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 ملخص الرسالة
كتاب(هـ616ت)شرحالتكملةأليبالبقاءالعكربي:عنوان الرسالة املصباح)وهواجلزءالثاينمن

.،منأولبابمجعالتكسريإىلهنايةالكتاب،دراسةوحتقيًقا(يفشرحاإليضاح

حوريةمفرِّجَسْعدياجلهين: اسم الباحث

الدكتوراه:الدرجة

كتابالتكملةأليبالبقاءالعكربيتناولتالرسالةحتقيقالنصفالثاين:موضوع الرسالة منشرح
.ودراسته

علمية:هدف الرسالة قيمة ذي صريف كتاب بتحقيق واإلسالمي العريب الرتاث خدمة يف اإلسهام
مؤلفه منهج وتوضيح الكتاب هذا ودراسة العربية، طالب إلفادة النور؛ إىل وإخراجه عظيمة
كما قضايا، من يعرض ما خالل من النحوية األصول من وموقفه النحوي مذهبه على والوقوف

يمةهذاالشرحمنخاللاملوازنةبينهوبنيشرحآخرمنشروحالتكملةوهوُعنيتالدراسةبإبرازق
.شرحاملقتصدللجرجاين

وشارحها:أبواب الرسالة التكملة مبصنف تعريف فيه متهيد يسبقهما قسمني، إىل الرسالة قسمت
.وبكتابالتكملة

مباحث:القسم األول ستة وفيه الكتاب، دراسة : شرحه يف العكربي للتكملة،منهج
العكربي شرح بني وموازنة النحوي، ومذهبه النحوية، األصول من وموقفه وشواهده، ومصادره،

.وشرحعبدالقاهراجلرجاينللتكملة

التحقيق:والقسم الثاني أبواب. مثانية وفيه باب: التصغري، باب التكسري، مجع باب
.املصادر،وباباإلمالة،وبابزيادةاحلروف،وباباإلبدال،وباباإلعالل،وباباإلدغام

 .وختمتالرسالةبفهارسفنيةمتنوعة
  



 د
 

 الـمقـدمـة
نبي املرسلني، خامت على والسالم والصالة العاملني، رب هلل آلهاحلمد وعلى حممد نا

:وصحبهأمجعني،أمابعد

اجملهود أمام وإكبار إجالل وقفة ليقف اجمليد لتارخيها واملتتبع العربية اللغة دارس فإن
بأناةوصربيفسبيل مهعلماءمشهورونوأئمةناهبون،بذلوااجلهدوالوقت؛ العظيمالذيقدَّ

ئنها،واستخراجآللئها،ومجعماتشتتمنفهمهذهاللغة،واستجالءمكامنها،واستنباطدفا
كلُّذلكهبمَّةالتفرت،وبعزميةالتعرفاملللوالكلل،خادمنيبذلكلغتهمفضاًل أساليبها،

.عنخدمتهمدينهم

علم مساء يف جنمهم ملع حىت وخدموها العربية باللغة عنوا الذين العلماء هؤالء ومن
كثريةتشهدبطول(هـ733ت)أبوعليالفارسي:العربية العربيةمصنفات ،الذيصنَّفيف

باعهيفهذاالفن،وُتربزمقدرتهالعجيبةعلىفهماألساليبالفصيحة،حىتقالعنهتلميذه
وبنيسيبويهأحدأبصربالنحومنأيبعلي:"أبوطالبالعبدي بنيأيبعلي .(1)"مليكن

كتاب كتبأيبعلي الذيوضعهيفعلميالنحووالصرف،(ةاإليضاحوالتكمل)ومنأشهر
العلماء،فهممابنيشارحله،وشارحلشواهده،وخمتصر العديدمن به العلميةُعين ولقيمته

(.هـ616ت)له،وناظمملسائله،ومنشروحهاليتوصلتناشرحاإلمامأيبالبقاءالعكربي

ةاألستاذالدكتورعبدالرمحنبتوجيهوإرشادمنسعاد-ومنمتامنعماهللعلّيأنوفقين
خلدمةلغيتاحلبيبة،والعملعلىوضعلبنةصغريةيفصرحهاالشامخ،وذلكبإمتام-احلميدي

فوزية الدكتورة األول نصفه حققت والذي العكربي، البقاء أليب التكملة كتاب شرح حتقيق
وحصلتبهعلىدرجة(عضوهيئةالتدريسجبامعةاإلمامحممدبنسعوداإلسالمية)العتييب
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اليت)والقسمالذيحققْتهمنبدايةالكتابإىلهنايةباب.هـ1121الدكتوراهسنة األمساء
(.تذكروتؤنث

:ومنأبرزاألسباباليتدفعتينإىلاختيارحتقيقهذاالسفر

التصريـف/1 وفصَّلته،وعلم التصريف بعلم املتقدمةاليتعنيت املصنفات -أنهمن
 حيانكما أبو سائر-قال على به املتحلي ويشرف األفهام، ذوي على إدراكه يلطف علم

.(1)األنام؛إذهوأشرفشطرياللسانالعريب،وأمجلذخريةالفاضلالنحوي

.أناملصنفوالشارحمنالعلماءاملربزينيفعلمالعربية/2

7 / كتب من رأيي يف فالكتاب الصرفية، بالعلل الشارح بنيعناية مجع إذ العلل؛
.القاعدةالصرفيةوعلِّتها

طباعته،ومنََثَّاّطالعاملهتمنيبالعربيةعليه/1 .بإمتامحتقيقالكتابتتسَّنَّ

التكسريإىلهنايةالكتاب، بابمجع وقدحققتالنصالثاينمنالكتابمنبداية
:وقدمتلتحقيقالكتاببدراسةيسبقهامتهيد

:وفيهالتمهيد،

.التعريفبأيبعليالفارسي-

.التعريفبأيبالبقاءالعكربي-

.التعريفبكتابالتكملة-

 :وتضمنتستةمباحثالدراسة، 

.منهجالعكربييفشرحهللتكملة/1
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.مصـادره/2

.شـواهـده/7

.موقفـهمناألصولالنحوية/1

.مذهبـهالنحوي/4

.موازنةبنيشرحالعكربيوشرحعبدالقاهراجلرجاينللتكملة/6

:وسبققسمالتحقيقمقدمةفيها

.حتقيقنسبةالكتابإىلالعكربي-

.حتقيقعنوانالكتاب-

.وصفنسخيتالتحقيق-

.منهجالتحقيق-

.قمناذجمننسخيتالتحقي-

:،وفيهالتحقيق

.بابمجعالتكسري-

.بابالتصغري-

.باباملصادر-

.باباإلمالة-

.بابزيادةاحلروف-

.باباإلبدال-
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.باباإلعالل-

.باباإلدغام-

.وختمتذلككلهبفهارسمتنوعةتعنيالباحثوالقارئ

تحقيقاملتعارفعليها،واضعًةنصبأمامنهجييفالتحقيقفسرُتفيهوفققواعدال
عييّنإخراجالنصعلىالصورةاليتوضعهالشارحعليها،ولكونالنصاحملققيفعلمالصرف

.فقدُعنيتعنايةخاصةبضبطالنصضبطًاتاًما

أبرز من ولعل صعوبات، من احملقق يعانيه ما بالتحقيق اخلربة أهل على خيفى وال
:أثناءإعدادهذهالرسالةالصعوباتاليتواجهتين

أوالً وصرب: ذهن صفاء إىل حيتاج دقيق علم وهو الصرف، بعلم الكتاب اختصاص
.وأناة،ودربةومتّرس

.طولاملادةالعلميةوتشعبها،فاجلزءاحملقققارباملئيتلوح:ثانًيا

ثالثًا لوجود: وذلك احملقق، الكتاب نصف يقارب فيما وحيدة نسخة على اعتمادي
.سقطمنالنسخةالثانية

احلرصعلىاستقامةالنصوصحةالضبطألزمينالرجوعإىلاملعاجماللغويةيف:رابًعا
.ُجّلكلماتالنصاحملقق

التصحيفوالطمساللذانشابااملخطوط،وختليصالنصمنذلكحيتاجإىل:خامًسا
وحذر .تروٍّ

جهًداووقًتاكثرةإحاالتالشارحعلىمواضعخمتلفةم:سادًسا نشرحه،مماتطلَّب
.يفحتديداملوضعاحملالعليه
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الكتاب هذا حتقيق بإمتام نعمته علّي أمت الذي املتفضل الكرمي اهلل أمحد فإين وبعد،
 وشرفين ومنَّة-ودراسته، منه اهلل-بفضل عبد بن الرمحن عبد الدكتور األستاذ بإشراف

ًنا، امتمكِّ
ً
وحمقًقامدقًقا،وأستاًذاقديًرا،فكاننعماملعنيواملرشد،أسبغاحلميدي،فوجدتهعامل

كلمةيف كل علّيمنوافرعلمه،وأرشدينجبميلنصحه،وقوَّمأََودالبحثبسديدرأيه،وإن
وصدق حرصه، وشديد متابعته، حسن على صدق لشاهد حرف كل بل البحث هذا

.الشكروالثناء،ومناهللعظيماجلزاءوإينألعجزعنرّدبعضفضله،فلهمين.إخالصه

مضمَّ شكر بطاقة أهدي كما والعرفان التقدير بأرج وخلاليتلخة احلبيبني، والديَّ
والغالية وأوالدي، ولزوجي وأخوايت،إ، سانديالذخويت وشدُّون ويسَّوين أزري، من ماورا يل ا

بالشكرأخيالعزيزالدكتورناماعرتضينمنصعوبات، يوأخيتاحلبيبةالدكتورةنوفوأخصُّ
منالفضلماالحييطبهثناء وأشكراحلبيبتنيمسيةوشيماءاللتنيقيدتاين.اللذينأفاضاعليَّ

.بطوقإحساهنما

خالًدااجلهين،وفايزًااجلهيناللذينمليألُواجهًدايف:كماأشكراألستاذينالفاضلني
احلصولعليهاسبيلتزويديبالعديدمناملراجعاليت عليَّ .عزَّ

واليفوتينأنأشكراألستاذةالفاضلةالدكتورةفوزيةالعتيبـياليتتفضلتبالسماحيل
.بتصويرنسخةمنحبثهاالذيحققتفيهالقسماألولمنهذاالكتاب

قسم وأشكر وموظفات، أستاذات من املعطاء كلييت يف املسؤوالت أشكر كما
الع العليا هذهالدراسات مناقشة لتيسري مبارك جهد من قدموه ما على القرى أم جبامعة ربية

.الرسالة

مإيلَّيدهمسانًداأومعيًنا، كلاجلميعسائلةاملوىلأنجيزيوشكريلكلمنقدَّ عن
.ماقدموهخرياجلزاء
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وإثرائها الرسالة هذه مناقشة بقبول لتفضلهم املوقرة املناقشة للجنة موصول والشكر
.مبلحوظاهتماليتسيكونهلااألثرالطيببإذناهلليفإخراجالرسالةيفأفضلصورة

هبذا ينفعين وأن والعمل، القول يف اإلخالص يرزقين أن القدير العلي أسأل وأخريًا
 .واحلمدهللأوالًوآخرًا.العملوينفعبه
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 *أبو علي الفارسي

 :نسبـه ومولده ونشـأتـه

الفارسّي أبان بن سليمان بن حممد بن الغفار عبد بن أمحد بن احلسن علي أبو
.(2)ربيعةالَفَرس،أمهَسُدوسيةمنَسُدوسَشيبانمن(1)الَفَسوي

كثري(4)(هـ703)وقدمبغدادسنة.(1)(هـ233)سنة(7)(َفَسا)ولدمبدينة ،وجتوَّليف
 سنة حلب قدم َث ًة، مدَّ طرابلس وسكن البلدان، هـ711)من الدولة( سيف عند هبا وأقام

املتنيب(6)احلمداين الطيب أيب وبني بينه وجرت فأكرمه، ة بالد(3)مدَّ إىل انتقل َث جمالس،
،فصحبعضَد(10)لبينأخيهلُيؤدِّهَبم(9)عندمااستجلبهعضدالدولةالبويهي(3)فارس

                                                           

يف* ترمجته ص: الزبيدي ص120طبقات والفهرست ،101 بغداد وتاريخ ص3/213، األلباء ونزهة واملنتظم231، ،
،وسريأعالم37،وإشارةالتعينيص2/30،ووفياتاألعيان1/709،وإنباهالرواة2/311،ومعجماألدباء11/721

 16/739النبالء بالوفيات والوايف ،11/290 والنهاية والبداية و11/723، ص، 30البلغة النهاية وغاية ،1/206،
 امليزان 2/194ولسان الوعاة وبغية ،1/196 الذهب وشذرات ،1/103 واألعالم ،2/139 الفتاح. عبد وللدكتور

 .أبوعليالفارسيحياتهومكانتهوآثاره:شليب
 .1/260معجمالبلدان:ينظر.؛مدينةبفارس(َفَسا)نسبةإىل(1)
 .1/709،وإنباهالرواة2/311معجماألدباء:ينظر(2)
 .2/30،ووفياتاألعيان11/724،واملنتظم3/213تاريخبغداد:ينظر(7)
 .1/232،وهديةالعارفني2/32وفياتاألعيان:ينظر(1)
 .1/103،وشذراتالذهب11/290،والوايفبالوفيات2/30وفياتاألعيان:ينظر(4)
(6) يفترمجت ه : الدهر 71-1/14يتيمة األعيان ووفيات ،7/101 النبالء وسريأعالم الذهب16/133، وشذرات ،

1/297. 
يف(3) ،ووفياتاألعيان111،وهتذيباألمساءواللغاتص11/162،واملنتظم221-1/110يتيمةالدهر:ترمجته

 .16/199،وسريأعالمالنبالء1/120
 .11/290،والوايفبالوفيات16/730،وسريأعالمالنبالء2/30وفياتاألعيان:ينظر(3)
 .2/213،وبغيةالوعاة1/261،والنجومالزاهرة13/714سريأعالمالنبالء:ترمجتهيف(9)
 .120طبقاتالزبيديص:ينظر(10)
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.(2)َثرحلإىلبغدادفأقامهباإىلأنتويفهبا.(1)الدولةفعظَّمهوأحسنإليه

 :شيوخـه

:،علىرأسهم(7)تتلمذأبوعليعلىالعديدمنالعلماء

.(1)(هـ711)املتوىفسنةإسحاقإبراهيمبنالسريالزجاجأبو/1

راجالنحوي/2 رياملعروفبابنالسَّ .(4)(هـ716)املتوىفسنةأبوبكرحممدبنالسَّ

.(6)(هـ720)املتوىفسنةاخلياطحممدبنأمحدبنمنصورأبوبكر/7

.(3)(هـ721)املتوىفسنةأبوبكرحممدبناحلسنبندريد/1

4 / بكر سنةأبو املتوىف مبربمان املعروف العسكري إمساعيل بن علي بن حممد
.(3)،وقيلغريذلك(هـ714)

وروىالقراءةعرًضاعلىأيببكرأحـمدبنموسىبنالعباسبنجماهداملتـوىف

.(1)(هـ721)سنة

                                                           

 .30،والبلغةص37إشارةالتعينيص:ينظر(1)
 .2/130،واألعالم2/311،ومعجماألدباء3/213تاريخبغداد:ينظر(2)
(7) ينظر : األدباء 2/311معجم النبالء أعالم وسري ،16/739 بالوفيات والوايف امليزان11/291، ولسان ،

 .1/203،وغايةالنهاية2/194
(1) يف ترمجته ص: الزبيدي ص111طبقات األلباء ونزهة الرو216، وإنباه ، واللغات1/191اة األمساء وهتذيب ،

 .1/111،وبغيةالوعاة12،وإشارةالتعينيص763ص
،وبغية717،وإشارةالتعينيص7/114،وإنباهالرواة220،ونزهةاأللباءص112طبقاتالزبيديص:ترمجتهيف(4)

 .1/109الوعاة
 .1/13،وبغيةالوعاة136البلغةص،و297،وإشارةالتعينيص4/2709معجماألدباء:ترمجتهيف(6)
 .1/36،وبغيةالوعاة197،والبلغةص7/92،وإنباهالرواة6/2139معجماألدباء:ترمجتهيف(3)
(3) يف ترمجته ص: الزبيدي 111طبقات األدباء ومعجم ،6/2432 الرواة وإنباه ص7/139، والبلغة وبغية203، ،

 .1/134الوعاة
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 :تـالميـذه

:(2)منأشهرتـالميذه

.(7)(هـ792)أبوالفتحعثمانبنجيناملوصلي،املتوىفسنة/1

.(1)،وقيلغريذلك(هـ793)املتوىفسنةأبونصرإمساعيلبنحـماداجلوهري/2

.(4)(هـ106)أبوطالبأمحدبنبكربنأمحدبنبقيَّةالعبدياملتوىفسنة/7

.(6)(هـ120)ىفسنةعليبنعيسىبنالفرجالرَّبَعياملتوأبواحلسن/1

.(3)(هـ121)أبوعليأمحدبنحممدبناحلسناملرزوقياملتوىفسنة/4

ابن/6 الوارثالفارسي، بنعبد احلسني أبواحلسنيحممدبناحلسنيبنحممدبن
.(3)(هـ121)أختأيبعليالفارسياملتوىفسنة

 

 :مكانتـه العلميـة

                                                                                                                                                                             

 .1/179،وغايةالنهاية14/232،وسريأعالمالنبالء2/420األدباءمعجم:ترمجتهيف(1)
(2) ينظر ص: األلباء ص231نزهة التعيني وإشارة ،31 النبالء أعالم وسري ،16/730 بالوفيات والوايف ،11/291،

 .31والبلغةص
(7) يف ترمجته ص: األلباء 233نزهة الرواة وإنباه ص2/774، التعيني وإشارة و200، ص، الوعاة111البلغة وبغية ،

2/172. 
 .1/116،وبغيةالوعاة44،وإشارةالتعينيص2/646،ومعجماألدباء293نزهةاأللباءص:ترمجتهيف(1)
 .1/293،وبغيةالوعاة26،وإشارةالتعينيص2/736،وإنباهالرواة1/201معجماألدباء:ترمجتهيف(4)
 .2/131،وبغيةالوعاة227،وإشارةالتعينيص2/293،وإنباهالرواة294نزهةاأللباءص:ترمجتهيف(6)
 .1/764،وبغيةالوعاة1/111،وإنباهالرواة2/406معجماألدباء:ترمجتهيف(3)
 .1/91،وبغيةالوعاة7/116،وإنباهالرواة6/2427،ومعجماألدباء293نزهةاأللباءص:ترمجتهيف(3)
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صار حىت النحو يف علي أيب منزلة العربيةعلت علم يف زمانه وأوحد فيه، وقته إمام
.(1)واشتهرذكرهيفاآلفاق

.(2)"هوفوقاملربدوأعلممنه:"قالعنهبعضتالميذه

ليسبنيسيبويهوأيبعليأبصربالنحومنأيب:"وقالعنهتلميذهأبوطالبالعبدي
.(7)"علي

كانيقول ًماعندعضدالدولةالذي الفسويأناغال:"كانمقدَّ مأيبعليالنحوي
.(1)"يفالنحو

أخطئيفمخسني:"وقدبرعأبوعلييفالقياسوأولعبهولًعاشديًدا،وحكيأنهقال
.(4)"مسألةيفاللغة،والأخطئيفواحدةمنالقياس

هبذاالعلم:"...وقالعنهابنجين كانأقوىقياَسه،وأشدَّ وهللهووعليهرمحته،فما
كذلكوقدأقامعلىاللطيفا كاناليكون كانخملوقًاله،وكيف ا لشريفأنَسه،فكأنهإمنَّ

لَّةأصحاهباوأعيانأشياخهاسبعنيسنة .(6)"هذهالطريقةمعج 

 :شـعـره

كتبالرتاجمأنأباعليدخلعليهأحدالشعراءفجرىذكرالشعرفقال  إين:جاءيف
يوافقينعلىقولهمعحتقيقيالعلوماليتهيمنألغبطكمعلىقولالشعر،فإنخاطريال

                                                           

 .1/196،وبغيةالوعاة2/30،ووفياتاألعيان2/311معجماألدباء:ينظر(1)
 .1/196،وبغيةالوعاة2/311،ومعجماألدباء3/213تاريخبغداد:ينظر(2)
 .11/291،والوايفبالوفيات2/317معجماألدباء:ينظر(7)
 .11/723،والبدايةوالنهاية11/290يات،والوايفبالوف11/724،واملنتظم3/213تاريخبغداد:ينظر(1)
 .1/193،وبغيةالوعاة234نزهةاأللباءص:ينظر(4)
 .233-1/236اخلصائص(6)



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 
 

له فقيل موارده، قال: منه؟ شيًئا قط قلت فما يف: أبيات ثالثة إال شعرًا يل أن أعلم ال
:الشيب،وهيقويل

يَبَلمَّاكاَنَعْيًبا أَْوىَلَأْنيـَُعابَـاَخَضْبُتالشَّ َوَخْضُبالشَّيب 
ْبخَمَافََة لٍّومََلَْأْخض  َوالَعـْيـًباَخشيُتَوالع َتابَـاَهْجر خ 
يَبَبَداَذم يًما َضاَبلَـُهع َقابَـاَوَلكنَّالـَمش  ُتالـخ  (1)َفَصريَّ

 :مصنفـاتـه

:(2)صنفأبوعليمصنفاتكثريةحسنةنافعة،ملُيسبقإىلمثلها،منها

.(7)(القرآنللزجاجوهواملسائلاملصلحةمنكتابمعاين)اإلغفـال/1

.(1)أقساماألخبار/2

.(4)اإليضاحالعضدي/7

.(6)التعليقةعلىكتابسيبويه/1

.(3)التكملة/4
                                                           

 .31-2/30،ووفياتاألعيان313-2/313،ومعجماألدباء1/710إنباهالرواة:ينظر(1)
كتبهاملطبوعة؛رغبًةيفاإلجياز(2) على ،1/709،وإنباهالرواة101الفهرستص:تهيفوتنظرمصنفا.سأقتصرهنا

 األدباء 2/311ومعجم األعيان ووفيات ص2/31، التعيني وإشارة ،31 بالوفيات والوايف وبغية11/291-292، ،
 .1/232،وهديةالعارفني1/109،وشذراتالذهب1/193الوعاة

 .بداهللبنعمراحلاجإبراهيمبتحقيقالدكتورع(هـ1121)نشرهمركزمجعهاملاجدبديبسنة(7)
(1)  سنة الثالث، العدد السابع، اجمللد املورد، مبجلة م1933)نشر ص( املنصوري، جابر علي الدكتور -201بتحقيق

220. 
(4)  سنة مبصر التأليف دار مبطبعة هـ1739)طبع فرهود( شاذيل حسن الدكتور بتحقيق ببريوت. الكتب بعامل وطبع

 .بتحقيقالدكتوركاظمحبراملرجان(هـ1116)سنة
 .بتحقيقالدكتورعوضبنمحدالقوزي(هـ1110)طبعمبطبعةاألمانةبالقاهرةسنة(6)
جامعةالرياضسنة(3) حسنشاذيلفرهود(هـ1101)نشرته (هـ1101)ونشرتهجامعةبغدادسنة.بتحقيقالدكتور

 .بتحقيقالدكتوركاظمحبراملرجان
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.(1)احلجةيفعللالقراءاتالسبع/6

.(2)شرحاألبياتاملشكلةاإلعراب/3

.(7)املسائلالبصريات/3

.(1)املسائلاحللبيات/9

.(4)املسائلالشريازيات/10

.(6)املسائلالعسكريات/11

.(3)املسائلالعضديات/12

.(3)(البغداديات)املسائلاملشكلة/17
.(9)املسائلاملنثورة/11

                                                           

(1)  سنة للكتاب العامة املصرية باهليئة والثاين األول اجلزء هـ1107)طبع بتحقيق( والدكتور: ناصف، النجدي علي
شليب الفتاح عبد والدكتور النجار، احلليم عبد وط. باسم كاماًل السبعة)بع للقراء احلجة سنة( للرتاث املأمون دار يف

 .الدكتوربدرالدينقهوجي،والدكتوربشريحوجيايت:بتحقيق(هـ1101-1117)
(2)  سنة بدمشق القلم بدار هـ1103)طبع هنداوي( حسن الدكتور بتحقيق سنة. مبصر املدين مبطبعة وطبع
ونشراملستشرقردجرالباباألولمنالكتابسنة.تحقيقالدكتورحممودالطناحيب(كتابالشعر)باسم(هـ1103)
)م1369) ينظر( : لربوكلمان العريب األدب مبجلة(1/419تاريخ املنصوري جابر علي الدكتور الباب هذا نشر وأعاد ،

 (.م1930)املورد،اجمللدالتاسع،العدداألول،سنة
 .بتحقيقالدكتورحممدالشاطرأمحد(هـ1104)نةطبعمبطبعةاملدينمبصرس(7)
 .بتحقيقالدكتورحسنهنداوي(هـ1103)طبعبدارالقلمبدمشقسنة(1)
 .بتحقيقالدكتورحسنهنداوي(هـ1121)طبعبداراشبيليابالرياضسنة(4)
(6)  سنة األردنية اجلامعة هـ1101)نشرته ونش( عمايرة، إمساعيل الدكتور بتحقيق سنة ببغداد م1932)ر بتحقيق(

 .بتحقيقالدكتورحممدالشاطرأمحد(هـ1107)الدكتورعليجابراملنصوري،وطبعمبطبعةاملدينمبصرسنة
 .بتحقيقالدكتورعليجابراملنصوري(هـ1106)طبعبعاملالكتبببريوتسنة(3)
 .دينالسنكاويبتحقيقصالحال(م1937)طبعمبطبعةالعاينببغدادسنة(3)
(9)  سنة بدمشق العربية اللغة جممع م1936)نشره احلدري( مصطفى بتحقيق سنة. باألردن عمان دار ونشرته
 .بتحقيقالدكتورشريفعبدالكرميالنجار(هـ1121)
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.(1)مقاييساملقصورواملمدود/14
 :وفـاتـه

سنة األول، ربيع شهر من عشر السابع األحد يوم يف ببغداد علي أبو تويف
ون ز يَّة،(7)،ولهتسعومثانونسنة(2)(هـ733) وأوصىقبلوفاتـهبثلثماله.(1)وُدفنمبقربةالشُّ

 .(4)لنحاةبغداد،وكانثالثنيألفدينار

 

                                                           

 .بتحقيقالدكتورحسنهنداوي(هـ1121)طبعبداركنوزاشبيليابالرياضسنة(1)
(2) ينظر : بغداد ص3/213تاريخ األلباء ونزهة ،234 األعالم بوفيات اإلعالم النبالء1/243، أعالم وسري ،

 .11/291،والوايفبالوفيات2/194،ولسانامليزان16/730
 .1/103،وشذراتالذهب16/730سريأعالمالنبالء:ينظر(7)
ون ز يَّة)و.1/109،وشذراتالذهب2/32وفياتاألعيان:ينظر(1) باجلانبالغريب(الشُّ معجم:ينظر.مقربةببغداد

 .7/731البلدان
 .1/203،وغايةالنهاية31إشارةالتعينيص:ينظر(4)
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 *أبو البقاء العكبري

 : اسـمه ونسبـه

الُعْكرَبيالبغدادي بناحلسني اهلل احلسنيبنعبد الدينأبوالبقاءعبداهللبن حُمبُّ
يالنَّحوياللغوياأَلَزجياحلنبلياملقرئالفقيه رالَفَرض  .(1)املفسِّ

الباء-الُعْكرَب يُّ وفتح العني نسبة-بضم بغداد؛(ُعْكرَبا)إىل فوق دجلة على بلدة
الشرقي اجلانب من فراسخ واحملدثني،بعشرة العلماء من مجاعة منها من،خرج أقدم وهي

.(7)"والصحيحبفتحها،ابضمالباءأيضً:وقيل":وقالالسمعاينيفالنسبإليها.(2)بغداد

نسبًة يُّ كبريةببغداد،(ج زَاألَ)إىلبابواأَلَزج  كثرية،وهيحملة كانمنهاو،ذاتأسواق
والصاحلني والزهاد العلماء من كثرية أغلبهم؛مجاعة مذهب على رمحهاإلمام حنبل بن أمحد

.(1)اهلل

 :مولده ونشـأتـه

،وذهـببـصـرهيفصغـره(4)علىاألرجـح(هـ473)ولدببغدادسنـة
                                                           

يف* ترمجته : األدباء 1/1414معجم البلدان ومعجم ،1/112 الرواة وإنباه ،2/116 األعيان ووفيات ،7/100،
ص التعيني 167وإشارة النبالء أعالم وسري ،22/91 غرب من خرب يف والعرب ،4/61 إليه احملتاج واملختصر ،2/110،

ص بغداد تاريخ ذيل من ص111واملستفاد اهلميان وَنْكت ،133 ، بالوفيات 13/37والوايف اجلنان ومرآة ،1/72،
 والنهاية 17/100والبداية احلنابلة طبقات على والذيل ص7/229، والبلغة ،122 الزاهرة والنجوم وبغية6/216، ،

 2/73الوعاة األمحد واملنهج ،1/170 املفسرين وطبقات ،1/221 الذهب وشذرات املكلل3/121، والتاج ،
 (.العكربيسريتهومصنفاته)وللدكتورحيىيمريعلم.1/30،واألعالم213ص

 .تنظراملصادريفاحلاشيةالسابقة(1)
 .2/741،واللبابيفهتذيباألنساب1/112،ومعجمالبلدان1/221األنساب:ينظر(2)
 .1/221األنساب(7)
 .1/163،ومعجمالبلدان1/119األنساب:ينظر(1)
(4) ينظر األدب: معجم 1/1414اء األعيان ووفيات  ص7/101، التعيني وإشارة النبالء161، أعالم وسري ،

 .13/31،والوايفبالوفيات133،ونكتاهلميانص2/112،واملختصراحملتاجإليه4/61،والعرب22/92
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،وطلبالعلميفسنمبكرة،فشيخهالنهرواينتويفوالعكربييفالثامنةعشرةمن(1)باجلدري
علىحرصهعلىطلبالعلممن عمره؛وبذلكيكونأخذهللفقهقبلهذاالسن،وهذايدلُّ

صغره نشأته،. عن الرتاجم كتب إليه أشارت ما الرجلهذا بشهرة مقارنة يسري نزر وهو
.ومكانتهبنيعلماءعصره

 :أخــالقـه

ُعرفأبوالبقاءحبسناخللقوالتدين،وباالنقطاعإىلالعلمتعلًُّماوتعليًما،ووصفبأنه
كاملاألوصاف ،وقدشهدلهبذلكمعاصروه،فنجدأنتلميذه(2)ثقةصدوق،غزيرالفضل،

ديـًّناورًعاصاحلًا،َحَسناخللق،-رمحهاهلل-وكانالشيخأبوالبقاء":ياقوتاحلموييقولعنه
.(7)"رقيقالقلبسريعالدمعة-رمحهاهلل-قليلالكالمفيماالجُيدينفًعا،وكان

النجار ابن تلميذه عنه "وقال طويلة،: ة مدَّ وصحبُته مصنفاته، من كثريًا عليه قرأت
األ حسن ، متديًنا ثقًة، واإلشغالوكان لالشتغال حمبًّا وكان احملفوظ، كثري متواضًعا، خالق،

.(1)"ليالًوهنارًا،ماميضيعليهساعةإالوواحديقرأعليهأويطالعله

مندينوتعّبدوأوراد:"وقالعنهالذهيب .(4)"كانذاحظٍّ

 :شيوخـه

:حوواللغةوغريذلك،منهمأخذأبوالبقاءالعلمعنعلماءأجالءيفالقراءاتوالفقهوالن

1 النهرواين/ إبراهيم بن حامد بن احلسني بن أمحد بن دينار بن إبراهيم حكيم أبو
.(1)(هـ446)احلنبلياملتوىفسنة

                                                           

 .3/121،وشذراتالذهب4/61،والعرب1/1414معجماألدباء:ينظر(1)
 .2/79،وبغيةالوعاة111لتاريخبغدادصاملستفادمنذي:ينظر(2)
 .1/1416معجماألدباء(7)
 .7/271الذيلعلىطبقاتاحلنابلة(1)
 .22/97سريأعالمالنبالء(4)
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(2)أخذعنهالعكربيالفقه

أبويعلىالصغريحممدبنحممدبناحلسنيبنحممدبنخلفبنأمحدبنالفراء/2
.(7)(هـ460)املتوىفسنة

.(1)أخذعنهالعكربيالفقه،والزمهحىتبرعيفاملذهبواخلالفواألصول

أبواملظفرحيىيبنحممدبنُهَبريةبنسعدبناحلسنالشيبايناحلنبليالوزيراملتوىف/7
.(4)(هـ460)سنة

.(6)مسعمنهالعكربياحلديث

املعروفبابنالبطياملتوىفسنةأبوالفتححممدبنعبدالباقيبنأمحدبنسلمان/1
(3)(هـ461)

.(3)مسعمنهالعكربياحلديث

أبوبكرعبداهللبنحممدبنأمحدبنحممدبنعبداهللبنالنـَّقُّورالبغداديالبزَّاز/4
(1)(هـ464)املتوىفسنة

                                                                                                                                                                             

 .7/164،واملنهجاألمحد2/32،والذيلعلىطبقاتاحلنابلة20/796سريأعالمالنبالء:ترمجتهيف(1)
 .7/270،والذيلعلىطبقاتاحلنابلة2/111املختصراحملتاجإليه:ينظر(2)
 .7/137،واملنهجاألمحد2/94،والذيلعلىطبقاتاحلنابلة1/131العرب:ترمجتهيف(7)
 .3/121،وشذراتالذهب2/73،وبغيةالوعاة7/270،والذيلعلىطبقاتاحلنابلة4/61العرب:ينظر(1)
(4) يفترمجت ه : األعيان 6/270وفيات احلنابلة طبقات على والذيل ،2/32 والنهاية والبداية واملنهج12/230، ،

 .7/133األمحد
 .7/270الذيلعلىطبقاتاحلنابلة:ينظر(6)
 .19،واملستفادمنذيلتاريخبغدادص1/133،والعرب20/131سريأعالمالنبالء:ترمجتهيف(3)
،وبغية7/270،والذيلعلىطبقاتاحلنابلة1/72،ومرآةاجلنان4/61،والعرب1/1414األدباءمعجم:ينظر(3)

 .3/121،وشذراتالذهب2/79الوعاة
 .6/743،وشذراتالذهب1/190،والعرب20/193سريأعالمالنبالء:ترمجتهيف(1)
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.(2)مسعمنهالعكربياحلديث

الشيبايناملقدسياهلمذايناملتوىفسنةأبوُزْرعةطاهربنحممدبنطاهربنعلي/6
.(7)(هـ466)

.(1)مسعمنهالعكربياحلديث

أبوحممدعبداهللبنأمحدبنأمحدبنأمحدبناخلشابالنحويالبغدادياملتوىف/3
.(4)(هـ463)سنة

.(6)تأدَّبالعكربيعليه،وأخذعنهالنحو

3 / مسعود بن نـجاح بن حيىي الربكات األديبأبو احلنبلي اليوسفي اهلل عبد بن
.(3)(هـ469)الشاعراملتوىفسنة

.(3)أخذالعكربيعنهالنحو

.(1)(هـ430)أبوالعباسأمحدبناملباركبناملرقعايتاملتوىفسنة/9

.(2)أخذعنهأبوالبقاءيفصباه

                                                           

 .7/270والذيلعلىطبقاتاحلنابلة،2/111،واملختصراحملتاجإليه1/1414معجماألدباء:ينظر(2)
 .6/749،وشذراتالذهب12/231،والبدايةوالنهاية20/407سريأعالمالنبالء:ترمجتهيف(7)
 .2/79،وبغيةالوعاة7/270،والذيلعلىطبقاتاحلنابلة1/72،ومرآةاجلنان1/1414معجماألدباء:ينظر(1)
 .2/29،وبغيةالوعاة120،والبلغةص149،وإشارةالتعينيص2/99إنباهالرواة:ترمجتهيف(4)
(6) ينظر : األدباء 1/1414معجم والعرب ،4/61 إليه احملتاج واملختصر ،2/111 اجلنان مرآة على1/72، والذيل ،

 .3/121،وشذراتالذهب2/73،وبغيةالوعاة7/270طبقاتاحلنابلة
 .6/739،وشذراتالذهب7/269،واملنهجاألمحد2/237الذيلعلىطبقاتاحلنابلة:ترمجتهيف(3)
 .2/73،وبغيةالوعاة7/270الذيلعلىطبقاتاحلنابلة:ينظر(3)
 .6/719،وشذراتالذهب7/49العرب:ترمجتهيف(1)
 .13/31،والوايفبالوفيات1/1414معجماألدباء:ينظر(2)
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10 / البطائحي العوام بن املرجب بن عساكر بن علي احلسن سنةأبو املتوىف
.(7)(هـ432)

.(1)قرأعليهالقراءات

أبواحلسنعليبنعبدالرحيمبناحلسنبنعبدامللكالسُّلمياملعروفبابن/11
.(4)(هـ436)العصَّاراملتوىفسنة

.(6)قرأعليهاألدب

.(3)(هـ492)أبوالفضلحممدبنعليبنأمحدبنالقصَّابالوزيراملتوىفسنة/12

.(3)أخذعنهاللغة

17 احلنبلي/ القرشي اجلوزي ابن علي بن حممد بن علي بن الرمحن عبد الفرج أبو
.(9)(هـ493)املتوىفسنة

.(1)كانالعكربيمعيًداللشيخأيبالفرجيفاملدرسة

 :تـالميـذه

:(2)منتالميذه 

                                                           

 .2/139،وبغيةالوعاة1/446،وغايةالنهاية211نكتاهلميانص:ترمجتهيف(7)
 .3/121،وشذراتالذهب2/73،وبغيةالوعاة7/270،والذيلعلىطبقاتاحلنابلة4/61العرب:ينظر(1)
 .2/134،وبغيةالوعاة2/291،وإنباهالرواة1/1391معجماألدباء:ترمجتهيف(4)
 .1/1414معجماألدباء:ينظر(6)
 .17/13،والبدايةوالنهاية1/96،واملختصراحملتاجإليه21/727سريأعالمالنبالء:ترمجتهيف(3)
 .7/270الذيلعلىطبقاتاحلنابلة:ينظر(3)
(9) يف ترمجته : النبالء أعالم 21/764سري احلنابلة طبقات على والذيل ،2/143 األمحد واملنهج و1/11، طبقات،

 .1/230املفسرين
 .1/171،واملنهجاألمحد2/143الذيلعلىطبقاتاحلنابلة:ينظر(1)
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.(7)(هـ626)املتوىفسنةأبوعبداهللياقوتبنعبداهللالرومياحلمويالبغدادي/1

أبوعبداهللمحدبنأمحدبنحممدبنبركةبنُصَديقبنصرُّوفاحلرَّايناحلنبلي،/2
.(1)(هـ671)موفقالديناملتوىفسنة

ناصحالدين/7 أبوالفرجعبدالرمحنبنجنمبنعبدالوهاببناحلنبليالدمشقي
.(4)(هـ671)املتوىفسنة

يأبواحلسنحم/1 مدبنأمحدبنعمربناحلسنيبنخلفالبغداديالَقط يعياأَلَزج 
.(6)(هـ671)املتوىفسنة

بَيثيالشافعياملتـوىف/4 أبوعبداهللحممدبنسعيدبنحيىيبنعليبنحجاجالدُّ

.(1)(هـ673)سنة

الرمحنبنإمساعيلالس/6 بنأمحدبنعبد الواحد عديأبوعبداهللحممدبنعبد
.(2)(هـ617)املقدسياحلنبلي،ضياءالديناملتوىفسنة

                                                                                                                                                                             

 .اقتصرتهناعلىَمنذُك روايفترمجةأيبالبقاءيفاملصادراليتبنييدي؛رغبًةيفاالختصار(2)
(7) ينظر : األدباء 1/1414معجم البلدان ومعجم يف1/112، وترمجته ، : الرواة األعيان1/30إنباه ووفيات ،

 .1/49،ومرآةاجلنان6/123
،وقدورديفاألخريباسمموفقبنصدقة،1/226،وطبقاتاملفسرين7/273الذيلعلىطبقاتاحلنابلة:ينظر(1)

 .1/213،واملنهجاألمحد7/173،والذيلعلىطبقاتاحلنابلة17/93تالوايفبالوفيا:خطأ،وترمجتهيف
(4) ينظر : احلنابلة طبقات على 7/270الذيل الذهب وشذرات يف3/121، وترمجته ، : والنهاية ،17/163البداية

 .1/209،واملنهجاألمحد7/127والذيلعلىطبقاتاحلنابلة
(6) ينظر : احلنابلة طبقات على يف7/270،274الذيل وترمجته ، : إليه احملتاج طبقات1/19املختصر على والذيل ،

 .1/223،واملنهجاألمحد7/144احلنابلة
(1) ينظر : النبالء أعالم 22/97سري احلنابلة طبقات على والذيل ،7/271 ،273 املفسرين وطبقات ،1/226،

 .3/721،وشذراتالذهب1/91،ومرآةاجلنان27/63سريأعالمالنبالء:،وترمجتهيف213والذيلاملكللص
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بنحماسنالبغدادياملشهور/3 اهلل أبوعبداهللحممدبنحممودبناحلسنبنهبة
.(7)(هـ617)بابنالنجاراملتوىفسنة

3 سنة/ املتوىف احلنبلي املراتيب البغدادي املنعم عبد بن حممود بن حممد اهلل عبد أبو
.(1)(هـ611)

.(4)(هـ666)أبواحلسنعليبنعدالنبنمحادبنعلياملوصلياملتوىفسنة/9

عبدأبوطالب/10 بن عثمان بن أجنب بن عبدعلي بن الرمحن عبد بن اهلل
.(6)(هـ631)البغدادياملعروفبابنالساعياملتوىفسنةالرحيم

11 القاد/ عبد بن أمحد بن الصمد عبد أمحد املتوىفأبو البغدادي اجليش أيب ابن ر
.(1)(هـ636)سنة

أبوزكرياحيىيبنأيبمنصوربنأيبالفتحبنرافععليبنإبراهيماحلراين،مجال/12
.(2)(هـ633)الدينبنالصرييف،املعروفبابنالـُحبَـْيشياملتوىفسنة

                                                                                                                                                                             

،وطبقات7/273،والذيلعلىطبقاتاحلنابلة112،واملختصراحملتاجإليهص22/97سريأعالمالنبالء:ينظر(2)
،1/242،واملنهجاألمحد7/411الذيلعلىطبقاتاحلنابلة:،وترمجتهيف213،والذيلاملكللص1/226املفسرين

 .3/733ذهبوشذراتال
(7) ينظر : النبالء أعالم ص22/97سري اهلميان ونكت ،139 بالوفيات والوايف طبقات13/31، على والذيل ،

،واملختصر6/2611معجماألدباء:،وترمجتهيف213،والذيلاملكللص1/226،وطبقاتاملفسرين7/273احلنابلة
 .4/3،والوايفبالوفيات1/173احملتاجإليه

(1) نظري : احلنابلة طبقات على يف7/272الذيل وترمجته ، : والنهاية احلنابلة/17البداية طبقات على والذيل ،
 .1/243،واملنهجاألمحد7/477
 .2/139،وبغيةالوعاة3/226النجومالزاهرة:،وترمجتهيف111املستفادمنذيلتاريخبغدادص:ينظر(4)
(6) ينظر احلن: طبقات على الذيل يف7/274ابلة وترمجته ، : شهبة قاضي البن الشافعية وتذكرة2/110طبقات ،

 .1/1169احلفاظ
(1) ينظر : احلنابلة طبقات على 7/271الذيل الذهب وشذرات يف3/122، وترمجته ، احلنابلة: طبقات على الذيل

 .1/703،واملنهجاألمحد1/733،وغايةالنهاية1/174
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كمالالدينأبوالفرجعبدالرمحنبنعبداللطيفبنحممدالبغدادياحل/17 نبلي،
.(7)(هـ693)البزاز،املشهوربابنالُفَوْير هاملتوىفسنة

.(1)حيىيبنحيىياحلراين/11

 :مكانتـه العلميـة

واتسعت ثقافته تنوعت ثقافاهتم ولتنوع عنهم أخذ الذين البقاء أيب شيوخ عدد لوفرة
 الرتاجم كتب يف يُنعت أنه فنجد العلوم، من العديد وباملقرئفشملت وباملفسر بالفقيه

كثريمنالعلوم، وبالنحويوباللغويوبالفرضي،وبذلكأحرزمكانةرفيعةبنيعلماءعصرهيف
تالميذهومنترجملهثناءَعط ًرا وقدأثَّنعليه ورحلإليهالطالبللقراءةعليهواإلفادةمنه،

.يربزسبقهيفالعديدمنالعلوم

شيخزمانـه،وفردأوانـه،ومنحـةالدهـر،وحسنـة:"تاحلمويمنذلكماقالهعنهياقو
العصر،إمـاميفكلعلـممنالنـحوواللغةوالفقـهوالفرائـض

.(1)"والكالم

أيًضا "وقال وكان: والفرائض، العربية علم خصوًصا بالعلوم عصره يف تفرَّد قد وكان
.(2)"الناسيقصدونهمنأقصىالشرقوالغربألجلها

                                                                                                                                                                             

(2) ينظر ال: أعالم سري ص22/97نبالء إليه احملتاج واملختصر ،112 احلنابلة طبقات على والذيل واملنهج7/273، ،
،1/119الذيلعلىطبقاتاحلنابلة:،وترمجتهيف213،والذيلاملكللص1/226،وطبقاتاملفسرين1/171األمحد

 .3/672،وشذراتالذهب1/711واملنهجاألمحد
(7) ينظر احلن: طبقات على الذيل 7/273ابلة املفسرين وطبقات ص1/226، املكلل والذيل يف213، وترمجته ،:

 .3/364،وشذراتالذهب1/732،وغايةالنهاية13/91الوايفبالوفيات
 .،وملأقفلهعلىترمجة1/226،وطبقاتاملفسرين7/273الذيلعلىطبقاتاحلنابلة:ينظر(1)
 .1/1414معجماألدباء(1)
 .1/1416السابق(2)
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الدين بناصح امللقب احلنبلي بن الفرج أبو عنه "وقال القرآن،: علوم يف إماًما كان
إماًمايفالفقه،إماًمايفاللغة،إماًمايفالنحو،إماًمايفالعروض،إماًمايفالفرائض،إماًمايف

النظريات،ولهيفهذهاألنواع املذهب،إماًمايفاملسائل منالعلوماحلساب،إماًمايفمعرفة
.(7)"مصنفاتمشهورة

بيثي الدُّ ابن عنه "وقال القرآن: إعراب يف حسنة مصنفات له العلوم، يف متفنًنا كان
.(1)"وقراءاتهاملشهورة،وإعراباحلديث،والنحوواللغة،مسعتعليه،ونعمالشيخكان

اليتمجعهاوبقيمدةمنعمرهفقيدالنظري،متوحًدايففنونه:"وقالعنهابنالنجار
.(4)"منعلومالشريعةواآلدابواحلسابيفسائرالبالد

الصمدبنأيباجليش اإلمامعبد تسعةعلوم،وكانواحد:"وقالعنه كانيفيتيف
القرآن، وإعراب والفقه، واملقابلة، واجلرب والفرائض، واحلساب، واللغة، النحو، يف زمانه

.(6)"علومتصانيف،كباروصغارومتوسطاتوالقراءاتالشاذة،ولهيفكلهذهال

رجب ابن عنه "وقال الكثرية،: التصانيف وصنَّف العلم، من عديدة فنون يف وبرع
ورحلتإليهالطلبةمنالنواحي،وأقرأَاملذهبوالفرائـض،والنحو،واللغة،وانتفعبهخلق

.(1)"كثري
 :شـعـره

                                                           

 .3/121،وشذراتالذهب7/270الذيلعلىطبقاتاحلنابلة(7)
 .7/271الذيلعلىطبقاتاحلنابلة(1)
 .272-7/271الذيلعلىطبقاتاحلنابلة(4)
 .3/122،وشذراتالذهب7/271الذيلعلىطبقاتاحلنابلة(6)
 .7/270الذيلعلىطبقاتاحلنابلة(1)
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 أليب قليلة أبياًتا الرتاجم كتب لنا الغزل،روت يف وبعضها املديح يف بعضها البقاء؛
بأنه ياقوت تلميذه ذكر فقد بالعلم، انشغاله الشعر لنظم التفاته عدم أسباب من ولعل

منأنأفكريفقولالشعر:"استنشدهمنشعرهفقال .(2)"وقيتأعزُّ
:يفمدحابناملهديالوزير:ومنشعرهقولهيفمدحشيخهابنالقصَّاب،وقيل

ُمـَحلَّى يـُدالزََّمان  ْنُحـالُهخُمَلَّىب َكَأْضَحىج  بـَْعـَدأْنكاَنم 
جن َارْيَكَخـْلق  أَْنَتَأْعَلىقَـْدرًاَوَأْعَلىَمـَحالّالجُيَار يـَكيف 
َنالَفْضـ َوتـَْنف يفـَْقـرًاَوَتْطُرُدحمَُْدْمَتحُتْييَماَقْدأُم يَتم  (7)الـل 

:ومنشعرهيفالغزل

َغـزَال  ُذونـ َفـاٍرو َصـالُـُهَمايـَُنالَُصـاَدقـَْلب ـيَعلىالَعق يق 

حَتَْسُبالـَجْفَنمْنهُ ْنُهُمـزَالَُفاتـ ُرالطَّْرف  (1)نَـاع ًسا،َوالنـَُّعـاُسم 
 :مصنفـاتـه

مامَيضيعليهساعةإالوواحد:"ًما،حىتقيلعنهقضىأبوالبقاءحياتهُمتعلًِّماوُمعلِّ
،ونتيجةهلذهاحلياةالعلميةاحلافلةصنَّفعـدًداكبريًامن(4)"يقرأعليهأويطالعله

:(7)،منها(2)"وهيكثريةجًدا:"،وقيلعنها(1)املصنفاتاليتُوصفتبأهنامصنفـاتحسان

                                                           

 .1/1414األدباءمعجم(2)
،139،ونكتاهلميانص112،واملستفادمنذيلتاريخبغدادص2/113،وإنباهالرواة1/1414معجماألدباء(7)

 .1/226،وطبقاتاملفسرين1/177،واملنهجاألمحد7/274،والذيلعلىطبقاتاحلنابلة13/34والوايفبالوفيات
(1)  احلنابلة طبقات على و7/273الذيل ، األمحد 1/171املنهج املفسرين وطبقات الذهب1/223، وشذرات ،

3/127. 
 .7/271الذيلعلىطبقاتاحلنابلة(4)
 .2/113إنباهالرواة:ينظر(1)
 .2/224طبقاتاملفسرين:ينظر(2)
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.(1)إعراباحلديثالنبوي/1

.(4)القراءاتالشواذإعراب/2

.(6)التبيانيفإعرابالقرآن/7

.(3)التبينيعنمذاهبالنحوينيالبصرينيوالكوفيني/1

.(3)شرحاملقاماتاحلريرية/4

.(1)شرحالميةالعرب/6

.(2)اللبابيفعللالبناءواإلعراب/3

                                                                                                                                                                             

كتبه؛رغبًةيفاإلجياز(7) ،ونكتاهلميان1/1416معجماألدباء:وتنظرمصنفاتهيف.سأقتصرهناعلىماطبعمن
139ص بالوفيات والوايف ،13/31 احلنابلة طبقات على والذيل ،7/272 املفسرين وطبقات وشذرات2/224، ،

 .37،والعكربيسريتهومصنفاتهص1/149،وهديةالعارفني3/122الذهب
وطبع.بتحقيقالدكتورعبداإللهنبهان(هـ1103)وسنة(هـ1793)طبعمبجمعاللغةالعربيةبدمشقمرتني،سنة(1)

 سنة الشاعر موسى حسن الدكتور (هـ1101)بتحقيق سنة جبدة املنارة بدار أخرى مرة طبع َث هـ1103)، والكتاب(.
باسم طبعتني طبع : يشكل ما بإعراب احلثيث عليهاإحتاف علق إحدامها احلديث، ألفاظ من بايل،: السالم عبد وحيد

 .حممدإبراهيمسليم:وحممدزكيعبدالدامي،والثانيةأخرجها
 .بتحقيقالدكتورحممدالسيدأمحدعزوز(هـ1113)طبعبدارعاملالكتبببريوتسنة(4)
بهالرمحن)طُبععدةطبعاتباسم(6) منهاطبعة(التبيانيفإعرابالقرآن)طبعاتأخرىباسم،وطُبع(إمالءمامنَّ

 .294-1/291معجماملطبوعاتالعربيـةواملعربة:تنظرطبعاتالكتابيف.بتحقيقاألستاذعليحممدالبجاوي
(3)  سنة ببريوت اإلسالمي الغرب بدار العثيمني الرمحن عبد الدكتور بتحقيق هـ1106)طبع مبكتبة( طبعه وأعيد ،
ا سنة هـ1121)لعبيكان بعنوان(. منه قطعة احللواين خري حممد الدكتور )ونشر النحو: يف خالفية مسائل بدار( وطبع

 (.هـ1112)،وأعيدطبعهبدارالشروقالعريبببريوتسنة(بدونتاريخ)املأمونللرتاثبدمشق
(3)  بغدادسنة جبامعة ماجستري رسالة يف حسون صائب علي الدكتور م1932)حققه ) املقامات)بعنوان يف ما شرح

اللغوية األلفاظ من احلريرية ) سنة النجف مطبعة يف منها األول اجلزء )م1933)وطبع سريته(. العكربي عن نقاًل
 (.113ومصنفاتهص

خرياحللواين،وطبعمبطبعةاملدين(هـ1107)طبعبداراآلفاقاجلديدةببريوتسنة(1) بالقاهرةبتحقيقالدكتورحممد
 هـ1107)سنة ) كتاب ضمن ونشر الشحات إبراهيم رجب الدكتور وإسالمية)بتحقيق عربية املكتب(دراسات ونشره ،

 (.إعرابالميةالعرب:)بتحقيقالدكتورحممدأديبمُجرانبعنوان(هـ1101)اإلسالميببريوتسنة
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.(7)املتبعيفشرحاللمع/3

.(1)"منعبادهالرمحاءإمنايرحماهلل:"مسألةيفقوله/9

.(4)مسائلحنومفردة/10

.(6)الـَمُشوفالـُمْعَلميفترتيباإلصالحعلىحروفاملعجم/11
 :وفاته

،وقدقارب(3)(هـ616)منسنة(3)ليلةاألحدثامنربيعاآلخر-رمحهاهلل-تويف
 .(10)،ودفنبـمقربةاإلمامأمحدببابحرب(9)الثمانني

التـكملـةكتـاب   

:يقومهذااملبحثعلىثالثةحماور

.سببتأليفالتكملة/1

.منهجأيبعلييفالتكملة/2

                                                                                                                                                                             

 .رغازيطليماتوالدكتورعبداإللهنبهانبتحقيقالدكتو(هـ1116)نشرهمركزمجعهاملاجدبديبسنة(2)
 .بتحقيقالدكتورعبداحلميدمحدالزوي(م1991)نشرتهجامعةقاريونسبليبياسنة(7)
كتابالذيلعلىطبقاتاحلنابلةآخرترمجةأيبالبقاء(1) كاملةيف وهياملسألةالثانية.213-7/217هذهاملسألة

 .آليتا(مسائلحنومفردة)منكتاب
(4)  سنة الثاين، اجلزء والعشرين، السادس اجمللد العربية، املخطوطات معهد جملة يف م1932)نُشر الدكتور( بتحقيق

 .بتحقيقالدكتورمجيلعويضة(هـ1122)وطبعيفسنة.617-624ياسنيحممدالسواس،ص
 .بتحقيقالدكتورياسنيالسواس(هـ1107)نشرهمركزالبحثالعلميوإحياءالرتاثجبامعةأمالقرى(6)
 .3/127،وشذراتالذهب2/79،وبغيةالوعاة4/61العرب:ينظر(3)
(3) ينظر : األدباء 1/1414معجم األعالم بوفيات اإلعالم ،2/111 إليه احملتاج واملختصر اجلنان2/117، ومرآة ،

 .1/171،واملنهجاألمحد7/273،والذيلعلىطبقاتاحلنابلة1/72
 .6/216النجومالزاهرة:ينظر(9)
 .3/127،وشذراتالذهب1/226،وطبقاتاملفسرين7/273الذيلعلىطبقاتاحلنابلة:ينظر(10)
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.أمهيةالتكملة/7

 :سبب تأليف التكملة: أولً 

كتابواحد كتابالتكملةرديفاإليضاح،صنَّفهأبوعليتكمياًللإليضاح،فهما
التكملة وقدذكرُتذلكبأصنافهوأبوابهيف...:"منجزأين،يتضحذلكمنقولهيفصدر

وقالأبوالبقاءيفبدايةبابمجع.(1)"اجلزءاألولمنهذاالكتاباملوسومبكتاباإليضاح
مُها.(2)..."قدذكرنايفأولالكتابأناجلمععلىضربني:"التكسري وهويريداإليضاح،فعدَّ

.النحو،والتكملةيفعلمالصرفوقدجعلأبوعلياإليضاحيفعلم.كتابًاواحًدا

بداية يف البقاء أبو ذكره فقد والتكملة اإليضاح لكتاب علي أيب تأليف سبب أما
قال حيث للتكملة "...شرحه يف: كتاب وضع منه التمس الدولة عضد أن ذلك وسبب

الدولةالنحو،فألفاجلزءاألولوضمنهعواملاإلعرابومايتعلقبه،فلماوقفعليهعضد
.(7)"كأنهاستقلَّهفأضافإليههذااجلزءتكمياًلله

كتبالرتاجممنأنأباعليصنَّفاإليضاح وقولأيبالبقاءالسابقيعضدهمانقلته
مازدَت:أواًلبأمرمنعضدالدولةالبويهي،فلمافرغمنهومحلهلعضدالدولةاستقصرهوقال

ايصلح فمضىأبوعليوصنَّفالتكملة،ومحلهاإليه،.هذاللصبيانعلىماأعرُفشيًئا،وإمنَّ
.(1)غضبالشيخوجاءمباالنفهمهحننوالهو:فلمَّاوقفعليهاعضدالدولةقال

                                                           

 .1-7التكملةص(1)
 .1ص(2)
 .131ص(القسماألول)شرحالتكملة(7)
 .1/212،وكشفالظنون1/196،وبغيةالوعاة2/317معجماألدباء:ينظر(1)
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م امنتزّيدالرواة،وأهنَّ وقدشككالدكتورعبدالفتاحشليبيفهذهالرواية،ورأىأهنَّ
الدولةمامليكنمنه،ومل الدكتورفيصل.(2)يتحدثبهأسندواإىلعضد وإىلذلكذهب

.(7)احلفيانيفمقدمتهلكتابالكايف

 مسائلها وتشعُّب التكملة صعوبة يف املبالغة الدولة عضد مقصود أن مقارنة-وأرى
.الاالهتامالصريحأليبعليبالغضبأواهتامهبعدمفهمماُيصنِّف-باإليضاح

صُ التكملة أن إىل ذلك من اإليضاحوخنلص استصغاره على ردًّا الدولة لعضد ّنفت
وقلة العبارة، ووضوح األسلوب، وسالسة األلفاظ، سهولة إىل مصّنفه فيه عمد الذي

.التفريعات

 :منهج أبي علي في التكملة: ثانًيا

تغيريين فلك يف التكملة موضوعات وتدور الصرف، بعلم التكملة علي أبو خصَّ
:أساسيني

األول أوتغيري: ساكن، كتحريك العوامل، ختتلف أن غري من الكلم أواخر يلحق
.إسكانمتحرك

.تغيرييلحقأنُفَسالكلموذواهتا،كالتثنيةواجلمعوالتصغري:الثاين

وجعلحتتهذينالتغيريينعدةموضوعاتتنتظميفاثننيوعشرينومئةباب؛حبيث
 أبواب يف الواحد املوضوع مسائل التكسريجتتمع فَجْمع اثنني-مثالً-متتابعة، يف جعله

، أبواب ستة يف منها املشتقة واألفعال واملصادر بابًا، عشر أحد يف والتصغري بابًا، وعشرين
.وهكذا...واإلمالةيفثالثةأبواب

                                                           

 .416-414أبوعليالفارسيص:ينظر(2)
 .24-1/27:ينظر(7)
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 بداية يف كقوله له لغوية توطئة ذكر إىل إما موضوع كل بداية يف مجع)ويعمد باب
"التكسري :) اآلنيةهذا بتكسري التشبيه على ًرا مكسَّ مجًعا يُسمَّى اجلمع من الضرب

.(1)..."وحنوها

.(2)..."تصغرياالسممبنزلةوصفهبالصِّغر(:"بابالتصغري)وقولهيفبداية

كقولهيفبداية َدهباأن(:"باباإلمالة)أوإىلذكرتعريفهيفاالصطالح اإلمالةُقص 
ا فيتشابهواليتباين،وهيأنتنُحَوبالفتحةحنوالكسرةفُتميلاأللفيتناسَبالصوتمبكاهن 

.(7)..."حنوالياءفتقارهبا

اإلدغامأنتصلحرفًاساكًناحبرفمثلهمنغريأن(:"باباإلدغام)وقولهيفبداية
.(1)..."تفصلبينهماحبركةأووقففريتفعاللسانعنهماارتفاعةواحدة

كقولهيفبدايةأوإىلتقريرقاع اعلْمأنأمثلةاألفعالمشتقةمن(:"باباملصادر)دة
.(4)..."املصادر،كماأنأمساءالفاعلنيواملفعولنيمشتقةمنها

:حروفاألمساءواألفعالعلىضربني(:"بابحروفالزيـادة)وكقولهيفبداية

.(1)..."أصلوزيادة

 عرًضا باب كل مسائل ذلك بعد يعرض واالستطراد،َث التفصيل عن بعيًدا موجًزا
عنهمسألةمنمسائلالباباملطروق أنيندَّ .مستخدًماطريقةالتفريعوالتقسيم،ولذلكقلَّ

                                                           

 .113ص(1)
 .196ص(2)
 .227ص(7)
 .237ص(1)
 .211ص(4)
 .271ص(1)
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أحدمهاماالزيادةفيه،واآلخرمارابعهحرفلني:بناتاألربعةعلىضربني:"منذلكقوله
.(2)...."َخْنَجرٍ:زائد،فماخالمنالزيادةفنحو

وهنَّالخَيلونمنأنيكنَّفاءاتأوعينات:"...وكقولهعندحديثهعنحروفالعلة
.(7)..."أوالمات

والواوإذاوقعتيفأولالكلمةملختُلمنأنتكونمضمومةأومكسورةأو:"وكقوله
.(1)..."مفتوحة

كقولهيف يةاليتالزيادةبابمجعاألمساءالثالث)معحرصهعلىالتمثيللكلقاعدة،
"...فيها القليل(: اجلمع وأبنية حنو: وذلك وأَْفع َلة ،وف ْعلة، ، وأَفْـَعال  أَفْـُعل ، َوَأْكُعٍب،: َكْعٍب

حنو املضاعف ومن وأَفْـرُخ، َوفـَرٍْخ َوأَْنُسٍر، َوَنْسٍر َوَأْكُلٍب، وََكْلٍب : وَبتٍّ ، وَأُصكٍّ َصكٍّ
.(4)..."وأَُبتٍّ

 يف تص)وكقوله أحرفباب ثالثة على األمساء من كان ما "...غري حنو(: :فاملذكر
فيه.ُرَجيل ،َومُجَيل :َرُجٍل،َومَجٍَل،تقوليفحتقريذلك كانتعالمةالتأنيث وأمااملؤنثفما

.(6)..."طُلَْيَحُة،ولَُويـْزَة ،وُقطَيَّة :طَْلَحَة،وَلْوزٍَة،وَقطَاٍةفإنكتقوليفحتقريها:ثابتةحنو

.وهويفذلككلهيدعممايقررهبشواهدقرآنيةأوشعريةأونثرية

وقلياًلمايعرضأبوعليللخالف؛فهوغالًبامايكتفيبذكرماخيتارهمناألقوال،
.وهويفاختياراتهبصرياملذهب
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 .214ص(7)
 .213ص(1)
 .113ص(4)
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كان(مفعول)خالفسيبويهواألخفشيفاحملذوفمن:ومناخلالفالذيذكره إذا
.(2)وحنوها(جاءٍ)وخالفاخلليلوسيبويهيفمهزة.(1)معتلالعني

كقوله شاذٌّ(ماهان)و(داران)و:"وقديكتفيبذكرالرأيمشريًاإىلأنهقولاجلمهور
.(7)"عنداجلمهور

كثريمناألحكام ومعأناالختصارمسةبارزةيفالتكملةإالأنأباعليُعينبتعليل
ذكرها اليت قوله. ذلك "من :... على ر ُكسِّ التأنيث تاء حلقته حنو(ف عال)وإذا ، َعْبلة:

قلت...وع بال بالتاء ذلك مجعت فإذا أوصاف: ألهنا الوسط؛ حتّرك فلم :وقالوا...َعْبالت
كماتقول رَبـََعاتونساءرَبـََعات؛ألنهاسممؤنثوقععلىاملؤنثواملذكر رجالمخسة:رجال 

.(1)"فتصفاملذكربهوهومؤنث

كـ(عزويت)فأما:"وكقوله ،وال(ف ْعو يل)وليسيفالكالم(عفريت)فالواوفيهالم؛ألنه
.(4)"تكونالواووالتاءأصلني؛ألنالواوالتكونأصاًليفهذاالنحو

:"...وكقوله كانمنهاعلى فنحو(فـََعَليـَْفع لُ)فما يَع ُد،وَوَزَنيَز ُن،:منالواو َوَعَد
،َثيتبـعسائرحروف(يـَْفع ُل)حُتذفمناملضارعلوقوعهابنيياءوكسرةيففإنالفاء

.(1)..."املضارعةالياءفُتحذفمعهاالواو

كقوله هبا مُيّثل اليت الكلمات بعض معاين علي أبو يذكر "...وقد الرَّْأدُ)و: أصل(
.(2)"اللحيني
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.(7)"أسفلالبطن(الـَمأْنَةُ)و:"...وكقوله

.(1)"للحجرالذييُتدلَّكبه(َنَشف)و(َنْشَفة)ومثله:"...وكقوله

 :أهمية التكملة: ثالثًا

اجلامعةلعلميالنحووالصرفاليت كتاباإليضاحوالتكملةمنأهماملتوناملتوسطة
كثرهتا كتبأيبعلي؛على شرحه.وصلتنا،ومنأشهر فإين:"...قالعنهابنأيبالربيعيف

 الصنعةرأيت إمام كتاب بعد واإلفصاح اإلبانة طرق يف أُلِّف ما أجلِّ من اإليضاح كتاب
وقربه ونظمه، تصنيفه وبراعة الختصاره، عليه؛ وعوَّل الطالب، به اعتَّن ما وأوىل سيبويه،
مؤلفه ألن حجمه؛ صغر مع مسائله، وتثقيف فوائده، وكثرة وفهمه، ضبطه ر وتيسُّ للحفظ،

زوالتنكيت،وجتاىفعناإلطالةوالتشتيت،فـََعاللذلكقدره،وانتشرعندأئمةمالفيهإىلالرم
ذُسلًَّمالفهمنكتسيبويه .(4)"الصنعةذكره،فمالتاخلواطرإليه،واختُّ

السابعاهلجري كبريةمنذتأليفهوحىتهنايةالقرن كلِّهعينبهالنحويونعناية لذلك
عضدالدولةبهحيثُشغلالناسبكتبابنمالك، وأولمظاهرهذهالعنايةتتجلىيفضنَّ

بقراءته شارح(6)واختصاصه أو له، شارح فمن واضًحا، احتفاء به العلماء احتفاء يتواىل َث ،
لشواهده،أوخمتصرله،أوناظمملسائله،حىتبلغتالكتباليتأُلفتحولهأكثرمنثالثني

                                                                                                                                                                             

 .113ص(2)
 .144ص(7)
 .133ص(1)
 .9-2/3الكايف(4)
 (.414نقالًعنكتابأبوعليالفارسيص)7/63ذيلجتارباألمم:ينظر(6)
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كماذكرذلكحاجيخليفة كتابًا،ب(1)كتابًا لإنالدكتورحيىيمريعلمأحصىأربعةوستني
.(7)،وأضافإليهاالدكتورفيصلاحلفيانثالثةمؤلفات(2)تدوريففلكاإليضاحوالتكملة

 :ومن أشهر من شرح اإليضاح والتكملة

،وذكربروكلمانأنمنهنسخةيف(هـ792)أبوالفتحعثمانابنجيناملتوىفسنة/1
.(1)عليباشامكتبةشهيد

2/ اجلرجاين القاهر عبد سنة ثالثني(هـ131)املتوىف يف مبسوطًا شرًحا شرحه وقد ،
اختصرفيهشرحهاملبسوط،وأمساه ،(4)(املغين)جملًدا،أمساه شرح)وشرًحامتوسطًا املقتصديف

.(6)(املقتصديفشرحالتكملة)و(اإليضاح

.(3)(هـ423)املتوىفسنةأبواحلسنعليبنأمحداملعروفبابنالباذش/7

.(3)(هـ616)املتوىفسنةأبوالبقاءعبداهللبناحلسنيالعكربي/1

وسـّماه(هـ616)املتـوىفسنةحممدبنحيىيبنهشاماخلضراوياألندلسي/4

.(1)(اإلفصاحبفوائداإليضاح)
                                                           

 .217-1/211كشفالظنون:ينظر(1)
ص:ينظر(2) كتاباإليضاح جملةجممعاللغةالعربيةبدمشق،اجمللداحلادي.)494-431جهوداألقدمنييفخدمة

 (.والسبعون،اجلزءالثالث
 .1/44الكايف:ينظر(7)
 .1/413تاريخاألدبالعريب:ينظر(1)
 .1/212كشفالظنون:ينظر(4)
كاظمحبر(م1932)املقتصديفشرحاإليضاحنشرتهوزارةالثقافةواإلعالمباجلمهوريةالعراقيةسنة(6) بتحقيقالدكتور

اإلسالميةس سعود بن حممد اإلمام جامعة فنشرته التكملة شرح يف املقتصد وأما املرجان، هـ1123)نة الدكتور( بتحقيق
 .أمحدبنعبداهللالدويش

 .2/117بغيةالوعاة:ينظر(3)
(3) سنة اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جبامعة دكتوراه رسالة يف احلميدي الرمحن عبد الدكتور حققه اإليضاح شرح
 .،أماشرحالتكملةفهوموضوعهذاالبحث(هـ1109)
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.(2)(هـ669)دبنعليبنعصفوراألشبيلياملتوىفسنةعليبنمؤمنبنحمم/6

3 / األندلسي السبيت الربيع أيب ابن سنة أمساه(هـ633)املتوىف كتاب يف وشرحه ،
.(7)(الكايفيفاإلفصاحعنمسائلكتاباإليضاح)

3 / الكيشي القرشي اللطيف عبد بن أمحد بن حممد الدين سنةمشس املتوىف
ك(هـ694) ن -دونالتكملة-مجيعمسائلاإليضاح(1)(اإلرشادإىلعلماإلعراب)تابه،ضمَّ

هحمققاالكتابمنشروحاإليضاح .(4)بفروعهومبانيه،وَعدَّ

 : وممن شرح شواهده

.(6)(شرحشواهداإليضاح)يفكتاب(هـ421)املتوىفسنةعبداهللبنبري/1

كتاب(منعلماءالقرنالسادس)أبوعلياحلسنبنعبداهللالقيسي/2 إيضاح)يف
.(3)(شواهداإليضاح

كتاب(هـ412)املتوىفسنةأبواحلجاجيوسفبنيسعون/7 املصباحملااعتمَّ)يف
.(1)(منشواهداإليضاح

                                                                                                                                                                             

 .1/212،وكشفالظنون1/263،وبغيةالوعاة216،والبلغةص711لتعينيصإشارةا:ينظر(1)
 (.ف11307)ومنهقطعةمبكتبةجامعةاإلمامبرقم.160،والبلغةص276إشارةالتعينيص:ينظر(2)
فيصلالدكتور بتحقيق(هـ1122)منالكتابيفمكتبةالرشدبالرياضيفثالثةجملداتسنة(اجلزءاألول)طُبع(7)

 .احلفيان
(1)  سنة القرى أم جبامعة اإلسالمي الرتاث إحياء مركز هـ1110)نشره بتحقيق( والدكتور: احلسيين، اهلل عبد الدكتور

 .حمسنالعمريي
 .42تنظرص(4)
(6)  سنة بالقاهرة األمريية املطابع لشئون العامة اهليئة هـ1104)نشرته درويش( مصطفى عيد الدكتور بتحقيق ونسبة.

شك يعتورها بري البن الكتاب السلمي. غازي بن رفيع الدكتور أعده بري البن الكتاب نسبة حتقيق عن حبث ينظر
 .214-164،ص(2)،العدد(11)مبجلةالدراساتاللغوية،اجمللد

 .بتحقيقالدكتورحممدبنمحودالدعجاين(هـ1103)نشرتهدارالغرباإلسالميسنة(3)
 .بتحقيقالدكتورحممدبنمحودالدعجاين(هـ1114)نشرتهدارالنشرالدويلسنة(1)
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كتاب(هـ616)املتوىفسنةأبوالبقاءعبداهللبناحلسنيالعكربي/1 اإلفصاح)يف
.(2)(عنمعاينأبياتاإليضاح

كتاب(هـ616)املتوىفسنةحممدبنحيىيبنهشاماخلضراوياألندلسي/4 غرر)يف
.(7)(اإلصباحيفشرحأبياتاإليضاح

6 / سنة املتوىف األشبيلي عصفور بن علي بن حممد بن مؤمن بن يف(هـ669)علي
.(1)(تاإليضاحاملفتاحيفشرحأبيا)كتاب

 : وممن اختصره

.(4)(اإلجياز)يفكتاب(هـ131)املتوىفسنةعبدالقاهراجلرجاين/1     

2 / سنة بعد املتوىف الكرماين نصر بن محزة بن هـ400)حممود ) كتاب يف)يف اإلجياز
.(6)(النحو

7  / األندلسي اخلضراوي هشام بن حيىي بن حممد سنة هـ616)املتوىف كتاب( يف
.(3)(االقرتاحيفتلخيصاإليضاح)

:وممن نظم مسائله

.(1)(هـ611)املتوىفسنةأبوالعباسأمحدبنعليبنَمْعق لاألزدياحلمصي

                                                           

(2) ينظر ص: التعيني ص167إشارة اهلميان ونكت ،130 للتكملة شرحه يف االسم هبذا املصّنف وذكره القسم)،
 .267ص(الثاين

 .1/263بغيةالوعاة:ينظر(7)
 (.هـ1129)حققهالدكتوررفيعبنغازيالسلمييفرسالةدكتوراهجبامعةأمالقرىسنة(1)
 .1/212كشفالظنون:ينظر(4)
 .1/217،وكشفالظنون2/233بغيةالوعاة:ينظر(6)
 .1/110،وإيضاحاملكنون1/263،وبغيةالوعاة216،والبلغةص711إشارةالتعينيص(3)
 .3/796،وشذراتالذهب1/713،وبغيةالوعاة3/143،والويفبالوفيات11إشارةالتعينيص:ينظر(1)



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

70 
 

 :وممن ألف في العتراض عليه

 الطراوة بن حممد بن سليمان احلسني أبو سنة هـ423)املتوىف ) كتاب اإلفصاح)يف
وردَّعليههذهاالعرتاضاتأبواحلسنعليبنحممد.(2)(اخلطأيفاإليضاحببعضماجاءمن

.(7)(هـ630)املتوىفسنةبنعلياملعروفبابنالضائع

داللةواضحةعلىقيمةهذااملصنَّفالعلميةبنيالكتبالنحوية،وعلى وكلُّهذايدلُّ
 .مكانةمؤلِّفهالبارزةبنيعلماءالعربية

 
  

                                                           

بتحقيقالدكتور(هـ1111)دكتورحامتالضامن،وطبعبدارالرتاثمبكةسنةبتحقيقال(1990)طبعببغدادسنة(2)
 .عيادالثبييت

 .2/201بغيةالوعاة:ينظر(7)
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 األول الـقـسـم

 الـدراســــــة
 

 :وفيه ستة مباحث

 منهج العكبري في شرحه للتكملة/ 4              

 مصـادره/ 3              

 شـواهـده/ 4

 موقفـه من األصول النحوية/ 1              

 مذهبـه النحوي وشخصيته النحوية/ 5              

 عبد القاهر الجرجاني للتكملةموازنة بين شرح العكبري وشرح / 6              

 
 



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 
 

 منهج العكبري في شرحه للتكملة
كلاألبواب،تلخيصهفيما سارالعكربيعلىمنهجحمدديفشرحهللتكملةالتزمهيف

:يلي

كالمأيبعليالجياوزالسطرينغالًبا،َثتذييله/1 بدايتهالباببذكرجزءيسريمن
،َثإتباعهذلكبالشرح،ويسريعلىهذهالطريقة(آخرهإىل)أو(الفصل)،أو(الباب:)بقول

.إىلأنينتهيمنشرحالباب

يفالنسخة(قالالشارح)،وللشرحبـ(قالأبوعلي:)التقدميلنصأيبعليبعبارة/2
-يفالقسمالذيحققته-وملخُيالفذلك(.ب)يفالنسخةاألخرى(قالالشيخ)األصلأو

عن واحد؛ موضع يف نصإال ذكر دون مباشرة الشرح يف شرع حيث الالم، إلبدال تعرضه د
.(1)التكملة

الشروعيفشرحالنصشرًحامفصَّاًل،وعدمذكرشيءمنالنصأثناءالشرحإال/7
كماورديفبدايةبابمجعالتكسري ،وبدايةباب(2)إنأرادالشارحالعنايةبشرحالعبارةوذلك

هلإلدغام،وقديذكرشي(7)التصغري .(1)ًئامنالنصليتعقبأباعلييفعبارتهكتعقبهلهيفحدِّ
1 / الباب لشرح الـمراد-غالـًبا-التوطئة للبـاب اللغوي املعَّن فيها يذكر بـمقدمة

،(3)،واإلمـالة(6)،والتصغـري(4)شرحـه،كذكـرمعـَّناجلمع،والتـكسري

                                                           

 .137ص(1)
 .7ص(2)
 .193-196ص(7)
 .603ص(1)
 .1ص(4)
 .190ص(6)
 .704ص(3)
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كلبابمنهذهاألبواب(2)،واإلبدال(1)والتصريف وقديذكراملعَّناللغويللباب.يفبداية
املصادر باب يف كما الشرح (7)أثناء فهم. على املتعلم تُعني مبقدمة للباب شرحه يوطئ وقد

.(4)،وبابحروفالعلة(1)مسائلالبابكمافعليفبدايةبابحروفالزيادة

كلمادعتاحلاجةإىلذلك،وملتقسيمالبابحنيشرحهإىلفصولأومسائ/4 ل
خُتالفهذهالطريقةإاليفبابمجعالتكسري،حيثمليقسمهلفصولأومسائلبلاكتفى

.بتقسيمأيبعليلألبواب
 :مـالمـح عامـة  لشـرحـه

كثريمالحظ،منذلكقوله/1 :"عنايتهبشرحاألمثلةاليتيوردهاشرًحالغويًّا،وهو
 الكثري يف وجُيمع (...ف َعال)على حنَْ(ف ْعالن)وعلى و، ال: وهو وب ْرقان، ـبـََرق فارسيٌّ َحَمل،

ْربان،و ،وَخَربوخ  مَحَلومُحْالن،وَسَلق:و،حنَْ(فـُْعالن)ى،وعلىبارَحُـذكرال(َخَربـال)معرَّب 
.(6)"وُسلقان،وهواملطمئنمناألرض

2/ ،(هْوزَمُ):لهاألعجميصْأَ(جُزَوْمَـال")كقولهقديشريإىلأعجميةاللفظعندوروده،
.(3)"،تكلمتبهالعربفأصلهأعجميٌّ(طيلسان)وأما...فأبدلوامناهلاءجيًما

.عنايتهبشرحالشواهدالشعرية،وسيظهرهذاعنداحلديثعنالشواهد/7
االستشهادفيمايوردهمنشواهد/1 الكتاب،وهوفاٍشيف.حرصهعلىذكروجه

.تكادجتدهيفكلشاهد
                                                           

 .777ص(1)
 .123ص(2)
 .246ص(7)
 .741ص(1)
 .131ص(4)
 .وغريها.1،10،13،27،21،70،77،139،773،779،109ص:ينظرو.11ص(6)
 .11،730،733،107ص:،وينظر173ص(3)
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4 يتعلق/ ما استقصاء يف رغبة التكملة، صاحب هلا يتعرض مل ملوضوعات تعرضه
:بالباب،منذلك

،وعلةتصغرياألمساءاملبهة،وتفصيلمافُع َل(ذا)توضيحهيفبابالتصغريألصل-
.(1)هباعندتصغريها

.(2)تعرضهحلركاتحروفاملضارعة-

.(7)معَّناإلحلاقوشروطهتبيينه-

.(1)ذكرهخمارجاحلروفعندحديثهعنإدغاماحلروفاملتقاربة-

6 وضبطه،/ النص بتوثيق عنايته دليل وهذا التكملة، نسخ اختالف إىل يشري قد
.(4)..."خسَيفبعضالنُّووجدتُ...نوينواجلرسخاإليضاحبالتَّييفأكثرنُهو:"كقوله

:لتكرار،وسلكيفذلكطريقنيحرصهعلىعدما/3

أ كقوله/ كتبه، على "اإلحالة هذا: أبيات شرح يف البيت هذا يف ما ذُكر وقد
.(3)"أبسطمنهذا(اإلفصاحعنمعاينأبياتاإليضاح)وقدذكرنايف:"وقوله.(6)"الكتاب

.(3)("إعرابالقرآن)وقدذكرتذلكيف:"وقوله

                                                           

 .213-213ص(1)
 .716ص(2)
 .719ص(7)
 .623ص(1)
 .93ص(4)
 .240ص(6)
 .267ص(3)
 .114ص(3)
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كثريجًدا،وهويفإحالتهتلكتارةيعنيموضع/ب اإلحالةعلىالشرحنفسه،وهذا
كقوله وهذا"،(2)"كريفبابألفاتالوصلوقدذُ"،(1)"ملاذكرنايفبابالنسب:"اإلحالة

كقوله.(1)"وقدذكرناأدلةزيادهتايفأولالباب"،(7)"حُيكميفالتصريف يغفلها وقد:"وتارة
ُمستقًصى ذلك ذكر م (4)"تقدَّ اهلل"، شاء إن أماكنه يف كله هذا (6)"ويأيت ذكر"، سبق وقد

.(3)"وقداستوفيناالقوليفذلكقبل"،(3)"ذلكيفموضعه

اإلطالة/3 شرحهعلى:حرصهعلىعدم فالشارحبَّن وهيميزةواضحةيفالشرح،
كلمايت علقبالبابمنمسائل،ومنأمثلةتصرحيهاإلجيازغرياملخل،معحرصهعلىإيراد

اَمقـيسة:"بعدمالتطويلقوله علىالباقي،فإهنَّ .(9)"وقدذكرنامنمصادرهامايدلُّ
.(10)"وللفريقنيحججليسهذاموضعذكرها:"...وقوله

"وقوله واإلطباق: والرَّخاوة، دة والشِّ واهلمس، اجلهر من أوصاف احلروف وهلذه
واالستعالءواالنفتاحوغريذلك،أضربناعنذكره؛إذاليلزمهذاعلىشرحهذاواالستفال،

.(11)"الكتاب

                                                           

 .47ص(1)
 .61ص(2)
 .167ص(7)
 .36،193،247،232،747،732،131ص:وينظر.101ص(1)
 .2ص(4)
 .4ص(6)
 .173ص(3)
 .11،13،94،173،131،201،204،206،717،716،737ص:وينظر.134ص(3)
 .296ص(9)
 .623-623ص(10)
 .623ص(11)
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9 كقوله/ ، االستقصاء أو القواعد ترتيب بغية والتقسيم التفريع أسلوب :استخدامه
" أوجه(نُور )فأما ثالثة (1)...":ففيه "...وكقوله. أضرب: ثالثة على وكقوله(2)...":وهي ،:

،وهوفاسدمن(ل َفع)وهيعلىهذااألصل:"وقوله.(7)...":همامنوجهنينلفرقبيا"...
.(1):..."أوجه

10 لبعض/ مناقشته عند وذلك واألجوبة، األسئلة وإيراد احلوار أسلوب استخدامه
كقوله :لـفإنقي:"القضايا،أوعندالتفصيليفشرحاملسائل،أوعندتعليلهاألحكام،وذلك

ر،وهوعلىكسَّ،وذاكيُيقٍسِّف :،مثل(ري بِّج )واحده(ريُاب بَجَ):لـقي.ريُاب بَجَوَار بَّجَ:لوافقدقا
القياس (4)"خالف "وكقوله. أسئلة: وهنا أحدها: : يف والالم العني أن على ليل الدَّ (قـُوَّة)ما

.(6)..."والسؤالالثاين:...واجلوابُ(!َقو يَ)الواوان؟معقولك

:ظهورثقافتهالعامةمنخاللالشرح،وذلكباإلشارةللعديدمنالعلوممثل/11

أ فقال/ الشرعية لألبدال أشار حيث الفقه، "علم كالتَّيمم: رعية الشَّ األبداُل ومنه
منذلكقولهو:"وذَكَرأناملقطوعمنالسارقوالسارقةيـمنامها،فقال.(3)"القائممقامالوضوء

تعاىل املرادَالتَّواملرادُعَمَفجَ،(3)ا﴾مَهُيَـد يْأَواْعُطَٱقْفَةُقَار ٱلسَّوَقُار ٱلسَّ﴿وَ: ألن ا،امهَُينَميَ ثنية؛
.(9)"مااملقطوعانمنهمايفأولمرةألهنَّ

                                                           

 .17ص(1)
 .73ص(2)
 .130ص(7)
 .1،12،34،110،141،169،133،431ص:وينظر.761ص(1)
 .132ص(4)
 .6،132،209،227،217ص:وينظر.607ص(6)
 .123ص(3)
 .73:سورةاملائدة،مناآلية(3)
 .123ص(9)



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

73 
 

ب فقال/ باألخوين األم حجُب اجلمهور رأي أن ذكر حيث املواريث، "علم وهبذا:
كَإ ﴿فَ:أخذمعظمالفقهاء،فإهنمحجبوااألمباألخوين،وعليهمحلواقولهتعاىل ة وَخْإ هُلَانَن

.(2)"(1)﴾سُدُٱلسُّه مِّألُفَ

ج / يف اخلرم إىل إشارته ذلك من والقافية، العروض وذكره(7)(متفاعلن)علم ،
.(3)،والرتمن(6)،والتأسيس،والوصل،واخلروج(4)،والردف(1)للقبض

د كقوله/ احلكم، صحة لتعليل والتقسيم السرب كاستخدامه املنطق، "علم وأما:
َبإىلأنه(َيْستَـُعورُ) َسْعر )من(يـَْفتَـُعول)فهواسمبلد،وكلحروفهأصولإالالواو،وقدُذه 

ليلعليه(رالنَّا ،وهذاخطأ ؛إذليسلهيفالكالمنظري،وألنهبعيدمناالشتقاقواملعَّن،َُثالدَّ
رْبأنَّفيهمنحروفالزيادة كوهُنازائدًة؛إذتبقى:منجهةالسَّ الياءوالسنيوالتاء،ومناحملال

قلةزيادةالسني،والالكلمةعلىحرفني،والتكونالسنُيوحدهازائدًةلعدمالنظريأيًضا،ول
،والتكونالياُءزائدًةإذال(فـَْعتَـُلول)تكونالتاُءوحدهازائدًةلعدمالنظريإذليسيفالكالم

.(3)"تُزادمعأربعةأحرٍفأصوٍل،فلز َممنذلكأنتكونالثالثُةأُصوالً

                                                           

 .11:سورةالنساء،مناآلية(1)
 .123ص(2)
 .33ص(7)
 .624ص(1)
 .164،676ص(4)
 .676ص(6)
 .613ص(3)
 .731ص(3)
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ماميَّزبنياهتمامهباللغات،حيثأشارللكثريمناللغاتأثناءشرحه،وكثريًا/12
،أو(4)،أورديئة(1)،أوقليلة(7)،أوشائعة(2)،أوجيدة(1)مشهورة:اللغاتفيصفاللغةبأهنا

.(3)،أومولدة(3)،أوضعيفة(6)شاذة

وقد:"ويؤخذعليهعدماهتمامهبعزواللغةاليتيوردها،حيثمليعُزإاللغتني،قال
كاف كقولكزادبعضالعربالسنييفالوقفبعد :أَْكَرْمُتك سوَرأَيـُْتك س،وتُسمَّى:اخلطاب،

قيس (9)"َكْسَكَسُة "وقال. بعض: لغة يف التَّعريف الم فهي الالم من امليم إبدال وأما
.(10)"هذيل

17 يف/ باب؛ بكل تتعلق اليت اخلالفية املسائل أورد حيث اخلالف، مبسائل عنايته
وإ اآلراء، مناقشة على وحرص يراه،الغالب، الذي الرأي تؤيد اليت والعقلية النقلية األدلة يراد

.وهوغالًباماينتصرللمذهبالبصري،وسيظهرذلكعنداحلديثعنمذهبهالنحوي

11 النواحي/ بعض شرحه يف عرض الشارح أن إال تصريفية التكملة مسائل أن مع
:النحويةخدمةللنص،منذلك

:ةيفقولأيبذؤيبتعرضهلبياناألوجهاإلعرابي-

                                                           

 .12،47ص(1)
 .133،192،409،417ص(2)
 .33ص(7)
 .172ص(1)
 .713ص(4)
 .411ص(6)
 .141ص(3)
 .794ص(3)
 .127-122ص(9)
 .146ص(10)
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َوبَ الَقتيل  ْنَدم  إ زَاُرَهازِّهـَتربَّأُم  (1)َوَقْدَعل َقْتَدَمالَقتيل 

:منقولالشاعر(أخفية)تعرضهلألوجهاإلعرابيةيفانتصاب -

(2)ااهلََحَاكت وَكٍال امنحَجَُّجهَزَتَـىرَالكَةَيَف خْأَاظُقَيْـاألَمَل عَدْقَلَ

14 عندظهور/ ذلك وسيظهر وترجيحاته، اختياراته خالل من الشرح يف شخصيته
.احلديثعنمذهبهالنحوي

 :مآخـذ على الشرح

 :مآخذ على األسلوب/ 4

:أعادالضمريمذكرًاعلىاللفظاملؤنث-

أربعةأحرفوهوللمبالغةوملكانعلىكلصفةزادتعلىأربعةأحرفأو:"قال
.أوكانتعلىأربعةأحرفوهيللمبالغة:والوجهأنيقال.(7)"ركسَّتُاهنَّإثبالتاءفؤنَّت

:زاوجبنياإلفرادوالتثنيةيفالكالم-

كانتعيًنا:"قال والوجهأن.(1)"ألنالواووالياءإذاحترَّكتاوانضمماقبلهماسلمتاإذا
.كانتاعينني:يقال

:تساهليفإدخالكافاجلرعلىالضمري-
.(4)("غ ْسلني)كهييف(سنني)والياءالثانيةهيالزائدةيف":كقوله
اممدودةكهيمقصورة:"وكقوله .(1)"وأهنَّ

                                                           

 .92ص(1)
 .113ص(2)
 .133ص(7)
 .201ص(1)
 .211ص(4)
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بقوهلم استغنوا ألهنم للضمري؛ جرها وشذَّ بالظاهر، ختتص اجلر )وكاف (مثلي:
ْبه ي)و .(2)عنه،وماوردمنذلكعنالعربفقدمُحلعلىالضرورة(ش 

:العاقلمحلغريالعاقلعلى-

"قال : أن مُوبابَ(مريًضا)إال هتَشتقٌّه أشياء خيَمُجُمن ال يفعليهم فصاروا تاروهنا،
.(7)"ىتَوْمَوَ،ىضَرْمَ:املعَّنمبنزلةاملفعولاحلقيقي،فجمعوهمجعهفقالوا

فصارت،:وبابه،والصحيحأنيقال(مريًضا)والضمريفيهيعودعلى"فصاروا:"فقال
.فجمعوها:والصحيحأنيقال"فجمعوه":وكذلكقوله

:منالفاء(أمَّا)جرَّدجواب-

.(1)("ات شَمْكَ)واجلمع،عرْغريةالضَّالناقةالصّ:وهي(ةشَمْكَ)اوأمَّ:"كقوله

 أمَّا)فجواب ) اجلمع)هنا ) جواب واقرتان بالفاء، يقرتن أمَّا)ومل وال( واجب، بالفاء
.(4)حيذفإاليفالضرورة

:سٍوْفأماقولأَ:"وكقوله

وَمُكُالُعَن رتْضَّااخْذَإ ونَقُاهَنَتَـ ريُاج ضَمَام رَبْـأَة يظَف احلَْيف 

وكثُ أخصبتم إذا كناية واملعَّن فاحلمري تناهقتم، عندكم اخلري البَر ،ر شَاألَوَر طَعن
.(1)..."هميسرلبخلـالقوميفالعالذياليدخلم:وهو،(مٍرَبَـ)مجع:واألبرام
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مليتضحمتاًمالعدمذكرهالفاءهنا،وعليهفقد"فأمَّاقولأوس:"يفقوله(أمَّا)فجواب
(.األبرام:)،وقديكون(املعَّن:)يكوناجلواب

:اقولالشاعرفأمَّ:"وكقوله

َلَهاُدَرًراَكأنَـَّهـاُدرَّة ُمنَـعََّمـة  منن ْسَوٍةُكنَّقـَبـْ

خُهبَّشَ يف وصفائ هَلوص املرأة وبُا الالَّها من بالدُّعدها والشاهدمسني اللؤلؤ، من :رة
.(2)"درر 

 اجلواب من الفاء أسقط أمَّا)حيث قوله( "يف الشاعرفأمَّ: قول يُعرف"ا مل وبذلك ،
.،وهواألرجح(ُدَرر :فالشاهد)،أو...(فشبَّهاملرأة:)اجلواب،فيحتملأنيكوناجلواب

:تركالفصيحإىلغريه-

اأصل،:"قال فإذاصغرتَهقلبَتاأللَفياًء؛لوقوعهايفموضعالرابعة،وملحتذفهاألهنَّ
.(7)"وملتبلغالكلمُةمخسةأصوالً

يقول أن "فاألجود أصولٍ: وكذلك"مخسة جمرور، والعشرة الثالثة بني ما متييز ألن ؛
يهعلىضرورةالشعر،وقاسالفراءعليه،واجلرأجود،املائةواأللف،ووردنصبه،فحَمَلهسيبو

.(1)أجازالنصبيفسعةالكالمواختارهابنخروفعلىأنه

 :مآخذ على اإلحـالت/ 3

:اإلحالةعلىموضعمليردفيهذكرللمسألةاملعنية-
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:والدليلعلىأنتاءالتأنيثيفحكماملنفصلقدذكرناهيفعدةمواضع،منها:"قال
.(1)"بابماالينصرف،ومنهاالعدد

ينصرفغريدقيقة،حيثأشاريفشرحهلإليضاحإىل فإحالتههناعلىبابماال
كتابهالـمتبعيف (.بابماالينصرف)هذهاملسألةإشارةمقتضبة،إالأنهفصَّلالقولفيهايف

اليفشرحه(بابالعدد)وإحالتهعلىبابالعددغريصحيحة،حيثملتردهذهاملسألةيف
.لإليضاحواليفغريهمنكتبهاليتبنييدي

"وقال يُ: ال الصِّعم ولذلك لون مجع اجملموعة يُسَّالفة ال كما وفيهعم المة الفعل لون
ذلكيفبابالصفةمناإليضاح ًماعلىاالسم،وقدمرَّ .(2)"الواووالنونمقدَّ

الفاعل،والوملأقفعلىشيءمنهذايفشرحهلإل يضاحاليفبابإعمالاسم
.إعمالاسماملفعولوالالصفةاملشبهة

قال- اإلحالة، موضع يف "اخلطأ قالوا: وقد اجلمع: يف ذكرناه وقد (7)"ظ ْرََب، وما.
،ومليذكريفباب(1)(القسماألول)منشرحالتكملة(ماجاءعلىف ْعَلى)ذكرهورديفباب

.(4)َظر ب:إالمجًعاواحًدا،وهومجعالتكسري

:إغفاله بعض ما ورد في التكملة من األمثلة والشواهد/7

فقدميثَّلالشارحللقاعدة اليتوردتيفالتكملة، مجيعاألمثلة الشارحبإيراد مليلتزم
:منذلك.الصرفيةبأمثلةمنعنده،وقديغفلالتمثيل
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يفباب بعدةأمثلة األمساءواألفعالذكر)مثَّلأبوعلي وهي(عدةحروف م،: ْخ  مخ 
َبْجر،وَصْهَصل ق،وَمْهَدد،قـُْعُدد .ومليذكرهاالشارح،بلذكرغريها.(1)وثـُْرمُت،ح 

وهيغريمجعبثالثةأمثلة،(فـُْعالن)مثلأبوعليلزيادةالنونيفاألمساءاليتعلىوزن
.هاالشارحومليذكر.(2)دُكَّان،وعثمان،وُغْفران:وهي

شاهًدا وعشرين ثالثة أغفل حيث الشعرية، التكملة شواهد كل ينشد مل أنه كما
شعريًّا،مخسةعشرشاهًدايفبابمجعالتكسري،وشاهًدايفبابالتصغري،وشاهدينيفباب

.املصادر،وثالثةشواهديفبابحروفالزيادة،وشاهدينيفبابحروفالعلة

:،ومنهاأوهـامـه/1

.(7)"االًماهَفُـذْحَرُثُـكْ؛ألنهيَاء ايَهَفالمُ(ة بَظُ)امَّأَوَ:"ياء،قال(ظَُبة)ذكرهأنالم-
 الم أن ظَُبة)والصحيح وأصلها( ياء، وليست واو، احملذوفة يقال: حيث َوة، ظُبـْ إذا: ظبوتُه

أنالواويكثرحذفها،والصحيح"ألنهيكثرحذفهاالًما"ووهمأيًضاعندقوله.أصبَتهبالظُبة
وقدذكرالشارحأن.الًماالالياء،والالماحملذوفةإذاُجهلتُحكمبأهناواومحاًلعلىاألكثر

.(1)واويفاللباب(ظبة)الم
حاب،(ز ْبر ج)امسًا،و(ق ْرط م(:)ف ْعل ل)و:"صفة،قال(ز ْبر ج)جعله- صفًة،وهوالسَّ

.سموالصحيحأنها.(4)"والزينة
- الـهجرع)تفسريه قال( املاء، اجلرع "بالكثري ه ْجرَع)و: ...صفةً( اجَلرْع  الكثري َوْهَو

.الطويل،مأخوذمنالـَجرَع،وهواملكانالسهلاملنقاد:واملشهورأنالـه ْجرَع.(1)"املاءَ
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ْرَدْحل)تفسريه- ْرَدْحل)و:"...بالقصري،قال(الـج  ملشهورأنوا.(2)"صفًةللَقصري (ج 
ْرَدْحلمناإلبلهو ْرَدْحل:الـج  ْرَدْحلُ:الضَّخم،ورجلج  .الوادي:غليظضخم،والـج 

واملشهورأن.(7)"ضعيـف (:رجـل َعَصْنـَصر )و:"بالضعيف،قال(َعَصْنَصر)تفسريه-
.ماءلبعضالعرب:اسمجبل،وقيل:موضع ؛قيل(َعَصْنَصر)

:ماعدةأوجه،وعندبياهنايسقطبعضها،منذلكذكرهأحيانًايفمسألة-

"...قال باإلدغام: تغريه أن إالَّ الفعل، يُغريَّ كما ُغيِّـَر الفعل وزن على كان وَلمَّا
.اكتفىبذكروجهواحدَث.(1)..."كاإلعالللوجهني

"وقال : فيها ُحكي ي)وقد َيْسَتح  ثالثة( ذلك يف ذُكَر وقد خفيفة، واحدة بياء
.َثمليذكرإالوجهني.(4)"أوجه

- يف اإلعالل عدم علة القول)جعل البيع)و( ليس( وأن فيهما، والياء الواو سكون
كسرة قبلهما "قال. : يف يـَُعالَّ الَقْول)ومل وليس(البَـْيع)و( ساكنة، فيهما والياء الواو ألنَّ ؛

الكسرة وهو اإلعالل يقتضي ما (1)"قبلهما العل. أن عدموالصحيح سبب هي فقط األوىل ة
.اإلعالل

:وقدقالالرُّماينُّ:"خلطبنيتعريفالتصريفوتعريفاالشتقاقعندالرماين،قال-
األصل" تصاريفه يف يدور أصل من فرع اقتطاع التَّصريف (2)"إن احلدود. لكتاب وبالرجوع
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هبذا(7)للرماين الشارح نقله وقد االشتقاق، تعريف هو هذا أن التبينيوجدت يف ،(1)اللفظ
بقوله(4)واللباب احلدود يف الرُّماين فعرَّفه التصريف "أما جهات: يف الشيء تصيري التصريف

والتصريفتصيريالكلمةعلىخالفما:"،وعرَّفهيفشرحهلكتابسيبويهبقوله(6)"خمتلفة
سالمةالصيغة،و الصيغة،وهوخالفتغيرياإلعراب؛ألنهمع تغيريالتصريفمعكانتيف

.(3)"انتقاضالصيغة


الشرح فقيمة العلمية، الشارح مكانة يف وال الشرح يف تقدح ال مآخذ من سبق وما
كلمناطلععليه،والشارحعاملمشهودلهبطولالباعفيماانتحاه،ولعلمن ظاهرةيدركها

كانميليإمالءفتخونهالذاكرة أحيانًا،ورمبامليتيسرلهمراجعةأسبابهذهاملآخذأنالشارح
 .ماأماله،أوأنالنسخةاملراجعةملتصلإلينا
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 مــصــادره
عنها، بأخذه صرَّح كتب ثالثة سوى الشرح من القسم هذا يف البقاء أبو يذكر مل

،وقدتكررالنقلعن(7)،وشرحاإليضاحللعبدي(2)،ومحاسةأيبمتام(1)كتابسيبويه:وهي
 فلمسيبويه العبدي وشرح احلماسة أما الكتاب، باسم التصريح دون موضع من أكثر يف

كتبه،هي ثالثةمن القسم:يتجاوزذكرمهااملوضعاملذكورآنًفا،وأحالأبوالبقاءعلى شرح
مواضع عدة يف عليه وأحال اإليضاح من موضع(1)األول يف عليه وأحال القرآن وإعراب ،

.(6)اينأبياتاإليضاحوأحالعليهيفموضعني،واإلفصاحعنمع(4)واحد

فيماعداذلكالأستطيعأنأجزمبكلاملصادراليتأفادمنهاالشارح،خاصةأنهال
كاننقلههلا كثريًامنالنصوصاليتنقلها ينقلنصوًصاهتديناإىلشيءمنمصادره؛حيثإن

يوردهيفشرحهوبنيمصادرالعربيةاملختلفةمبعناها،إالأننامنخاللالبحثواملقارنةبنيما
 اليت-وقدأشرتإىلذلكيفحواشيالتحقيق-فإننانستطيعأننتلمسبعًضامنمصادره

:توافقمايوردهيفشرحه،منأمهها

أيب وكتب والصحاح، واألصول، املنطق، وإصالح زيد، أيب ونوادر سيبويه، كتاب
.ين،واللبابعلي،وكتبابنجين،وشرحاجلرجا
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الشارح ذكر حيث الكتاب، مبادة مقارنة قليل فهم الشرح يف املذكورون العلماء أما
وهاهم واحدة، مرة سوى يذكر مل بعضهم إن حىت ذكرهم، تفاوت عالـًما، وعشرين أربعة

:مرتبنيحسبتاريخوفياهتم

 (:هـ451ت )أبو عمرو بن العالء / 4

اجل اليد مجع إجازته عدم عنه نقل على تصغري(1)(أيادٍ)ارحة يف قوله وذكر ،
.(7)،ونقلقراءتهبإدغامالراءيفالالم(2)(ُحَباَرى)

 (:هـ475ت )الخليل / 3

 أن قوله م ْفَعالً)نقل ) من ْفَعالٍ)مقصور فيها(1)(م  خالفه مسائل مثان له وأورد ،
:النحويني،وهي

 :ما خالفه فيها سيبويه

.(4)الصفةاملذكرةاليتوصفهبامؤنثخالفهسيبويهيفتقدير-

.(6)وحنوه(جاءٍ)خالفهيفمهزة-

 :ما خالفه فيها األخفش

.(3)إذاكانمعتلالعني(مفعول)خالفهاألخفشوخالفسيبويهيفاحملذوفمن-
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 :ما خالفه فيها نحويون آخرون

.(1)(آية)خالفهالنحويونيفأصل-

َية)وخالفوهيفأصل- .(2)(س 

ص)خالفهاملازينيفالقولبزيادةميم- .(7)(ُدالم 

رَْكْولَة)خالفهاجلمهوريفالقولبزيادةهاء- .(1)(ه 

.(4)(َحاَحْيتُ)خالفهاملازينيفأصل-

 (:هـ تقريًبا471ت )أبو الخطاب األخفش الكبير / 4

.(6)(أيادٍ)نقلعنهإجازتهمجعاليداجلارحةعلى

 (:هـ411ت )سيبويه / 1

يف صرّح موضًعا، وثالثني واحد يف ذكره حيث الشارح؛ عنه نقل عامل أكثر سيبويه
كَّنعنهبصاحبالكتاب ،وهوينقلعنهإماشاهًداأو(3)مجيعهابامسهإاليفموضعواحد

يكونخالًفامع رأيًاأوتعلياًل،وأغلبهانقل آلرائهوخالفالنحوينيمعه،وهذااخلالفقد
نـحوحنوي بامسه، الشارح ذكره بعينه : مهزة يف اخلليل مع جاءٍ)خالفه (3)وحنوه( وكخالف.
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 نون يف معه (1)(ُرمَّان)األخفش ووزن يدٍ)، (2)(ج  من احملذوف ويف مفعول)، معتل( كان إذا
(7)العني أصل. يف معه النحويني بعض كخالف النحويني، من عدد مع اخلالف يكون وقد

كرأيسيبويهيفوزنوقدي.(1)(آية) ذكرالشارحرأيسيبويهبدونتصريحباسممنخالفه،
.(6)(أولق)،وأصل(4)(ناس)

همضُعْبَـوَ:وقوله:"ونقلالشارحعنالكتابستةنصوص،واحدمنهانقلهنصًّا،وهو
.(3)"رُيـِّغَاليُـفَ،ونَلُقُـ:قولُيَ

:ومخسةمنهانقلهاباملعَّن،هي

:وزعميونسأهنميقولونأيًضا:"ونصُّه.(3)"ونَرُّحَإ :ولُقُيَـنْمَالعرب ومن:قال/"1
رَار،كأنَّهمجُع .(9)"،ولكناليُتكلمهبا(إَحرَّة)َحرَّة وإَحرُّون،يعنونالـح 

وقدجيمعونالشيءبالتاء:"ونصُّه.(10)"اوزوالجيَُ:سيبويهقال...اتبَظُ:فيقال/"2
.(11)"ظَُبة وظَُبات :ذلكاستغناًء،وذلكوالجياوزونبه

فالتصغري:"ونصُّهيفالكتاب.(12)"التَّكسريوالتَّصغريمنَواٍدواحدٍ:قالسيبويه/"7
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.(1)"واجلمعمنواٍدواحد

كانتامليمزائدةلقالوا:قالسيبويه"/1 فأمااملعزىفامليممن:"هونصُّ.(2)"م ْعزاة:لو
،ولوكانتزائدًةلقلت:كتقولنفساحلرف؛ألن .(7)"عزاء :َمْعز 

4" قال/ سيبويه أنَّ ترى أال : االْسودادُ)مُيَاُل ) و َداًدا)ألن ) مبنزلة .(1)("عَمادٍ)فيه
"ونصُّه فيُ،االسوداد:وتقول: يف أماهلا من ههنا األلف مبنزلة(اودادً)ألنَّ(العَالف )ميل

.(4)("البٍك )
إىلسيبويهقواًلملأقفعليهيفالكتاباملطبوع،قالعندحديثهعنونسبالشارح

الشِّعرعلى(:"أجراح)على(ُجرْح)مجع يف وهذاجيوزأن:قالسيبويه(...َأْجرَاح)وقدجاء
جرحوجروح،:وقالوا:"ملأقفعلىهذايفالكتاب،والذيفيهو.(6)"يكونمنضرورةالشعر

.(3)"أقراد:،كمامليقولواَأْجرَاح :ومليقولوا

 (:هـ413ت )يونس / 5

العرب عن حكايته )نقل الالم(َحَلَقة: بفتح (3)؛ لتصغري إجازته وذكر أخت)، على(
(9)(أَُخْيَتة) تصغري يف معه سيبويه خالف وأورد خالف(11)(مطايا)و(10)(قبائل)، ونقل ،
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اإلدغاميفحنو وملأقفعلىهذااخلالففيما.(1)ثوببكر:اجلمهورمعهيفحكمإجازة
.رجعتإليهمنمصادر

 (:هـ317ت )الـفـراء / 6

على(َضَربَ)،ومَحَْلُه(7)(أسطاع)،ونقلقولهيف(2)لغةمولدة(َجنَـُقوُهم)نقلعنهأن
.(4)حُيْيي:،وإجازتهاإلدغاميفحنو(1)(َضرَبَا)

 (:هـ تقريًبا344ت )أبو عبيدة / 7

أن قوله عنه ئَ)نقل مهموز(ةس  شعر(6)ةالقوس سبب عن حديثه معرض يف وذكره ،
.(3)لرؤبة

 (:هـ345ت )أبو زيد / 1

،وكل(9)،وأقواالعنالعربيفمخسةمواضع(3)نقلعنهإنشادهأبياًتايفمخسةمواضع
:مانقلهأبوالبقاءعنهيفكتابالنوادرإالثالثةمنها،هي

ئ يّ-  ِ .(10)بالضموالكسر؛ُر
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.(1)اْستَـْعَلىعليه-

باهلمز- يبدوأنأباالبقاءوهميفنسبتهاإىلأيبزيد.(2)َعَيائل، احلكاية ويفهذه
ألناملصادراليتنقلتاحلكايةساقتهابروايةاملازينعناألصمعي،وكذلكفعلأبوالبقاءيف

.(7)اللباب

 (: هـ تقريًبا345ت )األخفش / 9

 سيبويه ذكروفاقهمع النونيف (حبارى)،وتعليلهعدممجع(1)(قـُْنرَب)يفالقولبزيادة
،وذكريفموضعنيأناألخفشذهب(6)،وقولهأناأللفواهلاءمنخمرجواحد(4)مجعتكسري

،ورّدهعلىسيبويهيف(3)َطَغىَيْطُغو:،ونقلحكايةعنهوهي(3)إىلأنخمرجاهلاءقبلاأللف
ك يف اإلدغام جواز شعريعدم شاهد يف وردت مع(9)لمة خالفية مسائل سبع له وأورد ،

:سيبويه،وهي

يدٍ)خالفهيفوزن- .(10)(ج 

.(11)(ُرمَّان)يفنون-
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.(1)(فـُْعَلل)يفإثباتبناء-

- نون بزيادة القول جواز الدال-(ُجْنَدب)يف بناء-بفتح إثبات على مبين وهو
.(2)(فـُْعَلل)

.(7)إذاكانمعتلالعني(مفعول)وسيبويهيفاحملذوفمنخالفاخلليل-

.(1)خالفسيبويهيفقلبحرفالعلةالثاينمهزًةإذاوقعتألفالتكسريبينهما-

 .(4)(ب يض)خالفهيفوزن-

 (:هـ تقريًبا347ت )األصمعي/ 41

لرؤبة شعر سبب عن حديثه معرض يف املرب(6)ذكره رّد شاعر لرواة إجازته وذكر د،
،ونقلهقراءةبعضهم(3)(َمْنَجن ـني :)،ونقلمساعهلقولالعرب(3)شعرهملخالفتهالقاعدةالصرفية

.(9)سورةالنَّاسبالتَّاءيفاجلميع
 (:هـ335ت )الجرمي / 44

وملأقفعلىهذاالقول.(10)رجلودود،وامرأةودودة:نقلعنهحكايتهعنالعرب
ممايستويفيهاملذكـر(ودود)والذيوقفتعليهأن.فيمابنييـديمنمصادر
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.واملؤنث
.(1)(كلتا)وذكرخالفهمعسيبويهواجلمهوريفأصلالتاءمن

 (:هـ344ت )ابن األعرابي / 43

سرتوكُتاهلمزةياءًبدلذفتمنهاالواو،َثأُ،فحُة ُسْئو:(ةيَس )لأصنقلعنهقولهأن
.(2)نيإتباًعاسال

 (:هـ311ت )الـمازني / 44

،(7)دأبَّة،وشأبَّة:نقلرأيهيفعدمقياسإبدالاهلمزةمناأللفوعدمقبولهلهيفحنو
حنو يف واًوا الياء لقلب علة ال أن وقوله والبَـْقَوى: خالفية،(1)التـَّْقَوى مسائل أربع له وأورد ،

:هي

ص)معاخلليلواجلمهوريفالقولبزيادةميمخالفه- .(4)(ُدالم 

.(6)(ُقَمار ص)خالفهمعاجلمهوريفالقولبزيادةميم-

.(3)(َحاَحْيتُ)خالفهمعاخلليليفأصل-

.(3)(َأْحي َية)قياًساعلى(حتَ يَّة)خالفهمعاجلمهوريفجوازفكاإلدغاميف-

واملسائلاخلالفيةيفكتابهالتصريف،أماالرأياناألوالنففيشرحالتصريفالبن
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(.املنصف)جين

 (:هـ315ت )الـمبـرد / 41
شعريةملخالفتهاالقاعدةالصرفية ،وأوردلهأربعمسائلخالفية،(1)نقلعنهرّدهأبياتًا

:هي

.(2)(بـَُروَكاءُ)و(َجُلوالء)خالفهمعسيبويهيفتصغري-

س)خالفهمعسيبويهيفتصغري- .(7)(ُمْقَعْنس 

.(1)(أوليَّاء)خالفالزجاجمعهيفاأللفاليتبعدالياءاملشددةيف-

زيدت(َأْسطَاعَ)يفأنالسنييف-وكَّنعنهبصاحبالكتاب-خالفـهمعسيبويه-
.(4)(َأْطوَعُ))ع وًضامنذهاباحلركةمنالواويف

.املسائلاخلالفيةاألوىلوردتيفكتابهاملقتضبوالثالثة

 (:هـ394ت )أحمد بن يحيى / 45

.(6)ُعْرَضةَوُعَرض،َوُعْمرةَوُعَمر،وىَصْهَوةَوُصهً:حيثنقلعنهحكايةعنالعرب
 (:هـ444ت )الزجاج / 46

شددة،وخالفهمعاملربديفاأللفاليتبعدالياءامل(3)نقلعنهروايتهلشاهدشعري
.(1)(أوليَّاء)يف

                                                           

 .233ص(1)
 .214ص(2)
 .221ص(7)
 .242ص(1)
 .122ص(4)
 .76ص(6)
 .171ص(3)
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 (:هـ446ت )ابن السراج / 47

وهو عليها، املتفق األربعة اخلماسي االسم أبنية على خامًسا بناء أضاف أنه :ذكر
 .وهذامذكوريفكتابهاألصول.(2)(ُهْنَدل ع)،ومثَّللهبـ(فـُْعَلل ل)

(:هـ434ت )ابن دريد / 41

.وهذامذكوريفكتابهاجلمهرة.(7)(فـَْيَشلة)ذكرقولهبزيادةالياءيف
 (:هـ411ت )الرماني / 49

للتصريف تعريًفا إليه (1)نسب يف. وهم الشارح أن وجدت احلدود لكتابه وبالرجوع
.ذلك؛فإنماذكرههوتعريفاالشتقاقوليسالتصريف

 (:هـ493ت )ابن جني / 31

.(4)أوردلهتعليًقاعلىشاهدشعري
 (:تقريًباهـ 491ت )الجوهري / 34

 مجع عنه َجْديَة)نقل ) (6)(َجًدى)على يف األلف أصل وأن هام)، وروايته(3)ياء ( ،
ووقفتعلىهذهالنقـول.(9)(َمْنَجن ـني )،وروايتهعناألصمعيأنهمسع(3)لشاهدشعري

.يفالصحاح
                                                                                                                                                                             

 .242ص(1)
 .711ص(2)
 .121ص(7)
 .744ص(1)
 .97ص(4)
 .76ص(6)
 .40ص(3)
 .171ص(3)
 .793ص(9)
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 (:هـ116ت )العبدي / 33

كثرةورودهيفثناياذكرهأبوالبقاءيفسبعةعشرموضًعا،وبذلكيأيتبعد سيبويهيف
صرَّح حيث والتكملة، لإليضاح شرحه من نقول هي له ذكـره ما أن الظن وأغلب ، الشرح

.(1)..."وذكرالعبدييفالشرح:"بذلكيفموضعواحدفقال

وأبوالبقاءينقلعنالعبدينقلالناقداملمحص،فاليسّلملهبكلمايقول،فهوتارة
وتارة قولهيؤيده، ذلك من رأيه، ويفند "يعارضه : الواو مجعه(قاع)فمن يف لقولك ؛ أَقْـَواع،:

.(2)"وقدحكاهأهلاللغة(".أَقْـَواع)الجُيمععلى":وقالالعبدي

،وهذا"اإلمالةهنالكسرةالنون:"قالالَعْبدي(:"درمهان)وقالعندحديثهعنإمالة
.(7)..."فيهنظر

كانتالعنيواًواأوياء(يـَْفَتع لُ)اسمالفاعلواملفعولمنوقالعندحديثهعن :إذا
.(1)..."وليساألمركماقال(".الَعنْي)هذامنقبيلاملشرتككلفظة:"وقالالعبدي"

كالمالعبديفائدةوزيادةإيضاحفيوردهضمن بعض وقديريأبوالبقاءأنيفنقل
كالًماعلىدييفهذاالبابْذكرالعَ:"شرحه،قال ،وليسهذاموضعه،فأحببتنقله(إزار)ب

ة،ومنرَآز وَأُُزرٍ:رهمجعهعلىفمنذكَّ(إزار)فأما:بعدالفراغمنالكالمعلىهذاالباب،وهو
.(4)..."قٍنُعْأَوَاقٍنَعَ:آُزٍر،مثل:ثهمجعهعلىـأن

عل أيب صنيع بعض به ليوّجه العبدي قول البقاء أبو عرض ألنهورمبا التكملة؛ يف ي
كتابأيب:"تلميذأيبعلي،فهوعارفبأغراضشيخهودوافعه،وهوالذيقيلفيه إنهشرح

                                                           

 .66ص(1)
 .11ص(2)
 .712ص(7)
 .423ص(1)
 .92-91ص(4)
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وفوائده كتبه على اطالعه لكثرة علي؛ أيب بكالم (1)"علي البقاء. أبو "قال من: جاء وقد
فـََعل) -بالفتح–( على حنو(فـََعالَة)املصدر ، : ذكره وقد َنَصاَحًة، وليسَنَصَح ههنا علي أبو

 رأى ملا ولكنه يـَْفَعل)مبوضعه، ) َنصحَ)يف ) يـَْفَعل)على ) كمستقبل قال(َفع لَ)صار كذا ،
.(2)"العبدي

النداء،(يا)وقدينقلعنالعبديماحيكيهعنأيبعلي،منذلكرأيأيبعلييف
.(7)"َهُلمَّ:وحكىالَعْبديعنأيبعليأهنااسمللفعلمثل:"قال

 (:هـ تقريًبا171ت )عبد القاهر الجرجاني / 34

 أصل يف قوله شعري(1)(حاجة)نقل شاهد من لكلمة وإعرابه ثالثة(4)، وإنشاد ،
،وأوردتعليلهأحكـاًماصرفية(3)،وذكراختيارهأناحلركةمعاحلرف،القبلهوالبعده(6)أبيات

.(3)يفأربعةمواضع

.،والشارحموافقلهفيها(شرحالتكملةاملقتصديف)ونقولالشارحتلكيف

 (:هـ541ت )الزمخشري / 31

                                                           

 .2/733إنباهالرواة(1)
 .269ص(2)
 .770ص(7)
 .41ص(1)
 .113ص(4)
 .142ص(6)
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عندمجعهمجعتكسري،فيجيزمجعهعلى(َجْحَمر ش)نسبإليهجوازحذفامليممن
(1)(َجَحار ش) وفيها. مصادر، من يدي بني فيما إليه نسبه ما على أقف ومل قول: هذا أن

.وفرادق،وَخَدْرنقوخدانق،وَجْحَمر شوجحارشفرزدق:الكوفينيواألخفش،فهمجييزون

 قاس الشارح جحارش)ولعل ) تصغري من الزخمشري ذكره ما َجْحَمرش)على على(
كتكسريهلسقوطخامسه،فإن:"حبذفامليم،قال(ُجَحرْيش) وأمااخلماسيفتصغريهمستكره

 يف قيل )فرزدق)ُصّغر (فـُرَْيزد(: ويف )َجْحَمرش)، يقول(ُجَحْيمر(: من ومنهم ، فـُرَْيزق،:
فأماقول:"وقدردَّابنيعيشقولالزخمشريفقال.(2)"وُجَحرْيش؛حبذفامليمألهنامنالزوائد

.(7)..."حبذفامليمفليسبصحيحوأظنهسهو(ُجَحرْيش(:)َجْحَمرش)صاحبالكتابيف
  

                                                           

 .139ص(1)
 .207-202املفصلص(2)
 .4/113شرحاملفصل(7)
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 شــواهــده

يشرحمنقضايا،فشملتشواهدمنتنوعتشواهدأيبالبقاءاليتاستدلهباعلىما
يف البقاء أيب وطريقة الشواهد هذه سأتناول وهنا ونثره، شعره العرب وكالم واحلديث القرآن

.االستداللهبا

 :شواهد القرآن الكريم: أولً 

كثريمنالقضايا،واشتملهذاالقسمعلى آية(120)استشهدأبوالبقاءبالقرآنيف
 املتواترة هومنها كان وإن الصريف؛ اجلانب على استشهاده يقتصر ومل الشاذة، ومنها القراءة

.الغالب؛ألنهيشرحكتابًاصرفيًّا،بلاعتَّنباالستشهادعلىبعضالنواحياللغويةوالنحوية

:فمناستشهاداتهاللغوية

غَ)معَّنعلىأن(1)﴿َفَسيـُْنغ ُضوَنإ لَْيَكُرُءوَسُهْم﴾:استشهادهبقولهتعاىل- (نَضْيـَنـْ
:يفقولهالشاعر

َهُشُهنَّالَكل يبْْضَنب ك ريَان َنانـْغََوالع يُسيَـ َايـَنـْ َكَأمنَّ

حُيَرِّكن
(2).

(:يءُف يَاءَفَ)علىأنمعَّن(7)﴾ٱهلل ر مْأَىَلإ يءَف تَىتَّ﴿حَ:واستشهادهبقولهتعاىل-
.(1)َرَجعَ

                                                           

 .41:سورةاإلسراء،مناآلية(1)
 .3ص(2)
 .9:سورةاحلجرات،مناآلية(7)
 .30ص(1)
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تعاىل- بقوله واستشهاده ختََلَعَمْهُذَخُأْيَوْ﴿أَ: (1)﴾فٍوُّى معَّن أن (:ختوُّف)على
.(2)صقُّنَـتَـ

:ومناستشهاداتهالنحوية

يُتمب احْلَيَـ ﴿:استشهادهبقولهتعاىل- َنٱوة أََرض  نـْيَـام  َرة ٱلدُّ نْ)علىأن(7)﴾أَلخ  تأيت(م 
.(1)للبدل

ُهمْهللُإ ىَلٱفَإ نرََّجَعَك﴿:واستشهادهبقولهتعاىل- إ نَُّهَعَلىَرْجع ه ﴿،و(4)﴾طَائ َفٍةمِّنـْ
على(3)﴾ْلَمد ينَـة ٱلَئ نرََّجْعَناإ ىَل﴿:يأيتمتعّديًا،وبقولهتعاىل(رجع)علىأنالفعل(6)﴾َلَقاد ر 

.(3)أنهيأيتالزًما

:أمااستشهاداتهالصرفيةفمنها

- بقوله تعاىلاستشهاده : َطَرآئ َق (9)ق َدًدا﴾﴿ُكنَّا أن ة)على ق دَّ على( جتمع
.(10)(ق َدد)

جمععلىتُـ(:ثـَُبة)علىأن(11)﴾اتٍـبَواثُـرُـٱنف ﴿فَ:تعاىلواستشهادهبقوله-

                                                           

 .13:سورةالنحل،مناآلية(1)
 .171ص(2)
 .73:سورةالتوبة،مناآلية(7)
 .267ص(1)
 .37:سورةالتوبة،مناآلية(4)
 .3:سورةالطارق،مناآلية(6)
 .3:سورةاملنافقون،مناآلية(3)
 .232ص(3)
 .11:سورةاجلن،مناآلية(9)
 .11ص(10)
 .31:سورةالنساء،مناآلية(11)
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.(1)(اتٍبَثُـ)

- بقوله ل َسْعي ه ﴿:تعاىلواستشهاده ُكْفرَاَن (2)﴾َفال أن فـََعلَ)على مصدره( يأيت قد
.(7)َكَفَرُكْفرانًا:،حَنو(فـُْعالن)على

:أماالقراءاتالشاذةفاستشهدأبوالبقاءبثماينآياتمنها،هي

ُهْميـَْهتَ:قراءةحيىيبنوثابواحلسن/1 بضمالنون-(1)ُدوَن﴾ـ﴿َوَعالَماٍتَوب النُّْجم 
.(4)أُُسودوأُْسد:أرادالنُّجوم،َثحـذف،وذلكمثلواستشهدهباعلىأنه-ساكنةاجليم

(امَهُيَـد يْأَ)واستشهدهباعلىأناملرادبـا﴾مَهُانَـميَْواأَعُطَٱقْ﴿فَ:قراءةابنمسعود/2
املقطوعانمنهماماألهنَّ؛اامهَُينَميَ :هو(6)ا﴾مَهُيَـد يْأَواْعُطَٱقْفَةُقَار ٱلسَّوَقُار ٱلسَّ﴿وَ:منقولهتعاىل

.(3)،إالأنهمجعواملرادالتثنيةةيفأولمرّ

بنُمصرِّفقراءةابنعباس/7 بُدًّمْهُنَـّأَوْوٱلَدُّوَ﴿يَـ:وطلحة (3)﴾اب رَعْاألَىيف 
،(لفـُعَّ)معتلالالمقدجيمععلى(فَاع ل)واستشهدهباعلىأن-منونة(بًُدى)بتشديددال-
.(9)ىبُدًّ،وباٍدوىُعفًّاٍفوَعَى،وَُغزًّاٍزوَغَ:وحنَْ
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 .123ص(3)
 .20:سورةاألحزاب،مناآلية(3)
 .141ص(9)



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

67 
 

وعثمانالثقفي/1 َإْذتَل ُقونَُه﴿:قراءةعائشةوابنعباسرضياهللعنهماوابنيعمر
نَت ُكمْ (أَْوَلًقا)واستشهدهباعلىأن-بفتحالتاءوكسرالالموضمالقافوختفيفها-(1)﴾ب أَْلس 

.(2)ذاأسرع،أيتسرعونالقولفيهإ(َوَلقَ)جيوزأنيكوناشتقاقهمن

واستشهدهباعلىإبدالالسنيتاء،(7)قراءةبعضهمسورَةالنَّاسبالتَّاءيفاجلميع/4
.وهذهالقراءةذكرهاابنخالويه،ونقلعنأيبعمروأهنالغةقضاعة

نمُّذَّك رٍ﴿:قراءةابنمسعود/6 التاءإبدالواستشهدهباعلىجواز(1)﴾فـََهْلم 
.(4)(الذكر)من(افتعل)،وإدغامالذالاألوىلفيها،وذلكعندصياغة(اذتكر)ذاالًيف

3 خارجة/ رواية يف نافع قراءة يف(6)﴾َمَعائـ شَ﴿: األصل أن على هبا واستشهد
معايش) ) من ألهنا يعيش)التصحيح؛ (عاش والواحدة أبو(معيشة)، فذكر نافع قراءة أما ،

.(3)النحاةمنحلنها،ومنهمعلىمنخرَّجهاعلىوجهمنالقياسالبقاءأنمن

َن﴿:قراءةرواهااخلليلعنأهلمكة/3 د؛-(3)﴾ئ َكة ُمردِّف نيَْلَملَـ ٱب أَْلٍفم  فيَمنشدَّ
أي الثانية، وفتح األوىل وبضم وكسرتني )ضمتني و(ُمـُردِّفني: و(ُمـر دِّفني)، -(ُمـَردِّفني)،

.(9)واستشهدهباعلىأنحركةاإلتباعالفـرقفيهابنيإتباعالثاينلألولواألولللثاين

:ووّجهأبوالبقاءبعضالقراءات،حنوتوجيهه

                                                           

 .14:سورةالنور،مناآلية(1)
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ُهْميـَْهتَ:(1)واحلسنقراءةحيىيبنوثاب- .(2)ُدوَن﴾ـ﴿َوَعالَماٍتَوب النُّْجم 

﴾:(7)محزةوالكسائيوحفصعنعاصموقراءة- ُصْفر  َـ َلت  .(1)﴿َكأَنَُّهمج 

.(6)﴿د يًناق َيًما﴾:(4)عاصموابنعامرومحزةوالكسائياءةقرو-

قراءتان:إالأربعقراءات،هيومليعَنأبوالبقاءبعزومايذكرهمنقراءات،فهومليعُز
البنمسعود

.(9)،وقراءةأليبعمرو(3)،وقراءةلنافع(3)

:ونلحظأنهقديستشهدعلىاملسألةالواحدةبأكثرمنآية،منذلك

"قال- : به(ع ري)وأما اهلل:فاملراد قال معناه، لتأنيث والتاء باأللف فيجمع القافلة
تعاىل فَمَّلَ﴿وَ: وقال(10)﴾ريُع ٱلْت لَصَا ٱلْهَتُـيَـّ﴿أَ: انَلْبَـقْـأَيت ٱلَّريَع ٱلْ﴿وَ(11)﴾ريُع ا

.(17)"(12)ا﴾يهَف 
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 .14ص(7)
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 .30:سورةيوسف،مناآلية(11)
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وقدرته حافظته قوة على يدلُّ وهذا اآلية، يف الشاهد موضع بذكر يكتفي ما وغالًبا
كاملة،واكتفاؤهمبوضعالشاهدأدَّىإىلعدم متييزعلىاستحضارالشاهدمنغريتالوةاآلية

:اآليةاملرادة؛إذتكررموضعالشاهديفأكثرمنآية،منذلك

تعاىل- بقوله استشهاده :﴿ َوَعم ُلوْا (1)"﴾ت ل َحـ لصَّـ ٱَءاَمُنوْا من. جزء الشاهد وهذا
.(2)إحدىومخسنيآيةوردتيفالقرآن

تعاىل- وبقوله َخَلقَ﴿: (7)"﴾َمن . اآلية من جزء الشاهد 61)وهذا سورة( من
 اآلية ومن 24)العنكبوت، ) اآلية ومن لقمان، سورة 73)من اآلية( ومن الزمر، سورة من

.منسورةامللك(11)سورةالزخرف،ومناآلية(9)

منسورة(2)وهذاالشاهدجزءمناآلية.(1)"ا﴾هَنَـوْرَتَـدٍمَعَرْي غَ﴿ب :وبقولهتعاىل-
.منسورةلقمان(10)الرعد،ومناآلية

َٱْلَمْوَتى﴾:وبقولهتعاىل- من(77)وهذاالشاهدجزءمناآلية.(4)"﴿َعَلىَأْنحُيْىي 
.منسورةالقيامة(10)سورةاألحقاف،ومناآلية

ولوفتشناعنسببإيرادهاآلياتغري:"فقالتعليالًلذلكالباحثجميدالزامليوأورد
ويقتضي والصرفية، والنحوية اللغوية للمسائل والضوابط األقيسة بصوغ معينٌّ أنه لوجدنا تامة

.(6)"املقامعندهاإلجيازيفذلك

                                                           

 .620ص(1)
 .427-422املعجماملفهرسأللفاظالقرآنص:ينظر(2)
 .619ص(7)
 .177ص(1)
 .600ص(4)
 (.رسالةدكتوراهجبامعةالقادسيةباألردن.)13أبوالبقاءالعكربيصرفيًّاص(6)
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 :الحديث الشريف واألثـرشواهد  :ثانًيا

:أربعةأحاديثوأثرين،هيبأبوالبقاءيفهذاالقسممنشرحهاستشهد

صدقة»- اخَلْضراَوات يف (1)«ليس على. به االسم،واستدلَّ جمرى الصفة إجراء
خضراوات)فـ كمامجع( االسم،فجمع صفةغالبة،فعوملمعاملة مُجعهذااجلمعألنهصار
(.صحراوات)على(صحراء)

كاديُـمازالجب»- واكحىت ْدر دُـريليُوصيينبالسِّ بهعلىأن.(2)«ين  َرد)واستدلَّ (الدَّ
.ذهاباألسنان:هو

اْمَسَفر »- َياُميف  بهعلىإبدالالمالتعريفميًمايف.(7)«ليسمَناْمب ـّراْمـص  واستدلَّ
.(1)لغةبعضهذيل

ْعَنمْأزوراٍتغريمأُجورَاتٍ»- بهعلىأنالشيءجُيريعليهالكثري.(4)«اْرج  واستدلَّ
.منأحكامجماوره

:وذكرأبوالبقاءأثرين،مها

 عمر قول َومَتَْعـَدُدوااْخشَ»: ـُنوا (6)«ـْوش  الرجل. متعدد معَّن أن على به :واستدل
.صارعلىأخالقمعدّ

بهعلىإبدالالمالتعريفميًمايف.(3)«طَاَباْمضراب»:وقولأيبهريرة واستدلَّ
.لغةبعضهذيل
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 .102ص(2)
 .143ص(7)
 .ينظرالتعليقعليهيفحواشيالتحقيق(1)
 .420ص(4)
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 .143ص(3)
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:شواهد الشـعـر: ثالثًا

 القسم هذا 111)ضم ) شعريًّا، 31)شاهًدا من( وشاهًدا التكملة، (37)شواهد
 إال القسم هذا شواهد جمموع من يرد ومل البقاء، أبو أضافها 12)شاهًدا جمهول( شاهًدا

.النسبة؛مخسةمنهاهيمنشواهدسيبويه،وشاهدمنشواهدالتكملة

االحتجاج عصور شعراء بشعر باالستشهاد البقاء أبو شعر(1)والتزم من يورد فلم ،
:ةأبياتأليبعليبنمقلة،هياحملدثنيإالثالث

عَفَـه اد ـيعَم ل املوتُىتَأَاذَإَ اء بَّط األَر كْذ نْعَدِّ

بَّاء ل األَب أَدَنْم رُبْـالصَّفَه ب َصبًّاتَنْكُنْىم ضَمَنْإ وَ

شَـامَمَ (2)اء َـّبح األَد قْفَـنْم رُّمَأَمَآدَين بَنْم يء رَّ

أوردهاعلىسبيلالتمثيلواالستئناسالاالستشهاد،ونقلعنالعبديأنهمليأتيفالشعر
.(7)مجعمنمضاعفالباءمتوالًياإالهذهالثالثة

وجلُّالشواهداستشهدهباعلىقضاياصرفية،وقديستشهدبالبيتعلىمسألةحنوية
:أولغوية،فمناستشهاداتهالنحوية

وايبالسَّومشقَّ":قال- موضعُ: شقِّأي مفعول وهو يكون(نَعْبَـّرَتَـ)ها، أن وجيوز ،
:متمِّظرفًاكماقـالمُ

عُدَوْتُـوَنُّسَتُةًبَاز عَلـَحْزن اب تْعَبَـّرَتَـاوَقَإىلالنـَّالَثَأُتْظَاقَ

:وأماقولطرفة.بُكَْرتُـ:عُدَوْتُـ

                                                           

 .9-1/4اخلزانة:ينظرتفصيلالقوليفعصوراالحتجاجيف(1)
 .146ص(2)
 .146ص(7)
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...ني فَّالقُت عَبَـّرَتَـ
.(1)"عة؛ألنهمكانخمصوصأنيكونمفعوالًبهعلىالسَّفاألشبه

:ومناستشهاداتهاللغوية

،وهوداءيأخذاإلبليفرؤوسها،وهوأيًضاذبابونـَُعر ات ونـَُعرَة نـَُعرَ:ومثله:"قال-
:خمصوص،قالالشاعر

اخُلْضَرحَتَْتلََبان ه  َهاَصَواه ُلهْأَُحاَدَوَمثْـََّنتـََرىالنـَُّعرَات  َأْصَعَقتـْ

:الصدر،واألشبهأنيريدباألخضراألزرق،وهوقولاآلخر:بانيصففرًسا،واللَّ

 جتَ ُدالرَِّجاُلَعَداَويت  اْمُرؤ  اأَلْزَرق إ ينِّ بَاب  منالذُّ (2)"َوْجَدالرَِّكاب 

:يمايليوميكنإجيازمنهجأيبالبقاءيفتناولالشواهدالشعريةف

كثريًامايشرحالشاهدالشعريشرًحالغويًّا،والغرويفذلكفقدصنَّفيفشرح/1
ومنأمثلةعنايته.شواهداإليضاحمصنـًَّفاأحالعليهيفهذاالشرح،وقدذُكرذلكيفمنهجه

:بشرحالشاهدالشعري

:قالالشاعر:"قوله-

َضالٍة يفَجْوف  تـََلْهُجُمحَلْيَـْيه إ َذاَماتـََلْهَجَماَكَأنََّوَحىالصِّْرَدان 

الَوَحى والصَُّرد: الصوت، والضَّالة: طائر، والتَّلهُجم: شجرة، مجل: ُرغاء شبَّه االضطراب،
الصِّْردان،والشاهد ْرد ان)على(ُصَرد)أنهمجع:بصوت  .(7)(ص 

.جهاالستشهاديفكلشاهديوردهيكاديوضحو/2

                                                           

 .111-117ص(1)
 .43ص(2)
 .13،23،23،71،13،19،43،60ص:وينظر.27ص(7)
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7 / إال ينسب مل فهو قائله، إىل الشعري الشاهد ينسب 74)قلَّما وقد( شاهًدا،
.وفقيناهللملعرفةنسبةماتبقىمنشواهده

:قديتعرضلبعضالنواحيالنحويةيفالشاهد،منذلك/1

:قالالشاعر:"قوله-

ااهلََحَاكت وَكٍال امنحَجَُّجهَزَتَـىرَالكَةَيَف خْأَاظُقَيْـاألَمَل عَدْقَلَ

.(1)...":علىهذاوجهان(يةف خْأَ)ويفانتصاب...

:قديتعرضلذكرمناسبةالبيت،ووردذلكيفموضعني/4

:ةبَؤْومنهقولرُ:"قال-

اهَيق د صَنْم يُّو حْاالنَّمَافَهَعْدَ

كأيبعبيدةلَمجاعةمنطَوسببهذاالشعرأنرؤبةوقفعليه ،يواألصمع ،بةاللغة
.(2)...":هم،فقالرؤبةمامرأةفاستحيتأنجتوزَتهب فمرَّ

:ةمَّبنالصِّريدُقالدُ:"وقال-

طَوم ـاليَكَه ب تُعْالمسَ وَتُيْأَرَنْإ اـمَ ُجْرب قٍنـُيْأَايل 

بامرأةتَـ .(7)..."إبالًهلافأعجبتهأُنَهْوسببذلكأنهمرَّ

:قديكتفيبإيرادموضعالشاهدمنالبيت،حنو/6

ب ـفـََقفَ...- .(1)رٍّـاح 
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.(1)رْـضُوَرٍّـسُ...-

:قديتعرضلرواياتالبيتاملذكور،منذلك/3

:وأماقولأيبذؤيب:"قوله-

َوبَ الَقتيل  ْنَدم  إ زَاُرَهاَوَقْدَعل َقْتزِّهـَتربَّأُم  َدَمالَقتيل 

ِ وَ:وىفريُ ِ وْوثَـ:روىويُ-فع والرَّباجلرِّ-هبزُّ .(2)...."-هبما-هُب

:وعندإنشادهلقولجرير/3

وَض رَامَهَـانَزَيونٍعُاب نَنَـلتَّقَـ يبُذ عْتَـوَو جْاشَنَلَاض رَم ـاليف 

 مدح يف قيلت الشاهد هذا منها اليت القصيدة أن امللكذكر عبد بن وملسليمان ،
.(7)يصنعهذايفغريهذاالشاهد

:ومما يؤخذ عليه

.شاهًدامنشواهدالتكملة(27)إمهالهالتعرضلـ/1

:نسبتهإىلسيبويهإنشادبيتشعري،وهوليسمنشواهدالكتاب،وهو/2

(1)اـينَئ ر وَمْهلَُاًداـبَكْأَوبًاوَلُقُـمُهُنْـم ظُيْىالغَتَأَىتَّحَمُاهُنَظْغ فَ
:فسركلماتبعضالشواهدبغرياملشهور،منذلك/7

:-أنشدهأبوزيد-قالالشاعر:"قوله-

ْنَحْيُثٱلْتََبْسَنب ه  َوُصرِّْعَنم  ب َأْجرَاٍحَوَمْقُتولُجُمَرََّحـات َوىلَّ
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.(1)"َأَحْطَنب ه :لتََبْسنَاو...

.(2)اختلطن:التبسنمبعَّن:املعاجم،والذيفيهاملأقفعلىهذااملعَّنيفو

 :متمِّكماقـالمُ:"...وقوله-
عُدَوْتُـوَنُّسَتُةًبَاز عَلـَحْزن اب تْعَبَـّرَتَـاوَقَإىلالنـَّالَثَأُتْظَاقَ

.(7)"تـُرَْكبُ:تـُْودَعُ
:مبعَّن(تـُْودَعُ)ملأقفيفمعاجماللغةوشروحاملفضلياتاليتاطلعتعليهاعلىأنو

عةواخلفضتـَُودَّع:مبعَّن(تـُْودَعُ)تـُرَْكُب،والذيفيهاأن .(1)،أوهومنالدَّ

:الشَّاع رَقَالَ:"وقوله-

يرَاو وَالعَوَيلٍم رَيْـغَ ال فَكْالأَوَالُعزَّلٍاوَـجَـيْهَـاليف 

.(4)"رجتعلىالسَّثبُالذياليَ:لُفْالكَوَلُكْالنَّوَ...

َنْكل)وملأقفعلىهذااملعَّنلكلمة اليترجعتإليها،والذيفيهاأن( يفاملعاجم
والناكل أعداؤه، به ل يُنكِّ كأنَّه وَنْكل ن ْكل رجل معَّن َنْكل: ورجل الضعيف، اجلبان قوي:

.(6)يفبقيةاملعاجماليتراجعتها(نكل)وحولهذيناملعنينييدورمعَّن.جمربشجاع

:قـالمُحيدبنثوراهلاليل:"وقال-

بـَْعَداْنف َصال ه  َواْحَلْوىَلد َماثًايـَُروُدَهافـََلمَّاأََتىَعاَمان  َعن الضَّرْع 
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والتقدير عامني، بعد لبون ابن صار فصياًل يصف الضَّرع،: من ارتضاعه ترك بعد
ماثُ:واحلوىل مجعَدمٍث،وهو:َوَجَدهُحْلًوا،والدِّ .(1)"النباتاللنيِّ

أن املعاجم يف والذي املعاجم، يف ما مع يتفق ال اللني بالنبات مث للدَّ وتفسريه
ْمث) ثوَدْمث:هو(الدَّ ث:املكانالسهل،ومكانَدم  م  .السائل:لنُياملوط ئ،والواديالدَّ

االحتجاج،حيثقال/1 والعربةمباخرج:"توقفيفاالحتجاجبشعرمنعصور
(َماُموق :)عنهذااملثالمثلقوهلم كان(َمْوُموقٍ)يف  به،ولو ؛ألنهجاءيفشعرمنالحيتجُّ

.(2)"حجًَّةَلَماألُتف َتإليهلشذوذه
:وهذهالكلمةوردتيفقولمالكبنأمساءبنخارجة

الد احل َمَةًـقَـُدينم ـيَز يَومنَحديثٍ ِ ـمُامَـيث  َمن ـمنثَوق 
األمويحيتجبشعرهميفالنحو،وملأقفعلى ومالكبنأمساءشاعرأموي،وشعراءالعصر

.منأنكراالحتجاجبشعره

 :شواهد النـثـر: رابًعا

منها  البقاء أبو فساق األمثال أما قول، مثلأو من العرب عن ورد ما ذلك ويشمل
:مخسة،هي

الناقة) اجلمل)و،(7)(اْستَـتـَْيَست  َدأَ)،و(4)(ميفالُقَرىااإنالنعرَكَقْر طْأَ)،و(1)(استنوق ح 
َدأَوراَءك  .(3)(ةَـياآلب يجُالعاشيةهتَ)،و(6)(بـُْنُدقةح 
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:ونقلعنالعربالكثريمناألقوال،منها

والَعَشايَـا) بالَغَدايـا ليأت يَنا و(1)(إنه عثانني)، ذو (2)(بعري ،( يرمي جَيْن قُتارًة ،(7)(وتارًة
)،و(1)(السماءحىتأتيناكمَنطَأُمازلنا)و الشيءوَمرَأين  .(4)(َهَنأين 

وأبوالبقاءغريمعيّنبذكرمناسبةاملثلأوالقول،إالأنهقديوضحماأشكلمنه،من
:ذلك

،فإنكَبطولعنق تتحججيالميفالُقَرى،أَااإنالنعرَكَقْر طْأَ:ويفاملثل:"قوله-
.(6)"ًقامنك،وهوحاضرنُـعُالنعامأطولُ

"وقوله- فالعاش ةَـياآلب يجُهتَيةُالعاش :مثل: :يةُ، اليت :ةب يواآلى،تعشَّتالناقة تأَباليت
.(3)"شاءَالعَ

"وقوله- الصَّ: يف يدوقوهلم مرجول يٌّد يْمَأَ: أم الشَّهو يف يده حصلت أي أمك رَ؟
(3)ه؟جلُر 

ْنَذلكَقوهُلم:"...وقوله- َمْأَسَدة أي:َوم  َناألْمكنة،:أرض  َكثريُةاألُسود،َوَهذام 
م :وَكذلكَنظائرُهكَقوهل  َمَضـبَّة ؛كثريَةالضَِّباب  .(9)"أرض 

:وقلَّأنيصرّحبراوياحلكاية،ومماأوردهمنسوبًا
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.(1)"ىَصْهَوةَوُصهً:وحكىأمحدبنحيىي:"وقوله-

.(2)"دودة ،وامرأةوَدود وَرجل :ث،قالواتؤنَّواحدةًوحكىاجلرميلفظةً:"وقوله-

.(7)"َطَغىَيْطُغو،حكاهأبواحلسن:يقال:"وقوله-

:وقديذكراحلكايةباملعَّن،منذلك

وهذهاحلكايةوردتيف.(1)"تارًةيْرميوتارًةجَيْن قُ:وهوماجاءيفاحلكاية:"وقوله-
(.مّرًةجُنَْنُق،وأخرىنُرَشقُ:)...املصادرعنأيبعبيدةونصها
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 موقفـه من األصول النحويـة
السماع،والقياس،:،وهيأربعة(1)أصولالنحوأدلتهاليتتفرعتمنهافروعهوفصوله

.(2)واإلمجاع،واستصحاباحلال

.البقاءمناالستداللهبذهاألدلةوسأتعرضيفهذااملبحثملوقفأيب

 :السـمـاع: أولً 

يشكلالسماعرافًداثرًّامنروافدأدلةالنحو،فهوالدليلالنقلياحلّيالذيُضبطت
بهاللغة،وقامتعلىأساسهقواعدها،وهوالـُمقّدمعنداللغوينيمنبصرينيوكوفيني،وقفوا

.اليتاشرتطوهايفاملسموععندهالجياوزونهإالإنخالفموازينهم

وأبوالبقاءحذاحذوسابقيهيفاالحتجاجبالسماع،والعنايةبه،والوقوفعنده،فنراه
:يقول

-" فيكسَّ(انشَطْعَ)و(النجْعَ)وأما على حنو(العَف )ر ، وكلطَوع ،الجَع : اش،
.(7)"قتصرفيهعلىالسماعذلكيُ

.(1)"فيهعلىالسماعوأماامللحقيفاحلشوفُيقتصر"-

.(4)"ونُالنُّوَاوُالوَه معفيْسْمليُ،وَاتٍيَس وَةٍيَس :وحنَْفاألولُ"...-

،وذلكقياس(حَتْي َيةً)وأجازأبوعثمان:"وصرَّحبتقدميهالسماععلىالقياسفقال
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.(1)"ضعيفمليَر دبهمساع

كلمجعجيُ":وقوله:"وقال كانقدَيعينأنهاليُ"معليس معلىذلكإالبالسماع؛إذ
.(2)"القياساليقتضيه

ْيد)وجُيمع:"وقديعللعدمجميءالسماعفيقول :،حنو(أَفْـَعال)يفأدىنالعددعلى(ج 
.(7)"َأْجُيد؛لثقلالضمةعلىالياء،واقُتصرفيهعلىالقلة:َأْجَياد،ومليُسمعفيه

 بالسماع املدعوم اجلانب يرجح قالوهو االختالف، "عند هذاوو: من اخلالص جه
كلواحدمناملذهبنييُ وكلواحدمنالعلتنيصحيح،ولو،هعليهاملسموعوجَّاإلشكالأن

.(1)"جاءيفكلواحدمنهماماجاءيفاآلخرجاز

القرآن شواهد من شرحه ثنايا يف بثَّه ما كثرة يف بالسماع البقاء أيب عناية وتتجلى
و ولوواحلديث القراءة ويقبل والشاذة، املتواترة وقراءاته بالقرآن يستشهد فهو والنثر، الشعر

كثريمن خالفتالقياس،ويتضحذلكيفموقفهمنقراءةنافعوقراءةأيبعمرواللتنيردمها
:النحويني،ولـّحنوارواهتما،فقالعندذكرهلقراءةنافع

" نافـع قراءة قالـواباهل(4)﴾َمَعائـ شَ﴿فأما فقد مز بعضهم: وقال ذكرنا، ل َما حلن؛ له:
 يَفة)ُوَجْيه منالقياس،وذلكأنالياءَلمَّاسكنتيفالواحدأشبهتالزائدةيف  .(6)(..."َصح 

فهووإنمليصرحبقبولهالقراءةأوإنكارههلافإنهيذكرهلاوجًهامنالقياسيردُّبهعلىمن
.حلَّنها
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ا مع أتفق عمرووال أيب قراءة إنكار البقاء أيب إىل نسبت حني العتييب فوزية لدكتورة
الالم الراءيف وذلكألنهقال(1)بإدغام الالم:"، وماحكيعنأيبعمرومنإدغامالراءيف

يُنكرذلك كانسيبويه احملققون،وقد إهنامثبتةعند.(2)"يُثبته فهوملينكرالقراءة،بلقال
وال:"أماقوله.قني،ونسباإلنكارلسيبويه؛وإنمليَثُبتهذاعنسيبويهأيًضاالعلماءاحملق

تقول الالم: يف الراء فُتدغم لَُّه؛ ر (7)..."اْغف  للقراءة. مبنكر وليس البصريني، رأي ناقل .فهو

.واهللأعلم

ليلقّلةأمااالستشهادباحلديثوباألثرفإنأباالبقاءمليكثرمنه،فاستشهادههبماق
ظاهرةقياًساإىلاستشهادهبالقرآنالكرميوالشعروأقوالالعرب،فلميوردإالأربعةأحاديث
هباعلىمسائللغوية،وبذلكميكنالقولإنأباالبقاء وأثرين،أضفإىلذلكأنهمستدلٌّ

منمصادرنـََهجنـَْهجسالفيهيفعدوهلمعناالستشهادباحلديث،فهوالميثلعندهممصدرًا
والصرف النحو يف إعراب(1)االحتجاج يف كتابًا فألَّف باحلديث عين البقاء أبا أنَّ مع ،

.احلديث

وشواهدهالشعريةاقتصرفيهاعلىعصوراالحتجاج،ومانقلهمنأبياتأيبعليبن
شواهده عن احلديث عند ذلك إيضاح وسبق االستشهاد؛ ال التمثيل باب من فهو .مقلة

شواهدهمعروفةالقائلخالاثناعشربيًتا،وهوعددقليلبالقياسإىلجمموعشواهده،ومجيع
سيبويه،وواحد جلَّهارواهاثقات،فخمسةمنهارواها كانتجمهولةالنسبةإالأنَّ وهيوإن

.رواهابنالسكيت،وثانرواهأبوزيد،وثالثرواهاملربد،ورابعمنشواهدالتكملة
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 أبو قالوصرّح صحته، لديه تثبت مل َلمَّا شعري شاهد بردِّ "...البقاء حكى: وقد
حنو هذا مثل يف اإلدغام جميء الفراء يف: شاّذ ذلك مع وهو مصنوًعا، بيًتا فيه وأنشد ، حيُ يُّ

.(1)"القياسواالستعمال

كالمالعربفقدأكثرمنهأبوالبقاءلتدعيمالقواعداليتسا قها،أماماوردمنمأثور
من غالًبا، واالستقصاء احلصر أسلوب مستخدًما العرب لغات من الكثري ذكره إىل باإلضافة

:ذلك

.(2):..."وفيهلغتان(...تـَْرمُجَان)فأما:"قال-

.(7):..."،وفيهلغتان(الذكر)من(افْـتَـَعلَ)وأماالذالفنحو:"وقال-

َليَـ:)مثل(َفع َليـَْفَعلُ)وأما:"وقال- .(1):..."ففيهأربعلغات(ْوَجلَُوج 

.وكثريًاماحيكمعلىاللغةاليتيوردها،وسبقذكرأمثلةذلكعنداحلديثعنمنهجه

 :الـقيــاس: ثانيـًا

.(4)محلغرياملنقولعلىاملنقولإذاكانيفمعناه:القياسهو

بالقياسظاهرة،فقلَّماجتدفصاًلمنفصولالشرح خالًيامنه،فهووعنايةأيبالبقاء
 بهويدققالنظرفيه،وينبِّهخاللشرحهعلىماجاءمناملسائلموافًقاللقياسوماشذَّ يعتدَّ

:وجنملموقفهمنالقياسفيمايلي.عنه
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 .733ص(2)
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 .139ص(1)
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:منذلكالتنبيه غالًبا إلى ما وافق القياس من المسائل، / 4

.(1)"َمان ،وهوالقياسأزْ:وقالوا:"قوله-

رعلىف:"وقوله- ُكسِّ ألنه؛،هذاهوالقياسيٍّمسُ وَةٍيَمسْ أَ:أماالسماءمبعَّناملطرفقد
.(2)"ركاملطرذكَّمُ

.(7)"علىالقياسُنُصب :قالواقدو:"وقوله-

:منذلكتقديم القياس األقوى،/ 3

وأصلهتُب يع ،:قلَتعلىمذهبسيبويه(البَـْيع )من(تـُْرُتبٍ)فإنبنيَتمثل:"قوله-
واًوا(تـُبـُْيع ) تُبَدَل أن وقياُسها الضمة، بعد ساكنًة الياُء وبقيت الباء، إىل الياء ضمَة فنقلَت ،

رٍ)و(ُموق نٍ)كماأُبد لتيف ،ولكْنعاَرَضهذاالقياسقياسأرجُحمنه،وهوأنتُبدَل(ُموس 
وأقلُّتغيريًا .(1)"منالضمةكسرةفتبقىالياءحباهلا،وهوأخفُّ

:منذلكالتعليل ِلَما وافق القياس، / 4

"قوله- شرطان: ولإلحلاق أحدمها: أال: والقياس أوالً، لإلحلاق الزَّائد يكون ال أْن
ايُزاُدعلىالشيءعنداحلاجةإليه،ومامل يكونثانًيا،وعلَّةذلكأّنحرفاإلحلاقزائد،وإمنَّ

.(4)"ُتستوَفاألصولفالحاجةإىلالزِّيادة
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اإلحلاق- عن حديثه عند "وقوله بتكرير: الزِّيادة تكون أن املقيس أكثر أن واعلم
والعنيالُتكرَّر.َجْعَفر،وَسَفْرَجل:الالم،وذلكأّنالالمقدوقعتُمتكرِّرًةيفاألصول،مثل

.(1)"َضرََّب،َوَزمَّلَ:إاليفاملضاعف،ويكونتكريُرهاللتكثرييفاألصل،مثل

:منذلكالتعليل ِلَما خالف القياس، / 1

املبهمة- األمساء تصغري عن حديثه عند "...قوله أن: فالقياس الثاين احلرف وأما
ياءالتصغريثالثة،إالأهنملوفعلواذلكألدَّىاحلكمإىلأن تكون يكونعنيالكلمةحىت

،والثالثةالمالكلمة،واجلمعبنييصريثالثياءات،األوىلعنيالكلمة،والثانيةياءالتَّصغري
ا .(2)..."فحذفواإحداها...ثالثياءاتُمستكره جدًّ

"...وقوله- أحدمها: : يَْأََب)يف (َأََب القياس وكان له، ثاين وال ،( مثل(يَْأيب  ، َرَمى:
،وقدقيل ،لكنهشذَّ ك:يـَْرم ي،َوأََتىيَْأيت  اهلمزةإذا انتعيًناتُفتحيفوجهجميئهعلىذلكأنَّ

حنو املستقبل، : يف واهلمزة َيْشآُه، وَشآُه َيْسَأُل، َأََب)َسَأَل للعني،( جماورة والفاء الكلمة، فاء
.(7)"واجملاورللشيءقديُعطىحكمه

،والقياس(:لبَّ)وقالوايف:"وقوله- ،فكرهوااجتماعثالثةأمثال،فأبدلوا(لبَّبَ)لَـَّبَّ
.(1)"لَـَّبَّ:لَبَّيُت،َثأبدلواالياءإذاحترَّكتوانفتحماقبلهاألًفافقالوا:فقالوااألخرَيياًء

:منذلكالقتصار على المسموع فيما خالف القياس، / 5

وماهوعلىخالفقياساألصوليقتصرفيهعلىاملسموعوتأويلهإىلأن:"قوله-
.(1)"للغةابتداءًيلحقباألصول،ولوطُر َدلكانذلكوضًعا
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...وأماالواواملفتوحةفالقياسأنالتُبدلَ:"وقولهعندحديثهعنإبدالالواومهزة-
.(2)"وهذايُقتصرفيهعلىاملسموعفقطإمجاًعا...وقدأبدلوهايفمواضعقليلةٍ

 :العلة عند أبي البقاء

عنهاملاملستهمنعنايةأيبالعلةمرتبطةبالقياسألهناأحدأركانه،وقدأفردتاحلديث
ختفيف وعلة استثقال، وعلة مشاهبة، علة بني متنوعة وهي هبا، لبعض...البقاء أمثلة وسأورد

:للعللاليتذكرها

 :علة مشابهة/ 4

كلعلةقلباأللفمهزةعندحتريكهاهيقربمابنيخمرجاأللفواهلمزة- وملشاهبة
.(7)صاحبتهاةواحد

رحان)علةمجع- رَاحٍ)على(س  هيتشبيهه(نياح رَسَ)األكثرإذ؛غريبمجعوهو(س 
.(1)(ذئاب)ـيفاللفظب

.(4)عندتصغريهاهيمشاهبةالتاءلتاءالتأنيث(بنت)علةإبدالالواوتاءيف-

.(6)هيتشبيههاباألمساءلكثرةحروفها(حىت)علةإمالة-
 :علة استثقال/ 3
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كلحروفهأصواًلفإنهجيمعحبذفاحلرفاألخريمنه،- كانت االسماخلماسيإذا
فُيستثقلُوالجيمععلىمتامه؛والعلةيفذلك كماأنهيطوللفظهبكثرةحروفهوحركاته أنه،

.(1)يَلزُممنهَكسرماقبلآخرهوماقبله،وذلكُمستثقل

كانتالعنيواًواهيثقلالواواملضمومةإ(فـُُعل)علةق لَّةضمعنيماجاءعلى- ذا
.(2)بعدالضمة
.(7)استثقالوقوعالواوبنيياءوكسرة(يَع دُ:)منعللحذفالواومنحنو-

.(1)هيثقلاجلمعبنياهلمزتني(أَُأْكر مُ)الذيأصله(أُْكر مُ)علةحذفاهلمزةمن-

 :علة تخفيف/ 4

َيم)أصل- َيام )(:خ  .(4)لفُحذفتمنهختفيًفااألو؛(خ 

مماعينهوالمهحرفحلقيهي(فـََعَليـَْفَعلُ)علةفتحعنياملضارعفيماجاءعلى-
 .(6)التخفيف

.(3)علةاإلدغامالتخفيف-

 :علة حمل على النظير/ 1

،(أُْكر مُ)هيحذفهايف(يُكرمُ)،و(ُتكرمُ)،و(ُنكرمُ)علـةحذفالـهمزةمن-

.(1)(يَع دُ)حلذفهايف(َتع دُ)،و(يَع دُ)،و(نَع دُ)،و(َأع دُ)ُحذفتالواومنوكذلك
                                                           

 .2ص(1)
 .39ص(2)
 .131ص(7)
 .134ص(1)
 .73ص(4)
 .264ص(6)
 .610ص(3)
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:مجعمجعالقلةأقربمنمجعمجعالكثرةألنمجعالقلةلهنظرييفاآلحاد،حنو-
.(2)،وأمامجعالكثرةفالنظريلهيفاآلحاد(ةبَرْق )غ ْلَمة،فهوعلىوزن

 :علة حمل على المعنى/ 5

كانتيفمعَّنأحلقتالتاء(محيدة)- مبعَّناملفعول،(رشيدة)رشيدة،وليست:ملا
.(7)ايفاملعَّنملتعليهاالتفاقهبلمبعَّنالفاعلوإمنامحُ 

فعيل)- فاعل)و( ) مبعَّن احلقيقة يف كانا فاعل)إذا حنو( وميت،: وهالك، مريض،
كجمع منوبابهمشتق(مريًضا)لىاملعَّن؛إذأنمحاًلع(مفعول)مبعَّن(فعيل)فإهنماجيمعان

:أشياءهتجمعليهمالخيتاروهنا،فصاروايفاملعَّنمبنزلةاملفعولاحلقيقي،فجمعوهمجعهفقالوا
.(1)ىتَوْمَوَ،ىضَرْمَ

هيأهنمايفمعَّنماجيبتصحيحه،(َصي دَ)و(َعو رَ)علةتصحيحالواووالياءيف-
،:وهو ،وعلةتصحيحالواويفاْعَورَّ مايفمعَّن(اْجتَـَوُروا)و(اْزَدَوُجوا)واْصَيدَّ (تـَزَاوُجوا)هيأهنَّ

.(4)(جَتَاوُروا)و
 :علة حمل على اللفظ/ 6

َجر ب)- ) على رَ)مجع مح(ابج  (لع فَ)لـالً، ليسلقُ(لعَفَـ)على إذ بينهما؛ ما رب
.(6)(انٍسَح )و(نٍسَحَ)مبنزلةلعجُفتبدلاحلركة،سوىبينهما

 :علة فرق/ 7
                                                                                                                                                                             

 .249-243ص(1)
 .122ص(2)
 .166-164ص(7)
 .163ص(1)
 .411ص(4)
 .163ص(6)
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فيبدلالواوياًءليفرَِّقبنياملذكرمنالبَـَقروبنيالثَـّْور؛(ث يَـرَة:)منالعربمنيقول-
.(1)مناألقط،فالقلبخمصوصبَذَكرالبَـَقر

.(2)هيالتفريقبنيصفةاملذكرواملؤنث(فواعل)على(فاعلة)علةمجع-

.(7)وحنوهاهيالتفريقبنياالسموالصفة(تقوى)يفعلةقلبالياءواًوا-

 :علة عوض/ 1

أطاع،والسنيز يدتع وًضامنذهاباحلركةمنالواو؛ألنأصله(:أسطاع)أصل-
.(1)(َأْطوَعَ)

.(4)هيالتعويضمناحملذوف(ثـَُبة)علةزيادةالتاءيف-

قال- من النحويني من : من ع وًضا ُصغِّر التعجب فعل َما)تصغري فاعل( هي اليت
.(6)ُصغَِّرع وًضامنتصغريفاعلهوهوالضمري:يفاملعَّن،وقالآخرون(َأْحَسنَ)

 :علة جواز/ 9

.(3)اإلمالةلألسبابالستةاملعروفةعلةجلوازاإلمالةاللوجوهبا-
 :علة مجاورة/ 41

.(1)علةإبدالعنياسمالفاعلاملعتلةمهزًةجملاورهتاالطرف-

                                                           

 .9ص(1)
 .147ص(2)
 .430ص(7)
 .121ص(1)
 .63ص(4)
 .477ص(6)
 .703ص(3)
 .419ص(1)
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- مجع الَغَداة)علة ) غدايا)على قوهلم( يف جماورهتا: هي والَعَشايَا بالَغَدايا ليأت يَنا إنه
.(2)(للعشايا)

- مهز مأزورات)علة ) قوله من َمْأُجورَاتٍ»: َغرْي َمْأُزوراٍت ْعَن جملاورهتا«اْرج 
.(7)(مأجورات)

 :علة أولى/ 44

ومدين،ومرميهيأنهإذاجاءمناملصادرماهومزيد،:علةتصحيحاألعالمحنو-
.(1)مصحح،فإنالتصحيحيفاألعالمأوىل

أنهإذاصحتالواويفاألصلالذي(ُمَعاو ر:)علةصحةعنياسمالفاعليفحنو-
.(4)هواملاضيفصحَُّتهايفاسمالفاعلأوىل

كانواقدق(يَع دُ:)منعللحذفالواومنحنو- لبواالواوإذاحَتَرَّكتوانفتحأنهإذا
.(6)ماقبلهاألًفاالجتماعاحلركات،فالتغيريهناأَْوىلللتَّنافروزيادةاحلركات

 :علة التنبيه على األصل/ 43

(9)(َمثْـَوبَـةٍ)و(َمْقَوَدةٍ)،و(3)(و ْجَهةٍ)،و(3)(ذَوَحْتَاسْ)و(دوَالقَ)علةصحةالواويف-
.األصلهيالتنبيهعلى

                                                           

 .419ص(2)
 .420ص(7)
 .470ص(1)
 .429ص(4)
 .134ص(6)
 .36،141،416ص(3)
 .133ص(3)
 .470ص(9)
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 :علة مناسبة/ 44

.(1)العلةيفاإلمالةهوالتناسببنياألصوات-

حنو- تصغريه أُريد إذا املكسر اجلمع والتاء األلف إحلاق يف العلة هياتمَه يْرَدُ:
.(2)وجبهاالتحقريةاليتيُةالقلَّالقلَّةناسبم

- مجع فـََعل)علة ) أفعال)على حنو( اب زَعْأَوَب زَعَ: بهال طَبْأَوَل طَوبَ، واستغناؤهم ،
ذلكيناسبَل ؛هايفاجلمعوحنوهفُقلَّتصرُّفقليلةالدوريفالكالمهيأنالكلمة(ف عال)عن

.(7)اهَأصل ةَلَّق 

 :علة استغناء/ 41

كثرةهياالستغناءجبمعالقلةعنمجعالكثرة،- علةعدممجعبعضالكلماتمجع
.(1)(أَقْـَتاب)على(قـََتب)وَ(أَْرَسان)على(َرَسن)مجع:حنو

- مجع عدم ْسع)علة ش  قْرء)و( )على( ؤرُقْـأَ)و(عٍسُشْأَ: االستغناء( (وعٍسُشُ)ـبهي
.(4)(ؤرُقْـأَ)و(عٍسُشْأَ)عن(وءٍرُقُـ)وَ

.(6)عنهما(ترك)هياالستغناءبـ(َوذ رَ)و(َودَعَ)علةعدمجميء-

 :علة أمن اللبس/ 45

.(1)ع َدٍة،َوز نٍَةهيالتباساملصغرباملكرب:رّداحملذوفعندتصغريهيفحنومنعلل-
                                                           

 .704ص(1)
 .121ص(2)
 .117ص(7)
 .17ص(1)
 .30ص(4)
 .17،290،773ص(6)
 .199ص(1)
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لو- التاء أن هي قصر أو االسم طال املصغر االسم يف التأنيث تـاء إثبات علة
رباملؤنث،أالتـرىأنَّكإذاَصغَّرَت -بغريتاء-ُضَوْيرب:فقلـتَ(َضار بَـة)ُحذفْتاللتََبَساملذكَّ

؛اللتبَسالواحُدباجلنس(:متْرةٍ)ضارب،ولوقُلَتيف:كتصغريكان .(2)مُتَْيـر 

أو(فـُْوع لَ)أنهلوأُدغممليُعلمأنه(بُوي عَ)وَ(ُسوي رَ)علةعدماإلبدالواإلدغامحنو-
التصحيحفرقًارافًعاللبس(فـُعِّلَ) .(7)،فقدتعنيَّ

 :علة فرع/ 46

صفةٍكلُّ- على أحرفٍزادت أوأربعة على أحرفٍكانت ومليوهأربعة للمبالغة
فؤنَّتُ بالتاء تُإث جتُ،ركسَّهنا وال مجع والتاء،المع باأللف وال والنون بالواو :حنوتصحيح

ألناجلمعىل؛وْقبنياملذكرواملؤنثيفالواحدفعدمالتفريقيفاجلمعأَفرَّيُاملمَّلَهألنمكثار؛
.(1)فرععلىالواحد

عن- فرع الفاعل اسم أن هو العني إعالل يف فعله على الفاعل اسم محل علة
 .(4)الفعل

 :علة مخالفة/ 47 
علةخمالفةاملضارعللماضييفاللفظهيخمالفتهلهيفالداللةعلىالزمانبالزيادة-

.(6)احلادثةفيهالدالةعلىمعَّن
 :علة اختصار/ 41

.(1)االختصاروتقليلالزياداتعلةتصغريالرتخيمهي-

                                                           

 .203ص(2)
 .447ص(7)
 .133ص(1)
 .419ص(4)
 .260ص(6)
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 :اإلجـمـاع: ثـالثـًا

بهإمجاعحنوييالبصرةوالكوفة،وهوحجةإذاملخيالفاملسموع،والاملقيس واملراد
يفاملرتبةالثالثةبعدالسماعوالقياس(2)عليه .،ويعدُّ

 عليه اعتماده أنَّ إال للمسائل، شرحه أثناء اإلمجاع إىل البقاء أبو منوأشار أقّل
اعتمادهعلىالسماعوالقياس؛ألنهيفاملرتبةالثالثةمنأصولاالحتجاج،وهويعربعنهبعدة

منأمثلة.،أوأنهذاهواحلكمعنداجلميع"بالخالف"،أو"إمجاًعا:"قوله:ألفاظ،منها
:ذلك

سموعفقطوهذايُقتصرفيهعلىامل:"قولهعندحديثهعنإبدالالواواملفتوحةمهزة-
.(7)"إمجاًعا

.(1)("إ ب ل)فجاءمنهيفاالسمبالخالف-بكسرتني-(ف ع ل )وأما:"وقوله-

.(4)"عنداجلميع-بالكسر-(ف ْعل)ـف(ر يح )وأما:"وقوله-

.(6)"ُمَدْيقٌَّوُدَويـْبَّة بالخالف:فتصغريمها(َدابَّة )و(ُمُدقٌّ)وأما:"وقوله-

- عند وقوله تصغري عن "خطايا)حديثه تقدير(: على حاهلا على صغرهتا إذا وأما
ء:)كوهناامسًالشيء،أوعلىرعايةلفظاجلمعفإنكتقولفيها واللفظهكذاعند(...ُخَطيِّ

ااخلالفعندهميفالتقدير .(1)"اجلميع،وإمنَّ

                                                                                                                                                                             

 .211ص(1)
 .66،واالقرتاحص1/139اخلصائص:ينظر(2)
 .196ص(7)
 .27ص(1)
 .26ص(4)
 .224ص(6)
 .212-211ص(1)
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.(2)"فوأبنيتُهأربعةبالخال:"وقولهعندحديثهعنأبنيةاالسماخلماسي-

.(7)"فامليمفيهأصلبالخالف...-بامليم–(َمْنَجُنون)وأما:"وقوله-

"وقوله- : الياء ذوات من الفعل على جاء أَبـْنَيَ)ومما بـََلد-( اهلمزة،-اسُم بفتح
.(1)"ب ني ،عنداجلميع:ومنهممنيكسرها،فلومجعتهذاالبناءلقلت

 :الستصحاب: رابـعـًا

األصلوهوإبقاء األصلعندعدمدليلالنقلعن يف يستحقه وهو.اللفظعلىما
.(4)مناألدلةاملعتربة،إالأنهأضعفها

:ومنأمثلةذلكعندأيبالبقاء

يفهذاالبابومم َّ:"قوله- ،فأجروهال صَف :،قالوا(العَف )مجعوهعلى(يلص فَ):اشذَّ
الصِّجمُ حنورى فة افٍرَوظ يفٍر ظَ: عن، مفصول مبعَّن كان إذ صفة؛ األصل يف أنه والوجه

.(6)"همِّأُ

"وقوله- (اعدوَ)ـف: واحدُ(اعٍدَ)مجع يكون أن وجيوز على(ةيَاع دَ)هُ، فيكون ،
.(1)"األصل

رِّيبٍ:وقولهعندحديثهعنمجعحنو- األصليفألنّهُاجازتكسريُوإمنَّ:"ف سِّيقٍوَش 
.(2)"رَكسَّمجيعاألمساءأنتُ
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رهعلى(:"...سعدان)وقولهعندحديثهعنتصغري- ،فكذلك(َسَعاد ين)والتكسِّ
؛ألناأَلصلأنحتمَلهذاالباَبعلىالتكسري؛(ُسَعْيَدان)ُسَعْيد ين،بل:التقوليفالتصغري

 .(7)"ألنهأقعديفهذاالباب؛إذكانزيادةيفاملعَّن،والتصغريدونَُهيفذلك

وأماالنونفأصلعند...فالواووالتاءفيهزائدتان(:"عنكبوت)ولهعندحديثهعنوق-
حنو...اجلمهور أصاًل، يكون أن ذلك مثل يف واألصل ساكنة، ثانية ا أهنَّ ذلك على :ويدلُّ

ْنَبرْتٍ َزْقٍرَوح  نـْ  .(1)"ح 

أْنيكوَنساكًنايفالوقف،وهواألصل:"...وقوله- .(4)"وُحكُمالطَّرف 

"وقوله- : َيَضعُ)أمَّا َوَضَع ) عُ)فأصله لعني(يـَْوض  عينه خمالفة املضارع حكم ألن ؛
كانالكسر(يـَْفَعلُ)إىل(يـَْفع لُ)َضَرَبَيْضر ُب،إالأنحرفاحللقنـََقَل:املاضي،مثل ،فلمَّا

.(6)"األصَلُحذفتالواوألّنالفتحةعارضة

 

 :التـعليـل

أبوالبقاءمنالنحويناملعنينيبالتعليل،حيثإنمجيعمؤلفاتهغنّيةبالتعليل،بل يعدُّ
.إنهقدأفردكتابًايفذلكتناولفيهتعليلكثريمناألحكامالنحويةوالصرفية

كل مسائل غالب يف تتمثل تكاد للتكملة شرحه يف واضحة ظاهرة بالتعليل وعنايته
:تعليالتيفاملسألةالواحدة،منذلكباب،بلقديذكرعدة
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كريفتعليلوضعوقدذُ...العربقدتضعلفظاجلمعوهميريدونبهاالثنني:"قوله-
أوجه  هنا االثنني موضع أحدها،اجلمع ضمُّأنَّ: اجلمع حقيقة ألن احلقيقة؛ يف مجع االثنني

تن املواضع هذه يف فاستعملوه كذلك، والتثنية شيء، إىل أصلشيء على بيًها
.(1):..."والوجهالثاين...االشتقاق

"وقوله- وجهني: من ذلك يف والعلة أوالً، ُتزاُد ال أهنا إال زيادهتا يف كالياء :الواو
أحدمها متحرِّكةً: إال أوَّاًل تكون ال إذ بتحرُّكها؛ ثقاًل ذلك ويزداد بضمتني، وتقديرها .ثقلها

.(2):..."والوجهالثاين

خدمأسلوباحلوارأوفرضاألسئلةواإلجابةعنهالتوضيحعلةاملسألة،منوقديست
:ذلك

يفذلكأنالكالميف:"قوله- مل:أحدها:منثالثةأوجه(ونَضُرَأَ)والقولاجلامع
تراؤها؟كَُحرِّمل َ:والثاينذفمنأصوله؟ملحيُبالواووالنونمعأهنااسمثالثيٌّ(ض رْأَ)عتمجُ

.(7)...":واجلوابعناألول؟رٍدْوق ،سٍمشَْ:هاهذااجلمعحنومعنظائرُجتُْملَْمل َ:والثالث

الواوياًءيف:فإنقيل:"وقوله- قبلها(يَع دُ)هالَّقلبوا الياء اليصح:قيل.لتجانس
:قيل(.فـََعل)،وليساملاضيعلى(َور َثيَر ثُ)الواوقدُحذفتيف:فإنقيل:...ذلكلوجهني

.(1):..."عنهجوابان

ومعشدةاهتمامأيبالبقاءبتعليلأغلباألحكامالصرفيةجندهمييلإىلعدمتكلف
قال "التعليل، باب: من ألهنا تعليل ؛ فيها يصحُّ يكاد ال اجلموع أنَّ الباب هذا يف واجليُِّد

.(2)"ُلفكذلكهذهالوضعاألولفكانتأبنيتهاكأبنيةاآلحاد،وتلكالتـَُعلَّ
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كوضعاآلحاديَواعلمأنألفاظاجلموعاملكسَّ:"وقال ،غريعليلُفيهاالتَّبعدُرةموضوعة
.(7)...":لوابههذاالفصلأنقالوااعلَّفممََّشَبه يًَّة،أنالنحوينيتكلفوالبعضهاعلاًل
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 مذهبـه النحوي وشخصيته النحويـة

 :مذهبه النحوي: أولً 

البقاءبصرياملذهب،ظهرذلكجليًّايفموافقتهاملذهبالبصري،ويتضحذلكأبو
:بالتايل

:عنايتهبأقوالسيبويهوالتعويلعليها،منأمثلةذلك/1

.(1)"اوزوالجيَُ:سيبويهات،وأكثرمايأيتكذلك،قالبَظُ:فيقال:"...قوله-

.(2)"التصغريمنواٍدواحدالتكسريو:ومنههناقالسيبويه:"...وقوله-

علىأنهواحديفاللفظذ ْكرسيبويهإياهمع:"وقوله- َية)و(ُمَغرْي بَان)ويدلُّ ،(ُعَشْيش 
.(3)"ومهامفردان

علىذلكأهنمقلبواالياءاألوىليف:"...وقوله- ألًفامعاعتقادسكوهنا(آية)ويدلُّ
.(4)"علىقولسيبويه

وقوله- قال"...: سيبويه أن ترى "أال : االْسو َدادُ)مُيال ) و َداًدا)ألن مبنزلة( فيه
.(5)("ع َماد)

:ترجيحهآلراءسيبويه،منذلك/2
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- سيبويه رأي له-ترجيح الرأي بنسبة التصريح -دون أن (اَأُشدًّ)يف ةٍ)مجُع دَّ ،(ش 
.(1)اجةعدولعنالظاهرمنغريحوذ كرأنماعداهمناآلراء

وزيادةواوها،وتضعيفرأيمنقالبزيادة(أَْوَلق)ترجيحرأيهيفالقولبأصالةمهزة-
.(2)اهلمزة

7 من/ كان ما إال الشرح، يف ورد ما كل يف البصرية املصطلحات استخدامه
.(3)وهومصطلحكويف-بالتخفيف-استجادتهمصطلحاإلدغام

1 بقوله/ بالبصريني نفسه )إحلاقه ثالثة(ندناع: يف ذلك وورد البصريني، مريًدا ؛
:مواضع

.(4)(..."ةوقَرُفَـ)هذهالتاءعندناللمبالغةكمادخلتيف:"...يفقوله-
"وقوله- خيتصُّ: الفصل حنوهذا العني، باملعتل ٍهَوَ،يِّدٍسَوَ،قيِّمٍ: عندنانيِّ وهو ،

.(5)(..."َفع يل)على(َمو يت )أصله:وقالالكوفيون(...فـَْيع ل)

"وقوله- : تـَْورَاة )فأمَّا ) عندنا الكوفيني(...فـَْوَعلة)فهي بعض وقال هي:
.(6)(..."تـَْفع لة)

:موافقتهالبصرينييفمسائلاخلالفاليتذكرها،وهي/4

.(7)وحنوه(سيِّد)وزن-
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.(1)اشتقاقالفعلمناملصدر-

.(2)(كينونة)أصل-

.(3)(توراة)وزن-

.(4)يفالصفات(فـَْعالل)منع-

اعتمادهيفالشرحعلىاملذهبالبصريدوناإلشارةإىلأنيفاملسألةخالًفا،من/6
:ذلك

"قوله- : ضربني(فـَُعَلة)وأما فعلى فاجلنس،جنس: جنس، وغري والواحدة: ، :ُرَطب 
.(5)"مَتٍْرومَتْرٍَة،وليسبتكسري:ُرطََبة ،وهومثل

رعليهالواحدويرىالكوفيونأنهمجعالبصريني،وهذاهورأي .ُكسِّ

حرُفالعلةفيهفمثل:"وقوله- ُجَويـْزَة ،:َجْوزٍَة،َوبـَْيَضٍة،فإنَّكتقولفيه:وأماماصحَّ
فيصحَّانيفالتصغريأيًضا؛إْذالعلةهناتُوجُبالقلب؛ألنالواووالياءإذاحترَّكتا َوبـُيَـْيَضة ،

.(6)"قبلهماسلمتاإذاكانتعيًناوانضمما

وقد البصريني، رأي هو تقلب وال تبقى فإهنا ياء كان إذا املصغر ثاين بأن والقول
(بيضة)حكموابالشذوذعلىماوردعنالعرببالقلب،والكوفيونأجازواالقلب،حنوتصغري

(.ُشَوْيخ)و(بـَُوْيت)و(بـَُوْيَضة:)على(شيخ)و(بيت)و
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،وقلبالوجودعلة:بَاٍب،َونَاٍب،واألصل:وأمااملقلوبفنحو:"وقوله- ،َونـََيب  بـََوب 
إىل أعدهَتا فإذا الضمة، بعد تقع وال ثانية، األلف ألن األصل؛ أعدَت َصغَّرَت فلما القلب،

،ونـُيـَْيب :أصلهاحترَّكْت،وصحَّوقوعياءالتصغريبعدها،فتقول بـَُوْيب 
(1).

يني،وحكموابالشذوذعلىماوردعنالعرببقلباأللفاليتأصلهاوهذارأيالبصر
؛كراهةاجتماعالياءات:على(ناب)ياءواًوا،والكوفيونأجازواذلكحنوتصغري .نـَُوْيب 

اجلمع- حتقري باب بداية يف "وقوله واجلمع: تقليل، التصغري أن الباب هذا أصل
ر،تكثري،فالجُيمعبينهمايفبناءواح د؛الختالفاملعنيني،َثننظربعدذلكيفاجلمعاملكسَّ

كانمنأبنيةالكثرةولهمجعآخرللقلةفأنتباخلياربنيأنتردَُّهإىلمجعالقلةَثُتصغِّره فإن
.(2)"علىذلك،وبنيأنتردَُّهإىلالواحدَثتزيدعليهالزيادةالالئقةبه

جي ال الذين البصريني رأي هو وذهبوهذا لفظه، على الكثرة مجع تصغري يزون
كانلهنظريمناآلحاد،فأجازواتصغري الكوفيونإىلجوازتصغريمجعالكثرةعلىلفظهإذا

.ُعثـَْيمان(:عثمان)ُرَغْيفان،كمايقاليف:على(ُرْغَفان)

.(3)..."فـَْعل:َذّي،ووزهنا:وذلكأنَّأصلها(:"ذا)وقولهعندحديثهعنأصل-

َذَوي،فحذفت:هو(ذا)وهذاهورأيأكثرالبصريني،وذهببعضهمإىلأنأصل
والسهيلي الكوفيون وذهب قبلها، ما وانفتاح لتحركها ألًفا الواو وقلبت لإلهبام، تأكيًدا الالم

.الذالوحدها،ومازيدعليهتكثريله(ذا)إىلأناالسميف

ا(يَع دُ)يَع ُد،وَتع ُد،ُحذفْتمنهالواوحلذفهايفَأع ُد،ونَع ُد،و:وكذلك:"وقوله- ؛ألهنَّ
.(1)"وقعتبنيياءوكسرة
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هوقولالبصريني،وذهبالكوفيونإىلأن(يَع دُ)فماذكرهمنعلةحذفالواومن
.الواوُحذفتللفرقبنيالفعلالالزمواملتعدي

.(2)"ألنَّهف ْعل كانالقياسيففعلالتَّعجبأْنيـَُعلَّ؛:"وقوله-

.هذاماذهبإليهالبصريونوالكسائي،وذهبالكوفيونإىلأنهاسم

َوة )وأصله(...ق ْنيـَة )ومثله:"وقوله- .(3)"،منقَـَنوُتالشيءإذااقْـتَـنَـْيَته(ق نـْ

.قـََنوتُه،وقَـنَيُته:وهذاقولالبصريني،وحكىالكوفيون

كانالفعل:"وقوله- لعلىاالسميفاإلعرابمعبـُْعد مابينهماوإذا املضارعقدمحُ 
.(4)"فَحْمُلالف ْعلعلىالف ْعلأقربالشرتاكهمايفجنسالف ْعل

والقولبأناإلعرابأصليفاألمساءفرعيفاألفعالهومذهبالبصريني،والكوفيون
.يرونهأصالًيفاألمساءواألفعال

ْمسٍ):فأمَّاقوهلم:"وقوله- َعفيهاإلدغام(َعُبشَّ جازذلكألنَّهَعَلم،...فقدمسُ  ا وإمنَّ
كثريًا،وهذاشاذٌّاليُقاسعليه .(5)"واألعالمتـَُغريَّ

كانما واحلكمبشذوذههورأيالبصريني،واحتجبهالفراءعلىجوازإدغاماملثلنيإذا
.قبلاألولساكًناصحيًحا

 أن على قوّي دليل سبق ماوما وهو النزعة، كويف وليس املذهب، بصري البقاء أبا
 على معتمًدا الطنطاوي حممد الشيخ إليه املتنيب)ذهب ديوان شرح أيب( إىل خطًأ املنسوب
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الكويف للمذهب انتصاًرا التبيني كتابه ألف البقاء أبا أن توهم وعلى (1)البقاء، أثبت. وقد
 نسبة جواد مصطفى املت)الدكتور ديوان نيبشرح ) املوصلي عدالن بن ت)لعلي (هـ666:

(2)تلميذأيبالبقاء كتابالتبينيأنأباالبقاءتبَّن. وذكرالدكتورعبدالرمحنالعثيمنيحمقق
كتابه؛إذمليوافقالكوفينيفيهإاليفمسألةواحدةمنستومخسنيهي املذهبالبصرييف

.(3)مسائلالكتاب

 :شخصيته النحوية: ثانـيـًا

إىل يصل أن استطاع ألصوهلا واستحضاره هلا وفهمه العربية من البقاء أيب لتمكن
اجملتهدين رتبة إىل للوصول أهَّلته ناضجة حنوية شخصية له فكانت واللغة، النحو يف اإلمامة
بعضها نقده ومن لغريها، وتضعيفه هلا وتقويته اآلراء بعض اختياره من ذلك يتضح احملققني،

وتعليلصحةماذهبإليه،وسأعرضبعضمالمحشخصيةأيبالبقاءالنحويةمنوتفنيدههلا
.اختياراتـه،وإضافاتـه،ونقـده:خالل

 :اختياراتـه: أولً 

يتبعها َث اآلراء، ينقل ما غالًبا بل وحسب، سبقه من آراء ناقاًل البقاء أبو يكن مل
ًهامارجَّحه،وقدين قدالرأياملخالفموضًحافسادهأوضعفه،برتجيحأحدهامعلِّاًلأوموجِّ

:فمناختياراته
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جاءالضميف(ف ْعل)،وهو(ن يبٍ)فُيجمععلى(ناب)وأمَّا:"قوله- ،(ُسوق)كما
األصل يف ما(فـُْعالً)وجيوزعنديأنيكوَن ُضمَّ كسرًةلتسلمالياء،ولو الضمة ،َثُحوِّلت

.(1)("نـُُيوبٍ)و(نْيابٍأَ)قبلهالصارتواًوا،وقدمُجعتعلى

معجتُ:،وقالآخرون(ادٍيَأَ)مععلىالجتُ:ايداجلارحةفقالقوموأمَّ:"وقوله-

.(2)"علىذلك،وهوالصحيح

الشذوذ،واألقوى(طائر)فأكثرهميقولهومجع(يار أطْ)اوأمَّ:"وقوله- جاءعلى
.(3)"ياتٍبْأَوَتٍيْبَـ:،مثل(رْيٍطَ)عنديأنيكونمجع

وجيوزأنيكون...:،ويفوزنهقوالن(ني ع مَ):فالواحداألول(ُمُعنات )اوأمَّ:"وقوله-
.(4)"،وهواألقوىريٍس مَوَ،يعٍب مَ:ذفمثل،فحُ(يونًاعْمَ)أصله

فإذاصغرتهَحذفتالتاء...ُمتَّع ٍد،َوُمتَّز نٍ:وأمَّااملعتلبالقلبيفالفاءفنحو:"وقوله-
فقلتَ الـموجبلقلبها، لزوال الواو وأعدت أحرف، أربعة هو فيما زائدة لكوهنا ومل: ُمَوْيع د ،

.(5)"حتذفالفاءوتُبقيالتاءألنَّالتاءزائدة،وَحْذفالزائدأْوىلمنَحْذفاألصل

- نون عن "...إذن)وقوله عن(: ملغاة وكانت عليها، وقفَت إذا ألًفا تُقلُب فإهنا
.(6)..."فإنكانتعاملةفاجليِّدأنتكتبهانونًاوَتقُفعليهاكذلك...العمل
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"وقوله- حنو: إبداهلا جاز قبلها ما وانضمَّ َسكَنْت فإذا اهلمزة من الواو إبدال :وأمَّا
حنو بالضم، حترَّكت إذا فيها ذلك أجازوا وقد التناسب، حلصول وذلك َولُوٍم، ُسوٍل، َلُوَم،:

.(1)"تلينيالإبدالوالصحيحأنذلك

والذيعندييفهذاأنَّهالوجهإليرادهذاالسؤالحىتيُعَتذَرعنههبذه:"وقوله-
.(2)"األعذار؛ل َماذكرتُهيفأولالفصل

واألشبهعنديأاّليكون:"معتسميةالفاعل(ز يلَ)وَ(ك يدَ)وقولهعندحديثهعن-
 يلت أُم  ا وإمنَّ ُمبدلني، يفاملثاالن تقول كما الكسر من الفاء فتحة فَقرُبْت فيهما األلف

يفَ(:َخافَ) .(3)"خ 

كثري:"وقوله- والصحيحعنديأناحلركةمعاحلرف،القبلهوالبعده،وهواختيار
.(4)"مناحملققني

،وهواختيارأيبعلّي،وذلك(5)وأّماالضادفقدجعلهاقوممنهذاالقبيل:"وقوله-
الضا املذهبأنَّ هو وهذا عنها، ذلك يزيل واإلدغام مقارهبا، يف تُوَجد ال استطالة فيها د
.(6)..."وقدأخرجهاقومعنهذااحلكم.الصحيح

آراء من رجَّحه ما أو سيبويه آراء لبعض اختياره من ذكره سبق ما باختياراته ويلحق
 .البصرينيفيماعرضهمنمسائلاخلالف
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 :إضافـاتـه: ثانًيا

:صرَّحأبوالبقاءبإضافتهمما

- مجع عن حديثه عند فـَْعلة)قوله "فـَُعل)على( قلتُ(: وجدتُه: َسْطوة:ومما
.(1)"وُسطًا

أنيكونأصله:وفيهاقولآخر،وهو(:"هناه)وقولهعندحديثهعناألقواليف-
مثل(هين) ، : النداء حرف عليه دخل فلما املتكلم، ياء والياء وأخي، ألًفا،أيب الياء أُبدلت

.(2)"َواُغالَماه:وز يدتعليهاالـهاءكماقالوا

...وعنديفيهاقولحسنوهو:"فقال(3)يفاللبابوهذاالقولعزاهالشارحلنفسه
ميفنظائره ".وهذاشيءملأجدهعنهم،وهوقياُسقوهل 

:"وقوله- كانعلى يكنعلىلَُوَمة،وُعيََبةفإ:حنو(فـَُعَلة)وأماما نَّهُصحِّح؛إذمل
باالسم خُمتص هو بل الفعل، أوزان املصنِّف. قال الواو: أنَّ وذلك أخرى، علة فيه وعندي

.(4)..."والياءلوأُعلَّتالسكنتاَلمَّاملمُيكنقلبهماألًفامنأجلالضمةقبلهما
"وقوله- قلتَ: فإن : وإن الواو تُعد  ومل نصبَت، غازيًا؛ عليهارأيُت الفتحة كانت

كسرةماقبلالالمجتذهباإىلجنسها،وإنوجب خفيفةليطَّردالبابوالخيتلف،وعنديأن
 .(5)"حتريكها،وهذهالعلَّةتستمريفاملنصوب،وفيمافيهتاءالتأنيث
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 :نـقـده: ثالثًا

اليترأىملُيسّلمأبوالبقاءبكلمانقلهمنآراٍءعنسابقيه،بلنقدبعضاآلراء
فيهاضعًفاأوخمالفةللصواب؛معلاًلماذهبإليهمنرأي،وهويفنقدهحيرتمصاحب

:وسأوردهناشيًئامننقده.الرأياآلخر،متأّدبيفعبارتهمعه،غريمنتقصقدره

واستداللهعلىصحةهذااجلمع(.أَقْـَواع)علىمعالجي(قاع)نفيهقولالعبديإن-
.(1)اللغةلهحبكايةأهل

- من امليم حذف جواز من إليه نسبه فيما الزخمشري َجْحَمر ش)ختطئته مجعه( عند
وسبب.يفشبههحبروفالزيادة(فرزدق)قياًساعلىالداليف(َجَحار ش:)مجعتكسريفيقال

 أن هو الزخمشري ختطئة من البقاء أبو إليه ذهب حروفما ملشاهبتها حذفها جيز مل الدال
الوصفنيال من بدَّ فال الطرف، وجملاورهتا لذلك بل فقط، ،زيادة بأحد الوصفنيوالقياس

.(2)فاسد

واستداللهعلىذلكبعدم(.يـَْفتَـُعول)علىوزن(َيْستَـُعور)ختطئتهقولمنقالإن-
.(3)النظري،وببعدهمناالشتقاقواملعَّن،وبالسربوالتقسيم

تاهلمزة(استطعت(:)أسطاع)استبعادهقولالفراءإنأصل- اُحذفتالتاءُغريِّ فلمَّ
التغيريعلىالتغيري ورأىأبوالبقاءأنماذهبإليهالفراءزيادةيف.بأنُقطعتوفُتحتليدلَّ

التغيري،وخمالًفالبابهذهاألبنية،وجعُلالسنيع وًضامنذهاباحلركةأشبهباألصول،وأبعد
.(1)منالتغيريالـمحض
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(خُمْتار:)معتلالعنيحنو(يـَْفَتع لُ)إنكارهقولالعبديإناسمالفاعلواملفعولمن-
كلفظة املشرتك عّلة ،وههناقد(.العني)منقبيل فيه املشرتكاليُوجُباالشرتاَك وذلكألنَّ

.(2)أوجبتهعّلة ،فالاشرتاَكإاليفصورةاللفظدونالعلَّةاملوجبة

؛حيث(َأْحي َية)قياًساعلى(حتَ يَّة)ازةأيبعثماناملازينفكاإلدغاميفتضعيفهإج-
.(3)ذهبأبوالبقاءإىلأنهقياسضعيفملير ْدبهمساع

التـَّْقَوىوالبَـْقَوىالعلةله،فهو:تعقيبهعلىقولاملازينإنقلبالياءواًوايفحنو-
،ولكن:"شاذقياًسابقوله تعليلالبابمباذكرناأوىل؛ألناحلكمةإذاظهرتوإنهذاقول 

.(4)"كانفيهاضعفأوىلمناجلمودعلىاملسموع

حنو- يف األلف من اهلمزة إبدال من ورد ما قبوله عدم املازين على إنكاره دأبَّة،:
.(5)وشأبَّة؛لثبوتهيفالروايةالصحيحة

حُيْيي،وحكمهعلىماأنشدالفراءمن:حنورّدهمذهبالفراءيفإجازةاإلدغاميف-
.(6)شعربأنهمصنوع،معأنأباالبقاءرأىأناإلدغامفيهشاذيفالقياسواالستعمال

تصغرياملربد- س)تضعيفه س)على(ُمْقَعْنس  ،حبذفامليموالنون؛ألنالسني(قـَُعْيس 
كاألصلي وامللحق لإلحلاق، الثانية الضعف. وجه "بقولهوتبيينه إذ: ضعيف، اإلحلاق حرف

.(1)ليسفيهأكثرمنصناعةلفظية،وامليمدليلمعَّنقوي،فكانإبقاؤهاأَْوىل

                                                           

 .423ص(2)
 .601ص(7)
 .430ص(1)
 .172ص(4)
 .600ص(6)
 .221ص(1)
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ويلحقبنقدهتفنيدهآلراءخمالفيمذهبسيبويهأومذهبالبصرينيمماسبقاإلشارة
 .إليه
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 موازنة بين شرح العكبري وشرح الجرجاني للتكملة

كتاباإليضاحوالت اتضحذلكمنحظي كثريمنالنحويني، بعناية كملةأليبعلي
حوله أُلِّف ما كثرة أبرز(1)خالل من ومؤلفه الفّن، هذا يف املتون أشهر من يعّد فالكتاب ،

عصره علماء . املسمى اجلرجاين اإليضاح"وشرح شرح يف املقتصد شرح"و" يف املقتصد
.وأكمُلهاأقدُمشروحهذااملنتاليتوصلتنا"التكملة

وهذاالفصليقومعلىعقدموازنةبنيشرحالتكملةأليبالبقاءالعكربيوشرحهالعبد
.القاهراجلرجاينهبدفإيضاحمكانةشرحالعكربي

اطّلععلىشرحاجلرجاينواستفادمنه،وقدصرَّحأبو العكربيَّ ومناجلديربالذكرأنَّ
،(2)لعشرينموضًعايفالقسماألولمنشرحالتكملةالبقاءبالنقلعناجلرجاينفيمايقاربا

.،وهوموافقلهيفجلاألقوالاليتنقلهاعنه(7)ويفمثانيةمواضعيفالقسمالثاينمنالشرح

الستخالص الطاقة قدر اجلرجاين شرح استقراء يف اجتهدت أين إىل أشري أن وأود
الك حمقق ذكره ما ببعض مستعينة املوازنة، العكربينتائج شرح خيص ما أما دراسته، يف تاب

الثاين للقسم دراسيت وعلى األول للقسم العتييب فوزية الدكتورة دراسة على اعتمدت .فقد
يف ذكره سبق ما إىل استناًدا العكربي شرح عن نتائج من أذكره ملا أعرضأمثلة فلن ولذلك

.الدراسة،وسأكتفيباإلحالةعلىمواضعها

 :محاور الموازنة

                                                           

 .70-23ينظرالتمهيدص(1)
 .64ص(القسماألول)ينظر(2)
 .43ص(القسمالثاين)ينظرالدراسة(7)
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.املصادر/7.األسلوب/2.املنهج/1
.عرضآراءالنحويني/6.احلدود/4.الشواهد/1

 :المنهج: أولً 

:سأمجلاملوازنةبنيمنهجالشارحنيفيمايلي

.َتقيََّدكلٌّمنالشارحنيبرتتيبأبوابالتكملةوموضوعاهتا-

- نص مع التعامل يف اجلرجاين طريقة َثتراوحت كاماًل الباب عرض بني التكملة
كلجزءبالشرح(1)إتباعهبالشرح .(2)،وتقسيمالبابإىلأجزاءوعرضاملنتجزًءاجزًءا،وإتباع

قولُ علي أيب نصَّ م يتقدَّ اجلرجاين شرح "ويف الكتاب: صاحب قولُ"قال اجلرجاين ونصَّ ،:
".قالاملفسر"

معنصالفارسي،فهويذكرقطعةمنالنصوسلكأبوالبقاءمسلًكاآخريفتعامله
،َثيتبعذلكبالشرح،َثيعرضقطعةأخرى"الفصل"أو"الباب:"املرادشرحهخيتمهابعبارة

 منصَّ منالنصويتبعهابالشرح،وهكذاحىتيأيتعلىالبابمجيعه،ويفشرحالعكربيفيتقدَّ
العكربيقولُ"قالأبوعلي:"أيبعليقولُ .(7)"قالالشيخ"أو"قالالشارح:"،ونصَّ

بقول- شرحه يف اجلرجاين "التزم أنَّ: اعلم أن" وندر يشرحه، فصل كل بداية عند
ميف:"خيالفذلكفيبدأالفصلبقوله .ومليلتزمالعكربيبعبارةمعينة.(1)"قدتقدَّ

                                                           

(1) )ينظر األمساء: من مهزة آخره كان ما تثنية باب )1/761 ياء)و، إىل املنقوص وغري املنقوص االسم إضافة باب
 ،2/1291(بابإبدالاحلروف)،و2/969(بابمامُجععلىمعناهدونلفظه)،و1/791(املتكلم

باب)،و123-1/113(بابمااطردالتغيريفيهمناألمساءيفالنسب)،و116-1/103(بابالنسب:)ينظر(2)
 .1640-2/1601(باباإلدغام)،و1607-2/1430(واوالتضعيفيفبناتالياءوال

 .72ص(القسمالثاين)تنظرالدراسة(7)
(1)2/1407،1423،1416. 
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كانيسردالشرح- سرًدا،مليقسماجلرجاينشرحهللبابإىلفصولأومسائل،بل
َونهبقوله كانمنختصيصهلفصلعناملطاوعةَعنـْ فصليفمطاوعهذهاألفعالاليت:"إالما

كلمادعت.(2)"مضت كانيقسمالبابالذييشرحهإىلفصولومسائل أماالعكربيفقد
.(7)احلاجةإىلذلك

- سرد َث شرح، دون أوردها بل التكملة، مقدمة لشرح اجلرجاين يتعرض البابمل
أماأبوالبقاءفقدشرحمقدمةالتكملةشرًحالغويًّامفّصاًل،متعرًِّضالسبب.(1)األولوشرحه

.(4)تأليفالتكملة

كلمسائلالبابالذييشرحه،بلاقتصرعلىمايراه- مليتناولاجلرجاينيفشرحه
كالمأيبعلي،وقدصرحبذلكحنيقال تمنهذاالفصلفقدذكر:"...جديًرابالشرحمن

كلمةفيطول كل كانأقرب،وملأتعرضلبسطالقوليف اعلمأنَّانذكرما:"وقالأيًضا.(6)"ما
كلمسائلالباب.(3)"يكونفيهاشتباهمنهذاالفصلفنفسره أماالعكربيفقدمشلشرحه

.(3)املشروح

اجلرجاينبتوضيحمعايناألمثلةاليتيوردها،يفحني- جندأنأباالبقاءأوىلمليعنت 
.(1)ذلكعنايةملحوظة

                                                           

(2)2/1119. 
 .77ص(القسمالثاين)تنظرالدراسة(7)
(1)1/131-136. 
 .132-131ص(القسماألول)ينظر(4)
(6)1/419. 
(3)1/364. 
 .72ص(القسمالثاين)تنظرالدراسة(3)
 .77ص(القسمالثاين)تنظرالدراسة(1)
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العكربي- أما يودرها، اليت الشعرية الشواهد معاين توضيح إىل اجلرجاين يعمد مل
.(2)فحرصعلىشرحأغلبها

قوله- حنو املواضع، من العديد يف بالبالغة شرحه اجلرجاين "...ربط وقوع: فأما
االستعارة سبيل فعلى اللغة على وقوله(7)..."اللسان ،..." يف: السجع يعتربون ما وكثريًا

َمْرَعى،فالينون:األمثالكمايقولـون تـََرى،وشهر  أما.(1)(..."ثرى)شهرثـََرى،وشهر 

.العكربيفلميلتفتإىلهذااجلانب

حرصالشارحنيعلىتوضيحوجهاالستشهاديفُجلِّمايوردانهمنشواهدشعرية،-
:وعلىهذاقوله:"...اجلرجاينمنذلكقول

بَـنَير َمـاَحْيَمـال ٍكَونَـْهَشل ..........................................

بنيرماحمالك:رماحهاهنا،ورماحهناك،ولوقال:وهذاواضح؛ألنهقصدأنيقول
.(4)..."وهنشلمليدّلظاهراللفظعلىاختالفالقبيلني،وكوهنماطائفتني

:وأماقوله:"...وقوله

لَْيـَلىبـ َموُجود .......................................... َوَمـاَخليُفَأيب 

(خليفة)على(خالئف)يفالواحد،فجاء(خليًفا)و(خليفة)فإمناأوردهلرييكأهنماستعملوا
.(1)("خليف)على(خلفاء)و

                                                           

 .63ص(القسمالثاين)تنظرالدراسة(2)
(7)1/303. 
 .1/473،414،463،612،394،2/940،1091:وينظر.1/419(1)
(4)2/972. 
 .63ص(القسمالثاين)وفيمايتعلقبشرحالعكربيينظرالدراسة.2/964(1)
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:وكانشيخنايقول:"...ذلكقولاجلرجاينُعينالشارحانبالتصويباللغوي،من-
 استصاب)إن بـ( أولعوا قد الناس كان وإن االستعمال، يف يف(استصوب)أعلى جائز وهو ،

الطريفأنعوامأهلاألدبيردُّون األصل،وحمكييفاالستعمال،ولكنَّ القياسجلريهعلى
استصاب) جيوز( ال أنه (2)"ويقدرون "...وقوله. شيخن: اقال يف: نواس أبا خطَّؤوا ولذلك

:قوله

ْنفـََواق ع َها َرىم  َهب َكَأنَُّصْغَرىوَُكبـْ َنالذَّ َعَلىأَْرٍضم  َحْصَباءُُدرٍّ

.(7)"كأنَّالصغرىوالكربى،أوكأنَّصغريةوكبرية:والصحيح

 

 

 

 

 

 

 

 

:األسلوب: ثانًيا

                                                           

(2)2/1100. 
 .32ص(القسماألول)وفيمايتعلقبشرحالعكربيينظر.1/433(7)
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الشارحنيبوضوحالعبارة،وسهولةلكلشارحأسلوبهالعلمياملتميز،واتصفأسلوب
والغرابة الغموض عن والبعيد السبك، واستقامة اللفظ، بعض. املعايشة خالل من يل وظهر

:الظواهراألسلوبيةيفالشرحني

االختصاريفالشرحوعدماإلطالة،وقدالتزمالشارحانذلكغالًبا،إالأناجلرجاين-
كمايفحديثهعنعدلعنهيفبعضاملواضعوأطنبيفا منقولعمروبن(َمْقَتو يَنا)لشرح؛

:كلثوم

(1)َمىَتُكنَّـاألُمِّـَكَمْقـَتو يـنَـا

أما.(6)(نرجس)،و(4)(منجنيق)،و(1)(املطاوعة)،و(7)(اجلون)،و(2)(َشُعوب)وعندحديثهعن
.(3)العكربيفقدحرصعلىاإلجيازغرياملخليفشرحه

- منهااالستطراد اجلرجاين، شرح يف مواضع عدة يف وظهر أحيانًا، إىل: استطراده
،وذكرهاللثغة(10)(ُمَساَءلة)،وحديثهعننقط(9)(َمَلك)،وحديثهعن(3)(هراوة)احلديثعن

ابنالسراج كانتيف املوّفق(1)اليت ،وتفصيلهيفخمارج(2)،وإيرادهقصةأيببكرالعالفمع
.(1)أماشرحالعكربيفخالمناالستطراد.(7)احلروفوصفاهتا

                                                           

(1)1/733-731. 
(2)1/334-391. 
(7)1/391-391. 
(1)2/1099-1102. 
(4)2/1270-1271. 
(6)2/1261-1263. 
 .74ص(القسمالثاين)دراسةتنظرال(3)
(3)2/917. 
(9)2/1210. 
(10)2/1111. 
(1)2/1162. 
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من- أكثر اجلرجاين أسلوب يف هذا واتضح الشرح، يف املنطقي األسلوب استخدام
.(4)"وهذاحنويفتقرإىلصفاءمنجهةاحلس:"...العكربي،حنوقوله

"وقوله وقوهلم: قوهلم: من يـَْغََّن َغين  أ: كما سكون، الغَّن ألن كذا؛ مبكان نَغَنينا
جنس من أضدادها أن كما السكون، جنس من هي الراحة إىل ترى أال اضطرار، احلاجة

.(6)..."سكنتنفسي:احلركة،وكفىدليالًعلىذااملعَّنقولالناسكلهمعندالسرور

"...وقوله يقول: من مثل فيقال: احليوان، خصائص من احلركة ذلك: زعمت كيف
احلركة؟فيجيب يتحركبتحركغريه،وهذاظاهرالفساد؛ألن:واجلمادتوجدفيه بأناجلماد

كانقوله كذلك كان إهنامنخصائصاحليوان:لفظاحلركةاليقضياالختيارخصوًصا،وإذا
.(3)..."كذبًا

اجلرجاين- قول ذلك من والتقسيم، التفريع أسلوب استخدم من "اإلكثار وكان:
.(3)..."الفعلأوىلبالنونمنوجوه

:واعلمأنعالمةالتأنيثعالمتان،التاءواأللف،واأللفعلىضـربني:"وقـوله

.(1)..."علىضربني(فـُْعلى)و:...ويكونتصرفهاعلىوجهني:...والثاين:...أحدمها

                                                                                                                                                                             

(2)2/1114. 
(7)2/1610. 
 .39ص(القسماألول)ينظر(1)
(4)1/790. 
(6)1/412. 
 .31ص(القسماألول)وفيمايتعلقبشرحالعكربيينظر.1/411،633:وينظر.1/447(3)
(3)1/796. 
وفيمايتعلقبشرحالعكربيتنظرالدراسة.1/637،634،633،303،313،311،334:وينظر.1/433(1)
 .76ص(القسمالثاين)
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قول- ذلك من واألجوبة، األسئلة وإيراد احلوار أسلوب استخدم من اإلكثار
"اجلرجاين قلت: فإن يقولون: : فاجلوابغالًما، حنو: النداء، على يغلب شيء ذلك أن يا:

.(2)"غالًما

األلفيف:فإنقلت:"وقوله َهَويَّ:كماقيل(َرُجالي)فكيفامتنعتممنأنتقلبوا
يَّ)يفَهَوايألجلاللبس،وملمتنعوامنهيف هواي:أنقلباأللفيفحنو:؟فاجلواب(ُمْسل م 

.(7)..."ليسمبستمر

وهذامذهبيفهناية:"...الرد،وظهرتيفأسلوباجلرجاين،حنوقولهالغلظةيف-
التكلفالباردالذياليُعتمدعلىمثله:"...وقوله.(1)"السقوط العكربيفلم.(4)"فمن أما

.(6)يسلكهذااملسلك

 

 

 

 

 

:المصادر: ثالثًا

.الرجال،والكتب:ميكنتقسيممصادرالشارحنيإىل
                                                           

(2)1/794. 
 .76ص(القسمالثاين)وفيمايتعلقبشرحالعكربيتنظرالدراسة.1/749،119،447:وينظر.1/104(7)
(1)1/661. 
 .1/222،211،1242:وينظر.2/1022(4)
 .102ص(القسمالثاين)تنظرالدراسة(6)
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 :الرجال/ 4

عبد بن احلسني بن حممد احلسني أيب شيخه عن بأخذه شرحه يف اجلرجاين صرَّح
سواه أستاذ له وليس الفارسي، علي أخت ابن الفارسي (1)الوارث من. اجلرجاين أكثر وقد

.(2)النقلعنه؛فجاوزذكرهيفالشرحمئةموضع

شيخهعبداهللبنوالعكربيأيًضامليُورداسمأحدمنشيوخهيفشرحهللتكملةإال
.(7)أمحدبنأمحدبنأمحدبناخلشاب،وذكرهيفموضعني

 :الكتب/ 3

طريق عن إما عنهم أخذمها كان العلماء أكابر من خنبة عن بالنقل الشارحان صرَّح
كتبمنبعدهم أبو:وقداتفقالشارحانيفالنقلعنعددمنالعلماءمنهم.كتبهمأوعن

ليل،واألخفشالكبري،وسيبويه،ويونس،والفراء،وأبوعبيدة،وأبوزيد،عمروبنالعالء،واخل
.(1)واألصمعي،واألخفشاألوسط،واملازين،واملربد،وثعلب،والزجاج،وابنالسراج،وابندريد

أماالعكربيفقدنقلعنعددمنالعلماءالذينمليوردهماجلرجاينيفشرحه،منـهم
تيـبة،وابنكيسان،والسيـرايف،والرمـاين،وابنجين،عيسىبنعمر،وابنق:

.(1)واجلوهري،واهلروي،والعبدي،والزخمشري،باإلضافةإىلاستفادتهمناجلرجايننفسه

كتبهي كتابسيبويه،وكتاباللغاتأليبزيد،:وصرَّحاجلرجاينباألخذعنثالثة
اللغات كتاب اليتصرَّحالع.(2)وحاشية كتابسيبويه،ومحاسةأيبمتام،:كربيهباوالكتب

                                                           

 .6/2421معجماألدباء:ينظر(1)
 .1361-7/1367فهرساألعالميفشرحاجلرجاين:ينظر(2)
 .31-30ص(القسماألول)،وتنظرالدراسة199،190ص(القسماألول:)ينظر(7)
القسم)وشرحالعكربي.1369-7/1349،وفهرساألعالميفشرحاجلرجاين61-1/60شرحاجلرجاين:ينظر(1)

 .49-13ص(القسمالثاين)،والدراسة30-67ص(األول
 .49-13ص(القسمالثاين)،والدراسة63-67ص(القسماألول:)ينظر(1)
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وكتايبالتذكرةواحلجةأليبعلي،والصحاحللجوهري،وشرحاإليضاحللعبدي،باإلضافةإىل
.(7)إعرابالقرآن،واإلفصاحعنمعاينأبياتاإليضاح،وشرحاإليضاح:كتبهوهي

 عنه، باألخذ صرَّح واحًدا شيًخا شارح لكل أن جند أتيحوباملوازنة فقد الكتب أما
للعكربياالستفادةمنعددمنالكتباليتملينقلعنهااجلرجاين،وبذلكفمصادرالعكربي

.أكثرمنمصادراجلرجاين

 

 

 

 

 

 

 

 

:الشواهد: رابًعا

ونثرهم، العرب وشعر واحلديث بالقرآن شرحيهما يف البقاء وأبو القاهر عبد استشهد
.مااستشهدبهكلمنهماوطريقةتناولهللشاهدوتوضِّحاملوازنةهنامقدار

 :شواهد الشارحين من القرآن الكريم/ 4

                                                                                                                                                                             

 .7/1964فهرساملصادراليترجعإليهااملؤلفيفشرحاجلرجاين:ينظر(2)
 .16ص(القسمالثاين)،والدراسة30-63ص(القسماألول:)ينظر(7)
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،والعكربيبثالثوثالثنيآية(242)استشهداجلرجاينباثنتنيومخسنيآيةومئتني-
.وبذلكفاقتشواهدالعكربيمنالقرآنشواهداجلرجاينعدًدا(.777)وثالثمئة

.(1)بالقراءاتاملتواترةوالشاذةكالالشارحنياستشهد-

.(2)غالًبامايكتفيانبذكرموضعالشاهدمناآلية-

يذكراهنا- اليت القراءة بتوجيه الشارحان ُعين أيب. لقراءة اجلرجاين توجيه ذلك من
:(3)مسعود،وقراءةابن(6)﴾أَْول َياُؤُهُمالطََّواغ يتُ﴿:(4)،وقراءةاحلسن(1)﴾َعاَدلَّْوىَل﴿:(7)عمرو

.(3)﴾فَاْقَطُعواأمَْيَانـَُهَما﴿

مليكنموقفعبدالقاهرمنالقراءاتاليتالتتفقمعمقاييسالعربيةمحيًدا؛فقد-
فـَُقالَلُه﴿:وقدذُكرأنبعضهمقرأ:"ردُّهقراءةابنمسعودحيثقال:ردَّبعضها،منذلك

ُقْل،َثيُلحقاأللف،واليُعيدالواو،:وهذاغلط؛ألنهظنأنهيأيتعلىقولك(1)﴾قـَْواًللَيـًِّنا
القوَلاحلسن،فالتعتدباحلركة؛ألهناعارضة،ولوجازذلكجلازأنتقول:كماتقول :قل 

                                                           

(1) ينظر : اجلرجاين 1/207شرح ،241 ،246 ،243 ،234 ،707 ،703 ،407 العكربي. وشرح الدراسة:
 .60ص(القسمالثاين)
(2) ينظر : اجلرجاين 1/219شرح ،220 ،210 ،241 ،246 ،234 ،707 ،703 العكربي. وشرح الدراسة:
 .64ص(القسمالثاين)
(7)1/721. 
 .40:سورةالنجم،مناآلية(1)
(4)1/304. 
 .243:سورةالبقرة،مناآلية(6)
(3)2/970. 
 .61ص(القسمالثاين)وفيمايتعلقبشرحالعكربيتنظرالدراسة.73:سورةاملائدة،مناآلية(3)
 .11:سورةطه،مناآلية(1)
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حمض خطأ وذلك وب َعا، وبـُُعوا، وب ع ي، وقـُُلوا، منها...قُل ي، أوىل بالرد هي قراءة هذه فإذن
.(2)"بولبالق

واعلمأنرواةالقراءاتحيكونعن:"وطعنيفثبوتروايةقراءةأيبعمروحيثقال
والعلماءيأبونذلكوينسبوهنميفروايتهم(7)﴾يـَْغَفرلَُّكمْ﴿:أيبعمروإدغامالراءيفالالمحنو

كانذلكمذهًباأليبعمرولكانصاحبالكتابأعرفا:إىلالغلط،وقالشيخنا لناسلو
.(1)..."به،فكانيذكرهيفكتابه

.(4)أماالعكربيفلميرّدالقراءةاملخالفةللعربية؛وإنكانقدنقلموقفالنحوينيمنها

.(6)اجلرجاينأكثُرعنايةبعزومايوردهمنقراءات-

 :الحديث الشريف واألثـرشواهدهما من  /3

أحاديث- بستة اجلرجاين (3)استشهد لعلي واحد وأثر ،
استشهد(3) حني يف ،

لقائليها نسبها آثار وسبعة حديًثا، عشر بأربعة العكربي أكثر. العكربي يكون وبذلك
.استشهاًدامناجلرجاينباحلديثواألثر

أو- لتفسري وإمنا صرفية، أو حنوية لقاعدة األثر أو باحلديث الشارحان يستشهد مل
.استعماللغوي

:ارحانعلىاالستشهادبثالثةأحاديث،هياتفقالش-

                                                           

(2)1/207. 
 .1:،وسورةنوح،مناآلية12:،وسورةالصف،مناآلية71:سورةاألحقاف،مناآلية(7)
(1)2/1663. 
 .33-36ص(القسمالثاين)تنظرالدراسة(4)
 .1/210،772،741،304،2/970،1111،1113،1663،1694:ينظر(6)
 .7/1327فهرساألحاديث:ينظر(3)
(3)2/1263. 
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سَيْلَ»/1 .«ةدقَاتصَراوَضْخَـاليف 

اْمَسَفر »/2 َياُميف  َناْمب ـّراْمـص  .«لَْيَسم 

ْعَنَمْأُزوراٍتَغرْيَمْأُجورَاتٍ»/7 .«اْرج 

الشارحان- .بشرحألفاظاحلديثأواألثر-يفالغالب-مليعنت 

:الشـعـرشواهدهما من / 4

- اجلرجاين شرح 119)ضم ) منها شعرّي، 213)شاهد شواهد( من شاهد
شاهد،(146)شاهدأضافهااجلرجاين،وضمشرحالعكربي(201)التكملة،واألخرىوهي

 201)منها ) وهي واألخرى التكملة، شواهد من 244)شاهد العكربي( أضافها .شاهد
م أكثر الشعرية العكربي فشواهد أنوبذلك اإلحصاء هذا من ويظهر اجلرجاين، شواهد ن

.،أماالعكربيفقدأغفلبعضها(1)اجلرجايناستشهدجبميعشواهدالتكملة

بشعر- باالحتجاج يعتدا مل حيث االحتجاج، عصور من الشارحني شواهد مجيع
املتنيبأوردهلبيان،أحدبييت(7)،وبيًتاأليبنواس(2)املولدين،إالأناجلرجاينأوردبيتنيللمتنيب

معَّن،واآلخرلبيانعيبيفقافيته،أمابيتأيبنواسفأوردهلبيانخطئهيفاستخداملفظة
فعل وكذلك صرفيًّا، أو حنويًّا هبا لالستشهاد الثالثة األبيات هذه ينشد مل فهو البيت، يف

.(1)العكربيعندذكرهبيًتاأليبعليبنمقلة

                                                           

كتابالتكملة:ينظر.شاهد(213)هدالتكملةعددشوا(1) فرهود)فهرسالشعريف (مرجان)،و299-291ص(
 .661-619ص

(2)1/666،2/1623. 
(7)1/433. 
 .63ص(القسمالثاين)تنظرالدراسة(1)
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- يف الشارحان ينشدانهسلك فتارة مسالك، عدة به االستشهاد عند البيت إنشاد
موضع بذكر يكتفيان وقد الشاهد، فيه الذي الشطر إنشاد على يقتصران وتارة كامالً،

:الشاهد،منذلكعنداجلرجاين

َوُضر... ْنُسرِّ (2)م 

 (7)...اْرَحُمأَُصْيبَييت 

(1)ُمنـَْغو ي...

.الشاهدالشعريإىلقائلهعندالشارحنيقلَّنسبة-

الشاهدالذي- يوردها،وقديعلقعلي اليت بشرحألفاظالشواهد اجلرجاين مليعنت 
:أنشدشيخنا:"يوردهتعليًقايسريًا،منذلكقوله

َاَشاط ـٍنَعَصاُهَعَكاُه َواألْغالل أميُّ الَقدِّ َُثَّيـُْلَقىيف 

.(4)"عليهالسالممعاجلنّفذكرحديثسليمان

الشواهداليتيوردها،وقد كبرية،ففسرُجلَّ أماالعكربيفقدأوىلهذااجلانبعناية
.(6)يذكرمناسبةالبيتأوفيمنقيل

.يكادالشارحانيوضحانوجهاالستشهاديفكلشاهدشعرييوردانه-

- املسألة على بيت من بأكثر اجلرجاين يستشهد استشهادهقد ذلك من املشروحة،
 ورود على شعرية شواهد أهراق)بستة الفصيح( الشعر (1)يف . على (طال)وبشاهدين

                                                           

(2)2/334. 
(7)2/913. 
 .30-69ص(القسمالثاين)وفيمايتعلقبشرحالعكربيتنظرالدراسة.2/1107(1)
 .2/1063،1037،1141:وينظر.2/1033(4)
 .30-63ص(القسمالثاين)تنظرالدراسة(6)
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اللفظ(2)املتعدي على احلمل وحقه املعَّن على حيمل قد اللفظ أن على وبشاهدين ،(7) ومل.
.يفعلالعكربيهذا،فلميزديفاملسألةعلىشاهدشعري

 :شواهدهما من النـثـر/ 1

الصرفية- القواعد بعض إثبات على وأقواهلم العرب بأمثال الشارحان استشهد
:فمناألمثالاليتاستشهدهبااجلرجاين.واللغوية

ََيائك)،و(1)(أَْنَكْحَناالَفرَاَفَسَنرى) ْنَلطَات ه )،و(4)(َخالُؤكأَقْـََّنحل   .(6)(َمايـَْعر ُفَقطَاَتُهم 

:ومناألقوالاليتاستشهدهبا
وَمْضر هبا) َمْنت جها على الناقة و(3)(أتت النَّْجم )، ُخُفوَق ْئُتَك و(3)(ج  ُصيَّابَة )، من فالن 

.(9)(َقوم ه
:منذلكقولاجلرجاين.غالًبامايذكرالشارحانوجهاالستشهادباملثلأوالقول-

واألصليف:"...وقوله.(10)"أَبَْأنَافالنًابفالن:المهمهزة؛بداللةقوهلم(البَـَواء)و"
 املصادر هذه (فـَْعل)مجيع الواحدة املرة ألن زيد(فـَْعلة)؛ أبو وحكى ، َأْعط َنا: اللهمَّ

.(1)("سألَسْألة)َسْأالت َنا،فهذاعلى

                                                                                                                                                                             

(1)2/1230-1232. 
(2)2/1730. 
(7)1/409. 
(1)1/419. 
(4)1/416. 
(6)2/424. 
(3)2/1172. 
(3)1/671. 
 .37-32ص(القسمالثاين)وفيمايتعلقبشرحالعكربيتنظرالدراسة.2/1106(9)
(10)1/417. 
(1)2/1061. 
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والذي:"منذلكقولاجلرجاين.قدينسبالشارحانالقولأواحلكايةملنحكاها-
دعا يف الياء جعل إىل ْهَياء)ه الدَّ قوهلم( من زيد أيب عن حكاه ما الواو من بداًل اه ية: الدَّ

ْهو يَّة،فـ وكذلكاآلراء؛ألنَّماحكاهعنأيبزيد:"...وقوله.(2)"والواوالم(فُعليَّة()ُدهويَّة)الدُّ
.(7)"رُئ يٌّقليليفاالستعمال:منقوهلم

َخالُؤك:وقوهلم:"يناملثلأوالقولالذييورده،منذلكقولهَنَدرأنيفسراجلرجا-
ََيائكمبعَّن :قنيتاملال،قال:أحفظله،منقوهلم:أَقْـََّنحل 

 إنَّين  َحياَءكالأَبَاَلك  فَار َسُموَثق َأْحَواالفَاْقين  أَْرض  يف 

.(1)"احفظيحياءك:كأنهقال

رالعديدمن .(4)األمثالواألقوالاليتاستشهدهباأماالعكربيففسَّ











 :الحدود: خامًسا

.(1)هواجلامعاملانعالذيجيمعاحملدودومينعغريهيفالدخولفيه:احلدُّ

                                                           

(2)1/643. 
 .31-37ص(القسمالثاين)وفيمايتعلقبشرحالعكربيتنظرالدراسة.1/323(7)
(1)1/146-413. 
 .37ص(القسمالثاين)تنظرالدراسة(4)
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:وسأمجلاملوازنةبنياحلدوداليتذكرهاالشارحانفيمايلي

ايفشرحه،يفحنيأنالعكربيذكرأربع- ةعشرذكراجلرجاينتسعةوعشرينحدًّ
ا .وبذلكيتضحأناجلرجاينأكثرعنايةبإيراداحلدودمنالعكربي.حدًّ

حنو- اللغوي فمنها اجلرجاين، أوردها اليت احلدود تنوعت احلقيقي: التأنيث حد
احلقيقي غري (2)والتأنيث حنو. الصريف ومنها النسب: واملمدود(7)حد واملقصور ومجع(1)، ،

والتصغري(4)التكسري ،(6) الرتخيم، واملطاوعة(3)وتصغري ،(3) حنو. الصويت ومنها الـمجهور: حد
والرخو(9)واملهموس والشديد ،(10) حنو. العروضي ومنها والوصل،: والتأسيس، الردف، حد

.(11)واخلروج

حد:وكذلكفعـلالعكربي،وأغلبالـحدوداليتذكرهاحدودصرفيـة،حنو

،(3)،والتصريف(6)،واإلحلاق(4)،واملطاوعة(1)،والتصغري(7)التكسري،ومجع(2)،والنسب(1)املعتل
اعروضيًّاواحًداهوالردف(3)وذكربعضاحلدودالنحويةكحداملبينواملعرب .(9)،وحدًّ

                                                                                                                                                                             

 .270،وشرحاحلدودالنحويةص112التعريفاتص:،وينظر791الكلياتص(1)
(2)1/440-441. 
(7)1/103. 
(1)1/420. 
(4)1/317. 
(6)2/992. 
(3)2/1016. 
(3)1/1099. 
(9)2/1611-1614. 
(10)2/1616. 
(11)2/1662-1661. 
 .271ص(القسماألول)(1)
 .720ص(القسماألول)(2)
 .1ص(القسمالثاين)(7)
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كمافعلاجلرجاينيفحداإلمالة- ،وحداجملهوروحد(10)قديفسرالشارحاناحلّد
.(11)،وحداإلمالة(17)،وحدالصرف(12)يفحدالنحو،وكمافعلالعكربي(11)املهموس

سلَّمالشارحانباحلدوداليتأوردهاأبوعليالفارسي؛علىقلتها،إالأناجلرجاين-
هللمعتل،واعتذرعنه هلإلدغام(14)تعقبهيفحدِّ .(16)،والعكربيتعقبهيفحدِّ

- للمصطلح اللغوي اجلانب إىل اجلرجاين يلتفت منمل كان ما إال يذكره، الذي
قال املقصور، ملعَّن "تعرضه حنو: ألف، آخره يف كان ما املقصور أنَّ اعلم وُبشرى: .رحى
:ومعَّناملقصورعلىوجهني

أحدمها صالة: أن كما املمدود، عن ناقص أنه ألجل الصالة؛ قصر من يكون أن
.السفرناقصةعناحلداملعروف

والوجهان.حبست،فكأنهمنعأنيبلغزنةاملمدود:أيأنيكونمنقصرت:والثاين
جهة من كاملة كانت وإن ف ْعاًل، الكمال تبلغ أن من منعها الصالة قصر ألن متقاربان؛

.(1)"اجلواز
                                                                                                                                                                             

 .191ص(القسمالثاين)(1)
 .231ص(القسمالثاين)(4)
 .719ص(القسمالثاين)(6)
 .741ص(القسمالثاين)(3)
 .711ص(القسماألول)(3)
 .140ص(القسماألول)(9)
(10)2/1117. 
(11)2/1611-1614. 
 .134ص(القسماألول)(12)
 .133ص(القسماألول)(17)
 .704ص(القسمالثاين)(11)
(14)1/744. 
 .603ص(القسمالثاين)(16)
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وأمامجعالتكسريفُسميبذلك:"أماالعكربيفقدُعينهبذااجلانب،منذلكقوله
اإلناء،وذلكإخراجهعننظمهلتغيريلفظاجلمععنلفظالواحد،وهومأ تكسري خوذمن

كذلك،واعلمأناجلمعيفاألصلمصدر ،وقديرادبه(مجعت)األصلي،وفّكتركيبه،واجلمع
.(2)..."جمموع:الرجالمجع،أي:اجملموع،كقولك

"وقوله األبدال: ومنه مقامه، أقمته أي الشيء من الشيء أبدلت مصدر اإلبدال
كالتيمم الوضوءالشرعية اسمغريمصدر،فيكونمبعَّناملبدل،.القائممقام وأماالبدلفهو

.(7)..."كالقبضمبعَّناملقبوض،والنقضمبعَّناملنقوض







 : عرض آراء النحويين: سادًسا

النحويني آراء عرض يف العكربي وطريقة اجلرجاين طريقة بني املوازنة نتائج لتتضح
:تيفالشرحني،وهيسأعرضثالثمسائلخالفيةورد

.(1)(أشياء)وزن/1

.(2)طالقوحائض:علةحذفالتاءمنحنو/2

.(7)(فـُْعَلل)إثباتوزن/7

                                                                                                                                                                             

(1)1/420. 
 .1ص(القسمالثاين)(2)
 .123ص(القسمالثاين)(7)
 .409-406ص(القسماألول)،وشرحالعكربي647-1/616شرحاجلرجاين(1)
 .471-429ص(القسماألول)،وشرحالعكربي696-1/636شرحاجلرجاين(2)
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 (:أشياء)وزن : أولً 

 :عند الجرجاني

على- اعتماًدا الرأي صاحب يذكر ومل للمسألة، ذكره بداية من سيبويه رأي اجلرجاين تبَّنَّ
.ذكرأيبعليلهيفنصالتكملة

لهعنطريقالقياس،وذكرنظائرللمسألةلدعمصحة- فصَّلالقوليفرأيسيبويهواحتجَّ
.قوله

.َثذكررأياألخفش،وأثارحولهأربعةأسئلةوأجابعنها-

وكيفتصرَّفاألمرفالقولقولصاحبالكتاب؛ألنهقد:"َثصححرأيسيبويهبقوله-
.(1)..."سلممنهذهاالعرتاضات

فقال- الكسائي لرأي مقتضبة إشارة أشار املسألة هناية "يف الكسائي: وقال : (.أَفْـَعال)إنه
.(1)("أمساء)وهذاخطأ؛المتناعهممنصرفه،فينبغيلهأنيصرف

 :عند العكبري

االختالفيفهذهاملسألةنشأمنعدم:"بدأالعكربيبذكرسبباخلالفيفاملسألةفقال-
.(2)"انصرافها

.أمجلذكرمجيعاآلراءالواردةيفاملسألةمنسوبةإىلأصحاهبا-

وردَّها،َثحجةسيبويهواستدّلعلىصحة- الكسائي اآلراءحيثذكرحجة أخذبتفنيد
.مذهبهبعدةأدلة،َثذكرحجةاألخفشواعرتضعليه،َثردَّرأيالفراءيفهنايةاملسألة

                                                                                                                                                                             

 .773-773ص(القسمالثاين)،وشرحالعكربي1137-2/1130شرحاجلرجاين(7)
(1)1/647. 
 .السابق(1)
 .406ص(2)
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 :الق وحائضط: علة حذف التاء من نحو: ثانًيا

 :عند الجرجاني

وبذلكمليعتّدبرأيالفراء- التحقيقيفهذهاملسألةمذهبني، ذكراجلرجاينأنألصحاب
.منبدايةاملسألة

وأورد- بالشواهد، ذلك مدعًما حجته ذاكًرا طوياًل تفصياًل وفصَّله اخلليل رأي بذكر بدأ
.االعرتاضاتعلىهذااملذهبَثأجابعنها

وذكرنظائره.اقرأيسيبويهوشرحهمستشهًداعليهباحلديثوبالشعروبأقوالالعربَثس-
.إلثباتصحةماذهبإليه

إنحذفالتاء:وأماقولمنقال:"فقـال-دونأنينسبه-َثاعرتضعلىرأيالفراء-

فسادهبأمري.(1)"فساقط...حاملوطامثألجلأنهذاخيتصباملؤنث:منحنو .نوبنيَّ

 :عند العكبري

.بدأبسردمجيعاآلراءالواردةيفاملسألةمنسوبةإىلأصحاهبا-

.َثذكرحجةسيبويه،ودعَّمرأيهباالستشهادبالشعروبأقوالالعرب-

.ذكرحجةاخلليلواستشهدعلىصحةرأيهبالقرآنوبالشعروبأقوالالعرب-

.بةَثساقحجةالفراء،وأجابعنهابأربعةأجو-

فقال- وسيبويه اخلليل رأي أيَّد املسألة هناية "...يف أو: اخلليل مذهب إال وجه له يكن مل
.َثأوردثالثاعرتاضاتعلىرأيهماوأجابعنهابإجياز.(2)"مذهبسيبويه

                                                           

(1)1/697. 
 .471ص(2)
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 (:فـُْعَلل)إثبات وزن : ثالثًا

 :عند الجرجاني

.بدأاملسألةبذكررأياألخفشوأتبعهبرأيسيبويه-

.أيَّدرأياألخفشحبجةنقلهاعنشيخه-

.َثعرضرأيسيبويهعنطريقذكرهاالعرتاضاتوالردعليها-

 :عند العكبري

.بدأاملسألةبذكررأيسيبويهوأتبعهبرأياألخفش-

.ذكرحجةسيبويهَثحجةاألخفش-

اله- .يفهنايةاملسألةصححرأيسيبويهحمتجًّ

 :طريقة الشارحين في عرض آراء النحوييننتائج الموازنة بين 

يلجاجلرجاينمباشرةإىلالرأيالذييؤيده،فيشرحهوحيللهوحيتجلهباألدلةالنقلية-
.َثينتقلإىلالرأياآلخرفيشرحهَثيرده.والعقلية

كلرأي،مدعوًما أماالعكربيفيجملاآلراءيفبدايةاملسألة،َثينتقلإىلذكرحجة
.ليتهبأد

وبذلكامتازشرحالعكربيبالرتتيبيفعرضاألقوالوحسنالتقسيم،فهوينتقلمن
.اإلمجالإىلالتفصيل

على- فحرص العكربي أما املسألة، يف الواردة اآلراء مجيع حبصر اجلرجاين يعنت  مل
.ذلك
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والتعليل،يفحنيامتازشرحاجلرجاينبطولالنفسيفالشرحوالتحليلواالستشهاد-
.أنالعكربيكانمييلإىلاإلجيازغرياملخل

يف- سيبويه رأي رجَّح فاجلرجاين آراء، من يستصوبان ما برتجيح الشارحان ُعين
.والعكربيأيَّدرأيسيبويهيفاملسائلالثالث.مسألتني،ورأياألخفشيفمسألة

احلججوالرب- اهنيعنداجلرجاينأكثرمنهاعنداتضحتالنزعةاملنطقيةأثناءعرض
العكربي

باهلدوء- فامتاز العكربي أما اآلخر، الرأي على الرد يف الغلظة اجلرجاين على ظهر
.عندعرضمجيعاآلراءواحرتاموجهاتالنظر
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 مـقـدمـة التـحقيـق

 :تحقيق نسبة شرح التكملة إلى العكبري

صحةنسبةالكتابإىلالعكربي(1)أثبتتالدكتورةفوزيةالعتييبيفدراستهاللكتاب
:وأضيفإىلماذكرته.بالعديدمناألدلة

هي- مصنفاته، من ثالثة على القسم هذا يف العكربي إحالة القرآن،: إعراب
اإليضاح،واإلفصاحعنمعاينأبياتاإليضاح كتبالرتاجم.(2)وشرح وهذهالكتبنصت

.علىنسبتهاإىلالعكربي

وعنديفيهاقول:"عزاهلنفسهيفاللبابفقال(3)يفهذاالقسمرأيًاإيرادالعكربي-
ميفنظائره...حسنوهو .(4)"وهذاشيءملأجدهعنهم،وهوقياُسقوهل 

 :تحقيق عنوان الكتاب

عدةأسبابمحلتهاإىل(5)ذكرتالدكتورةفوزيةالعتييبيفمقدمةحتقيقهاللقسماألول
كافيةالعتمادصحةما(املصباحيفشرحاإليضاح:)وامليلأنعنوانالكتابه ،وهيأسباب

:ذكرته،وأوجزاألسبابفيمايلي

.ثبوتهذاالعنوانيفنسخةاملتحفالربيطاين/1

اجلزءالثاينمن)املثبتعلىيسارالعنوانالرئيس(شرحالتكملة)أنالعنواناجلانيب/2
سخةاملتحفالربيطاينتوضيـحملضمونالشرحيفن(كتاباملصباحيفشرحاإليضاح
                                                           

 .167ص(القسماألول)(1)
 .16تنظرالدراسةص(2)
 .132ص(7)
 .2/714اللباب(1)
 .161-167ص(4)
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.وليسعنوانًاللكتاب

كتبهبأمساءمسجوعة،حنو/7 التبيانيفإعرابالقرآن،:حرصالعكربيعلىتسمية
.واللبابيفعللالبناءواإلعراب،وغريها

1 ومضمون،/ حمتوى تسميات هي الرتاجم كتب يف الواردة األخرى التسميات أن
.نصًّاعلىعنوانالكتابوليست

 :وصف نسختي التحقيق

:اعتمدتيفحتقيقالكتابعلىنسختني،مها

: النسخة األولى بكلمة هلا وهي(األصل)ورمزت برقم ، الربيطاين، املتحف نسخة
(610)(1) وهو. الكتاب، بعنوان النسخة )بُدئت شرح: يف املصباح كتاب من الثاين اجلزء

اإلمامالعاملحجةالعربولساناألدبحمبالدينأيبالبقاءعبداإليضاح،تصنيفالشيخ
اهلل رمحه العكربي اهلل عبد بن احلسني بن اهلل .) صغري خبط العنوان يسار على شرح)وُكتب

وحتتالعنوانهناكسطرانمطموسانظهرمنهمااسمالناسخوهوحيىيبنحممود(.التكملة
.بنحممد

كتبخبطمغايرخل صار:)طالناسخستةأسطرطمسأغلبها،واتضحمنهاعبارةَث
على وقًفا اجلزء هذا اهلل...مجيع عمرها احملروسة بالقاهرة الكائنة الباسطية باملدرسة الصوفية

...(.شعباناآلثاري...وقفذلكالشيخ...تعاىل

واحد منها وجه كل يف ورقة، مئة وثالث وستون إحدى النسخة هذه أوراق وعدد
كلماتو كلسطرعشر ويقعالقسمالذيحققتهمنهايفتسعنيومئة.عشرونسطرًا،ويف

.ورقة

                                                           

 .1/413تاريخاألدبالعريبلربوكلمان:ينظر(1)
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كتبتخبطنسخواضح،مضبوطةبالشكليفالغالب،وهيالختلو كاملة وهينسخة
كتبتخبطمغايرخلطالناسخ، منالتحريفوالتصحيف،وهناكبعضالتعليقاتيفاحلواشي

و األبواب عناوين وكتبت وعبارتا علي)الفصول أبو قال الشارح)و( قال واضح( كبري خبط
الشرح بقية عن لتمييزه . من الصفحات ترتيب يف اضطراب فيها وقع أ726)وقد إىل(

ترتيبها(أ774) وأعدت ، أصابت. رطوبة بسبب األخرية األربعة اللوحات يف طمس وفيها
.حإالبعضكلماتاألصل،حىتإنهمليظهرمنالورقةاألخريةمنالشر

وأوله التكسري، مجع باب من حققته الذي القسم "يبدأ علي: أبو قال مجع: باب
...".التكسري،وهذاالضربمناجلمعمُسّيتكسريًاعلىالتشبيهبتكسرياآلنية

باباإلدغاميفحروفطرفاللسانوأصول)وينتهيبنهايةالكتاب؛وهوآخرشرح
باب(الثنايا آخر وهذا التكملة، منت يف بعبارة. النسخة )وختمت العاملني: رب هلل واحلمد

كتابتهالعبدالفقريإىلرمحةاهلل.وصلىاهللوسلمعلىسيدناحممدخامتاملرسلني  ...فرغمن

حيىيبنحممودبنحممدالتكرييتاملتفّقهعلى...خبطاياهوزللـه،الراجيعفوربه...املغفرة،
يرضياهللعنه،عشيةاخلميسثالثعشرمنشعبانسنةستعشرةوستمذهبالشافع

(.مئةهجريةباملوصلعمرهااهلل

.ويفآخرصفحةمنالنسخةوصيةوقفملأستطعقراءهتاالنطماسحروفها

:واختذتهذهالنسخةأصالًلألسبابالتالية

.متامها؛فهيمشتملةعلىمجيعأبوابالتكملة-

.انسختيفسنةوفاةاملصنفقدمها؛ألهن-

.قلةالطمسواألخطاءهبا-
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:النسخة الثانية باحلرف هلا بالقاهرة،(ب)ورمزت املصرية الكتب دار نسخة وهي ،
،منهانسخةفيلميةيفمعهدالبحوثالعلميةوإحياءالرتاثجبامعةأم(حنو203)وهيبرقم

(.1016)لثاينبرقم،واجلزءا(14)القرى،اجلزءاألولمنهابرقم

مرتبة غري أهنا كما اإليضاح، بشرح التكملة شرح فيها اختلط مضطربة نسخة وهي
وبدايةالقسمالذي.األبواب،وسقطتمنهاورقةالعنوان،وفيهاسقطمنوسطهاومنآخرها

 كلمة من أناسي)حققته ) باب مثال"من على األعجمية األمساء من كان ما تكسري
بكلمة(1)"(مفاعل) باب(املضارع)،وهنايته اليت)من الزوائدمنهذهاألفعال مادخلعليه

.(2)(علىثالثةأحرف

كلصفحةواحدوعشرون ويقعالقسمالذيحققتهمنهايفاثنتنيوتسعنيلوحة،يف
.سطرًا،ويفكلسطراثنتاعشرةكلمةيفالغالب

و بالشكل، الضبط فيها ندر واضح، نسخ خبط التحريفوكتبت من ختلو ال هي
كبري(قالالشيخ)و(قالأبوعلي)والتصحيف،وكتبتعناويناألبوابوالفصولوعبارتا خبط

مللشرحفيهابعبارة.واضحلتمييزهعنبقيةالشرح (قالالشارح)بداًلمن(قالالشيخ)ويُقدَّ
.املوجودةيفنسخةاألصل

 :منهج التحقيق

1 الرب/ املتحف خمطوطة أصالًنسخ واختاذها يطاين الكتب. دار نسخة على مقابلتها َث
،ومايستقيم][املصرية،وإثباتمنهايفاملنتمااليقومالنصإالبه،ووضعهبنيمعقوفتني

كانمايف.النصبدونهأُثبتيفاحلاشية هوالصوابأواألصوبأُثبتيفاملنت(ب)وإن
.صلوأُشرييفاحلاشيةإىلمايفاأل

                                                           

 .منالتحقيق173يفص(1)
 .منالتحقيق416يفص(2)
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.تصويبماتيقنتمنخطئهأوتصحيفهأوحتريفه،معالتنبيهإىلذلكيفاحلاشية/2

كلمةأوأكثرفعلُتذلكبعدالتثّبت،ووضع/7 إذاظهرخلليفالنصواقتضىتقوميهزيادة
.الزيادةبنيقوسنيمعقوفتني،ونّبهتإىلذلكيفاحلاشية

،وذلكباالعتمادعلىتسميةالبابأو][فتنيوضععناوينلكلبابوفصلبنيمعقو/1
(.النسخةاألصل)الفصلالواردةيف

.التمييزبنيمنتالتكملةوالشرحبتحبريخطاملنت/4

6 / يف الوارد التكملة نص مقابلة األصل) النسخة ) التكملة حسن)بطبعيت الدكتور طبعة
فرهود شاذيل املرجان)و( حبر كاظم الدكتور طبعة و(. طبعة على فرهود)االعتماد عدا( فيما

.ذلككتخريجاآلراءواألبيات

.عزواآلياتالقرآنيةإىلسورها،وذكررقمهامنالسورة/3

3 إعراب/ وكتب القراءات كتب إىل بالرجوع وذلك الشارح، هبا احتج اليت القراءات عزو
.القرآنوالتفاسري

.ختريجاألحاديثالنبويةمنمصادرها/9

:اتبعتيفختريجالشواهدالشعريةمايلي/10

.ضبطالبيتضبطًاكامالً-

.ذكرحبرالبيت-

بعبارة- اليتأضافهاأبوالبقاء شواهدالتكملةمنالشواهد شواهد)متييز البيتمن
(.التكملة

.نسبةماملينسبهالشارح،معاإلشارةإىلاخلالفيفنسبتهإنُوجد-
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.خمتصرةللشاعر،معاإلحالةملصادرترمجتهذكرترمجة-

.ختريجالشاهدمنعددمناملصادر-

.عرضالرواياتاليتهلاصلةبالشاهد-

.شرحماغمضمنمفرداتالبيت-

.ختريجاألمثالواألقوالمنمظاهنا،وتوضيحماغمضمنها/11

كتبهمماأمكنذلك،أوعزواآلراءالنحويةوالصرفيةإىلأصحاهبا،وتوثيق/12 نسبتهامن
.منالكتبالنحويةاآلخرى

.الرتمجةبإجيازلألعالماملذكورينيفالكتاب،معذكرمصادرالرتمجة/17

.التعريفباملواضعواألماكنالواردةيفاملنتبالرجوعإىلمظاهنا/11

.شرحاأللفاظالغامضةالواردةيفاملنتمنكتباللغةاملعتمدة/14

:تذييلالرسالةبفهارسمتنوعةوهي/16

.فهرساألحاديثالنبويةواآلثار-.فهرساآلياتالقرآنية-

.فهرساألشعار-فهرساألمثالوأقوالالعرب-

.فهرساأللفاظ-.فهرساألساليباللغوية-

.فهرساألعالم-.فهرساأللفاظاملعربة-

.فهرسالبلدانواملواضع-.واألممفهرسالقبائلواجلماعات-

.فهرساملصادرواملراجع-.فهرسالكتب-

 .فهرسموضوعاتالكتاباحملقق-.فهرسموضوعاتالدراسة-
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 [باب جـمع التكسير]

ير، هذا الضَّْرُب ِمَن الَجْمع ُسمِّي تكسيًرا " :قَـاَل أَبُو َعِلي بَاُب َجْمع التَّْكِسِِ
 .الباب (4)..."على التَّشبيه بتكسير اآلنية

اجَلْمَعَعلىَضْرَبني :قَـاَل الشَّارح/ الكتابَأنَّ َتصحيحوَتْكسري،:َقدذََكرنايفأَوَّل 
ذكره م قدِّ َقْد (2)َوالتَّْصحيح َلْفظ  َعْن اجَلْمع  َلْفظ لَتغيري بذلَك ي َفُسمِّ التَّْكسري مَجُْع َوأَمَّا ،

ْنَتكسرياإلنَاء ،َوَذل َكإخراجهَعنْ د ،َوهَوَمأخوذ م  َنْظمه اأَلْصلي،َوَفّكتركيبه،واجَلْمعالَواح 
.كذلكَ

َمْصدُر اجَلْمَعيفاألْصل  َكَقولكَ(7)(مَجَْعتُ)َواْعلمَأنَّ الرَِّجاُل:،َوَقْديـُرَاُدبهاجملموع،
ري ،أي:جمموع،َكَقولكَ:ع ،أيمجَْ .(1)َمْضروبُهُ:د ْرَهم َضْرُباأَلم 

َأْضربٍ ثالثة  على والتغيري حنو،َونـُْقَصان،ز ياَدة: حبرٍف تكون َفالزيادة َوإ ْبَدال، َعْبٍد:
َكاَنْتَساكنةَفَصاَرْت:َوَعبيٍد،َوَرُجٍلَور َجاٍل،َوَقْدَتكونحبرَكٍة،حنو َسْقٍفوُسُقٍف،َفالَقاُف

م ْثل.َمْضُمومةً احَلْرف فـَنـُْقَصاُن َفَكذلَك، النـُّْقَصاُن َوأَمَّا : َونـُْقَصاُنإ زَاٍر َوُعُجٍز، َوَعُجوٍز َوأُُزٍر،
حنو احَلرَكة  د: الَواح  يف ُمتحرِّكة اجَلْمع يف َساك نة َفاجليُم َوجَتٍْر، ٍر يـُْبدُل.َتاج  َفقد اإلْبَداُل َوأَمَّا

حنو َْرٍف، حب  َحْرًفا َويـَْعقوب: وَقراطيس، حنو(4)ق رطَاس َرَكة حب  َحرَكة َوإْبَدال َويـََعاقيب، َأَسٍد:
كََوأُسُ والنـُّْقَصان، الزيَادة  يف َوَحرَكة حبرف التَّغيري َيُكوُن َوَقد وَ(ر َجالٍ)وَ(َرُجلٍ)ـٍد، (ُغالمٍ)،

                                                           

وهذاالباب".مُسَّىمجًعامكسرًا:"103ص(مرجان)،ويف"يُسمَّىمجًعامكسرًا:"وفيها113ص(فرهود)التكملة(1)
كلمة(ب)ومابعدهمماسقطمنالنسخة كانمناألمساءاألعجميةعلىمثال"بمنبا(أناسي)إىل بابتكسريما

(".مفاعل)
 .1/222يفشرحاإليضاح(2)
 (.مجع)3/47،واللسان7/1193الصحاح:ينظر(7)
 .1/17الكتاب:ينظر.هذامنبابوقوعاملصدرموقعاسماملفعول(1)
 .164،وأبنيةكتابسيبويهص60ابسيبويهمناألبنيةصتفسريغريبمايفكت:ينظر.ذََكرالـَحَجل:اليَـْعُقوبُ(4)

 ب/131
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َرَمْلُفوٍظبه،حنو(غ ْلمةٍ)وَ رًاّغيـْ تهيفاجَلْمعَغرْيَضمَّته:،وقدَيُكونالتَّغيريُمَقدَّ َضمَّ فـُْلٍك،فَإنَّ
د َمذ كُرَذل كُمْسَتقصى،(1)يفالَواح  .(2)َوَقْدتـََقدَّ

:َوأَمَّااالْسُماجملُموُعفـََعلىَثالثةَأْضرب

اجَلْمع يف أبنيته تكثر الذي َوَهذا َوُهو(7)إذ؛ثالث ي، ، اأُلُصول  هذه أََقلِّ َعَلى كان
.واتساعاألبنية/(1)...حْمَتمل للزِّيَاَداتاملختلفة

ثَال ٍد،َوَذلَكَعَلىم  ثالَواح  (.َمَفاع ل)َوأَمَّاالرُّبَاعيفـَُيْجَمعَعَلىم 

َكاَنْتُحُروفُه َكاَنرَابعُهَحْرَفل نيملحُيذف،بليُقلُبيَاًء،َوإْن َوأَمَّااخلَُماسيَفإْن
َيص  َحىت ب الرُّباعي ليلحق ري اأَلخ  احَلْرف منه ُحذف أُُصواًل جُيْمعُكلَُّها أْن جَيُوز وال مَجُْعه، ح

:(4)َسَفار جل ،َويفاْمت َناعَذلكثالثةأَْوُجه:(َسَفْرَجل)َعَلىمَتَامه ،َفاليـَُقاليف

.أَنَّهَيطُوُلَلْفظُهب َكثَرةُحُروفهَوَحرََكاتهفـَُيْستثَقلُ:َأَحُدَها

ْنهَكْسرَماقـَْبلآخر:َوالثَّاين .هَوَماقـَْبله،َوَذلكُمْستثقلأنَُّهيـَْلزُمم 

َوالثالثُ َصْدر ها،: ْن م  أْكَثر رُي َيص  الَكلمة َعُجَز أنَّ َوَذلك ، التـََّناُسب  َعن خَيْرُج أنَّه
َوَعْجزَهاثالثةأْحرف،واأللفاليتبنيالصَّْدروالَعجزَعالَمةاجَلْمع، َصْدرَهاَحْرفَان  َوَذلكأنَّ

َكذلكيفالب َناء وََكمايُْطلُبالتَّ واأللفاظ  .ناُسُبيفاإلْعراب 
                                                           

(1) :ينظر.مجوعتكسري،والتغيريمقدرغريملفوظ(ه جانًا)و(د الًصا)و(فـُْلًكا)ذهبسيبويهوأكثرالنحوينيإىلأنَّ
 7/679الكتاب واملقتضب ،2/207-201 الشعر وكتاب ،1/120 واخلصائص ،7/61 الصناعة وسر ،2/612،

.6/123،واهلمع61،وأسرارالعربيةص314-1/317قتصديفشرحالتكملةوامل
 السراج ابن مالك-وذهب التغيري-ووافقهابن لتقدير حاجة ال مجع؛إذ أهناأمساء إىل ينظر. : ،2/171األصول

 .7/1023،وشفاءالعليل7/792،واملساعد263والتسهيلص
 .1/222يفشرحهاإليضاح(2)
 .تصحيف.إذا:األصل(7)
 .كلمةمطموسة(1)
 .4/79،وشرحاملفصل749،وأسرارالعربيةص427عللالنحوص:ينظر(4)

 أ/132
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ععلىَهذاالَوْصفَلَكان:لـَوق ي ثالثة،فلومجُ  أقلَّاأُلُصول  نق َبلأنَّ َذلكامتنعم  إنَّ
أحرف سبعة بالزيَاَدات تـَْبلغ ال َول َذلك َمرََّتني، األْصل م ثل اجَلْمع علي. أيب قول َوْجه :فهذا

أْصليٌّأيَعَلىأنحُيذفَ(1)"بناُت الخمَسة َفال ُتَكسَّر إل َعَلى استكراهأمَّا فَ " .منهحرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [باب جمع األسماء الثالثية التي ل زيادة فيها]

                                                           

 .103ص(مرجان)،و113ص(فرهود)التكملة(1)
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بَاُب َجْمع األْسماء الثالثيَّة التي ل زيَاَدة فيها، وهي عشَرة :"قَـاَل أَبُو َعِلي
 .الَفْصل (4)..."أبنية

ةَضُرورّي،َوَقْدنـََقَصمنَهاب َناءان،والقْسمُة:قَـاَل الشَّارِحُ  انقساُمالثالثيإىلهذهالعدَّ
كذلكألنَّاحلرَفاألولاليكوُنإالمتحرًكا،وحركاته كان احلَاصَرةأْنيكوناثينعشر،وإمنا

 َساك ًنا َيكوُن الثاين واحلرُف أْربعة/ثالث، الثاين للحرف  فتصري الثالث، باحلرَكات  ومتحرًكا
تـَُها :أْحوال،َولألولثالثة،وثالثةيفأربَعةاثناَعشر،َوع دَّ

،(َجَبل)،َوفتُحهمثل(فـَْلسٍ)ُسكونالثاينم ْثل:َولَُهأربعةأبنَية-بفتحاألول-(َفعل)
.(َعُضدٍ)،َوَضمُّهمثل(َكت فٍ)وََكْسرهمثل

أْيًضا أْربعة َمَعُه َيكوُن الَفاء َوَضمُّ ،(فـُْعل): و(قـُْفل)مثل ،(فـُُعل)، ،(2)(طُُنب)مثل
اخلروجمن-بضّماألوَّلوكْسرالثاين-(فُع ل)،وأمَّا(7)(ُصَردٍ)مثل،(فـَُعل)و فلميوجدلث قل 

 وهي واحدة لفظة يف ع مسُ  ا َوإمنَّ الزٍم، َكْسٍر إىل ُدوَ(1)(ئ لالدُّ)ضمٍّ َوهي قَال(4)ة بَّـيْ، ، مُسِّيْت:
.(6)ُضر بَ:وبالفْعلاملبينللمفعول،حنَْ

األوَّل َكْسر  َمع َوأربعة ،(ف ْعل): ذْعٍ)مثل و(ج  (ف ع ل)، و(إ ب لٍ)مثل مثل(ف َعل)،
َلعٍ) وأمَّ(ض  ، الثاين-(ف ُعل)ا وضّم األوَّل ضمٍّ-بَكْسر إىل َكْسٍر ْن م  اخلروج لث َقل  يـُْوجد فلم

الزمٍ رأيتَ. َضرورةًفقد عشر اثين إىل الق ْسَمة أدَّت للثِـّكيَف اثنان  منها َسَقَط ولكن ،َقل ،
                                                           

 .103ص(مرجان)،و113ص(فرهود)التكملة(1)
 (.طنب)1/460اللسان.حبلاخلباءوالسرادق:الطُُّنب(2)
ردان:طائرضخمالرأس،يصطادالعصافري،واجلمع:الصُّرَد(7)  (.صرد)731القاموسص.ص 
 .2/40،واملزهر224،والنكتاحلسانص2/212اللباب:ينظر.رُئ م،وُوع ل:زادوا(1)
 (.دأل)1/1691الصحاح.دويبةشبيهةبابنعرس:الدُّئ ل(4)
.7/23،والتعليقة46ماينصرفوماالينصرفص:ينظر.ليالفارسيقالهبذاالقولالزجاجوأبوع(6)

األصول:وينظر".،واليكونإاليفالف ْعل(ُفع ل)واعلمأنهليسيفاألمساءوالصفات:"1/211وجاءيفالكتاب
7/130. 
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ُمْسَتعملة  عشرة َوبقيت . به نبدأ أْن ينبغي َما غايَة(فـَْعل)َوأوَُّل يف والسُّكوَن الفتحَة ألنَّ ؛
.(1)َقْدمضىالدليلَعليهفيَمااليَنَصرفُة ،وَفَّخ ـال

 .(3)"(َأفْـُعل  )َفْجمُعه في أدنى الَعدد َعَلى  (فـَْعل)َوَما كاَن َعَلى :"قَـاَل أَبُو َعلي

:نبدأببَيانمجوعالق لةوالَكْثرة،فنُقول:قَـاَل الشَّارِحُ 

،وإمناُعرفأنَّ(7)(ف ْعَلة )وَ،(أَْفع َلة )وَ،(أَفْـَعال )وَ،(أَفْـُعل ):أربَعةكسري مَجُْعالقلةيفالتَّ
نالثالثةإىلالَعَشرة،فَإذاأََرْدَتتـَْبينَيالَعَدَدَأَضْفَتُه َذلكمَجُْعقَلٍةلَتْبين هالعَدَدالَقليلَوذلكم 

فـَتَـُقول اجَلْمع، َهذا إىل الَعَشرةثالثةُ: إىل وَكذلك .أَفْـُلٍس، /أَفْـَعال)َوأمَّا ) (فـَرْخ)فمثل
و(أفراخ)و (.أْجبال)و(جبل)، (أَْفع َلة)وأمَّا وَ(أغربةٍ)وَ(ُغرابٍ)فمثُل (.أْكسَيةٍ)وَ(ك ساءٍ)،

َنالثالثةإىلالَعشرة(غ ْلمة)و(ُغالمٍ)فمثُل(ف ْعَلة)َوأمَّا عليهالَعَدَدم  .،كلُّذلكُمضاف 

 مَجُْع لُه ليس َما اجُلموع حنَْومن الكثرة، مَجْع القلة مَجْع َمكان فُيوَضُع وقلة، ثالثة:
 مثل كثرة، مَجْع له َيُكون وال قلة مَجْع لَُه َيُكون َما ومنَها و(آذان)و(أُُذن)رجاٍل، (ر ْجل)،

كثرةَثيُستعملمَجْعالكثرةيفَمْوضعالق لة،ويأيتهذا(أَْرُجل)و ،وقدَيُكونلهمَجْعقلةومَجْع
.(1)لهيفأماكنهإنشاءاهللتعاىلك

ق ي لـفإْن : اختص العني-(فـَْعل)مل ساكن الفاء حنَْ(ف َعال)و(أفْـُعل)ـب-مفتوح :و،
وك َعاب؟،وأَْكُعب،َكْعب

                                                           

 .1/129،وقدإىلأشارإىلخفةالفتحةوالسكونيفبابالبناء7/1466يفشرحاإليضاح(1)
كانمناألمساءعلى:"التكملةوفيها(2) (مرجان)،و113ص(فرهود(")أَفـُْعلُ)فإنمجعهيفالعددالقليل(فـَْعل)فما

 .109ص
(7) ينظر : 7/190الكتاب أن إىل السراج ابن وذهب ، ( ف ْعَلة مجًعا( وليس مجع اسم . والتسهيل2/172األصول ،

 .263ص
 .24،71ص(1)
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كانأخفاألوزاناحتملوافيهضّمالَعنْيوزيَاَدةاهلمزة،واحتملوايف:لـقي (ف َعال)ملا
األوَّلأثقُل،َويفالثايننـَْوُعثقل، ةاحلروففيهماَسواء،إالأنَّ كسرالفاءوزيَاَدةاأللف،َوعدَّ

تـَْعديل  ذلك يف كان مجعه ثقل إذا اخلفيُف ال(1)والَواحُد اجلموَع أنَّ الباب هذا يف واجليُِّد ،
األول الَوضع بَاب  ْن فيهاتـَْعليل ؛ألهنام  وتلكالَيَكاُديصحُّ اآلحاد، كأبنية فكانتأبنيتها

.تـَُعلَُّلفكذلكهذه

ق ي لـفإْن : مَجَعوا (فـَْعالً)فقد حنو(أَفْـَعالٍ)على ، َوفـَْرٍد: َوأَْزنَاٍد، َوزَْنٍد وأَْفراٍخ، فـَرٍْخ
.(2)َوأَفْـرَادٍ

:فاجَلواُبمنَوْجَهني

ُذوذ:َأَحُدمَهَا َنالشُّ .أنَّهم 

َوالثاين العلة: حروف ُتْشبهان والنون الراء (7)أّن على مَجَُعوا(أَفْـَعال)َفَجمُعوها َكَما
.(1)(َأْغَوالٍ)على(ُغوالً)،وَ(َأْعَوادٍ)على(ُعوًدا)

.(6)ُتْشب هَحْرَفالع لَّةأيًضا؛ألنَـَّهايُْدر ُكهاالتَّغيري/فاهلَْمزُةفيه(4)(َرْأد )وأمَّا
،(ف ْعالن )وَ،(فـُْعالن )و،(فـُُعول )وَ،(ف َعال ):فلُهأَْربعةأبنية(1)الكثَرةيفهذهوأمَّامَجُْع

ْنذلكاثنان م  .(2)،َوَسيأيتذ ْكُرها(َفع يل )وَ،(ف ْعلة ):فَهذهاأَلْربعةاليتيـَُقاُسَعليها،وقْدَشذَّ
                                                           

 .4/14،وشرحاملفصل2/130،واللباب713أسرارالعربيةص:ظرين(1)
 :قالالشاعر،األعشى(أَفـُْعل)مكان(أَفـَْعال(:)فـَْعل)واعلمأنهقدجييءيف:"7/463قالسيبويهيفالكتاب(2)

دَتإذااْصطَلُحواَخيـَْرهم َوزَْنُدَكأثـَْقُبأَزْنَاد َهاُوج 
...".أفراخوأجدادوأفراد:نكالمالعرب،ومنذلكقوهلموليسذلكبالبابم

2/173،ويفسرالصناعة2/130اللباب.الراءتشبهحروفالعلةملافيهامنالتكرير،والنونتشبهالواوبغنتها(7)
 .عدةأوجهلشبهالنونحبروفالعلة

(1)  مجع فرخ)ساغ ) أفراخ)على ) على مُحل مب(طري)ألنه ألنه ؛ مجع وساغ زند)عناه، ) أزناد)على ُعود( الزند ألن
 .2/130،واللباب740-713أسرارالعربيةص:ينظر.فُحملعلىمجعه

 (.رأد)2/131الصحاح.ارتفاعه:أرآد،ورأدالضُّحى:أصلاللَّْحي،واجلمع:الرأد(4)
 .4/16شرحاملفصل.؛ألنهمبعناه(ذقن)ألنهمُحلعلى(أرآد)على(رأد)ساغمجع(6)
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وَ(ك َعابٍ)وَ(َكْعبٍ)ـكَ(ف َعال )ـفَ وحنَْ(فـُُعول )، و: َونُُسوٍر، (َبْطنٍ)ـك(فـُْعالن)َنْسٍر
ٍد،قالوا:وحنَْ(ف ْعالن)،و(بُطْنان)و يفشيءَواح  :َعْبٍدوع ْبدان،وَقْدجيتمعمنهااثنان َكْعب 

،َوفـَرْخ َوأَفْـرَاخ َوفـُُروخ  وَُكُعوب  .وَك َعاب 

القلة يف قالُوا فكغرْيه، املَضاعُف وأمَّا َوصَ: ، َوَأُضبٌّ َوَأْصلُهُ(7)كٌَّضبٌّ ، :َوَأُصكٌّ
اأُلْخَرى،(أَفْـُلسٍ)،م ثل(َأْضُبب ) األُوىلإىلماقبلَها،َوأُْدغ َمْتيفالَباء  الباء  ُِ ُة ،فُنقلتضمَّ

َكاك ):ويفالكثرة .(بتوت)و(ب َتات )وَ(1)(َبتٌّ)،وَ(ُصُكوك )وَ(ص 

ٍّ،وأَدلٍ،َدْلوٍ:وأمَّااملعتلفمثل :(أدلٍ)ود َماٍء،فاألْصُليف،وُدم يٍّ،ود الٍء،وَدمٍ،وُديل 
 وأَمَّا يَاًء، الَواُو فانَقلبْت َكْسَرًة الَّالم ة َضمَّ فُقلبت ، ٌّ)أَْدلُو  فَأصله(ُديل  مثل: ُدلُوو فـُُلوس،:

َوأَمَّ ياًء، الَواُو َفَصارْت َكْسرًة الالم  َضمَّة وقُلبْت ، الَواو  يف الَواُو فأُدغمْت :فَأصله(د الء )ا
.،َفوَقعْتالَواُوَطَرًفابـَْعَدأَل ٍفزَائ َدةفُقلبْتمَهْزةً(د الو )

َفْحل وُفُحولة ،َوبـَْعل َوبـُُعوَلة ،َوب ه :،َقالُوا(4)ل َتوكيد التَّأنيثالتاءَ(فـَْعل)َوَقْدأحلقوامَجَْع
:َجاَءالتَّنزيلُ نَّ﴾﴿َوبـُُعولَتـُُهنََّأَحقُّ نَّ﴾(6)ب َردِّه  .(3)﴿أَْوءَابَـآء بـُُعولَت ه 

نالَكمْ(1)قـَْعبٍ:فـََنْحو(ف َعلة)و(فـَْعل)َوأَمَّا .أَةَوق َعَبٍة،َوفـَْقعَوف َقَعةل َضرٍبم 

:َكْلٍبوََكل يٍب،قَـاَلالشَّاع رُ:فـََنْحو(َفع يل )َوأَمَّا
                                                                                                                                                                             

 (.فـَْعل:)يعين(1)
 .3ص(2)
الصكُّ(7) معرَّب: فارسي وهو كتاب، . صكك)1/1496الصحاح وينظر(. ص: الغليل السبيل169شفاء وقصد ،

2/270. 
وحنوه:الَبتُّ(1)  (.بتت)1/212الصحاح.الطيلسانمنخزٍّ
 .املرادتأكيدتأنيثاجلمع(4)
 .223:سورةالبقرة،مناآلية(6)
 .71:سورةالنور،مناآلية(3)
 (.قعب)1/201الصحاح.قدحمنخشبُمقعَّر:الَقْعب(1)
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غَ َوالِعيُس يَـ / َهُشُهنَّ الَكِليبْ   ْضَن ِبِكيَرانَِنا نـْ (3)َكأَنََّما يـَنـْ

والع يسُ غَ(7)اإلبلُ: ويـَنـْ نَضْ، تعاىل: قوله يف حُيَرِّكن، ُرُءوَسُهْم﴾: إ لَْيَك (1)﴿َفَسيـُْنغ ُضوَن
والك ريانُ اإلبلَ: هنشت إذا ألنَـَّها الكالب؛ بنَـْهش  ذلك وَشبَّه الَبع ري، َرْحُل وهو ُكور، مَجْع

َقوم  َوقَاَل حتريكها، أوجبت للَجْمع: اْسم  ُهو وإمنا جبمع، ليس الَكليَب م ثل(4)إن ، ،الَباقر:
(6)واجلَامل

قال : َعنْي كانت (3)معتلةً(فـَْعل)فإن على القلة يف َع مجُ  حنَْ(أَفْـَعال)واًوا و، أَثـَْواب،:
.(9)بؤأَثْ:و،َوَوُجوبمَهْزالَواوحنَْ(3)فضيإليهمنثقلالضمَّةايُمَ؛ل (أَفْـُعل )منهويقلُّ

ةأَْوزان :َوجُيْمُعيفالكثرةعلىعدَّ

                                                           

(2) ص التكملة شواهد من ص119البيت االشتقاق يف نسبة بال السريع، من اإليضاح20، شواهد وإيضاح ،
ص2/361 اإليضاح شواهد وشرح ،412 واملصباح و2/1229، ، املفصل 4/3شرح الصفية10/46، والصفوة ،
 (.2/773القسماألول)
 (.عيس)7/941الصحاح.اإلبلالبيضخيالطبياضهاشيءمنالشقرة:الع يس(7)
 ".ينغضون:"،ويفاألصل41:سورةاإلسراء،مناآلية(1)
(4)  بأن َفع يالً)القول حنو( وذلك سيبويه، هومذهب مجًعا يأيت قد : الكتاب ومعيز، وعبيد 7/463كليب وذهب.

 .2/172ابنالسراجإىلأنهاسممجع،األصول
(6) الباقر رعاهتا: مع البقر مجاعة واجلامل. وأربابه: رعاته مع اإلبل من القطيع . (بقر)2/491الصحاح ،1/1661
(.مجل)

مجع امسا ومها ينظر. : 7/624الكتاب واألصول ،7/71 الشعر وكتاب ص2/134، واملفصل واللباب193، ،
 .4/33،وشرحاملفصل2/130
 .والوجهله.؛بتنوينالكسر(معتلةٍ:)ضبطتيفاألصل(3)
كان:"7/436قالسيبويه(3) كسر(فـَْعالً)أماما كسرتهعلىمنبناتالياءوالواوفإنكإذا تهعلىبناءأدىنالعدد
وذلك(أفعال) ، : على يبنوه أن منعهم وإمنا وأقواس، وقوس وأثواب، وثوب وأسواط، أَفـُْعل)سوط على( الضمة كراهة

 .2/131،واللباب740أسرارالعربيةص:وينظر(".أَفـَْعال)الواو،فلماثقلذلكبنوهعلى
 .129ةجوازًا،وليسوجوبًا،وسيأيتذلكيفصهذامنمواضعإبدالالواواهلمز(9)

 أ/131
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َياٍط،والواوُمْبَدلةفيه،ث َيابٍ:و،حنَْ(ف عال)منها ،ومل(1)ياء؛ملايذكريفالتصريفَوس 
 على الواوينمَل (فـُُعول)جيمع واجتماع الضمَّة من فيه يلزم قالوا(2)ا وقد ، وفؤوج،: فوج

.،ومَهَُزواالَواووهوقليل (فـُُعول)َفَجَمُعوهعلى

الَواوعقد،تالرَّْملامل(الَقْوز)ثـَْوروث ريان،وقـَْوزوق يزان،و:،قالوا(ف ْعالن)ومنها َوأُْبدلت 
.ياًءللكْسَرةقـَبـَْلها

 حنَْ(ف َعَلة)ومنها و، وع َودة: يقول(7)َعْود من ومنهم وث َورة، وثـَْور وز َوجة، وَزْوج ،:
،فالَقْلُبخَمُْصوص (4)،فـَيُْبدُلالَواوياًءليفرَِّقبنياملذكرمنالبَـَقروبنيالثَـّْورمناألقط(1)ث يَـرَة

البَـ :لـ،وقي(3)،ولهعلةتأيتيفالتصريف(3)،فُحذفتاأللفُ(ث ياَرة)َأْصلُه:لَـ،َوق ي(6)َقرب َذَكر 
عهالشِّْعر(ث رية)َقْدَجاء .(9)بإسكانالياءوَمْوض 

                                                           

 .116،446ص(1)
 .وواواجلمعأيالواواألصليةللكلمة(2)
مناإلبل:الَعْود(7) نُّ  (.عود)2/411الصحاح.املس 
ك:وقدقالوا:"شاذٌّ،حيثقال(ث يَـرَة)ذهبسيبويهإىلأن(1) كانتبعد كماث َورة وث يَـرَة ،قلبوهاحيث سرة،واستثقلوا

 يف تثبت أن (د ميٍَ)استثقلوا يعين مبطَّرٍد، ليس وهذا ث يَـرَة )، .") 1الكتاب وينظر761/ ، : وسر1/112اخلصائص ،
 .2/377الصناعة

 (.ثور)1/111اللسان.وهيالقطعةالعظيمةمناألقط(4)
،وشرحاملفصل1/716،واملنصف1/112ئص،واخلصا264-7/261األصول:نسبهذاالتعليلإىلاملربديف(6)

 .2/132،واملمتع10/33
:،والبنالسراجيف7/1039،وشفاءالعليل1/124،واملساعد701التسهيلص:نسبهذاالقولإىلاملربديف(3)

 .2/131،املمتع1/713املنصف
 .413-416ص(3)
 :منذلكقولاألعشى(9)

َها النَّهارتـُرَاعىث ريًَةرُتـَُعاَوْهَيرَات َعة َفَظلَّيَْأُكُلم نـْ حدَّ
.1/719،واملنصف1/117،واخلصائص1/121مجهرةاللغة:،وينظر104الديوانص
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وقالوا وال: َوَأْجَواز، وَجْوز وأَنـَْواع، َونـَْوع وأَْلَواح، الشيءـَلْوح َوَسُط جياو زُ،َجْوز اوفَلم
.ذلك

حنَْ ياًء َعيُنه كاَنْت وفَإْن ،بـَْيت: وشيخ / على القلة يف حنَْ(أَفْـَعال)َفهَو و، أَبـَْيات،:
 فيه وحنَْ(أَفْـُعل)ونقل قليالً: جاء وقد أَبـُْيت، . على الكثرة يف ع حنَْ(فـُُعول)ومجُ  و، بـُُيوت:

َكثُريفالواو(فـُُعول)وُشُيوخ،وَكُثريفهذا وسببذلكأنالضمَّةيفالياء أْسهُل،(ف َعال)كما
َتْصحيحَها من أخفُّ ياًء الَواو وقـَْلُب الَواو، يف وقالوا(1)منها ، فأحلقوه(7)وُخُيوطَة(2)ُعُيوَرة: ،

كماأحلقوا كماقالوا:،ومليقولوا(بـُُعولة)و(ُفُحولة)التاء ث َيابلئاليتوهمأنواحدهمن:ب َيات
.الواو

، َوَجَبل  َوَأْجَبال  : فـََنحو (فـََعل)َوَما َكاَن َعَلى :"و َعليقَـاَل أَبُ   (1)..."َجَمل  وَأْجَمال 
 .الفصل

:قَـاَل الشَّارِحُ  كان على(فـََعل)إذا الق لة يف فَجْمُعه يًحا َصح  والعني الفاء املفتوح
حنَْ(أَفْـُعل) و، : مجع كما وأَْزُمن، وَزَمن َوَأْجُبل، أن(فـَْعل)َجَبل وذلك ذلك، على الساكن

كماخيففونالضمَّةوالَكْسرة،وألنالَفْتحةمن الفتَحةأُْختالسُّكون،بدليلأهنمالخيففوهنَا
احلروف،وجُيَْمعيفالقلةأيًضاعلى َجَبٍلَوَأْجَباٍل،قَاَل:وحنَْ،(أَفْـَعال)األلف،واأللفَأَخفُّ

:الشَّاع رُ
 (5)َوَسْيِل َأْوِدَية  َعْن َسْيِل َواِديَها  بَال  َعَن ٱْجبُِلَها إِنِّي أَلْكِني بَِأجْ 

                                                           

غلبفـُُعوليفبناتالياءلئالتلتبسببناتالواو؛إذالواويفف َعالتصريإىل:"4/74قالابنيعيشيفاملفصل(1)
 ".الياء،وكانتالضمةمعالياءأخفمنهامعالواو

 (.عري)2/362حالصحا.أَْعَياروَمْعُيوراءوُعُيورَة:مجعَعرْيوهواحلمارالوحشيواألهلي،واجلمع:الُعُيورَة(2)
 (.خيط)7/1124الصحاح.ُخُيوطوُخُيوطَة:مجعخيط،وهوالسلك،واجلمع:اخلُُيوطَة(7)
(1) وفيها "التكملة : على كان فـََعل)وما ) على العدد ألدىن تكسريه حنو(أَفـَْعال)فإنَّ وذلك ، وأسد: وأمجال، مجل

 .112ص(مرجان)،و119ص(فرهود")آساد،وجبلوأجبال
ُنسبمعأبياتأخرىإىلأعرايبيفاألغاين(4) نسبةيف4/711البيتمنالبسيط، ،2/193املقتضب:،وهوبال

 .7/49،716،واخلصائص1/31والكامل

 ب/131
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.فجمعبنيبنائياجلمعالقليل

َبال،وعلى:و،حنَْ(ف َعال)وجُيَْمُعيفالكثريعلى (ف َعال)ذََكروذُُكور،و:و،حنَْ(فـُُعول)ج 
 وعلى حنَْ(ف ْعالن)أكثر، و، : احَلَمل، وهو وب ْرقان، معرَّب بـََرق ْربان،(1)فارسيٌّ وخ  وَخَرب ،

بارَحُـذكرال(َخَربـال)و وعلى مَحَلومُحْالن،وَسَلقوُسلقان،وهواملطمئن:و،حنَْ(فـُْعالن)ى،
.مناألرض

كانَأْصُلَهاأوواًوا،فمنالواو/وأمَّااملعتلفالتكونَعْينُهإال ؛(قَاع)منقلبةألًفا؛ياًء
َأْهُلاللغة(".أَقْـَواع)الجُيَْمُععلى":(2)أَقْـَواع،وقالالَعْبدي:يفمجعهلقولك .(7)وقدحكاُه

كماقالتعاىل:ق يَعان،أُْبدلْتواوُهياًءللَكْسرةقبلها،وقالوا:و،حنَْ(ف ْعالن)وجيمععلى :ق يَعة،
كمايف(6)هومجع :منهممنقال،و(4)هوواحد :فمنالنَّاسمنقال(1)﴿َكَسراٍبب ق يَعٍة﴾

الصحيح وزنه(3)ف حلة: َيُكون أن وجَيُوُز ، قالوا(3)ق َوعة: كما وث رْية: وث رَية َوث َورَة ؛ثـَْور بُسُكون 
.الَعنْي

                                                           

 .9/171،وهتذيباللغة1/722مجهرةاللغة:وينظر.1/232،وقصدالسبيل14املعّربص(1)
بكربنأمحدبن(2) والفارسي،لهشرحأبوطالبأمحدبن بقيَّةالعبدي،أحدأئمةالنحو،قرأعلىالسريايفوالرماين

مئة وأربع ست سنة مات عمره، آخر يف عقله اختلَّ اجلرمي، كتاب وشرح اإليضاح، يف. ترمجته تنظر األدباء: معجم
 .1/293،وبغيةالوعاة1/201
(7) ينظر : 2/490الكتاب واملقتضب ،2/202 اللغة وهتذيب ص7/27، جين البن والتنبيه والصحاح793، ،

 .2/193،واحملكم(قوع)7/1231
 .79:سورةالنور،مناآلية(1)
 .1/410معاينالقرآنللنحاس:،وينظر2/66هذاقولأيبعبيدةيفجمازالقرآن(4)
 .1/13،والزجاجيفمعاينالقرآن2/241اينالقرآنممنقالهبذاالفراءيفمع(6)
(3)  وزن على مجًعا كان ملا التمثيل أراد أنه العكربي كالم من يظهر و(ف ْعلة)الذي ف ْحلة)، ) مبعَّن ،(الفحولة)مصدر

ْبية)و(ف ْتية)وليسمجًعا،والصوابالتمثيلبـ  (.ص 
=:حيتملقولالعكربيوجهني(3)

 أ/134
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؛ألنهمن:أصله(َجار )وكذلك ريان)َجاورُتواجملاورة،ومجعوهعلى:َجَور  .(1)(ج 

:(2)أَنـُْؤر،َقاَلُعَمربنأيبربيعة:فجمعتيفالقليل(نَار )وأمَّا

ُهْم َوُأْطِفَئْت  ا فـََقْدُت الصَّوَت ِمنـْ  (4)َمَصابِيُح  ُشبَّْت بِالَعِشيِّ  َوأَنـُْؤرُ   فـََلمَّ

َوْجَهان :ولكيفهذااجَلْمع 
َأَحُدمُها : َلْفظ الَحظُوا َيكونوا َساكنة(نَارٍ)أْن اآلن عينَها فإنَّ فـََيُكون، َأْصلَها، دون

.(أَفْـُلس)و(فـَْلس)ـك

نارًاُمؤنَّثة،واملؤنثإذاحلقتُهالتاءقدَتْسُكنَعيـْنُهحنو:والثاين :أنَّ َحْلَقٍة،وإذاُحذفت 
كانتأنيثُهالزًما،فُيْجَمععلى التاءفيهَمْوُجودةملا كأنَّ كماجيمع(أَفْـُعل)اهلاءُحرِّك،فنار 

.السَّاك ُنالَوَسط

 على الكثرة يف (نُور)وجُيَْمُع وهو حنو(فـُْعل )، مَّ، الضَّ العني َأْصل َيُكون أن وُيْشبُه ،:
:،ولكنالواوُسكنتلثقلالضمَّةَعلَْيها،قاَلالشَّاع رُ(1)َأَسٍدَوأُُسدٍ

                                                                                                                                                                             

أ= إما مجع جييز قاع)نه ) (ق َوعة)على وزن على فيكون حنو(ف َعلة)، ، خمالف: وهذا وز َوجة، وَزْوج وث َورة، ثـَْور
إذأن ف َعلة)للقياس؛ ) على كان فيما حنو(فـُْعل)يطرد ، : على اسم يف ويقل وك َوزة، وُكوز وق َرطة، ،(ف ْعل)أو(فـَْعل)قـُْرط

(.فـََعل)علىوزن(قاع)ة،وَزْوجوز َوجة،وق ْردوق َرد:حنو
 أصل أن أراد يكون أن ق يعة)وإما كسرة،(: وقبلها الالم، صحيح تكسري جلمع عيًنا الواو وقعت فلما ق َوعة،

 .ق يعة:والعنيمعلَّةيفاملفردجازقلبالواوياًءفصارت
ريَة،وأجوار:هذامجعالكثرة،ومجعالقلة(1)  (.جور)130القاموسص.ج 
كثريالغزلوالنوادر(2) كان أبواخلطابعمربنعبداهللبنأيبربيعةاملخزوميالقرشي،مليكنيفقريشأشعرمنه،

اخلطاب بن عمر قُتل ليلة ولد َدْهَلك، إىل العزيز عبد بن عمر فنفاه هبنَّ، ويشّبب احلواّج للنساء يتعرَّض وكان واجملون،
 يف شهيًدا فمات البحر يف وغزا وتسعني، ثالث سنة حدود يف. ترمجته تنظر : والشعراء واألغاين2/447الشعر ،

 .7/176،ووفياتاألعيان1/30-212
،وإيضاح61إعرابثالثنيسورةص:،وهولهيف3،منالطويل،يفديوانهص119البيتمنشواهدالتكملةص(7)

،وسرحالعيون10/11،وشرحاملفصل2/1277،واملصباح417،وشرحشواهداإليضاحص2/366شواهداإليضاح
 .2/301،وسرالصناعة2/207،وبالنسبةيفاملقتضب4/713،واخلزانة761ص

 .14وعناألوجهيفهذااجلمعيفص(ُأُسد)على(أسد)حتدثعنمجع(1)
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 (4)ِب َنْصالَها َوِإْن َشبَّ نُورَُهابـَُنو الَحرْ   ا ـَشِهْدُت َوَدْعَوانَا أَُمْيَمُة أَنَـّنَ 

.ن ريانٍ:(ف ْعالن)ق يَعٍة،َوَعلى:م ثل(ن ريَة)َوَعلى

:ففيهثالثةأَْوُجه(نُور )فأمَّا/

َأَحُدَها م ْثل: الضمَّ، َأْصله َيُكوَن أْن َوأُسُ: َعلَْيهاَأَسٍد الضمَّة لثَقل الَواُو ن ُسكِّ َث ٍد،
.الضمَّة ،وإْنَكانُواَقْدَسكَُّنواأُْسًداَمَعأْنالَواَوهناكفـََتْسك نُيالَواو أَْوىلبـَْعد

الثاين والَوْجُه : على االبتداء من ب َناؤُه َيُكون الَعنْي-(ْعلفُـ)أْن أنه-بُسكون لعلمه ؛
حركةَثحيذفَها،وَغرْيمُمْتَ منالتسكنيفلمحيتجإىلتـَْقدير يفاجلمععلىالبُدَّ نعأنَيُكوَن

.مُحٍْروُسودٍ:فـُْعلبالسكونحنو

والثالث اأَلْصل: يف َيُكون أْن : على بواوين الَواُو(أُُسودٍ)ـك(فـُُعول)نُوور ُحذفت  َث ،
األُوىلمنَأْجلالثِّقل،َوَقْدَقالُوامثلذلكيف أُُسود ،َث:،فإهنمقالوا(أُُسد)الثانيةوُسكِّنت 

ُهْميـَْهَتُدوَن﴾حُ ﴿َوَعالَماٍتَوب النُّْجم  السَّنُي،وقدقرأبـَْعُضالُقرَّاء  الَواُوَوُسكِّنت  أراد(2)ذ فت 
.النُُّجوم،َثَحَذف

كمااْسَتغنواب فُيستغَّنعنه الكثرة مَجُْعالقلةُدوَنمَجْع  الباب (تـََركَ)ـَوَقديـََقُعيفهذا
.(رََوذ )عن

                                                           

(1) ص التكملة شواهد من ص140البيت ديوانه يف الطائي حلامت الطويل، من هو219، وحامت ، عبد: بن عدي أبو
جيدالشعر،أدركمولدالنيب جاهلي املثل،ولهيفذلكاهللبنسعدالطائي،شاعر وماتقبلمبعثه،يضربجبوده

.112،وسرحالعيونص797-13/767غاين،واأل1/211الشعروالشعراء:تنظرترمجتهيف.أخبارمشهورة
،واملصباح417،وشرحشواهداإليضاحص2/363،وإيضاحشواهداإليضاح1/214كتابالشعر:وهولهيف

 .1/97،وأمايلابنالشجري741نوادرأيبزيدص:،وبالنسبةيف2/1274
شهدتُ أميمة: ودعوانا حضرُت، : أميمة، يا وشعارنا اعتزاؤنا يف والواو أمامة، أو أُّم ودعوانا)تصغري احلال،( واو

.411شرحشواهداإليضاحص:ينظر
وُنسبت7/734،واحملررالوجيز2/3احملتسب:،ونُسبتهذهالقراءةإىلحيىيبنوثابيف16:سورةالنحل،آية(2)

 .2/132،وإحتاففضالءالبشر4/116،والبحراحمليط2/434الكشاف:إىلاحلسنيف

 ب/134
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االْست ْغناءبالكثريوالَوْجُه ُكلُّهايفالداللةعلىاجلمعإالأنَّ يفهذاونظائرهأهناجَتَْتمع
كانالَقليُلَداخاًليفالكثري،وأمَّامَجُْعالقلةفالَتْدخُلفيهالكثرة،فكان عنالقليلأَقْـَيُس؛إْذ

َوم ثَالُه األول، دون وَ(1)(أَْرَسان )وَ(َرَسن ): ذلك،(2)(أَقْـَتاب )وَ(قـََتب )، َغرْي على جُيَْمع ومل ،
 يف (فـَْعل)َوم ثْـلُه الكثرة: مُجُوع من َغرْيه يـَُقولوا ومل ، َوأَُكفٌّ (7)َكفٌّ وكذلك على(َرْأد )، َع مجُ 

.،وملجياوزوا(أَْرآدٍ)

 (َأخ )وأمَّا اخلَاء -(َأَخو )فأصُلُه مَجْع ه/-بَفْتح يف قـَْوهُلم ذلك َوَدل يُل قَاَل: آَخاء،
:الشَّاع رُ

 (1)َوَأيُّ بَِني اآلَخاِء تـَْنُبو َمَضارِبُه

َشر يُكهَمايفذلك،وقدمَجَُعوه(َأخ )،وَ(َأمْحَاء)و(مَحَو )،وَ(آبَاء)وَ(َأب )َونظريذلك 
َها؛إ ْخَوة :،قالوا(فـُْعلة)و(ف ْعَلة)على .ب َكْسر اهلمزةوَضمِّ

 (اآلرَاءُ)َوأمَّا ُد (َرْأي )فالَواح  باب من وهو (فـَْعلٍ)، القلة يف ومَجُْعه (زَْندٍ)ـك(أْرآء)،
،(َأْعَفال )آرَاء ،َوَوْزنُُهاآلن:،وأكثرمايُْستَـْعمليفمجعههذااجلمع،وقديـُْقلُبفيقال(أَْزنَادٍ)وَ

                                                           

(1) الرََّسن احلبل: . (رسن)4/2127الصحاح على أيًضا مجع وقد أَْرُسن)، ينظر(. : والقاموس17/130اللسان ،
 .7/431الكتاب:ينظر(.أْرسان)وذهبسيبويهإىلأنهمليكسَّرإالّعلى(.رسن)1419ص

 (.قتب)1/193الصحاح.رَْحلصغريعلىقدرالسنام:الَقَتب(2)
(7)  (َكفٌّ)مجع على ُكُفوف)أيًضا ينظر(. ص: على(كفف)1093القاموس إال يكسَّر أنهمل إىل سيبويه وذهب ،
 .7/431الكتاب:ينظر(.أُكفًّ)
 :عجزبيتمنالطويل،وصدره(1)

ْبُتمُ َوَجْدمُتْبَن يُكْمُدونـََناإْذنُس 
هو1/773بيناملهلبيفاخلصائص،ولبعض1/201والبيتلبشربناملهلبيفاخلصائص ابناملغريةبن:،وب ْشر 

املهلَّببنأيبُصْفرةاألزدي،أحدالفرساناملشهورينالذينشاركوايفقتالاخلوارجاألزارقةيفعهدواليةاملهلَّببنأيب
كانتبينهوبنيبينعمهجفوة،فقالأبياًتا،فرجعواإليهووصلوه ،7/1724،1771الكامل:ينظر.صفرةعلىالبصرة،

.6/233ووفياتاألعيان
يف نسبة بال وهو : ص1/721الشريازيات والعضديات ،67 الصناعة وسر ص1/140، امللوكي وشرح ،793،

(.أخا)11/20واللسان

 أ/136
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اليت اهلمزة فُقد مت  ومثُله ألًفا، الثانية فأُْبد لت  مهزتان فاجتمعت الرَّاء ، على َعنْي  ر )هي (ب ئـْ
م(آبَار )وَ تـََقدَّ وَقْد ،(1) زَْيدٍ. أَبُو َحَكاه ما (2)فأَما : ئ يٌّ  ِ والَكْسر -ُر على(7)-بالضَّمِّ فهو
الَواُو،فاجتمعتالَواُووالياُءوَسَبقت (فـُُلوسٍ)و(فـَْلسٍ):مثل(فـُُعولٍ) األُوىلبالسكونفأُْبدلت 

َباحلركةاحلرف،ومنَكَسَرأَتْـَبع َرهلاماقـَْبلَهالتـَُناس  .يَاًءَوأُْدغ مْت،َثُكس 

اجلمعفقالوا(ف َعالٍ)وقدأَْدَخُلوااهلاءيف َالَة ،:هنالتَـوْك يد َتْأن يث  وذ َكارة ،ومَجَل ومج  ذََكر 
﴾وَقرأبـَْعُضالُقرَّ ُصْفر  َـ َلت  َجار :وقالوا،(1)اء ﴿َكأَنَُّهمج  َجارة وح  .ح 

َر  :َأَسٍدوأُْسٍد،وفيهثالثةأَْوُجهٍ:وحنَْ(فـُْعل)على(فـََعل)وُكسِّ

.أُُسود ،وقدنُط قَ:أصله:َأَحُدَها

الَواو وإبقاء الضمَّة :والثاين .أُُسد حبذف 

،وعندآخرينهي(4)وٍمهيُمَسكَّنة مناملضمومةـفعندقَإْسَكاُنالسِّني،:والثالث

.(1)َأْصل 

                                                           

 .137ص(القسماألول)شرحالتكملة(1)
كثريالروايةعناألعراب،ثقة،مقبولالرواية،روىعنأيبعمرو(2) كان أبوزيدسعيدبنأوسبنثابتاألنصاري،

كثريةيفاللغةمنأشهرها كتابالنوادر،تويفسنةمخسعشرةومئتني،:بنالعالءورؤبةوأيبحامتوغريهم،لهتصانيف
عاًما وتسعون أربع وله يف. ترمجته تنظر صأخ: البصريني النحويني ص63بار الزبيدي وطبقات الوعاة164، وبغية ،

1/432. 
(7) يف إليه منسوبة واحلكاية واهلمز، النوادر يف عليه أقف مل : السبعة للقراء ص1/236احلجة واحللبيات ،41،

 (.رأي)11/700،ومنسوبةإىلاللحياينيفاللسان1/323واملقتصديفشرحالتكملة
(1) اآليةسورة املرسالت، :77 . عاصم عن وحفص والكسائي محزة َالَة ُصْفر )قرأ مج  ) ألف،مجع يقال(مَجَل)بغري ،:

َالَة ،مثل ومج  َال  كثريونافعوابنعامروأبوبكرعنعاصم:مَجَل ومج  ُصْفر )حجروحجارة،وقرأابن َاالت  ،فهومجع(مج 
يقال اجلمع، َا: ومج  َال  ومج  مثلمَجَل  ، الت  ورجاالت: ورجال رجل ينظر. ص: السبع666السبعة القراءات يف واحلجة ،

 .1/1637،وجامعالبيان133،والتيسريص2/749،والكشف311،وحجةالقراءاتص760ص
(4)  أن إىل السراج ابن ُأُسد)ذهب ) من (أسود)مقصور فصار (ُأُسد)، فصار َثأسكن ُأْسد)، .) ،2/171األصول

 .1/199،2/3تسبواحمل
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/ (َوَثن )وأمَّا على َع مجُ  انٍ)فقد َِ (أَْوَث على َع مجُ  وقد الق لَّة ، بالضم-(فـُْعل)مَجَْع
.(2)أُثُن :ُوْثن ،وأَْبَدلُوامنالَواو مَهْزًةفقالُوا:قالوا-وباإلسكان

 عَوقد (7)مجُ  حنَْ(أَفْـُعلٍ)على القلة ويف : يف َيُكوَن أْن هذا وبَاُب وأَْزُمٍن، (فـَْعلٍ)َزَمٍن
 أَْدَخُلوا َولكنهم ، (فـََعالً)باإلْسَكان  َوَقالُوا(فـَْعلٍ)على ، الُقْرب  من بينهما ملا َوُهو(1)أَزَمان : ،

:(أَْزُمنٍ)الق ياُس،قَاَلالشَّاع ُريف

 (5)َهِل اأَلْزُمُن  الالِئي َمَضْيَن َرَواِجعُ   َأَمْنزِلََتْي َميٍّ َسالٌم َعَلْيُكَما 

:(أَْزَمانٍ)َوقَاَلآَخُريف

َناُء ُسرُ  َأْزَمانَ  َناُء َحْورَاُء ِمَن الِعيِن الِحيرْ   وُر  الَمْسُرورْ َعيـْ (6)َعيـْ

                                                                                                                                                                             

ينظر(1) : 7/431الكتاب االرتشاف يف حيان أبو وذكر ،1/122 مجع أََسد)أن ) ال(ُأْسد)على الذي احملفوظ من
 .يقاسعليه

(2)  عباس ابن قراءة ومنه : إ الَُّوثْـًنا﴾ ُدون ه  م ْن يَْدُعوَن [113:سورةالنساء،مناآلية]﴿إ ْن عنه وُروي ،أيًضا:
 .1/193احملتسب:ينظر.﴿أُثُـًنا﴾

 (.فـََعل)يقصد(7)
 .،وسيذكرشاهًداهلذااجلمع(زمن)زمان،والصوابماأثبت؛ألنهيتحدثعنمجع:يفاألصل(1)
هو2/1237البيتمنالطويل،وهومطلعقصيدةلذيالرُّمَّةيفديوانه(4) :،وذوالرُّمة بن ُعقبةأبواحلارثَغْيالن

العرب عشاق أحد ذلك، غري وقيل قاله، لبيت الرُّمة بذي ُلّقب مناة، عبد بن عدي بن م ْلكان بن َصْعب بين من
هوأحسنأهلاإلسالمتشبيًها،تويفسنةسبععشرةومئة،جعلهابنسالميفالطبقةالثانيةمن:املشهورينبذلك،قيل

.7/260،ومعاهدالتنصيص1/421،والشعروالشعراء2/471سالمطبقاتابن:تنظرترمجتهيف.فحولاإلسالم
يف له وهو : 7/431الكتاب والكامل ،1/31 سيبويه أبيات وشرح ،2/210 الصناعة وسر وحتصيل2/620، ،

ص الذهب 477عني املفصل وشرح ،4/13 البصرية واحلماسة يف7/1242، نسبة وبال ، : وأسرار2/131املقتضب ،
 .742صالعربية
.179ينظرشرحالديوانللتربيزيص.أيحيثكانتتنزليفالشتاءوالصيف:واملرادمبنزليتميٍّ

البيتانمنأرجوزةملنظوربنَمْرَثدبنفروةبننوفلاألسدي،وهوراجزإسالمي،قديقاللهمنظوربنحبَّة،وحبَّة(6)
 =.6/173،واخلزانة231معجمالشعراءص:ينظر.هإىلأمهأمه،بعضهمينسبهإىلأبيه،وبعضهمينسب

   يف= إليه األول البيت نسب : املعلم 1/220املشوف واللسان يف(قور)4/122، نسبة بال وهو ، اإلغفال:
2/143 واملنصف يف1/233، إليه نسب الثاين والبيت ، : املعلم يف1/220املشوف نسبة وبال ، زيد: أيب نوادر

 ب/136
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فنحو املعتل وأمَّا فقالوا،َوَعَصا،قـََفا: َوَصَفا، : يٌّ َوأَْعَصاء َوُعص  الَعنْي-أَقْـَفاء َوقُف يٌّ، بضمِّ
َكْسرًة(أَْزُمنٍ)وَ(زََمنٍ):،مثل(أَْعُصو ):َأْصُلهُ(1)[أَْعصٍ]،و-وََكْسر هالإلتباع ،فأُْبد لْتضمَُّةالصَّاد 

الَواُوياًءمثل  :،قَاَلالشَّاع رُ(ُصف يٍّ)وَ(َأْصَفاءٍ)وَ(2)(َصًفا)وَ(.أَْدلٍ)وَ(َدْلو ):َفَصارت 

نَـيْ     ِفيِّ ـِه ِمن النَّ ـَكَأنَّ َمتـْ

 (4)َمَواِقُع الطَّْيِر ِمَن الصُِّفيِّ 

                                                                                                                                                                             

ص431ص املنطق وإصالح ص73، الكاتب وأدب ،600 واإلغفال ،2/146 واملنصف ابن1/233، وأمايل ،
.2/146،واملمتع1/111،وشرحاملفصل1/721الشجري

وعيناء : وأضاف أزمان)امرأة، يقول( اجلملة، إىل رآها: من تُسرُّ عيناء فيه كانت الذي الزمان يف الدار تعرف هل
و و(عيناء)وأحبها، سرور)ابتداء، وقوله( )خربه، حوراء: عيناء أي( : العني، حوراء العني)عيناء من البقر؛(: من يريد

.113شرحأبياتإصالحاملنطقص:ينظر.مجعحوراء،ُكسرتحاؤهوقلبتواوهياءً(:احلري)شبههاببقرةالوحش،و
 .زيادةيقتضيهاالسياق(1)
 (.صفا)6/2101الصحاح.امللساءمجعَصفاة،وهيالصخرة:صًفا(2)
:،منالرجز،واختلفيفنسبتهما؛فُنسباإىل140البيتانمنشواهدالتكملةص(7)

- شواهداإليضاح إيضاح يف السعدي خُنَيلة خُنَيلةامسه2/369أيب وأبو ، أمه: خُنَيلةألن أبا ُكين يعمر،وإمنا
كعببنسعد،منخمضرميالدولتنياألمويةولدتهإىلجنبخنلة،ويكَّنأبااجلنيدوأبا َّانبن العرماس،وهومنبينمح 

 .1/164،اخلزانة2/602الشعروالشعراء:تنظرترمجتهيف.والعباسية،غلبعلىشعرهالرجز
يف- الطائي األخيل ص: 123االشتقاق واللسان (صفا)11/161، أبو(نفي)14/773، هو واألخيل ،

 بن شعرًا،املقدام له يذكر ومل طيء، أنساب يف الكليب ابن ذكره مشهور، شاعر حصن، بن قيس بن األعشم بن عبيد
.67املؤتلفص:ينظر.وليسلهذكريفأشعارالطائيني

.190ومهايفملحقاتديوانرؤبةص
يف نسبة وبال ص: السكيت البن 123اإلبدال ثعلب وجمالس ،1/203 أليب واإلبدال ، ،1/139الطيب

.2/1216،واملصباح7/32،واملنصف2/112واخلصائص
ُصُفوي ،سبقتالواوالياَءبالسكون،:يفالتقدير(فـُُعول)،حيثمجعصًفاعلىُصف يٍّ،وهو(ُصف يّ:)والشاهدقوله

ونظريه الياء، لتصح الفاء؛ وُكسرت الياء، يف الياء وأدغمت ياء، الواو فأبدلت : كسرقـًَفا وجيوز ّي، وُعص  وعصا وُقف ّي،
يّ)،والعنيمن(ُقف يّ)،والقافمن(ُصف يّ)الصادمن .2/369إيضاحشواهداإليضاح(.ُعص 
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ُفَمائ ًحا:النَّف ي لُويفالب ْئر ،َيص  َكَمايـََتقاطُرمن(1)ماَتَطايَرمنالدَّ يفالبئرتَقاطَراملاُءَعَلْيه
دتُه َواح  ، ْنس  ج  والصََّفا احلَجارَة ، على َها َوأَفْـَواه  الطَّري  أَْرُجل أَْيًضا،: ْنس  ج  َوَصْفَوان  َصَفاة ،

َليفع صّي،وهذامجعكثرةمثل:َوَأْصُلالصُّف يِّ لفيهَماُعم  ،فـَُعم  .أُُسودٍ:ُصُفوٌّ
:فلمجياوزوه،وَأْصُلهالَواُو،َوَقالُوايفتثنيته؛أَْرَجاء:الذيهواجلانب(الرََّجا)وقالوايف

 جياوز مل َكَما املضاعف(األرَسان)الرََّجوان  يف قَالُوا َوَقْد ، َوأَفْـَنان : َوأَلَْباب (2)فـََنن  َولََبب  ،(7)،
.َوطُُلول ،َوَأْطالل ،طََلل :قالوا/َولَْيَسذلكب الزٍميفُكلُِّمَضاَعٍف،َأالتـَرَاهم

فنحو هذا ْن م  الَعنْي املعتل وأمَّا ،(1)َوبَاعٍ،بَابٍ: على ع يتجاوز(أَفْـَعال)فُجم  وال
َداء َوأَْدَواء ،:،َوَقْدقَالُوا(6)َوأَْبواع ،فتظهُرفيهالَواُوملاَزاَلاملوجُبلَقْلب َها،أَْبواب :،يقال(4)هذا

،وقالوايفالكثري َوَأْجَوار  ريان ،ومليـَُقولوايف:َوَجار  :وقَالُوا.إاليفمَجْعاجَلْمع(داءٍ)و(بابٍ)ج 
.للكسرةقبلها(3)ياءًللطيلسان،وعينهواو،فأبدلت(3)[وسيجان]َساج 

 التثنية(َفىت)وأمَّا يف لَقوهلم ياء َفالُمه فـَتَـ: يف ُحجَّة وال يف(الُفتـُوَّة )َيان، يُْذَكُر ملا ؛
َيةٍ)،ومَجَعوُهيفالقلةَعلى(9)التَّْصريف  على:،وقالوا(ف تـَْيان)،ويفالكثرةعلى(ف تـْ ،(فـُُعول)فـُتـُوٌّ

:(10)قَاَلتَأَبََّطَشرًّا
                                                           

 (.ميح)1/103الصحاح.َماَحة :الذيينزلالبئرفيمألالدلو،وذلكإذاقلَّماؤها،واجلمع:املائح(1)
 (.فنن)1433القاموسص.أفانني:أفنانومجعاجلمع:الغصن،واجلمع:الفنن(2)
 (.لبب)1/213الصحاح.موضعالقالدةمنالصدرمنكلشيء:اللبب(7)
اليدين:الباع(1)  (.بوع)7/1133الصحاح.َقْدُرمدِّ
 (.بوب)33القاموسص.،واألخرينادر(أَْبوبة)و(بيبان)أيًضاعلى(باب)مُجع(4)
 .املوجبلقلبهاألًفاهوسكوهناوانفتاحماقبلها(6)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(3)
 .واًوا،سهو:يفاألصل(3)
 (باباإلعالل.)434ص(9)
تنظرترمجته.جاهلي،منلصوصالعرب،يغزوعلىرجليهوحدهثابتبنجابربنسفيان،منبينفـَْهم،شاعر(10)

يف : املغتالني املخطوطات)أمساء نوادر ضمن )2/277 والشعراء والشعر ،1/712 واألغاين واخلزانة21/173-131، ،
1/173. 

 أ/133
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َلُهم َحتَّى ِإَذا اْنَجاَب َحلُّوا  َوفـُتـُوٍّ َهجَُّروا ثُمَّ َأْسَروا   (4)لَيـْ

.(2)(الُفتـُوَّة)َوآَنَسُهبذلكقـَْلُبالياءواًوايف

َوَأْسُوق :وايفالقلةـفقدقال(َساق )وَ(َدار )وأمَّا ،َوَساق  ،وَقالُوا(أَفْـُعلٍ)َعلى؛أَْدُور 

                                                           

 :البيتمناملديد،وهومنقصيدةاختلفيفنسبتها؛فُنسبتإىل(1)
يف- شرًا تأبط ال: مجهرة 1/103لغة للمرزوقي احلماسة وشرح ،2/323 الآليل ومسط وشرح2/919، ،

 للتربيزي من2/160احلماسة ليس وهو إليه ُنسب الذي بالشعر اخلاص القسم ضمن شرًّا تأبط ديوان يف أُثبتت وقد ،
.240-213شعره

يف- الشنفرى ص: الشنفرى ال79ديوان ومجهرة غريه، وإىل إليه فيه وُنسبت ، 1/103لغة واألغاين ،6/96،
كانمنعدائيالعرب،فقيل2/919ومسطالآليل :،والشنفرىمناأَلواسبناحلجربناهلَْنوبناألزد،شاعرجاهلي،

.7/717،وخزانةاألدب199-21/134،واألغاين2/219أمساءاملغتالني:تنظرترمجتهيف.أعدىمنالشنفرى
،7/313،ومعجممااستعجم234التنبيهالبنجينص:ينظر.منهممنمليَُسمِّهابنأختتأبطشرًا،ف-

 للتربيزي احلماسة قال2/160وشرح من ومنهم ، الشنفرى: هو ينظر. : احلماسة(خلل)1/1636الصحاح وشرح ،
مسطالآليل:نظري.هوُخفافبنَنْضلة:،ومنهممنقال1/473،وشرحاحلماسةلألعلم1/401املنسوبإىلاملعري

.وملأقفعلىترمجةخلفاف.2/919
يف- األمحر خلف : للمرزوقي احلماسة 2/323شرح الآليل ومسط للتربيزي2/191، احلماسة وشرح ،

2/160 هو وخلف وبقائله: به والعلماء ونـُّقاده والشعر واللغة الغريب رواة أحد األمحر، حيَّان بن خلف حُمْر ز أبو
،7/1241،ومعجماألدباء49نزهةاأللباء:تنظرترمجتهيف.بوضعالشعر،تويفيفحدودالثماننيومئةوصانعيه،متهم

 .1/737وإنباهالرواة
كتابه يفنسبةهذهالقصيدةتفصياًل31-16(منطصعبومنطخميف)وقدفصَّلاألستاذحممودشاكرالقوليف

.قاهلايفخالهتأبطشرًا-ولعلهخفافبنَنْضلة–اخُلصفيهإىلأهناالبنأختتأبطشرً
(.هجر)4/244اللسان.ساروايفاهلاجرة:هجَّروا
(.جوب)1/233اللسان.انكشف:اجناب
)أهنموصلواالسريبالسُّرى،فلماانكشفالظالمنزلوا،وقداشتملهذاالكالمعلىجواب:يريد :)؛ألنقوله(ُربَّ

أيًضا–وهوجوابإذااجناب-(لُّواحَ 2/371شرحاحلماسةللمرزوقي.صارجوابًالُربَّ
(2) ص التنبيه يف جين ابن ")236قال فـُتُـوّ: ياء( المه أن وذلك التصريف، فـُُعول)و...طريف والمه( مكسرًا كان إذا

يّ:واوقلبتإىلياء،وذلكحنو التكسريواًوافقلبالقضيةونقضالطريقة،غريأنفأماأنتكونياءَثتقلبيف...ع ص 
 الم أن إىل يذهب أنه وذلك احلسن، أيب مذهب على يتخرّج فىًت)هذا والقاطع( ياًء، تكون وأن واًوا تكون أن تصلح

بـَْيان:؛ألنهلهأنيقول(ف تـَْيان)واليف(ف ْتية)عليهيف بـَْيةوص   ".إنهكص 
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الَعنْي،َوَسَكنْتملاذَكرنايف،ُدور :أَْيًضا ،َوَأْصُلهَضمُّ ،:،َوقَالُوايفالكثرة(1)(نُور)َوُسوق  د يَار 
 الزًما،(فـُُعول )ـفَ(ُسؤوق)َوأمَّا َضمًّا َها النضَمام  األوىل مَهَُزوا واوان اجتمعت ا فـََلمَّ للكثرة،
(.ُوْثنٍ)كمايف(فـُْعل)ُسوقعلى:َوقالوا

،وجَيُوزعندي(ُسوق)َكَماَجاءالضَّمُّيف(ف ْعل)،َوهَو(ن يبٍ)فُيْجَمعَعَلى(اب نَ)وأمَّا
َكْسرًةلَتْسلَمالياُء،َولوُضمََّماقـَبـَْلهالَصارْت(2)(فـُْعالً)أْنَيُكوَنيفاألْصل الضمَّة ،َثُحوِّلت 

.(نـُُيوبٍ)و(أَنْيابٍ)َواًوا،َوَقدمجُ َعتعلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .12ص(1)
للناقة،بنوهاعلى:وقالوا:"بإليهسيبويهحيثيقولهذاماذه(2) ون يب  (..."فـُْعلٍ)كمابنواالدارعلى(فـُْعلٍ)ناب 

 .7/491الكتاب
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 [باب َفِعل]

لي ِِ ، (َأفْـَعال  )فَإنَُّه ُيَكسَُّر َعَلى  (َفِعل  )َوَما َكاَن َعَلى  / ، (َفِعل  )باُب " :قَـاَل أبو َع
 .الَفْصلَ  (4)..."َكِبد  َوَأْكَباد ، َوَفِخذ  َوَأْفَخاذ  : َوَذِلَك نحو

الَعنْي-(َفع ل):قَـاَل الشَّارِحُ  -ب َكْسر  َعَلى َومَجُْعه الثالُث، املثاُل :حَنْو(أَفْـَعالٍ)ُهَو
َوالسِّ َذل َك، جُيَاو ُز َوقـَلََّما َوَأْكَباٍد، وََكب ٍد َوأَْفَخاٍذ، ٍذ َفخ  الثالثي أمثلة َأَخفَّ َأنَّ ف يه ،(فـَْعل)ُر

 َويَل يه مَجْع ه، أَْمث لُة أََقلُّ(فـََعل)َفَكثرْت الثالُث َواملثاُل ، اأَلوَّل  َن م  حَنًْوا ف يه األمثلة كانت َِ َف ،
ْنهَعلى ُهَما،فـََلْمَتْكثـُْرأَلَفاظمُجُوع ه ،َوَقْدَقالُوام  ،َوَوع ل :،َوُهَوَقل يل،قَالُوا(فـُُعول)م نـْ َومُنُور  منَ ر 

،َوإ ْنَجاءَعَلىَهذااملثالغريَهذين  َماَوُوُعول  َعلَْيه  .ال مثَالنْي فـَْهَوَمق يس 

 (ف َعل)َوأَمَّا َعَلى مَجْع ه يف يـُْقَتَصر َما فمنه َلُه، قَـبـْ مما أََقل حَنْو،(أَفْـَعال)فـَْهَو ع َنٍب:
.َوَأْعَنابٍ َلع )َوأَمَّا (2)َفُمؤنَـّثَة (ض  َعَلى الق لَّة  يف َوجُتَْمُع َويف(َأْضُلعٍ)وَ(َأْضالعٍ)، َعلى، الَكثْـرَة

قـَْوهُلُمْ(ُضُلوعٍ) تَْأن يث َها َعَلى َوَيُدلُّ ، َعْوَجاءُ: َلع  أَنَّ.ض  َوَذل َك اجُلُموع؛ أَبْن َية َهذا يف َوقـَلَّْت
(َفع الً) َوم ْنُه َكسرَة ، أَوَّله مم َّا َأَخفُّ َوُهَو أَوَُّل، ف ْيه  يـُتَ(أَْمَعاء )وَ(م َعىً)الَفْتَحة قَال،ومل جاوز،

:(7)الُقطَام ي

 (1)َحَواِلَب ُغرَّزًا َوِمَعًى ِجَياًعا  َكأنَّ نُُسوَع َرْحِلي ِحيَن َضمَّْت 

                                                           

(1)  فرهود)التكملة "وفيها142ص( وأَْفَخاذٍ: ٍذ وفخ  َوأَْكَتاٍف و"َكت ٍف مرجان)، "وفيها116ص( على: كان وما
 ".ٍذوأَْفَخاذٍَكت ٍفَوأَْكَتاٍفوفخ (...فعيل)
،والبلغة90،والبنالتسرتيص234،والبناألنباريص127،وأليبحامتص33املذكرواملؤنثللفراءص:ينظر(2)

 .31ص
(7) شعره، يف األمثال كثري رقيَقه، التَّشبيب حسَن كان مقلٌّجمُ يد، إسالمي شاعر التغليب، ُشيَـْيم بن ُعَمري سعيد أبو

بب القطامي اإلسالمُلقب شعراء من الثانية الطبقة يف سالم ابن عدَّه قاله، يت يف. ترمجته تنظر سالم: ابن طبقات
 .37،ومعجمالشعراءص47-21/21،واألغاين2/327،والشعروالشعراء2/471
واملذكر،34املذكرواملؤنثللفراءص:،وهولهيف11،منالوافر،يفديوانهص142البيتمنشواهدالتكملةص(1)

ص حامت أليب 116واملؤنث اإليضاح شواهد وإيضاح ،1/133 ،2/330 واملصبـاح ،1/369          ،= =

 ب/133
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 َعَلى َكاَن فـََنْحو(فـَُعل)َوَما : َعَلى ُر ُيَكسَّ َفإ نَُّه َوَعُجٍز حَنْو(أَفْـَعالٍ)َعُضٍد َأْعَضاٍد:
َباع ،:َوَأْعَجاٍز،َوَهذاالب َناءأََقُلمم َّاقـَْبله ،َفل َذلَكقـَلَّْتأَْمث َلُةمَجْع ه ،َوقَالُوا ،َوَسُبع َوس  َرُجل َور َجال 

اجل يم؛َثالثَةَرْجلة:َواقْـَتصرواَعلَْيه ،َوَقالُوا .ب َفْتحالرَّاءَوُسُكون 
َقالَ (4)"، َولكنُهم اْسَتغنوا ِبِه َعْنه(َأْرَجالٌ )َوِقَياُسُه :" قَـاَل أَبُو َعلي أَنَّه: َوالتَّْحقيق

َْمع .(2)اْسم ل لَجْمعَولَْيَسجب 

-(فـُُعل)وأما مماقـَْبله،:َفم ْثل-الَفاء /بَضمِّ أُُذٍنَوآَذاٍن،َوطُُنٍبَوَأطَْناٍب،َوْهَوأََقلُّ
إالَّ مَجْع ه  يف يُْسَمع (أَفْـَعال )ومل . َعَلى َكاَن فـََنْحو(فـَُعل)َوَما َعَلى(1)ونـَُغر(7)ُصَرد: َفَجْمُعُه

ُر،َقالُوا(ف ْعالن) َفاقْتَصروا:الَغيـْ ْرَدان  َوص  ل ُرطَبَ:َقالُواوَ.ن ْغران  ْنس  ،َوْهَوج  وأَْرطَاب  ،(4)ةٍـُرَطب 
لـَوْهَوخمَُ ْنباب(3)(أَْربَاع )وَ(ع ـرُبَ)اـ،َوأَمَّ(6)(ُصَرد)ـالف  ،َوَقدَجاءَعَلىمَجْعالق لَّة(1)(ُصَرد)َفم 

:َعَلىمَجْعالكثرةفـََقط،قَاَلالشَّاع رُ(2)[ُصَرد ]فـََقطَكَماَجاء

                                                                                                                                                                             

ص2/1240 اإليضاح شواهد وشرح ،729 ص414، الشعر وضرائر ،242 واللسان (غرز)4/736، ،14/233
.33ماجيوزللشاعريفالضرورةص:،وبالنسبةيف(معى)

النسوع واحلوالب: الرِّحال، به ُتشدُّ النعال هيئة على يضفر سري وهو نَْسع، مجع والُغرَّز: اخلواصر، وهي: غارز، مجع
:يفالبيتالذييليه(كأنَّ)مجعجائع،وصفقلوًصااستحبها،أحسنالقيامعليها،وخرب:الناقةالقليلةاللنب،واجلياع

وكانهلاطَلًىطَْفل ُفَضاًعاوًجاعلىَوْحشيٍَّةَخرجْتَخلُ
.132-1/130إيضاحشواهداإليضاح:ينظر
:وينظر.113ص(مرجان)،و142ص(فرهود")بتكسري(رجلة)،وليس(أرجال)واستغنوابهعن:"التكملةوفيها(1)

 .2/199،واملقتضب7/431الكتاب
رَُجلوَرْجَلة،واجلمهورعلىأنهاسمللجمعوليسجبمع؛وذلك:حنو،(فـَُعل)مجع(فـَْعَلة)ذهبابنالسراجإىلأن(2)

 .1/170،وشرحاجلاربردي2/93،وشرحالشافية2/171األصول:ينظر.ليسمنأوزاناجلموع(فـَْعَلة)ألن
ردان:طائرضخمالرأس،يصطادالعصافري،واجلمع:الصُّرَد(7)  (.صرد)731القاموسص.ص 
 (.نغر)2/377الصحاح.واحدهنـَُغرَة،وهيطريكالعصافريمُحْراملناقري:النـَُّغر(1)
(4) الرَُّطب والواحدة: اجلنس، اسم ُرطََبة : ينظر. : 7/432الكتاب والصحاح املفصل(رطب)1/176، وشرح ،

 .2/99،وشرحالشافية1/1373،وشرحالكافيةالشافية4/20
 .اسمجنس؛لذلكخالفهيفاجلمع(ُرَطب)واسممفرد،(ُصرَد)(6)
 (.ربع)7/1212الصحاح.الفصيلينتجيفالربيع:الرُّبَع(3)

 أ/133
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 (4)تـََلْهُجُم َلْحيَـْيِه ِإَذا َما تـََلْهَجَما  َكَأنَّ َوَحى الصِّْرَداِن في َجْوِف َضالة  

الَوَحى َوالصَُّرد: الصَّْوُت، َوالضَّالَة: ، طَائر  َوالتـََّلْهُجمُ: َشَجرة ، مَجَل: ُرغاء َشبَّه االْضط رَاُب،
دُ الصِّْرَدان،والشَّاه  ْرد انٍ)على(ُصَرد)أنهمَجََع:ب َصوت  .(ص 

بالخالف(ف ع ل )َوأَمَّا َثالُث(إ ط ل )،َوأَمَّا(إ ب ل )بكسرتنيفجاءم ْنُهيفاالْسم َفف يه 
:لَُغات ل   ِ رَُة،َوقَالُوا-ب ُسكونالطَّاءوب كْسر َها-إ ْط رب  يفاْسم:،َوأَْيط ل ب الَياء،َوْهَواخلَاص  ح 

ُدفـَيَـُقولَُمْوضعإالََّأنَّ ٌّ:بـَْعَضُهميَُشدِّ رب  ْعرَعبيد(1)ح  :(4)،َوْهَويفش 

 (4)رٍّ ـا ِحبِ ـفـََقفَ 

                                                                                                                                                                             

مفردان(1) امسان ألهنما . مجع شذَّ ُرَطبٍ)وقد ) (أرطاب)على ومجع رُبَعٍ)، ) (أرباع)على على كان ما ألن (فـَُعل)؛
 على مجعه كان العني ف ْعالن)صحيح أ( إال غري، ال أجروا فـَُعل)هنم ) فـََعل)جمرى ينظر(. : وشرح7/431الكتاب ،

 .4/20املفصل
 .زيادةيقتضيهاالسياق(2)
ص142البيتمنشواهدالتكملةص(7) ديوانه هو11،منالطويل،لـُحميدبنثوريف أبواملثَّنمُحيدبن:،ومُحيد

تنظر.وأنشدهإنهرأىالنيب:اهليةواإلسالم،وُعمرطويال،قيـلثوربنعبداهللاهلاليل،شاعرإسالميجُميد،أدركاجل
 .2/126،واإلصابة2/36،وأسدالغابة7/1222،ومعجماألدباء1/790الشعروالشعراء:ترمجتهيف

يف له والبيت ص: للفراء واملمدود 32املقصور اإليضاح شواهد وإيضاح ،2/332 واملصباح وشرح2/0،124،
(.هلجم)12/446،(صرد)7/219،واللسان416هداإليضاحصشوا

واللَّْحيان  لإلنسان: ويكون حلَْي، ذي كل من الفم داخل من األسنان فيهما اللذان العظمان ومها الفم، حائطا
شواهداإليضاحإيضاح:ينظر.شبهصريفأنيابهذاالبعريبصوتالصِّردان:،واملعَّن(حلا)14/217اللسان.والدابة

.413،وشرحشواهداإليضاحص2/337
رب ّ(1) ،2/119،ومعجممااستعجم132بالدالعربص:ينظر.جبالنيفديارُسليم:-بكسرتنيوتشديدالراء-ح 

 .2/212ومعجمالبلدان
وقدقتلاملنذربنَعب يدبناألبرصاألسدي،شاعرجاهليقدميمناملعمرين،شهدمقتلحجرأيبامرئالقيس،(4)

بؤسه يوم َعب يًدا السماء ماء يف. ترمجته تنظر : املغتالني 2/229أمساء والشعراء والشعر ،1/263 واألغاين ،22/34-
 .2/214،واخلزانة101

 :،ومتامه11جزءمنبيتمنخملَّعالبسيط،لَعب يدبناألبرصيفديوانه(1)
ب ـرٍّ ُهمَعـر يبُلَفـََعـْرَدةفـََقَفاح  َام نـْ ْيَسهب 
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َنالنَِّساء ،َواجَلْمُعيفَذل َك:َوَجاءيفالصِّفات وهيالضَّْخَمُةم  .(أَفْـَعال )اْمَرأة ب ل ز 

، َوَذِلَك (َأفْـَعال  )ُكسَِّر في َأْدَنى الَعَدد َعَلى   (ِفْعل)َوَما َكاَن َعَلى :"قَـاَل أَبُو َعِلي
 .الَفْصل (3)..."بِْئر  َوآبَار ، َوِزقٍّ َوَأْزقَاق  : َنْحو

ْنَهذاَفهَوَعَلىَثالثةَأْضُربٍ:قَـاَل الشَّارِحُ  :َماَكاَنم 

.َأْنَتُكوَنَعيـْنُهَوالُمُهَصحيحتني:َأَحُدَها

ُنهُمْعَتلةًَأْنتكونَ:َوالثَّاين .َعيـْ

.َأْنتكوَنالُمهُمْعَتلةً:َوالثالثُ

ٍْلَوَأمْحَاٍل،َوَعَلى:،حَنْو(أَفْـَعالٍ)/فَاألوَُّلجُيَْمعيفأَْدىَنالَعَدد َعَلى :،حَنْو(أَفْـُعل)مح 
 ُحْكُم َذل َك يف َوُحْكمه َوأَْذؤٍب، (فـََعل)ذ ْئٍب َوأَْرُجل ، ر ْجل  َعَليه، يف(7)َواقْـَتَصروا ُر َوُيَكسَّ ،

:الكثرةَعَلىأَْربـََعة أَبْن يةٍ

َوز َقاقٍ:،حَنْو(ف َعال) .(1)ز قٍّ

وُلُصوص:،حَنْو(فـُُعول)َوَعَلى .ل صٍّ

                                                                                                                                                                             

،وشرح1/464،ومسطالآليل1/240،وأمايلالقايل1/261،والزاهر1/234،2/1161وهولهيفمجهرةاللغة
(.عرد)3/213،والتاج2/212،ومعجمالبلدان169القصائدالعشرص

،ومعجمالبلدان167بالدالعربص:ينظر.بكراسمهضبةباملطالءيفأصلهاماءلكعببنعبدبنأيب:وَعْرَدة
1/240.
(2)  فرهود)التكملة "وفيها147ص( : ف ْعاًل كان وما وذلك... : وع ْرق  ، وأعدال  وع دل  ، وأمحال  ْل  ومح  وأحبار، بـْر  ح 

وأزقاق  وأحناء،وزقٌّ ْي  وأبْآر،وحن  ر  وأعذاق،وب ئـْ ،وع ْذق  ٍْل:وذلكحنو:"...وفيها119-113ص(مرجان)،و"وأعراق  مح 
وأزقاق  وأحناء،وزقٌّ ْي  وأبْآر،وحن  ر  وأعذاق،وب ئـْ ،وع ْذق  وأعراق   ".وأمُحٍل،وع ْدٍلوأْعداٍل،وع ْرق 

يقال(7) واألوىلأن قلق، فيه السياق هذا على "النص -فاألول: حكم ذلك يف أدىنالعدد-(فـََعل)وحكمه يف جيمع
ٍْلوأمحاٍل،وعلى:و،حن(أفعال)على  ".ذ ئٍبوأذؤٍب،ور ْجلوأرجل،واقتصرواعليه:،حنو(أفُعل)مح 

(.زقق)1/1191الصحاح.السقاء:الزِّقُّ(1)
 .منأبنيةالقلة،وحديثهعنأبنيةالكثرة(أزقاق)أز قَاق؛والصوابماأثبت؛ألن:يفاألصل

 ب/133



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24 
 

ْرمٍ:،حَنْو(فـُْعالن)وعلى َوزُقَّان(2)ص  .وُصْرَمان،وز قٍّ

.(7)َوَسنذكره،َوَيْكثريفاملْعَتل،(ف ْعالن)َوَعَلى

 ر )َوأَمَّا (ذ ْئب )وَ(ب ئـْ َعَلى الَعَدد  أَْدىَن يف على(أَْذُؤبٍ)وَ(آبَارٍ)فـَُيْجَمع الكثرة َويف ،
َسلةٍ:،حَنْو(ف َعلة) ْسٍلوح  ،اْستَـْغَنواب ه َعْن؛ق ْرٍدوق َردة،وح  .(1)(أَقْـرَادٍ)ل َولدالضَّبِّ

فـََنْحو الَعنْي املعَتل َوأَمَّا فـََقالُوا،د يكٍ: الكثرَة مَجْع َعَلى ُهَما نـْ م  َواقْـُتصر َوف يٍل، د َيَكة :
،َوف َيلة َوفـُُيول  يد )َوأَمَّا.َوُديُوك  يَبويه(4)(ج  ب َكْسرالَفاء ،َوَأْن؛(ف ْعالً)َأْنَيُكوَنَأْصلُُه(6)فجوَّزس 

َها الياء،َيكوَنب َضمِّ َكَسُروَهال َتْسلم لُقلبتالَياءَواًوا(3)َوَلكنـَُّهم ؛(3)؛إ ْذلوبقيتَعَلىالضَّمَّ
َمامَماقـَْبلَها َاَواْنض  ،َعَلىَماَسَيأيت:َوَنظريُهُ.ل ُسكوهن  َوب يض  فـَْهَو(1)،َوأَمَّاأبواحَلَسن(9)أَبـَْيض 

 رُ؛(ف ْعل )ع ْنَده َغيـْ ال فَيقولُ؛(2)ب الَكْسر الياء، ل َتْسلم الب َناء أالَّيغري َمْذهب ه  ن م  ألنَّ : املْرع يُّ

                                                           

 (.صرم)12/773اللسان.بالكثريالفرقةمنالناسليسوا:الصِّْرم(2)
 .33يفص(7)
 (.قرد)7/740اللسان.أقـْرَاد،وأَقـْرُد،وقـُُرود،وق َردة:،وحكىغريه7/434هذاقولسيبويه(1)
 (.جود)2/162الصحاح.العنق:اجل يد(4)
كعب،وسيبويهبالفارسية(6) رائحةالتفاح،أخذالنحوواألدب:أبوبشرعمروبنعثمانبنقنربموىلبيناحلارثبن

كتابهاملنسوبإليهيفالنحووهوممامليسبقهإليهأحد، عناخلليلويونسوعيسىبنعمروأيباخلطابوغريهم،وعمل
ذلك غري وقيل ومئة مثانني سنة بفارس تويف يف. ترمجته تنظر ص: البصريني النحويني األدباء67أخبار ومعجم ،

 .2/716،وإنباهالرواة4/2122
 .7/492الكتاب(3)
 .لقلبتالواوياءً:األصل(3)
 .411ص(9)
منه،ولقيمن(1) أبواحلسنسعيدبنَمْسَعدةموىلبينجماشع،األخفشاألوسط،أحذُقأصحابسيبويه،وهوأسنُّ
صنَّفل األخفش، سيبويه كتاب إىل والطريق اخلليل، إال العلماء من قيه والعروض،: النحو، يف واملقاييس القرآن، معاين

ذلك غري وقيل ومئتني، عشرة مخس سنة تويف وغريها، يف. ترمجته تنظر ص: البصريني النحويني األلباء66أخبار ونزهة ،
 .1/490،وبغيةالوعاة2/76،وإنباهالرواة120ص

 .2/169،واملمتع701-1/293،واملنصف1/33التعليقةعلىكتابسيبويه:ينظر(2)
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اللْفظ  َعَلى اإلبـَْقاء . َواوٍ-بالَكْسر-(ف ْعل)ـفَ(ر يح )َوأَمَّا َعْن ُمنقلَبة  َويَاؤَها اجَلم يع، ؛(7)ع ْنَد
َاَواْنكسارَماقبلها،َوجُيَْمع ْيد )ل ُسُكوهن  َأْجَياٍد،ومليُْسَمع:،حَنْو(أَفْـَعالٍ)الَعَددَعَلىيفأَْدىنَ(ج 

الق لَّة،ومليقولوا:فيه َرفيهَعَلى الضَّمَّةَعَلىالَياء ،َواقـَُتص  َياد َعَلىالَكثرة لئال:َأْجُيد ؛ل ثَقل ج 
يـَْلتَبسَ َوجتُ.(َجيِّد)جبْمع (ر يح)َمع وَ(أَْرَواح)َعَلى الق لَّة ، قَالُوا(ر يَاحٍ)يف َوَقد الكثرة، :يف

.(ر يَاح)َعَلىَذل َكَلْفظالَياء يف/،جرَّأهم(4)َوْهَوَشاذٌّ،(1)أَريَاح
 َعَلى فـَُيْجَمع الَّالم املعتلُّ َقالُوا(فـُُعول)َوأَمَّا الكثري، يف وحنُ يٌّ: ْي  قَاُلوا(6)حن  كما : ز قٌّ

،وََكماقالوايفالَكثْـَرة وُذْؤبَان ،قَاَلالشَّاع رُ:َوزُقُوق  :ذ ْئب 
 (7)تـََعاَوى ِبِه ُذْؤبـَانُُه َوثـََعالِبـُهُ   َوَأْزَوَر َيْمطُو في ِبالد  بَِعيدة  

.مَيَْتدُّ:املكاُنالَبعيُد،َومَيْطُو:اأَلْزورُ

 َعَلى َجاَء حَنْو(ف َعال)َوَقْد ذ ئَاب: َوقَالُوا. ف يه : َواأَلْكَثر َوان، َوقـُنـْ و  َوق نـْ َوُصْنوان ، و  نـْ ص 
َجائ ز  َوَضمُُّه ، اأَلوَّل  التَّثنَية(1)َكْسُر َلْفظ  َعَلى اجَلْمُع َوَهَذا خُمَْتلف (2)، ُحْكمَها َوَلكْن ،(7)،

                                                           

 .منقلبةعنياء:األصل(7)
 .رياح:األصل(1)
عزة(4)  :قالُكثـريِّ

يـَْغَشونبَابَهُ أَرْيَاُحالشَِّتاء الصََّوار دُلن ْعَمَذوواألضياف  إَذاَهبَّ
منمراجعتهعمارَةبنعقيل136ومنذلكماأوردهأبوحامتالسجستاينيفاملذكرواملؤنثص.721ديوانهص

 فيه شعرًا أنشده حامت(األرياح)حني أبو له فقال ، : هي فقال(األَْرَواح)إمنا ، املصحف: يف أن ترى أال : ﴿َوَتْصر يف 
 ﴾ اآلية]ٱلرِّيـَاح  من البقرة، عمارةُ[161:سورة قال َث ، إمن: األرواح)ا ) الروح)مجع وينظر(. ص: العلماء ،113جمالس

 .217،وشرحامللوكي2/713،واللباب1/746،7/294واخلصائص
الذيجُيعلفيهالسمنخاصةً:النِّْحُيوالنَّْحُيوالنََّحى(6)  .(حنا)14/711اللسان.الزِّقُّ
(3) ص التكملة شواهد من الر147البيت لذي الطويل، من ، ديوانه يف يف2/313مَّة له وهو ، شواهد: إيضاح

 .1/109احلجةللقراءالسبعة:،وبالنسبةيف413،وشرحشواهداإليضاحص2/1247،واملصباح2/331اإليضاح
(1) لفظيْ يقصد ينظر: وقنوان، صنوان : 7/436الكتاب قال. أنه الفراء عن نُقل )وقد صنوان: متيم( لغة بالضم

َيان:بالضملغةقيس،وبالكسرلغةأهلاحلجاز،ومتيمتقول(وقنوان)لغةأهلاحلجاز،وقيس،والكسر إعراب:ينظر.قـُنـْ
 للنحاس 2/36القرآن ،741 باللغتني. قرئ وقد ينظر. ص: ص746السبعة القرآن شواذ يف وخمتصر واحملتسب30، ،

 .1/421،2/341،والتبيان7/1211،وجامعالبيان1/741
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ْنوان)َوَذل كأنَّاأللَفَوالنوَنيف ْنوان)عَغرْيمهايفاجَلمْ(ص  التَّثنَية؛ألنَّأَلَفُهيفالتَّثنَيةتـُْقَلُب(ص 
َوَنظريُهُ َحاٍل، ب كل ثَابَتان  اجَلْمع يف َومهَُا اإلَضافَة، يف نُونُُه َوَتْسُقُط ، َوالنَّْصب  اجَلرِّ يف :يَاًء

ْمُتحَتْقيَقه(1)(ه َجان )وَ(فـُْلك ) رَاء يفالكثرَة:َوقَالُوا.(4)،َوَقْدَقدَّ َوَأْجٍريفالق لِّة ،َوج  ْرو  .ج 

، (َأفـَْعال  )فإنَُّه ُيَكسَُّر في َأْدَنى الَعَدد َعَلى  (فـُْعل)َوَما َكاَن َعَلى : "قَـاَل أَبُو َعِلي
 .الَفْصل (6)..."ُجْند  َوَأْجَناد ، َوبـُْرد  َوأَبـَْراد  : َوَذِلَك َنْحو

َأْضُربٍ(فـُْعل ):قَـاَل الشَّارِحُ   َثالثة َعَلى حَنْو: فَالصَّحيُح َوُمْعَتل ، َوُمَضاَعف  :َصحيح 
 َعيفالق لِّةَعَلى َوأَبـْرَاٍد،َوَجاءَعَلى:حَنْو(أَفْـَعالٍ)ُجْنٍدَوبـُْرٍد،َومجُ  :َقل ياًل،َقالُوا(أَفْـُعلٍ)َأْجَناٍد

الَكثرَ يف َوجُيَْمُع َوأَرُْكن ، َوأَرَْكان (3)ةرُْكن  وَ(ف َعال)وَ(فـُُعول)َعَلى حَنْو(فـُُعول)، َأْكَثر، ُجُنود:
 وََكَذل َك للَواحد ، ب  ُمَناس  َخفيف  ألنَُّه َهَذا َكثـَُر َا َوإمنَّ يف(ُجُروح )وَ(ُجرْح )َوبـُُرود، َجاء َوَقْد ،

:-(1)أَْنَشَدُهأَبوزيد-،َقاَلالشَّاع رُ(َأْجَراح)الشِّْعرَعَلى

 (3)بَِأْجَراح  َوَمْقُتولُ  ُمَجرََّحـاتٌ   َولَّى َوُصرِّْعَن ِمْن َحْيُث ٱْلَتَبْسَن ِبِه / 

                                                                                                                                                                             

:ليسيفكالمالعربتثنية ُتشبهاجلمعإالثالثةأمساءوإمنايـُْفَرقبينهمابكسرةوضمة،وهنَّ:"ابنخالويهقال(2)
ُو،والرِّْئد ُو،الق نـْ نوان،وق نوان،ور ئدان،وهذانادرمليح:،والتثنية-املثل-الصِّنـْ  .149ليسيفكالمالعربص".ص 

 .1/112اللباب:ينظر(7)
(1) اإلبلال من ـه َجان يقال: واجلمع، واملؤنث املذكر فيه ويستوي الب يض، ه جان: وإبل جان ه  وناقة جان ه  .بعري

 (.هجن)6/2216الصحاح
 .1/222يفشرحهاإليضاح(4)
وأجناد :"...التكملةوفيها(6)  .120ص(مرجان)،و147ص(فرهود...")وذلكُجند 
 .يفالقلة:األصل(3)
 .146النوادرص(1)
(2) ص التكملة شواهد من ص147البيت املفضليات يف طويلة قصيدة من البسيط، من بن174-114، لَعْبدة

كعببنسعدبنزيدمناةبنمتيم،والطبيب30الطبيب،والبيتيفديوانهص ،وَعْبدةبنالطبيبمنبينعبدمشسبن
ر،وهوخمضرم،أسلموشهدمعاملثَّنبنحارثةقتالهرمز،ولهيفذلكآثارامسهيزيدبنعمرو،شاعرجمُ يدليسباملكث

 .4/112،واإلصابة72-21/70،واألغاين2/323الشعروالشعراء:تنظرترمجتهيف.مشهورة
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َوىلَّ الَوْحش : َاَر مح  َوُصرِّْعنَ(7)يُريُد ، وَ: األُتن، لتََبْسنَايـَْعين ب ه : و التـَّْقديرُ(1)َأَحْطَن ، : بـَْعُضُهنَّ
 َوبـَْعُضُهنَّ احلَال جُمَرََّحات  يفَمْوضع  أَوالك الب،َواجُلْملَتان  الصَّائ د  ،َوَذل َكبف ْعل  َمْقُتول  قَاَل.

يَبويْه ْنَضُرورةالشِّْعر:س  :(َضنُّوا)َكَماَقالُوايف(4)َوَهذاجَيُوُزَأْنَيكوَنم 
(4)َضِنُنوا....

                                                                                                                                                                             

،وشرحشواهداإليضاح2/1246،واملصباح2/334،وإيضاحشواهداإليضاح110املفضلياتص:والبيتلهيف
".جمرحات:"بدل"مضرجات:"،وروايةالديوان(جرح)2/122وبالنسبةيفاللسان،413ص

(7) األصل حباشية هذا بإزاء "ُكتب حاشية: وحش،: محار يصف ومل ، الضيبِّ املفضَّل أنشده الطبيب بن لعبدة البيت
كالبالصيد،ومناعتربماقبلالبيتوبعدهجزممباذكرنا،(ُصرِّع َن،وٱلتبسن)وإمناوصفثورًا،والضمريمن راجعإىل

:أالترىأنقبله
طَ إذاَمضَّ ن َهاَحىتَّ َمْعُلولُْعًنايفَجَواش  اأَلْجَواف  َوَرْوقُُهمنَدم 
َوُصرِّْعنَ البيت...َوىلَّ

كلب،وبعدهذاالبيت:القرن،ومعلول:صدورها،والرَّوق:جواشنها كلًبابعد أييُسقيمرةبعدأخرى،يريدأنهيطعن
:بيتآخر

اَبب َأْظالٍفمَثَان َيةٍ األرَضحَتْل يلُخَيْف يالرتُّ ُهنَّ يفأَرْبٍَعَمسُّ
".واألظالفللثورالللحمار

،7/937،الصحاح1/711مجهرةاللغة.اختلطن:التبسنمبعَّن:ملأقفعلىهذااملعَّنيفاملعاجم،والذيفيها(1)
 ص6/201اللسان القاموس وينظر(لبس)373، ، ص: لألنباري املفضليات املفضلي231شرح وشرح للتربيزي، ات

2/666. 
وُجُروح ،ومليقولوا:وقالوا:"7/436ملأقفعلىهذايفالكتاب،والذيفيه(4) ".أقراد :أَْجرَاح ،كمامليقولوا:ُجرْح 

:"141ويفالتكملةص  ...".جاءيفالشعريفالضرورة(أجراح)وجيوزعلىقولسيبويهأنَّ
(1) لَقعْ البسيط من بيت وهوجزء أمصاحب، بن َنب وأمصاحب: غطفان، بن اهلل عبد بين أحد َضْمرَة، بن قعنب

كانيفأيامالوليدبنعبدامللك ،1/102منُنسبإىلأمهمنالشعراء:تنظرترمجتهيف.أمه،منشعراءالدولةاألموية،
.1/12،وشرحاحلماسةللتربيزي1/762ومسطالآليل

:ومتامالبيت
منُخُلقيمَ أَُجـودألقـَْواٍمَوإ ْنَضن ـُنواْهالًأََعاذ َلَقْدَجرَّْبت  َأينِّ

يف له وهو : 1/29الكتاب ص7/474، زيد أيب ونوادر ،270 واملنصف ،1/779 واخلصائص2/707، ،
1/160 البصرية واحلماسة ،2/913 واللسان (ظلل)11/120، يف(ضنن)17/261، نسبة وبال ، املنص: ،2/69ف

.1/200،والبسيط7/211،وشرحالشافية7/12،وشرحاملفصل172وماجيوزللشاعريفالضرورةص
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َامَحَلهَعَلىذَ ْدَغم،َوإ منَّ
ُ
َعأَْيًضاَعَلى.َجْمعيفنـَْثرٍـل َكأَنَُّهمليُْسَمعَهَذاالَأيَأْظَهُرواامل َوَقْدمجُ 

َراحيفمَجْع:،َقالُوا(ف َعال) َدتُهُ:لَـ،َوق ي(ُجرْحٍ)ج  راحَواح  رَاَحة :ج  .(2)ج 

أَْيًضا َوقَالُوا َوم ثْـلُهُ: ف َعلٍة، َعَلى ُروُه َفَكسَّ َحَرة ، َوج  ُجْحر  : َوُخرْج (7)وَك َرزَة ُكْرز  ،
َرَجة  .َأْخرَاج :،ومليـَُقولُوا(1)َوخ 

د  الَواح  يف َقالُوا فـُْعل، َعَلى ُروُه َكسَّ َوَقْد َوللَجم يع : ، فـُْلك  اجَلْمع: يف َوالضَّمَّة ، فـُْلك 
د ،َوَقْدَسَبَقَذل كَ ُرَهايفالَواح  د قـَْولُُهتـََعاىل(4)َغيـْ ْنالَواح  ﴾﴿:،َفم  ٱَلَمْشُحون  ٱْلُفْلك  َن(6)يف  َوم 

هب  ْم﴾ َوَجرَْيَن ٱْلُفْلك  يف  ُكنُتْم إ َذا ﴿َحىتَّ تـََعاىل(3)اجَلْمع َوقَاَل : يف  جَتْر ي ٱلَّيت  ﴿َوٱْلُفْلك 
ر،وََكَماأَنَـّ(3)ٱلَْبْحر ﴾ دُمَذكَّ ،َوالَواح  :حَنْو(فـََعالً)ُهممَجَعوا،َوَهَذامَجْع أَْيًضاألنَُّهَوَصَفُهب املؤنَّث 

 َعَلى فـََقالُوا(فـُْعل)َأَسٍد : يف قَالُوا َكَذل َك (فـُْعل)أُْسد يف احَلرَكَة َفإنَّ ، ُمتَـَقاربَان  َومهَُا (َأَسدٍ)،
َنالثِـَّقل (فـُْلك)تـَُقار بـَُهاالضَّمَّةيف .؛ملاف يَهام 

فيه يـُْقَتَصُر َما البناء  َهَذا آَحاد  ْن َوم  قَالُوا(أَفْـَعالٍ)َعَلى به، َوُيكتفى َوَأْجزَاء ،: ُجْزء 
َوَأْشَفار  .َوْهَوَحْرُفالشيء؛َوُشْفر 

                                                           

 (.جرح)1/743الصحاح(2)
(7) الُكْرز وقيـل: اجلواليق، من ضرب وقيل: الـُخرْج، هو ومتاعه: زاده الراعي فيه حيمل الكبري اخلرج هو اللسان.

 (.كرز)4/799
َرَجة :مناألوعية،واجلمع:الـُخرْجُ(1)  (.خرج)1/709الصحاح.خ 
 .1/222يفشرحهاإليضاح(4)
 .11:سورةيس،مناآلية(6)
 .22:سورةيونس،مناآلية(3)
 .161:سورةالبقرة،مناآلية(3)
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حَنْو َضاَعُف
ُ
امل َوأَمَّا َعَلى،َوُخفٍّ،(1)ُخصٍّ: الق لَّة  يف َع مجُ  َوَقْد ، الرَّْمل  َن م  لل تَّلِّ َوُقفٍّ

حَنْو أَفْـَعاٍل، : حَنْو/َأْخَصاٍص ف َعال َعَلى الَكثرَة َويف َوَأْعَشاٍش، َوَأْخَفاٍف َصاٍص،: َوخ  َفاٍف خ 
.َواْحَتمُلواَذل َكلـمَّاَوَقَعالَفْصلباأللفبـَنْياملثلني

فـََنْحو ْعَتل
ُ
امل َوأَمَّا : َعَلى الق لَّة يف َع مجُ  َوَقْد َوُغوٍل، َوُحوٍت حًنْو(أَفْـَعالٍ)ُعوٍد َأْعواٍد:

 على يَْأيت َوال َوَأْغَواٍل، َعَلى(أَفْـُعل)َوَأْحَواٍت فُيْجَمع الكثرة يف فََأمَّا الَواو ، َعَلى الضَّمَّة لث َقل
ُر،حَنْو(ف ْعالن) َااْخُتَصب َذل َكألنَّ(2)وغ يالن،َونُونَونينان،ع يدان:الَغيـْ ،وَُكوٍزوَك يزاٍن،َوإ منَّ

ْعَتلِّالَواَوُهَناتُقلُبيَ
ُ
َنامل َنالَواو،َوم  م  لَُغة:اًءَوهيَأَخفُّ َكَما:،َواجَلْمعُ(7)ُمْدي يفُمدٍّ أَْمَداء 

.أَْمَداد :قَالُوايفُمدٍّ

 

 

 

 

 [باب ما لحقته تاء التأنيث من األبنية التي على ثالثة أحرف]

                                                           

 (.خصص)7/1073الصحاح.البيتمنالقصب:الـُخصُّ(1)
 (.نون)6/2210الصحاح.احلوت:الّنون(2)
وكصاعونصف،أماالـمدُّ:الـُمْديُ(7) وًكا،والـمكُّ فهو:مكيالضخمألهلالشاموأهلمصر،يسعمخسةعشرمكُّ

(.مدي)14/231،(مدد)7/100اللسان.ربعصاع
العكربي قول أن يتضح ذلك ومن : الصحاح يف جاء وقد به، مسلم غري الـُمدِّ يف لغة الـُمْدي 6/2190إن

 ".القفيزالشامي،وهوغريالـُمدِّ:الـُمْديُ(:"مدي)

 أ/130
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األبْنَية التي َعَلى َثالثَة َأْحرف، َهذه بَاُب َما لحقته تَاُء التَّأنيث من :"قَـاَل أَبُو َعِلي 
َما َيكوُن اسًما، َواآلخر َما َيكوُن ِصَفًة، َونـَْبتديء بما كان : األبْنَية َعَلى َضربين، أَحُدهما

 .الَفْصل (4)..."غير ِصَفة

:َعَلىأَربَعةَأْضربٍ-بفتحالَفاء َوُسكونالَعنْي-(فـَْعلة ):قَـاَل الشَّارِحُ 

يحالَعنْي :اَأَحُدهَ .َأْنَتكوَنامْسًاَصح 

.أنَتكوَنُمْدَغمةً:َوالثاين

.أنَتكوَنُمْعَتلةً:َوالثالث

.أنَتكوَنصفةً:َوالرابع

يح،َوإمناُحركتالَعنْيُف ْيه أَلْوُجهٍ(2)َجْفَنةوَجَفَنات:فاألولحَنْو :يفاجَلمعالصَّح 

منالصَِّفةأَنـُْهم:َأَحُدَها َكاَنَأَخفَّ َوالصِّفة،فحركوااالسمإ ْذ أَرادواالَفْرقبـَنْياالْسم 
َعليها االْسم (7)َوَسابًقا يف فـََقالوا َوالصَِّفة االْسم  بني فرقوا كما الصَِّفة: َويف تـَْقوى، َخْزيَا،:

َنالَياء َواًوايفا َنالَياء ،َولكنأَْبَدلُوام  .(1)يفالصَِّفة/الْسم،َوأَقـَرُّوَهاوَكالمُهام 

                                                           

(1) فرهود)التكملة "وفيها144ص( التأنيث: تاء حلقته ما مجع باب ما... واآلخر صفة، غري امسًا يكون ما أحدمها
أحدمهامايكونامسًا...بابمجعماحلقتهتاءالتأنيث:"وفيها127-122ص(مرجان)،و..."ونبدأمبا...كانصفةً
 ...".ونبدأمبا...غريصفة،

 (.جفن)17/39اللسان.مايكونمنالقصاعأعظم:الـَجْفنة(2)
،وشرحاملفصل2/133،واللباب747-742،وأسرارالعربيةص424،وعللالنحوص2/136املقتضب:ينظر(7)

4/23. 
(1)  على كاناالسم فـَْعلى)إذا حنو( ياء والمه حنو: الصفة االسم،أما يف واًوا الياء من يُبدل وفتوى تقوى وريَّا: َخزْيا

والصفة االسم بني تفرقًة وذلك حاهلا؛ على ترتك فإهنا يف. املسألة هذه تفصيل ينظر : واللباب2/143املنصف ،
 .2/412،واملمتع10/111،وشرحاملفصل2/127

 ب/130
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َوالثَّاين يف: ذلك يـَْفَعلوا ومل د، الَواح  ن م  احملُذوفَة التَّاء َن م  ع َوًضا احلركة َجَعُلوا أَنَـُّهم
ري .(1)الصَِّفةلث ْقلَهاَواْحتماهلاالضَّم 

يفالتَّْكس :َوالثالثُ كمايـَُغريَّ وااالْسمُهَنا مَغريَّ َكاَنق ياُسأهنَّ واالصَِّفةإ ْذ ري،ومليـَُغريِّ
ر .الصَِّفةَأالَُّتَكسَّ

ذكرحَنْو
ُ
نمُجوعالقِّلة،وَكذلكامل زَْيدونَوُمْسل موَن،إ الَّأَنَّهَقْدَجاَءيف:َوَهَذااجَلْمعم 

عل لَكثَرةكماَجاَءكثريمنمجوعالقِّلة للَكثْـرَةيفالتَّكسري، انَمواض  :(2)َوقدَقاَلَحسَّ

 (4)َوَأْسَيافـَُنا يـَْقطُْرَن ِمْن َنْجَدة  َدَما  لََنا الَجَفَناُت الُغرُّ يـَْلَمْعَن بِالضَُّحى 

ُرو  َوَقْد الَكثرة، َموضع يف القِّلة  َْمع  جب  النابغة(1)يفَأَتى ثالثة(4)َأنَّ البيت َهَذا يف َعليه  َعاَب
ع :َمواض 

.َكيَفتفتخُربثالثَجَفَناٍتَوحَنْوَها:اجَلَفَنات،فـََقالَ:َأَحُدها

.يـَْلَمْعَن،َواللَّْمَعةالشيءاليسري:َقولُه:َوالثَّاين

                                                           

 .2/136املقتضب:ينظر(1)
(2)  اهلل رسول صاحب األنصاري، املنذر بن ثابت بن حسان الوليد يفأبو عاش اإلسالم، قدمي كان وشاعره،

شعراء أشعر ابنسالم جعله أربعومخسني، سنة وتويف عمره، آخر يف عمي سنة، ستني اإلسالم ويف سنة ستني اجلاهلية
،ونكتاهلميان134-1/111،واألغاين1/704،والشعروالشعراء1/214بقاتابنسالمط:تنظرترمجتهيف.القرى

 .171ص
(7) ص التكملة شواهد من ص144البيت ديوانه يف حلسان الطويل، من يف171، له وهو ، : ،7/433الكتاب

 ص1/133واحملتسب العربية وأسرار ،746 اإليضاح شواهد وإيضاح ،2/339 واملصباح شواهد،2/1262، وشرح
 .2/206،واخلصائص2/136املقتضب:،وبالنسبةيف4/10،وشرحاملفصل421اإليضاحص

2/331إيضاحشواهداإليضاح.املشهورات:وحيتملأنيريدبالغرِّ.البيض،يريدبياضالشحم:الغرُّ
 .111-3/110،واخلزانة33،واملوشَّحص9/731األغاين:ينظر(1)
(4) أب عمر عدَّه جاهلي، شاعر الذبياين، باب ض  بن معاوية بن زياد أمامة قبةو له ُتضرب كانت العرب، أشعر

األوىلمنطبقات عكاظفيحتكمإليهالشعراء،نادمملوكاملناذرةوالغساسنةيفزمنه،جعلهابنسالميفالطبقة بسوق
 .17-11/4،واألغاين1/143والشعروالشعراء،1/41طبقاتابنسالم:تنظرترمجتهيف.فحولاجلاهلية
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لنكاَنَمْدًحا:يـَْقطُرَن،َوَلوقلتَ:َقولُه:َوالثَّالثُ .َيس 

كذبًا؛":قَاَلأَبُوَعل ي َأْنَتُكوَن هبَذهاحلكايَة  النَّابغَةالجَيَْهُلوقوعَهذهَوَأْخل ق ألنَّ
ع .(1)"اأَلشَياءيفَمَواض 

ق ي لَـَوَقْد َهذا: َعْن َدفْـَعه فَأراَد ب شعره، َيْكرتْث مل أنه عليه ُعت َب اَن َحسَّ أنَّ َوْجُهُه
ُنوَن﴾:الَعْيب،َوَقْدَقاَلاهللتـََعاىل ءَام  ٱْلُغرُفَـ ت  .(7)َرةَوَهذهللَكثْـ(2)﴿َوُهْميف 

َامَجَراتالنَّار،أَومَجَرات؛(مَجَرات)فـَُتجمُعَعَلى(مَجْرَة)َوأمَّا بالتحريك،َوَسواءأُر يَدهب 
أَْربع َكْعٍب،َوبـَُنومُنرّْي،َوبـَُنوَعْبسبنبغيض،:َمكَّة،أَوالقبائل،َومَجَراُتالَعَرب  بن بنواحلارث 

َوبـَُنوَضبَّة
(1).

؟:لَـفَإنق ي ْنَهذهاأَلمساء  فـََهلجَيُوزَتْسكنُيالَعنْي م 

اَجاَءيفَضُرورَةالشِّْعر /:لَـق ي :،قَاَلالشَّاع رُ(4)الجَيُوزَذلكيفاالْخت َيار،َوإمنَّ

 (6)ُخُفوقًا َوَرْفَضاُت الَهوى في الَمَفاِصلِ  أََبْت ِذَكٌر َعوَّْدَن َأْحَشاَء قـَْلِبِه   

                                                           

 .3/103،واخلزانة743،وأسرارالعربيةص2/410،وشرحاللمعالبنبرهان1/133احملتسب:ينظر(1)
 .73:سورةسبأ،مناآلية(2)
 .1/133احملتسب.حيثإنهالجيوزأنتكونالغرفكلهااليتيفاجلنةمنالثالثإىلالعشر(7)
(1) ص القلوب مثار يف الثعاليب هذه160ذكر أن وذكر حنظلة، بن يربوع بين زاد حيث مخسة؛ العرب مجرات أن

تكون أحد، إىل ينضّمون وال أحًدا، حُيالفون ال قاتلهم من لقتال يصربون قوم كل اجلمرة ألن بذلك مسيت إمنا القبائل
،ومايعوَّلعليه(مجر)1/114،واللسان166-1/164هرةاللغةمج:وينظر.القبيلةنفسهامجرة،تصربملقارعةالقبائل

 .2/69يفاملضافواملضافإليه
 .34،وضرائرالشعرص741،وأسرارالعربيةص1/46احملتسب:ينظر(4)
(6) يتاملتقدمةصدرالب(إذا)عامليفظرف،وهو(أبت:)البيتلذيالرُّمة،وقوله:"كتببإزاءهذاحباشيةاألصل

 :الذيقبله،وهوقوله
إ َذاقُلُتَودِّْعَوْصَلَخْرقَاَءَواْجَتن ْب َباَلالَوَصائ ل  =ز يَارَتـََهاخُتْل ْقح 

تراءْتلهفتعرََّضهلاَوأَمرَهابأنُتصلحسقاًءله،فقالت= ُبهبا،وهولقُبامرأة هياليتينس  أناخرقاء:َخرقاء
".لسُتبصناعو

 أ/131
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َأيْ َوالذَِّكرُ: تـَْفتـَُر، َأْن أََبْت ذ ْكرَة: َوُخُفوقًا(1)مَجُْع ذََكْرُت، َمْصَدُر َوهي ، والرَّْفَضة: :اْضط رابًا،
بِّ ح 

ُ
امل ل  .َمْصَدُرَرَفْضُتالشَّيَءإ َذاتـَرَكتُُه،أيبـََقاُءاهلَوىيفَمَفاص 

 َعَلى ُر حَنْو(ف َعال)َويَُكسَّ ، َوق : َفاٍن ج  َوَعَلى حَنْو(فـُُعولٍ)َصاٍع، ، َوهي: َوبُُدوٍر، َبْدرٍَة
املال  َن م  الَكب ريَُة الَبطن(2)الق ْطَعُة ألْسَفل  َوُمُؤوٍن َوَمأْنٍَة ،(7) َجاءْت َوَقْد (َبْدَرة )، ،(ب َدرٍ)َعَلى

.(4)ك ْسرٍةوَك َسٍر،َوَسَيأيت:،حَنْو(ف ْعَلة)(1)َوْهَوقَل يل ،َوبَاهبَا

فنحو الَعنْي َضاَعُف
ُ
امل َوأمَّا َوَملَّةٍ: َوَدبَّةٍ(6)َسلٍَّة، َوالتَّصحيح(3)، ، َوالتَّكسري: :َسالَّت،

اَلل ) رُ(س  َغيـْ َوالَتاء (3)ال األلف  َمَع الّعنْيُ حترك ومل امل ثْـَلني، بـَنْيَ فـَرََّقْت َواألَل ُف يَلزَم(9)ِ ، لئال
ْنَغرْي .َفْصلٍظُُهوُراملثلنيم 

َقلَبأَل ًفا،َوَقْد،بـَْيَضةٍ:َوأَمَّااملْعَتلُّالَعنْيَفم ْثلُ َوَجْوزٍَة،َوالحُتَرَُّكالَعنْيُيفاجَلْمعلئالتَـنـْ
:َقاَلالشَّاع رُ،(1)َجاَءيفالشِّْعر حُمَرًَّكا

                                                                                                                                                                             

ص التكملة شواهد من 144والبيت ديوانه يف الطويل من يف2/1773، له وهو ، : واحملتسب2/190املقتضب ،
1/46 ،2/131 اإليضاح شواهد وإيضاح ،2/336 واملصباح ص2/1249، اإليضاح شواهد وشرح وشرح420،  ،

741،وأسرارالعربيةص461باريصاملذكرواملؤنثالبناألن:،وبالنسبةيف34،وضرائرالشعرص4/23املفصل
 .ك ْسرةوك َسر:،مثل(ف َعل)جتمععلى(ف ْعلة)ُضبطتيفاألصلبفتحالكاف،والصحيحماأُثبت؛ألن(1)
 (.بدر)1/19،واللسان2/433الصحاح.عشرةآالفدرهم:الَبْدرة(2)
كلمة(7) :وإمناهي:"حيثقال200ىأيبعلييفاإلفصاحصبأسفلالبطنمماأخذهابنالطراوةعل(َمأنة)تفسري

الورك رأس إىل اخلصر من املنحدرة "اللحمة املخصص ويف ،2/21 واللسان "مأن)17/794، السُّرُّة(: حتت حلمة هي
 ".إىلالعانة

 .ويائها:يفاألصل(1)
 .17ص(4)
(6) امللَّة ويقال: واجلمر، احلار الرماد : ملَّة، خبز يقالأكلنا واململول:وال املليل يُسمَّى واخلبز ملَّة، أكلنا اللسان.

 (.ملل)11/629
 (.دبب)1/732اللسان.الكثيبمنالرمل:الدبَّة(3)
ليسغري،إالأنالشيخاألمريردَّقول:ورأىأنالصواب(الغري)قولمنقال209لـحَّنابنهشاميفاملغينص(3)

 ...".واحلقكمايفالشرحأنهليسبلحن:"1/176يتهعلىاملغينابنهشامفقاليفحاش
 .والياء:يفاألصل(9)
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 (3)َسُبوحُ َرِفيٌق ِبَمْسِح الِمْنكَبيِن   َأُخو بـََيَضات  رَاِئح  ُمَتَأوِّب  

م ْثلُ(َجْوز )وَ(بـَْيض )َوأَمَّا ْنس  .(مَتْرٍ)وَ(مَتَْرةٍ):َفج 

الالمحَنْو وظَبَـَيات :قَالُوا،َوظَْبيةٍ،(7)رَْكوةٍ:َوأَمَّااملْعَتلُّ ألنَُّهمل؛رََكَوات  الَعنْي ؛ ب َتحريك 
ْنَذلك،َواملعَتلُّبـَْعَدالَعنْي ،َوأَمَّاالتَّْكسرُيفـََعَلى ر َكاٍءَوظ َباٍء،:،حَنْو(ف َعالٍ):يـَْعر ْضهلاَماميَنُعم 

.(1)َأْظبٍ:َوقَالُوايفمَجْعالق لَّة فـَْهيشيء حَمُْشوٌّ ،جيُْ/َوأَمَّاَجْديَُةالرَّْحل  رْج  السَّ َعُلحَتَْتَدفَـّيَتْ

                                                                                                                                                                             

كانتالعنيمعتلةهيلغةهلذيل(فـَْعلة)فتحعني(1) ،واملقتضب7/600الكتاب:ينظر.يفاجلمعباأللفوالتاءإذا
2/191 واخلصائص ،7/131 املفصل وشرح ،4/70 عصفور البن اجلمل وشرح ،1/142 التسهيل وشرح ،1/107،

 .1/706،وأوضحاملسالك171-1/177،وشرحاجلاربردي2/117،وشرحالشافية7/791وشرحالكافية
ديواناهلذليني،قالالبغدادييفاخلزانة(2) ،وليسيف :3/101البيتمنالطويل،منسوبإىلأحداهلذلينيومليُعنيَّ
تتمَّته" على وال قائله، على أطَّلع مل والصرف النحو كتب يف وجوده كثرة مع والبيت يف". وهو : ،7/131اخلصائص

 1/43واحملتسب واملنصف ،1/717 الصناعة وسر ،2/333 املفصل وشرح ،4/70 التسهيل وشرح وشرح1/101، ،
 .1/706،وأوضحاملسالك7/791الكافية

حسن:عاملبتحريكهمايفالسري،سبوح:الذييسريهنارًا،ورفيقمبسحاملنكبني:الذييسريليالً،واملتأوِّب:والرائح
ذ وهو ظليًما، يصف فيقولاجلري، ناقته، به شبه النعام، كر وهنارًا: لياًل يسري بيضات له كظليم سريها سرعة يف ناقيت

بيضاته قصد وإذا بالسرعة، موصوف ألنه السري؛ يف سرعته زيادة على ليدلَّ بيضات أخو جعله وإمنا بيضاته، إىل ليصل
.3/104اخلزانة:ينظر.يكونأسرع

ْكوة(7)  ِ  (.ركا)11/777اللسان.لديشربفيهاملاءإناءصغريمنج:الرَّ
(1) األصل "يف فقالوا: مجعالقلة يف وقالوا أظبٍ: سقط،" الكالم يف يكون أن احتمال وهناك النص، يستقيم ال وبه

 ".أظبٍ:أَْظيب  ،فاستثقلواالضمعلىالياءفحذف،َثأعلُّوهفقالوا:وقالوايفمجعالقلة:تقديره

 ب/131
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َواجَلْمعُ َعل ي؛َجَديَات : أبو قَاَل ، اجَلْوَهريُّ (5)"ل يـَُتَجاوزُ ":ب التحريك  "(1)َقاَل :يُقالُ:
َامل:"قَـاَلالَعْبد يُّو،(2)"ىَجدً َجْدي،َوْهَوَولداملاع زيإمنَّ َْمع  .(7)"ُتجاوزلئاليلتبَسجب 

ْن باملعَتلالَعنْيأوالالم،فاملعَتلالعنيثالثة(فـَُعل)(:فـَْعلة)َوَقدَجاءم  :،َوذلكخمتص 
َوَجْوبَة  َونـَْوبَة  َعَلى(1)َدْولَة  َوجُيَْمُع ، ب(ُجَوبٍ)وَ(نـَُوبٍ)وَ(ُدَولٍ): َهذا َشبَّهوا وََكأنَـُّهْم (فـُْعلة)ـ،

نْ:وحنَْ الَواَومنج  الضمَّةظُْلَمٍة؛ألنَّ الالمَفاليشبه.س  فيكونمجُعُهَعَلى(فـُْعلة)َوأمَّااملعَتلُّ
ْنه بفتح-(بـَْروة)،َوأَمَّا(4)قـَْريَة َوقُرى،َونـَْزوة َونُزىَوهيالَوثـْبَـةُ:َهذاخُمَتصًّابُشذوٍذ،َوَقْدَجاَءم 

َغر يَبة -الباء  (6)فَلغَـة  َواملْعروُف (3)ِ (بـُْرَوة)، َومجعها أنف (ىبـُرً)، يف جُيَْعُل َما َوهي الَبع ري،،
(9)ىَصْهَوةَوُصهً:(3)َوَحَكىَأمْحُدبنحيىي ،َوْهَوشيءَيكوُنيفَرْأس 

                                                           

(4) ص وفيها144التكملة ،" غريه: إىل ذلك جياوزا "فلم الكتاب يف سيبويه قول وهذا ،7/439" َجَديَات: وقالوا
 ".الرَّحل،ومليكسروااجَلْديةعلىبناءاألكثراستغناًءهبذا؛إذجازأنيعنوابهالكثري

قرأالعربيةعلىأيبأبونصرإمساعيلبنمحاداجلوهريالفارايب،إماميفاللغةواألدب،وجبودةخطّ(1) يضرباملثل، ه
تصانيفه من السريايف، سعيد وأيب الفارسي، علي مثان: سنة تويف اللغة، يف والصحاح النحو، يف واملقدمة الورقة، عروض

ذلك غري وقيل مئة، وثالث وتسعني يف. ترمجته تنظر : األدباء ص2/646معجم التعيني وإشارة الوعاة44، وبغية ،
1/116. 
قالابن(:"جدا)11/174،وقدضبطيفاملخطوطبكسرالدال،وجاءيفاللسان(جدى)6/2299الصحاح(2)

 ".َهْديٍةوَهْدي،وَشرْيٍةوَشْري:،مثل(َجْدي )صوابهواجلمع:قال(واجلمعَجًدا:)بريعندقولاجلوهري
(7)  اجَلْدُي املعز–جيمع ولد هو على-الذي َداء: وج  أْجٍد، ظرين. ص: الكاتب 733أدب والصحاح ،6/2299
 (.جدي)
(1) اجلوبة أرضني: بني أملس فضاء أو البيوت، بني ما وفجوة َجَلٍد، يف الوطيء واملكان احلفرة، ص. 39القاموس
 (.جوب)
 (.صهو)73/213التاج:وينظر.َشْهوةوُشهى:2/109وذكرأبوحيَّانيفالبحراحمليط(4)
(6) ا هذه أن احملكمورد صاحب وقال غريه، دون الفارسي علي أبو رواها "للغة نادرة: لغة وهي ينظر". اخلصائص:

 (.بري)11/31،واللسان2/102،وشرحالشافية10/770،واحملكم(برا)6/2230،والصحاح2/294
(3) هي الرُبوة يف: حذفت كما المها حذفت وقد بالواو، الالم معتلة الرُبة، : وثُبة وسنةقُلة . وسر3/131العني ،

 .4/73،وشرحاملفصل2/604الصناعة
األمايل،:هوأمحدبنحيىيبنيزيد،موىلبينشيبان،املعروفبثعلب،إمامالكوفينييفالنحوواللغة،منمصنَّفاته(3)

ومئتني وتسعني إحدى سنة تويف والفصيح، يف. ترمجته تنظر ص: الزبيدي الرو111طبقات وإنباه ، وبغية1/137اة ،
 .1/796الوعاة
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،قُلتُ َنالَفَرس  م  ،َوَحَكىأمحدبنحيىي(1)اَوَجْدتُُهَسْطوةوُسطًاَومم َّ:اجلبلمثلَمْقَعد الَفارس 
.،وَُكلُُّهَغر يب (7)،َوُعْمرة َوُعَمر (2)َوُعَرض ُعْرَضة :أْيًضا

 َفالتَّْصحيح(َضْيعة )وَ(َخْيمة )َوأَمَّا م ْثل(َضْيعات )وَ(َخْيمات ): ويف(بـَْيَضةٍ): ،
التكسري َيم): (خ  َعَلى حَمُْمول  َوَهذا حَنْو(ف ْعلةٍ)، َوق ي: لَـك ْسرَة، : َيام )َأْصلُُه َياع )وَ(خ  ؛(ض 

ْثَلَذلكيف(1)َفُحذفْتم ْنهاأللُفختفيًفا (َهْضَبة ):،َومثلهمَنالصَّحيح(4)(ث ريَةٍ)،َوَقدذَكرنَام 
وَ(ه َضب )وَ َلق )وَ(َحْلَقة )، أْصُلُه(ح  َيكوَن أن وجَيُوز اجلمع، يف وَكَسروا الواحد يف َفَسكنوا ،
َيم)،َثقصركماذكرنَايف(ه َضابًا) .(خ 

الَقِليِل  /في الَعَدِد  (فـَْعلة)فهو بمنزلة  (فـََعلة)َوَما َكاَن على " :قَـاَل أَبُو َعِليٍّ 
 .الَفْصلُ  (6)..."َوالَكِثيرِ 

كون-(ةـفـَْعل)عـوبنيمجَْ-بالتحريك-(ةـفـََعل)ْرَقبنيمَجْعـالفَ:قَـاَل الشَّارِحُ  -بالسُّ
 َوالَكْثرةإالَّأنَّ الق لَّة  املفُتوَحُة(فـََعلةُ)السَّاكنةالَعنْيحُتَرَُّكيفاجلمعاملصحح،وَ(فـَْعلةَ)يفأبن َية 

َاعنَحرَكةَحادثة،َوهيَعَلىثالثةأضرب :الَعنْيتبقىعلىَحرَكتهالالستغناء هب 

                                                                                                                                                                             

(صهو)73/213،والتاج(صها)،11/131،واللسان14/133،واملخصص1/101وردهذااجلمعيفاحملكم(9)
 .دونذكرراوية،وُحك معليهفيهابالندرة

 .ملأقفعلىهذااجلمعفيمارجعتإليهمنمصادر(1)
(2) الُعْرَضة للحجارة: ُعْرَضة وناقة الـه مَّة، عليها: قوية ويقال. أي: لذاك ُعْرَضة  أو ذاك ُعْرَضُة فالن قوي: له ُمْقر ن 

(.عرض)1090-7/1039الصحاح:ينظر.عليه
 .وهذااجلمعملأقفعليهفيمارجعتإليهمنمصادر

 .دوننسبةلراو2/332ٍةاللغةيفمجهر(ُعَمر)على(ُعْمرَة)وردمجع(7)
 .713-1/713املنصف:ينظر.هذاقولابنالسراج(1)
 .9ص(4)
(6)  فرهود)التكملة "وفيها146ص( األكثر: وبناء القليل العدد "يف ويف مرجان)، "124ص( كان: ما ومثله يف...

 ".العددالقليلوبناءاألكثر
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،َومَجُْعالق لَّةيـُْقَتصُرفيهَعَلى(َرَحَبات)الَمة،َومَجْعالسَّ(1)(َبةٍَرحَ):صحيحالَعنْي،م ْثل
.َور قَابٍ،ر َحابٍ:،حنو(ف َعالٍ)التصحيح،واليكاُدجيَ يُءيفالتكسري،َوجَييءُيفالكثَرةعلى

َوالثَّاين حَنْو: الَعنْي، ُمعَتلُّ : املصحُح َومَجُْعَها عل(نَاَقات )نَاقٍَة، التكسري يف َوجُتمُع ى،
َها :(2)،َوف يَهاَوْجَهان(أَيـُْنق )ثالثة أبن َية،فَجْمُعالق لَّةم نـْ

َأَحُدمها : قـَْوهلمْ(أَنـُْوق )َأْصُلها ب َدليل َواو  َعيـَْنها ألنَّ ؛ اجَلْملُـاْستَ: َوَق (7)نـْ َمت  ُقدِّ َث ،
الَواُوياًء،فـََوزنهاآلن ،َوز يَدْتمَهَْزُةاجَلْمع،َوأُْبد َلت  .(َأْعُفل):الَواُوَعَلىالنُّون 

َناحملذوف:َوالثَّاين ،َوإمنامَحَلُهْمَعَلىاعتَقاد َهذا(1)الَعنْيُحَمْذوفة،َوالَياُءَزائدةع َوضم 
.أَْونُق ؛إْذالُمْوجَبلإلْبَدال :مًةَعلىالنُّونملتُبدل،َبْلكاَنيُقالُأنالَواَولوكاَنْتُمَتقدِّ

أْيًضا(نُوقٍ)َوجُيَْمُعيفالكثَرةعلى :،َوفيهَوْجَهان 

َنالصحيح:َأَحُدمها ،َوَبَدنَة َوبُْدن :أنَّالسُّكوَنَأْصل ،َوم ْثلهم  .(1)َخَشَبة َوُخْشب 

                                                           

 (.رحب)1/111اللسان.اوُمتَّسُعهماساحُتهم:رََحـَبُةاملسجدوالدار(1)
 :الوجهانيفالكتاب(2)

- يف قال7/166األول ،" : ذلك (أيـُْنق )ومثل هو إمنا أنوق)، وقلبوا( الواو مكان الياء فأبدلوا األصل، ".يف
وينظر : 4/220،6/293العني واملقتضب ،1/163 واألصول ،7/773 واخلصائص ،1/264 واملنصف ،2/109،

.1/172اجلاربرديوشرح
- يف قال2/211والثاين ،" قالوا: )كما أيـُْنق : عوًضا( الياء جعلوا رأًسا العني حذفوا ملَّا يف" أيًضا وورد

.1/172،وشرحاجلاربردي2/109،واملنصف1/111،264،واخلصائص7/773األصول:وينظر.1/234
(7) امللوك؛ بعض حبضرة وكان العبد؛ بن لطرفة املثل وأصل كالمه، يف املختلط الرأي، الواهن للرجل يضرب مثل

 :واملتلمسينشدشعرًا،فقالفيه
َعر يَُّةُمْكَدم وقدأتَناسىاهلَمَّعنداحتضار ه  ب َناٍجعليهالصَّيـْ

استنوقاجلمل،أيصار:نوق،وهياعرتاضيفالسري،فقالطرفةمسةمنمساتال(الصيعرية)يعينمجالً،و(بناج:)فقال
املتلمس فقال ناقة، اجلمل لسانه: من هلذا ويل ينظر. ص: العرب 131أمثال األمثال ومجهرة واملستقصى1/41، ،

1/143.
 .1/172،وشرحاجلاربردي2/110املنصف:ينظر(.أَيـُْفل)ووزنهعلىهذا(1)
 (.نوق)1/1461الصحاح:ينظر(1)



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

79 
 

َوالثَّاين : يف قَالُوا كما الضَّمُّ، َأْصلَها َوارٍ)َأنَّ َعَلى(:س  الضمَّة لثَقل نوا َسكَّ َث ، ُسُور 
ُنوااحلرَفالصَّحيَححنَْ .املعَتلِّأَْوىَل/أُْسدفَتْسك نُي:والَواو ،َوإ َذاَكانُواَقْدَسكَّ

 َعلى أيًضا حَنْو(ف َعال)َوجُيْمع ، َوأَ: يَاٍق،  ِ ن  ل وجود(ن َواق)ْصَلَها يَاء الَواُو َفأبدلت  ،
رائطاإلْبدال  :(7)،أَْنَشَدأَبُوزَْيدٍ(2)ش 

 ِِ  (1)ِإْن  َلْم تـَُنجِّيَن ِمَن الَوثَاقِ   أَبـَْعَدُكنَّ  اهللُ  ِمْن  نَِياِق

.َوَأَكال بٍ،َوَأْكُلبٍ،َكْلبٍ:،م ْثل(4)(أَيـُْنق)فـَْهَومَجْعاجَلْمعالَّذ يُهْو(أَيَان قُ)فَأمَّا

َصحَّحُ(قَاَمة )َوأَمَّا
ُ
ر(َقاَمات ):َفَجْمُعَهاامل َكسَّ

ُ
،أُْبدَلْتف َيها(ف َعل)َعَلى(ق َيم):(6)،َوامل

يح الصَّح  َكَماَقالُوايف َماقـَْبلها، ،َوجَيُوزأَْنيـَُقال:الَواُويَاًءالْنك َسار  َأْصُلَها:َهْضَبة َوه َضب 
كماُحذ َفْتيف(ق يام ) َضابٍ)،َوَلكناألَل ُفُحذ َفْت يف(3)﴿د يًناق َيًما﴾:َفَأمَّاَقولُهتـََعاىل(.ه 

والن ِْ :ق رَاءةَمْنَكَسَرالَقاَفَفف يهَق

                                                           

 .ألنالواووقعتعيًناجلمعتكسريصحيحالالم،وقبلهاكسرة،والعنيُمعلَّةيفاملفرد(2)
 .713النوادرص(7)
(1) ص التكملة شواهد من وهو146البيتان للُقالخ، الرجز، من ، جندل: بن َجناب بن َحْزن بن سعد خناثري أبو

اإلسال يف وعّمر خمضرم، راجز طويالًاملنقري، م يف. ترمجته تنظر : الشعراء املخطوطات)كَّن نوادر ضمن )2/716،
 .2/613،ومسطالآليل226،ومعجمالشعراءص247،واملؤتلفواملختلفص2/303والشعروالشعراء

،وشرحشواهد2/1232،واملصباح2/334،وإيضاحشواهداإليضاح(نوق)1/1461الصحاح:والبيتانلهيف
صاإلي 427ضاح واللسان ،10/762 والتاج نوق)26/247، يف(. نسبة وبال : اللغة4/220العني وهتذيب ،

9/722.
 (.نوق)26/247،والتاج1196القاموسص:ينظر(4)
 .الكسر:يفاألصل(6)
(3) اآلية من األنعام، سورة والكسائي161: ومحزة عامر وابن عاصم قرأ ،( ق َيًما: ) القاف معمكسورة الياء مفتوحة

عمرو وأبو ونافع كثري ابن وقرأ )التخفيف، قـَيًِّما: التشديد( مع الياء مكسورة القاف مفتوحة ينظر. ص: ،231السبعة
 .2/263،والنشر39،والتيسريص239-233وحجةالقراءاتص
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َأَحُدمُهَا َمْصَدر : م ْثلُ(1)ُهَو : بَاب  ْن م  َوْهَو به، يُن الدِّ َف ُوص  َوَقْد ، َوالق َيام  الصَِّيام 
ب املَصاد ر  .(2)الَوْصف 

َهَتني(قَاَمة)ُهومَجُْع:َوالثَّاين ْنج  :،َوَهَذافيهبـُْعد م 

.َمْصَدرًا(الَقاَمة)َأنَّاملَصاد َرالجُتْمعإ ْنَجعلَت:إ ْحَدامُها

.إ َذاملَيُكنَمْصَدرًا(للَقاَمة)أَنَّهالَمْعََّن:(7)والثانية

َيمٍ:،م ْثل(1)(ق يَمةٍ)﴿ق َيًما﴾مَجْع:لَـَوق ي فيه(4)َخيَمٍةوخ  ينَمْرُغوب  الدِّ ،(6)،َواملعَّنَأنَّ
هياملرغ َكَماَأنَّق يَماأَلْموال  َوالع َقاب  .وُبفيهاأَْوَأنبهحَتُْصلاجمَلازَاةبالثَّواب 

:(3)ُحَرقُةب ْنُتالنـُّْعَمانـَتارَات،قَاَلْتال:،يـَُقاليفالتَّْصحيح(قَاَمة)ـفهيكَ(تَارة)َوأَمَّا
 (1)رَّفُ ـُب تَارات  بَِنا َوَتصَ َـّ تـََقل  ُأفٍّ ِلُدنـَْيا ل َيُدوُم نَِعيُمَها ـفَ  

 .(ت يَـر ):َويفالتَّْكسري 

                                                           

(1) ينظر علي، أبو ووافقهم واألخفش، والفراء الكسائي قول هذا للنحاس: القرآن واحلجة173-1/176إعراب ،
 .2/710،والدراملصون7/133،والبحراحمليط7/171،179أليبعلي

(2) املعَّن يكون وعليه قبله: اليت الشرائع تنسخ كما ينسخ ال الزًما دائًما ثابًتا ديًنا . علي أليب ،7/171احلجة
 .1/736والكشف

 .والثاين:يفاألصل(7)
(1) ينظر إالَّاألخفش، البصريني قول هذا : للنحاس القرآن 1/173إعراب احمليط والبحر املصون7/133، والدر ،

2/710. 
َيلٍ)،أو(د ميٍةود ميٍَ:)كذايفاألصل،والصوابأنميثِّلمباكانمكسورالفاء،حنو(4) يَلٍةوح   (.ح 
 .مرغوبعنه:يفاألصل(6)
نتالنعمانبناملنذراللخمي،ملكاحلريةبظهرالكوفة،وهيامرأةشريفةشاعرة،وخيلطبينهاوبنيالـُحرَقةهيب(3)

ولعلُحرَقةيكون:"3/30هندبنتالنعماناملتوفاةيفعهدواليةاملغريةبنشعبةعلىالكوفة،قالالبغدادييفاخلزانة
 .31-3/63،واخلزانة111فصاملؤتل:تنظرترمجتهايف".لقًباهلندأوأخًتاهلا

114املؤتلفص:البيتمنالطويل،منسوبإليهامعبيتقبلهيف(3) ،وشرح7/1207،وشرحاحلماسةللمرزوقي
 املعري إىل املنسوب 2/313احلماسة واللسان ،9/777 والتاج النعمان(نصف)21/224، بنت هند إىل ومنسوبان ،

.2/141بناملنذريفأمايلابنالشجري
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 .لُ ـالَفصْ  (4)..."َوُغْرَفة   ،رُْكَبة  : فـََنْحو (فـُْعلة)َوَأمَّا َما َكاَن َعَلى :"قَـاَل أَبُو َعِلي

َضْرَبني:قَـاَل الشَّارِحُ  َعَلى الب َناء َهَذا يُح: َفالصَّح  ُمْعَتلٌّ، َواآلَخُر يح ، َصح  َأَحُدمُهَا
ُرُمَضاَعٍف،َفغرياملضاعفحَنْو َوَغيـْ َعيفالق لَّةمَجْعالتَّْصحيح،،ُغْرفَةٍ/:ُمَضاَعف  َوظُْلَمٍة،َومجُ 

د ،حَنْو:َوف ْيهَثالُثلُغاتٍ الَواح  الَعنْيَوفَـْتُحَهاَوإْسَكانـَُها،َفاإلْسكاُنإبـَْقاءلهَعَلىَلْفظ  :َضمُّ
 الضَّمَّة، بـَْعَد التَّخفيف طََلُب َوالَفتح إ تْباع ، َوالضَُّم َوُحْجراٍت، ُغْرفَاٍت َعَلى ُر ،(ف َعالٍ)َوُتَكسَّ

حَنْو َفارٍ: َوج  َون َقارٍ(2)ُجْفرٍة َونـُْقرٍَة ب (7)، اكتفي كما الق لَّة مَجْع  عن هب َذا َواكُتفي (رَجالٍ)ـ،
َباعٍ)وَ .(س 

َضاَعُفحَنْو
ُ
َعغري(قـَُبب)وَ(ق َبابٍ)وَ(قـُبَّاتٍ)جُتَْمُعَعَلىقـُبٍَّة،:َوأَمَّاامل كمامجُ  املضاَعف 

.ظَُلم:َفق يلَ
حَنْو الَعنْي املعتلُّ َوأَمَّا : َعَلى فتجَمع (ُسورَاتٍ)ُسوَرٍة َعَلى التكسري ويف كما(ُسَور)،

َعالصَّحيحَعَلىَذلك،َواحتملتَحركةالواو إذكاَنْتفـَْتحًةبـَْعَدَضمَّةٍ .مجُ 
الُمهُ َتكوُن فـََقْد الالم  ْعَتلُّ

ُ
امل حَنْوَوأَمَّا َواًوا َعَلى: التَّصحيح يف َوجُتْمُع ُخْطوة،

َاَوبالضَّمِّ،َوُحك َيفـَْتُحَهاَشاذًّا(واتٍُخطْ) ه(1)،فـََتكوُنالطَّاُءَعَلىُسكوهن  ،وهييفهذهاألْوج 
.(4)كالصَّحيح

                                                           

كانعلى:"التكملةوفيها(1) ُكسِّرعلىبناءأدىنالعددحلقتهاأللفوالتاء،وُحركتالعنيبالضمة،(فـُْعلة)وما فإنهإذا
 .126ص(مرجان)،و146ص(فرهود...")رُُكباٍتوُغرُفاتٍ:حنو

(2) الـُجْفرة مستدي: األرض يف وَسَعة واجلنبني، الصدر جيمع ما أو الصدر، رةجوف . القاموس1/117اللسان ،
 (.جفر)163ص

 (.نقر)626،القاموسص4/229اللسان.القطعةاملذابةمنالذهبأوالفضة:النـُّْقرة(7)
(1)  مجع نقل من على مصادر من إليه رجعت فيما أقف ُخْطوة)مل ) ُخَطَوات)على يف-بالفتح-( اجلوهري إالَّ

 .أهناشاذة،ومليشرإىل(خطا)6/2723الصحاح
(4) وإسكاهنا وفتحها العني ضم فيها جيوز أي ينظر. : 7/430الكتاب واملقتضب واألصول2/192، ،2/110،

 .2/41،والتذييلوالتكميل2/496،واالرتشاف1/141وشرحاجلملالبنعصفور

 أ/137
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رَيملَصْحتالَواُوبـَْعدالضَّمَّةَمَعأنَـَّهاَطَرُفالَكل َمة ،:لَـفَإْنق ي وََكاَنقياُسَهاأْنَتص 
؟(1)الضَّمَّةَكْسرًةفُتقلُبالَواُوياءً

اجَلْمع،َولْيَسْتالزَمًةحىت:لَـقي ُمعرتَضة يف ُةالطَّاء  حَيْذ فُوايَُضمَّ ممل كماأهنَّ هلا غريَّ
قوهلم يف املشهوَرة اللَغة  يف اهلْمزََة مهَْ(2)َمراحلَْ: أَْبقوا َبْل لَ، الالم حَترك  مع الَوْصل  كانتمَّزَة ا

بناء:َوف يهَوْجه آخُرَوْهوَ.(7)حرَكتـَُهاَعار َضةً ،ومليكن(وةطْخُ)أنَّ التأنيث  َناالبتداءعلى م 
ْناءَالتَّقَحلْ ،َثأُ(ُخْطو)قـَْبَلذلك الواُوَطَرًفا،َبْلفتحتهاالزَمةم  كذلكملتكن  كاَن ،وإذا

 يُفَتُح التأنيث تَاء َِ أنَّ أْجل  قـَْوهلُمْ/ َذلك َوَنظ رُي أَبًدا، قَبلَها َما هلا َوتـَْرقـَُوة : ،(1)قـََلْنُسَوة ،
؛ألنَّالكلمةَمْبنيةعلىالتأنيث (4)َوَعْرقـَُوة  ثله،فإنالَواَوالتغريَّ ْذَروان)،َوم  ،(6)(م 

                                                           

 .ألنالواوإذاتطرفتبعدكسرقلبتياءً(1)
 .رسماملتفقمعكالمالشارحوماأثبتههوال.األمْحَر:األصل(2)
اهلمزةاملتحركةإذاسكنماقبلها،ومليكنالساكنمنحروفاملدواللنيختففبإلقاءحركتهاعلىالساكنقبلها،(7)

كانفيهوجهان،أحدمها(األمحر)وحتذف،ومنذلك أنتلقىحركةاأللفعلىالالم،فتحركالالم:إذاخففتمهزته
كانتاحلركةللهمزةعارضة(احلَْمر:)لوالحتذف،فيقالوتبقىألفالوص ،ومنقالهبذانوىسكونألفالوصل؛إذ

كحركةالتقاءالساكنني،ومنذلكاالنطالقحركواالالماللتقاءالساكنني،ومعذلك يفالالمفلميعتدهبا،وصارذلك
حتذف مل ثابتة الوصل مهزة اآلخر. والوجه يقال: )أن رحلَْم: ألن( باحلركة؛ اعتّد ذلك قال ومن الوصل، ألف فتحذف

عنها االستغناء فوقع حتركت قد والالم ، الالم سكون ضرورة هو إمنا اهلمزة إىل الداعي ينظر. : املفصل .9/114شرح
 .1/109،واإلنصاف2/100،واألصول7/414الكتاب:وينظر

َال:التـَّْرقـَُوةُ(1)  .7/30املنصف.أحدالعظمنياملشرفـَنْيعلىثـُْغرةالنَّْحرمنعنمَينيومش 
الَعْرُقوةُ(4) واجلمع: كالصليب، الدلو على تعرتضان اللتني اخلشبتني إحدى العراقي: . واللسان1/1421الصحاح ،

 (.عرق)10/213
(6) امل ذرى وقيـل: األَلية، طرف القولنيامل ذرو: أجود وهو واحد، هلما ليس األليتني، أطراف ان ينظر. اللغة: مجهرة

 .10/112،واحملكم2/694
 يف مذروين)والواو ) يف الواو ختضع مل كما اإلعالل لقواعد ختضع فلم طرفًا؛ قـَلَْنسوة)ليست تـَْرُقوة)و( (َعْرُقوة)و(

 ألن مذروين)لإلعالل؛ و( املثَّن، بناء على جاء مذروين)مثل قوهلم( ب ث َنايـَنْي: عقلته . مسألة وعقلته)تنظر م ذروين،
بثنايني يف( : 7/733الكتاب ص1/792، الكاتب وأدب ،602 واملقتضب ،1/723 واألصول ،7/299،770،

.1/101،واللباب177-2/172،واملنصف2/309،316،وسرالصناعة1/119وكتابالشعر

 ب/137
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.(2)،َوَقْدذُك َرَذلك(1)نْي ايَـنَث َوَعَقلتُُهب 

 (7)[فـَُتجمعُ](ُمْديَة )وَ(ُكْلية )وأمَّا َعَلى التصحيح وال(ُكْلياتٍ)يف الالم، بُسكون 
َلَها،َوَلْو(1)حترَّكالالمُ ماقـَبـْ إذااْنضمَّ ْتلَصارتالياُءَواًوا؛إْذَذاكُحْكمالياء  ؛ألهنَاَلْوُضمَّ

ْنُهَنا فُتحْتالنقلبتالياُءألًفا،وََكاَنَيْسُقُطإحدىاأللفني،َواليـَْبقىعلىاجلمعَدليل ،َوم 
 يف الياَء يـَْقل ُبوا (4)ألًفا(ُسْعَدياتٍ)مل وُتكسَّ. على وحنَْ(فـَُعل)ر ولَ،َوُمَدى،ُكَلى: امََّوُعَرى،

رَعَلىمَجْعالكثَرةيفَمْوضعالق لِّة، الفتَحةقـَْبلها،َوُتكسَّ ْنأْجل  الَواُوَوالياُءقُلبْتأَل ًفام  حتركت 
مَنظ ريُهَُثالُثُغَرٍف،َوَثالُثُكلَ:قَالُوا .(6)ى،وقدتقدَّ

 فيف(ف ْعلة )َوأَمَّا أوجهٍتالصَّحيح ثالثة َعَلى َوالتَّاء  باأللف  جَمع لثقل: الَعنْي ُسكون
كاَن(3)ْرباتـر باتوق ـْربٍةوق ـق :الكسرتني،َوبكسرَهاَعَلىاإلتباع،َوبفتحَهاَطلًباللخفَّة،حَنْو كما

باألْوُجهالثالثة(فـُْعلةٍ)يف بَّات:َوَتقوُليفاملَضاعف .(3)بالضَّمِّ بَّةَوح  َبَبات:،َوالتقول(1)ح  ح 

                                                           

كالواحد؛لذلكمليفردلهواحد،حبلواحدت:الثنايان(1) بأحدطرفيهيدالبعري،وبالطرفاألخراألخرى،فهما شدُّ
ألن مذروين؛ يف قالوا كما األصل على الياء فرتكت ثناء، فيقال واحده يفرد ال مثَّن، جاء لفظ ألنه مهموز؛ غري وهو

ل واحده أفرد ولو ثنيت، من ألنه ياء ؛ أُفرد لو ثناء يف اهلمزة قيـلأصل يقال: كما ثناءان ورداءان: كساءان :ينظر.
 (.ثين)11/121،واللسان6/2291الصحاح

 .293-291ص(القسماألول)،وشرحالتكملة1/203يفشرحاإليضاح(2)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(7)
(1)  عني فتح جواز إىل املربد فـُْعلة)ذهب والتا( باأللف مجعها عند بالياء الالم حنومعتلة ء، قال: حيث ومدية، :كلية
" قال ُمدية)ومن قوله( منهاج على مجعها له جيوز ال فإنه شاء: إن يُسكِّن ولكن واًوا، الياء قلب يلزمه ألنه ظُُلمات؛

 .7/794شرحالكافية:،وينظر2/192املقتضب".ُمْديات،وإنشاءفتح:فيقول
كانتالكلمةمؤنثةبألفالتأنيثاملق(4) ُسْعدىوُسْعديات،:صورةقُلبتيفاجلمعياء؛لئالجُيمعبنيألفني،حنوإذا

حذفاأللفاملقصورةفيقال ألنالكلمةصيغتعليها،وُخصالقلب:وُحْبلىوُحبليات،واليصح ُسْعداتوحبالت؛
شرحاللمعللواسطي:ينظر.وىلإىلالياءألنالياءتكونعالمةللتأنيث،وألنالياءأخفمنالواو،وقلبهاإىلاألخفأ

 .4/43،والتصريح61،وأسرارالعربيةص24ص
 .72ص(6)
 .ق رَبات:واملثالالثالث(3)
 .11ص:تنظر(3)
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ة)فتفكاإلدغاَم،وَكذلك ات)و(ق دَّ ﴿ُكنَّاَطَرآئ َق:ق َدد،قَاَلاهلُلتـََعاىل:،ويفالتكسري(2)(قدَّ
الَعنْي.(7)ق َدًدا﴾ َود ي:التَّصحيحَمة َود مَي ،ويفـق يَمة َوق َيم ،َود ي:َوتـَُقوُليفاملعتلِّ ،ـق يمات  مات 

:(إْسوة)وَ(ر ْشوة)والحتركالياءملايلَزُميفَذلكمنالتَّغيري ،وتقوُليف وات َِ -ر ْش بإْسكان 
التكسري(1)-الشنيوكْسرَهاَوفَتحَها وتقوُليف احلرَفاملتحركصحيح، ؛ألنَّ : -ر شًىوُرشًى

َها َوَضمِّ الفاء  -بكْسر  َويـَُقاُل ذلك، َعَلى اجلمع يف فجاء َوالضمِّ، بالكسر َدة  الَواح  َوأَمَّا.يف
َْية ) د (حل  الالميفالَواح  ،َوالضَّمُّبناءُمستأنفغري(4)ىىَوحلًُحل ً:الغري،َويفالتكسري/بكْسر 

د  د ؛إْذاليقاُليفالَواح  .(6)بالضَّمِّ؛حُلْية:ُمرتٍبَعَلىالَواح 

 (ن ْعَمة )َوأَمَّا على ُر مات)و(ن َعمٍ)فتكسَّ  ِ َِ (ن ْع َوأَمَّا الثالثة، ففي(أَنـُْعم )باألْوُجُه
.الق لَّة قي(َأُشدٌّ)َوأَمَّا لَـفَقْد : مَجُْع ةٍ)ُهو دَّ ثل(ش  (3)(أَنـُْعمٍ)و(ن ْعمةٍ):م  َوأْصلُُه ،(َأْشُدد )،

األخرى يف وأدغمْت األوىل لَـَوق ي،فَسكنت : ُد م ثلَ(َشدٌّ)الَواح  َوأَُقدٍّ: َوق ي(1)َقدٍّ لَـ، َواَحدُه:

                                                                                                                                                                             

(1) بَّة الباء-الـح  -بكسر الباء: بفتح َحبَّة؛ فبزره بُذر ما وكلُّ يُبذر، أن غري من وحده ينبُت نباٍت كلِّ بـَْزر اللسان.
 (.حبب)1/291
دة:القطعةمنالشيء،والق دَّة:الق دَّة(2) كلِّواحدعلىح  كانَهَوى .الطريقة،والفرقةمنالناس،مشتقمنذلكإذا

 (.قدد)7/711،اللسان2/422الصحاح
 .11:سورةاجلن،مناآلية(7)
(1)  على كان أنما إذ نظر؛ قوله ف ْعلة)يف حنو( بالواو الالم معتّل إتباًعا: العني كسر مجعه يف جيوز ال وذ ْروة ر ْشوة،

 ر َوات)حلركةالفاء؛لثقلالواوبعدالكسرة،وشذَّ ْروة)بكسرالراءمجع(ج  ،وشرحالتسهيل2/192املقتضب:ينظر(.ج 
1/102 واالرتشاف ،2/496 والتكميل والتذييل ،2/40 املقاصد وتوضيح عقيل7/1737-1731، ابن وشرح ،
 .1/31،واهلمع1/214،وشرحاألمشوين1/63،واملساعد1/111-112
 .271تثقيفاللسانص:ينظر.والكسرأفصح(4)
َياتوحل ْيات،أمااإلتباعففيهخالفبنيالبصريني،فمنهممن:كينها،فيقالوجيمعيفالتصحيحبفتحعينهوتس(6) حل 

الكسرتني بعد الياء فالستثقال منعه ومن مينعه، من ومنهم جييزه ينظر. : التسهيل 1/102شرح واالرتشاف ،2/496،
 .1/31،واهلمع1/63،واملساعد2/41والتذييلوالتكميل

 .7/113،209،واخلصائص1/721إعرابالقرآنللنحاس:،وينظر7/432لكتابهذاقولسيبويهيفا(3)
(1)  القرآن جماز يف والفراء الكسائي إىل القول هذا للنحاس2/99نُسب القرآن إعراب يف الكسائي إىل ونسب ،

.2/410،وُنسبإىلالفراءيفجمالسثعلب1/721

 أ/131
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َعَعَلى(2)(دٌَّأشَ) اهلَْمزَُةَومجُ  َدلَهُ:لَـ،َوقي(7)(لٍأَفْـعُ)،َثُحذفت  ،واألولُهَو(1)ُهَومَجْع الَواح 
ر منغريَحاَجةٍ عنالظَّاه  .الَوْجُه،َوَماَعَداُهُعدول 

التكسري(َمع َداتٍ)َمع دٍةفُتْجمُعَعَلى:حَنْو(َفع لة )َوأَمَّا َعٍدَون َقٍم،:حَنْو(ف َعل)،ويف م 
َوالكثرَة ،وَكاَنَهذاالتكسريمثلتكسري ق ْربٍةَوق َرٍب،:حَنْو(ف ْعَلةٍ)واقَتَصُرواَعَلىذلكيفالق لَّة 

د  ميـَُقولوَنيفالَواح  َنَذلكأهنَّ .ق ْربَةٍ:م ْعَدة ،فينُقلوَنكْسرََةالَعنْي إىلامليمفتصريمثلَ:َوَحسَّ

ْنس :فعلىَضْربني (فـَُعَلة)َوأَمَّا ْنٍس،فَاجل ْنسُ،ج  ،َوالَواحدةُ:َوَغرُيج  ُرطََبة ،َوْهَو:ُرَطب 
َومَتْرٍَة،َولَْيَسبتكسري:م ْثلُ نْ(4)مَتٍْر الَفْرُقبنيَواحده َوج  َبل  التَّاءُ، ه  (6)س  َعَلىَذلكأنَّ، َوَيدلُّ

فَيقالُ ُر، يَُذكَّ ُرطًبا ألُنِّثَ: َتكسريًا كاَن ولو ، ُرَطب  َفمثلُ.َهَذا جبنٍس ليس َما َوأَمَّا ،تـُْهَمةٍ:
َواجَلْمعُ َوخُتَْمٍة، : يف ذلك جَيُوُز كما َواإلسكاُن َوالَفتُح الضمُّ َوفيها ، مات  َِ ِْ (ُشْبهةٍ)تُُه

يفالَواحد (ُغْرفةٍ)وَ اهلاء ،والتكسري؛تـُْهَمة :،َويُقاُل َعَلى؛(تـَُهم ):بُسكون  اهلاء ،َوَيدلُّ بفتح 
:أنَُّهتكسريأْمرَان

.َكَذل كأنَّالَعنْييفالَواحد ساكنة ،َويفاجَلْمعُمتحركة،َولَْيَساجل ْنسُ:َأَحُدمها
                                                                                                                                                                             

 .2/711االنتخاب:،وينظر(قدد)7/714ناللسا.إناءيُعملمناجللد:والَقدُّ
 .سهو.بضمالشني(أُشد)ضبطتيفاألصل(2)
(7) يف عبيدة أيب إىل القول هذا نُسب : 7/113اخلصائص الصناعة وسر برهان2/609، البن اللمع وشرح ،

2/466.
يـَبْـ1/733قالأبوعبيدهيفجمازالقرآن حديثهعنقولهتعاىل﴿َحىتَّ :[71:سورةاإلسراء،مناآلية]ُلَغَأُشدَُّه﴾عند

 ...".جمازهمنتهاهمنبلوغه،والواحدلهمنه"
،وشرحاللمع1/721إعرابالقرآنللنحاس:،وينظر1/704،733،2/99هذاقولأيبعبيدةيفجمازالقرآن(1)

 .2/466البنبرهان
(4) اجلنس على واقع مفرد اسم البصريني عند منههو وإناسُتفيد احلقيقة؛ يف بتكسري وليس الواحد، على يقع كما

ويرى الكثرة، يفيد واجلنس اجلنس، على دااًل كان إذ منمدلوله؛ هي إمنا اللفظ من ليست الكثرة استفادة ألن الكثرة؛
الواحد عليه ُكسِّر مجع أنه الكوفيون يف. املسألة تفصيل ينظر : املفصل الكا4/31شرح وشرح ، وشرح7/763فية ،

 .1/107،واالرتشاف2/197الشافية
 .الفرقبنيواحدهوجنسهبالتاء،أوالفارقبنيواحدهوجنسهالتاءُ:ولعلهاإحدىقراءتني.كذايفاألصل(6)
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بفتحاهلاء ،فـََعلىَهذا؛تـَُهَمة :َهذهتـَُهم ،َويُقاُليفالَواحد :فتقول/أَنَّكُتؤنثُُه:َوالثَّاين
َوهييفالَواحد (ُغَرفٍ)،أالتـََرىأنَّكتفتحالَعنْييف(تـَُهَمةٍ)غريهايف(تـَُهمٍ)َتكوُنالفتَحُةيف

.َساكنة،فاْعرْفهُ



























 [اء المفردة الواقعة على األجناس التي تختص آحادها بلحاق الهاء بهاباب األسم]

ُمْفرَدة الَواِقَعة َعَلى اأَلْجَناِس التي َتْخَتصُّ آَحاُدَها ـبَاُب األْسَماِء ال:"قَـاَل أَبُو َعِلي
بلَحاِق الَهاِء بَها، َهذه اأَلْسَماء َتجيُء لما كاَن َمْخُلوقًا لم َيْصنَـْعُه النَّاُس، َوقد ُتَشبَّه 

 ب/131
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، َوالَواحدة: فنْحو (فـَْعل)بالمْصُنوَعة في ألفاظ الجُموع، َفَما كاَن َعَلى   (4)..."َنْخَلة: َنْخل 
 .الَفْصلُ 

خَمْلوقَات :قَـاَل الشَّارِح تكوَن أْن األمْساء  هذه يف حَنْو(2)الَغالب تعاىل، اهلل  ،النَّْخلة:
لَ(1)والطَّْلحة،(7)َوالسَّْخلة ألهنَا بذلك اخَتصت َوإمنا تَأثريمَّ، َوال ف ْعل ف يَها لآلَدم ي َيكن مل ا

ازَاُدوُهللداللةَعَلىالَواحدةَوهيالتَّاء،فاألْصُلاجل ْنُسُهَنا،َثيـَُزاُدأقرُّوَهاَعَلىألفاظ َهاإالَّمَ
للَواحد  فَيصري َعليه املوضَع، أن َدلَّ الَواحد َعلى احلَاد ُث َذلك وَدلَّ الزيَاَدة فيه  َحدثت فَلما

،وقد(فـُُعول)وَ(ف َعال)رَعَلىاألولُهَواجلْنُس،َوأناملزيدفيهَفرعَعليه،وقدَجاءمجُعهاملكسَّ
:نٍةَوُمؤون،قَاَلالشَّاعرَُمأْ(6)[و]طَْلَحةوط الح،:،حَنْو(4)َسَبقذكره

ِفيَن َوُهنَّ بُْختٌ    (7)ُمؤونِ ـاألَبَاِهِر َوال َعِظيماتُ   يَُشبـَّْهَن السَّ
رُيالسُّفُنيفالَبْحر، كماَتس  رُييفالبَـرِّ ُفإباًلَتس  ر َيص  الظَّْهر:َواألَباه  يف  مَجُْعأَبـَْهٍر،َوْهَوع ْرق 

.(1)كرتْإَذاَوَصَلالَقْطُعإليه مليَع ْشَصاحبُُه،َواملأنَُةقدذُ

                                                           

آحادهامنهابإحلاق:"التكملةوفيها(1)  .129ص(مرجان)،و143ص(فرهود...")اليتخُتَصُّ
 .خملوقاُت،بضمالتاء،والصحيحماأثبت:يفاألصل(2)
 (.سخل)1710القاموسص.ولدالشاءماكان:السخلة(7)
 (.طلح)296القاموس.واحدةالطلح،وهوشجرعظيم:الطلحة(1)
 .71ص(4)
(6) وطالح) طلحة ) كلمة حتت السطر أسفل يف(ف َعال)أحلقت واجتهدت مكاهنا، لتحديد حلق عالمة ُتوضع ومل ،

 .ليستقيمالنصُّ(الواو)ذلك،وزدت
(3) ص التكملة شواهد من ص143البيت ديوانه يف العبدي للمثقِّب الوافر، من وامسه119، ، بن: صن حم  بن عائذ

كانيفزمنعمروبنهندثعلبةبنواثلة،وإمنامُسِّ طبقات:تنظرترمجتهيف.ياملثقَِّبلبيتقاله،وهوشاعرقدميجاهلي،
 .11/31،واخلزانة1/794،والشعروالشعراء1/231فحولالشعراء

دلب(الشؤون)،وفيها112،وأمايلاليزيديص103،واملذكرواملؤنثللمربدص233ص:والبيتلهيفاملفضليات
،421،وشرحشواهداإليضاحص2/1233واملصباح2/333وعليهفالشاهدفيه،وإيضاحشواهداإليضاح(املؤون)

=(.مأن)17/794اللسان:وبالنسبةيف
(.خبت)2/9اللسان.خُبيتّ:اإلبلاخلراسانية،واحدها:والُبخت=
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َواحدته،َجْوز:َواملعَتلالعنيحنو يحيفأنَّ ،وَكذلَك(بـَْيَضة)وَ(َجْوزَة):وبـَْيض،َفالصَّح 
(َرْوض )وَ(َروَضة) قَالُوا، َوَقْد قَالُوا: َكما ر ياض  َام: بـَْهَمة َوهب 

َوقَالُوا(2) ، قَالُوا: كما بـُُيوض :/
،َقاَلالشاعرُ :بـُُيوت 

َهـاَء قـَْفـر  والَمِطيُّ َكأنَّهـا (4)َقطَا الَحْزِن َقْد َكانْت ِفراًخا بـُُيوُضَها بِتَـيـْ

َا،يَتيهُ ُفإباًلَسلكْتبَريَّةالَعَلمهب  كالَقطَا،َواحَلْزنَُيص  ف يَها،َوهي الَغليظ،وَكانْت:السَّائ ُر
رُيف َراًخاالأنهكانف رَاًخا:َصاَرْت،َوَقدُرو ي:مبعََّن .َصارْت،َوَدَعاإىلَذلَكأنَّالبَـْيَضَيص 

الالَّم َناملعَتل  ،َوَقْدقَالُوا(1)(َصْعو )وَ(َصْعَوة ):َوم  َورَْكوَ: َعاء، ةَور َكاء،َفَجَمُعوُهَعَلىص 
حَنْو(ف َعال) وَ: َفاٍن، َوج  للَحْنظََلة (َشْريَةٍ)َجْفَنٍة اْسم  (2)َوهي اجلْنُس (َشْري)، :َواملَضاَعفُ.
.(َحبَّات )وَ(َحبَّة )وَ(َحبٌّ)

                                                                                                                                                                             

 ".ومأنةومؤونألسفلالبطن:"71قاليفص(1)
 (هبم)1793القاموس.أوالدالضأنواملعزوالبقر:البهمة(2)
:،منالطويل،واختلفيفنسبته؛فُنسبإىل143البيتمنشواهدالتكملةص(7)

يف- أمحر بن عمرو : 4/434احليوان واخلزانة ص9/204، شعره يف وهو يف119، يسعون ابن وأشار ،
ريفاحليوانوتذكرةأيبعلي،وُصححتهذهالنسبةيفشرحشواهداإليضاحأنهمنسوبإيلابنأمح2/1231املصباح

عمروبنأمحربنالعمرَّدالباهلي،شاعرفصيحمقدمعلىنظرائه،أدركاإلسالم:،وابنأمحرهو426ص أبواخلطاب
عفان،وقيل:وأسلم،قيل عثمانبن يفالطبقةالثالثةمنأدركزمنعبدامللكبنمروان،عدهابن:تويفيفعهد سالم

عمروص2/430طبقاتفحولالشعراء:تنظرترمجتهيف.فحولاإلسالم 94،ومنامسه ،واملؤتلف3/211،واألغاين
.11ص

.،وملأقفلهعلىترمجة3/102شرحاملفصل:ابنكنزةيف-
- اإليضاح شواهد إيضاح يف القيسي هذا ذكر الرمة؛ له،2/390ذي أن على املطبوع، ديوانه يف وليس

.247-219قصيدهمنحبرهورويهص
يف نسبة بال والبيت ص: جين البن 226التنبيه احلماسةللمرزوقي وشرح ص1/63، العربية وأسرار وشرح173، ،

.1/112اجلملالبنعصفور
لَّةالواسعةاليتالأعالمفيهاوالج:والتيهاء (.تيه)17/132اللسان.بالوالإكاماألرضاملض 

 (.صعا)11/160اللسان.طائرأصغرمنالعصفورأمحرالرأس:الصَّْعوة(1)
 (.حنظل)11/137اللسان.الشجراملرُّ:احلنظل(2)
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 .الَفْصلُ  (4)..."(فـَْعل  )َفُحكُمُه ُحْكُم  (فـََعل  )َوَما كاَن َعَلى " :قَـاَل أَبو َعِليّ 

:قَـاَل الشَّارِحُ  ْنس -(الًفـَعَ)َغرضُهأنَّ ُدُه-الذيهوج  كاَنَذلَكيف(فـََعلة )واح  كما
َذلكَ ْن َفم  الَعنْي ، ن  املسكَّ َوَقد: قـَْبلُه، الذي يف كالقوُل فيه َوالَقوُل لبقرٍَة، ْنس  ج  َوْهَو بـََقر 

رْت :(1)،َقاَلأَُميَّةُ(بَاق رٍ)وَ(بـَيـُْقورٍ)َعَلى(بـََقرَة )ُكسِّ

ُقورا   َسَلٌع َما َوِمثْـَلُه ُعَشٌر َمـا    (5)َعاِئٌل َما َوَعاَلِت البَـيـْ

البَـْيت  َوَمْعََّن الشََّجر ، َن م  َضْربَان  َوالُعَشُر السََّلُع ال: َوَصَف الـأَنَّه يف وََكانُوا ـَجْدَب، َجْدب 
 البَـَقر  أَْذناب  يف يفيـَُعلِّقوَن فـََتْصَعُد َوَيُسوقُونـََها النَّاَر، فيَها َوُيْضر ُموَن الشََّجر ، َهذه  ْن م  َشْيًئا

،فـَيَـُقولُونَ أَْيًضا:َوَقْدقَالُوا.إنَـُّهمميَُْطروَنَعق يَبَذلكَ:اجلََبل  .بَاق ر  َهذينالب َنائـَنْي  َوالصَّحيُحأنَّ
جب  ْنسٍ َولَْيَس للَجْمع  وَ(1)اسم  م ثلهُ، م َتقدَّ َوالتَّاء (2)َقْد باأللف  الق لة  يف َوجُيْمًع ، (بـََقرات ):

                                                           

 .171ص(مرجان)،و143ص(فرهود(...")فـَْعلٍ)فمثل(فـََعلٍ)وماكانعلى:"التكملةوفيها(7)
(1)  بن األوثان،أمية عبادة عن ورغب وجل، عز اهلل كتب من املتقدمة الكتب قرأ الثقفي، ربيعة أيب بن الصلت أيب

 اهلل رسول خروج بلغه فلما النيب، ذلك يكون أن ويُؤمِّل زمانه، أظل قد يُبعث نبيًّا بأن خُيرب  له،وكان حسًدا كفر
قيل : أن قبل كافرًا الطائف يف اهلجرة من تسع سنة الثقفيونمات يسلم يف. ترمجته تنظر : سالم ابن ،1/262طبقات

 .1/213،واخلزانة110-1/123،واألغاين1/149والشعروالشعراء
(4) األصل البيقورُ: ص. شعره يف ألمية اخلفيف، من 211البيت واحليوان ،1/161 الفاخرة والدرة ،2/461،

ص ص744والبغداديات واألزهية الشج31، ابن وأمايل ، 2/430ري واحملكم ،1/191 والصحاح ،(عال)6/2176،
 .1/722مجهرةاللغة:،وبالنسبةيف1/704،2/326،وشرحشواهداملغين111ومغيناللبيبص

عائل قوهلم: من أي: عالين، أي: البيقورا وعالت أثقلين، والضرّ: باهلزال البيقور السنة هذه أثقلت اللغة. مجهرة
1/722.
كّلذازائدة،(ما)فـ:"744رسييفالبغدادياتصقالالفا خربه،وجازالفصل(عائل)مرتفعباالبتداء،و(سلع)يف

".بنياملبتدأوخربهألناجلملةالفاصلةُملتب سةباجلملةاملفصولعنها
(1)  احملكم يف "6/794جاء اجلمع: فأمساء وبَاُقورة وبَاُقور، ُقور، وبـَيـْ وبَق ري، بَاق ر، فأما وينظر". : ،1/37اللسان

 (.بقر)10/120،والتاج140والقاموسص
 .3ص(2)



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

40 
 

(َشَجرَات )وَ على َشيء منه َجاَء َوَقْد َقالُوا(ف َعال)، ، َوإ َكام : َوَجذَ(7)َأَكَمة  ، َار  َومث  َومَثَرة  بَة ،
 َذاب  .(1)ُجمَّارُـال:َجْذبُـَوال/َوج 

الَعنْي  املعَتل َومَن (َهام )وَ(َهاَمات )وَ(َهاَمة ): َوأَل ُف َهَكَذا(َهام ـال)، ، اأَلْصل  يَاء يف
َن(4)ذََكَراجَلْوَهر يُّ :َوْهَوالَعَطُش،َوهلَذايـَُقولُونَ(اهلَُيام )،وََكأَنَُّهم 

 (6)َحيُث تـَُقوُل الهامُة اْسُقوِني

 يـَُقولُونَ(َساع)وَ(َساَعات)وَ(َساَعة)َوم ْنُه ألنَـُّهم واو؛ َعْن ُمْنقلبة َوأَلُفَها ، َعاَملتُُه:
التَّْصغري (3)ُمَساَوَعةً ويف ، ُسَويعة: . (َحاَجة)َوأَمَّا َعَلى (َحاَجات)فُتْجمُع َواجل ْنُس ،(َحاج)،

َويـَُقالُ : َواحدتَُه أنَّ َوالتحقيُق مثل(1)(َحائ َجة)َحوائج، وََجائ حَ: َوَجوائح، مبعَّن(َفاع لة)ة ُهَنا

                                                           

منحجارةواحدة،أوهيدوناجلبل،أواملوضعيكونأشدارتفاًعامماحوله:األكمة(7) وهوغليظالالتلمنالُقفِّ
 (.أكم)1791القاموس.يبلغأنيكونَحجرًا

(1) اجُلمَّارة سنام: قطعة كأهنا بيضاء، جوفها يف مُجَّارة عن تكشط َث قمَّته ُتقطع رأسه، قمَّة يف اليت النخل شحمة
 (.مجر)1/113اللسان.ضخمة

 (.هيم)4/2067الصحاح(4)
 :،متامه92جزءمنبيتمنالبسيط،لذياإلصبعالعدواينيفديوانهص(6)

أضرْبَكحيُثتقوُلاهلامُةاسقوينياعمروإْنالتدْعشتميومنقصيت
وامسه سنة،: مئة ثالث عاش معمَّر، جاهلي حكيم شاعر عيالن، بن قيس بن عمرو بن َعْدَوان من حُمرِّث، بن ُحرْثان

كانتلهيفرجلهإصبعزائدة:بعألنحيةهنشتهيفإصبعهفقطعها،وقيلومُسِّيذااإلص املعمرون:تنظرترمجتهيف.ألنه
.4/231،واخلزانة1/213،وأمايلاملرتضى130،واملؤتلفص2/303،والشعروالشعراء117ص

يف له والبيت ص: 160املفضليات والشعراء والشعر ،2/303 والكامل وا1/131، ، الكبري ،2/933ملعاين
(.هوم)12/621،واللسان1/213،واحلماسةالبصرية1/239،مسطالآليل130واملؤتلفص

كالبومةوهياهلامة، بهالثأرخرجمنرأسهطائر يُدرك وتأويلذلكعندالعربيفاجلاهليةأنالرجلإذاقُتلفلم
ذلكالطائرفإنقُتلقات!اسقويناسقوين:فيصيحعلىقربه .1/131الكامل:ينظر.لهكفَّ

واًعاأي(3) كمايقال:استأجرهالساعةأوعاملههبا،وعاملهمساوعًةأي:ساوعهمساوعًةوس  :بالساعةأوبالساعات،
 (.سوع)3/169اللسان.عاملهمياومًةمناليوم

(1)  العني يف 2/210جاء كلمة عن احلديث "طاعة)عند أصحا(: التصريفوقال ب وأصلها: احلاجة، مثل :هو
 .7/160احملكم:وينظر".احلائجة،أالترىأهنميردوهناإىلاحلوائج
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مثل املْصَدر ، َعْبدُ: َوَقاَل َشاذَّة، َهذا َعَلى َتكوُن َفال َوَعافيٍة، ر َعاق بٍة "(2)الَقاه  مبْعََّن: هي
الرِّياح  يف قَالُوا كما حَمُوَجة، َوأصلُهُ: َلواقح، َوق ي: ، ُغريِّ َُثَّ لَـَمالق ح، َواأَلْصُل(7)َحْوَجاء: ،

ي) ْثل(َحواج  َفَصاَر:م  الَياُءَعَلىاجليم  َمت  َحوائُج:لَـ،َوقي(َحَوائج)َصْحَراءَوَصَحار ي،َُثُقدِّ
الَعرب  :َوم نُهَقوُلالشَّاعرُ"(1)ليَسمنكالم 

نـَْفِسي ولم َأْقِض َما فيها من   يَا لَيَت ِشْعِرَي عن نـَْفسي َأزَاِهَقةٌ 
 (4)الَحاجِ 

                                                           

(2) املعاين علم استنبط من أول وهو والبالغة، واللغة العربية يف إمام اجلرجاين، الرمحن عبد بن القاهر عبد بكر أبو
يأخ ومل الفارسي، أخت ابن عن النحو أخذ تصانيفهوالبيان، من بلده، من خيرج مل ألنه غريه عن ذ اإليضاح،: شرح

،وإنباهالرواة711نزهةاأللباءص:تنظرترمجتهيف.ودالئلاإلعجاز،وأسرارالبالغة،تويفسنةإحدىوسبعنيوأربعمئة
 .133،وإشارةالتعينيص2/133
،4/33هتذيباللغة:وينظر".والَحوجاءوالحائجةمايلق َبلكحاجة:ويقال:"2/1073جاءيفمجهرةاللغة(7)

 .7/161،واحملكم11/172
.2/332املقتصديفشرحالتكملة(1)

كثرته(حوائج)فأماقوهلميفمجعحاجة:"1/769وقالهبذاالقولاملربديفالكامل كالمالعربعلى فليسمن
 ".علىألسنةاملولدين،والقياسله

،وقالابناألنبارييفاألضداد"،وكذلكاحلوائجواحلاجات(حاجة)واحلاجمجع:"7/249ىأنهورديفالعنيعل
كقوهلم(فعائل)والجُيمعمنهذاالبابعلى:"...20ص كانفيهإدغامأوإعالل حاجةوحوائج،قالالشاعر،:إالَّما

:أنشدهالفراء
َعاتل رَجْ واليائساتمنَقَضاء احلوائج عةٍبََدأنبناالرَاج 

َوج:وأكثرماتقولالعربيفمجعاحلاجة... ".حاجاتوحاجوح 
".حاجةوحوائج،وهوشاذٌّقليل:،مثل(فواعل)على(فـََعلة)وجُتمع:"7/1777وقالابندريديفاجلمهرة
 اللباب يف العكربي "2/190وقال : اجلموع من ت شذَّ آحادهاوقد نظائر خالف على فجاءت ألفاظ ومن...
 حوائج)ذلك واحدها( وقياس حاجة، مجع مثل: حائجة، حاجة: وقياس وضوارب، ضاربة ومها: وحاجات حاج 

".مستعمالن
.شاذةقياًساإالأهنافصيحةاستعماالً(حوائج)ومنذلكيتضحأن

ص(1) إىلالُفريعةبنتمهَّام،423ُنسبيفشرحشواهداإليضاحص،منالبسيط،149البيتمنشواهدالتكملة
 :وذُكربعدهالبيتاملشهور

أوالسبيَلإىلنصر بنحجَّاج أالسبيَلإىلمَخٍرفأشرهَبا
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اهُري،وَعْش ب تعلَّقُيَ(نْعَ) بٍصْنَع ض وْيفمَلةُمْاجلُ(زاهقة أَ)،وَ(2)خرَبأَََّنعْمنمَهُألنَّ(نْعَ)بـعدَّ
.ة زَىاهلمْلَعَل اع الفَمُاسْتمدَملااعْازَجَاهقة،وَزَب ة فعَتَرْمُ(يس فْنَـ)ري،وَعْش ب 

ات وَطَقَوَاة طَقَهُنْم ى،وَصًحَ:سُاجلنْات،وَيَصَحَ:ة لَّالق عُمجَْ،وَاة صَحَ:الالم لِّاملعتَنَم وَ
،لكَىذَلَعَة لَّيفالق معُجتُْ،وَ(7)اووَنْام لفهَأَ،وَة ورَصُقْ،وهيمَيرُد فهيالغَ(اة ضَأَ)امَّأَطًا،وَقَوَ
:هُولُقَمنهُ،وَاء ضَإ :واالُ،قَ(الٍف عَ)ىلَعَرُسَّكَيُطًا،وَقَوَاةٍطَقَ:لُثًْضام أَ:سُاجلنْوَ

 (1)لِ الئِ الغَ  ياتُ افِ اٌء صَ ضَ إِ  نَّ هُ فَـ     

                                                                                                                                                                             

 وباملتمنِّية-والُفريعة بالذلفاء السلمي،-وُتعرف احلجاج بن نصر أحبَّت وقد الثقفي، يوسف بن احلجاج أم هي
 اخلطاب بن عمر علم فلمَّا باملدينة، عنه-وكانا اهلل البصرة-رضي إىل نفاه بذلك يف. القصة تنظر األمثال: مجهرة

.1/30،واخلزانة(مين)14/291،واللسان1/111،وجممعاألمثال1/433
.2/1234،واملصباح2/391إيضاحشواهداإليضاح:والشاهدبالنسبةيف
(.شعر)1/109اللسان.ليتينشعرتُ:وليتشعري

عليهمعقودالكالممنمعَّن؛ألنفيه(عننفسي:)وقوله:"423جاءيفشرحشواهداإليضاحص(2) متعلقمبادلَّ
 (".شعري)،وليستمتعلقةبـ(أستفهمعننفسي)معَّن

.10/44،واملخصص3/34العني:ينظر(.أضوات)بدليلمجعهاعلى(7)
(1) ص التكملة شواهد من الطويل، من بيت 149عجز ديوانه يف الذبياين للنابغة فيصل)، شكري الدكتور (بتحقيق

 :،وصدره31ص

ُكرَّةً ُعل نَيب ك ْديـَْوٍنَوأُْبط نَّ

.وعليهالشاهديفالبيت(و ضاء :)113ص(بتحقيقحممدأبوالفضلإبراهيم)ويفالديوان
يف له والشاهد : اللغة 1/126مجهرة ال7/1214، وكتاب ، 2/777شعر الشجري ابن وأمايل ،1/210،

،وشرحشواهد1/131،2/1234،واملصباح1/34،2/391،وإيضاحشواهداإليضاح(كدن)6/2133والصحاح
ص يف36اإليضاح نسبة وبال ، : 6/32املخصص املفصل وشرح ،4/22 والتكميل والتذييل واخلزانة1/723، ،

7/163.=
    والكديون= دق: الزيت ُدْرد يُّ عليه الرتاب اإلناء)اق يف الزيت بقايا الدروع(وهو به جُتلى ، ص. 1437القاموس
(.كدن)

(.كرر)607القاموسص.البعرالَعف نجُتلىبهالدروع:والُكرَّة
(.غلل)1717موسصالقا.الدروع،أومسامريهااجلامعةبنيرؤوساحلََلق،أوبطائنتُلبسحتتها:والغالئل
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ة اءَضَأَ:واالُقَدْقَوَ .(1)هُلَالشيخ ر كْذ دَنْع رُكَذْسيُوَ/باملدِّ

ـَحْلق:منهدُالواح فَ(َحَلق )اأمَّوَ اوهَرُيـَّغَمْهُلكنـَّ،وَة ورَهُاملشْغة يفاللُّ-الالم كون سُب -ة
ىرَ،أالتَـمَكْحُـالت ريَّاحلقتهغَمَّاءلَاهلَأنَّلكَذَ؛وَاحد يفالوَغيريُالتَّ:لَـيق ا،وَوهَحُتَفَفَـس يفاجلنْ

النَّوهُرُيـَّغَ،فَـُعْلويٌّ:(2)(الية العَ)إىلبَسَالنَّأنَّ بهُشْيُب سَالنَّحرفُادة،وَالزيَوهُحلقُملاأَب سَيف
باب رنَاذكَاءمل التَّ النَّالُقَ،وَ(7)ب سَالنَّايف الرَّب سَواأيًضايف يري غْذاالتـَّهَمثلُيٌّ،وَل ـَرمَ:ل ـمْإىل

ذاملىهَلَعَ،فَـ(6)-الالم بفتح -د ـاح يفالوَة ـَحَلق:(4)ونسُىيُكَحَوَ.فيٌّـَحنَ:(1)ةيفَن وايفحَـالُقَ
ة ـفَـْلكَ:لهـمث،وَه ـس نْايفج مَّغيري عَتَفيه يكنْ

ن سَمُدَاح يفأنالوَ(1)فـََلك وَ .رَّك جنسهحمَُوَكَّ

اخلَ،فَـ(2)انهَيْوايفعَفُلَفاختَـ(ة آيَ)اأمَّوَ ًفال أَتْلَبد أُلكنْ،وَ(1)اكنة اسَهَنُـيْـعَ:(7)ليلَُقاَل
للتَّلَطَ وَ(4)فيف خًْبا وَ(6)متْغ دْألُقلبْتُملَْوْلَ، األلف ثقلُأَامُغَاإلدْ، من سيبويهوَ. :(3)َقاَل

                                                                                                                                                                             

كالُغُدر،وكثريًاماُشبهت وصفدروًعاُصق لْتوُصفِّيْت،وهيُتعاهدبالكديونوالكرَّةليبقىصفاؤها،فقدصارت
.1/33إيضاحشواهداإليضاح.الدروعبالُغُدر

 .102ص(1)
كانمنجهةجندمناملدينةمنقراهاوعمايرها:العالية(2) كاندونذلكمناسملكلما إىلهتامةفهيالعالية،وما

 قالوا إليها نسبوا وإذا السافلة، فهي هتامة ُعْلويٌّ)جهة ) قالوا وقد القياس، غري عايلٌّ)على أيًضا( القياس على :ينظر.
 (.عال)14/33،واللسان2/31،وشرحالشافية1/31معجمالبلدان

 .722ص(القسماألول)شرحالتكملة(7)

،وهنايةاألربيفمعرفة709مجهرةاألنسابص:ينظر.ابنجُلَْيمبنَصْعببنعلّيبنبكربنوائل:حنيفةهو(1)
 .227أنسابالعربص

(4) النحو وكان سلمة، بن ومحَّاد العالء بن عمرو أيب عن أخذ هلم، موىل الضيب، حبيب بن يونس الرمحن عبد أبو
 اثنتني بعد تويف عليه، وقيلأغلب سنة، ومثانون مثان وله ومئة، ومثانني وقيل: املئة، قارب جاوزها: يف. ترمجته :تنظر

 .2/106،وغايةالنهاية1/31،وإنباهالرواة41طبقاتالزبيديص
.7/193،وشرحالشافية10/30،واملخصص7/431الكتاب:ينظر.حكاهيونسعنأيبعمروبنأيبالعالء(6)

ليسيفالكالم:"إنكارأيبعمروالشيباينمانقلهيونسحيثقال137لسكيتيفإصالحاملنطقصونقلابنا
 .114اللهجاتيفالكتابلسيبويهص:ينظر.لغةبينعقيلالنازلنييفبغداد(َحَلَقة)إن:وقيل".َحَلَقة إالمجعَحال ق

 (.فلك)1/1601الصحاح.علىماحوهلاقطعةمناألرضأوالرملتستديروترتفع:الَفْلَكة(1)

 أ/136
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لُصْأَ حتََ(3)-نْي العَفتح ب -(فـََعلة)ها قَمَانفتحَوَركتْوملا أُبلهَا وَ(9)لًفاأَدلتْبْا آخرونَ، :قَاَل
لحقُايَنهَم اءٍنَب لَّكُ،إالَّأنَّ(آي )اهَسُجنْالثالثة ه جُىاألوْلَعَوَ،ةق مَنَ:ثلَم (1)(َفع لة )اهَلُصْأَ
َقاَلوَ،ةق مَنَ:ر سْالكَظريُنََشَجرَة،وَ:ح تْالفَظريُنََجْفَنة،وَ:كون السُّنظريُيح،فَح الصَّمنَنظريه ب 

                                                                                                                                                                             

 :ستةأقوال،ذكرالعكربيمنهاأربعة،وبقياثنان(آية)للنحاةيفكلمة(2)
أحدمها : أصلها أن ( أَيـَُية الضمة( قلب كانجيب بأنه ورُدَّ ألًفا، فقلبت قبلها، ما وانفتح الياء حتركت كَسُمرَة،

.كسرة
كنواة،َثقدمتالالمعلى(أيَاة)كَقَصَبة،إاّلأنهأُع لتالثانيةعلىالقياسفصارت(أَيـََية)أنأصلها:والثاين

.علىوزنفـََلَعة(آية)العنيفصارت
.6/413،واخلزانة1/173،والتصريح1/169،واملساعد1/701االرتشاف:ينظر
كانذكيًّافط ًنازاهًدامنقطًعاإىلالعلم،وكانأبوعبدالرمحناخلليلبنأمحدبنعمروبنمت(7) يمالفراهيدياألزدي،

الغايةيفاستخراجمسائلالنحووتصحيحالقياسفيهوتعليله،وهوأولمناستخرجالعروضوضبطاللغة،أخذعنأيب
أخبارالنحويني:ظرترمجتهيفتن.عمروبنالعالء،وأخذعنهسيبويهوغريه،تويفسنةمخسوسبعنيومئة،وقيلغريذلك

 .19،ونزهةاأللباءص13،وطبقاتالزبيديص41البصرينيص
.فـَْعلة:أَيـَْية،ووزهنا:أي(1)
عنغرياخلليلوملُيسمِّه،وهومنسوب1/793،وحكاهسيبويه1/207نُسبهذاالقولإىلاخلليليفاملنصف(4)

يف الفراء إىل : 1/211الزاهر املفصل وشرح ،10/100 واملمتع ،2/437 الشافية وشرح واالرتشاف7/113، ،
 .2/122الشارحإىلسيبويهيفاللباب،ونسبه6/413،واخلزانة1/174،والتصريح1/163،واملساعد1/701
كانوايبدلونيف(6) عند:وحنومهافيقولون(َحْوبة)و(تـَْوبة)ألنالقياسالتصحيحواإلدغام،ولئن تابةوحابة،فاإلبدال

 .1/163املساعد:ينظر.اجتماعالياءينأحرى
(3) يف اخلليل قول هو هذا : 3/111العني والكتاب ،1/793 والزاهر ص1/211، التصريف ودقائق ،229،

 .1/163،واملساعد1/700واالرتشاف
 .أَيـََية:أي(3)
(9) يقال أن إعالهلا يف القياس شذوًذا،: عكسوا لكنهم باإلعالل، أوىل الطرف ألن الالم؛ وُتعّل العني فتصح أياة،

 .1/174التصريح:ينظر.لياءاألوىلدونالثانيةفأعلواا
6/413،واخلزانة1/173،والتصريح1/169،واملساعد1/701االرتشاف:ذُكرهذاالقولبدوننسبةيف(1) ،وُردَّ

 .بأنماكانكذلكجيوزفيهالفّكواإلدغامكحييوحيّ
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وم قَ هَلُصْأَ: لَعَ(ة يَآي )ا حُاليَأنَّإالَّ(ةٍلَاع فَ)ى األوىل وَ(2)تْفَذ اء قَذَهَ، أبوعيف ضَول ا قَاَل ،
وَهْ،وَ(1)(ءآيا)ىلَعَ(آيةً)واعُمجََدْقَوَ".ابَّةدَ:ثلَ،م ةًدَشدَّمُاءُاليَكونَتَأنْبُجيَ انَكَ":(7)علي

:رُاع ،َقاَلالشَّليل قَ

 (5)اهَ ـائِ دَ مِ رْ أَ ا وَ هَ ـيافِ أثَ  رَ يْـ غَ   اائهَ آيَ  نْ مِ  رُ هْ ا الدَّ ذَ هَ  قِ بْ م يُـ لَ 

.ءآيا:ايفهَلظهور اء الكلمةيَنْيَعَىأنَّلَعَلُّدُيَعُمْااجلَذَهَوَ/

جنس (الًع فَ)،ويفأنَّاء التَّوَاباأللف عهَيفمجَْ-بفتحالعني -(فـََعلةٍ)فمثلُ(َفع لة)اأمَّوَ
ق،ويفـةونَب َقاتونَب ـنَب ق:وَحنَْلكَذَ،وَسري كْعالتَّفيهمجَْعُمَهمليُسْأنَّإالَّد للواح 

.(1)ف قْالوَكامَحَيفأَتْيَوف تُداسْقَغاتٍلُبعُأرْ(نَب قة)

                                                           

(2) يف الكسائي إىل القول هذا نُسب : ودقا1/211الزاهر ص، التصريف 229ئق واملمتع الشافية2/437، وشرح ،
7/113 واالرتشاف ،1/700 واملساعد ،1/169 والتصريح بعد1/176، لوقوعها مهزة الياء قلب يلزم كان بأنه ورُدَّ ،

 .آي:ألفزائدةيفقوهلم
 .ملأقفعلىهذاالقولأليبعليفيمارجعتإليهمنمصادر(7)
 (.أيا)11/61اللسان.ءمجعاجلمع،وهونادرآي ،وآيا:مجعآية(1)
:برواية61-60البيتانمنالرجز،أليبالنجمالع ْجلييفديوانهص(4)

هذاالدَّهُرم ْنآيائـ ه  سوىأَثَاف يـه َوأَْرم َدائـ ه مليُبق 
كانجيالسعبدامللكالفضلبنقدامةبنعبيداهللالع ْجلي،منر:وأبوالنجمهو جازاإلسالمالفحولاملقدمني،

ومئة ثالثني سنة تويف هشام، وابنه مروان بن يف. ترمجته تنظر : الشعراء فحول والشعراء2/314طبقات والشعر ،
 .4/141،واألعالم10/137،واألغاين2/607

يف نسبة بال ومها : اللغة 2/679مجهرة واإلغفال الص1/714، وسر ، 2/660ناعة واملنصف ،2/117،
(.أيا)11/61،واللسان11/11واملخصص

:مجعأُْثف يَّة،وهيمايوضععليهالقدرمناحلجارة،واجلمع:آية،وهيالعالمة،أثافيه:آي،وآيمجع:آياءمجع:وآيائه
(.رمد)7/134،(اثف)11/117،(أيا)11/61اللسان.األرمداءهوالرماد:أَثايّفوأَثاثّي،أرمدائه

كتباللغةاليتوقفتعليهااللغاتيف(نبقة)ملأقفعلىاللغاتيف(1) النَّب ُق،والنََّبُق،:،وهي(النبق)،واملذكوريف
 .ومليذكرهاأبوالبقاءيفبابالوقف(.نبق)10/740اللسان:ينظر.والنِّْبُق،والنَّْبقُ

 ب/136
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َدأة:وحْنَفَـ-اءرالفَسْبكَ-(ف َعلة)اأمَّوَ َدأ ،وَسُ،واجلنْ(2)ح  َدأَ:موهلُُقَهُنْم ح  َدَأح  (7)ح 
َدأةٍخيمُرْتَـوَهْوَ،(4)تان يلَب اقَمهَُ،وَ(1)بـُْنُدقَةاَءك رَوَ .ح 

وحْفنَ(فـَُعلة)اأمَّوَ (ةمَثُرَ)اأمَّ،وَ(مَسُر )سُاجلنْ،وَ(مَسُرات )اء والتَّباأللف معُ،جتُْ(6)مَسُرة:
.(ر مثَُ)اجلنسُامليم،وَتحُفَاملعروفُ،وَليلة ،وهيقَ(3)اسيبويهكاهَحَفَ-امليممِّبضَ-

وأمَّ فمثلُ(ةفـُُعلَ)ا وَ(3)ةُهُدبَ: ضَ-(9)ةُبُسرَ، لُهْوَ-العنيمَّفيمن وَ(10)ة غَي اهَسُنْج ،
باأللف عُمجَْاء،وَالتَّحبذف  ،كونُاالسُّهَلُصْأَيكونَأنْوزُجيَُا،وَهَمِّضَوَالعني كون سُب ؛اء التَّوَها

(ء ُهزْـال)،وَ(ر الُعسْ)وَ(ر الُيسْ)يفز ائ اجَذَهَ،وَ(11)األولمِّإتباًعالضَمتْضُلكنْوَ
.الًصْأَمُّالضَّكونُااليَذَىهَلَعَفَـ،(1)(ء الُكفْ)وَ

                                                           

 (.حدأ)1/41اللسان.نطائريصيداجل رذا:احل َدأَة(2)
َدْأ:ُضبطتيفاألصل(7) َدأْح   .والوجهله-بالسكون-ح 
َدأُوبندقةقبيلتانمنقبائلاليمن،وكانتبندقةأوقعتحبدأوقعةاجتاحتها،(1) هذامثليقالللرجليُفزَّعبعدوِّه،وح 

،وجممع2/1013مجهرةاللغة:،وينظر1/733األمثالمجهرة.فكانتتفزَّعهبا،َثصارتمثالًلكلشيءُيفزَّعبشيء
 (.حدأ)1/44،واللسان1/201األمثال

(4) حي العشرية وبنوسعد العشرية، سعد بن احلكم بن ْله م س  بن َمظَّة بن وبـُْنُدقة العشرية، سعد بن منَ رة بن دأ ح  مها
 .263األربيفمعرفةأنسابالعربص،وهناية103مجهرةاألنسابص:ينظر.منكهالنمنالقحطانية

 (.مسر)2/639الصحاح.منشجرالطلح:السَُّمر(6)
 .7/431الكتاب(3)
(3 بة( ُِ الـُهْد وُهدَّابه: الثوب وُهْدبة العني، ُشْفر على النابتة الشعرة طُرَّته: يلي مما الثوب طرف . 1/330اللسان
 (.هدب)
 (.بسر)1/43اللسان.التمرةقبلأنترطب:الُبسرة(9)
(10) لغتان والبسرة اهلدبة )يف ُهْدبة: بُْسرة)و( و( العني، ُهُدبة)بسكون بُُسرة)و( اإلسكان( فيهما واملشهور .بضمها،

 (.بسر)2/439،(هدب)1/273الصحاح:ينظر
كلاسمثالثيأولهمضموموأوسطهساكنمنالعربمنيثقلهومنهممنخيففه،حنو(11) الُيْسروالُيُسر،:وذلكألن

 .2/103،واملزهر(عسر)1/467،واللسان2/311،والصحاح2/104احلجةللقراءالسبعة:ينظر.والُعْسروالُعُسر
 .الالموالكاف،وقداجتهدُتيفقراءهتامباأثبتهسوىاأللفو(الكفء)يفاألصلمليظهرمنكلمة(1)
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:واالُقدقَا،وَثلهَم ة ُرطَبَ،وَاجلنسُعَشر ،وَات ُعَشرَعُمْاجلَ،وَ(2)ُعَشرة:وحْفنَ(فـَُعلة)اأمَّوَ
،(7)اهَؤوس يفرُاإلبلَذُأخُيَهوداء ،وَنـَُعر وَات نـَُعرَوَة نـَُعرَ:مثله،وَليل قَوَهْ،وَيفالتكسري طاب رْأَ
:،قالالشاعر(1)صوص خمَْباب ًضاذُأيْوَهْوَ

َها   تـََرى النـَُّعَراِت الُخْضَر َتْحَت لََباِنهِ        ُأَحاَد َوَمثْـَنى َأْصَعَقتـْ
 (5)َصَواِهُلهْ 

:اآلخرولُقَوَهْزرق،وَباألخضراألَريدَيُأنْهُبَاألشْ،وَرُدْالصَّ:انُبَرًسا،واللَّفَفُص يَ

بَاِب اأَلْزَرقِ   إِنِّي اْمُرٌؤ َتِجُد الرَِّجاُل َعَداَوِتي         (6)َوْجَد الرَِّكاِب من الذُّ

                                                           

الناُسيفأجودمنه،وحُيشىيفاملخادِّ،وخيرجمنزهرهوُشَعب هُسكَّر،وفيهمرارة:الُعَشر(2) .شجرفيهُحرَّاقمليـَْقتد ح 
 (.عشر)466القاموس

 .7/434ذكرهسيبويهيفكتابهملأقفعلىهذااملعَّنفيمااطلعتعليهمنمصادرلغوية،وقد(7)
(1) أنف يف دخل ورمبا خاصة، احلافر ذوات هبا يلسع ذنبه طرف يف إبرة وله أخضر، العني أزرق ضخم ذباب هو

 (.نعر)2/371الصحاح.احلمارفريكبرأسهفاليردُّهشيء
(4) ص التكملة شواهد من ص160البيت ديوانه يف مقبل البن منالطويل، وامس136، ه، بن: مقبل بن ُأيّب بن متيم

 جُميد، شاعر العجالن، بين من تنظرعوف، سنة، وعشرين مئة وبلغ اجلاهلية، أهل يبكي وكان فأسلم، اإلسالم أدرك
 .1/733،واإلصابة1/144،والشعروالشعراء1/140طبقاتفحولالشعراء:ترمجتهيف

يف له والبيت ص: املنطق ص204إصالح األنباري البن واألضداد ،702 والصحاح وإيضاح(نعر)2/372، ،
 اإليضاح 2/397شواهد واملصباح ص2/1239، اإليضاح شواهد وشرح ،429 واللسان نسبة(نعر)4/221، وبال ،

.1/123،وجمالسثعلب1/244،714معاينالقرآنللفراء:يف
.470شرحشواهداإليضاحص.إذاصهلأصعقالذباَبصهيُله:ابالنشاطوالشّدة،أييصففرسً

:البيتمنالكامل،واخُتلفيفنسبته؛فُنسبإىل(6)
7/191احليوان:أرطاةبنُسَهيَّةيف- (يفالقسماملنسوبلهولغريه)،وهويفشعره1/72،ومجهرةاألمثال

هو177ص وأرطاة ، الو: عبدأبو خالفة إىل وعاش اإلسالم أدرك أمة، وُسهيَّة املرّي، مالك بن اهلل عبد بن زفر بن ليد
مروان بن امللك يف. ترمجته تنظر : والشعراء ص1/422الشعر واالشتقاق ص290، واملبهج الآليل113، ومسط ،

.1/139،واإلصابة2/670
يف- دارة ابن : املعري إىل املنسوب احلماسة 1/232شرح لألعلم وشرحاحلماسة وشرحاحلماسة1/127، ،

هودارة،==ساملبنمسافعبنيربوعمنبينعبداهللبنغطفان،ويربـوع:،وابندارةهو1/207للتربيزي
وقيل القمر، بدارة ُشبِّه جلماله، بذلك مُسّي أدرك: قد خمضرم شاعر وسامل جلماهلا، بذلك مُسيت أمه، اجلاهليةدارة
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لِّاملعتَنَم وَ وَ: َوُمًها، رَل حْالفَ/اءُمَوَهُْمَهاة قَاقة النَّم ح يف واالُ، وَ(1)او وَهُالمُوَ: فيه ،
:انٍهَجْوَ

،َث(2)الالنعْواىلفيهإ اتَمم َّوَهًْة،وَزَمهَْهُاؤُهَألًفاوَاوهُوَلبتْقُفَـ،اء مَوَهَْموه ،وَ:امهَُدُحَأَ
رًا،َثأَالوَرََصيـَّفََبالكلمةَلَقَـ .(7)فـَُلع:اآلنَزنهُاألًفا،فوَهلَدَبْاَوآخ 

الثاينوَ القول وَلَصْأَأنَّ: ، ُمَهو  وَقيقُالرَّاللنَبُهوَه الُيقَ، اإذَديدةَحَـالهيتُمْأَ:
.فيهبَلْالقَـااملعَّن،وَذَهَنْم (فـَُعالً)هلُصْأَكونَيَأنْوزُجُ،فيَ(1)َدْدهَتاأحْ

ا،لهَبْاقَـمَاح انفتَاوَهَحرك تَألًفال تْدلَبْاءأُاليَنَم هُألفُ،وَ(4)(ُطالة)هتاحدفوَ(طًُلى)اأمَّوَ
.حاألعناق ائ فَ،وهيصَ(ىطُلً)سُ،واجلنْ(لياتطُ)اجلمعُوَ

مَأمَّوَ كانَا لَعَا وحنَْ(ف ْعلة)ى احدتُوَفَـقٍلْس وَرٍدْس : ْلَقة )وَ،(ة رَدْس )ه كون سُب -(س 
َلقٍ)ىلَعَرُكسَّيُ،وَئبةُهيالذِّوَ-العني  َدرٍ)وَ(س  عمْذااجلَهَيسَلَ،وَ(ك ْسرة)يفكماذكرناهُ(س 

                                                                                                                                                                             

 للتربيزي احلماسة شرح يف مفصَّل مقتله وخرب هجائه، بسبب عفان بن عثمان زمن ومات .206-1/207واإلسالم،
.2/111،واخلزانة166،واملؤتلفص2/137(ضمننوادراملخطوطات)أمساءاملغتالني:تنظرترمجتهيف

(1)  قال حيث الياء، بنات من سيبويه 7/434جعلها ..." العربون: بعض قول الياء من وُمًهى:ظريها ".ُمَهاة  ...
(.مها)6/2199،والصحاح2/117األصول:وينظر
ص:وينظر...".ُمَهاةوُمًها:ونظريهامنالياءوالواو:"160وقالعنهاأبوعلييفالتكملةص ،116العضديات

 .2/140واملنصف
،فُقلبتالواوألًفالتحركهاوانفتاحماقبلها،فصار(َمَوه )مطّرد،حيثإنأصلهقليلغري(ماء)إبدالاهلاءمهزةيف(2)

التقدير يف فصار: مهزة اهلاء من أُبدل َث ماًها، ماء: ينظر. : الصناعة 1/100سر واملنصف املفصل2/119، وشرح ،
 .7/203،وشرحالشافية239،وشرحامللوكيص10/14

الرَّكيَّة:الـُمهامقلوبموضعالالمإىلالعنيمنقوهلم:"أباعليالفارسيقالأن3/4جاءيفاملخصص(7)  ".َماَهت 
األصل(1) أمحيَتها: تصحيف. وينظر. : (مها)6/2199الصحاح واملخصص واللسان14/16، ،(مها)14/293،

 (.مهيم)77/263والتاج
:ينظر.طُْلية:ُطالة،وذهباألصمعيإىلأنواحدته(:الطَُّلى)ذهبأبوعمرووأبواخلطابوالفراءإىلأنواحدة(4)

 ص7/434الكتاب للفراء واملمدود واملقصور ص31، للقايل واملمدود واملقصور ،222 للقايل واألمايل ،2/210،
 .3/4،14/133،واملخصص(طال)6/2111والصحاح

 أ/133
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وَ تَـولُقَليه عَالدليلُجنًسا، اىلعَه خمَُّْضوٍد﴾: ْدٍر س  كَالصِّرَكَّذَفَ(1)﴿يف  تُمَفة يففةُالصِّرُذكَّا
وَ(2)املذكر احد الوَ التكسريتقولُ، يف َلق هَ: وس  َدر  س  ذه واالُقَوَ. ول َقاح : وَ(7)ل ْقَحة  يُ، معُسْمل

أنَّلَعَ(ل ْقح ) ج ى عَس نْه بل أنَّلَ، مجَْى ه وَكسري تَّالع ، قَّة )مثله النَّ(ح  أرْاقَ، هلا اليت سنني،بعُة
َقاق )اجلمعُوَ املذكر الُقَ،وَ(ح  أيًضا،وَ:وايف َقاق  َوح  قٌّ ًضايْواأَالُقَح  َقق ،مثل: َيمٍ:ح  وزُجيَُ،وَخ 

.(1)ريهظ رنانَكَذَقدْ،وَوفةًذُحمَْاأللفُتكونَأنْ

وَ:فُاعَاملضَ،وَُدْخنةٍوَُدْخنٍ:وحنَْ(فـُْعلةٍ)فجنسُ(فـُْعل)امَّأَوَ (ُدرَّات )عُمْاجلَُدرَّة،وَُدرٌّ
،وَ:وايفالتكسريالُقَ،وَ(ُدْخنات )وَ ،ومليَـوَبـُرَّات وَبـُرَّة :واالُقَُدَرر  .بـَُرر :واولُقُبـُرٌّ

العنيلِّاملعتَنَم وَ عُمْاجلَوَ(4)ة تُومَ: ، وَوم تُاجلنسُوَ/تُوَمات  التكسري الُقَ، يف وا تـَُوم ،:
،قاَُصَورةوَلكَثلذَم وَ ٱلصُّور ﴾:اهللتعاىللَُصور  دْقَ،وَ(ةورَصُ)جنسُوَهْوَ(6)﴿يـَْوَميُنَفُخيف 
واالُقَ قَ: كما واالُُصَور  وَ: وَظَُلم ُغَرف  واالُقَ، وَُصوف وَات وفَصُوَة ُصوفَ: يُ، وكذلكسِّكَمل روه،
:ر اع الشَّاقولُ،فأمَّ(ةوسَسُ)

َلَها ُدَررًا   َكأنَـَّهـا  ُدرٌَّة  ُمنَـعََّمـةٌ    (4)من ِنْسَوة  ُكنَّ قـَبـْ

                                                           

 .23:سورةالواقعة،اآلية(1)
َدر)يثإنالدليلالذيذكرهعلىأنيفقولالشارحنظر؛ح(2) مجعوليسجنًساغريمسلم،فالتذكرييفالصفة(س 

 .دليلعليهالله؛ألنالتكسرييعاملمعاملةاملؤنث،وعليهفماورديفاآليةاسمجنسوليسمجًعا
(7) اللِّْقَحة سب: هلا ميضي حىت امسها ذلك يزال وال ولدها، سنام يسمن حني من ولدهاالناقة عنها ويُفصَل أشهر .عة

 (.لقح)2/431اللسان
 .9،73ص(1)
 (.توم)12/31،واللسان4/1333الصحاح.اللؤلؤة:حبَّةُتعملمنالفضةكالدُّرة،والتُّومة:التُّوَمة(4)
.37:سورةاألنعام،مناآلية(6)
(1) ص التكملة شواهد من وهو160البيت َضُبع، بن للربيع املنسرح، من ، بن: بغيض بن وهب بن َضُبع بن الربيع

كربوخرفوأدركاإلسالم،ويقال إنهعاشثالثمئةسنة،:مالكبنسعدبنعديالفزاري،شاعرجاهلي،ذُكرأنه
يسلم مل ويقال اإلسالم يف ستون منها يف. ترمجته تنظر أما: املرتضى 1/246يل الآليل ومسط واإلصابة2/302، ،

 .3/731،واخلزانة2/410

 ب/133
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املرأةَبَّشَ خُه وَهَلوص يف وَهَائ فَصَا م دهَعْبُـا م بالدُّمسنيَالالَّنَا وَنَرة :اهدُالشَّاللؤلؤ،
.(2)ُدَرر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [باب ما جاء من األسماء المحذوف منها]

                                                                                                                                                                             

يف له والبيت : القايل اإليضاح2/134أمايل شواهد وإيضاح ،2/391 واملصباح شواهد2/1297، وشرح ،
ص 470اإليضاح واللسان (درر)1/232، واخلزانة يف3/733، نسبة وبال ، ص: زيد أيب واملقتض116نوادر ب،

2/204.

،وحيتمل...(فشبَّهاملرأة:)،وبذلكمليتحدداجلواب،فيحتملأنيكوناجلوابهو(أمَّا)أسقطالفاءمنجواب(2)
 .،وهواألرجح(ُدَرر :فالشاهد:)أنيكوناجلواب
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ه فيْ  المةَ ا ل عَ ا مَ هَ نْـ مِ ا، وَ هَ نْـ المحذوف مِ  اءِ مَ سْ األَ  نَ مِ  اءا جَ مَ  ابُ بَ : "ليو عَ بُ قَـاَل أَ 
ه سَ : ولهمقَ  أنيثِ للتَّ  هفيْ  المةَ الذي ل عَ  ذوفِ المحْ  ، فمنَ هُ المة لَ ه عَ ا فيْ منها مَ ، وَ يثِ أنِ للتَّ 
 .لصْ الفَ  (4)..."استوَ 

:ربٍضْأَبعة ىأرْلَعَذاالبابُهَ:حُ ارِ قَـاَل الشَّ 

وَضَوِّعُوَهُنْم فَذ احُمَ:اهَدُحَأَ ،(نان اثْ)ذلككَ،َوه تَسَ:هالُصْأَوَ(تاسْ):وحنَْلكَذَ،
.(2)اهَواتُـخَأَذلكَكَ،َول صْالوَات فَل أَاب ريفبَكَذُدْقَ،وَثنيان :هلُأصْوَ

ذوفة المهحمَْنَّىأَلَعَلُّدُيَ،وَمٍدَوَ،دٍيَ:و،حنَْضْوَّعَمليُـوَهُنْم فَذ احُمَ:اينالثَّبُرْالضَّوَ
اجلَوْقَـ يف عمْهلم عَ: لَأيٍد وَ(7)(لعُفْـأَ)ى الف ، م عْيف هُنْل وَ(1)تُيْدَيَ: اجلارحَدُاليَ، عمة النِّوَة يف

:َقاَلآخرونَ،وَ(4)ادٍيَىأَلَعَمعُالجتُْ:وم َقاَلقَفَـة ارحَاجلَدُايَمَّأَاٍد،وَيَأَ:عمة يفالنِّعُمْجلايًعا،وَمجَ 
:اعرُ،َقاَلالشَّحيحُالصَّوَهْ،وَ(6)لكىذَلَعَمعُجتُْ

ِِ جَ نْ األَ  انِ حَ صَ حْ في الصَّ  هُ أنَّ كَ    (7)غُزَّلِ ي دِ يْ أَ بِ  ى  امِ خَ سُ  نٌ طْ قُ   ِل

                                                           

(1)  فرهود)التكملة "وفيها161ص( باب: قوهلم...هذا فيه للتأنيث عالمة ..."ال ويف مرجان)، "176ص( هذا:
 ...".فمنهاماالعالمة...باب

ذلكيفشرحالتكملة.ابن،وابنة،وامرؤ،وامرأة،واثنان،واثنتان،وابنم،واست،واسم:أي(2) القسم)وذكرالشارح
 .224-221ص(األول

 .1/210،وسرالصناعة2/116،واألصول2/143،واملقتضب7/141،493الكتاب:ينظر(7)
،وشرح2/270،وأمايلابنالشجري2/1062مجهرةاللغة:ينظر.أيأسديتإليهنعمة:َدْيُتإليهيًدايَ:يقال(1)

 .2/621،واملمتع117امللوكيص
(4) ينظر العالء، بن عمرو أيب عن القول هذا يروى : العلماء 121جمالس واإلغفال ،2/137 واملخصص ،2/2،

 .4/31وشرحاملفصل،2/393،وإيضاحشواهداإليضاح12/276
جينوابن(6) ممنقالبذلكأبواخلطاباألخفش،وسيذكرهأبوالبقاءيفالصفحةالتالية،وممنقالبذلكأيًضاابن

.3/133،واخلزانة272-2/271،وأمايلابنالشجري1/263اخلصائص:ينظر.الشجري
=:البيتانمنالرجز،واخُتلفيفنسبته؛فُنسبإىل(3)
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اخلَبُأَلَئسُوَ ؤدبُمُ(1)اب طَّو عُ/ عَ(2)بيدةأيب (األيادي)ن َقالَفَـ،ةاجلارحَيف  جيوز:
الرَّ قَاَل اويذلك، عَألتُسَفَ: فَـنْعَ(7)ورمْأبا َقالَها جيَُ: فذكرتُال اخلطاب ذلكَوز، ،أليب

:(1)يبنزيدد عَولَقَعَامسَ مَهنسي،أَلكنَّوَيخ هييفعلمالشَّ:َقالَفَـ
 (4)اقِ نَ ها إلى األعْ شناقُ إا وَ نـَ   ـيادِ يَ أَ  في تْ لَ ساءها ما تأمَّ 

                                                                                                                                                                             

12/237،واللسان739-1/733،واملشوفاملعلم731إصالحاملنطقص:جندلبناملثَّنالطَّهوييف-=
كتابسيبويهللسريايف:،وبالنسبةيف(يدي)14/119،(سخم) ،واخلصائص2/771أ،وكتابالشعر4/27شرح

.3/139،واخلزانة4/31ملفصل،وشرحا2/272أمايلابنالشجري:،والثاينمنهمابالنسبةيف1/269
.،وليسيفديوانه1/111أساسالبالغة:أيبالنجميف-

ُسَخام بأياد يُغزَّل :وفيهامجيًعا ُقْطن 
موافًقاملاذكرهالعكربي،وعلىهذهالروايةيسقطاالستشهاد-غريمنسوب-7/114وقدجاءالبيتيفمقاييساللغة

 أراد إنه حيث علىبالبيت، جتمع اجلارحة هي اليت اليد أن على االستشهاد هي: اليت اليد على ذلك يقتصر وال أياٍد،
.النعمة
 يف كأنه)واهلاء السراب-تعودإىلاآلل( الصحصحان-وهو قبله، بيت يف األجْنَل: مناألرض، الفضاء الواسع،:
املسرقيق،قطن:ُسخام  .431-437شرحأبياتاإلصالحص:ينظر.بالقطنلبياضه،شبَّهالسراب(كأنه)خرب:لنيِّ

(1) سيبويه عنه أخذ ومتقدميها، العربية علماء أكابر من الكبري، األخفش اخلطاب أبو اجمليد عبد بن احلميد عبد هو
 .2/31،وبغيةالوعاة13،ونزهةاأللباءص10طبقاتاليزيديص:والكسائيويونسوأبوعبيدة،تنظرترمجتهيف

ابالشعروالغريبواألخباروالنسب،تويفسنةتسع،وقيل(2)
ً
كانعامل :هوأبوعبيدةمعمربناملثَّنالتيميالبصري،

عشرةومئتني:عشر،وقيل:مثان،وقيل ،94،ونزهةاأللباءص30أخبارالنحوينيالبصرينيص:تنظرترمجتهيف.إحدى
 .2/291وبغيةالوعاة

(7) األصل يف ص.عمر: العلماء جمالس يف جاء كما العالء بن عمرو أيب عن وردت كتاب121واحلكاية وشرح ،
 للسريايف 4/22سيبويه واإلغفال 2/137ب، واملخصص ص2/2، األلباء ونزهة ،13 املفصل وشرح واخلزانة4/31، ،

3/131.
كانوهوأبوعمروبنالعالءبنعماربنعبداهللاملازين،اختلفيفامسها كثريًا،والصحيحأنامسهزبّان، ختالفًا

إمامأهلالبصرةيفالقراءاتوالنحوواللغة،أخذالنحوعننصربنعاصم،وأخذعنهيونسواخلليلواليزيدي،تويفسنة
 ترمجتهيف.ومخسنيومئة-تسع:وقيل-أربع ص:تنظر ص16أخبارالنحوينيالبصريني عاة،وبغيةالو72،ونزهةاأللباء

2/271. 
(1) ديوان يف بالعربية كتب من أول كان احلرية، أهايل من نصرايّن جاهلّي شاعر الع َبادي، زيد بن عدي عمري أبو

(ضمننوادراملخطوطات)أمساءاملغتالني:تنظرترمجتهيف.كسرى،حبسهالنعمانبناملنذربعدأنُوشيبهإليه،َثقتله
 .1/731،واخلزانة1/221،ومسطالآليل113-2/39،واألغاين1/224،والشعروالشعراء2/143

 أ/133
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اقُنَشْاإل أَباخل ري ع البَسَأْرَكفَتَنْأَ: مَهَاءَسَ:يْطام، ظَا أيدينَرَهَا م يف ،ص قْالنـَّنَا
.(2)ااقهَنَعْاإىلأَؤوسهَارُعهَفًْضارَيْاأَهَاءَسَوَ

نَم احملذوفُوَ يَياء (دٍيَ) ذَلَعَلُّدُ، موهلُقَلكَى إ تُيْـدَيَ: أَذَه، وَهُدَيَتَبصا يفوهلُقَ، م
يد الصَّ يَ(7)؟ول جُرْمَمْأَوَهُيٌّد يْمَأَ: حصلت الشَّأي يف وَلُجْر مْأَك رَده عُاجلمْه؟ عَيْأَ: ىلٍَد

كُنَّأَإالَّ(أَفْـُعل) وَ(1)اء اليَل جْأَنْم هنُيْـعَرتْس ه وَ(لاع فَأَ):يادٍأَ، هوع مْاجلَعُمجَْوَهْ، الذي
:(4)دٍيْوزَبُأَشدَنْأَ،كالبٍأَوَكلبٍأَ:لُثْ،م (دٍيْأَ)

(6)يادِ يَ ا األَ هَ حُ اوِ طَ د  تُ يَ لِ  نْ مَ فَ   يلِ ثْ مِ  اكَ فَ كَ ًدا فَ احِ ا وَ مَّ أَ      

.يهاق لْتُـ:اهَحُاو طَتُ،وَ(1)ثلياكم فَكًَدافَاح وَتَلبْاطَمَّأَ:هديرُقْ،تَـذوفٍحمًَْدابفعلٍاح وَبَصَنَ

                                                                                                                                                                             

(1) ص ديوانه يف اخلفيف، من يف140البيت له وهو ، ص: العلماء 121جمالس واألغاين واإلغفال2/103، ،
2/131 واملخصص ،2/2 ص1/17، األلباء ونزهة ،13 املفصل وشرح ،4/31 البالغة هنج وشرح وبال1/130، ،

.3/131،واخلزانة(يدي)14/119،واللسان6/141،ومقاييساللغة2/263صائصاخل:نسبةيف
مغلولتانإىلعنقه،(ساءها)الضمرييف زارتهوهويفحبسالنعمانويداه يعودعلىبُنيَّةلهامسهاهندوكانتقد

وقالت ذلك ؟:فأنكرت أبت  يا وعنقك يدك يف الذي هذا ما م! قصيدة فقال البيتوبكت، هذا نها ينظر. هنج: شرح
 .1/131البالغة

(2)  كلمة أن ويبدو مشكل، رؤوسها)النص هو( النص ولعل "مقحمة، : رفعها أيًضا األيدي-ساءها إىل-أي
 ".أعناقنا

 (.يدي)14/121،واللسان6/2410الصحاح:ينظر(7)
(1) يف له نظري ال إىلبناء ذلك وأدَّى واًوا، النقلبت الياء قبل الضمة بقيت لو إذ الياء؛ لتصح إىلالكسر عدلوا إمنا

 .4/31شرحاملفصل:ينظر.األمساء
 .244النوادرص(4)
نربيعةبنزيد،منالوافر،لنُـَفيعأولنُـَقيعبنجرموزالعبشمي،منعبدمشسب161البيتمنشواهدالتكملةص(6)

.700،واملؤتلفص244النوادرص:ينظر.بنمناةبنمتيم،جاهلي
يف وهوله : اإليضاح شواهد 2/393إيضاح واملصباح ،2/1296 اإليضاح شواهد وشرح يف427، نسبة وبال ،:

(.يدي)14/119،(طوح)2/476،واللسان4/34،شرحاملفصل1/263،اخلصائص2/131اإلغفال
البيت معَّن يقول: هبا: طاقة وال عليها، أقدر فال األيادي كثرت إذا وأما واحًدا، أكفيك أنا شواهد. إيضاح

 .2/399اإليضاح
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مَّأَوَ هالُفأصْ(ابنة)ا بدَوَنَـبَـ: وهلمْقَليل ة، ةوَّنُـالبُـ: الوَ، حُولكن الم هي اليت ،فتْذ او
مهَْتْضَوِّعُوَ وَ(2)ل صْالوَةُزَمنها املذكرقَ، يف الوا وَ: غريهاصْتَابن، وَ: التَّهَعُمجَْبـُنَـيَّة، يف :حيح صْا
،(4)لكَذَقَبَسَدْقَ،وَ(1)للتأنيثتْليسَ،وَ(7)او الوَنَم ل دَبَاءُالتَّ،وَت نْب :هااحدَوَنَّىأَلَعَ،ات نَبَـ
،او الوَنَم ل دَابَاءهَتَيفأنَّتٍنْب :لَثْم (ت خْأُ)وَ،(6)ل صْالوَزات ريفمهَْك ذُدْقَفَـ(اثنان)امَّأَوَ
.تنْالب توَخْرأُالتكسّة،وَيَّخَأُوَ،ةيَّنَـبُـ:تَلْقُفَـاوَالوَتَدْدَرَ/هُرتَغَّإذاصَفَ

.(3)ضعٍوْمَرْي يفغَلكَاذَكرنَذَدْقَ،وَ(3)او الوَنَم ل دَفيهابَاءُفالتَّ(اكلتَ)امَّأَوَ

                                                                                                                                                                             

كماتقول:"244قالأبوزيديفالنوادرص(1) كفاك على:ونصبواحًداعلى ،وليسنصبه أمادرمهًافأعطاكزيد 
 :فعلمضمركماأضمروايفقوله

َعَلىحُمَصَِّلٍةتَب يُتأالرَُجالًَجزَاُهاهللَُخريًا "يَُدلُّ
،واألصول2/703الكتاب:ينظر.أالُتروينرجالًهذهصفته:عنداخلليلمنصوبةبفعلمقدَّر،تقديره(رجالً)حيثإن

.93،ومغيناللبيبص1/793
:قوالن(ابنة)و(ابن)يفاحملذوفمن(2)

(.البنوَّة)أناحملذوفواو؛بدليلظهورهايف:-وعليهأكثرالنحويني-األول
والثاين : يف الواو ظهور يف ليس إذ ياء؛ احملذوف البنوَّة)أن مصدر( يف لقوهلم واو؛ المه أن على دليل

وإذامليكنيفالبنوةداللةعلىالواو،فأصله:فـَتَـَيانوف تـَْيانوفتيات،قالوا:الُفتُـوَّة،والمهياء،بداللةظهورالياءيف:الفىت
 (.بين)11/90،واللسان2/231أمايلابنالشجري:ينظر.بـَيَن ،فـََعل منبـَنَيُت؛ألناالبنمبينٌّعلىاألب

 .101،وشرحامللوكيص9/177،وشرحاملفصل1/119،وسرالصناعة1/49،واملنصف7/221الكتاب:ينظر(7)
(1)  يف التاء أنَّ إىل السريايف بنت)ذهب قال( التأنيث، علم وحنوها : يف السالمة مجع يف تسقط (أخوات)ولذلك
 .10/10شرحاملفصل:ينظر(.بنات)و
 .221ص(القسماألول)شرحالتكملة(4)
 .222السابقص(6)
(3)  يف التاء يف (كلتا)اخُتلف أن أىل سيبويه فذهب كلتا)، ) وأصلها(لىف عْ)على كذ ْكَرى، ، واوها: فحذفوا ك ْلَوى،

 أن إىل اجلرمي وذهب التاء، منها كلتا)وعوضوها ) يف(ف ْعَتل)على كانت كما الكلمة الم واأللف للتأنيث، التاء وأن ،
كال) ينظر(. : 7/767الكتاب الصرف قسم للرماين سيبويه كتاب وشرح ،1/133-139 الصناعة وسر ،1/141-

،وشرحامللوكي1/44،وشرحاملفصل2/233،وأمايلابنالشجري763ةاألمساءواألفعالالبنالقطاعص،وأبني142
 .700،702ص

 .743ص(القسماألول)،وشرحالتكملة90-1/39شرحاإليضاح:منها(3)

 ب/133
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ى لَ عَ  هُ عَ مْ جَ  إنَّ فَ  يثِ أنِ التَّ  اءُ لحقته تَ وَ  منه الالمُ  فتْ ذِ حُ َما ا مَّ أَ وَ :"ليقَـاَل أبو عَ 
 هِ إليْ  يردَّ فَ  رَ كسَّ أن يُ : رُ اآلخَ ون، وَ والنُّ اوِ ، أو الوَ اءِ التَّ وَ  باأللفِ  معَ جْ أن يُ : همادُ حَ بين، أَ رْ ضَ 
 .لُ صْ الفَ  (4)..."ينبَ رْ ى ضَ لَ عَ اء فَـ التَّ وَ  باأللفِ  هُ عُ مْ ا جَ أمَّ فَ  .هُ نْ مِ  فَ ذِ ا حُ مَ 

حُمَ:حُ ارِ قَـاَل الشَّ  األضْلَعَهُالمُتْفَذ ا قَب رُى فَهَإليْـ(2)هُمَسَّاليت هُلَاأوَّا، حُمَ: فتْذ ا
وَهُالمُ يف  مجَْلَعَه ع مجَْاقتصر إمَّصحيح التَّع ى باأللف ، أَطْقَفَـاء التَّوَا ،ةًارَتَون النُّوَاو بالوَوْ،

فاألولُ(7)[والتاء]باأللفوَ وحنَْأخرى، وَاتٍيَس وَةٍيَس : يُ، فيْسْمل وَ(1)ونُالنُّوَاوُالوَه مع :املرادُ،
وَوس القَةُيَس  ال، تَحزُّـهي عُتقرُسْالذي وَر تَالوَةُوَرْفيه لَـيق ، : طََما من وَه يْفَـرَُعط َف :اهَلُصْأَ،
ع يَوْسُ فَ(4)ليل اخلَدَنْة الوَذفتْحُ، وَاوُمنه م وَع اءُالتَّلتْع جُ، (6)اهَنْـًضا ابنُوَ، :(3)األعرايبَقاَل

اءًـيةُهمزَـالبدلت َثأُ،اوُاالوَهَنْـذفتم حُ،فَ(ة ُسْئو)اهَلُصْأَ

:والنقَلكَيفذَ،وَوفةُذُهياحملْنْيُالعَ:ضهمعْقَـاَلبَـ،وَ(3)اًعابَإتْـنيُسِّالسرت كَُو

وَ:هلَصْأَأنَّ:امهَُدُحَأَ اليتهياوُالوَبدلت أُوَ،ذفتْحُةَاهلمزَأنَّإالَّ-كماتقدم-ةُسئـْ
.(9)نيُسِّالرت س ياًء،َثكُالم 

                                                           

 .173ص(مرجان)،و162ص(فرهود...")وحلقتهالتاءللتأنيث:"...التكملةوفيها(1)
 .قسمها:يفاألصل،والصوابكذا(2)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(7)
 .4/73،وشرحاملفصل2/116،واألصول7/493الكتاب:ينظر(1)
(4)  التاج يف األخفش عن القول هذا سوو)73/133نُقل "وفيه( ية)و: س  يكون( أن )جيوز ف َعةً: ) إالَّأن(ف َلةً)أو ،
َية)موضعالالم،وانقلبتالواويفأقيس،ألنأكثرمايلقون(ف َعةً)  ".ياًءلكسرةماقبلها؛ألنأصلهاسوية(س 
 .ف َلة:علىوزن(6)
كثريالسماع(3) اباللغةوالشعرنسَّابة،

ً
كانحنويًاعامل أبوعبداهللحممدبنزياداألعرايبالكويف،ربيباملفضلالضيب،

ولدسنةمخسنيومئة،وتويفسنةإحدىوثالثني.مناملفضلالضيب،ومليكنأحدمنالكوفينيأشبهبروايةالبصرينيمنه
ومئتني يف. ترمجته تنظر صطبقات: 194الزبيدي األعيان ووفيات ص1/706، التعيني وإشارة الوعاة711، وبغية ،

1/104. 
 .ف َعة:علىوزن(3)
 .وهذاالرأيهوالذيرجحهأبوالبقاءيفختامكالمه.ف َلة:علىوزن(9)
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العنيُبدلت أُ،وَاليتهيالم ةُاهلمزَذفت حُ،فَ(1)ُسْوَءة:اهَلُصْأَيكونَأنْ:الثاينهُجْالوَوَ
.(2)نيُسِّالسرت كُاًء،َويَاليتهيواو 

،وَيفقولٍاو وَالالمَهاألقوالأنَّذ هَمنْلَصَحَفَ ،وَة زَمهَْولٍقَيف  ،وَاء يَولٍقَيف  لٍوْقَـيف 
.او هيوَ:ولُقُهميَـضُعْبَـ،وَزة هيمهَْ:قولُهميَضُعْبَـفَـ/ةُوفَذُهياحملْنْيَالعَأنَّ

َية)ليالذيذكرهأبوعَأنَّرح دييفالشَّبْالعَرَكَذَوَ ،َث(1)"ي شْوَ:اهَلُصْأَوَ":قَالَ(7)(ش 
مب َهَيْـلَعَتكلَّمَ يليقُا الفَذَهب َا وَصْا غَذَهَل، عَلَعَط لَا أيب ألنَّل ى حذفرَكَذَهُي؛ فيما الكلمة

هُالمُ حيُ(4)(ة يَش )و، م مل الالمُهَنْـذف وَالفَلْبَا يَاء، القلبَديبْالعَدَّع مل يقالفيه حىت إنه:
.أبوعليهُاأرادَىمَلَتكلمعَ

ئَ:دةـيبَاَلأبوعُـقَ ،(3)سَوْالقََأْسـأَْيتُ:رينيصْالبَنَهم رـُيْىغَكَحَ،وَ(6)ةوزمُهْمَس وْالقَةُس 
.تُيْطَعْأَ:لُتيفاقُمَكَاءًيَلبتْ،قُاو اوَهَالمَوَة زَمهَْالكلمة نْيَعَىأنَّلَعَلُّدُايَذَهَوَ

:والن اقَهَل صْيفأَ،وَةُياجلماعَه فَ(ةبَثُـ)اأمَّوَ

امهَُدُحَأَ مجََتُيْبَـثَـنْم (ة وَبْـثُـ): أي وَتُحْلَصْأَوَتُعْ، مَذَهَ، املعَّن اجلماعَود جُوْا ،ة يف
.(1)اهَاالمُهَنْـم ااحملذوفُذَىهَلَعَفَـ

                                                           

 .1/74الشريازيات:،وينظر1/32ُحكيتعنابناألعرايبيفجمالسثعلب(1)
(2) الو هذا احملذوفةيف هي الالم بل حمذوفة، العني تكن مل جه . املخصص 6/12ويف يف جيوز ُسْوَءة)أنه تكون( أن

 .حمذوفةالعنيأيًضا،وتكوناهلمزةحينئذخمففة
 .واملثبتهواملتفقمعقولالشارحيفتعقبهلقولالعبدي.تصحيف.سية:األصل(7)
 .تصحيف.وسية:األصل(1)
 .تصحيف.سية:األصل(4)
(6  عبيدة( أبو قال يهمزوهنا: ال العرب وسائر القوس، سئة يهمز رؤبة كان ينظر. ص: املنطق ،143إصالح

واملصباحاملنري،2/233أمايلابنالشجري،و(سيا)6/2733،والصحاح1/710،واملنصف74-1/71والشريازيات
 .146ص

(3) القوس أسأيت ئة: س  هلا جعلُت ف .أي هكذا نادر، وهو يهمز، مل وفيمن مهز فيمن ْعُلها . .6/12املخصص
 .2/233،وأمايلابنالشجري1/74،والشريازيات167التكملةص:واحلكايةمنسوبةإىلبعضالبصرينييف

 أ/139
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هَلُصْأَ:اينالثَّلُوْالقَوَ وَوبُثُيَـابَثَنْم (ة بَوْثُـ)ا ؛ألنَّة بَثُـض وْاحلَط وسَل لَـياق ذَهَنْم ،
.(2)اهَنُـيْـىهذاعَلَاعَهَنْـم ،فاحملذوفُجعُرْأييَـه إليْوبُثُيَـاملاءَ

القَلَعَوَ كال التَّوْى تَـاتٍبَثُـ:ىلَعَمعُجيُْوَ.احملذوف منَض وَع اءُلني اهلل َقاَل :اىلعَ،
رُسْكَوزُجيَُ،وَ(4)ًضايْأَض وَاع مهَُ،وَون النُّوَاو بالوَ(1)ثُبونَ:يفاجلمع قالُيُ،وَ(7)﴾اتٍبَواثُـرُـٱنف ﴿فَ

وَاء الثَّ التَّذَهَ، أنَّلَعَلُّدُيَريُغيا التَّون النُّوَاو الوَنَم ضَرَالغَى ال ألنَّ(6)حيحصْاجلرب غيريَالتَّ؛
ىتَّ؛حَاحد ةيفالوَمَّالضَّرَيْـغَةيفاجلمع مَّالضَّكونَتَنْتضيأَقْيَـاسُيَالق ا،وَهَمُّضَوزُجيَُ،وَسري كْتَ
اذَرنَكَذَدْقَ،وَسري كْىالتَّلَبيًهاعَنْثًةتَـاد حَونَكُتَ .(3)غريهوَ(لكالفُ)لكيف 

هي،وَ(3)ءالقْم ـالكبريةال،وَانُيَبْـاالصَّهب َبُعَلْاليتيَـغريةُالصَّةُياخلشبَه فَ(ة لَقُـ)امَّأَوَ

القَهُدَنْع  وَ(1)احَاللّوَرُاطَم اهَلُصْأَ، ألنَـّ(2)ةوَلْقَـ: هُ؛ ونَولُقُيَـ/م ةلَبالقُتُوْلَقَـ: باأللف عُجيمَوَ،
ىلَاعَهَمُّضُيَنْممَهُنْـم ،وَافَالقَرُس كْيَنْممَهُنْـم ،فَ(ةٍبَثُـ)ايفكرنَكماذَون النُّوَاو بالوَ،وَاء التَّوَ

                                                                                                                                                                             

(1) ينظر : الصناعة 2/601سر الشجري ابن وأمايل ،2/263 املفصل وشرح ،4/73 امللوكي4/44، وشرح ،
 .1/240،واالرتشاف103ص

،ونسب2/602،ونسبهإليهابنجينيفسرالصناعة2/34هذاقولأيبإسحاقالزجاجيفمعاينالقرآنوإعرابه(2)
 املفصل شرح يف األخفش احلسن أيب إىل القول هذا يعيش ص4/1ابن امللوكي وشرح يف103، علي أبو وردَّه ،

كان،وعللذلكبأنهقليل،والقياسعلى471البغدادياتص األكثرأوىلوأقربإىلالصوابمناحلملعلىالنادرإذا
 .الميتنعاحلملعلىاألكثرمنجهةاملعَّن

 .انفروا:ويفاألصل.31:سورةالنساء،مناآلية(7)
 (.ثبوي)73/171،والتاج(ثبا)11/103،واللسان10/201،216احملكم:ينظر.بضماألولوكسره(1)
 .4/1،11،وشرحاملفصل410،وعللالنحوص7/493تابالك:ينظر(4)
 .4/4،وشرحاملفصل2/116،واألصول7/493الكتاب:ينظر(6)
 .2،23ص(3)
(3)  احملكم "6/449ويف كله: قالء، والـم  قلى والـم  والُقلّة قالء: فالـم  الصبيان، هبما يلعب عودان الذي: الكبري العود

 ".اخلشبةالصغريةاليتتُنصب،وهيقدرذراع:ُيضرببه،والُقلَّة
(1) هبذااملعَّنفيمارجعتإليهوملأقفعلىهذااللفظ(.الَّالحة:)2/263ويفأمايلابنالشجري.كذايفاألصل

 .منمعاجم

 ب/139
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رُغيـِّبهاليُريدَيُأنْهُبَاألشْ"رُيـِّغَاليُـفَ،ونَلُقُـ:قولُهميَضُعْبَـوَ:"(7)هُلُوْقَـ،وَاهُكرنَاذَمَ ،ظ اللفْيف 
كرنَاذَىمَلَمعَكْيفاحلُرُيـَّغَتَـيَـوَهْوَ ون النُّوَاو بكونالوَمَكَإمناحَوَ.(1)(دالص)وَ(هجان)ايف 

فيهالمًَضاألنَّوَع  بَصْالتَّد صْعلىقَ(4)[والنون]بالواوعُاءالجيمَتا ،رْباجلَد صْىقَلَعَلْحيح
اءالتَّوَباأللف عُ،والجيمَ(6)آخرالواويفقولٍوَ،ولٍااهلاءيفقَهَنْـم ،احملذوفُ(ةنَسَ)لكلذَثْم وَ

صَتَلاقْـ،بَبات ثُ:قَالُواكماات نَسَ:،واليقالُات وَنَـسَ:التمام،فيقالُدَعْإالبَـ ىلَعَه ع مجَْروايف 
.راألولسْكَعَمَون النُّوَاو ىالوَلَعَام،وَمَالتَّ

،(3)اء هييَوَهُالمُذفتْحُ،فَهُتَئَـر تُبْرَضَ:،أيهُتُيْـأَرَ:ولكقَ؛ل ة يَئْـر :اهَلُصْأَفَ(ة ئَر )امَّأَوَ
:(3)هيْوَسيبَـدَشَنْ،أَقَبَاسَمَكَ(نيئ ر )ىلَعَ،وَ(اتٍئَر )ىلَععَمَجتُْوَ

 (4)اـينَ ئِ رِ وَ  مْ هُ اًدا لَ ـبَ كْ أَ وبًا وَ لُ قُـ  مُ هُ نْـ مِ  ظُ يْ ى الغَ تَ ى أَ تَّ حَ  مُ اهُ نَ ظْ غِ فَ 

                                                                                                                                                                             

(2) ينظر : 7/123املنصف الصناعة وسر ،2/606 الشجري ابن وأمايل ،2/263 املفصل وشرح واملمتع4/4، ،
2/627. 
 .7/493سيبويهيفالكتاب:أي(7)
 .2،23ص(1)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(4)
(6  ) سنة)أصل املشهورة( اللغة يف : َوة ، مجعهاَسنـْ يف لقوهلم حتقريها: ويف سنوات، منها: الفعل ويف ُسنَـيَّة ، سانيُت:

مساناةً العرب. بعض لغة يف وأصلها مجعها: يف لقوهلم َهة ؛ َسنـْ حتقريها: ويف َسنَـَهات، منها: الفعل ويف َهة ، ُسنَـيـْ ساهنُت:
مسانـََهةً ينظر. : 7/760الكتاب ،142 واملقتضب ،7/263 والكامل ص،2/963، ابن714واحللبيات وأمايل ،

 .1/176،وشرحاجلاربردي724-1/721،والتذييلوالتكميل4/73،وشرحاملفصل2/261الشجري
(3) ينظر : الصناعة 2/604سر الشجري ابن وأمايل ،2/233 املفصل وشرح ،4/4 واملمتع والتذييل2/627، ،

 .1/133،واملقاصدالشافية1/724والتكميل
 .ليسيفكتابهاملطبوعالبيت(3)
ص162البيتمنشواهدالتكملةص(1) أبواجلرَّاحاألسودبن:،وهو67،منالطويل،لألسودبنيعفريفديوانه

كان يـَْعُفربنعبداألسودالنهشلي،شاعرجاهليمتقّدمفصيح،جعلهابنسالميفالطبقةاخلامسةمنفحولاجلاهلية،
امل بن النعمان بصرهينادم ُكفَّ أسنَّ وملا نذر، يف. ترمجته تنظر : سالم ابن 1/113طبقات واألغاين ،17/13-71،

.1/104،واخلزانة16واملؤتلفص
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ة رَسْغريالكَ(نيئ ر )يفةُرَالكسْتكونَغيأنبَنْيَـم،وَهُنْـاءم يَاألشْهذإىلهَظُيْالغَلَصَوَيْأَ يف 
.(2)(الصٍد )يفمَدَّقَكماتَـ(ةٍئَر )

رَ]ة أوالضمَّة رَوابالكسْدُصَمقَهُىأنَـّلَعَلُّدُيَوَ ةَزَمْهَـال(1)(ةرَّحَـال)وايفادُمزَهنَّأَ(7)[الـَجبـْ
.ض وَكالع ونَالنُّوَاوَالوَىأنَّلَليالًعَلكدَذَ؛ليكونَ(4)ونَرُّحَإ رَّةوَحَ:واالُقَفَـ

اءَاجَمم َوَ :ر اع الشَّولُقَ(ةبَثُـ)يفر عْالشِّيف 

  اينَ الغِ وَ  نَ طْ ا بَ نَ طْ بَ هَ  نُ حْ نَ     

 (6)اينَ ًبا ثُبِ صَ و عُ دُ عْ تَـ  لُ يْ الخَ وَ 

.ةٍقَر فْيفتَـاعاتٍينمجََعْيَـ

:اقوالنيهَف فَ(ة ئَف )امَّأَوَ

                                                                                                                                                                             

يف له والبيت ص: زيد أيب 194نوادر اإليضاح شواهد وإيضاح ،2/300 واملصباح شواهد2/1700، وشرح ،
،ورصفاملباين2/233،وأمايلابنالشجري2/601الصناعة،وسر61احللبياتص:وبالنسبةيف477اإليضاحص

 .1/133،واملقاصدالشافية1/721،والتذييلوالتكميل191ص
 .2،23ص(2)
.زيادةيقتضيهاالسياق(7)
 

 (.حرر)1/139اللسان.أرضذاتحجارةسودخنَ راتكأهناأحرقتبالنار:الـَحرَّة(1)
(4) يو عن سيبويه ذلك نقل الكتاب يف "فقال7/600نس أيًضا: يقولون أهنم يونس وزعم يعنون: وإَحرُّون، َحرَّة 

رَار،كأنَّهمجُع  ".،ولكناليُتكلمهبا(إَحرَّة)الـح 
األغلب:،وهو166،منالرجز،لألغلبالع ْجلي،األولمنهمايفشعرهص167البيتانمنشواهدالتكملةص(6)

الع  عمرو بن ُجَشم إسالمه،بن فحسن اإلسالم وأدرك طويال، عمرًا اجلاهلية يف ُعّمر إسالمّي، جاهلّي راجز جلي،
بنهاوند واستشهد يف. ترمجته تنظر : سالم ابن 2/373طبقات والشعراء والشعر ،2/617 الآليل ومسط ،2/301،

=.2/279،واخلزانة1/93واإلصابة
   يف= له والبيتان : ص،2/1707املصباح اإليضاح شواهد يف471وشرح نسبة وبال ، : ،1/173الشريازيات

.1/133،واملقاصدالشافية2/300،وإيضاحشواهداإليضاح2/263،وأمايلابنالشجري7/120واملخصص
.4/744معجمالبلدان.اسموادٍ:والغني
 (.عصب)1/604اللسان.مجعُعْصبة،وهياجلماعةمابنيالعشرةإىلاألربعني:ُعَصب
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امهَُدُحَأَ المُمنهَاحملذوفُ: وَهَا وَا، وَاو هي اهَلُصْأَ، وَ(1)ة ْئوف : أَلَعَليلُالدَّ، وَهَنَـّى او ا
و أْفَ:ل بَاجلَمنَرٍاد والنَالُقَوَ،هُتَقْقَإذاشَهُسَأْرَتُوْأَفَ/:مهلُُوْقَـ

اذَهَى،وَأَفَنْـافَالشيءَتُوْأَفَ،وَ(2)
ود جُوْمَََّناملعْ الف الف يف  اىلعَقَاَلاهللتَـ،وَاس النَّنَم ة عَطْاق هَ؛ألنَـّةُقَرْئةاليتهي ةٍـئَنف ممِّ﴿كَ:

(7)﴾ةٍلـَيل قَ

اينالثَّلُوْالقَوَ عَهَنْـم احملذوفُ: وَ(1)اهَنُـيْـا رَذَإ يءُف يَاءَفَنْم وَهْ، اهللعَجَا َقاَل ،
م،إىلاملعظَجعُرْهيتَـوْ،أَاجعإليهَرْيُـاس النَّنَةم ئَالف ،وَ(4)﴾ٱهلل ر مْأَىَلإ يءَف تَىتَّ﴿حَ:اىلعَتَـ

.الالم ف ذْحَنْلم قَأَنْيالعَفَذْحَنَّإالأَويٌّقَََّنذااملعْهَوَ

دُّرَاتُـمم َّوَ اأنَّقدذكرنَ،وَ(ةنَسَ)اءالتَّوَباأللف ع مْاجلَفيهالالميف  :(6)لنيوْقَـاالمهَيف 



.(1)ةًهَانَـسَمَهُلتُامَعَ:مْهل  وْقَ؛ل اءُاهلَ:امهَُدُحَأَ

.اةًانَسَمُهُلتُامَعَ:وهلمْقَاو؛لَالوَ:الثاينوَ

ولُقُذاتَـلىهَعَفَـ او ابالوَهَعُامجَْمَّأَ،وَليل قَات هَنَـسَ،وَات وَنَـسَ:اءالتَّوَعباأللف مْاجلَيف 
.(2)يأيتسَفَون النَّوَ

                                                           

(1) ينظر : اللغة 14/116هتذيب واملخصص ،7/123 الشجري ابن وأمايل ،2/233 واللسان والتاج14/114، ،
 (.فأي)79/203

الفأوبطنمناألرضُتطيفبهالرمال،يكونمستطياًلوغري:الصدعيفاجلبل،أوهومابنياجلبلني،وقيل:الفأو(2)
 (.فأي)14/114اللسان.االنفتاحواالنفراج:يفأًواالنفراجاجلبالعنه؛ألناالنفياءمستطيل،وإمنامُسِّ

 .219:سورةالبقرة،مناآلية(7)
وأصلها(1) ياء، منها احملذوف ء : يف  ينظر. : اللغة 214-1/211مجهرة والصحاح ،1/67 واللسان ،(فيأ)1/123،

 .241واملصباحاملنريص
 .9:سورةاحلجرات،مناآلية(4)
 .63ص(6)
 (.سنا)11/104،واللسان2/423اإلبدالأليبالطيب:ينظر.أياستأجرهالسنة:عاملهمساهَنًةومساناةً:يقال(1)

 أ/190
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:ًضايْالنأَوْاقَـهَيالم ف فَ(ة ضَع )امَّأَوَ

وات ضَع :واالُقَ،(1)اوُالوَ:(7)امهَُدُحَأَ :ر الشاع ول قَيف 

 (5)امَ ازِ هَ لَّ لا عُ طَ قْ تَـ  واتٌ ضَ عِ وَ   امَ زِ ـآمَ ـال  مُ زِ أْ يَ   يقٌ رِ طَ  ا ذَ هَ  

 .ن سَحَت بْالنَّنَم ب رْضَ:ةُضَالع ،وَايقُاملضَ:مُز آامل،وَضيقُيَ:مُز أْيَ

نْكىإذااشتَه ض عَري ع بَ،وَه اضَعَ:همْـلوْ؛لقَ(6)اءهيهَ:اينـالثولُـالقَوَ أكل (3)م 
.ه اضَالع 

.ليل قَات هَضَع ،وَات وَضَع :عمْواألكثريفاجلَ

،(2)ات وَنَـهَ:عمْوايفاجلَالُ،قَاوٍوَنْعَلب قَنْـمُاأللفُ،وَهانَهَ:دُاح الوَفَ(1)(ات وَنَـهَ)امَّأَوَ
:اعرقَاَلالشَّ

                                                                                                                                                                             

 .،ومليذكرهمفصَّال31ًص(2)
 .أحدها:األصل(7)
7/760الكتاب:ينظر(1) ،واخلصائص2/413،وسرالصناعة716،واحللبياتص143،والبغدادياتص142،

 .2/624،واملمتع120،وشرحامللوكيص2/730،واللباب2/233،وأمايلابنالشجري1/132
ومهابال(.أزم)12/13،واللسان4/1361الصحاح:ينظر.البيتانمنالرجز،أنشدمهااألصمعيعنأيبمهديَّة(4)

يف نسبة : 7/760الكتاب والكامل ،2/963 واألصول ص7/721، والبغداديات ،143 الصناعة وسر ،2/413،
 1/132واخلصائص واملنصف ،1/49 ،7/73 ،123 املفصل وشرح ،4/73 واملمتع ،2/624 يف. منهما :والثاين

ص ص72العضديات واحللبيات ص716، العسكرية واملسائل ،131 ، الصناعة الشجري1/113وسر ابن وأمايل ،
2/233.

الل ْهز َمَتان ويقال: األذنني، حتت اللحيني يف ناتئان عظمان والواحدة: حتتهما، َعل يَّتان ُمضغتان مها واجلمع: ْز َمة ، :هل 
(.هلزم)4/2073الصحاح.اللهازم

(6) ينظر : 7/760الكتاب ص142، والبغداديات واحللب143، ص، 714يات الصناعة وسر ابن2/413، وأمايل ،
 .2/624،واملمتع120،وشرحامللوكيص2/730،،واللباب2/233الشجري

 (.عضه)17/413والتصحيحمناللسان.عن:األصل(3)
(1) اهلنوات يقال: ذكرها، يُستقَبح أشياء عن كناية أي: هنوات فالن يف اخل: يف ذلك يقال وال ، شرٍّ .ريَخْصالت

 (.هنا)14/764،766اللسان:ينظر
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 (4)عُ ابِ تَ تَ ا مُ هَ أنُـ ات  شَ وَ نَـ ى هَ لَ عَ  يلَّنِ مَ ي وَ انِ فَ جَ  دْ قَ  ار  زَ نِ  ى ابنَ رَ أَ  

وكَنُهًَضا،وَيْأَجُرْالفَوَهْ،وَن هَ:د اح للوَقالُيُ،وَ(1)وردُالصُّنُش ياءختُْشْىأَلَعَيْأَ نْم ة اإلضافَيف 
الُقَوَ/،ااملعََّنذَهَ الياءُلَد بْأُ:فقدقيلة هَيْـنَـهُ:هلموْاقَـأمَّ،فَاو الوَنَام ذَهَُهنَـيَّة،وَ:ريغ صْالتَّوايف 
ل هَ عيف ضْالتَّل قَث اًء؛ وَ(4)ة لَّالع ف رْحَيف  وَمَّتَمُ(ات وَنَـهَ)، جَدْقَم ، أنَّلَعَ(ات نَهَ)اء أرَـى ادَه

ات ـبيأَنْم وَهْ،وَ(6)ره سْمُبنجُرْ،قالالبُـرداحملذوفمليُوَاءَـالتَّوَاأللفَ

:(1)ة احلماسَ

 (3)اتِ نَ هَ  مُ هِ ارِ وَ ا في جِ ينَ قِ لَ   انَّ أَ  رَ يْـ غَ  بٌ لْ كَ   يُّ الحَ  مَ عْ نِ وَ   

                                                                                                                                                                             

(2) ينظر : 2/269املقتضب واإلغفال ص1/223، والعضديات ،70 الصناعة وسر الشجري1/66، ابن وأمايل ،
 .293،709،711،وشرحامللوكيص10/10،وشرحاملفصل2/271
(7) ص التكملة شواهد من يف167البيت نسبة بال وهو الطويل، من ، : 7/761الكتاب واملقتضب ،2/269،

ص1/223،واإلغفال7/721واألصول 70،والعضديات ،وإيضاح2/273،وأمايلابنالشجري7/179،واملنصف
 اإليضاح 2/301شواهد واملصباح ص2/1703، اإليضاح شواهد وشرح ،474 املفصل وشرح ،4/73 ،10/10،
 .299،711وشرحامللوكيص

نالصدور(1)  (.خشن)4/2103الصحاح:ينظر.توغرها:خُتش 
بداًلمنالواوأوالياءاليتأبدلتمنالواولوقوع(هنيهة)فيجوزأنتكوناهلاءيف:"...7/110جاءيفاملنصف(4)

كانت كماأبدهلايف(ُهنَـْيوة)ياءالتحقريقبلها،فكأهنا ،وإماأنيكونأبدلالواو(َهَناهُ)؛فإماأنيكونأبدهلامنالواو
ي فصارت هاءً(ُهنيَّة)اء املبدلة الياء أبدل َث ، وينظر...". ص: 71العضديات والصحاح وشرح(هنو)6/2476، ،

 .717امللوكيص
كانخليالًللحصنيبناحلماموندميًالهعلىالشراب،َث(6) البُـرْجبنُمْسه ربناجُلالسالطائي،شاعرجاهلّيمعمِّر،

عشرتهفخلَّىسبيلهجرتبينهماهفواتأدَّتإىل االشتقاق:تنظرترمجتهيف.احلرب،وُأسرالربج،فحفظلهاحلصنيحقَّ
 .1/136،وشرحاحلماسةللتربيزي113،واملبهجص30،واملؤتلفص16-11/11،واألغاين732ص

(1) متام أيب 1/210محاسة . متام أبو اختارها شعرية خمتارات ت)واحلماسة هـ271: م( إىلابتداًء اجلاهلي العصر ن
وأكثرها الشعرية املختارات أشهر تعدُّ وهي وأعظمها، أبواهبا بأول ومسَّاها واألغراض، املعاين حسب وصنَّفها عصره،

 .شيوًعا
مهلابقوله(2) ".وقالآخروُرويأهنالبُـرْجبنُمْسه ر:"البيتمنالوافر،وهوأولستةأبياتأنشدهاأبومتاموقدَّ

 ب/190
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:(7)يل وعَبُأَدَشَنْأَ،وَب صْناًتابالنَّهًَدالكانَاح وَلوكانَ؛إذْع ذامجَْهَوَ

  لْ بِ تَ اهْ وَ  عَ دْ الصَّ  بِ عَ اشْ  سُ فْ النـَّ  ليَ  قَـاَلتْ وَ 

 (1)اهَ الَ بَ تِ اهْ  التِ ضِ عْ ـمُ ال ناتِ هَ ـى الدَ حْ إل

اغتنموحتَ:بلَتَاهْ .ات ىاهلنَدَ؛ألنهألحْع امجَْنَهُاتُاهلنَوَ،(4)نيَّ
.(6)ىًصًقْتَـسْامُولفيهَالقَقَبَدسَقَفَـ(ةيَس )امَّأَوَ

يَهَفالمُ(ة بَظُ)امَّأَوَ جُإذَاالًما،وَهَفُـذْحَرُثُـكْ؛ألنهيَ(1)اء ا لَف رْاحلَالُحَلَه ا ىلَعَمحُ 
كذلك،قَالَأكثرمَات،وَبَظُ:دِّالالم،فيقالرَرْيغَنْم اء التَّوَباأللف عُمَجيُْوَ،(2)األكثر  ايأيت
:تُميَْقاَلالكُدْقَ،وَ(7)"اوزالجيَُوَ":سيبويه

                                                                                                                                                                             

يفوالب لبُـرْج يت : للمرزوقي احلماسة 1/760شرح املعري إىل املنسوب وشرحها برهان1/249، البن اللمع وشرح ،
2/463 للشنتمري احلماسة وشرح ،1/166 استعجم ما ومعجم ،2/136 للتربيزي احلماسة وشرح وبال1/136، ،

 .2/273،وأمايلابنالشجري120درةالغواصص:نسبةيف
 .167التكملةص(7)
أبوالـُمْسَته ّلالُكْميتبنزيدبناألخنسبنجمالداألسدي،:،وهو2/33البيتمنالطويل،للُكَميتيفشعره(1)

كانمتشيـًِّعالبينهاشمومشهورًابذلك،وقصائدهاهلامشياتمنأجودشعره،ولد كويفعاملبلغاتالعربوأيامها، شاعر
ست سنة مقتواًل وتويف ستني، ومئةسنة وعشرين يف. ترمجته تنظر : والشعراء 2/431الشعر واألغاين ،13/7-11،

.1/111،واخلزانة273،ومعجمالشعراءص243واملؤتلفص
يف له والبيت ص: 70العضديات اإليضاح شواهد وإيضاح ،2/307 واملصباح شواهد2/1709، وشرح ،

.1/262العني:،وبالنسبةيف(هنا)14/766،(هبل)11/633،واللسان476اإليضاحص
اشعب الصدع: وأصلح، امجع املعضالت: الشّق، قوله: ويف هلا، دواء ال اليت )الشدائد اهلنات: إلحدى معَّن(

 .473شرحشواهداإليضاحص.أيكماينبغيأنيـُْهتَبلهلا:التعظيمهلا،وأهناكافيةيفباهبا،اهتباهلا
 (.هبل)71/43،والتاج11/633اللسان:ينظرو.حتري:األصل(4)
 .66-64ص(6)
(1) أنأصلهاواو،2/731وملأقفعلىمنقالإنالمهاياء،بلإنالعكربينفسهذكريفاللباب.كذايفاألصل

إليها رجعت اليت املصادر عليه اتفقت ما وهو ينظر. : الصناعة 2/601سر والصحاح واحملكم(ظيب)6/2113، ،
(.ظبا)14/22،واللسان1/724،والتذييلوالتكميل10/12
 .ل َماذكرُت،وألنالواويكثرحذفهاالًما-لعلهمنالناسخ-سهو(المهاياء:)وهبذايتضحأنقوله
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 (1)اـينَ بِ الظُّ وَ  بَ احِ بَ ي حُ بِ أَ  ارِ نَ كَ   انَّ مِ  اتِ رَ فَ بالجَ  ونَ اؤُ ى الرَّ رَ يَـ   

يَات رَفَبالشَّ:اجليِّدُ بال، السُّوْأَىدَمُـعين وَشفرات حُيوف، بٍاح بَأبو ،(4)ار كالنَّيل باللَّريُط يَ:
السَّبَظُعُمجَْ:بنيالظُّوَ وَف يْة وَدِّحَفُرَطَوَهْ، فَجَ:ىوَرْيُـه، يَوَ-باجليم–رات فيْرُهَظْال ه يل
كانَإذَز املاع لدُيوَهْ،وَ(ةرَفْجَ)عُمجَْ-بفتحاجليم-اجلفرات؛ألنَّه جْوَ الر،وَهُشْأَبعةُرْاأَهلََا
الظُّهْفات،وَدُالسُّ:ىوَرْا،ويُـنَاهُهلََََّنعْمَ اءوالنُّيالوَ.ََّنحيتملهاملعْاذَهَ،وَةُلمَي (بنيالظُّ)ونيف 

عملستَيُ/ال،وَ"ر عْالشِّورة رُضَنْام ذَهَكونَيَأنْوزُجيَُوَ":(6)،َقالَونَسنُوَة نَسَ:كماقالوارْبللجَ
 مثله،وَ(1)اء التَّوَالكالمإالباأللف يف  وَ: لُعَاجيُْمَوَهْى،وَبـُرًوَبُرينَوَبُرونَوَبُرات بـُرَة ف نْأَيف 
.ري ع البَ

                                                                                                                                                                             

يكثرحذفالواوالًما،والالماحملذوفةإذاُجهلتُحكمبأهناواومحاًلعلىاألكثر،وهذامماوصًّىبهأبواحلسن(2)
 .2/627،واملمتع10/10احملكم:ينظر.األخفش

 ...".ظَُبة وظَُبات :وقدجيمعونالشيءبالتاءوالجياوزونبهذلكاستغناًء،وذلك:"ونّصه7/493الكتاب(7)
(1) ص التكملة شواهد من 167البيت شعره يف الوافر، من يف2/126، له وهو ، : ابن1/133الشريازيات وأمايل ،

 2/263الشجري اإليضاح شواهد وإيضاح ،2/301 واملصباح ص2/1711، اإليضاح شواهد وشرح وضرائر473، ،
ص 101الشعر واالرتشاف ،4/2109 الشافية واملقاصد ،1/133 واخلزانة يف3/141، نسبة وبال ، الصاحيب:

 .1/31،وشرحالتسهيل7/131،ومقاييساللغة119ص
بٍ(4) كأنهنار،وقيل:أبوُحباح  احلباحبرجل:سنابكاخليل،وقيلهوالناراليتتنقدحمن:هوذبابيطريبالليل

كراهةأنيلقاهامنينتفعبضوئها،فكانإذااحتاجإىلإيقادهاأوقدها،وإذاأبصرمستضيًئا كاناليوقدنارًابليٍل خبيل،
به يُنتفع ال فيما هبا املثل العرب فضربت أطفأها، هبا ينظر. : األمثال ص1/216مجهرة القلوب ومثار واللسان431، ،

 .3/140،واخلزانة(حبحب)1/293
(6  أي( كالمه: ونصُّ علي، "أبو سيبويه]ولعلَّه: للضرورة[يعين غريه دون الشعر يف جاء مما ذلك جيعل التكملة..."

 .167ص
وملجيمعوهبالواووالنون(ظُبة)يف(ظ ُبون)والجيوز:"7/101قالسيبويهيفالكتاب(1) ،وقالأبو"؛ألنهاسممُجع

 االرتشاف يف "2/433حيان : يف سيبويه جُييز ظَُبة)وال ) إال مجعها يف ُظًَّب)وحنوها جييزون(ظُبات)و( والنحويون ،
 .1/726التذييلوالتكميل:وينظر".لياءوالنوننصًباوجرًّا،وهومسموعيفالشعرمجًعابالواووالنونرفًعاوبا(ظ ُبون)
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مَّأَوَ بالياء جُفَ(ونَضُرَأَ)ا جَالنُّوَمعت حلقهَبْـون ملا م ًرا التأنيث اءَتَفحذفَ،ن هْالوَنَا
هُالمُتْفَذ احُبذلكمَتْهَبَـشْأَ،فَة أُرَْيضَ:ريإذاقلتَصغ دِّهايفالتَّرَليل بدَ(2)اههلََحقُتَسْاتَهَألنَـّ

عُام ولاجلَالقَ،وَ(7)ة رَيـَّغَامُهَىأنَـّلَيًهاعَب نْاتَـاؤهَكترَُحرِّة،وَنَسَةوَلَقُـ:وحنَْ لكأنالكالمَذَيف  يف 
:هجُثالثةأوْنْم (ونَضُرَأَ)

؟ه منأصول ذفملحيُْمثالثيٌّااسْهَنَـّأَعَمَون النُّوَاو بالوَ(ض رْأَ)مجعتمل َ:هادُحَأَ

ا؟اؤهَرَتْكَُحرِّمل َ:الثاينوَ

؟رٍدْق وَ،سٍمشَْ:وعحنَْمْذااجلَاهَهَائرُظَنَعْمَجتُْملَْمل َ:الثالثُوَ

لَأناألصْ:األولن عَوابُاجلَوَ انَكَإذْ؛يث أن التَّةُالمَعَه يْف كونَتَأنْث ماملؤنَّاالسْيف 
يُاملعَوَ،ًَّنعْمَأنيثُالتَّ باحلروف هَيْـلَعَلُّدَاين وَا لُاألصْ، وَأنيث التَّة المَعَيف  مُالتاء، يفادة رَهي
المف ذْىحَرَريجمَْجيَْة المَالعَفُذْحَ،وَة ضَيْرَأُ:مهلُُوْقَـوَهْصغريوَايفالتَّظهورهَليل ؛بدَ(ضرْأَ)

بَ أشدَّرمبََّلْالكلمة، كان إذْهُنْم ا مَلَعَاالًّدَكانَ؛ زَعْى عََّن وَلَائد الكلمة، عُمَّلَى نْم ضَوِّا
نَم ضَوَرأنالع قرَّتَدْقَ،وَ(1)أنيث اءالتَّتَف ذْحَنْم ضَوِّعُ،ةنَسَوَ،ةرَبُـوَ،لةقُ:وفالالمحنَْذْحَ

كرنَونملاذَالنُّوَ(1)اءيَالون،وَالنُّاووَالوَوَهُوف ذُاحملْ .(2)ة المَالسَّع مجَْاب بَايف 
:يهقوالنف حفَتْابالفَائهَرَريكُاحتَْمَّأَوَ

                                                           

 ".منالوهنحبذفتاءالتأنيثألهنامستحقةهلا:"...والعبارةغريمستقيمة،ولعلها.كذايفاألصل(2)
 .1/111،واللباب49،وأسرارالعربيةص2/616سرالصناعة:ينظر(7)
(1) ينظر الكتا: ص7/499ب للمربد واملؤنث واملذكر ،109 واألصول ،2/111 الصناعة وسر وأسرار2/611، ،

:بالواووالنونبقوله(أرض)،وقدعللاخلوارزميمجع4/4،وشرحاملفصل712-711،وترشيحالعللص43العربيةص
هبا،==هنا،ولكثرةانتفاعاخللقكأهناُشبِّهتمبذكرمايعقلتعظيًمالشأ(أيمجعهامجعسالمة)وجيوزتسليمها"

يعقل ما كفعل الرتتيب على أفعاهلا يف وجلرياهنا ." وينظر2/772التخمري ، : التسهيل الشافية1/32شرح واملقاصد ،
1/134. 
 .والتاء:يفاألصل(1)
 .1/272يفشرحاإليضاح(2)

 أ/191
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امهُدُحَأَ كانَالرَّأنَّ: ملا حُتَفْتُـتْاء انَهُهَتْتحَفُاء التَّوَباأللف ة المَالسَّع مجَْيف 
.(7)أنيث التَّاء قَبَـعَعمَمْاجلَ/ايفهَالجتماع 

الع رْحَنْيبَـاوَالراءبينهَأن:الثاينوَ التغيريخمتًصاهب َد اح وَف رْحَض وَف كما،فكان ا
ُغريِّ وَ(ةلَقُـ)و(ةنَسَ)أول بينه كان إذ حَوَالع نْيبَـ؛ َواح وَف رْض أَانَكَد، لطُوْالفتح ول ىل

.(1)الكلمة
االشرتاك عَعمَذااجلمْعهَمَلمجيُْفَ(أرض)ظريانَمَّأَوَ ففيه،أنيث التَّة المَذفعَحَيف 

:(4)انهَجْوَ
ويضَعْأنالتـَّ:مهادُحَأَ ،از ىاجلوَلَعَلْبَاب ريقاإلجيَىطَلَكنعَيَويضملَْعْاضعالتـَّوَمَيف 

.ردهمطَلزَيَلذلكملَْفَ
الثاينوَ القياسَ: التعويضَيقتَأن ضي وَم اجلَيف  مب َلك يع، نـُبِّه ُعوِّضَن عَا أنلَفيه ى

ياسَالق  كمَيف  او ةالوَحَّاأنص نظائرهالتعويض ىلَعَ(6)[تنبيه]ظائرهنَوَ(ذَوَحْتَاسْ)و(دوَالقَ)يف 
.صحيحُالتَّلَأناألصْ

هْأَ:َقاَلفيهيُـ(الًهْأَ)هأنهُجْفوَ(1)(الًهْكَ)وَ(الًهْأَ)رأيبعليكْاذ مَّأَوَ (2)-اءبالتَّ–لة
وَ ابَجَأَ،وَونَلُهْأَ:لـقيفَ(1)هسطأوْريُـًضاالغوَـواوع ـتكنالملَْلكَذَعَـمَوَ،(7)لةهْكَ(:لهْكَ)يف 

                                                           

،وأمايلابن10/63،واملخصص167الكتابص،وتفسريرسالةأدب1/21،واملقتضب7/449الكتاب:ينظر(7)
 .4/4،وشرحاملفصل2/772،والتخمري2/267الشجري

 .10/63أ،واملخصص4/26،وشرحالكتابللسريايف7/449الكتاب:ينظر(1)
 .1/111،واللباب1/17،واإلنصاف49-43أسرارالعربيةص:ينظر(4)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(6)
 ".كهلون؛ألنهمذكَّرالتدخلهالتاء:أهلونكماقالوا:وقالوا:"167وعلييفالتكملةصقالأب(1)
ص:ينظر(2) 11/23،واللسان1/1623،والصحاح112،واملذكرواملؤنثالبناألنباريص144إصالحاملنطق
 (.أهل)
(7) ينظر : 7/733العني اللغة ومجهرة ،2/932 اللغة مقاييس وامل4/111، ، 1/10خصص واللسان ،11/600
 (.كهل)
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واملعْمُ(كهالً)وَ(الًهْأَ)بأنَّلكَذَنْعَ التاء، تدخله ال تَأنَََّّنذكر ال اللغَدْالتاء يف ةخله
.(4)أهلة:الواقَدْقَإالفَـة،وَائعَالشَّ

ول القَحتقيقوَ لَأناألصْ(لهْأَ)يف  أنيث التَّةُالمَعَة،وَصفَ:لهْأَيف  ةالزمَات فَالصِّيف 
ىفجرَ(6)ةالبَةغَصفَ(الًأهْ)أنَّإالَّ،ةاملؤنثفَص ةاملذكروَفَص نْيَبَـق رْىالفَلَعَلَّدُ؛لتَذفُالحتُْ
لذلكملتكنالواوا،فَوفةمنهَذُتكنتاءالتأنيثحمَْ،فلمؤنثُاالتُهَأنَـّنْام لهَمأصْكْاحُعليهَ

.ونفيهللتعويضوالنُّ

 .لُ صْ الفَ  (7)..."لُّ تَ عْ يَـ  اعفَ المضَ  نَّ فأل (ونرُّ حَ )وَ  (ةٌ رَّ حَ )ا مَّ أَ وَ :"يلِ قَـاَل أبو عَ 

الوَائهَتَنْم ضَوَّعَوَ(ًضارْأَ)اذكرمَّلَ:حُ ارِ قَـاَل الشَّ  ىنفس لَعَدَرَوْونأَالنُّوَاوَا (ةرَّـحَ)ه
التَّتَواوَضُوَّمعَهُإنَـّ،فَ(ونرُّحَ)وَ ذرَتَاعْ،وَذفْملحتُْأنيث اء ين عْيَـ-اعفَاملضَلكبأنَّذَنْعَ/

يفالقَف باحلذْتاللُاالعْهُيلحقُدْقَ-ددَّفاملشَاحلرْ :وحنَْوايفيف 

 (1)رْ ـضُ وَ  رٍّ ـسُ 
                                                                                                                                                                             

أوسطه:ومليتضحيلمراده،ولعلها.كذايفاألصل(1)  .فلميُغريَّ
 .7تنظراملصادراملذكورةيفح.كهلة:وقالوا(4)
األبرقواألبطح،فهييفذلكمشبهةاالسممنحيث:الصفةالغالبةهياليتاليكاديُذكراملوصوفمعها،حنو(6)

 .2/139،واللباب7/212أمايلابنالشجري:ينظر.ذكراملوصوفمعهمليُ
 .111ص(مرجان)،و167ص(فرهود...")حرَّة:فأماقوهلم:"التكملةوفيها(3)
=:،ومتامه32،لطَرَفةبنالعبديفديوانهص1جزءبيتمنالرمل،منشواهدالتكملةص(3)

قـَْيٍس= وُضرَْعَلىَفف َداء ل َبين  َماأصاَبالنَّاَسمنُسرٍّ
هو وطَرَفة ومن: املعلقات، أصحاب من جاهلي شاعر وائل، بن بكر بين من سعد بن سفيان بن العبد بن طَرَفة

الطبقة هذه أصحاب عن وقال الرابعة، الطبقة يف سالم ابن جعله القيس، امرئ بعد الشعراء "أشعر شعراء،: فحول
ا من الرواةموضعهم بأيدي شعرهم قلَّة هبم وإمناأخلَّ وقيل"ألوائل، العشرين، ابن وهو قُتل ، وعشرين: ست ابن تنظر.

.2/119،واخلزانة216،واملؤتلفص1/134،والشعروالشعراء1/173طبقاتابنسالم:ترمجتهيف
،وبال9/736،واخلزانة193رائدص،ونظمالفرائدوحصرالش2/261،119أمايلابنالشجري:والبيتلهيف

يف نسبة : 2/173املقتضب والتذكرة والتبصرة ص1/234، والتكملة ،1 واإلغفال ،2/263 الشعر وكتاب ،1/111،
 .412،وشرحشواهداإليضاحص1/712،واحملتسب2/223واخلصائص
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ذَذكرنَدْقَوَ ا يف  وَ(1)التكملةل وَّأَلك اإلدْ، م غَجعل إذْمجُْنْام االعتالل؛ عَغْتَـكانَلة ن يريًا
البَـوم لُاملعْنَم وَ،ل األصْ كانَ(ةرَّحَ)أنَّنيِّ ض هيفبعْنْم فُذَحيُْدْقَدَدَّاملشَأنَّوَ،ام فيهاإدغَوإن

بهشْذايُهَ،وَعويض اجموزًاللتَّهَنْـفم وازاحلذْعلجَهجَأنَّذفاآلنمنهاشيءإالَّملحيُْع املواض 
هنْم للزمَذفَاألوللوحُإنَّ،وَ(7)كنيالثاينسْوزفيهتَجيَُكانَإذْ(نْلُاع فَتَـمُ)(2)رمواملخيَْ:مهلَُوْقَـ

هملكنَّم،وَرْفيهاخلَحُّص سكنالثاينيَيُملأنهيفاملوضعالذيعلوم مَ،وَاكن االبتداءبالسَّوازُجَ
اجلَرَأجْ جمُْاملعْائزَوا الوَدوم املوجُرى وداقع انَهُهَكذلكَ، العرب ":قَالَ. :ولُقُيَـنْمَومن

عَقَوَليط ذاختَْهَ":ديبْالعَقالَ.اشيءذفمنهَنالكلمةملحيُْوْكَعَةمَزَمْيداهلَز ،فيَ(1)"ونَرُّحَإ 
 ال،حَـبريَّغَتُـأالاوَضفيهَعوَّيُيأالَّيقتض اشيء هَنْـم ذفْالكلمةملحيُْنَوْكَالكتاب؛ألنَّيف 

(ونرُّحَإ )هأنَّهُجْاوَإمنَّاالكالم،وَذَديأنهالختليطيفهَوعنَِْ".انَهُذهالعلةهَسهَكَعَدْقَوَ
ادَزَ،وزاذلكشيءجيَُإمنَّ،وَف ذْكناآلنفيهحَمليَفيف،وَخْوزفيهمنالتَّاجيَُمَاعوضفيهل مَّلَ

 عَيف  تَـلَالداللة جيوز أنه وَهُيريُغْى وازَجَإنَّ، مَإنْوَ-التغيري يكن اآلنجُوْمل جمَْجيَْ-وًدا ىرَري
ال(ءرْمَ)ـ،ف(ؤرامْ)وَ(ءرْمَ)بـبَّهذلكشَف،وَذْاحلَهوزفيهجيَُلىأنَّعَلَّدُلتَةَزَوااهلمْادُزَاملوجود،فَـ

يَذْحَ فلم فيه شَر ف عليه وَد قَالَزَمْاهلَادَفزَ(رؤامْ):قَالَنْمَيء، ة جَالتَّإنَّ: فيه بأنْز ائ غيري ؛
احلَزَمْالراءاهلَ/تبعفتُ،ؤامرُ:قاليُ اعْوْذانَـهَ،وَ(1)كةَرةيف فَ(2)اللت ع كمازَمْوااهلَقُلذلكأحلَ، ة

                                                           

 .131ص(القسماألول)شرحالتكملة(1)
الكايفيف.يفأولالبيت(وهوحرفانمتحركانبعدمهاحرفساكن)داجملموعحذفأولمتحركمنالوت:اخلرم(2)

 .23،117العروضوالقوايفص
 .ُمْستَـْفع ُلن(:ُمتَـَفاع ُلن)ويسمَّىإضمارًا،ويصري(7)
 .4،ح69،ونصكالمسيبويهيفص7/600الكتاب(1)
(1)  يف والنون امرؤ)الراء ابنم)و( حركة( حركتهما فيقالتتبع بعدمها، اإلعراب وابَنًما،: امرًَأ ورأيت وابُنم ، امُرؤ  هذا

وابن مٍ بامر ٍئ ومررت ينظر. : 2/207الكتاب واألصول ،1/730 واخلصائص ،2/132 الشافية وشرح ،2/242،
 (.بين)11/92واللسان

 .2/91املقتضب.إتباععينهلالمه:اعتالله(2)
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وااملمْرَمأجْهُأنَـّلُاحلاص ،وَ(7)التغيريمنهاحلقَمَل (ابنم)وَ(ابن)ايفأحلقوهَ اذَهَكنالوجوديف 
رْاعاخلَتنَريهامْظ نَ،وَود ىاملوجُرَمجمَْكْاحلُ .اكرنَكماذَ(نلُاع فَتَـمُ)ميف 

 ة  فَ شَ ، وَ ياه  شِ وَ  اة  شَ : وحْ فنَ  هُ نْ مِ  فَ ذِ ا حُ ا ُكسَِّر  فردَّ إليه مَ ا مَ أمَّ وَ : "ليقَـاَل أبو عَ 
 .(1)"...اءِ التَّ وا عن األلف وَ غنَ تَ اسْ ، وَ ه  افَ شِ وَ 

الفَهَنْم ضُرَالغَ:حُ ارِ قَـاَل الشَّ  حُصْذا اليت األمساء ذكر ملا أنه وَهَاتُـالمَذفتْل أنها
احملذوفشيءضمنوَّعَمليُـاوَهَتالماتُـفَذ دحُاءقَكرأمسَْونذَالنُّاووَضمناحملذوفالوَعوِّ
 الُكماقَ(4)اونَشَ:عولوايفاجلمْقُ،مليَـ(شاة)لكذَنْم ا،فَالتكسريللعلةاليتنذكرهَيف  وايف 

بـُرَة وَرونَبُ: يفذلكأنَـّجْالوَنَم ، الُمقَهُه احملذُدُّاه،فرَيَش :التكسريوايف  وفَوا اجلمْهَيف  ع،ذا
الثانيَز نْامَنَهُلواظهورالالمهَزَّنَـو الالم املفْلة يف فَرَة نه،م ضَوَّعَيُـهشيًئال نْمملحيذفوام هُكأنَـّد،
كمَالتَّوَمعوهباأللف مملجيَْلكأهنَّىذَلَعَلُّدُيَ يفلُاألصْفيهألفوتاء،وَليسَاأناملفردَاء

كاناألصْ(1)اهوَش :اهٍيَش  لُ؛إذ ،(7)ألًفااوُدلتالوَبْأُاهلاء،وَا،فحذفتمنهَ(2)ةهَوْشَ:ةاشَيف 
تَمَز لَوَ التأنيث ته مجََلمَّفَ،ويًضاعْتَـاء رَا احملذوفَدُّعوه وَوا يُـإمنَّ، يُـضُوَّعَا مل إذا احملذوف دّرَمن

.احملذوف

                                                           

(7)  يف اهلمزة امرئ)أحلقت ) يف أحلقت ابن)كما اسم)و( ) ونـزَّلوا الالم، احملذوف امراً)من ألن( الالم احملذوف منزلة
 .1/112كتابالشعر:ينظرتفصيلذلكيف.المهقدحتذف

 .112ص(مرجان)،و161ص(فرهود....")ماُحذففنحو:"...التكملةوفيها(1)
بشاة)ولومسيته:"ب1/130شرحهللكتابقالالسريايفيف(4) ياه ؛ألنهذااالسم( ملجتمعبالتاء،وملتقلإالَّش 

ياٍه،وملجيمعوهمجعسالمة،بلالحيتملذلك؛ألنَّاإذاحذفنا:قدمجعتهالعربمكسَّرًاعلى بقياالسمعلى(اهلاء)ش 
 (".هاء)ثلذلكإالأنيكونبعدهاحرفنيالثاينمنهمامنحروفاملّدواللني،والجيوزم

 ٍ.قلبتالواوياءً؛ألهناوقعتعيًناجلمٍعصحيحالالم،وقبلهاكسرة،وقدأعلتعنيواحده(1)
 .2/626،واملمتع230،وشرحامللوكيص4/37،وشرحاملفصل2/733اللباب:ينظر.فـَْعَلة:علىوزن(2)
ابنيعيشيفشرحاملفصل(7)  .وقلبواوهاألًفا(َشْوَهة)علةحذفاهلاءمن230وشرحامللوكيص37-4/32بنيَّ
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أمَّوَ الهَأصْفَ(ةفَشَ)ا لقَ(1)ة هَفْشَ: اجلمع؛ يف ولك المُه فاش : فحذفت وَهَ، يفتْدَّرُا
 بذلك فاستغنوا التَّ/التكسري، بالوَعن وَالنُّوَاو عويض اسْنَون، ذلك (وعٍسُشُ)ـبمْاؤهُتغنَظري

قَ(4)(وءٍرُقُـ)وَ مثل تَول يف عاىله وهلمْقَمثل وَ(6)﴾وءٍرُقُـةَثَـ لَ﴿ثَـ: شُ: عَوعٍسُثالثة (ؤرُقْـأَ)نْ،
.(3)(عٍسُشْأَ)وَ

؛لقَ(3)ةوَمَأَ:اهَلُفأصْ(ة مَأَ)اأمَّوَ :رُاع ،َقاَلالشَّان وَمْإ:كسري التَّوهلميف 

 (9)ارِ بالعَ  وانِ مْ و اإلنُ بَـ  تـََراَمىإذا   ًدالَ ي وَ نِ ونَ عُ دْ فال يَ  اءُ ا اإلمَ أمَّ  

                                                           

(1) وزن على هاء: والمها فـَْعَلة، ينظر. : ص2/733اللباب امللوكي وشرح ،113 واملمتع والصحاح2/621، ،
6/2273 واللسان شفه)17/406، وأصله(. الواو، من أنه قوم وزعم لقوهلم: )َشْفَوة؛ َشَفَوات: ويف( رجل)اجلمع،

 .119،وشرحامللوكيص4/37شرحاملفصل:ينظر.إذاكانالتنضمُّشفتاه،والصحيحاألول(أشفى
(4) الُشُسوع وهو: ْسع، ش  مجع النعل: سيور أحد والُقُروء. قْرء: وضمها-مجع القاف وهو-بفتح ، والطهر،: احليض،

 (.قرأ)1/170،(شسع)3/130اللسان.ضدٌّ،وذلكأنالقرءالوقت،فقديكونللحيضوالطهر
 .223:سورةالبقرة،مناآلية(6)
 .434-7/431الكتاب:ينظر(.أْشُسع)ال(َأْشَساع)قياسمجعهيفالقلة(3)
ص1/36،والكامل7/499الكتاب:ينظر.فـََعَلة:علىوزن(3) ،وأمايل(أما)6/2232،والصحاح270،واملبهج

 .1/173،وشرحاجلاربردي(أما)11/14،واللسان4/73،وشرحاملفصل2/261ابنالشجري
:،والبيتملفقمنبيتني41،44البيتمنالبسيط،للقتَّالالكاليبيفشعرهص(9)

بالَعـار أنَاابُنأمساَءأعماميهلاوأيب إذاتـَرَاَمىبـَُنواإلْمـوان 

وَ َثعننـَْقصيوإمراريَلًداأمَّااإلماءَُفاليَدُعوَنين  =إذاحُتُدِّ
كالب،وقيلامسه:والقتَّالهو= بينأيببكربن عامرمن عبداهللبنجُميبالـَمْضرَحّيبن بن:أبواملسيَّب عبداهلل

عبادةبنجُميب،وقيل:حُمبِّب،وقيل عبيداهلل،وقيل: عليهلقبهلتمردهوفتكه،ذهبأ: غلب بوزيدإىلأنهشاعرعبيد،
الدكتور ومال وجرير، والفرزدق الراعي عاصر إسالمي أنه إىل البغدادي وذهب خمضرم، أنه إىل البكري وذهب جاهلي،

البغدادي لرأي ذلك يف موافًقا إسالمي بأنه القول إىل عباس إحسان ينظر. ص: 139النوادر الآليل ومسط ،1/17،
 الكاليب9/112واخلزانة والقتال ، وشعره النقد)حياته يف حماوالت ضمن )7/41 يف. ترمجته وتنظر والشعراء: الشعر

.242،واملؤتلفص161-21/179،واألغاين2/304
يف له والبيت : 7/102الكتاب ص601، زيد أيب ونوادر ص139، الزجاجي ومجل ص731، واملبهج ،272،

املذكرواملؤنثأليب:،وبالنسبةيف(أما)11/11اللسان،و402،وحتصيلعنيالذهبص(أما)6/2232والصحاح
.2/262،وأمايلابنالشجري1/213،7/1702،ومجهرةاللغة134حامتص
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ولُقُمليَـوَ الُاقَمَكَعويض بالتَّونَمُإ :اهَع مجَْوايف  جْالوَ،وَبونَثُ:ةٍبَثُـوايف  لىعَعوهُممجََلكأهنَّذَهيف 
د؛رَىاملفْوعالقلةفيجريجمرَمجُُنْم عُذااجلمْهَ،وَامٍآكَوَمٍكُأُوَأكمةٍ:مثلُ(لعُفْـأَ)وَهْ،وَ(آمٍ)

وهلمْليلقَبدَ ،(1)هنْم وضَعَيُـىتَّحَهشيء نْم ذفْأُكيلب،فكأناملفردملحيُْوَكلب أَ:صغري التَّيف 
.ةًزَمهَْلبتْقُائدة زَألفٍدَعْفًابَـرَطَاوُالوَتْعَقَـ،فلماوَاو إمَ:(اءإمَ)يفلُاألصْوَ

كرهَذ هُجْوَفَـ(ة غَلُ)اأمَّوَ ضْوَّعَتُـملَذلكعَمَ،وَ(2)ذوفةاحمَْهَالمَأنَّل صْذاالفَهَايف 

 ل يًداقَع اذًّابَشَكونَيَأنْنيإالَّلُُغونولُغ :واقولُيَملَْونوَالنُّوَاو اجلميعبالوَيف  يف  ،تعمال االسْياًل
الالم جوعُرُ،فَـات غَلُ:واالُقَوهفَـحُحَّصَى،وَلُغً:واالُقَ،فَـ(فـَُعل)لىعَوهُرُسَّكَمْهُهفيهأنَـّجْالوَوَ يف 

كرنَكماذَاحملذوف رْيرىغَجمُْ(1)ريهجيُكسريالتَّ وايفالُقَمْإهنَّ،فَ(ةبـُرَ)لكىذَلَعَمُيلزَ،وَ(ةٍمَأَ)ايف 
نَم دٍاح كلوَأنَّكال ذااإلشْهَنْاخلالصم هُجْوَى،وَرًبُـ:واالُمقَهُأنَـّعَ،مَرينَبُوَونَرُبُـ:عهمجَْ

اءَجَوْلَ،وَيح ح العلتنيصَنَم دٍاح وَلُّكَُو،وعمُهاملسْليْهعَجَّوَيُـاملذهبني  امَامَهُنْـم احدٍوَلِّكُيف 

                                                                                                                                                                             

يَذةُسب َيْتمنبعضاألحياء،يقول عمِّهولدهتمامرأةأخ  أناابنُحرَّة،:قالالقتَّالهذاالشعريُعرِّضبقوممنبين
حلقهم ما هبنَّ التعيري من حلقين وال فيهم، أُعّد مل بالعار اإلماء أوالد ترامى فإذا ينظر. : سيبويه أبيات ،2/133شرح

 .402وحتصيلعنيالذهبص
نون،ومليستجيزواأنيقولوايفمجع(:سنة)ذهبابنالشجريإىلأهنماستجازواأنيقولوايف(1) إمون؛ألن(:أمة)س 

كانت(امرأة)حقيقي،الفرقبينهوبنيتأنيث(أمة)ونظائرمهاغريحقيقي،وتأنيث(ثُبة)و(سنة)تأنيث –(هند)،وإذا
غريتأنيثأمةخللوِّها عالمةالتأنيثوتأنيثها مجع:أبـَْواأنيقولوايفمجعها-من إمون؟(:أمة)هندون،فكيفيقاليف

.2/267تنظرأماليه
 املفصل شرح يف يعيش ابن "4/73وقال يقولوا: ومل قالوا: كما والنون بالواو فيجمعوه إمون، قد: ألهنم سنون

الت من عوض هو إمنا والنون بالواو واجلمع فيقولواكسَّروه، والتاء باأللف جيمعوه ومل كسري، قالوا: كما إموات سنوات:
 (".آمٍ)ألهنماستغنواعنذلكبـ

(2) أصلها وزن: على لُْغَوة، فـُْعَلة: ينظر. : الصناعة 2/640سر واخلصائص ،1/77 الشجري ابن وأمايل ،2/263،
 (.لغا)14/242واللسان

 .تصحيف.جتريه:األصل(1)
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اءَجَ الُقَدْقَوَ/و غْاللَََّّنعْهمنمَألنَّ؛او وَ(ةغَلُ)المُوَ.ازَاآلخرجَيف  ،اغًىلَغَلْيَـاغَلَ:ل عْالفَوايف 
:(2)اجُجَّقَاَلالعَ

 (4)مِ لُّ كَ التَّ  ثِ فَ رَ ا وَ غَ اللَّ  نِ عَ      

حًُوا،وَغْولَغُلْيَـاغَلَ:ًضايْواأَالُقَوَ ًضا،وَوَع اءُالتَّت مَز لَالالمُتْفَذ ملا تَـهَيف  اءَالتَّىأنَّلَعَيه ب نْذا
جمَْجتَْ األصْرَري وَليِّى جمَْجتَْالالمَأنَّ، الزَري وَائد رى اخلُفُذْحَاغَسَلذلكَ؛ يف حنَْاسيِّمَها :و،
.جٍِ رْي فَسُوَجٍار فَسَ
كانَاء التَّوَهباأللف عَمجََهذكرهأنهجْوَفَـ(اتسَرُعُ)وَ(1)(سرُعُ)امَّأَوَ مُاحدُالوَملا ؤنًثايف 

رىمَريجمُْجْ،فأََُّناملعْ ىرـَ،أالتَردٍطَّمب ُسَيْذالَهَ،وَأنيث ةالتَّالمَهعَد اح وَايف 
جيُْ(رًادْق )أنَّ لَعَمعُال ميُْأنَّإالَّ(دراتق )ى فَمَهُنَـيْـبَـقَرَّفَيُـأنْكنُه يقالُا تأنيثه(ًسارُعُ)نَّإ:
(1)يقيق حَ وَ(ردْق )خبالف ظُعَأدْاحلقيقيُّاملؤنثُ، إىل أنيث التَّالمة عَهور ى وَاجلمع يف  دْقَ،
بعضَعُمجََ وحنَْاء التَّوَباأللف رات كَّاملذَوا وَاتٍامَمَحَّوَامٍمَحَّ: التأنيثَظُالحَ، فيه ادثَاحلَوا يف 

                                                           

كانأبوال(2) بينمالكبنسعدبنزيدمناةبنمتيم،ُلقِّببالعجاجلبيتقاله، بنلبيدمن شعثاءعبداهللبنرؤبة
راجزًاجميًداعارفًاباللغة،ولديفاجلاهليةوقالفيهاأبياتًا،ولقيأباهريرةومسعمنهأحاديث،وماتيفأيامالوليدبنعبد

وأقعد أفلج وقد امللك، ترمج. يفتنظر ته : سالم ابن 2/373طبقات والشعراء والشعر ألقاب2/491، يف واملذاكرة ،
 .1/19،وشرحشواهداملغين120الشعراءص

:،وقبله237البيتمنالرجز،يفديوانهص(7)
يٍجُكظَّم  أْسرَاٍبَحج  َوَربِّ

يف له وهو : القرآن ص1/30جماز املنطق وإصالح ص91، الكاتب وأدب ،423 واحلجة ،2/233 ،746،
.1/3،واملزهر1/192الكشاف:،وبالنسبةيف(لغا)14/240،واللسان2/77،والبحراحمليط1/77واخلصائص

والُكظَّم احلجيج، أسراب بربِّ أقسم واحدهم: السُُّكوت، : كالمهمكاظم، اللغويف عن سكتوا أهنم يريد :ينظر.
 .249شرحأبياتإصالحاملنطقص

سُ(1) ُِ  .1/133،واحملكم(عرس)7/913الصحاح:ينظر.طعامالوليمة،يُذكَّرويُؤنَّث:-بضمعينهوإسكاهنا-الُعْر
 .تأنيثهجمازيوليسحقيقيًّا(1)
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وزُجيَُ،وَاجلمع  ازَاجَمَكَ(2)اهَتسكين اوَفتحهَوَالراء مُّضَ(رساتٍعُ)يف  ،فاملتحرك ةٍفَرْغُ:وحنَْيف 
.ااكنهَكالسَّنْيالعَ

مَّأَوَ اهللُناهُعْمَلتأنيث اء التَّوَباأللف معُجْفيُافلةُالقَ:ه ب فاملرادُ(ع ري )ا َقاَل :اىلعَتَـ،
فَمَّلَ﴿وَ قَالَوَ(7)﴾ريُع ٱلْت لَصَا ٱلْهَتُـيَـّ﴿أَ: ف نَلْبَـقْـأَيت ٱلَّريَع ٱلْ﴿وَ(1)﴾ريُع ا يفوَّجَوَ(4)ا﴾يهَا زوا

.ة ضَار اعَهَالياءألنَـّة حبركَدَّمليعتَ،وَ(6)اونالياءوفتحهَكُسُمجعه 
وزَجيَُاأنْهَقياسُكانَ،َوالمةٍعَؤنثةبغري امُهَاأنَـّنَهُاهَهذكرهَجْوَفَـ(وات مسََ)وَ(اء مسََ)امَّأَوَ

التَّ اذًّا،َثإنَّشَهاإالَّتكسريُئ،وملجيَنٍسُلْأَوَانٍسَل ،وَ(3)قٍنُعْأَوَاقٍنَعَ:ثلام هَكسري؛ألنَـّفيها
:(3)ةيَّمَأُلُوْقَـوَهْوَ/تيفبابهأيًضارَسِّايفاملوضعالذيكُتكسريهَ

 (9)ياـائِ مَ سَ  بعِ سَ  وقَ فَ  هِ اإللَ  اءُ مَ سَ 

                                                           

 .هاوالمضعفهاوفاؤهمضمومةألنمفردهاسمثالثيساكنالعنيغريمعتل(2)
 .91:سورةيوسف،مناآلية(7)
 .30:سورةيوسف،مناآلية(1)
 .32:سورةيوسف،مناآلية(4)
(6) فتحها واملسموع العني، العتالل القياس هو الياء سكون ذلك. يف ينظر : 7/600الكتاب واملخصص614، ،

.1/34،واهلمع4/64،والتصريح2/794،وشرحالكافية3/171
 املسالك أوضح يف هشام ابن "1/703وقال : ع يـَرَات يف الفتح على العرب مجيع ع ري–واتفق اإلبل-مجع وهي

".اليتحتملاملرية،وهوشاذيفالقياس؛ألنهكب يعةوب يعاتفحقُّهاإلسكان
 املخصص يف سيده ابن نقل قوله3/171وقد سيبويه "عن ق: بعضهموقد ال باإلسكان: ع رْيات يف" أجده ومل

 .كتابه
 (.عنق)1/1471الصحاح.شيءمندواباألرضكالفهد:األنثىمنولداملعز،والَعَناقُ:الَعَناقُ(3)
 .بنأيبالصَّلت(3)
=:،وصدره713عجزبيتمنالطويل،يفشعرهص(9)

ري َوَفوقَهُ= لهمارأْتَعنُيالَبص 
يف له وهو ص: الشعر يف11ضرائر نسبة وبال ، : 7/714الكتاب واملقتضب ينصرف1/232، وماال ينصرف وما ،

113ص واألصول ،7/711 ،114 للنحاس القرآن وإعراب ص1/761، الشعر وضرورة ،63 واإلغفال ،2/266،
.1/142لكافية،وشرحا2/417،واملمتع9/1،واملخصص2/66،63،واملنصف1/211،777واخلصائص

:ويفالبيتثالثضرورات

 أ/191
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عَهُمعَفجَ وَ(لائ عَفَـ)لى مُأنَّوْلَ، عَجلََر ذكَّه اء حنَْ(ةيَمسْ أَ)لى و، َوقبيةٍأَوَاءٍبَق : ،أكسيةٍوَاءٍسَك ،
يَـلكنَّوَ مل ذَفْهم الخْعلوا البَهَاص تصَلك فخَاب ذا مَلَعَ(ُعلٍفْـبأَ)وهُصُّباملذكر، هُى أنُشَوَا
اًوا؛ألنَّوَةَوااهلمزَلُدَأبْ،وَ(ُعلفْـأَ)نْعَ(واتمسََ)لىعَ(1)(اءمسََ)وايففَتَـماكْهُأنَـّإالَّاملؤنث سري كْتَ
:،قلتُاملظلةُنثتْاأُكمَنثتْأُثلاملظلةفَم ماءَالسَّوألنَّ:الواقَ(.ومُسْايَمسََ):نْم ؛اوُاالوَهَلَصْأَ
التذكرياءَجَدْقَوَ مثل (2)فيها تَقَيف عاىلوله عَلوهَمحََ(7)﴾ه ب ر ط نفَمُاءُمَ﴿ٱلسَّ: مَا ََّنعْلى

تَقف السَّ قال عاىلكما ٱلسَّـنَلْعَجَ﴿وَ: حمَّْقْسَاءَمَا تعاىل(1)وظًا﴾فًُفا وقَاَل ف قْٱلسَّ﴿وَ:
َرعَدقَفَـر املطَََّنمبعْماءُاالسَّأمَّفَ.اءمَالسَّريدُيُ(4)﴾وع فُرْمَٱلْ (ةٍـيَمسْ أَ):لىُكسِّ

:رُ،قَاَلالشاع (1)ر ركاملطَكَّذَهمُألنَّ؛القياسُوَذاهُ،هَ(يٍّمسُ )وَ

                                                                                                                                                                             

.مَسَوات:،والذييُعرفمنمجعها(فـََعائ ل)على(مَسَاء)أنهمجع:أحدها
والثانية : مجع إذا مَسَاء)أنه ) فعائل)على يقول( أن فحقُّه : جتمع كما مطيَّة)مَسَايَا ) فجمعها(مطايا)على ،

.ةوسحائبسحاب:مَسَائ ىكالصحيح،حنو:على
كمايفعلبالصحيحالذيالينصرف،وكانحكمهأنيقول:والثالثة كما:أنهحرَّكآخرهابالفتح سبعمَسَاٍء

.سبعجواٍر،حبذفالياءلدخولالتنوين:يقال
يف ذلك تفصيل ينظر : ص1/232املقتضب للمربد واملؤنث واملذكر ص110، الشعر وضرورة واملنصف69، ،

 .1/211،واخلزانة11ضرائرالشعرص،و2/63
 .سقطتحنيالنسخ(مجع)،ولعلكلمة(مساء)يفمجع:ومراده.كذايفاألصل(1)
:وجهنييفتذكريلفظالسماء91-7/97ذكرابنالشجرييفأماليه(2)

.التذكريوالتأنيث،وهذاالضربمناجلمعقدوردفيه(سحابة)و(سحاب)،كـ(مساوة)أهنامجع:أحدمها
[.72:سورةاألنبياء،مناآلية]﴿َوَجَعْلنَـاٱلسََّماَءَسْقًفاحمَُّْفوظًا﴾:أنالسماءسقفالدنيا،كماقالتعاىل:الثاين

 .2/1213،والتبيان112-111،وللمربدص132-131املذكرواملؤنثأليبحامت:وينظر
 .13:سورةاملزمل،مناآلية(7)
 .72:سورةاألنبياء،مناآلية(1)
 .4:سورةالطور،اآلية(4)
كانمبعَّناملطرفقال(مساء)نقلابنالسكيتالتأنيثيفلفظ(1) أصابتنامساء،أيمطر،وأصابتناأمسية :ويقال:"إذا

.131،وأليبحامتص763املذكرواملؤنثالبناألنباريص:،وُصرِّحبأهنامؤنثةيف761إصالحاملنطقص".ومسُ ي 
 احملكم يف "3/622وجاء والسماء: مذكَّرا: وقالوا...ملطر، فأنَّثوه: جود، مساء هبم هاجت وينظر...". اللسان:

 (.مسا)11/799
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 (3)والسُِّميُّ  احُ وَ رْ األَ  فُّهُ لُ تَـ     

.ت يْيفالبَـيح بالرِّهُنَرَقَـلذلكَ،وَرَاملطَريدون ،يُ(7)مْاكُأتينَىتَّاءحَمَالسََّنطَأُانَلْاز مَ:واالُقَدْقَوَ

 

 

 

 

 

 

 

 [باب تكسير ما كان على أربعة أحرف ثالثه حرف مدٍّ لغير اإللحاق]

، دٍّ لغير اإللحاقِ ف مَ رْ ثالثه حَ  رف  أحْ  ةِ بعَ لى أرْ عَ  انَ ا كَ تكسير مَ  ابُ بَ :"ليقَـاَل أبو عَ 
 ارٌ مَ حِ  :لكَ ذَ ، وَ (ة  لَ عِ فْ أَ )لى عَ  دِ دَ ى العَ نَ دْ ي أَ فِ  رَ سِّ كُ   (ال  عَ فِ )لى عَ  لكَ من ذَ  انَ ا كَ مَ 
 (4)..."ةٌ رَ آزِ وَ  زارٌ إِ ، وَ يةٌ آنِ وَ  اءٌ إنَ ، وَ ةٌ لَ ثِ مْ أَ وَ  الٌ ثَ مِ ،وَ ةٌ رَ مِ حْ أَ وَ 

                                                           

،761إصالحاملنطقص:،وهولهيف707منالرجز،للعجاجيفديوانهص،161منشواهدالتكملةصالبيت(2)
ص،وشرحشو2/1723،واملصباح2/309،وإيضاحشواهداإليضاح(مسا)6/2732والصحاح ،412اهداإليضاح

 املعلم 1/769واملشوف ، املفصل 4/11وشرح يف، نسبة :وبال 2/230اإلغفال املخصص ،9/1 وشرح116، ،
.10/70املفصل

 كناسه يف بات ثورًا الشجر)يصف من يسرته ما تلّفه(وهو والريح ، جانب: كل من تأتيه اإلصالح. أبيات شرح
 .463ص

،ومقاييس7/1244،ومجهرةاللغة1/179،وغريباحلديثالبنقتيبة761حاملنطقصإصال:ينظرالقوليف(7)
 .7/93اللغة
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هَمسْاألَ:حُ ارِ قَـاَل الشَّ   يف عَاء أَلَذا ربضْأَبعة رْى العَح صَ: وَالالَّوَنْييح العَتَعْمُم، نْيل
،اذكرهيفالباب يعمَىمجَ لَذايأيتعَهَ،وَفُاعَاملضَم،وَلالالَّتَعْمُنْييحالعَح صَوَم،يحالالَّح صَ

علةفيهالفُرْاحَهَنْـثالثةم :ةعلةمخسَرفُالثهحَثَ/أحرفة بعَرْىأَلَاءاليتهيعَلةاألمسَْمجُوَ
،ارٍمح َ:وحنَْاء،فاألولُيفاآلخريَوَ،او مهاوَد هيفأحَيْالعلةف فُرْ،واالثناناآلخرانحَ(2)األلف

رُسَّكَيُ،وَالٍثَم وَ .لةث مْأَوَ،رةمحْ أَ:و،حنَْ(ةلَع فْأَ)لىعَة لَّالق يف 

املكسَّاعْوَ اجلموع ألفاظ أن مَلم كوَوعَضُوْرة اآلحاد ضْة التَّفيهَدُعُبْـيَـع غَعليلُا أنَّرْي،
يًَّة،اًللَاع هَض وينيتكلفوالبعْحْالنَّ ةبعَرْأَدُاح مالوَاالسْ:الواقَلأنْصْذاالفَلوابههَلَّاعَمَّم فََشَبه 

،لكَذَنْعَينبئعمْظاجلَفْلَإذْ؛احد الوَظ فْلَأكثرمنْع ظاجلمْفْلَيكونَأنْاسُيَالق رف،وَحْأَ
جَمَوَ عَاءَا خ لَمنه خَهَالف ى وَياس الق نْعَارج ذا ،(َ أربعَبَوَ(ارمح  أَابه ادةبزيَمعَفجُرفٍحْة
انَكَ،فَل قَفيهث ة األربعَعُمجَْ،وَل قَىالثِـّلَعَيل ل ادَهَ؛ألنَـّاءالتأنيث ريتَعلاألخ جُىاألربعة،وَلَعَ
لَنَمُ وَرُآخَه جْوَيه ف وَ،هُاسًبا أحْبعَرْأَد اح الوَظَفْلَأنَّوَهْ، وَرُة ز ف، مجُ دة اح وَادة يَفيه فلما عَ،

ائدُالزَّفُرْاحلَفَذ حُ كانيُاء بالتَّرب َده،فجُاح وَيف  امَوْأَ،ةٍرَبُـوَةٍلَقُـ:وحنَْهُالمُذفُاحتُشبهمَ؛إذ
له اء،بَنَذاالب هَصُتَفالختَْةُزَمْااهلَمَّأَوَ،ةٍنَز وَةٍدَع :واؤهحنَْتفَفَذ حُ .ع مْاجلَألفاظ أكثر ييف 

مَّأَوَ ين غْتُـ،فاسََّْنيفاملعْيادة ز الكثرةَألنَّ-بضمتني–(فـُُعل)ىلَعَعُمَجْفيُة الكثرَايف 
كملتْادَيَذهالزِّهَأنَّوَهْ،وَرُآخَه جْةاللفظ،وفيهوَادَيَز نْاعَهب َ تْهَبَـشْأَ،فَةًعَبَـرْأَااحلروفُهب َة
؛نْيالعَمُّضَهُجْالوَاء،وَنَاالب ذَهَلكَذَكَ(رمحُُ)ىلَعَ(رمحْأَ)معُاجيُْمَكَ،َو(لضَفْأَ)وَ(رمحَْأَ)لكَذَب 

                                                                                                                                                                             

(1)  فرهود)التكملة "وفيها164ص( ذلك: من كان و..."فما مرجان)، "وفيها111ص( اإلحلاق،: بغري مدٍّ حرف
 ...".فماكانمنذلك

َار)،ومكسورهاكـ(ُغالم)،ومضمومهاكـ(َعَناق)كـمفتوحالفاء:ماكانثالثهألًفاثالثةأبنية(2)  (.مح 
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حنو(ُعلفْـأَ)ع مجَْنْيَبَـوَهُنَيْـبَـقَرَفْيُـل  ، وَمحَْأَ: وَمحُُر جَينهَك سْتَر، كانَذَهَ،(1)ائزا إذا /مُاالسْا
.(2)هرُيأيتذكْسَ،وَآخرُم كْحُهُلَكانَؤنثًامُانَكَفإنْ،رًاكَّذَمُ

،وءرقُةُثالثَ،وَبٍتُكُةُثالثَ،وَرٍُجدُةُثالثَ:واالُ،قَة لَّعالق مجَْيفَمْوضعرةثْالكَعُمجَْعُقَديَـقَوَ
عض وْمَة لَّالق عُمجَْعَقَاوَمَكَ،َويع م وييفاجلَتَسْفيَرُولثالثةأحْاألصُونَكََوددَالعَفيهأنَّهُجْالوَوَ

.سَك ذلكعُآذان،كَوَنٍذُأُالم،وَقْأَوَمٍلَقَـ:وةحنَْرَثْـعالكَمجَْ

لَعَاءَاجَمَيح ح الصَّنَم وَ عَمجُ دْقَالم،وَغُ:وحنَْ(فـَُعال)ى ،ويف(ةمَلْغ )ىلَةعَلَّالق يف 
ل ـيل قَفَـ(ةمَل غْأَ)ىلَعَهُعُامجَْأمَّ،وَ(انمَلْغ )ىلَرةعَثْالكَ

الُقَدْقَ،وَ(7) اذَهَة ،وَأَُغْيلمَ:صغريالتَّوايف 
م فُرْاحَمَوَهْ،وَود مُعَ:أيًضايح ح الصَّنَم وَ.(1)(ةمَل غْأَ)رغَّصَمُ عَمجُ دْقَ،وَاو وَهُنْاملدِّ ة لَّالق يف 
لَعَ وَ(ةٍدَـم عْأَ)ى ، لَعَرة ثْالكَيف  وَ(دٍـُعمُ)ى شَشَدْقَ، منه عَجَفَيء ذَّ لَاء وحنَْ،(فـََعل)ى ادٍـمَع :
وأَ(4)دٍـمَعَوَ قٍـفَوأَ(6)قـيف ، مٍدَأَوَ(3)مٍـيد وأَ، (1)بٍـهَأَوَ(3)ابٍـإهَوَ، (2)(أُُهب )رُاألكثَـوَ، نَم وَ،

جَمَيح ح الصَّ عَا لَاء اسْقَفَـ(ف عالن)ى عَغْت ط به ث األمْة قيَبَنْناء واالُقَلة، وَالن غ زْوَال زَغَ: ملَْ،
.والُغُزل (7)ة لَز غْأَ:واولُقُيَـ

م فُرْأيتحَديَقَوَ :برُضْىأَلَعَيءُجيَ اء،وَيَهُنْاملدِّ
                                                           

 .2/124،وشرحالشافية2/113،واألصول7/601الكتاب:ينظر.لغةمتيم(فعال)مجع(فـُُعل)تسكنعني(1)
 .162ص(2)

 .7/6،واألصول2/209املقتضب:وينظر".ثالثةغ ْلَمةٍ:أْغل َمة ،استغنوابقوهلم:ومليقولوا:"7/607يفالكتاب(7)
 ،2/209،واملقتضب7/136الكتاب:ينظر(1)
 ".َعُمودوَعَمد:"7/71،واألصول2/211،واملقتضب7/624يفالكتاب(4)
 (.أفق)1/1116الصحاح.دباغتهاجللدالذيملتت مّ:األف يقُ(6)
 (.أدم)12/9اللسان.هواملدبوغ:األمحر،وقيل:اجللدماكان،وقيل:األدمي(3)
 (.أهب)1/213اللسان.اجللدمنالبقروالغنموالوحشمامليُدبغ:اإلهاب(3)
(1) و(َعَمد) و(أََفق)، و(أََدم)، أََهب)، جبمع( وليست للجمع، أمساء ينظر. : واملقتضب626-7/624الكتاب ،

 .4/12،شرحاملفصل7/71،واألصول2/213
 .2/213املقتضب:ينظر(.أََهب)،وليستاسممجعمثل(إهاب)مجعلـ(أُُهب )(2)
 2/210املقتضب".َقذالوأْقذ لة،وغزالوأْغز لة:أالترىأنكتقول:"فقال(أَْغز لة)على(غزال)أجازاملربدمجع(7)



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

33 
 

اء،وَبَص نْأَوَيبٍص نَاء،وَسَمخْ أَوَيسٍمخَ :و،حنَْ(1)(الءع فْأَ)ىلَعَ:اهَدُحَأَ واالُقََقْد ُنُصب :
.اس يَىالق لَعَ

.انبَُقضْانوَبَق ضْوَيب ض قَ:واالُقَ-مِّالضَّوَر سْبالكَ-النفـُعْالنوَف عْ:اانيهَثَوَ

اهَثُـال ثَوَ أفْلَعَ: وَلَع ى وفُـعُفُـة حنَْالنٍعْل و، وَبٍثُكَُوةٍبَث أكْوَبانٍثْكَُويبٍث كَ: (4)يبٍر جَ،
وَانٍبَرْجُوَةٍبَر جْأَوَ وَفٍغُرُوَانٍفَغْرُوَةٍفَغ رْأَوَيفٍغ رَ، واالُقَدْقَ، مَلْظ وَيم ل ظَ: ،(6)-ر سْبالكَ–ان
ِ وَ(3)يض ر عَوَ ضَرُْع الوَالُقَدْقَوَ/ان، يف اووا وَانٍفَرْخ وَوف رُخَ: (3)ود تُعَوَ،اندَعْق وَود عُقَـ،
ذايفالكثري،وَان،هَدَتْع وَ .ة دَم عْأَوَود مُعَوَ،ةفَر خْأَ:ليل القَيف 

،انٍوَـخ :و،حنَْاًوامنهوَنُـونالعيـكتَدْقَالالمفَـحُـيح الصَّنْيالعَلُّـااملعتَأمَّوَ

رَسِّكُدْقَ،وَ(1)اقٍوَور ،ارٍوَـحُوَ ارٍوَـحُ،وَةٍقَو رْأَوَاقٍوَ،ور نةٍو ـخْأَوَانٍوَـخ :و،حنَْ(ةلَع فْأَ)ىلَليلعَالقَيف 
وَةٍرَو ـحْأَوَ ، عَيف  لَالكثري قَ(فعالن)ى واالُ، وَان ورَحُوَ،ريان ح وَ،وار ـحُ: عَ، لَجميئه ،ليل قَ(لعْفُـ)ى
او ؛لثقلالوَليل اقَهَمُّضَوَ-او كونالوَبسُ-نوْـخُانوَوَـخ :القياس،فقدقالواىخالف لَعَوَهْوَ

وَة مَّالضَّدَعْبَـة ومَمُاملضْ اءَجَدْقَ، ر عْـالشِّيف  جيَ وَ(2)-ني تـَبضمَّ–ر وُسُوَار وَس : لكَذَيءُال يف 
.(7)ر ثْالنَّ

                                                           

 .يفاألصلبفتحالعني،والصحيحماأثبتْ(أفعالء)ُضبطت(1)
 .41املصباحاملنريص:ينظر.مكيالَقْدرأربعةأقفزة:عشرةآالفذراع،وجريبالطعام:جريباألرض(4)
الظَّل يم(6) النعام،ومجعه: من الذكر ملان: ُِ وضمَّه–ظ  أوله ينظر-بكسر : ص12/739اللسان والقاموس ،1161،

 (.ظلم)77/10والتاج
(3) الـَمَعز من العريض ومجعه: ْدقه، ش  بُعْرض النبت وتناول سنة، عليه أتى ما : وضمَّه–ُعر ضان أوله :ينظر-بكسر

 .يفاألصل(عرضان)وملتضبطفاء(.عرض)13/222،والتاج371،والقاموسص7/1037الصحاح
 (.عتد)2/404الصحاح.ىوقويوأتىعليهحولمارع:الَعُتودمنأوالدالـَمَعز(3)
(1) َوان ُِ الـخ  عليه: يؤكل الذي وار. ُِ والـح  يل : َفص  فهو أمه عن ل ُفص  فإذا يـُْفصل، حىت حوارًا يزال وال الناقة، .ولد

واق  ِ  (.خون)4/7110،(روق)1/1134،(حور)2/610الصحاح:ينظر.سقفيفمقّدمالبيت:والـُر
:،وهو(منالكامل)123قولعديبنزيديفديوانهصمنذلك(2)

ُسوُرَْعْنُمرْب قَاٍتب الرُب يَنَوتـَْبـ َعات  الَّالم  ُدوباألُكفِّ

 ب/194
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نُيعُ:واالُقَ،فَـ(فـُُعل)ىلَاعَعوهَمجََدْقَ،فَـ(1)اندَالفَديدة حل َانٍيَع :وحْاءفنَيَهُنُيْـاعَامَأمَّوَ
كسرًةلتصحالياءَقلبَت]الياءتسكنيَتَدْرَأَ،فإنْ-تنيبضمَّ– هُنظريُ،وَني ع :فقلتَ(4)[الضمََّة

مْوهلُُقَ وَوض يُبَـة اجَجَدَ: لتَقُسكنيَالتَّتَدْرَأَفإنْ-تنيبضمَّ–ض يُبُـاج جَدَ، فأبدلتَيض ب : ،
.(6)يض ب :لتَقُفَـةًرَسْكَل األوَّة مَّضَنْم 

املعتَأمَّوَ وحْنَفَـم الالَّلُا وَاءٍنَإ وَ،اءٍشَر : عَمجُ دْقَ، لَعَالكثرة وَة لَّالق يف  حنَْ(ةلَع فْأَ)ى :و،
مُلزَايَمَل (فـُْعلفـُُعلوَ)ىلَعَعوهُمَجيَْملَْ،وَآنيةٍوَاءٍنَإ ،وَيةٍش رْأَوَاءٍشَر  ؛م الالَّحيح صْتَنْم لكَذَيف 

،رُس كَنْيَـالبابُانَكَ،فَلكَاذَوهَمُألزَ،وَ(3)(يٍُرشْ)اإىلوهَدُّلرَنيَواالشِّمُّضَفَ(ُرُشي ):واالُوقَلَإذْ
(1)لرجالوَضُقَ:واالُمقَراهُوًدا،أالتَجُوْمَلُ،فكاناألصْض ار هناعَهَكونَالسُّأنَّيه ف حقيقُالتَّوَ

سَلَفَـ-اد الضَّمِّضَوَبالواو - الضَّنُكَّو الواوَقَألبْـادَوا اهل َحب َوا يَـوَ/ا، الياء وهَدُّرُمل إىل هيا اليت
اءُمسََ:لكَذَنْم وَ.يُرشُ:واالُلوقَ،فكذلكَاو ةللوَالبَهياجلَ،وَة ودَجُوْامَكأهنَّةَالضمَّا؛ألنَّهَلُأصْ

.اهَلَبْـقَـة رَللكسْياءًاوُالوَ،فأبدلت ة وَمسْ أَ:هُلُأصْية،وَمسْ أَ:ىلَعَمعُجيُْاملطر 

                                                                                                                                                                             

 .414واستشهدبهالشارحيفص
 .6/91،واهلمع1/124االرتشاف:ينظر.إنكانتواًوااختيارًا(فـُُعل)ذهبالفراءإىلجوازضمعني(7)
 (.فدن)17/721اللسان.الذيجيمعأداةالثورينيفالقرانللحرث:الَفَدان(1)
(4) األصل يف قوله: هذا ويؤيد تصويبها، يف اجتهدت وقد مستقيم، غري وهو ياًء، قلبتها الياء تسكني أردت :فإن
 ".فأبدلَتمنضمةاألولكسرةً"
(6)  عني فـُُعل)تسكني ال( وإبدال بالياء متيماملعتل بين هلجة بالكسر ضم ينظر. : الشافية1/204احملتسب وشرح ،

 .7/241األصول:منغريعزو،وينظر1/760وقدأشارسيبويهإىلهذهاللهجةيفكتابه.2/123
ضبطتيفاألصلبضمالشني،والصوابماأثبت؛ألنضمالشنيسيرتتبعليهقلبالياءواًوا،فيؤديإىلعدم(3)

 .النظري؛ألنهليسيفالعربيةكلمةمعربةآخرهاواوقبلهاضمةالزمة؛فلزمتسكنيالعنيلتصحالياء
(1) يقال قلنا: فكأننا قضائه، يف أجاد إذا الرجل َقُضَو أق: الكلمةما وأصل ضاه، : على جعلناه فإذا (فـَُعلَ)َقَضى،

قلنا املدح لقصد قبلها: ما النضمام واًوا الياء فتقلب َقُضَي، ينظر. : 2/713اخلصائص واملنصف واملمتع7/39، ،
 .2/126،وشرحالشافية2/419
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ىلَعَعَمجُ دْقَ،وَ(2)ار ختَللمُ(يٌّر سَ)،وَة وضَإىلالرَّاملاء يل س مَل (َقر يٌّ):مالالَّل املعتَنَم وَ
وَ(يةٍر سْأَ)وَ(يةٍر قْأَ) ، عَيف  لَالكثرة وَ(انٍيَرْقُـ)ى نَهَ، يحح الصَّريُظ ذا (7)(وٌّلُفَـ)م الالَّل املعتَنَم وَ.
.(1)لكَابهذَزُتجاوَيَملَْ،وَ(اءدَعْأَ)وَ(الءفْأَ)ىلَعَعَدمجُ قَ،وَ(وٌّدُعَ)و

مل،وَزَّةٍـح أَوَةٍـنَّع أَ:و،حنَْ(ةلَع فْأَ)ىلَعَعَدمجُ قَ،وَ(4)يزٍز حَوَ،انٍنَع :فنحوفُاعَااملضَمَّأَوَ
ن ـُعنُ:لوقَالَ؛إذْه ام إدغَامتناعُوَاملثلني اجتماع بُنُّجتََلكَذَةُلَّع إالقليالً،وَ(لٍعُفُـ)ىلَمععَجيُْ

به،وَتَعْاليُـفَض ار عَكنيَسْالتَّأنَّتَبَثَـدْقَوا،وَمُغَواألدْنُكَّسَوْلَ،وَاللتقىاملثالن  نْم اءَجَدْقَدُّ
وبُىأَكَحَ،وَام ،باإلدغَرٌّـسُ:يقولواملَْ،وَوىلاألُاء الرَّ،بضمِّر رُـسُوَرير سَ:واالُ،قَليل قَيء شَلكَذَ
لُقاَ،وَ(2)اذٌّشَوَهْ،وَ(1)اهَحَتْفَـيدٍزَ كَة ـبَّذ أَ:(ابٍبَذُ)وايف  ان ـذ بَّ:واالُقَ،وَة رَّـس أَ:واالُاقَمَيفالقليل،

 .رَّان ـس :واولقُيَـملَْالكثري،وَيف 

اشَمم َّوَ يف  ة فَىالصِّرَجمُْوهُرَجْأَ،فَال صَف :واالُ،قَ(الٍعَف )ىلَعَوهُعُمجََ(يل ص فَ)االبابذَهَذَّ
هُأنَّهُجْالوَ،وَافٍرَظ وَيفٍر ظَ:وحنَْ رُاألكثَـ،وَ(7)ه مِّأُنْولعَصُفْمَََّنعْمب َكانَ؛إذْة فَص ل األصْيف 

.اء مسَْىاألَرَيًاجمَْار ًباجَال غَةًفَصَ(يل ص فَ)كانَ؛إذْاء مسَْاألَكم ليًباحل ُغْتَـ(النصْفُ)فيه

                                                           

 (.سرا)11/739اللسان(2)
والف ْلوُ(7) والُفُلوُّ  (.فال)1301القاموسص.ُفط َما،أوبلغاالسنةاجلحشواملهر:الَفُلوُّ
:،فقيل(خطايا)مثل(فـََعائ ل)،ومُجعأيًضاعلى-بضمالفاءوكسرها–فُل ّي:قليالً،فقيل(فـُُعول)على(فـَُلوّ)مُجع(1)

 (.فلو)79/121،والتاج2/177شرحالشافية:ينظر.َفاَلَوى
األرض(4) من الـَحز يُز كثُ: واجلمعموضع السكاكني، ا كأهنَّ وغلظت حجارته رت زَّان : وح  ، وُحزَّان  زَّة، أَح  والـَحز يُز.

وقوالقتالوالعمل:والـَحزَاُزمنالرجال  (.حزز)4/774اللسان.الشديدعلىالسَّ
وُسَرر :وقالمسعُتمنبينَضبَّة:"،وفيه433النوادرص(1) ،1/741يفجمازالقرآن،وحكاهأيًضاأبوعبيدة"َسر ير 

كلبوبعضمتيم،ولعلاملرادببعضمتيم1/126،واالرتشاف1/1373ويفشرحالشافيةالكافية ُنسبتهذهاللغةإىل
 .193،206مجهرةاألنسابص:ينظر.بنوضبةالذينمسعمنهمأبوزيد؛فهمومتيممنطاخبةمنعدنان

 .1/126،واالرتشاف1/741القرآنجماز:ينظر.جعلهأبوعبيدةقياسي(2)
 .2/119،7/6،واألصول2/211،واملقتضب7/604الكتاب:ينظر(7)

 أ/196
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عُقَايَـمم َّوَ عَمجُ دْقَ،وَ(اب ُغرَ)ذاالباب هَيف  ،وَ(1)(ةٍبَر ـغْأَ)ىلَعَ/ة لَّالق يف  ىلَةعَرَالكثْـيف 
.(4)الُغْرب ،وَُغُرب :واولُقُ،فلميَـ(لفـُعْ)ىلَمععَجيُْملَْ،وَياس ق وَهْ،وَ(انبَرْغ )

كالًماعَيفهَيُّد بْذكرالعَ دَعْلهبَـقْنَـببتُأحْه،فَضعُوْذامَهَسَيْلَ،وَ(إزار)لىذاالباب
:وَهْ،وَذاالباب ىهَلَالكالمعَنَم راغ الفَ

مَّأَفَ ذَ(إزار)ا مجََكَّفمن عَهُعَره وَ(ةرَآز )وَ(أُُزرٍ)لى لَعَهُعَمجََهُثـَنَّأَنْمَ، مثل(آُزرٍ)ى ،:
ىلَعَهُعَمجََهُثـَنَّأَنْمَ،وَ(ةٍنَس لْأَ)ىلَعَهُرهفيجمعُذكِّيُنْمنهممَ،فإنَّان سَل :هثلُم ،وَقٍنُعْأَوَاقٍنَعَ
:(1)ؤيبأيبذُولُاقَأمَّ،وَ(ُسنٍلْأَ)

 (3)الَقتيِل ِإزَارَُهاَوَقْد َعِلَقْت َدَم   زِّهـتَبرَّأُ ِمْن َدِم الَقتيِل َوبَ 

وىرْيُـفَـ ِ وَ: بزُّ وَ-(7)فع الرَّوَباجلرِّ-ه وىرْيُـ، ِ وْثَـوَ: وَ(1)-امَهب  -هُب فَأمَّ، يه ف فَ(تْقَل عَ)لُاع ا
:الن وْقَـ

                                                           

(1)  على أيًضا فقيل(أَفـُْعل)مُجع ، أَْغُرب: ينظر. : اللغة 1/721مجهرة واحملكم ،4/411 واملخصص ،3/141،
 (.غرب)7/297،والتاج1/614واللسان

(:منالطويل)يفقولظاملالعامري(ْربغُ)على(غراب)وردمجع(4)

َفَرى مثُلأْجن َحةالُغْرب َفَماَلُكْممَلُْتْدر ُكوار ْجلَشنـْ َفاف  َوأَنـُْتمخ 

 األغاين يف له يف21/191وهو نسبة وبال ، : اللغة 1/721مجهرة واحملكم ،4/411 واملخصص واللسان3/141، ،
 (.غرب)7/297،والتاج1/614
يفمرضموته،خويلدبنخالدبنحُمَرِّثبنزبيدمنمتيمبنسعدبنهذيل،جاهليإسالمي،وفدعلىالنيب(1)

 النيب فمات دفنه وشهد عليه وصلى مسجى، وهو أدركه بليلة، قدومه سالمقبل ابن عنه قال ذؤيب: أبو كان
الثال الطبقة يف وجعله وهن، وال فيه غميزة ال فحاًل وعشرينشاعرًا ست سنة مبصر مات اجلاهلية، فحول من ثة تنظر.

،3/171،واإلصابة297-6/239،واألغاين2/647،والشعروالشعراء1/127،171طبقاتابنسالم:ترمجتهيف
 .1/122واخلزانة

رواملؤنثأليب،واملذك1/137،واملعاينالكبري1/33شرحأشعاراهلذليني:البيتمنالطويل،وهوأليبذؤيبيف(2)
ص ص191،226حامت األنباري البن واملؤنث واملذكر ،761 اللغة ومقاييس ص1/121، والصناعتني ،741،

 13/22واملخصص واحملكم ،9/34 واللسان ،1/16 والتاج يف(أزر)10/27، نسبة وبال ، : اللغة ،2/312مجهرة
 .102وجمالسالعلماءص

 ب/196
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ىهَلَعَ،فَـاملرأة ضمريُوَهُ:امهَُدُحَأَ :النوْقَـ(اهَإزارُ)ع فْرَذايف 

مري الضَّالًمنَدَبَ(هاإزارُ)لَعَجَرَّجَنْمَوَ،عَفَرَفيمنْ(ثوبه)و(زّهبَـ)ربُخَوَهُ:امهَُدُحَأَ يف 
.(4)(بزّه)رفعوزُالجيَُهني جْذينالوَىهَلَعَمال،وَت دلاالشْبَ(علقتْ)

اينالثَّالقولُوَ وَ(علقتْ)ـبفوع رْمَ(إزارها)نَّأ: وَ، ضمري، هَلَعَال تأنيثُى (.اإلزار)ذا
جَدْقَوَ :اعرُإزارة،قَاَلالشَّ:اإلزار اءيف 

 (4)ةِ ارَ في اإلزَ وَ  الَبِقيرِ في  لٌ ـرفـومُ    

كماقَاأضافَمَّاءلَذفالتَّحَهُلكنَّا،وَهَإزارتُـادَرَأَ:(2)ح تْقَاَلأبوالفَوَ ا،أيهَر ذْاأبوعُأنَّ:واالُ،
ولُقُتَـفْض املتُإذَري،وَعْش تَيْلَذلكَكَا،َوهت َرَذْعُ وَ(7)ةًرَعْبهش رتُعَشَ: تعاىل، امَقَإ ﴿وَ:قَـاَل

.(اإلزار )كريُذْتََواألكثرُ.(4)اءالتَّفَذَحَافَضَاأَمَّلَلكنْ،وَةُامَإقَ:لُاألصْوَ(1)﴾ة ولـَالصَّ

                                                                                                                                                                             

(7) الشيباين عمرو أيب عن بالرفع ينظرروي  : اللغة ص2/312مجهرة األنباري البن واملؤنث واملذكر ،766،
 .741والصناعتنيص

 .عنأيبعمرو1/33شرحأشعاراهلذليني:تنظرروايةاجلريف.باجلروالرفع:أي(1)
بزّه)هذهالعبارةيفهذااملوضعمشكلة؛ألن(4) إذاأُعرب( ذكرواحدمنهما،وهو (إزارها)الجيوزرفعهيفوجهني،

يفالكالمتقدميوتأخري(إزارها)بدالً،وسيأيتاآلخر،وهوإذاُجعل  .فاعالً،فكأنَّ
:،وروايته147منبيتمنجمزوءالكامل،لألعشىيفديوانهص(1)

يَـرْكَ النَّْشَوان  فُـُليفالَبق يـرَةَواإلزَارَةَتَمـيُّل 

أبوبصريميمونبنقيسبنجندلبنشراحيلمنبينبكربنوائل،جاهليقدمي،أدركاإلسالم:واألعشىهو
كلمسلك،وقاليفأكثرأعاريضالعرب،وليسممنتقدممنال عمره،ومليسلم،سلكيفشعره فحولأكثريفآخر

اجلاهلية فحول من األوىل الطبقة يف سالم ابن جعله منه، شعرًا يف. ترمجته تنظر : سالم ابن والشعر1/42طبقات ،
.1/134،واخلزانة724،ومعجمالشعراءص10،واملؤتلفص1/243والشعراء

،(أزر)10/27،والتاج1/16،واللسان9/34،واحملكم13/22،واملخصص2/312مجهرةاللغة:والبيتلهيف
.761،واملذكرواملؤنثالبناألنباريص191املذكرواملؤنثأليبحامتص:وبالنسبةيف

فُيلبسبالُكمَّني:والبقرية  (.بقر)140القاموسص.بـُْرد ُيشقُّ
أيب(2) عن العربية أخذ والتصريف، النحو بعلم وأعلمهم األدب، أهل حذاق من املوصلي، جين بن عثمان أبوالفتح

اخلصائص،وسرالصناعة،واملنصف،:عليالفارسيبعدقراءتهعلىغريه،والزمهأربعنيسنةسفرًاوحضرًا،منتصانيفه
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 [باب ما كان من األسماء على أربعة أحرف، ولم تلحقه عالمة التأنيث]

 ةُ المَ لم تلحقه عَ ، وَ رف  حْ أَ  ةِ ى أربعَ لَ عَ  اءِ مَ من األسْ  انَ ا كَ مَ  ابُ بَ :"ليو عَ بُ قَـاَل أَ 
ى لَ عَ  دِ دَ ى العَ نَ ألدْ / ا هَ رتُـ كَ اء التي ذَ مَ ذه األسْ هَ  نْ ؤنثًا مِ مُ  ا كانَ سير مَ كْ تَ  لم أنَّ ، اعْ أنيثِ التَّ 
 .الفصل (4)..."(لعُ فْـ أَ )

اءُاألمسَْ:حُ ارِ قَـاَل الشَّ   :بنيرْىضَلَالبابعَذاهَيف 

.الٍحب َهُلَكريَذْالتَث ؤنَّمُ:امهُدُحَأَ

.ىرَخْيفأُرُكَّذَيُوَةٍغَيفلُثُؤنَّيُ:اينالثَّوَ

كانَمَلَّكُفيهأنَّعُام اجلَوَ ة لَّيفالق عُمَهجيًُْثافإنَّـؤنَّمُكانَثالثةَوهُيادتُز رفٍحْأَة ىأربعَلَعَا
ةُلَّالع ،وَ(ةلَع فْأَ)ىلَعَعُمَالجيُْ،وَ(لعُفْـأَ)ىلَعَ ىرَالرابعجمَْيفيهاحلرفُر جيَْاملؤنثَأنَّلكَذَيف 
ردَّكماتَريه غ صْاءيفتَالتَّردَّالتَلذلكَ،وَأنيث اءالتَّتَ الثالثي،فالتقولُيف  :(اقٍنَعَ)غري صْتَيف 

                                                                                                                                                                             

مئة وثالث وتسعني اثنتني سنة تويف يف. ترمجته تنظر ص: األلباء ص233نزهة التعيني وإشارة الوعاة200، وبغية ،
2/172. 
1/16،واللسان9/34احملكم:،وهوبالنسبةيف1/33،13/22املخصص:نسبهذاالقولإىلابنجينيف(7)
 (.أزر)
 .37:سورةاألنبياء،مناآلية(1)
(4)  احملتسب يف هلذا جين ابن الك1/111أشار إىل قالمنسوبًا وفيني، ..." أن: شيًئا ذلك وحسَّن اهلاء، فحذف

تعاىل قوله يف الكوفيون ذهب وإليه التأنيث، علم من عوًضا يكون كاد إليه املضاف ضمري أراد: أنه الصَّالة ﴾ ﴿َوإ قَام
".إقامة،وصاراملضافإليهكأنهعوضمنالتاء

 .479وأوردالشارحهذاالرأيمنسوبًاالكوفينييفص
(1)  فرهود)التكملة "وفيها163ص( مؤنثًا: أحرف أربعة على اليت األمساء هذه من كان ما و..."باب (مرجان)،

 ...".بابماكانمنهذهاألمساءاليتعلىأربعةأحرفمؤنثًاوملتلحقهعالمةتأنيث:"وفيها119ص

 أ/193
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كماقُُعنَـْيقة  لتَ، لكَيناذَصَّقَدتَـقَ،وَة أُرَْيضَ:(ضٍرْأَ)يف  رىاجَإذَ،وَ(2)رفُصَنْااليَـمَاب بَيف 
اءُالتَّاءملتثبت رىالتَّجمَْابعُالرَّ تَالمتَعَمعُتَ؛لئالجتَْه ع مجَْيف  ،(لٍعُفْـبأَ)وهُصُّخَلذلكَفَ،أنيثٍا
عُمَجيُْ،وَبٍقُعْأَوَابٍقَعُ،وَقٍنُعْأَوَاقٍنَعَ:وحنَْ :رُاع ،قَـاَلالشَّوقٍنُعُ:و،حنَْ(فـُُعول)ىلَعَة ثرَالكَيف 

 (4)مُ ـيرِ الغَ  بَ خِ ا صَ مَ كَ   بٌ أْ ظَ  هُ لَ   مٌ ـينِ ى زَ وَ حْ ا أَ هَ ـوقَ نُ عُ  ورُ صُ يَ   
اإليه،أوالدهَيلُميُعوَمَجيَْ:،أيْصورُىاإلناثيَلَعَه نون منجُ:يقول،ًسايْتَـفُص يَاعرُاالشَّذَهَ
اهلَوَ،ةمنََوالزَّذُ:يمُن الزَّ،وَواد الذيفيهسَ:ىوَحْاألَوَ تُوْالصَّ:ز مْباهلَ–بُأْالظَّ،وَه ق نُيفعُةُنَهي
.لَاُمط إذَرميُالغَبُلِّكماجيَُبُلِّجيَُو زْىالنـَّلَعَه ص رْح نْم وَهُ:يْ،أَةُبَلَاجلَوَ

                                                           

 .1/1431شرحاإليضاح(2)
:الوافر،وهوملفقمنبيتني،من163البيتمنشواهدالتكملةص(7)

َصَفايَا َيُصوُرُعُنوقَـَهاأَْحَوىزَن يـم َوَجاءْتُخْلَعة ُدْبس 
َبالَغر يـمُيـَُفـرُِّقبـَيـْنَـَهاَصدَع رَبَاع  َكَماَصخ  لَُهظَْأب 

=:واخُتلفيفنسبته؛فُنسبإىل
،واحملكم1/169،11/236،وهتذيباللغة703والغريباملصنفص،3/132العني:أوسبنَحَجريف-=
.110،وهويفملحقديوانهص(عنق)26/121،والتاج10/234،واللسان2/701،10/76،10/17

كانزوجأمزهري:وأوسهو ابنَحَجربنعتَّاببنعبداهللبنعدّيمنمتيم،شاعرمتيميفاجلاهليةغريمدافع،
،والشعر1/93طبقاتابنسالم:تنظرترمجتهيف.أيبسلمى،جعلهابنسالميفالطبقةالثانيةمنفحولاجلاهليةبن

.1/739،واخلزانة33-11/37،واألغاين1/202والشعراء
يف- الَعْبدي مجال بن الـُمَعلَّى : القرآن ص1/31جماز لألصمعي واألضداد السكيت77، البن واألضداد ،

ص133ص 2/636،ومسطالآليل97،والتنبيهللبكريص73،واألضدادالبناألنباري ،وشرح2/1712،واملصباح
.وملأقفعلىترمجته(.زمن)72/137،والتاج(زمن)12/236،(دهس)6/39،واللسان413شواهداإليضاحص

يف- العبدي سلمة بن مَجَّال : اإليضاح شواهد 2/311إيضاح شاعر. احملكمومجَّال يف جاء كما إسالمي
(.مجل)11/123،واللسان3/142

يف نسبة بال والبيت ص: األصمعي بشرح العجاج 273ديوان اللغة ومجهرة ،2/332 القايل1101، وأمايل ،
ص2/42 القراءات يف واحلجة ،101 والصحاح (ظأب)1/131، اللغة ومقاييس ،7/137 واملخصص ،2/176،

(.دهس)16/40،والتاج17/231
املال ُخْلعة خياره: ُدْبس. واحلمرة: السواد بني لوهنا اليت صفايا. غزيرات: َصدَع . املهزول: السمني بني الذي :رَبَاع.

وهي الرَبَاع ية، يلقي الذي هو والنَّاب: الثَّنيَّة بني اليت السنُّ ينظر. ص: األنباري البن للبكري73األضداد والتنبيه ،
 (.ربع)929،ص(دبس)300القاموسص،و97ص
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َِ اءُامسََأمَّ،وَ(1)رهكْذ بقَسَدْقَ،وَآمٍ:ىلَعَ(ةٍمَأَ)،وَمٍعُنْـأَ:ىلَعَ(ةٍمَعْن )عُمجَْلكَذَنظريَُو
.(2)ىقصًتَسْامُمَيه اف رمَك دذُقَلةفَـظاملماءُالسَّوَاملطر 

ع ـبْسَ:مْهلُُوْـقَلكَىذَلَعَلكَدُـيَ،وَ(7)(اعرَذ )رْيثالغَـؤنـوماهُمَّـم وَ يف 

عٍرُذْأَعُبْسَ:يْأَ/(1)انيةٍمثََ (عرُذْأَ)ىلَصرعَاقتُ،وَ(عٍرُذْأَ)ىلَاءعَجَلذلكَ،فَارٍبَشْأَانية مثََيف  يف 
فَـمَكَة الكثرَوَة لَّالق  ذَلُعَا لكَوا وَل جُاألرْوَفِّاألكُ:يف  وَ(2)ال مش َ:لكَذَنْم ، ض ، اليَهي ،ني م دُّ

احد ،وَةٍَـنيبْأَة الثَىثَلَعَتْعَمجُ دْقَوَ :مجْل،قَـاَلأبوالنَّمشُْأَ:هي،وَة لَّالق يف 

 (4)ل  مُ شْ أَ وَ  ن  مُ يْ أَ  نْ ا مِ هَ ي لَ رِ بْ يَـ        

ران اآلخَوَ أَة الكثرَيف  امهَُدُحَ، قَ(1)مُشُل: كما واالُ، وَر زُجُوَور زُجَ: مُ، وَ(4)ةتَّالبَثة ـنَّؤَهي :رُاآلخَ،
اهللُل،ائ مشََ اىلعَتَـقَـاَل م هَوَ(6)﴾ل ـائ مَشَّٱلْوَني م يَٱلْن عَهُلُـ لَظ اْؤُيـَّفَتَـ﴿يَـ: ،رٍائ زَجَوَورٍزُجَ:لثْذا

                                                           

 .11،31يفص(1)
 .34-31يفص(2)
(7) ينظر العرب بعض ذكَّرها وقد فيها، املشهور هو التأنيث ص: للفراء واملؤنث ص33املذكر حامت وأليب ،121،

 .36،والبنالتسرتيص107،والبناألنباريص170
(1) مثانية) يف سبع أثواب هذه ينظر(. : صإصالح 293املنطق ص743، للمربد واملؤنث واملذكر والصحاح94، ،

 (.ذرع)3/97،واللسان7/1210
 .31،والبلغةص33،والبنالتسرتيص93املذكرواملؤنثللفراءص:ينظر(2)
،والنوادر99،واملذكرواملؤنثللفراءص1/221،7/290،603الكتاب:،وهولهيف719البيتيفديوانهص(7)

149ص والكامل ،1/117 ص7/1172، للمربد واملؤنث واملذكر ،101 واخلصائص ،2/170 واملخصص ،2/7،
16/190 املفصل وشرح ،4/11 واللسان يف(مشل)11/761، نسبة وبال ، وا: صاملذكر حامت أليب ،131ملؤنث

.2/471،وشرحمجلالزجاجي1/106،واإلنصاف2/73،وأمايلابنالشجري40،واملبهجص7/63واخلصائص
هلا يربي أي: إبله، مع راعًيا يصف هلا، يعرض حوهلا: ويدور ومياسرها، ميامنها من لإلبل يعرض ينظر. شرح:

 (.يبر)11/32،واللسان2/141أبياتسيبويه
(:منالبسيط)منذلكقولاألزرقالعنربي(1)

مُشُالط ْرَناْنق طَاَعَةأَْوتَاٍرحُمَْظرَبَةٍ َهاأمَْيُن  أَقـُْوٍسنَازََعتـْ يف 
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افيمَ(الٍمش َ)لثْم مٍائ دَقَوَُقُدمٍ:ىلَعَمعُجيَْ،وَهيالفأسُ،وَ(3)ومدُقَ:لكَذَنْم ائل،وَسَرَوَالةٍرسَوَ
وَكرنَذَ م (انتَأَ)لكَذَنْم ا، وَاحلمري نَلألنثى هُعُمجَْ، وَآُتنٍ:ىلَعَة لَّالق يف  ، وَ(لعُفْـأَ)هي ، يف 

،وَب قُعْأَ:منهالقليلُ،وَ(1)ُعَقاب :لكَذَنْم ،وَُجُزرٍوَمُشُلٍ:لثْن،م تُأُ:ىلَعَالكثرة  :الكثري يف 
وَبَقْع  (2)قـَُلوص:لكَذَنْم ان، وَ:ىلَعَتْعَمجُ وَ، وَقـُُلص مُقالئص، غَثة ـؤنَّهي فَ(7)رْيال اكأهنَّ،
كماذكرنَنٍميُْأَ:ىلَعَمعُجتُْوَ،(1)ة ثـَفمؤنَّ(ني ميَ )اأمَّ،وَة وصَلُقَـ اذٌّ،وشَهُ،وَانٍأميَْ:لىعَ،وَالبيت ايف 

.(4)﴾مْه ل ائ مشََنْعَوَمْه ن ـ ميَْأَنْعَ﴿وَ:اىلعَتَـقَـاَلاهللُ

جَمم َّوَ التَّلَعَاءَا وَارةًتَأنيث ى التَّعَ، رَخْأُذكري لى وَ(6)(ان سَل )ى التَّلَعَهُعُمجَْ، :أنيث ى
وَن سُلْأَ التَّلَعَ، ذكري ى َو(3)ة نَس لْأَ: فَ(3)ثُـؤنَّيُوَرُكَّذَيُ(يب ل قَ)ذلكَكَ، ركَّاملذَوع مجُُنْم ، ،ة بَل قْأَ:

:ر اع الشَّول قَكَ

                                                                                                                                                                             

يف له وهو : 7/603الكتاب واملخصص ،2/1 ،16/190 واإلنصاف ،1/104 املفصل وشرح ،4/71 ،11،
 .2/170،وشرحالشافية2/471شرحمجلالزجاجي:،وبالنسبةيف(مشل)11/761واللسان

 .32،والبلغةص13،والبنجينص63املذكرواملؤنثالبنالتسرتيص:ينظر(4)
 .13:،مناآليةسورةالنحل(6)
ص111،والبناألنباريص97املذكرواملؤنثللفراءص:ينظر(3) ،والبلغة33،والبنجينص93،والبنالتسرتي

 .33ص
(1) ينظر ص: للفراء واملؤنث ص90املذكر األنباري والبن ص129، التسرتي والبن ص97، جين والبلغة16والبن ،

 .34ص
 (.قلص)7/1041الصحاح.بَّة،وهيمبنزلةاجلاريةمنالنساءالشا:الَقُلوُصمنالنوق(2)
 .32البلغةص:ينظر(7)
 .31،والبلغةص13،والبنجينص93املذكرواملؤنثللفراءص:ينظر(1)
 .13:سورةاألعراف،مناآلية(4)
 .31،والبلغةص107،وللمربدص31املذكرواملؤنثللفراءص:ينظر(6)
(3)  فيقالاللسان أُنِّث، القصيدة أو الرسالة أو اللغة به أُريد وإذا ذُكِّر، العضو به أُريد إذا أي: العرب، لسان :هذه

أي فالن، لسان وأتتين لغتهم، أي: العدو، لسان يطلبون الغزاة وخرج رسالته، خربه: يعطيهم من من ينظر. املؤنث:
 .31،والبلغةص102-101ص،والبنالتَّْسرتي294-291واملذكرالبناألنباريص

 .31،والبلغةص33،والبنجينص774املذكرواملؤنثالبناألنباريص:ينظر(3)
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 (9)اقِ زُعَ  نَّ جَ أَ  ة  بَ لِ قْ أَ ا بِ هَ نْـ مِ   وابُ رَ شْ لم يَ  مْ كُ لَ بْـ يًّا قَـ حَ  أنَّ كَ وَ   

ملَْ:لتُقُ ،وَ(1)ة غَاللُّب تُكُأََريف  ،(2)إليهفيهعُجَرْاًليُـصْأَذاالبيت هل َار عَاألشْب تُكُاليف 
هوَ ََّنعْمَ(ألجنَّ)دْج أَملَْ،وَون النُّديد شْبتَ(نّجَأَ)،وَاجلرِّوَ/نوين بالتَّخاإليضاح سَنُأكثر ييف 

(7)ةالبتَّ رَوَ، هَرَشَنْمم َّأيتُال الكتابَح بهتَذا وَ(1)عرَّض جدتُوَ، خ سَالنُّض عْبَـيف  –بةَل بأقْ:
هُذَهَوَ،(4)-ون النُّختفيف وَاأللف دِّمب َ-(نٍآجَ)-بالفتح مب َبَاألشْوَا وَالبيت ََّنعْه أنَّلكَذَ،

فَذَحَهُإنَّ،َُثَّحُامللْوَهُوَاق عَبالزُّهُفَصَاوَمَكَبذلكَهُفَوصَ،فَريِّغَتَـمُ:يْ،أَآجنٍاءٍمَبأقلبة :هلَصْأَ
فبقي(املاء )ظةَفْلَ ، آجنٍلبَأقْ: َُثَّة حَ، اهلَألقى عَزَمْركة التَّلَة ب حهَتَفَـوَاء ى فَـة زَمْاهلَة فتحَا قيبَ،
هظُفْلَ وَنٍجَأَلبةَقْأَ: قَـثْم وَهُ، لكَوْل وَبفتح -أَب يكَب اح بصَتُرْرَمَ: ،(6)-ة زَاهلمْحذف الباء
.ة يَمسْ أَوَاء مسََ:واالُاقَمَكَث ؤنَّمُوَهُوَ،(ةٍلَع فْأَ)ىلَعَعَمجُ كونَيَأنْوزُجيَُوَ

                                                           

(9) ص التكملة شواهد من وهو163البيت ُسْلَمى، بن جلبَّار الكامل، من ، بن: عامر بن مالك بن ُسْلَمى بن َجبَّار
مليسلم،وشهدوقعةبئرمعونةوهومشرك،َثأسلمبعدها،مععامربنالطفيلوصعصعةالكاليب،قدمعلىالنيب

جاهلي أنه زيد أبو ذكر الطفيل، بن عامر من أفرس إنه يقال ينظر. ص: زيد أيب ص140نوادر واملؤتلف ،173،
=.1/113واإلصابة

       يف= له والبيت ص: زيد أيب 141نوادر اإليضاح شواهد وإيضاح واملصباح2/319، واخلزانة2/1719، ،
 ".الصحيحأنهجلبَّاربنسلمى:يفاحلاشية:"،وفيه419،وحليَّانبنسلمىيفشرحشواهداإليضاحص1/776
 .كتباللغوية:يفاألصل(1)
:بيًتاقبلهذاالبيت،وهو141أنشدأبوزيديفنوادرهص(2)

ُخويْل دٍ أباَكحيَّ إنَّ  َخائ َفُهعلىاإلمْحَاق َقْدكْنُتيَاقـُرَّ
(7) الشارح من غريب عنه–هذا اهلل -عفا العني–(أجن)فالفعل ومعناه-مثلث اللغة، يف ينظر:ثابت ، تغريَّ مجهرة:

،264،والغرراملثلثةص(أجن)17/3،واللسان1/21،وإكمالاإلعالم(أجن)4/2063،والصحاح2/1033اللغة
ع أشكل النون تضعيف ولعلَّ فاعل ضمري األخرية النون أن واحلقُّ واحدة، كلمة فظنَّها الشارح على(أجن)لى تعود ،

(أقلبة) ومجلة فيها، أُدغمت الفعل الم هلا سكنت ملا ؛ أجنَّ) موضعالصفةلـ( ومعناه(أقلبة)يف ، تغيـَّْرنَ: ينظر. إيضاح:
 .1/776،واخلزانة440،وشرحشواهداإليضاحص2/319شواهداإليضاح

 (.عرضله)كذايفاألصل،ولعله(1)
 ".بأقلبآجنوزعاق:كأنهيقول:"ُكتببإزاءهذاحباشيةاألصل(4)
 ".بصاحَببيكَ:"ُكتببإزاءهذاحباشيةاألصل(6)
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:رُاع ،قَاَلالشَّذكري لىالتَّعَوَهْفَـقـُُلب :قَالَنْامَمَّأَوَ

    

 (4)ارُ رَ ـكِ وَ  ةٌ ـيَّ ادِ عَ  بٌ ـا قـُلُ هَ بِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

:،وصدره123عجزبيتمنالطويل،لُكثيِـّريفديوانهص(1)
َاَمَةطَيِّب  منهت  َوَماَدامَغْيث 

هو كانشاعرأهلاحلجازيفاإلسالماليقدمونعليه:وُكثريِّ بنعبدالرمحنبنأيبمُجعةاخلزاعي، ُكثريِّ أبوصخر
باملدينة تويف هبا، تشبيب شعره وغالب يُنسب، وإليها َعزَّة، وصاحبته بذلك، املشهورين العرب عشاق أحد وهو أحًدا،

.212،ومعجمالشعراءص1/407،والشعروالشعراء2/471ابنسالمطبقات:تنظرترمجتهيف.سنةمخسومئة
يف له وهو : 14/36املخصص واللسان (قلب)1/639، (كرر)4/173، والتاج (قلب)1/10، ،11/16

.1/141،ومعجمالبلدان10/13،واملخصص(قلب)1/206الصحاح:،وبالنسبةيف(كرر)
:ك رار.قدميةمنسوبةإىلعاد:عاديَّة كرٍّ هواملوضعجُيمعفيه:منأمساءاآلبار،وقيل-بفتحالكافوضمها–مجع

 (.كرر)173-4/176اللسان:ينظر.املاءاآلجنليصفو
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 [باب ما لحق آخره من هذه األسماء التي على أربعة أحرف عالمة التأنيث]

ة المَ عَ  ف  رُ حْ أَ  ةِ بعَ رْ ى أَ لَ التي عَ  اءِ مَ ذه األسْ هَ  نْ مِ  هُ رَ آخِ  قَ حِ ا لَ مَ  ابُ بَ : "يّ لِ و عَ أبُ  لَ قاَ 
ى لَ عَ  ي الكثيرِ فِ ، وَ اءِ التَّ وَ  باأللفِ  ليلُ القَ  هُ عُ مْ جَ فَ  (يلعِ فَ )ى لَ عَ  لكَ ذَ  نْ مِ  ا كانَ ، مَ أنيثِ التَّ 
 .ابُ البَ  (4)..."(ائلعَ فَـ )

،أنيث اءالتَّتَهُقتْهحلَ رَآخ أنَّهإالَّن بعيْهُلَبْـذيقَـالَّابُالبَوَهُابُذاالبَهَ:حُ ارِ قَـاَل الشَّ  
مخَْعَاءَجَوَ كالباب ث أمْسة لى فمَبْقَـلة كانَله، أَثُال ثَا كَه ةًتوحَفْمَوَورةًسُكْمَاؤهُفَتْانَلًفا
حنَْومةًمُضْمَوَ و، وَ(2)ةٍـؤابَذُوَ،ةٍامَمحَوَ،الةٍسَر : كانَمَ، يَثُثال ا وحْفنَاءًه وَةٍينَف سَوَ،ةٍيفَح صَ: امَ،

رتكُشْيَاجلميعُ،وَةٍوبَلُحَوَ،ةٍوبَكَُر:وحْنَاًوافَـوَهُثُال ثَكانَ اء التَّوَباأللف ه ع مجَْيف  ،ليل القَاجلمع يف 
ني،هَجْلىوَاءعَجَدْقَفَـالكثرة عُامجَْأمَّ،وَوذلكَحنَْوَاماتٍمحََسُمخَْوَ/االتٍسَر الثُثَ:قولكَكَ

ت يأْملَْ،وَالئبَحَوَةٍوبَلُحَ،وَائلَسَرَوَةٍالَسَر ،وَائفَحَصَوَةٍيفَح صَ:و،حنَْ(لائ عَفَـ)امَهُنْـاألكثرم 
ةُلُّالع وَ،اءفيهاالتَاءمَكماجَ(ةٍلَع فْأَ)لىعَيء شَهُنْم  التَّأنَّلك ذ يف  نعَتْنَغْأَه احد وَاءيف 

اء التَّ وَه ع مجَْيف  جب َتُاكْ، فيه الق مْفي وَة لَّع األلفُ، مَعَاءُالتَّوَفيه هُلى اسُيَالق وَا لِّكُع مجَْيف 
األلفَأنَّل وْالقَيقةُق حَ،وَثٍؤنَّمُ إىلألفَجتَتَاحْ(لَائ عَفَـ)لىعَهُتَعْامجََإذَادة،وَيَز (ةٍالَسَر )يف 

تَكمَكسري التَّ زيدهَا يف  فَـدَاج سَمَوَ،رَاف عَجَ:ا للجَفُاألل عُقَتَـ، هي وَةًالثَثَع مْاليت ت انَكَدْقَ،
فُاألل  وَابعةًرَاآلنَصريُتَفَـالثةًثَاحد الوَيف  ميُْ، عَهَاؤُإبقَنُك ال لَلَا جتَْهَظ فْى لئال ألفان معَتَا

إحْسْتَفَـ الطَّرهت َاوَجَمُل زةًمهَْانيةُالثَّلبت قُفَـ،اامهَُدَقط وَرفَا وَهَأنَـّ، قعتْا ،كُحرَّتَيَـضعٍوْمَيف 
كُهَشابَـمُل ،وَاهلمزة وَاأللف ج رَخمَْنيَابَمَب رْقُل ؛ةًزَمهَْتْلبَاقُهَريكَحتَْريدَاأُإذَاأللفُوَ ةاحدَوَلّة

                                                           

 .142ص(مرجان)،و(..."َفع يلة)ماكانمنذلكعلى:"وفيها169ص(فرهود)التكملة(1)
 (.ذأب)1/739اللسان.منبتالناصيةمنالرأس:ابةالُذؤ(2)
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هَاحبتهَصَ هُا، َُثَّلُاألصْوَذا األل لَعَاوُالوَوَاءُالي لت محُ ، يع م اجلَاك رت الشْف ى ،ة ادَيَالزِّيف 
وَة ادَيَالزِّع ض وْمَوَ ، وَة ادَيَالزِّجوب وُيف  ف رَالطَّة رَاوَجمَُ، جَقَوَ. مَهُة الكثرَعُمجَْاءَد ع مجَْضعَوْنا

فَـة لَّالق  واالُقَ، وَ(1)ائفَحَصَثالثُ: نَهَ، جَمَريُظ ذا عَالثُّنَم اءَا ذَالثي حنَْلكَلى و، الٍجَر :
.اعٍبَس وَ

عَجَدْقَوَ اء وحنَْ(فـُُعل)لى وَُصُحفٍوَيفةٍح صَ: يَمَأكثرُ، ا أيت  وَاء اليَيف  األلفُأمَّ، ا
(.ولٍسُرَ)ع مْجب َلتبسَ؛لئاليَُرُسل وَالة سَر :الُقَاليُـ،فَلكَىذَلَاعَعَقَيَـمْلَفَـاوُالوَوَ

؛(اججَدَ)لىعَ/عُمَجتُْ،وَ(سائلَرَ)وَ(ةٍالَسَر )ـكَ(ائججَدَ)لىعَعُمَجْتُفَـ(ة اجَجَدَ)اأمَّوَ
،حقيقيٌّ(ةاجَجَدَ)أنيثَتَ؛ألنَّرٍمتَْوَةٍرَمتَْ:لثًْسام نْج لكَذَسَيْلَوَ:واالُ،قَال الدَّتح فَعَاءمَتَبغري 

وَيٌّاز جمََ(ةٍرَمتَْ)أنيثَتَوَ هُإمنََّ، ا يف  لَعَد الواح وَاجلمع و وَدٍاح وَظٍفْلى ،تلف خمُْقديرَالتَّلكنَّ،
ةُحَتْالفَفَ ة تحَالفَرْيغَاجلمع يف  ور سُكْلهمَاأوَّفيمَع مْاجلَلَأوَّحُتَفْتَـكَىأنَّرَ،أالتَـد اح الوَيف  يف 

فَـوم مُضْمَوَاحد الوَ الب ذَهل َالزمة ع مْاجلَةَحَتْفَـأنَّمَل عُ، وَاء نَا (الص د )وَ(ان جَه )هُريُظ نَ، أنَّيف 
له أوَّةَرَسْكَ ه رت سْكَرْيغَع مْاجلَيف  وَد اح الوَيف  أَهَ، وَر دَّقَمُر مْذا أُقَ، عَولُالقَعَب شْد يف  ليه
َر،َُثَّح تْبالفَ(ةاجَجَدَ)دُاح الوَكونَيَأنَّوزُجُيَفَـ(7)-ر سْبالكَ–اج د جَ:الُقَيُـوَ.(2)اضعَوَمَ ُكس 

 فَ)وَ(ةٍنَفْجَ)،وَ(ط الحٍ)وَ(ةٍحَلْطَ)ـكَع مْاجلَيف  لكنْورًا،وَسُكْمَاحدُالوَكونَيَأنْوزُجيَُ،وَ(انٍج 
سَيْلَ،وَانٍجَه :وىحنَْلَاءعَجَ س نْهج أنَّ(1)يٍّل أيبعَل وْقَـاهرُظَملاذكرنا،فَس نْج وَاهُهذامَيف 
 ألنَّح تْالفَوَرسْالكَيف  شَ؛ وَ(ةُعَشرَ)وَ(رُعشَ)بـهُهَبـَّه جيَُوَ.ر جَشَوَهُ، م مَل (ُدُجج)وزُال فيه نا
.ني لَاملثْـتماع اجْ

                                                           

 .7/10،واألصول7/610الكتاب:ينظر(1)
 .منهذاالقسم2،23،ويفص1/222شرحهلإليضاح:منها(2)
،وقدوصفتهذهاللغةبالرداءةيف223،وتثقيفاللسانص104،وإصالحاملنطقص7/611الكتاب:ينظر(7)

 .1/221،واملزهر7/39،وديواناألدب162إصالحاملنطقص
كانمنهذهاألمساءيقععلىاجلنسفإنالواحدمنهيكونعلىبنائهمنلفظه،وتلحقهالتاء:"قالأبوعلي(1) وما

 .169التكملةص".دجاجةودجاجاتودجاج:ُعَشرَةوُعَشروحنوهامنالثالثة،وذلكقوهلم:كماكانذلكيف
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بُلْقَـ:انريُّـغَتَـيه فَفَـ(ائبَوَذَ)ىلَعَمعُجتُْ،وَائدة زَاألف هَالثُـثَوَوز مُهْمَانيه فثَ(ة ؤابَذُ)اأمَّوَ
،ائلَسَرَوَةٍالَسَر :لثْ،م اب البَياس لىق عَفَـةًزَمهَْاأللف لُعْاجَ،أمَّةًزَمهَْاأللف لُعْجَاًوا،وَوَة زَاهلمْ

قَـأمَّوَ فألنَـّوَة زَمْاهلَبُلْا لَهَاًوا ألف مَهُنَـيْـبَـتان زَمهَْكَعَمَمعَتَالجْتْرَّق أُوْا وَا يُهَ، إىلؤدِّذا ي
الث الثَّات اهب َاملتشَاع مَت اجْ دْقَ،فَـ(1)ال ثَاألمْماع ت اجْنْاًرام رَوىلف األُلبتْقُ،فَـةٍدَاح وَلمةٍكَيف 

ات ابَؤذُ:واالُقَ .اس يَلىالق عَبُائ بَذَوَات ابَبَذُوَ/(2)ة ابَبَذُ:واالُقَ،وَة لَّالق يف 

جَمم َّوَ مُا هَنْم م الالَّلّتَعْاء وَ(7)(يَّة ط مَ)وَ(يَّة ك َر)اب البَذا ،(اايَطَمَ)وَ(اايَكََر)عُمْاجلَ،
ذكرُايُمَل ؛(1)اءًيَةَزَاهلمْوَ،ألًفاريةَاألخ اءَلوااليَدَأبْمْهُن،إالأنَـّائ فَسَ:لثْم (يائ طَمَ)ياسُالق كانََو

 اهللُشَإنْصريف التَّيف  وَ(4)اء واالُقَ، وَ: تََمطيٌّ بغري عَمجَْوهُعُأوقَـفَ،اءٍرَكيٌّ ًعا :لثْم (يلٍع فَ)لى
.يبٍل كَ

اهَالمُ،وَز مْاهلَوَباملدِّ(اءة ضَأَ)،وَ(اةٍقن)ـكَ(اة ضَأَ):ان غتَالُفيهَ،وَفهيالغديرُ(اة ضَأَ)اأمَّوَ
جمَْهَلَأصْألنَّ(6)او وَ فَـ(3)ول هُا الوَعَلُمَحْتُ، او لى فأمَّ، سُاجلنْا لثْم (ًضاأَفَ)ة ورَصُاملقْيف  اةٍنَقَـ:
فَانًقَـوَ َواهلاءُه ع مجَْوَه احد وَنيَبَلُصْالفَ، ودُاملمدُكذلكَ، اء ضَأَوَ(3)ة ءاضَأ: التَّأمَّوَ، كسريُا

                                                           

 .1/767،واملمتع7/710صولاأل:ينظر(1)
 (.ذبب)1/732اللسان:ينظر.بقيَُّته:بَق ـيّتُـه،ومنهذبابةالدين،أي:ُذبابةكلشيء(2)
 (.مطا)14/236،(ركا)11/771اللسان.الناقةأوالبعريميتطىظهره:واملطيَّة.البئرحُتْفر:الركيَّة(7)
،10/117،وشرحاملفصل2/711،واخلصائص7/701،واألصول1/233،واملقتضب1/790الكتاب:ينظر(1)

 .4/734،والتصريح7/139وشرحالشافية
 .464ص(4)
(6)  سيبويه الياء612-7/611محلها من أهنا على . احملكم "3/246ويف احلسن: أبو قال من: حكيته الذي هذا

 أضاة)محل ) بدليل الواو أضوات)على اللغ( أهل مجيع البتةحكاية عندي له وجه وال الياء، على سيبويه محله وقد ة،
مايستدلبهعلىأنهمنالياء:لقوهلم  ".أضوات،وعدم 

 .10/44،واملخصص3/34العني:ينظر.أضوات:ليسأصلهاجمهوالبدليلقوهلميفاجلمع(3)
 .أضاة،والصوابماأثبت:يفاألصل(3)
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اهَمُكْحُفَ(9)(اءة ظَعَ)وَ(ء اظَعَ)اأمَّوَ.امٍكَإ وَةٍمَكَأَ:لثْم ر سْبالكَ(اء فإضَ) كسري التَّوَس نْاجلَيف 
.اةٍضَأَ:لثْم 

 [باب تكسير ما كان من الجمع على مثال فاِعل أو فاَعل]

، (اَعل  فَ ) وْ أَ  (اِعل  فَ ) الِ ثَ ى مِ لَ عَ  (4)األسماء نَ مِ  ا كانَ مَ  سيرِ كْ تَ  ابُ بَ " :ليّ قَـاَل أبو عَ 
 .ابُ البَ  (3)..."(لاعِ وَ فَـ )ى لَ عَ  رُ كسَّ يُ  هُ فإنَّ  (اَعل  فَ ) وْ أَ  (اِعل  فَ )لى عَ  اءِ مَ األسْ  نَ مِ  ا كانَ مَ 

الب هَ:حُ ارِ قَـاَل الشَّ  مخَْعَعُقَيَـاءُنَذا بٍرُضْأَة سَلى وَد ام جَم اسْ: وَة البَغَة فَص ، ة فَص ،
.ر دَصْمَ،وَعٍمجَْسمُاْ،وَة ضَحمَْ

.لٍاه كََو،دٍاع سَ:وحنَْلُاألوَّفَ

حنَْالثَّوَ واين وَبٍاح صَوَ،طٍائ حَ: هَ، يف  م اع فَوَهْوَ،ة فَص ل صْاألَذا (بَح صَ)نْل
اء األمسَْالَتعمَاسْلَم عْتُـاسْهُلكنَّ،وَ(اطَحَ)وَ هاليكادُأنَّ:اهَنْـ،م امٍكَحْأَيف 

َ
،هُعَمَوفُصُوْيذكرامل

تَـ ولُقُال وَب اح صَل جُرَ: أنَّهَنْـم ، هُعُمَجتَْكَا عَر املذكَّيف  حنَْ(لاع وَفَـ)لى و، وَبَاح وَصَ: اهَنْـم ،
ةُفَالصِّ،وَاح اصَيَ:ولُقُفتَـهُمخَِّرَتُـكَأنَّ

َ
.مُخَّرَالتُـةُضَحْامل

ةُفَالصِّ:الثُالثَّوَ/
َ
هَمُكْيأيتحُسَ،وَةُضَحْامل .(7)اهَصُّخيَُابٍبَايف 

.ر اق البَوَ،ل ام اجلَ:لُثْم عُاب الرَّوَ

.(4)ونُنُاجلُوَهْ،وَ(1)ز اغ البَ:و،حنَْرُدَاملصْ:سُام اخلَوَ

                                                           

(9) األصل يف وَعَضاءة: َعَضاه  ص. التكملة من 169والتصويب والَعظَاء. منالوزغة،: أكرب ُدويبة وهي َعظَاية، مجع
 (.عظي)14/31،واللسان6/2171الصحاح:ينظر.لغةفيها(الَعظَاَءةُ)و
 .وهوسهو؛ألناملبحثعنتكسرياملفردالعنتكسرياجلمع.مناجلمع:يفاألصل(1)
(2)  فرهود)التكملة "وفيها130ص( : مثال على األمساء من كان ما تكسري على(فاع ل)باب األمساء من كان ما ،

 (...".مفاع ل)بابتكسريماكانمناألمساءعلىمثال:"وفيها147ص(مرجان)،و(..."فاع ل)مثال
 .110ص(7)
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لاع بهالفَادُاملرَوَر دَاملصْفظُاءلَاجَومَلىحنَْذاعَهَ،وَةُبَاق العَوَ،ةُيَاف العَ:اءاءبالتَّاجَمم َّوَ
.م اج النَّوَع ال الطَّ:ََّنعْلىمَعَم جْالنَّوَ،ع لْالطَّ:وحنَْ

هُجْالوَ،وَةَرَكَّاملذَةَضَاحملْةَفَإالالصِّ(لَاع وَفَـ)لىاعَهَع لىمجَْعَرتكُشْذهتَهَلُّكَُو لكَذَيف 
قَـهُأنَـّ ألفَبُلَم (لاع فَ)وا وَوَع اجلمْيف  ألفَعُقَـأوْاًوا، لتَدَعْبَـكسري التَّوا كياء الثةًثَونَكُها؛
.غري صْالتَّ

:لثْ،م انٍيَُرعْاٍعوَرَ،وَانٍورَحُوَ(1)رٍائ حَ:و،حنَْ-اء الفَمِّضَب -(النفـُعْ)لىعَعَامجُ امَمنهَوَ
كَانٍيطَح وَطٍائ حَ:وحنَْ(النف عْ)لىاءعَجَدْقَ،وَ(يلع فَ)نْم (لاع فَ)قرب ؛ل انٍفَُرغْوَيفٍغ رَ امَ،

جَ يف  وحنَْ(العَفَـ)وَ(عيلفَ)اء وَالنٍزْغ وَالٍزَغَ: وَبَضْق وَيبٍض قَ، شَجَدْقَان، عَنْم يء اء لىه
حَوَبٍاح صَ:وحنَْ(الف عَ) اجَمَاء،كَر عَوَ،ابٍص  .امٍرَك َوميٍر كَ:وحنَْات فَالصِّاءيف 

ات فَالصِّنْاءم دجَقَفَـ:لَـيق فإنْ وفيُسُعوَاط فقَيْسَ:و،حنَْ(لاع وَفَـ)لىعَر كَّاملذَيف 
.سَاك وَنَـسوَاك نَ،وَسَار وَفَـسوَار فَع،وَاط وَقَـ

لكَذَازَاجَإمنََّ:لَـيق  يوف سُ:ولُقُتَـلكَذَل ،وَع مْاجلَأنيثُاتَهَأنيثَـتَألنَّات فَذهالصِّهَيف 
امت قَ:ولُقُتَـاكَرَ،أالتَـاحلقيقيِّأنيث التَّكَع مْاجلَأنيثُتَ،وَع مْلىاجلَعَاللةًدَاءَالتَّقُح لْتُـفَـة عَاط قَ

وَالُجَالرِّ وَوفُيُالسُّت عَطَقَ، تَـمَكَتْعَطَقَوفُيُالسُّ، لكَذَولُقُا فَاحلقيقيِّث ـاملؤنَّيف  انَهُنْم ،
.(2)سُار وَفَـوَ،فُائ وَطَوَ،ق ف رَ:تَلْقُـكَأنَّكَ(سُار وَفَـ)ذلكَكَ،َو(لَاع وَفَـ)لىعَعَمجُ 

                                                                                                                                                                             

(1)  اخلصائص يف جين ابن 1/120ذكر مصدر، اسم الباغز أن احملكم "2/712ويف العاثر: مبنزلة... مصدر اسم
 ...".الفاجلوالباغز

 .النشاط:الباغز(:بغز)613،والقاموسص4/717،واللسان4/140يفاحملكم(4)
 (.حري)1/227اللسان.املكاناملطمئنالوسطاملرتفعاحلروف:احلائر(1)
(2) سيبويه "...7/614قال فإهنمقالوا: : قالوافوارس كما إالللرجال،: كالمهم يف يقع ال اللفظ هذا ألن حواجر

قالوا االلتباس خيافوا مل فلما هلم، إال يكون أن كالمهم أصل يف وليس قالوا: وكما فـُْعالن، قالوا كما فواعل حوارث؛:
 2/140األصول:وينظر".حيثكانامسًاخاًصاكزيد
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م كْحُنْذام هَ،وَادَواالصَّحُتَفَـاءَالتَّليه واعَلُخَدْاأَ،فإذَ-ر سْبالكَ–اب حَص :واالُقَ/دْقَوَ
كٍرْبَـ:و،حنَْاء التَّول خُدُب ل اص احلَغيري التَّ تَرْسَكَاءَالتَّتَلْخَدْاأَإذَ،فَ(ر دْالصَّ)م اسْيف 

.(2)ة َبْصرَ:تَلْقُـاءَالتَّتَلْخَدْاأَ،فإذَاض يَإىلالبَـة ارَجَح :هي،وَ(الب ْصرُ)هُسُكْعَ،وَ(1)اءَالبَ

وحنَْ-نْي العَح تْفَب -(اَعلفَ)مُكْحُوَ ل نْي العَور سُاملكْم كْحُكَاَبقٍطَوَ،امتٍَخَ: امَب رْقُ؛
.امَهُنَـيْـبَـ

حَ:(7)يونَوفُىالكُكَحَوَ حَوَاب ص  ابُالبَإذْ؛اسُيَالق وَذاهُهَوَ-امَيه ف ر سْبالكَ–ة ابَص 
تُـ خُالكلمة اءَنَب اءُالتَّرَيـِّغَأال صُ، يف  وَات فَالصِّوًصا كيد أْتَل تْلَخَدَاءُالتَّكونَتَأنْوزُجيَُ،

تْلَخَادَمَكَ(1)ع مْاجلَ .ةٍارَجَح وَ،ةٍارَكَذ :يف 

وَسَ:ف اعَاملضَنَم وَ يلٍس مَمُاسْ؛ُسالَّن الٌّ وَاد الوَيف  واالُقَي، وَُغالَّن وَ(4)الٌّغَ: ق ال فَ،
وَض رْاألَنَم بط هَنْـللمُان قَوفـُلْ وَنْي تَـوَبْـالرَّنيَبَنُّئ مَاملطْوَهْ، الُقَيُـ، فَـأيْ(ق لَفَـ)فيه كونُيًَضا

.(6)(انٍقَُخلْ)وَ(قٍلَخَ)ـكَ

 

 

 
                                                           

 (.برك)10/793،واللسان1/1431الصحاح:ينظر(1)
 (.بصر)2/491،والصحاح29إصالحاملنطقص:ينظر(2)
كسرصاد(7) .حكاهاألخفش7/166،وفيهأيضاويفاحملكم(صحب)7/113التاج:عنالفراءيف(صحابة)نُقل

 .2/116لبابحتفةاجملدالصريح:وينظر
(1) أي اجلمع: تأنيث تأكيد . احملكم يف "7/166جاء ال: معها، الفتح وعلى اهلاء، دون الكسر على الناس وأكثر

 ".ميتنعأنتكوناهلاءمعالكسرمنجهةالقياس؛علىأنتزاداهلاءلتأنيثاجلمع
أيًضا:الغالُّ(4)  (.غلل)4/1337الصحاح.نبت :أرضمطمئنةذاتشجر،والغالُّ
،وم لحفة :يقال.باٍل،الذكرواألنثىفيهسواء؛ألنهيفاألصلمصدراألْخَلقوهواألملس:شيءَخَلق(6) َخَلق  ثوب 

 (.خلق)10/33اللسان.َخَلق 

 ب/200
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 [التأنيث أو الهمزة المنقلبة عنهاباب جمع ما كان في آخره ألف ]

ا، نهَ ة عَ زة المنقلبَ مْ أو الهَ  يثِ أنِ التَّ  في آخره ألفُ  ا كانَ جمع مَ  ابُ بَ :"يلِ بو عَ قَـاَل أَ 
 (لىفـُعْ ): امَ هُ دُ حَ ، أَ بينِ رْ ى ضَ لَ عَ فَـ  (لىفـُعْ ) الِ ثَ لى مِ عَ  وَ ا هُ مَّ ف مِ رُ أحْ  ةِ ى أربعَ لَ عَ  ا كانَ ا مَ مَّ أَ 
 .لُ صْ الفَ  (4)..."لعَ فْـ أَ  (ىلَ فـُعْ ) رُ اآلخَ ل، وَ عَ فْـ له أَ  تْ سَ يْ لَ 

ِ ):حُ ارِ قَـاَل الشَّ  :بنيرْىضَلَعَتكونُ-اهَر سْكََواء الفَبضمِّ-(لىعُْف

امهَُدُحَأَ ليْمَ: مُسَا عَكَّذَله لَر حنَْ(لعَفْـأَ)ى و، للتَّألفُوَ،ىُحبـْلَ: وَأنيث ه :ىلَعَرُكسَّيُ،
حنَْفـََعاىَل و، َوَحَباىَل: :لُاألصْكانَ، ألنََّحَبايل  أحْبعَأرْاحدَالوَ؛ وَفٍرُة هَمَيعُمجَ ، ع ا هُتُدَّذه

مَ قَـيُْكَسُر آخر بْا حنَْه ل و، وَبَاد خَجَوَ(2)بٍدُخْجُ: رَاف عَجَوَرٍفَعْجَ، ،  إالجَار بَزَوَ(7)جٍر بْوز / ،
آثَـهُنَـّأَ أنْرُم لَلَعَع مْاجلَظُفْلَيكونَوا إبقاء د اح الوَظ فْى ألف ورَصُيف فَأنيث التَّة منَلُدَأبْ، وا

نْعَلبةٍقَنْـمُياءٍنْعَلبة قَنْـمُ(اىَلبَحَ)يفاأللفُ،فَاىَلبَحَ:واالُقَألًفافَـالياءُارتْصَ،فَةًحَتْفَـة رَسْالكَ
األلف ة ورَاءصُقَب دُؤكِّيُ،وَأنيث التَّألف  أنيث التَّواألفَقُبْـأَمْهُنَـّأَع مْاجلَيف  الُقَفَـري غ صْالتَّيف  وايف 

(ىلَُحبْـ) َو: كونَيَأنْبُجيَلكَذَكَُحبَـْيلى، ألنَّمْاجلَيف  وَوَنْم عَمْاجلَوَغريَصْالتَّع؛ ،دٍاح اٍد
ذَرَتَـسَوَ لكَى أمَّوَ.(1)ري غ صْالتَّيف  قَـالَنْيمَف أنيث للتَّهُألفُفَ(4)(ىرَذ فْـ)ا أَرَفْـذ : فَـ(1)ة يلَس ى مْلَ،

                                                           

(1)  فرهود)التكملة "وفيها131ص( : مثال على هو فـُْعلى)ممَّا ضربني( على ...فهو ُفعلى)واآلخر أفعل( ،"له
 .141ص(مرجان)و
ُب(2) َِ اجلمل:َضربمناجلنادب،وهواألخضرالطويلالرجلني،والـجخدُبأيًضا:-بضمالدالوفتحها–الـُجْخُد

 (.جخدب)1/93الصحاح.الضخم
(7) الزِّبْر ج أيًضا: والزِّبْر ج والزينة، النَّقش محرة: فيه الرقيق السحاب األبنية. من سيبويه كتاب يف ما غريب تفسري

 (.زبرج)1/713والصحاح،113ص
 .192ص(1)
فـَْرىمنالقفا(4) َذفَرالَعَرق؛ألهناأولمايعرق:هواملوضعالذييعرقمنالبعريخلفاألذن،وهيمأخوذةمن:الذِّ

 (.ذفر)2/667الصحاح.منالبعري

 أ/201
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ولُقُتَـ،فَـ(2)فْر صْيَ كَارََذفَ:عه مجَْيف  رَكَاذَمَى اىمَلًَضاعَيْأَهُلَوَّأَتَحْتَفَـكَأنَّ،إالَّ(اىَلبَحَ)يف 
.ياع بَالرُّع مجَْم كْحُوَهُ

أمَّوَ أَلَفـُعْ)ا نحوفَ(لعَفْـى حنَْمَجْتُفَـ(رغَصْاألَ)أنيثُتَ(ىرَغْالصُّ): الُفَعل وع ىرَغْالصُّ:
(اتيَُصْغرَ)ىلَعَعُمَجتُْوَ،(7)﴾ىٱلُكرَب دَاألحْهَنَـّ﴿إ :اىلعَتَـالُكرَب،قَـاَلاهللُىوَرَبْـالكَُغر،وَالصُّوَ

 رُسَّكَيُوَ،(1)﴾نَوْلَعْٱألَمُتُنْـأَ﴿وَ:اىلعَتَـوله وقَحنَْيح ح صْىالتَّلَعَهُرُكَّذَمُعُمَاجيُْمَكَحيح صْالتَّيف 
هُفحكمُ،(6)ا﴾نـَلُاذ رَ﴿أَوَ(4)ا﴾يهَم ر جمُْرب َـ كَ﴿أَ:ه ول قَكَ(لاع فَأَ)ىلَعَ (لعَفْـأَ)مُكْحُسري كْالتَّيف 

.لَاك فَأَوَ(3)لٍكَفْأَ:وامسًاحنَْ

تَأمَّوَ مُمَسريُكْا وحنَْ(الءعْفَـ)ؤنثهُا وَمحَْأَ: فَـرَمحَْر ذكرُيُاء (3)ات فَالصِّع مجَْيف  عُمجَْوَ.
لَعَ(ىرَُصغْ) لَعَ(ةٍمَلْظُ)ع مْكجَ(َغرالصُّ)ى وَ(ظَُلمٍ)ى لَعَ(ةٍفَرْغُ)، وَ(ُغَرفٍ)ى ع مْاجلَهُجْوَ،
.أنيث التَّف رْحَعَمَفٍرُةأحْعَبَـرْاأَمَهُنْـمُدٍاح وَلَّكُاأنَّمَهُنَـيْـبَـ

ابَالبَ؛ألنَّاب االبَذَهَنْم تْسَيْلَفَـ(ايَؤْرُ)اأمَّوَ ،ات فَالصِّنَم (ىرَغْصُ)وَ(ىلَبْـحُ)يف 
ر دَـصْمَ(اـيَؤْرُ)وَ وَةًفَص ستْيْلَوَ/ بالصِّوهَهُبـَّشَلكنْ، لتسَا فَا يهمَاو ت يف  أنيث التَّوَظ فْاللَّا
.(1)اهَل بْاقَـمَاح تَف انْاوَكهَرُّحُألًفالتَاءُاليَلبتْقُ،فَـُصَغرٍ:لثُْرَؤي م :اهَلُصْأَى،وَُرؤً:واالُقَفَـ

                                                                                                                                                                             

 .(أسل)1211،والقاموسص17/42هتذيباللغة:ينظر.هواملستدقاللطيف:األسيل(1)
(2)  ذ فـَْرى)يف لغتان( فيقول: ينوِّن ال من العرب من من: ومنهم للتأنيث، هذا على ألفها فتكون أسيلة ، ذ فـَْرى هذه

فيقول النكرة يف ينوِّن بـ: هذالإلحلاق على ألفها فتكون أسيلة ، ذفرًى درهم)هذه ينظر(. : 7/219الكتاب ،7/609،
 .1/194،وشرحالشافية2/649وسرالصناعة

 .74:سورةاملدثر،آية(7)
 .173:سورةآلعمران،مناآلية(1)
 .127:سورةاألنعام،مناآلية(4)
 .23:سورةهود،مناآلية(6)
(3) األَْفَكل يقال: فعل، منه يُبَّن وال الرِّْعَدة، به: مسيت فإن ينصرف، وهو خوف، أو برد من إذاارتعد أَْفَكل ؛ أخذه

 (.فكل)4/1392الصحاح.رفهيفاملعرفةللتعريفووزنالفعل،وصرفتهيفالنكرةرجاًلملتص
 .131ص(3)

 ب/201



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

103 
 

 (ة  رَ ُجفْ )فوا في ذَ ة كما حَ فحذفوا العالمَ  رُبابٌ رُبَّى وَ : واالُ قَ وَ :"ليو عَ بُ قَـاَل أَ 
 .لُ صْ الفَ  (3)..."وممُ ضْ مَ  (رُباب  ) أولَ  ، إل أنَّ (ِجفار  )وَ 

ىلَعَعُمَجتُْ،وَاج تَبالنِّد هْالعَيبةُر القَةُجَعْيالنـَّهْوَ-ةورَصُقْمَفـُْعَلى–(ُرَبَّ):حُ ارِ قَـاَل الشَّ 
التَّالمَقطتعَأسْدْقَ،وَاب رُبَ:(الٍفـُعَ) كماقَأنيث ة فَةوَرَُجفْ:الوايفاجلمع (الف عَ)،وَ(7)ارٍج 
وَعَفحملوهُ(الٍفـُعَ)نْم يبُر قَ ألنَّريٍبتكس سَيْلَوَ،عمْللجَم اسْ(ابًارُبَ)أنَّحقيقُالتَّليه، ؛
فَع مْاجلَة أبنيَنْم سَيْلَ(االًفـُعَ) جَإذَ، محُ مْاجلَاهُنَعْمَوَاءَا أنَّلَعَلَع اسْى كم ه (ر اق البَ)ـله
وَ(1)(ل ام اجلَ)وَ جَمم َّ، ذَلَعَاءَا (4)لكَى وَام ؤَتُـوَم أَوْتَـ: وَال ُرخَوَل خ رَ، وَ(6)ار فـُرَوَير ر فَ، ق رْعَ،
:اعر،قَـاَلالشَّ(3)اق ُعرَوَ

    امُ ـؤَ تُ  ا هَ ـعُ مْ دَ ا وَ نَ لَ   قَـاَلتْ 

 امُ ظَ ـالنِّ   هُ مَ لَ سْ أَ   ذْ إِ   رِّ دُّ ـالكَ   

 (4)المُ وا السَّ لُ حَ تَ ارْ  ينَ ذِ الَّ  ى لَ عَ   

                                                                                                                                                                             

(1)  ُرْؤيَا)مجع ) ُرًؤى)على ) بوزن يكون مصدر كل مجع قياسه يف للفراء خالفا عليه يقاس وال فـُْعَلى)حيفظ على(
 .4/91،والتصريح1073-7/1076،وشفاءالعليل7/121،واملساعد1/123االرتشاف:ينظر(.فـَُعل)
 .146ص(مرجان)،و131ص(فرهود)التكملة(2)
 .7/609الكتاب:ينظر(7)
(1) :ينظر.وحنوهاأمساءمجع،وليستجبمع،وصححذلكأبوحيان(تـَُؤام)و(ُرَخال)و(رُبَاب)ذهبالرضيإىلأنَّ

منأمثلةالتكسريالاسم(فـَُعال)،وذهبابنمالكإىلأن104-1/101،واالرتشاف163-2/166شرحالشافية
التسهيل:ينظر.ؤام،والقولبأنهاسممجعضعيف؛لعدممساعالتذكريفيههيالُعرَاقوالتُّ:مجع؛بدليللزومالتأنيث،حنو

 .1010-7/1079،وشفاءالعليل173-7/176،واملساعد231ص
 (.فـَُعال)مجوعأخرىعلىبناء1/174،وأمايلابنالشجري141يفليسيفكالمالعربص(4)
 (.فرر)2/330الصحاح.ولدالبقرةالوحشية:الَفر يرُ(6)
 (.عرق)1/1427الصحاح.العظمالذيأُخَذعنهاللحم:الَعْرقُ(3)
(1) ،وهذاالتحديديف"درةتؤاميَّة:اسمقصبةُعمانينسبإليهاالدّر،يقال:ذوتؤام:"كتببإزاءهذاحباشيةاألصل

.2/41معجمالبلدان
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 (3)..."اءرَ ذْ عَ اء وَ رَ حْ صَ : وحْ نَ فَـ  امسةً فيه خَ  ةُ المَ العَ  انتِ ا كَ مَ وَ : "ليو عَ بُ قَـاَل أَ 
 .لُ صْ الفَ 

كَةمَورَىصُلَععَمْافظوايفاجلَحيَُادهتمأنْمنعَأنَّلمْاعْ:حُ ارِ قَـاَل الشَّ  انَا ،د اح الوَيف 
عَب نْتَـ أَلَيًها كَع مْاجلَل صْى وهل قَ، يف  (ىلَُحبْـ)م وَاىَلبَحَ: هُاسُيَق ، بَحَ: ألنَّايل  ةُأربعَالكلمةَ؛

وَفٍرُأحْ عَبَالرُّعُمجَْ، لَاعي الطَ،(لَال عَفَـ)ى قبل وَور سُكْمَف رَفما انكسرَإذَ، األلف مَا قبل ا
كَقُلبتْ وهل قَياًء، يف  (اسٍطَرْق )م أنَـّيسُاط رَقَـ: إال أنْهُ، آثروا م كونَيَم اجلمع آخ ثْآخر رل

الياءَبُلَقَفَـاحد الوَ فَـوا فاألل اىَلبَحَ:واالُقَألًفا، ،أنيث التَّألف منْل دَبَاءٍيَمنْل دَبَاآلنَ/فُ،
عَفَـكذلكََو ىلَممجعوهعَهُأنَـّلكَذَ،وَيبالياء ار حَصَ،وَىباأللف ارَحَصَ:واالُقَاء،فَـرَحْصَلوايف 

فَـ(اليلعَفَـ) املدِّبُلَقَ، ألف وَياءًوا أدْأنيث التَّةَزَمهَْ، َث أيًضا، اءُاليَغمت ياء فَـاء اليَيف  :واالُقَ،
يفا،وَهل َىحاَلَعَتْيَق ىاللغتنيبَدَوىل،ففيإحْاألُبقيت ،فَائني ىاليَدَواإحْذفُّي،َثحَار حَصَ

دْقَ،وَ(7)وف رُاحلُة زيادَوَاليائني ثقلاجلمعوَفرارًامنْلكَواذَلُعَافَـإمنََّاألًفا،وَوهَبُلَىقَـرَاألخْة اللغَ
الُقَ يف  (1)(ةٍيَّر هْمُ)وا مََمهَ: فحذفوا ليُأنيث التَّألفُفيه سَيْلَدَاح الوَأنَّعَاَرى، عَ؛ ىلَحافظوا
هَظهَفْلَ فكان ا، تكسري يف وَىَلوْأَ(اءرَحْصَ)ذا ،ِْ قوهلُُلكَذَثلُم  يف  ب سَالنَّم :(ايَنْـدُ)إىل

األل يٌّاو يَُدنْـ فزادوا وَفَ، م لُدَأبْ، فَـ(1)اًواوَأنيث التَّألف نْوا كما عَ، يف ذلك :وحنَْ(الءعْفَـ)لوا
.ىلَبْـحُ:وحنَْ(ىلَعْفُـ)ىلَاءعَرَحْصَ:وحنَْ(الءعْفَـ)والُمحََذلكَ،كَاويّرَحْصَ

                                                                                                                                                                             

ع حدير أو ُكَديْر إىل نُسبت ، الرجز من يفواألبيات ثـَْعلَبة بن قيس بين من يئة َقم  بين بد اإلصالح: أبيات شرح
كالمالعرب712إصالحاملنطقص:،وهيبالنسبةيف(تأم)71/163،والتاج12/61،واللسان417ص ،وليسيف
والتؤاميفهذاالرجزيُقصدبه.1/170،واملشوفاملعلم173،ودرةالغواصص(تأم)4/1336،والصحاح142ص

 .ملعَّناللغوي،وليساسماملوضعا
 .146ص(مرجان)،و131ص(فرهود)التكملة(2)
 .167-2/161،وشرحالشافية1/729،واملمتع1/34،وسرالصناعة7/609الكتاب:ينظر(7)
 (.مهر)2/321الصحاح:ينظر.َمْهرَةبنَحْيدان:قبيلٍةأبوهاإىلهياإلبلاملنسوبة:املهريَّة(1)

يفالنسبإىلاالسماملقصورعلىأربعةأحرفوالثاينساكنواأللفزائدةللتأنيثثالثةأوجه؛ذكرهاالشارحيف(1)
:،وهي(777يفالقسماألولص)بابالنسب

 أ/202
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ى لَ عَ  رُ كسَّ يُ  هُ فإنَّ  (لعَ فْـ أَ )ى لَ عَ  هُ ذكرُ مُ وَ  (الءعْ فَـ )ى لَ عَ  ا كانَ مَ وَ : "ليو عَ بُ قَـاَل أَ 
 .لُ صْ الفَ " (3)...(فـُْعل)

كانت مَ:حُ ارِ قَـاَل الشَّ  خَةُالمَالعَا ضَلَعَامسةًفيه أحَرْى امهُدُبني، وَة زَمهَْ: :رُاآلخَ،
:بٍرُضْأَة الثَىثَلَعَةُزَمْاهلَ،فَألف 

عُمَذاجيُْهَاء،وَرَمحَْ:و،حنَْ(لعَفْـأَ)اذكرهَمُة صفَ:اهَدُحَأَ عُمَكماجيُْث املؤنَّيف  ،ر املذكَّيف 
.رمحُُاءوَرَمحَْ:وحنَْ

يكونَأنْ:اينالثَّوَ .هُمُكْحُرَك ذُدْقَاء،وَرَحْصَ:و،حنَْضٍحمَْمٍاسْيف 

وفَاملوصُ؛ألنَّم االسْىرَريجمَْذاجيَْهَاء،وَحَطْبَ:و،حنَْالبةًغَةًفَص أنيكونَ:الثُالثَّوَ
،اء األمسَْعَمجَْعَامجُنَهُ/نْم اء،وَحَطْبَض رْالأَ،وَح طَأبْكان مَ:الُقَ،فاليُـهُعَمَرُذكَيُاليكادُ

كماقيلطحاوات بَأباطحوَ:قيلَفَ هلُوْقَـلَامحُ ذَلىهَعَ،وَراوات حْاءوصَرَحْصَ،وَل اك فَأَوَل كَفْأَ:،
سَيْلَ»:السالمعليه سَيْلَ:هقَـالَكأنَّ(1)«ةدقَاتصَراوَضْخَـاليف  .(2)البقول يف 

                                                                                                                                                                             

؛:حذفاأللف،فيقال:أحدها- ُدنْييٌّ
.ُدنـَْياويٌّ:إثباتاأللفوزيادةألفقبلها،فيقال:الثاين-

.ُدنـَْيو يٌّ:قلباأللفواًوا،فيقال:الثالث-
األوجه هذه وأجود الثالث: َث الثاين، َث األول، ينظر. : 7/747الكتاب واملقتضب املفصل7/113، وشرح ،

 .3/114،واملقاصدالشافية4/119
تكسريهعلى:"التكملةوفيها(2)  .143ص(مرجان)،و132ص(فرهود(...")فـُْعل)فإنَّ
ليسبصحيح،:"،وقالعنإسناده(كتابالزكاة،بابماجاءيفزكاةاخلضروات)،7/70الرتمذييفسننهرواه(1)

 النيب عن الباب هذا يف يصح وليس النيب عن طلحة بن موسى عن هذا يُروى وإمنا مرسالشيء، الدار". ورواه
 سننه يف 2/30قطين صدقة)، اخلضروات يف ليس باب الزكاة، كتاب كتابه( يف اإلمامالغساين ضعفها خمتلفة :بأسانيد

 .201ختريجاألحاديثالضعافمنسننالدارقطينص
(2) األثري البن يفالنهاية "2/11جاء : جماهد حديث صدقة)يف اخلضروات يف ليس وقياسال:يعين( والبقول، فاكهة

كانامسًاالصفة،حنو كانعلىهذاالوزنمنالصفاتأنالجيمعهذااجلمع؛وإمناجُيمعبهما صحراءوخنفساء،:ما
:،وينظر"التريدلوهنا(اخلضراء:)وإمنامجعههذااجلمعألنهقدصارامسًاهلذهالبقولالصفة،تقولالعربهلذهالبقول

.161صدرةالغواص

 ب/202
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األلفُأمَّوَ فنحوا وَاىنَمسَُوَ،ىارَبَحُ: رُصَتَقْيُـ، عَع مجَْيف  لَه غريَ(اتٍيَارَبَحُ)ى وَال ال،
قالُيُ كمافُارَبَحَ: لَع ى وَغيري التَّنَهم قُلحَيَامَرة ثْ؛لكَ(اءرَحْصَ)وَ(ىلَبْـحُ)يف  وْلَكَأنَّلكَذَ،
اًءَثألًفا،يَأنيث التَّألف نْم ،وَكسري التَّألفَاأللف نَم بدلتَأَ،وَلَوَّاألَلفتحتَلكَذَتَلْعَفَـ
وَ(7)يح ح صْبالتَّلكَذَنْعَغنٍتَسْمُأنتَوَ احلسَدْقَ، أبو (1)ن قَـاَل قَارَبَحُ: اجلنسُرادُيُدْى ،به

غْتُـفاسْ :(4)ليوعَأبُدَشَأنْ،وَكسري التَّنْبهعَين 

 (7)فُ لِّ أَ ُمتَ  بٌ احِ ا صَ نَ ئْـ شِ  نُ حْ ا نَ ذَ إِ   (6)اهَ يدُ صِ ى يَ ارَ بَ حُ  نْ مِ  م  حْ لَ  الءُ شْ أَ وَ 
.د اح إاليفالوَكونُااليَذَ،وَم االلحْايَقَبَـ:األشالءُات،وَيَارَبَاحُنَاحبُـلناصَادَاصَئنَاش إذَ:يْأَ

 .لُ صْ الفَ  (4)..."ةً سَ ادِ فيه سَ  المةُ العَ  ا كانتْ مَ وَ :"ليقَـاَل أبو عَ 

أنَّ(ةًلَاع فَ)هُب شْيُ(الءاع فَ):حُ ارِ قَـاَل الشَّ  ألف ثَيف عَآخرُوَانيها َوأنيثٍتَةُالمَه امَكَ،
،(عَاص وَقَـ)ىلَعَعُمَجتُْ(2)(اءعَاص قَ)ذلكَكَبَار وَضَةوَبَار ضَ:وحنَْ(لَاع وَفَـ)ىلَعَ(لة اع فَ)تْعَمجُ 

                                                                                                                                                                             

 اجلمل شرح يف عصفور ابن "2/476وقال السالم: عليه قوله )فأما صدقة: اخلضروات يف ليس إجراء( من فإنه
 ".الصفةجمرىاالسم،وهوشاّذاليقاسعليه

كانعلى:"7/613قالسيبويه(7) ،ومسَُ:فإنهجيمعبالتاء،وذلك(فـَُعاىَل)أمَّاما ...اىنومُسَانَياتُحَباَرىوُحَبارَيَات 
يقولوا ومل وأخواهتا: وُفعالة وفَعيلة وأخواهتا، وف عالة فـََعالء وبني بينها ليفرقوا َحَبار؛ وال َحَباَرى وال َحَبائ ُر وينظر". شرح:

 .4/62املفصل
(1) ينظر ص: 132التكملة لألخفش القرآن معاين يف وجاء ،1/263" : ُحَبارى)وقالوا ) وقالوا :للجماعةللواحد،
 (".ُحبارى:)،وقالبعضهمللجماعة(ُحباريات)
 .1/263ملأجدهذاالبيتفيمارجعتإليهمنكتبأيبعلي،وقدأنشدهأبواحلسنيفمعاينالقرآن(4)
 .يصيدنا،والتصويبمناملصادريفاحلاشيةالتالية:يفاألصل(6)
ديوانه(3) هو2/444البيتمنالطويل،للفرزدقيف غالببنصعصعةبنناجيةمن:،والفرزدق مهَّامبن أبوفراس

=لوالشعرالفرزدقلذهبثلثلغة:بينجماشعبندارممنمتيم،اشُتهربنقائضهمعجرير،قالعنهيونس
امل= قارب وقد ومئة عشر سنة بالبصرة مات اإلسالميني، األوىلمن يفالطبقة سالم ابن جعله ئةالعرب، تنظر.

.6/36،ووفياتاألعيان164،ومعجمالشعراءص1/131،والشعروالشعراء2/293طبقاتابنسالم:ترمجتهيف
.4/90،وشرحاملفصل179،وأمايلاملرزوقيص2/697سرالصناعة:والبيتلهيف
 .صقرأوبازييصيدهلماحلبارى:واملقصودبالصاحباملتألف

 .143ص(مرجان)،و132ص(فرهود)لةالتكم(1)
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َوة الكلمَول طُل ىَلوْأَوَهْوَ وَ(7)(امُّوَودَامَّاءُدَ)ذلكَكَ، أمَّ، اليتةُاجللدَ:يهْفَـ(ابٍوَسَوَياءُاب سَ)ا
قُ(ابٍوَسَ)عُمْ،واجلَود ىاملولُلَعَجُخترُ ياًءوَهَتُـزَمهَْلبتْ، كرنَاذَامَهَيفأيًضا،َثُعملَاهَألفُا ايف 

:رُاع ،قَـاَلالشَّ(ارٍحَصَ)

(1)رِ آذِ الجَ  ؤوسِ رُ  نْ ي عَ وابِ السَّ  قَّ شَ مَ   ة  قَ ـيْ وَ سُ بِ  وْ أَ  ينَ ـبِ هْ وَ  منْ  نَ عْ بَـّ رَ تَـ 

لنَزَنَـ:نَعْربَـّتَ/ أي:وايبالسَّقَّشَمَ،وَ(4)ة قَيْـوَسُذلكَكَ،َووضع مَ:نيَب هْوَ،وَبيع الرَّيف 

:(2)مُمِّتَماقَـاَلمُكَ(1)فًارْظَكونَيَأنْوزُجيَُ،وَ(نَعْبَـّرَتَـ)عولُفْمَوَهْا،وَهَقِّشَعُض وْمَ
 (1)عُ دَ وْ تُـ وَ  نُّ سَ تُ  ةً بَ ازِ عَ  لـَحْزنِ ابِ   تْ عَ بَـّ رَ تَـ ا وَ قَ إلى النـَّ  الَ ثَ أُ  (4)تْ ظَ اقَ 

                                                                                                                                                                             

َحرَةالريابيعالذيتـَْقَصُعفيه،أي:القاصعاء(2) منج   (قصع)7/1266الصحاح.تدخل:ُجحر 
َحرَةالريبوع:الدَّامَّاء(7)  (.دمم)4/1921الصحاح.إحدىج 
(1) ص التكملة شواهد من 132البيت ديوانه يف الرُّمَّة لذي الطويل، من للقايل7/1693، واملمدود واملقصور ،

،441،وشرحشواهداإليضاحص2/1747،واملصباح2/320،وإيضاحشواهداإليضاح7/197،واحملكم102ص
 .1/201الشريازيات:وبالنسبةيف(.حلس)16/216،والتاج6/204واللسان

(4)  -َوْهب ـني وزن -(فـَْعل ني)على الدهناء: وسط متيم لبين رمل ينظر. : استعجم ما البلدان1/1731معجم ومعجم ،
4/734.

اليمامة،وُسويقةأيًضا:-علىلفظالتصغري–وُسَويـَْقة معجمما:ينظر.موضععلىمقربةمناملدينة:موضعبشقِّ
 .7/236،ومعجمالبلدان7/363استعجم

السوايب:)وقوله:"442جاءيفشرحشواهداإليضاحص(1) :ف،أيظر(مشقَّ السوايبأووقتيشقُّ تربعنيفمشقِّ
".السوايب،يعينزمنالربيع

 نصب أن السابق القول من السوايب)والظاهر مشقَّ عندي( واألرجح زمان، ظرف أو مكان، ظرف أنه على خيرَّج
كالمخترجيهعلىالظرفيةالزمانية؛ألنشرطنصبظرفاملكاناملشتقمناملصدرأنيكونعاملهم نلفظه،وماوردمن

حنو شاذ، فهو لفظه من ليس بعامل منصوبًا العرب جعله: إذ للكسائي؛ خالفًا الثريا، ومناط الكلب، مزجر مين هو
مقيًسا يف. املسألة تفصيل ينظر : 1/112الكتاب الكافية الشافية وشرح ،2/636 عقيل ابن وشرح واهلمع2/194، ،

 .ىالوجهاملقيسأرجحمنخترجيهعلىالوجهالشاذوعليهفتخريجالبيتعل.7/144
(2) فأسلم، اإلسالم أدرك خمضرم متيم، من يربوع بن ثعلبة بن عبيد بن شدَّاد بن مَجْرة بن نُويرة بن ُمَتمِّم هنشل أبو

َميفطبقةأصحاباملراثي ،1/201ابنسالمطبقات:تنظرترمجتهيف.اشُتهربرثائهألخيهمالك،جعلهابنسالماملقدَّ
 .4/367،واإلصابة172،ومعجمالشعراءص1/773والشعروالشعراء

 أ/207
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:ةُفَرَطَولُاقَأمَّوَ.(4)بُكَْرتُـ:عُدَوْتُـ
 (4)...ينِ فَّ القُ  تِ عَ بَـّ رَ تَـ 

                                                                                                                                                                             

 .قاضت،والصوابماأثبت:األصل(7)
(1  ص( شعره يف ملتمم الكامل، من ويف91البيت ، ص: 19املفضليات الآليل ومسط استعجم2/624، ما ومعجم ،

(.أثل)23/260،(ودع)22/160،والتاج1/90،ومعجمالبلدان1/104،1/112،1/1242
يف نويرة بن مالك إىل ونُسب : اللغة ص7/33هتذيب البالغة وأساس ،711 واللسان ودع)3/734، ومالك(.

كانشاعرًاشريًفافارًسا،وكانسيدبينيربوع،قتلهضراربناألزوربأمرمنخالدبن هوأخوُمَتمِّم،يكَّنأباحنظلة،
ا أيام الوليد األغاين يف مفصل مقتله وخرب يف14/290لرِّدَّة، ترمجته تنظر ، ص: الشعراء العيون260معجم وسرح ،

.4/341،واإلصابة36ص
(.أثل)11/10،واللسان10/130احملكم:والبيتبالنسبةيف
.1/106معجممااستعجم.موضعبالقصيممنبالدبينأسد:أثال
.1/1242معجممااستعجم.عمنأرضكلبموض:املال
.2/241معجمالبلدان.بالديربوع،وهيأطيبالباديةمرعى:احلزن
تَـَنحَِّية:العازبة.أقامتفصليالقيظوالربيع،والضمريفيهمايعودإىلالناقةيفالبيتقبله:قاظتوتربعت

ُ
:ُتّسنُّ.امل

من َلُغ ويـُبـْ إليها بامل ّسنّحُيَْسُن صقله يف السيف من الصيقل يبلغ كما تـََعاهدها يف ها تودع. واخلفض: الدعة من هبذا. نبَّه
أرباهبا،وأنرعاهتمتبُعُديفاألرضآمنة،الختافُمغريًا  .1/213شرحاختياراتاملفضل:ينظر.علىعزِّ

(4) ع عليها اطلعت اليت املفضليات وشروح اللغة معاجم يف أقف مل أن تـُْودَعُ)لى ) مبعَّن أن: فيها والذي تـُرَْكُب،
تـُْودَعُ) مبعَّن( تـَُودَّع: ينظر. ص: لألنباري املفضليات 64شرح اللغة وهتذيب ،7/33 واللسان والتاج3/734، ،

=(.ودع)22/160
    = املفضل الختيارات شرحه يف التربيزي 1/219وذكر تـُْودَعُ)أن واخل( الدَّعة حمققامن مال املعَّن هذا وإىل فض،

كالتوديع:ُتودَعُ:"،حيثقاال19عندتفسريالبيتص-هارونوشاكر–املفضليات جعلهايفَدَعةٍ:مناإليداع،وهو
 ".وراحة،وهذاالتفسريليسيفاملعاجم

:،ومتامه27جزءمنبيتمنالطويلمنمعلقته،يفديوانهص(1)
تـَرَْتع يتـَرَبَـَّعت  ْول  يفالشَّ ـرَّة أْغيَـد الُقفَّني  ِّاألس  َحَدائـ َقَمْويل 

،وشرح1/221،وشرحالقصائدالتسع141،وشرحالقصائدالسبعص1/124مجهرةأشعارالعرب:وهولهيف
(.ربع)21/29،(سرر)12/1،والتاج(سرر)1/749،واللسان104القصائدالعشرص

القفُّ : يف والضمري جبال، يكون أن يبلغ ومل وارتفع األرض من غُلظ تربعت)ما األبيات( يف الناقة على يعود
السابقة ْول. والشَّ وضروعها: بطوهنا فخفَّْت أشهر مثانية نتاجها من عليها أتى قد اليت وهي شائلة، مجع املويلّ. الذي:

قبله مطر بعد يقع وهومطر الويل، مطر أصابه األسرَّة. والواحدة: األودية، بطون الوادي: وهيأكرم سرارة، من. األغيد
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،رٍؤذَجُعُمجَْ:رُآذ اجلَوَ،صوص خمَْهمكان ؛ألنَّة عَلىالسَّواًلبهعَعُفْمَيكونَأنْهُبَاألشْفَ
.ة رَقَالبَـلدُوَوَهْوَ

أمَّوَ ياءاب سَكَفَ(2)(ياءُان حَ)ا وَع مْاجلَوَم كْاحلُيف  أمَّ، القُ(اءرَبُـنْقُـ)ا بعينهارَبـَّفهي ،(7)ة
عَقَ)ثلَم يستْلوَ وَ(اءاص  ذَإمنََّ، ألنَّكرهَا سَهَيادتَـز ا وَسة اد ا هَعُمجَْ، رُاب نَقَـ)ا رَبٍنْقُـ)ع مجَْثلُم (
.(راب نَقَـوَ

 

 

 [باب تكسير األربعة]

ل  امَ : امَ هُ دُ حَ بين، أَ رْ ى ضَ لَ عَ  ةِ بعَ األرْ  اتُ نَ ، بَـ بعةِ رْ األَ  كسيرِ تَ  ابُ بَ :"ليو عَ قَـاَل أبُ 
 .ابُ البَ  (4)..."د  ائِ دٍّ زَ مَ  فُ رْ حَ  هُ عُ ابِ ا رَ مَ : رُ اآلخَ فيه، وَ  ةَ ادَ يَ زِ 

:امٍسَأقْةَعَبَـرْأَمُس قَنْـيَـف رُحْأَة بعَرْلىأَوعَاهُمَ:حُ ارِ قَـاَل الشَّ 

.عٍد فْض وَ،رٍفَعْجَ:و،حنَْالٍفيهحب َائدَالزَ:اهَدُحَأَ

الثَّوَ .(2)سٍفْيَـح وَ،لٍوَدْجَ:و،حنَْلإلحلاق ف رْفيهحَيدَالثيز وثُاهُمَ:اين 

                                                                                                                                                                             

النبات املتثينَّ: الناعم الريَّان ينظر. ص: السبع القصائد ص146-141شرح العشر القصائد وشرح ،104-106،
 (.غيد)739والقاموسص

الدكتورحسنشاذيل132ققالتكملةصملأقفعلىمعَّنهذهاللفظةفيمارجعتإليهمنمصادر،وقدنقلحم(2)
يلي ما نسخها إحدى "عن قوله: أن اإليضاح حاشية يف القاهر عبد الشيخ )نص وحوانٍ: حانياء يف( وقعت تصحيفة

وصوابه سيبويه، كتاب وجواثٍ: جاثياء أيًضا،". تصحيف وجاثياء املطبوع، التكملة شرح يف التعقب هذا على أقف ومل
جحرالريبوعحاثياء،وه:صوابه ،والقاموس11/164،واللسان101-100املقصورواملمدودللقايلص:ينظر.يمن

 (.حثى)73/200،والتاج1612ص
 (.قرب)4/69،واللسان2/331الصحاح:ينظر.ضربمنالطري:الُقْنبُـرَاءلغةيفالُقبـَّرَة،والُقبـَّرَة(7)
 .143ص(مرجان)،و137ص(رهودف")حرفلنيزائد:"...التكملةوفيها(1)
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.وبٍقُرْعُوَ،اسٍطَرْق وَ،يلٍد نْق :لُثْ،م اللإلحلاق ائد افيهزَمَ:الثُالثَّوَ

.ُسلَّمٍ:وًفا،حنَْاعَضَفيهمُنيُالعَاكانَمَ:ابعُالرَّوَ

كُهَعُمَجتُْوَ مجَْهَلُّذه وَا اح ًعا يف  وَرَثْـالكَوَة لَّالق ًدا م لَعَلكَذَة، حنَْ(يلال عَفَـ)ال ثَى :و،
كانَإمنََّ،وَيمَالل سَوَ،يلَاد نَقَـوَ،لَاو دَجَوَ،عَاد فَضَ ولَالثي،فَـبالثُّة صَّتَخمُْة لَّالق وعَمجُُألنَّذلكَكَا
.اءُنَالب لَّتَاخْوَف رْاحَمنهَفَذ حلَُة يَن األبْلكَلىت ذهعَهَتْعَمجُ 

كانَامَأمَّفَ اسٍطَرْق ،وَيبَاق رَعَوَوبٍقُرْعُ:و،حنَْياءًقلبُاتُهَفإنَـّ/أوألف او وَه قبلآخر ا
وَيسَاط رَقَـوَ قُإمنََّ، قَـمَار سَك النْاءًيَلبتْا وَلهَبْا الياءُأمَّا، عَا لَلَفتبقى حنَْهَظ فْى وا، يزٍل هْد :
قُ،تَـسٍفُنْـخُ:و،حنَْيّل األصْمَكْحُق امللحَكمُحُ،وَاليزَهَدَوَ ول دْجَذلكَكَ،وَسُاف نَخَ:ه ع مجَْوليف 
ومنْلُاو دَجَوَ ذلكَ، : ِ ِ نَْج وَنُاج نَجَعُمْاجلَوَ-امَه ح تْفَـوَني يمَاجل ر سْكَب -ن َج امُظَع :هي،

وَر دْالصَّ والق ع بُالسَّوَائر الطَّبُلَخم ْ:نُثُرـْالبُ، رُطْمَ، وَ(7)ط فَكالسَّاء عَو : مُسَيْالدَّ، ،ب ئْالذِّدُلَوَ:
.(1)ةُتويَاملسْضُياألرْهْفَـ:دُدَرْاالقَأمَّ،وَاد رَاجلَرُكَذَ:بُدَنْاجلُ،وَارُبَالغُ:رُيَـثْـالع أيًضا،وَت بْنَـوَهْوَ

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

يَـْفسُ(2)  .39صتفسريغريبمايفكتابسيبويهمناألبنية.الغليظالقصريالقامةالكثرياللحم:الـح 
(7) َفطُ السَّ واجلمع: النساء، أدوات من أشبهه وما الطيب فيه يُعبَّأ ما أسفاط: . اللغة واللسان12/273هتذيب ،

 (.سفط)3/714
(1) َددُالَقرْ املرتفع: الغليظ املكان . (قرد)2/421الصحاح واحملكم ،6/703 واللسان ص7/741، والقاموس ،794
 (.قرد)

 ب/207
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[ما بناء جمعه على غير بناء واحده المستعمل باب]

: مهُ ولُ قَ  لكَ ذَ مل، وَ عْ تَـ المسْ  هِ دِ احِ وَ  اءِ نَ بِ  رِ يْ ى غَ لَ عَ  هِ عِ مْ جَ  اءُ نَ ا بِ مَ  ابُ بَ :"ليو عَ قَـاَل أبُ 
 .ابُ البَ  (4)..."يضُ ارِ عَ أَ وَ  وضٌ رُ عَ ، وَ يثُ ادِ حَ أَ وَ  يثٌ دِ حَ ، وَ يلُ اطِ أبَ وَ  لٌ اطِ بَ 

ةُاملذكورَاظُاأللفَ:حُ ارِ قَـاَل الشَّ  اشَمم َّوَهْا،وَهَد اح وَياس ق رْي لىغَعَوعة مَذاجمَْهَيف  ذَّ
هُدُاح وَكونَيَأنْع مْذااجلَهَياسُق ،وَ(ل اط بَ)دُاح ،الوَيلُاط أبَ:لكَذَ،فمنْ(2)عمْاجلَياس ق نْعَ
عُمْجَفَ(اديثُحَأَ)اأمَّوَ.ياس ىالق لَعَاءًيَابعُالرَّائدُالزَّقلبُيُ،ف(ولطُبْإ)وأَ(االًطَبْإ)وأَ(يالًط بْإ)

                                                           

 .149ص(مرجان)،و131ص(فرهود)التكملة(1)
(2) يف اجلمع شواذ ينظر : 7/616الكتاب واألصول ص7/29، التصريف ودقائق ،101 واملخصص ،11/111،

 .1/119،وشرحاجلاربردي2/201لشافية،وشرحا4/32وشرحاملفصل

 أ/201
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كونَيَأنْ(يثَاد حَأَ)ياسُق ،وَةٍفَغ رْأَوَ،ُرُغفٍ:لثْ،م (ةًثَد حْأَ)وأَ(ُحُدثًا)هُاسُيَق انَكَ،َو(يثٍد حَ)
كرنَكماذَهُدُاح وَ كرُاليتيُذْلةَصْاخلَدوثةَحْاألُ؛ألنَّ(ةًوثَدُحْأُ)هدُاح وَسَيْلَ،وَ(يلاط أبَ)د اح وَايف 

الرَّهب َ وَنَهُرادٍمُرُيْـذاغَهَ،وَرٍّشَوَرْيٍخَنْم لُجُا النَّوثةُدُحْأُ:ولُقُالتَـلذلكَا، ليه عَىاهلللَّصَيب 
هُيثَد حَريدُتُتَأنْوَمَلَّسَوَ أمَّوَ. ألنَّشَفَ(يضُار عَأَ)ا وض رُعَ)دَاح الوَاذٌّ؛ ) (ة ضَر عْأَ)هُقياسُوَ/
،(ط هْرَ)هُدُاح فوَ(طُاه رَأَ)اأمَّوَ.وهُحنَْوَ(اًضارَعْأَ)هُدُاح وَكونَيَأنْهُياسُق ،وَ(ُعُرض )وَ(ان ضَرْعُ)وَ

ىلَعَهُريُس كْتَعْمَُيسْملَْ،وَ(اطٍهَرْأَ)ع مجَْل ثْىم لَاءعَجَلكنْ،وَ(وطًاُرهُ)وَ(طًاهُرْأَ)هُياسُق كانََو
،امٍيَخ وَةٍمَيْخَ:لُثْ،م (الٍيَل )اهَياسُق ،وَ(ة لَيْـلَ)اهَتُـدَاح فوَ(الٍيَلَ)اأمَّوَ.(ُعلٍفْـأَ)ىلَالعَ،وَ(الٍعَفْـأَ)
غَلَعَعتْمجُ لكنْوَ املثال هَرْي ى فكذا هَدُاح وَنَا، فَ(الةيْلَ)ا اليَزادُ، فيه وَاءُوا اءتْجَدْقَ، يف 

اءَجَهُهمأنَّضُعْىبَـكَحَدْقَ،وَ(1)ة لَيْـيَـلُ:واالُقَ،فَـياس ىالق لَعَري غ صْالتَّ ىلَعَ،فَـ(2)(الة يْلَ)ر عْالشِّيف 
عَسَوَالةٍعْس :لثْيًسا،م ق مَعُمْاجلَكونُذايَهَ .ايل 

هَأَوَل هْأَ)اأمَّوَ ىلَعَ(ال عَفْـأَ)وَ(فـُُعول )وَ(ُعل فْـأَ)هُ،وقياسُ(فـَْعل )(الًأهْ)اذٌّ؛ألنَّشَفَ(ايل 
واٍر،جَوَةٍيَار جَ:اٍل،مثلهَأَوَة لَه آ:هد اح وَقياسُوَ،(7)فبعيد (العَفْـأَ)ىلَعَ(الٍهَآ)اأمَّ،وَفٍعْضَ

                                                           

(1)  تصغري ليلة)القياس ) املسموع(لُيـَيـَْلة)على أن إال ،( القياس(لُيَـْيل َية: خالف على جاء التصغري وهذا ، :ينظر.
 7/616الكتاب واحملكم ص10/796، الغواص ودرة ،134 واإلنصاف ص2/312، اللبيب ومغين والتاج30، ،

 (.ليل)70/210
:منذلكماأنشدهابناألعرايبمنقولالراجز(2)

ُكلَّيـَْوٍمَماوَُكلِّلَْيالهْ يف 
يـَُقوَلُكلُّرَاٍءإ ْذرَاهْ َحىتَّ
يَاَوحْيَهُم ْنمَجٍَلَماَأْشَقاهْ

ينظر : 1/263اخلصائص والَفْسر ،1/973 واحملتسب ،1/213 واحملكم ،10/796، املفصل واللسان4/37وشرح ،
،وشرحشواهدشرح1/230،وشرحأبياتاملغين1/140،وشرحشواهدالغين30،ومغيناللبيبص(ليل)11/603

 .102الشافيةص
(:الرجز)منذلكقولأيبالنجمالع ْجلي(7)

َـا َوبـَْلَدٍةمااإلْنُسمنآَهاهل 
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كُهَ،وَلَئاأصَوَالٍصَآوَ مثلُا،وَهَائر ظَنَعنْذلكَب رجتْخَر،فَثَأوأكْف رْاحَفيهَيدَز هاقدْلُّذه
تْقعَوَقدْادة يَذهالزِّهَ الُ،قَب سَالنَّيف  ٌّرَحبَْ:(رين حْالبَ)إىلب سَالنَّوايف  ا؛يًّر حبَْ:القياسُكانَ،َواين 

قَسْيَثنية التَّمَلَعَألنَّ يف  ولكنـَّب سَالنَّط حَهُ، وَوهَفُذَم األلفَادُزَا، فكأنَـّونَالنُّوَوا قَهُ، وادُصَم
.(1)(ر حْالبَ)إىلب سَبالنَّ(رين حْالبَ)إىلبُسَالنَّبسَتَلْأالّيَـبذلكَ

الثيثُدَاح الوَاذٌّ؛ألنَّشَوَهْ،وَ(1)اض آرَ:واالُقَ،فَـ(الٍعَفْـأَ)ىلَعَتْعَمجُ دْقَفَـ(ض رْأَ)اأمَّوَ
ىلَعَ(ًدارْفَـ)واعُكمامجََوهُعُمَاوفجَالوَبهُشْهيتُ،وَاء رَنْيَالعَألنَّلكَذَازَجَهُإاّلأنَّني العَنَاك سَ
وَ(ادٍرَفْـأَ) لَعَ(ًخارْفَـ)، وَ(اخٍرَفْـأَ)ى واالُقَدْقَ، فَرَأَ: مجَْمعوهَجَاٍض حنَْ(الءعْفَـ)عَا و، رَحْصَ: /اء
.(2)ياس اق ذَهَ،وَوسٍلُفُـوَسٍلْفَـ:لثْم ،وض أُرُ:واالُقَدْقَاٍر،وَحَصَوَ

أمَّوَ عَعُمجََدْقَفَـ(ان كَمَ)ا وه وَ(7)(نٍكُمْأَ)لى وَ(ة نَك أمْ)وَ(نُاك مَأَ)القياسُ، اإذَ(ال عَفَـ)،
اهُرَأجْكونَيَأنْوزُجيَُ،وَر كَّذَمُ(كان مَ)،وَقٍنُعْأَوَاٍقنَعَ:لثْ،م (ُعل فْـأَ)ه ع مجًَْثافقياسُؤنَـّمُانَكَ
.ةًعَقْبُـاملكانُاكانَإذَث ىاملؤنَّرَجمُْ

                                                                                                                                                                             

ينظر ص: 739ديوانه احلمدونية والتذكرة يف4/793، نسبة بال وهو ، : املفصل(أهل)1/1629الصحاح وشرح ،
(.أهل)23/27،والتاج3/97،واخلزانة(أهل)11/23،واللسان4/37
(1) ينظر : ص7/776الكتاب النحو وعلل ،417 الزجاجي وأمايل ص49-60، العلماء وجمالس وشرح220، ،

.37-2/32،وشرحالشافية6/11،وشرحاملفصل2/671البنبرهاناللمع
 .761ص(القسماألولمنشرحالتكملة)وذكرذلكالشارحيفبابالنسب

(1) األكرب األخفش اخلطاب أبو العرب عن هذا روى ينظر. : 7/616الكتاب واألصول والصحاح7/29، ،
.آراضوالآُرض:أنالعربمليقولوا7/499إالأنسيبويهقدذكريف.1/174،وشرحاجلاربردي(أرض)7/1067

والذيعنديأنهذاغلطوقعيف:"أعلىقولأبواخلطاببقوله4/79وقدعلقأبوسعيدالسريايفيفشرحهللكتاب
أحدمها جهتني، من الكتاب يقولوا: مل أهنم تقدم فيما ذكر سيبويه أن آُرض: وال آراض إمنا:واألخرى. الباب هذا أن

غريالواحد،وحننإذاقلناأنه جاءمجعهعلى يقال(أهلوآهال)و(أرضوآراض)ذكرفيهما كما علىالواحد، :فهو
كاناألكثرفيه(فرخوأفراخ)و(زندوأزناد) أرض)،وقدذكرسيبويهمثلهذافيماتقدممناألبواب،وأظنه(أفُعل)،وإن

 ."،فيشاكلالباب(ليلةوليالٍ)أهلوأهاٍل،فيكونمبنزلة:،كماقالوا(وأراضٍ
 .391-2/391آراءابنبريالتصريفية:ينظرتفصيلهذهاملسألةواختالفاآلراءفيهايف(2)
 .4/31شرحاملفصل:ينظر(.َمْكن)كأنّهمجع(7)

 ب/201
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ى،وَارَبَحُـالرُكَذَوَهْالن،وَعَفَفَـ(انوَرَكَ)اأمَّوَ مَاعَالنـَّاإنَّرَكَقْر طْأَ:املثل يف  ،(1)الُقَرىيف 
يْأَ فإنَّكَق نُعُول طُب (4)تتبجحال م نُـعُلُوَطْأَعامَالنَّ، وًَقا حَهْنك، ه ع مجَْقياسُوَ،ر اض و
اءَجَدْقَ،وَ(3)نيَاش رَوَوانشَرَوَوَ،احنيَرَسَوَانٍحَرْس :لثْ،م (6)(يناو رَكَ) ،قَاَللكَىذَلَعَر عْالشِّيف 

:رُاع الشَّ
 (4)ينْ اوِ رَ الكَ وَ  َبارَيَاتف الحُ تْ حَ      

رُثَـاألكْوَ ه ع مجَْيف  لَعَ(2)(انوَك رْ): فَ(النعْف )ى حَهُكأنَـّ، الزِّفُذَم َثد اح الوَنَم ةَادَيَوا ،
:ر اع الشَّولُاقَأمَّان،فَبَرْخ وَبٍرَخَان،وَوَإخْوَخٍأَ:لثْم ،(7)ون النُّوَاأللف ة ادَبزيَوهُعُمجََ

 (1)اًـ يازِ بَ  نَ رْ ـصَ بْ أَ  انُ وَ الِكرْ  مُ ُـ هنَّ أَ كَ   هُ لَ وْ حَ  اسَ ى النَّ رَ ى تَـ وسَ أبي مُ  آلِ  نَ مِ    

                                                           

أنهاملرادبالكالم،فيقولامل(1) اسكتفإينأريدمنهوأنبلمنك،:تكلمذلك،إيُيضربللرجليـَُتكلَّمعندهفيظنُّ
غريذلك:وقيل ،وجممعاألمثال1/191مجهرةاألمثال:ينظر.ُيضربملنيتكرب،وقدتواضعمنهوأشرفمنه،وقيل

 .1/221،واملستقصى1/171
 .الكلمةغريواضحةيفاألصل،واجتهدتيفقراءهتا(4)
 .2/733زانة،واخل14/122املخصص:ينظر(6)
ْبهاحلمامة:الَوَرَشان(3) ش   (.ورش)6/732اللسان.و ْرَشانعلىغريقياسٍ:جُيمععلى.طائر 
(1) ص التكملة شواهد من يف202البيت صقر صفة يف العبشمي َدمَل أو ُدليم إىل نُسب الرجز، من ، املصباح:

.لهعلىترمجة،وملأقف(كرا)79/196،والتاج14/220،واللسان2/1162
يف نسبة بال وهو : اللغة 3/233هتذيب واملنصف ،7/32 واملخصص ،3/146 ،11/114 واحملكم ،3/174،

 (.حرب)1/160،واللسان2/369وإيضاحشواهداإليضاح
مليعرفيفمجع3/174،وذكرابنسيدهيفاحملكم7/613الكتاب:ينظر(2) (.ك ْرَوان)إال(الَكَرَوان)أنسيبويه

َوو ْرَشان َوَرَشان وكذلك للواحد، والك ْرَوان الَكَرَوان أن إىل الرياشي وذهب اآليت. الرُّمة ذي بيت ويردُّه ينظر. اخلزانة:
2/733. 
(7)  على فيبقى ونونه، ألفه حبذف (َكَرو)وذلك طرفًا،فصارت قبلها ما وانفتاح لتحركها ألًفا واوه فتقلب َث(َكرَا)، ،

 .2/733،واخلزانة7/113،واخلصائص2/431الكامل:ينظر(.ك ْرَوان)على(َكرَا)رتُكسِّ
(1) ص التكملة شواهد من 131البيت ديوانه يف الرُّمة لذي الطويل، من يف2/1717، له وهو ، : ،2/430الكامل

،واملصباح2/321اح،وإيضاحشواهداإليض2/222،7/113،واخلصائص7/32،واملنصف90وأمايلالزجاجيص
 .1/120كتابالشعر:،وبالنسبةيف2/733،واخلزانة422،وشرحشواهداإليضاحص2/1743
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أَبنَاللَب ين عْيَـ .يَّاز البَانُالك روَابُهَايَـكمَاسُهالنَّابُهَيَـ(4)ىوسَبنأيبمُةَدَرْبُـيب 

أمَّوَ م (6)(ب حْصَ)ه د اح وَفقياسُ(يار طْأَ)وَ(اب حَصْأَ)ا وَاخٍرَأفْـوَخٍرْفَـ:لثْ، كَأمَّ، نُوْا
وَفشَ(ًبااح صَ)ه د اح وَ املؤنث (بَاح وَصَ)كونَيَأنْهُياسُق اذٌّ، االسْوَيف م م يف لثْ، امتحَ:
وهُولُقُفأكثرهميَـ(يار طْأَ)اأمَّوَ.وذذُىالشُّلَعَاءَجَهُ،لكنَّارٍفَّكَُورٍاف كَ:لثْم ابٍحَّصُامت،وَوَحَوَ

،ياتٍبْأَوَتٍيْبَـ:لثْ،م (رْيٍطَ)عَمجْكونَيَديأنْنْىع وَقْـاألَ،وَ(1)ذوذ لىالشُّعَاءَجَ(ائرٍطَ)مجعُ
:(7)انهَجْوَ(2)[هذا]ىلَعَ(ريطَ)َثيف

.ر دَىباملصْمًّسَومُهُ:امهَُدُحَأَ

الثَّوَ ٍهَوَيِّدٍسَ:لثْم ،فحذفَ(ريِّطَ)هلُصْأَ:اين  (يارٍطْأَ)ىلَعَهُعُمجَْكونُيَ/اذَلىهَعَ،فَـنيٍّ
.اًسايَق 

م رَخْأُلفاظ أَاءتْجَدْقَوَ غَلَعَع مْاجلَنَى حنَْد اح الوَياس ق رْي ى و، وَاب شَمَ: رياك ذَمَه
وىفًتَسْمُلكَذَ،وَ(1)حالم مَوَ .(4)اب تَالك يف 

                                                           

كانجدهصاحبرسولاهلل(4) ،ويلأبوعمروباللبنأيببردةعامربنأيبموسىعبداهللبنقيساألشعري،
سفبنعمرسنةمخسوعشرينومئةوحبسه،وماتيفاحلبسقضاءالبصرةسنةتسعومئة،ومليزلقاضًياحىتعزلهيو

7/10وفياتاألعيان:تنظرترمجتهيف.أولمنأظهراجلورمنالقضاةيفاحلكمبالل:سنةنيفوعشرينومئة،وقيل
 .7/74،واخلزانة1/179،وهتذيبالتهذيب(ضمنترمجةأبيهعامر)
(6) ،ومهاعنداجلمهورامسا(طائر)و(صاحب:)وحنومهامجعتكسري،واحده(رًاطَيْـ)و(َصْحًبا)ذهباألخفشإىلأنَّ

مجع ينظر. : والتذكرة 2/639التبصرة املفصل وشرح ،4/33 عصفور البن اجلمل وشرح الشافية2/417، وشرح ،
 .7/1023،وشفاءالعليل2/207
 .3/111،واملخصص7/70،واألصول7/613الكتاب:ينظر(1)
 .دةيقتضيهاالسياقزيا(2)
(7)  طري)يف مها( اآلخران والرأيان رأيني، البقاء أبو ذكر آراء، أربعة : طريًا)أن والرأي( اجلمهور، رأي وهو مجع، اسم

 (.طري)12/276التاج:ينظر.أنيكونمجعتكسري،وهذارأياألخفش:اآلخر
(مذكار)والقياسأنيكونواحده(ذََكر)مجع(مذاكري)،و(َمْشَبة)شبه،والقياسأنيكونواحده:مجع(مشابه)(1)

،2/439،واحملكم1/263اخلصائص:ينظر(.ملمحة)،والقياسأنيكونواحده(حملة:)مجع(مالمح)،و(مذكري)أو
 .6/120واهلمع،(ذكر)1/711،واللسان13/14،واملخصص7/736،1/197

 أ/204
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 [باب جمع الجمع]

ى لَ عَ  (الءعُ فْـ أَ )وَ ( ةلَ عِ فْ أَ )وا عُ مَ جَ  َقدْ  مهُ م أنَـّ لَ ، اعْ عِ مْ الجَ  عِ مْ جَ  ابُ بَ " :ليبو عَ قَـاَل أَ 
 .البابُ  (3)"...(4)(لاعِ فَ أَ )

أَعُمجََدْقَبُرَالعَ:حُ ارِ قَـاَل الشَّ  م فَلْوا وَ(7)اجلموع نَاظًا ألنَّلكَذَََبأْيَاسُيَالق ، ظفْلَ؛
نْاأذَهَىلَعَبُيج ادة،فَيَرىز خْةأُرَّعهمَمْجب َفادُتَسْاليُ،فَاد اآلحَنَهم تَاحتَْمَوعبُتَسْيَع اجلمْ

ولُقُاالتَـنَهُنْم يه،وَلَعَاسُقَاليُـ،وَوع مُىاملسْلَصرفيهعَتَقْي دْاقَنَّكَُوإنْ،يبُار جَأَ:(ةٍبَر جْأَ)يف 
انَلْقُـ لهة لَّالق عَمجَْالكثرة؛ألنَّع مجَْنْم بَرَقْـأَانَكَعَامجُ ةإذَلَّالق عَمجَْاٍق،إالأنَّسَأَ(:يةق سْأَ)يف 
ري ظ نَ (ةمَلْغ )ىأنَّرَ،أالتَـاد اآلحَيف  لهريَظ النَفَة الكثرَعُامجَْمَّأَ،وَ(ةبَرْق )ن زْىوَلَعَل صْاألَيف 

 ،(لعُفْـأَ)(دٍيْأَ)،وَ(دٍيْأَ)اهَدُاح اٍد،وَيَأَ:لُثْم وًعافَمُجمَْة لَّالق وع مجُُنْم اءَاجَامَأمَّفَ.اد اآلحَيف 

                                                                                                                                                                             

 .2/232،7/246،7/234،1/27:ينظرعلىسبيلاملثال(4)
 .أفاعيل،وهوسهو:يفاألصل(1)
 .160ص(مرجان)،و134ص(فرهود)التكملة(2)
(7) يف اجلمع مجع ينظر : 7/613الكتاب واألصول ،7/72 والتذكرة والتبصرة ،2/631 واملخصص ،11/113،

 .6/127،واهلمع1/140،وشرحاجلاربردي2/203حالشافية،وشر4/31وشرحاملفصل
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ملُعْتَـسْايُمَأكثرُ،وَة لَّالق وع مجُُنْم هوَوَ هُعُمجَْ،وَ(4)(ب طْوَ)كَل ذَنْم ،وَ(1)ة مَعْالنـََِّّنعْمب َد اليَيف 
 الُقَ،وَ(بَاط وَأَ)ىلَعوهعَمجََ،وَ(اب طَوْأَ)ة لَّالق يف  عَعُمجََ،وَية ق سْأَ:(اءقَس )وايف  ،(اقٍسَأَ)ىلَوه

:(6)[قَاَلالشَّاع رُ]

 (7)رْ اهِ طَ المَ اق  كَ ـسَ ي أَ فِ  ءِ يجِ  ـآالجَ  امَ دَّ ـقُ  نَ لْ ـمِ حْ يَ 

رُهَّطَتَييُـذ الَّاءُياإلنَهْ،وَرةٍهَطْم عُمجَْ:رُاه املطَ،وَرُدْالصَّهوَ،وَؤٍجُؤْجُعُمجَْ:ءُيج آاجلَ
.هُنْم 

واالُقَوَ وَ: اهللُ(1)رُاو سَأَوَة رَو سْأَوَار س  قَاَل اىَلعَتَـ، م يهَف نَوْلَّ﴿حيَُ: نْم رَاو سَأَنْا
واالُقَوَ(2)﴾بٍهَذَ فَـ(7)يبُار عَأَوَب راعْأَوَب رَعَ: أَبُلَقَ، للكسْيَ(ابٍرَعْأَ)فَلَوا قَاَلهَلَبْـقَـة رَاًء ا،

:رُاع الشَّ
 (1)رِ ادِ قَ المَ  ارِ ذَ حِ  نْ ا مِ هَ نْـ عَ  ونَ يدُ حِ يَ   ة  دَ لْ بَـ  لِّ كُ   نْ مِ  ونَ يُّ ورِ طُ  يبُ ارِ عَ أَ 

                                                           

 .41-40ص:ينظر(1)
 (.وطب)1/277الصحاح.سقاءاللنبخاصة:الَوْطبُ(4)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(6)
(3)  شعره يف للكميت ، الكامل جمزوء من يف1/229البيت له وهو ، : الكبري 1/721املعاين واحملكم ،1/216،

،واللسان11/132هتذيباللغة:،وبالنسبةيف(طهر)12/271،والتاج1/406،واللسان799وأساسالبالغةص
.اهدفيه،وعلىهذهالروايةالش(أساق)بدل(أداوى:)،وفيهما(أدا)11/21

=:يفبيتبعده،وهو(أقوات:)هو(حيملن)والبيتيفتشبيهاإلبلبالقطا،ومفعول
ئ د َغيـَْررائثَة املَوائ ر أَقـَْواَتنَاظ رََةالَفوَا=

حيملن:األمهاتألهنامتريها،أرادمجعمائرة،وهن:بطيئة،واملوائر:ماتأتيهابهاألمهات،ورائثة:منتظرة،والفوائد:وناظرة
 .1/722املعاينالكبري:ينظر.قداماجلآجيءأقواتناظرة

(1)  أن إىل عبيدة وأبو العالء بن عمرو أبو أساور)ذهب ) ويكون(إْسَوار)مجع اجلمع، منمجع يكون ال هذا وعلى ،
 ختفيًفا(أساوير)أصله الياء وحذفت ، ينظر. : القرآن 1/101جماز ، (سور)2/690والصحاح املفصل وشرح ،4/34،

 .6/92،والبحراحمليط(سور)1/733،واللسان17/116وشرحهنجالبالغة
 .77:،وسورةفاطر،مناآلية27:،وسورةاحلج،مناآلية71:سورةالكهف،مناآلية(2)
 (.عرب)114،والقاموسص1/436سان،والل7/229الكتاب:ينظر(.أعاريب:)الواحدله،ومجعه(األعراب)(7)

 ب/204
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  ونَيُّور طُ/ وَيّور طُعُمجَْ: مْوهل  قَنْم وَهْ، بالدَّمَ: أَيٌّور طُار ا فَد حَأَ:يْ، قَالَأنَّكَ، :ه
ب قُارَفَ هب َمَ:لَـيق ىتَّحَمْهُالدَوا طُا وَيٌّور ا لُصْاألَ، ألنَّيرُاد املقَ: وَارُدَاملقْدَح االوَ؛ :ونَيدُحيَ ،
.ونَلُد عْيَـ

ةٍارَجَح :لُثْ،م (ة الَمج َ)دُاح الوَ،وَيه ف اء التَّوَف األل ول خُدُ؛ل ةٍلَّق عُمجَْهوَفَ(االت مج َ)امَّأَوَ
كَلَ،وَةٍارَكَذ وَ قَاَلاهللُ،وَة لَّالق ات المَعَنْم اءَالتَّوَلفَاألَألنَّ؛ضَاقَنَتَـلَةٍرَثْـكَعُمجَْ(ة الَمج َ)تْانَو
رُفْالصُّوَ،(4)﴾ر فْصُالت ـ مج َهُنَّأَ﴿كَ:اىلعَتَـ .ودُالسُّ:يه ال مَاجل يف 

:رُاع قَاَلالشَّ

 (4)رُ طْ خَ ـا الهَ اكِ رَ وْ أَ  انِ بَ رْ غِ  نْ عَ  بَ وَّ قَ تَـ        امَ دَ عْ بَـ  لَ ائِ مَ جَ ـال قِ رْ زُّ ـالبِ  نَ بْ رَّ قَـ وَ 

وَ(الٍمج َ)عُمجَْ:لُائ اجلمَفَ وَرةٍثْكَعُمجَْ(الُمَاجل )، كَمَّلَلكنْ، م ر قَانَا د اح الوَاء نَب نْيًبا
وَهُعَمجَْازَجَأَ ع ض وْمَ:قُرْالزُّ،

وَ(2) كَ(7)بَقَّتث:بَوَّقَتَـ، وَاء وبَالقُ، وَابٍرَغُعُمجَْ:انَهُبانُرْالغ ، وَهْ،

                                                                                                                                                                             

،11/3هتذيباللغة:،وهولهيف7/1693،منالطويل،لذيالرُّمَّةيفديوانه134البيتمنشواهدالتكملةص(1)
11/10 اإليضاح شواهد وإيضاح ،2/324 واملصباح ص2/1764، اإليضاح شواهد وشرح ،446 واللسان ،1/111

(طرأ) واخلزان(طور)1/403، ، 3/744ة والتاج (طرأ)1/223، ،12 طور)271/ يف(. نسبة وبال الشريازيات:
1/707. 
كثريونافعوابنعامروأبوبكرعنعاصم،وقرأمحزةوالكسائيوحفص.77:سورةاملرسالت،آية(4) هذهقراءةابن

 .1ح14وينظرماسبقص.133،والتيسريص666السبعةص:ينظر.بغريألف(مجالة)عنعاصم
(1) ص التكملة شواهد من 134البيت ديوانه يف الرُّمَّة لذي الطويل، من يف1/466، له وهو ، : ،1/61الكامل

 والتذكرة 2/632والتبصرة والشريازيات ،1/707 واحملكم ،4/109 ،3/113 واملخصص ما11/113، ومعجم ،
 2/696استعجم اإليضاح شواهد وإيضاح ،2/326 واملصباح ص،2/1731، اإليضاح شواهد وشرح443وشرح ،

،وشرحاجلملالبنعصفور3/27،واملخصص1/721،433،7/1246مجهرةاللغة:،وبالنسبةيف4/36املفصل
2/411. 
ذوالرُّمَّة،وهيأجارع:"...712قالاألصفهاينيفبالدالعرب(2) (ُكُثب)وعنيساركقبلذاكالزُّرُقالاليتذكرهنَّ

 .2/696معجممااستعجم:وينظر".لوهيمنأرضسعدمنالدهناءمنالرم
 .،وتفسريالعكربيقريبمنهذا(قوب)1/692،واللسان1/206الصحاح.تقشَّر:تقوَّب(7)
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م ظْعَ انًارَطَخًَراوَطْخَطرُخيَْه ب نَذَب ريُع البَرَطَخَ:مْهل  وْقَـنْم -اء اخلَح تْفَب -رطْخَـال،وَك رْىالو لَعْأَيف 
.اء وبَالقُاكَيهَف ارَصَىتَّاحَهَاك رَوْأَىلَاعَاهب َنَبأذْبتْرَضَ:يْ،أَبه ذنَب بَرَاضَذَإ 

الُقَوَ يف  (الٍجَر )وا فَـاالت جَر : األلفَادُزَ، وَاءَالتَّوَوا ذَرادُيُ، األخْبه ،ال جَالرِّنْم ار طَو
كُ(1)اتُُزرَجُـالوَاتُقَرُالطُّ:واالُقَ،وَوتات يُبُـوَوت يُبُـ،وَالبات ك َوالب ك :والُقاَوَ ع مجَْنْم لكَذَلُّ،

اءُالتَّوَاأللفُ،وَةٍثرَكَعُامجَْهَلُّكُ،َوق رُطُوََوُجُزر يوت بُ:دُاح الوَافَهَرُائ ظَنَوَ(ات وتَيُبُـ)اأمَّوَ.ة الكثرَ
،ة لَّىالق لَعَالن دُايَمَهُنَـّرًاإىلأَظَنَأنيث التَّعَمجَْتْعَامجُ هَنَـّإالأَعٍمجَْةُالمَاعَمهَُيه،وَلَعَان يدتَز مَ
رُآثَـمْهُنَـّأَكَفَ ر عاملكسَّمْاجلَريَغ صْتَتَدْرَأَوْلَكَىأنَّرَ،أالتَـتني رَثْـكَنيَوابَعُمَأالجيَْلكَذَل ثْم وايف 

.ريُق حْاالتَّهَبُـوج ةاليتيُلَّةالق لَّالق بَاس نَتُـل ؛اتمَه يْرَدُ:وحنَْ،اءَالتَّوَلفَاألَ/هُتَقْألحلَْ

،وَ(ني ع مَ):لُوَّاألَدُاح الوَفَ(ُمُعنات )امَّأَوَ :(1)الن وْقَـه ن زْوَيف 

كونُيَالكثريُاملاءُهُ؛ألنَّ(نْي العَ)نْم (َمْفع ل)وهُ:امهَُدُحَأَ ،نْي العَب كُدرَيُهُ؛ألنَّر ئْالب يف 
.ىوَقْـاألَوَهْ،وَريٍس مَوَيعٍب مَ:لَثْم ذفَحُ،فَ(يونًاعْمَ)هلُصْأَكونَيَنْأَوزُجيَُوَ

الثَّوَ اين  وَةًدَائ زَاءُاليَكونَتَأنْ: ذَإذَ(نَعَمَ)نْم (2)الًصْأَامليمُ، بَهَا فَض رْاألَيف  كأنَّ،
اهب ذَثريَالكَاملاءَ َُثَّض رْالعَوَول الطُّيف  لَعَعَمجُ ، وَ(ُمُعنٍ)ى يَذَهَ، عَطْقَلُّدُا االشْلًَعا اق قَت ى

الثَّ ألنَّاين  فَ(:َمْعنٍ)نَزْوَ؛ وَل صْأَامليمُفـَْعل، اجلَهَ، م لَعَعُمْذا ال ثَى َُثَّبٍلُقُـوَيبٍل قَ: واعُمجََ،
(.وتاتٍيُبُـ)مُكْاحُهَمُكْحُ،وَ(ُمُعناتٍ)ىلَعَ(ُمُعًنا)

اإذَفَ،المةٍعَغري ب ث املؤنَّد اح الوَلة ز نْمب َ(االًمج َ)أنَّوَهْفَـ(اتٍضَرْأَب )(االتٍمج َ)يهُب شْاتَأمَّوَ
كالتَّوهل َصُإىلأُياءَاألشْدُّرُيَـعُمْاجلَانَكَ؛إذْأنيث التَّة بعالمَعَمجُ عَمجُ  ،اتٍدَنْه وَدٍنْه :لُثْ،م ري غ صْا

.ة ثَؤنَـًّضامُرْأَ؛ألنَّاتٍرضَأَوَضٍرْأَوَ
                                                           

 .134،والتكملةص7/619الكتاب:الـُجُرزَات،والتصحيحمن:يفاألصل(1)
(1) ينظر : 2/241احملكم واملخصص ،9/113 واللسان (عني)17/701، ،17/110 والتاج(معن)111، ،

 (.معن)76/92،(عني)74/272
 (.َفع يل:)فتكونعلىوزن(2)

 أ/206
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كانَ؛إذْماع إالبالسَّلكَىذَلَمعَقدَاليُهُأنَّين عْيَـ(7)"عُ مَ جْ يُ  ع  مْ جَ  لُّ كُ   سَ يْ لَ ":هُولُقَوَ
ةًرَّمَه ع إىلمجَْةَاجَالحَا،فَهَلَّكُادَاآلحَوعبُتَسْيَس نْكاجل عَمْاجلَأنَّلكَذَيه،وَض تَقْاليَـياسُالق 

كاملصْرَخْأُ ج فإنَّر دَى وَاد لآلحَل او نَتَـمُس نْه مجُإمنََّ، مَعَا كانَمنه وحنَْ،لًفاتَخمُْا ،وم لُاحلُ:
:ر اع الشَّلُوْاقَـأمَّ،وَال غَاألشْوَ

 (1)ييسِ رِ ضْ تَ ضِّي وَ عَ  نْ مِ  اسُ النَّ  رَّبَ ا جَ مَ   مْ هُ رَ ذِ نْ تُـ فَـ  ام  وَ قْـ ألَ  وم  لُ حُ  نْ مِ  لْ هَ 

َبَـتُـ:يْ،أَام هَفْت االسْواب ىجَلَعَوب صُنْمَ(مْهُرَذ نْتُـفَـ) دَّش مْهلَُنيِّ .س رْالضِّب ريُث أْالتَّ:يسُر ضْالتَّ،وَيت 

أمَّوَ لَعَجمعُيُفَـ(رُمْالتَّ)ا ه اس نَجْأَالف ت الخْ(راتٍمتَ)وَ(ورٍمتُُ)ى أمَّوَ. :وَهْفَـ(احلشُّ)ا
انُتَسْالبُ لُف وَ/، وَ(1)اهَمُّضَوَاء احلَحُتْفَـ:تان غَيه لَعَعُمَجتُْ، ان)ى وَ(ُحشَّ م (النعْفُـ)وَهْ، :لُثْ،

.(نياش شَحَ)ىلَعَعُمَجيُْان،وَبَرْجُانوَفَغْرُ

أمَّوَ هَدُاح وَفَـ(انرَصْمُ)ا وَ(ري ص مَ)ا وَاملعَ:وَهْ، م (يلع فَ)هُنُزْوَا، الشَّرْصَمَنْ، اإذَاةَُت
كُبْلَحَ يءٍشَلَّت َوهَع رْضَيف  َوةُاقَالنَّلكَذَكَا، خيَْاملعَأنَّكَ، أَمَطُر ا فيه، إليه،امَعَالطَّطُرَت خيَْوْا

م (انرَصْمُ)هُعُمجَْوَ لُثْ، َُثَّفَغْرُوَيفٍغ رَ: لَعَ(انرَصْمُ)عُمَجيُْان، وَ(ينار صَمَ)ى ،(النيعَفَـ)وَهْ،
.نيات سَبَانوَتَسْبُ:لُثْم 

                                                           

 .162ص(مرجان)،و134ص(فرهود)التكملة(7)
،وجريرهو1/123،منالبسيط،جلريريفديوانه116،134البيتمنشواهدالتكملةص(1) عطية: أبوَحْزرةبن

 اخلََطَفى حذيفة-بن اخلطفى ،-واسم الفرزدق، مع بنقائضه اشُتهر متيم، من يربوع بن كليب من سلمة بن بدر بن
كانجريرحُيسنضروبًامنالشعرالحيسنهاالفرزدق،جعلهابنسالميفالطبقةاألوىل:وقيل    = من=

سنة مات ومئةاإلسالميني، عشرة إحدى يف. ترمجته تنظر : سالم ابن والشعراء2/293،731طبقات والشعر ،
.1/721،ووفياتاألعيان91-3/4،واألغاين1/161
يف له وهو : 1/204الشريازيات العرب أشعار حماسن يف واملنتخب ،1/711 واحملكم شواهد7/761، وإيضاح ،

 2/343اإليضاح ،323 واملصباح ،2/1227 ص1734، اإليضاح شواهد وشرح ،403 ،443 واللسان ،12/116
 .7/13،17/30،13/29املخصص:،وبالنسبةيف(حلم)71/234،والتاج1/163،وشرحشواهداملغين(حلم)
(1) ينظر : اللغة 1/93مجهرة اللغة وهتذيب ،7/241 والصحاح (حشش)7/1001، واملخصص ،11/116،

 (.حشش)13/36،والتاج6/236واللسان

 ب/206
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[باب ما جعل فيه الثنان على لفظ الجمع]

 ونَ كُ يَ  أنْ  لكَ ذَ ، وَ عِ مْ الجَ  ظِ فْ ى لَ لَ عَ  انِ نَ فيه الثْـ  لَ عِ ا جُ مَ  ابُ بَ :"ليقَـاَل أبو عَ 
 نَ سَ حْ ا أَ مَ : مْ هُ ولُ قَ  لكَ ذَ ، وَ هِ بِ احِ صَ  نْ ه عَ بِ  دُ رَ فْ ل يُـ  يء  شَ  ضَ عْ ا بَـ مَ هُ نْـ مِ  د  احِ وَ  لُّ كُ   ئانِ يْ الشَّ 

 .ابُ البَ  (4)..."امَ هُ ءوسَ رُ 

مهُدَنْع لكَذَطُرْشَ،وَني نَبهاالثْـونَريدُيُمْهُوَع مْاجلَظَفْلَعُضَتَدْقَبُرَالعَ:حُ ارِ قَـاَل الشَّ 
 االثْـافُاملضَكونَيَأنْال مَعْت االسْب لَغْأَيف  بكُص تَّمُني نَإىل لُثْم ،امَهُنْـم دٍاح وَلِّاًل ،س أْالرَّ:

وَار سَاليَوَ،ني م اليَوَ،ب لْالقَوَ فَـلكَذَو حنَْ، ولُقُتَـ، وَمَهُءوسَرُتُبْرَضَ: تْغَصَدْقَ﴿فَـهُنْم ا،
الق لَعَيتَنَبَـتَئْش نْإ وَ،(2)ا﴾مَكُوبُلُقُـ رَك ذُدْقَ،وَياس ى ني نَاالثْـوضع مَع مْاجلَع ضْوَليل عْتَـيف 
:(7)ه جُوْاأَنَهُ

اهَدُحَأَ ع مجَْني نَاالثْـأنَّ: ألنَّة يقَاحلق يف  شَيءٍشَمُّضَع مْاجلَقيقةَحَ؛ وَيءٍإىل نيةُثْالتَّ،
فَلكَذَكَ عملوهُتَاسْ، املوَهَيف  عَب نْتَـاضع ذه أَلَيًها وَاق قَت االشْل صْى أَهب َ، ،اء هَقَالفُمُظَعْمُذَخَذا

                                                           

 .167ص(مرجان)،و136ص(فرهود...")اليُفردمنصاحبه...هذاباب:"التكملةوفيها(1)
 .1:سورةالتحرمي،مناآلية(2)
 .3/477،واخلزانة1/144،وشرحاملفصل1/14أمايلابنالشجري:ينظر(7)

 أ/203
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األمَّبُجَحَمْهُإنَـّفَ وَ(1)ين وَاألخَب وا محََعَ، قَـلُليه تَـلَوْوا اىلعَه كَإ ﴿فَ: ه مِّألُفَة وَخْإ هُلَانَن
:ولهقَذلكَكَ،َوليمانَسُوَاودَدَ:يعين(6)﴾ينَد ه ـ شَمْه م كْاحل ُنَّكُ﴿َو:ولهقَذلكَكََو(4)﴾سُدُٱلسُّ

﴿:ولهقَذلكَكََو(3)﴾عضٍىبَلَاعَنَضُعْبَـ/ىغَبَـان مَصْ﴿خَ:قَالََُثَّ(3)﴾ابَرَحْم اٱلْورُوَّسَتَإذْ﴿
ادُرَيُـ،وَع مْاجلَةُيغَص يغةُالصِّا،فَنَلْعَفَـنُاحنَْإنَّ:موهلُُقَلكَذَنْم وَ،(1)وا﴾مُصَتَنٱخْا مَصْخَان ذَـ هَ
.نان ااالثْهب 

مَأكثرَأنَّ:اينالثَّهُجْالوَوَ افيهمَلَم حُ،فَسٍنْج لِّكُنْانم نَاثْـضاء األعْنْم ان سَاإلنْايف 
دٍاح وَوٍضْعُنْم  .ر ثَىاألكْلَالًعَمحَْع مْىاجلَلَعَثنية التَّيف 

هُلَثْـإليهم مَّضَاانْاثنني،فإذَاارَرصَآخَيء شَهُمَاالزَإذَدَاح الوَيءَالشَّأنَّ:الثُالثَّهُجْالوَوَ
.ًعامجَْصريُايَمَتبعل همُىأنَّلَواعَهُلينبـِّوهُعُممجََاملالز لكَواذَنَّاثَـ،فإذَبعةًرْاراأَصَ

حةُلَصْمَ،فَنني ذُاألُوَلني جْالرِّوَدين كاليَيئان شَان سَاإلنْأعضاء البَغَأنَّ:عُاب الرَّهُجْالوَوَ
كانَا،فإذَمَهب  ومُقُتَـاجلنس لكَذَ ا وين ضْالعُاركَشَفَحة لَاملصْسُنْج لَصَحَد اح وَهُمنْسان اإلنْيف 

 وَمَيه لَعَحة لَاملصْول صُحُف وقُّتَيف  نني االثْامَقَمَدُاح الوَامَقَا، :اىلعَتَـهُولُقَلكَذَنْم وَ،
ألنَّالتَّادُاملرَوَعَمَجَفَ،(2)ا﴾مَهُيَـد يْأَواْعُطَٱقْفَةُقَار ٱلسَّوَقُار ٱلسَّ﴿وَ امَهُألنَـّ؛اامهَُينَميَ املرادَثنية؛
هُنْـم ان وعَطُاملقْ :(4)انيَقَاَلمه ْوَ،ا﴾مَهُانَـميَْواأَعُطَٱقْ﴿فَ:(1)ودعُسْمَابنُأَرَقَـدْقَ،وَ(7)ةٍرَّمَل وَّأَمايف 

                                                           

(1) وذه اجلمهور، رأي هو واألخوات اإلخوة من باالثنني األم َحجُب عباس ابن منب بالثالثة إال احلجب عدم إىل
﴿فَإ ن:اإلخوةواألخواتفصاعًدا،وهيإحدىمسائلهاألربعةاليتخالففيهامجيعالصحابةاستدالالبظاهرقولهتعاىل

 .6/169،واملغين67،والفرائضص3/93احلاويالكبري:ينظريفهذهاملسألة.َكاَنلَُهإ ْخَوة َفأُلمِّه ٱلسُُّدُس﴾
 .11:سورةالنساء،مناآلية(4)
 .33:سورةاألنبياء،مناآلية(6)
 .21:سورةص،مناآلية(3)
 22:سورةص،مناآلية(3)
 .19:سورةاحلج،مناآلية(1)
 .73:سورةاملائدة،مناآلية(2)
 .2/41،وتفسريابنكثري7/191،والبحراحمليط6/223تفسريالطربي:ينظر(7)
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 (6)ينْ سَ رْ التـُّ  ورِ هُ ظُ  لُ ثْ مِ  ا مَ اهُ رَ هْ ظَ   ينْ ـتَ رْ مَ   ينِ ـفَ ذَ قَ  ينِ ـهَ مَ هْ مَ وَ 


َ
ةُمَهْامل وَةُيَّرِّالبَـ: فُذَالقَ، وَيدُع البَ: ،

َ
تُرْامل نَـالذ : ال وَيه ف تَبْي عَمجََدْقَ، البيت ذَهَيف  نْيبَـا

.َّنَّثَـوَعَمَجَ،فَتني غَاللُّ

أمَّوَ وَ(الٍوَقْـأَ)وَ(اتٍيَبْـأَ)عُمجَْوَهْفَـ(يلُاو قَأَ)وَ(يتُيابَأَ)ا ىلَعَةًرَثْـكَيدُف يُع مْاجلَعُمجَْ،
ثَـاإذَأمَّ،فَع مْاجلَل صْأَ نْمَضُرَالغَل صُحيَْملَْان اتَيَبْـأَوَ،االن وَقْـأَ:لتَقُفَـ(اتًايَبْـأَ)وَ(االًوَقْـأَ)يتَنَّا

وْأَيلتني ب قَنْم الُوَاألقْـكانت ،فإنْ(االن وَقْـأَ)نْم رُثَـكْأَ(يلَاو قَأَ)ألنَّ/؛ة رَثْـالكَ ازَجَنْي انَـكَمَيف 
:يل جْالع م جْالنَّأيبولُهقَلُثْـم ،وَََّنااملعْذَىهَلَعَينَّثَـيُـنْأَ

 (4)لِ شَ هْ نَـ وَ  ك  الِ مَ  يْ احَ مَ رِ  نَ يْ بَـ   لِ قُّ بَـ التَّ  لِ وَّ ي أَ فِ  تْ لَ قَّ بَـ تَـ  

                                                                                                                                                                             

غافلبنحبيب(1) بن بنمسعود جهربالقرآنمبكة،عبداهلل كانأولمن اهلذيل،حليفبينزهرة،قدمياإلسالم،
كلاملشاهدمعالرسول .ثنتنيوثالثني،ودفنبالبقيعباجلنة،تويفسنةا،وشهدلهالرسولهاجراهلجرتني،وشهد

.7/791،وأسدالغابة7/933،واالستيعاب16فضائلالصحابةللنسائيص:تنظرترمجتهيف
يف القراءة وتنظر : الطربي 6/223تفسري للزجاج القرآن ومعاين ص2/132، القرآن شواّذ يف وخمتصر والبحر79، ،

 .2/42،وتفسريابنكثري7/191احمليط
(4) ْي ويقالمه  متيم، بن مناة زيد بن سعد بن ُعَوافة بين أحد ُقحافة بن ان راجز: احلارث، بن ُعبيد بن عامر بين أحد

 .1/432،ومسطالآليل701املؤتلفواملختلفص:تنظرترمجتهيف.كانيفالدولةاألموية،لهأراجيزجياد،
=:فيفنسبته؛فُنسبإىلواختلالسريع،من،103،136منشواهدالتكملةصالبيت(6)

= يف_ ْيان مه  : 7/622الكتاب الشجري ابن وأمايل ،2/16 ،2/196 اإليضاح شواهد وإيضاح ،2/434،
2/323.

 يف_ اجملاشعي طَام خ  : 2/13الكتاب واملصباح ،2/916 ص1734، اإليضاح شواهد وشرح ،733،
ص460ص واحللل ،761 املفصل وشرح ،1/146 واخلزانة إىل3/413، نسبته والبغدادي يسعون ابن صحح وقد ،

طَام .خ 
طامهو طامالريحبننصربنرياحبنعياضبنيربوع،منبيناألبيضبنجماشعبندارم،شاعرإسالمي:وخ  .خ 

.2/713،واخلزانة160املؤتلفواملختلفص:تنظرترمجتهيف
يف نسبة بال والبيت : للفراء القرآن ص7/113معاين ثعلب وجمالس ص717، الزجاجي ومجل والتبصرة717، ،

 .1/176،والتبيان9/3،واملخصص2/461،وشرحاللمعالبنبرهان2/631والتذكرة

 ب/203
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.اذَىهَلَصًّاعَنَيكنْملَْل شَهْنَـوَالكٍمَاح مَر نْيَبَـ:قَالَوْلَ،وَاح مَار اهلََهَنْـم بيلةٍقَلَّكُألنَّ

واالُقَوَ وَان احَقَل : ةدُاح الوَ، وَة حَقْل : عُمْجَـال، وَاح قَل : ثنية بالتَّهُفَصَوَوَعَمْاجلََّنَّثَـدْقَ،
ان ـيعط قَ:يْأَاالن مج َ:واالُقَ،وَيعان ط قَ:هقَالَ،فكأنَّيع ط القَهبَذْبهمَبَهَذَهُ؛ألنَّ(2)أيًضا

:رُاع ا،َقاَلالشَّهَنْـم 

 (4)نِ يْ الَ مَ ا جِ جَ يْ ي الهَ فِ  قِ رُّ فَ التـَّ  دَ نْ عِ  وادُ جِ يَ  مْ لَ اًدا وَ بَ وْ أَ  مُ وْ القَ  حَ بَ ألصْ 
.بُرْحَـال:اجَيْاهلَ،وَونَرقُفَاملتَـ:ادُبَوْاألَ

،بَالإ وَال آبَ:يقالُفَرْسَّكَملتُ(الًب إ )؛ألنَّلُهَسْأَهُإالأنَََّّنذااملعْهب َوَهْفَـ(الن ب إ )امَّأَوَ ال 
:رُاع قَاَلالشَّ،د اح بالوَهَبَشْأَكانَفَ

 (3)وابُ كَّ نَ تَـ فَـ  مُ تُ ئْ ا شِ ا مَ هَ يِـّ أَ  نْ عَ فَـ   مُ تُ مْ لِ ا عَ ا مَ مَ يهِ فِ  النِ بِ ا إِ مَ هُ 

                                                                                                                                                                             

ص(1) ديوانه يف يف710-779البيتان له ومها ، : 13/104املخصص الآليل ومسط ،1/431 ،2/346-343،
 األمثال 2/146وجممع املفصل وشرح ،1/144 ، (بقل)11/61واللسان واخلزانة شرح2/791، شواهد وشرح ،

(.بقل)23/43،والتاج712،717الشافيةص
لعزها ولكن مًحى، كانا ألهنما املوضعني؛ هذين بني رعت حيث فسمنت، الربيع أول يف البقل رعت إبال يصف

 .43الطرائفاألدبيةص:ينظر.رعتالخُيافعليهاالغارة
 ".لقاحانسوداوان:وقالوا:"136إىلقولأيبعلييفالتكملةصيشري(2)
،منالبسيط،لعمروبنالعدَّاءالكليب،وملأقفلهعلىترمجةسوىماجاءيف136البيتمنشواهدالتكملةص(1)

.بأنهشاعرإسالمي3/434اخلزانة
يف له وهو ص: ثعلب ص112جمالس النحو وعلل واملخصص413، اإليضاح13/104، شواهد وإيضاح ،

2/323 واملصباح ص2/1736، اإليضاح شواهد وشرح ،460 املفصل وشرح ،1/141 واملقرب واخلزانة2/17، ،
 .1/121،وكتابالشعر2/131اإلغفال:وبالنسبةيف.3/439
علىترمجةسوىالقولبأنه،منالطويل،لُشعبةبنُقمريالطهوي،وملأقفله133البيتمنشواهدالتكملةص(2)

واخلزانة7/736،واإلصابة210املؤتلفواملختلفص:ينظر.شاعرجاهليأدركاإلسالم،ومليَرالنيب ،3/464-
466.
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.ونَوبُلُغْممَكُافإنَّوهَكُُراتْـاوَهَنْـواعَلُد اعْ:وابُكَّنَتَـ

 

 

 

 

 

 [باب ما يقع من أبنية األسماء المفردة على الجمع كقوم وذود إل أنه من لفظ واحد]

إل  د  وْ ذَ وَ  وم  قَ كَ   عِ مْ ى الجَ لَ عَ  ةِ دَ رَ المفْ  اءِ مَ سْ األَ  نيةِ بْ أَ  نْ مِ  عُ قَ ا يَـ مَ  ابُ بَ :"ليقَـاَل أبو عَ  
 . لُ صْ الفَ  (4)..."لٌ جْ رَ وَ  لٌ اجِ رَ ، وَ بٌ كْ َر وَ  بٌ اكِ رَ : مْ هِ ولِ قَ كَ   لكَ ذَ ، وَ هِ دِ احِ وَ  ظِ فْ لَ  نْ مِ  هُ أنَّ 

مجَْلَعَظ فْاللَّدةَرَفْمُاءًمسَْربأَالعَعتْضَوَدْقَ:رحُ اِ قَـاَل الشَّ   هَمُكْحُ،وَعٍى ري غ صْالتَّايف 
وَد اح الوَم كْحُ بُبَالسَّ، املعَنْم أنَّلكَذَيف  يُمَاين  وَظ فْاللَّريح صَنْم كُرَدْا مَهَنْـم ، يُا كُرَدْا

ود وجُمَََّنااملعْذَهَ،وَام كَحْاألَعض بَليهب عَدلُّستَ،أويُائن رَوبالقَأَََّناملعْب  أكثرُ،وَاء ذهاألمسَْهَيف 
يَـمَ لكَذَعُقَا املعَيف  فَحنَْوَع مْاجلَكَ/ة ضَار العَاين  لكَذَنْم وه، وَكَْر: ، عري البَاكبُرَ:هُدُاح وَب 

هَنْواعَدلُعَفَـ،ة بَكََروْأَرُكًّاب :واالُقَلَد اح لىالوَعَاءَلوجَ،وَةًاصَّخَ :مْوهلُُقَري،وَع البَب اك رَذايف 

                                                                                                                                                                             

يف له وهو ص: زيد أيب 113نوادر اإليضاح شواهد وإيضاح ،2/323 واملصباح شواهد2/1730، وشرح ،
،1/330،واللسان1/141،وشرحاملفصل1/122كتابالشعر:،وبالنسبةيف3/461،واخلزانة461اإليضاحص

 (.نكب)1/134والتاج
(1)  فرهود)التكملة "وفيها133ص( باب: قوهلم...اجلميععلى...هذا و..."وذلك مرجان)، "وفيها161ص( هذا:

 ...".منلفظواحدوذلكقوهلم...علىاجلميع...باب

 أ/203
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مْوهلُُقَظ فْاللَّردُفْهمُىأنَّلَعَدلُّيَ،وَري ع البَهلغري ىأنَّلَعَلُّدُيَ(ب كَْر) ،وَرَُكيْ:ريهغ صْتَيف  كانَب  لو
.(2)اتمَه يْرَدُ:واالُاقَمَاءكَالتَّوَوافيهاأللفَزادًُعالَمجَْ

أمَّوَ ض (لٍاج رَ)معُجَفَ(لُجْالرَّ)ا وَ(بٍاك رَ)دُّ وَ(ُرَجْيل )ريهغ صْتَ، أمَّ، تصغريُفَ(ُروجيْ ل)ا
:(7)وزيدبُأَدَشَنْأَ،وَ(بك ُرويْ)ىلَعَ(ًبااك رَ)غَّرُصَتُامَ،كَ(ل اج رَ)وَيهُالذ املفرد د اح الوَ

 (1)ادَ وَ سْ أَ بِ  اس  نَ أُ  نْ مِ  ار  نَ  لِ هْ ى أَ لَ إِ   مْ هُ الَ حَ رِ  ونَ عُ اضِ رَُكْيٌب وَ  نَ يْ أَ وَ  

ريدُيُ:أسودَب ،وَة يافَالضِّل مإىلأهْاهلَُحَر ونَظُاف حَ:ونَعُاض وَ لُوْمنهقَـ،وَ(1)لُالليْ:وَهْ،وَدَوَسْأَيف 
ِّاملدَدٍبِّزَمُ قي(2)ين  فَـضيفنَتُأَ:لهلَـحني فَـدان وَسْوإالاألَاهُمَ:َقالَا؟ :َقـالَ،فَـثري كَر يْـخَ:واالُقَ،

:رُقَاَلاآلخَ،وَ(1)ةُرَّاحلَوَلُوالليْاهُاملاء،إمنَّمروَالتَّ(7)[ليس]إنه

  اـيَ الِ مَ   نْ مِ   ة  ـبَ صْ عُ بِ   هُ تـُ يْ نَـ بَـ 

 (5)ايً ادِ الً عَ يْ جَ رُ  وْ ًبا أَ يْ كَ ى ُر شَ خْ أَ 

                                                           

(2)  أنَّ إىل األخفش رَْكًبا)ذهب رَْجالً)و( واحده( تكسري، مجع )وحنومها راكب: امسا(راجل)و( اجلمهور عند ومها ،
 .6،ح120ص:ب،وينظر4/14،وشرحالكتابللسريايف2/101املنصف:ينظر.مجع

 .761النوادرص(7)
أبوُجبيلعبدقيسبنُخَفاف،من:،منالطويل،لعبدقـَْيسبنُخَفاف،وهو133البيتمنشواهدالتكملةص(1)

 األغاين يف الفرج أبو عنه قال املنذر، بن النعمان زمن عاش جاهلي شاعر الرباجم، من حنظلة بن عمرو :3/241بين
ُقدامةوأما" بن جعفر به أخربين ما إال أذكره خربًا له أجد مل فإين الرُبمُجي ُخفاف بن قيس عبد مع..." له قصة وذكر

=.340،وديواناملفضلياتص1/164الشعروالشعراء:ينظر.حامتالطائي
:،وبالنسبةيف467،وشرحشواهداإليضاحص2/1737،واملصباح2/370إيضاحشواهداإليضاح:وهولهيف=

 (.رجل)11/263،واللسان4/33،وشرحاملفصل1/74،11/122،واملخصص3/730احملكم
أناألسودجبل1/192ويفمعجمالبلدان.موضع(األسود)أن2/370ذكرالقيسييفشرحهلشواهداإليضاح(1)

 .شامخالنبتفيهغريالكأل،نصفهجنديونصفهحجازي
كثريةيفالبخل:ُمزَبِّدهو(2) كثرياجملون،حلوالنادرة،لهأخبار كان فوات:تنظرترمجتهيف.أبوإسحاقُمزَبِّداملدين،

 .2/403الوفيات
 .زيادةيقتضيهاالسياق(7)
 .231،ونظامالغريبص3/600،واحملكم12أدبالكاتبص:وردتالقصةيف(1)
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.اهنَعْمَونَدُظه فْىلَلَعَاءًنَب د رَلهباملفْف صْوَ(يًااد عَ):هولُقَفَـ

.(6)يه لَعَالمَالكَتُمْدَّقَدْقَفَـ(وننُيْـبَـأُ)اأمَّوَ

هائرَظَنَ؛ألنَّائره ظَنَالف ىخ لَهوعَ،وَ(ء مْكَ)دُاح الوَ،وَع مْللجَم فاسْ(ةُأَمْالكَ)اأمَّوَ
اهلَونُكُتَ يف  وَه د اح وَاء طُقُسْتَ، حنَْس نْج يف  وه، وَرٍمتَْ: بَكسريٍتَب (ة أَمْكَ)سَيْلَ، لَلَعَلْ، ظ فْى

قولُتَلذلكَ،وَد اح الوَ .ة أَمْالكَنَم ب رْضَوَهْ،وَ(ة أَبْجَوَء بْجَ)لكَذَمثلُ،وَُكَمْيئة :صغري التَّيف 

،ق فَأَوَيق أف وَ/،َعَمد وَود مُعَ:لفاظٍأَبعةُرْمنهأَاءَالذيجَ،وَع مْللجَم فاسْ(د مَعَ)اأمَّوَ
وَدُلْاجل :وهو وَم دَأَوَمي د أَ، كُب هَأَوَاب هَإ، أَهَلُّ، وَع مْللجَاء مسَْا ، آن رْالقُيف  دٍمَعَرْي غَ﴿ب :

مريُالضَّوَ(1)ا﴾هَنَـوْرَتَـ العَلَعَائد عَ(اهَنَـوْرَتَـ)يف  -د مَى وَ-لني وْالقَد حَأَيف  ، إىل:ر اآلخَيف 
كانَ،وَمُدَاألَوَهْ،وَدُمَالعَوَهُ:مهلُوْقَـعٍمْجب َليسَوَعٍمجَْمُهاسْىأنَّلَعَيدلُّ،وَ(2)ماء السَّ ًعامجَْلو

                                                                                                                                                                             

أبوعمروأَُحْيَحةبن:،وهو37،منالرجز،أُلَحْيَحةبناجُلاَلحيفديوانهص133لةصالبيتانمنشواهدالتكم(4)
بن املطلب عبد أم وكانت اجلاهلية، يف األوس سيد جاهلي،كان شاعر األوس، من َجْحَجَّب بن احلر يش بن اجُلاَلح

ك حىت باملدينة، الربا بيع يبيع عليه، شحيًحا املال كثري كان حتته، بأمواهلمهاشم حييط اد يف. ترمجته تنظر األغاين:
.7/743،واخلزانة14/76-47

يف له ومها : 14/13األغاين اإليضاح شواهد وإيضاح ،2/371 واملصباح اإليضاح2/1734، شواهد وشرح ،
467ص املفصل وشرح ،4/33 الصفية والصفوة ،( األول (2/736القسم واخلزانة شرح7/749، شواهد وشرح ،

ص يف140الشافية نسبة وبال ، : 2/101املنصف واملخصص ،11/122 عصفور البن اجلمل وشرح ،2/417،
.2/123واملقرب

 يف بنيته)واهلاء ) املسمى حصنه إىل ماله(الضَّْحيان)يعود من بُعصبة ، منه: قطعة ينظر. اإليضاح: شواهد إيضاح
 .142،وشرحشواهدشرحالشافيةص2/371
 406-404ص(القسماألول)حالتكملةشر(6)
 .10:،وسورةلقمان،مناآلية2:سورةالرعد،مناآلية(1)
َعَمٍدتـََرْونـََها﴾:يفمطلعاآليتنيومها(2) تب َغرْي  َعَمٍدتـََرْونـََها﴾،﴿َخَلَقٱلسََّمـ وَ  تب َغرْي  وتنظر.﴿اهلُلٱلَّذ يرََفَعٱلسََّمـ وَ 

اآلي يف يفاألقوال تني : للنحاس القرآن 740-2/719إعراب للنحاس القرآن ومعاين ،7/163 ومشكل4/131، ،
 القرآن 1/796إعراب ،2/461 والكشاف ،2/792 ،7/133 والتبيان ،2/340 القرطيب وتفسري ،4/242،

 .4/747،والبحراحمليط3/730

 ب/203
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كماتَـألُنِّثَ وهلُقَلكَذَثلُم ،وَالُبَاحل وَيابُهيالثِّ:ولُقُ، الف خمَُوَهْ،وَق لَحَ:(ةٍقَلْحَ)ع مجَْميف 
:(7)ني تَهَج نْم د اح للوَ

اكنة سَ(ةٍقَلْحَ)المَأنَّ:اامهَُدَحْإ  كَلَ،وَكة رَّحمَُع مْاجلَالمُ،وَيحة ص الفَة اللغَيف  ىلَعَانتْو
حَ .ان رَمْوىاألَتَالسْ(رٍمتَْوَةٍرَمتَْ)دِّ

.رْكَّذَمليُرَسِّكَُو(مٍلَكظُ)لوكانَ،وَر ذكَّمُ(قُلَاحلَ)،وَث ؤنَّمُ(ةَقَلْاحلَ)أنَّ:اينالثَّوَ

َِ(:قٍلَحَوَةٍقَلْحَ)لُثْم وَ .(1)بهللحجرالذييتدلكفٍشَنَوَةٍفَشْن 

أمَّوَ حُر جيَْع مْللجَم فاسْ(رُاق البَ)وَ(لُام اجلَ)ا عليه فَـد اح الوَمُكْي واالُقَ، اجلَهُ: لُام و
:رُاع ،َقاَلالشَّر ق يْوَبُـوَل وميْ جُ،وَرُاق البَوَ

 (4)يحْ فِ السَّ وَ الً صُ ى أُ لَّ عَ مُ ـال رُ جْ زَ   نِيِبهِ  نْ مِ  عَ وَّ خَ  ل  امِ جَ وَ 

عَوَّخَ وَصَقَنَـوَرَكسَ: وىيـُرْ، وَ(2)فَوَّخَ: تَـد اح وَََّناملعْ، اهلل َقاَل اىلعَ، ىلَعَمْهُذَخُأْيَوْ﴿أَ:
:هيَ،وَابٍنَعُمجَْ:يبُالنِّ،وَصٍقُّنَـتَـ:يْأَ(7)﴾فٍوُّختََ

ُ
نْم رُس يْمَـالنـََقصَ:،أيْل اإلب نَم ةُنَّس امل

الرَّهَل إب  ختَْمَكثرة نْم ل جُذا ه بامسْ رجُا وَحبَُيذْوَر س امليْيف  عليه، أبو أبوثنَدَّحَ":(1)قَاَل ا

                                                           

 ،1/11،11/121،واملخصص2/117،واألصول7/437،7/624الكتاب:ينظر(7)
 (.نشف)21/221،والتاج9/770،واللسان10/96،واملخصص3/277،واحملكم7/624الكتاب:ينظر(1)
(1) ص التكملة شواهد من 133البيت ديوانه يف لطرفة السريع، من األصل116، ويف ، من: والتصحيح بالسفيح،

.مصادرالتخريج
يف له وهو : القرآن وهتذيب1/760جماز ، 7/13اللغة ،11/34 واحملكم ،2/269 واملخصص7/201، ،

،واللسان461،وشرحشواهداإليضاحص2/1739،واملصباح2/371،وإيضاحشواهداإليضاح3/27،17/162
 (.مجل)23/171،(خوع)20/236،والتاج(مجل)11/121،(خوع)3/31،(سفح)2/136
 .1/760جمازالقرآن:وردتهذهالروايةيف(2)
 .13:سورةالنحل،مناآلية(7)
 .139التكملةص(1)
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مْهلَُتتْبَنَـ:قالُ،يُيالُالع وَاءُسَاالنِّنَهُ(:ت بْالنَّب)ريدَيُأنْوزُيجُ،فَ"ه ت بْنَـنْم :وىهيـُرْأنَّ(4)إسحاق
وََنْشء مْهلَُأَشَنَ:يْأَة ابتَنَ اجلَ، وىرْيُـ":ريُّهَوْقَاَل (6)"ه ت يْبَـنْم : وَ(3)اء التَّتاب ك يف  قَالَ، وهُ:

:دَشَنْأَ،وَالُيَالع 

  يتُ أا صهَ ـعُ زِ نْ ا أَ ذَ ي إِ لِ ماَ 

 (1)تُ يْ بَـ   مْ أَ  ي نِ رَ يـَّ غَ  ٌر ـبَ كِ أَ 

،ال يَع مْأَ:يْأَ اهَلِّكُوال ىاألقْلَعَت يْالبَـعََّنمَوَ.يهلَاعَقلهَث ل (1)َصَأىولْالدَّعَزَانَـإذَ:ريدُيُ/
د اح وَ ىلَّعَمُـالوَ. اءبَص نْأَةُعَبْـسَهُلَوَر امليس اح دَق نْم عُاب السَّحُدْالق : مَّأَوَ. (يحُاملن )وَ(يحُف السَّ)ا
اأُلُصلُا،وَهلََصباءَنْالأَ،وَاحُدَاالق هب َرُكثَـّتُثالثة فَ(دُغْالوَ)وَ كَتُقْالوَوَهْ،وَيُّش العَ: واانُالذي
ال،وَتْعَوَّخَ:قلْيَملَْ،وَعَوَّخَ:هولُقَد اح الوَمُكْحُهُمَكْحُىأنَّلَعَدلُّيَوَ.اح دَيهبالق ف ونَربُضْيَ

.(عَوَّخَ)لُاع وفَهُ(رُجْزَ)،وَنَعْوَّخَ

                                                           

كانخيرطالزجاج،َثمالإىلالنحو،فلزم(4) أبوإسحاقإبراهيمبنالسريبنسهلالزجَّاج،منأكابرأهلالعربية،
.شرةوثالثمئةمعاينالقرآن،وفعلتوأفعلت،وماينصرفوماالينصرف،تويفببغدادسنةستع:املربد،منتصانيفه

يف ترمجته تنظر ص: البصريني النحويني ص117أخبار الزبيدي وطبقات ص111، األلباء ونزهة الوعاة216، وبغية ،
1/111. 
 (.خوع)7/1206الصحاح(6)
كتابالعنيفصلاخلاء،مادة(3) كتابالتاء(خوع:)هذاالروايةذكرهااجلوهرييف كتابالتاء،والذييف ،وليسيف

 (.نبت)1/263:ينظر.نََشأَهلمَنْشء :نبتتهلمنابتة َأيْ:ماذكرهالشارحمنقوله
اجَلحَّافبنالعجاجعبداهللبنرؤبةبنلبيدأبو:،ورؤبةهو131البيتانمنالرجز،لرؤبةيفملحقاتديوانهص(3)

=منبينمالكبنسعدبنزيدمناةبنمتيم،هووأبوهراجزانجميدانعارفانباللغة،وهوأكثرشعرًامن
   ومئة= وأربعني مخس سنة مات منه، وأفصح أبيه يف. ترمجته تنظر : سالم ابن والشعراء2/361طبقات والشعر ،

.1/39واخلزانة،2/491
يف نسبة بال وهو : 2/60الزاهر القايل وأمايل ،1/20 والصحاح (خوع)7/1206، الآليل ومسط ،1/93،

(.صأى)73/222،والتاج2/16واللسان
 (.صأى)6/2793الصحاح.صاح:صأى(1)

 أ/209
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ىلَعَلُّدُيَ،وَهُلَم اسْوَهُ،بلْعٍمْجب َ(اة رَسَ)ليسَ،وَ(2)(يٌّر سَ)منهادُاح فالوَ(اة رَسَ)اأمَّوَ
:(7)اءيَشْأَالثةُثَلكَذَ

.اةٍُقضَاٍضوَقَ:ثلُ،م ل األوَّبضمًِّعالكانَمجَْلوكانَله،وَوَّأَحُتْفَـ:اهَدُحَأَ

الثَّوَ د شَمُدَاح الوَأنَّ:اين  .(1)ذاكَهَعُمَالجيُْ(يلع فَ)،وَ(يلع فَ)ىلَعَدَّ

.اس اُتالنَّوَرَسَ:يقالُ،فَاو إىلالوَفُاألل ردُّتُ،وَاء التَّوَباأللف عُمَهجيُْأنَّ:الثُالثَّوَ

مَّأَوَ وَدُاح الوَوَهْفَـ(ه ار فَ)ا وَيطُش النَّ:وَهْ، َو(ة فـُْرهَ)ع مْاجلَمُاسْ، ب اح صَ)كذلكَ،
وَ(ة بَحْصُوَ عَهَأنَّهُبَاألشْ، ألفاظ لَذا ر اد املصَى أمَّوَ. وَد اح وَوَهْفَـ(ر ئْـظ )ا عُهْ، تُرض  اليت ي

يكونَأنْجيوزُ،وَ(ةرَؤْظُ)ع مْاجلَمُاسْ،وَاهَريْلغَ حلقَأُ،َُثَّورٍكُذُوَرٍكَذَ:لثْ،م (رًاوؤظُ)ل األصْيف 
،اد اآحَهَلُّفكُ(َرَوح وَح ائ رَ)،وَ(م دَخَوَم اد خَ)،وَ(َغَيب وَائب غَ)اأمَّوَ.(ورةٍكُذُ)لثْم ارَصَاءفَالتَّ

امٍوَُغيَّابٍ:و،حنَْلكَذَرْي ىغَلَعَقُقَّاحملَعُمْاجلَ،وَ(ح وَرَ)وَ(م دَخَ)وَ(ب يَغَ)ع مْاجلَاسمُوَ امَّأَوَ.ُخدَّ
(ب از عَ)اأمَّ،وَ(ن ائ ضَ)وَ(ز اع مَ):دُاح الوَع،وَمْللجَم اسْوَهْفَـ-طهسَوْتحأَفَب -(ن أَضَ)وَ(ز عَمَ)

:(2)س يْؤالقَرُ،قَاَلامْ(غاٍزوَغز يٌّ)،وكذلك(1)(يب ز عَ)اجلمع،وَد اح فوَ

                                                           

 (.سرا)1630القاموسص،و111املصباحاملنريص:ينظر.الرئيس،وذواملروءةوالشرف:السَّر يُّ(2)
 .4/39،وشرحاملفصل11/121،واملخصص7/71،واألصول7/624الكتاب:ينظر(7)
(َفع يل)(1) .شديدوأشدَّاء،وغيّنوأغنياء،وصفّيوأصفياء:،حنو(أْفع الء)جيمععلى-مضعًفاأومعتالً-مبعَّنفاعل

 .4/120،والتصريح2/111،واللباب7/13،واألصول2/203،واملقتضب7/671الكتاب:ينظر
-1/130الصحاح.اليتتـَْعُزُبعنأهلهايفاملرعى:والعزيبمناإلبلوالشاء.منالأهلله:العزيبمنالناس(1)

 (.عزب)493-1/494،واللسان131
جاهليمنأصحاباملعلقات،سب(2) عمروالكندي،شاعر بن ُحْجربناحلارث قالعربإىلأشياءامرؤالقيسبن

أن بعد مات اجلاهلية، فحول من األوىل الطبقة يف سالم ابن جعله الشعراء، فيها واتبعه العرب، واستحسنتها ابتدعها،
لبسُحلَّةمسمومةبعثهباقيصرالروم،فتناثرحلمهوتفطرجسده ،والشعر1/41طبقاتابنسالم:تنظرترمجتهيف.

 .4ؤتلفواملختلفص،وامل176-1/104والشعراء
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 (4)بَِأْرَسانِ  نَ دْ ـقَ ا يُـ مَ  ادُ ـيَ ى الجِ تَّ حَ وَ  مْ هُ يُـّ زِ غَ  لَّ كِ ى تَ تَّ حَ  مْ هَ بِ  تُ وْ طَ مَ  /

م هَوَ (ليبٍكَ)لُثْذا وَ(بٍلْكَ)ع مجَْيف  ريٍ)وَ(بيدٍعَ)، صَإذَوَ،(محَ  لتَقُ(زًاعْمَ)رتَغَّا ز،يُْمعَ:
.د اح الوَمُكْليهحُعَريتَأجْفَ

 

 

 [كان من األسماء األعجمية على مثال مفاعل  باب تكسير ما]

، (لَ اعِ فَ مَ ) الِ ثَ ى مِ لَ عَ  ةِ ميَّ جَ األعْ  اءِ مَ سْ من األَ  ا كانَ كسير مَ تَ  ابُ بَ :"ليبو عَ قَـاَل أَ  
، ةُ جَ ازِ وَ مَ وَ  جٌ زَ وْ مَ : لكَ ذَ ، وَ ليلُ الخَ  مَ عَ ا زَ يمَ فِ  عِ مْ ي الجَ فِ  اءَ الهَ  هُ تَ امَ عَ  ونَ لحقُ يُ  بُ رْ ا الضَّ ذَ هَ 
 .لُ صْ الفَ  (4)..."ةُ بَ ارِ وَ جَ وَ  بٌ رَ وْ جَ وَ 
األعجميصْأَ(2)(جُزَوْمَـال):حُ ارِ قَـاَل الشَّ   له فَهْوزَمُ: م دلُأبْ، َُثَّج اء اهلَنَوا وهعُمجََيًما

لَعَ َو(ةجَاز وَمَ)ى م (جُاز وَمَ)هُاسُيَق كانَ، لثْ، وَرَاه وَجَوَرٍهَوْجَ: اهلاءَادُزَمْهُلكنـَّ، بأنَّإيذَوا هانًا

                                                           

(7) ص ديوانه يف الطويل، من 97البيت مطيهم)برواية ) يف(غزيهم)بدل البقاء أبو ذكرها اليت بالرواية له وهو ،:
 7/626الكتاب واحملكم ،9/213 واملخصص ،11/121 برهان البن اللمع وشرح ،2/423 والفائق ،7/732،
(.غزا)14/121،واللسان6/79احملكم:،وبالنسبةيف(مطا)14/231واللسان

،137،ومجلالزجاجيص2/923،ومجهرةاللغة2/79،واملقتضب7/23الكتاب:يف(غزيهم)بدل(مطيهم)وُروي
.132،131،ومغيناللبيبص1/293،والبحراحمليط4/772ومقاييساللغة

.263أسرارالعربيةص:يف(ركاهبم)و
.4/39،وشرحاملفصل1/177،ومعاينالقرآنللفراء162إىلاخلليلصاجلملاملنسوب:يف(غزاهتم)و

.والشاهديفالرواياتالسابقةعلىهذااملوضع؛عداماذكرهأبوالبقاء
هبم ومطوت السري: يف هبم مدَّ أي وقوله. بأرسان: يقدن ما اجلياد وحىت على: أرساهنا فُطرحت كلَّت اخليل أن يعين

 .2/49شرحأبياتسيبويه:ينظر.شيوملحيتاجواإىلقودها؛لذهابنشاطهاومرحهاأعناقها،وتُركتمت
(1)  فرهود)التكملة "وفيها130ص( قوهلم: وذلك و..."موزج: مرجان)، "وفيها163ص( يف: تلحق الضرب هذا

 ...".موزج:وذلكقوهلم...عامتهاهلاء
 .711املعرَّبص:ينظر.الـُخفُّ:املوزج(2)

 ب/209
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ِّرَالعَم كْحُنْعَرد فَنْـمُيٌّم جَعْأَ وَ(7)يب  ةُبَار وَجَوَب رَوْجَ)هُلُثْـم ، أمَّوَ(. هُلُأصْفَ(1)(ان يلسَطَ)ا
تَعْأَ وَ(4)بُرَالعَه ب متْلَّكَجميٌّ، وَ(يسُال يَطَ)ه ع مجَْاسُيَق ، الزِّفُذَحَمْهُلكنـَّ، وَةَادَيَوا باهلَوْتَـأَ، اء ا

ب إيذَ ِّرَبالعَهُبَشْأَوَهْ،وَ(6)جُال يَكََوبُار وَجَ:ولُقُيَـفَـاءَاهلَفُذ حيَْنْممَهُنْـم ،وَة مَجْالعُانًا يه ر جيُْ،وَيب 
رَجمُْ وَ(باك وَالكَ)وَ(عام وَالصَّ)ى واالُقَدْقَ، وَةُاجل َيَكَ: هُلُثْـم ، ِّرَالعَيف  يب  ل قَيْـصَ:

،ةُلَاق يَصَوَ(3)
ادُفريُ(ةُـاسيَنَأَ)امَّأَ،وَة فَار يَصَوَ(3)ف رَيْـصَوَ ،(يٍّس نْإ )عُمجَََّْناملعْبهيف 
أَ-الياء شديد تَب -(1)(يُّاس نَأَ)يسُاملق هُعُمجَْوَ إال اليائني فُذَحَمْهُنَـّ، يَادُزََُثَّد اح الوَنْم وا اءًوا

اًسايَق انَكَوْهلَأنَّلكَلىذَعَلُّدُيَ،وَ(2)ب سَالنَّيْائَيَنْم ض وَكالع ارَصَ،فَاءَواالتَّادُزَ،َُثَّةًيفَف خَ

                                                           

دخولاهلاءيفمجعاألمساءاألعجميةللمشاهبةبنياالسمالذيتلحقهعالمةالنسب،وبنياألعجمياملعرَّب،من(7)
 .1/113أمايلابنالشجري:ينظر.حيثكانامنتقلني؛هذامنتقلإىلالتعريب،وذلكمنتقلمنالعلميةإىلالوصفية

َلَسانُ(1) ،وقصدالسبيل223املعّربص:،وينظر(طلس)6/124اللسان.معربضربمناألكسية،فارسي:الطَّيـْ
2/232. 
:وذلكيفحنوماأنشدهثعلب(4)

ل َشاْنـ ه  َلَسان ه ُكلَُّهْمُمْبَتك ر  َكاع ُمحلَْيَـْيـهب طَيـْ
 .223املعرَّبص:ينظر

 .233احاملنريصاملصب.مجعك يَلَجة،وهوكيلمعروفألهلالعراق:َكيال ج(6)
َقلُ(3)  (.صقل)11/730اللسان.شحَّاذالسيوفوجالَّؤها:الصَّيـْ
(3) الصَّيـَْرفُ هلا: اجملرب األمور يف املتصرف أموره يف املتقلب احملتال والصَّيـَْرفُ. النُّقود: َصرَّاُف . 9/190اللسان
 (.صرف)
(1)  كلمة أناسيّ)من ) كلمة املضارع)إىل ) باب أحرف)من ثالثة على اليت األفعال هذه من الزوائد عليه دخل (ما

 (.ب)يفنسخة416ص
:ثالثةأقوال(أناسية)يفمجع(2)

األول- : أناسية)أن ) املقيس(إنسيّ)مجع مجعه يكون أن جيب كان ألنه احملذوفة؛ الياء من عوض واهلاء ،:
.ووافقهالعكربي-كتبهاليتبنييديّوملأجدهيف–،وهذاالقولقالبهاملربد(أناسيّ)

الثاين- : أناسية)أن ) (إنسان)مجع يف والياء أناسية)، ) يف الثانية الياء (أناسيّ)هي يف واهلاء أناسية)، بدل(
.األوىل،وهبذاقالابنجين(أناسيّ)منياء

الثالث- : أناسية)أن ) (إنسان)مجع يف والنون األلف وحتذف نإنسا)، يف( تكون اليت بالياء ويؤتى تقديرًا،
.،ويدخلوناهلاءلتحقيقالتأنيث(أناسي)،وكأهنمردوايفاجلمعالياءاليتيردوهنايفالتصغري،فيصري(إنيسان:)تصغريه
 (.أنس)14/219،والتاج3/447،واحملكم2/173أ،وسرالصناعة4/12شرحالكتابللسريايف:ينظر

 أ/210
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الُقَلَ يف  وَةُيَار هَمَ(:يٍّر هْمَ)وا ٍّخبُْ)، وَةُيَات خبََ(:يت  ذَحنَْ، وَلكَو د حَأَلهُقُيَـملَْ، اءُالتَّوَ. (ةسَال يَطَ)يف 
كالتَّحنَْوَ اء وه (ة بَال املهَ)وَ(ة عَام املسَ)يف  لكَذَرُكْذ قَبَسَدْقَوَ/،ب سَالنَّائيِّيَنًْضام وَاع وهن َكَيف 

 وَ(7)ه ع ض وْمَيف  اجْفيمَلكَذَعَقَوَدْقَ، النَّعَمَتَا وحنَْةُمَجْالعُوَبُسَفيه ،(4)ةرَاب رَالبَـوَ(1)ةاجب َيالسَّ:
.(6)ب سَالنَّة هَج نْم (ةرَاذ املنَ)وَ(ةبَال املهَ)اوييسَيون،فَر بَرْالبَـونوَيُج ْيبَالسَّ:املرادوَ

 [باب تكسير الصفة للجمع، باب ما كان منه على ثالثة أحرف]

ا  ، مَ حرف  أَ  ةِ الثَ ى ثَ لَ منه عَ  ا كانَ مَ  ابُ ، بَ عِ مْ للجَ  ةِ فَ الصِّ  كسيرِ تَ  ابُ بَ :"ليقَـاَل أبو عَ  
 .لُ صْ الفَ  (4)..."(ولعُ فُـ )ى لَ عَ  رُ كسَّ يُ  دْ قَ ، وَ  (العَ فِ )ى لَ عَ  رُ كسَّ ه يُ فإنَّ  (الً عْ فَـ )ه نْ مِ  انَ كَ 

القياسُ:(3)قال الشارح  لشدَّجتُْأالَّات الصفَيف  بالف بههَشَة مع اهَنَـّإثُيْحَنْم ل عْا
لُعْالف عُمَماالجيُْكَ،َويةًعدِّتَأومُتْكانَةًمَاالز هَدَعْابَـفيمَل عْالف لَمَعَعملُتَمري،وَالضَّلُحمَّتَتَـ

اشْمَعُمَالجيُْلكَفكذَ شَتَا اركةًشَمُتْانَكَ(4)ذْإ (1)عُمَالجتُْرَاد املصَىأنَّرَ،أالتَـ(7)بههُهُبَـدَّ

                                                           

 .449ص(القسماألول)التكملةشرح(7)
(1) املذكرواملؤنثللمربد:،منها(سباجبة)ويفبعضاملصادرأُثبتت.بغرينقط:كذايفاألصلبالياءاملعجمة،ويفب

30ص اللغة وهتذيب ،10/716 والصحاح ص(سبج)1/721، واملعّرب ،137 شاكر أمحد الشيخ وذكر حمقق–،
الصوا-املعرَّب هو هذا أنَّ أثبتتها اليت املصادر ومن سياجبة)ب، :) 6/49العني والكتاب اللغة7/621، ومجهرة ،

.130،ص170،والتكملةص7/1723
َةُ السََّياجب  واحدهم: السفينة، مالَّحي رأس وهو البحرية السفينة اشتيام مع يكونون السند من ُجلداء قوم .َسْيَبجيٌّ:

 ،6/49العني
 .23املصباحاملنريص.منأهلاملغربكاألعرابيفالقسوةوالغلظةقوم:الربابرة(4)
 .وبهمتامالباب:ب(6)
 .163ص(مرجان)،و131ص(فرهود...".)هذابابتكسريالصفة:"التكملةوفيها(1)
 .،ولذالنأشريإليهابعدذلك(الشارح)الشيخ،هناويفكلموضعوردتفيهكلمة:ب(2)
 .4/41ب،وشرحاملفصل4/16شرحالسريايفللكتاب:ينظر(7)
 .ب:ساقطمن(الجتمع)(1)
 .إذا:ب(4)
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تْانَكَثُيْحَنْم كَل ذَ(3)اغَسَ،وَاءَجَدْاقَهَعَمجَْأنَّ(6)ا،إالًَّكاهلََار شَمُل عْالف انَكَوْ،أَل عْللف 
(3)اءَاجَامَيهَف اءَجَفَ،اءًمسَْأَ اء مسَْاألَيف  يسُقْأَون النُّوَاو الوَاب هَعَمجَْأنَّرَيْـ،غَوع مُاجلُنَثريم كَيف 

(ونَلُهْكَ):ولكَقَىأنَّرَا،أالتَـريهَكس تَنْم  ونَلُم عْاليُـلذلكَ،وَ(لونَعَفْيَـ)ال ثَىم لَعَظ فْاللَّيف 
ًماعَقَمُونُالنُّوَاوُفيهالوَوَلَعْالف لونَم عْااليُـمَكَة المَسَّالعَمجَْةَوعَاجملمُةَفَالصِّ دْقَ،وَم ىاالسْلَدَّ

ذَمَ لكَرَّ .(9)اح اإليضَنْم ة فَالصِّاب بَيف 

أَلَعَعُقَتَـاتُفَالصِّوَ فَاء مسَْاألَان زَوْى -نْي العَون كُسُوَاء الفَتح فَب -(فـَْعل):لكَذَلُوَّأَ،
كَمَكَ وَّأَذلكَانَا ةُفَالصِّذه هَعُمَجتُْوَ،(10)اء مسَْاألَاًليف  بٍعْصَ:والكثرة،حنَْعَمجَْكسري التَّيف 
عَوَ وَابٍص  وَالٍدَخ وقٍسُوَةٍلَدْخَاٍقسَ، وَةُمَاع النَّ:هي، م ذَهَ، لُثْا وَابٍعَك وَ/بٍعْكَ: :واالُقَ،

وَهُكَُول هْكَ وهوول سُفُوَل سْفَول، الرِّ(1)الرَّْذلُ:، وَال جَمن الُقَدْقَ، يف  ه ع مجَْوا ال سَفْأَوَال سَف :
كَنَهُة فَالصِّعُمجَْ،وَول سُفُوَ عَمَجيُْأنْوزُجيَُ،وَوبٍعُكَُوبٍعْكَ،َولوسٍفُوَسٍلْفَـ:و،حنَْم االسْع مْجَا
:رُاع ،قَاَلالشَّونَدُعْجَوَد عْجَ:واالُ،قَون النُّوَاو بالوَلُق عْايَـمَهُنْم 

    ينْ دِ عْ جَ ـال بُّ حِ ى ل أُ مَ يْ لَ سُ   قَـاَلتْ 
 (3)ينْ ـاتِ نَ مَ    مْ هُ ـنَّ إِ   اطَ ـبَ السِّ   لوَ      

                                                           

 .أالترى:ب(6)
 .قدشاع:ب(3)
 .ب:ساقطمن(جاء)(3)
ملأقفعلىشيءمنهذااليفبابإعمالاسمالفاعل،والإعمالاسماملفعولوالالصفةاملشبهة،ولعلهيقصد(9)

 .إعمالالوصفالرفع،أماإعمالالنصبفالإشكالفيه
 .1تنظرص(10)
 .وهوالرجلإذاذلَّ:ب(1)
بننـُْعرَة،وملأجدلهترمجة131البيتانمنشواهدالتكملةص(2) .،منالرجز،لَضبِّ

،7/623الكتاب:نسبةيف،وبال(ننت)76/111،والتاج17/126شرحشواهداإليضاح،واللسان:ومهالهيف
 اللغة 1/224وهتذيب والصحاح (ننت)6/2210، اإليضاح شواهد وإيضاح ،2/377 واملصباح وشرح2/1791، ،

 .2/424،وشرحاجلملالبنعصفور4/23املفصل
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نْمُ)هدُاح وَفَـ(نيات نَمَـال)امَّأَ،وَط بْالسَّالفُ،خ ر سُّكَيفيهتَذ الَّر عْوالشَّذُ:دُعْجَـالوَ :يْ،أَ(7)(نت 
.اءُاليَأتْشَنَفَـعَبَشْأَهُلكنَّ،وَ(نات نَمَ)هُاسُيَق ،وَ(نَتَنْـأَ)هُنْم لُعْالف ،وَيح الرِّبيثُخَ

كَمنََّإ وَ؛اء التَّوَف األل رْيغَة لَّالق ع مجَْنْيءم شَ(1)الوَ(لعُفْـأَ)ىلَعَةُفَالصِّعُمَالجتُْوَ انَا
ة فَإىلالصِّافُضَاليُدُدَالعَ،وَة رَشْإىلالعَة الثَالثَّنْدم دَإليهالعَافُضَيُة لَّالق عَمجَْألنَّذلكَكَ

اءُاهلَتْلَخَدَإنْفَ،ة لَّعالق مجَْعَنَتَـامْة لَّالق ع عمجَْوض مَة فَىالصِّلَعَعَنَتَـاامْمَّلَ،فَـوف إىلاملوصُلْبَ
 ،اء مسَْاألَنْم (ةلَعْفَـ)ع مجَْيفكرناهُاذَمَال هَنَـيْـعَكْر حتُملَْوَ،اء التَّوَاباأللف هَتَـعْمجََة فَالصِّهذهَيف 

وحنَْكَلذَوَ وَبْعَ: هَتُـدَاح وَالت، وَ(ةلـَبْعَ)ا وَاق السَّةُيظَل الغَ:يه ، أمَّ، ةُاقَالنَّ:هيوَ(4)(ة شَمْكَ)ا
اـمَّأَ،وَ-امليم ون كُسُب -(3)(ات شَمْكَ)(6)عُمْاجلَوَ،ع رْالضَّريةُغ الصَّ

ُِل القَ:(1)يهْفَـة بَجلَْاة شَ:مْهلُُوْقَـ :رُاع ،َقاَلالشَّنَب اللَّيلُة
 ارْ ـمَ ي حِ نِّ أَ ـكَ   يِّ ـي الحَ ا فِ نَ أَ  ذإِ   ا نَ انِ رَ ـيجِ  تُ خْ ي أُ نِ تْ رَ صَ بْ أَ  وْ لَ 
(3)ارْ زَ الغِ  ابُ جَ ا اللِّ يهَ ي فِ لِ  لبُ حْ تَ   ة  ى آلَ لَ عَ  دَّ ـالقَ  لُ ـمِ حْ أَ  ذْ إِ   

اليتةُاقَالنَّ:يةُاش العَ،فَ(7)ةَـيَاآلب يجُهتَةُيَاش العَ:لثْا،م هَـنُبَـلَرَزُغَةَيرَز الغَنب اللَّيلةُل القَتْأَارَذَإ :يْأَ
،الٍبَع وَةٍلَبْـعَ:لثْ،م (ابٍجل َ)ىلَعَ(ةبَجلَْ)عَمجُ دْقَوَ/.(4)اءَشَالعَتَْأََباليت:ةُب يَاآلوَ،(1)ىشَّعَتَـتَـ

                                                           

.فواحد،والصوابماأُثبت:ب،ويفاألصل:ساقطمن(فواحدهمننت)(7)
 .فال:ب(1)
 .كميتة:ب(4)
 .تلزمهالفاء(أما)فاجلمع؛ألنجواب:كذايفالنسختني،والوجه(6)
 .كميتات:ب(3)
 .فهي:ب(1)
(2) يف نسبة بال ومها السريع، من البيتان ص: اإلصالح أبيات ص39شرح املنطق إصالح وهتذيب واملشوف62، ،

 يف2/626املعلم نسبة بال منهما واألول ، : 2/1076الكامل واملصون ص، األدب األصل60يف هبامش ورد والثاين ،
.منالكامل؛كماأشارلذلكحمققالكتاب

والَقدُّ محلاألثقال، على وقوته حسبه عن وذبِّه نشاطه يف باحلمار نفسه شبَّه السخلة،: جبلد ُشبِّه الضعيف الرجل
 .2/626املشوفاملعلم:ينظر.إذارآينالضعيفمحلنفسهعلىمثلحايل:احلالة،أي:واآللة
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وَاكنة سَيمُاجل وَة وحَتُفْمَالمُالَّوَ ثَ، ون كُسُعَمَر سْالكَوَم بالضَّ-ة بَجل ْوَة بَجلُْ:(6)اتٍغَلُالثُفيه
،وَ-اهَح تْفَب –ة بَجلَْ،وَ-يم اجل  َكثُـرَالذي اجليم-(اتبَجلََ)صحيحالتَّع مجَْيف  بُبَسَوَ(3)-بفتح

كَمَّلَدَاح الوَأنَّلكَذَ كَتُفْمَانَا لكَذَظريُنَ،وَ(3)اتبَجلََ:واالُقَفَـ،ن اك السَّع مجَْونَدُهُعُمجَْرَثُـوًحا
بسكوهن َ-(9)(ات عَبَـرَوَعة بْرَ) هَح تْفَـوَد اح الوَايف  -ع مْاجلَايف 
هُوْرَجْأَمْهُنَـّأَكََو األَرَجمُْلكَذَيف  وَاء مسَْى جَ، بالتَّعَلذلك اء لته فَـكَّاملذَيف  تَلْقُر، ،ة سَمخَْال جَر :

حُلَعَهُتَيْقَأبْـفَ وَد دَالعَم كْى م اسْدُدَالعَ، وَل صْاألَيف  وَف صْال قَمَّأَ، مْوهلُُا :وهْفَـ،ثٌّكَل جُرَ:
كَ:واالُقَ،فَـ(فـُْعل)ىلَعَوهُعُمجََة،وَيَاللحْر عْشَثريُالكَ الُاقَمَُكثٌّ ف قْسَ،وَن ُرهْوَن هْرَ:م االسْوايف 

وَف قْسُوَ طٌّثَل جُرَ، وَة يَاللحْفيف خَ: د رْوَس رَفَـ، وَرُمحَْأَ: وَ:عُمْاجلَ، وَُورُْثطٌّ م هْسَهُلُثْـم د ،
(1)

لَـيكماق -ر ُحشْان آذَ،وَة يفَط لَ:يْأَ،ة رَشْحَن ذُأُهُلُثْـم ،وَيشُالرِّ:هي،وََذذ القُيفُط لَأيْ:ر شْحَ
 وَبه،فَفَُوص ر دَصْمَ(ارًشْحَ)؛ألنَّ-ام هَالسِّيف  .عُمَالجيُْاليُثَّنَّ

                                                                                                                                                                             

(7) به فيقتدي شيء يف غريه يرى ملن ُيضرب َمثل  ينظر.  : األمثال ص2/43مجهرة واحملاضرة والتمثيل وجممع73، ،
 .2/10األمثال

 .بياضمبقداركلمة:ب(1)
 .تأتىالعشاق:ب(4)
يذكرمع؛أل-(ب)واخرتتمايف-وفيهثالثلغاتأُخر،وملأذكرها:يفاألصل(6) جَلَْبة)نهمل ينظر.سوىلغتني(

اللغات هذه يف ص: املنطق 113إصالح والصحاح (جلب)1/213، واملخصص السيد3/132، البن واملثلث ،
 (.جلب)131،والقاموسص721،والغرراملثلثةص2/123
(3)  املربد مالك–ذهب ابن -وتبعه مجع يسوغ أنه جلبة)إىل ) جَلَْبات)على املسموع-اجليمبسكون–( كان وإن

 .1/31،واهلمع1/63،واملساعد13،والتسهيلص2/190املقتضب:ينظر.فتحها؛ألنالتسكنيهوالقياسفيها
(3)  مجع توجيه يف جَلْبة)ينظر ) جَلََبات)على العني–( -بفتح : 7/623الكتاب واملقتضب واألصول2/139، ،

 .2/102،وشرحالتسهيل4/71صل،وشرحاملف2/373،ومجهرةاللغة7/17
،الطويلوالقصري،وامرأة رَبـَْعة ،ومجعهامجيًعا:رَُجل رَبـَْعة (9)  (.ربع)7/1211الصحاح.رَبـََعات:مربوعاخلَْلق 
 .شهم:ب(1)
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مَمَّأَوَ جَا غَلَعَات فَالصِّنَم اءَا ذَمَرْي ى ثلُم فَع مْاجلَنَم (2)انَرْكَا ،ادٍبَع وَ،دٍبْعَ:
فتَ(4)دةوع بَ،اءودَبُعْمَوَ،اءدَّوع ب ،دٍبُعْأَوَ،(1)يدٍب عَوَ،(7)انٍدَبْع وَ ف فُرَّصَ، التَّهَيه وا هألنَّفَرُّصَذا
جمَْجَالب غَف صْوَ األَرَاٍر تَـاء مسَْى أال أنَّرَ، تَـكَى ولُقُال (6)وَهْوَد بْعَجل رَ: ةفَص ََّناملعْيف 
َولل املذَ(3)وَوك لُاملمْ:ََّنعْمب َ أنَّ،(3)ريب الكَ:ََّنعْمب َهُألنَّ(خ يْشَ)ذلكَكَ، جمَْرَجَفَبَلَغَهُإال ىرَى

.(9)اءُوخَيُشْمَوَ،ة خَيَش وَ،اخ يَشْأَوَ/،ان يخَش وَ،يوخ شُ:واالُقَ،وَم االسْ

(11)ة فَص (10)وَهْفَـ(ف يْضَ)امَّأَوَ اهُنَّثَـ،وَوهُعُمَجيَْملَْوَم وْقَـه نِّثَـيُـملَْلذلكَ،وَل صْاألَيف 

جَمَّلَ(1)وهُعُمجََوَم وْقَـ جمَْرَا األَرَى وَاء مسَْى تَـاد رَباإلفْـآنُرْالقُاءَجَ، اهلل قَاَل اىلعَ، الء ؤُـ ﴿هَ:
الُقَوَ(7)﴾نيَم رَكْمُٱلْيمَر ه َـبْإ ف يْ﴿ضَ:اىلعََقاَلتَـوَ،(2)ي﴾ف يْضَ ،ياف ضْأَوَ،يوف ضُ:ع مْاجلَوايف 

.ان يفَض وَ

                                                           

 .ذكرناه:ب(2)
(7) وعبدان) من( ساقط ب: . ورد بدان)وقد ُِ ع  وضمه–( أوله ينظر-بكسر : 2/24احملكم واللسان ،7/230
 (.عبد)3/139،والتاج1/761،وسفرالسعادة(عبد)
 .عبد:ب(1)
(4) كتباللغة(ب)كذاضبطيفاألصل،ويف :وفيها.بدونضبط،وملأقفعليههبذاالضبطفيمارجعتعليهمن

 .ع ب دَّان،وُعُبد:1/761وأضافيفسفرالسعادة(.عبد)3/191التاج:ينظر.َدة،وع ب دَّةَعبَ
 .وهي:ب(6)
 .أو:ب(3)
 .الكثري:ب(3)
 .شيوخاء:ب(9)
 .فهي:ب(10)
 .؛ألنههوالذياليُثَّنوالجُيمع(فهومصدر)كذايفاألصل،ولعله(11)
(1)  العني يف "3/63جاء : الضيف)وجيمع ) ُضيوفٍ)على يفان)و( لغة(ض  ويف ، : وهنَّ وهم ومها وهو ، ضيف  هي

ضيف وينظر..." : اللغة 7/731مقاييس واحملكم ،3/229 واملخصص ،12/717 واللسان والقاموس9/209، ،
 (.ضيف)1037ص

 .63:سورةاحلجر،مناآلية(2)
 .21:يةسورةالذاريات،مناآل(7)
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-نْي الغَمِّبضَ-ُغدَوَ:قالُ،يُه ن طْبَام عَبطَمُد الذيخيَْلُجُالرَّوَهْفَـ-نْي بالغَ–(د غْوَ)اأمَّوَ
لُثْم  وَحَبُقَـ: نَر س امليْاح دَقْأَنْم ح دَقَ:دُغْالوَ، وَهُلَيبَص ال (1)اهَعُمجَْ، ُوغُ: -او الوَمِّبضَ-د
ِ وَ ِ وَيبٍض قَ:لُثْ،م -اهَر سْكََواو الوَمِّبضَ-اندَغُْو .بانٍضُْق

 .لُ صْ الفَ  (5)..."(لعَ فَـ )ى لَ عَ  انَ ا كَ مَ وَ :"يلِ و عَ بُ قَـاَل أَ 

أمَّوَ:حُ ارِ قَـاَل الشَّ   نْي العَن اك السَّمُكْحُ(6)هُفحكمُ-نْي العَوَاء الفَح تْبفَ-(فـََعل)ا يف 
َسانٍوََحَسنٍ:و،حنَْ(العَف )وَ(فـََعل)لكَذَنْم يه،فَن ثْتَسْانَإالمَسري كْالتَّ ،(3)ق طَاطٍَقَطٍطوَ،وَح 
م هْفَـ لُثْو وَادٍعَج وَدٍعْجَ: وَاطٍبَس وَطٍبْسَ، الُيقَفَحُحَّصَيُ، وَات نَسَحَوَونَنُسَحَ: ىلَعَاءَجَدْقَ،
اإذَ(العَف )نْاعَذَواهب َنَغْتَـ،فاسْام رَبْـأَوَم رَبَـوَ،ال طَبْأَوَل طَبَوَ،(9)اب زَعْأَوَب زَعَ:(3)واالُ،قَ(العَفْـأَ)

ر وْالدَةَليلَقَةُلمَتالكَانَكَ هَفُـرُّصَتَ(10)قلَّالم الكَيف  ؛وهحنَْوَع مْاجلَايف 

:سٍوْأَلُوْاقَـأمَّا،فَهَل صْأَةَلَّق لكَذَبَاس ينَل 

 (4)يرُ اجِ ضَ مَ  امٌ رَ بْـ أَ  ةِ يظَ فِ حَ ـي الفِ وَ   مُ كُ الُ عَ نِ  رتْ ضَّ ا اخْ ذَ إِ  ونَ قُ اهَ نَ تَـ 

                                                           

 .مجعهما:ب(1)
 .130ص(مرجان)،و131ص(فرهود)التكملة(4)
.وحكمه:ب(6)
َقطٌّوَقَطط :الَقَططُ(3) َقصري:َشْعرالزِّجْني،وَشْعر   (.قطط)3/730اللسان.َجْعد 
 .حنو:ب(3)
 .عربوأعراب:ب(9)
 .وقلَّ:األصل(10)
(1) ص التكملة شواهد من ص132البيت ديوانه يف َحَجر بن ألوس البسيط، من يف14، له وهو ، الكبري: املعاين

396ص اإليضاح شواهد وإيضاح ،2/374 واللسان ،1/131 والتاج إىل(ضجر)12/201، أو الباهلي إىل ونُسب ،
.20/131شرحهنجالبالغة:،وبالنسبةيف463،وشرحشواهداإليضاحص2/1793املصباح:أوسيف

)وقوله مضاجريُ: أبرام  احلفيظة عند أي( احلفيظة: احلرمي-عند منع على احملافظة أو الغضب، ال-وهي أبرام ،
ومضاجري احلرب، عن بامليسر وكَّنَّ امليسر، يدخلون وهو: م ْضَجار، أو ري م ْضج  مجع الضجر: الكثري شواهد. إيضاح

 .373-2/376اإليضاح
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عُمجَْ:امُرَبْـاألَ،وَر شَاألَوَر طَالبَنْعَاية نَك ريُم احلَ،فَمْتُقْاهَنَمتَـكُدَنْع رُيْـاخلَرَثُـكََوبتمْصَخْاأَإذَََّناملعْوَ
م وْالقَعَمَلُخُدْيَ/يالالذ :وَهْوَ،(مٍرَبَـ) .(2)هُايـُْغَضُبلَمَ:ةُيظَف حَـال،وَه ل خْبُل ر س يْمَـاليف 

ونَرُص تَقْيَـدْقَوَ م وْقَـوَع نَصَل جُرَ:و،حنَْ(7)يح ح صْالتَّع ىمجَْلَعَات فَذهالصِّهَض عْبَـيف 
.ونَلُجْرَم وْقَـ،وَر عْالشَّلُس رْتَـاملسْ:وَهْوَ،ل جْرَل جُرَ:واالُقَ،وَة عَنْـالصَّنُسَاحلَوَهْوَوَن،عُنَـصَ

لُّيق فَ-نْي العَوَاء الفَمِّبضَ-(فـُُعل)اأمَّوَ د يَ،وَُجُنب ل جُرَ:هُنْم اءَجَدْقَوَ،ات فَالصِّيف 
عُمجََدْقَ،وَطُُلق وَُسرُح  الزَ:بُزَالعَ،وَابٍزَعْأَ:لُثْ،م (ابٍنَجْأَ)ىلَعَ(ُجنًُبا)وا ،(1)هُلَةَجَوْالذي

رَفْمُاءَجَدْقَوَ اهللتَـع مْاجلَع ض وْمًَدايف  ىرَجمُْاهُرَجْأَ(4)وا﴾رُهَّٱطًَّبافَنُمجُتُنْكُنْإ ﴿وَ:اىلعَ،َقاَل
(1)ر دَاملصْ الُقَيُـوَ، مَكَونَبُنُجُ: ق يلَا وَونَبُعْصَ: يفُف اخلَ:وَهْوَ،ُشُلل ل جُرَ، وَة اجَاحلَيف  واالُقَ،

يه ف  فَونَلُلُشُ: عَرُصَتَاقْـ، الصَّهَ(7)ميعُجَفَ.(2)يهلَوا قَبْأَةُرَشَعَات فَذه م كرنَذَدْنية اثْـهَنْـا :ني نَا
.اء الفَح تْفَـعَامَهَح تْفَـوَنْي العَكون سُب 

                                                           

(2)  جواب متاًما يتضح اأمَّ)مل قوله( "يف أوس: قول فقد"فأمَّا وعليه الفاء، هنا تذكر ومل بالفاء، ملتزم اجلواب ألن ؛
 (.األبرام:)،وقديكون(املعَّن:)يكوناجلواب

(7)  على اليت الصفات بعض يف اقتصارهم سبب سيبويه فـََعل)بنيَّ بقوله( التصحيح مجع "على : ُمنع فـََعل )وإمنا أن(
كانأقّلمنهيفاألمساء،وهويفالصفةأيًضاقليل(فـَْعل)أنهأقلُّيفالكالممن(فـَْعل)يطَّرداطِّراد كما الكتاب".صفًة،

7/629. 
 .ب:ساقطمن(الزوجةله(...ُجنًُبا)وقدمجعوا)(1)
 .6:سورةاملائدة،مناآلية(4)
،وهيُجُنب،ومها:معواملذكرواملؤنث،يقالمناأللفاظاليتتقععلىالواحدواملثَّنواجل(ُجُنب)لفظ(1) ُجُنب  هو

ُجُنب  وهم ، ُجُنب  إليه، ُأضيف ما مقام يقوم فاملصدر ُجنب، َذو ي تأويل على وجيعل، وجيمع، يـُثـَينِّ من العرب ومن
قيل مُجع فإذا الفاعل، اسم مبنزله املصدر وُيكسَّ: ُجنَُبان، ومها ُجنَُبات، وهنَّ ُجنُُبون، علىهم ر ينظر.أجناب: إعراب:

 للنحاس 2/9القرآن اللغة 11/31،وهتذيب واملخصص ،13/77 ،71 واللسان ص1/239، والقاموس والتاج39، ،
 (.جنب)2/116
(2)  لقلَّة يكسَّر فـُُعل)مل الصفات( يف ينظر. : 7/629الكتاب واألصول ،7/11 واحملكم واملخصص3/613، ،

 (.شلل)29/161،والتاج11/762،واللسان7/79
 .فجمع:ب(7)
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الثُالثَّوَ حنَْنْي العَونُكُسُوَاء الفَرُسْكَ: و، ْلفٍ: وَ(4)ن ْضوٍوَ،(1)ن ْقضٍوَ،ج  ىلَعَعُمَجيُْ،
حنَْ(العَفْـأَ) و، وَاضٍقَنْـأَوَ،الفٍجْأَ: فَليه عَ(6)واصرُتَاقْـ، ون النُّوَاو بالوَعَمجُ لُق عْيَـنْمَل انَكَإنْ،

ع ْدل :اء مسَْاألَنَم لكَذَريُظ نَ،وَاء التَّوَباأللف عَمجُ أنيث التَّاءُفيهتَتْانَكَ(3)إنْ،وَونَفُلْج :وحنَْ
ذْع وَوَ،ال دَعْأَوَ وَاع ذَجْأَج  أَكَحَ، زَبُى دٍيْو ْلو ان كَمَ: وَ(3)الء خْأَكنة مْأَوَخ  واالُقَ، ْنع ل جُرَ: ؛ص 

.امَفيه ون النُّوَاو بالوَ؛ونَعُنَـصَ:عُمْاجلَا،وَهمَح تْبفَ؛َصَنع :رُثَـاألكْ،وَون النُّون كُسُوَاد الصَّر سْبكَ

ابعُالرَّوَ حنَْنْي العَاكنُسَاء الفَومُمُضْمَ: و، وَْلوٍحُ: وزُاو جيَُملَْ، فيه وَ(ونَوُلْحُ)ا مَّأَ، (ُمرٌّ)ا
للعَ:واالُقَ،وَار رَمْأَوَونَرُّمُ/:وافيهالُقَدْقَفَـ ونَ:عُمْاجلَ،وَ(1)َجدِّـالظيم ُجدٌّ توحُفْاءمَجَدْقَ،وَُجدُّ

.(2)يم اجل 

.(7)رَذُك دْقَ،وَُجُنبٍ:لُثْ،م نْي العَوَاء الفَمُّضَ:سُام اخلَوَ

سُاد السَّوَ حنَْنْي العَمُّضَوَاء الفَحُتْفَـ: و، وَُذرٍـحَوَ(1)ُدسٍـنَ: يَمَأكثرُ، أْا ،(4)ًحاحَّصَمُيت 
وحنَْ وَ(6)ونَسُدُنَوَونَرُذُحَ: فَـهَرُسْكََونْي العَمُّضَيه ف رَثُـكَدْقَ، واالُقَا ،(3)ظ ـيـَقُوَ،ن ـَفطُوَ،ر ـَنظُ:

                                                           

كتابسيبويهمناألبنيةص:ينظر.اجلملالذيَهزَلَهالسفرُ:النـِّْقضُ(1) غريبمايف ،وشرحأبنيةسيبويه11تفسري
 .143ص

 (.نضا)1326القاموسص.املهزولمناإلبلوغريها،وحديدةاللِّجام:النِّْضوُ(4)
 .فاقتصروا:ب(6)
 .فإن:ب(3)
ْلوان،والرجالأَْخالء ،وذلكإذاكانوايفالـَخْلَوة:لواوقا:"،ونصُّه169النوادرص(3) ،والرجالنخ  ْلو   ".الرجلخ 
والبخت:الـَجدُّ(1)  (.جدد)7/103اللسان.احلظُّ
 (.جدد)2/142،والصحاح731إصالحاملنطقص:ينظر(2)
 .111يفص(7)
 (.ندس)6/229اللسان.هوالعاملباألمورواألخبار:قيلهوالرجلالَفه مالسريعالسمعالَفط ن،و:النَُّدس(1)
(4)  الباب هذا يف جييء العني–مل املضموم الفاء املفتوح مها-أي لفظتان، إال مكسَّرا وأجناد: وجَنُد  وأيقاظ، يـَُقظ 

 .2/121أ،وشرحالشافية4/13شرحالسريايفللكتاب:ينظر.للشجاع،والباقيمنهجمموعمجعسالمة
 (.نَُدس)و(َحُذر)َحذ رونَد س،وهنايتحدثعن:ومهامجع-بكسرالعني–َحذ رونونَد ُسون:ُضبطيفاألصل(6)
 .ويقظويقظ:ب(3)

 ب/212
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شَوَهْوَ،اظ قَيْـأَ:واالُقَدْقَ،وَونَظُق يَ:عُمْاجلَوَ ،(9)(اظ قَي )هُعُمْجَفَ(3)(ان ظَقْيَـ)اأمَّ،فَه س نْج اذٌّيف 
:رُاع قَاَلالشَّ

 (41)اهَ الَ حَ اكتِ وَ  ك  الِ ا من حَ جَُّجهَ زَ تَـ  ىرَ الكَ  ةَ يَ فِ خْ أَ  اظُ قَ يْـ األَ  مَ لِ عَ  دْ قَ لَ 

يةُف األخْ وَفَخ عُمجَْ: اء، يف  اللَّه ب رُتَـسْيُاء سَك ل صْاألَهي وَنَب َوْطُب ؛ية ف خْباألَنيَعْاألَهَـبَّشَ،
(1)ه،وَرُتُـسْتَوَوم ىالنَّلَعَلُم تَشْاتَهَنَـّألَ :ان هَجْاوَذَىهَلَعَ(2)(يةف خْأَ)اب صَت انْيف 

.،بالنصباألخ هَجْوَن سَاحلَزيدٍُتب رْرَمَ:قولكَ،كَول عْيهباملفَب شْالتَّ:امهَُدُحَأَ

الثَّهُجْالوَ .(1)ر اه القَدُبْعَقَالَهُلُوَّاألَ،وَ(7)يد بْالعَلُوْقَـوَهْ،وَييز متَْهُنَّأَ:اين 

كَفيَخْيقظأَتَالذينَامُوَقْـاألَمَل عَدْقَلَ:ديرَقْالتـَّنَّأَََّناملعْخيصُلْتَـوَ -مْينهُعْأَيْأَ-مْاهُرَة
،ييز مْأوالتَّباملفعول بيه شْىالتَّلَعَ-نيَعْأياألَ-(يةف خْأَ)بَصَنَوام قْإىلاألَةَظَقَاليَـافَضَاأَمَّلَفَـ

املعْهُتَفْضَاأَإذَفَ،(4)ًهاجْوَنُسَاحلَلُجُاءينالرَّجَ:ولُقُاتَـمَكَ هُابُصَت انْطلَبَوَ،فةًر عْمَارَصَفة ر إىل
التَّلَعَ هُأنَّيُّد بْالعَريدَيُأنْوزُجيَُ،وَ(6)ييز مْىالتَّلَهعَبَصْنَيونَوف الكُازَجَأَوَ،رينيَصْالبَدَعنْييز مْى

                                                           

 .فأمامجعيقظان:ب(3)
 .أيقاظ:ب(9)
(10) ص التكملة شواهد من يف132البيت زيد بن الكميت إىل منسوب الطويل، من ، اإل: شواهد يضاحإيضاح

سرالصناعة:،وليسيفشعرهاملطبوع،وهوبالنسبةيف469،وشرحشواهداإليضاحص2/1793،واملصباح2/379
.2/1031،وشرحالكافيةالشافية4/23،وشرحاملفصل1/149،وأمايلابنالشجري2/13،واحملتسب1/73

 .2/379يضاحإيضاحشواهداإل.وصفحربًا،وأهناتتزّينملناليقرهبا
 .ب:ساقطمن(و)(1)
(2)  يف مالك ابن الكرى)جوَّز أخفية به( باملفعول التشبيه على والنصب الفاعلية، على والرفع باإلضافة، اجلر :ينظر.

 .2/1032شرحالكافيةالشافية
 .2/13،واحملتسب1/73سرالصناعة:ينظر.لقدعلماأليقاظعيونًاتزجَُّجَها:وبهقالابنجين،والتقدير(7)
 .2/940املقتصديفشرحالتكملة:ينظر(1)
 .بياضمبقداركلمتني:ب(4)
(6) يف التمييز تعريف يف اخلالف تفصيل ينظر : 1/714اإلنصاف التسهيل وشرح ،2/736 الكافية وشرح ،2/32،

 .2/633،والتصريح1/1677واالرتشاف

 أ/217
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أةًرَامْفُص يَ،(3)...اهَجَجُّزَتَـ:هولُقَوَ.ةًرَك نَوْأَانَكَرفةًعْمَييز متَْلكَذَثلَم ؛ألنَََّّنىاملعْلَعَييز متَْ
.ل حْالكُاب اهلَحَت اكْود،وَسْأَ:أيْكٍال حَ/يءٍشَنْام هَتْـبَضَّخَاوَهَتْـقَقَـّدَ:اأيْبيهَاج حَتْجَجَّزَ

أْيَنْأَوزُجيَُ،وَ(ُحَطمونَ)عُمْاجلَ،وَ(3)ُحَطمٍ:و،حنَْ(فـَُعل):عُاب السَّوَ .مٍُحطُ:ىلَعَيت 

(1)نُام الثَّوَ حنَْنْي العَرُسْكََواء الفَحُتْفَـ: و، لٍ،َوَفر قٍ،َفز عٍ: وَوَوج  امَكَ(ونَلُج وَ)عُمْاجلَ،
اءَجَ .(2)﴾ونَلُج وَمْكُنْام نَّ﴿إ :زيل نْالتـَّيف 

عُاس التَّوَ كَنْي العَحُتْفَـوَاء الفَرُسْكَ: ولكَقَ، وًم وْقَـ: ع دًوَ(7)ىس  ، ز ـزيـعَوَهْوَى يف 
تَـ(1)ذين هَرُيْـغَهُنْم أت يَملَْ:واالُقَىتَّحَات فَالصِّ اهلل قَاَل اىلعَ، خنُْ: أَوَنُحنَْ(4)هُفُل ﴿ال تَنْال

تَلْقُـإنْ،فَه ع مجَْنْعَََّنغْتَـسْيُفَـع مًْتاللجَعْنَـه ظفْلَب كونُيَوَ(6)ى﴾وًانًاس كَمَ أنْازَجَ(كنة مْأَ):
قَالَمَكَ،ةويَتَسْمُ:يْأَ،د اح الوَظ فْلَب هُفَص تَى،فَـوًس كنة مْأَ:ولَقُتَـ عُن تَالميَْى،وَوًس م وْقَـ:ا يف 

.ةتَّالبَع مْجَفَ(ىدًع )امَّأَاء،وَدَعْأَ:ولُقُاتَـمَكَ(اءوَسْأَ)(3)تقولنْأَاس يَالق 

                                                           

 .ب:كلمةملأستنبقراءهتا،وليستيف(3)
(3) وُحُطم  ُحَطم  رجل وُحَطَمة : ُحَطم  ورجل شيء، كل حَيْط م ألنه يشبع؛ ال يهشم: للماشية الرمحة قليل كان إذا

 (.حطم)179-12/173اللسان.بعضهاببعض
 .اليامن:ب(1)
 .42:سورةاحلجر،مناآلية(2)
ًوىوُسًوىوَسَواء(7) فيمابنيالفريقني:قومس  ووَسط   (.سوا)11/117اللسان.عْدل 
ًرى،وَمالمة ث ًَّن،وَواٍدط ًوى،وقدجاءالضميف:جاءمنهأيًضا(1) ُسًوىوثـًَُّنوُطًوى،وجاءعلى:ماء ر ًوى،وماء ص 
ط يََبة :منغرياملعتل(ف َعل) حلمز مَي ،وَسيْب  ص:ينظر. كتابسيبويه 39أبنية وينظرتفصيل(.عدا)14/74،واللسان

 .1/111ذلكيفآراءابنبريالتصريفية
 .خنالفه:ب(4)
ًوى)و.43:سورةطه،مناآلية(6) كثريونافعوأبوعمرووالكسائي،وقرأابنعامر-بكسرالسني-(س  هيقراءةابن

 ومحزة ُسًوى)وعاصم السني( بضم ظرين. ص: 113السبعة والكشف ص2/93، والتيسري البيان127، وجامع ،
7/1746. 
 .يكون:األصل(3)
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رُاش العَوَ كَ-تني رَسْكَب –(ف ع ل): قولكَ، وَب ل ز أة رَامْ: كَاء التَّوَاأللف ب هُعُمَجتَْ، :ولكَقَ،
ل ط إ وَ،ل ب إ :اء مسَْاألَنَام هَريُظ نَ،وَةُمَخْالضَّ(3)زُل الب ،وَات زَل ب اء سَن 

(9).

 

 

 [باب تكسير ما كان من الصفات على أربعة أحرف مما ليس بملحق ول على وزنه]

 يسَ ا لَ مَّ مِ  رف  حْ أَ  ةِ عَ بَـ رْ ى أَ لَ عَ  اتِ فَ الصِّ  نَ مِ  انَ ا كَ مَ  كسيرِ تَ  ابُ بَ :"(4)قَـاَل أبو علي
: وحْ ، نَ (فـُعَّل)ى لَ عَ  رُ كسَّ ه يُ إنَّ فَ  (ل  اعِ فَ )ى لَ عَ  لكَ ذَ  نْ مِ  انَ ا كَ مَ ، فَ هِ نِ زْ ى وَ لَ ول عَ  بملحق  

 .لُ صْ الفَ  (4)..."(2)ُشهَّدٌ  مٌ وْ قَـ وَ  رِ صْ مِ ـد الاهِ شَ 

أَلَعَعُقَيَـفةًص (لاع فَ):حُ ارِ قَـاَل الشَّ  ثالثة عتلُمُوَ،نْي العَتلُعْمُوَ،يح ح صَ:بٍرُضْى
لكَذَونُكُيَ،وَ(1)الالم  رُسَّكَيُيحُح الصَّ،فَث املؤنَّوَر كَّاملذَيف  :هٍجُوْىأَلَعَلة مْاجلُيف 

اهَدُحَأَ حنَْ-نْي العَون كُسُوَاء الفَمِّبضَ-(فـُْعل): و، بـُْزلٍوَلٍاز بَ:
وَ(4) رُائ ظَنَهُلَ، يف 

.اء مسَْاألَ

الثَّوَ دٍوَ،بـُزَّلٍ/:و،حنَْ(فـُعَّل):اين  .ُشهَّ
                                                           

 .البكر:ب(3)
 .وبهمتامالباب:ب(9)
 .ب:ساقطمن(قالأبوعلي)(1)
 .وشهد:ب(2)
(7) وفيها "التكملة : على ُكسَِّر فإنه فاعل على ذلك من كان وذلك(فـُعَّل)ما ، )شاهد: رهودف..." ،131ص(
 .137ص(مرجان)و
 .ومعتلالالم،ومعتلالعني:ب(1)
،ذكرًاكانأوأنثى:البازل(4) (.بزل)1/1677الصحاح.البعريالذيفطرنابه،أيانشقَّ

يف اجلمع هذا وينظر : ص(حجج)1/707الصحاح واملفصل ،191 املفصل وشرح البن4/41، اجلمل وشرح ،
 .2/473عصفور

 ب/217
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.(6)ُشهَّادٍوَدٍاه شَ،وَُفجَّارٍوَرٍاج فَ،وَُكفَّارٍَورٍاف كَ:و،حنَْ(فـُعَّال):الثالثُوَ

عُاب الرَّوَ حنَْ(فـََعلة): و، وَةٍَفَسقَوَقٍاس فَ: فإنْةٍَحوَكَوَكٍائ حَ، قُذَهَرتَغَّصَ، :لتَا
.عٍمجَْاسم بسَيْلَ،وَع همجَْألنَّ(3)ة قَيـُِّفسَ:ولُقُالتَـ،وَونَيِّكُُحوَوَ،ونَقُس يْوَفُـ

.اءمَُعلَوَامل ٍعَراء،وَُشعَوَرٍاع شَ:و،حنَْ(فـَُعالءُ):سُاخلام وَ

اء؟مَُكرََوميٍر كَ:و،حنَْ(يمٍل عَ)عَمجَْ(ماءلَعُ)ونُكُاليَمل َ:لتَقُإنْفَ

يَـنْمَ(اءمَلَعُ)ولُقُيَـ:لَـيق  منهأت يَملَْ(رًااع شَ)أنَّليه عَلُّدُـيَوَ،(1)(امل  عَ)إالولُقُال
عَىتَّحَ(ر ـيع شَ) هُنْم ،وَ(2)(يلٍع فَ)عَـمجَْكونَيَنْأَهُابُبَاذٌّ،وَشَاءُنَاالب ذَهَ،وَهُعُمجَْ(اءرـَُشعَ)ىأنَّيُدَّ
لَـيق ،وَ(1)ابٍحَص وَبٍاح صَ:لثْم ،آمٌّ:مهُدُاح وَ(7)اًما﴾مَإ نيَق تَّمُلْال نَلْعَٱجْ﴿وَ:اىَلعَتَـهُولُقَ يف 

أَرُخَأُه جُوْأَة اآليَ اهَدُحَ، بالوَفَتَـاكْكونَيَنْأَ: قَثْم (4)ع مْاجلَن عَد اح ى :(6)[تعاىل]ه ول ل
وٌّدُعَمْهُنَـَّفإ ﴿وَ(3)اًل﴾فْط مْكُجُر ﴿خيُْ أَهَنْـم وَ،(3)﴾يل  م (9)(ةامَمَإ )عَمجَْكونَيَنْا لثْ، ةٍالدَق :

                                                           

 .وفاجروفجاروفاجروشهَّادوشاهد:ب(6)
 .فويسقة:ب(3)
 (.عامل)مناليقول:ب(1)
(2)  فـَُعالء)ألن ) (َفع يل)يف يف منها (فاعل)أكثر ُكسِّر ولكن فاعل)، ) فـَُعالء)على ُعلماء)كـ( ُشعراء)و( له( تشبيًها
حنو(فعيل)بـ ، ا: فلمَّ غريزة، كأنه صار املالبسة وطول املزاولة بعد به الوصف يكون إمنا الع لم كان ملَّا ألنه وكرماء؛ كرمي

 باب إىل بالغريزة ُعلفَـ)خرج ) عامل)صار كـ( املعَّن تكسريه(عليم)يف فُكسِّر ، ينظر. : واملخصص1/732اخلصائص ،
 .2/143،وشرحالشافية7/23
 .31:سورةالفرقان،مناآلية(7)
 .3/39،وتفسريالقرطيب2/713،واحملتسب2/617معاينالقرآنلألخفش:ينظر.هذاقولاألخفش(1)
(4)  إىل القول هذا يفنُسب عبيدة أيب : 10/437احملكم واللسان ،12/26 والتاج يف(أمم)71/123، أجده ومل ،

 .اجملاز
 .ب:تكملةمن(6)
 .63:سورةغافر،مناآلية(3)
 .33:سورةالشعراء،مناآلية(3)
 .إمام:ب(9)
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وَالدٍق وَ وَالتَّه س نْج وَه د اح وَنيَبَقُرْالفَكونُيَ، أَهَنْـم اء، غَدَصْمَكونَيَنْا وَعنيٍتَمُرَيْـًرا كونُيَ،
مٍقَيتَـو ذَ:يْ،أَامٍمَيإ و ذَ:ديرُقْالتـَّ .(10)دُّ

.انٍبَكُْروَبٍاك رَ،وَُشبَّانٍوَابٍّشَ:و،حنَْ(فـُْعالن):سُاد السَّوَ

املعتلُمَّأَوَ لَعَاءَجَدْقَفَـ(1)نْي العَا حنَْ(فـُعَّل)ى و، وَُصوَّمٍوَمٍائ صَ: وَنـُوَّمٍوَمٍائ نَ، بٍائ غَ،
وَُغيَّبٍوَ لَعَ، حنَْ(فـُعَّال)ى و، وَُزوَّارٍوَُصوَّامٍ: لَعَ، (فـََعلة)ى وحنَْ، أَةٍاعَبَوَ،ةٍَحوَكَوَ،ةٍَخَونَ: إال نَّ،
فَ(ةبـَيَـعَ)هُلُصْأَ(ةاعَبَ) لَاؤهُيَلتْد بْأُ، وَهَك رُّحَتَألًفا قَـمَتاح ف انْا َوهَل بْا ياسُالق انَكَا، (ةٍنَوَخَ)يف 
أَلكَذَكَ(ةٍكََوحَ)وَ حَّصَمُجَرَخَهُنَّإال ًحا عَب نْتَـ/ األَلَيهًا صَمَكَل صْى حُحَّا (دَوَالقَ)وا
وَ(ذَوَحْتَاسْ)وَ قَ(لفـُعْ)ىلَعَعَمجُ دْقَ، :واالُقَا،وَهَوالدُاأَهب َوذُعُاليتيَـة اقَللنَّ(2)ُعوذ وَذ ائ عَ:واالُ،
اعْة اقَللنَُّعوط وَط ائ عَ حتَعْأَيتْق بَ:يْأَ،تْطَاتَاليت ال وَملُواًما واالُـقَدْقَ، ،-بالياء –ط ـيع :
وهَدُّرَ كَل صْإىلأَع اجلمْايف  الُاقَمَها عٍائ جَ:و،حنَْ(ف َعال)ىلَعَرَسِّكُدْقَوَ.يض ب :(يضبْأَ)وايف 
ياعٍوَ .يامٍن وَمٍائ نَ،وَيامٍص وَمٍائ صَ،وَج 

:اهَنْـ،م هٍجُوْىأَلَعَرَسِّكُدْقَفَـالالم ااملعتلُمَّأَوَ

امَّلَة،فَـُغَزوَةوَُقَضيَ:لُاألصْ،وَ(7)ُعَفاةٍاٍفوَعَ،وَُغزَاةٍاٍزوَغَ،وَاةٍُقضَاٍضوَقَ:و،حنَْ(ةفـَُعل)
.باملنقوص تصُخيَْعُااجلمْذَهَني،وَلفَاأَتَبَل اقُمَلهُبْاقَـمَفتحَانْوَالواوُوَالياءُكت رَّحتَ

وَعَى،وَُغزًّوَ(4)ازٍغَ:و،حنَْ(1)(لفـُعَّ)ىلَعَمعَجيُنْاأَهَنْـم وَ ىُعفًّاٍف :اىلعَـتَهُولُقَهُنْم وَ،
بُدًّمْهُنَـّأَوْوٱلَدُّوَ﴿يَـ:اءرَّالقُضُعْأبَـرَقَـوَ(6)ى﴾وٱُغزًّـانُكَوْ﴿أَ .(3)﴾اب رَعْاألَىيف 

                                                           

 .2/992،والتبيان7/233،والكشاف10/437احملكم:يف(إمام)تنظراألقواليف(10)
 .وأماالفعلاملعتلالعني:ب(1)
(2) اإلبل من العائذ مفعول: مبعَّن فاعل وهي حنوها، أو يوًما عشر مخسة إىل النتاج احلديثة ينظر. : 7/400اللسان
 (.عوذ)
 (.عفا)14/31اللسان،الضيفوطالباملعروف:العايف(7)
 .أفعل:ب(1)

 أ/211
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ِ وَ(1)اعٍرَ:و،حنَْ(فـَُعال)اهَنْـم وَ .اهَمِّضَوَاء الرَّر سْكَب ؛َعاءُر

.ُرعياناٍعوَرَ:و،حنَْ(فـُْعالن)اهَنْـم وَ

:(2)ه خ يْشَنْعَر اه القَدُبْعَدَشَنْأَ،وَل اإلب نَم انُمَالسِّ:هوَ،وَ(اوٍـنَ)هُدُاح وَفَـ(اءن وَ)امَّأَوَ

 اءِ ـنَ الفِ بِ  الت  ـقَّ ـعَ مُ  نَّ ـهُ وَ  اءِ وَ النـِّ   فِ رُ لشُّ لِ  زُ ـمْ ا حَ ـيَ  لَ أَ  

 اءِ ـمَ الدِّ بِ  ةُ زَ ـمْ نَّ حَ هُ جْ رِّ ـضَ وَ  اهَ نْـ مِ  اتِ بَّـ ي اللَّ ين فِ كِّ السِّ  عِ ضَ  

 (1)اءِ وَ ـشِ  وْ أَ  (7)يد  دِ قَ   نْ مِ  ب  رْ شَ لِ  اًماعَ طَ  ا هَ ـبِ ايِ ـطَ أَ  نْ مِ   لْ جِّ عَ وَ  
                                                                                                                                                                             

 .ب:ساقطمن(غاز)(4)
 .146:سورةآلعمران،مناآلية(6)
.األعراف:ب(3)

اآلية من سورةاألحزاب، :20 بُدًّى)و. منونة-( الدال ُمصرِّف-بتشديد بن وطلحة عباس ابن قراءة هي :ينظر.
 .3/161،وتفسريالقرطيب120،وخمتصريفشواذالقرآنص2/133احملتسب

 .دراع:ب(1)
.2/962لتكملةاملقتصديفشرحا(2)

هو وشيخه علي: أيب أخت ابن الفارسي، الوارث عبد بن احلسني بن حممد بن احلسني بن حممد احلسني أبو
كثريًايفالبلدان،َثاستوطنجرجانإىلأن الفارسي،أخذعنخالهعلمالعربية،وهوأستاذعبدالقاهراجلرجاين،طوَّف

 .1/91،وبغيةالوعاة6/2427معجماألدباء:ينظر.ماتسنةإحدىوعشرينوأربعمئة
 .قدايد:ب(7)
ناقتنيلعليبنأيبطالب،(1) عبداملطلبوهويشرباخلمرحتثهعلىعقر األبياتمنالوافر،قالتهاقـَيـَْنةحلمزةبن

.فثارإليهمابالسيففعقرمها،وذلكقبلحترمياخلمر
يف واألبيات : 2/274الفائق دمشق مدينة وتاريخ ،44/107 مسلم صحيح على النووي وشرح ،17/111،

(.شرف)27/266،والتاج9/91،وعمدةالقارئ1/39وهنايةاألرب
،وصحيحمسلم2/373(2216()باببيعاحلطبوالكأل-كتاباملساقاة)صحيحالبخاري:وصدراألوليف

( اخلمر-األشربةكتاب حترمي )باب )1939 )7/1463 داود أيب وسنن والفئ)، واإلمارة اخلراج بيان-كتاب يف باب
ذكرمايستحبلإلمامأنيغضيعن)،وصحيحابنحبان7/119(2936()مواضعقسماخلمسوسهمذويالقرَب

.10/793(1476()هفواتذوياهليئات
(.شرف)1061القاموسص.املسنةاهلرمةمنالنوقمجعشارف،وهي:الشُُّرف
(.لبب)130القاموسص.مجعلبَّة،وهيالـَمْنَحر:اللَّبات
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ضَلَعَفَـث ؤنَّللمُةًفَص لكَذَنْم اءَاجَامَمَّأَوَ :واءحنَْالتَّيب ذ الَّ،فَاءٍتَرْي غَب وَاءٍتَب :بنيرْى
وَةٍمَائ قَ هَعُمجَْ، َو(مُائ وَقَـ)ا فَث نَّاملؤَوَر كَّاملذَة صفَنْيبَـق رْللفَاو الوَب تْرَسِّكُ، يقالُ، /:ر كَّاملذَيف 
وَائمونَقَوَيام ق  ، وَمُائ وَقَـوَ(1)مات ائ قَ:ث املؤنَّيف  اءَجَدْقَ، هَلَعَر كَّاملذَيف  التَّذَى اظ لفَأَسري كْا
هُإنَّفَلُاز وَبَـال مج :مهلُُوْاقَـمَّأَ،وَ(2)اكسُوَنَـوَس اك نَ،وَسُار وَفَـوَس ار فَ،وَكُال وَهَوَك ال هَ:واالُ،قَليلة قَ

فَمَّلَ(لَاز وَبَـ)ىلَعَ(الًاز بَ)عَمجََ ،ثَنَّاملؤَشبهُيُلكَذَ،وَةًيقَق حَرٍذكَّمب ُسَيْذيلَالَّبهاجلمعُاُوص 
:(1)ديْبوزَأَهُدَشَنْأَ-ر اع الشَّولُاقَمَّأَفَ،(7)هُاض وَعَال مج َ:هُلُثْـم وَ

 (5)حُ ادِ ـنَ مَ ى وَ وً هَ  نْ اع  مِ وَ دَ  مْ هُ تْـ عَ دَ        حٌ ائِ رَ  ةَ يَّ شِ ي العَ انِ يرَ جِ  نَّ ل إِ أَ     
وَ(اعٍدَ)عُمجَْ(اعدوَ)ـفَ أَجيَُ، فَ(ةيَاع دَ)هُاحدُوَكونَيَنْوز األَلَعَيكونُ، وَل صْى يبة ص مُ:ََّناملعْ،
(3).(6)ةٍوحَدُنْمَعُمجَْ:حُاد املنَ،وَة يَاع دَ

                                                                                                                                                                             

(.شرب)1/133اللسان.القوميشربونوجيتمعونعلىالشراب:الشَّْرب
 (.قدد)7/711اللسان.هوماُقطعمنهطواالً:ماُقطعمناللحموُشرِّر،وقيل:القديد

 .ب:ساقطمن(قائمات:ويفاملؤنث)(1)
(2) فارس)مُجع ) فوار س)على وأما( األصل، على به فجاءوا اللبس، فأمنوا النساء، نعوت من يكون ال هذا ألن
هوال ك) َثل(

َ
امل يف جاء فإنَّه و: أصله، على هذا وقع فلذلك واحد، لفظ على جتري واألمثال اهلََوال ك، يف أماهال ك

:فقدجاءيفضرورةالشعر،يفقولالفرزدق(نواك س)
نَواكَساألْبَصار وإَذاالرَِّجاُلرَأوايَزيَدرَأيـْتَـُهم ُخْضَعالرِّقَاب 

ص(فرس)7/943،والصحاح213-2/216املقتضب:ينظر 6/149،واللسان119،وماجيوزللشاعريفالضرورة
.2/31،واملزهر(فرس)

 .101ينظرماذكرهالشارحيفصو
.عواض:ب(7)

هُ الَعَواض   (.عضه)6/2211الصحاح.رعتالع َضاه:مج 
 .111النوادرص(1)
(4) ص التكملة شواهد من جاهلي134البيت احملاريب، ُجْلَبة بن حيَّان أو َجَبلة بن حلَيَّان الطويل، من ، أقفله. ومل

.علىترمجة
ل يفوهو ه : مااستعجم 1/137معجم اإليضاح شواهد وإيضاح ،2/310 واملصباح شواهد2/1102، وشرح ،

 .6/119،واهلمع2/231،والزاهر1/170معاينالقرآنللفراء:،وبالنسبةيف430اإليضاحص

 ب/211
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ه؛ألنَّرَاس وَحَوَرٍاس حَ،وَضَائ وَحَوَضٍائ حَ:وًضا،حنَْيْأَاو الوَب رُسَّكَيُاءفَـتَذيبغري الَّامَّأَوَ
رٍوَُحيَّضٍ:و،حنَْ(فـُعَّل)ىلَعَرُسَّكَديُقَي،وَيق ق حَثٍنَّملؤَت عْنَـ كَمَلُّكُ،َوُحسَّ ًتاعْنَـلكَذَنْم انَا

ميَْرٍكَّملذَ حنَْون النُّوَاو بالوَمعَجيُْأنْتنعْمل و، وَونَرُاف كََوائمونَقَ: كَمَ، معَجيُْنْأَازَجَثٍملؤنَّانَا
.اء التَّوَباأللف 

 ،(ال  عَ فِ )ى لَ عَ وَ ( الءعَ فُـ )ى لَ عَ  رُ سَّ كَ ه يُ إنَّ فَ  (يل  عِ فَ )ى لَ عَ  انَ ا كَ مَ وَ " :عليقَـاَل أبو  
 .(4)لُ صْ الفَ  (3)..."الءخَ بُ اء وَ فَ رَ ظُ اء وَ هَ قَ فُـ : وحْ نَ  (4)[فـَُفَعالء]

،ميٍر كَ:وحنَْلُاألوَّ،فَ(ولعُفْمَ)ََّنعْمب َوَ(لاع فَ)(1)ََّنعْىمَلَعَعُقَيَـ(يلع فَ):حُ ارِ قَـاَل الشَّ  
الثَّ،وَ(رٍاد قَ)ََّنعْمب َيرٍد قَوَ،يفٍر ظَوَ :بنيرْىضَلَاعَمنهمَاحدٍوَلُّكُ،َو(ولٍتُقْمَ)ََّنعْمب َيلٍت قَ:وحنَْاين 

:وبٍرُىضُلَعَسري كْالتَّعَمجَْمعُجيُْيحُح الصَّا،فَهَلُتَـعْمُوَالالم يحُح صَ

.افٍرَظ وَيفٍر ظَ،وَامٍرَك َوميٍر كَ:و،حنَْ(ف َعال):اهَدُحَأَ

ري غ صَ:(4)واالُقَاء،وَرَُكبَـَوريٍب كَاء،َوفَُشرَوَ/يفٍر شَاء،وَُعلمَيموَل عَ:و،حنَْ(الءفـُعَ):الثاينوَ
:رُاع يل،قَاَلالشَّل قَوَهْاء،وَُصغرَوَ

 (6)َأْخـٌذ َواْقتِـثَامُ  اءِ رَ غَ لصُّ لِ وَ   وااءُ شَ  فَ يْ كَ   لٌ كْ أَ  اءِ رَ بَـ كُ لْ لِ فَ 

                                                                                                                                                                             

 .431صشرحشواهداإليضاح.أغراضيتسعالفعلمنأجلها:السعة،واملرادهبايفالبيت:املندوحة(6)
 .مجعمندوحةإىلسعد:واملنادح:ب(3)
 .ب:تكملةمن(1)
فـَُقَهاَءَوخُبَالءَ:"...136-134ص(مرجان)،ويف..."فـَُقَهاَءَوخُبَالَءَوطُرَفَاءَ:"...وفيها134ص(فرهود)التكملة(2)

 ...".َوظُرَفَاءَ
 .ب:ساقطمن(الفصل)(7)
 .يقعمبعَّن:ب(1)
 .وقدقالوا:ب(4)
واحلارثهوابنأميةاألصغربن.البيتمنالوافر،للحارثبنأميةاألصغرضمنأبياتيرثيهباهشامبناملغرية(6)

جاهلي،يقالله .الَعَبالت،نسبةإىلعبلةأمأمية:ابنعبلة،ويقاللولدأميةاألصغر:عبدمشسبنعبدمناف،شاعر

 أ/214
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.(1)اعطَت اقْ:أي
الُ،قَ(ولعُفُـ):الثالثُوَ يق هبَأنَّكَ،فَة ائدَالزَّاء اليَف ذْىحَلَذاعَهَوف،وَرُظُ:يفر ظَوايف 

.(2)بٍعْكََو،سٍلْفَـ:وحْنَب اء األمسَْنَم َوحلَ َق،(فٍرْظَ)أو(ر فظَ)ىلَعَ

ابعُالرَّوَ لَعَ(يلع فَ): قَ(العَف )ى (7)واالُ، وَاع جَش وم قَوَيع ج شَل جُرَ: ،(1)ال وَط وَيل و طَ،
مجَْنَهُ(وال ط )وَ وَع ا الُقَ،ًدااح وَكونُيَدْقَ، يف  وَ(4)وال ط وَيل و طَ:ل جُالرَّوا ،اء ضَو وَيء ض وَ،
.(6)[وُعجَّاب]اب ُعجَوَيب ج عَيء شَوَ

                                                                                                                                                                             

يف ترمجته تنظر صاالش: 32تقاق الغابة وأسد اهلل)7/207، عبد ابنه ترمجة (ضمن املغين أبيات وشرح أما1/131، ،
=أبوعثمانبناملغريةبنعبداهللاملخزومي،كانسيًدامطاًعا،:أبوعبدمناف،وقيل:هشامفهو

  الفيل= بعام تؤرخ كما مبوته ُتؤرخ قريش وكانت وجوًدا، حلًما قريش أجّل من يفت. ترمجته نظر األشراف: أنساب
.1/131،وشرحأبياتاملغين293،ومثارالقلوبص1/17،1/209

يف له والبيت : البالغة هنج 13/210شرح املغين أبيات وشرح يف1/130-131، نسبة وبال ، اللغة: مجهرة
1/170 والصحاح (قثم)4/2004، للسرقسطي األفعال وكتاب ،2/117 واملخصص ،13/61 واللسان ،1/143
 (.قثم)12/161،(صغر)
 .ب:ساقطمن(أياقتطاع)(1)
(2)  يفمجع ظريف)اخُتلف ) (ظُُروف)على أنَّ إىل اخلليل فذهب ظُُروف)، ) يف للجمع مجًعا(ظريف)امسًا جيعله أو ،
ظَْرف)لـ الزائد( حذف على . أن إىل اجلرمي عمر أبو ظُُروفًا)وذهب لـ( وإن(ظريف)مجع ، يف الباب ظريف)كان أال(

قوهلم(ُظُروف)جُيمععلى كماأنَّ غريها، خرجتمنباهبامحاًلعلى كثريًامناجلموعقد (زَْند)مجع(أزْنَاد:)كماأن
غريه على حممول يف. اخلالف ينظر : ص673-7/676الكتاب لسيبويه واالنتصار سيبويه214، كتاب وشرح ،

 .4/13صلب،وشرحاملف4/41للسريايف
 .وقالوا:ب(7)
،7/264،واألصول1/269،واملقتضب1/767الكتاب:ينظر.صحتالواويفاجلمعألهنامتحركةيفالواحد(1)

 .60-1/49،واخلصائص711
كالمالشارحأن(4) ااملفردمفرًدا،وإمن(ط وال)يأيتمفرًداومجًعا،وملأقفيفاملعاجمعلى-بالكسر–(ط وال)يُفهُممن
ُطوال) ينظر(. : اللغة 2/971مجهرة اللغة وهتذيب ،11/11 واحملكم ،9/271-274 واملخصص ،2/61-64،

(.طول)29/223،والتاج1723،والقاموسص11/110واللسان
 .134،والتكملةص7/13،واألصول2/203،واملقتضب674-7/671ويُؤيدذلكماجاءيفالكتاب

 .ب:تكملةمن(6)
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اعف املضَنَم وَ وَدَّش أَوَد ـيد شَ: فَدَد ـشْأَ:هُلُصْأَاء، نْأَدَعْبَـمتْغ دْأُوَالُالدَّكنت سَاء،
ملوَ،(1)﴾اد دَش ظ الَ﴿غ :اىلعَاهللتَـلًَضا،قاَيْأَاد دَـش :وافيهالُقَدْقَ،وَني اإىلالشِّهَتُـرَسْكَتْلَق نُ

يب ب حَلبَّاء،وَأَوَيب ب لَ:هُثلُم ،وَلني املثْار إظهَنْفيهم زمُلْايَـمَاءل دَُشدَ:وحنَْ،(الءفـُعَ)ىلَعَمعْجيُْ
:رُاع اء،َقاَلالشَّحَّش أَوَيح ح شَاء،وَطبَّأَوَيب ب طَاء،وَبَّح أَوَ

 اءِ بَّ طِ األَ   رِ كْ ذِ   نْ عَ  دِّ عَ فَـ   هِ ادِ ـيعَ مِ لِ   الموتُ   ىتَ أَ  ا ذَ إَ 

 بَّاءِ لِ األَ  بِ أَ دَ  نْ مِ   رُ بْـ الصَّ فَ    هِ بِ َصبًّا  تَ نْ كُ   نْ مَ ى ضَ مَ  نْ إِ وَ   

(3)اءِ َـّ بحِ األَ  دِ قْ فَـ  نْ مِ  رُّ مَ أَ   مَ آدَ  ي نِ بَ   نْ مِ  يءٌ رَّ شَ ـا مَ مَ   

العَ يَ:الُقَيُـ:"يد بْقَـاَل ت أْمل هَلَعَاء بالف اعَضَمُنْم ر عْالشِّيف  املثال ذَى إالتَمُا ذههَ(7)والًيا
."ةُالثَالثَّ

.ةحَّش أَوَيحٍح شَ:و،حنَْ(ةلَع فْأَ)ىلَعَرُسَّكَيُ(يلع فَ):سُام اخلَوَ

.(1)ُسُدسٍوَ،رٍذُنُوَ،ُجُددٍ:و،حنَْ(فـُُعل)ىلَعَرُسَّكَيُ(يلع فَ):سُاد السَّوَ

.امٍتَيْـأَوَ،افٍرَشْأَ:و،حنَْ(العَفْـأَ)ىلَعَ(يلع فَ):عُاب السَّوَ

                                                           

 .6:سورةالتحرمي،مناآلية(1)
(2) ُيضرب وأديب، وشاعر وزير مقلة، بن احلسني بن علي بن حممد وهو مقلة، بن علي أليب الكامل، من األبيات

اخللفاء من لثالثة اسُتوزر احلسن، يف املثل خبطه حبسه: إىل أدَّت وحمن أحوال به وتنقَّلت والراضي، والقاهر، املقتدر،
 وسبعنيوقطع اثنتني سنة والدته كانت وقد مئة، وثالث وعشرين مثان سنة مات أن إىل باحلبس وظل لسانه، َث يده
،14/221،وسرياألعالم4/117،ووفياتاألعيان17/797،واملنتظم210مثارالقلوبص:تنظرترمجتهيف.ومئتني

.11/206والبدايةوالنهاية
يف له واألبيات : 17/796املنتظم األعالم وسري ،14/226 اإلسالم وتاريخ ،21/211 به،. يستشهد مما ليس وهي

 .ولكنذكرهاأبوالبقاءاستئناًسا
 .غريإال:ب(7)
مجعسديس،وهيالشاةإذاأتتعليهاالسنةالسادسة،وأسدسالبعريإذاألقىالسنالرباعية،وذلكيف:السُُّدس(1)

 (.سدس)7/973الصحاح.السنةالثامنة

 ب/214
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(اءـفَلَخُ)اأمَّفَ.حَائ حَصَوَحَائ بَصَ:و،حنَْ(4)(لائ عَفَـ)ىلَعَرُسَّكَيُ/(يلع فَ):نُام الثَّوَ

.(1)(ةيفَل خَ)هُدُواح فَ(الئفُخَ)امَّأَاء،وَمَُكرََوميٍر كَ:اب بَنْوم هْ،فَـ(يفل خَ)هُدُاح وَفَـ

جَمَات فَالصِّنَم وَ لَعَاءَا حنَْ(لعَفَـ)ى وَقٍلَخَ:و، لَعَرَسِّكُدْقَ، :وحنَْ،(العَفْـأَ)ى
وَ(2)القخْأَ لَعَ، وحنَْ،(النعْفُـ)ى وَانٍقَلْخُ: وَان عَذْجُوَ(7)ع ذَجَ:هُنْم ، واالُقَدْقَ، ذَ: ىلَعَاع ج 
.(العَف )

،(العَفْـأَ)ىلَعَ(1)رَسِّكَُو،دٍاه شَوَ،بٍاح صَ:و،حنَْ(لاع فَ)ىلَعَاءَاجَمَات فَالصِّنَم وَ
.ادٍهَشْأَوَ،ابٍحَصْأَ:وحنَْ

:وبٍرُىضُلَعَرُسَّكَيُفَـالالم املعتلُ(يلع فَ)اأمَّوَ

ٍّغَ:وحنَْ-رُثَـكْاألَوَهْوَ-(الءع فْأَ):اهَدُحَأَ مُزَلْايَـمَل (الءفـُعَ)ىلَعَأت مليَياء،وَن غْأَوَين  يف 
احلذف قل الثِّنَم لكَذَ تَـأو أال أنَّرَ، تَلْقُـوْلَكَى لكانت ـيَُغنَـ: مَتُفْمَةًكَتحرِّمُاءُاليَاء اوًحا

                                                           

(4)  َفع يل)جُيمع مؤنًثا-( أو كان -مذكرًا فيقال(ف َعال)على ، مجع: يف حاح وص  باح ص  وصحيح: وصبيحة، صبيح
(مفعولة)مبعَّن(فعيلة)بشرطأالَّتكون(فـََعائ ل)باجلمععلى(فعيلة)وصحيحة،وختتص (.=ذبيحةوذبائح)،وشذَّ

   ينظر= : 7/676الكتاب واألصول ،7/13 املفصل وشرح ،4/41 واالرتشاف املقاصد1/141، وتوضيح ،
.6/109،واهلمع1/262،وشرحاألمشوين7/1107

إذاحلقت:"140-2/119حيثقاليفشرحهللشافية(فـََعائ ل)على(مفعولة)مبعَّن(فعيلة)وأجازالرضيمجع
كمامجُ(ف َعال)يفالوصففإنهجيمععلى(فعيالً)التاء باحوظ راف،يفمجع:عقبللـحاقه،فيقال، صبيحوصبيحة،:ص 

 ".،دوناملذكراجملرد(بفعائل)بـ-سواءكانمبعَّناملفعولكذبيحةأوالككبرية–وظريفوظريفة،وخيتصذوالتاء
(1)  الكتاب يف "7/676جاء : أنه أجل من خلفاء وقالوا األصل، على هبا فجاءوا وخالئف خليفة إالوقالوا يقع ال

كأهنممجعواخليفحيثعلمواأناهلاءالتثبتيفالتكسري األصول:وينظر".علىمذكر،فحملوهعلىاملعَّنوصاروا
 .4/42،وشرحاملفصل2/111،واللباب7/13
(2)  َخَلق )جُيمع ) ُخْلَقان)على يقال(أخالق)و( وقد ، اخلُُلوق: كانت إذا الواحد به يصفون أخالق، كلهثوب  فيه .ة

 (.خلق)10/33،واللسان1/1132الصحاح:ينظر
(7) الـَجذَعُ اإلبل: من اخلامسة ويف واحلافر، البقر الثالثةمن السنة ويف الشاة، من الثانية السنة يف كان ما هو :ينظر.

 (.جذع)7/1191الصحاح
 .فكسر:ب(1)
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ىلَيعَق بَاُحذفتْإذَ،فَان معَتَاالجيَْمهَُ،وَاملدِّفُل اأَهَدَعْبَـوَإىلاأللف (1)َهارُيّـصَيُلكَذَا،وَلهَبْقَـ
.اذَهل َلكَذَ،فاجتُنبَ(الفـُعَ)

ٍّثَ:و،حنَْ-اء الفَمِّضَب -(النفـُعْ)ىلَيءعَجيَ نْأَ:اينالثَّبُرْالضَّوَ .(2)ثُنيانٍوَين 

الثالثُوَ كَجيَ نْأَ: أنَّلكَذَيء مَإال حنَْاء الفَورُسُكْه و، صيانٍوَيٍّص خَ: شَخ  وههُبـَّ،
.انٍمَظ لْوَيمٍل ظَ:وحنَْ،اءاألمسَْب 

صْوَيٌّص خَ:واالُ،قَ(ةلَف عْ)ىلَعَ:ابعُالرَّوَ .(ةمَغ لْ)ـبوهُهُبَـة،شَيَخ 

سُام اخلَوَ لَعَ: قَ(لفـُعُ)ى (7)واالُ، ٌّثَ: َوَأْصلُه].(1)ثُنٍوَين  ثلُ: م  ثـُيُن ، َوُقُضٍب،: يٍب َقض 
الَياءُ الضَّمَُّةإىلالَكْسرَة ،َوُسكِّنت  الَياُءبـَْعَدالضَّمَّة َفُحركت  (6).[(4)فاْستُثقلت 

 (7)..."ثِ المؤنَّ وَ  رِ للمذكَّ  (ل  عُ فُـ )ى لَ عَ  رُ سَّ كَ ه يُ فإنَّ  (ولً عُ فَـ ) انَ ا كَ مَ وَ :"قَـاَل أبو علي
 .لُ صْ الفَ 

:بني رْضَىلَعَيحُح الصَّ،وَل تَعْمُوَيح ح صَ:بني رْىضَلَعَيءُجيَ (ولعُفَـ):حُ ارِ قَـاَل الشَّ 

امهَُدُحَأَ يَمَ: حنَْدٍاح وَظٍفْلَب ث املؤنَّوَر ذكَّللمُةًفَص كونُا قَ، ولكَو رأة امْوَور بُصَل جُرَ:
أنيث التَّاءُتَهُخلُدْتَاالذَهَ،وَور بُصَ /هألنَّ؛ث املؤنَّيف  اء رىاألمسْرىجمَْجَفَة الغَاملبَوَوم مُللعُُبين 

                                                           

 .يصري:األصل(1)
(2) الثَّين ُّ السادسة: السنة يف اخلفِّ ويف الثالثة، السنة يف واحلافر الظلف يف ذلك ويكون ثنيََّته، يلقي الذي الصحاح.

 (.ثين)6/2294
 .حنو:يفب(7)
 .وثنا:ب(1)
 .2/447،وشرحاللمعالبنبرهان7/13األصول:ينظر(4)
 .زيادةمنب(6)
 .133ص(مرجان)،و136ص(فرهود)التكملة(3)

 أ/216
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الالغة بَفيهللمُاءُالتَّفَ(1)ة وقَرُفَـ:موهلُُاقَأمَّفَ.ُصربُ:وحنَْ،(فـُُعل)ىلَعَرُسَّكَيُ،وَيلني ب للقَة وعَاملوضُ
قَمَكَأنيث للتَّ واالُا وَ(2)اوية رَوَة مَالَّعَوَسَّابة نَل جُرَ: لكَذَرَـك ذُدْقَ، وَ(7)ه ع وض مَيف  ىكَحَ،
قَثُؤنَّتُاحدةًوَةًظَفْلَ(1)يم رْاجلَ واالُ، وَود دُوَل جُرَ: فَـ(4)ة ودَدُوَرأة امْ، هَعَ، لى عَمجَْ(6)معُجيُْذا
وَات ودَدُوَوَونَودُدُوَ:يح ح صْالتَّ مَّأَ، جيُْهُابُبَوَ(ور بُصَ)ا لَالسْيح ح صْالتَّعَمجَْعُمَفال ه ظ فْتواء يف 

.يًعامجَ َمايهف ر بُـصُ:الُقَيُـلْ،بَث املؤنَّوَر كَّاملذَ

الضَّأمَّوَ الثاينبُرْا فَـةُصَتَاملخْةُفَفالصِّ: وحْنَباملؤنث ىلَعَرُسَّكَيُفَـ،ولٍجُعَوَوزٍجُعَ:
ألنَّ(زَائ جَعَ) جمُْجيُْث باملؤنَّهُاصَصَتَاخْ؛ مَرَريه عَى فيه جمُْوَأنيث التَّةُالمَا وَ(يلةع فَ)رى رُسَّكَيُ،
ُعُجز؛ألنَّ:وًضا،حنَْيْأَ(فـُُعل)ىلَعَ بهصرَتُاقْـفَ(3)ة واهل َللَ(ول جُعَ)امَّأَ،وَورٍبُصَ:لُثْم ظ اللفْهيف 
قالُهيُ؛ألنَّ(ُعُجل)ىلَعَ .ر كَّاملذَمُكْفيهحُلبَغَ،فَـعجال تَاالسْنَولم جُعَ:ر كَّاملذَيف 

؟ة ـوبَلُحَوَة ـوبَكَُر:واالُقَكيفَ،فَاءُالتَّهُلُخُدْالتَ(والًعُفَـ)أنَّكرتَذَدْقَ:لَـيق إنْفَ

                                                           

(1) فـَُروقة رجل يقال: اخلوف، شديد فَز ع  له: مجع وال فروقة، ورجل فروقة امرأة ينظر. : واللسان1/1411الصحاح ،
 (.فرق)10/701

(2) ينظر ص: للفراء واملؤنث ص63املذكر األنباري البن واملؤنث واملذكر ،172 ،130 واملخصص623، ،
 ،4/93،وشرحاملفصل2/244،وأمايلابنالشجري16/107

 .446ص(القسماألول)شرحالتكملة(7)
(1) عن النحو أخذ املذهب، حسن ورًعا ديًنا واللغة، بالنحو ا

ً
عامل فقيًها كان اجلرمي، إسحاق بن صاحل عمر أبو

وا املربد، عنه ث وحدَّ عبيدة، وأيب األصمعي عن واللغة ويونس، صنَّفاألخفش زمانه، يف النحو علم إليه نتهى التنبيه،:
ومئتني وعشرين مخس سنة تويف ذلك، وغري سيبويه، وغريب األبنية، وكتاب يف. ترمجته تنظر ص: الزبيدي ،31طبقات

 .2/3،وبغيةالوعاة2/30،وإنباهالرواة39والفهرستص
(4)  ما إال مراجع من يدي بني فيما القول هذا  على أقف مل األصول يف "7/19ورد وقالوا: وودودة،: ودود رجل

شبهوه وصديقة: "بصديق . أن على ودوًدا)ووقفت واملؤنث( املذكر فيه يستوي مما ينظر. ص: النحو ،466علل
 (.ودد)9/143،والتاج7/141،واللسان9/769،واحملكم(ودد)2/419والصحاح

 .اجلمع:ب(6)
 (.عجل)4/1360الصحاح.ال هُاليتفقدتولدهاالوَ:الَعُجولمناإلبل(3)
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لَـيق  التَّهَ: للمُدَنْع اءُذه دَمَكَة الغَبَنا لتْخَا يَ(ةوقَرُفَـ)يف  ذَلَعَلُّدُ، (وبًاكَُر)أنَّلكَى
وَث املؤنَّوَر كَّذَللمُكونُيَ وَ(وزجُعَ)اص صَتَكاخْث باملؤنَّتص خمُْ(ةوبَلُحَ)، هلتْخَدَاءُالتَّبه،

امَهُتْـلَخَدَ(وبةلُحمَْ)وَ(وبةكُْرمَ)ََّنعْامب َـانَكَ(1)امَّلَ(ةـوبلُحَ)وَ(ةـوبكَُر)إىلأنَّوم قَبَهَذَ،وَبالغة للمُ
.(2)ل صْااألَذَىهَلَيًهاعَب نْتَـاءُالتَّ

ونَيُّالكوف قالَوَ (ولعُفَـ): البَهَيف  إ (لاع فَ)نْعَول دُعْمَاب ذا (ر اب صَ)/لُصْاألَذْ؛
.(7)احدةًوَةًيقَر طَأُلزمَلَاُعد لمَّ،فَ(ر اك شَ)وَ

يْأَاءٍتَيأيتبغري فَلُّتَااملعْأمَّ(1)وَ دوٍّعَ:و،حنَْ(العَفْـأَ)ىلَعَرُسَّكَيُ،وَث املؤنَّوَر كَّاملذًَضايف 
اوُفيهالوَتْعَقَـوَدْقَ(اوًّدُعَ)ىأنَّرَالتَـأ،(فُع ل)غيريهإىلتَللزمَ(لعُفُـ)ىلَعَعَمجُ وْهلَ؛ألنَّاءٍدَعْأَوَ

المٍَّل،فَدْأَ:لثْياًء،م اوُالوَلبُنقْتَ،فَـرةًسْكَة مَّالضَّنَم لَد بْتُـأنْلكَذَياسُق ،وَةٍمَّضَدَعْفًابَـرَطَ
(4)اء اليَنَم وَ(.العَفْـأَ)واإىلدلُعَغيريُالتَّلزمَ ٌّثَ): فيهالُقَدْقَ،وَ(ين  :ًضايْواأَالُقَيان،وَنْث :وا -ثٍُن

.اس يَىالق لَعَوهُجُرَخْ،أَ-ون النُّر سْكََواء ثَّالمِّضَب 

احدَواالوَعُـأوقَدْقَوَ كَإ ﴿فَ:اىلعَـهتَـولُقَهُنْم ،وَع جمْـالعَـوض مَاب ـذاالبَهَيف  مٍوْقَـنْم انَن
قَمَكَ(6)﴾مْكُلَوٍّدُعَ ـا يف  ح ـحيالصَّاَل :(2)[تـََعاىل]هولُقَ(1)لكذَكَ(3)اًل﴾فْط مْكُجُر خيُْ﴿َُثَّ:

.(لاع فَ)ىلَعَيئهُجمَ كثرْامليَمَّلَيَّة ـل وَوَ(1)ة وَّدُعَرأة امْ:واالُقَدْقَوَ،(7)﴾يّلوٌّدُعَمْهُنَـّإ ﴿فَ
                                                           

 .كلما:األصل(1)
(2) ينظر : 16/173املخصص واملساعد ،7/702 واالرتشاف ،2/673 املقاصد وتوضيح والتصريح7/1741، ،

4/12. 
 .133-136،والبناألنباريص61-67املذكرواملؤنثللفراءص:ينظر(7)
 .ب:ساقطمن(و)(1)
 .منالياءقوهلمو:ب(4)
 .92:سورةالنساء،مناآلية(6)
 .63:سورةغافر،مناآلية(3)
 .وكذا:ب(1)
 .ب:تكملةمن(2)

 ب/216
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وَاءَاجَمم َّوَ ؛عَاجلمْيدُر يُ(4)يًما﴾محَ يم محَ لُئَسْاليَ﴿وَ:اىلعَهتَـولُقَع اجلمََّْنعْمَاحًدايف 
:ةبَؤْرُولُهقَنْم وَ،(6)﴾مْهُونَـرُصَّبَ﴿يُـ:ه ول قَدليل ب 

 (7)اهَ يقِ دِ صَ  نْ مِ  يُّ وِ حْ ا النَّ مَ ا فَ هَ عْ دَ  

الشَّهَبُبَسَوَ مجََعَفَقَوَةَبَؤْرُأنَّ(3)عر ذا عُكَغة اللُّبة لَطَنْم اعة ليه ،ةَبيدَأيب
:ةُبَؤَْقاَلرُم،فَـهُوزَجتَُأنْتحيتْاسْفَرأة مامْهب تْرَّمَفَ،(9)يع مَاألصْوَ

 اهَ ـيقِ رِ طَ  (41)نع وزِ جُ للعَ    ـحَّ نَ تَـ 

 اـهَ وقِ سُ   نْ مِ  ةً ـحَ ائِ رَ   تْ لَ بَـ قْـ أَ  إذْ  

 ا هَ ـيقِ دِ صَ  نْ مِ  يُّ وِ حْ ا النَّ مَ ا فَ هَ عْ دَ  

 .لُ صْ الفَ  (4)..."سيرِ كِ ي التَّ فِ  (ول  عُ فَـ ) ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  (الٌ عَ فَـ )وَ :"قَـاَل أبو علي

                                                                                                                                                                             

 .33:سورةالشعراء،مناآلية(7)
(1) ينظر ص: املنطق ص743إصالح الكاتب وأدب ص297، األنباري البن واملؤنث واملذكر ،247 وقالوا. فالنة:

فالنعدوُةفالن،وعد  (.عدا)14/76،واللسان16/111،واملخصص1/213الزاهر:ينظر.وُّ
 .10:سورةاملعارج،اآلية(4)
 .11:سورةاملعارج،مناآلية(6)
(3) ص التكملة شواهد من ص136البيت ديوانه ملحقات يف لرؤبة الرجز، مشطور من يف131، له وهو ، احلجة:

 السبعة 1/226للقراء ،2/171 ،6/274 واحملكم ،7/297 ،6/190 البالغة وأساس شواهد1/411، وإيضاح ،
2/312اإليضاح ،2/110،وشرحالشافية4/19،وشرحاملفصل437،وشرحشواهداإليضاح2/1103،واملصباح

 .4/714احملكم:إىلامرأةدونتعيينها،وهوبالنسبةيف1/214ونسبيفالزاهر
 .20/763،واألغاين2/646،ومجهرةاللغة2/364طبقاتابنسالم:القصةمذكورةيف(3)
(9) جوابًا، وأسرعهم اللغة، يف أوثقهم ومن للرجز، الناس أروى من الباهلي، علي بن قُريب بن امللك عبد سعيد أبو

سنة وتسعني إحدى ابن وهو ومئتني، عشرة ست سنة خراسان مبرو تويف ذهًنا، وأحضرهم يف. ترمجته تنظر أخبار:
 .163،وطبقاتالزبيديص32النحوينيالبصرينيص

 .ب،ومنمصادرالتخريج:منطريقها،واملثبتمن:األصليف(10)
 .139ص(مرجان)،و136ص(فرهود)التكملة(1)
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ِ ):حُ ارِ قَـاَل الشَّ  الفاء -(العََف َفات ]-رهاسْكََو(2)بفتح ،ث باملؤنَّتصُّختَْ(7)[ص 
:و،حنَْ(فـُُعل)ىلَعَران كسَّيُ،وَ(4)از ك نَة اقَنَ:وحنَْورُ،واملكسُ(1)ان وَعَوَار وَنَـوَاع نَصَرأة امْ:وحْـنَ

استوفينادْقَ،وَلَثقُلَكَُحرِّوْلَ/هألنَّ-الواو(6)بسكون-ونٍعُوَانٍوَعَوَ،ورٍنُوَارٍوَنَـوَ،زٍنُكَُو،عٍنُصُ
لكَذَ حنَْاء األمسْكسري تَيف  و، (3)ارٍوَس : الصَّمَّأَوَ، حَنْو]،ة مومَضْمَهُينُعَفَـحيحُا َعَلى: ُصُنٍع،

كُإمنَّوَ؛(3)[األْصل  ىأنَّرَ،أالتَـأنيث التَّاء تَنْعَنتْغْأَرف للطَّرةَاو اجملَاأللفَذاألنَّىهَلَعَرَسِّا
ورٍبُكصَ(9)انَكَذلكَكَانَكَاإذَ،وَ-ون النُّح تْبفَ-ع نَصَل جُرَ:ولكَقَكَف يههالألفَنْم رَاملذكَّ يف 

.كسري التَّ

وَاحدٍوَبلفظٍع اجلمْوَاحد للوَفيكونُ(10)(الص د )وَ(جان ه )وَ(الث د )اأمَّفَ لكنَّ،
قديرَالتَّاأنَّمَ،كَتلفُخيَقديرَالتَّ ريهًُعاغَمجَْ(لكٍفُ)يف  لكَاذَـوفينَتَاسْدْقَ،وَاحد الوَيف  يف 

وَ(1)ه اب بَ تقولُفَ(انًاجَه )(7)ينِّثَـتُـكأنَّريدُيُ(2)"ب  نُ جُ كَ   (انٌ جَ هِ ) سَ يْ لَ وَ " :هولُقَ، الوَان انَجَه :
مهُكْحُأنَّعلمُيُهناهَنْم ،وَ(ًبانُجُ)ينَّثَـتُـ كمهُحُرْيغَاحد الوَيف  ظُفْلَ،وَ(انًاجَه )ين عْ،أَع اجلمْيف 

                                                           

 .ب:مكررةيف(الفاء)(2)
 .ب:تكملةمن(7)
(1) اليدين صناع امرأة اليدين: بعمل ماهرة  حاذقة  نـََوار. وامرأة الريبة: من نفور والَعَوان. ك: من سنِّها يف لالنَِّصُف

 (.عون)6/2163،(نور)2/373،(صنع)7/1216الصحاح.شيء
 (.كنز)7/397الصحاح.مكتنزةاللحم:ناقةك ناز(4)
 .وبسكون:يفاألصل(6)
 .39ص(3)
 .ب:تكملةمن(3)
 .صار:ب(9)
(10) دالث ناقة سريعة: أي ه جان. وإبل بيض: دالص. ودرع برَّاقة: ليِّنة . (لثد)1/232الصحاح  ،6/2216
 (.دلص)7/1010،(هجن)
 .1/222يفشرحاإليضاح(1)
 .130ص(مرجان)،و133ص(فرهود)التكملة..."وليسهجانللجمعكجنب:"التكملةوفيها(2)
 .التثين:األصل(7)

 أ/213
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(انٍجَه ) (افٍرَظ )فظ للَثْم ع اجلمْيف  (العَف )وَ(يلع فَ)نْيابَـمَل لكَذَجازَ،وَ(ةيفَر ظَ)ع مجَْيف 
ر ابَك َوب ري كَ:ريهُظ نَ،وَ(1)رب القُنَم 

.ار غَص وَغري صَ،وَ(4)
ي فِ  كونُ ل يَ ، وَ لُّ به المعتَ  تصُ خْ ا يَ مَّ مِ فَ  (6)(فـَْيِعل)ا أمَّ وَ :"ليقَـاَل أبو عَ 

 .لُ صْ الفَ  (7)..."حيحِ الصَّ 
الفَهَ:حُ ارِ ـالشَّ قَـاَل  العَباملعتَصُّتَخيَلُصْذا حنَْنْيل و، وَنٍـيِّهَوَدٍـيِّسَوَمٍـقيِّ: ندناع وَهْ،

وَ-نْي العَر بكسْ-(فـَْيع ل) م فتُففُخيُ، عَبْيَفَـنْيالعَهُنْحذف لَقى حنَْ(لـفيْ)ى و، ،َمْيتٍوَ،َسْيدٍ:
كمُاحيُذَهَ،وََهنْيٍوَ .(3)ريف صْالتَّيف 

الكوفيوَ ونَـقَاَل مثْ(يلع فَ)(9)ىلَعَيت و مَ:لهصْأَ: ل، قُلٍـيو طَ: َث ىلَعَالياءت دمَ،
نبُـيّبَـذانُـهَ،وَ(10)الواو .ريف صْالتَّطالنهيف 

                                                           

:مذهبان(ه جان)يف(1)
أحدمها يقال: أن فـ: جان، ه  وهؤالء ه جانان، وهذان ه جان، هجان)هذا بلفظ( واجلمع للواحد يستعمل

.7/679الكتاب:ينظر.واحد
الثاين يقال: أن جمرى: فيجري واجلمع، والتثنية الواحد فيستوي ه جان، وهؤالء ه جان، وهذان ه جان، هذا

 .16/147ب،واملخصص4/47شرحالسريايفللكتاب:ينظر.وقدذكرهذاالقولاجلرمي.املصدر
 .كنيزوكناز:األصل(4)
 .فعل:ب(6)
 .131ص(مرجان)،و133ص(فرهود)التكملة(3)
 .419يفص(3)
 .فعلى:ب(9)
.سهو.قدمتالواوعلىالياء:النسختني(10)

=:َسيِّد،وَميِّتثالثةأقوال،ذكرالشارحمنهاقولني،والثالث:للصرفينييفوزنحنو
   = وزن على َعل)أهنا واألصل(فـَيـْ ، : إىل نُقل َث وَميَّت، (فـَْيع ل)َسيَّد الكتاب يف القول هذا وورد مشريًا1/764،

ص التصريف دقائق يف املؤدب ابن وذكره اخلليل، غري قول أنه إىل وقد266سيبويه الكسائي، غري قول أنه إىل مشريًا
يف البغداديني إىل نُسب : ،2/16املنصف ص10/94وشرحاملفصل امللوكي وشرح ،161 واملمتع واملساعد2/199، ،

،وذُكر1/91،ويفالزاهر499،ونُسبإىلالفراءيفأدبالكاتبص1/131،وحاشيةعلىشرحبانتسعاد1/12
.7/142يفشرحالشافية-ومليُسمَّ–أنهقولبعضهم



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

162 
 

كُقَوَ ىلَعَ،وَةٍادَسَ:وحنَْ(ةلَعَفَـ)ىلَعَ،وَوَّمٍنُـوَ،وَّمٍصُ:لثْم (لعَّفُـ)ىلَعَبُرْاالضَّذَرهَسِّد
ٍهَ:لثْم (الءعَفْـأَ) .اءقَد صْأَوَيقٍد صَ:لثْم اء،وَنَو هْأَوَنيِّ

:(1)النوْيهقَـف وَ-ديد شْالتَّب –يِّل قَـ:لهصْأَفَرَيمح ْلوك مُنْم /للملك (لُيْالقَ)امَّأَوَ

اليَهُ:امهُدُحَأَ هعُبَـتْيَـ:يْأَ؛اهُبَأَيَّلُقَتَـيَـالن فُ:موهل قَ؛ل اء ومن او الوَنَذام هَانَكَوْلَوَ،
.هُمَدَّقَتَـنْمَ(7)عُتتبَّهيَ؛ألنَّبَّع ـتُ:يح ح الصَّنَم ريهُظ نَ،وَوَّلُقَتَـيَـ:(2)واالُقَلَ

الثاينوَ وَاو الوَنَم وَهُ: لهُصْأَ، وَول يْقَـ: يَـأنَََّّناملعْ، وَهُولُقَذُفُنْـفيَـولُقُه ،وال قْأَ:هعُمجَْ،
.(1)ال يَقْـأَ:همضُعْىبَـكَحَوَ

أمَّوَ وَاو الوَمنَفَ(تيْمَ)ا لثْم فَُخفِّ، وَسَ: للمُعْنَـيكونُيِّد، وَث ؤنًَّتا :هولُقَهُنْم ،
اء بالتَّاءَجَدْقًَتا،وَيْانًامَكَمَ:هقَالَكأنَّيقي،فَق حَرُيْـغَأنيثَالتَّألنَّ(4)ًتا﴾يْمَّةًدَلْبَـه اب نَيْـيَـحْأَوَ﴿

.(2)﴾اءُكََرشُيه ف مْهُفَـةًتَيْنمَّكُيَنإ ﴿وَ:(1)[تعاىل]ه ول قَكَ

                                                                                                                                                                             

يف املسألة هذه يف اخلالف تفصيل ينظر : 91-1/90الزاهر واملنصف ص2/14، التصريف ودقائق ،266،
 2/396واإلنصاف املفصل وشرح ص10/94، امللوكي وشرح ،161 واملمتع ،2/193-402 واملساعد ،1/12،

 .31وائتالفالنصرةص
 (.قول)163-70/166،والتاج131-2/130أمايلابنالشجري:ينظر(1)
 .لقال:ب(2)
 .يتبع:ب(7)
،ومقاييس6/23،واحمليطيفاللغة2/933،ومجهرةاللغة10إصالحاملنطقص:يف(أقيال)على(قيل)عينظرمج(1)

،وقالالبكرييف"ملجيعلالواحدمنهمشدًَّدا(أقيال)ومنمجعهعلى:"،وفيه(قيل)4/1306،والصحاح4/11اللغة
 "1/103السمط : مجع قـَْيالً)فمن ) أقيال)على من( جعله أيتقيَّ: لأباه مجعه: ومن مناألتباع، تـُبَّع قال كما اتَّبعه،

 ".؛ألنهصاحبالقولاملسموعاملعمول(قاليقول)أخذهمن(أقوال)على
 .فأحيينا:ويفالنسخني.11:سورةق،مناآلية(4)
 .ب:تكملةمن(1)
 .179:سورةاألنعام،مناآلية(2)
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ه يْ فِ  ويانِ تَ سْ يَ  ثُ المؤنَّ وَ  رُ كَّ المذَ فَ  (ولعُ فْ مَ )ى نَ عْ ي مَ فِ  انَ ا كَ إذَ  (يلعِ فَ )وَ :"ليقَـاَل أبو عَ 
 .لُ صْ الفَ  (4)..."(ولعُ فَـ ) زلةِ نْ مَ بِ 

(يل ع فَ):حُ ارِ قَـاَل الشَّ  :بٍرُضْأَة الثَىثَلَعَيءُجيَ (ولعُفْمَ)ََّنعْمب َث نَّاملؤَيف 

اهَدُحَأَ املوصُعَمَذكرَيُنْأَ: حنَْوفُه (1)و، خَكَ: وَض ّف دَيَحل ْيب، وَه ة ذَشَني، يح،ب اة
كُهَفَـ تَـلُّذا ال ألنَّاءُالتَّبتُثْه غْيُـث املؤنَّوف املوصُمَدُّقَتَـفيه؛ فَـلكَذَنْعَين  اب بَب قُلحَيُ،
معُجيُْال،وَ(4)اءرَسَأُ:و،حنَْ(الءعَفُـ)ىلَعَى،وَلَتْـقَـوَ،ىحَرْجَ:و،حنَْ(ىلَعْفَـ)ىلَعَرُسَّكَيُ،وَ(ورٍبُصَ)

.حيح صْتَّالعمجَْ

نَزًام رُّحتََث املؤنَّوَ(6)ر كَّاملذَنْيَبَـقُرَّفَايُـنَهُ،فَـوفُاملوصُهُعَمَرَكَذْاليُأنْ:الثاينبُرْالضَّوَ
.ث ؤنَّللمُيلةًت قَ،وَر ذكَّيالًللمُت قَتُيْأَرَ:قولُتَ،فَـس اللبْ

للف اأُع مب َصٌّتَخمُْلكَذَ،وَأنيث التَّاءُتَهُلحقُتَ:الثالثُبُرْالضَّوَ ،يه ف فُع لَدْاقَمَ،الل ل عْدَّ
وَهْ،وَيدة محَ رأة امْ:واالُقَدْقَى،وَمَرْتُـوَبحَذْتُأنْلَبْقَـلكَلذَتْعدَّأُ(3)يتلَّليَّةٍم رَوَ(3)يَّةٍح ضَ:وحنَْ
كانَمَّلَاءَاالتَّأحلقوهَودة،وَمُحمَْ:ََّنعْمب َ تْا لْول،بَعُاملفْ:ََّنعْمب َ(ة يدَش رَ)ستْيْلَيدة،وَش رَ:ََّنعْمَيف 
(1)امَهاق فَاالتَـّيهَلَعَلتْامحُ إمنََّلوَاع الفَ/:ََّنعْمب َ .(2)ََّناملعْيف 

                                                           

 .132ص(مرجان)،و133ص(فرهود...")ملذكرفاملؤنثوا:"التكملةوفيها(7)
 .كقولك:ب(1)
(4)  أسري)مجع ) أسراء)على قتيل)و( ) قتالء)على ) فباب عليه؛ يقاس ال شاذ وهو العرب، عن فعيل)مُسع أن( هنا

.يفوشرفاءمقتول،ولكنهمشبهوهبظريفوظرفاء،وشر:مبعَّن(قتيل)مأسور،و:مبعَّن(أسري)؛ألن(فـَْعَلى)جُيمععلى
ينظر : 7/613الكتاب ،613 واألصول ،7/19 واحملكم ص6/772، واملفصل ،191 املفصل وشرح وشرح4/41، ،

 .2/113الشافية
 .املذكرواملذكر:ب(6)
 .أضحية:ب(3)
 .اليت:األصل(3)
 .التفاقها:األصل(1)
 .وبهمتامالباب:ب(2)
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: واالُ ا قَ مَ إنَّ : يلُ لِ ، قَـاَل الخَ هِ ظِ فْ لَ  ونَ دُ  اهُ نَ عْ ى مَ لَ عَ  عَ مِ ا جُ مَ  ابُ بَ " :ليو عَ قَـاَل أبُ 
 .لُ صْ الفَ  (4)..."ىكَ لْ هَ ى وَ ضَ رْ مَ 

البَهَصودُقْمَ:حُ ارِ الشَّ قَـاَل  نَّأَاب ذا اجلْمَع دَاح وََهذا وَ(لاع فَ)وْأَ(يلع فَ)ه وَهْ، يف 
:ولُقُاتَـمَكَيض ر مَوَهْفَـَمر ضَ:قولُكتَ؛ألنَّتٍيَّمَوَ،كٍال هَوَ،(2)يضٍر مَ:لثْ،م (لاع فَ)ة يقَاحلق 

كَ(ولعُفْمَ):ََّنعْمب َ(يلٍع فَ)ـلكونَيَأنْع مْذااجلَهَابَبَ،وَيف ر ظَوَهْفَـفَرُظَ :ََّنعْمب َيلٍت قَوَيحٍر جَ،
وَولٍتُقْمَوَوحٍرُجمَْ أنَّاتل قَوَ،ح ار جَ:هُنْم اعلُالفَ، إال أشيَقٌّتَشْمُهُابَبَوَ(يًضار مَ)، تَـمن مُجُهْاء
خيَْلَعَ ال فَهَونَـارُتَيهم ارُصَا، يف  فَيق احلق ول عُاملفْنزلة مب َََّناملعْوا واالُقَفَـهُعَمجَْوهُعُمَجَي، ،ىضَرْمَ:
اجلمْهَى،وَتَوْمَوَ قولُتَراكَ،أالتَالةَالحمََبواجبٍسَيْلَعُذا رَ:(يضٍر مَ)يف  قولُاتَمَكَاض م  يف 
(يفٍر ظَ) وَاف ظ رَ: قولُتَ، (تٍيِّمَ)يف  :، وَونَتُيِّمَوَأَْموات  ، (كٍال هَ)يف  وَالكونَهَوَ،ُهاّلك : ال،
قُتَـ دَنشَأَ،وَََّنذااملعْهب َحونَار جَ:(يحٍر جَ)وليف  :ريرجل َ(اض املر )يف 

 (4)يبُ ذِ عْ تَـ وَ  وٌ جْ ا شَ نَ لَ  اضِ رَ مِ ـي الفِ وَ   ضٌ رَ ا مَ هَ ـانَ زَ  يون  عُ ا بِ نَ نَـ لتَّ قَـ    

دحُميَْ .نُزْحُـال:وُجْالشَّ،وَ(1)ك املل بد عَنْب يمانَلَسُيدة ص ذهالقَهَيف 

 لِ مْ الحَ  نَ هم مِ المِ ي كَ فِ  كثرُ أَ  ى اللفظِ لَ عَ  ابِ ا البَ ذَ ي هَ فِ  لُ مْ الحَ وَ " :ليّ قَـاَل أبو عَ 
 .(4)"ىنَ ى المعْ لَ عَ 

                                                           

 .137ص(مرجان)،و139ص(فرهود)التكملة(1)
 .ظريف:ب(2)
(7) ص التكملة شواهد من 139البيت ديوانه يف البسيط، من يف1/713، له والشاهد ، : واحملكم1/169الزهرة ،

3/201 اإليضاح شواهد وإيضاح ،2/342 واملصباح ص2/1121، اإليضاح شواهد وشرح املفصل433، وشرح ،
 (.مرض)19/29،والتاج3/271،واللسان4/31
كانيُسمَّىمفتاحاخلري؛(1) أبوأيوبسليمانبنعبدامللكبنمروانبناحلكم،بويعلهباخلالفةسنةستوتسعني،

العزيز عبد بن عمر عمه ابن اختذ وقد الناس، إىل وأحسن السجون، وأخلى األسرى، أطلق اخلالفة ويل عندما ألنه
،والبدايةوالنهاية2/120وفياتاألعيان:تنظرترمجتهيف.تويفسنةتسعوتسعنيولهمخسوأربعونسنةمستشارًاووزيرًا،

9/137-192. 
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(الًاع فَ)وَ(يالًع فَ)نَّأَين عْيَـ:حُ ارِ قَـاَل الشَّ  البَهَيف  وَيْف ياسُالق اب ذا رُثَـاألكْه يف 
اتَفَااللت ؛ألنَّ(لنيَاع فَ)وْأَ،(العَفْـأَ)وْأَ،(العَف )ىلَعَمعَجيُْنْأَال عمَت االسْ إىلع اجلمْاب بَيف 

الُقَلذلكَ،وَفظ اللَّ م وْىالقَلَعَلُاخ الدَّ:وهُرُام الدَّى،وَرَمْدَ:واقولُيَملَْ،وَرونَام دَ/:(رٍام دَ)وايف 
رَال مج َ،وََجر ب ري ع بَ:(2)واالُقَ،وَنٍذْإ غري ب  ا؛ابينهمَمَرب لقُ(لعَفَـ)ىلَعَ(الًع فَ)ملواحَ،فَاب ج 

َوىبينهماسَيْلَإذْ ،ََبرْجَل ب إ :واالُقَدْقَ،وَ(انٍسَح )وَ(نٍسَحَ)زلة نْمب َجعلوهُ،فَة كَاحلَربدل تَ(7)س 
(1)َكآفَةٍوَهْ،فَـنَدَالبَيبُص تُة آفَبَرَاجلَ؛ألنَّ(ىضَرْمَ)وَ(يضٍر مَ)ىلَعَلوهُ،محََ(ربُجْأَ)هاحدُوَوَ
حنَْسَفْالنـَّيبُص تُ و، وَقَمحَْوَقَمحْأَ: قَقَى، واالُد م ُجرْ: لثْب  َقالَرٍمحُْوَرَمحَْأَ: بنريدُدُ(4)،

:(6)ةمَّالصِّ

 (7)ُجْربِ  ق  نـُ يْ ي أَ الِ طَ  ومِ ـاليَ كَ   هِ بِ  تُ عْ مِ ل سَ وَ  تُ يْ أَ رَ  نْ إِ ا ـمَ  

مَأنَّ(1)لكَذَببُسَوَ بامْه هلََإب أُنَهْتَـ(2)رأةٍرَّ وَهُتْجبَأعْفَ(7)ااًل اءُاهل، به)يف  ىلَعَودُعُتَـ(
.(1)قَبَسَدْقَ(قنُيْـاألَ)،وَمَوْبهاليَـرتُرَمَانٍكإنسَ:هديرُقْتَـ(كاليوم )،وَائدة زَ(نْإ )به،وَاملمرور 

                                                                                                                                                                             

 .131ص(مرجان)،و139ص(فرهود)التكملة(1)
 .وقدقالوا:ب(2)
 .قبول:األصل(7)
 .كأضافة:األصل(1)
 .وقال:ب(4)
ناحلارثبنمعاويةبنُجداعةمنبكربنهوازن،أحدالشجعاءاملشهورين،وذويالرأيأبوقرَّةُدرَيدبنالصِّمَّةب(6)

كبري،وإمناخرجتبههوازنتتيمَُّنبه،فُقتل يفاجلاهلية،عاشحنًوامنمائيتسنة،شهديومُحننيمعهوازنوهوشيخ
املشركني من قُتل فيمن يومئٍذ يف. ترمجته تنظر ص: وال23املعمرون ، والشعراء ص2/319شعر واالشتقاق ،292،

 .167واملؤتلفواملختلفص
(3) ص التكملة شواهد من ص139البيت ديوانه يف الكامل، من يف17، له وهو ، : للفراء القرآن ،2/700معاين

ص املنطق 123وإصالح والتبيني والبيان ،1/103 واألغاين ص14/37، الغريب ونظام شواهد139، وإيضاح ،
معاين:،وبالنسبةيف3/123،وشرحاملفصل433،وشرحشواهداإليضاحص2/1122،واملصباح2/347اإليضاح

 .390،ومغيناللبيبص4/37،وشرحاملفصل1/731،ومجهرةاللغة7/34القرآنللفراء
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مَّأَوَ أَ(4)(ب ر حَ)وَ(يب ر حَ)هُدُاح وَفَـ(ََبرْحَ)ا فَضْغَ:يْ، ؛(يضٍر مَ)عَمجَْمعوهُجَبان،
.هاختيار ليهبغري عَاخل دَ(6)نفهوزح:ناهُعْمَألنَّ

 .(7)"ىامَ يَ أَ وَ  أيِّمٌ : واالُ قَ وَ " :ليقَـاَل أبو عَ 

:ىلَعَتْعَمجُدْقَ،وَهُلَرأةَالذيالامْلُجُالرَّوَ،هلاجَوْاليتالزَاملرأةُميُِّاألَ:حُ ارِ قَـاَل الشَّ 
:والنقَيه ف وَ(3)﴾مْنكُىم مَـ يَوٱٱألَحُنك أَ﴿وَ:اىلعَى،َقاَلاهللتَـامَيَأَ

امهُدُـحَأَ : حنَْ(9)(اىَلعَفَـ)ُهو و، ألنَّامَـتَيَـوَمٍـيت يَ: ى؛ ه املْعََّن ىلَعَة ـاخلالدَّة ـاآلفَنزلة مب يف 
ألنَّـتيَاخْري ـبغان سَاإلنْ الصَّقَنْعَردُاملنفَوَهُ(األميَِّ)اره؛ وَال رينه له، ىلَعَعَمجُ دْقَ(د رْفَـ)ح

(اىلفـَعَ)وَ(اىلفـُعَ)،وَ(ادًـير فَ)دُاح الوَونَـكيَأنْوزُـجيَُ،وَ(ىادَفـُرَ)

.(1)ان بَار تقَمُ

                                                                                                                                                                             

(1) يف القصة تنظر : والشعراء 1/717الشعر القايل وأمايل ،2/161 واألغاين املغين14/32، شواهد وشرح ،
2/944. 
ربنتعمروبنالشريدمنبين(2) ُسليم،اشتهرتبرثائهاأخويهاصخرًاومعاوية،قدمتعلىرسولهياخلنساءمُتاض 

يُعجببشعرهاويستنشدها،واتفقأهلالعلمبالشعرأنهمعقومهامنبينسليموأسلمتمعهم،وكانالنيباهلل
طبقاتابنسالم:يفتنظرترمجتها.ملتكنامرأةقبلهاوالبعدهاأشعرمنها،جعلهاابنسالميفطبقةأصحاباملراثي

 .1/177،واخلزانة103-14/32،واألغاين1/717،والشعروالشعراء1/207
 (.هنأ)1/31الصحاح.تطليهاباهل َناء،وهوالَقط ران:هتنأإبالً(7)
 .73ص(1)
يتفقمعتفسريا:خرَب،وخريب،وخرب،ويفب:يفاألصل(4) لشارحجرَب،وجريب،وجرب،وماأثبتهوالذي

 .للكلمة
 .وهو:ب(6)
 .134ص(مرجان)،و139ص(فرهود)التكملة(3)
 .72:سورةالنور،مناآلية(3)
 .فـََعال:األصل(9)
(1) ُجعل أيامى)إذا ) وزن فـََعاىَل)على ) يف األلف مبنزلة مزيدة آخره يف األلف هذه(َوَجاَعى)كانت على وضع وقد ،

،4/37،وشرحاملفصل2/931،واملقتصديفشرحالتكملة10/431احملكم:ينظر.يهالصيغة،فهوشاذاليقاسعل
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الثاينالقولُوَ لُصْأَ: لَعَ(2)(ائميَأَ)ه م (لائ عَفَـ)ى لثْ، وَوَأَوَوَّلٍأَ: َُثَّ(7)لائ يَعَوَيِّلٍعَائل، ،
وَامليمُمت دِّقُ الم ، هى عَ/الالمُت رَخِّأُاليت هي فَ(1)نْي اليت فـَعَ)(4)تْارَصَ، َُثَّ(ايل  تحت فُ،

.يار ذَعَىوَارَذَعَي،وَار حَصَىوَارَحَصَ:لثْألًفام اءُاليَت لبَقَانْـ،وَامليمُ
:لثْى،م اعَجَوَوَع ج وَ:َوقَالُوا،ة آفَلكَذَ،وَف وْاخلَكَرَاحلذَى؛ألنَّارََحذَوَر ذ حَ:واالُقَوَ

ألنَّارَذَحَ وَض املرَكَة آفَعَجَالوَى؛ واالُقَدْقَ، لثْم اع جَو : وَاضٍرَم : يَـ، واولُقُمل وَعَجْوَ: :واالُقَى،
ألنَّرَسْأَوَري س أَ وَارٍتَخمُْرُيْـغَر رَضَرَاألسْى؛ عَدْقَ، واقالُفَ(6)القياس ىلَأخرجوه ىارَسَأُ:
.(3)اءرَسَأُوَ

                                                                                                                                                                             

 6/103واهلمع . الوجه –وهذا البحر يف حيَّان أبو قال -6/114كما يقول حيث سيبويه كالم ظاهر :7/640هو
 .1/142،واالرتشاف139التكملةص:وينظر".يتيم ويتامى،وأميِّ وأَيَاَمىفأجروهجمرىَوَجاَعى:كماقالوا"...

(2) يف الوجه هذا ينظر ص: املنطق ص711إصالح جين البن والتنبيه ،161 والصحاح وشرح(أمي)4/1363، ،
 للمرزوقي 1/762احلماسة التكملة شرح يف واملقتصد ص2/931، القطاع البن واألفعال األمساء وأبنية ،769،

 7/223والكشاف احمليط والبحر ،7/733 ص6/111-114، املنري واملصباح تفسري22، على الشهاب وحاشية ،
 .إىلأيباحلسناألخفش1/142،ونسبهأبوحيانيفاالرتشاف3/11البيضاوي

 (.عيل)11/133اللسان.الذينيتكفَّلهبمويُعوهلم:الفقري،وَعيُِّلالرجل:الَعـيِّلُ(7)
(1)  كالمه اهلل–يف ال-رمحه يف اضطراب وزن أن ذكر إذ والتنظري؛ والشرح أيامى)وزن ) الثاين الوجه ،(فـََعائ ل)يف

)والصواب فـََياع ل: يف( كما ص: جين البن 161التنبيه للمرزوقي احلماسة وشرح التكملة1/762، شرح يف واملقتصد ،
2/931.

قوله "ويف هي: اليت الالُم َوأُخَِّرت  الم ، هى اليت امليُم مت  َعنْيُقدِّ " عني فليست أيائم)خلل ؛ والصواب( :الم،
".وأخِّرتالياءاليتهيعني"

 ألن صحيح؛ غري بأوائل أليائم أوائل)وتنظريه ) وزن أفاعل)على البصريني( قول على : أوَّل)إنَّ وعلى(: أَفـَْعل،
:علىقولالكوفيني(فواعل)  (.فياعل)ىفهوعل(عيائل)فـَْوَعل،وأما(:أوَّل)إنَّ
 .فصات:ب(4)
 (.القياس)بياضموضعكلمة:األصل(6)
 .4ح164ص:تنظر.شاّذوليسقياسيًّا(أسراء)على(أسري)مجع(3)
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واالُقَوَ مَثْم (1)ََّنمْزَ: ألنَّضَرْل وَض رَمَنَمَالزَّى؛ واالُقَ، ألنَّلَسْكََوالنُسْكَ: لَسَالكَى؛
َِ:واالُقَدْقَ،وَض كاملرَرَكْالسُّى؛ألنَّرَكْسَوَانُرَكْسَ:،وقالوااىَلسَكُ:قالوا،وقدة آفَ ىارَكَُس
اطَبَحَ:واالُقَ،وَ-اتحهَفَوَني السِّمِّبضَ- .(2)م رَالذيبهوَوَهْ،وَ(طٍب حَ)ع مجَْىيف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1) َزْمََّن والزَّم ن: َزم ن، مجع والزََّمانة: الزَّمانة، ذو يقال: الَعاَهُة، َزم ن : رجل  الزََّمانة: بـَنيِّ مبتلى . 17/199اللسان
 (.زمن)
 (.حبط)7/1113الصحاح.أنتأكلاملاشيةفُتكثرحىتتنتفخلذلكبطوهناوالخيرجعنهامافيها:الـَحَبطُ(2)
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[باب ما جاء على أربعة أحرف ملحًقا أو على وزن الملحق] 

، قِ حَ الملْ  نِ زْ ى وَ لَ عَ  وْ ًقا أَ لحَ مُ  ف  رُ حْ أَ  ةِ بعَ رْ ى أَ لَ عَ  اءَ ا جَ مَ  ابُ بَ " :ليّ قَـاَل أبو عَ 
 ور  سْ قَ : وحْ نَ  لكَ ذَ ، وَ بعة  رْ ى أَ لَ عَ  انَ ا كَ مَ  كسيرَ تَ  رُ سَّ كَ يُ  ةِ عَ بَـ باألرْ  الثالثةِ  نَ مِ  قُ حَ الملْ 

 .لُ صْ الفَ  (4)..."اورَ سَ قَ وَ 

ول صُأُهُروفُاحُلمَثْم هُلُعْبهجَدُصَقْيُـف رْفيهحَادُزَالذييُـ:وَهُقُامللحَ:حُ ارِ قَـاَل الشَّ 
المُاألهنَّ؛اءَالبَررتَكَ(جَرَحْدَ):لثْم (بَلَجَ)وَ(بَرَضَ)نْم نيتَابَإذَ:هُالُثَ،م يح ح بالصَّليلحقَ

أنَّمَكَلمة الكَ الالم كَمُ(2)(دحرج)ا فَـرر قولُتَ، وَ(7)بَبَلْجَوَ،بَبَرْضَ: حيُهَ، كمُذا يف 
ل األصْمَكْاحُنَهُائد الزَّاحلرف مُكْحُ،وَ(1)صريف التَّ وْهلَ؛ألنَّفني احلرْاثل متََعَمَدغمُهاليُأنَّييف 

كايةُلبطلتْدغمَأُ َوع رْالفَاثلةُممَُوَل األصْ(4)ح  فجُاجلمعُكذلكَله، احلرْلَع ، ائد الزَّفُفيه
فَل كاألصْ لكَذَنْم ي، الوَر وَسْقَ: زَاوُ، ألنَّائدة فيه م ؛ وَ(ر سْالقَ)نَه املعْهَوَ/رُهْالقَ:وَهْ، ََّنذا

جود وْمَ وَسدُبهاألادَاملرَنَّ؛أل(6)(ةرَوَسْالقَ)يف  (رُوَسْالقَ)كونُيَدْقَ،وَرُسْالقَوَرُهْالقَأنه شَنْم ،
وَهَبغري  املعَّن، يـَعْلكنْذا رَال فَـ(3)(ر سْالقَ)ََّنعْمَنْعَى لَعَهُعُمَجْتَ، جتَْمَكَ(رَاو سَقَ)ى معُا

.اب البَود صُقْمَلُصْاأَذَ،هَ(رَاف عَجَ)ىلَعَ(رًافَعْجَ)

مَاألمسَْنَم وَ ف اء ز ا ر جتَْيادة يه يف  األَرَجمَْع اجلمْى وَصْى يُـلي، بتلكَصَقْال ة يادَالزِّد
حنَْاإلحلَْ واق، فإنَّكَفْأَ: جتَْل، لَعَهُمعُك جتَْمَكَ(لَاك فَأَ)ى َو(رًافَعْجَ)معُا يتَمَسَّإنْذلكَكَ،

                                                           

 .134ص(مرجان)،و190ص(فرهود)التكملة(1)
 .مدحرج:األصل(2)
 .ضربتوجلببت:ب(7)
 .719ص(1)
 .أحكام:األصل(4)
 .القسور:ب(6)
 (.قسر)97-4/91،واللسان4/33ييساللغةمقا:ينظر(3)
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(2)ولُالقَُتويفداسْقَ،وَ(رَام حَأَ)ىلَهعَمعُجتَْكَإنَّفَكاألمْسَاء (1)البةًغَةًفَهص لتَعَجَوْأَ(رَأمحْ)ـب يف 
.(7)ل ذااألصْهَ

،مُاع شَقَ:قولُاتَمَكَائمُوَتَـ:فيهتقولُفَ،(مٍعَشْقَ)ـب اق لإلحلَْة ائدَفيهزَاوُالوَفَ(1)(أم وْتَـ)اأمَّوَ
قالُه،يُرْي لغَينُر القَ:وَهُ(4)وأمُالتَّوَ لدين الوَيف  قالُيُذا،وَهَأمُوْذاتَـهَ:نٍطْبَيف  ام ،ؤَتُـ:ع مْاجلَيف 
  :(6)رُاآلخَولُقَهُنْم ،وَذوذ الشُّنَم وَهْوَ

    امُ ـؤَ تُ  ا هَ ـعُ مْ دَ ا وَ نَ لَ   قَـاَلتْ 

 امُ ـظَ ـالنِّ   هُ مَ لَ سْ أَ   ذْ إِ   رِّ الدُّ كَ 

(7)المُ وا السَّ لُ حَ تَ ارْ  ينَ ذِ الَّ  ى لَ عَ      

َوور سُالنُّنَم نُّس مُـالكرُالذَّ:مُعَشْالقَوَ وَال جَالرِّنَم وَهُكذلكَ، ثريةُالكَأةُاملرْ:مُلَيْـالغَ،
وَمَالغُلْ وَةُيَـّرِّـالبَ:قُلَمْالسَّوَ،فُالح السَّنَم رُكَالذَّ:ًضايْأَمُلَيْـالغَة، :مُلَيْـغَوَ،(لعَوْفَـ):(3)مُأَوْتَـ،

:رُاع ،َقاَلالشَّة المَالسَّعَمجَْعَمجُ قلُعْيَـنْمَل لكَذَنْم انَاكَمَ،وَ(لعَيْـفَـ)

 (9)اينَ مِ أَ وْ وا تَـ سُ ـيْ لَ وَ  ت  الَّ عَ لِ       ار  زَ ي نِ نِ بَ  نَّ إِ فَ  رْ ـخَ فْ ال تَـ فَ 
                                                           

 .ب:ساقطمن(غالبة)(1)
 110يفص(2)
 .الفصل:ب(7)
 .توم:ب(1)
 .توم:ب(4)
 .الراجز:ب(6)
 .109سبقخترجيهيفص(3)
 .توم:ب(3)
.تومينا:ب(9)

ص التكملة شواهد من 190البيت شعره يف زيد بن للكميت الوافر، من يف2/113، له وهو ، الكبري: املعاين
1/423 للخطايب احلديث وغريب ،2/160 اإليضاح شواهد وإيضاح ،2/344 واملصباح واللسان2/1121، ،

=(.تأم)4/1336الصحاح:،وبالنسبةيف(تأم)71/163،والتاج12/62
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.ةٍدَاح وَمٍّألان نَماثْـهُنْـم ولدُاليُ:يْ،أَلفة تَمخمُْهُاتُـهَمَّأُ:يْأَتٍالَّعَل 

 ةً فَ صِ  انَ ا كَ إذَ  (لُ عَ فْـ أَ ) -هِ بِ  سَ يْ لَ وَ - قِ الملحَ  نِ زْ ى وَ لَ عَ  اءَ ا جَ مَّ مِ وَ " :ليّ عَ قَـاَل أبو 
  .لُ صْ الفَ  (3)..."(1)ليهِ عَ  (لٌ اعِ فَ ) رَ سِّ ا كُ مَ كَ   (ل  عْ فُـ )ى لَ عَ  رُ كسَّ ه يُ فإنَّ 

ذَقَ: حُ ارِ قَـاَل الشَّ / شَكرنَد وَاع بَبالرُّةًفَص (7)([أَفْـَعل])هبَا ىلَعَلحقٍمب ُسَيْلَي،
مَاالسْةُفَالصِّكت اَراشَنَهُهَنْم ،وَقيق حْالتَّ ،(لٍاع فَ)(4)[َعَلى]اءاليتاألمسَْ(1)[بـَْعض ]ع مجَْيف 
د ر طَّمُعَذااجلمْهَإالأنَّ،(3)[ومُحْر]راءمحَْوَرُمحَْأَ:واالُقَ،فَـولٍحُوَلٍائ حَ،وَ(6)لٍبـُزْوَلٍاز بَ:وحنَْ يف 

وَات فَالصِّ يَ، دُر طَّال عَم االسْيف  لَالذي وَ(لٍاع فَ)ى الصِّهَه بَشَهُجْوَ، لَّكُأنَّ(لٍاع فَ)ـبة فَذه
ال،وَ(الءعْفَـ)اهَثُــؤنَّمُةٍفَص (3)ُكلُّذلكَوَكَ،اكن اسَهمَنْاينم ،الثَّفٍرُحْأَبعة رْىأَلَهماعَنْم احدٍوَ
ازَاجَمَكَ(ل عُفُـ)قالُاليُ،فَات فَذهالصِّهَع اينمجَْثَضمُّيُ دْقَ،وَر اع شَطرَّضْيَاءإالأنْاألمسْيف 

.(9)كرهُقذ بَسَ

 .(41)"(النَ عْ فُـ )ى لَ عَ  وهُ رُ سَّ كَ   دْ قَ وَ " :ليّ قَـاَل أبو عَ 

                                                                                                                                                                             

:أنالبيتعلىهذهالروايةلد ْعب لالـُخزَاعي،وأمابيتالكميتفهو430ويفشرحشواهداإليضاحص=
ن زارٍ:وََكانيـَُقالُ َبين  ل َعالٍَّتَولَْيـُسواتـَْوأَم يَناإنَّ

 .140-113وملأجدهيفديواند عبل،علىأنلهقصيدةعلىالبحرنفسهوالرويص
 .عليه(فاعل)كماكسرعلى:ب(1)
 .136ص(مرجان)،و190ص(فرهود)التكملة(2)
 .ب:تكملةمن(7)
 .ب:تكملةمن(1)
 .ب:تكملةمن(4)
 .نازلونزل:ب(6)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(3)
 .وكلذلكصفة:األصل(3)
 .39ص(9)
 .133ص(مرجان)،و190ص(فرهود)التكملة(10)
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(يضَبْأَ)،وَ(انَودَسُ)وَ(انَرَمحُْ)لىعَاءَجَ(1)دْقَ(ودَسْأَ)وَ(رَمحَْأَ)أنَّين عْيَـ:حُ ارِ قَـاَل الشَّ  
لكَذَاءَاجَمَكَ(انَيضَب )وَ :دَشَنْأَاء،وَاألمسَْيف 

 (3)اـانَ ودَ سُ   ضِ األرْ   انَ ِقرَ   وـلُ عْ ى   َهِدبًا   يَـ زً عْ مِ وَ   

(لعَفْـأَ)عُمجَْان،وَودَسُ:قَالَلكَلذَ،فَ(لعَفْـأَ)ىلَعَهُتُفَص فَ(7)ون نَمُر كَّذَمُ(ىزًعْم ) ات فَالصِّيف 
ذاالبيتَذكرهَدْقَ،وَ(1)[َقليل (]النعْفُـ)ىلَعَ .(4)ًدارَفْمُاالكتاب ذَهَيات بْأَيف 

 (6)..."هايرَ سِ كْ اء تَ مَ األسْ  الَ تعمَ منه اسْ  لَ عمِ تُ ا اسْ روا مَ سَّ كَ   دْ قَ و :"ليقَـاَل أبو عَ 
 .لُ صْ الفَ 

حُطَبْأَ:الُقَيُـ،فَـاء األمسْعَمجَْعُمَجتُْثةًؤنَّمُوْأَانتْكَرةًكَّذَمُالبةُالغَةُفَالصِّ:حُ ارِ قَـاَل الشَّ  
ِْبَ،وَحُاط بَأَوَ قُمَكَ،حُاط أبَوَاءُحَْط القَتوفينَاسْدْقَ،وَلُاك فَأَوَلُكَفْأَ:لتَا ولَا ،(3)قـَْبلُلكَذَيف 
:شدَنْأَوَ

 تيْ البَـ  (4)...ار  ـفَ ـقْ مِ  عَ رَ جْ بِأَ 
                                                           

 .دوق:ب(1)
(2) ص التكملة شواهد من يف190البيت نسبة بال وهو ، مناهلزج ، : ص7/219الكتاب ينصرف وما وسر10، ،

6/761،واحملكم1/76،7/3،واملنصف2/692الصناعة ،2/1129،واملصباح2/343،وإيضاحشواهداإليضاح
(.قرن)74/263،والتاج17/771،واللسان4/67،9/113،وشرحاملفصل431وشرحشواهداإليضاحص

املعزى وَهد بًا: مجع، اسم أي: النسب؛ على أي: َهَدب، ذات والـَهَدبُ: اهلدب، رعي يف دائبة أهنا أغصان:
واحدته له، ورق ال مما وحنوه األرطى وقيل: َهَدبَة، الـَهد ب: الـَهْدب،أي: الكثري الق رَان: َعر، الشَّ األرض،: من ماارتفع

السودانألهنامنأكرماأللوان:اناوُسودَ إيضاحشواهد:ينظر.وصفللمعزى؛إذهومجعيفاملعَّنفحملهعليه،وخصَّ
 (.هدب)1/331،واللسان1172-2/1170،واملصباح343-2/343اإليضاح

(7)  معزى)نـُوِّن بـ( لإلحلاق وألفه ه ْجرَع)ألنهمذكر للتأنيث( وليست وحنوه ينظر. ينصر: صما الصناعة10ف وسر ،
 .141،وحتصيلعنيالذهبص2/692
 .ب:تكملةمن(1)
 (.شرح)فسقطتكلمة(وقدذكرهذاالبيتيفشرحأبياتهذاالكتابمفرًدا:)كذايفالنسختني،ولعله(4)
 .133ص(مرجان)،و191ص(فرهود)التكملة(6)
 .110يفص(3)
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(2)تهدذكرقَوَ ث املؤنَّوَر كَّاملذَعُتويفيهمجَْسْيَ،وَ(7)ًضايْأَبيات األَيف  تويسْايَمَكَ/كسري التَّيف 
الرِّ:(1)[َقولكَ] عتْامجُمَكَ(اواتحَطْبَ)ىلَعَ(4)(اءُحَطْبَ)عتْدمجُقَ،وَاءُسَهيالنِّوَالُجَهي
.ات فَاءالالصِّاألمسَْمُكْذاحُهَ،وَ(اواترَحْصَ)ىلعَ(اءُرَحْصَ)

 

 

 

 

 [باب جمع ما كان من الصفات على أكثر من أربعة أحرف]
                                                                                                                                                                             

.وأجرع:ب(1)
:،ومتامه2/322،لذيالرُّمَّةيفديوانه191جزءبيتمنالطويل،منشواهدالتكملةص

قَفاٍربَع يٍدمنالُقَرى فَـالٍة،َوُحفَّْتب الَفالة َجَوان بُـهْب َأْجرََعم 
.437ص،وشرحشواهداإليضاح2/1177،واملصباح343-2/343إيضاحشواهداإليضاح:وهولهيف
اأَلْجرَع والفالة: الرمل، من السهلة الرابية : يف والباء احلي، عمارة عن أو والرعي املاء عن املقطوع (بَأْجرَع)القفر
 يف)مبعَّن فيه( )والعامل تكلمين: ) -(مالعبه)أو(وقفتُ)أو يكون أن مالعب)على ) ملعب)مجع املصدر( هو -الذي

:يفقوله
َفَماز ْلُتأَْبك يع ْنَدُهَوأَُخاط بُـْهرَْبٍعل َميََّةنَاقَت ـيَوقـَْفُتَعَلى
َكاَدمم َّاأَبـُثُـّهُ أَْحَجـارُُهَوَمالع بُـهَْوَأْسق يه َحىتَّ ُتَكلُِّمين 
املصادر- باب يف هبما االستشهاد سيأيت البيتان وم-وهذان الُقرى من بالبعد املكان هذا وصف االجتماعوإمنا واضع

 قوم أن ميَّة)لُيعلم البقاع( مكارم شاءوا حيث ينتجعون فهم واالضطالع، النجدة أهل من ينظر. : -2/1171املصباح
1174.

كسروهتكسرياألمساء:استعملهامسًاالصفة؛ألهنماليكادونيقولون(بأجرع:)قوله:والشاهد املكاناألجرع،وقد
.2/349إيضاحشواهداإليضاح:ينظر.ُجرْع:وكسروهتكسريالصفةلقيلاألجارع،ول:فقالوا

 .وقدذكر:األصل(2)
 (.شرح)،فسقطتكلمة(وقدذكرتهيفشرحاألبياتأيًضا)كذايفالنسختني،ولعله(7)
 .ب:تكملةمن(1)
 .ب:ساقطمن(بطحاء)(4)
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 نْ ، مِ ف  رُ حْ أَ  ةِ عَ بَـ رْ أَ  نْ مِ  كثرَ ى أَ لَ عَ  اتِ فَ الصَّ  نَ مِ  انَ ا كَ مَ  عِ مْ جَ  ابُ بَ " :(4)ليّ قَـاَل أبو عَ 
 .(3)"(ال  عَ فْ مِ )ى لَ عَ  انَ ا كَ مَ  لكَ ذَ 

البَهَدُقْعَ:حُ ارِ قَـاَل الشَّ  أَلَعَادتْزَةٍفَص (7)لَّكُأنَّاب ذا كان]وْأَفٍرُحْأَة بعَرْى
وَالغة بَللمُوَهْوَفٍرُحْأَة بعَرْأَ(1)[على تُهنَّإف(4)اء بالتَّثْؤنَّتُمل جتُْوَ،رُكسَّا حيح صْتَّالعَمجَْمعُال

ةُلَّالع ،وَاء التَّوَف الباألل وَون النُّوَاو بالوَ ايهَف (3)ىتوَاسْ،وَةُالغَفيهااملبَلتْخَدَ(6)امَّالَأهنَّلكَذَيف 
ان ويَتَسْيَثَاملؤنَّوَرَكَّاملذَ،فإنَّارٍثَكْم :و،حنَْحْحَّصَملتُل عْالفَن زْىوَلَعَنْكُملتَ،وَثُاملؤنَّوَرُكَّاملذَ

امَكَاتٍارَثَكْالم وَ،ونَارُثَكْم :فيهولُقُالتَـ،فَال عَاألفْـ(3)ة نَىز لَعَسَيْلَ،وَة الغَاملبَََّنعْيهمَف يه،وَف 
تَـ لْقُمل (9)(ورٍكُشَ)وَ(ورٍبُصَ)يف  صَوَ،ورونَبُصَ: ألنَّورات بُال لَ؛ تُـمَّك مل ر كَّاملذَنْيبَـقْرِّفَا

ث املؤنَّوَ التـَّفَـد اح الوَيف  ريق فَْعْدُم إذْوْأَع اجلمْيف  عَرْفَـانَكَىل؛ الوَلًَعا وَاحد ى ذلكَكَسَيْلَ،
ث املؤنَّوَر كَّاملذَنْيبَـق رْالفَول ؛حلصُ(م ر كْمُ)وَ(ب ار ضَ) :و،حنَْل عْالفَة نَىز لَهعَأنَّ،وَاحد الوَيف 
.(10)يهف ولُالقَقَبَدسَقَ،وَكرمُيُوَ،ربُضْيَ

ةُعَاق الوَاتُفَالصِّوَ :زانٍوْأَة دَّىع لَأيتعَتَاب ذاالبَهَيف 

:و،حنَْ(فـََعل)ىلَفيهعَلُعْالف كونُايَمَهُ،فمنْانٍعَطْم وَ،ارٍثَكْم :وحنَْ،(ِمْفَعالٌ ): هادُ حَ أَ 
ْطعَ)وَهْفَـ(َطَعنَ) ْطَعام )وَهْفَـ(مَعَطْأَ):و،حنَْ(أَفْـَعل)ىلَعَكونُايَمَمنهُ،وَ(ان م  لتَعَجَوْلَ،وَ(م 

                                                           

 .ب:ساقطمن(قالأبوعلي)(1)
 .133ص(مرجان)،و192ص(رهودف)التكملة(2)
 .كان:ب(7)
 .أوكانتعلى:والوجهفيه.ب:تكملةمن(1)
 .وهيللمبالغةوملتؤنثبالتاء:كذايفالنسختني،والوجه(4)
 .ب:ساقطمن(ملا)(6)
 .للمبالغة،فاستوى:ب(3)
 .وزنه:ب(3)
 .وشكورون:ب(9)
 .160-143يفص(10)
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ْطَعاًما) كانَإذَامَعَاملطْذمًّا؛ألنَّكانَلَ(مَع طَ)نْم (م  اإذَ،وَل األكْثريُكَ:اهُنَعْمَانَكَ(مَع طَ)نْم ا
نَضَتَدْقَ،وَوم لُعْمَق رْالفَنَام مَهُنَـيْـابَـمَوَ/،ام ـعَاإلطْثريُكَ(1):ناهُعْمَ(مَعَطْأَ)نْم انَكَ البيتُمَّ

:هُولُقَوَهْ،وَاملثالني (2)هدَشَالذيأنْ

ن مِ  اءِ مَ السَّ  اقُ آفَ  رَّ بَـ ا اغْ ذَ إِ        (1)ىرَ ي القِ فِ  يمُ اعِ طَ ، مَ (7)اجَ يْ لهَ في ا ينُ اعِ طَ مَ    
 (5)لِ حْ مَ ـال

تَـحَةُرَبَـالغَكثرت فَرُاملطَعَطَقَانْـيْأَ:رَّبَـاغْ،وَةُافَيَالضِّ:ىرَالق ،وَاحلربُ:اجَيْهَـال تْاقَرَىت
.اق إىلاآلفَ

دقْ؛فَـذلكَكَسَيْلَ،وَالَذااملثَهَخلُدْالتَاءَاهلَىأنَّلَعَاب البَلَصْأَنيتَبَدْقَ:لَـيق إنْفَ
.اإلبل وَاملال وَل باألهْوب زُالعُوَاب رَاإلطْوَم ذْجَـال(3)لكثريُل،ة ابَرَطْم وَ(3)ة ابَزَعْم وَ(6)ة امَذَجم ْ:واالُقَ

.ة امَذَجم ْل جُرَ:لتَقُلذلكَ،فَة الغَ،بلللمبَثٍؤنَّمُوَرٍكَّذَمُنْيبَـقْرِّفَاملتُـنَهُاهلاءُ:لَـيق 

وحنَْ،(لٌ عَ فْ مِ ): انيالثَّ  زنُ الوَ  وَيح ص للفَ(لٍوَقْم ): وَس عْالدَّللكثري (سٍعَدْم )، وَهْ،
ْفَعالٍ)كمَهحُكمُحُ،وَح مْبالرُّنُعْالطَّ يه،وَف ث املؤنَّوَر املذكَّواء تَ؛السْ(م  ،(1)ني يرَخْاألُتني فَالصِّيف 

                                                           

 .ب:ساقطمن(معناه(أطعم)كثرياألكل،وإذاكانمن)(1)
 .أنشد:ب(2)
 .للهيجا،واملثبتمنالديوانوالتكملةومصادرالتخريج:يفالنسختني(7)
 .مطاعيمللقرى:ب(1)
(4) ص التكملة شواهد من ص192البيت ديوانه يف حجر بن ألوس الطويل، من يف42، له وهو ، البالغة: أساس

2/63 اإليضاح شواهد وإيضاح ،2/360 واملصباح ص2/1174، اإليضاح شواهد وشرح ،434 واللسان ،6/130،
 .211ةالغواصص،ودر6/33،واملخصص(قرس)7/961الصحاح:،وبالنسبةيف(قرس)16/133والتاج

 (.جذم)4/1331الصحاح.سريعالقطعللمودَّة:رَُجل جم َْذاَمة (6)
ْعزَابَة(3)  (.عزب)1/131الصحاح.الذييـَْعُزبمباشيتهعنالناسيفاملرعى،وكذلكالذيطالتُعْزبـَتُـهُ:رجلم 
 .الكثري:األصل(3)
.اآلخرين:األصل(1)

 .كررةم(األخريني:)ب
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هَلَعَولُقُتَـفَـ اذَى وَل او قَمَ: ولُقُتَـ(2)ال، وَونَلُوَقْم : وَالت وَقْم ال اخلَ، ليلُقَاَل نْم ور قصُمَوَهُ:
ْفَعالٍ) ذفتْاحُمَكَهاأللفُنْم ذفتْحُفَ،ال وَقْم :هـلُصْأَيْ،أَ(7)(م  هُـلصْأَ،وَ(دٍـب دَهُ)وَ(مٍـيَخ )يف 
.كثرُأَذاباأللف هَنْم اءَاجَمَألنَّلكَاقَاَلذَإمنََّ،وَ(1)(د ـاب دَهُ)و(ام ـيَخ )

وحنَْ، (ِمْفِعيلٌ ): الثالثُ  نُ زْ الوَ وَ  وَر طُّعَالتـَّثريةُكَ(م ْعط ري أة رَامْ): ري س رَفَـ)، ثريُكَ(حم ْض 
وَو دْالعَ:أيْر ضْحُـال ري )، فإنَّر طَالبَ:أيْ،ر األشَثريُكَ(م ْئش  يُ، لَعَرُكسَّه وَ(يلَاع فَمَ)ى ال،
تَمَل حُحَّصَيُ قَأمَّفَ.(4)مَقدَّا موهلُُا تُفإهنَّ(ة ينَك سْم رأة امْ): (م ْفع يالً)هُب شْا للمبَيئهَجمَ يف  ،ة الغَا
الفَلَعَة يَاجلار ات فَهالصِّب شْتُوَ (ةٍريَق فَ):و،حنَْل عْى ةًارَتَتْحَحِّصُلذلكَفَ؛أنيث للتَّاءَالتَّأنَّيف 
.ىرَخْأُتْرَسِّكَُو

كاَ،إذَُمْؤن ثٍوَُمْذك رٍوَ،ُمْطف لٍ:و،حنَْل عْىالفَلَاملبينعَرُيْـغَ(ُمْفِعلٌ )/: ابعُ الرَّ  نُ زْ الوَ وَ  نَا
أَهلََ وَفال طْا وَكورَالذُّلدُتَ(ُمْذك ر )، وَاثَاإلنَلدُتَ(ُمْؤن ث )، كَإذَ، ق هلََةًادَعَ(6)َذلكَانَا :لَـيا

ذْ ْفَعال )َوَجَرىَهذاالَوْزُنَوْهَو،اث نَم ئْـوَ،ار كَم  إذَلُسَاقة نَ:(2)[حَنْو]،(1)(فـَُعولٍ)َعَلى(م  املوب 
.(ورٍبُصَ)ثال ىم لَعَوَهْ،وَد لَاوَهلََشْع يَ

كَمب َاب البَلَوَّأَليٍّأبوعَخُيْالشَّدَقيَّ(7)دْقَفَـ:لَـيق إنْفَ ،فٍرُحْأَة ربعَأَنْم ىأكثرَلَعَانَا
.(1)فٍرُحْأَة بعَرْىأَلَعَوَاهُيهمَف كرَذَوَ

                                                           

 .فال:ب(2)
 .1/746الكتاب(7)
 (.هدبد)2/446الصحاح.عمش:بعينهُهَدب د ،أي:اللنباخلاثرجًدا،والـُهَدب ُدمقصورمنه،ويقال:الـُهَداب دُ(1)
 .للعلةاملذكورةيفأولالباب(4)
 .ب:ساقطمن(ذلك)(6)
ْفَعالٍ)وجرىهذاالوزنجمرى:األصل(1)  (.فـَُعولٍ)وَ(م 
 .ب:كملةمنت(2)
 .قد:ب(7)
 .ب:ساقطمن(فيهماهوعلىأربعةأحرف)(1)
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كَهمَنْم ا،وَكرنَماذَكَرَص هقُلكنَّوَفٍرُحْأَسةُمخَْهُلُصْاأَهمَنْم :لَـيق  هلكنَّوَبعةٍرْىأَلَعَانَا
عَادَازَهمَبَشْأَ ات فَالصِّري اءغَىاألمسَْرَجمَْرىلذلكَجَفَة املبالغَوَ(4)ث املؤنَّوَر كَّاملذَواء ت اسْليهايف 

.(6)حيح صْالتَّعَمجَْمعُاليتالجتُْ

ريُاغَألهنَّأنيث ءالتَّاُاتَهَخلْدْملتًَعا،وَمجَْحْحَّصَملتُذهاألبنية هَأنَّعمتَزَدْقَ:لَـيق إنْفَ
،(رَقَـتَافْـ)هنْم لَالفعْ؛ألنَّل ىالفعْلَعَارٍجَرُيْـهغَ،فإنَّ(ريٍق فَ)ـبكسرُنْذايَـهَ،وَل ىالفعْلَعَاريةٍجَ
.ة ريَق فَأة رَامْ:واالُقَدْقَذافَـهَعَمَليه،وَعَارٍجَريُغَ(ري ق فَ)وَ

:هني جْوَنْمام هُنَـيْـبَـقُرْالفَ:لَـيق 

(ريًاق فَ)أنَّ:ادمهَُحَأَ وَهْ،وَ(رق تَفْمُ)ََّنعْمَيف  .ل ىالفعْلَيعَار اجلَََّنعْمَيف 

الثاينوَ بَـرُضُعتْمجََلةَث األمْتلكَأنَّ: م هب َدتْعُوبًا ،ة املبالغَنَم ل اع الفَم اسْه بَشَنْا
فيه،ةَالغَبَهالمُفإنَّ(ريٍق فَ)الف اخب  ياهت َمَّسَمُ(3)بنياقع وَلَالفعْأنَّ،وَث املؤنَّوَر كَّبنياملذَق رْالفَوَ
.(ولٍتُقْمَ)ََّنعْمب َ(يلت قَ)ة ابَثَمب َوَهْلهفَـعْبف عْقَمليَـ(رَقْالفَ)إنَّوَ

وحنَْ،(فـَُعالء): سُ امِ الخَ  نُ زْ الوَ وَ  فإنَّنـَُفسَوَ،اءرَُعشَ: يُاء، لَعَرُسَّكَه حنَْ(ف َعالٍ)ى :و،
اءَجَوَ،(2)﴾تْلَُعطِّارُشَاٱلع إذَ﴿وَ:اىَلعَ،قَاَلاهللتَـ(1)ارٍشَع وَ،اسٍفَن  :ر عْالشِّيف 

 (4)اسِ فَ النـِّ  ةَ يَ شْ ي مِ شِ مْ يَ  سَ عَ قْـ أَ 

                                                           

 .استقراءاملذكرواملؤنث:ب(4)
 .السالمة:ب(6)
 .من:األصل(3)
 (.نفس)7/934الصحاح".نـَُفَساءوُعَشرَاء:غري(ف َعال)جُيمععلى(فـَُعالء)ليسيفالكالم:"قالاجلوهري(1)
 .1:سورةالتكوير،اآلية(2)
(7) يف نسبة بال الرجز، من البيت ص: زيد أيب 139نوادر اللغة ومجهرة ،2/319 والزاهر ،1/3 وأمايل2/211، ،

.1/202،وشرحالفصيحاملنسوبإىلالزخمشري1/173،ومسطالآليل1/136،وأمايلالقايل133الزجاجيص
الـَحَدب:ورجلأقعس  (.قعس)7/961الصحاح:ينظر.أيخارجالصدرداخلالظهر،والَقَعُسضدُّ
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اء ابتَنَهُأنيث التَّواألفَهُبـَّ،شَات اوَسَنـُفَ(1)وَات اوَرَُعشَ:باأللفوالتاءفقالوا/عَوقدمجُ 
أنيث التَّ وحنَْيف  وَةٍعَرُبَـوَ،َعةٍُهبَـ: عَـال، يُهُةُُهبـْ الذي وَدُولَو ، النَِّتاج  ر آخ  يُولدُالرُبـَْعةُيف  الذي يف 

 الرَّبيع أَوَّل  يف  امَكَ،َو(ه َباعٍ)وَ(ر بَاعٍ)ىلَعَ،وَ(اتٍعَرُبَـ)وَ(اتٍعَُهبَـ)ىلَعَمعُجيُْذلكَوَ،(4)النَِّتاج 
الُقَ همَاع تمَ؛الجْ(ةٍعَاص قَ)ىلَعَلوهُ،محََعُاص وَقَـ:(اءعَص اقَال)وايف  .أنيث التَّة المَعَايف 

مَّأَوَ وحنَْ(الءعْفَـ)ا جيُرَفْصَوَ،اءرَمحَْ: فال جيُْمَكَالتاء وَباأللف معُاء مل عَمجَْهُرُكَّذَمُعْمَا
كاملذَفَاءُالتَّهُلُخُدْالتَهُدَاح وَ؛ألنَّونَرُمحَْالأَوَات اوَرَمحَْ:الُقَ،فاليُـيح ح صْالتَّ عُمَجتُْلْ،بَر كَّهي
.ثًاـنَّؤَمُوْأَدُاح الوَانَرًاكَكَّذَمُ(رٍمحُْ)ىلَعَ

وحنَْ،(فـَعَّالٌ ): سُ ادِ السَّ  نُ زْ الوَ و  وََضرَّابٍوَ،قـَتَّالٍ: ذَهَ، مجَْجُيْمعُا ،(6)يح ح صْتَّالع
كُ(3)هُ؛ألنَّرُسَّكَاليُ،وَات ابَرَّضَوَة ابَرَّضَ:الُقَيُـفَـاءُالتَّهُلُخُدْتَ،وَونَابُرَّضَ:الُقَيُـفَـ تْذهبَلَرَسِّلو

.ةَورَهالصُّذ هَهُوالَظُفَحْيَل يحَح صْالتَّوهُمُألزَ،فَة غَالَىاملبَلَعَةُالَالدَّةُيَنْـالب 

.ريُاب بَجَوَار بَّجَ:واالُقدقَفَ:(1)لَـيق فإنْ

.القياس الف ىخ لَعَوَهْ،وَرُسَّكَيُذاكَ،وَيقٍسِّف :لثْ،م (ري بِّج )هاحدُوَ(ريُاب بَجَ):لَـقي

حنَْ-م بالضَّ–(فـُعَّالٌ ): عُ ابِ السَّ  نُ زْ الوَ وَ  و، ان: وَقـُرَّاءٍوَ،ُوضَّاءٍوَ،ُحسَّ الُقَيُـ، :ه ث ـنَّؤَمُيف 
:رُاع ،َقاَلالشَّة ُحسَّانَ

انَ  ةً يـَ بْ ا ظَ يَ      اهَ لَ  ولُ قُ ا نَـ نَّـ ي كُ تِ الَّ  اةِ تَ الفَ  ارُ دَ                (3)يدِ جِ ـال ةَ ُعُطالً ُحسَّ

                                                           

 .ب:ساقطمن(و)(1)
 (.الذييولديفأولالنتاجيفالربيع:)،ويفموضع(يفآخرالنتاج:)يفاألصلبياضيفموضع(4)
 .وهذااجلمعمجعالتصحيح:ب(6)
 .فإنه:ب(3)
 .ب:ساقطمن(فإنقيل)(1)
كثري:،والشَّمَّاخهو112،منالبسيط،للشَّمَّاخيفديوانهص197البيتمنشواهدالتكملةص(2) أبوسعيدأوأبو

كانمنأوصفالشعراءللقوسوالـُحُمر،ومنأرجزالناس حرملةالغطفاين،شاعرجاهليإسالمي، راربن َمْعق لبنض 
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معُجيُْ،وَة للمبالغَدَدِّ،فشُ(7)ُحسانة:لهأصْ،وَنقُالعُ:يدُاجل ا،وَهَيْـلَعَليَّاليتالحُ:لُطُالعُ
انونحُ)ىلَعَ انات)و(سَّ م،وَمَل (ُحسَّ :رَقاَلآخَاتقدَّ

 (1)اءِ ضَّ الوُ بِ  سَ يْ لَ وَ  مِ ـيرِ الكَ  قُ لُ خُ   ىدَ النَّ  يانِ تْ فِ بِ  هُ قُ حِ لْ يُـ  ءُ رْ مَ ـالوَ 

.ءُيض الوَ:يْأَ

كُقَان،وَبَاجلَ:ََّنعْمب َةًصفَكونُديَقَفَـ(ُعوَّار )اأمَّفَ الأهُياسُق انَكَ،َو(يرَاو وَعَ)ىلَعَرَسِّد
لَثْهم ؛ألنَّرَسَّكَيُ يءجمَ اءَجَلكنُْحسَّان،وَ: فَـاء مسَْاألَ/ ـالُقَدْقَ، وَهْ،وَُعوَّار :(ىذَالقَ)وايف 

(1)اس يَق (يرَاو وَعَ)ىلَعَهُعُمجَْ،وَة فَالص م اسْ :(2)[الشاعر]،قَالَم ـاالسْيف 

 (1)الِ فَ كْ ل أَ وَ  ل ُعزَّل  ا وَ ـجَ       ـيْ هَ ـي الفِ  (7)يرَ اوِ وَ ل عَ وَ  يل  مِ  رَ يْـ غَ 
                                                                                                                                                                             

 البديهة، على عفان بن عثمان زمن يف ُموقان غزوة يف اجلاهليةتويف فحول من الثالثـة الطبقة يف سالم ابن جعله ،.
يف ترمجته تنظر : سالم ابن 1/172طبقات والشعراء والشعر ص1/714، واملؤتلف ،207 واألغاين ،9/131-209،

.7/196،واخلزانة7/747واإلصابة
،1/116،وغريباحلديثللخطايب2/93،وهتذيباللغة103إصالحاملنطقص،و2/9العني:والشاهدلهيف
261 واحملكم ،2/443 ،7/193 البالغة وأساس ،1/190 ،667 اإليضاح شواهد وإيضاح واملصباح2/362، ،

اخلصائص:،وبالنسبةيف4/66،وشرحاملفصل4/119،ومعجمالبلدان433،وشرحشواهداإليضاحص2/1112
 .1/60،وأمايلابنالشجري1/12،14/33،واملخصص2/43،ومقاييساللغة1/211واملنصف،7/266
.َحَسَنة:ب(7)

 الشجري ابن أمايل يف جاء "1/60وقد ويقال: قالوا: الـُحْسن يف بالغوا فإذا وَحَسَنة ، َحَسن  : وُحسانة  –ُحسان 
وُحسَّانة ُحسَّ:،فإذاأرادواالنهايةفيهقالوا-خمففان  ".-مثقالن–ان 

=:البيتمنالكامل،واختلفيفنسبته؛فُنسبإىل(1)
يف-= الدُّبـَرْي ّي َصَدقَة أيب ص: املنطق 109إصالح للخطايب احلديث وغريب ،1/264 والصحاح ،1/31
،وملأقف(وضأ)1/722،والتاج1/194،واللسان2/329،واملشوفاملعلم14/39،16/71،واملخصص(وضأ)

.منأنهمنبينأسد2/329أليبصدقةعلىترمجةسوىماجاءيفاملشوفاملعلم
.،وملأقفلهعلىترمجة239-233شرحأبياتاإلصالحص:يزيدبنتركييف-

يف نسبة بال والبيت : 7/266اخلصائص واحملتسب ،2/270 واملخصص ،2/147 البالغة16/79، وأساس ،
2/710.
 .وقياس:ب(1)
 .ب:تكملةمن(2)

 ب/222
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ىلَويعَتَسْيَ(4)[ال]يذ ًضاالَّيْأَوَهْ،وَهُعَمَفَيْيالسَذ ،وهوالَّ(لٍيَمْأَ)عُمجَْ:يلُم ـالوَ
يذ الَّوَهْ،وَلٍزَعْأَعُمجَْ:الُعزَّلُ،وَبُرْاحلَ:اءُاهليجَ،وَانُبَ،وهواجلَ(اروَّعُ)عُمجَْ:يرُاو وَالعَ،وَج رْالسَّ

.(6)ج رْىالسَّلَعَتُبُثْياليَـذ الَّ:لُفْالك وَلُكْالنَّ،وَهُعَمَالحَالس 

(1)وحنَْ،(ِفعِّيلٌ ): نُ امِ الثَّ  نُ زْ الوَ وَ  رِّيبٍ: يقٍوَ،ش  وَف سِّ جيُْذَهَ، يح ح صْالتَّعَمجَْعُمَا
ري س كْالتَّوَ يحُ، تَـرُثَـكْأََوالتَّْصح  ولُقُ، ِّوَونَيقُسِّف مْهُ: لهاس سَفَوَ،اتٍيقَسِّف وَ(2)ونَريُمخ  (7)يق
كانَمنََّإ ،وَ(1)ليل قَ اء مسَْاألَوَل عْالف زان وْأَنْم د عْالبُـوَة غَاملبالَنَافيهم مَل يسُقْأَيحُح صْالتَّا

َ
ة يَّن بْامل

لَصْاألَألنَّهُريُس كْتَازَاجَمنََّإ ،وَ(ريٍط عْم )ـبقَح لَفَـ؛يه لَعَ عَن امُمنََّإ ،وَرَسَّكَتُنْأَاء مسَْاألَيع مجَ يف  يف 
انَرْكَاذَمَل ع اض املوَض عْبَـ لُقاَدْقَ،فَـ(4)اب البَل وَّأَيف  .ريُاب بَجَوَري بِّج :ه ريظ نَوايف 

                                                                                                                                                                             

 .غواوير:ب(7)
.أنكال:ب(1)

ص التكملة شواهد من ص197والبيت ديوانه يف لألعشى اخلفيف، من يف11، له وهو ، أليب: احلديث غريب
 4/136عبيد القايل وأمايل ،1/32 اللغة وهتذيب ،2/31 واحملكم ،2/717 اإليضاح شواهد وإيضاح ،2/367،

و ص2/1111املصباح اإليضاح شواهد وشرح ،433 املفصل وشرح ،4/63 واللسان (عور)1/616، ،(غرب)4/3،
(عزل)11/1122 يف(كفل)11/439، نسبة وبال ، : 2/276العني اللغة ومقاييس واملخصص4/290، ،
11/111. 

 .ب:تكملةمن(4)
(6)  لكلمة املعَّن هذا على أقف َنْكل)مل ال( يفاملعاجم أنمعَّن فيها والذي إليها، رجعت كأنَّه)يت وَنْكل ن ْكل رجل

(:=نكل)11/633،ويفاللسان(نكل)4/1374الصحاح:ينظر(اجلبانالضعيف:يُنكِّلبهأعداؤه،والناكل
   َنْكل= رجل شجاع: جمرب قوي . معَّن يدور املعنيني هذين نكل)وحول راجعتها( اليت املعاجم بقية يف هناك. ولعل

 .الذياليثبتعلىالسرج:الضعيف،والكفل:والنكل:سقط،والعبارةهي
 .غريواضحةيفاألصل(حنو)(1)
 (.همفسيقونوهذاجيمعومخريون:)ب(2)
 .ب:ساقطمن(له)(7)
 .فيمارجعتإليهمنكتباللغةواملعاجم(َفَساسيق)على(ف سِّيق)ملأقفعلىمجع(1)
 .133ص(4)
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وحنَْ،(ولعُ فْ مَ ): عُ اسِ التَّ  نُ زْ الوَ وَ  وََوَمْشُئومٍ،وبٍرُضْمَ: ريُث الكَ، ونَوبُرُضْمَ:ه ع مجَْيف 
؛(6)(ريُاس كَمَ)وَ(يمُائ شَمَ)اءَجَدْقَهُنَّ،إالأَل عْالف زان وْأَنْم ه د عْبُـل ؛يل ل قَهُريُس كْتَ،وَات وبَرُضْمَوَ

امليمَألنَّ ،(ب رَُمضْ)هُياسُق ،فَ(بُرَُيضْ)هُنْم لَعْالف ألنَّ؛يري غْالتـَّنَم هُقَاحلَ مم َّوض كالع ه ل وَّأَيف 
:رُاع قَاَلالشَّ،ادة يَافيهز مَنْيَبَـيوَالث الثُّنْيَبَـيري غْاالتـَّذَهب َفـُرِّقَولكنْ

 (7)اهَ ـابُ ُغرَ  بِبَـْيـن  ل ًبا إِ ـاعِ ل نَ وَ  ةً يرَ شِ عَ  ينَ حِ لِ صْ وا مُ سُ يْ لَ  يمُ ائِ شَ مَ 

وحنَْ،(ُمْفَعلٌ )وَ  (ُمْفِعلٌ ): رُ اشِ العَ  نُ زْ الوَ  وَُمْكَرمٍوَ،ُمْكر مٍ: (ونَر مُُمكْ):هُعُمجَْ،
وَ(ونََرمُُمكْ)وَ سري كْالتَّ(1)ىلَعَهُنْم يء شَاءَجَدْقَ، واالُقَ/، وَريُاك نَمَوَر كَنْمُ: تَـمَهُهُجْوَ، مَقَا ،دَّ

رُ،وَريُاط فَمَوَُمفط ر :واالُقَكَل ذَكََو .(2)ريُاس يَمَوَُموس 

وحنَْ،(فـُعَّلٌ ): رَ شَ ي عَ ادِ الحَ  نُ زْ الوَ  اجلََبانُ]ُجبَّأٍوَ-يفُع الضَّوَهْوَ-ُزمَّلٍ: ،(7)[َوْهَو
.هُنْم ور صُقْمَوَهْ،وَُزمَّل وَُزمَّال :الُقَ،يُـُوضَّاءٍ:و،حنَْ(فـُعَّالٍ)مُكْحُهُمُكْحُوَ

                                                           

 ...".مكسورومكاسري،وملعونومالعني،ومشئومومشائيم:غريأهنمقدقالوا:"...7/611قالسيبويه(6)
:،منالطويل،واختلفيفنسبته؛فُنسبإىل197البيتمنشواهدالتكملةص(3)

يف- األخوص : 1/164الكتاب ،1/706 واحليوان ص7/171، اإلصالح أبيات وشرح ،719 واحللل،
111ص واإلنصاف ،1/197 املعلم واملشوف ،1 ص117/ اإليضاح شواهد وشرح ،439 واملصباح ،2/1113،

 البصرية 7/1104واحلماسة املصادر. بعض يف ورد وقد املهملة-األحوص: لذلك-باحلاء أشار كما حتريف وهو
 احلاشية يف هارون السالم عبد 1)األستاذ األنساب223ص( مجهرة من هووا. ألخوص عتَّاب: بن عمرو بن زيد

ينظر إسالمي، شاعر التميمي، الريبوعي الرياحي ص: واملختلف ص60املؤتلف العرب أنساب ومجهرة واخلزانة223، ،
1/161.

=.1/127،وهويفديوانه7/29الكتاب:الفرزدقيف-
   يف= نسبة بال وهو ص: املنطق 141إصالح التسع القصائد وشرح ،1/131 والشريازيات واخلصائص1/263، ،

،4/63،وشرحاملفصل1/211،واللباب34،وأمايلالسهيليص210،وتثقيفاللسانص3/94،واحملكم2/741
.2/191،192وشرحالكافية

:ينظر.إالبالفراقالُيصل ُحونأمرالعشرية،إذافسدمابينهم،واليأمترونخلري،فغراهبمالينعب:يهجوقوًماويقول
 .2/366إيضاحشواهداإليضاح

 .وقدجاءمنهشيءوعلى:ب(1)
 .7/611الكتاب(2)

 أ/227
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.انَرْكَاذَمَفي(يلٍع فْم )مُكْحُهُمُكْحُ،وَُزمَّيلٍ:وحنَْ،(فـُعَّيلٌ ): رَ شَ ي عَ انِ الثَّ  نُ زْ الوَ 

هُثَؤنَـّمُ؛ألنَّاء التَّوَف األل الب وَون النُّوَاو الوَب عُمَجيُْ(1)ال،(فـَْعالنُ ): رَ شَ عَ  ثُ الِ الثَّ  نُ زْ الوَ 
كَل ذَكَ،َوون نُّالوَ(4)او الوَب هُرُكَّذَمُعْمَجيُْملَْاء التَّوَاأللف ب ةُثَاملؤنَـّ(ىلَعْفَـ)عُمَجتُْاالمَكَ،َو(ىلَعْفَـ)
ُِ)ىلَعَ(6)رُسَّكَبليُيح ح صْالتَّعَمجَْعُمَالجيُْ(ىرَكْسَ)وَ(انرَكْسَ) َِ:و،حنَْ(اىَلعََف ىارَكَُس

أمَّوَ.-اهَح تْفَـوَني السِّمِّضَب - لَعَرُسَّيكَفَ(انشَطْعَ)وَ(النجْعَ)ا حنَْ(الٍعَف )ى و، ،الٍجَع :
َواشٍطَع وَ السَّلَعَيه ف رُصَتَقْيُـلكَذَلُّكُ، وَاع مَى واالُقَدْقَ، قَمَكَاىَلجَعُ: واالُا وَارَكَسُ: ملَْى،
واولُقُيَـ قَمَكَار كَس : واالُا سَال جَع : وْوَّ، يف  ]ث نَّاملؤَوَر كَّاملذَنْيَبَـكَل ذَا بَـوْوَّسََكَما ر كَّاملذَنْيَا
(1)[ث ـنَّاملؤَوَ واـالُقَفَـ(،ةٍلـَيع فَ)وَ(لٍـيع فَ)(2)يف  وظَ(7)ظ راف وَف ـير ظَ: وَاف ظ رَوَة يفَر ، فَذ حُ،

بَـمَل ؛اء التَّف ذْحل َونُالنُّوَاأللفُ مَلَعَ(1)ه بَالشَّنَم ون النُّوَاأللف وَاء التَّنْيَا بَـى اليمَف اهُنَّيْـا ا
(4)فُصريُ (اث رَغ )وَ(6)(انثَرْغَ)فـ، وَ(افٍظ رَ)وَ(ةٍيفَر ظَ)ـكَة ادَيَالزِّف ذْحَيف  الُقَ، يف  :اء مسَْاألَوا

(3)انبَر ظَ ،وَد اح الوَيف  :رُاع ،قَاَلالشَّب ر ظَ:ع اجلمْيف 

ِِ ـا ظَ ـيَ  مُ تـُ حْ بِ قُ    هْ حَّرَ ـبًا ُمجَ ِر
                                                                                                                                                                             

 .ب:تكملةمن(7)
 .وال:ب(1)
 .وبالواو:ب(4)
 .مكسر:ب(6)
 .ب:تكملةمن(1)
 .ب:ساقطمن(يف)(2)
 .ب:ساقطمن(وظراف)(7)
 .البينة:ب(1)
.فيماالينصرف:ب(4)

 يف يتحدث ينصرف)ومل ال ما حنو( يف التأنيث بألفي شبههما عن حتدث وإمنا بالتاء، والنون األلف شبه :عن
 .1431-1/1439:ينظر.بُشرىومحراء،وذكرسبعةأوجهللشبه

ونسوةَغرَاَثى:اجلائع،وامرأةَغرَْثى،ومجعه:الَغرْثانُ(6)  .1/100العني.غ رَاث 
 (.ظرب)1/131الصحاح.ُدَويبةكاهلرة،ُمْنتنةالريح:الظَّر بَانُ(3)
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 (1)هْ رَ حَ جِ ـال نَ رْ دِ ـتَ بْ يَـ  ارَ ـبَ الوِ  وِ أَ 

قَــجُهْيَـ بالذِّوْو وَيوت البُوم زُلُوَة لًَما وَـبر الظَسُنْج (الَظر بُ)، ،اء الرَّسر كََواء الظَّح تْفَب وَهْان،
عُمجَْ:ارُبَ،والو (9)سرابرة،وهياألحَاجل ب ة رت َتَسْمُ(:ة رَحَّجمَُ)،وَع امجَْهَة؛ألنَـّرَحَّجمَُ:ه ل وْقَاب هَفَصَوَ
.ًعازَفَـنَلْجَعْيَـ:نَرْد تَبْيَـا،وَهلََبَنَالذَ(10)الءحْطة يـْبَّوَدُ:يهْوَ/،رٍبْوَوَةٍرَبْـوَ
وَمُخْصَ،(فـُْعالن): رَ شَ عَ  عَ ابِ الرَّ َوالَوْزُن  الضَّهْان، وَرُام و لَعَعَمجُ دْقَ، (1)(اصٍمخ َ)ى
وَ(ىاصَمخََ)وَ لَعَوهُثـُأنَّ، وَ(ةٍانَصَمخُْ)ى ذَوْرَجْأَ، رَجمُْكَل ا وَ(ماد نَمُـال)وَ(انمَدْنَ)ى الُقَ، يف  ه ع مجَْوا
وَ(ىامَدَنَ)وَ(ام دَن ) وَ(انيَُعرْ)كَل ذَنْم ، م هْ، (انصَمخُْ)لُثْو وَاء بالتَّهُثـَنَّؤَمُأنَّيف  هُعُمجَْ،
وَ(ات انَيَرْعُ)وَ(ونَانُيَرْعُ) لَعَوهُرُسَّكَدْقَ، وَ(2)(ةارَعُ)ى اجلَذَهَ، بُل غْيَـعُمْا حنَْوص قُاملنْـيف  :و،
كَمَّلَ،وَاةٍُقضَاٍضوَقَ ،ََّنااملعْذَاهل َايَرَالعَوَاء ع رَ:واولُقُيَـملَْ،وَهُعَمجَْوهُعُاٍزمجََغَ:لَثْم (انيَُعرْ)انَا
.(7)(ةيَّر عَ)عُومجَْاهُمنََّإ وَ

                                                           

(3) ص التكملة شواهد من اإليضاح191البيتان شواهد شرح يف جاء كما الرَّبَعي بكري بن للحصني الرجز، من ،
.،وملأقفلهعلىترمجة491ص

يف نسبة بال ومها : الشعر وإيضا1/121كتاب ، اإليضاح شواهد 2/366ح واملصباح واألول2/1142، ،
 .2/203منهمابالنسبةيفاخلصائص

(9) اأَلْسرابُ وهو: السََّرب، مجع وقيل: األرض، حتت َحفري : األرض، حتت والسََّربُبيت واألسد: الثعلب ُجْحر
 (.سرب)1/166اللسان:ينظر.والضَُّبعوالذئب

 (.طحل)4/1340الصحاح.الُغربةوالبياضلونبني:الُطْحَلةُ(10)
 .مخاصى:األصل(1)
،إالأن(ُعريان)،المجع(عارٍ)إمناهومجع(ُعراة)،والذيوقفتعليهأن(ُعراة)على(ُعريان)ملأقفعلىمجع(2)

،1/114واملخصص،2/271،واحملكم2/334مجهرةاللغةو،7/21األصول:ينظر(.عارٍ)و(ُعريان)املعَّنواحديف
 (.عرى)1690،والقاموسص14/16واللسان

 (.عرى)6/2127الصحاح.النخلةيـُْعر يَهاصاحبهارجالًحمتاًجافيجعللهمثرهاعاًمافيعروهاأييأتيها:الَعر يَّةُ(7)

 ب/227
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لٍوَ،َعط شٍوَ،(1)َصدٍ:وحنَْ،(َفِعلٌ ): رَ شَ عَ  سَ امِ الخَ  نُ زْ الوَ  يْواأَالُقَ،وََعج  :ر كَّاملذًَضايف 
(انيَدْصَ)ياسُق ،وَع َجالٍوَ،ع طَاشٍ:و،حنَْ(الٍعَف )ىلَعَوهُعُمجََ،وَالنُجْعَوَ،انُشَطْعَوَ،انُيَدْصَ

.(اءدَص )ىلَعَعَمَجيُْنْأَ

شُمم َّوَ لَعَوهُعُمَجَفَ،(انحَرْس )ة فَالصِّب يه ف مُاالسْهَبِّا رَاحٍ)ى وَ(س  غَهْ، وَيب ر و رُثَـاألكْ،
(4)وهُهُبـَّشَي،بُئْالذِّ:انُحَرَالسِّوَ،(نياح رَسَ) .(ابٍئَذ )ـبظ فْاللَّيف 

ى لَ إل عَ  رُ سَّ كَ ال تُ فَ  اءِ مَ سْ األَ  نَ مِ  ةِ سَ مْ الخَ  اتُ نَ ا بَـ مَّ أَ فَ " :يلِ و عَ بُ قَـاَل أَ 
 .لُ صْ الفَ  (6)..."اه  رَ كْ تِ اسْ 

عْيَـ:حُ ارِ قَـاَل الشَّ   كُإمنََّ،وَلٍجَرْفَسَ:و،حنَْول صُاأُهَلُّكُهُروفُاحُمَلكَذَب ين  اهَريُس كْتَهَر ا
وَغْتَـانَكَذْ؛إ ف رُّصَتَسريَكْالتَّألنَّ الالُعَاألفْـ،وَال عَفْـلألَيف ر صْالتَّابُبَ،وَة مَل الكًَباب العُتَيريًا

ال عَفْـاألَب (2)[حلَ قَ]ىتَّحَوهُصُقَينَـاس مَاخلُريَس كْواتَادُرَاأَمَّلَفَـ،(1)ب َأْصلٍفٍرُحْأَة عَبَـرْىأَلَعَيدُز تَ
األَفُذَحَ،وَة يَاع بَالرُّ وَج ار فَسَوَل جَرْفَسَ:(7)واالُقَ،فَـيري غْالتـَّب ىَلوْأَافُرَطْاألَت انَكَذْإ ريَخ وا :واالُقَ،

ا،هَج ر خمَْنْام هن َوْكَل اءَالتَّهُب شْاتُهَ؛ألنَـّالَالدَّفُذ حيَْنْمَمْهُنْـم ،وَافَواالقَفُذَحَفَ،د از رَفَـوَق دَزْرَفَـ
هب َه بَاشَيهَف وَ/ تْعَقَـوَ(1)وْلَفُذَحتُْ،وَة ادَيَالزِّوف رُحُنْم ونُكُتَاءَالتَّاأنَّمَكَا،فَهَت فَص ايف  يف 

                                                           

.صيد:ب(1)
 (.صدى)6/2799الصحاح:ينظر.العطشان:والصَّد ي

 .فشبهوه:ب(4)
 .194ص(مرجان)،و194ص(فرهود...")وأمابناتاخلمسةفالُتكسَّرإالعلىاستكراه:"التكملةوفيها(6)
بقوله(1) كراهةمجعاخلماسي يعيش اعلمأنهالجيوزمجعاالسماخلماسيإلفراطهيفالثقلبطوله،وكثرة:"عللابن

املعتدل املثال عن وبعده الثالثي-حروفه، وتكسري-وهو لذلك، تكسريه فكرهوا اجلمع، ألف بزيادة ثقاًل يزيده ه شرح"
 .4/79املفصل

 .ب:تكملةمن(2)
 .فقال:األصل(7)
 .أو:األصل(1)

 أ/221
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انَكَقلَار دَخَ:لَـيق فَونُالنُّت فَُحذ وْلَن،وَار دَخَوَ(4)ق نَرْدَخَ:واالُقَوَ.الُالدَّلكَذَكَفَاء نَاالب ذَهَ
.(6)ةًدَائ زَونُكُاتَهَ؛ألنَـّال الدَّنَمْة ادَيَالزِّوف رُحب ُهَبَشْأَونَالنًُّها؛ألنَّجْوَ

مَّأَفَ حيُْفَ(3)(ش ر مَحْجَ)ا الشِّهَنْـم فُذَال إال الُقَيُـفَـنْيُا ام حَجَ: حتُْوَر، اءُالرَّفُذَال
الُقَيُـفَـ ألنَّام حَجَ: تَيهَف ش؛ فَـر كْا أَهْيًرا فَـهَرْي غَنْم دُّشَي وَهَنْـم فُاحلذْدُعُبْـيَا، امليمُمَّأَا، الفَا

وَهَنَـيْـبَـانَكَذْ؛إ ف رَالطَّنْم تْدَعُابَـهَ؛ألنَـّة ادَيَالزِّوف رُحل ُةًهَب شْمُتْانَكَإنْ،وَفُذَحتُْ (3)هُنَيْـبَـا
اءُالرَّ ال ىالدَّلَعَهُاسَ،قَ(2)ز ائ جَكَل ذَأنَّ(1)يُّر شَخمَْالزَّرَكَذَوَ. كَل ذَ،وَة ادَيَالزِّوف رُحب ُه ه بَشَيف 

                                                           

الـَخَدرْنَقُ(4) وقالوا: منالعناكب، العظيم ويقال: منها، أيًضا:الذكر -بالزاي-الـخزرْنَُق والـَخَذرْنَُق -بالذال–، :ينظر.
 .1/761،769،واإلبدالأليبالطيب2/1111،ومجهرةاللغة167تفسريغريبمايفكتابسيبويهمناألبنيةص

(6) مثل يف أنه إىل املربد ذهب غلطفرزد: وفرازق اخلامس، إال منه حُيذف ال وَخَدرْنَق ق، ينظر. : ،2/223املقتضب
 .6/116،واهلمع1/162واالرتشاف

 .2/1171،ومجهرةاللغة124تفسريغريبمايفكتابسيبويهمناألبنيةص.عجوزكبرية:َجْحَمر ش (3)
 .بني:األصل(3)
أمحدالزخمشري،إمامعصرهيفالتفسريواحلديثوالنحوواللغةوعلمالبيان،أبوالقاسمحممودبنعمربنحممدبن(1)

تصانيفه من اهلل، جبار فُلقِّب زمانًا مبكة جاور به، جماهرًا مذهبه يف قويًّا معتزليًّا كان واملفصل،: والفائق، الكشاف،
مئة ومخس وثالثني مثان سنة تويف البالغة، وأساس واملستقصى، ترمجته. يفتنظر ص: األلباء الرواة773نزهة وإنباه ،

 .2/239،وبغيةالوعاة4/163،ووفياتاألعيان7/264
ملأقفعلىمانسبهالشارحإىلالزخمشريفيمابنييديمنمصادر،وفيها(2) هذاقولالكوفينيواألخفش،فهم:

جييزون وجحارش: وَجْحَمر ش وخدانق، وَخَدْرنق وفرادق، فرزدق ينظر. ص: 239التسهيل واالرتشاف ،1/167،
.6/113،واهلمع7/1013،وشفاءالعليل7/166واملساعد

 قاس الشارح جحارش)ولعل ) تصغري من الزخمشري ذكره ما َجْحَمرش)على ) ُجَحرْيش)على يف( قال امليم، حبذف
ص "207-202املفصل : فإن خامسه، لسقوط كتكسريه مستكره فتصغريه اخلماسي وأما يف قيل (:فرزدق)ُصّغر

(فـُرَْيزد) ويف )َجْحَمرش)، يقول(ُجَحْيمر(: من ومنهم ، الزوائد: من ألهنا امليم حبذف وُجَحرْيش؛ فـُرَْيزق، ابن". ردَّ وقد
 للمفصل شرحه يف قال4/113يعيش حيث الزخمشري "قول : يف الكتاب صاحب قول )َجْحَمرش)فأما (ُجَحرْيش(:

 ...".يحوأظنهسهوحبذفامليمفليسبصح
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ألَ] ل هَفُـذْحَزْجيَُملَْالَالدَّ(7)[نَّخطأ؛ حُهَت هَابَـشَمُا بَقَفَـة ادَيَالزِّوفَرُا اهت َرَاوَجَمُل وَكَل ذَل لْط،
م البُ،فَفَرَالطَّ د ني فَصْالوََوالق َياُسب َأَحد ]،(1)ني فَصْالوَنَدَّ  (6).(4)[َفاس 

  

                                                           

 .ب:تكملةمن(7)
م َنالَوْصَفني )(1)  .ب:ساقطمن(َفالبُدَّ
 .ب:تكملةمن(4)
 .وبهمتامالباب:ب(6)
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 [باب التصغير]

 .(4)الَفْصل..." بَاُب التَّصغيِر، َتصغيُر السم بمنزلة َوْصفِه بالصَِّغرِ : "قَـاَل أبو علي

قَـاَل الشَّارِحُ  : َصغري َحق ري التَّصغرُي بأنَُّه َعليه َحَكْمَت إذا الشيء َصغَّرُت ،(2)َمْصدر
:(7)َوْهَوَعَلىَضْربني

ْثل:َأَحُدمها ه ،م  نـَْفس  .هَوَصغري َحقري :ُرَجْيٍلَوُحَجرْيٍ،َأيْ:حَتقرُيالشيءيف 

َوالثَّاين َواملك: الزََّمان  َظْرف  يف  َوَذلك ، الُقْرب  َعَلى َكقولكَداللته ، ان  الَعْصر ،: بـَُعْيد
 ه (4)َولَيَسبتَـْقليلٍ(1)[إليه]َوفـَُوْيَقَرْأسه ،ُتريُدقـُْرَبَذلكالظَّرَفمناملضاف  نـَْفس  .لهيف 

ْنُهَقوُللَبيدٍ:(6)َوقَاَلالكوفيونَ ،َوم  :(3)يكونالتصغريمبْعََّنالتـَّْعظيم 

نَـُهمْ وَُكلُّ أُنَاس  َسْوَف َتْدُخُل   َها األَنَـاِملُ   بـَيـْ  (1)ُدَوْيِهـَيٌة َتْصَفـرُّ ِمنـْ
                                                           

 .196ص(مرجان)،و196ص(فرهود)التكملة(1)
 (.صغر)1/143اللسان:ينظر(2)
(7) منها أخرى، أغراض للتصغري والتمليح: التقليل ينظر. الن: لألعلم 2/916كت الشجري ابن وأمايل ،2/737،

 179-1/173واإلنصاف واللباب ،2/143 يعيش ابن وشرح ،4/117-111 اجلاربردي وشرح وتوضيح1/31، ،
 .6/170،واهلمع3/267،واملقاصدالشافية7/1119املقاصد

 .ب:تكملةمن(1)
 .تقليل:ب(4)
(6) يف الكوفيني رأي ينظر املفضل: صديوان ص366يات األنبـاري البن واألضداد ،291 والبصريـات ،1/740-

741 واللباب ،2/143 يعيش ابن وشرح ،4/111 عصفور البن اجلمل وشرح ،2/239 الشافية وشرح ،1/191،
 .1/231،وشرحاألمشوين4/117،والتصريح7/1119،وتوضحاملقاصد1/741واالرتشاف

(3) بن ربيعة بن لَب يُد عقيل املعلقات،أبو أصحاب من إسالمي، جاهلي شاعر العامري، كالب بن جعفر بن مالك
كالبعلىالرسول ،فأسلمواورجعواإىلبالدهم،َثنزللبيدالكوفةوأقامهباإىلأنماتبعدأنَوَفَدهووقومهبنو

وقيل عثمان، خالفة يف تويف طويالً، عمَّر سال: ابن جعله معاوية، خالفة أول فحوليف     من الثالثة الطبقة يف م
اجلاهلية يف. ترمجته تنظر : سالم ابن 1/174طبقات والشعراء والشعر ،1/231 واألغاين واإلصابة14/740-769، ،

 .2/216،واخلزانة4/634
يفديوانهص(3) 131،ومغيناللبيبص2/731أمايلابنالشجري:،وهولهيف246البيتمنالطويل، ،261،

صوشر الشافية شرح شواهد يف34ح نسبة وبال ، : الشعر 2/791كتاب لألعلم والنكت ،2/916   وأمـايل ،= =



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

139 
 

ُل،َأيْ:(1)فُصغَرَلْفظها،َوُمرَاُدُهالتَّعظيم،َول ذلَكقَالَ .لعظمَها:َتْصَفرم ْنهااألنام 

 :َفْصـلٌ 

 ؛/ َواحلُروف  األَفْـَعال  ُدوَن ب األمْسَاء  خَيْتصُّ التَّصغرَي َأنَّ مبنزلة َواْعلم التَّصغرَي ألنَّ
،َواألَفْـَعالَواحلروفالُتوَصفُ .الَوْصف 

.فـََقْدَصغَّرواف ْعلالتعُجب :فَإْنق يـلَ

التعُجب :ق يـلَ بَاب  .(2)َقدذكرنااجلواَبَعْنهيف 

 :َفْصـلٌ 

يَغة  ص  يف  َخالَفُه املْعََّن يف  املكرب َخالَف ملا املَصغَّر أنَّ ُكلَواْعلم َحقِّ ْن م  إْذ اللَّْفظ؛
.خُمْتلفنيأْنيـَُفرََّقبـَيـَْنهماليمَتازَأَحُدمَهاَعن اآلخر 

،َويـُْفتَحثَانَيُه،َوتـُزَاُدالياءف يه أوَّلاالْسم  أْنُيَضمَّ املْعرب  يف  ب التَّصغري  َواللفظاملختصُّ
َافـََعـلواَذلكلتكوَنهذ ه ا(7)ثالثة ْن،َوإمنَّ لصِّيَغةخُمَتصَّةبالتَّصغري،الُيَشار ُكَهاَشيء م 

َذاالتَّغيريَقْدَحَصلَذلكَ .أَبنَيةاملكرب،َوهب 

                                                                                                                                                                             

 الشجري 1/76ابن ،2/243 واإلنصاف ،1/179 واللباب ،2/143 عصفور البن اجلمل وشرح وشرح2/239، ،
.1/191الشافية

تصفرمنهاألنامل:تصغريداهية،واملرادهباهنااملوت،أي:والُدويهية عظيميفنفسه .جييئهمماحيتقرونهمعأنه
.34شرحشواهدشرحالشافيةص:ينظر

وقيـل الع ظام، األحوال ُتفسد الدواهي أصغر أن أي التقليل؛ على الشاهد هذا البصريون خرَّج وقد خفيَّ: الإهنا ة
كانفعلهاعظيًما؛ألهناتأيتعلىماعظممناملخلوقات،فصغرتبالنظرإىلخفائها،وقيـلغريذلك .يُعلمسببها،وإن

 .مصادرالتخريج:تنظر
 .قالوا:ب(1)
(2) ص لإليضاح يف193شرحه املسألة تفصيل وينظر ، : الشجري ابن 2/731أمايل واإلنصاف اخلامسة)، املسألة

 .112-1/173(عشرة
 .ساكنة(7)
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حَنْو َعليه، َل محُ  َوَما الرُّبَاعي يف  التَّكسري َلْفظ التَّغيري يف  التَّصغري َوَنظري َجْعَفٍر،:
أوَّ(1)َوُعْنُصَوة فـََفَتُحوا َوَسَفْرَجل، ، َوزَاُدوا َوثَانيه التَّكسري (2)[األلف]ل يف  َفَساوى ثالثة، فيه

سيبويه َقاَل َهُهَنا ْن َوم  التَّصغري، "َذلك دٍ: َواح  َواٍد ْن م  َوالتَّصغرُي (7)"التَّكسرُي َتكسرُي. فَأمَّا
حَنْو التَّصغري، َلْفظ ُيْشبه َفال الثُّالثي َوحنَْ: َوغ ْلمة، َوُقُصور، أنَّر َجال، َذلك َوَسبُب َذلك، و

ا َنالَواحد ؛َولَذلَكَجاءَعَلىأَبْنَيةخُمْتلَفة،َواْسَتوىفيهَمْنيـَْعق لَوَمااليـَْعق لَلمَّ اجلْمَعأَْوَسُعم 
الَوْصف،َوْهَومبْعًَّن َيكثرَويَقل،َوالتَّصغريمبْنزلة  ْنهُ(1)َكاَنَعَدداجلْمع  َعَلىَواحٍد،َفاقْـَتصروام 

.َوْجٍهَواحٍد،كَماأنَّالتَّثنَيةَلمَّاملخَيتلْفم ْقدارَهاَلزَمْتَطريقًةَواحدةً

 :َفْصـلٌ 

فـََقولك منه، ُمنـَْفصلة بصَفٍة املكربَّ َوْصف  مبْنزلة  التَّصغري أنَّ )َواْعلم مبنزلة (4)(ُرَجْيل :
/َرُجل َحق ري ،:َقولكَ َفايف  كمامليـُْعملومهَُاإَذاُوص  ْنَهُهَنامليـُْعملوااْسَمالَفاع لَواملْصَدَر َوم 

بَابْيهَما(6)االْختيار َعَلىَماذكر :،فَأمَّاَقولالشاعر(3)يف 

 (1)ُسَلْيَمى ِفي الَخِليِط الـُمَباِينِ  ذََكْرتُ      ِإَذا فَاِقٌد، َخْطَباُء، فَـْرَخْيِن َرجََّعتْ  

                                                           

ْنُصَوُة(1)  ِ ُِ ي:اخُلْصلةمنالشعر،وبقيةالشيء،والقطعةمنالكألواملالواإلبل،واجلمع:-مثلثةالعني–الَع .الَعَناص 
 .703،والغرراملثلثةص1/111،واحملكم1/31،واملخصص1/701العني:ينظر

 .4/114،وشرحابنيعيش2/160اللباب:ينظر.وزادواالياء،والصوابماأثُبت:يفالنسختني(2)
 ".فالتصغريواجلمعمنواٍدواحد:"،ونصه7/113الكتاب(7)
 .معَّن:ب(1)
 .رجل:ب(4)
 .ذكرنا:ب(6)
(3) ذ ذكر لإليضاح شرحه يف يف2/691لك املسألة تفصيل ينظر املصدر، عن وسكت الفاعل، اسم عمل :يف

 2/206اإلغفال واملقرب ،1/121 التسهيل وشرح ،7/31 الكافية وشرح ،7/121 وشرحاألمشوين واهلمع2/466، ،
4/31. 
أبو:،وليسيفديوانه،وب ْشرهو7/460حويةالبيتمنالطويل،نسبهالعيينإىلب ْشربنأيبخازميفاملقاصدالن(3)

   قدر فلمَّا قصائد، خبمس الطائي ألٍم بن حارثة بن أوَس هجا قدمي، جاهلي األسدي، خازم أيب بن ب ْشر =نَوفل =
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َعَلىَوْجهني(َفرخني)فـ :َمْنُصوب 

ذوذ (َفاق د)ُهَوَمْنصوببـ:َأَحُدمها َنالشُّ .،َوَقْدَأْعملهَمَعأنَّهَوَصَفُه،َوَهذام 

.(1)فـََقدت:أنَّهَنصَبُهبف ْعلُمْضَمر،َأيْ:َوالثَّاين

 يف  أَبْلُغ َولذلكَوالتَّصغرُي املْعََّن؛ يف  م ْنُه َوأَقْـَوى الَوْصف  َمَع ل الَعم  َن م  (7)قيـل(2)املْنع إنَّ:
،َوْهَوألَزُمله،َوالَوْصُفُمنـَْفصل  نـَْفساالْسم  يف  .التَّصغريَوْصف 

 (1)َوَيكون ِفي األْسَماِء المْعَربَة بضمِّ أَوائلها، َوفـَْتح الثَّاني: "قَـاَل أبو َعلي
َهامِ   .الَفْصلُ  (5)..."نـْ

َاقيَّدالَكالمبَقْوله:قَـاَل الشَّارِحُ  ا.ليحرتزمْنأمْسَاءاإلشاَرةَوحَنْوَها"المْعَربَة:"إمنَّ َوإمنَّ
التَّصغري ألَفاظ (6)بنيْت يف  لَيَس إْذ ف يَها؛ اْشرتاَك ال له َخالَصة الصَّيَغُة لَتكوَن َهذا َعَلى

َماُهوَعَلىَهذاالبناء  ات  .املكربَّ

ُدْوَنَغرْيَها؟:فَإْنقيـلَ َهَذاالَباب  الياءيف  َز يدت  مل 
                                                                                                                                                                             

كلقصيدةهجاٍءقصيدَةمدٍح،جعلهابنسالميفالطبقةالثا مكان أكرمهوخلَّىسبيله،فجعلب شر  نيةمنعليهأوس 
.1/111،واخلزانة1/230الشعروالشعراء:تنظرترمجتهيف.فحولاجلاهلية

،وشرحالكافيةالشافية7/31،وشرحالتسهيل1/121،واملقرب6/720،واحملكم2/206اإلغفال:وهوبالنسبةيف
.2/466،وشرحاألمشوين170،وشرحابنالناظمص2/1012

.6/720احملكم.أيمحامةفاقد:فاقد
 (.خطب)762-1/761اللسان.لوهنايضربإىلالكدرة،مشرَّبمحرةيفصفرة:خطباء

علىإسقاطحرف(رجعت)منصوبًابـ(فرخني)خترجًياثالثًا،وهوأنجُيعل7/31وذكرابنمالكيفشرحالتسهيل(1)
 .بنفسهفنصب،وتعدىالفعل(على)رجعتعلىفرخني،فحذف:اجلر،وأصله

 .وذلك:ب(2)
 .ب:ساقطمن(قيل)(7)
 .وفتحاحلرفالثاين:ب(1)
الثاينمنها:"التكملةوفيها(4) احلرف  ،196ص(فرهود")والتصغرُييكوُنيفاألمساءاملعربة بضمِّأوائلها،وبفتح 
 .196ص(مرجان)و
 .التغيري:األصل(6)
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األل ُفملَيُكنا:ق يـلَ ،فـََلْوز يدت  للتَّصغري ؛إْذ(1)لب َناُءَخالًصاأَْوىلَماز يَدُحُروُفاملدِّ
م ْثل الكالم  يف  ا: جدًّ َا هب  النُّطُق لثقَل الَواُو ز يَدت  َوَلْو َوُغالٍم، َخفيَفة (2)ُغراٍب، َخفيَّة َوالياء ،

كاَنتاألل ُفف يهماالْشرتَ األل ُفللتَّكسري ،َوالَياءللتَّصغري ،فَلو َكُتْشبُهاألل َف،فَلذلَكُجعلت 
.(7)الَبابَان

َكانْت َا،َوَلْو َماقَبلَهالُسكوهن  كاَنْتثَانَيةالْمتَنَعَضمُّ اَلْو الَياءثالثةألهنَّ كانت  ا َوإمنَّ
َُصغر،َولك ن/رَابَعًةألْشَبهْت الرُّبَاعي(1)َمالَْيَسمب  ايف  ز يَاَدتـَُهاثالثةأَقْـَرُبإىلاالْعَتدال؛ألهنَّ

،َوبـَْعَدَهاَحْرَفان  .(4)َتكوُنَوَسطًا،قـَْبلَهاَحْرفَان 

ْنَغرْي َها،َفَدلُّوا:َوَقْدق يـلَ ،َوالضَّمَُّةأَقْـَوىم  َكاَنالتَّصغرُينَائًباَعن الَوْصف  ُضمَّأوَّلهَلمَّا
.رَكة الَقويَّة َعَلىاملْعََّنالالزم؛َكَمابَنوااملَناَدىَعَلىالضَّمِّتـَْنبيًهاَعَلىقُوت ه باحل

 (7)..."وفـَُعْيِعيل (6)فـَُعْيل وفـَُعْيِعل: َوْهَو َيْجري َعَلى َثالثِة َأْمثلة: "قَـاَل أبو َعلي
 .الَفْصلُ 

قَـاَل الشَّارِحُ  املكرب: يف  َأْضرٍب َثالثة َعَلى التَّصغري َكان َلمَّا َومُخَاسيًّا: َورُباعيًّا ثالثيًّا
َكاَن،َوالرُّبَاعيَعَلى(فـَُعْيل)َجاءْتع دُةأَْمثلةالتَّصغري َعَلىَذلك،فَالثالثيَعَلى ب َناء َعَلىأيِّ

كاَنُمَكربه،حَنْو(فـَُعْيع ل) ب َناء ب َناءالتَّصغري لَهَوْجه َواحد ،َوب َناء:َعَلىأيِّ َجْعَفر،وبـُْرثُن؛ألنَّ

                                                           

 .ب:ساقطمن(خالًصا)(1)
 .ب:مطموسةمن(جدًّا)(2)
 .2/160،واللباب762أسرارالعربيةص:ينظر(7)
 .ومن:ب(1)
(4) بقوله األنباري الربكات أبو ذلك "علل كذلك: إال تكون ال التكسري ألف ألن ثالثة ساكنة كانت وإمنا أسرار".

 .762العربيةص
 .ب:ساقطمن(فـَُعْيع ل)(6)
 .196ص(مرجان)،و196ص(فرهود".)علىفـَُعْيلوعلىفـَُعْيع لوعلىفـَُعْيع يل:"التكملةوفيها(3)
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،َواخلَماسي خُمْتلف  ي–املكرب  (فـَُعْيع يل)َعَلى-أْياجلَار يجَمَْرىاخلماس  ،َوْهَوأَْيًضاب َناءَواحد 
دْتأَبنَيةُمكربه .َوإْنتـََعدَّ

ق يـلَ فَإْن َثا: م  يف  الَعنَي كرَّروا مل يف  َتْكريرَها َحسب  َعَلى الالَم يُكرِّروا ومل التَّصغري  ل 
؟ كربَّ

ُ
امل

:َعْنُهَجَوابَان:ق يـلَ

َأَحُدمُها ُمَقابلَة: يُريُدوا ومل املثال، َا هب  يـُْوَزُن َمَعايري األمثلة َهذه جَيْعلوا أْن أرَادوا أنَـُّهم
َناألصولاألَُول(1)َفكانََأْصلب َأْصل،َوَزائٍدب َزائٍد، ،َوالَعنْيَسابَقة(2)أَْوىلَماألفواَهذاالب َناءم 

فـََقالوا اجلْمع َمَعايري يف  َجَروا الطَّريَقة َهذه َوَعَلى ، الالم  َعَلى : َعَلى َكاَن َمَفاع ل)َما أو(
بامليموإنملَيُكنْ(َمَفاع يل) التَّصْ(7)َفأتواف يه  األْصل  التَّحقيق (1)ريفي،َفَجعافريف  فـََعالل،:يف 
.أَفَاعيل،َولكنهمأرَاُدوابذلكَماذَكرنَا(:أكاليب)وَ

 الثاين/ َواجلواُب حَنْو: الَعنْي، ُمكرر ُهَو َما َوفيه الثالثي، ُهَو األْصل أنَّ ،(4)َخضَّم:
ر التَّ(6)وَبذَّ يَاء فـََوقعْت اإلْدَغام، ُفكَّ ُصغَّرْت فإَذا حَنْو، احَلْرفـَنْي، بـَنْيَ صغري َوَقْد: يم، ُخَضْيض 

،حَنْو املدِّ ْنُحروف  ،(ُضرَْير يب:)َضرَّاٍب،فَإذاُصغِّـَرَصاَرإىل:يـََقُعبـَْعَدالَعنْياملَضاعَفةزَائدم 
كاَنالثالثيَأْصالًَوَتكرَرْتفيهالَعنْيَُجعلواأمثلةالتَّصغريَعَلىَذلك؛ ْعَيارفَلمَّا ليَقَعالتَّمثيُلَوم 

                                                           

 .وكان:ب(1)
 .األولني:األصل(2)
حامتص:ينظر.يريدامليم،وحروفاملعجمُتؤنثوُتذكر،وتأنيثهاأكثر(7) ،والبناألنباري209املؤنثواملذكرأليب

 .140-119ص
 .فحوافر:صلاأل(1)
(.خضم)1124صالقاموس.اجلمعالكثريمنالناس:َخضَّم (4)

 .2/733،ومعجمالبلدان1/402معجممااستعجم:ينظر.اسمقرية،ولقبللعنرببنعمروبنمتيم:وَخضَّم
ومعجم،2/379بارمكةأخ:ينظر.اسمموضع،واسمبئرمبكةلبينعبدالدارحفرهاهاشمبنعبدمناف:بَذَّرُ(6)

 .1/761،ومعجمالبلدان1/274مااستعجم
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قَالوا َفلذلَك األوَّل، باألْصل البناء م َن: َكثري يف  األصُل كاَن َوإن َوفـَُعْيع يل، َوفـَُعْيع ل، فـَُعْيل،
عَعَلى م،َوَعَلى:،حَنْو(فـَُعْيلل:)املَواض  .(1)ُدنـَْين ريَومُشَْيليل:،حَنْو(فـَُعْيل يل:)ُجَعْيف رَوُدرَْيه 

َاأَرَاَدبذلك(3)"َول َيْخرج ِفي األْمِر الَعام َعْن َهذه األمثلة: "مَّا َقول أبي َعليفَأ إمنَّ
التَّصغريَماُهوَ (1)َخار جَعْنَهذهاألمثلة(7)أنَّهَقْديـََقُعيف  كَقولَكيف  ،َوْهَو(:َأمْجَال)، أَُجْيَمال 

َعال ) لكن(أُفـَيـْ َأْصَلهُ(4)، املْعََّن،: يـَْبطل لئال اجلْمع  يَغة  ص  َعَلى َحاَفظوا أنَـُّهم إال أَُجْيم يل،
َعْناألمثلةالثالثة(:مَحْرَاء)وَ(ُحبـَْلى)وََكذلكَتصغرُي َلى،َوفـَُعْيالء،َومهَُاَخار َجان  َا(6)فـَُعيـْ ،َوإمنَّ

.َفعلواَذلَكلئالتـَْبطلَعالَمةالتَّأنيث 

َزى)اَوأمَّ (3)(مُجَّْيز)و(3)(لُغَّيـْ ْنُحكم  رَابَعة،َولَْيسَذلكم  فيه  الَياء فـَلَْيسمب َُصغَّر؛ألنَّ
للُمَكربَعَلى(9)التَّصغري َاُهَوبَناءُمْسَتأنف  (.فـُعَّْيلى)،َوإمنَّ

                                                           

ْالل)تصغري:مُشَْيليل(1) يقال(مش  ْليل:، ْاللومش  َالومش  تفسريغريبمايف:ينظر.خفيفةسريعةمشمرة:ناقةمش  لَّةومش 
 (.مشل)11/731،واللسان43كتابسيبويهمناألبنيةص

 .196ص(مرجان)،و196ص(فرهود...")رجالخي:"التكملةوفيها(2)
 .يفالتصغريعلىماهو:ب(7)
 .الثالثة:ب(1)
 .ولكن:ب(4)
 .الثالثية:ب(6)
.اللغيزى:ب(3)

:ينظر.مثلاللُّغز،وهوتعميةاملرادوإضماره،وهوأيًضااسمحلفرةحيفرهاالريبوعيفجحرهحتتاألرض:واللُّغَّْيزى
 (.لغز)106-4/104،واللسان41ريغريبمايفكتابسيبويهمناألبنيةصتفس

.مُجَّيزى:ب(3)
والـُجمَّيزى والـُجمَّيز التني: محله يشبه الشجر من ضرب ينظر. األبنية: من سيبويه كتاب يف ما غريب تفسري

 (.مجز)4/721،واللسان97ص
يفتصغري.7/13،واألصول1/179الكتاب:ينظر.غَْيغ يزلُ(:ُلغَّيـَْزى)يقاليفتصغري(9) عليهيقال (:مُجَّْيز)وقياًسا

 .مُجَْيم يز،وملأجدمنذكرتصغريهفيمارجعتإليهمنكتبالنحوواللغة
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(4)"نـَْفس الَكلَمةِ  َول ُيَصغَُّر الُخَماِسي ِلَما يلَزُم ِفْيه ِمْن َحْذِف َحْرف ِمنْ : "َوَقوله
ع لَّـَة ذَكرنا َوَقْد ، املثَال  طُول  ْن م  فيه يَلَزُم ل َما ب ُرمتَها؛ ته  ع دَّ َعَلى ُيَصغَُّر ال ي اخلَُماس  أنَّ يُريُد

اجلمع بَاب  .(2)َذلَكيف 

" اْستكراه/ إلَّ َعَلى : "َوَقوله َحَذفوا َذلك إىل اْضطُروا إَذا أنَـُّهم ليلحَقأي َوَصغَّروا
(َسَفرْج)حُتْذُفمنهالالُمفَيبَقى(َسفرجل)بالرُّبَاعي،فَـ .(7)َثُيَصغَّر(َجْعَفر)فـَُيلحُقب َباب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(1) وفيها "التكملة حنو: واخلماسي ع: إال تكسَّر ال كما ُتصغَُّر ال اخلمسة وبنات َومَشَْرَدٍل يلزمَسَفْرَجٍل ملا استكراه لى
 .193ص(مرجان)،و196ص(فرهود")فيهمامنحذفحرفمننفسالكلمة

 .133ص(2)
 .7/79،واألصول2/243،واملقتضب7/113الكتاب:ينظر.ُسَفرْيج :فيقاليفتصغريه(7)
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 [باب تصغير ما كان من األسماء على ثالثة أحرف]

َأْحُرف، َهذه بَاُب َتصغير َما َكاَن ِمَن األْسَماء َعَلى ثالثة : "(4)قَـاَل أبو َعلي 
.الَفْصلُ  (3)..."َصحيح َوُمْعَتل: األْسَماء َعَلى َضربين

بالثُّالثيّ:قَـاَل الشَّارِحُ  األُوىل(7)املرَاُد َوقسمته فيه، زيَاَدة ال َما ُمدغم،: ُر َغيـْ ثالثي
حَنْو ُمْدَغم ، َوثالثي حَنْو: واحد، التَّصغري يف  َوصيغتهَما ، ٍِ َوُخصٍّ فـَْلٍس، َوُخَصْيٍص،فـُلَ: ْيٍس،

افككَتاإلدَغامحلجزيَاءالتَّصغريبـَْينهَما .َوإمنَّ

الثانَية َوقسمته حَنْو: التَّصغري، يَاء من َأكثر فيه يـُزَاُد ال فاملذكر َوُمؤنَّث، ُمذكر :إىل
َرَأْصل،َواأَلْصلالحَيَتاُجإىلَعالَمة،َوأمَّااملؤنَُّث :َفَضربانفـُلَْيٍس؛ألنَّالتَّذكيـْ

َأَحُدمُها حَنْو: ، التَّأنيث  َعالَمُة فيه عالمته: تبقى فـََهذا َومَحَْراء، َوُحبـَْلى، (1)طَْلَحة، يف 
(4)التَّصغريَوَماقَـْبلهاَمْفُتوحبكلحاٍل،َويكوُنالتَّغيري بَاب  فيَماقَبلَذلك،َوَقْدذَكرنَاعلَتهيف 

.(6)التَّذكري َوالتَّأنيث 

ق ْدٍر،َومَشٍْس،َوإذاُصغَِّرَهذاَظهَرْت:َمالَْيَسْتفيهَعالَمُةَتأنيٍث،حَنْو:َوالضَّرُبالثاين
بَابه أَْيًضا ،َوقدذَكرناُهيف  .ُقَديـْرَة،َومُشَْيَسة:،حَنْو(3)ف ْيه َعالَمُةالتَّأنيث 

 

                                                           

 .ب:ساقطمن(قالأبوعلي)(1)
 .193ص(مرجان)،و193ص(فرهود)التكملة(2)
 .بالثالثيهنا:ب(7)
 .عالمة:األصل(1)
 .التصغري:ب(4)
 .112-111ص(القسماألول)شرحالتكملة(6)
 .142ص(القسماألول)شرحالتكملة(3)
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ْخلو ِمْن أْن َيكوَن ِفي َموضع فَائه َأْو َوأمَّا المعَتل فإنَّ اعتالله ل يَ : "قَـاَل أبو َعلىّ 
 .الَفْصلُ  (4)..."َعْينه َأْو لِمه

ن:قَـاَل الشَّارِحُ  الَكلمُةُمؤلَفةم  كاَنت  مَجيع(َفاء،َوَعنْي،َوالم:)َلمَّا َوَوَقَعاالْعتالُليف 
التَّصغري،فكل َضربمنَهذهاألْضُربالثالثةجيَ يءَعَلى(2)ُحُروف َهااْحتيَجإىلُحكمَذلكيف 

َضْربني : يف  يـَُردُّ فاحملُذوُف َوَمْقلوبًا، حَمْذوفًا، مثل/ التَّصغري، َتصغريه: يف  تـَُقوُل َوز نٍَة، :ع َدٍة،
وُوزَيـَْنة  مَهْزةً(7)ُوَعْيَدة ، الَواو أَْبدلَت شئَت َوإْن التَّ–(1)، َن م  َمْوضعه يف  يُذكر –(4)ْصريف ل َما

َويُفتح أوَّله، ُيَضمَّ أْن ُحكَمُه أنَّ  َوَذلك املصغَّر، بناء َعَلى لُيَحاَفظ احملذوف  َردُّ َوَجَب َا َوإمنَّ
ثالثةَساكنة،َوَلْوملتُرّدمليـَْبقَهذااللَّفظ،أالَترىأنَّكَلْوز دَتيَاء ثانيه،َوُتزاُدياءالتَّصغري 

َا(6)الَعنْياملْضُموَمةالَباقَيةبـَْعدَالتَّصغريبـَْعدَ لَوَجَبأْنتـَْنقلَبيَاءالتَّصغريَواًوا؛لُسكوهن  احلْذف 
تـَُقول فكنَت التَّصغري، بناء َويَزول قـَْبلَها، َما َواْنضَمام التَّصغري: ياء َجعلَت َوإْن ُعوَدة َوُزونَة ،

ريًالزَمكشيئان  اكنَةإَذاَوَقعْتقـَْلُبالَياءأَلفً:َأخ  الَياءالسَّ ،َوَذلكأنَّ ا،َوالتباساملَصغَّرباملَكربَّ
َماقـَْبلها،(3)َطَرفًا فَتحرُك،فَتقلُبأَلًفاالْنفَتاح  ُعَداة ،:تـَُقول(3)[وَُكنتَ]َصارْتَحْرَفاإلْعراب 

َناللَّْبسَماالخَيَْفى،فمْنَهُهَنا .ُوَعْيَدة ،َوُوزَيـَْنة :قُلتَ(9)َوزُنَاة ،َوف ْيه م 

                                                           

 ...".فإنإعاللهالخيلو:"...193ص(مرجان)،ويف193ص(فرهود)التكملة(1)
 .وكل:ب(2)
 .7/41،واألصول7/119الكتاب:ينظر(7)
 .7/41،واألصول7/140الكتاب:ينظر.أَُعْيَدة ،وأُزَيـَْنة :فيقال(1)
 .123ص(4)
 .حنو:ب(6)
 .ظرفًا:ب(3)
 .ب:تكملةمن(3)
 .هنا:ب(9)
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الَفاءفَنْحو التَّاء:َوأمَّااملعَتُلبالَقلبيف  الَفاءفيه َتاء،َوأُدغَمْتيف  ُمتَّع ٍدَوُمتَّز ٍن،قُلَبت 
التَّصريف (1)الزائَدة َازَائَدةف يمَ(2)،َوع لَّةَذلكُتْستقَصىيف  اُهَو،فـإَذاَصغرتهَحذفَتالتَّاءلكوهن 

ل قلبَها،فـَُقلتَ ب  الـُموج  الَفاءَوتُبقيالتَّاء:أَْربَعُةَأْحرف،َوأَعدَتالَواَولزَوال  ُمَوْيع د ،وملحَتذف 
اأَلْصل  ْنَحْذف  التَّاَءزائدة ،َوَحْذُفالزَّائدأَْوىلم  أَْيًضا،حَنْو(7)ألنَّ اجلْمع  :،َوَهذاُحْكمُهيف 

.َمَواز نََمَواع َد،وَ
أَْيًضا َضْرَبني فـََعلى الَعنْي املعَتُل َوأمَّا حَنْو: َفاحملُذوُف ، َوَمْقلوب  حَمُْذوف  : يف  َسٍه

أْصلها(ُمذْ)،ويف(اْستٍ) اُصغَِّراأُع يَداحملُذوُفلَيصَحبَناءالتَّصغري،:،ألنَّ ُمْنُذ،َوَسَته ،فَلمَّ
،:فَتقولُ َهة ُمنَـْيذ  .(1)َوُستَـيـْ

َونَاب،َواأَلْصل:َوأمَّااملْقلوُبفَنْحو/ ،:بَاب، الَقلب  ع لَّة  ،َوقُلَبالوجود  ،َونَيب  بَوب 
َأْصلها إىل َأَعدتـََها َفإَذا الضمَّة، بـَْعَد تَقع َوال ثانية، األلَف ألنَّ اأَلْصل؛ َأعدَت َصغَّْرَت فَلمَّا

،ونـُيـَْيب :يَاءالتَّصغريبـَْعدَها،فَتُقولحَتَركْت،َوَصحَُّوقوُع بـَُوْيب 
(4).

                                                           

 .تاءمفتعل:أي(1)
 .161ص(2)
،أماسيبويه193-193هومذهبالزجاجوأيبعلييفالتكملةص(ز نُمتَّع د،وُمتَّ)ماذكرهأبوالبقاءيفتصغري(7)

إىلأصلهيفالتصغري،فُيبقيالتاءاملبدلةمنالواو،وحيذفتاءمفتعل،فيقوليف ْبدلاليُردُّ
ُ
فقدذهبإىلأناحلرفامل

حرف.ُمتَـْيعد ،وُمتَـْيزن :التصغري :َمْوع دوَمْوز ن؛إذيقاليفتصغريمها:العلةبتصغريوالراجحرأيسيبويهلئاليلتبسلورُدَّ
وُمَويْز ن ُمَوْيع د ينظر. : 7/161الكتاب للكتاب السريايف وشرح ،1/212 املفصل وشرح والتسهيل4/127ب، ،

236ص الشافية الكافية وشرح ،1/1909 الشافية وشرح ،1/211 ،216 املقاصد وتوضيح واملساعد7/1171، ،
 .6/112،واهلمع7/1049العليل،وشفاء7/411
 .7/44،واألصول7/140الكتاب:ينظر(1)
(4) ينظر : 162-7/161الكتاب واملقتضب ،2/239 واألصول ،7/73 اليت. األلف قلب الكوفيون أجاز وقد

 تصغري فيجيزون واًوا، الياء ناب)أصلها على( الياءات: اجتماع كراهة ؛ نـَُوْيب  ينظر. : وتوضيح،1/760االرتشاف
،231التسهيلص:ينظر.وأجازذلكابنمالكجوازًامرجوًحا.6/171واهلمع،7/193واملساعد،7/1172املقاصد

.7/1046وشفاءالعليل
كاناملراد:على(ناب)وقدوردعنبعضالعربتصغري نـَُوْيٍب،وهوعندالبصرينيشاذٌّ؛لقلبهمالياءواًوا،هذاإن

بالناب أحدمها: وجهني، من شاذٌّ فهو اإلبل من نََّة الـُمس  به املراد كان إذا وأما السِّنَّ، :      واًوا، الياء =قلب =
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،ع ْندَ(ثـَُبة )َوأمَّا الف  َها،َوفيه خ  م نـْ مَجاَعةاحملذوُف(1)فـََتصغريهاَمْبينَعَلىالـَمْحذوف 
َها َعَلىَهذا(2)م نـْ ُِ .(4)ثـَُويْـَبة :َهذا(1)َعينَها،فَتقوُلَعَلى(7)ثـُبَـيَّة،َوع ْنَدقـَْومٍ:الُمَها،فَتقوُل

َفم ْثلُ ف ْيه  العلة َحرُف َصحَّ َما َوأمَّا ف ْيه : تـَُقول فإنََّك َوبـَْيَضٍة، َجْوزٍَة، ُجَويـْزَة ،:
التَّصغريأَْيًضا؛إْذالع لةُهَناتُوجُبالَقْلب؛ألنَّالَواَوَوالياَءإَذاحَتَرَّكَتا(6)َوبـُيَـْيَضة  يف  ،فـََيصحَّان 

ًنا(3)َوانضَمَماقـَْبلهَماَسلمَتاإَذا .(3)كاَنْتَعيـْ
م ْثل َفاحملُذوُف َوَسامل ، فَمحذوف  الالم  املعَتُل َوأمَّا َصغرَّتـه: َوإَذا َوَدٍم، رُدَّ(9)َيٍد،

ثـةكاَنْتالتَّصغريإَذاَوقَعْتُهَناثـال(11)؛ألنَّيَـاء(10)يَُديٍَّة،َوُدَميٍّ:احملذوفإليه،حَنْو

                                                                                                                                                                             

واآلخر ت: إحلاقها وقالترك اللغة، هذه سيبويه ردَّ وقد مؤنثة، وهي التأنيث "اء منهم: غلط وهو ينظر". الكتاب:
 .7/193،واملساعد1/760،واالرتشاف2/33،واملقرب7/73،واألصول7/162
 .فعند:ب(1)
 .ب:مطموسيف(منها)(2)
 .وعندآخرين:ب(7)
 .ب:ساقطمن(على)(1)
 .63بيَّـنهالشارحيفص(ثبة)واخلالفيفاحملذوفمن.2/602سرالصناعة:ينظر(4)
حنو(6) كانثايناملصغرياءفإهناتبقىوالتقلب،فيقاليف بـُيَـْيضة،وبـُيَـْيت،وُشيَـْيخ،(:شيخ)و(بيت)و(بيضة)إذا

كسراألولإتباًعاللياء،فيقال كرا:ووردعنبعضالعرب يَـْيخ هيةالياءبعدالضمة،إالأنضماألولب يَـْيضة،وب يَـْيت،وش 
وأوىل أحسن التصغري يف األصل على ينظر. : ص7/131الكتاب والتكملة ،193 واللباب الشافية2/166، وشرح ،

.6/177،واهلمع1/209
بيضة)ومسُ ععنبعضالعربتصغريهم تصغريحنو:على( عندالكوفيني،وعليهأجازوا جائز (بيت)بـَُوْيضة،وهو

شيخ)و على( أبو: عدَّه وقد العرب، عن ورد ما على بالشذوذ وحكموا ذلك، جييزوا فلم البصريون أما وُشَوْيخ، بـَُوْيت،
،1/749،واالرتشاف231،والتسهيلص2/166اللباب:ينظر.البقاءضعيًفاجدا،وأجازهابنمالكجوازًامرجوًحا

 .6/171واهلمع،7/1046،وشفاءالعليل7/193واملساعد
 .إذ:األصل(3)
 .كانتاعيًنا:كذايفالنسختني،والوجه(3)
 .صغر:ب(9)
 .7/44،واألصول2/210،واملقتضب7/141الكتاب:ينظر(10)
 .تاء:ب(11)



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

200 
 

فَيصريا(1)ُمْعرَبَـة قَبلها، للَفتَحة أَلًفا فَتنقلُب ،(2) َوإْن: التَّصغري، بَناء َذلَك َولَْيس َوُدما، يُدا،
َرَماقـَْبلها،فـََيلزُممنهَشيئان  َتصغرُي:أبـَْقيتَهاَساكنةلُتحافَظَعَلىَحْرفالتَّصغري لزَمَكأْنَتكس 

فيماُهوُمعَرب بناءالتَّصغري،َوُسك .وُنَحْرفاإلعراب 

فَنْحو السَّامل َوأمَّا فيه: تـَُقول فإنَّك ُعْرَوٍة، َوُتدَغُم؛(7)ُعَريَّة : ياًء الَواُو فتَنقلُب ،
فيه جَيُوُز َوال بالسُّكون، األول َوَسْبق الْجتماعهَما َكذلَك: َولَْيَس ذكرنا، ل َما ُعرَيـَْوة؛

(1)(أَُسْيود) َنالطَّرف؛ألنَّ الَعنْيلبـُْعد َهام  :،َوأمَّام ْثل(4)الالَميُسرعالتَّغيريإليَها،َوَقْدَتْسَلم
التَّصغري ،حَنْو يف  رة (6)ُعَصيٍَّة،َوُرَحيَّةٍ:َعًصا،َوَرًحىفَيْستويَان  .،َوالعلُةفيهَماظاه 





 



 

 [باب تحقير ما ُحذف منه حرف من بنات الثالثة]

                                                           

 .حرفإعرابمعربة:ب(1)
 .فيصري:األصل(2)
 .2/231املقتضب:ينظر(7)
 .أسود:ب(1)
:وحنومهامماوقعتفيهالواوثالثةوسطًامتحركة،أصليًةكانتأوملحقًة؛وجهان(َجْدَول)و(َأْسَود)جيوزيفتصغري(4)

.ُأسيِّد،وُجَديِّل:القلبواإلدغام،فيقال-وهواألجودواألقيس–األول
.ُأَسْيو د،وُجَدْيو ل:اإلظهار،فيقال:والثاين

،وشرحاللمعللواسطي231-237،واملسائلاملنثورةص7/19،واألصول2/211واملقتضب،7/169الكتاب:ينظر
 .1/270،وشرحالشافية4/121،وشرحاملفصل241ص

 .33املذكرواملؤنثالبنالتسرتيص:ينظر(6)
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َأمَّا َما /  َما ُحِذَف ِمْنُه من بناِت الثالثة َحْرٌف،  (4)[َتْحقير]بَاُب : "قَـاَل أبو َعلي
م ذكره، َوأمَّا َما لحَقُه الَحْذُف ثَانًيا ِمْن َمْوضع : ُحِذَف َمْوضع فائه َنْحو ِعَدة فـََقْد تـََقدَّ

 .إلى آخر الَبابِ  (3)..."ُمْذ َوَسه: الَعْين َنْحو

ُنهَوالُمه،حَنْو:الشَّارِحُ قَـاَل  الَّذيقـَْبلهُحكمَماُحذ فْتَفاؤُهَوَعيـْ الَباب  ميف  :َقدتقدَّ
فيهمَهْزةالَوْصل،حَنْو َنالـَمْحذوف  :ع َدٍة،َوَسٍه،َوَدٍم،َوأَمَّاَمازَاَدَعَلىَذلَكفم ْنهَماُعوَِّضم 

م نْ(7)اْبٍن،َوإَذاُصغِّرَذاكُحذ فَ التَّوُصلإىلالنُّطق  َا هب  َناإلتَيان  الَقْصَدم  ؛ألنَّ ُهمَهَزةالَوْصل 
، بالسَّاك ن ،َوأوَّلاملصَّغرُمتحرك،َفالَحاَجَةإىلاهلَْمَزة إذن،َوإَذازَاَلالع َوُضَوَجَبَردُّاأَلْصل 

األول َوَضمُّ رْج، الدَّ يف  َتْسقُط الَوْصل  مَهْزَة َعالمتُُه،َوألنَّ لَبطَلْت َسَقَط فَلْو التَّصغري، َعَلم
بـُيَنّ:فَتقوُلَعَلىَهذا

،َوَسيأيتَذلك(1) إْنَشاَءاهللتـََعاىل(4)،َوالُمهَواو  التَّصريف  .(6)يف 

 اْسم)وَكَذلك َتصغريه( يف  َتقوُل (3)مُسَيٌّ: َتْصغري يف  َوتـَُقول اثْنني)، ألنَّ(3)ثـُنَـيَّان(: ؛
ْن ْنالمه اليتهيياءإْذكانم  (.ثـَنَـْيتُ)اهلَْمزَةكاَنْتع َوًضام 

،َوُحكمَهاُحكم(1)بـُنَـيَّة:فـََتصغريها(ابـَْنة )َوأمَّا .فيَماذَكرنَا(اْبنٍ)،َوالتاءفيَهاللتَّأنيث 

                                                           

 .ب:تكملةمن(1)
(2)  فرهود)التكملة "وفيها199ص( : َحْرف  م ْنُه ُحذ َف َما حتقري الثالثةبَاُب بنات  فنحو...من :فنحو...ع دة:

 ...".مذ:يفموضعالعنيفنحو...ع دة:فإنهحنو:"...400ص(مرجان)،ويف..."مذ
 .ذلكُحذفت:ب(7)
 .7/46،واألصول2/263،واملقتضب7/141الكتاب:ينظر(1)
 .وسيأيتذكرذلك:ب(4)
،والقسماألولمنالشرح61وينظرماسبقص.161ص(بنت)يفأشارإىلذلكإشارةعندحديثهعناإلبدال(6)

 .221ص
 .7/46،واألصول2/263،واملقتضب7/141الكتاب:ينظر(3)
 .2/263املقتضب:ينظر(3)
 .2/263املقتضب:ينظر(1)

 أ/223
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ْنالم هَحْرفآَخر،َوَذلكحنَْ ْنُحروفالثُّالثيَماأُْبدلم  ،:ب ْنت،َواألْصل:وَوم  بـَنَـو 
َنالَواوتاء  َمْوضعآَخر(2)فأُبدلم  ،فإَذاَصغَّرَتُهَحَذْفَتالتَّاءَوَرددَت(7)،َوَقْدَأْحكمَناَذلَكيف 

،فـَُقلتَ بـُنَـيَّة:الَواَو،َوأحلقتهتاءالتَّأنيث 
فَصارْت(4)؛َوع لَُّةَذلَكأنَّالَبَدلُهَناأخَتص(1) باملؤنَّث 

التَّصغري،َثتلحُقتاء ،فكأنالَمهحَمْذوفة ،َوالالُماحملذوفُةتُردُّيف  ًَةلتاءالتَّأنيث  التَّاءفيهُمَشاهب 
َعَلىَماُهوُحكُمالثالثياملؤنَّث،وََكذلَك َهاالتَّاء،َوتـَُعاد(أُْخت)التَّأنيث  الَواُو،/حُتَْذُفم نـْ

،فَـُيقالَوتُزاد أَُخْيَتة ؛ألنَّهجَيْعلالتَّاَءَبَدالً،:،َوجَيُوُزَعَلىقـَْوليُونسَ(6)أَُخيَّة:َعليهتاءالتَّأنيث 
.(3)َوالَبدُلاليُغيـَُّرلقَيام ه َمَقاَماأَلْصل 

َنالياء(ث ْنَتان)َوأمَّا ،َفحذفَتالتَّاء،َوأَعدَتثـُنَـيَّان:،فإَذاُصغَِّرق يلَ(3)فالتَّاءفيهَبَدلم 
 (.ب ْنت)اأَلْصلل َماذَكرنَايف 

؛ألنَّه(1)أُنَاس :،َوألُفُهزَائَدة ،َوَفاؤُهحَمُْذوفَة ،َوَأْصلُه(َعال )َفعْنَدسيَبويهَوْزنُه(نَاس )َوأمَّا
َن الزَّائدة ،وملجَيْبَردُّنـَُوْيٍس،َوالَواوفيه:،فـََعلىَقولهُيَصغَُّرَعَلى(2)(األُْنس )م  َناأللف  م  َبَدل 

                                                           

 .ب:ساقطمن(تاء)(2)
 .221ص(القسماألول)شرحالتكملة(7)
 .7/46،واألصول2/269قتضب،وامل7/144الكتاب:ينظر(1)
 .أخص:ب(4)
 .تنظراملصادرالسابقة(6)
يفالنسبإليهما(بنت)و(أخت)يفذلكإشارةإىلماذهبإليهيونسمنجوازبقاءتاء(3) :عندالنسب،فيقول

:ينظراخلالفيفهذهاملسألةيف.394-2/339وقدفصلأبوعليالقوليفمذهبيونسيفالبصريات.أُْخيت ّ،وب ْنيت ّ
 الصر7/33األصول قسم للرماين سيبويه كتاب وشرح ، ص1/191ف واملفصل ،210 املفصل وشرح وشرح6/4، ،

 .1321-9/1322،ومتهيدالقواعد7/733،واملساعد69-2/63،وشرحالشافية2/714اجلملابنعصفور
َيان؛ألنهمن(:ث ْنَتان)أصل(3) يـَْثين)ث نـْ علىصاحبه،وأصله(ثـَََّن أحدمها كق ْنوٍ:،ألناالثننيقدُثين  سر:ينظر.ث يْن 

 .700،وشرحامللوكيص2/779،واللباب1/142الصناعة
(1) الكوفيني من والفراء البصريني قول هذا ينظر. : 2/196الكتاب ،7/143 واملقتضب واخلصائص1/131، ،

،وشرحامللوكي1/437،واإليضاحيفشرحاملفصل2/767،واللباب1/133،2/197،وأمايلابنالشجري2/234
 .762ص

 ب/223
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َكُمَل،َوَغريمُمْتَنعَأْنيُقلَباأللُفالزَّائدُ ألنَّبَناَءالتَّصغريَقْد (7)األْصل  واًوا،َوأْنيكوَنثَابتًايف 
 كألف  َضار بٍ)الـُمَصغر فيه( َتقوُل َفإنَّك (1)َوبابه ، َعَلى: فـََوزنُُه ، ُضَوْير ب  ُعَوْيل)َهذا َوَمْن(.

 َأْصُل نَاسٍ)قَاَل :) فهو َهذا(4)(فـََعل)نـََوس، َعَلى فُيَصغَّر ،(6) ُهنا: الَواَو أنَّ إال أَْيًضا، نـَُوْيس 
(فـَُعْيل)َعنْيُالكلمة،فـََوْزنُه اأَلوَّل  .(3)(ُعَوْيل)،َوَعَلىالَقول 

 اْمُرؤ )َوأمَّا اْمَرأَة )وَ( اهلمْ( فـََلْيست  يف  ذَكرناُه ل َما حَمْذوف َحْرٍف ْن م  ع َوًضا فيه زَة
اهلْمزَة(3)َموضعه ُحذ فت ُصغر َوإَذا َهَذا(9)، َعَلى فـََتقول األول، احَلْرف  رك لَتحُّ ،(10)ُمَرْيء :

َخفَّفتَوأدغمَتفـَُقلتَ ئَت بـَْعَدالياء،َوإْنش  تَ(اْمَرأة )ُمَريٌّ،وََكذلَك:فتحققاهلْمَزَة قوُليف 
.ُمرَيـَْئة ،َوُمرَيَّة :َتْصغريَها

 َفم )َوأَمَّا ) َعَلى (1)(فـَُوْيه )فـَُيصغَّر َأْصَله ألنَّ م َن(َفوه )؛ َبَدل  َوامليُم حَمُْذوفة ، َوالُمه ،
َمْوضع ه  (7)،فإَذاُصغَِّرأُعيدْتالُمُه،َوُردَّت (2)الَواو ،َوَقْدَشَرحناَذلَكيف  الَعنْيُإىلأْصل َهالَزوال 

َواإلْبَدال  اعَيةإىلاحلْذف  .احلاَجة الدَّ

                                                                                                                                                                             

(2)  وزن يف اخلالف كان إنسان)وعليه والكوفيني( البصريني بني اشتقاقه وأصل ينظر. : املسألة)2/309اإلنصاف
 .34،وائتالفالنصرةص(السابعةعشرةبعداملئة

 .الزائدة:ب(7)
 .ب:ساقطمن(فيه)(1)
(4) يف عاصم بن سلمة حممد وإىلأيب الكسائي إىل القول هذا نُسب أمايلاب: الشجري ابن191-2/197ن وقال

 ".مهالغتانليسأحدمهاأصالًلآلخر:وقالالكسائي:"767يعيشيفشرحامللوكيص
 .ب:ساقطمن(هذا)(6)
(3)  االرتشاف يف حيان أبو 1/766ذكر ُيصّغر املربد ناس)أن ) أُنـَْيس)على الوزن(. هنا وُفعيل بُعويل الشارح ويريد

 .التصريفي
 .222ص(القسماألول)شرحالتكملة(3)
 .حذفتمنهاهلمزة:ب(9)
 .امري:ب(10)
 .7/44،واألصول7/147الكتاب:ينظر(1)
 .141،وسيأيتاحلديثعنهيفص716ص(القسماألول)،وشرحهللتكملة33-1/36شرحهلإليضاح(2)
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 َشَفة )َوأَمَّا فَأْصُلَها( اجلْمع : يف  لَقْولك َشَفَهة ؛ ْحُذوف،:
َ
امل أُع يَد ُصغَِّر فإَذا َفاه ، ش 

َهة :فقيلَ .(1)ُشَفيـْ

 َشاة )َوأَمَّا فَتْصغريَُها( َوالُمَها(4)ُشَويـَْهة : الكلَمة ، َعنْيُ هي َواٍو م ْن َبدل أل َفَها ألنَّ ؛
الثاينم ْنهَما/حَمْذوفَة ،َواهلَاءلْيَسْتع َوًضاَوالَبَدالً،َبلز يَدْتلئاليبقىاالْسمَعَلىَحْرفني

اإلْعراُبَعليَها،فإَذاُصغَِّرأُع يَدإ التَّاءليقَع ُمْعَتل،َفزيَدْت التاءفيهَحْرف  َوثـَبُتت ، ىلاألْصل 
.ُشَويـَْهة :للتَّأنيث،َفق يل

:(3)ففيهثالثلَُغاتٍ(6)(َدد )َوأمَّا

.ُدَدْين:(9)َعَلن،فتصغريهعلى:مثل-(3)بُنون–(َدَدن )

.النوناحملذوفة(2)ُدَدْين،َفرتد:(1)[تصغريه]فـََتقوليف-بغرينون-(َدد )وَ

َدًدا)وَ مثل-( َعَلى-َعًصا: َهذا(7)فَتقول ألنَّ: َوُتدغم؛ ياًء األلُف فـَُتقلُب ُدَديٌّ،
اجمْلُهولةالًماأْنتُردَّإىلالَياء  .(1)ُحكماأللف 

                                                                                                                                                                             

 .أعيدتألنهردَّت:األصل(7)
 .7/44،واألصول2/279املقتضب،و7/141الكتاب:ينظر(1)
 .7/43،واألصول2/279،واملقتضب7/160الكتاب:ينظر(4)
(.ددا)1641القاموسص.اللهوواللعب:الدَّدُ(6)

وقيل وهي: واحدة، كلمة يف إال والعني الفاء يف الصحيح الواحد احلرف يتكرر مل َدَدن: ينظر. املرزوقي: أمايل
 .63ص

(3) يفتنظ اللغات ر : 3/91العني سالم البن احلديث وغريب ،1/163 والزاهر ،1/212 والصحاح ،6/2774
.760،وأبنيةاألمساءواألفعالالبنالقطاعص(ددا)

،وفيهتفصيلالقوليفاحملذوف2/413سرالصناعة:ينظر.هوالالم،وهوإمانون،أوألف(ددٍ)واحملذوفيف
 .2/636يف(ددٍ)من

 .ب:ساقطمن(بنون)(3)
 .علىهذا:ب(9)
 .ب:تكملةمن(1)
 .فرد:األصل(2)

 أ/229
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 [باب تصغير ما لحقته عالمة التأنيث]

التَّأنيث، َعالَمة التَّأنيث  (4)َما لحقته َعالَمة (3)بَاُب َتْصغير: "(4)قَـاَل أبو َعليّ 
 .الَفْصل إلى آخر التاءِ  (1)..."التاء َواأللف: َعالمَتان

                                                                                                                                                                             

 .ب:ساقطمن(على)(7)
أن(:"...ددا)عن1/113قالالسيوطييفاهلمع(1) فاليُدرىهلألفهعنياءأوواو؛ألناأللفيفالثالثيالبدَّ

".تكونعنأحدمها
 
 .ب:ساقطمن(قالأبوعلي)(1)
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م ْن:قَـاَل الشَّارِحُ  َذلك َوع لَّة َقُصَر، أَْو االْسم طَاَل التَّصغري يف  تَثبُت التَّأنيث َتاء
:َوْجهني

َأَحُدمُها باملؤ: ر املذكَّ اللتََبَس ُحذفْت َلْو التَّاء َصغَّرَت(4)نث أنَّ إَذا أنَّك تـََرى أال ،
َكتصغري -بَغرْيَتاء-ُضَوْيرب:فـَُقْلتَ(َضار بَة) :َكاَن ؛اللتبَس(:مَتْرةٍ)َضار ب،َوَلْوقُلَتيف  ر  مُتَيـْ

ُدب اجلْنس  .الَواح 

التَّصغريأْنيـَُردَّ:َوالَوْجُهالثاين ْنَشأن  م  (6)أنَّ ق ْدٍر:،حَنْو(3)املكربالَعالَمةاملْعُدوَمةيف 
َذلك:َومَشٍْس،فـََتقول كاَنْت،وَكاَنتالع لةيف  ْنأنتبقيَـَهاَعَلىَما ُقَديـْرَة ،َومُشَْيَسة ،َفالأََقلَّم 

ُحكم يف  أَْو أبًدا، َمْفُتوح قـَْبلَها َما أنَّ َهة  ج  ْن م  ب الـُمرَكَّ يف  الثاين كاالْسم التَّأنيث تاء أنَّ
َكماأنَّا التَّصغري(َحْضَرَمْوتَ)ملفُتوح، َكذلك،وَكماتـَُقوليف  َكذلكتـَُقول:َوبابه :ُحَضيـْرََموُت،

.طُلَْيَحة

فـََنْحو املفُتوح ُحكم يف  كاَن َما َوأمَّا األْصلَ: ألنَّ َوَقطَاٍة؛ َحَصاٍة، َوَقَطَوة ،: َحَصَية ،
تاء،فإَذاَصغرتهَأَعدتَهإىلَأْصله،َوَقلبَتالَواَوإىلالياء،فَلذلَكَصحُوقوعَهذاالسَّاكنقبَلال

فَتقولُ لَقولك: الياء َوأْصلَها ُحَصيَّة ، : َتْصغري يف  َوَتقوُل ، َقطاةٍ)َحَصَيات  َوأْصُلَها(:/ :ُقطَيَّة ،
َوة ،لقوَلك اإلْبدَ:ُقطَيـْ الَواُويَاًءلوُجود َشْرط  ،فأُْبد َلت  .ال َقَطَوات 

                                                                                                                                                                             

 .ب:ساقطمن(تصغري)(2)
 .عالمات:ب(7)
 .401ص(مرجان)،و..."بابحتقري:"وفيها200ص(فرهود)التكملة(1)
 .اللتبساملؤنثباملذكر:ب(4)
 .ترد:ب(6)
 .ب:استوضحتمن(املكرب)(3)
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ق يـلَ فَإْن التاء: َوثبوُت ٍد، َواح  َواٍد ْن م  َوالتَّكسرُي التَّكسري (1)التَّصغرُي ُدوَن التَّصغري يف
.تـَْفر يق بـَنْيالَبابـَنْي 

ق يـلَ َقوهلمْ: َمْعََّن لَْيَس : َسَواء، اللَّفظ  يف  أنَـُّهَما ٍد َواح  َواٍد ْن م  َوالتَّكسرُي َهَذاالتَّصغرُي
األلف،حَنْو ع  املَواض  بـَْعض  ،فَإنََّعالَمَةالتَّكسرييف  َضار بَةَوَضَوارب،َوَمْسجدَوَمَساجد،:حُمَال 

الَبابـَنْي بـَنْيَ ر  ظَاه  .َوَعالَمةالتَّصغريفيهالياء،َوَهذافـَْرق 

تـُْفَتحُ فإنَـَّها االْسم، أَوَّل َحركة  يف  َاقـُُهَما اْفرت  التَّصغري،وََكذلَك يف  َوُتَضم اجلْمع  يف 
نْ َوبـَيـَْنهَمام 

الع لة(2) َناألْحَكام،وَكاَنت  كثريم  َاأَراُدوابذلَكاشرتاكهمايف  بـَْعُدفُروقأَُخر،َوإمنَّ
د ،َولَْيَسالتَّصغريَكذلكَ ب َناء الَواح  كاْستئَناف  َذلَكأنَّالتَّكسريبناءُمْسَتأنف  .يف 

فـََنْحو التاء َغرْي َأْحُرف أَْربَعة َعَلى كاَن َما َوأمَّا َوَسْلَهَبةٍ(7)قـَْرقـَرَةٍ: ُتَصغِّرَها(1)، َفإنك ،
َبٍة،َوالحُتذُفالتَّاء:َعَلى (4)قـُرَْيق رٍَة،َوُسلَْيه  ،فَتثبت(6)ُسَفرْي جة (:َسَفْرَجلةٍ)ل َماذَكرنا،َوَتقوُليف 

َاالتاءَوحَتذفالالم َاهل  .لرَتدَُّهإىلالرُّبَاعيَوالتاءحب 

  (1)إلى آخر (7)..."َمْقُصورَة َوَمْمُدوَدة: َوأمَّا األلُف فـََعلى َضْربين: "قَـاَل أبو َعلي 

 .(4)الَفْصلُ ...المْقُصور

                                                           

 .الياء:األصل(1)
 .ب:ساقطمن(يفحركةأولاالسم،فإهناتفتحيفاجلمعوتضميفالتصغري،وبينهمامن)(2)
.قرقوة:ب(7)

 (.قرر)4/39اللسان.الضحكالعايل،وهديرالبعري،ومنأصواتاحلمام:والَقْرقَرةُ
ْلَهَبُةمنالنساء(1) يمُة،وليستمبدحةٍ:والسَّ  (.هبسل)1/131اللسان.اجَلس 
 (.حَتذفُ:)ُضبطيفاألصل(4)
 .2/243املقتضب:ينظر(6)
 .402ص(مرجان)،و200ص(فرهود...")فأمااأللف:"التكملةوفيها(3)
 .ب:ساقطمن(أخر)(3)
 .ب:ساقطمن(الفصل)(1)
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آخرالكلمةَعَلىأربَعةأْضرب:قَـاَل الشَّارِحُ  :األلُفيف 

،َوامليم(اللْهو)وَ(الغزو)َمْغَزى،َوَمْلَهى،من:منقلَبةَعْنَأْصل،مثلأْنتكوَن:َأَحُدَها
َمْوضعالرابَعة ،وملحَتذفَهاألنَـَّهاَأْصل ،ومل فيهزَائَدة،فَإَذاَصغرَتهَقلبَتاأللَفيَاًء؛ل وقُوع َهايف 

.(2)الكلَمُةمَخْسةأصوالً/تبلغ

الثاين َوالضَّْرُب تكو: حَنْوأْن باألْربَعة، لإلحلاق  َن فيهَما: فاأللُف َوأَْرًطى، م ْعًزى،
الَياء ،َوَصاَرَمنـُْقوًصا،تَـُقولُ(أَْفَكل)و(7)(ه ْجرَعٍ)لإلحلَاقبـ  ُمَعْيٍز،:(1)،َفإَذاَصغَّرَتهَأَعدتهإىل

،وملحَتذفاأللفألنَّ(4)َوأُرَْيطٍ النَّْصبكاملنقوص  .َحْرفاإلحلَاقكاألْصلي،َوتفتحالياءيف 

،َوْهَوَعَلىَضْربني:َوالضَّْرُبالثالثُ :أْنتكوَناألل ُفللتَّأنيث 

َأَحُدمُها حَنْو: رَابَعًة، األل ُف َتكوَن أْن َوَتْصغريمُُهَا: َوَسْكَرى، َلى، (6)ُحبـْ ُحبَـيـَْلى،:
َرى التَّأني(3)َوُسَكيـْ َوألُف ثالثة، التَّصغري فَياء َغرْي، َتأنيٍث َعالَمُة ألنَـَّها َلْفظ َها؛ َعَلى بَاقية ث 

.َخام َسةفتثبُتكتاءالتَّأنيث 

األلُفَخام َسًةَفَصاعًدا،حَنْو:َوالثاين ،َوُحكمَهاأْن(1)قـَْرقـََرى،َوَجْحَجََّب:أْنتكوَن
فَتُقولُ اإلْعراب، َحْرف قَبلَها َما َويَبَقى حُتذَف : ، ب قـُرَْيق ر  آخره(2)َوُجَحْيج  يف  لَْيَس كالَّذ ي ،

                                                           

(2) ردنصبه،فحملهسيبويهعلىضرورةكذايفالنسختني،ومتييزمابنيالثالثةوالعشرةجمرور،وكذلكاملئةواأللف،وو
،2/317،واالرتشاف162-2/161الكتاب:ينظر.الشعر،وعنالفراءالقياسعليه،واجلرأجود،واختارهابنخروف

 .213-6/216،واملقاصدالشافية2/30واملساعد
ف،وقيل:اهل ْجرَعُ(7) نَكش 

ُ
كتاب:ينظر.الطويل:اجلباُنامل غريبمايف ،والصحاح114سيبويهمناألبنيةصتفسري

 (.هجرع)7/1706
 .فتقول:ب(1)
 .7/10،واألصول2/243،واملقتضب7/119الكتاب:ينظر(4)
 .تصغريها:األصل(6)
 .7/10،واألصول2/243،واملقتضب7/113الكتاب:ينظر(3)
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َوالتَّكسري، التَّصغري يف  للطول  حُيذُف َصحيًحا كان إَذا اخلَام َس احَلرَف أنَّ َذلَك َوع لُة ، ألف 
حَنْو وَكذلك: اخلَام س، َمْوضع يف  كاَن إَذا الزَائد حُيذَف أْن فَأْوىل ،(1)(َحْواليَا)(7)َسَفْرَجل،

آ الَياءاألْخَرى،األلفيف  التَّصغري،َوتُقلُباأللُفياًء،َوُتدغمَهايف  ،فتحذفَهايف  خرَهاللتَّأنيث 
فتقول إْعراب، َحْرف دة املَشدَّ الياء َوتصري الَواو ، بـَْعَد التَّصغري يَاء َوتـََقع (4)ُحَوْيل يٌّ: َوأمَّا.

بـ (6)(َحبَـرَْكى) لإلحَلاق فيه  (َسَفْرجل)فاأللُف َفجرت، َخامَسة َوقَعْت ا ألهنَّ حَتْذفَها َهذا فـََعلى
(.َسَفْرجل)جَمْرىالم

َحْرفتَأنيٍثَوَحْرفإ حلَاٍق،حَنْو:َوالضَّْرُبالرَّابعُ ذ فْـَرى،:أْنتكوَناأللُفُمرَتددًةبـَنْيَ
نـَوَّنـَُهَما(3)وَعْلَقى فَمْن ،(3) لإلحْلَاق  األل َف َجَعل د ْرَهم)بـ / يقول( َبل حَيْذفَها، فال ُذفـَرْيٍ،:

كـ ،فَـَتصري ُهمَمْناليـُنَـوِّنـَُها،َوجَيْعلَهاللتَّأنيث  ،َوم نـْ كاملنقوص  َرى،:،فَيقول(ذ ْكَرى)وُعلَْيٍق، ُذفـَيـْ
.(1)َوُعلَيـَْقى

                                                                                                                                                                             

(1) قـَْرقـََرى وقـَْرقـََرى: عبس، لبين ماء باليمامة-أيًضا-: أرض ينظر. : استعجم ما البلدان7/1064معجم ومعجم ،
1/726 َجْحَجََّب. وبنو األنصار: من قبيلة ينظر. ص: األبنية من سيبويه كتاب يف ما غريب واللسان74تفسري ،
 (.جحجب)1/247
 .7/10،واألصول2/249،واملقتضب7/119الكتاب:ينظر(2)
 .وكذلكاأللفيف:ب(7)
 (.حول)1230،والقاموسص2/722معجمالبلدان:ينظر.قريةَخر َبْتكانتبنواحيالنَّهروان:َحْواليَا(1)
(4) ينظر : 7/117الكتاب تصغري يف جاء وقد َحْواليَا)، أوجه( ثالثة وُحَويْليَّا: وُحَوْيليا، ُحَوْياليا، ينظر. ذكرامل:

 .1/730،واالرتشاف13/94،واملخصص313-316واملؤنثالبناألنباريص
كتابسيبويهمناألبنيةص:ينظر.الطويلالظهرالقصريالرجلني:احلَبَـرَْكى(6) ،ومجهرةاللغة174تفسريغريبمايف

 .7/10،واألصول2/249،واملقتضب7/119الكتاب:ينظر.ُحبَـرْي ك :ويقاليفتصغريه.2/1214
(3) الَعْلَقى َعس : د قاق، ُقْضبانه ومجًعا، واحًدا يكون لالستسقاءنبت  طبيخه وُيشرب املكانس، منه يـُتَّخذ رضُّها، .ر 

 (.علق)1136القاموسص
 .نوهنا:ب(3)
 .7/10،واألصول7/119،127الكتاب:ينظر(1)
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َن(ُمَفاَعل)فوزنه(ُمرَاَمى)َوأمَّا التَّصغري،(ْميالرَّ)م  ،فاأللُفَمنقلَبةَعْنَأْصلفـَتَثبُتيف 
مَخَْسة َأْحرف،فَتقول ازَائَدةيف  ،َوْهَوَمْنقوص :َولكنحُتذفاأللُفألهنَّ .ُمَرميٍْ

نْ(َحبـَْنًطى)َوأمَّا اَحب َطَبطْنُُهإذَ:إَذاملتـُْهمزاأللُففإنَـَّهالإلحلَاقهيَوالنُّون؛ألنَّهم 
َب،فالنُّونُ التَّْصغري باخلَيار (7)َواأللفُ(2)انـْتَـَفَخأَْوَغض  إْنَحذفَتالنُّوَن:فيهَزائدتَان،َوأنَتيف 

فُقلتَ ياًء، األلَف أَْبَدلَت فـَُقلتَ: النُّوَن أَبـَْقيَت األلَف َحذفَت َوإْن ، كاملنـُْقوص  :ُحبَـْيٍط
 َحْرَف الطَّاء َوَصاَرت ، وَ(1)اإلْعراب ُحبَـْين ط  َحبَـْنًطى)، مَهْز-( املتَـَغضُب،-بَغرْي املَتدلل ُهَو

َغرْياملْهُموز:ُهَواملنتفُخالَبْطن ،َوقيلَ:،قيل-بالـَهْمز-َحبَـْنطَأ :َويُقالُ .(4)ُهَولَغةيف 

،فَإنحذفَتالنُّوَنقلتَ(َعَفْرىنً)َوأمَّا ،َفأبدلت(3)ُعَفرْيٍ:(6)َفالنُّوُنَواأللُففيهَزائَدَتان 
قلت األلَف َحذفَت َوإن ، لإلحلاق  ا ألهنَّ ياًء األلف َحْرَف: َوجعلتَـَها النُّوَن فأبقيَت ُعَفرْي ن ،

َن(3)اإلْعراب  .ع ْفر يت :َوْهَوالَغل يُظ،َوم ْنُهق يَلللجينِّ(الع ْفر)،َوالَعَفْرىَنُهَواألَسُد،َمأُخوذ م 

 ثَْأو ك نْ)َوأمَّا ْنطَْأو )وَ( ع (1)(ح  َمْوض  َوله َأْصل ، َواهلْمَزُة ، َزائدتَان  فيه َوالَواُو فالنُّوُن َوبابُُه
فيه َذلَك َعَلى قُلتَ(2)يَُدلُّ النُّوَن حذفَت فإن ، احمْلذوف  يف  َت خَتَريَّ َصغَّْرَت فإَذا ، ُكثـَْيئ،:

َنالَواو يَاًءَوأَْدَغمتَ .ُكنَـْيث ئ :،َوإْنَحَذفَتالَواَوقُلتَ(7)فَأَْبَدلَتم 

                                                           

 .والنون:ب(2)
 .ب:ساقطمن(واأللف)(7)
 .7/10،واألصول2/249،واملقتضب7/176الكتاب:ينظر(1)
(4) ينظر : أليب صاهلمز 20زيد اللغة ومجهرة ص2/1214، للقايل واملمدود واملقصور ،161 واحملكم233، ،

 .121،وشرحالنظماألوجزيفمايُهمزومااليُهمزص7/216
 .فقيل:األصل(6)
 .عفريى:ب(3)
 .7/13،واألصول7/173الكتاب:ينظر(3)
(1) ْنطَْأو :ك ْنثَْأو  تفسريغريبمايف:ينظر.القصري:عظيماللحية،وقيل:البطن،وقيلعظيم:عظيماللحيةوافرها،وح 

(.حطأ)13،والقاموسص7/26،واملنصف96كتابسيبويهمناألبنيةص
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فأمَّا الممدودة َفال ُتحذف مما كاَنْت فيه مَن التَّحقيِر، َوَذلك : "قَـاَل أبو َعلي
 .الَفْصلُ  (1)..."َقولَك ِفي َصْحراء

التَّصغري،:قَـاَل الشَّارِح/ رُهيف  ملحُيذفآخ  كاَنْتمَهْزتُهللتَّأنيث  االْسُماملمُدوُدإَذا
 يف  َصْحَراء)كَقولَك :) َويف  َراءُ، (4)(قـَْرَمالء)ُصَحيـْ : كألف  التَّأنيث  مَهْزََة أنَّ َوَذلَك قـَُرميْ الءُ،

 اهلْمزَُة، حُتذُف ال حُتَذفان ال وَكَما َوَتائه ، التَّأنيث  األلف  قَبَل َوَما َواهلْمزَُة، األلُف تـَْبقى بْل
 يف قُلَنا كما ُحبَـيـَْلى)مفتوح  رَاء)وَ( األْصل (6)(مُحَيـْ يف  ألف  هي َهُهَنا اهلْمزََة أنَّ عليه َيدلُّ ،(3)

قَبلَها،وَكماتبقىاأللُفاملفَردةَكذلَكتَبقىاملنَقلَبةعنهَ .(3)اقُلَبْتمَهَْزًةل وقُوعاأللف 

:(2)ففيَهالغَتان(1)(قُوبَاءُ)َوأمَّا
ُملَحَقة  َفهي لإلحَلاق، يَاء ْن م  َبدل  مَهْزتـََها ألنَّ َمْصُروفة؛ َوهي الَواو، ُسكون

تصغريَها(قـُْرطَاسٍ)بـ اهلَْمزُةإىل:،فتقوليف  َوتُردُّ األلفيَاًءالنكسارَماقَبلَها، ٌّ،فتقلُب قـَُوْيَّب 
َأْصلَها،وَ (.قـُرَْيط يسٍ)ُتْدَغُمكمايف 

                                                                                                                                                                             

 التاج كثأ)1/261ويف ) ك ْنَتْأو)أن الثاء( يف لغة بالتاء . أيًضا حظأ)1/140وفيه ) ْنَظْأو)أن ح  يف( لغة بالظاء
 .الطاء

 .103ص(2)
 .ب:ساقطمن(وأدغمت)(7)
 ..."فيهيفالتحقري:"407ص(مرجان)،ويف201ص(فرهود)التكملة(1)
(4) قـَْرَمالء والَقْرَمل: موضع، له: أصل ال الذي الشجر دون ينظر. : اللغة استعجم7/1271مجهرة ما ومعجم ،

 .1/770،ومعجمالبلدان7/1063
 .محراء:األصل(6)
 .صلالو:ب(3)
 .7/127الكتاب:ينظر(3)
(1) الُقوباء واجلمع: بالرِّيق، يُعاجل ويتَّسع، يتقشَّر أمحر، مستدير اجللد، على يظهر داء قـَُوب : ينظر. اللغة: مجهرة

 (.قوب)1/206،والصحاح7/1272
(2) ينظر : 7/211الكتاب ،214 ،121 واملقتضب ،2/266 واألصول واملمدود7/11، واملقصور والد، البن

 .224-221ص

 أ/271
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ْثل:َواللَُّغُةالثانَية اللتَّأنيث،م  ،وََكذلك(7)ُخَشَشاءَ:فـَْتحالَواو،َوهيَغرْيَمْصروفة؛ألهنَّ
.قـَُويـَْباءُ:،فتُقولَعَلىَهذا(1)(ُعَرَواءُ)

 َزائدَ(4)(َجُلوالءُ)َوأمَّا فيَها اليت َوالَواُو ، للتَّأنيث  فـَْهيفألُفَها قَبلَها، َما َمْضُموم  (6)ة
َلْو ألنَّك تُعوِّض؛ َوال الكلمة لطول  الَواو فُتحَذُف َأْحرف، سَتة َا هب  َوالكلمُة ، َمدٍّ َحْرُف

.(3)ُجلَْيالءُ:َعوَّْضَتلوقـَْعَتفيَماَفررَتمْنُهَوْهَوالطُّوُل،فتقوُلَعَلىَهذا

(بَـرَاكـاء:)،إالأنَّفيهالغـًةأْخـرى(لُـوالءجَ)فمثـُل(3)(بَـُروَكاءُ)َوأمَّا
.(1)باأللف

املربد (2)وقال أالَّحَيْذفَ: سيَبويْه يـَْلَزُم
ال(7) كما به حُيَْتفُل ال ُهنا الطُّول ألنَّ الَواَو؛

 .(1)(قـَُرميْ الء)حُيَْتفُلبهيف 

                                                           

(7) اخلَُشَشاءُ لغتان: وفيه األذن، خلف الناتئ العظم وُخَشَشاءُ: ُخشَّاء، ينظر. : اللغة والصحاح6/239هتذيب ،
 (.خشش)7/1001
.عوراء:ب(1)

.132،واملقصورواملمدودللقايلص2/334مجهرةاللغة.َعرَُقهاوتكسريها:الرِّْعدُة،وُعَرَواُءالـُحمَّى:والُعَرَواء
 .201،والتكملةص2/231املقتضب:ينظر.ُعرَيَّاءُ(:ُعَرَواء)وتصغري

(4) َجُلوالءُ على: املشهورة الوقعة به كانت العراق، يف منمكان جزًءا صار َث عشرة، ست سنة للمسلمني الفرس
القريوان من قريبة بأفريقيا مشهورة مدينة أيًضا وَجُلوالُء بغداد، ينظر. : البلدان ص2/146معجم والقاموس ،1264

 (.جلل)
 .وهي:ب(6)
 .7/13،واألصول7/110الكتاب:ينظر(3)
 (.برك)10/793،واللسان1/724مجهرةاللغة:ينظر.واجل دُّالثباُتيفاحلرب:البَـُروكاءوالبَـرَاكاء(3)
 (.برك)23/73،والتاج10/793،واللسان7/211الكتاب:ينظر(1)
أبوالعباسحممدبنيزيدالثُّمايلاألزديالبصري،املعروفباملربد،أخذعناجلرميواملازينوأيبحامتالسجستاين،(2)

 يف ببغداد العربية به،إمام خفاء ال ما املنافرة من ثعلب وبني بينه وظرافة، نوادر صاحب أخباريًا ثقة فصيًحا كان زمانه،
تصانيفه من ومائتني: ومثانني مخس سنة ببغداد تويف واملمدود، واملقصور والكامل، املقتضب، يف. ترمجته تنظر أخبار:

 .1/269،وبغيةالوعاة712نيص،وإشارةالتعي197،ونزهةاأللباءص104النحوينيالبصرينيص
 .يلزمسيبويهأنحتذف:ب(7)
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ْنَحْذفاحلْرفَوَقدأُجيَبَعْنَهذابأنََّهذاأثقل،َوأنَّاحلْذفَ َأْسرَعم  إىلَحْرفاملدِّ
.(4)الصَّحيح

 ثالثون)َوأمَّا ) خب  الف  منه فكأنَـُّهَما َوالنُّون؛ الَواو  ز يَاَدة َعَلى يَغ ص  ،(ُمْسلمونَ)فاْسم
دمنه الَواح  ْن(ُمْسلم/)فَإنَّ ،(6)َلْيثُونَثُـ:َوالتُعوِّض،فَتقول(ثالثونَ)؛فَلذلكحتذفاأللُفم 

.(3)-بالتشديد–ثـُلَيِّثون:(3)َوالَتقل



 

 [باب تحقير ما كان آخره ألًفا ونونًا زائدتين]

إلى آخر  (3)..."بَاُب تحقير َما كان آخُره ألًفا َوُنونًا زَائدتين : "(4)قَـاَل أبو َعلي
 .البابِ 

آخره:قَـاَل الشَّارِحُ  َونُونَعَلىَضْربني(7)َمايف  :ألف 

                                                                                                                                                                             

(1) ينظر : 2/260املقتضب تصغري يف يقول واملربد جلوالء)، براكاء)و( حيذف(: وال بالتشديد، وبُريِّكاء، ُجليِّالء،
شيًئا ينظر. : الشافية الكافية 1/1900شرح الشافية وشرح ،1/213 واملساعد العلي7/403، وشفاء ، ،7/1043ل

 .6/110واهلمع
 .222-221االنتصارلسيبويهعلىاملربدص:ينظر(4)
 .7/19،واألصول7/112الكتاب:ينظر(6)
 .ب:ساقطمن(تقل)(3)
(3)  تصغري أن إىل املربد )ثالثون)ذهب ثـُلَـيِّثون(: ) جمرى جيريها ألنه جلوالء)بالتشديد، بروكاء)و( ينظر(. االرتشاف:

 .7/403واملساعد،1/730
 .ب:ساقطمن(قالأبوعلي)(1)
 .401ص(مرجان)،و202ص(فرهود)التكملة(2)
 .ماكانيفآخره:ب(7)

 ب/271



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

211 
 

التَّصغريأيًضا،َوذلَكحَنْو:َأَحُدمُها التَّكسريياًء،فيكونَعَلىَهذايف  :ملتقلْبألُفُهيف 
َتْصغريه األلَفَوالنُّونفيه:َغْضَبانَوَعْطَشان،تـَُقوُليف  َذلَكأنَّ ُغَضْيَبان،َوُعطَْيَشان،َوالع لَّةيف 

مبنزلة َواهلَْمزَةيف  َمااليْنَصرُفبأدلةَواضَحة(1)(مَحَْراء)األلف  بَاب  .(4)،َوَقْدتـََقصيَناَذلَكيف 
َقوم  َقاَل (6)َوَقْد : يف  النُّوَن َعْطَشان)إنَّ َتاء( يلحُقونه ال م أهنَّ ب َدليل ، التَّأنيث  ألف ْن م  َبدل

َن مأْبدلوام  ،َوأهنَّ التَّأنيث  َعاء)وَ(3)(بـَْهرَاء)اهلَْمزَةيف  بـَْهرَاينٌّ،َوَصنـَْعاينٌّ،وََكَما:نُونًا،فـََقالوا(َصنـْ
بـَْهرَاوي:قَالوا

َهاالَواو(3) َكذلَكَوجَبأْنتَثبت(9)فأبَدلوام نـْ كاَن (10)،َوَلمَّا األلُفَوالنُّونيف 
حَنْو كماتثبتاأللفَواهلَْمزَةيف  َعَلىَذلكَمحَُ:التَّصغري رَاء،َوَيدلُّ يـْ

ماليُكسرونهَعَلى(11) أهنَّ
.َغَضاب ني:،َفاليقولون(فـََعال ني)

َتْصغريه(َظر بَان)َوأَمَّا ممليُكسروه(1)ظُرَيـَْبان:فتقوليف  ،َبل(7)(َظَراب ني)َعَلى(2)؛ألهنَّ
ّ،َفأْبَدلوااأللَفَوالنُّونيائنيَوأ:قَالوا قَالواَظرَايب  اجلمع:دغموا،َوَقْد ،(1)ظ ْرََب،َوَقدذَكرنَاُهيف 

:َوم ْنهَقوُلالشاعر

                                                           

 .أ1/39،وشرحالسريايفللكتاب216-7/214الكتاب:ينظر(1)
 .1431-1/1439شرحهلإليضاح(4)
 .أ1/39للكتاب،وشرحالسريايف7/774املقتضب:هذاقولاملربد،ينظر(6)
 .110مجهرةأنسابالعربص:ينظر.قبيلةمنقضاعة:هبراء(3)
 .براي:ب(3)
 .تفصيلآلراءالصرفينييفإبدالالنونمناهلمزة143يفص(9)
 .أنالتثبت:ب(10)
 .ب:ساقطمن(ذلك)(11)
 .7/11،واألصول7/122الكتاب:ينظر(1)
 .إالأنهمليكسروه:ب(2)
عنالفراءيفمجع(7) هذاجيوزأنيُقاليفتصغريه(:َظر بان)ُحكي قالوايف:ظرابني،وعلى كما َعان)ُظرَيْبـ ني، بـْ (:ض 

 .2/1149املصباح:ينظر.َضَباع ني:ُضبَـْيع ني؛لقوهلميفمجعه
علىف ْعَلى)بلذكرهيفباب(1) بابمجعالتكسري(.القسماألول)التكملةمنشرح139ص(ماجاء ومليذكريف

 (.ظرب)431-1/430اللسان:ينظر.ظَرَابني،وظ رْبَاء:وجُيمعأيًضاعلى.ظَر ب:إالمجًعاواحًدا،وهو136ص
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 (5)َظَراِبيُّ ِمْن ِحمَّاَن َعنِّي تُثِـيُرَها  َوَلْو ُكْنُت ِفي نَار  َجِحيم  أَلْصَبَحْت 

َّان .(6)قَبيلة :مح 

 َمْرَجان)وَ(3)(َسْعَدان)َوأمَّا َزائدَتان( فيه َوالنُّوُن ألنَّ(3)فاأللُف َنكرًة؛ َمْصروف  َوْهو ،
ُمؤنَـّثَهُ مثلُ: ألنَّه َتْصرفه؛ مل به مَسَّيَت فَإْن َسْعَدانَة، ال: فيَما ذُك َر َوَقْد َوَمْرواَن، َغَطَفاَن،

يـَْنَصرفُ
مَجْعه(9) ،:،َوَتقوليف  رهَعَلى/َسْعَدانات  (َسَعاد ين)َوالتكسِّ ،َفكذلَكالتـَُقوليف 

؛ألناأَلْصلأْنحَتْمَلَهذاالَباَبَعلىالتَّكسري؛ألنَّهأَقْـَعُد(ُسَعْيَدان)ُسَعْيد ين،َبل:التَّصغري
املْعََّن،َوالتَّ َكاَنزَياَدةيف  ؛إْذ َهذاالباب  َهَذايف  اتـُْقلُباأللُفيَاًءيف  َذلَك،َوإمنَّ صغريُدونَُهيف 

لَشْيئني :الباب 

َتكسريه:َأَحُدمُها نيَ:،م ْثل(فـََعال ني)أْنيُسمعيف  ْرَحانَوَسَراح  .س 

َوالثاين : َصغرَت َلْو كما أْصالً، النُّوُن َتكوَن انًا)أْن َحسَّ أْصالً( النُّوَن َجعلَك (1)َعلى
لُقلت : َوْهي اخلالف، َمْسألُة َهذا َوَعلى ني، النُّوَن(ُرمَّان)ُحَسْيس  أنَّ سيبَـَويْه َفَمْذَهُب ،

                                                           

ص(4) ُنسبإىلالفرزدقيف202البيتمنشواهدالتكملة يسعون-1/219احليوان:،منالطويل، وعنهنقلابن
يف  إليه2/1143املصباح ص-نسبته اإليضاح شواهد البيت497وشرح حبر من قصائد عدة وفيه ديوانه، يف وليس ،

يف نسبة بال وهو رويه، وعلى ص: زيد أيب 473نوادر اللغة وهتذيب ،11/230 اإليضاح شواهد وإيضاح ،2/363،
(.ظرب)1/430واللسان

تتقحمهاإيلَّمثريًةلوُصل يُتالنريانملاأقنع:يقول كانت َّانلسوءرأيهايفَّ،وشدةبغيهاعلّى،بل مح  ّ ذلكظَرَايب 
 .2/1161املصباح.هلاعليّ

َّانبنعبدالعزىبنكعببنسعدبنزيدمناةبنمتيم(6)  .220مجهرةأنسابالعربص:ينظر.همبنومح 
ْعدان(3)  (.سعد)7/214اللسان.اإلبلمادامرطًبانبتذوشوك،وهومنأطيبمراعي:السَّ
 .2/36،واألصول7/213الكتاب:ينظر(3)
 .1/1431شرحهلإليضاح(9)
.أصالًمناحلسن:ب(1)

 أُخذ َحسَّان)إن ) (الـُحْسن)من حينئذ ووزنه أصل، فالنون (فـَعَّال)، من أُخذ وإن سِّ)، واأللف(الـح  فالنون ،
،7/776املقتضب:ينظر.،والُيصرفيفاملعرفةلزيادةاأللفوالنون،وُيصرفيفالنكرة(َفعالن)حينئذزائدتان،ووزنه

 أ/272
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َن(2)زَائَدة اجَلْمع:،فَتقولُ(الرَّمِّ)،َوْهوم  يف  :ُرَمْيمان،َوالتـَُقول األْخَفش  َرَمام ني،َوَعلىَقول
أْصل  (7)هي َوْهو مثل(فـُعَّال)، ، َومُحَّاضٍُقالَّمٍ: عْنَده(1)، َوَتْصغريه ، َوالتَّكسري: ني، :ُرَمْيم 

.َرَمانني

ـني)فيجَمُعَعلى(َوَرَشـان)َوأمَّا ل َماذَكرنَا،(4)[وُيصغرعلىُوريشـني]،(َوَراش 

بـ ُملحق  (قـَرَاط يس)فتكسريُه إْذ ُلحق؛ مب  فـَلَْيَس املكرُب َواحُدُه َوأمَّا َتْصغريُه، وَكذلك ، يف  لَْيس
َغرْياملَضاعف (فـََعالل)الكالم .(1)يف 

:(2)[قالالشاعر]َكرَاو ين،:فـََتكسريُه(َكَروان)َوأمَّا

                                                                                                                                                                             

 ص1/77والكامل ينصرف ال وما ينصرف وما ،13-13 واللباب ،1/413 املفصل وشرح الزواهر9/144، وعنقود ،
 .239ص

 .7/213الكتاب:ينظر(2)
(7) ينظر : للكتاب ص1/90شرحالسريايف املنثورة واملسائل 201أ، والصحاح (رمن)4/2123، ،1/413،واللباب

(.رمم)12/246واللسان
حروف، ثالثة األلف وقبل مضاعًفا، األلف قبل كان إذا أصلية تكون النون أن يرى املذهب هذا ذهب ومن

 حينئٍذ وزنه فيكون لنبات، امسًا األول، مضمومة الكلمة (فـُعَّال)وتكون حنو، النبات، أمساء يف ذلك كُثر وقد مُحَّاض،:
 .261-1/260املمتع:ينظر.وُعنَّاب،وقـُثَّاء،فُحملعلىماكُثرفيه

مناحلمض:الُقالَّمُ(1) .2/931مجهرةاللغة.نبت 
 .1/172هتذيباللغة.ذكورالبقولبـَْقلةبـَرِّيةتَنبُتأيامالربيعيفمسايلاملاء،وهلامثرة محراُء،وهيمن:واحُلمَّاضُ

.ب:تكملةمن(4)
 .7/11،واألصول7/122الكتاب:وينظرتصغريهيف

(1)  بناء يَر ْد مل أنه فـََعالل)الصحيح ) بناء هو املضاعف إال منه يرد مل والذي غريه، يف وال املضاعف يف ،(فـَْعالل)ال
.1/264،وأمايلابنالشجري1/291الكتاب:ينظر.اسقـَْلقال،َخْضَخاض،َحْسحاس،َقْسقَ:حنو

 للكتاب السريايف شرح يف "أ1/192وجاء قائل: قال فإن : تصغري يف تقولون َوَرَشان)وأنتم ويف(: ني، ُورَْيش 
َحْوَمان) :) نون به ملحق أصلي حرف الكالم يف وليس (َوَرَشان)ُحَومْيني، الكالم يف ليس ألنه فـََعالل)؛ العني( .بفتح

فكأن الواحد، به يلحقوا ومل وتصغريه، األصيل احلرف فيه ما جبمع والتصغري اجلمع أحلقوا أهنم ذلك عن فاجلواب
ني)و(َورَاشني)  (".ُسرَيْبيل)و(سرابيل)ملحقبـ(ُورَْيش 
 .ب:تكملةمن(2)
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 (4) يناوِ رَ الكَ وَ  َبارَيَاتف الحُ تْ حَ    

فتصغريه َصْقًرا، (1)َيصُف فَأْدغمتْ(4)ُكرَيِـّني: قَبلَها الَياء لُسكون ياًء الَواو فقلَبت  :م ْثل(6)،
.(3)َطَوْيُتطَـيًّا،َوَشَوْيُتَشـيًّا

،(9)ُسلَْيط ني:،َوَتْصغريهُ(َسالط ني)،فـََتكسريه(قـُْرطَـاس)بـ(3)فيلحقُ(ُسْلطَان )َوأمَّا

.قـُْرطَاٍسَوقـُرَْيط يس:م ْثل

 َزْعَفران)َوأمَّا (1)(ُعْقرُبان)و( َعَلى ُعَقرْي بان)فُيصغَّر من(2)(ُزَعْيف رَان)وَ( اجملُهوَل ألنَّ ؛
حُيْمُلَعَلى (َغْضَبان)َهذاالباب  يَاًءيف  األلف  َايـُْعَدُلَعْنُهبانقالب  كاَنُهَواألكثُر،َوإمنَّ ؛إْذ

.التَّكسريأوتكونالنُّوُنَأْصالً

 

 

 
                                                           

 .120،وسبقخترجيهيفص202البيتمنشواهدالتكملةص(7)
 .وتصغريه:ب(1)
 .قريني:ب(4)
 .2/369إيضاحشواهداإليضاح:ينظر.ُكرَيْـو ين،أُبدلتالواوياء،َثأُدغمتالياءيفالياء(:ُكرَيِـّني)أصل(6)
(3)  مجع أن إىل ذهب َكَروان)من ) َكرَاوين)على التصغري( يف قال قياسّي على: جُيمع أنه إىل ذهب ومن ُكرَيِـّني،
على(َوانك رْ) مجعه وأن كراوين)، ) القافية-شاّذ لتصح السابق الشعري الشاهد يف به التصغري-جيء يف قال .ُكرَيَّان:

ينظر : ص2/99املقرب اإليضاح شواهد وشرح ،494 اإليضاح شواهد وإيضاح ،2/369 واملصباح ،2/1167،
 .7/1044،وشفاءالعليل1/746واالرتشاف

 .فملحق:ب(3)
 .7/11،واألصول2/261،واملقتضب7/122الكتاب:ينظر(9)
(1) الُعْقرُبان ويقال: األُُذن، َدخَّال العامة ُتسمِّيها اليت وهي القوائم، كثرية ُدَويـّْبة الذكر: العقرب هو الُعْقرُبان :ينظر.

 .2/1122،ومجهرةاللغة2/293العني
 .7/743صول،واأل2/261،واملقتضب7/121الكتاب:ينظر(2)
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 [من بنات الثالثة فتحذف إحداهما بعينها دون األخرىباب ما يجتمع فيه زيادتان ]

بَاُب َما َيجَتمع فيه زيَادتَاِن من بناِت الثالثة فَتحذُف إْحَداُهما : "(1)قَـاَل أبو َعلي 
 . (7)الَفْصلُ  (3)..."ُمَغْيِلٌم َوُمطَْيِلقٌ (: ُمْغَتِلم َوُمْنطَِلق)َتقوُل ِفي َتحقير / بْعينَها ُدوَن األخرى،
التَّصغريإىلالرُّبَاعّي:قَـاَل الشَّارِحُ  َوَمازَاَدعَليهيُردُّيف  يَّ الـُخَماس  َأْصلَهذاالبابأنَّ

كاَنفيهَزائدَتان -(1)َوَقْدذََكرنَاع لَّةَذلَكقَبل- كاَناجلميعأُُصوالً،فإْن فـَْهَوَعلى(4)َهذاإَذا
.َمَتساويتانَوخمَتلفتان:َضْرَبني

                                                           

 .ب:ساقطمن(قالأبوعلي)(1)
 .406ص(مرجان)،و207ص(فرهود)التكملة(2)
 .ب:ساقطمن(الفصل...مغيلمومطيلق)(7)
 .211يفص(1)
 .زيادتان:ب(4)
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رَقوي،َواألخرىملعَّن(6)أْنتكوَنإْحَدامُهاملعَّن:فاملختلفَتان َضعيف،فالذي(3)ظَاه 
احلذفإَذالزم الَقويإْذ(3)حُيَْذُفهوالضَّعيُف؛ألنَّ ْنَحذف  كاَنَحذُفالضَّعيفأَْوىلم 

إَذا:باألْصلي،َومَثالهَأْشَبه(9)كاَنالَقويّ َواملفعول  َوُمْنطَلـق ،فامليُمفيهَماَدليُلالَفاع ل  ُمْغتَـلم 
ْنَدليلاملطَاَوَعة؛ أَْقوىم  بـَنَـْيَتُهلذلك،َوالنُّوُنللُمطاَوَعة،وَكذلكالتاء،َوداللةالفاع لَواملْفُعول 

كَقـو الفْعُل َها َعلَيـْ املطاَوَعةَيُدلُّ :لكألنَّ يف  اْغتَـَلمَ)أطلْقتُهفاْنطَلَق،َوالتـاء َتكون( (10)تـكاُد
 (11)التدلُّ(اقْـَتَطعَ)لَغرْيَمْعَّن،أالتَـَرىأنَّالتَّاءيف 

 يف  َمْعََّن زيَادة الَقول(اقْتَطعَ)(1)َعلى َهذا فـََعلى تـَُقول(2)، يُلحُق(7)ُمطَْيلق : َوُمغَْيل م ،
التَّكسري(1)(ُجَعْيف ر)بـ  .(4)،َوَهذاُحكمهيف 

 ُمدَّك ر )َوأمَّا فَأْصله( َداالن: َوالتَّاء  ال  الذَّ َن م  فأُبد َل ، (6)ُمْذَتك ر  يف  يُذكر ل َما ؛
َمْنيـُْبد ُلمنالتَّاءَذاالًَوُيْدغ مُ(3)التَّْصر يف  َنالَعرب  الثَّانَية،َوم  األُْوىليف  َوَعَلى،(3)،َُثَّأُدغَمت 

                                                           

 .مبعَّن:األصل(6)
 .مبعَّن:األصل(3)
 .مل:األصل(3)
 .ب:ساقطمن(القوي)(9)
 .يكاديكون:ب(10)
 .اليدل:ب(11)
 .ب:ساقطمن(يف)(1)
 .ب:ساقطمن(القول)(2)
 .ُمطيليق:األصل(7)
جبعفر:ب(1) .ُملحق 

 .ولعلهيقصدالوزنالتصغريي؛ألناإلحلاقاحلقيقيغريمتحققهنا
(4)  تصغري يف منطلق)تقول التكسري(: ويف ، وُمطَْيليق  ُمطَْيل ق  : تصغري يف وتقول وَمطَال يُق، ُمْغَتل م)َمطَال ُق ُمغَْيل م(:

َُوَمَغال يُم،باحلذفوالتعويض:وُمغَْيل يم،ويفالتكسري  .123-7/126الكتاب:ينظر.َمَغامل 
 .ب:استوضحتمن(داالن)(6)
 .139-133ص(3)
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َاَزائَدةَضعيَفة،فـَتَـُقول(9)كال َنالتاءلكوهن  (11)َعلىاللغتني(10)ُمَذْيك ر :اللغتنيحُيذفاملبَدلم 
.مَجيًعا

كَسرتالياء،َوإْنأََردَت:فأْصلُه(ُمْزَدان )َوأمَّا َنالزِّيَنة،فإْنأَردَتبهالَفاعل م  ُمْزَتني 
كالالوجهنيَتقلُبالياءألًفالَتحركَهاَوانفَتاحَماقبلَها،املْفُعولفتحَتها َوتقلُبالتاء/،َوَعَلى

َمْوضعه،فَإَذاَصغَّْرَتَحذفَتاملبَدلمنالتاء،َوَوقَعْتياءالَّتصغريقـَْبل(12)داالً ؛ل َمايذكريف 
الثاين،فق ،َوْهَو(17)ُمزَيِّن :لتَالَياءاليتهيَعنْيالكلَمة،َوأْدغمَتاألوليف 

اللَّْفظفَاع لمن (.زَيَّن)يف 

ُمْضَطر ب )(1)فَأمَّا ) َحَذفتَها َصغَّرَت فإَذا التاء، من َبدل فيه –فالطاء م َتقدَّ -ل َما
َناحملذوفياءساكنةقـَْبلالطََّرف:فـَُقلتَ كلهأْنتُعّوَضم  َهذا ،َولَكيف  :فـََتقول،(2)ُمَضرْي ب 

الَعنْيُمَضاعَفةم ْثل كاَنت  ،َولَكأالَّتُعوَِّض،وََكذلكإْن ٍر،:ُمطَْيل يق ،َوُمَضرْي يب  ٍرَوُمَؤخَّ ُمَسخَّ
،فـَُقلتَ التَّعويض  َتيف  ري :َحذفَتإْحَدىاخلَائنيَوخَتريَّ ،َوُمَسْيخ  ر  .(7)ُمَسْيخ 

ق يـلَ فَإْن (1)مل َملَْ: اخلاء كماالجُتعل  مُيتنُع ال َذلك َوم ْثل التَّصغري؟ يَاء بـَْعَد ُمَشددًة
(.ُدَويـْبَّة)وَ(أَُصْيمّ)مُيتنُع

                                                                                                                                                                             

(3) أسد بين بعض إىل اللهجة هذه الفراء عزا ينظر. : للفراء القرآن لسيبويه7/103معاين الكتاب يف واللهجات ،
 .217ص

 .كلتا:ب(9)
 .17-7/12،واألصول7/123الكتاب:ينظر.ُمَذْيك ري :وجيوزالتعويضفيقال(10)
 .ب:ساقطمن(مذيكرعلىاللغتني:حُيذفاملبدلمنالتاءلكوهنازائدةضعيفة،فتقول)(11)
 .ولعلالصوابماأُثبت.وتقلبالدالتاءمعالزاء،واليستقيماملعَّنعلىهذا:يفالنسختني(12)
 .7/17،واألصول7/123الكتاب:ينظر.ُمزَيِّني :وجيوزالتعويضفيقال(17)
 .وأما:ب(1)
 .الظرف:ب(2)
 .7/12،واألصول7/126الكتاب:ينظر.ُمَؤخْي ر،وُمَؤخْي ري(:ُمؤخَّر)ويقاليفتصغري(7)
 .ب:الثانيةساقطةمن(مل)(1)
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:ق يـلَ امليَميف  ،َواجَلْمعبـَنْي(َأَصمُّ)ُمْدغمة قـَْبلالتَّصغري،َوْهَو(أَُصْيمّ)الَفْرُقبـَْينهَماأنَّ
مَنامل الياء  َكذلَكَساكننيُهَناَجائزل َمايف  ر)ّد،َولَْيس املكرَبملُتدغْمفيهالَعنْي(ُمَسخَّ ؛ألنَّ
الالم،َبلهيَعنْيُمَضاَعَفةَزائَدة .يف 

فَامليمفيهَدليلالَفاع ل،َوإحدىالرائنيزَائَدة،َوَهلهياألْوىلأوالثانيَـة؟(حُمَْمرٌّ)فَأمَّا
َمْوضعه الفبـَيـَْنهميُذكريف  ،َوإَذاكاَنْتَزائـَدةَحذفتـَهاُدوَنامليم(4)َعلىخ 

،َوإنشئَتَعوَّْضتَ:لَضْعفَها،فَتقول ر  .(1)حُمَْيم 

س )َوأمَّا فامليمفيهَدليلالَفاع ل،َوالنُّوُنَوالسِّنُيالثانَيةَزائدتَان-َوهَوالثابت-(ُمْقَعْنس 
ستَّة(7)(حُمَْرجنْ م)بـ (2)لإلحلَاق :َوالسِّنَياألخريةفـََتقولُ(4)،فَتحذُفالنُّونَ(1)[أحرف]،َوالكلمة

،َوإْنشئتَعوَّضتَ س)َتصغريهَعَلى:،َوقَاَلاملرَبد(6)ُمَقْيع س  ،فتحذفامليمَوالنُّون؛(3)(قـَُعْيس 
.ُحَرجيْ م :يه،فَتقولف(حُمرجنم)ل إلحلَاق،َوامللَحُقكاألْصلي،فَيصريكـ/(3)[الثانية]ألنَّالسِّنَي

                                                           

:واخلالفهو.مليذكره(4)
ذهبيونسإىلأناحلرفالثاينهيالزائدة،و(ُسلَّم)ذهباخلليلإىلأناحلرفاألولهوالزائد،فالالماألوىلمن

 سيبويه وقال الزائد، املذهبني1/729هو "عن ومذهب: صواب الوجهني وكال يف". اخلالف تفصيل ينظر الكتاب:
،واألشباهوالنظائر10/1961،ومتهيدالقواعد2/764،وشرحالشافية1/707،واملمتع2/61،واخلصائص1/729
.7/411،واهلمع1/106
 
 .7/17،واألصول2/240،واملقتضب7/123الكتاب:حُمَْيم ري ،ينظر:ولفتق(1)
 (.حمرجنم)احلرفاملزيدلإلحلاقهوالسنيفقط،أماالنونفهييفمقابلةالنونيف(2)
 (.حرجم)12/170اللسان.اجملتمع،والعددالكثري:احملرجنم(7)
 .ب:تكملةمن(1)
 .ب:ساقطمن(فتحذفالنون)(4)
 .2/693،والتبصرةوالتذكرة2/241،واملقتضب7/129الكتاب:ُمَقْيع يس،ينظر:فتقول(6)
يس:وجيوزعندهالتعويضأيًضافيقال(3)  .2/693،والتبصرةوالتذكرة2/242املقتضب:ينظر.قـَُعْيس 
 .ب:تكملةمن(3)
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َواجَلوابُ صناعة: من أكثر فيه لَْيس إْذ ، َضعيف  اإلحلَاق َحْرف َوامليم(9)أنَّ َلفظَية،
.(10)َدليلمعَّنقوي،فكانإبقاؤهاأَْوىل

بـ (11)(أَلَْنَدد )َوأمَّا لإلحلَاق  (َسَفْرَجل)فاهلَْمزَُةَوالنُّوُنفيهزَائدتان  ،َفالنًّوُنهياألْصُليف 
 هَلَا تـََبع  َواهلَْمزَُة ، لإلحلَاق (12)[فيه]اإلحلَاق  كاَنْت َلَما النُّوُن َوَلوال يف(17)، أنَـَّها َترى أال ،(1)

(أمْحَر)وَ(أَْفَضل) ؛َبلللتـَّْعديَةَوالتفضيلَوللزومالبناءللون(َأْعلم)،َويف  وحَنْوه،(2)ل َغرْياإلحلَاق 
 ثَال م  َعلى ليبقى التَّصغري يف  النُّون ُحذفت َذلَك ثَبَت (7)(ُجَعْيف رٍ)َوإَذا . يف  الف  خ  َوبينهم

 العباس َفأبو َوإْدَغامَها، الدال فيقولإظَهار ُرَها يُْظه  َحذف(1)أُلَْيددُ: فَيجوز لإلحلَاق ألنَـَّها ؛
النونيلَزممَعَهااإلظَهار(4)األْصل ،فَلماُحذ َفْتَونَاَبْتيَاُءالتَّصغري َمنابـََهاَوجَبأْن(6)؛َوألنَّ

كماقَالوا(3)أُلَْيدُّ:ُتدغم،فيَقال:َوقالالباقون.تَبقىَعَلىاإلظَهار َوَجْعُلالياءعَوض.َصْيمُّأُ:،
،َوَغرْيمُمَتنعأن َبعيد  ؛ألنالياءدَخلتللتَّصغري،َوالنُّونلإلحَلاق،َوبينهَماَبون  منالنونبَع يد 

 أنَّ َترى أال الفه، خ  التَّصغري َويف  حكم التَّكبري يف  ُعمرَ)يكوَن أسودَ)وَ( ) يف  يـَْنصرفَان ال

                                                           

 .ولعلهسهومنالناسخ.صناعية:ب.ضاعفة:األصل(9)
 .2/922،والنكت216االنتصارلسيبويهعلىاملربدص:ينظر(10)
واألَلَْنَدُدوالَيلْنَددُ(11) كتابسيبويهمناألبنيةص:ينظر.الشديداخلصومة:األََلدُّ ،والصحاح33تفسريغريبمايف

 (.لدد)2/474
 .ب:تكملةمن(12)
إهنماليلحقونالزائدمنأولالكلمةإالأنيكونمعهزائدآخر؛فلذلك:"1/223خلصائصقالابنجينيفا(17)

 ".ملاانضمإىلاهلمزةوالياءالنون(يـَلَْنَددٍ)وَ(أَلَْنَددٍ)جازاإلحلاقباهلمزةوالياءيف
 .من:األصل(1)
 .وللون:األصل(2)
 .جعفر:ب(7)
 .1/241أ،وشرحالشافية1/193شرحالسريايفللكتاب:ينظر(1)
 (.فهيحنوحرفاألصل:)ولعلالصواب.فيحذفحرفاألصل:ب.كذايفاألصل(4)
 .لإلظهار:األصل(6)
 .2/93،واملقرب2/927،والنكت7/116،واخلصائص7/11،واألصول7/170الكتاب:ينظر(3)
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اإلدَغامالتَّكبري،َوإذاُصغر ُصرفت،وملجَيْر  (3)ت َوالدال  النُّون  يلزماجلمعبـَنْيَ التَّكبريلئال يف 
،خب  الفالياء .األْوىلَومُهاساكنَتانَولَْيَستاألْوىلَحْرَفَمدٍّ

 َدابَّة )وَ(9)(ُمُدقٌّ)َوأمَّا فَتصغريمها( بـَنْي: ُهَنا اجلمُع َوَجاز الف، خ  بال َوُدَويـْبَّة  ُمَدْيقٌّ
بـَنْياحَلْرفني، ل  كالَفاص  ،فـََيكونَذلَكاملّد َوالجيَ يءَمْذَهُبأيب/َساكننيألنالياءحرفَمدٍّ

التَّكبريالعباسَههَنا؛ألنَّاحَلْرفالثاينلَْيسلإلحَلاق،َولذلكأُْدغ .َميف 

رَار )َوأمَّا :فـَُيستعمُلَعلىَوْجَهني(امحْ 

َمْصَدر َوْهو ، امليم  بـَْعَد (1)بالياء : َما-باأللف–امْحَارَّ الْنكَسار ياًء األلُف فَأُبدلت  ،
.قَبلَها

.؛بَغرْيألف(امْحَرَّ)امْحرَار،َوْهَوَمْصَدر:َواآلخربَغرْييَاٍء،َوْهوَ

 فإْن ريَارًا)َصغرَت امحْ  حُمَرك( املَصغَّر أوََّل ألنَّ ؛ الَوْصل  مَهْزَة َوذلك(2)َحذفَت الحَمَالة،
اثالثةَوفيَهاَحْرفَمّدرَابع،َوَذلك التَّصغري؛ألهنَّ ،َوأمَّاالياءفـَُتحذفيف  يُغينَعْنمَهْزَةالَوْصل 

التَّصغريَوالتكسرييَاًء،َوَلوْ التَّصغريخلرََجيَنقلُبيف  مَجْعَتبـَنْيالَياءاألْوىلَوبـَنْيالَياءالثانَيةيف 
ثالُثيَاءات،فَـُتحذُفالَياء التَّصغريَواْجَتمعفيه الرَّابع(7)َعْنأمثلة  الرَّابع؛ألنَّ األْوىلَويبقى

َن(يسَعطَام )َعْيَطُموس؛ألنَّكجَتْمعَهاَعلى:مُيك ُنإْبداله،َوَهذام ْثل ،فـََتحذَفالَياءَوتُبدلم 
الثاين َحذفَت َوَلْو يَاء، إىل(1)الَواو َيصري كاَن األْمَر أنَّ َترى أال الَياء، َحْذُف للز َمك

                                                           

 .لإلدغام:األصل(3)
وامل َدقُّ(9) ُدقُّ

ُ
 .1/117مجهرةاللغة.مادققَتبه:امل

 .مذهب:ب(1)
 .حيرك:ب(2)
 .ب:ساقطمن(الياء)(7)
 .الواو:أي(1)
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َثال(َعَياطمس) ،َوإَذاَحذفَتالياءمل(4)(َسَفار َجل)،َوهَناجَيُبَحذُفالَياءلئالَيصريَعلىم 
ع جَيُبفيهإسكانـَُهايَلزمكَحذفالَواو؛لوق ةرَابعة،َوْهَوَمْوض  .(6)وعَهاَمدَّ

رَار)َوأمَّا امحْ  األلَفياًء-بَغرْييَاء-( م،َوَتقلُب الَوْصلل َماَتقدَّ َفإنَّكحتذفمنهمَهْزَة
ةرَابَعة َاحتُْ(3)لوقُوعَهاَمدَّ َضروَرة،َوَهذهالياءلَْيَسْتبعَوض،َبلهيإْبَدالالزم ،َوإمنَّ َذُفيف 

:الشِّْعرلضْعفَها،َقالالراجزُ

 (4)َوالَبَكَراِت الُفسََّج الَعطَاِمَسا   

ابَّةُ:َوالبكرُةمَنالنُّوق  ميَنُة،َوالَعْيَطموسُ:َوالُفسَّجُ/(2)الشَّ ج،َوهيالسَّ (1).(7)النَّاَقةُ:مَجُْعَفاس 

 

 

 
                                                           

.سفارج:ب(4)
 .سفارج:مخاسيفيكسرحبذفآخره،فيقال(سفرجل)غريمستعمل؛ألن(سفرجل)مجع(سفارجل)و

 (.عطاميس)فيجمععلى(6)
 .مُحَرْي ير(:امحرار)و(امحريار)يقاليفتصغري(3)
(1) ص التكملة شواهد من يف201البيت الرَّْبعي ُحرَيث بن أدية بن لغيالن الرجز، من ، وشرح2/1164املصباح: ،

هدإيضاحشوا:،ولغيالنبنُحريثأولذيالرُّمَّةغيالنبنعقبةيف170،وضرائرالشعرص496شواهداإليضاحص
2/369اإليضاح ،وهو7/114يفالكتاب-منغريحتديد–،وملأجدهيفديوانذيالرمة،وجاءمنسوبًاإىلغيالن

يف نسبة بال : 2/237اإلغفال ،766 ،731 واخلصائص ،2/62 الصناعة وسر ،2/331 واحملتسب ،1/91 ،700،
.1/13،3/61،173،واملخصص101وماجيوزللشاعريفالضرورةص

:وقبله
وقـَرََّبْتَساَداتـَُهاالروائَسا

 .2/330إيضاحشواهداإليضاح.قـَرَّبُوامجيعأمواهلمللرحيل:رائسة،يقول:املسرعةاملتقدمة،واحدهتا:والروائس
 .ب:ساقطمن(الشابة)(2)
 .2/740العني.الشديدةالضخمة:الَعْيَطُموُسمنالنُّوق (7)
 .متامالبابوبه:ب(1)
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 [إذا اجتمعتا في بنات الثالثة حذفت أيهما شئتباب الزيادتين اللتين ]

ِفي بَناِت الثالثة َحذفَت أيهَما  (4)بَاُب الزيَادتـَْين اللَّتين إَذا اَجتمَعتا: قَـاَل أبو َعلي
 .(1)البابُ  (4)..."(3)قُلْيِنَسةٌ : َقلنُسَوة، َتقولُ : شئَت، َوَذلك َنْحو

هَ:قَـاَل الشَّارِحُ  أْصل َعلى َتكلمَنا فيهَقد املثال وَكاَن قَبُل، الباب ذا ْنَطى: ،(4)َحبـَ
فيه (6)فَالَقوُل يف  نْ(قـََلْنُسَوةٍ)كالَقول م  األْصل أنَّ َوَذلَك ، لإلحلَاق،(3)قـََلسَ: َزائَدة  َوالنُّوُن ،

                                                           

 .اجتمعا:األصل(1)
َية:األصل(2)  .قـُلَْنس 
 .409ص(مرجان)،و204ص(فرهود)التكملة(7)
 .الفصل:ب(1)
 .212ص(4)
 .ب:ساقطمن(فيه)(6)
 .قلنس:ب(3)
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حلَقبـ ،فَالنُّوُنحبَذاءاحلَاء ،َفعلى(3)(َقَمْحُدَوةٍ)َوالَواُوُمَتمَمةللبَناءَحىتَّ َهذاتـََتخيـَُّريفَحْذف 
ْئتَ :،إالَّأنََّحْذَفالَواو َأْحَسُنلَوْجَهني(9)أيِّهَماش 

أَْوىل:َأَحُدمُها ،َواحَلْذُفباألْطرَاف  .(10)أنَّالَواَوَطَرف 

َوالثاين اإلحلَ: ل َمْحض  َوالنُّوُن البَناء ، لتتميم َبل ، اإلحلَاق  ل َمْحض  لَْيَست الَواو ،أنَّ اق 
.َفكاَنتـَرْكَهاأَْوىل؛ألنَّامللَحَقكاألْصليّ





.(2)فـََقْدَسَبَقالكالُمَعَلْيه(1)(ق ْنَدْأو )َوأمَّا

 مَثَانَية)َوأمَّا اأَلْصل( أنَّ َوَذلَك ، النََّسب  يَائي إْحَدى ْن م  ع َوًضا زَائَدة فيَها :َفاأللُف
َهااأللفُ،َفحذفْت(7)مُثْن يَّة  ،َوالَياءفيهَزائَدة أيًضا،َوالَقوُلفيَها(1)إْحَدىالَيائني،َوُعوَِّضْتم نـْ

                                                           

الـَهَنُةالنَّاشزُةفوقالقفا،وهيبنيالذؤابةوالقفامنحدرةعناهلامة،إذااستلقىالرجلأصابتاألرض:الَقَمْحُدَوة(3)
دُ:منرأسه،واجلمع  (قمحد)7/763اللسان.َقَماح 

(9) قلت الواَو حذفَت إذا قلت: النوَن حذفَت وإذا قُلْين َسة ، َية : قـُلَْيس  ينظر. 7/176الكتاب: واملقتضب ،2/241،
 .297-292،واملسائلاملنثورةص204والتكملةص

 .ب:مكررةيف(أنالواوطرف،واحلذفباألطرافأوىل)(10)
(1) الق ْنَدْأوُ وقيل: املهزول، اجلسم الصغري الرأس الكبري واخلفيف،: ْقد م،

ُ
امل واجلريء اخلُُلق، والسيئ الغذاء، السيئ

 (.قدأ)62،والقاموسص96تفسريغريبمايفكتابسيبويهمناألبنيةص:ينظر.والصُّْلب،وقيلغريذلك
(2)  هو ذُكر والذي قبل، من ُيذكر و ك ْنثَأْ)مل ْنطَْأو )و( ح  ص( 217يف تصغري يف ويقال ق ْنَدْأو )، النون( ُحذفت :إن

 .7/116الكتاب:ينظر.قـُنَـْيد ئ:ُقَديْئي،وإنُحذفتالواويقال
.مثانية:ب(7)

مُثْنيَـّة)و ) إىل (الُثْمن)نسبًة الصحاح يف جاء "مثن)4/2033، ألنه(: الُثْمن؛ إىل منسوب األصل يف اجلزءوهو
كماقالوا ونيفالنسب ميغريِّ َوُسْهل يٌّ،وحذفوامنهإحدى:الذيصريالسبعةمثانية،فهومثنها،َثفتحواأولهألهنَّ ُدْهر يٌّ

 .2/370،والنكت2/91األصول:وينظر".ياءيالنسب،وعوَّضوامنهااأللفكمافعلوايفاملنسوبإىلاليمن
َهااأللُفوالياءَوُعوِّ:)يفالنسختني(1)  .والتعويضإمناهوباأللففقط(.َضْتم نـْ
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 يف  َزائٍد،(مَيَانٍ)َكالَقول ْن م  ع َوض  َوأنَـَّها َا، زيَادهت  وَكثرة خلفتَها األلُف حُتذَف أْن َواألْحَسُن ،
،َفهي(4)َوالياءالباقَية النََّسب  ،َفعلىَهذاَتقولإْحَدىَحْريفَّ املَعاين  ُروف  ،فياء(6)مُثَْين َية :َأْشبهحب 

َخفيفة ثَابتة األخرية َوالَياء َساكنة، التَّصغري قلتَ. الياء حذفَت َوإن الَياء(3)مُثَيِّـَنة : د فُتشدِّ ،
،َواألْخرىللتَّصغري،َوهياألُوىل،َوال َناأللف  م  يَاءبـَْعَدالنُّون؛ألنَـَّهاالثانَية؛ألنَّإحدامهاَبدل 

 أنَّ ْنأْجل  ْن(3)[به]احملُذوفَة،َوَساَغَذلَكم  احملُذوف/الَياءزَائَدة أَْيًضا،َولَكأْنتـَُعوَِّضم 
التَّكسري .َكَماتُعوُِّضيف 

أيتهَماشئَت،(9)"ِفي َضْرَبي التَّكسيِر َوالتَّحقير: "َوَقولُه  يفَحْذف  َمْعناُهأنَّكخُتريَّ

ُهَوَحْذُفالثانية ُهَوَحْذُفاألُْوىل،َوَضْرب  .َفَضرب 

قـََبائ لُ)َوأَمَّا األْصلمَجُْع( (قَب يَـَلةٍ)َفهَويف كماتُبدليف  منالياءالزَائدة َبَدل  ،َواهلَْمزَُة
يُذكر،إالأنََّكإْنَصغَّرتهوَ(َسَفائ ن) َبلَعلىَوْجهآَخر الَوْجه، ُتصغِّرهَعلىَهذا ْهَومَجْعمل

أْنحَتْذَفاأللَف(2)،َوإْنمَسَّيَتبهَشيًئاَصاَرلهُحكماآلَحاد ،َواجليُِّدَعْنَدسيبَـَويْه(1)فيَمابـَْعد
الَياء َن م  َبَدل  ا ألهنَّ اهلَْمَزة وتبقى َا، زيَادهت  وَكثَرة َزائًدالَضْعفَها كاَن مم َّا أَقْـَوى َبَداًل كاَن َوَما ،

تقولُ َهذا فـََعلى األلف، خبالف بتحركها حـيَّة اهلَْمَزة َوألنَّ حَمًْضا، الياء-(7)قـُبَـْيئ ل : بتخفيف
.-وَكسراهلَْمزَة

                                                           

 .والياءفيه:ب(4)
 .مثانية:ب(6)
 .7/13،واألصول2/247،واملقتضب173-7/173الكتاب:وينظر.مثانية:ب(3)
 .ب:تكملةمن(3)
 .409ص(نمرجا)،و204ص(فرهود")يفضريبالتكسريوضريبالتحقري:"التكملةوفيها(9)
 .276عنداحلديثعنتصغرياجلمعص(1)
 .7/179الكتاب".وقولاخلليلأحسن:"نسبسيبويههذاالقولإىلاخلليل،وقالعنه(2)
(7) فيقال التعويض وجيوز قـُبَـْيئ يل : ينظر. : واملقتضب7/179الكتاب ،2/234 واألصول والتذكرة7/13، والتبصرة ،

2/301. 
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ْنزَائدحُيققُ َاَبَداًلم  َازَائَدة،وََكوهن  كاَنْتقَائَمةَوجَيُوُزأْنحَتْذَفاهلَْمزََةلكوهن  زيَادهتَاإْذ
فَتقولَعلىَهذا ْنأْصلَهاالزائد، َمقاَمزَائد،فـَْهيَأْضَعُفم  ،َوَمْذَهُبيُونسَحذُف(1)قـُبَـيِّـل :

ْنزَائد ْنَضْعفَهاَبَدالًم  .اهلَْمزَةأَْوىل؛ل َماذَكرنَام 

 ُحَباَرى)َوأمَّا فيَها( أ(4)َفاأللفان إال َثالثةَزائَدتان، َتْصغريَها َويف  ، للتَّأنيث  الثانية نَّ
:َمَذاهب

َرى؛ألنَّكإَذاَحذفَت:َحْذُفاأللفاألُوىلَوإبَقاءألفالتَّأنيث،فَتُقول:َأَحُدَها ُحبَـيـْ
التَّقدير َرىتـَُقول:َتقولُ(6)َسْكَرى،َفكَما:حربى،م ْثل:األلفاألُوىلبقييف  َرى:ُسَكيـْ .ُحبَـيـْ

التقديرم ْثل:املْذَهُبالثاينوَ د،فـََتْبقىيف  َوَتقلُباألُوىلياًءَوُتَشدِّ :حَتْذُفألَفالتَّأنيث 
َار،فَتُقولُ .ُحبَـيـِّر :مح 

،َوتُعوِّضمنَهاالتاء،فتقول/أْنحَتْذَفألَف:َواملْذَهُبالثالثُ ُحبَـيـَِّرة ،َوَهذا:التَّأنيث 
.(1)َعْمروَقوُلأيب

َغرْي يَثبْت مل فإَذا َعليَها، حُيَاَفظ َواملَعاين َمْعًَّن َوْهَو للتَّأنيث، األلَف أنَّ فيه َوالَوْجُه
.األلفجاءبعَوضَهاَوْهَوالتاء

.إَذاكاناللتَّأنيثَفهالَّأبقيتاأللف:فَإْنق يـلَ

                                                           

 .7/13درالسابقة،واألصولتنظراملصا(1)
 .فيهما:ب(4)
 .وكما:ب(6)
(1) البقاء أبو ذلك ذكر كما العالء بن عمرو أبو أجازه والثالث سيبويه، أجازمها األوالن املذهبان ينظر. الكتاب:

260-2/249،واملقتضب7/173 ،2/643،وشرحاللمعالبنبرهان2/699،والتبصرةوالتذكرة7/13،واألصول
 .1/1914،وشرحالكافيةالشافية247-242،وشرحاللمعللواسطيص643
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ْصلي،َوالياءيفحكماملنَفصل،فَلذلَك،فكأنَـَّهاَحْرفأَ(2)األلُفالزَمُةالكلمة :ق يـلَ
؛ التَّأنيث  األوىليَاًءَلمَّاُحذ َفألفالتَّأنيث،َوَجاءبالتاءلتكوَنَدلياًلَعلى َناأللف  أُْبَدلم 

.لئاليْبطُلَمْعَناهُ

َْفاف )َوأمَّا التَّاءَواأللف،إالأنَّك،َومُهَااهلَْمزَُةَوالَياء،وَ(1)َففيهزَائَدان(7)(إ ْصل يت )وَ(جت 
التَّكسري الحُيذُفيف  األلَفَوالياءَرابَعة،َوالرابُعالذيهوحرفَمدٍّ الحَتْذُفُهَناشيًئا؛ألنَّ

،َوجُتَْيف يف :َوالتَّحقريلُسكونه ،فـََعلىَهذاَتقولُ .(4)أَُصْيل يت 

 

 [باب تحقير بنات األربعة]

 (3)..."َجْعَفر، َوَسْلَهب: بَاُب تحقير بـََناِت األرْبَعة، َوَذلَك َنْحو": (1)قَـاَل أبو َعلي
 .إلى آِخِر الَبابِ 

:الرُّبَاعيَعلىَضْربني:قَـاَل الشَّارِحُ 

.الزيَاَدةفيه:َأَحُدمُهَا

.فيه زيَاَدة:َوالثاين

                                                           

 .للكلمة:ب(2)
،والقاموس91املعربص:ينظر.فارسيمعرب،وهوآلةللحربيـُْلَبَسُهالفرُسواإلنساُنل َيق َيُهيفاحلرب :التِّْجَفافُ(7)

.1/726،وقصدالسبيل(جفف)1070ص
 (.صلت)193القاموسص:ينظر.ماٍضيفاحلوائج:صقيلماٍض،ورجلإصليت:وسيفإصليت

 .زائدتان:ب(1)
 .7/19،واألصول7/117الكتاب:ينظر(4)
 .ب:ساقطمن(قالأبوعلي)(1)
 .410ص(مرجان)،و206ص(فرهود)التكملة(2)
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حَنْو فَاألول َوَسْلَهب: ال(7)َجْعَفر، يف  د  َواح   ِ َثال  م  َولُه َوْهوَ، تَّصغري كما(1)فـَُعْيعل: ،
التَّكسري،حَنْو د يف  َواح  التَّكسري:كاَنلهمثال  بَاب  .َجَعاف ر،َوَقْدأحكمَناَذلَكيف 

َفمثل زيَاَدة فيه الَّذي (4)َوأمَّا فيه: َوالَواو َفالَياء وَقَمْحُدَوة، زَائدتَان،(6)ُسَلْحف َية،
َكانَا إَذا َفكيَف حَلُذَف، أْصل َمكاهنَما كاَن َلْو َما ألهنَّ التَّحقري؛ يف  فَتحذفهَما َخامَستان،

َدة :زَائدتني،فَتقولُ َفة ،َوُقَمْيح  التَّكسري(3)ُسلَْيح  دُ:،كماقلَتيف  ُف،َوَقَماح  .َسالح 

/فيهزَائدَتانكمامُهَا(3)ءفَالَواُوَوالتا(َعْنكبوت )َوأمَّا ،(َرمَحُوت)وَ(َرَهُبوت)يف 



َتكسريه(2)ع ْنَداجُلْمهور (1)َوأمَّاالنُّوُنفََأْصل  َْميف  حَتقريه:لَقوهل  ،َوَلْو(7)ُعنْيك ب :َعَناك ُب،َويف 
اثَانَية َعلىَذلَكأهنَّ ْثلَذلَكأْنَيكوَنكاَنْتزَائدًةجلَاَزَحْذفـَُها،َوَيُدلُّ م  َساكَنة،َواألْصُليف 

ْنَبرْتٍ:أْصالً،حَنْو َزْقٍر،َوح  نـْ .(1)ح 

َثاهُلَا(4)َوَذَهَبقـَْوم إىلأنَـَّهاَزائدة  َعُلوت :َوم  :،َواْحتُجوالذلَكبَشيئني(6)فـَنـْ
                                                           

 (.سلهب)1/119الصحاح.الفرسالطويلعلىوجهاألرض،ورمباجاءبالصاد:الَسْلَهُبمناخليل(7)
 .فـَُعْيلل،والصوابماأُثبت:يفالنسختني(1)
 .مثل:ب(4)
 .ب:ساقطمن(فيه)(6)
 .7/40،واألصول7/111الكتاب:ينظر(3)
 .الياء:األصل(3)
-حققهااألستاذهاشمشالل-إقامةالدليلعلىصحةالتمثيلوفسادالتأويل:الةباسمالبنهشاماألنصاريرس(1)

أحدها مسائل، ثالث فيها تناول : نون عما(عنكبوت)أصالة خيرج ال هشام ابن وكالم ذلك، يف النحويني آراء وذكر ،
 .يشرإىلذلكقالهأبوالبقاء،فلعلابنهشاماستفادمنأيبالبقاءيفهذهاملسألة؛وإنمل

 .1/149،واملمتع243،وأبنيةكتابسيبويهص1/292الكتاب:ينظر.فـَْعَلُلوت:فوزهناعندهم(2)
 .7/40،واألصول7/111الكتاب:ينظر.عناكيب،وُعنْيك يب :وجيوزالتعويضيفالتكسريوالتصغريفيقال(7)
كتابسيبويهمناألبنيةص:ينظر.القصريالدميممنالناس:احل نـْزَقـْرُ(1) 1/213،واللسان122تفسريغريبمايف
(.حنزقر)

 (.حنبرت)1/216اللسان.الشِّدَّةُ:واحل ْنبَتـْرُ

 أ/276
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َمْعَناهُ:َأَحُدمُها بالنُّون(3)َعَكْنَباة :قـَْوهُلميف  َفوقَعْت ُحكمزيَاَدة(3)ثالثةساكنة، ،َوَهذا
.النُّونَوَشْرطها

الثاين(9)وَ َأْصله : يف  قـَْوهُلم َرُجلٍ: اْسُم ، وَ(10)ع َكبٌّ الَعُكوبُ)، فَيكون(: الغَُباُر،
نْ (.عكب:)ُمْشتَـًقام 

َنالتَّكسريَوالتحقري:َواجلَوابُ ماذََكرنَاُهم  َعلىَأَصالتهَ(1)أنَّ ،(2)(َعَكْنَباة )ا،َوأمَّاَيدلُّ
ْنَمْعََّن(َعُكوب )وَ كانَام  النُّوُنفيهزَائَدة،َبلُهَو(7)،َولكناليَلَزُمأْنَتكونَ(َعْنَكُبوت)فإن

املْعََّن،َوذلَكم ْثل بـَنْيَأْصلنييف  التَّواُفق  ْنبَاب  ٍثَود َمْثرٍ:م  َبْطر(1)َدم  َنامهَُا،َوَمعْ(4)،َوَسب ٍطَوس 
ْنُحُروفالزيَاَدة ،َكذلَكَهُهَنا:َواحد ،َولكنُهَماَأْصالن،أالتـََرىأنَّأَحًدااليـَُقول .الراءم 

                                                                                                                                                                             

وظاهرمافعلهاجلوهرييفالصحاحيفهممنهالقولبزيادهتا؛ألنه(.عنكب)7/233،والتاج2/24املزهر:ينظر(4)
 (.عكب)1/133ينظرالصحاح(.عكب)اصًّا،بلذكرهايفملجيعللعنكبوتبناًءخ

 .فيعلوت:ب(6)
(3) النسختني يف : النون–عكبناة على الباء سهوًا-بتقدمي َعَكْنَباة )و. اليمن( أهل لغة ينظر. : 1/672اللسان
 (.عكنب)
ألنهالحيكمبزيادةالنونيفالكلمةفوقعتالنونساكنة،واملثبتالوجه؛(:ب)فوقعتبالنونثالثة،ويف:األصل(3)

.130-139شرحامللوكي:ينظر.اخلماسيةإالإذاكانتثالثةساكنة
 .النونساكنة:ب

 .ب:ساقطةمن(و)(9)
اللخمي،وهوسجَّانالنعمانبناملنذر(10)  (.عكب)7/263التاج:ينظر.هوع َكبٌّ
 .التخفيف:األصل(1)
 .سهًوا-بتقدميالباءعلىالنون–عكبناة:يفالنسختني(2)
 .يكون:ب(7)
م ثُ(1) َمثـْرُ:الدَّ  (.دمثر)1/291،(دمث)2/119اللسان:ينظر.اللنيالسهل،وكذلكالدِّ
 (.سبطر)413،ص(سبط)367القاموسص.الطويل:السَّب ُط،والسَِّبْطرُ(4)
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 حَتْقريه(6)(َكنَـْهَور )َوأمَّا يف  فَتقول رَابَعة، َزائَدة َوالَواو َأْصل ، فيه فَالنُّون ألنَّ: ُكنَـْيهري؛
الَواَوُهَنازَائَدةرَابَعة، يف  كالواو  (ُعْصُفور)َفهي ،َويفالتَّكسريواَلتَّحقري(ق ْرطَاس)،َواأللفيف 

ُرَماقَبلَهافَينَقلُبيَاًء،َوتقريرَهاُهَوإثباتـَُها،َوبذلكالخَتْرجَعْنأمثلة التَّحقري .(3)َتكس 

التَّكسريَوالتَّحقري،َوالنُّوُنزَائَدةثالثةفَاهلَْمزَُةفيهمَهَْزةَوْصٍل،(اْحر جْنَام)َوأمَّا فتحذُفيف 
يم وُحَرجيْ يم :فَتْحذفَهافيهَما،فَتقول .(9)(حرَجاًما)َكأنكَحَقرَت/،(3)َحرَاج 

 قيل(1)(بـَْرَدرَايَا)َوأمَّا فـََقد َوتبقى: بأْسر ه، فَتحذفُه زائَدة الراء بـَْعد َوَما ، ُمرَكب  ُهو
الكلمةُ م ْثلبَـ: ْرَدرًا، َعلى: فـَُتحقرَها َجْعَفٍر، بـُرَْيد رٍ:

(2) يف  ب املرُكَّ ُيْشبه َوَهذا (َحْضَرَمْوت)،
فكَما ُهَناك(7)َوبابه، تقوُل : أال ألنَّه(1)[ترى]ُحَضرْي َموت، الراء؛ بـَْعَد َما َهُهَنا حَتْذُف أنَّك

.إىلأنهالَتركيبفيه،َوْهَواألْشَبهُ(4)زَائد ،َوَذهَببـَْعُضاحملققني

                                                           

 (.كنهر)4/147اللسان.السحاباملرتاكم:الَكنَـْهَور(6)
 .7/41،واألصول7/114الكتاب:ينظر(3)
(3) النسختني يف وُحَرجْي م : م  َحَراج  . يف الثانية األلف عن منقلبة الياء ألن الصحيح هو احرجنام)واملثبت :ينظر(.

 .2/696،والتبصرةوالتذكرة7/42،واألصول7/113الكتاب
(9) النسختني يف أبو: قال كما والنون الوصل مهزة حذف بعد كذلك تبقى الكلمة ألن الصحيح هو واملثبت حرمجًا،

 التبصرة يف الصيمري وقال "693-2/696البقاء، مثل: صغرت وإذا وبقي: الوصل، ألف حذفت واحرجنام اقعنساس
فتاأللفاحتجتإىلحذفالنونأيًضا؛ألهناتبقىمخسةومهاالنونواأللف،فإنحذ:بعدهاستةأحرففيهازائدان

منحذفه،فإنحذفتالنونملحتتجإىلحذفاأللف؛ألنهحرف =أحرفوفيهاحرفزائد،فالبدَّ
  تصغريمها= يف فتقول العوض، موضع يف ولني، مدٍّ ستة: على كان ما تعترب التفسري هذا وعلى وحرجييم، قعيسيس،

زا وفيه األخرى،أحرف حذف إىل ُيؤدِّ مل ما وحذفت حتذفها، مل األخرى حذف إىل أدَّى إحدامها ُحذف مىت ئدتان
اآلخر الزائد حذفت إذا رابًعا وقوعه يقدر ولني مدٍّ حرف الزائدين أحد كان إذا وذلك وينظر". شرح: يف اإليضاح

 .1/432املفصل
 .1/733معجمالبلدان:ينظر.هروانمنأعمالبغدادأظنهبالن:موضع،قالعنهياقوت:بـَْرَدرَايَا(1)
 .7/291،والتعليقة7/40،42،واألصول7/117،116الكتاب:ينظر.بـُرَْيد ير :وجيوزالتعويضفيقال(2)
 .وكما:ب(7)
 .ب:تكملةمن(1)
 .وذهباحملققون:ب(4)

 ب/276
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 [باب تحقير الجمع]

بَناء للكثير، : بَاُب َتحقير الجْمع، أبنَية الجموع َعلى َضْربين: "(1)قَـاَل أبو َعلي
 .الَفْصل (3)..."َوبَناٌء للَقليل

:قَـاَل الشَّارِحُ  التَّصغريتـَْقليل ،َواجلْمعَتكثري ،َفالجُيَمعبَينهَمايف  أنَّ َأْصلَهذاالباب 
املْعَنيني الْختالف  َواحٍد؛ أَبنَية(7)بناء ْن م  كاَن فإْن ر، املكسَّ اجَلْمع يف  َذلك بـَْعَد نـَْنظُر َث ،

                                                           

 .ب:ساقطمن(قالأبوعلي)(1)
 .411ص(مرجان)،و203ص(فرهود)التكملة(2)
كانلهنظريمناآلحاد،فأجازواتصغري(7) :على(رُْغَفان)ذهبالكوفيونإىلجوازتصغريمجعالكثرةعلىلفظهإذا

 يف يقال كما عثمان)رَُغْيفان، :) ذلك من وجعلوا (ُأصيالنًا)ُعثـَْيمان، تصغري أنه زعموا و(ُأصالن)، ُأصالن)، مجع(
أصيل) ردَّ(. وقد بأن ُأصيالن)عليهم ) يف قوهلم ونظريه مكربه، بناء غري على هبا جيء اليت املصغرات (:إنسان)من
(.ُمَغرْيبان(:)َمغرب)،وقوهلميف(أُنـَْيسان)
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ُهإىلمَجْعالق لَّةَثُتصغرُهَعلىَذلَك،َوبـَنْيالكثرَة َولهمَجْعآخرللق لَّةفأْنَتباخلياربـَنْيأْنَتردَّ
الزيَادة َثَتزيدَعليه به،َفالَواوَوالنُّوُنَلَمْنيـَْعقُل،َواأللفَوالتاء(1)أْنَتردَُّهإىلالَواحد  الالَّئقة

الَواحد ،م ثَاُلَذلكإَذاأَردَتأْنتصغَِّر يف  ؛(4)أَُكْيل ب :ُقلتَ(َأْكلًُبا)ل َمااليَعق لأَْوللُمؤنَّث 
:ملتـَُقل(ك البًا)َعلىَحالهَوَتزيدَعليهَعلَمالتَّصغري،َفإْنَصغرَت(6)مَجُْعق لةفَترْتكه(َأْكلًُبا)ألنَّ

تقول َبل ، ُكلَْيب  َتقول: أَْو الق لَّة، بناء  إىل فرَتدُّه ، أَُكْيل ب  (3)ُكلَْيَبات : د الَواح  فـَُتصغر َوَتزيد،
.(3)َعليهاأللَفَوالتَّاء؛ألنَّهملااليَعقل،َوْهَوالَغالُبالكثري

أيًضا،َفكيَفجُيْمُعبَينهَوبـَنْيالتَّصغري؟(1)مَجْعالق لَّةكثرَة :فَإْنق يـل

ق يـلَ لهُ: ُمَناٍف َغرْي الَقليل (2)تـَْقليل َمَع الكثري تـَْقليُل َوأما ، / الكثريَبقاء  َعلى الِّ الدَّ
.(7)فَيَتناىف

 َحقَّرَت ُدَورًا)فَإْن قُلتَ( : َوأْدَغْمتَ-باهلَْمز–أَُديْئ ر  يَاًء قَلبتَها شئَت َوإْن َوإْن(1)، ،
.(4)ُدَويـْرَات :شئَتقُلتَ

                                                                                                                                                                             

يف عليه والرّد اخلالف تفصيل ينظر : الشافية الكافية 1/1916شرح واالرتشاف ،1/747 واملساعد ،7/413،
 .6/116،واهلمع7/1060وشفاءالعليل

 .الزائدة:ب(1)
 .2/302،والتبصرةوالتذكرة7/42،واألصول2/233،واملقتضب7/190الكتاب:ينظر(4)
 .فرتكه:األصل(6)
 .7/192الكتاب:ينظر(3)
 .التكثري:ب(3)
 .كثرية:ب(1)
 .ب:ساقطمن(له)(2)
 .يتناىف:ب(7)
(1)  تصغري دور)عند ) يُردُّ وهو القلة مجع (أَدؤر)إىل على تصغريه فيكون ُيصغر، َث أَُديْئ ر)، سيبويه،-باهلمز–( عند

 على تصغره إىل املربد أَُديِّر)وذهب اهلمز-( -برتك يف مهزت إمنا الواو ألن أدؤر)؛ يف( اهلمزة زالت وقد النضمامها،
.التصغري

 .1/211،216ب،وشرحالشافية212-أ1/212،وشرحالسريايفللكتاب7/190الكتاب:ينظر

 أ/273
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 َتْصغري يف  ُشَعَراء)َوَتقوُل (6)ُشَوْيع ُرونَ(: ياء َوتلحُقه الَواحد ، إىل فـَتَـُردُه (3)التَّصغري،
تـَُقل َوال للقلة، َمْوضوَعة ألنَـَّها السَّالَمة؛ مَجْع َوَعالَمة التَّكسري،: َلْفظ ُهو َما َعلى رَاء، ُشَعيـْ

حَتقري ،فرَتدهإىل(:َضوار بَ)َوَتقوُليف  (.َضاربَة)ُضَوْير بَات 

الوَ إىل َردُّه َ َتعنيَّ ق لَّة مَجْع الَكثرَة جلْمع َيكن مل فَإْن حَتقري  يف  َكقولَك َباعٍ)احد ، (:س 
 ْثل م  الرُّبَاعي يف  َوَتقوُل ، م)ُسبَـيـَْعات  َدرَاه  َمات (: الَعالَمةَ(3)ُدرَْيه  َوَتزيد الَواحد  إىل فتَـُردُّه ،(9)،

ـد،(10)َومَجْع التَّكسري،فلذلَكلـزَمَردُُّهإىلالَواح  ـديف  الرُّبَاعّيلُهبَناءَواح 

وَكذلكَ (1)قـُنَـْيد يالت (:قـََناد يل)َتقوليف  .ُمطَْيب َخات:(2)(َمَطاب خَ)،َويف 

 يف  فَتُقوُل الرُّبَاعي، إىل باحَلْذف يُردُّ ألنَّه الرُّبَاع ي؛ فمثُل ي اخلماس  (:َسَفار جَ)َوأمَّا
.ُسَفرْي َجات 

َها َشيءٌ فأمَّا الجموع التي َعلى ألفاِظ اآلَحاِد َول: "قَـاَل أبو َعلي م ُيكسَّر َعليـْ
 .الَفْصل (4)..."فـََتْحقيرَها َتحقير اآلَحادِ 

اللفظَواحـَدةَواقَعـةَعلى(َرْهط )وَ(نـََفر )وَ(قـَْوم ):قَـاَل الشَّارِحُ  أمْساءمفَردة،فـَْهييف 
:أْشَياء،َفهيكاجلَْنس،َوُحكمَهاُحكماملفرد،َوالدليلَعلىَذلكثالثـة(1)مَجاَعة

                                                                                                                                                                             

 .2/307،والتبصرةوالتذكرة7/42،واألصول191-7/190الكتاب:ينظر(4)
 .2/307،والتبصرةوالتذكرة7/42،واألصول7/197الكتاب:ينظر(6)
 .ب:مكررةيف"فرتدهإىلالواحد:"إىلقوله..."وتلحقهياءالتصغري:"منقوله(3)
 .2/302،والتبصرةوالتذكرة7/42،واألصول2/143،واملقتضب7/191الكتاب:ينظر(3)
 .يفالعالمة:ب(9)
 .مجيع:ب(10)
 .7/42،واألصول7/191الكتاب:ينظر(1)
 .مطبخ:ب(2)
 .412ص(مرجان)،و203ص(فرهود)التكملة(7)
 .أمساءمفردةيفاللفظواقعةعلىمجاعة:ب(1)
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بنائَهابناءاإلفرَاد:َأَحُدَها ْنلْفظ َها،َمَعأنَّ َدهَلَام  ،(فـَْلسٍ)كـ(6)(َرْهط )،فـ(4)أنهالَواح 
َكـ (.قـَْولٍ)،َوقـَْوم َكـ(َجَبلٍ)َونـََفر 

:َوالثاين َر،فـََقالوايف  .أَقْـَوال :أَقْـَوام ،كماَقالُوا(:قـَْومٍ)أنَّبـَْعضَهاَقدُكسِّ

َوالثالثُ : إليه  الَعدد أَضافُوا م أهنَّ َفقالوا/ : َوقال نـََفٍر، (3)[تعاىل]مَخَْسُة تـ ْسَعُة﴿:
التَّصغريجَيْريجَمَْرىالَواحد (3)﴾َرْهطٍ ،َوَذلكيف  ،َفلذلَك(9)فَأْجروهجُمْرىاجَلْمعالَقليل 
.(2)[ونـَُفري]،(1)قـَُومْي :قُلت

 كاَن حَنْوفَإْن ، التَّأنيث  َتاء َوأحلقته َصغَّْرَتُه ُمؤنًثا االْسم َهذا فَتقولُ: َوإ ب ٍل، :َغَنٍم،
(7)ُغنَـْيـَمة ،وأُبـَْيـَلة  .أُرَْيَضة (:أَْرض )،كماَتقوليف 

ُنونَ)َوأمَّا َمْذَهبان (1)(س  :َففيَهال لَعرب 

                                                           

 .اآلحاد:ب(4)
 .كرهط:ب(6)
 .ب:تكملةمن(3)
 .13:سورةالنمل،مناآلية(3)
(9) حنو تصغري أن إىل األخفش احلسن أبو )ذهب رَْكب: َسْفر)و( َصْحب)و( َطرْي)و( ) لفظه من واحد له بناء–مما

==ُرَوْيكب،وُمَسْيـفر،:التصغرييكونبردِّهإىلمفرده،فيقاليف-علىمذهبهبأهنامجوعتكسري،الأمساءمجع
:ويردُّهالسماع،كقوله.وُصَوحْيب،وُطَويْئ ر

أَْخَشىرَُكْيًباأَْورَُجْيالًَعاد يًا
 .6/114،واهلمع7/1061،وشفاءالعليل7/420،واملساعد1/732،واالرتشاف1/266شرحالشافية:ينظر
 .2/304،والتبصرةوالتذكرة7/47،واألصول7/713،واملقتضب7/191الكتاب:ينظر(1)
 .ب:تكملةمن(2)
 .2/112،واألصول2/291،7/713املقتضب:ينظر(7)
(1)  تصغري سنني)ينظر يف( : 7/194الكتاب واألصول ،7/47 والتذكرة والتبصرة الشافية2/304، الكافية وشرح ،

 .3/233،واملقاصدالشافية1/733رتشاف،واال1/231،وشرحالشافية1/1919

 ب/273
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َأَحُدمُها : بالَواو الرفع يف  جُيعل ،أْن والنون]َوالنُّون  بالياء والنصب اجلر :مثل(4)[ويف
َنالَّالماحمْلُذوفَة(6)ُمْسلُموَنَوُمْسلمنيَ الَواوَوالنُّونع َوًضام  َتصغريه(3)،فـََعلىَهذاَتكوُن ،َويف 

:َعلىَهذاالَقْولَوْجَهان 

َأَحُدمُها تُ(3)ال: بل ، َواو  هي اليت احملذوفَة الالَم َذلكتـَُردَّ بـَْعَد وَترّد الَواحد  إىل عيُده
أوَّل َغريَت َولذلك ر ؛ املكسَّ مبنزلة  ُهَو َبل احلقيقة، َعلى للمذكر َْمع جب  لَْيَس َهذا ألنَّ الالم؛

احملققني َن م  مَجاَعة قَاَل َوَقد َمْفتوح؛ الَواحد  يف  َوْهَو َفكَسرتَُه الكلمة : يف  َوقَالوا َتكسري، ُهَو
َتصغريه(بـَُنونَ) ،َوَأْصله:َكذلك،َوإَذاَتقرَّرَهذاقُلَتيف  َوات )ُسنَـيَّات  ،فَأبْـَدلَت(ُسنَـيـْ

.(1)الَواَوياًءلوُجودع لَّةاإلْبَدال
 كالواوَوالنُّونيف  ْنَحْيُثمُهَا َكونـَُهَما(2)،وملتُراع (ُمْسلُمونَ)َوإْنرَاَعْيَتالَواَوَوالنُّوَنم 

قلتع  َوًضا قُلتَ: كما َ َوُسنَـنيِّ (7)ُسنَـيُّوَن : الَوْجُه ُهَو َوَهذا مَسَّيَت(1)[الثاين]ُمَسْيل موَن، إَذا
.(4)ب ه 

                                                           

 .ب:تكملةمن(4)
(6)  سنني)إعراب قيس( وعليا احلجاز، أهل لغة هو اإلعراب هذا ينظر. : والتكميل2/433االرتشاف والتذييل ،

1/770. 
 .31-30يفص(سنة)احلديثعنالم(3)
 .أنال:أحدمها:ب(3)
َهة :)واو،أمامنقالإنأصلهاهاء(سنة)هذاقولمنقالإنأصلالم(1) :ينظر.ُسنَـْيهات:فإنهيصغرهاعلى(َسنـْ

 .499شرحشواهداإليضاحص
 .يراع:ب(2)
 .تقول:ب(7)
 .ب:تكملةمن(1)
(4) قال حيث الوجه هذا يف احملذوفة الالم بردِّ سيبويه "196-7/194صرح : حقَّرَت سنني)وإذا قول( يف امرأة اسم

قال من قلت: ترى كما سنني ، هذه : يف قوله على ، َيَضعُ)ُسننيِّ قال(: ومن )ُيَضْيُع، ُنونَ: س  ما:قال( فرددت ُسنَـيُّوَن،
 ".ذهبوهوالالم
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فَتُضمهاَوَتفتحها(6)[الثاين]َواملْذَهُب َوَتكسرها،َوال(3)أْنجَتَعلالنُّونَحْرفاإلْعراب 
اإلَضافة ْنُهقـَْولُ(3)حَتْذفهايف  :الشاع ر،َوم 

نَـَنا ُمْرَدا  َدَعاِنَي ِمْن َنْجد  فَِإنَّ ِسِنيَنُه   (9)َلِعْبَن ِبَنا ِشـيًبا َوَشيَّـبـْ
تقول (1)َفعلىَهذا الزائَدة(7)[الثانية](2)ُسنَـنيِّ ،فَالَياءاألُوىليَاءالتَّصغري،َوالَياء: هي

.(4)(غ ْسلني)يف(1)كهي(سنني)يف

َها:أْنتُعوِّضفَتقول(6)َوأَجاَزبـَْعُضهم/ .(3)ُسنَـيِّني؛ألنَّالالمحَمُْذوَفةَفعوِّضم نـْ

                                                           

 .ب:تكملةمن(6)
 .ب:ساقطمن(وتفتحها)(3)
(3)  سنني)إعراب متيم( بين بعض لغة هو اإلعراب هذا ينظر. : 2/433االرتشاف والتكميل والتذييل ،1/770،

 .1/103والنجمالثاقب
(.مردا:)ومقابلهيفحاشيتها(معا:)األصل(9)

ص ص،منالطويل،للصِّمَّةالُقَشرْي 203البيتمنشواهدالتكملة بن:،وهو33ييفشعره عبداهلل الصِّمَّةبن
له، عّم ابنة يهوي كان األموية، الدولة شعراء من ُمقِّل  َغز ل بدوي إسالمي شاعر الُقَشريي، ُهبرية بن قـُرَّة بن الطفيل

فتويفبَطرَب ستانيفحنوسنةُتسمىريَّا،فخطبهاإىلأبيهافأَبأنيزوجه،فرحلإىلالشام،َثخرجغازيًايريدبالدالديلم
ص:تنظرترمجتهيف.مخسوتسعني 211املؤتلفواملختلف ،وشرحشواهد1/161،ومسطالآليل11-6/4،واألغاين

.7/209،واألعالم7/62،3/64،واخلزانة1/222املغين
،واخلزا31،وختليصالشواهدص2/1163،واملصباح493شرحشواهداإليضاحص:وهولهيف ،وبالنسبة3/43نة

يف : للفراء القرآن 2/92معاين ثعلب وجمالس ،1/113 ،1/266 الشعر وكتاب ،1/143    والعضديات ،= =
ص103ص اللسان وتثقيف ،276 الشجري ابن وأمايل ،2/261 اإليضاح شواهد وإيضاح الشعر2/331، وضرائر ،
 .220ص

 .القول:ب(1)
 .ب:ساقطمن(الياء)(2)
 .ب:تكملةمن(7)
 .فالياءهييفكهي:ب(1)
(4) النون على باحلركات واإلعراب الياء، لزوم يف ينظر. : الشجري ابن 2/261أمايل املقاصد وتوضيح ،1/774،

 .31وختليصالشواهدص
.203تنظرالتكملةص.نُسبهذاالقولإىليونسيفحاشيةإحدىنسخالتكملة(6)
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 َخطايَا)َوأمَّا َوالتاء( باأللف  مَجعتَها َث الَواحد  إىل َرددتـََها ُمكسرَة َوهي َصغرتـََها فإْن
دة،األُوىلللتَّصغري،وَ(3)ُخطيَِّئات:َفقلتَ فالَياءُمَشدَّ ، يف  الزَائَدة ،َواهلَْمزَة(َخط يئة)الثانَيةهي

.الُمالكلَمةَعاَدْتإىلَأْصلَهاَلمَّاَعادْتإىلالَواحد 

امْسًالشيء،أَْوَعلىرَعايَةَلْفظاجَلْمع َا َكوهن  َاَعلىَتقدير َحاهل  َوأمَّاإَذاَصغرتـََهاَعلى
ء:)فإنَّكتقولفيَها َوتقعيَاءالتَّصغريبـَْعدالطاء ،(11)األُوىل(10)[األلف]،فَتحذف(9)(ُخَطيِّ

عْنَد هكذا َوالَّلْفظ اهلَْمزَة، َوْهَو َأْصلَها إىل الالُم َوتُرد الَواحد ، يف  الزائَدة هي اأُلْخَرى َوالياء
التَّقدير،َفعندسيبَـَوْيهحَيذفالزَّائَدةاليت ااخلالُفعْنَدهميف  ،َوإمنَّ يفاجَلْمع،(1)حتدثُاجلميع 

َتصغري(7)،َوأمَّايونُسفـََيعكس(2)َوتَبقيالياءالزائَدة .(1)(قـََبائ ل)،َوَقْدذَكرنام ثلَذلكيف 

َمط يَّة ،فَالياءاألوىلزَائَدة،َوالثانَيةالُمالَكلَمةُمنَقلَبةَعْنَواو؛:َفواحدتـَُها(َمطَايَا)َوأمَّا
ْنألنَّه (َمطَامَيْطُو)م  رتَهَحذْفَتالَياءالزَائَدة،َوأتيَتبألف  كسَّ إَذارَكَباملطَاَوْهَوالَظْهُر،فَإَذا

 َها؛ألنَّ كَسف يَنٍة،َومَجُْعَها(َمط يَّةً)التَّكسريَواأللفاألخريةَبَدلم نـْ (:َمطَايا)َسَفائ ُن،َفقَياُس:
َنالَياء(4)[األوىل]َمطَائي،اهلَْمزة م  (6)َبَدل  النُّونيف  ،إال(َسَفائن)الزَائَدة،َوالَياءاألخريَةبإزَاء 

                                                                                                                                                                             

ا ذلك أجاز كانوممن إذا أما التصغري، بسبب احملذوف من تعوَُّض إمنا الياء هذه بأن عليه رُدَّ وقد خروف، بن
 .3/233املقاصدالشافية:ينظر.االسمحمذوفًاقبلالتصغريفالينبغيأنتكونعوًضامماُحذفيفغريالتصغري

األصليفهذاالوجه،فيقول(3) كونالنونمعتقباإلعرابُسنَـيَّات،:ذهبالزجاجإىلردِّ نظرًاإىلاملعَّن؛إذهومع
 .1/733،واالرتشاف1/231شرحالشافية:ينظر.مجعمنحيثاملعَّن

 ،2/307التبصرةوالتذكرة:ينظر(3)
 .خطييت:ب(9)
 .ب:تكملةمن(10)
 (.خطايا)أيألفاجلمعيف(11)
 .الزائدالذيحدث:ب(1)
 .7/137الكتاب:ينظر(2)
 .1/249شرحالشافية:ينظر.ويرجعاهلمزةإىلأصلها(خطايا)أيأنهحيذفياء(7)
 .270ص(1)
 .ب:تكملةمن(4)
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 يف  ل ُعم  َما فيَها ل ُعم  َث يَاًء أُْبدلْت الَياء(َخَطايَا)أنَـَّها حذفَت َواحَدة َوهي صغرهتا فإَذا ،
.ُمطَيَّة :الزَائَدةفـَُقلتَ

(9)[الثانية/]،َوقياُسَهاأْنجَيَتمَعفيَهاأَْرَبعيَاءاٍت(3)ُمَطيٌّ:َصغرَتاجَلْمعقلتَ(3)َوإنْ
 يف  الزَائَدة َوالثالَثة التَّصغري، يَاء َواألوىل التَّكسري، ألف  من جَيَْمعوَن(10)(َفع يَلة)َبدل ال َوُهم ،

يَاءاٍت،َفكيَفأَْربًعا؟ !بـَنْيَثالث  التَّكسري،َوالياءالزَائَدةيف  ْنألف  َفعْنَدَذلَكحَيْذفـوَناملْبَدلةم 
ا اَجاءْتملْعََّن،َوالمالكلَمةألهنَّ الَواحد ،َوتبقىياءالتَّصغريألهنَّ

األْصل،فـََعلىَهذاتـَُقول،َوَحْذُفالَزوائدأَْوىلم (1)َأْصـل  .(2)ُمَطيٌّ:ْنَحذف 

.ألُفالتَّكسريَتدلَعلىَمْعَّنفحذفهاخيُ لُّبه:فَإْنق يـلَ

َنالصيَغة؛إْذلوكاَنَواحًداَلقلتَ:ق يـل .ُمطَيَّة:َقْدُعلماجَلْمُعم 

َْمع:فَإْنق يـل ْنس(َمط ي)فيلتبُسَذلكجب  (.َمط يَّةٍ)َوْهوج 

:فيهَجوابَان:ق يـل

                                                                                                                                                                             

 .التاء:ب(6)
 .فإن:ب(3)
 .1/796،واالرتشاف1/243،وشرحالشافية2/301،والتبصرةوالتذكرة7/137الكتاب:ينظر(3)
 .ب:تكملةمن(9)
 (.مطو)والياءالرابعةهيالمالكلمةاملنقلبةعنالواويف(10)
(1) والياء اجلمع، ألف عن املنقلبة الياء هو وسيبويه اخلليل قول على احملذوف أن والرضي والصيمري السريايف ذكر

الكلمة الم هي اليت األخرية ينظر. : للكتاب السريايف 1/216شرح والتبصرة أ، الشافية2/301والتذكرة وشرح ،
1/243. 
(2)  يف الزائدة الياء حيذف فإنه يونس قول على أما وسيبويه، قولاخلليل على فعيلة)هذا يف( اهلمزة من هيبدل اليت
؛فيوافقيف:،والياءاليتهيالمالكلمة،ويبقىياءالتصغري،والياءاملنقلبـةعنألفاجلمع،فيقول(مطائي) اللفظُمَطيٌّ

ينظر التقدير يف وخيالفه وسيبويه اخلليل مذهب : 7/137الكتاب والتذكرة والتبصرة الشافية2/301-304، وشرح ،
1/243. 
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َأَحدمُهُا : َمطَايَا)أنَّ وَ( َكْثرة، َمط ي)مَجْع م ْثل( الَواحد، جَمْرى جَيْري ْنس ج  ومَتٍْر،: مَتْرٍة
الَواحد ،َواحملذوُفَعلى ُحكم  فَلمَّاملجَيْمعوابـَنْيَعالَمةالقلةَوَعالَمةالكثَرةَردُّوُهإىلَماُهَويف 

.فـَُعْيل:اءالزائدةفقط،َووْزنُهاآلنََهذااليَ

اللْفظني:َوالَوْجُهالثاين تـَْقديرًا،فـ(7)أنَّ َلْفظًاَوخَيْتلفان  (ُمَطيٌّ)َقْدَيْستويان  َتْصغرُياجلْنس 
.َوالتَّكسري،َوتـَْقديرمُهَاخُمْتلف 

 

 

 

 

 [باب تحقير الترخيم]

الثَابَتة  (2)التَّرخيم، َهَذا الَباُب يْنَظُر فيه إلى الزيَادةبَاُب َتحقير : "(1)قَـاَل أبو َعلي
َحاِرث َوجابر : ِفي الْسم المحقَّر، فـَُتحذف ثالثيًّا كاَن الْسم َأْو رُباعًيا، فَالثالثّي َنْحو

 .(1)الَبابُ  (4)..."وثابت َوَأْسَود َوَأْزَهر

النَِّداء:قَـاَل الشَّارِحُ  أبَواب  يف  َذلك ذَكرنَا َوَقد احَلْذف، ُهو خيُم َويدخل(4)الرتَّ ،
أَْيًضا التَّصغري بَاب  يف  خيم (6)الرتَّ الزِّيَاَدات  م َن َغرْيها َوَحذف زيَاَدة، تَلحقُه املَصغَّر ألنَّ /؛

                                                           

 .اللفظتني:األصل(7)
 .ب:ساقطمن(قالأبوعلي)(1)
 .الزيادات:ب(2)
 .417ص(مرجان)،و209ص(فرهود...")إىلالزياداتالثابتة:"التكملةوفيها(7)
 .ب:ساقطمن(الباب)(1)
 .1131-7/1130شرحهلإليضاح(4)
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الثالثيحَنْو(3)اْختَصار ،َوَهذاَيكوُنيف  ،:َأمْحَد،َوَأْسَود،َوأَْزَهر،َتقولُ:َوتقليلللزِّيَاَدات  ر  ُزَهيـْ
،َوَهذا(َزْهرًا،َوسْوًدا،َومَحًْدا)َوُسَوْيد ،فَاهلَْمزَةفيهَماَزائَدة،فتحذُفاْختَصاًرا،فكأنَّكَصغرَت

احَلْذففيهَمْقُصورَعَلىالزِّياَدةالَواقَعةأَْواًلأوحَ التَّصغري،فإنَّ بَباب  ْشًوا،َوباُبالنَِّداءخَيْتصُّ
ر باألَواخ  .خَيْتصُّ

كاَنْتالزِّياَدةفيهَحْشًواَفمثل َتْصغريه:َوأمَّاَما ،وُجبَـيْـر ،:ثَابٍت،َوَجابٍر،تـَُقوليف  ثـُبَـْيت 
،َوُجَوْيرب  :ل َماذَكرنَا،َوَهذالَْيَسبَواجٍب،َبللَكأْنتـَُقولَ .ثـَُويْب ت 

كانت كَقولكَالصِّ(1)فَإن التَّصغري، يف  التاء تلحقَها مل ملؤنَّث مبذكُر فة َحائض:
ر،فَتقول :َوَضام  َهذهالصَِّفةُمذكرةيف  ،فـََتحذفاأللَفوملتلحقالتاء؛ألنَّ ر  وُضَميـْ ُحيَـْيض 

اخلليل،َفالتقدير َقول  َاُمؤنَّث؛إمَّاَعلىالنَّسبيف  َفهب  َوَذاَتَضْمٍر،َذاَتَحْيضٍ:اأَلْصلُوص 
التَّقدير سيبَـَوْيه قـَْول  َوَعلى املذكر، املصَدر َحْقرَت فكأنِّك ُمذكر: َوشيء َحائض، ،(2)شيء

.َوَعلىكالالَوجهنيالَمْعََّنللتَّاء 

                                                                                                                                                                             

(6) يف الرتخيم تصغري ينظر : 7/136الكتاب واملقتضب ،2/292 واألصول ،7/60 والتذكرة والتبصرة ،2/303،
 خروف البن اجلمل 2/1012وشرح املفصل وشرح ،4/173 الشافية الكافية وشرح الشافية1/1926، وشرح ،

 .6/142،واهلمع1/799،واالرتشاف1/237
 .اختصارًا:األصل(3)
 .كان:األصل(1)
.231-7/737الكتاب:ينظررأياخلليلوسيبويهيف(2)

إذ التأنيث؛ عالمة عن فاستغين املؤنث هبا خمصوص معاٍن الكلمات هذه أن الكوفيني عند التاء سقوط وسبب
.رتاكيفاملعَّنللفصل،فأماإذامليكنهناكاشرتاكفالحاجةإىلالعالمةالعالمةإمنايؤتىهباعنداالش

يف اخلالف تفصيل ينظر ص: 200املفصل واإلنصاف ،2/343 2/790والتخمري املفصل وشرح ،4/100،
 املفصل شرح يف 1/443واإليضاح الكافية وشرح ص7/770، النصرة وائتالف الص69، يف الكوفيني ومنهج  رف،

2/191.
وقدمنعالكوفيونإالالكسائيتصغريالرتخيميفالصفات،وجعلوهمقصورًاعلىاألعالم،فالجيوزعلىرأيهميف

البصريونببعضما:،وأجازذلكالبصريون،فيقال(ُحويرث)غريعلمإال(حارث) كانأوصفة،واستدلَّ ُحرَْيث،علًما
مَجََله:وردعنالعرب،منذلكقوهلم (.أمحق)تصغري(مُحَْيق )و.َعَرَفمُحَْيق 
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َغالب )َوأمَّا فَتقولُ( التَّأنيث  بَتاء  َوتأيت َفإنَّكحَتذُفمنهاالزيَاَدة، اْسمامرأة ،ُغلَْيَبة :
 ثالثةَأْحرفأحلقَتهالتاء(َغالبُ)َوَسَبُبَذلكأنَّ فَإَذاَصاَرإىل كما(7)ُمؤنَّث، التَّصغري يف 

 (:ه ْندٍ)َتقوُليف  .َفإنَـَّهاصَفةمبذكر(َحائضٍ)ُهنَـْيَدة ،خب  الف 

َكقولك(َنَصف )َوأمَّا :فَتحقريَها(1)اْمرأة َنَصف :نـَْعت  ل َماذكرنا-(4)تَاءبَغرْي-ُنَصْيف 
 (.َحائض)يف 

؛ألنَّهَمَعالزِّيَاَدة(1)[مدحرج]َوأمَّا فحذفزيادتهاليكونَعلىالتخيري،َبلُهَوَواجب 
ْن/مَخَْسُةَأْحرٍفَفَصاعًدا،فـََتحذُفزيَادتُه ،(2)الزم(ُمَدْحر جٍ)ليلحَقبالرُّباعي،َفحذُفامليمم 

ْنَوَحْذُف َتصغريَهَعلىَلْفظه (أَْزَهر)وَ(َأْسَود)َكذلَك،خبالف(اْحر جْنَامٍ)اهلَْمزَةَوالنُّونم  ،فإنَّ
.(7)ممُْكن 

 قـَرَاط يسُ)َوأمَّا األلَف( َوَتقلُب للتَّكسري، احلَاد ثََة األوىل األلَف حَتْذُف فإنَّك
خيمإالََّمعالتَّكسريياًءالْنكَسار َماقـَْبلها،َفاليَتح(1)[األخرى] .قُقَتْصغريالرتَّ

م ْثلَذلكإْنلَْو(ق رطَاس )َوأمَّا َاَيصحُّ َفالحُيذفم ْنُهشيء ،َبْليْقلُبالرابُعياًء،َوإمنَّ
 يف  ْالٍق)قُلَت مح  ق ْرطَاسٍ)وَ( َتقلبهُ(: َوال الرَّابع فَتحذُف ، َوقـُرَْيط يس  َتر(4)مُحَْيل يق  فـََهذا خيم،

.التَّصغريالحَمَالة

                                                                                                                                                                             

يف اخلالف تفصيل ينظر : للكتاب السريايف 1/213شرح املفصل وشرح 4/173أ، الشافية وشرح ،1/237،
 .2/614،ومنهجالكوفينييفالصرف7/1062،وشفاءالعليل7/470،واملساعد1/100واالرتشاف

 .الياء:األصل(7)
نَّة:امرأة َنَصف (1)  (.نصف)1/1172الصحاح.هياملرأةبنياحَلَدثَةواملس 
 .ياء:ب(4)
 .ب:تكملةمن(1)
 .1/237شرحالشافية:ينظر.ُدَحرْي ج:فيصغَّرعلى(2)
 .ب:ساقطمن(،فإنتصغريه(أزهر)و(أسود)كذلك،خبالف(احرجنام)والنونمن)(7)
 .ب:تكملةمن(1)
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 [باب تحقير األسماء المبهمة]

( تَا)للمذكر، وَ ( َذا: )بَاُب َتْحقير األْسَماِء المْبهَمة، َوَذلك قَـْولهم: "قَـاَل أبو َعلي
َهذا، َوَهاتَا َوتلحقهما الكاُف : للتنبيه، َفتقول( َها)، َوتلحقهَما (ذه)لِلُمؤنَّث وَ 

 .(3)"َهاَذاك، َوَهاتيك: فَتقول، (1)للُمَخاطَبةِ 

لَعلىُفصول:قَـاَل الشَّارِحُ  :(7)َهذاالَباُبَيْشَتم 

:(َذا)بَياُن َأْصل : َأَحُدَهـا

                                                                                                                                                                             

 .4/173،وشرحاملفصل206املفصلص:ينظر.مُحَْيلق،وقـُرَْيطس:فيقاليفتصغريمها(4)
 .املخاطبة:ب(1)
(2)  فرهود)التكملة وفيها210ص( ..." تا)و: و( ذي)للمؤنث (ذه)و( وتلحقهما هاء)، فتقول( التنيبه، هذا:

 ...".التنيبه(هاء)وتلحقهما:"...414-411ص(مرجان)،ويف..."وهايت
(7) يف املبهمة األمساء تصغري ينظر : 7/133الكتاب واملقتضب ،2/236 واألصول للزجاجي7/43، واجلمل ،

241ص واملخصص ص11/107، العربية وأسرار ،763 املفصل وشرح ،4/173 الشافية الكافية وشرح ،1/1921،
 .3/263،املقاصدالشافية1/792،واالرتشاف1/231وشرحالشافية
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-بُسكونالَعنْي-فـَْعل:،َووزهنا(1)َذيّ:َوَذلكأنََّأْصلَها َاُحكمَعلىَعينَهابالياء  ،َوإمنَّ
:لوجهني

ا:َأَحُدمُها .لتَّصغريظهورَهايف 

َوالثاين ُهَو: كاَن إْذ الَياء ؛ َعلى حُتمُل اجملُهولة الَعنْي ألنَّ أَْوىل؛ ُهَنا الياء أنَّ
.(4)األكثـَرُ

:َوأمَّاكونـَُهاَساكنةفَلَوْجهني

.أنَّاألْصلهوالسُّكوُن،َواليـُْعدُلعنهإالبثبت:َأَحُدمُها

َا:َوالثاين َعلىُسكوهن  اَلْوكاَنْتُمتحركةلقلَبْتألًفا،َوَلمَّامليقلبوَهاَدلَّ .أهنَّ

الياءالثانَيةألنَـُّهْمَجعلوَهاُمْبهمةً َاحذَفت  كحّيَويّل،َوَلمَّا(1)َوإمنَّ ،َفلوأُق رَّْتلَصاَرْت
الياءالثانَيُة األُ/ُحذ َفت  احَلْرف،حَنْوأُْبد َلت  .َكي:وىلألًفا؛لئالتبقىَعلىمثال 

:ِفي ِعلَّة َتصغير َهذه األْسَماء: الَفْصُل الثاني

                                                           

(1)  أنأصل من البقاء أبو ذكره ذا)ما )هو( ذيّ: ) أصل أن إىل بعضهم وذهب البصريني، أكثر رأي ذا)هو :هو(
َوي،فحذفتالالمتأكيًدالإلهبام،وقلبتالواوألًفالتحركهاوانفتاحماقبلها،وذهبالكوفيونوالسهيليإىلأناالسمذَ

.الذالوحدها،ومازيدعليهتكثريله(ذا)يف
يف اخلالف تفصيل ينظر : ص630-2/669اإلنصاف الفكر ونتائج ،223 واللباب املفصل1/131، وشرح ،

 .64،وائتالفالنصرةص7/131والتذييلوالتكميل،7/126
(4)  أمالوا أهنم ذلك إىل ذا)أضف الياء( من أهنا على فدلَّ ينظر. : 2/630اإلنصاف املفصل وشرح ،7/126،

 (.2/104القسماألول)والصفوةالصفية
(1)  املفصل شرح يف يعيش ابن "7/126قال : فبقي التخفيف، من لضرب الالم ذي)حذفت فقلبت( الياء، ساكن

 ".كي:ياؤهألًفا؛لئاليشبهاألدوات،حنو
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ُتشُبه ا أهنَّ َأْحكاُم(2)َوَذلك َوَهذه ، َوتـُثَـَّنَّ َا، هب  َويُوَصُف تُوَصُف، ا أهنَّ يف  املتَمكنة
ُمْشبَهًة َمْبنيًة َهَمة ُمبـْ كاَنْت إْذ املتَمكنة؛ َتصغري بَتصغريَها َخالُفوا أنَـُّهم إال املتَمكَنة،

َشَبهاحلروف ،َفَصغَّروَهالَشبهَهاباملْعربَة،َوَغيـَُّرواصيَغةالتَّصغريإلي(7)للحروف  َايف  .(1)َغاهل 

:ِفي تـَْفِصيِل َما فُِعَل ِفيَها: الَفْصُل الثالثُ 

ُكل املتمكن،فإنَّهُيضمَعلى َهاَمْفُتوًحاتُركَعلىفتحه خبالف  كاَنأوَّلُهم نـْ اْعلمأنََّما
 تكونيَاءالتَّصغريثالثة،إالأنَـُّهْمَحاٍل،َوأمَّااحلْرُفالثاينفَالقياُسأْنَيكوَنَعنْيالكلَمةَحىتَّ

يصري أن إىل احلكُم ألدَّى َذلك َفعلوا يَاء(4)َلْو َوالثانيـة الكلَمة، َعنْي األوىل يَاءات، َثالث
ا،ل َما دًّ التَّصغري،َوالثالثـةالُمالكلَمة،َواجلْمعبـَنْيثالثيَاءاتُمْستـكرَه ج 

َتصغري(1)ذَكرنا ،َفَحذفواإحَداَها،َواألكثروَنحَيْذفوَناألُوىلاليتهيَعنْي؛(2)َوحَنْوه(َعطاءٍ)يف 
َوالياء َمْعًَّن، َعلى َدالة َا لكوهن  التَّصغري  يَاء احلَاَجة(7)لتبقى ل َمسيس أُعيَدْت الم  األخريَة

                                                           

 .لشبهه:ب(2)
 .احلرف:ب(7)
 .1/231،وشرحالشافية1/1921،وشرحالكافيةالشافية4/179،وشرحاملفصل763أسرارالعربيةص:ينظر(1)
 .ُتصغر:األصل(4)
 .ذكرناه:ب(1)
.،وقداجتمعتفيهاثالثياءات(مطايا)بق،ولكنهأشارإىلتصغريفيماس(عطاء)مليذكرتصغري(2)

،وذلكأنهعندالتصغريتقعياءالتصغريثالثًة،فتنقلباأللف(فـَُعيل)علىوزن(ُعَطيّ:)فُيصغَّرعلى(عطاء)وأما
 ياء فتدغم مفتوًحا، قبلهاإال ما يكون ال واأللف ساكنة، التصغري ياء ألن وملَّاياًء؛ األلف، عن املنقلبة الياء يف التصغري

حينئذ عادتاهلمزةاليتيفاملكربإىلأصلها،وهوالواو،َثقلبتالواوياًءلكسرةماقبلها،فتجتمع انقلبتاأللفياء
ياءات ثالث املكرب،: يف مهزة كانت اليت الواو من املبدلة والياء األلف، من املبدلة والياء التصغري، الياءياء فتحذف

.األخريةلثقلاجلمعبنيثالثياءات،وُخصَّتاألخريةباحلذفلتطرفهاوكثرةتطرقالتغيريإىلالالم
 تصغري عطاء)ينظر يف( وحنوه : 7/149الكتاب ،131 واملقتضب ،2/211 واألصول املفصل7/43، وشرح ،،

 .722،والتوطئةص4/124
 .والالم:ب(7)
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َها َوَقَع،َول:َوقيلَ.(1)إليـْ َا التَّكريرهب  يَاَءاحملُذوفَةهيالالم؛ألنَّ أنَّ ْنجَهة  َهذاَيْضُعُفم  كنَّ
هوَأْصل  أْنيَقعبـَْعَدَهاَحْرف  .(4)التَّصغريالبدَّ

 يف  َفزائَدة األلُف َأْصل(َذيَّا)َوأمَّا يف  املْستحَقة األُوىل َضمَّة  ْن م  ع َوض  َوهَي ،
،فإنَّ(6)التَّصغري الق َياس  ،واحلرفجيرىجَمْرى،َولَْيَسَهذابَبع يديف  احلركةَقْدجترىجَمرىاحَلْرف 

َمْوضعه ،:َوَتقولُ/.(3)احلرََكة ،َوَقْدذَكرنَاَذلكيف  املَكربَّ كاَنيف  كما َهاذيَّا،فَتزيُدَحْرَفالتنبيه
َوالَّالمالدالـةَعلىبـُْعد :َوَتقولُ َذيَّاَك،َوَذيَّالك،فَتزيُدكاَفاخلطَاب 

املَكربَّامل .َشار إليهكماكاَنيف 

كلْفظاملذكر،َبلتقولُ:َوأمَّااملؤنَّثفيَقاُل َتاَويت،:َهذه،َوهيالُتصغَُّرلئالَتصرَي
َوْهوَ ٍد، َواح  َلْفٍظ َعلى فُتصغرمُهَا َوَتقولُ: َوَهاتيَّا، تيَّا َتقول: َوال ، اخلطَاب  كاَف فَتزيُد :تيَّاك،

:َهاتيك،َقاَلالشاع ر:تيلك،َوَقْدَقالُوا:ملتـَُقلتيَّالككما

 (4)ِبَها الُعْصُم تـَْرِدي َوالـَحَماُم الـُمَطوَّقُ  َقد اْحَتَمَلْت َمي  فـََهاتِيَك َدارَُها 
                                                           

حذفوهاحلركواياء(1) ألنبعدهاألًفا،واليكونماقبلاأللفإالمتحرًكا،فلو وملحتذفالياءاليتبعدياءالتصغري
 .ب1/224شرحالسريايفللكتاب:ينظر.التصغري،وهيالحُترك

أبوسعيد:،ومنهمملأقفعلىمنقالحبذفالالم،ومنوقفتعلىآرائهميفاملسألةقالواحبذفعنيالكلمة(4)
 للكتاب شرحه يف 1/224السريايف املخصص يف سيده وابن الزجاجي11/101ب، مجل شرح يف خروف وابن ،

2/1071 املفصل شرح يف يعيش وابن ص4/179، التسهيل يف مالك وابن ،233 احلافظ عمدة وشرح ،2/967،
 الشافية الكافية ص1/1924وشرح لأللفية شرحه يف الناظم وابن ،397 الشافية شرح يف والرضي والشاطيب1/231، ،

 .3/121يفاملقاصدالشافية
 .7/43،واألصول2/236،واملقتضب7/133الكتاب:ينظر(6)
 (.القسماألول)ملأقفعليهاليفشرحاإليضاحواليفشرحالتكملة(3)
(1) ص التكملة شواهد من ديوانه210البيت يف الرمة لذي الطويل، من يف1/149، له وهو ، ص: ،776احللل

،7/196،والتذييلوالتكميل602،وشرحشواهداإليضاحص2/1131،واملصباح2/334وإيضاحشواهداإليضاح
.1/262،واهلمع2/726تعليقالفرائد:وصدرهبالنسبةيف

(.عصم)4/1936احالصح.الذييفجناحهريشةبيضاء:مجعأَْعصم،والغراباألعصم:والُعْصمُ
(.ردي)11/713اللسان:ينظر.َحَجَل،وهوَمشياملقيَّد:َرَدىالغراُبيـَْرد ي:يقال:تـَْرد ي
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َهذاالكتاب (2)َوَقْدذكرنا َشرْحأبْيات  يف  َهذاالبيت  ع مرانبن؛َوْهَو(1)،َوقَاَلالشَّاع رُ(7)َمايف 
طَّان :(4)ح 

 (6)َوَليَسْت  َدارُنَا  َهاتَا  ِبَدارِ   َوَلْيَس  ِلَعْيِشَنا  َهَذا  َمَهاهٌ       
.(2)أَْيًضا(1)َوَقْدذُك رَ

كـ(َذا)اليتلإلَشاَرةَفهيمَجُْع(أُوىَل)َوأَمَّا ْنَغرْيَلْفظه، بابه،(7)[و(]النَّاس )وَ(الَقْوم )م 
لَغةَمْنَمدَّ يف  فـَُعل،:فـَُعال،َوألفُهزَائَدة،َوَمْنَقَصَرَفوزنهع ْنَدهُ:،َووزنه(1)َومَهْزتهالُمالكلَمة

                                                                                                                                                                             

 .2/336إيضاحشواهداإليضاح.وصفخلوالدارمنأهلها،وصارتمألًفاللوحشوالطري
 .ذكر:األصل(2)
 .267اإلفصاحعنمعاينأبياتاإليضاح،وقدوردهبذااالسميفص:يريدكتابه(7)
 .وقالعمرانبنحطان:ب(1)
طَّانبنظَْبيانالسدوسيالبصريالتابعي،شاعروخطيبفصيحمناخلوارجمنالَقَعدية،(4) أبوشهابع ْمرانبنح 

ي وال لغريهم وحيسِّنونه اخلروج يرون الذين إىلوهم فهرب احلجاج طلبه املذهب هبذا اشُتهر َلمَّا القتال، بأنفسهم باشرون
،7/1032الكامل:تنظرترمجتهيف.الشام،فطلبهعبدامللك،وظلمتنقالًمتواريًاإىلأنماتيفتـََواريهسنةأربعومثانني

 .4/740،واخلزانة124،واملؤتلفواملختلفص126-13/111واألغاين
.دارناالدنيا،والشاهديفالبيتعلىهذهالرواية:ب(6)

،ونوادرأيب7/133الكتاب:،وهولهيف112،منالوافر،وهويفشعرهص210والبيتمنشواهدالتكملةص
،ودرةالغواص1/117،واحملكم2/134،وشرحأبياتسيبويه2/233،واملقتضب2/1022،والكامل132زيدص

وإيضاح137ص ، اإليضاح 2/336شواهد واملصباح ص2/1134، اإليضاح شواهد وشرح اجملد601، حتفة ولباب ،
=.1/233املقتضب:،وبالنسبةيف2/796الصريح

     واملهاه= قال: أنه األصمعي عن وُحكي الفعل، الم وهي أصلية، األلف بعد اليت واهلاء والنضارة، احُلْسُن مهاة ،:
 مبنزلة قطاة)وجعله واملهاة(نواة)و( الوصلللتأنيث، يف تاًء وجعلها ، مثل: وُحسن  وصفاء ماء له العيش وأرادأن الب لَّورة،
.2/134شرحأبياتسيبويه:ينظر.حسنالبلورة

 .ذكرنا:ب(1)
 (.7)تنظرالصفحةالسابقةح(2)
 .ب:تكملةمن(7)
يف(1) ،7/190،والتذييلوالتكميل1/211شرحالتسهيل:ينظر.لغةالتميمينيلغةاحلجازيني،والقصر(أوالء)املدُّ

 .1/177وشرحابنعقيل

 أ/211
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:مثل اليتُبينهَلَا املْقُصوَرقُلتَ(6)،َفإَذا(4)(ذا)ُهًدى،وثـًَُّن،َوْهَوَمْبينللع لَّة أُولَـيَّا،:َصغَّرَت
كاَنَعلَيْهيف(3)باأللف  َنالضَّمَّة املْستحَقةبالتَّصغري،َوْهَوَمْضموُماألوَّلَعلىَما زَائَدًةع َوًضام 

فَتصغريه ،َوأمَّاَعلىلَُغةاملدِّ (3)أُولـيَّاء:املكربَّ ،فالَياءاألُوىليَاءالتَّصغريَوَقعْتثَالثًةَعلىقياس 
التَّصغري،َوأمَّاالياء بَاب  يف  الكائَنة  َناأللف  م  ،َوهيالزَائَدةقلَبْت(أُوالء )اأُلْخَرىفـَْهيَبَدل 

دةففيَها:املكُسور،مثل(9)[احلرف]َمْوقع/يَاًءل وقُوع َها ،َوأمَّااأللُفاليتبـَْعدالَياءاملَشدَّ مُحَريِّ
:قوالن

ْنَضمِّأوَّل :َأَحُدمُها االزائَدةع َوًضام  أهنَّ كاَنْتيف  ياليت الكلَمة ،َواهلَْمزَُةاليتبـَْعَدَهاه 
،َوْهَوقـَْوُلاملرَبد  اَقاَلَذلَكلثالثةأَْوُجهٍ(1)املكربَّ :(2)،َوإمنَّ

َأَحُدها : يف  اهلَْمزَة ْثل م  يَاًء تـُْقلُب ألنَـَّها َحْذفـَُها؛ للزَم اهلَْمزَة بـَْعَد األلَف زَاد لو أنَّه
َعطَاء) إذَ( يف  ُحذ َفْت كما يَاءاٍت ثالث  الْجتَماع  َحْذُفها َوَجَب ياًء قُلَبْت َوإَذا ُصغَِّر، ا
دةفتصرُي(ُعَطيّ) (أوليَّا)،فَتَقعاأللُفبـَْعَدالَياءاملشدَّ يف  كَتصغرياملْقُصور ،َفاليَبقىَعلىاملدِّ

َدليل  .املكربَّ

                                                           

.كإذا:األصل(4)
 بناء علة الشارح يذكر (ذا)ومل يف وبنيَّ البناء)، باب ) اإليضاح شرح 1/112يف اإلشارة اسم بناء (هؤالء)علة

حرفاإلشارة؛وذلكأناإلشارةمعَّن،واملوضوعإلفادةاملعايناحلروف،وعلةبنائهاتضمنهامعَّن:"واحلكمواحد،فقال
عليهاالسمكانذلكاالسممتضمًنامعَّنحرفذلكاملعَّن  ".فإذامليوضعللمعَّنحرفودلَّ

 .فإن:ب(6)
 .فاأللف:ب(3)
 .الواو:ب(3)
 .ب:تكملةمن(9)
(1) يف املربد رأي ينظر : من2/233املقتضب نقاًل احلاشية يف عضيمة الشيخ استدركه سقط املقتضب عبارة ويف ،

 .7/1112،وتوضيحاملقاصد1/233،وشرحالشافية4/110،وشرحاملفصل104-11/101املخصص
 .2/131األوجهالثالثةيفاللباب(2)
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األلَفإَذاَوق:الَوْجُهالثاين َسًةزَائَدة،َوحكممثلذلكأنَّ كاَنْتَخام  عْتبـَْعَداهلَْمزَة
كـ(7)احلذف التَّصغري دةالَشيَءبـَْعَدَهام ثل(ُحَبارى)يف  يإىلأْنَتصرَيإىليَاءُمَشدَّ :،فيفض 

(.ُعَطيّ)

َا:َوالَوْجُهالثالث الكلَمةهب  رُي َنالضَّمَّة،َتص  األلَفاملزيَدةع َوضم  ثلأنَّ مَحْراء:إىلم 
 يف  كالرَّاء  املكربَّ ةاحلروف،فينبغيأْنَتكوَناأللُفقـَْبلاهلَْمزَةلَتصرياأللُفالكائَنةيف  ع دَّ يف 

مَحْرَاء) كما( بـَْعَدَها َواهلَْمزَة األلُف فتبقى يَاًء، األُوىل األلُف قُلَبت  ُصغَِّرْت َفإذا ثالثة، ا أهنَّ يف 
 َراءمحَُ)بقيْتيف  .(1)(يـْ

َنالضَّمَّةزيَدْتأخريًاَعلىَماَعليهالَباُب،َواهلَْمَزةَبَدل:َوقاَلالزَجاج األلفاملعوََّضةم 
،فَأْبدلَتاألُوىليَاًء،َوَرددَتالـَهْمزَة(4)مناأللف  املكربَّ ،َوقبلَهااأللفالزَائـَدةيف 

،فـََهمْزَتإىلَأْصل َها،َفاْجتَمع /أَلَفان  يف  .(1)(مَحَْراء)الثانَيةَكمامَهَْزَتألَفالتَّأنيث 

 الذي)َوأمَّا اليت)و( فَتصغريمُهَا( َواللَّتَـيَّا: ألنَـَّها(2)اللََّذيَّا التَّصغري؛ يَاء األُوىل فَالَياء ،
،َواأللفُ املكربَّ كاَنْتيف  كماذَكرنَاَوقَعْتثالثة،َواألْخَرىالَياءاليت َنالضَّمَّة، هيالع َوُضم 

 التثنية (َذا)يف  (1)،فَتأيت(7)اللََّذيَّان:،َوَتقوليف  دة،َواأللُفاليتيف  بَعالمةالتثنَيةبـَْعَدالياء املَشدَّ

                                                           

 .أنحتذف:ب(7)
 .محراء:ب(1)
...(املعوضةمنالضمةزيدتأخريًاعلىماعليهالباب،واهلمزةبدلمناأللفواهلمزةبدلمناأللف:)ألصلا(4)

 .تكرار
(1) يف الزجاج رأي ينظر : خروف البن اجلمل 2/1077شرح املفصل وشرح ،4/110 الشافية وشرح ،1/233،

 .7/1112وتوضيحاملقاصد
 ،7/43،واألصول7/133الكتاب:ينظر(2)
 ،7/133الكتاب:ينظر(7)
 .فيأيت:ب(1)

 ب/211
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صيَغُةالتثنيةُمْرجَتلةً حَمْذوفَة،َواجليَُّدأْنتكوَن َول(4)الَواحد  بتثنَيةَوْضًعاأَوَّل ًيا، (الذي)(6)يَسْت
التثنَية بَاب  ،فاكتفيبَتْصغري(3)َفالُيَصغَّر(الاليت)َوأمَّا.(3)َعلىالتحقيق،َوَقدذَكرنَاَذلَكيف 

.(9)اللَّتَـيَّات:،فـََقالوا(الاليت)مَجًْعاَعْنَتصغري(اليت)

ألهنَّ التَّصغري َهذا املْوُصولني َهذين َتصغري َجاَز ا يُوَصَفان َوإمنَّ امْسَان  َويُوَصُف(10)َما
 َماُمبـَْهَمانالخَيصان  كَتصغرياملبهم؛ألهنَّ كَسائراألمْسَاءاملتَمكنة،َوُجعَلَتصغريمها ََما،َفُصغَِّرا هب 

كاَنإبـَْهامهَما َا بعينه ،َوُرمبَّ (1)بصيغتهاَشيًئا ْنإبـَْهام  اإلَشارَ(َهذا)َأَشّدم  اْسم ةَمْوُضوع؛ألنَّ
فتخصصجبملةبـَْعَده(الذي)َوأمَّا(.َهذا)َعلىاإلَشارةإىلاحلاضر،َوَهذااملعَّنُمقرَتنبلْفظ

َعلىَذلكأنَّك بذكرَها،َوَيدلُّ باجلملة(2)َغرْيُمَعيَّنٍة،َبلهيحمتملةألْشَياءتتعنيَّ َتصلَهاتَارًَة
اْسماإلَشارَة(7)[االختالف]الفْعليَّة،َوَتارًَةباالمْسيَّة،َوم ْثلَهذا .اليوَجُديف 

:؛َوإنكانَاَمْوُصولني؛ألْوُجهٍ(1)فإنَـُّهَماالُيصغران (َما)َو(َمنْ)َوأمَّا

                                                           

 .ب:حمذوفمنهاامليموالراءيف(مرجتلة)(4)
 .تثنية:ب(6)
 .1/216شرحاإليضاح(3)
 .تصغر:ب(3)
،وأجازاألخفشتصغري7/133،وهومذهبسيبويهيفالكتاب210تبعالشارحيفهذاأباعلييفالتكملةص(9)
كمايفاجلمع،أي(:الاليت)علىلفظهما،قياًساالمساًعا،فقاليفتصغري(الالئي)و(الاليت) :اللََّويْـَتا،بقلباأللفواًوا

 ياء وحذف جيت(الاليت)اللوايت، لئال ؛ تصغري يف وقال الياء، سوى أحرف مخسة العوض ألف مع الالئي)مع .اللََّويْـَئا(:
 تصغري يف املازين الاليت)وقال :) فتصغري أوىل، الزائد وحذف زائدة، ألهنا الثانية األلف حبذف الاليت)اللَّتَـيَّا، كتصغري(

(.اليت)
ينظر : للكتاب السريايف 1/223شرح املفصل وشرح 4/111أ، الشافية وشرح ،1/233 واالرتشاف ،1/791،

 .113-3/113واملقاصدالشافية
 .يُوصف:ب(10)
 .إهباًما:ب(1)
 .أهنا:ب(2)
 .ب:تكملةمن(7)
 .2/239،واملقتضب7/139الكتاب:ينظر(1)



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

242 
 

(4)َأَحُدَها : َفال َحْرفني، َعلى قُلتَأنَـُّهَما فإْن َمْوضع، التَّصغري  لياء  يبقى َذا)فـ: َعلى(
(6)َأْصلها:قيل!َحْرفني (.َما)َو(َمنْ)ثالثيخبالف 

:َوالثاين َما/أنَـُّهَماأَقْـَعُديف  .اإلبـَْهام؛إْذكانَااليـُْوَصُفهب 

األمْسَاءاملبهَمة؛إْذَلْوشَ:َوالثالثُ اجلميعلَكاَنُحْكمَهاأنَّالتَّصغريمليتمكنيف  اَعيف 
َنالتَّصغريلبيانالَفْرق  .ُحكماملتمكَنة،َفمنعوَهام 

:لَوْجَهني(3)َفالُيَصغَّران(أينَ)وَ(كيفَ)َوأمَّا

َأَحُدمُها َوال: قـُْرب  َوال تـَْقليل ، َوال َتكثري فيهَما الَغرُض َولَْيَس ، لالْستْفهام  َعا ُوض  َما أهنَّ
.بـُْعد 

أنَّاحَلْرَف(9)جَمَْرىاحَلْرف،فكَما(3)أنََّتضمنهَماَمْعََّناحَلْرفجُيريهَما:َوالثاين
 َكذلك َولَْيَس مُهَا، فكذلك ُيَصغَّر ]الذي)ال َيُكْن(1)[واليت( مل باحَلْرف  َشبَـَهُهَما ألنَّ ؛

.لتضمنهَماَمْعََّناحَلْرف،َبللنقصاهنَما

الذيَيُدالنَعْليه (2)َفالُيصغَّران (ىَتمَ)وَ(َكمْ)َوأمَّا َناالْستفَهام  .؛ل َماذَكرنَام 

ةإبـَْهامَها،َوإنَـَّهاالَتقليلفيَهاَوالتـَْقريبَ(7)الُتصغَّر(َحْيثُ)وََكذلك .؛لشدَّ

                                                           

 .أحدمها:األصل(4)
 .أصلهما:ب(6)
 .7/62،واألصول2/239،واملقتضب139-7/133الكتاب:ينظر(3)
 .جلريهما:ب(3)
 .وكما:ب(9)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(1)
 .املصادرالسابقة:ينظر(2)
 .7/62،واألصول7/133الكتاب:ينظر(7)
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 فـَْوق)َوأمَّا حَتْت)وَ( قـَْبل)وَ( بـَْعد)وَ( ام)وَ( ُقدَّ أََمام)وَ( تن(1)فـَُتصغَّر( قـُْرب  َعلى بيًها
َنالَعْصر :،َفإَذاقُلتَ(4)املَساَفة .قـُبَـْيُلالَعْصر كاَنَمْعَناُهالزََّمانالَقريُبم 

.،َواملْعََّنأنَّبـَْينهَماَشبَـًهاَقليالً(3)َهذاُمثَـْيُلَهذا:فَيقالُ(6)فـَُيصغَّرُ(م ْثل)َوأمَّا

َوالق لَّة (3)َفالُتَصغَّرُ(َغرْي)َوأمَّا َذلكقـُْرب  ْنَمْعََّنالنَّفي،َولَْيَسيف  .َلَماف يَهام 
  

                                                           

 .فيصغر:ب(1)
(4) تصغريها يف يقال وُقَدْيد : وبـَُعْيد، وحُتَْيت، وأميِّمةفـَُوْيق، وأَُميِّم، ميَة، ينظر. : 7/133الكتاب واملقتضب134، ،

 .34،والبلغةص766،وأسرارالعربيةص7/61،67،واألصول2/230-232
 .ب:ساقطمن(فيصغر)(6)
(3) ينظر : 7/133الكتاب واملقتضب ،2/237 واألصول ،7/61 تصغري الفراء ومنع مثل)، ْبه)و( ش  :ينظر(.

 .1/736االرتشاف
 .7/67،واألصول2/237،واملقتضب7/139الكتاب:ينظر(3)
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باب المصادر واألفعال المشتقة منها وأسماء الفاعلين والمفعولين الجارية ]
 [  عليها، وأسماء األمكنة واألزمنة المأخوذة من ألفاظها

َها َوأْسَماء الَفاِعليَن َوالمفعولين  بَاُب المَصاِدر واألفَعالِ : "قَـاَل أَبو َعليّ  المشتقة ِمنـْ
الـَجارِيَة َعليَها، َوأْسَماء األمكنة َواألْزمَنة المأُخوَذة ِمْن أَلَفاظَها، اْعلم أنَّ أمثلة األفعاِل 

 .الباب (4)..."ُمْشَتقة ِمَن المَصادر

: قَـاَل الشَّارِحُ  أنَّ إىل الَبصريوَن َذَهَب / ُمشتق الكوفيونَالفْعَل َوقَـاَل املْصَدر، :َمن
:(7)،َوُحجَُّةاألوَّلنيمنأْوُجه(2)املْصَدرُمْشتق منالف ْعل

،َوْهَواملاء:َأَحُدَها اإلبل  كمْصَدر  ُهَواملْوضعالذيَيْصدرَعْنُه اأَلْصل  املْصَدَريف  أنَّ
هذااالشتقاقَأْنَيكوَن(4)َمْورد،حَتقيقُ:يـلق(1)[عليه]الذيتُويلُصدورَهاَعْنُه،َوإَذاَوردْت

؛ألنَّهَيْصدرَعْنهُ .املْصَدرأْصلالفْعل 

َوالثاين ُهو: الزائد َوَذلك املْصَدُر، َعليه َيدل َما َعَلى زَائد َمْعَّن َعلى َيدل الَفْعل أنَّ
 الزَوائد َن َوم  َوالـُمْسَتقبل، ي َكاملاض  املْخُصوُص الالزََّمان يئان  الشَّ َوَهذان لَُه، الَفاعل لُزوُم ُهَنا

ملْعََّن نَاق ًضا االشتقاق لكان الفْعل  َن م  ُمشتًقا جاء املْصَدر َكاَن فَلو املْصَدر، َعليهَما َيُدلُّ
َعللزيَاَدات دَشبُهواَوإفَاَدةَماملَْيُفدهاأَلْصُل،َوقَ(6)الَوْضعاألوَّلَوُمْنقًصالَُه،َواالشتقاقُوض 

                                                           

 .416ص(مرجان)،و211ص(فرهود)التكملة(1)
(2) يف املسألة يف اخلالف ينظر ص: النحو ص743علل النحو علل يف واإليضاح ص46، العربية وأسرار ،131،

 .111تالفالنصرةص،وائ117،والتبينيص[املسألةالثامنةوالعشرون]1/274واإلنصاف
 .تسعُحَججاحتجهباالبصريونعلىصحةمذهبهم1/273ذكرأبوالربكاتيفاإلنصاف(7)
 .ب:تكملةمن(1)
 .وحتقيق:ب(4)
 .الزيادات:ب(6)
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َنالف ضَّة َهاف يهالف ضَّةَوز يَادةالصُّورَة،َواألْصلهيَمادَّة(2)يف(1)َذل َكبالنـُّْقرَةم  َماُيصاغم نـْ أنَّ
.(7)الفضَّةجُمَرَّدةَعنالصُّورَة

َوالثالثُ خَيْتلفُ: املْصَدر َوالَقْتل،(1)أنَّ ، كالضَّْرب  الَعنْي َساكن يكون فَتارًَة يَغًة، ص 
حَنْو(4)َوتارَةً الَفاء ، َمكسور َمْضُمومها: َوتارة حنو(6)الع ْلم، ،(3) ُعْري: َوتاَرة َعن(3)الشُّْكر،

نْالق َيام،َوالرُّْجَحان،َوالفْعُليَأخُذَطريَقًة:الزيَاَدة،َوتارَةفيهزيَاَدة،حَنْو فـََعل،َوَفع ل،:َواحدةم 
كما(9)َوفـَُعل،َوفُع ل كاَناملْصَدرمشتًقام ْنهجَلَاءَعَلىَطريقٍةَواحدة ،وكلذلكللمَعاين،َولو

،َوَعل َم:جَييءاْسمالفاع لَواملفعول،فـََيجيءَفاع لمناألبنيةاألْربَعة،حَنْو َضَرَبفـَْهَوَضار ب 
َعامل   (10)فـَُهَو فـَْهَو َواْسُتْخرَج ، /، األْجَناس  أَبنية َمذاق  َعلى املخَتلَفة املْصَدر َوأبنَيُة ُمْسَتْخرَج ،

األفْـَعال:حَنْو (11)[أجناًسا]األْرض،َواجلَبل،َوالظيب،َوالَغزَال،َوالسَُّبع،َوَماأْشَبهَذلَك،َولَْيَست 
املْصَدرَماَلزَمف يَها .َحىتيَلزَميف 

                                                           

(1) والفضة الذهب من النـُّْقرة وقيـل: املذابة، القطعة والنُّقرة: منها، جمتمًعا ُسبك ما واجلمع: السَّبيكة، نقار: اللسان.
 (.نقر)4/229
 .األصل:غريواضحةيف(يف)(2)
كاملادةاجملردةع:"114قالأبوالبقاءيفالتبينيص(7) نالصورة،فالفضةمنوقدمّثلذلكبالنـُّْقرةمنالفضة،فإهنا

 َجام  منها صيغ فإذا هلا، صورة ال فضة هي فضة]حيث من إناء مادة[وهو الصورة تلك كانت قارورة، أو مرآة، أو ،
يتحقق فبهذا وحده، احلدث دليل واملصدر وغريه، احلدث دليل هو الفعل كذلك اجملردة، املادة عن فرع فهي خمصوصة،

 ".كونالفعلفرًعاهلذااألصل
 .خمتلف:ب(1)
 .وتارةيكون:ب(4)
 .مضموها:األصل(6)
 .وحنو:األصل(3)
 (.هوُعْري)،ولعلهيريد(ُعرْيًا)كذايفالنسختني،والوجهفيهالنصب(3)
 ...(.وكلذلك(فعل)و(فعل)والفعليأخذطريقةواحدةمن:)ب(9)
 (.وعلمفهوعامل)بعد(وضربفهوضارب)تكررت:األصل(10)
 .ب:تكملةمن(11)
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نوجوه :(1)َواَحتجاآلخروَنم 

َأَحُدها كَقولك: ، الفعل  العتالل  يَعتلُّ املْصَدَر أنَّ حَنْو: لصحته، َوَصحَّ ق َياًما، :قَاَم
اْسَتحَواًذا،َوالَوذَ له(2)اْسَتْحوَذ تـََبع  َهذا يف  املْصَدر،َفهَو َولوالاْعتالُلالفْعلَلَمااْعتلَّ ل َواًذا،

.(7)لَهَُوفـَرْع 

:َوالثاين الَعَملتَأثرييف  لأْصلللمعمولفيه؛ألنَّ املْصَدَريـَْعمُلفيهالفْعُل،َوالَعام  أنَّ
َنالَفرْع  الشيءأقوىمنه،َواألْصُلأقْـَوىم  .املْعُمولفيه،َواملؤثريف 

َكَما:أنَّاملْصَدرَمْصَدر:َوالثالثُ َضَرَبَمْضَربًا،َوإَذا:يـَُقالَصَدَرَعنالشيء َمْصَدرًا،
.كاَنفـَْرًعالَهُ(1)(َصَدرَ)َكاَنَمْصَدرًالـ

َوالـَجوابُ أال: لَُه؛ أْصل  الفْعَل أنَّ َعلى َيدلُّ َفال الَفْعل  الْعتالل  املْصَدر  اْعتالُل أمَّا
الْعتالل (4)[تـََرى] يـَُعلُّ األفْـَعال بـَْعَض كَقول(6)أنَّ كبـَْعضَها َويُكرمُ: َوُتكرُم، (3)نُكرُم، فإنَّ ،

 (9)َأع ُد،َونَع ُد،َوَتع دُ:،وَكذلك(3)(أُْكر مُ)مَهْزتهُحذفتحلذفَهايف  ْذف َهايف  ْنُهالَواُوحلَ  ،ُحذَفْتم 

                                                           

 .مخسُحَججاحتجهباالكوفيونعلىصحةمذهبهم276-1/274ذكرأبوالربكاتيفاإلنصاف(1)
.الذ:ب(2)

الَوذَ) يقال( استرت، مبعَّن ببعض،: بعُضهم الَذ أي ول وَاًذا ُمالوذة القوُم تعاىلالَوَذ قوله ومنه يـََتَسلَُّلوَن: ﴿ٱلَّذ يَن
 (.لوذ)7/403اللسان:ينظر.[67:سورةالنور،مناآلية]م ْنُكْمل َواًذا﴾

 .عليه:ب(7)
 .مصدرًاالصدر:األصل(1)
 .ب:تكملةمن(4)
 .واعتالل:األصل(6)
 .يلزم،ونلزم،وتلزم:ب(3)
.ألزم:ب(3)

 مُأُْكر )وأصل اهلمزة(: املضارعة حروف سائر واتبع الجتماعهما، استثقااًل اهلمزتني إحدى ُحذفت أُأَْكرم، :ينظر.
 .1/192،واملنصف214،والتكملةص1/103،واإلغفال449،وعللالنحوص1/210املقتضب

 .سهو.ويعدوتعد:األصل(9)
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وََكْسرة(يَع دُ) يَاء بـَنْي َوقَعت ألنَـَّها األمثلة،(1)؛ بقية يف  َموُجودة َغرْي العّلة َوَهذه  َل، محُ  َولكْن
 أنَّ وَكما املْصَدُر، كذلك العلة، َمْوضع (2)(ُيكرمُ)َعلى َوال األمثلة ، لبقيَّة بأْصٍل (يَع دُ)لَْيَس

.أصل لبقيتَها،كذلكَهُهَنا

 أنَّ تـََرى أال َوالَفرعيَّة، األَصالة  َعلى ف يه  داللَة َفال املْصَدر يف  الفْعل  َعمُل احلْرَفَوأمَّا
 الف ْعل  َويف  االْسم  الَفاع لَواملْفُعولبه/يَعمُليف  بأْصلهَلَُما،وَكذلكالفْعليَعمُليف  َولَْيَس

.َولْيَسبأْصٍلهَلَُما

كوُناملْصَدرَمْصدرًالـ ،(7)َفَصحيح ،َولكنلَْيَسمب َْصَدرلُصُدوره(َصَدرَ)َوأمَّا َعنالفْعل 
َمعْ ُهَو َتقولَُبل َكَما الفْعل، َعْنه َيْصُدر الذي الفعل َمْبَدأ ََّن أي: ُفالن ؛ األْمر َهَذا :َمْصَدر

َناملْصَدرأنَّ الفْعلُمشتقٌّم  َعلىأنَّ َها،وَكذلكَمْصَدُراإلبل،َوالذييَُدلُّ اجلَهةاليتَصَدرَعنـْ
 َعْن ُمتأخر  الفْعل تـَرَ(1)[معَّن]َمْعََّن أال املْصَدر، تـَْعرف مل َما أنَّك الضَّْربَ)ى تـَْعرُف( ال

(َيْضر بُ)و(َضَربَ) منَسْبقالع لمبذلكاألْمرَحىتَيصحَّ َعْنأمٍر؛َفالُبدَّ الفْعَلَخبَـر  ؛ألنَّ
ًما َكاَنالَفاع ُلُمَقدَّ كاَنَخبَـرًاَعنالَفاع ل الفْعَلَلمَّا َعَلىالفعل(4)إخَباُرَغرْيَكبه،أالتـََرىأنَّ

َعْنهَما اخلربَعْنُه،كذلكاملْصَدر؛ألنَّالفْعَلَخبَـر  .(6)بالرُّتبة ليصحَّ

 

 
                                                           

حذفالواومن(1) هوقولالبصريني،وذهبالكوفيونإىلأنالواوُحذفتللفرق(يَع دُ)ماذكرهأبوالبقاءمنعلة
املسألة]2/332،واإلنصاف1/131،133،واملنصف1/114الكامل:ينظراخلالفيف.بنيالفعلالالزمواملتعدي

 .177النصرةص،وائتالف1/134،واملساعد[الثانيةعشرةبعداملئة
 .يلزم:ب(2)
 .ملصدوره:ب(7)
 .ب:تكملةمن(1)
 .متقدًما:ب(4)
 .آخرالباب:ب(6)
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 [باب أبنية األفعال الثالثية ومصادرها]

بَاُب أبنَية األفَعال الثالثـيَِّة َوَمَصاِدرَها، األفَعال الثالثـيَّة َغْير َذاِت : "قَـاَل أبو َعليّ  
فـََعَل يـَْفِعُل، : ُمَتعديَة َوَغْير ُمَتعديَة، فَأبنَية المَتعديَة َعلى َثالثِة َأْضرب  : َضربينالزَوائد على 

 .(4)"وفـََعَل يـَْفُعُل، َوَفِعَل يـَْفَعلُ 

يهثالثي،َواليُريدبه: قَـاَل الشَّارِحُ  املَضار عالذيَماض  ُضروَب الثالثة أَرَاَدباألْضرب 
ي؛ ياملَتعديَضْرباناملاض  املاض  -(فـَُعل)َعل م،َوأمَّا:،حَنْو(َفع ل)قـََتل،وَ:،حَنْو(فـََعل:)ألنَّ

رَابعملَْيُْدخله.َماذكرنا(2)َفالَيكوُنُمتعديًا،فـََباَنأنَّهأَرَاد-بضمالَعنْي َناملَضار عَضْرب  َوم 
َوْهوَ القْسَمة، )يف  ]فـََعل: فيهمابف-(7)[يـَْفَعل( الَعنْي حَنْو-تح يـَْقَرأ،(4)[يَْأََب](1)َأََب: َوقـََرأ ،

(6)"ِفي اأَلْمِر الَعام" :َوْهَوَمْعََّنقـَْوله األْصَلاألضربُ/،َوُعْذرُهيف  (3)إمْهَالَهذاالضَّْربأنَّ
.الثالثة،َوالرابعَموقوفَعلىع لٍَّةأوُشذوٍذَعلىَمانُبينُهُ

 الداللةَعلىالزَمانبالزيَاَدةاحلاد ثَةَوالوْجُهيف  يأنَّهَلمِّاَخالَفهيف  خُمَالفةاملَضار عاملاض 
 كاملتكلم َمْعََّن َعلى الدالة (3)[وحده]فيه يف  إياه خُمَالفَته َذلك اقتضى َمَعُه، َوَمْن واملتكلم ،

ُكلخُمَْتلفياملْعََّنَأْنخَيَْتلفَ ْنَحقِّ ،َواالشرتاُكلَْيَساللَّْفظ؛إْذم  اللْفظ؛ألنَّالتَساوياْشرتَاك  ايف 
.بأْصلٍ

                                                           

 .413ص(مرجان)،و..."غريذواتالزوائد:"...وفيها212ص(فرهود)التكملة(1)
 .ماراد:األصل(2)
 .ب:تكملةمن(7)
 .أتى:ب(1)
 .يأيت:ب،وفيها:تكملةمن(4)
 .413ص(مرجان)،و212ص(فرهود)التكملة(6)
 .ضرب:ب(3)
 .ب:تكملةمن(3)
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عني(1)فـََقد(فـََعَليـَْفَعلُ)فَأمَّاالضَّْرُبالرابعَوْهَو َموض  :َجاءيف 

(2)َأحدمها : يَْأََب)يف  لَهُ(َأََب ثاين َوال ،(7) الق َياُس وَكاَن ،( مثل(1)(يَْأيب  ، يـَْرم ي،: َرَمى
شذََّوأَتَ ،لكنه :،َوَقدق يـل(4)ىيَْأيت  يف  ًناتـُْفتُح كاَنْتَعيـْ الـَهْمزَةإَذا َوْجهجمَ يئهَعلىَذلكأنَّ

حَنْو ، املْستقَبل  َيْشآهُ: َوَشآُه َيْسَأُل، (6)َسَأَل يف  َوالـَهْمزَة َأََب)، جُمَاو َرة ( َوالَفاء الكلَمة ، فَاء
(3)لشيءَقْديـُْعَطىُحكمه،مثلجُمَاورة الَياء،َوالـُمَجاوُرل(3)للَعنْي ،َفإنَـُّهَمايُقلبان  َوالَواو ل لطَّرف 

حَنْو مَهْزًة، م ْثل: َطَرفًا، َوقـََعَتا َلْو َكَما َوَعَيائل، أََوائل، تـَْقريٍب: نَوُع له َوَهذا و ر َداٍء، ك َساٍء،
مقالوا :َوتَأنيسَولكنَّهَغرْيُمطَرد،فإهنَّ .(9)أََتىيَْأيت 

 :َفْصـلٌ 

ْن ،وَكذلكُهَوم ْن:فـََفاع ل،حَنْو(:فـََعليـَْفع ل)فَأمَّااْسُمالَفاَعلم  َضَرَبفـَْهَوَضار ب 
،َوأمَّاَمَصادُر:قَات ٍل،َواْسُماملفعول:،حَنْو(يـَْفُعل) ،َوَمْقُتول   :َفكثريَة (فـََعَليـَْفع لُ)َمْضُروب 
.َضْرٍب،َوَشْتمٍ:،حَنْوفـَْعل:َأَحُدها

                                                           

 .وقد:األصل(1)
 .أحدها:األصل(2)
سيبويهإال(7) أَُخر،إالأهناُمتأوَّلةوخمتلففيها،وملحَيْك  إصالح:ينظر.؛ألنهبالخالف(أَبيأَب)ُحكيتحروف 

ص العر213املنطق كالم يف وليس ص، ص29-23ب القطاع البن واألفعال األمساء وأبنية ابن726-723، وأمايل ،
 .11،وشرحامللوكيص1/209الشجري

 .يأتى:ب(1)
.شذه:األصل(4)

 .وليستعينهوالالمهمنحروفاحللق(فـََعَليـَْفَعلُ)ووجهشذوذهأنهجاءعلى
 (.شأي)11/113اناللس.إذاَسبَـَقهُ:َشآُهيَْشآُهشأًوا(6)
 .العني:ب(3)
 .والياء:األصل(3)
والكامل1/104الكتاب:يف(فـََعَليـَْفَعلُ)على(أَبيأيب)هناكتعليالتأخرىذُكرتيفوجهجميء(9) ،2/344،

 7/101واألصول واخلصائص ص1/732، التصريف وشرح ،177 الشجري ابن وأمايل وشرح1/203-209، ،
 .2/472،واملمتع11وشرحامللوكيص،3/141املفصل
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.َكذ بٍ:،حَنْوَفِعل:َوالثاني

حَنْوِفَعال:َوالثالث ،(1) قَالُوا: َرابًا، ض  النَّاَقَة الَفْحُل (2)َضَرَب قَـاَل: ك َذابًا، َكَذَب
:الشَّاع رُ

َهـا/  َهـا  وََكَذبْـتـُ   (4)ِكَذابُـهَوالمـْرُء  يـَْنـَفُعـُه     َفَصَدقْـتـُ

اب)َوأمَّا بَ)فـَْهَوَمْصَدُر-بالتَّْشديد–(الك ذَّ د(َكذَّ .املشدَّ

.،َوَغَلَبَغلًَبا(1)َسَرَقَسَرًقا:،حَنْوفـََعل: َوالرابعُ 

.َسَرَقَسر َقةً:،حَنْوَفِعلة: َوالَخاِمسُ 

.َغَلَبَغَلَبةً:،حَنْوفـََعلة: َوالسَّاِدسُ 

اِبعُ  :ُغلُبَّة،قَـاَلالشاع رُ:،حَنْوُعلَّةفُـ : َوالسَّ

 (4)ظُْلًما َوُيكتُب لأَلِميـِر َأِفيـال  َأَخُذوا الـَمَخاَض ِمَن الَفِصيِل ُغُلبَّةً 

                                                           

 .تكرار(:ف عال،حنو:كذب،والثالث:فعل،حنو:ضربوشتم،والثاين:ف عال،حنو:والثالث:ب(1)
 .وقالوا:ب(2)
لهقصيدة212البيتمنشواهدالتكملةص(7) ،منجمزوءالكامل،لألعشى،والبيتليسيفديوانهاملطبوععلىأنَّ

ال حبر صمن ورويه 291-234بيت اإليضاح شواهد إيضاح يف القيسي أورد وقد املصباح2/333، يف يسعون وابن
هنا2/1133 البقاء أبو به استشهد الذي الشاهد تسبق أهنا إىل مشريين القصيدة هذه أبيات بعض يف. ورد وكذلك

.606شرحشواهداإليضاحاملنسوبإىلابنبريص
،وحجةالقراءات1/112،6/769،واحلجةللقراءالسبعة2/313،والكامل2/237زالقرآنجما:والبيتلهيف

316ص واحملكم ،6/139 واملخصص يف11/123، نسبة وبال ، : 2/174الزاهر للنحاس القرآن وإعراب ،4/177،
.6/11،وشرحاملفصل1/636والكشاف

 يف الغائب وكذبتها)وضمري صدقتها، قوله( ومعَّن صاحبته، على يعود " وكذبتها: فصدقتها مرة" خدعتها أي
بسببه له وانقيادها به، استمالتها ُترجى ما حبسب فيه؛ كذب بشيء أخرى ومرة فيه، صدق بشيء ينظر. املصباح:

2/1139-1190. 
 .وسرقًا:ب(1)
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األْعَلىَعناألْدىَن،وَ:َأيْ نَّ نْ)يأخذوَنالسِّ َكقوله:،َأيْ(2)َهُهَناللَبَدل (م  يل، َنالَفص  َبَداًلم 
تـََعاىل رَة ﴾: ٱأَلخ  َن م  نـْيَـا ٱلدُّ ب احْلَيَـ وة  يُتم َواألفيل(7)﴿أََرض  ، َوَنَصَبه: ، الَفَرس  َوُمهر النَّاقة، يل َفص 

َيكتبونَ كانوا م أهنَّ َوَذلك احلَكايَة ، َعلى أَف يالً: ُفالن  َعن–(1)أَدَّى اإلْفَصاح يف  ذَكرنا َوَقْد
أَْبسَ(4)[معاين] اإليَضاح  ْنَهَذاأَبْيات  .َطم 

َْيًة،َأيْ:،حَنْوِفْعلة: والثامن .َمنعته:مَحَْيُتاملريَضمح 

َايةً:،حَنْوِفَعالة: َوالتاسع .مَحَْيُتاملكاَنمح 
                                                                                                                                                                             

أبوَجْندلُعَبيد:،والراعيهو212،منالكامل،للراعيالنَُّمريييفديوانهص212البيتمنشواهدالتكملةص(1)
بنُحَصنيبنمعاويةبنَجْندلالنَُّمريي،ُلقببالراعيلكثرةوصفهاإلبلوالرعاءيفشعره،شاعرفحلمشهورمنرجال

 مالفرزدق كانيُقدِّ جعلهابنسالميفالعربووجوهقومه، علىجرير،فاستكفَّهجريرفأَب،فهجاهبقصيدةفضحههبا،
اإلسالم فحول من األوىل الطبقة يف. ترمجته تنظر : سالم ابن 2/402طبقات والشعراء والشعر واألغاين1/114، ،

.7/140،واخلزانة133،واملؤتلفواملختلفص21/163-130
يف له والبيت املرز: صأمايل 131وقي الآليل ومسط ،1/266 الشجري ابن وأمايل شواهد2/232، وإيضاح ،

 2/339اإليضاح واملصباح ص2/1191، اإليضاح شواهد وشرح ،603 واخلزانة املغين7/113، أبيات وشرح ،
يف4/724 نسبة وبال ، : 1/711البيان املفصل وشرح ،6/11 احمليط والبحر ،2/104 املصون والدر ومغين2/20، ،

.6/2339،ومتهيدالقواعد122اللبيبص
 يف أخذوا)والضمري واملخاض( أعوانه، من تبعه ومن الصدقات جيمع الذي الساعي على يعود اليت: احلامل الناقة

 .2/1192املصباح:ينظر.َخل فةمنغريلفظها:متخضولدهايفبطنها،تكونواحدةومجًعا،والواحدة
(2) شواه شرح يف صورد اإليضاح 603د أن وهو آخر، الفصيل)وجه من أي( بأخذوا، متعلق أمه: من .انتزعوه

 .4/724شرحأبياتاملغين:وينظر
 .73:سورةالتوبة،مناآلية(7)
(1) والثاين البيت، عليها ُخرِّج أوجه أربعة أحد هذا : أفيالً)أن الساعي،( يكتب أي للفاعل، بالبناء بَيكتُب منصوب

لثوالثا والتقدير: حمذوف لفعل مفعول أنه : رواية على التخريج وهذا أفيالً، فالٍن من أخْذنَا ُيكتب)وُيكتُب بالبناء(
 املشهورة–للمجهول الرواية بعضهم،-وهي منعه قد بل الكثري، خالف وهو مجلة، الفاعل نائب يكون هذا وعلى

والرابع : يف املسترت الضمري من احلال على منصوب ُيكتبُ)أنه من( املفهوم املأخوذ على العائد الفاعل عن النائب
.السياق

ينظر ص: اإليضاح شواهد ص603شرح اللبيب ومغين ،127 واخلزانة ،7/140 املغين أبيات وشرح ،4/724،
 .1/719،وحاشيةالدسوقيعلىاملغين2/16وحاشيةاألمريعلىاملغين

 .ب:تكملةمن(4)
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.ُغْفران:،حَنْوفـُْعالن: َوالَعاشر

ْرَمانًا:،حَنْو-بكْسر الفاء-ِفْعالن: َوالحاِدي عشر .َحَرْمتُُهح 

كسَرُهَقوم ؛وَكأنَـُّهمَقَصُدوا(2)لَيَّان:،حَنْو(1)-بفتحالَفاء-فـَْعالن: عشرَوالثاني  ،َوَقْد
:،َوَقالأبوالعباس(7)جُمَانسَةالَفاءللياء نثقل(لَيَّان)األْصُلالكْسُريف  َافتحالالَمف رَارًام  ،َوإمنَّ

الياء .(1)الكْسرَةَمعالتضعيفيف 

(4)الشََّنآن:،حَنْوفـََعالن: َوالثالث َعَشر ،َوَقدخُتففالـَهْمزَُةفتُلقىَحركتهاَعلىالنُّون 
اع ر:َوحُتذف،فيقالُ :َشَنان ،قَـاَلالشَّ

ـَناِن َوفـَنََّدا   َوَما الَعْيـُش إلَّ َما يـُلَـذُّ َوُيْشتَـَهى   (6)َوِإْن َلَم ِفيِه ُذو الشَّ

                                                           

منهإالثالثةمصادر،هيهذاالبناءن(1) :ينظر.،وزَْيدان-فيمنسكنالنون-لَيَّان،وَشْنآن:ادريفاملصادر،مليأت 
 .1/149،وشرحالشافية160،وحتصيلعنيالذهبص173ليسيفكالمالعربص

 (.لوى)6/2136الصحاح.أيَمطَله:َلَواُهبَديْنهلَيَّانًا(2)
4/66للكتابذكرالسريايفيفشرحه(7) ،(فـَْعالن)ألنهليسيفاملصادر(ل يَّانًا)أصله(لَيَّانًا)أعنبعضأصحابهأنَّ

 على جييء و(ف ْعالن)وإمنا فـُْعالن)، فأصله( والع رفان، واإلتيان، كالو جدان، كثريًا، الكسرة: فاستثقلوا لُيَّان، أو ل يَّان،
استثقاالً ففتحوا املشددة، الياء مع العربوالضمة بعض عن زيد أبو ذكر وقد ، بالكسر: ل يَّانًا؛ لويته وينظر. املخصص:

 .1/149،وشرحالشافية11/177
 .1/119،والتعليقة7/33األصول:ينظررأيأيبالعباسيف(1)
(4) الشنآن : ألن املعَّن؛ يف شاذ وهو فـََعالن)البُـْغُض، واالضط( احلركة معناه كان ما بناء من هو رابإمنا :ينظر.

.1/146،وشرحالشافية21،ونقعةالصديانص(شنأ)1/43الصحاح
-ب4/63،وشرحهللسريايف1/14الكتاب:ينظر.إالَشن ئُتهَشَنآنًا(فـََعالن)وملجييءفعليتعدَّى،ومصدرُُهعلى

 .أ69
َوَتْشتَـه ي:ب(6) َوفـَنَّـَداَوإ نَْوَماالَعْيـُشإالََّماتـَلَـذُّ الََمُذوالشَّنَـان 

ص شعره يف لألحوص الطويل، من وقيـل122والبيت األحوص، وهو ، بن: اهلل عبد بن حممد ابن اهلل، عبد امسه
بنساء لتشبيبه امللك عبد بن سليمان نفاه واملدح، والفخر الغزل يف حمسن شاعر األنصاري، األوسي ثابت بن عاصم

وأطلقه املدينة،    من السادسة الطبقة يف سالم ابن جعله ومئة، مخس سنة بدمشق مات امللك، عبد بن =يزيد =
اإلسالم فحول يف. ترمجته تنظر : سالم ابن 2/613طبقات والشعراء والشعر ،1/413 واألغاين ،1/221-264،

.1/116،واألعالم2/16واخلزانة
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يةٍ:حَنْو،َمْفَعلة: َوالرابع َعَشر .َمْعص 

.،حكاهاالعبدي(1)َغَفْرُتَذنـَْبُهَغف ريةً:،حَنْوَفِعيَلة: َوالَخاِمس عشر/

 َعلى َجاء َما يـَْفَعلُ)َوأمَّا فـََعَل الَعنْي-( الُمهُ-بفتح أَْو ُنُه َعيـْ ،(2)مم َّا َحْلق يٌّ َحْرف 
م نَذَهَبَيْذَهُب،َوَسَأَل:(7)م ْثلُ َحْرَفاحلَلقفيهثقلَوَضْرب  يـُْفَتُح،َوَذلكأنَّ َيْسَأُل،فإنَّه

خَتْف يًفا ،َوَماالُمه(1)االرتفاع؛فَكْسرُهيـَثْـُقُل،فـَُعد َلبهإىلالَفْتح  َناحلَلق  ،َوهوُمطَردفيَماَعيـُْنهم 
َيكثُرفيهالفتح،َويقل َناحلَلق  نـََبَحالَكلُبيـَْنب ُح،َوَنَطَحالَكْبُشيـَْنط ُح،:فيهالكْسُر،َقالوا(4)م 

تُ]وحَنََت .،َوَجاءَذلكتـَْنبيًهاَعلىأنَّاألْصـَلهوالكْسرُ(3)يفحروفأَُخر(6)[يـَْنح 

فـََقْد َجاء َمْصَدرُه  -بضم الَعْين-( فـََعَل يـَْفُعلُ )َوأمَّا َما كاَن َعلى : "قَـاَل أبو َعلي
 .الفْصلُ  (1) "(...فـَْعل)َعلى 

كاَنَعلى: قَـاَل الشَّارِحُ  (يـَْفع لُ)َعلى(2)ُمَتعديًا،فالكثري-بفتحالَعنْي-(1)(فـََعلَ)َما
-بكْسر َها– َجاء َوَقْد ذُكر، يـَْفُعل)َوَقد َها-( حَنْو(7)كثريًا-بضمِّ أيًضا، وََكَتَب: يـَْقُتل، قـََتَل

َها .قـَْتلٍ:فـَْعل،حَنْو:َيْكُتُب،وَمصادرُُهَكثرية أيًضا،َفمنـْ

                                                                                                                                                                             

يف له والبيت : سالم ابن و2/661طبقات ، والشعراء 1/419الشعر السبعة للقراء واحلجة والصحاح7/199، ،
(شنأ)1/43 اآلداب وزهر ص1/721، للبكري والتنبيه ،23 الآليل ومسط ،1/117 احلمدونية والتذكرة ،6/163،
ص9/17 الصديان ونقعة ،21 البصرية واحلماسة ،1/793 واللسان (شنأ)1/101، والتاج(شنن)17/217، ،
 (.شنأ)1/201
 (.غفر)4/24،واللسان741إصالحاملنطقص:ينظر(1)
 .والمه:ب(2)
 .ومثل:ب(7)
 .10شرحامللوكيص:ينظر(1)
 .وثقل:ب(4)
 .ب:تكملةمن(6)
 .2/331،واإلنصاف107-7/102،واألصول1/102الكتاب:هناكأفعالأُخرتنظريف(3)
 .420ص(مرجان)،و217ص(فرهود)"بضمالعني:"التكملةوليسفيها(3)

 أ/214
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 حَيُْلبُ)َوأمَّا (1)(َحَلَب َعلى َمْصدرُه َجاء فـَْعل)فـََقْد َوالفْتح -( قَالـوا-بالسُّكون  ،:
-بالتَّْحريك–(الـَحَلب)الـَمْحلوُب،َوالمَيتَـَنُعأْنيكوَنَحَلَبحَيُْلُبَحْلًباَوَحَلًبا،َواحَلَلُبأيًضا

عََّن عََّن(الـمحلوب )َمْصدرًامب  عََّن(الـَمْحلوق)،كالـَحَلقمب  (.الـَمْنُسوج )،َوَنْسـجاليمنمب 

كقول:،حَنو(فـُْعالن)،َوَعلى(4)ُكْفروُشْكر:،حَنْو(فـُْعل)َوجَييءَعلى :هَتعاىلُكْفران،
ل َسْعي ه ﴾ ُكْفرَاَن (6)﴿َفال َوَعلى حَنْو(فـُُعول)، ، : َوَعلى َوُشُكوٍر، حَنْو(َفع ل)ُكُفوٍر ، َخنَـْقُتُه:

تسكنالنُّوُنلثَقلالكْسرَة(3)َأْخن ُقهُ َوَقْد حَنْو(9)(فـَْعلة)،َوَقْدَجاءَعلى(3)َخن ًقا، ،: حَيُجُّ َحجَّ
جَّة )،َوأمَّا-بفتحاحلَاء-/(10)َحجَّةً -بالكْسر -(احل جُّ)فـَْهَواْسم للمْصَدر،و-بالكسر-(ح 

،قاَلالشاع رُ :اْسم للَحاجِّ

  (4)ِحج  بَِأْسَفِل ِذي الـَمَجاِز نـُُزولُ   وََكَأنَّ َعاِفيَـَة النُُّسوِر َعَلْيِهُم 

                                                                                                                                                                             

 .فعليفعل:ب(1)
 .والكثري:األصل(2)
 .سهو.كثري :يفالنسختني(7)
 .وكذاكلماوردبعُدمناشتقاقاتالكلمة-باجليماملعجمة-َجَلَبجَيُْلبُ:األصل(1)
 .وشد:ب(4)
 .91:سورةاألنبياء،مناآلية(6)
 .ب:ساقطمن(أخنقه)(3)
(3) ينظر : 1/410احملكم واللسان (خنق)10/92، والتاج خنق)24/141، .) اللغة مجهرة يف جاء :1/619وقد

ًقا:واليقال"...  .2/221مقاييساللغة:،وينظر"َخنـْ
(9)  ذكره والذي التكملة، يف علي أبو يذكره مل البناء ص(فـَْعل)هذا التكملة يف جاء ،217" قالوا: وفـَْعل  َحجَّ: حَيُجُّ

 ...".َحجًّا
(10) و النسختني، يف َحجَّة )كذا هو( واملصدر املرة، اسم بالفتح َحجٌّ: ينظر. : زيد1/14الكتاب أيب ونوادر ،

 .7/30،واحلجةللقراءالسبعة1/123،والتعليقة143ص
(1) ص التكملة شواهد من 217البيت ديوانه يف جلرير الكامل، من يف1/101، له والشاهد ، ص: ،127االشتقاق

 اللغة ص1/36ومجهرة والعضديات ،190 والصحاح اإليضاح(حجج)1/707، شواهد وإيضاح واملصباح2/332، ،
ص2/1196 اإليضاح شواهد وشرح ،609 واللسان ،2/226 والتاج يف(حجج)4/260، نسبة وبال اللغة:، هتذيب
.6/16،وشرحاملفصل17/91،واملخصص2/131،واحملكم2/70،ومقاييساللغة7/242

 ب/214
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ويُرَوى به ، َف ُوص  َمْصدر  األْصل  يف  احلَاءَوَهذا (2)بضمِّ واحده مثل(َحاجٌّ)، ، وبـُْزل،: بَاز ل
النُُّسور َوَعافَية الَعايف: َوَأْصُل الَقْتلى، َعلى م نَها َيْسقُط َما أي: الَعْفو، طَالُب َوُذو: الَفْضل،

.(7)َموضعب َعْينه:اجملاز

 َعلى َجاء حَنْو(ف َعال)َوَقْد ، َوم ْنه: ك َتابًا، َيْكُتُب تعاىلَكَتَب قوله ٱهلل : ﴿ك تَـ َب
(1)َعلَْيُكْم﴾ َمْعََّن يف  الَكْتب )َوْهَو (الك َتابة)وَ( َيكوُن َوَقْد الكتابُ)، ) َْعََّن ْنه(املكتوب)مب  َوم  ،

ق ْرطَاٍس﴾:قولهَتعاىل .(4)﴿َوَلْونـَزَّلْنَـاَعلَْيَكك َتابًايف 

َحِمَده : فـََفْعٌل ِفيه، َنْحو( ِعَل يـَْفَعلُ فَ )َوَأمَّا َما كاَن َعلى : "قَـاَل أبو َعلي
 .الَفْصل (6)..."َحْمًدا

:جيَ يءَعلىُضروبٍ(َفع َليـَْفَعلُ)َمْصدر: قَـاَل الشَّارِحُ  

الَعنْيَوفتحالَفاء-فـَْعل: َأَحُدَها َوْهَواألْصُل،َوالدليلَعلىَذلكأنكإذا-ب ُسكون 

َجعلَتَهذااألْصَلللمرَّ َاَمَعَغرْيَهذاالبَناءيف  ةالَواحَدةز دَتَعلىَهذاالبَناءالـَهاءَوالتَأيتهب 
.األْكـَثر 

دتُهحَمَْمَدةً:حَنْوَمْفَعلة،: َوالثاني .محَ 

.َعل ْمتُهع ْلًما:،حَنْو-بالكْسر –ِفْعل: َوالثالثُ 

                                                                                                                                                                             

 .2/332إيضاحشواهداإليضاح.وصفالقتلى،وشبهماعليهممنالنسورباحلاّجإذانزلوا
(2) يف الضم رواية وردت : اللغة ص7/242هتذيب والعضديات ،190 والصحاح ،1/707 واللسان ،2/226،

جٌّ)ةالبيتواملشهوريفرواي:"،وجاءيفاللسان(حجج)4/260والتاج  ".وهواسماحلاج-بالكسر–(ح 
(7) اجملاز ذو أيام: مثانية اجلاهلية يف تقوم كانت بَعرَفة، املوقف ميني عن هلذيل سوق موضع ينظر. مكة: أخبار

 .4/44،ومعجمالبلدان1/1134،ومعجممااستعجم1/231
 .21:سورةالنساء،مناآلية(1)
 .3:ةسورةاألنعام،مناآلي(4)
 .421ص(مرجان)،و217ص(فرهود)التكملة(6)
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ْربًا)فَأمَّا َا(1)َدرُهَوَمصْ:فـََقدق يـل(َشر ْبُتش  ْرب)،َوْهَوبَعيد ،َوإمنَّ احلظم َن:ُهو(الشِّ
ْرُبيـَْوٍمَمْعُلوٍم﴾:،قَـاَلاهللَتعاىل(2)املاء َوَلُكْمش  ْرب  .(7)﴿هَلَاش 

.(1)َشر ْبُتَشْربًا،َوهيلَغة:،حَنْوفـَْعل: َوالرَّابعُ 

﴾:قَـاَلاهللَتعاىلَشر ْبُتُشْربًا،:،حَنْوفـُْعل: َوالخاِمسُ  ،َوَقْد(4)﴿َفَشـ ر بُوَنُشْرَبٱهلْ يم 
 َمَع إياُه استعَماهُلُْم كثر يُقالُ/ ، األْكل  ْربُ: والشُّ األكُل َكثـَُر َقْد َقوم . َوقَـاَل ُهَو: املْصَدر
.(6)املفتوح،َوالضَّمُُّهَواالْسمُ

:،قَـاَلالشَّاع رُ(3)أيًضا(3)مَسْع :ًعا،َوقْدقالوافيهمسَ عُتمَسَا:،حَنْوفـََعال: َوالسَّادسُ 

 (4)َأُعوُذ ِبَحْقـِو َخاِلَك يَا ابَن َعْمِرو   َسـَماَع اهلِل َوالُعَلَمـاِء أَنِـّي              

ْم﴾:َتعاىل(2)َوقَـاَلاهلل م:أي(7)﴿َخَتَمٱهللَُعَلىقـُُلوهب  ْمَوَعَلىمَسْع ه  .َمواضَعمَسْع ه 

                                                           

.هومصدرأيًضا:ب(1)
قيل وقد القول، هبذا قال من على أقف ومل الشِّْرب: الشُّْرب: وقت هو ينظر. : 6/246العني واحملكم ،3/42،

 (.شرب)1/133واللسان
 .7/263،ومقاييساللغة(شرب)1/147،والصحاح1/711،ومجهرةاللغة9إصالحاملنطقص:ينظر(2)
 .144:سورةالشعراء،مناآلية(7)
 .2/122،واملقتضب9،وإصالحاملنطقص1/4الكتاب:ينظر(1)
 .44:سورةالواقعة،مناآلية(4)
ا﴿هلََ:"2/39،والذييفاجملاز(شرب)1/133،واللسان1/147الصحاح:نُسبهذاالقولإىلأيبعبيدةيف(6)

﴾ُيْكَسرأولهوُيضمُّويُفتح ْرب   ".ش 
 (.مسع)3/162،واللسان7/1271الصحاح:ينظر(3)
 .ب:ساقطمن(أيًضا)(3)
(1) يف نسبة بال الوافر، من البيت : 1/710الكتاب للكتاب السريايف وشرح ،4/177 واملنصف ودقائق7/69، ،

كتابسيبويهص163التصريفص ،216،وحتصيلعنيالذهبص1/412،7/146،واحملكم127،وشرحعيون
(.حقو)73/229،(مسع)21/127،والتاج(حقا)11/139،(مسع)3/167،واللسان1/730والنكت

واملعَّن ألنه: اخلصر؛ وهو احَلْقَو وذََكَر َشرِّك، من خبالك أعوذ أين إلشهاده مبنيِّ ُمسمٍع إشهاد والعلماَء اهلل ُأشهد
 .213حتصيلعنيالذهبص.موضعاحتضانالشيءوسرته

 أ/216
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ابعُ  َُهاهللَرمْحًَة،َوجَيُوزفتحاحَلاء:،حَنْوفـَْعلة: َوالسَّ .(1)َرمح 

.َعم لُتَعَمالً:،حَنْوفـََعل: َوالثَّاِمنُ 

َفاًدا:،حَنْوِفَعال: َوالتَّاِسعُ  .َسف َدالطائراألنثىس 

َيهغ ْشَيانًا:،حَنْوِفْعالن: َوالَعاشر .َغش 

َير ًضى:،حَنْوِفَعل: َوالَحادي عشر .َرض 

َيُرْضَوانًا:حَنْوفـُْعالن،: َوالثاني عشر .(4)وهيلغة-بالضم–َرض 

،َوَقْدذَكره(6)َنَصَحَنَصاَحةً:،حَنْو(فـََعالَة)املْصَدرَعلى-بالفتح–(فـََعل)َوَقْدَجاءمن
َْوضعه،َولكنَّ (يـَْفَعل)هَلمَّاَرأىأبوَعليَهُهَناَولَْيَسمب  كمستقبل(يـَْفَعل)َعَلى(َنَصحَ)يف  صار

.،كذاقَاَلالَعْبد ي(َفع لَ)
حَنْوفـَُعالً : َوالثالث َعشر ، ُسَؤاالً: تـَُقول(1)َسأَلْتُُه َوالتاء، باأللف  اجلْمع  يف  َوحُيرُك ،:

َسَأالت َنا اْقبل (2)اللَّهم . ْؤل)فَأمَّا (7)(السُّ َعََّن مب  تـََعاىل(املْسُئول)َفهو اهلل قَـاَل ، أُوت يَت: ﴿َقْد
.َماَسألتَ:َأيْ(1)ُسْؤَلَكيَـ ُموَسى﴾

                                                                                                                                                                             

 .ب:ساقطمن(اهلل)(2)
 .3:سورةالبقرة،مناآلية(7)
 .11/177،واملخصص1/9الكتاب:ينظر(1)
(4) ينظر : 1/11الكتاب اللغة وهتذيب ،12/16 واللسان من(رضي)11/727، الراء وبضم رضوان)، عاصم( قرأ

كلالقرآنإالقولهتعاىل .منسورةاملائدة،وقرأالباقونبالكسر16﴿َمن اتَـّبَـَعرْضَوانَُه﴾مناآلية:يفروايةأيببكريف
 .2/613،واإلقناع37-32،والتيسريص143،وحجةالقراءاتص202السبعةص:ينظر

 .نضجنضاجة:ب(6)
 .سآلة:ب(1)
،(َسْألَة )اللهماغفرلناُذنُوبَات َنا،مجاعةالذنوب،وأعطناَسَأالت َنا،الواحدة:ويقال:"413جاءيفنوادرأيبزيدص(2)

كقولك واحد: َسأْلًَة ةسألُت وينظر". : 3/413احملكم واملخصص ص12/213، البالغة وأساس واللسان171، ،
 (.سأل)29/92،والتاج11/713
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فـََعلى أبنَية المتعدِّي، َوالْسُم  (4)َوأمَّا َما ل يـََتعدَّى ِمْن َهذه الثالثية: "قَـاَل أبو َعلي
إلى آخر  (6)(..."يـُْفَعلُ )كَما ل يبنى منه ( َمْفُعولٌ )، َول يبنى منه (فَاِعلٌ )الَجاِري َعليه 

 .الباب

،:الفْعُلالذياليـََتعدىَمْعَناه:قَـاَل الشَّارِحُ   َْرفاجلرِّ أنهالَيصلإىلمفعولبهإالحب 
.اجمَلاَوزة/قَاَمَوَجَلَسَوَماَأْشبَـَهه،َوأْصُلالتَّعدي:حَنْو

:اليتالتـََتعدىَعلىَضربنيَواْعلمأنَّاألفَعاَل

حَنْو:َأَحُدمُها ببناء، خُمتص  حَنْو: يـَْفُعُل، فـَُعَل َويأيت: يـَْقُرُب، َوقـَُرَب َيْظُرُف، َظُرَف
 َعلى حَنْو(فـَْعل)َمْصدره ، : َوَعلى َظْرفًا، فـََعالة)َظُرَف حَنْو( ، : َوَعلى ، َظرَافًة ،(فـََعل)َظُرَف

ْلًما:،حَنْو(ف ْعل)َقُدمق َدًما،َوَعلى:،حَنْو(ف َعل)،َوَعلى(3)َشُرَفَشَرفًا:حَنْو .َحُلَمح 

املْسَتقبل-(َفع ل)فـََقْدَجاء:فَإنق يـلَ هايف  يَوَضمِّ املاض  الزًما،-بكْسر الَعنْييف 

َليـَْفُضل:قَالوا ْنهَغرْيَهذهاللفظَة:،قيـل(1)َفض  م  –(َفَضلَ)،َواألكثرفيها(2)ُهَوَشاذٌّمليَأت 
.-بالفتح

                                                                                                                                                                             

 .سؤال:األصل(7)
 .76:سورةطـه،مناآلية(1)
 .الثالثة:ب(4)
-421ص(انمرج)،و("يـُْفَعلُ)اليبَّنمنها...منهذهاألفعالالثالثية:"...وفيها217ص(فرهود)التكملة(6)

422. 
 .سرقسرقًا:ب(3)
(1) ص االشتقاق يف دريـد ابن ذلك ذكر احلجاز، أهل لغة 61هي وقيـل. ينظر: اللغات، تداخل من هي املنصف:

 .264-1/261،واملزهر1/176،وشرحالشافية3/141،وشرحاملفصل1/246
(2)  الكالم يف جاء أنه سيبويه يـَْفُعل)ذكر َفع َل كلمتني( مهايف ، أهنما: دريد ابن وذكر مَتُوُت، وم تَّ يـَْفُضُل، َل َفض 

مها كلمتان، وهي: مخًسا، خالويه ابن وعدها حَيُْضُر، َر وَحض  يـَْفُضُل، َل َفض  يـَْفُضُل،: َل وَفض  أُموُت، تُّ وم  أُدوُم، د ْمُت
ُعُم،وقَن َطيـَْقُنطُ  .94وليسيفكالمالعربص،61،واالشتقاقص1/10الكتاب:ينظر.ونَع َميـَنـْ

 ب/216
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الثاين َوالضَّرُب حَنْو: للمَتعّدي، ُمَشارًكا ف يه الالز ُم َيكوُن م َن: نَظريه يـَْقُعُد، قـََعَد
املتعدي يـَْقُتلُ: قـََتَل جَيْل سُ)وَ. َجَلَس املتَعدي( َن م  َنظريه حَيْب سُ: َحَبَس ُهَنا. الالزم  َوَمْصدر

حنَْ(فـُُعول) و، : َعلى جيَ يء َوَقْد ُجُلوًسا، َوَجَلَس قـُُعوًدا، حَنْو(فـَْعل)قـََعَد ، َوَقْد: َعْجزًا، َعَجَز
َكرَاَمًة،َوَقْدجيَ يءَعلى:،حَنْو(فـََعالة)جيَ يءَعلى ،َوعلى(7)َحل َماألدمُيَحَلًما:،حَنْو(فـََعل)َكُرَم

النَّومُحُلمً:،حَنْو(فـُُعل) َياًما،َوقَاَمق َياًما:(1)،حَنْو(ف َعال)ا،َوعلىَحَلَميف  .َصاَمص 

َبَنَصًبا،َوَتع َبتـََعًبا،َوَقر َم:،حَنْو(فـََعل)فَمْصدرُه(َفع ليـَْفَعل)َوأمَّاَماَجاءَعلى َنص 
قـََرًما اللحم إىل . َشب عَ)فَأمَّا ) الشَِّبع)فَمْصَدرُه َوأمَّا( ، الَباب  قياس  ْبع)َعلى الشِّ ب ُسكون-(

اع رُ-الَباء  :فـَْهَوالطَعاُماملْشبع،فأمَّاَقوُلالشَّ

َذا َجاَع َصاِحُبهْ  ِِ   (5)َوِشْبُع الَفَتى ُلْؤٌم َإ

َكَماأُوقَعاملْصَدرَموقعاالْسم:َفقيـلَ َسكنالباء:،َوقيـلَ(1)أُوقَعاالْسمَمْوقَعاملْصَدر ،
.(7)اقبلهَ(2)لثقلالَكْسرَة

                                                           

(7) األدميُ َحل َم وتثقَّبَ: فسد إذا واحَلَلَمة. إذا: اجللد يف تبقى األسفل وجلدها األعلى الشاة جلد بني تكون دودة
 (.حلم)4/1907،والصحاح446،ونوادرأيبزيدص64كتابالشاءص:ينظر.َحل َماألدمي:ُسل َخ،ومنهيقال

 .ب:نمطموسةم(حنو)(1)
:،،وصدره1/140عجزبيتمنالطويل،لب ْشربناملغريةبناملهلبيفاحلماسة(4)

ْبـًعال َبطْن ـه  وَُكّلُهُمَقْدنَـاَلش 
يف له وهو : األخبار 7/90عيون والزهرة ،2/641 للمرزوقي احلماسة وشرح ،1/264 واملستقصى ووفيات2/734، ،

 ال6/233األعيان والتذكرة ص، 103سعدية واللسان ،3/131 والتاج يف(شبع)21/173، نسبة وبال ، العني:
1/264 اللغة ومجهرة ،1/717 اللغة وهتذيب ص1/231، والعضديات ،41 واحملكم الفصيح1/734، وشرح ،

 .1/763،واخلزانة2/213،والفائق2/131املنسوبإىلالزخمشري
(:منالوافر)دمنإيقاعاملصدرموقعاالسمقوللبي(1)

الدَِّخال فَأَْرَسَلَهاالع رَاَكومََلْيَُذْدَها ومََلْيُْشف ْقَعَلىنـََغص 
 .7/273،واملقتضب1/732،والكتاب36ديوانهص:ينظر.معرتكة:أي

 .ب:ساقطمن(الكسرة)(2)
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َذلك املتَـَعديَوَغرْياملتَـَعديأنَّالف ْعليف  :َعَلىثالثةَأْضربٍ/َوتلخيُصالَّتقسيميف 

ىبنفسه:َأَحُدها .أْنيتَعدَّ

ىالبتَّةمثل(1)[أن:]َوالثاين .َجَلَس،َوقـََعدَ:اليتَعدَّ

بنَـْفسه،:َوالثالثُ ىَتارًَة مْأْنيتَعدَّ كَقوهل  َغاَضاملاُءَوغ ْضتُُه،ونـََقَصاملاُء:َوتَاَرًةيَلزُم،
املتَـَعدي يف  تـََعاىل اهلل قَـاَل َوَرَجْعتُُه، َوَرَجعَزَْيد  َونـََقْصتُُه، طَائ َفٍة: إ ىَل ٱهلُل رََّجَعَك ﴿فَإ ن

ُهْم﴾ (4)مِّنـْ َوقَـاَل (6)[تعاىل]، َلَقاد ر : َرْجع ه  َعَلى َأيْ(3)﴾﴿إ نَُّه َقولُه: الالزم  َن َوم  َردِّه ، َعلى
.(3)﴿لَئ نرََّجْعَناإ ىَلٱْلَمد ينَـة ﴾:َتعاىل

ل َما ْنُه م  يبَّن ال ى يتَعدَّ ال َما كل أنَّ (9)َواْعلْم يف  َذلك ذَكرنَا َوَقْد فَاعلُه، يُسمَّ مل
.(10)بَابه

نْ م  يتعدى ال مم َّا الَفاعلني أمْسَاء يـَْفُعل)َوأمَّا (1)(فـَُعل َعلى حَنْو(َفع يل)فَيجيء ،:
.َظريٍف،وََكرميٍ

كاَنَعلى ٍب،:،حَنْو(َفع ل)َنَضَبيـَْنُضُب،فَالكثريفيه:،حَنْو(فـََعَليـَْفُعل)َوأمَّاَما َنض 
.(2)فَار ٍح،َوَجاز عٍ:حَنْو،(َفاع ل)َفُطٍن،ويـَُقٍظ،َوفـَرٍُح،وَعلى:،حَنْو(فـَُعل)َوَفر ٍح،َوَقْدَجاءَعلى

                                                                                                                                                                             

كأنهقال:"وجًهاثالثًا،حيثقال(شبع)3/131ذكرابنمنظوريفاللسان(7) ونـَْيل:إمناهوعلىحذفاملضاف،
حذف قدرت فإذا عرًضا، يكون ال واجلوهر َعَرض، ولؤم املشبع، الطعام وهو جوهر، الشِّْبع ألن وذلك لؤم ؛ الفىت ْبع ش 

 ".كانعرًضاكلؤمفحُسنَ-وهوالنـَّْيـل-املضاف
 .ب:تكملةمن(1)
 .37:سورةالتوبة،مناآلية(4)
 .ب:تكملةمن(6)
 .3:سورةالطارق،مناآلية(3)
 .3:سورةاملنافقون،مناآلية(3)
 .ما:ب(9)
 .107-2/793شرحاإليضاح(10)
 .حتريف.يـَْفَعل:األصل(1)

 أ/213
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كاَنَعلى َقاع ٍد،َوَجال ٍس،وَاجلْمُع:،حَنْو(فَاع ل)فيجيءَعلى(فـََعَليـَْفُعُل،َويـَْفع لُ)َوَما
.(7)َقوم قـُُعود َوُجُلوس :مْنُهَعلىَلْفظاملصدر،حَنْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 [باب األفعال الثالثية المزيد فيها ومصادرها]

بَاُب األفْـَعاِل الثالثيَّة المزيد فيَها َوَمَصاِدرَها، َزَوائد األفَعال الثالثية :"أبو َعليقَـاَل  
األربَعة، َوزياَدٌة َعلى َوزن األربَعة  (4)زيَاَدٌة َعلى َوزن األربَعة تلحُق ِبَها ببنات: َعلى َضربين
 .(3)"ل تلحُق ِبَها

                                                                                                                                                                             

(2)  يف ألنالقياس سقط؛ سببه لعل فيهاضطراب؛ الصورة وهوهبذه النسختني، يف النص يـَْفُعل)كذا فـََعَل جييء( أن
.،وهوالكثري(فاعل)اسمالفاعلمنهعلى

األولفقط؛لتنوعأمثلته،ف(فـََعَليـَْفُعل)فلعلهيريدبهالوصفعموًما،وليسباب("فـَُعل)وقدجاءعلى:"وأماقوله
 (.فَع َليـَْفَعل)،والثالثمنباب(فـَُعَليـَْفُعل)،والثاينمنباب(فـََعَليـَْفُعل)منباب

 .آخرالباب:ب(7)
 .بنات:األصل(1)
 .427ص(مرجان)،و214ص(فرهود)التكملة(2)
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الفْعل :قَـاَل الشَّارِحُ   َعلى ضربنيالزيَاَداُت على الثالثي اإلحلَاق: به يُقَصد َضْرب 
.بَبناتاألْربَعةاألصول،واآلَخُرأناليُقَصدبهذلك

:فَاألوُلَعلىَضْربني

َها،حَنْو:َأَحُدمُهَا الم  ْنس  ْنج  الكلمةم  ،إَذاَأْسرعَت،:/أْنيُزاَدَعلى ًِ مَشَْلْلُتمَشَْلَلًة
الًماأُخرىحلَ َق:أَلَْبْستُُهاجللباب،َواألْصلُ:َجْلبََبًة،أيَوَجْلبَْبُته مَشََلَوَجَلَب،فلمَّاز ْدَتَعليه

َمْصَدره،فَـ(َدْحرَجَ)بـ ْمَلَلةُ)َوَشارَكُهيف  ْثل(اجلَْلَبَبةُ)وَ(الشَّ ْرَهَفة :م  ْحَرَجة ،َوالسَّ .(7)الدَّ

الَقْسَمة  َن م  الثاين األُوىلَوالضَّْرُب : ُحروف  ْنس  ج  َغرْي  ْن م  اإلحلَاق  َحْرف َيكوَن أْن
َوالَواو الياء ُهَو َوَذلك (1)الكلمة، الَعنْي  َوَعق يَب الَفاء  َعق يَب َوَيكونان  فَاألول(4)[و]، َأخريًا،

َ،َوالرَُّجُلَحْوَقَل،:حَنْو َكرب  َعََّنقَـالَ(َحْوَلقَ)(6)َوأمَّابـَْيَطَربـَْيَطرًَة،َوَحْوَقَلَحْوقـََلًةإَذا ال:فـَْهَومب 
قُوةَ َوال (1)َحْوَل َوَأْصُلُه الَقب يل، َهذا ْن م  َفهَو وَ(َحَلقَ)، َواَو(2)، َولَْيَسْت ، لإلحلَاق  َزائَدة الَواُو

َكاَنْت(َحْول) َاَيكوُنملَيصّحاالْشتقاُق؛ألنَّاالشت(7)[كذلك]ع ْنَداحملققني؛ألنَـَّهاَلْو َقاَقإمنَّ
للَمَعاين،َواملركُبلَْيَسبأْصٍل، كاناالشتَقاُقَتصريُفاألْصل  ؛إْذ َناملركَبات  الم  َناملفرَدات  م 

 َا (1)(َحْوَلقَ)َوإمنَّ َمْعََّن َعلى َمْوُضوع باهلل)ُمْفَرد  إال قُوَة َوال َحوَل َقولكَ(ال أنَّ َكَما ، آمني:
َْعََّن ه ُمفَرد (آمني)اْسَتجْب،فَـاللهمَّ:مب  نَفس  .تـَْرمَجَة َعْنمُجْلتني،َوهَويف 

                                                           

 (.هفسر)9/141اللسان.أحسنتغذاءه:نعمةالغ ذاء،وَسْرَهفُتالرجل:السَّْرَهفة(7)
:قلنس،وباأللفآخرًاحنو:وتكونأيًضابالنونوسطًاحنو.قصرالزيادةلإلحلاقيفالفعلالثالثيعلىالياءوالواو(1)

 .63،واملغينيفتصريفاألفعالص231-2/230اللباب:ينظر.سلقى
 .ب:تكملةمن(4)
 .فأما:ب(6)
:ينظر.حوقلة،بتقدميالقافعلىالالم:الالمعلىالقاف،وغريهيقولبتقدمي1/1161ذكرهااجلوهري(احلولقة)(1)

 (.حلق)10/63،واللسان1/161النهاية
 .ب:ساقطمن(و)(2)
 .ب:تكملةمن(7)
 حوقل،والصوابماأُثبت:يفالنسختني(1)
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فـََنْحو َن:َوأمَّاَماز يَدبـَْعَدالَعنْيلإلحلَاق  (.الـَجْهر )َجْهَور،َوأْصلُهم 

فـََنْحو أخريًا ز يَد َما َوأمَّا بـ(4)َجْعبَـْيـتُهُ: ُملحق  ُهَو َوَسْلَقْيـُتُه، َوَمْصَدره(ـتُهَُدْحَرجْ)، ،:
.(6)َدْحَرَجٍة،إالأنَّالَياءقلَبْتألًفالوجودع لَّة الَقْلب :َجْعَباة ،َوَسْلَقاة ،م ْثل

:فَإْنق يـلَ َالَتكونالياءيف  ْنَلْفظ(َسْلَقْيتُهُ)مل  ؟(قـَلَْنُسَوة)أْصالً،َوَتكونالكلمةم 

ق يـلَ َذلك؛: َيصحُّ ال قـََلْنُسَوة)ألنَّ فيَها( الَواو َتكون َحىت الصَّحيح  َن م  هَلَا م ْثل ال
(3)َأْصاًليَنَقلبُ الَواُويف  ،َوإَذاملَتكن  الَفرَْع/ لَُه؛ألنَّ الفْعل  املشتقم ْنُهملتكْنيف  األْصل 

.مبينَعلىاألْصل 
َالَتكوُنالَواُولإلحلَاق :فَإْنقُلتَ ؟(3)مل 
َلَوَجَبأْنَتصرَيإىلالياءل وقُوعَهاَرابَعًة،َوإَذامَلَْيكْن:ق يـلَ الَواُوُهَنالإلحَلاق  َكانت  َلْو

املزيدة هي الَياء َتكوَن أْن َوَجَب َهُهَنا ْن َفم  إ حلاٍق، َكَغرْي إحْلَاقَها كان إليها َمصريَها ْن م  بُدٌّ
ابـَْتداءً .لإلحلاق 

بـ(َشْيطَْنـتُهُ)فَأمَّا ْن(َدْحَرْجتُهُ)فَالياءفيهلإلحلاق  إَذابـَُعَد،(َشطَـَنَيْشطُـنُ)،َوالكلمُةم 
:،قَالالشاعر(1)َشاط ن :َوالفاع لُ

ْجِن َواألْغاللِ   أَيَُّمـا َشاِطـن  َعَصـاُه َعَكـاُه   (3)ثُمَّ يـُْلَقى ِفي السِّ

                                                           

 (.جعب)1/263اللسان.َصَرعُته:َجْعبَـْيُتهُ(4)
(6)  يف جعبيتُ)فالياء سلقيتُ)و( ) يف لأللف أصل جعَّب)هي سلقى)و( ينظر(. : الكافية1/10املنصف وشرح ،

 .2030-1/2069الشافية
 (.قلس)6/131اللسان(.فـََعلَُّلة)ليسيفاألمساءمثل(3)
 .بدالًمنالياء:أي(3)
(1)  شيطان)فوزن القول( هذا على َعال: فـَيـْ ينظر. ال: معاين للزجاج 1/114قرآن السبعة للقراء واحلجة ،2/22

 .1/2،والتبيان1/133،والبيان1/109واملنصف
.أمناشاطن:ب(2)
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َأيْ:َويقالُ كاَنَهذااالْسُمَمْعَرفًةَنظرَت(7)(تـََفيـَْعلَ(:)َتَشْيَطنَ)ة ،وَبَعيدَ:نـًَوىَشطون  ،َوإَذا
النُّوَنُهَناَأْصل  ؛ألنَّ َوالنُّون  األلف  الألْجل  َوالتَّأنيث  َكاَنُمؤنَـّثًامليـَْنَصرفللتـَّْعريف  ف يه ؛َفإْن

.َعلىَهذاالَقول 
ْن يطَُشاَط)َوجَيُوُزأْنَيكوَنم  :،َوم ْنُهَقوُلاألْعَشى(1)إَذااْحتَـَرقَ(َيش 

 (4)َوَقْد َيِشيُط َعَلى َأْرَماِحَنا الَبَطلُ 

                                                                                                                                                                             

ص شعره يف الصلت أيب بن ألمية اخلفيف، من يف243والبيت له وهو ، : اللغة اللغة2/913مجهرة وهتذيب ،
7/23 والصحاح (شطن)4/2114، واللسان (شطن)17/279، (عكا)14/32، احمليط والبحر والتاج1/197، ،

ص:،وبالنسبةيف(عكا)79/73،(شطن)74/111 ،واحلجةللقراء2/161أليبالطيب،واإلبدال731االشتقاق
.3،وإعرابثالثنيسورةص34،ونظامالغريبص2/22السبعة

 (.عكا)14/32اللسان:ينظر.شدَّهيفاحلديدأوالوثاق:واملقصوديفالبيتسليمانبنداودعليهماالسالم،وعكاه
 .تفعَّل:ب(7)
َبفاستشاط،أي:أهنمقدقالوا(تشيَّط)نووجهاالشتقاقفيهم:"1/109جاءيفاملنصف(1) والتهب:َغض  احتدَّ

اهلل قال والتخبُّط، باجلنون ُمَشبَّه الغضب يف االلتهاب ألن الشيطان؛ يف موجود املعَّن وهذا مبعناه، وتشيَّط الغضب، يف
﴾و:تباركوتعاىل ".هذاواضحالخفاءفيه﴿َكَمايـَُقوُمٱلَّذ ييـََتَخبَّطُُهٱلشَّْيطَـ ُنم َنٱْلَمسِّ

 اشتقاق أصل يف البقاء أبو أوردمها اللذان شيطان)والقوالن يف( : 213-7/213الكتاب واملقتضب ،1/17،
 2/36واألصول اللغة ومجهرة ،2/363 للكتاب السريايف وشرح ،1/90 اللغة وهتذيب 11/211أ،   واملنصف ،= =

1/109 والصحاح ومقايي(شطن)4/2114، ، اللغة 134-7/131س واللسان والتاج(شطن)17/273، ،
(.شطن)74/111

 .القولاألولقولالبصريني،والثاينقولالكوفيني92،وائتالفالنصرةص1/197ويفالبحراحمليط
:،وصدره67عجزبيتمنالبسيط،منمعلقته،يفديوانهص(1)

ُبالَعيـَْرم ْنَمْكُنون  فَائ ل ـه َقْدخَنْض 
يف له وهو  : 7/166احليوان قتيبة البن احلديث وغريب ،1/727 والزاهر ،1/161 التسع2/40، القصائد وشرح ،

2/329 القايل وأمايل ص2/213، والعضديات ،191 واحملكم ص10/121، العشر القصائد وشرح وشرح114، ،
 4/61املفصل والتاج (شيط)19/223، فيل)70/114، نس(. يفوبال بة : السبعة للقراء املخصص2/22احلجة ،

.1/197،والبحراحمليط2/12
اقبالطعن،فنطعن:يقول.يهلك:الدم،ويشيط:عرقجيريمناجلوفإىلالفخذ،ومكنونالفائل:والفائل إناُحذَّ

 .114،وشرحالقصائدالعشرص2/12املخصص:ينظر.يفالفائلوهوَمْقَتل
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وَ ، َوللتـَّْعريف  هَلَُما املْعر َفة  يف  يـَْنصرُف َفال َزائدتني، فيه َوالنُّوُن األلُف تكوُن َهذا الياء(2)فـََعلى
(.فـَْعالن)َعلىَهذاأْصل ،َوَوْزنه

: َوأمَّا َما كاَن َعلى َوزِن األربَعِة َولَْيَس ُملحًقا فثالثة أبنَية، َوَذلك: "قَـاَل أبو َعلي
 .إلى آخر الَبابِ  (1) ..."(4)[وفاَعل( ]فـَعَّل)وَ ( َأفْـَعل)

كلَواحٍدم نَها:قَـاَل الشَّارِحُ   ؛ألنَّ َدَخَلل َمْعًَّنُمَغايٍر(4)َهذهالزيَاَداُتلَْيَستلإلحلَاق 
كذلك كاَن َوَما الزِّيَاَدة، َهذه قَبل الفْعل  ال(6)ل َمْعََّن لإلحلَاق  املزيَد ألنَّ ؛ لإلحَلاق  َيكون ال
 بأصٍل َتلحَق يـُْقَصُدم ْنُهإالتكثريالكلمةَحىتَّ ْنأْصلَها،حَنْو/ أكثرم  َْعََّن: َجْلَبَب،َفإنَُّهمب 

كلزَائد،وَ(َجَلبَ) (3)َلْوَجاَزأْنجُيَعَل ،(اْسَتْخرَجَ)ُملحًقاَلَوَجَبأْنَيكوَنالزائُديف  لإلحلَاق 
َحىتَيكوَن أْصل َعلىَهذهالزِّنَة  األفْـَعال  ؛إْذلَْيَسيف  ا(اْسَتْخرَجَ)َوَهذاحُمَال  مَّ ُملحًقابه،َفم 

:َجاءل َغرْي اإلحلَاق 
:(2)َوْهَوَعلىأَْربَعةأَْوُجه(1)(َأفـَْعل)
َأَحُدَها حَنْو: للتعد يَة ، فيه اهلْمزَُة َتكوَن أْن َتكْن: ملَْ للتعديَة  كاَن َوإَذا َوأَْكَرْمتُُه، َكُرَم

 م ثَال  َعلى َمْصَدرُُه جيَ يء ال وَكذلَك ، فـَْعَلَلة)لإلحلَاق  م ْثل( ليكوَن َذلَك َعلى جيَ يء َوامللحُق
ْحَرَجةال) .اإلْكرَام :،حَنْو(7)،َبلَمْصَدرُُهاإلفَعال(دَّ

                                                           

 .ب:منساقط(و)(2)
 .ب:تكملةمن(7)
 .421ص(مرجان)،و214ص(فرهود...".)وليسملحًقابه :"التكملةوفيها(1)
 .منهما:األصل(4)
 .ذلك:األصل(6)
 .جائز:ب(3)
،وأبنيةاألمساءواألفعالالبن7/113،واألصول162،وأدبالكاتبص1/49الكتاب:يف(أفعل)تنظرمعاين(1)

 .1/37،وشرحالشافية3/149،وشرحاملفصل234-231القطاعص
 .قالأربعةأوجه،وذكرستة(2)
 .لإلفعال:األصل(7)

 ب/213
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الثاين َوالَوْجُه حَنْو: ، الفْعل  َمْعََّن قـُْرب  َعلى َدالًة اهلْمزَُة َتكوَن أْن َأيْ: الزَّرُْع، :َأْحَصَد
.لهأْنيـُرَْكبَ(4)َحانَ:لهأْنحُيَْصَد،َوأَرَْكَباملْهُر،َأيْ(1)َحانَ

َكَقولك:ْجُهالثالثَُوالوَ خولفيه، أمَحَْدُتالرَُّجَلإذَا:أْنَيكوَناملْعََّنُوجودالشَّيءَوالدُّ
الصََّباح :َأَصْبَتُهحَمُْموًدا،َوَأْصَبْحَنا الَفْجر ،َومنُهَقولالشَّاع ر :،َوأَْفَجْرنَا(6)َدَخْلَنايف  :َدَخْلَنايف 

 (7)َعالِجيـَم َعْيِن ابـَْنْي ُصَباح  نَِثيـُرَها   بَّ ِبُسْحَرة  َفَما َأْفَجَرْت َحتَّى َأهَ 

،َوَأَهبَّ رَيالَوْحش  يمُ:َيصفمحَ  ،والَعنْي(3)[وهوالضفدع]مَجْعُعْلُجوم:أَيـَْقَظ،َوالَعالج 

،(4)الزمتهماإيَاَهاإليهمامل(1)َصائدان،َوأَضاَفالَعنْي:(7)[ُصَباحٍ]وابـَْنا(2)[عنياملاء](1)َهُهَنا
َنالـُحمر:ونَثريَُها دم  النَّثر،َواملْعََّن(َفع يل)،َوْهَو(6)املتَبدِّ َن الـُحمرَ:م  َحىت(3)أنَّ املاَء ملَتر د 

َحىتأَْيقظت(3)طلَعَعليَها َنالصَّائد  َدْتَخوفًام  َبْتَوتـََبدَّ ْتبذلكَصخ  (9)الَفْجر،فَلمَّاَأحسَّ
.َمْفُعوله(َعالجيمَ)،وَ(َأَهبَّ)فَاع ل(نَث ريَُها)الضََّفادَع،وَ

                                                           

 .جاز:ب(1)
 .جاز:ب(4)
 .املصباح:ب(6)
،1/711الشريازيات:،وهولهيف1/216،منالطويل،لذيالرُّمَّةيفديوانه216بيتمنشواهدالتكملةصال(3)

 اإليضاح شواهد 2/334وإيضاح واملصباح ص2/1406، اإليضاح شواهد وشرح يف617، نسبة وبال ،  احملكم:
 (.فجر)17/166اج،والت4/14،واللسان3/101،وشرحاملفصل9/19،واملخصص3/794،10/173
 .ب:تكملةمن(3)
 .هنا:ب(1)
 .ب:تكملةمن(2)
 .ب:تكملةمن(7)
 .ب:ساقطمن(العني)(1)
 .إيا:ب(4)
 .اخلمر:ب(6)
 .اخلمر:ب(3)
 .ب:ساقطمن(عليها)(3)
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َْعًَّن،حَنْو(فـََعل)و(أَفْـَعل)أْنَيكوَن:/َوالَوْجُهالرابعُ ،َفأمَّاَقوُل(10)ق ْلُتهالبَـْيعَوأَقـَْلتُه:مب 
:ذ يالرُّمَّة 

 َفَما زِْلُت أَْبِكي ِعْنَدُه َوُأَخاِطبُهْ   َوقـََفُت َعَلى رَْبع  ِلَميََّة نَاقَِتي 

ا  أَبـُثُـُّه    (11)ُتَكلُِّمِني َأْحَجـارُُه َوَمالِعبُـهْ   َوُأْسِقيِه َحتَّى َكاَد ِممَّ

ْقَيا،َويـَُقالُ:َفمْعَناهُ َْعًَّن:َدَعوُتلَُهبالسُّ ،َوبـَْعُضُهْميـَُفرُِّقبـَْينهَما،(12)َسَقْيتُـهَوَأْسَقْيتُـُهمب 
فَيقول َوَأْسَقيـتُهُ: ل َسْقي ه ، َسَقْيـتُه َوامْسُه: منه، َيْشرُب َماء له َجَعلُت : :مثل-بالَكْسر –السِّْقُي

ْرب .(1)الشِّ
.أَزلُتَعْتَباهُ:َأْعتَْبـتُُه،أي:،كقولك(2)أْنَتكوَنللسَّلب :َوالَوْجهاخلَام سُ

َوالسَّاد سُ : َمْعنَيني، بـَنْي للَفْرق  َيكوَن (7)[حَنْو]أْن السَّْكرانُ: َوَأْصَحت (1)َصَحا ،(4)
َماءُ َماُءأي(6)السَّ السَّ ن:،َفَأْصَحت  َهاَأكثرم  كاَناالْنكشاُفَعنـْ َهاالغَْيُم،َوَلمَّا اْنكشَفَعنـْ

السُّْكرزَاُدوااهلْمزَة .اْنكشاف 

                                                                                                                                                                             

 .سقطت،وهوتصحيف:نفظت،ب:األصل(9)
،واألفعال7/113،واألصول103،وفعلتوأفعلتللزجاجص174،وأدبالكاتبص1/61الكتاب:ينظر(10)

 .2/41للسرقسطي
(11)  ديوانه يف له قصيدة مطلع أوهلما الطويل، من يف2/321البيتان له ومها ، : 1/49الكتاب واجملاز ،1/740،

ص 410والنوادر سالم ابن وطبقات ال2/446-443، وأدب ص، 162كاتب واملخصص واحلماسة11/169، ،
 7/1214البصرية الشافية وشرح ص1/91-92، الفخرية والتذكرة ،30 واللسان يف(سقي)11/791، نسبة وبال ،:

 .12/11املخصص
(12) ينظر : ص1/49الكتاب للزجاج وأفعلت وفعلت ،33 واألصول ،7/113 للسرقسطي واألفعال ،7/199،

 .11/169واملخصص
ص(1) النوادر يف جاء زيد، وأبو األصمعي، بينهما فرَّق "410ممن األصمعي: قال أذهب: الذي وهذا يفرتقان، مها

سقيُته قالمعَّن إليه، ومعَّنأسقيُته: لسقيه، ماًء أعطيُته كل: به، له أودعوت لذلك َعرَّضُته أو يشربه، ماء له جعلت
 .3/406وتفسريالطربي،1/740اجملاز:وينظر".هذاحيتملههذااللفظ

 .للسبب:األصل(2)
 .ب:تكملةمن(7)

 أ/219
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َبلُهَوإمَّاللتـَّْعديَة،َوإمَّاللتَّكثري ،َوإمَّا:مثل(3)(عَّلفَـ )َوأمَّا َعلََّم،وََكرََّم،فـَلَْيَسلإلحلَاق 
َْعََّن :،حَنْو(التـَّْفع يل)،َوَمْصدره(3)(أَفْـَعل)للنَّسَبة ،َوإمَّامب  َنالتَّشديد يف  ؛فالتاءع َوضم  التَّْكل يم 
،َوالياءمبنزلة الفْعل  يف  :فَأمَّاَقوُلالشاع ر (.إْعالمٍ)وَ(إْكر امٍ)األلف 

َفـيـنْ   (9)َوَصالَِيات  َكَكَما يـَُؤثـْ

:(1)ففيهَقوالن

:َقوُلالنابغة(7)،من(2)اهلْمزَةأْصل :َأَحدمُهَا

                                                                                                                                                                             

 .السكر:ب(1)
 .صحت:ب(4)
 .101-7/100،واألفعالللسرقسطي94فعلتوأفعلتللزجاجص:ينظر(6)
(3)  معاين فـَعَّل)تنظر يف( : ص1/43الكتاب الكاتب وأدب ،160 واألصول ،7/116 املفصل وشرح ،3/149،

 .1/92وشرحالشافية
(3)  "األصل : معَّن وإما وبعده النسبة وإما التكثري أَفـَْعل)وإما ) فعَّل)وأما مثل( هو: بل لإلحلاق فليس وََكرََّم، َعلََّم

 .سبقنظر(".التـَّْفع يل)ومصدره(َعلأَفْـ)للتعدية،وإمامبعَّن
يفاخلزانة214البيتمنشواهدالتكملةص(9) 2/717،منالسريع،وقالبعضهمإنهمنالرجز،وأنكرالبغدادي

،69،وحتصيلعنيالذهبص1/72،103،1/239الكتاب:أنيكونمنالرجز،وهوخل طامبننصراجملاشعييف
611،وشرحشـواهداإليضاحص2/1401،واملصباح2/337وإيضاحشواهداإليضاح واملقاصدالشافية==،

3/246 واخلزانة يف2/717، نسبة وبال ، : لألخفش القرآن 2/427معاين واملقتضب ،2/94 ،1/110 ،740،
 ثعلب 1/79وجمالس واألصول ،7/114 اللغة ومجهرة ص2/1076، العلماء وجمالس ص43، الشعر وضرورة ،160،

 1/109واإلغفال والبصريات ص1/473، والبغداديات ص793، املنثورة واملسائل ،117 واملنصف ،1/192،
.271،واملرجتلص2/763واخلصائص

والصاليات تتغري، مل باقية آثارها أن إال أهلها، من خلت ديارًا وصف عليها: ينصب اليت األحجار وهي األثايف،
:يـُْنصنبللقدر،يقول:،فأدخلعليهاالكافتشبيًهاهلاهبا،ويُؤثفني(مثل)الكافموضعكمثل،وضع:الق ْدر،وككما

 .69حتصيلعنيالذهبص:ينظر.سواداألثايفباٍقكماكانتوهيأثايّفمستعملة
(1) ينظر : 1/110اإلغفال واملنصف ص1/197، الذهب عني وحتصيل ص69، اإليضاح شواهد وشرح ،611،

،2/716،واخلزانة434-1/431،واالنتخاب1404-2/1401،واملصباح331-2/337اهداإليضاحوإيضاحشو
 .49وشرحشواهدشرحالشافيةص

 (.أثف)1/1770الصحاح:ينظر.أثََّفيُأثُِّفتأثيًفا:من(2)
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 (1)َوَلو تَـأَثَـَّفَك األْعَداُء بِالرَِّفدِ 



يـَُفْعَلنْيَ:،َويـَُؤثـَْفنيْ(2)تَفعََّلكَ:،َفوزنُه(1)َأَحاطوابك:َأيْ
.(1)،َوالياءفيهزائَدة (7)

َوالثَّاين َوالياء: َزائَدة، يقالُ(4)هي الكلَمة، الُم أي: الق ْدَر ثـَفَّْيُت أُْثف ـيَّة،: هَلَا َجعلُت
َنالشذوذ:َوَوزنه يـَُؤفْـَعْلَن،َوَهذام 

َكَماَجاء(6) (3)(يـُؤَْكر مُ)،َجاءَهُهَنا َكالم (يُْكر مُ)(3)يف  ،َوفيه
إْنَشاءاهلل التَّصريف  يف  .(9)يَأيت 

                                                                                                                                                                             

 .ومنذلك:ب(7)
:صدره،و26عجزبيتمنالبسيط،للنابغةالذبياينمنمعلقته،يفديوانهص(1)

ب رُْكـٍنالك َفـاَءلَهُ التـَْقـذ فَـينِّ
يف له وهو : الكبري 2/342املعاين ،1170 اللغة ومجهرة ،2/1076 املشهورات التسع القصائد وشرح ،2/367،

 اللغة 10/103وهتذيب ،14/103 الصناعة وسر ،1/137 واملنصف ،1/197 الستة2/134، األشعار وشرح ،
 2/271اجلاهلية ص، العشر القصائد ص167وشرح واحللل ،131 البالغة وأساس ،1/20 واللسان ،(أثف)9/1،

(.أثف)1/1771،والصحاح4/711إعرابالقرآنللنحاس:،وبالنسبةيف2/716،واخلزانة(ثفا)11/111
كفاءله:)وقوله بنفسك،فإنه:خطابللنعمانبناملنذر،أي(التقذقينبركنال كنايةعنالترميينِّ الم ْثللك،والركن

وقوله والقوة، )الشدة تأثَّفك: أي( و: علي، متعاونني األثايف، مثل واحتوشوك، حولك الرَِّفد)اجتمعوا عليه(: يرتافد أن
قالترميينمباالأطي:يتعاونونعليه،فاألعداءعلىهذاأعداءالنابغة،وفيهمعَّنآخر،وهو:أعداؤهالذينوشوابه،أي

عليك متعاونني بك أحاطوا ولو أعداؤك، فيه يكافئك وال منك، ينظر. : الديوان حباشية األعلم أبو)شرح حممد طبعة
 (.الفضلإبراهيم

 .ب:مطموسةيف(بك)(1)
 .فعلك:األصل(2)
 .وتؤثفنيتفعلني:ب(7)
 .2/131املنصف:ينظر.وختريجالبيتعلىهذاالوجهأوىل؛ألنهالضرورةفيه(1)
 .والالم:األصل(4)
َفْيـَن،لكنهجاءعلىاألصلضرورة:والقياس(6) ،وشرح2/716،واخلزانة2/337إيضاحشواهداإليضاح:ينظر.يُـثـْ

 .49شواهدشرحالشافيةص
:منهقولالراجز(3)

نَـُّهأَْهـل أَلْنيُـؤَْكـَرَمـافَـإ
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َنالتَّكثري .َأكثرُتَذلكفيه:َقطَّعتُُه،َأيْ:/َوم 

بتُهَوَفسَّقـتُه،َأيْ:(10)َوأمَّاالنَّْسَبُةفمثل .َنَسْبُتَذلكإليه،َوإْنملَيكونَا:َكذَّ

األلفُ(11)(َفاَعل)َوأمَّا ،َبلأَلْمرين آخرين (12)فـَلَْيَست  :فيهلإلحلَاق 

ناثـَْننيَفَصاعًدا،حَنْو:َأحُدمُها م  َقاَتلتُُه،َوَصاحبُتُه،:أْنَتكوَنَدالةَعلىوقُوعالفْعل 

لكاَناملْصَدُرَعلى:َوَمْصَدرُهُ َكاَنْتلإلحلَاق  ْحَرَجة )كـ(فـَْعَلَلةٍ)املَقاتَلةَوالق يَتال،َولو ا(الدَّ ،فَلمَّ
ثلهُ(ُمَقاتـََلةٍ)و(1)(ق يَتالٍ)وَ(ق َتالٍ)َجاءَعلى الرُّبَاعيم  .اْمتَـَنعأْنَيكوَنلإلحلَاق (2)وملَيكْنيف 

َْعًَّن،حَنْو(فـََعل)و(َفاَعل)أْنَيكوَن:َوالَوْجهالثاين .َسافـََرالرَُّجُل،َوَعافَاُهاهلل:مب 

َالٍ احلْشو لإلحلَاقحب  .َوالَتكوُناأللُفيف 

حَنْو َطَرفًا وُقوعَها فَأمَّا ذَكرناُه: َوَقْد ، اإلحلَاق  َحْرف من َبَدل  َفهي َوَسْلَقى َجْعََّب،
.(7)قـَْبل

  

                                                                                                                                                                             

ينظر : 2/96املقتضب واألصول ص7/114، النحو وعلل ،449 واملنصف ،1/73 ،192 واخلصائص2/131، ،
 .2/716،واخلزانة1/111
 .من:ب(3)
 .410ص(9)
 .قيل:األصل(10)
(11)  معاين فَاَعل)تنظر يف( : ص1/63الكتاب الكاتب وأدب ،161 واألصول ،7/116 املفصل ،3/149وشرح

 .1/96وشرحالشافية
 .ب:ساقطمن(فليستاأللف(فَاَعل)وأما)(12)
(1) قتال) أصلها( ختفيًفا: الياء حذفت قيتال، ينظر. : 1/30الكتاب للكتاب السريايف وشرح وشرح4/93، ب،

 .6/13فصلامل
 .مثل:ب(2)
 .234ص(7)

 ب/219
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 [باب الزوائد الالحقة لبنات الثالثة من غير أن تكون بها على وزن بنات األربعة]

َعلى  (1)بَاُب الزَوائد الالحَقة لبَناِت الثالثة ِمْن َغْير أْن َتكوَن ِبَها: "أبو َعليقَـاَل 
َوزِن بَناِت اأَلربَعة، َوَذلك َما َسكنْت َأَوائُلُه فَاجتلبْت َلَها َهْمَزة الَوْصِل َلذلك َوهي َثَمانية 

َول َيكوُن ُمتعديًا إلى  (7)(فـََعل) َفهو ُمطَاوعُ ( انـَْفَعلَ ) (2)[على]أبنَية، َفَما كاَن ِمْن َذلك 
 .(1)"المفعوِل به أََبًدا

:األْمثَلُةاملذكورَُةتنقسمق ْسمني:قَـاَل الشَّارِحُ 

                                                           

 .فيها:ب(1)
 .ب:تكملةمن(2)
 .ب:ساقطمن(فعل)(7)
 .423ص(مرجان)،و213ص(فرهود)التكملة(1)
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َأحُدمُهَا َوهي(4)َيسَتوي: ثالثة، َوهي الزِّنَة ، )يف  وَ(6)(انـَْفَعلت: تَـَعلت)، ،(3)(افـْ
َااهلْمزَة،َويُفتُحَمابـَْعَدالسَّاكن ،َفكلَهذهَيْسكنثَانيها،(افْـَعَللت)وَ أَوَّهل  .َوُتزاُديف 

 (3)(انـَْفَعْلتُ )فَأمَّا ُمطَاوع املطَاوَعة(فـََعْلتُ)فـَْهَو َوَمْعََّن ، : الفْعل  أثر الـَمحلِّ قبوُل
أفْـَعالالع الج (9)املالق يله أْنَيكوَنيف  فَانـَْقَطَع،َكَسْرتُُه:،م ثل(10)،َوأْصلُُه َوَقَطْعتُُه َفاْنَكَسَر،

كاَنُمَتعديًاَعالًجاالَقى(11)الفْعُلاألولإالُمَتعديًا،َوَسببُ/َوالَيكوُن الفعلإَذا َذلكأنَّ
،أي:الـَمَحلَّفـَُيحدُثفيهأَثـَرًا،حَنْو نـَْفسهُمْنكسًراُمْنقطًعا،َوهْ:االْنكَسار َواالْنقطَاع  َوَصاَريف 

ل َمامليَُسمَّفَاعله،حَنْو كاَنقَبُلَمْنصوبًابـ:َنظرُيبناءالفْعل  َرالَقَلُم،فإنَّه ،َفصاَر(َكسرتُ)ُكس 
رَ)َمْرفوًعابـ ،َوصاَرُهَوالَفاع لَ:،وَكذلك(ُكس  أْنمليـَْبَقلهَمْفعول  .َكَسْرتُُهَفاْنَكَسَر؛يف 

َيكو كلفْعٍلُمتعدًّ َعَرْفُتزَيًداملَيكْنله:ُنلُهُمطَاو ع،أالَترىأنَّكإَذاقُلتََوليَس
َتقول َفال ُمطَاو ع، َمْعَناهُ: بل هبا، يـََتأثر مل إيَّاُه َْعرفتَك مب  زيًدا ألنَّ َفانـَْعَرَف؛ َعار ًفا: أنا ْرُت ص 

(.َعل ْمتُهُ)،َوَهكذا(1)لَهُ

،َوْهوَ(َلَمْستُهُ:)فـََقولكَ:فَإْنق يـلَ َفانـَْلَمَس؟:ُمَعاجلََةامللموس،أَفَيقالُ(2)ف ْعل ُمَتعدٍّ

                                                           

 .تستوى:األصل(4)
 .انفعل:األصل(6)
 .انفعلت:ب(3)
،7/126،واألصول1/211ضب،واملقت143،وأدبالكاتبص33-1/36الكتاب:يف(انـَْفَعل)تنظرمعاين(3)

 .1/103،وشرحالشافية3/149،وشرحاملفصل1/31واملنصف
 .به:ب(9)
 .1/103شرحالشافية.أيمناألفعالالظاهرة(10)
 .فسبب:ب(11)
 .به:ب(1)
 .وهي:ب(2)

 أ/240
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َا:ق يـلَ كاَنَعليه،َوإمنَّ ال؛ألنََّلْمَسَكامللموَسالحُيدُثفيهأثرًا،بلهوباٍقَعلىَما
يُقالُ ال وََكذا فقط، الالمس نـَْفس  يف  الفعُل َحَدَث ألنَّ: َفانـَْعدَم؛ الشيء َمْعََّنَعد مُت

.يتأثرالشيُءالذيَعد مَتهب َعدمَكإيَّاهُ(7)َوجدتهَمْعدوًما،ومل(:َعد ْمتُهُ)

،َوأمَّا:َفإنَّهيقالفيه(َشَوْيُتاللْحمَ)َوأمَّا (اْشتَـَوى)َفاْنَشَوى،َوَهذاَعلىقياسالَباب 
َْعََّن .(1)َواْشتَـَويـْتُهَُشَوْيُتاللَّْحمَ:،يقالُ(َشَوى)فـََقْدَيكوُنمب 

 أَفْـَعلتُ)َوأمَّا ) ُمطَاوُعه َيكوُن انـَْفَعلَ)َفال ) َكقولكَ(فـََعلَ)َبل ، زيًدا: َأْضرَبُت
:،َأيْ(1)َفَضَربَ َنالضَّرب  م  فـََعل مَ)،وََكذا(2)[َفَضَربَ]قَب َلمَتْكيينإيَّاُه َصاَر:،َأيْ((7)َأْعَلْمتُُه

.َعال ًما

 ق يـلَفَإْن : ُمطَاو ع َيكوُن ال )أَفْـَعلتُ)مل و(1)(انـَْفَعلَ(: فـََعل)، الفعل( قَبول أثر
؟(انـَْفَعلَ)كـ

                                                           

 .وإنمل:ب(7)
.واشويته:ب(1)

:يأيتعلىثالثةمعانٍ(اشتوى)ومناالستقراءفإن
أحدها : يكون افتعل)أن ) فيقال(فـََعل)مبعَّن ، أبو: ذكره الذي هو املعَّن وهذا َشَويتـه، مبعَّن اللحم اشتويت

.3/160،وشرحاملفصل31-1/37الكتاب:وينظر.البقاءهنا
والثاين : يفيد افتعل)أن فيقال( االختاذ، معَّن أي: القوُم، اشتوى ينظر: واًء، ش  اختذوا : وأدب1/37الكتاب ،

.1/109،وشرحالشافية3/160،وشرحاملفصل11/132،واملخصص2/102،واملقتضب169الكاتبص
والثالث : يكون افتعل)أن فيقال( لَفَعل، املطاوعة يف النفعل مشارًكا سيبويه: نقلها لغة وهذه فاشتوى، شويته
العرب بعض ينظرعن ، : 1/64الكتاب واملقتضب ،2/102 واألصول ،7/126 واملنصف ،1/37       ،= =

وهذهعنديلغةشاذةاليُؤخذهبا،ووصفهاابنالشجريبأهنا:،وقالعنهاأبوبكرابناألنباري11/134واملخصص
 .1/231،وأمايلابنالشجري2/31الزاهر:ينظر.لغةرديئة

 .اعمرًافضربأضربتزيدً:ب(1)
 .ب:تكملةمن(2)
 .فانعلم:األصل(7)
 .وانفعل:األصل(1)
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:ق يـلَ باهلْمزَة (أَفْـَعلتُ)إنَّ إىلالتـََّعدي،فَإَذاَجعلَتلهفْعاًلُمطَاوًعابزياَدٍةمل/َمْنقول 
املطَاوَعة َيكْنأْنجَتْمَعلهبـَنْياهلْمزَةاليت فْعل  الزياَدةاحلادثَة يف  املطَاوَعة َوبـَنْيَ َسَبب  .هييف 

.َأْطَلْقتُُهَفاْنطََلقَ:فـََقْدقَـالوا:فَإْنق يـلَ

َعْن(َأْطَلقتُهُ:)ق يـلَ ،َوَغرْي(طََلْقُتهُ)َهُهَنانَائب  َوبالق ياس  األُصول  ،َعرفَناَذلكباْست َواء
مُمْتَنٍعأنْ ف ْعٍلآَخر،أالتـََرىأنَّ (تـََركَ)يَنوَبف ْعل َعْن َعْن (افْـتَـَقرَ)،وَ(َودَعَ)،وَ(َوذ رَ)نَائب 

َعْن يُقتَصرفيهَعلى(4)(َرُفعَ)َعْن(اْرتـََفعَ)،وَ(فـَُقرَ)نَائب  األُصول  ،َوَماهوَعلىخالفقياس 
.لوطُر َدلكاَنَذلكَوْضًعاللَغة ابتداءًاملْسُموعَوتأويلهإىلأْنيلحقباألُصول،وَ

ْنَقوله  م  الشْعر  َغوٍ:فَأمَّاَماَجاءيف  َهٍوَوُمنـْ فيهَعْن(َأْغَوى)وَ(َأْهَوى)،فـ(1)ُمنـْ نَائ ب 
َهذاَوأمْ(2)(َهَويته)وَ(َغَويته) ،(7)ثَالهكماذَكرنَا،وَكاَنأبوالعبَّاساملربديَردَُّهذاالشْعرمنأْجل 

                                                           

 .140،واملرجتلص1/77الكتاب:ينظر(4)
ليزيدبناحلكمالثقفييعاتبفيهاابنعمهعبد(منالطويل)جاءتهاتانالكلمتانيفبيتنيمنقصيدةواحدة(1)

:الرمحنبنعثمانبنأيبالعاص،ومها
َغو ي ُمنـْ األَْغَوىم َنالَغيِّ َفَكْيَفاْصط َحابُـَناَورَْأُسَكيف  َريبِّ فـََلْميـُْغـو ين 
َهـو ي ُمنـْ وََكْمَمْوط ٍنَلْواليط ْحَتَكَماَهَوىب َأْجرَام ه م ْنقـُلَّـة النِّيـق 

 .7/177،واخلزانة1/239،والبصريات236شعرهص:ينظر
(2)  و(منهوي)ألن منغوي)، ) من فاعل و(هوى)امسا (غوى)، الشاعر فجعل متعديان، غري ومها منفعل)، مطاوًعا(

 أن إىل فذهب اجلوهري وأما الشعر، ضرورة من أنه إىل علي أبو فذهب هنا، متعدٍّ غري وهو و(هوى)لَفَعَل، (غوى)،
،واختارهذا(غوى)،و(هوى)املتعدياننائبانعن(أغوى)و(أهوى)ن،وأماأبوالبقاءفذكرأ(انغوى)و(انـَْهوى:)مبعَّن

ينظر والسيوطي، عصفور ابن التخريج : 37-1/32املنصف والصحاح (هوى)6/2473، واملمتع واخلزانة1/192، ،
 .6/23،واهلمع4/711
املربدأيًضاقوله4/711اخلزانة:ينظر(7) ،وذهبإىلأن(لوال)ضمرياملتصلبعدجمليءال...كمموطنلوالي:،وردَّ
لوال) فيقال( املنفصل، إال بعدها يأيت ال أنا: لوال ينظر. : 7/1233الكامل واألصول ،2/121 والنكت ،1/661،

 .2/334،وشرحالكافيةالشافية1/137،وشرحاجلملالبنعصفور1/233وأمايلابنالشجري

 ب/240
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(1)َوقَـالَ َوسيبويه،: األْصَمعي َوأَجازَه به، الرَوايَة َصحت  َوَقْد َعريب الشَّاع َر فإنَّ لَردِّه؛ َوْجه ال
.َوتَأو يلهَماذكرناه

:فَأمَّاقوُلاْمرئالقيس

 (5)َفُسلِّي ثَِياِبي ِمْن ثَِياَبِك تـَْنُسلِ 

:(1)ففيهقوالن

َأَحُدمُها : أنَّ الرَواية(فـَتَـْنـَسلّ)أْصله َتكوُن َهذا َوَعلى ياء، اآلخرة الالم من أبدل َث ،
.بفتحالسِّني 

نْ:َوالَقوُلالثاين السِّني،َوْهَوم  َهذاُمرَاعاة:هوبضمِّ َنَسَلالطائرإَذاَسَقَطر يُشه،َويف 
.(2)املْعََّنالُمرَاَعاةاملطَاَوَعة

َعلتُ )َوأمَّا تـَ :املثاُلالثَّاينفَيجيءَعلىمَخْسة أْضُرب(1)َوْهوَ(7)(افـْ

                                                           

 .2/1101ديفشرحالتكملةاملقتص:ينظر.أيأبوعليالفارسي(1)
:،وصدره17عجزبيتمنالطويل،منمعلقته،يفديوانهص(4)

َخل يَقة  م ينِّ َوإ ْنَتُكَقْدَساءَْتك 
يف له وهو : الكبري 1/132املعاين والزاهر ص1/172، السبع القصائد وشرح ،16 التسع القصائد وشرح ،1/124،

 9/34واألغاين األشعار وشرح ، ص1/76الستة العشر القصائد وشرح ،13 البالغة وأساس هنج1/113، وشرح ،
.6/719البالغة

 .13شرحالقصائدالعشرص:ينظر.خلصيقليبمنقلبك:قلبهمنقلبها،أي:َفُسلِّيثيايبمنثيابك:ومعَّن
يفعلومالقرآ1/711االرتشاف:ملأقفعلىالقولاألولإاليف(1) ،أماالقولالثاينفقدورد7/739ن،والربهان

يف : 3/243العني الكبري واملعاين ،1/132 والزاهر ص1/172، السبع القصائد وشرح التسع16، القصائد وشرح ،
.2/113،والبحراحمليط(نظف)9/773،واللسان13،وشرحالقصائدالعشرص11/239،وهتذيباللغة1/124

 ثالثًا؛ وجًها الزوزين قالوذكر "حيث : رواه من تنسلي)ومنهم التسلي( مبعَّن االنسالء وجعل ينظر". املعلقات: شرح
 .17السبعص

 (.لَنَسلَ)ليسمطاوًعا(فتنُسل )،أماعلىالقولالثاين(ل َسلَّ)علىالقولاألولمطاوع(تـَْنَسلُّ)ألن(2)
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َأَحدَها جَييء: (4)أْن ْعََّن انـَْفَعلَ)مب  حَنْو( يًعا، مجَ  البَناءان َوجَييء َوانـْغَـمَّ،: فاْغتَـمَّ َغَمْمتُُه
أنَـُّهَما اْشرَتكايف  َمْسُموع،َوَوْجُهَذلكأنَـُّهَما /وَكالمُهَا فْعٍلآَخر،َفالتاءَوالنُّوُنهَنا(6)أثريف 

.(3)َمَتقاربَان

ْعََّن(افْـتَـَعلَ)أالَّيُْسمعفيهإال:َوالثاين َطَرْدتُُهفَاطَـَّرَد،:،َكَقولك(انـَْفَعلَ)،َوْهَومب 

.(1)اْنَطَردَ:َواليُقالُ

َوالثالثُ : ْعََّن مب  َيكوَن حَنْو(فـََعلَ)أْن ، أبو: قَـاَل َواْستَـلَُّه، ْيَف السَّ َوَسلَّ َواقْـَتَطَع، َقَطَع
(7)َعلىقوةاملْعََّنزيَادُةالتاءَهُهَناَتدلُّ(2)و:العباس ،أال(فـََعلَ)،َولَْيَسْتَهذهالقوةَموُجودةيف 

 ،وَ(اْكَتَسبَ)تـََرىأنَّ بالسيئات  ر (َكَسبَ)خَيْتصُّ ﴿هَلَاَما:،قَـاَلاهللَتعاىل(1)يَقُعللَخرْيَوالشَّ
ٱْكَتَسَبْت﴾ َما َها َوَعلَيـْ َكَسَبتْ)فـ(4)َكَسَبْت للَخرْي (6)َهُهَنا( َوقَـاَل تعاىل]، (3)[اهلل ﴿َوال:

                                                                                                                                                                             

(7)  معاين افـْتَـَعل)تنظر يف( : ص1/37الكتاب الكاتب وأدب ،169 واألصول ،7/126 واملنصف ،1/31،
 .1/103،وشرحالشافية3/160،وشرحاملفصل11/132واملخصص

 .فهووهو:ب(1)
 .جييئان:األصل(4)
 .؛ألنالفعلنيأثُرفعلآخر(يف)كذايفالنسختني،والوجهلـ(6)
 .يتقاربان:ب(3)
[أيبابمايطاوعفـََعل]يفهذاالباب(انفعل)ورمبااسُتغينعن:"1/66حيثقال(انطرد)و(اطَّرد)منعسيبويه(1)

كان:طَردتُُهفَذَهَب،واليقولون:فلميُستعمل،وذلكقوهلم فاْنَطَرَد،والفَاطَّرََد،يعينأهنماستغنواعنلفظهبلفظغريهإْذ
".يفمعناه

:وينظر"طردتهفذهب،واليقالمنهانفعلوالافتعل،إاليفلغةرديئة:تقول(:"...طرد)2/402الصحاحويف
 (.طرد)7/263اللسان

 .ب:ساقطمن(و)(2)
 .2/601،واملساعد7/261اخلصائص:ينظر(7)
تصرفواجتهد،وقالغريهالفرق،فجعلاألولمبعَّنأصاب،والثاينمبعَّن(اكتسب)و(كسب)فرَّقسيبويهبني(1)

 .1/110،وشرحالشافية3/161،وشرحاملفصل1/271،والتبيان1/31الكتاب:ينظر.بينهما
 .236:سورةالبقرة،مناآلية(4)
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َها﴾ ُكلُّنـَْفٍسإ الََّعلَيـْ ُب َكَسَبَسيَِّئًة﴾:َوقَـاَلَتعاىل(3)َتْكس  (9)﴿بـََلىَمن َازَادواالتاءيف  ،َوإمنَّ
اْكَتَسبَ) َفَسببَها( َوأثرَها؛ َسبَبَها يف  املشقَّة لزيَادة للسَّيئة  السَّيئ: َفُمرتكُب َتكلَفالنـَّْهي، ة

.َفهْمَتمْنُهَهذااملْعََّن(افْـتَـَعلَ)العَقاُبَوَهكذا،َوإَذاَتصفحَتمَجيَع:خُمَالفةالنـَّْهي،َوأثرَها

الرابع َوالضَّْرُب : َيكوَن افْـتَـَعلَ)أْن كَقولك( ، للفْعل  الشيء إْعَداد َْعََّن مب  أي: :اذَّبـح،
امل ؛:اءاختَََّذشاًةَيْذحَبَُها،َواْصَطبَّ اختََّذُهل َيُصـبَُّه،َوَهذاَمْعََّنَغرْيَمْعََّنوقُوعالفْعل 

.ُمْستَفادبزيَادةالتاء

احلجَر(1)اْستَـَلْمتُ:،حَنْو(فـََعلَ)ومليُْستعملمنه(افْـتَـَعلَ)أْنَيكوَن:َوالضَّْرُباخلَام سُ
َْعََّن :مب  ْنَلْفظ  َكذلَكلكاَن(َلَمْستُهُ)َلَمْستُُه،َولَيسم  كاَن (الَْتَمْستُهُ)؛إْذلو َاُهوُمْشتقٌّ ،َوإمنَّ

(السِّالم :)َمن ،ومليُْستعمل(امليم)،والُمُه(الالم)،َوَعْينه(السني)،َوهياحلَجارَة،فـََفاءالفْعل 
(.الالم)فَاؤُه(َلَمسَ)،وَ(َسَلمَ)م ْنُه

َذلك َوم ْثل : اْشتَـدَّ / َْعََّن و(َشُددَ)مب  اْرتـََفعَ)، ) َْعََّن (َرُفعَ)مب  يُْستعمل ومل َرُفعَ)، َوال(
األْصَلَذلكَقوهُلُم(َشُددَ) ْن:،َوَيدلَُّكَعلىأنَّ َوَرفيع ،َوبابُهأْنجَييءم  :،مثل(فـَُعلَ)َشديد 

َوم ثلهُ َوَظريٍف، َكرمٍي م ْنه: م لَقوهل  افْـتَـَقَر، َفق ري : بَغرْيهوَ. َعْنُه ُيْسَتغََّن َما بَاب  ْن م  َكَما(2)َهذا
بـ .(1)(َوذ رَ)(7)[و(َودَعَ])َعْن(تـََركَ)اْستـُْغين 

                                                                                                                                                                             

 .هنا:ب(6)
 .ب:تكملةمن(3)
 .161:سورةاألنعام،مناآلية(3)
 .31:سورةالبقرة،مناآلية(9)
 .أسلمت:ب(1)
 .4ح236تنظرص(2)
 .ب:تكملةمن(7)
 .واليستقيمبهالسياق...(يستغَّنعنهبغريه،أالترىكمااستغين:)...األصل(1)
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 َوْهَو الثالُث املثاُل َعَلْلتُ )َوأمَّا َوْهَو(6)[فأكثر](4)(افـْ ، َوالعيوب  األلَوان  يف  جَييء َما
لـ فَ(انـَْفَعلَ)ُمشارك  إَذا أنَّك َترى أال َوالثاين، ُمتحرك َفاألول ، احلْرفَان  َظَهَر اإلْدَغاَم ككَت

ْنَهذا:اْنَصَرْفُت،حَنْو:َساكن َكَماَتقول .(3)(انـَْفَعلَ)ابـَْيَضْضُت،َواليَأيتم 

ِفي األْمِر الَعام ِفي  (3)، َوهي َتجيء(افْـَعالَْلتُ )َوِمْن َذلك : "قَـاَل أبو علي
 .(9)"األلوانِ 

تَّة:الشَّارِحُ قَـاَل  :أمثلة(1)َهذاالقْسُمس 
َعالَْلتُ ): َأوَّلَُهـا حَنْو(2)(افـْ ، َوم ْن(7)امْحَاَرْرتُ: ، َوالعيوب  األلوان  يف  جَييُء َما َوأكثر ،

ب قَاَمْت َما تـََتجاوُز ال َوالَغرائُز َغريزة ، َوالَعْيَب اللْوَن ألنَّ ؛ ُمَتعدٍّ َغرْي الز ًما كاَن ه،َهُهَنا
مْنهُ(امْحََرْرتُ)(1)أْصلُ(امْحَاَرْرتُ)وَ :،َوَلْوق يـلَ(4)؛ألنَّهَمقُصور  ُهَواألْصللكاَن(امْحََرْرتُ)إنَّ

َقولكَ أنَّ تـََرى أال َوْجًها، َوْهَو: األلَف َعليه زَادوا م أهنَّ إال األْصُل، ُهَو َواْحَولَّ َوابـَْيضَّ اْسَودَّ

                                                           

،وشرحاملفصل1/30،واملنصف1/211،واملقتضب7/129،واألصول1/24الكتاب:يف(افـَْعلَّ)تنظرمعاين(4)
 .1/112،وشرحالشافية3/161
 .ب:ملةمنتك(6)
 .الفعل:األصل(3)
 .وهوجييء:ب(3)
 .429ص(مرجان)،و213-213ص(فرهود)التكملة(9)
 .لهستة:ب(1)
،وشرحاملفصل1/33،واملنصف7/123،واألصول1/214،واملقتضب1/26الكتاب:يف(افـَْعالَّ)تنظرمعاين(2)

 .1/112،وشرحالشافية3/161
 .امحار:ب(7)
 .أصله:األصل(1)
 .11/114،واملخصص1/30،واملنصف7/129،واألصول1/26الكتاب:ينظر(4)
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َوقَـ َْعَناُه، اللَغة مب  َدفْـَعًةَواحَدًة،وَ(امْحَرَّ:)اَلبـَْعُضَأْهل  َحدَثْتَشيًئا(امْحَارَّ)إَذاَحَدَثْتمُحْرتُُه
.(6)َفَشيًئا

النَّْبتُ)َوأمَّا ؛ألنََّمْعَناهُ(اْقطَارَّ .َبَدأَفيهاليُْبسُ:فـَْهَوَعْيب 

 اإلْدَغاَم َفككَت إَذا األمثَلُة َهاَوَهذه كـ(3)م نـْ فَتقول(انـَْفَعْلتُ)َصاَرْت ، كما: امْحََرْرُت
.َوحذفَتاأللَفَوَرددتَُهإىلاألْصل /اْنطََلْقُت،:قلتَ

قَالُوا ، األلف  َموضع  يف  اهلْمزَُة تأيت َوَقْد ،َأيْ(9)الظـلُّ(3)امْسَـَألَّ: ق يـلَ: :أْصلـه:اْرتـََفَع،
،َكَمامهُ َزْت،َولكـْنمهُ ـزتْ(10)األلف (َدأبَـّة )لئاليـَْلتقيَساكنَـان 

(.اْقَشَعرَّ)(2)اهلْمزَُةَأْصل م ثلُ:،َوق يـلَ(1)(َشأبَّة )وَ

﴾:َوأمَّاَقولهتـََعاىل :(1)َففيهقـَْوالن(7)﴿يُر يُدَأنيـَنـَْقضَّ

                                                           

 .43-43،والكلياتص1/211غريباحلديثللخطايب:ينظر(6)
 .ب:ساقطمن(منها)(3)
 .مسأل:ب(3)
 .9/46،واملخصص273،واألزمنةواألمكنةص2/1039،ومجهرةاللغة26اهلمزأليبزيدص:ينظر(9)
 .3/711،والثانيةباهلمز3/263يفالعنيمرتني،مرةبغريمهز(امسألالظل)ورد(10)
(1) حنو مهز العرب بعض عن مُسع اجتماع: لكراهتهم وذلك وصأدَّة؛ ومأدَّة، ودأبَّة، األلفشأبَّة، فحركوا الساكنني،

قلبوه حتريكه إىل اضطروا فإذا احلركة، حيتمل ال املخرج واسع ضعيف حرف األلف ألن مهزة؛ فانقلبت الساكنني، اللتقاء
.﴿َوالٱلضَّـأَلِّنَي﴾:إىلأقرباحلروفإليهوهواهلمزة،ومنذلكقراءةأيوبالسختياين

يف ذلك تفصيل ينظر : 2/431الشريازيات ، 7/113واخلصائص الصناعة وسر ،1/32 واحملتسب واملنصف1/16، ،
.2/213،وشرحالشافية1/720،واملمتع9/129،وشرحاملفصل1/231

 .172وحديثالشارحعنهذايفص
 .ومثل:األصل(2)
 .33:سورةالكهف،مناآلية(7)
(1) ينظر : 6/93احملكم والكشاف ،2/311 واللسان ،3 (قضض)220/ احمليط والبحر والتاج6/117، ،

 (.قضض)19/17

 أ/242
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فَيكونُ(انـَْفَعلَ)ُهَو:َأَحدمُهَا ْن(4)،َوالنُّوُنَزائدة، م  َن(اْنطََلقَ)بَاب  ،(الق ضَّة )،َوْهَوم 
.احلَصىالصَغارُ:َوهي

َن(افْـَعلَّ)ُهَو:َوالثاين ْثل(النـَّْقض )م  (.امْحَرَّ)،فَيكوُنم 

ْفَعلَ ): َوالمثال الثاني :،َوجَييءَعلىمَخْسةأَْوُجه(6)(اْستـَ

َأَحُدَها م ثل: ، الفْعل  طَلب َْعََّن مب  َيكوَن َأْن َأيْ(اْسَتْسَقى): ، املاَء،: يُْسَقى أْن طََلَب
َذهالزيَاَدةَصاَرالالزمُمَتعديًا؛ألنَّكَتقولُ(:اْستَـْنَطْقتُهُ)وَ ْنُهأْنيـَْنط َق،َوهب  َنَطَقُفالن :طَلَْبُتم 

َذلك ْن َوم  )َواْستَـْنَطْقتُُه، وَ(اْستَـْفَهْمتُه: وَ(اْسَتْخبَـْرتُهُ)، هُاْستَـْعطَْيتُ)، َأيْ( اإلفْـَهاَم،: َطلَْبُت
.َواإلْخَباَر،َواإلْعطَاءَ

ثل:َوالَوْجهالثاين َوجدتُه:اْستَـْعَظْمتُُه،َأيْ:أْنَيكوَنَمْعَناُهَصادفتهَعلىتلكالصَفة ،م 
.َوَجْدتُُهَجيًِّدا(:اْسَتَجْدتُهُ)َعظيًما،وَ

الثالثُ َوالَوْجُه : َْعََّن مب  َيكوَن م ْثل(َعلفَـ)أْن ،(1) ـَر: َوَسخ  ، واْسَتَمرَّ َوَمـرَّ ، َواْستَـَقـرَّ قَـرَّ
تـَْنبيًهاَعلىقوَّة املْعََّن زيَاَدةالسِّني  .واْسَتْسَخَر،َوَهـَزأَواْستَـْهـَزأَ،إالأنَّيف 

َْعََّن .(2)اْستَـْفتَـْيتُُهَفَأفْـىَت:،كَقولك(أَفْـَعل)َوَقْدَيكوُنمب 

َعلىاملْعََّن،(1)اْستَـْعَلىَعليه:َواْستَـْعالُه،َوَحَكىأبوزَيدٍ(7)َعالهُ:َويُقالُ ،َوَهذاحَمْمول 
.َظَهَرَعليه:َأيْ

                                                           

 .ب:ساقطمن(فيكون)(4)
(6)  معاين اْستَـْفَعلَ)تنظر يف( : ص1/30الكتاب الكاتب وأدب ،161 واألصول ،7/123 واملنصف ،1/33،

 .1/110،وشرحالشافية3/161،وشرحاملفصل11/130واملخصص
 .حنو:ب(1)
(2)  هبذا متثيله يف استفعل)جمليء ) أفعل)مبعَّن ) واحد، هنا الفعلني معَّن فليس ؛ استفتيته)نظر  مثل( طلب :فيه
(استسقى) كذلك وليس لـ(أفىت)، إجابة هو وإمنا الصحيح(استفىت)، والتمثيل ، وأيقن،: واستيقـن وأجاب، استجاب

،1/742،واحلجةللقراءالسبعة163،وأدبالكاتبص1/30الكتاب:ينظر.اْستَـَقى:واستخلفألهلهوأخلف؛أي
 .142،واملغينيفتصريفاألفعالص1/646(القسمالثاين)،ودراساتألسلوبالقرآن37ودروسالتصريفص
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مْ:َوالَوْجهالرابعُ كقوهل  ْنَحاٍلإىلَحاٍلأْخَرى، َوَقاجلملُ:أْنَيكوَناالنتَقالم  ،(4)اْستَـنـْ
َأيْ النَّاقَ: ف ْعَل فـََعَل َيَست  َواْستَـتـْ ة، َأيْ(6)الشَّاةُ/ ، واْسَتْحَجَر: ، كالتـَّْيس  ف ْعلها يف  َصارْت

القوَّة :الطِّنُي،َأيْ .َصاَركاحلَجر يف 

ْن:،َكَقولك(أَفْـَعْلتُ)(3)أْنجَييءكُمطَاوع:َوالَوْجُهاخلَام سُ َهَم،َوم  أَبـَْهْمتُُهفَاْسَتبـْ

َن(افْـتَـَعلَ)قَب َلاإللَقاءَوَصاَرَعلىَظْهر ه ،َولَْيَس:تَـْلَقى،َأيْأَْلَقْيتُُهفَاسْ:َذلك ؛إْذ(1)(السَّْلق)م 
(.افْـتَـْعَلْيُتافْت ْعالء:)َلْوكاَنَكذلَكملَيكْنلهَنظري ،وَكاَنَوْزنه

َعْوَعلَ ): َوالمثاُل الثالثُ  (2)(افـْ الزًما َوجَييء الَعنْي، ُمكرر َوْهَو فَالالزُم، َوُمَتعديًا،
اْخَشْوَشنَ) وَ(7)إَذا( ُخُشونـَتُُه، ْت البَـَلدُ)اشتدَّ اْعَشْوَشَب وَ(: ُعْشبُُه، نيُ)َكثـُُر الشِّ الَعنْيُ( هي

َتكراُرهاَعلىقوَّة املْعََّنوَكثرته َما،وَكررتليُدلَّ (1)فيه  َتْضعيفالَعنْييف  َكماأنَّ َدليل (َقطَّعَ)،
.لكََعلىذَ

                                                                                                                                                                             

 .عالقرنه:ب(7)
(1) يف زيد أيب حكاية ص: 213التكملة السبعة للقراء واحلجة يف1/742، نسبة بال والقول ، : ،2/213العني

 (.عال)14/90،واللسان1/117،ومقاييساللغة7/121وهتذيباللغة
 .73سبقيفص(4)
 .2/79مجهرةاألمثال:ينظر.مثليضربللرجلاملهنييصرينبيالً،أيكانشاةفصارتيًسا(6)
(3) يف الكاف زيادة تنظر زيادهتا، مواضع من هذا وليس زائدة، والكاف النسختني، يف كذا ص: املباين ،233رصف

 .273،واملغينص36واجلَّنالداينص
 (.سلق)10/162اللسان.طعنهفألقاهعلىظهره:َسَلَقهَسْلًقاوَسْلقاه(1)
(2)  معاين افـَْعْوَعلَ)تنظر يف( : ص1/34الكتاب الكاتب وأدب ،130 واألصول ،7/129 واملنصف ،1/31،

 .1/112،وشرحالشافية3/161،وشرحاملفصل11/137واملخصص
 .وإذا:ب(7)
 .1/34الكتاب:ينظر(1)

 ب/242
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ي املَتعدِّ مْ(4)َوأمَّا َفكقوهل  َوالَواو: املكررة، هي َوالراء ُعْريًا، رَكبَتُه إَذا املْهَر، اْعَرْوَرْيُت
:اْستَـطَْبتُُه،قَـاَلمُحْيدبنَثوراهلاليل:اْحَلْولَْيُتالشَّيَء،َأيْ:زَائدة،َوالُمالكلَمةيَاء ،َوَقالوا

ا أََتى َعاَماِن   (6)َعِن الضَّْرِع َواْحَلْوَلى ِدَماثًا يـَُروُدَها  بـَْعَد اْنِفَصاِلِه فـََلمَّ

يالًَصاَراْبَنلَبوٍنبـَْعدَعامنْي،َوالتقديرُ ،َواْحَلْوىَل:َيصُفَفص  َنالضَّرع  اْرتَضاعهم  :بـَْعدَترك 

َماثُ ُالل(2)،َوْهَوالنباتُ(1)مَجُْعَدمثٍ:َوَجَدُهُحْلًوا،َوالدِّ .يـَْقصُدُها:،َوَيرودَها(7)نيِّ
َعوَّلَ ): َوالمثاُل الرابع الكلفة(1)(افـْ َعلى زيَاَدهُتا َوَدلْت زَائَدة، فيه دة املَشدَّ َوالَواُو ،

م  ي(4)َوالتقحُّ فَاملَتعدِّ َوُمَتعديًا، الزًما َوجَييء ، : ُعنـَُقَه رَك َب إَذا الـُمْهَر، به]اَعَلوََّط ،(6)[وتعلق
،َواملْصَدرُ:زُمحَنْوَوالال ُر،إَذااْمَتدَّ .االْعل وَّاُط،َواالْخر وَّاطُ:اْخَروََّطالسَّيـْ

                                                           

 .3/91،وشرحهنجالبالغة(حال)6/2713الصحاح:ينظر.اْعَرْوَرى،َواْحَلْوىَل:متعديًاإاليف(افـَْعْوَعلَ)ملجييء(4)
(6) ص التكملة شواهد من ص213البيت ديوانه يف الطويل، من يف37، له وهو ، : واألصول1/33الكتاب ،

،وحتصيلعني1/7،واحملكم(حال)6/2713،والصحاح1/719،واحملتسب2/211،وشرحأبياتسيبويه7/173
ص 441الذهب اإليضاح شواهد وإيضاح ،2/333 واملصباح اإليض2/1410، شواهد وشرح ص، وشرح616اح ،

 3/162املفصل البالغة هنج وشرح يف3/97، نسبة وبال ، ص: الكاتب 130أدب واملنصف عيون1/31، وشرح ،
 .1/196،واملمتع31كتابسيبويهص

:األصل(1) كثرة،بلجيمعمجعقلةعلى(َفع ل)،و-بكسرامليم-َدم ث شرحالشافية:ينظر(.أفعال)الجُيمعمجع
2/93. 
 .الدماث:ب(2)
(7)  أن املعاجم يف والذي املعاجم، يف ما مع يتفق ال اللني بالنبات مث للدَّ ْمث)تفسريه الدَّ هو( السهل،: املكان

وَدْمث َدم ث ومكان الدَّم ث: والوادي املوط ئ، لنُي السائل: ينظر. : 3/20العني اللغة ومجهرة اللغة1/120، وهتذيب ،
 (.دمث)2/119،واللسان293-9/296،واحملكم11/61

(1)  معاين افعوَّل)تنظر يف( : 1/36الكتاب واألصول ،7/129 واملنصف ،1/32 املفصل وشرح وشرح3/162، ،
 .1/112الشافية

 .سبقنظر.والتقحموالواواملشددةفيه:ب(4)
 .ب:تكملةمن(6)
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:َوالمثاُل الَخاِمسُ  َللَ )/ َعنـْ 3)(افـْ حَنْو( ، وَ: اْسَودَّ، إَذا اقْـَعْنَسسَ)اْسَحْنَكَك، إَذا(
 ْن م  َوأْصلُه َسَحكَ)ثـََبَت، َفُكررتْ(3)(قـََعسَ)وَ( بـ، ليلحَق النُّوُن َوز يدت  الالُم ،(اْحَرجْنَمَ)فيه

،َوأْصُلَهذيناملَثالني ُثالثي،وملجَيُز اإلْدَغاُمَمعُوجوداملثلني؛ألنَّ(اْحَرجْنَمَ)وَ الَغرَض(9)رُبَاع يٌّ
 يـُْبط ُلاإلحْلَاَق،أالَترىأنَّ الَغرَضمنهإحْلَاُقُهاليُدْ(َجْلَببَ)م نُهاإلحلَاُق،َواإلْدَغاُم َغُم؛ألنَّ

،َبَطَلَهذاالَغَرضُ:،فَلْوقُلتَ(َدْحرَجَ)بـ .َجَلبَّ

اِدُس  َلى): المثاُل السَّ َعنـْ (12)اسلنقى:(11)،مثل(10)(افـْ ،فَالنُّوُنفيهَواليـاءَزائدتَـان 
بـ (.اْحَرجْنَمَ)لإلحلَاق 

ْنَهذينالبنائني م  (2)َتعدٍّمُ(1)ومليَأت  يف  كالنُّون  النُّوَنفيهما َوَبابهم َن(اْنطََلقَ)؛ألنَّ
.املطَاو ع 

.إلى آخر الَبابِ  (4)..."َفهِذه األبنَية الَخْمَسُة َعلى َوْزن  َواحد  : "قَـاَل أبو َعلي

                                                           

َعنـَْللَ)تنظرمعاين(3)  .3/162،وشرحاملفصل1/36،واملنصف7/129،واألصول1/36الكتاب:يف(افـْ
 .نعس:ب(3)
 .ب:ساقطمن(ألن)(9)
َعنـَْلى)تنظرمعاين(10)  .117-1/112،وشرحالشافية1/36،واملنصف7/129األصول:يف(افـْ
 .ب:ساقطمن(مثل)(11)
 .اسنلقى:األصل(12)
َعنـَْلى:يعين(1) َلَل،وافـْ َعنـْ  .افـْ
َعنْـ)أجازابنجينتعدي(2) :مستشهًدابقولالراجز(َلىافـْ

 قَدَْجَعَلالنـَُّعاسُ يـَْغرَْند يين  َويَْسرَْند يين  أَْدفـَْعـُهَعينِّ
أي اجلار، حذف باب من الرضي وجعلهما مصنوعان، البيتني أن إىل الزبيدي وذهب ويسرندي: علّي، يغرندي

.علّي،وقالابنهشامبشذوذمها
ينظر : ص1/36املنصف سيبويه كتاب وأبنية ،772-777 الشافية وشرح اللبيب1/117-111، ومغين ،

 .634ص
 .471ص(مرجان)،و219ص(فرهود)التكملة(7)

 أ/247
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الَباب :قَـاَل الشَّارِحُ  أوَّل  يف  ذُكر َوالذي مَخَْسة، ذَكرَها اليت ا(1)األبنَية أهنَّ َعلى َيُدلُّ
َهذهاألبنَيةمَهْزَاُتَوْصٍل؛(6)،َوَقْدذَكرُتاملثاَلالسَّاد َسالذيأمْهََلهُ(4)ستَّة أََوائل  ،َواهلْمزَاُتيف 

فلذلك ساكن، منَها املَضاَرَعة َحْرف  بـَْعد َما الَوْصل(3)ألنَّ مَهَْزة هَلَا فـَُتجلُب أََوائلَها، َتْسكن
َعلىالَباقي،َفإنَـَّهاَمقيَسة،َوَما(3)اك َنَعلىُسكونهليبقىالسَّ ْنَمَصاد رَهاَماَيُدلُّ ،َوَقْدذَكرنام 

َوغريهمذكور َنالزَوائدلإلحلَاق  .فيَماَتقدمَ(9)فيهام 

 

 

 [باب الفعل الرباعي]

، ُحروفَها  بَاُب الفْعِل الربَاعي، والربَاعي َما كاَن َعلى أرْبعَ : "قال أبو علي  ة َأْحرف 
 .(4)"ُكلَها ُأُصولٌ 

إىل/:قَـاَل الشَّارِحُ   َمْعُدولَعْنأربعةأربعة(رُبَاع)الرُّبَاعيَمْنُسوب  األْصل  (2)،َوْهَويف 
 لفظة ْن م  اْشتُقوا )أْربَعة)َولكنَّهم (7)(رُبَاع(: َوَغرْيمُهَا الثالثي وََكذلَك إليها، َونَسُبوا أمْسَاء، ْن م 

                                                           

 .213التكملةص(1)
 .أياألبنيةالستةاليتعلىوزنواحد،واملقصودهناالوزنالعروضي،الالصريف(4)
 (.افعنلى)وهو(6)
 .وكذلك:ب(3)
 .منالتكملة13-16ص(بابمهزةالوصل)ينظر(3)
 .ب:استوضحتمن(مذكور)(9)
 .472ص(مرجان)،و..."وحروفهاكلها:"...وفيها220ص(فرهود)التكملة(1)
 .الثانيةمطموسةيفاألصل(أربعة)(2)
 .أرباع:ب(7)

 ب/247
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 َوَهذه ، القليل  الضَّرُب(1)[العدة]الَعدد َهذا َويـَنـَْقسُم أُُصوٍل، َأْحرف أَْربَعة حروفه َا مب  خُمَْتصة 
:َثالثةأَْقَسامٍ

.َوالَتْضعيف(4)[فيه]الزيَاَدة:َأحُدَها

َوفيهزيَاَدة:َوالثاين .َماُهوُمَضاَعف 

.َمافيهقـَْلُبَحْرفإىلَغرْيَمْوضع ه :َوالثالثُ

حَنْو َفألول َأحُدمُهَا: َمْصَدرَان، وله الغ َذاء، َأْحَسَن إَذا َوَسْرَهَف؛ َدْحرََج، ْحَرَجةُ: الدَّ
َوالثاين ْرَهَفُة، َوالسَّ َوالكسر: َزائَدة، فيه َواألل ُف ْرَهاُف، َوالسِّ ْحرَاُج األصْ(6)الدِّ ملُهَو ألنَـُّهم ُل؛

(3)َسْرَهافًا:يـَُقولوافيه ْحَرَجة )(3)،َوالتاءيف  ْن(الدَّ احملذوفةم  َناأللف  م  .(9)(د ْحرَاجٍ)ع َوض 

فَنْحو :(1)َزْلَزَل،َوقـَْلَقَل،َولهَمْصَدرانأَْيًضا:َوأمَّاالذيفيهزيَاَدة َوَتْضعيف 

َوْهَواأل-بالَكْسر -الزِّْلزَاُل كاَنَذلكيف  كما ْرَهاف )ْصُل، ،َوَماالَتْضعيَففيه(السِّ
؛ألنَّالتَّْضعيَفكالزيَاَدة .َأْصل ل َمافيهَتْضعيف 

.(7)له(2)الفتحاْسم الَمْصدر :،َوق يـلَ-بالفتح–الزَّلزَاُل:َواملْصَدُرالثاين

                                                           

 .ب:تكملةمن(1)
 .ب:تكملةمن(4)
 .الكثري:األصل(6)
 .وضبطيفاألصلبكسرأوله،والصوابماأثبت.فرهافًا:األصل(3)
 .والثاين:ب(3)
 .6/19،وشرحاملفصل7/176،واألصول2/97،واملقتضب1/34الكتاب:ينظر(9)
 .6/19،وشرحاملفصل1/111،والتعليقة1/34الكتاب:ينظر(1)
(.قلل)11/466،(وسس)6/241اللسان:ينظر(2)
حيثقال علىماذهبإليه،الكسريف:"...وهذامناملواضعاليتتعقبفيهاابنالطراوةأباعلي؛ وليساألمر

 .209اإلفصاحص...".املصادر،والفتحيفاالسم
 .ب:ساقطمن(له)(7)
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(1)هَمافَالتاءفي(الَقْلَقَلةُ)وَ(الزَّْلَزلَةُ)فَأمَّا كماذَكرنَايف  َناأللف  ْحَرَجة )ع َوضم  (.الدَّ

حَنْو أَْيًضا، ُمَضاَعف  فـَْهَو قَلب  فيه َما َوأمَّا : ْن م  َوأْصلُُه مثل(4)(طَْأَمنَ)اْطَمَأنَّ،
َفجَعلوَهابـَْعَدامليماليتهيالمأُوىل،َوالنُّوُنهي(َدْحرَجَ) مَهْزَة،إالأنَـُّهْمنـََقلوااهلْمزَة َوَعيـْنُُه ،

:الالُمالثانَيُة،َوهيُمكررة،َوَوزنهاآلن كررتالرَّاءيف  كما (.امْحَرَّ)افلعلَّ،َوالنُّوُنُهَناُمكررة
 اْقَشَعرَّ)َوأمَّا ) َوَمْصدره(6)(اْقَشْعَررَ)فَأْصلُه ،  / الَعنْي-(3)الُقَشْعر يرَةُ: َوُسكون  الشني -بَفْتح 
(.الطَُّمأْن يَنة)مثل

أحكام  ََذاالَباب  :َوهل 

َأحُدَها َمضموم: ز ياَدة َوال فيه َتكرير ال فيما املَضارَعة َحْرَف حَنْو(1)أنَّ ، ُتَدْحر ُج،:
فُ ْنَوْجهني،وَ(2)َوُتَسْره  :(7)العلَُّةفيهم 

لكثرةحروفه،فَبقيالرُّبَاعي:َأَحُدمُهَا لكثرةأمثلته،َواخلماسيَمْفتوح  الثالثيمفتوح  أنَّ
.اليثقلبالزيادةَوالبكثرةاألمثلة(1)فُضمَّحرفاملَضارَعةمْنُهللَفْرق،َوأنه

الثالثيواخلماسيإَذاانـَْفرَ:َوالثاين ،(4)َدابالَفتحبقيالرُّباعيأنَّ ،فلوفُتَحمليكْنَفرق 
املَضاَرَعة َكْسرَحرف  اجَيوز الفْعَلالثالثيإمنَّ َرخلَالَفباَبالثالثيبالُكليَّة،َوَذلكأنَّ ُكس  َوَلْو

                                                           

 .فيها:ب(1)
(4)  أصل أن من البقاء أبو ذكره )اطمأنَّ)ما طَْأَمنَ(: سيبويه( رأي ذلك،هو خالف إىل اجلرمي عمر أبو وذهب  ،

.هواألصل،وبهقالابنعصفوريفاملمتع،والرضييفشرحالشافية(اطمأنَّ)فرأىأن
ينظر : 7/163الكتاب ،1/731 واألصول ،7/779 واخلصائص ،2/31 واحملكم ،9/260 واملمتع ،2/613،

 (.طمن)74/131،والتاج2/611ساعد،وامل(طمن)17/263،واللسان1/22وشرحالشافية
 .اقشعرت:ب(6)
 .القشعرير:ب(3)
 .مفتوح،وهوسهو:يفالنسختني(1)
 .يدحرج،ويسرهف:ب(2)
 .101،وأسرارالعربيةص200-199،وشرحالتصريفص131-137عللالنحوص:ينظر(7)
 .فأنه:ب(1)

 أ/241
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يَمكُسورًا،م ْثل املاض  كاَنالثاينيف  َاف،فَتكسُرأْنَتت ْعلموَ:َعل َموَخاف،فيقالُ:فيهإَذا خت 
الرُّبَاعي .(6)التاءتنبيًهاَعلىَكْسرالثاين،َوَهذاَمأمون يف 

فلمُحرَِّكَحْرُفاملَضاَرَعة ؟:فإْنق يـل

ق يـل حَنْو: َساكن ، الف ْعل من األوَّل احلرَف ألنَّ ُحرِّك ا إمنَّ بـَنْي: جُيمع فلم َيْضر ُب،
،(3)[مبدوءبه]َحْرفاملَضاَرَعةساكنني،هذاقولبعضهم،وَذاكأنَّ ،َواالبتداءبالسَّاكنحُمال 

(3)َوَيُدلَكَعلىَذلكحَتريكالثاين الُمتحركة ،َوَمَعَهذاُحرِّكَحْرُف(9)(ُتَدْحر جَ)يف  الدَّ ،فإنَّ
.(10)املَضارَعة

الرُّبَاعيُملحق ،َفال :الـُحْكُمالثاين بَاب  أنَّهلَْيَسيف  أنَّهُملحق ،بَل(اْطَمَأنَّ)يُقاُليف 
اَتكوُن ،َوإمنَّ الفعلاخلماسيأُصول  امللحَقَيْستدعيَأْصاًليـُْلَحُقب ه ،َولَْيَسيف  ُهَوُمكرَّر؛ألنَّ

أَوْ مثل(1)مَخَْسًة بالزيَاَدة، أكثَر اْحَرجْنَمَ: . اقْـَعْنَسسَ)َوأمَّا َوإحْلَاق ( ز يَاَدة  اهلَْمَزةَفف يه  َفالزيَاَدة ،
ْن/َوالنُّوُن، (.اْحَرجْنَمَ)ُملحق بـ (اقْـَعْنَسسَ)،فَـ(قـََعسَ)َواإلحْلَاُقالسِّنُي؛ألنَّأْصَلهم 

الثالثُ احلكُم : افْـَعنـَْللَ)أنَّ ) يتعدَّ مل كَما ى يتَعدَّ حَنْو(2)(انـَْفَعلَ)ال ، اْنطََلقَ: َوأمَّا.
األُوىل،َوَمْعَناهُ(افعلَّل)َفوزنُُه(اْهَرمَّعَ) .َأْسرَعَ:،بتكرير الالم 

 

 
                                                                                                                                                                             

 .أنالثالثيواخلماسيانفرادابالفتحوبقيالرباعي:ب(4)
 .716فصلالشارحاحلديثعنحركاتحرفاملضارعةيفص(6)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(3)
 .الياء:ب(3)
 .يدحرج:ب(9)
 .132-131عللالنحوص:ينظر(10)
 .و:ب(1)
 .الفعل:ب(2)
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 [باب ما اشتق من بنات الثالثة للمصادر والزمان والمكان]

ِوالزمـاِن َوالمكـاِن،  (4)بَاُب َما اْشُتقَّ ِمْن بَناِت الثالثِة للَمَصاِدرِ : "قَـاَل أبو َعلي 
َجَلَس : ، َوذلَك قـَْولك(َمْفِعل)فاْسم المكان منه على ( يـَْفِعل)اْعلم أنَّ َما كاَن َعلى 

 .(3)..."َيْجِلسُ 

َضْربني:قَـاَل الشَّارِحُ   َعلى الثالثي الفْعُل اجلملة: َعلى(7)َصحيح َفالصَّحيُح َوُمْعَتل،
.َوَمْضمومَها،َوَمْكسورَهاَمْفتوحالَعنْي،:َثالثَةأْضُرب

األول، َوَمْضُمومَها، َوَمْفُتوحَها، الَعنْي، َمكُسور املْسَتقبل يف  َيكوُن الَعنْي فَاملفتوح
ْنَغرْيميمخَتتلف،حَنْو:كَقولك ،:َضَرَبَيْضر ُب،وَجَلَسجَيْل ُس،َوَمَصاد رُهم  َواجلُُلوس  الضَّْرب 

                                                           

 .املصادر:األصل(1)
 .477ص(مرجان)،و221ص(فرهود)لةالتكم(2)
 .أيمجلةحروفه(7)
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أوَّلهم ،وَ:يم َفاملْصَدرمنهَمفتوُحالَعنْي،حَنْوَوأمَّاَمايف  َوالـَمْجَلس  :قالوا(1)[قد]الـَمْضَرب  إنَّ
َلَمْضرَبًا درهٍم ألف  أي(4)يف  ، ُهَنا: الَعنْي فَتحوا ا َوإمنَّ َوَتَصرًُّفا، ميم(6)َضْربًا بغري املْصَدر ألنَّ

َنالسُّكون َساكنالَعنْي،فلمَّازَادواامليمسكَّنواالَفاء الفتَحَةَقريبة م  .فحرَّكواالَعنْيبالفتح؛ألنَّ
َذلكبـَنْي:الَعنْيفيهما،حَنْو(3)َوأمَّااْسُمالزَمانَواملَكانفتكَسرُ ،فـَرَّقوايف  َوالـَمْضر ب  الـَمْجل س 

حَمَل َذلكالْسَتوائهَمايف  فيهاملْصَدرَوالظرف،َوَسوَّوابـَنْيالظرَفنييف  الَواقع َجاء.الفْعل  َوَقْد
ع:املْصَدرَمكُسوًرا،حَنْو .(3)الـَمْرج 

قَالُوا َذلك، بـَْعض يف  الـَهاء تُزاُد َوَقْد زَةً:  ِ وَمْعَج َعْجزًا ُز يـَْعج  -(1)َعَجَز اجليم  بكْسر 
.(2)-َوفَتحَها

َفمثل(7)املْضُمومُ/َوأمَّا املْستقبل  يف  املْصَدر:الَعنْي  طََلَعَيْطُلُع،ونـََبَتيـَْنُبُت،َوقياُس
،َوَقْدَجاءالَكْسُرفيه،حَنْو:فيهالَفْتح،حَنْو ،َوالـَمْنَبت  ،َوالـَمْنب ت :الـَمْطَلع  (1)الـَمْطل ع  ،ومليَأت 

َخال أنَـُّهْم فيه َوالَوْجه َال، حب  الضَّمُّ َوالفْعل فيه املْصَدر بـَنْي فوا َنزلَة. مب  َواملكان  الزَمان َواْسُم
، َواملكان  املْصَدرَوالزَمان  املْسَتقبلَويف  يف  َذلكأنَـُّهمفـَرَّقوابـَنْيَعنْيالفْعل  املْصَدر،َوالَوْجهيف 

                                                           

 .ب:تكملةمن(1)
 (.ضرب)1/411،واللسان11/197،واملخصص7/111،واألصول1/277،1/33الكتاب:ينظر(4)
 .ههنا:ب(6)
 .فيكسر:ب(3)
 .1/719،والشريازيات7/112،واألصول1/33الكتاب:ينظر(3)
 .فوقالكلمة(مًعا)بكسرةحتتاجليموفتحةفوقها،وأُكِّدهذاالضبطبكتابة(َمْعجزة)ُضبطتكلمة:يفاألصل(1)
 .7/111،واألصول1/33الكتاب:ينظر(2)
 .األصل:مطموسةيف(املضموم)(7)
 .1/719،والشريازيات7/112،واألصول1/90الكتاب:ينظر.الفتحلغةأهلاحلجاز،والكسرلغةبينمتيم(1)
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مَوَحَصلالَفْرُقبالـَحركتني،ومليـَُفرِّقوابـَنْياملْصَدرَوالزَمانوَ الَعنْي؛فإهنَّ الفاملكُسور  املَكانخب 
ُمشرتكةً َواملَكانَلمَّاكاَنْتَعنْيُالفْعل  .بـَنْياملْصَدرَوالف ْعل (4)فرقوابـَنْياملْصَدرَوالزَمان 

يفـََيجيء املاض  املْسَتقبل،حَنْو(6)َوأمَّااملكُسوُرالَعنْييف  َشر َبَيْشَرُب،:َمفُتوحالَعنْييف 
 يف  كاَنالفْعُلَمكُسورًاَسوَّوابـَنْيَهذهاألْشَياء  نَّ،َوَلمَّا َواملْصَدرمنهَوالزَمانَواملَكاُنبالفتحفيه 

املْضُموم  .الَفْتح،كمافـََعلواَذلكيف 

ُمْعَتلالفاء،َوُمْعَتلالَعنْي،َوُمْعَتل:َعلىَثالثةَأْضُربٍَوْهَواملعتل،َوْهوَ:الضَّْرُبالثاين
.الالم

الـَمْوع د ،:َوَعَديَع ُد،َواملْصَدرَوالزَمـانَواملَكانَمكُسورالَعنْي،م ثل:فَاألولحَنْو

َمْوع ُدنَا:َمان ،َومثلهاملكاُن،تقولزَ(2)﴿َمْوع َدُكْميـَْوُمٱلزِّينَـة ﴾(1)َوَعْدتُُهَوْعًداَوَمْوع ًدا،وَ:يُقالُ
.(7)﴿إ الََّعنمَّْوع َدٍةَوَعَدَهاإ يَّاُه﴾:َمكاُنَكذا،َوَتلَحُقهالـهاءُ،قَـاَلاهللَُتعاىل

حَنْو مْنُه فاملْكُسور الَعنْي املعَتل َوأمَّا : َن م  َيق يُل َوقَـاَل يَب يُت، َوامل(الَقيُلولة)بَاَت ْصَدر،
،:فَاملفُتوححَنْو/،(1)َقليل بَفْتحالَعنْي،َوالكسرفيهالكثريُ(َمْفَعلٍ)مْنُهَعلى َوالـَمَبات  الـَمَعاش 

حَنْو َوالكْسُر زادوا: َوَقْد َواملَكان، َوالزَمان املْصَدر يف  َوالـَمق يل  فقالوا(4)الـَمب يت  اهلاء َمع يَشة ،:
 يضُ)وَكذلك الـَمح  املرَّة( َعلى َتُدلُّ ال َذلك مثل يف  َوالـهاء َواملَكان، َوالزَمان للَمْصَدر َيْصلُح

(6)كَماَتُدلُّ (.الـَحْيَضة )وَ(الضَّْربَة )يف 
                                                           

 .مشاركة:األصل(4)
 .ليجيء:األصل(6)
 .قالاهللتعاىل:بإزاءهذايفحاشيةاألصلكلماتغريواضحةمتاًماكأهنا(1)
 .49:سورةطـه،مناآلية(2)
 .علىموعدة:ويفب.111:سورةالتوبة،مناآلية(7)
 .والكثريفيهالكسر:ب(1)
 .ردوا:األصل(4)
 .يدل:ب(6)
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فيكونَعلى َغزَايـَْغُزو،َواملْصَدرفيه:حَنْو-بضمالعني-(فـََعَليـَْفُعل)َوأمَّااملعَتلالالم 
َيكوُنَلْفظالزَمانَواملكانَواملْصَدرَواحًدا:َوَمْصَدرهبغريزيادةَوالزَمانَواملكان ،َوَمَعامليم  َغْزو 

حَنْو الَعنْي، بفتح َمكُسوًرا(3)الـَمْغَزى: يَأت  ومل قَبلَها، َما َوانفتاح لتحرُّكها ألًفا الَواو َوانقلبت ،
ه ،َقالوالئالَتصرُيالَواُوياًءل َمافيهمنالثقل، بـَْعض  الـهاءيف  .(3)َمْدَعاةإىلكذا:َوَقْدز يَدت 

فمثل الَواو  َن م  الَعنْي املعَتل َوأمَّا َواملْصَدر: يـَُقوُل، َواحد،(9)قَـاَل َوالزَمان َواملكاُن منه
َوا:حَنْو األْصل  ألًفاحَتركهايف  الَواو  ،َوالعلةيفانقالب َوالـَمَقام  َماقـَْبلَها،َوُجع َلالـَمَقال  نفتاح 

فـََقالوا باهلاء  َجاء َوَقْد كذلك، امليم َمع َوالـَمَخافَةُ: الـَمَقـالَُة، . الَباب  َهذا ْن م  يَأت  فـََعَل)ومل
لُ َِ يـَْفع  ) َوأمَّا فقط، الضَّمُّ َجاء ا َوإمنَّ َوفـَْتحَها، الَعنْي يـَْفَعل)بَكْسر  َفع َل حَنْو( خَيَافُ: ،َخاَف

التَّصريف (1)فيأيت .(7)[تعاىل]إنشاءاهلل(2)ذلكُمْستقًصىيف 
  

                                                           

مضطرب،ويستقيمإذاقُرئعلىالنحوالتايل(3) :النصُّ
،ومعامليميكونلفظالزمانواملكانواملصدرواحًدابفتحالعني،حنو:واملصدرفيهبغريزيادة)  (.املغزى:َغْزو 

 .112،واألصول1/90الكتاب:ينظر(3)
 .فاملصدر:ب(9)
 .حسبماظهريل(أما)يقرتنبالفاء،وهذاجواب(أما)،وجواب(ويأيت:)يفالنسختني(1)
 .403ص(2)
 .ب:تكملةمن(7)
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 [باب اإلمالة]

بَاُب اإلَمالة، اإلَمالُة ُقِصَد ِبَها أْن يَتَناَسب الصوُت ِبَمكانَِها : "قَـاَل أبو َعلي
 .الَفْصلُ  (4)..."فَيتشابَُه َول يتباين

يءإيل(2)اْعلمأنَّاإلَمالةَ:قَـاَل الشَّارِحُ  ،(1)إَذاقـَرَّبتهمنه(7)[الشيء]َمْصَدُرأَمْلُتالشَّ
 املْعََّن/ هب َذا تُقرِّبَ(4)َوْهَو أْن اإلَمالة  َحقيَقَة ألنَّ ؛ ع  املوض  َهذا الكْسرَة،(6)يف  َن م  الفتَحة

َكْسرًَةَواليَاًءحمُ َامهَُابـَْينهَما(3)ققتنيَواأللَفم َنالياء،َوالجَتْعلهَما فـََعلواَذلك(3)،َوإمنَّ َا ،َوإمنَّ
َمَقامَها َقاَم َوَما الَكْسرَة َصْوَت َصوتـُُهَما بـَنْي(9)ليـَُناسَب َوالتناُسُب اإلَمالة، أْسَباب  ْن م 

للَعرب َمْذَهب  َواحلروف  اإلَمالة،َوأمَّا(10)األْصوات  يف  اجملردةيَتحققُّ َشائع،فـَتَناُسباألْصوات 
َها(11)تـََناُسُباحلروف  :ففيَمَواضَع،م نـْ

كَقولك البـَْعَدها، الدَّ َنالزَّايإَذاَوقعت  ،فَإنَـُّهم(12)َصَدَقَوَصَدرَ:إمْشَاُمالصَّادشيًئام 
الزَّا َصوت  ْن م  َشيًئا ونـََها مُّ يُش  َصوت  ْن م  َصْوتـَُها ُعُد يـَبـْ ُمطْبَـَقة َوالصَّاد جَمُْهورَة، الداَل ألنَّ ي؛

                                                           

 .476ص(مرجان)،و227ص(فرهود)التكملة(1)
،وشرحاللمع2/310،والتبصرةوالتذكرة7/160،واألصول7/12،واملقتضب1/113الكتاب:تنظراإلمالةيف(2)

 .،واإلمالةيفالقراءاتواللهجات7/1،وشرحالشافية9/47،وشرحاملفصل2/321البنبرهان
 .ب:تكملةمن(7)
 (.ميل)673-11/676اللسان:ينظر(1)
 .األصلمطموسةيف(َّنوهوهبذااملع)(4)
 .يقرب:ب(6)
 .وحمققتني:ب(3)
(3) هلا يقال شديدة اإلمالة كانت قيل:إذا ورمبا والبطح، اإلضجاع، هلا: فيقال اإلمالةمتوسطة كانت وإذا :الكسر،

 .2/70النشر:ينظر.التقليل،والتلطيف،وبنيبني
 .مقامهما:ب(9)
 .العرب:ب(10)
 .114-2/111اخلصائص:ينظريفهذا(11)
 .صدروصدق:ب(12)
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أَْقربُ َوهي الصَّفري، يف  الصَّاَد ُتَشار ُك َوالزَّاُي ، ،(1)الدال  الطَّريق  َذا هب  َها م نـْ فـََقرَّبوَها ال  الدَّ إىل
السَّاكنةَأْحَسن،حَنْو َركتَها،َيْصُدُقَوَيْصُدُر؛:َوَهذايف  الصَّادَّإَذاحَتركْتَقوَيتفبعدتحب  ألنَّ

.َوإَذاَسكنْتَضُعَفْت،فَأْمَكَنإْضَعافَها

 َهاإمْشَاُمالصَّاد الزَّاييف  َنالطَّاء (الصِّراط)َومنـْ .َوبَاب هم 

 يف  الزَّاي َصوَت الشِّني إمْشَاُم َها ألنَّ(2)(األْشَدق)َوم نـْ َواحدة ؛ َوالعلُة ُمَتفشَِّية ، الشِّنَي
الـَجْهر (7)[و]ر ْخَوة، َنالزايلتَقاُرهب  َمايف  اُلجَمُْهورَة ،َفقرَُبْتم  .الدَّ

 َتاء إْبَداهُلم َذلك ْن (1)(افْـتَـَعلَ)َوم  يف  اْزَدَجرَ)َدااًل ) -َوبَابه بَاب  يف  يُذكُر َما َعلى
أْجراَسا-(4)الَبَدل  .حلروف وَكلَذلكلتَناُسب 

اإلْدَغام  بَاب  املتَقاربَة،َعلىَمايُذَكُريف  ْنَذلكإْدَغاُماحلروف  .(6)َوم 

:َفْصـلٌ 

مُ/ يـَُفخِّ ،َبلم ْنهمَمْنمُييُلَوم ْنهمَمْن الَعَرب  اإلَمالُةلُغَةمجَ يع  ،َوالتفخيم(3)َولَْيَست 
األْصل  ْنَغرْي،(3)ُهَوالتَّعظيُميف  قـَْبلَهاَعلىَحقيقتَهام  َوبالفتَحة  َا أْنيُنطَقهب  فـََتفخيُماأللف 

.إْضَعاٍفَوتـَْغيريٍ

 
                                                           

 .709ص.."لينبهذلكعلىأنالسبباحملققهوالياء:"قولهبينتهي(ب)بدايةسقطيف(1)
 (.شدق)10/137اللسان.جانبالفم:الواسعالشِّْدق،والشِّْدق:األْشَدق(2)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(7)
 .أفعل،والصوابماأُثبت:األصل(1)
 .133ص(4)
 .623ص(6)
احلجاز(3) أهل لغة والتفخيم وقيس، وأسد متيم من جند أهل لغة اإلمالة ينظر. : والتذكرة وشرح2/314التبصرة ،

 .2/70،والنشر1/231،واملساعد7/1،وشرحالشافية9/41املفصل
 (.فخم)12/119اللسان:ينظر(3)
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 .الَفْصلُ  (4)..."َولإلَمالِة أْسَباٌب ُتوجبَها: "قَـاَل أبو َعلي

ستَّة :قَـاَل الشَّارِحُ  األْسَباب  َوأْنواُع األْصَوات، تَناُسُب اجلْمَلة يف  اإلَمالة  ،(2)َسَبُب
:جَيْمعَهاالتَناُسُبالذيذَكرنَا

.الَكْسَرة:النَّوُعاألوَّلُ

.الياء:َوالثاين

َعن الَياء:َوالثالثُ .اْنقالُباأللف 

املنـَْقلب :َوالرَّابعُ ُحكم  .أْنَتكوَناأللُفيف 

َحالٍ:َواخلام سُ ُريف  ،َوَقْديـَْنكس  .أْنَيكوَناحلْرُفقـَْبلاأللف 

.اإلَمالُة،َفإنَـَّهاتُوجُبإَمالًةأخرى:َوالسَّاد سُ

اإلَمالَةالحَمَالَة،"َولإلَمالِة أْسَباٌب تُوجبـَُها":َوقوهلم اتُلزُم يُريُدونبهتقتضيها،الأهنَّ
التفخيمحَلًْنا،َبلُهَوَأْصل ُمْسَتعمل أالتـََرىأنَّاإلَمال .َةَجائزة َغرْيالزَمٍة،َولذلكاليـَُعدُّ

يَوهَلَاَمانع ،َفمقتضيَها اإلَمالَةهَلَاُمْقتض  ،َوَموانُعَها(7)َواْعَلمأنَّ َناألْسباب  َماذَكرنَاهم 
بَاٍببـَْعدَهذا،فَإَذاجَترَّدالسََّبُبعَ َمانع ُتذكُريف  اإلَمالُة،َوإْنُوجَدَمَعالسَّبب  ْنَمانٍعَجازت 

الفقه يف  كثبوت ه  النَّْحو َعلم يف  ثَابت  َوَهذا ، السََّبب  َعلى رَاجح  املانَع ألنَّ اإلَمالُة؛ جَتُز  مل
َا َوَغرْيمه  .َوالَفرائض 

                                                           

 .473ص(مرجان)،و227ص(فرهود)التكملة(1)
يف(2) اإلمالة أسباب :تنظر بعدها،1/113الكتاب ووما 7/12املقتضب واألصول والتذكرة7/160، والتبصرة ،

،9/44،وشرحاملفصل2/310
وهي شاذة، أسباب ثالثة حيان وأبو الباذش ابن وزاد بني: للفرق واإلمالة املنقلبة، باأللف املشبَّهة األلف إمالة

االستعمال لكثرة واإلمالة واحلرف، االسم ينظر. : ص1/269اإلقناع احلسان والنكت ،232 يف. اجلزري ابن وأوصلها
 .إىلاثينعشرسبًبا74-2/72النشر

 .والصوابماأثبت؛ألنهيتحدثعناألسباب،وهيمقتضية(فمقتضاها...هلامقتًضى:)األصل(7)
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َأَشدُّ:السََّبُب األوَّلُ  َوالَياء  الَكْسرَة  َن م  الشيئني أيِّ يف  اختُلَف َوَقْد الَكْسرَُة، َوهَو
اقْتضاًءلإلَمالة ؟

َفق يـلَ : الَكْسرََة ألنَّ الَكْسرَة، ....... ....... أسفل/ يف ........وهي .......
ر(1)....... َناملَقدَّ .َواللفُظأقْـَوىم 

رَة :َوق يـلَ َركتنيفـَتَـْقَوىبزيَاَدةاحلرَكة املَقدَّ رةحب  .الَياءُأقْـَوى؛ألنَّالَياءُمقدَّ

.(2)مُهَاَسَواء:َوق يـلَ

أنَّاعْوَ وَرَسْالكَلم األلف اليَة قبل م لإلمَضاءًت اقْأشدُّاء إذَهمَنْالة كانَا بَـا ؛األلف دَعْا
كلفَتجْاملحتَهَدَعْبَـاأللفَ(1)لتَمَأَا،فإذَ(7)ُمْسَتفلةداءتَاالبْـنَرةم سْالكَألنَّ بـَْعَددصعُّالتَّة إىل

الَكْسَرُة َوقعت  َوإَذا الَكْسرَة، َصوت  ْن م  َم َتقدَّ َما األلف  بَصوت  لُتجانَس أََملَت َبل التَّسفُّل،
أََملتَ األلف  بـَْعَد

م(4) تـََقدَّ املتقدَمة الَكْسَرة َويف  التَّجانس، د لتَمهِّ لإلَمالة  ي املقتض  ُوجود  قـَْبل
َواملْقَتضيات  يَعلىُحكمه ،َوَهذابَياُنالع َلل  .(6)املقتض 

َبُب الثاني حَنْو(1)[الياء]:َوالسَّ والضَّـَياح: َوَشْيـَبان، َوَعَيان، ُهنَ(2)َعْياَلن، َواإلَمالُة ا،
اإلَمالُة كانت  إليهمثله ،فَإَذااْنَضمَّ َرةبكْسرَتني،َوالَكْسَرُةالَواحَدُةَسَبب  الياءمقدَّ َحَسنة؛ألنَّ

                                                           

كلماتملأستنبقراءهتايفالنسخةاألصلالنطماسحروفها،وقاليفاملتبع(1) كانت:"2/320النقاطمكان وإذا
األ جاءت َث بالكسرة بدأت إذا ألنك أقوى، اإلمالة كانت األلف قبل التسفل،الكسرة بعد التصعد إىل احتجت لف

 ".وذلكشاق،فإذاأملتزالكلفةالتصعد
كالمسيبويه،وقالبالقولالثاينابنالسراج(2) ،1/113الكتاب:ينظر.قالبالقولاألولأكثرالنحويني،وهوظاهر

 .6/133،واهلمع2/413،واالرتشاف7/160واألصول
 .منتقلة:األصل(7)
 .أمليت:األصل(1)
 .والوجهله.لبعداأللفملأملت:األصل(4)
 .9/46،وشرحاملفصل2/1111املقتصديفشرحالتكملة:ينظر(6)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(1)
 .711صتفسريهذهاأللفاظيف(2)

 أ/243
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َحرَكتَهاتـُْقلقلَهاَوخُترُجَهاَعْنخَمْرجَهااألْصلي اْقت َضاًءلإلَمالة ؛ألنَّ السَّاكنُةأَشدُّ أقْـَوى،َوالياء
لوُجود السَّبب إيلغريه،َوهيإَذاكَ .انْتَمكُسوَرًةَأَشدُّ

ْنأْصلَها،َوَقْد:السََّبُب الثالثُ  هَلَام  أْنَتكوَناأللُفمنقلَبةَعْنيَاء،فَإَمالتـَُهاَتقريب 
 يف بيَّنه كما احلْرف  َغرْي يف  لَسَبٍب اإلَمالة أَْوىل(7)(خاف)أَجاُزوا أْصله  إىل فَإَمالته لينبه(1)،

َن(4)َعلىأنَّالسََّببََذلك كثريم  َعْنه،َوَبَدُلالشيءيـَُقومَمَقامهيف  احملققُهَوالَياء،َوَهذاَبدل 
َرى)وَ(الـُهَدى:)(6)األْحَكام،َوَذلكحَنْو (.السُّ

َبُب الرَّابعُ (3)وَ  ،فَألُفاإلحْلَاقُمْبدلة م ْن/:السَّ أوالتَّأنيث  أْنَتكوَناأللُفلإلحْلَاق 
إحْلَاقـَُها:يَاٍء،حَنْو يَتحرَّك،َوبذلكَيصحُّ م ْعًزىَوأَْرًطى،َوأْصُلَهايَاءزَائَدةلإلحْلَاق؛ألنَـَّهاَطَرف 

د ْرَهم)بـ ل(َجْعَفر)وَ( ألًفا اْنقلَبْت الَياء أنَّ إال َذلك، َعلى َوَيدلُّك قَبلَها، َما َواْنفَتاح َتحركَها
:شيئان

أَحُدمُها حَنْو: يَاًء، التَّصغري  يف  َتعود ا أهنَّ : قَبلَها(3)[َوأُرَيطٍ]ُمَعْيـٍز، َما َوُيكَسُر ،
.كاملنقوص 

الَياء،فـَُقلتَ:َوالثاين ْنهاف ْعالًلظَهرت  .أَْرطَْيُت،َوَمْعزَْيتُ:(9)أنَّكلواْشتققَتم 
التَّصحيح، مَجْع يف  يَاء أُْبدلْت َوَقْد رَابَعة ، ا ألهنَّ املنقلَبة؛ ُحكم  ففي التَّأنيث  ألُف أمَّا

،حَنْو:حَنْو االْشتَقاق  .َسْلَقْيـتُهُ:،كماقاَلوا(2)َوَسْكرَْيتُ(1)َحبـْلَْيتُ:ُسْعَديَات،َوَتصرُييَاًءيف 

                                                           

 .يفالسبباخلامس(خاف)احلديثعنإمالة(7)
 .ب:هنايةالسقطيف(1)
 .لينبهوذلكأنالسبب:ب(4)
 .هو:األصل(6)
 .ب:ساقطمن(و)(3)
 .ب:تكملةمن(3)
 .لُقلتَ:ب(9)
 [متسحنقطةالباءباملزيلبعدالطباعة].فلمتظهرنقطالمالفعل.حلبت:ب(1)
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األْحَوال: السََّبُب الخاِمسُ  بـَْعض  يف  األلف قـَْبل َما ينكسر أْن(7)أْن بـَنْي فـَْرَق َوال ،
َخاَف،َوالَكْسَرةَتكوُنإَذااتَّصلبه:طَاَب،َوالَواُوحَنْو:َيكوَنأْصُلهايَاًءأوَواًوا،فَالَياُءحَنْو

حَنْو ْفُتوط ْبُت،فَإَمالُةا:تَاءالَفاع ل  تـَْنبيهَعلىالَكْسرَةاليتهيَسَبب خ  ،َوَنظرُيَذلك(1)أللف 
 تَاء خَيْرُموا ملَْ م أهنَّ رات املقدَّ اإلْضَماُر(4)(ُمتَـَفاع لن)يف  َوْهَو التَّاء، َتْسكني فيه جَيُوز ألنَّه ؛

املمتَ يُؤديإىلالسُّكون  كاَنجَيُوزفيهأَْمر  َكذلكَهُهَنا،َواالبْتداءبالسَّاكن ،فَلمَّا نعملَْحَيذفوا،
رُمَعامَلةاملوُجود  ُمَعامَلة املقدَّ ْنبَاب  حَنْو(6)َوَهذام  خَيَاُف؛ألنَّ:(3)،َولذلكأَْبَدلواالَواوألًفايف 

 ألْجل  َعارًضا ُسكونـَُها كاَن َلمَّا َولكن ، األْصل  يف  َوَساكنة  اآلن َمفتوَحة (3)[حرف]اخلَاء
َقلبواله/املَضاَرَعة نَـزَّلوهَمْنزلة .الَواو(9)املْفُتوحَحىتَّ

َكقولك:السَّاِدسُ  (10)السََّببُ  أخرى، إلَمالة َسَبب  ا َفإهنَّ اإلَمالُة، ك تابًا،: َكتبُت
َوَذلك األُوىل، لإلَمالة  أُميلْت التنوين َوألُف قَبلَها، للَكْسرَة أُميلْت األُوىل اإلَمالَةفَاأللُف أنَّ

َنالَياء،َوالياُءَسَبب  األلَفم  َكاَن:َولوق يـلَ.األُوىلقـَرَّبت  إنَّاإلَمالَةُهَناأقْـَوىلزيادةالتناُسب 
 َأْصوات  الَياء م َن َواأللف الَكْسر  َن م  الباء َوَتقريُب الكاف  يف  الَكْسرَة أنَّ َوَذلك َوْجًها؛

األْصَوات ُمتجانَسة،فـََتقريُب جَتَانس  ُهماأبلغيف  م نـْ .الَياء َواأللف 

                                                                                                                                                                             

 (.َسكرى)و(ُحبلى)من(2)
 .2/147اللباب.وذلكيفالفعلخاصة(7)
 .7/162األصول:ينظر.هيلغة لبعضأهلاحلجاز،وأماالعامةفالمييلون(طاب)و(خاف)اإلمالةيفحنو(1)
 .متفاعل:األصل(4)
 (.بابمجعالتكسري)37ص:تنظر(6)
 .ب:ساقطمن(حنو)(3)
 .ب:تكملةمن(3)
 .ب:ساقطمن(له)(9)
 .والسبب:ب(10)
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نْ م  ذَكرنَاُه (1)َوالذي األْسَباب  َهذه ُمناسَبة  َوبياُن َومَتْهيد  َتوطئة  ُهَنا إىل الَباب  أوَّل 
نذكر اآلَن َوحَنُْن الشَّيخ(2)لإلَمالة ، َفقوله(7)كالم َعلي، "أيب أْن يـََتناسَب الصَّْوُت :

اإلَمالة (1)"كانَِهاِبمَ  ل َمكان  الصَّوَتان  تـََناسَب أَملَت إَذا أنَّك أْن(4)َوَمْعناُه َوجَيوُز لعلتَها، َأْي ،
َا)يُريَد ْنمُجَْلة (:مب َكاهن  ،َوم  احلروف  خَمَارج  حَيْصُلبتَـَقارب  تَناسَباألْصوات  حَملَهاَوخَمْرجَها؛فَإنَّ

:َماَمثَّلبه
نْ(فـَْعالن)،َوْهَو(َشْيبان) يبُ:م  .َشاَبَيش 

َن(:َعْيالن)وَ .الَفْقر:،َوْهوَ(الَعْيلة)اْسُمَرجل،َوْهَوم 
َها ره(6)اللنَباملْخُلوطبالـَماء :،َوْهوَ(الضََّياح)َوم نـْ .،َهَكذاَفسَّ
َها َن(فـَعَّال)،َوْهَو(الَكيَّال)َوم نـْ (.الَكْيل)م 

ْالل)َهاَوم نْـ ريَعةُ:،َوْهي(مش  .النَّاَقُةالسَّ
َها/ ْربَال)َوم نـْ .الثَّوُبالسَّاتر:،َوْهوَ(س 

 ذ كرُه َأَجاُزوا(3)(د ْرمَهَان )َوأمَّا َا َوإمنَّ الكلَمة، أول لَكْسَرة التَّثنَية ألف  إَمالة ْنُه م  فـََغرضُه
،َواإلَمالُةُهَناَضع يفة ألْمرَين َوالنَّْصب  اجلرِّ اَقْدَتصرُيإىلالَياء يف  ُهَناألهنَّ :إَمالةاأللف 

َناأللف :َأَحُدمُها .بـُْعُدالَكْسَرةم 

َحْرفإْعرَاٍبَوَدليلَمْعًَّنَكوُن:َوالثاين .األلف 

                                                           

 .يف:األصل(1)
 .نذكراآلن:ب(2)
 .ب:ساقطمن(الشيخ)(7)
 .476ص(مرجان)،و227ص(فرهود)التكملة(1)
 .يفالصفحةالتالية"وليسيفأسباباإلمالةماهوكذلك:"،ينتهيبقوله(ب)بدايةسقطيف(4)
 (.ضيح)2/423،واللسان4/101،وهتذيباللغة2/1040،ومجهرةاللغة7/263العني:ينظر(6)
 ".عماد،وكتاب،ومشالل،وسربال،ودرمهان:وأمااإلمالةللكسرةقبلهافنحو:"يفقوله227التكملةص(3)
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َكْسُر"اإلَمالُةُهَنالَكْسرَة النُّون :"قَاَلالَعْبدي ،َوالذيذَكرهَعْبُدالَقاهر ،َوَهذافيهَنَظر 
َعُوُجودالَكْسرَةَلمَّامليَ(َرُجالن )َكَماذَكرنا،َوَيُدلُّكَعلىَذلكأنَّكالمتُ يُل(1)األوَّل ُكن م 

أَْيًضا َعليه َوَيدلُّك َمْكُسورًا، األوَّل : أْسَباب  يف  َولَْيَس ، األْصل  يف  َعار َضة  النُّون  َكْسرَة أنَّ
.َماُهوَكَذلك(2)اإلَمالة

َوَمَباي عٍ:(7)حَنْو:َوَقولُهأَْيًضا ٍر، الَياء(1)َعام  ْنَأْجل  اإلَمالةم  يُريُدبه(4)َوَجْعُل أنَّ،َفال
حَنْو ، َمْكُسور  آخُر َحْرف  َمكانـََها كاَن لو الياَء ألنَّ لإلَمالة؛ الـُمَصححة هي الَياء ٍر،: َعام 

ايُريُدبهأنَّاإلَمالَةَمَعالَياء آكد اإلَمالُة،وإمنَّ .َوُمَساف ٍرَجازت 
َكسْ(6)َوبابُُهَفَجازْتاإلَمالةفيه(االْسو َدادُ)أمَّا ْنَأْجل الَكْسَرةم  َجالَبة (3)رَةالَواو ؛ألنَّ

 أنَّ َوَذلَك و َداد)هَلَا، ) ْن اْسو َداد)م  ) تَامٍَّة، َكلَمة َْنزلة  (3)[و]مب  مُتيُل الو َداد)َكَما (9)مُتيلُ(
كلمتني(10)(االْسو َداد) َوَأْجَروا َمَواضع، يف  تَامَّة كلمة جُمَْرى الكلَمة بـَْعَض َأْجروا َوَقْد جُمَْرى،

الشَّاع ر (11)[الواحدة]الكلَمة حَنْوَقول  :يف 
 (4)فَاليَـْوَم َأْشـَرْب َغْيـَر ُمْسَتْحِقبِ 

                                                           

 .2/1113املقتصديفشرحالتكملة(1)
 .ب:هنايةالسقطيف(2)
 .ب:ساقطمن(أيًضاحنو)(7)
 .ومانع:األصل(1)
ص(4) التكملة يف علي أبو "227قال حنو: األلف، بعد الياء أو الكسرة كانت إن وكذلك ومسافر،: وعامل، عابد،

 ".ومبايع
 .ب:ساقطمن(فيه)(6)
 ألنمهزةالكسرة:األصل(3)
 .ب:تكملةمن(3)
 .مييل:ب(9)
 .1/113الكتاب:ينظر(10)
 .ب:تكملةمن(11)
.ب:مطموسةيف(ُمستحق ب )(1)
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َمْوضعه/ .(2)َسكَُّنواالَباءل َماذَكرناُهيف 

 .(1)"كَان َما بـَْعَد األلف َمْفُتوًحا َأْو َمْضُموًما َلْم ُتِملْ   (7)َوَلو: "قَـاَل أبو َعليّ 

،فَإذَا:قَـاَل الشَّارِحُ   َعلىَماَمرَّ َناإلَمالةجَتَاُنُسالصَّْوت  َكذلكألنَّالَغَرَضم  كاَن َا إمنَّ
كاَنَصوتـَُهاجُمَانًسا كاَنبينهمابـُْعد ،(4)كاَنَمابـَْعَداأللفَمْفُتوًحا كاَنَمْضُموًما لَصْوته ،َوإَذا

 َوالضمَّة،َفإَذاأََملَتاأللَفَُثََّصعَّدَتإىلالفتحة أوالضَّمَّة تَناَفرت  َولكنَُّهأْقرُبمم َّابـَنْياليَاء 

                                                                                                                                                                             

:،وعجزه122،منالسريع،المرئالقيسيفديوانهص1وهذاصدربيتمنشواهدالتكملةص
إثْـًمام َناهلل والَواغ ـل 

:وقبله
َايفُشُغٍلَحلَّْتيلاخلْمُروُكْنُتاْمـرَاً َشاغ ل َعْنُشْرهب 

يف له وهو : ص1/201الكتاب واألصمعيات ،170 واألصول ص،2/761، والشاحج الصاهل ،160ورسالة
 6/67واحملكم ،6/347، اإليضاح شواهد 1/742وإيضاح واملصباح ص،1/601، اإليضاح شواهد ،246وشرح

ص صالتماميف:،وبالنسبةيف91وضرائرالشعر 204تفسريأشعارهذيل ،وماجيوزللشاعريف1/31،واخلصائص
.2/110،واللباب104الضرورةص

 برواية فاشربْ)وورد يف( : ص7/47العني زيد أيب ونوادر ص133، املنطق وإصالح ،214 والزاهر722، ،
2/236 وبرواية ُأسَقى)، يف( ص: 122الديوان والكامل ص1/713، واالشتقاق ،773، شاهد7/20واحملكم وال ،

.علىهاتنيالروايتني
(.حقب)726-1/724اللسان:ينظر.مجعهواحتمله:اإلَثواستحقبهواحتقب
(.وغل)11/372اللسان:ينظر.الذييدخلعلىالقوميفطعامهموشراهبممنغريأنيدعوهإليه:والواغل
القيسيالشاهديفالبيت حالالرفعمعالوصل،َشبَّه(أشرب)من(الباء)إسكانآخرالفعلوهو:فقالوبنيَّ يف

حنو واحدة، كلمة من باملتصل كلمتني من )املنفصل َعُضدٍ: ) من بَّن ألنه والغني)وشبهه؛ والباء، الراء، الكلمة( من
 .1/742إيضاحشواهداإليضاح:ينظر.َثَأسكَنالباءَ(رَبُغَ)األخرىمثل

 .130-133ص(القسماألول)شرحالتكملة(2)
 .ب:ساقطمن(ولو)(7)
 .473ص(مرجان)،و227ص(فرهود")ملمُيَلْ:"...التكملةوفيها(1)
 .متجانًسا:ب(4)
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عَ األلف  بإبَقاء  َذلَك َعْن َية ُغنـْ يف  َوأنَت الُكلفة، َواْزَدادت  حَنْواألْصَواُت َوَذلك َا، َحاهل  :لى
،وَكابـلٍ .،َوَعاملٍَ(1)آُجرٍّ

ا ُتماُل ألُفُه َما كاَن ِفْعاًل َعلى :"قَـاَل أبو َعلي ِمْن بَناِت الَياِء ( فـََعل)َوِممَّ
ِِ  (3)..."َوالَواو  .إلى آخر الَباِب

مَخْسة :قَـاَل الشَّارِحُ   َهذاالَباب  :األلَفاُتيف 

هيَعنْيُا ،َففياألمْسَاءحَنْوألف  األمْسَاء َواألفْـَعال  َن(7)نَاٍبَوَعاٍب،و:لكلمةيف  هيم 
اجلْمع  يف  لَقولَك الَياء : يف  َيكْن مل وإْن مُيَاُل فـََهذا ، َوُعيَـْيب  ونـُيَـْيب  ، َوُعيوب  َونُيوب  أنياب 

َناألفْـَعالَقولكَ َاَعن الياءبَاَعَوَساَر،فـَُتميلُ:الكلمةَكْسرَة،َوم  .(1)ألَفُهالْنق الهب 

 َخافَ)َوأمَّا فيه( الَقوُل َسبَق فـََقْد (4)َوبابُُه يف  قَبلَها َما الْنكَسار  َجازْت اإلَمالَة َوأنَّ ،
األحوال  .بَعض 

ًناُمنقلَبةَعْنَواٍو،حَنْو:َواأللُف الثانَيةُ  األمْسَاء الثالثيةَعيـْ بَاٍبَوَداٍر،َفال:أْنَتكوَنيف 
أَمالوا َكَما َكْسرَة، بـَْعَدَها كاَنْت إالإَذا ﴿:مُتَاُل (6)﴾لنَّـار ٱيف  ُهَنا إلَمالتَها َسَبَب ال ألنَّه /؛

َوىالَكْسر،فَإَذافُق دمليـَْبَقَسَبب  .س 

                                                           

كابُل)كذايفالنسختني،وحتتمل(1) هلا،ومثالوملأقفعلىمعَّن-بالفتح–(كابَل)اسمموضع،و-بضمالباء–(
 .1/113،وهومثالالكتاب(تَابَل:)التكملة

 ...".وممامُيال:"...473ص(مرجان)،ويف227ص(فرهود)التكملة(2)
 .ب:ساقطمن(و)(7)
(1) السبعة للقراء احلجة يف "1/723جاء : يف اإلمالة يقوي زاد)ومما وحنوه( منهما: واحد كل أمران فيه اجتمع أنه

امنالياء:،واآلخر(فعلتُ)حلاقالكسرةأوليوجباإلمالة،وهو  ".أنمُتالاأللفلُيعلمأهنَّ
 .يفالسبباخلامسمنأسباباإلمالة(4)
أَُمٍمَقْدَخَلْتم نقـَْبل ُكممَِّنٱقَاَل﴿:وردتيفعدةآيات،منهاقولهتعاىل(6) وَٱْدُخُلوايف  ٱجلْ نِّ يف  سورة]﴾لنَّـار ٱإلْنس 

[73:األعراف،مناآلية كانت. سواء جمرورة، راءمتطرفة بعدها ألف كل الدوري رواية يف والكسائي عمرو أبو وقدأمال
 .44-2/41،والنشر1/232،واإلقناع13التيسريص:ينظر.األلفأصليةأمزائدة

 ب/249
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الكلَمة ،حَنْو:َواأللُف الثالثةُ  َوَسط  ل ْبـالبٍ:الزَّائدُةيف  ،فـََقْدَسَبَقُحكمَها(1)َعامٍل،َوح 
َوَمابـَْعَده األول  السََّبب  .يف 

ف ْعٍل،حَنْو(7)[أوواوٍ]ُمْنقلَبًةَعْنيَاء(2)أْنَتكوَنالًما:َواأللُف الرَّابَعةُ  ،(1)[َرَمى:]يف 
َوَغزَ فَإنَّ َنالَواو  كاَنم  ،َوأمَّاَما َنالَياءفَأمرُهظَاهر  كاَنم  ا،َوَدَعا،َواإلَمالُةُهَناَجيدة،أمَّاَما

َكَقولكَ َمْوضٍعَحسََّن:الَواَوفيهتـَْنقلُبإىلالَياء، ُغز َي،َوُدع َي،َوَيْدعيان،َفَمصريَُهاإىلالياءيف 
.إمالتها

كانْتَهذه اْسٍمثالثيُمْنقلَبةَعْنَواوحَنْوفإْن االَتصري:األلُفيف  الَعَصاملمُتَل؛ألهنَّ
كانْتَعْنيَاءأُميلْت،حَنْو الَفْعل،فَإْن َكَماَصارْتيف  اللغَة:إىلالَياء  َناليَاءيف  الرََّحى،فإنَـَّهام 

.(4)اجليََّدة
فَُأمي الَواو  َن م  َشيء َشذَّ حَنْوَوَقْد َل، البيت: ُكَساَحة  يف  الَواو(6)الك َبا َن م  َوْهَو ،

.(3)َكبوُتالبَـْيتَ:(3)لَقوهلم

                                                           

.جلبالب:األصل(1)
نبات:البُـبْل واحل  من وهو والغنم، الظباء عليه تسمُن الكفِّ من أعرض ورق وله الصيف، يف خضرته تدوم نبت

 (.حلب)1/771،واللسان133أبنيةكتابسيبويهص.السهل
 .الًماما:ب(2)
 .ب:تكملةمن(7)
 .ب:تكملةمن(1)
(4) أن إىل البصريون الرحى)ذهب تثنيتها( ألن الياء، بنات من تكونمن: أن أنهجيوز إىل الكوفيون وذهب رحيان،

فيها فيجوزون الواو، رََحوان: ينظر. : ص7/733الكتاب السكيت البن واملقصور املمدود وحروف وللقايل113، ،
.39ص

بالياءوالواوعملتعلىاألكثراألعم،حنو:"243ويفأدبالكاتبص عليكحرفقدثـُينِّ رحى؛ألن:وإذاورد
إيلَّ؛ألهنااللغةالعالية:رََحوُتالرََّحا،ومنهممنيقول:العربمنيقولمن  ".رََحْيُتالرََّحى،وأنتكتبهابالياءكانأحبَّ

 (.كسح)1/799الصحاح:ينظر.ُكناسته:ُكساحةالبيت(6)
 .كقوهلم:األصل(3)
 .2/102،والفائق2/1026مجهرةاللغة:ينظر(3)
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َنالَواو (1)(الَعَشا)َوأَمالوا ْم-ُجْحُرالضبِّ:َوْهوَ-؛(الـَمَكا)(7)َوأَمالُوا.(2)َوْهَوم  لَقوهل 
فيه الشذوذ(1)َمَكوان: َمَع َوَوْجُهُه ، : الالمات أنَّ الَياء، َعليها َتغلُب على]املعَتلة فُحمل

.(4)[األكثر
:أْنتـََقَعرَابَعًةَفَصاعًدا،َوهيَعلىستَّة أَْوُجهٍ:َواأللُف الخاِمَسةُ 
:َأَحُدَها كاَنت  ف ْعاًل َواحًدا، َقواًل إَمالتـَُها فَيجوُز َواٍو، أو يَاء َعْن ُمْنقلَبة َتكوَن أْن

الرَّابَعةَتصرُيإىلالَياء،:الكلَمُةأَْوامْسًا،حَنْو َأْسَقى،َوَأْعَطى،َوَأْغَرى،َواملْلَهى؛َوَسَبُبَذلكأنَّ
األمْسَاءحَنْوَأْغزَيُت،َوأَْعطَيُت،َواْسَتْدَعي:حَنْو .َأْعَميان،َوَمْلَهيان:ُت،َويف 

حَنْو:َوالثاني ، لإلحْلَاق  َتكوَن أْن َوأْصُلَها(6)َدلَْنَظى: َوَحبَـْنَطى، ، : يف  م تقدَّ ل َما الَياء
.(3)َموضعه

،حَنْو:َوالثالثُ / .(3)ُحبـَْلى،َوَقْدَسَبَقأَْيًضا:أْنَتكوَنللتَّأنيث 
.(10)،وَُكمَّثَرى،مُمَال(9)قـَبَـْعـثـًَرى:أْنَتكوَنللتَّكثري ،حَنْو:َوالرَّابعُ 

                                                           

.العبا:األصل(1)
األعشى:اوالعش بصري،مصدر بالنهار وهو بالليل يبصر ال الذي عمى،هو غري من بصره ساء الذي يكون ،وقد

 .2/133العني:ينظر.وهوعرضحادثرمباذهب
لقوهلم(2) عشواوان: وامرأتان عشواء، امرأة ينظر. ص: الكاتب 249أدب اللغة ومجهرة اللغة2/331، وهتذيب ،

 .291،وعمدةاألدباءيفمعرفةمايكتبباأللفوالياءص7/74
 .وأما:ب(7)
 (.مكا)14/290،واللسان10/222هتذيباللغة:ينظر(1)
 .ب:تكملةمن(4)
(6) ىظَنْلَالدَّ و: شيء، كل من الغليظ ىظَنْلَالدَّالسمني الدفع: الشديد ص. للقايل واملمدود واملنصف161املقصور ،

7/11. 
 .131ص(القسماألول)شرحالتكملة(3)
 .160ص(القسماألول)شرحالتكملة(3)
َقبَـْعـثـََرىال(9) واإلبل: الناس من الشعر الكثري اخللق والعظيم الضخم، األبنية. من سيبويه كتاب يف ما غريب تفسري

 .143،واملقصورواملمدودللقايلص123ص
 .ب:ساقطمن(مُمال)(10)

 أ/260
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مْ:َوالخـاِمسُ  كَقوهل  َضمرٍي، ْن م  َتكوَن ]أْن (1)[يريد: يـَْنز َعَها  (7)َوَلنْ(2)-مُمَال –أْن
اهل أنَّ َذلَك َوَسَبُب األلَف، ميُ يُل ْن م  الَعَرب  َن َفم  َفهيَيْضر بـََها، َخفيَّة، َغرْي(1)اء َحاجز 

َكْسرَةَجالَبة لإلَمالة(4)[حصني] اَوَقعْتبـَْعَدالَعنْيَوالَباء،َوقـَْبلاحلْرَفني ،َوَقْدذَكرنَا(6)،َفكأهنَّ
 أوَّلالتكملة(ُردُّهُ)حَنْوَذلكيف  .(3)يف 

مْ كَقوهل  َكاَنقـَْبلاهلاء َضمَّةملمتُ ْل، الكلمة:(3)فَإْن ُهَوَيْضر بـَُها،وَكذلكإْنملَيكْنيف 
،َوالتَّنافُر الذيبـَنْيالضَّمَّة َوالَكْسرَة:،حَنْو(9)[كسرة] اجلَال ب  .لنيـَْعَلَمَها؛لَعَدمالسََّبب 

كَقولك:َوالسَّاِدسُ  التنوين، َن م  ُمْبَدلة َتكوَن أْن ل َمكا: َجائزة فَاإلَمالُة زَيًدا، َرأيُت ن 
اإلَمالةلإلَمالة ْنبَاب  ،َوليَسَذلَكم  .(10)الَياءقـَْبلالدال 

 

 

 [باب ما يمنع األلف من اإلمالة من الحروف المستعلية]
                                                           

 .ب:تكملةمن(1)
 .ب:ساقطمن(ممال)(2)
 .مل:األصل(7)
 .فهو:ب(1)
 .ب:تكملةمن(4)
 .121-1/127الكتاب:ينظر(6)
.الكلمة:ب(3)

ص التكملة أول يف ذلك ونصُّه6ورد ،..." فقالوا: خفيَّة: اهلاء ألنَّ رُدُُّه؛ "... التكملة شرح األول)وينظر (القسم
 .133ص

 .كقولك:ب(3)
 .ب:تكملةمن(9)
.ب:ساقطمن(لإلمالة)(10)

ألف مُتال َث قبلها، ما لكسر األوىل األلف بإمالة تكون لإلمالة اإلمالة ألن لإلمالة اإلمالة باب من ليس وهذا
 .كتبُتك َتابًا:التنوينلإلمالةاألوىل،حنو
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 .(3)"(4)بَاُب َما َيْمَنُع األِلَف ِمَن اإلَمالة ِمَن الحروِف المْسَتعلَية: "قَـاَل أبو َعلي

َهاجَتَانُساألْصَوات،َواإلَمالةَمَع:قَـاَل الشَّارِحُ  نـْ الَغَرَضم  اإلَمالةأنَّ بَاب  َميف  َقْدَتقدَّ
تُوجبُ احلروف  َواملانع(7)َهذه اْمَتنَعت، فَلذلك األْصوات، ُحروُف(1)تـََنافـَُر اإلَمالة َن م 

.(4)االْستْعالءَوالراءَعلىَوْصٍفخَمْصوص

الصَّاُد،َوالضَّاُد،َوالطَّاءُ،َوالظَّاءُ،َوَهذهَمَعاْستعالئَها:َعة،َوهيَوُحروُفاالْست ْعالءَسبْـ
.(3)الَعنْيُ،َواخلاءُ،َوالَقافُ:ُمْسَتعلَيةمنفتَحة،َوهي(6)ُمطْبَقة،َوالثالثةاألخرى

إىل:َوَمْعََّناالْست ْعالء َوالرتفع  الُعلو  ْنَجه ة  م  َأخُذاحلْرف  األْعَلى،َوَذلكحُيَسُّ احلَنك 
،أالتـَرَاكإَذاقُلتَ احلْرف  ْنَجْرس  ْنَظْهر اللَسان:/م  َوَجدَتالصَّاَدَوالطَّاَءم  َأْصَبَح،َوَمْطَلب 

احلَنكاألْعَلىَحىتَيكاُديَلتصقُ .به(3)َوَسقف 

اُمْسَتعلَيةألْخذَها َكقولكَوأمَّااحلُروُفاملنفتَحةَفإهنَّ ْنجَهة الُعلوَولكنـََّهامنفتَحة، :م 
مَيْنعَها ال َواْنفَتاحها ، َوُمْعَرب  َمنَـَعتْ(9)َأْخذ ، َا َوإمنَّ َتعليَها، ْن إذَا(10)م  اإلَمالة احلروف َهذه

َاَأخذتَ أَْوبـَْعدها؛ألنَّكإَذاَنطقَتهب  (1)كاَنْتَمْفُتوَحةأَْوَمْضُمومةقَبلاأللف  التَّصعُّد،يف 
إىل االْرتَفاع َن م  تنتقل أْن جَيُْز مل َكذلك كاَن َفإَذا االْست ْعالء، إىل أقرُب النفَتاحَها َواأللُف

                                                           

 .املستعملة:ب(1)
 410(مرجان)،و224ص(فرهود)التكملة(2)
 .يوجب:األصل(7)
 .واإلمالة:األصل(1)
 .أيغرياملكسورة(4)
 .اأُلخر:ب(6)
 .122،127،والرعايةلتجويدالقراءةص2/312،والتبصرةوالتذكرة7/16،واملقتضب1/123الكتاب:ينظر(3)
 .تكادتلتصق:األصل(3)
 .ب:ساقطمن(المينعها)(9)
 .بالبناءللمجهول،تصحيف–ُمن َعت:األصل(10)
 .إذانطقتهباأخذتهبا:ب(1)

 ب/260
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؛ألنَّكإَذاأَملَت كاَنْتَهذهاحلروفبـَْعَداأللف  االخنْ َفاضَمَعإْمَكانأالَّتـَْنحدَر،وَكذلكإْن
األلَفَخَفضَتالصَّوَت،فَإَذاأخذ َهذهاحلروفبـَْعَدَذلكَتَصعَّدَتبـَْعَداالحنْ َدار ،َويف  َتيف 

َاأْقرُبإىلاالْست ْعالء،فـَُرف َضتْ َعلىَحاهل  كلفة َوَمشقَّة ،فبقاءاأللف  إَمالتَهال َماتُفض ي(2)َذلك
َنالتَّنافُر ،َوأمثلةَذلك ل ،َوقَاد م ،َوظَ(7)َصال ح ،َوَضائ ع ،َوطَال ب :إليهم  ،َوَخام  َوال.امل  ،َوَغال ب 

االْست ْعالءَأْوتـَْقرَبمنه،حَنْو ْنَحْرف  أْنتتباعَداأللُفم  :فـَْرَقبـَنْيَ َوالتَّواُصل؛ألنَّ التَّنافق،
حَيْصلُ .َمَعالبـُْعد كَماحَيْصُلَمَعالُقْرب (1)تَنافـَُراألْصوات 

االْست ْعالء،َوَقْدأَمالهَقوم ،َوْهَو(4)يطَُمَناش :فَأمَّاَقوهُلُمْ َم؛لوجود َحْرف  َفاجليِّدأْنيُفخَّ
َفكأنَـُّهمْ(6)قَليل  بينهما، َوالياء الَكْسرَة و وُجود الطاء  َن م  األلف  بـُْعُد فيه َوالَوْجُه َرجَّحوا(3)،

.اْجتماعالسَّببنيَعلىوُجوداملان ع 

:َفْصـلٌ 

 َفـاٍف،َوط الٍب،:َمْكُسـورًة،حَنْو/فَإْنكاَنْتَهذهاحلـُروُفقـَْبلاأللـف  ص 

(1)َوق َفافٍ َخفضْتُه َقْد االْست ْعالء َحْرَف ألنَّ اإلَمالة؛ َجازت  حَدار،(2)[حركته]،  ِ االْن إىل
َيُدلُّ َحالُه، ُب تـَُناس  األلف  ،(7)فَإَمالة احلْرف  يف  اخلفيَّة كالصَِّفة  االْست ْعالء أنَّ َذلك َعلى

َنالصَِّفة  ،َفكاَنْتأقْـَوىم  ر  .(1)َوالَكْسرَُةَلْفظ ظَاه 

                                                           

 .ففرضت:األصل(2)
 .ب:ساقطمن(وطالب)(7)
 .حتصل:ب(1)
(4) كلمة تفسري يف يعيش ابن "مناشيط)قال :) مجع احنالهلا،(منشوط)هو يسهل ربطًا ربطها العقدةإذا نشط من ،

 .9/60شرحاملفصل".للرجليكثرنشاطه(اطمنش)وجيوزأنيكونمجع
 .2/144،واللباب2/317والتبصرةوالتذكرة،7/161،واألصول1/170،110الكتاب:ينظر(6)
 .وكأهنم:ب(3)
الصَِّفافُ(1) الرَّ: وُصفَّة ُصفَّة، والسَّمجع رجحل أسفلهما: إىل أعالمها من والبدادين العْرقـَُوَتني تضمُّ اليت من. والصُّفَّة

(.صفف)9/194،واللسان3/237احملكم:ينظر.شبهالبهوالواسعالطويلالسُّْمك:البنيان
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:َفْصـلٌ 

َكْسَرةحَنْو َوقَبلَها كاَنْتَهذهاحلُروُفَساكنةقَبلاأللف  فَم َن(4)م ْصَباٍح،وم ْقالتٍ:فَإْن
مَيْتن َمْن َمْنالَعرب  ُهم َوم نـْ فيه، لَْيَسْت الَكْسرَة َوأنَّ االْست ْعالء َحْرف  لوُجود  اإلَمالة؛ َن م  ُع

ُحكمهُ َعليه يـَْغلُب الضمَّة أو للَكْسرَة  اجمَلاوَر السَّاكَن ألنَّ جُيَوِّزَها؛
مَهْزَة(6) َجوَّزوا َولذلك ،(3)

َماقَبلَها،حَنْو َا(3)ُمْؤَسى،َوُمْؤق دٍ:الَواوالسَّاكنةإَذااْنَضمَّ ُرواالضمَّةفيهال ُمَجاورهت  كأنَـُّهمَقدَّ ،
َكْسرَةُ(1)إيَّاها (2)،وَكذلك ْصَباح)امليميف  الصَّاد (م  َناإلَمالةُهَنا:َوقَـاَلَقوم .كأنَـَّهايف  املانعم 

،فـَتـَُقدرالفتَحة احلركَةقـَْبلالـَحْرف  عَ(7)[اليت]أقْـَوى؛ألنَّ الَباءيف  ْصَباح)لى الصَّاد ،(م  َعلى

                                                                                                                                                                             

،وهوماارتفعمنمنتاألرض،وكذلكالُقفَّة:والق َفافُ  (.قفف)1/1113الصحاح:ينظر.مجعُقفٍّ
 .ب:تكملةمن(2)
 .يدلك:ب(7)
 .2/144،واللباب7/161،واألصول13-7/16،واملقتضب1/170،110الكتاب:ينظر(1)
.ومقالة:األصل(4)

 (.قلت)2/32اللسان:ينظر.كلأنثىاليعيشهلاولد:واملقالت
 .1/39،وسرالصناعة171-1/170الكتاب:ينظر(6)
 .كذايفالنسختني،ومرادهمهزالواو(3)
(:منالوافر)وردتاللفظتانيفقولجرير(3)

الـُمْؤق ـد يَنإيلَُّمؤَسى َوَجْعـَدُةإ ْذَأَضاَءمُهَاالَوقُـودُأََحبُّ
ينظر الصرفيون، أنشده كذا : 2/134اخلصائص ،7/116 ،119 ،219 الصناعة وسر والكشاف1/39، ،

.129،وشرحشواهدشرحالشافيةص393،ومغيناللبيبص7/206،وشرحالشافية1/42
:،والروايةفيه1/233وهويفالديوان

إيلَُّموَسى الَواقـَدان  َضاَءمُهَاالَوقُـودَُوَجْعـَدُةَلْوأَحلََبَّ
 

حنو(1) جائز، فهمزها الزًما ضمًّا انضمت واو كل ألن : يف و(وجوه)أُُجوه أُقِـَّتتْ)، ) ُوقِّتت)يف ينظر(. الكتاب:
1/771 واملقتضب ،1/201 واألصول ،7/703 الصناعة وسر ،1/92 املفصل وشرح امللوكي10/11، وشرح ،

 .1/772،واملمتع230ص
 .ب:اقطمنس(كسرة)(2)
 .ب:تكملةمن(7)
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،َفكأنَّ.فتمَنعاإلَمالة احلرَكَةبـَْعَداحلْرف  يَف(1)َوَزَعَماألوَّلونأنَّ َكْسرَةامليمَمَعالصَّاد ،َواحلقُّ
اإلَمالُةللُمجَ(6)َمَعه،القَبلهَوالبـَْعَدهُ(4)َذلكأنََّحرَكَةاحلرف  َاَحُسَنت  .اورة ،َوإمنَّ

:َفْصـلٌ 

اآلَخر،َوَمْنَمثَّل الَباب  َكالم يَأيتيف  الراءبـَْعَدَهذهالـُحروفَمكُسورةَفف يه فَإْنَوَقعت 
الَباب (3)َذلك َهذا يف  َطائر)بـ: َصابر)وَ( ) بـَْعض  يف  مَتتنع ال اإلَمالة ألنَّ التَّمثيل؛ ن حُيس  فَلم

.األْحوال 

:َفْصـلٌ 

الَكْسُر األوَّل احلْرف  د ،َوأْصُل ُمَشدَّ َحْرف  األلف  إَذاَوَقَعبـَْعَد َجادٍّ،وَعادٍّ،:حَنْو/
:(3)َففيهَمْذَهبان

األلَفاظ :َأْجوُدمُها ْنأحكام  َا،َواإلَمالُةم  .التَّفخيُم؛ألنَّالَكْسَرةَغرْيَملفوٍظهب 

الَكْسَرةَ:َوالثاين َاَفهيُمْستحقَّة،َفاإلَمالةتـُنَبُِّهَعلىَذلكاإلَمالة؛ألنَّ َوإْنمليُلفْظهب 
 أَمالُوا م أهنَّ َذلك َويُقوي ، َخافَ)االْست ْحقاق  م َن( األلَف َوأنَّ االْست ْعالء، َحْرف  ُوجود  َمَع

اخلَاُءالَكْسرََةنـَزَّلُوُهَمنزلَةاملكُسور حلَ َقبـ الَواو،َولكْنَلمَّااْسَتحقَّت  َفافٍ)َحىتَّ (.خ 

َوقَالُوا فَلم: الَوْقف  يف  فَأمَّا َلْفظًا، الَكْسَرة ل وُجود  البتَّة؛ الَوْصل  يف  فَأَمالُوا َماٍش، َهَذا
الَكْسر  اللَّفظ،َوأَماهَلَاآَخُروَن؛الْستحَقاق  .(1)مُيلَهاَقوم ؛إْذالَكْسرَةيف 

                                                           

 .وكأنَّ:ب(1)
 .أناحلركةاليتيفاحلرف:ب(4)
 .611-610صالشارحيفللنحوينييفحملاحلركةثالثةأقوال،فصلها(6)
 .ب:ساقطمن(ذلك)(3)
ينظر(3) : 1/172الكتاب واألصول ،7/164-166، برهان البن اللمع 2/323وشرح املفصل وشرح ،9/61،

 .1/291واملساعد

 ب/261
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.(3)"َأَخْذُت ِمْن َماِلَك، إَذا َكاَنْت الكاُف للِخطَابِ : اَل َقومٌ َقْد أمَ : "َوَقوُل أبي َعلى
اللفظ  َقولكَ(7)لوجود الَكْسَرةيف  بَيَنُهَوبـَنْيَ :،َوفـَْرق  ،َوَوْجهالَفْرق  الرَُّجل  اْسم  َال ٍكيف  َمَرْرُتمب 

،َوَهذهالكاُف ل  املنـَْفص  ُحْكم  ْنمُجلة االْسم أنَّت لَكالكاَفيف  .ُمتَّصلة م 

: َقْد أْبَدلوا السِّيَن َصاًدا إَذا َوقعِت الَقاُف بـَْعَدَها، َنْحو: "(1)َوأمَّا َقوُل أبي َعلي
منه.(5)("َسوِيق)ِفي ( َصوِيق)، وَ (ُسْقتُ )ِفي ( ُصْقتُ )، وَ (َسبَـْقتُ )َصبَـْقُت ِفي  فَالَغَرُض

 بـَنْي التََّجاُنَس طَلُبوا َكَذلك،أنَـُّهم لَْيَسْت َوالسِّنُي االْست ْعالء، يف  باْشرتاكهَما َوالصَّاد  الَقاف 
ُناإلَمالة الصَّفري،َوَهذاحُيسِّ يف  ْنَهذا(6)َولكنـََّهاتـَُقار ُبالصَّاَد م  َصْدر  وَقْدَمَضى ، للتَّجاُنس 

اإلَمالة بَاب  .يف 

:َفْصـلٌ 

قَـ م ْثل يف  املْسَتعلي َوَقَع ْولكَفَإْن : يف  مَتَْتنع َكَما اإلَمالة امتنَعت  َيْضب َطَها؛ أْن يُريُد
.(2)يُريُدأْنَيْضر بـََها:،َوَذلكخُيَالُفَقولكَ(1)(َضاب ط)

:َفْصـلٌ 

                                                                                                                                                                             

 .7/167،واألصول127-1/122الكتاب:ينظر(1)
كماأمالوا:"...التكملةوفيها(2) كانتالكافللخطاب:وأماهلاقوميفاجلر ،226ص(فرهود".)مررُتمبالَك،إذا
 .411ص(مرجان)و
 .1/171الكتاب:ينظر(7)
 .ب:ساقطمن(أيبعلي)(1)
وفيها(4) "التكملة فقالوا: غريها يف أيًضا قصدوه أهنم اإلمالة يف املعَّن هلذا قصدهم يبني وصويق،: وصقت صبقت

 .411ص(مرجان)،و226ص(فرهود...")فأبدلمنالسنيمستعلًياليوافقالقافيفالتصعد
 .لإلمالة:األصل(6)
 .1/171الكتاب:ينظر(1)
 .خبطصغري(يضرهبا)فوقكلمة(ممال)كتبتكلمةاألصليف(2)

 أ/262
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اإلَمالة،حَنْو/ ملمَينع  الفْعل  ،َوَطَغى،َوَذلكَ(7)[َوَضَغا]َصَغا،:َوإَذاَوَقَعاملْسَتعلييف 
كثريةُ األفَعاَل َنالتَّغيري،َوَقْدأَمالُوا(1)أنَّ م  َوالتَّغيري ،َواإلَمالُةَضْرب  َمَع(4)﴾َيْشَقى﴿التَّصرف 

َنالَواو ؛للع لَّة اليتذَكرنَا ،َوأنَّاأللَفم  .ُوجود الَقاف 

 

 

 

 

 

 

 

 [باب أحكام الراء في اإلمالة]

بَاُب أْحكام الرَّاِء ِفي اإلَمالة، الرَّاُء َحْرٌف فيه َتكريٌر، َولذلَك لم : "قَـاَل أبو َعلي   
 .(4)"ُتدغم فيَما قَاربـَها، َوأُدِغَم ُمقاربـَها ِفيَها

                                                           

.ب:تكملةمن(7)
(.صغا)11/161اللسان:ينظر.مال:وَصغايصَغىويصُغو
كثُرحىتقيللإلنسانإذاُضربفاستغاث:وضغاالذئبوالسنوروالثعلبضغًوا اللسان:ينظر.صوَّتوصاح،َث

 (.ضغا)11/134
 .ب:مكررةيف(وذلكأناألفعالكثرية)(1)
 .297-1/292اإلقناع:ينظر.وباإلمالةقرأمحزةوالكسائي.127:سورةطه،مناآلية(4)
 ".وأدغمتمقارهبافيها:"...411ص(مرجان)،ويف223ص(فرهود)التكملة(1)
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(2)[الراء]:قَـاَل الشَّارِحُ  الرَّاءَحْرف  اجلملة،َوع لَُّةَذلكأنَّ منعاإلَمالةيف  هَلَاَتأثري يف 
كَقْولك َساكًنا، ْنخَمْرجه  امتحنَتهبإْخرَاجهم  ،َويـُْعَرُفَذلكإَذا َتكرير  أْر،َفإنَّكجتَ ُدفيه:فيه

 َوخَمرجَها ، َحْرفان  َفكأنَّه ، احلرف  ْقَدار م  َعلى زَائًدا ظهرَصْوًتا ْن الثَّنايَا،(7)م  َوأُصول  اللَسان 
َحْرَفاالْست ْعالء،َولَذلكملجَيُْزإْدَغامَها َذهالصَِّفات  َنالصَّاد َوحَنْوها،فـَُتشبههب  َوَذلكيُقرِّبـَُهام 

فيها يُْدغم أن َوَجاَز الزَّائد، َا َوَصْوهت  َا قُوهت  َذَهاب  ْن م  َذلك يف  ل َما َغرْيها؛ (1)َغرْيهايف  َومُتنُع.
كانتْ كاَنْتَمفتوَحةً(4)اإلَمالُةإَذا رةبفتحتني،َوإذَا(6)َمْفتوحًةأَْوَمْضُمومًة؛ألنَـَّهاإَذا فهيُمَقدَّ

كاَن َنالتـََّنافُر،َوإَذا الَياءَوالَفْتحةم  َنالَياء؛ل َمابـَنْيَصْوت  بـَُعدْتم  فَتحَتان  كاَنبـَْعَداأللف 
َواْخَتلَّال األْصَواُت تَـَنافـََرت  للَياء  ُمَبايَنًة الفتَحُة وَكاَنْت األْصوات  تَناُسب اإلَمالة َن م  َغَرُض

 َكاَنت  َمْضُموَمًة الرَّاء كاَنت  َوإَذا األْصَوات، لتَـَناُسب  حُمَقًِّقا التَّفخيُم وَكاَن اإلَمالة ، َمْقُصود
َناالْستَفالإْذيـَْلزَ/اإلَمالُةأَبـَْعَد؛ َناإلَمالة َتقريُباملَتَصعِّدم  ،َُثََّتصعيدَهابـَْعَدَذلكإىل(3)ُمم 

الضمَّة،وَ َوز ياَدةتَنافربـَنْياألْصَوات،َوَذلكحَنْوَقولكَ(3)[يف]خَمْرج  ُكلَفة َشديدة،  د ،:َهَذا رَاش 
َارًاَومَ(1)َورُفَات  ،َوَرأيُتمح  َار  .(2)اَأْشبَههُ،َوَهذامح 

َكْسرتني َتقدير  كاَنَذلكيف  الرَّاءَمْكُسورًة َكاَنت  وَأْشبَهْتبَذلك(7)-َعلىَمابَـيـََّنا-فَإَذا
َاَقوم فَيجعلَهايَاًءفيقولُ َذااملْعََّنيَلَثُغهب  َوإَذااْجَتمعْت.(4)َمرَّة:،يُريدُ(1)أَتـَْيُتَكَميَّة:الَياء،َوهل 

                                                           

 .ب:تكملةمن(2)
 .خمرج:األصل(7)
 .1/131،والكشف196-194،والرعايةلتجويدالقراءةص1/799احلجةللقراءالسبعة:ينظر(1)
 .الراء:أي(4)
اإذاكانتمفتوحة)(6)  .ب؛بسببانتقالالنظر:ساقطمن(أومضمومةألهنَّ
 .مناالستقبال:ب(3)
 .ب:تكملةمن(3)
 .وزياد:األصل(1)
 .2/761،وأمايلابنالشجري7/163،واألصول1/176الكتاب:ينظر(2)
 .ألنالراءحرفمكرر،وقدسبقيفالصفحةالسابقة(7)

 ب/262
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ُبتَناُسَباألْصَوات،َوجَيْريَكْسرَت قـَْبلَهاتُوج  كالسَّببني اجلال َبني لإلَمالة ،َفإَمالُةاأللف  كاَنْت ان
 جَمْرى حَنْو(6)[كسر]َذلك ، األلف  قَبل االْست ْعالء َحْرف  الرَّاء: تـَْغلُب َذلَك َوعنَد َفاٍف، خ 

 السَّببني  الْجت َماع االْست ْعالء حَنْو(3)[فيها]َحْرَف َوَذلك الَواحد ، املان ع  َن م  أقْـَوى ببان  َوالسَّ ،:
َغرْيالرَّاء حَنْو.(3)َضار ٍبَوقَار بٍ َحْرف  :(9)قَاد ٍرَوَصاب ٍرَففيهلُغَتان :فَإْنكاَنبـَنْيالرَّاءَواأللف 

االْست ْعالء،َوَحْجز َحْرف  ْنأْجل  َوالرَّاء َوَذلكيـَْقطُع(10)[احلرف]التَّفخيمم  بـَنْياأللف 
.التَّناُسبَ

االْست ْعالءَمَع َحْرف  َكْسر  َذلكجَمْرى َا،َوَجرْتيف  َكْسرهت  بتقدير َواإلَمالة؛لُقوَّةالرَّاء 
َناأللف  .بـُْعدهم 

(1)ال(7)الرَّاءالرَّاء املْكُسورةَراء أخرىملمُتنعاإلَمالة؛ألنَّ(2)قَبلَ(1)[كان]فَإْن تَبلغيف 
أَقوى املْكُسورة الرَّاَء أنَّ بـَيَّنا َوَقْد االْست ْعالء، َحْرف  َمْبلغ فَبأْن(4)املنع  االْست ْعالء ، َحْرف  ْن م 

حَنْو َوَذلك أَْوىل، املفتوَحة  الرَّاء  َن م  أقْـَوى َتكون :﴿ و(6)﴾ْلَقرَار ٱَداُر ،﴿ َن ،(3)﴾ألْشرَار ٱم 
إَمالةالرَّاء َوأنْ :َشُدوايف 

                                                                                                                                                                             

 .ماية:ب(1)
 .1/74البيانوالتبني:ينظر(4)
 .ب:تكملةمن(6)
 .ب:تكملةمن(3)
 .2/373،وشرحاللمعالبنبرهان7/13،واملقتضب1/176الكتاب:ينظر(3)
 .7/163،واألصول7/13،واملقتضب1/173الكتاب:ينظر(9)
 .ب:تكملةمن(10)
 .ب:تكملةمن(1)
 .قيل:األصل(2)
 .يعينالراءاملفتوحة(7)
 .ب:ساقطمن(ال)(1)
 .أبلغ:األصل(4)
 .79:سورةغافر،مناآلية(6)



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

727 
 

َهِمر  َجْوِن الرَّبَابِ   (1)َعَسى اهللُ يـُْغِني َعْن ِبالِد اْبِن قَاِدر    (41)َسُكوبِ  (9)ِبُمنـْ
.(1)فَأَمالُوهُ/

املْكُسورة َحْرُفاْست ْعالءحَنْو كاَنبـَْعَدالرَّاء  ملَْجَتُز اإلَمالةُ(2)نَاَقة َفار ق :فَإْن
(7) ؛ل َمايف 

 االْست ْعالء  َحْرف  إىل تـَرَاقيَت َث الَياء َن م  األلَف أَْدنيَت إَذا ألنََّك األْصَوات؛ تَناُفر  ْن م  َذلك
ْنَغرْيَحاَجٍةإىلَذلك .ُكْنَتصاعًدابـَْعَداالحنْ َدار م 

                                                                                                                                                                             

اآلية(3) من ص، سورة :62 اللفظني. بني ومحزة ورش وقرأمها باإلمالة، عمرو وأبو الكسائي قرأمها واآليتان :ينظر.
 .2/43،والنشر1/237،واإلقناع1/132،والكشف119السبعةص

 .ابنعامر:األصل(3)
 .جونالسراة:األصل(9)
:؛فُنسبإىل،منالطويل،اخُتلفيفنسبته223التكملةصالبيتمنشواهد(10)

يف- َخْشَرم بن ُهْدبة : 1/179الكتاب واألصول ،7/163 والتذكرة والتبصرة شواهد2/311، وإيضاح ،
.36،وهويفشعرهص2/339اإليضاح

ُكرزرَشْبنخَأبوُعمري:بةهودْوهُ كانراويةحمتقدممنبادية،شاعرفصيمنبينعامربنثعلبةمبن احلجاز،
كذلكحىتقتلُهْدبُةزيادة،فحبس.مجيلراويةُهدبةوللحطيئة، تشامتيوًماهووصاحبهزيادةبنزيدوهتاجيا،ومليزاال

الشعروالشعراء:تنظرترمجتهيف.ُهْدبةثالثسنوات،َثأقيمعليهاحلديفحنوسنةمخسنيللهجرة،يفعهدمعاوية
.3/33،واألعالم9/771،واخلزانة233-21/243األغاينو،2/691

،وشرحشواهد2/121،وشرحاللمعالبنبرهان2/106شرحأبياتسيبويه:مَسَاعةبنَأْشولالنـَُّعامّييف-
ص 620اإليضاح واللسان (عسا)14/44، والتصريح ،4/294 سوى. ترمجة على لَسَماعة أقف التاجومل يف ذُكر ما

.منأنهمنبينأسدبنخزمية(نعم)77/291
يا2/1413ويفاملصباح- .ُنسبإىلرجلمنباهلة،أوإىلرجلمنُعقيل،وكالمهامنقيس،ومليُسمَّ

،وشرح(عسا)6/2126،والصحاح7/13،69،واملقتضب1/241،والكامل7/149الكتاب:والبيتبالنسبةيف
=.147،وضرائرالشعرص3/113،9/62،وشرحاملفصل2/379بنبرهاناللمعال

      واملنهمر= والـَجون: الكثري، املطر والرَّباب: األسود، والسَّكوب: السحاب، حتت يسري سحاب وهو ربابة، :مجع
يقول ، الصَّبِّ الكثري قا: ابن جوار عن فنتحوَل َب فُتخص  بالدنا ميطر أن اهلل درعسى ينظر. سيبويه: أبيات شرح

2/106. 
 (.قادر)أمالوااأللفمن:أي(1)
تيفاألرض:الناقة الفارق(2)  (.فرق)1131القاموسص:ينظر.هياليتأخذهااملخاضفندَّ
 .7/163،واألصول1/173الكتاب:ينظر(7)

 أ/267
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الرَّ(نَاف رُ)وَ(َكاف رُ)َوأمَّا َكاَنت  َفاجليُِّدأالَّمُتَال؛ألنَّكإذَا(1)اُءَمْضُموَمًةأَومفتوَحةًإَذا
َفحَصلالتَّنافـُُر ،َثَتَصاَعْدتإىلالرَّاء  التَّسفُّل  وتَانيف  َكْسرَة الَفاءتَناَسَبالصَّ ْنَأْجل  أََملَتم 

 َوَجَرى ، التَّناُسب  االْست ْعال(4)[يف]بـَْعَد َحْرف  جَمَْرى حَنْوَذلك ء ، يطَ: َمَناش  مُييُل. َمْن ُهم َوم نـْ
َويـَُقول الَفاء  َكْسرَة  ألْجل  مبلغ: الَقوِّة يف  تبلُغ ال َتغلبَها(6)الرَّاء أْن ُب فَيج  االْست ْعالء َحْرف 

َكْسرَةالرَّاء(3)﴾قـََوار يرَا﴿،َوَعلىَذلكأََمالوا(3)الَكْسرَة (9)،َفإنَّ ْنَحْرف  االْست ْعالءَوْهَوأقْـَوىم 
(10)[هنا]الَقاُف (.َضار بٍ)َكَماكاَنْتأقْـَوىيف 

:(4)َفْصـٌل ِفي إَماَلِة األَسْماِء المْبِنيَّةِ 

ُرُمنقلَبةَعْن َغيـْ َا ألَفاهت  َناإلَمالةألنَّ بَع يدة م  احلُروف  َشَبه  األمْسَاءاملوغ َلَةيف  اْعلمأنَّ
اال ،َفمماَشيء،َوأهنَّ بـَْعضَهاجَيُوُزإَمالتُُهل َشبهَهاب املْعَرب  ،إالَّأنَّ (2)تـََتصرُُّفَتَصرَُّفاملْعَربات 

َوحَنْوَذلك(َما:)إَذاكاَنْتامْسًا،حَنْو(َما)المُيَاُل َْعََّنالذي،َواليتلالْست ْفهام  .اليتمب 
َهافَـَنْحو َوَوجْ(إَذا:)أمَّاَماأُميَلم نـْ َكْسرَةَوألُفَهاَطَرف  أوَّله  ُهَجواز إَمالت َهاأنَـَّهااْسم يف 

املْعَربَ الالم،َفأْشبَهت  َمْوضع  .يف 

                                                           

 .أومضموم:األصل(1)
 .ب:تكملةمن(4)
 .جمرى:األصل(6)
 .374-2/371،وشرحاللمعالبنبرهان1/173الكتاب:ينظر(3)
وملأقفعلىمنأمال.14،16:سورةاإلنسانمناآليتني﴾م نف ضَّةٍقـََوار يرَا  قـَوَار يرَا﴿:منقولهتعاىل(3)
قواريرا) والشاذة( املتواترة القراءات كتب من إليه رجعت فيما . إمالة ذُكرت حنو(قواريرا)وقد النحوية، بعضالكتب :يف

.773واملفصلص،2/310،وشرحاللمعالبنبرهان7/169األصولو،1/110الكتاب
 (.الراء)بياضمكان:األصل(9)
 .ب:تكملةمن(10)
يف(1) بعده وما الفصل هذا ينظر : 1/124الكتاب ،123 ،171 ،174،112، واألصول،7/42واملقتضب

7/166،169،130. 
 .فما:ب(2)
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َها َهـ ﴿:اليتلالْست ْفهام،حَنْو(أىنَّ:)َوم نـْ َلك  ،َوَوْجُهإَمالتَهاأنَـَّهاَعلىأْربَعة (7)﴾َذاَأىنَّ
،َفَصارْتكـَوألُفَها/َأْحُرٍف .(1)[يقويذلكأنَّالنونُتشبهحروفالعلة]،(ُحبـَْلى)َطَرف 

َها .اْست ْفَهاًماَكاَنْتأَْوَشْرطًا؛للع لَّة اليتتـََقدمتْ(َمىَت)َوم نـْ
َها ،(ذي)ا،َوَوْجُهإَمالت َهاأنَّألفَهاُمنقلَبة َعْنيَاء ؛ألنَّأْصَلهَ(4)اْسم لإلَشارَة(َذا:)َوم نـْ

َمْوضٍعآَخر ،َوَقْداْسَتقصيَناَذلكيف  ْنَعْينَهاألف  .(6)ُحذَفْتالُمَها،َوأُْبد َلم 

َها )َوم نـْ َلَدى: َعَلى)وَ( ) ُحكم َوُحكمَها امْسًا، كاَنْت فيهَما(َمىَت)إَذا َذلك َويـَُقوِّي ،
َهاَلَدْيَكَوَعلَ:أنَّكَتقلبَهاَمَعاملْضَمر يَاًء،حَنْو يـْ

(3).
:ـلٌ صْ فَ 

حَنْو ي التـََّهجِّ ُحروُف َوأمَّا أمْسَاء: َفإنَـَّها َوتَا، حَنْو(1)بَا، األْعَداد ، أمْسَاء جَمْرى :جَتْري
أَْربَعة إىل(2)َثالثة، أَلفَها َرَددَت ف ْعاًل َها نـْ م  اْشَتققَت إَذا َولذلك َقلبات، املنـْ ُتشبُه فَألفاتـَُها ،

بـَيـَّْيُتبَاءً:(1)[َكَقولك]،(7)الَياء
بَاء َتاء ،:،فَإَذاَقَصدَتاإلْخَبارَعْنهامَتَّمتَـَهاَوَأْعربتَـَهافَـُقلتَ(4)

 َكَماَجاءيف  َكافًا:َوألَفاتـَُهاُمنقلَبةَعْنَواٍو، َنالَياء(3)َوأمَّااأللُفاملزيَدُةللتَمام .(6)َكوَّْفُت َفم 
.(3)(ُحوَّة)وَ(قـُوَّة)،َوالتـَْلحُقبـ(َشَوْيتُ)وَ(َطَوْيتُ)لَتلحَقبـ

                                                           

 .14،والتيسريص1/134الكشف:ينظر.وباإلمالةقرأمحزةوالكسائي.73:سورةآلعمران،مناآلية(7)
 .عدةأوجهلشبهالنونحبروفالعلة2/173ويفسرالصناعة.ب:تكملةمن(1)
 .االشارة:ب(4)
 .213صيف(6)
 .عليهما:األصل(3)
 .امسًا:ب(1)
 .ومابعدها؛ففيهتفصيلواٍفعنتصريفحروفاملعجمواشتقاقها2/331سرالصناعة:ينظر(2)
 .2/339سرالصناعة:ينظر(7)
 .ب:تكملةمن(1)
 .بوبتباء،حتريف:يفالنسختني(4)
،2/399،303،وسرالصناعة1/234،7/233،واخلصائص10/217،وهتذيباللغة4/117العني:ينظر(6)

 .2/141واملنصف

 ب/267
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:ـلٌ صْ فَ 
،حَنْو َاأُصول  أَلَفاهت  املبنيَّة؛ألنَّ َناألمْسَاء  َناإلَمالةم  َفأبـَْعُدم  (َما:)َوأمَّاُحروُفاملَعاين 

النَّف ي،وَ لشَبٍهبَينَهاَوبـَنْياال(ال)يف  ْنَذلك،َوَقْدأَمالوابـَْعَضاحلروف  ،َفم  أوالفْعل  :ْسم 
يَا) األكثر ينَ( عْنَد َحْرف  َوهي النَِّداء، (9)يف  الف ْعل  َعَن نَاَبْت ألنَـَّها إَمالتـَُها َوَجازْت ،

 .،َوألنَّأَوَّهَلَايَاء،فهيحَترفـَُهاإىلطَب يعت َها(10)أُنَاد ي:يف 
 َعلي أيب َعْن الَعْبد ي م ْثلَوَحكى للف ْعل اْسم  أنَـَّها الَعْبد ي(1)َهُلمَّ: قَـاَل ، كاَن: َولو

ريًاكَماتـََتحمَّلُهأمْسَاءالفْعل  .َكَذلكلتحمَّلْتَضم 

ْنَذلك َجازْتإَمالتَهالقَيامَهاَمَقاَم(بـََلى:)َوم  ، تـَُقول(2)اجلملة/ َماَجاء:أالتـَرَاك
،َواحلْرُفإَذاَوَقَعَموقَعالف ْعلَوْحَدهَقو يحىتَساَغ(7)َجاَءَزْيد :ى،َأيْبـَلَ:زَْيد ،فَيُقولاجمليبُ
َا،وَ:لهأْنيـَْعمَل،حَنْو َوأخواهت  َْعََّن(َما)إنَّ َذه(لَْيسَ)مب  كاَنأقْـَوى،َوهب  ،فَإَذاَوَقعَمْوقعاجلملة 

الضَّع الفْعل  أْحَكام  ْن م  ُحكًما يُعطى اإلَمالةُالُقوَّة َوهي يفة  ق يـلَ. َولو الرَّاَء: ُتشبه الالَم إنَّ
ْنَهذا اإلَمالةم  َها،َوالرَّاءُتشبُهالَياء،َفاقتَضت  ْنخَمْرج  َام  .لكاَنَوْجًها(1)[الوجه]لكوهن 

                                                                                                                                                                             

(3) اللباب يف "2/97جاء حنو: ألًفا آخره كان وما الثانية: حُترِّك َث اسـًما لُيكّمل أخرى ألًفا عليه تزيد ثا، تا، با،
 .2/333سرالصناعة:وينظر".فتقلبمهزة

.لتلحقمباعينهواووالمهياء،والتلحقمباعينهوالمهواو:أي(3)
 (.حوا)11/206اللسان:ينظر.محرةتضربإىلالسواد:ديضربإىلاخلضرة،وقيلسوا:احلوَّة

 .741،واجلَّنالداينص760،وجواهراألدبص417رصفاملباينص:ينظر(9)
 .111،وأسرارالعربيةص1/232،وشرحاللمعالبنبرهان1/63كتابالشعر:ينظر(10)
يف(1) اخلالف ينظر يا)حرفية يف( النداء : املفصل ص1/123شرح األدب وجواهر واالرشاف،761-762،

 .3/7471،ومتهيدالقواعد744،واجلَّنالداينص1/2139
 .111،وأسرارالعربيةص1/232شرحاللمعالبنبرهان:ينظر(2)
 .قدجاءزيد:ب(7)
 .ب:تكملةمن(1)

 أ/261
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ْنَذلك باألمْسَاء ؛لَكْثرة ،َشبـَُّهوَها(4)،َواألكثرونالميُ يلونـََها،َوَقْدأَماهَلَاَقوم (َحىتَّ:)َوم 
التَّأنيث  َمْوضعألف  .(3)َعْلَقىف يَمْنمَلَْيْصر فْ:حَنْو(6)ُحروف َها،فَإنَّألَفَهايف 

.(3)﴾إ نَّاهلل ﴿:َوَقْدأَماَلبـَْعُضهماأللفيف

ْن التَّأنيث َلمَّااتََّصلْتبالكلَمةوََكثرْتَوَوقعْت(طَلَْبنا)َوأَمالُوااأللَفم  .َمْوق َعألف 

 يف  الَباء إَمالة َذلك ْن )َوم  َضْربَةً: وَ(َضَرَب َأْخَذةً)، (1)(َأَخْذُت قـَرَّبُوا الَباء(2)[فتحة]،
اهلاء بـَْعَدها؛إذْ َنالَكْسر ل َمكان  الم  (7)َوالذَّ َهايف  اخلَفاء َوَتقرُبم نـْ كاَنْتاهلاءُتْشبُهاأللَفيف 

.املْخرَج 

 الك رَب (1)[من)]َوأمَّا (4)(الصَِّغر )وَ( َقوم  قـَرََّب ْن(6)[فتحة]فـََقْد م  ف يهَما َوالَغنْي الَباء
.قَبلَهاَوبـَْعَدَها(3)[منأجلالكسرة]الَكْسرة

َناحلُروف (3)َفالمُتَالُ(أمَّا)وَ(َحىتَّ)وَ(إالَّ)َوأمَّا اإلَمالةم  َموضع  .ل َماذَكرنَايف 

                                                           

 .2/419،ومجالالقراء313-2/313جامعالبيان:ينظر.عنالكسائي(حىت)نُقلتإمالة(4)
.التا:األصل(6)

.2/420يفمجالالقراء(حىت)توجيهإمالة:ينظر
 .211صينظرماذكرهالشارحيف.مرتددةبنيحرفالتأنيثوحرفاإلحلاق(علقى)ألنألف(3)
يَبة قَاُلواإ نَّاهلل َوإ نَّاإ لَْيه ر لَّذ يَنإ َذاَأَصـ ﴿ٱ:منقولهتعاىل(3) ُهممُّص  ُعونَبَتـْ ،وباإلمالة146:سورةالبقرة،مناآلية﴾ج 

 من النون بعد األلف وإمالة الكسائي، عن قتيبة إنا)قرأ ) من األلف لإلمالة(اهلل)إلمالة اإلمالة باب من فهو ، :ينظر.
 .2/71النشر

 .حنوالكسرة(أخذة)وفتحةالذاليف(ضربة)إمالةفتحةالباءيف:مراده(1)
 .ب:تكملةمن(2)
 .إذا:ب(7)
 .يقتضيهاالسياق223زيادةمنالتكملةص(1)
 .الكبريوالصغري:األصل(4)
 .ب:تكملةمن(6)
 .ب:تكملةمن(3)
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التَّقديرُ(9)(إمَّاال:)َوَقْدأَمالُوا ؛إْذ الفْعل  انَابْتَعن  َتفعلْ:َلمَّ َهذاَفافْـَعْل(10)إمَّاال
.(11)َذاك

بـ مَسَّيَت إالَّ)فَإْن َحىتَّ)وَ( رَابَعة(12)(أمَّا)وَ( َوألفَها ُمْعربَة، َصارت َلمَّا اإلَمالة َجازت 
.(17)[طرف]

:ـلٌ صْ فَ 

تألَفاظ فَأميلْتَعلى َها(2)ق ياسٍ(1)[غري]َوَقْدَشذَّ :،م نـْ

الرَّْفعَوالنَّصب-(7)(الـَحجَّاجُ) ،َوالُموجَب(4)(الَعجَّاج)وَ/كذلك(1)(النَّاس)وَ-يف 
اإلَمالُةق َياًسا َرآخرَهاَجازت   .(6)لإلَمالةَهُهَنا،َفإْنُكس 

                                                                                                                                                                             

(3) سيبويه "1/174قال : ألفه مييلون ال حىت)ومما أما)و( إال)و( حنو( األمساء، ألفات وبني بينها فرقوا حبلى:
آنًفاقولالشارحأنمنالعربمنأمال".وعطشى  (.حىت)وقدمرَّ

 .مايل:إمايل،وب:األصل(9)
 .يفعل:ب(10)
(11) الكتاب يف "294-1/291جاء قوهلم: ذلك ومثل يقول: فكأنه ال، إمَّا غريه،: تفعل ال كنت إن هذا افعل

هبذا عنه استغنوا حىت وتصرفهم إياه استعماهلم لكثرة ذا حذفوا ولكنهم وينظر". ص: الشعر709البغداديات وكتاب ،
 .2/166،وأمايلابنالشجري1/49
.إمنا:ب(12)
 .ب:منتكملة(17)
 .ب:تكملةمن(1)
وشرحاللمعالبنبرهان،7/130واألصول،7/41واملقتضب،123-1/123الكتاب:تنظراإلمالةالشاذةيف(2)

2/316. 
كانامسًالرجل:"1/123َعَلًما،قالسيبويهاجاحلجَّ(7) قالوا:"...7/41وجاءيفاملقتضب..."وذلكاحلجَّاجإذا

اأمالواللفصلبنياملعرفةوالنكرة،واالسموالنعت؛ألناإلمالةأكثر(احلجَّاج)يفاالسم ...".فإمنَّ
وابنهالوليدعلىسفالثقفي،عاملعبدامللكبنمروانأبوحممداحلجاجبنيو:ومنأشهرمنمُسِّيهبذااالسم

كان ًنا،فصيًحاخطيًباكانو،اعلىسفكالدماءبأدىنشبهةامقدامًاعنيدًجبارًالعراقوخراسان، اعلىاجلهادحريصًلس 
البالد واسط،وفتح مبدينة للهجرةمات وتسعني مخس سنة رمضان يف يف. ترمجته تنظر األعيان: والبداية2/29وفيات ،

 .9/124والنهاية

 ب/261
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(1) عمرو أبو الناس)أمال حنو( مرفوًعا، أو جمرورًا أو كان منصوبًا وقع، حيث :﴿ :سورةآلعمران،مناآلية]﴾لنَّاسَٱإ نَّ

﴿و[137  .1/727اإلقناع:ينظر.[21:سورةالبقرة،مناآلية]﴾لنَّاسُٱأَيُـَّهايَـ ﴿و[1:سورةالناس،مناآلية]﴾لنَّاس ٱب َربِّ
 .الراجزاجالعجَّ:العجَّاجَعَلًما،ومنأشهرمنلُقِّبهبذااللقب(4)
 .آخرالباب:ب(6)
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 (4)كتاب التصريف

،التَّصريفُ/ لَتفيه:ك َتاُبالتَّصريف  َوبدَّ اجلَهات  َمْصَدرَصرَّْفُتالشيءإذاقلبَتهيف 
؛ألنَُّهَتغيري يَلحُق(2)َشيًئابشيءآَخر األلَفاظ  َذااملْعََّنيف  ،َوْهوهب  األْعَمال  ،َومْنُهالتَّْصريُفيف 

 َناملَعاين  .املخَتلَفةالكلَمةل َمايُراُدفيهام 

الُعلَماء بـَْعُض قَاَل يَتعلَُّق: ُحْكم  ألنَّه النَّْحو؛ ع لم  ْن م  َأَهمُّ اللُّغة علم يف  التَّصريُف
َها بَعوارض  يَتعلَُّق ُحْكم  َواإلْعرَاُب الكلَمة ، (7)بنْفس  ألنَّ أْنفُع؛ الكالم  يف  النَّْحو علم أنَّ إال ،

مُيكُنأْنيُؤخَذمَسَاًعااحلكَماملَتعلَِّقبالتَّص .،والنَّْحوالتُعلُمتـََفاصيلُهمَسَاًعا(1)ريف 

 

 [باب ذكر عدة حروف األفعال واألسـماء]

ة ُحروِف األفْـَعاِل َواألْسَماء: "قَـاَل أبو َعلي  (5)."بَاُب ذكر ِعدَّ

:قَـاَل الشَّارِحُ   التَّصريف  َن الَغَرَضم  ،َوع لَُّةَذلكأنَّ احلُروف  بذكر  َهذا مليَتعرَّْضيف 
املَعاينَوَما ُحروف  َوالتَّغيري،َوَهذهاألْشَياُءالتُوجُديف  َوالزَّائد ،َوالَبَدل  َمْعرفَُةالَفرقبـَنْياألْصل 

َناألمْسَاء،فَلذلكملَيذكرَها .أْشبهَهام 

،َوحَنْوَذلك،َواعْ ،َوالتَّصغري ،َوالنَّسب  التَّصريُفبالتثنَية ،َواجلْمع  األمْسَاءَيْدخلَها لمأنَّ
التَّصريف  بَاب  يف  َدخلْت َولَذلك جَهات. يف  َتقلبَها لكثَرة  األفْـَعاُل؛ التَّصريف  يف  َواألْصُل

                                                           

 .هذاالعنوانمنصنعالشارح،وليسيفالتكملةاملطبوع(1)
 (.صرف)9/139اللسان:ينظر(2)
 .19،وشرحامللوكيص1/1املنصف:ملأقفعلىمنقالهبذاالقول،وينظرالفرقبنيالتصريفوالنحويف(7)
 .مسا:ب(1)
 .413ص(مرجان)،و229ص(فرهود")حروفاألمساءواألفعال:"...التكملةوفيها(4)

 أ/264
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يُقتضَ َذا َا،َوهل  هل  الزياَدات  األفعال،واليُتعرَّض(1)ىاملَعاينَوحُلُوق  ُتذكَرأبنَيُةاألمْسَاءَوأبنَية أْن
 يف  األلَف أنَّ تـََرى أال ، ُمنَقل ب  َوال زَائد  فيَها لَْيَس إْذ احلروف؛ بأبنية َما) ال)وَ( كاَنْت( َلْو

كَذلكملتَنَقلب؛(2)ُمنقلَبًةلكاَنْتعنَواٍوأَْويَاءٍ كاَنْت اَسواكن،َوَقْدَخرَجْتألنَـّهَ/،َوَلْو
حَنْو يف  الصَحة َعلى ( لو: َن(كي)وَ( م  َأْشَبهَها َما وََكذل ك بأبنيتَها، يـَتعرَّض ال َهُهَنا ْن َفم  ،

.(7)إَذا،َوَلَدى:األمْسَاء املبنيَّة،حَنْو

ثالثِـيَّة ، َورُبَاعيَّة ، َوُخَماسيَّة ، : اأَلْسَماء َتكوُن َعلى َثالَثِة َأْصَناف  : "قَـاَل أَبو َعلي
 .(1)"ِبُحروف  ُكلَها ُأصولٌ 

:؛ل َوْجَهني (4)ُحروُفاأَلمْسَاء الَتزيُدَعلىاخلْمَسة :قَـاَل الشَّارِحُ  

،َمَعَكثرة احلَاَجة إىل:َأَحدمُهَا اإَذازَادْتَعلىَذلَكَثقلْتب َكْثرة احلُروف  َاأهنَّ .اْست ْعماهل 

ْنَأْصلني ،:َوالثاين م  ب  َْنزلة املرَكَّ تَّةَصارْتمب  كاَنْتس  َثالثَةَأْحرٍف،َفإَذا أنَّأقلَّاأُلُصول 
أوُصغِّرُردَّإىل يُّ َعاخلَماس  ،َولذلكإَذامجُ  َوذلَكفـَرْع،َواأَلْصلاليَنبغيأْنيبلَغَمْبلَغالُفروع 

                                                           

 .وهذايقتضي:ب(1)
 .لكانتواًواوياء:ب(2)
(7) املمتع يف "1/74جاء وهي: أشياء، أربعة يف يدخل ال التصريف أن اعلم األعجمية: األمساء ...واألصوات...

 ".واحلروف،وماُشّبههبامناألمساءاملتوغلةيفالبناء
 .419-413ص(مرجان)،و229ص(فرهود)التكملة(1)
كانعلىأربعةأحرفحنو(4) كلاسمزادتحروفهعلىثالثةأحرفففيهزيادة،فإن جعفر:ذهبالكوفيونإىلأنَّ

حنو أحرف مخسة على كان إن واحدة، زيادة ففيه األربعة: بنات أنَّ إىل البصريون وذهب حرفني، زيادة ففيه سفرجل
.وسفرجلالزائدفيهماالبتةجعفر:واخلمسةضربانغريبناتالثالثة،وأهنمامنحنو

:ينظراخلالفيف بعداملئة)2/397اإلنصاف ،وشرحالشافية70-29،وشرحامللوكيص(املسألةالرابعةعشرة
 .6/272،واهلمع31،وائتالفالنصرةص242-3/241،واملقاصدالشافية1/70،واملساعد1/13

 ب/264
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َمزيَّةَعلىاألفْـَعال(1)أَرَادوابَذلكأْنَتكوَنلألمْسَاء :َوَقاَلبـَْعُضهمْ.لئاليثقَلبالزِّيَاَدة الرُّبَاعّي؛
.هَلَا(2)إْذَكانْتهياألُصوُل،َواألفَعالُفروع 

َثالثًة؟:فَإْنق يـلَ ََكانأقلُّاأُلُصول  مل 

ق يـلَ وَ: َمْبدأ َوُمْنتًهى للكلَمة  حَنْوليكوَن َوَذلك بَينُهَما، َفاصل  َمْبدأ ،: فَالَفاُء فـَْلٍس،
إذْ املْبَدأَواملْقَطع  ُعَدَمابـَنْيَ َاَفَصلواليبـْ ين ،(7)َوالسِّنُيَمْقطع ،َوالالُمفَاصلة بَينُهَما،َوإمنَّ دَّ َكانَاض 

.يـُْبع ُدَعن التـََّناُسب (4)[الضِّدين ](1)َوجَتَاورُ

إىلَكْمتـَْنتهياألمْسَاُءبالزِّيَاَدة ؟:يـلَفَإْنق 

َعٍة،حَنْو:ق يـلَ اْشه يـَبابًا:إىلَسبـْ ،(3)(قـََرْعَبالنَة)فَأمَّا.(6)اْشَهابَّ التَّأنيث  فَـَثمانية َمَعَتاء 
َفالتـَُعدُّ ل  املنـَْفص  ُحكم  .َوْهييف 

:َفْصـلٌ 

ُبأْنَتكوَناثـْيَنفَأمَّاأَبْنيُةالثُّالثي ب َناًء،َوَذلكأنَّ/َعَشَر(3)َفالقسَمُةالضَّروريَُّةتُوج 
كاَنُمَتحرًِّكاالحَمَالَة احلرَفاألوََّلالَيصحُّأْنَيكوَنَساكًنا؛الْسَتحالة االبْت َداءب السَّاكن ،َوإَذا

                                                           

 .األمساء:األصل(1)
 .فرع:ب(2)
 .إذا:ب(7)
 .تصحيف.جتاوز:يفالنسختني(1)
 .ب:تكملةمن(4)
.اشهبابًا:األصل(6)

األلوان يف ْهَبُة والشُّ : واْشَهابَّ اْشه َبابًا، واْشَهبَّ َشَهًبا، الشيُء َشه ب وقد السواد، على غلب الذي البياض
 (.شهب)1/149الصحاح:ينظر.اْشه يَبابًا

 (.قرعبل)4/1300الصحاح:ينظر.ُدويبَّة عريضة عظيمةالبطن:نَةُالَقرَْعَبال(3)
 .ب:ساقطمن(اثين)(3)

 أ/266
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فَيكونُ الثَّاين احلْرُف َوأمَّا َثالثة ، َأْضُربٍَفحركاتُُه أَربَعُة تُُه َفع دَّ َوُمتحرًِّكا، فـََتضر ُب(1)َساكًنا ،
َعَشرَ اثـْيَن فَتكوُن ، األَُول  الثَّالثة  يف  الثَّواين ب َناءً،األْربَعَة م نَها أنَّ يُوَجدُ(2)إال َوَذلَك(7)ال ،

الَعنْي-(ف ُعل) َوَضمِّ الَفاء  ومََلْالثَّاينعَ(4)،َوالبَناءُ(1)-ب كْسر  وََكْسر الَعنْي  ْكُسُه،َوْهَوب َضمِّالَفاء 
 إال م نُه ئ ل)يَأت  الدُّ ) َوَقْد (6)[قيـل]ُدَويـْبَّة، للَمفعول ]مُسَّيْت املْبين  (3)بالف ْعل  أبْنيُة. فأمَّا

:َفَمَع فـَْتِح الَفاِء َأرْبَعُة أَْبِنية  ،(9)الَباقية (3)[الَعْشرة
.صَفةً(10)(َصْعبٍ)امْسًا،وَ(ْلسٍفَـ)كـ(:فـَْعل )

.صَفةً(َحَسن)امْسًا،وَ(َجَبل(:)فـََعل )وَ

.صَفةً(َحذ ر)امْسًا،وَ(َكت ف (:)َفع ل )وَ

َفةً(يـَُقظ)امْسًا،وَ(َعُضد (:)فـَُعل )وَ .ص 

 :َوَثالثٌة َمَع َكْسِر الَفاءِ 

.صَفةً(ن ْضو)امْسًا،وَ(ع ْدل (:)ف ْعل )

                                                           

 .ب:ساقطمن(أضرب)(1)
 .بناءمنها:ب(2)
 .،وليسبناءواحًدا(ُفع ل)و(ف ُعل)ذكربناءين(7)
 .7/130،واألصول1/211الكتاب:ينظر(1)
 .تكرار.الثاينوالبناءوالبناء:األصل(4)
 .ب:تكملةمن(6)
 .1سبقحديثهعنهذايفص(3)
 .ب:تكملةمن(3)
.األبنيةالعشرةالباقية:العبارةفيهاقلق،والوجه(9)

،وأبنيةاألمساء1/13،واملنصف7/131،واألصول1/191،واملقتضب1/212الكتاب:وتنظرأبنيةالثالثييف
 .177واألفعالالبنالقطاعص

 .والوجهلنصبه.وصعًبا:يفالنسختني(10)
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م ْنُهإال:صَفًة،أي(اْمرأة ب ل ز )امْسًا،وَ(إ ب ل (:)ف ع ل )وَ ضخَمة،َوَهَذاالبَناءَقليل مليَأت 
إ ب ل ) رب  )و( ح  وَ( األسنان، ُصفرة إ ط ل )يف فيها( ويقال )للخاصرة، إ ْطل : ،-بالسكون–(
.(1)َحْسبُ(ب ل ز )،َويفالصفات(إ يط ل)و

ًوى)و(ع ًدى)امْسًا،وَ(َلع ض (:)ف َعل )وَ ُرمُهَا(س  َغيـْ .(2)صفتني،ومليَأت 

 :َوَمَع َضمِّ الَفاء َثالثٌة أيًضا

.صَفةً(ُمرّ)وَ(ُحْلو)،وَ(4)امْسًا(1)(قـُْفل :)(7)[فـُْعل ]

.ُموثَقُةاخللق :صَفًة،َأيْ(نَاقة أُُجد )امْسًا،وَ(طُُنب (:)فـُُعل )وَ

وق (َرُجل ُحَطم )امْسًا،وَ(ُجَرذ )وَ(نـَُغر )(:فـَُعل )وَ الرَّعيَوالسَّ .صَفًة،َوْهَوالَعنيُفيف 

 .(7)"َخْمسِة َأْضُرب   (6)َوالرُّباعيَُّة َعَلى: "قَـاَل أبو َعلى

الَففيه:قَـاَل الشَّارحُ   /َهذاالخ  َااخلالُفيف  الالم -(فـُْعَلل)َوإمنَّ -بَضمِّالَفاءَوفتح 
منهشيءيـَْثبُت،َوإْننُق َلمنه(3)َفسيبَويهاليثبـته،واألْخَفشيـُْثبـته يَبويهأنَّهمليَأت  ةس  ،َوُحجَّ

ْنَوج ُةاألْخَفشم  :هني َشيء َفهَوَقليل الحُيَتفلبه،َوُحجَّ

                                                           

 .90-39،وأبنيةكتابسيبويهص93-96ليسيفكالمالعربص:ووردتكلماتأخرتنظريف(1)
 .1ح113تنظرص(2)
 .ب:تكملةمن(7)
 .ب:ساقطمن(قفل)(1)
 .سبقنظر.امسًاطُنب:ب(4)
 .ب:ساقطمن(على)(6)
 .419ص(مرجان)،و229ص(فرهود")وأمَّاأبنيةالرباعيةفعلىمخسةأضرب:"التكملةوفيها(3)
يف(3) األخفش رأي ينظر : 1/23املنصف والتذكرة والتبصرة ص2/331، امللوكي وشرح ،26 واللباب ،2/217،

 الشافية 1/44وشرح يف. أيًضا الكوفيني إىل القول هذا ونسب : ص1/127االرتشاف احلسان والنكت ،226،
 حيان.103،وائتالفالنصرةص1/14واملساعد وأبو يعيشوالرضيُّ ووافقابُن يفهذه==والشاطيباألخفَش

 ب/266
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َماُع،فـََقْدَقالُوا:َأَحُدمُهَا َها:السَّ َوَضمِّ الَقاف  بـُْرقَـع ،بَفتح 
(1).

َوالثاين لإلحلَْاق (2)بوقوع: البَناء َهذا ْن م  قَالُوا(7)ألفاٍظ ، وُعْنَدد : َوَهَذا(1)ُسْؤَدد ، ،
 يف  َيكوَن أْن َذلك ْن م  فَـَيلزُم به ُملَحًقا َيْستدعي َواإلحْلَاُق ألُْدغ َم، أْصاًل كاَن َولو لإلحْلَاق 

 (.فـُْعَلل )الكالم 
يبَويه يرتَُك:َوَقْدَقاَلس  ُهنابأْصٍلَمرْتوٍك،َوَهذاَصحيح ،َفإنَّبـَْعَضاألُصول  إنَّاإلحْلَاق 

َقالُواَوُتْستَـْعمَ فـََقد فُروُعه، ُل يقولوا: ومل َيَذُر، بـ: َعْنُه َواْستغُنوا تـََركَ)َوذ َر، .) ا بـُْهَماة)فَأمَّ فـََقْد(
قَاَلسيبَويه : (3)األلفُ:،يقول(6)هيللتَّأنيث (4)(بـُْهَمى)األلُففيَهاَزائَدة ،َويف  (بـُْهَماة)يف 

بـ  .(3)(ُجْخَدب)لإلحْلَاق 
:(1)َواألبنَيُةاخلْمَسةُ

                                                                                                                                                                             

املسألة ينظر. : املفصل ص6/176شرح امللوكي وشرح ،26 الشافية وشرح ،1/13 واالرتشاف واملقاصد1/127، ،
 .3/233الشافية

.وبرقوع:ب(1)
يف الفراء عن احلكاية ونُقلت ص: 102إصالحاملنطق املعلم واملشوف ،2/341 املفصل وشرح و6/176، شرح،

 .تنظريفاملراجعالسابقة(فـُْعَلل)،ونُقلتحروفأخرجاءتعلى1/13،وشرحالشافية23-26امللوكيص
 .ب:ساقطمن(بوقوع)(2)
 .اإلحلاق:ب(7)
.عبدد:األصل(1)

 .2/1167مجهرةاللغة.مايلمنهبُـدٌّ:مايلعنهذااألمرُعْنَدد،أي:منقوهلم(ُعْنَدد)و
 (.هبم)60-12/49،واللسان1/710احملكم:ينظر.بـُْهماة :نبت،يقالللواحدواجلمع،وقيلواحده:البُـْهمى(4)
 .7/211،1/244الكتاب:ينظر(6)
 .واأللفيقولاأللف:األصل(3)
.حتريف.جبخدبة:يفالنسختني(3)

 يف األلف بأن هبماة)والقول بـ( جخدب)لإلحلاق ينظر( األخفش، قول هو : واللباب1/231اخلصائص ،
.1/13،وشرحالشافية2/232

 ".وليسهذاباملعروف،اةواحدةمَهْبُـ:إالأنبعضهمقال:"...1/244أماسيبويهفقال
(1  ينظر( : 1/239الكتاب واملقتضب واألصو1/201، ، 7/131ل واملنصف البن1/24، واألفعال األمساء وأبنية ،

 .292القطاعص
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.صَفًةل لطَّويل (َسْلَهب)امْسًا،وَ(َجْعَفر(:)فـَْعَلل)

.،َوْهَوالسَّحاُب،َوالزيَنةُ(7)صَفةً(ز ْبر ج)امْسًا،وَ(2)(ق ْرط م(:)ف ْعل ل)وَ

)ف ْعَلل)وَ د ْرَهم(: وَ(1)امْسًا( ه ْجرَع)، َوق يـلَ( صَفًة، َزائـَدة : فيه ذ كرُهالـَهاُء َوسيأيت ،(4)،
املاءَ .(6)َوْهَوالكثرياجَلرْع 

)ف َعلَّ)وَ د َمْقس(: وَ( األَبـَْيُض، الَقزُّ َوْهَو د َرْفس)امْسًا، يُقالُ( صَفًة، د َرْفس: :مَجَل 
.َعظيم 

الطَّائر -(بـُْرثُن(:)فـُْعُلل)وَ .صَفةً-للَقصري –(ُكْلُكل)امْسًا،وَ-ملخلب 

 .(7)"َوالخَماِسيُّ أرْبـََعُة أْضُرب  : "َعليقَـاَل أبو 

َكثُرْتأبنيُتُهالْحتَمال ه التَّغيري:قَـاَل الشَّارِحُ   َوالزِّيَادة،َوَلمَّا/َلمَّاقـَلَّتُحروفالثالثي
،َوأبنيُتُهأْربـََعة  يِّ ْنأبنَية اخلَماس  ةكانْتأبنيتُُهأكثَرم  الع دَّ توسطْتُحروُفالرُّباعييف 

الفٍ :(1)ب الخ 

                                                           

 (.قرطم)12/136اللسان.حبالُعصُفر:الُقْرُطُم،والق ْرط ُم،والُقْرُطمُّ،والق ْرط مُّ(2)
مثَّلومما.7/132،واألصول1/201،واملقتضب1/239الكتاب:ينظر.مناألمساءوليسمنالصفات(ز بْر ج)(7)

 على للصفات سيبويه ف ْعل ل)به والدِّْلق م(: والزِّْهل ق، ْلق م الدِّ والزِّْهل ق: أسناهنا، تكسرت اليت اهلرمة الناقة هي احلمار: هو
 .األملسالسريع

 .ب:ساقطمن(امسًا)(1)
 .116يفص(4)
.للماء:ب(6)

كتابسيبويهص:ينظر.بالطويل،مأخوذمنالـَجرَع،وهواملكانالسهلاملنقاد(الـه ْجرَع)ُفسِّر ،وسر240أبنية
 (.هجرع)1000،والقاموسص3/763،واللسان(هجرع)7/1706،والصحاح7/3،واملنصف2/469الصناعة

 .419ص(مرجان)،و229ص(فرهود")أضربوأمَّابناتاخلمسةفعلىأربعة:"التكملةوفيها(3)
ينظر(1) : 1/701الكتاب واملقتضب ،1/206 واألصول ،7/131 / البن1/70واملنصف واألفعال األمساء وأبنية ،

 .716القطاعص
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.صَفًةللطَّويل (مَشَْرَدل)وَامْسًا،(فـََرْزَدق(:)فـََعلَّل )

ْرَدْحل)،وَ(2)امْسًاللشيءالقليل (ق ْرَطْعب(:)ف ْعَللٌّ)وَ .(7)صَفًةللَقصري (ج 

لامْسًاللشيءاحلقري،وَ(:فـَُعلِّل )وَ ديد (ُخبَـْعث ن)ُقَذْعم  .صَفًةللشَّ

نَّة،وَ(:فـَْعَلل ل )وَ منهاْسم ،َوأنَشُدواَجْحَمر شصَفًة،َوْهيالَعُجوزالـُمس  :مليأت 

   َجـْحَمِرْش  (1)قَـْد َزوَُّجـوِني ِلَعُجـوز     

 يَابِـَسِة  اللَّْحـِم  َكـُزوم   قـَْنـَفـِرْش 

  َدللُـَهـا  َعـَلى  الُفـُرْش  (4)َكأنََّمـا

 (6)ِفي آِخـِر اللَّْيِل ِكـالٌب  تَـْهتَـِرشْ 

راج  .(7)َوْهيبـَْقلة-فـُْعَلل ل–(2)(ُهْنَدل ع:)مثَاالًآَخَرَوْهوَ(1)َوذَكرابُنالسَّ
                                                           

ْرقٍة،ومالهق ْرَطْعَبةأي:ماعليهق ْرَطْعَبةأي:يقال(2)  (.قرطعب)1/631اللسان.مالهشيء:قطعُةخ 
هو(7) ْرَدْحَلمناإلبل ْرَدْحل :املشهورأنالـج  ْرَدْحلُ:الضَّخُم،ورجل ج  ضخم ،والـج  تفسريما:ينظر.الوادي:غليظ 

كتابسيبويهمناألبنيةص كتابسيبويهص110يف ،(جردحل)1/1644،والصحاح7/4،واملنصف711،وأبنية
 (.جردحل)1216،والقاموسص11/109،واللسان1/30واحملكم

 .بعجوز:ب(1)
 .كأهنا:ب(4)
(6) التاج يف منها والرابع الثالث نُسب الرجز، من هرش)13/274األبيات ) ر زَام، بن ع َقال على)إىل له أقف ومل

،2/376،2/1171مجهرةاللغة:ألعرايبمعأبياتأخرى،وأبياتمنهادوننسبةيف3/161،وهييفاحليوان(ترمجة
(.قنفرش)6/773،(جذر)1/121،واللسان7/4،واملنصف7/1223

.7/1223مجهرةاللغة.املتقبِّضة،وأصلالَكَزمق َصراألسنان:الَكُزوم
َفر ش (.قنفرش)6/773،واللسان7/1223مجهرةاللغة.هيالعجوزالكبرية:متشنِّجةاخلَْلق،وقيل:وعجوزقـَنـْ

 (.هرش)6/767اللسان:ينظر.تتقاتل:تـَْهرَتش
كانأحدثأصحاباملربدسنًّا،وإليهانتهتالرياسةيفالنحوبعداملربد،أخذ(1) راج، أبوبكرحممدبنالسَّرّيالسَّ

األصول،واملوجز،وشرحسيبويه،ماتشابًّاسنةستعشرة:عنهالزجاجي،والسريايف،والفارسي،والرماين،منتصانيفه
 .1/109،وبغيةالوعاة220،ونزهةاأللباءص112طبقاتالزبيديص:تنظرترمجتهيف.مئةوثالث
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 .(5)"ثالثـيَّة، َورُبَـاعيَّة: (1)َواألفْـَعاُل َعَلى َضْربينِ : "قَـاَل أبو َعلي
األمْسَاء :قَـاَل الشَّارِحُ   َعْنُحروف  األفْـَعال  ةُحروف  نقَصانع دَّ ،(6)َقْدذَكرناالَوْجَهيف 

فَنقولُوبقي :اآلنأْنَنذكَرأبنَيَةاألفْـَعال 

:(3)الثُّالثيَـُّةالُعْريَُةَعن الزِّيَـادة َعلىَثالثَة أبْن َيةٍ

:حَنْو-بفتحالَعنْي -(فـََعل) َضَرَب،َواألْصُلأْنجيَ يَءُمْستقبلُُهب كسر َهال َيقَعالَفْرُقبـَنْيَ
جَ َوَما ، َواملْستَـْقبل  ي حَنْواملاض  األْكثر ، الف  خ  َعَلى فـَْهَو َمْضُموًما منَها اء فَإْن: يـَْقُتل، قـََتَل

عني  َمْوض  َرمَحْالًَعلىاألْكَثر ،َوَقْدَجاءَمفتوَحالَعنْي يف  ْنَذلَكَشيء ُكس  َلم  :(3)ُجه 

يُقتصُرَعليه،َوْهوَ:َأَحُدمُهَا ثلُيَ:َأََبيَْأََب،َوق ياُسهُ:م ثال  ،م  :ْأيب  .أََتىيَْأيت 

تَّة:َوالثَّاين نُُهَحْرفًاَحلقًيا،َواحلروُفاحلَْلقيُةس  أوَعيـْ الـَهْمزَُةَوالـَهاءُ:أْنَتكوَنالُمالف ْعل 
:،فمنَهاَمااليَأيتإالَمْفتوَحالَعنْي ،حَنْـو(9)َوالـَخاُءَوالَغنْيَُوالـَحاءُ/َوالَعنْيُ

حَنْو يُْكَسُر، َما ْنها َوم  فيه، الَفْتُح َيكثُر َما َها َومنـْ َوَيْذَهُب، يـَْقَرُأ ُت،: يـَْنح  َوحَنََت يـَْنط ُح، َنَطَح
.َواألْصُلالَفْتُح،َوالـَمْجُهوُلحُيَْمُلَعليه

                                                                                                                                                                             

.،وقدوافقالزبيديابَنالسراجيفهذاالبناء2/211،واللباب1/71،واملنصف7/136،224األصول:ينظر(2)
ينظر ص: سيبويه كتاب 710أبنية . املمتع يف "1/31وجاء ينبغي: إمنا عندي وهذا أنه على حيمل َعل ل)أن فـَنـْ والنون(
 ".زائدة

 .تفلة:ب(7)
 .ضربنيأحدمها:ب(1)
 .440ص(مرجان)،و270ص(فرهود...")فأمااألفعالفأبنيتهابغريالزيادةعلىضربني:"التكملةوفيها(4)
 .771يفص(6)
،وأبنيةاألمساءواألفعال1/20،واملنصف7/226،واألصول1/209فمابعدها،واملقتضب1/4الكتاب:ينظر(3)

 .721البنالقطاعص
 .261،264فصَّلالشارحالقوليفاملوضعنييفص(3)
 .واحلاءوالغنيواخلاء:ب(9)
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نُ)َوأمَّا  ِ رََكَنيـَْرُك َهاَوْهَوَمْسُموع فَ( َوَضمُّ األْصل  َعلى الكاف  َكْسُر ،َوأمَّا(1)يجوُز
:فـَْتُحهاَفق يـلَ الكاف -(رَك نَ)َماضيَهذاالف ْعل  اللَغات :َوق يـلَ.(2)-ب َكْسر  ْنَتَداُخل  ،(7)إنَّهم 

عَمْنلُغتُُه َاَعلىَغري لُغَت ه لَُغَةَمْنَكسَ-ب الفتح –(رََكنَ)َوَذلكأنَّهمسَ  .َرفَتكلَمهب 

الَعنْي-(َفِعل)َوأمَّا ْنهأَْربَعُةأفْـَعاٍل-بَكْسر  م  َهال تقَعاملَخاَلَفة،َوَقْدَشذَّ َفَمْستقبَـلُُهب فتح 
الصَّحيح  َن َوالَفْتحُ(1)م  الَكْسُر فيها َفَجاء َوْهي(4)، ، ُس،:  ِ يـَْيـَئ َويَـئ َس ُب،  ِ حَيَْس َب َحس 

ُس،  ِ سُ]وبَئ َسيـَْبَأ  ِ ُةأفْـَعاٍل،َوهي.(6)[ويَب َسيـَْيـَب فـََقْدَجاءمنهع دَّ َور َثيَر ُث،:أمَّااملْعَتلُّ
ُحروٍفأَُخرَ يَل ي،يف  َ َشاذٌّ،.(3)َوَوث َقيَث ُق،َوَويل  د  الَعنْيإالف ْعل َواح  م ْنهَشيء ب َضمِّ ومليَأت 

َليـَْفُضلُ:َوْهَوَقوهُلُمْ يَواملْسَتقبُل(1)َفض  املاض  ي،َواجليُِّدفَتُحَهايف  املاض  َكَسَرالضَّاَديف  ،ف يمْن
.َمْضُموم ب ُكلَِّحالٍ

ْنهاملْسَتقبُلإالَمْضُموًما،حَنْو-ب َضمِّالَعني-(فـَُعل)َوأمَّا م  .َظُرَفَيْظُرفُ:فـََلْميَأت 

                                                           

 .4/741العني:ينظر.ضمالكافيفاملضارعهيلغةُسفلىُمَضر(1)
 .1/9،73ذكرسيبويههذاالفعلمكسوراملاضييفموضعنيمنكتابه(2)
 .1/124،وشرحالشافية7/774،والتخمري1/734،واخلصائص4/741العني:ينظر(7)
كتباللغةوالنحو(1) كثريمن ص1/73الكتاب:ينظر(بئسيبأس))بدل(نعمينعم)يف ،216،وإصالحاملنطق

الكا صوأدب 137تب والكامل ،2/341 واخلصائص ،1/730 واملخصص ،11/126 الشافية وشرح ،1/174،
.2/96،واملزهر(حسب)1/714واللسان

 يْبَأسُ)وورد بَئ َس يف( : للنحاس القرآن ص231-2/237إعراب القطاع البن واألفعال األمساء وأبنية ،723،
،1/773،واالنتخابيفشرحأدبالكتاب2/146ابنالشجري،وأمايل2/240واالقتضابيفشرحأدبالكتاب

 .فهيعلىهذامخسةأفعال
.ب:ساقطمن(والفتح)(4)

 .17/93هتذيباللغة:ينظر.والكسرلغةعليامضر،والفتحلغةسفالها
 .ب:تكملةمن(6)
يف(3) أخرى أفعال ذكرت : ص1/41الكتاب املنطق وإصالح ،216 والصحاح المية(حسب)1/112، وشرح ،

 .2/102،واملزهر1/174،وشرحالشافية13األفعالالبنالناظمص
 .231-230سبقاحلديثعنهذاالفعليفص(1)
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:َفْصـلٌ 

فَاملْكُسوُرأْنَوليَس إالَّب أْمٍرَعار ٍض، َمْضُموم َوالَمْكُسور  َيةَماأولُُه املاض  األفْـَعال  يف 
فَاعلُُه،حَنْو(2)َتكوَنالَعنيَواًواأويَاًءوَ مُّ:يُبـَّنل َمالـميَُسمَّ َمْنيُش  َنالَعـرب  ق يـَل،َوب يـَع،َوم 

تـَنْ الضَّمَّ َوالَباَء َوَتصرُيالَقاَف َواواً، الَياُء فَتصرُي َضمًَّة، خُيْل ُصَها َمْن نْهم َوم  ، األْصل  َعلى بيًها
 َعلى َوالَياء  الَواو  بناُت  حَنْو/ ٍد، َواح  َلْفٍظ َوبُـوعَ: (7)قُـوَل، حَنْو. يف  يح  الصَّح  يف  َجـاَء :َوَقْد

َضمََّةا:َحُسَنَوَظُرفَ إىلالَفاء ،َوَسكَُّنواالَعنْيَُحْسنَوظُْرف،فَنَقُلوا ،َوَقْدَجاءم ثُل(1)لَعني 
رَ َضج  املكُسور ،قَالوايف  نُف ـخَ(4)َضْجر:َذلَكيف  :،َويف 

.(1)نـُْفخ
:َفْصـلٌ 

                                                           

 .أو:األصل(2)
،92،وأسرارالعربيةص774اءواألفعالالبنالقطاعص،وأبنيةاألمس7/239،واألصول1/712الكتاب:ينظر(7)

.33،والتسهيلص2/412وشرحاجلملالبنعصفور
كثريمنقيسوعامةأسد،وإخالص كسرالفاءلغةاحلجازقريشومنجاورهم،وإمشامالكسرةالضّملغة فإخالص

 لغة يف وموجودة أسد، بين فصحاء من ومها وُدبري فقعس لغة هذيلالضّم ينظر. : ،1712-7/1711االرتشاف
 .2/114،وشرحابنعقيل6/231والتذييلوالتكميل

كلماهوعلى(1) إذاأُريدبهاملدحأوالتعجبأنتُنقلضمةالعنيإىلالفاء،وجيوزأنحُتذفوتبقى(فـَُعلَ)جيوزيف
(:منالبسيط)منذلكقولسهمبنحنظلةالغنوي.الفاءعلىفتحها

َماأَرَْدُت،وال أُْعط يُهُمَمـاأَرَاُدوا،ُحْسَنذاأدبَـاالمَيَْنُعالنَّـاُسم ينِّ
ينظر ص: 46األصمعيات ص، املنطق ،74وإصالح ،7/10واخلصائص الكافية واخلزانة1/243وشرح ،

9/171. 
(:منالطويل)كمايفقولاألخطل(4)

هـبُار غَوَاهُتَحَفْصَتْرَبْـدَم دْاألُنَم ل از بَرَجْاضَمَكَرْجَضْيَهُـجُهْأَنْإ فَ
 .1/127،واإلنصاف1/21،واملنصف76،وإصالحاملنطقص213ديوانهص:ينظر

(:منالوافر)كمايفقولالقطامي(1)
َونـُْفـُخـوايفَمَدائ ن ـه ْمَفطَـاُرواأمََلْخُيْـز التـََّفـرُُّقُجْنـَدك ْسَرى

 .1/124،واإلنصاف1/21،واملنصف2/111،269،واخلصائص117ديوانهص:ينظر
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ٍد،َوْهوَ ثاٍلَواح  إالَعلىم  فَلْميَأت  .(2)َدْحرَجَ:فـَْعَلَل،حَنْو:َوأمَّاالرُّباع يُّ
:َفْصـلٌ 

َوالرُّباعيِّفَ الثُّالثيِّ يف  َذلَك فَيكوُن فيَها املزيُد األفْـَعاُل ت سَعَة(7)أمَّا َذلَك ْن م  َوجيَ يُء ،
الرُّباعّيأَربَعة  منها،َويف  تََّةَعَشَرَمَعاألُصول  الثُّالثّيس  نَهايف  .(4)َمَعاألْصل يّ(1)َعَشَرب َناًء،م 

 فيه املزيُد حَنْوَوالثُّالثيُّ ًدا، واح  َحْرًفا فـََقْط أَوله  يف  الزياَدُة َتكوُن تَارًة َوَحْرفني: َأْكَرَم،
.اْسَتْخرََج،َفهذ ه َثالثُةأَبنَيةٍ:اْنطََلَق،َوثالثًةحَنْو:حَنْو

-(َكرَّمَ)وََقاتَـَل،َوبـَْيـَطَر،َوَحْوَقَل،فـََهَذاب نَـاء ،:َوتَاَرًةَتكوُنالزيادُةثانيـًة،حَنْو بَتضعيف 
د -الَعنْي  .فَهَذاب َناء َواح 

حَنْو َوثانيًة، أواًل الزيادُة َتكوُن )َوتاَرًة حَنْو(افْـتَـَعلَ: ، وَ: حَنْو(تـََفاَعلَ)اقْـَتَطَع، ، حَتَاَمَل،:
بناءان  .َوَتَضاَرَب،فـََهذان 

،َواهلمزُة(6)اْغَدْوَدنَ:،حَنْو(افْـَعْوَعلَ):َوتارًةَتكوُنالزيادُةأوالًَوثالثًةَوَرابعًة،حَنْو
اُلالثانيةَزوائد .،فـََهذاب َناء (1)َوالواُووالدَّ

َقى(2)اْحَرنـََّْب:أَوالًَوثالثًةَوَطَرفًا،حَنْو:َوتارًةَتكوُنالزَّوائُدثالثًا .،َواْسلَنـْ

                                                           

بناءالفعلالرباعياجملرديف(2) 1/299الكتاب:ينظر ،وأبنيةاألمساءواألفعال1/23،واملنصف7/270،واألصول
 .779البنالقطاعص

أبن(7) يفتنظر املزيدة والرباعية الثالثية األفعال ية : 1/239الكتاب واملقتضب بعدها، بعدها،1/210فما فما
 .774،779فمابعدها،وأبنيةاألمساءواألفعالالبنالقطاعص7/226واألصول

،واْطمأنَّ،وبذلكتكونأبنيةاألفعالعشري:حنو(افـَْعَللَّ)أربعةإذاُجعلمنها(1)  .نبناءًاقشعرَّ
 .منهايفالثالثيستةعشربناًءأصليًّاوزائًدا،ويفالرباعيأربعةمعاألصولمنها:ب(4)
حىتيضربإىلالسوادمنشدةر يِّه:اغدودنالنبتُ:إذاطالواسرتخى،وقيل:اغدودنالنبتُ(6) :ينظر.إذااخضرَّ

 (.غدن)17/711،واللسان7/17املنصف
 .زةوالواووالعنيالثانيةزوائدفاهلم:ب(1)
الرجلُ(2) احرنَّب الديكُ: واحرنَّب ، والشرِّ للغضب هتيَّأ للقتال: وهتيَّأ ريشه نفش إذا ينظر. : واللسان7/11املنصف ،

 (.حرب)1/703
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،حَنْو التَّْضعيف  َر،وتـََقطََّع،فـََهذاب َناء :َوتَارًةَتكوُنأوالًَوثانًيايف  .َتَكسَّ

،َوَهذاب َناء :َوتارًةَتكوُنأَوالًَوآخرًاُمكرَّرًا،حَنْو ،َواْصَفرَّ .امْحَرَّ

،َواْشَهابَّ:أَوالًَوثالثًةَورابَعًةُمكرَّرًة،حَنْو:َوتارًةَتكوُنالزِّياداُتَثالثةً .امْحَارَّ

.(1)اْخَروََّط،َواْعَلوَّطَ:،حَنْو(7)َوثالثًةُمكرَّرةً/يادُةأَوالًَوتارًةَتكوُنالزِّ

:فصـل
املزيُدفيهفَأولهُ .(6)َتَدْحرََج،َوتـََقْرَطسَ:،حَنْو(تـََفْعَللَ:)(4)َوأمَّاالرُّباعيُّ

.(3)اْحَرجْنََم،َواْعَلْنَكسَ:(3)،حَنْو(افْـَعنـَْللَ:)َوالثاين

 اْقَشَعـرَّ)فأمَّا اْطَمـَأنَّ)وَ( ) َوأْصُلُه ، الالم  ُمكرَُّر الـهمزََة(َقْشَعرَ)فهو زَاُدوا م أهنَّ إال ،
(9)وَكـرَُّروا َفَصـار اْقَشـَعرَّ)الالَم، .) اْطَمَأنَّ)َوأمَّا َوأْصُلُه( ، َمْقُلوب  أنَّه إال َكذلَك فـَْهو

ْن(10)(اْطَأَمنَّ) ع ْشريَن،.(11)(طَْأَمنَ)؛ألنَّهم  َذاالب َناء َتصرُيأبْنيُةاألفْـَعال  َوهب 
.َوَزائُدَها(1)َأصليـَُّها

:َفْصـٌل ِفي َحرَكاِت ُحـروِف المَضاَرَعةِ 

                                                           

 .تكونالزيادةوالوثالثةتكون:ب(7)
 .ب:ساقطمن(واعلوَّط)(1)
 .وأمااملزيدفأوله:ب(4)
 (.قرطس)329القاموسص.هلك:تقرطس(6)
 .ب:ساقطمن(حنو)(3)
سواده:اجتمعت،واْعلَْنَكَسالشعر:اْعلَْنَكَستاإلبل(3)  (.علكس)6/113اللسان:ينظر.اشتدَّ
 .وكرر:ب(9)
 .اطمأن:ب(10)
 .293يفص(اطمأن)سبقاخلالفيفأصل(11)
 .أصلها:األصل(1)
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َكانَ بناٍء َعلىأيِّ يثالثيًـّاَفحرُفاملَضاَرعة منهَمْفتوح  كاَنالفعُلاملاض  :،حَنْو(2)إَذا
َكثْـرَةُ(7)ْكُرُم؛َوعلةَذلكََيْضر ُب،َويـَْعَلُم،َويَ ،َوَمَعالزَّوائد  كثريُةاالْستعَمال  أمثلَةالثُّالثيِّ (1)أنَّ

احلرَكات  َواألبنَية ،فَاْخَتاُرواهَلَاأخفَّ َنالَعرب .(4)احلروف  ُرَحرَفاملَضاَرعةإَذا(6)َوم  َمْنَيكس 
الَعني َمكسوَر ي املاض  حَنْو(3)كاَن ، : َيكسرونـََها؛(3)[َون ْعَلمُ]إ ْعلُم، ال م فإهنَّ الَياء إال وت ْعَلُم، ،

الَكْسرَةَعليها،وَ َا(9)[منهم]لثَقل  ُرَهاكَأَخواهت  .َمْنَيكس 

َواًوام ثل كاَنأَوَُّلالف ْعل  لَ:)فَإْن يـَْوَجل:َفم ْنهمَمْنيُق رَُّهافيقولُ(َوج 
ْنهمَمْن(10) ،َوم 

 فَيقولَُيكسُر ياًء، الَواُو فَتنقل ُب املَضاَرعة  َحرَف ألًفا: الَفتح  َمَع يَقلبَها َمْن َوم ْنهم ي يَجُل،
ْنهمَمْنيَقولُ:(11)فَيقولُ .،فَيفتُحاألولَويقلُبالثاينياًء،َوْهَوقَليـل (12)يَيَجلُ:يَاَجُل،َوم 

َعَيَسُع،َوفيهَكـالم :الَواَوَفقالوافَإْنكاَناحلْرُفاألخرُيَحْلقيًّاَحذفُوا .(1)[يأيت]َوس 

                                                           

 .1/111،وشرحالشافية111-1/110الكتاب:ينظر.هذهلغةأهلاحلجاز(2)
 .وذلك:األصل(7)
 .كسرة:ب(1)
 ،101أسرارالعربيةص:ينظر(4)
كاناملاضيمكسورالعنيلغةمجيعالعربإالأهل1/110ذكرسيبويهيفالكتاب(6) كسرحرفاملضارعةإذا أن

 .ففيهشرحمفصَّلهلذهاللهجة،وتَتـبُّع لقبائلها161-147ص(جاتيفالكتابلسيبويهالله)كتاب:وينظر.احلجاز
 .1/111،وشرحالشافية10/271احملكم:ينظر.تنبيًهاعلىكسرعنياملاضي(3)
 .ب:تكملةمن(3)
 .ب:تكملةمن(9)
 .190-139يفص(يوجل)فصَّلالشارُحالقوَليفاللغاتيف(10)
 .ب:ساقطمن(ييجل،ومنهممنيقلبهامعالفتحألًفافيقول)(11)
كالمالعرب7/143،واألصول1/223،واملقتضب1/111الكتاب:يف(يوجل)تنظراللغاتيف(12) ،وليسيف

،وشرح177-2/172،واملمتع19،وشرحامللوكيص2/331،واإلنصاف193-193،وشرحالتصريفص107ص
 .1/111الشافية

.ب:تكملةمن(1)
 .139-133وحنوهيفص(وسعيسع)والكالمعن
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َحرَفُمَضار ع ه  َيُضمُّ فَأكثُرالَعرب  /يَُدْحر ُج،أَراُدواأْنيـَُفرِّقوا:،فَيقولُ(2)َوأمَّاالرُّباعيُّ
َوالرُّباعيِّ بـَنْيالثُّالثيِّ

َمْنيفتُحَهاَهُهَنا،(7) َنالَعرب  .(1)َوْهيلَُغة َقليلة َرديَئة ،َوم 

حَنْو َوالرُّباعيِّ ْنَزوائد الثُّالثيِّ ،َوَيْسَتْخر ُج،َفالفتُحال(4)حَيَْمرُّ:َوأمَّاَمازَاَدَعلىاألْربَعة م 
َر؛لكثرَة احلُروف  .(6)َغيـْ

، َنْحوَوأكثُر َما َتبلُغُه بَناُت الثَّالثِة َسبَعُة : "قَـاَل أَبو َعلي  (7)..."اْحميرار  : أْحرف 

الذييَبلُغ: قَـاَل الشَّارِحُ  أيبَعليأنَّ َكالم  مالقوُلَعلىَهذاالَفْصل،َوظَاهُر َقْدَتقدَّ
حَنْو َذلك، يـَْبلُغ َما األمْسَاء  يف  َجاء َوقد باملَصاد ر ، خُمْتص  َسبَعٍة إىل بالزيادات  قـََرْعَبالنَة،:

َواهلْمزَة َجَريَاجَمْرى(9)،َوَمْعُيورَاء(3)َوَعَفزَّرَانَ األلَفَوالنُّوَن،َوألَفاملدِّ َذلَكأنَّ إمْهَال  ،َوُعذرُهيف 
تَُّةأحُرفٍ َمًعا،َفَصاراملثاُلكأنُّهس  خيم  الرتَّ َماز يَداَمًعاَوُحذ فَايف  .الزَّائدة الَواحَدة يَفأهنَّ

، َنْحو (1)افأمَّ : "قَـاَل أبو َعلي ، : بَناُت الخمسِة فَتبلُغ بِالزِّيادِة ِستََّة َأْحرف  َعْضَرفُوط 
، َوقـَبَـْعثـًَرى  .(3)"َوَعْنَدلِيب 

                                                           

 .املضارعة:ب(2)
 .299سبقذكرعلةضّمحرفاملضارعةيفالرباعييفص(7)
 .ملأقفعلىهذهاللغة(1)
 .حيرجنم:ب(4)
ص(6) التصريف شرح يف الثمانيين وهي200زاد أخرى، علة اخلماس: يكون ما أكثر الثالثي،أن من والسداسي ي

ألن الفتح؛ فأعطوه األصلي على الزائد ومحلوا لقلَّته، الرباعي من منهما كان مبا حيفلوا فلم الرباعي، من يكون وقلَّما
 .101أسرارالعربيةص:وينظر.الثالثيهواألصل

 .440ص(مرجان)،و270ص(فرهود...")بناتالثالثةبالزيادةسبعة:"...التكملةوفيها(3)
.عفرزان:ب(3)

وَعَفزَّرَانُ جين: ابن قال رجل، اسم أصله: يكون أن جيوز وقد وجعلت: به، ُثينومُسّي َث وَعَدبٍَّس، كَشَعلٍَّع َعَفزَّر،
 حكىأبواحلسن كما عنهميفاسمرجلالنونحرفإعراب، 1/491،واللسان7/202اخلصائص:ينظر.خليالن:

 (.عفزر)
 .7/1271مجهرةاللغة.مجاعةاألعيار،وهياحلمري:املعيوراء(9)
 .وأما:األصل(1)

 أ/269
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:قَـاَل الشَّارِحُ  يّ(َعْضَرُفوطٍ)الَواُويف  ُسَداس  األُصول  ؛إْذلَْيَسيف  (7)َزائَدة لغري اإلحْلَاق 
يُلحَقَهذاالبناُءبه،وَكذ (1)لكالَياءَحىتَّ ،وَ(َعْنَدليبٍ)يف  اللإلحْلَاق  (:الَعْضَرفُوطُ)هيللَمدِّ

وَ الَعظَاء، الَعْنَدليبُ)ذََكُر :) َوأمَّا َصغري ، قـَبَـْعثـًَرى)َطائر  فـَْهوَ( : الَوَبر  الكثرُي الضَّخُم اجلَمُل
للتَّكثري  فيه َواأللُف أو(4)اهلَائ ُج، اإلعراُب كاَن إْذ َأخريًا؛ تُزاُد ال املدِّ ُحروَف ألنَّ ؛ للَمدِّ ال

َداسيِّ السُّ األْصل  لَعدم  اتـُنَـوَُّن،َواللإلحْلَاق  ألهنَّ ُه،َوالهيللتَّأنيث  .(6)التنويُنيُْدرُكُهفيُبطُلَمدَّ
َعة؟(3)ملال:فَإْنق يـلَ يبلغبهَسبـْ

:َهني لوجْ:ق يـلَ

.الزِّياَدة،َفَماقـَلَّْتزَياَدتُُهَخارج َعلىاألْصل /أنَّاألْصلَعَدُم:َأَحُدمُهَا

،َفزياَدتُـهُ:َوالثاين ُمنَتهىاألُصول  يَّ حُتتمُل؛ألنَّهبذلَكَيصرُي(3)أنَّاخلَماس  َحرف 
املثْ َعلى لزَاَد َسْبعًة َصاَر فَلو ، الثُّالثيِّ ْعَف ض  َفأمَّا الزِّياَدة ، يف  إْسرَاف  َوَذلك (1)(َعَفزَّرَانُ)لني ،

َمالُعذُرَعْنه .(2)فـََقْدَتقدَّ

:(4)َفْصـٌل ِفي اإلْلَحاقِ 

                                                                                                                                                                             

 .441-440ص(مرجان)،و270ص(فرهود)التكملة(2)
 .سادسي،سهو:ب(7)
 .البناء:ب(1)
 .6/211،واهلمع9/116،وشرحاملفصل2/223اللباب:ينظر(4)
 .2/691،وسرالصناعة720-1/719اخلصائص:ينظر(6)
 .ب:ساقطمن(ال)(3)
 .فزيادة:األصل(3)
 .عفرزان:ب(1)
 .فيه:ب(2)
يف(7) اإلحلاق ينظر : 1/236الكتاب واللباب بعدها، ص2/230فما امللوكي وشرح ،61 الشافية وشرح ،1/42،

 .66واملغينيفتصريفاألفعالص

 ب/269
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َمْعََّناإلحْلَاق  فَيزاُدَعليَهاَماتَبلُغبه:اْعلمأنَّ َناحلروف  ٍةم  أْنَتكوَنالكلَمُةَعلىع دَّ
أْصاًلزَائًداَعلى َيصرَيرُباعيًّاأومُخاسيًّا،َوَعلىالرُّباعيِّ َحىتَّ ،م ثلأْنَتزيَدَعلىالثالثيِّ األوَّل 

َيصرَيمُخَاسيًّا،َوالإحْلَاقَ تَّة (1)َحىتَّ َماُهوَعلىس  األُصول  ْنأنَّهلَْيَسيف  َمم  بـَْعدَذلَكل َماَتقدَّ
.(4)َأحرٍفأُُصولٍ

َشرْ :(6)طان َولإلحْلَاق 

َأَحُدمُهَا أوالً: لإلحلَْاق  الزَّائُد َيكوَن ال أنَّ(3)أْن َذلَك َوع لَُّة ثانًيا، َيكوَن أال َوالق ياُس ،
َايـُزَاُدَعلىالشَّيء َعْنَداحلاَجة إليه،َوَماملُتستوَفاألُصوُلَفالَحاجَة َزائد ،َوإمنَّ َحرَفاإلحْلَاق 

.إىلالزِّياَدة 

الثاينَوا ْرُط لشَّ األلَف: ألنَّ ألًفا؛ َتكوُن َوال احلْشو ، يف  يَاًء أو َواًوا الزِّياَدُة َتكوَن أْن
َمْوضـٍع،وَ إَذا(3)َساكنة َغرُيَأْصٍل،َفالتَثبُتيف  التَنقلُبَعْنَشيٍء،َواليـاءُاليتلإلحْلَاق 

ثل ْذميٍَ:كانْتُمتحركًةَوَسطًاملتُقلْب،م  .(1)ح 

أكثرَ أنَّ َوقعْت(2)َواْعلم َقْد الالَم أنَّ َوَذلَك ، الالم  بتكرير  الزِّياَدُة َتكوَن أْن املقيس 
م ثل ، األُصول  يف  ُمتكرِّرًة َوَسَفْرَجل: َجْعَفر، ُتكرَّر. ال َوَيكوُن(7)َوالعني ، املَضاَعف  يف  إال

                                                           

 .لإلحلاق:ب(1)
 .771يفص(4)
 .43-1/46،وشرحالشافية231-2/230اللباب:ينظر(6)
 .1/46شرحالشافية".والأرىمنهمانًعا:"قالالرضي(3)
 .ب:ساقطمن(و)(3)
واحل ْذميَ(1) بد ْرَهم، ملحق ْذمَي  ح  ْذمَي : ح  وسيف بالشيء، احلاذق ْذمَي : وح  قاطع، أشخاص: عدة على علم :ينظر.

 (.حذم)1110،والقاموسص119-12/113اللسان
 .األكثر:ب(2)
 .تلزم:ب(7)

 أ/230
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،م ثل األْصل  يف  (1)َضرََّب،َوَزمَّلَ:َتكريُرَهاللتَّكثري  الزِّياَدُةَعلىالالم  كانت  كذلَك كاَن ،َوإَذا
 يف  فَتقوُل ْنسَها، ج  ن َجَلبَ)م  / بـ(: فُتلحُقُه (َدْحرَجَ)َجْلَبَب ويف  (4)(َعَفْنَججٍ)، اجليم  َتكريُر

حَّة َهذاأنَّالالَماملَكرَّرَةَتكوُن(َسَفْرَجلٍ)،فَيلحُقَذلَكبـ(6)وُنأَْيًضالإلحلَْاق َوالنُّ َعلىص  ،َوَيدلُّ
 أنَّ تـََرى أال نسَها، ج  َغرْي  ْن َوم  األُوىل الالم  نس  ج  ْن َدبًّا)م  خ  ْن(3)(ق ْرَشبًّا)وَ( م  الالم  ُمكرَُّر

نٍسَواحٍد، وأماالعنيفالتكونُمتكرِّرةإال.مكررالالممنجنسني(َسَفْرَجالً)وَ(َجْعَفرًا)و]ج 
هوالالم،َوْهَواملقيسُ(3)[منجنسواحد .،َفمْنههنايَتبيَّـُنلكأنََّموضَعاإلحْلَاق 

َوَسًطا ،َواحلروُفاملزيَدُةلإلحلَْاق  َماع  احلْشو فـَُيقتصُرفيهَعلىالسَّ :َوأمَّاامللحُقيف 

مَ َتقدَّ ل َما َوَسطًا األلُف تـُزَاُد َوال َوالنُّوُن، َوالَياُء الكلَمة (1)الَواُو ر  آخ  يف  يـُزَاُد َما فَأمَّا ، فَالَياُء:
َمْوضٍعيَتحرَُّك،أمث َلُةَذلكََوالنُّوُنَوَتكريُرالالم  :،إالأنَّالَياَءتَنَقل ُبألًفالُوقُوع َهايف 

 َغمٍ)الَياُءيف  بـ(2)(َصيـَْلمٍ)وَ(َضيـْ (َجْعَفرٍ)لإلحلَْاق  ْذميٍَ)،َويف  بـ(ح  (.د ْرَهمٍ)لإلحْلَاق 

 يف  َحْوَقل)َوالَواُو َجْوَهر)وَ( بـ( َوا(َجْعَفرٍ)لإلحلَْاق  ، يف  َجْهَورٍ)لَواُو َقْسَورٍ)و( ق ( ُملح 
.أيًضا(َجْعَفرٍ)بـ

                                                           

 (.زمل)11/711اللسان:ينظر.لفَّه:أخفاه،وزمَّلهيفثوبه:َزمََّلالشيء(1)
.عنفجج:ب(4)

والَعَفْنَججُ َعَفْنَجج : ورجل  الثقيُل، البطن  العظيُم َعَفْنَجج: وناقة أمحُق، جاٍف ماضية: هوجاء يف. ما غريب تفسري
 .93،141كتابسيبويهمناألبنيةص

 .ب:ساقطمن(قلإلحلا)(6)
َدبُّ(3) (.خدب)1/113،والصحاح112تفسريغريبمايفكتابسيبويهمناألبنيةص:ينظر.الضخم:الـخ 

كتابسيبويهمناألبينةص:ينظر.الطويلالغليظ:الق ْرَشبُّ:الـُمسنُّ،وقيل:والق ْرَشبُّ ،172تفسريغريبمايف
 .2/1120،7/1297ومجهرةاللغة

 .ب:تكملةمن(3)
 .ذُكرتالعلةيفالشرطالثاينمنشروطاإلحلاق(1)
َغمُ(2) َغمُ:الضَّيـْ (.ضغم)4/1932الصحاح:ينظر.الذييعّض،والياءزائدة:األسد،والضَّيـْ

َلًما:والصَّيـَْلم  (.صلم)12/710اللسان:ينظر.الداهية،ويُسمَّىالسيفَصيـْ
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 يف  اقْـَعْنَسسَ)َوالنُّوُن اْعلَْنَكسَ)وَ( بـ( ق  (اْحَرجْنَمَ)ُملح  َويف  ق (7)(َعَفْنَججٍ)، ُملح 
وَ(َسَفْرَجل)بـ يُْدغُموَها، مل م أهنَّ لإلحْلَاق  ا أهنَّ َعلى فَيُدلُّ َهُهَنا اجليُم فأمَّا أْصالً، كاَنْت لو

 يف  الَباُء وَكذلك ، الثَّاين  يف  األوُل يُدغَم أْن األْصلني  املثلني  ُحكَم ألنَّ ،(َجْلَببَ)ألُدغ َمْت؛
.(1)الباُءالثانَيُةلإلحلَْاق 

حَنْو(4)َومم َّا ريًا، َأخ  َوالياُء َوَسطًا النُّوُن لإلحلاق  ز يَد ُمل: ُهو َوَحبَـْنَطى، َحق َدلَْنَظى
(َسَفْرَجل)بـ بـ(م ْعَزى)،َواأللُفيف  .(3)َجَعَلالـَهاءَأْصالً(3)ف يَمنْ(6)(ه بـَْلعٍ)و(ه ْجرَعٍ)لإلحْلَاق 

ق يـلَ فَإْن أو(1)َما: ُمنَقلَبٍة، َر َغيـْ َتكوُن ال ومل يَاء ؟ ُهَنا األلف  أْصَل أنَّ َعلى ليُل الدَّ
َعْنَواٍو؟/(2)ُمْنقلَبة

َا،(7)ألنَّاأللَفَواقَعة َمْوقَعَحرٍفُمتحرٍِّك،َوْهَوالُمالكلَمة اليتيُقَصُداإلحْلَاقُ:ق يـلَ هب 
الَتكوُنإالَساكَنةً .َواأللُفَغرياملنقلَبة  ع  َهذااملوض  يف  الَواَو َوالَتكوُنُمنقلَبًةَعْنَواٍو؛ألنَّ

اليَ إىل حَنْوَتصرُي اء ، َواْسَتْدَعيتُ: َأْغزَيُت، َعْن. ُمنقلَبًة اإلحْلَاق  ألُف َتكوَن أْن َذلَك ْن م  فَلز َم
.يَاءٍ

:فَإْنق يـلَ أليَِّشيءهي؟(قـَلَْنُسَوة)الَواُويف 

                                                           

 .عنفجج:ب(7)
كانتأصالًألدغمت،ألنحكماملثلنياألصلنيأنيدغماألوليفالثاين،وكذلكالباءيف)(1) أهنممليدغموها،ولو

 .ب:ساقطمن(جلبب،الباءالثانيةلإلحلاق
 .ما:ب(4)
 .119تفسريغريبمايفكتابسيبويهمناألبنيةص.الرجُلاألُكول:اهل بـَْلع(6)
 .فمن:ب(3)
 .116فّصلالشارحذلكيفص(3)
 .فما:ب(1)
 .ب:ساقطمن(أومنقلبة)(2)
 .لإلحلاق:ب(7)

 ب/230
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(1)ق يـلَ م ثل: األُصول  يف  لَْيَس إْذ ، اإلحْلَاق  زَائَدة لغري  ه ي حَنْو: فـََعلَُّلة، فَأمَّافَـ: َرْزُدَقة،
لإلحْلَاق  فـََزائَدة  فيها التَّكسري(4)النُّوُن يف  َقوهُلُم َذلك َعلى َيُدلَُّك ، التَّصغري : َويف  :َقالٍس،

فـََقالوا َذلك، َعلى َوَصرفوَها أْيًضا، الَواو  َْذف  حب  َها م نـْ اْشتقُّوا َوَقْد َية ، قـُلَْيس  َوَقالن س،: تـََقْلَنَس،
.ن َسة َوقـُلَيْ

حَنْو ، باخلَماسيِّ الرُّباعيَّ أحلَُْقوا فـََقْد عليه َزاَد َا مب  الثُّالثيُّ أحلْ َق وَكَما ُهو(6)َفَدوَْكس: ،
بـ (َسَفْرَجل)ُملحق  يف  النُّوُن وَكذلَك َجَحنـَْفلٍ)، َفالنُّونُ(3)(َعبـَنـَْقس)و( ،(3) لإلحْلَاق  زَائَدة  فيه

أَْيًضا،فَ(َسَفْرَجل)بـ يف  (َعْضَرفُوطٍ)أمَّاالَواُو يف  (َعْنَدل يبٍ)َوالَياُء قَـبَـْعثـًَرى)َواأللُفيف  فـََزوائُد(
مَ َعلىَماتقدَّ املذكر َواملؤنَّث (1)لغري اإلحْلَاق  بَاب  َقْدذُك َريف  اإلحْلَاق   .(2)،َوُحكُمألف 

  

                                                           

 .ب:ساقطمن(قيل)(1)
 .223،ذكرذلكيفص(َقَمْحُدَوة)ملحقةبـ(4)
منَتغلب،وهمرهطاألخطلالشاعر:الغليظاجلايف،والَفَدوَْكسُ:الشديد،وقيل:الَفَدوَْكسُ(6) :ينظر.األسد،وحيٌّ

 (.فدكس)6/149اللسان
َفلُ(3) (.جحفل)11/107اللسان.الغليظ،وهوأيًضاالغليظالشفتني:اجلَحنـْ

َقسُ الَعبَـنـْ : الطويل والناعم اخلُُلق، َقسُالسيئ والَعبَـنـْ الرجال، من أعجميتان: وأمه أبيه ق َبل من تاه َجدَّ الذي :ينظر.
 (.عبقس)6/170اللسان

 .النون:ب(3)
 .713ص(1)
 .131ص(القسماألول)شرحالتكملة(2)
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 [باب علم حروف الزيادة]

: علم ُحروِف الزِّيَاَدِة، ُحروُف األْسَماء َواألفـَْعال َعلى َضربينبَاُب : "قَـاَل أبو َعلي 
 .الَفْصل (3)..."(4)َأصٌل َوزِياَدة

مَ:قَـاَل الشَّارِحُ   يُقدَّ أن (7)جيَ ُب أَْقَسام  َعلى م ْنُه يُطََّلُع أصل  الباب  َهذا شرح قَبل
فـََنقولُ(1)التـَّْغيري التَّصريف  :الالزميف 

 التَّصريَف أنَّ اْعلم قَبلُ/ ذَكرنَاُه َما َعلى الكلَمة  ألْصل  َثالثة (4)َتغيري َعلى َوالتَّغيرُي ،
.َتغيريبزيَاَدة،َوتـَْغيريبُنقَصان،َوتـَْغيريبَبَدل:َأْضربٍ

َضْربان فَالزِّياَدُة حَنْو: فَاحلْرُف َوَحركة ، َحْرف  حَتْر: حَنْو َواحلرَكُة َيْضرُب، االثنني  نُون  يك
.َواجلْمع 

:َوالنُّقَصاُنَضْربانأَْيًضا
.،ومََلْخَيَْف،ومََلْيـَُقلْ(6)مَلْيَب عْ:نـُْقصاُنَحْرٍف،حَنْو

بَاب ه  يف  اإلْدَغام،َوَهذايَأيت  بَاب  املثلنييف  ْنأَوَّل  احلرَكة م  .(3)َونـُْقصاُنَحرَكٍة،َكَحْذف 
ضَ َوالَبَدُل َحذُف َوْهَو ، َواحد  حَنْو(3)[حرف]رب  َمكانَُه، آَخَر َوَجْعل : َفإنَّ َرَمى،

َنالَياء  م  َغري.األلَففيهَبَدل  الع َوُض؛ألنَّهَحذفَحْرٍفَواإلتيانب َبدلهيف  نالَبدل  َويـَْقُرُبم 

ْن الَواو م  ع ه،كَحْذف  َهاع َوضً(1)َوَجْعلالتَّاء(ز نَة)َمْوض  .اَعنـْ
                                                           

 .مطموسةيفاألصل(وزيادة)(1)
 .441ص(مرجان)،و271ص(فرهود)التكملة(2)
 (.أصل)نقدم،والوجهلهمعرفع:األصل(7)
 .التغري:األصل(1)
 .777ص(4)
 .يبلغ:ب(6)
 .612ص(3)
 .ب:تكملةمن(3)

 أ/231



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

741 
 

:َفْصـٌل ِفي الَفْرِق بـَْيَن األْصِلي َوالزَّائدِ 

الكلَمة إالَأْنحُيَْذَفل ع لٍَّة،َوَقْد(2)الـَحْرُفاألْصل يُهوَ َتَصاريف  مَجيع  َمايَلزُمذ ْكرهيف 
تَ:"(7)قَاَلالرَُّماينُّ ْنَأْصٍلَيدوُريف  التَّصريَفاقْـَتطاُعفـَرٍْعم  األْصلُإنَّ ََذايَتبنُي(1)".َصاريف ه  َوهب 

َنالزَّائد ،َوَذلَكحَنْو َهذه:األْصُلم  َتَصاريف  يع  مجَ  ؛ألنَـَّهاتُوَجُديف  ُكلُُّحروف ه أُصول  َضَرَب،
.َضار ب،َوَمْضُروب،َواْسَتْضَرَب،َواْضَطَرَب،َوحَنْوَذلكَ:الكلَمة،حَنْو

يـُْعَرُف ِبِه األْصُل ُهَو أْن يُشتقَّ ِمَن الَكلَمِة َما َيْسُقُط فيه  (4)فَالذي": قَـاَل أَبو َعلي
 .(6)"بـَْعُض ُحروِفَها، َفَما َسَقَط ِفي الْشتَقاِق َكاَن زَاِئًدا، َوَما َلِزَمَها فـََلْم َيْسُقْط َكاَن َأْصالً 

َوالزَّائد ،بَيـانُُه:قَـاَل الشَّارِحُ   ٍعل َمْعر فَة األْصل  َام  َن/َهَذاالَكالُملَْيَسجب  أنَّم 

َاٍل،حَنْو الزَّائَدة َمايَلَزُمَوالَيْسُقُطحب  (1)َحْوَشبٍ:احلُروف  ،(َكنَـْهُبلٍ)وََكوَْكٍب،وََكذلَكالنُّوُنيف 
 يف  تـَْنُضبٍ)َوالتَّاء َوال( َزائَدتَان  ألنَّ َمْعنامهَُا؛ فيه يَبَقى ٍع َموض  يف  (2)(الَكنَـْهُبلَ)َيْسُقطان

َذااملعََّن(التـَّْنُضبَ)وَ ،َواليُستعملمنَهَماف ْعل هب  .َشَجر 
                                                                                                                                                                             

 .الياء:األصل(1)
 .وهو:األصل(2)
كانمتفنًنايفالنحوواللغةوالفقهوالكالمعلىمذهباملعتزلة،أخذ(7) أبواحلسنعليبنعيسىبنعبداهللالرُّماين،

كتابشرحسيبويه،وشرحاملقتضب،وشرحأصولابنالسراج،ومعاين:عنالزجاجوابنالسراجوابندريد،منتصانيفه
،وإنباه236نزهةاأللباءص:تنظرترمجتهيف.سنةأربعومثاننيوثالثمئةاحلروف،ولدسنةستوتسعنيومئتني،وتويف

 .2/130،وبغيةالوعاة2/291الرواة
كتابهاحلدودص(1) كتابيهالتبينيص73هذاتعريفالرماينلالشتقاقيف ،واللباب111،ونقلهالشارحهبذااللفظيف

.وهوالوجه"يدوريفتصاريفهعلىاألصل:"علىأنهلالشتقاق،وهوالصحيح،ويفاحلدود2/219
ص احلدود يف الرُّماين فعرَّفه التصريف "بقوله73أما خمتلفةالتص: جهات يف الشيء تصيري شرحه"ريف يف وعرَّفه ،

كانتيفالصيغة،وهوخالفتغيرياإلعراب؛:"ببقوله4/64لكتابسيبويه والتصريفتصيريالكلمةعلىخالفما
 ".ألنهمعسالمةالصيغة،وتغيريالتصريفمعانتقاضالصيغة

 .والذي:األصل(4)
(6)  فرهود)التكملة وفيه271ص( "ا، هو: األصل من الزيادة به ُتعرُف ..."فالذي ويف مرجان)، "441ص( فالذي:

 ...".يُعرُفبهالزيادةمناألصلهوأنَتشتقَّ
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يُعَرُف َا َوإمنَّ ز يَادت ه، َعَلى بَذلك يُستَدلُّ َوال ل ع لٍَّة األْصل  ُحروف  بـَْعُض َيْسقُط َوَقْد
بالز ف يَمااألْصليُّ َعلي أبو ذََكره َا مب  األْصلي(1)له(7)ائد أد لَّة بَعُض َوَهذا ، َوَتصرَّف  اْشت َقاق 

ق يل َولو َها، بأَبـَْعاض  اجلْمَلُة تـُْعرف َوال َوالزَّائد ، َكاَن: َدليل  ز يادت ه َعلى يـَُقْم ملَْ َما الزَّائَد إنَّ
االْشتَقاَق.،َوإىلَهذاَأَشاَرالَعْبدي(4)َجام ًعا أنَّ ليل  َعلىَهذاالدَّ االْقت َصار  َوُعذرأيبَعلييف 

احلاك ُمالَعْدُل،َوَماَعَداهَمْرُدودإليهَوفـَرْع َعلَيهَعلىَما فيه ،َوْهَو ُهواألْصُلالذياليَُشكُّ
.بـَيَّـنتُهُ

:َفْصـلٌ 

َنالزَّائد َثالثةَأشْ :(6)َياءَوالذييـُْعرُفبهاألْصُلم 

.االْشت َقاُق،َعلىماذكرنا

سٍ)َوَعَدُمالنَّظري ،َكُنون اَزائَدة؛إْذَلوُجعلْتَأْصالًمَلَْيُكـن(َكنَـْهُبلٍ)وَ(نـَْرج  ،فَإهنَّ

َناألُصولاملْقطُوعبأَصالت َها الزِّيَاَدة(1)للَكلَمة َنظ ري م  ُحُروف  تـَْفصيل  .،َوَهذايَأيتيف 

                                                                                                                                                                             

يفباطناحلافر،واحلوشبُ:احلوَشبُ(1) 1/713اللسان:ينظر.الع ْجل:العظيمالبطن،واألرنبالذكر،وقيل:َعْظم 
 (.حشب)
 .الكهنبل:ب(2)
 .فما:ب(7)
 .مطموسةيفاألصل(له)(1)
(4) ولعلها دليل، زيادته على قام ما فالزائد مشكل؛ ظاهرها والعبارة النسختني، يف كذا على: يقم مل ما األصلي إن

 .زيادتهدليل
،واالرتشاف2/777،وشرحالشافية47-42،وشرحالتعريفص113،وشرحامللوكيص2/227اللباب:ينظر(6)

 .1/199،وشرحاجلاربردي41واملبدعص،1/22
(1)  وزن لكان س)أي نـَْرج  :) ووزن )َكنَـْهُبلٍ)فـَْعل الً، األصول(فـََعلُّالً(: يف هلما نظري وال ، ينظر. : ،2/221اللباب

 .1/137وسفرالسعادة
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ثَّالثَُوال : مَهَْزة  حَنْو َوَذلك األكثر، َعلى (أَْفَكلٍ)احلْمُل َطر يق  ْن م  ال َزائَدة  ا َفإهنَّ ،
َما َهذا ْن م  يُشَتقُّ ال إْذ (2)االْشت َقاق؛ فَإنَّ النَّظري ، ب َعَدم َوال اهلْمزَة، فيه فـَْعَلالً)َتسُقُط ) يف 

َاُعر َفز ياَدتـَُهاب ا ،َوإمنَّ َأكثرَاأُلُصول  ْنأنَّ َعلىاألكثر؛م  َامَهَْزةأَوَّالً(7)حلْمل  أَوَّهل  األْمث َلةاليتيف 
لَ/ثالث ّيَزائَدة َمْعلوم باالْشت َقاق(1)[يف] .َعليَهاع ْنَداجلَهالَة (4)َفُحم 

:َفْصـلٌ 

 ب الزيَاَدة ُّ َواملْعين  َعَشرَة ، الزِّيَادات  ألنََّوُحُروُف ُمكرًَّرا؛ أْصاًل َيُكن مل َما الَعَدد  َهذا يف 
َتُكنْ ملَْ إَذا َعَشرٍَة يف  الزِّيَاَدُة ُحصرت  َا َوإمنَّ ب َعدٍد، يـَْنَحصُر ال ُكر َر إَذا (6)األْصَل ْنس  ج  ْن م 

،َوالَعَشَرُةهي النُّوُن،َوالتَّاُء،َوالسِّنُي،َواهلاُء،اهلْمزَُة،َواألل ُف،َوالَواُو،َوالَياُء،َوامليُم،وَ:اأُلُصول 
َدٍةَوهيَقوهُلُمْ َكلَمٍةَواح  َعْتيف  َكلَمٍةأُخرى:َوالالُم،َوَقْدمجُ  :َسأَلُتُمونيها،َويف  اْسَتْمُلون يَها،َويف 

َوهي ]َكلَمتني و: سليمان )َقوهُلُم(3)[وأتاه تـَْنَساهُ: وَ(الَيوَم َوَتاه)، وَ(َأْسَلَمين َهو يُت)،
َمانَ يمُسُو )،وَ(3)(السِّ (التـََّناه  ياأَوُس:َكلماتٍ(9)[أربع]،َويف 

َْت؟ (1)َهْلمن 

                                                           

 .ب:ساقطمن(ما)(2)
 .األكثر:األصل(7)
 .ب:تكملةمن(1)
 .حُيمل:األصل(4)
 .يكن:ب(6)
 .ب:تكملةمن(3)
:منقولاملازين(3)

 َوَماُكْنُتق ْدًماَهو يُتالسَِّمانَاَهو يُتالسَِّماَنَفَشيَّْبـَنين 
ينظر : 1/93املنصف والتخمري ص1/704، امللوكي وشرح ،100 املفصل وشرح الشافية9/111، وشرح ،

2/771. 
 .ب:تكملةمن(9)
 (.زيد)92-3/91التاج:ينظر.مُجعتحروفالزيادةيفتراكيبخمتلفةوصلتإىلحنومئةونّيفوثالثنيتركيًبا(1)
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:َفْصـلٌ 

بقوهل  م املرَاَد أنَّ "َواْعَلم الزِّيَاَدة : ُحُروُف َهذ ه " ق َيام  ع ْنَد ع  املَواض  بـَْعض  يف  تـُزَاُد ا أهنَّ
 َا، ز يادهت  َعلى ل يل  أُُصوالًالدَّ ع  املَواض  بـَْعض  يف  َتكوُن حَنْو(2)َوَقْد َوَذلَك ُكلََّها، َونـَْومٍ: يـَْوٍم،

(7)،
.َوحَنْوَذلك

ْنبـَْعٍض،َوأكثـَُرَهاُحُروُفالـَمدِّ، م  الَكالم  َأكثُرَدْورًايف  بـَْعَضَهذهالزِّيَاَدات  َواْعَلمأنَّ
َتكثرُ َنالَكلم  عم  .ف يَهاَوهَلَاَمَواض 

:َفْصـلٌ 

الزِّيَادة  ُحُروف  َساكنةتـََقُعَضَمائ َر:َواألْصُليف  َاُحُروَفَمدٍّ الَواُوَوالَياُءَواأللُف؛ل َكوهن 
لإلعراب الـَمدِّ(1)َوَعالَمات ُُروف  حب  َشَبٍه َعْن تَـنـَْفكُّ ال الَعَشرَة َوبَقيَُّة َحْرَف(4)، ُتْشب ُه فَاهلْمزَُة ،

ل َماالـمَ أَو هَلَا جُمَانٍس َمدٍّ َحْرف  إىل فـََتصرُي َوتَلنُي ألًفا، َوُتَصوَُّر ، األلف  خَمْرَج  ْن م  َا لكوهن  (6)دِّ
َكاَنْتُغنًَّةُتْشبُهالَواَو،وَ الَواو ،َوالنُّوُنإَذاُسكَِّنْت ْنخَمْرَج  اهلاُءجُيَاوُرَها،َوامليُمف يَهاُغنَّة،َوهيم 

خمَْ ْن م ْثلها،م  َخف يَّة َوْهي ، األلف  رَج   َصف ري ُيْشب هُ/ ف يَها (1)َوالسِّنُي انْب َساط  ف يَها َوالالُم ، الـَمدَّ
الـَمدِّ(2)يُْشبُه ْنُحُروف  َاَوبـُْعد َهام  َوَتق لَُّعلىَقْدر قـُْرهب  أَْيًضا،َوَتكثُرز ياَدُةَهذهاحلُروف  .الـَمدَّ

 .(1)"َأوَّلً ِفي اأَلْسَماِء َواأَلفْـَعالِ  (4)فَالـَهْمَزُة َتكثـُُر زِيَاَدتـَُها: "قَـاَل أَبُو َعلي

                                                           

 .أصول:األصل(2)
 .يقوم،ويوم،واو،أووا:ب(7)
 .اإلعراب:األصل(1)
(4) يف املد حبروف الزيادة حروف شبه ينظر : 2/224اللباب املفصل وشرح ص9/111، امللوكي وشرح ،102،

 .1/203واملمتع
 .وما:األصل(6)
 .تشبه:ب(1)
 .تشبه:ب(2)
 .زيادة:األصل(7)
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التـََّهوّعَ:قَـاَل الشَّارِحُ   َويُْشب ُه ب ُكلَفٍة، الصَّدر  َن م  خَيْرُج جَمُْهور  َحْرف  َوَيكوُن(4)اهلْمزَُة ،
.َأْصالًَوَبَدالًَوز يَاَدةً

بَاب ه َفَكونُـ .(6)َهاَبَدالًيُذكُريف 

حَنْو َأْصاًل َا َكوهن  َوم ثاُل وأُُجدٍ: ، َوإْصطَْبلٍ(3)آُجرٍّ َأْصَلني(3)، َحْرَفني َمَع أْمُرَها أمَّا ،
األَصالة ؛ يف  األصل]َفظَاهر  ْنَثالثة َأْحُرٍف،َوَقْدَيكونُ(9)[ألنَّ َأْصاًل(10)الَيكوُنَعلىأََقلِّم 

ًناَوالًما،حَنْوعَ .َسَأَل،َوقـََرأَ:يـْ
.(12)َحْشًواَوآخرًا(11)َوأمَّاَكونـَُهازَائَدًةفـََتقُعأَوَّالًوَ

َكاَن َكونـَُهاأَوَّالًَفَشْرطُُهأْنَيكوَنبـَْعَدهاَثالثُةَأْحُرٍفأُصوٍلَمْقطُوٍعب َأَصالتَها،فَإْن فَأمَّا
ُمتَـَردِّدً يَأيتذ كرُُه،َوالذيبـَْعُضالثَّالثة  اْنقَسام  َفف يه أْنَيكوَنَزائًدا أْنَيكوَنَأْصاًلَوبـَنْيَ ابـَنْيَ

َكلماٍتحَنْصرَهابالَعَدد  َهذاالَباب  :َنذكرهيف 

: فَأوَّلَُها َعلىأنَـَّهازَائَدة أنَّهال(أَفَاك لُ)َومَجُْعَها-َوْهَوالرِّْعَدةُ-أَْفَكل اْشتَقاَق،َوَيُدلُّ
األكثر َعلىَأَصالتَها،َوأنَّ َاب َناءً(1)فيَهاَيُدلُّ ُحك َمفيهبزيَادهت  َهذااملثال  ،(2)يف  َعلىاالْشت َقاق 

                                                                                                                                                                             

 ...".اهلمزة:"442ص(مرجان)،ويف..."يكثرزيادهتا:"...،وفيها271ص(فرهود)التكملة(1)
 (.هوع)7/1709الصحاح.التَّقيُّؤ:التـََّهوُّع(4)
 .171-123ص(6)
.تصحيف.أحد:ب.أخذ:األصل(3)

كتابسيبويهص:ينظر.الناقةاملَوثَـّقةاخلَْلقالشديدة:واأُلُجدُ .70،وشرحأبنيةسيبويهص14تفسريغريبمايف
 .33،وأبنيةكتابسيبويهص211-1/217الكتاب:ينظر.فـُُعل(:أُُجدٍ)ووزن

(3) اإلصطبل وقيل: شاميَّة، الدواب، موقف معرَّب: ينظر. ص: ص19املعرب والقاموس وقصد(إصطبل)1212، ،
 .1/191السبيل

 .ب:تكملةمن(9)
 .يعيناهلمزة(10)
 .ب:ساقطمن(و)(11)
(12) يف اهلمزة زيادة مواضع تنظر : 1/274الكتاب واملقتضب ،1/196 واألصول ،7/272 واملنصف ،1/99،

 .2/732،وشرحالشافية174وشرحامللوكيص
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حَنْو َفإَذا: َوَأمْحَد، بـ(7)أَْفَضل َرُجاًل مَسَّيَت َوَلو األكثر ، َعلى ل محُ  األْصُل َل أَْفَكلَ)ُجه  ملَْ(
الف ْعل َتْصرفه؛ألنَّه .َعَلم َعلىَوْزن 

مُ(1)أَْيدَع: َوالثَّاني الدَّ َوْهَو َوق يلَ(4)، ، َوق يلَ: ، طَائ ر  : َا زيَاَدهت  َعلى َوَيُدلُّ /الزَّْعَفراُن،
:أَْمران

َأَحُدمُهَا : ثَانيًة، الَياء ز يَاَدة ْن م  َأكثُر أَوَّاًل اهلْمزَة  زيَاَدَة أنَّ الَباب  َهَذا يف  َواالْعت َباُر
.ب الَكْثرة 

َوالثَّاين قَالَ: الَعرب  بـَْعَض أنَّ ْعتُ: َأيْ(6)َيدَّ الثَّوَب، َسَقطْت: َوَقْد ، بالزَّعفران  طَلَْيُتُه
َهذاالف ْعل  .اهلْمزَُةيف 

َزائَدة للكثْـرَة ،-َوْهَوالصَّْقرُ-َأْجَدل: َوالثَّالثُ  ْنَومَهَْزتُُه ،َوْهَوالَفْتُل(الـَجْدل )َوألنَّهم 
،َوَهكذاالصَّْقرُ .َوإحكاُماخلَْلق 

.َأْصفرَوَأمْحَر،َواألْمُرفيهاظَاهر :األلَوان،حَنْو: َوالرَّابعُ 
ز يَـاَدَةاهلْمزَة أَوَّ(أَفْـَعَلى)،َووزنُُه(1)اأَلْوَتَكى: َوالخامسُ  اًلأكثـُرم ْن،َواهلْمَزُةزَائـَدة ؛ألنَّ

الَواُوزَائَدًةلكاَن كانت  ثَانيـًة،َفلو َفال(1)،َوَذلَكقَليل (7)الـَخْوَزىَل:م ْثلُ(2)(فـَْوَعَلى)ز يـاَدة الَواو 
                                                                                                                                                                             

 .لألكثر:األصل(1)
 .ب:ساقطمن(بناء)(2)
 .وإذا:ب(7)
 .أيدع،وهوأفعل:ب(1)
حىتينعقدفت:دماألخوين،ودماألخوين:أي(4) ختضُبنباتلهعرقأمحروعصارةعروقاألْرطى،ُيطبخانمجيعًا

 (.مظظ)907،والقاموسص7/223هتذيباللغة:ينظر.اجلواريبه
 .أيدعت:األصل(6)
 (.وتك)10/409اللسان.ضربمنالتمر:اأَلْوَتَكى(1)
 .فوعال:يفالنسختني(2)
.اجلوزىل:األصل(7)

والـَخيـَْزىَل والـَخْوَزىَل يقال: ك، تفكُّ فيها م شية اخلوزىل: مشى اختال: إذا ينظر. والد: البن واملمدود املقصور
 (.خزل)1/1631،والصحاح104ص
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ْن(4)اأَلْجَفَلى:حُيْمُلَعليهَماُوجَدْتَعْنُهَمْنُدوَحة ،َوَنظرُيَذلكَ السَّحابُ)ألنَّهم  إَذا(َأْجَفَل
َهابَ .َأْسرََعالذَّ

السَّاِدسُ  (6)وَ  : يف  اإلْصَبع )اهلْمَزُة َا(األُبـُْلم )وَ( بزياَدهت  َي َوُقض  ، الـُمْقل  ُخوُص َوْهَو ،
بـََلَمت :للكثْـرَة ،َوَقْدقَالُوا

َعتـُُها(3) ْتَضبـْ .النَّاقُةإَذااْشتدَّ

ابعُ  اهلْمَزة -(3)إْدَرْون :َوالسَّ -ب َكْسر  إ فْـَعْول )َوْهَو ) َن َرن )م  َوالرَّاَء(9)(الدَّ اَل الدَّ ألنَّ ؛
وََكذلَك أَْربَعٍة، َعلى الَكلَمُة زَادت  َوإْن َمْوُجود  املْعتَبَـُر ْرُط فَالشَّ زَائَدة ، َوالَواُو ، أُُصول  َوالنُّوَن

نَ(10)(إ ْزَمولَة )وَ(إ ْزَمْول ) .إَذاَتَدثَـّرَ(تـََزمَّلَ)،َوم ْنه(11)(الزَّْمل )وَ(الزَّم يل )؛ألنَّهم 

رعةُ:َوْهو(الصَّْلت )،من(2)(إْفع يل)،(1)إ ْصل يت:َوالثَّامنُ  هولُةوالسُّ .السُّ

د يدُ:َوالتَّاسعُ  اع رُ(7)أَْرَونَان ،َوْهَوالشَّ :،قَاَلالشَّ

                                                                                                                                                                             

 .قليالً:ب(1)
املقصور:ينظر.إىلطعامكعامةًأنتدعوالناس:دعوتـُُهماأَلْجَفَلىوالـَجَفَلىأي:الدَّعوُةالعامَّةُ،يقال:اأَلْجَفَلى(4)

 (.جفل)1/1643،والصحاح47واملمدودالبنوالدص
 .ب:ساقطمن(و)(6)
 ".بلمتالناقةوأبلمت(:"بلم)1793ويفالقاموسص.أبلمت:ب(3)
ْعَلف ه ،ورجعفالنإىلإْدرَ:رجعالفرسإىلإدرونه،أي:األصل،ويقال:اإلْدَرْونُ(3) فالن:وطنه،ويقال:ْون ه،أيإىلم 

إذاكانهنايةيفالشرِّ شرٍّ وط م رُّ  (.درن)141-17/147،واللسان7/1293مجهرةاللغة:ينظر.إْدَرْوُنشرٍّ
 .103-1/106،واملمتع1/216الكتاب:ينظر(9)
(10) واإلْزَمْولَة اإلْزَمْول وقيل: وغريها، الوعول من املصوت اإلزمول: فالضعي: ينظر. : ،(زمل)1/1313الصحاح

 .1/46،وسفرالسعادة74وشرحأبنيةسيبويهص
(11) الزَّم يلُ والزَّْملُ: والدابة، البعري على الرديف واالزدمال: احلمل، واحدة: مبرة كله الشيء احتمال ينظر. العني:

 .17/142،وهتذيباللغة3/731
إْصل يت (1) إْصل يت ُمْنجرد ماٍضيفالضَّ:سيف   (.صلت)2/47اللسان:ينظر.صقيل :ريبة،وسيف 
 .7/133،272،واألصول1/214الكتاب:ينظر(2)
كانفيهشر:مناألضداد،يقال(7) كانفيهخري،وإذا كانسهالًأيًضا،وكذلكإذا كانصعًبا،وإذا .يوم أرونانإذا

 .164،والبناألنباريص132يبحامتص،وأل41،وللتّوزيص33األضدادلقطربص:ينظر
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ْعَمـاِن مِ   (5)َسَفَواَن يَـْوٌم َأْرَونَـاِني (1)َعَلى  ـنَّا َفَظلَّ لِِنْسَوِة النـُّ
كـ(أَْرَونَانـ يًّا)أَراَد للُمَبالَغة  الصَِّفة  يف  دة  املَشدَّ اليَّاء الكلَمة(6)(َأمْحَر ىٍّ)بزيَاَدة  َهذه ،َويف 

:(3)َثالثَُةأَْقوالٍ

َن(أَفْـَعالن)اهلْمَزُةزَائَدًة،َوَوْزنُُهأْنَتكوَن/-َوْهَواألْظَهرُ-:َأَحُدَها ،َوْهَو(1)(الرَّْون )م 
ريَُةَزَوائد  ة ،فَاهلْمزَُةَواألل ُفَوالنُّوُناألخ  دَّ .الشِّ

َوالثَّاين : َن م  َوأْصلُه ، َزَوائد  ريَُة اأَلخ  َوالنُّوُن َواألل ُف َوالَواُو َأْصل ، َوْهَو(2)(اأَلَرن )هي ،
.اطُالنَّشَ

                                                           

 .ب:ساقطمن(على)(1)
أبوليلىقيسبنعبداهللبنُعَدسبنربيعةبن:،والنابغةهو167البيتمنالوافر،للنابغةاجلعدييفشعرهص(4)

ربيعة،شاعرجاهليإسالمي،مننـُّعاتاخليل،وفدعلىالنيب كعببن مسلًماوأنشده،ودعالهالنيبَجْعدةبن
الطبقة يف سالم ابن جعله سنة، مئةومثانني من حنو وعمره بأصفهان ومات الزبري، بن اهلل عبد فتنة بلغ حىت ُعّمر ،

اجلاهلية فحول من الثالثة يف. ترمجته تنظر : سالم ابن 1/127طبقات والشعراء والشعر الشعراء1/239، ومعجم ،
.7/163ة،واخلزان194ص

يف له :والبيت )وفيه-1/213الكتاب أَْرَونَانُ: ! جمرورة( القصيدة ص-وقوايف أيب33واألضدادلقطرب ونوادر ،
ص ص429زيد حامت أليب واألضداد ص137، الذهب عني وحتصيل ،431 السعادة وسفر يف1/14، نسبة وبال ،:

.2/272،واللباب2/139،واملنصف166بناألنباريص،واألضدادال41،واألضدادللتّوزيص3/234العني
.7/224معجمالبلدان:ينظر.اسمماءبالقربمنالبصرة:وَسَفوَان
وهوعلىَسَفَوان،-ملكاحلرية-وقالالنابغةالقصيدةيذكرإغارةُهبريةبنعامربنسلمةعلىالنعمانبناملنذر

زوج املتجردَة هبريُة باحلريةفأخذ فلحق منه النعمان وهرب كثرية، أموااًل وأصاب املنذر، نساء من نسوة يف النعمان .ة
 .111-2/110النقائض:ينظر

،وشرحالكافية1/14،وسفرالسعادة2/1114،والنكت2/139،واملنصف2/263شرحأبياتسيبويه:ينظر(6)
 .1/2042الشافية

 .2/272لبابال:تنظراألقوالالثالثةيف(3)
 .7/272،واألصول1/213الكتاب:ينظر(1)
 (.فـَْعَوالن)فوزنهعلىهذاالقول(2)
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َن(أَفْـَوَعال)َوْزنُه:َوالثَّالثُ م  ،َوالنُّوُنَأْصل ُمَكرَّر  ،(الرَّن ني )،َفاهلْمزَُةَوالَواُوَواألل ُفَزَوائد 
.َوْهَوالصَّوُت،َوَهَذاأَبـَْعُدها؛لُشُذوذ َهذااملثَال 

َناملَصاد ر حَنْو:َوالَعاشرُ  َنإ ْسالٍم،َوإْعَصاٍر،:َماَجاَءم  .(7)(الَعَصر )و(السَّالَمة )م 

 .(1)"فَالهْمَزُة فيه َأْصلٌ ( إمََّعةٌ )فَأمَّا : "قَـاَل أبو َعلي

َنالنَّْحوينَيأنَّاهلْمَزَةَأْصل :قَـاَل الشَّارِحُ  :(6)،َوَذلَكلوْجَهني (4)َمذَهُباحملققنَيم 

َفة ،يـَُقالُ:َأَحُدمُهَا َهذهص  ُكلََّأَحٍد،َولَيَسَرُجل :أنَّ كاَنَضعيَفالرَّأييـَْتبُع إمََّعة إَذا
 الصَِّفات  األمْسَاء(إ فْـَعَلة)يف  يف  َذلك يـََقُع َوَقْد ،(3) ،[ ف عََّلة)وأما حَنْو( الصفات يف جاء :فقد

.(3)[د نَـٍّم،َود نَـَّمٍة،وهوالقصري

َكانْتزَائَدةً:َوالثَّاين لو اهلْمزََة ْنَمْوضٍعَواحٍد،َوَهذاأنَّ نـَُهام  َوَعيـْ لكاَنْتفَاُءالكلَمة 
ْنُه َاَجاءم  َغاية الق لَّة ،َوإمنَّ .،َواملْعتَبَـُراحلْمُلَعلىاألكَثر (َكوَكب )وَ(َدَدن )يف 

ْن:َوقَاَلبـَْعُضهم (1)(َمعَ)اهلْمَزُةَزائَدة ،َوْهَوم  املوُصوَفبذلَكَمَع ،(2)ُكلِّأََحدٍ؛ألنَّ
 َأْصَل أنَّ )َمعَ)َوَزعَم م ْثلَ(مًعا(: ، أَوَّالً: َفَصارْت الَواُو ُقدَمت  َُثَّ َواٍو، م ْن َواألل ُف قـًَفا،

                                                           

 (.عصر)1/439اللسان.الغبار:الَعَصُروالَعَصرَةُ(7)
 .447ص(مرجان)،و272ص(فرهود)التكملة(1)
 .7/272،واألصول1/236،والكتاب2/214العني:ينظر(4)
(6) ينظر التع: 1/231ليقة واملنصف ،1/116-113 التكملة شرح يف واملقتصد ،2/1191 واللباب ،2/277،

 .1/61،واملساعد9/114،وشرحاملفصل1/706والتخمري
(3) حنو وذلك وإ بـَْرم: موضع-إ ْصَبٍع، وإ ْشًفى-وهو اإلسكاف-، آلة -وهي ينظر. : والتكملة1/214الكتاب ،
 .761،واحللبياتص447ص(مرجان)،و272ص(فرهود)
 .ب:تكملةمن(3)
.مايفهممنههذا1/90يفهتذيباللغة(1)

 اللباب ")2/277ويف إمَّعة: ) من مشتقًّا (مع)ليس مع)ألن من( قريب اللفظ وإمنا منه، ُيشتق ال جامد اسم
 ..."اللفظ،واملعَّنقريبمناملعَّن،وهذااليوجباالشتقاق

 .واحد:ب(2)
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 األْصل  َهذا َعلى َوْهي أَْيًضا، َأْصل  الضَّعيف  الَقْول  َهذا َعلى َوْهي مَهْزًَة، فَأبدَلْت َمكُسورًَة،
ْنأَْوُجه،َوْهَوفَا(ل َفع) د م  :س 

َاالًماالَدليَلَعليه:َأَحُدَها .أنَّاحلْكَمبكوهن 

َهذا:َوالثَّاين م ْثل  ْنيَاٍء،َوْهَواألكثُريف  م ،ومل َالَتكوُنم  ْنَواٍوأَْيًضاحَتَكُّ َكونـََهام  أنَّ
.الَباب 

َتقدمَي:َوالثَّالثُ ع /أنَّ إىلَموض  ليُل،َفكيَفف يَماالالالم  َعليهالدَّ الَفاءَشاذٌّف يَماَدلَّ
.َدليَلَعليه

َثاٍلَمْعدوٍمبالُكليَّة،َوْهوَ(7)أنَّه:َوالرَّابعُ .ل َفع:َيصرُيإىلم 

 .(5)"(1)فـََيْحتِمُل َضْربين ِمَن الَوْزنِ ( َأْوَلق)َوأمَّا : "قَـاَل أبو َعلي
يـََتجاَذبُُهَأْصالنحُمْتَمالن(أَْوَلق ):قَـاَل الشَّارِحُ 

(6):
.َكوُناهلْمزَة َأْصالً،َوالَواُوزَائَدة :َأَحُدمُهَا

.الَعْكسُ:َوالثَّاين

يَبويه َماَيْدفُعاألْمرَين،َواألوَُّلَمذَهُبس  األُصول  (2)(فـَْوَعالً)وََكونُه(1)َولَْيسيف  ،َوَيُدلُّ
،م ْثلَ:ُهواجلُنوُن،َوَقْدَقالُوافيه(أَلْوَلقَا)َعلىَذلَكأنَّ َذفـَْهَوَمْأُخوذ ،َوَلو:أُل َقفـَْهَوَمْألُوق  أُخ 

                                                           

 .أن:ب(7)
 ".منالوزن،الفصل:"...ب(1)
 .441ص(مرجان)،و272ص(فرهود...")فأماأولق:"التكملةوفيها(4)
(6) ينظر : 116-1/111املنصف التكملة شرح يف واملقتصد ،2/1192 والتخمري ،1/706 واللباب ،2/271،

 السعادة 94-1/91وسفر املفصل وشرح ،9/114 الشافية الكافية وشرح الشافية1/2019-2040، وشرح ،
2/717. 
 .7/194،1/703الكتاب:ينظر(1)
 .فعوالً:ب(2)

 أ/231
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َلَقالُوا َأْصاًل الَواُو كانت  ْثلُ: م  ، َمْولُوق  َمْوُعودٍ: أَْيًضا. قَالُوا َوَقْد وَ: (7)ُمَؤْوَلق ، ،(ُمَفْوَعل )ْهَو
الزَّا م ْثَلقـَْوهل  مَفَجاءوابالَواو  َخرََجَعْنَهَذااملثَال  َا مب  رََة َماُموق :)ئَدة ،َوالع بـْ ) ؛(1)(َمْوُموقٍ)يف 

به ْعر َمْنالحُيَْتجُّ ش  ًةَلَماأُلُتف َتإليهلُشُذوذ ه (4)ألنَّهَجاءيف  .،َوَلْوكاَنُحجَّ

الثَّاين(6)وَ الَقوُل َووَ: َزائَدة ، اهلْمزََة أنَّ (3)(أَفْـَعل)ْزنُه ْن م  َواْشت َقاقُه َوَلقَ)، َأْسرََع،( إَذا
هم َنت ُكْم﴾:َوم ْنهق َراَءُةبـَْعض  .ُتْسر ُعونالَقوَلفيه:،َأيْ(3)﴿إَْذَتل ُقونَُهب أَْلس 

.َواملْذَهُباأَلوَُّلأَقْـَوى

 ْن م  كاَن إْن أنَّه (َوَلقَ)َوْهَو _ َأْسرََع َأْي فـََيْحتم _ َوْزنُه َيكوَن أْن فـَْوَعالً)ُل أَْيًضا،(
:َوَأْصلُه مَجْع  كَماقَالُوايف  األُوىلمَهْزًة، أُْبد لت  الَواَوان  لٍ)َوْوَلق،فـََلمَّااْجَتَمعت  ل (:َواص  .(1)أََواص 

 ْن م  َيكوَن أْن أْيًضا م ْثلَ(َوَلقَ)َوجَيُوُز مَهْزًَة، الَواُو أُْبدلت  َوَلكْن ، : يف  (2)(ُوقِـَّتتْ)أُقِـَّتْت َوإَذا.
.(7)َعلىَتقدير ز ياَدةاهلْمزَةملََْتْصرْف،َوَعلىَتقدير أَصالت َهاَتْصرفُ(أَْوَلق)مَسَّيَتبـ

:َفْصـلٌ 

                                                           

 .ب:ساقطمن(و)(7)
 .موصوف:األصل(1)
:يفقولمالكبنأمساءبنخارجة(4)

ـَقـةً منثَـَمن َومنَحديٍثيَز يـُدينم   ِ الـَماُمـوق  َماحل َد يث 
(.طرف)9/213،واللسان2/669،وسرالصناعة1/71اخلصائص:ينظر

،وشعراءالعصراألمويحيتجبشعرهم1/14،ومسطالآليل2/332الشعروالشعراء:ينظر.ومالكبنأمساءشاعرأموي
 .يفالنحو،وملأقفعلىمنأنكراالحتجاجبشعره

 .ب:ساقطمن(و)(6)
 .1/191،واالرتشاف1/116املنصف:نُسبهذاالقولإىلالكسائييف(3)
خمتصر:ينظر.الثقفيوهيقراءةعائشةوابنعباسرضياهللعنهماوابنيعمروعثمان.14:سورةالنور،مناآلية(3)

 .2/963،والتبيان2/133،وإعرابالقراءاتالشواذ2/101،واحملتسب102شواذالقرآنص
 (.فـََواع ل)وواصل،على(:أواصل)ألنأصل(1)
 .أقيتيفوقيت:ب(2)
(7) يف األخريان الوجهان ينظر : التكملة شرح يف 1197-2/1192املقتصد املفصل وشرح وا9/114، ملمتع،

1/276-273. 
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اهلْمزَُة كاَنت  كانتاهلمزة/]إَذا فيها (1)[أوالً،وبعدهاأربعةأحرفأصولالشكَّ
كثريَة ،(3)-للب َناء–(6)إْصطَْبٍل،وإ ْرَدْخلٍ:حَنْو(4)َأْصالً أَْربَعةَأْحرٍف َاُحك َمبَأَصالت َهاألنَّ ،َوإمنَّ

ْنغَ م  ْنَذلَكتَثق يُلالثَّقيل  َاللز َمم  رْيَواهلْمزَُةَثقيَلة ،َواليَليُقبالكثري أْنيُثقََّل،َفلوُحك َمبزيَادهت 
اليُعرُفأْصلُهَحىتحُيكُمَعلىَحاَجٍة،َوَيُدلُّ َهذااللْفَظَأْعجم يٌّ،َواألْعَجم يُّ كَعلىَذلَكأنَّ

ْنَههناقَاَلالـمحق ُقونَ (إبْـرَاهيمَ)(3)مَهْزةُ:بـَْعضـهبالزيَاَدة،َوم 

.(1)َأْصل (إمْسَاعيلَ)وَ

َوالَواو:فَإْنق يـلَ فـََقْدُحك َمبزيَاَدة األل ف  .األْعَجم ي(2)َوالَياءيف 

ق يـلَ َعن : بأَصالت َها الب َناء َوُخروج  َا ز ياَدهت  وََكْثرة احلُروف  َهذه خل  فَّة َكذلَك كاَن َا إمنَّ
 يف  َوالَياَء َواألل َف اهلْمزََة َجَعلَت لو أنََّك تـََرى أال ، املألُوف  إبـْرَاهيمَ)الَقانُون  َعن ( خَلَرَج أُُصواًل

اهلْمزَة َوْحَدَها(7)َقوانني ال الف  خ   ِ اب  دًّ .ج 

  (1)..."َوإنََّما يُْحكُم بزيَاَدِة الهْمَزِة حتَّى َيقوَم َدليٌل َعلى أنَـَّها َأْصلٌ : "قَـاَل أبو علي
 .إلى آخِر الَبابِ 

                                                           

 .ب:تكملةمن(1)
13-13ذهبالشيخعضيمةيفاملغينص(4) إىلأنسيبويهيرىزيادةاهلمزةاملتصدرةوبعدهاأربعةأصول،واستدلَّ

 سيبويه بقول ذلك عندهم"1/703على أبًدا مزيدة فهي فصاعًدا رابعًة أواًل حلقت إذا بتصغري"فاهلمزة أيًضا واستدلَّ ،
كانتاهلمزةأصالًلصغرمهاعلى:على(إمساعيل)و(إبراهيم)يهلـسيبو كماذهب–أُبـَرْي يه،وأَُسْيم يع:بـُرَْيه يم،ومُسَْيع يل،ولو

 .صرحبزيادةاهلمزةفيهماعندسيبويه6/147،وذكرأنالسيوطييفاهلمع-إىلذلكاملربد
 .2/737،وشرحالشافية1/12،32سفرالسعادة:ينظر.ف ْعَللٌّ:فوزهنما(6)
(3) هو اإلردخل أن فيها والذي إلردخل، املعَّن هذا املعاجم يف يرد مل التَّارُّ: أو املسرتخي-الضخم، .السمني-أي

ينظر : 1/771العني اللغة وهتذيب ،3/231 اللغة يف واحمليط ،1/130 واللسان ص11/17، والقاموس ،1211،
 (.إردخل)23/266والتاج

 .إنمهزة:ب(3)
 .1/271،واملمتع111،وشرحامللوكيص1/103سرالصناعة:ينظر(1)
 .ففي:ب(2)
 .القولني:ب(7)

 ب/231
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يَقوَم:قَـاَل الشَّارِحُ  َحىتَّ َا بزياَدهت  ُحك َم أَوَّاًل كاَنْت إَذا اهلْمزََة أنَّ الكالم  َهذا َوَمْعََّن
 كَماذَكرنَاهيف  ليُلَعلىَأَصالت َها ،َوإْنَوقعْتَغرَيأَوٍَّلُحك َمبأَصالت َها(إ ْصطَْبلٍ)وَ(أمْحَر)الدَّ

َا،َوَهذا ليُلَعلىز يادهت  َيقوَمالدَّ .(4)"بالَعْكسِ ":َمْعََّنَقولهَحىتَّ

احلْشو  يف  َزائَدًة فيه اهلْمَزُة َوَقعت  مَّا َفم  لَه: َويُقاُل الَكابُوُس، َوْهَو :النِّْئـد الن،
َاأَْمرَان(الـَجاثُـومُ) َعلىزياَدهت  :(6)،َوَيُدلُّ

معنـاهُ:َأَحُدمُهَا َوبالياء بفتحالنُّونَوض-النـَّْيـُدالن:َقولُـُهميف  ال  كيف-مِّالدَّ ،فقدرأيت
اُلمعاهلمزةمكسورتان .ُوضعتالياءُموضعاهلمزة،والنُّوُنوالدَّ

َنْدُل:،ومنه(2)،وهوَأخُذالشَّيء بسرعٍةَوبتتابع(1)(النَّْدل /)أنَّهمنَمْعََّن:َوالثاين
َواملاء ،والكابُوُسَكذلَكألنَّهيَـ .ْهُجُمَويَأُخُذالنَّفسَاملال 

ْنَذلكَ ،َومَهَْزتُُهَزائَدة ألْمرَين:َوم  يُئالـُخُلق  ْئَذارَة ،َوْهَوالسَّ :َرُجل ش 

َمعناهُ:َأَحُدمُهَا ْنَذارَة :َقوهُلُميف  ْنَغرْي مَهْزٍ-ش  م  .(7)-بالنُّون 

َوالثاين َقوهل  م: من أنَّه َشَذرَ: َغَنُمُه َأيْ(1)َذَهَبْت ، السَّيئ: أُموُر وََكذلَك ُمتفرقَـة،
رَ:،َوم ْنهُ(4)الـُخُلق (6)َتَشذَّ إَذافـَرََّقفيهاملَعاين  املَقال  .يف 

                                                                                                                                                                             

 .444ص(مرجان)،و277ص(فرهود)التكملة(1)
.444ص(مرجان)،و277ص(فرهود)التكملة(4)

 .وبالعكس:األصل
(6) ينظر : 1/106املنصف واللباب ،2/212 السعادة وسفر ص1/133، امللوكي وشرح الشافية113، وشرح ،

2/777. 
 .البدل:ب(1)
 .وتتابع:ب(2)
 .439النوادرص:ينظر(7)
.وشذر:شئذر،ب:األصل(1)

 أ/234
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َمال  الشَّ الرِّيح  ْنَذلَكَقوهُلُميف  :َوم  -َشْأَمل َومَشَْأل  لَُغٍة،َوثالثًةيف  بزيَاَدةاهلْمزَة ثَانيًةيف 
وَ(3)-أُْخرى ز يادتـَُها، َعلى الف ْعل(3)َيُدلُّ يف  قوهُلُم لُغاتـ َها: ْن َوم  الرِّيُح، مَشََلت  : ل  َِ -َشـْم

َوفـَْتحَها امليم  ْنَذلكَ(9)َومَشُول -بُسكون  َشيٍءم  .،َوالمَهَْزيف 

ْنَذلَكَقوهُلُم :(2)،َواهلْمَزُةزَائَدة ألْمرَين(1)مَجَل ُجرَائ ض:َوم 

َمعناهُ:اَأَحُدمهَُ ـْرَواض،فـََلمْ:َقوهُلميف  .يـُْهَمْز،بلَجاءبالَواو بـَْعَدالرَّاء(7)مَجَل ج 

الصَّدر وَكثَرةالتـَّنَـفُّس (اجَلر يض )(1)وَ(اجَلَرض )أنَّهمن:َوالثَّاين يف  .،وهوكالَغَصص 

َقوهُلُم َذلك ْن َوم  ري(4)َرُجل : للَقص  َومهَْ(6)ُحطَائ ط، َعْن، حَمْطُوط  الَقصرَي ألنَّ زَائَدة  زتُُه
الطُّويل  .(3)كمال 

                                                                                                                                                                             

يقال ويقال: َذَر،  ِ َم َذَر  ِ َش غنمه ذهبت َذرَ:  ِ َم َذَر  ِ َش القوم تفرَّق ينظر. ص: املنطق 107إصالح ،122،
 (.شذر)1/799،واللسان3/76،واحملكم1/69،واإلبدالأليبالطيب474وأدبالكاتبص

 .وكذلكأمورالسيئاخللقمتفرقة:ب(4)
.تشنذر:األصل(6)

كلمة:وشذَّرُتالنْظَمتشذيرًاإذافصلتهبالـَخَرز،فأماقوهلم:"2/691مجهرةاللغةجاءيف ْعرفهي كالمهبش  َشذََّر
 (.شذر)1/799،واللسان3/76،واحملكم1/42املخصص:وينظر"مولدةشبِّهتبالنظموحسنالتأليف

(3) فوزهنما وفـَْعَأل : فَْأَعل ، ينظر. : واأل1/213الكتاب ، 7/133صول الصناعة وسر امللوكي1/103، وشرح ،
 .111ص

 .ويدلعلىذلكزيادهتا:األصل(3)
،وبقي:ذكرالشارحهناستلغاتيفالريحالشَّمال،وهي(9) ،ومَشْل ،ومَشَل ،ومَشُول  ،وَشْأَمل ،ومَشَْأل  َشام ل ،:مَشَال 

 (.مشل)11/764،واللسان9/34،واملخصص3/779حمليطيفاللغة،وا1/121النقائض:ينظر.ومَشَْيل ،ومَشَْألٌّ
منتفُخاجلنبني:مَجل ُجرائض(1) كتابسيبويهمناألبنيةص:ينظر.عظيُماجل ْرم  وجرائضعلى.47تفسريغريبمايف

 .111،وشرحامللوكيص1/213الكتاب:ينظر.فـَُعائ ل:وزن
 .111،وشرحامللوكيص1/200،وسفرالسعادة212-2/211لباب،وال1/103سرالصناعة:ينظر(2)
 .ومل:ب(7)
 .ب:ساقطمن(و)(1)
 .جاء:ب(4)
 .القصري:األصل(6)
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ْنَذلك َعلىَذلَك(9)اهلْمزَُةَزائَدة :َسيبَويهَواألكثرين(3)اْمَرأة َضْهَيأ ،َمذهبُ:َوم  ،َوَيُدلُّ
:(10)َأْشياء

،َوالَوْجهل ذلَك:َأَحُدَها ُرَمْصروفٍةَمَعاملدِّ اَغيـْ .إالَكوَناهلْمزَة للتَّأنيث أهنَّ

:َوالثَّاين َوق يـلَ(الَضْهَيأ)أنَّ اليتالحتَ يُض، املْرأَُة هي كَثْديالرَُّجل،َفهي: َثْديـَُها اليت
.فيه(11)ُتَضاه يه،َوَهذاالف ْعُلالمَهْزَ

مَجْع ه:َوالثَّالثُ .،كَحْمرَاَءَومُحْرٍ(12)ُضْهي :َقوهُلُميف 

 َوالرَّابعُ/ الَياء: َتكوَن أْن َلَوَجَب َأْصاًل كاَنْت لو َواألوَُّل(1)أنَـَّها َزائَدًة، أَْو أْصاًل إمَّا
 الكالم  َفةً(فـَْعالل )بَاط ل ؛إْذلَْيَسيف  اليُثبتُهالَبْصريوَن،(1)َخْزَعال(7)[هبا]نَاقة :،َوَقوهُلُم(2)ص 

الَكلَمةُ(6)[أصلني]َُثَّلوكانَتا.(4)َولوثـََبَتكانَشاذًّا .الْنَصرفت 
:زَائدًةبَاطل أَْيًضاألْمرَين(3)وَكونـَُها

                                                                                                                                                                             

 .1/223،وسفرالسعادة1/213الكتاب:ينظر.فـَُعائ ل:وُحطَائ طعلىوزن(3)
 .فمذهب:ب(3)
(9) ينظر : 1/724الكتاب واألصول ،7/133 ،277 ، الصناعة 1/103وسر واملخصص واملمتع14/112، ،

 .2/773،وشرحالشافية1/223
 .1/207شرحاجلاربردي:ينظر(10)
 .مهزة:ب(11)
 (.ضها)11/133،واللسان1/769،واحملكم193-2/193اإلمتاعواملؤانسة:ينظر(12)
 .التاء:ب(1)
 ".إالُمضعَّفاً(فـَْعالل )وال(َسْرَداحٍ)ألنهليسيفالكالممثل:"...7/213قالسيبويه(2)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(7)
 (.خزعل)11/204،واللسان1/1631الصحاح:ينظر.َعر جَ:أيظَْلع،وَخْزَعليفمشيته:ناقةهباَخْزَعال(1)
(4) ص املنطق إصالح يف "221جاء الفراءقا: ل : الكالم يف فـَْعالل)وليس الفاء-( ذوات-مفتوح من يكن مل إذا

يقال واحد ، حرف  إال التضعيف أي: ، َخْزَعال  َا هب  ناقة  حنو: كثري، فيها فَفْعالل  التضعيف ذوات فأمَّا ظَْلع ، : الزَّلزال 
 .233أبنيةكتابسيبويهص:،وينظر"والَقْلَقالوأشباهه

 .ب:تكملةمن(6)
 .الياء:أي(3)

 ب/234
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.َعَدُمالصَّْرف :َأَحُدمُهَا

الَفاء:َوالثَّاين .أْنالَتكوَنزَائَدًةَمَعَثالثة َأْحرٍفأُُصوٍلَمَعفـَْتح 

اهلْمزَ:فَإْنق يـلَ ليُلَعلىأنَّ الف ْعلالدَّ :َةأْصل َقوهُلُميف  ،َوبه(3)-باهلمز–ُهوُيَضاه ئ
ْنقـَْبُل﴾:قـََرأبـَْعُضالُقرَّاء ُئوَنَقوَلٱلَّذ يَنَكَفُرواْم  .(9)﴿ُيَضـ ه 

(1)ق يـل مَحَلناهُ: َا َوإمنَّ مَهْزًَة، الَياَء أْبدَل اللُّغة  َهذه قَائَل أنَّ َعلى حَمْمول  َوهو َشاذٌّ، َهذا
اهلْمزَة  ز ياَدة  َعلى َوَيُدلُّ ذ كرَها، م تـََقدَّ اليت لألدلة  َذلك الف ْعل (2)َعلى يف  َقوهُلُم –(7)َضاهاه:

.َواْسَقطُوااهلْمزَةَ-بالَقْصر 

 

 

 

 

                                                           

(3)  ووزهنا أصالً، اهلمزة وتكون زائدة، الياء تكون أن الزجاج إسحاق أبو لقولـهم(فـَْعـَيل)أجاز ، فالنًا: ضاهيت
جهةاالشتقاق،إالأنهليسيفالكالم فـَْعـَيل)وضاهأته،وهذاصحيحمن -بكسرها–(ف ْعـَيل)وإمنافيه-بفتحالفاء–(

حنو ْذميَ: ح  ينظر. : وإعرابه القرآن 2/117معاين واحلجة ،1/139 الصناعة وسر ،1/103 واالنتخاب ،2/123،
 2/217واللباب السعادة وسفر ،1/776 املفصل وشرح ،6/123 واملمتع ص1/223، واملبدع ابن124، وحاشية ،

 .201-1/207مجاعة
.ب:ساقطمن(منقبل)(9)

السبعة:ينظر.﴿ُيَضـ ُهوَن﴾بغريمهز:أعاصموحده﴿ُيَضـ ه ُئوَن﴾،وقرأباقيالعشرةقر.70:سورةالتوبة،مناآلية
711ص السبع القراءات وإعراب ،1/216 والكشف ،1/402 البيان وجامع العشر7/1141، القراءات يف والكنز ،
 .1/106،2/239،والنشر163ص

 .وقيل:ب(1)
 .زيادهتااهلمزة:األصل(2)
 .وكالمهاليسفعالً.ضهيا:ب.ضهياه:صلاأل(7)
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 [باب زيادة األلف]

أل تـََرى أنَّ َأَوائَل  بَاُب زيَاَدة األلِف، األلُف ل تـَُزاُد َأوًَّل لُسكونَِها،: "قَـاَل أبو َعلي
 .(4)"الكلم التي يـُْبـَتَدأُ ِبَها ل َتكوُن إل ُمَتحرِّكةً 

ُمتحرِّكًة:قَـاَل الشَّارِحُ  َتكوُن ال ا َوأهنَّ َا، هب  الصَّوت  َواْمتَداد  خل  ّفتَها، األلَف أنَّ اْعلم
 تـَُناسبَها َحركٍة ْن م  خَيُْلو ال الكالَم َوأنَّ الَفْتحةُ-البتَّة، الزيَاَدة-َوْهي َذلَك(2)كثريُة يف  َوْهي ،

َناهلْمزَة َوَغرْيَها،َوالتـُزَادُ .أَوَّالًألنَـَّهاَساكنة،َواالبتَداءب السَّاكن مُمتَـَنع(7)أكثُرَدْورًام 

َغرْيَمْوضٍعأنَّاألل َفَعلىأَْربَعة أَْوُجهٍ(1)َوَقْدذَكرنَا :يف 
                                                           

 .443ص(مرجان)،و271ص(فرهود)التكملة(1)
(2) يف األلف زيادة مواضع تنظر : 1/274الكتاب واملقتضب ،1/191 واألصول ،7/277 واملنصف ،1/113،

 .2/734،وشرحالشافية123وشرحامللوكيص
 .يزاد:ب(7)
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،َوللتَّكثري  ،َوللتَّأنيث  (4)ُمْنقلَبة َعْنَأْصٍل،َوَعْنَحرٍفلإلحْلَاق  ،َفالـُمنَقلبُةيَأيتذ كرَهايف 
التَّأنيث (6)الَبَدل  بَاب  َقْدذُكرْتيف  /،(3)،َواليتللتَّأنيث  َكألف  ،َوَقْد(قـَبَـْعثـًَرى)َواليتللتَّكثري 

.(3)ذُكرْتأَْيًضا

:َواْعلمأنَّاأللَفتُزاُدألربَعة َمَعاٍن،َوْهي



.كَماذُك رَ(2)َوالتَّكثري (1)للتَّأنيث 
:للَمْعَّن،حَنْو:(7)َوالثَّالث َعلىأنَّالف ْعَلم ن(َقاَتلَ)(1)،ففي(َقاَتلَ)وَ(قَات لٍ)ألف  َتُدلُّ

َوهي األكثـَُر، ُهو َهذا (4)اثنني، َقات ل)يف  ف ْعٍل( ُكلَّ ْن م  جَييُء َوَذلك ، الَفاع ل  اْسم  َعالَمُة
ْنحَنْو(6)[ثالثي] كاَنم  َبَوَتعَب،فَإنَّ:إالَما فيهَنص  الَفاع ل  ب )اْسَم َنص  ،َوْقد(َتع ب )و(

َمْوضعه .(3)ذُكَرَذلكُمَفصَّالًيف 

                                                                                                                                                                             

 .ذكرناه:األصل(1)
 .والتأنيثوالتكثري:صلاأل(4)
.سبقنظر.فاملنقلبةيأيتذكرهايفالبدل،والثاينللتأنيثيأيتذكرهايفالبدل:ب(6)

 .110-174ص:تنظر
 .149ص(القسماألول)شرحالتكملة(3)
 .713يفص(3)
 .التأنيث:ب(1)
 .والتذكري:األصل(2)
 .والثاين:األصل(7)
 .وهو:ب(1)
 .وهو:ب(4)
 .ب:تكملةمن(6)
 .237ص(3)

 أ/236
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ثَانيًة،حَنْو األلُفللَمدِّ (3)َسابَاطٍ:َوَقْدز يَدت  الثَّانية يف  (9)(َسابَاطٍ)،َوثَالثًةحَنْواأللف 
 َا،َوَرابَعًةحَنْو(ع َمادٍ)وَ(ك تابٍ)(10)َويف  ق ْرطَاٍس،َوَخامَسًةحَنْو:وحَنْومه  ل ـبَّابٍ: ،َوَسادَسًة(11)ج 
َزى،وُسرَّْيَطى(12)قـَبَـْعثـًَرى:حَنْو .(11)فـََقْدذَكرنَاأنَـَّهالإلحْلَاق (َحبَـْنَطى)،فَأمَّاأَلُف(17)،َولُغَّيـْ

:احلد يد َففيَهاَقوالن (ُموَسى)َوأمَّا
نهيُمنقلَبة َعْنيَ:َأَحُدمُهَا ،(14)أَْوَسيُتَرْأَسُهإذاَحلقَتُه،فـََفاُؤَهاَواو :اء،َوأْصُلهم 

ني ،َوالُمَهايَاء ،َوامليُمفيهاَزائَدة ،َوَعلىَهذاهيَمْصُروفَة  .(1)َوعينـَُهاس 
الثَّاين َوالَقْوُل نْ: م  َوْهي ، للتَّأنيث  ه َي ُموسَ: َفكأنَّ تـََبْخرَت، إذا ميَ يُس احلد يد َماَس ى

 َووْزنـَُها املتبخرت ، َْنزلة  مب  الرَّْأس  َعلى َا فـُْعَلى)الْضط رَاهب  فيها( َوالَواُو أْصل ، َوم يُمَها َمْصروفٍة، َغرْي
َماقبلَها مام  َاَواْنض  ْنيَاٍء؛لُسكوهن  .(2)ُمبدلة م 

                                                           

 (.سبط)7/1129الصحاح.َسَوابيطوساباطات:سقيفةبنيحائطنيحتتهاطريق،واجلمع:السَّابَاطُ(3)
 .ب:ساقطمن(وثالثةحنواأللفالثانيةيفساباط)(9)
 .وحنو:ب(10)
 ".وأظنهيعيناجل ْلَباب:بويهومليفسرهأحد،قالالسريايفواجل لبَّابمثَّلبهسي:"3/110جاءيفاحملكم(11)
بلللتكثري؛كماذكرذلكالشارحيفالصفحةالسابقة(12)  .األلفهناليستللمدِّ
 .243،وللقايلص116املقصورواملمدودالبنوالدص:ينظر.مناالسرتاطوهواالبتالع:السُّرَّْيَطى(17)
 .212يفص(11)
 .ب:ساقطمن(واو)(14)
.1/39،واملمتع1/77،واملسائلالشريازيات7/271،741،واألصول7/217الكتاب:ينظر.ُمْفَعل:ووزهنا(1)

مؤسى،واهلمزة:َأَسْوُتاجلرحمبعَّنأصلحت،وأصله:من(موسى)وذهبالزجاجوالسريايفإىلجوازأنيكون
ماينصرفوماالينصرف:ينظر.أيًضا(ُمْفَعل)بدلتواًوا،فأُلزمتالتخفيف،ووزنهإذاسكنتوقبلهاضمةوخففتأُ

 .2/713ب،وشرحالشافية1/33،وشرحالسريايفللكتاب11ص
(2) ينظر : القرآن إعراب 1/91مشكل والتبيان ،1/62 واللباب ،2/213 يف. الكسائي إىل القول هذا :وُنسب

ص مسحل أليب و36النوادر ص، املنطق ص749إصالح الكاتب وأدب يف233، الفراء إىل وُنسب ، الشافية: شرح
.1/209شرحاجلاربردي:،وُنسبإىلالكوفينييف2/713

ص املعاين حروف يف الزجاجي هبذاالقول ص73وقال واألفعال األمساء أبنية يف القطاع وابن وأبو136-133، ،
 .1/32الربكاتاألنبارييفالبيان
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 ُموَسى)َوأمَّا ) النَّيب ألنَّاْسُم اْشتَقاق لَُه يـُْعرُف َأْعَجميَفال (7)ه و فَاق  ُهَو َا َوإمنَّ ،
األْعَجميَوالَعَريبم ثل لَقول كَ:بـَنْيَلْفظ  اللَّفظ  يف  َأْسَحَقالثَّوُبإْسَحاًقا:إ ْسَحاق،فإنَّهُموافق 

.إَذابَل يَ

امن(َقَطْوًطى)َوأمَّا سيبويه_(1)(الَقَطوان )فالذيذَكرأبوَعليأهنَّ _َوْهَوظَاهُرَقول 
بعدهاُمبدلة منواٍو،وهومنُمكرر]َواأللُف/فَالواُوالُمالكلمة ،َوالطَّاءُالثانَية،



تالَواُولسكونـ َها(2)(فـََعْلَعل)،ووزنه(1)(َصَمْحَمحٍ)العنيوالالممثل .،َوصحَّ

أيًضا،فتكون(الَقَطَوان )،من(7)(فـََعْوَعالً)َوذكرسيبويهفيهَوْجًهاآخر،وهوأْنَيكوَن
.املَكرَّرَةُ(6)الَعنْي َوْحَدَهاهي(4)[و]املْبَدلُةَعْنَواٍو،(1)[الواوزائدة،والطاءالثانية،واأللف

                                                           

،(موشا)وأصلهبالعربانية:"...،وفيه702،واملعّرب11،وماينصرفوماالينصرفص7/217الكتاب:ينظر(7)
 ".هوالشجر؛ألنهوجدعنداملاءوالشجر(شا)هواملاء،و(مو)فـ
.1/201،واالرتشاف1/232،واملمتع2/213اللباب:يف(َقَطْوَطى:)تنظراألقواليف(1)

والَقَطْوَطى أي: يقطو مشيه يف َقطَا من شيء، كل من املشي يقارب الذي ومنه: اخلطو، يقارب َقَطَواُن،: رَُجل 
ويقال وبْغًيا: ومرًحا نشاطًا مشيه يف يقطو إمنا ينظر.  ص: األبنية من سيبويه كتاب يف ما غريب ،104،162تفسري

 .1/127،وسفرالسعادة160واملقصورواملمدودللقايلص
(1) الصََّمْحَمحُ وقيل: الغليظ، القصري وقيل: الغليظ، الشديد الطويل: ينظر. من: سيبويه كتاب يف ما غريب تفسري

 .103،وشرحأبنيةسيبويهص114-111األبنيةص
 .226،وأبنيةكتابسيبويهص1/791الكتاب:ينظر(2)
 .226،وأبنيةكتابسيبويهص7/271،واألصول1/234،711الكتاب:ينظر(7)
 .ب:تكملةمن(1)
 .ب:تكملةمن(4)
 .وهي:األصل(6)

 ب/236
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َن(3)(فـََعْوىلً)أْنَيكوَن:َوذَكرَغرْيهَوْجًهاثَالثًا،َوْهوَ ؛(3)(الَقطِّ)م  ،َوْهَوَضعيف  لعَدم 
الَقول(9)النَّظري َهَذا أْربَاُب َوقَاَل ، طاًء: َتكوَن أْن وحُيَْتمُل ، للتَّأنيث  األل ُف َتكوَن أْن حُيْتمُل

الثانَيُةألًفا َوتـََقضَّىيف:كَماقَالُـوا(10)ُمكررًةَثأُْبدلت  .(11)(تـََقضَّـْيتُ)و(َتظَنَّـْيتُ)َتظَّنَّ

:يَهاَثالثُةأقْـَوالٍَفف (أَفْـَعى)(12)َوأمَّا

ألَفَهاُمنقلبة َعْنَواٍو،َواهلْمزَُةَزائَدة ،َوَوزنـَُها ليُلَعلى(1)(أَفْـَعل)الصَّحيُحمنهاأنَّ ،َوالدَّ
:َذلكأَْربَعُةَأْشياء

.أنَـَّهاَمْصُروَفة ،َوَهذايَنفيكونـَُهاللتَّأنيث :َأَحُدَها

م هيُمْشتَـقَّة م :َوالثَّاين تُه:،وهي(7)وفـَْوَعة الطِّيب (2)ْنفـَْوَعة السُّ دَّ .(1)ح 

                                                           

 .فعوال:يفالنسختني(3)
.اللقط:ب(3)

 .124،وأبنيةاألمساءواألفعالالبنالقطاعص14/93املخصص:ينظرهذاالقوليف
(9) الك يف جاء "...1/267تاب فـََعْوىل: َوال فـََعْلَيا الكالم يف نعلم وال وينظر". : واخلصائص7/271األصول ،

7/213. 
 .َقَطْوَطى:َقَطْوَطط،فصارت:فأصلها(10)
 .تظنَّنُت،وتقضَّضتُ:واألصل(11)
 .فأما:ب(12)
7/271،واألصول7/779،واملقتضب7/201الكتاب:ينظر(1) ،1/32،سفرالسعادة1/123،وسرالصناعة

 .191-1/197،واالرتشاف277-1/272واملمتع
.ب:ساقطمن(فوعةالسم)(2)

 .فعوة:األصل
 .تصحيف.فعوةالطيب:ويفالنسختني(7)
.1/101،واهلمع2/273اللباب:ينظر(.أفعى)أفوع،َثقُلبفصار:أيأنَّأصله(1)

 االرتشاف يف 2/360وجاء ..." : السم فوعة من مشتقة أهنا جين ابن حرارته)وزعم أصله(وهي ، َث: أفوع،
 من مشتق وهو ياء، عن منقلبة ألفه أن الفارسي وزعم يافع)قُلبت، أصله( كان إذ فُقلب؛ أيفع: وينظر". توضيح:

.1/224،والتصريح7/1194املقاصد
 .7/1147شرحالكافيةالشافية...".وأماأفعىفالمادةهلايفاالشتقاق:"وقالابنمالك
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َهاالتَّاءُ:َقوهُلُمف يَها:َوالثَّالثُ َلَماحلَ قتـْ .أَفْـَعاة ،َولوكانتللتَّأنيث 

َمْعَناَها:َوالرَّابعُ الالم :َقوهُلُميف  َموضع  الَواُويف  .أُفْـُعَوان ،فـََقْدَظَهرت 

 الثَّاينَوالَقوُل : فـََوزنـَُها لإلحلَْاق، فـَْعَلى)هي م ثلُ( ُمْنصرفَة  قَالَ: ف يمْن أَْرًطى أَد يـم :
تـَرْكيب(4)َمْأُروط  الكالم  ((3)[ف،ع]مهزة،)(6)،َوَهذابَعيد ؛ألنَّهلَْيَسيف 

،َوهذا:َوالَقـوُلالثَّالثُ الصَّرف  ،َواْحتَجَهؤالءبَعـَدم  د لوْجَهنيهيللتَّأنيث  :فَـاس 
َهذااألْصل :َأَحُدمُهَا ْنَعدم  .َماذَكرنَاُهم 

َناالْشتَقاق :َوالثَّاين .َماذَكرنَاُهم 

َعلى َفًة ص  الكلَمَة َجَعَل أنَّه َعلى حَمْمول  ُهَو َذلك َوَمَع فـََقليل ، الصَّرف  َعَدُم َوأمَّا
الف ْعل،م ْثلَأمْحَد،فَامتنَعالصَّ:،م ْثل(1)(أَفْـَعل) َوَوزن  .َوَأْحَوى(2)َأْعَمى:رُفللَوْصف 

.(4)"مؤنثة( َأفْـَعى") :فـََقْدَقاَلأبوَعلي:فَإْنق يـلَ

ق يـلَ : أنَـَّها أَرَاَد َبْل ، للتَّأنيث  ألَفَها أنَّ يُر ْد ملَْ ُرَها/ َومذكَّ ُمؤنَـّثة ، ُكلُّ: َولَْيَس أُفْـُعَوان ،
،أالتـََرىأنَّ ،َولَيَسْتأَلُفُهللتَّأنيث (الرََّحى)و(الَعَصا)ُمؤنٍَّثَيكوُنأَلُفهللتَّأنيث  .(1)ُمَؤنَّث 

                                                           

.1/40،وسفرالسعادة7/3املنصف:ينظر.نبتيُدبُغبهاألديـم:مدبوغباألَْرَطى،واألَْرَطى:أي(4)
:قوالن(أَْرًطى)ويف
(.فـَْعَلى)أَد يـم َمْأُروط ،ووزنه:بويه،وهوأنمهزتهأصل؛لقوهلمقولسي:األول
(.أَفـَْعل)أَد يـم َمْرط يٌّ،ووزنه:قولاألخفش،وهوأنمهزتهزائدة؛لقوهلم:الثاين
ينظر : 7/244الكتاب ،703 الصناعة وسر ،1/123 ،2/691 واملنصف ،1/76 واللباب113-113، ،

 .126،واملبدعص2/717،وشرحالشافية1/2019،وشرحالكافيةالشافية41-1/40سفرالسعادة،و2/273
 .ركيب:األصل(6)
 .ب:تكملةمن(3)
،وشرح7/201الكتاب:ينظر.فمنعتالصرفلوزنالفعلوالصفةاملتخيلة.خبيثمنكر:أيلوحظفيهامعَّن(1)

 .1/101،واهلمع7/14،واملساعد7/724ابنعقيل
 .أعجمي:األصل(2)
 .796ص(مرجان)،و110ص(فرهود".)األفعىمؤنثة:"التكملة،وفيها(7)

 أ/233
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 [باب زيادة الياء]

يـَْرَمع، َويـَْلَمق، َوِفي : بَاُب زيَاَدِة الَياِء، الَياُء تـَُزاُد َأوًَّل ِفي َنْحو: "قَـاَل أبو َعلي
 .(4)("َيْضِربُ )الِفْعل ِفي 

َخَفائ َهاَولين َهاومصاقـَبَت َها(2)الَياءُ:قَـاَل الشَّارِحُ  املْخرَج،(7)ُتشبُهاألل َفيف  األلَفيف 
زيَاَدتـَُها كثُرْت (4)ككثرَة (1)فَلذلك َكون  يف  إال الزيَاَدة  ع  َمَواض  يف  يـَْفرتقَان  َوال ، األل ف  زيَاَدة 

التـََقُع (6)أَوَّالًاألل ف  زَائَدًة،َوَتقُعزَائَدًةَسادَسًة،َوالَياُءتـَُزاُدأَوَّاًلَوالتـُزَاُدَسادَسًة،فـََقْداتَـَّفَقايف 
ة  .العدَّ

                                                                                                                                                                             

 .آخرالباب.للتأنيث:ب(1)
 .443ص(مرجان)،و..."يلمقويرمع:حنو:"...،وفيها274ص(فرهود)التكملة(1)
 .عندمايكونحرفمدّ(2)
.مصابقتها:األصل(7)

 (.صقب)1/167الصحاح:ينظر.املقاربة:واملصاقبة
،وشرح1/111نصف،وامل7/271،واألصول1/194،واملقتضب1/276الكتاب:تنظرمواضعزيادةالياءيف(1)

 .2/731،وشرحالشافية177امللوكيص
 .لكثرة:األصل(4)
 .إال:ب(6)
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َالتـُزَاُدَسادَسًة؟:فَإْنق يـلَ مل 

تـََتَسلَُّطعَ:ق يـلَ ،َوَحرُفاإلْعرَاب  ريًاَيكوُنلإلْعرَاب  ليهاحلرََكاُتفَتنقلُهاحلْرُفالزَّائُدَأخ 
.إىلَحْرٍفآَخَر،َويُدرُكُهاحلْذُفبالتَّنوين ،َولَْيَسَذاُحكُمالزيَاَدة 

:َفْصـلٌ 

َوالكثْـرَة ، الَياَءالَتكوُنَأْصاًلَمَعَثالثة َأْحُرٍفأُُصوٍل،ُعر َفَذلكباالْشتَقاق  َواْعلمأنَّ
،(3)(َوْزَوزَة)وَ(َوْحَوَحـة)َوْسَوَسَوو ْسَواٍس،وََكذلَك:إالأْنَيكوَنُمكرًَّرا،حَنْو

 ْنبَاب  ،وَكذلكالَياُءحَنْو(2)،وَ(1)(َزْلَزلَ)وَ(قـَْلَقلَ)َوْهَوم  َيةٍ:ُعر َفَذلكباالْشتَقاق  يص  ،(7)ص 
الكلَمةُ لبقَيت  زَائَدتـَنْي  كانـََتا َلْو َوالَياَء الَواَو احلرفني  أنَّ َاَوذلك َأَحدمه  َوزياَدُة َحْرفـَنْي، (1)َعلى

م ثل الكالم  ْنَغرْيَدليٍل،َُثَّهوبَاط ل ؛إْذلَْيَسيف  (فـَْعَول)حَتكمم  ،َوالتُزاُدالَواُوأَوَّالً،وَكَذايف 
َية) يص  الياء(ص  َجعلَت إْن ألنََّك (4)؛ َتكررت  زَائدًة األوىل / يف  إال َمْعدوم  َوْهَو َوالَعنْيُ الَفاُء
َكوَْكب) َسَبقَ( َما (6)َعلى الَكالم  يف  لَْيَس إْذ َنظ ري ؛ له َيكْن مل ْ َزائَدًة الثانَيَة َجعلَت َوإْن ،
يص) اليتذََكرَهاالشَّي(.ص  أبوَعلي،َوَقْدذَكَرأنَّ(3)خَُوإَذاَتقرََّرَهذااألْصُلجئَناإىلاألْلَفاظ 

                                                           

(.وحح)1/111الصحاح.إذانفخفيهامنشدةالربد:َوْحَوَحالرَُّجُليفيده:صوتمعهحَبَح ،يقال:الَوْحَوَحةُ(3)
اجلسد:والَوْزَوزَةُ  (.وزز)639القاموسص.اخل فَّة،وسرعةالَوْثب،ومقاربُةاخلطومعحَتْريك 

.لزلزل:ب(1)
 .2/771،وأمايلابنالشجري2/341،وسرالصناعة1/101الكتاب:ينظر

 .ب:ساقطمن(و)(2)
َية(7) الصِّيص  ومن: صيصية، فهو به احتميت شيء الثوركل وصيصية الديك، هصيصية مُسّيت: ذلك أجل ومن قرنه،

 .7/33املنصف.الصياصي،وكذلكشوكةاحلائكاليتميدهاعلىالثوبُتسمىصيصية:احلصون
 .أحد:ب(1)
 .سهو.الواو:يفالنسختني(4)
 .746يفص(6)
 .ب:ساقطمن(الشيخ)(3)
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، تـُزَاُدللُمَضارعة َدلياًلَعلىالَغائب  َواألمْسَاء ،َففياألفْـَعال  األفْـَعال  الَياَءتُزاُدأَوَّالً،َوذلكيَقُعيف 
.ُهَوَيْضر بُ:حَنْو

َُخصَّْتبَذلَك؟:فَإْنق يـلَ مل 

ق يـلَ َخفيَّة ،: الَياَء حَنْوألنَّ املاضي، يف  ُمْسترت  الَغائب  َوَضمرَي َوَحاُل: َضَرَب، َزْيد 
،َفكاَنَذلَكُمَناسًباللَياء  َخف يٌّ .الَغائب 

يـَْرَمعٍ:َوأمَّااألمْسَاُءفَنحو
َاأَْمرَان (3) ليُلَعلىز يَادهت  :،َوالدَّ

َأَحُدمُهَا : ْن م  ُمشتق أَنـُْفه)أنَّه َع تـََرمَّ حتََ( وَإذا لل ين ه ، َوذلك َطَرفُه، اليَـْرَمعُ)رَّك َجارة ( ح 
لَيـَِّنة َرْخوة تتفتت .ب يض 

م،َوالرَّاُءَوامليُمَوالَعنْيُأُصول (1)أنَّالَياَءتُزادُ:َوالثاين .َمعَثالثة أْحُرٍفَأُصولل َماَتقدَّ

ْنَذلك م(7)[من]،َوهو(2)(يـَْلَمقُ)َوم  يـَْلَمه:َوْهَوَأْعَجميٌّ،َأْصلُه،(1)اإلبـْرَيس 
،فَأُْبد َل(4)

 ممنأنَّ ْنًساُحكُمالَعريبَِّفُحكَمَعلىبَاب هبالزيادةل َماَتقدَّ ،َوَصاَرلهلكونهج  َنالـَهاء َقاف  م 
.معهاثالثُةأُُصولٍ

حَنْو ثَانيـًة، ز يَدْت َوَقْد (6)َضيـَْغم: ْن م  َضَغْمتُه)، ) وَ(3)َعَضْضَتهُإَذا َرف)، َصيـْ م ْن(
(.َصَرفتُه)

                                                           

 .7/207،271،واألصول1/194،واملقتضب1/276الكتاب:ينظر(.يـَْفَعل)علىوزن(3)
 .سهو.أنالياءالتزاد:يفالنسختني(1)
10/772اللسان:ينظر.يالمق:،فارسيمعرَّب،ومجعه-والَقَباُءمنالثيابالذييُلبس-الَقَباءاحملشو:اليَـْلَمق(2)
 (.يلمق)10/733،(ملق)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(7)
،واملعرب3/646احملكم:ينظر.احلرير،فارسيمعرب:-بفتحاأللفوالراء،وبكسراأللفوفتحالراء–اإلبريسم(1)

 .1/113،وقصدالسبيل74،وشفاءالغليلص23ص
 .239،وشفاءالغليلص744املعربص:ينظر(4)
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حَنْو ثَالثـًة، َوز يدْت (3)ع ثْـرَي: ْن م  َواْشتقاقُُه ، الغَُباُر َوْهَو (9)(َعثـَرَ)، يف  الع ثَاَر ألنَّ ؛
بـ أَْرض  مُسِّيْت َوَقْد الغَُباَر، يُثرُي اب  (10)(َعـثَّر)الرتُّ َمَع َأْصاًل َتكوُن ال َوألنَـَّها َأْحرٍف، َثالثة 

.أُُصولٍ

حَنْو َن(1)ز بْن ـَيةٍ:َوقدز يَدْترَابَعـًةيف  ْفُع،وَ/َوْهَو(الزَّْبن )،َواْشتَقاقُهم  مَجُْع(الزَّبَان َيةُ)الدَّ
.؛ألنَـُّهمَيدفُعوَنالُعَصاَةإىلالنَّار (ز بْن ـَيةٍ)

حَنْو َخامَسًة، ز يَدْت َوَقد َوَطَماع ية(2)َيةُسَلْحف : ْذر يَة(7)، وح  َذلك(1)، َعلى ليُل َوالدَّ ،
اجلْمع  ف :َقوهُلُميف  .َسالح 

ق يـلَ (4)فَإْن : ف يَها َجاَء ُسَلْحَفاة )فـََقْد هي( َبْل الزِّياَدة، ع  َمواض  ْن م  األل ُف َولْيَست 
َقلَبة َعْنيَاء اإلحْلَاق  .ُمنـْ

                                                                                                                                                                             

َعل)علىوزن(6)  .7/207،واألصول1/712الكتاب:ينظر(.فـَيـْ
 .غضضته:ب(3)
 .7/201،واألصول1/194،741،واملقتضب1/712الكتاب:ينظر(.ف ْعَيل)علىوزن(3)
 (.عثر)1/479اللسان.َكبـَا:َعثـََريـَْعث ُرويـَْعثـُُرَعثـْرًاوع ثارًاوتـََعثـُّرًا(9)
(10)  الثاء–َعثَّر -بتشديد : األخبار صحيح يف بليهد ابن عنه قال "7/192موضع، : أهلقد حتديده يف اختلف

 العهد هذا يف عليه ويطلق واألخبار، الغريف)املعاجم اخلرمة( وبلد تربة بلد بني وهو املنزع، قريب ماء منهل :وينظر".
 .1/34معجمالبلدان

(.زبن)17/191اللسان.الشديد:كلُّمتمرِّدمناجلنواإلنس،والزِّبْن َيةُ:الزِّبْن َيةُ(1)
ِ ز بْن )و  .274،واألصول1/712الكتاب:ينظر(.ف ْعل َية)علىوزن(َيُة

 .7/213،271،واألصول1/276،297الكتاب:ينظر.فـَُعلَِّية:ووزهنا(2)
،يقال(7) عليهورجاه:مصدر  ،واللسان7/1214الصحاح:ينظر.َطم َعفيهوبهَطَمًعاوَطَماعًةوَطَماع َية،إذاحرص

 .(طمع)3/210
ْذر يَةُ(1) ،واللسان2/277معجمالبلدان:ينظر.وتسمَّىإحدىحرَّيتبينُسليماحلذرية.األرضالغليظةاخلشنة:الـح 

(.حذر)1/136
ْذر يَةُ)و  .1/276الكتاب:وينظر.؛فالياءفيهازائدةرابعة،وليستخامسةكماذكرالشارح(ف ْعل َية)على(ح 

 .قلت:ب(4)
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ق يـلَ َقوم : َذهَب َقْد الكلَمة  َوْزُن َويكوُن ، لإلحْلَاق  الَياء  َن م  ُمْبَدلة  ا أهنَّ (فـَُعلََّلة)إىل
.(3)(ُقَذْعم َلةٍ)بـ(6)تَلحقُ

رُ:َوق يـلَ .ُمنقلَبةٍ(3)األلُفزَائَدة َغيـْ
َكانْتأوللتَّكث ري  .َوَعلىكالالَقْولنيَتكوُنالَياءَُزائَدًةلإلحْلَاق 

فَأمَّاالَياءُ :فََأْصل ؛لَثالثَة أَْوُجه(َمْرميََ)يف 

ْن:َأَحُدَها .،َوْهَوالَفْضلُ(1)(رَاَميَر يـمُ)أنَّامليَمزَائَدة ؛ألنَّهم 

َكاَنتْ:َوالثـاين (2)أنَـَّهاَلو الَكالم  َاَنظ ري ؛إْذلَْيَسيف  -(فـَْعَيل)زَائـَدًةملََْيكْنلَوْزهن  بفْتح 
.(7)-الَفاء 

الَياُء،َوَنظريُُهااآلَن:َوالثَّالثُ (.َمْزَيد)أنَـَّهاَلوكاَنْتزَائَدًةَلَسكنت 

ْن(1)(َمْدينُ)َوأمَّا ْن(َداَنَيد ينُ)فـََهذاُحكُمُه؛ألنَّهم  كاَنم  ،َوَلْو َمَدَن)إَذاتـََعبََّدَوَذلَّ
ّحالَياءُ،َُثَّالَنظريلهكماذكرنايف(باملكان  (.َمْرميَ)إَذاأقَاَمبهمَلَْتص 

                                                           

 .ملحق:ب(6)
(3)  الصحاح يف اجلوهري بذلك قال "...سلحف)1/1733ممن ياًء(: صارت وإمنا بألف، باخلماسي ملحق وهو

 ".لكسرةماقبلها
 .وغري:ب(3)
.10/36وبهقالابنيعيشيفشرحاملفصل(.رمي)12/261اللسان:نسبهذاالقولإىلأيبعمرويف(1)

علمنيباالشتقاق؛ألهنماأعجميان،واالشتقاقيفاألعجمي-ومثلهمدين–(مرمي)زيادةامليميفواليُستدلعلى
 .43املبهجص:ينظر.الجيوز

 .تكرار.لوكانتلوكانت:ب(2)
(7)  يف ر ُكس  كما الصدر كسر ع ثـْريَ)ولوجب ينظر(. : فرهود)التكملة و274ص( مرجان)، واالنتخاب443ص( ،

 .792-2/791،وشرحالشافية9/119حاملفصل،وشر2/123
.حماذيةلتبوك(البحراألمحر)مدينةقومشعيب،مُسِّيتمبدينبنإبراهيمعليهالسالم،وهيعلىحبرالُقْلُزم:َمْديَن(1)

 .4/33معجمالبلدان:ينظر
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ق يـلَ فَإْن َهُهَنا: الَياُء ت  َصحَّ (4)مل َ الَقلب  ع لَّة  ُوجود  حَنْوَمَع ، األلف  إىل َمَقاٍل:
.َوَمَعابٍ

ب أْحَكاٍم:ق يـلَ ُرَوخَتَْتصُّ َهذهاألمْسَاَءَأْعالم ،َواألْعالُمتـُغَيـَّ ألنَّ َأْخرُجوَهاَعلىالتَّْصحيح 
عٍ َغرْي َمْوض  ،َوَقدذُك َرَذلكيف  (6)الَتكوُنلأَلْجَناس  ْنَهذاالنَّوع  .(3)(َمْزَيد )،َوم 

:فالياءفيهأصل لوجهني(]َضْهَيأ )(3)مَّاَوأ

(.فـَْعَيل )عدمالنَّظري ؛إذليسيفالكالم:أحدهـما

.(2)َوَقْدَسَبَقذ ْكره(.فـَْعالءُ)َوْهَو(1)[َضْهَياءُ:قوهلميفمعناه:والثاين

:َفف يهَثالُثلَُغاتٍ(يـَْهيَـر )َوأمَّا يـَْهيَـرَّى)َوَتْشد يُدَها،وَخَتْفيُفالرَّاء ، األلف -( -بز يَادة 
َناحلَجارَة (1)َضْرب :ُهوالَباط ُل،َوق يلَ:َوق يل/،َوْهَواْسُمنـَْبٍت،(7) ُكلَِّتقديٍرَفاليَاُء.م  َوَعلى

َكانَازائد(4)األوىلفيهَزائَدة ،َوالثانَيُةَأْصل  َعلىَذلكأنَـُّهَمالو الكلَمُةَعلى(6)ين،َوَيدلُّ َيت  لبق 
كاَنْتالثانَيُةَزائَدة ملََْيكْنله ،َوالَنظرَيله،َوألنَّه(فـَْعَيل)َلَصاَرَوزنه(3)َنظري ،وَ(3)َحْرفني،َولو

                                                           

 .هنا:ب(4)
 .231-230ص(القسماألول)،وشرحالتكملة7/1167شرحاإليضاح(6)
 .296-1/294،واملنصف4/72،والتعليقة1/216،واملقتضب1/740الكتاب:ينظر(3)
 .فأما:ب(3)
 .ب:تكملةمن(1)
 .769يفص(2)
(7) يف اللغات تنظر : 1/264الكتاب ،1/709 ،1/717 واألصول ،7/274 واملنص273، ، واحملكم7/27ف ،

 .1/412،وسفرالسعادة1/731-732
 .قيلهوضرب:ب(1)
(4)  )يهريَّى)وزن يـَْفَعلَّى( ينظر(. : ص1/264الكتاب للقايل واملمدود واملقصور ،131 واملخصص ،16/6 وذهب.

 (.فـَْعَللَّى)إىلأنهعلى7/1214ابندريديفاجلمهرة
 .سهو.أصلني:يفالنسختني(6)
 .هلا:األصل(3)
 .ب:ساقطمن(و)(3)
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ْنَغرْيَتكريٍر،َوَقْدأَْبطَْلناُه،َوأمَّا األْربَعةم  بـََنات  َيةُص )يَلزُمأْنَتكوَنالَياُءأْصاًليف  (يص  فَالَياءان 
َناملكرَّر(9)َأْصالنألنَّه .(10)م 

َد(11)(يَْأَجج )َوأمَّا َاُقص  ،َوإمنَّ اجليم  َكانْتزَائَدًةألْدغ َماجليُميف  فَالَياءفيهَأْصل ؛إْذلو
َااإلحْلَاُقبـم ثل .(17)(َجْعَفر)(12)بإظَهارمه 

إالالَواوَ(1)[بلد]فـَْهَواْسُم(َيْستَـُعورُ)َوأمَّا َبإىل(2)،وَُكلُُّحُروفهأُُصول  أنَّه(7)،َوَقْدُذه 
(1)(يـَْفتَـُعول) ْن النَّار )م  َن(َسْعر  م  بَعيد  َوألنَّه َنظري ، الكالم  يف  له لَْيَس إْذ َخطَأ ؛ َوَهذا ،

رْب  السَّ َهة  ج  ْن م  َعليه ليُل َُثَّالدَّ َواملْعََّن، الزِّياَدة(4)االْشتَقاق  ُحُروف  ْن م  فيه أنَّ َوالسِّنُي: الَياُء

                                                           

 .ب:ساقطمن(ألنه)(9)
 .739تنظرص(10)
كانمنمنازلعبداهللبنالزبري:يأجج(11) ،1/110معجممااستعجم:ينظر.واٍدقريبمنمكةممايليالتنعيم،

 .4/121،ومعجمالبلدان1/1734
 .مثل:األصل(12)
(17) ينظر : 1/717الكتاب واألصول ،7/274 ووزنه فـَْعَلل)، وزن(. على وأنه زائدة، الياء أن إىل جين ابن وذهب
علىذلكبرتكصرفه،وألنهمسُ عفيه(يـَْفَعل) ج:،واستدلَّ ي)،وألنتركيب(فـَْعل ل)وليسيفالكالم-بكسراجليم–يأج 

 .46صاملبهج:ينظر.ليسمعروفًايفالكالم(ءج
.ب:تكملةمن(1)

الَيْستَـُعورُ أحد : يدخله يكاد ال بعيد، موحش العضاه، كثري املدينة، َحرَّة ق َبل موضع ينظر. استعجم: ما معجم
.4/176،ومعجمالبلدان1/1791

وقيل اليستعور: البعري: ظهر على جُيعل الذي للكساء ويقال الباطل، وقيل: يستعور، شجر: ينظر.هو املنصف:
 .1/403،وسفرالسعادة166،وشرحأبنيةسيبويهص749،وأبنيةاألمساءواألفعالالبنالقطاعص7/21
(2) ينظر : 1/717الكتاب ،713 واألصول ص7/274، والبغداديات ،94 واملنصف امللوكي1/114، وشرح ،

 .2/734،وشرحالشافية117ص
 .إليه:ب(7)
(1) والبكري دريد، وابن ثعلب، بذلك قال ممن ينظر. : اللغة 2/1222مجهرة واخلصائص ما7/214، ومعجم ،

 .1/1791استعجم
(4) أي ُتسرب، َث احملتملة الوجوه ُتذكر أن وهو النحو، وأصول الفقه أصول علم يف العلة مسالك من والتقسيم السرب

 .237،واإلصباحيفشرحاالقرتاحص93،واالقرتاحص144ريفاتصالتع:ينظر.خُيتربمايصلحويُنفىماعداه



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

730 
 

َوْحَدَها السِّنُي َتكوُن َوال َحْرفني، َعلى الكلَمُة تـَبـَْقى إْذ زَائَدًة؛ َكونـَُها الـُمَحال  َن َوم  َوالتَّاءُ،
(6)زَائَدةً التاُء َتكوُن َوال السِّني ، ز ياَدة  َولقلَّة  أْيًضا، النَّظري  إْذل َعدم  النَّظري  لَعَدم زَائَدًة َوْحدَها

 الكالم  ْن(فـَْعَتـُلول)لَْيَسيف  َأْحرٍفأُُصوٍل،فَلز َمم  الَياُءَزائَدًةإْذالتُزاُدَمَعأَْربعة  ،َوالَتكوُن
(.َعْضَرُفوط)،م ثل(3)(فـَْعَلُلول)أُصوالً،َوَوزنه(3)َذلكأْنَتكوَنالثالثَةُ

 

 

 

 [الواوباب زيادة ]

: في َنْحو (4)بَاُب زيَاَدِة الَواو، الواو ل تُزاد أوًَّل ولكنـََّها تـَُزاُد ثانية: "قَـاَل أبو َعلي
 .الباب (3)..."َعْوَسج 

:قَـاَل الشَّارِحُ  أوَّالً/ تُزاُد ال أنَـَّها إال َا زيَاد هت  يف  كالَياء  م ن(7)الَواُو ذلَك يف َوالعلة ،
:(1)َوْجهني

أَحُدمُهَا تكونُ: ال إذ بتحرُّك َها؛ ثقاًل َذلك َويَزداُد بَضمَّتني ، َوَتقد يرَها إال(4)ثقلَها أوَّاًل
.ُمَتحرِّكةً

                                                           

 .ب:ساقطمن(إذاتبقىالكلمةعلىحرفني،والتكونالسنيوحدهازائدة)(6)
 .أنلفظالثالثة:ب(3)
 .1/161،واملمتع117،وشرحامللوكيص204ليسيفكالمالعربص:ينظر(3)
 .ثانًيا:األصل(1)
 .449ص(مرجان)،و276ص(فرهود)التكملة(2)
،وشرح1/112،واملنصف7/276،واألصول1/194،واملقتضب1/273الكتاب:تنظرمواضعزيادةالواويف(7)

 .13،والفصولاملفيدةيفالواواملزيدةص2/734،وشرحالشافية171امللوكيص
(1) ينظر : 1/771الكتاب الصناعة وسر ،2/494 واملنصف ،1/112 املفصل وشرح امللوكي9/140، وشرح ،

 .171ص
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إبداهُلامَهْزًةَعلىَماُهَو(6)أنَـَّهالوزيَدْتَمْضمومًةأوَمْكُسورًَةجَلازَلك:والَوجُهالثَّاين
َنظائرَها، (3)وجوٍه،ووسادٍة،َوُوقِـَّتت:حَنْوُحكمالَواويف  يف  كاَنْتَمْفُتوحًةَأْدرَكَهاالضَّمُّ ،َوإن

الَغَرَض ؛ألنَّ كالَعَبث  َأْصالً،َولْوفـََعُلواَذلَكلكاَن الـَمْضُموَمة  ُحكم َها التَّصغري،فيجريَعليـْ
َنالز ياَدة اإلتياُنب َعنْي  ُهإىلَغرْيهمَلْتـَْبَقُصورَتُه،َولوُقصَدذلكلزيَدالَبدُلالزَّائد ،َفإَذاَحوَّلُو(3)م 

الزيَاَدَةتـَْغيري ،َواإلبَداَلتـَْغيري ،فَيجتمعَعلى.ابتداءً َكثْـرَُةالتغيري ،َوْهَوأنَّ آخُرَوْهَو َُثفيهأَْمر 
،َويُقوِّيَذلكَ َناألُصول  الواحد تغيريان،َوْهَوبَعيد م  كوناحلرفأوالً،واألوليـُْعتََّنبه،احلرف 

يـُْبطل الزَّائُد(1)واإلبَداُل التَبَس اهلْمَزة  إىل َصاَرْت إَذا الَواَو أنَّ َذلَك َعلى ويدل به، العَناية
.باألْصل 

،َوْهوَ َوْجه ثَالث  ع :َوف يه  املَواض  بـَْعض  يف  الَواَولوزيدْتأَوَّاًللتوالْتَواَوان  ،َوذلَكأنَّ
َكانتاألوىلَأْصاًللزَمإْبَداهُلَا،حَنْو ا،َولذلكإَذا دًّ ُمْسـتَثقل ج  ،َواجتماعالَواوين  :َمافاؤهَواو 

.(2)تـَْوجلٍَ

حَنْو يف  ثَانيًة الَواو ز يَدت  َوَقْد من(7)َعْوَسجٍ: َوأْصله َْعَفٍر، جب  ُملَحق  ُهو َوَجْوَهٍر، ،
رْي -(الَعَسج ) َنالسَّ م  ري-َضْرب  ُشونتهإتعابالسَّ كالسَّائر(1)،َفكأنهخل  (الـَجْوَهرُ)و.،أولتلويه

َن االْشتَقاق (َجْهَور)وَ(6)[وهو]،(4)(الـَجْهر )م  .َسَواءيف 

                                                                                                                                                                             

 .يكون:ب(4)
 .ب:ساقطمن(لك)(6)
 .أُُجوه،وإ َساَدة،وأُقِـَّتتْ:فيقال(3)
 .بغري:األصل(3)
 .تبطل:ب(1)
.43شرحأبنيةسيبويهص.ك َناُسالظيب:التـَّْوجلَُ(2)

 ومَحْلهاعلى(.تـَْفَعل)َوْوجلَ ،وذهبالكوفيونإىلأهنا:منالولوج،وأصلها(فـَْوَعل (:)تـَْوجلَ)ذهبالبصريونإىلأنَّ
،2/217،واإلغفال7/269،واألصول1/777الكتاب:ينظر(.تـَْفَعل)يفالكالموقلة(فـَْوَعلٍ)أوىل؛لكثرة(فـَْوَعلٍ)

 الشريازيات 2/437واملسائل الصناعة وسر ،1/116 واملمتع الش1/737، وشرح ، واالرتشاف32-7/31افية ،
1/720. 
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حَنْو/ َن(3)َجْهَورٍ:َوَقْدزيَدْتثالثًةيف  َعظ يم:،َوْهَواإلْظَهاُر،َوَرُجل َجه يـر (الـَجْهر )م 
َهـر .اجلْسمأَْوالفَصاحة،أَْوالـُحسنالذييـَبـْ

،وهومن(9)[زائدة]الواوفيه(3)(َعُجوز)وَ (.الَعْجز )للَمدِّ

حَنْو ْنوَ(1)تـَْرقـَُوةٍ:وقدزيدْترَابَعًةيف  َام  :جهني ،َوالدليلَعلىزيَاَدهت 

اَمَعثالثةأُُصولٍ:أحُدمُها .أهنَّ

!بزيَاَدة التَّاء (2)فـََهالََّجاءَ:فَإْنقُلتَ

الكالم(7)[ذلك:]ق يـلَ يإىلَعدمالنَّظري ؛إْذليسيف  اجَييءَعلى(تـَْفُعَلة)يـُْفض  ،َوإمنَّ
.َتْكر َمةٍ:حَنْو(تـَْفع َلةٍ)

الكالمَعدمالنَّظري ؛إذْ:َوالثَّاين .-بضمالالم-(فـَْعلُـَلة)(1)لَْيَسيف 

:فَإنقيـل .إَذاَضرَْبَتتـَْرقـَُوتَـهُ(َترقيـتُهُ)فـََقْدأَْبدلوَهايَاًءيف 

مثلَهذااملوضعيـُْبَدُللَشَبهه باألْصليّ:قيـل .(4)الزائديف 

                                                                                                                                                                             

كثريالشوك:الَعْوَسجُ(7) (.عسج)2/721اللسان.شجر 
 .224،وأبنيةكتابسيبويهص1/231الكتاب:ينظر(.فـَْوَعل)علىوزن(َعْوَسج )و

 .يُتعبالسائر:كذايفالنسختني،ولعله(1)
 .1/111،وقصدالسبيل91فاءالغليلص،وش93املعربص:ينظر.هوفارسيمعرب:وقيل(4)
 .ب:تكملةمن(6)
 .7/209،واألصول2/104،واملقتضب1/231الكتاب:ينظر(.فـَْعَول)علىوزن(َجْهَور)(3)
 .7/276،211،واألصول1/194،741،واملقتضب1/273الكتاب:ينظر(.فـَُعول)علىوزن(َعُجوز)(3)
 .ب:تكملةمن(9)
 .1/194،واملقتضب1/234الكتاب:ينظر(.فـَْعُلَوة)علىوزن-(َعْرقـَُوة)ومثلها–(تـَْرقـَُوة )(1)
 .حكم:ب(2)
 .ب:تكملةمن(7)
 .ب:ساقطمن(عدمالنظري؛إذليسيفالكالم:تكرمة،والثاين:تفعلة،وإمناجييءعلىتفعلةحنو)(1)
 .111شذاالعرفص:ينظر.زكَّيتُ:ًةفصاعًدابعدفتحُتقلُبياًء،حنوألنالواوإذاوقعتطرفًارابع(4)
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ْلو (َعْرقـَُوة )َومثلَها الدَّ .(6)،َوْهَوَطرُفَصليب 

نْ ُفَوان :َذلكَوم  كلَِّشيٍء،َوَقداْجتمَعفَيَهاَثالثَُةَزَوائدٍ(3)ُعنـْ الَواوَواألل ُف:،َوْهَوأوُل
:َوالنُّون،َوالدليلَعلىَذلَكأَْمرَان

َن:أَحُدمُها ُة،وَكَذلك(3)(الَعْنف )االشتَقاق،َوهوم  أولكـلشيء(9)َوْهَوالشدَّ
ة، ُفَواُنالشَباب َتكونفيهقوةَوشدَّ .َومنهُعنـْ

:أنَـَّهالوَكاَنْتَأْصالًلَلز َمم ْنُهَشيئان :َوالثَّاين

.َمَعَثالثة أُُصوٍل،َوْهيالَتكوُنَأْصالًَكَذلك:َأَحُدمُهَا

.فـُْعُلالن:َعَدُمالنَّظري ،َوْهوَ:َوالثَّاين

ٌّ،:َوق يـلَ.(7)[األصول]؛َفالتـَُناَقُضبه(2)يٌُّهوَأْعَجم :َفق يـلَ(1)(تـَْرمُجَان)فَأمَّا ُهوَعَريب 
:(1)َوفيهلَُغتان 

،أَْو(تـَْفُعالن)فـَْتُحالتَّاء،وَ الَكالم  .(4)(فـَْعُلالن)َموُجود يف 
                                                           

 .7/30املنصف.أياخلشبةاملعرتضةعلىرأسالدلو(6)
 .1/276،واخلصائص7/276،واألصول1/714الكتاب:ينظر(.فـُْعُلَوان)وزنه(3)
(3) األصل يف العني-كذا الفري-بفتح أن إال الضم، فيها العنيواملشهور مثلثة أهنا ذكر وزآبادي ينظر. املثلثة: الغرر

العنفمثلثةالعني،واقتصراجلوهريوالصاغاين(:"عنف)21/107،ويفالتاج(عنف)1034،والقاموسص703ص
 ".واجلماعةعلىالضّمفقط

 .وكل:األصل(9)
،وشرح3/121،497،واحملكم7/133ص،واخلصائ7/221األصول:ينظر.مناملثلالفائتةللكتاب(ترمجان)(1)

 .130أبنيةسيبويهص
كتباملعرباليت.أنالكلمةفارسيةتكلمتهباالعربوعربتها2/191ذكرالصويليفأدبالكتاب(2) وملتذكرها

 .املعرب،وشفاءالغليل،وقصدالسبيل:بنييدي،وهي
 .ب:تكملةمن(7)
.7/197اخلصائص:ينظر(1)

،واملصباح(رجم)4/1923الصحاح:ينظر.فتحالتاءاجليم؛جبعلاجليمتابعةللتاء:وقدذكروافيهلغةثالثةوهي
 (.ترجم)132-71/131،والتاج(ترجم)1799،والقاموسص17املنريص
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الَفْتح -إمَّاَزائَدة (6)الضَّمُّ،فـَْهيَ:َواللَغُةالثَّانيةُ َعلى(3)كونُأَْوَأْصل فـَتَ-كماذَكرنَايف 
َحاح ،فـَُيحتَمُلَذلكف يَها(فـُْعُلالن) ُكلَُّهاص  َاالجَتْر يَهذا.،َواحلُروُف َوأمَّاالَواُوفَل كثرَة ز يَاَدهت 

.(3)الـَمْجَرى

 َسًةيف  َزائَدًة،فـََتكوُنالَواُوَمَع/،َوَدليُلَذلكأنَّالنُّوَن(9)(قـََلْنُسَوةٍ)َوَقْدز يَدْتَخام 

فـََتقولُ اجلْمع  .َقالن س:َثالثة أُُصوٍل،َوْهَيالَتكوُنَأْصالًَكَذلك،َوألنَّكحَتْذ فـَُهايف 

التَّاُءَزائَدة ،َوَوْزنُُه،َوالَواُوفيهَأْصل ،وَ(1)الرَُّجُلاملتَـَقار ُباألْعَضاء:َوْهوَ(ع ْزو يت)َوأمَّا
ْثلُ(2)(ف ْعل يت) َعلىَأَصالت َهاَشْيَئان:،م  :ع ْفر يت،َوَيُدلُّ

:َأَحُدمُهَا الَكالم  (.ف ْعو يل )َعَدُمالنَّظري ؛إْذلَْيَسيف 

ْن:َوالثَّاين ُباألْعَضاء مُ(الع ْزو يتُ)إَذاَنَسْبَتُه،فـ(7)(َعَزْوتُهُ)االْشتَقاُق،َوْهَوم  .تَـَناس 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 .أوفعلالنوالضم:األصل(4)
 .وهي:ب(6)
 .فيكون:ب(3)
 .الجتريعلىهذااجملرى:ب(3)
ُلَوة)وزنه(9)  .7/276،واألصول1/194،واملقتضب1/236،292الكتاب:ينظر(.فـََعنـْ
(1) قيل وقيل: القصري، هو وقيل: الداهية، موضع: اسم هو ص. سيبويه كتاب 201وأبنية واملنصف وشرح7/23، ،

 .1/119،ومعجمالبلدان127أبنيةسيبويهص
 .1/193،واخلصائص31،والبغدادياتص204،212-7/201،واألصول1/269،716الكتاب:ينظر(2)
 .1/231اخلصائص:ينظر(7)

 أ/230
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 [باب زيادة الميم]

بَاُب زيَادة الميم، وهي تُزاُد أوًل ِفي المَصادر َوأْسماء المكان : "قَـاَل أبو علي
 .(4)"َضَربـْتُـُه َمْضـَربًا، َوقـَتَـْلتُـُه َمْقتَـالً : َوالزَمان، فَالمْصدر َنْحو

ْنخَمْرجَها،َوبالنُّونل َمافيَها:قَـاَل الشَّارِحُ  َام  امليمَشديَدةالشََّبهبالواولكوهن  كاَنت  َلمَّا
كثرتزيَادتـَُها َنالغُنَّة كاَن(2)م  كُحكماهلْمزَة،فمىَت ذلَك كثـَُرتزيَاَدةاهلْمزَة،َوُحكمَهايف  كَما

َاذَكرنَاه(6)،َويـُْعرفُ(4)(َمْرَزُجوشٍ)كميم(1)كاَنْتأْصالً(7)[أصول]َمَعَهاأْربَعةأْحُرف َذلكمب 

                                                           

 .460ص(مرجان)،و273ص(فرهود)التكملة(1)
،وشرح1/129،واملنصف7/273،واألصول1/196،واملقتضب1/273الكتاب:تنظرمواضعزيادةامليميف(2)

 .2/737،وشرحالشافية140امللوكيص
 .ب:تكملةمن(7)
 .ب:ساقطمن(أصالً)(1)
(4) والـمْرَدُقوشُ الـمْرَزُجوُش الريح: طيب آخر نبات أو الزعفران، وهو معرب، فارسي ينظر. ص: وشفاء709املعرب ،

 .2/143،وقصدالسبيل210الغليلص
 .ب:ساقطمن(ويعرف)(6)
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،َأْوَعدمالنَّظري ، إمَّاباالشتقاق  َا بزياَدهت  ي َثالثةأْحُرفأُُصولُقض  كاَنَمَعَها اهلْمزَة،َوإَذا يف 
َعلىاألكثر،َوهيتُزادَعلىثالثةأْوُجه :َوإمَّاباحلْمل 

.(3)[ومدحرج]حَمَْبس،:ل َمْعًَّن،حَنْو
ْرَماسٍ:لإلحْلَاق،حَنْو(3)و (.ق ْرطَاسٍ)ُملحقبـ(9)ه 

ْرع زَّى)(10)[كميم]وللتَّكثريَوحَتصنيالبناء .(11)(م 

الباب (1)[ويأيت] .ذلكيفَفرش 
أوَّلاملَصاد رَوأمْسَاءالزَمانَواملكان،حَنْو َوجَمْل ٍس،َوَقدَمضر ٍب،:فمنَذلكَماز يَديف 

بَابه يف  َذلك َقوهُلم(2)استوفَينا َذلك ْن َوم  ، أي: َمْأَسَدة  أرض  َن: م  َوَهذا األُسود، َكثريُة
م كَقوهل  َمَضـبَّة :األْمكنة،وَكذلكَنظائرُه أول.كثريَةالضَِّباب /أرض  ،(َمْفُعول)َوَقدز يَدتيف 

:حَنْو ْفَعال)ُمْكر م،و:حَنْو،(ُمْفع ل)َمْضُروب،َويف  :،حَنْو(م  ؛كثريحَنْراإلبل،َويف  َرُجل م ْنَحار 
حَنْو(َمْفَعل) ، : َن م  َوَمْبَخٍل الَقْطع )َمْقَطٍع، َهة (الُبْخل )وَ( ج  ْن م  ظَاهر  َا زيادهت  وَدليُل ،

.االْشتَقاق 

َاشيئان(7)(َمْنب ج)َوأمَّا َعلىز ياَدهت  :فيُدلُّ

                                                           

 .ب:تكملةمن(3)
 .ب:ساقطمن(و)(3)
َوُهرَام س(9) ه ْرَماس   .6/233هتذيباللغة:ينظر.األسُدالَعاديعلىالناس:جريءشديد،وقيلالـه ْرَماسُ:أسد 
 .ب:تكملةمن(10)
 (.رعز)7/339الصحاح.الزََّغبالذيحتتَشْعرالعنز:الـم ْرع زَّى(11)
 .ب:تكملةمن(1)
 .701-701ص(2)
(7) َمْنب ج  ب: الشامموضع . اللغة مجهرة "1/232ويف الثياب: إليه ونسبوا العرب به تكلمت وقد أعجمي، موضع

.211،وشفاءالغليل724املعربص:وينظر".املْنَبَجان يَّة
وهوبلدقدمي،وماأظنهإالروميًّاإالأناشتقاقهيفالعربيةجيوزأنيكون:"4/204وقالياقوتيفمعجمالبلدان

.وذكرها..."أشياءمن

 ب/230
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ْن:مُهَاَأحدُ .(1)الُعُلوُّ(:النَّْبج )،َوَأْصُل(نـََبجَ)االشتقاق،فإنَّهم 

ْثُل:والثاين الكالمم  َكاَنْتَأْصاًلملََْيكْنهَلَاَنظري ؛إْذلَْيَسيف  ََذا(َجْعف رٍ)أنَـَّهالو ،َوهب 
َنالزوائد َعلىَماَسرَتاهإْنَشاَءاهلل .يُعرُفَكث ري م 

ليـُلَعلىَذلكاْشَتقاقـهممنهالف ْعـَل(6)فَامليـمُ(4)(َمَعـدٌّ)َوأمَّا فيهَأْصل ،َوالدَّ
َكَقوهل  م(1)بامليم  ، : ُعَمَر قـَْوُل َومنه ، َمَعدٍّ َأْخالق  َعلى َصاَر إَذا الرَُّجُل مَتَْعَدَد

(2):
ـُنواَومَتَْعـَدُدوا» :،وقالالراجز(7)«اْخَشـْوش 

 تَـَمـْعـَدَدا  (1)ـُه َحـتَّى ِإَذارَبَـّْيـتُ 

                                                                                                                                                                             

 .1/703الكتاب:ينظر(.َمْفع ل)علىوزن(َمْنب ج )و
 .1/232مجهرةاللغة:ينظر.الصوتالشديد،ورجلنبَّاجإذاكانَصيًِّتا:أصلالنَّبج(1)
.9مجهرةأنسابالعربص:ينظر.هوَمَعدٌّبنَعْدنان(4)

َمَعدّ ومعَّن أيًضا: وهو ويقال:شديد ، الفرس، من الراكب ر ْجل  موضع أسفل: أو الكتف حتت الذي اللحم هو
كتابسيبويهمناألبنيةص:ينظر.وقيلغريذلك.منه ،وشرحأبنيةسيبويه7/19،واملنصف112تفسريغريبمايف
 .147ص

 .ب:ساقطمن(فامليم)(6)
(1)  الزاهر يف األنباري ابن "2/124قال ثال: فيه أوجهومعّد ثة العرب: قول من يكون أن جيوز يف: الرجل َمَعَد قد

وجيوزأنيكونَمَعّد...وجيوزأنيكونمأخوًذامناملعّد،وهوموضعرجلالفارسمنالفرس...إذاذهبفيها:األرض
 ..."قدمتعددالرجلإذاقويواشتدَّ:منقولالعرب

يالعدوي،ثايناخللفاءالراشدين،وأولمنُلقببأمرياملؤمنني،بويعأبوحفصعمربناخلطاببننـَُفيلالقرش(2)
يف الدواوين دوَّن من وأول اهلجري، التاريخ وضع من أول وكان عهده، يف الفتوح كثرت عشرة، ثالث سنة باخلالفة

اجملوسي لؤلؤة أيب يد على مقتوال وعشرين، ثالث سنة احلجة ذي أواخر يف استشهد اإلسالم، يفت. ترمجته نظر أسد:
 .23/31،وسريأعالمالنبالء21/716،وهتذيبالكمال1/146الغابة

ورواه(.كتابالسبقوالرمي،بابالتحريضعلىالرمي()19373)،برقم10/24رواهالبيهقييفالسننالكربي(7)
(.بابالتنعموالسمن()19991)،برقم11/34عبدالرزاقيفمصنفه

وقال احلديث غريب يف سالم "1/226ابن )وقوله: مَتَْعَدُدوا: قوالن( فيه يقال: قيل: ومنه أيًضا، الغ َلظ  من هو
وَغُلظَ شبَّ إذا للغالم مَتَْعَددَ: ...قد يف مَتَْعَدُدوا)ويقال يقول(: املعاش، يف َوغ َلٍظ َقَشٍف أهَل وََكانوا َمَعدٍّ بَعْيش  :تشبَّهوا

الَعَجمفكونوامثلهم،و  ".َدُعواالتَّنعَُّموز يَّ
 .إذاما:ب(1)
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 (5)َكاَن َجـَزاِئي بِالَعَصـا َأْن  ُأْجلَـَدا

ْن َعلىأنَـَّهاَأْصل أنَّهم  يء،ومنه(َمَعدَ)َوَيُدلُّ الشَّ يف  الدُخول  َمْعَدانبن:إذابَاَلَغيف 
.(6)َجوَّاسٍ

:يَر ُدعليهُشبَهَتان:فَإْنق يـلَ

ْن:أَحُدمُهَا يـَُعدُّ)أنَّهم  ر (1)(َعدَّ .،َوَذلكَأْصل ظَاه 
َهذا:،فـََقْدقَالوا(2)(مَتَْعَددَ)أنهالحجةيف:والثاين مَتَْدرََع،َومَتَْسَكَن،َومَتَْنَدَل،َوامليُميف 

.ُكلِّه زَائَدة 

ْن:ق يـلَ األرض)اْشتَقاقُُهم  نَ(َمَعَديف  ْناشتقاقهم  (.الَعَدد )(7)َأْظَهُرم 

نَ)،وَ(َتَدرَّعَ)َفَشاذٌّ،َواجليُد(مَتَْدرَعَ)(1)َوأمَّا لَ)،وَ(َتَسكَّ إَذااْستَـْعمَلاملْند يَل،َوأمَّا(تـََندَّ
م َن أنَّه َوَذلك آَخَر َوَمْعًَّن املْعََّن َهذا ب نَي الَفْصُل نَها م  فَاملقُصوُد الف ْعل  يف  زَادَها ْن م  لَُغُة

                                                           

(4)  ديوانه ملحقات يف للعجاج الرجز، من 2/231البيتان (طبعةالسطلي)، واحملتسب ،2/710 واخلزانة ،3/172،
يف نسبة بال ومها : ص2/126الزاهر والالمات ،17 واملنصف ،1/129 ،7/20 والتبيان املفصل1/113، وشرح ،

 .234،وشرحشواهدهص2/776شرحالشافية،و9/141
.34املبهجص:ينظر(6)

كاننصرانيًّا وَمْعَدانبنَجوَّاسبنفـَْروةبنسلمةبناملنذربناملضرَّبالسَّكوينالك ْندي،شاعرجاهليإسالمي،
للهجرة ثالثني سنة تويف اخلطاب، بن عمر أيام يف وأسلم يف. ترمجته تنظر : الآليل 1/143مسط واإلصابة ،6/701،

 .3/266واألعالم
 .70،كماأجازهابندريديفاالشتقاقص2/126الزاهر:ينظر.أجازهذاالوجهقطرب(1)
 .معدود:األصل(2)
 .يف:ب(7)
 .وإذا:ب(1)
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(4)(رْع الدِّ) رُه،خب  الف  لهَوْجهني(َمَعدّ)،َوالَوْجَهلَهَغيـْ مَحَْلُه(َعدَّ)وَ(َمَعدَ:)فإنَّ ،َوَقْدبينَّاأنَّ
.أَْوىَل(َمَعدَ)على

َفَماَوْزنُه؟:/فَإْنق يـلَ

(6)فـََعلَّ:ق يـلَ .َمْعَدد :َلق يـلَ،َوالالُماألوىلَساكنة ،َوَلوكاَنلإلحْلَاق 

 َذلَك ْن َأْصل (3)(م ْعًزى)َوم  فيه َوامليُم َقوهل  م(3)، بَدليل  الـَمْعز ،: مَجَاَعة  يف وَمع يز  َمْعز 
يبَويه(9)(األْمَعزُ)و امليُمَزائـَدًةَلَقالُوا:"منهأيًضا،قَـاَلس  .(10)"م ْعزاة:َلوَكاَنت 

التَّأنيث ُمؤنَّ(م ْعزى)ومعَّنذلكأن َعالَمَة ُِ لَُغٍة؛فَتكوُنالتَّاُء يف  َمْعز يَة:،َوَيكوُنَأْصلُه(1)ث 
ْنَعزَاُهيـَْعز يهَويـَْعُزوُهإَذاَنَسَبهُ .أوَمْعُزَوةم 

 َذلَك ْن َزائَدة (2)(َمْنَجن ـيق )َوم  األوىل َوالنُّوُن َأْصل ، َوامليُم أنَّ(7)، َذلَك َعلى ليُل َوالدَّ ،
النَّونُ أَْو زَائَدين ، أَْو ، َأْصلني  َيكونَا أْن ْن م  خَتُْلو ال َوالنُّوَن أَْو(1)امليَم زَائَدة ، َوامليُم َأْصل 

.(4)بالَعْكس 

                                                           

َخاصَّةً:والـم ْدَرَعةُ.لبسالـم ْدرََعَةوليسالدرع(:مَتَْدرَعَ)ألناملقصودبـ(4) منالثيابيكوُنمنالصَّوف  :ينظر.ضرب 
 (.درع)3/32اناللس

 .7/273،واألصول609،وأدبالكاتبص1/703الكتاب:ينظر(6)
ْعزى)(3)  .1/123،وسرالصناعة7/273،واألصول1/244الكتاب:ينظر(.ف ْعلى)علىوزن(م 
 .ساكنة:ب(3)
 (.معز)4/111اللسان.ع ُزواملْعزُاألَما:األرُضالـَحزْنَُةالغليظةذاتاحلجارة،واجلمع:األْمَعُزواملْعزَاءُ(9)
(10)  الكتاب ونص يفالنسختني، "1/703كذا َتقول: ألنَّك احلرف؛ نفس من املْعَزىفامليم فَأمَّا كانت: ولو َمْعز ،

 ".عزاء :زَائدًةلقلت
ْعًزى)وأما:"7/211جاءيفالكتاب(1)  ".تنوَّنيفالنَّكرة :فليسفيهاإاللغةواحدة(م 
،والتاج210،وشفاءالغليلص704املعربص:ينظر.فارسيةمعربة.آلة تُرمىهبااحلجارةعلىالعدو:الـَمْنَجن يق(2)

 (.جنق)24/36
َعل يل)علىوزن(َمْنَجن ـيق )(7)  .1/116،واملنصف7/273،واألصول1/297،709الكتاب:ينظر(.فـَنـْ
 .أوامليم:ب(1)

 أ/231
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اجلْمع (6)[بدليل]فَاألوَُّلبَاط ل  ْذف َهاإال:قـَْوهل  ميف  جَمَان يُق؛َفَحَذُفواالنُّوَن،َوالَوْجَهحلَ 
.ةالزِّيادَ

َكاَن:َوالثَّاين األمْسَاءإالَما يف  َكلَمٍةزياَدتَان  أَوَّل  ُعيف  (3)[َمبنـيًّا]بَاط ل أَْيًضا؛إْذالجَتَْتم 
،حَنْو ْنَهَذاالَقبيل :َعلىالف ْعل  .ُمْنطلٍق،َولَْيَسَهذااالْسُمم 

 َقْحل )فَأمَّا َِ إ ْن إ نـَْزْهو )وَ( ق يـلَ( فـََقْد زَائدتَان اهلمْ: َوالنُّوُن (3)زَُة َن م  ألنَُّه الُقُحولَة )؛ إْذ(
،وَ(:اإلنـَْقْحلُ)َكاَن َن(إ نـَْزْهو )الشَّيَخالَكبرَي،َفكأنَّهيَاب س  ُر،وَك المهَُاَشاذٌّ:َوْهوَ(الزَّْهو )م  الك بـْ

ْنَمْعََّنَوإْنقـَُرَبَمْعَنا(9)مهَُاَأْصل :َوق يـَل.اليُعرَُّجَعليه (الزَّْهو )وَ(الُقُحولَة )مهَُام 
ثٍ)كُمَقارَبَة  ْن(َدم  ْن(َسب طٍ)،وَ(د َمْثرٍ)م  َبْطرٍ)م  يـَُقاُلفيه(1)،َوال(س 

.إنَّالرَّاَءزَائَدة (2)

:َوالجَيُوُزأْنَتكوَنامليُمزَائَدًةَوالنُّوُنَأْصالًألْمرَين 

أنَّهلَيْ:َأَحُدمُهَا الَكالم  (.نـجنق)َسيف 

النُّونَ:َوالثَّاين (7)أنَّ َهذاَمَعَثالثة َأْحرٍفأُُصوٍل،فَأمَّاَمَعاألْربَعة اأُلُصول  م ثل  تُـزَاُديف 
.َفال

:فَإْنق يـلَ ف ْعالن /َقْداْشُتقَّ ْنَهذااالْسم  :م 
                                                                                                                                                                             

(4) األ تنظر أصل يف منجنيق)قوال يف( : للمرزوقي احلماسة 1/1339شرح للتربيزي وشرحها واملعّرب1/132، ،
 .706-704ص

 .ب:تكملةمن(6)
 .ب:تكملةمن(3)
1/213الكتاب:ينظر(.إ نـَْفْعل)وزهنما(3) 1/229،واخلصائص ،2/711،وشرحالشافية2/341،وسرالصناعة

 .1/204وشرحاجلاربردي
(9)  فوزهنما وعليه جين، ابن ذلك ف ْعَللّ)أجاز ينظر(. : الصناعة 1/276سر اجلاربردي وشرح واملساعد1/206، ،

1/76. 
 .فال:ب(1)
 (.سبطر)و(دمثر)فيهما؛ألنهيتحدثعن:كذايفالنسختني،والوجه(2)
 .امليم:ب(7)

 ب/231
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َأَحُدمُهَا : ز ياَدة  َعلى احلكاية َيُدلُّ يف  َجاَء َما َوْهَو ، َوالنُّون  امليم  َوتَاَرًة: ي يـَْرم  َتارًَة
.َيْضر بُ:،م ثلُ(1)جَيْن قُ

امليُمَوالالنُّونُ(4)(َجنَـُقوُهم:)َقوهُلُم:َوالثَّاين الف ْعل  .،فـََلميَثبْتيف 

:ق يـَلعنهَجَوابَان 

َا(6)،َكَذلكقَاَلالَفرَّاءُأنََّهذهاللَغَةُمَولَّدة :َأَحُدمُهَا َرَةإَذْنهب  .(3)،َفالَعبـْ

َن:َوالثَّاين م  ُْشَتقٍّ الف ْعَلَهُهَناَموُضوع َولَْيَسمب  األْصَل(الـَمْنَجنيق )أنَّ ليُلَعليهأنَّ ،َوالدَّ
ًما ُمَتقدِّ َيكوَن أْن م ثل(1)جيَ ُب الزيَاَدة ، فيه َما َعلى َوحنَْ: َهذااْنطََلَق َعلى األْمُر َولَْيَس وه،

ف يَما(7)َمْوُضوع (الـَمْنَجنيقُ)،َبل(2)[هنا] َذمنهف ْعل ،َوَقْدأَْبطَلنااْجَتَماَعالزيَاَدتني  أوَّالً،َوَقْدأُخ 
االشْ ُر َوْجه َغيـْ له َوَهذا ، األْصل  َهذا ْن م  الف ْعل  َهذا إالَأْخُذ ومل ْيـَْبَق َم، َعلىتـََقدَّ الِّ الدَّ تَقاق 

اللُّـْؤلُـؤ  بَائ ع  يف  قَالُوا َكَما ، األْصل  لَلْفظ  ُمَقاربًا َلْفظًا َأَخُذوا َيكوَن أْن َوْهَو الزيَاَدة ، ألَّآل،:
ألَّآاًل ؛لَئال(فعَّال )منهاليـُبـََّْن(1)[َوالرُّبَاع ي]رُباع يٌّ،(اللُّـْؤلُـؤُ)م َنالثُّالث ي،وَ(فـَعَّال )َوَمْعلوم أنَّ

                                                           

(1)  اللغة مجهرة يف ُعبيدة أيب عن احلكاية 1/190وردت ونصها فـََقال"، بينهم كانت ُحروٍب عن أعرابيًّا :سألُت
ُعون ،تـُْفَقأُفيهاالعيوُن،َمرًَّةجُنَْنُق،وأخرىنُرَشقُ  .706،واملعّربص1/113املنصف:وينظرأيًضا".كانتبينناُحروب 

(4)  اللغة هتذيب يف "3/714جاء الفراء: وقال يقولُ: أعرابيًّا مَسعُت جَتْنيًقا: بالـَمَجانيق  َجنُقوُهم َرَموُهم: إَذا
 ".بأحَجارها

(6) الكسائي، عن أخذ علمهم، يف الكوفيني أبرع كان الفرَّاء، الدَّيلمي مروان بن اهلل عبد بن زياد بن حيىي زكريا أبو
وغريمه اجلهم بن وحممد عاصم بن سلمة عنه تصانيفهوأخذ من ا، واملؤنث،: واملذكر واملمدود، واملقصور القرآن، معاين

ومئتني سبع سنة مكة طريق يف تويف يف. ترمجته تنظر ص: الزبيدي ص171طبقات األلباء ونزهة الوعاة90، وبغية ،
2/777. 
 .144،وشرحامللوكيص9/147،وشرحاملفصل1/113املنصف:ينظر(3)
 .مقدًما:ب(1)
 .ب:تكملةمن(2)
 .والوجهله.موضوًعا:يفالنسختني(7)
 .ب:تكملةمن(1)
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 يف  يـَُقاُل ال وَكذلك ، األُصول  بـَْعُض َسب طٍ)حُتَْذَف ) ْن م  ُمشَتقٌّ َبْطرٍ)ُهو ُكلٌّ(س  يـَُقاُل َبْل ،
ُهماَأْصل ،َكَذلكَهُهَنا .(4)م نـْ

 َمْنَجُنون)َوأمَّا (3)[وهو](6)-بامليم–( والبُ: َوق يـلَ(3)الدُّ ، الَبكَ-الـَمَحالَةُ: -َرةوهي
فيه] بَدليل(10)َأْصل (9)[فامليم الٍف، خ  َوْهي(11)ب ال التَّكسري ، مَجْع  يف  َا نيَ)(12)ثُبوهت  ،(َمَناج 

كاَنْتزَائَدًةحلَُذ َفتْ قَالُوا.َوَلْو تَل يَهافَأكثُرالنَّاس  ليُلَعلى(17)هيَأْصل :َوأمَّاالنُّوُناليت  ،َوالدَّ
ْنَوْجهني  :َذلَكم 

االْشتَقاُق:َأَحُدمُهَا كانتَأْصالً،إالف يَماَدلَّ أنَـَّهاثَانَية ،َوالنُّوُنإَذاَوَقعْتثَانَيًةَساكَنًة
.َعليه،َوالاْشتَقاَقَهُهَنا

:َوالثَّاين نيَ)ثُبوتـَُهايف  كانتزَائَدةً(َمَناج  حلَُذَفْت،َوَوْزنـَُها،َوَلْو :،م ثلُ(1)فـَْعَلُلول :/
َع أنَُّهمسَ  ،َوَحكىاجلْوَهر يَُّعْناألْصَمع يِّ َنالرُّباعياملَكرَّرالالم  .(2)(َمْنَجن ـني)َعْضَرفُوٍط،َوْهيم 

َعُلول:النُّوُنَزائَدة ،َوَوْزنـَُها:َوقَاَلآَخُرونَ نْ(7)فـَنـْ :(1)َوْجَهني ،َوَهذابَعيد م 

                                                           

 .241-247شرحالتصريفص:ينظر(4)
 .ب:ساقطمن(بامليم)(6)
 .ب:تكملةمن(3)
 (.منجنون)17/127اللسان.الدوالباليتيُستقىعليها:أي(3)
 .ب:تكملةمن(9)
 .أصالً:ب(10)
 .تصحيف.ودليل:سختنييفالن(11)
 .وهو:ب(12)
 .ب:ساقطمن(أصل)(17)
 .1/149،واملمتع7/216،273،واألصول1/292الكتاب:ينظر(1)
 (.منجن)6/2201الصحاح:ينظر(2)
.فيعلول:ب(7)

اعلى1/292مرتني(َمْنَجُنون)ذكرسيبويه اعلى(فـَْعَلُلول)،مرةأهنَّ َعُلول)،ومرةأهنَّ (.فـَنـْ

 أ/232
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.َكَماذَكرنَا(4)أنَـَّهاثَانية :َأَحُدمُهَا

مَجْع َها:َوالثَّاين األوىل،َوَلْوَكاَنْتزَائَدًةحلَُذ فتْ(جَمَان نيَ)أنَّهمَلْحُيَْكيف  النُّون  َذف  .حب 

األكثـَُرونَ فـََقاَل التَّكسري  يف  َها م نـْ احملُذوُف فَأمَّا النُّو: ،حُتَذُف اجليم  بـَْعد اليت األوىل ُن
الَوْجهُ ُهو َوَهذا ، َمدٍّ َحْرَف َخامَسًة َا حُتَذُفلكوهن  َوال قبلَها، َما الْنكَسار  يَاًء الَواُو .فـَتَـْنقلُب

الَعْبد يُّ َوقَاَل وملَْتُعوَّ: َخامَسًة َا لكوهن  الَواُو َوُحذفت  احملُذوفََة، هي ريُة األخ  َتكوَن أْن جَيُوُز ض 
أْن يَنَبغ ي املْذَهب  َهذا َوَعلى رَابًعا، كاَن إَذا املدِّ َحْرف  ْن م  َيكوُن التَّعويَض ألنَّ منَها؛ التَّاُء

نَ)َيكوَناجلْمُع نيَ)ال(1)(َمَناج  (.َمَناج 

أنَّهَمكان ،ُمؤنَّث،اليْنَصرُف،َوْمنهمَمْنَيْصرفُهَعلى(2)فـَْهواْسُمبُقَعةٍ(َمْأَجج )َوأمَّا
(7)أَْوبَلد ب َعينه،َوامليُمفيهَأْصل  كاَنْتَزائَدًةألْدغَمْتيف  األوىل،َوَلْو ،َوَدليُلَذلَكإْظَهاُراجليم 

:الثَّانية َفق يـلَ الكالم  .(1)(فـَْعَلل)َمَأجٌّ؛إْذلَْيَسيف 

                                                                                                                                                                             

 التعليقة يف علي قال231-1/230ونقلأبو حيث ذلك على السراج ابن "تعليق وليس: الكتاب، يف غلط هذا
 أعين سيبويه، كالم َعُلول)يف الكلمة(فـَنـْ أصل من هي ا إمنَّ زائدة، ليست النُّون هذه ألنَّ يف...؛ سيبويه يقول هذا وحَنْو

هذااملوضعبـ(طَل يلَعرْ)بـمنزلة(َمْنَجُنون:)التصريف،قال وزنهيف َعُلول)،فهذايدلُّكعلىأنَّ فـَنـْ وقعيفالكتاب( "غلط 
".ملأجدهيفنسخةأمحدبنحيىيوغريهامنالنسخ:"َثقال
امليمفيه(َمْنَجُنون)وأما:"وعلَّقعلىذلكابنيعيشيفشرحامللوكيفقال هماأنَّ أصل ،فلسيبويهفيهقوالن،أصحُّ

 .9/142شرحاملفصل:وينظر(".فـَْعَلُلول)ومثاله...والنُّونبعدهاأصلية
 .لوجهني:ب(1)
 .ثابتة:ب(4)
 .مناجر:ب(1)
.،ومليعينه،وملأقفعلىتعيينه(ماجج)بالتسهيل4/72ذكرهياقوتيفمعجمالبلدان(2)

 :ينظر
.143،وشرحامللوكيص7/273،واألصول1/709الكتاب:ينظر(.فـَْعَلل)علىوزن(َمْأَجج )(7)

 التاج يف "مأج)6/117وجاء ومأجج(: : وزن على وهو فـَْعَلل)موضع، سيبويه( شرح...عند يف السريايف وخالفه
 حنو يف امليم أن وزعم مأجج)الكتاب، مهدد)و( حروف،( ثالثة على متقدمة وهي أصاًل تكون ال أهنا لقاعدة زائدة؛

أخفألنهكثرييفالكالمخبالفغريه:قال  ".والفكُّ
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ر(4)(حَمَْبب )فأمَّا فيهظَاه  َن(6)َفَدليُلزيَاَدة امليم  ،وََكاَن(الـُحبِّ)؛ألنَّهم  الَعَلم  يف  ،َوُغريِّ
التَّغيري حَنْو .(3)َمْزَيد،َوَمْكَوزَة:ق ياُسهاإلْدَغاَم،َولهَنظَائُريف 

 َمْأَجج )َوأمَّا قُلتَ( َفإْن ، امليم  بزيَاَدة  فيه يـُْقَضى َحىتَّ االْشتَقاُق فيه يظَهْر فـََلْم أَجَّ:
ق يـلَ(3)يَئ جُّ ُمْستعَمل ، رُي(9)ال: َيص  ظُُهوره َعَدم  َوع ْنَد البْقَعة ، اْسم  يف  املْعََّن َهذا َيظَهُر

ْن ،َفالفـَْرَقبـَنْيَأْنَيكوَنم  ْن(َماج)كالـُمطَّرَح  (.َأجَّ)أَْوم 
يُمُهَأْصل (/َمْهَدد )َوأمَّا اْمَرأٍة،َوم  اْسُم املْثلني بَدليل (1)فـَْهو االْشتَقاَق(2)ظُُهور  ،َوأنَّ

َن َعليه،َوَذلَكأنَّهَمأُخوذ م  كالـَمْهد (الـَمْهد )َيُدلُّ .(7)؛ألنَّاملْرأََةللزَّوج 

َن:فَإْنقُلتَ (.الـَهدِّ)أالَيكوُنم 

ا؛ألنَّ:ق يـلَ دًّ ُعُدج  ْنَقولكَ(الـَهدَّ)يـَبـْ َك،َأيْ:إمَّاأْنَيكوَنم  َكاف يَك:َمَرْرُتبَرُجٍلَهدَّ
(1)َوم ْثلكَ َن م  أَْو املْرأَة ، َمْعََّن يف  َبعيد  َوَهذا الـَهدِّ)، أَْيًضا( َوَهذا الشيء، ُسقوط  َصْوُت َوْهَو

ْن (.الـمْهد )بَع يد ،َفع نَدَذلكيتَـَرجَُّحَكونُُهم 

                                                                                                                                                                             

.متعلل:األصل(1)
،وليسمراده(َمْفَعل)،وعلىالقولبزيادهتا(فـَْعَلل)علىالقولبأصالةامليم(مأجج)وكالالوزننيغريصحيح،فوزن

 .ماليؤثّريفامليزان؛ألنالتغيريالذيحيدثألجلاإلدغا(مفعل)أنوزهناعلىالقولبزيادهتا
(.حبب)1/292اللسان.اسم َعَلم :حَمَْبب (4)

 .1/123،وسرالصناعة1/221اخلصائص:ينظر(.َمْفَعل)علىوزن(حَمَْبب )و
 .ظاهرة:األصل(6)
 .112-1/111،وواملنصف7/236،واألصول1/740الكتاب:ينظر(3)
أجيًجا(3) الرَّجُليَئ جُّ أجًّا.صوَّت:َأجَّ يؤجُّ  (.أجج)2/206اللسان:ينظر.أسرعوهرول:وأجَّ
 .هذاال:األصل(9)
 .7/273،واألصول1/709الكتاب:ينظر(.فـَْعَلل)علىوزن(َمْهَدد)(1)
 .امليلني:ب(2)
كأناملرأةمُسيتفيكوناشتقاقهذ:"...1/117قالابنجينيفاملنصف(7) َهاد،ومهَّدتالشيء، ااالسممنالـم 

 ...".بذلكألهناممهدةاملودة،وطيئةاألخالق
.ب:ساقطمن(ومثلك)(1)

 ب/232



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

794 
 

ْرع زَاء)َوأمَّا ْعُراللنيُ(م  :(4)حَتَْتَشْعر الـم ْعَزى،َوفيهأَْرَبُعلَُغاتٍَوْهَوالشَّ
ْرع زَاء) .(6)َكط ْرم َساء(م 
ْرع زَّى)وَ .َمْقُصورًا-بالتَّْشد يد وََكْسر امليم -(م 

.َكَذلَكإالأنَّامليَمَمْفُتوحة :َواللَغُةالثَّالثةُ
ْرع زٌّ:)َوالرَّابَعةُ األل ف (م  َْذف  .حب 

َكأنََّكإَذافَتحَتامليمَ(1)فيهزَائَدة َوامليمُ ،(2) ْدَتَوَسكْنَت (7)[الراء]َوَخفَّْفَتَأْوَشدَّ
م ثُل(1)،َوالَأْصَللَه(فـَْعل ل)كاَنْتزَائَدًةَوَجَعلتَـَهاَأْصاًلَصاَرالب َناُءَعلى الكالم  ؛إْذلَْيَسيف 

(َجْعف ر) يف  َا بزيَاَدهت  َي ُقض  َوإَذا َمْعنامهَُا، ألنَّ َكذلك؛ اأُلْخَرى اللَغة  يف  َكاَنْت اللغََتني إْحَدى
األَصالَة َوالزيَاَدة  د ،ومََلْخَيْتل َفايف  .َواح 

:(4)،فَإنَّفيهلُغَتـني (تـَْرُتب :)َوَنظ رُيَذلك

                                                                                                                                                                             

يقال َأيْ: َرُجٍل، م ْن َهدََّك بَرُجٍل مررُت معناه: وقيل مدح ، وهو َحْسُبَك، ويقال: حَمَاسنه، َوْصف أَثـَْقلَك هَلَّد: إنه
دَّة،والالمللتأكيد:ُجُل،أيالرَّ ََلٍدَوش  عليهجب   (.هدد)7/177اللسان:ينظر.لنعَمالرجُل،َوذلكإذاأُْثين 
(4) يف اللغات تنظر : ص2/771العني للقايل واملمدود واملقصور ،131 ،203 ،292 اللغة وهتذيب ،7/221،

.1/113،وسفرالسعادة14/141واملخصص
 .14/141،واملخصص1/261الكتاب:ينظر(.َمْفع الء)علىوزن(َمْرع زَاء)يهوزادسيبو

الطِّْرم َساءُ(6) يقال: الظُّلمة، وط ْلم َساء: ط ْرم َساء ليلة وقيل. الغَْيم : ظُلمة الطِّْرم َساء ينظر. كتاب: يف ما غريب تفسري
.233،وأبنيةكتابسيبويهص123سيبويهمناألبنيةص

م ْرع زَاء)و ط ْرم َساء)كـ( ) ألنَّ صرفيًّا؛ ال م ْرع زَاء)عروضيًّا ) وزن على ْفع الء)صرفيًّا (م  أمَّا ط ْرم َساءُ)، وزن( فعلى
 .1/296،709الكتاب:ينظر(.ف ْعل الء)
 .100-99والبغدادياتص،2/771العني:ينظر(.ف ْعل لَّى)أصل،ووزنه(م ْرع زَّى)ذهباخلليلإىلأنامليميف(1)
 .املبهم:ب(2)
 .ب:تكملةمن(7)
(1) يريد ولعله مشكل، هنا الشارح )كالم صار: الراء وسكنت أصاًل وجعلتها امليم فتحت إذا ألنك زائدة؛ فيه وامليم

 (والأصلله-خفَّفَتأوشدَّدتَ–(فـَْعَلل)البناءعلى
 .112،وذكرهاالشارحأيًضاعندكالمهعنزيادةالتاءص(تُـْرَتب)زاد؛حيث7/196بلثالثًا؛ذكرهاسيبويه(4)
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ا يف  لَْيَس إْذ َا؛ بزيَادهت  يـُْقَطُع َهذا فـََعلى األُوىل، التَّاء فـَْتُح مثل بضم(َجْعُفر)لَكالم  ؛
.الفاء

التَّاء ،َوَلْوُجع َلْتُهَناَأْصاًلَلَكاَنلَُهَنظري م ْثُل ،َوَلكْنَلمَّا(بـُْرثُن)َواللَغُةاألْخَرىَضمُّ
األْخَرى َكذلَكيف  َكانت األوىل اللَغة  ،َوْهَوال(6)َوَجبْتز يَادتـَُهايف  َمْعنامهَُاَواحد  شَّيُء؛ألنَّ

.الثَّابت 

 .(9)"(1)َول تُزاُد الميُم َوَسطًا إل ِبَثْبت  : "(3)قَـاَل أَبو َعلي

:(10)قَـاَل الشَّارِحُ  تـُزَاَد؛ أال َواألْصُل َوَأصالت َها، َا ز يَادهت  ُحكم  يف  كاهلْمزَة  امليُم ا/ ألهنَّ
ٍر،َوَقْدذَكرنَا َابَدليٍلَظاه  َاحُيكُمبزيَاَدهت  ،َوإمنَّ الـَمدِّ نُحروف  ،َوْهيَبعيَدة م  َشديد  َقويٌّ َحْرف 

َوزيادَ ، الَباب  أَوَّل  يف  َا زياَدهت  َمواضع أَدلََّة ْن م  لَْيَس رَي َواألخ  الَوَسَط ألنَّ أَبـَْعد؛ َحْشًوا (1)تـَُها
،َفْمْنَذلكَ ْنَذلَكَشيءَوفيهاْختالف  ،إالأنَّهَقْدَجاءم  املَعاين  ،َوْهَو:زياَدات  ص  د رع ُدالم 

يـَُقالُ الربَّاُق، َوُدَمل ص : َوُدَلم ص  ص  اخللي(2)ُدالم  ع ْند فَامليُم األكَثرينَ، قـَْوُل َوْهو زَائَدة ، .(7)ل 
املازين (1)َوقَاَل َأْصل : ي (4)ه  ألنَـُّهم. االْشتَقاُق؛ األوَّلني ُة َمْعناه(6)َوُحجَّ يف  َقالُوا : د الص 

                                                           

 .يفاللغةاألخرى:ب(6)
 .قالالشيخأبوعليرمحةاهللعليه:ب(3)
 .يثبت:ب(3)
 .462ص(مرجان)،و273ص(فرهود)التكملة(9)
 .رضياهللعنه:ب(10)
 .موضع:األصل(1)
 .ب:ساقطمن(دملص)(2)
1/231الكتاب:ينظر(.فـَُعام ل)فوزنه(7) ،وشرح1/141،واملنصف1/123،وسرالصناعة1/193،واملقتضب

 .1/113،واملمتع161،وشرحامللوكيص9/147املفصل
كانإماًمايفالعرب:أبوعثمانبكربنحممدبنبقيَّةوقيل(1) يةبنعدي،بنحبيباملازين،منبينمازنبنشيبان،

كتابالتصريف،وما:ُمتَّسًعايفالرواية،أخذعنأيبعبيدةواألصمعيوأيبزيد،وأخذعنهاملربدواليزيدي،منتصانيفه
 تسع سنة تويف النحو، وعلل العامة، فيه مثان-تلحن وقيل-أو ومئتني، وأربعني ثالثني: سنة يف. ترمجته تنظر أخبار:

 .1/167،وبغيةالوعاة1/231،وإنباهالرواة162لباءص،ونزهةاأل34النحوينيالبصرينيص

 أ/237
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 االْشتَقاُق كاَن إْذ زياَدتـََها؛ الظَّن  َعلى يـَُغلُِّب َوَهذا د ، َواح  اجلم يع  يف  َواملْعََّن ، أَْوَضَحَوَدل يص 
.َدليٍلَعلىالزيَاَدة 

الَوْزُن َيكوَن َوَأْن َأْصالً، َيكوَن أْن أَْمكَن َوَقْد َا زيَاَدهت  َعَدُم الق ياَس بأنَّ ُّ املاز ين  َواْحَتجَّ
َأْصلٍ(فـَُعال الً) َموُجود يف  بـَْعَضاحلُروف  ُرَخار ٍجَعن النَّظائر ،اليـَبـَْقىإالأنَّ آَخَر،،َوَذلكَغيـْ

 يف  َكَماملَْجتَ ْبزيَاَدُةالرَّاء  ُبالزيَاَدَة َبْطرٍ)َوَهذااليُوج  ؛(.د َمْثرٍ)وَ(س  َواألْظَهُرَمذَهُباخلليل 
،َوَلْو َناالخت الف  ٍدأَْوىَلم  ْنبَاٍبَواح  م  الزيَاَدة الحَمَالََة،َوَجْعُلاجلم يع  ْنُحروف  امليَمم  ألنَّ

 َصحَّ ،َبْلُهوأَْقرُبإىلَدْعَواُه،َوَمَعَذلَك(3)ف ْعَللٌّ(:إ نـَْقْحلٍ)َذلَكللَماز ينِّلَلز َمُهأْنيـَُقوَليف 
 َبْطرٍ)َقْدَحَكَمبالزيَاَدة ،َولَْيَسَكذلَكالرَّاءُيف  الزيَاَدة (س  ْنُحُروف  .؛إْذلَْيَسْتم 

ْنَذلكَ َقار ص ،:؛لَقْوهل  م(2)،امليُمف يه زَائَدة (1)ر صَلنَب ُقَما:َوم  رُه،َوَلنَب  قـََرَصاللَّنَبَُوَغيـْ
املاز ينِّامليُمأْصل ،َوَوْزنُه (.فـَُعال ل)َوَعلىقـَْول 

ْنَذلكَ ْرَماس (7)َأَسد :َوم  نَ(1)ه  قُّ(/الـَهْرس )(4)،ُهوم  .َوْهَوالدَّ

 ز يَدْت َذلكََوَقْد ْن َفم  َحْشًوا، َا ز ياَدهت  ْن م  َأكثـَُر ريًا َأخ  د ْرد م : ،(6)نَاَقة  األْسَنان  اهَبُة الذَّ
 َن م  َرد )َوْهَو (الدَّ َومنه اأَلْدَردُ)، َقولُه( َومنُه لَُه، َأْسَناَن ال (3)للصَّغري  رْب يُل»: ج  َمازَاَل

َكاَديُْدر دُ َحىتَّ َواك  بالسِّ يين  يُوص  .(3)«ين 
                                                                                                                                                                             

.9/147،وشرحاملفصل1/129،وسرالصناعة2/41،واخلصائص1/142املنصف:ينظر(4)
 .123،واملبدعص1/214املمتع:ونُسبهذاالرأيإىلاألخفشأيًضايف

 .ألنه:األصل(6)
 .فعللل:ب(3)
 (.قرص)3/30اللسان:ينظر.الذييـَْقُرُصاللساَنمنشدَّة مُحوضتـه:الشَّديُدالَقْرص،أي:ص اللنب الُقَمار (1)
 .160،وشرحامللوكيص1/123سرالصناعة:ينظر(.ُفَماع ل)وزنه(2)
 .أشد:ب(7)
(1)  ف ْعَمال)وزنه و( واجلمهور، اخلليل رأي ف ْعالل)على املازين( رأي على ينظر. : امللوكي1/142املنصف وشرح ،

 .160،162ص
 .ب:ساقطمن(من)(4)

 ب/237
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 َذلَك َن ُهم )َوم  قَالُوا(9)(ُستـْ َوَقْد ، االْست  للَعظ يم  وَ: َهاءُ، َوَستـْ )ُزْرُقم )ُسَتاه يٌّ (فـُْعُلم(
 َن و(الزُّْرقَة )م  )ُحْلُكم )، فـُْعُلم ( ) و(الـُحْلَكة )من ، َواُد السَّ َوْهَو د ْلق م)، ) ر يع  السَّ للسَّيف 

.(10)االْندالق 

 

 [زيادة النونباب ]

 (4)( ..."فـَْعالن فـَْعَلى)بَاُب زيَاَدة النُّون، َقد زيدت النُّون ِفي : "قَـاَل أبو َعلي
 .الَبابُ 

ْنُحروفالزيَاَدة: قَـاَل الشَّارِحُ  ؛ألنَّفيَهاَشبَـًهابالَواوللغُنَّةاليتفيَها،َوالذي(2)النُّونم 
 يف  َا نَمواضعزيَادهت  َترتيبهشيء،وأناأرتُبزيَادتـََهاَترتيًباأَخر،يأيتَعلىَماذكرهأبوعليم 

:ذَكرهإنَشاءاهللتعاىلفنُقول

بَابهمنالكتاباألول الف ْعلاملَضارع،َوَقدذكرناُهيف  ،ومََلتزدأوَّالً(7)قدزيَدتأوَّاًليف 
 ليَسْت األَوائَل أنَّ َوَذلك الَعرَبيَّة، األمْسَاء  األمْسَاُءيف  َوليست املَعاين، زيَاَدة إال الزيَاَدة ع َمَواض 

                                                                                                                                                                             

 .1/171،وسرالصناعة7/203،واألصول1/237الكتاب:ينظر(.ف ْعل م)علىوزن(د ْلق م )و(د ْرد م )(6)
 .قولالنيب:ب(3)
(3) الـبيهقيُّ رواه الكربى السنن 3/39يف برقم ،(17729) أمرت)، قوله من عنه روي ما باب النكاح، كتاب

ُّيفاملعجماألوسط،(بالسواكحىتخفتأنيدردين  .،بألفاظقريبةمنهذا(6426)،برقم6/727والطَّبَـرَاين 
(9)  فـُْعُلم)وزنه ينظر(. : 1/237الكتاب واملقتضب ،1/193 واألصول ،7/203 الصناعة وسر وشرح1/171، ،

 .167امللوكيص
.يفالوزن(د ْرد م)كـ(د ْلق م)(10)

ْلق .َدَلَقالسيُفمنغمدهإذاسقطوخرجمنغريأنيُسلَّ:خروجالشيءمنخمرجهسريًعا،يقال:واالندالقوالدَّ
ْلق مُ ُلوُقوالدَّْلَقاُءوالدِّ املاءالنَّا:والدَّ  (.دلق)107-10/102اللسان:ينظر.قُةاليتتتكسرأسناهنامنالك رَبفتمجُّ

 ...".يففعالنحنو:"...467ص(مرجان)،ويف279ص(فرهود)التكملة(1)
،وشرح1/177،واملنصف7/273،واألصول1/193،واملقتضب1/276الكتاب:تنظرمواضعزيادةالنونيف(2)

 .2/736وشرحالشافية،166امللوكيص
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 فأمَّا س )كذلك، نـَْرج  أعجمي( (1)فأْصُله يف  لَْيَس إْذ النَّظائر؛ َعن خروجها َا زيَادهت  َوَدليل ،
 مثال قَالَ(َجْعف رٍ)الكالم َمْن فأمَّا الَفاء، بكْسر  ؛ : س  النُّون -ن ْرج  فيه-بكسر زائَدة  فهي

د  اأُلْخَرى؛ألنََّمعَنامهَُاَواح  اللَغة األوىلَكاَنْتزَائَدًةيف  .(4)أيًضا؛ألنَـَّهاَلمَّاكاَنْتَزائَدًةيف 

،حَنْو األفْـَعال  ع ه:َوَقْدز يَدْتثَانيَـًةيف  َموض  (6)اْنطََلَق،َوَقْدذُك َريف  األمْسَاء ،/،وثانيـًةيف 
الزيَاَدة أْنتـََقعََوَأصُلَها األْصَليف  ،َوَقْدَسَبَقتـَْعليُل(3)أالتـُزَاَدثانَيًة؛ألنَّ األُصول  بـَْعَداستيَفاء 

أو(1)َذلكَ باالْشتَقاق  ثَانَيًة َا بزيَاَدهت  حُيْكُم َا َوإمنَّ َفممَّا(2)، النَّظري ، َأْصالً(7)َعَدم  فيه :َجاءْت
َزقْـر  نـْ ،وح  ر  ْنبَتـْ َاح  .؛إْذالَدليَلَعَلىزيَاَدهت 

 ؛(6)هيَزائَدة :َوَقاَلبـَْعُضُهم.(4)ل َماذََكرنَا(1)َفأْصل َعْنَداألكثرينَ(َعْنـرَتٍ)فأمَّاالنُّوُنيف 
َن بَاُب؛َوْهَوكثرُياالْضط رَاب (الَعْنـتَـرُ)،َوْهَواالْضط رَاُب،وَ(الَعـرْت )ألنَّالكلَمَةم  .الذُّ

َقوهُلُم ثَانَيًة َا زياَدهت  ْن َوم  (3)َعْنَسل : َن م  ألنَّه ؛ ْئب  الذِّ َمْشي َمْشُيه(الَعَسالن)يف  َوْهَو ،
َن(9)[ألنه]النُّوُنَأْصل :(3)َوقَاَلَقوم .أَْيًضا َكَماز يَدْت(الَعنس )م  ُر،َوالالُمَزائَدة  ،َوْهَوالتَّأخُّ

 .ْعد َوفيهبُـ(.َعْبَدلٍ)يف 
                                                                                                                                                                             

 .1/109شرحاإليضاح(7)
 .261،وشفاءالغليلص771،واملعربص1/123،2/374،1137،ومجهرةاللغة6/201العني:ينظر(1)
 .166،169،وشرحامللوكيص1/163،وسرالصناعة7/713املقتضب:ينظر(4)
 .292ص(6)
 .يقع:ب(3)
.تعليله:ب(1)

 .وسبقالتعليليفالصفحةالسابقة
 .و:األصل(2)
 .فما:األصل(7)
(1) البصريني رأي هذا ينظر. : 1/231الكتاب الصناعة وسر ص1/163، واملبهج ،93 واللباب وسفر2/263، ،

 .1/271السعادة
 .2/263اللباب.،ومليقمدليلعلىالزيادةمنطريقاالشتقاق(َجْعَفر)ألنلهنظريًاوهو(4)
 .291شرحالقصائدالسبعص:ينظر.نقلابناألنباريإجازةذلكعنقطرب(6)

 أ/231
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ْنَذلَك َن(10)(َعْنَبس )َوم  .،َوْهَوَكرَاَهُةالَوْجه ،َواألَسُدَكذلكَ(الُعُبوس )،األَسُد؛ألنَّهم 

ْنَذلَك َفـق يق )َوم  َن(2)،َوْهيالرِّيحُ(1)(َخنـْ :وقدقالوا]،(الـَخَفَقان )وَ(الـَخْفق )؛ألنَّهم 
.َفَجعُلوَهاثَالثَةً(7)([َخَفْنق يق )

ْنَذلَك ريَّة (4)اْمَرأة :َوْهياملْرأَُةاحلْسَناُء؛لَقوهل  م(1)(قْنـَفْخر )َوم  .قـَُفاخ 

ْنَذلَك ال -(ُجْنَدب )َوم  الدَّ سيبَوْيهالَيكوُنَأْصالً(6)-ب َفْتح  ؛إْذلَْيَس(3)،فـََعلىَقول 
 الَكالم  فـُْعَلل)يف  م ثلُع نْ( َأْصاًل َتكوَن أْن جَيُوُز األْخَفش  َقول  َوَعلى َده، ع ْنَده: ،(3)ُجْخَدب

؛ألنَّهم ثلُ اَلفَقولُُهيـَُقوِّيَقوَلاألْخَفش  الدَّ يبَويههيزَائَدة .بـُْرثُنٍ:فأمَّاَمْنَضمَّ س  َوَعلىَقول 
فَـ الَفْتح  َمَع ثَبتْت َقْد زياَدتـََها ألنَّ َعلىأَْيًضا؛ َوَيُدلُّ د ، َواح  املْعََّن ألنَّ أَْيًضا؛ الضَّمِّ َمَع تَـثُْبُت

                                                                                                                                                                             

َعل)علىوزن(َعْنَسل)(3)  .2/19،واخلصائص1/741،واملقتضب1/269،720الكتاب:ينظر(.فـَنـْ
(3)  الفراء،فوزن أصحاب من كويف وهو حبيب، بن حممد بذلك َعْنَسل)قال ) فـَْعَلل)عنده ينظر(. تفسري: يف التمام

ص هذيل ص67أشعار جين البن والتنبيه ،437 واخلصائص ،2/19 الصناعة وسر ص1/721، واملبهج ،196،
 (.عسل)11/113،واللسان1/214،واملمتع1/136واحملكم

 .ب:تكملةمن(9)
َعل)علىوزن(َعْنَبس)(10)  .7/204،واألصول1/741،واملقتضب1/269،720الكتاب:ينظر(.فـَنـْ
.خفنقيق:األصل(1)

 .193،وأبنيةكتابسيبويهص7/279،واألصول1/269الكتاب:ينظر
َفق (:"خفق)10/31يفاللسان(2)  ".سريعة:وريحَخيـْ
.ب:تكملةمن(7)

 .فيمابنييديمنمراجع(َخَفْنق يق)وملأقفعلى
(1) قْنـَفْخر ) ) وزن على فهي وكسرها، القاف ضم سيبويه فيها حكى وقد النسختني، يف ُتضبط َعلّ)مل فـُنـْ َعلّ)و( (.ف نـْ

 .4/720،واحملكم7/219،واألصول1/293الكتاب:ينظر
 .ب:ساقطمن(امراة)(4)
ْنَدب:ثلغاتثال(جندب)يف(6)  (.جدب)31،والقاموسص1/243اللسان:ينظر.ُجْنُدب،وُجْنَدب،وج 
 .7/204،210،واألصول1/741،واملقتضب1/720،721الكتاب:ينظر(3)
 .773بنيسيبويهواألخفشيفص(فـُْعَلل)ذكرالشارحاخلالفيفإثباتبناء(3)

 ب/231
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َااالْشتَقاقُ (9)زياَدهت  َن(الـُجْنَدبَ)؛ألنَّ َغاُراجلرَاد ،َوْهَوم  ْصب (الـَجْدب )ص  ّدالـخ  فإْن.(10)ض 
النُّوُنالثَّانيـُة ،َوبُطـالُنُغنَّت َهاُمَتحرِّكًةكاَنْتَأْصالً؛لبـُْعد َشب/كاَنت  الـَمـدِّ ُروف  .(11)هَهاحب 

 َذلَك ْن زائَدة (قـُْنـبَـر )َوم  النُّوُن َم(1)، لَقوهل  ؛ َوألنَّه: مثل(2)قـُبـَّرَة ، الكالم يف  :لَْيَس
كاَنْتَأْصالً اَلْو ،َوألهنَّ االْشتَقاق  َاألْجل  َلكاَنالثَّاينُجْخَدب،َوُهَنايُواف ُقاألْخَفُشَعلىزيَاَدهت 

دٍ ْنٍسَواح  ْنج  .ُمَكرَّرًا،َولَْيَسم 

ْنَذلَك كاَنْتَأْصاًلخَلَرَجْتَعن النَّظَائر ؛(7)(ُعْنَصل )َوم  ،َوْهَوالَبَصُلالبَـرِّيُّ،ألنَـَّهالو
الصَّاد ،َوَمنْ فـَْتح  .َضمَّالصَّاَدَطَرَدزياَدتـََهاالحتَِّاد املْعََّن(1)ألْجل 

ْنَذلَك م ْثل(4)(َكنَـْهُبل )َوم  الكالم  النَّظري ؛إْذلَْيَسيف  َسَفْرُجٍل،:،النُّوُنفيهزَائَدة ل َعدم 
.ب َضمِّالرَّاب ع 

ْنَذلَك كاَنْت(3)،وهيالَغز يرَةُ(6)(ُخْنـثـَْعبَـة )َوم  َأْصالًخَلَرَجْتَعن النَّظَائر؛إْذلَْيَس،َوَلْو
م ْثل الكالم  َكَسراخلَاَءقـَْوم :يف  َاَمَع(3)قـُْرَطْعبَـة،َوَقْد بزياَدهت  ،فَالنُّوُنفيهأَْيًضاَزائَدة للُحْكم 

د  .الضَّمِّ؛ألنَّاملْعََّنَواح 

                                                           

 .الشتقاق:ب(9)
(جندب)ومنذلكقوهلمللجرادة:"العالقةبنياجلرادواجلدببقوله1/412مقاييساللغةوضحابنفارسيف(10)

 ".فيأيتباجلدب-أيجيرداألرض–فهذانونهزائدة،وهومناجلدب؛وذلكأناجلرادجيرد
 .عينها:ب(11)
.النونفيهزائدة:ب(1)

َعل)علىوزن(قـُْنربَ)و  .7/204،واألصول1/269،722الكتاب:ينظر(.فـُنـْ
 .وأنه:ب(2)
َعل)علىوزن(ُعْنَصل)(7) .7/204،واألصول1/269،720الكتاب:ينظر(.فـُنـْ

 عنصل)ويف لغات( أربع وُعْنَصالء: وُعْنُصالء، وُعْنَصل، ُعْنُصل، ينظر. : اللغة1/261الكتاب ومجهرة ،
 (.عصل)1774،والقاموسص14/99،واملخصص2/1143
 .ومنذلك:ب(1)
 .1/176،واملنصف7/219،211،واألصول1/293،721الكتاب:ينظر(4)
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 َذلَك ْن َزائَدة (ك ْنثَْأو )َوم  فيه النُّوُن قَالُوا(1)، ألنَـُّهم ؛ فـََوْزنُه(7)اللِّْحَية(2)َكْنثََأتُ: ،
َاَقوهُلُم(فـَْعَللتُ)،َولَْيَسَعلى(فـَنـَْعلتُ) َعلىزياَدهت  َكـثَّة وََكثيثة:؛ألنََّذلَكقَليل ،َوَيُدلُّ ْية  ،(1)حل 

َوْهَوَمايـَْعلو َواللَّنَب  الق ْدر  َكْثأَُة ،وََكثَـَأَعلىال(4)َوالَكْثأَُة َوَمايـَْعلوَعلىاللَّنَب  َوْقَتالَغليان  ق ْدر 
.َكثـُرَ:َوبـَُرالَبع ري 

حَنْو َوذلَك أُُصول، َحْرفَان  َوبـَْعَدها َحْرفَان  َلَها قـَبـْ َكاَن إَذا ثَالثًَة النُّوُن زيَدت  :َوَقْد
وَكَذلكَ(6)َجَحنـَْفلٍ ُمطَّر د ، َوْهَو ،( وَ(قـَرَنـُْفل : وَ(رَنـَْبث شَ)، وَ(3)(َجرَنـَْفش )، ،(َعرَنـُْقَصان )،

ْنَوْجهني (3)(َعرَنْـنُت)،و(َعبَـنـَْقس )وَ َام  ليُلَعلىزياَدهت  :،َوالدَّ

                                                                                                                                                                             

َعلّ)وزهنا(6)  .7/219،211،واألصول1/293،724الكتاب:ينظر(.فـُنـْ
.وهوالغزيرة:ب(3)

بالغزيرة واملراد اللنب: الغزيرة الناقة ينظر. ص: سيبويه كتاب ص233أبنية سيبويه أبنية وشرح واللسان31، ،
 (.خثعب)1/714
نْـثـَْعَبة :)أربعلغات(خنـثعبة)يف(3)  ِ َِ ،100،والقاموسص1/714اللسان:ينظر(.ُخْنـثـُْعَبة )مثلثةاخلاء،و(ُخ

 (.خثعب)2/203والتاج
َعْلو)علىوزن(ك ْنثَْأو )(1) .1/46،واملمتع131،وشرحامللوكيص1/164املنصف:ينظر(.ف نـْ

 فهو وحدها النون إما الزائد أن إىل الفراء َعلّ)وذهب (ف نـْ فهو الواو مع النون وإما َعْلو )، اهلمزة(ف نـْ مع النون وإما ،
َعْأل)فهو ك(ف نـْ حال،فالنونعندهزائدةعلى كـ.ل حروفه،فيكون ْرَدْحل)وذهبالسريايفإىلاحلكمبأصالةجـميع (.ج 
.762-2/761شرحالشافية:ينظر

 .1/32،132املمتع:ينظر.إىلجوازأنتكونالنونأصلية-يفأحدقوليه–وذهبابنعصفور
 .كنثأث:ب(2)
اللحيةُ(7) (.أكث)67القاموسص.طالْتوكثرتْ:كنثأت 

مفعولبه،والذيوقفتعليهأنالفعلالزم،(اللحية)؛وعليهتكون(كنثأتُ)-بتاءالفاعل–وأثبُتمايفاألصل
 (.كنثأ)67كماجاءيفالقاموسص

.ب:ساقطمن(وكثيثة)(1)
 .يفاملعاجماللغويةاليتبنييدي(كثيثة)وملأقفعلىهذاالوصف

 .يعلق:األصل(4)
 .جحفل:ب(6)
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:َأَحُدمُهَا نُوٍن؛فـََقْدقَالُوايف  ب َغرْي  َهذهالكلَمات  ،(1)ُشَراب ث (:َشرَنـَْبثٍ)اْستعَماُلبـَْعض 
 نـُْقَصانٍَعرَ)َويف  / :) (2)-بالَياء –َعرَيـُْقَصان  مَجْع  يف  َوَقالُوا َجَحنـَْفلٍ)، :) يف  َوَقالُوا َجَحاف ل ،

؛ألنَّ(7)َعرَتُـن (:َعرَنْـنُت ) َهة االْشتَقاق  ْنج  َعليهم  َا،َوَيُدلُّ ُكلُّهيُؤن ُسبزيَاَدهت  (:الـَجَحنـَْفلَ)،فـََهذا
َوَقْدَقالُو الُعْلَياالَغليُظ، الَبعري  َشَفة  (1)ايف  : النُّوُنيف  كيَفَذهبت  َجْحَفلة ل غ َلظ َها،َوَقْدَرأيَت

.االْشتَقاق 

الثَّاين َوالَوْجُه ع : َموض  يف  َوقَعْت ُهَنا النُّوَن حَنْو(4)أنَّ ، املَعاين  ز يَادات  التَّصغري : يَاء 
َفرٍ)كـ حَنْو(ُجَعيـْ التَّكسري  :،َوألف  ع  َمْوض  كانتالنُّوُنَقْدتـُزَاُدللَمْعََّنَوَوقـَْعْتيف  َجَعاف ر،َوَلمَّا

َهذهاألمْسَاء  مُجُوع  َا،وَكَذلَكُحذَفْتيف  ُحك َمبزياَدهت  املَعاين  .(6)زياَدات 

أَْيًضا،حَنْو األفْـَعال  .اْحَرجْنََمإَذاتـََقبَّضَ:َوَقْدز يَدْتثَالثًَةيف 

                                                                                                                                                                             

(3) ب : يف لغة وهي جرنفش)جرنفس، .) التكملة يف املهملة بالسني وردت فرهود)وقد و210ص( (مرجان)،
464ص بري. ابن وقال : احلرفان أي]هذان وُجرَاف ش: َجرَنـَْفش املهملة[ بالسني البصريني من تبعه ومن سيبويه ذكرمها

السريايف سعيد أبو وقال املعجمة، غري لغتانمه: ا ينظر. : واإليضاح اإلبدال2/714التنبيه على مكتوم ابن وحواشي ،
 .2/163أليبالطيب

َقس)سيفسرالشارحمعاينهذهالكلماتيفالصفحةالتالية،إالأنهفاتهتفسري(3) ُر،وقيل:،وهو(الَعبَـنـْ :الرجلالَعس 
كتابسيبويهمناألبنيةصتفسريغري:ينظر.هوالسيئاخللق:هوولداأَلَمة،وقيل كتابسيبويه110بمايف ،وأبنية

=.113،وشرحأبنيةسيبويهص296ص
َفل)و= َقس)،و(َشرَنـَْبث)،و(َجَحنـْ (.فـََعْنـُلل)علىوزن(َعرَنْـنُت)،و(قـَرَنـُْقل)و(.فـََعْنـَلل)علىوزن(َجرَنـَْفش)،و(َعبـَنـْ
 .1/239،296،293الكتاب:ينظر(.فـََعنـُْلالن)علىوزن(َعرَنـُْقَصان)و
 .2/179،وسرالصناعة7/210،واألصول1/727الكتاب:ينظر(1)
(2) ينظر : ص1/297الكتاب مناألبنية سيبويه كتاب يف ما غريب وتفسري ص131، سيبويه كتاب وأبنية ،216،

 .2/179،وسرالصناعة247
 .7/210،واألصول1/239،727الكتاب:ينظر(7)
 .ب:ساقطمن(العليا)(1)
 .مواضع:األصل(4)
 .األبناء:األصل(6)

 أ/234
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فَـ األلَفاظ  َهذه رُي تـَْفس  الـَجَحنـَْفلُ)فَأمَّا الَغليظُ(: الَقرَنْـُفلُ)وَ. الرِّيح (: طَيَُّب .نـَْبت 
رَنـَْبثُ)وَ الشَّ الَغليظُ(: الـَجرَنـَْفشُ)وَ. اجلْنبَ(: ـني الَعـظ يـُم الَعرَنْـنَتُ)وَ. وََكذلـَك(: ، نـَْبـت 
(:رجـل َعَصْنـَصر )وَ.(3)َرْمـل ُمْنعـق د (:الَعَقْنـَقلُ)وَ.(3)(َعرَنـُْقـَصان)

.،َوالنُّوُنفيهَزائَدة (1)َضع يـف 

حَنْو يف  رَابَعًة النُّوُن زيَدت  َوَقْد قَ(2)ع َرْضَنةٍ: م ْن الـَمْعر ُض، َوْهَو ولكَ، الشَّيءَ: .َعَرَض
َن(7)(ُعَفْرنـ َية )وَ :املوَسىاحلاَدُة؛ألنَـَّهاَتْسَحُف،َأيْ(:ُسَحْفـن َية )وَ(.الع ْفر يت )وَ(الع ْفر )َوْهَوم 

ُلباحلَْلق  أَبـَْله ،َأيْ:َوْهَوالَعْيُشالرَّغ ُد،َوم ْنُهق يلَ(1)(بـَُلْهن ـَية )وَ.َتْستأص  ،َواشتَقاقُُهطَ:َعْيش  يِّب 
َنالبَـَله  يالبَـَلهُ(4)م  .ألنَّالَعْيَشإَذاَكثـَُرَوطَاَبأهَْلَىَكَمايـُْله 

 بَاب  ريًايف  النُّوُنَأخ  َعْطَشاَن،َوَسْكراَن،َوَعَفزَّرَاَن،َوْهَواْسُم:،حَنْو(فعالن)َوَقْدزيَدت 
 ْرَحانَ)َرُجٍل،َويف  َنَوْهوَ(س  ئُب؛ألنَّهم  رْح )الذِّ ْئب (السَّ بُسُهولٍة،وَكذلَكَمْشُيالذِّ ./إَذاَمرَّ

                                                           

كتابسيبويهمناألبنيةص:ينظر.هودابة:وقيل(3) ،وشرحأبنيةسيبويه2/793،واحملكم123تفسريغريبمايف
 (.عرقص)3/41،واللسان122ص

 .معنقد:ب(3)
كتباللغة،والذيفيهاأن(1) :اسمجبل،وقيل:موضع ؛قيل(عصنصر)ملأقفعلىهذااملعَّنفيمارجعتإليهمن

العرب لبعض ماء ينظر. ص: األبنية من سيبويه كتاب يف ما غريب 93تفسري اللغة ومجهرة كتاب2/1136، وأبنية ،
 (.عصر)463،والقاموسص1/123،ومعجمالبلدان127،وشرحأبنيةسيبويهص211سيبويهص

كتابسيبويهمناألبنيةص:ينظر.م ْشية،وهياالعرتاضيفالسريمنالنشاط:الع َرْضَنة(2) ،73تفسريغريبمايف
(.عرض)3/132واللسان

 .206،وأبنيةكتابسيبويهص1/230الكتاب:ينظر(.ف َعْلَنة)علىوزن(ع َرْضَنة)و
(7) الُعَفرْن َية الرأس: وسط يف النابت والشعر الداهية، ينظر. : اللغة واملخصص7/1211مجهرة والقاموس12/116، ،

 (.عفر)463ص
(1) ُعَفرْن َية) ُسَحْفن َية)و( بـُلَْنه َية)و( ) وزن فـَُعْلن َية)على ينظر(. : 1/269الكتاب واملخصص7/1211،ومجهرةاللغة ،

16/136. 
 .ب:ساقطمن(بلهمنال)(4)

 ب/234



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

104 
 

نْ:َواملَصاد رحَنْو النَّاَقُةَولَدَهاإَذاحَتَنَّنْتَعليه،يـَُقالُ:ر ْئَمان،م  وََكذلَكالنُّوُن.رَئ َميـَْرأَمُ:رَئ َمت 
 ْن(6)هَوبَاب (النـََّزوان )وَ(الَغَليان )يف  (.نـَزَا)وَ(َغَلى)؛ألنَّهم 

حَنْو ، اجلْمع  يف  َزائَدًة َجاءْت َوَقْد َوحَنْو: احَلَمُل، َوْهَو َوب ْرقَان، بـََرٍق َوغ ْلَماٍن،: ُغالٍم
.َوَرغيٍفَوُرْغَفانٍ

للتَّوكيد َكَقولكَ الف ْعل  .ألْضر َبنَّ،واْضر َبنَّ:َوَقْدز يَدْتيف 

الَفاع ل َوَقْدز يَدتْ ْمع  :،حَنْو(1)َعالَمًةجلَ 

ِليـَط َأقَارِبُـه  (3)يَـْعـِصْرَن السَّ

ُهمَمْنيـَُقول نـْ ،َوم  التَّاءَُعالَمًةللتَّأنيث  .(7)هياْسم ُمْضَمر :َكَماز يَدت 

 

 
                                                           

 .أيمايدلعلىحركةواضطرابمنمصادراألفعالالثالثيةالالزمة(6)
 .2/629،وسرالصناعة1/31،واألصول2/10الكتاب:ينظر(.أكلوينالرباغيث)يفلغة(1)
عمروبن،يهجوبه40،منالطويل،للفرزدقيفديوانهص36،279هذامنعجزبيتمنشواهدالتكملةص(2)

:عفراءالضيّب،والبيتبتمامه
ٌّأَبُـوُهَوأُمُّـهُ ْرَنالسَّل يـَطأَقَار بُـهَوَلك ـْند يَـايف  َْورَاَنيـَْعص  حب 

يف له وهو : 2/10الكتاب والتذكرة والتبصرة ،1/103 الصناعة وسر ،2/116 الشجري ابن وأمايل ،1/201،
 اإليضاح شواهد 1/194وإيضاح واملصباح2/397، ،1/390 ص2/1477، اإليضاح شواهد وشرح ،776 ،626،

،2/111،وشرحالكافية103،170إعراباحلديثص:،وبالنسبةيف4/271،واخلزانة131وختليصالشواهدص
.140،واجلَّنالداينص7/711

مسم:والسَّليطُ.قريةبالشام:ود يَاف أنههجاهبذاالشعرعمروفجعله:واملعَّن.اممنمدنالش:وَحوران.دهنالسِّ
 .1/196إيضاحشواهداإليضاح:ينظر.منأهلالُقرىالـُمْعتملنيإلقامةعيشهم،ونفاهمماعليهالعربمناالنتجاع

.بدالًمنه(أقاربه)وعليهيكون(7)
 لغة ختريج يف أوجه ثالثة الرباغيث)وللنحاة أكلوين من( الشارح والثالثذكر وجهني، ها : يكون أقاربه)أن هنا(

و يعصرن)مبتدأ، عليه( م تقدَّ خربه يف. اللغة هلذه النحاة خترجيات تنظر : ص11-2/10الكتاب النحو وعلل ،237،
 .1/391،واملصباح207-1/201،وأمايلابنالشجري1/103والتبصرةوالتذكرة
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 [باب زيادة التاء]

، (فـَعَّلَ )َمْصَدِر ( تـَْفِعيل  )زَائَدًة ِفي بَاُب زيَاَدِة التَّاء، التَّاُء َتكثـُُر : "قَـاَل أَبُو َعلي
 .(4)("تـََفعَّل)َمْصَدِر ( تـََفعُّل  )و

َوالتَّفشي،:قَـاَل الشَّارِحُ  بالـَهْمس  َناللني  الزيَاَدة ل َمافيَهام  ُحروف  التَّاُءيف  َاَدخلت  إمنَّ
،َوَقْدز يَدْتأَوَّالًَوآخ  َواألمْسَاء َواحلُروف َوبذلَكُتْشبهُحُروَفالـَمدِّ األفْـَعال  .(2)رًا،َويف 

حَنْو طَاب  األفْـَعالأَوَّاًلللخ  هيتـَْفَعل،َومُهَا:حَنْو(7)أَْنَتتـَْفَعُل،َوللتأنيث:َفزياَدتـَُهايف 
 ا فَأمَّ تـَْفَعلني)تـَْفَعالن، َوالياء( طَاب  (1)َفللخ  َوأمَّا ، يـَْفَعلنَ)للتَّأنيث  ُهنَّ فيهَفا( َعالَمُة(4)لنُّوُن
،َوالَياءُ .للَغائب (6)التَّأنيث 

األمْسَاء أَوَّاًلَفف ياملَصاد ر َواألمْسَاء ،فَاملَصادُرحَنْو َضرََّبَتْضر يًبا،َوَقطََّع:َوأمَّازيَاَدتـَُهايف 
،وَكذ الف ْعل  َنالتَّْشد يد الكائن يف  م  تـَْقط يًعا،َوالتَّاُءع وض  (3)(التَّْسيار )وَ(التَّْضَراب )لَكالتَّاُءيف 

ي)وَ(التََّضاُرب )وَ (.التـَّرَام 
                                                           

 .463ص(مرجان)،و211ص(فرهود)التكملة(1)
،وشرح1/179،واملنصف7/211،واألصول1/193،واملقتضب1/271الكتاب:تنظرمواضعزيادةالتاءيف(2)

 .2/733،وشرحالشافية133امللوكيص
 .والتاء:األصل(7)
 .والتاء:األصل(1)
 .ب:ساقطمن(فيه)(4)
 .والتاء:األصل(6)
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فَنْحو األمْسَاء  :َوأمَّا التَّاء -التِّْجَفاف  من(3){هو}و]-بَكْسر  ألنه الَفَرس؛ تُلَبسه ما
نَ(التِّْمَثالُ)و(التِّْمَساحُ/)وَكذلَك.(9)[معَّنالـَجَفاف (.الـم ْثل )وَ(الـَمْسح )م 

 يف  التَّاُء َذلَك ْن لَُغاتٍ(1)(تـُْرَتب)َوم  َثالُث َوفيه ،(2) َوَضمُّ: األوىل َوفـَْتُح ، التَّائني  َضمُّ
َعلىزيَاَدة األوىلَشيئان (7)الثَّانية ،و ،َوَيُدلُّ :بالَعْكس 

كاَنَعلىَوَجْعلتَـ(1)أنََّكإَذافـََتْحَتالتَّاءَ:َأَحُدمُهَا ،وََكالمُهَاال(فـُْعَللٍ)و(فـَْعُللٍ)َهاَأْصاًل
.(4)َنظرَيله

،َوإَذاثَبتت :َوالثَّاين َنالشَّيءالرَّاتب  الثَّالثَة (6)أنَّهم  َكاْنتيف  األَوليني  اللُّغَتني  الزيَاَدةيف 
د  .زَائَدة؛ألنَّاملْعََّنَواح 

 َذلَك ْن (تـَتـُْفل)َوم  فيه أَْيًضا، لَُغاٍت (3)َثالُث : التَّاء  الَفاء ،(3)[والفاء]َضمُّ َوفـَْتُح ،
:َوَعكُسَذلَك،َواألُوىلزَائَدة لَوْجهني 

اللَُّغة الثَّالثة َكذلكَ(9)َعَدُمالنَّظري ،فـََلز مَ:َأَحُدمُهَا .أْنَيكوَنيف 

                                                                                                                                                                             

 .ب:استوضحتمن(التِّسيار)(3)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(3)
 .ب:تكملةمن(9)
 .1/133،وسفرالسعادة7/206،واألصول1/230الكتاب:ينظر(.تـُْفَعل)علىوزن(تـُْرَتب)(1)
 .2/263،واللباب9/132،واحملكم7/196الكتاب:تنظراللغاتالثالثيف(2)
 .ب:ساقطمن(و)(7)
 .والوجهله؛ألنالراءساكنةدائًما،واليتتفتحالتاءاألوىلأوالثانية.اءإذفتحتالتاءأوالر:األصل(1)
 .773وسبقهذايفص.ُجْخَدب،وُجْنَدب:حنو(فـُْعَلل)عندسيبويه،واألخفشأثبت(4)
 .ثبت:األصل(6)
(3) ينظر : 231-1/230الكتاب يف غريه وذكر تتفل)، الشارح( ذكره ما على فزاد لغات؛ سبع وت ْتف ل،: َفل، تـَتـْ

َفل،وتـُفَّل  (.تفل)1241،والقاموسص11/33،واللسان9/190احملكم:ينظر.وت تـْ
 .ب:تكملةمن(3)
 .فيلزم:ب(9)

 أ/236
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ْنَمْعََّن:َوالثَّاين ،َفكأنَّهل ُسرعة َجْري ه (التَّتـُْفل)لَبْصُق،وََوْهَوا(التـَّْفل )أنَّهم  َوَلُدالثَّعلب 
،أوألنَّهَرق يُقاجلْريَكر قَّة الُبَصاق  الُبَصاق  يـَْقذ فُُهَكَقْذف 

(10).

ْنَذلَك الرَّاء -(1)(ُتْدَرأ)َوم  َوفـَْتح  التَّاء  ْنَمْعََّن(2)وَ-ب َضمِّ ْرء )ْهَوم  ،،َوْهوَ(الدَّ ْفع  الدَّ
النَّظري  .فـَْهيزَائَدة ل َذلَك،َول َعَدم 

َقوهُلُم َذلَك ْن )َوم  ت ْنَبال : ) َمْعََّن ْن م  ألنَّه زَائَدة ؛ َوالتَّاُء رُي، الَقص  (7)(النَّـَبل )َوْهَو
َن(4)التَّاُءَأْصل َوالنُّوُنزَائَدة :،َوق يـلَ(1)ل ق َصر ه رُيق ْطَعة م َن(التَّْبل )؛ألنَّهم  َوْهَواالْنق طَاُع،فَالَقص 

.الطَّويل 

ْنَذلَك التَّاء ،َفاألوىلزَائَدة لَوْجهني (6)(التـَّْنب يتُ)َوم  :بَفْتح 

م ْثل:َأَحُدمُهَا الكالم  الَقاف :َعَدُمالنَّظري ؛إْذلَْيَسيف  .قـَْند يٍل،بَفْتح 

                                                           

 .ب:ساقطمن(أوألنهرقيقاجلريكرقةالبصاق)(10)
(.درأ)1/19الصحاح:ينظر.اسمموضوعللدَّفع:ُتْدرَأ(1)

 .217،وأبنيةكتابسيبويهص1/230الكتاب:ينظر(.تـُْفَعل)علىوزن(ُتْدرَأ)و
 .ب:ساقطمن(و)(2)
(7) النََّبلُ وغريهم: والناس واإلبل احلجارة من والصِّغار الع ظام وهو األضداد، من ينظر. األنبارياأل: البن ضداد

 (.نبل)611-11/610،واللسان92ص
كثريمناللغويني(1) ،2/7،واإلمتاعواملؤانسة2/1204،ومجهرةاللغة3/113العني:ينظر.هذاقولثعلب،وتابعه

،2/31،92،واملزهر1/211،واالرتشاف1/234،واملمتع143،وأبنيةاألمساءواألفعالص14/249وهتذيباللغة
173.

،وشرح2/32املخصص:ينظراخلالفيف(.ف ْعالل)التاءأصلية؛فاللفظرباعّي،علىوزن1/713وعندسيبويه
 .1/713،ومنهجالكوفينييفالصرف(نبل)23/31،والتاج11/612،واللسان2/714الشافية

 .ملأقفعلىهذاالقول(4)
.النبت:ب(6)

تُوالتـَّْنب ي النَّخل: فسيُل وقيل. األرض: وجه على النبات ينظر. األبنية: من سيبويه كتاب يف ما غريب تفسري
.1/131،وسفرالسعادة44،وشرحأبنيةسيبويهص169ص

 .217،وأبنيةكتابسيبويهص1/231الكتاب:ينظر(.تـَْفع يل)علىوزن(التـَّْنب يتُ)و
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،فـَْهَوكالـَمَصاد ر مُسِّيبه(النَّْبت )أنَّهمن:َوالثَّاين .؛ألنَّهنـَْبت 

ْنَذلَك :،التَّاءُفيهَزائَدة لَوْجهني (3)(تـَْنُضب )َوم 

م ْثل:َأَحُدمُهَا الكالم  .َجْعُفر:َعَدُمالنَّظري ؛إْذلَْيَسيف 

الـَماء ،َوَهذا:َوالثَّاين/ ْنَمْعََّنُنُضوب  َفكأنَّهَنَضَبُهوم  يَاب س  َصْلب  الشََّجُرَدقيق 
آَخُريَُسمَّى ْوَحطُ)َعْنهالـَماء ،َوهَلُمَشَجر  .َفكأنَّاملاَءَشَحَطعنه(الشَّ

 َأَحد الَوْجهني(تـَْوجلٍَ)(1)َويف  َن(2)يف  (فـَْوَعالً)،فَإْنَجْعلَتُه(الُولُوج )،َوَذلكأنَّهم  َكاَنت 
َنالَواو ،َوالَواُوالثَّانَيُةَزائَدة ،التَّاءُ :،َوَقْدَقالُوا(تـَْفَعالً)َكاَنَوزنُُه(7)[وإنجعلتهازائدة]َبَداًلم 
َنالتَّاء (1)َدْوجلَ  اَلم  .،فَأَْبَدلُواالدَّ

فَاأل ، َواحلُروف  َواألفْـَعال  األمْسَاء  يف  َجاءْت فـََقْد ًرا آخ  زيَاَدتـَُها حَنْوَوأمَّا مْسَاء نَاقَة :
زَائَدة (4)تـَرَبُوت  ريَُة األخ  التَّاُء ،(6) َمْعََّن ْن م  اب )ألنَّه الرتُّ َوق يـلَ(. : ال  الدَّ َن م  َبَدل  األوىل التَّاُء

َمْعَناه َن:لَقْوهُلُميف  ْربَة)نَاقَة ُمَدرَّبَة ،م  (.فـََعُلوت)،َولَكثْـرَة (3)(الدُّ

َمْعَناه(َعْنَكبوتُال)َوَمْنَذلَك مَجْع ه:ل َقوهل  ميف  .(3)(َعَناك ب )الَعْنكباُء،َويف 
                                                           

 .217،وأبنيةكتابسيبويهص7/212،واألصول1/273الكتاب:ينظر(.ُعلتـَفْ)علىوزن(تـَْنُضب)(3)
 .ومن:األصل(1)
 .2ح736ص:تنظر(2)
 .ب:تكملةمن(7)
(1) ينظر : ص1/777الكتاب السكيت البن واإلبدال ،107 واألصول اللغة7/269، ومجهرة واإلبدال1/191، ،

 .1/101،133،وسرالصناعة1/101أليبالطيب
(4) ناقة تـَرَبُوت  وقيل: ، َذُلول  الفارهة: اخليار ينظر. : األبنية1/232الكتاب من سيبويه كتاب يف ما غريب وتفسري ،

 .47شرحأبنيةسيبويهص،و111ص
 .7/203،واألصول1/232الكتاب:ينظر(6)
(3) ينظر : ص7/212األصول والتكملة ،211 الصناعة وسر ،1/143 واحملكم ،9/710 واملخصص130، ،

 .2/216،وشرحالشافية3/121
 .271-272يفص(عنكبوت)بسطالشارحالقوليفزيادةالتاءوالواويف(3)

 ب/236
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 َذلَك ْن الرََّغبوتُ)َوم  الرََّهبوتُ)وَ( الـَمَلُكوتُ)وَ( (9)(الرَّمَحُوتُ)وَ( َمـْعََّن ْن م  (الرَّْغَبة )،
ِ )وَ(الرَّْهَبة )وَ (.الرَّمْحَة )وَ(الـُمْلك 

 ،حَنْوَوَقْدزيَدت  ،حَنْو:للتَّأنيث  املؤنَّث  مَجْع  ،:َضار بٍَة،َومَتْرٍَة،َويف  آَخر الف ْعل  مَتْرَاٍت،َويف 
.َضرََبتْ:حَنْو

حَنْو َن(1)ع ْفر يتٍ:َوز يَدْتيف  .َوْهَوالتـُّرَابُ(الع ْفر )؛ألنَّهم 

مقالوا]،َفالتَّاُءاألوىَلَزائَدة ؛(2)َسْنبَـَتة :َوقَالُوا َسْنـَبة منالدهر،فجعلوهاللتأنيث،:ألهنَّ
.َوالثَّانيُةللتَّأنيث (7)[سنبـتةكانتاألوىلزائدة:فلمَّاَقالُوا

،حَنْو احلُروف  بـَْعض  :َوَقْدز يَدْتيف  (1)(التَ)رُبََّت،َومثََّت،َويف  ،َوَقْدذََكْرُتَذلَكيف 
.(4)(إْعرَاُبالُقْرآن )

 

 

 

 

                                                           

 .7/203،212،واألصول1/232،716الكتاب:ينظر(.فـََعُلوت)لىوزنكلهاع(9)
 .204-7/201،واألصول1/269الكتاب:ينظر(.ف ْعل يت)علىوزن(ع ْفر يت)(1)
(2) السَّْنـبََتةُ الزمن: من الساعة ينظر. ص: األبنية من سيبويه كتاب يف ما غريب سيبويه161تفسري كتاب وأبنية ،

.213ص
 .214،وأبنيةكتابسيبويهص1/232الكتاب:ينظر(.فـَْعلََتة )علىوزن(َسْنبََتة )و
 .ب:تكملةمن(7)
(1)  يف التاء زيادة من الشارح ذكره الت)ما اجلمهور( رأي هو . أصل يف األقوال الت)تنظر يف( الداين: اجلَّن

 .771،ومغيناللبيبص134ص
(4)2/336،1093. 



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111 
 

 

 

 

 [باب زيادة الهاء]

ِكَتابِيْه، َوِحَسابَِيْه، : بَاُب زيَاَدِة الـَهاِء، الـَهاُء تـَُزاُد ِفي الَوْقِف َنْحو: "قَـاَل أبو َعلي
َفْه، َوِلَمْه، َوُمْسِلُمونَهْ   .(4)"وََكيـْ

زيَدتْ:قَـاَل الشَّارِحُ  َوَقْد فتَها، َوخ  َفائَها خل  الـَمدِّ حروَف تشبُه (2)الـَهاُء أواًل / يف 
رَْكْولَةٍ) َقولاخلليل(7)(ه  ْنقوهل  م(ه فَعْولَة )،َوَوْزنـَُها(1)يف  املرأُةإذاَمَشْت:؛ألنهأَخذهم  رََكَلت 

.اك َوهياملرأُةالَعظيَمُةاأَلورَ:َمْشًياُمثْـَقالً،قالوا

بـَْلع :)َوقالوا َن(ه ْجرَع )وَ(ه  ُراخلليل.(6)(ه ْفَعل )،فـَْهَو(4)(الـَجرَع )وَ(البَـْلع )م  :َوَقاَلَغيـْ
َأْصل  َهذهاألمثلة  (3)الـَهاُءيف  كَمايف  التُوجُبز يَادتـََها الثُّالثية  َبْطرٍ)،َوُمَقاربتـَُهال ألُصول  (س 

                                                           

 ...".واهلاءتزاد:"...463ص(مرجان)،ويف212ص(فرهود)التكملة(1)
(2) يف اهلاء زيادة مواضع تنظر : 1/276الكتاب واملقتضب ،1/193 واألصول ص7/276، امللوكي وشرح ،193،

 .2/732وشرحالشافية
 .كرهولة:ب(7)
(1) ينظر : الصناعة 2/469سر واملنصف ص1/24، التصريف وشرح ،233 واللباب املفصل2/237، وشرح ،

 .193،وامللوكيص10/4
 (.جرع)3/16اللسان:ينظر.الرملةالسهلةاملستوية:الـَجرَع(4)
كذلكيفشرحاملفصل-كماترى–نسبالشارحهذاالقولإىلاخلليل(6) .،ونسبهآخرونإىلاألخفش10/4وهو

فلعلَّاألخفشوافقاخلليل.1/131،وسفرالسعادة1/219متع،وامل749،واملفصلص2/469سرالصناعة:ينظر
 .يفذلك

،1/201،واملقتضب491،وأدبالكاتبص1/239الكتاب:ينظر(.ف ْعَلل)هذاقولاجلمهور،فوزهناعندهم(3)
 .1/26،واملنصف229،والتكملةص7/137،واألصول2/106

 أ/233
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ْثل،َفإنَـّهُ(د َمْثرٍ)وَ املْعََّنم  :َمايف  ُرَداف ٍعلَقْول  َغيـْ الرَّاُءفيهزَائَدًة،َوَهذا ٍث،َولَْيَست  َوَدم  َسب ٍط
:(3)اخلليل،ألمرين

الزِّيَاَدة،َوالـَهاءُمنها:أَحُدمُهَا ْنُحُروف  .أنَّالرَّاَءلَْيَسْتم 

َومَ:َوالثَّاين االشتَقاق  الـَهاَءَتْسُقُطيف  يح ،َوْهَوأَقْـَوىاألد لَّةَعلىأنَّ َصح  ْعََّناالشتَقاق 
.الزِّياَدة

 ْن(1)(َأْهرَاق)َوأمَّاالـَهاُءيف  َأْصَلالكلَمةم  ،(2)(رَاَقيـَُروقُ)،أو(رَاَقيَر يقُ)َفزائَدة ألنَّ
الـَهاءَُزائَدًة،:أنَّتـَُقولَ(7)َواألْصلُ كاَنت  أَرَاَقاملاَء؛فتعديهباهلْمزَة ،فَإَذاَجاَءبالـَهاء بـَْعَداهلْمزَة 

املستْقَبل  يف  َوقَالُوا َوَأْصُله: أَْيًضا، بينُهَما َفَجمُعوا يُق،  ِ أَُهر  إىل: الياء كسرُة فـَُنقلْت أَُهـْريـ ُق،
ا َوبَق يتمنه حرَكتَهاالرَّاء، حركةالَياء،َوفيه:َوق يـل .لـَهاءَعلى ْنَذَهاب  الـَهاُءع َوًضام  زيَدت 

ذكره .(1)كالم َسيأيت 

                                                           

.لقولني:األصل(3)
 .26-1/24املنصف:ينظراألمرينيف

(1)  أهراق)يف لغات( ثالث وأَْهرَاقَ: وَهَراَق، أَرَاَق، ينظر. : للكتاب السريايف مطبوع)شرح واللسان2/34( ،
(.روق)10/174

عن ،2/34(مطبوع)،وشرحالسريايفللكتاب7/223،واألصول1/234الكتاب:يف(أهراق)وينظراحلديث
 .2/231،واللباب1/233،واالنتخاب201وسرالصناعة

كوهناياًءفيمااعتلتعي:والواوعنديأقيسألمرين،أحدمها:"قالابنجين(2) كونعنيالفعلواواأكثرمن نه،أنَّ
واآلخر واًوا: منه العني  كون يُقّوي أيًضا فهذا يـَُروقه، رَائيه فـَرَاَق وصفاؤه َجوهُره ظهر أُْهر يَق إذا املاء أنَّ الصناعة". سر

1/201. 
 .فاألصل:ب(7)
 .169ص(1)
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 الـَهاُءثَالثًةيف  (6)(أُمَّات )،َواألْصُل(4)(أُمََّهاتٍ)َوَقْدز يَدت  ،َوَجعُلواالزِّيَاَدَةُهَنافـَْرقًابـَنْيَ
آدموَ َبين  بين(3)أمهاتالبَـَهائم أُمََّهات  ْنأُمََّهات  ،َوَقْداسَتعملَهاقـَْوم فيُهَما،َوَحَذفـََهاآَخُرونم 

:َومنهقـَْوهُلُم.آدم

 (1)فَـَرْجـَت الظَـّالَم بِأُمَّـاتِـَكـا

قـَْوم  (1)َوَذَهَب يف  الـَهاَء أنَّ أَمََّهات)إىل (2)َأْصل ( َوَذَهَب ،  أنَّه/ (7)إىل َن (األَمه )م 
هَلْو َهابَوَلد َها(1)،َوَذلكأنَّاألمَّ(النَّْسيانُ)َوْهَو ُكلََّشيءبَسَبب  َن:َوق يـلَ.تـَْنَسى َيكوُنَذلَكم 

َهتني (4)األْضَداد  ْنج  َهذابـُْعد م  :،َويف 

                                                           

 .164ص،ورصفاملباين2/467،وسرالصناعة7/776األصول:ينظر(.فـُْعَلهات)علىوزن(أُمََّهات)(4)
 .أم:األصل(6)
 ،6/241،وهتذيباللغة7/169املقتضب:ينظر(3)
:هذاعجزبيتمناملتقارب،وصدره(3)

=إَذااأُلمَّـَهاُتقـَبَـْحـَنالُوُجـوهَ
 ص= الشافية شرح شرحشواهد يف احلكم بن مروان إىل ب703نُسب احلكم بن امللكمروان عبد أبو وهو نأيب،

 عثمان عّم ابن القرشي، أُميَّة بن َثالعاص عائشة، مع اجلمل وشهد بسنتني، اهلجرة بعد ولد خالفته، يف وكاتبه
إىل توجه معاوية بن يزيد بن معاوية موت بعد الشام ملك له استوثق وملا ملعاوية، املدينة إمرة ويل َث معاوية، مع صفني

 مخس سنة تويف عليها، فاستوىل سنةمصر نصف خالفته ومدة وستني، يف. ترمجته تنظر : املغتالني ،2/191أمساء
.6/243واإلصابة

،واللباب749،واملفصلص2/461،وسرالصناعة14/142،وهتذيباللغة3/171العني:والبيتبالنسبةيف
.164اينص،ورصفاملب2/737،وشرحالشافية10/7،وشرحاملفصل202،وشرحامللوكيص2/234
البيت معَّن يف البغدادي "قال : يـَْقَبُحه فيهما–وقـََبَحه العني وشوهه-بفتح أخزاه مبعَّن ... فـَْرًجا باب–وفـََرَجه من

كشفه-ضرب :وصفأمهاتاملخاطببنقاءاألعراض،وقال.لغةيففـَرََّجهَتفريـًجامبعَّن إذاقـََبَحْتاألمهاُتبفجورهنَّ
أوالدهنَّ واملرادوجوَه أفعاهلنَّ، بضياء الظالَم كشفَت الناس عند الع رضُ: به يُتدنَّس عما طهارهتنَّ شرح". شواهد شرح

 .703الشافيةص
 .ب:ساقطمن(قوم)(1)
(2) يف السراج بن بكر أيب إىل القول هذا جواز نُسب : الصناعة 2/461سر احملكم يف سيده ابن وقوَّاه ،1/767،

(.أمه)17/132،واللسان10/1فصلشرحامل:وينظر

 ب/233
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الَواحد البتَّة:َأَحُدمُهَا ُرُمستعَملٍةيف  .(1)أنَّالـَهاَءَغيـْ

َوالثَّاين األمِّ: يف  النِّْسيان  َمْعََّن قَالُوا(2)أنَّ َوألنَـُّهم َا، َحاهل  دُّ ض  َوْهَو َبعيد ، بـَيِّـَنُة: أُمٌّ
التَّصغري  ُرَأْصلٍ:األُُموَمة ،َوَقالُوايف  .أَُميَمة،َوَهذاقَاط ع َعلىأنَّالـَهاَءَغيـْ

حنَْ الَوْقف  َساب َيْه﴾(1)﴿ك تَـ ب َيْه﴾:(7)وَوَقْدزيَدْتالـَهاُءيف  َذلكأنَّ(4)َو﴿ح  ،َوالع لَُّةيف 
، احلْرف  َحركَة َوأثـْبَـُتوا َساكَنًة، الـَهاَء َزاُدوا َا هب  اإلتْـَياُن أُريَد فَإَذا ، احلْرف  َحركَة يُْذهُب الَوقَف

الَغرضني  بـَنْيَ النُّْدبة (6)َفَجمُعوا يف  زيَدْت َهذا َوَعلى م، َكَقوهل  ، َهاَء(3)َوازَْيَداهْ: ى َوُتَسمَّ ،
.السَّْكت 

                                                                                                                                                                             

كان:وقدحكىاألخفشعلىجهةالشذوذأنمنالعربمنيقول:"...7/776والذييفاألصول أُمََّهة ،فإْن
 جعلها فإنَّه صحيحا بـ(فـُعََّلة)هذا وأحلقها بـ(ُجْخَدبٍ)، يعرتف مل ومن ُجْخَدبٍ)، العرب( كالم يف أنَّ عنده يَثُبت ومل

َعل (:)ُجْنَدبًا)إنَّ:كماقال(فـُْعَلَهة ()مََّهةأُ:)وجبعليهأْنيقولَ(فـُْعَلالً) ."فـُْعَلل :،ومليقلْ(فـُنـْ
كلمعانيها(األم)وتفسري:"3/177وجاءيفالعني تأسيسهمنحرفنيصحيحني،واهلاءفيهأصلية،:يف أمه؛ألنَّ

 تصغري يف بعضهم ويقول اللبس، أمنوا اهلاءإذا تلك حذفت العرب أمّ)ولكن والصواب(: أصل:أَُمْيَمة، إىل تُرد َهة ، أَُميـْ
:أَُمْيَمة َصغَّرهاعلىلفظها،وهمالذينيقولونيفاجلمع:تأسيسها،ومنقال  ".أُمَّات 

 .أنأصله:ب(7)
 .الألم:ب(1)
كتباألضداداليتوقفتعليهاأن(4) أن269بناألنباريصمناألضداد،والذييفاألضدادال(األمه)ملأجديف
 .حرفمناألضداد،يقالاأُلمَّةللواحدالصالـحالذييُؤمتُّبه،ويكونَعَلًمايفاخلري،ويقالاأُلمَّةللجماعة(اأُلمَّة)
:أمََّهة ،ومنهقوله:نُق لتزيادةاهلاءيفالواحديفقوهلم(1)

ْند ُفوإلياُسأيب خ  أُمََّهيت 
ينظر : اللغة 2/1031مجهرة ،7/1703 القايل وأمايل ،2/701 اللغة وهتذيب ،6/241 الصناعة وسر ،2/461،

.2/732،وشرحالشافية10/1،وشرحاملفصل749املفصلص
 .مصنوعوليسحبجة:أنأباعمروقالعنهذاالرجز1/139وذكرالسيوطييفاملزهر

 .الألم:ب(2)
 .حنويف:ب(7)
 .24:سورةاحلاقة،مناآلية(1)
 .26:سورةاحلاقة،مناآلية(4)
 .10/2،وشرحاملفصل2/444،463،وسرالصناعة1/213،واملقتضب1/167الكتاب:ينظر(6)
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الَوقف  يف  كَقولَك ، الَفْتح  َعلى املبنيَّة  األمْسَاء  يف  الَوْجه  َهذا َعلى زيَدْت َوَقْد َفْه؟: َكيـْ
(9)َومم َّهْل َمْه؟:َوقالُوا.؛للع لَّة اليتذَكرنَا(3)ُمْسلُمونَْه،َويتفكرونه:َوأَيـَْنْه؟َوقَالُوا ؟فـََزاُدواالـَهاَءلبيان 

األْصلَ ،َوَذلَكأنَّ امليم  بـَنْي(َما:)َحركة  يَّة (10)(َما)بألٍف،َولكنـَُّهمَحَذفوَهاللَفْرق  االْستفَهام 
الـَمحُذوفَة ،فَإَذاَوقـَُفوامَلْحَيْذ َدليالًَعلىاأللف  فُواالَفْتحةلئاليـَْبُطَلَواخَلرَبيَّة ،َوبَقيْتفَتَحُةامليم 

َعليها الَوْقُف ليَقَع َساكنًة الـَهاَء َوزَاُدوا احلرَكَة فَأبُقوا ، احملُذوف  يـَرُدُّ(1)َدليُل َمْن الَعَرب  َن َوم  ،
،قَاَلالشَّاع رُ االستفَهام  :األل َفيف 

(3)ير  تَـَمرََّغ ِفي َدَمـانِ َكِخْنـزِ          َعَلى َما قَـاَم َيْشِتُمـِني لَِئيـٌم 

مثل كاَنالف ْعُلُمعتلَّالَفاء َوالالم  /َوىَف،وَوَقى،وَوَعى:َوإَذا َوأَمْرَتبهزدَتالـَهاَءيف 
كَقولكَ ر ه، َافـََعلواَذلَكلئالتـَْبقىالكلَمُةَعلىَحْرٍفَواحٍد،فَإْنَحرَّكوه:آخ  ف ْه،وق ْه،وع ْه،َوإمنَّ

                                                                                                                                                                             

 .167،ورصفاملباينص244،واألزهيةص7/276،واألصول166-1/164الكتاب:ينظر(3)
 .1/199،وشرحالكافية2/731واألصول،1/161الكتاب:ينظر(3)
 .مهمه:األصل(9)
 .ب:ساقطمن(ما)(10)
 .2/731،واألصول1/161الكتاب:ينظر(1)
منقصيدةداليَّةيهجوفيها721يفديوانهص،منالوافر،حلسانبنثابت23البيتمنشواهدالتكملةص(2)

:وانبينعابدبنعمروبنخمزوم،وروايةالدي
 لَئ يـم  َرَمـاد فَف ـيَميـَُقـوُليَْشت ـُمين  ـْنز يـٍرتَـَمـرََّغيف  كخ 

.والشاهدفيهعلىهذهالرواية
يف له وهو : 2/713احملتسب اإليضاح شواهد وإيضاح ،1/732 واملصباح اإليضاح1/676، شواهد وشرح ،

231ص واللسان اللبي(قوم)12/193، ومغين ص، 791ب واخلزانة ،6/99 املغين أبيات وشرح وشرح4/213، ،
،233،وشرحالتصريفص2/713،واحلجة2/292معاينالقرآنللفراء:،وبالنسبةيف221شواهدشرحالشافيةص

.7/40،وشرحالكافية192،234،وإعراباحلديثص2/297والبيان
على) )يفقوله( قام: ما على تعليلية،أي( شيء: أيِّ ألجل ومعَّن. وزنًا كالرماد والَدَماُن كاخلنزير،. شامته جعل

واحلمأ بالطني يتلطخ ما وكثريًا وغريها، واألقذار الَعذ رات ألكله واملخرب؛ املنظر سيء اخلنزير إذ للؤمه؛ تأكيًدا :ينظر.
 .6/102،واخلزانة1/731إيضاحشواهداإليضاح
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الَفاألْصل  كانخ  الَوقف  االبتَداءبالسَّاكن ،فـَزَاُدوا(7)يف  ،َوإْنَسكَّنوُهملَْيـَُتصوَّر؛الستَحالة 
ْنَذلكَ .(1)الـَهاَءليتخلَُّصوام 

 .الَفْصلُ   (5) ( ..."اْستَـْفَعلَ )َوزيَدِت السِّيُن ِفي : "قَـاَل أبو َعلي

َذلَكالسِّنُيلتَفشِّي:قَـاَل الشَّارِحُ  ،إالأنَّ الـمدِّ ْنَحـرف  َهاَومُمَاَزجة الصَّفـري هَلَايقرِّبُـَهام 
 َذلكقَـلَّْتزيادتُـَها،َوَقْدز يـَدْتيف  َسب  ،َوحب  َشبَـه َضعيـف 

:(1)َموضعني 

َغرْيَهذااملْوضع (2)َوبَابُُهَوَماَتصرَّفمنه،َوهَلَاَمَعاٍنَقْدذَكرناَها(اْستَـْفَعلَ:)َأحُدمُهَا .(7)يف 

:َوالثَّاين َهذهالكلَمة أَْربُعلَُغاتٍ(اْسطَاعَ)يف  :(1)،َويف 

.(4)،َفَحذَفالتَّاَءخَتْفيًفا(اْسَتطَاعَ)َجْعُلاهلْمزَة مَهَْزَةَوْصٍل،َوَأْصُلَها:َأَحُدَها
.َعلىاألْصل (6)(اْسَتطَاعَ:)َوالثَّاين

الطَّاء تَاءً(اْسَتاعَ):َوالثَّالثُ .بَقْلب 
اهلْمَزةَوفـَْتحَها،َوأْصُله(َأْسطَاعَ:)َوالرَّابعُ َعلىَذلكشيئان (َأطَاعَ)بَقْطع  :(3)،َوَيُدلُّ

                                                           

 .كانعلىخالفاألصل:ب(7)
 .2/296،وشرحالشافية244،واألزهيةص160-1/149الكتاب:ينظر(1)
 .463ص(مرجان)،و212ص(فرهود)التكملة(4)
،206،وشرحامللوكيص7/217،واألصول1/193،واملقتضب1/273الكتاب:تنظرمواضعزيادةالسنييف(1)

 .2/739وشرحالشافية
 .ذكرناه:ب(2)
 .292يفص(7)
(1) يف اللغات تنظر : للكتاب السريايف مطبوع)شرح )2/32 والنكت ،1/171 واللباب امللوكي2/233، وشرح ،

 .203ص
 .2/90،واملخصص2/712،واحملكم2/210العني:ينظر(4)
 .اسطاع:ب(6)
 .2/233اللباب:ينظر(3)
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(3)َقْطُعاهلْمزَة كَماتقطع:َأَحُدمُهَا (.َأطَاعَ)يف 
،َقالُوا:َوالثَّاين املَضارع  (.يُط يعُ)،َمْثل(9)عُُيْسط ي:َضمُّالَياء يف 

َأْصله َنالَواو ؛ألنَّ م  احلركة  ْنَذهاب  (10)(أَْطوَعَ)فَأمَّاالسنُيفز يَدْتع َوًضام  ،وَكانت 
ُكلِّهَحركُةالَعنْي،حَنْو أالأَقَاَم،َوَأَعاَن،َوَهذااليَلَزُماطِّرَاُده،:الزيَاَدُةُمنَبـَِّهًةَعلىَأنََّأْصَلالَباب 

 ْتيف  ،ومََلَْيطَّردَ(اْسَتْحَوذَ)و(اأَلَود )وَ(الَقَود )َترىأنَّالَواَوَصحَّ .تَنبيًهاَعلىاأَلْصل 
العباساملربد(1)وَ :قالأبو َخطَأ ؛ألنَّ َهَذا َقْدنُقلْتإىلالطَّاء ،فـَْهي/ َحركَةالَواو 

.(2)منهَموجوَدة ،َواملوُجوُداليُعوَّضُ

َواجلوابُ احلركة : َن م  َعو ًضا السِّنَي جَيْعُل ال الكتاَب َصاحَب ألنَّ منه؛ َخطَأ َهذا أنَّ
فَالسنُي ُغيـَِّر، فـََقد َموضع ه ْن م  نُق َل إَذا الشيء ألنَّ الَواو ؛ يف  الكائَنة  احلرَكة  ن م  َبْل َها، نـَْفس 

الم  احلرَكة  َموضع  ْنَتغيري  م  احلرَكة ع َوض  (1)َوَقاَلَقوم .(7)ْننـَْفس  : ْنَتعريض  م  السِّنُيع َوض 
،َوَذلَكأنَـَّهاَلمَّا (4)الَعنْي للَحْذف  يف  .َأطَْعُت،َوَأط عْ:حَنْو(6)أُْبدلْتأَل ًفاتـََعرَّضْتللَحْذف 

                                                           

 .يقطع:ب(3)
 .يستطيع:ب(9)
(10) سيبويه رأي هذا ينظر. الكت: 1/24اب ،1/234 ،137 للكتاب السريايف وشرح مطبوع)، وسر2/37( ،

 .1/221،واملمتع203،وشرحامللوكيص2/90،واملخصص1/199الصناعة
 .ب:ساقطمن(و)(1)
،1/221،واملمتع203،وشرحامللوكيص1/199،وسرالصناعة230االنتصارلسيبويهص:ينظررأياملربديف(2)

 .2/730ةوشرحالشافي
(7) سيبويه عن والسريايف والد ابن جواب هذا ينظر. ص: لسيبويه 231االنتصار للكتاب السريايف وشرح (مطبوع)،

2/37. 
 .1/200منهمابنجينيفسرالصناعة(1)
 .إمنا:األصل(4)
 .من:ب(6)

 ب/233
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التَّاءُ(اْسَتَطْعتُ)َأْصُلها:َوقَاَلالَفرَّاء اُحذفت  اهلْمزَُةبأْنُقط عْتَوفُتَحْت(3)،فَلمَّ ت  ُغريِّ
التَّغيرُيَعلىالتَّغيري  َهذهاألبْن ية ،.(3)ل يُدلَّ التَّغيري ،َوخُمَالًفالَباب  كاَنزيَاَدًةيف  َهذابـُْعد ؛إْذ َويف 

َنالتَّغيري الـَمْحض  ،َوأَبَعُدم  .َوَجْعُلَهاع َوًضاَأْشَبُهباألصول 

َوَقْدزَ الَوْقف  ـنَييف  السِّ :،كَقـولكَ(9)[بعدكافاخلطاب]اَدبَعـُضالَعـرب 
.(2)َكْسَكَسُةقـَْيسٍ:،َوُتَسمَّى(1)َأْكَرْمُتك سوَرأَيـُْتك س

 .الَفْصلُ  (4)..."َوَقْد زِيَدِت الالُم ِفي َذلَك َوُهَنالَك : "قَـاَل أَبُو علي
اللُةَعلىأنَّالالَمُهَناَزائَدة :قَـاَل الشَّارِحُ  :أَْمرَان (1)الدَّ

َقولكَ:َأَحُدمُهَا .َذاكَ:أنَـَّهاحُتَْذُفيف 
،َوالالمالَمْعََّنهَلَا(َذا)أنَّ:َوالثَّاين .اْسُمإَشارٍَة،َوالكاُفللخطَاب 

ق يـلَ َوَقْد : يف  الـَهاء  َن م  ع َوًضا يـَُقالُ(هذاك)ز يَدْت َوَذلك:، َوَهذا، َوال(4)َهَذاك، ،
.َهذالك:يـَُقالُ

                                                           

 .الياء:األصل(3)
(3) يف الفراء رأي ينظر ص: الكاتب الصنا603أدب وسر ، 1/200عة واالنتخاب ،1/431 واملمتع ،1/226،

 .2/730وشرحالشافية
 .ب:تكملةمن(9)
(1) التأنيث فيؤكَّد الكاف، كسرة لتظهر املؤنث؛ كاف بذلك ُخصت ينظر. : 1/199الكتاب والكامل ،2/364-

 .1/402،وشرحالكافية1/202،270،وسرالصناعة366
(2) قبي من ألكثر الكسكسة عدناننُسبت بن معد منقبائل لة يف. القبائل هذه إحصاء ينظر الكتاب: يف اللهجات

 .247لسيبويهص
 .463ص(مرجان)،و212ص(فرهود)التكملة(7)
،وشرح1/164،واملنصف7/217،واألصول1/193،واملقتضب1/273الكتاب:تنظرمواضعزيادةالالميف(1)

 .2/731،وشرحالشافية209امللوكيص
 .والوجههلذهالزيادة.وذلكباطل:ب(4)
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ْثله:َوق يـلَ َعلىبـُْعد املَشار إليه،َوم  ت يَك،فَلمَّاَزاُدواالالَم:ت لَك،َواألْصلُ:ز يَدتلَتُدلَّ
الَياُءلئاليَلتق يَساكَنان  َزائَدة (3)انيةَُوالالُمالثَّ-بالتَّشديد –(6)أُواللك،وأالَّك:َوقَالوا.ُحذفت 

.البَتَّةَ
 ،َوْهَواْسُمَشاع رٍ(:َعْبد)َوقَالُـوايف  (3)َعْبَدل  :(9)(األْفَحج )،َويف  َفْحـَجل ،َويف 

الزِّيَاَدة .َزْيَدل (:/زَْيد) ْنُحروف  ا،َوالق َياُسيَأََبز ياَدتـََهالُبعد َهام  دًّ .(1)وَُكلَُّذلكقَليل ج 
:(2)َففيه َوْجَهان-َوْهَوذَكُرالنـََّعام -(َهيـَْقل )َوأمَّا

َمْعَناه:َأَحُدمُهَا .َهْقل :هيَأْصل ،َوالَياءَُزائَدة ؛لَقْوهل  ميف 

َمْعَناه:َوالثَّاين يزَائَدة َوالَياُءَأْصل ؛ل َقْوهل  ميف  .َهْيق :ه 

اجلْمع َفالالمُ(7)(فـَْيَشَلة )َوأمَّا هيَأْصل :(1)َوقَاَلاْبُنُدرَيد .فـَْيش :فيهَزائَدة ؛ل قوهل  ميف 
َلاملاُءإَذاَسالَ:(4)َوالَياُءزَائَدة ؛لَقوهل  م َن.(6)تـََفشَّ ،َوْهَوالضَّْعُف،(الَفَشل )َوجَيُوُزأْنَيكوَنم 

.اقيهمنب(3)[ألني]َوَذلكأنَّحلََْمَحَشَفة الذََّكر 

                                                           

 .والأصلهلا.والاللك:ب.والالك:األصل(6)
 (.أواللك)يف(3)
(3) األسدي عمرو بن َجَبلة بن َعْبَدل بن احلكم وهو عبدل، ابن على وقفت وإمنا االسم، هبذا شاعر على أقف مل

كانأعرجأحدب،تويفيفحنوسنةمئة كتابالربصان:تنظرترمجتهيف.الكويف،شاعرأمويجُميدهجَّاءخبيثاللسان،
.2/263،واألعالم7/1134اء،ومعجماألدب113-2/796،واألغاين727والعرجانص

 .َمزيدبنَعْبَدل:شاعرًاآخراسـمه721وذكرابندريديفاالشتقاقص
 (.فحج)2/710اللسان.الذييفرجليهاعوجاج:األْفَحجُ(9)
.لبعدهامنحروفاملد:210،وشرحامللوكيص2/239يفاللباب(1)

م الالم تكون أن اجلرمي زيادهتاواستبعد لقلة الزيادة حروف ن ينظر. ص: امللوكي الشافية210شرح وشرح ،
2/731. 
 .212-211،وشرحامللوكيص1/722،والتخمري212،والتكملةص114الالماتص:ينظر(2)
 (.فشل)4/1390الصحاح.رأسالذََّكر:الَفْيَشلةُ(7)
(1) األزدي عتاهية بن دريد بن احلسن بن حممد بكر ولهأبو العرب، وأشعار واألنساب اللغة حفظ يف ًما مقدَّ كان ،

يُقال وكان كثري، شعر تصانيفه: من الشعراء، وأعلم العلماء أشعر دريد ابن مات: واملقصورة، واالشتقاق، اللغة، مجهرة

 أ/239
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:للتَّكريرِ  (3)َفْصـٌل ِفيَما يُزادُ 

:َوْهَوَعلىَثالثة َأْضربٍ

ل ،م ثلُ:َأَحُدَها ُتكرَرالَفاءَوَيكوُنبينُهَماَفاص  ،َوالَيكوُن(فـَْوَعل )َكوَْكٍب،فـَْهو:أنَّ
الثَّاين إَذاالَتقَياأْنيُدَغَماألوليف  ُحكَماملثلني  ل ؛ألنَّ ،َومىتفُع َلَذلَكَلز َماالبتَداءبَغريفَاص 

َناملكرَّر ؛ألنَّالكلَمَةبأْسر َهاَثالثُةَأْحُرفٍ(َدَدن )بالسَّاكن ،َوْهَومُمْتَنع ،َوأمَّا .َفليَسم 

اهيُة،و:أْنُتكـرَرالَفاُءَوالَعنُي،َوَذلكحَنْو:َوالضَّْرُبالثَّاين (ر يت َمْرمَ)َمْرَمر يس،َوْهيالدَّ
.(2)(فـَْعَفع يل )،َوَوزنُه(1)َوهيالَفالُةالَقْفرُ

الثَـّالثُ َوالضَّـرُب ُتكـررَ: الَفْصل (7)أْن َفَمع َفْصٍل، َوبغري  بفصٍل )العنُي َفد : ،(1)(َخَفيـْ
.انَُضرََّب،َوُجبَّـاٍء،َوْهَوالـَجب:فَالفاءُُمكـرَّرة وهيالَعنْي،َوَمعغريالَفْصلحَنْو

                                                                                                                                                                             

،ومعجم137طبقاتالزبيديص:تنظرترمجتهيف.ببغدادسنةإحدىوعشرينوثالثمئةوهوابنثالٍثوتسعنيسنة
 .1/36،وبغيةالوعاة7/92،وإنباهالرواة6/2139األدباء

 .يفقوهلم:ب(4)
 .2/331مجهرةاللغة:ينظر(6)
 .ب:تكملةمن(3)
 .زاد:ب(3)
منالسِّني :الداهيُة،وقالبعُضهم:واملرمريتُ(:"مرت)2/90يفاللسان(1) الَتاءبدل  ".إنَّ

كتابه-كالشارح–بالفالةالقفر(املرمريت)وممنفسَّر يفالتصريف)ابنالقبيصييف ،وينظرتعليق43ص(التتمة
 .حمققهيفاحلاشية

(2)  اخلصائص يف "...2/47جاء : يف إال ثـََبت به يأت  مل الَفاء تكريَر أنَّ ترى صاحب(َمْرَمر يسٍ)أال غري وحكى ،
 ...".عيدأنتكوَنالتاءُبدالًمنالسني،وليسبالب(َمْرَمر يت )الكتابأيضا

 .تكون:ب(7)
كتاب:ينظر(.فـََعيـَْلل)اخلَفْيَدُد؛على:ويقالفيه.اخلفيفالسريع،يُوصفبهالظليم:اخلفيفد(1) تفسريغريبمايف

.3/234،وهتذيباللغة1/731،واإلبدالأليبالطيب90سيبويهمناألبنيةص
َفد )و َعل)علىوزن(َخَفيـْ  .7/201،واألصول1/263الكتاب:ينظر(.فـََعيـْ



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

121 
 

فَـَنْحو الالم  َتكريُر َوأمَّا َوع ثْـَولٍّ: ، اجلْمع (4)ق ْرَشبٍّ يف  لَقولَك َزائـَدة ؛ الثَّانيُة َفالباُء ،:
،َوَعَثاو ل  ب  .قـَرَاش 

(3)(ُذَرْحـرَح )َوأمَّـا.فـََعْلَعل :َفاملكرَُّرفيهالَعنْيَُوالالُم،َوَوزنُه(َصَمْحَمح )(6)َوأمَّا

 (.ُذرُّوح )و(ُذرَّاح )َوالَعنْي،َوَدليـُلَذلك(2)ُمكرَّرة هي(1)فَالراء
  

                                                           

(4) الع ثـَْولُّ والع ثـَْولُّ: املسرتخي، الثقيل الشيخ الرجال: من الشعر الكثري ينظر. من: سيبويه كتاب يف ما غريب تفسري
.119وشرحأبنيةسيبويهص270،وأبنيةكتابسيبويهص101األبنيةص

.700،وأبنيةكتابسيبويهص7/222،واألصول1/299الكتاب:ينظر(.ف ْعَللّ)علىوزن(ق ْرَشبٌّ)و
 .224،وأبنيةكتابسيبويهص7/209،واألصول1/231الكتاب:ينظر(.ف ْعَولّ)علىوزن(ع ثـَْولٌّ)و

 .وأماحنو:ب(6)
=.مالشارحوماأثبتههوالذييتفقمعكال.ُذرَّاح:يفالنسختني(3)

   والذُّرَّاح= والُذرَْحرُح واجلمع: السموم، من وهي تطري، بسواد منقَّطة محراء ُدَويـْبَّة  الذَّرَاريح: ينظر. الصحاح:
(.ذرح)233،والقاموسص2/111اللسان:وتنظراللغاتفيهايف(.ذرح)1/762-767

 .7/217،واألصول1/233لكتابا:ينظر(.فـَُعْلَعل)علىوزن(ُذرَْحرح )و
 .بالراء:األصل(1)
 .وهي:ب(2)
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 [باب إبدال الحروف بعضها من بعض]

، إْبَداُل الحُروِف َعلى : "(4)قَاَل أَبو علي/   بَاُب إبْـَداِل الحُروِف بـَْعِضها ِمْن بـَْعض 
َحْرف  ألْجِل اإلْدَغاِم، َواآلَخُر َبَدُل َحْرف  ِمْن َحْرف  لَغيِر َبَدُل َحْرف  ِمْن : َأَحُدُهَما: َضْربينِ 

 .(4)..."(3)اإلْدَغاِم، فـََبَدل اإلْدغَامِ 

َنالشَّيءأي:قَاَل الشَّارِحُ   منه(4)،و(1)أََقْمتهَمَقاَمه:اإلْبَداُلَمْصَدُرأَْبَدلُتالشَّيءم 
الَقائم  كالتَّيمم  رعية  الوُضوءاألْبَداُلالشَّ عََّن.(6)َمَقام  َوأمَّاالَبَدُلفهواْسم َغرْيَمْصدٍر،فَيكوُنمب 

املنـُْقوض  َعََّن مب  َوالنَّقض  ، املْقُبوض  َعََّن مب  كالَقْبض  ، املْبَدل  م ْن. اليت أي الَبَدل  ُحروُف َوَقولُنا
ُكلَِّموضٍعبَ ايف  َاأْنتُبَدَل،َولَيَساملعَّنأهنَّ َمعَناهاَشأهن  الزيَاَدة،َفإنَّ ،َوَذلكمثلُحروف  :َدل 

ُكلَِّموضعٍ .َقْدتزَاُد،َولَيسْتزَائَدًةيف 

:َفْصـلٌ 

 يف  َيكوُن الَبَدَل أنَّ َوالع َوض  الَبَدل  بـَنْي (3)َوالَفْرُق املْبَدل  (3)[منه]َموضع  َوالع وض  ،
منه،كتَـ ض  املعوَّ ع  َغري َموض  حَنْوَيكوُنيف  َنالَواو يف  الـَهاء م  .ع َدٍة،َوز نَةٍ:ْعويض 

:َفْصـلٌ 

ُرالزٍم،فَالالزُمَضْربَان :َواعلْمأنَّالَبَدَلَعلىَضْربني  :الزم َوَغيـْ

                                                           

 .ب:ساقطمن(قالأبوعلي)(1)
 .ب:ساقطمن(فبدلاإلدغام)(2)
 .430ص(مرجان)،و217ص(فرهود)التكملة(7)
 (.بدل)11/13اللسان:ينظر(1)
 .ب:ساقطمن(و)(4)
 .310،واألشباهوالنظائريفقواعدوفروعفقهالشافعيةص2/192قواعداألحكام:ينظريفاألبدالالشرعية(6)
 .ب:ساقطمن(يف)(3)
 .ب:تكملةمن(3)
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يُذكُرفيه:َأَحُدمُهَا ،َولهبَاب  .الَبَدُللإلْدَغام 
َوالثَّاين : الَباُب َوَهذا ، اإلْدَغام  َوسيأيتلَغرْي  له، مَتْييُز(1)َمْعُقود  الَباب  َهذا فـَْرش  يف 

ْنَغرْيهإْنَشاَءاهلل(2)الالزم  .م 
:َفْصـلٌ 

ْنَغرْيها َوَثالثة م  الزيَاَدة  ْنُحروف  َأَحَدَعَشَرَحْرفًا،مَثَانية م  ،فَأوَُّل(7)َوُحروُفاإلْبَدال 
 ْن م  تُبَدُل َوْهي اهلْمزَة ، َوْهي(1)[سةمخ]َذلك َأْحُرٍف، َوالـَهاءُ،: َواألل ُف، َوالَياءُ، الَواُو،

.(4)َوالَعنْيُ
االزًماَوانفَرَدتْ(6)فَأمَّاالَواُوإَذاَوقعْتأَوَّاًلَمْضُمومةً َغرْي(3)َضمًّ إبداهَلَامَهَْزًةَجائز  فإنَّ

تـََعاىل(3)الزمٍ قوله م ثَالُه ، / :﴿ أُقِـَّتتْٱَوإَذا (9)﴾لرُُّسُل (ُوق َتتْ)َوَأْصله َن م  ألنَّه ،(الَوْقت )؛
                                                           

 .وسيأيتذكره:األصل(1)
 .الالم:األصل(2)
.211،واألصول1/199،واملقتضب1/273الكتاب:ينظر(7)

 يف القايل مجعها أنـجدته)وقد يوم طال ينظر(. : 2/136األمايل واملزهر الالم1/131، فزاد ، الزخمشري. ومجعها
)يف زط: صال يوم استنجده ينظر(.  ص: والصاد760املفصل والزاي، والالم، السني، فزاد ، يف. احلاجب ابن ومجعها

َزلَّ) طَاٍه َجدُّ يوم أنصْت ينظر(. الش: شرح والصاد7/199افية والزاي، الالم، فزاد ، . يف عصفور ابن )ومجعها أُُجد 
َهالً َمنـْ ُطو َيْت ينظر(. : 1/719املمتع الالم. فزاد . يف مالك ابن ع زَّت ه)ومجعها ثوَب طيَّ آمٍن َشك س َصْرُف (.جل  دٍّ

 يف منها الضروري ومجع حرفًا، وعشرين اثنني دائًما)فجعلها َطويُت حروففجعل( مثانية ها ينظر. ص: ،700التسهيل
شرحابنعقيل:ينظر.فجعلهاتسعةحروف(َهدأُتُموط يا)،ويفنظمهلأللفيةمجعالضرورييف33-1/36واملساعد

 .1/730أوضحاملسالك:ينظر.وتبعهابنهشام.1/210
 .ب:تكملةمن(1)
،263،وشرحامللوكيص7/211،واألصول1/200قتضب،وامل1/273،771الكتاب:ينظرإبدالاهلمزةيف(4)

 .7/207،وشرحالشافية1/720واملمتع
 .حتريف.مضموًما:يفالنسختني(6)
.أيمليأتبعدهاواوأخرى(3)
،10/11،وشرحاملفصل1/92،وسرالصناعة7/703،واألصول1/201،واملقتضب1/771الكتاب:ينظر(3)

 .1/772،واملمتع230وشرحامللوكيص
 .11:سورةاملرسالت،اآلية(9)
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 (:ُوجوهٍ)وَكذلَكقَالُوايف  رة (:ُوع دَ)أُُجوه ،َويف  الَواَوُمَقدَّ َاَجاَزإْبَداهُلَاُهَناَوَذلَكأنَّ أُع َد،َوإمنَّ
َهذ َواجتَماُع َثالثًا، َصاَرْت ْت ُضمَّ فَإَذا ، الَبَضمَّتني  َما إىل َعنها فـَُعد َل ُمْستَْثقل ، األَشياء  ه

َوإَذا بَضمَّتني ، رة ُمَقدَّ َغرْي فَإنَـَّها اهلْمزَة، ُهو َوَذلَك التَّغيري ، َن م  َسالمته َمَع التـَّْقد ير  َهذا ُر يـَُقدَّ
َوخَمْر الشَّفتني  َن م  الَواَو َوألنَّ التَّغيري ، م َن َسل مْت أَوَّاًل ،َوقعْت احلْلق  أَوَُّل َوْهَو يُقابُلَها اهلْمزَة  ُج

،َفكاَنتبينُهَماُمَشاهَبة  ُراملَخارج  .َوخَمْرُجالَواو آخ 

َمَلْيَلَزْمَقلـبـَُها؟:فإنقيل مل 

َذاجَيبإَذااجتَمَعْتوَ:ق يـلَ اجلواَز،َوهل  َذلكالثِـَّقل  الثِّقَلملَْيـَتَـَناه،َفكاَنَحظُّ ألنَّ اَوان 
َتصغري  ذ ْكرُهُ(:َواصلٍ)كَقولَكيف  ل ،َوَسيأيت  .(1)أَُوْيص 

 مَجْع  كَقولَكيف  ًناَمْضُموَمًةَضمًّاالزًماَجاَزَذلكفيَها، الَواُوَعيـْ (:ثـَْوبٍ)فَإْنَوقَعت 
 ،َويف  ُماهلْمزََةفيه.أَْدُؤر (:َدارٍ)أَثَؤب  َمْنيـَُقدِّ َنالَعَرب  .،َوَسيأيتحَتْق يُقهُ(7)آُدر :فَـيَـُقول(2)َوم 

حَنْو أَوَّاًل َمكُسورًَة الَواُو كاَنْت فَإْن مَهْزَةً: َها قلبـْ َجاَز َوو َعاٍء الكْسرَة (1)و َساَدٍة، لثق َل
املْضُموَمة ْنإْبَدال  م  .عليها،إالأنَّهأََقلُّ َفَّة  كاَنْتَمفُتوَحًةملَْتـُْبَدْلخل  الَفْتَحة،َوَقْدَجاَزفَإْن

أمْسَاء َثالثة  َن(َوَحد)َأَحد ،َوَأْصلُه:َقالُوا:(4)َذلَكيف  ُقْلُهَو﴿:،َومنهَقولُهتـََعاىل(الَوْحَدة)م 
َأَحد )،فَأمَّا(1)﴾اهللَأَحد  النَّف يفهْمزَتُهَأْصل ( َوَقالُوا.املْستَـْعَمُليف  (َونَاة )َوَأْصلُهاْمَرأة أَنَاة ،:

                                                           

 .171ص(1)
 .ب:ساقطمن(فيه)(2)
 .39هرةالقلباملكاينص،وظا1/21،وشرحالشافية2/92،واملنصف11/103هتذيباللغة:ينظر(7)
فيقال(1) وإعاء: إسادة، ينظر. : ص1/771الكتاب املنطق وإصالح ،160 واملقتضب واألصول1/272، ،

.1/91،102،وسرالصناعة7/214
وعيسى جبري بن سعيد قراءة ومنه يه ﴿: أَخ  إ َعاء  اآلية]﴾م ْن من يوسف سورة :36] ينظر. القرآن: شواذ يف خمتصر
 .4/723،والبحراحمليط2/132،والكشاف1/713،واحملتسب69ص

)وزادوا(4) أََجم: ) َوَجم)من ينظر(. : 1/771الكتاب واألصول ،7/703 الصناعة وسر ،1/92 ،2/431 ،494،
 .7/39،وشرحالشافية234،وشرحامللوكيص7/132واخلصائص

 .1:سورةاإلخالص،اآلية(1)
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 َن (الَوىنَ)م  الُفُتوُر، َوْهَو ، امرأة/ اسم يف  َوَقالُوا : َوأْصُله َومْسَاء)َأمْسَاء، ) َوْهَو(الَوَساَمة )َمَن ،
.الـُحْسنُ

ًناَمكُسوَرًةم ْثلَ الَواُوَعيـْ كاَنت  (7)َهاَجاوَرت،َوَذلكألنَـّ(2)َقائٍل،َوقَائ ٍمقُلبْتمَهْزَةً:َوإْن
زَائَدة ،َفَجرْتجَمَْرىُوقُوعَهاَطَرًفا،حَنْو الَواُو:َوق يـلَ.ك َساءٍ:الطََّرَف،َوقبلَهاأَل ف  َلمَّااْجتمَعت 

األل ُفمَهْزًَة،َوَقدْ(4)[واأللف](1)َواأللفُ َوَجَبَقلبـَُهاأَل ًفا،َُثَّأُبد لت  الَفْتَحة  تـَْقدير  قبلَهايف 
َما(بَائ ع )،و(3)(بَائ عٍ)وَ(َقائلٍ)بـَنْي(6)[أبوعلي]مَجََع َنالَواو ،َولكنَّهذََكرهَمَعهالتَفاقه  لَْيَسم 

،حَنْو الفْعل  الَواُوُهَناألنَـَّهاأُع لَّْتيف  اأُع لَّت  ،َوإمنَّ احلكم  .قَاَلَوقَامَ:يف 

َغرْي َضمًّا الَواُو ت  اْنَضمَّ تـَُغريَّفَإْن ملَْ حَنْو(3)الز ٍم ، َعلى: تَثبُت ال ألنَـَّها ؛ َغْزو  َهَذا
.َضمَّت َها،َفالضَّمُّفيَهاَعار ض 

الَواُوَطَرفًا َن:بـَْعَدأَلٍفزَائ ٍدحَنْو(9)فَإْنَوقـََعت  ك َساٍءأُْبد لْتأَل ًفاَُثَّمَهَْزًة،َوَأْصلهم 
َاأُ(10)(الك ْسَوة) ع تـَتَـَعاوُرعليهاحلركاُت،فيَثـُقُل(11)بـد لْتألنَّالطََّرفَ،َوإمنَّ موض 

ثبت َوَقْد كالَفْتَحة ، قبله األلَف ألنَّ أَل ًفا َفأُبد َل به، َما(1)النَّْطُق َواْنفَتَح حَتَرَّكْت إَذا الَواَو أنَّ
أُْبد لت (2)[ألفان]قبلَهاقُلبْتأَل ًفا،َوَلمَّااْجَتمعْت ر اجلْمع  .(7)[بنيالساكنني]الثَّانيُةمَهَْزًةلتَـَعذُّ

                                                           

 .مهزته:يفالنسختني(2)
 .جاوزت:األصل(7)
 .األلفوالواو:األصل(1)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(4)
 .ب:تكملةمن(6)
 ".قائٍلوبائعٍ:وأُبدلتمنالعنيإذاكانتياًءأوواًواحنو:"حيثقال217يفالتكملةص(3)
 .يعترب:ب(3)
 .ظرفًا:ب(9)
 .كسرة:ب(10)
 .الظرف:ب(11)
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 مَجْع  يف  كَقولَك مَهْزًَة، األوىل أُْبد لت  كل َمة  أَوَّل  يف  َواَوان  اْجَتمعْت (َواصلٍ)فَإْن
َوتصغريه ل : َوأَُوْيص  ُل، (1)أََواص  فـََتصرُي بضمَّتني  رة  ُمَقدَّ َواٍو ُكلَّ ألنَّ َذلَك؛ إىل َوينَضمُّ أَْربًعا،

احلْرَف(4)َحركتَـُهَما ْنَغرْيَفْصٍل،َوذلَكأنَّ َمام  اللْفظ يَّةفَيزَداُدالثِّقُل،َويْزَداُدالثَقُلأيًضابتَـَواليه 
ٍعو ْنَموض  اْرتَفاُعهم  اللَسان  َعلى َشقَّ م ثله َذيف  نُط َقبهَُثَّأُخ  ُرجوع (6)األوََّلإَذا يف  /هإليه

(3)احلافرة اإلْدَغام  ْنَشْرط  ؛إْذم  ر  اإلْدَغاَمُهَناُمَتعذِّ املثلني،إالأنَّ اإلْدَغاُميف  ،َوَمنَهُهَناَلز َم
.ُسكوُناألول،َواالبتَداءبالسِّاكن حُمَال 

أَوَّالً أُْبد لْت فـََقْد الَياء  َمَن اهلْمزَة  إبَداُل قَالُ(3)َوأمَّا وا، أَديه: اهلل (9)َقَطَع منَها. َوأْبد لْت
ًناَوالًماَطَرفًا،حَنْو :َعيـْ َنالَواو  َام  إْبَداهل  َوَسائ ٍر،َوَقَضاٍء،َوَوالٍء،َوع لَُّةَذلَكَماذكرناُهيف  بَائ ٍع،

.(10)َعيًناَوالًماَطَرفًا
م  أُبدلْت فـََقْد األلف  َن م  اهلْمزَة  إْبَداُل حَنْوَوأمَّا يف  التَّأنيث  أَلف  ْن َوَصْحرَاَء،: مَحَْراَء

األوىل َوحَتْريُك ، ُمتَـَعّذر  بينُهَما َواجلْمُع ، املدَّ أَلُف األلف  َوقَبَل َمؤنَـّثَة بَعالَمٍة الكلَمَة أنَّ َوذلَك
حَتْري إال يـَْبَق فـََلْم َمْعَناها يُبط ُل إحَدامُهَا َوَحذُف َها، َمدَّ ُتقَلُبيـُْبط ُل حَتْريكَها َوبـَْعد الثَّانية ، ُك

َناأللف  اهلْمزَة م  .مَهْزًةلُقْرب 
                                                                                                                                                                             

 .بينت:األصل(1)
 .ب:تكملةمن(2)
 .ب:تكملةمن(7)
 .ب:ساقطمن(وأويصل)(1)
 .حركتها:ب(4)
 .ب:ساقطمن(و)(6)
 (.حفر)1/204اللسان.العودةيفالشيءحىتيردَّآخرهعلىأوله:احلافرة(3)
 .أوالًبالواو:األصل(3)
ص:ينظر(9) ص173اإلبدالالبنالسكيت ،1/92،وسرالصناعة2/160،وأمايلالقايل161،وإصالحاملنطق

يديه،أبدلوااهلمزةمنالياء،:يريدون،قطعاهللأديه:وقالوا:"،ويفاحملكم2/7،11/13،واملخصص9/761واحملكم
 ."جوزأنيكونذلكلغة؛لقلةإبدالمثلهذاـ،وقديبدلتمنهاعلىهذاالصورةإاليفهذهالكلمةوالنعلمهاأُ

 .ظرفًا:ب(10)
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؟:فَإْنق يـلَ َناالبتَداء للتَّأنيث  َالَتكوُناهلْمزَُةم  مل 

حُيَْكُمَعليهاُهَنابَذلكَ:ق يـلَ حىتَّ .مَلْيُعرْفَكوُناهلْمزَةللتَّأنيث 

حَنْوَوأمَّاإْبَداُلاهلْمزَة  يف  َناأللف  :م  الأَق يُسُه:َدأَبٍَّة،َوَشأَبَّةفَلَغة قَليلة ،َوَقدقَاَلاملاز ين 
يح ،َوأمَّاَعدُمقـَُبولهَفالَوْجَه.(1)َوالأَقْـَبله كونُُهاليَق يُسُهَفَصح  ة الرَّواية به(2)[له]أمَّا حَّ ،(7)ل ص 

بـَْعَدهاَساك ن ،َفُحرِّكْتاللت َقاء السَّاكنني َوَوْجُههأنَّاأللَفَساكَنة وَ
لَوْجهني (1) :،َوَهذاَضعيف 

بنيالسَّاكنني (4)أنَّاأللَففيهاَقدْ:َأَحُدمُهَا ل  .جَتْر يجَمَْرىالَفاص 

الع لَُّةَذلَكَلَوجَبأْنتـُغَيَّـرالَياءَُوالَواوُ:َوالثَّاين حَنْو(6)أنَّهلوكاَنت  أَُصْيـمٍّ،:يف 
.(1)َومُتُـودَّالثَّوبُ

فـََقْدَقالُوا َنالـَهاء  مَجْع ه(َمَوه )َماء ،َوَأْصُله:(2)َوأمَّاإْبَداُلاهلْمَزة م  َياه ،:/؛لَقوهل  ميف  م 
مَتُوهُ الرَّك يَّة ت  َوَماه  لُوجُ(7)َوأَْمَواه ، ألًفا الَواُو َفأْبد لت  اإلْبد ال ، ع لِّة  َشْرط  الـَهاُء(1)ود  َوأُبدلت  ،

                                                           

يف(1) املازين قول ينظر : 2/431الشريازيات الصناعة وسر ،1/37 واحملتسب ،1/16-13 واملنصف ،1/231،
 (.ضلل)11/791،واللسان9/170وشرحاملفصل

 .ب:تكملةمن(2)
السختياين(7) أيوب قراءة ذلك من :﴿ اآلية]﴾لضَّـأَلِّنيَٱَوال من الفاحتة، سورة عبيد[3: بن وعمرو احلسن وقراءة ،:

َجَأنٌّ﴿ َوال إْنس  َذنْب ه  َعْن يُْسَأُل ال العرب[79:سورةالرمحن،اآلية]﴾فـََيوَمئ ٍذ بعض مسع بأنه زيد أبو رواه ما ذلك ومن ،
:ومنهقولُكثريِّ.دأبَّة،وشأبَّة:تقول

َكحَمَْضًراَوأْنَتا ُرقـَْوم  الَعوَام ـلُْبُنلَيـَْلىَخيـْ إَذاَماامْحَأَرَّْتبالَعب يط 
 (.جنن)17/96،واللسان13،2/704-1/16،واحملتسب434-2/431الشريازيات:ينظر
 .1ح292ص:تنظر(1)
 .مد:ب(4)
(6) جيوز اإلدغام األألنَّ قبل يكون إالأن منفصلني، حرفني كل ساكنيف حرف إالأن؛ول ساكنان، يلتقي ال ألنه

مدٍّ حرف األول قبل الذي الساكن ذلكيكون يف جيوز اإلدغام فإن حنو، ، الثوبُ: ومُتُودَّ أصيمٍّ، ينظر. الكتاب:
 .7/110،واألصول1/173-173
 .2/220شرحالشافية.َمدَّهبعُضنامنبعضٍ:أي(مَتَاَدْدنَاالثَّوبَ)فعلمامليسمَّفاعلهمن(مُتُودَّالثوبُ)(1)
 .فقالوا.:ب(2)
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 منَها،َوَهذاالَيطَّرد،فإنَّهالجَيُوُزيف  َقريبة منَها،َوهيأَبـْنَيُ اهلْمزََة ََفائَهاَوأنَّ (:َذَهبَ)مَهْزًَةخل 
،َوْهَوأَْيًضاَشاذٌّ َهذهالكلَمة إْعالالن  .(4)َذَأَب،َوَقْدتـََواىليف 

فـََقليل  الَعنْي َن م  اهلْمزَة  إْبَداُل املاء (6)َوأمَّا ُعَباب  يف  َقالُوا ،(3) ُعُفرَّة (3)أُبَاب : َويف  ،
َنالَعنْي،َوأنَـَّهاَأْسَهُلمنَها،وَكذلَكأَبَدلُوااهلْمزََة(10)أُفـُرَّة :(9)الـَحرِّ ،َوَسبُبَذلَكقـُْرُباهلْمزَة م 

م ثل  الشَّاع ر َعيًنايف  :َقول 
نَـْيَك َمْسُجومُ  َأَعْن تـََرسَّْمَت ِمْن َخْرقَاَء َمْنزَِلًة   (4)َماُء الصََّباَبِة ِمْن َعيـْ

                                                                                                                                                                             

الرَّك يَّةُ.البئر:الرَّكية(7)  .7/1234مجهرةاللغة:ينظر.كـثُرماؤها:وَماَهت 
 .لتحركالواووانفتاحماقبلها(1)
صق(4) العضديات يف علي أبو "170ال وقوهلم: أحدمها: فيه، إعاللني لتوايل وذلك نظريها، يعزُّ نادرة كلمة :ماء

 ".قلبالواوألًفا،واآلخرقلباهلاءمهزة،واليكاديتواىلإعالالن
متيم(6) بعنعنة يسمَّى هوما ينظر. : قتيبة البن احلديث 2/104غريب اللغة ومجهرة واخل2/336، ، ،2/11صائص

 .7/202،وشرحالشافية216،ودرةالغواصص74والصاحيبص
 .البحر:ب(3)
:منذلكماأنشدهاألصمعيمنقولالراجز(3)

ـٍكَهـُزوق  أُبَـاُبحَبْـٍرَضاح 
ينظر : الصناعة 1/106سر واحملكم ص10/441، واملفصل ،767 املفصل وشرح ،10/14 واملمتع ،1/742،

(.أبب)1/204،واللسان7/203وشرحالشافية
 الصناعة سر يف الرجز هذا عن جين ابن "...1/106قال : عني من بدال فيه اهلمزة كان(اببَعُ)فليست وإن

كانتاهلمزةأصالً،ايزخربهمَأل وذلكأنالبحريتهيَّ...أيَّهَإذاتَـ(بَّأَ)من(ال عَفُـ)اهووإمنَّ،مبعناه غريبدلمنفلهذا
 .1/219:وينظر".وليسبالقوي،منهافهووجهابدل إهنَّ:قلتوإنْ،العني

 .البحر:األصل(9)
وُعُفرَُّة.9/31،واملخصص14/123،وهتذيباللغة172،وإصالحاملنطقص33نوادرأيبمسحلص:ينظر(10)

=.شدَّتهوأوله:احلرِّ
كذلك...بثَإذاوَ،رُـف أْيَرَـفَأَ:من(ةلَّعُفُـ)ـف(ةرَّـفُأُ)وأما :"...1/219قالابنجينيفسرالصناعة= كانذلك وإذا

حتُفليس أن ينبغي يف والعني اهلمزة من واحدة أهنَّ(ةرَّـفُعُ)و(ةرَّـفُأُ)مل أختهاعلى من بدل أيضً،ا منكر تكونوغري أن ا
 ".إالأناالختيارماقدمته،والعنيبدالمناهلمزة،منالعنياهلمزةبدالً

(1) ديوانه يف الرُّمَّة لذي قصيدة مطلع وهو البسيط، من الديوان1/731البيت ورواية ،( أأنْ: ) أعنْ)بدل وعليها(
.يسقطاالستشهادبالبيت



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [إبدال األلف]

 .(4)..."َوِمنَها األلُف، َوْهي تـُْبَدُل ِمَن الَواوِ : "قَاَل أبو علي

                                                                                                                                                                             

يف له والشاهد : قتيبة البن احلديث ص2/104غريب ثعلب وجمالس ،31 اللغة ومجهرة ،2/320 ،336،
 2/11واخلصائص الصناعة وسر ،1/229 ص2/322، والصاحيب ص74، الغواص ودرة املباين213، ورصف ،

ص172ص الشافية شرح شواهد وشرح ،123 يف. نسبة وبال : اللغة 1/292مجهرة الشافية وشرح وشرح7/207، ،
.1/713،111الكافية

الدار ت وترمسَّ رمْسَها: تأملت وخرقاء. معشوقته: اسم ومسجوم. أ: الدمَع العنُي َسَجمت يمن أسالته: :واملعَّن.
.123شرحشواهدشرحالشافيةص:ينظر!أألجلترمُسكونظركدارهااليتنزلتفيهابكتعينك؟

 .أأنترمست؟فأبدلتاهلمزةعيًنا:واألصل(أعنترمست:)والشاهدفيهقوله
 .431ص(مرجان)،و217ص(فرهود)التكملة(1)
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َوَقْد:قَاَل الشَّارِحُ  ، الثَّقيل  َعن  إليَها يـُْعدُل َخفيَفة  ألنَـَّها الَبَدل  ُحروف  ْن م  األلُف
َنمَخَْسة َأْحرفٍ .الَواُو،َوالَياءُ،َواهلْمزَُة،َوالنُّوُن،َوالتَّنوينُ:،َوهي(2)أُبدلْتم 

فـََعلىَضْربني (7)فَأمَّا َنالَواو  م  َوالزم ،:إْبَداُلاأللف  َجائز  ،(يـَْوجل)(1)فَاجلائُزإبَداهُلَايف 
َذلَكَوجَهان :فَيَقالُ :يَاَجُل،َويف 

ٍدمنُهَمافيه:َأَحُدمُهَا الَياَءَوالَواَوَقْداْجَتمعَتا،وَُكلَُّواح  (6)ث َقل ،َففرَّ(4)أنَّ إىلاألَخفِّ
؛ألنَّالَيا بالَبَدل  الَواُوَأَحقَّ َاَوْهواأللُف،وَكاَنت  .َءلوأُبدلْتألًفاالْسَتَحاَلاالبتَداءهب 

الَياَءَوالَواوَ:َوالثَّاين الَواُويَاًء،َوُهَنا(3)أنَّ أُبدلت  كون  األوىلبالسُّ إَذااجَتَمعتاَوَسبقت 
تُقل وملَْ ألًفا الَواُو فـَُقلبت  ، السُّكون  َن م  َقريبُة َوالَفْتَحُة ، بالَفْتح  األوىل الْستَحالة َسبقت  يَاًء ْب

.اإلْدَغام 

َأيَِّحركـٍة(9)فَمىَتحَتَرَّكْتَوانَفَتَحَماقـَْبلَهاقُلَبْتألًفا(3)[الالزم]َوأمَّاإبَداهُلَا يف 

:/كانت،َوَقْدَخرََجَعْنذلكَ ًناأوالًمايف  اْسٍمأوَأْشياء سنذكُرَها،َوالفـَْرَقبـَنْيأْنَتكوَنَعيـْ
اجلْمع :ف ْعٍل،فَاالْسُممثلُ ،وَ:بَاٍب،َوَداٍر،لَقولكيف  ارُ)أَْبواب  َداَرَيدوُر؛إَذاَأَحاَط:َمنْ(الدَّ

.،َوَجارَ(1)قَالَ:َوالف ْعُلحَنْو.بالشَّيء

                                                           

يف(2) األلف إبدال ينظر : 1/273الكتاب واملقتضب ،1/199 واألصول الكتاب7/216، أدب رسالة وتفسري ،
 .7/203،وشرحالشافية1/101،واملمتع213،وشرحامللوكيص129ص

 .وأما:ب(7)
 .من:األصل(1)
 .كلواحدةمنهماقرينة:ب(4)
 .فقر:ب(6)
 .الواووالياء:ب(3)
 .ب:تكملةمن(3)
 .ب:ساقطمن(ألًفا)(9)
 .قام:ب(1)
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حَنْو الالم  يف  وَكذلك : أْصُله َوالُعال، لقولك(َعَصو )الَعَصا، ، بالَعَصا: ،َعْصوُت
حَنْو.َعاليـَْعُلو:من(الُعال)و الف ْعل  .َغزَا،َوَدَعا:َويف 

أربَع فتصرُي فْتَحة ، وقبلها ثَالثة ، َوَحركتَها رَكتني، حب  رة ُمَقدَّ الَواَو أنَّ َقلبَها يف  َوالع لَُّة
 َولذلك ؛ احلروف  َن م  تـَْقُرُب َواحلركاُت ٍد، َواح  نٍس ج  ْن م  ُمتوالياٍت َحرَكاٍت (2)[قوم]مَسَّاَها

الصَِّغارُ احلركات؛(7)احلروُف تـََوايل َكذلَك فاصٍل َغرْي ْن م  َأحرٍف أربَعُة تـََوايل ُيستثقُل وكَما ،
َقوهُلُم فأمَّا حركات، أَربع َواحدٍة كلَمٍة يف  تـََتواىل ال (1)َولذلك فَأْصُله(4)ُعلَب ط : َوبَابُه

ر،َوْهَوَمَعَذلكقل(6)(ُعالب ط ) رَُة،َواملقدَّ الـمحقَّق،و(3)يل ،َفكذلَكاحلرَكاُتاملقدَّ ُحكم  (3)يف 
.(9)َهذاَأصلُحَتعليٍلُعلِّلبه

قُلبْتألًفا؟(1)َفل مَ:فَإنق يـلَ

قَلبَهاإىلالياء:ق يـلَ تُؤمُنَحركتُهخب  الف  .ألنَّهَحرف 

حَنْو حَّتهايف  اانَفَتحْتَوانكَسَرَماقبلَها،فـََقويْتبَذلك(2)ع َوض:فَأمَّاص  .فألهنَّ
                                                           

 .ب:تكملةمن(2)
الياءوالكسرةَ،الصغريةاأللفَونالفتحةَسمُّوقدكانمتقدموالنحوينييُ:"1/13قالابنجينيفسرالصناعة(7)

 .2/714اخلصائص:وينظر".الواوالصغريةوالضمةَ،الصغرية
 .ب:ساقطمن(قوهلم)(1)
ربةالثقيلةمناللنباخلاثر:الُعلَب طُ(4) كتابسيبويهمن:ينظر.الُعلَب طُ:الغليظالضخم،ويقالللشَّ تفسريغريبمايف

 .1/736،وسفرالسعادة124،وشرحأبينةسيبويهص120األبنيةص
كلمةيفالعربيةت(لٍال عَفُـ)امنإالأنيكونحمذوفً(لٍل عَفُـ)رباعيعلىوزنليسيفالكالمألنه(6) وايلت؛لعدمجميء

 متحركاتفيها أربع ذلك من (ط ب لَعُ)، (طٍالب عُ)وأصله (ط ل كَعُ)و، (ط كال عُ)وأصله وُهَدب د )، ) ،(ُهَداب د )وأصله
كتابسيبويهص1/239الكتاب:ينظر(.م اد وَدُ)وأصله(م د وَدُ)و لوكي،وشرحامل1/23،واملنصف216-214،وأبنية

 .1/63،واملمتع23ص
 .واملقدرة:األصل(3)
 .ب:ساقطمن(و)(3)
 .2/702اللباب:ينظر(9)
 .مل:ب(1)
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فَلُهَثالثُةأَْوُجه :(7)فَأمَّاَماَخرََجَعْنَهذااألْصل 

،حَنْو:أَحُدها .(1)الَقَود ،واأَلَود ،َوالـَحوََكة :أنَّخَيْرَُجُمنَبـًِّهاَعلىاألْصل 

ْنإبَدالهاللَّ:َوالثَّاين َغَزَوا،لوأُْبد لتألًفاحلَُذفْتإحدىاأللَفني،:بُس،حَنْوأْنخُيَافم 
.ومََلَْيكْنبـَنْيالَواحد َوالتثنيةفـَْرق 

يُحه،حَنْو:َوالثَّالثُ َماجيَ ُبَتْصح  ُحكم  :أْنَتكوَنالَواُويف  اْجتَـَوَر،وازدوجوا،فإنَّهيف 
 فَتَحة ،َفكذلك/جيَ ُباإلْبَدال؛إْذلَْيَسقبل،َوُهَناال(4)(جَتَاَورَ)ُحكم  (.اْجتَـَورَ)الَواو 

 النـََّزَوان )فأمَّا الثَّاين( الق ْسم َن م  إحدى(6)فـَْهَو حلََذفَت ألًفا الَواَو َقلبَت لو ألنَّك ؛
َنالنُّون (3)(نـََزانًا)األلفني،َوَصاَراللَّْفُظ .(3)،فَيلتَبُسبالثُّالثيم 

َوَذلكَوأ البتَّة، فـَْرٍق َغرْي ْن م  الَواو  ُحكُم َذلك يف  فحكُمَها الَياء َن م  األلف  إْبَدال مَّا
.،َوَرَمى،َوَسَعى(1)بَاَع،َوَسارَ:حَنْو

َناهلْمزَة فـََعلىَضْربني م  .الزم َوَجائز :َوأمَّاإْبَدالاأللف 

                                                                                                                                                                             

 .يفعرض:ب(2)
 .663-2/663،وسرالصناعة1/116اخلصائص:ينظر(7)
 .احلركة:ب(1)
.جتاوزوا:ب(4)

ازدوجوا)و ) حكم تزاوجوا)يف ينظر(. : ،1/713الكتاب 273-1/273واملقتضب واألصول ،7/713،
 .1/704،واملنصف1/113واخلصائص

 .أيالذيخُيافمنإبدالهاللبس(6)
 .نزايًا:األصل(3)
أي(3) : فـََعالن)اللتبس بـ( المه اعتلت فـََعالٍ)مما نون( المه مما الصحيح من ينظر. : واملقتضب1/733الكتاب ،

 .2/663،وسرالصناعة1/116،واخلصائص1/794
 .ساع:األصل(1)

 ب/292
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،َوَتكوُنا الثَّانيةُتقلُبألًفا،فَالالزُمأْنجَتْتمَعمَهْزتان  ألوىلَمفتوحًةَوالثَّانيُةَساكنًة،فَإنَّ
ر،وآَمنَ:حَنْو نَ(2)آَدَم،َوآخ  َلز َمقلبـَُهاألنَّ:،َوآَتى،واألْصُلم  َا األَدَمة ،َوالتَّأُخر ،َواألْمن ،وإمنَّ

نفسهاثَقيلة ،َفإَذااْنَضمَّإليهامثلَهااْزَداَدا لثِـَّقُل،فَأْبدلْتإىلَحرٍفيُؤمُنَمعهذلك،اهلمزَةيف 
َوالتَّصغري َواًوا،حَنْو اجلْمع  الزَّائَدة ،فَتقلُبيف  .أََواد مَوأَُوْيد م:َوتصرُياأللُفُهَناكاأللف 

َغرْياهلْمزَة،حَنْو َرْأٍس،َوبَْأٍس،:َوأمَّااجلائُزفَأْنَتقَعاهلْمزَُةثَانيًةَساكنًة،َوقَبلَهافَتحة يف 
طَلًَباللتَّخف يف  .فـََقلبَهاألًفاَجائز 

م َنالنُّون   َوأمِّاإْبَداُلاأللف  َقولك(إ َذنْ)فـََقدأْبد لتمنَهايف  َايف  أنَا:(7)اليتجُيَاُبهب 
تُقلُبألًفاإَذاَوقفَتَعليَها:أُزورُك،فَيُقول الَعَمل؛،وَكا(1)إَذْنأكرَمَك،فإنَـَّها نتُملَغاًةَعن

كانت فَإْن َعليها، َوقفت َوَقْد فَتحًة قبلها َساكنًة نُونًا كاَنْت إْذ النَّْصب  تَنويَن َأْشَبهْت ا ألهنَّ
،(4)َعاملًةَفاجليِّـُدأنَتكتبَهانُـونًا َلُمتَّصل باملْعُمول  َوَتقُفَعليهاكذلك؛ألنَّالَعام 

ُحكماملتَّصلة فَالَوقُفعليه .قَبيح ،فـََتكونيف 

عني  َنالتَّنوين َففيَمْوض  م  :َوأمَّاإْبَدالاأللف 
                                                           

 .آمر:ب(2)
 .جيابهباكقولك:ب(7)
و(1) املازين وذهب الوقف، عند ألًفا تبدل أهنا على بالنوناجلمهور عليها يوقف أهنا إىل املربد ينظر. الشافية: شرح

 .71،ومغيناللبيبص764،واجلَّنالداينص2/239
:علىثالثةمذاهب(إذن)اختلفالنحويونيفرسم(4)
أهناتكتبباأللف،وكذلكُرمستباملصحف،وُنسبهذاالقولإىلاملازين،وهوخيالفمانقلعنه:أحدها

=.الوقفبالنونمنأنهيرى
(إذن)أشتهيأنأكوييدمنيكتب:"أهناتكتببالنون،وهوقولاملربدواألكثرين،وكاناملربديقول:الثاين=

".واليدخلالتنوينيفاحلروف،(لن)و(أن)ألهنامثل؛باأللف
ُكتبت:الثالث باأللفلضعفها،وإنعملت ُكتبت بالنونلقوهتا،وقيلعكسه،وُنسبالتفصيل؛فإنأُلغيت

.هذاالقولإىلالفراء،وتبعهابنخروف
ينظر : عصفور البن اجلمل ص2/130شرح املباين ورصف ص144، الداين واجلَّن ص766، اللبيب ومغين ،71،

 .1/713واملساعد



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

171 
 

كَقولك:َأَحُدمُهَا/ َرأيُتزَيدا،َهذههياللغُة:االْسُماملنُصوُباملنوُنإَذاَوقفَتعليه،
الكثرية ف(1)الصَّحيحُة النُّوَن أنَّ َذلك يف  َوالَوْجُه إَذا، فيها َذلك َويـَْقوى الَواَو، ُتشبه ُغنَّة يها

ْرُصُهمعلىالّداللة  َماقبلها،َوقـَوَّىذلكح  الَواُوُهَناألْبد لْتألًفاالْنفَتاح  َسكنْت،َولوَوَقعت 
بَعالَمةالصَّرف  .َواالهتَمام 

كَقولهتـََعاىل:َواملوضُعالثَّاين اخلفيفة ، َية ٱلََنْسَفًعاب ﴿:نُوُنالتَّوكيد  َولََيُكونًا﴿،(2)﴾لنَّاص 
ألنَـَّهانُون َساكنة بـَْعدفَتحٍةفـَْهيكتنوين (7)﴾غ ر ينَلصَّـ ٱمَِّن َتقُفَعليَهاباأللف 



الُقرآنثَالث (1)الصَّرف  َذيناملوضعنييف  .(2)،َولَْيَسهل 

 

 

                                                           

.الكبرية:ب(1)
 ألًفا، التنوين بإبدال باأللف؛ املنصوب املنون االسم على العرب مجهور الشارح-يقف ذكر على-كما ويقفون

.هذازيْد،ومررُتبزيدْ:املنوناملرفوعواجملروربالسكون،فيقولون
فيقولون بالسكون، عليه فيقفون واجملرور، املرفوع على الوقف يف املنصوب ربيعة يقولون:ومحلت كما زيْد، :رأيُت

.وهذهاللغةحكاهااألخفش،ومليذكرهاسيبويه.هذازيْد،ومررُتبزيدْ
فيقولون احلركة، بإشباع وجمرورًا مرفوًعا املنون االسم على فيقفون املنصوب، على واجملرور املرفوع السراة أزد :ومحل

.رأيتزيدا:هذازيدو،ومررُتبزيدي،كمايقولون
ينظر : 163-1/166الكتاب واألصول ،2/732 الشافية وشرح ص2/239، احلسان والنكت واملساعد133، ،

 .713-714،واللهجاتيفالكتابص1/701-707
 .14:سورةالعلق،مناآلية(2)
 .72:سورةيوسف،مناآلية(7)
كالتنوين؛ملضارعتهاإياهألهنمامجيًعامنحروففإهناتبدليفالوقف:"قالابنيعيشعننونالتوكيداخلفيفة(1) ألًفا

ألف الوقف يف منها أُبدل فتحة قبلها كان فإذا ضعيفة خفيفة وهي الكلمة، آخر وحملهما املعاين، املفصل..." شرح
9/33. 
 .ثالثة:األصل(2)

 أ/297
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 [إبدال الياء]

 .(4)..."َوِمنَها الَياء، َوْهي تُبدلُ ": قَال أبو َعلي
كثرية:قَاَل الشَّارِحُ  ُحروٍف ْن م  تُبدُل ل َما(2)الياء َغرْيها؛ من َأخفُّ الَياء أنَّ َوذلك ،

َمَواضع َناهلْمزَة،َوَقْدأُبدلْتمنهايف  :فيهامَناللني ،َوَتوسطخَمْرجَها،فَأوَُّلذلكإْبداهُلَام 

                                                           

 .431ص(مرجان)،و217ص(فرهود)التكملة(1)
يف(2) الياء إبدال ينظر : 1/273الكتاب واملقتضب ،1/200 واألصول الكتاب7/244، أدب رسالة وتفسري ،

 .7/209،وشرحالشافية1/763،واملمتع279،وشرحامللوكيص126ص
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َأَحُدها حَنْوأنْ: َمكسورَة ، مَهْزة  َوقبلَها الكلَمة َفاَء َتكوَن إيـمانًا،: وآمنُت إيتاًء، آتيته
األخرى اهلْمزَة َوباجتَماع بالكْسرَة ث َقاًل َوَتزداُد ُمستثَقلة ، َوْحَدها اهلمزَة أنَّ َذلك يف  َوالَوْجه

معها،فـَُقلبتإىلالَياءخل  فَّتهاَوُمناسبةالكْسرَةقَبله اهَلَا،َوَعلىَذلكأُْبدلْتألًفاإَذاانـَْفتحت 
الز م (7)اهلْمزَةقبلها،َوَقْدذُك رَ .،َوَهذاإْبَدال 

الكْسَرةقبلها(4)[ياء]َفإبداهُلَا(1)(م َئرٍ)فَأمَّامثل ْنأْجل  م  .(6)جائز 
ًنا كاَنْتَعيـْ ناهلْمزَةإَذا كْسرَة،حَنْو(3)َوَقدأُْبدلتم  ب رٍي،َوذ يٍب؛وذلكلَضْعفها:قَبلَها

َا َها/بُسكوهن  َهاالكْسرَُةَعلىجْنس  .وَكْسر َماقبلها،َفَجذبتـْ

 كَقولَكيف  قُلبْتيَاًء، َواحلرُفالثَّاينإْبَداُلالياءمناأللف،َوإَذااْنكَسَرَماقبَلاأللف 
بـَْعدالكْسرَة،:(3)ومَجْع ه(ق ْرطَاسٍ)َتصغري باأللف  ؛َوَذلكالْستَحالةاللَّفظ  قـَرَاط يُس،َوقـُرَْيط يس 

 كَقولكيف  َارٍ)َوَقْدأُْبدلتاأللُفيَاًءبـَْعديَاءالتَّصغري ، وُعَميِّد،َوذلك(:ع َمادٍ)وَ(مح  (1)مُحَريِّ
األلفبـَْعدالياءالسَّاكنة لئالجَيْتمَعَساكنان  األوىلالْمتَناع  ،َوَلمَّاأُْبدلْتيَاءُحرِّكْتَوأُْدغمت 

.فيها

َمَواضَعكثرية،َفم نَها:َواحلرُفالثَّالثُ َنالَواو ،َوَقْدأُْبدلتمنهايف  :إْبَداهُلَام 

                                                           

 .123يفص(7)
 (.مأر)2/311الصحاح:ينظر.مجعم ئـْرَة،وهيالذَّْحُلوالعداوة:امل ئَـرُ(1)
 .ب:نتكملةم(4)
(6) سيبويه "7/417قال يف: ياًء مكاهنا تُبدل فإنك مكسور حرف قبلها وكان مفتوحة كانت مهزة كل أن واعلم

 ".م يَـر (:امل ئَـر )التخفيف،وذلكقولكيف
 .ساكنة(3)
 .كقولكيفمجعقرطاسوتصغريه:ب(3)
 .ب:ساقطمن(وذلك)(1)

 ب/297
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حَنْو َن:إْبداهُلَامنهاَفاًءيف  ،(الَوْعد )وَ(الَوْقت )م يَعاٍد،َوم يَقاٍت،َوَأْصُلهام  َوالنُّْطُقبالَواو 
َا ثـَُقَلالنُّْطَقهب  قبلها الكْسرَة َوَوقعت  كون  بالسُّ اَضُعفت فلمَّ ، َولكنَّهَشاقٌّ بـَْعدالكسرةممُْكن 

ا،َفأُبدلْتياءل ُمَجانست َهاالكْسَرةقـَْبلها،َوَهذاالز م  دًّ .ج 

 َنالَواويف  ،(يـَْوَجل)َوأمَّاإْبَداهُلَام  الياءَوالَواوَقْداْجتمَعاَفَجائز  فـَثـَُقَل(2)َوالَوْجهفيهأنَّ
ذ كره َسَبَق َوَقد ألًفا، بعُضُهم فَأبَدهَلَا هب  َما، ياءً(7)النَّْطُق آخروَن َوأبدهَلَا ،(1) يف  أُْبدلت كَما

الياءاألوىللَتكوَنالَواُوالسَّا(6)،َواألحسُنُهَنا(4)(َشيّ)و(َطيّ) كنةَواقعًةبـَْعديَاءأنُتكسَر
ْنساألوىل(3)َمكُسورةفـََيشقُّ َا،فُتقلُبإىلج  .النُّطُقهب 

حَنْو يف  َعيًنا الَواو  َن م  الياء أُبدلت  َوَقْد نْ: م  َواألْصُل ر يٍح، ا: فَلمَّ َرْوًحا، يـَُروُح رَاَح
الَواُوَوانكَسَرَماقبلهاثـَُقَلالنَّْطُق مَجْعهَسكنت  َا،َفأبدلْتياًء،َوَقْدقَالُوايف  /ر يَاح ،َوقَالوا:هب 

.(3)أَْرَواح :أَْيًضا

 يف  نْ(1)(د يـَمة)َوقَالُوا م  َوأصلها ، َوَقالُوا: َيُدوُم، َداَم َمَطُرها،: َداَم إَذا السَّحابُة َدوََّمت 
 يف  ذَكرنا ل َما ياًء الَيا(ري حٍ)فَأْبد لْت وَكذلك ، يف  ع يدٍ)ء ) َواٍو، َن م  من(2)[ألنه]َبدل  َعاَد:

.يـَُعودُ

التَّصغري َواجلْمع:فَإنق يـلَ ت:َفقدقَالُوايف  .ُعيَـْيد ،َوَأْعياد ،َفلوكاَنْتَواًوالَصحَّ
                                                           

 .اجتمعتا:ب(2)
 .174سبقذلكيفص(7)
 .716سبقذلكيفص(1)
(4) و(َطْوي)وأصلهما يف(َشْوي)، وأدغمت ياء الواو فقلبت ساكنة، السابقة وكانت والياء الواو اجتمعت حيث ؛

 .199شرحامللوكيص:ينظر.الياء
 (.يوجل)أييف(6)
 .فيسبق:ب(3)
 .2/173،واألصول7/492،والكتاب7/292العني:ينظر(3)
 .دمية:وقالوا:كذايفالنسختني،ولعله(1)
 .ب:تكملةمن(2)
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ق يـلَ َهُهَنا: (7)إْبداهُلا َتصغري  بني ليفرُِّقوا ُعودٍ)الزم ؛ ) َتصغري  َوبني (يدٍع )َومَجْعه،
.َعيَّدنا:ُعويد ،َوَأْعواد اللتَبَس،َوَطرُدواذلكفقالوا:؛إْذلوقَالوا(1)[َومَجْعه]

 َعيًنا منها َا إْبداهل  ق يلَ)َومن يمَ)وَ( (س  َوأْصلُه قُو لَ)، ا( فَلمَّ الثَّاين، وَكسر  األول بَضمِّ
َسكنت، الضَّمَّة بـَْعد ووقوع َها َا بكسرهت  الَواُو الَواُوثـَُقلت َفوقعت  كْسرًَة، الضَّمَّة َن م  َوأُبد َل

.َساكنًةبـَْعدَكْسرة،فـَُقلبْتياًءلُتَجانسالكْسرَةَ

مَجْع الًما،َوذلكيف  َنالَواو  الَياءم  ٌّ](4)أَْدلٍ:،قَالُوا(َدْلوٍ)َوَقْدأُبدلت  ؛لثقل(6)[ود يل 
َلفيهاَما(3)[الضمة]الَواوبـَْعد ،َوُعم  َليف  يٌّ،فَأبدلوا(:َعَصا)،وَكذلكقَالوايف(ق يلَ)ُعم  ع ص 

َنالَواوينيَائني  .(3)م 

َنالَواواملَضعَّفةَشاذًّاقالوا(9)َوَقْدأَْبدلوها :د يَوان ،َواألْصلُ:(10)م  د وَّان ؛لقوهل  ميف 
التَّصغري(1)َدَواو ين :اجلْمع  .َدوَّْنُتالشَّْعَر،َوْهَوُمَدوَّن :الواُدَوْيو ين ،َوقَ:،َويف 

 ريَاز)فَأمَّاالَياُءيف  :(7)َففيهاَثالثةأَْوُجه(2)(ش 

                                                           

 .هنا:ب(7)
 .ب:تكملةمن(1)
 .دل:ب(4)
.ب:تكملةمن(6)

 .3يفص(ديل)وقدفصَّلالشارحاإلعالليف.3/69العني:ينظر.جيوزفيهاضمالدالوكسرها(ديلٌّ)و
 .ب:تكملةمن(3)
يّ)ألنأصل(3)  .،والثانيةالمالكلمة(فعول)،فالواواألوىلواو(فـُُعول)ُعُصوو،على(:ع ص 
 .أبدلوا:األصل(9)
 .وقالوا:ب(10)
كانتالياءأصليةلقيليفمجعه(1) ،والتخمري(دون)4/2114،والصحاح2/374سرالصناعة:ينظر.َديَاو ين:ولو

1/710. 
 (.شرز)660القاموسص.اللنبالرائباملستخرجماؤه:الشِّريَازُ(2)
 .2/727،واللباب713،وشرحالتصريفص319-2/313سرالصناعة:ينظر(7)
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.هيزيَاَدة لإلْشَباع :َأَحُدها

َنالَواو:َوالثَّاين م  .َشَوار يزُ:هذا(4)[على]،َوَقْدقَالُوا(1)هيَبَدل 

َوالثَّالثُ : َن م  َبَدل  َهذاهي َعلى َوَقالُوا الرَّاء، َشرَار يزُ: جَيْعُلها. ال اللغة  أْهل  َوأكثُر
ن/َومُيكُنأْن:قَاَل الشَّارِحُ .(6)َعرَبـ ّيةً رَاَزة )َيكوَنأْصُلهاَعرَبـ يًّام  .،َوْهيَشَراَسُةاخلُُلق(الشَّ

(3)[و] يف  َغازٍ)الياء َطَرفًا،(3)(حَمْن يةٍ)وَ( َوقَعْت َقْد الَواَو أنَّ َوَذلك الَواو ، َن م  َبَدل 
َكْسرة، الَواُوَساكَنًةبـَْعد ،َوْهَواألْصُل،فـََقْدَوقعت  الَوْقف  أْنَيكوَنَساكًنايف  َوُحكُمالطَّرف 

احلرَكَةالزمة (1)وقـَْبَلالطََّرف  ،َفكأنَّ َوالكْسُر،يـَْعَتوُرَعليهَحرَكاُتاإلْعرَاب  ،َوَمْنمُجْلتهاالضَّمُّ

                                                           

 .1/239،واملمتع2/340هذاالقولمنسوبإىلاألخفشيفسرالصناعة(1)
 .ب:تكملةمن(4)
.عربيًّا:األصل(6)

كتباللغة(شرياز)وليسلفظة:"2/721وقالالشارحيفاللباب كالمالشارحهوأن".مصرًحاهبايف وممايؤيد
كانيفاملغربيفترتيباملعرب-حسباملعاجماليتبنييدي-ملترديفاملعاجماملتقدمة،وأولورودها(شرياز)لفظة

1/173.
كتاب(شرياز)علًمابأنلفظة(".شرياز)ومنالعجيبأناللنببالفارسية"(:شرز)14/94وجاءيفالتاج ملترديف

 .2/711املعرب،واليفشفاءالغليل،ووردتيفكتابقصدالسبيل
 .ب:تكملةمن(3)
الوادي(3) من الـَمْحنية والـَمْحنية: ينعطف، حيث َعرَجه ُمنـْ غريه: أو كان رماًل األرض، من احنَّن ما ينظر. اللسان:

 (.حنا)11/201-204
.الظرف:ب(1)

 (.حمنية)واحلديثهناعن
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َولذلك ُمْستثقل ، الكْسَرة بـَْعد َوالكْسرَة الَفتحةُ(2)َوالضَّمَّة َُثَّمُحلت  ، املنـُْقوص  يف  (7)ُسكِّنت
.عليها ُرالزمٍ(حَمْن ية )َوأمَّاالـَهاءُيف  َغيـْ َاألنََّحرَفالتَّأنيث  .(1)فَلْميـُْعَتّدهب 

 َوَقْد يف  الَواو  َن م  الياء حَنْو(4)أُْبدلت الَعنْي، املعتالت املَصاد ر َوَذلك: َوق ياٍم، ياٍم، ص 
 َايف  املْصَدر،َومثُلَذلكإبداهُلَا:العتالهل  اجلمع،(6)َصاَم،َوقَاَم،َواْنكسارَماقبلهايف  منهايف 

.ن يامٍ:حَنْو

:فَإْنق يـلَ ْتيف  !(3)(ع َوادٍ)و(ل َواذٍ)فـََقدَصحَّ

املَفاعلة ،َوأْصلُه:ق يـلَ بَاب  ْن املْصَدرُهَنام  ت(9)(َعاَودَ)،و(الَوذَ)(3)ألنَّ َصحَّ ،فلمَّا
املْصَدر  تيف  َصحَّ الفْعل  َمْعََّن(10)يف  .(11)(املَعاَوَدة )وَ(املالَوَذة )،وَكاَنيف 

 الَواَو(7)[فضعيف](2)(ُصيَّمٍ)وَ(1)(نـُيَّمٍ)وَ(ُصيَّامٍ)وَ(نـُيَّامٍ)َوأمَّاإْبَداهُلَايف  ؛ألنَّ القياس  يف 
(1)َقدحَتَصَّنتباإلْدَغام كاَنإْبَداهُلايف  ْت(4)َضعيًفاأيًضا،السيََّما(د يوانٍ)،َومنُهَنا َوَقْدَصحَّ

التَّصغري َواجلْمع،حَنْو .ُدَوْيو ين،وَدَواو ين:يف 
                                                           

 .وكذلك:األصل(2)
 (.حمنية)يف(7)
(1) سيبويه "1/733قال فهي: الزم غري أو الزما اإلعراب عليه يقع ما بعدها كان َث الواو قبل الكسرة كانت وإذا

مبدلة  الياء مكاهنا قولك... ،حمنية :وذلك من هي األرض-(تُوْنَـحَ)فإمنا من احملَّن الشيء وغازية -وهي :وينظر..."
 .7/700األصول

 .من:ب(4)
 .ب:ساقطمن(إبداهلا)(6)
.عواذ:األصل(3)

 (.عود)733القاموسص:ينظر.مبعَّنجعلهعادًةلهوديدنًا(عاَوَده)مصدر:ع َواًدا
 .فأصله:ب(3)
 .عاوذ:األصل(9)
 .14/17،وهتذيباللغة2/123املقتضب:ينظر.الَذل َياًذا:لقيل(الذَ)ولوكانمصدرًاللفعل(10)
 .املعاوذة:األصل(11)
 .7/264،واألصول1/762الكتاب:ينظر.والقلبفيها.نوَّم:يفالنسختني(1)
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حَنْو يف  َنالَواو  الَياءم  كانَواحُده:َوَقْدأُبدلت  كلَِّما ياٍط،َويف  ياٍض،َوس  ،(فـَْعالً)ح 
ُشروطٍ مَخْسُة فيه اجتمعت َوَقْد َساكنة ، َواو  (6)َوعينه الَواو: (3)ُسكوُن الَواحد ؛ يف  َوذاك/

،َوُوقوعُ اجلْمع  فيها،وَكسُرَماقَبلَهايف  ُةالالم َضعف  حَّ بـَْعَدها،وََكوُنالكلَمة مَجًْعا،َوص  .األلف 
األوىل َوَسبقت  ، َوَواو  يَاء  فيها اجتَمَعْت كلَمٍة كلِّ يف  الَواو  َن م  الَياء أُبدلت  َوَقْد

،َوَذلكحَنْو ُسكوَناأل:بالسُّكون  َوَوقُوَعَطَوْيُتالشَّيَءطَـيًّا،َوَشَويـُْتُهَشـيًّا،َوَذلكأنَّ املعتل  ول 
 ،وَكاَنذلكَطر يًقايف  ،َفأُبدَلاألثـَقُلإىلاألَخفِّ يحني  النَّْطُقهب  َماَصح  َحرٍفُمعتلٍّبـَْعدهَيُشقُّ
َيكوَن أْن بـَنْي ذلك يف  فـَْرَق َوال َواحًدا، َحْرفًا احلْرَفان  َوَيصرُي الثِـَّقُل، به َيْسقُط الذي اإلْدَغام 

.ليَاًءأَْوَواًوااألوَّ
الباء  َن م  الياء إْبَداُل الَباءُ(1)َوأمَّا كانت إَذا فيما النَّثر  يف  َجاء حَنْو(2)فـََقد دًة، :ُمَشدَّ

اجلْمع :،َواألْصلُ(7)د يَباجٍ َمْنَغرْيَفْصلٍ:د بَّاج ؛لَقوهل  ميف  التَّضعيف  .(1)َدبَاب يج ،َوَذلكلث َقل 

                                                                                                                                                                             

 .وصيَّمونوَّم:ب(2)
 .ب:تكملةمن(7)
.األصلصحةالواواملشددةاملكسورماقبلهالتحصنهاباإلدغام،فإنجاءفيهاالقلبفهوقليلاليقاسعليهألن(1)

 .2/727،واللباب406،وشرحالتصريفص2/436،371سرالصناعة:ينظر
:ليل،ومنالكثريقولامرئالقيسقبدونالواو(السيما)استعمال(4)

ل جُلْجُةَارَدَب يَوم امَيَّالس وَ
:ينظر.وُفّسربأنهيعينالواو."قالهامرؤالقيسفقدأخطأاللفظالذيبغريقالهمن":قالثعلب.10ديوانهص

 للرضي الكافية صو،2/173شرح اللبيب و7/291واهلمع،136مغين ، اشرح 2/231ألمشوين بأنه، آخرون وفسره
 .249سفرالسعادةص:ينظر.(سي)وختفيف(ال):يعين

 .446وذكرهاالشارحمعلَّلًةيفص.2/713،واللباب2/377،وسرالصناعة1/143اخلصائص:ينظر(6)
 .الواحد:ب(3)
 .الياء:يفالنسختني(1)
 .الياء:يفالنسختني(2)
الدِّيباج(7) وا: النقش وهو الدَّْبج، من مشتق اإلبريسم، من متخذة الثياب من معّربضرب فارسي لتزيني، :ينظر.

 (.دبج)2/262،واللسان110املعربص
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 يف  (4)(لبَّ)َوقَالُوا : َوالقياس ، فَأْبدلوا(6)(لبَّبَ)لَـَّبَّ أَْمثال، َثالثة  اْجت َماَع َفكرهوا ،
.(3)لَـَّبَّ:لَبَّيُت،َُثَّأبَدلُواالياءإَذاحَتَرَّكْتَوانـَْفَتَحَماقـَْبلهاألًفافـََقالُوا:األخرَييَاًءفـََقالوا

 يف  النَّظمفـََقْدَقالوا الثَّعالب )َوأمَّايف  :) ،َويف  (:األرَانب )ثـََعايل  َمْوضُعه.(3)أَرَاين  َوَهذا
.الشَّعرالَغرْي

 َوَقدْ َنالسِّني ،قَالوايف  (:َخام سٍ)أَبدلوَهام  ي،َويف  َوال.(9)َسـاد ي(:َساد سٍ)َخام 

.يـَُقاُسَعليهالبتَّة
َنالرَّاءَففيحَنْو .قُـرَْير يط ،َوقَـرَار يط :ق ـرَّاط ؛لقوهل  م:ق يـرَاٍط،َواألْصلُ:َوأمَّاإْبَدالالَياءم 

                                                                                                                                                                             

غرياملصدر(ف عَّال)وهذااإلبدالقياس؛إذالجييء:"ديباجوديناروقرياطوشرياز:قالالرضيعناإلبداليفحنو(1)
ابًا:إالوأولحريفتضعيفهمبدلمنياء،فرقًابنياالسمواملصدر،واليبدليفاملصدرحنو ك ذَّ ب شرحالشافية..."كذَّ

7/211. 
.لََببٍ:األصل(4)

باملكانلَـبًّا،وألبَّ علىاألمر:لبَّ  (.لبب)1/370اللسان.لَز مهفلميفارقه:أقامبهولَز مه،وألبَّ
 .حتريف.لَّب:يفالنسختني(6)
(3) يف القول تفصيل لبَّب)ينظر لبيك)و( يف( فيه واخلالف : 741-1/713الكتاب واملقتضب والزاهر7/224، ،

 .213،وشرحامللوكيص2/717،واللباب313-2/311،وسرالصناعة172،وأمايلالزجاجيص1/99
(:منالبسيط)وذلكيفقولرجلمنبينيَشُكَر(3)

ـُرهُهَلَاَأَشار يـُرم ْنحلَْ م ْنأَرَان يـَهاٍمتـَُتمِّ َوَوْخـز  م ْنالثَـَّعـايل 

ينظر : 2/237الكتاب واملقتضب ،1/732 ثعلب وجمالس ،1/190 واألصول الطيب7/163، أليب واإلبدال ،
1/90 ،234 ص2/104، الشعر وضرورة ،174 والتذكرة والتبصرة ص2/373، واملفصل ،764 واملمتع ،1/769،

 .117وشرحشواهدشرحالشافيةص
=(:منالبسيط)منذلكقولاحلادرة(9)

ننَيُمْنُذحلَّهبا= َوَعاَمُحلَّْتَوَهذاالتَّاب ُعالـَخام يَمَضْتثالُثس 
(:منالوافر)وقولامرئالقيس

أَرْبعـة ف َسـال  ،ومحوكساديإَذاَماُعـدَّ َخام س  فـََزْوُجك 
،وإصالح(ملحقاتديوانه)149رئالقيسص،وديوانام(يفالشعراملنسوبإليه)106ديواناحلادرةص:ينظر

ص 701املنطق الطيب أليب واإلبدال ص2/213-213، الشرائد وحصر الفرائد ونظم الشعر197، وضرائر ،
 .113-116،وشرحشواهدشرحالشافيةص223-226ص
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فـََقْدقَالوا َنالنُّون  ،َواألْصلُ:َوأمَّاإْبَدالالَياءم  ؛لقوهل  م:د يـَنار  ،َوَدنَان ري ،(1)ُدنـَْين يـر :د نَـّار 
، نَـ:أي/َوشيء ُمَدنَـّر  الدَّ .انيـر فيهأْشَكال 

حَنْو النُّوُن، َتكررت  إَذا الفْعل  يف  منها أْبَدلوها َوَقْد : َوأْصلُه م َن(َتظَنـَّْنتُ)َتظَنـَّْيُت، ،
جَتَاوُزوا(2)(الظَّن ) َوَقْد قَالُوا(7)، احلُروف، َن م  َغرْيها إىل َذلك الَباز ي: َوَقصَّْيُت(1)تـََقضَِّي ،

.تـََقضََّض،َوتـََقصَّصَ:،َواألْصلُ(4)َأظَاف ر ي
 َن(َتَسرَّرَ)َأْصلُـه:(2)قَاَلاألكثـَُرون(1)(َتَسرَّى)َوأمَّايف  رِّ)،م  النِّكاُح،َوقَاَل:،َوْهوَ(السِّ

ْن:(7)آَخُرون .(1)إَذااْختـْرتُهُ(َسَروُتالشَّيء)ُهوم 

                                                           

 .ُدنيّـر:األصل(1)
ينظر(2) : ص1/121الكتاب املنطق وإصالح ،702 والكامل ،2/912 الصناعة وسر واملفصل2/343، ،

 .761ص
 .جتاوز:األصل(7)
:يفقولالعجـاج(1)

تـََقضَِّيالبَـاز يإَذاالبَـاز يَكَسرْ
ينظر ص: 37ديوانه القرآن وجماز ص2/700، السكيت البن واإلبدال ،177 ،171 وإصالح ص، ،702املنطق

،223،وضرائرالشعرص201،ونظمالفرائدوحصرالشرائدص1/112،2/911،والكامل133وأدبالكاتبص
 .1/162واملزهر

.702،،وإصالحاملنطقص174اإلبدالالبنالسكيتص:ينظر.حكاهالفراءعنالقناين(4)
وتبعه-هواملشهوريفختريجهذاالقول،وأجازابنجين(يتَُقصَّ)وماذكرهالشارحمنأنالياءبدلمنالصاديف

 السيد -ابن أن وهو آخر، )َقصَّيتُ)وجًها فعَّلتُ(: إمنا( األظفار من واملأخوذ أقاصيهأطرافه، ألن الشيء؛ أقاصي من
.هوأطرافهاوأقاصيها،وعليهيكونأصلالياءواو

 .240،وشرحامللوكيص2/711،واللباب110للص،وإصالحاخل2/349سرالصناعة:ينظر
 (.سرر)1/743اللسان:ينظر.اختذُسرِّيَـًّة،وهياجلاريةاملتخذةللملكواجلماع:َتسرَّى(1)
ينظر(2) : 1/121الكتاب واملقتضب ،1/731 اللغة وهتذيب ،12/207 واخلصائص الصناعة2/90، وسر ،

إىل2/344-346 القول هذا ونُسب  يف، األصمعي ص: السكيت البن ص171اإلبدال املنطق وإصالح ،702،
.1/792،واملشوفاملعلم2/131وغريباحلديثالبنقتيبة
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 [إبدال الواو]

 .(4)..."َوْهي تـَْبَدلُ َوِمنَها الَواُو، : "قَاَل أبو َعلي

اإلْبَدال،َوَقْدأُبدلتمنثالثةأحرف،:قَاَل الشَّارِحُ  ْنُحروف  َهذاُهواحلْرُفالرَّابُعم 
.(2)الياء،واأللف،واهلمزة:وهي

                                                                                                                                                                             

 إن إىل األخفش تسّرى)وذهب ) من (السرور)مأخوذ صاحب ألن السُّر يَّة)؛ هبا( ُيسرُّ ينظر. الصناعة: سر
واملخصص2/346 ،17/239 املفصل وشرح ص10/21-24، امللوكي وشرح ،240 اجلاربردي وشرح ،1/217،

 (.سرا)11/733،واللسان6/2734الصحاح:ونُسبهذاالقولإىليعقوببنالسكيتيف
 .ملأقفعلىمنقالهبذاالقولفيمارجعتإليهمنكتب(7)
(1) جميء على أقف سروت)مل مبعَّن( : أن فيها والذي املعاجم، من إليه رجعت فيما الشيءَ)اخرتت (:اْستَـرَْيُت

اخرتته ينظر. : اللغة 17/79هتذيب والصحاح (سرا)6/2736، واحملكم ،3/606 واللسان والقاموس11/733، ،
(.سرا)1630ص

 الشيء)أما سروت فمعناه( يقال: نزعته، أيسر: الثوَب وُت وكشفته: نزعته ينظر. : اللغة ،17/79هتذيب
 (.سرا)11/730،واللسان7/141،ومقاييساللغة(سرا)6/2734والصحاح

 .431ص(مرجان)،و217ص(فرهود)التكملة(1)
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حَنْو َضمَّة، قـَْبلها َساكنًة فَاًء َوقعْت إَذا الَواُو منها تُبدُل فَالَياُء ٍر،: (7)[وموقن]ُموس 
نَ م  (1)َوأْصلُه َن م  ألنَّه ]الُيْسر )الَياء؛ َضمٍَّة(4)[واليقني( بـَْعَد َساكَنًة بالَياء النُّْطُق كاَن ا فَلمَّ ،

نْ م  لَتكوَن َواًوا الَياُء أُْبدلت  التـََّنافُر َن م  َوالياء الضَّمَّة بـَنْي ل َما بـَيِّـَنًة َمَشقًَّة اللسان  َعلى َشاقًّا
الضَّ ْنس  حَنْوج  تـُْبدل، ملَْ الَياء حَتَرَّكت َفإْن مَّة، حَنْو: اجلْمع  يف  وَكذلك َوُميَـْيق ٍن، ٍر، :ُميَـْيس 

ع لَّة اإلْبَدالَوْهوَ ٍر؛َوذلكلَزوال  .حَترُُّكالَياءَوانفتاُحَماقبلَها(6)َمَياس 

الَياء م َن الَواُو أُْبدلت حَنْو(3)َوَقْد يف  َعيـًْنا (3)ىالُكوسَ: َن م  َوْهو والطُّوََب، (الَكْيس )،
الَياءَوانََّضمََّماقبلهاأُْبدلت(الطِّيب )وَ .(9)،فلمَّاَسكنت 

الًما َنالَياء  الَواُوم  (1)َوَقْدأُْبدلت  نَ(التـَّْقوى)(2)يف  َأْصَلهم  َوَقىَيق ي،َوَهذاله:؛ألنَّ
.(7)َموضع حُيْكُمفيه

                                                                                                                                                                             

يف(2) الواو إبدال ينظر : 1/211الكتاب واملقتضب ،1/199 واألصول الكتاب7/266، أدب رسالة وتفسري ،
 .7/217،وشرحالشافية1/762،واملمتع243،وشرحامللوكيص2/437،وسرالصناعة123ص

 .ب:تكملةمن(7)
 .ب:ساقطمن(من)(1)
 .ب:تكملةمن(4)
 .وهي:والوجه.قد(:ب)،ويفاألصلكذايف(6)
 .وقدأبدلتالياءمنالواو:ب(3)
والك يَسى(3) الُكوَسى األَكْيس: تأنيث وهو املرأةالكيِّسة، نعت والَكْيسُ. والتوقَّد: اخلفَّة وهو احلمق، خالف :ينظر.

 (.كيس)6/200،واللسان7/932الصحاح
كانت:امسًا،حنو(ُفعلى)تُبدلالواومنالياءعيًنايف(9) ُكسرأول(فـُْعلى)كوسىوطُوَب،فإن صفًةوكانتعينهاياًء
يزى،وذلكللتفريقبنياالسموالصفة:؛لتصحالياء،حنو(ُفعلى) يكى،وض  .ح 

ينظر : 1/761الكتاب واملقتضب ،1/701 ،706 واألصول و7/266، والتبصرة ، ،311-2/310التذكرة
 .10/93،وشرحاملفصل737واملفصلص

كانتصفًةملُتقلب،حنو:امسًا،حنو(فـَْعلى)تبدلالواومنالياءالًمايف(1) َخْزياوَصْدياتأنيث:تـَْقوىوَشْروى،فإن
(.َصْديان)و(َخْزيان)

 .تنظراملصادرالسابقة
 .يفحنو:ب(2)
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َفف يحَنْو َناأللف  َذلك:(1)َضار ٍبإَذاَصغَّْرتَه،تـَُقول:َوأمَّاإْبَداهُلام  ،َوالع لَّةيف  ُضَوْير ب 
ُهَنابـَْعدالضَّمَّة،َوْهيالتـََقُعبـَْعدهاالبتَّة،َفأْبَدلُوها َماقَبلها،َوَقد/ُوقوُعاأللف  َواًوالَتَجانس 

لاجلْمُعَعلىالتَّ ُهنافـََقالُوامحُ  حَنْو:صغري  الف ْعل  ُضور َبف يَماملَْ(:َضاَربَ)َضَوار ُب،َوَقالوايف 
نَأْجلالضَّمَّةأَْيًضا،َوْمنهَقولُهتـََعاىل َفاعلُهم  ُهَما﴿:يَُسمَّ َوَقدأَْبدلبـَْعُض.(4)﴾َماُوور َيَعنـْ

حَنْو َنالَياءيف  الَواَوم  كَماَقالوا(6)بُوعَ:فـََقالواب يَع،:العرب  ،َواجليُِّدأْنَتكوَن(3)َقْدقُوَلَذلك:،
ْنَواوٍ(قُولَ)َواُو ْنيَاٍءُمْبَدلًةم  .(3)ُمْبَدلًةم 

َناهلْمزَةفإَذا (10)َسكَنْتَوانََّضـمََّماقَبلـهاَجاَزإْبَداهُلَا(9)َوأمَّـاإبْـَدالالَواو م 

حَنْو : حَنْوُسوٍل، بالضَّمِّ، حَتَرَّكت إَذا فيها ذلك أَجازوا َوَقْد ، التَّناُسب  حل ُصول  َوَذلك :َولُوٍم،
.الإْبَدال (2)،َوالصَّحيُحأنَّذلكتليني(1)َلُومَ

 

                                                                                                                                                                             

 .439ص(7)
 .فإنكتقول:ب(1)
 .20:سورةاألعراف،مناآلية(4)
 .717سبقاحلديثعنلغاتالعربيفذلكيفص(6)
.ب:ساقطمن(ذلك)(3)

 .1/717الكتاب:وينظرالقوليف
.مبدلةمنواو(قول)واجليدأنتكونواو:ب(3)

ذلك وتوضيح : الفعل بنينا قال)إذا نقول( فإنا للمجهول مثل: ُقو ل، بعد: الواو على الكسرة فتستثقل ُضر ب،
كسرةالواوإىلالقاف،فتسكنالواووماقبلهامكسورفتبدلياًء،فيقال :ق يل،َثتبدلالياءواًوا،فيقال:الضمة،فتُنقل

 .2/722اللباب:ينظر.ُقولَ
 .إذا:األصل(9)
 .جازإبداهلاواًوا:ب(10)
 .حنواللوم:األصل(1)
التخفيف،وهوأنحُتوَّلاهلمزةحرفًاليِّـًنايناسبحركةماقبله،فإنكانقبلاهلمزةفتحةانقلبتألًفا،:التلينيهو(2)

 .229رحامللوكيصش:ينظر.وإنكانقبلهاكسرةانقلبتياًء،وإنكانقبلهاضمةانقلبتواًوا
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 [إبـدال الـميـم]

 .(4)..."َوِمنَها الـميُم، َوْهي تـُْبدلُ : "قَاَل أَبو َعلي

َوْهَوامليُم،َوَقْدأُْبدلتمن:قَاَل الشَّارِحُ  سمنحروفاإلْبَدال  َهذاُهواحلرُفاخلام 
،َوالَواو ،َوالالم :ثالثةأْحُرف َنالنُّون  .(2)م 

                                                           

 .432ص(مرجان)،و211ص(فرهود)التكملة(1)
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الباءُ َوَوقَعت  النُّوُن َسَكنت  فَإَذا النُّون  َن م  امليم  إْبَداُل ميًما،(7)أمَّا منها أُْبد ل بـَْعدَها
حَنْو َوقـَْنرَب(1)َشْنَباء: َوَعْنرَب، ،(4)، اخليُشوم  َن م  َخَرَجْت َسكَنْت إَذا النُّوَن أنَّ َذلك َوَسَبُب ،

الصَِّفة َوَتقا ااشَتبَهايف  الَواوَوامليم،فلمَّ كمايف  ،َوفيَهاُغنَّة ْنخَمْرجامليم  م  َوخَمْرُجَهاَقريب  ربَايف 
املشاركةللميم الَواو  النُّوَنُتدغُميف  ُدوَنالكَتابَة،َوقـَوَّىَذلكأنَّ اللْفظ  املْخرَجأُْبدلتم يًمايف 

املْخرَجَوالصَِّفة،فَيقالُ َوبـَْرق ﴿و(6)منواقد:يف  اآلَخر،(3)﴾َرْعد  يف  كَمايُدغُمَأحُداملثـَْلني  ،
النُّوَن نواقد)(3)[يف]وَكَماأنَّ كذلك(م  ؛ اخلطِّ ،َوُجع َلَذلكَدليالً(َشْنَباء)نُوُن/ُتصوَّريف 

(9)َعلىأنَّ كَمايُفعُليف  يُقلَباحلْرُفَلْفظًاَوَخطًّا ُحكمحىتَّ ،(متَّ)و(َودَّ)(10)التََّشابُهلَْيَسمب 
،:فَإْنحَتَرَّكتالنُّوُنمَلْتُبدْل،حَنْو الشََّنب  ؛ألنَّ َوالع َنب 

.(1)احلركةأْبطَلتُغنََّتهاَوَحجزْتبـَنْيخَمَْرَجْيهَما

َفف يحَنْو َنالَواو  م  الـَهاُء:،م ْثل(فـَْوه )َفٍم،َوَأْصله:َوأمَّاإْبَدالامليم  نَوٍر،َوَفوٍز،َفُحذفت 
الك أنَّ َذلك وَسَبُب م يم ، الَواو  َن م  َوأُبدَل لتحرَّكْتاْعت َباطًا، الَواو بَقيت  فَلو ُمْعرَبة ، لَمة

ٍد،فَأُْبدلتإىل(2)َوانـَْقلبْتألًفاَوُحذفتبالتَّنوين  ،َوبَقياالْسُماملْعَرُبالظَّاهُرَعلىَحْرٍفَواح 

                                                                                                                                                                             

يف(2) امليم إبدال ينظر : 1/210الكتاب واملقتضب ،1/202 واألصول ،7/237 الصناعة وسر وشرح1/117، ،
 .7/214،وشرحالشافية1/791،واملمتع239امللوكيص

 .تصحيف.الياء:يفالنسختني(7)
دَّةيفاألسنان،وقيل:َنُةالشََّنب،والشََّنبُبيـِّ:امرأةشنباء(1)  (.شنب)1/143الصحاح:ينظر.بَرد وعذوبة:ح 
قـَْنربَ(4) : طالب أيب بن لعلي موىًل رجل، ينظراسم : ص(قرب)2/334الصحاح والقاموس والتاج499، ،

 (.قنرب)17/267
 .منواعد:األصل(6)
 .يفاألصلبتنوينالكسرعلىأنهمثالوليسآية(رعد)ُضبطت.19:سورةالبقرة،مناآلية(3)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(3)
 .ب:ساقطمن(أن)(9)
 .يفعلذلكيف:ب(10)
 .خمرجها:ب(1)
 .ملنعالتقاءالساكنني(2)
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الشِّْعر (1)َفم :،فـََقالُوا(7)َحْرٍفَمْنخَمْرجَهاصابرَعلىاحلركةوهوامليم ًدا،َوَقدَجاَءيف  ،(4)ُمَشدَّ
الَوْقف (6)َوهيلَُغة َضع يفة  َديف  فيمَنَشدَّ  :فَأمَّاَقوُلالَعجَّاج .،َفكأنَّهمَحَلالَوْصَلَعلىالَوْقف 

(7)َخالَـَط ِمْن َسْلَمى َخيَاِشيَم َوفَـا
:َففيهَوْجَهان

َأَحُدمُهَا بَ: َغرْي فَاأللُف اإلَضافَة، نـََوى قَالَأنَّه َفكأنَّه الَواو ، َن م  َبْل التَّنوين ، َن م  :َدٍل
.(1)َوفَاَها

َوالثَّاين فيه: يُؤمُن َموضع  َوْهَو البَـْيت، ر  آخ  يف  َوَقعْت َولكنَّها التَّنوين  َن م  َبَدل  هي
َهذاالَوْجه .(2)التَّنويُن،وملَْيـَْنو اإلضافََةيف 

                                                           

يففأبدلوامنالواوميًما:"...1/111جاءيفسرالصناعة(7) لقربامليممنالواو؛ألهنماشفهيتان،ويفامليمُهو يٌّ
 ".الفميضارعامتدادالواو

 ،7/261،764الكتاب:ينظر(1)
:هوجرير:هوحممدبنذؤيبالعماين،وقيل:منذلكقولالعجاج،وقيل(4)

يَـالَْيتَـَهاَقْدَخَرَجْتم ْنَفمِّـه 
،وإصالحاملنطق(امللحقات)2/1073،وديوانجرير(طبعةالسطلي()امللحقات)2/723ديوانالعجاج:ينظر

31ص اللغة وهتذيب ،14/112 واخلصائص ،7/211 الصناعة وسر ،1/114 املعلم واملشوف وشرح2/432، ،
 .1/197،واخلزانة(طسم)12/767،واللسان2/231الكافية

،وشرحالكافية1/13،وشرحالتسهيل2/432،واملشوفاملعلم31إصالحاملنطقص:لغات،تنظريف(فم)يف(6)
 .1/23،واملساعد2/310،واالرتشاف2/237
(3) الرجز، من صالبيت ديوانه يف121يف له وهو ، ص: املنطق 31إصالح واملقتضب كالم1/734، يف وليس ،

ص 213العرب والبصريات واملسا2/396، ص، العسكرية 169ئل املعلم واملشوف البن2/432، اجلمل وشرح ،
 2/170عصفور واخلزانة ،7/112 يف، نسبة وبال : ص2/716اإلغفال والبغداديات ،146 ،160 وكتاب734، ،

.1/194،والبسيطالبنأيبالربيع2/171،263،7/130،213،وشرحالكافية1/110الشعر
(:127الديوانص)علىاخلمريفقولهيفبيتسابقيعود(َخاَلطَ)والضمرييف

=َصْهبَـاَءُخْرُطوًماُعقـارًاقـَْرَقفـا
  أجزائه= باعتبار مجعاخلياشيم وإمنا اخلمر، هذه وخياشيمها فيها ريَح كأنَّ هبا، يتغزل املرأةاليت نكهة ط يَب ف َيص 

 .7/111،واخلزانة121ديوانالعجاجص:ينظر.وأطرافه
يف(1) األخفش احلسن الرأيإىلأيب هذا نُسب : 1/110كتابالشعر والشريازيات ،1/13 املفصل167، وشرح ،

 .7/112،واخلزانة6/93
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:َوأمَّاَقوُلالَفَرزدق
 (4)َعَلى النَّاِبِح الَعاِوي َأَشدَّ ِرَجامِ   ُهَما نـََفثَا ِفي ِفيَّ ِمْن َفَمَوْيِهَما 

َوالَواو ،َوفيهقـَْوالن :َفَجَمعبـَنْيامليم 
:َأَحُدمُها َواملْبَدل  بالَواو ،(1)[منه]أنَّهمَجَعبـَنْيالَبَدل  اإلتْـيَـان  يف  ؛َنَظرًاإىلاألْصل 

بـَْعَدالَبَدل َوَنَظرًاإ َذلكتـَْنب يه َعلىاألْصل (1)ىلاالْستْعَمال  .(2)،و يف 

َنالـَهاء الـَمحُذوفَة ،َوالَواُوهي:الثَّاين(7)َوالَوْجهُ م  الكلَمة،َفوزنُه/َعنْي(1)أنَّامليَمَبَدل 
.(3)َفْمع :(6)[األول]،َوَعلىالَوْجه(4)فـَْلع :َعلىَهذا

                                                                                                                                                                             

ص(2) البغداديات يف قال الفارسي، علي أبو الوجه هذا "143أجاز قوله: يف األلف هذه )فحكم وفا: تكون( أن
منالعنيسقطتاللتقاءالساكنني؛ألنهالساكناألول،وبقياالسمعلىحرفواحد،وجازبداًلمنالتنوين،واملنقلبة

.111-1/110كتابالشعر:وينظر".هذايفالشعرللضرورة
املنصوب املنون االسم على تقف اليت ربيعة علىلغة جاء يكون أن وهو البيت، املربد عليه خرَّج آخر وجه وهناك

 وال بالسكون، يف فاأللف ألًفا، التنوين من فا)تُبدل عنيالكلمة،و( (فا)هي على خياشيم)معطوفة املنصوب( :ينظر.
 .713،وشرحالتصريفص1/110،وكتابالشعر160،والبغدادياتص1/734املقتضب

كالم241،وجمالسالعلماءص7/764،622الكتاب:،ويف2/331البيتمنالطويل،لهيفديوانه(7) ،وليسيف
ص 216العرب الصناعة وسر يف1/113، نسبة وبال ، : 7/143املقتضب للكتاب السريايف وشرح ب،4/204،

.76،والعضدياتص132واملسائلالعسكريةص
عمرهتائًباممافرطمنهمنمهاجاتهالناس،وذمفيهاإبليسإلغوائهإياهوهذاالبيتآخرقصيدةقاهلا الفرزدقآخر

ألقيا:ضمريالتثنيةراجعإىلإبليسوابنه،ونفثا:مهانفثا:وقوله.يفشبابه،إالأنهبعدهذانقضالتوبةورجعإىلاهلجاء
والنابح لساين، على الشعراء،: من للهجو يتعرض من به والرِّجامأراد أي: باحلجارة رامجه مصدر اهلجاء: جعل رماه،

 .167-1/162اخلزانة:ينظر.كاملرامجةجلعلهاهلاجيكالكلبالنابح
 .ب:تكملةمن(1)
وبينها[أيمنالواو]أنهاستجاَزأنجَيمعبنيامليماليتهيعوضمنها:"...76قالأبوعلييفالعضدياتص(1)

 ".الالنقصالذييفاالسممنحذفالالممنهملجيزذلكعندهلنقصاالسم،ولو
الزجاج(2) إسحاق وأيب السراج بن بكر أيب رأي هذا ينظر. ص: العسكرية ص137املسائل والعضديات ،76،

 .1/113،وسرالصناعة7/113واخلصائص
 .القول:ب(7)
 .وهي:ب(1)

 أ/293
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الـَهاءَ ألنَّ الصِّحة؛ بعيد الثَّاين َشيء(3)َوالَوْجه يف  امليَم ُتَشابه ال الـَهاء . َحْذُف َوأمَّا
احلذف  بَاب  .(9)فـَُيذكُريف 

فهي َنالالم  م  ُهَذيلٍ(10)َوأمَّاإبْـَداُلامليم  لَُغة بـَْعض  يف  التَّعريـف  :،قَاَلالشَّاعرُ(11)الم 

 (3)َورَاِئي بِاْمَسْهِم َواْمَسِلَمه (1)يـَْرِمي  َذاَك َخليِلي َوُذو يُـَعـاتِبُـِني 

                                                                                                                                                                             

الس(4) شرح يف األخفش إىل الرأي هذا نُسب للكتاب 4/204ريايف الصحاح يف اجلوهري به وقال 6/2211ب،
 .1/160،واخلزانة716شرحالتصريفص:ووردبالنسبةيف(.فوه)
 .ب:تكملةمن(6)
،وتكونالكلمةتعتقبعليها(أفواه)الًمايفموضعاهلاءمن(فمويهما)أجازأبوعليالفارسيأنتكونالواويف(3)

أخرى وواو مرة هاء المان ينظر. ص: ص143البغداديات واحللبيات ص716، والعضديات الصناعة76-73، وسر ،
1/113-113.

 يكون أن جين ابن فمويهما)وأجاز ) (ًماف)مثَّن مبنزلة مقصور اسم وهو (عصا)، من النون وُحذفت (فموين)،
 .1/162،واخلزانة2/134سرالصناعة:ينظر.لإلضافة

 .الياء:ب(3)
 .مليذكره(9)
 .وهي:ب(10)
وقيل(11) وقيل: لغةطيئ، يف محري: لغة يف ينظر. ص: القطاع البن واألفعال األمساء ص743أبنية واملفصل ،766،

 الكافية 7/211وشرح واللسان ص(سلم)12/293، الداين واجلَّن ص110، اللبيب ومغين الفرائد30، وتعليق ،
1/176. 
 .تعاتبينترمي:ب(1)
.مبسهمومسلمة:يفالنسختني(2)

جاهلي شاعر طيئ، بن الغوث بن عمرو بن بـَْوالن بين أحد الطائي، َعَنَمة بن لُبَجري املنسرح، من البيت :ينظر.
.142،وشرحشواهدشرحالشافيةص34املؤتلفواملختلفص

:،ومها(سلم)12/293،واللسان34والبيتملفقمنبيتنيكماجاءذلكيفاملؤتلفواملختلفص
هْمَر ـالجَوَهُدَـنْع ة ـنَالإحْين ـبُات ـعَويُـواليذُـمَإنَّوَ

رُصُـنْيَـ هْمَل سَامْوَم هْسَامْائيب رَيوَم رْيَـرٍذ ـتَعْمُرَيْـغَكَنْم ين 
يف له وهو ص: واملختلف 34املؤتلف واللسان (سلم)12/293، (ذو)14/149، املغين أبيات وشرح ،1/233،

 صوشرح الشافية شرح يف141شواهد نسبة وبال ، : 1/66الزاهر ،2/163 اللغة وهتذيب ،12/709 ،14/113،
.31،ومغيناللبيبص110،واجلَّنالداينص(أمم)12/76،واللسان7/91ومقاييساللغة
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َأيْ السالم: عليه قوله ومنه َوالسَّل َمة ، ْهم  ب السَّ اْمَسَفر »: يف  َياُم اْمـص  اْمب ـّر َن م  ويف(7)«لَْيَس ،
.الضِّرَابُ:أي(6)«(4)طَاَباْمضراب»:(1)حديثأيبهـريرة

 

 [إبـدال النـون]

 .(4)..."َومنَها النُّونُ :"قَاَل أبو َعلي

(2)َهذاُهواحلرُفالسَّاد سُ:قَاَل الشَّارحُ  ّ)،َقدأُْبدلتيف  َعاين  ّ)وَ(َصنـْ ،َوفيه(7)(بـَْهرَاين 
:(1)قـَْوالن

                                                                                                                                                                             

ذو)و وإحنة(: الذي، مبعَّن طائية كلمة وَجر َمة: وحقد، ضغينة ووراء: والذنب، اجلرم األ: قداممن مبعَّن ضداد،
والسَّل مة واملدافعة، الذّب عن كناية وراء والرمي هنا، املعنيني وحيتمل وخلف، واملعَّن: احلجارة، يعاتبين،: الرجل هذا

 .290-1/239شرحأبياتاملغين:ينظر.ويسلكطريقبقاءالوّد،يدافععنهمرةبالسهام،ومرةبالسِّالم
مسن(7) يف أمحد اإلمام أخرجه 79/31ده برقم ،(27639) الكبري املعجم يف والطرباين ،19/132 برقم ،(733.)

شاذهبذا:"7/261وقالعنهالشيخاأللباينيفسلسلةاألحاديثالضعيفة.4/213غريباحلديثالبنسالم:وينظر
 ".اللفظ

بنصخر،أحفظمنروىاحلديثيفعبدالرمحن:أبوهريرةالدوسياليماين،اختلفيفامسهعلىأقوال،أرجحها(1)
حفظهمنمعجزاتالنبوة،أسلمعامخيربوشهدهامعرسولاهلل رغبةيفالعلم،تويف،َثلزمالنيبدهره،وكان

ذلك غري وقيل ومخسني، سبع سنة يف. ترمجته تنظر : 1/1363االستيعاب النبالء أعالم وسري واإلصابة2/433، ،
3/124. 
 .مضراب:األصل(4)
لعثمان(6) هريرة عنهما-قالهأبو اهلل ومعناه-رضي حوصر، عندما القتال: حلَّ كتب. يف اللفظ هبذا عليه أقف ومل

 بلفظ  وورد امضرب)احلديث، طاب ) العمال كنز 17/79يف برقم ،(76707 اللفظيف(. هبذا وهو احلديث: غريب
 .7/140،والنهاية137يةص،والكفايةيفعلمالروا2/229،وللخطايب2/106البنقتيبة

 .432ص(مرجان)،و211ص(فرهود)التكملة(1)
،واملمتع234،وشرحامللوكيص7/236،واألصول1/202،واملقتضب1/210الكتاب:ينظرإبدالالنونيف(2)

 .7/213،وشرحالشافية1/794
.هنراين:ب(7)

 .110مجهرةأنسابالعربص:ينظر.ضاعة،قبيلةمنق(بـَْهرَاء)بـَْهرايّننسبةإىل
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نَ:َأحُدمُها َناهلْمزَةاملْبَدلةم  املبْدلَةم  َنالَواو  م  (4)هيَبَدل  كَماأُْبدلتيف  التَّانيث  ألف 
 َناملَشابـََهة،َوأنَّ(:مَحْراء)النََّسب،َفقلَتيف  م  َوالَواو  مَحَْراوّي،َُثَّأُْبدلم نَهانُون ل َمابـَنْيالنُّون 

منها .النُّوَنَأَخفُّ

ْنمَهْزة:َوالَقولالثَّاين م  َعاء)هيَبدل  ؛ألنَـَّهاَبَدلم ْنَوَهذاأَوىل:،قَالوا(َصنـْ لق لَّة الَبَدل 
َبَدلٍ(6)َبَدٍل، م ْن َبَدٍل م ْن َبَدل  هي األول  الَوْجه َويف  وال(3)، بشيء، لَْيس َوَهذا ُمَشابـََهة(3)،

َعلىالَبَدل  ليل  الدَّ وَكثرتهبـَْعَدُوُضوح  رَةب ق لَّة الَبَدل  َواهلْمزَة،َوالع بـْ .بـَنْيالنُّون 

 ْنمَهْزةالتَّأنيث (َسكران)َوأمَّاالنُّوُنيف  م  اَبدل  ،أالتـََرى(1)وبابهَفقدَذَهبَقوم إىلأهنَّ
املؤنَّثمنه أْنتـُْقلَبمَهْزًة،(َسْكَرى)أنَّ املدِّ :حَنْو/،َوَشأنَهذهاأللفإذاَوَقعْتبـَْعَدألف 

 يف  َوقعْت َقْد َفكذلَك َغْضبان)مَحْراء، ر(َسْكران)و( املذكَّ بـَنْي ليفرَّق نُونًا أُبدلْت َولكنَّها ،
:َوَهذالَْيَسبشيءإَذاأُريَدمنهَحقيقَةالَبدللَوْجَهني.َواملؤنَّث

                                                                                                                                                                             

،710،وشرحالتصريفص149-1/143،واملنصف2/176،111،وسرالصناعة140البغدادياتص:ينظر(1)
 .236-234،وشرحامللوكيص10/76وشرحاملفصل

 .ب:ساقطمن(من)(4)
 .ألهنابدلمنبدلمنبدل:األصل(6)
.بدلمنبدلهيبدلمنبدلمن:األصل(3)

.هيبدلمنبدل:ب
 .والصحيحماأثبت

 .وإذال:األصل(3)
كالمسيبويهأنالنونيف(1) تكونبدالًمن(النون)و:"1/210حيثقال(فعالء)بدلمنمهزة(فـَْعالنفـَْعَلى)ظاهر

.2/174،وسرالصناعة7/236األصول:وينظر".كماأناهلمزةبدلمنألفمَحَْرى(...فـَْعالنفـَْعلى)اهلمزةيف
قوم فقال البدل؛ معَّن يف اختلفوا وعليه ا: يف الواو من التاء كإبدال الصريح، البدل بذلك قوم(تراث)ملراد وقال ،:

.233شرحامللوكيص:ينظر.معَّنالبدلهناهواملعاقبة،وهواملختارعندالشارحوغريه
كاأللفاليتقبلها،(سكران)نون:"...2/772ويفاللباب وبابهفعندقومليستبداًلمنشيء،بلزيدتابتداء

م  ..."وهذابعيدلوجهني...هيبدلمنمهزةالتأنيثكحمراءوباهبا:وقالآخرون.وهذاهوالصحيحملاتقدَّ

 ب/293
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التَّأنيَث،:َأَحُدمُها اليـُْبطلاملعََّن،َوَهُهَناالنُّوُنَقْدأْبطَلت  احلرف  ن  م  إْبَداَلاحلرف  أنَّ
.تَقلتالكلَمُةإىلالتَّذكري َوان

.بـُْعدَمابـَنْياهلْمزَةَوالنُّون:َوالثَّاين

َهذا َعلى الَبَدل به يُراُد ال َهُهَنا الَبَدل َلْفظة ْن م  منَي املتقدِّ كالم  يف  َوَقع (2)َوالذي
املَقابلة به أَرَاد َبْل (7)االْصط الح، يف  النُّـوَن أنَّ َوْهَو َغْضبان)، ) يف  اهلْمزَة كَما(مَحْرَاء)َنظـري ،

.أَْبَدلُتالثَّوَبب َعْبدٍ:(1)أُْبدلمنَهذهاللْفظَةَلْفظةأخرى،وكَقولك:يُقالُ

 َنالالميف  َوالالم(4)َلَعنَّ:،فَقالُوا(َلَعلَّ)َوَقْدأُبدلتالنُّوُنم  ،َوَذلكل َمابـَنْيالنُّـون 

قرب] املْخرَج(1)[من يف  َذلك َعلى َوَيدلُّك )َقولك(2)[أن]، َلَعلَّي: ) ْن م  ،(َلَعلَّين )أكثـَُر
لَْيَتين )وَ ) ْن م  الالم(لَْييت )أكثـَُر النُّون ُمَقاربة إال لذلك َسَبب َوال جَتْتمَع(7)، لئال فَحَذفوَها ،

التَّقدير .(1)َثالُثالَماٍتيف 

 

 

                                                           

 .ب:ساقطمن(هذا)(2)
 .1/143،واملنصف2/111سرالصناعة:ينظر(7)
 .وكذلك:ب(1)
.2/791،وأليبالطيب94،وللزجاجيص111اإلبدالالبنالسكيتص:ينظر(4)

 لعلَّ)ويف يف( تنظر لغات  ص: ص113الالمات واملفصل ،707 واإلنصاف األدب1/221-224، وجواهر ،
 .432،واجلَّنالداينص192ص

 .زيادةيقتضيهاالسياق(1)
 .ب:تكملةمن(2)
 .مقاربةلالم:ب(7)
مهاأصالن؛:أكثرتصرفًا،وقيل(لعلَّ)النونبدلمنالالم؛ألن:قيل:"...7/219قالالرضييفشرحالشافية(1)

 ".ألناحلرفقليلالتصرف
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 [إبـدال التـاء]

 .(4)..."َومنَها التَّـاء، َوْهي تُبدل: "َعليقَاَل أبو 

مَخْسة:قَاَل الشَّارِحُ  م ْن أُبدلْت َوَقْد الَبَدل، ُحروف  ْن م  السَّابُع احلْرُف ُهو َهذا
.(2)الَواُو،َوالَياء،َوالسِّني،َوالصَّاد،َوالطَّاء:َأْحرٍف،َوْهي

َمَواضَعمنهاَفقدأُْبدلت(7)أمَّاإْبَدالالتَّاءمنالَواو :(1)تَاًءفاًءَوالًما،َفالَفاءيف 

                                                           

 .432ص(مرجان)،و211ص(فرهود)التكملة(1)
يف(2) التاء إبدال ينظر : 1/279الكتاب واملقتضب ،1/201 واألصول ،7/263 امللوكي وشرح واملمتع292ص، ،

 .7/219،وشرحالشافية1/737
 .فمابعدها192ذكرالشارحإبدالالتاءمنالواويفص(7)
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 َتاء َوقعْت افْـتَـَعل)إَذا حَنْو( السَّاكَنة، الَواو  بـَْعد : َن م  َواألْصُل َواتَـَّزَن، (الَوْعد)اتَـَّعَد،
اَسكنْتَوانكَسرَماقبلها(الَوْزن)وَ َاأُْبدلتتاًءألهنَّ ُمَقاربة للتَّاءألنَـَّهاخَتْرُجم ْن،َوالواو(4)،َوإمنَّ

كَذلكَعُسَر كان يـَتَّصلبباط ن الشفةَوْهَوخَمْرَُجالَواو،فلمَّا َونـَْفخ  ،َوفيهامَهْس  اللَسان  َطَرف 
َاتاًءاإلْدَغامُ/منهَما(6)النُّطُقبكلَواحدة ْنإْبَداهل  ْنغريَفْصلبينهما،ويلزُمم  .(3)ُمنـَْفردةم 

 ؛لَقولكَ:،واألْصلُ(تـُرَاث)َوَقْدأُْبدلتَتاًءيف  وَكذلك.َور َث،َوالو رَاثَُة،َوَوار ث :ُوَراث 
 ؛أي:(1)،َواألْصلُ(خُتَْمة)يف  م  َنالشَّيءالَوخ  .الثَّقيل:ُومْخَة ،م  َن(:جُتَاهٍ)َواألْصُليف  ُوَجاه ،م 

والوجهة، َواملَواجَهة، والوجيهالَوْجه ، (2)واألوجه، . يف  تـُْهَمة)َواألْصُل :) َن م  (.الَوْهم)ُومْهَة ،

                                                                                                                                                                             

يف(1) فاًء الواو من التاء إبدال ينظر : ص771-1/772الكتاب السكيت البن واإلبدال أليب179، واإلبدال ،
 .1/161،واملزهر116-1/114،وسرالصناعة140-1/119الطيب

(4) لوجبملومليقلبوهاتاءًأهنَّيفقلبهذهالواويفهذااملوضعتاءًوالعلةُ:"113-1/113جاءيفسرالصناعة
ياءً قبلها ما انكسر إذا يقلبوها انضمَّ،لجَيتَا ،عدَيتَا ،زنَيتَا :فيقولوا،أن رُفإذا قبلها الواودَّما إىل ،دع وتَمُ:فقالوا،ت

كانوالومليقلبوهاتاءًفلمَّ،لجُوياتَ،نُز ياتَوَ،دُع ياتَ:فقالوا،اوإذاانفتحماقبلهاقلبتألفً،لجوتَمُوَ،وتزنمُوَ صائرينمنا
جَأرادواأنيقلبوهاحرفً،اإىلماأريناهومرةواوً،اومرةألفً،قلبهامرةياءً باقٍدًلْا وكانت،حبالهاتتغريأحوالماقبلهوهو

،وهوالتاء،وأدغموهايفلفظمابعدهافأبدلوهاتاءً،والواومنالشفة،امنأصولالثناياألهنَّ؛قريبةاملخرجمنالواوالتاءُ
 ...".نَزَاتَـّوَ،عدَاتَّ:فقالوا

 .واحد:ب(6)
=:للعربيفهذااإلبدالمذهبان(3)
كانأصلهالواووالياءيفبابمذهببينمتيم،وهواألجود،وهوقلب:األول= تاء،وإدغامهايفتاء(افتعل)ما
.اتَّعد،واتَّزن:،فيقال(افتعل)

الثاين الضمة: ومع ياء، الكسرة مع فُتجعل قبلها، ما حركة والواو الياء إتباع وهو األقل، وهو احلجاز، أهل مذهب
.ايتعد،وايتزن:واًوا،ومعالفتحةألًفا،فيقال

ينظر : 1/771الكتاب والكامل ،1/223 والتذكرة والتبصرة ،2/319-340 الصناعة وسر واملنصف1/113، ،
 .747وشرحالتصريفص.1/222
 .ب:ساقطمن(األصل)(1)
 .منالوجهواملواجهةوالوجيهواألوجهوالوجه:ب(2)

 أ/293
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 يف  (7)(تـَيـُْقور)َواألْصُل : َن م  الَوَقار)َوتْـُقور، .) يف  تـَْوجلَ)واألْصُل من(1)َوْوجلَ (: (َوجلََ)(4)،
(.أَتْـَلجَ)،َوالفعُلمنه(الُولوج)و

ال الَواو َن م  التَّاء إْبَدال (6)ًماَوأمَّا َواألْصلُ(ك ْلَتا)َفف ي ، األكَثر يَن،: قوُل َهذا ك ْلَوى،
ْنَوجهني(3)(ف ْعَتل )هيَزائدة ،ووزنُُه:َوقَاَلاجلرم يُّ :(3)،َوَهذابعيد م 

.أنَّهب ناء الَنظرَيله:َأَحُدمُهَا

التـََقُعَحْشًواأنَّالكلَمةُمؤنَّثة فَتحتاُجإىلَعالمٍة،َوتَاء:َوالثَّاين .التَّأنيث 

ق يـلَ فَإْن َقولك: يف  يَاًء تـُْبدْل ملَْ للتَّأنيث  فيها األَلُف كاَنت  لو بالـَمرأتـَنْي: َمَرْرُت
.ك ْلتَـْيهَما

ق يـلَ : أَلف  َعلى َواحلْمُل االْستحَسان، ن م  َضرب  الباب  َهذا يف  األلف  (إىل)إْبداُل
يَاءً،عَ(َلَدى)وَ(َعلى)وَ َوَغريبَعيٍدأْنتُقلَبألُفالتَّأنيث  عه، َموض  فإنَـَّها(1)لىَمايُذكُريف  ،

حَنْو اجلْمع  فـََقالُوا:َقْدقُلبْتيف  َها نـَْفس  بالَياء َوَقْدأنَـّثوا .أَْنتتـَُقوم نيَ:ُحَبارياٍت،وُسْعَدياٍت،

                                                           

ُقور)(7) ُعولمنالوقار(:تـَيـْ  .777-1/772الكتاب:ينظر.فـَيـْ
 .2ح736يفص(توجل)ذكراخلالفيف(1)
 .ومن:األصل(4)
 .10/79،وشرحاملفصل1/119سرالصناعة:ينظرإبدالالتاءمنالواوالًمايف(6)
 .3ح61يفص(كلتا)سبقذكراخلالفيف(3)
 .2/233ي،وأمايلابنالشجر142-1/141،وسرالصناعة1/207،واخلصائص2/391البصريات:ينظر(3)
 .تاء:األصل(1)
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َقوم  (2)َوَذهَب يف  التَّاء أنَّ ك ْلَتا)إىل فيَهابَ( اإلَمالة حل ُْسن  الَياء َن م  (7)َدل  يف  بَعيد  َوَهذا ،
.(1)الق ياس 

(4)[و] يف  َتاًء الَواو أُْبدلت الَواوُ(َأْسنَُتوا)َقْد َواألْصُل اجَلْدب، َسنة  ْن م  لقوهل  م(6)، :؛
نَ(3)َسَنواتٍ أُْبدلتالَواُو:َوق يـلَ.َأْغزَتُوا(:الَغْزو )(3)،َوَهذاَغرْيُمطَّرٍد،أالتـََرىأنَّكالَتقوُلم 

 .(9)الَياءَُتاءً/يَاًءلوُقوع َهاَرابَعًةَُثَّأُْبدلت 
 َذلك ْن (10)[إبدال]َوم  يف  َتاًء ب ْنت)الَواو أُْخت)و( ) من َواألْصُل (البـُنـُوَّة)،

واَهذاالبناءب(11)(األُخوَّة)و املؤنَّث،فَلْمتـُْبـدلتَاًءإالفيه،َوَقديَقوُل،فَأُْبدلتتاًء،َوَخصَّ
َْسال ر ه؛ألْمرَين:بـَْعُضهمع ْنداالْسرت  ،َولَْيسَهذاَعلىظَاه  :هيللتَّأنيث 

الَوْصلَوالَوْقف:َأَحُدمُها اتـَْثبُتيف  .أهنَّ

                                                           

برهان(2) وابن الفارسي، علي وأبو السريايف، منهم ينظر. : 2/111الشريازيات برهان البن اللمع وشرح ،1/223،
 .1/176،واهلمع1/92،وشرحالكافية1/460ولألصبهاين

املبهجيف:ينظر.يفسورةالكهف(77)مناآلية﴾جْلَنَّتَـنْي ٱك ْلَتا﴿وقًفايفقولهتعاىل(كلتا)أمالمحزةوالكسائي(7)
 .2/211،وإحتاففضالءالبشر2/39،والنشر1/747القراءاتالسبع

 .وهذايفالقياسبعيد:ب(1)
 .ب:تكملةمن(4)
 .أْسَنووا:أي(6)
 .31،ص6ح63،واللغاتالواردةفيهايفص(سنة)سبقذكراحملذوفمن(3)
 .يف:ب(3)
(9) والتذكرة التبصرة يف "2/340جاء قوهلم: وأما كتاب: نسخ بعض يف فوقع بالقحط السنة أصابتهم إذا َأْسنَتـَْنا

هي الواو فألن الواو من إبداهلا أما جائزان، وكالمها الواو، من بدل أهنا بعضها ويف الياء، من بدل التاء أن سيبويه
منهفعلعلىأربعةأحرففصاعًداصار(َأْسنَتـَْنا)اءيفإنالتاءبدلمنالي:وأماإذاقيل...األصل فألنالثالثيإذاُبين 

كقولك ياًء، فيه الواو : من وأصله (الغزو)أغزينا، يف واألصل َأْسنَتـَْنا)، ) هذا تاء(أسنينا)على الياء من أبدل َث ،."...
 .741،وشرحالتصريفص223-1/226اإلغفال:وينظر

 .يهاالسياقزيادةيقتض(10)
 .61يفص(أخت)و(بنت)سبقاحلديثعنأصل(11)

 ب/293
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َساكًنا:َوالثَّاين قبلَها يالنُّونَواخلاء،وَ(1)أنَّ يًحاَوه  َلمَّاأُْبدلتفيهَمابُن يتَعلىَصح 
اجلْمع  ر،َوتـَُقوليف  :ب َناءَغرْيب َناءاملذكَّ كَماُحذ فتيف  ،فـََتْحذفالَمالكلَمة ،(بـَُنون)بـََنات 

 (َأَخوات)ومََلْحُتْذفيف  (.إْخَوة)كَمامَلْحُتْذفيف 
َقوهل  م يف  الَقَسم  َواو  ْن م  التَّاء أُْبدلت َوَقد َعلى: َوَيُدلُّ الَباء، َن م  َبَداًل َولَْيست َتاهلل،

:َذلكَثالثُةَأْشياء
.(7)َوْبنيالَواوُمَقاربَة(2)[وبينها]أنَّهالُمَقاربَةبـَنْيالتَّاءَوالَباء،:َأَحُدها
َوالثَّاين الَباء: فـََتقولُ(1)أنَّ ، الفْعل  َمَع َتْظهر ألنَـَّها األْصُل هي : َوَتْدخَلَحَلفُت باهلل،

املْظَهر َعلى َتْدُخل َا َوإمنَّ كَذلك، لَْيست َوالَواو َواملْظَهر، املْضَمر ال(6)فـََقط(4)َعلى َوالتاء ،
نَذلك َشيءم  .ُتَشاركالباءيف 

باسماهلل:َوالثَـّالث ،َوَهذاُحكـُمفَـرْع(3)ُدوَنَغْيـره(3)أنَّالتَّـاءخَتْتَـصُّ
الَقَسم(1)الَفرْع اهلللكثرتهيف  َااخَتصَّتباْسم  .،َوإمنَّ

                                                           

 .ساكنة:األصل(1)
 .ب:تكملةمن(2)
املعَّن(7) يف مجع واإللصاق لإللصاق، والباء والواوللجمع الشفتني، ألهنمامن ومعَّن؛ خمرًجا متشاهبتان فهما :ينظر.

 الصناعة 1/111سر عصفور البن اجلمل وشرح ص1/424، الداين واجلَّن املزيدة141، الواو يف املفيدة والفصول ،
 .210ص

 .الياء:ب(1)
 .ب:ساقطمن(كذلك،وإمناتدخلعلىاملظهرواملظهر،والواوليست)(4)
حنو(6) واملضمر املظهر على الباء تدخل ألعبدنَّه: وبه لتخرجنَّ، باهلل حنو. املظهر على إال تدخل الواوفال وأما واهلل:

لتخرجنَّ ينظر. : الصناعة ص1/111سر واملفصل ص716، املباين ورصف ،221 ص132، الداين اجلَّن و ،14،
141. 

 .اهللتعاىل:ب(3)
=.43،واجلَّنالداينص1/170،واألصول1/134املقتضب:ينظر(3)

   ومسُ ع= وحَتَياتك: وتَالرمحن، الكعبة ، وتـََربِّ ، تَـَريبِّ ينظر. ص: الندى قطر ص744شرح اللبيب ومغين وشرح143، ،
 .1/274،واهلمع7/12ابنعقيل
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َنالَياء الَياَءَخفيَّةفيهاَمدٌّ،ُتْشبُهبذلك(2)َوأمَّاإْبَدالالتَّاءم  ،َوَذلكأنَّ ر  فـََوْجُههظَاه 
َدة،حَنْو(7)الَواَو،َولذلكَوقـََعَتار ْدَفني الَواح  يدة  الَقص  ،َوَلمَّاَأْشبهت(1)َسْرُحوب،َوَتكريب:يف 

 َها(4)[و]الَواَو َأْشبهتـْ الَواَو ُتْشبه التَّاء (6)كاَنت  َذلك ْن َفم  اتََّسرَ)الَياء، من( : يف  الَيَسر 
(3)الـَجُزور  .(3)(اتَّزن)،فـََفُعلوافيهاَمافـََعلوايف 

 ذلك الياء(ث ْنَتان)ومن من بدل فيها التاء ،(9) من و(ثـَنَـْيتُ)ألنه تقول، : يف  هذا
.َهذا(10)ث يْن

،فأْبَدلوامنالَياءالثَّانيةَتاًء(َكيَّـة )،و(َذيَـّة)،َوأْصُله(2)(َكْيتَ)و(1)(َذْيتَ)ومنذلك
َوالَوْقف الَوْصل يف  (7)ثَانيًة اإلْبَدال  قـَْبل والَتاء ،  هاءً/ َوتـُْبَدُل َوْصاًل تَثبُت ، (1)للتَّأنيث  يف 

                                                                                                                                                                             

الباء(1) من بدل والواو الواو، من بدل التاء ألن ينظر. : 7/120الكشاف عصفور البن اجلمل وشرح ،1/424،
 .212-211،والفصولاملفيدةيفالواواملزيدةص143ومغيناللبيبص

 .10/10،وشرحاملفصل1/222،واملنصف1/142سرالصناعة:ينظرإبدالالتاءمنالياءيف(2)
الرِّدفُ(7) فهو: أصل، الروّي ألن الراكب؛ ردف من مأخوذ وهو الروّي، حروف قبل سواكن واو أو ياء أو ألف

كردفه،والواووالياءجيتمعانيفقصيدةواحدة،واأللفاليكونمعهاغريها ،6/717العقدالفريد:ينظر.الراكبوهذا
 .147،والكايفص113والقوايفللتنوخيص

.تكريت:األصل(1)
(:منالبسيط)يريدقولامرئالقيس

وبُحُرْسَنْي يَـحْاللَّةُوقَرُعْمَاءُدَرْجَين لُم حتَْاءَوَعْالشَّةَارَالغَدُهَشْأَدْقَ
ْلو بـُتَّْتُعرَاَهاَوْهيُمثْـَقَلة َهاَوَتكر يُبَكالدَّ إْذَخانَـَهاَوَذم م نـْ

 .1/21،وسرالصناعة224،223ديوانهص:ينظر
 .ب:تكملةمن(4)
 .شبهتها:ب(6)
 (.يسر)4/293اللسان:ينظر.اجتزروهاواقتسمواأعضاءها:يََسرالقوُماجلزوَرأي(3)
 .ايتزن:األصل(3)
 .201سبقهذايفص(9)
 .بين:األصل(10)
 .ليث:ب(1)

 أ/299
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،َوْهيَمْبنيَّة املتَّصلبـَْعضَهاببْعٍض؛ألنَـُّهميـَُقولونَ(4)الَوْقف  اَوقـََعْتَمْوق َعالـُجَمل  كاَن:؛ألهنَّ
َناألْمر َكْيَتَوَذْيَت،َوْهيَمبنيَّة .َعلىالفتح(6)م 

َنالسِّني(3)[إبدال]َوأمَّا  (3)التَّاءم  ا،َوْهوَضعيف  دًّ ،لكْنلهُوَجْيه؛فـََقليلج  الق َياس  يف 
ْنَذلكَقوهُلُم(11)التَّاءفيها(10)[أن](9)َوَذاك :مَهْسَونـَْفخُيْشبهَصف ريالسِّني،َفم  تَّةيف  س  تُّ س 

ْدس )الَعدد ،َوأْصُلها َتْصغريها(س  ،(12)ُسَدْيَسة ،َوَسدْسُتالقوَمَوَأْسد ُسـوهم:؛ألنَّكتـَُقوليف 
اأُْبدلـتالسِّنُيتَـاًءأُْبدلتَوجتََ قـَْبلهاأَْيًضاَوأُْدغمْت،(1)تَـاءً(17)[الدال]مَُّعواَعلىَأْسـَداس،َوَلمَّ

َغرْيَهذا اَلمَلْتـُْبدْلتَاًءيف  .،َوَذلكألنَّخَمْرَجُهماَواحد (2)إالأنَّالدَّ

                                                                                                                                                                             

الكتاب:ينظر.منألفاظالكنايات،يكَّنهباعناحلديثأواخلرب،والتستعمالنإالمكررتني(كيت)و(ذيت)(2)
 .1/126،وشرحاملفصل130،137،واملفصلص7/137،واملقتضب2/130
 .الوقفواألصل:ب(7)
 .وتبدلوقًفا:األصل(1)
َكْيتَ)و(َذْيتَ)يف(4) فليسفيهما(كيَّة)و(ذيَّة)البناءعلىالفتح،وعلىالكسر،وعلىالضم،وأما:ثالثلغات(

الفتح على البناء إال اهلاء مع ينظر. : 7/292الكتاب الصناعة وسر ص1/147، واملفصل املفصل137، وشرح ،
 .1/243،واهلمع1/173
 .تصحيف.مبين:يفالنسختني(6)
 .ب:تكملةمن(3)
يف(3) السني من التاء إبدال ينظر ص: السكيت البن 101اإلبدال الطيب وأليب والتذكرة1/114، والتبصرة ،

 .1/161،واملزهر2/341
 .لهوجهوذلك:ب(9)
 .ب:تكملةمن(10)
 .فيهما:األصل(11)
(12) يسُدُسهم القوَم َسْدًسا-بالضم–َسَدَس أ: ُسُدَس أخذ يَْسد ُسهم وَسَدَسُهم سادًسا،-بالكسر–مواهلم، صار

 (.سدس)6/101اللسان.صارواستة:وأسدسوا
 .ب:تكملةمن(17)
 .التاء:األصل(1)
 .يفغريمثلهذا:األصل(2)
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 يف  الَعَرب  بـَْعُض نَاس)َوقَاَل :) َويف  ، أكَياس)نَات  األْصَمعيّ(7)أكَيات (: َوَقال ، قـََرأ:
اجلم يع بالتَّاءيف  بـَْعُضهمُسورَةالنَّاس 

(1).

املتكلَّم:فَإْنق يـلَ ل سان  .(4)َلَعلََّذلكلَْثغةيف 

نٍيأَيَن:ق يـلَ ُكلِّس  .،َوظَاهُراحلكايَة أنَـَّهاُلَغة (6)[وقعت]َلوكاَنلَْثغةكاَنَذلكيف 
اجلم يع(3)(َطسٌّ)،َوأْصُله(3)َطْست :َوقَالُوا التَّصغري :(9)؛ألنَـُّهمَقالُوايف  ،و يف  :ط َساس 

،َوَمَعالتَّأنيث  .َطسَّة :ُطَسْيس 

الصاد] من التاء إبدال (1)وأما يف قالوا ل صٍّ)فقد لقوهلم(2)ل ْصت (: ، من: َص، تـََلصَّ
يَّة .(7)[اللُُّصوص 

                                                           

(:منالرجز)إشارةإىلقولع ْلَباءبنأرقم(7)
ْعـالت  يَاقـَبَّـَحاهللبـينالسِّ
رَاَرالنَّـات َعْمَرو بَنيـَرْبُوٍعش 
َغْيـَرأَع ـفَّـاٍءَوالأَْكيَـات 
ينظر ص714نوادرأيبزيدص: ،واإلبدال2/312،ومجهرةاللغة223،واالشتقاقص101،واإلبدالالبنالسكيت

 .294،ورسالةالصاهلوالشاحجص1/144،وسرالصناعة1/113،وأليبالطيب41للزجاجيص
إعرابالقراءاتالشواذ:وينظر".حكاهأبوعمروأهنالغةلقضاعة:"،وفيه131خمتصريفشواذالقرآنص:ينظر(1)

2/362. 
 .املتكلمبذلك:ب(4)
 .ب:تكملةمن(6)
.يفطست:األصل(3)

 .2/260،وقصدالسبيل36،221،واملعربص139تثقيفاللسانص:ينظر.أعجميةمعربة(الطَّست)
وسكنتفظهرتالتاء،ولكنهمحذفواتثقيلالسنيفخففوا،(ةسَّطَ)يفاألصلتُسْالطَّ:"3/132جاءيفالعني(3)

 ".ماقبلهاغريألفالفتحنَكَموضعسَوكذلكتظهريفكل،اليتيفموضعهاءالتأنيثلسكونماقبلها
 .اجلمع:ب(9)
يف(1) الصاد التاءمن إبدال ص:ينظر الكاتب 136أدب الطيب أليب واإلبدال ،1/127 الصناعة وسر ،1/146،

 .10/11وشرحاملفصل



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

167 
 

الطَّاءَوأمَّا َن م  التَّاء (1)إْبَدال يف  قَالُوا (4)(ُفْسطَاطٍ)َفقد الطاء؛(6)ُفْسَتاط: واألصل ،
.َفَساط يط:لقوهلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 [إبـدال الـهـاء]

 .(4)..."َومنَها الـَهاء، َوهي تـُْبدل: "قَاَل أبو َعلي

                                                                                                                                                                             

(2)  يف السني من التاء لصت)إبدال طست)و( وقيل( اليمن، أهل بعض لغة طيء: لغة هي ينظر. واملؤنثامل: ذكر
 .1/711،وسفرالسعادة2/646،وشرحالفصيحاملنسوبللزخمشري13/16،واملخصص6البنالتسرتيص

 .ب:تكملةمن(7)
يف(1) الطاء من التاء إبدال ينظر ص: السكيت البن ص129اإلبدال وللزجاجي ،11 الطيب وأليب ،1/126،

 .1/143،وسرالصناعة2/33واخلصائص
الُفسطَاطُ(4) لغات: ثالث وفيه شعر، من بيت فيهنَّ: لغة الفاء وكسر وُفسَّاط، وُفْسَتاط، ُفْسطَاط، الصحاح.

 (.فسط)7/1140
 .حتريف.فستات:يفالنسختني(6)
 .437ص(مرجان)،و211ص(فرهود...")ومنهااهلاءأبدلوها:"التكملةوفيها(1)
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أَْربعة:قَاَل الشَّارِحُ  م ْن الـَهاء أُْبدلت َوَقْد الَبَدل، ُحروف ْن م  الثَّامُن احلْرُف ُهو َهذا
.(7)[والواو]الَياء،َواهلْمزَة،َواأللف،:(2)َأْحُرفٍ

َقوهل  م َأْصل(َذا)َهذهأََمُةاهلل،َأْصُلها:فَالَياءيف  ،َُثَّأُْبدلتاأللُفيَاًء،َوالتَّحقيُقأنَّ
التَّصغري  األلُفإىل(1)َذيَّا:األلفيَاء ؛لَقوهل  ميف  :َأْصل ها،فإَذاقـُْلتَ/،َُثَّأُعيدت  كاَنت  َذْه،

خفيَّة الَياء أنَّ َذلك َوَوْجُه الَوْقف، يف  منها تـُْبدل َما َوأكثـُُر الَياء، َن م  َبَداًل َوالـَهاء(4)الـَهاُء ،
ْكت،فَإذاَوصلَتَتْشبُهها،َفاخَتارواإبْ الَوْقفللسَّ الـَهاءتـُزَاديف  كاَنت  الَوْقف؛إْذ َداهَلَاإليهايف 

َقولك كَمايُفَعُلَذلكيف  ُلهابياء الَوْصلَوَيص  ْنهمَمْنيـُثْبُتهايف  الَياء،َوم  ،(6)ب ه ،َوقوم ه :ُردَّت 
.الـَهاء(3)ل تَْبني 

(3)وَ َناهلْمزَةفـََقدقَالُوايف  اهلْمزََةمن(:أََرْقتُ)أمَّاإْبَدالالـَهاءم  َهَرْقُت،والَوْجُهفيهأنَّ
املستَـْقبل  منها،َويـَُقاُليف  ا،َوْهيَأَخفُّ دًّ ،َوالـَهاُءَقريَبة م نَهاج  احللق  كاَن:َصْدر  كَما أَُهر يُق

َعبـَيـَْنهَما،فلمَّازَ(1)أُأَر يقُ:األْصلُ مجُ  الثَّانية  بإْبَدال  ابََة:َوَقالُوا.(2)اَلاْجتَماُعاهلمزتني  أََرْحُتالدَّ
أي َوَهنَـْرتُُه، الثَّوَب َوأَنـَْرُت َوَهَرْحتـَُها، َوَهَرْدتُه،: الشَّيَء َوأََرْدُت الَعَلُم، َوْهَو ن يـرًا؛ له َجَعلُت

َنََّك،َوقَ:َوقالُوا ألنََّكَوهل  .ه يَّاك(:إيَّاكَ)الُوايف 
                                                           

يف(2) اهلاء إبدال ينظر : 1/273الكتاب ص234، السكيت البن واإلبدال ،33 واملقتضب واألصول1/201، ،
 .7/222،وشرحالشافية1/793،واملمتع701،وشرحامللوكيص2/441،وسرالصناعة7/234
 .ب:تكملةمن(7)
 .213يفص(ذيَّا)سبقحديثهعن(1)
 .خفيفة:األصل(4)
َاءاإلضمار(6) فإهنمأجروهاجمرىاهلاءاليتهيعالمةاإلضمار(هذه)وأماهاء:"1/193يهقالسيبو.تشبيًهاهلاهب 

عالمةللمذكرألهنَّ،إضماراملذكر كماأنهذه اليستمنالكلمةاليتوأهنَّ،اعالمةفهيمثلهايفأهنَّ،اعالمةللتأنيث
 ".هذهيسبيلي:وذلكقولك،قبلها

 .تبني:ب(3)
 .ب:ساقطمن(و)(3)
 .أريق:ب(1)
 .2/34(مطبوع)شرحالسريايفللكتاب:ينظر(2)

 ب/299
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(1)ُهَنهْ(:ُهَنا)(7)[يف]وأماإبدالاهلاءمناأللففقدقالوا ،َوذلك(4)أَنَهْ(:أنَا)،ويف 
َناللِّني  َواهلاءم  َقالاألْخَفش(6)ل َمابـَنْياأللف  ،َحىتَّ ْنخَمْرٍجَواحدٍ:َواخلفاء َوالُقرب  .(3)مهَُام 

 ،َوَقْدذَكرناذلك(3)،فَأُْبدلتاأللُفاألوىلَهـاءً(َماَما)َأْصُلها(َمْهَما)َوقَالـوايف 
بـَْعَدَمهْ:َوَقالوا.(2)يفبابالشرط(1)مستوىف

.بـَْعَدَما:،يُريدون(7)

                                                           

 .ب:تكملةمن(7)
:منذلكقولالراجز(1)

قَـْدَورََدْتم ْنأَْمكنَـْه
م ْنَهـُهنَـاَوم ْنُهنَـهْ

حامللوكي،وشر1/737،10/439،واحملكم2/146،واملنصف1/233،واحملتسب1/167سرالصناعة:ينظر
 .1/100،واملمتع272،وضرائرالشعرص712،714ص

؛ألناألكثريف(أنا)بدالًمناأللفيف(أَنَهْ)فالوجهأنتكوناهلاءيف:"...2/444قالابنجينيفسرالصناعة(4)
أحلقتلبيان(أَنَهْ)باأللف،واهلاءقليلةجدًّا،فهيبدلمناأللف،وجيوزأنتكوناهلاءأيًضايف(أنا)االستعمالإمناهو

 ..."تكونبدالًمنهابلقائمةبنفسهااحلركةكماأحلقتاأللف،وال
 .اللبس:األصل(6)
،وشرح10/121،وشرحاملفصل1/16،2/461سرالصناعة:ينظر.أيأناأللفمعاهلاءالقبلهاوالبعدها(3)

 .1/102الكتاب:ينظر.اهلمزة،َثاأللف،َثاهلاء:وذهبسيبويهأنترتيبحروفاحللق.7/241الشافية
(3) اخلليل قول هذا ينظر. : 7/743العني والكتاب ،7/49-60 واملقتضب ص2/13، املعاين وحروف ،20،

.2/47واللباب
 من إىلأهنامركبة والبغداديون والزجاج األخفش مهْ)وذهب ) و(اكفف)مبعَّن ما)، واملعَّن( الشرطية، عن: اكفف

،واملقتصديفشر174عللالنحوص:ينظر.كلشيء ،1/33،وشرحالكافية2/41،واللباب2/1110حاإليضاح
.20،وحروفاملعاينص7/60الكتاب:ينظر.وأجازسيبويههذاالقول.612واجلَّنالداينص

وقيل الرتكيب: عدم األصل ألن مركبة؛ غري بسيطة كلمة هي بل ينظر. : 2/47اللباب الكافية وشرح ،1/33،
 .612واجلَّنالداينص

 .وقدذكرنامستوىف:األصل(1)
 .1304-1/1302شرحاإليضاح(2)
:منذلكقولأيبالنجمالع جلي(7)

اهللجَنَّاَكب َكفَّْيَمْسَلَمـهْ
م ْنبـَْعد َماَوبـَْعد َماَوبـَْعد َمهْ
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َنالَواوفـََقدَقالُوا :(4)،َوَهذهالكلَمُةفيَهاأَْقوال(1)هناه:َوأمَّاإْبَدالالـَهاءم 
َأَحُدها : َوَأْصُلها الكلَمة، الُم هي اليت الَواو َن م  َبَدل  الـَهاء (َهَناو)أنَّ يف  لقوهل  م ؛

.(6)َهَنوات :اجلْمع 
الثَّاين َوالَقْول َطَرفًا: َوَقعْت الَواو أنَّ َوَذلك الَواو، َن م  املْبَدلة اهلْمزَة َن م  َبَدل  الـَهاء أنَّ

الَوْصل/زَائدة،فَأُْبدلتمَهْزًة،َُثَّبـَْعدألٍف َعلىَهذاكلِّهحَتْريكهاَوثبوتـَُهايف  .(1)َهاء،َوَدلَّ

                                                                                                                                                                             

يف الرواية هبذه ورد ص: الشعر ص173ضرورة التصريف وشرح ص749، الشعر وضرائر واملساعد272، ،
1/706 برواية. وورد يف: وبعدمت؛ مسلمت، ص: النحو 169علل واخلصائص ،1/701 الصناعة وسر ،1/160،

.213،وشرحشواهدشرحالشافيةص10/430واحملكم
بعدمت) هاءفأ؛بعدما:أراد( التقدير يف األلف ،بدل اليت(بعدمه)فصارت القوايف بقية لتوافق تاء اهلاء أبدل َث ،

 .161-1/167سرالصناعة:ينظر.تليهاوالختتلف
هناه)(1) االسم( عن بفالن يكنون كما نكرة، اسم عن هبا يكَّن ذم كلمة وهي بالنداء، اختصت اليت األلفاظ من

 .773-2/773،وأمايلابنالشجري1/719،واألصول1/274،واملقتضب2/193الكتاب:ينظر.العلم
:سبعةأقوال،ذكرالشارحمنهاأربعة،وبقيثالثة(هناه)للنحوينييف(4)
أصلوليستبدالً،وإمناهيالمالكلمة،فتكونمنالكلماليتجاءتالمهايفلغة(هناه)أناهلاءيف:أوهلا

كـ ،ومنعهيفاحللبيات401أجازذلكأبوعليالفارسييفالبغدادياتص(.شفة)و(عضة)و(سنة)هاءويفأخرىواو،
.77-71وأجازالقولنييفالعضدياتص.وأيَّدرأيمجهورالبصرينيأناهلاءبدلمنالواو713ص

كماحذفتيف(هناه)أناأللفواهلاءيف:والثاين (.فـََعاه)،ووزهنا(َهَنة)و(هنٍ)زائدان،والمالكلمةحمذوف
واألخفش زيد أيب إىل ونسب الكوفيني، وبعض الفراء قول وهذا ينظر. ص: األنباري البن واملؤنث وأمايل611املذكر ،

.262-7/261،وشرحالكافية7/224،وشرحالشافية2/779ابنالشجري
َثصار(هناو)؛إذأصله(هناه)واقعةبعدألفبدلمناأللفاملنقلبةمنالواوال(هناه)أناهلاءيف:والثالث
كرهاجتماعالساكنني(هناا)،فلمَّاصار(عطاا)َثصاربعدالقلب(عطاو()عطاء)كماأنأصل(هناا) والتقتألفان

هقواًلقويًّا2/461وقدأجازهذاالقولابنجينيفسرالصناعة.هناه:فقلبتاأللفاآلخرةهاء،فقالوا :وينظر.وعدَّ
 .2/714اللباب

(6) هذا على فـََعال)ووزهنا البصريني(. مجهور مذهب وهذا ينظر. : الصناعة ص2/461سر امللوكي وشرح ،709-
 .7/262،وشرحالكافية7/224،وشرحالشافية710

يفشرحالتصريف،وقالبهالثمانيين"وليسبالقوي:"...،وقالعنه7/112ذكرهذاالقولابنجينيفاملنصف(1)
 .711شرحامللوكيص:،وينظر2/773،وصوَّبهابنالشجرييفأماليه776ص

 أ/700



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

163 
 

الثَّالثُ َوالَقْول : الكلَمة َوأْصُل َزائَدة ، لتحرُّكَها(َهَنا)الـَهاء الَواو  َن م  َبَدل  َفاأللُف ،
الـَهاءللسَّكْ َماقـَْبلها،َوز يدت  ،َوأُْجريالَوْصُلجُمْرىالَوْقفَوانفَتاح  .(2)ت 

َوْهو آَخُر، َقول  َوفيَها : َأْصله َيكوَن م ثل(هين)أْن ، املتكلم،: يَاُء َوالَياء ي، َوَأخ  ، أيب 
الَياءألًفا،َوز يدْتَعليَهاالـَهاءكَماقَالُوا .(7)َواُغالَماه:فَلمَّاَدَخلعليهَحْرُفالنِّداءأُْبدلت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [إبـدال الـالم]

ذَكر:قَاَل الشَّارِحُ  َعلي أبو مَثَانية ،(1)وَكاَن احلُروَف َهذه أنَّ الَفْصل َهذا أَوَّل يف 
الالم إْبَدال َوْهَو تَاسًعا، َُثَّذَكر الثَّمانَية، (2)َواسَتوىف يف  النُّون َن (ُأَصْياللٍ)م  حَمْمول  وَكالُمه ،

                                                           

2/462سرالصناعة:ينظر.ُنسبهذاالقولإىلأيبزيدوإىلاألخفش(2) واللباب7/112،واملنصف ،2/714،
 .710،وشرحامللوكيص10/11وشرحاملفصل

وهذاشيءملأجده...وعنديفيهاقولحسنوهو:"؛فقال2/714عزاالشارحهذاالقولإىلنفسهيفاللباب(7)
ميفنظائره  ".عنهم،وهوقياُسقوهل 

 .قدذكر:ب(1)
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اهي َسألة(7)َعلىأنَّهذََكرالثمانَيةألهنَّ لهأْنيـَُعرَِّضمب  ،َُثََّعنَّ اإلْبَدال  (1)األْصُلَواألكثُريف 
َايف(أَُصْيالل) ذوذ ،وملَْيـحتسبهب  فيَهاَوْجَهالشُّ َ اإلْبَدالفيَهاالَعددلشذوذهاوأ(4)؛ل يبنيِّ نَّ

 َمآخذَها،وَكاَنأبوَعلي(أَُصْيالل)َغرْيالزٍم،فَأمَّاالكالمعلىحقيَقة  فـََقْداختلَفالنَّاُسيف 
،َوَمَعَذلَكفـََقْدذََكُروافيَهاثالثةأقوال(6)يُسمِّيَهااحلْمَقاء َنالتَّخليط  :(3)؛ل َماَوَقعفيَهام 

أَحُدَها َتصْ: ا أهنَّ كـ(أُْصالن)غري ُمْفرد، َوْهَو (دُكَّان)، على صغرت َث ،(3)(أَُصْيالن)،
كماقلبواالياءألًفايفقوهلم-بالياء–أَُصْيليًنا:وكانالقياس بَق َيالشَّيء:ولكنهمقلبوهاألًفا

 َ وَفين  وقالوا(9)[وفـَََّن]وبـََقى، ، َوبَاَقاة: (10)بَاقية هؤالء َُثَّاخَتلف كثري ، َوْهَو (2)َهذا(1)[يف]،
كلَِّوْجه،َوقَالآَخُرون(7)هو:الَواحد ،فـََقالبـَْعُضهم ْن اللَّفظ:َواحدم  يف  َواْسم (1)هوَواحد 

                                                                                                                                                                             

(2) التكملة يف علي أبو فرهود)قال و211ص( مرجان)، "437ص( : يف النون من أبدلوها الالم (أصيالن)ومنها
".أصيالل :فقالوا

 .7/226،وشرحالشافية1/107،واملمتع7/234،واألصول1/210الكتاب:وينظرإبدالالالميف
 .يف:ب(7)
 .بذكرمسألة:ب(1)
 .من:األصل(4)
 .2/664شرحاللمعالبنبرهان:ينظر(6)
 .1/126اخلزانة:ينظر(3)
يف(3) علي أيب إىل القول هذا نُسب ا: شرح برهان البن يف2/666للمع نسبة بال وورد ، : الشافية ،7/226شرح

 أصل)11/13واللسان .) التسع القصائد شرح يف النحاس الستة2/374وصححه األشعار شرح يف والبطليوسي ،
 .7/149،والشنقيطييفالدرراللوامع113،والتربيزييفشرحالقصائدالعشرص1/214
 .ب:تكملةمن(9)
=(:منالوافر)قلبالكسرةفتحةوالياءألًفافيماسبقلغةطيء،ومنهقولالشاعر(10)

= َعَلىالدُّنـْيَـاب بَـاق َفَماالدُّنـْيَـاب بَـاقَـاٍةحل َيٍّ َوَمـاَحيٌّ
،والدر(بقي)11/30،واللسان1/34،واإلنصاف770،وأبنيةاألمساءواألفعالالبنالقطاعص1/32الزاهر:ينظر

 .664-1/661املصون
 .ب:تكملةمن(1)
 .هلذا:األصل(2)
 .وهو:ب(7)
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مثل (4)للجمع :  َمَع إيَّاه سيبويه ذ ْكر اللفظ يف  واحد  أنَّه على وَيدلُّ َوَرْهٍط، /رَْكٍب،
َية)و(ـرْي بَانُمغَ) .،ومهامفردان(6)(ُعَشْيش 

ُدهاملكرب:َوالَقولالثاين يل ،َُثَّمُجعَعلى:َواح  ،َث(آَصال)(3)على(3)[َث]،(أُُصل)َأص 
:،وفيهشذوذمنوجهني(9)(أَُصْيالل)ُصغرعلى

،َُثَّمَجْعاجلمع،وَكاَنقياُسهأنْ:َأحُدمُها يُردَّإىلَواحد ه،َُثَُّيَصغَّرَوجُيمُعَتْصغرُياجلمع 
َوالتَّاءلئالجُيمَعبـَنْيالتَّكثري َوالتَّقليل  .َعلىاأللف 

.أنَـُّهمأَْبدلواالَياَءألًفاَعلىَغرْيق َياسٍ:َوالثَّاين

الَواحدَ:َوالَقوُلالثَّالثُ غَفان،َوَجر يٍبَرغيٍفَورُ:أُْصالن،مثل:،ومَجْعه(َأصيل)(1)أنَّ
َذلكثالثُةأَْوُجه(2)(ُأَصْيالن)َوُجربان،َُثََّصغَّروهعلى :(7)،ومََلْيُبدلوااأللفياًء،َويف 

                                                                                                                                                                             

 .سبقنظر.يفاللفظذكر:ب(1)
 .َث:األصل(4)
 .7/131الكتاب:ينظر(6)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(3)
 .ب:ساقطمن(على)(3)
.أصيالن:األصل(9)

وجعلوازيادةالالمعوًضاعماحذفوا؛ألهنملوجاءوا:"...،وفيه4/767ونسبهذاالقولإىلالفراءيفالتصريح
.1/242وهبذاالقولقالالقيسييفإيضاحشواهداإليضاح...".أَُوْيَصال:بهعلىاألصللقالوا

كأنهقيل(أصيل)إالأنأصيالنًامجع"...:حيثقال146وللزجاجيرأيقريبمنهذايفالالماتص أصيل:،
 ومجع أُُصل)وُأُصل، فقيل( : مجع يف قيل كما ُكُثب)ُأْصالن، :) ُصغّر َث اجلمع، مجع فأصالن ُأْصالن)كثبان، :فقيل(

 ".أصيالل:ُأَصْيالن،َثأبدلتالالممنالنونفقيل
 .أنالقولالواحد:األصل(1)
كانلهنظريمناآلحاد،حيثأجازواتصغريهذارأيالكوفيني(2) الذييرونجوازتصغريمجعالكثرةعلىلفظهإذا
(.ُأصيالنًا)ُعثـَْيمان،وجعلوامنذلك(:عثمان)ُرَغْيفان،كمايقاليف:على(رُْغَفان)

يف الفراء إىل القول هذا ونُسب ص: السِّكيت البن 61اإلبدال القايل وأمايل يف2/17، الكوفيني إىل وُنسب ،:
 الشافية الكافية 1913-1/1916شرح واالرتشاف ،1/747 واملساعد ،7/413 العليل وشفاء وشرح7/1060، ،

.6/116،واهلمع1/703األمشوين

 ب/700
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(1)أحدها قَالوا: كما َعَلًما، َجَعلوه م أهنَّ َصَرفه: َفَمْن ، يُغريَّ ال َوالَعَلم َوُبكرة، ُغْدوة،
رَه .َنكَّ

:َوالثاين كماقَالوايف  ، الظُّروفَقْديـُتَّسعفيهاَوتُغريَّ (:قدام)و(أمام)لَْيسب َعَلم،َولكنَّ
.وُقَدْيد ميَةأَُميَِّمة،

اليُفيُدقلَّتهَبْليُفيُدقُرب:َوأمَّاَتقليلهبالتَّصغريَمَعالكثَرة فـََقدقَالُوا َتصغرَيالظَّرف  إنَّ
،َوَصاَركـ(4)ماننيَوقلَّةَمابـَْينهماَمابـَنْيالزَّ .(6)(أَُجْيَمالٍ)وَ(أمْجالٍ)،َفَجرىلذلكجَمْرىاملكربَّ

يلُ:)فَإْنق يـلَ يَّة)وَ(األص  َشيء َواحد ،َفكيَفَساَغمَجُْعه؟(الَعش 

،َوْهَوأْنَيكوَنَجَعَلُكلَُّجزء:ق يـلَ (3)َذلكَعلىالـَمَجاز َوالتَّوسع  َناألصيل  م 
يالً،كَماقَالوا :،و(2)،َوَجاءتـَْرُجُفبـََواد رُه(1)بَع ري ُذوَعَثانني:َأص 

 (4)يَـِزلُّ الغُـالُم الـِخفُّ َعْن َصَهَواتِـهِ     
                                                                                                                                                                             

يف،واجلوهري2/44ب،وأبوحممدالسريايفيفشرحهألبياتالكتاب1/223ووافقهمأبوسعيدالسريايفيفشرحهللكتاب
 .7/226،والرضييفشرحالشافية(أصل)1/1627الصحاح

 .قالثالثة،ومليذكرإالوجهني(7)
 .أحدمها:األصل(1)
 .2/231،واملقتضب7/133الكتاب:ينظر(4)
 .صاركجمعالقلةالذيجيوزتصغريهعلىلفظه:أي(6)
 .جرو:ب(3)
حتتحنكه:مَجعُعثـُْنون،والُعثـُْنوُنمنالبعري:الَعثان ني(1) (.عثن)17/236اللسان:ينظر.ُشَعرْياتط وال 

 الكتاب يف "...134-7/131جاء قولك: ذلك ومثل : يف قالوا(َمْفر ق)املَفارُق َث مواضع، املْفر ق جعلوا ،:
َمْفر قًا موضٍع كل مَسُّوا كأهنم قوهلمللبعري...املفارق، ذلك ومن ُعثنونًا: منه جزء كلَّ جعلوا م كأهنَّ َعثاننَي، ذو :وينظر".

.2/121،واخلصائص7/67األصول
(.بدر)1/40اللسان:ينظر.اللحمةاليتبنياملنكبوالعنق:مَجُعبادرة،والبادرةمناإلنسانوغريه:البوادر(2)

رَبَِّكٱقـْرَأْب ﴿ٱأيرجعبـ"هرُاد وَبَـرجفُتَرسوُلاهللافرجعهب ":حديثاملبعثويف اترجف﴾لَّذ يَخَلقَٱْسم  ،وإمنَّ
 .1/106،والنهاية737-1/732غريباحلديثالبنقتيبة:ينظر.بوادرهمنالفزع

:،وعجزه20هذاصدربيتمنالطويل،المرئالقيسمنمعلقته،يفديوانهص(7)
ل ـقَّثَـمُـالنيف العَاب وَـثْأب يو لْيُـوَ
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:فَإْنق يـلَ األقْـَوال،َفَماخَمْرُجَذلكَمَعأنَّ بـَْعض  الزَّمانلَْيسبعنيَقْدذَكرمُتأنَّهَعَلم يف 
تلتبسبأخرى؟/

ق يـلَ ثلَ: م  َعَلًما، املَصاد ر بـَْعَض َجَعلوا َقْد : وَكذلك وَ(بُكرةً)ُسْبَحان، ،(ُغدوةً)،
ْنيـَْومكَ(1)(َسَحرَ)وَ .إَذاأََردَتَذلكم 

 [الطاء والدال والجيمإبـدال ]

َلْيَست ِمن ُحروِف الزِّيادِة فَالطَّاء َوالدَّال َوأمَّا الثَّالثُة اأُلَخر التي : "قَاَل أبو َعلي
 .(4)."َوالجيم

الطَّاء:قَاَل الشَّارحُ  (2)أمَّا تَاء ْن م  افْـتَـَعلَ)فَتبدُل ) ُحروف  َأَحَد الَفاء كانت  إَذا
َوهي ، اإلطَْباق  : يف  كَقولَك َوالظَّاء، َوالطَّاءُ، َوالضَّاُد، افْـتَـَعلَ)الصَّاُد، ) ن رب الصَّ)م  اْصطَبَـَر،(:

ة ،والتَّاءَضعيفة َمْهموَسة فيهانـَْفخ ، دَّ َوَصفري َوش  َوإطباق  افـََعلواذلَكألنَّالصَّاَدفيهاَجْهر  َوإمنَّ

                                                                                                                                                                             

يف له وهو : اللغة 1/106مجهرة اللغة وهتذيب ص3/3، السبع القصائد وشرح التسع33، القصائد وشرح ،
ص1/40،وشرحاألشعارالستة1/169 يف.711،وإعراباحلديثص34،وشرحالقصائدالعشر العني:وبالنسبة
.710،واالشتقاقص1/111

كلشيءظهره،ومَجَعالصهوةمباحوهلا،ويُلو ي:اخلفيف،والصهوات:اخلف يُذهبوُيسقط،:مجعصهوة،وصهوة
واملثقَّل واملعَّن: البدن، الثقيل أو الركوب الثقيل ركبه: وإذا ثيابه، ُيصلح أن يتمالك مل العنيف ركبه إذا الفرس هذا أن

عنه،وإمنايصلحلهمني  .41-1/40شرحاألشعارالستةاجلاهلية:ينظر.داريهاخلفيفزلَّ
معنوية،فـ(1) أمور على أعالم وهي اجلنس، منأعالم األلفاظ سبحان)هذه الرباءة( معناه مصدر وهو للتسبيح، علم

 للتعريف ينصرف ال وهو احلقيقة، يف املصدر هو الذي التسبيح موقع واقع هو وإمنا ف ْعل، منه وليس واأللفوالتنزيه،
(سحر)و(غدوة)و(بكرة)وكذلك.،وقدجاءيفالشعرمنونًاعلىحنوتنوينالعلمإذاُنّكر(عثمان)والنونيفآخرهمثل

فـ بعينه، يوم هبا أريد إذا غدوة)أعالم بكرة)و( وأما( املعَّن، هذا على علًما ُجعال كأهنما والتأنيث، للتعريف ينصرفان ال
.فوالعدلعناأللفوالالم،فإنأريدبهالتنكريُصرففالينصرفللتعري(سحر)
 .79-1/73،وشرحاملفصل1/19،والتبيان433-2/103،433،وأمايلابنالشجري62-61املبهجص:ينظر
 ...".فأماالثالثة:"437ص(مرجان)،ويف211ص(فرهود)التكملة(1)
،واملمتع716،وشرحامللوكيص7/231،واألصول1/202،واملقتضب1/279الكتاب:ينظرإبدالالطاءيف(2)

 .7/226،وشرحالشافية1/760

 أ/701
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الطَّاء  ل ُمشاركة  اللَسان،َفأبدَلوهاطَاًء ْنَغرْيَفْصٍلَشاقًّاَعلى إليهام  الصَّاد  َن اخلروُجم  فكاَن
ْنخَمْرجالتاءالصَّادَ الطَّاءم  َا،وأنَّ فاهت  ص  َنالَعربَمْنيَقلُبالتَّاءَصاًدا،َويُدغُماألوىل.يف  َوم 

،َوهذاُهو حُمَال  املْدَغمجيَ ُبإسكانُُه،َواالبتداءبالسَّاكن  ألنَّ الوْصل  مَهْزُة فيها،َواجتُلبْتهَلَا
َن كقولكم  َن(:الضَّْرب )ُحكُمالضَّاد  كَقولكم  اطََّرَد،(:الطَّْرد )اْضَطَرَب،َوُحكمالطَّاءأَْيًضا

َن َا،َوبالظَّاءحَنْو(:الظُّلم )َوأمَّاالظَّاءفيقاُلم  كأخواهت  :اْظطََلَم،بالطَّاء ْعر  ش  اظََّلَم،َوَقْدَجاءيف 
:(7)ُزَهري

 (1)َويُْظلَـُم َأْحيَـانًا فـََيظَـِّلـمُ    

.(2)،َوَيظَّل مُ(1)َيْضطَل ُم،َوَيطَّل ُم،َويـَْنظَل مُ:أَربعةأَْوُجهَعلى

ال كاَنْتالفاء(1)منالتَّاءفيكونمنتاءاالفتَعال(7)َوأمَّاإْبَداُلالدَّ زايًاأوَداالً،(4)إذا
 فالزاي حَنْو/ سبق،: ما على ضعيفة  َوالتاء َوَصفري َوقـُوَّة ، َجْهر  فيها الزَّاي أنَّ َوذلك اْزَدَجَر،

                                                           

ربيعةبنرياحاملزين،شاعرجاهليمنأصحاباملعلقات،راويةأوسبنحجر،:زهريبنأيبُسلمى،واسمُسلمى(7)
،وغالبشعرهمدحيفَهر مبن(احلوليات)كانينظمالقصيدةيفشهر،وينقحهاويهذبـهايفسنة،لذاُتسمَّىقصائده

املشهورين األجواد أحد نان س  يف. سالم ابن البعثةبسنةجعله قبل تويف اجلاهلية، فحول من األوىل الطبقة ترمجته. تنظر
 .2/772،واخلزانة764-10/776،واألغاين1/173،والشعروالشعراء1/41،67طبقاتابنسالم:يف

نان،والبيتبتمامه142هذامنعجزبيتمنالبسيط،يفديوانهص(1) :،منقصيدةميدحفيهاَهر مبنس 
=َعْفًواويُْظلَـُمأَْحَيانًافـََيظَّل ـمَُوالـَجَواُدالذييـُْعط يَكنَائ َلهُهُ

     يف= له والشاهد : 3/167العني والكتاب ،163 الصناعة وسر ،1/219 واملنصف التصريف2/729، وشرح ،
762ص اللغة ومقاييس ،7/169 واحملكم ص10/26، واملفصل الش102، شرح شواهد وشرح ص، 197افية وبال.

.2/111،واخلصائص2/66غريباحلديثالبنقتيبة:نسبةيف
ؤَّاَليظلمونهبطلبهممنهيف:يقول عطاءهفيأيتعفًوا،وإنالسُّ منُجودهأنهاليعطيسائلهمبطلوتسويف،بليُعّجل

 .2/114شرحاألشعارالستةاجلاهلية:ينظر.فعلمطاوعة(يَظَّلمُ)غريموضعالطلب،فَيحتمُلذلكهلموينفعلهلم،و
 .ب:ساقطمن(وينظلم)(1)
نظري(2) : الصناعة 1/219سر واملنصف ص2/729، التصريف وشرح ص762، واملفصل املفصل102، وشرح ،

 .197،وشرحشواهدشرحالشافيةص7/237،233،وشرحالشافية10/119
،واملمتع722،وشرحامللوكيص7/230،واألصول1/207،واملقتضب1/279الكتاب:ينظرإبدالالداليف(7)

 .7/223الشافية،وشرح1/746

 ب/701
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هي َوهكذا فت َها، ص  يف  للزاي جُمَانس خَمْرجها ْن م  َحْرف إىل حَنْو(6)فأُْبدلت ال، الدَّ َمَع َدرَأَ:
 َنالتاءَدااًلَوأْدَغُموا(:َوت دٍ)َوادََّرأَ،َوقدقَالوايف  َنالتَّاءاملبدلة(3)َودٌّ،فَأبدَلوام  الم  ،َوأْبَدلواالدَّ

َنالَواو فـََقالوا :(3)م  .(9)(َوَوجلَ )،َوأْصُله(تـَْوجلَ )َدْوجلَ يف 

اُلفَنْحو َن(افْـتَـَعلَ)َوأمَّاالذَّ :(10)،َوفيهلُغَتان (الذِّكر )م 

الَداالً،فـََقـالُوا(1)ادَّكـر:َأَحدُهـَما .(2)ادََّكرَ:؛بإبْـَدالالتَّـاءَداالً،وإبْـَدالالذَّ

الثانَيةُ َواللَغُة َمْسعودٍ: اْبُن قـََرأ َوَقْد فيها، األوىل َوإدَغاُم َذاالً، التَّاء إْبَداُل م نفـَهَ﴿: ْل
للخفَّة (7)﴾مُّذَّك رٍ الصَِّفة ،َوإيثَار  يف  بـَنْيَحْرفنيخُمْتلفني  منُكلَفة اجلْمع  .،وَُكلَُّذلكف رار 

دة(1)َوأمَّااجليمُ املَشدَّ َنالَياء  الشِّْعر ،حَنْو(4)فـََقدأُبدلْتم  يف  يّ: ّ،َوالصِّيص  ،(6)البَـْرين 
ـٍد،َواجليـُمأَقْـَوى، ْنخَمْرٍجَواح  َذلكأنَّاجليـَمَواليَـاءم  َوالَوْجُهيف 

                                                                                                                                                                             

 .األفعال:األصل(1)
 .ألًفا:األصل(4)
 .ب:ساقطمن(هي)(6)
 .7/263،وشرحالشافية101،واملفصلص7/172،واألصول1/132الكتاب:ينظر.هيلغةبينمتيم(3)
 .فقدقالوا:ب(3)
 .736،111سبقيفص(9)
ينظر(10) : 1/169الكتاب واألصول ،7/231 الطيب أليب واإلبدال ص1/761، واملفصل املفصل102، وشرح ،

 .244،واملفراحص7/233،239،وشرحالشافية10/140
 .اذكر:يفالنسختني(1)
 .اذكر:يفالنسختني(2)
اآليات(7) من القمر، سورة :14 ،13 ،22 ،72 ،10 ،41 مسعود،. ابن بـها وقتادةقرأ وعيسى، ينظر. إعراب:

 .3/136،والبحراحمليط2/693،ومشكلإعرابالقرآن119،وخمتصريفشواذالقرآنص1/290القرآنللنحاس
،واملمتع723،وشرحامللوكيص7/231،واألصول1/207،واملقتضب1/132الكتاب:ينظرإبدالاجليميف(1)

 .7/229،وشرحالشافية1/747
يف(4) وقيل1/132الكتاب سعد، بين ناسمن لغة أهنا وقيل: طيئ، لغة هي متيم: بين ناسمن لغة ينظر. اإلبدال:

 .2/233،وشرحالشافية1/243أليبالطيب
:وردفيماأنشدهخلفاألمحرلرجلمنأهلالبادية(6)
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َها َناملتَجاورين (1)فَصرفـَتـْ .إىلَحيِّزَها،َوَغلبتَعليَها،َوَهذاُحكُمكثريم 

الشِّْعر يف  َجاء َوَقد َساكنًة، يًما ج  أُْبدلْت َساكَنة الَياء كاَنت فَإن جَّت ج،َوفْـرَ: َوح  ت ج،
:،أي(2)َوب ج .يب 

ا(7)وأمَّااملتحرِّكُةاخلفيَفُةفـََقْدقلَّ يًماجدًّ ْعرالَعجَّاج(1)إْبداهُلاج  ش  :،َوَجاءيف 

 (5)َحتَّى إَذا َما َأْمَسَجْت َوَأْمَسَجا

                                                                                                                                                                             

وأبـوَعل ـجِّ ُعـَوْيف  َخـايل 
اللَّْحـمَ ـجِّالـُمْطع ـَمان  بالَعش 
وبالغَـَداة ف ـلَـَقالبَـرْنـ جِّ
ـجِّ يُـْقلَـُعب الـَودَِّوب الصِّـيص 
.أبوعلّي،وبالعشّي،وف لقالربيّن،وبالصيصيّ:يريد

يّ(.َوت د)لغةيف:والَودّ.نوعمنأجودالتمر:والربين.مجعف ْلقة،وهيالقطعة:والف َلق َية،وهيالقرن،:والصِّيص  مجعص يص 
.214-211شرحشواهدشرحالشافيةص:ينظر.وكانيقلعالتمراملرصوصبالوتدوبالقرن

ينظر : 1/132الكتاب واألصول ،7/231 الطيب أليب واإلبدال ،1/243 الصناعة وسر واملنصف1/134، ،
2/133 القايل وأمايل ص2/33، واملفصل ،731-732 اإليضاح شواهد وشرح اإليضاح263ص، شواهد وإيضاح ،
1/732 واملصباح ص1/670، امللوكي وشرح ،729 الشافية وشرح ص2/233، الشافية شرح شواهد وشرح ،212-

217. 
 .وصرفتها:األصل(1)
:أنشدأبوالغولالطهويلبعضأهلاليمن(2)

ت ـجْ جَّ إْنُكْنَتقَب ْلَتح  يَاَربِّ
يَأت يَكبـ جَْفاليَـزَاُل ـج  َشاح 
يـَنَـزِّيَوفـْرَتـ جْ أَْقَمـُرنَـهَّات 

.حجيت،ويأتيكيب،ويُنّزيوفريت:يريد
ينظر ص: زيد أيب ص146نوادر السكيت البن واإلبدال ،96 ثعلب وجمالس ،1/113 واألصول واإلبدال7/231، ،

 .729،وشرحامللوكيص732،واملفصلص2/33،وأمايلالقايل1/133،وسرالصناعة1/260أليبالطيب
 .قيل:األصل(7)
 .جيًدا:األصل(1)
:،وهولهيف(طبعةالسطلي)2/233،منالرجز،يفملحقاتديوانالعجاج211البيتمنشواهدالتكملةص(4)

 اإليضاح شواهد يف2/397إيضاح نسبة وبال ، : 7/234األصول هذيل أشعار تفسري يف والتمام وسر177ص، ،
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د (6)َوَوجُهُهأنَّاحلرَكَةَقْدتنزَّلت َمواضعفقربتمناملَشدَّ  .منزلةاحلرفيف 
  

                                                                                                                                                                             

 1/133الصناعة واحملتسب ص1/31، واملفصل ص737، اإليضاح شواهد وشرح ،623 واملقرب واملمتع2/164، ،
.7/270،وشرحالشافية1/744

ارًاوأُتـًُنا،أراد لسكوهناوسكونالتاء-أَْمَسَيت:وأصلها-(أمست)أمستوأمسى،فحذفاأللفمن:يصفمح 
اضطُرَّ فلمَّا ليمكنهبعدها، جيًما فأبدهلا القلب، ذلك عند حكمها ألن متحركة؛ يرتكها ومل الياء، وهو األصل إىل عاد

 .2/741،واللباب623شرحشواهداإليضاحص:ينظر.النطقهبا
 .نزلت:ب(6)
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 [باب أحكام حروف العلة إذا كان حرف منها في اسم أو فعل وأقسامها]

بَاُب أْحَكام ُحروف العلَّة إَذا كاَن منها ِفي اْسم  أو ِفْعل  َوأقَسامَها، : "قَـاَل أبو َعلي
 . البابُ  (4)..."لَمات َوهي ل َتْخلو ِمْن أْن َتكوَن فَاءات أو َعْينات أو

َذلك/َهذاَيْشتمُلَعلىمُجْلة:قَـاَل الشَّارِحُ  ْنتـَْفصيلأحكامَها؛ألنَّ الع لَّةم  ُحروف 
كّلَواحدةمنهَماتكونَأْصاًلَوَبَداًلوزائدة،وَكونـَُها الَواَوَوالَياء اآلتية؛إالأنَّ األْبواب  يف  يَأيت 

َقدْ وزائدة ذكره(2)َبَداًل م ُوقوعَها(7)َتقدَّ َوأمَّا فَاًء،(1)، َواألفْـَعال؛ األمْسَاء يف  فَـَيكونان  َأْصاًل
َغْزٍو:قـَْوٍلَويـَُقول،َوالالُممثل:َوَعَدَوَوْعٍد،َوَيَسَرَويُْسٍر،َوالَعنْيمثل:َوعيًنا،َوالًما،فَالَفاءحَنْو
رُي،َوَرْميَويـَْرم ي:َويـَْغُزو،وَكذلكالَياءحَنْو .َسرْيٍَوَيس 

األ َوأمَّافأمَّا زَائَدة، أو ُمْبدلة إمَّا َتكوُن َبْل َواألفَعال، األمْسَاء يف  َأْصاًل َتكوُن َفال لُف
كمَّلَتهاَثالثةَأْحرف،َغرْي(ال)و(ما:)،حَنْو(4)احلروُففألفاتـَُهاأُُصول ،فَإْنمَسَّيتبشيءمنَها

أُُصولاألمْسَاءَماء ،َوالء :أنَّكجَتْعُلالثَّالثمَهَْزًةفـَتَـُقول فـََعلواَذلكألنَّ َا َتكوُن(6)[ال]،َوإمنَّ
ألَف(3)َعلىَحْرفني،فـَزَادواَعليهاَماَتصريُ ة أََقلِّاألُصول،َوجَيُبأْنتعلمأنَّ (ال)بهَعلىع دَّ

                                                           

وفيها(1) "...التكملة اسم: يف منها حرف كان يكنَّ...إذا أن من خَيُلوَن ال )وهنَّ فرهود..." و214ص( (مرجان)،
 .434ص

 .فقد:ب(2)
 .142-111،وإبدالالياءوالواوص739-733زيادةالياءوالواوص(7)
 .وقوعهما:ب(1)
(4) الصناعة سر يف "...2/647جاء أهنا: على يدل الكلمة،والذي يف التصرف من ضرب الزيادة أن بزوائد ليست

كلهاغريمتصرفةوالمشتقة،فيجبأنتكونألفاهتاغريزائدة ويـَْفُسدأيًضا...وجزءمناالشتقاقفيها،وهذهاحلروف
 ...".أنتكونبدالًمنحنوالوجهالذيفسدمنهأنتكونزائدة،وذلكأنالبدلأيًضاضربمنالتصرف

 .ب:تكملةمن(6)
 .يصري:ب(3)

 أ/702
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كاَنْتُمْنقلبةً(1)(ما)و كَماَقال:َعْنَواٍولَقالوا(2)َغرْيُمْنقلبة؛إْذلو ياء(7)لو،أوعن:وامو
ْنَذلكأْنتكونأْصالً:كماقَالوا(1)مي:لقالوا .َكْي،فَلز َمم 

الف  :فأمَّابـَْعدالتَّسمية َفف ياأللفاألوىلخ 

َنَواٍو؛ألنَّالَعنْيإَذاُجه لتمحُ لتَعلىاألكثر،َواألكثَر:(4)قَاَلبـَْعُضهم جُتْعُلَبَدالًم 
ْن(َطويتُ)إْذكاَنْتُهَناالَواُو؛ (.َحي يتُ)أكثـََرم 

اَأَخفُّ(3)هي:(6)َوقَاَلآَخُرون َنالَياء؛ألهنَّ .م 

َاَذلك َواالختالُفُهَنااليُوجُبأْنَتكوَناأللُفقـَْبلالتَّْسميةُمْنقلبةَعْنشيء،َوإمنَّ
َعلىَما بـَْعدالتَّْسميةحَمُْمول  /يـَْقَتضيهُحْكمُحكم َحادث  األمْسَاءَواألفعال،َوَهكذااحلكميف 

 يف  احلروف أمْسَاء ألُفَها: ثَاء، َتاء، التكملة(3)بَاء، التكملة (9)قبل َوبـَْعد ُمْنقلبة، (10)َغرْي
.هَلَاباالنقالب(11)ُحك مَ

َقوم  فـََقال للتَّكميل  الزَّائدة اهلْمزَة َوأمَّا َولَ: َأْصاًل َواوز يَدت َوال يَاء ْن م  ُمْبدلة ْيست
.مَهْزةبـَْعداأللفالزَّائدة،َولَْيستاأللُفُهَنازَائَدة(12)تـُْقلبان

                                                           

 (.ال)و(ما)يعلمأنألف:ب(1)
 .ب:ساقطمن(إذلوكانتمنقلبة)(2)
 .أعن:األصل(7)
 .لومي:األصل(1)
 .1/124،واملنصف2/433،339سرالصناعة:ينظر.منهمأبوعليالفارسيوتلميذهابنجين(4)
 .1/126املنصف:ينظر.هذاقولاألخفش(6)
 .هو:ب(3)
 .ب:ساقطمن(ألفها)(3)
 .الكلمة:األصل(9)
 .الكلمة:األصل(10)
 .حيكم:ب(11)
 .وألهنماتقلبان:ب(12)

 ب/702
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آَخُرون (1)َوقَال َعن: باالْنق الب َعَليها حَمْكوم قـَْبلها األلَف ألنَّ يَاء؛ ْن م  ُمْبدلة هي
(.قـُوَّة)و(ُحوَّة)،َوْهوأكثرمن(َشويتُ)و(َطويتُ)مَحْاًلَعلىاألكثر،َوْهَوبَاُب(2)الَواو

.ز يَدتاأللُفَعلىاأللفَُثَُّحرِّكتالثَّانيةَفانقلبْتمَهْزةً:(7)َوقَاَلآَخُرون

 ألف واوٍ)فَأمَّا ) األْخَفـشُ(1)[احلرف]َهذا فـََقال املْعُروف، محَْ: َواو  َعلىَأْصله اًل
ثل(4)األكثر َأْحرفُمَتماثلة،م  َثالثة  ْن ،َوَجَعلالكلَمَةُمرَكَّبًةم  بـَبَّـهْ:

(6) هي:َوقَاَلأبوَعلي.
ْنيَاء نالتََّماثل (3)م  .؛ف رَاًرام 

 

 

 

 

 
                                                           

جين(1) ابن وتلميذه الفارسي علي أبو منهم ينظر. : الصناعة 2/433سر ،339 واملنصف ،1/124 قال. وبه
 .729الشارحيفص

 .الواحد:ب(2)
 .2/97هذاقولالشارحيفاللباب(7)
 .ب:تكملةمن(1)
األخفشعلىأنعينهامنالواوبتفخيمالعربإياها،وأنهملُتسمعمنه(4) سرالصناعة:ينظر.ماإلمالةفيهااستدلَّ

 (.واو)10/127،والتاج2/493
(".هـبَّـبَ)مامتاثلتفاؤهوعينهوالمه،واحملفوظمنذلك:"...17-2/12جاءيفاملزهر(6)

:ووردتالكلمةيفقولهندبنتأيبسفيانالبنهاعبداهللبناحلارث
بَـبَّـهْ ـَدبَـّةَْجار يَـةًألُْنك َحـنَّ خ 

ينظر ص: 173احللبيات للخطايب احلديث وغريب ،2/112 واخلصائص ،2/213 الصناعة وسر واملبهج2/499، ،
 .أصلهحكايةصوت،َثمُسيبه(ببَّة)و.2/132،واملنصف41ص

 (.واو)10/127،والتاج2/493،وسرالصناعة3احللبياتص:ينظر(3)
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 [باب ما كان معتل الفاء]

ِمْن  (2)[الفاء]األفعال المعتَـلَّة بَاُب َما كاَن ُمْعتل الَفاء، ل َتْخلو : "(1)قَـاَل أبو َعلي
 .الَفْصل (4)..."أْن َتكوَن َعلى فـََعَل يـَْفِعُل، أو َفِعَل يـَْفِعُل، أو َفِعَل يـَْفَعُل، أو فـَُعَل يـَْفُعلُ 

الَتكوُنإالَمْفتوحًة،فَأمَّاَعْينهفـََتكوُنَمكُسورًَة،َوَمْفتوحًة،(1)فاء:قَـاَل الشَّارِحُ  الفْعل 
م ْثل َفاملكُسَورة َوَمْضمومًة، م ْثل: َواملْفُتوحة َيْضر ُب، َضَرَب م ْثل: َواملْضُمومة َيْذَهُب، :َذَهَب

كاَنْتفَاءالف ْعلملَْ(4)قـََعَديـَْقُعدُ الَواَوإَذا الكالم،إالأنَّ الفعلَمْفُتوحًة،َولَْيسيف  َتكْنَعنْيُ
َعلى(َيَذرُ)َوَعَديـَْوَعد،فَأمَّا:م ثلَ احلْذف  يف  نَأْجلَحْرف(6)(َيدَعُ/)َفَمْحُمول  ،وذاكفُت حم 

،وَكَذلك .ابَضمَّالضَّادفيهمَ(3)(َوُضَؤيـَْوُضؤُ)(3)،واملْضُمومةمنه(َوَهَبيـََهبُ)احلْلق 

فـََقالُوا َحْذف ها، َعلى اْجَتمُعوا الَعَرَب فَإنَّ وََكْسرة يَاٍء بـَنْي الَواو َوَقعت  إَذا فَأمَّا يَع ُد،:
فـََقْد الَواو بـَْعد الكْسرَة َوَقعت فَإَذا تني، ب َضمَّ َوالَواو ب َكْسرتني، رة ُمَقدَّ الَياء أنَّ َذلَك يف  َوالع لَّة

تـَقْ يف  ُهو َما َنتـََواىل م  الضَّمَّة َوبـُْعد الْخت الفها ُمتَـَنافرة َذلك َمَع َوهي َحرَكات، مَخْس دير

                                                           

 .ب:ساقطمن(قالأبوعلي)(1)
 .ب:تكملةمن(2)
 .434ص(مرجان)،و216ص(فرهود)التكملة(7)
 .فاما:األصل(1)
مفتوحة(4) املاضي لعني مثَّل علي فأبو واملضارع، املاضي أمثلة بني خلط حيث اضطراب؛ ومتثيله الشارح كالم يف

ومضمومةومكسورة،والشارحمثَّلللمفتوحةواملضمومةواملكسورةبأفعالمضارعة،واحلديثعنعنياملاضيوليسعني
 .املضارع

وليس،معناهاايفألهنَّ(عُدَيَ)ـفحذفتالواوتشبيهاهلاب،رُذَوْيَـ(:رُذَيَ)أصلو:"1/711قالأبوالبقاءيفالتبيان(6)
الواو يفإذْ؛ةلَّع (رُذَيَ)يفحلذف هو ما وال وكسرة ياء بني تقع الكسرةمل ،تقدير ؛(عُدَيَ)خبالف األصل ،(عُد وْيَـ)فإن

 (...".دُع وْيَـ)مثل(عُد وْيَـ)األصلإذْ؛تقديرالكسرةفحذفتالواولوقوعهابنيالياءوبنيماهويف
 .مناملضمومةمنه:األصل(3)
.وضؤيضؤ:األصل(3)

 (.وضأ)1/194اللسان:ينظر.احلسنوالبهجة:صاروضيًئا،والَوَضاَءةُ:َوُضَؤيـَْوُضُؤَوَضاءةً

 أ/707



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

130 
 

وهي(1)الكْسرَة َوالكْسرَة، الَياء لتَبـَْقى الَواَو َحَذفوا الث َقل َهذا إىل يـَُؤّدي إثَباتـَُها كاَن فَلمَّا ،
كانُواَقْدَقلبواالَواَوإَذاحَتَرَّكتَوانْـ َفتحَماقبلهاألًفاالْجت َماعاحلركات،فَالتَّغيرُيُمَتَجانسة،َوإَذا

 يف  اهلْمزَة َحْذف َذلك َوَنظرُي احلركات، َوز يَادة للتَّنافر أَْوىل أُْكر مُ)ُهَنا ) أصله ؛(أَُأْكر مُ)الذي
بـَنْياهلْمزَتني،َفَحْذُفالَواوُهَناأَْمَثل .لث َقلاجلْمع 

قـَلَ(2)َهالَّ:فَإْنق يـلَ .لُتَجانسالَياءقـَْبلها(7)(يَع دُ)بواالَواَويَاًءيف 
:الَيْصحَذلكلَوْجهني:ق يـلَ

كسرَاتُمَتوالية:َأَحُدمُها .أنَّالثِـَّقَلَمْوُجود َوَذلكتقديُرمَخْس 

والثَّاين : تُقلَب أْن ُحكمَها لَْيس قبلها َما َوانفَتح َسكنْت إَذا الَواَو قُلبتأنَّ فَلو يَاء،
اجتَمَعتا إَذا َوالياء الَواو أنَّ عليه َوَيُدلُّ َضع يفة، ع لَّة َوتلك فقط، بـَْعدها للكْسرة (1)قُل بْت

 َويف  اإلدَغام، أَْمكن َلمَّا َوأُدغَمت ياًء أُْبدلت كون بالسُّ األوىل يَع دُ)َوَسبقت يَاًء( أُْبدلت إَذا
 ل ُوجوب  اإلدَغاُم ر يـََتعذَّ  إىل/ ُهر َب التَّخفيف منه املطلوُب اإلْدَغام ر تـََعذَّ َوإَذا األول، حَتَرُّك

؛إْذبهحَيْصلالتَّخفيفُ .احلْذف 

:فَإْنق يـلَ يَعلى(َور َثيَر ثُ)الَواُوَقْدُحذفتيف  (.فـََعل)،َولَْيَساملاض 

:عنهَجَوابان:ق يـلَ

َأَحُدمُها عَ: الزٍم َغرْي َهذا َوْهَوأنَّ ، املستقبل  يف  َوقعْت َقْد الَواو أنَّ َوَذلك الع لَّة، لى
.املْهروُبمنه،َوَذلكُهَوالق َياسُ

                                                           

 .وبعدالكسرةمنالضمة:ب(1)
 .فهالَّ:ب(2)
 .يَيع دُ:فيقال(7)
 .اجتمعا:األصل(1)
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األكثـََرأنَّ:َوالثَّاين األكثر،َوَذلكأنَّ املطَّر د الف  خ  َهذاالفْعَلَوَنظائرهَجاءَعلى أنَّ
فُتَحتْ َمكُسورة املاضي يف  كاَنْت إَذا وَ(1)الَعنْي االختالف، لَيْحُصل املْسَتقبل؛ َب)يف  َحس 

بُ .َوَنظائره(َور ثَ)َوبَابُهَقليل ،وَكَذلك(حَيْس 
:(2)فَأمَّاَمْصدرَهذاالف ْعلفَيأيتَعلىَضْربني

بُ:،حَنْو(فـَْعلٍ)على ؛إْذلَْيسفيهَكْسرةتُوج  .وَتغيريالَوا(7)َوْعٍد،َوَوْزٍن،َوَهذااليـَُغريَّ

الَفاء،َوَهذايلتزمفيهَشيئان(4)،َوَهذا(ف ْعَلةٍ)َعلى(1)وَ َحْذُفالَواو ،َوالتَّعويُض:بكْسر 
الَواَوَلمَّااْنكَسرْتَهُهَناوَكاَنْتَقْدُحذفْت:م نَهابالـَهاء،فيَقال َذلكأنَّ ز نَة ،َوع َدة ،َوالع لَُّةيف 

ثـَُقلَ بـَْعدها َوالكْسَرة  قـَْبلها الَياء َأْجل ْن م  الف ْعل يف  يف  ُحذ َفت كَما َفُحذ فْت َا هب  النَّْطُق
الَياء(6)[يعد] نـَْفسَها،َبْلل َكسر َمابـَْعدهاَوَوقوع  أَْمٍرلَْيَسيف  ْنأْجل  الف ْعلم  ،َوَذلكأنَـَّهايف 

الع(3)قـَْبلها َومَتََّم ، احلْذف  إىل أَْدَعى ذلَك كاَن َها نـَْفس  يف  الكْسرَُة كاَنت  فَإَذا َذلك، يف  لَة
كذلك ،َولَْيَس َواالعت الل  الصَِّحة  يف  جَيْريَعلىاألفَعال  أكثَراملَصادر  الف ْعل؛ألنَّ اعتالهُلَايف 

الف ْعل(3)و ْرٍد،َوو ْقرٍ:األمْساء،حَنْو يف  ْ احُتم لتإْذملَْتـََتعنيَّ الَواو  كسرَة فإنَّ ، /َوأمَّاتـَْعويُض.
ا َن م  َدل ياًلالـَهاء التَّأنيث  َتاُء تَلَحُقَها َقْد املَصاد َر ألنَّ أَْوىَل؛ التَّاء وَكاَنت  َة، الع دَّ َل فَلُتكم  لَواو 

َواهلْيَئة  املرَّة  حَنْو(1)َعلى ، َا: َوإمنَّ ، ل  املنـَْفص  ُحكم  يف  التَّاء َوألنَّ َواجل ْلَسة ، إىل(2)اجلَْلَسة  تـُْبَدُل

                                                           

 .صحت:األصل(1)
 .1/131،194،واملنصف1/226،واملقتضب1/42،776الكتاب:ينظر(2)
 .وتوجب:ب(7)
 .ب:ساقطمن(و)(1)
 .ب:ساقطمن(هذا)(4)
 .ب:تكملةمن(6)
 .1ح249ينظرماسبقص.هذاقولالبصريني،وُحذفتعندالكوفينيللفرقبنيالفعلالالزمواملتعدي(3)
الو قـْرُ(3) وقيل: رأس، على أو ظهر على حُيمل الثقل بينهما،: وما واخلفيف الثقيل به بعضهم وعمَّ الثقيل، احلمل

 (.وقر)4/239اللسان:ينظر.أوقار:ومجعه
 .اهلمة:ب(1)
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م  حَنْوَحْرٍفَأخفِّ يف  َنالَواو  قدأُْبدلْتم  التَّاَء َها،َوألنَّ نـْ تـُرَاٍثَوبَابه،َفكاَنْتَهُهَناع َوًضا:
َها؛إْذكاَنالع َوُضيُْشب ُهالَبَدلَ .م نـْ

:فَإْنق يـلَ الـُمَصحََّحُةيف  (.و ْجَهةٍ)فـََقْدَجاءت 

:(7)َعْنهَجَوابان :ق يـلَ

َهةُ)هياملكاُنالـُمتوجَُّهإليه،َولَْيَسْتَمْصدرًا،َبْلاملْصَدُر(لو ْجَهةَا)أنَّ:َأَحُدمُهَا (.الـج 

كـ(1)ُهَوَشاذٌّ؛ُمنَبـًِّها:َوالثَّاين الَباب  يع  مجَ  يف  (.اْسَتْحَوذَ)وَ(اأَلَود )وَ(الَقَود )َعلىاألْصل 

الَفاءيَاًءحَنْو(4)فَأمَّا كاَنت  املَضار عحَنْو:إَذا الَياَءتـَثُْبُتيف  ُن؛:َيَسَر،فإنَّ ُر،َويـَْيم  يـَْيس 
يَاءاملَضاَرَعة َوالَكْسر تـََناسب  َنالَواو ،َوبينَهاَوبـَنْيَ م  كذلَكالَواُوَمَع(6)ألنَّالَياَءأخفُّ ،َولَْيَس

أنَـّهُ(3)اليَّاء تـََرى أال حَنْو، الَياء إىل الَواَو قـَلَبوا (3)م وملَْ: ، َأَخفَّ الَياُء كاَنت  إْذ َوَميٍِّت؛ َسيٍِّد،
َولذلكَ َها، م نـْ َها خَمْرج  َوقُرب  َوَخَفائَها ل لين َها باألل ف  َأْشَبه الَياَء َوألنَّ يـَْعك ُسوا،

(1) يف  قَالُوا
)بَق يَ) (بـََقى(: َويف  )َعم يَ)، ،(َعَمى(: َحرف  بـَْعَد َوقعْت َقْد األلَف َفكأنَّ لَُغة َجيدة ، َوْهي

َصاَركأنَّهَقالَ فَّتهالحُيْذفُ:املَضاَرعةَحىتَّ .يَاَمَن،َويَاَسَر،َوَهذاخل 

                                                                                                                                                                             

 .وأهنا:ب(2)
ينظر(7) : 1/773الكتاب واملقتضب ،1/223 واألصول ،7/731 واخلصائص ،2/234 واملنصف ،1/196-

 .711،وشرحامللوكيص193
 .خرجمنبـًِّها:ب(1)
 .وأما:ب(4)
 .41،وشرحامللوكيص1/194،واملنصف1/270،واملقتضب1/41الكتاب:ينظر(6)
 .معالياءوالكسرة:ب(3)
 .يفحنو:ب(3)
 .ب:ساقطمن(ولذلك)(1)
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 (2)[ما]َوأمَّا َعلى َجاَء فـََقْد َواو  يـَْفع ل)فَاؤه َفع ل فيهَما--( الَعنْي َفحذف-ب كْسر 
حَنْوالَوا ، الق َياس  َعلى املَضار ع يف  و قَ: َويَر ثُ(7)َوم  َويَل ي، يَاٍء(1)، بـَنْي َوقعْت َقْد الَواَو ألنَّ ؛

َنهاَوبـَنْي ؛(يَز نُ)وَ(يَع دُ)وََكْسرٍة،َفالَفْصَلبـَيـْ املاضي،َوَهذاأَْدَعىإىلاحلْذف  يف  َايَفرَتقان  ،َوإمنَّ
،ألنَّالكْسرََةالزَمة  عني  املوض  َا(4)فـَْهوَ/يف  َأَحد مه  َنالكْسرَة يف  .أَثـَْقُلم 

:َعلىَماقـَرَّرمُتُوهَشيئان (6)يَلَزمُ:فَإْنق يـلَ

ْن:(3)َأَحدمُهَا م  الَواُوومََلْتـََقْع:،حَنْو(فـََعَليـَْفَعلُ)َحذُفالَواو  َوَضَعَيَضُع،فـََقْدُحذفت 
.وََكْسرةٍبـَنْييَاٍء

ْن:َوالثَّاين َعَيَسعُ:،حَنْو(َفع َليـَْفَعلُ)َحذُفالَواو م  .َوط َئَيطَأُ،َوَوس 

عُ)فَأْصلُه(َوَضَعَيَضعُ)أمَّا:ق يـلَ املاضي،(يـَْوض  ُحكَماملَضار عخُمَالَفُةَعْينهل َعني  ؛ألنَّ
نَـ:م ْثل كاَنالكْسُراألْصلَ(يـَْفَعلُ)إىل(يـَْفع لُ)َقَلَضَرَبَيْضر ُب،إالأنََّحْرَفاحلْلق  (3)،َفلمَّا

ألنَّ الَواُو َعار َضة (9)ُحذفـت  الَفْتحَة . َيطَأُ)َوأمَّا َوط َئ فَيه( األْصـُل َفكاَن (1)َوط ئَ: -يـَْوط يُء
الطاء م ْثل-بكسر ، احلْلق : َحْرف  َأْجل  ْن م  فُت َحْت الطَّاء َولكنَّ اهلْمزَةُميَ ُق، َوْهو ، وََكذلك.

َعَيَسعُ) ،َوْهَواحلْذفُ(َوس  .(2)،فَالَفتحُةفيهَعارَضة ،فـََبق يُحكُماألْصل 

                                                           

 .ب:تكملةمن(2)
َقهميَ ُقه(7) ،وامل َقةُ:وَوم   (.ومق)1/1463الصحاح:ينظر.احملبَّة،واهلاءعوضمنالواو:أحبَّـه،فهووامق 
(1) وزن على الذي بالواو الفاء ملعتل أمثلة بثالثة الشارح فاألول(َفع ل)مثَّل التمثيل، يف واحًدا منهًجا يلتزم مل ،لكنه

 .ماٍض،واملثاالناألخريانمضارعان،ومراعاةالنسقأوىل
 .فقد:ب(4)
 .فيلزم:ب(6)
 .ب:ساقطمن(أحدمها)(3)
 .كاناألصلالكسر:ب(3)
 .وألن:ب(9)
 .أيًضا:ب.أيطأ:األصل(1)
 .777،وأبنيةاألمساءواألفعالالبنالقطاعص7/103،واألصول1/44الكتاب:ينظر(2)
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َليـَْوَجلُ:)م ثل(َفع َليـَْفَعلُ)َوأمَّا :(7)ففيهأَْربُعلَُغاتٍ(َوج 
حَُّةالَواو ؛ألنَـَّهامَلْتـَثْـُقْلبكْسرٍَةقـَبْ:(1)َأَحـُدَها .لهاَوالبـَْعـَدها،َوْهيَساكنَـة ص 

الَواَوإَذاحَتَرَّكْتَواْنفتَحَماقَـْبلهاَسَكنتَُثَّقُل بْت:َواللَغُةالثَّانية قـَْلُبهاألًفا؛َوَذلكأنَّ
األلَفَأَخفُّ أنَّ ْنَأْجل  ،وَكاَنَذلكم  ،َُثَّالَقلب  م َنأَلًفا،فـََقْدَعادْتُصورتـَُهاإىلالسُّكون 

 َعلىَذلكأنَـُّهمقـَلَُبواالَياءاألُوىليف  كاَنْت،َوَيُدلُّ كيَفَما َا(آيَةٍ)الَواو  ُسكوهن  ألًفاَمَعاْعتَقاد 
يَبويه س  (4)َعلىقـَْول  .(3)َداو يَـّة ،َفأْبَدلواالَواَوالسَّاكَنَةأَلًفا:(6)(َدوِّيَـّة)،َوقَالُوايف 

الَياءاألُوىل،حَنْو:َواللَغُةالثَّالثةُ يـَْيَجُل،َوَوْجُهَذلكأنَّالَواَوَوالَياَءإَذا:قـَْلُبهايَاًءَمَعفَتح 
الَواوُ قُل بت  بالسِّكون  األُوىل َوَسبقت  (1)اْجَتمعَتا تـَْعليُله-يَاًءَوأدغم/ الَياَء-(2)َوَسيأيت  ألنَّ

َنالَواو  م  األوََّلم َنَأَخفُّ ألنَّ ُرممُْكٍن؛ اإلْدَغاَمُهَناكممُْكن ،َوُهَناَغيـْ قـَْبلها،إالأنَّ َا َوأشبُهمب 

                                                           

كالمالعربص7/143،واألصول1/223،واملقتضب1/111الكتاب:تنظرهذهاللغاتيف(7) 107،وليسيف
وهي) خامسة وزاد : (-باهلمز–يأجل للسرقسطي األفعال وكتاب ص1/230، التصريف وشرح ،193-193،

 .2/177،وكتاباحللية1/111،وشرحالشافية177-2/172،واملمتع19،وشرحامللوكيص2/331واإلنصاف
 .إحداها:ب(1)
 .44-41نسبالشارحهذاالقولإىلاخلليليفص(4)
وِّيَّةُ(6) وِّ:الدَّ وُّ.املنسوبةإىلالدَّ  (.دوا)11/236اللسان:ظرين.املستويةمناألرض:الفالةالواسعة،وقيل:والدَّ
:أقوالأخرى،وهي(داويَّة)هذاقولالفراء،ويفألف(3)

من- وِّ)أنهُبين  وأجازهذاالقولأبوعلي.،َثأحلقتياءيالنسبوُحذفتالالم(داو َوة)،فصارت(فَاع لة()الدَّ
.الفارسي

من- وِّ)أنهُبين  ،َثقلبتالواواآلخرةاليتهيالم ياًءالنكسارماقبلهاووقوعها(داو َوة)،فصارت(فَاع لة()الدَّ
.وأجازهذاالقولأبوعليالفارسي.طرفًا

من- وِّ)أنهُبين  .وأجازهذاالقولابنجين.الالم،إالأنالعنيأُعّلت،وصحَّت(َدَوويَّة)،فصارت(فـََعليَّة()الدَّ
ينظر : ص1/34احلجة واحللبيات ص773، هذيل أشعار تفسري يف والتمام ،277 الصناعة وسر ،2/630-
 .223،ودقائقالتصريفص631

(1) حاشية يف هذا بإزاء كتب الناسخاألصل خلط مغاير "خبط قالوا: ألهنم نظر؛ فيه وسبق: والياء الواو اجتمعت
 ".حدمها،قلبتالواوياًء،وهبذاليسالسابقساكًناأ
 .419يفص(2)
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 يف  َساكن ،َوالَياُء َلب َباقي(يـَْوَجلُ)املْدَغم  أَوَّالً،فَاْمتنَعاإلْدَغاُمَوُعم  َا َتْسك ينَهال كوهن  حُّ الَيص 
.الع لَّة 

 الرَّابَعةَُواللَغُة إىل: أَْقرَب فـََتكوُن َكْسرٍة، بـَْعد َساكنًة الَواُو لَتكوَن املَضاَرعة  يَاء َكْسُر
َمْنقَـالَ ،أالتـََرىأنَّ َنالَوْجهالثَّالث  ،َوَهذاأَْقوىم  -ت ْعلُم،َون ْعلُم،َوإ ْعلم،:االْنق الب  بكْسر 

يـَُقول-األوَّل (7)ال جتَْ: لئال ي ْعَلُم؛ َويف  خَتْف يٍف، َعلى اْحتياٍل َغرْي ْن م  ف يَها َوالكْسرَُة الَياُء تمَع
.كاَنكْسُرهاَطريًقاإىلاخل فَّة ،َوْهَوقَلُبالَواو يَاءً(ي يَجلُ)

الَفاُءياًءم ثلُ كاَنت  َفاءالكلَمة (1)يَئ َس،ويَب سَ:فَإْن بـَْعد؛ألنَّالَياَءالسَّاكنةَ(4)مَلْتـَُغريَّ
الثَّانيَة َمْنيـَْقلُبالَياء الَعرب  َن ٍد،َوم  نٍسَواح  ْنج  بينُهَما،َبْلمهَُام  الَياءحُمتَملة ؛إْذالتـََنافـَُر

َنالَياء (6)يَاَءُس،َويَاَبسُ:ألًفافيُقولُ م  .؛ألنَّاأللَفَعلىُكلَِّحاٍلَأَخفُّ

كاَنالف ْعُلَعلى َعيُنُهإالُمعتَـلًَّة،(ُعلُفـََعَليـَفْ)فَإْن قَـاَليـَُقوُل،َوحُيَوَُّل(3):[حنو]مَلْتَأت 
َمْوضع ه(فـَُعَليـَْفُعلُ)إىل َعلىَمايذكُريف  .(3)َويُغريَّ

َما-(فـَُعليـَْفُعلُ)َوأمَّا الَعنْيفيه  البتَّة؛َوَذلك:حَنْو-بَضمِّ َوُضَؤيـَْوُضُؤ،فإنَّهاليـَُغريَّ
أنَّ ْنس  نج  الَواُوم  كاَنت  َوالتـََنافَربـَْينهَما؛إْذ َبان  َمابـَْعَدها،َومُهَاُمَتناس  الَواَوَسكَنْتَواْنضمَّ

.(1)الضَّمَّة 

                                                           

 .نقول:ب(7)
 .يئسييئس:ب(1)
 .والوجهله.فاءالكلمةياء:األصل(4)
ينظر(6) : وفيه1/270املقتضب ،" جًدا: رديء وهذا وينظر". : الصناعة 2/663سر واملنصف ،1/207-201،

 (.يأس)13/23،والتاج7/92وشرحالشافية
 .زيادةيقتضيهاالسياق(3)
 .404يفص(3)
بأن-1/209فيمانقلهعنهابنجينيفاملنصف-(فُعليْفُعل)عللأبوعليالفارسيعدمحذفالفاءيفباب(1)

 فـَُعل)باب ) وهو واحد بناء على إال مضارعه يأيت يـَْفُعل)ال حنو( : على كان ما أما يظُرُف، فـََعلَ)ظَُرَف مضارعه( فإنَّ



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

136 
 

























 

 ([افتعلتُ )باب ما بني من هذا الباب على مثال ]

، َما كاَن ِمْن َهذا (افْـتَـَعْلتُ )َعلى ِمثَاِل بَاُب َما بُِني ِمْن َهذا الَباِب : "قَـاَل أبو َعلي
 .(3)..."(4)فَإنَّ الَواَو َوالَياَء َيْجتمَعاِن ِفي أْن تـُْبدَل ِمنهَما التَّاءُ ( /  افْـتَـَعْلتُ )الَباِب َعلى 

                                                                                                                                                                             

كانمضارعَضَرَبَيْضر ُب،وقـََتَليـَقْ:خيتلف،حنو يعد،:خيتلفجازحذفالواوفيه،حنو(فـََعلَ)ُتُل،وَسَأَليَْسَأُل،فلما
 .لئالخيتلفالباب(فـَُعلَ)وملحتذفالفاءيفمضارع

 .الياء:األصل(1)
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بـَنَيَت:قَـاَل الشَّارِحُ  أنَّكإَذا َن(افْـتَـَعلَ)َأْصُلَهذاالكالم  (َوَعدَ)م  َنالَواو  أَْبدلَتم 
اجليِّدة اليتبـَْعَدها،َهذاُهواللَغُة فَتقولُ(7)تَاًء،َوأَدغمتَـَهايف  ، َذلك: اتَـَّعَد،َواتَـَّزَن،َوالَوجُهيف 

ملَْ فَلو َكْسرَة، َساكنة َوقَبلها الَواَو َماأنَّ َوانكَسار  َا لُسكوهن  يَاًء الَواُو لُقلبت  تَاء بـَْعدها َيكْن
التَّاءبـَْعدَهاقُلبْتتاًء يَعلىَهذاُمَعرَّضة للتَّغيري ،فإَذاَوقعت  قـَْبلهالُتَجان َسالَكسَرةقـَْبلها،َفه 

ُبالكْسرَة،َويـََتهيَّ(4)َلْفظُهاو(1)ليُزولَ َلْفُظالَياءاليتتُناس  َأهَلَااإلْدَغاُم،َوحَيْصَلالتَّخفيُفب رَتك 
 َأَخفُّ َوذلك ًدا، َواح  َحرفًا احلْرفان  رُي َيص  َواإلْدَغام  الَقلب  َوَمَع ُمنفر ًدا، به َوالنُّطق  الع لَّة  َحرف 

 َهذهاألَشياء الَواَوَقدقُلبْتتَاءَمَعَعَدم  َعلىَذلَكأنَّ تُراٍث،َوجُتَاٍه،:ُكلِّهاحَنْوَوأسَهُل،َوَيُدلُّ
:َواليـَُقال َكذلكمَلْتُبَدْليف  كاَنْت َها؛إْذلو اُهنا(تَيُقورٍ)وَ(تـَْوجلٍَ)إنَـَّهاأُْبدلْتالْنضَمام  ؛ألهنَّ

أنََّذلككاَنل َمعًَّنفيها .(6)ُمفتوَحة ،َفَدلَّ

؛إَذاانـَْقدحْتم ْنه(9)َوأَْوَرى(3)َوَرىالزَّْندُ:نَم (3)(فـَْوَعلة)َفه يَعْندنا(تـَْورَاة )فَأمَّا

(التـََّورَاةُ)النَّاُر،فَـ كَماأنَّ ، َواملَواع ظ  َناألْحكام  َتَضمَّنتُهم  َا َن(1)(إ ْفع يل ()اإلجنْ يـلَ)يُْستَضاُءمب  م 
َنالـَماء ،َولَ(2)(النَّْجل ) يُلم  الَياُءاليتهي،َوْهَواألْصُل،أَوَماَيس  الَواُوتاًءأُْبدلت  مَّاأُْبدلت 

َماقـَْبلها .الم ألًفالَتحرُّك َهاَوانفَتاح 

                                                                                                                                                                             

 .433ص(مرجان)،و("افتعلت)ماكانمنهذاالبابعلىمثال:"وفيها213ص(فرهود)التكملة(2)
 .3ح161ص:تنظر.بينمتيمهذهلغة(7)
 .لتزول:ب(1)
 .أو:األصل(4)
 .161-161فصلالشارحالقوليفإبدالالتاءمنالواويفص(6)
(3) يف اخلالف توراة)ينظر يف( : للزجاج القرآن 1/731معاين والزاهر ص1/32، العلماء وجمالس  ومعاين94، ،

 للنحاس 1/711القرآن الصناعة وسر ،1/116 القرآن إعراب ومشكل ،1/119 املفصل وشرح وشرح10/73، ،
 .1/711رف،ومنهجالكوفينييفالص7/31،وشرحالشافية1/737،واملمتع293امللوكيص

 (.ورى)6/2422الصحاح.َور َيالزَّْنُديَر ي:وفيهلغةأخرى(3)
 .َوْورَيَة :فأصلها(9)
 .إفيعل:األصل(1)
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:م ثلُ(تـَْفع لة )هي:(7)َوقَـاَلبـَْعُضالكوف ينيَ َنالكْسَرة فَتَحًة،َفانـَْقلبت  َتْكر مٍة،فَأُبد َلم 
الكْسرَة إىل(.تـَْوَراة )الَياُءألًفاَفَصارْت ؛إْذالَحاَجَةَتدُعوإىلتـَْغيري  الق ياس  يف  َوَهذاَضعيف 
كانَ (1)الَفْتَحة ،َُثَّلو َاَأْخالُفالنَّـاقة –(تـَْود يَةٍ)الز ًمالَقالُوايف  :–َوهياخلَشَبُةاليتُتْضرُبهب 

.(4)ومََلْيـَُقْلهَأَحد /تـَْوَداة ،

الَعرب  َن فَيُقولُ(6)َوم  ألًفا الَواَو يـُْبدُل َمْن الَواو (3)يَاَتع دُ: ث َقل  َن م  فـرَّ أنَّه فيه َوالَوْجه ،
 يف  األلف  إىل الَواو  َن م  فـرَّ كَما قـَْبلها (3)(يَاَجل)َوالكْسرَة  ألًفا أُْبدلْت َوَلمَّا (9)[اختصت]،

اللَغةُ فَـَتلزُمَها املاضي يف  فَأمَّا ، اللغَتني باملَضار ع  َهاتني  َوَعلى َعْن(10)األوىل، يـََتصرَُّف َما يُبَّن
(2)ُمْوَتعد ،فـََتقلبـَُها:،َوُمتـََّعد،َواتَّعَد،َوَعلىالثَّانية(1)َمتَّع د:َهذهالكلَمة فـََتقولَعلىاللَغة األوىل

َماقبلها .(7)[الْنكَسار َماقـَْبلهاايَتع ْد،فـَتُبَدُليَاًء:ويفاألَمر .]َواًواالْنضَمام 
                                                                                                                                                                             

ينظر(2) : للنحاس القرآن 1/717معاين واحملتسب ،1/142 القرآن إعراب ومشكل ،1/223 والتبيان ،1/276،
 .2/10والدراملصون

،ونُسبإىلالكوفينييفاملصادرالواردة2/9،والدراملصون2/733البحراحمليط:نُسبهذاالقولإىلالفراءيف(7)
 .3يفالصفحةالسابقةح

 .لوكانهذا:ب(1)
.فتاحماقبلها،فصارتالياءألًفالتحركهاوان(تـَْفَعَلة)تَـْورَيَة ،علىوزن(:توراة)أنأصل:وللكوفينيرأيآخر،وهو(4)

.2/10،والدراملصون1/712،ومعاينالقرآنللنحاس1/32،والزاهر1/731معاينالقرآنللزجاج:ينظر
:1/770وقداعرتضبعضاملفسرينمنالنحوينيالبحثيفاشتقاقالتوراةواإلجنيل،قالالزخمشرييفالكشاف

كوهنما(أفعيل)و(تفعلة)تقاقهمامنالوريوالنجلووزهنمابـوالتوراةواإلجنيلامسانأعجميان،وتكلفاش" بعد إمنايصحُّ
 .2/3،والدراملصون2/736البحراحمليط:وينظر".عربيني

 .3ح161ص:تنظر.همأهلاحلجاز(6)
 .يابعد:ب(3)
 .بدوننقط:تاجل،ب:األصل(3)
 .ب:تكملةمن(9)
 .أياللغةاليتتبدلفيهاالواوتاءوتدغم،واللغةاليتتبدلفيهاالواوألًفا(10)
 .معد:األصل(1)
 .فقلبها:ب(2)
 .ب:تكملةمن(7)

 أ/706
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الَفاءيَاًءحَنْو كاَنت  الَياءبـَْعد:َيَسَر،َومَيََنقُلَتفيه:فَإْن ََن،َوالَوْجُهفيهأنَّ اتََّسَر،َوامتَّ
،َفكاَنقـَْلبَهاتَاًءَوإْدغاُمَهاَأَخفَّ االْعتالل  .الكْسرَةُمستثَقلة ،َوهيأُْخُتالَواو يف 

َوالَواُو إَذا َوقعْت ِفي َأوَّل الكلَمِة َلْم َتْخُل ِمْن أْن َتكوَن َمْضموَمًة : "قَـاَل أبو َعلي
 .(1)"َأْو َمْفتوَحًة َأْو َمكُسورَةً 

أوالً:قَـاَل الشَّارِحُ  الَواُو كاَنت  َوْهو(4)إَذا إقْـرَاُرَها، َجاَز بـَْعَدها َواَو َوال َمْضموَمًة
َوَجازَ حَنْواألْصُل، مَهْزًَة، إْبَداهُلَا َوأُُجوهٍ(6)ُوقتت: َوُوُجوٍه َوأُع َد، َوُوع َد َجاَز(3)َوأُقِّتت، ا َوإمنَّ ،

ْنَذلكإىلاهلْمَزةاليتال م  ث َقاًل،فـَُفرَّ نـَْفسهاثق يَلة ،َوَقْداْزَدادْتبالضَّم  الَواَويف  إبداهُلاألنَّ
ْنَغرْيَها؛ألنَـَّهالوأُْبدلتيَاًءلََلز ممنذلكَشيئان (3)[ث َقل]تـَثْـُقُل اهلْمَزةأَْوىلم  :الَواو ،وَكاَنت 

املَضارعة :َأَحَدمُهَا َرف  .االلتباُسحب 

السكون،(9)أنَّالضَّمَةَعلىالَياءُمْستثقلة ،َولذلكُسوَِّيبـَنْيالَواو َوالَياء:َوالثَّاين يف 

.(1)ْغزو،َونـَْرمينَـ:حَنْو

َا األلَفاليـُْبتدأهب  ل َماذكرنا.وملتُبَدْلألًفاألنَّ بالَواو  َأْشبه اهلمزَة يف(2)َهذاَمَعأنَّ
.(7)موضعه

.،َوْهيَلْوُنُيْشبُهَلْوَنالرََّماد (4)األُْرقَةُ:فيها(1)فيقال(الُوْرقَةُ)وأما
                                                           

 .439ص(مرجان)،و213ص(فرهود...")أومكسورةأومفتوحة:"...التكملةوفيها(1)
 .ال:األصل(4)
 .وقيت:ب(6)
 .171-123فصلالشارحالقوليفإبدالاهلمزةمنالواويفص(3)
 .ب:تكملةمن(3)
 .بنيالياءوالواو:ب(9)
 .يغزوويرمي:ب(1)
 .ذكرناه:ب(2)
 .129يفص(7)

 أ/706

 ب/706
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الكْسرََة:فَنْحو/َوأمَّااملكُسورَُة مَهْزةأيًضا،َوَذلكأنَّ و َشاٍح،َوو َعاء ،فَيجوُزقـَْلُبالَواو 
كَماُتْشبهالَواُوالَياءَ فـََقالوا(6)ُتْشبهالضَّمََّة املنـُْقوص  يف  َهذا:،َولذلكَسوَّوابـَنْيالضَّمَِّوالكْسر 

ي،َوأثْبُتواالَفتَحةَ ي،َوَمررُتبالَقاض  الَقاض  كبـُْعد َماَبنَيالَواو  لبـْْعد َمابينَهاَوَبنَيالضَّمَِّوالكْسر 
َقصيَدٍةَواحَدٍة،وملَْتـََقُعاأللُفَمَعَها(3)َوالَياء يف  الَواُوَوالَياُءر ْدفني  ْنَهُهَناَوقعت  ،َوم  َواأللف 

.(3)ر ْدفًا

املكُسورة َواًوا؛َهلْ إْبَدال  كاملْضُمومة َأْمال؟َفَذهَببـَْعُضهمإىلَواخَتلُفوايف  هوق َياس 
املْضُموَمة الَواو  يف  َما م ثل ق ياس  أنَّه آَخُرونَ. َوقَـاَل : يف  َوْهَو أَقْـَوى، املْضُمومة  يف  اإلْبَداُل

َماع  َعلىالسَّ .(9)املكُسوَرة َمْقصور 

تُ ال أْن َفالقياُس املفُتوحُة الَواُو الَفتَحة َوأمَّا ُمَفارَقة  ْن م  ذكرنَا َول َما الفَتَحة ، َفَّة  خل  بدَل
َقليلةٍ َع َمَواض  يف  أَبدلُوَها َوَقْد َوالكْسرَة ، َقوهُلم(1)للضَّمَّة  َذلك ْن م  ، أَنَاة : اْمَرأة  (2)للكْسَلى:

َن املْشي،َوْهَوم  املْرأة الُفُتو:،َوْهو(الَونـَْية )وَ(الَوىنَ)الَفات َرة  َهاَقوهُلميف  ُر،َوم نـْ َأمْساءُ،َوأْصُلها:
َومْسَاءُ) ) َن الَوَسامة )م  َوَقالُوا( الـُحْسن، َوْهو : َْعََّن مب  د)َأَحد  َواح  .) َأَحد )فأمَّا ) يف  املْسَتعمل 

كَقولكَ َأْصل  فَهْمزتُه النـَّْفي : َقولُه املْبَدل  َن َوم  َأَحد ، ار  بالدَّ (7)[اىلتع]َما اهلل﴿: ُهَو ُقْل

                                                                                                                                                                             

 .فقال:األصل(1)
 .7/131،واخلصائص7/49،واألصول1/201،واملقتضب7/161الكتاب:ينظر(4)
 .الياءالواو:ب(6)
 .الياءوالواو:ب(3)
 .164سبقذلكيفص(3)
الثاين(9) على النحويني وأكثر املازين، عثمان أيب قول األول القول ينظر. : واملفصل229-1/223املنصف ،

 .7/33،وشرحالشافية234،وشرحامللوكيص10/11،وشرحاملفصل1/729،والتخمري762ص
 .170-129سبقذلكيفص(1)
 .الكسلى:األصل(2)
 .ب:تكملةمن(7)
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َوَيَدلُّ(1)﴾َأَحد  د ، َواح  اجلْمع (4)َأي يف  َقوهُلم َذلك َعلى َوأُْحَدان : م ثل(6)ُوْحَدان ، ، رَاكٍب:
.فـََقطإمْجَاًعا(3)َورُكَباٍن،َوَهذايـُْقتصرفيهَعلىاملْسُموع 

الكلَمة ،وَ َوَسط  الَواُواملْضُموَمُةيف  كاَنت  فَإْن كَقولَكيف  أَْدوُر ،(:َدارٍ)لَْيَسبـَْعدهاَواو 
 ط َها،فَتقولُ(:ثَوبٍ)َويف  َهابَتوسُّ الضَّمَّة إيَّاَهاَوَضْعف  ،َفالَوْجُهقـَْلبـَُهامَهَْزًةللُزوم  ،(3)أَْدُؤر :أَثـُْوب 

.(9)َوأَثـُْؤب 

 الَواُو كاَنت  َوإْن  / َما َوَسكَن ريًا ُرَأخ  َغيـْ َضمَّتَـَها ألنَّ ت؛ اْنَضمَّ َوإ ن ملَْتـُْبدْل قـَْبلها
حَنْو الز َمٍة، َوأنَّ: ، اإلْعرَاب  َحْرُف ُهو الَواُو كاَن إْذ أو(10)َغْزٍو؛ الَفتَحة  إىل تـَُزوُل الضَّمََّة

.الكْسرَة 

:َفْصـلٌ 

الثَّانيةُ وَكاَنت  الكلَمة  أَوَّل  يف  َواوان  الَتقْت إْبَدالفَإن  َلز َم املدِّ َحرف  ْن م  ُمبدلٍة َر َغيـْ
مَجْع(1)األوىلمهزة لٍ)كَقولكيف  الَواوين ،َوإَذا:َوَتصغريه(َواص  ل ،َوَذلكلث َقل  ُل،َوأَُوْيص  أََواص 

،فَأمَّاَقولهتـََعاىل كاَنالز ًماَعْنَداالْجتَماع  الَواحَدة  ُهَماَماُوو﴿:َجاَزاإلْبَداُليف  (7)﴾(2)ر َيَعنـْ

                                                           

 .1:سورةاإلخالص،اآلية(1)
 .ويدلك:ب(4)
ينظر(6) : اللغة 1/403مجهرة اللغة وهتذيب ،4/129 واحملكم ،7/133 واللسان ص7/113، والقاموس ،111
 (.وحد)
 .يقتصرمنهعلىاجملموع:األصل(3)
 .أدرٍ:األصل(3)
 .1/774،واملمتع2/190،وأمايلابنالشجري1/93،وسرالصناعة1/741الكتاب:ينظر(9)
 .أنوالضمة:ب(10)
 .سهو.ياء:يفالنسختني(1)
ُهَمام ْنَسْوء ﴿:ب(2)  .﴾هت  َماَماُوور َيَعنـْ
 .20:سورةاألعراف،مناآلية(7)
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َناأللف :َوحَنْوَقولك الَواَوالثَّانيَةُمبدلَة م  َغرْيالز ٍم،َوَذلَكأنَّ ،(1)ُووع َد،فإْبَداُلاألُوىلَجائز 
ملَْتُقلْبَفكذلَك كاَنْتبـَْعدالَواو  األلَفلو أنَّ َناملْعلوم  ،َوم  األلف  كاَنيف  الذي َوفيَهااملدُّ

.إَذاكاَنْتُمرَاَدًةَوَمْدلوالًَعليَها

 أُوىل)َوأمَّا ) َتأنيث  األوَّل)يف  ) (ُووىل)فَأصُلَها َعلى َواَوان (فـُْعَلى)، َوَعينَها فـََفاؤَها ،،
(4)َومَهْزُ كَماَوَجَبيف  ب  لَ)األوىلَواج  ة اليتفيَها،َوالَواُوالثَّانيُة(أََواص  ،َبْلُهوُهَناأَْقوىللضَّمَّ

(ُوور يَ)وَ(6)(ُووع دَ)الُتشبُهَواَو الف  ،خب  َااملدُّ (.ُوور يَ)؛ألنَّالثَّانيَةمَلْيـُْقصْدهب 

 يف  الـَواَوان  كاَنت  الكلَمة حَنْوفَإْن -وهوالُكْحلُ-(النَّـُؤور )َغاَرْتَعيُنهُغـُؤورًا،وَكـ:َوَسط 
؛ألنَّهَعلى الَواوين ،ومََلْيَلزْم؛ألنَّالثَّانيَةللَمدِّ .(3)(فـَُعول)وَ(فـُُعول)َجاَزاهلْمُزالْجتَماع 

َفالجَيُوُز:(3)فأمَّاحَنْو ،َوالتََّحوُّل  التـََّقوُّل  فيهاإلْبَداُل؛ألنَّالكلَمَةَقْدَخفَّْتباإلْدَغام 

َمملَْيـَُتَصوَّْر ًدا،َوفيَماَتقدَّ َماَواح  كاَنالنَّطُقهب  ؛إْذ َناإلْبَدال  م  األوىل،َواإلْدَغاُمأَخفُّ لُسكون 
.اإلْدَغاُم،فَلذلَكَصْرنَاإىلالَبَدل 

 

 

 

 

                                                           

ووري)(1) ووعد)و( فعالن( عن مغريان ومها للمفعول، وارى)مبنيان األلف(واعد)و( من بدل فيهما فالواو ، :ينظر.
 .219-1/213،واملنصف2/302،وسرالصناعة7/763،واألصول1/277املقتضب

 .ومهزة:ب(4)
 .وعد:األصل(6)
 .1/762الكتاب:ينظر(3)
 .حَنْوه:األصل(3)
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 [همزةً باب ما كانت فاؤه ]

َأَخذ يأخُذ، َوأكَل : بَاُب َما كاَنْت فَـاؤُه َهْمَزًة، َوَذلَك َنْحو/ :"قَـاَل أبو َعلي
 .(3)"(4)يَأكلُ 

يح ألْمرَين :قَـاَل الشَّارِحُ  َصح  :الـَهمزَُةَحرف 

                                                           

 .أكليأكل،وأمريأمر:ب(1)
 .431ص(مرجان)،و240ص(فرهود)التكملة(2)
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َنالصَّدر :َأَحُدمُهَا خَمْرجَهام  ُحروف (7)أنَّ ْنخَمَارج  م  الع لَّة ،َولذلَكثـَُقلْت،َوَذلكبَعيد 
َعلىاْست كراهٍ ع  املَواض  بـَْعض  إنَـُّهممَلْجَيْمُعوابـَنْيمَهْزتني إاليف  .َعْندهمَحىتَّ

َوالثَّاين ثَبتتْ: كَقولكَ(1)أنَـَّها ، اجلْزم  يف  خُيْط يءْ: وملَْ يـَْقَرأْ، ملَْ
َوتكوُن(4) يـَْوُضْؤ، وملَْ ،

تَ الع لَّة (3)َوُحروفُ.،َوالـَخطَأ،َوالك َساء (3)الـَخبء :احلرَكاُتحَنْو(6)تَعاوُرَعليهَحرَفاإلْعراب 
َهذهاألْحكام  .خُتَالُفالـَهْمزة يف 

ثـَبََتتْ الكلَمة  َفاَء اهلْمزَُة َوَقعت  َفَمىَت َذلك ثَبَت حَنْو(9)َوإَذا ، َوأََمَر،: َوَأَكَل، َأَخَذ،
نَ منَهاَثالثُةأَلَفاٍظ،(10)َوَأج  َواألْمر إالأنَّهَقْدَشـذَّ املَضار ع  ،وَكذلَكجيَ ُبأْنَتكوَنيف 

َهاالَفاُء (2)ُكْل،َوُخْذ،َوُمرْ:،َوهي(1)[يفاألمر]َفُحذفْتم نـْ ،قَاَل(7)أُْؤُمرْ(:ُمرْ)،َوَقْدَجاءيف 
تـََعاىل اهلل َأْهَلكَ﴿: َذلك(1)﴾وة لصَّلَـ ٱب َوْأُمْر ثُل م  ُحك ي َوَقْد ،(4) (6)(ُكلْ)يف  الذي. وَكاَن

حَنْوَقولكَ يف  لوثَبتْتَهُهَناللز َمَقلبَهاإىلالَواو  اهلْمزََة َنَهذاعْنَدقَائ لهأنَّ أُوُخْذ،َوإىل:َحسَّ
                                                           

 .منالصدر؛لقربهذااملخرجمنالصدر:منأقصىاحللق،وقال:أي(7)
 .أهناملتثبت:ب(1)
 .وملخيط:ب(4)
 .عليها:ب(6)
الـَخبءُ(3) وكذلك: ُخب َئ، ما السموات: وَخْبُء الـَخب ُئ، األرض: وَخْبُء القطر، النبات: ينظر. : 1/16الصحاح
 (.خبأ)
 .حرف:ب(3)
 .تثبت:ب(9)
َناملاء(10) طعمهولونه:أج   (.أجن)1416القاموسص:ينظر.تغريِّ
 .ب:تكملةمن(1)
 .717،والتسهيلص9/114،وشرحاملفصل741،واملفصلص1/219الكتاب:ينظر(2)
ينظر(7) : 1/266الكتاب ص. التسهيل يف "...711-717وجاء : ويل ُمرْ)وإن فاإلثبات( فاًء أو إثبات]واًوا أي

.7/40شرحالشافية:وينظر...".بالعكس(ُكلْ)و(ُخذْ)أجود،و[فائه
 .172:يةسورةطـه،مناآل(1)
 .وقدحكيأنبعضمثلذلك:األصل(4)
 ".أُوُكْل؛فيُـتمُّ:وبعضالعربيقول:"1/219يفالكتاب(6)
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كَقولكَ كاَن(3)َعجبتُ:الَياءإَذااْنكَسرَماقَبلها إيـخذ،فَلمَّاَصارْتإىلَهذاالتَّغيري  َنالَقول  م 
 يف  َذلك مثُل جَيُوُز َوال ، اللَسان  َعلى َأْسهَل َحْذفـَُها وَأَجرَ: َأَجَن، . الف ْعل  َهذا ْن م  بـَنَيَت فَإْن

كَقولكَ(افْـتَـَعلَ) َهاتَاءًايَتَمَر،ايَتَجَر،ايَتَمَن،ومََلْتـَقْ:َقلبَتاهلْمزََةيَاًء َوُتدغ م؛ألنَّالَياءُهَنا(3)لبـْ
الكوفيوَن َوَحكي جَمْراَها، َبَدهُلَا َفَجرى ُتدَغُم، ال اليت اهلْمَزة  َن م  َبَدل  ي ه  َبْل أْصالً، لَْيسْت

؛(10)،وَ(9)اتَـَّزرَ:قـَْلبَـَهاَوإْدَغاَمَها،َفَحُكْوا /كأنَـُّهمَأْجَرواالَبَدَلجُمَْرىاألْصل  إْذَصارْتيف 
الياء إىلالَياءَفأْشبهت  (11)اللَّْفظ  (.اتََّسرَ)يف 

:(1)اختَََّذ؛َفف يهَقوالن :فَأمَّاَقوهُلُم
َأَحُدمُهَا : ْن م  (2)(َوَخذَ)ُهو م ثُل (َوَعدَ)، فيه َجاء َذا َوهل  كَما(7)(َواَخَذه)، َفأُْبد َل ،

.(4)(َوَعدَ)يَف(1)أُْبد لَ
                                                           

.عت:األصل(3)
 .ياء:األصل(3)
(9) وحكوا(اإلزار)من ، : من ََن (األمانة)امتَّ من واتَـَّهَل األهل)، ينظر(. : الشافية املقاصد7/37شرح وتوضيح ،

.9/769،واملقاصدالشافية1/130،واملساعد7/1619
اتَّزر)إىلأن1/721وذهبالزخمشرييفالكشاف بعضهم.إىلأنهخطأ734ويفاملفصلص.عاميٌّ( وذهب

ن)و(اتَّزر)أناإلبدالواإلدغاميفإىل  .2/732البحراحمليط:ينظر.لغةرديئة(امتَّ
 .ب:ساقطمن(و)(10)
 .التاء:األصل(11)
كثراستعمالهعلىلفظ(افتعل()اختََّذ)أن:بلثالثة،والثالث(1) مناألخذ،أُدغمبعدتلينياهلمزةوإبدالالتاء،َثملا

معاين:ينظر.وهوقولالفراء،ووافقهالزجاج،واألزهري،واجلوهري(.َفع َليـَْفَعلُ)واأنالتاءأصلية،فبنوامنهاالفتعالتومه
كتابسيبويهص7/703القرآنوإعرابه 2/449،والصحاح232،ومعاينالقراءاتص740،وكتاباإلدغاممنشرح

 (.أخذ)
 (.ختذ)9/211،والتاج7/1620توضيحاملقاصد:ينظر(.أخذ)لغةيف(2)
(7) الصحاح يف "...أخذ)2/449جاء ُمؤاخذةً(: بذنبه وآَخذُه تقول. والعامة َواَخَذهُ: القرآن". إعراب مشكل ويف

 (.أخذ)7/137اللسان:وينظر".أخذهاهللبذلكوواخذه؛لغتان:وحكىاألخفش:"1/113
 .ب:ساقطمن(كماأبدل)(1)
(اتَّعد)و(اتَّزن)وميكنأنيكونقلبوااهلمزةواًوا،َثأدخلوهيفباب:"...لوجهأبوسعيدالسريايففقالأجازهذاا(4)

.742كتاباإلدغاممنشرحكتابسيبويهص:ينظر(".الوعد)و(الوزن)من
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ْنَقوهل  م:وُلالثَّاينَوالقَ :،قَاَلالشَّاع رُ(6)ختَ َذَكَذاوََكَذاإَذاَعم َلهُ:ُهوم 

 (7)َنِسيًفا َكأُْفُحوِص الَقطَاِة الـُمَطرِّقِ         َوَقْد َتِخَذْت ِرْجِلي إلى َجْنِب َغْرِزَها 
كاَنَمابـَْعَداهلْمزَة ُمَضاَعًفاحَنْو يَئ زَُّأنَّيَئ نُّ،:فَإْن املاض ي،(1)َوأَزَّ ،َفاإلْدَغاُمفيهالَزم يف 

 َواملَضار ع  ، الَفاع ل  حَنْو(7)الـَمْجزوم (2)[غري]َواْسم  ، األْمر : يف  فَأمَّا ، آزٌّ َفهو يَئ زُّ َفف يه(1)أَزَّ
:(4)لُغَتان 

                                                                                                                                                                             

ال تُبدل ومل كثريًا، الواو من تُبدل التاء بأن إليه ذهبوا ملا القول هذا أصحاب شيءوعلل يف اهلمزة من تاء :ينظر.
 .2/794اإلغفال

(6) أن ختَ ذَ)على ) الفعل(َفع لَ)على فاء هي فالتاء ، جين. ابن ووافقه الفارسي، علي أبو قال وبه ينظر. اإلغفال:
 .2/233،واخلصائص2/63،4/167،واحلجةللقراءالسبعة2/794
ص(3) التكملة شواهد من وهو113البيت الَعْبدي، للُمَمزَّق الطويل، من ، بن: جربيل بن اأَلْسود بن هَنار بن َشْأس

طبقاتابن:تنظرترمجتهيف.جعلهابنسالميفطبقةشعراءالبحرين.عباسالعبدي،جاهليقدمي،مسيمُمزَّقًالبيتقاله
.2/630،وشرحشواهداملغين237ملؤتلفواملختلفص،وا1/799،والشعروالشعراء1/231سالم
،2/496،وإيضاحشواهداإليضاح244،وجمالسالعماءص2/293،واحليوان164األصمعياتص:وهولهيف

 ص2/932واملصباح اإليضاح شواهد وشرح ،102 البصرية واحلماسة يف1/791، نسبة وبال ، : ،2/796اإلغفال
.2/233،واخلصائص2/63،4/167عةواحلجةللقراءالسب

:وأفحوصالقطاة.األثريفجنيبالناقةمنالقدمني،حيثانتتفالشعر:والنَّسيفُ.والَغْرُزللناقةمثلاحلزامللفرس
فيه تبيض َث وتنقِّيه تـَْفحصه َمبـَْيُضها واملطرِّق. و: النسب، على الشاعر هبا جاء شيًئا، بيضتها عن تضيق جاءهبااليت لو

لقال الفعل على ُمطرِّقة: القطاة. أفحوص مثل أثرًا جنبها يف رجله أثَّرت حىت ناقته ركوب مالزمته وصف ينظر. شرح:
 (.غرز)4/736،واللسان2/493،وإيضاحشواهداإليضاح101شواهداإليضاحص

يئنُّ:ب(1) ،وأنَّ يئزُّ .أزَّ
 وتئ زُّ غلياهنا:أزًّاوأزيزًاوأزَّتالقدُرتُؤزُّ  (.أزز)4/703اللسان:ينظر.أغراهوهيجهوحثَّه:وأزَُّهيُؤزُُّهأزًّا.إذااشتدَّ

 .ب:تكملةمن(2)
 .واجملزوم:األصل(7)
كتاب(1) احلليةفيمالكلفعلمنتصريفوبنية)أفردصاحب حتدثفيهعنالفعل2/34-96( ،وكيفية(أزَّ)بابًا

مليتعرضملاتعرضلهأبوالبقاءمناللغات.يفاملاضي،واألمر،واملصدر،واسمالفاعل،واسماملفعولصياغته إالأنه
 .يفالفعلوحاالتهيفالوصلأوالفصل

:هياللغتانالواردتانعنالعربيفالفعلاملضاعفالعنيوالالماجملزومأواملبينعلىالسكون(4)
.اإلدغام،وهيلغةبينمتيموغريهممنالعربغريأهلاحلجاز:اللغةاألوىل



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

193 
 

أوالكْسر -(6)(أُزّ) أوالضَّم  .(3)ُمدّ:م ثلُ(3)-بالَفتح 

َواْجتالبُ:َوالثَّاين فـَتَـُقولُ(9)تـَْرُكاإلْدَغام  يَفاء :مَهْزَة الَوْصل  اوُزْز،فـَتَـْقلُباهلَمزََةاليته 
َماقـَْبل َها،َوالجَيُوُزخَتْف يُفَها َمام  َاَواْنض  .َواًوالُسكوهن 

الـَهْمزَة؛أل:فَإْنقُلتَ ،َوأَْدَغمَتمَلْحَتْذف  أُزَّ ،َبْلهييَاآزُّ نَـَّهالَْيسْتللَوْصـل 

كَقولكَ فـَْهي الكل َمة ، فَـاُء الـَهْمزَة : أَثبتَّ اإلْدَغاَم َفككَت َوإْن ُردَّ، رَاّد فَاء (1)يَا هي اليت
َماقـَْبلَهافـَتَـُقول َهاب َوْصل  ؛الْستغَنائَكَعنـْ َفاُءيَاآّزأُُزْز،فَاهلْمَزةُ:َوَحَذفَتمَهْزََةالَوْصل  اللَّْفظ  يف 

فـَُقلتَ َواًوا الـَهْمزََة َهذه أَْبَدلَت ْئَت ش  َوإْن الكل َمة ، : آزُّ َا(2)[اوزز]يَا لُسكوهن  اإلْبَداُل َوَجاَز ،
َماقـَْبلَها َمام  .َواْنض 

َكرَّرَتَلْفَظاألْمر فـَُقلتَ اوُززْ:فَإْن  ِ اوُزُز جَيُوزفَالزَّاياألخ (7)يَاآزُّ َناألْمر األوَّل  ريَُةم 
 يف  َقوُلك َهذا ْن م  َوحَنْو  قـَْبلَها، ل َما اتْـَباًعا َضَمْمتَـَها ئَت ش  َوإْن السَّاكنني ، اللت َقاء َكْسرَها

أَذ نَ) تـََعاىل(: كَقول ه السَّابَقة ، احلركة  َحَسب  َعلى َغيَّـرَت قـَْبله َشيًئا به وصلَت فَإْن :اْئَذْن،
﴿ يـَُقوُل َمْن ُهْم َوم نـْ  يلِّٱ/ (1)﴾ْئَذن يف  تـُْبد هَلَا أْن َوجَيُوُز اأَلْصُل، ُهو كاَن اهلْمزََة َخفَّفَت إْن

                                                                                                                                                                             

.فكاإلدغام،وهيلغةأهلاحلجاز:اللغةالثانية
ينظر : 7/470الكتاب واخلصائص ،1/249-260 يعيش ابن وشرح ص9/123، والتسهيل وشرح260، ،

 .2191-1/2190الكافيةالشافية
 .أزَّأزَّ:األصل(6)
،أوأُزُّ،أوأُزِّ:فيقال(3)  .126طبقاتالزبيديص:ينظر.أُزَّ
ُمّد؛جازحتريك:ألنالفعلاملضاعفالعنيوالالماجملزومأواملبينعلىالسكونإذاأُدغموكانمضموماألولحنو(3)

الت من التخلص يف أصل ألنه وبالكسر احلركات، أخفُّ ألنه وبالفتح لإلتباع، بالضم الساكننيالطرف قاء :ينظر.
 .713-7/716،واملساعد2/791،واللباب1/720املقتضب

 .فكاإلدغامواختالف:ب(9)
 .أتيتباهلمزة:األصل(1)
 .ب:تكملةمن(2)
 .ب:ساقطمن(أوزز)(7)
 .19:سورةالتوبة،مناآلية(1)

 ب/703
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فـَتَـُقولُ َواًوا (4)اللَّْفظ  : يل  تـََعاىل(6)أُوَذْن َقولُه وَكذلك َصـ يَـ ﴿:(3)، تـََعاىل(3)﴾ئت َناٱل ُح َقولُه :َومنه
اجليِّـُدإثـَْباُتاهلْمزَة ،َوَقْدأَْبَدهَلَاَقوم يَاًء(10)وَ(9)﴾نََتهَُمـ ْؤمتُ َنأَٱلَّذ ي﴿ٱ

.(1)الْنك َسار َماقـَْبلَها يَئ ـلُّ)،و(أنَّيَئ نُّ)َواحلْكُميف  يَئ زُّ)كاحلكميف(2)(ألَّ .(7)(أزَّ

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .فتقولتقول:األصل(4)
 .ب:ساقطمن(يل)(6)
 .ب:ساقطمن(تعاىل)(3)
.33:سورةاألعراف،مناآلية(3)

يقلبهاواًوا(ياصل ُحْيتنا:)وزعمواأنأباعمروقرأ:"1/773جاءيفالكتاب ويفخمتصر".جعلاهلمزةياًء،َثمل
أبوعمروإذاأدرجبإبدالو:"...1/771ويفالبحراحمليط".أبوعمروبغريمهز(يتناٱياصاحل:")19يفشواذالقرآنص

 (".صاحل)واولضمةحاء(ائتنا)مهزةفاء
 .237:سورةالبقرة،مناآلية(9)
 .ب:ساقطمن(و)(10)
،فاهلمزةللوصل،والواوبدلمن(أُومتن)ابتدأت(الذي)إذاوقفتعلى﴾ْؤمتُ نَٱلَّذ ي﴿ٱ:"1/272جاءيفالتبيان(1)

 ياء وحذفت اهلمزة، وهو أصلها، إىل الواَو وأعدَت الوصل، مهزة حذفَت وصلَت فإذا فاءالفعل؛ هي اليت (الذي)اهلمزة
 وياء ساكنًة، ياًء اهلمزة أُبدلت وقد الساكنني، الذي)اللتقاء و( ذكرنا، ملا بهحمذوفة قُرئ قد وينظر". القرآن: إعراب

 .1/131،والبيان1/202،وكشفاملشكالت1/116،ومشكلإعرابالقرآن1/719للنحاس
ويَئ ـلُّأالًّ(2) يفسريهومشيهيـَُؤلُّ  (.ألل)11/27اللسان.إذاأسرعواهتزَّ:ألَّ
 .آخرالباب.كاحلكميفأزّ:ب(7)

 ب/703
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 [باب ما كان حرف العلة فيه ثانًيا عيًنا]

ًنا، ل َيْخلو َحْرُف الِعلَّة إَذا  : "قَـاَل أبو َعلي بَاُب َما كاَن َحرُف الِعلَّة فيه ثَانًيا َعيـْ
ًنا ِمْن أْن َيكوَن َواًوا أو يَاًء، فَإذا كاَن َواًوا كاَن ِمثاُل الماضي ِمْنه َعلى َثالثِة  كاَن َعيـْ

 .الَفْصلُ  (4)..."َأْضُرب  

كانَ:قَـاَل الشَّارِحُ  َوال(2)إَذا يًحا، َصح  َحْرًفا قـَْبلها َما كاَن يَاًء أو َواًوا الكلَمة  َعنْي
يـَْنصرفُ م ثاٍل يف  ع لٍِّة َحْرفَا يـََتواىل لَئال َواًوا (7)َيكوُن فَأمَّا َوْيل )، َوْيح )و( فَلْم(1)(َوْيس )و(

َعلىَثالثة َأْضربٍ،َوإَذاثـََبَتَذلكفَال(4)يُْستعَمْلم ْنهاف ْعل ل َماذَكرنَا ُنهَواو  :ذيَعيـْ

                                                           

 .432ص(مرجان)و..."منأنيكونياءًأوواًوا:"...وفيها241ص(فرهود)التكملة(1)
 .كانت:ب(2)
 .يتصرَّف:كذايفالنسختني،ولعله(7)
َوْيل (1) عذاب: كلمة وَوْيح . والعجب: املدح مبعَّن ُتقال وقد وتوّجٍع، ترّحٍم كلمة وَوْيس . رأفةٍ: موضع يف كلمة 

 (.ويل)11/373،(ويس)6/249،(ويح)2/673اللسان:رينظ.واستمالحٍ
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َوَمْكُسوُرَهاَوَمْضُموُمَها،فَاملفتوُححَنْو قَـاَل،َوَعاَد،َوَجاَبالب الَد،َواألْصُل:َمْفُتوُحالَعنْي 
الَواو -(قـََول) َماقبلَها-بَفْتح  الَواُوألًفالَتَحرُّكَهاَوانفتاح  .َُثَّانقلبت 

َقولكَ:فَإْنق يـلَ يف  كاَناألصُلفيهاالضَّمَّ كَما الضَّمَّ؟ طَاَل:مل َالَيكوُنَأصُلالَواو 
؟ الق َصر  دُّ َيطُوُل،ض 

كاَنَعلى:ق يـلَ فـَُعلَ)َما َفكلُّهالزم َغرْيُمتَـَعّد،حَنْو-بضمالعني-( الَباب  ْنَهذا :م 
قـُْلُتُه،َوُعدُتاملر يَض،فـََباَنأنَّهلَْيَسَمْضموُمالَعنْي،:ُقولَُوبَابهُمتَـَعّد،تَـ(قُلتُ)َقُصَروبـَُعَد،وَ

َوَصلت َكأَو نـَْفس  إىل الف ْعَل َهذا َرَددََّت َا(1)فَإْن ل ُسكوهن  األلَف َحَذفَت املَخاطب  رَي َضم  به
الكلَمةبـَْعَدها، الم  .َوَضَمْمَتأَوَّلالكلَمة /َوُسكون 

ْنأَْيَنَهذهالضَّمَّة؟:ق يـلَفَإنْ م 

يُلف يَهاَثالثَةَأْشَياء:ق يـلَ :يـَُتخَّ

َأَحُدَها الفاءُ: َتكوَن (2)أْن الف ْعل  أَوََّل ألنَّ ؛ د  فَاس  َخَيال  َوَهذا ، األْصل  يف  َمْضُمومًة
.(7)ُهمُسِّياملاضيالُيَضمُّإالف يَمامَلُْيَسّمفَاعُلُه،َوَهذااملثاُلفَاع لُ

َوالثَّاين : َأْصَل أنَّ يـَُتَخيََّل قَالَ)أْن :) م ْثل َُثَّنُق َلتْ(َحُسنَ)قـَُوَل، إىل(1)، الَواو  َضمَُّة
.الَيكوُنُمَتعديًّا،َوَهذاُمتَـَعدٍّ-بَضمِّالَعنْي-(فـَُعلَ)الَفاء ،َوَهذابَاط ل أَْيًضا؛ألنَّ

                                                                                                                                                                             

يريد(4) يتصرف: مثال يف علة حرفا يتواىل لئال . األصول يف "7/736جاء : وكذلك هذه،وويس،ويل: وويح،
هلنَّ وليس يستثقلونكراهةَ؛ل عْف مصادر ما كالمهم يف يكثر املستغَّنوال،أن يكون الشيءحىت عن بالشيء ستغنائهم
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 .مسمَّى:ب(7)
 .انقلبت:األصل(1)
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الَثالثُ الَوْجُه َوْهوفـَثَبَت ، َُثَّنُق َلْت: الضَّمِّ، إىل َل َُثَّنُق  الَفْتَح، الَواو  َأْصُل َيكوَن أْن
احلْرفَ َاَلز َمَذلَكألنَّ ْنالَفْتحة إىلالَفاءبـَْعَدَمافُر َضُسُكوُنالَفاء ،َوإمنَّ الـَمْنقولة م  َضمَُّةالَواو 

َقُلإليهَحرَكة ؛الشتغا رَكالتـُنـْ .باحلرَكة ،َوأنَّهالحَيْتمُلَحرَكتني (4)لـهاملَتح 

الضَّمَّة إىلالَفاء؟(6)َفَمااحلاَجُةإىل:فَإْنق يـلَ نـَْقل 

الضَّمَُّةإىلالَفاء:ق يـلَ (3)لوملَْتـُنـَْقل  الكلَمُةَعلى قُلُتَمْفتوحَةالَفاء ،(3)[ما]لََبق يت 
،َوالَفاُءجُمَاورة َوَهذايُؤدِّيإىلالتـََّنافُر ،وَ الف ْعل  الضَّمَّة ،َوَقْدأُع لَّتيف  ْنس  ْنج  الَواَوم  َذلكأنَّ

إال ُمْستقبُلُه يَأْت ملَْ َواو  الُمُه َما أنَّ تـََرى أال َجار ه ، ُحكُم إ ْعطَاؤه اجلارِّ ُحكم  َوْمْن (1)هَلَا،
يـَْغُزو،َودَ:الَعنْي،حَنْو(2)َمْضُمومَ الَعنْيإىلالَفاء،َغزَا َكن ْسَبة  إىلالَعنْي  َعاَيْدُعو،َونْسَبُةالالم 

َحرَكة (7)َفكَما َجْنس  م ْن الَفاء  َحرَكُة ُجع َلْت َكَذلَك الالم  ْنس  ج  ْن م  الَعنْي َحرَكُة ُجع لْت
.(1)الَعنْي 

:فَإْنق يـلَ ْنأْنَتكوَنالضَّمَُّةيف  ثل أَنـُْتمفـََرْرمتُْم  ْرمتُْإىلم  !َهَذا(4)الَفاء َأْصاًلَوَقْدص 

ق يـلَ َجْعلَناَها: َوإَذا َا، هب  ا ُمْعتدًّ لكاَنْت َأْصاًل كاَنْت َلو الضَّمََّة أنَّ الَقولني  بـَنْيَ الَفْرُق
ُمَناقَضة /َمْنقولًةإليَهاكاَنْتَعارضًة، .األُصول َوالَعارُضاليـُْعَتّدبهيف 

 .الَفْصلُ  (7)..."َخافَ : وأما َفِعَل َنْحو: "أبو َعلي (6)قَـالَ 

                                                           

 .الستثقاله:األصل(4)
 .ب:ساقطمن(إىل)(6)
 .تكرار(لوملتنقلالضمةإىلالفاء:قيللوملتنقلالضمةإىلالفاء:قيل:)ب(3)
 .ب:تكملةمن(3)
 .وال:ب(1)
 .مضمومة:ب(2)
 .فما:ب(7)
 .ب:ساقطمن(منجنسالالمكذلكُجعلتحركةالفاءمنجنسحركةالعني)(1)
 .ب:ساقطمن(مثل)(4)

 ب/709



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

402 
 

:قَـاَل الشَّارِحُ  َكْسُراخلاء -بكسرالواو-َخو َف(:َخافَ)األْصُليف  َعلىَذلك ،َيُدلُّ
َقولك يف  َحركة : ألنَـَّها َوْجه ؛ اخلاء  ل َكسر  َيكْن ملَْ َمْضُموَمًة أو َمفتوَحًة كاَنْت َوَلو ْفُت، خ 

ل  ب أْصٍل؛ َوليسْت َمكُسورٍة، ْن م  إال املكُسورَُة تـُْنقُل َوال الَمْنقولة ، املاضي الف ْعَل أنَّ ثـََبَت َما
بهَتاُء اتََّصلْت الَواُوَوانفتَحَماقـَْبلهاقُلبْتألًفا،فَإَذا َتكوُنفَاؤهَمكُسورًةَأْصاًل،َوَلمَّاحَتَرَّكت 

قُلتَ الَفاع ل : َحركت َها ْن م  اخلاُء أُْخليت  بـَْعدَما اخلاء إىل الَواو  كْسرَُة فـَُنقلْت ْفُت، األوىلخ 
السَّاكنني ،هي(3)لَتْحَتملَ الَواُوَواْنكَسَرَماقـَْبلهاُحذَفْتاللت َقاء  احلرَكَةاملنُقولَة،َوَلمَّاَسكَنت 

 يف  ْفتُ)َوالَفاُء (خ  َعلى األْصل  َهذا يف  َولَْيس يـَْفُعلُ)، و(فـَُعَل ، ُمتَـَعدًّ ألنَّه فَـُعلَ)؛ َيكوُن( ال
يًا .ُمتَـَعدِّ

كاَنْتَعينُهيَاًءفَيجيءَعلىَوأمَّ ،فـَُفع َلفيه(بـََيعَ)بَاَع،َوَساَر،َوأْصلُه:،حَنْو(فـََعلَ)اَما
 نـََقلَت التَّاء به َوَصلَت فَإَذا اإلْبَدال، فـََعلَ)ُمْقَتَضى ) َفع لَ)إىل فتَنـَقُل( َمكُسورًَة الَعنْيُ ل َتصرَي

اليَ(1)الكْسرَة َوحَتْذُف الَفاء، َوه يإىل بـَْعَدها، َما َوُسكون  َا لُسكوهن  اليت(2)اء الكلَمة  الُم
 َفَصاَر َا، هب  الَفاع ل  َضمري  التَِّصال  ْرتُ)َسكَنْت (س  م نـَْقله  َنظرُي َوَهذا فـََعلَ)، ) فـَُعلَ)إىل ) يف 

.َوبَاب ه(قَالَ)

 َهابَ)َوأمَّا ) َهي بَ)فَأْصُله الَياء-( َوُمْستقبَـلُ-بكْسر  الَياء(يـََهابُ)ه كاَنت  َولو ،
 َعلى جَلَاء يَه يبُ)َمفُتوَحًة م ثل( : يف  َل ُعم  َما النـَّْقل  َن م  فيه َل َُثَُّعم  يَب يُع، ْفتُ)بَاَع خ  وملَْ(.

َشيء مم َّاَعيـْنُهيَاءَعلى بالَواو (يـَْفُعل)يَأت  .؛ألنََّذلكخُمْتصٌّ

                                                                                                                                                                             

 .قالالشيخ:ب(6)
 .431ص(مرجان)،و241ص(فرهود...")فنحوخاف:"...التكملةوفيها(3)
 .لتحمل:ب(3)
 .فتنقلحركةالكسرة:األصل(1)
 .تصحيف.ويف:يفالنسختني(2)
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(َيطُولُطَاَل)َوأمَّا دُّ ُتهاإىل(َقُصرَ)الذيُهوض  فـَْهوالز م ،َوَعينهَمْضموَمة ،نُق َلْتَضمَّ
َوُحذفتْ بـَْعَدها(7)الطَّاء، الالم  َوُسكون  َا ُسكوهن  َأْجل ْن م  . َيطُولُهُ)َوأمَّا ،(1)(طَالَُه ُمتَـَعدٍّ فـَْهو
مجَ يعَماذَ(َقاَليـَُقولُ/)َوُحكُمهُحكُم .كرنَايف 

واو َعينُُه مم َّا بـَنَـْيَت (4)فَإْن فُع لَ)َعلى الَفاء( َضمَّ َأْصلُه كاَن فَاعُله ُيَسمَّ ملَْ َما َعلى
،:قُو َل؛ألنَّهمثل:وََكْسَرالَعنْي،حَنْو ثَق يـَلة ،فَـُنقلْتإىلالَقاف  الكْسرََةَعلىالَواو  ُضر َب،إالأنَّ

َماقَـْبلها،َفَصارْتإىلَوأُْبدلْتيَاًءلُسكو َاَواْنكَسار  اللَُّغُةاجليَِّدُة،َوف يَها(6)،َوَهذههي(ق يـلَ)هن 
أُْخرَيان  ،َوالثَّانيةُ:،َومهَُا(1)لُغَتان  األْصل  تَـْنبيًهاَعلى َنالضَّمِّ َشيًئام  الَقاف  :إمْشَاُم الَقاف  َضمُّ

هَ َويف  َساكنًة، الَواو  كاَنْتَوإبـَْقاُء َما َعلى الضَّمََّة َوأَبـَْقى الَواو ، َتْسكني  َعلى يَز ْد ملَْ اللَُّغة  ذه
،فَأمَّاَماَعينُهيَاء فـََعلىاللَُّغة األوىل(2)َعليه،َفالنـَْقَلَوالإْبَداَل،وَ اللَُّغة األوىلنـَْقل َوإْبَدال  يف 

َكْسرة الَياءإىل َا،حَنْوفـَلَيسفيهإالنـَْقُل َاهل  الكلَمة ،َوالَياُءحب  يَب،َوَعلىاللَُّغة :(7)أَوَّل  ب يَع،َوه 
الثَّالثة :الثَّانية اللَُّغة  الضَّمِّ،َوَعلى َن َشيًئام  ي:يَُشمُّ َماقَـْبلَها،َفف  َمام  َوانض  َا تـُْبَدُلَواًوالُسكوهن 

ْنَغرْينـَْقلٍ م  .َهذاإْبَدال 

ق يـلَ فَإْن حَنْو: يف  الَفاء الَعنْيإىل َحركُة َقْل مل َملَْتـُنـْ َوطَالَ: مَلْ(1)َهاَب، إَذا َوَخاَف، ،
؟ ْلبالف ْعلَتاُءالَفاع ل  يـَتَّص 
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م ْن:ق يـلَ َلُهَمافـََقلبَناالَعنْيَ الَياءَوالَواَوَقْدحَتَرَّكَتاَوانـَْفتَحَماقـَبـْ الَحاَجَةإىلَذلك؛ألنَّ
َذلَكَغري َعْن اْعَتَذروا َقْد ر  الَقاه  َوَعْبَد َوالَعْبدّي َعلي أبَا أنَّ َعلى آَخَر، تـَْغيرٍي إىل َحاَجٍة

:(4)ب َشيئني 

:َأَحُدمُهَا أنََّعينَـُهَماَمْفتوَحة ،َوأنََّحرَكتَـُهَماَلونُق لْتإىل(بَاعَ)وَ(َقالَ)أنَّهَلمَّاتـََقرََّريف 
َعلى ريان  احلاَلنْيَيص  ؛ألنَـُّهَمايف  َوقـَْبَلالنـَّْقل  بـَنْيَحاهل  َمابـَْعدالنـَّْقل  ،(قَالَ)الَفاءملََْيكْنفـَْرق 

يـَُقالَ أْن َهذا ْن م  َوَأْجوُد : إىل رُي َتص  َفكاَنْت لَسكَنْت الَواو  َن م  نُق لْت َلو احلرَكَة ،(قـَْول)إنَّ
َلْفُظامل(6)َوْهو َتْسكني  رُيإىلم ثل  /ْصَدر ،َوإنَّهَيص  اتـََقرََّرَذلكيف  ،َوَذلكُمطَّرَح ،َوَلمَّ املْفُتوح 

الَعنْي -(فـََعلَ) -بَفْتح  (.فـَُعلَ)و(َفع لَ)طُر َديف 

 يَُسمَّ(1)[الثاين]َوالَوْجُه ملَْ َما َلْفظ  َعلى الف ْعل  َلْفُظ لَصاَر نـََقلوا َلو فَاع لُه،أنَـُّهم
(2)َفكانَ هاب)َيْصرُي ) و(ه يبَ)إىل (7)(طال)، (ط يلَ)إىل أو ُهوبَ)، َذلَك(ُطولَ)وَ( َويف  ،

ُمْستْغًَّنَعْنحَتَمُّله .لَْبس 

 َذهاألْعَذار ؛(1)َوالذيع ْندييف  يُعَتذَرَعْنههب  َحىتَّ ؤال  َهذاالسُّ َهذاأنَّهالَوْجَهإليرَاد 
ذَ الَفْصل ل َما أَوَّل  يف  (4)كرتُه يف  النـَّْقَل َتكلفَنا َا إمنَّ َوحَنْن قـُْلتُ)، ه ْبتُ)وَ( ْفتُ)وَ( خ  ) ل َمكان 
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احملُذوَفَواو  اللة َعلىأنَّ ،َوالدَّ َنالثِـَّقل  َاُخولَف(6)احلاَجة إىلَذلك،َوهيالف رَاُرم  أويَاء ،َوإمنَّ
َكلَمتني ،َومهَُ اع رُ:(3)اَذلَكيف  ،قَاَلالشَّ :ك يَد،َوز يَلَمَعَتْسمية الَفاع ل 

 (1)وَِكيَد ِخَراٌش يَوَم َذاَك يَـْيَتمِ  وَِكيَد ِضَباُع الُقفِّ يَْأُكْلَن ُجثَِّتي   

:وقالآخر

 (3)ِإَذا َما رَأَتْـَنا زِيَل عنَّا َزِويلُـَها  َوأُمَُّها (1)َوبـَْيَضاَء لتـَْنَحاُش عنَّا

                                                           

 .مطموسة(واو)الواواألوىلمن:ب(6)
 .وهذا:ب(3)
رَاشاهلذيل،وامسهخويلدبنُمرَّة،أحدبينق ْرد،واسمق ر242البيتمنشواهدالتكملةص(3) د،منالطويل،أليبخ 

اًءيسبقاخليل،هنشتهأفعى كانعدَّ كبريًا، عمروبنمعاويةبنسعدبنهذيل،شاعرفحلخمضرم،أدركاإلسالمشيًخا
 اخلطاب بن عمر خالفة يف وذلك فمات؛ يف. ترمجته تنظر : والشعراء 2/667الشعر واألغاين ،21/211-217،

.2/761واإلصابة
:بروايـة7/1220شرحأشعاراهلذليني:والبيتلهيف

َخل يَفة يـَْوَمَذلَكيـَْيـَتمُفـَتَـْقُعُدأَْوتـَْرَضىَمَكاين  رَاش  وََكاَدخ 
فقال الشارح رواية السكري ذكر وقد الرواية، هذه على فيه شاهد "وال يُنشد: من ومسعُت باُع: ض  وك يَدْت

=.البيت..."الُقفِّ


ص2/1476،واملصباح2/394داإليضاحإيضاحشواه:وهولهيف= ،وبالنسبة623،وشرحشواهداإليضاح
.2/179،واملمتع10/32،وشرحاملفصل1/242املنصف:يف

قالأبوخراش.قامته:شخصهُمتَّكًئاأومضطجًعا،فأماالقائمفيقال:واجلثةمناإلنسان.ماارتفعمناألرض:الُقفُّ
يانحنيمهُّوابقتلههذاالشعرَلمَّاجن  .396-2/394إيضاحشواهداإليضاح:ينظر.امنبينحل 

 .عنها:ب(1)
،واحللبيات17/113،وهتذيباللغة3/734العني:،وهولهيف2/927البيتمنالطويل،لذيالرُّمَّةيفديوانه(2)

،وبال3/36،واملخصص114،ورسالةالصاهلوالشاحجص7/73،ومقاييساللغة1/226،وكتابالشعر236ص
.2/119،ومقاييساللغة2/323مجهرةاللغة:نسبةيف
بيضةنعامة:اءوبيض حراكهلا:التنحاش.يريد ألنالبيضةال تنفرمنا؛ إذا؛النعامةاليتباضتها:وأمالبيضة.ال
 .17/113هتذيباللغة:ينظر.نافرةًفلتْرتمناوجَع رأتناذُ
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،:أي املق يس  املطَّر د  األْصل  اَخرََجَعن  َعمَّ االْعت َذار  إىل الحُيْو َجان  َشاذَّان  كاَدَوزَاَل،َوَهذان 
أال عْند ي َواألْشَبُه ، األْصل  َعن  َشذَّ َما يـَُؤوَُّل َا أُم يلت (7)َوإمنَّ َا َوإمنَّ ُمْبَدلني ، املثَاالن  (1)َيكوَن

َما (4)فـََقرُبتْاألَلُفف يه  َنالكْسر كَماتـَُقوُليف  يفَ(:َخافَ)فـَْتَحُةالَفاء م  .(6)خ 

 (1)..."ِمثاُل الماِضي للَمفُعوِل ِبه نَقلَت َحرَكَة الَعْينِ  (3)فَإْن بُِني: "قَـاَل أبو َعلي
 .الَفْصلُ 

ل َمامَلْيَُسمَّفَاع ُله،َوالذيبَق ي(9)َقْدذَكرنَااللَغات :قَـاَل الشَّارِحُ  ب َناءالف ْعل  يف 

،فَإَذاقُلتَ يَفزَْيد ،َُثََّجَعلَتَمكاَنالَفاعلالتَّاءَفف يه:َهُهَناُحْكُمهإَذااتَّصلْتتَاءالَفاع ل  خ 
:اللُّغاُتالثَّالثُ

َأْجوُدَها : َمكُسورًة اخلاُء َتكوَن أْن يف  كاَن يفَ)كَما خ  ) قَبَل  َوالَياء/ التَّاء، اتَصال 
َمامُسِّيفَاع له(1)َسَقطتْ .اللت َقاء السَّاكنني ،َوَيكوُنَلْفظُهكَلْفظ 

رَيإىلالضَّمِّ:َواللَُّغُةالثَّانيةُ .أْنُتش 

.ُخوَف،َوقُولَ:ال أْنَتُضمَّاألوَلَضمًّاَخالًصاكَماقُلَتقَبَلاالتصَ:َوالثالثةُ

 .الَفْصلُ  (4)..."(3)يَقوُل َوَيعودُ (: َعادَ )وَ ( قَـالَ )َوالمَضارُع ِمْن : "قَـاَل أبو َعلي

                                                           

 .أنيكون:ب(7)
 .وإمناشذأميلت:ب(1)
 .فقرت:األصل(4)
:إىلأنبعضالعربقال242ص(فرهود)خالفالشارحهناأباعلييفتعليله،حيثذهبأبوعلييفالتكملة(6)

 .1/247املنصف:وينظر.؛لكوهنمافعلنيالزمني(ُفع لَ)ك يَدوز يَل؛حنيأمنالتباسهمابـ
 .ثين:ب(3)
 .436ص(مرجان)،و242ص(فرهود...")فإذاُبين:"التكملةوفيها(3)
 .فمابعدها403يفص(9)
 .ب:ساقطمن(سقطت)(1)
 .قالعاديعودويقول:ب(2)
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الَعنُيَواًواَجاءعلىَثالثة أَوجهٍ:قَـاَل الشَّارِحُ  كاَنت  َضمُّالَعنْي،َوفـَْتُحهاوَكْسُرها،:إذا
حَنْو دُّ:فَالضَّمُّ َوُمَضارعُهَما:،َوالَفتُححَنْو(َقُصرَ)طَاَلَيطُوُل،ض  ،(يـَْفُعلُ)َعلى(1)قَاَل،َوقَاَم،

لتَنقَلالضَّمَّة إىل(قـَُولَ)إىل(6)(قـََولَ)إالَعلىَذلك،َوَسبُبَذلكأنَّكَلمَّانـََقلت(4)وملَْيَأتيا
التَّاءبهأَلزُموُه عنداتِّصال  إىلَماقـَْبلهاَوتـَْبقى(3)[الضم]القاف  ُقلواَضمََّةالَواو  لينـْ املَضارع  يف 

َعنْيَ َعينُه خُتَالَف أْن جيَ ُب املَضارَع الف عَل َوألنَّ ، النَّقل  َجواز  َعلى تـَْنبيه  فيه فَيكوُن َساكنًة،
كـ األَمر ،َولذلَكقُ(َظُرَفَيْظُرفُ)،َويَلحُقبـ(قـََتَليـَْقُتلُ)املاضي،فـََيصرُي ُقْل،َوُقْم،فَلم:لَتيف 

الَفاء باحلركة املنُقولة إليَها ؛لَتحرُّك  .حَتَْتْجإىلمَهْزة الَوْصل 

َمْنيَقولُ:،مثل(1)(مَيُوتُ)فَاللَغُةاجليَدُةفيه(َماتَ)َوأمَّا َنالَعرب  :قَاَليـَُقوُل،َوم  م تَّ
امليم- ثلُ(2)مَتَاتُ-بكسر م  ، فَيبـنيه: خَتَاُف؛ ْفَت (7)خ  يـَْفَعلُ)َعلى يَقولُ(َفع َل َمْن َومنُهم ،:

 تَّ :وفيهَوْجهان (1)-بالواو-مَيُوُت-بكسرامليم-م 

َل:أنَّهَجاءعلىم ثل :َأحدمُهَا .(4)وهوشاذٌّ-بضمها-يـَْفُضل-بكسرالضاد-َفض 

                                                                                                                                                                             

 .433ص(مرجان)،و242ص(فرهود)التكملة(7)
 .ومضارعها:ب(1)
 .يأتنا:ب(4)
 (.قول)ملانقلتحركة:ب(6)
 .ب:تكملةمن(3)
مَتُوُتأقيس:"...عنهذهاللغة1/10قالسيبويه(1)  ".وُمتَّ
،واللسان7/1703مجهرةاللغة:،وُعزيتهذهاللغةإىلطيئيف1/246،واملنصف131أدبالكاتبص:ينظر(2)

 (.موت)2/91
 .فيه:األصل(7)
البحر:،وُعزيتهذهاللغةإىلأهلاحلجازيف1/246،واملنصف131،وأدبالكاتبص1/10الكتاب:ينظر(1)

 .7/102احمليط
 .231سبقذلكيفص(4)
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املاضيلُغَةَمْن(6)هو:َوالثَّاين املتكلَمبذلَكاْستْعَمَليف  ْنَتَداخُلاللُّغتني ،َوَذلكأنَّ م 
 لَُغَةَمْنفـََتحَها/كَسَرالَعنْيَ،َويف  .املَضارع 

حَنْو كاَنَمكسوَرالَعنْي  َعلى:َوأمَّاَما -بكسرالعني-(يـَْفع لُ)َخاَفخَيَاُففَلميَأت 
منه:فَتُحالَعنْي،حَنْوبلالشَّائُعفيه َاَشذَّ مَتُوت)َخاَفخَيَاُف،َوإمنَّ تَّ .،َعلىماَسَبقَ(م 

 َعلى يء فَيج  يَاًء َعيُنه كانت َما يـَْفَعلُ)وأمَّا َفع َل )- يف  َوالَفتح  املاضي يف  بالكْسر 
حَنْو-املْسَتقبل  للَماضي، املَضارع  خُمَالفة  يف  الق ياس  على :َوَذلك َوأصله يـََهاُب، َهي َب)َهاَب

(يـَْهَيبُ مثل يـَْعَلمُ)، (َعل َم َعلى منه يَأت  وملَْ يـَْفُعلُ)، العني-( الكْسَرة -بضم بـَنْي َما ل بعد ؛
إىل أَْقرُب َوالَفْتُح ، األْصل  إىل أَقْـَرُب هو َما املَخالفة  إرَاَدة  ع ْند عليه َل محُ  َما َوأَْوىل َوالضَّمَّة ،

َعلى.كْسر ال الَواو  ْنبـََنات  م  ُكْدَت)إال-بفتحها-(يـَْفَعلُ)،-بضمالعني-(فـَُعل)وملَْيَأت 
املاضي(1)(َتَكادُ الكاَفيف  لَُغة َمْنَضمَّ كْسُرهاَوُخروُجَهاَعلىمثل (2)يف  :،َوهوشاذٌّ،َواجليُد

،َوَسبُبذلكأنَّكَلمَّانـََقلتَ(7)َخاَفخَيَافُ إىلالضَّمِّيف  كاَنإبـَْقاُء(قَاَليـَُقولُ)فَتحَةالَواو 
َاأَْقرَبَوَأْسهَل،َوَجرىجَمْرى (.َظُرَفَيْظُرفُ)الضَّمَّة َعلىَحاهل 

 َجاء فـََعلَ)َوَقْد ) َعلى الَياء بَنات  ْن يـَْفع لُ)م  رَ-( َغيـْ ال م ثل-بالكْسر  ، يَب يُع،: بَاَع
منهَعلىَوَساَر،ومََلْ -بضمالعني-(يـَْفُعلُ)يَأت  (.َهاَبيـََهابُ)ل َماذَكرنَاُهيف 

                                                           

 .وهو:األصل(6)
 .يكاد:ب(1)
ينظر(2) : ص1/10الكتاب الكاتب وأدب ،131 واملنصف ،1/243 الشافية وشرح ،1/173 اللغة. هذه وُعزيت

 (.كود)7/732إىلبينعدييفاللسان
ص(7) الكاتب يفأدب "131جاء الفراء: وقال : ضموا اللذين ُكْدنا)أما من( الكيد ف ْعل  بني يفرقوا أن فإهنمأرادوا

الكيديفالقرب،فقالوا(فـََعلَ)املكيدةيف  ..."ك دناالقوَم،مناملكيدة:ُكدنانفعُلذلك،وقالوا:وبنيف ْعل 
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 َعو رَ)َوأمَّا َتْصحيُحه،(1)(َصي دَ)وَ( جيَ ُب َما َمْعَّن يف  ألنَّه َوالَواُو الَياُء فيهَما ت َفصحَّ
،واْصَيدَّ:َوْهو كَماَتقولُ(4)اْعَورَّ ،َواْسَودَّ،وَكَماَقالُ:، كاَن(6)اْزَدَوُجوا،واْجتَـَوُرواَلمَّا:واابـَْيضَّ

َمْعََّن(3)املاضي .(3)تـَزَاوُجوا،َوجَتَاوُروا:يف 

 

 

 

 [باب ما دخل عليه الزوائد من هذه األفعال التي على ثالثة أحرف]

بَاُب َما َدَخَل َعليه الزَّوائُد ِمْن َهذه األفْـَعاِل التي َعلى َثالثِة : "قَـاَل أبو َعلي
 .(3)"(4)رف  َأحْ 

كاَنتُمعتلًةياًءأوَواًواوكانت:قَـاَل الشَّارِحُ  َعنَيالثُّالثيإذا أنَّ (7)َأصُلَهذاالَباب 
 املاضي يف   تـُْبقي/ فَإنَّك َوَغريَها كاهلْمزَة  زَائًدا الف ْعل  أَوََّل َُثَّأحلقَت ، األل ف  إىل َصارت َقْد

                                                           

البعري(1) َصي َد ذلك: عند فرتفع الزَّبَد مثل أنوفها من فيسيل رؤوسها يف اإلبل يصيب داء وهو الصََّيُد، أصابه إذا
 (.صيد)262-7/261اللسان:ينظر.رؤوسها

(4) يف التصحيح اْعَورَّ)وجب اْصَيدَّ)و( والياء( الواو قبل ما لسكون ينظر. : 1/711الكتاب واملنصف ،1/249،
 .227وشرحامللوكيص

 .وملا:األصل(6)
 .ب:ساقطمن(املاضي)(3)
(3) يف الواو تـَزَاوُجوا)صحت جَتَاوُروا)و( إحدامها( فحذفت ساكنان اللتقى ألًفا الواو قُلبت فلو ألفـًا، الواو قبل ألنَّ

 .131-2/137،واملمتع1/261ملنصفا:ينظر.فرُتكذلكلذلك(تفـاعلوا)وزالبناء(جتاروا)و(تزاجوا)فصاراللفظ
 .الباب.أحرف:ب(1)
 .433ص(مرجان)،و..."مادخلتعليه:"...وفيها241ص(فرهود)التكملة(2)
 .فكانت:ب(7)
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 كَقولَكيف  كاَنْت كَما (:قَامَ)الَعنَيألًفا (:َجادَ)أَقَاَم،َويف  (:بَانَ)َأَجاَد،َويف  (:َسالَ)أَبَاَن،َويف 
َذل :كَطر يقان َأَساَل،َوهَلُميف 

األْصَل:َأَحُدمُهَا (َأْكَرمَ)مثل(أَقْـَومَ)أنَّ األْصل  قَبلَهايف  الَواُوَوانَفتَحَما ،فَلمَّاحَتَرَّكت 
بْتأَلًفا  ِ .ُقل 

اهلْمزَة َعليها:فَإْنق يـلَ !َفالَفاءَُقْدَسكنْتبُدخول 

لئاليـََتواىلأَْربعُ:ق يـلَ كثرٍيم َن(1)ُسكونـَُهاَعار ض  بهيف  ُمَتحرِّكاٍت،َوالَعار ُضاليُعتـدُّ
ع  .املَواض 

نُُه،فَـَبقيَعلىَحال ه :َوالطَّريُقالثَّاين بـَْعَدَمااْعتلْتَعيـْ مأَْدَخلوااهلْمزََةَعلىالف ْعل  .(4)أهنَّ
َعلى:فَإْنق يـلَ رَيَأْصُلالف ْعل  ْنَذلَكأْنَيص  ُكلَِّها،(6)(أَقـََولَ)يَلَزُمم  احلُروف  بَتْحريك 

.َوالَنظرَيلَهُ

َسكَنلئاليـََتواىلأَْربُعُمَتحرِّكاٍت،َوَقْد:ق يـلَ الصَّحيح  الف ْعل  َهذاُهواألْصُل،إالَّأنَّهيف 
 َنَذلكيف  .،َفَخرَجَعلىاألْصل (بَاعَ)وَ(قَالَ)أُم 

؟َفَماالَفْرقُ:فَإْنق يـلَ َحرَكة الَفاء  يف  بـَنْياملْذَهبني 

ق يـلَ الَواو : َن م  املنُقولُة هي األوَّل  املذَهب  َعلى الَقاف  فَتحُة الثَّاين. املذَهب  َوَعلى
 يف  كاَنْت اليت هي َبْل َمنُقولًة قَالَ)لَْيسْت قَالوا(. ُمَصحََّحًة، َهذا يف  الَعنُي َجاءت  :َوَقْد

                                                           

 .يتواىلإىلأربع:ب(1)
 .1/260،263،واملنصف1/714الكتاب:ينظر(4)
 .أقوال:ب(6)
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املْرأةُاْسَتْحَوَذ،وَ ،َوألنَّاملَضار عَ(2)،َوَذلكتـَْنب يه (1)أْغيَـَلت  إَذاَجاَزأْنحُيْمَلَعلى(7)َعلىاألْصل 
أَقْـَرُب،َوَنظ رُيَذلك يح  التَّْصح  (.اأَلَودُ)و(الَقَودُ)املاضي،َفَحْمُلاملاضيَعلىاملاضييف 

بـَْعَدأَلٍفحَنْو َذلكأنَـَّهاَلْو:فَإْنَوقعْتَهذهالَعنْيُ يف  ْت؛َوالع لَُّة َقاَوَل،َوبَاَيَع،َصحَّ
َذلك َها،َويف  نـْ أُع لَّْتَلُقل بْتأَل ًفا،َوَقْدَسَكَنالالُمفـََتْجتمُعَثالُثَسَواكَن،فَيلَزُمَحْذُفاثـَْنني م 

.(4)(فَاَعلَ)(1)إْبطَاُلَمثال 

َهالَّأُْبد :فَإْنق يـلَ كَماأُْبد لْتيف  (6)،َويـَُقوِّيَذلَكُوقُوَعُهَما(ر َداءٍ)وَ(ك َساءٍ)لْتمَهْزًَة
 ،كَماأُْبد لتيف  .َقائ ٍم،َوبَائ عٍ:حَنْو(/فَاع لٍ)جُمَاورًَةللطََّرف 

ق يـلَ : م ثال  بُْطالن  َهة  ج  ْن م  َذلك (فَاَعلَ)مُيْتنُع كَذلك َولَْيَس الَواَو(ك َساء)، ألنَّ ؛
َدة ،فَلْم َواح  َا،َوَحركُةالَعنْي  َوتـََتالعُبهب  ُهناَكالُمالكلَمة ،َوالالُمتـَْعَتوُرَعليَهاَحرَكاُتاإلْعرَاب 

الالم  يَلزْمفيَهاَماَلز َميف  يف  ُهنا؛ألنَّهُهناك(قَائمٍ)،َوأمَّااْسُمالَفاع ل  الَفاع ل  الْسم  َفُمَخالف 
(ُمَفاع ل )،َوْهوُهنا(فَاع ل ) يف  (فـََعلَ)،َوَلمَّاأُع لَّ يف  فَلم(قَاَولَ)،َوُهناملَْيـَْعتّل(فَاع لٍ)أُع لَّ

(.ُمَقاو لٍ)يـَْعَتّليف

األْصَل(أََقامَ)َفالع لَُّةفيهمثلالع لَّة يف(اْستَفادَ)وَ(بَاْستَـرَا)َوأمَّامثل ،(اْسرتُ يبَ)؛ألنَّ
(رَابَ)َوقَبَلالزِّياَدة  َليف  َلفيهَماُعم  .،َعلىالطَّريقتني املْذُكورَتني (أَرَابَ)،َُثَُّعم 

 اْخَتارَ)َوأمَّا اْجَتازَ)وَ( ابـَْتاعَ)وَ( ) الَياَء فَإنَّ يف  قَبلَها َما َوانفَتَح حَتَرَّكْت فيها َوالَواَو
 كَماذَكرنَايف  ،فَأُْبد لَتـاأَلفني  ن (تَارَ)ألنَّ:،قَالُوا(اْسَتفادَ)األْصل  َنزلة (اْخَتارَ)م  أنَّ(َقالَ)مب  يف 

                                                           

(1) الغَْيُل عنه: َضو َيواعتلَّ الولُد شربه وإذا أيًضا، الغَْيل اللنب ذلك واسم َحَبل، على ولَدها املرأُة ترضع أن :يقال.
 (.غيل)11/411اللسان:ينظر.أغالتاملرأةولدهاوأغيلته

 .تنبه:األصل(2)
 .إىلهنايةالكتاب(ب)بدايةسقطمننسخة(7)
 (.مثالفاعل)وهواليتفقمعالشرح،ويقويهقولهبعدأسطر.مثل:األصل(1)
 .93-7/93،وشرحالشافية1/231،وملقتضب716-1/714الكتاب:ينظر(4)
 .تصحيف.وقوعهما:األصل(6)
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 كَمايف  ُرمُمْتنٍعأْنجُيْعَلبَعُض(قَالَ)احلْرَفاألوَسَطيَاء ُمتحرِّكة قبلَهافَتحة ،فَأُبدلْتأَل ًفا ،َوَغيـْ
قَالَ سيَبويه أنَّ تـََرى أال الثَّانية ، كالع لَّة  األْحكام  بَعض  يف  "الكلَمة  : االْسو َدادُ)مُيَاُل ألنَّ(

َنزلة (و َداًدا) َقول ه (2)،َوقَالَ(1)("ع َمادٍ)فيهمب  :يف 

 (4)ْرَدَسافـََباَت ُمْنَتْصـًبا َوَما َتَكـ

ب) َنزلَة (َتص  ذ)مب  ذ)،وَكَماخُيَفُف(َفخ  ب)خُيَفُف(َفخ  (.َتص 

األلُف،فـََهالَّ:فَإْنق يـَل الـرَّاءَُوُحذفت  َكَسَكنت  إَذاَرَددَتَهذاالف عَلإىلنَفس 

َت (.قـُْلتُ)إىل(قَالَ)غيـََّرَتاملثَاَلكَماَغريَّ

ق يـلَ أل: َذلك حُّ َيص  ال قـُْلتُ)نَّ ) َوْهو َنظ ري ، له كاَن نُق َل فـَُعل)إَذا ) ،(َظُرفَ)م ثُل
(َعل ْمتُ)َنظ ريُه(ب ْعتُ)وَكَذلك َتيف  ملََْيكْنلهَنظ ري الَبتَّة؛إْذلَْيَس(اْختَـْرتُ)،َوَلوأنَّكَغريَّ

 ثُل م  الكالم  لتُ)يف   ِ افْـَتُع وَكْسر َها-( الَعني  َوأ-ب َضمَّ ، يف  َنظ ري  فله الَعني  َحذُف (قـُْلتُ)مَّا
تَـْلتُ(:)اْخرَتتُ)،َومثاُل(ب ْعتُ)وَ (.افـْ

 

                                                           

(1) ونصه1/113الكتاب ،" فيُ،دادو االسْ:وتقول: يف أماهلا من ههنا األلف مبنزلة(اودادً)ألنَّ(العَالف )ميل
 (".البٍك )
 .تنظرمواضعورودقولهيفكتاباحلجةيفاحلاشيةالتالية.أبوعليالفارسي:أي(2)
ص(7) التكملة شواهد من ص3البيت ديوانه يف للعجاج الرجز، من برواية161، ،( ُمْنـتَـصًّا: ) وال(ُمْنَتصًبا)بدل ،

.شاهدفيهعلىهذهالرواية
يف له وهو : اللغة 10/229هتذيب السبعة للقراء واحلجة ،1/103 ،2/39 ،4/230 واخلصائص ،2/773،

 اإليضاح شواهد 1/746وإيضاح واملصباح ص1/612، اإليضاح شواهد وشرح الشافية249، شرح شواهد وشرح ،
21ص والتاج نصص)13/91، يف(. نسبة وبال : اللغة للقر12/37هتذيب واحلجة ، السبعة 2/233اء ،4/729،

(.نصب)1/144،والتاج3/717،واحملكم2/241واخلصائص
مبعَّنانقبضواجتمعبعضه:وتكردس.مبعَّنقامووقف(انتصب)اسمفاعلمن:البيتيفوصفثوروحشي،ومنتصًبا

 .22حالشافيةصشرحشواهدشر:ينظر.إىلبعض،يريدماسقطأعالهعلىأسفلهألنهمتوجسخائفالينام
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 [باب أسماء الفاعل والمفعول] 

بَاُب َأْسماء الَفاعِل َوالمْفُعوِل، فَأمَّا اْسُم الَفاعِل ِمْن َهذه األْفعاِل / : "قَـاَل أبو َعلي
 .الَفْصلُ  (3)..."(4)َعيناتُـَها فَإنَـَّها َتعتلُّ المْعتَـلَّة 

                                                           

 .األمساءاملعتلةعيناهتافإهناتصل:األصل(1)
 .439ص(مرجان)،و244ص(فرهود)التكملة(2)
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اْسَم:قَـاَل الشَّارِحُ  ألنَّ َوَذلك أَْيًضا، ف ْعل  الف ْعل  يف  َعيـْنُُه اْعتلْت الذي الَفاع ل  اْسُم
االْعتالل  يف  ُحكُمُه عليه فَُأجري َعَمَلُه، َوَعامل  َوُمشاب ه له، ، الف ْعل  فـَرْع َعلى َوَسواء الَفاع ل  ،

الع نُيَواًواأويَاًءحَنْو َذلكَمْذهَبان :كاَنت  ْتمَهْزًة،َوهَلُميف  :َقائ ٍل،َوبَائ ٍعَفإنَّالَعنَيَقْدُصريِّ

الطََّرَف،َوَوقعْتبـَْعدأَل ٍف:َأَحدمُهَا اَجاَوَرت  ابْت َداًء،َوَذلكألهنَّ الَعنَيأُْبدلْتمَهْزًة أنَّ
حَنْوزَائَدٍة، يف  ٍّ،َوَقْدأُْجر يَعلى(7)ك َساٍء،َوَقَضاٍء،َوُصيَّمٍ:َفَجرتجَمْرىالطَّرف  ،َوُعيت  ،َوُجث يٍّ

على َكلَمٍة ْن م  احلْرف  ُحكم  إْجرَاء  إىل َذلك جَتَاوزوا َوَقْد أْحكام ه ، ْن م  كثري  للشَّيء  اجمَلاو ر 
كلَمٍةأُْخَرىإىل ْن م  ْنَذلكالكلَمُةالَواحَدةُاحلْرف  (1)َجْنب َها،َفم  َصْيم،(:َصْوُميـَْومٍ)َقوهُلُميف 

قـَْوهُلُم الكلَمَتني  ن  َوم  َوالَعَشايَـا: بالَغَدايـا ليأت يَنا وَ(4)إنَّه الَغَداةُ)، ) على جُتْمُع ،(6)(َغَدايَا)ال
 َجاوَرت َلمَّا َجاَز وقالوا(الَعَشايَا)ولكْن ، َحـُدثََأخَ: َوَما قَـُدَم َما ال -(1)َذُه الدَّ فَإَذا-بَضمِّ

قَالُوا أَفْـَرُدوا : الشَّيُء ال -َحَدَث الدَّ َوقَالُوا-بَفتح  ، : َوَمرَأين  الشَّيُء قَالُوا(2)َهَنأين  أَفْـَرُدوا َفإَذا ،:
 احلد يث (7)أَْمَرَأين  و يف  ، َمْأُجورَا»: َغرْي َمْأُزوراٍت ْعَن (1)«تٍاْرج  َمْأُزوراتٍ)فـََهَمز مَهْز ( َأْجل  ْن م 

                                                           

(7) يف يقال(ُصيَّم)القياس أن يف: ياء تقلب الًما وقعت إذا الواو ألن أُع لَّت؛ الطرف جاورت ملا الواو ولكن ُصوَّم،
حنو اجلمع، وُعصيّ: وُجثّي، ُعيّت، ظرين. : 1/762الكتاب واخلصائص ،7/213-219 املفصل وشرح ،10/97،

 .393ومغيناللبيبص
 (.يفكلمةواحدة)كذايفاألصل،ولعله(1)
ينظر(4) ص: املنطق ص73إصالح الكاتب وأدب ،600 قتيبة البن احلديث وغريب التصريف2/17، ودقائق ،

 .14/111،واملخصص223ص
 (.غدا)14/116،واللسان6/17احملكم:ينظر(.َواتَغدَ)إمناجتمععلى(6)
ص(حدث)1/233،والصحاح1/274هتذيباللغة:ينظر(1) ورديفمسنداإلمام393،ومغيناللبيب ،ومنهما

 3/210أمحد 1114)برقم قال( عنه اهلل رضي مسعود ابن النيب"...:عن يردفأتيت فلم يصلي وهو عليه فسلمت
".ثموماحدُفأخذينماقدُ؛عليَّ

 ".وأفكارهالقدميةواحلديثةيعينمهومه:"1/741قالصاحبالنهاية
،ومغيناللبيب14/111،واملخصص10/291،واحملكم6/223،وهتذيباللغة119إصالحاملنطقص:ينظر(2)

 .396ص
 (.مرأ)1/144اللسان.عدة واحْنََدَرعنهاطيًِّباَمرََأينالطعاُموأَْمرََأينإذامليثُقلعلىامل:يقال(7)
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(َمْأُجوراتٍ) لكاَن َذلك َولوال َمْوُزورَاتٍ)، َوبـَنْي(. الَعنْي  بـَنْي َل ُفص  إَذا أنَّه َذلك َعلى َيُدلُّ
الَعنْيُ،حَنْو ت  َصحَّ الطََّرف  ُصوَّاٍم،َوقـُوَّاٍم،َوَماَجاءُمْعتالًَّفَشاذٌّ،حَنْو: َوإْبَداُلالَعنْي.(4)امٍنـُيَّ:

الف ْعلحَنْو َايف  َاهل  ْنأَوَّلأَْمرَهاَأْشبهحب  ًدا،:مَهْزًةم  َوْهَو/قَاَل،َوبَاَع؛ألنَـَّهاأُْبدلْتإْبَدااًلَواح 
.أََقلَُّتغيُّـرًا

اأُْبد لتْ:َواملْذَهُبالثَّاين الَفْتَحة ،(6)أهنَّ ْنس  ْنج  ،َوهيم  أَل ًفاألنَـَّهاحَتَرَّكْتَوقـَْبلَهاأَل ف 
اَواقَعة بـَْعدالَفتَحة ،َوُحكُمَهاإَذاَوقعْت نٍي،َفكأهنَّ َرَحص  ًزاَغيـْ َحاج  بـَيـَْنهاَوَبنَيالَفتَحة  أوألنَّ

َوقَبل أَل ًفا أُْبد لْت فَلمَّا أَل ًفا، تـُْبدَل أْن َفانـَْقلبْتكَذلك الثَّانَيُة َفُحرَِّكت  َساكَنان  اْجَتمَع أل ف  ها
.مَهْزًةَعلىَماُهوُحكُمَنَظائر َها

.فـََهالَُّحذ َفَأَحُدمُهَاأَْوُغيـَِّراألوَّلُ:فَإْنق يـلَ

:أمَّااحلْذُفَفالجَيُوُزَلَوجهني :ق يـلَ

(.فَاع لٍ)بـ(َفع لَ)أنَّهيـَُؤدِّيإىلالت َباس :َأَحُدمُهَا

َوالثَّاين : َعلى الكلَمُة َوبَقيت  ، األْصل يُّ املثَاُل َبُطَل الثَّانيُة ُحذ فت  إْن َوإْن(فَاعٍ)أنَـَّها ،
ُرُمَغريٍَّ،حَنْو َغيـْ َنالصَّحيح  الذيَنظ ريُُهم  .َضار بٍ:ُحذ َفالزَّائُدَبَطَلُحكُمالب َناءاألوَّل 

                                                                                                                                                                             

(1) سننه يف ماجه ابن 1/402رواه برقم ،(1433) ،( اجلنائز، كتاب يف جاء ما اجلنائزإتباعباب النساء ورواه(.
 الكربى السنن يف -17-1/129البيهقي برقم ،(3201) ،( اجلنائز، كتاب عن النساء هني يف ورد ما إتباعباب

 .6/262وضعَّفهالشيخاأللباينيفسلسلةاألحاديثالضعيفة(.نائزاجل
:منهماورديفالبيتاملنسوبإىلذيالرُّمَّة(4)

َفَماأَرََّقالنُّـيَّـاَمإالََّسالُمـَهاأالَطَرَقـَْتـَناَميَّـُةابـَْنُةُمْنـذ رٍ
الرواية) هذه بغري ديوانه يف وهو وينظر(. : ص2/4املنصف التصريف وشرح ،409 واملخصص وشرح4/102، ،

.731شواهدشرحالشافيةص
 .116ماذكرهالشارحيفص:وينظر

 (.فاعل)يريدعني(6)

 ب/717
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الزَّائَدة ،َوإىلأْنتـُْبَدَلَوأمَّامهَْ األل ف  يف  املدِّ كاَنيـَُؤدِّيإىلإْبطَال  األوىلفَإنَّه ُزاألل ف 
َقلَبُةَعن الَعنْي أَْيًضا،فـََيْختلُّالب َناءُ .مَهْزتُُهَساكَنًة،فـَُتَحذُفاملنـْ

يء يـُْعَطىُحكْ:فَإْنق يـلَ (1)َمُه،َفكيَفُصحَّحتَْقْدَزَعْمَتأنَّاجملاو َرللشَّ (َشَقاَوةٍ)يف 
َاالطَّرَف؟(2)(َغَباَوةٍ)وَ َمَعجُمَاورهت 

:ق يـلَ ،خب  الف  َهذااالْعت الل  الف ْعل  ،فَإنَـُّهَما(بَائ عٍ)وَ(َقائ لٍ)الَواُوَوالَياُءُهَناملَْتـَْعَتّليف 
َهذااال الف ْعل  َوَقداْعتَـلََّتايف  .ْعت الل َعيـَْنان 

َعلىَثالثَة َأْضُربٍ َهذاالَباب  يف  :(7)َواْعَلْمأنَّاْسَمالَفاع ل 

.إْبَداُلالَعنْي مَهْزًَة،َعلىَماذَكرنَا:َأَحُدَها

َوالثَّاين كَقْوهل  م: ، الالم  بـَْعَد َما إىل نـَْقُلَها الحَ: السِّ َشاٍك وَ(1)ُهو َهارٍ﴿، ،(4)﴾ُجـُرٍف
الَعنُيَفَصاَرْتيَاًءالْنك َسار َماقـَْبلَها،َفَصـاَر(َهائر )وَ(َشائك )ُهَوَأْصلُـ َرت  ،فَُأخِّ

.(1)َمنـُْقوًصا

(2)َوالثَّاين الزَّائَدة : األل ف  قَالُوا(7)َحْذُف ، وَ: ، الَح السِّ َشاك  َهارٍ﴿ُهَو ،(1)﴾ُجُرٍف
 َشو ك )َوَأْصلُه (َهو ر )وَ( َُثَّ ، فيه فُع َل اإلْعرَاب / َحْرَف الكاُف َوَصاَر ، الق َياس  ،(4)ُمْقَتضى

                                                           

 .والوجهله.َصحَّحَت؛ببناءالفعلللفاعل:األصل(1)
 .شقاءة،وغباءة:فيقالأيملتقلبمهزة(2)
 .1/236شرحاجلاربردي:ينظر(7)
يفسالحه:الشَّاكيوالشَّائكُ(1) وكة واحلدِّ وكةُ.ذوالشَّ دَّةالسالح:السِّالُح،وقيل:والشَّ 10/141اللسان:ينظر.ح 
 (.شوك)
 .109:سورةالتوبة،مناآلية(4)
.2/661،والتبيان1/106البيان:ينظر(.فَالٍ)ف،وبعداحلذ(فَال ع)فوزنهبعدالقلب(1)

فيقال املنقوص، إعراب ويُعرب بشاكٍ: ومررُت شاكًيا، ورأيُت شاٍك، هذا ينظر. املفصل: واملساعد10/33شرح ،
1/197. 

 أ/711
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َوَنظ ريُهُ َأيْ: َوطَان ، رَاح  يـَْوم  ثْـلُهُ: َوم  َوالطِّني ، الرِّيح  َكث رُي َوَرو ح ، َطني   َأيْ: َصاف  :َكْبش 
.،َكثرُيالصُّوف (6)َصو ف 

:فَإْنق يـلَ الَعنْيُيف  ت  ؟(َعاو رٍ)وَ(ُمَعاو دٍ)َفكيَفَصحَّ

؛ألنََّكقُلَتفيه:ق يـلَ الف ْعل  .َعاَوَد،َوَعو رَ:ألنَـَّهامَلْتـَْعَتّليف 

 .الَفْصلُ . (7)..."َفَما كاَن ِمَن الَواِو َظَهرْت فيه الواو( َمفُعولٌ )َوأمَّا : "قَـاَل أبو َعلي

فَاع لُُهأُع لَّْتأَْيًضا،:قَـاَل الشَّارِحُ  ل َماملَْيَُسمَّ الثُّالثيَُثَّبين  يف  الف ْعل  إَذاأُع لَّْتَعنْيُ
:َوَذلكحَنْو املْسَتقَبل  يحَتَرَّكْتَوانـَْفتَحَماقـَْبلَهافـَُقلَبْتأَل ًفا،َويف  املاض  الَواَويف  قَاَليـَُقوُل،َفإنَّ

ل َماملَُْيَسمَّفَاع لُُهقُلتَكاَنَحقَُّهاالضَّمَّ َوبَق يْتَساكَنًة،َفإَذابين  :،فـَُنق لْتَضمَّتـَُهاإىلالَقاف 
كَماأُع لَّْت الَواُوالسَّاكَنُةألًفا ،َوأُْبد لت  كاَنَأْصُلالَواو الَفْتَحفـَُنق لْتَحرَكتـَُهاإىلالَقاف  يـَُقاُل،

ي،فَإَذابـَنَـيْ املاض  ْنَذلكاْسَمَمْفُعوٍلقُلتَيف  :َتم  َدٍةَساكَنةٍ-َمُقول  -ب َواٍوَواح  الَفيف  الخ 
 األْصَل ألنَّ حَمُْذوفًة؛ ََثََّواًوا أنَّ َعلى أَْيًضا َواتَـَّفُقوا (َمْقُوول )َذلَك، ثُل م  فـَُنقلْت(َمْضُروبٍ)، ،

                                                                                                                                                                             

(2) حنو عليهما ُخرِّج اللذين الوجهني ثاين يريد ولعله األصل، يف )كذا شاك: من(هار)و( الثالث الضرب فهو وإال ،
الفاعل اسم عليها يأيت اليت األضرب . يف يقال فال قياسيني، ليسا األخريين الضربني أن إىل اإلشارة قائم)وجتدر .قامٍ(:

 .1/197،واملساعد1/216االرتشاف:ينظر
ينظر(7) فاعل، ألف وليس الكلمة، عني احملذوف أن على النحويني أكثر : 1/733الكتاب واألصول ،7/732،

 2/133،197واخلصائص واملنصف ،2/41 التكملة شرح يف واملقتصد ص2/1103، واملفصل واملمتع733، ،
ص2/411 والتسهيل ،711 واالرتشاف ،1/216 واملساعد ،1/197 . إىل ذهب فاعلوممن ألف هو احملذوف :أن

 .جوازذلكعندابنمالك1/191،وذُكريفاملساعد1/702املربديفاملقتضب
 .109:سورةالتوبة،مناآلية(1)
،ورأيُتشاًكا،ومررُتبشاكٍ:فيقال(4)  .1/197،واملساعد10/33شرحاملفصل:ينظر.هذاشاك 
 .تصحيف.وصف:األصل(6)
 .490ص(مرجان)،و244ص(فرهود)التكملة(3)
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احملُذوفَة َحرَكُةاألوىلإىلَماقـَْبلهاَوَسكنْت،َفاْجَتمعَ ،َفُحذَفْتإْحَدامُهَا،َواْخَتلُفوايف  ،(1)َواَوان 
وسيبويه] اخلليل احلَسن(7)[احملذوفة(2)فقال أَبُو َوقَاَل الزَّائَدة، األْصلَيَّةُ: األوىل .(1)احملُذوفَُة

ْنأَْوُجهٍ :َوُحجَُّةاألوَّلنَيم 

ا:َأَحُدَها َذف  الزَّائ د أنَّالَغَرَضإَذاَحَصَلحب  ؛ل َضْعف  األْصل  ْنَحْذف  كاَنأَْوىَلم  لزَّائد 
 يف  كالَواو  الزَّائَدَةُهَنا الَواَو َوُسكون ه ،َفإنَّ َفالَحاَجَةإىل(َعُجوزٍ)بز يَاَدت ه  الَفْرُق، ،َوَقْدَحَصَل

األْصل  .َحْذف 

الثَّاين َوالَوْجُه : يف  امليَم َمُقولٍ)أنَّ ) املْخُصوص  البَناء  َهَذا َعلى َيُدالَّن  مَجْيًعا /َوالَواَو
 (َمْضُروبٍ)كب َناء  املْطُلوب  الب َناء  بَق َياآلَخُرَداالًَّعلى َا َأَحد مه  احلاَجُةإىلَحْذف  ،فَإَذاَدَعت 

،َفاللَْبَسإَذن َواملْفُعول  الَفاع ل  .فَار ًقابـَنْياْسم 

الثَّالثَُوا لَوْجُه احملُذوُف: كاَن َسَواء  َقْطًعا، ل  َحاص  َواملْفُعول  الَفاع ل  بـَنْيَ الَفْرَق أنَّ
الزَّائد  َْذف  كاَنالَغَرُضالَفْرَقَوَقْدَحَصَلحب  التَّقد ير ،َوإَذا يف  َاخَيَْتلَفان  أوالزَّائَد،َوإمنَّ مَلْاألْصليَّ

.ير يـُْلتفْتإىلالتَّقد 

الرَّابعُ َوالَوْجُه حَنْو: يَاء تـَبـَْقى، نُُه َعيـْ َما أنَّ : األْصل يَّ احملُذوُف كاَن َوَلْو رٍي، َوَمس  َمب يٍع،
 َمُبوًعا)لكاَن ُمرَاَعاة (َمُسورًا)وَ( َعلى َدلَّ الَياُء َبق يت  ا فَلمَّ ، األْصليُّ َوحُيْذُف الزَّائُد ل يَبـَْقى ؛
.األْصل 

                                                           

يف(1) اخلالف ينظر : 233-1/233املنصف واملقتضب ،1/273 واألصول العرب7/237، كالم من واملقتضب ،
،1/711،2/191،وأمايلابنالشجري733،واملفصلص236،ودقائقالتصريفص112-97يفاسماملفعولص

 761-2/749واللباب املفصل وشرح وشر10/66-63، ص، امللوكي 741ح واملمتع يف2/141، األخفش وأثر ،
 .1/744،ومنهجالكوفينييفالصرف462الكوفينيص

 .1/713الكتاب:ينظر(2)
 .1وتنظرمصادراخلالفاملذكورةيفح.زيادةيقتضيهاالسياق(7)
 .233دقائقالتصريفص،و414شرحاملفضلياتص:ينظر.وإليهذهبالكسائيوأبوحممدالقاسماألنباري(1)
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َنالواو:ـلَفَإْنق ي َاالَياُءُهَناُمْبدلة م  نُق لْتَحرَكتـَُهاإىلَما(1)إمنَّ الَعنْيَ الزَّائَدة ،َوَذلكأنَّ
كَمافُع َل الَواُويَاًءتـَْنب يًهاَعلىاألْصل  السَّاكنني ،َوأُْبد لت  قـَْبلَهاَفَسكَنْت،َُثَُّحذ فْتاللت َقاء

 .(2)(ب يضٍ)َذلكيف 

ْن:وابُفَاجل ؛إْذاألْصُلأَقْـَوىم  الزَّائد ُمَنبـًِّهاَعلىاألْصل  ْنبـََقاء  أَْوىلم  بـََقاَءاألْصل  أنَّ
،:فـََقْدق يـلَ(ب يض )َوأمَّا.َدل يله إَذاأَْمكَن،َوَقْدأَْمكنَ َواجلْمع  الَواو  ل ث َقل  اجلْمع  إنََّذلكالز م يف 

كانَ:َوق يـلَ َا ؛َوذلكأنََّكلوقـُْلتَإمنَّ ْنَتالَياَءألُْبد لْتَواًوا:َذلكإلزَالة اللَّْبس  ،َُثََّسكَّ بـُُيض 
ب َقولكَ يـَْلتبُس وَكاَن قـَْبل َها، َما َمام  َواْنض  َا لُسكوهن  بـُُيض : َولَْيَس(7)َدَجاج  الَياُء، َسكَنت  إَذا

(.َمب يع )كَذلك

نْ اآلَخُروَنم  :أَْوُجهٍَواْحَتجَّ

األوَّلُ : الب َناء  َهذا َعلى َداالن  ، َواملْفُعول  الَفاع ل  بـَنْيَ فَار َقان  يًعا مجَ  َوالَواَو امليَم أنَّ
حُتَْذُف، ال امليَم أنَّ املْعُلوم  َن َوم  اآلَخر ، كَحْذف  الني  الدَّ الزَّائَدين  د  َواح  َفَحْذُف ، املْخُصوص 

ْنوَكَذلكالوَ َقَياَمًعا؛لئاليـَْبُطَلالَغَرُضم  .ز يَاَدهت  َما/اُو؛ألنَـُّهَماَلمَّاز يَداَمًعاَوَجَبأْنيـَبـْ

كاَنالثَّاينل َمْعًَّنإبـَْقاًء:َوالَوْجُهالثَّاين ُهَماإَذا إَذااْجَتَمَعاُحذ َفاألوَُّلم نـْ السَّاكنني  أنَّ
َوتـُْبق ي:َعليه،َوَذلكحَنْوللَمْعََّنالذيز يَدَداالًّ قَاٍض،َوَعًصا،َفإنََّكحَتْذُفاألْصليَّ

.ل َماذَكْرنَا(1)الزَّائدَ

الثَّالثُ َوالَوْجُه قـَْوهل  م: حَنْو أَْيًضا، ل  املنـَْفص  يف  األوََّل َحَذفُوا أنَـُّهْم َويرمي: الَقوم، يغزو
(2)الَغَرض يف  .الكلَمة الَواحَدة أَْوىل،َفكاَنَحْذُفاألوَّل 

                                                           

 .سهو.الياء:األصل(1)
 .472-471يفص(بيض)وضحالشارحماُفعليف(2)
 .مجعدجاجةبـَُيوضٍ(7)
 .،والزائدهوالتنوينفيهما(العصا)واأللفيف(القاضي)الياءيف:األصليهو(1)
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ُغيـَِّراألوَُّلمنهما،َوبَق يالزَّائُد،حَنْو:َوالَوْجُهالرَّابعُ املْصَدر  إَذااْجتَمَعتايف  الَواَوين  :أنَّ
َمْسأَلتَنا ،فَيكوُنالتَّغيرُييف  نُُهُغـؤورًا،إالَّأنَّالتـَّْغيرَيُهَناباإلْبَدال  .باحلْذف َغاَرْتَعيـْ

:َواجلَوابُ

ُحذ َف احلْذف  إىل َدَعْت إَذا احلاَجَة إالَّأنَّ يح ، َفَصح  للَفْرق  َوالَواو  امليم  اْجتَماُع أمَّا
َعلىَماذَكْرنَا .األْضَعُف،َوبَق ياآلَخُرَداالًَّعلىالَفْرق 
املعْ ل َداللة  الزَّائد  َوإبـَْقاُء َاَيكوُنَوأمَّاَحْذُفاألْصليِّ ،َوإمنَّ فـََغرُيُمَسلٍَّمَعلىاإلْطالق  َّن 
َدليل ،َوَذلكحَنْو ٍعَيكوُنَعلىاألْصل يِّ َمْوض  َعلىالَياء،:َذلكيف  َقاٍض،َوَعًصا،فَالكْسَرُةَتَدلُّ

آَخُرَيدَ ،َولَْيَسَمَعُهَحْرف  ،َوالتـَّْنويُنَدليُلالصَّرف  ،فَلذلكَوالَفْتحُةَعلىاألل ف  َعلىالصَّرف  لُّ
آَخُر الزَّائد َحْرف  ،َوَمَعاحلْرف  األْصل يِّ َمْسألت َناالَدليَلَعلىَحْذف  ،َويف  َحْذُفاألْصليِّ َ َتعنيَّ

،َوب َذلكخُيَالُفتـَْنويَنالصَّْرف  الَفْرق  َعلىَغَرض  .َوْهَوامليُمَيُدلُّ
ْن ل َمْسألت َنا،َوَذلَكأنَّالَواَوَحْرُفَمدٍّ(ويغزوالَقومه)َوأمَّاَحْذُفالَواو م  ،َفهَوُمَفارق 

 َعليهَدليل ،َفكاَناحلْذُفأَْوىَل،َولَيَس(الَقْوم )قـَْبلَهاَضمَّة ،َوالالُميف  ،األوَُّلَضع يف  للتَّعر يف 
.َكَذلكُهَنا

املْصَدر  األوىلَمْضُمومة قـَْبلَهاَضمَّة ،(7)َوأمَّاالتَّغيرُييف  ل َمْسألت ـَنا،َوَذلكأنَّ /َفُمَفارق 
َقىَمَعهُ ،َويـَبـْ ،َفكاَنقـَْلبـَُهامَهْزًَةُمز يالًللثِـَّقل  ا،َوَحْذفـَُهاخيُ لُّبالَوْزن  دًّ فَإبـَْقـاؤَهايـَثْـُقُلج 

 كاَناهلْمزَُةاألوىلألنَّ َا الب َناُء،َوإمنَّ االز ًماتـُْهَمُز،َوإَذااتفقتَمَعَهاَواو  ْتَضمًّ الَواَوإَذااْنَضمَّ
 مَجْع حَنْو مَهْزتـَُها، َوَجَب َواصلٍ)أُْخَرى التَّغيرَي( فَإنَّ َمْسألت ـَنا، خب  الف  ُهَنا، َفكَذلك َوَتْصغريُه،

َوالزَّائد  األْصل يِّ ،َوالفـَْرَقبـَنْيََحْذف  الَفْرق فيَهاباحلْذف  إثـْبَـات  .يف 

                                                                                                                                                                             

كتابةصوتية(يغزو)كتبت(2) ،واألصول1/714،واملقتضب1/143الكتاب:ينظر.يفاألصلحبذفالواو،وهي
 .2/226،وشرحالشافية2/731
 .غارتعينهغؤورًا:يريدحنو(7)
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ثُل ُنُهيَاء م  الَياَءنُق لْتَحرَكتـَُهاإىلَماقـَْبلَهاَفَسكَنْت،َوُحذ َف(َمب يعٍ)َوأمَّاَماَعيـْ فَإنَّ
َفق يـلَ َا، ُسك وهن  َعلى الَياُء َوبَق يت  َكْسرًَة، قـَْبلَها الضَّمَُّة َوأُْبدلت  الزَّائ ُد، َوَوْزنُ: َمب يع ، ،(َمف ْعل )ُه

احلَسن َوْزنُُه تـَْغيري ه َماذَكْرنَا(َمف يل )َوع ْنَدأيب  .،َوالطَّريُقيف 
 .الَفْصلُ  (3)..."كاَن ِمَن الَياء  (4)َوَقْد َصحَُّحوا َعْيَن َمْفُعـول  فَيَما: "قَـاَل أبو َعلي

الَياء:قَـاَل الشَّارِحُ  َحْذٍفَوالإ ْبَداٍل،إالَّأنَّهيف  ْنَغرْي  يُحَهاأْنخَتْرَجبَلْفظ َهام  َتْصح 
أََقلُّ(7)أكثرُ الَواو  (1)،َويف  َاَجاَءالتَّصحيُحيف  (َمْفُعولٍ)،َوإمنَّ يف  (فَاع لٍ)وملَْيَأت  (فَاع الً)؛ألنَّ

اَلز مَ(يـَْفَعلُ)َعلىز نَة  كاَنَعلىز نَت ه ،َوأمَّا،فَلمَّ َلز َمف يَما الف ْعل  فـَلَْيَسَعلى(َمْفُعول )التَّغيرُييف 
الف ْعَلم ْن ،أالتـََرىأنَّ َكَذلكبـَُعـَد(َمب يع)يـَُباُع،َولَْيَس(:باع)ز نَة الف ْعل  كاَن ا َعلىز نَت ـه ،فَلمَّ

الذيُهوحَمَلُّالتَّغيري  َناألْصل  بُـُهَموُجود ،َوْهوالَفْصُل،َوَقْدم  ،َوُموج 

،(4)،وُفالن َمْعيون (1)َمْغيوم (7)،َوَدْجن (2)،خُيَالطُُهالزَّيُت،َوتـُفَّاحة َمطُْيوبَة (1)َطَعام َمْزيُوت :قَالُوا
ْنهُ .ع نيَ:أيَأَصابـَْتُهَعنْي ،َويـَُقاُلم 

                                                           

 .فما:األصل(1)
 .490ص(مرجان)،و244ص(فرهود)التكملة(2)
(7) فقال العرب بعض عن الياء من مفعول عني تصحيح سيبويه "1/713نقل األصل: على خيرجه العرب وبعض

فيقول ومبيوع: خميوط يف...". جاء كما متيم بين لغة وهي : 1/237املنصف واخلصائص التصريف1/260، ودقائق ،
 .711،والتسهيلص747،وشرحامللوكيص1/721،وأمايلابنالشجري234ص

والنعلمهمأمتوايفالواوات؛ألنالواواتأثقلعليهممن:"1/719منعسيبويهتتميمعنيمفعولمنالواوفقال(1)
الضمة مع اجتماعهما فكرهوا الياء، إىل يفرون ومنها الياءات، ." املازين -ومنعه املنصف يف جاء بناء-1/237كما

األشهر على سيذكر. قليلة أحرف يف غريمها التاليةونقله الصفحة يف بعضها الشارح الشافية. شرح يف الرضي ونقل
قياًسا7/119-140 له الكسائي إجازة . املقتضب يف املربد أجازه حني الشعر1/210يف ضرورة يف ابن. وأشار

 .رورةإىلأنالبصرينيأمجعنيالجُييزونالتتميمإالأباالعباس،فإنهجوَّزهيفالض1/722الشجرييفأماليه
 (.زيت)2/76،واللسان1/130،وأمايلابنالشجري1/233املنصف:ينظر(1)
:ورديفشعربعضالعرب(2)

وَكأنَـَّهـاتُـفَّاَحـة َمـْطُيـوبَـة 
 .234ودقائقالتصريفص1/236،واملنصف1/261،واخلصائص1/279املقتضب:ينظر
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َنالَياء ،َقالُوافَأمَّاَماَعيـْنُُه ًحاأََقّلمم َّاَجاءم  فـََقْدَجاءمنهُمَصحَّ َمْصُوون ،:َواو  ثَوب 
َمْعُوود  َمْقُوود ،َوَمر يض  بـَنْيالَواَوين َمَع(6)َوفـََرس  اجلْمع  ْنث َقل  َاَقلََّذلكَعن الَياء ل َمافيهم  ،َوإمنَّ

املَصاد ر ،يـَُقالُ/الضَّمَّة ،َولكنَُّهَمَعَذلَك َجاءيف  (3)َغاَرت:َقْد الَواو  يح  ب َتْصح  ُنُهُغوورًا، َعيـْ
 يف  ُزوا وملَْيـَْهم  ذَكرنَا، الذي الثِـَّقل  َن م  ف رَاًرا مَهْزًة إْبَداهُلَا َواجليُِّد يـَُقولُوا(َمْفُعولٍ)األُوىل، فـََلْم ،:

 الَواو  نـَْقَلَحرَكة  َمْصُؤون ؛ألنَّ (َمْفُعولٍ)يف  الَواو  ْنإْبَدال  م  قـَْبلَهاَوَحْذفـََهاَأْسَهُل السَّاكن  إىل
 اهلْمزَة ،وملَْميُْكْنَذلكيف  يََّماَمَعالضَّمَّة يف  قَائم َمَقاَمُهالس  يء  َبَدَلالشَّ ؛إْذ(ُغـؤورٍ)مَهْزًَة؛ألنَّ

َقُلاحلرَكَ .ُةإليهلَْيَسقـَْبَلالَواو َساكن تـُنـْ

يـَْعتالِن َعلى ( َأفْـَعلَ )وَكذلَك اْسُم الَفاعِل َوالمفُعوِل ِمْن : "قَـاَل أبو َعلي
.الَفْصلُ  (1)..."َأفْـَعاِلهَما

ْن(أََقامَ)إَذاَصاَرَعلىأَْربَعة َأْحُرٍفباهلْمز م ثَل(1)َمْعََّنَذلَكأنَّالفعلَ:قَـاَل الشَّارِحُ  م 
،فـ(قَاَميـَُقومُ) الف ْعل  نـَْفس  كاْعت الل  م ْثُل(ُمَقام )،وَ(يُق يمُ)م ْثُل(ُمق يم )فَالَفاع ُلَواملْفُعوُلُمْعَتلٌّ
(يـَُقامُ) ،فَأُْبدلْتيَاًء–األْصُلَوهو–(يـُْقو مُ)،َوالع لَُّةفيهأنَّالَواَويف  َكْسرَتـَُهاإىلالَقاف  نُق لْت

                                                                                                                                                                             

 (.دجن)17/113اللسان.ظ لُّالغيميفاليوماملطري:الدَّْجنُ(7)
:ورديفقولعلقمةبنَعَبَدة(1)

يَوُمرََذاٍذَعليهالدَّْجـُنَمـْغيُـومُ
 .236،ودقائقالتصريفص1/236،املنصف1/261،واخلصائص1/279،واملقتضب49ديوانهص:ينظر

:اسورديفقولالعباسبنمرد(4)
َمـْعيُـونُ َوإَخـاُلأنَّكَسيِّـد 

 .236،ودقائقالتصريفص1/261،واخلصائص1/210،واملقتضب103ديوانهص:ينظر
وزادوا(6) : َمْدُووف  مسحوق-م ْسك  أو خملوط، أو مبلول، َمْقُوول-أي وَقول  ، ينظر. ص: املنطق ،222إصالح

 .1/721،2/192،وأمايلابنالشجري19املرزوقيص،وأمايل1/234،واملنصف1/93واخلصائص
 .غار:األصل(3)
 .491ص(مرجان)،و246ص(فرهود)التكملة(3)
 .الفصل:األصل(1)
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 َويف  قـَْبلَها، َما َواْنك َسار  َا َمَقامٍ)ل ُسكوهن  إىل( فـَْتَحتـَُها لْت فـَُنق  َلَها قـَبـْ َما َوَسكَن الَواُو انـَْفتحت 
الف ْعل  ،َوأُْبد لْتأَل ًفاكَماكاَنَذلكيف  .الَقاف 

،(لُيـَْفَتع )فَأمَّا َسَواء ،َولكنَّالتـَّْقد يَرخُمْتلف  َواملْفُعول  الَفاع ل  فَلْفظُُهَمايف  َنالَياء َوالَواو  م 
خُمْتار )فـ (2)(جُمَْتاز)وَ( َأْصلُُه َفاع ٍل اْسَم كاَن خُمْتَـري  )إَذا َوالَواُو(جُمَْتو ز )وَ( الَياُء حَتَرَّكت  فـََقْد ،

َفاع لُهَُوانـَْفتَحَماقـَْبلهُ كانَال َماملَْيَُسمَّ َحرَكة (7)َما،وَكَذلكإَذا ،فَأُْبد لََتاأَل فني ،َفاالْخت الُفيف 
،َوَقاَلالَعْبد يُّ اللَّْفظ  َواحَدة ،فَلذلكاْشرَتكايف  ع لََّةاإلْبَدال  :"الَياء َوالَواو ،َولكنَّ ْنقَب يل  َهَذام 

كَلْفظَة  اَكفيهع لَّة ،.(1)("الَعنْي )املْشرَتك  ُباالْشرت  املْشرَتَكاليُوج  كَماقَاَل؛ألنَّ َولَْيَساألْمُر
َبة  ُدوَنالع لَّة املوج  ُصورَة اللَّفظ  َاَكإاليف  .َوَهُهَناَقْدأَْوَجبْتُهع لَّة ،َفالاْشرت 

،حَنْو(اْستَـْفَعلَ/)فَأمَّا َناملْفُعول  الَفاع ُلم  االْسم  :فـَيَـنـَْفصُليف  اْستَـَقاَم،فَاْسُمالَفاع ل 
 ْنُه (ُمْسَتق يم )م  َواملْفُعوُل ف يه)، (ُمْستَـَقام  الف ْعل  يف  الَواَو ألنَّ أَْيًضا؛ الف ْعل  َعلى ٌّ َمْبين  َوَذلك ،

الَياء  إىل حَنْوتـَْنقلُب ، : يف  الع لَُّة ف يه َوالع لَُّة ، الَفاع ل  يف  َفكَذلك َيْسَتق يُم، يُق يمُ)اْستَـَقاَم ،(أَقَاَم
.يُْستَـَقاُمف يه :َمكان ُمْسَتقام ف يه ،فـَْهوكَقول كَ:وَكَذلكاملْفُعوُلكَقول كَ

ٍد،كَقول كَانـَْقاَد؛فَالَفاع ُلَواملْفُعوُل:حَنْو(انـَْفَعلَ)أَمَّا مَجَل ُمْنـَقاد ،:فيهب َلْفٍظَواح 

َقاد ف يه ،ُحْكُمُهُحْكُم َدة (خُمَْتارٍ)َوَمكان ُمنـْ َماَواح  .؛ألنَّالع لََّةف يه 

 .الَفْصلُ  (4)(..."ُمَعاِورٌ )فَـ( َعاَورَ )َوأمَّا اْسُم الَفاِعِل ِمْن : "قَـاَل أبو َعلي

؛ألنَّ:قَـاَل الشَّارِحُ  الَفاع ل  َواْسم  املَضار ع  ْتيف  يَصحَّ املاض  يف  ْتَعنْيُالف ْعل  إَذاَصحَّ
َواملَضار ُع ُمْفر طًا، َوالَفاء  الَعنْي  ب َتحرُّك  فيه النـَّْقُل كاَن إْذ ي؛ املاض  الف ْعُل الَباب  َهذا يف  األْصَل

                                                           

 (.وجُمتوز)،ويقويهقولهفيمابعد2/796والتصويبمناللباب.وخمتار:األصل(2)
 (.جُمْتَـَوز )وَ(خُمْتَـيَـر :)أصلهإذاكاناسممفعول(7)
املشرتك(1) معَّن موّضًحا فارس ابن "قال حنووتُ: الواحد، باالسم الكثرية األشياء عنياملاء:سمى املال، وعني وعني،

 .111الصاحيبص".السحاب
 .491ص(مرجان)،و246ص(فرهود(")عاور)فـ(َعو رَ)فأمااسمالفاعلمن:"التكملةوفيها(1)
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َعليه،َولَْيَسب َفرٍْعلَُه،َولكنَّ َاحَمُْمول  َاأْنحُيَْذىهب  فـَرْع َعليه،َوالُفُروُعَأْحَسُنَأْحواهل  اْسَمالَفاع ل 
أوىل؛ الَفاع ل  اْسم  حَّتـَُهايف  يَفص  الذيُهواملاض  األْصل  الَواُويف  ت  ،َفإَذاَصحَّ َحْذَواألُصول 

ألنَّ ي املاض  يف  َصحَّ َا َوإمنَّ أََقلَّ، فيه النـَّْقُل كاَن إْذ األْصُل إْذ حُّ؛ َيص  َما تـَْقدير  يف  ،(اْعَورَّ)ه
،فق يـلَ(َصي َدالَبع ريُ)وَكَذلَك الَفاع ل  ،َواْسم  ي،َواملَضار ع  املاض  يف  ،َوَصايد ؛ل َما(2)َعاو ر :َصحَّ

 كَمامهَُزْتيف  ُهَنا الَعنْيُ َصحَّْحَت،(بَائ عٍ)وَ(َقائ لٍ)ذَكْرنَا،وملَْتـُْهَمْز الف ْعل  يَتَهذا َوإَذاَعدَّ
نُُهأَْيًضافـَُقلتَ الذيذََكْرنَا:َعيـْ َنُه؛لألْصل  َعيـْ َنُه،َواهللُمْعو ر  .َأْعَوَراهللَعيـْ

ِمَن األْسَماِء فإنَّه يـَْعَتلُّ ِبَمجيئه َعلى ( َمْفِعل  )وَ ( َمْفَعل  )َوَما كاَن َعلى :"قَـاَل أبو َعلي
 .الَفْصلُ  (4)..."ِل، َوَفْصُل الـِميِم ِمْن َأمثلِة الِفْعلِ َوزِن الِفعْ 

:قَـاَل الشَّارِحُ  الع لَّة /َأْصُلَهذاالَفْصل  جَيْر يجَمَْرىَحْرف  باالْسم  ُكلَّم ثَاٍلخَيْتصُّ أنَّ
 الف ْعل  يف  أُع لَّ َوالف ْعل  االْسم  بـَنْيَ ُمْشتَـرًَكا كاَن َثاٍل م  وَُكلُّ ، اإلْعالل  يف  الق ياس  ُمْقَتضى َعلى

؛ل َيْظهَرالَفْرُقبَـ االْسم  َحيف  ْنَذلكََوُصحِّ ،َوَمَعاد ،ُأع لَّْتفيهالَعنْيُ:ْينُهَما،َفم  ،َوَمَعاش  َمَقال 
كاَنَذلَك كَما ، أَل ف  َنالَواو  الَقاُف،َوأُْبد َلم  ،َفانـَْفتَحت  َعلىالَقاف  ب أْنأُلق يْتَحرَكُةالَعنْي 

،حَنْو الف ْعل  :يف  َن(َمَقالٍ)خَيَاُف،َويـََهاُب،َوامليُميف  كاَنْتم  ؛إْذ َنالف ْعل  ُلاالْسَمم  وبَاب ه يـَْفص 
 َعلى َثااًل م  الَقول  َن م  بَنيَت فَإْن ، األفْـَعال  ُدوَن األمْسَاء  يـَْفُعلُ)َزَوائد  حَنْو( َصحَّحَت: يـَُقوُل،

األفْـعَ َزَوائد  ْن م  الَياَء ألنَّ ؛ الف ْعل  يف  َوَأْعَللَتُه ، االْسم  يف  الَواَو الَفْصل  ن  م  ُبدٌّ َيكْن فـََلْم ، ال 
؛ االْسم  َايف  َوإْعالهل  الف ْعل  َهايف  يح  ْنَتْصح  ل ،َوْهَوأَْوىَلم  َفاص  االْسم  يُحَهايف  بـَْينُهَما،َوَتْصح 

،َولَْيَسكَذلكاالْسمُ(1)ألنَّث َقَلالف عل  فَّ م ْنهإىلالتـَّْغيري ل َيخ  يـَُفرُّ
(2).

                                                           

 .ُضب طعلىأنهفعل.َعاَوَر:األصل(2)
 .491ص(مرجان)،و246ص(فرهود...")امليملهمنأمثلة...جمليئه:"...التكملةوفيها(7)
 .سهو.االسم:األصل(1)
(2) الكتاب يف "1/20جاء بعضاو: من أثقل الكالم بعض أن األمساءأثقلُفاألفعالُ،علم هيألنَّ؛من األمساء

 ".والسكونُااجلزمُهَقَحلَوَمليلحقهاتنوين فمنََثَّ،انًكُّمتَوهيأشدُّوىَلاألُ
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ق يـلَفَإنْ َصحَُّحوا: )فـََقْد وَ(َمْزَيًدا: وَ(َمْريـمَ)، وَ(َمْدينَ)، إىل(7)الُفكاَهةُ)، َمْقَوَدة 
َوالف ْعل (1)(األَذى ُلبـَنْياالْسم  .،َمَعأنَّامليَمتـَْفص 

ق يـلَ : أنَّ َوَذلك َعاْرٍض، ل َمْعًَّن األمْسَاء  َهذه َمْدَينَ)َتْصحيُح َأْعالم ( َواألْعالُمَوبَابَُه ،
ْنَهذاالكَتاب  َعم  َمَواض  ْنَذلكَ(4)َيكثـُُرفيَهاالتَّغيرُي،َوَقْدذَكرنَاَذلكيف  اْسُم(6)(َمْوأَلَة :)،َوم 

 الق ياُس َفكاَن َمْوئ َلة)َرُجٍل، اهلْمَزة -( ْمثلُ-ب َكْسر  ، ًحا: ُمَصحَّ املَصاد ر  يف  َجاء َوَقْد َمْوع َدٍة،
حَنْو َوَمثْـَوبَةٍ(3)ْقَوَدةٍمَ: َذلك(3)، َويـَُقوِّي َأْحَرى، األْعالم  يف  يُحُه فـََتْصح  ، األْصل  َعلى تـَْنب يًها ؛

هَ ُُروج  خل  فـََرق  َوَغرْي َها املَصاد ر  َن م  النَّكَرات  َوبـَنْيَ بـَْينَها ملََْيكْن األْعالَم َهذه َأْعَلْلَت َلْو اأنََّك
َمنَغرْيه،َوجمَ يءاملْصَدر ُمَصحًَّحاُمَنبِّـه ُمَصحََّحًةب َفْصل  (9)الَعَلم 

 كَمايف  (.احلوََكة )وَ(الَقَود )َعلىاألْصل 

 َأْجرَيَتُه الف ْعل  يف  َيكوُن ال ثَاٍل م  َعلى امْسًا الَعني  املْعَتلِّ َن م  بـََنيَت فَإْن  / ُحْكم  َعلى
كَماَلو ، ْناإلْعالل  ْل ئ:م ْثل(البَيع )بـَنَيَتم  -(ت ْبـي ع )،َوَأْصلُُه(2)تـ ب يع :،َفإنَّكتـَُقوُلفيه(1)حت 

الَياء وَكْسر  الَباء  َناحلرَكة َعَليها،َوتـَبـَْقىَساكَنًة،-ب ُسكون  ف َراًرام  إىلالَباء  َُثَّتـُْنقُلَحرَكُةالَياء 
نَ ثَلَذلكم  (ت ْقو ل )ت ق يـل ،َوَأْصلُُه:قـُْلتَ(الَقول )فَإْنبـَنَيَتم  كْسرَُةالَواو إىلالَقاف  ،َُثََّنقلَت

                                                           

 .حتريف.الفاهة:األصل(7)
ينظر(1) : 1/740الكتاب واملقتضب ،1/216 واألصول ص7/234، هذيل أشعار تفسري يف والتمام ،222،

 .232،ودقائقالتصريفص1/294نصف،وامل49،واملبهجص7/729واخلصائص
 .732ص(القسمالثاين)،و231-230ص(القسماألول)،وشرحالتكملة7/1167شرحاإليضاح:ينظر(4)
 .1/141،وسرالصناعة222،والتماميفتفسريأشعارهذيلص7/113،واألصول1/97الكتاب:ينظر(6)
 ".الُفكاهُةَمْقَوَدة إىلاألذى:"يفقولالعرب(3)
تعاىل(3) قوله يف : َخْيـر اهلل ع ْند  م ْن السَّمَّال[107:سورةالبقرة،مناآلية]َلَمثـَْوبَـة  وأيب بـُرَْيَدة وابن قتادة قراءة .يف

.1/107،واحملتسب16خمتصريفشواذالقرآنص:ينظر
 .منبهه:األصل(9)
رهاالدَّباُغمم َّايَل ياللْحمَ:التِّْحل ئُ(1) ْعرفوقاجللد.الق ْشرُةاليتيـَْقش  تفسريغريبمايف:ينظر.أوالق ْشرالذيفيهالشَّ

 .213،وأبنيةكتابسيبويهص100كتابسيبويهمناألبينةص
 .1/721،واملنصف1/747الكتاب:ينظر(2)
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الَياء -ت ق يـاًل:َفَسكَنْتواْنكَسَرَماقَـْبلَها،َفأُْبدلْتيَاًءَفَصارتْ َوُسكون  الَقاف  َا-ب كْسر  ،َوإمنَّ
َوأنَّ ، لإلْعالل  ي املْقَتض  ل ُوجود  َأْعللَت االْسم  يف  ُيَصحََّح َحىتَّ َذلك م ثل  َعلى ََّن يـُبـْ ال الف ْعَل

،َهذاالخالففيه الف ْعل  َويـَُعلَّيف 
َن.(7) ،:،ُقلَتفيه(تـُْرُتبٍ)م ثَل(الَقول )َفإْنبـََنيَتم  تـُُقول 

الَقاف -(تـُْقُول )َوَأْصلُُه َوُسكون  الَواو  ُة-ب َضمِّ ،َوبَقيْتَساكَنًة،َُثَّنُقلْتَضمَّ إىلالَقاف  الَواو 
اجلم يع  ع ْنَد َهذا . م ثَل بـَنَيَت تـُْرُتبٍ)فَإْن ) َن البَـْيع )م  يبَويه( س  َمْذهب  َعلى قُلَت ،(1)تُب يع :

الَياُءَساكَنًةبـَْعَدالضَّمَّة ،وَ(تـُبـُْيع )َوأْصلُُه ق ياُسَهاأْنتـُْبَدَل،فـََنقلَتَضمََّةالَياءإىلالَباء ،َوَبق يت 
 يف  أُْبد لْت كَما ُموق نٍ)َواًوا رٍ)وَ( أْن(ُموس  َوْهَو منه، أَْرجُح قَياس  الَقياَس َهذا َعاَرَض َولكْن ،

 يف  َقوهُلُم َله َوَيْشهُد تـَْغيريًا، َوأَقلُّ َأَخفُّ َوْهَو َا، َاهل  حب  الَياُء َكْسرَة فـَتَبـَْقى الضَّمَّة  َن م  مَجْْعتـُْبَدَل
،َوق ياُسُه(:أَبْيض) ثُل(بُوض )ب يض  الَياءَُعلىَلْفظَها(مُحْرٍ)وَ(ُسودٍ)،م  كْسرََةالَباء لَتقرَّ ،َولكنَّ

 كذلك َولَيَس َوأَقْيُس، (ُموقن )َأَخفُّ اْسم  َعلى َدالًة كاَنْت إْذ امليم  َكْسر  إىل َسبيَل ال إْذ ؛
،َوأمَّاأبـواحل فَيُقولُالَفاع ل  (1)[بُوض :]َسن  كَماُهوالق ياُسيف  ،(ُموق نٍ)،فَتبَقىالَواُوَساكَنًة

َوقَالَ : يف  ُت َغريَّ ب يضٍ)أَنا ) يف  ي أيت  َفْصل  َوَهذا الَواحد ، َن م  أَثـَْقُل َواجلْمُع مَجًْعا، كاَن إَذا
الَوا أنَّ يبَويه س  َقول  حَّة  ص  َعلى َوَيُدلُّ ، الكالم  َد (أَبْيضُ)ح  اجلْمع  يف  التَّغيري  إىل اْحَتاَج فلمَّا ،

الَياَءَعلىَلْفظ َها ْنَغري تـَْغيريٍ(ُسود )َوأمَّا/َكَسَرالَباَءَوأَقـَرَّ .َفَخرَجَعلىَلْفظ ه م 

 الَياء  َذوات  ْن م  الف ْعل  َعلى َجاء أَبـْنَيَ)َومم َّا بـََلدٍ-( َمْنب (2)-اسُم َوْمنُهم اهلْمزَة ، فتح 
ُرَها،فَلومَجَعَتَهذاالب َناءَلُقلتَ .ب ني ،ع ْنَداجلَميع :َيْكس 

                                                           

 .الختالففيه:األصل(7)
ينظر(1) : احلسن1/747الكتاب أيب مذهب على وتقول ، تُـُبوع : ينظر. ص: ص246التكملة واملفصل ،739،

 .10/31وشرحاملفصل
.زيادةيقتضيهاالسياق(1)

 .739،واملفصلص90،والعضدياتص1/279املقتضب:ينظر
وذكرهسيبويهيفاألمثلةبكسراهلمزة،واليعرفأهلاليمن:"اقوتقالي.َعَدُنأَبـْنَيَ،َوَعَدُنإ بـْنَيَ:باليمن،يقال(2)

 .1/36،ومعجمالبلدان16تفسريغريبمايفكتابسيبويهمناألبنيةص:ينظر".غريالفتح
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 .الَفْصلُ  (4)..."َما َأْقوَلُه َوأَبيـَعهُ : َوقَـالُوا ِفي التَّعجُّبِ :"قَـاَل أبو َعلي

َأْنيـَُعلَّ؛ألنَّهف ْعل :قَـاَل الشَّارِحُ  التَّعُجب  ف ْعل  َماأََقوَل:،فـََقولك(1)كاَنالق ياُسيف 
 ُهو أَفْـَعل)زَْيًدا، ) (أَقَامَ)م ثل وَكَذلك َأْسريَهُ)، (َما ُحكم  ْن م  بـَُعَد التَّعجب  ف ْعَل أنَّ إال ،

األمْسَاء ،َوبَيانُُهأنَّ ْنُحكم  ،َوقـَُرَبم  كَماالَيْظهُرَضْمريُاألفْـَعال  ريُُه الَيْظهُرَضم  ف ْعَلالتَّعجب 
جَمَْرى لَذلك َفَجرى َواحَدًة، َطريَقًة يَلَزُم َوأنَّه ُمَضار ٍع، َوال فَاع ٍل اْسُم منه َيكوُن َوال األمْسَاء،

حَنْو االْسم  الَعنُييف  حُّ حَُّهُهَناأَبْيَض،َوَأْسوَد،كَذلك:األمْسَاء،وَكَماَتص  .َتص 

!فـََقْدَجاَءمنهف ْعُلاألْمر ،َوَهذاَتَصرُّف :فَإْنق يـلَ

التَّعجب (َأْكر ْمب زَيدٍ:)لَْيَسَقوُلك:ق يـلَ بَاب  َاُهو(1)أَْمرًا،َوَقْداْسَتوفيُتَذلكيف  ،َوإمنَّ
َعلى حَمْمول  فَيهَماصَ(َماأَفْـَعَلهُ)َلْفظ  فَلذلكَصحَّ ، يف  ،َويـَُقوِّيَذلكأنَّ(أَفْـَعَلهُ(2)[ما)]حَّ

:َقوَلك كَماَيُدلُّ املْقَدار ، َهمة  َعلىالزِّياَدة املبـْ ؛ل َداللت ه  التَّعجب  ف ْعل  َمْعََّن ُهوأَفْـَعُلم ْنَكيف 
،(7)(أفعل) باالْسم  التـََّعجب  ف ْعل  َشَبه  يف  َوْجه َقو يٌّ َوَهذا َذلك، َتْصغ رَيَعلى بَنوا َهذا َوَعلى

قَالوا َحيُث ، التَّعجب  ف ْعل  َصغَُّروُه: َولكْن ، األفْـَعال  أْحكام  ْن م  التَّصغرُي َولَْيَس َنُه، أَُحْيس  َما
َقوم  قَاَل َوَقْد ع ْنَدُهم، ُر الظَّاه  الَوْجُه ُهو َوَهذا باألمْسَاء ، ل َشبه ه  ع َوًضا: الف ْعُل َهذا ْنُصغَِّر م 

 َما)َتْصغري  ) فَاع ُل هي َأْحَسنَ)اليت آَخُرونَ( َوقَاَل املْعََّن، يف  فَاع له: َتْصغري ْن م  ع َوًضا ُصغَِّر

                                                           

 ...".وقاليفالتعجب:"497ص(مرجان)،ويف246ص(فرهود)التكملة(7)
وذ(1) والكسائي، البصريون إليه ذهب ما اسمهذا أنه إىل الكوفيون هب يف. اخلالف ينظر ص: العربية ،117أسرار

،وشرح3/117،وشرحاملفصل732،وتوجيهاللمعص234،والتبينيص(املسألةاخلامسةعشرة)1/126واإلنصاف
.113،وائتالفالنصرةص2/392،وتوضيحاملقاصد1/270الكافية

 .133-2/130شرحهلإليضاح(1)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(2)
 .والصوابماأثبت.فعل:األصل(7)
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آَخُرونَ َوقَاَل الضَّمرُي، َوْهَو : ال الذي املْصَدر  َعلى لَداللت ه  ُصغََّر  َذلك/ وَُكلُّ يُْستعَمُلُهَنا،
الف ْعل  ة اتَِّصال  دَّ َذهاألْشَياءَوجُمَاورَتههَلَال ش  .(1)هب 

 مَحْلهم األمْسَاء  ُحكم  َعلى التَّعجب  ف ْعَل مَحْلهم َيَذرُ)َوَنظ رُي َعلى( الَواو  َحْذف  يف 
(َيدَعُ) َموُجودة يف  ،َفع لَُّةاحلْذف  احلْذف  (َيدَعُ)يف  ،َولكْن(َيَذرُ)،َوَغرْيَموُجودٍةيف  كاَنيف  َلمَّا

َلَعليه  .(4)َمْعَناهمحُ 

 .الَفْصلُ  (6)..."ِعَياٌن َوَأْعيِـَنٌة، َوِخَواٌن َوَأْخوِنَةٌ : َوقَالُوا: "قَـاَل أبو َعلي
يَُشار ُك:قَـاَل الشَّارِحُ  الذي االْسم  يف  الَعني  َة حَّ ص  َ يـُبَـنيَّ أْن الَفْصل  َهذا ْن م  َغَرُضُه

َأصْ يف  الف ْعَل أنَّ َوَذلك الب َناء، ع َيانًا)ل  ) َعلى (أَْفع لةٍ)جُيَْمُع ل  املنـَْفص  ُحْكم  يف  التَّأنيث  َوتَاُء ،
)فـَتَبـَْقى لكاَنم ثل(َأْعني  كاَنالب َناُءُمْشرَتًكاُصحَِّحاالْسُم؛ل َماتـََقدََّم(أَين ع)،فَلوأُع لَّ ،فَلمَّا

ليُلَعلىأنَّ ع،م ْنهاذ كرُه،َوالدَّ ة َمَواض  ع دَّ َقْدذَكْرنَاُهيف  ل  املنـَْفص  ُحكم  يف  بَاُب:تَاَءالتَّأنيث 
يـَْنَصرفُ ال الَعَددُ(1)َما َها َوم نـْ َواملؤنَّث (2)، ر  املَذكَّ بَاب  يف  ذَكرنَاُه َما َها َوم نـْ َذلك(7)، َفع نَد ،

َلَعْن ليَـنـَْفص  االْسم  ُحيف  اُيَصحَّ يُحَهاأهنَّ ،َوَتْصح  َخَرَجْتَمْكُسوَرًةَساكًناَماقـَبـُْلها،(1)الف ْعل 
 الَواُو َوَأْخو نَةٍ)(4)[يف]وَكذلك َواٍن (خ  مَجْع  يف  َقوُلك َذلك َوَمْن َدارٍ)، :) َويف  ، (:ثَوبٍ)أَْدور 

ألُع  الف ْعل  يف  َذلك كاَن َوَلْو الَواَو، فيه َصحَُّحوا ، حَنْوأَثـُْوب  لَّ، َوَقَع: فَلمَّا َوأَقُوُل، أَقُوُم،
َنالَواو املْضُموَمة  ُزف رَارًام  ُهمَمْنيـَْهم  نـْ َاُكفـَرَُّقوا،م  .االْشرت 

                                                           

 .290،والتبينيص112-1/173اإلنصاف:ينظروجهتصغريفعلالتعجبعندالبصرينييف(1)
 .6ح131ص:تنظر(4)
 .497ص(مرجان)،و243ص(فرهود)التكملة(6)
 .2/431ابهاملتبعيفشرحاللمع،وفصَّلهيفكت1/1466أشارإىلذلكيفشرحهلإليضاح(1)
 .،واليفغريهمنكتبه(بابالعدد)مليذكرهيفشرحهلإليضاح(2)
 (.142القسماألولص)شرحالتكملة(7)
 .امنا:يفاألصل(1)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(4)

 ب/713
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 [باب تتم فيه األسماء لسكون ما قبل حرف العلة أو بعده أو ألن السكون اكتنفه]

اُء لُسكوِن َما قبَل َحْرِف الِعلَّة َأْو بـَْعده َأْو ألنَّ بَاٌب تَِتمُّ فيه األْسمَ : "قَـاَل أبو َعلي
 .الَفْصلُ  (4)..."السُّكوَن اكتَـنَـَفهُ 

:الكلَمة ،َوجيَ يءَُعلىثالثة َأْضربٍ(2)[عني]َحرُفالع لَّة يـُرَاُدبه:قَـاَل الشَّارِحُ 

َساكن فـََقط:َأَحُدَها .أْنَيكوَنقـَْبلهَحْرف 

.أْنَيكوَنالسَّاكُنبـَْعده:َوالثَّاين
                                                           

 ...".بابمايتمفيهاالسم:"491ص(مرجان)،ويف243ص(فرهود)التكملة(1)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(2)
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.َساكنني /أْنيـََقَعبـَنْي:َوالثَّالثُ

الكلَمة ،َوالَواُوقـَْبلهاَزائَدة ،ومََلْ(فـُعَّل )،َوَوزنُُه(7)ُحوَّلٍ:فَاألوَُّلمثل ،َفالَواُوالثَّانيُةَعنْيُ
:الثة أَْوُجهٍجَيُْزقـَْلُبالَواو الثَّانية ألًفالثَ

َأَحُدَها : اْجتَماع  كرَاهَيَة قبله؛ َما َواْنفتَح حَترََّك إَذا ألًفا يـُْقَلُب َا إمنَّ الع لَّة  َحَرَف أنَّ
ع ه َموض  ،َعلىَماذكرنَايف  َساكن فـََلمجَتْتمْعاألمثَاُلاملستَْثقلةُ(1)األمثَال  .،َوَماقَبَلاملتحرِّك 

َاأو:ينَوالَوْجُهالثَّا ؛الَواُوَواأللُف،َوَحذُفأَحد مه  قـَلَْبتَـَهاألًفااْجتَمَعَساكنان  أنَّكلو
(.فـُعَّل )حَتريُكالسَّاكن خيُ لُّب نيَةالكلَمة،وهو

الثَّالثُ تـَُقولُ: َفكنَت حلَُذفْت، قـَْبلها السَّاكن  إىل الَواو  َحرَكَة نـََقلَت َلْو أنَّك :، ُحول 
؛بَواٍووَ الصَّحيح  َيكوُنإىلاحلرف  نـَْقَلاحلرَكة  ُدَذلكأنَّ َدٍة،َوَهذايـُْبطُلالب َناَءأَْيًضا،َويُؤكِّ اح 

فَّةً املْعتلَِّفاليُفيُدخ  .ل َتحُصَلاخلفَُّة،َفأمَّاإىلاحلْرف 

الثَّاين الضَّرُب َوأمَّا فَنْحو: الَعنْي بـَْعد السَّاكن  ُوقوُع َوْهو حَتَرَّكْتبـَيُ: ُهَنا َوالَياُء وٍع،
؛األلفُ َوالَواُوالزَّائَدُة(1)َوانفتَحَماقـَْبلها،َفلوأُْبدلْتأَل ًفاَعلىَماُهوالق ياُسالْجتمَعَساكَنان 

.بـَْعدها،فإمَّاأْنحُتْذَفأَوحُتَرََّك،وكالمُهَايـُْبطُلالب َناءَ

ألًفامَلْ:َوأمَّاالضَّرُبالثَّالُثفَنْحو تـَْقَواٍل،َوَتْسياٍر،َفالَواُوَوالَياءبـَنْيَساكنني ،َفإْبَداهُلَا
َسَواكَن، َثالثَة  بـَنْي جلََمعَت ألًفا أَْبدلتَـَها لو َوألنَّك قـَْبله، َما اْنفَتاُح َشْرطَُه ألنَّ َشْرطُُه؛ يُوجْد

َغايةاالْست َحالة ،َوإْنُحرَكْتأوُحذ  .فْتاْخَتلَّالب ناءَُوَهذايف 

ْن(َمَعايشُ)فَأمَّا ،َوالَواحَدُة(َعاَشيَع يشُ)َفاألْصُلفيهاالتَّْصحيُح،َوَذلكأنَـَّهاَأْصل م 
املْذَهبني (َمع يَشة ) اْختالف  َعلى َها ب َضمَّ أو الَياء  بكْسر  لو(2)، ا ألهنَّ الكْسر ؛ تـَْقديُر َواجليُد ،

                                                           

 (.حول)11/133اللسان:ينظر.رُجلحائلاللونإذاكانأسودمتغيّـرًا:،يقال(َحائلٍ)مجع(7)
 .174ص(1)
 .واأللف:األصل(1)

 أ/719

 ب/719
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الضَّمَُّةإىلالَعنْي ،َوقُلبْتالياءواًواكاَنْتَمضْ كاَنْت(َمُعوشةً/)،َفَصارْت(7)ُموَمًةلَُنقلت  ،َوإَذا
ن النـَّْقل  .َمكُسورًَةملََْيكْنف يَهاأكثُرم 

(1)َمُضوفَة :فـََقْدَقالُوا:فَإْنق يـلَ يَفةٍ)يف  (!َمض 

.(4)ُهوَشاذٌّاليـَُقاُسَعليه:ق يـلَ
َمْضموم ،حَنْو:فَإْنق يـلَ ن الصَّحيح  .َمْكُرَمةٍ:فـََنظريُهم 

ق يـلَ حَنْو: ، َمكُسور  هو َما الصَّحيح  َويف  : َفَمكُسور  الالم  املْعَتلُّ َوأمَّا َوَمْنق بٍة، َمظل َمٍة،
حَنْو َوَمْقل َيةٍ: الَياء(1)حَمْن َيٍة، ت  َصحَّ َذلك تـََقرََّر َوإَذا ،(2) يـَْقبُليف  َأْصلي َحرف  ألنَـَّها ؛ اجلْمع 

 يف  الَياء  َالف  خب  اجلْمع  يف  َفَصحَّ التَّحرُُّك، َوَأْصلُه يفةٍ)احلرَكَة، َصح  َزائَدة ال(َسف يَنةٍ)وَ( فَإنَـَّها ،
 يف  كاألل ف  َاٍل،فهي احلرَكَةحب  ومََلْيَ(ر َسالَةٍ)َتْستحقُّ اجلْمع  ْنحَتْريكَها،فـََلمَّاَجاءْتيف  كْنبُدٌّم 

 األلُفيف  كَماأُْبدلت  اليتالَتْستحُقاحلرَكَةُمَتحرَّكًة، الَياء  ُحوِّلْتإىلاهلْمزَة لئالتـَبـَْقىُصورَُة
.َرَسائل:مَهْزًَة،فـََقالُوا(ر َسالَةٍ)

                                                                                                                                                                             

ت،والعضديا1/279املقتضب:وينظر(".َمْفع لةً)و(َمْفُعلةً)َفَمع يَشة يصلحأنتكون:"1/719جاءيفالكتاب(2)
.10/63،وشرحاملفصل1/296،واملنصف90ص

يقول واألخفش : َمْفع َلة)إهنا ) كانت ولو غري، َمْفُعَلة)ال ) َمُعوشةً)لكانت ينظر(. ص: وشرح90العضديات ،
 .7/171،وشرحالشافية146التعريفص

 .سهو.الواوياء:األصل(7)
:ورديفقولأيبجندببنمرةاهلذيل(1)
يـَْنُصَفالسَّاَقم ئـَْزر يُكْنُتإَذاَجار يَدَعال َمُضوفَـةٍَو ُأمَشِـُّرَحىتَّ

ينظر ص: املنطق 211إصالح اهلذليني أشعار وشرح ،1/743 قتيبة البن احلديث وغريب واملنصف2/117، ،
 .3/113،واخلزانة2/130،واملمتع10/31،وشرحاملفصل739،واملفصلص1/701
(4) ألن األخفش؛ عند وقياس واالستعمال، القياس شاذٌّيف سيبويه عند )َمُضوفة)هو َمْفُعلة(: إذا( الرجل ضفت من

الدهر نوائب من ويضيفه باإلنسان ينزل ما معناها ألن به؛ نزلت ينظر. : 1/701املنصف املفصل وشرح ،10/32،
 .7/171وشرحالشافية

 (.قال)14/193اللسان.أبغضتهوكرهُتهغايةالكراهيةفرتكُته:ل َيةًقَليُتهق ًلىوَقالًءوَمقْ(1)
 .التاء:األصل(2)
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فـََقْدَقالُـوا(1)﴾َمَعائـ شَ﴿(7)فَأمَّاق رَاءُةنَاف ـعٍ حلَْن :باهلْمز 
:؛ل َماذَكرنَا،َوَقاَلبـَْعُضهم(4)

 الزَّائدةيف  َأْشبهت  د  الَواح  الَياَءَلمَّاَسكنْتيف  ،َوَذلكأنَّ الق ياس  َن يَفةٍ)لهُوَجْيه م  ،(6)(َصح 
ُق (3)[املشبَّه]َوالشَّبهاللْفظ يَقْديُلح  كَقول َكيف  َمَقاو مُ،:(1)[امةَمقَ]باملشبَّهبه،َوَهذاُحْكُمالَواو 

 يبةٍ)َويف  .(7)َفهوَعلىالتَّْشبيه بالزَّائ د (َمَصائ بَ)مَهََز(2)َمَصاو ُب،فَمن(:ُمص 

َفألنَـّه َجار  َعلى ِفْعله فَُأِعلَّ ( الْستَقاَمةُ )وَ ( اإلقَاَمةُ )فَأمَّا : "قَـاَل أبو َعلي
 .الَفْصلُ  (1)..."لَذلكَ 

                                                           

كانإمامالناسيفالقراءةباملدينة،أقرأهباأكثر(7) أبوُرَومْينافعبنعبدالرمحنبنأيبنـَُعيماملدين،أحدالقراءالسبعة،
كانصبيحالوج ه،حسناخلُلقفيهدعابة،ولديفحدودسنةسبعني،وتويفباملدينةمنسبعنيسنة،أصلهمنأصبهان،

الصحيح على ومئة وستني تسع سنة يف. ترمجته تنظر : األعيان 4/763وفيات الكبار القراء ومعرفة وغاية1/103، ،
 .1/112،والنشر2/770النهاية

اآلية(1) من األعراف، سورة :10 واأل. خارجة، رواية يف نافع قرأ بغري﴾ئ شَآَمَعـ﴿عرج الباقون وقرأ مهموزة، ممدودة
 .136،ومعاينالقراءاتص13،وخمتصريفشواذالقرآنص233السبعةص:ينظر.مهز

(4) املنصف يف كما املازين بذلك قال 1/703ممن املقتضب يف واملربد ص1/261، السبعة يف جماهد وابن ،233،
 القرآن إعراب يف وا2/114والنحاس ص، التصريف دقائق يف املؤدب 233بن السعادة سفر يف والسخاوي ،1/101.

 .علىمنلـحَّنهذهالقراءة1/231وقدردَّأبوحّيانيفالبحراحمليط
ينظر(6) : السبع القراءات 1/136إعراب السبعة للقراء واحلجة ،1/3 القرآن إعراب ومشكل والبيان1/237، ،

 .1/290،وحاشيةابنمجاعة7/171شرحالشافية،و1/443،والتبيان1/744
 .زيادةيقتضيهاالسياق(3)
 .737،واملفصلص42احللبياتص:وينظر.زيادةيقتضيهاالسياق(1)
 .فيمن:األصل(2)
أي(7) بـ: ملصيبة َفع يلة)تشبيًها ينظر(. : 1/746الكتاب واألصول ،7/233-233 واملنصف وشرح1/703، ،

.7/171الشافية
.منالشاذ(مصائب)بداًلمنالواو،وخالفالنحوينيأمجعنييفأن(مصائب)وأجازالزجاجأنتكوناهلمزةيف

عليهأبوعليبأنالواوالُتقلبمهز كانتمكسورةوردَّ ورجحابنعصفور.1/270،709املنصف:ينظر.ًةوسطًاإذا
 .1/710،2/403املمتع:ينظر(.أقائيم)على(أقوام)رأيالزجاجألنهأقيس؛فقدثبتلهنظري،حنومجع

 .491ص(مرجان)،و243ص(فرهود)التكملة(1)
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:قَـاَل الشَّارِحُ  أَفْـَعلَ)َمْصدُر اْسَتفعلَ)وَ( َعيـْنُُه(: كاَنْت ف يَما َواالْستْفَعاُل اإلفْـَعاُل،
يَحًة،حَنْو َشيئني :َصح  :َأْكَرَمإْكرَاًما،َواْستْخرََجاْسَتْخرَاًجا،َواملْصَدُرخُيَالُفالف ْعَلُهَنايف 

.كْسُراهلْمزَة :َأَحُدمُهَا

،أيُهو:َوالثَّاين َعلىالف ْعل  املْصَدر  الكلَمة ،َوَهذاَمْعََّنَجَريان  ز يَاَدةاأللفبـَْعَدَعني 
 ُمطَّرد ، / كَجرَيان  َوالسُّكون  احلرَكات  يف  إيَّاه ُمَساَواته َريان ه  جب  املرَاُد َضار بٍ)َولَْيَس َعَلى(

لُُزو(َيْضر بُ) ْن م  ذَكرنَاُه َما املرَاُد َبْل ، الصَّحيح  الف ْعل  يف  َذلك َعَرفَت َوإَذا َواحَدًة، َطريَقًة ه  م 
كذلك كاَن َوإَذا التَّغيرُي، له يـَْعر َض أْن إال ، رُّ املْسَتم  الق ياُس ُهو َما َعلى املْعتَل َعليه ْل فَامحْ 

 األْصَليف  الَوا(إكرَامٍ)إقْـَوام ،م ثُل(:إقَاَمةٍ)َعل ْمَتأنَّ ب َقلبَهاألًفا،إالأنَّ املْصدر  َوأُع لْتيف 
َأَحُدمُهَا، ُحذ َف ألَفان  اْجتمَع ا فَلمَّ ، التَّصريف  يف  املْصدر  َأْصُل هو الذي الف ْعُل أُع لَّ كَما

ْتمنهتَاُءالتَّأنيث  .َوُعوض 

؟:فَإْنق يـلَ الف ْعل  املْصَدر ،ومََلْيـَُعوَّْضيف  َُعوَِّضيف  مل 

ق يـلَ : فَأمَّا قـَْبلها، َما إىل احلرَكُة فيه نُقلْت َا َوإمنَّ َشيء ، منه ملَْحُيْذْف (َأْسطَاعَ)الف ْعُل
ع ه (َأْهرَاقَ)وَ َموض  ُذوذ ،َوَقْدذَكرنَاَذلكيف  .(1)َفْمن الشُّ

أيُّاأللَفني هياحملُذوفَُة؟:فَإْنق يـلَ

يبَويه:ق يـلَ هي:َمْذَهُبس  كاَنَذلكيف  كَما هي:،َوَمذهُبأيباحلَسن (َمُقولٍ)الزَّائَدُة
(2)األْصليَّةُ يف  .(7)(َمُقولٍ)،َوالكالُمُهناكالكالم 

                                                           

 .121،ص113يفص(1)
والزخمشري(2) الفراء قال وبه نظري. : القرآنللفراء ص2/241معاين واملفصل ،227 املفصل وشرح ،6 وشرح43/ ،

 .1/164الشافية
 .427يفص(َمُقول)ينظرالكالمعلى(7)

 أ/720
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ق يـلَ فَإْن تـََعاىل: َقول ه  إىل تـََرى أال ، بالالز م  املْصَدر  يف  التَّعويُض لَْيَس قَاَم﴿:  ِ َوإ 
.(1)﴾وة لصَّلَـ ٱ

ق يـلَ الكوف يونَجمَ ي: قَاَل َوَقْد األُصوَل، يـَُناق ُض ال نَادًرا الشَّيء ُء إليه: املَضاَف إنَّ
التَّاء َن م  (4)ع َوض  أنَّ التَّعويض  لُُزوم  يف  الَوْجُه وَكاَن ، املَضاف  َغرْي يف  َذلك يُوَجُد َيكاُد َوال ،

ا الف ْعُل،َواألمْسَاُءيـَْبعُدفيَها َوَلز َمالتَّصريَفبَابُُه لتَّغيرُيَواحلْذُف،فَلمَّاَجَرىاملْصدُرَعلىالف ْعل 
لئالَيكثـُُرفيهالتَّغيريُ .فيهاحلْذُفُروع َيَأْصلُهبالع َوض 

.،ومََلْيَلزْمفيهالتَّعويضُ(إقَاَمةٍ)ف يَماذَكرتكـ(تـَْقَوال :)فَإْنق يـلَ

(التَّقَوالُ:)ق يـلَ/ أَوَّل  يف  أَوَّلهَغرْيَموُجوَدٍة التَّاَءيف  لَْيَسمب َصدٍرَحق يقًة،أالتـََرىأنَّ
 َوأمَّا فيه، َموُجوَدة  اهلْمزََة أنَّ كَما َمْفُعول )الف ْعل  حَنْو( يف  ُوجود : َمَع ْض يُعوَّ ملَْ َفإنَّه َمُقوٍل

 كاَن َا ،َوإمنَّ احلْذف  الذيُهو(َمُقوالً)كَذلكألنَّ الُة(يـَُقالُ)َجاٍرَعلىالف ْعل  الدَّ ،َوامليُمهي
 يف  َذلك َعلى اللة  الدَّ يف  كافية  أنَـَّها تـََرى أال ، املْفُعول  ُمْسَتخرَجٍ)َعلى إليه)و( وأمَّا(ُمْنَطلٍق ،

َابـَنْيالثُّ الثُّالثيل يـَُفرََّقهب  ،الَواُوفز يَدْتيف  اللة َعلىاملْفُعول  الدَّ الثيَوالرُّبَاعي،َولَْيَسْتَأْصاًليف 
 يف  يـَُعوَّْض ملَْ َهُهَنا ْن َفم  بَذلك، املْسَتقلَُّة هي امليُم (يـَُقولُ)َبْل أنَّ تـََرى أال َمْضر بًا)، م ثُل(

(َيْضر بُ) َوأمَّا ذَكرنَا، ل َما الَواُو ز يدت  َا َوإمنَّ ُمْكر م )، فَـ( األْصل  يف  (ُمؤَكر م )ْهو م ثُل ،(يـُؤَْكر مُ)،
 ثُل(ُمَدْحر جٍ)كَماأنَّالرُّباعييف  (.يَُدْحر جُ)م 

 .الَفْصلُ  (4)..."باْسم  َجار  َعَلى الِفْعلِ ( َطويلٌ )َوَلْيَس : "قَـاَل أبو َعلي

                                                           

 .37:سورةاألنبياء،مناآلية(1)
،وُنسب2/241معاينالقرآنللفراء:،وهوقولالفراءيف1/111وردهذاالقولمنسوبًاإىلالكوفينييفاحملتسب(4)

،وشرحالتسهيل6/43،وشرحاملفصل11/133،واملخصص234،ودقائقالتصريفص7/132اخلصائص:إليهيف
 .61،وشرحشواهدشرحالشافيةص1/143،164،وشرحالشافية7/224
 .491ص(مرجان)،و243ص(فرهود)التكملة(1)
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:قَـاَل الشَّارِحُ  ذ كر  يف  َطويلٍ)الَوْجُه ) أنَّ يَاء ا(2).....ُهَنا َوبـَْعَدها ُمْعتلَّة ، ُهَنا لَعنْي
َحُهَنا،َوأُع لَََّثَّ؟(َمب يًعا)زَائَدة ،كَماأنَّ َكَذلك،فَل َمُصحِّ األْصل  يف 

َواجلوابُ : َطو يالً)أنَّ ) َعلى َجار يًَة لَْيسْت َولكْن ُمْشتقَّة ، َفة  َعَلى(يـَْفَعلُ)ص  َوال ،
،َوالف يَها(يـُْفَعلُ) َكَذلكيف  كاَن كَما ُرَحْذفُُه يـُْقدَّ زَائ د  ،َفَجرى(َمْضُروبٍ)وَ(َمُقولٍ)َحْرف 

 يح  الصَّح  يف  َوَنظ ريُه ، الف ْعل  أَْوزَان  ْن م  األْجَنبيَّة  األمْسَاء جَمَْرى كريـم )لَذلك َظريف )وَ( أنَّه( يف 
املْعََّنَغرْيَجاٍرَعلى جَمَْرى(َيْظُرفُ)و(يُكر مُ)فَاع ل يف  َهذاالَباب  (َأْسودَ)وَ(أَبيضَ)،َوَجَرىيف 

 كَذلك َولَْيَس ، الف ْعل  َعلى َجار يًا ملََْيكْن إْذ يَحة ؛ َصح  َنُه َعيـْ أنَّ َعلى(َعاو ر )يف  َجاٍر فَإنَّه ،
َمْعََّن ،َولكنَّهُصحَِّحألنَّهيف  اْسمَ(ُمْعَورٍّ)الف ْعل  بـَنَيَت ْن،فَإْن َيطُولُهُ)َفاع ٍلم  زَاَد:أي(طَالَُه

قُلتَ الطُّول  .(7)َقائ ل :طَائ ل كَماتـَُقولُ:َعليهيف 

، َوْهو َعلى (ِإفْـَعل)فإنه أُِتمَّ، َوَلْم يـَُعلَّ كَما ُأِعلَّ  (4)(ِمْقَولٌ )فَأمَّا : "قَـاَل أبو َعلي/ 
.(3)"َوزْنه

َذلك(7)(م ْقَولٍ)َوْجُه:قَـاَل الشَّارِحُ   ًنابـَْعَدَساك ٍن،فـَْهييف  َهُهَناأنَّالَواَوَقْدَوقـَْعْتَعيـْ
:،َوالَفْرُقبـَْينُهَماَمْنَوْجهني (م ْقَول )،فَُأع لَّومََلْيـَُعلُّ(أَبـْنَيَ)أَبَاَنيُب نُي،َوَأْصلُُه:م ثلُ

:َأَحُدمُهَا امليَميف  (م ْقَولٍ)أنَّ َمْفتوَحة ،فَـبَـُعَدب َذلكم ْنَشَبه (أَبَانَ)َمكُسورَة ،َواهلْمزَُةيف 
،أالتـََرىأنَـُّهمَأَعلُّوا األفْـَعال  ْنأَبْن ية  م  كْسُرامليم  ؛إْذلَْيَس كاَنف ْعُلُهُمَعالًّ(َمَقاالً)الف ْعل  َلمَّا

(.خَيَافُ)وَ(يـََنالُ)مثل

                                                           

 .مقداركلمةملأتبنيقراءهتا(2)
 .7/241،واألصول1/744الكتاب:ينظر(7)
 .حتريف.َمُقول:األصل(1)
 .491ص(مرجان)،و243ص(فرهود)التكملة(2)
وم ْقَوال (7) ْقَول  ن :م  ،أوكثيـرُُه،َلس   (.قول)1743القاموسص.َحَسُنالَقول 

 أ/721



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

476 
 

الثَّاين :َوالَوْجُه يف  األْصَل م ْقَولٍ)أنَّ :) مثل ْقواٍل، ْصباحٍ)م  املَبال َغَة،(م  ب َناء َأْجل  ْن م  ،
م نهُ َمْقُصورًا َوَصاَر األلُف، ال(1)َفُحذ فت  َذلَك َوم ثُل َساكنني ، بـَنْي َواق َعة  األْصل  يف  فَالَواُو ،

َذلك ذ كُر َسَبَق َوَقْد (4)يُعلُّ، احملُذوف  َوُحكُم أنَـُّهم، تـََرى أال املْوُجود ، ُحكُم ُمرَاًدا كاَن إَذا
قَالُوا حَنْو(6)الَعَواو رُ: َمْهُموز  َوَنظ ريَُها الَواَو ُحوا َفَصحَّ ، َوْهو: ُمرَاَدًة، الَياُء كاَنت  َلمَّا أََوائَل

.(3)(الَعَواو يرُ)
فَإنَّ الحرَف الَواقَع بـَْعد ألِف ( َرسائلُ )وَ ( َعَجائزُ )وَ ( َصحائفُ )َوأمَّا : "قَـاَل أبو َعلي

 .إلى آخر الَبابِ  (4)..."الجْمِع تُبدُل منه الـَهمزة 
:قَـاَل الشَّارِحُ  الصََّحائف )َواحُد :) ُد َوَواح  يفة ، الرََّسائل )َصح  ُد(: َوَواح  ر َسالة ،

َذلك(:الَعَجائز ) َهايف  م َناحلرَكة ،وَأَشدُّ هَلُنَّ ،الَحظَّ ،فَالياءَواأللُفَوالَواُوَزَوائُدللمدِّ َعُجوز 
ل َتصرَيم ثلَز (ر َسالةً)األلُفالستَحالة َحرَكت َها،َوإَذامَجَعَت َجْعَفٍر:ْدَتفيَهاألًفاأُْخَرىللَجْمع 

 يف  كاَنْت َواألل ُفاليت للَجْمع  اليت األلُف َومُهَا األلَفان  فـََتْجتمُع َب، َوَساله  َوَسْلَهَبٍة َوَجَعاف َر،
 ،َوَحذُفاألُوىَليـُْبط ُلبـُْنيَة الَواحد ،َومهَُاالجَيْتمَعان  ،وَ/ يـََفوُِّتَغَرَضاجلْمع  َحذُفالثَّانية 

َاٍل، ُرَجائٍز؛ألنَـَّهاأَل ُفمَجٍْعَوالَسبيَلإىلَحرَكت َهاحب  التَّحر يُك،َوحَتْريُكاألُوىَلَغيـْ َ ،فـََتعنيَّ املدِّ
ُمَتحرِّكٍ َحرٍف ع  َموض  يف  َواقَعة  ألنَـَّها الثَّانيُة َفُحرِّكت  ، الطَّرف  َن م  ْنَول بْعد َها م  الَفاء و هي

                                                           

 .7/101،وشرحالشافية1/727،واملنصف746-1/744الكتاب:ينظر.هذاقولاخلليل(1)
،واصيدَّ:ألهنمامبعَّن(َصي دَ)و(َعو رَ)مثلهمثلتركإعالل(4)  .411ينظرص.اعورَّ
:243،262جندلبناملثَّنالطهوي،منالرجز،وهومنشواهدالتكملةصيفقول(6)

بالـَعـَواو ر  وَكـحَّـَلالَعْيـنَـنْي 
يف له وهو : سيبويه أبيات ص2/231شرح اإليضاح شواهد وشرح ،671 واملصباح شواهد2/1411، وشرح ،

ص الشافية يف731شرح نسبة وبال ، : واألصو1/730الكتاب ، 7/793ل واخلصائص ،1/194 وسر7/161، ،
 2/331الصناعة واملنصف ،2/19 اإليضاح شواهد وإيضاح يف2/396، العجاج إىل وُنسب ، : ،7/726اخلصائص

 .،وليسيفديوانه171وضرائرالشعرص
الَعَواويرُ(3) : ُعوَّار)مجع وقيل( الرَمُد، وهو األسفل: العني َجْفن يف يكون بـَثْـر  هو ظرين. اإليضاح: شواهد إيضاح

 (.عور)1/614،واللسان2/393-393
 .494ص(مرجان)،و243ص(فرهود)التكملة(1)
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،َوالجَيُوُز(َجَعاف رَ) َواحلكم  املْخرَج  يف  األلف  َمابـَْينَهاَوبـَنْيَ ،َفلمَّاُحرِّكْتانـَْقلبْتمَهْزًة؛ل ُقرب 
أْنتـُْقلَبَعْندَ األلف  ْنُحكم  األْصليَّة ،َولَْيَسم  َذلَكُحكُمالَياء  يَاًء؛ألنَّ اجلْمع  أْنتـُْقلَبيف 

ْنالَنْحوينيَ م  كث ريًا إنَّ َحىتَّ اهلْمزَة َوالَياء ، بـَنْيَ،َأْيبـَنْيَ يَاًء،َبْلجَيُوُزَجْعلَهابـَنْيَ الالتَّحر يك 
،َهذاُحكُماألل فَ اخلطِّ َزَهايف  يـَْهم  كَتابتَـَهابالَياءَحىتَّ .جُيَوُِّزوَن يفةٍ)فَأمَّاالَياُءيف  فـََهذا(َصح 

ُحكمُ أل َف َموق َع لُوقُوع َها مَهَْزًة تـُْقلُب الَياَء أنَّ إال أَْيًضا، (ر َسالةٍ)َها َواُو وََكَذلك ،(َعُجوزٍ)،
َعلىاألل ف  .(2)فـَُهَماحَمُْمولَتان 

 

 

 

 

 [باب ما يُعلُّ ويصحح من األسماء التي على ثالثة أحرف]

ا بَاُب َما يـَُعلُّ َويُ : "قَـاَل أبو َعلي ، َوِممَّ ُح ِمَن األْسَماء التي َعلى َثالثة َأْحرف  َصحَّ
: ُأِعلَّ َعيُنه ِمَن األْسَماء التي َعلى َثالثة َأْحرف  َما كاَن َعلى ِمثَال  ِمن أمِثلِة الِفْعل، َنْحو

 .الَفْصلُ  (4)..."فـََعَل، وَفِعلَ 

َوهي:قَـاَل الشَّارِحُ  ، الف عل  أَبنَية  ْن م  ب ناٍء َعلى الَعني  ُمعَتلُّ االْسُم كاَن )إذا (َفع لَ:
فـََعلَ)و َها-( َوفَتح  الَعنْي  حَنْو-بكْسر  الف عُل، يـَُعلُّ كما أُعلَّ َوَعاٍب،: َونَاٍب، َوَداٍر، بَاٍب،

(نـََيبَ)و(بـََوبَ)واألصل َذلَكَعلىب َناء  ،فلمَّاحَترََّكَحْرُفالع لَّة َوقَبله(بَاعَ)وَ(قَالَ)،فـَْهَويف 

                                                           

 .1/726،واملمتع723-1/726،واملنصف7/216،واألصول1/746الكتاب:ينظر(2)
 .496-494ص(مرجان)،و249ص(فرهود)التكملة(1)

 ب/721
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الَبَدل  بَاب  ،َويَوم :،وَكَذلَكَقولكَ(2)فَتَحة أُْبد َلألًفال َماذَكرنَاُهيف  َصاف  ،وََكْبش  َرُجل َمال 
بَ)،مثل(َفع لَ)على(َصو فَ)رَاح ،وأصله (َتع بَ)و(َنص  كاَنَعلىز نَة  /(7)(َخو فَ)،فلمَّا

الف ْعل (َهي بَ)وَ :(1)فيحتملثالثةأوجه(َرُجل َمال )فَأمَّا.أُْبد َلأل ًفاكَمايف 

َأَحُدَها : منه َوالف عُل أَْيًضا، َفًة ص  َيكوَن ميَالُ)أْن َماَل ) َمثُل َمالُُه، كثُـَر َخاَف)إَذا
(.خَيَافُ

قـَْوهل  م(4)(فَاع لٍ)أْنَيكوَنَعلى:َوالثَّاين نُهاألل ُفكَماُحذ فْتيف  :،ُحذفْتم 

 (6)ِصـلِّيَـانـًا بَـِرًدا

.بارًدا:أي
َوالثَّالثُ كأنَّه: الصَِّفة ، جُمْرى أُْجر ي ب ه ، يـَُعاَوُض الذي املْمُلوك  يء  للشَّ امْسًا َيكوَن أْن

،كَماقَالُوا .َرُجُلع ْلمٍ:َصاَرف ْعالًللرَُّجل 

فأمَّ فـَُعل)ا العني-( وضم الفاء ُحكُم-بفتح َشيء َفَحكُمُه منه املعتلِّ َن م  َجاَء فإْن
.يفأنََّحرَفالع لَّة َقْدحَترََّكَوانفتَحَماقَبلُهفـَيـُْقلُبأَل ًفا(َظُرفَ)

                                                           

 .176-174ص(2)
 .حرف:األصل(7)
 .2/1140املقتصديفشرحالتكملة:ينظر(1)
 .2/1140املقتصديفشرحالتكملة:ينظر(.ُمَتموِّل)مبعَّن(4)
حنيقيلله(6) :يفقولالراجزعلىلسانالضَّبِّ (:منمنهوكالرجز)و ْرًداياَضبُّ
لْقَـحَبَصْأَ ادَر يَنْأَيه ـتَشْاليَادَر ـصَيب 

=ادَر ـابَانًـيـَلِّص وَادَر ـاعَادًرـَإالعَ
  يف= نسبة بال وهو ص: املنطق 791إصالح واحليوان ص6/124، املنطق إصالح أبيات وشرح واخلصائص497، ،

7/233،(عنكث)2/130،(ضبب)1/479،واللسان1/160،واملشوفاملعلم1/716،وجممعاألمثال2/764
(.عرد)

والصَّر دُ والَعرادُ: الربَد، جيَ ُد الذي والَعر دُ: النبت، من ضرب طالَ: قد الذي الكثري املنطق. إصالح أبيات شرح
 .12/163هتذيباللغة.نبت:والصِّلِّيان.497ص
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 َعَلى َذلك ْن م  َجاء َما فـُُعل)فأمَّا حَنْو-بضمتني-( بُـ: َوَدَجاج  بـَُيوض  ُيض ،َدَجاجة 
َوُسُوك  ل  اإلْسح  َواُك َعن(1)َوس  الَياء خل  فَّة  ًحا ُمَصحَّ َجاَء ب الَياء منه كاَن َفَما ، َوُسُور  َوار  َوس  ،

 كَتْحر يكَهايف  الَعنْيُهَنا (2)(َرُسوٍلَوُرُسلٍ)وَ(َصُبوٍرَوُصربٍُ)الَواو ،َوحَتْر يك  يف  َنالَعنْيَ ،َوَمْنَسكَّ
ُرُسلٍ) كسرةً( الضَّمَّة  م َن َقالَ(7)أَْبَدَل َبْل َواًوا، الَياَء وملَْيـَْقلب  ، : يف  يـَُقاَل كَما ب يض  َدَجاج 
َماقـَْبلَها(:أَبـَْيضَ) َمام  َاَواْنض  َقل َبَواًوالُسكوهن  ؛حُمَافظًةَعلىالَياء َوأالتـَنـْ .(1)ب يض 

 فـََيق لُّ الَواو  َن م  كاَن َما َوأمَّا يف  َجاء َوَقْد ، الَواو  َمَع الضَّمََّتني  ل ث َقل  التَّْصحيُح؛ فيه
:الشِّْعر 

 (4)َوِفي اأَلُكفِّ الالِمَعاِت ُسُورْ  

                                                           

(:مناملتقارب)جاءيفبيتعبدالرمحنبنحسان(1)
الثَـَّنايَـاأَحـمُّاللِّثَـا تَأغرُّ ل ت  ـْمَنُحُهُسـُوَكاإلْسح 

ينظر ص: 13شعره اللغة وهتذيب ،10/131 واملنصف ،1/773 واملخصص ،11/192 واحملكم ،3/124،
 سوك)10/116واللسان .) على جاء فيما العني فـُُعل)وحتريك تسكينها( والقياس ضرورة، واو وعينه ينظر. املنصف:

 .122حالشافيةص،وشرحشواهدشر2/163،واملمتع1/773
 .أيكتحريكهايفاالسمالصحيح(2)
 .1/710املنصف:وينظر.سهو.فتحة:األصل(7)
 .6ح39وسبقتاإلشارةإىلذلكيفص.املعتلبالياءوإبدالالضمبالكسرهلجةبينمتيم(فـُُعل)تسكنيعني(1)
:مه،ومتا123جزءمنبيتمنالكامللعديبنزيديفديوانهص(1)

ُسوُرَْعْنُمرْب قَاٍتب الرُب يَنَوتـَْبـ َعات  الَّالم  ُدوباألُكفِّ

يف له وهو : 1/749الكتاب واحملكم ،2/132 املفصل وشرح ،4/11 الشافية10/31، شرح شواهد وشرح ،
،ورصفاملباين2/123،وشرحالشافية2/163،واملمتع2/113،واملقرب1/773املنصف:وبالنسبةيف.122ص
.إىلالعجاج،وليسيفديوانه1/241وقدُنسبيفاملقتضب.6/91،واهلمع191ص

الـُمربقات إليها: فيميلوا الرجال إليها ينظر حىت به وتلوح حليها ُتظهر اليت وهي ُمرْب قة، مجع الرُبين. .اخلالخيل:
وقوله يريد: الَّالمعات، باألكف وتبدو األكفِّ: الكفِّبأذرع يف يكون ال يفالذراع، يكون َوارإمنا ألنالسِّ .الَّالمعات؛
 .2/233شرحأبياتسيبويه:ينظر
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،حَنْو يلإلْعالل  املْقَتض  َوَقْدَجاَءبـَْعُضَماذَكرنَاُهُمَصحًَّحاَمَعُوجود  َخائ ٍنوَخَونَة،:
وحَنْو َوَجَورٍَة، وَجائ ٍر ُمنَبـًِّهاا: لَيكوَن َح ُصحِّ ا وإمنَّ َواحلوََكة ، (2)لَقَود ، اجلم يع  يف  األْصَل أنَّ َعلى

.َذلكَ

كاَنَعلى ،:حَنْو(فـَُعَلةٍ)َوأمَّاَما الف ْعل  َح؛إْذملََْيكْنَعلىأَوزَان  لَُوَمة،وُعيََبةَفإنَُّهُصحِّ
باالْسم  الَواَوَوالَياء:املصنِّفُقَاَل.َبْلُهوخُمْتص  َلوأُع لََّتا/َوع ْنديفَيهع لَّـة أُْخَرى،َوَذلكأنَّ

قـَْبلُهَما،َوَذلكيَنُقلُهَماإىلَمْعًَّنآَخَر؛ألنَّ ة  الضَّمَّ ْنَأْجل  املَْمُيكْنقـَْلبُهَماألًفام  َلَسكنََتاَلمَّ
اللُّوَمةَ) الَعنْي -( هو-ب ُسكون  وَالذ: يالُم، الُعوبَةَ)ي الع يَبةَ)وَ( األوَّل -( َكْسَر رَت َقدَّ :-إَذا

 م ثَل يُعاُب، السُّْخَرة )الذي به(7)(الضُّْحَكة )وَ( َوُيْضَحُك ْنه م  يُْسخُر فـََتحَت(1)للذي َوإَذا ،
ال َ تـََعنيَّ فـََقْد ل َسواُه، َوالَعيَّاُب ل َغري ه ، اللَّوم  للكث ري  َذلك ْنكاَن م  ه  َوخَتْليص  املْعََّن ل تَـَعنيُّ  تَّْصحيُح

َمْعََّن:َوميُْكُنأْنيـَُقالَ.َمْعًَّنآَخرَ (:الُعَيَبة )وَ(اللَُّوَمة )إنَّ ،فـَْهَويف  للنَّاس  َوالَعْيب  الكثيـُراللُّوم 
 اللوَّام )َمْعََّن العيَّاب )وَ( الَعنْي -( د َما-ُمَشدَّ َمْعََّن يف  جَمَْرىَفكاَن َوَجَرى يُحُه، َتْصح  جيَ ُب

َمْعََّن(َعو رَ)وَ(َحو لَ) ؛إْذكاَنيف  التَّصحيح  ُوُجوب  (.اْعَورَّ)وَ(اْحَولَّ)يف 
َفكأنَّه َأْجَراه َمْصدرًا َعلى َوْزِن  (1)﴾ِديًنا ِقَيًما﴿: فَأمَّا َقوُله تـََعالى: "قَـاَل أبو َعلي

 .الَفْصلُ  (3)..."الِفْعلِ 

                                                           

 .منها:األصل(2)
(7) اخلاء-والسَُّخرَُة بالناس-بفتح يسخر للذي . احلاء-والضَُّحَكُة الضحك-بفتح الكثري الرجل ينظر. اللسان:

 .33تأويلمشكلالقرآنص:وينظر(.ضحك)10/149،(سخر)1/747
 (.ضحك)10/149اللسان.َضحكُتبهومنهمبعًَّن:يقال(1)
اآلية(1) من األنعام، سورة :161 اب. قرأ عمرو وأبو ونافع كثري قـَيًِّما)ن د يًنا ) القاف معمفتوحة الياء مكسورة

التشديد والكسائي ومحزة عامر وابن عاصم وقرأ ق َيًما)، الياء( مفتوحة القاف التخفيفمكسورة مع ينظر. السبعة:
 .2/263والنشر،39،والتيسريص239-233،وحجةالقراءاتص231ص

وفيها(2) "التكملة فأ: قال من ق َيًما﴿ما الفعل﴾د يًنا على مصدرًا أجراه )فكأنه فرهود" و249ص( (مرجان)،
 .493ص

 ب/722
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:قَـاَل الشَّارِحُ  يف ق َيمٍ)األكثر ) مَجَْع َيكوَن أُع لَّ(ق يَمةٍ)أْن لَمَّا أُعلَّ اجلمع َوأنَّ ،
َقوله يف  لذلك َمْعَّن َوال الَواحُد، ق َيًما﴿: َعلى(7)﴾د يًنا َمْصدر  أنَّه إىل يـُْعدُل َذلك َفعْنَد ،

ًرى:،حَنْو(ف َعل) ْن(ق َوم )،وز ىًن،َوأْصلُهُ(1)ر ًضا،وش  ثـََبَتَومَتَّ،وَلمَّا:،أي(قَاَميـَُقومُ)؛ألنَّهم 
َمابَينُهَما املْصَدر ل ُقرب  الف ْعلأُع لَّيف  َفًةَعلى(4)أُع لَّيف  ص  الَكالم  ،َولَْيَسبصفة؛إْذلَيَسيف 

ًوى:،إالَقوهُلُم(ف َعل) .(6)ع ًدىوس 

 ز يَـم )وأمَّا ق يـلَفـَقَ(3)(حلَْم  ْد وق يـلَ: أيًضا، َفة  ص  ُهو : مَجُْع َوَحكى(3)(ز يـَمةٍ)ُهو ،
ا،َفالحُيَمُلَعليهإالع نَد.(10)َسيْب ط يَبَـة :(9)َقوم  دًّ َوْهَوَعلىُكلَِّحـاٍلقَليل ج 

َفًةأكثـَرُ .الضَّرورَة ،َواملْصَدُرالَواق ُعص 

ْن(د يـَمةٍ)مَجُْع(د مَي )َوأمَّا َنالَواو ،م  َلمَّاأُع لَّ(َداَمَيُدومُ)َفأصُلُهم  اجلْمع  َاأُعلَّيف  ،َوإمنَّ
د ،َوعلىَذلكخُيَرَُّج الَواح  اجلْمع (َعود َوع َوَدة )يف  ْتيف  د َفَصحَّ الَواح  ْتيف  .(1)؛ألنَّالَواَوَصحَّ

فَإنَّه يـَُعلُّ باإلْدَغاِم، َوَذلَك ( َفِعل  )َما كاَن منه َعلى  َوالمَضاعفُ : "قَـاَل أبو َعلي/ 
 .(3)"َرُجٌل َطب  : َنْحو

                                                           

 .161:سورةاألنعام،مناآلية(7)
 (.شري)11/123اللسان:ينظر.باعه:مبعَّن(َشرَاه)مصدر(1)
 .10-79ينظرماسبقص(4)
 .113سبقتاإلشارةإىلذلكيفص(6)
ليسمبجتمٍعيفمكانفيـبُدنَ:حلَْم ز مَي (3)  (.زمي)12/239اللسان.ُمَتعضِّل ُمتفرِّق 
الزِّيـمةُ(3) اإلبل القطعةُ: أقلُّمن والثالث، البعريان اخلمسةَةها وأكثرها وحنوهارَشَعَ، وابُوالدَّلُاإلب ت ميَّزَوتَـ. قتْرَّفَتَـ:

 .9/96احملكم.اميًَفصارتز 
 .9/226،واحملكم7/174،ومقاييساللغة17/63،وهتذيباللغة130إصالحاملنطقص:ينظر(9)
ط يََبة (10) َسيْب  سَبَالسِّحيحُصَلٌّح ب يِّطَ: وهو جيَمَيْبُاء، م رْحَوزُن غَنَبه عن يكن مل نَوَدرٍالكفار، .هدٍعَقض ال

 (.طيب)1/466اللسان
 .7/261،واألصول1/263،واملقتضب761-1/760الكتاب:ينظر(1)
 .493ص(مرجان)،و249ص(فرهود)التكملة(2)
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َناألمْسَاءالثُّالثيَّة جيَ يُءَعلىَضْربني :قَـاَل الشَّارِحُ  َرُمْدَغمٍ:املَضاَعُفم  .ُمْدَغًما،َوَغيـْ

 َعلى كاَن َما منه َفع ل)فَاملْدَغُم )- كَقوهل  م-الَعنْي بكْسر  َطبٌّ: َوأْصلُُه(7)َرُجل  ،
بٍ)،مثل(طَب ب ) َعلىَذلَكأنَّهَجاءفيه(َحر جٍ)و(َنض  -(فـَُعلٍ)َوْهيأُْخُت-،(طَب يب)،َيُدلُّ

م ثل ، تَـ: إالَّأنَّ الف ْعُل، يُغيـَُّر كَما ُغيِّـَر الف ْعل  َوز ن  َعلى كاَن َوَلمَّا َوَقر يٍح، َقر ٍح باإلْدَغام  َغريُه
ل َوجهني  :(1)كاإلْعالل 

:َأَحُدمُهَا خيَ فُّ َوباإلْدَغام  َوالَياء، يُحالَواو  كَمايَثُقُلَتْصح  يَثُقُل املثْـَلني  اإلْظَهاَريف  أنَّ
،وَكذَ(4)ل نُبـُوِّ َحرُفالع لَّة باإلْعالل  كَماخيَ فُّ َدة َوًةَواح  باحلْرف ني نـَبـْ لَكاحلكُمف يَماجيَ يُءاللَسان 

ْنَذلكَعلى مثل(فـَُعلَ)م  الف ْعل  (.َظُرفَ)و(َكُرمَ)؛ألنَّمثلهيف 

َرُمْدَغٍمفـََعلىَضْربني  :َوأمَّاَماَجاءَغيـْ

،حَنْو:َأَحُدمُهَا الف ْعل  َامَلْيُدَغْمل َوجهني :ُهوَعلىَوز ن  :(1)طََلٍل،َوَشَرٍر،َوإمنَّ

:مُهَاَأَحدُ املكُسور  فًَّةخب  الف  يَز يُدُهخ  االْسم  الَفتحَةَخف يفة ،َوُوقُوُعَذلكيف  أنَّ
.َواملْضُموم 

فإنَّهال(فـَْعل )أَْو(فـََعل )أنَّهَلوأُْدغ َممَلْيـُْعَلْمَهلَأْصُله:َوالثَّاين الف ْعل  ؟خب  الف 
البَ األْصل  ُكم  ُنُهحب  .تَّةَتْسكُنَعيـْ

،حَنْو:َوالثَّاين َثالالف ْعل  م  َماَجاءَعلىَغرْي  َررُ:َسريٍرَوُسُرٍر،َوحَنْو: ِّ،(2)ُقط َعس  الصَّيب 
،وَكَذلك أَبْن ية الف ْعل  َرر )وَ(ُحُضض )فَإنَّهمَلْيُْدَغْم؛ألنَّم ثَلَذلكاليـََقُعيف  ُكلَُّذلكال(7)(م 

.يُْدَغُمل َماذَكرنَا
                                                           

وطبيب (7) والطَّبيبُ.عاملبالطبِّ:رجل َطبٌّ  (.طبب)1/447اللسان.احلاذقمنالرجالاملاهربعلمه:والطَّبُّ
 .اكتفىبذكرواحد(1)
 (.نبا)14/702اللسان.رتفاعالعلوواال:النُّبوُّ(4)
 .2/1143املقتصديفشرحالتكملة:ينظر(1)
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 (.سرر)1/760،واللسان246ضبطتيفاألصلبضمالسني،والتصحيحمنإصالحاملنطقص(2)
(.حضض)3/176اللسان.دواءيتخذمنأبوالاإلبل:الـُحُضُضوالـُحَضضُ(7)

دَّتُه(ةم رَّ)مجع:والـم َررُ وش   (.مرر)4/163اللسان.،وهيقوةاخلَْلق 
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 [باب ما تقلب فيه الواو ياءً ]

بَاُب َما تُقلُب فيه الَواُو يَاًء، اْعَلم أنَّ الَواَو إَذا كانت ُمتحركًة : "قَـاَل أبو َعلي
 .الَفْصلُ  (4)..."َوالَياء قـَْبلها َساكنًة فَإنَّ الَواَو ُتقلُب يَاًء، وُتْدغُم فيها الَياء

:املَواضُعاليتتـُْقلُبفيَهاالَواُويَاًءكثرية ،َفمنَها/: قَـاَل الشَّارِحُ 

قـُلَبت رْت تَأخَّ أو الَواُو مت  تـََقدَّ ، بالسُّكون  األُوىل َوَسبَقت  َوالَياُء الَواُو اْجتَمعت  إَذا
مثاله الَياء ، يف  الَياُء َوأُْدُغمت  يَاًء الَياء (2)الَواُو تـَْقد مي  يف  : َوَأْصلُه َوميِّت، (َسْيو د )َسيِّد،

الَعنْي -(فـَْيع لٍ)،َعلى(َمْيو ت )وَ كاَنم ثل.(7)َطو يلٍ:َفع يل م ثلُ:،َوقَاَلالكوف يونُ-ب كْسر  َولو
 يف  ْت َصحَّ كَما الَواُو ت  َلَصحَّ َقالوا َطو يلٍ)َما َهذا(. يف  ُشر َط َا ألنََّوإمنَّ اْجتَماعهَما الَفْصل 

َاُشر  ،َوإمنَّ خَتْف يف  إىلالثَّق يـل  َناألثـَْقل  ،َواالنْتَقاُلم  َنالَياء ،َوالتَّْخفيُفَمْطلوب  َطالَواَوأَثـَْقُلم 
إالإَذاَسَكنَ حَّ ،َواإلْدَغاُمالَيص  َاحَيْصُلباإلْدَغام  التَّخفيَفإمنَّ ألنَّ األوَُّل،وَكاَنُسكوُناألول 

،َوإْدَغاُم الَفم  َوَسط  ْنُحروف  الَياَءم  ،َوألنَّ َناإلْمَضاءإىلاألَخفِّ أَْوىلل َماذَكرنَام  قـَْلُبالَواو 
َن م  هي اليت الَواُو ُحوِّلت  كَذلك كاَن فَلمَّا الَوْجُه، ُهو يـَُقار بـَُها َوَما ثلَها م  يف  احلُروف  َهذه

؛ل يسُهَلاإلْدَغامُالشََّفتني  الَفم  َوَسط  .إىلَحْرف 

َقوهُلُم الَواو  :َوم ثاُلَسْبق  لَـيًّا،َوَشَوْيُتَشـيًّا،َفالَواُويف  َطَويُتالشَّيَءطَـيًّا،َوَلوْيُتَيَدُه
حَنْوَهذاُمَصحََّحًة،وَ.َهذاُكلِّه َسابَقة َعلىالَياء  الَواُويف  :َذلكب َشرطني َوَقْدَجاءت 

.أْنَتكوَنالَياءَُعار َضةً:َأَحُدمُهَا

 ًنا:َوالثَّاين  .أْنَتكوَنالَواُوَعيـْ

                                                           

 .493ص(مرجان)،و260ص(فرهود)التكملة(1)
 .تصحيف.سياله:األصل(2)
 .167سيِّدوميِّتيفص:سبقذكراألقواليفحنو(7)
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 َها،(:َأْسود)(1)َوَذلكحَنْوقـَْوهل  ميف  م  كوُنالَياء َغرْيالز َمٍة،َوقـُوَّةالَعنْي ب َتقدُّ َلَذلك أَُسْيو د،َوَسهَّ
الالم  َوالجيَ يُءَذلَكيف  َتْصغري  ُغَديـَْوة ،َوُغزَيـَْوة ،َولكْنتـُْبد ُل(:َغْزَوةٍ)وَ(َغْدَوةٍ)،َفالتـَُقوليف 

،وَكونُُهحَمَالًّللتَّغيري (2)َوُتْدغ ُمالبتَّة الطََّرف  َوة)فَأمَّام ثُل.؛ل َضْعف  .(7)فـََيأيتالكالُمَعلَيه(َحيـْ
مب ُ ذَكرنَاه َما م ْنهاَويَتأَيَُّد َكث رية، أحكاٍم يف  الَياَء الَواو  َشارَكة  َوم ْنها: ، املدُّ  / َجواُز:

دٍةم ثل(1)ُوقوع هما يَدٍةَواح  َقص  يف  ،َوَهذا(4)َسْرُحوٍبَوَتكريبٍ:ر ْدفني  َناألحكام  ،َوَغرُيَذلكم 
َعلىتـََقاُرهب  َمافيسوغ .فيهاإلْدَغام(6)َيُدلُّ

؟:قُلتَفَإْن ْنأينيـََتقاربَان  ،َفم  املْخرَج  تـََباعد يف  بـَنْيَاحلرَفني 

ق يـلَ : يف  اك  االْشرت  َن م  َيكوُن َوتَاَرًة ، املْخرَج  َهة  ج  ْن م  َيُكوُن َتارًَة احلرَفني  بـَنْي التَّقارُب
َاكهمَ املَقارَبَة ،َوَقْدذَكرنَااْشرت  ،َوَهذاأَْقوىيف  تَباُعُدخَمْرَجيهَماالصَِّفات  ،َفالَيُضرُّ الصَِّفات  .ايف 

َعُلوَلة)، َوهي (قـَْيُدوَدةٌ )و( كينونَـةٌ )َوِمْن َذلك : "قَـاَل أبو َعلي ، َفُحذفت الَعْين (فـَيـْ
 .الفصل (7)..."َوأُلزَمِت الحْذفَ 

َهذااملَثالُ:قَـاَل الشَّارِحُ  َنالَعرب  َعم  ،خُمَفًَّفا،(1)َقْدمسُ  َوأَدَّىالق ياُسفيهإىلأنَّهُمغيـَّر 
التـَّْغيري  يف  الَبلَدين  َأْهُل الَبْصريونَ(2)َواْخَتلَف فـََقاَل ، : َونُونَة)َأْصُله (َكيـْ َعلى َعُلولَة)، ،(7)(فـَيـْ

ْنأَْوُجهٍ والَذلكم  :َواْحَتجُّ

                                                           

 .تكرار.قوهلمقوهلميف:األصل(1)
 .7/67،واألصول7/130،134الكتاب:ينظر.ُغَديَّة ،وُغزَيَّة :فتقوليفتصغريمها(2)
الشارح(7) َي اهلل-نَس  -رمحه عن يتحدث فلم بوعده؛ يفي حيوة)أن الباب( من بقي فيما . )َحْيوة)وأصل ،(حيَّة(:

 وألنالكلمة الياء، لتضعيف وكراهة التوسع من لضرب واًوا الالم غريهاقُلبت يف جييء ماال فيها جييء واألعالم .َعَلم،
 .1/291،وشرحاجلابردي2/234،واملنصف43،واملبهجص2/490،وسرالصناعة1/740،799الكتاب:ينظر

 .وقوعها:األصل(1)
.تكريت:األصل(4)

 .164وسبقذكرذلكيفص
 .غريواضحةواجتهدتيفقراءهتا(6)
 .493ص(مرجان)،و260ص(فرهود)التكملة(3)
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زُ:َأَحُدَها :جمَ يئهُمْدغًما،َقاَلالرَّاج 

 قَرِينَـَها الَقرِينَـهْ  َقْد فَارَقَـتْ 

 َوَشَحَطْت َعْن َداِرَهـا الظَِّعيَنهْ 

ـَنا َسِفيـَنهْ   يَا لَْيَت أنَـّا  َضمَّ

 (1)َحتَّى  يـَُعوَد  الَوْصُل  َكيَّـُنونَهْ 

؛ألنَّ:الثَّاين الَعنْي َلكاَناإلْبَداُلَعلىَغرْيالق ياس  ع  َموض  الَياُءيف  كاَنت  الو الوَاَوإذَاأهنَّ
تْ .َسكَنْتَوقَبلهافـَْتَحة َصحَّ

َوالثَّالثُ : َفع ُلولَةً)أنَّ الَعنْي -( َمذهَب-بكْسر  يـُْبطُل َوَهذا املَصاد ر ، يف  َمْعُدوم 
.اآلَخر ينَ

فَأُبْ ، بالسُّكون  األُوىَل َوَسبقت  اْجتمَعَتا َقْد َوالَياَء الَواَو فَإنَّ األْصَل َعرفَت د َلَوإَذا
 ُخفَِّف َكَما اإلْدَغام  بـَْعد ُخفَِّف َُثَّ َسيِّد )َوأُْدغَم، َفق يـلَ(َميِّت )وَ( ، َوَمْيت : َسْيد ، . َويف 

:َقوالن (1)احملُذوف 

                                                                                                                                                                             

 (.كون)17/763،(قود)7/730اللسان:ينظر.كانيكون،وقاديقود:كينونة،وقيدودة،ومهامصدرا:يريد(1)
،(فـُْعُلولة)على(ُكونُونَة:)،وأصلها(فـَْعُلولة(:)كينونة)اقتصرالشارحهناعلىقولالبصريني،وذهبالفراءإىلأن(2)

حنو األكثر، ألهنا الياء؛ بذوات الواو لذوات إحلاقًا ياًء؛ الواو فُصريت واحليدودة: والشيعوعة، الصريورة، الفاء. وفتحوا
واًوا الياء تصري أن كراهية ينظر. ص: الكاتب 611أدب واملنصف ص2/12، التصريف ودقائق واإلنصاف261، ،

 .1/293شرحاجلابردي،و7/141،وشرحالشافية2/407،واملمتع1/393
ينظر(7) : ص1/764الكتاب وأدبالكاتب ،611 واملقتضب ،2/121 ،2/219 ،7/174 واألصول ،7/262،

 .7/142،وشرحالشافية2/9،واملنصف211،وأمايلالزجاجيص273وجمالسالعلماءص
قال:"792واهدشرحالشافيةصوشرحش(كون)17/763األبياتمنالرجز،وملأقفعلىقائلها،ويفاللسان(1)

املربد العباس أبو النهشلي: أنشدين يف". نسبة بال واألبيات : ص2/14املنصف التصريف وشرح واإلنصاف139، ،
 .7/142،وشرحالشافية2/101،واللباب1/490االنتخاب:،واألخريانبالنسبةيف2/404،واملمتع2/393
 .كينونة:أياحملذوفمنحنو(1)
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َأَحُدمُهَا َحَذفَت: لو ألنَّك كَذلك كاَن َا َوإمنَّ الزَّائَدُة، َوالَباقيُة احملُذوفَُة، هي الَعنَي أنَّ
َذلك َحركتَها،َويف  الثَّانية بـَْعَدتـَْقدير  ،َفكاَنأَقْـَرَبمنه/الزَّائَدَةالْحَتجَتإىلَتْسكني  تـَْغيريان 

ُلولَةً)لَيكوَنالثَّاينُهواحملُذوَف،َوَيكوَنالَوْزُن (.فـَيـْ

الزَّائد  َفَحذُفاألضْ(2)َوَوْجُهَحْذف  إىلاحلْذف  اأَلوىل،َوالَوزُنَعلىأنَّهإَذااْضطُرَّ عف 
 فـَْعُلولَة )َهذا .) يف  اخلالُف َسْيدٍ)َوَهكَذا (َمْيتٍ)وَ( املْذهبني  َأَحد  يف  هو اآلَخر (فَيل )، َويف  ،

(.فـَْعل )

ريٍ مح  ْنُملوك  م  امللك  َقوهُلُميف  فَأمَّا ،َفالَواُوَعنْيُ(أَْقوالٍ)وَ(أَقْيالٍ)قَيـل ؛َفُجمَعَعلى:
الزَّائَدةُ ُحذفت  الَواحد  َويف  (7)الكلَمة ، َوبَق ي َفعل )، ) َوأمَّا ، اجلمع  يف  أَقْيال )َفَظهرْت ) فـََيُدلُّ

َوزنَُه احملُذوفَةالَعنْيُ،َوأنَّ َن(أَْفيال )َعلىأنَّ ُهَنايَاًء،َوأْصُلهم  الَواو  ؛(الَقول )؛إْذالَوْجَهلَقلب 
.(1)(قَـْيو ل )مُيْتََثُلَقولُُه،فَأْصلُُهألنَّامللَك

َعال)، إنََّما هو (قيَّامٌ )وَ ( ديَّارٌ )َومْن َذلَك : "قَاَل أبو َعلي ( قَـيُّومٌ )، وَ (فـَيـْ
ُعولٌ )  (5)(."فـَيـْ

َديَّار ):قَـاَل الشَّارِحُ  ) ْن م  َيُدورُ)َمأُخوذ  (َداَر َومنه ارُ)، وَ(الدَّ يـْرُ)، الدَّ منه،( خُمَفَّف 
يَّار)وَ ار ،فـََعلىَهذاَأْصُله(الدَّ الَواُوَوالَياُء،(َسيِّدٍ)،م ثُل(َديـَْوار )ُهواملق يُمبالدَّ ،فـََقداجتَمعت 

،فُأُْبدَلَوأُ األُوىَلبالسُّكون  َوَسبقت  كَماَجاَزيف  ؛ألنَّكلو(َسيِّدٍ)ْدغ َم،وملَْجَيُْزفيهالتَّخفيُف
 الَوزُن لَبق ي الَعني  َحَذَف رَت (فـََياالً)َقدَّ لَبق ي الزَّائد  َحذَف رَت َقدَّ َوإْن يَلزُم(فـََعاالً)، َفكاَن ،

اليتبـَعْ األل ف  ْنَأْجل  نَ(قـَيَّام)َوأمَّا.َدهاإْظَهاُرالَواو ،وَكالمُهَامُمْتَنع م  يـَُقوُم،َُثَّ:َفم  قَاَمباألْمر 

                                                           

 .كينونة:هذاهوالقولالثاينيفاحملذوفمنحنو(2)
 (.فـَْيع ل)على(قـَْيو ل)وأصله-بالتشديد-(قـَيِّل)علىأنالواحد(7)
 .161سبقذلكيفص(1)
 ..."وإمناهو:"...499ص(مرجان)،ويف260ص(فرهود)التكملة(4)
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 َوَقْدَجاءفيه(َديَّارٍ)فُع َلفيهَمافُع َليف  (قَـيِّم )، ،فَالَواُو(فَـيـُْعولٍ)َعلى(قـَيُّوم )وَ(.َسيِّدٍ)م ثُل
.(1)َغامُاملوُجوَدُةاآلَنالزَّائَدُة،َوَعنُيالكلَمة أُْبد لْتل يصحَّاإلدْ

َفال ُتدغُم الَواُو ِفي ( تـُُبويِـعَ )وَ ( ُتُسويِـرَ )وَ ( بُويِـعَ )وَ ( ُسويِـرَ )فَأمَّا :"قَـاَل أبو َعلي
 .الَفْصلُ  (3)..."الَياء

:قَـاَل الشَّارِحُ  م  املتَقدِّ الكالم  يف  قـُرَِّر أنَّه قـَْبله َا مب  الَكالم  َهذا اتََّصال  َوْجُه الَياَء/ أنَّ
 َحاُل َوَهذا َوأُدغ َم، أُْبد َل بالسُّكون  األُوىل َوَسبقت  اْجَتمعَتا إَذا ُسوي رَ)َوالَواَو بُوي عَ)وَ( ) يف 

،َوَمَعَذلكملَْتـُبْ َوالسَّبق  ْناالْجتَماع  الَقاعَدة األُوىلم  استثَناءَهذاَعن  دْلوملَُْتْدَغْم،َوالع لَُّةيف 
:(7)َوْجهني 

التَّصحيُحفـَْرًقارَاف ًعا(فـُعِّلَ)(1)أو(فـُْوع لَ)أنَّهلوأُْدغ َمملَْيـُْعلْمأنَّه:َأَحُدمُهَا َ ،فـََقْدتـََعنيَّ
.ل لَّْبس 

الثَّاين َوالَوْجُه األصْ: اجلمَلةُ،أنَّ َوَتكُمُل املْعََّن يـَتَّضُح بَذلك إْذ فَاع ُلُه؛ مُسَِّي َما ُهو َل
 ُسوي رَ)فَأْصَل :) يف  هي ُر تـُغَيـَّ َوال الَياُء، َمَعَها تـُْبدُل ال األل َف أنَّ البنيِّ  املْعلوم  ْن َوم  َسايـََر،

 يف  َمْوقَعَها الَواقَعُة الَواُو وَكَذلك َها، ُسوي رَ)نـَْفس  بـَْعُضهم(. قَاَل َوَقْد األل ُف؛: هي األْصَل إنَّ
ُها َعنـْ كَذلكف يَماُهوَبَدل  األل ف  التَّغيرُييف  .أُْبد لْتَواًواَلمَّاانَضمََّماقـَْبلها،َوإَذامَلْيَلَزم 

ب َقوهل  م(1)َواْسَتْشهدَ َلمَّاظََلُمواَواق ًدا،َفإنَـُّهمملَْيُ:َعلىَهَذاالَفْصل  الَواو  ْدغ ُمواالَواَويف 
حَنْو يف  ريًاَواق ًعاَمْوق َعاالثـَْنني  الَواُوَضم  اإلْدَغاَمملَْمَيْتنْعل َذلك،.ظََلَماَواق ًدا:كاَنت  أنَّ َواحلقُّ

                                                           

 .7/262،واألصول1/791،ومعاينالقرآنلألخفش1/763الكتاب:ينظر(1)
 .499ص(مرجان)،و260ص(فرهود)التكملة(2)
ينظر(7) : 1/763الكتاب واملقتضب ،1/703 واألصول ،7/267 الصناعة وسر املفصل2/374، وشرح ،

10/96. 
 .تصحيف.و:األصل(1)
 .1/112منأمثلةالكتاب(اظلمواواقدً)أبوعليالفارسي،و(1)

 أ/724
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َاالوَ:َأالتـََرىأنََّقولكَ َذهاملْنز لة ؛َوَقْدأُْدغ َم،َوإمنَّ َكُمَلَمدَُّهاَعَصْواَواق ًداهب  َذلَكأنَّالَواَو ْجُهيف 
َلمَّا َولَذلَك ، اإلْدَغام  َن م  املان َعة  احلرَكة  جَمَْرى جَيْر ي املدِّ وََكَماُل قـَْبلها، َما َمام  َواْنض  ب ُسكوهن  ا

املدِّ ل ُنقَصان  يُدَغُم قـَْبلها َما تَـ(2)انـَْفتَح أال الَواو ، ُحكُم الَياء  َوُحكُم تـَُقولُ، أنَّك َرى ه ْنُد: يَا
َوتـَُقولُ ، املدِّ لكَمال  ُتدغ ُم َفال ًرا، يَاس  اْرم ي قَبَل: بالَفتحة  املدِّ لنـَُقَصان  فـَُتدغ ُم رًا، يَاس  اْخَشْي

.الَياء 

 .(4)"ِديوانٌ : َوِمن َذلَك َقولُُهم: "قَـاَل أبو َعلي

:قَـاَل الشَّارِحُ  َوْزن  يف  الَقوُل حُنَقَِّق أْن َويـَْنبغ ي تـُغَيـَّْر، وملَْ َوالَواُو الَياُء اْجَتمعت  َقْد
(د يَوانٍ) ُهو َهْل ف عَّال )، ) أَْو األْصل  (ف يَعال )يف  َفالذي ؟ / َأْصَلُه أنَّ َعلى (ف عَّال )َيُدلُّ

:(1)َشيئان 

َعْلتَُدوَّْنُتَهَذاالشَّ:َقوُلك:َأَحُدمُهَا .ْعَر،َوَقْدفـَعَّْلُتالفـَيـْ

مَجْع ه :َوالثَّاين الَواُو،وملَْيـَُقلْ:قـَْوُلكيف  االْخت يار :َدَواو ين،َفَظهرت  ،َوإَذا(4)َديَاو يُنيف 
كاَنق َياُسُه كَذلك َن(د وَّانًا)كاَن الع لَّة ،َفأْبَدلُوام  َحْرف  األُوىليَاًء،َفكر ُهواالتَّْضعيَفيف  الَواو 

التَّغيري ،ولوقَلبوَهاإىل ع لَّة  لَزوال  َماقـَْبلَها،فَإَذامَجَعواأخرُجوهَعلىاألْصل  َاَواْنكَسار  لُسكوهن 
َقولكَ .د يَّان،َفكاَناأَلوىلقَلُباألُوىليَاًءُدوَنالثَّانية :الَياءلَبق يالتَّضعيُفاملكُروهيف 

                                                           

(2) أن على األصل؛ يف يُدَغم)كذا ) وابن(َلمَّا)جواب مالك ابن وأجازه مضارًعا، فعاًل جميئه جييزون ال واجلمهور ،
عصفور ينظر. ص: ص211التسهيل الداين واجلَّن ص496، واملغين ،730 واملساعد القواعد7/201، ومتهيد ،

 .7/220،واهلمع9/1142
 .499ص(مرجان)،و260ص(فرهود)التكملة(7)
 .111-117وينظرماسبقص.2/71،واملنصف769-1/763الكتاب:ينظر(1)
:ورديفالشعريفقوله(4)

أُمََّعْمرٍو َأَْنأَُزوَرك  ُتَشـقَُّقباملَداد َعـَداين  َديَـاو ين 
 .2/72،واملنصف2/374،وسرالصناعة7/143اخلصائص:ينظر
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َقوهُلُمَوَنظريُ َذلك َواألْصلُ: ، َود يَنار  ق رياط ، وَكذلك: ذَكرنَا، ل َما وُه فـََغريَّ ، َود نَّار  ، ق رَّاط 
الَواحد ؛(1)َديَاو يُن،َوَديَابيجُ:َدبَاب يُج،َوَمْنقَال:؛لقوهل  م(د بَّاج )َأْصلُه(د يَباج ) مَحََلهَعلىَلْفظ 

.ألنَّالَياَءهياألْصلُ

ا قُلبِت الَواُو فيه يَاًء َقولُُهم: "اَل أبو َعليقَـ  .(4)"ُعْذُت ِعَياًذا، َوُقْمُت ِقَياًما: (3)َوِممَّ

:قَـاَل الشَّارِحُ  يف  ع َياذٍ)األْصُل ق َيامٍ)وَ( لقولك( الَواُو؛ َوالَعْوُذ،: َوالَقْوَمُة َوأَقُوُم، َأُعوُذ
؛ االْعتالل  يف  املَصاد َرتـُبـََّْنَعلىاألفْـَعال  املْصَدر ؛ألنَّ فَُأع لَّْتيف  الف ْعل  الَواَوأُع لَّْتيف  إالأنَّ

األفْـَعاُلهياليتخَتْتلفُ كاَنت  إْذ الَيكف ييف  الف ْعل  َايف  جُمَرََّداعتالهل  ،إالَّأنَّ أَبْنيتـَُهاللَمَعاين 
 يف  أُع لََّتا َوالَياَء الَواَو أنَّ تـََرى أال املْصَدر ، يف  َا قَالَ)إْعالهل  (بَاعَ)وَ( يف  يـَُعالَّ وملَْ (الَقْول )،

سَ(البَـْيع )وَ فيهَما َوالَياَء الَواَو ألنَّ الكْسرَُة،؛ َوْهَو اإلعالَل ي يـَْقتض  َما َلُهَما قـَبـْ َولَيَس اكنة ،
 خب  الف  َصحََّتا (ع ياذٍ)فَلذلَك يف  اإلْعالل  َمَع الَياء  بـَْعَد األلف  َوُوقوَع األوَّل  انكَساَر فَإنَّ ؛

ع لَّة  الف ْعل   اعت الهلَُ/ َوهي ، أَثـَر  له منَها َوصٍف ُكلُّ أوَصاٍف، َماَذات  َواْنكَساُر ، الف ْعل  يف  ا
بـَْعَدَها(1)قَبلَها منَها(4)،َوَوقُوُعاألل ف  د  ْت(6)،فَلواختلََّواح  (1)[كماصحت]َصحَّ (ل واذٍ)يف 

الذيهو الف ْعل  (الَوْذتُ)َلمَّامَلْتـَْعتّليف  َوارٍ)،َواليف  (َجاَوْرتُ)؛ألنَّف عَله(ج  (ع َوَدةٍ)،َواليف 
(ز َوَجةٍ)وَ ،َواليف  .َلمَّامَلَْيكْنقَبلَهاكسرَة (2)(َسَوامٍ)َلمَّامَلَْيكْنبـَْعَدهاأَلف 

                                                           

.سهو.دواوين،ودبابيج:األصل(1)
 .2/374،وسرالصناعة7/143،واخلصائص161-7/160الكتاب:وينظر

 .لقوهلم:األصل(2)
 .499ص(مرجان)،و261ص(فرهود)التكملة(7)
 .تصحيف.قبلهما:األصل(1)
 .7/173،وشرحالشافية7/261،واألصول2/123،واملقتضب1/760الكتاب:ينظر(4)
 .تصحيف.منهما:األصل(6)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(1)
وامُ(2)  (.سوم)1142القاموسص.اإلبلالراعية:السَّ
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 َحْوض )َوأمَّا َسْوط )وَ( ) َعَلى َياضٍ)فـَُيجَمُع ح  ياطٍ)وَ( يَاًء(س  فيه الَواُو َوتُقَلُب ،
مَخْسة ُشُروطٍ :(7)الْجت َماع 

الف ْعل :َأَحُدَها يف  السُّكوَنَضعََّفن ْسَبَةاإلْعالل  الَواحد ،فَإنَّ يف  .ُسكوُنالَواو 

.َتْسَتدعيَماجُيَانُسَهاَوْهَوالَياءُكْسُرَماقَبَلالَواو ؛ألنَّالكْسَرةَ:َوالثَّاين

،:َوالثَّالثُ بـَْعَدها؛ألنََّحرَكَةالَواو إ َذْنلَْيسْتبأْصٍل،َبْلهيَتابَعة لألل ف  ُوقُوُعاألل ف 
فيَها .َوَذلكَضْعف 

الالَمإَذاأْعتلتْ:َوالرَّابعُ كاَنَهذاَشْرطًاألنَّ َا ،َوإمنَّ ُةالالم  حَّ لئالص  اْمتَـَنَعإْعالُلالَعنْي 
.يـََتواىلإْعالالن 

َواخلام سُ ب َناء: َعْن َتغيـُّر  َوْهو د ، الَواح  َن م  أثـَْقُل اجلْمَع ألنَّ مَجًْعا؛ الكلَمُة َتكوَن أْن
د  .الَواح 

كَقولكَ الَواُو، ت  َصحَّ روط  َنَهذهالشُّ م  َوَعود َوع َودة ،َسَواد َوَأْسوَدة ،:َوإَذافُق دَواحد 
وَأْجو يَة  َواء (1)وج  اجلْمع  َويف  و(4)، َسَواد )، ملََْيكْن( َلمَّا الَواُو فيه ْت َصحَّ

.مَجًْعا
،فـَُتقلُبفيَهاالَواُويَاًء؛ألنَّاأللَفَلمَّاأُْبدلْتمنالَواو (د يَارٍ)فَـُتجمُعَعلى(َدار )َوأمَّا

َضُعفْتَفَصارْتكالوَ (.َحْوضٍ)او يف 

(االْنق يادُ)وَ(االْختيارُ)فـ(انـَْقادَ)وَ(اْخَتارَ)َوأمَّا َايف  الَواُوفيهيَاًءالْعت الهل  ،َوَقْدأُْبدلت 
بـَْعَدها املصَدر ،َوقـَوَّىَذلكُوقُوُعاأللف  َوانكَسار َماقبلهايف  .الف ْعل 

                                                           

 .116سبقذلكيفص(7)
اجل واء(1) واجل واء: األودية، من الواسع َخَصفة: أو جلد من عليه توضع شيء أو القدر وعاء . 11/134اللسان
 (.جوا)
:ينظر.السمني:والناويمناإلبل.1/297شرحاجلاربردي:وينظر(.ناٍونواءيفالنوق:)ولعلها.كذايفاألصل(4)

 (.نوى)6/2413الصحاح
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ُحذَف/َهْل:فَإْنقُلتَ ؟(اْست َعانةٍ)وَ(إَعاَدةٍ)وَ(إَجادةٍ)ُهَناَشيء كماُحذَفيف 

ق يـلَ : يف  احلذف  َسبَب ألنَّ إَعانةٍ)ال، ) َأْصَلها أنَّ إْعَوان )َوبَابه ا(إكرَامٍ)كـ( فَلمَّ ،
ُحذ َفَأَحُدمُهَا،َوَقْدذَكرنَااخلالَفبينهم الَواُوألًفا،َواجتَمَعَساكنان  احملُذوفَة أُْبدلت  ،وملَْ(1)يف 

 (االْنق ياد )يُوجْدَذلكيف  (.االْنط الق )،كَمامَلْيُوجْدَذلكيف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [باب التكسير في هذه األسماء المعتلة العين للجمع]  

بَاُب التَّكسيِر ِفي َهذه األْسَماء المْعتَـلَّة الَعْين للَجْمع، اْعَلم أنَّ :"قَـاَل أبو َعلي
َمَفاِعل إَذا اكتـنَـَفها َواَواِن، َأْو يَاَءاِن، َأْو َواٌو َويَاٌء، َأْو يَاٌء : لَف الجْمِع ِفي َنْحوأ

 .الَفْصلُ  (4)..."َوَواوٌ 
                                                           

 .479صينظراخلالفيف(1)
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: قَـاَل الشَّارِحُ  ْنأَوَّل  ع لٍَّةقُل َبالثَّاينم ْنهَمامَهْزًَةم  َحْريفَْ بـَنْيَ إَذاَوقَعْتألُفالتَّكسري 
َماع ْنَدس  أواْخت الف ه  احلْرَفني  اتِـَّفاق  َذلكبـَنْيَ ،(2)يبَويهأَْمر ه ،وملَْيـُْقلْبأَل ًفاَُثَّمَهْزًَة،َوالفـَْرَقيف 

الثَّالثَة :َوقَاَلأَبُواحلَسن  الَواَوين ُدوَنَبقيَّة األْقَسام  أوَّالًَعَلى.(7)تـُْقَلُبمَهَْزًةيف  فَـَندلُّ ع لَّة قَلب 
فـَنَـُقولُ اخلالف  :الَواو مَهْزًَة،َُثَّنـََتعرَُّضل َموضع 

بـَْينهَما ُز احلاج  وَكاَن أُْخَرى َواو  إليَها ْت اْنَضمَّ فَإَذا ُمَستثَقلة ، الَواَو أنَّ اإلْبَدال  ع لَُّة
َكوُنالكلَمة مَجًْعاا إىلَذلَك االْستثَقاُل،فَتحوُِّلاملستَثْـَقَلإىلَضع يًفاَوْهواأللُف،َواْنَضمَّ ْشَتدَّ

حَنْو الكلَمة  أَوَّل  يف  اْجَتمعَتا إَذا الَواَوين  أنَّ تـََرى أال منه، َأَخفُّ ُهَو َما األُوىل: قُلَبت  َل أََواص 
عه َمْوض  .(1)مَهْزًَة،َوَقْدقـَرَّرنَاَذلكيف 

َر؟مَلَأُْبدلْتمَهْزًَةال:فَإْنق يـلَ َغيـْ

ْن:ق يـلَ كاَنف رَارًام  الع لَّة أَْوإىلَمايُْشب ُهَها،َواإلْبَداُلُهَنا اإلْبَداَلَيكوُنإىلُحُروف  إنَّ
الع لَّة ،َفكيَفيـُْبدُلإىلم ثله ؟ !ث َقل 

:ومََلْتـُْبَدْلأَلًفاألْمرَين 

َلهأل ًفاَفإْبَدالُُهإليه:َأَحُدمُهَا ،َويـَُزوُلب َناُءالتَّكسري أنَّقـَبـْ يإىلاحلْذف  .يـُْفض 

َوالثَّاين : أنَّ َحْرٍف/ إىل يُبدَل أْن فَيجُب ًنا، َعيـْ وَكون ه َركت ه  حب  قـََويٌّ األْصليَّ احلْرَف
الُقوَّة  .ُمتحرٍِّك؛ليَساوياألْصَليف 

األوَّل؟:فَإْنق يـلَ َمَلْيُبدل  مل 

                                                                                                                                                                             

 .600ص(مرجان)،و..."أوياءوواو،أوواووياء:"...وفيها262ص(فرهود)التكملة(1)
 .1/769الكتاب:ينظر(2)
ينظر(7) : 1/261املقتضب واملنصف ،2/14 املفصل وشرح ص10/91، امللوكي وشرح ،133 واملمتع ،1/773،

 .113،واملبدعص7/171،وشرحالشافية711-714
 .171ص(1)
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ق يـلَ جَيْر ي: َواجملاو ُر التَّغيري ، َمَواضُع َواألْطراُف ، للطَّرف  جُمَاور  ألنَّه أَْوىَل؛ الثَّاين إْبداُل
عَ َمَواض  .(1)عليهُحكماجملاَور ،َوَقْدذَكرنَاَذلكيف 

مْتأوتَ ،أوَأَحُدمهَُايَاءتـََقدَّ يَائني  كاَناحلرَفان  فهوإَذا ُعاخلالف  رْت،َوأمَّاَموض  أخَّ
 أكَثر  يف  َساَوتْـَها َوَقْد الَواو ، أُْخُت الَياَء أنَّ تُه َوُحجَّ َم، تـََقدَّ َما َعلى الَقْلُب يبويه س  َفَمْذهُب
َع كَماأُْبد لْتأُختـَُها،َوَقْدَحكىأبوزَيٍدأنَّهمسَ  َماهوَمْعلوم ،فـَتُبدُل َنالثِّقل  ،َوفيَهام  األْحكام 

َنالَعرب  يـَُؤيُِّدهُ(2)-باهلمز-َعَيائُل:م  َنالق ياس  َمم  يَبويه،َوَماتـََقدَّ ُعإليهس  يَرج  .،َوَهذاَنصٌّ

:يَلزُمَعلىَماَأصَّْلُتموُهَشيئان :فَإْنق يـلَ

ْتفيهَمَعَماذَكْرمتُ(7)(َضَياو نُ:)َأَحُدمُهَا .؛ألنَّالَواَوَصحَّ

َمَعالع لَّة اليتذَكرمتَُعَواو :َقوهُلُم:والثاين .ُر؛فإنَّهَصحَّ

(َضَياو نُ)أمَّا:َواجلوابُ ت  كَماَشذَّ (1)(الُقْصَوى)فإنَّهَشاذٌّ،َخرََجُمنَبـًِّهاَعلىاألْصل 

الَواحد ،َوْهو(الَقَودُ)وَ ْتيف  الَواَوَصحَّ ُراألُصوَل،َوقـَوَّىَذلكأنَّ ُذوُذاليُكدِّ َون )،َوالشُّ (َضيـْ
َذلكَ َعلى اجلْمع  يف  فـَبَـنَـْوَها ذوذ ، الشُّ َطريق  (1)َعلى . الَعَواو رُ)َوأمَّا ) فَالَياُء(الَعَواويرُ)َفأْصلُه ،

 يف  َناألل ف  م  ،َولو(ُعوَّارٍ)َبَدل  الثَّبات  َتقدير  رورَة ،فـَْهيلذلكيف  الَياَءُحذفْتللضَّ ،إالأنَّ
تـُبْ ملَْ الطَّرف َظَهرْت َن م  لُبعدَها الَواُو َوم ثلُهُ(2)دل  ، الَعار ض  احلْذف  بـَْعَد َفكَذلَك ، : طَاووس 

                                                           

 .261،720،406ص:ينظر(1)
واهلمز(2) النوادر يف زيد أيب حكاية على أقف مل قال. حيث األصمعي عن املازين حكاها "وقد األصمعي: وسألت

 َعيِّل)عن فقال( العرب؟ تكسره كيف الواوين: يف يهمزون كما يهمزون عيائل؛ ينظر" : واملنصف7/796األصول ،
 .2/106وهيكذلكيفاللباب.10/91،وشرحاملفصل2/11
َوٍن،وهوالسِّنـَّْوُرالذكر:الَضَياو نُ(7)  (.ضون)1461،والقاموسص7/71املنصف:ينظر.مجعَضيـْ
 .434يفص(القصوى)ذكروجهالشذوذيف(1)
 .7/170،وشرحالشافية1/144،واخلصائص7/793واألصول7/720،1/170الكتاب:ينظر(1)
 .411ينظرماسبقيفص(2)



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

444 
 

َونـََواويسُ َونَاووس  (7)َوَطَواويُس، . (1)[الياءين]َومن َوالَياء : الَواو  َن َوم  َوَخيائ ُر، َخيـِّر  : َسيِّد 
 َع،َولهَشاهد  َذلكَقْدمسُ  َنالق ياس َوَسَيائ ُد،وَكلُّ الَياء ،َوَهذا.م  بَينُهَماخل  َفة  َواألْخَفُشيـَُفرُِّق

 األْحَكام /َضع يف  َمايف  ْنَتَساو يه  جُمْرى(ُذؤابَةَ)َوَقْدَأْجَروا.ل َماذَكرنَاُهم  اجلمع  ،(أََوائلَ)يف 
الزَّائَدة يَا َناألل ف  َناهلْمزَة َواًوا،َوم  كَماقَالُوا:ًء،َُثّمَهَُزواالَياَءفـََقالوافَأْبَدلُوام  َسَفائ ُن،:َذَوائُب،

اهلْمزَُةَواًواف َرارًاإىلاألَخفِّ .(4)َوقُلبت 

:فَْإنق يـلَ الَواُويف  كاَنت  حَّة (َعَواورَ)لو ص  يف  ثَابًتا ،وَكاَنُحكُمَها تـَْقد يرالثَّبات  يف 
قـَْبلها أْصَلُه(6)(َذَلذ ل )َلَوجَبأْنالُيْصَرَفالَواو  ،َوَقْدَصَرفُوُه(َجَعاف رَ)،م ثُل(َذالذ لُ)،ألنَّ

.ومََلْيـُرَاُعواُحكَماألْصل 

َواجلوابُ ألنَّ: الصَّرُف؛ َوالصَّحيُح َيْصرْف، وملَْ َذلك الَحَظ َمْن الَنْحوينَي َن م  أنَّ
،أالتـَرَاُهمقَالُوااملراعىفيَمااليـَْنصرُفالل (ُعَمرُ:)فَُّظ،َوإَذازَاَلالب َناُءب َعارٍضَعاَدإىلالصَّرف 

 وَكَذلك ، الَعْدل  ب َناء  لَزوال  َصَرفَتُه؛ َصغَّرَتُه فَإَذا ، َوالتَّعريف  للَعْدل  يـَْنصرُف َأْسودُ)ال ال(
قُلتَ َوَلْو يـَْنصرُف، أنَّ(1)ُسَوْيد : َمَع َصَرفَتُه أَُسْيو د)األْصَل َرُجاًل( مَسيَت لَْو َذلَك َوَعكُس ،

حَنْو(َتَضاربَ)بـ يف  الف ْعل  َعلىَوْزن  التَّصغري  َنُه،:،َُثََّصْغرتَُهملََْتْصر ْفُه؛ألنَّهَصاَريف  َماُأَحْيس 
التَّص بَاب  َكذلكيف  ُمْنَصر فًا،َولَْيَس كاَنقـَْبَلالتَّصغري  َوَقْد ،أالتـََرىأنَّ أُْبد لْت(ُصيًَّما)ريف 

                                                           

 (.نوس)6/214اللسان.مقابرالنصارى:الناَّووس(7)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(1)
(4) السعادة سفر يف "1/104جاء : ذوائب)وأما ) على جتمع أن القياس (ذآئب)فكان ألف ألن ذؤابة)؛ كألف(
اخلصائص:وينظر".وذلكثقيل،فأبدلوامناألوىلواًواذآئبلوقعتألفاجلمعبنيمهزتني،:،لكنهملوقالوا(رسالة)

 .49-1/217،7/43،وشرحالشافية7/116
القميصلُالذ ذَ(6) الواحد: أسافله، من األرَض يلي ما : ، لُذ لَوالذَُّذْلُذل  الذَّ: عن ل الذ مقصور ينظر. الصحاح:

 (.ذلل)11/249،واللسان1/1301
 .تصغريترخيمألسود(ُسَوْيد)(1)

 ب/723
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وَ الطَّرَف، َا ل ُمَجاورهت  يَاًء الَواُو ُصوَّاًما)فيه وَ( منه، ل ُبعد َها منه تـُْبدْل َحو لَ)ملَْ ) يف  ألنَّه َصحَّ
(.اْحَولَّ)تـَْقدير 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 [باب ما كان الالم منه همزة والعين واًوا أو ياء]
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َداَء : ، َوَذلك ِمثل(4)بَاُب َما كاَن الالُم منه َهْمزًة َوالَعْيُن َواًوا أو يَاءً : "َعليقَـاَل أبو 
 .الفصل (3)..."َجاَء َيِجيُء َوَشاَء َيَشاءُ : َيداُء، َوَساء َيُسوء، َوَما كاَن الَعْين فيه يَاء فَنْحو

،:قَـاَل الشَّارِحُ  َواو  يَاء أو َعيُنُه مم َّا الَفاع ل اْسم  ُحكم  بَياُن الَفْصل  َهذا ْن م  الَغَرُض
َنالَواو /َوالُمُه َفم  َوَساَء،َوَداءَ:مَهْزة ، كقولك(7)نَاَء، َويَداءُ:، يـَُنوُء،َوَيُسوءُ،

َنالَياء (1) :،َوم 
 َمصدرَُه ألنَّ َيَشاءُ؛ َوَشاَء جيَ يُء، (َشيء )َجاَء كلِّه  َهذا ْن م  الَفاع ل َواْسُم وَ(نَاءٍ)، ،(َشاءٍ)،

ْن(َجاءٍ)وَ اهلْمَزة م  كاهلْمزَة م ْن(4)،َفَمذهُبسيبويه(َجاءٍ)،َواخَتلُفوايف  َنالَعنْي ، أنَـَّهااملبَدلَُةم 
(قَائ لٍ) َما الْنكَسار  يَاًء أُْبدلْت أُْخرى مَهَْزة  الكلَمة  َوالُم ْن، م  َحْرٍف نـَْقُل ع ْنده َولَْيَس قـَْبلَها،

إبـَْقاُؤُه َفكاَن ، األْصل  الُف خ  َوَذلك الكلَمة ، لب َناء  تـَْغيري  نـَْقَلُه ألنَّ َموضع ه ؛ َغري  إىل َموضع ه 
الَعنْي ،َوَوق:(6)َوقَاَلاخلليلُ.َعلىَنْظمهأَْوىل ع  اهلْمَزُةاليتهيالم نُقلْتإىلَمْوض  يف  الَعنْيُ عت 

الالم  َواًوا(3)َموضع  كاَنْت َوإْن َا، َحاهل  َعلى بَقيْت يَاًء كاَنْت إْن َبْل مَهْزًَة، إْبَداهُلَا جَيْب فَلْم ،
كَمافـََعَلسيبويه بنيإْعاللني  يـَُواىل اْرُتكَبالنـَّْقُللئال َا َماقبلَها،َوإمنَّ ؛(3)قُلبْتيَاًءالْنكَسار 

سي إْعاللني ألنَّ بني جَتْمُع َتكاُد ال َوالَعَرُب يَاًء، الم  هي اليت َواهلْمزََة مَهْزًَة، الَعنَي أَْبَدَل بويه
 يف  َشاذًّا َذلك َجاَء َا َوإمنَّ ُر(2)(شاءٍ)و(1)(ماءٍ)ُمَتواليني ، َغيـْ ع ه َموض  َعْن احلْرف  َوحَتويُل ،

                                                           

 .والعنيوالواوياء:األصل(1)
(2) فرهود)التكملة "...وفيها261ص( ينوء: وناء يسوء، حنو...ساء ...."جاء: ويف مرجان)، "...602ص( ساء:

 ...".يسوء،وناءينوء
 (.دوأ)1/39اللسان.إذاأصابهالداءُ:َداَءالرجلُ(7)
 .ودوء:األصل(1)
 ".فهذاقولالنحوينيأمجعنيإالاخلليلبنأمحد:"وفيه1/247،واملقتضب733-1/736الكتاب:ينظر(4)
 .2/42،واملنصف7/293،واألصول1/247،واملقتضب1/733الكتاب:ينظر(6)
 (.فاعل)،وعندسيبويه(فالع)عنداخلليل(جاءٍ)فوزن(3)
 .سهو.اخلليل:األصل(3)
 .177روجهشذوذهيفصذُك(1)
.1/107احملكم:ينظر.مجعَشاةٍ:الشَّاء(2)

 أ/723
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إ الَعنْي َحوَّلوا تـَرَاُهم أال ُمْستنكٍر، يف  الالم  َموضع  َشاكٍ)ىل (7)(الثٍ)وَ( َواألْصُل (َشائ ك )،
َوَهذا(1)(الئ ث )وَ َهُهَنا، كَذلك مَهْزًَة، حُيوَُّل ال َموضٍع يف  الَواو  ُوقُوَع بذلك َغرُضُهم وَكاَن ،

يَبويه(4)أَقْيُسع ْنَدأيبَعل يٍّ س  ْنَقول  .م  ،(َشائ كٍ)َولَْيَساملراُدأنَّاهلْمَزَةيف  ُجعلْتبـَْعَدالكاف 
ْتَطرَ أَْمر َهاُصريَّ ْنأَوَّل  الَواَوم  َااملْعََّنأنَّ ًفاَُثَُّحوِّلْتإىلالَياء ؛إْذَذلكاليُف يدهمَشيًئا،َوإمنَّ

يَبويهقَالَ.لئالتَـْنقلَبمَهْزَةً :َوَمْنتَاَبَعس  َوز يَاَدًة،َوَذلكتـَوَ/اخلليَلَقْداْرتكَبإنَّ ايلإْعاللني 
َحَذفَها َوأنَّه يَاًء، الَواَو قـََلَب َوأنَّه ، كاإلْعالل  تـَْغيري  َوَذلك ، الَعني  ع  َمْوض  إىل الالَم َحوََّل أنَّه

كـ الكلَمُة ر (قَاضٍ)اللتَقاء السَّاكنني إْذَصاَرت  كَماقَالُوا:،قَاَلَعبُدالَقاه  ،َوذَلكأنَّلَيَساألْمُر
الع لَّة إىلَحْرٍفآَخَر،َوالنـَّْقُللَْيَسإْعالالً ،َبْلُهوتـَْغيرُيُحكٍم،َواهلْمزَُة(6)اإلْعالَلإْبَداُلَحْرف 

،َبْللُوقوع َهاَطَرفًابـَْعَدالكْسرَة  َا،َوأمَّاإْبَداُلالَواو يَاًءفـََغرُيالز ٍمَعْنَهذاالتَّحويل  َاهل  ،َوَحْذفـَُهاحب 
اإلْعالل  اًليف  ُرالز ٍم،فلْمَيكْنَذلكَداخ  .(3)َغيـْ ؛ألنَّإْبَدالَـَهامَهْزًةلَْيَس(َمـاءٍ)وَكذلكيـَُقوُليف 

 ْنقَبيـل  م 

يحان  ؛ألنَّاحلرَفني َصح  الُقوَّة .(1)اإلعالل  يف  ُمَتقاربان  .(2)وَك الاملْذَهبني 

                                                                                                                                                                             

 أصل أن وذلك الكلمة، يف إعاللني تواىل شذوذه )شاء)ووجه َشَوه (: قبلها،( ما وانفتاح لتحركها ألًفا الواو فقلبوا
.119،وشرحالتصريفص119-2/111،واملنصف1/290املقتضب:ينظر.وقيلفيهغريذلك.وقلبوااهلاءمهزة

.نباتالئثوالٍث،علىالقلب:التبسبعضهعلىبعض،تقولالعربماقد:الالئُثوالالُثمنالشجروالنبات(7)
 (.لوث)2/133اللسان

 .422-421ينظرماسبقيفص(1)
ص(4) التكملة يف "261قال يف: ذلك يلزم وليس إعاللني توايل فيه جيتمع األول ألنَّ األول؛ من أقيس القول وهذا

 .2/47املنصف:وينظر".قولاخلليل
 .إعالل :صلاأل(6)
 .2/1192املقتصديفشرحالتكملة:ينظر(3)
 .2/1701املقتصديفشرحالتكملة:ينظر(1)
 ".وكالالقولنيحسنمجيل:"عناملذهبني1/733وقالسيبويه(2)

 ب/723
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، َوَلْم َتْجعله  : قُلتَ  (3)(َشائيةً )وَ ( َجائيةً )فإْن َجمعَت : "أبو َعليقَـاَل  َجَواء  َوَشواء 
 .الَفْصلُ  (4)(..."َخطَايَا)كـ

:قَـاَل الشَّارِحُ  ْنَهذهاملْسألة التَّفريُقبـَْينَهاَوبـَنْيَ (َخطَايا)،َوَذلكأنَّ(َخطَايَا)الَغَرُضم 
ْنيَاءٍ (1)ياؤهاُمبدلة م  ؛ألنَّ اجلْمع  يف  َوَذلكَعارض  (َسف ينةٍ)م ثُل(َخط يئةً)، ،وَكَماتـَُقوليف 

كاَنالق ياُس:اجلْمع  كَذلك ،َوالثَّانيُةَأْصل (َخطَائ ئ)َسَفائُن؛ َمزتني ،األُوىلَبَدل  ،َواليَلزُم(4)هب 
 يف  اهلْمزَ(َجَواءٍ)َذلك ألنَّ د (6)؛ الَواح  يف  ُمستَحقٌّ هي (َجائ ية )اليت َوهي فَاع لة )، ع ْند(
يبويه،وَ ع ْنداخلل يل،فَإَذامَجَْعَتأْبدلَتاأللَفالزَّائَدَةَواًوا،َوأَوقعَتالتَّكسرَيبـَْعدها،(فَال َعة )س 

التَّكسري  د َأْصاًلبـَْعدأل ف  الَواح  كاَنْتيف  (3)َوأَتيَتباهلْمَزة اليت ،فـََباَنأنَّ اهلْمَزَةملَْحُتذْفيف 
 لَيجَبَتغيـُُّرَهاإىلالَياءكَماكاَنَذلكيف  (.َخَطايَا)اجلْمع 

 (9)..."َشَوايَـا َوَرَوايَـا: لقلتَ  (1)(رَاويةً )وَ ( َشاويةً )َوَلو َجَمعَت : "قَـاَل أبو َعلي
 .الَفْصلُ 

(1)[هذا]:قَـاَل الشَّارِحُ  / ل َماقَبَله،َوَذلكأنَّ مَهْزتُُهَأْصل الًماُجعلْت(َجَواءٍ)خُمَال ف 
،َوعينَها(رَاو يةُ)أوَعيًنا،َوأمَّا َواوين ،(2)َففيَهاَواو  بـَنْيَ ،َفإَذامَجَعتَهاَصارْتألُفالتَّكسري  َواو 

                                                           

 .1/733الكتاب:،وينظر(شأي)11/113اللسان.سبقتهم:شأوُتالقوَمشأًوا:اسمفاعلمن:شائية(2)
 .607ص(مرجان)،و..."وملجتعلها:"...وفيها261ص(فرهود)التكملة(7)
 (.خطيئة)مبدلةمنالياءيف(فعائل)،واهلمزةيف(فعائل)مبدلةمناهلمزةيف(خطايا)ألنياء(1)
القلب(4) فريى اخلليل أما سيبويه، رأي على هذا ينظر. : 733/الكتاب واملنصف الشافي2/41-46، وشرح ة،

 .143-146،وظاهرةالقلباملكاينص7/49
 .تصحيف.اهلمزة:األصل(6)
 .10/117،وشرحاملفصل2/67املنصف:ينظر.فـََوال ع:،وعنداخلليل(فـََواع ل:)عندسيبويه(َجَواءٍ)فوزن(3)
الرَّاويةُ(3) والرَّاويةُ: املاء، فيها املزادة يُس: الذي احلمار أو البغل أو راويةالبعري أيًضا املستقي والرجُل املاء، عليه .قى

 (.روى)11/716اللسان:ينظر
 .601ص(مرجان)،و264-261ص(فرهود)التكملة(9)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(1)

 ب/723

 أ/729
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 ألف  ْن م  ُمبَدلة  َعنْيُ(فَاع لة)األُوىل هي َوالثَّانيُة يـَُقالَ، َأْن الق ياُس َفكاَن الكلَمة ، َأْصُلها:
َرَوائ ي) ) يَاًء،(أََوائل)م ثُل ْت َوُصريِّ فتحًة، الكْسرَة َن م  فَأُبدَل ، اجلْمع  يف  َعار َضة  َفاهلْمزَُة ،

كَمافـََعُلواَذل َماقـَْبلها الَياُءاليتهيالم أل ًفالَتَحرُّكَهاَواْنف َتاح  َوأُْبدلت  ،وأصلها(َمَداَرى)كيف 
ْدَرى) ثُل(َمَدار ي)،ويفاجلمع(7)(م  َرل َماذَكرنا،َوحَلقْتبـ(َجَعاف رَ)م  .(1)(َخطَايَا)،َُثَُّغيـِّ

 رَك يَّة)فَأمَّا ) ْن م  َواو  يـَرُْكو)َفالُمَها وَ(رََكا َمط يَّة)، ) ْن مَيْطُو)م  زَائ َدة ،(َمطَا فيه َوالَياُء ،
(َخط يئةٍ)ْتم ثلَفَصار لتحرُّك َهاَواْنفَتاح  أَلف  َنالَواو  الَياُءالزَّائدُة،َوأُْبدَلم  ،َفلمَّامجُ عْتثـَبَتت 

 اهلْمزََةالُم(َخَطايَا)َماقـَْبلَها،َوالفـَْرَقبـَْينَهاَوبـَنْيَ ،َوَتغيـُُّرَهاَعلىَماَسَبَق،َوالُم(َخط يئة)إالَّأنَّ
(َمط يَّة) كَمايـَْعرُضيف  اجلْمع  يف  ،فـََهمُزَهاَعار ض  ،َُثََّعلى(َمطَائ و)،وَكاَناألْصُل(َسَفائ نَ)َواو 

 .(4)(َخَطايَا)َماذَكرنَايف 
فإنََّك أَبدلَت ِمَن الهمَزِة التي أَبدلتَها ِفي ( َهَراَوى)وَ ( ِهَراوةٌ )فَأمَّا :"قَـاَل أبو َعلي

 .(6)"َرَسائلَ : َنْحو
رَاَوة ):قَـاَل الشَّارِحُ  (ه  َرَسائ ُل،َفأبدلَت:لُقلتَ(ر َسالةً)،َولومَجَعَت(ر َسالَةٍ)َعَلىب َناء 

ع ه َموض  يف  ذَكرنَا ل َما مَهْزًَة الزَّائدة  األل ف  َن فَـ(1)م  رَاَوة )، ه  إالَّأنَّ( َذلك َعلى جُتْمَع أْن جيَ ُب
الزَّائَدة ،َواأللُفقَبَل(َهرَائ و)َفاألْصُلالتَّغيرَيَعَرَضهَلَا، َناألل ف  قَبَلالَواو ،َوُمْبَدلة م  فَاهلْمزَُة ،

 أَلُف اهلْمزَة  ع لٍَّة/ َحْرُف َوبـَْعَدها اجلْمع  يف  اهلْمزَُة َعَرضت  ا فَلمَّ الكلَمة ، الُم َوالَواُو التَّكسري ،

                                                                                                                                                                             

 .سهو.المها:األصل(2)
 (.درى)11/244اللسان،و1644القاموسص:ينظر.الـُمْشُط،والَقْرنُ:الـم ْدَرىوالـم دراُةوالـَمْدر يَةُ(7)
،َثتقلباهلمزةياء(َرَواَءا)بعدقلبالياءألًفاتصبحالكلمة:يقاليفآخرمرحلةمنمراحلإعاللهذهالكلمة(1)

 (.َرَوايَا)فرارًامناجتماعثالثمتشاهباتيفالكلمة،فتصبح
مطايا)(4) )أصلها( (مطائ و : فصارت قبلها ما وانكسار لتطرفها ياًء الواو قلبت فتحة(مطائ ي)، الكسرة قلبت َث ،

 فصارت (مطاَئي)ختفيًفا فصارت قبلها ما وانفتاح لتحركها ألًفا الياء قلبت َث من(مطاءا)، فرارًا ياًء اهلمزة أبدلت َث ،
 .2/607املمتع:ينظر(.مطايا)اجتماعثالثمتشاهباتيفالكلمةفصارت

 .601ص(مرجان)،و264ص(فرهود)التكملة(6)
 .100ص(1)



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

461 
 

اهلْمَزُةَواوً ْتَفُصيـَِّرت  الَواُواليتهيالم ُغريِّ د ،َوأُبدلت  الَواح  كاَنيف  الذي ا؛لَيظهَرم ثلاحلْرف 
َماقـَْبلَها،َفاألْصلُ .َهرَائ و،َُثََّهَرءَا،َُثََّهرَاَوىل َماذَكرنَا:ألًفالتحرُّك َهاَوانفَتاح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [باب ما كانت الالم فيه ياء أو واو]

 (4)..."َرَمى َوَغَزا: بَاُب َما كاَنت الالُم فيه يَاًء أو َواًوا، َوَذلك َنْحو: "َعليقَـاَل أبو 
 .الَفْصلُ 

                                                           

 .601ص(مرجان)،و266ص(فرهود)التكملة(1)

 ب/729
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:قَـاَل الشَّارِحُ  الَواُوَوالَياُءَوانفَتَح(:َرَمى)وَ(َغزَا)األْصُليف  َغَزَو،َوَرَمَي،فَلمَّاحَترَّكت 
الَبَدل (2)َماقـَْبلهما بَاب  .(7)قُلبَتاألفني ،َوَقْدذَكرناع لََّةَذلَكيف 

:فَإْنق يـلَ َسكَنْتَُثَّأُْبدلْت،(بَاعَ)وَ(قَالَ)َقْدذَكرمُتيف  الَواَوَوالَياَءاليتهيَعنْي  أنَّ
م ْثَلَذلكُهَنا؟ فـََهْلنُق رُّ

،َوَهذاال؛ألنَّاُهَناكاْحَتلَناَعلى:قُلنَـا نَاُهإىلالسُّكون  بأْنَأْضَعْفَنااملتحرَِّكَفَصريَّ الَقْلب 
َقولكَ يف  حُّ ْرنَاُهَساكًناَصحَّ،أالتـََرىأنَّهَيص  َغَزْوُتَوَرَمْيُتَلمَّا:ُمْستَـْغًَّنَعْنهَهُهَنا؛ألنَّاإَذاَقدَّ

َتْسكنُ كاَنْتالُمالف ْعل  حَنْوَوَجَبلهالسُّكوُن؛إْذ َغَزْوُت:َضرَْبُت،فَإَذاقُلتَ:َمَعالضَّمري يف 
فيهالَواُوَوالَياُء، حُّ فـََتص  ،َفأمَّااملَضار ُع الَقْلب  فـََلْمتُوجْدع لَُّة السُّكوُن، َوَرَمْيُتفـََقْدَوَجَبهَلَا

حَنْو َبلْ: ب الضَّمِّ، يـََتحرَّكان  ال ألنَـُّهَما َويـَْرم ي؛ كـيـَْغُزو، َفَصارا السُّكوُن (َغَزْوتُ)يَلزمهَما
(.َرَمْيتُ)وَ

ََهذاالَباُبَعلى:فَإْنق يـلَ الَواو ،َوَعلى(فـََعَليـَْفع لُ)أجَيُوُزأْنيَأيت  الَياء ،(يـَْفُعلُ)يف  يف 
بُ)كَماَجاء ؟(1)(حَيَْسبُ)وَ(حَيْس  َعلىلُغتني 

حَّ:ق يـلَ مأَرَاُدواص  واال؛ألهنَّ لَقلَُبوَهايَـاًء،َولوَضمُّ َرَماقَـْبَلالَواو  ُكس  َوالَياء ،فَلو َةالَواو 
ْنتـَغَيُّـٍر َماقـَْبَلاليَـاء لَقلبوَهاَواًوا،َفكاَنبـََقاُؤَهاَعلىَأْصل َهاالذيَتْسَلُمَمَعهم 

.(1)أَْوىَل
املاضيالَواَويَاًءفـَُقلتَيُ/فَإْنبـَنَيَتالف ْعَلل َماملَْ ُغز َي؛:َسمَّفَاع لُُهَأْعللَتَفقلبَتيف 

فَـتَـُقولُ ألًفا، َوالَياَء الَواَو تـَْقل ُب املْسَتقبل  َويف  قـَْبلَها، َما الْنكَسار  لتحرُّك َهَما: َويـُْرَمى؛ يـُْغَزى،
َماقـَْبلهَما .َوانفَتاح 

                                                           

 .قبلها:األصل(2)
 .176-174ص(7)
 .حيسنوحيسن:األصل(1)
 .2/111املنصف:ينظر(1)
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ا يف  ُسكوهن  َما يف  َوالع لَُّة يف  َضمَّاٍت أَْرَبع  اْجت َماع  اْست ثْـَقاُل َواْجت َماُع(يـَْغُزوُ)ملَضار ع  ،
 يف  َكْسرَاٍت َوَثالُث (2)(يـَْرم يُ)َضمٍَّة قُلتَ. ثـَنَّيَت َفإْن ملَْ: َوالَياَء الَواَو ألنَّ ؛ يان  َويـَْرم  ، يـَْغُزَوان 

َماقَـْبلهَما،َوالفتَحُةَعليه(7)يُْسبَقا حَنْوب َفتح  ، النَّصب  َولَذلكثـَبََتْتيف  َلْنيـَْغُزَو،:ماَخف يَفة ،
قُلتَ للمذكريَن مَجَعَت َفإْن الضَّمِّ، خب  الف  يـَْرم َي، َوَلْن : َواألْصُل َفَحذفَت(يـَْغُزُوونَ)يـَْغُزوَن، ،

َا بـَْعَدَها،َفكاَنحَ(1)الَواَواليتهيالم لُسكوهن  اجلْمع  َواو  الثَّانيَةَوُسكون  ْذُفاألُوىَلأَْوىَل؛ألنَّ
الَياء  يف  َوتـَُقوُل به، خيُ لُّ َفَحْذفـَُها ، اجلْمع  َعالَمُة : َوَأْصُله يـَْرُموَن، الَياُء(يـَْرم ُيونَ)ُهْم َفَسكت  ،

 يف  َتْسكُن السَّاكنني (يـَْرم ي)كَما اللت َقاء  َُثَُّحذفْت ،(4) . حَنْو املؤنَُّث َقولكَوأمَّا يـَْعُفوَن: ُهنَّ
َويـَْغُزوَنفـََلْمحُيذْفم ْنهَشيء ؛ألنَّالَواَوُهَناالُمالكلَمة ،َوهيَساكَنة ،َولَْيَسبـَْعَدَهام ْثلَها،َبْل

 َفَصاَر النُّوُن، هي اجلْمع  يـَْعُفونَ)َعالَمُة ) الَياء (خَيُْرْجنَ)م ْثَل يف  تـَُقوُل وَكَذلك ، يـَرْ: م نَي،ُهنَّ
.،َمكُسوُرالَعنْي (يـَْفع ْلنَ)فـََتظَهُرالَياءُ،َوَوْزنُُه

 .الَفْصلُ  (6)..."َشِقَي زَيـٌد َوَرِضيَ : َنْحو( َفِعلتُ )َوَتدخُل َعليهَما : "قَـاَل أبو َعلي

َعلى:قَـاَل الشَّارِحُ  َوالَياء  الَواو  ْنبَنات  م  يَأيت  َفع لَ)َقْد فـَُتقلُبفيه-بكسرالعني-(
الَواو  َن م  فَالذي َلْفظ َها، َعلى الَياُء َوتـَبـَْقى قـَْبلها، َما الْنكَسار  يَاًء الَواُو ْن: م  ألنَّه َشق َي؛

يَ)،وَ(الشََّقاَوة )وَ(الشَّْقَوة ) َن(َرض  َنالَياء (الرِّْضَوان )م  ري ،:،َوالذيم  َنالسَّ م  َرد َي،َوْهَوَضْرب 
املستْقَبل  :َوَتقوُليف  َلَحرُفالع لَّة  َما(1)ألًفال َتحرُّكه/َيْشَقى،َويـَْرَضى،َويـَْرَدى،فَـُبدِّ َواْنفَتاح 

التَّْثن ية  ،َفالُتعيُدالَواَو؛ألنَّ:قـَْبله،َوتـَُقوُليف  َاقُلتََيْشَقيان  َنالَواو ،َوإمنَّ م  :الَياَءَأَخفُّ يـَْغُزوان 

                                                           

(يرمي)ضمةالزاي،وضمةالواو،وحرفالواويقدَّربضمتني،والكسراتوالضمةاليتيف(:يغزو)الضماتاليتيف(2)
 .كسرةامليم،وحرفالياءيقدَّربكسرتني،وضمةالياء

 .غريواضحةيفاملخطوطالنطماسبعضحروفها،وقداجتهدتيفقراءهتا(7)
 .7/176اخلصائص:ينظر.ُتسكَّنالواوَثحتذفلسكوهناوسكونواواجلمع(1)
 .املصدرالسابق:ينظر.إىلميمها،وتسلُبالضمُةامليَمكسرهَتا،وحتلُّحملها(يـَْرم ُيون)وتُنقلضمةياء(4)
 .604ص(مرجان)،و266ص(فرهود...")ويدخل:"التكملةوفيها(6)
 .تصحيف.التحركه:األصل(1)

 ب/770



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

461 
 

اجلْمع  َماقـَْبلَها،َوتـَُقوُليف  :َلمَّااْنَضمَّ كاَنْتيف  ؛(َيْشَقى)ُهْمَيْشَقوَن،فـََتحذُفاأللَفاليت
حنَْ يَف الَياُء وَكَذلك َعليَها، َتُدلُّ الفتَحُة َوبَقيت  ، َساكَنان  جَيْتمَع ولئال املؤنَُّث: وأمَّا يـَْرَدوَن،

 :(2)[تقول]فإنَّك كاَنْتيف  الَياَءاليت َيْشَقنَي،َويـَْرَديَن،فـَتُبقي (َشق يَ)ُهنَّ َوقَبلَهافَتَحًة؛ألنَّ
،م ثلُ املْستَـْقبل  .َيْذَهبُ:َعنْيَالكلَمة َمفتوَحة يف 

 ْن م  الَواو  بـََناُت فـَُعلَ)فَأمَّا حَنْو( َيْسُروَسرُ: فـََتقولُ(7)َو املْسَتقَبل  يف  الَواُو فيه حُّ :فـََتص 
.يـَْغُزو،َتْسُكُنالَواُوكَماَسكَنْتََثَّ:َيْسُرومثلُ

 َعلى جتَ يُء َفال الَياء  بـََناُت فـَُعلَ)فَأمَّا الَعنْي -( -بَضمِّ ف ْعل  يف  إال ، الثِـَّقل  َن م  ف رَاًرا
حَنْو ، ب  التـََّعجُّ َوَرُموََقضُ: واًوا(1)َو، الَياُء َوانـَْقلبت  ف ْعَل(4)، ألنَّ َذلك َوَلز َم قبلَها، َما َمام  الْنض 

اليـََتصرَُّف،فـَْهَوكاالْسم  ب  .التـََّعجُّ

 .الَفْصلُ  (7)(..."يـَْفُعلُ )الَياء الرْفُع ِفي  (6)َول َيْدُخُل الَواَو ول: "قَـاَل أبو َعلي

َوأنَّ:قَـاَل الشَّارِحُ  َحرَكتـُُهَما، قـَْبلُهَما كاَن إَذا َوالَياء  الَواو  َعلى الضَّمَّة  ث َقَل ذَكرنَا َقْد
،حَنْو ،وملَْيـَْبَقُهَناإالاْسُمالَفاع ل  ُمْستخفٌّ النَّْصب  َغاٍز،َوَراٍم،َوالَواُوَوالَياُءُهَناال:َذلكيف 

بالكْسر ؛ َوال بالضَّمِّ فَإْنحُيَرَّكان  قَبلَها، َما الْنكَسار  يَاًء الَواُو َوقُلبت  فـََتْسكُن، َذلك ل ث َقل 
َافـَُقلتَ َاهل  بَق يْتحب  الَواَو:حلَ قتَهاتَاُءالتَّأنيث  ،َفكأنَّ ل  كاملنـَْفص  تَاَءالتَّأنيث  َغاز يَة ،َوَداع ية ؛ألنَّ

الَواَولَ:َساكَنة ،َوجَيُوُزأْنَتقولَ َاليطَّر َدالَباُبإنَّ َبقيْتَعلىَحاهل  التَّاء  مَّاقُلبْتيَاًءقـَْبَلجمَ يء 
.لكاَنَوْجًها

                                                           

 .زيادةيقتضيهاالسياق(2)
 (.سرا)733-11/733اللسان:ينظر.الشريفالرفيع:والسَّر يُّ.أيصارَسر يًّا:َسُرَويَْسُروَسراوًةوَسْرًوا(7)
 .1ح90وتنظرص.بقصداملدحأوالذم(فـَُعلَ)يريدماحيوَّلمناألفعالالثالثيةإىل(1)
 .سهو.ياءالواو:األصل(4)
 .مع:األصل(6)
 .604ص(مرجان)،و266ص(فرهود)التكملة(3)
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:فَإْنقُلتَ كاَنت  الَفتَحُةَعليَهاَخف يَفًةل َيطَّرَد/َرأيُتَغاز يًا؛َنَصبَت،ومََلْتُع د الَواَوَوإْن
أنَّ َوع ْندي خَيْتلُف، َوال حَتْر يُكَها،الَباُب َوَجَب َوإْن َها، ْنس  ج  إىل جَتْذ بـَُها الالم  قـَْبَل َما كْسرََة

،َوفَيَمافيهتَاُءالتَّأنيث  املْنُصوب  يف  .َوَهذ هالع لَُّةَتْستمرُّ

َوإَذا َتحرَّك َما قَبَل اآلِخِر بالَفْتح ِفي األْسَماء انـَْقلَب اآلِخُر : "قَـاَل أبو َعلي
 .الَفْصلُ  (4)."..ألًفا

الَبَدل :قَـاَل الشَّارِحُ  بَاب  يف  ذَكْرنَا (2)َقْد وَكاَنت  ، المني  كانـََتا إَذا َوالَياَء الَواَو أنَّ
حَنْو أَل َفني، قُل بَتا الف ْعل  َوْزن  َعلى الكلَمُة التَّاءُ: َعليه َدخلْت إْن وَكَذلك َوالرََّحى، ،(7)الَعَصا،

َدة ،(1)َعالةٍ:حَنْو َذلكُكلِّه َواح  .َوَقطَاٍة،َوَحَصاٍة،َوالع لَُّةيف 

َوإَذا كاَن آِخُر الْسم َواًوا قَبَلها َضمٌَّة قُلبت ياًء، َوذلَك أنَّك لو : "قَـاَل أبو َعلي
 تَّـثنَيُة َويَاُء َأَضفتَها إلى نـَْفسَك للِزَم أْن تـَْنقلَب يَاًء، فلمَّا كاَن لزًما فيَها َوَلِحَقه التَّنويُن َوال

 

َلْنس   (4)َحْقو  : النَّسِب قُلبْت يَاًء، َوَذلك ، َوِجْرو  َوَأْجر ، َوقَلْنُسـوة  َوقـَ  .الَفْصلُ  (3)..."َوَأْحق 

الضَّمَّة :قَـاَل الشَّارِحُ  اجت َماع  َماقَـْبلَهايَاًءل ث َقل  إَذااْنَضمَّ املتطرَِّفة  الَواو  قـَْلب  الع لَُّةيف 
بأْن َاَطَرًفا،فـَتَـَوصَُّلواإىلالتَّخفيف  لَكْوهن  َعلىالَواو  احلرَكات  َرة بَضمَّتني ،َواْخت الف  املقدَّ َوالَواو 

                                                           

 .604ص(مرجان)،و266ص(فرهود)التكملة(1)
 .176ص(2)
 .الياء:األصل(7)
جُيعلعليهاألق ُط،والَعالة:الصخرة،والَعالة:الَعالةُ(1) 14/91اللسان.الزُّْبرةاليتيضربعليهااحلداُداحلديدَ:َحَجر 
 (.عال)
ْقوُ(1) اإلزارمناجلنب:الـَحْقُووالـح  َقاء:واجلمع.اخلصرومشدُّ ق ّي،وح  11/139اللسان:ينظر.َأْحٍق،وأحقاء،وح 
 (.حقا)
كانذلكالزًماهلا"...وفيها266ص(فرهود)التكملة(2) كانذلكالزًما:"...604ص(مرجان)،ويف..."فلما فلما

 ..."فيها
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َكسْ َنالضَّمِّ َنأْبَدلُوام  م  الكْسَرَةَوالَياَءَأَخفُّ َكْسرٍَة،َفانـَْقلبْتيَاًء؛ألنَّ الَواُوبـَْعَد رًَة،فـََوقَعت 
إىل(أَْدلًُوا)الضَّمَّة َوالَواو ،َوقـَوَّىَهذاالثِـَّقَلاملهروَبمنهَوحَتْويَلُهالَياَءَوالكْسرََةأنََّكَلْوَأَضْفَت

َكَلُقلتَ َكَسْرَت(7)[الواو]،فَاْجَتَمَعت أَْدلُو يَ:نـَْفس  ا،فَإَذا دًّ َوالَياُءبـَْعَدَضمٍَّة،فَاْستُثقَلَذلكج 
الضَّمري اْحت يااًلَعلى يَاء  َقلَبيَاًء،َوُتدَغُميف  َكْسَرٍةَفَسكَنْتلتَـنـْ الَواُوبـَْعَد َوقـََعت  َماقـَْبَلالَواو 

 األَخفِّ  فـَُقلتَ/ : كَما َّ أَْديل  يف  َغازٍ)قـُْلَت :) إىل َنَسبَت لو وَكَذلك ، أَْدلُوٍ)َغاز يَّ بـَْعَد(
ٌّ)أَْدلُو يٌّ،َوَأْصلُُه:التَّسمَية َلُقلتَ ،فَإَذاَنَسبَتقـََلبَت(أَْديل  ؛ألنََّكأَْبَدلَتالَواَويَاًءقَبَلالنَّسب 

فـَْتَحًةلتَـْنقلَبالَواُوألًفا،َُثَُّتْدخ  فـَتَـْنقلُباأللُفَواًوا،وَكَذلكلوالَكْسرََة النِّْسَبة ، ُلَعليَهايَاَء
التَّثْنَية (أَْدلٍ)مَسَّيَتَرْجاًلبـ كَماتـَُقولُ:،َلُقلَتيف  ،َفَحرَّكَتالَياَءبـَْعَدالكْسَرة  ،:أَْدل َيان  َيان  قَاض 

،فـََلز َمالثِـّقَ:َولوأَْبقيَتالَواَولُقلتَ أَْدلَُوان  كَماأَْبَدلَتيف  ،َوإْنمَجَعَتبـَْعَد(َغاز يَان )ُل،َفأْبَدلَت
قـُْلتَ كَماقُلتَ:التَّْسمية  َوالرَّفع  َغاُزوَن،َوَغاز يَن،:أَْدلُوَن،َفَحَذْفَتالَياَءَوبَقيْتَعالَمُةاجلْمع 

ُكلِّه لََلز َمَكالثِـَّقُلاملْفر ُط،وَ َهذا التَّغيري َمايـَتَـَعاَوُرَعلىَولوَصحَّْحَتيف  َيُدلَُّكَعلىأنَّالع لََّةيف 
الَواَوإَذاَوقعْتَحْشًواحَنْو أنَّ َوالَياء  الَواو  َواجلْمعبـَنْيَ اإلْعرَاب  ْنَحرَكات  ُهَنام  أُفْـُعواٍن،:الَواو 

 تـََقُع ال ذَكرنَا اليت األحكاَم ألنَّ ؛ تـَُغريَّ ال حَنْوَوأُْقُحواٍن ، النُّون  َعلى َبْل الَواو ، َعلى :،ٍّ أُفْـُعواين 
حَنْو الالز َمة ، التَّأنيث  َتاُء َوَهكَذا ، َوأُْقُحوانَان  ،ٍّ َوأُْقُحواين  : احلرَكات  ريان  جلَ  َوقـََلْنُسَوٍة؛ َقَمْحُدَوٍة،

.َوحَنْوَهاَعلىالتَّاء 

 النَّهايَةُ)فَأمَّا كانَ( لو الق ياُس َفكاَن يف  كَما مَهْزًَة الَياَء تـَْقلَب أْن لة  كاملنـَْفص  التَّاء  ت 
التَّاءُ(ر َداءٍ)وَ(ك َساءٍ) الَياُءَطَرًفاَوحلَ قْت(2)[الياء]وملَْتـَُعّل(1)،َولكْنَلمَّاَلز مت  م نَهاملَْتكن 
(.َقَمْحُدَوةٍ)بـ

                                                           

 .زيادةيقتضيهاالسياق(7)
 .الياء:األصل(1)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(2)
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َمْنجَيْعلُ(الَعظَايَةُ)َوأمَّا َنالَعَرب  (7)َهايَاءًَفم  ْنأَوَّل  م  َعلىالتَّأنيث  َوجُيْريَهاجُمَْرىَماُبين 
كَماأنَّ ُهمَمْنيـَُقولُ.كَذلك،فَالَياُءملَْتـََقْعَطَرفًا(َقَمْحُدَوةً)وَ(قـََلْنُسَوةً)َوْضع ه نـْ -َعظَاَءة :َوم 

(1)-فـََهَمزَ الَياُءَطَرًفا(4)إذ-باهلْمز -(َعظَاءٍ)َعلىاألْصل /،َوَوْجُهُهأْنَيكوَنَمْبن يًّايف  َوقَـَعت 
 كاَنَذلكيف  كَما بـَْعَد(ر َداءٍ)وَ(َقَضاءٍ)بـَْعَدألٍفزَائَدٍةفَأُبدلْتمَهْزًَة ،َُثََّأحَلْقتَـَهاَتاَءالتَّأنيث 

هَلَا .(6)اْست ْقرار َهذااحلكم 

َدالذيُهوَأْصل َعلى(3)(َعظَاءة)مَجْع ،وَ(َعظَاء :)فَإْنق يـلَ َوَقْدمَحلَتالَواح  د ، َواح 
 مَحَْلُه الَفرَّاء  َعلى ع ْبُتم َوأَنـُْتم فـَرْع ، ُهَو الذي َضَربَ)اجلْمع  ) الذي(3)(َضَربَا)َعلى الَوْجه  َن م 

!ذَكرنَا

ْنَوْجهني  :َواجلواُبم 

َأَحُدمُهَا التَّ: تَاَء أنَّأنَّ َذلك َوَسَبُب ، اللْفظ  بـََقاء  َمَع املْعََّن يف  د  الَواح  إىل َردَّتُُه أنيث 
بـََنوا أنَـُّهم تـََرى أال َوَمَعان يَها، أَبْن يتَها اْخت الف  يف  كاآلَحاد  َوَمَعان يه أَبْنيت ه  الْخت الف  اجلْمَع

الَّذ ينَ) َهُؤالء )وَ( ) بـََنوا الذي)كَما (َهذا)وَ( فـََقالُوا، التَّثنَيَة )َوَأْعرَبُوا َهَذان : (َهَذين )وَ(
د ،َفكذلك(اللَذين )وَ(اللَذان )وَ التَّثنَيُةخُمَالَفًةللَواح  كاَنت  جيَ ُبأْنَيكوَنخُمَال ًفا(َضَربَا)َلمَّا
.(1)،َفالحُيَْمُلَعليه(َضَربَ)لـ

                                                           

 (.عظي)79/72،وتاجالعروس3/100املخصص:ينظر.همبنومتيم(7)
 .املصدرانالسابقان:ينظر.أهلالعاليةمنهم(1)
 .إذا:األصل(4)
 .2/123،واملنصف1/91،وسرالصناعة1/733الكتاب:نُسبهذاالتعليلإىلاخلليلبنأمحديف(6)
 .عصا:األصل(3)
أقفعلىهذايفمعاينالقرآنومل.ألنهعللبناءالفعلاملاضيعلىالفتحللزومهالفتحإذاُأسندإىلألفاالثنني(3)

 .2/771،وشرحاجلملالبنعصفور2/129،واملنصف1/91سرالصناعة:للفراء،وينظررأيهيف
(1) الصناعة سر يف الوجهني جين ابن وذكر الثاين، الوجه هنا الشارح يذكر منهما96-1/94مل الثاين ، اخلليل: أن

يفحنو كانقدمحلالواحدعلىاجلمع َلهذااألمرالذيظاهرهالتناقض؛بأنهمحللفظ:وإن عظاءةوعظاء،فقدَعدَّ
 .فهذايعادلبهمحلالواحدعلىاجلماعة-وهومذكر-(العظاء)علىلفظ-وهيمؤنثة-(العظاءة)

 أ/772
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الَواِو َوالياِء اللتيِن ُهَما لماِن َصحَّتا، َفَجرتَا َوإَذا َسَكَن َما قَبَل : "قَـاَل أبو َعلي
، َوظَْبي  : َمْجرى الصَّحيِح، َوَذلك َنْحو  .الَفْصلُ  (3)..."َغْزو ، َوَدْلو ، َوِنْحي 

هٍ:قَـاَل الشَّارِحُ  الَواُوَوالَياءُالَمني َوَسكَنَماقـَبـَْلهَماَفَذلكَعلىأَْوج  :إَذاكاَنت 

يًحا،حَنْو:َأَحُدَها َاٍل؛:أْنَيكوَنَماقـَْبلهَحْرفًاَصح  ُهَناحب  ،َوالالُمالتُغريَّ َغْزٍو،َوَظيْبٍ
:ألْمرَين 

:َأَحُدمُهَا التَّغيرَييف  ،َوَقْد(قَاضٍ)وَ(َغازٍ)أنَّ الضَّمَّة َوالكْسرَة قَبَلالالم  كاَنالْستَثْـَقال 
َنَذلكُهَنا .أُم 

:الثَّاينوَ الذيبـَْعَدهيف  احلْرف  َعليه،فَالنُّطُقيف  املْسُكوت  ُحكم  احلْرَفالسَّاكَنيف  أنَّ
ْنحيُثُهوابْت َداء ب ه،َبْلإنانْ َوالَياء اليـُغَيـُِّرَلْفَظُهَمام  َضمَّتـَْقدير االبْت َداءبه،َواالبْت َداُءبالَواو 

إىلَذلكث َقل آَخُر،ك مَجْع  لٍ/)َماُغيـَِّريف  الذيأَْوَجَبز يَاَدَةالثِـَّقل (َواص  .َوَتْصغري هللَعار ض 

 َوالَياء َساكًناَزائ ًداأل ًفا،حَنْو:َوالَوْجُهالثَّاين  ك َساٍء،َوَقَضاٍء،َوَقْد:أْنَيكوَنَماقـَْبَلالَواو 
 بَاب  تـَْغيري ه يف  الع لَُّةيف  َعْنإَعادت ه (1)النَِّداء َسبقت  َايـُْغين  .مب 

ًنا،حَنْو:َوالَوْجُهالثَّالثُ َعيـْ ،َوَرايٍَة،َوَواٍو،الالُم(2)َغايَةٍ:أْنَتكوَناأللُفاليتقَبَلالالم 
َقلَبة َعْنَأْصٍلُهوَعنْي ،فـََقْدَسَبقْت األل َفُهَناُمنـْ حُّ،َوَذلكأنَّ ًناُهَناَتص  ب َأَصالت َهاوَكونـَُهاَعيـْ

 خب  الف  فَتَحٍة، بـَْعَد َواق ًعا الع لٍَّة َحْرُف معه ُر يـَُقدَّ ال َذلك وأنَّ التَّغيري ، َن م  بـَْعدها َما فَتحصََّن
(ك َساءٍ) يف  َواأللُف َغايَةٍ)، َواوٍ( ْن م  (7)ُمْبدلة  َا هب  املراَد ألنَّ اخلمَّار )؛ عَ(َغايَُة َوهي الَمة ،

                                                           

 .606ص(مرجان)،و263ص(فرهود)التكملة(2)
 .2/291مليذكرالعلةيفبابالنداء،بلذكرهايفاللباب(1)
 .تصحيف.غازية:األصل(2)
(7) وقيل اخلليل: قال عليه، السماع لداللة ياء؛ من مبدلة : يف تكلموا الغاية)كأهنم بغَيَّـْيتُ(: عمرو. أبو وحكى

يقولون أهنم الشيباين بالشيء: إليه غايـَْيُت إليه: أشرُت أي عبيدة. أبو وحكى نصبتها: إذا وَغيـَّْيُتها الغايَة أَْغيَـْيُت وعلَّق.

 ب/772
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بـَُهاَعليه يـَْنص 
ْن(1) (4)(َغَوىيـَْغو ي)،َوهيم  ري )،َواأللُفيف  ْن(َرايَُةاألم  ؛ألنَُّهم  َنالَواو  َرَوى)م 

ري (يـَْرو ي .(6)إَذاَأْخبَـَرَعْنَغرْي ه،َفكأنَّهتـََبع له،َفكَذلكأَتْـَباُعاألم 

 يف  األلُف َواو)َوأمَّا فق يـ( احلْرف لََهذا ُحُروُف: لكاَنْت َواًوا ُجع لْت لو إْذ يَاء ؛ هي
حَنْو يف  َشاذًّا َجاَء َا َوإمنَّ ، الكالم  َأْصل  يف  بَع يد  َوَذلك ٍد، َواح  نٍس ج  ْن م  ُكلَُّها الكلَمة  .بـَبَّـه:

مَحْاًلَعلىاألكَثر ،حَنْو:َوق يـلَ ْنَواوٍ:هيَواو  .(3)َكاٍف،َوقَاٍفُكّلَهام 

:"قَاَلالَعْبد يُّ يف  ُةالَياء  حَّ الق ياَسأْنتـُْقلَب(رَايَةٍ)وَ(َغايَةٍ)ص  ؛ألنَّ الق ياس  َشاذٌَّعن 
حَنْو(1)أل ًفا ، إْعالالن : لَتَـَواىَل ُهَنا أُْبد لْت لو أنَـَّها إال َوَحَصاٍة، َل(2)نـََواٍة، َفاْحُتم  َشاذٌّ، َوْهَو ،

الصَِّحة  يف  ُذوُذ َذاالشُّ هل  ." يف  الَياء  ُة حَّ ص  َغايَةٍ)َولَْيسْت تـَرَاَها( أال ، التَّأنيث  تَاء  َأْجل  ْن م 
حَنْو ْتيف  ع ه(َعظَايَة )وَ(النـَِّهايَةُ)آٍي،َوَراٍي،َولَْيَسكَذلك:َصحَّ َموض  َميف  .(7)َعلىَماتـََقـدَّ

أْنتـََقَعالَواُوالًمابَـ:َوالَوْجُهالرَّابعُ مَجٍْع،حَنْوَقولَكيف  (:َعًصا)ْعَدَواٍوزَائ َدٍةَساكَنٍةيف 
َأْصَلُه َوَذلكأنَّ يٌّ، ُعُصوو )ُعص  (1)،َواألُوىل-بَواوين -( ز  َحاج  ٍة،فهي زَائَدة َساكَنة بـَْعَدَضمَّ

                                                                                                                                                                             

بقوله ذلك على جين ابن داللة ": ياء-فهذه العني كون الواو-على من لكانت السماع ولوال قاطعة ، ينظر" املنصف:
2/117.

 .؛فجعلعينهامنالياء(غيية(:)غاية)إىلأنأصل2/121وقدذهبالشارحيفاللباب
 (.غيا)111-14/117اللسان.إنَّصاحباخلمركانتلهرايةيرفعهالُيعرَفأنهبائعمخرٍ:يقال(1)
(4) املنصف يف جين ابن "...2/111قال اشتقاقها: يكون أن -وينبغي -(غاية)يعين يـَْغو ي)من َغَوى ألن( وذلك
الغاية) ) أنَّ كما الغي، عنه وتُزيَل وهتديَه، الضالَّ لرتشَد جعلت الكتاب)إمنا أعجمت و( اإلعجام، عنه َأشكيُت)أزلت

العنَيمنهاواو أزلُتعنهمايشكوه،(الرجلَ  ".فهذهأيًضاداللةعلىأنَّ
جينأنتكون(6) (الرِّواء)من(الراية)وأجازابن بهاحل ْمُل؛ألناجليشجيتمعإىلالرايةوينضمُّ وهواحلبلالذيُيشدُّ

 .2/112املنصف:ينظر.إليهاكاجتماعاملتاعباحلبلوانضمامه
 .137ذكرالشارحذلكيفص(3)
العني،ألنَّالالمأحقباإلعاللمنالعني(1)  .2/110،واملنصف1/239املقتضب:ينظر.أيأنُتعلَّالالموتصحَّ
 .2/110املنصف:ينظر.غاءة،وراءة:إعاللالعنيبقلبهاألًفا،وإعاللالالمبقلبهامهزةفيقال(2)
 .432ص(7)
 (.فـُُعول)هيواو(1)
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الثَّانيَة الَواَو نٍي،َفكأنَّ ُرَحص  الضَّمََّةَوَصاَرْتم /َغيـْ كْسَرًة(أَْدلٍ)ثَلَول يت  الضَّمَّة  إْبَدال  يف 
 كَذلك َولَْيَس يَاًء، الَواو  ُمْفرَدة ،(َعُدوٌّ)َوقـَْلب  َولكنـََّها زَائَدًة كاَنْت َوإْن األُوىل الَواَو فَإنَّ ،

حَنْوَوللَجْمع  يف  ْت َصحَّ تـَرَاها أال َوالتَّغيري ، الثِـَّقل  يف  تَأثري  َوأمَّ: ، َمْغُزوٍّ يف  تـَْغيريَُها يٍّ)ا (َمْرض 
 َعلىتـَْغيري َهايف  يَ)َفَمْحُمول  (َرض  ْتيف  (ُحوٍّ)،وَكَذلكَصحَّ َوْزنَُه(َأْحَوى)مَجْع  ،(فـُْعلٍ)؛ألنَّ

زَائ د  .َولَْيَسفيهَحْرف 

َفَيان)َوأمَّا : "قَـاَل أبو َعلي فَإنََّما َصحََّتا لُسكوِن َما ( النـََّزَوان)وَ  (4)(النـَّ
 .الَفْصلُ  (6)..."بـَْعدِهَما

أنَّالَياَءَوالَواَولوقُل بَـَتاألف ني الْجَتمعتْ:قَـاَل الشَّارِحُ  َمـَع(3)َمْعََّنَهذاالكالم 

 فـََتصرُي إْحَدامُهَا حُتْذُف وَكاَنْت بـَْعَدها، اليت الزَّائَدة  األل ف  َلْفظ  (َضَمانٍ)كـ(1)(فـََعالٍ)َعلى
.(2)فـََيلتَبُسَأْصل ب َأْصٍلآَخرَ(أََمانٍ)وَ

 طُوفَان )َوأمَّا ) خب  الف  ، الف ْعل  ثَال  م  َعلى الكلَمُة َتكن  ملَْ َحيُث الَواُو؛ فيه ْت َفَصحَّ
أل فً ُهَنا الَواو  إْبَداَل ألنَّ بَذلك َعلَّلوا َا َوإمنَّ إىلَغرْي َها، رُي َيص  كاَن ألنَّه ؛ َحْذف  منه يَلَزُم ال ا

(طَافَان) الَواَويف  َاذَكرنَا،َويـَُقوِّيَذلكأنَّ كَذلكُعلَِّلمب  كاَن رَاَسُة(الطُّوفَان )،فَلمَّا َعنْي ،َوح 
حَنْو يف  األْمُر كَذلك َولَْيَس ، ب  َواج  التَّغيري  َن م  الَعنْي  َولذَ: ، النَّـَزَوان  يف  ْت َصحَّ (َحَيَدى)لك

                                                           

 .7/31املنصف.مانفاهالسيلمناملاء:النَّفيان(4)
 ..."فأما:"603ص(مرجان)،ويف263ص(فرهود)التكملة(6)
 .الجتمعتا:كذايفاألصل،والوجه(3)
 .نـََفان ،ونـَزَان :فيقال(1)
 .2/3،174،واملنصف7/700،واألصول1/794،واملقتضب1/733الكتاب:ينظر(2)

 أ/777
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الف ْعل (7)(َصَوَرى)وَ ثال  الَْيَسْتَعلىم  (1)؛ألهنَّ (َداَرت)؛ألنَّ(آيَـةٍ)وَ(َدارَةٍ)خب  الف  َموُجود يف 
.(4)الف ْعل 

فيه(3)مهَُاَأْعَجميان :فق يـَل(6)(َداَران )وَ(َماَهان )فأمَّا .اليـُْعـَرَفَأْصـُلاأللف 
كَما:َوق يـلَ.(1)ُهَوَشاذٌّ:َوق يـلَ ،فـََبقيْتَعلىَذلك َوالنُّون  األلف  الكلَمَةأُع لَّْتقَبَلتـَْقدير  إنَّ

 يف  َذلك (2)(َعظَاَءةٍ)كاَن الَقاهر . َعْبُد "قَاَل الَتاء : يف  االْنف َصال  تـَْقديَر ألنَّ بَع يد ؛ (7)َوَهذا
ر ممُْكن ،َوتـَْقديُراالنْ ُمتَـَعذَّ َوالنُّون  األلف  يف  .(1)"ف َصال 

                                                           

َحَيَدى.هوالكثرياحمليدعنالشيء:َدىاحلَيَ(7) ار  :ينظر.أيحييدعنظ لِّهلنشاطه:ومح  ،والصحاح7/49املنصف
(.حيد)2/163

 .7/172معجمالبلدان.موضعأوماءقرباملدينة:وَصَوَرى
الفعل(1) شبه من أخرجتهما التأنيث ألف ألن مان. املقصورة التأنيث ألف بأن خمتصةوالقول ألهنا اإلعالل من عة

تنزياًل الفعل؛ شبه عن االسم خترج ال ألهنا اإلعالل؛ متنع ال ا أهنَّ إىل األخفش وذهب واملازين، سيبويه قول هو باالسم
 فتصحيح تائه، منزلة التأنيث َحَيَدى)أللف َصَوَرى)و( شاذٌّ( األخفش وعند مطَّرد، واملازين سيبويه عند ينظر. الكتاب:

1/767 واملنصف ،2/6 الشافية وشرح ،7/103 واالرتشاف ،1/299 املقاصد وتوضيح واملساعد7/1602، ،
 .1/423،وشرحاألمشوين1100-7/1099،وشفاءالعليل1/166
 .يريدأنتاءالتأنيثيفاالسمالخترجهعنمشاهبةالفعل؛ألهناتلحقالفعلاملاضي(4)
.7/61املنصف:ينظر.مثله:وداران.اسمرَُجل:ماهان(6)

 .4/13معجمالبلدان.الدينوروهناوند:مدينةبكرمان،واملاهان:وماهان
(3)  التهذيب يف األزهري "...6/240قال األعرايب: ابن عن املاه: قال: البلد، قصب الناس: قول ومنه هذا: ُضر َب

ومبا البصرة مباه قلتُالدينار فارس، ه معرَّب: كأنه وينظر". ص: ص721املعرب الغليل وشفاء السبيل211، وقصد ،
2/176.

كانعربيًّ(ماهان):"4/13وقالياقوتيفمعجمالبلدان وإال،أصلهاهلاءألنَّ؛شربافهوتثنيةاملاءالذييُإن
 ..."فهوفارسيٌّ

إعالهلما(1) بشذوذ قال ممن وامل: ازينسيبويه ينظر. : 1/767الكتاب واملنصف ،2/3 يف. الفارسي علي أبو ونسب
.7/106،وشرحالشافية2/192املمتع:وينظر.القولبشذوذمهاإىلاجلمهور263التكملةص

كالتاءالخُترجالكلمةعنوزن وذهباملربدإىلأنإعالهلماهوالقياس،والتصحيحشاذ؛ألنهجيعلاأللفوالنون
 .7/1601،وتوضيحاملقاصد1/293،واالرتشاف7/106،وشرحالشافية293شرحالتصريفص:ينظر.الفعل

(2) التكملة شرح يف املقتصد يف القاهر عبد بن2/1471حكى احلسني بن حممد احلسني أيب شيخه عن القول هذا
 .عبدالوارثالفارسي
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َوإَذا كاَنِت الَواُو لًما َوقَبَلَها َكْسرٌة فـََليَس فيه إل الَقْلُب، َوَذلك : "قَـاَل أبو َعلي
 .(5)"َغازِيَة  : َنْحو

:قَـاَل الشَّارِحُ /  كْسرَةٍ،(حَمْن يةٍ)وَ(َغاز يةٍ)الَقلُبيف  بـَْعَد ،َوْهَيَطَرف  أنَـَّهاَواو  ْنَأْجل  م 
،أال ل  ااملنـَْفص  ُحْكم  َلُةعليهاَعار َضة يف  اخ  َهاالكْسَرُةإىلَحيِّز َهاَفَصاَرْتيَاًء،َوالتَّاُءالدَّ َفَجذبتـْ

 كَذلكيف  ْنُحك(َغازٍ)تـَرَاَها ،،َوم  أالَّيـُغَيـَِّرُحكَماألْصل  كاَنللتَّأنيث  ُخُصوًصاإَذا الَعار ض  م 
بـَْية )،وَ(6)(ق ْنيـَة )َوم ثُلُه َوة )،َوَأْصُله(3)(ْهَواْبُنَعمِّيد نْـًيا)،وَ(ص  ْنقَـَنوُتالشيءإذا(3)(ق نـْ ،م 

وَ َية )اقْـتَـنَـْيَته، بـْ ص  ) ْن َيْصُبو)م  وَ(َصَبا د نـًْيا)، ) ْن َيْدنُو)م  (َدنَا َأْجل  ْن م  يَاًء الَواُو َفأُْبدلت  ،
 يف  قـَْبلَها،َوْهي ا(َغاز يَةٍ)الكْسَرة  َهذه ،َويف  ز  َحاج  َوالكْسَرة  الَواو  بـَنْيَ ألمث َلة َأْحَسُن؛إْذلَْيَس

الكْسرَةَ نٍي،َفكأنَّالَواَوَوليت  ك نٍَّغرْي َحص  ،َولكنَُّهيف  ز   ِ .بَينُهَماَحاج 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 .الياء:األصل(7)
 .2/1471املقتصديفشرحالتكملة:ينظر(1)
 .603ص(مرجان)،و..."فليسفيهاإالالقلب:"...وفيها263ص(فرهود)التكملة(4)
ْبتهُ:الك ْسَبُة،وقَنوُتالشيء:الق نـَْيةُ(6)  (.قنا)14/201اللسان:ينظر.َكس 
ينظر(3) : 2/113الكتاب واملقتضب ،1/707 واملخصص ص14/133، واملفصل ،790 ومعناه. داين: كان إذا

 (.دنا)11/237اللسان:ينظر.النسبوكانابنعمهلَـحًّا
البصريني(3) هذاقول ينظر. ال: 1/733كتاب واألصول ،7/700 الكوفيون. وحكى وقـَنَيُته: قـََنوتُه ينظر. يف: التمام

 .7/167،واخلصائص13-13تفسريأشعارهذيلص

 ب/777



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

437 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [باب تقلب الياء فيه إذا كانت لًما واًوا]

إَذا  ( فـَْعَلى: )بَاٌب ُتقلُب الَياء فيه إَذا كاَنْت لًما َواًوا، َوَذلَك َنْحو:"قَـاَل أبو َعلي
 .(3)("بـََقْيتُ )وَ ( تـََقْيتُ )، َوْهَو ِمْن (4)تـَْقَوى َوالبَـْقَوى: َكانْت اْسًما، َنْحو

َفٍةقُل بْتَواًواحَنْو:قَـاَل الشَّارِحُ  ص  اْسٍمَغرْي  يف  الَياُءالَمالكلَمة  كاَنت  التـَّْقَوى،:إَذا
َفًةأُق رَّْتَعلىَلْفظ َها،.-اء َمْفُتوُحالفَ-(فـَْعَلى)َوالبَـْقَوى؛وَكاَناالْسُمَعلى كاَنذلكص  َوإْن

                                                           

 (.بقي)11/39اللسان:ينظر.اسميوضعموضعاإلبقاء:البَـْقَوى(1)
(2) فرهود)التكملة "...وفيها269ص( الياء: فيه تقلب ...باب  فعلى)وذلك امسًاإ( كان ...ذا من (بقيت)وهو
 ...".إذاكانامسًا(فعلى)وذلك...باُبماتقلبفيهالياء:"603ص(مرجان)،ويف("تقيت)و
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ُر:حَنْو كاَن(َصْديَان)وَ(َخْزيَان)َخْزيَا،َوَصْديَا،َواملَذكَّ الَياَءَأْصل ؛إْذلو َعلىأنَّ ،َوَهذاَيُدلُّ
ع لَّة القَ:الَواَوَلُقلتَ(7)َأْصُلَها َثالثََةأَْوَجهٍَخْزَواُن،َوَصْدَواُن،َوَقْدذَكرنَايف  :ْلب 

َأَحُدَها : التَّعويض  َن م  ل َضْرٍب َواًوا ُهَنا الَياء َفُجعلت  ا، دًّ ج  الَواو  َعلى َغالَبة  الَياَء أنَّ
(1)َواالقْتَصاص  أنَـَّهاقُلبْتيَاًءيف  (َطويُتطَيًّا)،َوبَياُنَغَلَبة الَياءَعلىالَواو  َوبَاب ه ،(َشق يَ)َويف 

 (َأغزيتُ)َويف  (أَْدلٍ)َوبَاب ه ،َويف  (َغاز يَةٍ)َوبَاب ه ،َويف  َيةٍ)َوبَاب ه ،َويف  َوبَاب ه ،َوْهَوأكثـَُر(د ينْ)وَ(ق نـْ
ْن يهلك،(4)[أن]م  كَمافـََعُلو/أُْحص  كَذلكقـَلَُبواالَياءُهَناَواًواتـَْعويًضاَوتـَْعدياًل كاَن افَلمَّا

 مَجْع  يف  َذلك َصْحرَاء)م ثَل فـََقالُوا( : يف  مَهْزًة الَواَو قَـلَُبوا كَما َواًوا اهلمزَة فـََقلبوا ، َصْحرَاَوات 
(.ك َساءٍ)

ٍد:َوالَوْجُهالثَّاين كلَِّواح  ،َوُوقوع  َواللني  املدِّ َمايف  اكه  الْشرت  الَواَوَوالَياَءُمَتجانسَتان  أنَّ
ُهمار  َدةٍم نـْ يَدٍةَواح  َقص  َنالق َياس (1)ْدفًاَمَعاأُلْخَرىيف  ُربَع يٍدم  .،َونيابَُةَأَحد املتجان َسني َغيـْ

الثَّالثُ َوالَوْجُه :، األْصل  يف  ُمْفرتَقني  كانَا إْذ َوالصَِّفة ؛ االْسم  بـَنْيَ الَفْرَق َقَصُدوا أنَـُّهم
َوالصِّ ، للف ْعل  َأْصل  فَاالْسُم َواألُصول  الُفُروع  بـَنْيَ َوالَفْرُق ، الَفرْع  فـَرُْع فـَْهي ، الف ْعل  فـَرْع َعلى َفُة

ُرَخارٍجَعن الق َياس  .َغيـْ

االْسم :فَإْنق يـلَ الصَِّفة َواًوا،َوأَقـَرُّوَهايف  .فـََهالََّعكُسوافـََقلُبواالَياَءيف 

:االْسُمأَْوىَلب َذلكل َوجهني :ق يـلَ

.أنَّاالْسَمَأْصل ،َواأَلصوُلَأمْحَُلللتَّغيري :َأَحُدمُهَا

                                                           

 .المالكلمة:أي(7)
 .7/133،وشرحالشافية2/143،واملنصف1/39،وسرالصناعة1/739الكتاب:ينظر(1)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(4)
 .164،440صسبقذلكيف(1)

 أ/771



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

434 
 

إىل:َوالثَّاين الَياء  ،فـََقلُب َناالْسم  الف ْعَلأَثـَْقُلم  كَماأنَّ ، االْسم  َن أَثـَْقُلم  الصَِّفَة أنَّ
 مَجَُعوا أنَـُّهم تـََرى أال أَْوىَل، اخلفيف  يف  َجْفَنةً)الَواو  َوبَابـَهَ( َعلى َجَفناتٍ)ا الَفاء-( -بَتْحريك 

الصَِّفة ،حَنْو .َصْعَبٍةَوَصْعَباتٍ:َوأبُقوَهاَساكَنًةيف 

ُعثمان أبو "قَاَل َمْسُموع : ُهو َا َوإمنَّ لَُه، ع لََّة ال ، الق َياس  َشاذٌَّعن  ُهَنا َواوًا الَياء  قـَْلُب
،َولكنتـَْعليَلالبَ.(2)"فـََقط كاَنف يَهاَوَهذاَقول  احلكَمَةإَذاَظَهرْتَوإْن َاذَكْرنَاأَْوىَل؛ألنَّ مب  اب 

َناجلُمود َعلىاملْسُموع  أَْوىَلم  .َضْعف 

 : ، َوَمْعنَـاه(َعَوْيتُ )، َوْهَو ِمْن (4)الَعوَّى للنَّْجمِ : ومن هذا قولهم: "قَـاَل أبو َعلي
 .الفصل (4)..."َلَوْيتُ 

:قَـاَل الشَّارِحُ  اْشت َقاق َهاَقوالن (الَعوَّى)املشهوُريف  َأْصل  :(2)الَقْصُر،َويف 

َأَحُدمُهَا / : ْن م  يَاء  َيَدهُ)الُمَها َعَوْيُت ) وَكَذا َلَويتَـَها، الَعوَّى)إَذا َكَواكُب( ا ألهنَّ
الياءواًوا(َعْويَا)،َواألْصُل(7)ُملَتويَة  ،(1)،َفأْبد لت  كَمايف  (التـَّْقَوى)َوأُدغ َمْتفيهاالَواُواألُوىل

(البَـْقَوى)وَ ْنبَاب  كاَنذلكم  ْن:لُقلَتفيَها(َطَويتُ)،َوَلْو َاهيم  كَذلك،َوإمنَّ َولَيَس َعيَّا،
 (.تـَْقَوى)بَاب 

                                                           

كتابالتصريفالذيرواهابنجين،ووقفتعلىقولابنجين(2) وقد:"ملأقفعلىمانسبهالشارحإىلاملازينيف
،2/143املنصف..."استطرفأبوعثمانهذاالباب،واعتمدفيهعلىأنهحمكيعنالعرب،وليستفيهحجةقاطعة

 .1474-2/1471حالتكملة،واملقتصديفشر1/39سرالصناعة:وينظر
ويقال(7) بالربد، جاءت وسقطت طلعت إذا الربيع، يف البَـْرد أنواء من السُّنبلة جنوم من هي جَثَم: العوَّاُء طلعت إذا

 .2/231العني:ينظر.الشتاءوطابالصالءُ
 .603ص(مرجان)،و269ص(فرهود)التكملة(1)
 .10/111شرحاملفصل:ينظر(2)
ص(7) واملمدود املقصور مقاييس يف الفارسي علي أبو ذلك عنه نقل كما الزجاج إسحاق أيب قول ووافقه34هذا ،

 .2/149،واملنصف1/33سرالصناعة:،وينظر269عليهأبوعلييفالتكملةص
 .سهو.الواوياءً:األصل(1)
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:َوالَقوُلالثَّاين ؛ألنَّ الَمَهاَواو  بـُُر،َفكأنَّ(الَعوَّةَ)أنَّ ر َهام ْنهيالدُّ َهذهالكواكَبلتأخُّ
 ْنبَاب  الَواو ،َوَصارْتم  الَواُويف  َقْدأُدغمت  ،فـََعلىَهذا ْعَوى)َهذااألْصل  ،مم َّاالقَلَب(الدَّ

.فيه

 :(6)،َوف يهاَثالثُةأَْوُجهٍ(4)مَمُْدودًةقليالً(الَعوَّاء)َوَقْدَجاءت 

ذوذ ،:َأَحُدَها َنالشُّ .َوأنَـَّهامَمُْدودة كه يَمْقُصوَرة هيم 

بـَْعَدهاَفأْبد لْت:َوالثَّاين ،َوَوقعْتأَل ُفالتَّأنيث  َهاأَلف  نـْ فـََنشأْتم  أنَّهَأْشَبَعفَتحَةالَواو 
(.مَحْراء)مَهْزًة،م ثُل

َوالثَّالثُ : َوَوْزنـَُها ُمَضاعفة ، َوالَعنُي الكلَمة ، الُم فيها األلَف يـَْنصرْف(فـَعَّال )أنَّ وملَْ ،
َوالتَّأنيث  .للتَّعريف 

:(2)َفف يهَقوالن(1)﴾ب َطْغَواَها﴿:َوأمَّاَقولُُهتـََعاىل

َن:َأَحُدمُهَا ؛ألنَـَّهام  األْصل  (7)(الطُّغيان )هييَاء يف  (.تـَْقَوى)،َوأُْبدلْتكَماأُْبد لْتيف 

َوالثَّاين يُـ: ، األْصل  يف  َواو  َقالُهي احلسن: أبو َحكاُه َيْطُغو، إذْن(1)َطَغى فـَْهي ،
(.َدْعَوى)كـ

:َفْصـلٌ 
                                                           

،2/149،واملنصف136ملمدودالبنوالدص،واملقصوروا2/1030،ومجهرةاللغة231-2/230العني:ينظر(4)
(.عوى)79/62،والتاج1693،والقاموسص239وأبنيةاألمساءواألفعالالبنالقطاعص

يفمقاييساملقصورواملمدودص حكىيف:"حيثقال34وخطَّأأبوعليالفارسيحكايةاملدِّ املدَّ(الَعوَّى)ومن
 ..."فقدَغل َطعندنا

 .1/39وقدقالابنجينبالوجهالثاينيفسرالصناعة.2/160املنصف:ظرين(6)
 .11:سورةالشمس،مناآلية(1)
 .2/1290،والتبيان201-1/200الشريازيات:ينظر(2)
 .3/134،والبحراحمليط1/313،والكشاف4/777،ومعاينالقرآنللزجاج7/263معاينالقرآنللفراء:ينظر(7)
 .1/201،والشريازيات269التكملةص:وينظر.ملأقفعليهيفمعاينالقرآنلألخفش(1)
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يـُْعُرُف َهذا يَاء ؟ أَْو َواو  هي َهْل ، الالم  َأْصل  يف  تَأمٍُّل ز يَادة  إىل الَباُب َهذا َوحَيْتاُج
 الُم َذلك َفْمْن ، َوالتَّصريف  لَقولك(تـَْقَوى)باالْشتَقاق  يَاء  هي ، وَ: ْن(4)(َشْرَوى)َوقـَْيتُُه، م 

ْن(َرْعَوى)،وَ(َشرَيتُ) الَباء-(بـَْقَوى)َوأمَّا(.َرَعْيتُ)م  ،(6)هيمنبَق َييبقى:فـََقْدق يـلَ-بَفْتح 
َقولك ْن:البَـْقَيا،َوق يـلَ:َوالُمَهايَاء ب َدليل  الَقاف -(بـََقيتُ)هيم  ،(3)الشَّيَءإَذاانَتَظرتَهُ-بَفتح 

َعوى)َوأمَّا.َوَعلىكالالَوْجهني هييَاء  ْن(الدَّ ،َوالقـَْلَبف يَها(َدَعوتُ)فم  .،َفالُمَهاَواو 

َخْزيَا، : الصِّفاُت، فَإنَّ الَياَء َتِصحُّ فَيَها، َوَذلك َقولُُهم/ فأمَّا : "قَـاَل أبو َعلي
 .(4)"َوَصْديَا

الصَِّفة ،وملَْيـَْبَقُهَناإال:قَـاَل الشَّارِحُ  يف  حَّة الَياء  َمالَقوُلَعلىص  ،َوهي(رَيَّا)َقْدتـََقدَّ
َوْجَهني  َعلى ُمْستعَملة  الطَّي َبة : الرِّيح  َعََّن مب  َوَمْصَدر  اْمَرأَة ، فَاالْسُم َفة ، َوص  اْسم ، . َوالثَّاين  أْن:

م َفًة،كَقوهل  .رَيَّااْمَرأة :َتكوَنص 

كاَنق َياُسَها امْسًا كاَنت  الَعَلم :تـَْقَوى،إالأنَـُّهمقَالوا:َروَّى،م ْثلُ:فَإَذا كَما(2)ُغيـَِّرْتيف 
كَما:،َوق يـلَ(حَمَْبب )وَ(َمْوَهب )وَ(َمْكَوزَة )ُغيـََّر رُيإىلاملْعََّنالذياْشتُقَّمنه، كونـََهاامْسًايُش  إنَّ

َقو كاَناآلَنَعَلًما،وََكَذلكيَز يُدبُنالصَّع ق :لكأنَّ َوإْن إَذاذُك َر(7)الَعبَّاُسيـُنَبُِّهَعلىالُعُبوس 

                                                           

 (.شري)11/123،واللسان7/31املنصف.م ْثله:هذاشروىهذا؛أي:امل ْثُل،يقال:الشَّْرَوى(4)
 .غريواضحةيفاألصل،واجتهدتيفقراءهتا(6)
 .2/1412،وعبدالقاهريفاملقتصديفشرحالتكملة2/492ممنقالهبذاابنجينيفسرالصناعة(3)
 .603ص(مرجان)،و269ص(فرهود")َصْديَاَوَخزْيَاَورَيَّا:وذلكقوهُلم:"التكملةوفيها(1)
 .732وتنظرص.تغرياتخارجةعنالقياس(2)
كالبالكاليب،وخويلد:هو(7) يقاللهالصَّع قألنهعملطعاًمالقومهيزيدبنعمروبنخويلدبننـَُفيلبنعمروبن

،واخلزانة236مجهرةأنسابالعربص:ينظر.بعكاظفجاءتريحبغبارفسبَّهاولعنها،فأرسلاهللعليهصاعقةفأحرقته
1/170.

 الكتاب "102-2/100ويف : عليه غلب ولكنه أصابهالصََّعُق، من كل على صفة تقع األصل يف حىتوالصَّع ُق
 ".صارَعَلًمامبنزلةزيدوعمرو

 أ/774



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

433 
 

كاَنَمنـُْقواًلإىلالَعَلم يَّة ،َوعْنَدَذلكيـَبـَْقىَعلى الَوْصُفَوإْن َممنه (رَيَّا)فُه  يف  ُحْكُمالصَِّفة 
ثل حَّة الَياء م  ثلُ(.اَخْزيَ)ص  م  ر  َفًةفَأْمرُُهظَاه  .اْمَرأة َخْزيَا:َوأمَّاإَذاكاَنص 

الَواِو فَإنَّ الَواَو َتِصحُّ ِفي الْسِم َوالصَِّفِة َجِميًعا،  (1)ِمنَ ( فـَْعَلى)فَأمَّا :"قَـاَل أبو َعلي
 .(5)"َشْهَوى: َدْعَوى، َوَعْدَوى، َوالصَِّفةُ : فَالْسُم َنْحو
َفًة؛ألنَـُّهمَلمَّاقـََلُبواالَياَء:الشَّارِحُ قَـاَل  كاَنأوص  كاَنالُمُهَواًواَفاليـُغَيـَُّرامْسًا أمَّاَما

الثَّق يـُلَعلىَلْفظ ه ،فَب أْنيـَُقرَّ اْحَتَمُلواالثِـَّقَلف يَماَأْصلُهَخف يف  ْعَوى)،وَ(6)[أوىل]إىلالَواو  (الدَّ
الَعْدَوى)وَ َمْصدَ( ْن م  َدَعوتُ)رَان  وَ(َعَدوتُ)وَ( ْهَوى)، الشَّ يـَُقالُ( َفة ، ص  َوْهو: َشْهَوى، اْمَرأة 

َن ْهَوة)م  (.الشَّ

فَإنَـَّها تـُْبُدل ِفي الصَِّفاِت الجارِيَِة ( فـُْعَلى)َوإَذا كاَنِت الالُم َواًوا ِفي : "قَـاَل أبو َعلي
نـَْيا: َوَتْجري َمْجرى األْسَماء، َوَذلك  .(4)..."الدَّ

:قَـاَل الشَّارِحُ  يف  َواًوا الالُم كاَنت  فـُْعَلى)إَذا الَفاء -( م َن-ب َضمِّ الَعكس  َعلى َفهي
 يف  يَاًء،َوتكونُ/،(فـَْعَلى)الَياء  الصََّفة اجلار يَة جَمَْرىاالْسم  َواًوا،(2)فـَُتقلُبيف  احملض  االْسم  يف 

نْ:فَالصَِّفُةحَنْو م  نـَْيا،َوالُعْلَيا،َأْصُلَهاَواو  نـَْيا)،وَ(َعاليـَْعُلو)(7)الدُّ ْن(الدُّ َيْدنُو)م  ،َفَحوَّلُوا(َدنَا
م  الَياَءَأَخفُّ إىلالَواو ؛ألنَّ الَياء  ْنحَتْويل  الَواَوإىلالَياء ،َوَهذاأَقْـَرُبم  َنالَواو ،َونـَْقُلاألثـَْقل 

؛طَلًبالألْسَهل  َمْعُقول  .إىلاألَخفِّ

                                                           

 .فمن:األصل(1)
 .603ص(مرجان)،و269ص(فرهود)التكملة(4)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(6)
 .609-603ص(مرجان)،و269ص(فرهود...")اجلاريةجمرىاألمساء:"...التكملةوفيها(1)
 .سهو.جمرىاالسمياءوتكونياءوتكون:األصل(2)
 .أصلهامنواو:األصل(7)
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ق يـلَ فَإْن : أنَّ ع ي َتدَّ نـَْيا)كيَف الدُّ تـَُقولُ( ال َوأَْنَت َفة ، ص  َمْنز لة ُعْلَيا،: َوال ُدنْيا، َدار 
َاتـَُقول نـَْيا؟:َوإمنَّ اُرالدُّ الدَّ

ْنتـَفَ:ق يـلَ م  َهذاَضْرب  د َعلىأحْنَاءخُمْتلَفٍة،ويف  الَواح  اللَّْفظ  اْستعَمال  اختالف  نُّن هميف 
 َايف  َرأنَـُّهمالتَـَزُمواالَوْصَفهب  َجار يًَةَعلىَموُصوٍف،َغيـْ َنالف ْعل  َاُمْشتَقًةم  َفة لكوهن  ص  التَّْحقيق 

كاَنبَ األمْسَاَء؛إْذ نَاملْعر فة ،فَب َذلكَأْشبهت  اُبالصَِّفة أْنَتكوَنَنكَرًةَتارًَةَوَمْعرَفًةأُْخَرى،وحسَّ

:قـَْلبالَواو ُهَنايَاًءشيئان(1)

.أنَّأَوََّلالكلَمة َمْضموم ،َوالضَّمَُّةثق يـَلة :َأَحُدمُهَا

الَواُوَعلىَلفْ:َوالثَّاين ،فـََلوَخَرجت  َناالْسم  الصَِّفَةأَثـَْقُلم  أنَّ ظ َهاالجَتمَعفيَهاُضروب 
،فَلذلكُهر َبإىلالَياء خل  فَّتَها َنالثِـَّقل  .م 

الَواوُ(1)ُحْزَوى:َوأمَّااالْسُمفَنْحو كَماَخَرجت  َا َعلىَلْفظ َهايَف(2)،َفخرجْتَعلىبَاهب 
(.َدْعَوى)

، االْسم  كاَنْتالُمهيَاًءَفإنَـَّهاتَبَقىيف  ْقَيا،َوالبـُْقَيا،وملَْتـُغَيـَّْرل َماذَكرنَا:حَنْوَوأمَّاَما السُّ
َنالَنْحوينيَ كث ري م  اخلفَّة ،َوالذييـَُقولُه ْنطََلب  ْنتـََفنُّن :م  ُهوم  َهذهاألُصول  َتغيـَُّربـَْعض  إنَّ

،إالَّأنَّمنَهاَمايَلزُمأْنيـَُقالَ األلَفاظ  َواتِّساع هميف  ثلالَعرب  ،َفإنَّه(ُدنـَْيا)َقْدُغيـَِّرَعْنَأْصل ه ،م 
َعن  ُمْنقلًبا َأَحُدمُهَا َولَْيَس أُْخَرى، َوبالَياء تَارًة بالَواو  جيَ يُء َما األوَضاع  َن َوم  الَبتََّة، الَواو  َن م 

الَياُءأَ(7)أَتـَْوتُُهَوأتـَْيتُهإيَتاءً:اآلَخر ،َوَذلكم ثلُ .ْصالًَلَمااطََّرَدالتَّصر يُفإالََّعليَها،فَلوكاَنت 

                                                           

 .كلمةملأتبينها،واجتهدتيفقراءهتا(1)
 .2/244معجمالبلدان.موضعبنجديفديارمتيم:ُحْزَوى(1)
 .الياءالواو:األصل(2)
 .1/41،واملشوفاملعلم111إصالحاملنطقص:ينظر(7)
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ثل(/ُقْصَيا)َوأمَّا م  َفة ،َواألكثـَُرَواألقْيُسأْنَتكوَنبالَياء  ،َوَقْدَجاءْت(ُدنْـَيا)َفهيص 
َجاَء(1)بالَواو  كَما َا ل َباهب  املَخالف  األْصل (الـَحوََكةُ)وَ(الَقَودُ)،َوَخرجْتَعلىاألْصل  ،(4)َعلى

نـْيَـاَوَهْمب ٱْلُعْدَوة ٱإ ْذأَنـُْتمب ﴿:قَاَلاهللتـََعاىَل .(6)﴾ْلُقْصَوىٱْلُعْدَوة ٱلدُّ

 فيه َعيـًنا ِمَن الصَّـَفاِت التي ُتْستعَمُل  (7)َوأمَّا َما كاَنِت اليَـاءُ : "قَـاَل أبو َعلي

 .(4)"الطُّوَبى َوالُكوَسى: فيه َواًوا، َوَذلك َنْحواْسِتْعَمال األْسَماء فَإنَّ الَياء تـُْقلُب 

أنَّهاليُْذكُر:َهذاالضَّرُبجيَ يُءَعلىَضْربني :قَـاَل الشَّارِحُ  يف  َفةجَتْر يجَمَْرىاالْسم  ص 
حَنْو َغالَبة  َفة  ص  فهو املوُصوُف َمَعَها : َن م  وَُكوَسى، الطِّيب )طُوََب، ُهَنا(الَكَيس )وَ( فَالَياُء ،

:تـُْقلُبإىلالَواو ألْمرين 

َأَحُدمُهَا َقَصدُ: الضَّمُّ،أنَـُّهم فيَها لََبَطَل الَياء  َعلى أَقـَرُّوَها فَلو الضَّمِّ، َعلى ب َناَءَها وا
حَنْو قَبلَها َما مام  َواْنض  َا لُسكوهن  َواًوا؛ الَياَء قـَلَُبوا َذلك َفعنَد الَقْصُد، َهذا َواسَتَحاَل ُموق ٍن،:

رٍ .َوُموس 

َوالثَّاين : َوهي َعنْي ، ُهَنا الَياَء أنَّ بَاَب َذلك يف  َفَخالفْت ، الطََّرف  َن م  (ُدنـَْيا)َبع يَدة 
(.ُعْلَيا)وَ

تـََعاىَل كَقول ه احملَضُة الصَِّفُة َوأمَّا يَزى﴿: ض  ق ْسَمة  ا ًِ إ َذ وَكَقوهل  م(2)﴾ت ْلَك ، م ْشَية :
يَكى ال(7)ح  أَوََّل إالَّأنَّ َا، َحاهل  َعلى رُّ َتق  الَياَء َفإنَّ ، َفات  الص  يف  لَْيَس إْذ الضَّمُّ؛ َحقَُّها كلَمة 

                                                           

،والتسهيل607أدبالكاتبص:ينظر.هيلغةغريمتيم:يللغةأهلاحلجاز،وق(الُقْصَوى)لغةمتيم،و(الُقْصَيا)(1)
،وشرح7/1093،وشفاءالعليل1/143،واملساعد7/1491،وتوضيحاملقاصد(قصا)14/131،واللسان703ص

 .1/421األمشوين
 .2/374،وسرالصناعة243-7/243،واألصول1/703،واملقتضب1/739الكتاب:ينظر(4)
 .12:سورةاألنفال،مناآلية(6)
 .سهو.الواو:األصل(3)
 .609ص(مرجان)،و269ص(فرهود)التكملة(1)

 أ/776

 ب/776
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ُدنـَْيا،َوُعْلَيا،َوُقْصَوى،َولوَأْخَرُجوَهاَعلىَأْصل َهاَوْهَو:؛َبْلالضَّمُّحَنْو-بالكْسر -(ف ْعَلى)َعلى
الَياءَواًوا َلُقلبت  أَْوىَل،َفكاَنال(1)الضَّمُّ ،وَكاَن،َفكاَنإقْـرَاُرَهاَعلىالَياء  َكْسُراألوَّل  طَّريُقفيه

الضَّمِّ،َوإَذا َْرٍفُهوأَثـَْقُلمنهَمَعث َقل  ُبتـَْبد يَلَحْرٍفحب  يُوج  الضَّمَّ َنالضَّمِّ؛ألنَّ َهذاأَْوىَلم 
فَّت ه ،َوالكْسُرعندهم بَق َياحلْرُفَعلىخ  َراألوَُّل (4)ُكس  َأَخفُّ / َذاقَالُوايف  الضَّمِّ،َوهل  َن م 

 أَبْيضَ)مَجْع  :) َعلى الق ياُس وَكاَن ، ُسودٍ)ب يض  يـَُقالَ( َأْن َوالثِـَّقُل،: التَّغيرُي منه فَيلَزُم ؛ بُوض 
،َوَقْدتـََقدَّ الف  َذلكخ  تـََفاصيل  يف  يبويَهَواألْخَفش  .(1)َمذ كرُهَُفكَسُروال َماذَكرنَا،َوبـَنْيَس 

 َعلى الصَِّفات  َن م  يَأت  ف ْعَلى)وملَْ حَنْو-بالكْسر -( ، التَّأنيث  تَاُء إالََّوَمَعُه ْعالٍة،: س 
(2)َوع ْزَهاةٍ األْصَليف  الضَّمَُّةإىلالكْسرَة َوُحك َمب أنَّ ْنُهَنانُقلت  يَزى)،َفم  .الضَّمُّ(ض 

  

                                                                                                                                                                             

.22:سورةالنجم،مناآلية(2)
يَزى)و  .4/171،وفتحالقدير9/39تفسريالقرطيب:ينظر.أيجائرة(ق ْسَمة ض 

يَكى(7)  (.حيك)10/113اللسان.إذاكانفيهاتبخرت:م شيةح 
 .سهو.لُقلبْتالواُوياءً:األصل(1)
 .كلمةملأتبينها،واجتهدتيفقراءهتا(4)
 .472-471يفص(1)
كتابسيبويهمناألبنيةص:ينظر.الرجلالذياليعجبهاللْهو،واليشهُداللْهوَ:الع ْزَهاةُ(2) ،61تفسريغريبمايف

 .122وشرحأبنيةسيبويهص
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 [من الواو التي هي لم باب ما يلزم فيه بدل الياء]

بَاُب َما يَلزُم فيه َبَدُل الَياء ِمَن الَواِو التي هي لٌم، َوَذلك إَذا َوَقعِت :"قَـاَل أبو َعلي
 .الَفْصلُ  (4)..."َأْغَزيُت، َوَغازَيُت، َواْستَـْرَشيتُ : الَواُو رَابَعًة َفَصاعًدا ِفي الِفْعل، َنْحو

ُلَعلىَشيئني َهذاالَفْصلُ:قَـاَل الشَّارِحُ  :َيشتم 

يَعليه،َوَذلك:َأَحُدمُهَا ،َُثَّحُيْمُلاملاض  املَضار ع  الف ْعل  قَياسيٍةيف  يَاًءلع لٍَّة قـَْلُبالَواو 
الَواوَ:حَنْو الكلَمة ألنَّ نـَْفس  الَياُءُهَناالل ع لٍَّةيف  َوَقعْتَأْغزَْيُت،َواْسَتْدَعْيُت،َواْعتَـلَْيُت،قُل بت 

َوْهو ل ع لٍَّة املَضار ع  يف  قُلبْت الَواَو َهذه إالَّأنَّ ع لٍَّة، َعْن يـَْعَرى َذلَك َوم ثُل فـَْتَحٍة، بـَْعَد َطَرفًا
حَنْو َكْسرٍَة، بـَْعَد َطَرًفا ُوقُوُعَها َعلى: ي املاض  َل َُثَّمحُ  َويـَْعَتل ي، َوأْستَـْغز ي، َوأُْعط ي، أُْغز ي، أنا

حَنْواملضَ ييف  َلاملضار ُعَعلىاملاض  كَمامحُ  َل(2)(َضرَْبنَ)َيْضر ْبَنمَحْالًعلى:ار ع  (أَع دُ)،وَكَمامحُ 
نَع دُ)وَ َتع دُ)وَ( ) يَع دُ)َعلى ) يف  اهلْمزَة  َحْذُف وَكَذلك الَواو ، َحْذف  أُْكر مُ)يف  َُثَّ( ل ع لٍَّة كاَن

لَ ع ه(يُْكر مُ)وَ(ُتْكر مُ)وَ(نُْكر مُ)(7)محُ  َموض  .(1)َعليه،َوَقدتـُُقصَِّيَذلَكيف 

اإلْعرَاب  يف  َلَعلىاالْسم  كاَنالف ْعُلاملَضار ُعَقْدمحُ  نَـُهَماَفَحْمُل(1)َوإَذا َمَعبـُْعد َمابـَيـْ
ا ْنس  ج  َاكه َمايف  أَقـَْرُبالْشرت  َعلىالف ْعل  ،َويـََتأيَُّدَذلكبَشيئني الف ْعل  :لف ْعل 

                                                           

 .609ص(مرجان)،و230ص(فرهود)التكملة(1)
حنو(2) يف املاضي الفعل على له محاًل املؤنث مجاعة بنون اتصاله عند السكون على املضارع الفعل ُبين أي فعْلَت:

املاضي أن كما ف ْعل  ألنه به؛ له تشبيًها املضارع يف أسكن كذلك الفعل الم وهو الضمري قبل ما ُأسكن فكما وفعْلَن؛
متحّرك املاضي أن كما متحّرك وهو ف ْعل ، ينظر. : ص1/20الكتاب النحو وعلل اإليضاح201، شرح يف واملقتصد ،

 .3/10،وشرحاملفصل1/130
 .تصحيف.حذف:األصل(7)
 .249-243تنظرص(1)
معرب(1) أناالسم كما معرب هو أي أصالةً، هومعرب الكوفيني وعند البصريني، مذهب ظرين.هذا يف: اإليضاح

ص النحو ص32-33علل والتبيني ،147 واللباب ،2/20-21 واالرتشاف ،2/371 عقيل ابن وشرح ،1/73،
 .1/20املساعد
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َأَحُدمُهَا : َسوََّغ ذَكرنَا فيَما املَضار ع  أمث َلة  بـَنْيَ التََّشاُكل  طََلَب أنَّ فطََلُب/ احلْذَف؛
الكلَمة أَْوىَل َحرف  َمَعَحْفظ  الَقلب  يف  .التََّشاكل 

الَواَوَوالَياَءُمَتَجانس:َوالثَّاين ْنقَبُل،َوَقلُبالَشيءأنَّ ل َماذَكرنَاُهم  (2)[إىلجمانسه]َتان 
الق ياس  ُربَع يٍديف  .َغيـْ

حَنْو ُكلُّاْسٍمَعلىأَْربَعة َأْحُرٍفالُمُهَواو  َمْلَهى،َوَمْدَعى،وكَذلكَما:َوَعلىَهذاجَيْر ي
حَنْو َعليه، زَاَد : تـُْقلُب الَواَو أنَّ يف  ُمْسَتدَعى يف  َا َحاهل  َعلى مَحْاًل َفَصاعًدا رَابَعًة لوقُوعَها يَاًء

التَّثْنية  ،وَكَذلكتـَُقوُليف  املَضار ع  ،َوُمْسَتْدع يان :الف ْعل  .َمْلَهَيان 

حَنْو:َوالضَّرُبالثَّاين َوَذلكالَواُويف  َهذهالع لَّة ، الَواُوَمَعَعَدم  تـُْقلُبفيه َما ا،تـََغازَيـْنَ:
فـَيـَُقالَ يـُْفتُح، َبْل ، الطََّرف  قـَْبل َما فيه يُكَسُر ال ُهَنا املَضار َع أنَّ َوَذلك َنا، َوتـََعالَيـْ َنا، :َوتـََرجَّيـْ

 الَواَوَقْدانـَْقلبْتيَاًءيف  ألنَّ ًِ ييَاًء املاض  كاَنيف  َا رُيالطََّرُفألًفا،َوإمنَّ نـَتَـَغاَزى،َونتَـَرجَّى،فـََيص 
التَّاء املَضا ُدُخول  قَبَل تـَُقولُ(7)ر ع  َفأْنَت ، املطَاَوَعة : ل َمْعََّن التَّاُء َدَخَلت  ا فَلمَّ َوأُْعط ي، أُْغز ي،

َوُلم َحفَيَهاَأْصُلَهاقَبَلالتَّاء  .كاَنْتَعار َضًة،َفلْمتـُغَيـِّْرُحْكَماألْصل 

َتْشَأى، َوُهَما َيْشأَياِن، أُْبدلِت الَياء ِمَن  َشَأْوتَ : َوِمْن َذلك َقولُهم: "قَـاَل أبو َعلي
 .الَفْصلُ  (1)..."الَواوِ 

الَم:قَـاَل الشَّارِحُ  ُراألْمر أنَّ َأْصَله(َتْشَأى)ظَاه  َواًوا؛ألنَّ املَضار ع  يَنبغ يأْنَتكوَنيف 
؛لَقولك يَواو  املاض  كَماتـَُقولُ:يف  َنالَعَرب :َشَأْوتُُه َعم  :َدَعْوتُُه،َوَعَلْوتُُه،إالَّأنَّهمسُ  مهَُاَيْشأَيَان 

:َرأيالَنْحوينَيفيه،َوع ْنَدَذلكاختلَف-بالَياء -

                                                           

 .زيادةيقتضيهاالسياق(2)
 .الياء:األصل(7)
 .609ص(مرجان)،و230ص(فرهود)التكملة(1)
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بـَْعُضهم (1)فـََقاَل : َعلى َيه َماض  ألنَّ َشاذٌّ؛ (فـََعلَ)ُهو َعلى َوُمْستقَبله يـَْفَعلُ)، ب َفتح-(
فيهما -الَعني  يف  َيْذَهبُ)كَما وَ(َذَهَب َيْسَألُ)، َوَهذا(َسَأَل َواملَضار ُع، ي املاض  فيه فَيَتف ُق ،
ُبأْن يُوج  كَماتـَُقولُ(َيْشَأَوان )تـَثْبَتالَواُويف  ،: كَماَشذَّاهلْمُز/َيْدُعوان  ،إالَّأنَّهَشذَّ َويـَْعُلوان 

 .(2)(َمَصائ بَ)يف 
يَعلى:(7)َوقَاَلآَخرونَ املاض  املَضار ع(َشق يَ)،م ثل(َفع لَ)َأْصُلالفعل  ،إالأنَّهفُت َحيف 

 َحرف  ْنَأْجل  م  -َوْهَواهلْمَزةُ-احللق  (َوط يَءَيطَأُ)كَمافُت َحيف  َعَيَسعُ)،َويف  (َوس  كاَنت  ا ،فَلمَّ
كانَ كَما ع ْنَدالتَّثنَية  املَضار ع  الف ْعل  َكْسرٍةقُل بْتيَاًء،َوَظَهَرَذلكيف  َواقَعًةبـَْعَد األْصل  الَواُويف 

 يف  تَـ(َيْشَقيان )َذلك وَكَما ُقولُ، قَالُوا: نَي ح  ي املاض  يف  َجاَء ُذوَذ الشُّ أنَّ إالَّ يـَْنَأى، :نََأى
اهلْمَزة -َشئ يُت:َشَأْوُت،وَكاَنالق ياُسأْنيـَُقولوا كَماتـَُقولُ-بكْسر  ،: َشق يُت،َفالُشُذوَذيف 

ي،َوَشبـَُّهواَذلكب َقوهل  م املاض  َبْليف  املَضار ع  َعلىَأََب:الف ْعل  يَواملَضار ع  املاض  أنَّ فـََعَل)يَْأََبيف 
فيهَما-(يـَْفَعلُ أَْنَتت ْئََّب؛َفَكَسَرَحْرَف:(1)،َولَْيَسفيهَحْرُفَحْلٍق،َوَقْدَقاَلبـَْعُضهم-بالَفتح 

 كَسَرَهايف  كَما أ(أَْنَتت ْعَلمُ)املَضاَرَعة  َهذاالف ْعل  َحقَّ يَْأََب)ْنَيكوَن؛َنَظرًاإىلأنَّ َ م ثل(َأيب 
(َعل َميـَْعَلمُ) (.ت ْئََّب)،وَكَذلكيف 

آَخرونَ (1)َوقَاَل : يف  يَاًء الَواُو قُل َب َا َيْشأَيَان )إمنَّ ) يف  قُل بْت كَما َطَرفًا َراب َعًة لُوُقوعَها
َنالق َياس (َمْلَهَيان ) ُرَبع يٍدم  .،َوَهذاَمَعق لَّت هَغيـْ

 ؛ ألنَّه ِمْن ُمَضـاِعِف الَواِو ِفي (3)َضْوَضْيُت َوقَـْوقـَْيتُ : َوِمْن َذلك:"ـاَل أبو َعليقَ 
                                                           

 .2/166املنصف:ينظر.هذاقولاملازين(1)
 .473تنظرص(2)
 .2/166املنصف:ينظر.منهمأبواحلسناألخفش(7)
احلجاز(1) أهل إال العرب مجيع هم ينظر. : 1/110الكتاب واألصول الناظم7/146، البن األفعال المية وشرح ،

 .1/793،وآراءابنبريالتصريفية1/111،وشرحالشافية29ص
 .ملأقفعلىمنقالهبذاالقول(1)
.الصِّياُحوالـَجلََبةُ:منالـَجلََبة ،والضَّوَضاءُ:َضْوَضْيتُ(2)

الدَّجاجُةقـَْوقَاًةوق يَقاءً:يقال:قـَْوقـَْيتُ  .7/23املنصف:ينظر.إذاصاحتْ:قـَْوَقت 
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ة)األرْبـََعِة َكـ  .الَفْصلُ  (4)..."ِفي بـََناِت الثَّالثةِ ( الُقوَّ
الكلَمَة:قَـاَل الشَّارِحُ  ؛ألنَّ زَائَدَتني ،َوْهَوحُمَال  ْنأْنَتكونَان  الخَتْلوالَواُوَوالَياُءُهَنام 

َحْرف ني  َعلى )تـَبـَْقى ض: َوْزنُُه(ض، فـََيكوُن َزائَدًة، َوالثَّانيُة َأْصاًل األُوىَل َتكوَن أْن َوإمَّا ،
د لَوْجهني (فـَْعلَيتُ) :،َوَهَذاَفاس 

الَفاء ،م ْثل:َأَحُدمُهَا َذلكُيَصيـِّرُُهإىلُمكرَّر  َغاية الق لَّة ،(َقل قَ)،وَ(َسل سَ)أنَّ ،َوَذلكيف 
ْلَعليهَما .َوَجْدَتَعْنُهَمْنُدوَحةً/َفالحَتْم 

َفالحُيَْمُلَعليه(فـَْعَليتُ)أنَّ:َوالثَّاين َوالق َياس  االستعَمال  .َشاذٌّيف 

أَْيًضا؛(فـَْوَعْلتُ)إمَّاأْنَتكوَنالثَّانَيُةَأْصاًلَواألُوىَلزَائَدًة،فـََيكوُنَوْزنُُهوَ حُّ ،َوَهَذاالَيص 
م نهإالَّ ،وملَْيَأت  نَاد ر  ٍد،َوْهَوَعزيز  ٍعَواح  ْنَموض  رُيالَفاُءَوالَعنْيُم  ،(َكوَْكب )وَ(َدَدن )ألنَّهَتص 

كَما.ب يلهالحُيَْمُلَعليهَوَماَهذاسَ ْنُمكرَّر الَواو ، َأْصَلني ،َوأْنَيكوَنم  أْنَيكوَناحلرفَان  َ فـَتَـَعنيَّ
ٍدحَنْو ْنٍسَواح  ْنج  الَعنَيَوالالَمَقْدَجاَءَتام  :أنَّ الَواَوالثَّانيَةيف  (َضْوَضيتُ)ُحوٍَّة،َوقـُوٍَّة،إالَّأنَّ

املَضار ع قُلبْتيَاًءكقَ ي:ولكيف  (.َأْغزَيتُ)،َوَهذاَوْجُهذ ْكر َهاَمَع(1)أَُضْوض 
؛ ألنَّ َهذا ِفي األرْبَعِة (4)َحاَحْيُت، َوَعاَعْيتُ (: َضْوَضْيتُ )َوِمثُل : "قَـاَل أبو َعلي

ة)كَباِب ( َضْوَضيتُ )َحِييُت ِفي الثَّالثِة، كَما كاَن : ِمثلُ   .الَفْصلُ  (3)(..."قـُوَّ

الَياء ع ْنَداخلليل (7)[حاحيتُ]:قَـاَل الشَّارِحُ  ْنُمَضاع ف  ،(َحْيَحْيتُ)،َوَأْصُلُه(1)م 

                                                           

 .610ص(مرجان)،و230ص(فرهود)التكملة(7)
 .تصحيف.ضوضي:األصل(1)
.حاى:ًةوهوالتصويتبالغنم؛إذاقلتَحاَحْيُتحيحاًءوحاحا(1)

مثله،وهوالع يعاُءوالعاعاُة؛إذاقلت:وَعاع ْيتُ  .7/33املنصف:ينظر.عاى:صوت 
 .610ص(مرجان)،و230ص(فرهود)التكملة(2)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(7)
 .2/169،واملنصف1/797الكتاب:ينظر(1)
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 يميف  َنالتـَّْقس  الَياَءاألُوىَلأُْبد لْتأَل ًفالئالتَـَتكرََّر(َضْوَضيتُ)َوَدليُلَذلكَماذَكرنَاُهم  ،إالَّأنَّ
الثَّا كاَنت  إْذ ُرَبع يٍد،أالتـَرَاُهمالَياُءَلْفظًا أَلًفاَغيـْ السَّاكَنة  الَياء  ْنظُُهورَها،َوإْبَداُل م  نيُةالبُدَّ

 يف  ريَة)قَالُوا (4)(الـح  : ويف ء)َحار يٌّ، َطىيِّ :) ويف ، (6)(َزب يَنة)َطائ يٌّ :ٌّ (3)َزبَاين  يف  الَياُء وَكَذلك ،
آيَةٍ) يبويَه( س  َقول  ذَ(3)َعلى َويُقوِّي ُهو، َما إىل فـَرُّوا املثلني  بـَنْيَ اجلْمع  َن م  فـَرُّوا َلمَّا أنَـُّهم لك

َنالَياء  م  ،َواأللُفَأَخفُّ .َأَخفُّ

املازين ُعثَمان أبو (9)َوقَاَل َهة : ج  َعلى أَل ًفا األُوىَل أَْبَدلوا إالَّأنَـُّهم الَواو  ُمكرَّر  ْن م  ُهو
ُذوذ ، ٍعَوالَواُوالشُّ َموض  لذلكبأنَّهَلمَّاملَْجيَ د الَياَءُمكرَّرًةيف  دْتُمكرَّرًَةمثل/َواَحتجَّ َقْدُوج 

.(10)(الَوْحَوَحة )وَ(الَوْسَوَسة )

 اخلليل  يُقالُ(1)[أقيس]َوقوُل َفكاَن األُوىَل، ت  لَصحَّ الَواو  َن م  كاَنْت لو :ألنَـَّها
كَما قَالُواَحْوَحْيُت، قَلبَها: إىل اعي الدَّ ألنَّ الَياء ؛ َعلى محُ لْت إَذا كَذلك َولَْيَس َضْوَضيُت،

 حىتَّ استُثق َل َقْد الصَِّحاح  احلُروف  يف  املكرََّر أنَّ َذلك َعلى َوَيُدلُّ الَياء، يف  التَّكرير  استثْـَقاُل
حَنْو يف  املكان (7)(َدْهَدْهتُ)،َوَأْصلُُه(2)َدْهَدْيتُ:مَحَلُهمَذلكَعلىالَبَدل  ُدْهُدوَهُة:،َوقَالُوايف 

                                                           

 .1/723معجمالبلدان:ينظر.مدينةبالعراقبالقربمنالكوفة،كانتمسكنملوكالعربيفاجلاهلية(4)
ك ثبنبكربنعبدمَيْعبنلَدُنْينةبنجُب منالعرب،وهمبنوزَيٌّحَ:ةينَب بنوزَ(6) :وولدهعبداهلليقالله،نانةناةبن

املوت،س  ربال كأهنَّ-خمففة-(اينّبَزَ)والنسبة قياس، غري على سيبويه عن يف الياء مكان األلف أبدلوا :ينظر.(يينّب زَ)م
 (.زبن)1442،والقاموسص17/196،واللسان137مجهرةأنسابالعربص:وينظر(.زبن/)74التاج

ينظر(3) : 776-7/774الكتاب واألصول ص7/713، واحللبيات واملخصص774، الشافي17/273، وشرح ة،
2/31-31. 
 .44-41يفص(آية)ذكرالشارحاألقواليف(3)
 .130-2/169املنصف:ينظر(9)
:،وميكنتقديرهبقولنا(َلمَّا)مليُذكرهناجواب(10)  .منمكررالواو(حاحيت)قالبأنَّ
 .2/131املنصف:وينظر.زيادةيقتضيهاالسياق(1)
 (.دهده)17/139اللسان.اهَتَـجْرَحْإذادَ:اهَتُـيْـدَهْدَوَةَارَاحلجَتُهْدَهْدَ(2)
ولكنهأبدل،(تُجْرَحْدَ)مبنزلة(تُهْدَهْدَ)هيفيمازعماخلليل(تُيْدَهْدَ)كماأنَّ:"...1/797جاءيفالكتاب(7)

...".ايفاخلفاءواخلفةحنوهاوأهنَّ،الياءمناهلاءلشبههاهبا

 ب/773
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الياءينالًما،(1)الـُجَعل  بـَنْيَ كاجلْمع  الياءينُهَنا َأْجدُر،َواجلْمُعبـَنْيَ الع لَّة  ُحروف  ،فَالتَّغيرُييف 
(َضْوَضْيتُ)َحي يُت،كَماكاَن:حَنْو (.ةٍُحوَّ)وَ(قـُوَّةٍ)َنظ ريًالَباب 

 

 

 

 

 

 

 

 [باب التضعيف في بنات الياء والواو]

َحِيَي : بَاُب التَّضعيِف ِفي بَناِت الَياء َوالَواِو، فَأمَّا بَناُت الَياء، فَنْحو:"قَـاَل أبو َعلي
الصَّحيِح، ِفي ( َشِقىَ )َيْحَيا َوَعِيَي يـَْعَيا، فَالَياُء األولى َتْجري ِفي َهذا الَباِب َمْجرى قَاِف 

 .(4)..."َوَلْم يـَُعّل ِفي الِفْعل لْعتالِل الالمِ 

إالَّ:قَـاَل الشَّارِحُ  ذلكالف ْعل  ف ْعٍلَماٍضملَْيَأت  كاَنْتَعنْيُالكلَمة َوالُمَهايَاًءيف  إَذا
 َفع لَ)َعلى العني-( -بكسر الصَّحيح  َن م  َوَنظريُه عَ)، مسَ  وَ(َعل مَ)وَ( ، الالم  ُمْعتل  ْن (َشق يَ)م 

                                                                                                                                                                             

 .2/134،واملنصف1/277،2/310،وسرالصناعة472-2/471،واإلبدال7/261األصول:وينظر
جيَْـالةُوجَرُحْدُ:ةُوهَدُهْالدُّ(1) ما وهو الويَُدحرُجهُمعهُجَعل، ءرْخُـمن ينظر. : 7/33املنصف واللسان ،17/139
(.دهده)

قليل قبل )وقوله املكان: يف يف( حتدث اليت األشياء يقصد ولعله مكان، اسم ليست الدُّهدوهة ألن مشكل؛
 .األمكنة،والدُّهدوهةحتصليفمكاٍنما

 .611ص(مرجان)،و231ص(فرهود...")يفالتصحيحوملتعلّ(شقي)قاف:"...التكملةوفيها(1)

 ب/773

 أ/779
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(بَق يَ)وَ م ْثُل منه أََتى فالذي ذلك ُعر َف َوإَذا َحي يَ)، كَما(َعي يَ)وَ( ع لٍَّة َحْرفَا اْجَتمع فَقد ،
،م ثل ُمَتَماثالن  يحان  َصح  ؛ف يَمامَلْيُدَغْم،وَكاَنالق ياُس(َصككُتَعيَنهُ)،وَ(َملَّ)يـََتواىلَحرفَان 

ريُأْنتُ َماقَبلَها،َفكاَنَيص  َحاَي،َولكْنمَلْيـَْفعلوالُوجود :قلَبالَياُءاألُوىَلأَل ًفالتحرُّك َهاَوانفَتاح 
،حَنْو:َمان ٍعَوْهوَ املَضار ع  الَياَءالثَّانيَةتـَُعلُّيف  َاَوَجَب:تـََوايلإْعاللني ،َوبَيانُُهأنَّ يـَْعَياَوحَيَْيا،َوإمنَّ

 اَقْدحَترَّكْتَواْنفتَحَماقبلَها،َوإَذاأُعلت  املاضي/َذلكألهنَّ األُوىَليف  َوأُعلَّت  املَضار ع  الثَّانيُةيف 
َناإلجَحاف  هم،َوَذلكل َمايَلزُمالكلَمَةم  كالم  يف  ،َوْهَوَمرفوض  .تـََواىلإعالالن 

.َحايَ:ُدوَنالثَّانية ،َفكاَنيـَُقالُفـََهالََّأَعلُّوااألُوىَل:فَإْنق يـلَ

:(2)مَيتَنُعَذلكألْمرَين :ق يـلَ

َأَحُدمُهَا احلركة : َولُزوم  َها م  لَتقدُّ التَّغيري  َعن  حُتْصُن َوالَعنُي الكلَمة ، َعنُي األُوىَل الَياَء أنَّ
.هَلَا،َوالثَّانيُةالم ،َواألْطرَاُفَمَواضُعالتَّغيري 

،:َوالثَّاين الْجتَمَعألَفان  املَضار ع  ي،َوأْبَدلَتالالَمألًفايف  املاض  أنَّكلوأَْبَدلتَـَهاألًفايف 
باحلْذف  إْجَحاف  أَْو إْعالالن  َوذلك مَهْزًَة، يـُْقلَب أَْو َأَحُدمُهَا حُيذَف أْن فَإمَّا فيه. رُف َض َومم َّا

َقوهُلُم الَواَوُهَناَقْدحَتَرَّكْتَوانفَتَحَما(1)اة ،َوَشَواة نـَوَ:تـََوايلإْعاللني  ،َونـًَوى،َوَشًوى،َوذلكأنَّ
 يف  يـََتواَل وملَْ ، وإْبَدال  َحْذف  أَْو إْعالالن  لََتواىل ألًفا الالُم قُلبت  َوَقْد ألًفا قُلبْت فَلو قَبلَها،

به إالَّف يَمااليـُْعَتدُّ مإْعالالن  ه  .(2)َشاٍء،َوَماءٍ:،حَنْوكالم 

                                                           

 .111-7/117،وشرحالشافية10/116شرحاملفصل:ينظر(2)
َواةُ(1) لدةالرأس:الشَّ  (.شوا)11/116اللسان.ج 
 .467سبقيفص(2)



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

439 
 

َويَاء ( َخِشيتُ )فَإَذا َوَقَع َهذا التَّضعيُف ِفي َمْوضع  تَلزُم منه يَاء :"قَـاَل أبو َعلي
 .(4)..."الحرَكَة فَإنَّ اإلْدَغاَم َجائٌز فيه( َرَمْيتُ )

:قَـاَل الشَّارِحُ  أنَّ الَفْصل  اإل(َحييتُ)َمعََّنَهذا جَيُوُزفيه ْظَهاُرَواإلْدَغاُم،فـََوْجهَوبَابَُه
الَفْصلقبله ميف  املثلنيَقْداجتَمَعاَفَسكَناألوَُّلَوأُْدغَم(1)اإلظهارَماتـََقدَّ أنَّ ،ووجهاإلدَغام 

 كَمافُع َلذلكيف  الثَّاين ْناجتم(َشلَّْتَيُده)،و(َمدَّ)،وَ(َشدَّ)يف  َاَجاَزاإلْدَغامف رَارًام  ،َوإمنَّ اع 
هم بـَْعض  ق رَاءُة َذلك ْن َوم  َدًة، َواح  نطقًة هب  َما يُنطُق احلْرَفني  ألنَّ َذلك؛ يُز يُل واإلدغام :املثلني،

َعْنبـَيـَِّنةٍ﴿ :،وقولالشاعر(4)﴾َوحَيْىَيَمْنَحيَّ

 (6)َعـيَّْت بِبَـْيَضتِـَها الـَحَماَمهْ   َعـيُّوا بأْمِرِهـُم َكَما  
                                                           

(7) فرهود)التكملة "...وفيها231ص( : ياء خشيت)تلزم جائز...فيه( فيه "اإلدغام ويف مرجان)، :611ص(
 ...".فيه(خشيت)يلزمياء"...

(1) البيان يف "1/733جاء : يََحي )قُرئ ال( واملستقبل املستقبل، على للماضي إجراء فاإلظهار واإلدغام؛ باإلظهار
فيه تقول ال اإلدغام، فيه جيوز حركًة: المه تلزم ما بني للفرق واإلدغام املاضي، فكذلك الزمة، غري حركته ألّن حيّي؛

 ".كاملاضي،وماالتلزمالمهحركًةكاملستقبل
اآلية(4) من سورةاألنفال، يف.12: وعاصم والكسائي، ومحزة، عامر، وابن عمرو، وأبو قُنبل، رواية يف كثري ابن قرأ

كثري.بياءواحدةمشددة(منحيَّ)روايةحفص َ)وقرأعاصميفروايةأيببكر،ونافع،والبَـزِّيعنابن :بيائني(َمْنَحىي 
مفتوحة والثانية مكسورة األوىل ظرين. ص: 703-706السبعة السبعة للقراء واحلجة القراءات1/129، وحجة ،

 .94،والتيسريص1/192،والكشف711ص
:،منجمزوءالكامل،واخُتلفيفنسبته؛فُنسبإىل231البيتمنشواهدالتكملةص(6)
ص:َعب يدبناألبرصيف- ،ورسالة163ص،ومثارالقلوب2/231،وشرحأبياتسيبويه63أدبالكاتب

ص والشاحج ص639الصاهل الذهب عني وحتصيل ص492، واملفصـل ،792    شواهـد وإيـضاح ،  = اإليضاح=
،(حيا)11/213،واللسان10/116،وشرحاملفصل677،وشرحشواهداإليضاحص2/1416،واملصباح2/393

:برواية126،وهويفديوانهص746وشرحشواهدشرحالشافيةص
بَر َمْتب بَـْيَضت ـَهاالـَحَماَمـهَْمْتبـَُنوَأَسـٍدكَمابَر 

.والشاهدفيهعلىهذهالرواية
وهويفديوانهيفالشعر.1/211،واألفعالللسرقسطي(حيا)6/2727الصحاح:ابنُمفرِّغاحلمريييف-

،وابنُمفرِّغهوأبوعثمانيزيدبن214-203،بيتمفرد،ولهقصيدةمنحبرالشاهدورويهص211املنسوبإليهص
كانرجاًلشرِّيرًاهجَّاًء،اشتهرهبجائهلزيادبنأبيهوأبنائه،جعلهابن ربيعةبنُمفرِّغاحلمريي،منشعراءالدولةاألموية،
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،حَنْو:/ق يـلَفَإْن الصَّحيح  اإلْدَغامُهَناكَماَلز َميف  َمَلْيَلزم  ؟:مل  ،َوَمدَّ َشدَّ

ق يـلَ َوتَاَرًة: ، باإلْدَغام  حَيْصُل تَارًَة َوالتَّخف يُف التَّخف يُف، الَغَرَض ألنَّ َذلك يَلزْم ملَْ
منه،َوإذَ َناملْبَدل  م  إىلَحْرٍفَأَخفِّ باإلْبَدال  َنالثِـَّقل  اخلالُصم  َواإلْبَدال  َناإلْدَغام  اَحَصَلم 

.َجاَزاألْمرَان 

أَيُـُّهَماأَْوىَل؟:فَإْنق يـلَ

َلْفظًاأَْوتـَْقد يرًا،َوأالََّيْسكَن:ق يـلَ تـَبـَْقىَمَعُهَوَحرَكةاحلرف  َةاحلروف  ع دَّ اإلْبَداُل؛ألنَّ
،َواإلْبَداُلأَقَ .لُّتـَْغيريًامتحرِّك 

ُهَنا؟:فَإْنق يـلَ َفَماَشْرُطَجَواز اإلْدَغام 

:َشيئان :ق يـلَ

.أْنَتكوَنالَياُءاألُوىَلَمكُسورَةً:َأَحُدمُهَا

.َأْنتـََتحرََّكالثَّانيُةَحرَكًةالز َمةً:َوالثَّاين

                                                                                                                                                                             

،2/636ابنسالمطبقات:ينظر:تنظرترمجتهيف.،ماتسنةتسعوستنيمنشعراءاإلسالمسالميفالطبقةالسابعة
.3/137،واألعالم703-13/262،واألغاين1/760والشعروالشعراء

،وَسالمةهو216وهويفديوانهيفالشعراملنسوبإليهص.203نظامالغريبص:َسالمةبنَجْندليف-
وأشّدائ املعدودين العرب فرسان ومن اخليل، نـُعَّات من قدمي، جاهلي عدي، السَّ َجْندل بن مالك جعلهأبو املذكورين، هم

 السابعة الطبقة يف سالم ابن شعراء اجلاهليةمن يف. ترمجته ينظر:تنظر سالمطبقات: والشعراء1/144ابن والشعر ،
.1/29واخلزانة،1/232

يف نسبة بال وهو : 1/796الكتاب لألخفش القرآن ومعاين ،2/413 واملقتضب ،1/713 واألصول ،7/213،
القراءات وإعراب 1/224السبع السبعة للقراء واحلجة ،1/111 واملنصف ،2/191 واملمتع الشافية2/433، وشرح ،

7/111.
خاطبعبيدبناألبرصهبذاالشعرُحْجرًاأباامرئالقيسيستعطفهلبينأسد،وشبَّهأمرهمبأمراحلمامةبتفريطهايف

ُكسَ هاإالمن كلسنةفأمر.ار العيدانالتمهيدلبيضتها؛ألهناالتتخذُعشَّ وكانبنوأسدمنعواإتاوةفرضهاعليهمُحْجر
فقتلوه برجوعهم، وأمر حجر هلم رقَّ قصيدته عبيد قال منهم،فلمَّا بقي من ونفى بقتلهم، ينظر. الذهب: عني حتصيل

 .7/63،واالقتضابيفشرحأدبالكتاب492ص

 ب/779
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األُوىَلب أْنتـُْقلَبأل َم،َوالتُقلُبالثَّانيُةألًفا؛َفع نَدَذلكمُيكُنالتَّخفيُفيف  ًفال َماتـََقدَّ
َجاَزاإلْدَغامُ اإلْبَدال  .إْذلَْيَسقَبلَهافَتَحة ،فَـَلمَّامَلَْيكن التَّخفيُفب لُزوم 

حَنْو:فَإْنق يـلَ الصَّحيح  .َشلَّْتَيُدهُ:فـََهالََّلز َماإلْدَغاُمكَماَلز َميف 

َاملَْ:ق يـلَ الَياَءالثَّانيَةَقْديـَْعر ُضفيَهااإلْبَداُلحَنْوإمنَّ َحي َي،َواْسَتْحَيا،َوَأْحَيا،:يَلزْمألنَّ
ْنَشْرط ه السُّكوُن،إ ّحاإلْدَغاُم؛إْذم  مَلَْيص  ْتَحرَكُةاألوَّل  الَّفَالَياُءاألُوىَلتَلزُمَهااحلرَكُة،َوإَذاَلزم 

َذلَكَلمَّاملَْ الُوُجوبُه،وَكأنَّهأنَّ ْنُهَجَواُزاإلْدَغام  م  احلكم  كاَنَحظُّ كلَِّموضٍع َيكْنالزًمايف 
 ليلني ،أالتـََرىأنَّهيف  َلبالدَّ األُوىَلإىلالسَّاك ن (1)[كل]ُعم  َنالَياء  نـَْقُلاحلرَكة م  حُّ ٍعَيص  َموض 

ح ،َوإْن:لَياءُ،حَنْواإلْدَغاُمَوا(2)[فيه]قَبلَهاجَيُوُز فَإْنأْظَهْرَتفَاألْمُرفيهَواض  َأْحَيا،َواْسَتحَيا،
َهذاالَفْصَلبأنَّالف ْعَل.أَحيَّ:أْدَغمَتنـََقلَتَحرَكَةالَياء األُوىَلإىلاحلاء فـَُقلتَ َوقـَوَّىأبُوَعليٍّ

َشيئني  يف  يُهَناكاملَضار ع  :املاض 

 ُدمُهَاَأحَ/ كـ: َذلك يف  فـَْهَو رَُه، آخ  احلركة  يَ)لُزوُم ر (َخش  آخ  يف  احلرَكُة تَلَزُم كَما ،
،حَنْو َهذاكاملْعَرب :املستْقَبل  ُّيف  ،فَاملْبين  ،َوَلْنمَيُدَّ .مَيُدُّ

َوالثَّاين ي: املاض  الف ْعَل َتلَحُق ال الَوْقف  َهاء (1)أنَّ ا(2)[ال]كَما تَلَحُق للُزوم  ملَضار َع؛
،َفالَتقولُ عني  املوض  َريف  .(1)َيْضر بهْ:َتقولُ(7)[ال]َضَربَْهكَما:احلرََكة اآلخ 

ق يـلَ فَإْن حَنْو: يف  الثَّانيُة فَالَياُء : يَاُء وَكَذلك حُتَرَُّك، ال َوخَيَْشى يـَْرم ي)حَيَْيا، ُتَضمُّ،( ال
.املْبين فـََهالََّجَرىَذلكجَمَْرى

                                                           

 .زيادةيقتضيهاالسياق(1)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(2)
إعرابية(1) حركته فكأنَّ املعرب، ملشاهبته ُحرِّك إمنا ألنه اجملرد؛ املاضي الفعل أي ينظر. : الشافية وشرح2/700شرح ،

 .1/400الكافية
 .زيادةيقتضيهاالسياق(2)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(7)
 .1/400،وشرحالكافية2/1436املقتصديفشرحالتكملة:ينظر(1)

 أ/710
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ق يـلَ ُب: تُوج  ل َعلٍَّة ال الَياء ، َعلى احلرَكة  ل ث َقل  َذلك م ثل  يف  َوالكْسَرة  الضَّمَّة  اْمتَناُع
حَنْو النَّْصب  ،َولذلكَتْدُخلُهالَفْتَحُةيف  املْبين  كَماجيَ ُبالسُّكوُنيف  :السُّكوَن َلْنيـَْرم َي؛ل َزوال 

الضَّمِّ .ث َقل 

 :قَـاَل الشَّاعُر ِفي اإلْدغَامِ :"ـاَل أبو َعليقَ 

 (5)َعـيَّْت بِبَـْيَضتِـَها الـَحَماَمهْ   َعـيُّوا بأْمِرِهـُم َكَما 

 :َوقَـاَل ِفي تـَْرِك اإلْدَغامِ  

َناُهم فـََواِرَس َكْهَمس   ْهِر َأْعُصَرا وَُكنَّا َحِسبـْ  (6)َحُيوا بـَْعَد َما َماُتوا ِمَن الدَّ

 .(4)"َقْد ُأِحيَّ البَـَلُد، فـَُتدغَم لُلُزوِم الَفتحِة ِمثَاَل الماِضي :َوَتقولُ 

                                                           

 .494سبقختريجالبيتيفص(4)
:،منالطويل،واخُتلفيفنسبته؛فُنسبإىل231البيتمنشواهدالتكملةص(6)

يف- ُحزابة أيب : اإليضاح شواهد 2/901إيضاح واملصباح ص2/1441، اإليضاح شواهد وشرح ،671،
 (كهمس)6/199واللسان ص(حيا)11/213، الشافية شرح شواهد وشرح ،767 حنيفة،. بن الوليد هو ُحزابة وأبو

اللسان خبيث فصيًحا راجزًا شاعرًا كان حضرّي، بدوّي األموية، الدولة شعراء من متيم، من حنظلة، بن ربيعة بين من
ومثانني مخس سنة حنو يف مات هجَّاء، يف. ترمجته تنظر : الشافية230-22/261األغاين شرح شواهد وشرح ،

=.3/120،واألعالم763-766ص
يف-= الَعْنرَبي َموُدود : سيبويه أبيات 2/231شرح واللسان ،6/199 والتاج أقف(.كهمس)16/279، ومل

.لهعلىترمجة
يف نسبة بال وهو : 1/796الكتاب لألخفش القرآن ومعاين ،2/413 واملقتضب ،1/713 واألصول ،7/213،

.7/116،وشرحالشافية2/439،واملمتع491،وحتصيلعنيالذهبص2/191واملنصف
رداساخلارجي،وكانتاخلوارجقدأوقعتبَأْسَلَمبنُزْرعة، بنم  وَكْهَمسهوابنطَْلقالصَّرميي،منأصحاببالل

 إىل فاهنزم رجل، ألفي يف وهو رجالً، أربعني يف البصرةوهم شدَّة،. فيهم متيم بين من قوم يف البيت هذا الشاعر وقال
 .2/231شرحأبياتسيبويه:ينظر.فشبههمباخلوارجالذينفيهمَكْهَمس

 .612-611ص(مرجان)،و232-231ص(فرهود)التكملة(1)
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ٌَّعلى(َعـيُّوا:)أمَّاَقولُه:قَـاَل الشَّارِحُ  َفَمْبين  ،َوَلمَّا(2)،َوَقْدذَكرنَاَوْجَههُ(َعيَّ)باإلْدَغام 
 يف  كَماُيَضمُّ رُيُضمَّ األُوىَل،(َمدَّ)وَ(َشدَّ)اْتَصَلبهالضَّم  َولَْيَسُهَنانـَْقُلَحركٍةَبْلَحرَكُةالَياء 

اإلْدَغاُم،وأماقولاآلخر حَّ :ُحذ َفْتل يص 

 ...َحُيوا بـَْعَد َما َماُتوا
 الضَّمَُّةَعَلى(َعل ُموا)،مثُل(َحي ُيوا)،َواألْصُل(َحي يَ)فـَْهَوَعلىاإلظَهار يف  ،فَاْستُثقلت 

بـَْعَدَذلكَمْذهَبان الَياء ،َوفيَها
(7):

الضَّم ري :َأَحُدمُهَا الثَّانَيُة،َواْجَتمَعْتَمَعَواو  األُوىَلَوَسكَنت  َةنُق لْتإىلالَياء  الضَّمَّ أنَّ
.َفُحذَفتاللت َقاء السَّاكنني 

ُحذ فت،:َوالثَّاين الثَّانية  َحرَكَةالَياء  ال/أنَّ بـَْعَدها،َُثََُّثَُّحذَفت  السَّاكن  ْنأْجل  َياُءم 
الَياُءاألُوىَلتـَبَـًعاللَواو  ت  .ُضمَّ

البَـَلدُ)َوأمَّا يَّ مذ كرُهُ(ُأْحي يَ)و(1)(أُح  .(4)فـََقْدتـََقدَّ
تـََعاىل َقولُُه َوأمَّا :﴿ َ حُيْىي  َأْن (1)﴾ْلَمْوَتىٱَعَلى الَياء  َحرَكَة ألنَّ اإلْدَغاُم؛ فيه جَيُوُز َفال

به ،َوالَعَرُضاليـُْعَتدُّ الرَّْفع  ،َولَذلكَتْسكُنيف  النَّْصب  ْنَأْجل  َوَقْدَحَكى.الثَّانية فَتَحة َعارَضة م 
َهذاحَنْو(2)الَفرَّاءُ ْثل  م  يف  ،َوأْنَشَدفيهبَـ:جَمْيَءاإلْدَغام  ،َوْهَوَمَعَذلكَشاذٌّ(7)ْيًتاَمْصُنوًعاحيُ يُّ

َواالْستْعَمال  الق ياس  .(1)يف 

                                                           

 .491ص(َحي يَ)عندحديثهعن(2)
ينظر(7) : ص7/213األصول التصريف وشرح ،417 واللسان الشافية(حيا)11/213، شرح شواهد وشرح ،

 .767ص
 .7/213،واألصول1/794الكتاب:ينظر(1)
 .491ص(َحي يَ)عندحديثهعن(4)
 .10:،وسورةالقيامة،مناآلية77:سورةاألحقاف،مناآلية(1)
،2/313،واالرتشاف1/733،والبيان1/716مشكلإعرابالقرآن:،وينظر1/112،7/217معاينالقرآن(2)

 .669،ومنهجالكوفينييفالصرفص1/243واملساعد

 ب/710
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يَّة (4)َحياء )َوأمَّا ،َوَأع يِّاءُ)وَ(،َوَأح  :(3)َفف يهَمْذهَبان (6)(َعي يٌّ

الَياءين ،م ثُل:َأَحُدمُهَا زَّةٍ)اإلْدَغاُمالْجتَماع  (.َحز يٍز،َوَأح 

َوالثَّاين :اإلظَهاُر،فـَُيقالُ: َحي يَ)َأْحي َية ؛ووجهذلكأنَّهَلمَّاَجاَزاإلظَهاُريف  كَذلك(
(َأْحي َية) مَلْ(َحياءٍ)،َوألنَّالَياَءاألُوىَليف  ناملْثلني  م  َقْدَوَجَبحَتريكَها،َوإَذاَوَجبْتَحرَكُةاألوَّل 

َاجلْمُعَعَلىَذلكَ .يُْدَغْم،َُثَّبين 

:فَإْنق يـلَ يف  (حَيَْيا)َفكيَفَلز َماإلْظَهاُر يَّةٍ)،وملَْيَلَزْميف  ْن(َأح  َعارَضة م  الَياء  ،َوَحرَكُة
 كَماكاَنْتيف  تَاء التَّأنيث  ؟(َغازيَةٍ)َأجل 

َهذااجلمْ:ق يـلَ الز َمة ؛إْذاليـَُتكلَُّميف  َهذااجلْمع  يف  َا،فع نَدَذلكتَاُءالتَّأنيث  إالهب  ع 
 الثَّانَية ،خب  الف  املذكَرالتَاَءفيه،و(َغاز يةٍ)تَلَزُمَحركُةالَياء  تَاٍء،(َأْحي َية )فَإنَّ َرلهبغري  الُمذكَّ

َأحكام لَْيسْتلألُصول  .وقوَّىذلكأنَّاجلْمَعفـَرْع َوللُفروع 

:فَإْنقُلتَ ؟(حُمْيٍ)و(يٍُمعْ)َفَمااحلكُميف 

كْسَرًةَفهي:ق يـلَ كاَنْتيَاًءقَبلَها التَّخفيَفحَيْذُفالَمالكلَمة إَذا َاٍل؛ألنَّ اليُدَغُمحب 
ْنَهذا(َشجٍ)،وَ(َعمٍ:)م ثلُ املؤنَّث .،َواإلدَغاُمأثـَْقُلم  :َوتقوُليف  َتاء  ُمْعي َية ،فـَتُثبُتالَياَءلوقُوع 

بَعَدها،فـَْهَوكَماتـَُقولُ النَّْصب :/التَّأنيث  احلرَكة يف  للُزوم  النَّْصب  .(1)َرأْيُتحُمْي ًيايف 
                                                                                                                                                                             

:أنشدينبعضهم:"...1/112قالالفراءيفمعاينالقرآن(7)
النَِّساء َسب يَكـة  وَكأنَـَّهـابـَنْيَ يب ُسدٍَّةبـَْيت ـَهافـَتُـع ـيُّ  "تَـْمش 
وفصَّلالقول297-2/236قولالفراء،ووافقهأبوعلييفاإلغفال2/113أنكرالزجاجيفمعاينالقرآنوإعرابه(1)

 .يفبيانفساده
والظِّْلف :احلياء(4)  (.حيا)11/219اللسان.الفرجمنذواتالـُخفِّ
(6  )األصل( وأعية: عياء من(. والتصويب : 1/796الكتاب واألصول ص7/213، والتكملة يف232، واملقتصد ،

 .10/113،وشرحاملفصل2/1430شرحالتكملة
 .تنظراملصادرالسابقة(3)
 .191-192املنصف:ينظر(1)

 أ/711
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 حتَ يَّة )فأمَّا َفسكَنْت،( احلاء  إىل األُوىل الَياء  َحرَكَة َتقلُب ألنَّك اإلدَغاُم؛ فيَها فَاجليُِّد
 الثَّ(2)[الفتح]َوَلز َم الَياء  اإلدَغامَُحركَة فـََوجَب التَّأنيث  َتاء َأْجل  ْن م  انية  ُعثَمان. أبو َوأَجاَز

ملَْيَر ْدبهمَسَاع (7)(حَتْي َيةً) َضعيف  .،َوَذلكق ياس 

 َيْستْحي ي)وأما كَما( مُمَْتنع  َواإلْدَغاُم الثَّانية ، الَياء  لُسكون  الَياءين  بـَنْيَ اجلْمُع فَاجليُِّد
 يف  )ذكرنَا (حُيْىي  فيَها ُحكي َوَقْد ي)، َيْسَتح  َخفيَفةٍ( َواحَدٍة َثالثُة(1)بَياٍء َذلك يف  ذُكَر َوَقْد ،

:(4)أَْوُجهٍ
.خَتْف يًفا(1)أنَّهنـََقَلَحرَكَةالَياء إىلاحلاء َوَحَذفـََها:َأَحُدَها

َمابـَْعدَها،َُثَّأنَّهَحَذَفَحركتَـَهاوملَْيـَْنقْلَها،َُثَُّحذ:َوالثَّاين َاَوُسكون  الَياُءلُسكوهن  فت 
احلاءُتـَبَـًعاللَياء  َرت  .(2)ُكس 

، َوقَـوٍّ : ِفي بـََناِت الَواِو فَنْحو (4)َوأمَّا التَّضعيفُ :"قَـاَل أبو َعلي ة ، َوبَـوٍّ ة ، َوُصوَّ ، (1)قـُوَّ
؛ فَالتَقِت الَواَواِن ِفي َهذه الَكِلِم لُسكوِن  َهاَوَجـوٍّ  . (5)"الحْرِف األوَِّل ِمنـْ

                                                           

 .زيادةيقتضيهاالسياق(2)
 .2/194املنصف:ينظر(7)
،1/200،واملساعد1/261حمليط،والبحرا7/119شرحالشافية:ينظر.هيلغةمتيم،واإلثباتلغةأهلاحلجاز(1)

.10/4211ومتهيدالقواعد
 ووزنه العني، أنه على فأكثرهم المها؟ أم الكلمة عني احملذوف؛ يف النحويون َيْسَتف ل)واختلف ينظر(. اإلغفال:

ص2/236 والبغداديات ،223 واملنصف ،7/201 الشافية وشرح ،7/119 احمليط والبحر واملساعد1/264، ،
1/200 . ووزنه الالم، هو مالكإىلأناحملذوف وابن البقاء أبو يَْسَتف ع)وذهب ينظر(. : الكافية1/17التبيان وشرح ،

 .1/2163الشافية
 .مليذكرسوىوجهني(4)
 .أيالياء(1)
(2) اخلليل قـول والثاين املازين، قـول األول ينظر. : 1/799الكتاب واألصول ص7/240، والبغداديـات ،223،

 .10/4210،وتـمهيدالقواعـد7/119،وشرحالشافية2/434،والـممتع204-2/201واملنصف
 .الضعيف:األصل(7)
(.صًوى)عالمةجُتعليفالفالةلُيهتدىهبا،ومجعها:الصُّوَّةُ(1)



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

496 
 

حَنْو:قَـاَل الشَّارِحُ  يف  َواَوين  أَْيًضا َجاءتا فـََقْد يَاءين  َوالالُم الَعنْيُ َجاءت  كَما قـُوٍَّة،:
َها َأْشياءم نـْ :َوُصوٍَّة،إالَّأنَـُّهَماافْـرَتقَايف 

َن الف ْعَلم  (الُقوَّة )أنَّ َااليَأيتالثَّاين  ُهَماُمْبَداًلحَنْوَوبَاهب  م:م نـْ َذلكأهنَّ َقو َي،َوالع لَُّةيف 
الَواُوَثق يـَلًة،َوالثِـَّقُليـََتضاعُفعنداْجتَماعهَما، كاَنت  رُيفيهالَواُوإىلالَياء ؛إْذ َقَصُدواب َناًءَتص 

الَواُوبـَْعدَهايَاءً انـَْقلبت  الف ْعل  الَعنْيُيف  أُْغز ي،:َشق َي،َولذلكَصاَرْتحَنْو:،حَنْوَوإَذاانكَسرت 
.َوأْستَـْغز ييَاءً

كـ:،حَنْو(َفع يلٍ)َومنَهاأنَّكإَذابَنيَتمنهامْسًاَجاَءَعلى كَذلك(َشق يٍّ)َقو يٍّ ،َولَْيَس
 ، الَياءان   / َعلى َجاء حَنْو(فـَْعلٍ)فإنه ، َحيٍّ: . َحي يٌّ)َوأمَّا نَ( احلَياء )َفم  ) دُّ ض  ُهو الذي

.(1)(الق َحة)
ُمْدَغًمافَيقالُ كَماق يـلَ:َومنَهاأنَّهمَلْيَأت  الثـَِّقل :قـَوٌّ ْنلُزوم  .َحيٌّ،َوذلكل َماذكرنَام 

:َوُهَناَأسئلة 

:َأَحُدَها ليُلَعلىأنَّالَعنْيََوالالَميف  ؟َمَع(قـُوَّةٍ)َماالدَّ (!َقو يَ)َقولكالَواوان 

َواجلوابُ لُقلتَ: يَاًء الثَّاين  كاَن لو أنَّه َوَسبقْت: اجَتمعَتا إَذا َوالَياَء الَواَو ألنَّ ق ـيَّة ؛
قُلبْتيَاًءَوأُْدغ مَ(2)[األوىل] كون  .بالسُّ

                                                                                                                                                                             

عليهلبًنا:والبوُّ .جلدالـُحوارحُيشىت بًنالرَتأَمهالناقُةفُتدرُّ
.واٍدبنياليمامةوَهَجرَ:موضعبنيفـَْيَدوالنَِّباَج،وقيل:وقوٌّ

 .1/114ومعجمالبلدان،(قوا)6/2130،والصحاح7/34املنصف:ينظر
 .617ص(مرجان)،و232ص(فرهود")احلروفاأُلَولمنها:"...التكملةوفيها(4)
الق َحةُ(1) : يقال(َوُقحَ)مصدر ، وَقَحةً: وق َحًة ووْقًحا ووقوًحا ووُقوحًة وَقاحًة يوُقُح َوُقَح ينظر. : 1/116الصحاح
(.وقح)

 .1/741اخلصائص:ينظر(.ع َدة)و(ز نَة)منهالفاءقياًساكماُحذفتمنو ْقَحة،حذفت(:ق َحة)وأصل
 .زيادةيقتضيهاالسياق(2)

 ب/711
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ؤاُلالثَّاين يَعلى:َوالسُّ املاض  يٌّ،َوْهَوَفع يل ،َقو :معقوهلم(فـَُعلَ)أو(فـََعلَ)مل َملَْيَأت 
؟:فـََيكوُنم ثلَ َظُرَففـَْهَوَظر يف 

كاَنَعلى:َواجلـوابُ -بكسرها-(يـَْفع ـلُ)لكاَنُمستقـبَـلُُه-مفتـوحالعني-(فـََعلَ)أنَّهَلْو
َاالمه مب  َذلكلَْبس  َعلى.َطَوىَيطْـو ي:يـاء،حَنْو(7)َويف  َمايَلزُمفيهل -بضمها-(فـَُعلَ)ومََلْيَأت 

حَنْو الضَّمُّ الَياء  بَاب  ْن م  ملَْيَأت  كَما َوالضَّمَّة  الَواوين  ث َقل  ْن م  ُمستقبله: يف  يُقاُل َفال :بَاَع،
(َفع يل )َوأمَّا.يـَُبوعُ ْنبَاب  م  .َعل َمفهوَعل يم :،حَنْو(َفع لَ)فـََقْديَأيت 

ؤاُلالثَّالثُ َمَلْيَ:السُّ َعلىمل  طَاٍو؟:قَاٍوكَمايـَُقالُ:،فـَُيقالُ(َفاع لٍ)أت 

ََعلى:َواجلوابُ َعلى(1)ملَْ(َفع يلٍ)أنَّهَلمَّاُبين  بَاَب(فَاع لٍ)يَأت  بَ)كَماملَْيَأت  (َنص 
(.فَاع لٍ)َعلى(قَل قَ)وَ

اُة كَما قَالُوااْحَواَوى التـَّْيُس، َواْحَواَوِت ال: َوقَالُوا:"قَـاَل أبو َعلي اْحَمارَّ، أَْبَدُلوا : شَّ
 .(3)"ِمَن الَواِو األخيَرِة األلَف لتحرُّكَها َوانفَتاِح َما قـَْبلَها

َن:قَـاَل الشَّارِحُ  ْناحلْمرَة (افْـَعالَّ)ف ْعاًلَعلى(الـُحوَّة )إَذابَنيَتم  م  (امْحَارَّ)كَماتـَْبين 
:قـُْلتَ َكرَّرتـََهايف  كَما كرَّرَتالالَم ،َُثَّ (امْحَارَّ)اْحَواَوى،فَالَعنْيَُوالالُمَواوان  ،فَـَيصرُيَمَعكيف 

َثالُثَواَواٍت،َواأللُفبَـ التَّقدير  كَماهيزَائَدة يف  ،َوالثَّالثُةَقْدحَترَّكْت(امْحَارَّ)ْعَداألُوىَلزَائَدة 
الَياُءفـَُقلتَ/َوانفَتَحَماقـَْبلَها َظَهرت  أوإىلاملَخاَطب  :فَانَقلبْتألًفا،فَإَذاأَضْفَتهإىلنـَْفسك 

(7)اْحَواَوْيتُ مَجاَعة منهم. َوقَاَل ا: الَواَو مثلإنَّ َفَصارْت رَابَعًة، َوقَعْت ألنَـَّها يَاًء قُلبْت :لثَّالثَة
َماقـَْبلَها(َمْغَزى)،وَ(َمْلَهى) الَياءُألًفالَتحرُّك َهاَوانفَتاح  .،َُثَّأُْبدلت 

                                                           

 .حتريف.عالمه:األصل(7)
 .ومل:األصل(1)
 .617ص(مرجان)،و232ص(فرهود...")إالأهنمأبدلوامنالواو:"...التكملةوفيها(2)
 .7/249،واألصول1/717،واملقتضب1/107الكتاب:ينظر(7)
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َماقـَْبلَها؟:فَإْنق يـلَ َمَعانفَتاح  األوَّل  كيَفأُْبدلْتيَاًءَعلىاملْذَهب 

ا:ق يـلَ املستَـْقبل إمنَّ كَذلكلَقولَكيف  (َأْغزَيتُ:)كماقالوا(1)حَيَْواو ي:كاَن هوحَمْمول 
(.أُْغز ي)َعلى

ق يـلَ فَإْن : يف  أُْدغ مْت كَما بـَْعَدها اليت الَواو  يف  األلف  بـَْعد اليت األُوىَل ُتدَغم  مل َملَْ
؟(امْحَارَّ)

ق يـلَ : َذلك يـَْفَعلوا ملَْ َا إمنَّ يف  َوالَياء  الَواو  َوَضمُّ ، الكلَمة  الُم فيه ُتَضمُّ املستْقَبَل ألنَّ
الثِـَّقل  َن الَيُسوُغ؛ل َمافيهم  -ُهَويـَْرم ُي،َوالُهَويـَْغـُزُو:،أالتـََرىأنَّكالتـَُقولُ(1)اإلْعـرَاب 

َلُقلتَ-بالضَّمِّ أَدغْمَت َلْو َهُهَنا كَذلك ، َل،(2)حَيَْواوُّ: محُ  َورُف َض املستقبل  يف  َهذا َلز َم َوَلمَّا
 مَحَلوا أنَـُّهم كَما عليه ي َحي يَ)املاض  ) حَيَْيا)َعلى ) يف  ذَكرنَا وَكَما ع ه، َموض  يف  ذكرنَاُه كَما

.(7)(أغزيت)

،َواملستَـْقبُليُدر كُهاجلْزمُ:وق يـلَ املستَـْقبل  يألُدغ َميف  املاض  فـَُتحذُفاحلرَكُةلوأُدغ َميف 
ريَة لتَبـَْقىَواًواَساكَنًةبـَْعَدكْسرٍَةفـََتصرُيإىلالَياء ،فـََيْسَتوياجلْزُمَوالرَّْفعُ َنالَواو األخ  .م 

يح ،َوَهذا:َوق يـلَ َصح  كاَنقـَْبلهاَحْرف  كَمالو الَواُواألخريَُةَواًواملَْتـَثْبْت َلمَّاَوَقعت 
نْ الع لَّة َأْسرَعُأَْوىَلم  أنَّالتَّغيرَيإىلُحروف  .ق َبل 

َوق يـلَ التثق يـل : من فيه يَلَزُم ل َما اإلدَغاُم جَيُز  ملَْ َا الَواو (4)بالتَّضعيف (1)إمنَّ َوبإْبَدال  ،
األمَثال  ْنث َقل  م  .(6)األخريَة تـَبـَْقىُحروُفالكلَمة َمَعاخلالص 

                                                           

 .حيووي:األصل(1)
 .4/149التعليقة:ينظر(1)
 .حيواوو:األصل(2)
 .تصحيف.أغويت:األصل(7)
 .تصحيف.الثقيل:األصل(1)
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 ( َأْحَمـرَ )فـََغْير َجارِييِن َعلى الِفْعِل كـ( َحوَّاء)وَ ( َأْحَوى)َوأمَّا : "قَـاَل أبو َعلي

 .(4)("َحْمَراءَ )وَ 

الثَّانيُة(َأْحَوو)،َواألْصُل(َأْعَمى)م ْثُل(أَفْـَعل(:)َأْحَوى/):قَـاَل الشَّارِحُ  ،َفأُبدلت 
 َوأمَّا قـَْبلَها، َما َوانفَتاح  لَتَحرُّكَها َحوَّاء)ألًفا ) الثَّانية(فـَْعالء)فـَْهَو يف  األُوىَل الَواُو فَأْدغمت  ،

،َواألل ُف احلْرَفني  األوَّلَومَتَاثل  لُسكون  َايف  كَحاهل  ،َواهلْمزَُةللتَّأنيث  ،َوَجَرى(مَحْرَاء)زَائَدة للَمدِّ
م ْن الَفاع ل  اْسم  يف  َقولك خب  الف   الف ْعل  َعلى َجاريني  َغرْي االمْسَني  ألنَّ ُهَنا احلكُم َهذا

ريان هَعلىالف ْعل (7)حُمَْواوٍ:(2)(احواوى) .،وحُمَْواو يَة جلَ 

؟(اْحَواَوى)َفَماَمْصَدُر:قُلتَفَإْن

:(1)فيهَثالثُةأَْوُجهٍ:ق يـلَ

َأَحُدَها : أَلف  ْن م  َبدل  الَواو  بـَْعَد اليت فَالَياُء اْحَواَوى)اْحو يَواء، ) يف  أَْبدلتـََها كَما
ريَارٍ) الوَ(امحْ  الكلَمة ،ومََلْتـَُغريَّ ْنالم  م  ريُةَبَدل  بينهَمابالَياء ،َواهلْمزَُةاألخ  للَفْصل  األْولَيان  .اوان 

الثَّاين َوالَوْجُه األُوىَل: َوَسْبق  الْجتَماعهَما يَاًء الَياء  بـَْعَد اليت الَواُو فـَُتقلُب اْحو يَّاء،
الَياء  ،َُثَُّتدَغُمالَياُءيف  .بالسُّكون 

                                                                                                                                                                             

(4) الشافية يفشرح الرضي "...)7/120قال اْحَواَوى: ) افـَْعاَللَ)هو ) (الـُحوَّة)من ، بل(اْحَواَوو)وأصله يدغم، ومل ،
 ".أُع لَّ؛لسبقاإلعاللعلىاإلدغام،ولكونالكلمةبهأخفّ

منذواتالياءوالواو،فال(افعالَّ)و(افعلَّ)ماذكرهأبوالبقاءهومذهبالبصرينيالقائلنيبإعاللثاينالالمنييف(6)
يصحح والكوفيون اإلدغام، إىل فُيحتاج مثالن ويدغمونيلتقي ون ينظر. : ص2/101اخلصائص والتسهيل ،722،

 .4237-10/4232،ومتهيدالقواعد7/1120،وشفاءالعليل1/261،واملساعد(حوا)11/203واللسان
 "فغريجاريتني...فأماأحوى:"611ص(مرجان)،ويف..."فأماأحوى:"وفيها232ص(فرهود)التكملة(1)
 .احواو:األصل(2)
 .حُمواوي:صلاأل(7)
ينظر(1) : 1/101الكتاب واملنصف ص2/220-227، املرزوقي وأمايل ص61، التصريف وشرح ،413-413،

 ص1/117واملخصص واملفصل ،797 واللباب ،2/120 املفصل وشرح ،10/120 واملمتع وشرح2/433-439، ،
 .121-7/120الشافية
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:والوجهالثالث كَما،وملَُْتدَغْمألنَّ-بَواو ين -اْحو َواء الثُّبوت  َتقدير  لَةيف  الَياَءالَفاص 
 (.َعَواويرَ)َلمَّاكاَناألْصُل(َعَواو ر)قَالُوايف 

َمْنَقال كلُّهَعلىقـَْول  ،َوَمْنَقالَ:َهَذا :اْشه يَباب  اْحو َواء،:َقال-بغري يَاءٍ-اْشه باب 
َوأَْدَغَم،فـََقالََوَمْنأَْدَغَمنـََقَلحركَةالَواو األُوىَلإىل كماقالوا:احلاء ،َوَحَذَفمَهْزََةالَوْصل  وَّاء ح 

َمْنأَْدَغَم(االْقتتال )يف  .(1)(ق تَّال)َعلىَقول 

 
 

 

  

                                                           

قال(1) من أن أي قال: احواوى واحويّاء: احويواء قال. ومن قال: احووى احوواء: قال. من وَّى: ح  أو حَيَوِّي َحوَّى
وَّاء:حيَ وِّي،قال  .7/121،وشرحالشافية227-2/220املنصف:ينظر.ح 
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 [باب اإلدغام]

بَاُب اإلْدَغام، اإلْدَغام أْن َتِصَل َحْرفًا َساكًنا ِبَحرف  مْثِله ِمْن َغْير أْن :"قَـاَل أبُو َعلي
: تـَْفصل بينهما ِبَحركة  أو َوْقف  فـََيرَتِفَع اللَساُن عنهما ارْتَِفاَعًة َواحدًة، َوَذلك َقولَك في

، َوَعـضَّ  ، َوفَـرَّ  .(4)..."َعـدَّ

ه ،َوَفائَدت ه:قَـاَل الشَّارِحُ  ،َوَحدِّ اإلْدَغام  َلْفظ  ُلَهذاالَفْصُلَعلىبـََيان   .َيشتم 

اإلدَغام / َلْفُظ لُغََتان (2)أمَّا فـََفيه َوالف ْعلُ: َوَتْشديُدَها، ال  الدَّ خَتْفيُف إْدَغاًما،: أَْدَغَم
،(7)َوادََّغَمادَِّغاًما تَاءاالْفت َعال  ،َوالتَّشد يُدب َسبب  ،َوالتَّخفيُفَأْجوُد؛إْذالزَائ َدفيهَعلىاألْصل 

(افْـتَـَعلَ)وَ(أَفْـَعلَ)وَ ،أالتـََرىأنَّ ع  َناملَواض  كث رٍيم  (اْصَطَلحَ)وَ(َأْصَلحَ)يـَْفرت قَانيف  يف  خُمَْتلَفان 
.املْعََّن

َعلىأَوَصافٍ فهوَماذََكَرالشَّيُخ،َوَقداْشَتَملَهذاالـَحدُّ :َوأمَّاالـَحدُّ

َأَحُدَها َقوله: ُمالصًقا"أْن َتِصلَ ": َا َأَحد مه  كوُن أو يئني ، الشَّ اتِـَّفاُق الَوْصل  َوَحقيقُة ،
 يف  اإلْدَغاَم ألنَّ منه؛ بُدَّ ال ُهَنا احلروف  َوذ ْكُر املْدَغُم، احلْرُف َوَهكذا َفْصٍل، َغرْي ْن م  لآلَخر 

َهذا لَْيَس آَخَر َمْعًَّن َوله ، األلَفاظ  َعَوارض  ْن م  الصَِّناعة  َهذه الشَّيخ  َقول  يف  إالَّأنَّ ُعه، َموض 
َرالـَحّدبَقوله أنَّهبـََيان ،َوَذلكأنَّهَصدَّ ْن:،َوَهذاالحَيْتاُجإىلَقول ه "َأْن َتِصلَ ":َتكريًرايُظنُّ م 

َقولُهُ وَكذلك ، الَوْصل  دُّ ض  الَفْصَل ألنَّ َفْصٍل؛ َغري  َوصَ"ِبَحرَكة  أو َوْقف  ": فَإنَّه احلرَف، َف

                                                           

(1) فرهود)التكملة "...وفيها237ص( قولك: يف وف رَّ: ..."ُعدَّ، ويف مرجان)، "...611ص( قولك: وذلك ُمدَّ،:
 ...".وف رَّ

(2) اللباب يف وذكره اللغة، يف اإلدغام معَّن الشارح يذكر "فقال2/169مل اللغة: يف اإلدغام وأصل اإلخفاء:
 ".ومنهإدغاماحلروف.وأدغمُتالفرَساللجاَم،إذاأدخلَتهيففيه(:"دغم)4/1920ويفالصحاح".واإلحكام

،والصفوة10/121شرحاملفصل:ينظر.البصرينيبالتخفيفهومصطلحالكوفيني،وبالتشديدمصطلح(إدغام)(7)
 .4/134،والتصريح9/170،واملقاصدالشافية1/240،واملساعد2/2/673الصفية
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(1)ابْت َداءً إىل حَيْتاُج ال بالسُّكون  َوصف ه  َوَمَع َساكًنا، َيكوَن بـ(2)[أنْ]بأْن َحرَكةٍ)يقيّـده ؛(َغرْي 
.ألنََّحق يقَةالسَّاكن َماالَحرَكَةفيه

أْنيـَُقالَ املَتَماث لني :َوتَلخيُصالـَحدِّ َعن احلرَفني  َدًة،َوَهذااإلْدَغاُمَرْفُعاللَسان  َرفْـَعًةَواح 
هَعليه .الَخَلَلفيهَوالنـَْقَضيـََتوجَّ

فـَْهوَ الثَّاينل يتَحقََّقفيهَما:َوأمَّاَشْرُطاإلْدَغام  احلْرف  نس  ْنج  أْنَيكوَناحلْرُفاألوَُّلم 
الْستَ خُمْتلفني  احلْرفَان  كاَن َفلو الَواحَدة ، الرَّفَعة  َن م  َنذَكرنَا م  ٍد َواح  كلَّ ألنَّ َذلك؛ حاَل

 حُّ َيص  كيَف املَغايَرة  َوَمَع باآلَخر ، اْرتَفاع ه ُر َغيـْ به اللَسان  َواْرتَفاُع خَيُصُّه، خَمْرَج  له املختلَفني 
!االْمتزَاُج؟

ق يـلَ فَإْن : يف  التَّاء  كإْدَغام  يُقار بُه فيَما احلرُف يُدَغُم َقْد ، ال  الدَّ  /، اجليم  يف  ال  َوالدَّ
الرَّاء  يف  .َوالالم 

:ق يـلَ الثَّاين  ذلكبـَْعَدأْنحُيَوَلاحلرُفاألوَُّلإىلم ثل  َاَصحَّ .إمنَّ

فيَمابـَْعَده؟:فَإْنق يـلَ حُّإْدَغاُماملتَحرِّك  َالَيص  مل 

:(7)لَثالثة أَْوُجهٍ:ق يـلَ

،َواإلْدَغاُميـُْبط ُلت لكالزِّيَاَدةَأنَّاحل:َأَحُدَها احلْرف  .ْرَفاملتحرَِّكفيهز يَاَدة َعلىنـَْفس 

َوالثَّاين ال: َما بَاب  يف  َذلك ذَكرنَا َوَقْد َع، َمَواض  يف  احلْرف  جَمَْرى َجَرْت َقْد احلرَكَة أنَّ
يـَْنَصر فُ

اْسَتَحاَلاإلْدَغام،َفكَذلك،َوَمْعُلوم أنَّاحلرَفني إَذاخَتَـلَّلَ(1) بَينُهَماَحـْرف 

.احلرَكةُ
                                                           

 .تصحيف.االبتداء:األصل(1)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(2)
 .212-211الوجهاناألولوالثاينيفشرحالتعريفص(7)
 .1432-1/1430شرحاإليضاح(1)
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َوالثَّالثُ : احلْرفَان  رُي َيص  َوب ذلَك ًدا، َواح  اْرتَفاًعا احلْرفني  َعن  اللَسان  اْرتَفاُع اإلْدَغاَم أنَّ
له،حَنْو كالصَِّفة  د ،َوالتَّْشديُدالذيفيه الَواح  أْنالـَجْهر ،َوالشِّ:كاحلْرف  َدة ،َوالرََّخاَوة ،َوحُمَال 

ُمَتَضادتني  فتني  ص  ًعابـَنْيَ َرُمتحرٍِّك،أَْوأْنَيكوَنَجام  ُدُمَتحرًِّكاَغيـْ َوأمَّاإَذا.َيكوَناحلْرُفالَواح 
 َا مب  االبْتَداَء ُب يُوج  الَوْقَف ألنَّ اإلْدَغاُم؛ مَيْتنُع َفإنَّه األوَّل  احلرف  َعلى رُيُوق َف فـََيص  بـَْعَده،

.كالب َدايَة بالسَّاكن 

فـَْهوَ اإلْدَغام  فَائَدُة َوأمَّا ٍع(1)التَّخفيفُ: َموض  َعْن اْرتَفاع ه  ُكلَفة  َعْن اللَسان  َوَترقيُة
الَقدَ ،َوَذلكُمْستثقل َتْشَهُدالطَّبيعُةبه،َوَقْدَمثَـُّلواَذلكب َرفع  احلال  ٍعَوُرُجوع ه إليهيف  َعْنَموض  م 

احلال  َاإليهيف  .(2)َوإَعاَدهت 

َاط َواْشرت  ، األوَّل  احلرف  يف  احلرَكة  َعَدم  َاط  اْشرت  يف  ذ ْكرَها يَلزُم َمْسأَلة  َهُهَنا َويْعر ُض
؟أوَمَعه؟أَوبـَْعـَدُه؟ الثَّاين،َوهيَموضُعاحلرََكة ،َهْلُهوقـَْبَلاحلْرف  (7)ُوُجود َهايف 

:أمَّاكونـَُهاقـَْبلهَفُمْمتَنٍعألْوُجهٍ

احلركة ،َوالتَّابُع:َأَحُدَها َها،َواحلرُفيـَُتَصوَُّرب ُدون  التـَُقوُمبنْفس  احلركَةتَابَعة للحرف  أنَّ
.املْتُبوع /الَيكوُنقـَْبل

                                                           

،211،وشرحالتعريفص2/136،واإليضاحيفشرحاملفصل10/121،وشرحاملفصل797املفصلص:ينظر(1)
 .1/2179واإلقليد

ص(2) امللوكي يفشرح "141جاء قريب: أو موضعها يف ويضعها رجله يرفع ألنه املقيَّد؛ مبشي ذلك اخلليل شبَّه وقد
 .2/671،واملمتع2/790،169،واللباب63-63وقيص،وأمايلاملرز124السبعةص:وينظر...".منه

:للنحوينييفحملاحلركةثالثةأقوال(7)
.أناحلركةبعداحلرف،وهوقولسيبويه،وممناختارهابنجين،وابنيعيش،وابنعصفور:األول
.حيانأناحلركةمعاحلرف،وممناختارهأبوعلي،وعبدالقاهر،وأبوالبقاء،وأبو:الثاين
.أهناقبله،وهوأضعفاألقوال:الثالث

يف عليها والرّد فريق كل وُحجج األقوال تنظر : 723-2/721اخلصائص الصناعة وسر يف1/23-72، واملقتصد ،
 التكملة 1611-2/1606شرح واللباب ص1/61، امللوكي وشرح ،142 واملمتع والتكميل2/674، والتذييل ،

 .1/49،واهلمع1/120
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الْمتنَع:َوالثَّاين كاَنْتقَبلاحلرف  كاَنْتأنَـَّهالو الثَّاينإَذا َحرَكَةاحلرف  اإلْدَغاُم؛ألنَّ
َوالثَّاين األوَّل  .قـَْبلهَحَجزْتبـَنْيَ

َوالثَّالثُ كاَن: َها َعنـْ َخال َوإَذا احلركة ، َن م  َخالًيا احلرُف َيكوَن أْن منه يَلزُم َذلك أنَّ
َماحيُ يُلَذلك َوْصف هبالتَّحرُّك  .َساكًنا،َويف 

فـََقْدَذَهَببـَْعُضهمإليه،َواْحَتُجوالَذلكب أنَّاحلرَكَةمَتَْنُعاإلْدَغاَم كونـَُهابـَْعَداحلرف  َوأمَّا
حَنْو َزًةبـَنْيَاحلرَفني :يف  َاَحاج  .طََلٍل،َوُسُرٍر،َوَماكاَنَذلكإالَّلكوهن 

 قـَْبله ال ، احلرف  َمَع احلرَكَة أنَّ ع ندي م َنَوالصَّحيُح كثرٍي اْختياُر َوْهَو بـَْعَده، َوال
ر  ْنهمَعْبُدالَقاه  ْنَثالثة أَْوُجهٍ(1)احملققنَي،م  :،َوع لَُّةَذلكم 

َأَحُدَها فـَتَـُقولُ: باحلرَكة  احلْرَف ُف َتص  أنََّك َعلى: ُم تـَتَـَقدَّ ال َوالصَِّفُة ، ُمَتحرِّك  َحْرف 
ُرَعْنه، ،َوالتـََتأخَّ املوُصوف  احلروف  َفات  ْنص  َةَوالـَهْمَسَوَغرْيَذلكم  دَّ أالتـََرىأنَّالـَجْهَرَوالشِّ

.َمَعه،َفكَذلكالتََّحرُّكُ

 الثَّاين  َوالَوْجُه بـَْعَد: احلركُة كاَنت  فَلو حَمَلٍّ، م ْن له بُدَّ ال َوالَعَرض  ، َعَرض  احلرَكَة أنَّ
احل قـَْبلهملََْيكن  أَْو ،َوأْنَيكوَنهَلَااحلْرف  احلرف  أْنتـَْفتقَرإىلحَمَلِّ رُفحَمَالًّهَلَا،َوَوَجَبهَلَا

.خَمْرج خَيُصَُّها،َولَْيَساألْمُركَذلك

السَّاكَنَة:َوالثَّالثُ قـَلَْبتَـَهامَهَْزًة،َوإَذاَحرَّكَتالنُّوَن األلف  أنَّكإَذااْحَتْجَتإىلحَتْر يك 
مَلْحَتَْتْجإىلَذلكَخَرَجْتم  َغرْياحلْرف  .ْنخَمْرٍَجآَخَر،فـََلوكاَناحلرََكُةيف 

 األوَّل  َبْلل ُقوَّة احلْرف  نَـُهَما بـَيـْ ز  للَحاج  ف يَمابـَْعَدهفـََلْمَيكن  َوأمَّااْمتَناُعإْدَغاُماملتحرِّك 
 أال ه، نـَْفس  (1)[ترى]يف  احلْرَف ُتْدغ ُم ال لئالأنَّك منه؛ َأْضعُف ُهو ف يَما َواملْستَـْعل ي اجمْلُهوَر

َفتُُه،كَذلكاملَتَحرِّكُ .تـَْبُطَلص 
                                                           

 .1611-2/1606املقتصديفشرحالتكملة:ينظر(1)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(1)
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: َأَحُدُهَما: ِفي كلَمة  كانَا َعلى َضْربينِ /  َوالحْرفَاِن المْثالِن إَذا التَـَقَيا :"قَـاَل أبُو َعلي
 .(3)"ألَّ يـَُراَد به َذلكَ : أْن يـَُراَد بالكلَمِة اإلْلَحاُق، َواآلَخرُ 

َعلىَضْرَبني :قَـاَل الشَّارِحُ  يـَْلتق َيان  :املْثالن 

ُكلَُّحْرٍفَسَكَنمنهاحلْرُفاألوَُّل،أَْوحَتَرََّكَوأَْمكَن:َأَحُدمُهَا جيَ ُباإلْدَغاُمفيه،َوْهَو
.(7)نـَْقَلَحرَكت ه إىلَماقـَْبلُه،أَْومَلَْيكْنَذلكف يه

،َوقـُبَّة ،فَاحلْرُفاألوَُّلَساكن ،َوَوْزنُُه:َوم ثَاُلاألوَّل  (.فـُْعَلة )،وَ(فـَْعل )َحبٌّ

الثَّاين َومثاُل يـَْلَزُم: فـََهَذا الرَّاء ، إىل َحرَكت َها نـَْقُل ُمَتحرَِّكة ميُْكُن األَُوىل اُل َفالدَّ يـَُردُّ، ُهو
اَلالثَّ اللَضُرورَةٍإْدَغاُمُه؛ألنَّالدَّ ُمَتحرِّكان  .انيَةتَلَزُمَهااحلرََكُة،فَلومَلُْتْدَغْماللتَـَقىم ْثالن 
َقْلَحرَكتـَُها:َوم ثاُلالثَّالث  األُوىَلاحلرَكُة،َوَلكْنُسكَِّنْتوملَْتـُنـْ ال  ،َوَأْصُلالدَّ َردَّ،َوَشدَّ

َركٍةالز َمةٍإىلَماقـَْبلَها؛ألنََّماقـَْبلَهاُمَتحرِّ حب  .ك 
عٍ:َوالضَّْرُبالثَّاين َثالثة َمَواض  :(1)أْنيَلَتق َيا،َوالجَيُوُزفيهاإلْدَغاُم،َوَذلكيف 

حَنْو :َأَحُدَها ، لإلحْلَاق  َيكوَن أْن بـ: ُمْلَحق  َفإنَّه اإلْدَغاَم(َدْحرَجَ)َجْلَبَب، أََرْدَت فـََلو ،
تـَُقولُ َفكْنَت قـَْبله، َما إىل َحرَكَتُه َونـََقلَت األوََّل لَسكَّْنَت َْقُصود : مب  خيُ لُّ َوَذلك ، َجَلبَّ

للرُّبَ(1)اإلحْلَاق  الثُّالثي ُمَساَواُة َوْهَو ، ُهو الذي حَنْو(َدْحرَجَ)اع ي األمْسَاء ، يف  ُهو وَكَذلك ،:
بـ(2)(قـُْعُددٍ) ُمْلَحق  َوُهو أْيًضا، ء ين  الدَّ َوْهَو األْعلى، باجلدِّ النَّسب  يف  الَقريُب َوْهَو ،(بـُْرثُنٍ)،

                                                           

 .611ص(مرجان)،و237ص(فرهود)التكملة(2)
 .147-142،وشرحامللوكيص7/110،واألصول1/777،واملقتضب1/113الكتاب:ينظر(7)
ينظر(1) ص: 797املفصل والتخمري ،1/111-114 املفصل وشرح املفصل10/122-127، شرح يف واإليضاح ،

 .211-273،واملفراحص2117-1/2111،واإلقليد2/133
 .سبقنظرملابعده.مبقصوداإلحلاقيفالنسب:األصل(1)
 .قعدد ؛بالضم،والوجهله:األصل(2)
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ر ْمد د )وَ بـ( ا(ق ْرط مٍ)ُمْلَحق  الْخَتلَّ أَْدَغمَت فَلو الرََّماُد، َوْهو ، َوأمَّا َعَفْنَجج )إلحْلَاُق، َوْهَو-(
 حُّفيهاإلْدَغاُمألْمرَين -اجلايف  :(7)َفالَيص 

بـ:َأَحُدمُهَا (.َسَفْرَجلٍ)أنَّهُمْلَحق 

َوالثَّاين : َوْهَو َمْعُدوٍم، ب َناٍء ألدَّىإىل النُّون  إىل اجليم  َحرَكَة نـََقلَت َلْو ،(1)(فـََعَنلّ)أنََّك
(.َعَفَنجّ)فـََيصرُي

ُع  كلَمتني ،حَنْو:(4)[الثاين]َواملوض  يًحايف  َساكًناَصح  (6)قـَْرمُ:أْنَيكوَنَماقَـْبَلاألوَّل 
حلََرَّكتَـَها،َوَذلكخيُ لُّ/ُموَسى األُوىَلإىلالرَّاء  التَـَقَيا،َولكْنَلونـََقلَتَحرَكَةامليم  َقْد َفامليَمان 

.ااألوَّل ب َوْزهن َ

ُعالثَّالثُ طََلٍل،َوُسُرٍر،:أْنَيكوَناألوَُّلَموُضوًعاَعلىاحلرَكة ل ب َناٍءخَيُصُُّه،حَنْو:َواملوض 
؟َمَعُوُجود (فـَْعل )أو(فـََعل )َطّل،َوُسّر،وملَْيـُْعلْمأََوْزنُُه:فـََلوَأْسكنَتَهُهَناَوأَْدَغمَتَلَصارَ

م ثُل(فـَْعل) الكالم  املَطر ،وَ(َطلٍّ)يف  َن(ُسرٍّ)يف  رَّة)م  كَذلك(.السُّ ؛ألنَّ(َمدَّ)وَ(َردَّ)َولَْيَس
يالثُّالث يالَيكوُنثَانيه الف ْعَلاملاض  ،َوْهوأنَّ احلْرَفاألوََّلُمَتَحرِّك  ُهَناَكَدل ياًلقَاط ًعاَعلىأنَّ

.َسفيهإالُمَتَحرًِّكا،َفاللَبْ

َوهي َعليها، نـُنَبِّـَه َأْن يـَْنَبغ ي ُنكَتة  َوَهُهَنا نـَْقل َها: إىل اْحت يَج إَذا األوَّل  املْثل  َحرَكَة أنَّ
يح ،حَنْو َصح  َحْرف  ْنَذلكف يَماقـَْبله َماَجاَءم  احلرَكَة،َوَقْدذَكرنَا ُل َرّد،:نُق لْتإىلَماحَيْتم 

.طََللٍ:حَنْوَوقـَْرُمُموَسى،وَ

                                                           

 .1/129الكتاب:ينظر(7)
 .تصحيف.فنعل:األصل(1)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(4)
 (.قرم)4/2009الصحاح:ينظر.البعرياملكَرمالحُيملعليهواليُذلَّل،ولكنيكونللف ْحلة:الَقْرمُ(6)
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َجاَزنـَْقُلاحلركة ف يَها،حَنْو كاَنَواًواأَْويَاًءَساكنني  َمَودٍَّة،َوإنَّا:َوأمَّااحلْرُفاملْعَتلُّفَإْن
َوأْصلُهُ(1)أََودٌّ ، : ن م  بـَنَيَت لَْو وَكَذلك َوأُْدغ َم، احلرَكُة فـَُنق لت  َوأَْوَدد ، )اليم)َمْوَدَدة ، (أَفْـَعل(

الشِّْعر َغرْيُمْدَغٍم،قَاَلالشَّاع رُ:َلُقلتَ احلركَة،َوَقْدَجاَءيف  :أَيَـّم؛ألنَّالَواَوَوالَياَءحَيْتمالن 
   إنَّ بَنِـيَّ  َلِكـَراٌم  َزَهـَده

 (3)َما لَِلِئيـم  ِعْنَدُهْم ِمْن َمْوَدَده

األْصل  بهل بَـَيان  .َوْهَوَشاذ ،َولكْنحُيَْتجُّ

َقْلإليَها،حَنْو ألًفاأَوَواًواأويَاًءَزائ َدًةَساكَنًةملَْيـُنـْ كاَنَحْرُفاملدِّ رادٍّ،َوتُـُمودَّ،:فَإْن
ة املْسَتط يلة فيه ؛للَمدَّ املَتَحرِّك  ُحكم  .َوأَُصْيّم؛ألنَـَّهايف 

: اإلْلَحاِق ِمَن المثْـَليِن إَذا اْجَتَمَعا فـََعلى َضْربينِ َوأمَّا َما كاَن لَغْيِر : "قَـاَل أبُو َعلي
كلَمتيِن، َفَما كاَن ِمْن كلَمة  / أْن َيكوَن ِمْن : أْن َيكوَن ِمْن كلَمة  ُمْفَردة ، َواآلَخرُ : َأَحُدُهَما

 .(4)"يـَُردُّ، َوَيَشمُّ، َوَنْحِو َذلكَ : فـََنْحوُ 
َدٍة،َولكنَّهيـَْنبغ يأْنَتكونَ:قَـاَل الشَّارِحُ  كلَمٍةَواح  األْقساُمَثالثًة،َوَيكوُنالثَّالُثيف 

ْنكلَمَتني ،َوَسيأيتذ كرُهُ م  ثالن  .َجاٍرجَمَْرىماالتقىفيهم 

،َأْصُلهُ:أمَّااألوَُّلفَنْحوَقولكَ ،َوُخُروُجهُ:يـَُردُّ،َوَيَشمُّ،َويَف رُّ ملَتق يان  َعلىيـَْرُدُد،فَاملْثالن 
ْن ْنقَبُل،فَأْسك َناحلرُفاألوَُّل،َونُقلْتَحركُتُهإىلالرَّاء ،َوالَمان َعم  ل َماذَكرنَام  اإلْظَهار َشاقٌّ

                                                           

:ينظر.واملشهورفيهاالضم،والفتحنقلهبعُضهم،وذكرالفريوزآباديأهنامثلثةالعني-بفتحالواو-األصلكذايف(1)
.230الغرراملثلثةص

 (.ودد)144-7/147اللسان:ينظر.،وهواحلبيبمجعو دٍّ:واأَلودّ
يف(2) للعجاج الرجز، من : ص1/39الزاهر السبع القصائد وشرح ،131 للخطايب احلديث وغريب ودقائق7/96، ،

.،وليسيفديوانه176،ورسالةالصاهلوالشاحجص136التصريفص
يف نسبة وبال : اللغة ص11/164هتذيب الغواص ودرة ص123، الشعر وضرائر ،21 واللسان والتاج7/141، ،
 (.ودد)9/146
َويََشمُّ:فنحو:"...التكملةوفيها(7)  .614ص(مرجان)،و237ص(فرهود...")يـَرُدَُّوَيُشدُّ
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 كَماَتْسكُنالَفاُءيف  املَضاَرَعة  كانُواَقْد(َيْضر بُ)َذلك؛ألنَـَّهاَساكَنة بـَْعَدَحْرف  َوحَنْوه،َوإَذا
ْنَغرْي نـَْقٍلحَنْوأْسكُنوااألوَّ اَسكَناحلْرُفاألوَُّلأُْدغ َم:َلم  ،فبأنيَنُقلواويُسكُنواأَوىَل،فـََلمَّ َمدَّ

َضمًّاَوفـَْتًحاوَكْسرًا،فالضَّمُّ األْصل  َحرَكتهيف  ْثل  الثَّاينَوحَترََّكَماقـَْبلهمب  َيَشمُّ،:يـَُردُّ،َوالفتحُ:يف 
.يَف رُّ:َوالكْسرُ

 .الَفْصلُ  (4)..."اقْـتَـتَـُلوا َواْشتَـَتُموا: َوِمْن َذلك َقولُُهم:"قَـاَل أبُو َعلي

َدٍة،َوَهذاُهو:أي"من ذلك":أَرَاَدب َقوله:قَـاَل الشَّارِحُ  كلَمٍةَواح  مم َّايُْدَغُمَوْهَويف 
حل ُكم  خُمَالف  ُحكم  ُحكَمُه أنَّ ثَالًثا ق ْسًما َجْعل ه  َوَوْجُه ، األوَّل  التـَّْقسيم  يف  ز ْدتُُه الذي الق ْسُم

حَنْو األوَّلني ،أالتـََرىأنَّ نـََعَتت ْلَك،الجيَ ُب:اإلْدَغاُم،َوحَنْويـَُردُّجيَ ُبفيهالنـَّْقُلوَ:الق ْسمني 
 يف  تَتَـُلوا)فيهاإلْدَغاُم،َوإَذاأُْدغ َمملََْيكْنُحكُمُهُحكماإلْدَغام  َهذا(اقـْ َشرْح  ،َوَستَـَرىَذلكيف 

الَفْصل  . أنَّ )اقْـَتتَـُلوا)َوبَيانُُه افْـتَـَعُلوا(: ) َن َأجْ(الَقْتل )م  فيه َواإلْظَهاُر ، يف  َوأكثـَُر الق ياس  يف  وُد
،َويُثبتهُ تَاء(2)االْستعَمال  ثُلَها،م ثُلَقولك(افْـتَـَعلَ)أنَّ الْتََبَس،والْتَـَقَط،:اليَلَزُمأْنيـََقَعبـَْعَدهام 

/فَلمَّاملَْيَلزْم َكَماَلز َميف  اإلْدَغاُم مَ(7)(يـَُردُّ)َذلكملَْيَلَزم  َنالَعَرب  ،َوم  ؛(اقْـتََتلَ)ْنيُْدغ ُميف 
 يـَُفار ُق إالَّأنَّه اإلْدَغام  َشْرُط َد ُوج  فـََقْد َدٍة، َواح  كلَمٍة يف  َحَصال َقْد م ثالن  يـَُردُّ)ألنَـُّهَما ْن( م 

                                                           

 .614ص(مرجان)،و237ص(فرهود...")اقتتلوا:فأمَّاقوهلم:"التكملةوفيها(1)
 .تصحيف.يثبه:األصل(2)
.2/673،واملمتع10/113،وشرحاملفصل2/774،واملنصف1/117الكتاب:ينظر(7)

 األصول يف السراج ابن التاء؛7/103وأضاف له دخلت الذي البناَء اإلدغاُم يُزيل أن كراهة وهي أخرى، علة
.1/132،والتخمري2/130اللباب:وينظر.فيزولاملعَّن

السريايف الرضي-وعلل واألطراف-وتابعه األطراف، األوساطأقوىمن ألنَّ قويتا، وسطًا وقعتا ملا بأنالتاءين ذلك
 .7/231،وشرحالشافية30-39كتاباإلدغاممنشرحكتابسيبويهص:ينظر.هيمواضعالتغيري
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أنَـَّهاَغرُيالز َمٍة،َبْلهيَزائ َدة ،فَلذلكَجَرْت يف  ل  كاملنـَْفص  االْفت َعال  تَاء  َهة أنَّ ج  جَمَْرىاملْثلني 
َوْجَهان  تـَْقدير اإلْدَغام  ْنكلَمَتني ،َولكيف  :(1)م 

األُوىَلإىلَماقـَْبلهاَُثَُّتدغ ُمفَتقولُ:َأَحُدمُهَا ُقَلَحركَةالتَّاء  ؛:أْنتـَنـْ الَقاف  قـَتَّل؛ب فتح 
التاء حركة ا الفاعل(2)ألهنَّ اسم يف تقول هذا فعلى ، : ُمَقتِّل ؛ يف  تـَْفتحَها كَما القاف فتفتح

،حَنْو .يـََقـتِّلُ:املَضار ع 

ُقلَها،فـََتجتمُعالَقاُفَوالتَّاُءَساكنَتني :َوالَوْجُهالثَّاين أْنحَتذ َفحركَةالتَّاءَحْذًفاَوالتـَنـْ
بالكْسرَ القاف بتحر (7)فـَُتحرُِّك َعْنها لالْستغَناء  الَوْصل  مَهْزََة َوحَتْذُف القاف، فـَتَـُقول(1)ك  ،:

َهذا(4)ق تَّلَ َعلى الَفاع ل  َواْسُم ، : لُغَتان  فيه َذلك بـَْعد َوَلك القاف، وكسر امليم بضم ُمق تِّل ؛
:أُْخريَان 

إتْـَباًعال َضمَّة امليم :(6)إحدامُهَا .(3)َضمَُّةالَقاف 

إتْـَباًعالكْسرَة :(3)َوالثَّانية .(9)الَقاف كْسرَُةامليم 

                                                           

ينظر(1) : 111-1/117الكتاب واألصول ،7/103-109 واملنصف التكملة2/776، شرح يف واملقتصد ،
.234-7/231،وشرحالشافية2/679،واملمتع10/113،وشرحاملفصل2/1613-1613

 .2/679تع،واملم2/776املنصف:ينظر.؛بكسرالتاءإتباًعاللكسرةاليتقبلها(ق تِّلَ)وفيهلغةثالثة،وهي
 .وحتذفمهزةالوصللالستغناءعنهابتحريكالقاف(2)
 .علىأصلالتقاءالساكنني(7)
األصل(1) : بالكسر، التاء بتحرك عنها لالستغناء الوصل مهزة وحتذف بالكسر التاء الوصلفتحرك مهزة وحتذف

 .تكراربسببانتقالالنظر.القافلالستغناءعنهابتحرك
 .يَق تِّلُ:املضارعوتقوليف(4)
 .سهو.أحدمها:األصل(6)
 .7/109األصول:وينظر".وهذاأقلُّاللغات:"...عنهذهاللغة1/111وقالسيبويه.ُمُقتِّل:فتقول(3)
 .سهو.والثاين:األصل(3)
ق تِّل:فتقول(9)  .م 
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قُر ئ َهَذا َوَعلى للثَّاين، َواألوَّل  لألوَّل  الثَّاين إتْـَباع  بـَنْيَ فيَها فـَْرَق ال لإلتْـَباع  :َواحلرَكُة
﴿ َن م  ُمردِّف نيَْلَملَـ ٱب أَْلٍف الثَّانية(1)﴾ئ َكة  َوفـَْتح  األُوىَل َوب َضمِّ وَكْسرَتـَنْي  َضمَّتني  َد؛ َشدَّ (2)فَيَمْن
.لىَماذَكرنَاعَ

 (قـَتَّل)َوجَيُوُزف يمْنفـََتَحالَقاَفيف  أْيًضا،فَإنَّ اللت َقاءالسَّاكنني  أْنَيكوَنَحرََّكبالَفتح 
 يف  النُّون  فـَْتح  إىل تـََرى أال الكْسُر، هَلَا ُ يـََتعنيَّ ال السَّاكنني  التَقاء  أَْينَ)َحركَة ) يف  َها َوفـَْتح 

.لت َقاء السَّاكنني ال(الزَّيدونَ)

 (4)وكَما ُحِذَفْت َهْمَزُة الَوْصِل لَتَحرُِّك َماَلُه اْجتُِلَبْت باإلْدَغامِ :"قَـاَل أبُو َعلي
 .(1)"اْجتلبـتَـَها لُسكوِن َما َسكَن لإلْدَغامِ 

اإلْدَغاُم،/:قَـاَل الشَّارِحُ  ليََتأتَّى أنََّكاْجَتلبَتمَهَْزَةالَوْصل  املثال  َذا هب  االْستْطرَاد  َوْجُه
 يف  األْصَل أنَّ ادَّاَرأَ)َوبَيانُُه )(6)﴾زَّيـََنتْٱو﴿و(4)﴾دَّارَُكواْ﴿ٱو( َتَداَرأَ: َتَدارَُكوا)وَ( ،(تـَزَيَـَّنتْ)وَ(

لوُجود  اإلْدَغاَم أَرَاُدوا التَّاَءفَلمَّا َسكَُّنوا إْدَغاُمُه حَّ ل َيص  َيْسكَن أْن األوَّل  َحقِّ ْن م  وَكاَن ع لَّته،
َا هب  االبْتداُء ليَـَقَع الَوْصل  َْمَزة  هب  َجاؤوا حُمَاُل، بالسَّاكن  َواالبْت َداُء َا، هب  َمْبُدوء  َوهي ،(3)األُوىَل

 كَماأنَّ ُقوَلة (ُلواقَـتـَّ)َويـَبـَْقىاحلرُفَعلىُسكونه الَقاُفباحلركة املنـْ ََعْنمَهْزتهَلمَّاحَتَرَّكت  اْسُتغين 
، د  َواح  َشيء  َوْهَو اإلْدَغاُم، َوَحْذف َها اهلْمزَة  اْجت الب  ع لََّة َرأيَت فـََقْد السَّاكنني ، اللت َقاء أو

                                                           

 .9:سورةاألنفال،مناآلية(1)
أيأن"وبضماألوىلوفتحالثانية"،(ُمـر دِّفني:)أيأنيقال"بكسرتني"،و(ُمـرُدِّفني:)أيأنيقال"بضمتني:"قوله(2)

ذلكُرويأناخلليلمسعهمنبعضأهلمكة(.ُمـَردِّفني:)يقال ،وخمتصريفشواذالقرآن1/111الكتاب:ينظر.كل
 .1/160،والبحراحمليط1/237،واحملتسب41ص

 .تصحيف.اإلدغام:األصل(7)
 .616ص(مرجان)،و231ص(فرهود)التكملة(1)
 .73:سورةاألعراف،مناآلية(4)
 .وهييفاألصلبدونواو.21:سورةيونس،مناآلية(6)
ينظر(3) : 1/134الكتاب واملقتضب ،1/733 املفصل وشرح ،10/142 املفصل شرح يف واإليضاح ،2/413،

 .1/2137،واإلقليد291-7/290،وشرحالشافية2/312ملمتعوا
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األفعَ َهذه ْن م  َواملْصَدُر ، ان  دَّ ض  َوالزِّيَاَدُة َعلىَواحلْذُف َموُجودة (1)[اتْـَفاُعلٍ]ال  الَوْصل  َومَهْزَُة ،
ع لَّت َها،فـََتقولُ الَفاع ُلفَـ(2)ادَِّراء ،َوادِّرَاك :لق يام  ر ك )،َوأمَّااْسُم ر ئ )وَ(ُمدَّ ،وملَْحُيْتْجإىل(7)(ُمدَّ

ألنَّامليَمأغنتَعنَها .(1)مَهْزَة الَوْصل 

ـُرونَ ﴿: َنْحو (5)[المضارع] تَلَحُق َهذه الهْمَزُة َول:"قَـاَل أبُو َعلي ، ل (6)﴾تـََتَذكَّ
 .(7)"اذَّكَّرون: ُتْدَغُم التَّاُء فـَتَـُقولُ 

َومُهَا:قَـاَل الشَّارِحُ  م ثلني  َهذاالف ْعل  أَوَّل  أنَّهَلمَّاَرأىيف  َذاالَفْصل  ه هل  َتعرُّض  :الَوْجُهيف 
َذلك،َوذلكحَنْو الع لَّة يف  ،وملَْجَيُْزإْدَغاُماألُوىَلاْحَتاَجإىلبَيان  تتذكُروتتَّكُل،َوالع لَُّة:التَّاءَان 

التَّاءاألُو َذلكأنَّ ،َوَقْدُتؤنُثيف  أوالتَّأنيث  طَاب  ىَلَدالَّة َعلىاملَضاَرَعة ،َوهيَموضوَعة للخ 
َعن  الَعنْيُ تـََتحصَُّن كَما التَّغيري  َعن  يـََتحصَُّن ع  َمْوض  الكلَمة  َوأَوَُّل الكلَمة ، أَوَّل  يف  َها م  ب تقدُّ

َنالتَّغي َذلكأَبـَْعُدم  كاَناإلْدَغاُميـُْبطُلَعليَهاَهذهاألْوَصاَف(3)[َلمَّا]ري ،وَالتَّغيري ،َبْلهييف 
ه ُوُضوح  َا،/رُف َضَذلك،َويَزيُدَكيف  هب  ُِ ليَـَقَعاالبتداُء أنَّكلوأَْدَغمَتالْجَتلبَتمَهْزََةالَوْصل 

املَضاَرَعة  َقُصود َحْرف  .(9)َوَذلكخيُ لُّمب 

َواإلْدَغاُمخَتْفيف :فَإْنق يـلَ .َفالتَّخفيُفَمْطلوب 

:َعنهَثالثُةَأْجوبَةٍ:ق يـلَ
                                                           

 .زيادةيقتضيهاالسياق(1)
 .ادَّارُأ ،وادَّاُرك :فهما(ادَّاَركَ)،و(ادَّارَأَ:)أمامصدرا(.ادََّركَ)،و(ادَّرأَ:)ومهامصدرا.كذايفاألصل(2)
األصل(7) يف كذا من. الفاعل اسم )ومها و(ادَّرأَ: ادََّركَ)، من(. الفاعل اسم )أما و(ادَّارَأَ: ادَّاَركَ)، فهما( :، مدَّار ك 

 .وُمدَّار ئ 
 .عليها:األصل(1)
 .زيادةمنالتكملةيقتضيهاالسياق(4)
 .43:،وسورةغافر،مناآلية1:،وسورةالسجدة،مناآلية30:سورةاألنعام،مناآلية(6)
 ...".والُتْدَغمُ:"...613ص(مرجان)،ويف231ص(فرهود)التكملة(3)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(3)
 .673-2/676املمتع:ينظر(9)
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َناملْثلني َواملتَـَقار بنَيالخُيَفَّفُ:َأَحُدَها ٍع،َفإنَّكثريًام  ُكلَِّموض  ُرَمْطلوٍبيف  .أنَّهَغيـْ

َوالثَّاين ََثَّ: َبْل ، ُمَتعنيِّ َغرْي باإلْدَغام  التَّخفيَف احلْذُف،أنَّ َوْهو للتَّْخفيف  آَخُر َطر يق 
.(1)َوَقْدُحذ َفالثَّاينُهَنا

َداملان ُعَوْهوَماذَكرنَا:َوالثَّالثُ َمامَلْمَيْنْعمنهَمان ع ،َوَقْدُوج  .أنَّالتَّخفيَفَجائز 

التَّاءينحُتَْذُف:فَإْنق يـلَ فَأيُّ احلْذُفللتَّخفيف  َ ؟إَذاَتعنيَّ

:؛لَثالثة أَْوُجهٍ(2)الثَّانيةُ:ق يـلَ

َا،َوَماَحَصَلبهالثِـَّقُلأَوىَلباحلْذف :َأَحُدَها .أنَّالتَّكريَرَوَقَعهب 

َنالثَّانيةألوَّليتَهاَوَداللت َهاَعلىَمْعًَّن:َوالثَّاين .أنَّالتَّاءاألُوىَلأَْقوىم 

َوالثَّالثُ : الثَّانيَة حَنْوأنَّ املاضي، يف  عليها التَّغيري  لَتَسلُّط  باحلْذف  أَْوىَل َفإنَّك: ادََّكَر،
تـَْقلبـَُهاَدااًلفـََتقولُ َتقلبـَُهاَذااًلفَتقولُ:تَارًَة ادََّكَر،َوَتارًَة كاَنتـَْغيريَُهاُهَنالَضْعف َها: اذََّكَر،َوإَذا
.َفكذلَكتـُغَيـَُّرباحلْذف 

كاَنَحْذُفالثَّانية :فَإْنق يـلَ الثَّانيُةللُمطَاوَعة ،َواألُوىَلللُمَضارَعة ،وَكالمهَُال َمْعًَّن،فَل َم
؟ َمْعَناَهاباحلْذف  أَْوىَل،َمَعَفوات 

َناألوُجه الثَّالثة ،َوأمَّاَحْرُفاملطَاَوَعة فَإمنََّ:ق يـلَ مم  َحْذُفالثَّانية أَْوىَلل َماتـََقدَّ ايَلزُميف 
املَضار ع  .املاضياليف 

                                                           

 .َتذَكَُّرونَ:فيقال(1)
ينظر(2) : ،1/136الكتاب الضرير هشام وذهب البصريني، رأي هو الكوفيون-وهذا إىل احملذوف-ونُسب أن إىل

إحدامها حذف جواز إىل الفراء وذهب األوىل، التاء ينظر. : للفراء القرآن السبع1/231معاين القصائد وشرح ،
ص117ص سيبويه كتاب شرح من اإلدغام وكتاب ،231-237 السبع القراءات وإعراب و1/123،  اإلنصاف،

والتسعون]2/613 الثالثة ص[املسألة والتسهيل ،721 الشافية وشرح ،7/290 واملساعد الشافية1/239، واملقاصد ،
 .131-4/137،والتصريح1/491،وشرحاألمشوين171،وائتالفالنصرةص9/166
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إْدَغاُم ِمْثل  ِفي : َوأمَّا اإلْدَغاُم ِفي المنفصليِن فـََعلى َضْربيِن، َأَحُدُهَما:"قَـاَل أبُو َعلي
 .(4)"إْدَغاُم ُمَقاِرب  ِفي ُمَقارِِبهِ : ِمْثِلِه، َواآلَخرُ 

َهذين الق ْسمني ،َولَْيَس:قَـاَل الشَّارِحُ  يف  َجَواز اإلْدَغام  األْمُرَعلى/َقْدَأْطَلَقالَقْوَليف 
ْن م  التَـَقَيا إَذا املْثلني  أنَّ َوَذلك بـََيانه، إىل حُيْتاُج تـَْفصيل  ُهَما نـْ م  ٍد َواح  ُكلِّ يف  َبْل ، اإلْطالق 

:تـََقيَّدالَقوُلفيهَمابَشْرطني (2)كلَمتني 

يًحا:َأَحُدمُهَا .أْنَيكوَناألوَُّلَحْرًفاَصح 

.أْنَيكوَنُمُتحرًِّكا:َوالثَّاين

ُمَتحرِّكاٍتأو(فـََعللَّب يد )م ثل مَخْس  َوتـََوايل  ُمَتواليني  باملْثلني  ،َوَوْجُهإْدَغامهث َقُلالنَّْطق 
 أنَّ تـََرى أال لَب يد )أَْرب ٍع، فـََعَل ) َقولكَقْد َويف  ُمَتحرِّكاٍت، مَخُْس فيه )تـََوالْت لَب يد : يـَْفَعُل أَْربُع(

َغرْيه يف  حُيتَمُل ال َما فيه حُيْتَمُل أنَّه َمَع الشِّْعر  يف  َمْرفُوض  ة  الع دَّ َهذه َوتـََوايل  َحرَكاٍت، َوأمَّا.
عٍ،َوَقْدذُك َرَهذا(ُعالب ط )َوبَابُهفَأْصلُُه(ُعلَب ط ) َغرْيَموض  كاَنَهذاالثِـَّقُلَموُجوًدا(7)يف  ا ،فَلمَّ

َغريالز مني  ُمنفصلني  املْثلني  ًبالكون  احلركة َواإلْدَغام،وملََْيكْنَذلكَواج  ذف  ،فَإْن(1)َخفَُّفوهحب 
األوَّ:َسكَناألوَُّلَوَجَباإلْدَغاُم،حَنْو احلْرف  السُّكونَاقْـُتللَّب يًدا؛للُزوم  .ل 

كاَنَساكًناَوقـَْبلهَحرَكتهملَْجَيُْزإْدَغاُمه كاَناألوَُّلَحرَفع لٍَّةَنَظرَتفيه؛َفإْن َوأمَّاإْن
َذلكَوْجَهان (4)﴾ت ل َحـ لصَّـ ٱَءاَمُنواَْوَعم ُلوْا﴿ظََلُمواَواق ًدا،وَ:حَنْو :،َويف 

                                                           

 .613ص(مرجان)،و231ص(فرهود)التكملة(1)
،وشرحالشافية2/640،واملمتع7/110،واألصول1/173الكتاب:كلمتنييفينظرحكماملثلنيإذاالتقيايف(2)

 .10/4231،ومتهيدالقواعد1/261،واملساعد2/302،واالرتشاف7/213
 .176،وص2/764شرحاإليضاح:ينظر(7)
حجازيّ:"...عنذلك1/173قالسيبويه(1)  ".والبيانيفكّلهذاعريبٌّجّيد 
 .24:سورةالبقرة،مناآلية:وردتيفإحدىومخسنيآية،أوهلا(4)
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كاحلركة ،َويـَُقوِّيَذلكَجوَاُزأنَّاألوََّلطَاَلَمدَّ:َأَحُدمُهَا ُهباحلركَةاجملان َسة له،َوطُوُلاملدِّ
د ،حَنْو قـَْبَلاملَشدَّ َهذااحلرف  .،وتُـُمودَّالثوُب،وأَُصْيمّ(1)﴾حلاقَّةُ﴿ٱ:ُوقوع 

ظََلَما،َواإلْدَغاُم:وأنََّهذهالَواَوَضمرُياجلَماَعة َوهيتتلوألَفالتَّثنَية ،حنَْ:َوالَوْجُهالثَّاين
،َفكذلكاجلْمُعاملرَتَُّبَعلىالتَّثنَية ،َوَهكذاَحاُلالَياء ،حَنْو التَّثنَية حُمَال  ر :يف  ييَاس  .يـَْقض 

فَإَذا َسَكَن َما قـَْبَل الحْرِف المْدَغِم ِفي المنفصليِن فَإنَّ السَّاكَن :"قَـاَل أبُو َعلي
أْن َيكوَن : َول ِليَن، َواآلَخرُ / أْن َيكوَن َحْرفًا ل َمدَّ ِفيِه : َعلى َضْربيِن، َأَحُدُهَماَيكوُن 

 .الَفْصلُ  (3)..."الحْرُف فيه َمد  َوِلينٌ 

يًحاَساكـًنامَلْجَيُز اإلْدَغامُ:قَـاَلالشَّار ُح َصح  األوَّل  ،(7)إَذاكاَنَماقـَْبـَلاملثل 
 كَقولك َوَيْظل مُاسْ: ُموَسى، (1)ُم إْسكان  ْن م  البُدَّ كاَن إَذا أنَّه َوَذلك مسعود، َوقـَْرُم َمالك،

اإلْدَغامُ حَّ لَيص  األوَّل  ْنُسكونهَشيئان (4)املْثل  :،َويَلَزُمم 

:َأَحُدمُهَا َناجلْمع  َلَمافيهم  د  َساكنني إمَّاأْنيـَبـَْقىاألوَُّلَعلىُسكونه،َوْهَوفَاس  بـَنْيَ
يحٍ َحْرٍفَصح  .يف 

                                                           

 .1:سورةاحلاقة،اآلية(1)
احلرففيهمدٌّولني:واآلخر:"...وفيها231ص(فرهود)التكملة(2)  .613ص(مرجان)،و"أنَّ
ناحلاجبيفشرحهللمفصلوأجازهالفراء،ووافقهاب.1/173الكتاب:ينظر.ومنعاإلدغامهنامذهبالبصريني(7)

2/133-139 االرتشاف يف حيان وأبو ،2/311-314 تعاىل لقوله عمرو أيب قراءة ومنه رََّمَضانَ﴿، سورة]﴾َشْهر
.1/217،واإلقناع122اإلدغامالكبريص:تنظرالقراءةيف.[134:البقرة،مناآلية

يف واملسألة ص: سيبويه كتاب شرح من اإلدغام ص763كتاب التصريف ودقائق املفصل421، وشرح ،
10/127 واالرتشاف ،2/307 واملساعد ،1/261 العليل وشفاء ،7/1120 القواعد ومتهيد ومنهج10/4231، ،

.2/691الكوفينييفالصرف
عمرو أيب قراءة عليه وخرجوا اإلخفاء فيه أجازوا والبصريون ينظر. : 1/117الكتاب واملقتضب ،1/733،

7/111األصولو ،وشرح721-727،والتسهيلص2/327املمتع:ينظر.ووافقهمابنعصفوروابنمالكوالرضي.
 .10/4230،ومتهيدالقواعد7/1122،وشفاءالعليل236-1/234،واملساعد7/231الشافية

 .ليسساكًنا(يظلم)املثالليسعلىشرطه؛فماقبلامليميف(1)
منإسكاناملثلاألولليصحاإلدغام:)العبارةقلقة،ولعلها(4)  (.إذاكاناحلالكذلكفالبدَّ
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إىلَماقـَْبله د لَوجهني (1)َوإمَّاأْنتـُْنقَلَحرَكُةاألوَّل  :،َوَذلكفَاس 

ْنَغرْي َحاَجٍةإىلَذلك:َأَحُدمُهَا خُمْتلَفة م  .تـَْغيرُيالب َناء تـَْغيريات 

الَغال ب :َوالثَّاين يف  األوَّل  َحرَكَةاملْثل  ،فَلونـََقلتَـَهاإىلَماقـَْبلهَصاَراإلْعرَاُبأنَّ إْعرَاب 
الكلَمة  َوَسط  .يف 

َقوهُلُم )فأمَّا ْمسٍ: َعُبشَّ اإلْدَغامُ( فيه َع مسُ  إىل(2)فـََقْد ال  الدَّ َحرَكَة نـََقلوا أنَـُّهم َوَذلك ،
وَكَسُرو النَّْصب  َوفـََتُحوَهايف  الرَّفع  وَهايف  َفَضمُّ اجلرِّالَباء  َا(7)َهايف  َدًة،َوإمنَّ ُمَشدَّ ني  ،َوَنَطُقوابالشِّ

.َجاَزَذلكألنَّهَعَلم ،َواألْعالُمتـُغَيـَُّركثريًا،َوَهذاَشاذٌّاليـَُقاُسَعليه

حَنْو اإلْدَغاُم، َجاَز َمدٍّ َحْرَف األوَّل  املْثل  قَبَل َما كاَن )فَإْن رَّاف عٍ: وَ(ُحُضور َمال)،
ُم)،و(ب يدٍلَّ اللني (ق يلهلَّ َماقـَْبلَحْرف  َركة  حب  املدِّ ْنطُول  ل َماذَكرنَام  َجائ ز  َهذا ؛فَاإلْدَغاُميف 

ه ْنس  ْنج  .م 

حَنْو فـَْتَحًة قـَْبله َما َحركُة كاَنْت فَإْن ع ند: َجائ ز  فَاإلْدَغاُم ب ْشٍر َوَجْيُب َبْكٍر، ثـَْوُب
َوقَ(1)األكَثرينَ يُونس، اَل جَيُوزُ: (4)ال َوإْن. املدَّ تـَُفار قَان  ال َوالَياء الَواَو أنَّ األوَّل  الَقول  َوَوْجُه

(1)كاَنْتقـَْبلهما َدٍةبـَنْيَ َقافَيٍةَواح  ،وملََْيكْن(زَيدٍ)وَ(2)(َعْبدٍ)فَتَحة ،أالتـََرىأنَّكالجَتْمُعيف 
نَ َهُهَناَذلكإالَّل َمابـَْينُهَمام  ،إالَّأنَّاملدَّ /املدِّ ،َوْهَويف  .تَامٌّوبابه(7).....َلط يف 

                                                           

 .هذاهوالشيءالثاينالذييلزممعسكوناملثلاألول(1)
كانماقبلاألولساكًناصحيًحا(2) علىجوازإدغاماملثلنيإذا ينظر.وبهاحتجالفراء ،411دقائقالتصريفص:

وخرَّج أصل أن على البصريون عبشمس)ه الشمس(: ضوء أي الشمس، عبء ينظر. كتاب: شرح من اإلدغام كتاب
 .1/236،واملساعد763سيبويهص

 .2/1626،واملقتصديفشرحالتكملة411،ودقائقالتصريفص277االشتقاقص:ينظر(7)
ينظر(1) : 1/110الكتاب واألصول ،7/111 والتخمري ،1/111 وشرح ، 10/122املفصل واملمتع ،2/641،

 .1/264،واملساعد7/213،وشرحالشافية722والتسهيلص
 .ملأقفعليهفيمارجعتإليهمنمصادر(4)
 (.قبلهما:)كذايفاألصل،والصواب(1)
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ا َيْجِري َمْجَرى َما ل َمدَّ فيه َقوُلك: "قَـاَل أبُو َعلي َمَرْرُت ِبَعُدوِّ َوليد ، َوَوِلّي : َوِممَّ
 .(1)"ِلَما ُهو أكثُر ِعْنَدهم منَها أكَرهُ : إلى قوله... يـَْزيدَ 

:قَـاَل الشَّارِحُ  احلْرف  جَمَْرى َجَري ْثله م  يف  أُْدغ َم إَذا املدِّ َحْرَف أنَّ الكالم  َهذا َمْعََّن
حَنْو قـَْبله، َما السَّاكن  يح  الصَّح  : يف  األُوىَل الَواَو أنَّ َوَذلك ،ٍّ َوَويل  ، َعُدوٍّ)َعُدوٍّ قَبَل( ة  َمدَّ

،َوَأْصُله (َعُذولٍ)م ثُل(وَعُدو)اإلْدَغام  ٍّ)،َوالَياءاألُوىَليف  (َوىل  يف  ،إالَّأنَـُّهَما(َول يدٍ)م ْثُلالَياء 
ه  َمدِّ إْبطَاُل الثَّاين يف  األوَّل  إْدَغام  ْن م  َويَلَزُم بـَْعَدمُهَا، الذي املْثل  يف  َجاٍر(4)أُْدغ َما ُه َمدَّ ألنَّ ؛

ُناحلْرَفالصَّحيَحل ُتْدغ َمُهفيَماجَمَْرىاحلرَكة ،َواملتحرُِّك إْدَغاُمهفيَمابـَْعده،َفكَماُتَسكِّ حُّ الَيص 
حَنْو بـَْعده : َواو  يف  الذي املدُّ يـَْبطُُل كَذلك ، فـَُعولٍ)اْستَـَعدَّ ) َفع يلٍ)َويَاء  ُسكونُه( َض ل َيَتمحَّ

َعلىأنَّاإلْدَغاَميُـ حَّإْدَغاُمـه،َوَيُدلُّ أْحكام فـََيص  األوَّل  َعن احلْرف  :ْبط ُلاملدَّ
د ،حَنْو:َأَحُدَها املَشدَّ اإلْعرَاَبجَيْر يَعلىاحلْرف  ٍّ)،وَ(َعُدوٍّ:)أنَّ كَماجَيْر يَعلى(َويل 

يح ،حَنْو َساكن َصح  .(6)(َرْميٍ)،وَ(َغْزوٍ:)الَياء َوالَواو اللذين قـَْبلهَماَحْرف 

َمالَْيَسفيه:َوالثَّاين ر بـَْيٍتَوبـَنْيَ آخ  د يف  املَشدَّ يَدٍةَواحَدٍةبـَنْيَ َقص  أنَّهجَيُوُزأْنجَتَْمَعيف 
ر بـَْيتٍ آخ  د ،َوَذلكحَنْوأْنتـَُقوَليف  آَخرَ:ُمَشدَّ ر  آخ  َيا:لَـيَّا،َويف  (1)ظَبـْ ،فـَُيَخال ُفَماقَبلالَياء 

اآلَخَر،َفف ي(2)اليت البَـْيت  يف  َماقَبَلالَياء  َا َأَحد مه  (ظَْبيا)يف  َويف  الَياُء(لَـيَّا)الَباُءقـَْبلالرَّو ّي،
األُوىَل الَياء  كاَنيف  (يَلّ)من/قَبَلالرَّو ّي،َوَلو ًيا)مدٌّلكاَنالبَيُتُمْرَدفًا،َوالَباُءيف  (ظَبـْ المدَّ

                                                                                                                                                                             

 .تصحيف.عيد:األصل(2)
جم(7) حبركة املسبوق املد حلرف مثال وهي حروفها، النطماس أتبينها مل لهكلمة انسة اللباب. يف الشارح ساق وقد

 .كتاب،وحساب،ومحالق،ومساهاملداحملض:عدةأمثلةله،منها2/223
 .613،619ص(مرجان)،و234ص(فرهود)التكملة(1)
إدغامالواووالياءالخيرجهمامناملّدكلاإلخراجكماخُترجهمااحلركة1/723ُذهبابنجينيفاملنصف(4)  .إىلأنَّ
؛بضمآخرالكلمتني:األصل(6) ،ورمي   .غزو 
 .2/644،واملمتع1/113،واحلجةللقراءالسبعة7/112،واألصول1/112الكتاب:ينظر(1)
 .،واجتهدتيفقراءهتاكلمةملأتبينها(2)
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ُمْرَدٍف،َوَذلكفيهفالإردَ بـَْيٍتُمْرَدٍفَوبـَْيٍتَغرْي  بـَنْيَ دة  يَدة الَواح  الَقص  ،وَكْنَتجَتَْمُعيف  اف 
البَـيتني  يحة ب تَـَنافر َمابـَنْيَ ُرَجائ ٍزلَشَهاَدة الطَّبيَعة الصَّح  .َغيـْ

َوالثَّالثُ مُ: َحْرٍف جَمَْرى جَيْر ي املدِّ َحْرَف ُمَتحرٍِّكأنَّ َحْرٍف عْن ن َيابت ه  ب َدليل  َتحرٍِّك،
الشَّاع ر  يٍح،َوَذلككَقول  :َصح 

 (4)َول ُكلُّ ُمـْؤت  ُنْصَحـُه ِبَلِبيبِ   َوَما ُكلُّ ِذي ُنْصح  ِبُمْؤتِيَك ُنْصَحُه 

الطَّويل  َن م  الُث َِ ِّ الّث أنَّه البَـْيت  َهذا ْن م  احلجَّة  (1)َوَوْجُه َوأْصلُُه َُثَّ(َمَفاع يلن)، ،
ُحذ فْت

قُب ضَ بـَْعَدَما الالُم َوَسكَنت  النُّوُن، (1)منه إىل َفَصاَر (َمَفاع ل)، َمَقاُمه فَأُق يَم فـََقْد(فـَُعوُلن)، ،
الَواوُ كيَفَوقَعت  بـَْعَدالَقْبض (2)َرأيَت َوَحركة الالم  النُّون  ،َولَذلكمَلْاليتفيهاَمدٌَّموق َعَحْذف 

                                                           

:،منالطويل،واخُتلفيفنسبته؛فُنسبإىل234منشواهدالتكملةص(7)
يف- الدؤيل األسود أيب : 4/601احليوان سيبويه أبيات وشرح ،2/236 واألغاين وإيضاح12/744، ،

 اإليضاح 2/902شواهد واملصباح ص2/1462، اإليضاح شواهد وشرح احلمدو676، والتذكرة ، وسرح7/701نية ،
.77،وهويفديوانهص1/237،واخلزانة1/223،وشرحأبياتاملغين239العيونص

.2/412،وشرحشواهداملغين744-12/741األغاين:والبيتضمنأبياتتنظرمناسبتهايف
كانمنساداتالتابعنيوفقهائ هموحمدثيهموشعرائهم،شهدمعوأبواألسودهوظاملبنعمروبنسفيانالدُّؤيل،
صفني،وهوأولمنوضععلمالنحو،واختلفتاألقواليفسببوضعهله،ماتبالبصرةيفالطاعوناجلارفعلي

سنة ومثانني مخس ابن وهو وستني، تسع سنة يف. ترمجته تنظر : والشعراء 2/329الشعر واألغاين ،12/716-733،
.16،ونزهةاأللباءص77وأخبارالنحوينيالبصرينيص

.وملأعثرلهعلىترمجة.2/412شرحشواهداملغين:مودودالعنربييف-
يف نسبة بال وهو : ص1/111الكتاب سيبويه كتاب عيون وشرح ص716، الذهب عني وحتصيل ومغين491، ،

 .262اللبيبص
 .وهوماكانتفيهالعروضمقبوضةوالضربحمذوفًا(1)
 .22،والكايفص6/232العقدالفريد:ينظر(.مفاعلن)تصري(مفاعيلن)فـ.إسقاطاخلامسالساكن:القبض(1)
 .يفامليزان(لبيب)،وهيتقابلياء(فعولن)يريدواو(2)

 أ/719
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البَـْيت(لَب يب)يـََقْعَهذاالضَّرُبإالَُّمْرَدفًا،فـ ُأنَّ(َمَفاع ل)َواقع َموق ع(فـَُعولن)يف  ،َوب َذلكيـَتَبنيَّ
املتحرِّك  الصَّحيح  َجاٍرجَمَْرىاحلرف  .َحرَفاملدِّ

ْنَوإْذتـََقرََّرَذلكَعرفَتأّنكلوأَردَتأْن (َعُدوٍّ)ُتدغ َمالَواَوالثَّانيَةم  َواو  ،(َوليدٍ)يف 
 ْن م  الثَّانيَة ٍّ)َوالَياَء َويل  ) يَاء  يَزيدَ)يف  َولو( الثَّاين، يف  إْدغاُمه حَّ لَيص  األوََّل َن ُتَسكِّ أْن لَوَجَب

ال ؛ املدِّ َن م  َحقِّه  إىل قـَْبله الذي املدِّ َحْرَف ألَعدَت السَّاكنني ،َسكَّنَته بـَنْيَ اجلْمع  ستَحالة 
 ب نْقل  الصَّحيح  احلْرف  َنزلَة حَتريك  كاَنمب  إىلَذلكاحلْرف  ل،َوإَذاَأَعدَتاملدَّ املنـَْفص  ُخُصوًصايف 

م ثلَقولك يف  اإلْدَغام  ْنأْجل  َمابـَْعدهإليهم  ال:َحرَكة  كْنَت ُقُلإ/اْسُمُموَسى،َوإَذا ىلتـَنـْ
بـَْعد كَذلكالتُع يُدَحرَفاملدِّ ، َاجتَكإىلاإلْدَغام  حركَةَمابـَْعدهحل  الصَّحيح  السَّاك ن  احلْرف 
،َوَهذاأبـَْعُدألنَّ الصَّحيح  السَّاكن  كَماالتَنقُلاحلركَةإىلَماقـَْبلهايف  إىلاملدِّ َناملدِّ َتقريبهم 

بَتْطويل  املدِّ َحْرف  َمْطَل سني  يف  احلركة  َن م  أكثـَُر ه  ُموَسى)َمدِّ رُح(اْسم  الشَّ َهذا أَتى َوَقْد ،
بـََيانٍ .َعلىَمْقُصوداملسألة بأبـَْلغ 

َفصليِن قَبَل الحْرِف المْدَغِم منه َحْرُف َمدٍّ : "قَـاَل أبُو َعلي َوأمَّا َما كاَن ِمَن المنـْ
المدَّ الذي فيه ِعَوٌض ِمَن الحركِة، فـََيصيُر ِبَمنزلِة َما كاَن فَإنَّ اإلْدغَاَم فيه َجائٌِز؛ ألنَّ 

 .(1)"المال لَّكَ : الذي قـَْبله ُمَتحرًِّكا، َوَذلك َقولك (4)الحرفُ 

َوقـَْبلهَحرَكتُـهحَنْـو(4)[قبـل]إَذاَوَقَع:قَـاَلالشَّار حُ َحْرُفَمـدٍّ األوَّل  :املْثل 

ُم؛َجاَزاإلْدَغامُ(2)[لَّك]املالالثَّوُب،وَ(1)تُـُمودَّ كاَن(7)،وق يـلهلَّ َعبـَنْيََساكنني إْن ،ومََلْيـَُقْلمجُ 
 يف  احلرَكة  َن م  أقْـَوى ُهو َبْل احلركة ، جَمَْرى جَيْري فيه الذي املدَّ ألنَّ َحق يقًة؛ َساكًنا املدِّ َحْرَف

                                                           

 .سهو.مناحلرف:األصل(7)
 .619ص(مرجان)،و234ص(فرهود)التكملة(1)
.زيادةيقتضيهاالسياق(4)
 .إدغاممتصلني،واحلديثهناعنإدغاماملنفصلني(مُتُودَّ)دغاميفاإل(1)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(2)
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،أالتـََرىأنَّكتـَْقد ُرَعلى(1)الصَّحيح  يف  الصَّوت  (تُـُمودَّ)َمْطل  ئَت،َوالتـَْقد ُرَعلىمثل  َماش 
َقولك م ثل  يف  املتحرِّك  الصَّحيح  احلرف  :َذلكيف  املْثل  السَّاكَنالذيقَبل َذافَاَرَق ،َوهب  طُُنب 

حَنْو .اْسُمُموَسى:األوَّل 

 َوالَواو  َجْيُبَبكٍر،َوثَوُبب ْشٍرفـََقْدذَكرنَااخلالَففيه:حَنْوَوأمَّاإَذاانـَْفَتَحَماقـَْبَلالَياء 
َهذاالَباب  .(4)يف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [باب إدغام الحروف المتقاربة في مقاربها]

 .(4)"بَاُب إْدَغاِم الحُروِف المتَـَقارِبَِة ِفي ُمَقارِِبَها:"قَـاَل أبُو َعلي
                                                                                                                                                                             

 .7/213،وشرحالشافية10/122،وشرحاملفصل7/110،واألصول173-1/173الكتاب:ينظر(7)
 .7/213،وشرحالشافية2/641،واملمتع123-7/123اخلصائص:ينظر(1)
 .622يفص(4)
 .620ص(مرجان)،و236ص(فرهود)التكملة(1)
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املَقارُب:قَـاَل الشَّارِحُ  َ ؛ل يتبنيَّ املتَقاربَة خَمَارَجاحلُروف  َمَعلىذ كر احلُروف  يـَْنَبغ يأْننـَُقدِّ
  املَقاربَة  َمْعََّن أنَّ َوَذاك ، املَقار ب  َغري  ْن م   ْن/ َفم  آَخَر ْرٍف حلَ  خَمرٍج ْن م  َحرٍف خَمْرج  قُرُب

.خَمَارَجاحلروف (7)األسنان(2)......

َحْرًفاَواحلر َوُعشروَن َتْسَعة  األُصول  ائَعُة الشَّ املستَـْعَمَلُة َثالثَة (1)وُف َها خَمَارج  َوأُصوُل ،:
.(4)احلْلُق،َوالَفُم،َوالشََّفتان 

فَأوَّهُلَا خَمَار ٍج، َثالثُة احلْلق  يف  َوهَلَا أْحُرٍف، َسْبعُة احللق  َن َفم  َُثَّ: األلُف، َُثَّ اهلْمزَُة،
ـَع(3)الـَهاُءقَبلاأللف :َوَقاَلأبواحلَسن .(6)َهاءُالـ ُحَجج لَْيَسَهذاَموض  ،َوللَفر يقني 

.الَغنْيَُوالـَخاءُ:َوالثَّالثُ.الَعنْيَُوالـَحاءُ:َواملْخرَُجالثَّاين.(1)ذكر َها

                                                           

 .كلمتانمطموسة(2)
 .كلمةمطموسبعضها،واجتهدتيفقراءهتا(7)
(1) سيبويه "...1/172قال حرفًا: وعشرون تسعة العربية حروف ...فأصل ُهنَّ حبروف حرفًا وثالثني مخسة وتكون

 يؤخذ كثرية وهي والعشرين، التسعة من وأصلها واألشعارفروع، القرآن قراءة يف وتستحسن هبا وأربعني... اثنني وتكون
الشعر عربيته،والتستحسنيفقراءةالقرآنواليف كثريةيفلغةمنترتضى غريمستحسنةوال :وينظر..."حرفًاحبروف

.10/126،وشرحاملفصل2/161،واللباب791املفصلص
الشائعة احلروف أن إىل املربد تارةوذهب تكتب وإمنا ثابتة، هلا صورة ال إذ اهلمزة؛ يعّد فلم حرفًا؛ وعشرون مثانية

 .10/126،وشرحاملفصل1/11،وسرالصناعة1/723املقتضب:ينظر.ألًفا،وتارةواًوا،وتارةياء
،1/16،وسرالصناعة7/100،واألصول1/723،واملقتضب1/177الكتاب:تنظرخمارجاحلروفمفصَّلًةيف(4)

ص ص797واملفصل وصفاهتا احلروف وخمارج ص117-120، العربية وأسرار ،120 واللباب يف2/162، والتتمة ،
 .7/240،وشرحالشافية273التصريفص

 .1/102الكتاب.هذاقولسيبويه(6)
(3) شرحالتكملة يف املقتصد يف إىلاألخفش الرأي هذا األلف2/1673نُنسب أن األخفش منمذهب واملشهور ،

و.7/241،وشرحالشافية10/121،وشرحاملفصل1/16،2/461سرالصناعة:ينظر.معاهلاءالقبلهاوالبعدها
 .130ذكرالشارحذلكيفص

 .10/121،وشرحاملفصل2/1679،واملقتصديفشرحالتكملة13-1/16سرالصناعة:تنظراحلججيف(1)
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فَأوَّهُلَا ْنَأصْ:َوأمَّاُحروُفالَفم  ،َُثَّالكاُف،الَقاُف،َوخَمَْرُجَهام  أْعَلىاحللق  يف  اللَسان  ل 
،وجيوز لألْضـرَاس  املـَحاذيَة  اللَسان  ْنَحاَفة  َن(2)َُثَّاجليُمَوالشِّنُيَوالَياُء،َُثَّالضَّاُدم  إْخرَاُجَهام 

 َوْهوأَقلُّ،َُثَّالالُمَوالرَّاُءَوالنُّ-َوْهَواألكثـَرُ-األيَسر  َناألمْيَن  اُل،َُثََّوم  وُن،َُثَّالطَّاُءَوالتَّاُءَوالدَّ
اُلَوالثَّاءُ(7)الصَّاُدَوالزَّايُ .،َُثَّالظَّاءَُوالذَّ

َنالشََّفتني  .الَفاءَُوالَباءَُوامليُمَوالَواو:َوم 

 خَتْرُج الذي الَوْجه  َعلى َوتـَْرتيبـَُها ذ كُرَها َهذا(1)[فيه]َوَهذا مَت َفه  َوإَذا ع َها، َمَواض  ْن م 
، َوالـَهْمس  الـَجْهر  َن م  أوَصاف  احلُروف  َذه َوهل  مْنُه، ُعُد يـَبـْ َوَما احلرف  َن م  يـَْقُرُب َما َلك بَاَن

َوغريَذلك َواالنفَتاح  ،َواالستْعالء  َواالْست َفال  َدة َوالرََّخاَوة ،َواإلطَباق  اَعْنذكر ه ؛،أْضربنَ(4)َوالشِّ
َهذاالكَتاب  .إذاليَلزُمَهذاَعلىَشرح 

َا ْثلهإمنَّ م  ُمَقارب هَجائزًا،َوَذلكأنَّإْدَغاَمالشَّيء يف  يف  كاَنإْدَغاُماحلْرف  َوإَذاثـََبَتَذلك
اْرتَفاُعه َعلىاللَسان  /َجاَزلئالَيُشقَّ ٍعَوَعوُدهإليهيف  ْنَموض  َوَعوُدم  ،َوالنَّطُقباحلرف  احلال 

ة دَّ ش  َحَسب  َوَعلى ، املْثلني  يف  املَشقَّة  ُدوَن إالَّأنَّه أْيًضا، َيُشقُّ منه َقريٍب َموضٍع إىل اللَسان 
َهذاالَباب (6)[قربه] فـَْرش  .َوبـُْعد هيـَْقوىاإلْدَغاُمَوَيْضُعُف،َوَسرَتىذلكيف 

:َفْصـلٌ 

بـَْعٍضَواليُْدَغُممَخَْسُةأَْقَسامَواحلروفُ :اليتيُْدَغُمبـَْعُضهايف 

                                                           

 .تصحيف.حيو:األصل(2)
 .1/177الكتاب:ينظر.فاتهذكرالسنييفحروفالفم(7)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(1)
يف(4) احلروف صفات تنظر : 1/171الكتاب واملقتضب واألصول1/771، وصفاهتا7/101، احلروف وخمارج ،

 .10/129،وشرحاملفصل211،والتتمةيفالتصريفص2/161،واللباب122،وأسرارالعربيةص170-121ص
 .زيادةيقتضيهاالسياق(6)

 ب/740
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ُمفيه الذييـَُتوهَّ ع  املوض  ،َوَذلكاأللُفيف  َوالتـََّقارب  ق ْسم اليـَُتصوَُّرإْدَغاُمهَمَعالتََّماثل 
اليتقَـْبل التَّأنيث  ألف  م ثُلاْجتَماُعاأللَفني ،َواليـَُتصوَُّرَذلكإالَّيف  (مَحَْراء)هاألُفاملدِّ فَإنَّ ،

 يف  كاأللف  َساكَنة  ألف  اهلْمزَة  فيهَما(ُحْبلى)أْصَل َواإلْدَغاُم مَهَْزًة، فَانَقلبْت ُحرِّكْت َا َوإمنَّ ،
يل لَثالثة أْوُجهٍ :ُمْستح 

َوحَترُُّكالثَّاين،َوحتَْ:أَحُدَها ُسكوُناألوَّل  حُمَال أنََّشْرَطاإلْدَغام  .ريُكاأللف 

َوالثَّاين يـَُتصوَُّر: ال َواملتحرُِّك ُمَتحرِّكة ، األُوىَل َفكأنَّ احلركة  جَمْرى جَتْر ي ة  َمدَّ األلَف أنَّ
.إْدَغاُمه

َوالثَّالثُ : األُوىَل األلَف فكأنَّ َمْفتوًحا، إال قـَْبلَها َما َيكوُن ال األلَف (1)[مفتوحة ]أنَّ
تـََقَعاأللُفاألخرىبـَْعَدها .حىتَّ

اأَلْوىَل َاب َطريق  ُمَقارهب  م ثلَهااْستَحاَليف  يف  .َوإَذااْستَحاَلإْدَغاُماأللف 

الثَّاين الق ْسُم ُهو: َوَذلك َقليلٍة، َمَواضَع يف  إالَّ ُمَقاربه َويف  ْثله م  يف  إْدَغاُمه مَيْتَنُع َما
ُحذ فْت،َوَذلك(7)﴾هُأَنـَْزلْنَـ آإنَّ﴿اقْـَرْأ:،حَنْو(2)اهلْمزَةُ ،َوَهَذالَْيَسبإْدَغاٍم،َولكْنإْحَدىاهلْمزَتني 

:لَوْجَهني 

َها:َأَحُدمُهَا نـَْفس  .ث َقُلاهلْمزَة يف 

.جُمَاورَتـَُهالألل ف :َوالثَّاين

.(1)﴾َءأَْنَتقـُْلَتل لنَّاس ﴿:َعاإلْظَهار ،حَنْوَولَذلكالَيكاُدوَنجَيَْمُعوَنبـَنْياهلْمزَتني مَ

                                                           

 .زيادةيقتضيهاالسياق(1)
(2) الكتاب يف "1/117جاء معه: وأناس اهلمزتني حيقق كان أيبإسحاق ابن أنَّ العرُب،وزعموا ببعضه تكلَّم وقد ،

رديء وهو هؤالء، قول يف اإلدغام فيجوز رديء، وهو وينظر". : كتاب1/771املقتضب شرح من اإلدغام وكتاب ،
 .7/276،وشرحالشافية9/113،وشرحاملفصل69،وأمايلاملرزوقيص107-101سيبويهص

.1:وسورةالقدر،مناآلية،7:،وسورةالدخان،مناآلية2:سورةيوسف،مناآلية(7)
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فَنْحو فيَها، اإلْدَغاُم َجاء َما َوأمَّا َوَرأَّآسٍ: َوألَّآٍل، (2)َسأَّآٍل، يف  إالَّ َذلك جيَ يء وملَْ ،
.(7)الَعنْي 

ُمَقار ب ه،َوَذلك:َوالق ْسُمالثَّالثُ/ الضَّاُد،َوامليُم،:َمايُْدَغُمف يهُمَقاربُهَواليُْدَغُمُهويف 
ع ه َموض  .َوالشِّنُي،َوالَفاءُ،َوالرَّاءُ،َوَسيذكُريف 

ُمَقار ب هَوالُمَقاربهف يه:َوالق ْسُمالرَّابعُ .(1)َمااليُْدَغُميف 

ُمَقار ب هَويُْدَغُمُمَقاربُهفيه:ُماخلامسَُوالق سْ .َمايُْدَغُميف 

َعل يّ أيب  الشَّيخ  كالم  فـَْرش  .َوَسرَتىَهذهاألْشَياءيف 

الحُروُف المتَـُقارِبَُة ِفي اإلْدَغاِم كالحُروِف األْمثَاِل ِفي أنَـَّها َتكوُن : "قَـاَل أبُو َعلي
َفِصَلًة َوُمتَِّصَلةً   .(5)"ُمنـْ

،َوأنََّذلكَيكوُن:قَـاَلالشَّار حُ املتَقار بني  املثْـَلني َمْوُجوَدة يف  يف  َقْدذَكرنَاأنَّع لََّةاإلْدَغام 
احلْرفَ أنَّ الَفرَقبـَنْيالَبابني  ،إالَّأنَّ ل  لَواملتَّص  املنـَْفص  حُيَوََّل(1)يف  املَقار َبلَغرْيهالُيْدَغُمَحىتَّ

                                                                                                                                                                             

قرأعاصمومحزةوالكسائيوابنعامربتحقيقاهلمزتني،وقرأنافعوأبوعمروهبمزة.116:سورةاملائدة،مناآلية(1)
كثريهبمزةواحدةغريمطولة،أيأنهحيققاألوىل ابنياهلمزتني،وقرأابن َِ مطولةَثمهزةخمففة،أيأهنمايدخالنألًف

.1/767،والنشر76،والتيسريص36،وحجةالقراءاتص173-176السبعة:ينظر.وخيففالثانية
(.ألأل)1/140اللسان:ينظر.بائعاللؤلؤ:ألآل(2)

 (.رأس)6/91،واللسان7/36املنصف:ينظر.بائعالرؤوس:ورأآس
(7) على اسم كل يف فـَعَّال)وذلك ) فـُعَّال)أو ) فـُعَّل)أو حنو( مهزة، وعينه وُسؤَّ: َسأَّآٍل، مجعي وُسؤٍَّل؛ (.سائلٍ)آٍل،

ينظر : 1/771املقتضب والتذكرة والتبصرة ،2/973 املفصل وشرح ص10/171-174، الزواهر وعنقود ،139،
.6/262واهلمع
 يف سأآل)واإلدغام ) بناء على للمحافظة فعَّال)وحنوه فيه( إذ الوزن؛ ألختلف الثانية اهلمزة قلبت لو إذ وحنوه؛

 .1/2160اإلقليد:ينظر.عني،فاإلدغامهناللمبالغةاللطلباخلفَّةتكريرال
 .مايدغميفمقاربهواليدغممقاربهفيه:كذايفاألصل،وهوتكريرملايفالقسمالثاين،ولعله(1)
 .620ص(مرجان)،و236ص(فرهود")تكونمتَّصلًةومنفصلةً:"...التكملةوفيها(4)
 .سبقنظر.احلرفبنيالبابنيأناحلرفأنإال:األصل(1)
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ثَالُهإىل ليَتَصوََّراإلْدَغاُم،َوم  اآلَخر  حَنْو:م ثل  ال  الدَّ َوت ٍد،َحوَّلَت:إَذاأََرْدَتأْنُتْدغ َمالتَّاَءيف 
َوأْدَغْمتَ َدااًل التَّاَء ل . املنـَْفص  يف  )َوم ثَاله عَ: مسَّ  وَ(َقد جَّاءَ)، اَل(َقد الدَّ َحوَّلَت أَْدَغمَت إَذا ،

يمً يًناَوج  .اَوأَْدَغمتَس 

ُهَما ُمَتَحرٌِّك َلْم يُْدَغْم ِفي :"قَـاَل أبُو َعلي َوالـُمَقاِرُب إَذا كاَن ُمتَِّصاًل َواألوَُّل ِمنـْ
 .الَفْصلُ  (4)..."، َوَوِتد  (3)َعَتد  : ُمَقارِِبه كَما يُْدَغُم ِفي األْمثَاِل، َوَذلك ِمْثلُ 

ُمتَّصلني ،َوأنَّ:قَـاَل الشَّارِحُ  املتَماث لني  َعليهأْنيـَْنطَقباحلرَفني  اللَساَنَيُشقُّ َقْدبـَيـََّناأنَّ
ُروُط ُمَقار ب ه،َوالشُّ يف  احلْرف  َجاَزإْدَغاُم ْنَهُهَنا َقل ياًل،َفم  كَذلكأَوُدونَُه املشقَّة  يف  املتَقار بني 

املْثلني  إْدَغام  يف  ،َوأالَّ/ُمْعَتربَة َهُهَنا،َوهيأْنَيكوَنَساكًنا،َوأالَّيُوَقَفاملْعتَبَـرَُة َعلىاألوَّل 
َقُلحرَكتُهإىلَما كاَنُمَتحرًِّكاالتـُنـْ أنَّهإَذا يـُْفَصَلبَينُهَمابَشيء،َولكْنيـَُفار ُقاملقار ُبالـم ثَليف 

يَفاللَّبُسالجيَُ :وُزإْدَغاُمه،َومثاُلَذلكَقولكَقـَْبله،َوأنَّهإَذاخ  ال  ،فَالتَّاءُُمَقاربَة للدَّ ،َوَوت د  َعَتد 
بطأت التَّمثيل  ال (1)َعلىَماذَكرنَايف  التَّاَءبـَْعدالدَّ (4)،َوأنَّ ،إالَّأنَّ ُمَتَجاورَان  ،فـَُهَماُمَتَصاقبان 

األوَّ ،َوَمْنَقالَاإلْدَغاَمُهَناالجَيُوُزَمَعحَترُّك  ،َولكنَُّه:ل  ال  الدَّ َودٌّ،َفَماأَْدَغَمالتَّاَءاملتَحرِّكَةيف 
 كَماُتسكُنيف  ،أالتـََرىأنَّه(6)،َوَذلكلَُغة (َكْتفٍ)وَ(َفْخذٍ)أْسكنَـَها َولَْيَسباْحت ياٍللإلْدَغام 

حَنْو اإلْدَغاُم فيه َيْستحيُل َموضٍع يف  َيسكُن َوَلْعبََكْتٍف،: َوَعْلَم، َن(1)َوَفْخٍذ، ُسكِّ َولكنَّه ،
ف ْعٍلملََْيُسْغإْدَغاُمه كاَنَذلكيف  السُّكوُنأُدغ َم،أالتـََرىأنَّهلو ااْسَتقرَّ ،فـََلمَّ إيثَارًاللتَّخف يف 

                                                           

وَعت د (2) َعَتد  .شديدتامُّاخللقسريعالوثبةمعدٌّللجريليسفيهاضطرابوالرخاوة،الذكرواألنثىفيهماسواء:فرس 
 (.عتد)7/230اللسان

 .620ص(مرجان)،و..."كمامليدغميفاألمثال...فاملقاربُ:"وفيها236ص(فرهود)التكملة(7)
 .كذايفاألصل،ومليظهريلمراده(1)
 .قبلالدال(وتد)و(عتد)كذايفاألصل،والصوابأنالتاءيف(4)
 .3ح133تنظرص.عندبينمتيم(6)
 .7/143،واألصول1/117الكتاب:ينظر.متيموهيلغةبكربنوائلوكثريمنبين(1)
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:حَنْو بُصورَة  فـََتْسكينـَُهاخيُ لُّ احلركَةُهَناالز َمة ، يَت ُد؛ألنَّ ،َوَتَد املْثلني  كَذلكيف  ،َولَْيَس الف ْعل 
َن:حَنْو (.الو َداد )َودَّيـََودُّ،م 

ُمثَاله مُمْتنع ، َفاإلْدَغاُم اللَّبُس يَف خ  إَذا َوأمَّا َقولكَ: يف  ذَكرنَا الذي عُل ِْ الف  َوَتَد:
(2)َوت َدة  َن(َفع لَ)؛ألنَّكلوأْدَغمَتاللتَبَسب َباب  ،(الو َداد )م  الَياء  َولَذلكملَْيُْدغُمواالنُّوَنيف 

حَنْو إىل:يف  اللْفظ  رَييف  َيٍة؛لئالَيص  َذلكيَلتَبُسبأْصٍلآَخَرَوْهَو(َكيَّةٍ)ُكنـْ ْن(فـَْعَلة )؛ألنَّ م 
َقوهل  م(َكَوْيت) حَنْو امليم  يف  النُّوُن تُدَغُم ال وَكَذلك ، َزمْنَاءُ: َياه (7)شاة  َوش  يَلتَبَس، لئال ُزمْن ؛
ْن(فـُْعل)وَ(فـَْعالء)بـ .(1)(َزمَمْت)م 

َوالرَّاء ، كالنُّون  َوالإْدَغاُمُه، إْظَهارُُه َيُسوُغ ال مم َّا ُمَتقار بني  َحْرفني  بـَنْي اجلْمُع مَيْتنُع َوَقْد
حَنْو حَنْو: َوالالم  النُّون  َوبـَنْي ق ْنٍر، (4)ع ْنلٍ: ؛ أَْظهرَت إْن ألنَّك يف/ وكنت احلْرفني  بـَنْي مَجَْعَت

ى(6).....حكم ،وملَُْتْدغ ْمل َمايُفض  األْمثَال  كاْزد َحام  املْخرَج  َاٍتيف  النَّوُنَوالرَّاُءُمْزَدمح  وكانت 
؛ألنَّكَلوقُلتَ َناللَّْبس  :(3)إليهم  ،َوع لٌّاللتََبَسب َبـاب  (.علل)،وَ(ررق)ق ـرٌّ

، َوَوَتَد يَِتُد، فـََلْم يُْدِغُموا ِلَتَحرُِّك الحْرِف (4)َوَطَد َيِطدُ : َوقَاُلوا: "قَـاَل أبُو َعلي
 .(3)"األوَّلِ 

                                                           

 .َوَتَديَت دُ:كذايفاألصل،ولعلالصواب(2)
زمْناء(7) شاة  املعز: يف إال ذلك يكون وال حليتها، حتت حلقها يف معلقة هنة هبا اليت هي ينظر. : 12/236اللسان
 (.زمن)
 .177-10/172،وشرحاملفصل2/134،واللباب119-7/113،واألصول1/144الكتاب:ينظر(1)
(4)  الكتاب يف "1/146جاء الم: وال راء قبل الكالم يف ساكنة وقعت النون نعلم الكالم...وال يف ليس أنه وذلك

 ق ْنرٍ)مثل ع ْنلٍ)و( وينظر(". : ص7/119األصول والالمات ،169 واخلصائص ،7/96 واللباب واملمتع2/134، ،
2/312. 
 .كلمتانمطموستان(6)
 .تصحيف.قلبت:األصل(3)
 (.وطد)7/161اللسان:ينظر.أَثْـبَـَتُهوثـَقَّلَـهُ:َوَطَدالشيءَيَط ُدُهوْطًداوط َدةً(1)
 .620ص(مرجان)،و236ص(فرهود)التكملة(2)
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:قَـاَل الشَّارِحُ  يف  الع لَّتني  اْجتَماَع ُمَراُدُه َولَْيَس ع لََّتني ، ُهَنا اإلْدَغام  اْمتَناع  يف  ذََكَر َقْد
 ٍعآَخَر،َوبَيانُُهأنَّالتَّاَءيف  َمْوض  ٍعَواألْخَرىيف  َمْوض  ٍد،َبْلإحدامُهَايف  ٍعَواح  كاَن(َوَتدَ)َموض  إَذا

َيْدَفُعل لَّْبسف ْعاًلَماضًياُمَتحرِّكة ،وَ اإلْدَغام  َذه(7)إْسكانـَُهاألْجل  كَماذَكرنَا،فَامتَـَنَعاإلْدَغاُمهل 
تـََوايلإْعاللني  َهذا حَنْو(1)[الثانية]َوأمَّاالع لَُّة.الع لَّة ،َولَْيَسيف  َهذاالف ْعل  ُمْستقبل  يف  حُّ :فـََتص 

الَواَوحتُْ ،فَلوأْسكنَتالتَّاَءبـَْعَدَهاَوأْدغمَتلكاَنيَت ُدَوَيط ُد،َوَذلكأنَّ َذُف،َوَحْذفَهاإْعالل 
عٍ َغرْيَمْوض  َوف يهَوْجه آَخُريـَُقوِّياْمتَناَع.(4)إْعالالًآَخَريـَْتلواألوََّل،َوَذلكمُمْتنع ،َوَقْدقـَْررنَاُهيف 

 ،َوَذلكأنَّكلوأَْدغمَتيف  ،َوَذلكإمَّاالَنظ رَيلَُه،أَْوأنَّه(َيدّ)َصاَراللْفُظإىللَ(يَت دُ)اإلْدَغام 
(6)يَلتَبُسبأْصٍلآَخَر،َوإْنأْظهْرَتالَواوَ .(3)َقْطًعا(الو َداد )التََبَسبأْصل 

 لَِيكونَ ( َفِعْلتُ )َوِدْدُت َأَودُّ؛ فـََبنوا الِفْعَل َعلى : َوِمْن َثمَّ قَالُوا:"قَـاَل أبُو َعلي
 .الَفْصلُ  (1) ..."يـَْوَجلُ : ِمْثلَ ( يـَْفَعلُ )المَضارُِع َعلى 

همم ثل:قَـاَل الشَّارِحُ  كالم  يف  الَعنْي-(فـََعلَ)َعلى(َوَددَ)مَلْيَأت  َوقَبلَهاالَواُو،-بَفتح 
ي َذلكيـُْفض  ؛ألنَّ َوالالُمُمَتَماثالن  كاَنَأْصلُه(َيدّ)إىلأْنَيكوَناملْستقبُلَعلى/َوالَعنْيُ ؛إْذ

َعن (يَع دُ)،م ثُل(َيد دُ) َوُخروج  َذلكلَْبس  النَّظائر ،َواألْصُلع ْندُهمأالَّيـُْقَرَببَاُبلَْبٍس،،َويف 
كَذلكبـَنَـْوُهَعلى كاَن ،فَـَتْسلُم-بفتحها-(يـَْفَعلُ)لَيكوَنُمْستقبـُله-بكْسر الَعنْي-(َفع لَ)فَلمَّا

َليـَْوَجلُ)الَواُوَوَيْصرُيم ثل ،وَ(َوج  األُصول  ،،َوالخَيْرُجع ْندَذلكَعن  املْثلني  َهذايف  اليـَْلتبُس
!َفَماالظَّنُّباملتَقار بني 

                                                           

 .تصحيف.يرفعاللبس:األصل(7)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(1)
 .446،467،491،494ص:تنظر(4)
 .يودُّ:فقلت(6)
 .177-10/172،وشرحاملفصل796،واملفصلص1/131الكتاب:ينظر(3)
 .620ص(مرجان)،و236ص(فرهود)التكملة(3)
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 (4)..."ِطَدًة َوِتَدةً (: َوَتَد يَِتدُ )، و(َوَطَد َيِطدُ )َوقَاُلوا ِفي َمْصَدِر : "قَـاَل أبُو َعلي
 .الَفْصلُ 

الُ:قَـاَل الشَّارِحُ  ،وَكَذلكالتَّاُءَوالدَّ اُلُمتَـَقار بَان  َعلىَماذَكرنَا،فَإَذااْسُتعمَلالطَّاءَُوالدَّ
َن م  َويُعوَُّض اإلْدَغاُم، فـََيْمتنُع احلرَكُة َوالتَّاَء الطَّاَء لَتلَزَم الَواو ؛ َحْذُف َفالَوْجُه َمْصَدر  َذلك ْن م 

 كَماكاَنَذلكيف  َتاءُالتَّأنيث  .(7)ط َدة ،َوت َدة :يـَُقالُ(2)،كَما(ز نَهٍ)وَ(ع َدةٍ)احملُذوف 
؛ألنََّكإْن-بسكونالَعنْي-(َوْتد )وَ(َوْطد )َوأمَّا الق ياس  ،َقليل يف  االْستعَمال  فـََقليل يف 

ُعْهَدة  ْن م  اخلالُص َفكاَن ، املْثلني  إْظَهار  يف  تَثقُل كَما ثَقلَت َأْظهرَت َوإْن ألْبْسَت، أْدَغمَت
(1)ني َحْذفََهذين املكُروهَ (.ع َدةٍ)وَ(ز نَةٍ)الَواو كَماُحذفْتيف 

َول ُتْدغُم الهْمَزُة ِفي ِمْثلَها ألنَـُّهَما إَذا اْجَتَمَعا َلِزَمِت الثَّانَيُة الَقْلَب، :"قَـاَل أبُو َعلي
ِمْن  (5)الَياَء َوالَواَو َلْيَسَتافَإَذا قُِلَب إلى الَياِء َوالَواِو َواألِلِف َلْم َيُجْز إْدَغاُم الهْمَزِة؛ ألنَّ 

 .(6)"أْمثَاِلَها َول ُمَقارِِبَها
،فَإَذااْنَضمَّ:قَـاَل الشَّارِحُ  كالتَّهوِّع  َنالصَّدر  ُمْستثقلخَيرُُجم  َقْدذَكرنَاأنَّاهلْمَزَةَحْرف 

حَنْو َدٍة، َواح  كلَمٍة يف  مَهْزَتني  بـَنْي جُيْمُع ال َولَذلك الثِـَّقُل، َتَضاعَف م ثْـلُه إليه ر،: وآخ  آَدَم،
 َبْل َوآَمَن، / َحرٍف إىل الثَّانَيُة ّححُتوَُّل َيص  ملَْ كَذلك كاَن َوإَذا ، الثِـَّقل  َهذا ْن م  ختفيًفا آَخَر

الَعنْي،حَنْو َذلكإالَّيف  ،ومََلْيَأت  َنالثِـَّقل  .(1)َسأَّآٍل،َوألَّآلٍ:إْدَغاُمَها؛ل َمايَلَزُمفيهم 
                                                           

 .620ص(مرجان)،و236ص(فرهود)التكملة(1)
 .فكان:كذايفاألصل،ولعلالصواب(2)
 .سهو.عدة:األصل(7)
 .خطأ.حذُف؛بالضم:األصل(1)
الياءوالواوأواأللفليستا:األصل(4)  .انتقالنظر.ألنَّ
(6) فرهود)التكملة وفيها236ص( ،..." الثَّانية: أُلزَمت  األلف...اجتمعتا أو الياء أو الواو إىل قُلبْت مزةاهل...فإذا

الثَّانية:"...621ص(مرجان)،ويف"والمقاربتها...فيها اهلمزة...فإذاقُلبْتإىلالياءأوالواوأواأللف...اجتمعتاأُلزَمت 
 ".والمقاربيها...فيها

 .670تنظرص(1)
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ْن ملَُْتْدغ مْ(افْـَعلَّ(:)قـََرأَ)فَإْنبـَنَيَتم 
الكوف ينيَ،َوجيَ يءَعلىَقو(2) ؛ألنَـُّهممَجَُعوا(7)ل 

حَنْوَقول ه تـََعاىل .(1)﴾َءأَنَذْرتـَُهمْ﴿:بـَنْيمَهْزَتني يف 
قـَْبلَها، َما َحرَكة  ألًفاَعلىَحَسب  يَاًءأَْو الثَّانيُةَواًواأَْو أُْبد لت  اهلْمزَتان  فَإْناْجتمعت 

ُتدْ ملَْ َذلك إىل اهلْمزَُة َصاَرت  َوالَوإَذا َوالَياء  َوالَواو  اهلْمَزة  بـَنْيَ متَاثَل ال إْذ فَيَها؛ األُوىَل َغم 
.تـََقاُربَ

الَباب  أَوَّل  يُلإْدَغاُمَهاَواإلْدَغاُمف يَها؛ل َماذَكرنَاُهيف  .(4)َوأمَّااأللُففـََيستح 

َغُم ِفي ِمثلَها، َول ُتْدَغُم َواألِلُف ل ُتْدَغُم ِفي الهْمَزِة كَما ل ُتدْ :"قَـاَل أبُو َعلي
.(7)"الـَهاِء أَْيًضا َول الـَهاُء ِفيَها (6)[في]

ثلَهاَوال:قَـاَل الشَّارِحُ  م  إْدَغاُمَهايف  حُّ األلَفالَيص  َا،(1)[يف]َقْدذَكرنَاقـَْبُلأنَّ ُمَقار هب 
َهاأقْـَوىم َناحلرََكة ،َوَيُدلُّ اجلار يجَمَْرىاحلرَكة الالز َمة ،َبْلَمدُّ املْستط يل  َناملدَّ َوَذلكل َمافيَهام 

َوالـخُروج  َوالَوْصل  َوالرِّْدف  يس  التَّأس  يـََقُعَموق َعَهايف  يَحال الصَّح  احلْرَف ،َوال(2)َعلىَذلكأنَّ

                                                           

 .7/731األصول:ينظر.بإبدالاهلمزةالثانيةياءً.اقـْرَْأيَ:بلتقول(2)
 .عاصمومحزةوالكسائي:اءالكوفةيريدهبمقـُرَّ(7)
َءأَْنَت﴿وقدوردفيهاأوجهالقراءةاليتوردتيفقولهتعاىل.10:وسورةيس،مناآلية.6:سورةالبقرة،مناآلية(1)

 .1ح670تنظرص.﴾قـُْلَتل لنَّاس 
 .629ص(4)
 .زيادةمنالتكملةيقتضيهاالسياق(6)
(3) فرهود)التكملة "وفيها236ص( مثلها: يف ُتدغم ال ويف..."واأللف مرجان)، "...621ص( يف: ُتدغم مل كما

 ...".مثلها
 .زيادةيقتضيهاالسياق(1)
التأسيس(2) حبرف: الروي حرف قبل يكون ألف ينظر. : الفريد ص6/717العقد للتنوخي والقوايف والكايف110، ،

.141ص
.7ح164سبقتوضيحمعناهيفص:والردف
والوصل أربعةأحرف: أحد ويكون به، ُمتصل الروي بعد يكون حرف واهلاء: والياء، واأللف، الواو، ينظر. العقد:

.142-141،والكايفص127،والقوايفللتنوخيص6/711الفريد
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 َمَعَماالَمدَّ ،َفكيَفَحاهُلَا املدِّ أْصل  َذلكَمَعُمَشاركت َهايف  الَواُوَوالَياُءيف  يـََقُعَموق َعاألل ف 
َالٍ .فيهحب 

اهلْمزَة ،َواألل ُفَواقَعة بـَْينُهما الـَهاء َفُممتنع أْيًضال َماذَكرنَا،وَكَذلكيف  َوأمَّاإْدَغاُمَهايف 
ا َا،َفالإْدَغاَمل َماَمـرَّيف  ،فَاهلْمزَُةقـَْبلهاَوالـَهاءُبـَْعَدها،َومُهَاَيكتَن َفاهن  .ملْخرَج 

َها، َول الَواُو ِفي الميِم،  (4)َوالَياءُ : "قَـاَل أبُو َعلي / ل ُتْدَغُم ِفي الجيِم َوإْن قَارَبـَتـْ
ُهَما ِفي ُمَقارِِبَها َول ُمَقارِبـَُها ِفيَها  .الَفْصلُ  (1)..."َول ُتْدَغُم َواِحَدٌة ِمنـْ

خيَْ:قَـاَل الشَّارِحُ  لُه َفة  ص  األوَّل  احلْرف  َن م  تَبُطْل ملَْ َما َجائ ز  ألنَّاإلْدَغاُم َا؛ هب  تصُّ
ْن م  ،َواملدُّ احلْرف  ب الزم  َذلكإْخالل  ،َفالجَيُوُزإْبطَاهُلَا؛إْذيف  املْختصَّةَلَوازم للحْرف  الصَِّفات 

َذلكالتـََّقارُ يـَْنفُعيف  ،َوال املدِّ َن يُعرِّيَاهن  َمام  َا َغرْيمه  َوالَواو ،َفإْدَغاُمُهَمايف  الَياء  َخصائص  ُبيف 
َتَساو ي بـَنْياحلْرفني ،أالتـََرىأنَّ ل  َجار يَة جَمَْرىالَفاص  الصَِّفة  َمايف  تـََباُعَدَمابـَْينه  ؛ألنَّ املْخرَج 

،َفإنَـُّهمَ َمَعبـُْعد َمابـَنْيخَمَْرجيهَما،َوَذلكَحاُلالياء َمَعاجليم  الصَِّفة ُمَسوِّغ لإلْدَغام  ااحلْرفني يف 
َمَعامليم  الصَِّفة ،وَكَذلكَحاُلالَواقع  يف  ُمَتباع َدان  املْخرَج  (1)َوإْنتـََقاربَايف  للَياء  ،َوُمَساَواُةالَواو 

َما َسوََّغاإلْدَغاَمَمَعتـََباُعد خَمْرَجيه  املدِّ الَواَو:"َوقَاَلالَعْبد يُّ.يف  َذلكَوْجه آَخُر؛َوَذلكأنَّ يف 
،وَكَماأنَّاأللَفالُتْدَغُمكَذلكالَواُوَوالَياءُوَ ".الَياَءأُْخَتااأللف 

-َوَهذاتـَْعليل بَاط ل ،َفإنَّاأللَفاْسَتَحاَلإْدَغاُمَها:قُلتُ:-رحمه اهلل-قَـاَل الشَّارُِح 
-ل َماذَكرنَا .اآلَخر ُمْطلًقا،َوالَواُوَوالَياءَُقْديُْدَغُمأَحُدمُهَايف 

                                                                                                                                                                             

واخلروج كان: فتحة كانت وإن واًوا، اخلروج كان ضمة حركتها كانت فإن املتحركة، الصلة هاء من متولد حرف
ياءً اخلروج كان كسرة كانت وإن ألًفا، اخلروج ينظر. : الفريد ص6/711العقد للتنوخي والقوايف والكايف172، ،

 .147-142ص
 .سهو.واهلاء:األصل(7)
 .621ص(مرجان)،و..."والتدغمواحدةمنها :"...وفيها236ص(فرهود)التكملة(1)
 (.حالالواومعامليم:)،والعبارةاألسلم(الواو)ولعلهيريدبالواقعمعامليمماذكرهأبوعليوهو.كذايفاألصل(1)
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:يَر ُدَعليهَشيئان :فَإْنق يـلَ

]أَحُدمُهَا َوَمَع(2)[عدم: ا، َمدًّ يـُْبط ُل ال فيَها إْدَغاَمَها فَإنَّ الَياء، يف  اجليم  إْدَغام  َجواز 
.َهذاالجَيُوزُ

:َوالثَّاين َمَعأنهيـُْبط ُلاإلطَباَقالذييف  ال  الدَّ الطَّاء يف  .الطَّاء َجواُزإْدَغام 

الصَِّفة ،َوَذلكأنَّ:ق يـلَ يف  َنالتـََّناُفر  م  َفُممتنع ل َمابـَنْياحلرَفني  الَياء  يف  أمَّاإْدَغاُماجليم 
 إىل فـََتحويُلَها َشد يَدة جَمْهورَة ، اجليَم  / وإما مدًّا إما وحيدث َها َعنـْ َذلك يـُْبط ُل (7).....الَياء 

؛إْذخَمَْرُجُهَما.(1)اْمتَنَعاإلْدَغاُملَذلكفيها؛فَ ال  الدَّ يف  َناإلْدَغام  َان ٍعم  َوأمَّاإطَْباُقالطَّاءَفليَسمب 
َيُثلوالاإلطَْباُق حب  الُقْرب  َغايَة  َوأُصوُلالثَـَّنايَا،َوالتـََّقاُرُببـَْينُهَمايف  د ،َوْهَوَطَرُفاللَسان  َواح 

الطَّ .اءَُداالً،َولَْيَسكَذلكاجليُمَمَعالَياء لكاَنت 

الميُم، َوالرَّاُء، َوالَفاُء، : َوِممَّا ل يُْدَغُم ِفي ُمَقارِبه َويُْدَغُم ُمَقاربُه فيه:"قَـاَل أبُو َعلي
يُن، َوالضَّاُد، وَكَذلك كلُّ َحْرف  فيه زِيَاَدُة َصوت  ل يُدَغُم فيَما هو أَْنقُص َصوتً  ا منه؛ َوالشِّ

 .الَفْصلُ  (4)..."ِلَما يَلَحُق المْدَغَم ِمَن اإلخاللِ 

يَز يُد:قَـاَل الشَّارِحُ  ْنهَما ٍدم  َواح  ُكلَّ َا؛ألنَّ ُمَقار هب  اخلْمَسُةالُتْدَغُميف  احلُروُف َهذه
 ،َفلوأْدَغمتَـَهايف  ُغنَّة ُتْشب ُهاملدَّ َفة لَْيَسْتل ُمَقار به،َفف يامليم  ُمَقار ب ه،َولهص  َصوتُُهَعلىَصوت 

لََبطلْتُغنَّتَها،َفالتـَُقولُ الَباءَ:الَباء  الُغنََّةفيَها؛فَـَتحو يُل(2)أكرمبَّكرًا،فـَُتحوُِّلامليَمبَاًء؛ألنَّ

                                                           

 .زيادةيقتضيهاالسياق(2)
 (.ليًنا)كلمةمطموسة،ولعلها(7)
 .2/636،واملمتع10/179،وشرحاملفصل1/714،واملقتضب1/116الكتاب:ينظر(1)
 .621ص(مرجان)،و236ص(فرهود...")مناالختالل:"...التكملةوفيها(1)
 .تصحيف.الياء:األصل(2)

 أ/741
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الصَِّفة  َذه هب  خيُ لُّ إليَها امليم  حَنْو. ، امليم  يف  الَباَء َوُتْدغ ُم َعلى: ملَْتـَُفوِّْت ألنََّك مََّطرًا؛ اْصَحب
َفَةباإلْدَغام  .(7)الَباء ص 

ق يـلَ فَإْن أْبَدلَتك: َوإَذا أْيًضا، ب ه الصَِّفة  ز يَاَدُة ميْتنُع لإلْدَغام  الصَِّفة  نـُْقَصاُن مَيْتنُع َما
يًماأحدثتَ َاُغنًَّةملََْتُكنْ(1)الَباَءم  .هل 

ق يـلَ امليمَ: الَباُء َجاَورت  ال(4)َلمَّا َفكأنَـَّها ف يَها، الَباء لُدخول  للم يم  الغُنَُّة ُغنََّةَصاَرت 
حُتْتَمُلَماالحُيْتَمُلالنـُّْقصانُ احلْرف  .ف يَهاَوالز يَاَدَة،َوَعلىأنَّالزِّيَاَدَةيف 

َبطَلْتَهذهالصَِّفاُت تـََفٍشَواْسرتَخاٍءَوانْبَساٍطَونـَْفٍخ،َمىَتُحوَِّلْتإىلاجليم  الشِّني  َويف 
َها يًمال َماذَكرنَا(6)...افْـر شْ:َفالتـَُقولُ/َعنـْ :،َوتـَُقـولُ(3)؛فَتحـوُِّلالشِّنَيج 

َذلك يًنا؛إْذالإْبطَاَليف  ربًا؛فَـُتحوُِّلاجليَمش  .(1)اْخر جشَّ
تـَُقولُ َوال : َوالتـََّفشِّي، النـَّْفخ  َن م  الَفاء  يف  ل َما بَاًء؛ الَفاَء فـَُتحوُِّل بَّكرًا؛ :َوتـَُقولُاْعر ف

اًل،فـَُتَحوُِّلالَباَءَفاءً .(2)اْصَحبفَّاض 

                                                           

ينظر(7) : 1/113الكتاب واملقتضب ،1/714 واألصول ص7/123، العربية وأسرار املفصل124، وشرح ،
 .2/636،واملمتع10/179

 .تصحيف.أحدث:األصل(1)
 .للميم:األصل(4)
 .كلمةمطموسة(6)
(3) اللباب يف الشارح بـ2/131ذهب له ومثَّل يفاجليم، الشني جوازإدغام جحدرًا)إىل اعطش حيان(. أبو ونسب

 االرتشاف سيبويه2/303يف إىل ذلك جواز . الكتاب قال119-1/113وَنصُّ باملنع، "صريح :  ال =والشني =
 ".افرشجبلة:دغمواالراء،فيماذكرتلك،وذلكقولكفكرهواأنيدغموهايفاجليمكماكرهواأني...تدغميفاجليم

ينظر(1) : 1/113الكتاب واملقتضب ،1/716 واألصول ،7/123 املفصل وشرح ،10/173 واملمتع ،2/636،
 .7/233وشرحالشافية

ينظر(2) : 1/113الكتاب واملقتضب ،1/717 واألصول ،7/123 املفصل وشرح واملمتع10/116-113، ،
2/309. 

 ب/741
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تـَُقولُ َوال َمنز لََة: النَّاز ل  التَّكرير  َن م  الرَّاء  يف  ل َما ؛ الالم  يف  الرَّاَء فـَُتدغ ُم لَُّه؛ اْغف ر
ل الَّم (7)َحْرَفني  ذلك َولَْيَس إْدَغا(1)، ْن م  َعْمرٍو أيب  َعْن ُحك َي َوَما يـُثْب ُتُه، الالم  يف  الرَّاء  م 

يَبويهيـُْنـكُرَذلك،َوَيقولُ(4)احملق ُقونَ َعْمرٍومَلَْيْضب طْ:،َوَقْدكاَنس  ،(6)إنَّالرَّاوَيَعْنأيب 
َعْمرٍوَوحَيْتجُّب ه يَبويهيـَْعر ُفَمْذهَبأيب  .(1)َهذاَمَعأنَّس 

الرَّاء  .(1)﴾َبلرَّانَ﴿و(7)﴾ُقلرَّيبِّ﴿:حَنْو،(2)َويُْدَغُمالالُميف 

                                                           

النحويني(7) وأكثر وسيبويه اخلليل مذهب هذا ينظر. : 1/113الكتاب واألصول ص7/123، والالمات ،130،
 والتذكرة 2/919والتبصرة الصناعة وسر ص1/197، املرزوقي وأمايل ص30، العربية وأسرار ،124 واملقرب ،2/11،

.6/299واهلمع
واليزيد احلضرمي ويعقوب عمرو أبو ذلك منوأجاز والفراء والكسائي الرؤاسي جعفر وأبو البصريني، من ي

حيان وأبو مالك ابن وتبعهم الكوفيني، ينظر. : للفراء القرآن سيبويه1/106معاين كتاب شرح من اإلدغام وكتاب ،
124ص والتذكرة والتبصرة ،2/941 واملمتع ص2/321-324، والتسهيل ،722-727 الشافية وشرح ،7/231،

 .6/299،واهلمع1/263،واملساعد2/733،والبحراحمليط2/306واالرتشاف
 .تصحيف.الالم:األصل(1)
ينظر(4) ص: 121السبعة والكشف ص1/143، الكبري واإلدغام ص146-143، والتيسري ،72 وجامع11، ،

 .2/12،والنشر1/139،واإلقناع1/141البيان
مل(6) ينكرها،إالأنهمنعإدغامالراءيفالالمكالمالشارحهنافيهإلباس؛فسيبويه .يذكرقراءةأيبعمرووبالتايلمل

ينظر : 1/113الكتاب الضبط. بعدم عمرو أيب عن الراوي اهتم عليه وقفت من وأقدم وإعرابه: القرآن يفمعاين الزجاج
1/793 الكشاف يف الزخمشري وتبعه العر1/726، أسرار يف األنباري الربكات وأبو ص، علم126بية يف والوجيز ،

ص 64التصريف وقالوا. إدغاًما: ذلك الراوي فتوهم الراء أخفى عمرو أبا لعل سر. يف القراءة ردَّ فقد جين ابن أما
.1/197الصناعة

 احمليط البحر يف حيَّان أبو ردَّ بقوله2/733وقد اإلخفاء على خرَّجها أو القراءة أنكر من جيوز:"...على ال وذلك
 ...".أنيُعتقديفالقرَّاءأهنمَغل طواوماضبطوا،والفرقوابنياإلخفاءواإلدغام

(1) التكملة شرح يف املقتصد يف اجلرجاين "...2/1663قال : شيخناوقال لكان: عمرو أليب مذهًبا ذلك كان لو
الثاء يف الالم إدغام يف قال كما كتابه يف يذكره فكان به، الناس أعرف الكتاب :"صاحب عمرو أبو ثُـّوَِّب﴿وقرأ َهل

كثريمناملسائلاملذاهباليتاختارها،فكيف[76:سورةاملطففني،مناآلية]﴾الكفَّارُ كماذكريف نصًّا جيوزأن،فذكره
 ...".يطلقأنذلكالجيوزوهومذهبمنهوأستاذه

 ".هْلرَأيَت،فهيلغة ألهلاحلجاز،وهيعربيةجائزة:وإنملتدغمفقلت:"...1/143قالسيبويه(2)
دواإلدغامقراءةغريقالون؛وقالونيظهرالراءعن.34:،وسورةالقصص،مناآلية22:سورةالكهف،مناآلية(7)

 .1/192،واإلقناع2/613،وجامعالبيان111السبعةص:ينظر.حيثوقعت(قل)الم
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ْنَهذاالَقبيل  الضَّاَد(4)َوأمَّاالضَّادفـَْقدَجَعلهاَقوم م  َعلّي،َوَذلكأنَّ ،َوْهواْختَياُرأيب 
َا،َواإلْدَغاُميُزيُلَذلكعنَها،َوَهذاُهواملْذَهُب ُمَقار هب  .الصَّحيحُفيَهااْستطَالة التُوَجُديف 

فـََقالُوا:َوقَالُوا(6)َوَقْدأَخَرجهاَقوم َعْنَهذااحلكم  الطَّاء  َوَقاَل.(3)اطََّجعَ:َقْدأُْدغ َميف 
هؤالء غري َحكوا: فـََقْد َعليه، وملَْيـَُعوَّْل َجاء َقْد الًما قَلبَـَها أنَّ كَما َعليه يـَُعرَُّج َشاذٌّال :َهَذا

َنالضَّاد الًما،فَأ(3)اْلَطَجعَ .ْبَدلُوام 
الـَهاُء، َوالَغْيُن، َوالـَحاُء، َوالَعْيُن، : َوُحروُف الحْلِق التي ُتْدَغمُ :"قَـاَل أبُو َعلي

 .(4)"َوالـَخاُء، َفَما كاَن منَها َأْدَخَل ِفي الحْلِق َلْم يُْدَغْم فيه اأَلْدَخُل ِفي الَفمِ 

                                                                                                                                                                             

علىالالميف.11:سورةاملطففني،مناآلية(1) حفص؛وحفصيسكت .﴾رَانَ﴿َثيقرأ﴾َبلْ﴿اإلدغامقراءةغري
 .2/306،واإلقناع2/613،وجامعالبيان116-114،والتيسريص634السبعةص:ينظر

فيه(4) مقاربه ويدغم مقاربه يف يدغم ال مما أي النحويني. مجهور قول وهو ينظر. : واملقتضب1/166الكتاب ،
1/713 واألصول ،7/126-123 والتذكرة والتبصرة ،2/916 الصناعة وسر ص1/211، واملفصل واملمتع793، ،
 .6/299،واهلمع230-7/269،وشرحالشافية2/639-690
قال(6) حيث السريايف سعيد أبو "منهم مبنكر: ليس عندي الشني يف الضاد حكى...وإدغام قد سيبويه أنَّ :وعلى

.2/941التبصرةوالتذكرة:وينظر.171كتاباإلدغاممنشرحكتابسيبويهص...".اطَّجع
 االرتشاف يف حيان أبو تعاىل2/314وأجازه لقوله عمرو أيب مستدالًّبقراءة َشْأهن  م﴿: سورةالنور،من]﴾ل بَـْعض

اليزيدي[62:اآلية عن السوسي شعيب أبو رواها ينظر. ص: ص122السبعة الكبري واإلدغام ص130، التيسري ،70،
 .1/216،واإلقناع1/112وجامعالبيان

.تصحيف.اضجطع:األصل(3)
 .102،واملفصلص2/723،واملنصف1/211،219،وسرالصناعة7/177األصول:وينظرالقوليف

العرب(3) بعض عن سيبويه حكاه ينظر. : ذئب1/137الكتاب وصف يف األسدي مرثد بن منظور قول يف وورد ،
=(:منالرجز)

بَـعْ= ْقٍففَاْلطَـَجـعَْلمَّارََأىأْنالَدَعـهَوالش  َماَلإىلأَْرطَاة ح 
ينظر : 1/267اخلصائص ،2/740 ،7/726 الصناعة وسر ،1/721 واملنصف ص2/723، واملفصل ،730،

 .231،130وشرحشواهدشرحالشافيةص
(1) فرهود)التكملة "...وفيها233ص( واحلاء: والغني واخلاء والعني ..."اهلاء ويف مرجان)، "...622ص( اهلاء:

 ".يفالفممليدغمفيهإالَّخرج...والعنيواحلاءوالغنيواخلاء
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فيَها،:قَـاَل الشَّارِحُ  إْدَغاَم ال َواأللَف اهلْمَزَة َوأنَّ َعة ، َسبـْ احلْلق  ُحروَف أنَّ َسَبَق َقْد
َوهي مَخَْسة ، منَها َوبَق ى : َوالـَخاُء، َوالَغنْيُ، َوالـَحاءُ، َوالَعنْيُ، الـَهاُء،  الـَهاُء،/ احللق  يف  وأوَّهُلَا

قَاَلأبواحلَسن  يقَبلاأللف :َحىتَّ َعلىَماذَكرنَا،وَُكلَُّماقـَُرَب،(2)ه  احللق  َترتيبَهايف  َُثَّإنَّ
 ،َبْليُْدَغُمفيَمابـَْعدهَمَعَأنَّإْدَغاَمُحروف  املْخرَج  مَلْيُْدَغْمفيهَمابـَْعَدهيف  َصْدر احللق  م نهايف 

األ بـَْعٍضف يَماجتوِّزمنه،َوَذاكأنَّ َهايف  بـَْعض  َناحلْلق  ؛ل َمافيَهام  الَفم  ُروف  حل  اإلْدَغام  ْصَليف 
َناإلْدَغام  فيَهاقـُوَّة َوث َقل ،َفكاَنْتبَعيَدًةم  ،َوُحروُفاحلْلق  َوالضَّْعف  .(7)اللِّني  َوَهذاذ كُرتـَْرتيب 

:َمايُْدَغُمم نَها

فيَها، َوالالَعنْيُ الَعنْي  ،َوفيَهاَشَبه َوالـَهاُءالُتْدَغُميف  احلْلق  الـَهاَءَهاو يةيف  َوذلكأنَّ
 الَقَوايف  يف  َوْصاًل َا كوهن  يف  إيَّاَها ُمَشاركت َها ب دليل  ، األلف  َن ُمْستثقَلة (1)م  َوالَعنْيُ َخف يَّة ، ا وأهنَّ ،

َوْهونـَْقلُ ،َوإْنأْدغمَتَقويَّة ،َفإْنَقلبَتالـَهاَءإليَهااْنعكَسَغَرُضاإلْدَغام  إىلالثَّق يـل  اخلفيف 
الـَهاء َلز َممنهَمكُروهان  :الَعنْيَيف 

َنالَفم :أَحُدمُهَا َوالتَّبعيُدم  .التـَّرَاُجُعإىلأْقَصىاحلْلق 

َفة الَعنْي :َوالثَّاين .إْبطَاُلص 

ُكلِّ(1)[إنْ]َولكْناْجَبهعََّرَفة،َوالاْقَطعهِّالالً،:فـََعلىَهذاالتـَُقولُ أَردَتأْبَدلَتم ْن
َاَذلكألنَّكأَرْدَتالتَّخفيَف،وَكاَنإْدَغاُم الـَحاء ،َوإمنَّ ٍدم نهَماَحاًء،َوأْدغمَتالـَحاَءيف  َواح 

الـ ألنَّ ؛ التَّخفيف  إىل َحاًء بإْبَداهل  َما فـََتوَصلَت ، التَّخفيف  دَّ ض  اآلَخر  يف  َا ُمَصاق َبة أَحَدمه  َحاَء
َهذا(2)[للعني] فـََعلى ، للتَّخفيف  َصاحًلا َطر يًقا بـَْينهَما التـََّقارُب َفكاَن ، ُمَصاق َبة للَعني  َوالـَهاُء ،

                                                           

 .3ح623تنظرص(2)
 ".حروفاحللقليستبأصللإلدغاملق لَّت ها:"...1/119يفالكتاب(7)
 .2ح676تنظرص(1)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(1)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(2)
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تـَُقول َواْمَدّحالالً: َرفَة، حاء(7)اْجَبحَّ َقوهُلُم(1)فَـتَـْقلبهَما َهذا ْن َوم  (4)وُتْدغ ُم، حَمَّم: ،(6)ُكْنُت
.َعُهمْمَ:تُريدُ

الـَحاء / كنَّاأْبَدلَناالـَهاَءَوالَعنْيَ(3)َوُتدَغُمالـَهاَءيف  ،َوإَذا الـَحاَءأَقْـَرُبإىلالَفم  ؛ألنَّ
أَْوىَل،َوالجيَُ الـَحاء  َمَعجُمَاورَة احلْرَفإىلَمابـَْعدهفَب أْنُتْدغ َماألوََّليف  اإلْدَغام  وُزحاءينألْجل 

:الَعكُسحَنْو َواْرتكاب  اُجع  َنالرتَّ ًنال َمافيهم  اْمَدحهِّالالً،َفالتـَْقلُبالـَحاَءَهاًءَوالالـَهاَءَعيـْ
.(3)األثـَْقل 

يبويه:فَإْنق يـلَ الرَّاجز (9)فـََقْدَزَعَمس  الـَهاء حَنْوَقول  :أنَّالـَحاَءُتْدَغُميف 
 َكالِل الزَّاِجـرِ كأنَـّها  بعد  

  (4)ُعَقاب  َكاِسرِ  (3)َمرُّ  (4)َوَمسّحه
                                                           

.امدححهالالً:األصل(7)
بـ هنا هالالً)والتمثيل امدح ما( هو هنا الصحيح واملثال يفاهلاء، العني إدغام عن يتحدث ألنه الشارح؛ من سهو

 .اقطحَّالالً:اقطعهالالً،فيقالعنداإلدغام:مثَّلبهسابًقا
 .هذا:األصل(1)
بنومتيم(4) 1/717،واملقتضب1/140الكتاب:ينظر.هم 7/111،واألصول ،وشرح10/173،وشرحاملفصل

.7/266الشافية
وثاب بن حيىي قراءة ومنه يَـ ﴿: إ لَْيُكْم َءاَدمَأملَْأَحَّْد [60:سورةيسمناآلية]﴾َبين  ينظر. القرآن: شواذ يف خمتصر

 .3/723،والبحراحمليط1/22،والكشاف126ص
 .تصحيف.حَمَّهم:األصل(6)
 .1/119الكتاب:ينظر.اْجَبهمَحَالً:كقولك(3)
ينظر(3) : 1/119الكتاب واملقتضب ،1/712 واألصول ،7/111 واملمتع الشافية2/639-631، وشرح ،

7/236. 
 .1/140الكتاب(9)
ي:ويفالكتابواالنتصاروالتعليقةوحتصيلعنيالذهبوالنكت.كذارمستيفاألصلبتشديداحلاء(1) ،ويفمسح 

ه:بقيةاملصادراليتيفاحلاشيةالتالية  .مسح 
 .تصحيف.من:األصل(2)
يف(7) نسبة بال الرجز، مشطور من : ص1/140الكتاب املربد على لسيبويه واالنتصار من263، اإلدغام وكتاب ،

كتابسيبويهص ،وحتصيل3/179،واملخصص196،ورسالةالصاهـلوالشاحجص1/43،وسرالصناعة160شرح
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.(1)َوَردَّعليهَذلكأبُواحلَسن 

ق يـلَ إليه: يـُْعَزى أْن يبويه س  َعلى يـمتنع إْذ َها؛ َوْجه  على لَْيسْت يبويه س  َعْن احلكايَُة
:اإلْدَغاُمُهَنالَثالثة أَْوُجهٍ

ب َقريبٍأنَّهَقاَلقـَْبل:َأَحُدَها ع  :َهذااملوض  الـَهاء ،وأْشَبَعالَقوَليف  إنَّالـَحاَءالُتْدَغُميف 
قريٍب؟(4)َذلك َِ !،َفكيَفيـَُناق ُضهَعْن

بـَنْيََساكنني :َوالثَّاين َناجلْمع  ل َمافيهم  َهذاالبَيت  الُتَساعُديف  أنََّحقيقَةاإلْدَغـام 

.(6)ُمتَنافرين 

ثُالثَّال : الرََّجز ، َمْشطور  ْن م  البَيَت َهذا ألنَّ ُر؛ يـَْنكس  ب اإلْدَغام  الَوزَن (َوَمْسحه)أنَّ
،وملَْجَيْمُعوابـَنْي(1)(ُمتَـْفع ُلنْ) الَعُروض  َهذا إىلَماالجَيُوُزيف  يـَُزولَعْنَهذهالزِّنَة  ،َوب اإلْدَغام 

الشِّْعر إالََّماقَال املتَقار ب َساكنني يف  .(2)هبـَْعُضهميف 

                                                                                                                                                                             

ص الذهب 491عني والنكت ،2/1246 واللسان كسر)4/111، يف(. نسبة بال منهما والثاين : ،4/136التعليقة
.1/62واحملتسب

فيقول ناقًة وصف عند: وقبضتهما جناحيها من كسرت ُعقاب  هلا الزاجر حاديها وكالل السري طول بعد ا كأهنَّ
 .491حتصيلعنيالذهبص.بالسريواملسحهناذرعاألرض.انقضاضها

الكتاب(1) نسخ بعض يف "جاء احلسن: أبو قال : يف اإلدغام جيوز جائز(مسحه)ال اإلخفاء ولكن ، الكتاب"
 .2/1243،والنكت1/43،وسرالصناعة4/133التعليقة:،وينظر1ح1/140
كانأقوى:"1/119قال(4) كانأقربإىلحروفالفم كماملتدغمالفاءيفالباء؛ألنما والُتدغماحلاُءيفالـهاء

 ".امدحهالالً؛فاليدغم:علىاإلدغام،وَمَثُلذلك
اجازالتقاءالساكننييفهذاالبيتعلىضعفهألنهاليلزم.السنيواحلاء:يريدبالساكنني(6) وقدذكرابنوالدأنهإمنَّ

 .269االنتصارلسيبويهعلىاملربدص:ينظر.اإلدغام،وذكرلذلكوجهنيمناالحتجاج
.تصحيف.مفتعلن:األصل(1)

 (.الثاينالساكنحذف)هنادخلهاخلنب(مستفعلن)و
 .161كتابالعروضلألخفشص:ينظر.اخلليلواألخفش(2)
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يبويه س  َعلى َدْعواه ل َعاقٍل َيُسوُغ ال مم َّا َذلك (7)وَُكلُّ ع  املوض  َهذا يف  قَاَل أنَّه َويـَبـَْقي ،
َعلىَمْعََّنأنَّهخُيَفَُّفَوخُيَْفى كَماأنَّ(1)يُْدَغُمَوْهوُمَتأوَّل  َذلكتـَْغيري  الع َبارة ؛ألنَّ ،فَيجوُزيف 

إْدَغاًماَعلىالـَمَجاز  .(4)اإلْدَغاَمتـَْغيري ،َوَقْديَُسمَّىإسقاطاحلْرف 

ُقولُ : "قَـاَل أبُو َعلي  .الَفْصلُ  (6)..."ِفي الـَحاءِ / اْقَطْع حََّمالً، فـَُتْدِغُم الَعْيَن : َوتـَ

:قَـاَل الشَّارِحُ  ،َوالـَحاُء(3)الَعنُيقـَْبَلالـَحاء يف  َنالَفم  ،َوْهيأبـَْعـُدم  الرّتتيب 

الـَحاء  يف  ؛(9)اْدفعََّرفةَ:اْقَطعمحََّالً،َوالتـَُقولُ:،فـََتقولُ(3)أقْـَرُبإليهم نَها،فَلذلكُتْدغُمالَعنْيُ
مَ .ل َماتـََقدَّ

، َوالـَخاُء ِفي الَغْيِن (4)خََّلًفااْدَمغ : َوُتْدَغُم الَغْيُن ِفي الـَخاِء َنْحو:"قَـاَل أبُو َعلي
 .الَفْصلُ  (3)..."اْسَلخ غََّنَمكَ : َنْحو

فَإْدَغاُم:قَـاَل الشَّارِحُ  ، الَفم  إىل أْدىَن َومهَُا ، احلْلق  ر  آخ  يف  ُمَتَجاوران  َوالـَخاُء الَغنْيُ
 بـَْعُضهايف  كَماُتدَغُمُحروُفالَفم  َجائز  اآلَخر  َايف  بـَْعٍض،َواليُْدَغُمفيهَماَماقَـْبلهماأَحَدمه 

َوبـُْعد الَفم  َوَسط  ُحروف  يف  كَماالُتْدَغُمُحروُفاحلْلق  َناحلْلق  لبـُْعد َمابَينهماَوبـَنْيَماَدنَام 

                                                           

 .49-1/43سرالصناعة:ينظرردابنجينعلىمنخرَّجكالمسيبويهعلىاإلدغاميف(7)
كالمسيبويهعلىاإلخفاء(1) ،وأبونصرالقرطيب62-1/61،واحملتسب1/43ابنجينيفسرالصناعة:ممنخرَّج

 .491،والشنتمرييفحتصيلعنيالذهبص719عيونكتابسيبويهصيف
ص(4) سيبويه كتاب شرح من اإلدغام كتاب حواشي الشاهد،162-160تنظر هذا على القول احملقق أشبع فقد

 .وفصَّلموقفالنحوينيمنه
 .622ص(مرجان)،و233ص(فرهود)التكملة(6)
 .تكرار.يفيفاحلاء:األصل(3)
 .سهو.اهلاء:األصل(3)
(9) بـ هنا عرفة)التمثيل ادفع بـ( ميثل أن والصحيح العني، يف احلاء إدغام عن يتحدث ألنه الشارح؛ من امدح)سهو

 .7/233،وشرحالشافية1/141الكتاب:ينظر.امدحَّرفة:،وجيوزاإلدغامفيهإذاقُلبتالعنيحاًءقيقال(عرفة
 .تصحيف.خنًقا:األصل(1)
 .622ص(مرجان)،و233ص(فرهود)التكملة(2)
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 احلْلق  ُحروف  فيَماذَكرنَا،َوالق ياُسَواألكثـَُرَواألْحَسُناإلْظَهاُريف  اإلْدَغام  ْنَجواز  ل َماذَكرنَام 
َمْنَحْذف  معاإلْدَغام  َاَوأنَـَّهاالتـَنـَْفكُّ هت  دَّ َاَوش  ث َقلٍ(7)قـُوَّهت  .(1)َوْصٍفأَْواْقتَحام 

 .إلى آِخِر الَبابِ  (5) ..."اْلَحْق ّكَلَدةَ : َوالَقاُف َمَع الكاِف َنْحو: "قَـاَل أبُو َعلي

لَْيَس:قَـاَل الشَّارِحُ  احلْلق  ُحروف  َر آخ  ُلَوا يـَتـْ ، الَفم  أَوَّل  ُحروف  ْن م  َوالكاُف الَقاُف
ْن َمام  اآلَخر ،َولُقْرهب  َايف  َجاَزإْدَغاُمأَحد مه  الَفم  ْنُحروف  ل ،فَلكوهن  َماُمَتجاوَرين م  بينُهَمافَاص 

اإلْظَهارُ وَكاَن إْدَغاُمَها َضُعَف احلْلق  كَقولكُحروف  َواإلْدَغاُم أْحَسُن، َوإْدَغاُم: كََّلَدة، احلَْق
حَنْو الَقاف  يف  (6)انـَْهكقُّطًْنا:الكاف  َيْضُعُفقَلياًلل َمايف  الكاف  يف  إْدَغاَمالَقاف  ،إالَّأنَّ

 االْستَعالء،َوإدْ/الَقاف  َها يُز يُلَعنـْ َناالْستَعالء،َوَقلبـَُهاإىلالكاف  م  الَقاف  يف  َغاُمالكاف 
،َوإَذاأْدغمَتالَقاَف احلْلق  ْنُحروف  إىلَمايـَْقُرُبم  ْنَوْجٍهآَخَر،َوْهونـَْقُلالكاف  َيْضُعُفم 

أْبقيَتَعليَهابـَْعَضالـَجْهر فـََتقولُ الكاف  مْ﴿:يف  (1)﴾َأمَلْخَنُْلقكُّ الَقاف  ْنَصوت  فـَتُبق يَشيًئام 
الذيبـَْينهَمالئاليـَفُ ة الُقْرب  دَّ لش  .وَتَصوتـَُهابالكليَّة ،َوتـَْرُكَذلكَجائ ز 

 

 

 

 

                                                           

 .سبقنظر.مناإلدغاممنحذف:األصل(7)
ينظر(1) : 1/141الكتاب واملقتضب ،1/711 واألصول ،7/114 املفصل وشرح ،10/173 واملمتع ،2/637،

 .7/233وشرحالشافية
 .622ص(رجانم)،و233ص(فرهود...")الـحق:معالكاف:"...التكملةوفيها(4)
ينظر(6) : 1/142الكتاب واملقتضب ،1/711 واألصول ،7/114-116 واملمتع الشافية2/634، وشرح ،

7/233. 
 .20:سورةاملرسالت،مناآلية(1)
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 [باب النون في اإلدغام وغيره]

ُتْدَغُم : بَاُب النُّوِن ِفي اإلْدَغاِم َوَغْيرِه، َوللنُّوِن َأرَْبُع َأْحَوال  : "قَـاَل أبُو َعلي
 .(3)..."َوُتْخَفى َوتَـبَـيَّنُ  (4)[َوتُقَلبُ ]

الحَمَالَة،حَنْو:قَـاَل الشَّارِحُ  َنالَفم  َتكوُنَساكنًةَوُمتحرِّكًة،املتحرِّكُةم  األْصل  :النُّوُنيف 
،والَشَنب  :َوالسَّاكَنُةَعلىَوْجَهني .الع َنب 

أَْيًضاَوَذلكإَذاَسكنَ:َأَحُدمُهَا َنالَفم  .إَذْن،َوأَْحَسنْ:ْتَوُوق َفَعليَها،حَنْوأْنَتكوَنم 

                                                           

 .زيادةمنالتكملةيقتضيهاالسياق(1)
...بابأحوالالنون:"وفيها233ص(فرهود)التكملة(2)  .627ص(مرجان)،و"تدغموختفىوتقلبوتبنيَّ
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،حَنْو:َوالثَّاين َنالـَخيشوم  آَخُرفـََتكوُنم  َمْنَقاَل،َوَمْنَجاَء،:أْنَتْسكَنَوبـَْعَدهاَحَرف 
،َولذلكإَذاأَْمسكَتَطَرَفأَ منَغرْيَشكٍّ ْمع  السَّ ْنف َكاختلََّوَهذهالنُّوُنف يَهاُغنَّة جتَ ُدَهايف 

َوالَياء الَواَو َأْشبهت  الغُنَّة  ذه َوهب  (7)َصوتـَُها، يف  َوالَياء  الَواو  َمَناَب النُّوَن أَنَابُوا َوَقْد َوامليَم،
:،حَنْو(1)اإلْنَشاد 

 (5)أَيَـّتـَُها الـِخَياُمنْ   

و

 (4)ُمَبارَكًة ِمَن األيَـّاِمنْ  

                                                           

 .تصحيف.التاء:األصل(7)
من(1) بداًل املطلقة للقوايف الالحق وهو ، الرتمنُّ ترك أي ؛ الرتمنُّ بتنوين يُسمى ما وهذا وقيس، متيم بين من كثري هم

اإلطالق )حرف وا: والياءاأللف، وا(لواو، يرتمنَّ ومل أنشدوا فإذا فيها، الصوت ملد لقبوهلا اإلطالق بأحرف حيصل والرتمنُّ ،
بالنون جاؤوا ينظر. : 203-1/206الكتاب واألصول ،2/736-733 الصناعة وسر للتنوخي2/401، والقوايف ،

 .2/633املساعد،و113،ومغيناللبيبص116-114،واجلَّنالداينص1/13،وشرحالكافية164ص
:،ومتامه1/233جلريريفديوانه(منالوافر)جزءمنعجزبيتهومطلعقصيدة(4)

َياُمنَْمىَتكاَناخل يَـاُمب ذ يطُُلوحٍ الغَْيَثأيَـّتُـَهاالـخ  ُسق يت 
،ومعجمما2/402،وسرالصناعة2/640،والتبصرةوالتذكرة2/736،واألصول1/206الكتاب:وهولهيف

 =.1/733،وإيضاحشواهداإليضاح141،والكايفص7/397استعجم
   يف= نسبة وبال : الصناعة 2/139سر ،130 ،131 ،192 ،407 واملنصف الشجري1/221، ابن وأمايل ،

ص2/211 واملرجتل ص11،12، الداين واجلَّن ص131، اللبيب ومغين ،132 املص. يف وردت البيت هذا ادروقافية
(.اخليامن)،و(اخليامو)،و(اخليامُ:)السابقةبإحدىثالثصور

كان:وقوله.واٍديفأرضبينالعنربمنمتيم،مُسّيبهلكثرةشجرالطلحبه:وذوطُُلوح :استفهامإنكاري،أي...مىت
 .6/112،وشرحأبياتاملغين7/397معجممااستعجم:ينظر.كأنهمليكنبذيطلوحخيامقط

:جزءمنعجزبيتمنالكامل،ومتامه(1)
ُسَويـَْقـةٍ َكاَنْتُمبَـارََكًةم َناأليَـّام ـنْأَيـََهاَتَمْنـز لَُناب نَـْعـف 

يف جلرير : 1/206الكتاب واألصول ،2/736 واخلصائص ص7/17، والكايف اإليضاح141، شواهد وإيضاح ،
1/733 املغين أبيات وشرح ،6/112 ديوانه ملحقات يف وهو ،2/1079 يف. نسبة بال وهو : الصناعة ،2/331سر

ص 11،12واملرجتل اإليضاح شواهد وإيضاح ،1/197 واللسان يف(.سوق)10/131، وردت البيت هذا وقافية
(.األيامي)،و(األيام :)املصادرالسابقةبإحدىصورتني
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 يف  َناألل ف  :َوم 

 (3)َعلََّك َأْو َعَسـاَكنْ  

ُيَشاب ُهُحروَفاملدِّ َافـََعُلواَذلكألنَّالغُنََّةفيَهانَوُعَمدٍّ .َوإمنَّ

َأْحوالٍ أَْرَبَع هَلَا أنَّ فَاعلْم خَمْرَجَها َعَرفَت َوإَذا َواإلْدَغاُم،: َواإلْخَفاُء، اإلْظَهاُر،
.(1)َوالَقْلبُ

،/أْنيـُْنَطَق:فَاإلْظَهارُ َرَمز يٍدَعليَهاَصوتًا،َوَذلكإَذاَلقيْتُحروَفاحلْلق  َاتَامًَّةَغيـْ هب 
،فَتقولُ و احلْلق  النُّون  َمابـَنْيخَمْرج  لبـُْعد  َمْنأَْنَت؟َوَمْنُهو؟َوَمْنع ْنَدك؟:فَاإلْظَهاُرفيَهاُمتعنّي 

َب؟ َوَمْنَحس 

                                                                                                                                                                             

وأيهات : يف أي(هيهات)لغة ، والنـَّْعفُ: املرتبع، زمن املوضع هبذا أبعَدمنزلنا ما عن: واحندر الوادي عن ماارتفع
وُسوْيقة اجلبل، قوله: بعينه، )موضع األيام: مباركةمن يأ(:كانت فأضمرها: حنب، ومن مجعتنا األياماليت تلك كانت

ل ماجاءبعدذلكمنالتفسري  .463حتصيلعنيالذهبص:ينظر.وملجُير هلاذكر 
:جزءمنعجزبيتمنالرجز،ومتامه(2)

يَاأَبـَتَـاَعـلََّكأَْوَعَساَكـنْ
:واخُتلفيفنسبته؛فُنسبإىل

،وهويفملحقاتديوانه2/191،وكتابالشعر2/120،وشرحأبياتسيبويه2/734بالكتا:رؤبةيف-
.131ص

.217،وشرحشواهدشرحالشافيةص(علل)11/137،واللسان1/39هتذيباللغة:العجاجيف-
يف نسبة بال وهو : 1/203الكتاب واملقتضب ،7/31 واألصول ،2/733 الشعر وكتاب ،1/11 ،39،
واخلص 2/96ائص الصناعة وسر ،2/197 الشجري ابن وأمايل ،2/296 ،712 اإليضاح شواهد وشرح ،1/739،

(.أوعساكن)،و(أوعساكا:)وقافيةهذاالبيتوردتيفاملصادرالسابقةبإحدىصورتني.1/30واخلزانة
=:وقبله

تَـُقـوُلب ْنـيتَقْدأَنَـىأَنَـاكا=
.لعلكإنسافرَتأصبَتماحتتاجإليه:أي...(علَّك)قدحانوقترحيلكإىلَمْنتلتمسمنهمااًلتنفقه،و:واملعَّن

 .2/121شرحأبياتسيبويه:ينظر
يف(1) النون أحوال تنظر : 1/142الكتاب واملقتضب ،1/740 واألصول ،7/116 املفصل وشرح ،10/111،

 .7/232،وشرحالشافية2/694ملمتع،وا2/406واإليضاحيفشرحاملفصل

 أ/743
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 َوَقْدفَأمَّا ، احللق  ُحروف  ْن م  لكوهن  َما املق يَسة  اجليَدة  اللَُّغة  يف  َفكَذلك َوالـَخاُء الَغنْيُ
َقوم  حَنْو(2)َأْخَفاَها ع ْندمُهَا، وَ: ُرَك؟ َغيـْ َخَلقَ﴿َمن ْن(7)﴾َمن م  احلرفني  َهذين  أْن فيه َوالوْجُه ،

الَقا خَمْرج  ْن م  َقريب  َوْهو ، احللق  ر  آخ  القاف مع خُتفى فكما ، َوالكاف  (1)[والكاف]ف 
.َفكَذلكخُتَْفىَمَعُهَما

َوَمعَهاز ياَدُةَصوٍتُهوالغُنَُّة،حَنْو َمنَقاَل؟َوَهذا:َوأمَّااإلْخَفاُءَفَمعناُهأْنتـَْنطَقبالنُّون 
ا ْنالَوْجهالذيذَكرنَا؛إْذالَصوَتمعهايف  .إلْظَهار ُمَفارُقاإلْظهار م 

فيه،حَنْو املْدَغم  احلْرف  د؟َوَمنالََّمَك؟:َوأمَّااإلْدَغاُمفـَْهوأْنحُتَوِّهَلَاإىلم ثل  َمنرَّاش 
.فَإنََّكتـَْقلبـَُهاَراًءَوالًماَوخُتْر ُجُهَماخَمَْرًجاَواحًداَعلىَماُهوَحق يَقُةاإلْدَغام 

ُمَهاَمَعأنَّهيَفوُتالصَّوُتالذيهَلَاَوْهوالغُنَُّة؟كيَفَساَغإْدَغا:فَإْنق يـلَ

:َعْنهَجوابان :ق يـلَ

ْن:َأَحُدمُهَا ،فَتكوُنَهذهالصَِّفُةع َوًضام  ،َوالالُمفيَهااتَِّساع َوانْت َشار  الرَّاَءفيهاَتكرير  أنَّ
الغُنَّة  .َذهاب 

َالَيْ:َوالثَّاين َذهاَبَصوهت  ؛أنَّ اإلْدَغام  إىلَغرْي هألْجل  احلْرف  ْنإبدالنـَْفس  َسبأكثرم 
الصَّوت  ْنَغَرض  .إْذكاَنالَغَرُضمنهَأَجلُّم 

                                                           

(2) سيبويه العرب1/141حكاه بعض عن وينظر. : 1/711املقتضب واألصول ،7/114 والنكت ،2/1243،
.2/312،واالرتشاف2/694،واملمتع10/173،وشرحاملفصل1/241،واإلقناع100واملفصلص

 ".كونأبًدامعحروفاحللقإالاإلظهاروهذاعنديالجيوز،والي:"...1/741ويفاملقتضب
،وسورةالزخرف،من73:،وسورةالزمر،مناآلية24:،وسورةلقمان،مناآلية61:سورةالعنكبوت،مناآلية(7)

.11:،وسورةامللك،مناآلية9:اآلية
باإل العشرة باقي وقرأ املدين، جعفر أبو واخلاء الغني عند باإلخفاء أبووقرأ ورواه نافع، عن املسيّـيب ورواه ظهار،

 .27-2/22،والنشر1/244،واإلقناع2/663جامعالبيان:ينظر.نشيطعنقالون
 .زيادةيقتضيهاالسياق(1)
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الَباَءفإنَـَّهاتـُْقلُبم يًما،حَنْو كَذلك(1)َعْنرَبٍ،َوَشْنرَبٍ:َوأمَّاقَلبـَُهاَفإذاَلقيت  كاَن َا ،َوإمنَّ
 ،ألنَّ امليم  ْنخَمْرج  م  ،َوْهوَقريب  َناخليشوم  َنالغُنَّة ،/النُّوَنُهَنام  نَوٍعم  َوامليُمُتشارُكالنُّوَنيف 

م يًماإىلُمَقاربت َهاللَباء  النُّون  ،فـَُتوصَِّلبإْبدال  امليم  ْنخَمْرج  .والَباءُم 

 ْنوسط  منَهام  الَياءُ،َوالرَّاُء،َوالالُم،َوالنُّوُن،فَثالثة منها:وهي(2)[الفم]َوأمَّاُحروف 
يًحا،حَنْو ٍد،َوَمنلَّكَ:ُتدغُمفيَهاالنُّوُنإْدَغاًماَصح  نرَّاش  (7)م  ؟َوَمنحنَُّْن؟َوَقْدذَكرنَاالع لََّةيف 

.َذلك

الَياَءبَعيَدة َمْن:َوأمَّاالَياُءفَاجليُِّدأْنخُتْف يالنُّوَنعْنَدها،حَنْو يـَُقوُل؟َوتُبقيغنتَـَهاألنَّ
َوحَلن َها النُّون  ْنخَمْرَج  َزالْت(1)م  ُغنَّة إَذاُحوِّلْتإىلالَياء  النُّون  ،َويف  َهااملدُّ ،َوإَذاحَتَرَّكْتزَاَلَعنـْ

نُ َدة  املشدَّ بالَياء  النُّْطَق ألنَّ َمدٌّ؛ خَيْلفَها وملَْ ُغنَّتـَُها ملَْ(1)[حبرف]ْطق  فَلذلك ُمتحرٍِّك، ٍد َواح 
َها خَمْرج  ْن م  هي اليت الشِّني  ُحكم  يف  الَياُء َوَصارت  فيها، إْدَغاُمَها حَيُْسْن فيَها. إْدَغاُمَها َوأمَّا

الرَّاَءجَيْعُلَهايَا َنالرَّاء ،َولَذلكَمْنيَلثُغ م  املْخرَج  (2)ءًفـََوجُهُهأنَـَّهاَقر يَبُة ُتدَغُمالنُّوُنيف  ،فكَما
، كثرٍيم َناألْحكام  َويف  املدِّ يف  َعلىَذلكأنَّالَياَءأُْخُتالَواو  الَياء ،َويُدلُّ كَذلكُتْدَغُميف  الرَّاء 

الَواو كَذلكيفالَياء  .فكَماُتْدَغُمالنُّوُنيف 

                                                           

ياُرَشْنربَ.كذايفاألصل(1) منالـَخرُّوبشجرُهمثلكبارشجراخلوخ:وخ  .4/246احملكم.ضرب 
 (.شنرب)12/123التاج.منبينهاشمالعلوينيباحلجازبطن :وَشْنربَ

 .زيادةيقتضيهاالسياق(2)
 .233والتصويبمنالتكملةص.خطأ.م ْنَذلك:األصل(7)
 .كلمةغريواضحة،واجتهدتيفقراءهتا(1)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(1)
 .1/74،والبيانوالتبيني1/147الكتاب:ينظر(2)
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فمن الَواُو ا(7)َوأمَّا أُْخُت َوهي ل ُمَصاقَبة الشفتني، َحَسن  فيَها النُّون  فَإْدَغاُم ، مليم 
القراء َوالَواو ،َوإْخَفاؤَهاع ْند امليم  خَمْرَج (1)اخليُشوم  َوبـَنْيَ بـَْينَها لتَبـَْقيعليهاُغنَّتـَُها،َوأنَّ َحَسن 

.امليموالفاء(4)....الرَّاء

َفالزم  امليم  يف  ُهَماَوأمَّاإْدَغاُمالنُّون  ٍدم نـْ َما،َوأنَُّكلََّواح  خَمَْرَجْيه  .(6)[ُمَغنٌّ]لُقْرب 

 ُغنًَّة،َويف  النُّون  نَـُهَما،َوَذلكأنَّيف  الَفاء فـََغرُيَجائٍزللتََّبايُن الذيبـَيـْ يف  َوأمَّاإْدَغاُمالنُّون 
(3)الَفاء نـَْفخ ،َونَفس .يـُْبطُلَهذهالصَِّفات/اإلْدَغام 

َعلىَأْضُربٍ أنَّالنُّوَنَمَعبَقية احلُروف  :َوَعْقُدَهذاالَباب 

َأَحُدَها : فيَها جَيُوُز َوهي(1)[إالَّ]ال اإلْظَهاُر، َوالَعنُي،: َوالـَهاءُ، َواأللُف، اهلْمزَُة،
.َوالـَحاءُ

َعلىَضْعفٍاجليُِّدفيهاإلْظهَ:َوالثَّاين .الَغنْيُ،َوالـَخاءُ:،َوهي(2)اُر،َواإلْخَفاُءَجائز 

َوالثَّالثُ َوهي: اإلْخَفاءُ، إال جَيُوُز ال َوالصَّاُد،: َوالشِّنُي، يُم، َوالـج  َوالكاُف، الَقاُف،
الَباب  ؛َويَأيتذكُرهايف  .اآلَخر َوالضَّاُد،َوالزَّاي،َوالسِّنُي،َوُحروُفَطَرفاللَسان 

                                                           

 .كلمةمطموسبعضها،واجتهدتيفقراءهتا(7)
.كلمةغريواضحة،واجتهدتيفقراءهتا(1)

إدغامالنونالساكنةيفالواووالياءوالالموالراءإدغاًمابغنَّةهوإخفاءيف وقدذهببعضعلماءالقراءاتإىلأنَّ
كانإدغاًمالذهبتالغنةبانقالبالنونإىلحرفالغنةفيه؛ألنحكماإلدغامأنيكون احلقيقةوليسإدغاًما؛إذلو

 كلفظ احلرفني من األول الثاينلفظ وقال. الداين؛ عمرو أبو واختاره األداء: أهل من واألكابر احلذاق قول هو :ينظر.
 .23-2/23،والنشر2/317،واالرتشاف1/242اإلقناع

 .كلمتانمطموستان(4)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(6)
 .كلمةغريواضحة،واجتهدتيفقراءهتا(3)
 .زيادةيقتضيهاالسياق(1)
 .2/403اإليضاحيفشرحاملفصل:ظرين(2)
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،َوهي:َوالرَّابعُ .الرَّاءُ،َوالالُم،َوالنُّونُ:الجَيُوزفيهَغرُياإلْدَغام 

.(1)الَواُو،َوالَياءُ:،َوهي(7)َماجَيُوُزفيهاألْمرَان :َواخلامسُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [باب اإلدغام في حروف طرف اللسان وأصول الثنايا]

 .(4)"ِفي ُحروِف طََرِف اللَِّساِن َوُأُصوِل الثَـَّنايَابَاُب اإلْدَغاِم : "قَـاَل أبُو َعلي

اُلَوالتَّاُء(2)َهذهالـُحروُفت ْسَعة :قَـاَل الشَّارِحُ  ْنَحيٍِّز،فَالطَّاُءَوالدَّ َثالثٍةمنَهام  كلُّ ،
اُل ْنَحيٍِّز،َوالظَّاءَُوالذَّ ْنَحيٍِّز،َوالصَّاُدَوالزَّايَوالسِّنُيم  كلَُّحيٍِّزم  ْنَحيٍِّز،َواألْحياُزاليت َوالثَّاءُم 

                                                           

 .اإلدغامواإلخفاء:أي(7)
 .أنيذكرهنااإلقالب،وهومعحرفالباء-رمحهاهلل-نسيالشارح(1)
 .624ص(مرجان)،و239ص(فرهود)التكملة(1)
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َوالرَّابعُ الثَّالثَُة، َهذه منَها ، أْحَياز  تُة َِ سِّ أْحُرٍف َثالثُة فيه منَها َوالَياُء،: َوالشِّنُي يُم الـج 
.امليُمَوالَباءَُوالَواوُ:الرَّاءَُوالالُمَوالنُّوُن،َوالسَّاد سُ:َوالـَخام سُ

فَأ يف  َجائ ز  بـَْعٍض يف  َها بـَْعض  َفإْدَغاُم األَُول  الثَّالثَة  األْحَياز  يف  اليت اللَسان  ُحروُف مَّا
يل  :اجلْمَلة ،َوفيَهاتـَْفص 

كَقولك َوالتَّاء  ال  الدَّ كقولك.َحوِّطدَّاَركَ:أمَّاالطَّاُءفـَُتدَغُميف  اْحُططت ْلكَ:َوأمَّاالتَّاُء
ٍد ْنَحيٍِّزَواح  كاَنْتم  كَما/فَاإلْدَغاُمفيَهاُمَتعنّي ؛ألنَّاألْحُرَفالثَّالثََةَلمَّا كاملَتَماث لة ، َصاَرْت

كَذلكَهُهَنا الطَّاء فَاأَلْوىَلأْنيـَبـَْقىَمَعاإلْدَغام .َوَجَبإْدَغاُماملْثلني  ؛(7)فَأمَّااإلطَْباُقالذييف 
ٍعاإلْخَفاء؛ألنَّهوَ َموض  يف  كَماالحُتَذُفالغُنَُّةَعنالنُّون  ،َفالحُيَذُف احلْرف  َعلى زَائ د  ْصف 

 َوْصف  األوَّل  املثل  َن م  يـَبـَْقى ال وَكَما باملَتماثلة ، أحلََْقَها احلُروف  َهذه بـَنْي الذي الُقرَب ألنَّ
َهذ ه كَذلك . ٍد َواح  كلِّ إْدَغاُم فَإمَّا الـَحرفني  َهذين ْن الطاء]م  (1)[يف للُقْرب  أْيًضا فـََواجب 

،كَقولك .امْحَدطَّْلَحَة،َوانـَْعتطَّلََبكَ:الـَجار يجَمَْرىالتََّماثُل 

َوْهو رُي األخ  الـَحيـُِّز َوأمَّا : َوالثَّالث  الثَّاين  يف  األوَّل  فَإْدَغاُم َوالثَّاُء اُل َوالذَّ ،الظَّاُء َواجب 
الـَحيِّز الذي(2)اْحَفظذََّهَبَك،َواْحَفظثَّوبكَ:حَنْو كُحكم  التـََّقاُرب  ُحكَمَهذهالثَّالثَة يف  ؛ألنَّ

                                                                                                                                                                             

ينظر(2) يف: الثنايا وأصول اللسان طرف حروف إدغام : 1/160الكتاب واملقتضب ،1/736 واألصول ،7/122،
كتابسيبويهص ،واملقرب2/403،واإليضاحيفشرحاملفصل10/114،وشرحاملفصل221وكتاباإلدغاممنشرح

 .1/231،واملساعد7/230،وشرحالشافية2/301،واملمتع2/14
ال(7) يف "1/160كتاب سواء: كالدال جيعلها حىت اإلطباق يُذهب العرب إالأن...وبعض التاء، مع الطاء وكذلك

،وشرحالشافية10/116،وشرحاملفصل7/122األصول:وينظر".وكلٌّعريبٌّ...إذهاباإلطباقمعالدالأمثلقليالً
7/231. 
 .زيادةيقتضيهاالسياق(1)
 .هدتيفقراءهتاكلمةغريواضحةواجت(2)
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كَقولكَ الظَّاء ، يف  احلْرَفني  َن م  ٍد َواح  كلِّ إْدَغاُم وَكَذلك قـَْبله، َوالَعكسُ: ظََّلمَت، إذ احْبَث:
اآلَخر كَقـولكَ،وَكَذلكإْدَغـ(7)ظَّلمه َوالثَّاء يف  ال  َنالذَّ ٍدم  .(1)إذثَّبَت،َوُخذثَـّْوَبكَ:اُمكلَِّواح 

،كَقولك َفَجائز  َهذاالـَحيِّز  ُحروف  يف  األوَّل  الـَحيِّز  ظَّال ًما،:َوأمَّاإْدَغاُمُحروف  اْضب ط
كَقولك ال  الذَّ (4)ُخذطَّال ًبا:طذََّهبَك،َوَعكُسهاْضب :َواْحَفظطَّالًبا،َوالطَّاُءيف  الثَّاء  ،َوالطَّاُءيف 

.اْحُثثطَّال ًبا:اْضب طثَّاب ًتا،َوالَعكسُ:حَنْو

كَقولك الثَّالثة  احلروف  يف  فـَُتدَغُم اُل الدَّ َوأمَّا َواْشُدد: ذََّهبك، َواْعُدد ظَّال ًما، اْحُدد
كَقولك َوالَعكُس ثَّوبَك، : دُّالًمااْحَفظ َواْحُثث دُّالًما، حَنْو. َفجائز، فيهنَّ التَّاُء َوأمَّا انـَْعت:

.اْحَفظتَّلَك،َوُخذتَّلَك،َواْحُثثتَّلك:ظَّال ًما،َوانـَْعتذََّهبك،َوانـَْعتثَّابًتا،َوالَعكُسكَقولك

َوَهذاالـَحيِّز َحيـِّ:َفإْنق يـلَ/ بنيالـَحيِّز األوَّل  الصَّفري ،فَل َمَجاَزإْدَغاُمُحروف  ُزُحروف 
بينهما؟ ل  بـَْعٍضَمَعُوجود الَفاص  الـَحيِّزين بـَْعُضهايف 

ق يـلَ : الُقرب  أْصل  يف  اك  االْشرت  َمَع اإلْدَغام  َن م  مَيْنُع ال املتَقاربة  احلُروف  بـَنْي الَفْصُل
،أالتـََرىأنَّإْدَغا حَنْوَوالصَِّفات  الثَّاءَجائز  يف  .(1)﴾ْلُكفَّارُٱَهلثُـّوَِّب﴿:َمالالم 

الذيبينُهَما؛ للُقرب  َفَجائز  الصَّاد َوالزَّايَوالسَّني  َهذينالـَحيِّزين يف  َوأمَّاإْدَغاُمُحروف 
 َوبـَْعُضَها َهذه قَبَل َثاله(2).....فَبعُضَها َوم  ، َواْضب ط: ًا، صَّاحل  بَاقياْضب ط يف  َوالتَّمثيُل زَّائ ًرا،

ر  ظَاه  الـَحيـِّزَين لئال.الَباب  ْنُحروف  َشيءم  الثَّالثة يف  ْنَهذهاحلُروف  َوالجَيُوُزإْدَغاُمَشيءم 

                                                           

 .احفظثَّوبك:فهذااملثالليسعكًسا،والعكس-رمحهاهلل-هذاسهومنالشارح(7)
يف(1) والثاء الذال من كل إلدغام التمثيل أراد ألنه الشارح، من سهو وهو الثاء، يف الذال إدغام املثالني كال يف

 .2/133اللباب:ينظر.لكابعثذَّ:ومماُمثِّلبهإلدغامالثاءيفالذال.بعضهما
 .مطموسبعضها(طالًبا)(4)
اآلية(1) من املطففني، سورة :76 والكسائي. ومحزة عمرو أبو باإلدغام قرأ باإلظهار. السبعة وباقي ينظر. السبعة:

 .137،والالماتص1/733،واملقتضب1/149الكتاب:،وينظر2/3،والنشر1/217،واإلقناع120،636ص
 (.بعدها)كلمةمطموسة،ولعلها(2)
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كَقولك الظَّاءوسواها:َيْذهَبالصَّفرُيالذيفيه، (7)َخلِّصظَال ًما؛ألنََّكلوأْدَغمَتالصَّاَديف 
َشديد ألذْ .َهبَتالصَّفرَي،َوْهوَصوت 

بينها الذي الُقرب  ة  دَّ لش  ؛ فـََواجب  بـَْعٍض يف  بـَْعُضها الصَّفري  ُحروف  إْدَغاُم ،(1)فَأمَّا
كَقولك َفًةلَه، ص  بك:َوأنَّكإَذاأْدَغمَتملَْتُفوِّْتَعلىاحلْرف  ،َواْحر ززَّائرًا،(4)َخلِّصصَّاح 

ابقً كَقولكَواْحبسسَّ ابًقا:ا،َوإَذااخَتلفْتَجاَزاإلْدَغاُم، ،فَتدغُم(6)َخلِّصزََّرعك،َوَخلِّصسَّ
كَقولك َوالَعكُس فيهَما،  الصَّاَد َواْحب س: صَّاحبَك، َواْحب س ابًقا، سَّ َواْحر ز صَّاحبَك، اْحرز

.(3)زََّردكَ

 َها َوأُختَـيـْ الطَّاء إْدَغاُم م َنَوأمَّا بـَْينهَما َما َمَع َفَجائز  َوالشِّني  الضَّاد  يف  َوأُْخَتيَها َوالظَّاء
َوالضَّادَ الشِّنَي أنَّ َذلك َوَسبُب (3)البـُْعد ، ُب يُوج  َواستطَالة َوتـََفشٍّ انْب َساط  فيهَما اتِّساَعهَما/

املتقَ جُمَْرى جُيْريها َوَذلك ، احلُروف  َذه هب  يُلحَقَها إْدَغامهاحىتَّ َجاَز َفلذلَك ، املخرج  يف  (1)اربة 
السَّتة (7)،َوالجَيُوُزإْدَغامهما(2)اْضب طضَّار بًا،َواْحَفظسَّاد رًا:ف يهَماحَنْو َناحلُروف  َشيءم  يف 

يَواالستطَالة َواإلطْباق  َنالتـََّفش  .لئالَيْذهَبالَوصُفالذيهَلَُمام 

                                                           

 .كلمةمطموسبعضها،واجتهدتيفقراءهتا(7)
 .والصوابماأثبت؛ألنحروفالصفريثالثة.بينهما:األصل(1)
 .تكرار.صاحبكصاحبكخلص:األصل(4)
 .كلمةمطموسبعضها،واجتهدتيفقراءهتا(6)
 (.زرد)7/191اللسان:ينظر.الدرعاملزرودة؛أياملثقوبة:الزَّرَدُ(3)
 .تكرار.والضادوالضادالشني:األصل(3)
 .تصحيف.إدغامهما:األصل(1)
ومثاله(2) الشني، يف الظاء إلدغام التمثيل يريد ألنه الشارح، من سهو وهو األصل، يف كذا شَّْنَباءَ: احَفظ :ينظر.

 .7/123،واألصول1/166الكتاب
 .تصحيف.إدغامها:األصل(7)
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(  ُمْفَتِعل  )، فـَتُْبَدُل ِمَن تَاِء (4)ُمظطَِلمٌ : ِمَن الظُّْلمِ  (1)(ُمْفَتِعل  )تـَُقوُل ِفي ":قَـاَل أبُو َعلي
 .الَفْصلُ  (7)..."ِفي اإلْطَباقِ  (6)[لتوافق الظاء]الطَّاء 

:قَـاَل الشَّارِحُ  الَبتَّة،َوال(3)(ُمْفَتع لٍ)التَّاُءيف  التَّاء َوقعْتقَبلَهاظاء قُلبت  زَائَدة ،َوإَذا
َوخَتْليُص َضع يفة ، َمْهموَسة  َوالتَّاُء ة ، دَّ َوش  َوَجْهر  إطَْباق  فيَها الظَّاَء أنَّ َوَسبَُبه َذلك، ُر َغيـْ جَيُوُز

بَـ الَفْصل  َوَعدم  األوَّل  َناألْخَرىَمَعُسكون  َمَشقًَّةَشد يَدًة،إْحَدامُهَام  َعلىاللَسان  ْينهَماَيُشقُّ
ْنَهذهاملَشقَّة ،َوقَلُبالتَّاء إىلالطَّاء أَْوىَلل َما َنالُقوَّة (9)َواإلْدَغاُمخُيَلُِّصم  َوأمَّاَحاُل.َتكتسبُهم 

ْنإْدَغامٍ فيهم  َم،َوفيهَثالثـُةاظَّلَ:،حَنْو(10)َهذهالتَّاءَمَعالظَّاءَفالبُدَّ

:(1)أَْوُجهٍ

ْنَغرْيتـَْغيرٍي،حَنْو:َأَحُدَها َافـََعُلوا(2)اْظطََلمَ:أْنتـَْقلَبالتَّاءطاًء،وتنطقبالظَّاءم  ،َوإمنَّ
 ، واإلطَْباق  َوالـَجْهر  ة  دَّ الشِّ ُحروف  ْن م  َوالظَّاء َوالطَّاء الطَّاء، خَمْرج  ْن م  التَّاء ألنَّ َفَحوَّلُواَذلك

.الظَّاء(7)التَّاءإليهالُتَجانسَ

                                                           

 .وهيكتابةصوتية.مفتعلن:األصل(1)
 .سهو.مضطلم:األصل(4)
 .زيادةمنالتكملةيقتضيهاالسياق(6)
 .626ص(مرجان)،و239ص(فرهود)التكملة(3)
يف(3) االفتعال تاء إدغام حكم ينظر : 1/163الكتاب واألصول ،7/230 الصناعة وسر واملنصف1/213، ،

ص2/721 التصريف وشرح ،760 املفصل وشرح ص10/113، امللوكي وشرح املفصل716، شرح يف واإليضاح ،
 .1/2136،واإلقليد2/417
 .ما:األصل(9)
ناألوجهالثالثةاليتسيذكرهاليسفيهإدغام،فاإلدغامليسبواجب،وعبارتهالعبارةغريدقيقة؛فالوجهاألولم(10)

 .توحيبوجوباإلدغام
ص(1) يف ذلك الشارح وينظر133-133ذكر ، : 1/163الكتاب واألصول ،7/231 واملنصف وشرح2/729، ،

 .2/411،واإليضاحيفشرحاملفصل10/119،وشرحاملفصل761التصريفص
 .سهو.اضطلم:األصل(2)
 .حتريف.جتانس:األصل(7)
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َلَها،َوُتْدغ مفـََتقول:َوالَوْجُهالثَّاين .(1)َيطَّل مُ:أْنحُتَوَِّلالتَّاءطاًءل ُتَجان َسَماقـَبـْ

.اظََّلمَ:،فـَتَـُقول(6)التَّاَءطَاًء،َوالطاَءظَاًء،َوُتدغ م(4)أْنحُتَوِّلَ:َوالثَّالثُ

َوالصَِّفة (3)َوَجاَزاألْمرَان  الُقْرب  ُكلََّواحدٍةم ْنهَماُتَشار ُكاألْخَرىيف  َوَقْدَفعُلوا./ألنَّ
الثَّاء فـََقالُوا (12)ألنَّالثَـّاءقريبة(11)....والبعد،(10)....(9)يَـثَّرد(3)اثـْتَـَردَ:َذلكيف 

َنالتَّاء .م 
مع التاء حَنْو(1)وأما الصَّف ري ، ُحروف  : فَأْصُلَها طَاًء(اْصَتبَـرَ)اْصطَبَـَر، التَّاُء فَأُْبدلت  ،

اصَّبَـَر،َوالجَيُوُزأْنتـَْقلَبالصَّادتاًءلئال:،َوجَيُوُزأْنتـُْبد هَلَاَصاًدافـَتَـُقولُ(2)ل ُتَشاكَلالصَّادَ
.يـَْبطَلَصف ريَُها َمَع(7)َتقلُبالتَّاءَدااًللتـَُقارَبالزَّاي،َوالتـَْقلَبالتاء(اْزَدانَ)وَكذلكاحلكُميف 

رَ:السنيإىلَغرْيها،َبْلتـَُقولُ ْعالَغيـْ الصَّاد ،فـَتُبد ُل.اْسَتم  َمَع َا كَحاهل  ال  َوَحاُلالتَّاءَمَعالذَّ

                                                           

 .يفالصفحةالسابقة3تنظراملصادريفح.بعدإبدالالظاءطاءً(1)
 .كلمةغريواضحة،واجتهدتيفقراءهتا(4)
 .مطموسبعضها(وتدغم)(6)
،1/169الكتاب:ينظر.وُلاآلخرَوالوجهالثاينعندسيبويهأقيسمنالثالث؛ألناألصليفاإلدغامأنيتبعاأل(3)

 .213وكتاباإلدغاممنشرحكتابسيبويهص
َذثريًدا:اثرتد(3) (.ثرد)7/102اللسان:ينظر.اختَّ

لغات ثالث )وفيه اثْـتَـرَدَ: و( اثَـّرَدَ)بالبيان، و( ثاءً، التاء بإبدال تاءً(اتَّرد)؛ الثاء بإبدال ؛ ينظر. : ،1/163الكتاب
.211-210،وكتاباإلدغاممنشرحكتابسيبويهص7/231األصولو

ص املفصل يف الزخمشري سيبويه107وذهب بقول حمجوج وهو اإلدغام، إال فيها ليس الثاء مع التاء أن إىل
 ".ُمْثرَتد ،وهيعربيةجيدة:وبعضهميقول:"1/163
 .كلمةغريواضحة،واجتهدتيفقراءهتا(9)
 .كلمةمطموسة(10)
 .كلمةمطموسة(11)
 .كلمةغريواضحةواجتهدتيفقراءهتا(12)
 .غريواضحة،واجتهدتيفقراءهتا(وأماالتاءمع)(1)
 .مطموسبعضها(الصاد)(2)
 .سبقنظر.الزاي:األصل(7)
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فتقوُل اَلَداالً،َوتـَُقولُ،َوجَيُوُزأْنتـُْبد (اذََّكرَ)التَّاءدااًلَوُتدغ ُميف  ادَّكَر،َوَقْد:َلالتَّاءَدااًلوالذَّ
الَبَدل  ُحروف  .(1)استَـْقَصيناَذلكيف 

،فقالوا ع :َوَقْدأْبَدلُواالتَّاءسيًناَمَعالسِّني  م  ألنَـَّهاأقْـَرُب(4)ُمسَّ ني  ،َفَحولواالتَّاءإىلالسِّ
 َفُتها(3)،َوالجَيُوُزإْبَداُلالسَّني تاءً(6)(اصََّلحَ)هَلَا،كَماقـَلَُبواالتاءَصاًدايف  .؛لئالتَبطَلص 

(افْـتَـَعلَ)َوأمَّاتَاء فَإنَّكتـَْقلبَهاَمَعالزَّايدااًللُتَشارَكالزَّاييف  ال  َوالذَّ ال  َمَعالزَّايَوالدَّ
التاَءل َمَشقَّة ختَْ ة ،َوالتُقرُّ دِّ البـَْعَدهاالـَجْهر َوالشَّ َنالزَّايالساكنة،َوجَيُوُزأْنتـََقلَبالدَّ َهام  ليص 

كَماقَلبتَ:زايًافـََتقول الحَنْو:الطَّاَءَصاًدافقلتَ(3)ازَّاَن، :اصََّلَح،والتاءإىلالدَّ ادََّخَلب َقلب 
ا َنالَوْجه  ْنالتاءم  اَلأقوىم  الدَّ َدااًلالَغرْي؛ألنَّ ادََّخَل،َوأمَّاالتاء:لذيذَكرنَاُه،تقولالتَّاء 

...(1) مذ كرُهيف  فـََقْدتـََقدَّ ال  َاَمَعالصَّاد ،(.اذََّكرَ)الذَّ كَحاهل  فهي َمَعالضَّاد  /َوأمَّاَحاُلالتَّاء 
.اْضَطَرَب،َواضََّربَ:فـََتقولُ

ل َتَحرُّك َها،بلتـَُقولُ(2)(اْستَـْفَعلَ)َوأماَّتَاُء َهذهاحلُروف  اْسَتْضَرَب،َفهذا:َفالُتْدَغُميف 
ُمَقاربهَواليُْدَغُمُمَقاربُهفيه .اليُْدغميف 

طاء التاء إْبَداُل َفاجليُد الطَّاء بـَْعَد ريًا َضم  التَّاُء َوَقعت حَنْو(7)فَإْن ، َخَبْطُت،:
(1)َواْحطتُ أنَّه إال حَنو(4)....، الضَّاُد، وَكَذلك ، اإلطَْباق  َن م  َشيء  الطَّاء َوَقْد: ضبطت،

                                                           

 .139-133يفص(1)
ُعو﴿ومنهقراءةمحزةوالكسائيوحفصعنعاصم(4) ،413السبعةص:ينظر.[3:سورةالصافات،مناآلية]﴾نَاليَسَّمَّ

 .7/126األصول:وينظر.2/314،واإلقناع1/1421وجامعالبيان
َعلَْيه َماأَنَيصَّل َحا﴿ومنهقراءةعاصماجلحدري(6) ُجَناَح خمتصريفشواذ:ينظر.[123:سورةالنساء،مناآلية]﴾َفال

 .2/723،واملنصف1/163الكتاب:،وينظر1/201،واحملتسب76القرآنص
 .أبدلتالسنيمنالتاء(مسمع)سهو؛ألنيف.إبدالالسنيمنالتاء:األصل(3)
 ".فقلتَ:"بالبناءللمفعول،وهيالتتفقمعقولهبعد.قُلبت:األصل(3)
 (.مع)كلمةمطموسة،ولعلها(1)
كتابسيبويهص137-1/132الكتاب:يف(استفعل)ينظرحكمتاء(2) ،والتخمري260،وكتاباإلدغاممنشرح

 .1/2132،واإلقليد2/311،واملمتع2/413،واإليضاحيفشرحاملفصل10/141،وشرحاملفصل1/133
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الطَّاءَسكَنْت،َوالتَّاُءفَاعل ،َوالفاعل ،َوالَوْجُهفيهأنَّ املواضع  بـَْعض  أُْبدلْتتَاُءالضَّمري طَاًءيف 
تَـَعلَ)الزم ،َفَصارْتكَفاء :(6)،َومنهَقوُلَعْلَقَمةبنَعَبَدة(افـْ

 (1)َفُحقَّ ِلَشْأس  ِمْن َنَداَك َذنُـوبُ   بِنَـْعَمة   (3)َوِفي ُكلِّ َحيٍّ َقْد َخَبْطتَ 

.بالتَّاءبالطَّاء(1)....

.(3)..."ولم المعرفة ُتدغم في ثالثة عشر حرفًا: "قَـاَل أبُو َعلي

ة : قَـاَل الشَّارِحُ  الع دَّ َهذه ْن م  َومُهَا(7)اثـَْنان  ، املْخرَج  يف  الالم  َن م  بَع يَدان  الشَّنُي:
مَتُرَّ اْستطَالًةَوانْب َساًطاحىتَّ فيهَما ،َولَذلكحلَ َقا(1)َوالضَّاُد؛إالَّأنَّ اللَسان  َطَرف  ُحروف  َعلى

                                                                                                                                                                             

.سهو.إبدالالطاءتاء:األصل(7)
 .7/226،وشرحالشافية1/210الكتاب:ظرين.وهذهلغةلتميم،وليستبالكثرية

(1) سيبويه "1/132قال جتيء: وإمنا اإلضمار، عالمة التاء هذه ألن طاًء؛ تقلبها ال أن وأجودمها اللغتني وأعرب
 .223-7/226،وشرحالشافية2/771املنصف:وينظر".ملعًَّن

 (.يفقد)ولعلها.كلمةمطموسة(4)
على(6) َعبيدبنربيعة،منبينمتيم،شاعرجاهلي،ُلقِّببالفحلألنهَخَلف َعْلَقَمُةبنَعَبَدةبنناشرةبنقيسبن

اجلاهلية فحول من الرابعة الطبقة يف سالم ابن جعله ذلك، غري وقيل منه، أشعر بأنه له حكمت ملا القيس امرئ .امرأة
 .7/232،واخلزانة223،واملؤتلفواملختلفص1/213،والشعروالشعراء1/179طبقاتابنسالم:تنظرترمجتهيف

 (.َخَبطَّ:)كذارمستيفاألصل؛وهوكذلكيفأغلباملصادرالواردةيفاحلاشيةالتالية،ورمستيفبعضها(3)
ص(3) ديوانه يف الطويل، من 13البيت له وهو الغساين، جبلة بن احلارث فيها ميدح قصيدة من يف، املفضليات:

796ص والكتاب ،1/131 القرآن وجماز ،2/223 والكامل ،1/241 ثعلب وجمالس املفضليات1/33، وشرح ،
ص 336لألنباري واألصول ،7/232 الصناعة وسر ص1/219، الذهب عني وحتصيل ،493 األشعار وشـرح ،= =

 1/763الستة املفضل اختيارات وشرح ،7/1493 الشجري ابن وأمايل ،2/149 ،7/110 املفصل وشرح ،4/13،
.107،واملفصلص2/772املنصف:وبالنسبةيف.191،وشرحشواهدشرحالشافيةص10/141

)قوله خبطتَ: قد أي( ورقها: ليتساقط بعًصا الشجر املاشية صاحب يضرب أن اخلبط وأصل وتفضلت، أنعمت
املعروف، من يسديه ملا مثاًل فضربه املاشية؛ شأس)وفرتعاه وقيل(: علقمة، أخو يومئٍذ،: ر ُأس  قد وكان أخته، ابن

لو،فضرهبامثالًللنصيبواحلظّ(:الذَّنوب)و  .19-13شرحاألعلمعلىالديوانص:ينظر.الدَّ
 (يريدبالتاءالطاء)كلمةغريواضحة،ولعلها(1)
 .623ص(مرجان)،و230ص(فرهود)التكملة(2)
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ْرُب،فـَتُبدُلالالمَ:فـَتَـُقوُلَعلىَهذا(4)بالطَّاءَوحَنْوها يًناَوُتْدغ ُم؛لُوجود الضَّْرُب،َوالشُّ َضاًداأَْوش 
َوُمَقاربُتهل َمابـَْعَده َوْهوُسكوُناألوَّل  اإلْدَغام  .َشْرط 

الالُم؟:فَإْنق يـلَ ََسكنت  مل 

ٍدع ْنَد:ق يـلَ َعلىَحْرٍفَواح  كانْتالُمالتَّعريـف  ،َولذلك ل َيكوَناْمتَـزَاُجـَهابالكلَمة َأَشـدَّ
يبوي َغـرْيَهذا(6)هَواجلْمـُهور س  ،َولَذلكَدالئـ ُل،َوَقْدذَكرنَـاَهايف 

ع  .(1)املوض 

الالَم ألنَّ الثَّالثة ، األْحَياز  يف  اللَسان  َطَرف  ُحُروُف َفهي َحْرًفا َعَشَر األَحَد َوأمَّا
كثرَُة /تـَُقار بـَُها،َويـَُقوِّيَذلك النكراتَتْدُخُلَعليهاَدْور َهايف  يف  مَجيَعاألْجَناس  ،فَإنَّ الكالم 

.الُماملعر فَة 

..................................................................................(2)

                                                                                                                                                                             

،2/943،والتبصرةوالتذكرة131،والالماتص1/713،واملقتضب1/143الكتاب:املعرفةيفينظرإدغامالم(7)
 .1/232،واملساعد1/2163،واإلقليد7/239،وشرحالشافية2/692،واملمتع10/111وشرحاملفصل

 .كلمةغريواضحة،واجتهدتيفقراءهتا(1)
(4) سيبويه "...1/143قال اتصلت: حىت كذلك والشني الالم، مبخرج اتصلت حىت لرخاوهتا استطالت الضاد ألن

 ".مبخرجالطاء
،وأصلاهلمزة(أل)هيالالموحدها،واهلمزةوصلةإىلالنطقهباساكنة،وذهباخلليلإىلأنحرفالتعريفهو(6)

،والالمات724،1/113-7/721الكتاب:ينظر.الكثرةاالستعمالأنتكونمقطوعةوإمناحذفتيفالوصلختفيفً
13-13ص الصناعة وسر ص1/772-777، واملفصل ،726 املفصل وشرح ،9/13 اجلاربردي وشرح ،1/164.

=
      = هو التعريف حرف أن إىل ذهبا وسيبويه اخلليل أن إىل مالك ابن وذهب املسألة، يف املشهور هو ،(أل)هذا

اهلمزة يف بينهما واخلالف ينظر. ص: 12التسهيل التسهيل وشرح ،1/247 واملساعد القواعد1/194، ومتهيد ،
.270-7/213وقدردَّعليهأبوحيانذلكيفالتذييلوالتكميل.7/742،وتعليقالفرائد2/319

 .وسببهذااخلالفاختالفهميففهمعبارةسيبويه
 .2/132،واملتبع1/190اللباب:وينظر.211ص(القسماألول)ةشرحالتكمل(1)
 .أحدعشرسطرًامطموًسابسببرطوبةأصابتالورقةاألخريةمناألصل(2)

 أ/761
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:الشني....

ة   ْيٌء ِبَكفَّْيَك لئِـ  تـَُقوُل إَذا َأْهَلْكُت َمالً لِلذَّ  (4)قُ ُفَكْيـَهُة َهشَّ

(1)وَكاَنالَوْجُهفيهماذكرناه

املرسلني خامت حممد سيدنا على وسلم اهلل وصلى العاملني رب هلل واحلمد من. فرغ
اهلل الفقريإىلرمحة حيىي...خبطاياهوزللـه،الراجيعفوربه...املغفرة،(1)...كتابتهالعبد

بنحممودبنحممدالتكرييتاملتفّقهعلىمذهبالشافعيرضياهللعنه،عشيةاخلميسثالث
 .(2)....عشرمنشعبانسنةستعشرةوستمئةهجريةباملوصلعمرهااهلل

  

                                                           

جاهلي(7) شاعر العنربي، متيم بن َطر يف عمرو أبو وهو الَعْنربي، لَطر يف الطويل، من وهو مطموس، البيت أكثر
 فرسان من وفارس شيبانُمق لٌّ، بين أحد قتله متيم، بين يف. ترمجته تنظر ص: 211االشتقاق الآليل ومسط ،1/241،

.732،وشرحشواهدشرحالشافيةص1/201ومعاهدالتنصيص
يف له والبيت : 1/143الكتاب واألصول ص7/121، والالمات ،137 املفصل وشرح ،10/112-117،

 2/11واملقرب واملمتع نسب2/691، وبال يف، ة : الصناعة ص1/713سر واملفصل ،100 واإلقليد ،1/2169،
.136،وعنقودالزواهرص(ليق)10/771واللسان

هلشيءمناملال:إنامرأتهالمتهعلىإنفاقمالهيفلذاته،وقالت:الالز مالالز ق،يقول:امرأته،والالئق:فكيهة
يفكفْيك؟ .2/232شرحأبياتسيبويه:ينظر!ثابت 

قوله )والشاهد (َهشَّْيء : الم أدغم حيث هل)، ) من الشني شيء)يف ) وإجرائها وتفشيها، الشني خمرج -التساع
كانتمنوسطاللسان كلمتني،معانفصاهلمايفاملخرج-وإن .إىلطرفهواختالطهاحبروفه،وإظهارهاجائزألهنمامن

 .494حتصيلعنيالذهبص:ينظر
 .ثالثكلماتمطموسةوملأتبنيقراءهتاحنو(1)
 .مكانالنقاطكلماتمطموسةبفعلالرطوبة(1)
 .مكانالنقاطسطرانمطموسان(2)
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 القرآنية فهرس اآليات

 الصفحة رقم اآلية اآلية
سورةالبقرة

6674﴾مْهُتَـرْنذَأَءَ﴿
مْٱَخَتَم﴿ 3269﴾هللَُعَلىقـُُلوهب  ْمَوَعَلىمَسْع ه 
19147﴾َرْعد َوبـَْرق ﴿
24620﴾ت ل َحـ لصَّـ ٱءَاَمُنواَْوَعم ُلوْا﴿
31239﴾بـََلىَمنَكَسَبَسيَِّئةً﴿
146770﴾إ نَّاهلل ﴿

ٱلَْبْحر ﴾ جَتْر ييف  ٱلَّيت  16129﴿َوٱْلُفْلك 
22330﴾وءٍرُقُـةَثَـ لَ﴿ثَـ

نَّ﴾ ب َردِّه  2233﴿َوبـُُعولَتـُُهنََّأَحقُّ
21930﴾ةٍلَـيل قَةٍـئَنف ممِّ﴿كَ

237407(قراءة)﴾نََتهُْؤمتُ َنأََمـ ٱلَّذ ي﴿ٱ
سورةآلعمران

َهـ ﴿ َلك  73723﴾َذاَأىنَّ
173103﴾نَوْلَعْٱألَمُتُنْـأَ﴿وَ
146141(قراءة)ى﴾وٱُغزًّانُكَوْ﴿أَ
َهاَما﴿ 236139﴾ْكَتَسَبتْٱهَلَاَماَكَسَبْتَوَعلَيـْ

سورةالنساء
11123﴾سُدُٱلسُّه مِّألُفَة وَخْإ هُلَانَنكَإ ﴿فَ
21263﴾هلل َعلَْيُكمْٱَبك تَـ ﴿
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 الصفحة رقم اآلية اآلية
3163﴾اتٍبَواثُـرُـٱنف ﴿فَ
92160﴾مْكُلَوٍّدُعَمٍوْقَـنْم انَنكَإ ﴿فَ

سورةاملائدة
6111وا﴾رُهَّٱطًَّبافَنُمجُتُنْكُنْإ ﴿وَ
73123ا﴾مَهُيَـد يْأَواْعُطَٱقْفَةُقَار ٱلسَّوَقُار ٱلسَّ﴿وَ

116670﴾َءأَْنَتقـُْلَتل لنَّاس ﴿
سورةاألنعام

ق ْرطَاسٍ﴿ 3263﴾َوَلْونـَزَّلْنَـاَعلَْيَكك َتابًايف 
ٱلصُّور ﴾ 3749﴿يـَْوَميُنَفُخيف 

ـُرونَ﴿ 30613﴾تـََتَذكَّ
127103ا﴾يهَم ر جمُْرب َـ كَ﴿أَ

179161﴾اءُكََرشُيه ف مْهُفَـةًتَيْنمَّكُيَنإ ﴿وَ
16179،416(قراءة)﴾د يًناق َيًما﴿
َها﴿ ُبُكلُّنـَْفٍسإ الََّعلَيـْ 161239﴾َوالَتْكس 

سورةاألعراف
10473(قراءة)﴾َمَعائـ شَ﴿

1393﴾مْه ل ائ مشََنْعَوَمْه ن ـ ميَْأَنْعَ﴿وَ
ُهَما﴿ 20141،193﴾َماُوور َيَعنـْ
﴿ 73711﴾لنَّـار ٱيف 

73613﴾دَّارَُكواْ﴿ٱ
(قراءة)﴾ئت َناٱل ُحَصـ يَـ ﴿


33407
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 الصفحة رقم اآلية اآلية
سورةاألنفال

َن﴿ 9613(قراءة)﴾ئ َكة ُمردِّف نيَْلَملَـ ٱب أَْلٍفم 
نـْيَـاَوَهْمب ٱْلُعْدَوة ٱإ ْذأَنـُْتمب ﴿ 12434﴾ْلُقْصَوىٱْلُعْدَوة ٱلدُّ
َعْنبـَيـَِّنةٍ﴿ 12494﴾َوحَيْىَيَمْنَحيَّ

سورةالتوبة
ْنقـَْبلُٱه ُئوَنَقوَلُيَضـ ﴿ 70730﴾لَّذ يَنَكَفُرواْم 
يُتمب احْلَيَـ ﴿ َنٱوة أََرض  نـْيَـام  رَة ٱلدُّ 73267﴾أَلخ 
ُهْمَمْنيـَُقوُل﴿ 19407﴾ْئَذنيلِّٱَوم نـْ
ُهمْٱفَإ نرََّجَعَك﴿ 37232﴾هللُإ ىَلَطائ َفٍةمِّنـْ
109421،422﴾ُجُرٍفَهارٍ﴿
111707﴾إ الََّعنمَّْوع َدٍةَوَعَدَهاإ يَّاهُ﴿

سورةيونس
َوَجرَْيَنهب  ْم﴾ ٱْلُفْلك  إ َذاُكنُتْميف  2229﴿َحىتَّ

21613﴾زَّيـََنتْٱو﴿
سورةهود

23103ا﴾نـَلُاذ رَ﴿أَ
سورةيوسف

2629﴾هُأَنـَْزلْنَـ آإنَّ﴿
72179﴾غ ر ينَلصَّـ ٱَولََيُكونًامَِّن﴿

3037﴾ريُع اٱلْهَتُـيَـّ﴿أَ
3237ا﴾يهَاف نَلْبَـقْـأَيت ٱلَّريَع ٱلْ﴿وَ
9137﴾ريُع ٱلْت لَصَافَمَّلَ﴿وَ



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

649 
 

 الصفحة رقم اآلية اآلية
سورةالرعد

2177ا﴾هَنَـوْرَتَـدٍمَعَرْي غَ﴿ب 
سورةاحلجر

42113﴾ونَلُج وَمْكُنْام نَّ﴿إ 
63117ي﴾ف يْضَالء ؤُـ ﴿هَ

سورةالنحل
ُهْميـَْهَتُدوَن﴾ 1617(قراءة)﴿َوَعالَماٍتَوب النُّْجم 

13171﴾فٍوُّىختََلَعَمْهُذَخُأْيَوْ﴿أَ
1396﴾ل ـائ مَشَّٱلْوَني م يَٱلْن عَهُلُـ لَظ اْؤُيـَّفَتَـ﴿يَـ

سورةاإلسراء
413﴿َفَسيـُْنغ ُضوَنإ لَْيَكُرُءوَسُهْم﴾

سورةالكهف
22610﴾يبِّلرَّقُ﴿

71127﴾بٍهَذَنْم رَاو سَأَنْام يهَف نَوْلَّ﴿حيَُ
33292﴾يُر يُدَأنيـَنـَْقضَّ﴿

سورطـه
76230﴾ُموَسىَقْدأُوت يَتُسْؤَلَكيَـ ﴿

43113ى﴾وًانًاس كَمَتَنْالأَوَنُحنَْهُفُل ﴿الخنُْ
49707﴾لزِّينَـة ٱَمْوع دَُكْميـَْوُم﴿
127727﴾َيْشَقى﴿
﴾وة لصَّلَـ ٱَوْأُمْرَأْهَلَكب ﴿


172400
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 الصفحة رقم اآلية اآلية
سورةاألنبياء

7231وظًا﴾فًُفاحمَّْقْسَاءَمَاٱلسَّـنَلْعَجَ﴿وَ
قَاَم﴿  ِ 3797،479﴾وة لصَّلَـ ٱَوإ 
33123﴾ينَد ه ـ شَمْه م كْاحل ُنَّكُ﴿َو
91266﴾َفالُكْفرَاَنل َسْعي ه ﴿

سورةاحلج
19123وا﴾مُصَتَنٱخْا مَصْخَان ذَـ ﴿هَ

سورةالنور
َنت ُكمْ﴿ 14764(قراءة)﴾إَْذتَل ُقونَُهب أَْلس 

نَّ﴾ 713﴿أَْوءَابَـآء بـُُعولَت ه 
72169﴾مْنكُىم مَـ يَوٱٱألَحُنك أَ﴿وَ

7911﴿َكَسراٍبب ق يَعٍة﴾
سورةالفرقان

31140اًما﴾مَإ نيَق تَّمُلْال نَلْعَٱجْ﴿وَ
سورةالشعراء

وٌّدُعَمْهُنَـّفَإ ﴿ 33140،161﴾يل 
ْرُبيـَْوٍمَمْعُلومٍ﴿ َوَلُكْمش  ْرب  144263﴾هَلَاش 

سورةالنمل
13273﴾تـ ْسَعـُةَرْهطٍ﴿

سورةالعنكبوت
﴾َمنَخَلقَ﴿


61619
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 الصفحة رقم اآلية اآلية
سورةاألحزاب

بُدًّمْهُنَـّأَوْوٱلَدُّوَ﴿يَـ 20141(قراءة)﴾اب رَعْاألَىيف 
سورةسبأ

ءَام ُنوَن﴾ ٱْلُغرُفَـ ت  7377﴿َوُهْميف 
سورةيـس

﴾ ٱَلَمْشُحون  ٱْلُفْلك  1129﴿يف 
سورةص

21123﴾ابَرَحْم اٱلْورُوَّسَتَإذْ﴿
22123﴾عضٍىبَلَاعَنَضُعْبَـىغَبَـان مَصْ﴿خَ

َن﴿ 62726﴾ألْشرَار ٱم 
سورةغافر

79726﴾ْلَقرَار ٱَداُر﴿
63140،160اًل﴾فْط مْكُجُر خيُْ﴿َُثَّ

سورةاألحقاف
﴿َ 77600﴾ْلَمْوَتىٱَعَلىَأْنحُيْىي 

سورةاحلجرات
930﴾ٱهلل ر مْأَىَلإ يءَف تَىتَّ﴿حَ

سورةق
11161ًتا﴾يْمَّةًدَلْبَـه اب نَيْـيَـحْأَوَ﴿

سورةالذاريات
﴾نيَم رَكْمُٱلْيمَر ه َـبْإ ف يْ﴿ضَ


21117
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 الصفحة رقم اآلية اآلية
سورةالطور

431﴾وع فُرْمَٱلْف قْٱلسَّ﴿وَ
سورةالنجم

يَزى﴿ اق ْسَمة ض  ًِ 22436﴾ت ْلَكإ َذ
سورةالقمر

نمُّذَّك رٍ﴿ (قراءة)﴾فـََهْلم 
14،13،
22،72،

10،41
139

سورةالواقعة
ْدرٍ س  2349خمَُّْضوٍد﴾﴿يف 

44263﴾هلْ يم ٱر بُوَنُشْرَبَفَشـ ﴿
سورةاملنافقون

3232﴾ْلَمد ينَـة ٱلَئ نرََّجْعَناإ ىَل﴿
سورةالتحرمي

1123ا﴾مَكُوبُلُقُـتْغَصَدْقَ﴿فَـ
6146﴾اد دَش ظ الَ﴿غ 

سورةاحلاقة
1621﴾حلاقَّةُ﴿ٱ
24119﴾ب َيهْك تَـ ﴿
َساب َيهْ﴿ 26119﴾ح 

سورةاملعارج
10160يًما﴾محَ يم محَ لُئَسْاليَ﴿وَ
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 الصفحة رقم اآلية اآلية
11160﴾مْهُونَـرُصَّبَ﴿يُـ

سورةاجلن
1111﴿ُكنَّاَطَرآئ َقق َدًدا﴾

سورةاملزمل
1331﴾ه ب ر ط نفَمُاءُمَ﴿ٱلسَّ

سورةاملدثر
74103﴾ىٱلُكرَب دَاألحْهَنَـّ﴿إ 

سورةاإلنسان
14723﴾قـََوار يرَا﴿

سورةاملرسالت
11123﴾لرُُّسُلأُقِـَّتتْٱَوإَذا﴿
مْ﴿ 20616﴾َأمَلْخَنُْلقكُّ

﴾ ُصْفر  َـ َلت  7714،127(قراءة)﴿َكأَنَُّهمج 
سورةالتكوير

1131﴾تْلَُعطِّارُشَاٱلع إذَ﴿وَ
سورةاملطففني

11610﴾انَلرَّبَ﴿
76644﴾ْلُكفَّارُٱَهلثُـّوَِّب﴿

سورةالطارق
3232﴾إ نَُّهَعَلىَرْجع ه َلَقاد ر ﴿

سورةالشمس
11432﴾ب َطْغَواَها﴿
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 الصفحة رقم اآلية اآلية
سورةالعلق

َية ٱلََنْسَفًعاب ﴿ 14179﴾لنَّاص 
اإلخالصسورة

1170،196﴾ُقْلُهَواهللَأَحد ﴿
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 األحاديث النبويةفهرس 

 الصفحة الحديث م
420«اتٍورَجُأْمَرْيغَوراتٍزُأْمَنَعْج ارْ»1
اخَلْضراَواتَصدقَة»2 111«لَْيَسيف 
َناْمب ـّرا»7 اْمَسَفر امُيَص ـمْلَْيَسم  143«يف 
رْب يلُ»1 َمازَاَلج  َكاَديُْدر َدين  َحىتَّ َواك  بالسِّ يين  102«يُوص 



 اآلثارفهرس 

 الصفحة القائل األثر م
ـُنواَومَتَْعـَدُدوا»1 792عمربناخلطاب«اْخَشـْوش 
143أبوهريرة«طَاَباْمضراب»2
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 وأقوال العرب األمثال فهرس

 الصفحة القول م
761أجفلالسحاب .1
420-419َقُدَمَوَماَحُدثَأخذهما .2
َمْأَسَدة  .7 791أرض 
َمَضـبَّة  .1 791أرض 
233أَرَْكَباملْهرُ .4
66القوسأْسأَْيتُ .6
الناقة .3 َيَست  297اْستَـتـْ
297استعلىعليه .3
َوَقالـاْستَ .9 73،297َجْملُـنـْ

الظـلُّ .10 291امْسَـَألَّ
مَاعَالنـَّاإنَّرَكَقْر طْأَ .11 119الُقَرىيف 
291اْعَرْورَْيُتاملْهرَ .12
119أُمٌّبـَيِّـَنُةاألُُموَمة .17
67ول جُرْهوأممَيٌّد يْمَأَ .11
123انَلْعَفَـنُاحنَْإنَّ .14
419إنَّهليأت يَنابالَغَدايـاَوالَعَشايَـا .16
136بَع ريُذوَعثَانني .13
794تَارًَةيـَْرم يَوتَاَرًةجَيْن قُ .13
423تـُفَّاحة َمطُْيوبَة  .19
113تـََقضَِّيالَباز ي .20
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 األشعارفهرس  

 الصفحة القائل البحر الشاهد
 الهمزة المكسورة

اء ـنَالف ب التٍـقَّعَمُنَّهُوَاء وَالنـِّف رُلشُّل زُمْـاحَيَالَأَ
كِّالسِّع ضَ اء مَالدِّب ةُزـَنَّمحَْهُجْرِّضَوَاهَنْـم ات بَّاللَّنييف 

اء وَـش وْأَيدٍد قَنْم بٍرْشَل اًماعَطَاهَـب اي طَأَنْم لْجِّعَوَ
قـَيـَْنةحلمزةبنالوافر

عبداملطلب
142

عَفَـه اد ـيعَم ل املوتُىتَأَاذَإَ اء بَّط األَر كْذ نْعَدِّ
بَّاء ل األَب أَدَنْم رُبْـالصَّفَه ب َصبًّاتَنْكُنْىمَضَمَنْإ وَ

شَـامَمَ بَنْم يء رَّ اء َـّبح األَد قْفَـنْم رُّـمَأَمَآدَين 
146أبوعليبنمقلةالكامل

132يفنسبتهخمتلفالكاملاء ضَّالوُب سَيْلَوَم ـير الكَقُلُخُىدَالنَّيان تْف ب هُقُح لْيُـءُرْمَـالوَ 
44أبوالنجمالعجليالرجزاهَـائ دَم رْأَاوَهَـياف أثَرَيْـغَاائهَآيَنْم رُهْاالدَّذَهَق بْيُـملَ

    الباء الساكنة
غََوالع يُسيَـ َهُشُهنَّالَكل يبْْضَنب ك ريَان َنانـْ َايـَنـْ 3غريمنسوبالسريعَكَأمنَّ

    الباء المضمومة
َقْدَخَبْطَتب نَـْعَمةٍ ُكلَِّحيٍّ ْنَنَداَكَذنُوبَُويف  ل َشْأٍسم  649علقمةبنعبدةالطويلَفُحقَّ

131خمتلفيفنسبتهالطويلاهَـابُُغرَب بَـْيـنٍالًباإ ـاع النَوَةًريَش عَنيَح ل صْوامُسُيْلَيمُائ شَمَ
ْبُتمَُوَجْدمتُْبَن يُكْمُدونـََناإْذ اآلَخاء تَـْنُبوَمَضار بُهُنس  11بشربناملهلبالطويلَوَأيَُّبين 

26ذوالرمةالطويلتـََعاَوىب ه ُذْؤبـَانُُهَوثـََعال بـُهُدٍةـَوأَْزَوَرمَيْطُويفب الٍدَبع ي
136ذوالرمةالطويلب الَفالة َجَوان بُـهْالٍة،َوُحفَّْتفََبع يٍدمنالُقَرىارٍقفَم عَرَجْب أَ

ْبـًعال َبطْن  ُبهْه وَُكّلُهُمَقْدنَاَلش  َذاَجاَعَصاح   ِ ْبُعالَفىَتُلْؤم َإ 231بشربناملهلبالطويلَوش 
ـَوقـََفُتَعَلىرَْبٍعل َميَّ َفَماز ْلُتأَْبك يع ْنَدهَُوأَُخاط ُبهَْةنَاَقيت 

َّاأَبـُثُـّهُ َكاَدمم  َأْحَجـارُُهَوَمالع بُـهَْوُأْسق يه َحىتَّ ُتَكلُِّمين 
239ذوالرمةالطويل

ٌّأَبُـوُهَوأُمُّ ْرَنالسَّل يَطأََقار بُـهُهَوَلك ـْند يَـايف  َْوَراَنيـَْعص  110الفرزدقالطويلحب 
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وَض رَامَهَانَـزَيونٍعُاب نَنَـلتَّقَـ 163جريرالبسيطيبُذ عْتَـوَو جْاشَنَلَاض رَامل يف 

ب ـفـَعَ ُهمهب َسَيْلَرٍّـْرَدةفَـَقَفاح  نـْ 21َعب يدبناألبرصخملعالبسيطر يبُـعَام 
262األعشىالكاملجمزوءَواملـْرُءيـَْنـَفعُـُهك َذابُـهَفَصَدقْـتـَُهـاوََكَذبْـتـَُهـا

    الباء المكسورة
رٍ َعْنب الد اْبن َقاد  َسُكوب َعَسىاهللُيـُْغين  الرَّبَاب  ٍرَجْون  َهم  ُنـْ 726خمتلفيفنسبتهالطويلمب 

ُْؤت يَكُنْصَحُه 621نسبتهخمتلفيفالطويلَوالُكلُُّمـْؤٍتُنْصَحُهب َلب يب َوَماُكلُّذ يُنْصٍحمب 
طَوم ـاليَكَه ب تُعْالمسَ وَتُيْأَرَنْإ اـمَ 163دريدبنالصمةالكاملُجْرب قٍنـُيْأَايل 

    التاء المضمومة
ماَ يتُأاصهَـعُز نْاأَذَإ يل 

ـبَك أَ رَيَـّغَر  تُيْبَـمْأَين 
171رؤبةالرجز

    التاء المكسورة
37الربجبنمسهرالوافرات نَهَمُه ار وَايفج ينَق لَانَّأَرَيْـغَب لْكَيُّاحلَمَعْن وَ

    الجيم المفتوحة
إَذاَماأَْمَسَجْتَوأَْمَسَجا 130العجاجالرجزَحىتَّ

    الجيم المكسورة
َقة  ْعر َيعننـَْفسيَأزَاه  َمافيهامناحلَاج يَالَيَتش  يوملأَْقض  42الُفريعةبنتمهامالبسيطنـَْفس 

    الحاء الساكنة
171طرفةبنالعبدالسريعيحْف السَّوَاًلصُىأُلَّعَمُـالرُجْزَن يب ه نْم عَوَّخَلٍام جَوَ

    الحاء المضمومة
ريَج نَّالإ أَ 147حياناحملاريبالطويلحُاد ـنَمَىوَوًهَنْاٍعم وَدَمْهُتْـعَدَح ائ رَةَيَّش العَاين 

َسُبوحَُأُخوبـََيَضاٍتَرائ ٍحُمَتَأوٍِّب امل ْنكَبني  مب َْسح  َرف يق 
74غريمنسوبالطويل
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    الدال المفتوحة

وَنَيْأَوَ 171بنُخَفافقَـْيسعبدالطويلادَوَسْأَب اسٍنَأُنْم ارٍنَل هْأَىَلإ مْاهلَُحَر ونَعُاض رَُكْيب 
ن يَنهُ ْنجَنٍْدَفإ نَّس  َم  ـيًباَوَشيََّدَعاين  ب َناش  نَـَناُمْرَداَلع نْبَ 210الصِّمَّةالُقَشرْي يالطويلبـْ

َوُيْشَتـَهىَوَماالَعْيُشإالَّ َوفـَنََّداَمايـَُلذُّ 261األحوصالطويلَوإ ْناَلَمف يه ُذوالشَّـَنان 
إ َذا تَـَمـْعـَدَدارَبَـّْيـتُـُهَحـىتَّ

َكاَنَجـَزائ يب الَعَصـاَأْنأُْجَلـَدا
792العجاجالرجز

417غريمنسوبمنهوكالرجزادَر ـابَانًـيـَلِّص وَ
َلك ـَرام َزَهـَده إنَّبَن ـيَّ

ْنَمْوَدَده َمال َلئ يـٍمع ْنَدُهْمم 
611العجاجالرجز

    الدال المضمومة
بـَْعَداْنف َصال ه  َواْحَلْوىَلد َماثًايـَُروُدَهافـََلمَّاأََتىَعاَمان  291محيدبنثورالطويلَعن الضَّرْع 

    الدال المكسورة
ال تـَْرَتع يتـََربَـَّعت  يفالشَّْول  ـرَّة َحَدائ ُقفَّني  ِّاألس  111طرفةالطويلأْغيَـد َقَمْويل 

ب رُْكـٍنالك فَالتَـ 231النابغةالذبياينالبسيطَوَلوتَـأَثَـَّفَكاألْعَداُءب الرَِّفد اَءَلهُْقـذ فَـينِّ
الَّاة تَالفَارُدَ انَةًيـَبْاظَيَاهلََولُقُانَـنَّـكُيت  132الشماخالبسيطيد ج ـالةَُعُطاًلُحسَّ
67نفيعالعبشميالوافرياد يَااألَهَحُاو طٍَدتُيَل نْمَفَيل ثْم اكَفَكًَدافَاح اوَمَّأَ

    الراء الساكنة
ْبـ ُسُورَْعْنُمرْب َقاٍتب الربُ يَنَوتـَ َعات  الَّالم  414عديبنزيدالكاملُدوباألُكفِّ

ء يج ـآاجلَامَدَّـقُنَلـْم حيَْ اٍقكَـسَأَيف 
َ
122الكميتجمزوءالكاملرْاه طَامل

َناُءُسرَُأْزَمانَ ْسُرورَْعيـْ
َ
احل ريْوُرامل َنالع ني  َناُءَحْوَراُءم  16منظوربنمرثدالرجزَعيـْ
قـَْيٍسَعَلى وُضرَْفف َداء ل َبين  33طرفةبنالعبدالرملَماأصاَبالنَّاَسمنُسرٍّ

تْرَصَبْأَوْلَ نَأَذإ انَان رـَيج تُخْأُين  ارْـمح َينِّأَـكَيِّـاحلَايف 
لبُحتَْةٍىآلَلَعَدَّـالقَلُـمحْ أَذْإ  ارْزـَالغ ابُجَاللِّايهَف يل 

111غريمنسوبالسريع
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 الصفحة القائل البحر الشاهد
    الراء المفتوحة

َناُهمفـََوار سَ بـْ ْهر َأْعُصَراَكْهَمسٍوَُكنَّاَحس  َنالدَّ 493خمتلفيفنسبتهالطويلَحُيوابـَْعَدَماَماتُوام 
يَـرْ النَّْشَوان  97األعشىجمزوءالكاملفُـُليفالَبق يـَرةَواإلزَارَةَكَتَمـيُّل 

ِ ـاظَـيَمُتـُحْب قُ رَـبًاجمَُر  هْحَّ
هْرَحَج ـالنَرْد ـتَبْيَـارَـبَالو و أَ

136احلصنيبنبكريالرجز

َلَهاُدَرًراَكأنَـَّهـاُدرَّة ُمنَـعََّمـة  بـْ 60الربيعبنضُبعاملنسرحمنن ْسَوٍةُكنَّقـَ
َمـاَسلَ ثْـَلُهُعَشر  ُقوراع َماَوم  البَـيـْ 19أميةبنأيبالصلتاخلفيفَعائ ل َماَوَعاَلت 

    الراء المضمومة
ُهْمَوُأْطف َئْت نـْ افـََقْدُتالصَّوَتم  َوأَنـُْؤرُفـََلمَّ يِّ 12عمربنأيبربيعةالطويلَمَصاب يُحُشبَّْتب الَعش 

َامَ منهت  99ُكثريِّالطويلارُرـَك وَة ـيَّاد عَب ـاقـُلُهب ََةطَيِّب ـَوَماَدامَغْيث 
 الَقتيل  ْنَدم  إ َزارَُهازِّهـَوبََتربَّأُم  92أبوذؤيباهلذيلالطويلَوَقْدَعل َقْتَدَمالَقتيل 

يٍمأَلْصَبَحتْ نَاٍرَجح  تُثـ ريَُهاَوَلْوُكْنُتيف  َّاَنَعينِّ ْنمح  ُّم  213الفرزدقالطويلَظَرايب 
121ذوالرمةالطويلرُطْااخلَهَاك رَوْأَان بَرْغ نْعَبَوَّقَتَـامَدَعْبَـلَائ مَاجلَق رْزُّـالب نَبْرَّقَـوَ

ْدُتَوَدْعَوانَاأَُمْيَمُةأَنَـَّنا ُنورَُهاَشه  َنْصالَهاَوإ ْنَشبَّ 17حامتالطائيالطويلبـَُنواحلَْرب 
ب ُسْحَرٍة َأَهبَّ ابـْيَنُْصَباٍحنَث ريَُهاَفَماأَْفَجَرْتَحىتَّ يَمَعنْي  233ذوالرمةالطويلَعالج 

وَمُكُالُعَن رتْضَّااخْذَإ ونَقُاهَنَتَـ 111أوسبنحجرالبسيطريُاج ضَمَام رَبْـأَة يظَف حَـاليف 
    الراء المكسورة

ار ذَح نْام هَنْـعَونَيدُحيَ ةٍدَلْبَـلِّكُنْم ونَيُّور طُيبُار عَأَ
َ
127ذوالرمةالطويلر اد قَامل

السَّقَّشَمَةٍقَـيْوَسُب وْأَنيَـب هْوَمنْنَعْبَـّرَتَـ 112ذوالرمةالطويلر آذ اجلَؤوس رُنْعَوايب 
ونَعُدْفاليَاءُااإلمَأمَّ 30القتالالكاليبالبسيطار بالعَوان مْواإلنُبَـتـََراَمىإذاًدالَوَين 

َناَهَذاَمَهاه  240عمرانبنحطانالوافرَولَيَسْتَدارُنَاَهاَتاب َدار َولَْيَسل َعْيش 
َْقو َخال َكيَاابَنَعْمر وَسـَماَعاهلل َوالُعَلَماء َأينِّ 269غريمنسوبالوافرَأُعوُذحب 
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ـركأنَـّهابعدَكالل  ر الزَّاج  ُعَقاٍبَكاس  َوَمْسّحهَمرُّ 617غريمنسوبمشطورالرجزِ 

    السين المفتوحة
413العجاجالرجزفـََباَتُمْنَتْصـًباَوَماَتَكـْرَدَسا
َسا الُفسََّجالَعطَام  223خمتلفيفنسبتهالرجزَوالَبَكَرات 

 السين المكسورة
124جريرالبسيطييس ر ضْتَضِّيوَعَنْم اسُالنَّرَّبَاجَمَمْهُرَذ نْتُـفَـامٍوَقْـألَومٍلُحُنْم لْهَ

131غريمنسوبالرجزاس فَالنـِّةَيَشْيم ش ميَْسَعَقْـأَ
    الشين الساكنة

ل َعُجـوٍزَجـْحَمر شْ قَـْدَزوَُّجـوين 

َكـُزوٍم ْنـَفـر شْيَاب ـَسة اللَّْحـم  قـَ

َـاَداللُـَهـاَعـَلىالُفـُرشْ َكأمنَّ

تَـْهَتـر شْ ك ـالب  ـر اللَّْيل  آخ  يف 

710ع َقالبنر زَامالرجز

    الضاد المضمومة
َهـا َكأهنَّب تَـيـْ ط يُّ

َ
َقْدَكانْتف راًخابـُُيوُضَهااَءقَـْفـٍروامل 13خمتلفيفنسبتهالطويلَقطَااحَلْزن 

    العين المفتوحة
نَيَضمَّْتَكأنَّ َياًعاُنُسوَعرَْحل يح  َعًىج  21القطاميالوافرَحَوال َبُغرًَّزاَوم 

    العين المضمومة
فَجَدْقَارٍزَن ىابنَرَأَ مَوَاين  32غريمنسوبالطويلعُاب تَتَامُهَأنُـاٍتشَوَنَـىهَلَعَلَّين 

َسالم َعَلْيُكَماأََمْنز لَ َميٍّ عُيَتْ َرَواج  اأَلْزُمُنالالئ يَمَضنْيَ 16ذوالرمةالطويلَهل 

الكاملعُدَوْتُـوَنُّسَتُةًبَاز عَلـَحْزن اب تْعَبَـّرَتَـاوَقَإىلالنَـّالَثَأُتْظَاقَ
متممبننويرة

أومالكبن
نويرة
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 الصفحة القائل البحر الشاهد
    الفاء المفتوحة

يَمَوفَـا ْنَسْلَمىَخَياش  141العجاجالرجزَخالَـَطم 

    الفاء المضمومة
ل ـفَ 10احلرقةبنتالنعمانالطويلرَّفُـُبَتاراٍتب َناَوَتصََـّتـََقلُدنْـَياالَيُدوُمَنع يُمَهاُأفٍّ

111الفرزدقالطويلفُلِّأَُمتَب اح اصَنَئْـش نُاحنَْذَإ اهَيدُص ىيَارَبَحُنْم مٍحلَْالءُشْأَوَ
    القاف المضمومة

فـََهات يَكَدارَُهاَقداْحَتمَ َطوَّقَُلْتَميٌّ
ُ
َاالُعْصُمتـَْرد يَواحَلَماُمامل 240ذوالرمةالطويلهب 

661طريفالعنربيالطويلب َكفَّْيَكالئـ قُُفَكْيـَهُةَهشَّْيء تـَُقوُلإَذاَأْهَلْكُتَمااًلل لذَّةٍ
    القاف المكسورة

َغْرز َها طَرِّق َوَقْدختَ َذْتر ْجل يإىلَجْنب 
ُ
الَقطَاة امل يًفاَكأُْفُحوص  401الـُمَمزَّقالَعْبديالطويلَنس 

93جبَّاربنُسْلَمىالكاملاق ُزعَنَّجَأَةٍبَل قْأَاب هَنْـم وابُرَشْمليَمْكُلَبْـيًّاقَـحَأنَّكَوَ
اْمُرؤ  إ ينِّ اأَلْزَرق جتَ ُدالرَِّجاُلَعَداَويت  منالذُّبَاب  43خمتلفيفنسبتهالكاملَوْجَدالرَِّكاب 

أَبـَْعدَ  ِ ْنن َياق  َنالَوثَاق ُكنَّاهللُم  نَيم  79الُقالخالرجزإ ْنملَْتـَُنجِّ
اهَـيق ر نطَعوز جُللعَـحَّنَتَـ
اـهَوق سُنْم ةًـحَائ رَتْلَبَـقْـأَإذْ

اهَـيق د صَنْم يُّو حْاالنَّمَافَهَعْدَ
161رؤبةبنالعجاجالرجز

67عديبنزيداخلفيفاق نَهاإىلاألعْشناقُإاوَنـَـياد يَأَيفتْلَساءهاماتأمَّ
    الكاف المفتوحة

613خمتلفيفنسبتهالرجزأَبـََتـاَعـلََّكَأْوَعَساَكـنْيَا
113مروانبناحلكماملتقاربفـََرْجَتالظَّالَمب أُمَّاتـ َكاَنالُوُجـوهَإَذااألُمََّهاُتقـََبحْ

    الالم المفتوحة
نات اهلَىدَحْإللْب تَاهْوَعَدْالصَّب عَاشْسُفْالنـَّيلَقَاَلتْوَ

ُ
37الكميتالطويلااهلََبَت اهْالت ض عْامل
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 الصفحة القائل البحر الشاهد
116الكميتالطويلااهلََحَاكت وَكٍال امنحَجَُّجهَزَتَـىرَالكَةَيَف خْأَاظُقَيْـاألَمَل عَدْقَلَ

ُغلُبَّةً يل  َنالَفص  َخاَضم 
َ
يـر َأَخُذواامل 267رييمَلراعيالنُّاالكاملأَف يـالظُْلًماَوُيكتُبلأَلم 

    الالم المضمومة
نَـُهمْ َهااألَنَوَُكلُّأُنَاٍسَسْوَفَتْدُخُلبـَيـْ نـْ م  َية َتْصَفـرُّ لُُدَوْيه  190لبيدالطويلام 

اخُلْضَرحَتَْتلََبان ه تـََرىالنُـّعَ ُلهَْرات  َهاَصَواه  43متيمبنُأيّببنمقبلالطويلأَُحاَدَوَمثْـََّنَأْصَعَقتـْ
411ذوالرمةالطويلإ َذاَماَرأَتْـَناز يَلعنَّاَزو يلُـَهااَوبـَْيَضاَءالتـَْنَحاُشعنَّاَوأُمُّهَ

َهجَُّرواَُثََّأْسَرواَوفُـ إ َذااجْنَاَبَحلُّواتـُوٍّ َلُهمَحىتَّ 19خمتلفيفنسبتهاملديدلَيـْ
ْنَحْيُثٱْلَتَبْسَنب ه  َوُصرِّْعَنم  23عبدةبنالطبيبالبسيطب َأْجَراٍحَوَمْقُتولُجمَُرََّحـات َوىلَّ

ُب َفائ ل َقْدخَنْض  ْنَمْكُنون  َرم  َناالَبَطلُه الَعيـْ يُطَعَلىَأْرَماح  233األعشىالبسيطَوَقْدَيش 
َجاز نـُُزولُالنُُّسور َعَلْيه مُوََكَأنََّعاف َيَة

َ
ذ يامل جٌّب َأْسَفل  263جريرالكاملح 

    الالم المكسورة
َخل يَقة  ينِّ م  تَـْنُسل َوإ ْنَتُكَقْدَساَءْتك  ْنث َياَبك  م  233امرؤالقيسالطويلَفُسلِّيث َيايب 

َعْنَصَهَوات ه يَ الُغالُماخل فُّ 136امرؤالقيسالطويلل قَّثَـمُـالنيف العَاب وَـثْأب يو لْيُـوَز لُّ
42النابغةالذبياينالطويلل الئ الغَياتُاف اء صَضَإ نَّهُفَـُعل نَيب ك ْديـَْوٍنَوأُْبط نَُّكرًَّة

يمُاع طَامَجَيْهلَيفانيُاع طَمَ م اء مَالسَّاقُآفَرَّبَـااغْذَإ ىرَالق يف 
َ
133أوسبنحجرالطويلل حْنامل

َعوَّْدَنَأْحَشاَءقـَْلب ه  ل أََبْتذ َكر  َفاص 
َ
77ذوالرمةالطويلُخُفوًقاَوَرْفَضاُتاهلَوىيفامل

ِ جنَْاألَان حَصَحْيفالصَّهُأنَّكَ 61يفنسبتهخمتلفالرجزيُغزَّل د يْأَب ىٌّام خَسُن طْقُل 
تْلَقَّبَـتَـ 129أبوالنجمالعجليالرجزل شَهْنَـوَكٍال مَيْاحَمَر نْيَبَـل ـقُّبَـالتَّل وَّأَيف 

96أبوالنجمالعجليالرجزلٍمشُْأَوَنٍميُْأَنْام يهلََرْب يَـ
َناهلل والَفاليَـْوَمَأْشـَرْبَغْيـَرُمْسَتْحق ب  717امرؤالقيسالسريعَواغ ـل إثْـًمام 


يرَاو وَالعَوَيلٍم رَيْـغَ ال فَكْالأَوَالُعزَّلٍاوَـجَـيْهَـاليف 


137األعشىاخلفيف
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 الصفحة القائل البحر الشاهد
َاَشاط ٍنَعَصاُهَعَكـاهُ ْجن َواألْغالل أميُّ السِّ 236بنأيبالصلتأميةاخلفيفَثَّيـُْلَقىيف 

    الميم المفتوحة
َضالٍةَكَأنََّوَحى يفَجْوف  27محيدبنثورالطويلتـََلْهُجُمحلَْيَـْيه إ َذاَماتـََلْهَجَماالصِّْرَدان 

يـَْلَمْعَنب الضَُّحىلََنااجَلَفَناُت ْنجَنَْدٍةَدَماالُغرُّ 72حسانبنثابتالطويلَوَأْسَيافـَُنايـَْقطُْرَنم 
ـُمَكَما ْيَضت ـَهاالـَحَماَمهَْعـيُّوابأْمر ه  494،493خمتلفيفنسبتهجمزوءالكاملَعـيَّْتب بـَ

31غريمنسوبالرجزامَاز هَلَّلاعُطَقْتَـوات ضَع وَامَز ـآمَـالمُز أْيَيق ر طَاذَهَ
َذاَكَخليل يَوُذويُـ يَعـات بُـين  َواْمَسل َمهيـَْرم  143جُبَريبنَعَنَمةالطائياملنسرحَوَرائ يب اْمَسْهم 

    الميم المضمومة
133زهريالبسيطَعْفًواوُيْظلَـُمَأْحَيانًافـََيظَّل ـمُُهَوالـَجَواُدالذييـُْعط يَكنَائ َلهُ

ْنَخْرَقاَءَمْنز َلًة ْيَكَمْسُجومَُماُءالصََّباَبة َأَعْنتـََرمسََّْتم  نـَ ْنَعيـْ 171ذوالرمةالبسيطم 

احلارثبنأميةالوافرَأْخـذ َواْقت ـَثامُاء رَغَلصُّل وَوااءُشَفَيْكَل كْأَاء رَبَـكُلْل فَ
141األصغر

91خمتلفيفنسبتهالوافرمُـير الغَبَخ اصَمَكَب أْظَهُلَم ـين ىزَوَحْاأَهَـوقَنُعُورُصُيَ
َياُمنُْلوحٍَمىَتكاَناخل َيـاُمب ذ يطُ الَغْيَثأيَـّتـَُهاالـخ  613جريرالوافرُسق يت 

امُـؤَتُاهَـعُمْدَاوَنَلَقَـاَلتْ
امُظَـالنِّهُمَلَسْأَذْإ رِّدُّـالكَ

المُواالسَّلُحتََارْينَذ الَّىلَعَ
ُكَديْرأوحديرالرجز

يئة عبدبينَقم 
103،

137

    الميم المكسورة
ْنَفَمَوْيه مَ َّم  يف  الَعاو يَأَشدَّر َجام امهَُانـََفَثايف  144الفرزدقالطويلَعَلىالنَّاب ح 

 يَْأُكْلَنُجثَّيت  َباُعالُقفِّ َيوَمَذاَكيَـْيَتم وَك يَدض  َراش  رَاشاهلذيلالطويلوَك يَدخ  410أبوخ 
ُسَويْـَقـةٍأَيـََهاَتَمْنـز لَُناب نَـ َنَكاَنْتُمبَْعف  613جريرالكاملام ـنْاأليَّارََكًةم 



م لُّكَالتَّث فَرَاوَغَاللَّن عَ


32العجاجالرجز



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

633 
 

 الصفحة القائل البحر الشاهد
    النون الساكنة

ينْد عْجَـالبُّح ىالأُمَيْلَسُقَـاَلتْ
نيْـات ـنَمَمْهُـنَّإ اطَـبَالسِّالوَ

110ةرَعْبننُـبِّضَالرجز

دليمالعبشميالرجزينْاو رَالكَوََباَرَياتفاحلُتْحَ
120،

219
نيْـتَرْمَني ـفَذَقَني ـهَمَهْمَوَ

123خمتلفيفنسبتهالسريعنيْسَرْالتُـّور هُظُلُثْم اامهَُرَهْظَ

َفـيـنَْوَصال َياٍتَكَكَما طاماجملاشعيالسريعيـَُؤثـْ 230خ 
    النون المفتوحة

69األسودبنيعفرالطويلاـينَئ ر وَمْاًداهلَُـبَكْأَوبًاوَلُقُـمُهُنْـم ظُيْىالغَتَأَىتَّحَمُاهُنَظْغ فَ
أَار نَكَانَّم ات رَفَباجلَونَاؤُىالرَّرَيَـ 31الكميتالوافراـينَب الظُّوَبَاح بَحُيب 

بَنَّإ فَرْـخَفْالتَـفَ 137الكميتالوافراينَم أَوْواتَـسُـيْلَوَتٍالَّعَل ارٍزَن ين 
69األغلبالع ْجليالرجزاينًَباثُب صَوعُدُعْتَـلُيْاخلَوَاينَالغ وَنَطْابَنَطْبَهَنُحنَْ

الَقر ينَـهَْقْدَفاَرقَـْتَقر ينَـَها

َوَشَحَطْتَعْنَدار َهـاالظَّع يَنهْ

يـَنهْ ـَناَسف  يَالَْيَتأنَـّاَضمَّ

يـَُعوَدالَوْصُلَكيَـُّنوَنهْ َحىتَّ

441غريمنسوبالرجز

134غريمنسوباهلزجاـانَودَسُض األرْانَق رَوـلُعْىَهد بًايَـزًعْم وَ
    النون المكسورة

176امرؤالقيسالطويلب َأْرَسان نَدْقَايُـمَادُيَاجل ىتَّحَوَمْهُيُـّز غَلَّك تَىتَّحَمْهب َتُوْطَمَ
َرجََّعتْ َباي ن إ َذاَفاق د ،َخطَْباُء،فَـْرَخنْي 

ُ
امل اخلَل يط  192ب ْشربنأيبخازمالطويلذََكْرُتُسَلْيَمىيف 

40اإلصبعالعدواينوذالبسيطأضرْبَكحيُثتقوُلاهلامُةاسقوينشتميومنقصيتياعمروإْنالتدْع
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ق رُّفَالتَـّدَنْع وادُجيَ ملَْاًداوَبَوْأَمُوْالقَحَبَألصْ عمروبنالعدَّاءالبسيطنْي الَامج َجَيْاهلَيف 
170الكليب

ف نيَ ؤون َوُهنَّخُبْت ُيَشبَـّْهَنالسَّ
ُ
ر َوامل األَبَاه  13املثقبالعبديالوافرَعظ يمات 

ـنَّا م  َعَلىَسَفَواَنيَـْوم َأْرَونََفَظلَّل ن ْسَوة النُـّْعَمان  762النابغةاجلعديالوافراين 
َلئ يم  َدَمان َعَلىَماَقاَمَيْشت ُمين  ْنز يٍرمتَرََّغيف  120حسانبنثابتالوافرَكخ 

    الهاء المفتوحة
ب َأجْ أَلْكين  َواد يَهاَباٍلَعَنٱْجُبل َهاإ ينِّ َأْود َيٍةَعْنَسْيل  10غريمنسوبالبسيطَوَسْيل 

    الياء المفتوحة
ري َوَفوَقهُ 37أميةبنأيبالصلتالطويلياـائ مسََبع سَوقَفَه اإللَاءُمسََلهمارأْتَعنُيالَبص 

120ذوالرمةالطويليًااز بَنَرْصَبْأَانُوَالك رْمُُـهنَّأَكَهُلَوْحَاسَىالنَّرَىتَـوسَأيبمُآل نَم 
172أَُحْيَحةبناجُلاَلحالرجزايًاد عَاًليْجَرُوًْباأَيْكَىُرشَخْأَاـيَال مَنْم ةٍـبَصْعُب هُتـُيْنَـبَـ

    الياء المضمومة
يُّاحُوَرْاألَفُّهُلُتَـ 34العجاجالرجزوالسُّم 

 الياء المكسورة
نَـيْ نالنَّـَكَأنََّمتـْ َنالصُّف يِّف يِّـه م  13خمتلفيفنسبتهالرجزَمَواق ُعالطَّرْي م 
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 اللغويةاألساليب فهرس 

 الصفحة األسلوب اللغوي م
641احْبَثظَّلمه .1
149أَْبَدلُتالثَّوَبب َعْبدٍ .2
َرَفة .7 612اْجَبحَّ
612اْجَبهعََّرَفة .1
644اْحب سزََّردكَ .4
644اْحب سصَّاحبكَ .6
641اْحُثثتَّلك .3
641اْحُثثدُّالًما .3
641اْحُثثطَّال ًبا .9

641اْحُددظَّال ًما .10
644اْحر زسَّابًقا .11
644اْحرزصَّاحبكَ .12
233َأْحَصَدالزَّرْعُ .17
647اْحُططت ْلكَ .11
641اْحَفظتَّلكَ .14
641اْحَفظثَّوبكَ .16
641اْحَفظدُّالًما .13
641اْحَفظذََّهَبكَ .13
646اْحَفظسَّاد ًرا .19
641اْحَفظطَّالًبا .20
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 الصفحة األسلوب اللغوي م
291اْحَلْولَْيُتالشَّيءَ .21
233أمَحَْدُتالرَُّجلَ .22
641امْحَدطَّْلَحةَ .27
الشَّاةُ .21 601اْحَواَوىالتـَّْيُس،َواْحَواَوت 
771َأَخْذُتَأْخَذةً .24
رُ .26 294اْخَروََّطالسَّيـْ
رًبا .23 679اْخر جشَّ
ًرا .23 441اْخَشْييَاس 
611اْدفعََّرفةَ .29
641إذثَّبتَ .70
641إذظََّلمتَ .71
290اْستَـَلْمُتاحلجرَ .72
621،624،626اْسُمُموَسى .77
641اْشُددثَّوبكَ .71
الً .74 679اْصَحبفَّاض 
673اْصَحبمََّطًرا .76
641اْضب طثَّاب ًتا .73
641اْضب طذََّهبكَ .73
644اْضب طزَّائ ًرا .79
ا .10 644اْضب طصَّاحلً 
646اْضب طضَّار ًبا .11
641اْضب طظَّال ًما .12
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 الصفحة األسلوب اللغوي م
641اْعُددذََّهبك .17
679اْعر فبَّكًرا .11
291اْعَشْوَشَبالبَـَلدُ .14
294اَعَلوََّطالـُمْهرَ .16
َنهُ .13 َعيـْ َنُه،َواهللُمْعو ر  429َأْعَوَراهللَعيـْ
679اْغف رلَّهُ .13
620اقْـُتللَّب يًدا .19
40.  291النَّْبتُاْقطَارَّ
611اْقَطعمحََّالً .41
612اْقَطعهِّالالً .42
477َأْكر ْمب زَيدٍ .47
679أكرمبَّكرًا .41
614احلَْقكََّلَدة .44
612اْمَدّحالالً .46
612اْمَدحهِّالالً .43
641انـَْعتثَّابًتا .43
641انـَْعتذََّهبك .49
641انـَْعتطَّلََبكَ .60
641انـَْعتظَّال ًما .61
ألفدرهمَلَمْضرَبًا .62 701إنَّيف 
614انـَْهكقُّطًْنا .67
737أَْوَسيُتَرْأَسهُ .61
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 الصفحة األسلوب اللغوي م
729بـَيَّْبُتبَاءً .64
166جَتَمَُّعواَعلىَأْسَداسٍ .66
739تـََرمََّعأَنـُْفه .63
232ثـَفَّْيُتالق ْدرَ .63
622،626ثـَْوُبَبْكرٍ .69
622،626َجْيُبب ْشرٍ .30
622ُحُضوررَّاف عٍ .31
161َحَلفُتباهلل .32
َْيةً .37 267مَحَْيُتاملريَضمح 
َايةً .31 261مَحَْيُتاملكاَنمح 
647َحوِّطدَّاَركَ .34
641ُخذتَّلكَ .36
641ُخذثَـّْوَبكَ .33
641ُخذطَّال ًبا .33
644َخلِّصظَال ًما .39
ري  .30 1د ْرَهم َضْرُباألم 
31.  117السَّحابةَُدوََّمت 
111،441َدوَّْنُتالشَّْعرَ .32
713َرأيُتزَيًدا .37
430َرأيُتَغاز يًا .31
601َرأْيُتحُمْي ًيا .34
166سدسُتالقوموأسدسوهم .36
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 الصفحة األسلوب اللغوي م
عرة .33 97شعرُتبهش 
491َصككُتَعيَنهُ .33
123امَهُءوسَرُتُبْرَضَ .39
771َضَرَبَضْربَةً .90
441ظََلَماَواق ًدا .91
441،620ظََلُمواَواق ًدا .92
441َعَصْواَواق ًدا .97
176َعْصوُتبالَعَصا .91
176َعاليـَْعُلو .94
620فـََعللَّب يد  .96
671َقدجَّاءَ .93
عَ .93 671َقدمسَّ 
141َقْدقُوَلَذلك .99

621قـَْرُممسعود .100
617،611قـَْرُمُموَسى .101
433قـَنَـْوُتالشَّيءَ .102
ُم .107 622،626ق يلهلَّ
713َلْنَيْضر بـََها .101
713لنيـَْعَلَمَها .104
472َماأََقوَلزَْيًداوَماَأْسريَهُ .106
622َماللَّب يدٍ .103
624،626املاللَّكَ .103
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 الصفحة األسلوب اللغوي م
162َمَرْرُتبالـَمرأتـَنْيك ْلتَـْيهَما .109
619َمْنأَْنَت؟ .110
َب؟ .111 619َمْنَحس 
د؟ .112 640َمنرَّاش 
619َمْنع ْنَدك؟ .117
ُرَك؟ .111 619َمنَغيـْ
619َمنقَاَل؟ .114
640َمنلََّك؟ .116
640َمنالََّمَك؟ .113
640َمنحنَُّْن؟ .113
619َمْنُهو؟ .119
640َمْنيـَُقوُل؟ .120
729َكوَّْفُتَكافًا .121
614نـََعَتت ْلكَ .122
ث يْنَهذا .127 164هذايف 
421السِّالحَُهوَشاٍك .121
السِّالحَ .124 422ُهَوَشاك 
َمانَ .126 743َهو يُتالسِّ
713ُهَوَيْضر بـَُها .123
أُزَّ .123 402يَاآزُّ
407يَاآّزأُُززْ .129
اوزز .170 407يَاآزُّ
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 الصفحة األسلوب اللغوي م
اوُززْ .171  ِ اوُزُز 407يَاآزُّ
ْتَ .172 743-743ياأَوُسَهْلمن 
ًرايَاه ْنُداْرم ي .177 441يَاس 
424يرميالَغَرض .171
727يُريُدأْنَيْضب َطَها .174
727يُريُدأْنَيْضر بـََها .176
713يريدأْنيـَْنز َعَها .173
424يغزوالَقوم .173
620يـَْفَعُللَب يد  .179
ر  .110 ييَاس  621يـَْقض 
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 *األلفاظفهرس 

 الصفحة اللفظ
11آباءوأب

177أُبَاب
14،21،24آبار

110،134أباطح
411أَبَاَنيُب نيُ

129أباييت
413ابـَْتاعَ

766،763إبْـَراهيم
110،134أَْبَطح

1،27،170،113،279،773إبل
170إبالن
761األُبـُْلم

61،39،207،201ابن
61،201ابنة
39ابنم

َهمَ 297أَبـَْهْمُتُهَفاْسَتبـْ
13،176أبواب

260،261،711،490يَْأََبَأََب
10،212،129أبيات
10أَبـُْيت
291ابيضَّ
24،141،134،472،410،411،436أبيض

                                                           

 .رتبتاأللفاظترتيًباهجائيًّاحسبنطقها*
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 الصفحة اللفظ
290ابـَْيَضْضتُ

279أُبـَْيـَلة
وب ني  472أَبـْنَيَ

172أُبَينون
93أتانوآُتنوأُُتن

401اختَََّذوختَ ذَ
400اتَـَّزرَ
161،164،192اتَـَّزنَ
164،191،400اتََّسرَ
161،192،191اتَـَّعدَ
نَ 191امتََّ

434أَتـَْوُتُهَوأتـَْيُتهإيَتاءً
173آَتى

 261،711أََتىيَْأيت 
643اثـْتَـَرَديَـثَّرد

16أُُثن
61،61،207اثنان

3أثواب
3،129،196أثؤب
471أَثـُْوب 
443إَجادة
4،10أجبال
413اْجَتازَ
173،411اْجتَـَورَ
773،749أُُجد

760َأْجَدل



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

639 
 

 الصفحة اللفظ
114أجذاع

711،749آُجرّ
23أجراح
33،122أجربة

761اأَلْجَفَلى
10،196،134َأمْجَال

111أجناب
13أجوار
10أجواز

196،134أَُجْيَمال
137رام حَأَ

129،170،196َأَحد
714اْحَرنـََّْب
271،216اْحر جْنَام
294،296،700،714،741،103احرجنم
69،33إَحرُّون
613َأْحَسن
643اْحطتُ

226،291،714،601امْحَارَّ
211،760،733َأمْحَد
226،291،292،293،714امْحَرَّ
33،103،163،137،131،134،224،760،763أمحر

َرار 224امحْ 
36أمحرة

762َأمْحَر ىّ
163أمحق
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 الصفحة اللفظ
601اْحَواَوىواْحَواَوْيتُ

291احولَّ
606اْحو َواءواْحو يَّاءواْحو يَواء

733،434،604،606َأْحَوى
493أَحيَّ
يَّ 499أُح 
493َأْحَيا

499أُْحي يَ
600،601َأْحي َية

11،120أخ
11آخاء
61،201،167أخت
413،443اْخَتارَ

443االْختيار
ر 173،674آخ 

294،714اْخَروَّطَ
294اْخَشْوَشنَ

143أخالق
161َأَخوات
120إخوان
11،161إخوة
39،477،471َأْخو َنة
61،201أُخيَّة
613ادَّارَأَ
129آُدر

613ادَِّراء 
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 الصفحة اللفظ
613ادَِّراك 
761إْدَرْون 
139،613،643ادَّكر
3،13،160،117،431،434،439أدلٍ

ٌّ 431أَْدُلو يٌّوأَْديل 
َّ 431أَْدُلو َيوأَْديل 

وأَْدلُونَ 431أَْدل َيان 
173،674آَدم
19،196،471أدور
129،196أَْدُؤر

33،177أدميوأََدم
4،22،33آذان
239اذَّبـح
96أذرع
619،643،649اذََّكرَ
173،613إ َذنْ
4،22،33أُُذن

21،24أذؤب
11أْرآءوآراء

11أرآد
119أراٍضوآراضوأُُروض

 113َأَراين 
113أراهط
236،290،291اْرتـََفعَ
4،21،96َأْرُجل

130وهرحتأرحت
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 الصفحة اللفظ
130أردتوهردت

766إ ْرَدْخل
34،36،33،91،119،124أرض

124َأْرَضات
34أرضون
22،43أرطاب
210،709،736َأْرطى

709َأْرطَْيتُ
33،113أرغفة
194اأُلْرَقة

169أرقتوهرقت
113أرهاط
26،112أرواح
762َأْرَونَان 
26أرياح
34،91،279أُريضة
210،709أُرَْيط
402أُّز

يَئ زُّ 402،401َأزَّ
1،36،91،92،97إزار
92إزارة

643اْزَداَنوازَّانَ
706،133اْزَدَجرَ

173،411ازدوجوا
1،92أُُزر
92آُزر
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 الصفحة اللفظ
36،92آزرة

21أزقاق
16أزمان
10،16،13أزُمن

وإ ْزَموَلة  761إ ْزَمْول 
211،216َأْزَهر

61است
297اْسَتَجْدُتهُ
36،141،243،122،133،416استحوذ
493اْسَتْحَيا

292اْسَتْخبَـْرُتهُ
233،711اْسَتْخرَجَ

433اْسَتْدَعْيتُ
413اْستَـَرابَ
292اْسَتْسَقى
643اْسَتْضَربَ

443اْست َعانة
627اْستَـَعدَّ

292اْستَـْعطَْيُتهُ
297اْستَـْعَظْمُتهُ

433،602أْستَـْغز ي
413اْستَفادَ

297اْستَـْفتَـْيُتُهَفَأفْـىَت
292اْستَـْفَهْمُته

عْ 643اْسَتم 
292اْستَـْنطَْقُتهُ
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 الصفحة اللفظ
731إ ْسَحاق

731َأْسَحَقإْسَحاقًا
294اْسَحْنَككَ

1،12،17،14،70َأَسد
1،12،17،14،70،79ُأسد

166َأْسـَداس
164،130ُأَسراء
91أسرَّة
90أسرية

121،479اْسطَاعَ
716َأْسَقى
767إ ْسالم

294،714اسلنقى
207اْسم
170،196َأمْسَاء

763إمْسَاعيل
31،90،93أمسية
167َأْسَنُتوا
113أسواء
11إسوة
291اسودَّ
134،224،211،216،472،410،440،460َأْسَود

17،14،13ودسُأُ
712اْسو َداد

127أسورةوأساور
130أسريوَأْسَرىوأُسارى
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 الصفحة اللفظ
202ُأَسْيود

614اْشتَـَتُموا
290اْشتَـدَّ
11،14أشدّ

144أشدَّاء
706األْشَدق
146أشراف
30أْشُسع

124األشغال
96أمُشل

يـَباًبا اْشه  774،714اْشَهابَّ
143أشهاد
113،131آَصال
113أصائل

233َأْصَبْحنا
643اصَّبَـرَ

761اإلْصَبع
120،143أصحاب
161أصدقاء
239اْصَطبَّ
133،643اْصطَبَـرَ
749،766،763إْصطَْبل
103األصغر
13أصفاء
714اْصَفرَّ
760َأْصفر
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 الصفحة اللفظ
131ُأُصل
643اصََّلحَ

271،762إ ْصل يت
يلوُأْصالنوُأَصْيالن 131،134َأص 

137،131ُأَصْيالل
271ُأَصْيل يت
131ُأَصْيلني
227،224،172،611،621ُأَصْيمّ
102أًضا

42،102إ َضاء
47،102أضاءة
42،102أضاة

649اضََّربَ
109اْضر َبنَّ

133،649اْضطََربَ
146أطبَّاء
610اطََّجعَ
133اطََّردَ
27،113،773إط ل

13أطالل
236َأْطَلْقُتُهَفاْنطََلقَ

293،700،714اْطَمَأنَّ
22أطناب
120،121أطيار

133،643اْظطََلمَ
133،646،643اظََّلمَ
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 الصفحة اللفظ
443إَعاَدة

127أعاريب
113أعاريض

443إَعانة
112َأْعُبد

230َأْعَتْبـُتهُ
433اْعتَـَلْيتُ

243،433َأع ُد،َونَع ُد،َوَتع دُ
90،113،160أعداء
114أعدال
127أْعَراب
117،111أعزاب

70أعشاش
13أعصاء
767إْعَصار
22أعضاد
716َأْعَطى
433،439أُْعط ي

716،190إ ْعلمَون ْعلُموت ْعلُم
236َأْعَلْمُتُهفـََعل مَ

714،741اْعَلْنَكسَ
294،714اْعَلوَّطَ
33،33أعمدة
733َأْعَمى
21أعناب
37،92،91،119أعُنق
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 الصفحة اللفظ
6،117أعواد
477َأْعي ـَنة

711اْغَدْوَدنَ
4،91أغربة
716َأْغَرى
33أغزلة
433،439،602،601أُْغز ي

439،433،491،601َأغزيتُ
33أغلمة
6،70أغوال
233َأْغَوى
33أَُغْيلمة
103،110،132،134،760أفاكل
236،290افْـتَـَقرَ
233أَْفَجْرنا
21أفخاذ
4،6،3،119،120أفراخ
6،119أفراد
177أُفـُرَّة

33،760أفضل
736أَفْـَعاة

736،733،431أُفْـُعَوان
ّ 431أُفْـُعواين 
734،733أَفْـَعى
103،110،132،134،210،743،760أَْفَكل
3،12أفُلس



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

699 
 

 الصفحة اللفظ
13أفنان

33،177أَف يقوأََفق
473،479إَقاَمة

129أقاويل
614اقْـتَـتَـُلوا

ّ 431أُْقُحوانوأُْقُحواين 
14أُقدّ
30أقُرؤ

292،293،714اْقَشَعرَّ
294،700،741اقْـَعْنَسسَ

13أقفاء
93أقلبة
129،273أقوال
273أَقْـَوام

161،442أَقْـَيالوأَْقوال
79،67أكالب
194أكاليب

40،102إكام
31آكام

239اْكَتَسبَ
243،134،433ُأْكر مُ

127َأْكَرْمُتك س
4،31أكسية
6أكُعب
11،96أُكفّ
79،67،31،276أكُلب
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 الصفحة اللفظ
31ُأُكم

40،31،102أكمة
163أكَيات
31،276ُأكيلب
يَئ ـلُّ 401ألَّ

127أالَّك
37،92،93ألُسن
92،93ألسنة

294َفاْستَـْلَقىأَْلَقْيُتُه
221أَلَْنَدد

224أُلَْيددوأُلَْيدّ
31،94آم
140آمّ

31إماء
140إمامة

30،32،94أََمة
204اْمَرأَة
39،204امرؤ
767إمََّعة

797األْمَعزُ
119،113أمكنة
173،674آَمنَ

113أُمََّهات
163أموات
30إموان
119أَُميَمة
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 الصفحة اللفظ
134أَُميَِّمة
234آمني

402،401َأنَّيَئ نُّ
36،39إناءوآنية

170،196أَنَاة
197اإلجنْ يل

130أنرتوهنرت
791إ نـَْزْهو

ّيوأناسية 173إْنس 
443االْنط الق

292،296،700،711،796،107اْنطََلقَ
423،443انـَْقادَ

َقْحل َِ 791،101إ ْن
443االْنق ياد

130أَنَهْ
12أنؤر

20،711أنياب
33،177إهاب

113أهايلوآهال
33،177َأَهب
33أُُهب
113،479َأْهَراق
700اْهَرمَّعَ

يقُ  ِ 113،130أَُهر 
33،113أهل
33َأْهلة
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 الصفحة اللفظ
33أهلون
161أهوناء
233َأْهَوى

173َوأَُوْيد مَأَواد م
ل 766،171،193،443َأَواص 
130،261،411،460أوائل

761اأَلْوَتَكى
122،173،133،416اأَلَود
611َأَودٌّ

407أُوَذنْ
402اوُززْ
130أوَّل

241أُوالء 
127أُواللك

761،764،766َأْوَلق
241(مجعذا)أُوىَل

193(مؤنثاألّول)أُوىَل
241،242أُولَـيَّا

241أُولـيَّاء
400أُْؤُمرْ

ل 129،171أَُوْيص 
44،434آي
44آياء
61،62،67،122أيادٍ

79أيان ق
41،44،139،492آية
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 الصفحة اللفظ
146أيتام

400ايَتَجرَ
191ايَتع دْ
400ايَتَمرَ
400ايَتَمنَ

61،67،122أَْيدٍ
760أَْيدَع
407اْئَذنْ
27،773أيطل
116أيقاظ

وأيامى 169أميَّ
93أمَْيَان
93أمَْيُن
73،79أيُنق
119أَيـَْنهْ

729،132(منحروفاهلجاء)بَاء
13،200،711،176،417باب
119،147،131بازل
173بَْأس

113باطلوأباطيل
711،173،403،416،420،444،463،607بَاعَ

13أبواعواع بَ
141باعة

107الباغز
3،19،107،103،177الباقر

137بَاقيةَوبَاَقاة
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 الصفحة اللفظ
170،171،416،429بَائ ع
416بَاَيعَ
137،431بـَبَّـهْ

3بتوتوبتاتوبّت
130ب ج

113حَبْراين
173خُبْيت

141خبالء
71رب دَووردُبُورةَبدْ

79نبُدْوةنَدَبَ
34بـَُرات

211بَـَراكـاء
34،39،32،36بـَُرة

49بـُرَّةوبـُرَّاتوبـُرّ
114،191،779،100،104،617بـُْرُثن

23أبرادبـُْردو
ر 274بـَْرَدَرايَاوبـَُرْيد 

11،109رقانب وبـََرق
773بـُْرقَـع
101بـَْرك

117وأبرامبـََرم
ّ 139البَـْرين 

روة ُِ 76َب
23رودبُ

211بَـُروَكاء
34،39،32بُرون
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 الصفحة اللفظ
76،34،32ىبـُرً

34،32بُرين
119بـُزَّل
119،131بـُْزل

126بستانوبساتني
46ُبُسرة

104ب ْصروَبْصرة
110،134،136بطحاء

110،136بطحاوات
117وأبطالَبَطل
3بطنانوَبْطن

131بـَْعَدَمهْ
3لعْبَـ
3،10ولةعُبُـ

19بقر
40بقرات

19بقرة
439،431،432البَـْقَوى

137،133بَق َيوبـََقى
434البـُْقَيا
134،136ُبكرة
21،113،773ب ل ز

113ب ل زات
761بلمت
109بـَُلْهن ـَية
61بنات
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 الصفحة اللفظ
61،201،167بنت
61البنوَّة
279،161بـَُنون
207بـُيَنّ
61،201بُنيَّة

216بـَْهَراء
216بـَْهَرايّنوبـَْهَراوي

773بـُْهَماة
ام 13هبمةوهب 

773بـُْهَمى
602بَـوّ

147لُاز وَبَـ
472،436بُوض 
717،141بُـوعَ

200بـَُوْيب
447بُوي عَ

177بـَُوْيقر
10،121بيت
14،21،24بئر
111ب ري

سُ  ِ 712بَئ َسيـَْبَأ
74،13بـَْيض
24،39،141،421،471،472،411،436ب يض

134انيضَب 
74،73،13،201ضةيْبَـ

231،711بـَْيطََربـَْيَطَرة
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 الصفحة اللفظ
444بـَْيع
717،141،409ب يـعَ

19بيقور
10،13،121بيوت

121،124بيوتات
13بـُُيوض

39،421،411ضيُبُـووض يُبَـ
476بـَُيوع

201بـُيَـْيَضة
729،132(منحروفاهلجاء)َتاء

1جَتْروتاجر
10تاراتوتارة

614اْلَتَبسَ
447تـُُبوي عَ
471تُب يع 
471تـ ب يع 

613تتذكرُ
ُفل 112تـَتـْ
613تتَّكلُ
162جتَُاه

173جَتَاَورَ
َْفاف 271،111جت 
271جتَُْيف يف
711حَتَاَملَ
ْل ئ 471حت 

193التََّحوُّل
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 الصفحة اللفظ
601حتَ يَّةوحَتْي َية

14،162خُتَْمة
613َتَداَرأَ

613َتَدارَُكوا
671ت َدةً

714َتَدْحَرجَ
299ُتَدْحر جُ

117ُتْدَرأ
797َتَدرََّعومتَْدرَعَ

162تـَُراث
111التَـَّرام ي
100،112تـَْرُتب

733تـَْرمُجَان
َنا يـْ 439تـََرجَّ
12،733تـَْرقـَُوة

17،236،290،773كرَتَـ
613تـََزيَـَّنتْ

فُ 299ُتَسْره 
119َتَسرَّى

797َتَسكََّنَومَتَْسَكنَ
447ُتُسوي رَ
111،476التَّْسيار
439،490َتْشَأى

111التََّضاُرب
711،461َتَضاَربَ
111التَّْضَراب
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 الصفحة اللفظ
وَتظَنَّـْيتُ 734،113َتظَّنَّ

َنا 439تـََعاَليـْ
737َتع ب

439تـََغاَزيـَْنا
111تـَْفَعلني

714تـََقْرَطسَ
734،113تـََقضَّىوتـََقضَّـْيتُ

614اْلتَـَقطَ
714تـََقطَّعَ

742تـََقْلَنسَ
476،479،410تـَْقَوال
193التَـَّقوُّل
471تـُُقول 
71،141،439،431،432،437تقوى
471ت ق يـل 

714َتَكسَّرَ
230التَّْكل يم
163تـََلصَّصَ
111التِّْمَثال

74،14،101،126،177،217مَتْر
126،114مَترات

74،14،101،203،217،114رةمتَْ
111التِّْمَساح

792،797مَتَْعَددَ
611تُـُمودَّ
126مُتُور
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 الصفحة اللفظ
719التَّنافق
117ت ْنَبال

117التَـّْنب يت
797تـََندََّلَومَتَْنَدلَ

117،746تـَْنُضب
16تـَُهم

14هُتمات
14،16،162تـُْهمة

103،137تـَْوأموتـَُؤام
137ائموَتَـ

197تـَْود َية
192تـَْوَراة
736،111،162،133،192تـَْوجلَ

49ُتومةوُتوماتوُتوموتـَُوم
241تيَّا

241تيَّاك
490 ت ْئََّب
11ت رَي

ُقور 162،192تـَيـْ
729،132(منحروفاهلجاء)ثَاء

211ثَابت
63،63ثُبات

66،63،69،31،201ثـَُبة
63،31ثُبون
201ثـَُبـيَّة

211ثـُبَـْيت



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

311 
 

 الصفحة اللفظ
112َثّطوُثطّ

 113ثـََعايل 
214ثالثون
214ثـَُلْيُثون

ار 40مث 
229مَثَانَية
114مُثَّتَ
40مَثَرة

46مَثُرةومَثُر
229مُثَْين َيةومُثَيِّـَنة

143،160ُثنٍ
201،164ث ْنَتان
ّ 143،160َثين 

143،160ثنيان
207،201ثـَُنـيَّان

9،11ثور
9،11ث َورة

201ثـَُويْـَبة
211ثـَُويْب ت
9،10،177ثياب
9ثيارة
9ثريان

رة ِْ 9،11ثي 
9،11،73ث رَية
462َجاءٍ

462َجاَءجيَ يءُ
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 الصفحة اللفظ
وُجبَـرْي 211َجابروُجَوْيرب 

721َجادّ
176َجارَ

12،13جريانوار جَ
113جاريةوجوارٍ

237َجاز ع
3،107،103،177اجلامل

َوارًا 446َجاَوْرُتج 
41جائحةوجوائح

414َجائ رَوَجَوَرة
ياع 141جائعوج 
461،464َجائ يةوَجَواءٍ

177َجْبء
124ُجبَّـاء
177َجْبأة

132اربَّجَ
11جبال
1،4،10،273،776َجَبل

132،131رياب بَجَوريبِّج 
419ُجث يٍّ

103َجَحاف ل
133رام حَجَ

211َجْحَجََّب
َحرةوُجْحر 29ج 

133،710شر مَحْجَ
َفل 742،103،103َجَحنـْ
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 الصفحة اللفظ
ب 211ُجَحْيج 
106جخادب
106،773،104ُجْخُدب

116وُجّدونُجّد
146ُجُدد

114جدولوجداول
76َجدي

74ياتدَجَوَجْدية
َذابوَجْذب 40َجَذبةوج 

ذع 1،114ج 
ذاعوُجذعان 143َجذَعوج 

راء 23ج 
راحة راحوج  29ج 

769ُجَرائ ض
رابوَأْجَرب وج  َجر ب 

163وُجْربََبرْجَو

23،29ُجْرح
164جرحى

ْرَدْحل 710ج 
773ُجَرذ

103،103َجَرنـَْفش
رْ 23،431َأْجرٍووج 

ـْرَواض 769ج 
ْرَواض 769ج 

23جروح
33،126َجريبوُجربان
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 الصفحة اللفظ
163جريح

70أجزاءوُجْزء
121ُجُزروُجُزرات

96،93َجُزوروُجُزروجزائر
عاد 117ج 
100،106،132،272،103،412جعافر
237َجْعََّب

234َجْعبَـْيـُتهُ
110،117َجْعد
110ُجعدون

،106،114،132،192،191،193،272،274،709،779َجْعَفر
740،741،737،412

ر 196،222،224،103ُجَعْيف 
فان 71،19،101ج 

فاروُجفرة 11،103ج 
71،72،430َجَفنات

71،19،44،101،430َجْفَنة
ل ـبَّاب 737ج 
233،294،740،741،612َجْلَببَ

231َجْلَبْبُتهَجْلَبَبة
لفون ْلفوأجالفوج  114ج 

231ُجُلوس
211َجُلوالءوُجَلْيالء

ال 124مج 
االت 127،124مج 
129مجاالن
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 الصفحة اللفظ
الة 14،127مج 

77راتمجََورةمجَْ
10،14مَجَل
196مُجَّْيز

111،116،167ُجُنب
114ُجنبون

نوجناجن  ِ ْنَج َِ 114ج 
23جنودوأجنادوُجْند

116،104ُجْنَدب
234،741،736َجْهَور

602َجـوّ
َواءوَأْجو يَة 446ج 

173جواهر
76ُجَوبوبةوْجَ

173جوربوجواربوجواربة
10،74،13َجوز
74،13،201جوزة
173،741،736َجْوَهر
201ُجَويـَْزة
177ُجَومْيل

يد 24،26أجيادوج 
120حامت

40حاجةوحاجاتوحاج
492حاحيتُ

492َحار يّ
روُحسَّر روَحواس  141َحاس 
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 الصفحة اللفظ
111حانياء
41حائجة

101حائر
141،214حائض
107،101حائط
119حائك

131َحائ لوُحول
19،612َحبّ

بَّات 11ح 
111،270،242ُحَبارى

111،167حباريات
131َحباطى
177احلبال
106،103،109َحباىل
بَّة 17ح 

19َحبَّةوَحبَّات
رب  773ح 

211َحبَـرَْكى
131َحب ط

،106،103،109،110،111،196،193،210،716،723ُحبلى
629

َلْيتُ 710َحبـْ
ْنطى 212،223،716،741،737َحبـَ

146حبيبوأحبَّاء
َرة وُحبَـيـِّ 271ُحبَـريِّ

َرى يـْ 270ُحبـَ
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 الصفحة اللفظ
ْيطوُحبَـْين ط 212ُحبـَ

َلى يـْ 210،217ُحبـَ
266احل جّ

جار 14ح 
جارة 14،104،127ح 

جَّة 266َحجَّةوح 
جَّت ج 130ح 

11راتجْحُ
190ُحَجرْي

َدأ َدأةوح  46ح 
113حديثوأحاديث

ر 130،776َحذ 
116َحُذروَحُذرون

ْذر َية 731ح 
ْذميَ 740،741ح 

يم 271َحَراج 
69،33،33َحرَّة

ْرَمان 261ح 
33َحرُّون

169حريبوَحر بوَحْرَب
221ُحَرجيْ م
271ُحَرجيْ يم
434ُحْزَوى

90وأحزَّةَحزيز
213َحسَّان
132،137ُحسَّان
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 الصفحة اللفظ
َسان 117،163ح 

اناتوةُحسَّانَ انونحُوُحسَّ 132سَّ
بُ  ِ َبحَيَْس 712،136،463َحس 

ْسل َسلةوح  24ح 
117،163،776َحَسن
717ُحْسن

117َحَسُنونوَحَسَنات
ّشوُحشَّانوحشاشني ُِ 126َح

112وُحْشرَحْشر
42،203،430،434َحَصاة
42حصىً

42،209َحَصَيات
209ُحَصيَّة

203،274َحْضَرَمْوت
413ُحُضض

َرَموت 203،274ُحَضيـْ
769ُحطَائ ط
769ُحطَائ ط

113،773ُحَطم
113ُحطُموُحَطمون

َقق قاقوح  49َحقَّةوح 
431َحْقٍوَوَأْحقٍ

100حالئب
266َحْلبَوَحَلب
266َحَلَبحَيُْلبُ

ل ْبـالب 714ح 
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 الصفحة اللفظ
47،177َحَلق
َلق 73ح 
47َحَلَقة
12،73،47،177َحْلقة

102ُحْلُكم
231َحَلمُحُلًما
ْلًما 230َحُلَمح 
231َحل َمَحَلًما

116،773ُحْلو
100،160حلوبة
124احللوم

116ُحلوون
ار 36،112مح 

37محَّامومحَّامات
100محامة
َاية 261مح 
33،110مُحُر
17،163،131،769مُحْر

12احلََْمر

،103،110،131،131،196،193،216،242،247،769محراء
172،143،431،604،629

134انرَمحُْ
143مَحَْراويّ
163مَحْقى

ْل 21أمحالومح 
11النمحُْومَحَل
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 الصفحة اللفظ
ْالق 216مح 

11أمحاءمَحْوو
َْية 267مح 

164يدة محَ 
176مَحري
241،112مُحَريِّ

َراء 217،216،242مُحَيـْ
ْنَبرْت 277،101ح 
َزْقر نـْ 277،101ح 

ْنطَْأو 217ح 
47َحَنفي

434ُحوّ
604،606َحوَّاء
وَّاء 603ح 
121حوامت

39ُحواروأحورةوحريان
41حوائج

141حوائضوُحيَّض
729،137،491،497،601ُحوَّة

70وأْحَواتوتحُ
41حوجاء
39،101ُحوران

746َحْوَشب
446،443َحْوض

231،711،741َحْوَقَلَحْوقـََلة
119،141،173،471،414،434َحوَكة
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 الصفحة اللفظ
474ُحوَّل

416،461َحو َلواْحَولَّ
211َحْواليَاوُحَوْيل يّ

231َحْوَلقَ
119ُحَويِّكون

607َحيٍّ
يَّة 600َحياءَوَأح 

ياض 116،446ح 
436َحَيَدى
يطان 101ح 
ْفس يـَ 114ح 
يَكى 436ح 
َوة 440َحيـْ
607َحي يٌّ
491،493،499،600،604َحي يَ

132َحي يتُ
497،494َحي يتُ
ْيض 214ُحيـَ

104خامتَ
174خادم
299،701،709،710،711،722،403،409،411،417َخافَ
ل 719َخام 
ي 113َخام 

199الـَخبء 
643َخَبْطتُ
ْعث ن 710ُخبـَ
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 الصفحة اللفظ
133نار دَخَ

176ُخدَّام
َدبّ 740خ 

133قنَرْدَخَ
َدال 110َخْدلةوخ 

174،176َخَدم
400ُخذْ

11،120بانرْخ وَخَرب
َرجةوُخْرج 29خ 

رفانوأخرفة 33خروفوخ 
71،439،437ايَزْخَ

439َخْزيَان
79ُخْشبوبةشَخَ

211ُخَشَشاء
يَ 493َخش 
70،193ُخصّ

صاص 70أخصاصوخ 
ْصية صيانوخ  ّيوخ  143ّخص 

193ُخَصْيص
يم 194َخضَّموُخَضْيض 

199الـَخطَأ
211،212،461،464َخطاَيا

11خطوات
11،12وةطْخُ

ء 211ُخَطيِّ
211ُخطيَِّئات
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 الصفحة اللفظ
211،461،464َخط يئة

70أخفافُخّفو
فاف 70،722،724خ 
ْفتُ 403،403،410خ 
َفد 124َخَفيـْ
146خلفاء

104،143َخَلقوُخلقان
143خليفوخليفةوخالئف

ةانَصَمخُْوانمخُْصَ
ىاصَمخََواصمخ َو

133

ِّ 131ونريُمخ 
33مخيسوأمخساء

106ُخْنـثـَْعبَـة
ُفسوَخَنافس 114ُخنـْ

يق َفـق  104َخنـْ
266َخن ق
وان 33،39،477،471خ 

761الـَخْوَزىَل
39ُخون
141،414َخَونة

73،139يامخ 
َوَخيائ ر 460َخيـِّر 

يفَ 411،412خ 
َيم 73،10،139خ 

73خيمات
73،10خيمة
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 الصفحة اللفظ
10ُخيوطة

13أدواءوداء
462َداَءيَداءُ

44،224دابَّة
291،172َدأَبَّة
19،711،176،471،417،442،443دار

436َداَران
436َدارَة

430َداع ية
112دامَّاء

163َدامرودامرون
71دبَّة

101دجاجةودجائجود جاج
132،236،294،293،293،711،740،612،617جَرَحْدَ

231،293،293الدَّْحَرَجة
49ُدْخنةوُدْخناتوُدْخن

206،203َدد 
206،761،124،491َدَدن 
203ُدَديٌّ

206ُدَدْين
273َدَراه م

49ُدرَّةوُدرَّاتوُدرّ
102د ْرد م
49،60ُدَرر

779د َرْفس
211،709،741د ْرَهم
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 الصفحة اللفظ
711د ْرمَهَان
196ُدرَْيه م

121،171،273ُدريهمات
714،176َدَعا

431،432،437،431الدَّْعَوى
3الءد 

162د الث
63،69،101،162د الص

َلص صوُدم  صوُدَلم  ُدالم 
ود الصَوَدل يص

101

102د ْلق م
716،741َدلَْنَظى

3،13،117،437ولْدَ
3،117ُديلّ

3،61،201،207م دُ
3يُّدم واءمَد 

ث 271،794َدم 
271،794،101،116د َمْثر

779د َمْقس
201ُدَميّ

113َدنَان ري
نَـَّمةٍ 767د نَـٍّمَود 

433،439د ينْ
431،434،436الدُّنـَْيا
110ُدنْيا

110ُدنياوي
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 الصفحة اللفظ
196،113ُدنـَْين ري

497ُدْهُدوَهة
497َدْهَدْيتُ

114دهليزودهاليز
112َدَوامّ

111،116،441َدَواو ين
20،273ُدور

76لوَدُولةوْدَ
111،133َدْوجلَ
227،224ُدَويـْبَّة
139َدوِّيَـّة

273ُدَويـَْرات
111،116ُدَوْيو ين
444َديَابيج
442،447الدَّيَّار

20،443يارد 
444َديَاو ين

113،444د يَباجوَدبَاب يج
442الدَّْير

116الدَّيسم
24ُديوكود يكةود يك

1،776الدُّئل
11،413د ميَ

11دميات
11،117،413د يـمة
113،444د يـَنار
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 الصفحة اللفظ
117،116،441د َيوان

213،127،169ذا
91ذُبابوأذبَّةوذ بّان

102ذبابةوذباباتوذبائب
164يحب ذَ

126ُذرَّاح
94ذراع

124ُذرَْحَرح
126ُذرُّوح
103ذفارى
106،211ذ ْفرى

َرى 212ُذفـَرْيوُذفـَيـْ
14،104،127ذ كارة
11،14،174ذََكر

212ذ ْكَرى
11،174ذكور
174ذُكورة

460َذَلذ لوَذالذ ل
102ذؤابات

100،101،460ُذؤابة
101،460ذوائب
26ُذؤبان

واللَذين والَّذ ينَ 437الذيواللَذان 
219،169َذيَّا

23ذئاب
219َذيَّاكَ
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 الصفحة اللفظ
219َذيَّالك
21،24،26ذئب
 111ذ يب
166َذْيتَ
670َرأَّآس
171راجل

611رادّ
6،11َرأْد

173َرْأس
د 724َراش 

101،142راٍعور عاءوُرعيان
171،140،196راكب

430َرامٍ
149راوية

461،464َراويةَوَرَوايَـا
11رأي
434َراي
431،434َرايَة

127َرأَيـُْتك س
174،176رائح وَرَوح 

131ر بَاع
114رُبَّتَ

22أرباعورَُبع
111رَْبعةورَبَعات

131اتعَرُبَـوةعَرُبَـ
ورُبَاب 103ُرَبَّ
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 الصفحة اللفظ
13أرجاءورجوانورجا

1،2،22،11،101،121،192ر َجال
121رجاالت

232رََجعَوَرَجْعُتهُ
1،22رَُجل
4،21ر ْجل

111ورَْجلون(املسرتسلالشعر)رَْجل
171(مجعراجل)رَْجل

22رَْجلة
171،190،192رَُجْيل

73ابحَر وباتحَرَْحبةرَ
269َرمْحَة

272،111َرمَحُوت
202،714،733،430رَحى
202رَُحيَّة

لورُخال 103رَخ 
612،617،611َردَّ

261،416،432ر داء
469َرد يَ

96،100،101،473،412،466رسالة
96،100،101،102،473،412،464،466رسائل

11،13أرسانوَرَسن
411َرُسولَوُرُسل
39ر شاءوأرشية

شىً  ِ 11رشوةورشواتوُر
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469الرِّْضَوان
269ُرْضَوان
269ر ًضى

َييـَْرَضى 469َرض 
22،14ُرطب

22،14،43بةُرطَ
432َرْعَوى

111الرََّغبوت
33ُرُغف
33،101،126،109،134ُرغفان
33،101،113،126،109،134رغيف
724رَُفات
290َرفيع

73قابر 
102رَكايا
171،131رَْكب
140،196رُْكبان

11كبةُر
23أرُكنوأركانونكُْر

نُ  ِ 712رََكَنيـَْرُك
74ركوات
100،160ركوبة

74،19كاءر ورَكوة
102رَك يّ

171رَُكيب
102،464رَك يَّة
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رُمَّانوَرَمانني
ني 213ورَُمْيمانورَُمْيم 

د 617ر ْمد 
47َرَملي
469َرُموَ
714،741،173،463َرَمى
627َرْمي
يَّة 164َرم 

463َرَمْيتُ
272،111َرَهُبوت

113،273،131َرْهط
112َرْهنورُْهن

39ر واقوأروقة
13َرْوضةوَرْوضورياض

103رؤى
103رؤيا

171ُرَوجْيل
171ُرَوْيكب

437رَيَّا
26،112ياحر 

63،69ر َئةور َئاتور ئني
26،112،117يحر 

102ريكة
109ر ْئَمان

14رُئ يّ
106زبارج
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ّ 492زَبَاين 
106،779ز بـْرَج
731ز بْن ـَية
102ُزْرُقم

220َزْعَفرانوُزَعْيف َران
21،24،26ز قّ

24زُقَّانوز قاق
26زُقوق

293الزِّْلَزاُلوالزَّْلَزَلةُ
293،739َزْلَزلَ
740َزمَّلَ

672َزمَمْت
10،14نمَزَ

131َزْمَّن
134زُمَّلوزُمَّالوزُمَّيل

36،199،744،123،136،671ز نَة
6،11أزنادزَْندو

672َزمْنَاُءوُزمْن 
211زَُهرْي
141ُزوَّار
9َزوج

9،446جةز وَ
121زَْيَدل
410ز يلَ

416ز يـَمةٍ
462َساَءَيُسوءُ
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670،674َسأَّآل
737َسابَاط
112،111سابياء

13انيجَس واجسَ
161سادة

113َسـاد ي
711،173،403َسارَ

40ساعةوساعاتوساعوُسويعة
107ساع د

19قوُسْأَواقسَ
104سالّ

261َسَأَلَيْسَألُ
172َسائ ر
باع 22،11،101،273س 

136ُسْبَحان
271،794،796َسب ط

باط 117َسْبطوس 
َبْطر 271،794،796،101،116س 
22َسُبع

722َسبَـْقُتوَصبَـْقتُ
َعات 273ُسبَـيـْ

َهة 200َسَته وُستَـيـْ
ُهم 102ُستـْ
136َسَحرَ

109ُسَحْفـن َية
ـَرواْسَتْسَخرَ 297َسخ 
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414السُّْخَرة
13السخلة

ْدر َدروس  ْدرةوس  49س 
146ُسُدس

166ُسَدْيَسة
617ُسرّ

174َسَراة
راح 133س 

119،133،213سراحني
ْربَال 711س 
111ُسرُح

رحان 119،133،213،109س 
164،440َسْرُحوب

90،413،611،617ُسُرر
262َسَرقَسر َقةً

293َسْرَهفَ
231،293السَّْرَهَفة

469َسُرَوَيْسُرو
709السَُّرى
90،174َسر يّ
90،413سرير

737ُسرَّْيَطى
73ُسطًاووةطْسَ

 113َسَعايل 
َسْعَدانوُسَعْيَدان

213وَسْعَداَنةوَسْعَدانات
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17،167ُسْعَديات
َعالة 113،433س 
173َسَعى
َفاد 269س 

32،133،273سفارج
102،270،212،460،461،464سفائن

2،133،192،193،211،221،740،741،742،747،617لجَرْفَسَ
209َسَفْرَجلة
32ُسَفريج

273ُسَفرْي َجات
209ُسَفرْي جة

100،212،473،461سفينة
قاءوأسقيةوأساٍق 122س 

722ُسْقُتوُصْقتُ
112ُسْقف

1ُسُقفوَسْقف
434السُّْقَيا

239َسَقْيتُـهَوَأْسَقْيتُـهُ
131،134ُسكارى
131،134،109،149سكران
131،134،210،270َسْكَرى

710َسْكَرْيتُ
َرى 210،270ُسَكيـْ

239َسلََّواْسَتلَّ
219َسالط ني

104ُسالَّن
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412َساله ب
71اللس والَّتسَولَّةسَ

731ُسَلْحَفاة
ف 272،731ُسَلْحف َيةوَسالح 

491َسل سَ
219ُسْلطَانوُسَلْيط ني

11ُسلقانوَسَلق
ْلق َلقوس  ْلقةوس  49س 

237َسْلَقى
234،710َسْلَقْيـُتهُ

114ُسلَّموسالليم
272،779َسْلَهب
209،412َسْلَهَبة

130وبلُسَ
َفة 272ُسَلْيح 
َبة 209ُسَلْيه 

37،31،93مساء
263مَسَاع
111مُساىن

46مَسُرةومَسُراتومَسُر
263مَسْع

137قلَمسَْ
37،31مسوات

207مسَُيّ
يّ 34مسُ 

114َسْنبَـَتة
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63،30،31،34،36َسنة
31سنهات
63،31سنوات
31،279ُسنون

279ُسنَـيَّات
َ 210،211ُسنَـنيِّ

ننيوُسنَـيِّني 211س 
210ُسنَـيُّونَ

200،207َسه
112َسَواب

446َسَوادَوَأْسوَدة
79،39،127،162،411وارس 

َواكَوُسُوك 411س 
230ُسَؤال
446َسَوام
17،472ُسود

134انودَسُ
773ُسْؤَدد
79،39،411ُسُور

11ُسَوروسوراتوسورة
49ُسوسة
446َسْوط

20سؤوقوُسوق
230،142ُسْؤل
ًوى 113،773،416س 
211،461ُسَوْيد
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447ُسوي رَ
722َسو يقوَصو يق

َيات 64س 
9،116،446اطيَس 

173السيبجيونوالسياجبة
66سئة
َية 64،37س 
121،167،161،133،419،442،447َسيِّد
442َسْيد

460َسيِّدَوَسَيائ د
يمَ 117س 

462(اسمفاعل)َشاٍء
467،494(مجعشاة)شاء

462َشاَءَيَشاءُ
140شابوشبَّان

292،172َشأبَّة
39،30،206َشاة

يطُ 236َشاَطَيش 
119،140شاعر
467َشاكٍ
160شاكر
763َشْأَمل

261َشآُهَيْشآهُ
119،143شاه د
439،490 َشَأْوت

461َشاويةوَشَوايَـا
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421،467َشائك
ْبع َبعوالشِّ 231الشِّ

14ُشْبهة
262َشْتم
601َشجٍ

40شجرات
44شجرة

جاع 144شجيعوش 
146شحيحوأشحَّاءوأشحَّة

14َشدٌّ
494،496،499،612َشدَّ

داد 144ش 
ّدة 11ش 

144،290شديد
103ُشَراب ث
111َشَرار يز
263َشْرب
263،643ُشْرب
ْرب 263،230ش 
413َشَرر

230َشَرف
103،103َشَرنـَْبث
432َشْرَوى
رِّيب 131ش 

19َشْريةوَشْري
141شريفوشرفاء
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30وعسُشُ
236َشطَـَنَيْشطُـنُ

119،273ُشَعراء
فاه 39،30،206َشَفةوش 

70أشفاروُشْفر
َهة 206ُشَفيـْ
421،469َشَقاَوة
469الشَّْقَوة
469،439،602َشق َي

266ُشْكر
133َشُكور
266ُشُكور

114ُشُللوُشُللون
الومُشُل 96،93مش 

لومَشُول َِ 763مَشَْألوَشـْم
96مَشائل
710مَشَْرَدل
34،193،203مَشْس
ْالل 711مش 

231مَشَْلْلُتمَشَْلَلة
193،203مُشَْيَسة
196مُشَْيليل

261شََّنآنوَشَنان
147،613الشََّنب
147َشْنَباء
640َشْنرَب
 الصفحة اللفظ



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

311 
 

119ُشهَّادوُشهَّد
437،431َشْهَوى

494َشَواةَوَشًوى
422َشو ك 
234َشَوى

729،116،137،419َشَوْيتُ
234َشَوْيُتَواْشتَـَوْيتُ

273ُشَوْيع ُرون
206ُشَويـَْهة

112،116َشيّ
ياه 39،30ش 

709،717َشْيـَبان
َية 66ش 

10،112شيوخوشيخ
َيخةوأشياخ يخانوش  112ش 

ْنَذارَة ْئَذاَرةوش  763ش 
ريَازوَشَوار يز 111ش 

236َشْيطَْنـُتهُ
160،721،724صابر

107،101،120،174،140،143صاحب
232َصاحبُتهُ

719َصال ح
114َصامَ

429َصايد 
يام 141صائموص 

146صبائح
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149،411ُصربُ
143،149،162،164،133،130،411َصُبور
َية بـْ 433ص 

230صحاوأصحى
حاب 101،104،140ص 
حابة 104ص 

41،109،130صحاَرى
109،130صحاري
146صحائح

100،412صحائف
120َصْحب
174ُصحبة
41،109،110،111،119،136،217،172،439صحراء

110،136،439صحراوات
110صحراويّ
101ُصُحف
َراء 217ُصَحيـْ
100،101،473،412صحيفة

داءَصدٍ 133وص 
704َصَدرَ
704َصَدقَ
439،437َصْدَيا

133،439َصْديان
706الصِّراط

1،22،27ُصرد
ردان 22،27ص 
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ْرم 24ُصْرمانوص 
عاب 110ص 
110،776َصْعب

430َصْعَبةَوَصْعَبات
114صعبون

عاء 19َصْعوةوَصْعووص 
727َصَغا

غار 167ص 
103الصَُّغر
771الصَِّغر
141ُصغراء

103ُصْغرىوُصْغريات
141،167صغري

13،13ُصفيّوصفا
13انوَفْصَوصفاة

َفـاف 719ص 
131صفراء

كاكوأُصّكوَصّك 3صكوكوص 
734،124َصَمْحَمح

162َصَناع
162ُصُنع
ْنع 114ص 

111َصَنعوَصَنعون
َعاينّ 216َصنـْ

ْنو 23صنوانوص 
76ىُصهًووةهْصَ
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107،120صواحب
141،420،461ُصوَّام

173الصوامع
602ُصوَّة

49ُصورةوُصَوروُصور
436َصَوَرى

49وُصوفاتوُصوفُصوفة
141،161ُصوَّم

173صيارفة
10،231،114اميَالصِّ

116،461ُصيَّام
411،429َصي دَ

173،730َصرْيف
يّ 139الصِّيص 
َية يص  739،737ص 

173َصْيقلوصياقلة
َلم 741َصيـْ
116،419ُصيَّم

204،203،261،724،723،141،421َضار ب
112،203،209،273،114ضاربة
ر 214َضام 
731َضاهاه
719َضائ ع

176ضائنوَضَأن
3أُضبّوَضّب

643ضبطت
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717َضْجر
414الضُّْحَكة

164َضحيَّة
ونابُرَّضَوَضرَّاب

اتابَرَّضَوةابَرَّضَو
131

740،124َضرَّبَ
262،643َضْرب
1ُضر ب

111َضرََّبَتْضر يًبا
432،437َضَرَبوَضَربَا

433َضَرْبَنوَيْضر ْبنَ
727َضَغا

114ضفدعوضفادع
لع 1،21،773ض 

21أضُلعوأضالعوضلوع
214ُضَمرْي
769ُضْهي 
769،732َضْهَيأ

737َضْهَياء
112،209،273،141ضوارب

491،492َضْوَضْيتُ
203،141ُضَوْيرب

273ُضَوْير بَات
709،711الضَّـَياح
449َضَياو ن
يَزى 436،433ض 
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73ياعض وعاتيْضَوةعَيْـضَ
َغم 741،730َضيـْ
112ضيف

يفان 117ضيوفوأضيافوض 
َون 460َضيـْ
710طَابَ
104طاَبق
404،403،409،412(الالزم)طَاَلَيطُوُل

403،410(املتعدي)طَاَلَيطُوُل
719طَال ب
107الطالع

607طَاوٍ
460طَاووسَوَطَواويس

121،721طائر
492طَائ يّ
413َطبّ

146،413طَب يب
610اْلَطَجعَ

671ط َدةً
233طََرْدُتُهَفاطَـَّردَ

121طُُرقوطُُرقات
َطْستوَطسَّة

وط َساسوُطَسْيس
163

727،432طََغى
617َطلّ

719ط الب
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43ُطالةوطُلياتوطًُلى
13،101ط الح
770طََلْبنا

13،101،193طلحة
107الطَّْلع
111طُُلق
13،413،611،617،611طََلل

13طلول
203طَُلْيَحة
731َطَماع ية

293الطَُّمْأن يَنة
1،22،773،626بطُنُ

144ط وال
101طوائف
140،436الطُّوََب
436طُوَفان

607َطَوىَيطْـو ي
729،116،132،137،419،439،431َطَوْيتُ
144،410،419َطويل
112،116َطيّ

173طيالسة
121َطرْي

173طيلسان
719ظَامل 

31ظُبةوظُباتوالظُّبني
437َظيْب
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َيا 621ظَبـْ
74وأْظبٍاءبَظ وظبياتوظبية

91،141،167،163،136ظراف
136بر ظَ
136،213انبَر ظَ

ّوظَُريـَْبان 213ظ ْرََبوظََرايب 
717ظُْرف

230ظَْرفوظََرافة
230،717،412،411،413،411،413ظَُرَفَيْظُرفُ

141ظرفاء
144ظُروف
91،141،144،163،136،237،290،410،607ظريف
167،136ظريفة
11،49،103،177ظَُلم

76،11،103ظُلمة
لمان 33،143ظليموظ 

174ظ ْئروظُؤرة
711،417َعاب 
721َعادّ

176عازبوَعزيب
492َعاَعْيتُ

141عاٍفوُعفاةوُعفًّى
41،107عافية
41،107عاقبة
119،140،714عامل 
711َعاملَ
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ر 712َعام 
114،422َعاَودَ
429َعاَورَ
422،429،410َعاو ر

141عائذوُعوذ
141عائطوُعوطوع يط

112ع باد
437الَعبَّاس
111ع َبال
1،3،112َعْبد

112ع ب دَّاء
3،112عبدان
112ع َبدة
127َعْبَدل

621َعُبشَّْمس
110،111َعْبلةوَعْبالت

َقس 742،103َعبَـنـْ
1،176،112بيدعَ

671َعَتد
33ع تدانوَعتود

ٍّ 419ُعيت 
وَعَثاو ل 124ع ثْـَولٍّ

116،730ع ثْـرَي
134،133الجَع 
134اىَلجَعُ

412َعَجائز
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1،149ُعُجز
231،702َعْجًزاَعَجَز

22أعجازوَعُجز
ل 133َعج 

134،133النجْعَ
1،149،736،427،412عجوز

149َعجولوُعُجل
144عجيبوُعجابوُعجَّاب

36،199،207،123،136،671ع َدة
114،776ع ْدل
90،160،434،627،624َعُدوّ
161َعُدوَّة

437،431َعْدَوى
113،773،416ع ًدى

130َعذار يوَعذاَرى
109عذراء

114عراقيب
127َعَرب
103َعَرتُـن

32،37ُعُرسوُعُرسات
73ضُعرَوضةُعرْ

109ع َرْضَنة
103َعْرقوُعراق

114ُعْرُقوب
12،733وةَعْرقُ

103،103َعَرنْـنُت
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103،103َعَرنـُْقَصان
211ُعَرَواء
202ُعْرَوة

113َعروض
17ُعرى

133اتانَيَرْعُوونانُيَرْعُوةارَعُوانيَُعرْ
202ُعَريَّة

رضان  ِ 33َعر يضوُع
103َعَريـُْقَصان

117،111َعَزب
433ع ْزَهاة

739ع ْزو يت
46الُعْسر
716الَعَشا

131ارشَع واتاوَرَُعشَواءرَُعشَ
43ُعَشرات

43،101ُعَشرةوُعَشر
يَّة 134الَعش 

َية 131ُعَشْيش 
13،202،203،714،733،176،117،421،424،43،434عصا

271ُعْصُفور
103َعَصْنـَصر

 ِ 13،117،434صيُّع
202ُعَصيَّة
31ه ض عَوع َضةوَعَضاه
1،22،776َعُضد
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713،747،731،793َعْضَرُفوط
32ع ضهات
31،32ع ضوات

219،242َعطاء
134،133اشطَع 

يس 226َعطَام 
133َعط ش

134،133،216،109انشَطْعَ
242ُعَطيّ

216ُعطَْيَشان
102،432َعظَاَءةوَعظَاء

432الَعظَاَية
212َعَفْرىن
109ُعَفْرنـ َية
212،109،114ع ْفر يت
713،719،109َعَفزََّرانَ
740،741،617َعَفْنَجج

212ُعَفرْيوُعَفرْي ن
91،93ُعقابوأعُقب

93ع قبان
220ُعْقرُبانوُعَقرْي بان

103َعَقْنـَقل
277ع َكبّ
277،271َعَكْنَباة
277،271َعُكوب

176الُعال
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149عالَّمة
297َعالُهَواْستَـْعالهُ
176،620ُعَلب طوُعالب ط

211َعْلَقى
230َعلَّمَ
299َعل مَ
672َعْلمَ
263ع ْلم

119،140،141علماء
47ُعْلوي
431،436الُعْلَيا

َقى 212ُعَلْيقوُعَليـْ
140،141عليم
601َعمٍ

33،737،112ع ماد
224،460(علم)ُعَمر

73ُعَمروُعمرة
33،33،177عمودوَعَمدوُعُمد

َيوَعَمى 133َعم 
112ُعَميِّد
37،92،91،119َعَناق

277َعَناك بوُعنْيك ب
90ع نانوأعنَّة

21،147،613ع َنب
147،640َعْنرَب

101َعْنَبس
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101َعْنـرَت
773ُعْنَدد

713،747َعْنَدليب
101َعْنَسل
106ُعْنَصل
192ُعْنُصَوة
ُفَوان 733ُعنـْ

111الَعْنكباء
272،271،111َعْنكبوت

672ع ْنل
91ُعُنوق
431الَعوَّاء
114ع َواد

137(اجلبان)ُعوَّار
460(الرََّمد)ُعوَّار
147هُاض وَعَ

162َعَوانوُعون
411،449،460،606الَعَواو ر

411،460،606(الرََّمد)الَعَواو ير
137(ُجَبناء)يرَاو وَعَ

6،70،117ُعود
9،413،446دةع وَودَعوْ

444َعْوذ
411،422،414َعو رَ

736َعْوَسج
430،431الَعوَّى
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117ُعويد
499َعيَّ
444ع َياذ
709َعَيان
39،477ع يان
130،261،449َعَيائل
414ُعَيَبة

117ع يدوَأْعيادوُعيَـْيد
70عيدان
117َعيَّدنا

37ع ري
226َعْيَطُموس

130َعيِّل
709،711َعْياَلن

39ُعنُيوع ني
499َعـيُّوا

711ُعيوبوُعيَـْيب
10ُعيورة
491َعي يَ

600َعي ّيَوأَع يِّاء
176،141،133،111،430،431،437،433َغازٍ

431َغاز يَّ
430،433،433،439،600،601َغاز يَة

232َغاَضَوغ ْضُتهُ
104غاّلوُغاّلن

719َغال ب
 الصفحة اللفظ



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

346 
 

174،141غائب
431،434َغاَية
421َغَباَوة
134،136،440ُغْدوة
440ُغَديـَْوة

4،91،191ابرَغُ
91غ ربان

136اثرَغ وانثَرْغَ
16،49،103ُغَرف

11غرفات
11،16،37،103فةرْغُ

714،176،463َغَزا
141ُغزاة

33،101غزالوغ زالن
707،170،196،437،627َغْزو
173َغَزَوا

440َغْزَوةوُغَزيـَْوة
463َغَزْوتُ
141ُغزًّى
176َغز يّ

463يـُْغَزىُغز َي
211غ سلني
269غ ْشَيان
216،220،149َغْضَبان
216ُغَضْيَبان
213َغطََفان
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261ُغْفران
214َغالبوُغَلْيَبة

2،4،33،191،109غالم
262َغَلبَغَلَبًةوُغلُبَّةً

33،109غ لمان
2،4،33،122،143،192غ لمة

109الَغَليان
233َغَمْمُتُهفاْغَتـمَّ
233َغَمْمُتُهفانـَْغـمَّ
279َغَنموُغنَـْيـَمة
143غيّنوأغنياء

6،70ُغول
193،424،423غُـؤور
176ُغيَّاب

يَّب ُِ 141ُغ
174،176َغَيب

70يالنغ 
137ملَيْـغَ

119فاجروُفجَّار
237َفار ح
101،147فارس
723َفار ق

174َفار هوفـُْرَهة
119فاسقوَفَسقة

104فالقوفـََلقوفُلقان
13،19الفتوة
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13فـُتـُوّوف تيانوف تيةوفىت
127َفْحـَجل

3لحْفَ
11ف حلة

3،10فحولة
21،413،671ذخ فَ

742َفَدوَْكس
169فُرادى

103فُراروَفر ير
133داز رَفَـ

237فـَرُح
4،6،3،119،120َفرخ
6،119،169فـَْرد

133،710قدَزْرَفَـ
113َفر ق
101ف َرق

3فُروخ
149،160فـَُروقة
169فريد
113َفز ع

131اتيقَسِّف وونيقُسِّف ويقاس سَفَ
163َفَساط يط
163ُفْسَتاط
232َفسَّقـُته

110َفْسلوأفسالوُفسولوف سال
132،131يقسِّف 
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91فصيلوف صالوُفصالن
َليـَْفُضلُ 231،717،417َفض 

116،237َفُطن
3عةقَف وعقْفَـ

141فقهاء
130،290فقري
1،12،14،119،110،144،193،273،776فـَْلس
41فـََلك
2،23،29،70،63،162فُلك
47فـَْلكة

90وأفالءفـَُلّو
3،14،119،110وسلُفُـ

193فـَُلْيس
206،141َفم 

َوفـَََّن 137َفين 
101،147فوارس

9ؤوجفُوجوْفَـ
119ُفويسقون

30ف ئة
121فـَْيَشَلةوفـَْيش

24فُيولوف َيلةوف يل
232َقاَتلُتهُ
724َقاد ر
م 719َقاد 

724َقار ب
112،111،131قاصعاء
 الصفحة اللفظ
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174،141،133،421،424،437قاضٍ
11وق َوعةيعانق وأقواعقاعو
431(منحروفاهلجاء)َقاف

406،409،412،416،420،444،463،،176،404َقالَ
114،412َقامَ

79قامات
79،10قامة
416،413َقاَولَ
170،429،410،462َقائل
170،416َقائ م

147قائمةوقائماتوقوائم
147،141قائمون

31ق باءوأقبية
11قـُبَّاتوقُببوق باب

270،212قـََبائ ل
11،612قـُبَّة

ْعـثـًَرى 716،713،747،737قـَبـَ
270قَب يَـَلة

ْيئ لوقـُبَـيِّـل 270قـُبـَ
131قـَتَّال

11أقتابوقـََتب
616،613قـَتَّل
266قـَْتل
616ق تَّلَ

613قَـتَـُّلوا
164،163قـَْتلى
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141،163،130قتيل
14َقدّ

11قدَّات
93قدائم

11ق دَّةوق َدد
34،37،193،203ق ْدر

230َقُدَمق َدًما
96َقُدوموُقُدم

134ُقَدْيد مَية
141يرد قَ

193،203ُقَديـَْرة
ل 710،731ُقَذْعم 

َواْستَـَقـرَّ 297قَـرَّ
132قـُرَّاء

113قـََرار يطوقـَُرْير يط
ب 124قـََراش 
1،109،114،219،216،111قراطيس

14ق َرب
230قـَُرَبيـَْقُربُ

17قربات
17،14،122ق ْربة

413َقر حَوَقر يح
24ق َردةوأقرادوق ْرد

116الَقْرَدد
740،124ق ْرَشبّ
1،109،114،211،219،220،271،216،737،790،111قرطاس
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710ق ْرطَْعب
779،617ق ْرط م

774،713قـََرْعَبالَنة
209قـَْرقـََرة

211قـَْرقـََرى
217قـَْرَمالء
103،103قـََرنـُْفل
30قروء

90َقر ّيوأقريةوقُريان
76ىرًقُـقـَْريةو

211،220،216،111قـَُرْيط يس
ر 211قـَُرْيق 
209قـَُرْيق َرة
217،214قـَُرميْ الء

132راو سَقَ
132،741روَسْقَ

293الُقَشْعر يَرة
137ماع شَقَومعَشْقَ

71صاعق 
192ُقُصور

449،436الُقْصَوى
434ُقْصَيا
172،419،432،431َقَضاء
174،141،133ُقضاة

143ُقُضب
ضبان ُِ 33،101،117ق 
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469َقُضوَ
33،101،117،143قضيب

42قطًا
42،203،209،430َقطَاة

117َقَططوق طاط
111َقطََّعتَـْقط يًعا
239َقَطَعَواقْـَتَطعَ

232َقطَّعُتهُ
231َقطَْعُتُهَفانْـَقَطعَ

42،209قطوات
731َقَطْوًطى

209ُقطَيَّة
3ةبَعَق وقـَْعب

617قـُْعُدد
231قـُُعود

33َقعودوق عدان
س 221قـَُعْيس 

70ُقفّ
13قفا

ريَّة  140قـَُفاخ 
720ق َفاف
1،773قـُْفل
13قفيّ

140ق الدةوق الد
742َقالسٍ

742،739َقالن س
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63،34،36،36قُلة
239ق ْلُتهَوأَقـَْلُته

491،601َقل قَ
293،739قـَْلَقلَ

293الَقْلَقَلةُ
33قلموأقالم

431قـََلْنسٍ
12،223،234،742،733،431،432وةسُنْلَقَـ

93قـَُلوصوقـُُلصوقالئص
63قُلون

93،124قليبوقـُُلب
َيةوقـَُلْين َسة 742قـَُلْيس 

د َدةَقَماح  272وُقَمْيح 
102ُقَمار ص
223،272،432َقَمْحُدَوة
114الق َمطر

102قًنا
102قناة

114،273قناديل
147قـَْنرَب
111،106قـُْنرَب

111قـُْنرباءوقنابر
229ق ْنَدْأو
114قنديل

672ق ْنر
104قْنـَفْخر
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23ق ْنو
433،439ق ْنيـَة

يالت ْيد  273قـُنـَ
602قَـوّ

112،131قواصع
420قـُوَّام

ّوقـَُويـَْباء 211ُقوبَاءوقـَُوْيَّب 
729،137،491،497،602،607قـُوَّة

36،141،122،173،133،416،471،414،460،434الَقَود
9يزانق وزوْقَـ

491قـَْوقـَْيتُ
273،444قـَْول
717،141،412ُقولَ
273،241قـَْوم

444قـَْوَمة
607َقو يٍّ
602،607َقو يَ
279قـَُوميْ
447قـَيَّام

147(مجعتكسري)ق يام
10،114،444(مصدر)يامق 

237ق يَتال
440قـَْيُدوَدة
113،444ق يـَراط
11،17ق يعة
161،442قـَْيل
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717،117،403ق يـلَ
167قـَيِّم
79،11،416ق َيم

11ق يَمات
11،416ق يَمة
447قـَيُّوم

711كابـل
431(منحروفاهلجاء)َكاف

121،119،723كافر
141كافرون
107كاهل
714الك َبا
167ك بار

21وأكباددب كَ
103الُكربَ
771الك ربَ
141كرباء

103الُكربى
141،167كبري

263،737ك َتاب
1،776،671فت كَ

وُكثٌّ 112َكثٌّ
33َكث يبوُكثبانوَأْكث َبةوُكُثب

ْيث ئ 217ُكثـَْيئيوُكنـَ
411ُكْدَتَتَكادُ

262الك ذَّاب
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262َكذ ب
232َكذَّبُته
101،141كرام

231َكَراَمة
119،219كراوين

29ك َرزةوُكْرز
230َكرَّمَ

233َكُرَمَوَأْكَرْمُتهُ
140،143كرماء
119،219َكَروان
120ك ْرَوان
101،140،141،143،237،290،410كرمي

219ُكَريِـّني
4،31،261،170،119،416،419،432،431،439ساءك 

239َكَسبَ
71ك َسر
71،73،49ك سرة

231،234َفاْنَكَسرََكَسْرُتُه
131كسالنوَكْسَلىوُكساىل

6،3،110ابك عَ
6،3،110،144بعْكَ

3،110كعوب
11كفّ

43الكفء
121،119ُكفَّار

266ُكْفروُكْفرانوُكُفور
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400ُكلْ
121،276كالب

121كالبات
3،79،176بلْكَ

61،162،167كلتا
779ُكْلُكل

3،102،176يبل كَ
276ُكَلْيَبات

17ىُكْليةُكلياتُكلً
177َكْمءوَكْمَأةوُكَمْيئة

716ُكمَّثَرى
110َكْمَشةوَكْمشات

162ك ناز
217،103ك ْنَثْأو

746،106َكنَـْهُبل
271َكنَـْهَوروُكنَـْيهري

َية 672ُكنـْ
33،110َكْهل
33َكْهلة

110ُكهول
173الكواكب

70كيزانوُكوز
140،436الُكوَسى
746،761،121،491َكوَْكب
672َكَوْيت
711الَكيَّال
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173كياجلوكياجلة
166َكْيتَ
410ك يدَ
َفهْ 119َكيـْ

440،441كينونَـة
796،670،674ألَّآل
114التَ
247الاليت
467الثٍ

109ألْضر َبنَّ
243،114،444الَوَذل َواًذا

113لَـَّبَّ
146لبيبوألبَّاء

247اللَّتَـيَّاواللَّتَـيَّات
اب 111جلَْبةوجَلَباتوجل 

ًحى ُِ يةول  11حل 
247اللََّذيَّاواللََّذيَّان

37،92،93لسان
24لصوصولّص

163ل ْصت
672َلْعبَ

149وَلَعنََّلَعلَّ
32لغاتولغونولُغنيولًُغى

31،32لَُغة
َزى 196،737لُغَّيـْ

129لقاحان
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49،129ل ْقحةول قاح
234،290َلَمْسُتهُ

119ل َمهْ
َنَّكَ 130هل 
41لواقح

10ألواحَلْوحو
796اللُـّْؤلُـؤ

142ُلوم
414ُلَوَمة
419لَـيًّاَلوْيُت
621لَـيَّا

113ليالٍ
261لَيَّان
113ليالة
113ليلة
177،467،494َماء

417َماَتمَيُوتُ
793َمْأَجج

176ماعزوَمَعز
وُمَؤْوَلق 764َمْأُلوقوَماُموق 

71،13مؤونومأنة
436َماَهان

مَتُوهُ ت  177َماه 
707الـَمَبات

712َمَباي ع
707الـَمب يت
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124،421،426،410َمب يع
147متَّ

مَتَاتُ تَّ 417م 
مَيُوتُ تَّ 417م 

200ُمتَّز ن
200،191ُمتَّع د

َثالوأمثلة 36م 
470َمثْـَوَبة
791جَمَان يق
423جمَُْتاز

133،139ةامَذَجم ْ
701الـَمْجَلس
701،791الـَمْجل س

793حَمَْبب
790حَمَْبس
221حمَُْرجنْ م
ري 39حم ْض 
263حَمَْمَدة
227حمَُْمرّ
111،114،473،433حَمْن ية

606حمَُْواٍووحمَُْواو يَة
601حمُْيٍ

يض 707الـَمح 
ر 221حمَُْيم 

701الـَمَخاَفة
423خُمْتار 
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494،496،499،617،614َمدَّ
70أمدادُمدٌّو

132،216،790،410مدحرج
613ُمدَّر ك 

464م ْدَرىوَمَداَرىوَمَدار ي
613ُمدَّر ئ 

139سعَدْم 
439َمْدَعى

224ُمُدّقوُمَدْيقّ
222ُمدَّك ر

70أمداءوُمْدي 
17ُمدىوُمْدية

732،470َمْدين
12م ْذَروان

130اركَم ذْ
139ُمْذك ر
121مذكري
222ُمَذْيك ر

116،773ُمرٌّ
400ُمرْ

واْسَتَمرَّ 297َمـرَّ
39َمْرء

راض 163،130م 
212ُمَراَمى
213َمْرَجان
ع 701الـَمْرج 
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َرر 413م 
790َمْرزَُجوش

163،163،131مرضى
يّ 434َمْرض 

ْرع َزاء ْرع زٌّم  799وم 
ْرع زَّى 790،799م 
124َمْرَمر يت
124َمْرَمر يس

213َمْروان
116ُمرُّونوأمرار
204ُمَرْيء وُمَريٌّ

163،163،169مريض
731،732،470َمْرميَ
212ُمَرميْ

204ُمَريـَْئةوُمَريَّة 
222ُمْزَدانوُمَزيِّن

732،793،470َمْزَيد
100،209مساجد
712ُمَساف ر

173املسامعة
439ُمْسَتدَعىوُمْسَتْدع يان 
َقام ف يه  يم وُمْستـَ 423ُمْسَتق 

د 209َمْسج 
ري روُمَسْيخ  227ُمَسخَّروُمَسْيخ 

139مسكينة
214،279،210ُمْسل مون
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119ُمْسلُموَنهْ
ع 643ُمسَّم 
ري 124،421َمس 

210ُمَسْيل مونَ
121مشابه

112مشيوخاء
131يمائ شَمَوَمْشُئوم

473،490َمَصائ ب
ْصَباح 720،721م 

126ُمصرانومصارين
يبةوَمَصاو بُ 473ُمص 

ري 126َمص 
701،791الـَمْضَرب
701الـَمْضر ب

131،427،410وبرُضْمَ
131اتوبَرُضْمَوونوبُرُضْمَ

227ُمْضطَر بوُمَضرْي بوُمَضرْي يب
476َمُضوَفة

273َمطَاب خوُمطَْيب َخات
102،212،217مطايا

133ةابَرَطْم 
ْطَعام 133م 

133انعَطْم 
ل 139ُمْطف 

ع  ِ 702الـَمْطَل
102َمط يّ
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212،217ُمَطيّ
102،212،217،464َمطيَّة
212ُمطَيَّة

221،222ُمطَْيلق
227ُمطَْيل يق
646ُمظطَل م
473َمظل َمة
732َمَعاب

707الـَمَعاش 
422ُمَعاو د
429ُمَعاو ر

476َمَعايشُ
112معبوداء
َزة  ِ 702َمْعَج

797َمَعدَ
791،792،797َمَعـدّ

َعد 14َمع دةومعداتوم 
797َمْعزوَمع يز

133ةابَزَعْم 
ْعًزى 210،709،741،797،791م 

709َمْعَزْيتُ
ية 264َمْعص 

139،131ريط عْم 
عً 21أمعاءوىم 

601ُمْعٍيوُمْعي َية
176،210،709ُمَعْيز
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707،476َمع يَشة
124َمع نيوُمُعناتوُمُعن

713َمْعُيوَراء
221ُمْغَتـلم
434َمْغُزوّ
210،707،601َمْغَزى

131ُمغَـرْي َبان
221،222ُمَغْيل م

134رياط فَمَوُمفط ر
237ُمَقاتـََلة
707،732،429َمَقال
701َمَقاَلة
707َمَقام
423ُمَقام

473َمَقامةوَمَقاو مُ
616ُمَقتِّل
616ُمق تِّل

سوُمَقْيع س 221ُمْقَعْنس 
63املقالء

ْقالت 720م 
473َمْقل َية
470َمْقَوَدة
427،479،410َمُقول

139،411لوَقْم 
707َمق يل
يم 423ُمق 
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716الـَمَكا
131رياس كَمَ

119مكانوأَْمُكنوأماكن
133،133ارثَكْم 

134،410ُمْكَرمُمْكر موَ
134ونَرمُُمكْوونر مُُمكْ

716َمَكوان
793َمْكَوزَة
121مالمح

71ملَّة
111َمَلُكوت

210،716،439،601َمْلَهى
439َمْلَهَيان 

َّهْ 119مم 
نيَ 796،793،793َمَناج 

133ماد نَمُـال
173املناذرة

يط 719،723َمَناش 
ت  ِ 702الـَمْنَب

791َمْنب ج
796َمْنَجُنون
791،796َمْنَجن ـيق
793َمْنَجن ـني
ْنَحار 791م 

200ُمْنُذوُمنَـْيذ
221ُمْنطَلـق
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َقاد ف يه  429-423ُمْنـَقاد وُمنـْ
473َمْنق بة

134رياك نَمَوركَنْمُ
َغوٍ َهٍوَوُمنـْ 233ُمنـْ

43ُمَهاةوُمًها
173املهالبة
799َمْهَدد
173َمْهري

109وَمَهارىُمهريَّة
130َمْهَما

173َمَوازجه
200َمَواز ن
200َمَواع د
470َمْوأَلَة

191ُمْوَتعد
227ُمَؤخَّر
611َمَودَّة
173املوزج
ر 134،140،471،436ُموس 
737،731ُموَسى
720ُمْؤَسى
702،707َمْوع د
720ُمْؤق د
140،471،472،436ُموق ن
139ُمْؤن ث
200ُمَوْيع د
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ر روُميَـْيس  140َمَياس 
134رياس يَمَ

163،133،419،442ميِّت
161،442َمْيت
163ميِّتون

َئر 111م 
يَعاد 112م 

يَقات 112م 
ئْـ 130اثنَم 

ن 140ُميَـْيق 
462(اسمفاعل)نَاٍء

462نَاَءيـَُنوءُ
20،200،711،417ناب
163نَات

107الناجم
12نار

204،241،772ناس
723نَاف ر

73ناقاتناقةو
101،147ناكس

142ناٍوون واء
460نَاووسَونـََواويس

141نائم
264نـََبَحيـَْنب حُ

44نَب ق
44،46نَب قةونبقات
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ى َرجَّ 439نتـَ
439نـَتَـَغاَزى
107النَّْجم

تُ 264،712حَنََتيـَْنح 
26حنُ يّ

ْي 26،437حن 
13خَنْلةوخَنْل

116َنُدسوَنُدسون
133ىامَدَنَوامدَن وانمَدْنَ

146نُُذر
س 746،107نـَْرج 
109،173،434،436النَـَّزَوان

76نُزىووةزْنَـ
149نسَّابة

3سورنُوَنْسر
177وَنَشفَنْشفة

269َنَصاَحة
ب 737،601َنص 

214َنَصفوُنَصْيف
يبوأنصباءوُنُصب 33َنص 

237َنَضَبيـَْنُضبُ
114،776ن ْضو

264،712َنَطَحيـَْنط حُ
43نـَُعرةونـَُعراتونـَُعر

مات  ِ ِْ َع َِ 11ن 
11،94ن ْعمةوأنُعم
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22،773نـَُغر
22ن غران
711نـُْفخ
273نـََفر

131اتاوَسَنـُفَواسفَن واءنـَُفسَ
434النَـَّفَيان

279نـَُفري
11ن قارونُقرة

232نـََقَصَونـََقْصُتهُ
114ن ْقضوأنقاض

14ن َقم
44نَق مة

433ُنْكر ُموُتْكر ُموُيْكر مُ
21مُنورومنَ ر

432،434النَّهاَية
494نـََواةَونـًَوى
162نـََوارونُور

101،147نواكس
76بوَنُـوبةوْنَـ

12،17،20ورنُ
10أنواعونـَْوع

73نُوق
141،161نـُوَّم

70نينانووننُ
193النَـُّؤور
204نـَُوْيس
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79نياق
116،420نـُيَّام
141،114ن يام
20ن يب

763النِّْئـد النوالنَـّْيـُدالن
17ن ريةونريان

116نـُيَّم
20،711نيوب
200،711نـُيَـْيب

403،409،417،411َهاَبيـََهابُ
241َهاتيَّاوَهاتيك

219َهاذيَّا
147،163هالك

163هالكون
40هامةوهاماتوهام

421َهائر
َباعواتعَُهبَـوَعةُهبَـ 131ه 

َلع بـْ 741،116ه 
23،63،101،162،167جانه 

جانان 167ه 
ْجرَع 210،779،741،116ه 
46ُهُدبة

139داب دَهُودب دَهُ
709الـُهَدى

وَهَذين وَهُؤالء  437َهذاوَهَذان 
َراوةوَهَراَوى 464،466ه 
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169َهَرْقتُ
رَْكْوَلة 116ه 
ْرَماس 790،102ه 

46اهلزء
297َزأَواْستَـهَْهَزأَ

73،79ه َضبوضابه وهضبة
121َهْقل

163ُهالَّك
770َهُلمَّ
32َهن 

111ُهنَّيـَْفَعلنَ
32هنات
32،131َهناه
124،214هند

ندات 124ه 
711ُهْنَدل ع

130ُهَنهْ
32،131هنوات

32ُهنيَّة
214ُهنَـْيَدة
32ُهنيهة

147هوالك
422َهو ر 

يَّاك 130ه 
40اهليام
يبَ 409ه 
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121َهْيق
َقل 121َهيـْ
 121،167،161َهنيِّ

401َواَخَذه
119َوازَْيَداهْ
ل 766،129،171،426،437َواص 

137،431َواو 
671َوْتد 

672َوَتَدَوت َدة 
133،671َوت د وَودٌّ

672،677،671يَت دَُوَتَد
712َوث َقيَث قُ

16،20ُوْثن
16أوثانوَوَثن

عووجاعىوو جاع 130َوج 
ل 113،716،139،671َوج 

لون 113َوج 
133و ْجَهة

734،129،191ُوُجوهَوأُُجوه
196ُوْحَدانَوأُْحَدان

733،492َوْحَوَحـة
147َودَّ

672َودَّيـََودُّ
712الو َداد

677َود ْدُتَأَودُّ
236،290َودَعَ
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َوُدودوَوُدودة
149َوُدودونوَوُدودات

17،236،290،773َوذ رَ
119،213وراشني

712،134،133َور َثيَر ثُ
136و ْرد

112َوْردوُوْرد
119،213ورشان
213ُوريشني

136َوْزن
733َوْزَوزَة
199ُوزَيـَْنة

734،129وسادة
َعَيَسعُ 713،133،139،490َوس 

733َوْسَوَسَوو ْسَواس
492الَوْسَوَسة

194و َشاح
66وشي
132،134ُوضَّاء
144و ضاء

133َوَضَعَيَضعُ
131،191َوُضَؤيـَْوُضؤُ

144وضيء
122َوْطبوأواطبوأوطاب

671َوْطد 
677،671َوَطَدَيط دُ
 الصفحة اللفظ
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133،490َوط َئَيطَأُ
129و َعاء
707،136َوْعد

129،191ُوع َدوأُع دَ
21وعولوَوْعل

120َوَعىوع هْ
199ُوَعْيَدة

117َوْغدوُوُغدوُوغدان
130َوفْـَرت ج

120َوىَفوف هْ
734،123،191ُوقِّتتَوأُقِّتت

136و ْقر
120َوَقىوق هْ

172َوالء
ّ 627،624َويل 

َيَل ي 712،133َويل 
161وليَّة
قَ 133َوم 

131َوَهَبيـََهبُ
193ُوور يَ
193ُووع دَ
404َوْيح 
404َوْيس 
404َوْيل 

190يَاَءسُ
190يَاَبسُ
 الصفحة اللفظ
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197يَاَتع دُ
737يَْأَجج
716،174،197يَاَجلُ
133يَاَسرَ
133يَاَمنَ
190يَب سَ

سُ  ِ 712يَب َسيـَْيـَب
169يتامى

119يتفكرونه
161يَّلُقَتَـيَـ

169يتيم
713حَيَْمرُّ

601حَيَْواو ي
600حيُ يُّ
491،493،600،604حَيَْيا
 601حيُْىي 

493خَيَْشى
61،67،201َيد

713،410يَُدْحر جُ
131،477َيدَعُ
201يَُديَّة
773،131،477َيَذرُ
611،614،616يـَُردُّ

469يـَْرَدىويـَْرَدوَنَويـَْرَدينَ
739يـَْرَمع
463يـُْرَمى
 الصفحة اللفظ
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يَ يوَلْنيـَْرم  493يـَْرم 
ويـَْرُمونَ يان  يَويـَْرم  463يـَْرم 

133يَز نُ
ي 601َيْستْحي يوَيْسَتح 

713َيْسَتْخر جُ
ُعور 731َيْستـَ

46الُيْسر
490 َيْشَأَوان 
439،490،491َيْشأَيان 

 َيْشَقىوَيْشَقيان 
469وَيْشَقوَنوَيْشَقنيَ

611،614َيَشمُّ
133َيْضطَل ُموَيظَّل ُمويـَْنَظل مُ

133،643َيطَّل مُ
433يـَْعَتل ي

243،249،131،134،133،433يَع دُ
نَي 463(للمؤنث)يـَْعُفوَنَويـَْغُزوَنويـَْرم 

1يعاقيبويعقوب
491يـَْعَيا

ويـَْغُزونَ 463يـَْغُزوويـَْغُزَوان 
رُّ 614يَف 

616يـََقـتِّلُ
116،237،776يـَُقظ

116يقظانوي قاظويَق ظون
730يـَْلَمقُ
 الصفحة اللفظ

229مَيَانٍ
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493مَيُدُّ،َوَلْنمَيُدَّ
93،123ميَ ني

737يـَْهرَيويـَْهَيـرَّى
716،174،112،139،190،671يـَْوَجل
714،190يَيَجلُ
716،190ي يَجلُ

سُ  ِ 712،190يَـئ َسيـَْيـَئ
رُ 133يـَْيس 
نُ 133يـَْيم 
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 األلفاظ المعرَّبةفهرس 

 الصفحة بالمعرَّ اللفظ  م
711،749آُجر1ّ
730إبريسم2
749إصطبل7
11،109بـََرقوب رقان1
َْفاف 4 271جت 
733ترمجان6
173جوربوجواربة3
736َجْوَهر3
211،709،779د ْرَهم9

779د َمْقس10
113د يباج11
173ةاجب َيالس12َّ
3صّكوأصك17ّ
163َطْست11
13،173،173طيلسانوطيالسة14
716كمثرى16
436اناهَم13َ
790َمْرَزُجوش13
173موزجوموازجه19
746،107نرجس20
733،730يـَْلَمق21
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 األعالمفهرس 

 الصفحة اسم العلم م
76،73(ثعلب)أمحدبنحيىي1
 731إسحاق2
171،242أبوإسحاقالزجاج7
161،233،793األصمعي1
64ابناألعرايب4
236األعشى6
19،37أميةبنأيبالصلت3
111أوسبنحجر3
32الربجبنمسهر9

120باللبنأيببردة10
13تأبطشًرا11
149،162اجلرمي12
163جرير17
76،40،171،793اجلوهري11
772احلجاج14
10النعماناحلرقةبنت16
72حسانبنثابت13

،26،111،213،773،104،106،130،623أبواحلسناألخفش13
611،617

291مُحيدبنثور19
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 الصفحة اسم العلم م

األخفش)أبواخلطاب20
62(الكبري

،41،64،173،163،139،214،101،116اخلليل21
427،462،467،461،492،497

123داود22
121ريدابند27ُ
163ريدبنالصمةد21ُ
92أبوذؤيب24
239ذوالرمة26
161رؤبةبنالعجاج23
744الرُّماين23
139الزخمشري29
133هريز70ُ

،14،23،79،67،91،171،114،147،297أبوزيد71
449

711راجابنالس72َّ
123سليمان77
163سليمانبنعبدامللك71

سيبويه74

24،23،41،46،63،31،192،204،214،213،
270،212،214،233،773،773،764،769،
731،734،797،104،131،139،413،427،
471،472،479،443،449،462،467،461،

433،492،679،610،612،617،611،660
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 الصفحة اسم العلم م
117طرفةبنالعبد76
41،113،142،712،409،467،433،611عبدالقاهراجلرجاين73
139عبداهللبنمسعود73

،11،76،66،33،91،113،146،264،269العبدي79
712،770،746،793،434،409،423،673

27يدبناألبرصب ع10َ
62،66،161أبوعبيدة11
32،772،141،130العجاج12
62عديبنزيد17
277اللخميكبّع 11
649علقمةبنعبدة14

أبوعليالفارسي16
44،66،37،111،171،130،269،746،731،

739،107،170،137،137،493
240عمرانبنحطان13
12عمربنأيبربيعة13
 792عمربناخلطاب19
62،271،679،910أبوعمروبنالعالء40
97أبوالفتحابنجين41
794،122،432،600اءالفر42َّ

الفرزدق47


144

                                                           

ملأُدرجهنااسمأيبعلياملصاحبلنصوصالتكملة.
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 الصفحة اسم العلم م
21القطامي41
31الكميت44
190لبيد46
101،102،172،492،430،601املازين43
214،221،242،233،122املربد43
117متممبننويرة49
176امرؤالقيس60
61ّ 172ُمزَبِّداملَدين 
792معدانبنجواس62
 731موسى67
72،231النابغةالذبياين61
473نافعاملدين64
96،129أبوالنجمالعجلي66
 143أبوهريرة63
َْيان63 123مه 
437قع يزيدبنالص69َّ
47،201،270،212،622يونس30
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 القبائل والجماعات واألممفهرس  

 الصفحة القبائل والجماعات واألمم م
173الربابرة1
66،113،246،730،441البصريون2
211َجْحَجََّب7
77مجراتالعرب1
َّان4 213مح 
161محري6
47حنيفة3
492زَب ينة3
492طيء9

العرب10

41،33،122،123،171،173،222،
704،706،713،720،716،717،713،
760،120،122،129،141،163،133،
131،190،197،417،441،449،462،

432،434،490
213غطفان11
173الفقهاء12
17،14،141،641القُّراء17
127قيس11

،140،113،160،167،190،246،197الكوفيون14
400،479،419،670

129مالك16
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 الصفحة القبائل والجماعات واألمم م
173املسامعة13
791معد13ّ
173املناذرة19
173املهالبة20
36،767،412،434،460،490النحويون21
129نـَْهشل22
146ُهذيل27
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 البلدان والمواضعفهرس  

 الصفحة الموضعاسم البلد أو  م
472أَبـْنَي1
113البحرين2
ر7 194َبذَّ
رب 1ّ 27*ح 
731حذرية4
434ُحزوى6
211َحْواليَا3
492احل رية3
194َخضَّم9ُ

121*الزرق10
112*سويقة11
َعاء12 216،143َصنـْ
436َصَوَرى17
47العالية11
730عثَّر14
739عزويت16
211قـَْرقـََرى13
217قرمالء13
602قَـو19ّ

                                                           

فورديفبيتشعري(*)ماُوضعأمامهعالمة. 
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 الصفحة اسم البلد أو الموضع م
99*كرار20
732،470مدين21
791منبج22
112*وهبني27
737يأجج21
731يستعور24
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 الكتب الواردة في المتنفهرس 

 الصفحة اسم الكتاب م
114إعرابالقرانللمصنف1
240،267عنمعاينأبياتاإليضاحللمصنفاإلفصاح2
1،93،179،107،470اإليضاحأوشرحهللمصنف7
33،713،623التكملةأوشرحهاللمصنف1
66شرحاإليضاحللعبدي4
37احلماسةأليبمتام6
33،121كتابسيبويه3
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 المصادر والمراجع
 :المخطوطات

،نسخةمكتبة(اجلزءاخلامس)احلسنعليبنعيسىالرماين،،أليبشرح كتاب سيبويه-1
(.197)فيضاهللبرتكيا،منهانسخةفيلميةيفمعهدالبحوثالعلميةجبامعةأمالقرى،برقم

مصورةعندار(4-1-7-2-1:األجزاء)،أليبسعيدالسريايف،شرح كتاب سيبويه-2
(.حنو/173)الكتباملصرية،برقم

 :جامعيةالرسائل ال

،للدكتورجميدخرياهللراهيالزاملي،رسالةدكتوراهيفجامعةأبو البقاء العكبري صرفيًّا-7
.م2002/هـ1127القادسية،األردن،

حتقيقشرح إيضاح أبي علي الفارسي-1 العكربي، البقاء أليب ، بن: الرمحن عبد الدكتور
اإلما جامعة من دكتوراه رسالة احلميدي، اهلل بالرياض،عبد اإلسالمية سعود بن حممد م

.م1109/هـ1103
حتقيقشرح التكملة-4 العكربي، البقاء أليب ، رسالة: العتيبـي، دقل بنت فوزية الدكتورة

.هـ1121دكتوراهمنجامعةاإلمامحممدبنسعوداإلسالميةبالرياض،

 :الكتب المطبوعة

،لعبداللطيفبنأيببكرالشرجيائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة -6
.م1933/هـ1،1103الدكتورطارقاجلنايب،علمالكتب،بريوت،ط:الزبيدي،حتقيق

الدكتورفراجبنناصراحلمد،مطبوعات:،مجًعاودراسة،إعدادآراء ابن بري التصريفية -3
.م2006/هـ1،1123وداإلسالمية،الرياض،طجامعةاإلمامحممدبنسع
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حواشيهاإلبدال -3 ونشر وشرحه حققه احلليب، اللغوي علي بن الواحد عبد الطيب أليب ،
نواقصه وأكمل األصلية ط: بدمشق، العريب العلمي اجملمع مطبوعات التنوخي، الدين ،1عز

.م1960/هـ1739
الدكتورحسنيحممدشرف،:وحتقيق،أليبيوسفيعقوببنالسكيت،تقدمياإلبدال -9

مراجعة القاهرة،: العربية، اللغة جممع مطبوعات ناصف، النجدي علي ط)األستاذ ،(بدون
.م1933/هـ1793

،لإلمامأيبالقاسمعبدالرمحنبنإسحاقالزجاجي،حققهاإلبدال والمعاقبة والنظائر-10
اللغةالعربيةبدمشق،طبعبدارصادر،عزالدينالتنوخي،مطبوعاتجممع:وقدملهوشرحه

.م1992/هـ2،1112بريوت،ط
الدكتورأمحد:،البنالقطاعالصقلي،حتقيقودراسةأبنية األسماء واألفعال والمصادر -11

.م2010/هـ2،1171حممدعبدالدامي،مطبعةدارالكتبوالوثائقالقومية،القاهرة،ط
يف:،املسمىاألربعة عشرإتحاف فضالء البشر بالقراءات -12 األماينواملسرات منتهى

له وقدم حققه البنا، حممد بن أمحد للعالمة القراءات، علوم حممدإمساعيل،: شعبان الدكتور
.م1933/هـ1،1103عاملالكتب،بريوت،ط

درين،أثر األخفش في الكوفيين وتأثره بهم -17 مسعود بن عمار بن حممد للدكتور ،
.م2003/هـ1،1129ةاإلمامحممدبنسعوداإلسالمية،الرياض،طمطبوعاتجامع

،أليبالوليدحممدبنعبداهللبنأمحداألزرقي،أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار -11
،1الدكتورعبدامللكبنعبداهللبندهيش،مكتبةاألسدي،مكةاملكرمة،ط:دراسةوحتقيق

.م2007/هـ1121
،أليبسعيداحلسنبنيين البصريين ومراتبهم واخذ بعضهم عن بعضأخبار النحو  -14

حتقيق السريايف، اهلل عبد ط: القاهرة، االعتصام، دار البنا، إبراهيم حممد ،1الدكتور
.م1934/هـ1104
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ووضعأدب الكاتب -16 حواشيه وعلق حققه قتيبة، بن مسلم بن اهلل عبد حممد أليب ،
.م1932/هـ1،1102الرسالة،بريوت،طحممدالدايل،مؤسسة:فهارسه

أمحدحسنبسج،:،أليببكرحممدبنحيىيبنعبداهللالصويل،حتقيقأدب الكتاب -13
.م1991/هـ1،1114بريوت،ط-دارالكتبالعلمية

الدكتورعبد:،لإلمامأيبعمروعثمانبنسعيدالداين،حتقيقودراسةاإلدغام الكبير -13
.م2007/هـ1،1121عارف،عاملالكتب،القاهرة،طالرمحنحسنال

ودراسةارتشاف الضرب من لسان العرب -19 وشرح حتقيق األندلسي، حيان أليب ،:
مراجعة حممد، عثمان رجب الدكتور القاهرة،: اخلاجني، مكتبة التواب، عبد رمضان الدكتور

.م1993/هـ1،1113ط
اإلرشاد إلى علم اإلعراب، -20 مشس القرشيلإلمام اللطيف عبد أمحد بن حممد الدين

ودراسة حتقيق الكيشي، سامل: حمسن والدكتور الربكايت، احلسيين علي اهلل عبد الدكتور
.م1939/هـ1،1110العمريي،منشوراتمعهدالبحوثالعلميةجبامعةأمالقرى،ط

هاين،حيدآباد،،أليبعلىأمحدبنحممدبناحلسناملرزوقياألصفاألزمنة واألمكنة -21
.هـ1772،(بدونط)اهلند،

عبداملعنياملّلوحي،:،لعليبنحممدالنحوياهلروي،حتقيقاألزهية في علم الحروف-22
.م1997/هـ2،1117مطبوعاتجممعاللغةالعربيةبدمشق،ط

دحمم:أليبالقاسمجاراهللحممودبنعمربنامحدالزخمشري،حتقيقأساس البالغة، -27
.م1993/هـ1،1119باسلعيونالسود،دارالكتبالعلمية،بريوت،ط

،أليبعمريوسفبنعبداهللبنعبدالربالنمريالستيعاب في معرفة األصحاب -21
.هـ1،1112عليحممدالبجاوي،داراجليل،بريوت،ط:القرطيب،حتقيق

حممداجلزرياملشهوربابناألثري،،أليباحلسنعليبنأسد الغابة في معرفة الصحابة -24
بتصحيحه اعتَّن ط: بريوت، العريب، الرتاث إحياء دار الرفاعي، أمحد ،1عادل

.م1996/هـ1113



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

307 
 

:،أليبالربكاتعبدالرمحنبنحممدبنأيبسعيداألنباري،عينبتحقيقهأسرار العربية -26
.(بدونط،بدونت)شق،اتاجملمعالعلميالعريببدمـهجتالبيطار،مطبوعـحممدب

ضمننوادر)،حملمدبنحبيبأسماء المغتالين من األشراف في الجاهلية واإلسالم -23
(.املخطوطات

احلسن(أبنية كتاب سيبويه)األسماء واألفعال والحروف  -23 بن حممد بكر أليب ،
حتقيق الزبيدي، بدمش: العربية اللغة جممع مطبوعات محوش، راتب أمحد طالدكتور ،1ق،

.م2000/هـ1120
:،لعبدالباقيبنعبداجمليداليماين،حتقيقإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين -29

اإلسالمية، والدراسات للبحوث فيصل امللك مركز مطبوعات دياب، اجمليد عبد الدكتور
.م1936/هـ1،1106الرياض،ط

،لعبدالرمحنبنأيببكرالسيوطي،عيةاألشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشاف -70
وتعليق حتقيق ط: بريوت، العريب، الكتاب دار البغـدادي، باهلل املعتصم ،2حممد

.م1997/هـ1111
الدكتورعبدالعال:،لإلمامجاللالدينالسيوطي،حتقيقاألشباه والنظائر في النحو -71

.م1934/هـ1،1106ساملمكرم،مؤسسةالرسالة،بريوت،ط
وشرحالشتقاق-72 حتقيق دريد، بن احلسن بن حممد بكر أليب ، هارون،: السالم عبد

.(بدونت)،7مكتبةاخلاجني،القاهرة،ط
،أليبالفضلأمحدبنعليبنحجرالعسقالينالشافعي،اإلصابة في تمييز الصحابة -77

.م1992/هـ1،1112عليحممدالبجاوي،داراجليل،بريوت،ط:حتقيق
طاإلصباح في شرح القتراح -71 دمشق، القلم، دار فجال، حممود للدكتور ،1،

.م1939/هـ1109
حتقيقإصالح الخلل الواقع في جمل الزجاجي -74 البطليوسي، السيد بن اهلل لعبد ،

.م1939/هـ1،1799الدكتورمحزةعبداهللالنشريت،داراملريخ،الرياض،ط:وتعليق
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الإصالح المنطق -76 وحتقيق، شح السكيت، بن واألستاذ: شاكر، حممد أمحد األستاذ
.(بدونت)،1عبدالسالمحممدهارون،داراملعارف،القاهرة،ط

أمحدحممد:،أليبسعيدعبدامللكبنقُريببنعبدامللك،حتقيقوشرحاألصمعيات -73
(.بدونت)،4شاكر،وعبدالسالمحممدهارون،بريوت،ط

السراجالنحويوالبغدادي،حتقيقفي النحو األصول -73 بكرحممدبنسهلبن :،أليب
.م1933/هـ7،1103الدكتورعبداحلسنيالفتلي،مؤسسةالرسالة،بريوت،ط

(.ضمنثالثةكتبيفاألضداد)لألصمعياألضداد،  -79
ودراسةاألضداد -10 حتقيق السجستاين، حامت أليب ، أ: القادر عبد حممد محد،الدكتور

.م1991/هـ1111،(بدونط)مكتبةالنهضةاملصرية،القاهرة،
(.ضمنثالثةكتبيفاألضداد)البنالسكيتاألضداد،  -11
الدكتورحنَّا:،عينبتحقيقهوالتقدميله(قطرب)،أليبعليحممدبناملستنرياألضداد -12

.م1931/هـ1،1104حداد،دارالعلوم،الرياض،ط
األستاذالدكتورحممد:أليبحممدعبداهللبنحممدالتّوزي،دراسةوحتقيق،األضداد -17

.م2009/هـ1،1170حسنيآلياسني،دارعمار،عمَّان،ط
حممدأبوالفضلإبراهيم،املكتبةالعصرية،:،حملمدبنالقاسماألنباري،حتقيقاألضداد -11

.م1991/هـ1111،(بدونط)بريوت،-صيدا
،أليبعبداهللاحلسنيبنأمحداملعروفبابنالثين سورة من القرآن الكريمإعراب ث -14

.م1934/هـ1106،(بدونط)خالويه،عاملالكتب،بريوت،
احلسنيالعكربي،حتقيقإعراب الحديث النبوي -16 البقاءعبداهللبن اإلله:،أليب عبد

.م1936/هـ1103،(بدونط)نبهان،مطبوعاتجممعاللغةالعربيةبدمشق،



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

304 
 

حققهإعراب القراءات السبع وعللها -13 خالويه، بن أمحد بن احلسني اهلل عبد أليب ،
له وقدم ط: القاهرة، اخلاجني، مكتبة العثيمني، سليمان بن الرمحن عبد ،1الدكتور

.م1992/هـ1117
دعزوز،حممدالسيدأمح:،أليبالبقاءالعكربي،دراسةوحتقيقإعراب القراءات الشواذ -13

.م1996/هـ1،1131عاملالكتب،بريوت،ط
الدكتورزهري:،أليبجعفرأمحدبنحممدبنإمساعيلالنحاس،حتقيقإعراب القرآن -19

.م1934/هـ2،1104غازيزاهد،عاملالكتب،بريوت،ط
.م17،1993،خلريالدينالزركلي،دارالعلمللماليني،بريوت،طاألعالم -40
مصطفى:،للحافظحممدبنأمحدبنعثمانالذهيب،حتقيقاإلعالم بوفيات األعالم -41

ط بريوت، الثقافية، الكتب مؤسسة الباقي، عبد بكر أبو وربيع عوض، علي ،1بن
.م1997/هـ1117

العلمية،األغاني -42 الكتب دار األساتذة، من جمموعة حتقيق األصفهاين، الفرج أليب ،
.م1992/ـه2،1112بريوت،ط

أليبالربكاتعبدالرمحناإلغراب في جدل اإلعراب ولمع األدلة في أصول النحو،  -47
بتحقيقهما وعين هلما قدم األنباري، حممد بن الدين كمال الفكر،: دار األفغاين، سعيد

 .م1943/هـ1،1733دمشق،ط
بي إسحاق وهو المسائل المصَلحة من كتاب معاني القرآن وإعرابه أل)اإلغفال  -41

الدكتورعبداهللبنعمراحلاج:،أليبعلياحلسنبنأمحدالفارسي،حتقيقوتعليق(الزجاج
.م2007/هـ1121،(بدونط)إبراهيم،مركزمجعةاملاجدللثقافةوالرتاث،ديب،

السبئياإلفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في اإليضاح -44 الطراوة بن احلسني أليب ،
تقدمي وحتقيقاملالقي، ط: املكرمة، مكة الرتاث، دار الثبييت، عيد بن عيَّاد ،1الدكتور

.م1991/هـ1111
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َرُقْسطي،حتقيقالـاألفع -46 الدكتورحسنيحممد:،أليبعثمانسعيدبنحممداملعافريالسَّ
القاهرة، والنشر، والطباعة للصحافة الشعب دار مؤسسة ط)شرف، ،(بدون

.م2002/هـ1127
حتقيقمة الدليل على صحة التمثيل وفساد التأويل،إقا -43 األنصاري، هشام البن

 .(بدونط،بدونت)األستاذهاشمطهشالل،مطبعةاملعارف،بغداد،:وتعليق
،لإلمامجاللالدينحممدبنأيببكرالسيوطي،قدمالقتراح في علم أصول النحو -43

وصححه وضبطه له : سليم أمحد جروسالدكتور دار قاسم، حممد أمحد الدكتور احلمصي،
.م1،1933برس،ط

السيدالقتضاب في شرح أدب الكتاب -49 بن حممد بن اهلل عبد حممد أليب ،
البطليوسي،حتقيق الكتبوالوثائق: األستاذمصطفىالسقا،والدكتورحامدعبداجمليد،دار

.م2010/هـ2،1171القومية،القاهرة،ط
حتقيقودراسةشرح المفصل اإلقليد -60 :،لتاجالدينأمحدبنحممودبنعمراجلَندي،

،1الدكتورحممودأمحدعليالدراويش،مطبوعاتجامعةاإلمامحممدبنسعوداإلسالمية،ط
.م2002/هـ1127

،أليبجعفرأمحدبنعليبنأمحدبنخلفاإلنصارياإلقناع في القراءات السبعة -61
حق الباذش، لهابن وقدم قه : مطبوعات قطامش، اجمليد عبد العلميةالدكتور البحوث معهد

.م2001/هـ2،1122جبامعةأمالقرى،ط
الدكتورسعدبنمحدان:،البنمالكاجلياين،حتقيقإكمال اإلعالم بتثليث الكالم -62

.م1931/هـ1،1101الغامدي،مطبوعاتمركزالبحثالعلميجبامعةأمالقرى،ط
،للدكتورعبدالفتاحإمساعيلشليب،دارهنضةمصر،اإلمالة في القراءات واللهجات -67

.م1931/هـ2،1791القاهرة،ط
وشرحأمالي الزجاجي -61 حتقيق الزجاجي، إسحاق بن الرمحن عبد القاسم أليب ، عبد:

.م1933/هـ2،1103السالمهارون،داراجليل،بريوت،ط
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حممدإبراهيم:لقاسمعبدالرمحنبنعبداهللاألندلسي،حتقيق،أليباأمالي السهيلي -64
.م1930/هـ1790،(بدونط)البنا،مطبعةالسعادة،القاهرة،

:،هبةاهللبنعليبنحممدبنمحزةاحلسينالعلوي،حتقيقودراسةأمالي ابن الشجري -66
.م1992/هـ1،1117ةاخلاجني،القاهرة،طالدكتورحممودحممدالطناحي،مكتب

بريوت،أمالي القالي، -63 العلمية، الكتب دار البغدادي، القايل إمساعيل بن علي أليب
.م1996/هـ1،1116ط

العلوي،(غرر الفوائد ودرر القالئد)أمالي المرتضى -63 احلسني بن املرتضى للشريف ،
.م2001/ـه1،1124حممدأبوالفضلإيراهيم،املكتبةالعصرية،بريوت،ط:حتقيق

حتقيقأمالي المرزوقي -69 املرزوقي، احلسن بن حممد بن أمحد علي أليب ، حيىي: الدكتور
.م1،1994وهيباجلبوري،دارالغرباإلسالمي،بريوت،ط

غريبهاإلمتاع والمؤانسة -30 وشرح وضبطه صححه التوحيدي، حّيان أليب ، أمني: أمحد
(.بدونط،بدونت)وأمحدالزين،مكتبةداراحلياة،بريوت،

وعلقعليهأمثال العرب -31 الدكتورإحسانعباس،:،للمفضلبنحممدالضيب،قدمله
.م1931/هـ1،1101دارالرائدالعريب،بريوت،ط

وحتقيق(حياته وشعره)أمية بن أبي الصلت  -32 دراسة ، احلديثي،: الغفور عبد هبجة
.م1934،(بدونط)قية،مطبعةالعاين،بغداد،مطبوعاتوزارةاإلعالميفاجلمهوريةالعرا

حممد:،للوزيرأيباحلسنعليبنيوسفالقفطي،حتقيقإنباه الرواة على أنباه النحاة -37
م القاهرة، العريب، الفكر دار إبراهيم، الفضل طأبو بريوت، الثقافة، ،1ؤسسة

.م1936/هـ1106
النتخاب في شرح أدب الكتاب -31 جعفر أليب هشام، بن يوسف بن داود بن أمحد

وحتقيق دراسة اجلذامي، حزم،: ابن دار بالعريب، أمينة والدكتورة خريط، بو سعدية الدكتورة
.م2009/هـ1،1170بريوت،ط
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دراسةالنتصار لسيبويه على المبرد -34 التميمي، والد بن حممد بن أمحد العباس أليب ،
.م1996/هـ1،1116ن،مؤسسةالرسالة،بريوت،طالدكتورزهريعبداحملسنسلطا:وحتقيق

عبد:،أليبسعدعبدالكرميبنحممدبنمنصورالتميميالسمعاين،حتقيقاألنساب -36
.م1،1993اهللعمرالبارودي،دارالفكر،بريوت،ط

الدكتورحممدمحيداهلل،:،ألمحدبنحيىياملعروفبالبالذري،حتقيقأنساب األشراف -33
.م7،1933املعارف،القاهرة،طدار

،أليبالربكاتعبدالف بين النحويين البصريين والكوفيينـاف في مسائل الخـاإلنص -33
للشيخ اإلنصاف، من االنتصاف كتاب ومعه األنباري، الرمحن م: ـحممد الدين عبدحي

(.بدونت،بدونط)،احلميد،دارالفكر
لإلمامأيبحممدعبداهللمجالالدينبنيوسفأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، -39

كتاب ومعه األنصاري، عبد: الدين حمي حملمد املسالك، أوضح حتقيق إىل السالك ة ُعدَّ
(.بدونط،بدونت)احلميد،املكتبةالعصرية،بريوت،

اإيضاح شواهد اإليضاح -30 اهلل عبد بن احلسن أليب وحتقيق، دراسة لقيسي، الدكتور:
.م1933/هـ1،1103حممدبنمحودالدعجاين،دارالغرباإلسالمي،بريوت،ط

الدكتورحسنشاذيلفرهود،:أليبعليالفارسي،حققهوقدملهاإليضاح العضدي، -31
.م1969/هـ1،1739مطبعةدارالتأليف،ط

انبنعمراملعروفبابناحلاجب،للشيخأيبعمروعثمالمفصلاإليضاح في شرح  -32
وتقدمي حتقيق النحوي، باجلمهورية: األوقاف وزارة منشورات العليلي، بناي موسى الدكتور

(.بدونط،بدونت)العراقية،
حتقيقاإليضاح في علل النحو -37 الزجاجي، القاسم أليب ، دار: املبارك، مازن الدكتور

.م1936/هـ4،1106النفائس،بريوت،ط
حتقيقالبداية والنهاية -31 كثري، ابن الفداء أليب ، دار: فتيح، الوهاب عبد أمحد الدكتور

.م2002/هـ6،1127احلديث،القاهرة،ط
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حتقيقالبرصان والعرجان والعميان والحولن -34 اجلاحظ، حبر بن عمرو عثمان أليب ،
.م1990/هـ1،1110عبدالسالمحممدهارون،داراجليل،بريوت،ط:وشرح

:،أليبعبداهللحممدبنهبادربنعبداهللالزركشي،حتقيقالبرهان في علوم القرآن-36
.هـ1791،(بدونط)حممدأبوالفضلإبراهيم،داراملعرفة،بريوت،

،البنأيبالربيععبيداهللبنامحداألشبيلي،حتقيقالبسيط في شرح جمل الزجاجي -33
.م1936/هـ1،1103عيادبنعيدالثبييت،دارالغرباإلسالمي،طالدكتور:ودراسة

:،جلاللالدينعبدالرمحنالسيوطي،حتقيقبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة -33
.م1939/هـ2،1799حممدأبوالفضلإبراهيم،دارالفكر،ط

حتقيقبالد العرب -39 األصفهاين، اهلل عبد بن للحسن ، : والدكتوراألستاذ اجلاسر، محد
(.بدونط،بدونت)صاحلالعلي،منشوراتداراليمامة،الرياض،

:،جملدالدينحممدبنيعقوبالفريوزابادي،حققهالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة -90
.م1933/هـ1،1103حممداملصري،منشوراتمركزاملخطوطاتوالرتاث،ط

لهر والمؤنثالبلغة في الفرق بين المذك -91 وقدم حققه األنباري، بن الربكات أليب ،
عليه وعلق ا: دار التواب،مطبعة عبد رمضان القاهرة،الدكتور القومية، والوثائق بدون)لكتب

.م2009/هـ1170،(ط
الدكتورطهعبد:،أليبالربكاتبناألنباري،حتقيقالبيان في غريب إعراب القرآن -92

.م1930/هـ1،1100مصطفىالسقا،اهليئةاملصريةللكتاب،ط:احلميدطه،مراجعة
األستاذعبدالسالم:،أليبعثمانعمروبنحبراجلاحظ،حتقيقوشرحالبيان والتبيين -97

.م2007،(بدونط)حممدهارون،مكتبةاخلاجني،القاهرة،
حتقيقتأويل مشكل القرآن -91 قتيبة، بن مسلم بن اهلل عبد حممد أليب أمحد:، السيد

.م2006/هـ1123،(بدونط)صقر،مكتبةداراحلديث،القاهرة،
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بهتاج العروس من جواهر القاموس -94 اعتَّن الزبيدي، حممد بن مرتضى حممد للسيد ،
حواشيه ووضع الكتب: دار حممد، سيد كرمي واألستاذ إبراهيم، خليل املنعم عبد الدكتور

.م2003/هـ1،1123العلمية،بريوت،ط
خانالتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول -96 حسن صديق حملمد ،

.م2003/هـ1،1123الق نَّوجي،وزارةاألوقافوالشؤوناإلسالمية،قطر،ط
تاريخ األدب العربي -93 بروكلمان، كارل األول)، القسم العربية( إىل نقله عبد: الدكتور

.م1997،(بدونط)العامةللكتاب،مصر،احلليمالنجار،اهليئةاملصرية
،لشمسالدينحممدبنأمحدبنعثمانتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم -93

حتقيق الذهيب، ط: بريوت، العريب، الكتاب دار تدمري، السالم عبد عمر ،1الدكتور
.م1933/هـ1103

هتاريخ مدينة دمشق -99 بن احلسن بن علي القاسم أليب بابن، املعروف الشافعي اهلل بة
وحتقيق دراسة عساكر، ط: بريوت، الفكر، دار العموري، غرامة بن ،1عمر

.م1993/هـ1113
،(وأخبارحمدثيهاوذكرقطاهناالعلماءمنغريأهلهاووارديها)تاريخ مدينة السالم،  -100

دكتوربشارعوادال:أليببكرأمحدبنعليبنثابتاخلطيبالبغدادي،حققهوضبطنصه
 .م12001/هـ1،1122معروف،دارالغرباإلسالمي،ط

الدكتور:،أليبحممدعبداهللبنعليبنإسحاقالصيمري،حتقيقالتبصرة والتذكرة -101
ط القرى، أم جبامعة العلمي البحث مركز منشورات الدين، علي مصطفى أمحد ،1فتحي

.م1932/هـ1102
حتقيقالتبيان في إعراب القرآن -102 العكربي، احلسني بن اهلل عبد البقاء أليب ، علي:

.م1933/هـ2،1103حممدالبجاوي،داراجليل،بريوت،ط
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حتقيقالتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين -107 العكربي، البقاء أليب ،
ودراسة مكتب: العثيمني، سليمان بن الرمحن عبد طالدكتور الرياض، العبيكان، ،1ة

.م2000/هـ1121
بابنالتتمة في التصريف -101 املعروف املوصلي الوفاء أيب بن حممد اهلل عبد أليب ،

القبيصي،حتقيقودراسة األديب،: الثقايف الدكتورحمسنساملالعمريي،مطبوعاتناديمكة
.م1997/هـ1،1111ط

الدكتورعبدالعزيزمطر،:كيالصقلي،حتقيق،البنمتثقيف اللسان وتلقيح الجنان -104
القاهرة، اإلسالمية، للشئون األعلى باجمللس اإلسالمي الرتاث إحياء ط)جلنة ،(بدون

.م1994/هـ1114
لألعلمتحصيل عين الذهب من معدن جواهر األدب في علم مجازات العرب، -106

عليه وعلق حققه الشنتمري، مؤس: سلطان، احملسن عبد طزهري بريوت، الرسالة، ،2سة
.م1991/هـ1114

بكرتخريج األحاديث الضعاف من سنن الدارقطني -103 أيب بن حيىي بن اهلل لعبد ،
.هـ1،1111أشرفعبداملقصودعبدالرحيم،دارعاملالكتب،الرياض،ط:الغساين،حتقيق

بنيوسفبن،جلمالالدينأيبحممدعبداهللتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد -103
وتعليق حتقيق األنصاري، هشام العريب،: الكتاب دار الصاحلي، مصطفى عباس الدكتور

.م1936/هـ1،1106بريوت،ط
عبدالرمحن:،لإلمامأيبعبداهللمشسالدينحممدالذهيب،تصحيحتذكرة الحفاظ -109

(.بدونت)،1بنحيىياملعلمي،دارالكتبالعلمية،بريوت،ط
حملمدبناحلسنبنحممدبنعليبنمحدون،حتقيقالتذكرة الحمدونية -110 إحسان:،

.م1،1996عباسوبكرعباس،دارصادر،بريوت،ط



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

312 
 

،حملمدبنعبدالرمحنبنعبداجمليدالعبيدي،التذكرة السعدية في األشعار العربية -111
حتقيق العراقي،: العلمي اجملمع منشورات اجلبوري، اهلل طعبد النجف، النعمان، ،1مطابع

.م1932/هـ1791
الدكتورنوريمحودي:للصاحبهباءالديناملنشياإلربلي،حتقيقالتذكرة الفخرية، -112

 العراقي، العلمي اجملمع مطبوعات الضامن، صاحل حامت والدكتور ط)القيسي، ،(بدون
.م1931/هـ1101

األستاذ:أليبحياناألندلسي،حققه،التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل -117
.م2000/هـ1،1120الدكتورحسنهنداوي،دارالقلم،دمشق،ط

اخلوارزمي،ترشيح العلل في شرح الجمل -111 احلسني بن القاسم األفاضل لصدر ،
،1عادلحمسنساملالعمريي،مطبوعاتمعهدالبحوثالعلميةجبامعةأمالقرى،ط:إعداد

.م1993/هـ1119
كاملبركات،:،البنمالك،حققهوقدملهتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد -114 حممد

.م1963/هـ1733،(بدونط)دارالكتابالعريب،
الدكتور:،خلالدزينالدينبنعبداهللاألزهري،حتقيقالتصريح بمضمون التوضيح -116

.م1992/هـ1،1117عبدالفتاححبريي،الزهراءلإلعالمالعريب،القاهرة،ط
حققهالتعريفات -113 اجلرجاين، علي بن حممد بن لعلي ، الكتاب: دار اإلبياري، إبراهيم

.م1993/هـ1،1113العريب،بريوت،ط
،حملمدبدرالدينبنأيببكربنعمرالدماميين،تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد -113
.م1937/هـ1،1107الدكتورحممدبنعبدالرمحناملفدى،ط:حتقيق
الفارسي،التعليقة على كتاب سيبويه -119 الغفار عبد بن أمحد بن احلسن علي أليب ،

وتعليق حتقيق ط: القاهرة، األمانة، مطبعة القوزي، محد بن عوض ،1الدكتور
.م1990/هـ1110
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،حملمدبنيوسفالشهريبأيبحياناألندلسي،دراسةوحتقيقتفسير البحر المحيط -120
عليقوت ط: بريوت، العلمية، الكتب دار وآخرين، املوجود، عبد أمحد عادل ،1الشيخ

.م1997/هـ1117
حقَّقهوعلقعليهتفسير رسالة أدب الكتاب -121 الرمحنالزجاجي، :،أليبالقاسمعبد

.م1997/هـ1،1111دكتورعبدالفتاحسليم،معهداملخطوطاتالعربية،القاهرة،ط
،أليبجعفرحممدبنجرير(جامعالبيانيفتأويلالقرآن:املسّمى)ريتفسير الطب  -122

.م1993/هـ2،1113الطربي،دارالكتبالعلمية،بريوت،ط
حممدتفسير غريب ما في كتاب سيبويه من األبنية،  -127 بن سهل حامت أليب

ودراسة حتقيق السجستاين، العمريي: حمسن ، الدكتور مكة التجارية، طاملكتبة ،1املكرمة،
.م1997/هـ1717

القرشيتفسير القرآن العظيم، -121 كثري بن إمساعيل الفداء أيب الدين عماد لإلمام
.م1997/هـ6،1117الدمشقي،داراحلديث،القاهرة،ط

حتقيقالتكملة -124 الفارسي، علي أليب ، جامعة: نشر فرهود، شاذيل حسن الدكتور
.م1،1101/1931الرياض،ط

كاظمحبراملرجان،عاملالكتب،:،أليبعليالفارسي،حتقيقدراسةالتكملة -126 الدكتور
.م1999/هـ2،1119بريوت،ط

،أليبالفتحعثمانبنالتمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري -123
مله الدكتور:عهأمحدناجيالقيسي،وخدجيةاحلديثي،وأمحدمطلوب،وراج:جين،حققهوقدَّ

.م1962/هـ1،1731مصطفىجواد،مطبعةالعاين،بغداد،ط
حتقيقالتمثيل والمحاضرة -123 الثعاليب، حممد بن امللك عبد منصور أليب ، الفتاح: عبد

.م2،1937حممداحللو،الدارالعربيةللكتاب،القاهرة،ط
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تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد -129 بن حممد الدين حملب أمحد، بن يوسف
الدكتورعليحممدفاخروآخرين،دارالسالم،القاهرة،:املعروفبناظراجليش،دارسةوحتقيق

.م2003/هـ1،1123ط
العزيزالتنبيه على أوهام أبي علي في أماليه -170 عبد بن اهلل عبد عبيد أيب لإلمام ،

.م2000/هـ2،1121البكري،دارالكتباملصرية،القاهرة،ط
الدكتور:،أليبالفتحعثمانابنجين،حققهالتنبيه على شرح مشكالت الحماسة -171

ط بالكويت، اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة نشر هنداوي، حممود ،1حسن
.م2009/هـ1170

عبداحلليمالطحاوي،نشرجممع:،حتقيقالتنبيه واإليضاح عما وقع في الصحاح -172
.م1،1931اللغةالعربيةبالقاهرة،ط

صححهتهذيب األسماء واللغات -177 النووي، شرف بن حيىي الدين حمي زكريا أليب ،
أحاديثه وخرَّج ط: دمشق، العاملية، الرسالة دار الغضبان، وعامر مرشد، ،1عادل

.م2009/هـ1170
حتقيقتهذيب إصالح المنطق -171 التربيزي، للخطيب ، قباوة،: الدين فخر الدكتور

.م1937/هـ1،1107راآلفاقاجلديدة،بريوت،طمنشوراتدا
دارتهذيب التهذيب -174 الشافعي، العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن ألمحد ،

.م1931/هـ1،1101الفكر،بريوت،ط
،جلمالالدينأيباحلجاجيوسفاملزي،حققهتهذيب الكمال في أسماء الرجال -176

عليه وعلق نصه وضبط : بشار طالدكتور بريوت، الرسالة، مؤسسة معروف، ،1عواد
.م1992/هـ1117

حممدعوضمرعب،دار:،أليبمنصورحممدبنأمحداألزهري،حتقيقتهذيب اللغة -173
.م1،2001إحياءالرتاثالعريب،بريوت،ط
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اخلباز،دراسةوحتقيقتوجيه اللمع -173 الدكتورفايززكي:،للعالمةأمحدبناحلسنيبن
.م2003/هـ2،1123دياب،دارالسالم،القاهرة،طحممد
أمتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك -179 بابن املعروف للمرادي ،

وحتقيق شرح قاسم، القاهرة،: العريب، الفكر دار سليمان، علي الرمحن عبد الدكتور األستاذ
.م2001/هـ1،1122ط

التوطئة -110 الشلوبيين، علي أليب وحتقيق، دراسة مطابع: املطوع، أمحد يوسف الدكتور
.م1931/هـ2،1101سجلالعرب،القاهرة،ط

عينالتيسير في القراءات السبـع -111 الداين، سعيد بن عثمان عمرو أيب لإلمام ،
.م1996/هـ1،1116أوتويرتزل،دارالكتبالعلمية،بريوت،ط:بتصحيحه

نشرهاثالثة كتب في األضداد، -112 العلمية،: الكتب دار هفنر، أوغست الدكتور
(.بدونط،بدونت)بريوت،

حممدالثعاليب،ثمار القلوب في المضاف والمنسوب -117 بن امللك ،أليبمنصورعبد
.م1964/هـ1731،(بدونط)حممدأبوالفضلإبراهيم،داراملعارف،القاهرة،:حتقيق
،أليبعبداهللحممدبنأمحداألنصاري(القرطبي تفسير)الجامع ألحكام القرآن  -111

عليه وعلق وضبطه راجعه القرطيب، أحاديثه: خرَّج احلفناوي، إبراهيم حممد الدكتور الدكتور:
.م2002/هـ1127،(بدونط)حممودحامدعثمان،داراحلديث،القاهرة،

سعيدالداين،جمموعة،لإلمامأيبعمروعثمانبنجامع البيان في القراءات السبع -114
جبامعةالشارقة، الكتابوالسنة بتدقيقهاوهتيئتهاللطباعةجمموعةحبوث قامت رسائلعلمية

.م2003/هـ1،1123مطبوعاتجامعةالشارقة،اإلماراتالعربيةاملتحدة،ط
الرتمذيالسلمي،، (سنن الترمذي)الجامع الصحيح  -116 أليبعيسىحممدبنعيسى
(.بدونط،بدونت)أمحدحممدشاكروآخرين،دارإحياءالرتاثالعريب،بريوت،:حتقيق
حتقيقجمال القراء وكمال اإلقراء -113 السخاوي، الدين لعلم ، حسني: علي الدكتور

.م1933/هـ1،1103البواب،مكتبةالرتاث،مكةاملكرمة،ط
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الدكتورفخرالدين:حتقيق،املنسوبللخليلبنأمحدالفراهيدي،الجمل في النحو -113
.م1933/هـ2،1103قباوة،مؤسسةالرسالة،بريوت،ط

حققهوقّدملهالجمل في النحو -119 الرمحنبنإسحاقالزجاجي، :،أليبالقاسمعبد
.م1996/هـ4،1113الدكتورعليتوفيقاحلمد،مؤسسةالرسالة،بريوت،ط

اخلطابم، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية واإلسال -140 أيب بن حممد زيد أليب
عليه وعلق حققه القرشي، سعود: بن حممد اإلمام جامعة مطبوعات اهلامشي، علي حممد

 .هـ1799اإلسالمية،الرياض،
:لألديبأيبهاللالعسكري،حققهوعّلقحواشيهووضعفهارسهجمهرة األمثال، -141

 (.بدونت)،2راجليل،بريوت،طحممدأبوالفضلإبراهيم،وعبداجمليدقطامش،دا
،أليبحممدعليبنأمحدبنسعيدبنحزماألندلسي،حتقيقجمهرة أنساب العرب -142

.م6،1999عبدالسالمحممدهارون،داراملعارف،القاهرة،ط:وتعليق
ملهجمهرة اللغة -147 الدكتوررمزيمنري:،أليببكرحممدبناحلسنبندريد،حققهوقدَّ

.م1،1933البعلبكي،دارالعلمللماليني،بريوت،ط
الدكتورفخر:،للحسنبنقاسماملرادي،حتقيقالجنى الداني في حروف المعاني -141

ط بريوت، اجلديدة، اآلفاق دار منشورات فاضل، ندمي حممد واألستاذ قباوة، ،2الدين
.م1937/هـ1107

لعجواهر األدب في معرفة كالم العرب -144 وحتقيق، شرح اإلربلي، الدين الء حامد:
.م1931/هـ1101،(بدونط)أمحدنيل،مكتبةالنهضةاملصرية،القاهرة،

حنفي،حاشية الدسوقي على مغني اللبيب -146 أمحد احلميد عبد والنشر الطبع ملتزم ،
(.بدونط،بدونت)مصر،

الدين،(عناية القاضي وكفاية الراضي)حاشية الشهاب المسماة  -143 للقاضيشهاب
أحاديثه وخرج ضبطه البيضاوي، تفسري على اخلفاجي، حممد بن أمحد الرزاق: عبد الشيخ

.م1993/هـ1،1113املهدي،دارالكتبالعلمية،بريوت،ط
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:،لعبدالقادربنعمرالبغدادي،حتقيقحاشية على شرح بانت سعاد لبن هشام -143
.م1930/هـ1100،(بدونط)نياألملانية،بريوت،نظيفحمرمخواجه،مجعيةاملستشرق

،مطبعةفيصلعيسىالبايباحلليب،القاهرة،حاشية محمد األمير على مغني اللبيب -149
.(بدونط،بدونت)

 ،لعليبنحممدبنحبيباملاوردي،الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي -160

حتقيق : والشيخ معوض، حممد علي العلمية،الشيخ الكتب دار املوجود، عبد أمحد عادل
.م1999/هـ1،1119بريوت،ط

وشرحالحجة في القراءات السبع -161 حتقيق خالويه، ابن لإلمام ، العال: عبد الدكتور
.م1990/هـ4،1110ساملمكرم،مؤسسةالرسالة،بريوت،ط

زجنحجة القراءات -162 بن حممد بن الرمحن عبد زرعة أيب لإلمام حتقيق، لة، سعيد:
.م1993/هـ4،1113األفغاين،مؤسسةالرسالة،بريوت،ط

بدرالدين:،أليبعلياحلسنبنعبدالغفارالفارسي،حققهالحجة للقراء السبعة -167
ودققه راجعه حوجيايت، وبشري قهوجي، املأمون: دار الدقاق، يوسف وأمحد رباح، العزيز عبد

.م1999-1931/هـ1119-1،1101للرتاث،دمشق،ط
،للدكتورحممودفجال،أضواءالسلف،الرياض،الحديث النبوي في النحو العربي -161

.م1993/هـ2،1113ط
صنفهحروف المعاني -164 ، وقدم: حققه الزجاجي، بنإسحاق الرمحن عبد القاسم أبو

.م1936/هـ2،1106الدكتورعليتوفيقاحلمد،مؤسسةالرسالة،ط:له
:،أليبيوسفيعقوببنإسحاقبنالسكيت،حتقيقحروف الممدود والمقصور -166

.م1934/هـ1،1104الدكتورحسنشاذيلفرهود،دارالعلوم،الرياض،ط
وحتقيقالحلل في شرح أبيات الجمل -163 دراسة البطليوسي، السيد البن ، الدكتور:

.م1،1939طمصطفىإمام،الداراملصريةللطباعةوالنشر،القاهرة،
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حتقيقالحلية فيما لكل فعل من تصريف وبنية -163 عنرتة، بن حممد بن ليوسف ،:
ط املغرب، اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة منشورات محزة، بن مصطفى ،1الدكتور

.م2004
الدكتورعبداهللبنعبدالرحيم:،أليبمتامحبيببنأوسالطائي،حتقيقالحماسة -169

.م1931/هـ1،1101منشوراتجامعةاإلمامحممدبنسعوداإلسالمية،طعسيالن،
،لصدرالدينعليبنأيبالفرجبناحلسنالبصري،حتقيقوشرحالحماسة البصرية -130

.م1999/هـ1،1120الدكتورعادلسليمانمجال،مكتبةاخلاجني،القاهرة،ط:ودراسة
عبدالسالمحممدهارون،:احظ،حتقيقوشرح،أليبعثمانعمروبنحبراجلالحيوان -131

.م1969/هـ7،1733دارإحياءالرتاثالعريب،بريوت،ط
حتقيقخزانة األدب ولب لباب لسان العرب -132 البغدادي، عمر بن القادر لعبد ،
.م1993/هـ1،1113األستاذعبدالسالمهارون،مكتبةاخلاجني،القاهرة،ط:وشرح
أليبالخصائص -137 حتقيق، جين، بن عثمان الفتح الكتاب: دار النجار، علي حممد

(.بدونط،بدونت)العريب،بريوت،
احلديث،دراسات ألسلوب القرآن الكريم -131 ،للشيخحممدعبداخلالقعضيمة،دار

(.بدونط،بدونت)القاهرة،
الالدر المصون في علوم الكتاب المكنون -134 أيب الدين شهاب لإلمام بن، عباس

الشيخعليحممدمعوضوآخرين،دارالكتب:يوسفاملعروفبالسمنياحلليب،حتقيقوتعليق
.م1991/هـ1،1111العلمية،بريوت،ط

:،أليبحممدالقاسمبنعلياحلريري،دراسةوحتقيقدرة الغواص في أوهام الخواص -136
الفيص املكتبة احلسيين، علي بن اهلل عبد الشريف طالدكتور املكرمة، مكة ،1لية،

.م1996/هـ1113
وقدمالدرة الفاخرة في األمثال السائرة -133 بناحلسناألصبهاين،حققه ،لإلماممحزة

.م7،2003عبداجمليدقطامش،داراملعارف،القاهرة،ط:له
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،للحافظشهابالدينأمحدبنعليبنحممدالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -133
وصححهبن ضبطه العسقالين، حجر العلمية،: الكتب دار علي، حممد الوارث عبد الشيخ

.م1993/هـ1،1113بريوت،ط
،(بدونط)،حملمدحميالدينعبداحلميد،املكتبةالعصرية،بريوت،دروس التصريف -139

.م1994/هـ1116
حتقيقدقائق التصريف -130 املؤدِّب، سعيد بن حممد بن للقاسم ، ناجي: أمحد الدكتور

العراقي، العلمي اجملمع مطبوعات تورال، حسن والدكتور الضامن، حامت والدكتور القيسي،
.م1933/هـ1103،(بدونط)بغداد،
وحتقيقديوان أحيحة بن الجالح األوسي الجاهلي -131 ومجع دراسة ، حسن: الدكتور

.م1939/هـ1799،(بدونط)حممدباجودة،مطبوعاتناديالطائفاألديب،
حتقيق(بصنعة السكري( )شعر األخطل)ديوان األخطل،  -132 ، الدين: فخر الدكتور

.م1930/هـ1790،(بدونط)قباوة،داراألصمعي،حلب،
السكري،حتقيقديوان أبي األسود الدؤلي،  -137 حممدحسني:صنعةأيبسعيداحلسن

 .م1،1931آلياسني،دارالكتاباجلديد،بريوت،ط
صنعةديوان األسود بن يعفر -131 ، يف: واإلعالم الثقافة وزارة القيسي، محودي نوري

(.بدونت)،1اجلمهوريةالعراقية،ط
الدكتورحممدحممدحسني،:،شرحوتعليق(ميمون بن قيس)ديوان األعشى الكبير  -134

.م1940،(بدونط)مكتبةاآلداب،القاهرة،
الدكتورحممديوسفجنم،دارصادر،بريوت،:حتقيقوشرح،ديوان أوس بن حجر -136

.م1939/هـ7،1799ط
بتحقيقهديوان بشر بن أبي خازم األسدي -133 عين ، الشرق: دار حسن، ع زة الدكتور

.م1994/هـ2،1116العريب،بريوت،دمشق،ط
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وشرحديوان تأبط شرًّا وأخباره -133 وحتقيق مجع ، د: شاكر، الفقار ذو الغربعلي ار
.م1999/هـ2،1119اإلسالمي،ط

حتقيقديوان جرير بشرح محمد بن حبيب -139 ، دار: طه، حممدأمني نعمان الدكتور
.م1،2006املعارف،القاهرة،ط

كامل:الدكتورسيدحنفيحسنني،مراجعة:،حتقيقديوان حسان بن ثابت -190 حسن
.م1931/هـ1،1791هرة،طالصرييف،اهليئةاملصريةالعامةللكتاب،القا

األستاذعبدالعزيزامليمين،دارالكتباملصرية،:،صنعةديوان حميد بن ثور الهاللي -191
.م1996/هـ2،1116القاهرة،ط

حتقيقديوان ُدريد بن الصِّمَّة -192 ، القاه: املعارف، دار الرسول، عبد عمر رة،ـالدكتور
.م1934،(بدونط)

الدكتورحممديوسفجنم،دارالثقافة،:،مجعهوحققهديوان ِدْعِبل بن علّي الُخَزاعي -197
.م1،1962بريوت،ط

عبدالوهابحممد:،مجعهوحققه(ُحْرثان بن ُمَحرِّث)ديوان ذي اإلصبع العدواني  -191
،(بدونط)ل،ـةعلىنشره،املوصـعلي،وحممدنايفالدليمي،ساعدتوزارةاإلعالمالعراقي

.م1937
وفهارسهديوان ذي الرمة بشرح الخطيب التبريزي -194 كتبمقدمتهوهوامشه جميد:،

.م1996/هـ2،1116طراد،دارالكتابالعريب،ط
حامتديوان ذي الرُّمَّة غيالن بن عقبة العدوي -196 بن أمحد نصر أيب اإلمام بشرح ،

العب أيب اإلمام رواية األصمعي، صاحب لهالباهلي م وقدَّ حققه ثعلب، اس عبد: الدكتور
.م1932/هـ1،1102القدوسأبوصاحل،مؤسسةاإلميان،بريوت،ط

وحققهديوان الراعي النميري -193 مجعه ، لألحباث: األملاين املعهد فايربت، راينهرت
.م1930/هـ1101،(بدونط)الشرقية،بريوت،
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ديوان رؤبة بن العجاج -193 بتصحيحه اعتَّن وترتيبه، : الربوسّي، الورد بن ضمن)وليم
(.بدونط،بدونت.)،دارابنقتيبة،الكويت(جمموعأشعارالعرب

الدكتورفخرالدين:،صنعةحممدبناحلسناألحول،حتقيقديوان سالمة بن جندل -199
.م1933/هـ2،1103قباوة،دارالكتبالعلمية،بريوت،ط

حيىيبنمدركالطائي،رواية:،صنعةهلل الطائي وأخبارهديوان شعر حاتم بن عبد ا -200
املدين،القاهرة،:هشامبنحممدالكليب،دراسةوحتقيق الدكتورعادلسليمانمجال،مطبعة

.م1934/هـ1،1794ط
األصمعي،ديوان شعر الحادرة -201 عن اليزيدي العباس بن حممد اهلل عبد أيب إمالء ،

.م1937/هـ2،1797ناصرالديناألسد،دارصادر،بريوت،طالدكتور:حققهوعلقعليه
عليهديوان شعر المثقب العبدي -202 والتعليق وشرحه بتحقيقه عين ، كامل: حسن

.م1993/هـ2،113الصرييف،منشوراتمعهداملخطوطاتالعربية،القاهرة،ط
وشرحهديوان الشمَّاخ بن ضرار الذبياني -207 حققه ، : الدين دارصالح اهلادي،

.م1963/هـ1733،(بدونط)املعارف،القاهرة،
(.ضمنالطرائفاألدبية)،ديوان الشنفرى -201
حتقيقديوان طرفة بن العبد-204 الشنتمري، األعلم بشرح ، ولطفي: اخلطيب درية

.م1934/هـ1794،(بدونط)الصقال،مطبوعاتجممعاللغةالعربيةبدمشق،
وحتقيقرداسديوان عباس بن م-206 مجع ، الثقافة: مديرية نشر اجلبوري، حيىي الدكتور

.م1963،(بدونط)العامةيفوزارةالثقافةواإلعالميفاجلمهوريةالعراقية،بغداد،
الدكتورحسنينصار،مكتبةمصطفىالبايباحلليب،:،حتقيقديوان عبيد بن األبرص-203

.م1743/هـ1،1733القاهرة،ط
بتحقيقهالعجاج ديوان-203 وشرحه،عَّن ،روايةعبدامللكبنقريباألصمعي الدكتور:

.م1994/هـ1116،(بدونط)عزةحسن،دارالشرقالعريب،بريوت،
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حتقيقديوان العجاج-209 وشرحه، األصمعي قريب بن امللك عبد رواية ، عبد: الدكتور
.م1،1931احلفيظالسطلي،توزيعمكتبةأطلس،دمشق،ط

ومجعهديوان عدي بن زيد العبادي-210 حققه ، وزارة: منشورات املعيبد، جبَّار حممد
.م1964،(بدونط)الثقافةواإلرشادببغداد،

حتقيقديوان علقمة بن عبدة الفحل-211 ، راجعه: اخلطيب، ودرية الصقال :لطفي
.م1969/هـ1،1739الدكتورفخرالدينقباوة،دارالكتابالعريب،حلب،ط

بدون)إحسانعباس،دارالثقافة،بريوت،:،حققهوقدملهديوان القتال الكالبي-212
.م1961/هـ1731،(ط

حتقيقديوان القطامي-217 ، دار: مطلوب، أمحد والدكتور السامرائي، إبراهيم الدكتور
.م1960/هـ1739،(بدونط)الثقافة،بريوت،

ديوان ُكثيِّر َعزَّة-211 مجعه وشرحه، ط: بريوت، الثقافة، دار عباس، إحسان ،1الدكتور
.م1931/هـ1791

لهديوان لبيد بن ربيعة العامري-214 م وقدَّ حققه ، وزارة: نشر عباس، إحسان الدكتور
.م1،1962اإلرشادواألنباءبالكويت،ط

القاهرة:،حتقيقديوان امرئ القيس-216 الفضلإبراهيم،داراملعارف، طحممدأبو ،4،
(.بدونت)

األنباري،ديوان المفضليات،-213 بشار بن حممد بن القاسم حممد أليب وافر شرح مع
.م1920،(بدونط)كارلوسيعقوباليل،مطبعةاآلباءاليسوعيني،بريوت،:حتقيق
بتحقيقهديوان ابن مقبل-213 عين ، ع : بريوت،الدكتور العريب، الشرق دار حسن، زة

 .م1994/هـ1116،(بدونط)
حتقيقديوان النابغة الذبياني،-219 السكيت، ابن صنعة دار: فيصل، شكري الدكتور

.م1990/هـ2،1110الفكر،دمشق،ط
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،7حممدأبوالفضلإبراهيم،داراملعارف،القاهرة،ط:،حتقيقديوان النابغة الذبياني-220
.م1990

قدام)ديوان أبي النجم العجلي-221 الدكتورحممد:،مجعهوشرحهوحققه(ةالفضلبن
 بدمشق، العربية اللغة جممع مطبوعات مجران، الواحد عبد ط)أديب ،(بدون

.م2006/هـ1123
وحققهديوان يزيد بن مفرِّغ الحميري-222 مجعه ، صاحل،: أبو القدوس عبد الدكتور

.م1932/هـ2،1102طمؤسسةالرسالة،بريوت،
أليبعبداهللحممدبنحمموداملعروفبابنالنجارالبغدادي،دارذيل تاريخ بغداد، -227

 (.بدونط،بدونت)الكتابالعريب،بريوت،
ملهالذيل على طبقات الحنابلة-221 ،للحافظعبدالرمحنبنأمحدبنرجب،حققهوقدَّ

عليه وعلَّق ط: العبيكان، مكتبة العثيمني، سليمان بن الرمحن عبد ،1الدكتور
.م2004/هـ1124

حتقيقرسالة الصاهل والشاحج -224 املعري، العالء أليب ، الرمحن،: عبد عائشة الدكتورة
.م1931/هـ1،1101داراملعارف،ط

الدكتورأمحدحممداخلراط،دار:،حتقيقرصف المباني في شرح حروف المعاني -226
.م1934/هـ2،1104القلم،دمشق،ط

،لإلمامأيبحممدمكيبنأيبطالبءة وتحقيق لفظ التالوةالرعاية لتجويد القرا -223
.م1931/هـ2،1101الدكتورأمحدحسنفرحات،دارعمار،األردن،ط:القيسي،حتقيق

الدكتور:،أليببكرحممدبنالقاسماألنباري،حتقيقالزاهر في معاني كلمات الناس -223
به اعتَّن الضامن، صاحل حامت البدوي: الدين طعز بريوت، الرسالة، مؤسسة ،1النجار،

.م1992/هـ1112
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أليبإسحاقإبراهيمبنعلياحلصريالقريواين،ضبطهزهر اآلداب وثمر األلباب، -229
عليه وعلق وشرحه ط: بريوت، العلمية، الكتب دار طويل، علي يوسف الدكتور ،1األستاذ

.م1993/هـ1113
عليهالزهرة، -270 وعّلق له وقدم حققه األصبهاين، داود بن حممد بكر أليب الدكتور:

.م1934/هـ2،1106إبراهيمالسامرائي،مكتبةاملنار،األردن،ط
حتقيقالسبعة في القراءات -271 جماهد، البن ، املعارف،: دار ضيف، شوقي الدكتور

.م2،1930القاهرة،ط
حتقيقدونسرح العيون في شرح رسالة ابن زي-272 املصري، نباتة بن الدين جلمال ،:

.م1993/هـ1119،(بدونط)حممدأبوالفضلإبراهيم،املكتبةالعصرية،بريوت،
وحتقيقسر صناعة اإلعراب-277 دراسة جين، بن عثمان الفتح أليب ، حسن: الدكتور

.م1997/هـ2،1117هنداوي،دارالقلم،دمشق،ط
،لإلمامعلمالدينأيباحلسنعليبنحممدالسخاوي،فادةسفر السعادة وسفير اإل-271

عليه وعلق حققه له: وقدم الدايل، أمحد حممد الدكتور صادر،: دار الفحام، شاكر الدكتور
.م1994/هـ1114،(بدونط)بريوت،

،للشيخحممدناصرسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة-274
.هـ1124-1،1103ين،مكتبةاملعارف،الرياض،طالديناأللبا

276- وصححهسمط الآللي في شرح أمالي القالي نسخه ، البكري عبيد أيب للوزير ،
(.بدونط،بدونت)عبدالعزيزامليمين،دارالكتبالعلمية،بريوت،:ونقحهوحققمافيه

السيدعبداهللهاشم:حتقيق،لعليبنعمرأبواحلسنالدارقطين،سنن الدارقطني-273
.م1966/هـ1736،(بدونط)ميايناملدين،داراملعرفة،بريوت،

األشعثأيبداودالسجستايناألزدي،حتقيقسنن أبي داود، -273 حممد:لسليمانبن
(.بدونط،بدونت)حميالدينعبداحلميد،دارالفكر،بريوت،
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حممدعبد:دبناحلسنيبنعليالبيهقي،حتقيق،لإلمامأيببكرأمحالسنن الكبرى-279
.م2007/هـ7،1121القادرعطا،دارالكتبالعلمية،بريوت،ط

حممدفؤادعبدالباقي،:،أليبعبداهللحممدبنيزيدالقزويين،حتقيقسنن ابن ماجه-210
(.بدونط،بدونت)دارالفكر،بريوت،

الدينسير أعالم النبالء-211 لشمس على، أشرف الذهيب، عثمان بن أمحد بن حممد
.م2001/هـ11،1122طشعيباألرنؤوط،مؤسسةالرسالة،بريوت،:حتقيقهوخرَّجأحاديثه

احلمالوي،شذا العرف في فن الصرف-212 أمحد بن حممد بن أمحد الشيخ لألستاذ ،
وحققه شرحه : الرياض، الرشد، مكتبة حجازي، العال عبد ناجي ،2طالدكتور

.م2006/هـ1123
حممدشذرات الذهب في أخبار من ذهب-217 بن أمحد بن احلي عبد العماد البن ،

حتقيق الدمشقي، احلنبلي العكري كثري،: ابن دار األرنؤوط، وحممود األرنؤوط، القادر عبد
.م1936/هـ1،1106دمشق،ط

:لدهانالنحوي،حتقيق،أليبحممدسعيدبناملباركبنعليبناشرح أبنية سيبويه-211
.م1933/هـ1،1103الدكتورحسنشاذيلفرهود،دارالعلوم،الرياض،ط

حتقيقشرح أبيات إصالح المنطق-214 النحوي، السريايف احلسن بن يوسف حملمد ،:
.م1992/هـ1،1112الدكتورياسنيحممدالسواس،الداراملتحدة،دمشق،ط

شرح أبيات سيبويه، -216 حممد حتقيقأليب السريايف، املرزبان بن يوسف حممد: الدكتور
.م1996/هـ1،1116الريحهاشم،داراجليل،بريوت،ط

عبدالعزيزرباح،:لعبدالقادربنعمرالبغدادي،حققهشرح أبيات مغني اللبيب، -213
.م1933/هـ2،1103أمحديوسفالدقاق،داراملأمونللرتاث،دمشق،ط

فخرالدينقباوة،دارالكتب:،للخطيبالتربيزي،حتقيقالمفضلشرح اختيارات -213
.م1933/هـ2،1103العلمية،بريوت،ط
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:،للوزيرأيببكرعاصمبنأيوبالبطليوسي،حتقيقشرح األشعار الستة الجاهلية-219
ط بريوت، الشرقية، لألحباث األملاين املعهد التومي، ولطفي عواد، سليمان ،1ناصيف

.م2003
حققهشرح أشعار الهذليين،-240 كري، بناحلسنيالسُّ عبدالستار:أليبسعيداحلسن

(.بدونط،بدونت)حممودحممدشاكر،مكتبةدارالعروبة،القاهرة،:أمحدفراج،راجعه
املسمَّىمنهجالسالكإىلألفيةابنمالك،حققهشرح األشموني أللفية ابن مالك-241

تورعبداحلميدالسيدحممدعبداحلميد،املكتبةاألزهريةللرتاث،القاهرة،الدك:وشرحشواهده
(.بدونط،بدونت)

،أليبعبداهللبدرالدينحممدبنمجالالدين،واملعروفبابنشرح ألفية ابن مالك-242
شواهده وشرح وضبطه حققه الناظم، دار: احلميد، عبد حممد السيد احلميد عبد الدكتور

(.بدونط،بدونت)،بريوت،اجليل
حتقيقشرح التسهيل-247 مالك، ابن اهلل عبد بن حممد الدين جلمال ، عبد: الدكتور

.م1990/هـ1،1110الرمحنالسيد،وحممداملختون،دارهجرللطباعة،ط
حتقيقشرح التصريف-241 الثمانيين، ثابت بن لعمر ، سليمان: بن إبراهيم الدكتور

.م1999/هـ1،1119مكتبةالرشد،الرياض،طالبعيمي،
الدكتورهادي:،البنإياز،حتقيقوشرحودراسةشرح التعريف بضروري التصريف-244

.م2002/هـ1،1122هنر،والدكتورهاللناجياحملامي،دارالفكر،األردن،ط
اإلشبيلي،شرح جمل الزجاجي-246 خروف بن علي بن حممد بن علي احلسن أليب ،

مطبوعاتمعهدالبحوثالعلميةجبامعةأمالقرى،الدكتورةسلوىحممدعرب،:قيقودراسةحت
.هـ1،1119ط

،البنعصفوراإلشبيلي،حتقيقشرح جمل الزجاجي-243 الدكتورصاحبأبوجناح،:
(.بدونط،بدونت)املكتبةالفيصلية،مكةاملكرمة،
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:جلمالالدينبنعبداهللبنأمحدالفاكهي،دراسةوحتقيقشرح الحدود النحوية،-243
الدكتورصاحلبنحسنيالعايد،مطبوعاتجامعةاإلمامحممدبنسعوداإلسالميةبالرياض،

.هـ1،1119ط
األعلمشرح حماسة أبي تمام-249 عيسى بن سليمان بن يوسف احلجاج أليب ،

وتعليق حتقيق الشنتمري، امل: علي بديب،الدكتور املاجد مجعة مركز مطبوعات محودان، فضل
.م1992/هـ1،1117ط

بدون)ملالكتب،بريوت،ا،أليبزكرياحيىيبنعليالتربيزي،عشرح ديوان الحماسة-260
.(ط،بدونت

نشرهشرح ديوان الحماسة-261 املرزوقي، احلسن بن حممد بن أمحد علي أليب ، أمحد:
.م1991/هـ1،1111داراجليل،بريوت،طأمني،وعبدالسالمهارون،

الدكتور:،املنسوبأليبالعالءاملعري،دراسةوحتقيقأبي تمامشرح ديوان حماسة-262
.م1991/هـ1،1111حسنيحممدنقشة،دارالغرباإلسالمي،ط

مطبعةشرح ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي-267 احلميد، عبد الدين حمي حملمد ،
.م1942/هـ1،1731صر،طالسعادةمب

عبداهللالصاوي،مطبعةالصاوي،:عينجبمعهوالتعليقعليهشرح ديوان الفرزدق،-261
.م1976/هـ1741،(بدونط)

عليهشرح الرضي على الكافية-264 وعلق صححه ، منشورات: عمر، حسن يوسف
.(بدونط،بدونت)جامعةبنغازي،مطابعالشروق،بريوت،

،للشيخرضيالدينحممدبناحلسناالسرتاباذي،حتقيقشافية ابن الحاجبشرح -266
األساتذة الكتب: دار احلميد، عبد الدين حمي وحممد الزفزاف، وحممد احلسن، نور حممد

.م1932/هـ1102،(بدونط)العلمية،بريوت،
وحتقيقشرح شواهد اإليضاح-263 تقدمي بري، بن اهلل لعبد ، عيد: مصطفىالدكتور

.م1934/هـ1104،(بدونط)اتجممعاللغةالعربيةبالقاهرة،درويش،مطبوع
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شرح شواهد شرح الشافية-263 البغدادي، القادر لعبد الشافية)، شرح مع مطبوع
(.للرضي

،لإلمامجاللالدينعبدالرمحنبنأيببكرالسيوطي،أشرفشرح شواهد المغني-269
(.بدونط،بدونت)كوجان،دارمكتبةاحلياة،أمحدظافر:علىتصحيحه

ابنشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك-230 اجلليلبتحقيقشرح كتابمنحة ،ومعه
.م1934/هـ1104،(بدونط)عقيل،حملمدحميالدينعبداحلميد،دارالفكر،بريوت،

ة الالفظ-231 شرح عمدة الحافظ وعدَّ مالك، بن حممد الدين جلمال حتقيق، عدنان:
.م1933/هـ1793،(بدونط)عبدالرمحنالدوري،مطبعةالعاين،بغداد،

دراسةشرح عيون كتاب سيبويه،-232 القرطيب، صاحل بن موسى بن هارون نصر أليب
.م1931/هـ1،1101الدكتورعبدربهعبداللطيفعبدربه،ط:وحتقيق

حتقيقشرح الفصيح،-237 الزخمشري، عمر بن حممود اهلل جار القاسم أيب إىل املنسوب
ودراسة : الغامدي، اهلل عبد بن إبراهيم أمالدكتور جبامعة العلمية البحوث معهد مطبوعات

.هـ1،1113القرى،ط
:،صنعةأيبجعفرأمحدبنحممدالنحاس،حتقيقشرح القصائد التسع المشهورات-231

.م1937/هـ1797،(بدونط)ةللطباعة،بغداد،حلريأمحدخطاب،دارا
األنباري،شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات-234 القاسم بن حممد بكر أليب ،

.م6،2004عبدالسالمحممدهارون،داراملعارف،القاهرة،ط:حتقيقوتعليق
الدينقباوة،دارالدكتورفخر:،صنعةاخلطيبالتربيزي،حتقيقشرح القصائد العشر-236

.م1937/هـ2،1797األصمعي،حلب،ط
أليبحممدعبداهللمجالالدينبنهشاماألنصاري،شرح قطر الندى وبل الصدى،-233

دار احلميد، عبد الدين حمي حملمد الندى، قطر شرح بتحقيق اهلدى سبيل كتاب ومعه
(.بدونط،بدونت)األقصى،القاهرة،
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حتقيقشافيةشرح الكافية ال-233 مالك، بن حممد الدين جلمال ، املنعم: عبد الدكتور
.م1932/هـ1،1102هريدي،مطبوعاتمركزالبحثالعلميجبامعةأمالقرى،ط

شرح كتاب سيبويه-239 الرماين احلسن أليب الصرف)، حتقيق(قسم ، املتويل: الدكتور
.م1933/هـ1103،(بدونط)رمضانأمحدالدمريي،مطبعةالتضامن،مصر،

الدكتور:،حققهوعلقعليه(اجلزءالثاين)،أليبسعيدالسريايفشرح كتاب سيبويه-230
 .م1،1990رمضانعبدالتواب،اهليئةاملصريةالعامةللكتاب،القاهرة،ط

الدكتورحممدعوين:،حتقيق(اجلزءاخلامس)،أليبسعيدالسريايفشرح كتاب سيبويه-231
.م2007/هـ1،1121مطبعةدارالكتبوالوثائقالقومية،القاهرة،طعبدالرءوف،

الدكتور:،لألصبهاين،أيباحلسنعليبناحلسنيالباقويل،حتقيقودراسةشرح اللمع-232
،1إبراهيمبنحممدأبوعباة،مطبوعاتجامعةاإلمامحممدبنسعوداإلسالمية،الرياض،ط

.م1990/هـ1111
حققه،شرح اللمع-237 العكربي، برهان البن الرتاثية،: السلسة فارس، فائز الدكتور

.م1931/هـ1،1101الكويت،ط
حتقيقشرح اللمع-231 الضرير، الواسطي مباشر بن حممد بن للقاسم ، رجب: الدكتور

.م2000/هـ1،1120عثمانحممد،مكتبةاخلاجني،القاهرة،ط
ماممجالالدينحممدبنعبداهللبنمالكاجليايناإل:،نظماملنتشرح لمية األفعال-234

األستاذهاللناجي،:بدرالدينحممدبنحممدبنعبداهلل،حققه:األندلسي،وشرحهابنه
.م1999/هـ1،1120عاملالكتب،بريوت،ط

الكتبشرح المعلقات السبع،-236 دار الزوزين، أمحد بن احلسني اهلل عبد أليب لإلمام
(.بدونط،بدونت)بريوت،العلمية،

عشرح المفصل-233 النحوي، يعيش بن الدين ملوفق ب، الكتب، ريامل ط،)وت، بدون
(.بدونت
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،لصدراألفاضلالقاسمبنشرح المفصل في صنعة اإلعراب الموسوم بالتخمير-233
حتقيق اخلوارزمي، احلسني : الغرب دار العثيمني، سليمان بن الرمحن عبد اإلسالمي،الدكتور

.م1،1990ط
الدكتورفخرالدينقباوة،املكتبة:،البنيعيش،حتقيقشرح الملوكي في التصريف-239

.م1937/هـ1،1797العربيةحبلب،ط
:،حملمدبنعبداهللبنمالك،حتقيقشرح النظم األوجز في ما يُهمز وما ل يُهمز-290

.م1931/هـ1،1104اض،طالدكتورعليحسنيالبواب،دارالعلوم،الري
،لعزالدينأيبحامدعبداحلميدبنهبةاهللمدائينالشهريبابنشرح نهج البالغة-291

حتقيق احلديد، أيب ط: بغداد، العريب، الكتاب دار إبراهيم، الفضل أبو ،1حممد
.م2004/هـ1126

وحققهشعر األحوص األنصاري-292 مجعه ، اخل: مكتبة مجال، سليمان اجني،عادل
.م1990/هـ2،1111القاهرة،ط

وشرحهشعر أرطاة بن ُسهية الـُمّري-297 وحققه مجعه ، نشر: عالونه، شريف الدكتور
.م2006/هـ1،1123بدعممنجامعةالبرتاء،األردن،ط

شعر األغلب العجلي-291 ،( أمويون شعراء الرابع/ وحتقيق(اجلزء مجع ، نوري: الدكتور
.م1934/هـ1،1104عاملالكتب،مكتبةالنهضةالعربية،بريوت،طمحوديالقيسي،

وحقشعر عبد الرحمن بن حسان-294 مجعه قه، ط: بغداد، العاين، ،1مكي
.م1791/1931

،(بدونط)ربية،بغداد،ـوري،دارالتـالدكتورحيىياجلب:،مجعشعر عبدة بن الطبيب-296
.م1931/هـ1791

اخلوارج)شعر عمران بن حطان،-293 ديوان ضمن رسائلهم: خطبهم، مجعه(شعرهم، ،
.م1937/هـ1،1107الدكتورنايفحممودمعروف،داراملسرية،بريوت،ط:وحققه
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الدكتورحسنيعطوان،مطبوعاتجممع:،مجعهوحققهشعر عمرو بن أحمر الباهلي-293
(.بدونط،بدونت)اللغةالعربيةبدمشق،

األندلس،:،مجعوتقدمييد األسديشعر الكميت بن ز -299 الدكتورداودسّلوم،مكتبة
.م1969،(بدونط)بغداد،

كتاب)،شعر متمم بن نويرة-700 نويرةالريبوعي:ضمن ،مجعابتسام(مالكومتممابنا
.م1963،(بدونط)مرهونالصفار،مطبعةاإلرشاد،بغداد،

وحتقيقشعر النابغة الجعدي-701 مجع ، ا: دمشق،عبد اإلسالمي، املكتب رباح، لعزيز
.م1961/هـ1،1731ط

الدكتورحيىياجلبوري،منشوراتوزارة:،مجعهوحققهشعر هدبة بن الخشرم العذري-702
.م1936،(بدونط)الثقافةواإلرشادالقومي،دمشق،

الدكتور:،مجعوحتقيق(اجلزءالثالث/شعراءأمويون)،شعر يزيد بن الحكم الثقفي-707
 بغداد، العراقي، العلمي اجملمع مطبوعات القيسي، محودي ط)نوري ،(بدون

.م1932/هـ1102
أمحدحممدشاكر،داراملعارف،القاهرة،:،البنقتيبة،حتقيقوشرحالشعر والشعراء-701

.م2،1966ط
راسة،أليبعبداهللحممدبنعيسىالسلسيلي،دشفاء العليل في إيضاح التسهيل-704

،1الدكتورالشريفعبداهللعلياحلسيينالربكايت،مكتبةالفيصلية،مكةاملكرمة،ط:وحتقيق
.م1936/هـ1106

اخلفاجيفيما في كالم العرب من الدخيلشفاء الغليل -706 أمحد الدين لشهاب ،
وتعليق تصحيح املصري، القاهرة: باألزهر، املنريية املطبعة خفاجي، املنعم عبد طحممد ،1،

.م1942/هـ1731
حتقيقالصاحبي-703 زكريا، بن فارس بن أمحد احلسني أليب ، مطبعة: صقر، أمحد السيد

(.بدونط،بدونت)عيسىالبايب،القاهرة،



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

372 
 

أمحدعبد:،إلمساعيلبنمحاداجلوهري،حتقيق(تاج اللغة وصحاح العربية)الصحاح -703
.م1931/هـ7،1101ت،طالغفورعطار،دارالعلمللماليني،بريو

،للشيخحممدبنعبداهللبنبليهد،صحيح األخبار عما في بالد العرب من اآلثار-709
.هـ7،1113دارعبدالعزيزآلحسني،الرياض،ط

البغا،:،حملمدبنإمساعيلالبخاري،حتقيقصحيح البخاري-710 الدكتورمصطفىديب
.م1933/هـ7،1103دارابنكثري،بريوت،ط

التميميصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، -711 حامت أبو أمحد بن حبَّان بن حملمد
.م1997-2،1111شعيباألرنؤوط،مؤسسةالرسالة،بريوت،ط:البسيت،حتقيق

حتقيقصحيح مسلم-712 النيسابوري، القشريي احلجاج بن ملسلم ، عبد: فؤاد حممد
.(،بدونتبدونط).العريب،بريوتالباقي،دارإحياءالرتاث

.م1،1103/1933لريانللرتاث،القاهرة،ط،داراصحيح مسلم بشرح النووي-717
املعروفالصفوة الصفية في شرح الدرة األلفية،-711 احلسني بن إبراهيم الدين لتقي

حتقيق بالنيلي، البحوث: معهد منشورات العمريي، سامل بن حمسن الدكتور العلميةاألستاذ
.هـ1،1114جبامعةأمالقرى،ط

الدكتورخالدعبد:،مجعهوحققهوشرحهالصِّمَّة بن عبد اهلل القشيري حياته وشعره-714
.م1،2007الرؤوفاجلرب،داراملناهج،األردن،ط

علي:،أليبهاللاحلسنبنعبداهللالعسكري،حتقيقالكتابة والشعر: الصناعتين-716
القاهرة،حممدالبج وحممدأبوالفضلإبراهيم،مطبعةعيسىالبايباحلليب، ،(بدونط)اوي،

.م1942/هـ1731
حتقيقضرائر الشعر-713 اإلشبيلي، عصفور البن ، األندلس،: دار حممد، إبراهيم السيد

.م1،1930بريوت،ط



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

377 
 

دارالنهضةالدكتوررمضانعبدالتواب،:،أليبسعيدالسريايف،حتقيقضرورة الشعر-713
.م1934/هـ1،1104العربية،بريوت،ط

اعتَّنطبقات الشافعية-719 الدمشقي، شهبة قاضي ابن حممد بن أمحد بن بكر أليب ،
عليه وعلق بتصحيحه ط: بريوت، الكتب، عامل خان، العليم عبد احلافظ ،1الدكتور

.هـ1103
حممودحممدشاكر،:رحه،حملمدبنسالماجلمحي،قرأهوشطبقات فحول الشعراء-720

(.بدونط،بدونت)داراملدين،جدة،
حتقيقطبقات المفسرين-721 الداودي، أمحد بن علي بن حممد الدين لشمس ، علي:

.م1991/هـ2،1114حممدعمر،مكتبةوهبة،القاهرة،ط
احلسنالزبيدياألندلسي،حتقيقطبقات النحويين واللغويين،-722 :أليببكرحممدبن

.م2،1931حممدأبوالفضلإبراهيم،داراملعارف،القاهرة،ط
عبدالعزيزامليمين،املكتبةاألزهريةللرتاث،القاهرة،:،مجعوتصحيحالطرائف األدبية-727

.م1973،(بدونط)
عبد:دلتهاوتفسرياهتاوأنواعها،للدكتور،عللهاوأفي العربيةظاهرة القلب المكاني-721

.م1936/هـ1،1106الفتاحاحلموز،مؤسسةالرسالة،بريوت،ط
صالحالدين:،لشمسالدينحممدبنأمحدالذهيب،حتقيقالعبر في خبر من غبر-724

.م2،1931وآخرين،مطبعةحكومةالكويت،الكويت،ط
أمحدعبدالدامي،مكتبةالفيصلية،مكةاملكرمة،الدكتور:حتقيق.،لألخفشالعروض-726

.م1،1931ط
الدكتورعبداجمليد:،للفقيهأمحدبنحممدبنعبدربهاألندلسي،حتقيقالعقد الفريد-723

.م1937/هـ1،1101الرتحيين،دارالكتبالعلمية،بريوت،ط
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العكبري سيرته ومصنفاته-723 ابن دار علم، مري حيىي للدكتور ط، بريوت، ،1العماد،
.م1997/هـ1111

ودراسةعلل النحو،-729 حتقيق الورَّاق، اهلل عبد بن حممد احلسن أليب حممود: الدكتور
.م1999/هـ1،1120جاسمحممدالدرويش،مكتبةالرشد،الرياض،ط

القراءات)أبو علي الفارسي-770 يف وآثاره والعربية التفسري أئمة بني ومكانته حياته
ط(والنحو جدة، احلديثة، املطبوعات دار شليب، إمساعيل الفتاح عبد للدكتور ،7،

.م1939/هـ1109
:،أليبالربكاتابناألنباري،حتقيقعمدة األدباء في معرفة ما يكتب باأللف والياء-771

كتاب)ب،الدكتوررمضانعبدالتوا دراساتعربيةوإسالميةمهداةإىلأديبالعربية:ضمن
.م1932/هـ1107،(بدونط)،مكتبةاخلاجني،القاهرة،(أيبفهرحممودحممدشاكر

أمحدعمدة القارئ شرح صحيح البخاري-772 بن حممود حممد أيب الدين بد لإلمام ،
ومراجعة إشراف العيين، : دار العطار، مجيل صدقي بريوت، ط)الفكر، ،(بدون

.م2002/هـ1122
دراسةوحتقيقعنقود الزواهر في الصرف-777 بنحممدالقوشجي، :،لعالءالدينعلي

.م2001/هـ1،1121الدكتورأمحدعفيفي،مطبعةدارالكتباملصرية،القاهرة،ط
هدياملخزومي،الدكتورم:،أليبعبدالرمحناخلليلبنأمحدالفراهيدي،حتقيقالعين-771

.م1930،(بدونط)والدكتورإبراهيمالسامرائي،دارالرشيد،اجلمهوريةالعراقية،
ينوري،تصديرعيون األخبار-774 الدكتورعبد:،أليبحممدعبداهللبنمسلمبنقتيبةالدِّ

.م2010/هـ7،1171الناصرحسنحممد،دارالكتبوالوثائقالقومية،القاهرة،ط
،لشمسالدينأيباخلريحممدبنحممدبناجلزري،غاية النهاية في طبقات القراء-776

.م1932/هـ7،1102برجسرتاسر،دارالكتبالعربية،بريوت،ط.ج:عَّنبنشره
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حتقيقالغرر المثلثة والدرر المبثثة-773 الفريوزآبادي، يعقوب بن حممد الدين جملد ،
،الرياض،املكرمةاهيمالعايد،مكتبةنزارمصطفىالباز،مكةالدكتورسليمانبنإبر:ودراسة

.م2000/هـ2،1121ط
حتقيقغريب الحديث-773 اخلطايب، حممد بن أمحد سليمان أليب ، إبراهيم: الكرمي عبد

عبدالقيومعبدرّبالنيب،مطبوعاتمركزالبحثالعلميجبامعةأم:العزباوي،خرَّجأحاديثه
.م1932/هـ1،1102القرى،ط

حتقيقغريب الحديث-779 اهلروي، سالم بن القاسم عبيد أليب ، حممد: حسني الدكتور
ط بالقاهرة، العربية اللغة جممع مطبوعات شرف، 1حممد -م1931/هـ1101،

.م1991/هـ1114
الدكتورعبداهللاجلبوري،دار:،البنقتيبةعبداهللبنمسلم،حتقيقغريب الحديث-710

.م2،2010سالمي،تونس،طالغرباإل
الدكتوررمضانعبد:،أليبعبيدالقاسمبنسالم،حققهوقدملهالغريب المصنف-711

(.بدونط،بدونت)التواب،مكتبةالثقافةالدينية،القاهرة،
حممدعليالبجاوي،:،حملمودبنعمرالزخمشري،حتقيقالفائق في غريب الحديث-712

(.بدونت)،2راهيم،داراملعرفة،بريوت،طوحممدأبوالفضلإب
،لإلمامحممدبن(الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير)فتح القدير -717

أصوله وراجع به اعتَّن الشوكاين، حممد بن علي ط: بريوت، املعرفة، دار الغوش، ،1يوسف
.م1994/هـ1114

القاالفرائض وشرح آيات الوصية-711 أليب السهيلي،، الرمحن عبد بن اهلل عبد سم
.هـ2،1104،طاملكرمةالدكتورحممدإبراهيمالبنا،املكتبةالفيصلية،مكة:حتقيق
الفتحعثمانبن:صنعة،(شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنبي)الَفْسر -714 أيب

.م1،2001الدكتوررضارجب،دارالينابيع،دمشق،ط:جينالنحوي،حققهوقدمله
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تصنيفالفصول المفيدة في الواو المزيدة-716 ، كيكلدي: بن خليل الدين صالح
.م1990/هـ1،1110الدكتورحسنموسىالشاعر،دارالبشري،عمَّان،ط:العالئي،حتقيق

العلمية،فضائل الصحابة-713 الكتب دار النسائي، شعيب بن أمحد الرمحن عبد أليب ،
.هـ1،1104بريوت،ط

الدكتوررمضانعبدالتواب،:،أليبإسحاقالزجاج،حققهوقدملهفعلت وأفعلت-713
.م1994/هـ1114،(بدونط)والدكتورصبيحالتميمي،مكتبةالثقافةالدينية،القاهرة،

ضبطهرستالفه-719 الندمي، بابن املعروف إسحاق يعقوب أيب بن حممد الفرج أليب ،
عليه وعلق وشرحه ط: بريوت، العلمية، الكتب دار طويل، علي يوسف ،1الدكتور

.م1996/هـ1116
حتقيقفوات الوفيات-740 الكتيب، أمحد بن شاكر بن حملمد ، اهلل،: عوض حممد علي

.م1،2000تبالعلمية،بريوت،طوعادلأمحدعبداملوجود،دارالك
مكتبحتقيق:،جملدالدينحممدبنيعقوبالفريوزآبادي،حتقيقالقاموس المحيط-741

.م1933/هـ2،1103الرتاثيفمؤسسةالرسالة،مؤسسةالرسالة،بريوت،ط
،،حملمداألمنيبنفضلاهللاحمليبقصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل-742

.م1991/هـ1،1114الدكتورعثمانحممودالصيين،مكتبةالتوبة،الرياض،ط:حتقيقوشرح
العلماءأيبحممدعزالدينعبدقواعد األحكام في مصالح األنام-747 ،لإلمامسلطان

.م1993/هـ2،1119العزيزبنعبدالسالمالسََّلمي،مؤسسةالريان،بريوت،ط
الدكتورحممدعوين:القاضيأيبيعلىعبدالباقيعبداهلل،حتقيق:،تصنيفالقوافي-741

.م2002/هـ2،1121عبدالرءوف،دارالكتبوالوثائقالقومية،القاهرة،ط
،البنأيبالربيعالسبيتاألندلسي،الكافي في اإلفصاح عن مسائل كتاب اإليضاح-744

.م2001/هـ1،1122الرياض،طالدكتورفيصلاحلفيان،مكتبةالرشد،:حتقيقودراسة
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اينحسنعبداهلل،:،للخطيبالتربيزي،حتقيقالكافي في العروض والقوافي-746 احلسَّ
.م2001/هـ1،1121مكتبةاخلاجني،القاهرة،ط

عليهالكامل-743 وعلق حققه املربد، يزيد بن حممد العباس أليب ، أمحد: حممد الدكتور
.م1997/هـ2،1117ت،طالدايل،مؤسسةالرسالة،بريو

حتقيقالكتاب-743 قنرب، بن عثمان بن عمر بشر أيب لسيبويه ، السالم: عبد األستاذ
(.بدونت)،1هارون،داراجليل،بريوت،ط

عليهكتاب اإلدغام من شرح كتاب سيبويه،-749 وعلق حققه السريايف، سعيد :أليب
ط فيصل، امللك مركز مطبوعات العريفي، الرمحن عبد بن سيف ،1الدكتور

.م2003/هـ1129
سعيداألصمعي،حتقيقكتاب الشاء،-760 أليب الثقافة: التميمي،مكتبة الدكتورصبيح

.م1992/هـ2،1117الدينية،القاهرة،ط
أمحداألبيات المشكلة اإلعرابكتاب الشعر أو شرح -761 بن احلسن علي أليب ،

.م1933/هـ1،1103الدكتورحممودالطناحي،مكتبةاخلاجني،ط:الفارسي،حتقيق
،أليبالقاسمحممودالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل-762

حتقيق الزخمشري، عمر بن الك: دار شاهني، السالم عبد طحممد بريوت، العلمية، ،1تب
.م1994/هـ1114

الروميكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون-767 اهلل عبد بن مصطفى للعالمة ،
.م1992/هـ1117،(بدونط)واملعروفحباجيخليفة،دارالكتبالعلمية،بريوت،

أيبالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها-761 بن مكي حممد أليب ،
حتقيقطا القيسي، لب ط: بريوت، الرسالة، مؤسسة رمضان، الدين حمي ،4الدكتور

.م1993/هـ1113
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العلومأيباحلسنعليبن:،صنعةكشف المشكالت وإيضاح المعضالت-764 جامع
عليه وعلق حققه الباقويل، احلسني العربية: اللغة جممع مطبوعات الدايل، أمحد حممد الدكتور

(.دوتتبدونط،ب)بدمشق،
:،أليببكرأمحدبنعليبنثابتاخلطيبالبغدادي،حتقيقالكفاية في علم الرواية-766

(.بدونت)،1ة،املدينةاملنورة،طـمدياملدين،املكتبةالعلميـوإبراهيمح،أبوعبداهللالسورقي
ى،أليبالبقاءأيوببنموس(معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)الكليات  -763

فهارسه ووضع للطبع وأعده خطية نسخة على قابله الكفوي، احلسيين عدنان: الدكتور
.م1997/هـ2،1117درويش،وحممداملصري،مؤسسةالرسالة،بريوت،ط

حبيبكنى الشعراء ومن غلبت كنيته على لقبه-763 بن حملمد نوادر)، ضمن
(.املخطوطات

الدينكنز العمال في سنن األقوال واألفعال-769 حسام بن املتقي الدينعلي لعالء ،
.م1993/هـ1،1119حممودعمرالدمياطي،دارالكتبالعلمية،بريوت،ط:اهلندي،حتقيق

حتقيقالكنز في القراءات العشر-730 الواسطي، الوجيه بن املؤمن بن اهلل لعبد ، هناء:
.م1993/هـ1،1119احلمصي،دارالكتبالعلمية،بريوت،ط

حتقيقالالمات-731 الزجاجي، إسحاق بن الرمحن عبد القاسم أليب ، مازن: الدكتور
ط بريوت، صادر، بدار طبع بدمشق، العربية اللغة جممع مطبوعات ،2املبارك،

.م1992/هـ1112
،أليبجعفرأمحدبنيوسفلباب تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح-732

الفهرياللَّبلي،حتقيق سامل،دراسةالدكتور: احلفيظ الدكتورعبدالكرميعلي:مصطفىعبد
.م2001/هـ1،1172عويف،مطبوعاتمعهدالبحوثالعلميةجبامعةأمالقرى،ط

،أليباحلسنعليبنأيبالكرمحممدبنحممدالشيبايناللباب في تهذيب األنساب-737
.م1930/هـ1100،(بدونط)اجلزري،دارصادر،بريوت،
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غازيخمتار:،أليبالبقاءعبداهللالعكربي،حتقيقاللباب في علل البناء واإلعراب-731
دار بديب، والرتاث للثقافة املاجد مجعة مركز مطبوعات نبهان، اإلله عبد والدكتور طليمات،

.م1994/هـ1،1116الفكر،دمشق،ط
ملسان العرب-734 بن مكرم بن حممد الدين مجال الفضل أليب صادر،، دار نظور،

.م1991/هـ7،1111بريوت،ط
دائرة:،أليبالفضلأمحدبنعليبنحجرالعسقالينالشافعي،حتقيقلسان الميزان-736

ط بريوت، للمطبوعات، األعلمي مؤسسة نشر باهلند، النظامية ،7املعارف
.م1936/هـ1106

لصاحل(أصواتًا وبنية)اللهجات في الكتاب لسيبويه -733 غنيم،، آل غنيم راشد ة
.م1934/هـ1،1104مطبوعاتمركزالبحثالعلميجبامعةأمالقرى،ط

أمحدعبدالغفورعطار،:،للحسنيبنأمحدبنخالويه،حتقيقليس في كالم العرب-733
.م1939/هـ2،1799مكةاملكرمة،ط

ازالقريواين،حتقيق،أليبعبداهللحممدبنجعفرالقزما يجوز للشاعر في الضرورة-739
.م1931،(بدونط)املنجيالكعيب،الدارالتونسيةللنشر،:وتقدمي
الدكتورحممد:حملمداألمنياحمليب،حتقيقما يعوَّل عليه في المضاف والمضاف إليه،-730

مراجعة العزيز، عبد حسني بالقاهرة،: العربية اللغة جممع مطبوعات الشافعي، حسن الدكتور
 .م2007/هـ1،1121ط

حتقيقما ينصرف وما ل ينصرف-731 الزجاج، إسحاق أليب ، حممود: هدى الدكتورة
.م2000/ـه7،1120قراعة،مكتبةاخلاجني،القاهرة،ط

حتقيقالمؤتلف والمختلف -732 اآلمدي، حيىي بن بشر بن احلسن القاسم أليب ، عبد:
.م1961/هـ1731،(بدونط)الستارأمحدفراج،مطبعةعيسىالبايباحلليب،القاهرة،

األندلسي،حتقيقوشرحوتعليقالمبدع في التصريف-737 النحوي الدكتور:،أليبحيان
.م1932/هـ1،1102طلب،مكتبةدارالعروبة،الكويت،طعبداحلميدالسيد
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،أليبالفتحعثمانبنجين،قرأهوشرحهالمبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة-731
.م1933/هـ1،1103مروانالعطية،وشيخالراشد،داراهلجرة،دمشق،ط:وعلقعليه

سيد:عبداهللبنعلي،حتقيق،لسبطاخلياطالبغداديالمبهج في القراءات السبع -734
.م2006/هـ1،1123ط،لبنان،دارالكتبالعلمية،كسوريحسن

وحتقيقالمتبع في شرح اللمع -736 دراسة العكربي، البقاء أليب ، احلميد: عبد الدكتور
.م1،1991محدحممدالزّوي،منشوراتجامعةقاريونس،بنغازي،ط

البطليوسي،حتقيقودراسة،البنالسيدالمثلث-733 الدكتورصالحمهديالفرطوسي،:
.م1932،(بدونط)دارالرشيدللنشر،العراق،

الدكتور:،أليبعبيدةمعمربناملثَّنالتيمي،عارضهبأصولهوعلقعليهمجاز القرآن-733
(.بدونط،بدونت)حممدفؤادسزكني،مكتبةاخلاجني،القاهرة،

عبدالسالمهارون،:أليبالعباسأمحدبنحيىيثعلب،شرحوحتقيق،مجالس ثعلب-739
(.بدونت)،4داراملعارف،القاهرة،ط

عبدالسالم:،أليبالقاسمعبدالرمحنبنإسحاقالزجاجي،حتقيقمجالس العلماء-790
.م1937/هـ2،1107حممدهارون،مكتبةاخلاجني،القاهرة،ط

حممدحميالدين:أليبالفضلأمحدبنحممدبنأمحدامليداين،حتقيقمجمع األمثال،-791
.م1993/هـ1119،(بدونط)عبداحلميد،املكتبةالعصرية،بريوت،

علىمجموعة الشافية من علمي الصرف والخط-792 اجملموعة حتتوي ، الشافية: منت
بدونط،)ملالكتب،بريوت،وشرحهاللعالمةاجلاربردي،وحاشيةاجلاربـرديالبنمجاعة،عا

(.بدونت
الغربمحاولت في النقد والدراسات األدبية،-797 دار عباس، إحسان للدكتور

.م1،2000طبريوت،اإلسالمي،
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،أليبالفتحعثمانبنالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها-791
يمالنجار،والدكتورعبدالفتاحشليب،عليالنجديناصف،والدكتورعبداحلل:جين،حتقيق

.م1966/هـ1،1736مطبوعاتاجمللساألعلىللشؤوناإلسالمية،القاهرة،ط
،أليبحممدعبداحلقبنغالببنعطيةالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-794

حتقيق األندلسي، ط: بريوت، العلمية، الكتب دار حممد، الشايف عبد السالم ،1عبد
.م1997/هـ1117

الدكتورعبداحلميد:،لعليبنإمساعيلبنسيده،حتقيقالمحكم والمحيط األعظم-796
.م2000/هـ1،1121هنداوي،دارالكتبالعلمية،ط

حتقيقالمحيط في اللغة-793 عباد، بن إمساعيل الصاحب الكفاة لكايف ، حممد: الشيخ
.م1991/هـ1،1111حسنآلياسني،عاملالكتب،بريوت،ط

بابنمخارج الحروف وصفاتها -793 املعروف اإلشبيلي مايت السُّ األصبغ أيب لإلمام ،
.م1991/هـ2،1112الدكتورحممديعقوبتركستاين،ط:الطحان،حتقيق

بريوت،مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع-799 الكتب، عامل خالويه، البن ،
(.بدونط،بدونت)

أيبعبداهللحممدبنسعيدبنحممدابنالمحتاج إليه من تاريخ الحافظالمختصر -100
انتقاء الدبيثي، عليه: والتعليق بتحقيقه عين الذهيب، عثمان بن أمحد بن حممد الدكتور:

.م1941/هـ1731،(بدونط)مصطفىجواد،مطبوعاتاجملمعالعلميالعراقي،بغداد،
المخصص-101 بن علي احلسن أليب حتقيق، سيده، بابن املعروف إمساعيل إحياء: جلنة

(.بدونط،بدونت)الرتاثالعريب،دارإحياءالرتاثالعريب،بريوت،
اإلربلياملعروفالمذاكرة في ألقاب الشعراء-102 ،أليباجملدأسعدبنإبراهيمالشيباين

،1قافيةالعامة،بغداد،طشاكرالعاشور،دارالشؤونالث:مبجدالدينالنشايبالكاتب،حتقيق
.م1933
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حتقيقالمذكر والمؤنث-107 األنباري، القاسم بن حممد بكر أليب ، عبد: طارق الدكتور
.م1،1933عوناجلنايب،مطبعةالعاين،بغداد،ط

لهالمذكر والمؤنث-101 وقدم حققه الكاتب، التسرتي البن ، اجمليد: عبد أمحد الدكتور
.م1937/هـ1،1107،القاهرة،طهريدي،مكتبةاخلاجني

الدكتورحامتصاحل:،أليبحامتسهلبنحممدالسجستاين،حتقيقالمذكر والمؤنث-104
ط دمشق، الفكر، دار بديب، والرتاث للثقافة املاجد مجعة مركز مطبوعات ،1الضامن،

.م1993/هـ1113
الدكتوررمضانعبد:حققهوقدمله،أليبزكرياحيىيبنزيادالفراء،المذكر والمؤنث -106

.م1،1934التواب،مكتبةدارالرتاث،القاهرة،ط
حتقيقالمذكر والمؤنث -103 املربد، يزيد بن حممد العباس أليب ، عبد: رمضان الدكتور

.م1996/هـ2،1113التواب،والدكتورصالحالديناهلادي،مكتبةاخلاجني،القاهرة،ط
الدكتورطارقجنمعبد:أليبالفتحعثمانبنجين،حتقيقوتقدمي،المذكر والمؤنث -103

.م1934/هـ1،1104اهلل،دارالبيانالعريب،جدة،ط
:،أليبحممدعبداهللبنأمحدبنأمحدبنأمحدابناخلشاب،حتقيقودراسةالمرتجل -109

.م1932/هـ1792،(بدونط)عليحيدر،مطبوعاتجممعاللغةالعربيةبدمشق،
دارمرآة الجنان وعبرة اليقظان -110 اليافعي، علي بن أسعد بن اهلل عبد حممد أليب ،

.م1997/هـ1117،(بدونط)الكتاباإلسالمي،القاهرة،
،للعالمةعبدالرمحنجاللالدينالسيوطي،شرحهالمزهر في علوم اللغة وأنواعها -111

البجاوي،حممدأبوالفضلإبراهيم،دارحممدأمحدجاداملوىل،وعلىحممد:وضبطهوصححه
(.بدونط،بدونت)اجليل،بريوت،

الدكتورحممدالشاطرأمحد:،أليبعليالفارسي،حتقيقودراسةالمسائل البصريات -112
.م1934/هـ1،1104حممد،مطبعةاملدين،القاهرة،ط
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الدكتورحسنهنداوي،دار:،أليبعليالفارسي،تقدميوحتقيقالمسائل الحلبيات -117
.م1933/هـ1،1103القلم،دمشق،ط

حممودالمسائل الشيرازيات -111 بن حسن الدكتور األستاذ حققه الفارسي، علي أليب ،
.م2001/هـ1،1121هنداوي،كنوزأشبيليا،الرياض،ط

محدالدكتورحممدالشاطرأ:،أليبعليالفارسي،حتقيقودراسةالمسائل العسكرية -114
.م1932/هـ1،1107حممد،مطبعةاملدين،القاهرة،ط

الدكتورعليجابر:،أليبعلياحلسنبنأمحدالفارسي،حتقيقالمسائل العضديات -116
.م1936/هـ1،1106املنصوري،عاملالكتب،بريوت،ط

وحتقيقالمسائل المشكلة المعروفـة بالبغداديات -113 دراسة الفارسي، علي أليب ،:
صال بغداد، الدينية، والشؤون األوقاف وزارة منشورات السنكاوي، اهلل عبد الدين بدوت)ح

(.ط،بدونت
حتقيقالمسائل المنثورة -113 الفارسي، أمحد بن احلسن علي أليب ، احلدري،: مصطفى

(.بدونط،بدونت)مطبوعاتجممعاللغةالعربيةبدمشق،
الدكتور:لإلمامهباءالدينابنعقيل،حتقيقوتعليق،المساعد على تسهيل الفوائد -119

ط القرى، أم جبامعة العلمي البحث مركز منشورات بركات، كامل ،1حممد
.م1930/هـ1100

أمحداحلسييناملعروفبابنالدمياطي،حققه:،انتقاءالمستفاد من ذيل تاريخ بغداد -120
عليه وعّلق : الكتاب دار فرح، أبو قيصر الدكتور بريوت، ط)العريب، ،(بدون

.م1931/هـ1791
،أليبالقاسمجاراهللحممودبنعمرالزحمشري،طُبعالمستقصى في أمثال العرب -121

:بإعانةوزارةاملعارفللتحقيقاتالعلميةواألمورالثقافيةللحكومةالعاليةاهلندية،حتتمراقبة
ط خان، املعيد عبد حممد 1الدكتور جملس مبطبعة الدكن، آباد حبيدر العثمانية املعرف دائرة

.م1962/هـ1731اهلند،
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أحاديثهمسند اإلمام أحمد بن حنبل -122 وخرج حققه ، وآخرين،: األرنؤوط شعيب
.م2001/هـ1121-م1996/هـ1،1116طمؤسسةالرسالة،بريوت،

ورحامتالدكت:،أليبحممدمكيبنأيبطالبالقيسي،حتقيقمشكل إعراب القرآن -127
.م1933/هـ1،1103صاحلالضامن،مؤسسةالرسالة،بريوت،ط

ياسنيحممد:،حتقيقالمشوف المعلم في ترتيب اإلصالح على حروف المعجم -121
.م1937/هـ1،1107السواس،منشوراتمركزالبحثالعلميجبامعةأمالقرى،ط

يوسفبنيبقىبنيسعون،،أليباحلجاجالمصباح لما اعتمَّ من شواهد اإليضاح -124
الدكتورحممدبنمحودالدعجاين،مطبوعاتاجلامعةاإلسالمية،املدينةاملنورة،:حتقيقودراسة

.م2003/هـ1،1129ط
األستاذ:،ألمحدبنحممدبنعليالفيومي،طبعةجديدةاعتَّنهباالمصباح المنير  -126

.م2003/هـ1123،(بدونط)يوسفالشيخحممد،املكتبةالعصرية،بريوت،
نصوصهالمصنف -123 بتحقيق عين الصنعاين، مهام بن الرزاق عبد بكر أيب للحافظ ،

الشيخحبيبالرمحناألعظمي،منشوراتاجمللسالعلمي،املكتباإلسالمي،:وختريجأحاديثه
.م1937/هـ2،1107بريوت،ط

المصون في األدب -123 عبدالسالم:العسكري،حتقيق،أليبأمحداحلسنبنعبداهلل
.م1932/هـ2،1102حممدهارون،مكتبةاخلاجني،القاهرة،ط

عليهمعاني القراءات -129 وعلق حققه األزهري، أمحد بن حممد منصور أيب لإلمام ،:
.م1999/هـ1،1120طالشيخأمحدفريداملزيدي،دارالكتبالعلمية،بريوت،

الدكتور:دبنمسعدةالبلخياجملاشعي،دراسةوحتقيق،لألخفشسعيمعاني القرآن -170
.م1934/هـ1،1104طعبداألمريحممدأمنيالورد،عاملالكتب،بريوت،

أمحديوسفجنايت،:،أليبزكرياحيىيبنزيادالفراء،حققاجلزءاألولمعاني القرآن -171
الثاين اجلزء وحقق النجار، علي وحممد وح: النجار، علي الثالثحممد اجلز قق الفتاح: عبد

(.بدونط،وبدونت)شليب،دارالسرور،بريوت،
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الشيخحممدعليالصابوين،:،لإلمامأيبجعفرالنحاس،حتقيقمعاني القرآن الكريم -172
.م1933/هـ1،1103منشوراتمعهدالبحوثالعلميةجبامعةأمالقرى،ط

معاني القرآن وإعرابه  -177 إسحاق أليب وحتقيق، شرح الزجاج، السري بن :إبراهيم
.م1933/هـ1،1103الدكتورعبداجلليلعبدهشليب،عاملالكتاب،بريوت،ط

،أليبحممدعبداهللبنمسلمبنقتيبةالدينوري،المعاني الكبير في أبيات المعاني -171
.م1931/هـ1،1104دارالكتبالعلمية،بريوت،ط

العباسي،شواهد التنصيصمعاهد التنصيص على  -174 أمحد بن الرحيم عبد للشيخ ،
بدون)حممدحميالدينعبداحلميد،عاملالكتب،بريوت،:حققهوعّلقعليهووضعفهارسه

.م1913/هـ1763،(ط
:،لياقوتاحلمويالرومي،حتقيق(إرشاد األريب إلى معرفة األديب)معجم األدباء  -176

.م1،1997رباإلسالمي،بريوت،طالدكتورإحسانعباس،دارالغ
حتقيقالمعجم األوسط -173 الطرباين، أمحد بن سليمان القاسم أيب للحافظ ، طارق:

 القاهرة، احلرمني، دار احلسيين، إبراهيم احملسن وعبد حممد، اهلل ط)عوض ،(بدون
.م1994/هـ1114

(بدونط)،بريوت،،لإلمامشهابالدينياقوتاحلموي،داربريوتمعجم البلدان -173
.م1933/هـ1103

حتقيقمعجم الشعراء -179 املرزباين، عمران بن حممد اهلل عبيد أليب ، أمحد: الستار عبد
.م1960/هـ1739،(بدونط)فراج،مطبعةعيسىالبايب،القاهرة،

:،للحافظأيبالقاسمسليمانبنأمحدالطرباين،حققهوخرجأحاديثهالمعجم الكبير -110
(.بدونط،بدوتت)محديبنعبداجمليدالسلفي،مكتبةابنتيمية،القاهرة،

بنعبدالعزيزمعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع -111 ،أليبعبيدعبداهلل
وضبطه حققه األندلسي، البكري ط: القاهرة، اخلاجني، مكتبة السقا، ،7مصطفى

.م1996/هـ1113
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حممدفؤادعبدالباقي،داراملعرفة،:،وضعهلفاظ القرآن الكريمالمعجم المفهرس أل -112
.م1991/هـ2،1111بريوت،ط

،أليبمنصوراجلواليقي،بتحقيقالمعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم -117
.هـ1،1761األستاذأمحدحممدشاكر،مطبعةدارالكتباملصرية،القاهرة،ط:وشرح
بنالكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القراء  -111 أمحد بن حممد اهلل عبد أليب ،

بشارعوادمعروف،وشعيباألرناؤوط،وصاحلمهديعباس،مؤسسة:عثمانالذهيب،حتقيق
.م1931/هـ1،1101طالرسالة،بريوت،

عبداملنعمعامر،مطبعةعيسى:،أليبحامتالسجستاين،حتقيقالمعمرون والوصايا -114
.م1961،(بدونط)البايباحلليب،

حققهالمغرب في ترتيب المعرب -116 املطرزي، الدين ناصر الفتح أليب ، حممود:
.م1939/هـ1،1799فاخوري،وعبداحلميدخمتار،مكتبةأسامةبنزيد،حلب،ط

احلديث،المغني في تصريف األفعال -113 دار عضيمة، اخلالق عبد حممد للدكتور ،
.م1996/هـ1،1116طالقاهرة،

قدامةالمغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل -113 بن أمحد بن اهلل عبد حممد أليب ،
.هـ1،1104املقدسي،دارالفكر،بريوت،ط

،أليبعبداهللمجالالدينبنهاشماألنصاري،مغني اللبيب عن كتب األعاريب -119
حتقيق اهلل: محد علي وحممد املبارك، مازن ومراجعةالدكتور ، الفكر،: دار األفغاين، سعيد

.م4،1939بريوت،ط
،حلسنباشابنعالءالديناألسود،المفراح في شرح مراح األرواح في التصريف -140

ودراسة حتقيق ط: األردن، عمار، دار النجار، الكرمي عبد شريف ،1الدكتور
.م2006/هـ1123

حممودبنعمرالزخمشري،داراجليل،بريوت،،أليبالقاسمالمفصل في علوم العربية -141
(.بدونط،بدونت)
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أمحدشاكر،وعبد:،للمفضلبنحممدبنيعلىالضيب،حتقيقوتعليقالمفضليات-142
.م10،1992السالمهارون،داراملعارف،القاهرة،ط

موسىالمقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية-147 بن إبراهيم إسحاق أليب ،
معهد مطبوعات القرى، أم جبامعة والصرف النحو أساتذة من جمموعة حققه الشاطيب،

.م2003/هـ1،1123البحوثالعلميةجبامعةأمالقرى،ط
مطبوعالمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية-141 العيين، أمحد بن حملمود ،

(.ونتبد)،1علىحاشيةخزانةاألدب،املطبعةاألمريية،بوالق،ط
حتقيقمقاييس اللغة -144 زكريا، بن فارس بن أمحد احلسن أليب ، حممد: السالم عبد

.م2،1120/1999هارون،داراجليل،بريوت،ط
الفارسي،مقاييس المقصور والممدود -146 الغفار عبد بن أمحد بن احلسن علي أليب ،
.م2007/هـ1،1121طالدكتورحسنحممودهنداوي،دارأشبيليا،الرياض،:حتقيق
حتقيقالمقتصد في شرح اإليضاح -143 اجلرجاين، القاهر لعبد ، حبر: كاظم الدكتور

.م1932،(بدونط)املرجان،منشوراتوزارةالثقافةواإلعالمباجلمهوريةالعراقية،
الدكتورأمحدبنعبداهلل:،لعبدالقاهراجلرجاين،حتقيقالمقتصد في شرح التكملة -143

طإب اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام جامعة منشورات الدويش، ،1راهيم
.م2003/هـ1123

حتقيقالمقتضب -149 املربد، يزيد بن حممد العباس أليب ، اخلالق: عبد حممد األستاذ
.م1939/هـ1،1799عضيمة،مطبوعاتاجمللساألعلىللشؤوناإلسالمية،القاهرة،ط

،أليبالفتحفي اسم المفعول من الثالثي المعتل العينالمقتضب من كالم العرب  -160
حتقيق جين، بن عثمان الدينية،: الثقافة مكتبة املقصود، عبد حممد املقصود عبد الدكتور

.م2006/هـ1،1123القاهرة،ط
املعروفبابنعصفور،حتقيقالمقرب -161 بنمؤمن الستاراجلـوادي،:،لعلي أمحدعبد

.م1931/هـ1،1791،طوعبداهللاجلبوري
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مرةالمقصور والممدود -162 أول أخرجه الفراء، حيىي زكريا أليب ، امليمين،: العزيز عبد
حواشيه يف وزاد جديدة بنسخة عارضه قتيبة،: دار البقاعي، خري وحممد نبهان، اإلله عبد

.م1937/هـ1107،(بدونط)دمشق،
الدكتور:إمساعيلبنالقاسم،حتقيقودراسة،أليبعليالقايل،المقصور والممدود -167

.م1999/هـ1،1119أمحدعبداجمليدهريدي،مكتبةاخلاجني،القاهرة،ط
حتقيقالمقصور والممدود -161 والد، بن حممد بن أمحد العباس أليب ، إبراهيم: الدكتور

(.بدونط،بدونت)حممدعبداهلل،مطبوعاتجممعاللغةالعربيةبدمشق،
الدكتورفخرالدينقباوة،دار:،البنعصفوراإلشبيلي،حتقيقالممتع في التصريف -164

.م1933/هـ1،1103املعرفة،بريوت،ط
،املنسوبللثعاليب،صنعةمؤلفقدميجمهول،المنتخب في محاسن أشعار العرب -166

ودراسة وشرح حتقيق : القاهرة، اخلاجني، مكتبة مجال، سليمان عادل ،2طالدكتور
 .م2006/هـ1123

،أليبالفرجعبدالرمحنبنعليبنحممداجلوزي،المنتظم في تاريخ الملوك واألمم -163
.هـ1،1743دارصادر،بريوت،ط

(.ضمننوادراملخطوطات) ،حملمدبنحبيبمن نسب إلى أمه من الشعراء -163
التصريفلإلمامأيبعثمان،شرحاإلمامأيبالفتحعثمانبنجينلكتابالمنصف -169

حتقيق املازين، األستاذين: احلليب،: البايب مصطفى مطبعة أمني، اهلل وعبد مصطفى، إبراهيم
.م1941/هـ1،1737القاهرة،ط

،أليباليمنعبدالرمحنبنحممدالمنهج األحمد في تراجم أصحاب اإلمام أحمد -130
.م1،1993رصادر،بريوت،طحمموداألرناؤوطوآخرين،دا:العليمي،حتقيق

،للدكتورمؤمنبنصربيغنام،مكتبةالرشد،الرياض،منهج الكوفيين في الصرف -131
.م2004/هـ1،1126ط
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عليحممدالبجاوي،دار:،للمرزباين،حتقيق(مآخذ العلماء على الشعراء)الموشَّح  -132
.م1964/هـ1734الفكرالعريب،القاهرة،

حتقيقر في النحونتائج الفك -137 السهيلي، اهلل عبد بن الرمحن عبد القاسم أليب ،:
.م1931/هـ2،1101الدكتورحممدإبراهيمالبنا،دارالرياضللنشر،الرياض،ط

،لإلماماملهديصالحبنعليبنحممدالنجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب -131
وحتقيق دراسة القاسم، أيب بن : مجعة عليالدكتورحممد بن زيد اإلمام مؤسسة نبعة، حسن

.م2007/هـ1،1121الثقافية،صنعاء،ط
،جلمالالدينأيباحملاسنيوسفبنتغريالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة -134

.م1946-م1929بردياألتابكي،نشروزارةالثقافةواإلرشادالقومي،القاهرة،
نزهة األلباء في طبقات األدباء -136 حتقيق، األنباري، حممد الرمحن عبد الربكات :أليب

.م1993/هـ1113،(بدونط)حممدأبوالفضلإبراهيم،دارالفكرالعريب،القاهرة،
تعليقنشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة -133 الطنطاوي، حممد للشيخ ، عبد: الدكتور

.م1969/هـ2،1739العظيمالشناوي،والدكتورحممدعبدالرمحنالكردي،ط
للحافظأيباخلريحممدبنحممدالدمشقيالشهريبابنالنشر في القراءات العشر، -133

(.بدونط،بدونت)اجلزري،دارالكتبالعلمية،بريوت،
حممد:،لعيسىبنإبراهيمبنعبداهللالربعياحلمريي،حتقيقنظام الغريب في اللغة -139

.م1930/هـ1،1100املأمونللرتاث،دمشق،طبنعلياألكوعاحلوايل،دار
علينظم الفرائد وحصر الشرائد -130 بن بركات بن حسن بن مهلب الدين ملهذب ،

حتقيق املهليب، ط: الرياض، العبيكان، مكتبة العثيمني، سليمان بن الرمحن عبد ،1الدكتور
.م2000/هـ1121

بناملثَّنالتيمي،وقفعلىطبعها،أليبعبيدةمعمرالنقائض بين جرير والفرزدق -131
وتصحيحها القاهرة،: الصاوي، مطبعة الصاوي، اهلل عبد إمساعيل ط)حممد ،(بدون

.م1974/هـ1747
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حتقيقنـَْقعة الصديان فيما جاء على الَفَعالن -132 للصاغاين، ، حسني: علي الدكتور
.م1932/هـ1،1102البواب،مكتبةاملعارف،الرياض،ط

،أليبحيانالنحوياألندلسيالغرناطي،النُّكت الحسان في شرح غاية اإلحسان -137
ط بريوت، الرسالة، مؤسسة الفتلي، احلسني عبد الدكتور ودراسة ،1حتقيق

.م1934/هـ1104
،أليباحلجاجيوسفبنسليماناملعروفباألعلمالنَُّكت في تفسير كتاب سيبويه -131

حتقيق الشنتمري، عب: الكويت،زهري العربية، املخطوطات معهد منشورات سلطان، احملسن د
.م1933/هـ1،1103ط

وقفَنْكت الِهْميان في نَُكت الُعميان -134 الصفدي، أبيك بن خليل الدين لصالح ،
.م1911/هـ1،1729أمحدزكيبك،املطبعةاجلماليةمبصر،ط:األستاذ:علىطبعه

فهرنمط صعب ونمط مخيف -136 أليب ط، املدين، مطبعة شاكر، حممد ،1حممود
.م1996/هـ1116

دارنهاية األرب في فنون األدب -133 النويري، الوهاب عبد بن أمحد الدين لشهاب ،
.م2،1974الكتباملصرية،القاهرة،ط

أمحدنهاية األرب في معرفة أنساب العرب -133 بن علي بن أمحد العباس أليب ،
(.بدونط،بدونت)لمية،بريوت،القلقشندي،دارالكتبالع

،لإلمامجمدالدينأيبالسعاداتاملباركبنحممدالنهاية في غريب الحديث واألثر -139
حممودحممدالطناحي،طاهرأمحدالزاوي،دارإحياءالرتاثالعريب،:اجلزريابناألثري،حتقيق

(.بدونط،بدونت)بريوت،
األالنوادر -190 م سَحل أليب بتحقيقه، عين حريش، بن الوهاب عبد عرايب عزة: الدكتور

.م1961/هـ1،1730حسن،مطبوعاتجممعاللغةالعربيةبدمشق،ط
ودراسةالنوادر في اللغة -191 حتقيق األنصاري، زيد أليب ، القادر: عبد حممد الدكتور

.م1931/هـ1،1101أمحد،دارالشروق،بريوت،ط
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نوادر المخطوطات -192 حتقيق، ط: بريوت، اجليل، دار هارون، السالم ،1عبد
.م1991/هـ1111

نشرهالهمز -197 األنصاري، أوس بن سعيد زيد أليب ، اليسوعي،: شيخو لويس األب
.م1910،(بدونط)املطبعةالكاثوليكيةلآلباءاليسوعيني،بريوت،

:وطي،حتقيقوشرح،لإلمامجاللالدينالسيهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع -191
بريوت، السالمحممدهارون،والدكتورعبدالعالساملمكرم،مؤسسةالرسالة، األستاذعبد

.م1933/هـ2،1103ط
واعتناءالوافي بالوفيات -194 حتقيق الصفدي، أبيك بن خليل الدين لصالح ، أمحد:

.م1،1120/2000األرناؤوط،وتركيمصطفى،دارإحياءالرتاثالعريب،بريوت،ط
:،أليبالربكاتعبدالرمحنبنحممدبناألنباري،حتقيقالوجيز في علم التصريف -196

.م1932/هـ1،1102الدكتورعلىحسنيالبواب،دارالعلوم،الرياض،ط
:،أليبالعباسأمحدبنحممدبنخلكان،حتقيقوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -193

(.بدونط،بدونت)دارالثقافة،بريوت،الدكتورإحسانعباس،
أليبمنصورعبدامللكبنإمساعيلالثعاليب،في محاسن أهل العصر،  يتيمة الدهر -193
.م1937/هـ2،1792األستاذحممدحميالدينعبداحلميد،دارالفكر،بريوت،ط:حتقيق

 :الدوريات

الدكتورعليجابراملنصوري،جملةاملورد،:،أليبعليالفارسي،حتقيقأقسام األخبار-199
.م1933اجمللدالسابع،العددالثالث،سنة

غازيتحقيق نسبة شرح شواهد اإليضاح المنسوب لبن بري-400 رفيع للدكتور ،
سنة األوىل، مجادى الثاين، العدد عشر، الرابع اجمللد اللغوية، الدراسات جملة السلمي،

.هـ1177



 ــــــــــــــــ ة لَم ـكْالتَّحُرْشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

342 
 

،للدكتورحيىيمرياألقدمين في خدمة كتاب اإليضاح ألبي علي الفارسيجهود -401
سنة صفر الثالث، اجلزء والسبعون، احلادي اجمللد بدمشق، العربية اللغة جممع جملة علم،

.هـ1113
الرماين،حتقالحدود في النحو-402 قاسمناصر،جملةاملورد:يق،لعليبنعيسى ،بتول

.م1994/هـ1116ن،العدداألول،سنةاجمللدالثالثوالعشري
الدكتورياسنيحممدالسواس،جملة:،أليبالبقاءالعكربي،حتقيقمسائل نحو مفردة-407

 .م1932معهداملخطوطاتالعربية،اجمللدالسادسوالعشرين،اجلزءالثاين،سنة

 الدراسة موضوعات فهرس

 الصفحة الموضوع
أاملقدمة

1التمهيد
2بأيبعليالفارسيالتعريف

2نسبهومولدهونشأته
7شيوخه

1تالميذه
4مكانتهالعلمية

4شعره
6مصنفاته

3وفاته
9التعريفبأيبالبقاءالعكربي

9امسهونسبه
9مولدهونشأته
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10أخالقه
10شيوخه

11تالميذه
16مكانتهالعلمية

13شعره
13مصنفاته

20وفاته
 الصفحة الموضوع

21التعريفبكتابالتكملة
21سببتأليفالتكملة:أوالً
22منهجأيبعلييفالتكملة:ثانًيا
26أمهيةالتكملة:ثالثًا

71الدراسة:القسماألول
72منهجالعكربييفشرحهللتكملة

77مالمحعامةلشرحه
79مآخذعلىالشرح

16مصادره
60شواهده

60شواهدالقرآنالكرمي
66شواهداحلديثالشريفواألثر

63شواهدالشعر
32شواهدالنثر

34موقفهمناألصولالنحوية
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34السماع:أوالً
33القياس:ثانًيا
33اإلمجاع:ثالثًا
39استصحاباحلال:رابًعا

91التعليل
97مذهبهالنحويوشخصيتهالنحوية

97النحويمذهبه:أوالً
 الصفحة الموضوع

93شخصيتهالنحوية:ثانًيا
93اختياراته/1
101إضافاته/2
102نقده/7

104موازنةبنيشرحالعكربيوشرحعبدالقاهراجلرجاين
106املنهج:أوالً
110األسلوب:ثانًيا
117املصادر:ثالثًا
114الشواهد:رابًعا

121احلدود:خامًسا
121عرضآراءالنحويني:سادًسا

123نتائجاملوازنةبنيطريقةالشارحنييفعرضآراءالنحويني
123التحقيق:القسمالثاين

129حتقيقنسبةشرحالتكملةإىلالعكربي
129حتقيقعنوانالكتاب
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170وصفنسخيتالتحقيق
172منهجالتحقيق

174مناذجمننسخيتالتحقيق
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 موضوعات الكتاب المحققفهرس 

 الصفحة الموضوع
1بابجـمعالتكسري

1بابمجعاألمساءالثالثيةاليتالزيادةفيها
21بابَفع ل

71بابماحلقتهتاءالتأنيثمناألبنيةاليتعلىثالثةأحرف
13باباألمساءاملفردةالواقعةعلىاألجناساليتختتصآحادهابلحاقاهلاءهبا

61بابماجاءمناألمساءاحملذوفمنها
لغرياإلحلاق 36بابتكسريماكانعلىأربعةأحرفثالثهحرفمدٍّ

91بابماكانمناألمساءعلىأربعةأحرف،وملتلحقهعالمةالتأنيث
100بابماحلقآخرهمنهذهاألمساءاليتعلىأربعةأحرفعالمةالتأنيث

107كانمناجلمععلىمثالفاع لأوفاَعلبابتكسريما
106بابمجعماكانيفآخرهألفالتأنيثأواهلمزةاملنقلبةعنها

114بابتكسرياألربعة
113بابمابناءمجعهعلىغريبناءواحدهاملستعمل

122بابمجعاجلمع
123بابماجعلفيهاالثنانعلىلفظاجلمع

171أبنيةاألمساءاملفردةعلىاجلمعكقوموذودإالأنهمنلفظواحدبابمايقعمن
173بابتكسريماكانمناألمساءاألعجميةعلىمثالمفاعل

179بابتكسريالصفةللجمع،بابماكانمنهعلىثالثةأحرف
119بابتكسريماكانمنالصفاتعلىأربعةأحرفمماليسمبلحقوالعلىوزنه

163بابمامجععلىمعناهدونلفظه
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 الصفحة الموضوع
132بابماجاءعلىأربعةأحرفملحًقاأوعلىوزنامللحق
133بابمجعماكانمنالصفاتعلىأكثرمنأربعةأحرف

190بابالتصغري
193بابتصغريماكانمناألمساءعلىثالثةأحرف

207بناتالثالثةبابحتقريماُحذفمنهحرفمن
203بابتصغريماحلقتهعالمةالتأنيث

216بابحتقريماكانآخرهألًفاونونًازائدتني
221بابماجيتمعفيهزيادتانمنبناتالثالثةفتحذفإحدامهابعينهادوناألخرى

223بابالزيادتنياللتنيإذااجتمعتايفبناتالثالثةحذفتأيهماشئت
272حتقريبناتاألربعةباب

276بابحتقرياجلمع
211بابحتقريالرتخيم

213بابحتقرياألمساءاملبهمة
باباملصادرواألفعالاملشتقةمنهاوأمساءالفاعلنيواملفعولنياجلاريةعليها،وأمساء

246األمكنةواألزمنةاملأخوذةمنألفاظها

260ومصادرهابابأبنيةاألفعالالثالثية
231باباألفعالالثالثيةاملزيدفيهاومصادرها

231بابالزوائدالالحقةلبناتالثالثةمنغريأنتكونهباعلىوزنبناتاألربعة
293بابالفعلالرباعي

701بابمااشتقمنبناتالثالثةللمصادروالزمانواملكان
704باباإلمالة

713مناإلمالةمناحلروفاملستعليةبابمامينعاأللف
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 الصفحة الموضوع
721بابأحكامالراءيفاإلمالة

777كتابالتصريف
777بابذكرعدةحروفاألفعالواألسـماء

741بابعلمحروفالزيادة
732بابزيادةاأللف

733بابزيادةالياء
734بابزيادةالواو
790بابزيادةامليم

107زيادةالنونباب
111بابزيادةالتاء
116بابزيادةاهلاء

123بابإبدالاحلروفبعضهامنبعض
174إبدالاأللف

111إبدالالياء
140إبدالالواو

147إبـدالالـميـم
143إبـدالالنـون
161إبـدالالتـاء

169إبـدالالـهـاء
137إبـدالالـالم

والدالواجليمإبـدالالطاء
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 الصفحة الموضوع
131بابأحكامحروفالعلةإذاكانحرفمنهايفاسمأوفعلوأقسامها

131بابماكانمعتلالفاء
192(افتعلتُ)بابمابينمنهذاالبابعلىمثال

199بابماكانتفاؤهمهزةً
404بابماكانحرفالعلةفيهثانًياعيًنا

414دخلعليهالزوائدمنهذهاألفعالاليتعلىثالثةأحرفبابما
419بابأمساءالفاعلواملفعول

474بابتتمفيهاألمساءلسكونماقبلحرفالعلةأوبعدهأوألنالسكوناكتنفه
417بابمايُعلُّويصححمناألمساءاليتعلىثالثةأحرف

419بابماتقلبفيهالواوياءً
443التكسرييفهذهاألمساءاملعتلةالعنيللجمعباب

462بابماكانالالممنهمهزةوالعنيواًواأوياء
463بابماكانتالالمفيهياءأوواو

439بابتقلبالياءفيهإذاكانتالًماواًوا
433بابمايلزمفيهبدلالياءمنالواواليتهيالم

491الياءوالواوبابالتضعيفيفبنات
603باباإلدغام

623بابإدغاماحلروفاملتقاربةيفمقارهبا
613بابالنونيفاإلدغاموغريه

647باباإلدغاميفحروفطرفاللسانوأصولالثنايا
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 الفـهـارس رسـفه

 الصفحة الفهرس م
661فهرساآلياتالقرآنية1
637فهرساألحاديثالنبويةواآلثار2
631فهرساألمثالوأقوالالعرب7
633فهرساألشعار1
633فهرساألساليباللغوية4
694فهرساأللفاظ6
393فهرساأللفاظاملعربة3
399فهرساألعالم3
307فهرسالقبائلواجلماعاتواألمم9

304فهرسالبلدانواملواضع10
303فهرسالكتب11
303واملراجعفهرساملصادر12
361فهرسموضوعاتالدراسة17
361فهرسموضوعاتالكتاباحملقق11
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Thesis Summary 

Thesis Title: Explanation of Altakmalah by Abu Alala Al Akbari (d. 616 H), 

which is the second part of the book (Almesbah in explanation of Aledah), 

from the beginning of broken (irregular) plurals chapter to the end of the 

book, study and investigation. 

Researcher Name: Huraih Moufarrej Saadi Aljehani 

Degree: PhD  

Thesis Subject: Investigating the second part of Altakmalah by Abu Alala Al 

Akbari and studying it. 

Thesis Objective: to contribute and serve the Arabic and Islamic heritage 

by investigating great scientific valuable conjugator book and take it out 

into the light; for the benefit of Arabic students, and the study of this book 

and clarify the Author approach and stand on his grammar doctrine and 

his opinion of grammatical assets through a displays of issues, the study 

also highlighted the value of this explanation through the comparison with 

other explanations of Almogtased by Aljarjani. 

Thesis Chapters: The thesis is divided into two sections, preceded by 

Altakmelah author bibliography and its explanatory and the book itself. 

First Section: The book study which consist of six detectives: Al Akbari 

approach in his explanation of the Altakmelah, and its sources and its 

corroborating reports, and his position of grammatical assets, and his 

doctrine grammar, and comparison between Al Akbari explanation and 

the explanation of Abdulkheer Aljarjani for Altakmelah. 

Second Section: the investigation which consist of eight chapters: broken 

(irregular) plurals chapter, minimization chapter, the chapter of sources, 

and Alemalah chapter, and the chapter of increase the characters, and 

replacement chapter, and Alaalal chapter , and Aledgam chapter.  

Finally the Thesis concluded with a variety of technical references. 

 


