ھ خب ر     )جَ الَ (صفة ل ھ، ومعن اه مفع ول   )الممضي(مبتدأ، )الداء(

في آخر البیت الثاني، ضمیر یعود على المصدر بالفع ل ِلِفعْ ل   )َجَال(المبتدإ، وفاعل 

.صاحبھ ِفَرار أو كِفَرار

عل   ى ح   ذف ح   رف العط   ف، أو  )1(، جمل   ة معطوف   ة)َفَعالَ   ٌة ِلِخصَ   اٍل:(وقول   ھ

واألل ف ف ي     )َدْع(مفعول مق دم ب ـ   )الِفَعاَلَة(، ولم یعد فیھا االعتراض، و)2(استئنافیة

یحتمل أن یكون ألف اإلطالق، وَفْتُحھ الالم على غیر أصل التق اء الس اكنین،   )َتِھَال(

ویحتمل أن یكون بدال من نون التوكید الخفیفة، ولمَّ ا ك ان المص در ال دالل ة ل ھ عل ى       

.ئ ة المخصوص ة، وإنم ا ی دل عل ى الحقیق ة م ن حی ث ھ ي ھ ي          الھی)3(المرة وال على

:وضعوا للداللة علیھما صیغتین أشار الناظم إلیھما بقولھ

]مصدر المرة والھیئة[

)4(ْعَلــًة َوَضـُعــوا        ِلَھْیَئٍة َغــاِلًبــا َكِمْشَیِة اْلُخَیــــــَالوِفِلَمرٍَّة َفعْْلـــًَة]77[

ـ  بف تح   )َفْعل ة ()5(عني أنھم وضعوا للداللة على المرَّة ِمْن كل ِفْعل ثالثيی]:ش[

.ـ بكسر الفاء ـ)ِفْعلة(الفاء ـ ، وللداللة على الھیئة 

.)2(لقاءة، وإتیانة)1(نحو َضْربة،وَقْعدة،وَشْربة،وَفْرحة،وَلْقیة وَأْتَیة، وشذ:فاألول

.)2(وإتیانة

.86، ونحو الجمل ص 86، 2/85ینظر مغني اللبیب )1
.96ـ 92ونحو الجمل ص ، 2/22ینظر مغني اللبیب )2
).ب(من 82ص )3
.430ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )4
).ب(في)ثالثة(ھكذا )ثالثي(وردت كلمة )5
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، یری د  )3(ة، والِطْمعة، والِمشْ یة، وبئس ت الِمْیت ة، والِقْتل ة    نحو َحَسن الِقْعد:والثاني

م   ن الفع   ل، ال حقیق   ة ُمْطَلق   ة، فالھیئ   ة ھ   ي الحال   ة       )5(مخصوص   ا)4(ب   ذلك نوع   ا 

المخصوصة التي یالزمھا المتص ف بھ ا مِ ْن ُقعُ ود، وُجلُ ْوس، أو غی ره، وأش ار إل ى         

ا ل م یك ن المص در مبنی ا عل ى ص یغة       إل ى أنَّ م ا تق دم ُمَقی د بم ا إذ     )غَالبِ ا :(ذلك بقولھ

المرة والھیئة، فإْن كان ك ذلك فإن ھ یحت اج حینئ ذ ف ي الدالل ة عل ى الم رة والھیئ ة إل ى           

، )7(وَعاَم َعْمَیة واحدة، والَعْمَیة شھوة اللبن)6(قرینھ، فمثال المرة َرِحَمُھ َرْحَمة واحدة

.)8(َدة النفیسومثال الھیئة َحَمْیُتھ ِحْمَیة المریض، وَنَشْدُتھ ِنْش

تنبیھات

ال ذي  )9(م ن الثالث ي  )ِفْعلَ ة (وظاھر إطالق النحویین بناء :قال أبو حیان:األول

ق د ُقسِّ م المص در غی ر     :)11(وق ال ف ي البس یط   )10(لھ مصدر ینتصب توكی دا مق یس،  

.المعرف إلى ما ُقیَّد باإلضافة، أو بالصفة، أو بالوحدة، أو بالكمیة

:َقْتَلة، وَضْرَبة، ومن غیـر لفظھ، نحـــو:وأمَّا الوحدة فما ھو بالھاء نحو:قالثم

، وشرح الكافیة 3/470، وشرح التسھیل 3/110، واألصول في النحو 4/45ینظر كتاب سیبویھ )1
.98، و الطرة ص 1/178لحاجب للرضي، وشرح شافیة ابن ا2/435الشافیة 

.40ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )2
.40ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )3
.، و الصواب ما أثبتناه)ب(و )أ(وردت مرفوعة في )4
.، و الصواب ما أثبتناه)ب(و )أ(وردت مرفوعة من )5
).ب(واحدة ساقطة في )6
.40ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )7
.المصدر نفسھ)8
).ب(من )الثاني(ھكذا )الثالثي(وردت كلمة )9

توكید ...وظاھر إطالق«:، ونصھ من قولھ1/225النص ورد بالمعنى، ینظر ارتشاف الضرب )10
ھو من الرِّكبة :ام تبنى على ِفْعَلة، تقولوالھیئة من الثالثي المجرد المتصرف الت«:، جاء كاآلتي»مقیس 

.»والِجلسة قیاسا مطردا
ومن )ھـ717ت (البسیط ھو كتاب في النحو في شرح الكافیة البن الحاجب لركن الدین االسترباذي )11

ھذا الشرح نسخ خطیة في عدد من المكتبات ، ومنھ نسخة خطیة في مكتبة عارف حكمت بالمدینة المنورة 
، 134/415:برقم)الشرح الكبیر على الكافیة لصحاحب الوافیة السید ركن الدین(كتب علیھ في مجلد 

ھـ، وقد سجل رسالة دكتوراه بكلیة اللغة العربیة بجامعة األزھر، ینظر كشف الظنون 718كتبت عام 
www.iu.edu7813، وموقع األنترنت     2/1370 htm.-sa / magazine/ 77
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.)1(انتھ ى َفْھمَ ھ وال َعْلمَ ھ  :َضَرْبُتھ م رة، ول یس لح رف ھ ذه الھ اء قیاس ا، ف ال تق ول        

فظ  اھر ھ  ذا أنَّ دخ  ول الھ  اء دالل  ة عل  ى الِوحْ  دة، ال ینق  اس إال أْن عن  ي أن  ھ ال ت  دخل 

َبعْ َدة، وال َعلِ َم َعْلمَ ة، وأمَّ ا إْن     َبعُ دَ )2(:صدر الذي لذلك الفعل فال تقولعلى لفظة الم

.)3(انتھىُبِني على َفْعَلة؛ فإنھ یجوز،

من الثالثي مقیدة بم ا ك ان تامّ ا متص رفا، ول م یقی ده       )ِفْعًلًة(و)َفْعَلة(بناء :الثاني

.بذلك)4(تقییدهالمصنف ھنا، وال في غیر ھذا الكتاب، والبد من 

اإلعراب

، )5(خبره، ولك أن تقول المجرور یتعل ق ب الكون المطل ق   )ِلَمّرٍة(مبتدأ و)َفْعَلةٌُ(

معطوف ة عل ى االس میة    )7(، لوجود ما یدل علیھ، والجملة الفعلیة)6(أو بالكون الخاص

عوا َفْعلَ ة  یحتمل أن یكون نعتا لمصدر محذوف، تقدیره وض  )َغاِلبًُا(االسمیة قبلھا، و

)وض عوا (المفع ول ب ـ  )ِفْعلَ ة (لھیئة ووضًعا غالبا، ویحتمل أن یكون حاال، وص احبھ  

وذك  ره؛ ألن الم  راد ال  وزن عل  ى كِ  ال ال  وجھین، فھ  و قیْ  ٌد راج  ع ف  ي المعن  ى إل  ى            

، خبر مبتدإ محذوف، تقدیره وذلك كمش یة الخ یال،   )َكِمْشَیِة الُخَیَال:(الجملتین،  وقولھ

مقص  ور للض  رورة، وھ  و )الخُ  َیال(، و)8(ك  ون غی  ر ھ  ذا م  ن اإلع  رابویحتم  ل أن ی

.المَرح والفخر

، مأخوذا بالمعنى 1/225لم أقف على كتاب البسیط، ووجدت ما یشبھ ھذا الكالم في ارتشاف الضر ب )1
وفي البسیط «:، جاء كاآلتي»َفْھَمة وال َعْلَمة انتھى ...وقال في البسیط«:من كتاب البسیط ونصھ من قولھ

.»وال َعْلَمھ انتھى لیس لحوق ھذه الھاء قیاسا فال ُیقال َفْھَمھ 
).ب(من 83ص )2
»وأما إن ُبني على ِفْعَلة؛ فإنھ یجوز«:، ونصھ1/225النص ورد بتصرف، في ارتشاف الضرب )3

.»ھو من الرِّكبة والِجْلَسة قیاسا مطردة :وتبنى على ِفْعَلة تقول«:جاء كاآلتي
.1/225ارتشاف الضرب »تصرف تبنى على ِفْعَلھ والھیئة من الثالثي المجرد الم«:التقیید یقصد بھ)4

.1/180ینظر أوضح المسالك تحقیق حنا الفخوري )5
.182المصدر نفسھ ص )6
.184، 2/183ینظر مغني اللبیب )7
مضاف إلیھ مجرور )الخیال(مبتدأ وھو مضاف، و)مشبھ(الكاف زائدة، و:اإلعراب المحتمل ھو)8

(محذوف تقدیرهبالكسرة ،والخبر .87، 86، ینظر الجنى الداني ص )مكروھة:
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.)1(ھذا الفصل یتكلم فیھ على مصادر غیر الثالثي:فصل

دوره/36ص/ولما كان المب دوء بھم زة الوص ل أوزان ا أكث ر م ن غی ره، ویكث ر        

:في الكالم، َبَدأ بھ فقال

)2(َما األِخیُر َتَالَحاَزُه َمَع َمدَّـٍلـ ْعْمِز اْلَوْصِل َمْصَدر ِفِبَكسِر َثاِلِث َھ]78[

الُمْفتَ   َتح بھم   زة الوص   ل ی   أتي )3(یعن   ي أنَّ مص   در الفع   ل الزائ   د عل   ى الثالث   ي

ِاْنَطلَ  ق ِاْنِطَالقً  ا، وِاسْ  َتْخَرج :ثالث  ھ ،وزی  ادة مَّ  ٍد وھ  و األل  ف قب  ل آخ  ره نح  و )4(بكسْ  ر

َراًجا، وِاْحَتَمل ِاْحِتَماًال، وِاْحَرْنَجم ِاْحِرْنَجاًما وِاْحَلْوَلى ِاْحلِ یالء، وِاْحمَ رَّ ِاْحمِ رارا    ِاْسِتْخ

.َكَما مثلنا فال یزاد شيء على ما تقّدم)6(، فإْن كان صحیح العین)5(واْسَتَقر اْسِتْقرارًًا

.تقّدم

ی  أتي التنبی  ھ علی  ھ آخ  ر   اسْ  َتَعان واسْ  َتَقام، ففی  ھ عم  ل آخ  ر    :وإْن ك  ان معتلھ  ا، نح  و 

.)7(الفصل

تنبیھان

، وینبغ ي أْن یقی د   )9(والتس ھیل )8(أطلق الناظم ھنا كما أطلق في الخالصة:األول

(، وال )َتَفاعَ  ل()10(یقی  د كالم  ھ، ب  أْن ال یك  ون الِفع  ل المب  دوء بھم  زة الوص  ل أص  لھ

،)تََََفعَّل

فصل في مصادر ما «:، جاء ھكذا430العنوان في المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )1
.»زاد على الثالثي

.430ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )2
).ب(في)ثالثة(ھكذا )الثالثي(وردت كلمة )3
).أ(ساقطة في )4
.41ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص)5
).أ(ساقطة من )6
.من الرسالة198ینظر ص )7
.310ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص )8
.3/464ینظر شرح التسھیل )9

).ب(من 84ص )10
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طََیَّر، فإنَّ مصدرھما ال ُیكَسر ثالثھ، وال ُیزاد اطاَیر، واَطیََّر أصلھا تََطََاَیر، وَت:نحو

.)1(قبل آخره ألف، بل ُیَقال اطَّاَیَر َیَطاَیُر اِطّیار واّطّیر َیَطّیُر اِطّیاًرا

:قولھ في الخالصة:الثاني

. . . . . . .)2(ُمـــدَّ واْفَتَحا . . . . . . . . ..

(أحسن من قولھ ھنا )3()َمَع َمدِّ إلى آخره:

.ُیْعِلم أنَّ المدَّ ألف)وافتحا :(ألنھ لم ُیَبین ھذا المد ما ھو، وقولھ في الخالصة

اإلعراب

مبتـدأ، وخبـره المجـرور المقّدم، وانظـر ھـل یجب تقدیم )ٍلْعَمْصَدر ِف:(قـولـھ

لع  ود الض  میر علی  ھ، مم  ا اتص  ل بالمبت  دأ وذل  ك خ  اص بم  ا إذ اتص  ل ھن  ا، )4(الخب  ر

ضمیر یعود على فعل المضاف )حاز(عند ھند بعلھا، وفاعل:الضمیر بالمبتدإ، نحو

م ن الفع ل   )5(، والجمل ة )َھمِز اْلَوص لِ (، والضمیر المنصوب عائد على )مصدر(إلیھ

، )ِبَكس ِر َثالِ ثِ  :(، م ن قول ھ  ف ي موض ع الح ال   )م ع (، و)ِفعْ ل (وما تعلق بھ صفة لـ 

والتقدیر مصدر ِفْعل جائز ھمزة الوصل حاصل، بكسر ثالث ھمز الوصل، كائنا م ع  

م ا  :(ف ي قول ھ  )م ا (مّد ما األخیر تال،  وحالة كون الكسر مصاحبا لمّد األخیر تال، و

م ن المبت دأ والخب ر بع دھا ص لتھا، والعائ د مح ذوف،        )6(، موصولة، والجمل ة )األخیر

.التقدیر مع مّد الذي الحرف األخیر تالهو

:ثم أشار إلى غیر المبدوء بالھمز فقال

.1/226ینظر ارتشاف الضرب )1
:زء من بیت في الخالصة من الرجز البن مالك، وتكملتھ ھذا ج)2

َمْع َكْسِر تْلِو الثاِن ِممَّا اُفتِتحا***وَما یلى اآلِخَر ُمدَّ واْفَتَحا 
.310شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص 

.من الرسالة182ص 78:ینظر بیت الالمیة رقم)3
میر یعود على شيء مما ھو في الخبر، ینظر شرح الشافیة یجب تقدیم الخبر ألن مع المبتدأ ض)4

.1/177، و أوضح المسالك في ألفیة ابن مالك تحقیق حنا الفخوري1/159الكافیة
.71، ونحو الجمل ص2/85ینظر مغني اللبیب )5
.88، ونحو الجمل ص 2/60ینظر مغني اللبیب )6
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)1(َواْضَمْمُھ ِمْن ِفْعِل التَّا ِزیَد َأوََّلُھ        َواْكِسْرُه َساِبَق َحْرِف َیْقَبُل اْلِعلـََال]79[

، والض میر  )2(فی ھ تقدمت األوزان التي أولھ ا الت اء، ف ي ب اب أبنی ة الفع ل المزی د        

).َما األِخیُر َتَال:(على ما في قولھ)اْضَمْمُھ(المنصوب بـ

، یعني أن الفعل المزید في أّولھ التاء، یأتي مص دره مض موم   )ْكِسْرُها(وكذلك في

تَ  َدْحَرج :م  ا قب  ل آخ  ره، ث  ّم إْن ك  ان آخ  ره ص  حیحا، بقی  ْت الض  مة عل  ى حالھ  ا، نح  و 

، وإْن ك ان آخ ره ح رف علّ ة انقلب ت الض مة       )3(َعُلمً ا، وَتغاف ل َتغ افالً   َتَدْحُرجا، وَتَعلَّ م تَ 

ت  ـَولَّى َتَولِّیً  ا، وَتـَرام  ـى َتَراِمیً  ـا،و    :كس  رة، وص  ارت م  ـن ب  ـاب المنق  ـوص، نح  ـو    

َتَسْلَقـى 

نظی  ره م  ن الص  حیح )6(و َتَراُمی  ًا، وَتسَ  لُقیًا عل  ى قی  اس)5(ً، واألص  ل تَول  ـُّیا)4(َتسَ  ْلِقًیا

)8(؛ ألنھ ا ل و بقی ت النقلب ت    )7(بت الضمة كسرة على ما اقتض تھ قواع د التص ریف   فقل

إذا ب دأ  )9()َتَفعُّ ل (، و)تَََفاعُ ل (الیاء واوا فیصیر إلى عدم النظیر، وتقدم الكالم على 

، وی    أتي ف    ي ك    الم )َتَفعُّ   ل (عل    ى مص    در )تََفاعُ    ل(بھم   زة الوص    ل، وق    د ج   اء  

.)10(المصنف

اإلعراب

.430ون ص ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمت)1
.من الرسالة123ینظر ص )2
.41ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص)3
.41ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص)4
).ب(من 85ص )5
.41ینظر شرح المبة األفعال البن الناظم ص)6
.4/80ینظر كتاب سیبویھ )7
).بتال انقل(ھكذا )ال نقلبت(وردت كلمة )8
.من الرسالة183ینظر ص )9

.من الرسالة189ص  84ینظر بیت الالمیة )10
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، ھ و عل ى ح ذف مض اف، أي م ن مص در ِفعْ ل، والت اء مبت دأ،          )ِمْن فعْ لٍ :(قولھ

، والنائ ب ض میر الت اء،و       )ِفعْ ل (ص فة ل ـ  )2(بعده خبرھا، والجملة الكب رى )1(والجملة

.منصوب على الظرفیة)َأوََّلُھ(

.)3(فةحال من الضمیر المنصوب، والجملة الفعلیة ص)َساِبَق َحْرِف:(وقولھ

]مصدر الفعل َفْعَلَل ، َفّعَل[

:ثم قال

ِلَفْعـــَلَل اْئِت ِبِفْعــَالٍل وفْعـَلَلـٍة        َوَفعََّل اْجَعْل َلُھ التَّْفِعیَل َحْیُث َخـــَال]80[

)4(ُربََّما ُبــــــِذَالِمْن الٍم اْعَتلَّ ِلْلَحـــاِویِھ َتْفِعَلًة        أََْلِزْم وِلْلَعاِري ِمْنُھ ]81[

ـ المضاعف العین ـ ، أما        )َفعََّل(و)َفْعَلَل(أشار في ھذین البیتین إلى مصدر 

:فذكر لھ مصدرین)َفْعَلَل(

(األول .)5(َسْرَھَف ِسْرَھاًفا، إذا َحُسَن غذاؤه:، ـ بكسر الفاء ـ ، نحو)ِفْعَالن:

(الثاني .)6(َدْحَرج َدْحَرَجة، وَسْبَرج َسبَرَجة:نحو)ھَفْعَلل:

فال یخلو إمَّا أْن یكون صحیح الالم ، أو معتلھا؛ فإْن كان صحیح )َفعََّل(وأما

:، وإلیھ أشار بقولھ)8(َعّلَم َتْعِلْیًما وَكّذب َتْكِذْیبا:، نحو)7(الالم، فقیاس مصدره َتْفِعیل

:بقولھ

. . . . .. . . . . َوَفعََّل اْجَعْل َلُھ التَّْفِعیَل َحْیُث َخـــَال.

.52ـ45، ونحو الجمل 2/63ینظر مغني اللبیب)1
، و نحو  الجمـــل 16ـ 2/13الجملة الكبرى ھي الجملة االسمیة التي خبرھا جملة ، ینظر مغني اللبیب )2

.41ـ 39ص 
.71ونحو الجمل ص ،2/85ینظر مغني اللبیب )3
.430ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )4
.42ینظر شرح ال میة األفعال البن الناظم ص )5
).سبر(413عّماه، ینظر المعجم الوسیط ص :سبرج علي األمر:سبرج)6
.42ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )7
.المصدر نفسھ)8
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.)1(ِمْن الٍم اْعَتّل . . . . . . . . . . . . . . . .

وَزكَّى َتْزِكَیة، َتْعِدیة،ىَعدَّ:نحو)2()َتْفِعلة(وإْن كان ُمْعتال فقیاس مصدره 

:، وإلیھ أشار بقولھ)3(وَقوَّى َتْقِویة

. . . . . . .)4(.ِلْلَحاِویِھ َتْفِعَلًة        َأْلِزْم. . . . . . . . .

:)5(الشاعرولق:أي للحاوي الالم المعتل، وَنُدر التَّْفِعیل في المعتل نحو

ــایَِّبَصـٌةَلْھَشزَّيــــَنُتاــَمـــــا        َكیَّــِزْنا َتَھَوْلَديزَّـَنُت)6(َفِھي

:في الصحیح، وإلیھ أشار بقول)7(كما َنُدر َتْفِعَلة

. . . . . . . . . . . . . )8(وِلْلَعاِري ِمْنُھ ُربََّما ُبِذَال.

.، من الرسالة185، ص 81، 80ینظر بیتي الالمیة رقم )1
.42ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )2
.المصدر نفسھ)3
من الرسالة185ص 81ینظر بیت الالمیة رقم )4
.البیت بال نسبة، وھو من الرجز)5

لعین ــ من معتل الالم على مثال          ــ بتضعیف ا)فعَّل(حیث ورد مصدر الفعل)تنزیا:(والشاھد فیھ قولھ
كالتزكیة، والتعدیة، )تفعلة(، وذلك شاذ، دعت إلیھ ضرورة، وإنما قیاسھ أن یجىء على)التفعیل(

ومبادئ الصرف ،2/587، و شرح األشموني 42والتوصیة، ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص 
.43للطیب المھاجي ص 

:لفة منھاوقد جاء بروایات مخت
كما تنزي شھلة صبیا*تنزیاوھي تنزي دلوھا 

، وشرح ابن الناظم على ألفیة 42، وشرح المیة األفعال البن الناظم ص2/434ینظر شرح الكافیة الشافیة 
.159، وشرح بحرق الكبیر ص 312ابن مالك ص 

كما تنزي شھلة صبیا*فھي ُتَنزِّي َدْلَوَھا تنزبا:وبروایة
.3/178، وأوضح المسالك تحقیق حنا الفخوري 1/165في شرح الشافیة للرضي

كما تنزي شھلة صبیا*باتت تنزي دلوه تنزیا   :وبروایة 
.58، و شذا العرف ص 2/7ینظر شرح ابن عقیل 

:يتنز.مبني في محل رفع على أنھ مبتدأ)ھي(الفاء بحسب ما قبلھا، والضمیر المنفصل :فھي:اإلعراب
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ الضم المقدر على الیاء لالستثقال، وفاعلھ ضمیر مستتر جوازا تقدیره 

مفعول بھ منصوب، والضمیر مضاف إلیھ، والجملة الفعلیة في محل رفع على أنھا خبر :دلوھا).ھي(
(كما.مفعول مطلق منصوب:تنزیا.المبتدأ :ما.(حرف جر):الكاف: مبني على السكون في اسم موصول )

.فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ الضمة المقدرة على الیاء لالستثقال:تنزي.محل نصب اسم مجرور
.مفعول بھ منصوب بالفتحة:صبیا.فاعل مرفوع بالضمة :شھلة

3/178المرأة العجوز، ینظر أوضح المسالك  تحقیق حنا الفخوري :تحرك، الشھلة:تنزي:شرح المفردات
).ب(و )أ(ساقطة من )6
.2/587جرَّب تجربة،وجزَّأ تجزئة،ینظر شرح األشموني :نحو)7
.من الرسالة185ص 81ینظر بیت الالمیة رقم)8
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.لعاري من الالم المعتلل)َتْفِعَلة(أي ربما ُبدل 

تنبیھات

، وھـو ظاھـر مـا فـي )َفْعَلَل(مقیس في )ِفْعَالال(ظاھر كالم الناظم أنَّ :األول

:قال)3(، ویناقضھ ما في الخالصة)2(، وھو مذھب بعضھم)1(التسھیل

)4( أوَّالَواْجعْل َمِقْیًسا َثاًنیا الِفْعالٌل اْو َفْعَلَلُة لِفْعَلال

، وقـد كثر فـي )5(ب الجمھوروھو مذھ/37ص/فصرح بأن ِفْعَالًال غیر مقیس

.)6(ِزْلَزال وِقلَقال:المضاعف، نحو

مَ  ا ُلحِ  ق بَفْعلَ  َل م  ن األوزان الم  ذكورة ف ي ب  اب أبنی  ة الفع  ل المزی  د فی  ھ،  :الث اني 

، ول م ُیس مع َفعْ َالل    )7(َلًة، وَحْیقاًالَحْوَقل َحْوق:یجزئ بما حذفھ في بناء المصدر، نحو

تفس یرالَحْوَقلة،  )9(، قالھ الشیخ أب و حی ان و تق دم   )8(في شيء من الملحق إال في َحْوَقل

.3/472ینظر شرح التسھیل )1
.42منھم ابن الناظم، ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )2
أن مصدر َفْعَلَل أو الملحق بھ :، والخالف ھو312بن مالك صینظر شرح ابن الناظم على ألفیة ا)3

).ب(من 86فمصدره المقیس َفْعَلَلة، وقد یجيء على ِفْعَالل، و ص 
.البیت من الرجز البن مالك)4

(أو الملحق بھ فمصدره المقیس على نحو)َفْعَلل(إذا كان الفعل على :والشاھد فیھ كدحرج َدْحَرجة، )َفْعَلَلة:
.312ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص 

، 1/178، والرضي، ینظر شرح شافیة ابن الحاجب للرضي 4/85منھم سیبویھ، ینظر كتاب سیبویھ )5
.1/225، وأبو حیان، ینظر ارتشاف الضرب 2/432وابن مالك، ینظر شرح الكافیة الشافیة 

اًال فتقلقل أي حركھ فتحرك واضطرب، فإذا َكَسْرَتھ فھو مصدر وإذا فتحتھ فھو َقْلَقَلُھ َقْلَقَلًة، وِقْلَق«:قلقال)6
.42، وشرح المیة األفعال البن الناظم ص )قلل(549، مختار الصحاح ص»اسم كاِلّزلزال والزَّلزال

.42ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )7
حوقل، ...یجزئ بما حذفھ «:صھ من قولھ، ون1/225النص ورد بتصرف، ینظر ارتشاف الضرب )8

جلبب :وتقدم ذكر الملحق بفْعَلَل ومصدره كمصدره المقیس قالوا«:، جاء كاآلتي»قالھ الشیخ أبو حیان 
.»جلببة،  وشذ في مصدر َحْوَقل ِحیَقال 

.من الرسالة111ینظر ص)9
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، م ن  )1(تفسیرالَحْوَقلة، وأصل الِحْیَقال الَحْوَقال، ولكْن ُفعِ َل ب ھ م ا یقتض یھ التص ریف     

.)3(ِمیَزان، وِمیَعاد:، نحو)2(قلب الواو یاء، إذا وقعت بعد كسرة

، )تَّْفِعی ل (َنبَّأ وَخطََّأ، فمصدره یجيء على :مھموزا نحو)َفعَّل(إذا كان :الثالث

:، ق ال ف ي التس ھیل   )4(َخطََّأ َتْخِطئَ ة وَتْخطَِیئ ا، وَنبَّ أ َتْنِبیئ ا وَتْنِبئَ ة     :نحو)َتْفِعَلة(وعلى 

.)5(افیما المھ ھمزة غالب)َتْفِعیل(عن )َتْفِعلھ(وُیْغني عنھ، أي 

اإلعراب 

)6()ِاْأِت(ِفعْ   ل َأمْ   ر مِ   ْن أتَ   ى وأص   لھ )ِای   ِت(، و)ـائ   ـِْت(متعل   ق ب   ـ )لَفْعلَ   َل(

.بھمزتین، فقلبت الثانیة یاء لسكونھا بعد الھمزة المكسورة

، أْن یكون في محل )َفعَّل(، الراجح مْن )التَّْفِعیَل)7(وَفعََّل اْجَعْل لھ:(وقولھ

).اْجَعْل(، والناصب لھ َفَعَل من معنى)8(صب، لما تقرر في باب االشتغالن

ف ال  )اْجعَ لْ (زمان أو مك ان، والناص ب ل ھ   )9(ظرف)َحْیُث(،)َحْیُث َخَال:(وقولھ

.لتعلقھ بالظاھر)10(محل لھ من اإلعراب

.، فیھ التضمین العروضي)خال(متعلق بـ)من الزم:(وقولھ

)تفعل ة (النص ب، وح ذف تن وین   )َتْفِعلَ ة (الراجح أیض ا ف ي   )َأْلِزْمَتْفِعَلًة:(قولھو

المق  در أو الم  ذكور، والھ  اء فی  ھ، ف  ي مح  ل )ال  زم(متعل  ق ب  ـ)ِلْلَحاِوی  ھ(ض  رورة، و

.125ینظر إیجاز التعریف في علم التصریف ص )1
).ب(من )عسكرة(ھكذا )كسرة(مة وردت كل)2
، ومناھج 2/436، والممتع في التصریف1/200أصل میزان و میعاد ینظر المقتضب للمبرد )3

.370الصرفیین ومذاھبھم ص 
.1/227ینظر ارتشاف الضرب)4
...ویغني عنھ :قال في التسھیل«:، ونصھ من قولھ3/472ورد النص بتصرف، ینظر شرح التسھیل )5

ومن َفعََّل على َتْفِعیل، وقد ُیْشِركھ َتْفِعلة، ویغني عنھ غالبا «:، جاء كاآلتي»فیما المھ ھمزة وصل غالبا 
.»فیما المھ ھمزة 

انقلبت الھمزة الثانیة لئال تجتمع ھمزتان في كلمة، وكانت الثانیة أحقَّ بالتغییر ألنھا طرف، ینظر )6
.125علم التصریف ص ، وإیجاز التعریف في2/764الممتع 

)ب(ساقطة في )7
.172ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص)8
.262ـ 1/258ینظر مغني اللبیب )9

.1/260إلى جملة محذوفة، ینظر مغني اللبیب )حیث(َنُدر إضافة )10
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، وح   ذف الی   اء من   ھ )بُ   ِذَال(متعل   ق ب   ـ)َوِلْلعَ   اِري(، )1(نص   ب عل   ى مخت   ار الن   اظم

.للضرورة

]در غیر المقیسةالمصا[

كم  ا مض  ى )2(ث  م أش  ار إل  ى المص  ادر الت  ي خرج  ت ع  ن القی  اس، وأت  ت مخالف  ة 

:فقال

َفعََّل َفاْحَمْدُه ِبَمــا وَمـْن َیِصْل ِبِتِفعَّاٍل َتَفعَّـَل َواْلـــ           ـِفعَّاُل]82[

َالـــــــــــــــــــَفَع

یِر ِفْعٍل َكَتْسَیاٍر، َوَقْد ِثِي           َتْكــــَوَقـْد ُیَجاُء ِبَتْفَعاٍل ِلَفعَّــَل ف]83[

َالـــــــــــــــــُجِع

ا للثُّالِثيِّ ِفعِّیَلى ُمبـَـاَلغـــًة           َوِمْن َتَفاَعَل َأیًَْضا َقْد ُیَرى ـــــَم]84[

َبـــــــــــــــَدَال

ْد َجَعُلـــوا          ُمْسَتْغِنًیا َال ُلُزوًما َفاْعِرِف ــــُفَعلِّیَلِة اْفَعَللَّ َقـَوِباْل]85[

)3(اْلُمُثـُــــــــَال

)4(، مثال ذلك تَََسیَّر ِتِسیَّارا، وَتَملَّق ِتِمالَّقا)وَمْن َیِصْل ِبِتِفعَّاٍل َتَفعََّل:(قولھ]:ش[

:)5(قال الشاعر

وُھَو الَقْتُلَوُحبٌّ ِتِمالٌَّق وُحبٌّالَقٌة ـــْحَباٍب َفُحبٌّ َعُة َأــَالَثـَث

ل في المعنى والحضور والحاصل أن اسم الفاعل الموصول باأللف والالم یعم«:ومختار الناظم ھو)1
.3/76، شرح التسھیل »واالستقبال

).ب(من 87ص )2
.430ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )3
.42ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )4
.البیت من الطویل وھو بال نسبة)5

).تمالق(یكون على )تملق(والشاھد فیھ أن مصدر الفعل 
، والمعجم 2/434، و شرح الكافیة الشافیة )ملق(14/124التودد إلیھ، ینظر لسان العرب :التملق:اللغة

.2/683المفصل في شواھد النحو الشعریة 



صور من المخطوط ومقـدمة الناسخ والشارحلتحقیـق      ا:ل القسم األو

190

(وقول ھ  [، ق ال اهللا تع  الى )1(، مثال  ھ كَ ذََّب كِ  ذَّابا، وَكلَّ َم ِكالَّمً  ا  )َفعَّ لَ َواْلِفعَّ  اُل: َوكَ  ذَُّبوا :

.)2(]ِبآَیاِتَنا ِكذَّاًبا

:وقولھ

.)3(َفعََّل فِي َتْكثیِر       ِفْعٍلَوَقــــــْد ُیَجاُء ِبَتْفَعاٍل ِل . . . . . . .

، ومثال  ھ )4(وق  د یغن  ي ف  ي التكثی  ر ع  ن التَِّْفِعی  ل والتِّْفعَ  ال     :ھ  ذا كقول  ھ ف  ي التس  ھیل   

، ومثل     ھ ف     ي ال     نظم )5(التَِّضْ     َراب والتَِّ     ْرداد، والتََّج     َوال، والتَِّْنقَ     ال والتَِّصْ     َواف 

).)6(التَّْسَیار(بـ

:وقولھ

. . . . . . . . . . .. . . . . . . َوَقْد ُجِعَال .

.)7(َمـــــا للثُّالِثيِّ ِفعِّیَلــى ُمَباَلغــــًة . . . . . . . . . .

ص ادر الثالث ي، ولكن ھ أت ى ب ھ عل ى س بیل االس تدراج،         كان حقھ أْن یتكلَّم علی ھ ف ي م  

«ـ رض ي اهللا عن ھ ـ    )9(، ومن ھ ق ول عم ر   )8(مثال ذلك َحثََّھ َحثَِیِِْثًا، وَخصَّ ھ َخِصیص اً  

.)2(»ألِذْنُت)1(َلْوال اْلِخلِّیَفى

.43ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )1
.28:سورة النبأ)2

ى وزن ِفعَّال من الفعل َفعَّل، ینظر شرح المیة األفعال حیث جاء المصدر عل)ِكذَّاًبا :(و الشاھد فیھا قولھ
.43البن الناظم ص 

.من الرسالة189ص 83ینظر بیت الالمیة )3
وقد یغني في التكثیر عن التفعیل التفعال «:، ونصھ3/472النص ورد بتصرف، ینظر شرح التسھیل )4
َفعَّل على تفعیل، وقد ُیْشِركھ تفعلة ویغني عنھ غالبا ویصاغ من َأْفَعَل على إْفَعال، ومن«:، جاء كاآلتي»

.»فیما المھ ھمزة 
.43ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )5
، وتزاد التاء )سیر(7/317التسیار من السیر أي َفَتَساَیَرا، ویذھب بھ إلى الكثرة، ینظر لسان العرب)6

.3/136للتكثیر مع فتحھا، ینظر األصول في النحو 
.من الرسالة189ص 84، 83ینظر بیتي الالمیة رقم )7
.43ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )8
عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنھ ـ ابن نوفل القرشي العدوى، أبو حفص ثاني الخلفاء الراشدین، أول )9

اهللا بھم اإلسالم، لقبھ النبي ـ صلى اهللا من لقب بأمیر المؤمنین، یضرب بعدلھ المثل، وھو أحد الذین أعز 
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:وقولھ

. . . . . . . . . . )3(ًضا َقْد ُیَرى بــََدَالَوِمْن َتَفاَعَل َأیَْ.

كان بینھم الرَِّمَیا، وھـــــو :یعني أنَّ الفعِّیَلى قد یغني عن الَتَفاعل، ومثالھ قولھم

،انقلب ت الی اء واوا للض مة    )5(، فِرمِّیَّا بمعنى التََّراِمي، أصلھ التََّرامُ يُ )4(التََّرامي الكثیر

بین النقطتین الحمروین زائد ولم یظھ ر معن اه إل ي ـ      التي قبلھا، فصارالتَََّراُمو،ـ ثم ما

استثقلت ف ي ال واو، فح ذفت فص ار التَّرامُ و، ومت ى أدى اإلع الل إل ى أْن یك ون آخ ر           

االسم واوا قبلھا ضمة، وجب قل ب ال واو ی اء، والض مة كس رة، فص ار الت ـََّرامي كم ا         

.)6(ترى، وقد تقدم مثلھ

:وقولھ

.)7(لَّ قـــَْد َجَعُلـــوا        ُمْسَتْغِنًیاَوِباْلُفَعلِّیَلِة اْفَعَل . . . . . . .

.)8(ذلك اْقَشَعرَّ َقْشَعِریَرة، واْطَمَأنَّ ُطَمْأِنیَنة

:تنبیھات

م  ن أّن ھ  ذه األوزان غی  ر مقیس  ة، ال یفص  ح ك  الم الن  اظم ف  ي  )9(م  ا تق  دم:األول

، وھ و ص حیح إال   )1(على ذل ك ف ي غی ر ھ ذا الكت اب     جمیعھا كل اإلفصاح، لكن نص 

ھـ، ینظر 23علي وسلم ـ بالفاروق، وكان یقضي على عھد رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ توفي سنة 
.49، 1/48، ودلیل الصالحین لطرق ریاض الصالحین 1/393، ومعجم المفسرین5/45األعالم

.4/41أیامھ فیھا،ینظر كتاب سیبویھ كثرة تشاغلھ بالخالفة وامتداد:اْلِخلِّیَفى)1
.42، 41، و موسوعة فقھ عمر بن الخطاب ص 43شرح المیة األفعال البن الناظم ص )2
.189، ص 84:ینظر بیت الالمیة رقم)3
كان بینھم الرَّمَیا، وھو :قولھم«:، ونصھ كاآلتي4/41النص ورد بالمعنى، ینظر كتاب سیبویھ )4

َرْمیًا، ولكنھ یرید ما كان بینھم من :كان بینھم َرِمیَّا، فلیس یرید قولھ«:، جاء كاآلتي»ر الِترامي الكثی
.»التَّرامي وكثرة الرمي، وال یكون الرَِّمَیا واحدا

.125ینظر إیجاز التعریف في علم التصریف ص )5
.من الرسالة190كذابا وكالما، ینظر ص :مثلھ یقصد بھ)6
).ب(من 88من الرسالة، ص 189ص 85الالمیة رقم ینظر بیت )7
.41ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )8
.من الرسالة189ینظر ص )9
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؛ ألن ھ ظ اھر ك الم النح ویین     )2(؛ فإن كالمھ فیھ مخالف لكالم النح ویین )الَتْفَعال(في 

.)3(أنھ مقیس، نقلھ الشیخ أبو حیان

:قولھ:الثاني

.)4(َوَقـْد ُیَجـاُء ِبَتْفَعـاٍل ِلَفعَّـَل . . . .. . . . .

. .

وق ال الش یخ   .)5(»وق د یغن ي إل ى آخ ره    «:ھو ما تقدم موافق لقولھ ف ي التس ھیل  

(التَّْفِعی  ل(وق  د یغن  ي إل  ى آخ  ره ع  ن    «:وقول  ھأب  و حی  ان  مش  عر )6(»)التَّفاعُ  ل)

د ب ھ التكثی ر   ، وأن ھ یك ون مص درا للفع ل ال ذي ی را      )الَتْفِعی ل (یغني عن )الَتَفاعل(بأن

، ول یس األم ر ك ذلك عل ى م ذھب      )َتْفِعی ل (؛ إذ مص دره  )َفعَّ ل (الذي ھو عل ى وزن  

(؛ ألن التفاعل عن دھم ال ی دل عل ى المص در الكثی ر، ال أن ھ مبن ي عل ى         )7(البصریین

ھ  ذا ب  اب م  ا تكثَّ  ر فی  ھ «:ق  ال س  یبویھ ـ رحم  ھ اهللا ـ        .ال  ذي ی  راد ب  ھ الكث  رة)َفعَّ  َل

فتلحق الزوائ د وَتبنی ھ بن اء آخ ر، كم ا أن ك قل ت ف ي َفَعلْ ُت َفعَّلْ ُت           لتالمصدر من َفَع

في الَھْذر التَّْھَذار، وفي اللَّعب التَّْلع اب، وف ي الصَّ ْفق    :حین كثَّرَت الِفْعل، وذلك قولك

التَّصفاق، وفي الرَّد التَّرداد، وفي الَجَوالن التَّْجوال،والتَّـقتال ،والتـَّْسیار، ولیس شيء

التكثی ر، َبَنیْ ت المص در عل ى ھ ذا،      أردت/38ص/من ھذا مصدر َفعَّْلُت، ولك ن لمَّ ا   

تكثی ر  )التَّْفعی ل (انتھ ى ك الم س یبویھ، فجع ل س یبویھ     )8(»كما بنْیَت َفَعْلُت على َفعَّلْ ُت  

:ومنھا«:، وھو3/468، و نص ابن مالك من شرح التسھیل 472ـ 3/468ینظر شرح التسھیل مثال )1
.»...ُفُعول، وُفُعوَلةَفَعَالن، وَفْعل، وَفْعَلة، وَفْعیل، وَفِعیَلة، و

.4/85منھم سیبویھ، ینظر الكتاب )2
ومن المصادر ما یجيء على تْفَعال كالتكرار والترداد «:، والنص ھو1/228ینظر ارتشاف الضرب)3

.»وھي كثیرة، وذكر بعضھم أن ذلك مقیس 
.من الرسالة189ص 83ینظر بیت الالمیة رقم )4
.»ویصاغ من َأْفَعَل على إْفَعال ومن َفعَّل على تفعیل «:والنص كامل ھو،3/472شرح التسھیل )5
وذھب الفراء وغیره من  الكوفیین إلى أن الَتفعال بمنزلة التفعیل (، وتكملتھ 1/228ارتشاف الضرب )6

).واأللف عوضا من الیاء
.1/288ینظر ارتشاف الضرب )7
.84، 4/83كتاب سیبویھ )8
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للمص  در ال  ذي ھ  و الفع  ل الثالث  ي، فالتھْ  َدار بمنزل  ة الھَ  ْدر الكثی  ر، والَتْلعَ  اب بمنزل  ة    

، )الَتْفِعیل(بمنزلة )الَتْفَعال(وغیره من أھل الكوفة إلى أنوذھب الفراء.ب الكثیراللَِّع

ونح وه  )1(واأللف عوض من الیاء، فیجعل ون أل ف التك رار، ونح وه بمنزل ة التكری ر      

ویغن ي ع ن التَّْفعی ل الَتْفعَ ال انتھ ى ك الم الش یخ        :إذ ق ال )2(وھو ظاھر كالم المصنف

.)3(َأبي حیان

:قولھ:لثالثا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . قد ُجِعال .

.)4(مـــَا للثــالثــي ِفعِّیَلى مبــالغــــــة . . . . . . . . . .

وال ذي ھن ا   ،)5(»عی ل أیض ا  م ن أن فعیلَ ي یغن ي ع ن التَّفْ    «مخالف لما في التس ھیل،  

.أصوب

، )اْفَعلَ  لَّ(مص  در)ُفَعلِّیلَ  ِة(، یقتض  ي أّن)6()وبالُفَعلِّیلَ  ِة إل  ى آخ  ره:(قول  ھ:الراب  ع 

، ِمـْن أنـھ اسـم، ولـیس )8(وھـو مخـالف لمذھب سیبویھ)7(وكـذلك قـال فـي التسھیل

ولـیس 

النب  ات م  ع أنب  ت، نقـــــــ  ـل ذل  ك أب  و   بمص  دره؛ ألنَّ  ھ جع  ل الُقشَ  ْعِریَرة م  ع اْقشَ  َعَر ك 

.)9(حیان

).ب(من 89ص )1
.المصنف ویقصد بھ  أبي حیان)2
التفعال ...وذھب الفراء«:، ونصھ من قولھ1/228النص ورد بالمعنى، ینظر ارتشاف الضرب )3

وذھب الفراء وغیره من الكوفیین إلى أن الَتْفَعال ِبَمْنِزلبة التفعیل، واأللف عوض من «:، جاء كاآلتي»انتھى
.»الیاء

.من الرسالة189ص84، 83میة رقم ینظر بیتي الال)4
.3/472شرح التسھیل )5
.189ص 84، 83ینظر بیتي الالمیة رقم )6
.3/472لم یرد في متن التسھیل بل ینظر شرح التسھیل )7
.86، 4/85ینظر كتاب سیبویھ )8
مع َأْنَبَت نقل ...من أنھ اسم«:، ونصھ من قولھ1/226النص ورد بالمعنى، ینظر ارتشاف الضرب )9

وشذ في اقشعر واطمأن واشرأب، طمأنینة وقشعریرة وشرأبیبة، وقیل ھي «:، وجاء كاآلتي»ذلك أبو حیان 
.»أسماء وضعت موضع المصدر 
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اإلعراب

(مَ  ْن َیصِ  ْل( ، وھ  و مبت  دأ، وف  ي خب  ره الثالث  ة )فاحم  ده(ش  رطیة، جوابھ  ا)مَ  ْن)

غیر ما َمرَّ، ویحتمل أْن تكون في موضع نص ب عل ى االش تغال،    )1(قوال المتقدمة األ

.جوابیرى، أن العامل في الشرط ھو ال)2(على قول من

، ف  إن )َتَفعَّ  َل(معط  وف عل  ى )َفعَّ  ل(و)ِبِتِفعَّ  ال(معط  وف عل  ى)والِفعَّ  اِل:(وقول  ھ

معط وف  )َفعَّ لَ (، ألن)3(یلزم على ھذا اإلعراب العط ف عل ى معم ول ع املین    :قلت

(َیصِ لْ (، والعامل فیھ)َتَفعََّل(على     والعام ل  )بَتْفعَ ال (معط وف عل ى   )والِفعَّ الِ )

وھ و  :قل ت )5(على منعھ في ھذا التركی ب، وم نھم المص نف   )4(ھ الجار، والجمھورفی

(، والتق  دیر وم  ن یص  ل )الِفعَّ  اَل(عل  ى تق  دیر ح  رف الج  ر م  ع المعط  وف ال  ذي ھ  و 

فاحم  ده، فھ  و م  ن عط  ف معم  ولین عل  ى    )الِفعَّ  ال(ب  ـ)َفعَ  ل(، و)َتْفعَ  ال(ب  ـ)َتَفعَّ  َل

، موص ولة،  )م ا للثَُّالثِ يَّ  :(، ومن قول ھ )7(إجماعالعامل واحد، وھو جائز )6(معمولین

، والتق دیر  )ِفعِّیلَ ى (، ومفعول ھ الث اني  )ُجعِ الَ (موصولة، وھو نائبھ عن فاع ل          

مفعول من أجلھ، )ُمَباَلَغًة(،  و)ِفعِّیَلى(وقد ُجِعَال المصدر الذي استقر للثالثي      

:وھو قولـــــــھ)8(وصاحبھ المجرور، مصدر في موضع الحال، )ال ُلُزوًما:(وقولھ

، ول م  )9(، والتقدیر جعلوا اْفَعلَ ل مس تغنیا بالُفَعلِّیلَ ِة، ح ال كون ھ غی ر الزم      )وبالُفَعلِّیَلِة(

:یكرر ال ضرورة كقولھ

.38ص 10الثالثة األقوال، ینظر ھامش الرسالة )1
.1/276یقصد بھ ابن مالك، ینظر شرح الكافیة الشافیة )2
.187ـ2/185ي اللبیب ینظر مغن)3
، واب  ن 4/194، والمب  رد،  ینظ  ر المقتض  ب   1/63س  یبویھ، ینظ  ر كت  اب س  یبویھ    :یقص  د ب  الجمھور )4

.660، 2/659،  وأبو حیان ، ینظر ارتشاف الضرب 2/69السراج، ینظر األصول في النحو
.1/556لشافیة ، وشرح الكافیة ا3/373المصنف یقصد بھ ابن مالك ورأیھ، ینظر شرح التسھیل )5
).ب(ساقطة في)معمولین (كلمة )6
.661، 2/660ینظر ارتشاف الضرب )7
).ب(من 90ص )8
، ینظر أوضح المسالك على ألفیة ابن 2/321شرح التسھیل»ما جواز اإلستغناء عنھ«:حال غیر الزم)9

.2/188مالك  تحقیق حنا الفخوري 
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)2(والَمْكِر)1(َولِكْن ِبأْنَواِع الَخَداِئعَقَھْرُت الِعَدى ال ُمْسَتعیًنا ِبُعْصبٍة 

.ـ واهللا أعلم ـ )ُمْسَتْغِنًیا:(یكون معطوفا على قولھویحتمل أْن 

:ثم قال

)3(َوِفْعَلًة َعْنُھَما َقْد َناَب َفاْحُتِمَالِلَفاَعَل اْجَعْل ِفَعاًال َأْو ُمَفاَعلًة]86[

:لھ مصدران)َفاَعل(أن :یعني]:ش[

.)4(، وَضاَرب ِضَرابا، وَخاَصم ِخَصامًاَقاَتل ِقَتاًال:، نحو)ِفَعاًال(األول 

(الثاني .)5(مًَُقاَتَلًة، وُمَضاَرَبًة وُمَخاَصَمًة:نحو)ُمَفاَعلًة:

.)6(إلى آخره)َوِفْعَلًة:(وقولھ

ـ  بكس ر الف اء ـ     )ِفْعل ھ (ب ـ  )الِفعَ ال (و، )الُمَفاَعَلة(أشار إلى أنَّھ قد ُیستغَنى عن 

؛ وإنم  ا ھ  و اس  م   )لفاع  ل(ول  یس بمص  در  ة، وُممَ  ارا)7(اَراه ِمْریَ  ة، ومَ  َراء مَ  :نح  و

.مصدریھعناستغني بھا

تنبیھات

)9(حك  ى اب  ن س  یده.)8(األول ن  صَّ ف  ي التس  ھیل عل  ى ن  دور ِفعَ  ال فیم  ا ف  اؤه ی  اء 

«)3(ق د زع م بعض ھم   وھذا ن ادر الس تثقال الكس رة ف ي الی اء، و     )2(»یَِِواًما)1(َیاَوَم«

.)ب(ساقطة في)الخدائع (كلمة )1
.البیت من الطویل وھو بال نسبة)2

،  399، والجن ى ال داني ص   2/351فمستباح بالشعر ، ینظ ر ش رح التس ھیل    )ال(اإلفراد بعد :والشاھد فیھ
، والمعجم المفصل ف ي ش واھد النح و    245، 1/48، وھمع الھوامع 2/32وشرح األشموني أللفیة ابن مالك 

.1/439الشعریة 
.430عال ضمن المجموع الكامل للمتون صینظر المیة األف)3
.43ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )4
.المصدر نفسھ)5
.من الرسالة195ص 86ینظر بیت الالمیة رقم )6
.43ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )7
، جاء »فیما فاؤه یاءعلى ندور ِفَعال«:، ونصھ3/472النص ورد بتصرف، ینظر شرح التسھیل )8

.»ومصدر فاعل ُمَفاَعة وِفَعال، وَنُدَر فیما فاؤه یاء «:كاآلتي
لم یكن في زمانھ أعلم منھ بالنحو، واللغة، واألشعار، )ھـ458ت(ابن سیده ھو علي بن أحمد بن سیده )9

كم والمحیط األعظم وأیام العرب وما یتعلق بھا ، روى عن أبیھ، وصاعد بن الحسین البغدادي، صنف المح
.2/143، و شرح الحماسة، ینظر بغیة الوعاة في اللغة
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جم ع  )4(ار، والِیعَ ار سَ  عَ ار ویِِِ یِِوأنھ لیس في كالم العرب یاء مكسورة أول الكالم إال 

.جیدبلیس )6(، فاطالقھ ھنا كما فعل في الخالصة)5(»يدَیْعر، وھو الج

ن  د وال  الزم عسََ  واء،)ِفعَ  اَال(، و)ُمَفاَعلَ  ةًُ(ف  ي ظ  اھر ك  الم الن  اظم أنَّ   :الث  اني

َجاَلسَ  ھ «:، ق  الوا)الُمَفاَعلَ  ة(، وال یترك  ون)الِفعَ  ال(، وق  د یترك  ون)الُمَفاَعلَ  ة(س  یبویھ 

.)9(»َعادُقال«، و)8(»الُجَالس«:ولم نسمعھم یقولون)7(»ُمَجاَلَسة، وَقاَعَده ُمَقاَعَدة 

لوقوعھا بعد ، قلبت ألف فاعل یاء )10()یَعالِف(أصلھ)َعاالِف(ِاْعلْم أنَّ :الثالث

.)11(»ِقیَتاًال، وِضیَرابًا«:كسرة، وقد نطقوا باألصل، فقالوا

اإلعراب

، أو )12(للتخیی ر )أو ُمَفاَعلَ ةً :(ف ي قول ھ  )أو(و،)اْجعَ لْ (متعلق بـ)لَفاَعَل:(قولھ

(ل  ق ب  ـمتع)َعْنُھمَ  ا(، و)قَ  ْد نَ  اَب:(والخب  ر قول  ھ)13(مبت  دأ )ِفْعلَ  ُھ(بمعن  ى ال  واو، و

(وقول  ھ).نَ  اَب النائ  ب ع  ن الفاع  ل ض  میر یع  ود عل  ى ِفْعل  ھ،      )ف  اْحُتِمَال:

.من الفعل والنائب معطوفة على جملة الخبر، وھذا واضح)14(والجملة

).یوم(1/651َیاَوْمت الرجل میاومة وِیَوامَا َأْي َعاَمْلُتھ أو استأجرتھ للیوم، ینظر لسان العرب :یاوم)1
.10/588المحكم و المحیط األعظم )2
.2/433منھم ابن مالك، ینظر شرح الكافیة الشافیة )3
).ب(في))العیار((وردت كلمة الیعار ھكذا )4
وھو الجدي ...وأنھ لیس «:، ونصھ من قولھ2/433النص ورد بالمعنى، ینظر شرح الكافیة الشافیة )5
قد تقدم أن كسر الیاء المفردة حقیق بأن یتجنب ما لم یكن الكسر فیھ عارضا، فلذلك «:، جاء كاآلتي»

َیاَوَمھ ُمَیاَومة، :َیاَسَر ُمَیاَسَرة وَیاَمَن ُمَیاَمَنة، وقد حكى ابن سیده:َلة َعْن ِفَعال فیما فاؤه یاء نحواستغنى بُمَفاَع
.»ویَِِواًما، وھو في الندور نظیر ِیَعار في َجْمع َیْعر وھو الجْدي 

.212ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص )6
.81، 4/80كتاب سیبویھ )7
المفاعلة ولیس الُفَعال، ینظر الكتاب :المنقول عن سیبویھ:، ورأیھ ھو)جلس(3/178لسان العرب )8
4/80.
12/150القعاد داٌء یأخذ اإلبل في أوراكھا، وھو شبھ میل الَعُجز إلى األرض، ینظر لسان العرب )9
.4/80ال، ینظر الكتاب المنقول عن سیبویھ الُمَفاعّلة ولیس الُفَع:، ورأیھ ھو)قعد(

.81، 4/80كتاب سیبویھ )10
.56حاشیة الطالب بن حمدون ص )11
.228ینظر الجنى الداني ص )12
).ب(من 91ص )13
.86، ونحو الجمل ص 86، 2/85ینظر مغني اللبیب )14
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]مصدر الفعل أفَعل واستفعل[

:الُمَعّل العین فقال)ِاْسَتْفَعل(و)َأْفَعل(ثم أشار إلى مصدر 

ِبھـا َحَصــــــــَالـِتْفَعاُل ِبالتَّا َوَتْعِویٌضَما َعْیُنُھ اْعَتلَِّت اْإلْفَعاُل َواالِْْســ ]87[

.)1(ِمَن اْلُمَزاِل]88[ . . . ... . . . . . . . . . .

..

، فَ إْن ك ان ـ أْي أْفعَ ل ـ ص حیح الع ین،        )َعلأْف(فھو مصدر )اِإلْفَعاُل(َاأّم]:ش[

أقام وأعان فإن مصدره یأتي :وإْن كان معتل العین نحو.َأْجَلَس وَأْمَكَن فواضح:نحو

، ث  م تنق  ل حرك  ة الع  ین)2(ِإْقَوام  ا، وِإْعَوان  ا:عل  ى قی  اس نظی  ره م  ن الص  حیح، فتق  ول

ل ب ألف ا، فیلتق ي س اكنان فیح ذف      ، فتق)3(إلى الساكن قبلھا، على ما یقتضیھ التص ریف 

، واختلف فــــي        )4(ِإَقاَمة، وِإَعاَنة/39ص/:أحدھما، ویعوض منھ تاء التأنیث، فتقول

فــــي        

إل   ى أن األل   ف الزائ   دة وھ   و ن   ص     )6(وس   یبویھ)5(المح   ذوف ف   ذھب الخــــــ   ـلیل  

األل  ف ف  ي ب  اب اإلب  دال، وذھ  ب األخف  ش والف  راء إل  ى أنھ  ا   )1(والكافی  ة)7(الخالص  ة

.430ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )1
.44األفعال البن الناظم ص ینظر شرح المیة )2
، 44، وشرح المیة األفعال البن الناظم ص 311ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص )3

.162وشرح بحرق الكبیر ص 
.44ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )4
د الرحمن صاحب الفراھیدي البصري أبو عبأما ترجمتھ فھو الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم)5

العربیة والعروض، كان الغایة في استخراج مسائل النحو وتصحیح القیاس فیھ، وھو أول من استخرج 
العروض، وحصر أشعار العرب فیھا وعمل أول كتاب العین المعروف المشھور الذي بھ تھیأ ضبط اللغة، 

تابھ عنھ، وأخذ عنھ سیبویھ، و وكان ِمن الزھاد في الدنیا، وھو  أستاذ سیبویھ، وعامة الحكایة في ك
كتاب النعم، والجمل، والعروض، والشواھد، والنقط :األصمعي والنظر بن ُشَمْیل، ومن تصانیفھ غیر العین

ـ 45، ونزھة األلباء ص 560ـ 1/557ھـ، ینظر بغیة الوعاه 175والشكل، وكتاب اإلیقاع، وتوفي سنة 
4/83ھ ینظر كتاب سیبوی، ورأیھ في ھذه القضیة ،47
.»أقمتھ إقامة، واستعنتة استعانة، ورأیتھ إراءة:وذلك قولك«:، ونصھ ھو4/83ینظر كتاب سیبویھ )6
إذا كان المستحق لنقل المذكور «:، ونصھ ھو612ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة بن مالك ص )7

إلى فائھ وردت إلى مجانستھا حمل على فعلھ، فنقلت حركة عینھ)استفعال(، و)إفعال(مصدرا على وزن 
إقامة واستقامة، :فالتقى ألفان، فحذفت الثانیة اللتقاء الساكنین، ثم عوض عنھا تاء التأنیث وذلك نحو

.»إقوام واستقوام:وأصلھما
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في باب اإلبدال، تصریف الفعل غیر الثالث ي،  )2(المنقلبة عن الیاء، وھو نص الكافیة

.ھنا المحذوف)3(ولم یعین الناظم

، وإْن ك ان  )4(، فإْن كان ص حیحا فق د تق دم   )اْسَتْفَعل(فھو مصدر)االْسِتْفَعاُل(وأمَّا 

عل  ى نظی  ره م  ن الص  حیح،  اسْ  َتَعاذ واسْ  َتَعان ف  إن مص  دره أیض  ا ی  أتي  :مع  تال نح  و

اسْ ِتْعَواذًا واسْ ِتْعواًنا، ث م    )8(، أص لھما )7(واسْ ِتَعاَنة )6(اسْ ِتَعاَذة :فتق ول )5(فیدخلھما تقدم

م ن النق ل والح ذف والتع ویض والخ الف أیض ا ف ي المح ذوف كم ا          ُفِعل بھما ما تقدم

،)9(تقدم

اإلعراب

َما َعْیُنُھ :(المبتدإ والخبر، وھو قولھمن)10(مبتدأ، وھي موصولة، والجملة)ما(

)اِإلْفعَ    الُ (ص    لتھا، والعائ    د الض    میر المج    رور باإلض    افة، و    )اْعَتل    ِت مبت    دأ،                 

م  ن المبت  دإ )11(ف  ي موض  ع الخب  ر، والجمل  ة)ِبالتَّ  ا(معط  وف علی  ھ و)االسْ  ِتْفَعال(و

، والمج رور ف ي موض ع    )مِ ن (ب ـ  )12(، والعائ د الض میر المج رور   )م ا (والخبر خب ر 

الح    ال م    ن الض    میر ال    ذي ف    ي الخب    ر، والتق    دیر ال    ذي اعتل    ت عین    ھ، مــ    ـن       

إذا كان المستحق لإلعالل المذكور مصدرا على «:، ونصھ ھو2/394ینظر شرح الكافیة الشافیة )1
فاحذف المدة التي قبل الالم منھما؛ ألن العین منھما تصیر ألفا ـ كما تقرر من قبل ـ )فعالاست(أو )إفعال(

أولھما المبدلة من العین، والثانیة المزیدة قبل الالم للمد؛ فیجب حذف إحداھما اللتقاء الساكنین، :فتلتقي ألفان
.»بھا حصل والثانیة أولى ألنھا زائدة، وألنھا متصلة بالطرف ، وألن االستثقال

َأْكَرَم إكرامُا، فإن كان معتال :نحو)إْفَعال(َفَمْصَدرُه على )أفعل(كل فعل على «:ونص الكافیة ھو)2
، الكافیة »أراد إرادة واستزاده:حذفت األلف وعوض عنھا تاء التأنیث نحو)استفعل(ھو، أو مصدر الفعل 

.2/432الشافیة 
.الناظم یقصد بھ ابن مالك)3
.من الرسالة197ینظر ص )4
.من الرسالة197ینظر ص )5
.311ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص )6
.41ینظر شرح المیة األفعال  البن الناظم ص )7
.41، وشرح المیة األفعال البن الناظم ص 311ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص )8
.من الرسالة198ینظر ص )9

.52ـ 45، ونحو الجمل ص 2/63ینظر مغني اللبیب )10
.52ـ 45، ونحو الجمل ص 2/63ینظر مغني اللبیب )11
).ب(من 92ص )12
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كائن   ان بالت   اء ف   ي حال   ة كونھم   ا )االسْ   ِتْفَعاُل(، و)اإلْفعَ   ال(،  )اسْ   َتْفَعل(،و)أْفعَ   ل(

مستقرَّْین منھ، أي من الذي اعتلت عینھ، ویحتمل أْن یكون المجرور متعلقا بما تعلق 

.)1(یحتمل فیھ غیرھذا من اإلعراب.الخبر، فال یكون لھ محل من اإلعراببھ 

بع  ده )2(مبت  دأ، والجمل  ة الفعلی  ة )تع  ویض(، و)ِبھ  ا َحصَ  الَ َوَتعْ  ِویٌض:(وقول  ھ

خبره، والواو یحتمل أن تكون للحال، ویحتمل أن تكون عاطفة، والض میر المج رور   

لالبتداء بالنكرة التي )3(ما المسوغ:، فإن قلت)َحَصَال(عائدعلى التاء، وھو متعلق بـ

التي 

إمَّا إْن جعلت الواو للحال فالمسوغ وقوع النكرة في أول جملة:قلت.ھي تعویض

:)5(كقولھ)4(حالیة

ُه كلَّ َشارِقُؤاك أْخَفى َضْویَُّمَحبَدا        َسَرینا وَنْجٌم َقْد َأَضاَء َفُمْذ

، ألن   ھ ال )6(بالمس   وغ العط   ف عل   ى رأي المص   نفوإْن جعل   ت ال   واو للعط   ف 

یختص 

:])1(قولھ[بعطف المفردات، فلذلك جعل منھ

اسم موصول في محل رفع خبر مقدم ، و اإلفعال مبتدأ مرفوع بالضمة )ما(ویحتمل أن تعرب )1
.1/120مالك تحقیق حنا الفخوري الظاھرة، ینظر أوضح المسالك إلى ألفیة ابن

.52ـ 45، ونحو الجمل ص 2/63ینظر مغني اللبیب )2
).ب(في )فالمسوغ(ھكذا )المسوغ(وردت كلمة )3
.82، 81ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص)4
.البیت بال نسبة وھو من الطویل)5

، وشرح ابن الناظم على ألفیة 1/294لیة، ینظر شرح التسھیلو الشاھد فیھ وقوع النكرة في أول جملة حا
.2/609، والمعجم المفصل في شواھد النحو الشعریة 81ابن مالك ص

):نجم(الواو حالیة، ):نجم(و .ضمیر متصل في محل رفع فاعل):نا(فعل ماض، و):سرینا:(اإلعراب
(مبتدأ مرفوع بالضمة ).(ھو:(ماض، وفاعلھ ضمیر مستتر تقدیرهفعل ):أضاء.(حرف تحقیق):قد.

(فعل ماض):بدا.(ظرف زمان، وقیل اسم زمان في محل رفع مبتدأ):مذ(استئنافیة، :الفاء):فمذ .
):ضوؤه(فعل ماض):أخفى(فاعل مرفوع، وھو مضاف، والكاف ضمیر في محل جر باإلضافة ):محیاك

فاعل مرفوع
مضاف إلیھ ):شارق(مفعول بھ، وھو مضاف ):كل.(جر باإلضافةوھو مضاف، والھاء ضمیر في محل 

.في محل نصب حال)نجم أضاء(وجملة و.ابتدائیة ال محل لھا من اإلعراب)سرینا:(وجملة.مجرور
في محل )أخفى:(وجملة.في محل جر باإلضافة)بدا(وجملة .في محل رفع خبر المبتدأ)أضاء(وجملة 

.2/160، ینظر مغني اللبیب )ذم(رفع خبر المبتدأ
.1/292، و المصنف یقصد بھ ابن مالك ورأیھ، ینظر شرح التسھیبل 2/666ینظر مغنى اللبیب )6
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.َفَیــْوٌم َعَلْینـَــا، َویـَـْوٌم َلَنــــــا . . . . . . . . . .

، فالمس  وغ إرادة الحص  ر، أي م  ا أحص  ك إال التع   ویض،     )2(وعل  ى رأي غی  ره  

، أْي َما َأَھرَّ ذا َناٍب إال َشرٌّ، وَقْد عدَّه في التسھیل من )3(»َشرٌّ َأَھرَّ ذا ناب«:ھمكقول

.)4(المسوغات

، وال یتعلق بتعویض ِلَما یلزم علیھ من )َحَصَال(، متعلق بـ )من الَمَزال:(وقولھ

]:الق[، ثم )5(اإلخبار عن الموصول قبل تمام صلتھ، وانظْر َما معنى ِمْن

]88[. . َمرٌَّة ِمَن الَِّذي ُعِمـــــــَالاِبْن ِبَھَیا ــَوِإْن ُتْلَحْق ِبَغْیِرِھَم.

)6(َالـــِبـِذْكِر َواِحدٍة َتْبُدو ِلَمْن َعَقـَوَمرَُّة اْلَمْصَدِر الَِّذي ُتَالِزُمــــُھ ]89[

للدَّاللة على المرَّة، )االْسِتْفَعال(، و)اإلْفَعال(حق غیرتل)التاء(أنَّ )7(یعني]:ش[

ِاْغَدْوَدانَ ة،  )8(أْعَطى ِإْعَطاَءة، واْنَطَلق ِاْنِطَالقًَة، واْقَعْنَسَس اْقِعْنَساَسة، واغْ َدوَدن :نحو

.)9(ِاْقِشْعَراَرًةَیة واحدًة، وَتَدْحَرج َتَدْحَرَجًة، وِاْقَشعـَرَِّلْقَیُھ َتِلوَتَغاَفل تَََغاُفَلة، وقََ

وھو النمر بن تولب بن زھیر بن أقبش العكلي شاعر مخضرم ، عاش )ھـ14ت(البیت للنمر بن تولب )1
ووفد على النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ولھ عمرا طویال في الجاھلیة، أدرك اإلسالم وھو كبیر السن،

.6/56دیوان شعر مطبوع، ینظر معجم الشعراء
.والبیت من المتقارب

، و 1/148، و الكافیة الشافیة 1/293االبتداء بالنكرة ألجل العطف ، ینظر شرح التسھیل :والشاھد فیھ=
.2/28، 1/101، و ھمع الھوامع 81شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك  ص

شيء ما َجاء بك، فإنھ َیْحُسن وإن یكن على ِفْعل :وأما قولھ«:رأي غیره منھم سیبویھ ، ورأیھ ھو)2
.1/329، كتاب سیبویھ »َأھر ذا َنابَشرٌّ:ُمْضَمر، ألن فیھ معنى ما جاء بك إال شيء، ومثلھ العرب

.ت الشر ومخایلھھذا القول من أمثال العرب، و یضرب  في ظھور أمارا)3
ما أھر ذا ناب إال :والشاھد فیھ عدم االبتداء بالنكرة حتى تخصص بصفة، وإنما جاز ذلك ھنا ألن المعنى

.2/156، و مغني اللبیب 1/370، و مجمع األمثال للمیداني1/329شر، ینظر كتاب سیبویھ
.2/156ینظر مغني اللبیب جعلھ یھر أي یصوت دون نباح، :الكلب، وأھر الكلب:ذو الناب:اللغة

شّر أھر ذا ناب، :ومثال النكرة المقدر إیجابھا بعد نفي قولھم«:ونصھ ھو،1/295ینظر شرح التسھیل)4
.»ما أھر ذا ناب إال شر :فإنھ بمعنى

، ینظر رصف المباني 28:نساءال)ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِھْم َصَدَقًة ُتَطھُِّرُھْم [:ِمْن تفید بیان الجنس كقولھ تعالى)5
.388في شرح حروف المعاني ص 

.431، 430ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )6
).ب(ساقطة في)7
).ب(في 93ص )8
.44ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )9



صور من المخطوط ومقـدمة الناسخ والشارحلتحقیـق      ا:ل القسم األو

201

.)2(إلى آخره)1()ومرَّة:(وقولھ

أنَّ المصدر الذي تالزمھ التاء لتعویض، أو لكون مصدر بن ي علیھ ا فإن ھ    :یعني

أَقمْ ت ِإَقامَ ة واح دة، وَقاَتْلتُ ھ ُمَقاَتلَ ة واح دة،       :یدل على المرة منھ بوصفھ بواحدة نح و 

.)3(وَدْحَرْجُتھ َدْحَرَجة واحدة

تنبیھان

جمیع مصادر ھذا الباب،  علىاعلْم أنَّ التاء الدالة على المرَّة، ال تدخل:األول

، وإنم  ا ت  دخل عل  ى  )4(ف  ي التس  ھیل ٌصم  ن إط  الق الن  اظم، وكم  ا ھ  و نَ     ظھ  ركم  ا ی

.المصادر المجردة منھا المقیسة، وأما المسموعة فال

الھیئة من غیر الثالثي واعلم أنھم لم َیْبُنوا م ن غی ر   لم یتكلم الناظم على :الثاني

الثالثي اسما یدل على الھیئة كما َبَنْوه ِمن الثالثي، ولكْن یدل على الھیئة منھ بقرینة،  

، وأمَّا قولھم اْخَتَمر )5(»َأْكَرْمُتھ ِإْكَرام الصدیق، وَأْكَرْمتھ نوعا ِمَن اِإلْكَرام «:كقولھم

اْخَتَمر 

.)7(فشاذ)6(ِعمَّة و َتَقمََّص  ِقمَصةِخْمَرة، واْعَتمَّ

اإلعراب

َیِصحُّ أْن ُیقرأ بفتح التاء، َمْبِیًنا للفاعل، والفاعل ضمیر یعود على التاء، )َتْلَحْق(

زائ  دة؛ ألن ھ متع  د بنفس  ھ،  ویحتم  ل أْن یك ون بم  ا یتع  دى ت  ارة   )ِبَغْیِرھم  ا(والب اء ف  ي 

).ب(ساقطة في )مرة(كلمة )1
.من الرسالة201ص 89ینظر بیت الالمیة رقم )2
.44ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )3
، شرح التسھیل »ویدل على المرة ِبَفْعَلة، وعلى الھیئة بفْعَلة، ما لم یوضع المصدر علیھما «:ونصھ ھو)4
3/470.
.40ینظر شرح المیة األفعال البن الناظم ص )5
).ب(و)أ(ي ف)قمیصة(ھكذا)ِقْمَصة(وردت كلمة )6
وأما قولھم اْخَتَمر  «:، ونصھ313ورد النص بالمعنى، ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة بن مالك ص )7

َحَسُن الِعمَّة والِقْمَصة، وھي :وأشار بھ إلى قولھم«:، جاء كاآلتي»ِخْمَرة، واْعَتمَّ ِعمَّة، وَتَقمَّص ِقْمَصة فشاذ
.»ھیئة من تقمَّص، وتَعمَّم، واْخَتَمرْت، وانتقبْت ال:حسنة الخمرة والنقبة، یریدون
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یً  ا ِنون زائ  دة، ویحتم  ل أْن ُیق  رأ بض  م الت  اء، َمبْ   بنفس  ھ، وت  ارة بح  رف الج  ر ف  ال تك     

:وقول ھ .خب ر )َتْبُدو ِلمَ ْن َعقَ الَ  :(مبتدأ، وقولھ)َمرَُّة الَمْصَدِر(للمفعول، أو رباعیا، و

، والتقدیر ومرة المصدر ال ذي تالزم ھ الت اء، تظھ ر     )َتْبُدو(، متعلق بـ)ِبِذْكِر َواِحَدٍة(

یرید خصوص واحدة، بل ُكلُّ ما یؤدي معناھا، أو غی ر  بذكر واحدة، أي بوصفھ، ال

.التوفیقالقرائن الدالة على المرة ـ واهللا تعالى أعلم ـ وبھذلك من

]خاتمة الناسخ[

ما ُوِجد من شرح المیة األفعال لإلمام أبي عبد اهللا البج ائي ـ رحم ھ اهللا    )1(انتھى

.والحمد هللا رب العالمین آمینـ)2("ونفعنا بھ"تعالى، ورضي اهللا عنھ، 

ب  یَّن الناس  خ نھای  ة ش  رح البج  ائي لالمی  ة األفع  ال، ول  م ی  ذكر اس  مھ وال ت  اریخ النس  خ، وإنم  ا اكتف  ى             )1
انتھى ما وجد ِمْن شرح المیة األفعال لإلمام أبي عبد اهللا البجائي ـ رحمھ اّهللا، ورضي اهللا عنھ «:بقولــــــــھ

2231رق  م ، ض  من مجم  وع تح  ت39ص)أ(، ینظ ر المخط  وط  »ونفعن  ا ب  ھ ـ والحم  د هللا رب الع  المین   ـ   
بالمكتب  ة 2733، ض  من مجم  وع تح  ت رق  م  93ص )ب(والمخط  وط .بالمكتب  ة الوطنی  ة الحام  ة الجزائ  ر 

203الوطنیة الحامة الجزائر، و الرسالة ص 
).ب(زیادة في )2
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الدراسة:الثانيالقسم 

فتعریف بالمؤلِّال:أوال

ـ الناظم1
ـ الشارح2

دراسة المخطوط:ثانیا
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بالمؤِلفتعریــفال:أوال 

ـ الناظم1
ـ الشارح2
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)1(التعریف بابن مالك)1

حم د ب ن عب د اهللا ب ن عب د اهللا ب ن مال ك الط ائي         ھو جم ال ال دین، أب و عب د اهللا، م    

كان في المغرب، والش افعي ح ین انتق ل إل ى     ي حیننایجال، المالكي الجیاني األندلسي

.المشرق

.)2(ھـ، على أرجح الروایات600ن في األندلس في سنة اَّولد في جی

.تلقى علومھ األولى في بلدتھ، ثم انتقل وھو شاب إلى دمشق

ب  ن یوس  ف المظف  ر ثاب  ت ب  ن محم  د  أخ  ذ اب  ن مال  ك الق  راءات والنح  و ع  ن اب  ن   

، المقرئبن محمد النحوي علي)4(من أھل األندلس، وسمع من السخاوي)3(الكالعي

.)5(والزم في حلب حلقة ابن یعیش النحوي

ف   ي العربی   ة وفروعھ   ا وبخاص   ة النح   و واللغ   ة  وق   د كان   ت ل   ھ منزل   ة رفیع   ة 

ات وعللھ ا، وأم ا اللغ ة فك ان     كان إماما ف ي الق راء  «:قال صاحب البغیة، والتصریف

وأم  ا النح  و ش  یتھا،ْحط  الع عل  ى َوف  ي اإلكث  ار م  ن نق  ل غریبھ  ا، واال  المنتھ  ىإلی  ھ

یب ارى، وأم ا أش عار الع رب الت ي      والتصریف فكان فیھما بحرا ال یجارى، وحب را ال 

ن بون من أیرون فیھ، ویتعجالم یتحّییستشھد بھا على اللغة والنحو فكانت األئمة األع

.)6(»رجزه وطویلھ وبسیطھ:یأتي بھا، وكان نظم الشعر سھال علیھ

.الخمسین)7(وقد خلف تراثا عظیما، فقد قاربت مؤلفاتھ

:ھو آتماومن مؤلفاتھ في علم النحو والتصریف

)8(األلفیة)1

.6/233، واألعالم 1/130تنظر ترجمتھ في بغیة الوعاه )1
.1/130ینظر بغیة الوعاه )2
.المصدر نفسھ)3
.المصدر نفسھ)4
.المصدر نفسھ)5
.المصدر نفسھ)6
.1/4ینظر شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك )7
.1/151ینظر كشف الظنون )8
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.)1(تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد)2

.)2(رح التسھیلش)3

.)3(الكافیة الشافیة)4

.)4(المیة األفعال)5

.)5(ھـ672شعبان سنة 12توفي ابن مالك في 

):ھـ477ت(التعریف بالبجائي)2

عالمھ ا  فقی ھ بجای ھ  )8(رِفسْ  ُمباْلَفِرعُ  )7(ي الب اھلي البج ائي  ی  محمد ب ن یح )6(ھو

.وقاضیھا

القلیل ، كثیر من العلماء لم تذكر لھ م  عریف بھ إال بالنزرحت كتب التاریخ بالتولقد ش

، وقد الوفاةتاریخ كتب الرجال تاریخ میالد ــ وصاحبنا من ھؤالء ــ واكتفت بتحدید 

:وس  نة)9(ھ ـ 743:اختل ف العلم اء ف ي تحدی د ت اریخ وفات ھ، فھ و محص ور ب ین س نة          

.)10(ھـ744

البج ائي ك ان م ن النح اة التقلی دین      نأ«وصرح صاحب تاریخ الجزائ ر الثق افي   

.)11(»في القرن الحادي عشر 

.1/405ینظر كشف الظنون )1
.1/405المصدر نفسھ )2
.2/1369المصدر نفسھ )3
.2/1536المصدر نفسھ )4
.1/130ینظر بغیة الوعاه )5
، وتعری  ف 227، والبس  تان ص 240بتھ  اج ص ال  دیباج الم  ذھب بھامش  ھ نی  ل اال :ینظ  ر ترجمت  ھ ف  ي )6

.187، ومعجم أعالم الجزائر ص 2/163، وتاریخ الجزائر الثقافي 428ـ 2/426الخلف برجال السلف 
حر بین أفریقیة البجائي نسبة إلى بجایھ ـ بالكسر وتخفیف الجیم، وألف ویاء وھاء ـ مدینة على ساحل الب)7

ھ ـ  457:والمغرب، كان أول من اختطھا الناصر بن علناس بن حماد بن زی ري ب ن ملك ین، ف ي ح دود س نة       
وكانت قدیما میناء فقط، ثم بنیت المدینة، وھي في لحف جبل شاھق، وفي قبلتھا جبال كانت قاعدة مل ك اب ن   

.1/339حماد، ینظر معجم البلدان 
روف باجتماع الفقھاء والفضالء والصلحاء، ینظر الدیباج المذھب بھامشھ نی ل  المسفر مجلس ببجایھ مع)8

.240االبتھاج ص 
.2/428، وتعریف الخلف برجال السلف 240ینظر الدیباج المذھب بھامشھ نیل االبتھاج ص )9

.240ینظر الدیباج المذھب بھامشھ نیل االبتھاج ص )10
.2/163تاریخ الجزائر الثقافي )11



الدراسةالقسم الثاني           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

208

أعمالھ

ونض ج قریحت ھ، وم ن    ھت  وكان للبجائي أثر كبیر ف ي مجتمع ھ دالل ة عل ى عبقری    

:منھا)ھـ744ت (األعمال التي باشرھا البجائي 

.)1(التدریس)1

.)2(الفتوى)2

.)3(القضاء)3

.)4(التألیف)4

.)5(تدب في سفارة إلى فاسان)5

)6(آثاره العلمیة

وتنی ر الطری ق   ثار التي یخلفھا، وتعكس فك ره تجلى في تلك اآلإن بصمة العالم ت

ف مص  نفات ف  ي الص  ر )ھ  ـ744ت (لبج  ائي لط  الب العل  م والمعرف  ة، ولق  د ت  رك ا   

:والعقیدة والشعر وال تزال مخطوطة ــ فیما أعلم ــ منھا

:البن مالك والشرح من بدایة قول ابن مالك)7(ة األفعالشرح المی)1

من رضوانھ األمالُغلََّبُیحمدا ***ـ الحمد هللا ال أبغي بھ بدال 1

:إلى نھایة فصل في مصادر ما زاد على الثالثي، الذي یمثلھ البیت اآلتي

بذكر واحدة تبُدو ِلمن َعقَال***ـ َومَّرَُّة المصدر الذي تالزمھ 89

من المنظ وم والمتعل ق بب اب المْفعَ ل والمْفعِ ل ومعانیھم ا، وفص ل ف ي         تبقىمااأّم

وتمثلھ ا األبی ات   ،ْفَعلَ ة للدالل ة عل ى الكث رة، وفص ل ف ي بن اء اآلل ة، والخاتم ة         َمبناء ال

.240ص ینظر الدیباج المذھب بھامشھ نیل االبتھاج)1
.2/426، وتعریف الخلف 240ص ینظر الدیباج المذھب بھامشھ نیل االبتھاج)2
.ینظر المصدران نفساھما)3
.427، 2/426، وتعریف الخلف 240ص ینظر الدیباج المذھب بھامشھ نیل االبتھاج)4
.187، ومعجم أعالم الجزائر ص 2/426ینظر تعریف الخلف )5
.2/163، وتاریخ الجزائر الثقافي 240ص ینظر الدیباج المذھب بھامشھ نیل االبتھاج)6
.وھو موضوع رسالتنا،2/163ینظر تاریخ الجزائر الثقافي)7



الدراسةالقسم الثاني           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

209

قام بش رحھا محم د ب ن العب اس     ،من المیة األفعال البن مالك]114ـ 90[ةــــاآلتی

.)1(التلمساني

.)2(تقییدات على فرعي ابن الحاجب)2

.)3(شرح األسماء الحسنى)3

د األوائل واألواخرقصیدة بدیعة سماھا فوائد الجواھر في معجزات سّی)4

:ومطلعھا

.)4(يِتَبْیي وَغوِرُضي ُحا حاَلَھُتْداَھَشَوUْتـلََّجَتَفْتـَفَتواْخْتاَبـَغَفْتدََّبَت

شیوخھ

ل ع  الم أن یتتلم  ذ عل  ى ش  یوخ ل ھ، ی  تعلم م  نھم ویأخ  ذ ع  نھم ویت  أثر بھ  م،  الب د لك   

:واحدا ھوإالولھذا فشیوخ البجائي غیر معروفین 

:)5(الشیخ ناصر الدین المشذالي)1

ھ ـ ـ ـ   631س نة  ھو منصور ب ن أحم د ب ن عب د الح ق المش ذالي، أب و عل ي، ول د         

ش رق قص د ال تعلم، ث م رج ع بعل وم       بھا تعل م، رح ل إل ى الم   وم نشأ في بجایھ1234

، م ات  الكالم، وھ و م ن أك ابر فقھ اء المالكی ة     علم جمة من األصول والفقھ واألدب و

:م، ومن مصنفاتھ1331ھـ ـ 731سنة ببجایھ

.)6(على طریقة األقدمین والمتأخرینـ تحصیلة األصلي1

بالمكتب  ة الوطنی  ة الحام  ة الجزائ  ر العاص  مة،وھو 2231ینظ  ر المخط  وط ض  من المجم  وع تح  ت رق  م  )1
.موضوع رسالة ماجستیر محققة بجامعة وھران قسم اللغة العربیة وآدابھا

، ومعج م  2/427، وتعریف الخلف برجال السلف 240ینظر الدیباج المذھب بھامشھ نیل االبتھاج ص )2
.187أعالم الجزائر ص 

.المصادر نفسھا)3
.المصادر نفسھا)4
، 345، 344، وال  دیباج الم  ذھب بھامش  ھ نی  ل االبتھ  اج ص    1/310الوع  اهینظ  ر ترجمت  ھ ف  ي بغی  ة   )5

.196، 195، ومعجم أعالم الجزائر ص 2/57وتعریف الخلف 
.344ینظر الدیباج المذھب بھامشھ نیل االبتھاج ص )6
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مذھبھ

الحواض  ر الت  ي اش  تھرت   س  اد الم  ذھب الم  الكي ف  ي ش  مال إفریقی  ا وم  ن تل  ك      

ع ا  العریق ة، وك ان البج ائي متبِ   لك ـ رحمھ اهللا ـ مدین ة بجای ھ    بتدریس مذھب اإلمام ما

وق د اطل ع  «:بتھ اج وقال فی ھ ص احب نی ل اال   ،المشذاليلمذھب شیخھ ناصر الدین 

والقی  ام بتقریب  ھ  وص  ا م  ذھب مال  ك؛ فإن  ھ انف  رد بمعرفت  ھ    عل  ى م  ذاھب األئم  ة خص  

ھ و الش یخ اإلم ام الع الم المحق ق      «:نطینيق ال اب ن الخطی ب القس     كما.)1(»ونصرتھ

.)2(»المدرس المفتي الصالح الشھیر

صفاتھ

نةـــــــدل على صفاتھ الحســـبتھاج ما یوجاء في نیل االع،بالتواضكما اشتھر 

وأجوبت  ھ ف  ي الفت  وى ت  دل عل  ى مكانت  ھ العلمی  ة، وس  یادتھ الس  نیة یت  ولى قض  اء         «

وأمانت  ھ وفص احتھ یتوج ھ ف ي رس  ائل    ب ل ومكانت ھ ولعلم ھ ئج ھ ف ي الس وق بی  ده،   اوح

)3(»السرطان، كثیر التواضع

تھتالمذ

إن البصمة التي تدل على قدرة المدرس على التدریس، وغزارة علمھ باإلض افة 

ج ائي فق د   ، كثرة عدد التالمیذ الذین ینقلون علم الشیخ، وبالنسة لعالمن ا الب إلى مؤلفاتھ

:أخذ عنھ جماعة منھم،وتتلمذ على یده 

:)4(ي الزواويمنصور)1

یھ مالكي، ھـ، فق710أبو عبد اهللا ولد سنة منصور بن علي بن عبد اهللا الزواوي

، ث م ام تحن بقض یة ش رعیة فت رك      ھ ـ 753من أھل زواوة، رحل إل ى األن دلس ع ام    

.345ینظر الدیباج المذھب بھامشھ نیل االبتھاج ص )1
.240المصدر نفسھ ص )2
.المصدر نفسھ)3
، ومعجم أع الم الجزائـــــــــ ـر   347، 346تنظر ترجمتھ في الدیباج المذھب بھامشھ نیل االبتھاج ص )4

.196ص 
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س، ول ھ مش اركة حس نة ف ي كثی ر      دِرُیئ، و، وأقام بتلمسان یقِرـ ھ765األندلس سنة 

.م1368ھـ ـ 770وتوفي سنة ،من العلوم العقلیة والنقلیة

)1(الخطیب بن مرزوق)2

ھو محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق الشھیر بالخطیب، فقیھ من أكابر علماء 

ھ ـ ـ  710المالكیة في عصره، لھ مشاركة في فنون األدب والدین، ولد بتلمسان س نة  

ش رح  :م، وبھا نشأ وتعلم مبادئ العل وم وحف ظ الق رآن الك ریم، وم ن تص انیفھ      1311

سنة صحیح البخاري، وشرح البردة، وتوفيالشفا للقاضي عیاض، لم یكملھ، وشرح 

.م1379ھـ ـ 781

)2(الَمقَّري)3

ي و محمد بن محمد بن أحم د أب   ھـبفتح المیم، وتشدید القاف المفتوحةـريقَّالَم

، ول  د ونش  أ   )3(، أب  و عب  د اهللا القرش  ي التلمس  اني الش  ھیر ب  المقري      ىی   ب  ن یح بك  ر  

دمش ق فلق ي أب ا   كي ف ي وقت ھ، زار الق اھرة و   لبتلمسان، من أكابر علماء الم ذھب الم ا  

ش  رح جم  ل  :وم  ن تص  انیفھ .ف  ُوِلَي القض  اء فیھ  ا  ،ھ  ـ 749:حی  ان األندلس  ي، س  نة  

.لما تضمنھ من معاني السنة وآي القرآنجي، والجامع ألحكام القرآن والمبیننالخو

)ھـ744ت (أقوال العلماء في البجائي 

، وانھالت علی ھ ألف اظ الثن اء    إعجاب العلماء، وكان محل تقدیرھملقد نال البجائي

:منھاو,لھا، وكان أھال 

ـ   1/161، و تعری ف الخل ف   270ـ 267تنظر ترجمتھ في الدیباج المذھب بھامش ھ نی ل االبتھ اج ص    )1
.141، 140، ومعجم أعالم الجزائر ص 190ـ 184، والبستان ص 171

، 361ـ   2/350، و تعری  ف الخل  ف  254ـ 249ال  دیباج الم  ذھب بھامش  ھ نی  ل االبتھ  اج ص   ینظ  ر)2
.164ـ 154والبستان ص 

المقري نسبة إلى قریة من قرى بالد الزاب من أفریقیة سكنھا سلفھ، ثم تحولوا لتلمسان، وبھا ولد وقرأ، )3
.2/350، وتعریف الخلف249ینظر الدیباج المذھب  بھامشھ نیل االبتھاج ص 
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اإلم  ام العالم  ة المتف  نن المص  نف ن  ادرة   «:أن  ھ ق  ال)1(وق  د ذك  ره اب  ن فرح  ون )1

.)2(»عصرال

وھ  و الش  یخ اإلم  ام ش  ھیر  «:)3(ینينطوق  ال فی  ھ أب  و العب  اس ب  ن الخطی  ب القس     )2

.)4(»الذكر، رفیع القدر، رقیق القلب، غزیر الدمع 

إلم  ام الش  ھیر أب  و عب  د اهللا م ش  یخنا اِدقَ  «)5(واوي أب  و عب  د اهللا ال  زفی  ھق  الوق د )3

عھ جماعة من قصد اإلیاب شیَّعلى مدینة فاس في بعض المسائل، فلما خرج یالشھیر

:ھا، وسألوه أن ینشدھم شیئا من شعره، فارتجل ھذا البیت الفذفقھائھا وأدبائ

)6(»فالشمس یذَھُب ُنوُرھا بالمْغِرِبUتجلو عن فؤادك ظلمة َشّرق 

ب ل وأمانت ھ وفص احتھ یتوج ھ     ولعلم ھ ومكانت ھ  «:قال فیھ صاحب نی ل االبتھ اج  )4

، وھ   و عل   ى الجمل   ة مم   ن یفتخ   ر والمالق   اةی   ر التواض   ع كث،ف   ي رس   ائل الس   لطان

.)7(»بلقائھ

معاصروه

:فترة زمنیة اشتھر علماؤھا بالنظم والتألیف منھمفيالبجائيلقد عاش

الخطی ب الفقی ھ   :)8(ود الج زري ش مس ال دین   مد بن یوسف بن عبد اهللا محممح)1

النح و والمنط ق واألدب والریاض یات    الشافعي النحوي، كان عالما بالفقھ واألصول و

ت  وفي س  نة  لفی  ة اب  ن مال  ك  س، وانتص  ب لإلق  راء، ول  ھ دی  وان ش  عر، وش  رح أ   ودّر

.ھـ711

.235، 1/234تنظر ترجمتھ في تعریف الخلف )1
.240الدیباج المذھب بھامشھ نیل االبتھاج ص )2
.1/332تنظر ترجمتھ في تعریف الخلف )3
.240الدیباج المذھب بھامشھ نیل االبتھاج ص )4
، ومعج م  347، 346ص أحد تالمذة البجائي، تنظر ترجمتھ في الدیباج المذھب بھامش ھ نی ل االبتھ اج    )5

.196أعالم الجزائر ص 
.2/427تعریف الخلف )6
.240الدیباج المذھب بھامشھ نیل االبتھاج ص )7
.1/278الوعاهتنظر ترجمتھ في بغیة )8
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، رح ل إل ى   فقیھ، نحوي، م ن أھ ل بجای ھ   :)1(أحمد بن علي بن منصور البجائي)2

.لھ شرح األجرومیة)ھـ737ت (المشرق 

)2(ی  ر ال  دین أب  و حی  ان  ن حی  ان، أثمحم  د ب  ن یوس  ف ب  ن عل  ي ب  ن یوس  ف ب       )3

األندلسي 

دیبھ، أخ ذ الق راءات ع ن    محدثھ، وأو،نحوي عصره ولغویھ، ومفسره:)ھـ741ت (

الت  ذییل :ب  ن القط  اع، والعربی  ة ع  ن أب  ي الحس  ین األب  ذي، وم  ن تص  انیفھ أب  ي جعف  ر 

.والتكمیل في شرح التسھیل، ومطول االرتشاف ومختصره، والمبدع في التصریف

نش  أ ف  ي برش  ك  )3(اإلم  امب  ن ب  ن محم  د ب  ن عب  د اهللا، أب  و زی  د ا  عب  د ال  رحمن)4

ل ى  الجزائر یبث بھا العلم، ث م رح ل إ  ، ثم انتقل إلى تونس، ثم عاد إلى مدینةبتلمسان

شیخ اإلسالم ابن تیمی ة وغیرھم ا،   كابر العلماء كالشیخ القونوي وأالمشرق، فاجتمع ب

.ھـ741وفي سنة ت

أخ  ذ ع  ن القاض  ي ناص  ر ال  دین   :)4(خ  ر ال  دین أحم  د ب  ن الحس  ن الج  اربردي ف  )5

ب ن  البیضاوي، كان مواظبا على العلم وإفادة الطلب ة، وم ن مص نفاتھ ش رح الش افیة ال     

.ھـ746ة الحاجب، وشرح الكشاف، مات سن

رح ل  وك ان إمام ا ف ي أص ول الفق ھ،      جای ھ تعل م بب :)5(بن موسى الرھونيىییح)6

حاز الریاسة والحظ وة عن د  الخاص ة    و بھا،إلى القاھرة واستوطنھا، وتولى التدریس

.امةوالع

.شرح على مختصر ابن الحاجب:، ومن مصنفاتھھـ 775وفي ت

.27تنظر ترجمتھ في أعالم الجزائر ص )1
.285ـ 280الوعاهتنظر ترجمتھ في بغیة )2
، و تعریف الخلف 168ـ 166، وبھامشھ نیل االبتھاج ص 152المذھب ص تنظر ترجمتھ في الدیباج )3
.89، 88، ومعجم أعالم الجزائر ص 11ـ 2/9
.1/303تنظر ترجمتھ في بغیة الوعاه )4
.203، ومعجم أعالم الجزائر ص 355تنظر ترجمتھ في الدیباج ص )5



الدراسةالقسم الثاني           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

214

دراسة المخطوط:یانثا
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مقدمة المخطوط

ِدئت مقدم ة المخط وط بالبس ملة والص الة والس الم عل ى رس ول اهللا ـ ص لى اهللا          بُ  

ال رحمن ال رحیم، وص لى اهللا عل ى س یدنا وموالن ا       بس م اهللا «:یق ول علی ھ وس لم ـ إذ     

.)1(»محمد، وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما

ن مِ  اا ك  ان ش  ائعا ف  ي كت  ب الق  دماء، م       مَّ  ، ِم)3(، والحمدل  ة)2(والب  دء بالبس  ملة 

مخط  وط تص  فحتھ إال ووجدت  ھ یب  دأ بالبس  ملة، والص  الة والس  الم عل  ى النب  ي وآل  ھ         

ك ل أم ر ذي ب ال ال یب دأ فی ھ بس م       «:، تطبیقا لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم)4(وأصحابھ

.)5(»اهللا إالَّ وھو أقطع

ق ال الش یخ   «:كر اسم الشارح بألقاب الثناء وھو أھال لھ ا، إذ یق ول  وبعد ذلك َذ

البج ائي ـ رحم ھ    ىی  ب ابن یح اإلمام العالم، أبو عبد اهللا محمد بن الشیخ الفقی ھ الش ھیر  

.)7(»)6(وذَكر َبْعد ورضي اهللا عنھ بمنھ وكرمھاهللا

ثم انتقل إلى ذكر مقدمة اب ن مال ك م ن المی ة األفع ال وتع رض لش رح الحم د هللا         

الش كر والم دح، كم ا عل ل س بب ب دء اب ن مال ك منظوم ة الالمی ة           بلفظةإیاھا وموازیا

م  ن الح  دیث النب  وي ، ودع  م  منھج  ھ باألدل  ة)8(»رك  ا واقت  داء بكت  اب اهللابت«بالحم  د 

لقول النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ كل أم ر ذي ب ال ال یبت دأ فی ھ       «الشریف إذ یقول 

.)9(»بالحمد فھو أجذم

.19الرسالة ص )1
)).الرحیمبسم اهللا الرحمن ((البسملة ھي )2
)).الحمد هللا((الحمدلة ھي )3
.120، ونحو الجمل ص 21ذكر ھذا في كل من الكواكب الدریة ص )4
.120، ونحو الجمل ص 3، 1/2الكواكب الدریة )5
.120ذكرت في نحو الجمل ص )6
.19الرسالة ص )7
20نفسھا ص )8
.21ص نفسھا)9
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ل اص  ده ووبع  ،المنظوم إعراب مفردات وإع راب جم ل  )1(عرابكما تعرَّض إل

ھهللا علی  النبي ـ ص لى ا  لىالبجائي شرح أبیات منظومة المقدمة مبینا أھمیة الصالة ع

م ن ص لى   «الح دیث النب وي الش ریف   بمستدال عل ى ذل ك   ـوعلى آلھ وأصحابھوسلم 

، )2(»عش را ص لى اهللا علی ھ مائ ة    مرة صلى اهللا علی ھ عش را، وم ن ص لى عل يَّ     عليَّ

.لفظة الصالة من اهللا والمالئكة وغیرھمن الفرق بین داللةكما بیَّ

ة المی ة األفع ال الب ن    م  ورح مباح ث منظ إل ى ش   وبعد ھذه المقدمة انتقل البجائي 

ص  لة بعل  م التص  ریف، ف  ذكره  أخی  را إل  ى الش  روع ف  ي تفص  یل مال  ھ َصلُ  مال  ك، وَخ

.و من المنظومات اللغویةباألمثلة من القرآن الكریم و الشعر، ودعمھ

تھخاتم

ال شرح المی ة األفع   (الموسوم بـ لقد خص الناسخ الفقرة األخیرة من المخطوط

انتھ ى م ا   «:بعبارت ھ ش رح ر فیھ ا ع ن نھای ة ال   بخاتم ة عبَّ   )لبجائي المحمد بن یحیى 

ھ أن ھ یطل ب   ت  س ف ي خاتم كم ا نلم   .)3(»عال لإلم ام البج ائي   جد من شرح المیة األفُو

وب  ھ «:إذ یق  ولل  ة عل  ى ق  وة إیمان  ھ اهللا تب  ارك وتع  الى، دالة م  ن التوفی  ق واإلعان  

نتھى ما وجد من شرح المیة األفعال، لإلمام أب ي عب د اهللا   ا«:ارةوعب،)4(»التوفیق 

على أمانتھ العلمیة حیث َرّد المخط وط إل ى   داللة ، من رسم الناسخ و)5(»اهللا البجائي

م  ن ط  رف بھ  ذا الكت  ابواالنتف  اع ،ورض  ا اهللا عن  ھم  ة إل  ى ُمصَ  نَّفھ ودع  ا ل  ھ بالرح 

.)6(»ونفعنا بھ ي اهللا عنھ رحمھ اهللا تعالى، ورض«:ال ـــطالب العلم حیث ق

.2/163الثقافي ص ذكر ذلك في تاریخ الجزائر )1
.26الرسالة ص )2
.203نفسھا ص )3
.203نفسھا ص )4
203نفسھا ص )5
.203ص نفسھا)6
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، )1(»الع المین آم ین   والحمد هللا رب «بعبارة شرح المیة األفعال للبجائي م ِتوُخ

ب  ول طلب ا لقَ )م  ینآ(بلف  ظ اس م ِفعْ  ل األم ر   ال دعاء تعل  ق اإلنس ان برب  ھ، و دالل ة عل ى   

.العمل

الغرض من تألیف شرح المیة األفعال

ك ان البج ائي  الشرح ھو تعلیمي ترب وي حی ث   الغرض البارز من خالل ھذاإن 

:لألسباب اآلتیة مربیا

.العلممن طالبقصد استیعابھاةالشدید على اإلكثار من األمثلة المتعددحرصھ 

رغب  ة ف  ي التحص  یل، وم  ن ذل  ك تفس  یر المف  ردات الغریب  ة لت  ذلیلھا إل  ىكم  ا لج  أ 

، )4(، وأن البج ائي ك ان ٌمَدِرس ا   )3(»ھ د الع:المیث اق «و،)2(»الخل ق  :ال ورى «:قولھ

ن یحی ل  طلبت ھ بأس لوب میسَّ ر، ولمزی د م ن الفائ دة ك ا       تلق ین والمدرس حریص عل ى 

نظ   ر تم   ام كالم   ھ ف   ي ش   رح   وا«:قول   ھدلیلب   ب   النظر إل   ى أح   د الكت   ب طالب   ھ 

:وم  ن ذل  ك قول  ھی  ة واألخ  رى ك  ان یس  ألھم أس  ئلة اختباری  ھ ن الفن، وب  ْی)5(»التلخ  یص

ب أقوال العلم اء   االس تدالل عل ى ش رح الالمی ة    كم ا أكث ر  ، )6(»وانظر محل الجمل ة «

(وقولھ«:ومن ذلك قولھ ، فاللغ ة ألف اظ یعب ر بھ ا     )یحز من اللغ ة األب واب والس بال   :

َلغَ  ْوت أي وھ  ي ُفْعلَ  ة محذوف  ة ال  الم م  ن  :ك  ل ق  وم ع  ن مقاص  دھم، وق  ال اب  ن جن  ي  

.)7(»تكلمت، وأصلھا لغوه

س تغنى  یظ ل كتاب ا ال یُ  )شرح المیة األفعال للبجائي(ومھما یكن من أمر فكتاب 

عن  ھ بح  ال بالنس  بة لطلب  ة العل  م، وللب  احثین أیض  ا لكون  ھ أل  مَّ بجمی  ع مباح  ث األفع  ال    

.وأوزان المصادروالمشتقات

.203ص الرسالة)1
.27ص نفسھا)2
.58نفسھا ص )3
.240ینظر الدیباج المذھب بھامشھ نیل االبتھاج ص )4
.23الرسالة ص )5
.173فسھا ص ن)6
.34نفسھا ص )7
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)شرح المیة األفعال للبجائي(مصادر كتاب 

الكتب:أوال

من العلماء ال ذین اعتن وا عنای ة فائق ة ب اإلطالع عل ى       )ھـ744ت (البجائي ّدُیَع

زاده المعرف ي ف ي العل وم اللغوی  ة    وع وث راء  أمھ ات مص ادر اللغ ة الت ي ت دل عل ى تن        

واألدبی  ة والعل  وم الش  رعیة، حی  ث أخ  رج كتاب  ھ ف  ي أحس  ن حل  ة لیفی  د طلبت  ھ ویكف  یھم 

:الكتبتلكعناء البحث في المصادر األخرى، ومن بین 

مص  ادر تمث  ل كت  ب األق  دمین م  ن العلم  اء ف  ي مختل  ف أن  واع العل  وم مث  ل كت  اب   

لفراء، وألفیة ابن مالك، وكتاب التسھیل وشرحھ، والكش اف القرآن لسیبویھ، ومعاني

، ومش ارق األن وار  للج وھري الص حاح للزمخشري، وشرح الش افیة الكافی ة، ومعج م   

:نحو األتي، وغیرھا، وجاء ذكرھا على الألبي الفضل عیاض

قال ابن جن ي ف ي ش رحھ لكت اب     «:یورد اسم المصدر مع ذكر صاحبھ، كقولھ

ق  د یؤخ  ذ ج  زء كبی  ر م  ن اللغ  ة بالقی  اس، وال ُیوصَ  ل إل  ى ذل  ك:أب  ي عثم  ان الم  ازني

إن المض  ارع م  ن َفعُ  َل ال یج  يء إال عل  ى  :إال مِ  ْن طری  ق التص  ریف؛ وذل  ك ق  ولھم  

إّن مِ  ن الع  رب  وحك  ى الف  راء ف  ي معانی  ھ  «:، وقول  ھ أیض  ا )1(»َیْفعُ  ل بض  م الع  ین 

:، وك    ذلك قول    ھ)2(»م    ن قب    ِل ب    الخفض وح    ذف التن    وین لإلض    افة :م    ن یق    ول

خُ ْذ َأْرَبعَ ًة مِّ َن الطَّیْ ِر َفصُِ رَُّھنَّ      [ َ أنھ قرأ ابن عب اس قال الزمخشري في الكشاف«

إذا جمعھ، :د وكسرھا، وتشدید الراء المفتوحة ـ  أمر من َصرَّهـ بضم الصا)3(]ِإَلْیَك 

ي ْلال  َو«:ق  ال الج  وھري ف  ي الص  حاح   «:قول  ھ أیض  ا )4(»جمع  ھ، یصُ  ّره ویصِ  ّره 

.35الرسالة ص )1
.38نفسھا ص )2
َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِھیُم َربِّ َأِرِني َكْیَف ُتْحِیي اْلَمْوَتى قَ اَل َأَولَ ْم تُ ْؤِمن قَ اَل     [:، واآلیة كاملة259:سورة البقرة )3

َفُخْذ َأْرَبَعًة مَِّن الطَّْیِر َفُصْرُھنَّ ِإَلْیَك ُثمَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل مِّْنُھنَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُھنَّ َبَلى َوَلِكن لَِّیْطَمِئنَّ َقْلِبي َقاَل 
].َیْأِتیَنَك َسْعًیا َواْعَلْم َأنَّ الّلَھ َعِزیٌز َحِكیٌم

.68الرسالة ص )4
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«:وكذا قول ھ ،)1(»أي یقاربك)وُكْل ِممَّا یِلیك(ي،تباَعْدنا لبعد َوْل:و، یقالْرب والدُُّنالُق

خیلیة كانت تكسر ح روف المض ارعة،   أن لیلى األوحكى الحریري في درة الغواص

.)2(»فدخلت ذات یوم إلى عبد الملك ابن مروان

یورد اسم صاحب المصدر دون ذكر اسم المص در، ِممَّ ا ُیسَ بب الح رج إل ى      كما 

وھ  ي فعل  ة محذوف  ة :ق  ال اب  ن جن  ي«:االھت  داء إل  ى مص  در ال  نص المنق  ول، كقول  ھ 

مِ ْن أھ ل الكس ر یقول ون ف ي      أنَّ قوم ا الثمانینيقال أبو عثمان عن«:ومثلھ)3(»الالم

ف ال یك ون حینئ ذ    «:أیض ا وقول ھ )4(»تاَجل، یاَجل، وناجَ ل، بقل ب ال واو ألف ا    :تـَْوَجل

َوعَ ِم  :یق ال وق ول األعل م  «:قول ھ  و كذا،)5(»وھذا معنى كالم سیبویھالنعت أعرف

.)6(»د َیِعُد فكالھما دلیل على أنھ متصرفَوَعِم َیِعُم َكَوَعَیِعُم في معنى َنِعم َیْنَعُم و

م  ا یس  بب العن  ت والمش  قة ـ أحیان  ا ـ        ی  ورد المص  در دون ذك  ر اس  م ص  احبھ، ِم

وانظر «:یقول مثالفات من المصادر المعتمدةللقارىء في تحدید أصحاب تلك المؤلَّ

ض موم  ولم یرد غی ر م قال في التسھیل«:، وقولھ)7(»تمام كالمھ في شرح التلخیص

ج  رت ع  ادة  وق  ال ف  ي ش  رح الكافی  ة  «:، وك  ذا قول  ھ »ع  ین مض  ارعھ إال بت  داخل  

المؤلفین النحویین أن ال یذكروه في أبنیة الفعل المج رد، فع ل األم ر، وال فع ل م ا ل م       

ي شتق م ن المص در ابت داء كاش تقاق الماض      ایسم فاعلھ، مع أن األمر أصل في نفسھ 

.)8(»مذھب سیبویھوالمضارع منھ 

.57الرسالة ص )1
.121نفسھا ص )2
.34ص نفسھا)3
.120نفسھا ص )4
.80نفسھا ص )5
.59نفسھا ص )6
.23نفسھا ص )7
.48نفسھا ص )8
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یورد أقوال ووجھات نظر مختلفة، دون تحدید المصادر التي أخذ منھا ذل ك، وال  

إلى مؤلفیھا، ِممَّا یجعل الباحث والمحقق بصفة خاصة أمام وض عیة محی رة ھ ل ھ ي     

.تلك األقوال للشارح أم لغیره؟

ق ال بعض ھم   «، و)1(»وذھ ب غی رھم  «:ویندرج ضمن ھ ذا م ا ی ذكره م ن قول ھ     

:من ذلك على النحو التاليلك وأذكر نماذج ، وغیر ذ)4(»یقال«و)3(»قیل«و)2(»

:التالي

یوق ف علیھ ا بالھ اء،    الت ي وقال بعضھم سمعت لغاتھم بفتح التاء تشبیھا بالتاء«

وإنما لزموا الضم في مضارع المتع دي  :قیل«:، ومنھ قولھ)5(»یھا لغويوالنسبة، إل

نھ  م اس  تغنوا بالماض  ي المص  وغ إال أ:وا أن الض  میر یلحق  ھ نح  وم  لعالمتع  دي ألنھ  م 

وق  ال بع  ض «:، ومن  ھ أیض  ا)6(»عل  ى س  نن واح  دللفاع  ل ع  ن اآلخ  رین لجریانھ  ا

، ب  ل یحتم  ل )فْیعَ  ل(شَ  طَیأ رأی  ھ وَرْھیَ  أه ال ُحجَّ  ة فی  ھ عل  ى إثب  ات   :ص  حابنا ق  ولھمأ

.)7(»من ھمزه أمرین

تلك الت ي اتخ ذھا   لقد اعتمد الشارح في كتابھ على مصادر عدیدة، ونقتصر على

بصورة الفتة لالنتباه وھو معجم الصحاح للج وھري ال ذي الزم ھ ف ي مباح ث ش رح       

الالمی  ة ف  ي ت  ذلیل الص  عوبات اللغوی  ة لطالب  ھ م  ع االس  تعانة بكت  اب مختص  ر الع  ین    

:یتصدرھاوللزبیدي وضبط حركة األفعال،

.)8(كتاب سیبویھ)1

.)1(كتاب التسھیل البن مالك)2

.93الرسالة ص )1
.35نفسھا ص )2
.27نفسھا ص )3
.27نفسھا ص )4
.35نفسھا ص )5
.66نفسھا ص )6
.107نفسھا ص )7
.48نفسھا ص)8
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.)2(الشافیة الكافیة البن مالكشرح )3

.)3(ألفیة ابن مالك)4

.)4(شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك)5

.)5(شرح المیة األفعال البن الناظم)6

.)6(شرح كتاب التصریف ألبي عثمان المازني البن جني)7

.)7(تفسیر الكشاف للزمخشري)8

:ثانیا األقوال

ف یكتس  ب قیمت  ھ العلمی  ة م  ن خ  الل أق  وال العلم  اء       لَ  فی  ھ أن المَؤا ال ج  دالمَّ  ِمإنَّ

ف، وم  ن خ  الل معایش  تن  م  ن قب  ل المؤلِ    ومناقش  تھا ا لش  رح المی  ة األفع  ال للبج  ائي              

نج ده ق د اس تعان ب أقوال علم اء أج الء وأرب اب الفص احة وعل وم اللغ ة           )ھـ744ت(

:لتدعیم كتابھ وإضفاء علیھ صبغة علمیة، وھم

ُخْذ َأْرَبعَ ًة مِّ َن   [ َ أنھ قرأ ابن عباس «:، وقولھ)ھـ68ت(الصحابي:ابن عباس )1

ن ر مِ  ـ  بض م الص اد وكس رھا، وتش دید ال راء المفتوح ة ـ  أمْ          ]الطَّْیِر َفصُِ رَُّھنَّ ِإَلیْ َك   

،)8(»إذا جمعھ، یُصّره ویِصّره:َصرَّه

أنَّوحدثني أب ـو الخط اب  «:، وقولھ)ھـ177ت (األخفش الكبیر:أبو الخطاب)2

ك اد وزال،  ، یری دون وم ا ِزی ل یفع ل ك ذا    ید زید یفعل كذاِكناسا من العرب یقولون

)9(»ل، كما نقلوا في فَعلتفنقلوا الكسر إلى الكاف في فِع

.22نفسھا ص )1
.48ص نفسھا)2
.21الرسالة ص )3
.49نفسھا ص )4
.76نفسھا ص )5
.35نفسھا ص )6
.22نفسھا ص )7
.68نفسھا ص )8
.52نفسھا ص )9
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.)1(»حكى سیبویھ َوِرَع َیْوَرع لغة«:، وقولھ)ھـ180ت (سیبویھ )3

.)2(»َوَعْمُت الدَّاَر َأِعُم َأي ُقْلُت َلھًَا اْنِعِمي«:، وقولھ)ھـ183ت(یونس )4

فأب  دلت أَول:إل  ى أن أص  لھ وذھ  ب الكس  ائي «:، وقول  ھ)ھ  ـ189ت(الكس  ائي )5

.)3(»ھا قبلا الواو ألفا لتحركھا وانفتاح م

.)4(»أخرج عما نحن فیھ إلى غیره«:، وقولھ)ھـ200ت(ثعلب )6

یقول الشـَّنـَُب سمعت األصمعي:قال الجرمي«:وقولھ، )ھـ216ت(األصمعي )7

.)5(»َبْرد الفم واألسنان

.)6(»في جسمھ ولونھالمتغیرالُمَسْلِھم«:، وقولھ)ھـ220ت(أبو عبید)8

أنھ  ا ت  رد إل  ى الزم  ان،    «:، وقول  ھ)ھ  ـ 221ت(ب  ن مس  عدة  س  عید  :األخف  ش)9

ض بمِ  ْن كثی  را وغی  ر ھ  ذا  والغال  ب كونھ  ا ف  ي موض  ع نص  ب عل  ى الظرفی  ة، ویخف    

.)7(»قلیل

یق   ول س   معت األص   معي:ق   ال الجرم   ي«:، وقول   ھ)ھ   ـ225ت(الجرم   ي )10

حِ دَّتھا ح ین تطل ع فی راد     :إنَّ أص حابنا یقول ون  :الشـَّنـَُب َبْرد الفم واألس نان، فقل ت ل ھ   

مَ  ا ھ  و إّال  :لب  ذلك َحَداث  ـُتھا وطراءتھ  ا، كأنَّھ  ا إذا أت  ت علیھ  ا السِّ  نون اْحتـَك  ـَّْت فق  ا    

.)8(»َبْرُدھا

.59نفسھا ص )1
.58الرسالة ص )2
.59نفسھا ص )3
.32نفسھا ص )4
.150نفسھا ص )5
.113ص نفسھا )6
.88نفسھا ص )7
.150نفسھا ص )8
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، »والزبی دي ومنع ذلك الكسائي والنح اس «:، وقولھ)ھـ338ت (النحاس )11

.)1(»ھو من لحن العامة«:وقال

الس  ریع، وس  ینھ زائ  دة  :السِ  نِِبس«:، وقول  ھ)ھ  ـ345ت(أب  و عم  رو الزاھ  د )12

.)2(»لسقوطھا في َنَبس

والمص نف  الفارس ي قل ت م ذھب  «:، وقولھ)ھـ377ت (أبو علي الفارسي )13

مَ ا َأْرسَ ْلَناَك ِإلَّ ا َكافَّ ًة     [:ج وازه مطلق ا، واحتج وا بقول ھ تع الى     وجماعة م ن النح ویین  

.)3(»]لِّلنَّاِس

:الف الق وة، ویق ال  الضَّْعف والضُّْعف لغتان خ«:، وقولھ)ھـ379ت(الزبیدي )14

.)4(»ْعف في الرأيعف في الجسد والضُّالَض

وھ ي ُفَعل ة محذوف ة ال الم     :وق ال اب ن جن ي   «:، وقولھ)ھـ392ت(ابن جني )15

:من لغوت أي تكلمت، وأصلھا لغوة ككرة وُقَلة، فإن الماتھا كلھا واوات بدلیل قولھم

.)5(»بالكرةكروت

.)6(»بذ َیُبُذه بّذا أي غلبھ«:ولھ، وق)ھـ 393ت(الجوھري )16

أنَّ قوم ا نقل الشیخ أبو حیان ع ن الث ـَّمانیني  «:، وقولھ)ھـ442ت(الثمانیني )17

.)7(»تاَجل، یاَجل، وناَجل، بقلب الواو ألفا:ِمْن أھل الكسر یقولون في تـَْوَجل

.)8(»یَِِواًماَیاَوَم«:، وقولھ)ھـ458ت(ابن سیده )18

َوَعِم َیِعُم في معنى َنِعم َیْنَعُم وَوَعِم :یقال«:، وقولھ)ھـ476ت(األعلم )19

.)1(»َیِعُم َكَوَعد َیِعُد فكالھما دلیل على أنھ متصرف

.29نفسھا ص )1
.109نفسھا ص )2
.53الرسالة ص )3
.177نفسھا ص)4
.34نفسھا ص )5
.76نفسھا ص )6
.120نفسھا ص )7
.196نفسھا ص )8
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أن لیلى وحكى الحریري في درة الغواص«::، وقولھ)ھـ516ت(الحریري )20

ل  ى عب  د المل  ك اب  ن    األخیلی  ة كان  ت تكس  ر ح  روف المض  ارعة، ف  دخلت ذات ی  وم إ     

)2(»مروان

ي الحم  د لتعری  ف ـالم ف  ـف وال  ـأنَّ األل  «:، وقول  ھ)ھ  ـ528ت(الزمخش  ري )21

.)3(»الحقیقة ال لالستغراق

رني ره، وف اخَ رتھ فأن ا أش عَ  رني فش اعَ ش اعَ «:، وقول ھ )ھ ـ 643ت(السخاوي )22

.)4(»ره بالفتح رتھ فأنا أفَخففَخ

ھم ا ج ائزان سُ ِمعا للكلم ة أو ل ْم ُیسْ مع       «:، وقولھ)ھـ669ت(ابن عصفور )23

.)5(»إال أحدھما

ج  رت ع  ادة  :وق  ال ف  ي ش  رح الكافی  ة   «:، وقول  ھ)ھ  ـ672ت(اب  ن مال  ك  )24

المؤلفین النحویین أن ال یذكروه في أبنیة الفعل المج رد، فع ل األم ر، وال فع ل م ا ل م       

.)6(»یسم فاعلھ

للرباعي :في شرح األلفیةوقال ابن الناظم«:ھ، وقول)ھـ686ت(ابن الناظم )25

واحد للماضي المبن ي للفاع ل، وواح د للماض ي المبن ي للمفع ول،       :المجرد ثالثة أبنیة

.)7(»وواحد لألمر

، ا عل ى مذھب ھ  نیبأنھ لیس مبورده التفتزاني«:، وقولھ)ھـ791ت(التفتزاني )26

ع ال، وأص لھ النص ب والع دول إل ى      بل على أن الحمد م ن المص ادر الس ادة مس د األف    

.59نفسھا ص )1
.121نفسھا ص )2
.23الرسالة ص )3
.79نفسھا ص )4
.85ص نفسھا )5
.48نفسھا ص )6
.49نفسھا ص )7
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الحقیق    ة دون  ی    دل عل    ى  والفع    ل إنم    ا  وت،ب     الرف    ع للدالل    ة عل    ى ال    دوام والث   

.)1(»االستغراق

ترتیب الكتاب

البج ائي ـ رحم ھ اهللا ـ متبع ا م نھج اب ن مال ك ـ رحم ھ اهللا ـ ف ي ش رحھ               لق د ك ان   

لن  اظم وھ  ي محص  ورة حی  ث اس  تھل كتاب  ھ  بش  رح مقدم  ة ا ،فع  المنظوم  ة المی  ة األ

ن ـــبی

.)2()4ـ 1(البیت األول والبیت الرابع 

ویضم ثالثة وعشرین بیت ا، وق د   ،وثنى بشرح باب أبنیة الفعل المجرد وتصاریفھ

وھ ي محص ورة ب ین البی ت     ،معتمدا على أمھات الكت ب الص رفیة  وافیاشرحھ شرحا 

.)3()27ـ 5(والبیت السابع والعشرین ،الخامس

وتش  مل بیت  ین م  ن  ،ث  م تط  رق إل  ى فص  ل اتص  ال ت  اء الض  میر أو نون  ھ بالفع  ل   

.)4()29، 28(ینعشروالوالتاسع ھما الثامن والعشرینالالمیة 

ثم تاله بباب أبنیة الفع ل المزی د فی ھ، ویض م س بعة أبی ات، وھ ي محص ورة ب ین          

.)5()36ـ 30(والبیت السادس والثالثین ،البیت الثالثین

كما أتبعھ بفصل في المضارع، ویض م س تة أبی ات محص ورة ب ین البی ت الس ابع        

.)6()42ـ 37(الثاني واألربعین، والبیت،والثالثین

و محص ور  ل م یس م فاعل ھ، ویض م أربع ة أبی ات، وھ        أردفھ بفصل في فعل ماثم

.)1()46ـ43(واألربعین والبیت السادس،ین بین البیت الثالث واألربع

.23نفسھا ص )1
.427ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون  ص )2
.427،428ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )3
.المصدر نفسھ)4
.المصدر نفسھ)5
.429، 428المصدر نفسھ ص )6
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ص ور ب ین البی ت    حبفصل في فعل األم ر، ویض م أربع ة أبی ات، وھ و م     كما تاله

.)2()50ـ 47(السابع واألربعین إلى البیت الخمسین 

،كما تط رق إل ى ب اب أبنی ة أس ماء الف اعلین والمفع ولین، ویض م أح د عش ر بیت ا           

وھو 

.)3()61ـ 51(الواحد والستین، والبیت،محصور بین البیت الواحد والخمسین

،بیتا،وتضم ستة عشروختمھ بباب المصادر حیث بدأ بمصادر األفعال الثالثیة 

.)4()77ـ 61(والبیت السابع والسبعین ،وھو محصور بین البیت الثاني والستین

ب ین  عشر بیتا وھي محصورةاثنىوتضم ،وثنى  بمصادر األفعال غیر الثالثیة

.)5()89ـ 78(والبیت التاسع والثمانین ،البیت الثامن والسبعین

طریقتھ في الشرح

األساسیة التي یقوم علیھا كل عمل فكري، ویتباین من بح ث  الركیزةعد المنھج ُی

ب ھ كم ا ھ و الح ال ف ي ش رح المی ة        ف فی ھ، والفئ ة المعنی ة   آلخر حس ب طبیع ة المؤلَّ    

ن الخط   ة المتبع   ة بص   فة یِّبَ   ُین منھج   ھ وش   رحھ، أحیان   ا ایلق   د تب   األفع   ال للبج   ائي،

:الكالم في ھذا الفصل في ثالثة مواضیع«:ثم یلجأ إلى التفصیل بدلیل قولھإْجَماِلیة،

ف ي حك م الح رف ال ذي یفت تح ب ھ المض ارع،        :فیما یفتتح بھ المضارع، الث اني :األول

آخر المضارع م ن ف تح أو كس ر أم ا     الثالث في حكم ما قبل .من فتح أو ضم أو كسر

ف   ي )ن   أتي(ف   اعلم أن بن   اء المض   ارع م   ن ك   ل ِفعْ   ل بزی   ادة أح   د ح   روف  :األول

.)6(»أولھ

.المصدر نفسھ)1
.المصدر نفسھ)2
.428،429المصدر نفسھ ص )3
.429،430المصدر نفسھ ص )4
.430،431ینظر المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص )5
.117الرسالة ص )6
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الش  طر الث  اني، كم  ا یلج  أ إل  ى ش  رح ش  طر م  ن بی  ت الالمی  ة، ث  م یردف  ھ بش  رح    

:ماء، بدلیل قولھویدعمھ بأقوال العل

:ھوقول«

.Uـــُھَفرَُّصَتْمِكْحُیْنــَمُلْعِفـــاْلَف)3 . . . . . . . . .

ھ و الص یغة   :االص طالح الفعل في اللغة ھ و المعن ى الص ادر م ن الفاع ل، وف ي       

المخصوص  ة الدال  ة عل  ى ذل  ك المعن  ى، وھ  و الم  راد ھن  ا، والتص  رف ف  ي الفع  ل ھ  و   

.االشتقاقمجیئھ على صیغ شتى وھو أعم من 

:وقولھ

3(.. . . . . . ..Uالسُُّبَالَواَبَوْباَألِةَغاللَُّنِمْزُحَی

وھي ُفْعلَ ة محذوف ة ال الم    :اللغة ألفاظ یعبر بھا كل قوم عن مقاصدھم، قال ابن جني

.)1(»من لغوت أي تكلمت، وأصلھا لغوه 

تص ریف  م ن أتق ن  ومعن ى البی ت  «:ثم یتبعھ بملخص لشرح البی ت ب دلیل قول ھ   

.)2(»الفعل فقد احتوى على جزء كبیر من علم اللغة

یعرب  ھكم  ا یش  رح بیت  ا واح  دا م  ن الالمی  ة، حی  ث یلج  أ إل  ى ش  رح البی  ت لغوی  ا و 

:المسألة بدلیل قولھتلكویذكر الخالفات في

َالـــَمالُجُرِضْحَتْسَیْنَمیِلاِصَفالتَّيِوْحَیUْدقََّومَِّھُماْلِبیطًاِحا ُمًمْظَناَكَھَف«)4

ب  الھمزة، وق  د یس  تعمالن مج  ردین)اءھ  :(ض  ا ، ویق  ال أیْذمعن  ى خُ  اس  م فع  ل ب)ھ  ا(

.)3(»حد المذكراللوھاك :فتقولتلحقھما كاف الخطاب بحسب المخاطبو

:وأخرى یشرح بیتا وجزءا من بیت ثان بدلیل قولھ

َعلَُّھ َعَلــــَالذَّرَّ َوَشـَوْجَھْیِن َھUـَُھ َوِع َذاَفــُذو التََّعـدِّي ِبَكْسٍر َحّب)12

.35الرسالة ص )1
.35نفسھا ص )2
.39نفسھا ص )3
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..)1(مَّ ـــّت قطعا وَنـتَوَب)13 ..U. . . . . ... . .

.كما فعل في فصل الفعل المضارع،جملة واحدة)2(كما یشرح ستة أبیات

ولما فرغ من الكالم عل ى  «:سألة یشیر إلى ذلك بدلیل قولھوعندما ینتھي من م

وھنا انتھ ى ك الم   «:قولھوكذا،)3(»أخذ یتمم الكالم على مواضیع الضم المضاعف

.)4(»المصنف على مضارع الثالثي

وأحیانا بعد ذكر العنوان یشرع بإتیان نص بدون مقدمة مع اإلشارة إلى مصدره 

ل ھو الصفة الدالة على فاع ل  اعالفاسمة الفاعلین والمفعولین، باب أبنی«:بدلیل قولھ

جاری ة ف  ي الت  ذكیر والتأنی  ث عل  ى المض  ارع م  ن أفعالھ  ا لمعن  اه، أو لمعن  ى الماض  ي  

.)5(»في التسھیلهھكذا حد

تفسیر األلفاظ

ن المھجورة حالی ا، ومِ   تمتلئ المصنفات الصرفیة بالغریب من الكالم، واألوزان

، والت   ي ال ًتْفھَ   م إال  َسمكَ   َرْھ)وَفْھعَ   َل(، )كاْحَبْنطَ   أ(ك   اْھَبیَّّخ و)افعیَّ   ل(ثل   ة ذل   ك أم

قد أَحسَّ بھذا؛ فتولى شرح الغریب، )ھـ744ت (لمعاجم، والبجائي بالرجوع إلى ا

مكسورة العین في الماض ي وف ي مض ارعھا    الوضبط البناء كقولھ في األفعال الثالثة 

.)6(»َوَوِلَھ َیِلُھ وَیْوَلُھ وَلًھا ووْلَھانا«الفتح والكسر معا 

بدلیل قول ھ  فھو أحیانا یوجز ،طریقة واحدة في تفسیرھاكما أن الشارح لم یلتزم 

فس  یر اللفظ  ة الواح  دة مث  ل لفظ  ة ش  كَّ ، وأحیان  ا یس  ھب ف  ي ت.)7(»ال  َوَرى الَخل  ُق«:

وَتشَ  َكْكُت وش  ككني فی  ھ خ  الف الیق  ین، وق  د ش  ككت ف  ي ك  ذا،والش  ك«:ب  دلیل قول  ھ

.فالن، البعیر أیضا یشك شكًا، أي َضلع ضلعًا خفیفا

.67نفسھا ص)1
.117نفسھا ص )2
.75نفسھا ص )3
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وبت الحك م یبت ھ   «:من طرف المصنف كقولھرةسَّویتجنب التكرار لأللفاظ المَف

.)1(»ا قطعھ، وقد فسره المصنفـّبت

الضبط

:ھلقد تنوع الضبط عند البجائي في كتابھ شرح المیة األفعال من

بی  ة م  ن ض  مة، وفتح  ة   ویتمث  ل ف  ي الض  بط بالحرك  ات اإلعرا  :الض  بط بالش  كل )1

یَ ة  َوِرَث َیِرُث إْرًثا َوَوْرًثا َوِوراَثة، َوَوِلي َیِلي ِوَال«:لھا كثیرة منھ قولھوأمث،وكسرة 

.)3(، وغیرھا من األمثلة)2(»َوْلَیا وھو القْرُبوھي اإلمارة ، َوَوَلَي َیلى

استخدم البجائي وسیلة الضبط بالعبارة بكث رة ف ي كتاب ھ، وك ان     :العبارةالضبط ب)2

ھدفھ من ھذا بیان حركة الكلمة حتى ال تختلط المع اني م ن جھ ة، وم ن جھ ة أخ رى       

مض ارع  ف ي واْضُمَمْن الع ین «:خشیة الوقوع في التصحیف والتحریف، ومثال ذلك

.)4(»اْمُرر بھ

الت ي تعَ رََّض لھ ا، فك ان     ھؤلف ف ي ك ل مس ائل   أورده الم:الضبط بالوزن الصرفي)3

من ضمن ما بوزنھا الصرفي، وسنقتصر على بعضھاكلمَّا ذكر األمثلة إال وضبطھا

ِفْعل ى بالكس ر مع ھ    «:أورده المؤلف وھو كثیر، حیث ذكر في أوزان المص ادر قول ھ  

وضمھا ـ نحو  الفاءعالة ـ بكسر وفُِ«:وكذا قولھ)5(»كْذكرى، وُفْعلى بالضم كُرْجَعى 

)6(»منعھ وسمع في فائ ھ الف تح والكس ر   :فارةِح، وخفر فارةوسفر ِس، تابةنحو كتب ِك

ق بالكس  ر ق  ت بف  الن وأثِ   وِث«:الفع  ل الماض  ي والمض  ارع ي كس  رقول  ھ ف  وك  ذلك.

.)7(»فیھما

.68ص نفسھا)1
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.70نفسھا ص )3
.73الرسالة ص )4
.162نفسھا ص )5
.119نفسھا ص )6
.58نفسھا ص )7



الدراسةالقسم الثاني           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

230

عدم التكرار

"تق دم "كما :باستعمال العبارات اآلتیة وغیرھاھب الشارح التكرار في شرحتجنَّ

"م  ر س  ابقا"و ن، واألمثل  ة عل  ى ذل  ك كثی  رة یِّوب  اقي البی  ت بَ  "عل  ى ھ  ذاولنقتص  ر"

،)1(»وكذلك م ا أش بھھ ف ال حاج ة إل ى تك راره       «:فلنقتصر على بعضھا، ومنھا قولھ

وقد تقدم وتقریر ذلك كلھ «:وكذلك قولھ.)2(»نیِّوإعراب باقي البیت َب«:أیضاومنھ

)3(»وتمثیلھ

األقوال  عزو

، وق د تب این   كثی رین لقد استشھد البجائي في كتابھ بالعدید م ن النص وص لعلم اء   

ق   ال «:الش   اھد لقائل   ھ م   ع ذك   ر كتاب   ھ كقول   ھوْزبعَ   منھج   ھ فیھ   ا، فم   رة یص   رح 

إن األل  ف وال  الم ف  ي الحم  د لتعری  ف    :الزمخش  ري ف  ي الكش  اف ف  ي ش  رح الفاتح  ة   

ق ال اب ن جن ي ف ي     «:لك قولھ في أھمیة التص ریف ، وكذ)4(» لالستغراق الحقیقة ال

تفي بذكر الُمصَ ِنف دون اإلش ارة   ، وأحیانا یك)5(»شرحھ لكتاب أبي عثمان المازني 

وھ ي فعل ة محذوف ة ال الم م ن      :وقال ابن جني«:كتابھ ، كقولھ في تعریف اللغةإلى 

.)6(»لغوت أي تكلمت 

راءات، الص  رفیة والنحوی  ة، و الق    آلراءق  وال وااألوْزبعَ  وك  ان البج  ائي یھ  تم   

:و لھجات القبائل، إلى أصحابھا واألمثلة على ذلك ما یلي

.83نفسھا ص )1
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.88نفسھا ص )3
.23ص الرسالة )4
.35نفسھا ص )5
.34نفسھا ص )6



الدراسةالقسم الثاني           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

231

اختل  ف ف  ي وزن   «:فق  د َرّد االختالف  ات ف  ي وزن س  ّید إل  ى أص  حابھا حی  ث ق  ال 

دیم ل بتقیِعَف:فتح العین، وقیلفِیَعل ب:الیاء وكسر العین، وقیلفْیِعل بتقدیم :د، فقیلسّی

.)1(»العین، األول للبصریین، والثاني ألھل بغداد، والثالث للفراء 

َفخُ  ْذ َأْرَبعَ  ًة مِّ  َن [ق  رأ اب  ن عب  اس «:الق  راءات إل  ى أص  حابھا، حی  ث ق  الدََّرَو

الطَّْیِر 

إذا :بضم الصاد وكس رھا وتش دید ال راء المفتوح ة أم ر مِ ْن صَ رَّه       )2(]َفُصْرُھنَّ ِإَلْیَك

.)3(»ھ، َیِصَرُه وَیُصُره َجَمَع

وم  ن (:، وعب  ارة)وق  ال بعض  ھم (:وأحیان  ا ك  ان ُیصَ  دَُّر بعب  ارات مبھم  ة نح  و   

ا مَّ، ِم)كقراءة من قرأ(، و)النحویون یقولون:، والتصدیر بقولھ)العرب من یجعلھا

:واألمثلة على ذلك ما یليالمسائل أمرا لیس میسورا،یجعل توثیق ھذه 

، وقال في معن ى  )4(»سمعت لغاتھم بفتح التاء:وقال بعضھم«:یف اللغةقال في تعر

.)5(»أمَّ  ا ح  رف تفص  یل، وبعض  ھم ح  رف إخب  ار:والنحوی  ون یقول  ون«:معن  ى أمَّ  ا

.)6(»]ِمْن َقْبُل َوِمن َبْعُد[كقراءة من قرأ «:وذكر في بناء قْبل وبْعد فقال

البجائيالمسائل التي توقف عندھا

؛ إذ نج ده یق ف   ھما نالحظھ على منھج البجائي طرح ھ الس ؤال واإلجاب ة علی     إن

ي مس  ألة حرك  ة المض  ارع م  ع ح  روف عن  د بع  ض المس  ائل فیتس  اءل عنھ  ا، وذل  ك ف  

ْلَم َجَعُلوا داعي الكسر مؤثؤا في :فإن قلَت«:الحلق عند غیر الكسائي ومن ذلك قولھ

:لت ألن جالب الكسر أق وى م ن َوْجھَ ْین   ھذا النوع ؟ وَلْم یجعلوا داعي الفتح كذلك، ق

.27صنفسھا)1
.68نفسھا ص )2
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وبغ ى یبغ ي، إال  ،باع یبی ع :أنھ مقدم على جالب الفتح؛ إذا اجتمع معھ، نحو:أحدھما

.)1(»ما سمع فیھ الفتح كما تقدم، فھذا یدل على أنھ أقوى

كم  ا أش  ار إش  ارات خفیف  ة إل  ى عل  م البالغ  ة، ھ  ذا ی  دل أن البج  ائي ك  ان موس  وعة   

عل ى عل م   وم ن أمثلت ھ  الفق ھ والنح و والص رف والبالغ ة ،    عل م  بین حیث جمععلمیة

.)2(»وفیھ مطابقة بین الفتح والضم والكسر«:ھــــقولالبالغة

موقف البجائي من ابن مالك

ن اب ن مال ك موق ف الُمس لَّم الُمْسَتسْ ِلم بم ا ق ال، ب ل ك ان          لم یكن موقف الشارح مِ  

ص  احب المنظوم  ة، إذا ب  دا ل ھ الص  واب خالف  ھ، وم  ن  ین اقش ویرجَّ  ع خ  الف اختی ار   

بالفتح في )َفعل(ـبالكسر ِل)َفِعل(معارضة البجائي البن مالك قال الشارح في مخالفة

ظاھر ك الم المص نف مس اواة َفعِ ل بالكس ر ِلَفع ل       «:اسم الفاعل، ومن أمثلة ذلك قولھ

ل بالكس ر، ب ل َفعِ َل المكس ور     بالفتح ُمْطلَقا، ولیس كذلك ِلما تقدم من التفص یل ف ي َفعِ    

فَ ِرَه فھ و فَ اِره،    :العین الالزم مساو لفُعل بالضم في كون اسم الفاع ل منھ ا قلی ل نح و    

ف اعال ی أتي م ن الجمی ع، ث م      ر أنَّْكوَسِلم فھو َساِلم، فكان اَألْوَلى أن ال یخرج فعُ ل ب ذِ  

.)4(واألمثلة على ذلك كثیرة)3(»یذكر بعد ذلك مواضیع القیاس

مكانة الشارح العلمیة

ع على التراث مث ل  إن شخصیة الشارح تظھر من خالل شرحھ لالمیة، فھو مطِل

باإلض  افة إل  ى عل  م النح  و والتص  ریف ب  دلیل ،نق  د الش  عر والبالغ  ة و عل  م الع  روض

.)5(»النظم أعم من الشعر ألنھ جنس لھ ولغیره من المنظومات «:قولھ

وزان ق ق ومطل ع عل ى ع دة نس خ م ن المی ة األفع ال ـ حی ث          كم ا أن الش ارح مح  

ھ  و )م  ن جال  ب الف  تح :(وق  ول المص  نف«:ب  القول الس  دید ب  دلیل قول  ھا وص  رَّحھ  بین

.79ص نفسھا)1
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، وھ و فاس د لل زوم التك رار بتقری ر      )من جال ب الكس ر  (الصواب، وفي بعض النسخ 

.)1(»ذلك 

بابن مالكتأثره

بس الش ارح عن اوین الالمی ة م ن     ت  قمنھ ا، فق د ا  مف ر التأثر والتأثیر سنة كونی ة ال 

.)2(»باب أبنیة الفعل المجرد و تصاریفھ«:ابن مالك، وذلك بدلیل قولھ

.)4(»فصل في المضارع «، و)3(»باب أبنیة الفعل المزید فیھ«و

«ومن ناحیة ثانیة ت أثر بكتب ھ وألَ مَّ بھ ا إلمام ا واس عا، وق ال ف ي قض یة اإلش مام           

.)5(»، وقد ذكرھا في غیر ھذا الكت اب كرھا ھناھذه اللغة تلي التي قبلھا، ولم یذوھي 

، وكم ا ع رف اس م الفاع ل بح د      )6(»وقال في ش رح الكافی ة  «:وكذا قولھ.)5(»الكتاب

واسم الفاعل ھو الصفة الدال ة عل ى فاع ل جاری ة ف ي الت ذكیر       «:ابن مالك بدلیل قولھ

لمعن  ى الماض  ي، ھك  ذا ح  ده ف  ي    أو ،والتأنی  ث عل  ى المض  ارع م  ن أفعالھ  ا  لعمن  اه    

.)7(»التسھیل

الموزانة بین المیة األفعال واأللفیة وكتاب التسھیل

:الموزانة بین الالمیة والخالصة)1

رجح قول ابن مالك في الخالص ة  لالمیة، ووازن الشارح بین كتابي الخالصة وا

(ن قول ھ ھن ا  أحسن م  )ُمدَّ وافتحا(:وقولھ في الخالصة«:بدلیل قولھ إل ى  )م ع م د  :

.)8(»آخره 

:الموزانة بین الالمیة وكتاب التسھیل)2

.88ص نفسھا)1
.427ینظر نظم المیة األفعال ضمن المجموع الكامل للمتون ص)2
.428المصدر نفسھ ص )3
.المصدر نفسھ )4
.131الرسالة ص )5
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جعال ما للثالثي (َقْد «:كما وازن بین المیة األفعال وكتاب التسھیل، بدلیل قولھ

مخالف لما في التسھیل من أن فعیلى یغن ي ع ن التفعی ل أیض ا، وال ذي      )فعیلي مبالغة

.)1(»ھنا أصوب

ستعمال األلفاظ والعبارات الدینیةا

ارات دینی   ة اس   تعملھا العلم   اء الق   دامى  ـات وعب   ـكلم   ائيـالبج   رحـل ش   ـل   ـتخ

الــــــأمث

:منھا)3(وابن عصفور)2(سیبویھ

المشیئة)أ 

بح ث   عند م ا یؤج ل الك الم عل ى قض یة تُ     كان الشارح یستعمل عبارة إن شاء اهللا

.)4(»وسیأتي الكالم علیھ إن شاء اهللا «:مستقبال، بدلیل قولھ

.)5(»وسیأتي التنبیھ علیھا إن شاء اهللا «:وقولھ أیضا

الذي أبداه من مصادر الثالثي ستة وأربعون وزنا، منھا مقیس، ومنھا «:وقولھ أیضا

.)6(»غیر مقیس، وعلى ما سنقف علیھ ـ إن شاء اهللا تعالى

"اهللا أعلم"ذكره )ب 

س بع ورد ذكرھ ا و،اهللا أعلم عند الشك وعدم الجزم في المسألة:ارةستعمل عبا

.)7(»واهللا أعلم ـ لواجب الوجود المستحق لجمیع المحامد«:مرات، وذلك بدلیل قولھ

.)7(»المحامد

.164نفسھا ص )1
.2/317ینظر كتاب سیبویھ )2
.2/447ینظر الممتع )3
.171الرسالة ص )4
.161الرسالة ص )5
.161الرسالة ص )6
.20نفسھا ص )7
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قتض ي أنھ ا م ن الی اء ـ واهللا أعل م       ونق ل ع ن بعض ھم ك اد كی دا، فھ ذا ی      «:وقول ھ أیض ا  

م ـ عل ى   ـأش یب حمل وه ـ واهللا أعل     و ـش اب یش یب فھ    :وق ولھم «:وك ذلك قول ھ  ، )1(»ـ  

و ـد فھِوَس

.)2(»أسود

"اهللا الموفق للصواب، وباهللا التوفیق"ذكره )ت

من عادة العلماء یطلبون التوفیق من اهللا، والبجائي سار على منوالھم فقد ذكرھ ا  

وق د  «:ثالث مرات، وكان یستعملھا عند ما ینتھي من دراسة مس ألة م ا، ب دلیل قول ھ    

.)3(»تقریر ذلك وتمثیلھ ـ وباهللا التوفیق ـ تقدم

.)4(»وقد أنجز القول في أبنیة الفعل المزید فیھ ـ وباهللا التوفیق ـ «:وكذا قولھ

.)5(»ال ـ واهللا الموفق للصوابمشبھ شغتقدیره وكون «:وقولھ أیضا

الثناء على العلماء)ث

كم ا  ،مراتالتي ذكرت سبع"رحمھ اهللا:"بارةعلى العلماء بعيكان الشارح یثن

ي، ومن تلك األمثل ة  مع الترضمقترنةوسیأتي الكالم علیھا،یضامن الناسخ أتورد

.)6(»وبدأ المصنف ـ رحمھ اهللا ـ كتابھ ھذا بالحمد«:قولھ

.كما جاءت عبارة ـ رضي اهللا عنھ ، عدة مرات من الشارح ومن الناسخ

قال اإلمام العالم أبو «:ا جاء في المقدمة بدلیل قولھأما ما ورد من ھذا األخیر م

البج ائي ـ رحم ھ اهللا ورض ي     ىی  عبد اهللا محمد بن الشیخ الفقیھ الشھیر، بابن أب ي یح 

.)7(»بمنھ وكرمھ ـ اهللا عنھ 

.)1(»في قول عمر ـ رضي اهللا عنھ ـ «:ن في قولھمكورد من الشارح یما ا أمَّ

.52نفسھا ص )1
.150نفسھا ص )2
.88نفسھا ص )3
.166نفسھا ص )4
.166نفسھا ص )5
.20نفسھا ص)6
.19الرسالة ص )7
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".الحمد"قولھ)ج

والحم   د هللا رب «:ف   ي الخاتم   ة ب   دلیل قول   ھ   "الحم   د هللا"عمل الناس   خ عب   ارة اس   ت

.)2(»العالمین

"آمین"قولھ )ح

.في نھایة الخاتمة)3(»آمین«ذكر الناسخ لفظة

إحالتھ على الكتب

س  یرھا لھ م، وك ان ب  ین   یك ان البج ائي مدرس  ا، وق د ش رح الالمی  ة لطلبت ھ قص د ت      

:االشتقاق ھو ض ربان «:على الكتب قصد التوسع بدلیل قولھة واألخرى یحیلھمالفین

والك الم  «:، وقول ھ أیض ا  )4(»التص ریف كت ب أكبر وأصغر، والكالم على ھذا محل ھ 

.)5(»على ھذه القیود مخصوص بكتب أھل العروض فلیطالع فیھا

"ما سیأتي"إحالتھ على

عل  ى بحث  ھ لتل  ك س  ت م  رات ف  ي ش  رحھ دالل  ة  "س  یأتي"اس  تعمل الش  ارح كلم  ة

كم  ا ورد «:، وقول  ھ أیض  ا)6(»وس  یأتي الك  الم علی  ھ«:المس  ائل مس  تقبال ب  دلیل قول  ھ

ف  ظ وال یق  اس علیھ  ا، وس  یأتي التنبی  ھ   الع  ین ف  ي أفع  ال تح مض  ارع ال  الزم مض  موم 

بض م الف اء   ـ)العَ  ُف(دل على صوت فمص دره المق یس   فإن «:، وكذا قولھ)7(»علیھا

.)8(»على ھذا األخیرأو فعیل وسیأتي التنبیھ ،اًحانبح نباحًا، وضبح ضب:نحو

"تسامح"ھقول

.191نفسھا ص )1
.203نفسھا ص)2
.203نفسھا ص )3
.97نفسھا ص )4
.40نفسھا ص )5
.171نفسھا ص )6
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(وقول ھ «:استعمل الشارح كلمة تسامح مرتین ف ي قول ھ   )م ن َفعِ الَ  ف ي المبن ي  :

تس  امح؛ ألن المض  ارع إنم  ا مص  وغ م  ن المص  در، ولك  ن ج  رت ھ  ذه العب  ارة عل  ى     

.)1(»ألسنتھم تسامح 

"تنبیھ"قولھ

بص یغة اإلف راد والتثنی ة والجم ع ف ي الح االت       "تنبیھ"رح مصطلح استعمل الشا

:اآلتیة

ل م ی ذكر المؤل ف ھن ا     ،تنبیھ«:ما یتدارك أشیاء أغفلھا ابن مالك، بدلیل قولھعند)1

.)2(»ما لم یسم فاعلھوال فعل في أبنیة الفعل المجرد فْعَل األمر 

:تنبیھات«:مالك، بدلیل قولھعندما یتدارك أشیاء مخالفة للعلماء على ابن )2

وإنم ا  ،بقي علیھ من األفعال التي یجب كسر عین مضارعھا سماعا وعم یع م :األول

مذھب  ھ أن  ھ غی  ر متص  رف؛ ألن  ھ ذك  ره ف  ي التس  ھیل ف  ي ب  اب م  ا ال     ذكره؛ ألنَّل  م ی  

وَعْمُت الدار أعِ َم َیعِ م كَوعَ َد َیعِ د     :، ولیس كما زعم لقول یونسیتصرف من األفعال

.)3(»الھما دلیل على أنھ متصرففك

ول م  أع ل ل و ق ال   :تنبیھ ات األول «:قولھینبھ على مصطلحات ابن مالك، بدلیل)3

)4(»َصِیَد َوَعِور مما ھو معتل، ولیس بمعل:یقل اعتل لكان أحسن؛ ألنھ یخرج نحو

)4(»بمعل

ی ھ  تنب«:یشیر بمصطلح تنبیھ إلى نزوع الناظم إلى مذھب الكوفیین، ب دلیل قول ھ  )4

فیھ نزوع إلى مذھب الكوفیین، ألن األمر مقتطع من )كان بالمحذوف متصال:(قولھ

.)5(»المضارع

.54نفسھا ص )1
.48نفسھا ص )2
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م  ن :فق  ال المص  نف«:وابن  ھ، ب  دلیل قول  ھ ینب  ھ عل  ى الخالف  ات ب  ین اب  ن مال  ك  )5

استعمل القیاس لعدم السماع فھو مصیب، وقال ابن ھ ف ي ش رح األلفی ة ال ذي كث ر ف ي        

، انتھ  ى، مخ  الف ف  ـَْعل و ف  ـَِعیلحت  ى ك  اد یط  رد مجیئ  ھ عل  ى ف  ـَُعلاس  م الفاع  ل م  ن 

.)1(»ألبیھ

ف ـََعل   بـھم اس تغناء تنبیھ اعل م أنَّ «:لیل قولھكما استعمل لفظة تنبیھ للتوضیح بد)6

.)2(»بفعیل فإنھ شائع، وقد قیل فیھ بالقیاسكاستغنائھمقلیل جدا لیس ِفْعل

اس تعمال القی اس،   عل ى ات عند اخ تالف العلم اء   وكذلك أورد الشارح لفظة تنبیھ)7

اختلف في معنى القی اس ھن ا، ف ذھب س یبویھ واألخف ش       :تنبیھات األول«:بدلیل قولھ

ز القی  اس م  ع ورود اوذھ  ب الف  راء إل  ى ج  و أنم  ا یق  اس عن  د ع  دم الس  ماع، إل  ى أن  ھ 

.)3(»السماع بغیر القیاس

:تنبیھ ات األول «:نفس ھا، ب دلیل قول ھ   كما ینبھ إلى الخالفات بین ُكُتب ابن مالك )8

ظ  اھر ك  الم الن  اظم أن فع  الل مق  یس م  ن فعل  ل، وھ  و ظ  اھر م  ا ف  ي التس  ھیل، وھ  و    

.)4(»مذھب بعضھم ویناقضھ ما في الخالصة

"حكى"قولھ 

م  رات وأوردھ  ا قب  ل أق  وال العلم  اء الت  ي  تس  ع"ىحك  "اس  تعمل الش  ارح لفظ  ة 

«:، وقول  ھ أیض  ا)5(»معانی  ھك  ى الف  راء ف  ي  ح«:وردت ب  المعنى غالب  ا ب  دلیل قول  ھ 

«:، وك ذلك قول ھ  )6(»وحكى سیبویھ عن بعض الع رب ك دت أفع ل ك َذا بض م الك اف      

.)7(»حكى سیبویھ ورع یورع لغة :قال ابن الناظم

"قالوا"قولھ 

.148نفسھا ص )1
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یرة في نسبة تسع مرات، مما یجعل المحقق في ح"اقالو"استعمل الشارح لفظة 

س  یائد ب  الھمزة :فق  الوا«:ف ال  وارد فی  ھ ب  دلیل قول  ھأو إل  ى المؤلَ  ال  نص إل  ى ص  احبھ

.)2(»ُجُد على سبیل الشذوذ قالوا َی«:، وقولھ أیضا)1(»

ل ھ وكس ر   وإنما اختص الماضي بھاتین الحركتین وھما ضم أوَّ:قالوا«:وكذلك قولھ

ت ي ذك رت   س ماء، وال ف ي األفع ال ال   ما قبل آخره، لیكون على صیغة ال تكون ف ي األ 

.)3(»فاعلھا 

"قلت"قولھ 

مرات في شرحھ للتعبیر عن رأیھ المخ الف  ثماني"قلت"استعمل الشارح لفظة 

)4(»ا ف  ي ش  رح ھ  ذه القص  یدةقل  ت ھ  ذا خ  الف م  ا ل  ھ ھن   «:الب  ن الن  اظم ب  دلیل قول  ھ

وكذلك

.)5(»والسنبس وصف على غیر قیاس«:قولھ

"نقل"قولھ 

تس ع م رات وذكرھ ا ف ي مع رض النق ل بالواس طة        "نق ل "ة استعمل الشارح لفظ

قول ھ  ھومن)6(»ال یصلى إال على النبیین، ونقل األول عن مالك :وقیل«:بدلیل قولھ

، )7(»ونقل عن سیبویھ ومذھب البصریین ف ي ص یغة األم ر أنھ ا أص ل     «:قولھ أیضا

ونق ل ع ن بع ض األص حاب أن م ن الع رب      «:وكذا قولھ في حركة الفع ل المض ارع  

وقد نقل الناظم عن «:المبتدأ، وقولھ أیضا في تقدم الخبر على )8(»یجلی:ن یقولَم
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، والذي نقل غیره على مذھب البصریین غیر األخفشقبحعلىعن سیبویھ جوازه

)1(»المنع

"انتھى"قولھ 

وثالث ین م رة، أوردھ ا بع د نھای ة ال نص المنق ول        ثم اني "انتھ ى "مل لفظ ة  استع

.صأو بعد النص الملخَّ،أو بالمعنى،حرفیا

ذكر منھ  ا عل  ى س  بیل اردة بع  د النص  وص المنقول  ة حرفی  ا ن  أم  ا لفظ  ة انتھ  ى ال  و

ی د  حدثني أبو الخطاب أن ناسا من الع رب یقول ون كِ  :قال«:التمثیل ال الحصر، قولھ

ف ف ي  ، فنقل وا الكس ر إل ى الك ا    زید یفعل كذا، وما زیل یفعل كذا، یریدون ك اد و زال 

.)2(»لت ل كما نقلوا في فَعَفِع

)3(»وانتھىلغة طیىءنقل ذلك«:ومن أمثلة النصوص الواردة بالمعنى ما یلي

ة، ف  لب اب للمخا الالوجھ الكس ر ف إن   :جنيوقال ابن«:، ومنھا قولھ أیضا)3(»وانتھى

فكما أنَّ ما كسر ماض یھ فإن ھ أْن یف تح مض ارعھ، فك ذلك م ا ف تح ماض یھ فإن ھ یكس ر           

.)4(»انتھى رعھ مضا

ولیس كذلك؛ ألنھ ما ف اؤه واو  «:وأما النصوص الواردة ملخصة تكمن في قولھ

َیُجد على سبیل :قانون كلي، وبنو عامر إنما روي عنھم ضم عین َوَجَد خاصة، قالوا

، وأما غیرھا من األفعال فھ م موافق ون لس ائر الع رب     الشذوذ ال على أنھ قانون كلي

.)5(»عین المضارع انتھى ملخصا في كسر

ھعرابإ

ا ف ردات، وإع راب جم ل، أمَّ     اب ن مال ك إع راب م   لقد أع رب الش ارح نظ م المی ة     

ویشیر إلیھا بعبارة قد تق دمت قرائنھ ا، وك ذا    ،عربت أمثالھا فال یعربھاأالتياألبیات
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ونقتص ر  ب،إذا كان البیت واضحا فال یتعرض إلیھ، كما یذكر الخالف ات ف ي اإلع را   

.على بعض النماذج من إعرابھ 

خبر وال مح ل لھ ا   :مبتدأ، وهللا:الحمد:اإلعراب«:ومن إعراب المفردات قولھ

(من اإلعراب؛ ألنھا مستأنفة، وقولھ عائد عل ى  )بھ(، الضمیر في )ال أبغي بھ بدال:

.)1(»لفظة الجاللة 

م ن الفاع ل   ما م ن لف ظ الجالل ة أو   حال، إ)2(والجملة«:ومن إعراب الجمل قولھ

مص در یعم ل عم ل الفع ل، أن أحم د اهللا أي حم د اهللا ف ي ح ال         الحمد المحذوف؛ ألن

.)3(»كوني ال أبغي بھ بدال، وھي حالة ال بد فیھا من الضمیر

:رابــ  اإلع«:، ب دلیل قول ھ  وفي بع ض األحی ان یع رب كلمت ین م ن البی ت فق ط       

، ، وما بعده، والتقدیر اضممن اعلوط)اعلوط:(قدم، وھو قولھمفعولھ م:)اضممن(

.»وما عطف إلى لتسلقى 

«:وأحیان  ا ال یتع  رض إلع  راب البی  ت لوض  وحھ، أو لتق  دم قرائن  ھ، ب  دلیل قول  ھ   

.)4(»ولیس في البیت ما یحتاج إلى اإلعراب

(ع راب اإل«:كما یتطرق إلى الخالفات في اإلعراب ب دلیل قول ھ   یحتم ل  )مض  :

منص  وب عل  ى أن  ھ مفع  ول ب  ھ،   )ع  ین(وھ  و هر، فیك  ون م  ا بع  د أن یك  ون فع  ل أم   

ه مرفوع ًا نائب ا   ویحتمل أن یكون فعال ماضیا مبنیا ِلَما ل م یس م فاعل ھ، فیك ون م ا بع د      

.)5(»عن الفاعل

القاعدة ثم التمثیل
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ل ة عل ى ذل ك كثی رة،     اھتم البجائي في كتابھ ب ذكر القاع دة ث م التمثی ل لھ ا، واألمث     

وھ و  ،ما عینھ واو أو ی اء كب اع وق ال، واللفی ف مف روق     :األجوف«:نذكر منھا قولھ

ما فاؤه 

.)1(»واو والمھ یاء كوفى، ومقرون وھو ما عینھ واو والمھ یاء كطوى 

اعتماد المؤلف على ذكر القاعدة ثم التمثیل لھ ا م ا ھ و إال م نھج انتھج ھ مَ ْن س بقھ        و

.واتبعھم ھو)2(ِمْن العلماء

للغات العربھعرض

:لغات العرب وھي كاآلتي

:لغة طیىء)1

وأما طیىء فروي عنھم «:ذكرھا في مسألة الفعل المضارع في فتح عینھ بدلیل قولھ

.)3(»إبدال الكسرة فتحة، والیاء ألفا كقلى َیْفَعلى 

:لغة غیر الحجازیین)2

فإن غیر الحجازیین «:ذكرھا الشارح في مسألة كسر حروف المضارعة بدلیل قولھ

.)4(»إْعَلُم :یكسرون حرف المضارعة فیھ، ما لم یكن یاء، فیقولون

:ـرھط لیلى األخیلیةـلغة بني أخیل)3

حك  ى «:ذكرھ  ا الش  ارح أیض  ا ف  ي مس  ألة كس  ر ح  روف المض  ارعة، ب  دلیل قول  ھ        

.)5(»أن لیلى األخیلیة  كانت تكسر حروف المضارعة :واصالحریري في درة الغ

:لغة الحجازیین)4

.45ص الرسالة)1
.وغیرھم)ھـ672ت(وابن مالك )ھـ442(نذكر من بین العلماء عمر بن ثابت الثمانیني )2
.63الرسالة ص )3
.118نفسھا ص )4
.121نفسھا ص )5



الدراسةالقسم الثاني           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

243

فاللغ  ة «:ذكرھ  ا الش  ارح أیض  ا ف  ي مس  ألة كس  ر ح  روف المض  ارعة، ب  دلیل قول  ھ       

الفصحى فتح ح روف المض ارعة مطلق ا، وھ ي الت ي ص در بھ ا المص نف وھ ي لغ ة           

.)1(»الحجازیین 

:بیعةلغة عامة العرب من بني تمیم وقیس ور)5

:التفض یل وھ ي الت ي أش ار إلیھ ا بقول ھ      «:ذكرھا أیضا في نفس المسألة بدلیل قولھ

.)2(»، وھي لغة عامة العرب من بني تمیم وقیس وربیعة إلى آخره)ولغیر الیاء(

طرحھ لألسئلة

كان البجائي أثناء شرحھ یطرح أسئلة اختباریھ على تالمیذه داللة على أن ھ ك ان   

غرض منھا حرص الش ارح عل ى متابع ة  التالمی ذ ل ھ، وم ن تل ك األس ئلة         مدرسا، وال

وانظ  ر «:، وقول  ھ أیض  ا )3(»م  ن ھ  و؟ ألص  ولیون ف  ي الص  حابيواختل  ف ا«:قول  ھ

، وك ذا  )4(»بح ذف ح رف المض ارعة   :ماذا یفھم من كالم اب ن الحاج ب ھن ا ف ي قول ھ     

:ھــــقول

بتع ویض ِلمَ ا یل زم علی ھ م ن      ، وال یتعل ق )حص ال (متعل ق ب ـ   )من المزال(وقولھ«

.)5(»اإلخبار عن الموصول قبل تمام صلتھ، وانظر ما معنى ِمْن ؟

إحالتھ على القراءات

استش  ھد الش  ارح ب  القرآن الك  ریم، وخص  ھ ب  ذكر الق  راءات المختلف  ة، وق  ال ف  ي     

تق رر ھ ذا   ، ف إذا  ]ُدعْ  َبْنمِ  َوُلبْ  َقْنمِ  [كقراءة من قرأ«:مستدال بقولھ)بعد(إعراب 

.)6(»في كالم الناظم من القسم األول)بعد(فاعلم أنَّ
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ب دلیل  )حَ بَّ (الفع ل المض ارع المض عف    كما استشھد بالقراءة الشاذة في مسألة 

ھ َحبَّ:قال في الصحاح]ُكُمَفاتَِّبُعوِني َیِحبُِّ[حبھ یحبھ، وعلیھ قرأ من قرأ:یقال«:قولھ

.)1(»ھ بالكسر شاذبُّیِح

َفَیسُ بُّواْ [:ومن ھ قول ھ تع الى   «:القراءات المختلفة لآلیة الواحدة ب دلیل قول ھ  كما ذكر

ف ي  ]رَُّوْزـَت  [«:، ومنھا أیض ا قول ھ  )2(»]اوُعُد[، وقرأ الحسن ]الّلَھ َعْدًوا ِبَغْیِر ِعْلٍم

:ھــــــ، وكذلك في مسألة فعل األمر ذكر نوع القراءة بدلیل قول»قراءة ابن عامر

.)3(»في قراءة من قرأ بالتاء]فلتفرحوا[:نحو«

األوزان واألفعال عدداحصر

.األفعال واألوزانلحصراستعمل الشارح األعداد

ورث :وھ ي ف ذكر ثمانی ة أفع ال   «:األفع ال ق ول الش ارح   لحص ر ن أمثل ة الع دد  مِ  و

«)4(.

ھ ذه تس عة   «:، وقول ھ أیض ا  )5(»ھ ذه ثمانی ة أوزان  «:األوزان قول ھ حص ر ومن 

، وقول ھ  )8(»وثالث ة متص لة بت اء التأنی ث     «:، وكذا قول ھ )7(»ثالثة مجردة :)6(أوزان

، وأخی  را ی  ذكر حص  یلة ھ  ذه )9(»وثالث  ة متص  لة ب  األلف المقص  ورة «:وقول  ھ ك  ذلك

والحاصل تسعة أوزان، م ن ض رب   «:األوزان مستعمال جدول الضرب، بدلیل قولھ
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ال  ذي أب  داه م  ن مص  ادر الثالث  ي س  تة وأربع  ون  «:ك  ذا قول  ھو.)1(»ثالث  ة ف  ي ثالث  ة 

.)2(»، منھا مقیس، ومنھا غیر مقیسوزنا

شواھده

الش  واھد الص  رفیة ف  ي عمومھ  ا قلیل  ة ال ترق  ى إل  ى مس  توى ودرج  ة الش  واھد         

النحوی  ة، وص  احبنا ق  د تنوع  ت ش  واھده، فق  د استش  ھد ب  القرآن، الك  ریم واألحادی  ث       

.مثال والنظمالنبویة واألشعار واأل

الشواھد القرآنیة:أوال

یأتي الشاھد القرآني عن د البج ائي ف ي المرتب ة الثانی ة بع د الش واھد الش عریة، إذا         

بلغ عدد الشواھد القرآنیة عنده خمسة عشر شاھدا، ذكر وجھ الق راءة ف ي ع دد منھ ا،     

.ونسب بعضھا لقرائھا، وترك البعض اآلخر دون نسبة

:حسب الموضوعات التالیةوھي موزعة 

اھد القرآنیة في المسائل اللغویةالشو)1

:شواھد من القرآن الكریم حین تعرض للمعنى اللغويثالثةاستعمل الشارح 

)خیر(تفسیر لفظة)أ

ِإن تَ َرَك  [:في قول ھ تع الى  )خیر(فظة لتفسیر لحین تعرضاألولأتى بالشاھد 

]إْن تَ  َرَك َخیْ  را[«::،ب  دلیل قول  ھبمعن  ى المال)خی  ر(ا أن والش  اھد فیھ  ،)3]َخیْ  ًرا

.)4(»َماًال،:أي

:فعالَّ وِافَعلَّمعاني داللة ا)ب

فعالَّ وِافَعلَّ بشاھدین م ن الق رآن الك ریم وھم ا     ااستدل الشارح على معاني داللة

:كالتالي

.162الرسالة ص )1
.161نفسھا ص )2
.109:سورة األنعام)3
.26الرسالة ص )4
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ول  م یق  دم لھ  ا بالزم  ة والش  اھد   )1(]نَمتَّاامُ  ْدَھ[:دالل  ة وزن ِافعَ  الَّ بقول  ھ تع  الى  )أ

.متان من الفعل اْدَھامَّ، والفعل ھنا قصد لزوم المعنى مع ثبوت األلفامدھ)2(فیھا

، وق   د اجت   زأ كلم   ة م   ن آی   ة، وص   رح بن   وع )3(]تَ   ْزَوُر[:دالل   ة اْفعَ   لَّ بقول   ھ)ب 

ل ھنا قصد عروض المعن ى  َتْزَورَّ من الفعل اْزَورَّ، والفع)5(والشاھد فیھا)4(القراءة

.مع عدم األلف

الشواھد القرآنیة في المسائل النحویة)2

:إعراب قبل وبعد)أ 

لك ریم عل ى إع راب    بشاھد واح د م ن الق رآن ا   )قبل وبعد(مثل الشارح إلعراب 

)7(فیھ ا والش اھد  )6(]ِللَّ ِھ الْ َأْمُر مِ ن َقبْ ُل َومِ ن َبعْ دُ      [:بقول ھ تع الى  ،قب ل وبع د  لفظتي

اإلع راب،  ش يء، فیبق ى  ىوإعراب قبل وبعد، وذلك أن یحذف المض اف إلی ھ وال ین    

.التنوین لزوال ما یعارضھ في اللفظ والتقدیرولكن یرجح

جواز تقدیم الحال على صاحبھا)ب 

مَ ا  و[:م الح ال عل ى ص احبھا بقول ھ تع الى     یتق د ازاستعمل الشارح في مقام ج و 

(ھـول  ـي قـل ف  ـالزمة تمث  ـا ب  ـ، وصدرھ  )8(]لَّ  ا َكافَّ  ًة لِّلنَّ  اسِ  َأْرسَ  ْلَناَك ِإ وا ـواحتج  :

ھ ـولـبق

.تقدم الحال على صاحبھاازجو)9(، والشاھد فیھا)تعالى

.64:سورة الرحمن)1
.4/344، وحاشیة الصبان 3/460ینظر شرح التسھیل )2
.17:لكھفسورة ا)3
.105الرسالة ص )4
.4/344، وحاشیة الصبان 3/460ینظر شرح التسھیل )5
.3:سورة الروم)6
.3/120ینظر أوضح المسالك )7
.28:سورة سبأ)8
.338ـ 3/336، وشرح التسھیل 1/673ینظر  المقتصد في شرح اإلیضاح )9
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:عمل المصدر)ت 

:مثل الشارح لھ بثالثة شواھد من القرآن الكریم وھي كالتالي

، ل  م یق  دم المؤل  ف لھ  ذه اآلی  ة )1(]ٌم َعلَ  ْیُكمسَ  َال[:المص  در النائ  ب من  اب الفع  ل نح  و

دون اإلشارة إلیھا أنھا من القرآن الكریم، وأما الشاھد فیھا لتوض یح مس ألة   ھاواجتزأ

.الحمد الواردة في مقدمة الكتاب بأن المصدر ناب مناب الفعل

:إعراب الجمل)ث 

ل ة الش رط وجوابھ ا    مثل الش ارح بش اھد واح د م ن الق رآن الك ریم عل ى مح ل جم        

والشاھد فیھا أن جملة الش رط وجوابھ ا   )2(]َشاء اللَُّھ َلُمْھَتُدوَنِإنَّآ ِإْنو[:بقولھ تعالى

.وجوابھا في محل رفع خبر إن

الشواھد القرآنیة في المسائل الصرفیة)3

ما أغفلھ الناظم وأدركھ البجائي)أ 

الف  تح :فیھ  ا الوجھ  انف  ي مع  رض البح  ث عل  ى األفع  ال المض  ارعة الت  ي ی  أتي   

واس تدرك  ،ھّر، وشّد، وعلَّ، وبتَّ، ون مَّ :وھي)3(والكسر، وذكر الناظم خمسة أفعال

الشارح فعال سادسا یسري علیھ ما سرى على األفعال الس ابقة وھ و صَ رَّ، واستش ھد     

ف ي اآلی ة أن الفع ل    والش اھد  )4(]ُخْذ َأْرَبَعًة مِّ َن الطَّیْ ِر َفصُ ْرُھنَّ ِإَلیْ كَ    [:بقولھ تعالى

.بالوجھین بالفتح والكسر في حركة عین المضارعأتيالمضارع من َصرَّ ی

مركب الختصار حكایتھ)ب 

.68:سورة الیقرة)1
.70:رةسورة البق)2
.من الرسالة67ص 13ـ 12ینظر بیتي الالمیة )3
.70:سورة البقرة)4



الدراسةالقسم الثاني           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

248

ِإنَّ ا ِللّ ِھ   [:مثل الشارح لمركب االختصار بشاھد واحد من القرآن الكریم بقولھ تع الى 

عل ى مرك ب   ناه، والش اھد فیھ ا  ولم یقدم لھا بالزمة كم ا عھ د  .)1(]َوِإنَّا ِإَلْیِھ َراِجعوَن

.الختصار الحكایة

كسر حركة عین المضارع شذوذا)ت 

.)2(]بُكُم حِ  فَ اتَِّبُعوِني یَ [:مثل الشارح لكس ر حرك ة ع ین المض ارع بقول ھ تع الى      

)3(، كم  ا بَ  یَّن ن  وع الق  راءة)وعل  ي ق راءة م  ن ق  رأ :(وق دم لھ  ا بالزم  ة تمث  ل ف  ي قول  ھ 

.تكسر حركة عینھ شذوذا)یِحب(ن الفعل المضارع أ)4(والشاھد فیھا

الفرق بین فعل األمر و فعل المضارع)ث 

ق بین فعل األمر وفعل المضارع بقولھ في مجال الفرادا واحدساق البجائي شاھ

فق د اجت زأ كلم ة م ن اآلی ة ول م یس بقھا بالزم ة، أم ا الش اھد           )5(]ْفَرحُ واْ َفْلت[:تع الى 

إال حذف حرف المض ارعة  فعل األمر وبین مضارعھا المجزوملیس َبْیَنأنھ)6(فیھا

.المضارعة منھا

فعولمالمصدر على وزن )ج 

استش  ھد الش  ارح عل  ى المص  در ب  أن ی  أتي عل  ى وزن مفع  ول وھ  و خ  الف رأي   

ل م یص درھا بالزم ة، وإنم ا اجت زأ كلم ة م ن        )8(]اْلَمْفتُ ونُ [:بقولھ تع الى )7(سیبویھ

، وأم  ا ع  ن الش  اھد فی  ھ مج  يء  )9(»ف  ي اآلی  ة«:بع  د ذل  ك الكلم  ة بقول  ھ اآلی  ة وأش  ار 

.)10(المصدر على وزن مفعول وھي مسألة خالفیة، ورجح رأي ابن الحاجب

.155:سورة البقرة)1
.31:سورة آل عمران)2
.62الرسالة ص )3
.3/446ینظر شرح التسھیل )4
.58:سورة یونس)5
.3/463ینظر شرح التسھیل )6
.175، 1/174شرح شافیة ابن الحاجب ینظر رأي سیبویھ في )7
.6:سورة القلم)8
.169الرسالة ص )9

.175، 1/174ینظر شرح الشافیة للرضي )10
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(الفعل(مصدر )ح  وق د س اق ھ ذه اآلی ة إلب رار      )1(]َوَكذَُّبوا ِبآَیاِتَنا ِكذَّاًبا [):َفعَّل)

:، وقدَّم لھ بالزمة تمثلت في قولھ)فّعَل(وزن الفعل علىالمصدر منوغمسألة ص

یصاغ عل ى  )َفعََّل(ل الذي على وزن ، والشاھد فیھا أن مصدر الفع)قال اهللا تعالى(

(موافقا لالمیة حیث قال الناظم)ْفّعال(وزن  .)2()والِفعَّال فعَّل:

الشواھد القرآنیة في المسائل البالغیة)4

:عطف المفصل على المجمل

:بقول  ھ تع  الى )3(مث  ل ص  احب المخط  وط عل  ى عط  ف المفص  ل عل  ى المجم  ل      

اكتف ى  ول م یص دره بش يء ب ل     .)4(]َفَأَزلَُّھَما الشَّْیَطاُن َعْنَھا َفَأْخَرَجُھَما ِممَّا َكانَ ا ِفی ِھ   [

فی  ھ فق  د س  اقھ ف  ي مس  ألة عط  ف المفص  ل وھ  و       ب  ذكره مباش  رة، أم  ا ع  ن الش  اھد    

.]فأزلھما الشیطان[وھو،على المجمل]فأخرجھما مما كان فیھ[

اختالف القراءاتعلى الشواھد القرآنیة )5

ف  ي لفظ  ة  اخ  تالف الق  راءات استش  ھد الش  ارح بش  اھد واح  د م  ن الق  رآن عل  ى     

ب دلیل  ی د ق راءة المق رئ   د، م ع تح بالزمة تمثلت في من ھ قول ھ تع الى   ، وقدم لھ)عدو(

َفَیسُ بُّوْا اللّ َھ عَ ْدًوا    [:ال ع دا علی ھ عُ ْدًوا وعُ ُدوا وعَ داًء، ومن ھ قول ھ تع الى        یق«:قولھ

،)5(]ِبَغْیِر ِعْلٍم

.)6(»)ُعُدوا(وقرأ الحسن

الحدیث النبوي الشریف:ثانیا

.28:سورة النبأ)1
.190الرسالة ص )2
.69نفسھا ص )3
.36سورة البقرة )4
الَّ ِذیَن یَ ْدُعوَن مِ ن ُدوِن اللّ ِھ َفَیسُ بُّوْا اللّ َھ عَ ْدًوا ِبَغیْ ِر ِعلْ ٍم          َوَال َتسُ بُّواْ [، واآلیة كاملة 109:سورة األنعام)5

.]َكَذِلَك َزیَّنَّا ِلُكلِّ ُأمٍَّة َعَمَلُھْم ُثمَّ ِإَلى َربِِّھم مَّْرِجُعُھْم َفُیَنبُِّئُھم ِبَما َكاُنوْا َیْعَمُلوَن
.72الرسالة ص )6
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،الق رآن وال نظم  و الحدیث الشریف یأتي في المرتبة الرابع ة بع د الش عر    بالشاھد

ب ھ  ُیَعُد سمة بارزة في شرح المیة األفعال للبجائي، فھو یس تدل  لحدیثباواالستشھاد

لدعم رأي، أو تعلیل مسألة، أو تفسیر غامض لغوي قد مرَّ معھ، وھو بھذا العم ل ق د   

.وافق من یؤید االستشھاد بالحدیث

شواھد الحدیث في المسائل اللغویة

حادی ث، ج اءت ف ي مقدم ة     وقد بلغت شواھد الح دیث ف ي كت اب البج ائي أربع ة أ     

كتابھ لبیان المعاني اللغویة، أذكر منھا م ا اس تدل ب ھ الش ارح عل ى ض رورة االبت داء        

بالحم د  ھكل أمر ذي بال ال یب دأ فی   «:صلى اهللا علیھ وسلم:بالحمد في كل أمر بقولھ

، وف  ي )2(»وف  ي روای  ة فھ  و أقط  ع  «:، ورواه بع  دة روای  ات منھ  ا )1(»فھ  و أج  ذم 

.)4(»بالحمد هللا فھو أقطع«، وفي روایة )3(»بحمد اهللا«روایة 

)الص الة (كما استدل بحدیثین آخرین ف ي المج ال اللغ وي عن د تعرض ھ ألھمی ة       

م ن ص لى عل ي م رة ص لى اهللا      «على النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ، وفي الح دیث   

ح  دیث الث  اني الو.)5(»ى عل  ي عش  را ص  لى اهللا علی  ھ مائ  ة علی  ھ عش  را، وم  ن ص  ل 

ال تجعل وا بی وتكم قب ورا، وص لوا عل ي ف إنَّ       «كذلك تأكی د ع ل فض ل الص الة، وھ و      

.)6(»صالتكم عليَّ تبلغني حیث كنت

:إنَّ ما یمكن مالحظتھ من خالل عرضنا لھذه األحادیث ھو

لغوی  ة، ولكن  ھ ل  م أن البج  ائي عن  د استش  ھاده بھ  ذه األحادی  ث ف  ي توض  یح مس  ألة)1

.تھالى رواینسبھا إ

.21نفسھا ص )1
.21نفسھا ص )2
.21نفسھا ص )3
.21نفسھا ص )4
.26نفسھا ص )5
.26نفسھا ص )6
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لق ول النب ي ص لى اهللا    «:عرض األحادی ث ھ و التق دیم بالزم ة مث ل     طریقتھ في)2

.)2(»وقد قال صلى اهللا علیھ وسلم «، وكذلك )1(»علیھ وسلم

یتواف ق  الالج زء ال ذي  ىیجتزئ ما یناسب المقام من الح دیث النب وي ویش یر إل     )3

.»إلى آخر الحدیث«:مع المسألة بقولھ

الشواھد الشعریة:ثاثال

الت ي اس تدل   الش واھد لكونھ ا أكث ر   الشواھد الشعریة المرتبة األول ى ؛ لقد احتلت

بلغت واحدا وثالثین ش اھدا موزع ة عل ى    رح لتوضیح نظم المیة األفعال، إذبھا الشا

:المباحث التالیة

ةالشواھد الشعریة في المسائل اللغوی)1

)حدةال(و)وْلي(داللة لفظة )أ

:)3(بثالثة شواھد، حیث استشھد باألول نحوامثل لھ

ُكلٌّ َدَھاھا َوُكلٌّ ِعْنَدھا اْجتَمعَاUٍل ـــفأقبلت َواِلھا ثْكَلى َعَلى َعَج

وعزاه لقائلھ ضمن مقولة )قال األعشى(َصدَّر الشارح ھذا البیت بالزمة تمثلت في 

.تطلق على المذكر والمؤنث)والھا(للجوھري، وأما الشاھد فیھ فھو لفظة 

)4(:اللغویة أیضا وھوالشواھدوالبیت الثاني أورده ضمن 

َوَعَدْت َعَواٍد ُدوَن َولِیَك َتْشَعـُبUْت َغُضوُب وُحبُّ َمْن َیَتحََّبُب َھَجَر

، وَصدَّر الش ارح البی ت بالزم ة تمثل ت ف ي      )َوَلي(والشاھد فیھ سكون عین المصدر 

م ن خ الل   )5(ول م یع زه لقائل ھ، إال أنن ا وقفن ا ف ي تخ ریج البی ت ونس بتھ لقائل ھ          )قال(

.)6(جماالرجوع على المع

.21الرسالة ص)1
.25نفسھا  ص )2
.55نفسھا ص )3
.57نفسھا ص)4
.57قائلھ ساعدة الھذلي، ینظر ھامش الرسالة ص )5
.1/68الشعریة والمعجم المفصل في شواھد النحو)ولى(15/293ینظر لسان العرب )6
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الش  واھد اللغوی  ة فق  د أورده ض  من مقول  ة م  ن الص  حاح    أم  ا البی  ت األخی  ر م  ن  

)1(:وھو

َنُبَوفي الِلثاِت َوفي َأنیاِبھا َشUٌة َلَعٌس   دَّاُء في َشَفَتیھا ِحـــــَلمی

(وتصدر بالزمة وتمثل ت ف ي قول ھ    وق د ع زاه لص احبھ والش اھد     )وق ول ذي الرم ة  :

.أن الحدة تكون لألسنان وال تكون في اللثة:فیھ

:وزن داللة فاعل على اقتسام الفاعلیة و المفعولیة لفظا)ب 

)2(:مثل لھ بشاھد واحد حین تعرض لوزن فاعل وداللتھ فھو

األفُعــواَن والُشَجـاَع الَشْجَعَمــاUَیـاِت ِمْنُھ الَقَدَمـــــا  قــَْد َسـاَلَم الَح

، ول  م یع  زه لقائل  ھ،  )ومن  ھ ق  ول الش  اعر (ص  در الش  ارح البی  ت بالزم  ة تمثل  ت ف  ي    

، )5(، والمع اجم )4(م ن خ الل الرج وع إل ى كت ب اللغ ة      )3(واستطعنا الوقوف على قائلھ

ل عل ى اقتس ام الفاعلی ة والمفعولی ة لفظ ا،      ت د )س الم (فی ھ یكم ن ف ي لفظ ة     )6(والشاھد

.واالشتراك فیھما معنى

الشواھد الشعریة في المسائل النحویة)2

:إضافة آل إلى الَعلم والضمیر)أ 

مقدمة المنظوم ة  إضافة آل إلى الَعلم حین تعرض إلىمثل الشارح بشاھد واحد ب

:)7(وھو

.Uٍقِمن اَلُجْرِد ِمن آِل الوجیِھ والِح . . . . . . . .

(َصدَّر الشارح ھذا الشطر من البیت بالزمة تمثلت في قولھ ول م یع زه   )كقول ھ :

من خالل الرجوع إلى كت ب  )1(لقائلھ إال أننا وفقنا في تخریج ھذا البیت ومعرفة قائلھ

.150الرسالة )1
.100الرسالة )2
.100ینظر ھامش الرسالة ص )3
.2/519ومغني اللبیب ،1/349، والممتع 3/244التسھیل ینظر شرح)4
.1/1255ینظر المعجم المفصل في شواھد النحو الشعریة )5
.3/454ینظر شرح التسھیل )6
.29الرسالة )7



الدراسةالقسم الثاني           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

253

إل ى عل م م اال    أض یفت  )آل(فھ و لف ظ   ، أما عن الشاھد ف ي ھ ذا الش طر   )2(كتب اللغة

.یعقل

:)3(كما مثل الشارح ببیت آخر وھو

ْكــــــــآَلْوَمـَیِھ الیِدبِِــَاِب َوعــــUــــ     ِلیـَلى آِل الصَّـَـعْرـــوُاْنُص

التوص ل إل ى   ، ولم ینسبھ إلى قائلھ، تمكنا من)كقولھ(وصدره بالزمة تمثلت في 

:ثناناف)6(، أما الشاھد فیھ)5(إلى كتب اللغةمن خالل الرجوع)4(معرفة قائلھ

الص   لیب م  ن األش  یاء ذوات النفاس   ة  إل   ى الص  لیب، ول  یس  »آل«إض  افة :أولھم  ا 

.والشرف

وفی ھ رد عل ى الكس ائي والنح اس،      »آل ك «:اإلضافة إلى الضمیر ف ي قول ھ  :وثانیھما

.إلى الضمیر)آل(والزبیدي الذین منعوا إضافة 

على صاحبھاتقدیم الحال)ب 

)7(:استشھد الشارح ببیت واحد على الحال نحو

ك أْخَفى َضْوُؤُه كلَّ َشــــــارقیَّاُمَحUبـــــَدا  َرینا وَنْجٌم َقْد أَضاَء فُمْذَس

استعمل الشارح الزمة تصدرت البیت، ولم یع زه إل ى قائل ھ، ألن ھ مجھ ول، وھ ذا م ا        

نك رة  )نج م (فتمث ل ف ي   )10(، وأم ا ع ن الش اھد   )9(والمع اجم )8(ثبت في مصادر اللغ ة 

.تصدرت الجملة الحالیة

:تعدیة الفعل ولزومھ)ت 

.29لھ الكمیت بن زید، ینظر ھامش الرسالة  صقائ)1
.1/616، والمعجم المفصل في شواھد النحو الشعریة 1/349، والممتع 3/2444ینظر شرح التسھیل )2
.29الرسالة )3
.29عبد المطلب ینظر ھامش الرسالة ص :قائلھ ھو)4
.1/616فصل في شواھد النحو الشعریة ، والمعجم الم1/349، والممتع 3/244ینظر شرح التسھیل )5
.3/244، وشرح التسھیل 2/349ینظر الممتع )6
.200الرسالة )7
.81، وشرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص 1/294ینظر شرح التسھیل )8
.2/609المعجم المفصل في شواھد النحو الشعریة )9

.1/294ینظر شرح التسھیل)10
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لقد مثل الشارح بشاھدین حین تعرض لتعدیة الفعل ولزومھ، وصدرھما بالزم ة  

ول م یعزھم ا لقائلھم ا، األول    )ق ال الش اعر  (، و)قال الراجز:(متباینة تمثلت في قولھ

:)1(ھو

َاْطُرُدُه َعِني وَیْسَرْنِدِینـــــــــيUْنِدیِنــــي  ْغرَل الُنَعاُس َیَقْد َجَع

حی  ث ج اءا متع  ددین ف  ي  )یغرن دیني، ویس  رندیني (فی ھ فھم  ا الفع  الن  )2(أم ا الش  اھد 

، وحم ل اب ن ھش ام تع دیتھما     )یسرندي علي (و )یغرندي علي (الظاھر، واألصل

.)3(على الشذوذ

:)4(فھوأما البیت الثاني 

اَذوَّـــــــــلََاْجَوُلــْیاللََّمــَلْظا َاَذِإUـــــِھاِبـَیأََْنُدْرـــُبـَذا بََّحا ــــَیَو

.)5(استعمل غیر متعد)اجلوذ(والشاھد فیھ الفعل 

:حذف الفاعل)ث 

ياستش  ھد الش  ارح عل  ى ح  ذف الفاع  ل بش  اھدین وص  درھما بالزم  ة تمثل  ت ف         

:)6(واألول منھما ھو)قول الشاعر(و)كقولھ(

َوال ُبــدَّ َیـومــًا َأْن ُتَردَّ الــَوداِئـــُعUٌة   ـــَومـا الماُل َواَألھلوَن ِإّال َودیَعــ

:)7(والثاني منھما ھو

. . . . . . . . ..Uاـُخِلَقْت َھواَك َكما ُخِلقْت َھوًى َلھ

.والشاھد فیھما یتمثل في حذف الفاعل إلقامة الوزن

:)8(استشھد الشارح بشاھد واحد لتوضیح مسألة إعرابیة نحو:اإلفراد بعد ال)ج 

.111الرسالة )1
.236، 2/235ینظر مغني اللبیب )2
.2/235ینظر مغني اللبیب )3
.115ینظر ھامش الرسالة ص )4
.105ینظر المنصف ص )5
.126الرسالة ص )6
.127الرسالة )7
.195الرسالة )8
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والــَمْكــــــِرَولِكــْن ِبـأْنـَواِع الَخَداِئـعUٍة ـــَقَھْرُت الِعَدى ال ُمْسَتعیًنا ِبُعْصب

"ال"اإلف  راد بع  د  )1(، وأم  ا الش  اھد فی  ھ  )كقول  ھ(قول  ھ واس  تعمل الزم  ة تمثل  ت ف  ي  

.فمستباح في الشعر، وممنوع في النثر

:)2(بالنكرة نحواالبتداءاھد واحد لتوضیح مسألة استشھد بش:االبتداء بالنكرة)ح 

.Uَفَیــْوٌم َعَلْینـَــا، َویـَـْوٌم َلَنــــــــــــا . . . . . . .. . .

.من أجل العطف علیھاحیث ابتدىء بالنكرة)فیوم(لفظة )3(والشاھد فیھ

وخالص  ة الق  ول أن أغل  ب ھ  ذه الش  واھد مس  تعملة ف  ي كت  ب األق  دمین إال القلی  ل   

منھ  ا، ول  م یس  ندھا الش  ارح إل  ى قائلیھ  ا إال ال  بعض، كم  ا أورد األبی  ات كامل  ة غی  ر       

.مجتزئة إال بیتا واحدا

الشواھد الشعریة في المسائل الصرفیة)3

:ضم فاء الفعل المضارع)أ 

استدل على ضم فاء الفعل المضارع ببیت من الرجز، حیث أورده ضمن مقول ة  

)4(:للجوھري، وھو

َشّداَخٍة َیْفدُغ ھاَم الُزمَّم

، ول م ینس بھ الش ارح    )قال الراج ز (واستعمل الشارح الزمة سبقت الرجز تمثلت في 

لقائل  ھ، إال أنن  ا وفقن  ا ف  ي تخ  ریج ھ  ذا الرج  ز ومعرف  ة قائل  ھ م  ن خ  الل الرج  وع إل  ى   

.اللغویة، والشاھد فیھ ضم حركة الفعل من َزمَّ ألنھ الزم)5(المعاجم

:)6(أما البیت الثاني فقد ُذِكَر كذلك ضمن مقولة للجوھري والبیت ھو

ُمستَّباُن الَشكَّ أو َجِنــُبنَّھكَأUوَثَب الُمَسّحِج ِمن عانات معقَّلة  

.2/66ینظر شرح التسھیل )1
.201الرسالة )2
.2/66ینظر شرح التسھیل )3
.71الة ص الرس)4
).زمم(7/59ینظر لسان العرب )5
.71صالرسالة)6
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.ونسبھ الشارح لقائلھ، والشاھد في ضم فاء الفعل َشكَّ في المضارع

أوزان المصدر )ب 

استشھد الشارح بثالثة شواھد على المصدر، حیث خص مصدر الفعل الثـالث ـي  

)1(:بشـاھـد واحد وھو

ــــــایَِّبَصـٌةَلْھَشزَّيــــَنُتاــَمَكUـــــا زًیـَنھــا َتـَوْلي َدــِزَنــي ُتِھَف

على وزن تفعیل، وھذا شاذ، واألصل فیھ أن یكون)تنزیا(فیھ تمثل في )2(والشاھد

ل یك ون م ن   َي فع ل معت ل ال الم مض عف الع ین، وَتْفِعی       على َتْفِعلة ألن الفع ل من ھ نَ زَّ   

.)3(»كان معتال فقیاس مصدره تفعلةوإن «:یقول الشارحالفعل الصحیح الالم إذ

.أما الشاھدان اآلخران فقد استشھد بھما الشارح على المصدر غیر الثالثي

:)4(فاألول منھما ھو

ُتْوــالَماِلـَجالــــّرِلْاـیَقِحَدــْعَبَوUُتْوــَنَدْوَأُتْلَقْوـَحْدـَقُمْوـا َقیـَ

مصدره یكون على وزن )َحْوَقل(لھ ْعوِف)حیقال(ظ ما الشاھد فیھ تمثل في لفأو

.على وزن ِفیَعال)5(َفوَعَل، وقد أتى شاذا

)6(:أما الشاھد الثاني فھو

وُھَو الَقْتــــــُلَوُحبٌّ ِتِمالٌَّق وُحبUٌّالَقٌة  ـــُة َأْحَباٍب َفُحبٌّ ِعــَالَثـَث

یك ون مص دره عل ى        )َتملَّ ق (أن الفع ل  والش اھد فی ھ  )تَفعَّ ل (فتمثل بھ مصدر الفعل 

).)7(ِتْمالق(

الفعل الملحق بالمجرد)ت 

.187ا ص نفسھ)1
.2/587ینظر شرح األشموني أللفیة ابن مالك ص )2
.186الرسالة ص )3
.112نفسھا ص )4
.312ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص )5
.190الرسالة ص )6
.190نفسھا ص )7
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ش  اھد واح  د ذك  ره ح  ین تع  رض لمس  ألة وزن َفْیعَ  َل الملح  ق ب  المجرد     بمث  ل ل  ھ  

)1(:نحو

بــَأنَّ امـرَأ الَقْیِس بن َتْمِلَك َبْیَقـــراUَأال َھْل َأتاھا والَحواِدُث َجمَّــٌة   

كدحرج دحرج ة،  «زیدت فیھ الیاء لیلحق بالمجرد)بیقر(والشاھد في أن الفعل 

.)2(»وبیطر بیطرة

الفعل المبني للمفعول)ث 

ة الفع  ل المبن  ي للمفع  ول م  ن الثالث  ي   ث  ل ل  ھ بش  اھد واح  د ح  ین تع  رض لمس  أل  م

)3(:المعتل العین نحو

اُكـــَشَوال ُتَكْوالشَّـُِطِبـَخـْتَتUاُكحـَـُتْذَإِنْیَنْولـَى َلْت َعـَوكُح

، ول  م یع  زه لقائل  ھ، أم  ا )ق  ال الراج  ز:(ص  دره الش  ارح بالزم  ة تمثل  ت ف  ي قول  ھ 

الض م وقل ب عین ھ إذا    بإش مام الفع ل المبن ي للمفع ول    )حوك ت (الشاھد فیھ فھ و لفظ ة  

كانت حرف

:)4(علة واوا، یقول ابن مالك

َعْیًنا وَضمٌّ َجا َكُبْوَع فاْحُتِمــــــْلUثيَّ ُأِعـْلواْكِسْر أو اْشِمْم َفا ثَال

صیاغة اسم الفاعل)ج 

مس  ألة اس  م الفاع  ل المص  وغ م  ن الفع  ل      واھد ف  ي استش  ھد الش  ارح بأربع  ة ش     

).منھ قول الشاعر(الثالثي، صدرھا بالزمة تمثلت في 

)1(:أما البیت األول فقد نسبھ إلى صاحبھ وھو

.115نفسھا ص )1
.115نفسھا ص )2
.132نفسھا ص )3
.133نفسھا ص )4
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َوُتْصِبُح َغْرَثى ِمْن ُلُحوِم الَغواِفِلUَرزاٌن ما ُتَزنُّ ِبریَبــــــٍةاٌنــَحَص

).فَعال(جاءتا على وزن )رزان(و)َحَصاَن(والشاھد في لفظة 

:)2(قال ابن مالك في المیتھ

ْو فـَِعــَالأًََالـــاَعَأْو َفلََْأْفَعَیُكوُنUَوقـَْدِرِیِفـَوالظٍَّلـَِمْنُھ ِصیَغ َكَسْھو

:والشواھد الثالثة التالیة ذكرھا في إفادة اسم الفاعل معنى الحدوث وھي كاآلتي

)3(اِرُحـــــوال بُسُروٍر َبْعَد َمْوتَك َفUازٌعــوَما أنا ِمْن ُرْزٍء َوإْن َجلَّ َج)1

(الت  ي ھ  يف  إن الص  فة المش  بھة  )ج  ازع، وف  ارح :(والش  اھد ف  ي قول  ھ  ج  زع           

.معنى الحدوث في الزمن المستقبلتحولتا على صیغة اسم الفاعل إلفادة)و َفِرٌح

)4(اـــــَھـــُبوُحُشـاٍدَباِسالنَّاُمَرـَــوِكUـا ــــــَھِبِمٌنفساا اللئیُممَّأًَلٍةِزْنَمِب)2

)5(الــثاِقَحَبأْصُءْرَما اْلا َم، إَذاحًارَبUارٍةَجِتَرْیَخوَدُجى واْلَقالتُُّتْبِسَح)3

(، وف  ي البی  ت الثال  ث ف  ي لفظ  ة  )س  امن(والش  اھد ف  ي البی  ت الث  اني ف  ي لفظ  ة   

عل إلفادة معنى الحدوث ابَّھتان وتحولتا إلى صیغة اسم الف، فكالھما صفتان مش)ثاقال

.عل الثبوتافي الزمن المستقبل إذا قصد باسم الف

لشعریة في المسائل العروضیةالشواھد ا)4

، وقدلقد أورد ابن مالك ـ رحمھ اهللا ـ منظومة المیة األفعال على بحر البسیط)أ 

)7(:، وأورد الشارح بیتا على ذلك)6(»وھي من البسیط «:صرح الشارح بقولھ

ْبِلــي َوَال َمِلكٌَُلــْم َیْلَقَھا ُسْوَقٌة َقUیـَا َحــاِر َال ُأْرِمَیْن ِمْنُكْم ِبَداِھَیٍة

، ول م یع زه لقائل ھ إال أنن ا وقفن ا      )وبیت ھ :(َصدَّر البجائي البیت بالزمة تمثلت في قول ھ 

، والش اھد ف ي أن   )2(من خالل الرج وع إل ى كت ب واللغ ة    )1(في نسبة ھذا البیت لقائلھ

.146الرسالة ص )1
.145نفسھا ص )2
.154نفسھا ص )3
.154نفسھا ص )4
.155نفسھا ص )5
.40الرسالة ص )6
.41نفسھا ص )7
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الت ي ج اءت علی ھ منظوم ة المی ة األفع ال الب ن        )3(ھذا البیت على وزن بح ر البس یط  

الك،  ودعا الشارح طالبھ إلى تقطیع ھذا البیت للتأكید على أنھ موافق لبحر البسیط م

:)4(حد ھون ببیت واالذي نظمت علیھ الالمیة، كما مثل الشارح للخب

َأْوَدى ِبِھَمـــــــا الّلْیُل والنََّھــــاُرUاًدا ـــــَلــــــْم َیـــَرْوا ِإَرًمـــا وَعَأ

(يتمثلت فوَصدَّره بالزمة م ن  )5(ن ا ف ي نس بتھ لقائل ھ    فقولم یعزه لقائل ھ، وو )كقولھ:

.)7(، والشاھد فیھ على جواز الخبن)6(خالل كتب اللغة

الشواھد من المنظوم:رابعا

تضمن كتاب البجائي بعض الشواھد بالمنظوم اللغوي واقتصرت على ألفی ة اب ن   

:التالیةمالك في غالبیتھا وھي موزعة على الموضوعات 

الشواھد من المنظوم في المسائل اللغویة)1

.)8(استشھد الشارح في مقدمة كتابھ على أھمیة الحمد بقول ابن مالك

. . . . . . ..Uأْحَمُد َربــي اَهللا خیــَر مـــاِلِك

ماء في الكتابة أن َیسْ َتِھُلوَھا  وقد نسبھ لقائلھ مع اإلشارة إلى مصدره، وكان منھج القد

تبرك ا واقت داء بكت اب اهللا ع ز وج ل المب دوء       )10(دوم ن ض منھا الحم    )9(بثمانیة أشیاء

.بسورة الفاتحة

الشواھد من المنظوم في المسائل النحویة)2

ل ف ي الش واھد النح و الش عریة     ،  والمعج م المفص   41قائلھ ھو زھیر بن أبي سلمى، ینظ ر الرس الة ص   )1
2/622.
.2/622ینظر المعجم المفصل في شواھد النحو الشعریة )2
.39ینظر الكافي في علمي العروض والقوافي ص )3
.99الرسالة ص )4
.99قائلھ ھو األعشى، ینظر ھامش الرسالة ص )5
.469شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص )6
.222معجم المفصل في علم العروض والقافیة ص ینظر ال)7
.19الرسالة ص )8
.120ینظر نحو الجمل ص )9

).الحمد هللا(الحمد ھي )10
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فعل األمر وفعل ما لم یسم فاعلھ)أ 

ھ أثن اء تنبی ھ للن اظم    استدل الشارح بمنظوم لغوي م ن ألفی ة اب ن مال ك حی ث س اق      

تعرض لمسألة الفعل المجرد ولم یذكر فعل األم ر، وال فع ل م ا ل م یس م فاعل ھ       ماعند

:)1(وھو

. . . . . . . . . .. . . . . َوِزْد َنْحو ُضْمَن.

).وقال في ألفیتھ:(تصدر ھذا الشاھد بالزمة تمثلت في قولھ

:الفعل وتعدیتھلزوم)ب 

:)2(مثل الشارح على لزوم الفعل وتعدیتھ ببیتین ُھما

ِعدَُّهُیــْم ــَلُةَزـِإْن َحلَُّھ الَھْمUلـــــِفْعَأيَُّم النَّْحوــاِلــاَعـــَی

ِدهـــنسیـِج َوْحـَنِمْنـــُھ اْبUرَّىـــَو ِباْلَعْكِس ِإْن َتَعــمَّ ُھــَث

، والش اھد فیھم ا یقص د    )وض ع بعض ھم لغ زا فق ال    :(الزمة تمثلت في قول ھ قدم لھما ب

یكون الزما إذا دخلت علیھ ھمزة الصیرورة، ویك ون متع دیا إذا تج رد    )3(الفعل قَشَع

.منھا

المسائل الصرفیةالشواھد من المنظوم في )3

:حروف الزیادة)أ 

:)4(بمنظوم ھوالزیادةاستدل البجائي على حروف

نھایُة َمْسُئول َأَماٌن وتسھیُلUھناٌء وتسلیٌم تال ُأْنُس َیْوِمِھ 

48الرسالة ص )1
.98الرسالة ص )2
.33، و شذا العرف  ص 3/450ینظر شرح التسھیل )3
.96الرسالة ص )4
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وجمعھ  ا بعض  ھم ف  ي «:وس  اقھ ح  ین تع  رض لتركی  ب ح  روف الزی  ادة إذا یق  ول

وق د  «:، وص رح الش ارح بقائل ھ حی ث یق ول     )1(»بیت أربع مرات في أربعة تراكیب 

.)2(»نسب ھذا البیت إلى المصنف  ـ رحمھ اهللا ـ 

ألن االستش  ھاد بھ  ذا البی  ت عن  د البج  ائي ك  ان لغ  رض أساس  ي أال وھ  و تس  ھیل عل  ى  

المنظوم اللغ وي ال ذي ك ان أحس ن وس یلة      ىم استیعاب القاعدة، وحرصا عللطلبة الع

.لتلقین طلبة العلم، وتلخیص المعلومات وسرعة رسوخھا في أذھان المتعلمین

:صیاغة اسم الفاعل)ب 

ئي منظوما من ألفیة ابن مالك ذكره عن د م ا تع رض لص یاغة     تضمن كتاب البجا

:)3(ھاسم الفاعل لقول

.........U)4(ًاـِر ُمطلقـوِّ األخیتـُْلَمْع كـَْسِر َم

وبعبارت   ھ ف  ي األلفی   ة  «:ب   دلیل قول  ھ وق  دم ل  ھ بالزم   ة تمثل  ت ف   ي مص  دره وقائل  ھ     

د فیھ یكمن في ذكر قاعدة كیفیة صوغ اسم الفاعل من الفع ل الزائ د   والشاھ)5(»بقولھ

مع جعل میم ا مض مومة مك ان ح رف     الثة أحرف، وأن یكون بزینة مضارعھعلى ث

البج  ائي بھ  ذا المنظ  وم دالل  ة استش  ھادنس  ر م  ا قب  ل اآلخ  ر مطلق  ا، إالمض  ارعة، وك

.على حرصھ على إفادة طلبتھ، وتیسیر استیعاب القواعد لھم

:صیاغة المصدر من الفعل المزید)ت 

كیفی  ة ص  یاغة ھدین م  ن ألفی  ة اب  ن مال  ك عن  دما أورد مس  ألةاس  تدل البج  ائي بش  ا

)6(:المصدر من الفعل الزائد على ثالثة أحرف فقال

.96نفسھا ص )1
.نفسھا)2
.124نفسھا ص )3
:الشطر من الرجز البن مالك وتكملتھ)4

وضم میم زائد قد سبقا***مع كسر متلو األخیر مطلقا 
.315ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك ص 

.133ینظر الرسالة ص )5
.184الرسالة ص )6
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. . . . . . .Uُمـــدَّ واْفَتَحا  . . . . . . . . .

م  ن ف  ي ص  یاغة المص  در م  ن الفع  ل المزی  د أوَّال بھم  زة الوص  ل والش  اھد فی  ھ یك

.یكون بكسر ثالثة، وزیادة ألف قبل آخره

أما الشاھد الثاني أورده على كیفیة بناء المصدر م ن وزن الفع ل فعل ل وملحقات ھ     

)1(:والشاھد ھو

یـــا ال أوَّالَواْجعْل َمِقْیًسا َثاًنUِفْعــالٌل اْو َفْعَللـَُة لِفْعَلــــــال

أوالملحق بھ فمصدره المق یس عل ى   )فْعَلَل(والشاھد فیھ أن الفعل إذا كان على وزن 

(نحو .)3()ِفْعَالل(على وقد یجيء)2()فْعَلَلة:

:المصطلحات الصرفیة

قد احتوى شرح كتاب المیة األفعال للبج ائي عل ى مص طلحات ص رفیة تع ددت      ل

:میة األفعال، وھي كاآلتيمباحث الحسب تعدد 

باالسمالواردة الصرفیةالمصطلحات)أ 

، واس   م )8(، واس   م الفاع   ل)7(، واس   م جم   ع)6(، واالس   تثقال)5(، و األج   وف)4(األبنی   ة

، )6(، واإلع    الل)5(، واألص    م)4(، األص    ل)3(، واإلش    مام)2(، واالش    تقاق)1(المفع    ول

.188نفسھا ص )1
.312ابن مالك ص ینظر شرح ابن الناظم على ألفیة)2
.المصدر نفسھ)3
.116الرسالة ص )4
.45نفسھا ص  )5
.66نفسھا ص )6
.30نفسھا  ص  )7
.24نفسھا  ص )8
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، )12(، والتص غیر )11(، والتص ریف )10(ی ل ، والتحو)9(، وبن اء )8(، واإللح اق )7(واألفعال

، )17(، وح     روف الحل     ق)16(، والح     ذف)15(، والجم     ع)14(، والثالث     ي)13(والتن     وین

، )22(دةـزائ   ـ، وال)21(يـاع   ـربـ، وال)20(اءـ، وذوات الی   )19(واوـ، وذوات ال   )18(الخف   ة

، )23(ادةــزیـوال

، )29(، والعل ة )28(، والصیغ)27(، والصحیح)26(، والشذوذ)25(، والسماع)24(والسداسي

وفعل ، )3(، و الفعل الثالثي)2(، والفعل)1(، والفرع)31(، وغیرالمماثل)30(وغیر الملحق

.24نفسھا ص )1
.96نفسھا ص  )2
.131نفسھا ص )3
.43نفسھا ص )4
.45نفسھا ص )5
.91نفسھا ص )6
.90نفسھا ص )7
.94نفسھا ص )8
.110نفسھا ص )9

.91نفسھا ص )10
.50نفسھا ص )11
.28نفسھا ص )12
.38نفسھا ص )13
.93نفسھا ص )14
.43نفسھا ص )15
.199نفسھا ص )16
.79نفسھا ص )17
.59نفسھا ص )18
.90نفسھا ص )19
.92نفسھا ص )20
.47نفسھا ص )21
.198نفسھا ص )22
.48نفسھا ص )23
.107الرسالة ص )24
.36نفسھا ص )25
.67نفسھا ص )26
.84نفسھا ص )27
.34نفسھا ص )28
.66نفسھا ص )29
.95نفسھا ص )30
.97نفسھا ص )31
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، )8(، والماض  ي )7(، و المؤن  ث)6(، والقی  اس)5(، و القل  ب)4(وفع  ل م  ا ل  م یس  م فاعل  ھ    

،)13(، والم    ذكر)12(، والمج    رد)11(، والمث    ال)10(، والمتص    رف)9(والمبن    ي للفاع    ل

، )18(، والمش   تق)17(، والمس   تثقل)16(، والمزی   د)15(، والم   رة)14(ومرك   ب االختص   ار

، و )22(در الھیئ        ةـ        ـ، ومص)21(، والمص        در)20(، والمص        ادر)19(والمحذوف        ة

، )23(وغـالمص

، )1(، والمف    روق)27(، والمعت    ل)26(، والمطاوع    ة)25(، والمض    اعف)24(والمض    ارع

، )7(، والنس  ب)6(، والمھم  وز)5(، والمماث  ل)4(، والمنق  وص)3(، والملح  ق)2(والمق  رون

.)9(، والوزن)8(نقل، وال)7(والنسب

.137نفسھا ص )1
.34نفسھا ص )2
.87نفسھا ص )3
.43نفسھا ص )4
.44نفسھا ص )5
.67نفسھا ص )6
.117ص نفسھا)7
.48نفسھا ص )8
.49نفسھا ص )9

.39نفسھا ص )10
.45نفسھا ص )11
.87نفسھا ص )12
.39نفسھا ص )13
.47نفسھا ص )14
.202نفسھا ص )15
.43نفسھا ص )16
.66نفسھا ص )17
.80نفسھا ص )18
.162نفسھا ص )19
.161نفسھا ص )20
.48ا ص نفسھ)21
.180نفسھا ص )22
.54نفسھا ص )23
.55الرسالة ص )24
.44نفسھا ص )25
.134نفسھا ص )26
.90نفسھا ص )27
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المصطلحات الصرفیة الواردة بالفعل)ب 

،)15(تقل     ب و،)14(، وتنقل     ب)13(و بنی     ت ،)12(وألحق     ت،)11(، وأدغ     م )10(أب     دلت

.)16(یطاوعو

بعد عرضنا لك ل المص طلحات الص رفیة الت ي تض منھا المخط وط یمكنن ا الج زم         

، )ھـ217ت(المازني:البأن البجائي قد حذا حذو غیره من العلماء الذین سبقوه أمث

ف ي  )ھ ـ 672ت(، وابن مال ك  )ھـ669ت(، وابن عصفور)ھـ392ت(وابن جني 

ات الص  رفیة الس  ابقة ال  ذكر دون اإلتی  ان بالجدی  د، وینض  م إل  ى     اس  تعمال المص  طلح 

.)ھـ274ت (الذي یمثلھا المازني)17(المدرسة الصرفیة األولى

قیمة المخطوط

:قاط اآلتیةتكمن قیمة المخطوط في الن

.إنھ مساعد لطلبة العلم على استیعاب مادة علم الصرف)1

.45نفسھا ص )1
.45نفسھا ص )2
.94نفسھا ص )3
.45نفسھا ص)4
.97نفسھا ص )5
.45نفسھا ص )6
.93نفسھا ص )7
.35نفسھا ص )8
.109نفسھا ص )9

.28نفسھا ص )10
.94نفسھا ص )11
.91نفسھا ص )12
.38نفسھا ص )13
.132نفسھا ص )14
.131نفسھا ص )15
.94نفسھا ص )16
.73ـ 50ینظر المدارس الصرفیة ص )17
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ع  الم م  ن علم  اء اللغ  ة ف  ي الجزائ  ر ع  اش ف  ي الق  رن  إن ھ  ذا الكت  اب م  ن ش  رح)2

).ھـ744ت (الثامن الھجري وھو البجائي 

لم ینل نص یبھ المس تحق ل ھ    علمإن الكتاب متخصص في علم التصریف، وھذا ال)3

، وإبراز كتبھ مثلما نال شقیقھ النحو، ففي تحقیق ھ ذا الكت اب َبعْ ث لكت اب     من الخدمة

.نفیس في علم التصریف

.یعد شرح المیة األفعال للبجائي ثاني شرح ـ فیما أعلم ـ بعد شرح ابن الناظم)4

یتمی  ز ھ  ذا الكت  اب بالوض  وح والش  رح ال  وفي وحس  ن التعلی  ل، واألدل  ة المقنع  ة     )5

فعال، ولیكون لبنة جدیدة في رف ع ص رح عل م التص ریف ف ي إث راء       لمباحث المیة األ

.المكتبة العربیة

.كونھ من الكتب القلیلة التي ألفت في علم التصریف في الجزائر)6
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خاتمة

ھذا البحث یمكننا القول إننا سعینا من خ الل ھ ذا العم ل إل ى التعری ف      اموفي خت

الل م  ن خ  خ  الل الق  رن الث  امن الھج  ري، وھ  ذابع  الم ف  ذ م  ن علم  اء الجزائ  ر ع  اش 

ال ذي توص لنا م ن خالل ھ     ـ شرح المیة األفعال الب ن مال ك  ـتحقیقنا ودراستنا لمؤلَّفھ

:اآلتیةج یمكن إجمالھا في النقاط لى نتائإ

اول   ة إن تحقی   ق ش   رح المی   ة األفع   ال للبج   ائي وإخراج   ھ إل   ى الن   ور لھ   ي مح  )1

علم اء الجزائ ر خ الل الق رن الث امن الھج ري، وإب راز        االقتراب من الت راث اللغ وي ل  

.ي دراسة اللغةــمنھجھم ف

طلبة العلم، وإغن اء لھ م   على یة األفعال تیسیر لمادة التصریفشرح البجائي لالم)2

طب  ع منعدم  ة، وك  ان اقت  ـناء   ع  ن مش  قة البح  ث، وخاص  ة ف  ي فت  رة كان  ت وس  ائل ال    

.موسرینمكلفا، ال یتیسر إال للـاب ـالكت

ج  اء بأس  لوب  ، البج  ائيم الجزائ  ريف واح  دا ض  من مؤلف  ات الع  الِ  ك  ون المؤلَّ   )3

ارة ودق ة الم نھج، وغ زارة    وذلك من خالل ممیزات ھ م ن وض وح العب     ُمَیسَّر،تعلیمي

.المادة

العل وم  ك ون أھمی ة الم ادة ، وأس اس    أن ھ أدرك  إن شرح البج ائي لالمی ة األفع ال   )4

.اللغویة األخرى

وفي ھذا الكتاب یتمثل اتجاه البجائي ونھجھ تمثال واضحا، یسوق أدلتھ في ُیسْ ر  )5

رآنی  ة الكریم  ة، والش  عر  وإقن  اع، ویق  دم لتأیی  د رأی  ھ فیض  ا م  ن األدل  ة م  ن اآلی  ات الق   

اتج ھ إل ى القی اس    ص دده العربي، وكالم العرب المنثور، فإن ل م یج د نص ا فیم ا ھ و ب     

.على نظائر تلك المسألة
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رض لھ ا  ح ث الت ي تع    بة العلم، وإزال ة الغم وض ع ن المبا   حرصھ على إفادة طل)6

و تفس  یر الغری  ب، والتلخ  یص، والض  بط بالش  كل     :یعتم  د عل  ى وس  ائل منھ  ا   ھل  َجَع

.بالوزن

استعانة البجائي بأقوال العلماء، وكتبھم لتوثیق مادة كتاب ھ، وإض فاء م ادة علمی ة     )7

.علیھ

ھ ا لھ  م  یلج وء المؤل ف إل  ى ط رح أس  ئلة عل ى طلبت ھ للتأكی  د م ن اس  تیعابھم، وتنب      )8

.على التركیز المستمر

.من الشواھد الشعریة والقرآنیةاإلكثار )9

.صحابھا بصفة كلیةاألقوال ألغزوعدم )10

.اإلكثار من مصطلح انتھى)11

.استعمال األلفاظ والعبارات الدینبة، والثناء على العلماء)12

س واء كان ت أمثل ة عادی ة أم م ن      لھ ا باألمثل ة اللغوی ة،   البدء بالقاعدة ثم التمثیل)13

.القرآن،أم من الشعر ،أم من المنظوم اللغوي

.ذكره للغات العرب المختلفة)14

.بصیغة اإلفراد والتثنیة والجمعالتنبیھاستعمال مصطلح )15

.باالسماإلكثار من المصطلحات الصرفیة الواردة )16

.التعرض إلعراب متن الالمیة إعراب مفردات وإعراب جمل)17

.التعرض ِلما أغفلھ الناظم من المسائل الصرفیة)18

.ائل البالغیة والعروضیةتطرقھ للمس)19

.ذكر البجائي رأیھ المخالف البن مالك إذا بدا لھ الصواب خالفھ)20

، ث م مال ك اب ن أسلوب البجائي أسلوب متكام ل حی ث یلج أ أوال إل ى ذك ر م تن      )21

.فتفسیر الغریب والتعرض للدراسة الصرفیة مع ذكر أوجھ االختالبیردفھ
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ب احثین ف ي مج ال الدراس ات اللغوی ة ف ي الجزائ ر أن        كما نقترح على الطلب ة ال )22

ف  ي النح  و والعقی  دة واألدب،  :لھ  ذا الع  الم الجزائ  ري العدی  د م  ن المخطوط  ات منھ  ا   

التل  ف ویق  وم بتحقیقھ  ا،   وتس  تنجد بم  ن ینق  ذھا م  ن   ، والتص  وف ال ت  زال مغم  ورة  

م ن مس ائل   ط الع علیھ ا لم ا فیھ ا     واالمنھاوإخراجھا إلى النور واالستفادةودراستھا 

.مختلفة

ف ـ أي ش  رح المی  ة األفع  ال ـ ب  ین أی  دي الطلب  ة الب  احثین          إن ت  وفر ھ  ذا المؤلَ  

والتنقی  ب فی  ھ ییس  ر لھ  م الوص  ول إل  ى مواض  یع ھام  ة ص  الحة ألن تك  ون موض  وعا  

:للدراسة مثل

.المصطلحات الصرفیة في شرح المیة األفعال للبجائي● 

.ح الالمیة اآلخریني و شروشرح المیة األفعال للبجائموازنة ●

وفي األخیر نأمل أن نكون قد وفقنا بھذه الرس الة إل ى إحی اء الت راث اللغ وي ف ي       

.وفیقتالجزائر، ونسأل اهللا السداد والرشاد وال
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:ملحق الرسالة

البن مالك الت ي تناولھ ا   )1(یحتوي ملحق الرسالة على معظم أبواب المیة األفعال

في مخطوطھ بالش رح والتحلی ل، وھ و المقص ود ھن ا ب التحقیق       )ھـ744ت (البجائي

:تيھي كاآلمواضیعھ،وبیتا)89(والدراسة، ویتكون من تسعة وثمانین بیتا 

وع دد أبیات ھ ثالث ة    ،وباب أبنیة الفعل المجرد وتصاریفھ،)2(مقدمة وعدد أبیاتھا أربع

وع دد أبیات ھ اثن ان،    ،، وفصل في اتصال تاء الضمیر أو نونھ بالفعل )3(عشرون بیتا

، وفص ل ف ي المض ارع، وع دد     )4(وع دد أبیات ھ س بع   ،وب اب أبنی ة الفع ل المزی د فی ھ      

، وفص ل فع ل   )5(ل م ا ل م یس م فاعل ھ، وع دد أبیات ھ أرب ع       أبیات ھ س ت، وفص ل ف ي فع      

بیاتھ أحد وعدد أ،الفاعلین والمفعولین، وباب أبنیة أسماء)6(األمر، وعدد أبیاتھ أربع

وع دد أبیات ھ ثمانی ة    وغی ره، ثالث ي ، وب اب أبنی ة المص ادر م ن الفع ل ال     )7(عش ر بیت ا  

.)8(بیتاوعشرون

]ھـ672ـ  600[ بن مالك األندلسي لمحمد بن عبد اهللاالمیة األفعال 

.427كامل للمتون ص ینظر المیة األفعال ضمن المجموع ال)1
.ینظر المصدر نفسھ)2
.428ـ 427المصدر نفسھ ص )3
.428المصدر نفسھ ص )4
.المصدر نفسھ)5
.431ـ 429المصدر نفسھ ص )6
.429المصدر نفسھ ص )7
.431ـ 429المصدر نفسھ ص )8
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]مقدمة[

ِھاِنَوْضِرْنِمُغْلَبا ُیًدْمَحَالَدــــــــــَبـِھــــــــــي ِبــــِغْبَأهللا َالُدـْمالَح)1

َالـــــــــــــــــــــاألَم

ِھِبْحَصَوِھا آِلَنِتااَدَسى         ــــَلى وَعَرَوــْالِرْیى َخــَلَعُةَالالصَّمَّــُث)2

َالـــــــــــــــــــــــــَضُفاْل

اَبَوْباَألِةَغاللَُّنِمْزُحَیُھ ـــــــَفرَُّصَتْمِكْحُیْنـــَمُلـــْعِفاْلــَفُدــْعَبَو)3

َالـــــــــــــــــــُبالسَُّو

ُرِضْحَتْسَیْنَمیِلاِصَفالتَّيِوــــــْحَیْدــقََّومَِّھُماْلِبیطًاِحا ُمًمْظَناَكَھَف)4

َالــــــــــــــــــَمالُج

َباُب أْبِنَیة الِفْعِل الُمَجرَِّد وَتَصاِریِفِھ

ى ـََعْیٍن أْو َعلَي َوَمْكُسورـْأِتـَیَالـــــــِد أْو َفُعــِریــُل ُذو التَّْجــْالِفْعَفْعَلَلــِب)5

َالـــــــــــــَفَع

ِمْن ىََّمْوِضَع اْلَكْسِر ِفي الَمبِنَتْحــــوافـاِرِع مَّ ِمْن َفُعَل اْلَزْم في الُمُضـَوالضَّ)6

َالــــــــِعَف

یِبْسِھِلْوَأَت اْنِعْم َبِئْسَت َیِئْسَت ْرــَوِحْب َمْع َوِغْرَتَوْجَھاِن ِفیِھ ِمَن اْحِس)7

َالــــــــــَوِھ

َتْقِفَوَمْعَتت َوِمْقِرْعِرْم َوَويــوََََََوِلَوِرْثْنـــــا ِمـــمیِفَرْسَكاْلِدِراْفَو)8

َالــــــــــــــُح

ـارع َیلـِي َضكَسـًرا لَعْیـِن ُمَھا وَأِدْمِوــــــاْحخُّـــَوِرَي الُمْعــَموِثْقَت)9

َالـــــــــــــَعــــَف
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َكَذا اْلُمضاَعُف َالِزًما َكَحنَّ ىـــــْو َكَأَتَأِو اْلَیا َعْیًنا َأاًءـــــَفِواْلَواَذا )10

َالــــــــــــــــــطََ

ّمَذاَ َضَكْسٍر َكَما َالِزٌمَذا        ُرُدــداُه َوَیْنـــــــــــمَّ عـَْیَن ُمَعـــــَوُض)11

ـَالـــــــــــــــــــــاْحُتَم

َعلَُّھ ذَّرَّ َوَشـَوْجَھْیِن َھُھ َوِع َذاــــــدِّي ِبَكْسٍر َحّبـــُذو التََّعــــــَف)12

َالـــــــــــــــــــــــَعَلــــ

ْمُرْر ِبِھ َوَجلَّ ِمْثُلفي اُزومــُلــــَع الـــــّمَاْضُمَمّنمََّنَوًاــــعْطَقتََّبَو)13

َالــــــــــــــــَجـ

14(َوَعـمَّ َزمَّ َوَســــحَّ َمـلَّ أْي ِھــــــــبمَّــرَّ َھـــْت َوَذرَّْت َوَأجَّ َكــَھب

َالــــــــــــــــــــَذَم

َأْي َعَدا َشقَّ َخشَّ َغلَّ َأِي َدْدـــــــا َشـكَّ َأبَّ َوَشـَوَصْرخـًَوألَّ َلْمعًا)15

ـَالـــــــــــــَدَخــــ

اْلُمْزُن َطشَّ َوَثلَّ اَّْصُلُھ َشـَرْشنَّ وــــَجـُلـَعلْیِھ اللَّْیْوٌمــشَّ َقــَوَق)16

ـَالـــــــــــــــَثَلـــــ

ٌةاَقَنْتسَّــُت كمَّ َنْخُل َوَعــَونْباَنـــَْخبَّ اْلِحَصلَّ َدٌمطَََأْي َراُث)17

َالـــــــــــــــــــــــَخَب

ْنَمدََّجْترََّثَوْتدََّحُدْلالصََّررَّـــــَخَوثََّأدََّصْيَھْجع َوَوَقسَّْت َكَذا)18

َالـــــــــــــِمَع

َعنَّ َفحَّْت َوَشذَّ َشحَّ َأْي ٌناــــْت َوَدرَّْت َجمَّ َشبَّ ِحصَترَّْت َوَطرَّ)19

ـَالــــــــــــــَبِخــــــ

َوالُمضاِرُع ِمْن َفَعْلَت ِإْن ـاراــــــــََنَھَحّرَُنسَّ الشَّْيُءَوَشطَِّت الدَّار)20

َالــــــــــــُجِعــــ
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ْد ا الُحْكُم قَََمْضُموَم َعْیٍن َوھَذِھ  ــــــاُء ِبـا ُیجــْو َال ًماْلَواُو َأُھ ــَا لــعَْیًن)21

ـِذَال ـــــــــــُبــــــ

اِر اْلَعْیِن َنْحُو َداِعي ُلُزِوم اْنِكَسُھ   ـــــــَس َلــــَوَلْیٍرــاِخــذَّ َمَفـــِلَبا ـــــِلم)22

َالــــــــــــــــقََ

ْد قََا النَّْوِعَعِن اْلِكسائيِّ فِي َذِھ  ـــــُر َأّوِلــَغْیٍقا َحْرُف َحْلــــُح َمــَوَفْت)23

َالـــــــــــــــَحَص

َكـــآٍت ِصیـَغ ِمْن ِباالتَِّفاِقْعــــــَفْتًحا َأِشاْلَحْلِقيِّي َغْیِر َھذا َلَدىـف)24

َأَالـــــــــــــــَســـــ

َضمٍّ َكَیْبِغي َوَما َصرَّْفَت ِمْن ـْر ِبَكْسَرٍة ْأوْم ُیَضاَعْف َوَلْم َیْشِھــــإْن َل)25

ـَالــــــــــــــَدَخــ

ِمْن َمِبِنىِِّمْن جاِلِب ْالَفْتِح كالَالـــــِرِع ِمْن َفَعْلَت َحْیُث َخَعْیَن اْلُمَضا)26

َالــــــــــــــــــَتَع

ِلَفْقِد ُشْھَرٍة َأْوَداٍع َقـــِد ا ـــــِیُن َبْعِضِھَما َتْعِیِإَذفاْكِسْر َأْو اْضُمْم)27

َالـَزــــــــــــــــــــْاعُتــ

ِلْعالِفِبِھوِنأو ُنَفْصُل في اتَصاِل َتاِء الضَِّمیِر

َتلَّْت َوَكاَن ِبَتا اإلِْْضَماِر ـ      ـــــَواْنُقْل ِلَفاِء الثَُّالِثي َشْكَل َعْیٍن ِإذا اْع)28

ـَالـــــــــُمتَِّصــــــــ

اْعَتْض ُمَجاِنَس ِتْلَك اْلَعْیِن ــُھــــــْنَعا َیُكــوُن َفـــــِھ َوِإذا َفْتًحــوِنــَأْو ُن)29

َالــــــــــــُمْنَتِق
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یِھید ِفِزل الَمْعة الِفَیِنْبَأاُبَب

ى اْستَقاَم اْحَرْنَجَم ى َوَولََّواَلْعــــــــاَدِة َمــزِّیــالـي ِبـْأِتـَاْلِفْعُل یَكَأْعَلَم)30

َالـــــــــــــاْنَفَص

اَك اْھَبیََّخ َوَعاِرًیا َوَكَذٍةـــــــِو َراِبَعـِي الَحْشــفلَّ َذا َأِلٍفــَواْفَع)31

ـَدَالـــــــــــــــــــــاْعَت

ى َمْع َتَولَّى َوَخْلَبْس سَّْنَبَس َلَواــــــَدْحَرَجْت َعْذَیَط اْحَلْولَى اْسَبَطرَّ َتَت)32

الــــــــــــــاتََّص

ُتَقى َقْلَنَسْت َجْوَرَبْت َھْرَوْلـى َتَمْسَكَن َسْلــَقْنَواْحَبْنَطَأ اْحَوْنَصَل اْسَل)33

َالــــــــــــِحُمْرَت

َن َرْطاْجَفَأظَّ اْسَلَھمَّ َقُتـَشْفـاْكـَوَأّل َتَرْھـَھْلَقْمُت َرْھَمْسُتَزْھَزْقُت)34

َالـــــــــــــــــاْلَجَم

اْعَلْنَكَس َوَس اْھَرمََّعْتلمَّْواـَمْم    ـــوَغْلَصــَم ثَُُجْلَمْطُتُتكْلَتْبَتْرَمْسُت)35

َالــــــــــــاْنُتِخ

َتَسْلَقى َواْجَتِنْب ـَلَق اْضُمَمنَّ َسْنَبَل َزْمـُتواْعَلوََّط اْعَثْوَجَجْت َبْیَطْر)36

َالــــــــــــــــَخَلـ
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َفْصٌل ِفي الُمَضارِع

َباِعي ُمْطلًقا رُّـــمٌّ ِإَذا ِبالــَضــُھ ــََوَلْحَع  اْفَتتَِارــضْأِتي الُمـِبَبْعِض َن)37

َالــــــــــــــِصـُو

فِي اآلِت ِمْن ـِر اْلَیاِء َكْسًرا َأِجْزــــــَغْیــِلِبَغْیــِرِه َوـًالُھ ُمتَِّصـــــَواْفَتْحـ)38

َالـــــــــــَفِع

َو َقـْد ــــتَّا َزاِئًدا َكَتَزكَّى َوْھـتـْالالَوْصِل ِفیِھ َأْوا َتَصدََّر َھْمُزـَأْو َم)39

َالــــــــــــــــــــُنِق

َقـْد َأْو َما َلُھ اْلواُو فــــاٌء َنْحُوي ــِبَأَباـا ِإْن أَُْلِحَقـِي َغْیِرَھـِي اْلَیا َوفـف)40

َالـــــــــــَوِجـــ

َذا اْلباِب َیْلَزُم ِإْن َماِضیِھ َقـْد ارِع ِمــْن ـر الُمَضـَل آِخـا َقْبــَوَكْسُر َم)41

َالـــــــــــــــِظـُح

َلُھ َفَمـا َقْبَل األِخــــِر اْفَتَحْن ـْت ـــاَدُة التَّــــاِء َأوًَّال َوِإْن َحَصَلـــــِزَی)42

ِوَالــــــــــــــــــِبـ
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ِفْعِل َما َلْم ُیَسمَّ فاعُلھَفْصٌل ِفي 

ْضُموَم اَألوَِّل َواْكِسْرُه ِإَذا َمِھِت ِبـأْْـَلِ لْلَمْفُعوِل َفـــــــِإْن ُتْسِنِد ْالِفْع)43

َالــــــــــــــــــاتََّص

ــُمضِِّي َكْسًرا َوَفْتًحـــا فِي ِسَواُه َل اْآلِخِر فِي الـ         ـِبَعْیِن أْعَتلَّ َواْجَعْل َقْب)44

ـَالــــــــــــــَتـ

َتـــاِء اْلُمطاَوعِة اْضُمْم ِتْلَوَھــا ْع        ــَثاِلَث ِذي َھْمِز َوْصٍل ُضمَّ َمْعُھ َوَم)45

ــِوَالــــــــــــِبــ

الَّذيـِو اْختاَر َواْنقاَد َكاْخِتیَر ــا َنْحِو َبـاَع اْجَعـْل لِثاِلِث َنْحـا ِلَفـَوَم)46

َالــــــــــــــــَفَض

َفْصٌل في ِفْعِل اَألْمِر

ُه َكاْلُمَضاِرِع ِذي اْلَجْزِم الَِّذي ُر َأْفِعْل َواْعُزُه ِلسـِــَوا ـْن َأْفَعَل اَألْمـــِم)47

ِزالـــــــــاْخُتــــ

ِصْل ساِكًنا كاَن ِباْلَمْحُذوِف ًرا ـــــِز الَوْصــِل ُمْنَكِســـــَأوَّلـُھَُُُ و ِبَھْم)48

َالــــــــــــــــُمتَِّص

اْغِزي ِبَكْسٍر ُمِشمَّ الضَّمِّ َقْد ـُوَل ُلُزوِم الضًَّمِّ ُضمَّ وَنْحـــَز َقْبـــَواْلَھْم)49

َالَ ـــــــــــــــقـُبِِِ

َوْأُمْر َوُمْسَتْنَدُر َتْتِمیُم ُخـْذ ا ـــــِباْلَحْذِف ُمْر َوُخْذ َوُكْل َوَفَشَوَشذَّ )50

ـَالــــــــــــــــــــَوُكــ
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َباُب َأْبِنَیة َأْسَماء الَفاِعِلیَن والَمفُعولِیَن

ُھُنِزا َوي َمِذالَّيِثَالالثَُّنِمَالــــــِعل ُجـاِعـفُمـاْسٍلـاِعـفِنْزَوـَك)51

َالـــــــــــــــــــــــــَعَف

ْو أًََالـــاَعَأْو ُفلََْأْفَعَیُكوُنْدـــــََوقـَوالظَِّرِیِفَوِمْنُھ ِصیَغ َكَسْھٍل)52

ـَال ــــــــــــــــــــــــفـََع

ـِھِبَوُمْشـبُنُجَعاِقٍرـٍرـــــَوَغْموِرُصَوالَحِرفََْوِعَراِتُفْلَوَكا)53

َالـــــــــــــــــــــــــــِمـَثََ

ِبــَوْزِنِھ َكَشــِج َوُمْشِبــٍھ ـًال ــــــَوِصیَغ ِمْن َالِزٍم ُمـواِزٍن َفِعــ)54

َالــــــــــــــــــــــــــَعِجـ

َیْأِتي َكَفـاٍن َوِشْبِھ واِحـــِد ْد ــِن ثَُمََّت َقَالْزوْالشَّأِْز َواَألْشَنِب اْلَج)55

َالــــــــــــــــــــــــاْلُبَخ

ِغ ِمْن فِي الصَّْوَطیٍِّب َأْشَیٍبـٍفـــٍة َكَخفِیــِلِنْسَبـِرِهى َغْیــــَحْمًال َعَل)56

َالـــــــــــــــــَفَع

َذا َجاِذٌلـُحُدوُث َنْحُو َغًداــَد اْلـِصُقِإْن لَِّلْلُكٌل َصاِلٌحــاِعــوَف)57

َذالــــــــــــــــــــــــــَج

َوْزَن اْلُمَضاِرِع َلِكْن َأوًَّال يْء ـَوِباْسِم َفاِعِل َغْیِر ِذي الثََّالَثِة ِج)58

َالـــــــــــــــــــــــــُجِعـ

َت َصاَر اْسَم َمْفُعوٍل َوَقْدَتْحَفـرِه ـَل آِخــــــــِمیُم ُتَضمُّ وِإْن َما َقْب)59

الــــــــــــــــــــَحَص

ْدـَقَوْھَفیِلِعَفى َكَتَأاَمَونـًاِزتَُّموِلـُعْفَماْلِبِةـالَثـي الثَِّذْنــِم)60

َالِدــــــــــــــــــــــــــــــُع

َعْن َوْزِن نَّْسيَِِوالاَنَجِوَتْغَنْوا ِبَنْحواْسِلْصاَألِنَعِھِب)61

وِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمْفُع
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َباُب َأْبِنَیة الَمَصاِدِر

ْبِدیِھ َالِثيِّ َما أَُُفِللثُّّا        ــــــَھـــــــیَّـُنَوِلْلَمَصاِدِر َأْوَزان ُأَب)62

َالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمْنَتَخ

نٍَّث َأِو ْاَألِلِف اْلَمْقُصوِر َؤ ـــَأْو ِبَتاِء ُمٌلْعـَو فُِِْفْعـٌلَوَفْعـٌل)63

َالـــــــــــــــــــــــــــُمتَِّص

ْد مَّ ِزُثُھًدى َوَصَالِحىِرًضَال ـــَوَنْحُو َجــَفْعَالُن ِفْعَالُن ُفْعَالٌن)64

َالــــــــــــــــــــــــَفِعـ

ْد َلُة َوِباْلَقْصِر َواْلَفْعَالُء َقـا ــــِبَتا التَّْأِنیِث ُثمَّ َفَعـــــَوُمَجرًَّدا)65

َالـــــــــــــــــــــــــُقِبـــــ

ِن ِمَن التَّا واْلُفُعوَل ُمَجرََّدْیا ــــــِبِھَمـيْءــِفَعــاَلُة وُفَعــاَلُة َوِج)66

ـَالـــــــــــــــــــــــــِصــ

َأْو َكَبْیُنوَنٍة َومًُْشِبٍھُن َال ـــــم ْالَفِعیَل ِبالتـَّـا َذاِن وْالَفَعــــث)67

ـَالـــــــــــــــــــــــــــــــــــَُفع

َذا ُفَعْیِلَیــُة ُفْعلَّــُة ــــــَكٍة ـــــــــــــوُل َمــْع َفَعاِلَیــــَوَفُعٌلَوُفْعـلَُ)68

َالــــــــــــــــــــــــَفَعـ

َكَذا ُفُعوِلیَّــُة َواْلَفْتُح قـْد ـٍة        ـــــــــوٍت ُفُعـلَّى َمـْع ُفَعلِْنَیـْع َفَعُلـــَم)69

َال ـــــــــــــــــــــُنِقــــ

ــتَّْأِنیِث ِفیَھـا َوَضمُ َقلَّمـا ــــــــــَوِبَتـا الٌلـَوَمْفُعَمْفِعـُلَوَمْفَعـٌل)70

َالـــــــــــــــــــــــُحِم

َصْوِت َذا اْلُفَعاُل ْعِلسَوى ِفِرِهـــــَمِقیُس الُمَعدَّى وْالُفُعوُل لَغْیَفْعٌل)71

َالــــــــــــــــــــَج

ِإْن َلْم َیُكْن َذا َتَعدٍّ َكْوُنُھ َدُرُه        ــقَّ َمْصـَل اْسَتَحـــى َفِعـــا َعَلــَوَم)72

َالــــــــــــــــــــــــــَفَع
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ـُت َكالشََّجاَعِة َواْلَجاِري َعَلى ـــــــ        ًة ِلَفُعــْلــوَلـًة أْو ُفُعـاَلــــْس َفَعــَوِق)73
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ِفَراٍر َأْو َكفَراٍر ِباْلِفَعــــــال اِل َفْلـُیَقْس َوِلـــــِذي        ــاُه َوْزنًُ ُفَعــــَمْعَن)75
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َفْصٌل ِفي َمَصاِدِر َما َزاَد َعلى الُثالِثي

َما األِخیُر َحاَزُه َمَع َمدَّـٍلـ ْعِبَكسِر َثاِلِث َھْمِز اْلَوْصِل َمْصَدر ِف)78

الـــــــــــــــــــــــــَت

َواْكِسْرُه َساِبَق َحْرِف َیْقَبُل ُھ        ـــِزیَد َأوََّلا ــِل التَّــْن ِفْعـَواْضَمْمُھ ِم)79

َالــــــــــــــــــــاْلِعلـَ

َوَفعََّل اْجَعْل َلُھ التَّْفِعیَل َحْیُث ٍة        ـــــــــِلَفْعـــَلَل اْئِت ِبِفْعــَالٍل وفْعـَلَلـ)80
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أََْلِزْم وِلْلَعاِري ِمْنُھ ُربََّما ًة        ـَـــــــِھ َتْفِعلـلَّ ِلْلَحـــاِویْن الٍم اْعَتـِم)81
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َالــــــــــــــــــــــــــــَفَع
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َالـــــــــــــــــــــــــــُجِع
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ـ فھرس اآلیات القرآنیة الكریمة1

رودھا في السور، واعتمدنا في ذلك عل ى المص حف   ـ رتبنا اآلیات القرآنیة حسب ُو1

.الشریف

ـ ذكرنا اآلیات ثم السور التي وردت فیھا، ورقمھا، وتمامھا، وأخیرا رقم الصفحة 2

.الموجودة فیھا ضمن الرسالة

الرقم

العددي 

لآلیات

ةالسوراآلیة

ورقمھا

رقم 

اآلیة

صفحة اآلیة كاملة

الرسالة

01

َفَأَزلَُّھمَ       ا الشَّ       ْیَطاُن [
َعْنھَ    ا َفَأْخَرَجُھمَ    ا ِممَّ    ا 

]َكاَنا ِفیِھ

البقرة

)2(

َفَأَزلَُّھمَ  ا الشَّ  ْیَطاُن َعْنھَ  ا [36
َفَأْخَرَجُھمَ  ا ِممَّ  ا َكانَ  ا ِفی  ِھ   
َوُقْلنَ    ا اْھِبطُ    وْا َبْعضُ    ُكْم   

ُدوٌّ َوَلكُ   ْم فِ   ي  لِ   َبْعٍض عَ    
اَألْرِض ُمسْ     َتَقرٌّ َوَمتَ     اٌع 

.]ِإَلى ِحیٍن

69

02
َوِإنَّ     آ ِإن شَ     اء اللَّ     ُھ   [

]َلُمْھَتُدوَن
البقرة

)2(

َقاُلوْا اْدُع َلنَ ا َربَّ َك ُیبَ یِّن    [70
لََّنا َما ِھَي ِإنَّ الَبقَ َر َتشَ اَبَھ   
َعَلْینَ   ا َوِإنَّ   آ ِإن شَ   اء اللَّ   ُھ  

.]وَنَلُمْھَتُد

77

]راْیَخَكَرَتإْن[03
البقرة

)2(

ُكتِ  َب َعلَ  ْیُكْم ِإَذا َحضَ  َر   [179
َأحَ   َدُكُم اْلمَ   ْوُت ِإن تَ   َرَك   
َخیْ   ًرا اْلَوصِ   یَُّة ِلْلَوالِ   َدْیِن  
َواألْقَرِبیَن ِباْلَمْعُروِف َحقا 

]َعَلى اْلُمتَِّقیَن

26

04
َُخْذ َأْرَبَعًة مَِّن الطَّْیِر [

]ُھنَّ ِإَلْیَكَفُصْر

البقرة

)2(

َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِھیُم َربِّ [260
َأِرِني َكْیَف ُتْحِیي اْلَمْوَتى 
َقاَل َأَوَلْم ُتْؤِمن َقاَل َبَلى 
َوَلِكن لَِّیْطَمِئنَّ َقْلِبي َقاَل 
َفُخْذ َأْرَبَعًة مَِّن الطَّْیِر 
َفُصْرُھنَّ ِإَلْیَك ُثمَّ اْجَعْل 

َبٍل مِّْنُھنَّ َعَلى ُكلِّ َج

68
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ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُھنَّ َیْأِتیَنَك 
َسْعًیا َواْعَلْم َأنَّ الّلَھ َعِزیٌز 

.]َحِكیٌم

]حبُكُمَفاتَِّبُعوِني َی[05
آل 

عمران

)3(

31

ُقْل ِإن ُكن ُتْم ُتِحبُّ وَن اللّ َھ    [
فَ    اتَِّبُعوِني ُیْحبِ    ْبُكُم اللّ    ُھ   

وَبُكْم َواللّ  ُھ َوَیْغفِ  ْر َلكُ  ْم ُذنُ   
]َغُفوٌر رَِّحیٌم

67

06
َفَیُسبُّوْا الّلَھ َعْدًوا ِبَغْیِر [

]ِعْلٍم

األنعام

)6(
109

َوَال َتُسبُّوْا الَِّذیَن َیْدُعوَن [
مِ ن ُدوِن اللّ ِھ َفَیسُ بُّوْا اللّ َھ     
عَ   ْدًوا ِبَغیْ   ِر ِعلْ   ٍم كَ   َذِلَك    
َزیَّنَّ  ا ِلكُ  لِّ ُأمَّ  ٍة َعَمَلھُ  ْم ثُ  مَّ   
ِإلَ      ى َربِّھِ      م مَّ      ْرِجُعُھْم   
َفُیَنبِّ        ُئُھم ِبمَ        ا كَ        اُنوْا  

.]َیْعَمُلوَن

72

07
یونس]ُحوْاَفْلتفر[

)10(
64

ُقْل ِبَفْضِل الّلِھ َوِبَرْحَمِتِھ [
َفِبَذِلَك َفْلَیْفَرحُ وْا ھُ َو َخیْ ٌر    

]مِّمَّا َیْجَمُعوَن
136

08
الرعد]َسَالٌم َعَلْیُكم[

)13(

َسَالٌم َعَلْیُكم ِبَما صَ َبْرُتْم  [24
23]َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّاِر

]َورُّْزَت[09
الكھف

)18(
17

تَ    َرى الشَّ    ْمَس ِإَذا  َو[
اَوُر عَ ن َكْھِفھِ ْم   َعت تَّزََّطَل

َذاَت اْلَیمِ   یِن َوِإَذا َغَربَ   ت  
تَّْقِرضُ     ُھْم َذاَت الشِّ     َماِل  
َوھُ  ْم فِ  ي َفجْ  َوٍة مِّنْ  ُھ َذلِ  َك   
ِمْن آَیاِت اللَِّھ َمن َیْھِد اللَّ ُھ  

105
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َفُھَو اْلُمْھَتِدي َوَمن ُیضْ ِلْل  
.]مُّْرِشًداَفَلن َتِجَد َلُھ َوِلیا

]َوْأُمْر َأْھَلَك ِبالصََّلاِة[10
طھ

)20(
132

َوْأمُ    ْر َأْھلَ    َك ِبالصَّ    َلاِة   [

َواْصَطِبْر َعَلْیَھا َلا َنسْ َأُلَك  

ِرْزقً       ا نَّحْ       ُن َنْرُزقُ       َك 

.]َواْلَعاِقَبُة ِللتَّْقَوى

141

]ِمن َقْبُل َوِمن َبْعُد[11
الروم

)30(
03

سِ   ِنیَن ِللَّ   ِھ فِ   ي ِبضْ   ِع[

َومِ  ن َبعْ  ُد الْ  َأْمُر مِ  ن َقبْ  لُ 

]ٍذ َیْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَنَوَیْوَمئ

38

12
َما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َكافًَّة و[

]لِّلنَّاِس

سبأ

)34(
28

َومَ  ا َأْرسَ  ْلَناَك ِإلَّ  ا َكافَّ  ًة    [
لِّلنَّ     اِس َبشِ     یًرا َونَ     ِذیًرا  
ا َوَلكِ    نَّ َأْكثَ    َر النَّ    اِس لَ      

]َیْعَلُموَن

53

]ُمْدَھامََّتاِن[13
الرحمن

)55(
64

]ُمْدَھامََّتاِن[
104

]اْلَمْفُتوُن[14
القلم

)68(
06

]ِبَأییُِّكُم اْلَمْفُتوُن[
169

]َوَكذَُّبوا ِبآَیاِتَنا ِكذَّاًبا[15
النبأ

)78(
28

]َوَكذَُّبوا ِبآَیاِتَنا ِكذَّاًبا[
190
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فھرس األحادیث النبویةـ 2

من الرسالةالصفحةالنبويالحدیث 

»أجذمفھو هللا د كل أمر ذي بال ال یبدأ فیھ بالحم«

»فھو أقطع«وفي روایة 

»بحمد اهللا«وفي روایة 

»بالحمد هللا فھو أقطع«وفي روایة 

21

وم ن  هللا علی ھ عش را،  صلى امن صلى علي مرة«

26»صلى علي عشرا صلى اهللا علیھ مائة

ف    إن تجعل    وا بی    وتكم قب    ورا، وص    لوا عل    يال«

»صالتكم علي تبلغني حیث كنت
26

»وكل مما یلیك«
57



فھرس األشعارالفھارس العامة     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

281

األشعار                         )أ(ـ 3
بحر الكامل 

صفحةالشاعرالبیت

الرسالة

ساعدة َواٍد ُدوَن َولِیَك َتْشَعـُبــَوَعَدْت َعَھَجْرْت َغُضوُب وُحبُّ َمْن َیَتَجّنُب 

الھذلي

57

َل َحِدیقًٍَة ــــَفُتِرْكَن ُكَرٍة ـــــُل َعیٍن َثــِھ ُكـاَدْت َعَلیــــَج

ِمــــالدِّْرَھــَك

عنترة 

بن شداد

75

ا          ُخِلَقت َھواَك َكما ُخِلقَت َھوًى ـِإنَّ الَّتي َزَعَمت ُفؤاَدَك َملَّھفیھ

َلھا

بشار بن 

برد

127

بحر الطویل

الصفحةالشاعرالبیت

أش       جع اِرُحــوال بُسُروٍر َبْعَد َمْوتَك َفازٌع ــَجلَّ َجوَما أنا ِمْن ُرْزٍء َوإْن 

السلمي

154

54ِديـــْْم ِعنــى َكَأنَُّكـــِبِذْكَراُكْم َحتَّْمـــَد َبْیِنُكــرَّا َعْنُكْم َبْعــــَتَسلَّْیُت ُط

رَأ الَقْیِس بن َتْمِلَك َبْیَقـراَأال َھــْل َأتـاھا والَحــواِدُث َجّمـَــٌة        بَأنَّ ام
ام         رؤ 

القیس

115

َولِكْن ِبأْنَواِع الَخَداِئع َقَھْرُت الِعَدى ال ُمْسَتعیًنا ِبُعْصبٍة 

والَمْكِر

ب              ال 

نسبة

195

َوال ُبدَّ َیومًا َأن ُتَردَّ َوما الماُل َواَألھلوَن ِإّلا َودیَعـــٌة         

ُعـــــــالَوداِئ

126دلبی
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ارِقـُه كلَّ َشُؤاك أْخَفى َضْویَُّمَحبـــــَدا        َسَرینا وَنْجٌم َقْد َأَضاَء َفُمْذ
ب              ال 

نسبة

200

وُھَو الَقْتُلَوُحبٌّ ِتِمالٌَّق وُحبٌّالَقٌة ــُة َأْحَباٍب َفُحبٌّ َعــَالَثـَث
ب              ال 

نسبة

190

َوُتص   ِبُح َغرث   ى مِ   ن ُلح   وِم  ٍةـریبَ   ـِِزنُّ بـ   ـُا تـاٌن َرزاٌن م   ــ   ـَحص

الَغواِفِل

حس      ان 

بن ثابت

146

155لبیدالثاِقَحَبأْصُءْرَما اْلا َم، إَذاحًارَبارٍةَجِتَرْیَخوَدُجى واْلَقالتُُّتْبِسَح

اَھــُبوــُحُشـاٍدَباِســالّناُمَرـَــوِكــــا َھِبِمٌنفساا اللئیُممَّأًَلٍةِزْنَمِب
ب              ال 

نسبة

154

كمی    ت الُلــحین َتصَھأو تـرانـااـُتذَِّكُرنعلى الُجوِد من آِل الَوِجیِھ والِحٍق      

بن زید

29

بحر البسیط

الصفحةالشاعرالبیت

كِّ َأو َجِنُبــاُن الَشـَأنَّھ ُمسَتبــَكة      ـََوثَب الُمَسحَِّج ِمن عاناِت َمعُقل
ذو 

لرمةا
71

ا َوف  ي الِلث  اِت َوف  ي َأنیاِبھ    ٌســـ  ـوٌَّة َلَعـ  ـَلمی  اُء ف  ي شَ  َفَتیھا حُ 

َشَنُب

ذو 

الرمة
150

َأْوَدى ِبِھمَ      ا الّلیْ      ُل  اًدا ـــــــــ      ـَأَلــ      ـْم َیــ      ـَرْوا ِإَرًمـ      ـا وعَ  

والنََّھــــــــــاُر

األعشى
99

55األعشىُكلٌّ َدَھاھا َوُكلٌّ ِعْنَدھا اْجتَمعــَاــــٍل فأقبلت َواِلھا ثْكَلى َعَلى َعَج

ا سُ ْوَقٌة َقْبلِ ي َوَال   ـ ـ ْم َیْلَقَھـ ـ ــَلٍةـ ـ َیا حَ اِر َال َأْرمِ َیْن مِ ْنُكْم ِبَداِھیَ   

َمِلكٌُ

زھیر 

بن أبي 
41
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ىسلم

مجزوء الكامل

الصفحةالشاعرالبیت

ْكـــآَلْوَمـََدیِھ الیبِِــَاِب َوعــــ         ــــِلیـآِل الصََّلىـَـعْرـــوُاْنُص
عبد 

المطلب

29

المتقارب

الصفحةالشاعرالبیت

ىَذاَألِھـیِفُتْلمََّحَتْیٌبِبَحا     َذــَّبا َحَذــَّبا َحَذــبََّحَالَأ
بن اعمر

أبي ربیعة
115

115//اَذوَّـــــلََاْجَوُلْیاللََّمَلْظا َاَذِإِھاِبَیأََْنُدْرــُباذحبا ــَیَو

الرجزاألرجاز)ب 

الصفحةالشاعرالبیت

ُتْوالَماِلَجالّرِلْایَقد ِحْعَبَوُتْوــــَنَدْوَأُتْلَقْوَحْدــَقُمْوا َقَی
ب              ال 

نسبة
112

ُتْیَرَتاْشَفوَعُبابًاَبَشَتْیَلُتْیـــَلًاــئَیَشُعــَفْنَیْلــَھَوَتْیَل

رؤب         ة 

ب               ن 

العجاج

132

132ب              ال اُكَشوال ُتَكْوالشَُّطِبَتْخَتاُكـــــَحُتْذَإِنیرْیَنى َلَعُتْوَكَح
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نسبة

األََْفُعَواِن َوالشَُّجاعََ الَشْجَعَماا ــْد َساَلَم الَحَیاُت ِمْنُھ الَقَدَمــَق
ب              ال 

نسبة
100

ىیِنِدْنَرْسي وَیِنَعُهُدُرْطَأي دیِنْنَرْغَیاَسَعالُنَلــــَعَجْدــَق
ب              ال 

نسبة 
111

ــایَِّبَصـٌةَلْھَشزَّيــــَنُتاــَمَكـــــا یَّــِزْنا َتَھَوْلَديزَّـَنُتَفْھـــَي 
ب              ال 

نسبة
187

مشطور الرجز

الصفحةلشاعرامشطور الرجز

َیفدُغ ھاَم الُزمَِّمَشّداَخٍة
رؤبة بن 

لبید
71
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فھرس المنظومات اللغویةـ 4

صفحةالناظمالبیت

الرسالة

اِلِكـاَهللا خیَر مِبيأْحَمُد َرقـَــــال ُمَحَمد ُھــــــو ابـن َمــــالـــك        
ابن 

مالك
21

نھایُة َمْسُئول َأَماٌن وتسھیُلھنـــــاٌء وتسلیٌم تــال ُأْنُس َیْوِمِھ 
ابن 

مالك
96

ِعــــدَُّهُیــَلْم ُةِإْن َحلَُّھ الَھْمَزلــــِفْعَأيُّالنَّْحــــوــاِلَمَیـــاَعــ

ِدهـــــنسیـِج َوْحـَنِمْنـــُھ اْبَثـــــمَّ ُھـــَو ِباْلَعْكِس ِإْن َتَعرَّى

رجل 

من 

المغرب

98

وع بُ   ا َكم جَ   وضَ   َعْینً   اْواْكسِ   ْر أو اشْ   ِمْم فَ   ا ثَالث   يَّ ُأِعــــ   ـل   

ــلـــَمَتفاْح

ابن 

مالك
133

وم  ا ِلبَ  اَع  قَ  ْد یُ  َرى لَنحْ  ِو   ْب ــــــ  ـوِإْن ِبشَ  ْكل ِخیْ  َف لَ  ْبُس ُیْجَتنَ 
ْبـــَح

ابن 

مالك
135

ا ال َواْجعــ  ـْل َمِقْیًسـ  ـا َثاًنیـــ  ـ  ِفْعـــ  ـالٌل اْو َفْعَللـــــــ  ـَُة لِفْعَلـــ  ـال  

أوَّال

ابن 

مالك
188
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فھرس األمثالـ 5

من الرسالةصفحةالالَمَثـل

201ابا َنر َذأَھٌرَش

الرَّْشف أنفع
113
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رس الكتبفھـ 6

الرقم العددي 

للكتب

من الرسالةالصفحةفھارس الكتب

144، 135، 134، 124، 122، 21ألفیة ابن مالك1

2

تسھیل الفوائد :التسھیل

وتكمیل المقاصد البن 

مالك

22 ،51 ،56 ،62)2( ،78 ،85 ،

93 ،121 ،143)2( ،158 ،183 ،

187 ،188،189،191،192 ،

193،194 ،196 ،201 ،202

3
األلفیة البن =الخالصة 

مالك

172 ،173 ،178 ،183 ،184)2(،

188 ،196 ،198

121درة الغواص للحریري4

5
، 135، )2(134، 133، 124، 49شرح األلفیة البن الناظم

144 ،147

)2(110، 109، 106، 81، 78شرح التسھیل البن مالك6

7
23للتفتزانيشرح التلخیص

8
شرح :الكافیةشرح 

الشافیة الكافیة البن مالك

48 ،49 ،50 ،56 ،81 ،85،120 ،

121،173 ،198 ،199

9
شرح كتاب أبي عثمان 

المنصف:المازني

35

10
، )4(58، 57، 55، 54، 51، 35للجوھريالصحاح

67 ،68)2( ،71 ،72)2( ،73 ،74 ،
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146 ،148 ،150 ،151)2.(

115، 113للزبیديمختصر العین11

12

مشارق األنوار:المشارق

ابن ألبي الفضل عیاض

موسى الیحصبي

55
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فھرس األعالم الموجودة في التحقیقـ 7

من الرسالةالصفحةفھرس األعالم

ان األندلسيأبو حّی
86 ،107 ،111 ،119 ،120 ،122 ،

181 ،188 ،192،193

111، 113أبو عبیدة

53أبو علي الفارسي

109أبو عمر الزاھد

198، 171، )2(142، 88)سعید بن مسعدة(األخفش 

)2(150، 74، 52األصمعي

58األعلم

19البحار علي النحر

203، 19ي البجائيیابن أبي یح

137، 136، 92، 59ابن الحاجب

152، 124، 109، 78، 59، 49ابن الناظم

137ابن جماعة

111، 86، 37، 35، 34ابن جني

196ابن سیده

68الصحابي:ابن عباس

158،)2(86، 85، )2(81، 80ابن عصفور

87، 19،86ابن مالك
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63، 62أبو حیان األندلسي:أثیر الدین

23التفتزاني

37، 32ثعلب

120الثمانیني

123، 59الجاربردي

150الجرمي

112، 76،78، 35،57الجوھري

121الحریري

72حسن السیرافيال

198الخلیل

111، 29الزبیدي

68، 24، 22الزمخشري

79ويالسخا

سیبویھ

28 ،48 ،50 ،51 ،59 ،80 ،107 ،

110 ،134 ،142 ،171 ،172 ،192 ،

193)3(،194،196،197،198

)2(121الشعبي

146عائشة أم المؤمنین

121عبد الملك بن مروان

198، 193، 93، 89، 88، 38، 27الفراء

الكسائي
28 ،29 ،77 ،78)3( ،79)2(،88 ،

89 ،92
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121لیةیلیلى األخ

48، 35المازني

31)اإلمام مالك(مالك

93، 84المبرد

)ابن مالك(المصنف

20 ،21 ،29 ،31 ،36،43 ،47 ،49 ،

53 ،60 ،62 ،68 ،71،72)2( ،75 ،

77 ،81 ،84 ،85 ،87 ،88)3(،89،

91 ،92 ،93 ،94 ،95 ،96 ،97 ،

100 ،106 ،109 ،116 ،117 ،118 ،

119)3( ،120،121 ،122 ،125 ،

129 ،131 ،132 ،133 ،134 ،138 ،

143)3( ،144 ،147)3( ،148)2( ،

154 ،157 ،182 ،185 ،193 ،195 ،

200

193)أبو حیان(ف نصالم

29نحاسال

58یونس
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الفرق والطوائف فھرس ـ 8

من الرسالةالصفحةالفرق والطوائف

27أھل بغداد

64األئمة المتقدمون

188، 195، 88، 75الجمھور

84، 50الكوفیون

33النحویون

87، 85، 64أئمة اللغة

173، 50أكثر البصریین

62بنو عامر

53جماعة من النحویین

64، 63طیىء

118یینغیر الحجاز

149، 46لغة تمیمیة

193، 142، 137، )2(59، 50مذھب البصریین

140، 137، 101، 89مذھب الكوفیین
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فھرس األلفاظ المفسرة في المخطوطـ 9

تفسیرھااللفظة
من الصفحة

الرسالة

26مقابل الشرالخیر

26أي ماالایرد خیرإْن

27الخلقالورى

30أقاربھھآل

30أصحابھصحبھ

30كل من آمن بھھآل

44أطعمھ لحمامھلحَّ

47العقربكلواه عقرب الشيء

47الفلفلجعل فیھفلفل الطعام

قرمص
أي حفر القرموص واحد القرامیص حفر 

صغار یسكن فیھا اإلنسان عند البرد

48

48أصاب عرقوبھعرقبھ

48أصابھ بعرجونھعرجن

48خرجت عسالجھاأعسجلت الشجرة

57اإلمارةالوالیة

61احفظھااْحوھا

62الشوقالحنین

62الولد من ذوات الظلفالطال
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70إلى بلد آخرخرججَّل

70طلعتتذر

70تتأي صوَّت النارأجَّ

70أسرع في مشیھوالرجل أجَّ

70رجعَكرَّ

70أرادهبالشيءھمَّ

71طالوعَّم النبات

72الذكر من الخیلالحصان 

72حسنت حالتھم بعد بؤس َقشَّ القوم

72إذا دخل فیھشك السالح

72ما یلبس من الحدیدالشكة

72تأھبأبَّ 

72دخلخشَّ

72سترهجنَّ اللیل

72أمطررشََّ المزن

72ھدرطل دمھ

72مشى مشیا دون اإلسراعخبَّ الحصان

72مكرخبَّ الرجل

72طالخب النبات

73طلعَكمَّ

73أسدغضنفر

74أعرضَصدَّ
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74سقطخر الصلد

74األملسالصخر الصلد

74ماتخر اإلنسان

74أقامخر على الشيء

74تصوَّالماءخرَّ

74غزرتت العینثرَّ

75عزمجدَّ

75طرف الید، طارت عند القطعثبتوتترَّ

75اجرى لبنھا كثیرت الناقةدرَّ

75كثرالشيءجمَّ

75ارتفع على رجلیھالحصانشبَّ

75تتصّوت األفعىفحَّ

75انفردشذ

75بعدتشطت الدار

75حمیت شمسھنھارحرَّ

76عطىأبذل

77البغضالقالء

77أبغضھأقلیھ

82أظھر أسنانھ لفرط عیوبھكلح

83دخل فیھا الماءماھت البئر

98صارت مائةوأمأت

98صارت ألفاألفت
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98أثمأذنب

99جعلھ طریداأطرده

99أضاءتأشرقت الشمس

99دعا لھ بالسقيأسقاه

99سماه كافراأكفره

99دلھ على البصرأبصره

101أخفیتواَرْیت

101جعلتھ أمیراأمَّرتھ

101جعلتھ عدالعدَّلتھ

101جعلتھ أمیرا وعدال و ولیاولَّیتھ

102نقلھ على جھة الفسادنمَّ الحدیث

102نقلھ على جھة الصالحنماه

102سماه فاسقاقھفسَّ

102لیھقام عضھمرَّ

103حلق عانتھاستعان

103اجتمعتاحرنجمت اإلبل

104انتصفھار اللیلاْب

105إذا سمنخمھبیَّ

105تسبب في العملاعتمل

106الجماعدإذا كان یحدث عنط الرجلعذَی

106إذا لم یحكمھرھیأ العمل وشطیأ

107إذا طالالشعراغدودن
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107ابتلاخضول

107طاباحلولى

الشعررََّبطاس

وغیره
لطا

107

107أسرعاشمعل

107استرسلاسمعل الشعر

107ورماسمأر

109إذا فتنھخلبس قلبھ

109أسرعنبس

109السریعالسنبس

110عظم بطنھاحبنطأ الرجل

110إذا أثنى عنقھ وأخرج حوصلتھاحونصل الطائر

111سكن أي ذلتمسكن

111اه على قفاهألقسلقى الرجل

111بمعنى قلساه أي ألبسھ إیاھابالقلنسوةقلنسھ

112ألبسھ الجوربجوربھ

112شاخ وكبرحوقل الرجل

الحوقلة
:إذا قال:، ولیس من حوقلةرعة المشيس

الحول وال قوة إال باهللا

112

112الضحكق أي أكثر أزھزھزق الرجل

112دھمھدھدم الشيء

112تلعھابھلقم الشيء
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112رمسھ أي ستره رھمس الشيء

113قصر واجتمع خلفھاكوأل الرجل

113أرعشاكوأد الشیخ

113والرشف المص،أي أرشفترھشف

114أصاب رأسھرأََّسھ 

اعلنكس الشعر 

لنططواع
اشتد سواده واجتمع

114

115ركبتھ عریااعلوطت المھر

115إذا امتداخروط الشعر

115ضخمالبعیراعثوجج

115إذا خرج من الشام إلى العراقبیغد الرجل

116أخرج سنبلھسنبس

116أخرج ماءه قبل اإلیالجزملق الفحل

122منعلحظ

الالِو
المتابعة بین الشیئین واألشیاء على 

الترتیب

126

134رمسھترمس الشيء

144إذا ابتلعھلقم الطعام

144لوجھإذا ألصق بافضح األنف

146امتنعت بالعفافحصنت المرأة

146شجاعلبطََ

146عذبماء فرات
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146الرجل الخبیث الداھيالعفر

146حلیلھاضاق إعزوز

147اشتدصلب

147لم یجرب األمورغمد

149حزینشّج

149البطر وھو شدة الفرحاألشر

149یحذریقظ

149خشن بكثرة الحجارةشأز المكان

154إذا أحكم الخصومةفھو جذل

نجوت الجلد عن 

الشاة
أي سلختھ

158

163مطلھلواه

163أبغضھشنأه

163اشتھت الفحلضبعت الناقة

164اشتھت الفحلعاطت الناقة

167حلقھسحف رأسھ

173تبعھتال

178تتصّوت األرنبضغب

178خفقوجف

178المحرقالممض

178أظھرجال

179ال تحدیدوال تھال
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181شھوة اللبنالعمیة

182المرح والفخرالخیال

186أحسن غداهسرھف
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فھرس األوزان الصرفیةـ 10

األوزان 

الصرفیة
األمثلة

من الصفحة

الرسالة

27دسّیَفْیِعل

27دسّیَفْیَعل

28َسَیائدَفَعاِئل

46َسیِّد، َخِبیث، َسِمین، َظِریفَفِعیل

46.َثُلَم، َعُنَق، َیُقَظ، َشُیَز، َحُسَنَفُعل

46، َنِدس، َفِطنأِبلَفِعل

47.َدْحَرج، وَعْرَبد، طمأنَفْعَلل

94اْحَرْنَجَماْفَعْنلل

94اقَشَعرَّاْفَعللَّ

94َتَدْحَرَج، َتَسْرَبَلَتَفْعَلَل

97أْعَلمَأْفعل

100َقاتل، سالم، والى، تابعَفاَعل

101أدَّب، َفكَّر، َفتَّح، َعلَّمفعَّل

102جاْسَتْقَوم، اْسَتْغَفر، اْسَتْخَراْسَتْفَعل

103اْنَفَصل، اْنَقَطع، اْنَصَرف، اْنَقادانفعل

104انَقضَّاْفَعلَّ

104اعواّر، اْبَھارَّاْفَعاّل

105اْھَبیََّخاْفعیََّل
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105اعَتَدَل، اْخَتاراْفَتَعل

106َعْذَیَطَفْعَیل

107اْعَدْوَدن، اْخَضْوَضن، اْحَلْوَلىاْفَعْوَعَل

107َرب، َتَواَلىَتَضاَتَفاعل

َتَعلَّم، َتَشجَّع، َتَجنَّب، َتَخرَّج، َتَحجَّ ر، َتَقمَّ ص،   َتَفعَّل

َتَسحَّر، َتَبنَّى، َتَخوَّف، َتَولَّى، َتَفكَّر

108

109َخلبسَفْعَلَس

109َسْنَبسَسْفَعل

110اْحَبْنَطأاْفَعْنأل

110، 109، اْسَرْنَدى، اْسَنْلَقىاْفَعْنلى

110اْحَوْنَصلَوْنَعلاْف

111َسْلقىَفْعَلى

111تَمْنَدَل، تَمْدَرعَتَمْفَعل 

112َجْوَرب، َحْوَقلَفْوَعَل

112َھْرَول، َجْوَھرَفْعَول

112َزْھَزق، َدْھَدمَعْفَعَل

112َھْلَقَمَھْفَعَل

112َرْھَمسَفْعَھل

113اْكَوَأل، اْكَوَأداْفَوَعل

113َتَرْھَشفلَھَتَفْع

113اْجَفأظَّاَفَعَألَّ

113اْسَلھمَّاْفْلَعلَّ
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113َقْطَرنَفْعَلَن

114َتْرَمسَتْفَعَل

114َكْلـَتـبَفعتل 

114َقْلَنسَفعـْنـََل

114َجْلَمط َفْعَمل

114َغـْلَصَمَفْعَلَم

114اْدَلمَّس، اْھَرمَّعاْفَعمَّل

114َلْنكس، اعَلْنططاعَْْاْفَعلَنَس

115اْعَلَوطَّ، اْخَرَوطَّ، اْجَلَوذَّاْفَعَولَّ

115اْعَثَوجََّجاْفَعَولَّل

115َبْیَطر، َبْیَغدَفْیَعل

116ُمَبْیِقر، ُمَسْیِطر، ُمَھْیمن، ُمَھْینمُمَفیِعل

116َسْنَبلَفْنَعل

116َزْمَلقَفْمَعَل

116َتَسْلَقىَتَفْعلى

145َسْھل، َضْخم، َنْذر َفْعل

َأسْ َود، أكْ َدر، أحْ َول،    أْخَرف، أشنع، أْخَضر، أْفَعل

، أْشَنب، أْعَورأْذقَن

145 ،149 ،

150

146َجَبان، َحَصان، َرَزانَفَعال

ُفَرات، ُصَراخ، ُبكاء، ُنَباح، ضُ باع، ُعطَ اس،   ُفَعال

ُمَشاء، ُسَعال، ُقَوام

146

146ِذْكر، ِحْفظ ، عَِْلم، ِفْعلِعْفر،ِفْعل
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147وضَّاءَفعَّال

147ُصْلب، ُغْمد، ُحْكم، ُشْكر، ُشْعلُفْعل

َبِطٌر،َحِبٌط ، َنِدٌس، َفطِ ٌن، َوجِ ٌع، فَ ِرٌح، َأشِ ٌر،     َفِعٌل

.َكِذٌب، َخِنٌق

147

عَ    اِقر، حَ    اِمض، ضَ    اِرب، َقاعِ    د، عَ    اِلم،     َفاِعل

َشاِرب، َساِلم، َفاِره

144 ،147

شَ  ْبَعان، سَ  ْكَران، َعْطشَ  ان، َظمْ  َآن، َعْرثَ  ان،   َفْعَالن

.َلیَّانا

150

162ُأْدَمة، ُقْدَرةُفْعَلة

162َتْقَوىَفْعلى

162ِذْكَرىفْعَلى

162أدمة، قدرة، بقلة، ُسْرَعةُفْعَلة

162ُرْجَعىُفْعَلى

163ُشْكَران، ُكْفَران، ُرْجَحانُفْعالن

163ِعَرضِرَضى، ِصَغر، ِفَعل

163ُھَدىُفَعل

163َسِرَقةَفِعْلٌة

163َظَرافة، َنَظاَفة، َسَآَمة، َسَقاَمة، َزَعاَرةَفَعاَلة

164َرْھَبىَفْعلى

165ِكَتاب، ِإَیابِفَعال

165ُدُخول، ُخُروج، ُجُلوس، ُقُعودَفُعول

165َذِمیل، َظِریف، َصِھیلَفِعیل
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165َجَوَالن، َلَمَعانَفَعَالن

165َكْیُنوَنة، َصْیُروَرة، َبْیُنوَنةَفْیُلوَلة

ِكَتاَبة، ِخَفاَرة، ِسَفاَرة، ِنَجارة، ِتَجارة، ِخیاطة، ِفَعاَلة

ابة، ِوَالیة، ِإَمارة، ِسَعایة، ِخَفارة،ِكَت

165 ،175

167طوُطُسْؤَدد، ُعُفْعلـُل

167، َطَماِعَیةَكَراِھَیةَفَعاِلَیة

167َوِلیِدیَّةَفِعیِلیَّة

167ُغْلَبةُفْعَلة

167َجْمَزىَفْعَلى

168َرْھُبوتفًََعلوت

168ُخُصوِصیَّةُفُعوِلیَّة

168َمْدَخلَمْفَعل

168َمْرَضاة، َمْھَلَكة، َمْحَمَدةَمْفَعَلة

169َخاِئَنةَفاِعَلة

169َمْیُسورةَمْفُعولة

169َكْیُعوِعَیةَفْیُعوِلَیة

169إھجیرىإفعیلى

169ُغَلَواء، ُخَیَالءُفَعالء

169َمْحُلوَفاءَمْفُعوَالء

َغیْ   َرة، َحیْ   َرة ضَ   ْرَبة، َآقیَ   ة، َلْقیَ   ة، َفْرحَ   ة،     َفْعَلة

َشْرَبة، َقْعَدة، َرْحَمة

169

169َسُبور، َحُصور، َعُزوز، َقُبول، َوُقود، َوُلوعَفُعول
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169َسُبوطةفعولة

169َتْھُلَكةَتْفُعَلة

ل  ب، فَ  َرٌح، حَ  َوٌل، عَ  َوٌر، غَ  َرٌث، َعطَ  ٌش، طَ   َفَعٌل

َظَرف، َعَمل، َبَطل، َحَسنَجَلب، َكَرم،

173 ،176

174ُشَجاَعة، ُصُعوَبةُفَعالة

ِقَصاص، ِجمَ اح،  ِحَجاب، ِنَكاح، ِفَرار،ِقَوال، ِفَعال

ِقَتال، ِمَراء، ِخَصام، ِضَراب،ِإَباء، ِشَراد

147،175

175ِحْرَمانْعَاللِف

176ُشْرب، ُلْحس، ُلْقم، ُزْھد، ُضْعف، ُمْكث، ُوّدُفْعل

162، ِنْشَدة،حییةِقْعَدة، ِمْیَتة، ِمْشَیة، ِطْعَمة، ِمْرَیةِفْعَلة

،179،180

لقیة،حة،ْرَفبة،ْرَشدة،ْعَق،بةْر، َضمةْحَرْعَلةَف

ةتَیَأ

161 ،162 ،

180

186ِسْرَھافِفْعالََل

186َدْحَرَجة، َسْبَرَجةَفْعَلَلة

186َتْعِلیم، َتْكِذیبَتْفِعیل

186َتْعِدَیة، َتْزِكَیة، َتْقِوَیةَتْفِعَلة

188ِزْلَزال، قِِْلَقالِفْعَالل

189َتْنبئَتْفِعیل

189َتْخِطئة، َتْنِبأةَتْفعلة

147،190ِكذَّاب، ِكالَّم، ِكرَّاءِفعَّال
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التِّضْ    َراب، التِّْیس    ار، التِّصْ    واف، التِّْنق    ال،    التِّْفَعال

التِّْجوال، التِّْرداد 

190

191صِّیصَحثِّیث، َخَفعِّیل

192ُقَشْعِریَرة، ُطَمْأِنیَنةُفَعلِّیَلة

196.ُمَقاَتلة، ُمَخاَصَمة، ُمَضاَرَبةَمَفاَعلة
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فھرس المصطلحات الصرفیةـ 11

من الرسالةالصفحةالمصطلح الصرفي

123اإلدغام 

األصل
43 ،46 ،63)2( ،88،89،94 ،96)2( ،104 ،

126،139 ،141 ،142 ،159 ،185 ،197

القیاس

24 ،30 ،35 ،36)4( ،54)2( ،60 ،67 ،68 ،

92 ،130 ،141 ،144 ،147 ،148 ،158 ،171 ،

172،175 ،178 ،190

اسم الفاعل

24 ،58 ،91)2( ،124 ،143)4(،144)3( ،

145 ،148)2( ،149 ،151،152 ،154 ،

155)3( ،156)2(

159، 157، )3(156، 24اسم المفعول

122أفعل التفضیل

الفعل

23)2( ،24 ،32 ،)2(،34 ،35 ،37،38 ،43،

50 ،56،66 ،74 ،75،76،83،87 ،91،94 ،

104 ،107 ،115 ،128 ،136 ،152 ،185 ،

192 ،197 ،199

)2(123، 39،43، )4(27جمعال

120، 104، 95،103الخماسي

122، 115، )2(114،)2(113، 107، 102، 95السداسي

حذفال
26 ،37 ،38 ،50 ،54 ،56 ،63)3( ،90 ،109 ،

126 ،127 ،128،130،131 ،137 ،153 ،
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161 ،162 ،165،177 ،180 ،185 ،189 ،

199

192، 188، 120، 94، 44، 20قلبال

األفعال
19 ،23 ،35 ،41 ،57 ،58)2( ،59 ،60 ،61 ،

62 ،67 ،68 ،70 ،90 ،130 ،141 ،199 ،203

188، 128، 97، 91، 64، 50، )2(36، 35، 28تصریفال

116، 43األبنیة

بناء
43 ،88 ،89 ،107 ،110 ،117 ،137 ،140 ،

181)2( ،188 ،193

137، )2(136، )2(48فعل األمر

138فعل المضارع

188، )2(185، 116الفعل المزید

49، 43الفرع

الرباعي
47 ،94 ،103 ،106 ،109 ،118 ،122 ،125 ،

130 ،139)2(

الثالثي
43 ،87 ،91 ،93 ،94،156 ،157،161)3( ،

181 ،182 ،191 ،193 ،198،202)2(

األوزان
20 ،43،94،95 ،147 ،152 ،161 ،170 ،

177 ،185 ،188 ،192

198، 187، 133،185، 126، 92، 89، 84الصحیح

45المھموز

133، 63، 45المثال
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45األجوف

45اللفیف

45األصم

جردالم
43)2( ،48)2( ،49،87،94)2( ،101 ،103 ،

105 ،106)2( ،108 ،

المضاعف
44،65)2( ،66 ،67)2( ،70 ،75 ،76 ،122 ،

125 ،129 ،130 ،135 ،188

106، 103، 47الرباعي

یسم فعل ما لم 

فاعلھ
48 ،49

48أبنیة المجرد الثالثي

143، 96، 34االشتقاق

)2(48صیغة الماضي

49المصوغ للفاعل

صیغة الماضي 

المصوغ للمفعول
48

50، 49صیغة األمر 

49، 23المصادر

المصدر
23 ،36 ،48 ،54 ،55 ،96،175 ،180،181،

188 ،192)2( ،193 ،195 ،201 ،202

80، 20المشتق

135، 76، 75، 67، 66، )3(65، 61، 44المضاعف
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93النسب

185، 93، 45المنقوص

)3(48، 43الفعل المجرد

188، )2(185، 116، 97الفعل المزید

96، 94اإللحاق

20القلب

)2(104، 96، 48الزیادة

114، 110الملحق النادر

المجردبالملحق 
94 ،106،111 ،112 ،113)2( ،114 ،115 ،

116

116، 95،113الملحق بتدحرج

الوزن
40 ،109،114،119 ،127 ،148)2( ،172 ،

193

135، )2(134، )2(133، )2(131اإلشمام

133،192، )2(91اإلعالل

)2(134، )2(133االعتالل

130،133أعلَّ

186، 135، 134، 133اعتل

187، 91، )2(90المعتل

197المعل

143، )2(128الصفة المشبھة
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النحویةالمصطلحات فھرس ـ 12

من الرسالةالصفحةالمصطلح النحوي

141، 138، 67، 56االبتداء 

42االستئناف 

، 56، 53، 50، 42، 38، 37، 31، 24اإلعراب

60 ،65 ،67 ،69 ،72 ،76 ،78 ،80 ،

84 ،89 ،93 ،104 ،106 ،109 ،

112 ،113 ،116 ،124 ،126 ،135 ،

140 ،142 ،145 ،148،152 ،155 ،

156 ،159 ،162 ،164 ،166 ،170 ،

172 ،174 ،177 ،180 ،182 ،184 ،

185 ،189 ،194 ،197 ،199 ،200 ،

202

69التابع

140الجملة االبتدائیة 

126الجملة التفسیریة 

، 92، 78، 61، 53، 39، 25، 24الجملة الحالیة 

104 ،200

65، 24الجملة المستأنفة 

166، 153رضة الجملة المعت

، )3(125، 116، 67، 92، 42، 32الجملة المعطوفة 
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140 ،159 ،164 ،166 ،172 ،174

، 92، 83، 78، 77، 73، 70، 39الحال 

104 ،106 ،126 ،140 ،142 ،153 ،

157 ،159 ،160 ،161 ،162 ،164 ،

173 ،184 ،185 ،195 ،199

184، 117، 96، 56، 37الحرف 

، 159، 142، 140، 137، 114، 31الخبر   

166 ،184،197 ،199)4(

166، 153، 106، 38الخفض  

181، )2(143، 106، 22الصفة 

25الصلة 

174، 59، 53، 38، 37الضم 

، 67،77، )2(66، 65، 61، 56، 24الضمیر 

78 ،90 ،93 ،104 ،106 ،136 ،

140 ،145 ،184 ،185 ،186 ،199 ،

200

136الظرف

، 141، 136، 135، 104، 64، 37العطف 

153 ،180 ،194

، 123، 78، 67، 58، 41، 34، 24الفاعل 

126 ،127 ،128 ،130)2( ،134 ،

136)2(142 ،152 ،153 ،159
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121، 119، 113، 47الكسر 

، 144، 101، 70، )4(66، 62، 47الالزم          

149 ،152 ،153 ،170 ،173 ،175 ،

176 ،178 ،197

، 162، 161، 145، 79، 77، 65، 56تدأ المب

180  ،179 ،184 ،199

81، 69المتبوع

، 170، 101، 98، 75، 66، 62، 48المتعدي 

175

176، 66المضموم 

194، 32المعطوف 

25المعمول 

69، 67، 42المفعول بھ 

79جملة الصلة

32عطف البیان 
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المصطلحات البالغیةفھرس ـ 13

من الرسالةالصفحةالمصطلح البالغي

56التصحیف

20الخصوص

164الجملة اإلنشائیة

24الجملة الخبریة

182الجملة الفعلیة

)2(62الطباق

20العموم

53اللف والنشر

69المجمل

32المشاكلة

42المطابقة

69المفصل
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المصطلحات العروضیةفھرسـ14

الصفحةالمصطلح العروضي

41األضرب

41األعاریض

40بحر البسیط:البسیط

189التضمین العروضي 

، 110، 104، 79، 75،96، 68البیت

111 ،112 ،113 ،122 ،130 ،

138 ،140 ،141 ،145 ،148 ،

155 ،164 ،175 ،180

106، 72الحشو

99الخبن 

41رة المختلفدائ

41الدائرة األولى

98العروض األولى

95، 85، 78، 49، 41القصیدة

41المخبون

40مستفعلن
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فھرس المصادر والمراجع

 القرآن الكریم بروایة ورش، مطبعة الملك فھد لطباعة المصحف الشریف

.المدینة المنورة

:الكتب المطبوعة:أوال

ھ  ـ ـ     1384أبنی  ة الص  رف ف  ي كت  اب س  یبویھ، خدیج  ة الح  دیثي، س  نة   .1

.م مطبعة منشورات مكتبة النھضة بغداد1964

العرب، أبو حیان األندلسي، تحقیق وتعلیق ارتشاف الضرب على لسان.2

م، المكتبة األزھریة 1989ھـ ـ  1409مصطفى أحمد النماس، الطبعة األولى 

.للتراث القاھرة

قدم لھ وشرح أساس البالغة، جار اهللا فخر خوارزم محمد  بن عمر الزمخشري،

، 2003ھ  ـ ـ     1423محم  د أحم  د قاس  م ، الطبع  ة األول  ى :غریب  ھ وعل  ق علی  ھ د 

.مطبعة المكتبة العصریة بیروت

أساسیات عل م الص رف، عب د الس تار عب د اللطی ف أحم د س عید، الطبع ة          .3

.م، مطبعة المكتب الجامعي الحدیث اإلسكندریة1999الثانیة 

أسرار العربیة، عبد ال رحمن ب ن أب ي وف اء محم د ب ن عبی د اهللا ب ن أب ي          .4

م، مطبع  ة دار الجی  ل 1995ع  ة األول  ىس  عد، تحقی  ق فخ  ر ص  الح قب  اوة، الطب 

.بیروت 

إصالح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي، عبد اهللا بن السید البطلیوسي، .5

ھ    ـ ـ         1399تحقی    ق وتعلی    ق حم    زة عب    د اهللا النش    رتي، الطبع    ة األول    ى  

.م،مطبعة دار المریخ الریاض1979

بیقی  ة التوظی  ف إعج  از الص  رف ف  ي الق  رآن الك  ریم دراس  ة نظری  ة تط  .6

.م، صیدا بیروت2002ھـ ـ 1423البالغي لصیغة الكلمة، عبد الحمید أحمد 
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ھـ ، المطبعة 1309أفضل الصالة على سید السادات، یوسف النبھاني، .7

.األدبیة بیروت لبنان

:أفعال األمر التي تبقى على حرف واحد الب ن مال ك، تحقی ق ودراس ة د    .8

.م1996ھـ ـ 1417الطبعة األولى مختار بوعناني، ال

اإلرشاد إلى اإلعراب، شمس الدین محمد ب ن حم دون أحم د ب ن عب د اللطی ف       .9

القرش  ي الكیش  ي، تحقی  ق ودراس  ة عب  د اهللا الحس  یني البرك  اتي، ومحس  ن س  الم  

م، مطبعة معھ د البح وث العلمی ة    1989ھـ ـ  1410العمیري، الطبعة األولى، 

.المكرمةوإحیاء التراث اإلسالمي مكة 

األشباه والنظائر في النحو، أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أب و بك ر   .10

م، 1996جالل الدین السیوطي ، راجعھ وقدم لھ فائز ترحیب ي، الطبع ة الثالث ة   

.مطبعة دار الكتاب العربي بیروت

االشتقاق ـ أبو بكر محمد بن الحسن بن درید، تحقیق وشرح عبد السالم .11

.عة الثالثة، مطبعة مكتبة الخانجي مصرمحمد ھارون، الطب

االش    تقاق ودوره ف    ي نم    و اللغ    ة، فرح    ات عی    اش، مطبع    ة دی    وان    .12

.المطبوعات الجامعیة الجزائر

اإلصابة في تمییز الصحابة، ابن حجر العسقالني، تحقیق علي محمدود .13

.ھـ ، مطبعة دار الجیل بیروت1412البجاوي، الطبعة األولى 

أب  و بك  ر محم  د ب  ن س  ھل ب  ن الس  راج النح  وي       األص  ول ف  ي النح  و،  .14

م، 1999ھ ـ ـ    1420البغ دادي، تحقی ق عب د الحس ین الفتل ي، الطبع ة الرابع ة        

.مطبعة مؤسسة الرسالة بیروت لبنان

األع    الم، ق    اموس ت    راجم ألش    ھر الرج    ال والنس    اء م    ن الع    رب        .15

خی  ر ال  دین الزركل  ي، الطبع  ة الخامس  ة،    :والمس  تعربین والمستش  رقین،تألیف 

.م، دار العلم للمالیین بیروت لبنان1980
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ھ  ـ ـ     1421األفع  ال، اب  ن القوطی  ة، تحقی  ق عل  ي ف  ودة، الطبع  ة الثالث  ة  .16

.م، مطبعة مكتبة الخانجي القاھرة2001

الك  وفیین،ائل الخ  الف ب  ین النح  ویین البص  ریین و   اإلنص  اف ف  ي مس    .17

، م، المكتب   ة العص   ریة ص   یدا 1993ري، لكم   ال ال   دین أب   ي البرك   ات األنب   ا 

.بیروت

البدیع في البدیع في نقد الشعر، أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ، حقق ھ  .18

م، مطبع ة دار الكت ب العلمی ة    1987وقدم لھ عبد آ، علي مھنا، الطبعة األولى 

.بیروت

البس  تان ف  ي ذك  ر األولی  اء والعلم  اء بتلمس  ان، ألب  ي عب  د اهللا محم  د ب  ن    .19

الملیتي المدیوني التلمساني ،دی وان  محمد ابن أحمد الملقب بابن مریم الشریف 

.المطبوعات الجامعیة الجزائر 

عظ  یم ب  ن عب  د الق  وي   الترغی  ب والترھی  ب ،محم  د زك  ي ال  دین عب  د ال    .20

.بھ أبو صھیب الكرمي، مطبعة بیت األفكار الدولیة األردنالمنذري، أعتنى

التصریف العربي من خ الل عل م األص وات الح دیث، الطی ب البك وش،       .21

.عة الشركة التونسیة لفنون الرسم تونسم، مطب1973

التص  ریف المل  وكي، ص  نعة أب  ي الف  تح عثم  ان ب  ن عب  د اهللا اب  ن جن  ي،     .22

تصحیح وفھرسة محمد بن مصطفى النعسان الحموي، الطبعة األولى، مطبعة 

.التمدن الصناعیة مصر

مخت   ار بوعن   اني، الطبع   ة الثانی   ة  :التص   ریف موض   وعاتھ ومؤلفات   ھ،د .23

.م1998

فات، السید الشریف عل ي ب ن محم د ب ن عل ي الجرج اني الحنف ي،        التعری.24

م، مطبع ة مكتب ة   2003ضبط نصوصھا وعلق علیھا محمد علي أبو العباس، 

.القرآن للطبع والنشر والتوزیع القاھرة
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التكملة وھي الجزء الثاني من اإلیضاح العضدي، ألبي علي الحسن ب ن  .25

م، دی  وان المطبوع  ات  1984حس  ن ش  اذلي فرھ  ود   :أحم  د الفارس  ي، تحقی  ق 

.الجامعیة ـ الساحة المركزیة بن عكنون ـ الجزائر

الج  امع ألحك  ام  الق  رآن تفس  یر القرطب  ي، تق  دیم ھ  انيء الح  اج، حقق  ھ        .26

.وشرح أحادیثھ عماد زكي البارودي وخیري سعید ، مطبعة التوفیقیة مصر

الجن  ى ال  داني ف  ي ح  روف المع  اني، الحس  ن ب  ن قاس  م الم  رادي، تحقی  ق  .27

م، 1992ھ ـ ـ   1413ال دین قب اوة، ومحم د ن دیم فاض ل، الطبع ة األول ى        فخ ر 

.مطبعة دار الكتب العلمیة بیروت لبنان

محم  د عل  ي النج  ار، الطبع  ة الثالث  ة،    :الخص  ائص الب  ن جن  ي، تحقی  ق   .28

.م، الھیئة المصریة العامة للكتاب1986ھـ ـ 1406

ن األم ین  الدرر اللوامع على ھمع الھوامع شرح جمع الجوام ع، أحم د ب    .29

م، مطبع ة  2001ھ ـ ـ   1421الشنقیطي، شرح وتحقیق عبد العال س الم مك رم   

.الشركة الدولیة للطباعة والنشر القاھرة

م، 2003ص فیة مطھ ري،   :ة/الداللة اإلیحائیة في الص یغة اإلفرادی ة، د  .30

.مطبعة منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق

، ، تألیف اإلم ام الجلی ل   الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب.31

العالم ة قاض  ي القض اة برھ  ان ال دین إس  ماعیل، وبھامش ھ كت  اب نی ل االبتھ  اج      

بتطری  ز ال  دیباج، ألب  ي العب  اس التنبكت  ي، مطبع  ة دار الكت  ب العلمی  ة بی  روت     

.لبنان

مص  طلحاتھا، محم  د س  عید   الش  امل معج  م ف  ي عل  وم اللغ  ة العربی  ة و     .32

.م، مطبعة دار العودة بیروت1981ىبر،و بالل جنیدي، الطبعة األولإسـ

الش  عر والش  عراء،  تص  نیف أب  ي محم  د عب  د اهللا ب  ن مس  لم ب  ن قتیب  ة          .33

محم د أم ین   :مفید قمیحة، وأ:الدینوري، حققھ وضبط نصھ ووضع حواشیھ د
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ھ ـ ـ   1420ت لبن ان، الطبع ة الثانی ة    الغناوي، مطبعة دار الكتب العلمیة، بیرو

.م2005

مصطفى، للقاضي عیاض أبي الفضل عیاض بن الشفا بتعریف حقوق ال.34

موسى ابن عیاض الیحص بي، تق دیم وتحقی ق ط ھ عب د ال رؤوف س عد، الطبع ة         

.م، مطبعة دار لبنان الحدیثة القاھرة2002ھـ ـ 1423األولى 

الص  حاح ف  ي اللغ  ة والعل  وم، تجدی  د ص  حاح اللغ  ة للعالم  ة الج  وھري،     .35

د وتص نیف ن دیم مرغش لي وأس امة     داتقدیم العالمة الشیخ عبد اهللا العالیلي، إع  

.م دار الحضارة العربیة بیروت1974لي، الطبعة األولى مرغش

اب  ن لبالغ  ة وعل  وم حق  ائق اإلعج  از، یحی  ى الط  راز المتض  من أس  رار ا.36

بن علي بن إبراھیم العلوي الیمني، مراجعة وضبط وت دقیق محم د عب د    حمزة 

العلمی   ة بی   روت لبن   ان  الس   الم ش   اھین، الطبع   ة الثالث   ة، مطبع   ة دار الكت   ب  

.م1995ھـ ـ 1413

بن مالك، العالمة حسن بن زی د الش نقیطي،   الطرة شرح المیة األفعال ال.37

م، 2000ھ  ـ ـ      1421تحری  ر وتنس  یق عب  د ال  رؤوف عل  ي، الطبع  ة الثالث  ة     

.مطبعة دار اقرأ للطباعة والنشر دبي اإلمارات العربیة المتحدة

، تحقی  ق لجن  ة إحی  اء الت  راث   الف  روق ف  ي اللغ  ة، أب  و ھ  الل العس  كري    .38

م، مطبع  ة دار اآلف  اق الجدی  دة  1998ھ  ـ ـ     1400العرب  ي، الطبع  ة الرابع  ة  

.بیروت

القاموس المحیط ، مج د ال دین محم د ب ن یعق وب ب ن محم د ب ن إب راھیم          .39

م، مطبعة 1999ھـ ـ 1420الفیروزبادي الشیرازي الشافعي، الطبعة األولى  

.دار الكتب العلمیة
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عل  م الع  روض والق  وافي، ج  ار اهللا الزمخش  ري، تحقی  ق    الِقس  طاس ف  ي.40

م، مطبعة المعارف بیروت 1989ھـ ـ  1410فخر الدین قباوة، الطبعة الثانیة 

.لبنان

الك  افي ف  ي الع  روض والق  وافي، الخطی  ب التبری  زي، تحقی  ق الحس  اني     .41

م، مطبع ة مكتب ة الخ انجي    2001ھ ـ ـ   1421حسن عبد اهللا ، الطبع ة الرابع ة   

.القاھرة

الكافي في علمي العروض والقوافي، لشھاب الدین أبي العباس أحمد بن .42

عب د المقص ود محم د    :عباد بن شعیب القنائي المع روف ب الخوَّاص ، تحقی ق د   

مطبع  ة الثقاف  ة الدینی  ة  .م2006ھ  ـ ـ     1427عب  د المقص  ود، الطبع  ة األول  ى  

.القاھرة

لمب  رد، الطبع  ة الكام  ل ف  ي اللغ  ة واألدب، أب  و العب  اس محم  د ب  ن یزی  د ا .43

.م، مطبعة إحیاء التراث العربي بیروت لبنان2003األولى 

الكش  اف ع  ن حق  ائق غ  وامض التنزی  ل وعی  ون األقاوی  ل ف  ي وج  وه          .44

م، مطبع  ة دار 1987التأوی  ل، محم  ود ب  ن عم  ر الزمخش  ري، الطبع  ة الثالث  ة   

.الكتاب العربي بیروت لبنان

ن عبد الباري األھدل م ن  الكواكب الدریة شرح الشیخ محمد بن أحمد ب.45

أعی  ان الق  رن الثال  ث عش  ر عل  ى متمم  ة اآلجرومی  ة، ت  ألیف الش  یخ محم  د ب  ن    

.م، مؤسسة الكتب الثقافیة2002ھـ ـ 1422محمد الرعیني، الطبعة األولى 

ھ ـ ـ   1428اللغة العربیة معناھ ا ومبناھ ا، تم ام حس ان، الطبع ة الثالث ة       .46

.م، مطبعة عالم الكتب القاھرة1998

مك   ي درار، :لمجم   ل ف   ي المباح   ث الص   وتیة م   ن اآلث   ار العربی   ة،د    ا.47

.م، مطبعة دار األدیب والنشر والتوزیع السانیا وھران2004
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المجموع الكامل للمتون، جمعھ وص ححھ محم د خال د العط ار، الطبع ة      .48

.م، مطبعة دار الفكر للطباعة بیروت لبنان2002األولى 

علي بن إسماعیل بن سیده، تحقی ق  المحكم والمحیط األعظم، أبو حسن.49

م، مطبع ة دار الكت ب   2000ھ ـ ـ   1421عب د الحمی د ھن داوي، الطبع ة األول ى     

.العلمیة بیروت لبنان

مخت ار بوعن اني، الطبع ة الثانی ة     الالمدارس الصرفیة، لألس تاذ ال دكتور   .50

.م، جامعة وھران السانیة1998ھـ ـ 1419

تور عب د العزی ز عتی ق، الطبع ة     المدخل إلى علم النحو والصرف، لل دك .51

.م، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر1974الثانیة 

المدونة الكبرى،لإلمام مالك بن أنس األص بحي، روای ة اإلم ام س حنون     .52

.بن سعید التنوخي عن اإلمام عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة دار  الفكرا

.د.ج ، أالمس  اعد عل  ى بح  ث التخ  رج دكت  وراه ماجس  تیر م  ذكرة تخ  ر    .53

.م1998ھـ ـ 1419مختار بوعناني، الطبعة الثانیة ال

مخت ار  الالمصنفات اللغویة لألعالم الجزائریین عبر القرون ، ال دكتور  .54

.م2002التوزیع الجزائرووالنشربوعناني،مطبعة دار ھومھ للطباعة 

المط  ول ف  ي تفس  یر تلخ  یص المفت  اح، س  عد ال  دین مس  عود التفتزان  ي         .55

ھ  ـ ، مطبع  ة المكتب  ة   1330ش  ھ حاش  یة المی  ر س  ید ش  ریف،    الھ  روي، وبھام

.األزھریة للتراث القاھرة

المعجم المفصل في شواھد النحو الشعریة، إمیل ب دیع یعق وب، الطبع ة    .56

.م، مطبعة دار الكتب العلمیة بیروت لبنان1999الثانیة 

المعجم المفصل في علم الصرف، راجي األس مر، مراجع ة إمی ل ب دیع     .57

.م، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان 2003یعقوب 
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المعجم المفصل ف ي عل م الع روض والقافی ة وفن ون الش عر، إمی ل ب دیع         .58

.م، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان1991یعقوب، الطبعة األولى،

المفت  اح ف  ي التص  ریف، عب  د الق  اھر الجرج  اني، تحقی  ق وتق  دیم عل  ي      .59

م، مطبع ة مؤسس ة الرس الة    1987ھ ـ ـ   1407توفی ق الحم د، الطبع ة األول ى     

.بیروت لبنان

المقتصد في شرح اإلیضاح، عبد القاھر الجرجاني، تحقیق ك اظم بح ر   .60

.م، مطبعة وزارة الثقافة واإلعالم الجمھوریة العراقیة1982المرجان، 

المقتضب صنعھ أبي العباس محمد بن یزید المبرد، تحقی ق محم د عب د    .61

.عة دار الكتاب اللبناني القاھرةھـ، مطب1399الخالق عضیمة، 

فخ  ر ال  دین :الممت  ع ف  ي التص  ریف الب  ن عص  فور اإلش  بیلي تحقی  ق د   .62

م، منش  ورات دار األف  اق الجدی  دة  1979ھ  ـ ـ     1399قب  اوة، الطبع  ة الرابع  ة  

.بیروت

المنصف شرح اإلمام أبي الفتح عثمان بن جني لكتاب التصریف ألب ي  .63

لیق محمد عبد القادر أحمد عطا ، الطبعة عثمان المازني البصري، تحقیق وتع

.م ، مطبعة دار الكتب العلمیة بیروت لبنان1999ھـ  ـ 1419األولى 

النج  وم الزاھ  رة ف  ي ت  راجم ق  راء األربع  ة عش  ر ورواتھ  م وط  رقھم،       .64

م، مطبع  ة دار ع  الم 1998ص  ابر حس  ن محم  د أب  و س  لیمان، الطبع  ة األول  ى   

.ضالكتب للطباعة والنشر والتوزیع الریا

م، مطبع  ة دار 1975النح  و ال  وافي، عب  اس حس  ن، الطبع  ة الخامس  ة     .65

.المعارف بمصر

ال   وافي بالوفی   ات ص   الح ال   دین خلی   ل ب   ن أیب   ك الص   فدي ، الطبع   ة       .66

.م مطبعة نشر فرانز شتایز بفیسبادن1969األولى،
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أوزان الفع  ل ومعانیھ  ا، ھاش  م ط  ھ ش  الش، مطبع  ة اآلداب ـ النج  ف            .67

.م1971األشرف 

حن ا الف اخوري،   :الك إلى ألفیة ابن مالك، البن ھشام تحقی ق أوضح المس.68

.م، دار الجیل ـ بیروت1989ھـ ـ 1904الطبعة األولى 

أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مال ك، الب ن ھش ام ومع ھ ع دة الس الك إل ى        .69

والنش  ر ةتحقی  ق أوض  ح المس  الك، الطبع  ة األول  ى، المطبع  ة العص  ریة للطباع  

.م، بیروت2005ھـ ـ 1426

إیجاز التعریف في عل م التص ریف ،الب ن مال ك، تحقی ق ودراس ة محم د        .70

، مطبع  ة 2002ھ  ـ ـ    1422المھ  دي عب  د الح  ي عم  ار س  الم، الطبع  ة األول  ى 

.عمادة البحث العلمي المدینة المنورة

بدای  ة المجتھ  د ونھای  ة المقتص  د، أب  و الولی  د محم  د ب  ن أحم  د ب  ن رش  د    .71

.لحفید ، الطبعة األولى، دار الفكرالقرطبي األندلسي الشھیر بابن رشد ا

بغی  ة الوع  اة ف  ي طبق  ات اللغ  ویین والنح  اة، ج  الل ال  دین عب  د ال  رحمن      .72

.السیوطي، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، مطبعة المكتبة العصریة بیروت

تاج العروس من جواھر القاموس، محمد مرتضى الزبی دي، منش ورات   .73

.دار مكتبة الحیاة بیروت

اب العرب   ي، مص   طفى ص   ادق الرافع   ي، الطبع   ة األول   ى      ت   اریخ اآلد.74

.م، مطبعة دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان2000ھـ ـ 1421

م، مطبع ة دار  1981تاریخ األدب العربي ،عمر فروخ، الطبعة الرابع ة .75

.العلم للمالیین بیروت لبنان

م، 1998ت  اریخ الجزائ  ر الثق  افي، أب  و القاس  م س  عد اهللا، الطبع  ة األول  ى .76

.بعة دار الغرب اإلسالمیة بیروت لبنانمط
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تحص  یل ع   ین ذھ   ب ف   ي عل   م مج  ازات الع   رب عل   ى ھ   امش الكت   اب   .77

ھ  ـ ـ     1410لس  یبویھ، یوس  ف ب  ن س  لیمان األعل  م الش  نتمري، الطبع  ة الثالث  ة    

.م، مطبعة مؤسسة األعلم للمطبوعات بیروت لبنان1990

الھ  رري، تحنی  ك األطف  ال عل  ى المی  ة األفع  ال، محم  د أم  ین عب  د اهللا        .78

م، مطبع ة مؤسس ة الكت ب الثقافی ة بی روت،      2005ھـ ـ  1426الطبعة األولى، 

.ومكتبة مصعب  ابن عمیر اإلسالمیة أدیس أبابا أثیوبیا

م، 1991تعری  ف الخل  ف برج  ال الس  لف، أب  و القاس  م محم  د الحفن  اوي،   .79

.مطبعة المؤسسة الوطنیة للفنون الجمیلة وحدة الرغایة الجزائر

م  ام لتفس  یر الكبی ر ومف اتیح الغی ب، لإل   تفس یر الفخ ر ال رازي المش تھر با    .80

م، مطبع  ة دار 1983ھ  ـ ـ    1403محم  د ال  رازي فخ  ر ال  دین، الطبع  ة الثانی  ة 

.الفكر للطباعة والنشر

تفسیر القرآن الك ریم ، أب و الف داء إس ماعیل ب ن عم ر ب ن كثی ر القرش ي          .81

.دار ابن حزم للطباعة والنشرم،2000ھـ ـ 1420الدمشقي، الطبعة األولى 

تقری  ب النش  ر ف  ي الق  راءات العش  ر، ش  مس ال  دین أو الخی  ر محم  د ب  ن     .82

محمد ابن علي بن الجزري الدمشقي الش افعي، وض ع حواش یھ عب د اهللا محم د      

.م، مطبعة دار الكتب العلمیة بیروت 2002الخلیلي، الطبعة األولى 

ض   من (الش   افیة حاش   یة اب   ن جماع   ة عل   ى ش   رح الج   اربردي عل   ى    .83

.، مطبعة عالم الكتب بیروت)مجموعة الشافیة من علمي الصرف والخط 

حاشیة الصبان على شرح األشموني على ألفی ة اب ن مال ك، ومع ھ ش رح      .84

.الشواھد للعیني، تحقیق طھ عبد الرؤوف سعد، المطبعة التوفیقیة مصر

حاش  یة الطال  ب ب  ن حم  دون ب  ن الح  اج عل  ى ش  رح بح  رق عل  ى المی  ة     .85

.األفعال البن مالك، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع
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جرومی ة وبھامش ھ ش رح    لعالم ة اب ن الح اج عل ى ش رح م تن األ      حاشیة ا.86

خال د األزھ ري ویلی ھ تعلیق ات الناش ر، إش راف مكت ب البح وث         :اإلمام الشھید

.م2000ھـ ـ 1421والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 

أوھ  ام الخ  واص، القاس  م ب  ن عل  ي الحری  ري ،تحقی  ق  درة الغ  واص ف  ي.87

م، مطبع  ة مؤسس  ة الكت  اب   1998وتعلی  ق عرف  ات مطرج  ي، الطبع  ة األول  ى   

.الثقافیة 

دلیل الصالحین لطرق ریاض الصالحین، الصدیق الشافعي، مطبعة دار .88

الكتاب العربي بیروت لبنان   

دیوان امرئ الق یس، ض بطھ وص ححھ مص طفى عب د الش افعي، مطبع ة       .89

.دار الكتب العلمیة بیروت لبنان

دیوان بشار بن برد، شرحھ ورتب قوافیھ وق دم ل ھ مھ دي محم د ناص ر      .90

.الدین، مطبعة دار الكتب العلمیة بیروت لبنان

دی  وان ذي الرم  ة، ق  دم ل  ھ وش  رحھ أحم  د حس  ن بس  ج، الطبع  ة األول  ى      .91

.م، مطبعة دار الكتب العلمیة بیروت لبنان1995

سلمى، شرحھ وق دم ل ھ عل ي حس ن ف اعور، الطبع ة       دیوان زھر بن أبي.92

.م، مطبعة دار الكتب العلمیة بیروت لبنان1988األولى، 

دیوان عمر بن أبي ربیعة، شرحھ وقدم ل ھ عب د عل ي مھن ا، مطبع ة دار      .93

.الكتب العلمیة، بیروت لبنان

رصف المباني في شرح ح روف المع اني، لإلم ام أحم د ب ن عب د الن ور        .94

أحم   د محم  د الخ   راط، الطبع   ة الثانی  ة، مطبع   ة دار القل   م   :ق دالم  القي، تحقی    

.م1985ھـ ـ 1405للطباعة و النشر 

عب د  سبك المنظوم وفك المختوم، اإلم ام العالم ة أب و عب د اهللا محم د ب ن      .95

ي، تحقی  ق وتق  دیم وتعلی  ق ع  دنان محم  د س  لمان،   اهللا اب  ن مال  ك الط  ائي الجی  ان 
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م، مطبع ة دار البح وث   2004ـ ھ ـ 1425وفاخر جب ر مط ر، الطبع ة األول ى     

.للدراسات اإلسالمیة وإحیاء التراث اإلمارات العربیة دبي

سیر أعالم النبالء، شمس الدین محمد ب ن أحم د عثم ان ال ذھبي، تحقی ق      .96

م، 2001م   أمون الص   اغرجي، الطبع   ة الحادی   ة عش   ر وش   عیب األرن   ؤوط ،

.مطبعة مؤسسة الرسالة

مد بن محمد بن أحمد الحمالوي، شذا العرف في فن الصرف، للشیخ أح.97

م، مؤسس ة الرس الة منش ورات،    2003:ھ ـ المواف ق ل  1424الطبعة األول ى،  

.دار الكتب العلمیة بیروت ـ لبنان

شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك، ابن الناظم أبو عب د اهللا ب در ال دین    .98

السود، محمد ابن اإلمام جمال الدین محمد بن مالك، تحقیق محمد باسل عیون

.م، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان2000الطبعة األولى، 

حن ا الف اخوري، الطبع ة األول ى، دار الجی ل ـ       :شرح اب ن عقی ل، تحقی ق   .99

.بیروت

ش  رح األش  موني أللفی  ة اب  ن مال  ك المس  مى م  نھج الس  الك إل  ى ألفی  ة اب  ن .100

ع  ة مال  ك، تحقی  ق وش  رح الش  واھد عب  د الحمی  د الس  ید محم  د عب  د الحمی  د، مطب 

.المكتبة األزھریة للتراث القاھرة

شرح التسھیل البن مالك، تحقیق الدكتور عبد الرحمن السید، وال دكتور  .101

ھج  ر للطباع  ة .م1990ھ  ـ ـ    1410محم  د ب  دوي المخت  ون، الطبع  ة األول  ى  

.والنشر والتوزیع لإلعالن

شرح التصریف، عم ر ب ن ثاب ت الثم انیني، تحقی ق إب راھیم ب ن س لیمان         .102

.م، مطبعة الرشد الریاض1999الطبعة األولى البعیمي،

ضمن مجموع ة الش افیة م ن علم ي الص رف      (شرح الشافیة للجاربردي .103

، مطبعة عالم الكتب  )والخط 
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ش  رح المفص  ل للزمخش  ري موف  ق ال  دین أب  ي البق  اء یع  یش ب  ن عل  ي         .104

الموص  لي، ق  دم ل  ھ ووض  ع حواش  یھ وفھارس  ھ، إمی  ل ب  دیع یعق  وب، الطبع  ة        

.مطبعة دار الكتب العلمیة بیروت لبنانم، 2001األولى 

ش  رح بح  رق الیمن  ي الكبی  ر عل  ى المی  ة األفع  ال الب  ن مال  ك مط  رزة         .105

ھوامشھ بش رح اب ن الن اظم عل ى الم تن الم ذكور، مطبع ة دار رح اب للطباع ة          

.والنشر والتوزیع الجزائر

ب ن  ابن مؤمن بن محمد بن عل ي  شرح جمل الزجاجي، أبو الحسن علي.106

لي، ق دم ل ھ ووض ع ھوامش ھ وفھارس ھ ف واز الش عار، إش راف         عصفور اإلش بی 

م، مطبع ة دار الكت ب العلمی ة بی روت     1998إمیل بدیع یعقوب الطبعة األول ى  

.لبنان

شرح ش افیة اب ن الحاج ب، ت ألیف الش یخ محم د ب ن الحس ن االس ترباذي          .107

ي ال دین عب د   ی  النحوي، تحقیق محمد نور الحسن، ومحمد الزقراف ومحمد مح

.م1982ھـ ـ 1402مطبعة دار الكتب العلمیة بیروت الحمید،

شرح عق ود الجم ان ف ي عل م المع اني والبی ان، ت ألیف ج الل ال دین عب د           .108

.الرحمن السیوطي، مطبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

شرح المیة األفع ال، اب ن الن اظم، تحقی ق ھ الل ن اجي، الطبع ة األول ى،         .109

.م1999ھـ ـ 1420مطبعة عالم الكتب بیروت سنة 

شرح المیة األفعال، أمحمد بن یوس ف أطف یش، ،مطبع ة وزارة الت راث     .110

.م1986ھـ ـ  1407القومي والثقافة، سلطنة ُعمان 

صبحي األعشى في ص ناعة اإلنش ا، أحم د ب ن عل ي القلقش ندي، ش رحھ        .111

وعل  ق علی  ھ وقاب  ل نصوص  ھ محم  د حس  ین ش  مس ال  دین، مطبع  ة دار الكت  ب     

.العلمیة بیروت
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حیح ابن حبان، قدم لھ وضبط نصھ كمال یوسف الحوت، دار الكتب ص.112

.العلمیة بیروت لبنان

، أب و بك ر زكری اء    صحیح ریاض الصالحین م ن ح دیث س ید المرس لین    .113

بن شرف بن م ري الن وري، تحقی ق محم د الھالل ي الس لفي       محیي الدین یحیى

.م، مطبعة غراس للنشر والتوزیع الكویت2002ھـ ـ1423األثري، 

علل النحو، أبو الحسن محمد بن عبد اهللا الوراق، تحقی ق محم د محم ود    .114

م، مطبعة دار الكتب العلمیة بی روت  2002ھـ ـ  1422نصار، الطبعة األولى 

.لبنان

عل   م الص   رف الص   وتي، عب   د الق   ادر عب   د الجلی   ل، الطبع   ة األول   ى       .115

.م، مطبعة شركة الشرق األوسط للطباعة1988

ھ ـ ـ   1420بد العزیز عتی ق، الطبع ة األول ى     علم العروض والقافیة، ع.116

.م، مطبعة اآلفاق العربیة القاھرة مصر2000

ف  تح اللطی  ف ف  ي التص  ریف عل  ى البس  ط والتعری  ف، عم  ر أب  و حف  ص    .117

م، مطبع ة دی وان المطبوع ات    1991ھ ـ ـ    1411الزم وري، الطبع ة األول ى،    

.الجامعیة الجزائر

والح دیث، تص نیف الش یخ    فھرست معلمة التراث الجزائ ري ب ین الق دیم    .118

عثمان :بشیر ضیف بن أبي بكر البشیر بن عمر الجزائري، مراجعة وتقدیم د

.بدري

في أصول النحو، سعید األفغاني، الطبعة الثالث ة، مطبع ة جامع ة دمش ق     .119

.م، دمشق1904ھـ ـ 1383

في تصریف األسماء، عبد الرحمن محمد شاھین، مطبعة مكتبة الش باب  .120

.م1977
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األفعال، عبد الرحمن محمد شاھین، مطبعة مكتب ة الش باب   في تصریف.121

.م1982

كتاب العین، الخلیل ب ن أحم د الفراھی دي، ترتی ب وتحقی ق عب د الحمی د        .122

.م، مطبعة دار الكتب العلمیة بیروت لبنان 2003ھنداوي، الطبعة األولى 

كتاب سیبویھ ألبي بشر عمرو بن عثمان ب ن قنب ر، تحقی ق وش رح عب د      .123

.م محمد ھارون، الطبعة األولى، مطبعة دار الجیل بیروت لبنانالسال

م ، 1992كش  ف الظن  ون ع  ن أس  امي الكت  ب والفن  ون، ح  اجي خلیف  ة،  .124

.مطبعة دار الكتب العلمیة بیروت لبنان

لس    ان الع    رب الب    ن منظ    ور، الطبع    ة األول    ى، دار الفك    ر بی    روت .125

.ھـ1410

جي، مطبع   ة الثعالبی   ة م   تن اآلجرومی   ة ، اإلم   ام اب   ن آج   روم الص   نھا.126

.الجزائر

مجمع األمثال للمیداني، أبو فضل أحمد بن محم د ب ن أحم د ب ن إب راھیم      .127

النیس  ابوري، تحقی  ق وتعلی  ق محم  د محی  ي ال  دین عب  د الحمی  د، الطبع  ة الثانی  ة    

.م، مطبعة السعادة بمصر1959

، مطبع ة محم  د  )الم راح (مجموع ة الص رف، لمجموع ة م ن الم ؤلفین     .128

.وأوالده مصرعلي صبیح

مخت  ار الص  حاح، للش  یخ اإلم  ام محم  د ب  ن أب  ي بك  ر ب  ن عب  د الق  ادر         .129

.بمصرالمعارفالرازي، عني بترتیبھ محمود خاطر، مطبعة دار 

دی   ب البغ   ا، الطبع   ة الثانی   ة  :مختص   ر س   نن اب   ن ماج   ة، اختص   ره د .130

.م، مطبعة الیمامة للطباعة والنشر والتوزیع1998ھـ ـ 1419

البخ اري المس مى التجری د الص ریح ألحادی ث الج امع       مختصر صحیح.131

.الصحیح، زین الدین أحمد عبد اهللا الزبیدي، مطبعة دار ابن الھیثم القاھرة
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مشارق األنوار على ص حاح اآلث ار ف ي ش رح غری ب الح دیث الموط أ        .132

ومسلم، تألیف القاضي ابن الفض ل عی اض، ق دم ل ھ وخ رج أحادیث ھ       والبخاري

م، مطبع ة دار الكت ب   2002ھ ـ ـ   1423ن، الطبع ة األول ى   إبراھیم شمس الدی

.العلمیة بیروت لبنان

مع  اني األبنی  ة ف  ي العربی  ة، فاض  ل ص  الح الس  مرائي، الطبع  ة األول  ى    .133

.م، جامعة بغداد1981ھـ ـ 1401

بن زیاد الفراء، تحقیق محمد علي الھج ار، الطبع ة   معاني الفراء یحیى.134

.ب والوثائق العلمیة القاھرةم، مطبعة دار الكت2002الثالثة 

معج    م أع    الم الجزائ    ر، ع    ادل ن    ویھض، الطبع    ة األول    ى، مطبع    ة .135

.م، بیروت لبنان1971منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع 

معج  م البل  دان، ش  ھاب ال  دین أب  و عب  د اهللا ی  اقوت ب  ن عب  د اهللا الحم  وي  .136

ة دار ص ادر للطباع ة والنش ر    ، مطبع  1995الرومي البغدادي الطبع ة الثانی ة   

.بیروت لبنان

م، كام ل س لیمان   2002معجم الشعراء من العصر الجاھلي حت ى س نة   .137

م، مطبع  ة دار الكت  ب العلمی  ة  2002ھ  ـ ـ     1424الجب  وري، الطبع  ة األول  ى  

.بیروت

معج  م المص  طلحات النحوی  ة والص  رفیة، محم  د س  میر نجی  ب اللب  دي،   .138

سس  ة الرس  الة بی  روت لبن  ان، دار الفرق  ان  م، مطبع  ة مؤ1986الطبع  ة الثانی  ة 

.عمان األردن

معج  م المفس  رین م  ن ص  در اإلس  الم حت  ى العص  ر الحاض  ر، ع  ادل         .139

م، مطبع  ة مؤسس  ة ن  ویھض الثقافی  ة للت  ألیف   1988ن  ویھض، الطبع  ة الثانی  ة  

.والترجمة والنشر
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اب ن  مغني اللبیب عن كتب األعاریب، جمال الدین عب د اهللا ب ن یوس ف    .140

ب  ن ھش  ام األنص  اري، ق  دم ل  ھ ووض  ع حواش  یھ وفھارس  ھ حس  ن حم  د،     أحم  د 

م، مطبع ة دار  1998أشرف علیھ وراجعھ إمیل بدیع یعقوب، الطبع ة األول ى   

.الكتب العلمیة بیروت لبنان

.مناھج الصرفیین ومذاھبھم في القرنین الثال ث والراب ع م ن الھج رة، أ    .141

، مطبع  ة دار القل  م  م1989ھ  ـ ـ      1409حس  ن ھن  داوي، الطبع  ة األول  ى    :د

.دمشق

موسوعة فقھ عمر بن الخطاب، محمد رواس قلعة جي ، الطبعة الثالثة .142

.م، مطبعة دار نفائس بیروت1986

ب ن كثی ر القرطب ي،    ب ن یحی ى  موطأ اإلمام مالك بن أنس بروایة یحی ى .143

م، مطبعة دار الفكر 2002ضبط وتوثیق صدقي جمیل العطار، الطبعة الثالثة 

.النشر والتوزیع بیروت لبنانللطباعة و

م، دار 1995مخت   ار بوعن   اني،  ال/د:نح   و الجم   ل، تحقی   ق ودراس   ة  .144

.الفجر للكتابة والنشر وھران

نزھ  ة األلب   اء ف  ي طبق   ات األدب   اء ،ألب  ي البرك   ات كم  ال ال   دین عب   د     .145

ال  رحمن اب  ن محم  د ب  ن األنب  اري، تحقی  ق إب  راھیم الس  امرائي، الطبع  ة الثالث  ة   

.مكتبة المنار األردن الزرقاءم، مطبعة 1985

نزھ  ة الط  رف ف  ي عل  م الص  رف، أحم  د ب  ن محم  د المی  داني، ش  رح         .146

ودراسة یسریة محمد إبراھیم حسن، الطبعة األولى، مطبعة المكتب ة األزھری ة   

.للتراث القاھرة

، أبو الفرج قدامة بن جعفر، تحقی ق كم ال مص طفى، الطبع ة     نقد الشعر.147

طبع ة مكتب ة الخ انجي للطب ع والنش ر والتوزی ع       م، م1978ھ ـ ـ   1398الثالث ة  

.القاھرة
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ھمع الھوام ع ف ي جم ع الجوام ع للس یوطي، تحقی ق أحم د ش مس ال دین،          .148

.م، مطبعة دار الكتب العلمیة بیروت1998ھـ ـ 1418الطبعة األولى 

:المخطوطات:ثانیا

ب  ن ااألبنی  ة الص  رفیة عن  د المك  ودي واب  ن مال  ك، إع  داد الطال  ب حنیف  ي  .149

م، جامع  ة الس  انیة وھ  ران، رس  الة    2001ـ   2000الس  نة الجامعی  ة  ناص  ر،

.ماجستیر

الك افي ف ي التص ریف ألمحم د ب ن یوس ف أطف یش ـ تحقی ق ودراس ة ـ                .150

م، جامع ة الس انیة   2002ـ   2001إعداد الطالبة عائش ة یط و، الس نة الجامعی ة     

.وھران رسالة ماجستیر

ب  ن العب  اس، مخط  وط  ش  رح ب  اب الَمفعَ  ل والَمفعِ  ل ومعانیھم  ا، لمحم  د   .151

.المكتبة الوطنیة2231ضمن مجموع رقم 

ش رح روض  ة النس  رین ف  ي مس  الك التم  رین لمحم  د ب  ن أب المزم  ري،  .152

م، جامع    ة 2003ـ     2002تحقی   ق ودراس    ة،إعداد الطال   ب أحم    د جعف   ري،   

.وھران، رسالة ماجستیر

2231ش   رح المی   ة األفع   ال للبج   ائي مخط   وط ض   من مجم   وع رق   م   .153

.المكتبة الوطنیة

2733ش   رح المی   ة األفع   ال للبج   ائي مخط   وط ض   من مجم   وع رق   م   .154

.المكتبة الوطنیة

فتح اللطیف في أرجوزة المكودي في التص ریف لعب د الك ریم ب ن محم د      .155

الفكون القسنطیني، دراسة وتحقیق ـ إع داد الطال ب إب راھیم ب ن س عید، جامع ة        

.م، رسالة دكتوراه2004الجزائر، سنة 

ھاجي تحقیق ودراسة، إع داد الطالب ة فاطم ة    مبادئ الصرف، الطیب الم.156

.م، جامعة وھران رسالة ماجستیر2005ـ 2004عبد الرحمن،  
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مدارج التصریف في فتح اللطیف ألبي حفص الزموري، إعداد الطالب ة  .157

.م، جامعة وھران السانیا2005غانم خیرة، السنة الجامعیة 

الدوریات:ثالثا

، مجل  ة اللغ  ة واألدب،  305اإلع  راب ف  ي العربی  ة، مح  رز بودی  ة ص   .158

م، إص  دار قس  م اللغ  ة العربی  ة وآدابھ  ا جامع  ة     2006ج  انفي س  نة  17الع  دد 

.الجزائر

مخت   ار  ال.مخطوط   ات ص   رفیة ألب   ي عب   د اهللا البوعب   دلي، تحقی   ق د      .159

م، إص  دار قس م اللغ  ة  2006، مجل ة القل  م، الع دد الثال  ث س نة    61بوعن اني ص 

.العربیة وآدابھا جامعة وھران السانیة

االنترنیتقع امو:رابعا

/www.iu.edu.saاالنترن     تموق     ع .160 magazine/ 77-

7813.htm.

، كت    اب ف    تح المتع    ال عل    ى  iu.edu.sa.www:موق    ع االنترن    ت.161

.القصیدة المسماة بالمیة األفعال للصاعدي
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