
   ]120 - صأفحة 2الصأول في النحو    [ جزء  

ًا مفعولً ومن ضربكه إذا :وتقول ٍد أنت إذا جعلت زيد  عجبت من ضرِب زي
جعلت الكاف مفعولً وتقول فيما يجري من السأماء مجرى الفعل : عليكُه

ُه وعليكني ول تقول : عليك إياَي ومنهم من ل يستعمل ( ني ) ول ( نا ) ورويد
ًا اسأتغناء بعليك ( بي ) و ( بنا ) وهو القياس ولو قلت : عليك إياه كان جائز

لنه ليس بفعل والشاعر إن اضطر جعل المنفصل موضع المتصل قال حميد
: الرقط

َلغْت إياكا ) َب ( ... إليك َحتّى 
َتَك فإن ذكرَت الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين فحق هذا الباب يريد : حتى بلغ

إذا جئت بالمتصل أن تبتدأ بالقرب قبل البعد وأعني بالقرب المتكلم قبل
المخاطب والمخاطب قبل الغائب وتعرف القوي من غيره فإن الفعلين إذا

اجتمعا إلى القوي فتقول : قمت وأنت ثم تقول : قمنا وقام وأنَت ثم تقول :
قمتما فتغلب المخاطب على الغائب وتقول : أعطانيه وأعطانيك ويجوز :

أعطاكني فإن بدأ بالغائب قال : أعطاهوني وقال سأيبويه : هو قبيح ل تكلم به
ّد ليس بقبيٍح وقال الله عز وجل : العرب وقال أبو العباس : هذا كلم جي

فتقول) ( أنلُزُمكموها وأنتم لها كارهون 
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على هذا أعطاه إياك وهو أحسن من أعطاهوَك فإذا ذكرت مفعولين كلهما
غائب قلت : لمعطاهوه وليس بالكثير في كلمهم والكثر المعطاه إياه

والمنفصل بمنزلة الظاهر فأما المفعولن في ظننت وأخواتها فأصألها البتداء
ُه الخبر كما جاء في ( كان ) فالحسن أن نقول ظننتك إياه كما تقول : كان إيا

ُه وكنت إيا
واعلم : أنه ل يجوز أن يجتمع ضمير الفاعل والمفعول إذا كان المفعول هو

الفاعل في الفعال المتعدية والمؤثرة ل يجوز أن تقول : ضربتني ول أضربك
إذا أمرت فإن أردت هذا قلت : ضربت نفسي واضرب نفسك وكذلك الغائب

ل يجوز أن تقول : ضربه إذا أردت ضرب نفسه ويجوز في باب ظننت
وحسبت أن يتعدى المضمر إلى المضمر ول يجوز أن يتعدى المضمر إلى

ًا لنها أفعال غير مؤثرة ول نافذة ًا وخلتني منطلق الظاهر تقول : ظننتي قائم
ًا فتعدى فعل المضمر في منك إلى غيرك فتقول على هذا : زيد ظنه منطلق
ًا فتعدى فعل المضمر الذي في ظن ًا ظن منطلق ظن إلى الهاء ول يجوز زيد
ٍد فتكون قد عديت في هذا الباب فعل المضمر إلى الظاهر وإنما حقه إلى زي

ًا قد جعلت المفعول الذي هو أن يتعدى فعل المضمر إلى المضمر وتكون أيض



فضلة في الكلم ل بد منه وإل بطل الكلُم فهذه جميع علمات المضمر
المرفوع والمنصوب قد بينتها في المنفصل والمتصل وقد خبرتك أن المجرور

ل علمة له منفصلة وإن علمته في التصال كعلمة المنصوب ل فرق بينها
في الكاف والهاء تقول : رأيتك كما تقول : مررت بك وتقول : ضربته كما

تقول : مررت به فهذا مطرد ل زيادة فيه فإذا جاءوا إلى الياء التي هي ضمير
المتكلم زادوا في الفعل نونا قبل الياء لئل يكسروا لم الفعل والفعل ل جّر

فيه فقالوا : ضربني فسلمت الفتحة بالنون ووقع الكسر على النون وكذلك :
يضربني فإذا جاءوا بالسأم لم يحتاجوا إلى النون فقالوا : الضاربي في النصب

واسأتحسنوا
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الكسرة في الباء موضع لنه يدخله الجر ولم يستحسنوا ذلك في لم الفعل
لنه موضع ل يدخله الجر وقالوا : إنني ولعلني ولكنني لن هذه حروف مشبهة

بالفعل
قال سأيبويه : قلت له : يعني الخليل ما بال العرب قالت : إني وكأني ولعلي

ولكني فزعم : أن هذه الحروف اجتمع فيها أنها كثيرة من كلمهم وأنهم
يستثقلون في كلمهم التضعيف فلما كثر اسأتعمالهم إياها مع تضعيف

الحروف حذفوا النون التي تلي الياء قال : فإن قلت : ( لعلي ) ليس فيها
تضعيف فإنه زعم : أن اللم قريبة من النون يعني في مخرجها من الفم وقد

قال الشعراء في الضرورة : ليتي
وقال : سأألته عن قولهم : عني وقطني ولدني : ما بالهم جعلوا علمة
المجرور ها هنا كعلمة المنصوب فقال : إنه ليس من حرف تلحقه ياء
ًا ولم يريدوا أن يحركوا الطاء التي في ًا مكسور ِلضافة إل كان متحرك ا

( قط ) ول النون التي في ( من ) فجاءوا بالنون ليسلم السكون وقدني بهذه
المنزلة وهذه النون ل ينبغي أن نذكرها في غير ما سأمع من العرب ل يجوز

: أن تقول : قدي كما قلت مني وقد جاء في الشعر ( قدي ) قال الشاعر
ِدي ) َق ْين  َب ْي ِنَي ِمْن نصر الُخب ْد ( ... ق

   ]123 - صأفحة 2الصأول في النحو    [ جزء  

 قدي لما اضطر شبهه بحسبي كما قال : ليتي حيث اضطر وقال :فقال
ِكي لنها متحركة سأيبويه : لو أضفت إلى الياء الكاف تجر بها لقلت : ما أنت 

: قال الشاعر لما اضطر
( ... وأّم أو عاٍل كها أو أقربا )



: وقال آخر لما اضطر
ِئلً  ) ْعلً ول َحل َب َترى  ِظل...فل  ُهّن إلّ َحا َك َكُه ول    )

ًا وهو غير معروف في الكلم واسأتغنى عن ( كي ) فهذا قاله سأيبويه قياسأ
بمثلي

َلُه ِلضافة تفتح مع المضمر إل مع الياء لن الياء تكسر ما قبلها تقول :  ولم ا
ِلي فتكسر لن هذه الياء ل يكون ما َلَك ثم تقول :  و
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ًا وهي مفارقة لخواتها في هذا أل ترى أنك قبلها حرف متحرك إل مكسور
ًا إلى نفسك قلت : هذا غلمي تقول : هذا غلُمه فتصرف فإذا أضفت غلم

ِلعراب وإنما فعلوا ذلك لن الضم قبلها ل يصلح فلما غير لها الرفع فذهب ا
ًا فقلت : رأيت غلمي ًا وألزمت حالً واحد وهو أول غير لها النصب إذا كان ثاني
واعلم أن الذي حكي من قولهم : لولي ولول شيء شذ عن القياس كان عند

شيخنا يجري مجرى الغلط والكلم الفصيح ما جاء به القرآن : لول أنت
ّنا مؤمنين ) والذين قالوا : لولك ولولي كما قال عز وجل : ( لول أنتم لك

قالوا : لنها أسأماء مبنية يؤكد المرفوع منها المخفوض فكأنهم إنما يقتصرون
العبارة عن المتكلم والمخاطب والغائب ل بأي لفظ كان لنه غير ملبس

ًا مكان مخاطب ل يقولون : لوله مكان لولك فأما ولكنهم ل يجعلون غائب
قولهم : عساك فالكاف منصوبة لنك تقول : عساني فعساك مثل رماك

وعساني مثل رماني
ِلضمار قد ترد أشياء إلى أصأولها فمن ذلك قولك : لعبد واعلم : أن علمة ا

الله مال ثم تقول : لك وله إنما كسرت مع الظاهر في قولك
ٍد ماٌل كيل يلتبس بلم البتداء إذا قلت : لهذا أفضل منك أل تراهم قالوا : لزي

َبكر حين أمنوا اللتباس فمن ذلك : أعطيكموه في قول من قال : يا ل
ِلضمار إلى أصأله كما ردوا باللف واللم حين أعطيتكم ذاك فأسأكن ردوه با

قالوا : أعطيتكموه اليوم فكان الذين وقفوا بإسأكان الميم كرهوا الوقف على
الواو
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ُكْمه بإسأكان ُت فلما وصألوا زال ما كرهوا فردوا وزعم يونس أنه يقول : أعطي
ًا الميم كما قال في الظاهر أعطيتكم زيد

واعلم : أّن أنت وأنا ونحن وأخواتهن يكن فصلً ومعنى الفصل أنهن يدخلن
زوائد على المبتدأ المعرفة وخبره وما كان بمنزلة البتداء والخبر ليؤذن بأن



الخبر معرفة أو بمنزلة المعرفة ول يكون الفصل إل ما يصلح أن يكون كناية
عن السأم المذكور فأما ما الخبر فيه معرفة واضحة فنحو قولك : زيد هو

العاقُل وكان زيد هو العاقل وأما ما الخبر فيه يقرب من المعرفة إذا أردت
ًا منك وكان زيد هو ًا هو خير المعرفة وكان على لفظه فنحو قولك حسبت زيد

ًا هو الظريف ًا هو الظريف فيكون فصل وإن زيد ًا منك وتقول : إن زيد خير
ٌد لهو الظريُف وإن كنا لنحن هي ( نا ) في كنا ولو قلت وتقول : إن كان زي

ٌد أنت خيرا منه لم يجز أن تجعل أنت فصلً لن أنت غير زيد فإن كان زي
ًا فجميع هذه ٍد جاز أن يكون فصلً وأن يكون تأكيد ًا من زي قلت : كنت أنت خير
لمسائل السأم فيها معرفة والخبر معرفة أو قريب منها مما ل يجوز أن يدخل
ًا هو خير منك لم يجز أن تجعل ( هو عليه اللف واللم ولو قلت : ما أظن أحد

ًا هو خير منك فجعل : هو ًا نكرة ولكن تقول : ما أظن أحد ) فصلً لن واحد
مبتدأ و ( خير منك ) خبره وهذا الباب يسميه الكوفيون العماد وقال الفراء :

ٌد العاقل لشبه َد ليفرقوا بين الفعل والنعت لنك لو قلت : زي ادخلوا العما
ٌد هو العاقل قطعت ( هو ) عن توهم النعِت فهذا الذي النعت فإذا قلت : زي
ِلعراب فل ًا وهو ملغى من ا يسميه البصريون فصلً ويسميه الكوفيون ِعماد

يؤكد ول ينسق عليه ول يحال بينه وبين اللف واللم وما قاربهما ول يقدم قبل
ٌد ول هو القائم كان السأم المبتدأ ول قبل ( كان ) ول يجوز كان هو القائم زي

ْد وقد حكي هذا عن الكسائي لنه كان يجعل العماد بمنزلة اللف زي
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واللم في كل موضع يجوز وضعه معهما فإذا قلت : كنت أنت القائم جاز أن
ًا ويجوز أن يبتدأ به فترفع القائم يكون أنت فصلً وجاز أن يكون تأكيد

ولك أن تثني الفعل وتجمعه وتؤنثه فتقول : كان الزيدان هما القائميِن وكان
ٌد هي القائمة والظن وإّن وجميع ما يدخل الزيدوَن هم القائمين وكانت هن

ًا ًا هو العاقَل وإن زيد على المبتدأ والخبر يجوز الفصل فيه تقول : ظننُت زيد
ٌد قائمًة جاريته فأدخلت اللف واللم على هو العاقُل فإذا قلت كان زي

ٍد قلت : كان زيدق القائمُة جاريتُه فإن كانت اللف ( قائمٍة ) وجعلتها لزي
ُد واللم للجارية صأار المعنى : كان زيد التي قامت جاريتُه فقلت : كان زي

ٍذ وهذا ل يجوز عندي ول عند الفراء من قبل أنه ينبغي أن ُته حينئ القائمة جاري
ًا للول يكون اللف واللم هي الفصل بعينه وأن يصلح أن يكون ضمير
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الباب الثالث من المبنيات : وهو السأم الذي يشار به إلى المسمى



َذا وذه وتثنى ذا وذه فتقول : ذاِن في وفيه من أجل ذلك معنى الفعل وهي : 
ِء ُأولى وأول الرفع وذيِن في النصب والجر وتثنية ( تا ) تان وتجمع ذا وذه وتا 

والمذكر والمؤنث فيه وسأواء فذا اسأم تشير به إلى المخاطب إلى كل ما
ٌد وهذي أمُة الله فإذا حضر كما يدخلون عليه هاء التنبيه فيقولون : هذا زي

ًء في الوقف فإذا وصألوا أسأقطوا الهاء وردوا وقفوا على الياء أبدلوا منها ها
ِه أمُة الله فإذا وصألوا قالوا : هذي أمُة الياء ويبدلون من الياء فيقولون : هذ

ِله ِله فإذا وقفوا حذفوا الهاء وردوا الياء ومنهم من يقول : هذه أمُة ال ال
ُتمد وتقصُر وإذا مدوا بنوه على الكسر للتقاء الساكنين فإن أدخلوا ِء  وهؤل
كاف المخاطبة فأول كلمهم لما يشار إليه وآخره للمخاطب والكاف ها هنا
ٍم لن إضافة المبهمة محال من قبل أنها حرف جيء به للخطاب وليس باسأ
ُأضيف إلى ٌة قبل إضافته فإذا  معارٌف فل يجوز تنكيرها وكل مضاٍف فهو نكر

ِلضافة معرفٌة وهو قولك : ذاَك وذلَك واللم في ( ذلَك ) زائدة معرفة صأار با
ًا لما بينت لك َذا ) والكاف للخطاب فقط ومحاٌل أن تكون هنا اسأم والصأل ( 

َذا ) لما يومي إليه بالقرب َذا ) وكانت (  فإنما زدت الكاف على ( 
ٌد وكذلك جميع السأماء فإذا قلت ذلك دلت على أن الذي يومي إليه بعي

ًا للمخاطبة لحاجتك أن تنبه بالكاف المبهمة إذا أردت المتراخي زدت كاف
المخاطب ونظير هذا هنا وها هنا وهناَك وهنالَك إذا أشرت إلى مكان فإن

سأألت رجلً عن رجٍل قلت : كيف ذاَك الرجُل
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فتحت الكاف
فإن سأألت امرأة عن رجٍل قلت : كيَف ذاِك الرجُل فكسرت الكاف قال الله

ٍة قلت : ُء ) فإن سأألت رجلً عن امرأ عز وجل : ( كذلِك الله يخلُق ما يشا
ُة تكسر ٍة قلت : كيف تلِك المرأ ُة فإن سأألت المرأة عن امرأ كيَف تلَك المرأ
الكاف فإن سأالت رجلً عن رجليِن قلت : كيف ذانَك الرجلِن ومن قال في

ًا ّنَك بتشديد النون أبدلوا من اللم نون ِلثنيِن : ذا الرجِل ذلَك : قال في ا
َهاناِن ) فإن ُبر ِنَك  َفذا وأدغمت إحدى النونين في الخرى كما قال عز وجل : ( 
ٍة رجلً قلت : كيف أولئك الرجاُل وأولَك الرجاُل فإن سأألت سأألت عن جماع

رجلً عن امرأتين قلت : كيَف تانك المرأتاِن وإن سأألت امرأة عن رجلين
ُة وإن سأألتها عن جماعٍة قلت : كيف أولئِك ِنك الرجلِن يا امرأ قلت : كيف ذا
َة فإن سأألت رجليِن عن رجليِن قلت : كيف ذانكما الرجلِن يا الرجاُل يا امرأ

رجلِن وإن سأألتهما عن جماعٍة قلت : كيف أولئكما الرجاُل يا رجلِن وإن
ُة يا رجلِن وإن سأألتهما عن سأألتهما عن امرأٍة قلت : كيف تيكما وتلكما المرأ

ٍد ٍة عن واح امرأتين قلت : كيَف تانكما المرأتان يا رجلِن وإن سأألت جماع
قلت : كيف ذاكم الرجُل يا رجاُل وإن سأألتهم عن رجلين قلت : كيف ذانكم
ُأولئَك الرجاُل يا رجاُل الرجلِن يا رجاُل وإن سأألتهم عن جماعة قلت : كيف 



وإن سأألتهم عن امرأٍة قلت : كيف تلكم المرأة يا رجال وإن سأألتهم عن
امرأتين قلت : كيف تانكم المرأتاِن يا رجاُل وإن سأألت امرأتين فعلمة

ٌء فإن سأألت نساء عن رجٍل قلت : كيف المرأتيِن والرجلين في الخطاب سأوا
ُء قال الله عز وجل : ( ُء وباللم : كيف ذلكن الرجُل يا نسا ذاكّن الرجُل يا نسا

ّنِي فيِه ) فإن سأألتهن عن رجلين قلت : كيف تيكن وإن ُن ْت ُلم فذلكّن الذي 
ِر ُء مثل المذك ُأولئكّن النسا ٍة قلت : كيَف  سأألتهن عن جماع
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 أنه يجوز لك أن تجعل مخاطب الجماعة على لفظ الجنس أو تخاطُب :واعلم
ًا عن الجماعة فيكون الكلم له والمعنى يرجع إليهم كما قال الله تعالى : واحد
ُعولوا ) ولم يقل : ذلكُم لن المخاطب النبي والدليل على أن َت َأدنى ألّ  ( ذلَك 

ًا انتصب على الحاِل ًا لن منطلق ٌد منطلق في هذا معنى فعٍل قولهم : هذا زي
والحال ل بد من أن يكون العامل فيها فعٌل أو معنى فعٍل
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باب السأماء المبنية المفردة التي سأمي بها الفعل
ِر ونزاِل َفعاٍل نحو : َحذا َد وإيه وما جاء على  وذلك قولهم : صأه ومه وروي

وشتاَن فمعنى صأه : اسأكت ومعنى مه : أكفف فهذاِن حرفاِن مبنياِن على
َد : فمعناه : المهلُة وهو مبني على الفتح السكون سأمى الفعَل بهما فأما روي
ًا َد زيد ًا فاختير له الفتح للياء قبله تقول : روي ولم يسكن آخره لن قبله سأاكن

ٌة للمخاطبة وليست باسأم ًا فإن الكاف زائد َدك زيد فتعديِه فأما قولك : روي
ًا ما فعَل ويدلك على أن ُتك زيد َءك يا فتى وأرأي وإنما هي بمنزلة قولك : التجا

ِلضافة ل َءَك دخول اللف واللم واللف واللم وا ٍم في التجا الكاف ليست باسأ
ٌة للخطاب وتأكيده أل ترى أن ًا زائد ُتَك زيد يجتمعان وكذلك الكاف في : أرأي
ًا وتصرف جميع ّد كان المصدر إرواد الفعل إنما عمل في زيد فإن قلت : إرو

ًا َد فقلت : رويد المصادر فإن حذفت الزوائد على هذه الشريطة صأرفت : روي
ًا وتضيفه لنه كسائر المصادر ًا رويد يا فتى وإن نعت به قلت : ضعُه وضع

ًا كما ًا زيد ٍد كما قال الله عز وجل : ( َفضرب الرقاب ) ورويد َد زي تقول : روي
ًا في المر فأما إيه وآه فمعنى إيه المر بأن : يزيدُك من ًا زيد تقول ضرب

ِد بينمكا فإذا نونت قلت : إيٍه والتنوين للتنكير كأنك قلت : الحديث المعهو
ِة ًا وذاك كأنه قال : هات الحديَث قال ذو الرم : هات حديث
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ٍم  ) ِل َعْن أّم سَأا ِه  َنا إي ْل ُق َف َنا  ْف َق ِقِع...و َبل ِر ال َيا ّد ِم ال ِلي ْك َت َباُل  َوَما    )
ُتَك فإذا لم ينون فإذا فتحت فهي زجٌر ونهي كقولك : إيه يا رجُل إني جئ

ٍء معروٍف وإذا نونت فإنما تريد الزجر عن فالتصويت يريد الزجر عن شي
ٍر قال حاتم ٍء منكو : شي

َدْت  ) َل َو َوَما  ُأّمي  ُكْم  َل ًى  َد ِف ًا  َ...إيه َكل ّت ُفوا َمِن ا ْك ُكم وا ِد (  َحاُموا على َمْج
ومن ينون إذا فتح فكثير والقليل من يفتح ول ينون وجميع التنوين الذي يدخل

في هذه الصأوات إنما يفرق بين التعريف والتنكير تقول : صأه يا رجُل هذا
الصأل في جميع هذه المبنيات ومنها ما يستعمل بغير تنوين البتة فما دخله
ًى لَك يريدون به الدعاء والدعاء حقه أن يكون ٌة قولهم : فد التنوين لنه نكر
على لفظ المر فمن العرب من يبني هذه اللفظة على الكسر وينونها لنها

ُد بها معنى الدعاء ٌة يري نكر
ًا وهائم ِئم ومن هذا الباب قولهم : هاء يا فتى ويثنى فيقول ها
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ٍء مثل هاَك ِء بل يا ْا كتابيه ) وللمؤنث ها للجميع كما قال : ( هاؤم اقرؤو
والتثنية هاؤما مثل المذكرين وهاؤن تقوم الهمزة في جميع ذا مقام الكاف

ُكْم ) وأصأل الكلم ّل َء يا قوم كما قال عز وجل : ( ذلَك خيٌر  ولك أن تقول : ها
ٍد منهم يخاطب وقال : هاَك ( ذلكم ) هذا في الخطاب يجوز لن كل واح

ِر الخر فهو َفعاِل مكسو وهاكما وهاكم والمؤنث هاِك وأما ما كان على مثاِل 
ٌد ِة أضرٍب والصأل واح على أربع

ٌء من هذا الباب على الكسر إل وهو مؤنٌث معرفة واعلم : أنه ل يبني شي
ومعدوٌل عن جهته وإنما يبنى على الكسر لن الكسر مما يؤنث به تقول

للمرأة : أنِت فعلِت وإنِك فاعلة وكان أصأل هذا إذا أردت به المر السكون
َنزاِل فحركت للتقاء الساكنين فجعلت الحركة الكسر للتأنيث وذلك قولك : 

َتراِك ومعناه : أنزْل واترْك فهما معدولن عن المتاركة والمنازلة قال و
: الشاعر

َذا  ) ْنَت إ ّدْرِع أ ُو ال ْعَم َحْش ِلن ِر...َو ْع ّذ ُلّج في ال َو َنزاِل  ُدِعيْت    )
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ُدعيت لما ذكر ذلك في التأنيث :فقال  



َنظاِر فهذا ما سأمي الفعل به باسأم مؤنٍث ويكون ِر و َكها وَحذا وقالوا : ترا
َفعاِل ) صأفًة غالبًة تحل محل السأم نحو قولهم : للضبِع َجعاِر يا فتى وللمنية  )

َفساِق : َحلِق ويكون في التأنيث نحو يا 
ًا باسأم مصوغ على هذا المثال نحو : ًا مؤنث ًة أو شيئ والثالث : أن تسمي امرأ

ِم وَرقاِش َحذا
َدَل ِمن المصدر نحو قوله َع : والرابع : ما 

ِلي  ) َتقو ِد ول  َها َجَما َل ِد  ٍد...َجَما ِكَرْت َحَما ُذ ِر ما  ْه ّد َواَل ال َط   )
ِر َفجا ًا ومن ذلك  َلها َحْمد ُد ول تقولي  َلها جمو قال سأيبويه : يريد : قولي 

َبدَو وقد جاء من َبداِو يريدون : ال َة و ِر يريدون : الَمسر َة وَمسا َفْجَر يريدون : ال
ُلغيٌة وشتان : مبني على ِر وهي  َعا َعْر  ِر و َقْر قا َبنات الربعة معدولً مبني 
الفتح لنه غير مؤنٍث فهو اسأم للفعل إل أن الفعل هنا غير أمر وهو خبر

ُعد ما بين َب ٌو فمعناه :  ُد المفرط وذلك قولك : شتاَن زيدق وعمر ومعناه : البع
ًا وهو مأخوذ من َشّت والتشتُت التبعيد ما بين الشيئين أو ٍو جد َعمر ٍد و زي

ٌد وعمرٌو ولنه اسأم لفعٍل ما تم به َد زي ٌو تباع ٌد وعمر الشياء فتقدير : شتاَن زي
: كلم قال الشاعر
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ّنوم  ) ُق وال ِعنا َذا وال َه ّتاَن  ْوْم...َش ّد ِظّل ال ُد في  ِر َبا (  والَمْشرُب ال
ُأريد بها المبالغة ولول ذلك فجميع هذه السأماء التي سأمي بها الفعل إنما 

َفْت عنها َك لكانت الفعال قد 
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باب السأم الذي قام مقام الحرف
َكْم ) فبنيت لنها وقعت موقع َكْم وَمْن وما وكيَف ومتى وأيَن فأما (  وذلك 
حرف السأتفهام وهو اللف وأصأل السأتفهام بحروف المعاني لنها آلة إذا

َكْم ) اسأم لعدد مبهم دخلت في الكلم أعلمت أن الخبر اسأتخباٌر : و ( 
َكْم ) موقف اللف لما في ذلك من الحكمة َكم مالَك فأوقعوا (  فقالوا : 
َلَك أثلثوَن مالَك والختصار إذ كان قد أغناهم عن أن يقولوا أعشروَن ما

ّلُه أخمسوَن والعدد بل نهايٍة فأتوا باسأم ينتظم العدد ك
ٌو وأما ( َمْن ) فجعلون سأؤالً عن مْن يعقُل نحو قولك : َمْن هذا وَمن عمر

ٌو هذا أبكٌر هذا والسأماء ل تحصى ٌد هذا أعمر فاسأتغني بمن عن قولك : أزي
ًا موقع حرف الجزاء وهو ( إْن ) في قولك ِبَمْن جميع ذلك ووقعت أيض فانتظم 

ِته : َمْن يأتني آ



وأما ( ما ) فيسأل بها عن الجناس والنعوت تقول : ما هذا الشيء فيقال :
ِفّضٌة ففيها من الختصار مثل ما كان في ( َمْن ) َهٌب أو  إنساٌن أو حماٌر أو ذ
ٌد فيقال : الطويُل والقصيُر وما أشبه وتسأل بها عن الصفات فتقول : ما زي
ٌد ول عمرٌو فإن جعلت الصفة في موضع الموصأوف ذلك ول يكون جوابها زي

على العموم جاز أن تقع على َمن يعقُل
ِه وسأبحاَن ما سأخركَن لنا ُد بحمد ومن كلم العرب : سأبحاَن ما سأبَح الرع

: وقال الله عز وجل
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َبناها وقال آخرون : إنما ( والسماء وما بناها ) فقال قوم : معناه : ومْن 
ُعَك لن ( ما ) إذا َء وبنائها كما تقول : بلغني ما صأنعَت : أي صأني والسما

ِر وصألت بالفعل كانت بمعنى المصد
وأما ( كيَف ) فسؤال عن حال ينتظم جميع الحوال يقاُل : كيف أنَت فتقول :
ٌد والحوال أكثر من أن يحاط صأالٌح وصأحيح وآكٌل وشارب ونائٌم وجالس وقاع

ِه وهي مبنيٌة على الفتح لن بها فإذا قلت : ( كيَف ) فقد أغنى عن ذكر ذلك كل
ٌء فاسأتثقلوا الكسر مع الياء وأصأل تحريك التقاء الساكنين الكسر ِء فا قبل اليا

فمتى حركوا بغير ذلك فإنما هو للسأتثقاِل أو لتباع اللفِظ اللفَظ
ِة ( َمْن فأما ( متى ) فسؤاٌل عن زماٍن وهو اسأٌم مبنّي والقصة فيه كقص

ِة القتال أْم يوم وكيف ) في أنه مغٍن عن جميع أسأماء الزمان أيوم الجمع
َعْن هذا كله وكذا ِد أم سأنة كذا أم شهر كذا فمتى يغني  السبِت أم يوم الح

ِة ) وقال : ( أياَن ) في معناها : كما قال الله عز وجل : ( أياَن يوُم القيام
ًا فأتبعوا َيان ُمرسأاها ) وبنيت على الفتح لن قبلها ألف ِة أ َنك عن الساع ( يسألو

الفتَح الفتَح
وأما ( أيَن ) فسؤاٌل عن مكاٍن وهي كَمتى في السؤال عن الزمان إذا قلت :

َد أو البصرة أو السوِق فل يمتنع مكاُن من أن يكون أيَن زيد قيل لك : في بغدا
ًا وإنما الجواب من جنس السؤال فإذا سأئلت عن مكان لم يجز أن تخبر جواب
ٍة لم ٍد لم يجز أن تَخبَر بحاٍل وإذا سأئلت عن معرف بزمان وإذا سأئلت عن عد

ٍة فهذه ٍة وإذا سأئلَت عن نكرٍة لم يجز أن تخبر بمعرف يجز أن تخبر بنكر
ِلعراب بذلك المبنيات المبهمات إنما تعرف بأخواتها وتعلم مواضعها من ا
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باب الظرف الذي يتمكن وهو الخامس من المبنيات
ُذ فأما الن فقال أبو العباس رحمه الله : إنما بني لنه ْذ ومن وذلك نحو الَن وُم



وقع معرفًة وهو مما وقعت معرفته قبل نكرته لنك إذا قلت : الَن فإنما تعني
به الوقت الذي أنت فيه من الزمان فليس له ما يشركه ليس هو آٌن وآٌن

ِلما أنت فيه من الوقت فتدخل عليه اللف واللم للمعرفة وإنما وقع معرفًة 
ًا أن يقع ما بعدها مرفوع أو جملة نحو : ما وأما ( ُمنذ ) فإذا اسأتعملت اسأم

رأيته منذ يومان وإن المعنى : بيني وبيَن رؤيته يوماِن وقد فسرت ذلك فيما
ًا وبنيت على تقدم وهي مبنيٌة على الضم وإنما حركت لذلك لن قبلها سأاكن

ًا يجر وأما ( الضم لنها غاية عند سأيبويه واتبعوا الّضم الّضم وقد يستعمل حرف
ًا ولو سأميت ْذ ) أن تستعمل اسأم ُذ ) والغلب على ( ُم ْن مذ ) فمحذوفٌة من ( ُم

ْذ ) أغلب على ُذ إذا صأغرته فرددت ما ذهب وصأار ( ُم ًا بمذ لقلت ُمني إنسان
َعُل َلدن وِمْن  ِء لنها منقوصأة و السأما

: كما قال الشاعر
ًا ِمن عل ) ْوش َن ْوَض  ُنوُش الَح َت ( ... وهي 
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ًا وأما الحروف فل يلحقها ذلك َثوب ُكْل وع كلمي وِش  ْذ و وأما الفعال فنحو : خ
ِتها ُأخ ٍد منهما يصلُح في مكاِن  وكانت مذ ومنذ أغلب على الحروف فكل واح

ْذ في الظروف لنهما مستعملن في الزمان ُذ وم وإنما ذكرنا من
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الباب السادس من المبنيات المفردة وهو الصوت المحكى
ِة وذلك نحو : غاق وهي حكاية صأوت الغراب وماء وهو حكاية صأوت الشا

ٍء زجٌر ومن ذلك حروف الهجاء نحو ألٍف باء تاء ثاء وجميع حروف ٍء وحا وعا
المعجم إذا تهيجت مقصورة موقوفة وكذلك كاف ميم موقوفة في التهجي

أما زاي فيقال : زاي وزي والعدد مثله إذا أردت العدد فقط وقال سأيبويه
تقول : واحد اثناِن فتشم الواحد لنه اسأٌم ليس كالصوِت ومنهم من يقول :

ًء لنه جعلها ثلثة أربعة فيطرُح حركة الهمزة على الهاء ويفتحها ولم يحولها تا
ْد ِلدراج فإذا لم ترد التهجي بهذه الحروف ولم تر سأاكنة والساكن ل يغير في ا
أن تعد بأسأماء العدد فررت منها جرت مجرى السأماء ومددت المقصور في
ِء وتقول : هذه الميم أحسن من الهجاء فقلت : هذه الباء أحسن من هذه البا

ِم وكذلك إذا عطفت بعضها على بعٍض أعربت لنها قد خرجت من هذه المي
ٌء وثلثٌة وأربعٌة إنما مددت المقصور باب الحكاية وذلك نحو قولك : ميٌم وبا
ٌء ًا وأعربته لن السأماء ل يكون منها شي من حروف الهجاء إذا جعلته اسأم

ٍة على حرفين أحدهما حرف عل



: ذكر الضرب الثاني من المبنيات وهو الكلم المركب
هذه السأماء على ضربين : فضرٌب منها يبنى فيه السأم مع غيره وكان الصأل

ًا من صأاحبه والضرب الثاني : أن يكون أصأُل ٍد منهما منفرد أن يكون كل واح
ِلضافة فيحذف المضاُف إليه وهو في النية السأم ا
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ٍم واسأٌم مبني مع فعٍل فالضرب الول على سأتة أقسم : اسأٌم مبني مع اسأ
واسأم مبني مع حرٍف واسأم مع صأوٍت وحرف بنَي مع فعٍل وصأوت مع صأوٍت

َتة عَشر فأما السأم الذي بني مع السأم فخمسَة عشر وسأ
وكل كلمتين من هذا الضرب من العدد فهما مبنيان على الفتح

ٌة وكان الصأُل خمسٌة وعشر
ٍد وكذلك حادي ٍم واح ُعل كاسأ ًا وج فحذفت الواو وبني أحدهما مع الخر اختصار

ِلضافة َع عَشر والعرب تدع خمسة عشر في ا عَشَر وثالث عشر إلى تاسأ
واللف واللم على حالها ومنهم من يقول : خمسَة عَشرَك وهي رديئة ومن

َغَر َغَر ب ذلك : حيَص بيص بنيا على الفتح وهي تقال عند اختلط المر وذهب ش
َقالى َقل بمنزلة خمَسَة عَشر ولكنهم كرهوا وأيادي سأبأ ومعناه الفتراق و

الفتح في الياء واللف ل يمكن تحريكها
ٌء ومنهم من يكسر َباَز وهو ذباب عند بعضهم وعند بعضهم دا ِز  ومن ذلك : َخا

ٍز فيقول خاز باز وبعُض يقول : الخاَز باَز كحضرموَت ومنهم من يقول : خاز با
فيضيُف وينون ومن ذلك قولهم : بيَت بيَت وبيَن بيَن ومنهم من يبني هذا

ٍم ومنهم من يضيف جميع هذا َء ويوَم يو ومنهم من يضيف ويبني صأباَح مسا
ومن ذلك لقيته كفَة كفَة وكفًة كفًة

ٍد إل إذا أرادا ًا من هذه السأماء بمنزلة اسأم واح واعلم : أنهم ل يجعلون شيئ
ٍء من ذا أضفته ِلضافة فإذا سأميت بشي الحاَل والظرَف والصأل والقياُس ا

ٍء أضفت ل غير لنه قد زال الظرف فإذا قلت : أنت تأتينا في كل صأباح ومسا
ًا ووقع بيَن َو جاري بيَت بيَت أي ملصأق ُه ًا فمعنى قولهم :  ًا خالص وصأار اسأم

ٍد وليَس بظرٍف َقالى َقل فبمنزلة : حضرموَت لنه اسأم بل ًا وأما  بيَن أي وسأط
ول حاٍل

َيها وذاك َبها وجاز أن تبن ٍم مبني جاز أن تعر وأسأماء الزمان إذا أضيفت إلى اسأ
ِذ والتنوين ها هنا مقتطع ليعلم ٍذ ويومئ ْئ ِه يوم نحو : ( يومئذ ) تقول : سأيَر علي

ِلضافة والكسر في الذال من أجل سأكون النون فتقرأ على أنه ليس يراد به ا
من: هذا إن شئت 
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ٍذ ومذهب أبي العباس رحمه الله في دخول ِذ ومن عذاٍب يومئ عذاٍب يومئ
التنوين هنا أنه عوض من حذف المضاف إليه

ٌد بنَي َحّب وهو فعٌل ٌد وحبذا زي الثاني اسأم بني مع فعل : وهو قولهم : حبذا هن
مع ذا وهو اسأم

ومن العرب من يقول في أحّب َحّب وقولهم : محبوب إنما جاء على َحّب ولو
كان على أحّب لكان محُب فإذا بنوا أَحّب مع ذا اجتمعوا على طرح اللف

والدليل على أن حبذا بمنزلة اسأم أنك ل تقول حبذِه وأنه ل يجوز أن تقول
ٌأ وهند وزيد خبٌر َبذا مبتد ٍر فح ٌد فتأتي بخب ٌد أو هن حبذا وتقف حتى تقول : زي

َذا بمنزلة اسأم أنه ل يجوز لك أن تقول : َحّب في ومما يدل على أن َحّب مع 
ْعَم ِن َذا ) كما تفصل في باب  ٌد فل يجوز أن تفصل بينهما وبين (  َذا زي الدار 

الثالث اسأم بني مع حرف : وذلك قولك : ل رجل ول غلَم ويدلك على أن ( ل
ٍد أنه ل يجوز لك أن تفصل رجلً من ( ل ) ل ) مع رجٍل بمنزلة اسأم واح

ًا ًا ول رجَل رجل صأالح َء بارد َء ما تقول : ل فيها رحٌل لَك يجوز القول : ل ما
ٍء ورجلً مع رجٍل ) قال أبو بكر : وقد اسأتقصيُت ذكر ٌء مع ما عندَك فبني ( ما

ُء حرٌف َذا في بابه ومن ذلك قولهم : يا زيداه ويا أيها الرجُل فأي اسأٌم وها
َذا في باب النداء وهو غير مفارٍق لّي في النداء وقد بينا 

الرابع اسأم بني مع صأوت : وذلك نحو سأيبويه وعمرويه تقول : هذا سأيبويه يا
ِه ِر وإن قلت : مررُت بعمروي ِه يا فلُن وهو مبنٌي على الكس هذا وهذا عمروي

ٌة وعمرويٍه آخر نونت الثاني لنه نكر
ًا على الفتح وهو َهلّم مبني الخامس : الحرف الذي بني مع الفعل : وذلك : 

اسأٌم للفعل ومعناه : تعاَل ويدل على أنه حرٌف بني مع فعٍل قول من
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َلّم بكذا قال من العرب : هلما للثنيِن وهلموا للجماعة وصأرفوه تصريف 
والمعنى يدّل على ذلَك

َد ومعناه َهَل الثري السادس الصوت الذي بني مع الصوت : وذلك قولهم : َحّي 
ّيهَل ّأن بعض العرب يقول : َح َد وحكى سأيبويه : عن أبي الخطاب  : إيتوا الثري

َة الصل
ِلضافة إلى اسأم فحذف الضرب الثاني : من القسمة الولى وهو ما أصأله ا

: المضاف إليه
فهذه المضافات على قسمين : قسم حذف المضاف إليه البتة وضرٌب منع
ُأضيف إلى جملة فأما ما حذف المضاف إليه فيجيء ِلضافة إلى الواحد و ا

على ضربين : منهما ما بني على الضمة وهي التي يسميها النحويون الغاياِت
ِلضافة فمصروفة عن وجهها قبُل وغيُر وحسُب فجميع هذه كاَن أصألها ا

َق وغيَر هذا وهذا تقول : جئت من قبل هذا ومن بعد هذا وكنت أول هذا أو فو



ُأضيفت إليه بنيت وإنما بنيت على الحركة ُبك أي كافيَك فلما حذف ما  حس
ٌء أصألها ولم تبَن على السكون وفي بعضها ما قبل لمه متحرك لنها أسأما

التمكن وتكون نكراٍت معرباٍت فلما بنيْت تجنب إسأكانها وزادوها فضيلة على
ما ل أصأل له في التمكن فهذه علة بنائها على الحركة وأما بناؤها على الضم

خاصأًة فلّن أكثر أحواِل هذه الظروف أن تكون منصوبًة وذلك الغالب عليها
فأخرجت إلى الضم ولم تخرج إلى الكسر لن الكسر أخو النصب وجعلوا ذلك

علمة للغاية لن الكسر حقه أن يكون للتقاء الساكنين فتجنبوه ها هنا لنه
موضع تحرك لغير التقاء الساكنين

الثاني : ما بني وليس بغاية من ذلك أمس مبنية على الكسر وكسرت
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للتقاء الساكنين وإنما بني لنه يقال لليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه وهو
ملزم لكل يوم من أيام الجمعة ووقع في أول أحواله معرفة فمعرفته قبل
ٌد ليس كذلك لنه غير معلوم لنه مستقبٌل ل نكرته فمتى نكرته أعربته وغ

ِلضافة كما تقول : تعرفه فإذا أضفت أمِس نكرته ثم أضفته فيصير معرفة با
ِلضافة وزالت المعرفة الولى ٌد وعرفته با ُكلها زي ٍة  َتُه من أم زيدَك إذا جعل

: وقال أبو العباس رحمه الله في قول الشاعر
َواٍن  ) َأ َولََت  َنا  ْلَح ُبوا صُأ ِء...َطل ْيَس ِحيَن بقا َل َنا أْن  ْب َأَج َف   )

ًا فلما حذف ما يضاف إليه بنوه على كان ( أوان ) مما ل يستعمل إل مضاف
ًا لحذف ما ُأدخل التنوين عوض ِعَل بأمِس و ُف الكسر للتقاء الساكنين كما 

ُيضاف إليه ( أواَن ) أل ترى أنهم ل يكادون يقولون : أوان صأدٍق كما يقولون
في الوقت والزمن

ًا ولكن يدخلون اللف واللم فيقولون : كاَن ذلَك في هذا الواِن فيكونان عوض
ُأضيف إلى جملة ِلضافة إلى الواحد و : الضرب الثاني ما منع ا

ْذ وإذا فأما ( حيُث ) فإن من العرب من يبنيها على الضم وذلك : حيُث وإ
ٍة نحو ومنهم من يبنيها على الفتح ولم تجىء إل مضافًة إلى جمل
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ٌد وأصألي حيُث يصلي فالحركة التي في الثاء :قولك  أقوُم حيُث يقوم زي
َفِمْن أجل الياء التي قبلها وفتح اسأتثقالً للكسر َفمْن فتح  للتقاء الساكنين 

ِلضافُة وكان ٍد ومعناها ا ومن ضّم فلشبهها بالغايات إذ كانت ل تضاف إلى واح
ْذ ٍد وأما إ ٌد كما تقوُل : قمُت مكاَن زي الصأل فيها أن تقول : قمُت حيُث زي

فمبنية على السكون



ٌد وهي تدل على ما مضى من ْذ قاَم زي ًا نحو قولك : إ وتضاف إلى الجمل أيض
ًا لم يحسن أن نفرق ٌد قاَم إذا كان الفعُل ماضي ْذ زي ُتَك إ الزمان ويستقبحون جئ

ٌد ْذ لن معناهما في المضي واح بينه وبين إ
ٌد يقوم فحقها أن تجيء مضافة إلى جملة فإذا ٌد قام وإذ زي ْذ زي ُتَك إ وتقول : جئ

: لم تضف نونته قال أبو ذؤيب
ٍو  ) َعْمر ُأّم  ِبَك  ِطل ُتك ِعْن  ٍذ صَأِحيح...َنهي ْنَت إ َأ ٍة و ِقب َعا ِب   )

ُئَك إذا وأما ( إذا ) فقلما تأتي من الزمان وهي مضافة إلى الجملة تقول : أجي
َدم فلٌن ويدلك على أنها اسأم أنها تقع موقع قولك : آتيَك أحَمر البسُر وإذا ق

َكذا ووقَت كذا وهي لما يستأنف من الزمان ولم ِة وآتيَك زَمن  يوم الجمع
تستعمل إل مضافًة إلى جملة

ُد كذا ُدْن ) فجاءت مضافًة ومن العرب من يحذف النون فيقول : ل َل فأما ( 
ًة لنه توهم أن ًة فنصب غدو ُدن غدو َل وقد جعل حذف النون بعضهم أن قال : 
ًة ولم يعملوا ٌة تقوم مقام التنوين فنصب كما تقول : قائٌم غدو هذه النون زائد
ًة خاصأًة قال أبو بكر : قد ذكرنا السأماء المعربة والسأماء َلدن ) إل في غدو  )

المبنية وقد كنا قلنا : أن الكلم اسأم وفعٌل وحرٌف ونحن نتبع السأماء
والفعال ونذكر إعرابها وبناءها إن شاء الله
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باب إعراب الفعال وبنائها
الفعال تقسم قسمين : مبنٌي ومعرب

ٍة ومبنٌي على سأكوٍن فأما المبني فالمبني ينقسم قسمين : مبنٌي على حرك
على حركٍة فالفعل الماضي بجميع أبنيته نحو : قام واسأتقام وضرَب

واضطرَب ودحرَج وتدحرَج وأحمَر واحماّر وما أشبه ذلك وإنما بني على
َع الفعل المضارع في بعض المواضع نحو قولك : إْن قاَم الحركة لنه ضار
َتقم ويقولون مررَت برجٍل َضَرَب كما تقول : قمُت فوقع في موضٍع : إْن 

مررُت برجٍل يضرُب فبنَي على الحركة كما بني ( أوُل وعُل ) في بابه على
الحركة وجعل له فضيلة على ما ليس بمضارع المضارِع عما حصل ( لول

وعل ) أو من قبل ومن بعد فضيلة على المبنيات وأما المبني على السكون
فما أمرت به وليس فيه حرف من حروف المضارعة وحروف المضارعة

ْد واضرْب فلما لم يكن ُقم واقع ُء وذلك نحو قولك :  ُء والنون واليا اللف والتا
ًا للمضارع ترك على سأكونه لن أصأل الفعال ًا للسأم ول مضارع مضارع

ُء وإنما أعربوا منها ما أشبه السأماء وضارعها وبنوا منها على السكوُن والبنا
ُه وهذه اللف في قولك : الحركة ما ضارع المضارع وما خل من ذلك أسأكنو
اقعد ألُف وصأٍل إنما تنطق بها إذا ابتدأت لنه ل يجوز أن تبتدىء بساكٍن وما

بعد حروف المضارعة سأاكن فلما خل الفعل منها واحتيج إلى النطق به
أدخلت ألف الوصأل وحق ألف الوصأل أن تدخل على الفعال المبنية فقط ول



تدخل على الفعال المضارعة لنها ل تدخل على السأماء إل
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على ابٍن وأخواته وهو قليل العدد وإنما بني فعُل التعجب الذي يجيء على
ْع بهم وأبصْر ٍد وأسأم لفظ المر بنَي على السكوِن نحو قولك : أكرْم بزي

وقد مضى ذكر ذا في باب التعجب
وأما الفعل المعرب فقد بينا أنه الذي يكون في أوله الحروف الزوائد التي

َء وشبهه ُأعرب لمضارعته السأما تسمى حروف المضارعة وهذا الفعل إنما 
ُأعرب كما أنه إنما ِلعراب في الصأل للسأماء وما أشبهها من الفعال  بها وا

أعرب من أسأماء الفاعلين ما جرى على الفعال المضارعة وأشباهها أل ترى
ًا فإن ًا ) إذا كان بمعنى يفعُل فتقول : هذا ضارٌب زيد ُتعِمُل ( ضارب أنك إنما 
ِلعراب كان بمعنى ( ضرب ) لم تعمله فمنعت هذا العمل كما منعت ذلك ا
ُع والنصب ِلعراب الذي يكون في السأماء : الرف واعلم أنه إنما يدخله من ا

ول جّر فيه وفيه الجزم وهو نظير الخفض في السأماء لن الَجّر يخص
ًا بعوِن الله ًا نوع السأماء والجزم يخص الفعال ونحن نذكرها نوع

: الفعال المرفوعة
ِء كانت تلك السأماء مرفوعًة أو مخفوضًة أو ِه موَقع السأما الفعل يرتفع بموقع
منصوبًة فمتى كان الفعل ل يجوز أن يقع موقعه اسأٌم لم يجْز رفعه وذلك نحو

ٌو يقوُل وبكٌر ينظُر ومررُت برجٍل ٌو وكذلك عمر ُد عمر ٌد ويقع قولك : يقوُم زي
ٌد جاز أن تجعل َترى أنك إذا قلت : يقوُم زي يقوُم ورأيت رجلً يقوُل ذاَك أل 
ٌو ينطلق َكذا وكذلك إذا قلت : عمر ٌد يفعُل  ًا موضع ( يقوُم ) فتقول : زي زيد
ٌد أخوَك فمتى فإنما ارتفع ( ينطلُق ) لنه وقع موقع ( أخوَك ) إذا قلت : زي

وقع الفعل المضارع في موضع ل تقع فيه السأماء فل يجوُز رفعه
ٌد ٌد ل يجوز أن ترفعه لنه ل يجوز أن تقول : لم زي وذلك نحو قولك : لم يقْم زي

َهم هذا فاف
ُأعرب منه لمشابهته السأماء فأما الرفع ُعرب ما  واعلم : أن الفعل إنما أ
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خاصأًة فإنما هو لموقعه موقع السأماء فالمعنى الذي رفعت به غير المعنى
ِه الذي أعربَت ب

: الفعال المنصوبة
ُه وهي تنقسم على ثلثة أقسام : فعٌل ينصُب بحرٍف ظاهٍر ول يجوز إضمار
ُه ُيضَمر وفعٌل ينتصب بحرٍف ل يجوُز إظهار وفعٌل ينتصُب بحرٍف يجوز أن 



َلن وكي وإذن والحروُف التي تنصُب : أْن و
الول : ما انتصب بحرف ظاهر ل يجوز إضماره وذلك ما انتصب بلن وكي

ٌد ولن يجلَس فقولك : لن يفعَل يعني : سَأيفعُل يقول تقول : لن يقوَم زي
َلن يقوَم عمرٌو وكان الخليل يقول : أصألها ل ٌو فتقول :  القائل : سأيقوُم عمر

َلْن ًا  َأْن فألزمه سأيبويه : أن يكون يقدم ما في صألة ( أن ) في قوله : زيد

أضرَب وليس يمتنع أحد من نصب هذا وتقديمه فإن كان على تقديره فقد
قدم ما في الصلة على الموصأول

ِلَم فعلت كذا فتقول : كي ِلمه إذا قال القائل :  وأما ( كي ) فجواب لقولك : 
َيني فهو مقارب لمعنى اللم إذا قلت : ِلَم جئتني فتقول : كي تعط يكون كذا و
ِلَمه ِلكذا فأما قول من قال : كيمه في السأتفهام فإنه جعلها مثل  فعلُت ذلك 

ُيضمر ( أْن ) بعد ( كي ) إذا قال : كي يفعل لنه قد أدخلها فقياس ذلك أن 
على السأماء

ًا َلما تشبيه وكذا قول سأيبويه : والذي عندي أنه إنما قيل : كيمه 
ًا منه ِء وإن كان بعيد وقد يشبهون الشيء بالشي
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ًا وكانت مبتدأة ولم يكن الفعل الذي بعدها ِذٍن فتعمل إذا كانت جواب وأما إ
ًا على ما قبلها وكان فعلً مستقبلً فإنما يعمل بجميع هذه الشرائط معتمد

َئك إذن أحسَن إليَك إذن وذلك أن يقول القائل : أنا أكرمَك فتقول : إذن أجي
َيَك آت

ٍء قبل ( إذْن ) نحو قولك : أنا إذْن آتيَك رفعت فإن اعتمدت بالفعل على شي
ٍء من أخواتها التي تعمل في وألغيَت كما تلغى ظننُت وحسبُت وليس بشي
ُيلغى غيرها فهي في الحروف نظير أرى في الفعال ومن ذلك إن الفعل 

تأتني إذن آتك لن الفعل جواب : إْن تأتني فإن تم الكلم دونها جاز أن
َنمة َع ًا وذلك نحو قول ابن  : تستأنف بها وتنصب ويكون جواب

ُتُه  ) ّي ِو ْنَزع سَأ ُت ْد ِحَماَرَك ل  ُد ْكُروُب...أْر ِر َم ْي َع ُد ال ْي َق ّد و ُير (  إذْن 
فهذا نصٌب لن ما قبله من الكلم قد اسأتغنى وتّم أل ترى أّن قوله : اردد

ُته كلم قد تّم ثم اسأتأنف كأنه أجاب من قال : ل أفعُل َي ْع سأو ُتنز حماَرك ل 
: ذاَك فقال

ِر مكروُب ) ُد العي ْي َق ّد و ُير ( ... إذْن 
ًا لم يجز أن تعمل فيه فإن كان الفعل الذي دخلت عليه ( إذْن ) فعلً حاضر

لن أخواتها ل يدخلن إل على المستقبل وذلك إذا حدثت بحديٍث فقلت : إذْن
ًا وذلك لنك تخبر عن الحال أظنه فاعلً وإذن أخالَك كاذب
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التي أنت فيها في وقت كلمك فل تعمل ( إذن ) لنه موضع ل تعمل فيه
أخواتها فإذا وقعت ( إذن ) بين الفاء والواو وبين الفعل المستقبل فإنك فيها

ٌة منها بين بالخيار : إن شئَت أعملتها كإعمالك أرى وحسبت إذا كانت واحد
ِلعمال فقولك : فإذْن آتيَك فإذْن أكرَمَك قال اسأمين وإن شئت ألغيت فأما ا
سأيبويه : وبلغنا أن هذا الحرف في بعض المصاحف : ( وإذن ل يلبثوا خلفك
ُئَك وقال عز وجل : ( وإذْن ل يؤتون ِللغاء فقولك : فإذن أجي إل قليل ) وأما ا

 )الناس نقيرا
ُتلغى واعلم : أنه ل يجوز أن تفصل بين الفعل وبين ما ينصبه بسوى إذن وهي 

ُه ِللغاء قد عرفتك إيا وتقدم وتؤخر تقول : إذْن والله أجيئَك فتفصل وا
ّله ُد ال ًا وإذا قلت : إذْن عب وتقول : أنا أفعُل كذا إذْن فتؤخرها وهي ملغاة أيض

َهْل ) وزعم يقوُل ذلَك فالرفع ل غير لنه قد وليها المبتدأ فصارت بمنزلة ( 
ًا يقولون : إذن أفعُل في الجواب عيسى : أن ناسأ
: الثاني ما انتصب بحرف يجوز إظهاره وإضماره

وهذا يقع على ضربين : أحدهما أن تعطف بالفعل على السأم والخر أن
تدخل لَم الجر على الفعل فأما الضرب الول من هذا وهو أن تعطف الفعل

ٍد وتغضَب على المصدر فنحو قولك : يعجبني ضرُب زي
وأْن: تريد 
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تغَضب فهذا إظهار ( أْن ) فيه أحسُن
ًا ويجوز إضمارها فأْن مع الفعل بمنزلة المصدر فإذا نصبت فقد عطفت اسأم
ٍم ولول أنك أضمرت ( أْن ) ما جاز أن تعطف الفعل على السأم لن على أسأ
ِء لن العطف ُتعطُف الفعاُل على السأما ُتعطف على الفعاِل ول  السأماء ل 

نظير التثنية فكما ل يجتمع الفعل والسأم في التثنية كذلك ل يجتمعان في
ٍم قول الشاعر العطف فمما نصب من الفعال المضارعة لما عطف على اسأ

:
َقّر عيني  ) َت ٍة و َء َبا َع ْبُس  ُل ُفوِف...َل ْبِس الّش ُل َأَحّب إلّي ِمْن    )

ٍة وأْن تقّر عيني كأنه قال : للبُس عباء
ُتَك لتعطيني وأما الضرب الخر فما دخلت عليه لَم الجر وذلك نحو قولك : جئ

ُتَك لْن تعطيني ولن تذهَب ُتك لْن تقوَم جئ ولتقوَم ولتذهَب وتأويل هذا : جئ
وإْن شئَت أظهرَت فقلت ( لّن ) في جميِع ذلك وإن شئت حذفت ( أْن )

ّد من إضمار ( أْن ) هنا إذا لم تذكرها أن لم وأضمرتها ويدلك على أنه ل ب
الجر ل تدخل على الفعال وأن جميع الحروف العوامل في السأماء ل تدخل

على الفعاِل وكذلك عوامل الفعال لتدخل على السأماء وليس لك أن تفعل



هذا مع غير اللم لو قلت : هذا لك بتقوم تريد بأن تقوم لم يجز وإنما شاع
هذا مع اللم من بين حروف الجر فقط للمقاربة التي بين كي واللم في

المعنى
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: الثالث وهو الفعل الذي ينتصب بحرف ل يجوز إظهاره
وذلك الحرف ( أْن ) والحروُف التي تضمر معها ول يجوز إظهارها أربعة

أحرٍف ( حتى ) إذا كانت بمعنى إلى أْن والفاء إذا عطفت على معنى الفعل ل
على لفظه والواو إذا كانت بمعنى الجتماع فقط وأو إذا كانت بمعنى إلى

 )( أْن
: شرح الول من ذلك وهو حتى

اعلم : أن ( حتَى ) إذا وقعت الموقع الذي تخفض فيه السأماء ووليها فعٌل
مضارع أضمر بعدها ( أْن ) ونصب الفعَل وهي تجيء على ضربين : بمعنى

َلها ( إلى ) وبمعنى ( كي ) فالضرب الول قولك : أنا أسأيٌر حتى أدخ
َلها وسأرت حتى أدخلَها كأنه قال : سأرت إلى والمعنى : أسأير إلى أن أدخ

َع ٍة للسيٍر وكذلك : أنا أقف حتى تطل ِلها فالدخول غايٌة للسير وليَس بعل دخو
َلع الشمُس والضرُب الخر أن يكون الدخول علة الشمُس وسأرُت حتى تط

َلها ) فهذا الوجه للسيِر فتكون بمعنى ( كي ) كأنه قال : ( سأرُت كي أدخ
يكون السير فيه كان والدخول لم يكن كما تقول : أسألمت حتى أدخَل الجنَة
َفحتّى ) متى كانت من هذين القسمين اللذين ٍء (  وكلمته كي يأمر لي بشي
أحدهما يكون غاية الفعل وهي متعلقة به وهي من الجملة التي قبلها فهي

ناصأبة وإن جاءت بمعنى العطف فقد تقع ما بعدها جملة وارتفاع الفعل بعدها
على وجهين : على أن يكون الفعل الذي بعدها متصلً بالفعل الذي قبلها أو
ّد في الجميع من أن يكون الفعُل الثاني يؤديه الفعل ًا منه ول ب يكون منقطع

َلها ذكرت أن الدخول الول فأما الوجه الول فنحو قولك : سأرُت حتى أدخ
اتصل بالسير بل مهلة بينهما كمعنى الفاء إذاعطفت بها فقلت : سأرت فأنا

َلها أدخ
: وصألت الدخول بالسير كما قال الشاعر

َعْف  ) َت َياِض فإْن  ِدْمِن الِح َلى  َع ُكوُب...ُترادى  َفُر َلٌة  ِرْح ّدى  َن (  فإّن الُم
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ُد تراد لم يجعل بين الرحلة والركوب مهلُة ولم يرد أّن رحلته فيما مضى وينش
ّنَك إذا رفعَت ما بعد وركوبه الن ولكنه وصأل الثاني بالول ومعنى قولي : إ



ّد من أن يكون الفعُل الذي قبلها هو الذي أدى الفعَل الذي بعدها أن حتى فل ب
َلها السير به كان الدخول إذا قلت : سأرُت حتى أدخ

ِم ٌد فرفعت ( يدخُل ) ل ْلها ولو قلت : سأرُت حتى يدخُل زي َلم يدخ ولو لْم يسْر 
َتها غايًة جاَز ًا إلى الدخول فإن نصبت وجعل َتجر لن سأيرك ل يؤدي زيد

ٌد وكذلك : سأرُت حتى ُد إلى أن يدخل زي ٌد تري فقلت : سأرُت حتى يدخَل زي
ُع ) لّن سأيرَك ليس بسبٍب لطلوع َتطل َع الشمُس ول يجوز أن ترفع (  تطل

الشمِس وجاز النصب لن طلوع الشمِس قد يكون غايًة لسيرك
ًا ول وأما الوجه الثاني من الرفع : فأن يكون الفعُل الذي بعد ( حتّى ) حاضر

ًا ومن ذلك قولك : لقد يراد به اتصاله بما قبله ويجوز أن يكون ما قبله منقطع
ُلها كيَف شئت ومثل ُلها الن أدخ سأرت حتى أدخلها وما أمنع حتى أني أدخ
َلمه العاَم ًا حتى ل أسأتطيع أن أك ًا أول شيئ قول الرجل : لقد رأى مني عام

ٍء بشي
ولقد َمِرض حتى ل يرجونه إنما يراد أنه الن ل يرجونه وأن هذه حاله وقت

كلمه ( فحتى ) ها هنا كحرٍف من حروف البتداء والرفع
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ًا كالرفع في السأم لن حتى ينبغي أن يكون الفعل الول في الوجهين جميع
هو الذي أدى إلى الثاني لنه لول سأيره لم يدخل ولول ما رأى منه في العام
ُيرجى وهذا الول ما كان ل يستطيع أن يكلمه العام ولول المرُض ما كان ل 

َتى مسألة تبين لك فيما فرق ما بين النصب والرفع تقول : كان سأيري ح
َلها فتكون ( حتى ) وما عملت ُلها فإذا نصبت كان المعنى : إلى أن أدخ أدخ

ّتى فيه خبَر كان فإن رفعت ما بعد ( حتى ) لم يجز أن تقول : كان سأيري ح
َلها لنك قد تركت ( كاَن ) بغير خبٍر لن معنى ( حتى ) معنى الفاء فكأنك أدخ
ًا ( لكاَن ) جاز قلت : كان سأيري فأدخلها فإن زدت في المسألة ما يكون خبر

َلها وعلى ذلك قرىء : ( حتى يقوُل ًا حتى أدخ ًا متعب فقلت : كان سأيري سأير
ً َله حال َفع جع َلُه غايًة وَمن ر الرسأول ) وحتى يقوُل : َمْن نصَب جع

: شرح الثاني : وهو الفاء
اعلم : أن الفاء عاطفة في الفعل كما يعطف في السأم كما بينت لك فيما

ًا على فعٍل موجٍب ٌد يقوُم فيتحدث فقد عطفت فعلً موجب تقدم فإذا قلت : زي
ًا على منفّي فمتى جئت وإذا قلت : ما يقوُم فيتحدث فقد عطفت فعلً منفي
ٍذ تحمل الول بالفاء وخالف ما بعدها ما قبلها لم يجز أن تحمل عليه فحينئ

على معناه وينصب الثاني بإضمار ( أْن ) وذلك قولك : ما تأتني فتكرمني وما
َلم ترد : ما أزورك وما تحدثني ولو أردت أزورك فتحدثني 
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ذلك لرفعت ولكنك لما خالفت في المعنى فصار : ما أزورَك فكيف تحدثني
وما أزورَك إلّ لم تحدثني حمل الثاني على مصدر الفعل الول وأضمر ( أْن )

ٌة مني فحديٌث منَك ٍم فصار المعنى ما يكون زيار ًا على اسأ كي يعطف اسأم
وكذا كلما كان غير واجب نحو المر والنهي والسأتفهام فالمُر نحو قولك :

ِرَمَك والنهي مثل : ل تأتني فأكرَمَك والسأتفهام مثل : أتأتني إئتني فأك
ِلعطاء وإنما تضمر ِلتيان ولم يستفهم عن ا َيك لنه إنما يستفهم عن ا فأعط

( أْن ) إذا خالف الول الثاني فمتى أشركت الفاء الفعَل الثاني بالول فل
تضمر ( أْن ) وكذلك إذا وقعت موقع البتداء أو مبنّي على البتداء

: شرح الثاني : وهو الواو
الواو تنصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصب ما بعد الفاء وإنما

ِلشراك بين الفعِل والفعِل وأردت عطَف الفعِل على تكون كذلك إذا لم ترد ا
َلها كما كان في الفاء وأضمرت ( أْن ) وتكون الواو في مصدر الفعِل الذي قب
جميع هذا بمعنى ( َمع ) فقط وذلك قولك : ل تأكِل السمَك وتشرَب اللبَن أي

ٍد منهما على حاٍل ْع بين أكِل السمِك وشرِب اللبِن فإْن نهاه عن كل واح ل تجم
ٌء ويعجز عنَك قال : ولَ تشرِب اللبَن على حاٍل وتقول : ل يسعني شي

فتنصُب ول معنى للرفع في ( يعجُز ) لنه ليس يخبر أن الشياء كلها ل تسعه
ٌء ويعجز عنك وأن الشياء كلها ل تعجز عنه إنما يعني ل يجتمع أن يسعني شي

: كما قال
َلُه  ) ْث ِتَي ِم ْأ َت ُلٍق و َعْن ُخ ْنَه  َت ِظيُم...ل َع ْلَت  َع َف ْيَك إذا  َل َع َعاٌر    )
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ًا أي ل يجتمع أن تنهي وتأتي ولو جزم كان المعنى فاسأد
ًا لن معناه : ل يسعني ٌء فيعجَز عنَك كان جيد ولو قلت بالفاء : ل يسعني شي

ًا عنَك ٌء عاجز ٌء إل لم يعجْز عنَك ول يسعني شي شي
فهذا تمثيٌل كما تمثُل : ما تأتيني فتحدثني إذا نصبت بما تأتيني إلّ لم تحدثني

ًا وتنصب مع الواو في كل موضع تنصب فيه مع الفاء وكذلك وبما تأتيني محدث
ُد ليجتمَع هذان قال الشاعر : إذا قلت : زرني فأزورَك تري
ِني  ) ْي َب ُكوَن  َي ُكْم و َار َأُك َج ُء...َألم  ِلَخا ُة وا ّد َو ُكم الَم َن ْي َب َو   )

ًا والية تقرأ ِلفراد فيهما لم يكن إل مجزوم ْع هذاِن ولو أراد ا أراد : ألم يجتم
ِم الله الذيَن جاهدوا منكم ويعلم الصابريَن ) وإنما وقع على وجهين ( ولما يعل

النصب في باب الواو والفاء في غير الواجب لنه لو كان الفعُل المعطوف
ًا لم يبِن الخلف فيصلُح إضماُر ( أْن  )عليه واجب

:  )شرح الرابع وهو ( أو
اعلم : أن الفعل ينتصب بعدها إذا كان المعنى معنى إل أن تفعَل تقول :



ُأبي ّنَك أو تعطيني كأنه قال : ليكونّن اللزوُم والعطيُة وفي مصحف  للزم
ُيسلموا أو حتى يسلموا وقال ( تقاتلونهم أو يسلموا ) على معنى : إل أن 

: امرؤ القيس
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ّنما  ) ُنَك إ َعي ْبِك  َت َلُه : ل  ْلُت  ُق َذَرا...َف ْع ُن َف َنُموَت  ًا أو  ْلك ِوُل ُم ُنَحا   )
َذرا فكُل موضٍع وقعْت فيِه أو يصلح فيه إل أْن وحتى أي : إل أن نموت فنع

فالفعل منصوب فإن جاء فعٌل ل يصلُح هذا فيِه رفعت وذلك نحو قولك
ُد هذيِن وهل تكلمنا أو أتجلس أو تقوُم يا َفتى والمعنى : أيكوَن منَك أح

ْذ تنبسُط إلينا ل معنى للنصِب هنا وقال الله عز وجل : ( هل يسمعونكم إ
تدعوَن أو ينفعونكم أو يُضّروَن ) فهذا مرفوع ل يجوز فيه النصب لن هذا

 )موضع ل يصلُح فيه ( إلّ أْن
: الفعال المجزومة

َلّما ول في النهي واللم في المر وإْن التي َلْم و الحروف التي تجزم خمسٌة : 
َعها غيُرها ول للجزاء وهذه الحروُف تنقسم قسمين : فأربعة منها ل يقع موق
َولّما ول في النهي ولُم المر والقسم َلْم  تحذف من الكلم إذا أريدت وهي 
الخر حرف الجزاء قد يحذف ويقَع موقعه غيره من السأماء وحذف حرف

ِه وضرٌب يحذُف البتَة الجزاء على ضربين : ضرٌب يقوُم مقامه اسأٌم يجازى ب
ِم دليٌل عليه والسأماء التي يجازى بها على ضربين : اسأٌم غيُر ويكوُن في الكل
ْذ ما َثما ومتهما وإ ظرٍف واسأم ظرُف وهو نحو : َما وَمْن وأي وأيَن وَمتى وحي
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: شرح القسم الول وهو الحرف الربعة
َلْم فتدخُل على الفعال المضارعة لم ولّما ول في النهي ولم المر أما 

َلم ٌد أمِس و َلْم يقْم زي واللفُظ لفُظ المضارع والمعنى معنى الماضي تقوُل : 
َلْم ضمْت إليها ( َما ) وبنيْت معها فغيرت حالها كما َلّما )  ٌد وأما (  ْد خال يقع

ٌء ول تقول ذلك َترى أنَك تقول : لّما ول يتبعها شي غيرت لو ( ما ) ونحوها أل 
َعَل َفعَل يقول القائل : لّما يفعْل فيقول : قد ف َلْم ) وجواُب ( لّما ) قد  في ( 
ًا للمر الذي قد وقع لوقوع غيره وتقول : لما جئَت جئُت فيصيُر ويقول أيض
ْد ولفظ الدعاء لفُظ ِلَك : ل تقْم ول تقع ًا وأما ( ل في النهي ) فنحو قو ظرف

النهي كما كان كلفِظ المر تقول : ل يقطع اللُه يدَك ول يتعس اللُه جدك ول
ّنما تأمره أن يكون ذلك ٍد لنك إ ُد الله غيَرك ول في النهي بمعنى واح يبع

ّنما تأمره بأن يكون منه ُقْم إ ّنَك إذا قلت :  ًا أل ترى أ الشيء الموجب منفي



َتقم فقد أردت منه نفي ذلَك فكما أّن المر يراد به قياُم فإذا نهيت فقلت : ل 
ٌد ِليجاب فكذلك النهي يراد به النفي وأما لم المر فنحو قولك : ليقم زي ا
ْد عمرٌو ولتقم يا فلُن تأمر بها المخاطب كما تأمُر الغائب وقال عز وليقع

وجل ( فبذلَك فلتفرحوا ) ويجوز حذف هذه اللم في الشعر وتعمل مضمرة
: قال متمم بن نويرة

َفاْخِمِشي  ) ِة  ُعوَض َب َأصْأَحاِب ال ْثِل  َلى ِم ْبِك َمْن...ع َي ِه أو  َوْج ْيُل ُحّر ال َو َلِك ال  
َكى َب  )

ٍر َلْم َول في ضرورة شاع أراد : ليبِك ول يجوُز أن تضمر 
ِليجاب ولو أضمرا للتبس المر با
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: شرح القسم الثاني وهو حرف الجزاء
َلْم : أّن لحرف الجزاء ثلثة أحوال حاٍل يظهر فيها وحاٍل يقع موقعه اسأم اع

يقوم مقامه ول يجو أن يظهر معه والثالث أن يحذف مع ما عمل فيه ويكون
في الكلم دليل عليه

فأما الول الذي هو حرف الجزاء : فإن الخفيفة ويقال لها : أم الجزاء وذلك
ّد ُب ِتَك جوابُه ول  ِتَك وإْن تقْم أقم فقولك : إن تأتني شرط وآ قولك : إن تأتني آ
ّد له من خبر ُب للشرِط من جواٍب وإل لم يتم الكلم وهو نظيُر المبتدأ الذي ل 

ٌق ول كذٌب فإذا قلت ًا يقال فيه صأد ٌد ) لم يكن كلم ّنك لو قلت : ( زي أل ترى أ
ِتَك ًا حتى تقوَل : آ َتّم الكلم فكذلك إذا قلت : إْن تأتني لم يكن كلم ٌق  : منطل

وما أشبه وَحّق ( إن ) في الجزاء أن يليها المستقبل من الفعل لنك إنما
ٌء لوقوع غيره وإْن وليها فعل ماٍض أحالت تشترط فيما يأتي أْن يقَع شي

َتقْم أقم ( معناه إلى السأتقبال وذلك قولك : إْن قمَت قمُت إنما المعنى : إْن 
ًا َلْم ) إذا وليها المستقبل جعلته ماضي فإْن ) تجعل الماضي مستقبلً كما أّن ( 
َلم ٌد أمِس والمعنى : ما قام فعلى هذا يجوز أن تقول : إْن  تقول : لم يقْم زي

َأقْم فل بد لشرط الجزاء من جواب والجواب يكون على ضربين : َلم  َأقْم 

ُتَك به فأما الفاء فنحو قولك : إْن تأتني بالفعل ويكون بالفاء فالفعل ما خبر
ّتِق الله فأنَت كريٌم فحق ًا فأخوه يحسن إليَك وإْن ت فأنا أكرُمَك وإْن تأِت زيد

ُيبتدأ بعدها اللم ول يجوز أن الفاء إذا جاءت للجواب أن 
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ٌء مما قبلها وكذلك قولك : إْن تأتني فلَك درهٌم وما تعمل فيما بعدها شي
أشبه هذا وقد أجازوا للشاعر إذا اضطر أن يحذف الفاء



وأما الثاني : فأن يقع موقع حرف الجزاء اسأم والسأماء التي تقع موقعه على
ضربين : اسأٌم غير ظرٍف واسأٌم ظرٌف

ّيهم تقول : َمْن تكرْم أكرْم وكان فالسأماء التي هي غير الظروف : َمْن وَما وأ
ٍد أكرم فوقعت ( َمْن ) لما يعقل كما وقعت ( َه زي ًا وأشبا الصأل : إْن تكرْم زيد

ْع َأصأن ُع  َمْن ) في السأتفهام مبهمًة لما في ذلك من الحكمة وكذلك : ما تصن
ًا ما منهم َأضرْب تنصب أيهم بتضرب لن المعنى : إْن تضرْب أي ّيهم تضرب  ّأ و

َأضرْب ولكن ل يجوز أن تقدم ( تضرْب ) على ( أي ) لن هذه السأماء إذا

ًا فلها صأدور الكلم كما كان للحروف التي وقعت ًء أو اسأتفهام كانت جزا
ْع َأصأن ْع  مواقعها فكذلك َمْن وما إذا قلت : َمْن تكرْم أكرْم وما تصن

ِلعراب فضع موضعها وموضعها نصب وإذا أردت أن تبين مواضعها من ا
ٌع لنها َأقم إليه فموضع ( َمْن ) رف ( إن ) حتى يتبين لك وإذا قلت : َمْن يقْم 

ًا أضربه وأيهم يأتني أحسن إليه وأما غير معقولة وكذا ايهم يضرب زيد
ًا وأبدلوا اللَف هاء ( َمهما ) فقال الخليل : هي ( َما ) أدخلت معها ( ما ) لغو

ْذ ُضمْت إليها ( َما ) وأما الظروف التي ِإ قال سأيبويه : ويجوز أن تكون ك
ْذ حتى ْذ ما ل يجازى بحيُث وإ ُثما وإ ّنى وأي حين وحي يجازى بها : فمتى وأيَن وأ

ُيضم إليهما ( َما ) تصير مع كل واحد منهما بمنزلة حرف واحد
َأذهْب وأي َأنى تذهْب  َأقْم و ِتَك وأيْن تقْم  فتقول إذا جازيت بهن : متى تأتني آ

َأصأْل ( فأّي ) إلى أي شيء أضفتها كانت منه إن أضفتها إلى حين تصْل 
الزمان فهي زماٌن

ُثما تذهْب أذهْب وإذ ما تفعُل وإن أضفتها إلى المكان فهي مكاٌن وتقول : حي
: أفعْل قال الشاعر
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ْوَم ُمْزجى ظعينتي  ) َي ِني ال ْي َتَر ْذ َما  ُع...ِإ َأفَر ِد و ًا في البل ُد سأير ّع ُأصَأ   )
ّنما  ) ِإ ُكم و ٍم سِأوا ْو َق ّنَي ِمْن  ِإ ُع...ف ِز وأشج ْهٌم بالِحَجا َف ِرجالي    )

قال سأيبويه : والمعنى : إما
ًة وهي توصأل بالفعل كما توصأل وإذا ل يجازى بها إل في الشعر ضرور

ٌأ وكل الحروف والسأماء التي يجازى بها فلك أن ( حيُث ) ويقع بعدها مبتد
ًة فإن زدَت ( َما ) على ( َما ) لم يحسن حتى تقول : تزيد عليها ( ما ) ملغا

مهما فيتغيُر فأّما ( حيثما وإذ ما ) ل يجازى بهما إلّ و ( َما ) لزمٌة لهما
واعلم : أن الفعل في الجزاء ليس بعلٍة لما قبله كما أنه في حروف

ِلَما قبله السأتفهام ليس بعلة 
ًا في الجزاء وغيره فإنه يعمل عمله إذا كان واعلم : أن الفعل إذا كان مجزوم

ًا أمِش معَك وإن جعلت ( تمشي ) ًا تقول إْن تأتني ماشي ًا أو منصوب مرفوع
ًا ) جاز فقلت : إْن تأتني تمشي أمِش معَك وإن تأتني تضحُك موضع ( ماشي
ًا ) فإن جئَت بفعٍل يجوُز أن يبدل من فعٍل ولم ترد َأذهْب معَك تريد ( ضاحك



ّنما جاز البدل لن المشَي َأمِش معَك وإ الحال جزمت فقلت : إْن تأتني تمِش 
ًا منه لم يجز ل يصلح أن تقول : إْن تأتني َلْم يكن ضرب ِلتيان ولو  ضرب من ا

َأمشي معَك فتجزم ( تضحُك ) وتجعله بدلً وقد كنت عرفتك أّن جميع تضحُك 
جواب الجزاء ل يكون إل بالفعل أو بالفاء وحكى الخليل : أّن ( إذا ) تكون

ًا بمنزلة الفاء لنها في معناها لن الفاء تصحب الثاني جواب
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ٍء يصحبه وذلك قوله عز وجل : ( وإْن الول وتتبعه إياه وإذا وقعت لشي
ُهم يقنطون َأيديهم إذا   )ُتصبهم سأيئٌة بما قدمْت 

ٌء عليكم أدعوتموهم أم ُهم سأيئٌة َقنطوا ونظيره : ( سأوا والمعنى : إْن أصأابت
أنتم صأامتون ) بمنزلة : أم صأمتم ول يجوز : إْن تأتني لفعلّن

َلم تأتني لغمنك لّن المعنى : لئن أتيتني ّنك وإْن  ويجوز : إْن أتيتني لكرم
ّنك فما حسن أن تدخل اللم على الشرط فيه حسُن أن يكون الجواب لكرم

َلفعلّن وما لم يحسن في الشرط اللم لم يحسْن في الجواب لّن الجواب

َلفعلّن ِلْن تأتني  تابٌع فحقه أن يكون على شكل المتبوع ول يحسن أن تقول : 
ًا لكنت فلما قبح دخول اللم في الشرط َقبح في الجواب ولو قلت ذاك أيض

ٍم ويجوز أن تقول : ( آتيَك قد جزمت ( بإْن ) الشرط وأتيت بجوابها غير مجزو
ّ إْن تأتني ) فتستغني عن جواب الجزاء بما تقدم ول يجوز : إن تأتني آتيَك إل

في ضرورة شاعٍر على إضمار الفاء وأما ما كان سأوى ( إن ) منها فل يحسن
َأجزَك لنه في ِتَك وإْن لم تأتني  أن يحذف الجواب وسأيبويه يجيز : إْن أتيتني آ
ِم وينبغي أن تعلم أّن المواضع التي ل يصلح فيها ( إْن ) موضع الفعل المجزو
ٍء من هذه السأماء البتَة لن الجزاء في الحقيقة ل يجوز أن يجازى فيها بشي
إنما هو بها إذا دخل حرف الجر على السأماء التي يجازى بها لم يغيرها عن

ْذ أْو خذ به وإنما قدم حرف ِبَمْن تؤخ َأركبه و ٍة أحمل  الجزاء تقول : على أي داب
ًا بالمفعول الجّر للضرورة لنه ل يكون متعلق

ِه أمّر وعلى أيهم تنزل عليه انزُل رفعت وصأارت بمعنى َتمّر ب فإن قلت : بَمْن 
الذي

َتمّر وقد يجوز أن ِه ) ل وصأارت الباء الداخلة في ( َمْن ) لمّر والباء في ( ب
َتمرْر تجزم بَمْن 
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ِه ) وهو ضعيٌف وتقول على ذلك : غلَم َمْن تضرْب أضربه َأمرْر وأنت تريد ( ب

ِلضافة كما قدمت الباء وهو منصوب بالفعل ولكن ل سأبيل إلى قدمت الغلم ل



تقديم الفعل على ( َمْن ) في الجزاء والسأتفهام
وأما الثالث : الذي يحذف فيه حرف الجزاء مع ما عمل فيه وفيما بقي من

ًا للمر والنهي أو السأتفهام أو الكلم دليل عليه وذلك إذا كان الفعل جواب
ِتَك هذا ّنك إْن تأتني آ ِإ ِتَك فالتأويل : ائتني ف التمني أو العرض تقول : آتني آ

ّنَك إن ل تفعْل يكن ِإ ًا لَك وهذا نهٌي والتأويل ل تفعْل ف أمٌر ول تفعْل يكْن خير
َنا ْث َء أشربُه وليته عندنا يحد ُأحدثك وأيَن تكون أزرك وأل ما ًا لَك وإل تأتني  خير

ّله معنى ( إْن تفعْل ) ًا وهذا عرٌض ففي هذا ك ُتصب خير فهذا تمّن أل تنزل 
فإن كان للسأتفهام وجه من التقدير لم تجزم جوابُه

ِد يأكلَك فتجعل التباعد من ّنَك إن تدُن ِمَن السأ ِد فإ ول يجوز : ل تدُن من السأ
ًا لكلَك فإذا أدخلت الفاء ونصبت جاز فقلت : ل تدُن مَن السأد السأد سأبب

ْفرها وقل له : يقل ُه يح َأكٌل وتقول : ُمْر ٌو ول  َلَك لّن المعنى ل يكوُن دن فيأك
ِء وقال سأيبويه : ُه يحفُرها فترفُع على البتدا ذاك فتجزم ويجوز أن تقول : ُمْر

: وإن شئَت على حذف ( أْن ) كقوله
َوغى ) َها الّزاجري اْحضُر ال ّي ( ... أل أ
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ِر والنهي ٌء أنزلوها بمنزلة الم وعسينا نفعُل كذا وهو قليل وقد جاءت أشيا
ِه َثْب علي ُي ًا  ٌؤ وفعَل خير ُبَك ينُم الناُس واتقى الله امر وذلك قولهم : حس
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باب إعراب الفعل المعتل اللم
ٌو أو ألٌف مخالٌف للفعل ٌء أو وا اعلم : أن إعراب الفعل المعتل الذي لمُه يا
ٌء نحو : يغزو أو يرمي الصحيح والفرق بينهما أن الفعل الذي آخره واٌو أو يا
تقول فيهما : هذا يغزو ويرمي فيستوي هو والفعل الصحيح في الرفع في

الوقت كما تقول : هو يقتُل ويضرب فإن وصألت خالف يقتل ويضرب فقلت :
ٍة ًا فتسكن الياء والواو ول يجوز ضمها إل في ضرور ًا ويرمي بكر ْو عمر هو يغز

َلْن يرمَي وإنما امتنع من َو و َشاعٍر فإن نصبت كان كالصحيح فقلت : لْن يغز
ضم الياء والواو لنها تثقل فيهما فإن دخل الجزم اختلفا في الوقف والوصأل

ِم فحذفت الياء والواو وكذلك في الوصأل تقول : لم َلم ير فقلت : لم يغُز و
ًا وإنما حذفت الياء والواو في الجزم إذا لم تصادف ِم بكر ًا ولم ير يغُز عمر
الجازم حركة يحذفها فحذفت الياء والواو لن الحركة منهما وليكون للجزم

دليل . والمر كالجزم
َي ًا فتحذف في الوقف والوصأل إل أنَك تضم الزا ًا واغُز بكر ِم خالد تقول : ار



من ( يغزو ) وتكسر الميم من ( يرِمي ) إذا وصألَت
ِم والوقِف وإنما تساوي الوقف في المر للجزم فيدلن على ما ذهَب للجز

ٍد لنهما اسأتويا في اللفظ الصحيح فلما كان ذلك في الصحيح على لفٍظ واح
َلم يغُز وقالوا ِم و ِم واغُز كما قالوا لم ير جعلوا المعتل مثل الصحيح فقالوا : ار

: اضربا واضربوا كما قالوا : لم يضربا ولم يضربوا
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مسائل من سأائر أبواب إعراب الفعل
ْذ ) لنه جواُب لقولك : إْن ْذ تجزم ( تأخ ٌء تأخ تقول : انتظْر حتى إن يقسْم شي

ّتى ْذ تنصُب ( تأخذ ) إن شئت على ح ٌء تأخ يقسْم وانتظْر حتى إن قَسم شي
ًا لقولك : إْن قَسم هذا َذ إن قسَم وإْن شئَت جزمت ( تأخذ ) فجعلته جواب تأخ

ّلَك قول الخفش وقبيح أن تفصل بين حتى وبيَن المنصوب قال : ومما يد
ٌء ًا ول يحمل على ( حتى ) أنك تقول : حتى إْن قَسم شي على أنه يكون جواب

ُته يعني أنه معلٌق بالجواب فل يرجُع إلى ( حتى ) أل ترى أنك ل تقول : أخذ
َنا ْب ًا فتسمعه تج ٌء وتقول : اجلْس حتى إْن يقْل شيئ ُقِسَم شي حتى أخذت إْن 

ُتجبنا ) على حتى لن قولك : إن تفعُل مجزوٌم جزٌم كله ول يجوز أن تنصب ( 
ّتى َأقم ح ًا في اللفظ وتقو ل :  في اللفظ فل بد من أن يكون جوابه مجزوم

ٌأ لنها للمجازاة وحتى ّي مبتد َعُه فأ َأقم حتى أيانا يخرْج تخرْج م َعنا و تأكْل م
َعُه وانتظر حتى َمن يذهْب تذهْب معلقٌة وكذلك اجلْس حتى إْن يخرْج تخرْج م

ًا ) ْذ معُه ( أي ْذ تأخ ًا ) يأخ َأي َفمن ) في موضِع رفٍع واجلس حتى (  معُه ( 
ْطَك تعمل في ( أي ) ما ِم تعط يع منصوبة ( بتأخذ ) وتقوُل : أقم حتى أي القو

ُتكّرْم تنصب ّق  َتل بعدها ول تعمل فيها ما قبلها وتقول : اجلس حتى غلَم َمْن 
الغلم ( بتعلق ) واجلس حتى غلُم َمْن تلقه تكرْم ترفع الغلم على البتداء

َها ُهنا لن حرف الجزاء ُلها  ٍء ما جاز دخو ّتى ) تكون معلقة في شي ولو أن ( َح
ُه إذا دخل عليه عامٌل أزالُه عن حرف الجزاء أل ترى أنك تقول : َمْن يزرنا نزْر

ًا بالبتداء وتكون للجزاء وذلك لّن حال البتداء كحاِل ( إْن ) فيكون مرفوع
ِأ والجواُب نظيُر الخبر التي للجزاء والشرط نظيُر المبتد

قال الخفش : ومما يقوي ( َمْن ) إذا كانت مبتدأة على الجزاء أْن ( إْن )
التي للجزاء تقع موقعها ولو أدخلت إّن المشددة على ( َمْن ) لقلت : إّن َمْن
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ِلَم ل تعمُل إّن في َف ُه لّن المجازاة ل تقع ها هنا فإن قلت :  يزرونا نزور
( َمْن ) وتدعها للمجازاة كما أعملت إّن البتداء فلن ( إْن ) التي للمجازة ل



تقع ها هنا لن إّن المشددة توجب بها والمجازاة أمٌر مبهٌم يعني أنه ل تقع
ٍء مخصوص إنما ( إْن ) التي للمجازاة بعد ( أّن ) الناصأبة والمجازاة ليَس بشي

ِليجاب وكذلك : ليت َمْن يزورنا نزوُره ولعَل وكاَن هو للعامة وإن الناصأبة ل
وليَس لنك إذا قلت َمْن يزوُرنا نزوره ولعَل وكاَن وليَس لنك إذا قلت َمْن

ُء بَمْن ُء الجزا ْذ فأنَت تبهُم ول توضُح وهكذا يجي يزوُرنا نزورثه وما تعطي تأخ
ٍة ذهَب عنه هذا العمُل وجرى مجرى ًا بصل وأخواته فإن أوضحت منه شيئ

َكذا فترده ( الذي ) وتقول : سأكَت حتى أردنا أن نقوَم تقول : افعلوا كذا و
ّق ( َحتى ) أن ل على جواب ( إذا ) ولو رددته على حتى جاز على قبحه وح

ٍر تطيعني َأم ُتك ب تفصل بينها وبين ما تعمل فيه وتقول : ل واللِه حتى إذا أمر
ترفع جواب ( إذا ) وإن شئَت نصبت على ( حتى ) على قبٍح عندي إل أن

الفصل بالظرف أحسن من الفصل بغيره
ًا ل تشتمه َأحد َأقْل لَك ل تشتْم  وتقول : ل والله حتى إْن 

َأقْل لك ) فل يكون فيه النصُب لنه ل يرجع إلى : حتى ول تشتمُه جواُب ( إْن 
ل والله وإذا قلت لَك اركْب تركب يا هذا تنصُب ( تركُب ) على أو وفصلت

ّله أو تركب بالظرف والفصل بالظرف أحسُن من الفصل بغيره أردت : ول وال
إذا قلت لَك اركْب وَمْن رفع ما بعد ( أْو ) في هذا المعنى رفع هذه المسألة

َتذهْب ( تذهُب ْفنا فل  وتقول : تسكت حتى إذا قلنا ارتحلوا ل يذهب الليُل تخال
ِه ًا ل تأت ًا تصْب منُه خير ) معطوٌف على ( تخالفنا ) وحتى إن نقل إيِت فلن

ًا جزٌم على جواب إيِت ول تأته جواب ( إْن نقْل  )فتصب خير
ٌد والثانية لليمين ول يجوز بغير النون ّنَك الولى توكي وتقول : لئن جئتني لكرم
َأكرْم ول تنون أكرْم لن اللم لم تقع عليه ولو ّياك  ِل ْد و ِلليَك أقص ولئن جئتني 
ِله عز ّنَك وكذلَك : لئن جئتني لكفلن بَك وفي كتاِب ال وقعت عليه فقلَت أكرم

ِله تحشرون ) لما وقعت اللم ُقتلتم للى ال وجل : ( ولئن ُمتم أو 
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على كلم مع الفعل لم تدخله النون وكذلك : ( ولئن قتلتم في سأبيل الله أو
ُير ِمَما يجمعوَن ) وكذلك لئن جئتني لهٌل ٌة من الله ورحمٌة خ متم لمغفر

ُع لك وكذلك : ولئن وصألتك للصلة أنف
ُع وإْن وصألتَك كما أن قولك : لئن قاَل الخفش : المعنى : والله للصلة أنف
جئتني لكرمنَك إنما هي : والله لكرمنك إْن جئتني قال : واللم التي في

ِد ( لئن جئتني ) زائدة وقوله عز وجل ( ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبٌة ِمن عن
ِله خيٌر ِد ال ِله لمثوبٌة ِمن عن َلم وال الله ) على معنى اليمين كأنه قال والله أع
ًا إليَك كفيٌل وإن ًا لقاَم وتقوُل : إّن زيد َلهم ولو آمنوا وقال ل تقول : إّن زيد

َلها كلٌم ضمتُه معها ًا لُه ولك منزٌل لّن اللم ل تقع على فعٍل فإذا كان قب زيد
ًا لنك تقول : ُد ترفعهما جميع جاز دخول اللم وتقول : سأرت حتى أدخُل أو أكا
َلها أو أقرب منها لنه قد كان ُد والكيدودة كائنٌة وكذلَك سأرت حتى أدخ حتى أكا



ٍء ُكّل شي القرب أو الدخول وكذلك : سأرُت حتى أكاد أو أدخُل وأشكَل علّي 
ِفعٌل وهو فيه قال الجعدي حتى أظن أني ذاهُب العقِل فجميع هذا مرفوع لنه 

:
َنا  ) ِل ْي ْلواَن َخ َأ ْوِع  ْوَم الّر َي ِكُر  ْن ُن ّطعِن َحتى تحسَب الجوَن أشقرا...و (  ِمَن ال

قال : يجوز في ( تحسب ) الرفع والنصب والرفع على الحال والنصب على
الغاية وكأنَك أردت إلى أن تحسب وحكى الخفش إن النحويين ينصبون إذا

َد أو أدخل يا هذا ينصبون الدخول ويقولون : قالوا : سأرُت أكا
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َبْت الفعُل لم يجْب . والكيدودة قد وَج
قال : وهذا عندي يجوز فيه الرفع يعني الدخول لنه في حال فعل إذا قلت :
حتى أكاد يعني إذا كنت في حال مقاربة و ( حتى ) ل تعمُل في هذا المعنى
ُة قد وقعْت وأنت فيها وتقول : إنما تعمل في كل فعل لم يقع بعد والكيدود

َلُه درهْم فدخوُل الفاء لمعنى ِر ف َفلُه درهْم والذي في الدا الذي يأتيني 
المجازاة ول يجوُز : ظننَت الذي في الدار فيأتيك

تريد : ظننُت الذي في الدار يأتيك والخفش يجيزه على أن تكون الفاء زائدة
ُقل إّن الموت الذي تفرون منه فإنه ملقيكم ) وقال : قول الله عز وجل : ( 

ًا وقاَل : لو قلت : إن هذا ل يجوز أن يكون في معنى ولكن زدت ( إن ) توكيد
ًا لنك إذا قلت : إن الذي يأتينا فلُه درهْم فمعناه : الذي المجازاة كان صأالح

َلُه درهْم ول لعل الذي يأتينا يأتينا فله درهْم ول يحسن ليَت الذي يأتينا ف
فنكرُمه لّن هذا ل يحوز أن يكون في معنى المجازاة ول يحسُن ( كأّن الذي

َلُه درهْم ) لن معنى الجزاء إنما يكون على ما يأتي ل على ما كان فإن يأتينا ف
قدرت فيه زيادة الفاء جاز على مذهب الخفِش

َقّل وأقّل فصل يذكر فيه 
َقّل َأجروه مجرى  َقّل : فعُل ماٍض وأقّل : اسأْم إلّ أن أقّل رجِل قد  اعلم : أّن 

رجْل فل تدخل عليه العوامل وقد وضعته العرب موضع ( ما ) لنه أقرب
ًة ٌء منه الكثير وجعلت ( أقّل ) مبتدأ ٍء إلى المنفى القليل كما أن أبعد شي شي
ٍء ًا إذا ُجعلْت تنوُب عن النفي كما أن النفَي صأدٌر فل يبنوَن أقّل على شي صأدر
َليَت أقّل رجٍل يقول ذاك ول لعل ول فتقول : أقّل رجٍل يقول ذاك ول تقوُل : 

ًا قبيٌح إّن إل أن تضمر في ( إّن ) وترفع أقّل بالبتداء قال الخفش : هو أيض
: لن أقّل رجٍل يجري مجرى
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َقّل رجٍل ورّب رجٍل لو قلت : كان أقّل رجٍل يقوُل ذاَك فرفعت ( أقّل ) على
( كاَن ) لم يجز ولكن تضمر في ( كاَن ) وترفع أقّل على البتداء وأقّل رجٍل
ٌد وقال وقّل رجٌل قد أجروه مجرى النفي فقالوا : أقّل رجٍل يقوُل ذاَك إل زي
ٌد فيهما إل زيد وقال : وتقوُل : قّل رجٌل سأيبويه : لنه صأار في معنى : ما أَح
َقّل رجٌل في َقّل ) ولكن :  ٌد بدلً من الرجل في (  ٌد فليس زي يقوُل ذاك إل زي
موضِع أقّل رجٍل ومعناه كمعناه وأقل رجل مبتدأ مبني عليه والمستثنى بدل

ٍء يخرج من سأواه منه لنك تدخله في شي
َقّل َمْن إذا جعلت ( َمْن ) بمنزلة رجٍل قال : وكذلك : أقّل َمْن و

ًة كما قال : حدثنا بذلك يونس ِعِن العرب يجعلونه نكر
َقاِل ) ِع َكَحّل ال َفْرَجٌة  ِر لُه  ُفوُس ِمَن الم ّن ُع ال َتْجَز ّبما  ( ... ُر

ٍة فتنكيُر ( َما ) يريد أّن ( ُرّب ) دخلت على ( َما ) وهي ل تدخُل إل على نكر
ّلما نفي َق ُلها ِمْن قبل أّن  َقّل ما سأرُت حتى أدخ كتنكير ( َمْن ) قاَل : وتقوُل : 
ُثَر َما كما أّن ما سأرُت نفي لقوله : سأرُت أل ترى أنه قبيُح أن تقول : َك لقوله 
قلما سأرُت فأدخلها كما يقبح في ما سأرت إذا أردت معنى فإذا أنا أدخل إنما
َد بها النفي كان ُأري َلّما  ّلما  َلْم يكن سأيٌر لم يكن دخوٌل فكذلك ق قبُحه لنه إذا 

ّلما سأرت فأدخلها فاتنصب بالغاءها هنا كما تنصُب حكُمها حكُم قاَل وتقوُل : ق
فيما قال

ًا ًا واحد ّلما سأرت إذا عنيت سأير وتقول : ق
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ِد كما تنفيه من غير أو عنيت غير سأيٍر كأنك قد تنفي كثيَر من السير الواح
ٍر قاَل الخفش : الدليُل على ًا بعد سأي ٍر أي سأير ِله : من غير سأي ُد بقو ٍر يري سأي
ٍة تقوُل ذاك ّنك تقول : أقّل امرأ أن أقّل رجٍل يجري مجرى ُرّب وما أشبهها أ
فتجعُل اللفَظ على امرأة وأقّل امرأتين يقولن ذاَك فينفي أقّل كأنه ليس له
خبر ول تحمله إل على الخر يعني : ل تحمل الفعَل إل على الذي أضفت إليه
أقّل فهذا يدل على أنه ل يشبه السأماء يعني إذا كان الخبر يجيء على الثاني

َقّل رجليِن وكذلك : أقّل رجاِل يقولون ذاك ول يحسن كذلك لو قلت : أ
ُيحسْن ول يحسُن من خبره إل الفعل والظرف أقّل رجلين صأالحاِن لم 

ٍة في ٍة ذاُت جمٍة في الدار وأقّل رجٍل ذي جم صأالحين في الدار وأقّل امرأ
ًا ولو ألغيت الخبر كان مذهبه كمذهب ( ُرّب ) فإْن قلت : الدار كان جيد

َقّل رجٌل قائٌل ذاَك وهو صأفة ل يجوز ُقلت : قّل رجٌل يقوُل ذاك و فمالي إذا 
حذفه فلنك إنما قللَت الموصأوفين ولم تقلِل الرجال مفردين في الوصأف أل
َقّل رجٌل قائٌل ذاك إل وأنت تريد القائلين ولست تريد أن ترى أنك ل تقول : 

تقلل الرجال كلهم
فصل من مسائل الدعاء والمر والنهي

اعلم : أن أصأل الدعاء أن يكون على لفظ المر وإنما اسأتعظم أن يقال أمٌر



َنك والدعاء لمن فوقك وإذا قلت : اللهم اغفر لي فهو كلفظك والمر لمن دو
ًا وكذلك إذا عرضت فقلت : انزل فهو على ُد أكرم عمر إذا أمرت فقلت : يا زي

لفظ اضرْب وقد يجيء المر والنهي والدعاء على لفظ الخبر إذا لم يلبس
ٌء ولم يلبْس لنك ل ُه فاللفُظ لفظ الخبر والمعنى دعا تقول : أطاَل الله بقاء

َذا بالخبر لم يجز ٌء ِمْن  ُألبَس شي ُه ل محالة فمتى  تعلم أّن الله قد أطاَل بقاء
َلُه ول يرحمُه فإن قلت : ل يغفُر الله حتى يبيَن فتقول على ذا : ل يغفر الله 

ٌء ُع ) لنُه ل يشاكل الول لّن الول دعا ُه لم يجز أن تجزم ( يقط ُع يد َلُه ويقط
عليه وإذا جزمَت ( يقطُع ) فقد أردت : ول يقطُع الله فهذا دعاء له فل يتفق

المعنى
وإذا لم يتفق لم يجز النسق
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ُع ) لختلف ُه لم يجز جزم ( يقط َيد ُع  ٍد ويقط وكذلك إذا قلت : ليغفر الله لزي
المعنى ولكن يجوز في جميع ذا الرفع فيكون لفظه لفظ الخبر والمعنى

ُء وإذا أسأقطت اللم ول رفعت الفعَل المضارع فقلت : يغفُر الله لَك الدعا
َفر الله لَك وقال الله عز وجل : ( اليوَم يغفُر الله لكم ) وقال : ( فل وغ

يؤمنوا ) وقال الله تبارك وتعالى : ( ليضلوا عن سأبيلك ) باللم
ًا للمجرميَن َلن أكوَن ظهير َف َلْن مثل قوله : (  ُء ب  )وقال : قوْم يجوُز الدعا

: وقال الشاعر
ُثَم ل زلَت لهم  ) َتزالوا كذلكم  ُلود الجبال...لن  ًا ُخ (  خالد

َلْن ) غير معروف إنما الصأُل ما ذكرنا أن يجيء على لفظ المر والدعاء ( ب
ُء إذا دلت الحاُل على ذلَك ال ُد بها الدعا والنهي ولكنه قد تجيء أخبار يقص

َلم يحسْن أن تأتي إل بلفظ المر وقد َنا )  ترى أنك إذا قلت : ( اللهم افعْل ب
: حكى قوم : اللهم قطعت يده وفقئت عينُه قال الشاعر

( . . . ... ل هم رّب الناس إن كذبت ليلى )
ِر وهو ًا لنه يشبُه الخب ٌد قطعْت يده كاَن قبيح َء فقلَت : زي وإن قدمَت السأما

ٌد ليقطع الله يده كاَن أمثَل لنُه غيُر جائٌز إذا لم يشكل وإذا قلت : زي

   ]172 - صأفحة 2الصأول في النحو    [ جزء  

ٌع في الكلم لن المبتدأ ينبغي أن يكون خبره يجوُز ملبٍس وهو على ذلك اتسا
فيه الصدق والكذب والمر والنهي ليسا بخبرين والدعاء كالمر وإنما قالوا :

ّد السأتفهام َبتُه فس َهْل ضر ٌد  ًا كما قالوا : زي ْبُه اتساع ٌو اضر ٌد قم إليه وعمر زي
مسد الخبِر وليس بخبر على الحقيقة وقال : إذا اجزت افعْل ول تفعل أمروا



ًا والله ًا ضرب ولم ينُهوا وذلك في المصادر والسأماء والدوات فتقول : ضرب
تريد : اضرْب ضربا واتِق الله

وهلّم وهاؤم إنما لم يجز في النهي لنه ل يجوز أن يضمر شيئان ل والفعل
ًا أن يحال بين ( ل ) والفعِل لنها عاملٌة ولو جاءوا ( بل ) وحدها لم يجز أيض

ًا ًا اضرْب تنصُب زيد ٌو وتقوُل : زيد ٌد وليضرب عمر وتقوُل : ليضرب زي
ًا بفعل مضمٌر ودليلهم على ذلك أنك تدخُل ( باضرْب ) وقال قوم : تنصُب زيد
ًا فاضرْب وقالوا : إّن المر والنهي ل يتقدمها منصوبهما فيه الفاء فتقول : زيد
لن لهما السأتصداَر والذين يجيزوَن التقديم يحتجون بقول العرِب بزيد امرر

ًا وقد تقدمه َء متعلقة بامرر ولنه ل يكون الفعل فارغ ويقولون : إن البا
ْبه ولهذا موضع يذكر فيه ًا اضر مفعوله ويضمرون إذا شغلوا نحو قولهم : زيد

إن شاء الله
ًا ًا تريد : اضرْب زيد ًا زيد وتقول : ضرب

ًا ثم تضيف وهذا عندي قبيٌح ًا زيد ُد : ضرب وقوم يجيزون ضرب زيد وأنت تري
ًا قاَم مقاَم اضرْب واضرْب ل يضاف واللُف في المر تذهب إذا لن ضرب

اتصلت بكلم نحو قولك : اضرْب اضرْب واذهْب اذهْب ويقولون : ادخْل ادخْل
ٍم والكسر جائٌز تقول : واذهْب ادخْل ويختارون الضم إذا كانت بعد مضمو

اذهْب ادخْل
ٌء لنه ملبٌس وقالوا : ِلتباع وهو ردي ِد على ا ِر للواح وقد حكوا : ادخِل الدا

ِلتباع في المفتوح مثل قولك : اصأنع الخير يجوز ا
ُه إذا حرك نحو قول الشاعر ّنا قد سأمعنا ْعُه ل ُه ولم نسم : وقالوا : ل نجيز

َلما ) ْع َي َلْم  ِهُل َما  ُبُه الَجا َيحَس  ... )
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: وقوله
َلْه ) ُتها ِه الّرْمَح ول  َأّجر  ... )

لما كان قبله فتٌح اتبع
ُله ُد النوَن الخفيفة وأما قو َلما فقد قيَل فيه أنُه يري َلْم يع فأما قول القائل : ما 

ِله فإنه حرَك اللم للتقاء الساكنين لنه قد علم أنه ل بد من حذٍف أو ُتها ل 
تحريٍك وكان الباب ُهنا الحذف وأن تقوَل ل تهل ولكن فعَل ذلك من أجل

القافية لن اللف لزمٌة لحرف الروي فرده إلى أصأله فالتقى سأاكنان اللف
واللم التي أسأكنت للجزم فحرك اللم بالفتح لفتحة ما قبلها ولما منه الفتح

َء لبيان الحركة وتقوُل : زرني ولزرَك فتدخل اللم لن وهي اللف وأدخل الها
ًا المر لَك فإذا كان المأمور مخاطب
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ٍم وقد بينا هذا فيما تقدم وقوم من النحويين يزعمون ففعلُه مبنٌي غير مجزو
ِم في المخاطب إل أنه كثر ِر أن يكوَن بالل أّن هذا مجزوٌم وأن أصأِل الم

َء واللَم يعنوَن أن أصأَل اضرْب لتضرْب فأسأقطوا اللَم والتاء فأسأقطوا التا
ِلعراب ل يدخل من الفعال ٌأ فاحش وذلك لن ا قال محمد بن يزيد وهذا خط

ٌء من ُلَك : اضرْب وقم ليَس فيه شي ًا للسأماء وقو إل فيما كان مضارع
حروف المضارعة ولو كانت فيه لم يكن جزمُه إل بحرٍف يدخل عليه

ويروى عن رسأوِل الله أنه قرأ : ( فبذلك فلتفرحوا ) فإذا لم يكن المُر
ًا وليزْرَك إذا ٌد وتقول : زْر زيد ِم تقول : ليقْم زي للحاضِر فل بد من إدخال الل

ًا غائٌب فل يكون المر له إل بإدخال اللم وكذلَك ًا لن زيد كان المُر لهما جميع
ًا لّن المأمور ُيضَرْب زيد ٌد فأردَت المَر من هذا قلَت : ل ِرَب زي إذا قلَت : ُض

ليس بمواجه والنحويون يجيزوَن إضماَر هذه اللم للشاعر إذا اضطر
: وينشدون لمتمم بن نويرة

ِة فاْخِمِشي  ) ُعوَض َب ْثِل أصْأَحاِب ال ْبِك َمْن...على ِم َي ِه أو  َوْج ْيَل ُحّر ال َو  لِك ال
َكى َب  )
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:  ليبِك وقوُل الخر :أراد
ْفٍس  ) َن ُكّل  ْفُسَك  َن ِد  ْف َت ُد  َبال...ُمَحّم َت ٍء  ْفَت ِمْن شي (  إذا َما ِخ

قال أبو العباس : ول أرى ذا على ما قالوا : لّن عوامل الفعاِل ل تضمُر
وأضعفها الجازمة لن الجزم في الفعال نظيُر الخفض في السأماء ولكن بيت

َتْخمشي ُيحمُل على المعنى لنه إذا قال : فاخمشي فهو في موضع فل متمم 
َطف الثاني على المعنى فع

وأما هذا البيت الخيُر فليس بمعروف على أنه في كتاب سأيبويه على ما
ِله لنك عطفت على ُد ال ْق عب ُد وينطل ْد خال ٌد ويقع ذكرت لَك وتقول : ليقْم زي

اللم
ٌد لم يجْز الجزم في الكلم ْد زي ُقْم ويقع ولو قلت : 

ولكْن لو اضطر إليه الشاعر فحمله على موضع الول لنه مما كان حقُه اللم
ًا على نهٍي فإن ْد عبد الله لنك عطفت نهي ٌد ول يقع جاَز وتقول : ل يقْم زي

ِتَك ( ل ) أوضَح لنك إذا قلت ِله وهو بإعاد ْعد عبد ال ٌد ويق شئَت قلَت : ل يقْم زي
ٍد منهما على حياله ِله تبين أنَك قد نهيَت كل واح ْد عبد ال ٌد ول يقع : ل يقْم زي

َقد يجوُز أن يقع ٍه :  ِله بغير ( ل ) ففيه أوج ُد ال ْد عب ٌد ويقع فإذا قلت : ل يقْم زي
ٌد لم يكن ِله ولم يقْم زي ُد ال َقعد عب عند السامع أنك أردَت ل يجتمع هذان فإن 

ُد الله َد عب ٌد وقع َلم يقْم زي ًا وكذلك إن  المأمور مخالف
ُد الله أي ل يجتمع ْد عب ٌد ويقص ووجه الجتماع إذا قصدته أن تقول : ل يقْم زي



قيام عبد الله
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ٌد ٌد ( فل ) المؤكدة تدخل في النفي لمعنى تقول : ما جاءني زي ْد زي وأْن يقع
ِد ول مع صأاحبه لنك ِتَك واحد منهما على النفرا ول عمٌرو إذا أردت أنه لم يأ

ًا ( فل ) في ُدهما لم تكن كاذب ٌد وعمرٌو وقد أتاك أح لو قلت : لم يأتني زي
ٌو يجوُز أن تكون التي للنهي وتكون المؤكدة ْد عمر ٌد ول يقع قولك : ل يقْم زي

التي تقُع لما ذكرت لَك في كل نفٍي
واعلم : أن الطلب من النهي بمنزلته من المر يجري على لفظه وتقول ائتني

ّنَك ُتك أزرك وهل تأتيني أعطك وأحسن إليَك لّن المعنى : فإ أكرْمَك وأيَن بي
إْن تفعْل أفعْل فأما قول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على

َقال : ( تؤمنوَن بالله ) فإن أبا العباس ٍم ) ثم  ٍة تنجيكم من عذاٍب ألي تجار
رحمه الله يقول : ليَس هذا الجواب ولكنه شرح ما دعوا إليه

َفهل كان الشرح والجواب : ( يغفْر لكم ذنوبكم ويدخلكم ) فإن قال قائٌل : 
ٍة ( أن تؤمنوا ) لنه بدٌل من تجار

فالجواب في ذلك : أن الفعل يكون دليلً على مصدره فإذا ذكرت ما يدل
َلُه ًا  ُه أل ترى أنهم يقولون : مْن كذَب كاَن َشر ِرَك إيا على الشيء فهو كذك

يريدون : كاَن الكذُب
وقال الله عز وجل : ( ول يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو

ًا لهم ) لن المعنى البخل خير لهم فدل عليه بقوله ( يبخلون ) وقال خير
: الشاعر

َغى ) َو ِري أْحُضُر ال ّيهذا الّزاِج َأل أ  ... )
َغى فأْن والفعل كقولك : عن حضور الوغى فلما َو المعنى : عن أن أحضر ال
ُبه قوٌم على إضمار ( أْن ) وقدموا َأحضُر ) دل على الحضور وقد نص ذكر ( 

الرفع
فأما الرفع فلن الفعَل ل يضمُر عامله فإذا حذف رفع
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الفعل وكان دالً على مصدره بمنزلة الية
َعذاب أليم ) ثم قال : ( تؤمنون ٍة تنجيكم ِمْن  وهي : ( هل أدلكم على تجار

ٌد فقلت : يأكُل أو يصلي لغناك عن أن بالله ) وذلك لو قاَل قائٌل : ما يصنع زي
ُة تقول : الكُل والصل

ُه لن قولك : قد قاَم ّنما مفعوله اللزم له إنما هو مصدر أل ترى أّن الفعل إ



ٌد بمنزلة قولك : قد كان منه قياٌم زي
فأما الذين نصبوا فلْم يأبوا الرفَع ولكنهم أجازوا معه النصب لن المعنى ( بأْن

َقد أباَن ذلك بقوله فيما بعده ) و
َأشهد ) ًا للدليل عليه ( وأْن  ُء بعضها محذوف فجعله بمنزلة السأماء التي تجي

ُله َمْن في السمواِت والرِض ) قال : والقوُل وفي كتاب الله عز وجل : ( يسأ
ُع للجميِع على لفظها للواحد عندنا أّن ( َمْن ) مشتملٌة على الجميِع لنها تق
وقد ذهب هؤلء إلى أن المعنى : وَمْن في الرِض وليَس القوُل عندي كما

قالوا
: وقالوا في بيت حسان بن ثابت

ُكْم  ) ْن ْهُجو َرسُأول الله ِم َي ُء...َفَمْن  َوا ْنُصره سَأ َي َدحُه و َيْم (  و
ُه وليس المر عند أهِل النظر كذلك ولكنه إنما المعنى : ومن يمدحُه وينصر
ًا لها ثم أقام في الثانية الوصأف مقاَم ًة وجعل الفعَل وصأف جعل ( َمْن ) نكر

ُع موضع ُه لن الوصأف يق ٌد يمدحُه وينصر الموصأوف فكأنه قال : وواح
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الموصأوِف إذا كان دالً عليه
ِه ) وقال ُؤمنن ب َي َتاب إلّ ل وعلى هذا قول الله عز وجل : ( وإْن ِمْن أهِل الك

: الشاعر
ْيٍش  ) َق ُأ ّنك ِمْن َجماِل بني  ِبَشّن...كأ ِه  ْي َل ِرْج ْلَف  ُع َخ َق ْع َق ُي   )

ِد ِمن ذا ِه . وقاَل في أش ُع خلَف رجلي َنَك َجمٌل ولذلك قال : يقعق ُد : كأ : يري
ْهم وَحَجْر  ) ْيُر سَأ َغ ِدي  ْن َلك ِع َتْر...َما  َو ِة ال َد ِدي َء َش َدا ْب َك ْير  َغ (  و

َبَشْر ) ّفْي كاَن ِمْن أرمى ال ِبك َدت  ( ... َجا
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قال أبو بكر : وهذا كله قوُل أبي العباس ومذهبُه
فصل من مسائل الجواب بالفاء

ٌد فتكرُمُه يجوُز الرفع والنصب النصب على الجواب َهْل يقوم زي َيقول : 
ًا والرفُع على العطف وقال الله عز وجل : ( مَن ذا الذي يقرُض الله قرض

ِه َنَت الذي تقوُم فتقوَم إلي ُفُه ) يقرأ بالرفع والنصب وتقول : ما أ ًا فيضاع حسن
الرفع والنصب فالرفُع على النسق والنصُب على الجواب وتقول : َمْن ذا
ٌد الرفع والنصب وقوم يجيزون توسأط الفاء في ِه زي الذي يقوَم فيقوُم إلي

ٌد وهو عندي في الجزاء كما قالوا : لّن َهْل تضرْب فيأتيَك زي الجزاء فيقولون : 
ٍة واحدٍة والجزاء وجوابه ُنِصَب فهو مع ما قبله من جمل ما بعد الفاء إذا 



جملتان تنفصُل كّل واحدة منهما عن صأاحبتها
فل يجوز أن يختلطا فإن قاَل قائٌل : ينبغي أن يكون غيَر جائز علىمذهبكم من

ًا ) في ًا فإتيانك فلو أجزت ( زيد َهْل يقع َضرٌب زيد قبل أن التقدير عندكم : 
هذه المسألة لم يجْز لنه في صألة ( َضرٌب ) فل يجوز أن تفصل بين الصلة
ًا ٍء فالجواب في ذلك أنك إذا قلت : هل تضرُب فيأتيَك زيد والموصأول بشي

ٍر يدُل عليه ( يضرُب ) فأغنى عنه وعلى ذلك فينبغي فإنما العطُف على مصد
أن ل يجري على التقديم والتأخير في مثل هذا إل أن يسمع نحوه من العرب

لنه قد خولَف به الكلم للمعنى الحادث وإذا أزيَل الكلم عن جهته لمعنًى
فحقه أن ل يزال بضده ول يتصرف فيه التصرف الذي له في الصأل إل أن

ًا فتقوله والفراء يقول : إنما نصبوا الجواب بالفاء لن يقول العرب شيئ
ًا بالجواب المعنى كان جواب

فلما لم يؤِت بالجزاء فينسَق على غير شكله فنصب مثل قولَك : هل تقوَم
فأقوَم وَما قمُت فأقوم إنما التأويُل لو قمت لقمُت وشبهُه بقولهم : لو تركت

َد لكلك والسأ
َق عنَك لم وتقول : ل يسعني شيء ويضي
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يحسن التكريُر فنصبَت وقال بعضهم : إنما نصب الجواب بالفاء وإْن ل تلي إل
ٍء فبطلْت والذي المستقبَل فشبه ( بأْن ) والفاء في الجزاء تلي كل شي

َيُه بمذنٍب يجيزوَن النصب ول ٌد فنأت يجيزون توسأط الجواب يقولون : ما زي
ٌد نأتيِه إل أن تريد السأتفهاَم يجيزون الرفع ول يجوز أن تقول : ما زي

ًا وفي كتاب ٌء مما يكون جواب وأعلم : أنه ل يجوز أن تلي الفاء ( ما ) ول شي
َظُه وما يجب فيها من سأيبويه في هذا الباب مسألٌة مشكلٌة وأنا ذاكٌر لف

السؤال والجواب عنه
ُكلَك قبيٌح إن جزمت وليس وجه كلم الناس ِد يأ قال سأبيويه : ل تدُن من السأ
ًا لكله فإن رفعت فالكلم حسٌن ُه ِمَن السأد سأبب لنك ل تريد أن تجعل تباعد
ُلَك وليس كل موضٍع فإن أدخلت الفاء فحسٌن وذلك قولك : ل تدُن منُه فيأك

ُء يحسُن فيه الجزاء أل ترى أنه يقول : ما أتيتنا فتحدثنا والجزاء تدخل فيه الفا
ُبَح الجزم في هذا لنه ل يجىء فيه المعنى الذي يجيء إذا َق ها هنا محال وإنما 

ِء النصُب ِلَم َحُسَن مع الفا أدخلت الفاء فمما يسأل عنه في هذا أن يقال : 
ٍء َقبحه فالجواب في ذلك أن وقبح في الجزم ولْم يفصل بينهما سأيبويه بشي

الفرق بين المنصوب والمجرور أنك إذا جزمت إنما تقدر مع حرف الجزاء
ً ِفعل ًا قدرت  ًا وإن كان نهي ِفعلً موجب ًا قدرت  الفعل الذي ظهر وإن كان أمر

ِطَك وإذا قلَت ل َتقم أع ُقم أعطَك فالتأويُل : إْن  ًا أل ترى أنك إذا قلت :  منفي
تقْم أعطَك

ِر والنفي نظيُر النهي لّن النهَي ِليجاُب نظيُر الم فالتأويل : إلّ تقْم أعطَك فا



ٍم ول يستدُل فيه بفعل ِفعٌل إلى اسأ نفٌي فهذا الجزاء على أنه لم ينقل فيه 
على اسأم ثم عطف عليه وإن قال : ما تأتيني فتحدثني فما بعد الفاء في
تقدير اسأم قد عطف على اسأم دل عليه ( تأتيني ) لن الفعال تدل على

مصادرها وكذلك إذا قال : ل تفعْل فأضربَك فالتأويل على ما قال سأيبويه : أن
المنصوب معطوٌف على اسأم كأنه إذا قال : ليس تأتيني
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َثني قال : ليَس إتياٌن فحديٌث وإذا قال : ل تفعْل فتضرْب قد قال : ل فتحد
ُه ودل على أن الثاني ُه وقوا َفسر ِفعٌل فتضرَب وهذا تمثيٌل وقد  يكْن 

المنصوب من الجملة الولى : وإن كانت الولى مسألة
ٍد وكل قال : اعلم : أن ما ينتصب على باب الفاء ينتصب على غير معنى واح
ّلُه ) ذلك على إضمار ( أْن ) إل أن المعاني مختلفة كما أن قولك : ( يعلُم ال

ٌد وفيها معنى َهب زي َذ ُيفتح :  ُيفتُح كما  ّلُه  ِلَم ال َع ٌد و ُع : يذهُب زي يرتفع كما يرتف
اليميِن قال : فالنصب هنا كأنك قلت : لم يكْن إتياٌن فإن تحدَث والمعنى غير

ّلُه فإن ( تحدث ) في َق ال ّلُه لفعلن غير معنى : َرز ِلَم ال َع ذلك كما أن معنى : 
اللفظ فمرفوعة بيكن لن المعنى لم يكن إتياٌن فيكون حديٌث فقوله مرفوعٌة
ٌة ومن ٍم والكلُم جملٌة واحد ًا على اسأ َء عاطفٌة عطفت اسأم يدل على أن الفا

ٍء آخر غيروا لفظه وحذفوا شأن العرب إذا أزالوا الكلم عن أصأله إلى شي
ًا إذا لم يأتوا بحرف يدّل على ذلك المعنى ولم ًا واحد ًا وألزموه موضع منه شيئ
يصرفوه وجعلوه كالمثل ليكون ذلك دليلً لهم على أنهم خالفوا به أصأل الكلم

فقد دل ما قال سأيبويه : على أن النفي والنهي إنما وقعا على المصدرين
اللذين دل عليهما الفعلن ويقوى أن الفاء للعطف إذا نصبت ما بعدها الواو
َد ِلَم جاءوا بالفعِل بع َف إن قصتها في النصب وهما للعطف فإن قال قائٌل : 

ِه فعٌل ِطَف علي ُع الفاء وهم يريدون السأَم قيل : لن الظاهر الذي 
ً فكاَن الحسن أن يعطَف فعٌل على فعل ويغير اللفُظ فيكون ذلَك التغيير دليل
ِفة على المصدرين أل تراهم في النفي كما قالوا : ل أبالَك فأضافوا إلى المعر

أقحموا اللم ليشبه النكرة والمعطوف بالفاء والواو وغيرهما على ما قبله
ًا لُه إذا كان لفظُه َلُه ويجوز أن ل يكون سأبب ًا  يجوز أن يكون ما قبله سأبب

ٌو ٌد يقوم فيقعد عمر ٌد فيضرُب ويقوُم ويضرُب وزي كلفظِه نحو قولك : يقوُم زي
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ُع ًا للضرب ويجوز أن ل يكوَن إل أن الفاء معناه اتبا فيجوز أن يكون القياُم سأبب
ًا للثاني جاءوا به في الثاني الوَل بل مهلٍة فإذا أرادوا أن يجعلوا الفعل سأبب



َع الجزاء وجميع هذه المواضع يصلح فيها المعنى الذي فيها الجزاء وفيما ضار
من التباع أل ترى أن الشاعر إذا اضطر فعطف على الفعل الواجب الذي

ًا للثاني نصب كما قال ِء وكان الول سأبب : على غير شرٍط بالفا
ٍم  ) َتِمي َبني  ِل ِزلي  ْن ْتُرُك َم َأ َيحا...سَأ ِر َت َأسْأ ِز ف َق بالِحَجا ْلَح (  وأ

ٌق ُه لما نصب كأنه قال : يكوُن لحا ًا لسأتراحته فتقدير َقُه بالحجاز سأبب جعل لحا
َء إلّ أنُه قبيٌح أن تنصب فاسأتراحٌة وقد جاء مثله في الشعر أبياٌت لقوم فصحا

َألحق بالحجاز فإذا لحقَت ٍر و ْع وتعطف على الواجِب الذي على غير ِش
ِليحاب على غير الشرط أصأُل َألحْق أسأترح ومع ذلك فإن ا اسأترحَت وإْن 

َدّل َأ َلصأوِل لنها  ِم وإزالُة اللفظ عن جهتِه في الفروِع أحسُن منها في ا الكل
ِم والسأتفهام وإنما جازوا على المعاني أل ترى أنهم جازوا بحرف السأتفها

ُد به أعلمني ُيرا ُتَك  َأيَن بي ِم عنها فقاَل  ِر لفعاِل المستفه بالخبا
ِء لّن الوَل سأبٌب للثاني وهو مخالف له من قبل ٌع للجزا والعطُف بالفاء مضار

ٍة واحدٍة أل ترى أنهم مثلوا َد جمل َعق ُه  َد عق
َثنا في بعض وجوهها بما يأتينا محدثنا فإن قلت : ل تعِص فتدخل ما تأتينا فتحد
ُتَك فصاَر بمنزلِة قولك : ما تعصي فتدخُل الناَر النار فالنهي ُهو النفي كما عرف

ِر ُعه دخوُل النا فقد نفيَت العصياَن الذي يتب
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وكذلك قد نهيَت عنه
فالنهي قد اشتمل على الجميع إل أن فيه من المعنى في النصب ما ذكرنا

ْد َعطيتي وكذلك اقع ُقْم فاعطيَك فالمعنى ليكن منَك قياٌم يوجُب  فإن قلت : 
ٌد تتبعُه راحٌة فيقرب معناه من الجزاء إذا قلَت : فتستريُح أي : ليكن منَك قعو

قم أعطَك أي إن تقم أعطك وإذا دخلت الفاء في جواب الجزاء فهي غيُر
ُكّل ٍة إلّ أّن معناها الذاتي يخصها تفارقُه إنها تتبع ما بعدها ما قبلها في  عاطف

: موضٍع وقاَل الشاعُر في جواب المر
َفِسيَحا  ) ًا  َعنق ِري  ُق سِأي َنا َتريَحا...َيا  َنْس َف ْيَماَن  َل (  إلى سُأ

َتنا ِته فكأنه قال : ليكن منك سأيٌر يوجُب راح ًا لراح فقد جعل سأير ناقته سأبب
ُعطَف ِه : إْن تسيري نستريْح ولذلَك سأمى النحويون ما  ٌع لقول وهذا مضار
ِد ِء وكذلك إذا قاَل : أدُن ِمَن السأ ًا لشبهه بجواب الجزا ُنِصَب جواب بالفاء و

ُلَك لن معنى ذاَك إْن تدُن ِمَن ِه : ادُن ِمَن السأد فيأك ٌع لقول ُلَك فهو مضار يأك
ُلَك َك َأ َكلَك أو يتبعُه  ِد يوجُب أ ٌو ِمَن السأ ُلَك ومعنى هذا : ليكن ِمنك دن ِد يأك السأ
َعن مثِل ذلَك ل المُر به ِه لّن ِمْن شأِن الناس النهُي  إلّ أّن هذا مما ل يؤمر ب
َلم يجْز لن المعنى : ْلَك  فإْن أردَت ذاك جاَز فإذا قلت : ل تدن ِمَن السأد يأك
َع يعلُم ما تعني ُلَك لم يكْن إلّ على المجاِز وإن السام ِد يأك أنَك تدُن ِمَن السأ
َد ل يوجُب الكَل ْلَك وهذا محاٌل لن البع ِد يأك لّن المعنى : إلّ تدِن ِمن السأ

ُلَك جاز لّن النهي مشتمٌل في المعنى على ِد فيأك فإذا قلَت : ل تدِن من السأ



ِد ٌو ِمَن السأ الجميع كأنه قال : ل يكْن منَك دن
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ُلَك هو مثل ل ِد فيأك ُلَك وكذلك قوله : ما تدنو من السأ َكلَك أو يتبعه أك يوجُب أ
َق بينهما تدِن ل فر

ًا للكِل ّنو موجب وفي الجزاء قد جعل نفي الد
َلم يْزل ل ِليجاب بالفاء نحو : ما زال و َلْم : أّن كل نفٍي معنى تحقيق ل واع
ِليجاب من ًا فأعطيَك وإنما صأار النفي في معنى ا ٌد قائم تقول : ما زاَل زي

َنَك ِر فكأ ُد عدم الَخب أجِل أّن قولهم زاَل بغير ذكر ما في معنى النفي لنك تري
ًا وكاَن ٌد قائم ًا لكان المعنى زاَل قياُمه فهو ضد كان زي ٌد قائم لو قلت : زاَل زي
ِليجاُب والنفي يقع على الخبار فلما كان ُتها إنما الفائدة في أخبارها وا َأخوا و

ًا لّن نفَي النفي إيجاٌب فلذلك زاَل بمعنى : ما كاَن ثم أدخلْت ( ما ) صأار إيجاب
َفتأتيَك قال أبو بكر : ٍم  ِء وقوم يجيزوَن أنت غيُر قائ لم يجْز أن يجاَب بالفا

َنعطف المنصوب على مصدر يدّل عليه الفعُل ّنا إنما  وهذا عندي ل يجوز ل
ٍم مضاٍف وليست بحرٍف فتقول : ما قاَم فيكون حرف النفي منفصلً وغير اسأ

َد وما قاَم فيأكل إل طعاَمُه قال الشاعر ٌد فيحَسْن إلّ ُحِم : زي
َنا  ) ّي ِد َن َقائٌم في  ّنا  َقام ِم ْعَرُف...وَما  َأ ِهَى  ِتي  ّل َق إل با ِط ْن َي َف   )

َنك َوَل مقاتٍل وليَت لي مالً فأعي َأ تقول : أل سأيٌف فأكوَن 
ُة ينصُب لنه اعتبر قراءة ابن ُد ول نكذب ) كاَن حمز ُنر وقوله : ( يا ليتنا 

مسعود
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ُأ بالفاء وينصُب الذي كاَن يقر
ُء يختار في الواو والفاء الرفع لن المعنى : يا ليتنا نرد ولسنا نكذُب والفرا

َأحّج فأزوَرَك ولعلَك تشتمنا فأقوَم إليَك ّلي سأ اسأتأنَف ومن مسائلهم لع
ًا وأصأحابنا ل يعرفون ًا أو شك ُتجاب إذا كانت اسأتفهام ويقولون ( لعل ) 

ُه كأنه قال : ِد فتحطم ظهر ّنما هي ضربٌة ِمَن السأ السأتفهاَم بلعَل وتقول : إ
ًا على مصدر وقالوا : ّنما هي ضربٌة فحطمُه فأضمر ( أْن ) ليعطَف مصدر إ
ِء لنُه بمنزلِة النفي ويجوُز ُيجاُب بالفا المُر َمْن ينصُب الجواُب فيه والنهي 

النسق
َعرُب تذهُب بالمر إلى السأتهزاء والنهي فتنصب الجواب فيقولون : وقالوا : ال

َنَك قالوا : والعرُب تحذُف اسأتأذْن فيؤذَن لَك أي ل تستأذْن وتحرْك فأصأب
َأسأيُر الفعَل الول مع السأتفهام للجواب ومعرفة الكلم فيقولون : متى ف



َلم فأسأيَر تسْر وقالوا : كأّن ينصب الجواب معَك وأجازوا : متى فآتيَك تخرْج و
معها وليس بالوجه وذاك إذا كانت في غير معنى التشبيه نحو قولك

ًا علينا فتشتمنا وتقول أريد أن َنا والمعنى لست والي َنا فتشتم ّنَك واٍل علي كأ
ًا آتيك فأسأتشيرك لنك تريد إتيانه ومشورته جميع

فلذلك عطفت على ( أن ) فإن قلت أريد أن آتيك فيمنعني الشغل رفعت
ً لنك ل تريد منع الشغِل فإْن أردت ذلك نصبت وقالوا : ( لول ) إذا وليْت فعل

ًا وتجاب بالفاء وإذا وليت السأماء لم َلوما تكون اسأتفهام َهلّ و ِة  فهي بمنزل
ًا نحو قوله : ( ولول أنتم لكنا َلم تجب بالفاء وكانت خبر ينسق عليها بل و
َقريٍب فأصأدَق ) وقالوا : الختياُر في َأجٍل  مؤمنين ) و ( لول أخرتني إلى 

ُع وقد نصَب منها الجواُب قال الشاعر : الواجِب منها الرف
ْيٍب  ) َل ُك َعن  ِبُر  َقا ِبَش الَم ُن َلو  ِر...و ِزي ّي  َأ ّذنائِب  َلَم بال ْع َي َف   )
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ِهُن ْد ُت َلو  ّوا  ِه عز وجل : ( ود ِبه مذهب ( ليَت ) والكلم الرفع في قول ذهب 
ُيدهنوَن  )ف

واعلم أن السأماء التي سأمى بها المر وسأائر اللفاظ التي أقيمت مقام فعِل
َنك َنزاِل ودو َكها و المر وليست بفعل ل يجوز أن تجاب بالفاء نحو قولك : ترا

ًا ل يجاُب لنه ل ينهى به ًا وعليك زيد زيد
ِء لنه لم يظهر فعٌل وَمه وصأه كذلك وكذلك إليك ل يجاُب بالفا

َلك والكسائي ّلُه  ّلُه وغفَر ال ًا ل يجاُب نحو قولك : ليغفُر ال ُء أيض قالوا : الدعا
ّنما يكون مع يجيُز الجواب في ذلك كله وأما الفراء فقال في الدعاء : إ

ُلك الجنَة ّلُه لَك فيدخ َفر ال َغ َغفر الله لَك إْن اسألمَت وإْن قلَت :  الشروط : 
جاَز وهو عندي في الدعاء جائٌز إذا كان في لفظ المر ل فرق بينهما ول يكوُن

ِذيَن ّل ِد ا ْطُر َت ٍء َجواباِن وأما قولُه عَز وجَل : ( ول  للفاء جواب ثاٍن ول لشي
ِء ُهه ما عليَك ِمْن حسابهم ِمن شي ِة والعشي يريدوَن وج َدا َغ ّبهم بال يدعوَن ر

َدهم فتكوَن من الظالمين ٍء فتطر ِبَك عليهم من شي  )وَما ِمن حسا
ِد الذين يدعوَن ربهم فتكون من الظالميَن ما عليك من َو : ول تطر ُه إنما 

َدهم فتكوَن َجواُب ( ل ) وقولُه : فتطردهم َجواُب ٍء فتطر حسابهم من شي
ٍد فجائز لن ُء لح ِه إْن كانِت الها ٌد فتحسَن إلي ٌد إل زي َأح َام  ( َما ) وتقول : ما ق

ٌأ لن الموجَب ل َفخط ٍد  ُء لزي ٌد فيحسَن إليه وإْن كانت الفا َأح التقدير ما قام 
يكون له جواٌب والسأتثناء إذا جاء بعد النفي فالمستثنى موجٌب

َلُه ٌد فتحسَن إليه محاٌل لن التحقيق ل جواَب  وكذلك إْن قلت : ما قاَم إلّ زي
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فصل من مسائل المجازاة
َعِمَل إذا شغلت حروف المجازاة بحرف سأواها لم تجزم نحو : إْن وكان وإذا 

ُء الذي عمل فيه الحرف لم يغيره نحو قولك َمْن في حرف المجازاة الشي
َيضرْب َتضرْب 

ِفيهما َفَمن وأي قد عملت في الفعل وعمل الفعُل  َيضرْب  َتضرْب  ًا  وأي
َلُه درهماِن رفعت واعلم أنه ل يجوز الجواب بالواو ولو قلت : َمْن يخرُج الدلو 
( يخرُج ) وصأار اسأتفهاما وإن جزمت لم يجز إل بالفاء وتقول : َمْن كاَن يأتينا

ًا وَمْن ) عن ( يأتينا َذهبَت المجازاة لنَك قد شغلت ( أي ِه أ ّي كاَن يأتينا نأتي  )وأ
وحكى الخفش : ( كنُت وَمْن يأتني آته ) يجعلون الواو زائدة في ( باِب كاَن )
خاصأًة وإن توصأل ( بما ) فتقوَل : أّما تقْم أقْم تدغم النون في الميم وتوصأل

( بل ) تقول : أل تقْم أقْم إل أن ( ما ) زائدة للتوكيد فقط و ( ل ) دخلت
ًا ٌد قائم َء ُفتحت يقولون أما زي للنفي والكوفيون يقولوَن : إذا وليت أّن السأما
تقْم وإْن شرٌط للفعِل وقاَل الكسائي : إْن شرٌط والجزاء الفعل الثاني وهذا

الذي ذكره الفراء مخالف لمعنى الكلم وما يجب من ترتيبه وللسأتعمال
ٍء أو علًة لُه فينبغي أن تقدم فيه العلُة ًا لشي ٍء يكون سأبب ُكل شي وذلَك أّن 
ِه ِة ب ِلتياُن سأبٌب للعطي ًا فا على المعلوِل فإذا قلت : إن تأتني أعطَك درهم

ّناَر ّلَه تدخْل ال يستوجبها فينبغي أن يتقدم وكذلك إذا قلت : إْن تعِص ال
َتني َأجيئَك إْن جئ فالعصيان سأبب لدخول النار فينبغي أن يتقدم فأما قولهم : 
َنا أن هذا الجواب محذوف كفى عنه الفعل المقدم وإنك إْن تأتني فالذي عند

ّنما يستعمُل هذا على جهتين : إما أْن يضطر إليه الشاعر فيقدم الجزاء وإ
للضرورة وحقه التأخير وإما أن تذكر الجزاء بغير شرط ول نية فيه فتقول :

َلَك على كل حال ثم يبدو له أل يجيئك بسبب فتقول : إْن ُدَك بذ َأجيئَك فيع

جئتني ويستغنى عن الجواب بما قدم فيشبه السأتثناء وتقول : اضرْب إْن
ًا بأي الفعلين شئت ما لم يلبْس فإذا قدمت فقلَت : ًا تنصُب زيد تضرْب زيد

ًا إْن تضرْب فإنما اضرْب زيد
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ًا بالول ول تنصب بالثاني لن الذي ينتصُب بما بعد الشروط ل تنصب زيد
ًا أْن َأقوم كي تضرَب زيد ُء ول يجوُز عنده إذا قلت :  يتقدم وكذلك يقول الفرا

ُه وينشد ًا كي تضرب والكسائي يجيز : تقول : أقوَم زيد
ًا أْن تسألي ) ّيَك خابر َغ ُء  َفا ( ... وِش

َكْي تقوَم فهذا ًا ) حال من النفي : قمُت كي تقوَم وأقوُم  وقال الفراء : ( َخابر
ًا والجزاء ًا ماضي ًا للثاني فقد يكون واقع خلف الجزاء لن الول وإن كان سأبب

ًا لفعٍل والبصريوَن ليس كذلك وهم يخلطوَن بالجزاء كل فعل يكوُن سأبب
ِلما ًا وكان  يقتصرون باسأم الجزاء على ما كاَن لُه شرٌط وكان جوابه مجزوم



يستقبُل
وتقول : إْن لم تقْم قمُت فلم في الصأل تقلب المستقبل إلى الماضي لنها

تنفي ما مضى فإذا أدخلت عليها إْن أحالت الماضي إلى المستقبل وأما ( ل )
َقْم وإْن ل تقْم فتدع الكلم بحا إل ما تحدثه ِمَن النفي تقول : إْن ل تقْم أ

َأحسنت آتَك ويقولون : إذا أردُت وتحسُن آتَك وقوم يجيزون : إْن ل تقْم و
َلم تقْم وتحسُن آتَك جاز معه ِلتياَن بالنسِق جاز فيه الماضي فإذا قلت : إْن  ا

الماضي إذا كان الول بتأويِل الماضي تقوُل : إْن لم تقْم ورغبَت فينا نأتَك
ِء اسأتئناٌف يقع َء لن ما بعد الفا وتقول : إْن تقْم فأقوُم فترفُع إذا أدخلت الفا

ًا فالجواُب فيه كل الكلم فالجواُب حقُه أْن يكوَن على قدر الول إْن كان ماضي
ماٍض وإْن كاَن مستقبلً فكذلك

ًا آتك وكذلك : ُع مع قياِمَك إحسان وتقول : إْن تقْم وتحسُن آتَك تريد : إْن تجم
ًا ولم ترد : إْن تقْم تحسُن آتَك تريد : إْن تقْم محسن
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ّنهم صأرفوه ِه الكوفيوَن الصرف ل إْن تقْم وإن تحسْن آتَك وهذا النصب يسمي
ِتَك وأحسَن علىالنسِق إلى معنى غيره وكذلك في الجواب تقول : إْن تقْم آ

َأقوُم إن تقْم فنسقت بفعل عليها إليك وإْن تقم أنك فأحسَن إليَك وإذا قلَت : 
فإن كان من شكل الول رفعته وإن كان من شكل الثاني ففيه ثلثة أوجه :

الجزم على النسِق على ( إْن ) والنصب على الصرف والرفع على السأتئناف
َنه من شكل ُد إْن تأمْر بالمعروِف وتؤجر ل ُتحم فأّما ما شاكَل الول فقولك : 

ُتحمد إْن تأمر ُلك  ُد فهذا الرفع فيه ل غير وأما ما يكون للثاني فقو ُتحم
َنسقت بفعٍل يصلح ِه : فإْن  بالمعروِف وتنَه عن المنكِر فيكون فيه ثلثة أوج

ًا على الول وعلى السأتئناِف للول ففيه أربعة أوجٍه : الرفع من جهتين : نسق
َفعَل على يفعُل ِء  ُد بعد الجزا والجزُم والنصُب على الصرِف وقال قوم : ير
َعَل نحو قولك : آتيَك إْن تأتني وأحسنَت وإْن أحسنَت وتأتني َف ويفعُل على 

ُق وإذا جئَت بفعليِن ل نسق معهما فلك أْن تجعل الثاني حالً أو والوجُه التفا
ًا فإن كررَت جزمَت وإْن ًا أو تكرير بدلً والكوفيون يقولون موضع بدل مترجم

ّد إلى اسأم الفاعِل نصب فأما الحال ُع نصٍب إذا ر َتُه وهو موض كاَن حالً رفع
ًا والتكرير مثل فقولك : إْن تأتني تطلب ما عندي أحسُن إليَك تريد : طالب

ِلَك َعْل ذ ْف َي َوَمْن  ُد الخيَر أعطَك والبدل مثل قوله : (  قولك : إْن تأتني تأتني تري
ْبرر أباَك تصل َت َذاُب ) وكذلك إْن  َع َلُه ال َعْف  ُيَضا ًا ) ثم فسر فقال : (  َثام َأ َق  ْل َي

رحمك
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ِه تؤجْر إذا ترجمت عن ا لفعال بفعٍل ول يجوز البدل في الفعل ّل تفعْل ذاَك ل
َأمِش معَك إل أن يكون الثاني من معنى الول نحو قولك : إن تأتني تمشي 
ِلتيان ولو قلت : إْن تأتني تضحُك معي آتَك فجزمَت لن المشي ضرب من ا

َأرسألنا َلْم يجز قال سأيبويه : سأألت الخليل عن قوله عز وجل : ( ولئن  تضحْك 
ِذيَن ّل ْيَت ا ِئن أت َل َو ّلّن وكذلك (  َيظ ًا لظلوا ) فقال المعنى : ل ُه ُمْصفر ًا فرأو ريح

َتَك ) وإنما يقُع ما بعدها من الماضي في َل ْب ِق ُعوا  ِب َت ٍة ما  ُكّل آي ِب َتاَب  ِك ُأتوا ال

معنى المستقبل
لنها مجازاة نظير ذلك : ( ولئن زالتا إن أمسكهما ) أي : ل يمسكهما وقال
ًا فإنه لو أراد محمد بن يزيد رحمه الله : وأما قوله : والله ل فعلُت ذاك أبد
ِلَما يقُع أل ترى أنها نفي سأيفعل الماضي لقال : ما فعلُت فإنما قلبت لنها 

ٌد ل يأكُل فيكون في معنى ما يستقبل فإْن قلت : ما يأكُل نفيَت ما تقول : زي
في الحال

َلم ) على المستقبل فيصير في والحروف تغلب الفعال أل ترى أنَك تدخُل ( 
ٌد : فكذلك حروف الجزاء تقلب الماضي إلى معنى الماضي تقول : لم يقْم زي
َأتيتك قال أبو العباس رحمه الله : مما يسأل عنه َأتيتني  المستقبل تقول : إْن 

ُتَك اليوَم فقد صأار ما بعد َأمِس أكرم في هذا الباب قولك : إْن كنَت زرتني 
( إْن ) يقع في معنى الماضي فيقال للسائل عن هذا

ليس هذا من قبل ( إن ) ولكن لقوة كاَن
وأنها أصأل الفعال وعبارتها جاَز أن تقلب ( إْن ) فتقول : إْن كنَت أعطيتني

ًا كقول الله عز وجل : ( إْن كنت قلتُه فسوَف أكافيَك فل يكون ذلك إل ماضي
ٌء ْد علمته ) والدليل على أنه كما قلت وإن هذا لقوة ( كاَن ) أنه ليس شي َق َف

من الفعال يقع بعد ( إْن ) غير ( كاَن ) إل ومعناه السأتقبال ل تقول : إن
ُتَك اليوَم قال أبو بكر : جئتني أمِس أكرم
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وهذا الذي قاله أبو العباس رحمه الله لست أقوله ول يجوز أن تكون ( إن )
تخلو من الفعِل المستقبل لن الجزاء ل يكون إل بالمستقبل وهذا الذي قال

عندي نقض لصأول الكلم
ُتك اليوَم إْن تكن كنَت ممن فالتأويل عندي لقوله : إْن كنَت زرتني أمِس أكرم
ُتَك اليوَم فدلْت ( كنت ) ُتَك اليوم وإن كنت زرتني أمس زر زارني أمِس أكرم
َتُه ) أي إْن أكْن ِلْم َع ْد  َق َف ُتُه  ْل ُق ْنت  ُك على ( تكن ) وكذلك قوله عز وجل : ( إْن 

ِم وقد حكي عن المازني ما كنت ( أو ) إْن أقل كنت قلته أو أقر بهذا الكل
ًا عند الجواب في هذه ِه موقع يقارُب هذا ورأيت في كتاب أبي العباس بخط
المسألة ينظُر فيه وأحسبه ترك هذا القوَل وقال : قال سأيبويه في قوله عز

ُكم ) : إنما دخلت الفاء ِقي َ ّنه ُمل ّفروَن منُه فإ وجل : ( قل إّن الموَت الذي ت



لذكره تفرون ونحن نعلُم أّن الموَت ليس يلقيكم من أجل أنهم فروا كقولَك :
ِلتيان ولكن القول َلُه الدرهماِن من أجل ا َلُه درهماِن فإنما وجب  الذي يأتينا ف

ّنه قال الله َلم يتم ِلَمْن يهرب من الموت و َأعلم : إنما هو مخاطبة  فيه والله 
ّنوا الموَت إْن كنتم صأادقين  )عز وجل : ( فتم

فالمعنى : أي أنتم إْن فررتم منُه فإنه ملقيكم ودخلت الفاء لعتللهم من
: الموت عن أنفسهم بالفرار نحو قول زهير

َقها  ) ْل َي ّيَة  ِن َباَب الَم َأسْأ َهاَب  ِم...وَمْن  ّل ِبُس ِء  َباَب الّسَما َأسْأ (  وإْن َراَم 
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ِلَمْن يهاُب لينجو ومثل ذلك : إْن شتمتني َقها ولكنه قاَل هذا  ًا يل ومن يهبها أيض
لم اشتمَك وهو يعلم أنه إْن لم يشتمني لم اشتُمه ولكنُه قيل هذا لنه كان

ِتَم كما كان في تقدير الفاّر من الموت : أن فراره َتم ُش في التقدير أنه إْن ش
ينجيه

وقال : قال سأيبويه : إّن حروف الجزاء إذا لم تجزم جاز أن يتقدمها أخبارها
ًا وهذه ًى واحد نحو : أنت ظالٌم إن فعلت ثم أجرى حروَف الجزاء كلها مجر

َأتيتني قال زهير : حكاية قول سأيبويه وقد تقول : إْن أتيتني آتيَك أي : آتيك إْن 
ٍة  ) َل َأ ْوَم َمْس َي ِليٌل  ُه َخ َتا َأ ِرُم...وإْن  ِلي ول َح ِئٌب ما َغا ُقوُل ل  َي   )

ول يحسن : إْن تأتني آتيَك ِمْن قبل أّن ( إْن ) هي العاملة
: وقد جاء في الشعر قال

ُع  ) ْقَر َأ ِبٍس يا  ُع بُن َحا ْقَر َأ ُع...َيا  ُتْصَر َأُخوَك  ْع  ُيْصَر ّنَك إْن  (  إ
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ْع أخوَك :أي ُع إْن يصر ّنَك تصر  أ
: ومثَل ذلَك قوله

ْدُرسُأُه  ) َي ُقرآِن  ِلل َقُة  َذا سُأَرا ِذيُب...َه َقها  ْل َي َد الّرشا إن  ْن (  والَمْرء ِع
َق الّرشا فجاز هذا في الشعر أي : المرء ذيب إْن يل

ٌد قال : ثم قال في ًا لّن المعنى واح وشبهوه فالجزاء إذا كان جوابه منجزم
الباب الذي بعده

ِتها في ( إْن ) فإذا قلَت : آتي َمن أتاني فأنَت بالخيار إْن شئت كانت بمنزل
: وقد يجوز في الشعر : آتي َمْن يأتيني قال الشاعر

ّنها  ) ِقَك إ ْو َط َق  ْو َف َتَحّمْل  ُقلَت  َها...َف َيِضيُر ِتها ل  َعٌة َمْن يأ ّب َط (  ُم
كأنه قال : ل يضيرها من يأتها ولو أريد أنه حذف الفاء جاَز وأنشد في باِب

: بعده
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َأِخي  ) َكاَن ابَن عّمي ول  َأْن  َذاَك  ُع...َوَما  َف ْن َأ َأملُك الّضّر  َتى َما  ِكْن َم َول   )
َأملِك الضّر قال أبو العباس رحمه الله : أما كأنه قال : ولكن أنفع متى ما 
قوله : آتيك إْن أتيتني فغير منكٍر ول مرفوع اسأتغنى عن الجواب بما تقدم

ٍء في مكانه ًا فيحتاج إلى جواب مجزوم أو شي ولم تجزم ( إْن ) شيئ
ُلهم : وإن أتاه خليٌل يوَم مسألٍة تقول على القلب فهو محال وذلك وأما قو

كان الجواب حقه أن يكون بعد ( إْن ) وفعلها الول وإنما يعني بالشيء
ٌد لن حد الكلم أن موضعه إذا كان في غير موضعه نحو : َضرَب غلُمُه زي

ٍد وهذا قد وقع في موضعه من الجزاء فلو جاز أن يعني به يكون بعد زي
ًا غلُمه وأما ما ًا تريد : ضرَب زيد التقديم لجاز أن تقول : ضرُب غلُمُه زيد

ذكره من ( َمْن وَمتى ) وسأائر الحروف فإنه يستحيل في السأماء منها
والظروف

من وجوه في التقديم والتأخير لنَك إذا قلت : آتي َمْن أتاني وجب أن تكون (
ُه وحروف الجزاء ل يعمل فيها ما قبلها فليس َأتى ونحو َمْن ) منصوبة بقولَك : 

يجوز هذا إل أن تريد بها معنى الذي
َلتيتني ) لّن و ( متى ) إذا قلت : آتيك متى أتيتني فمتى للجزاء وهي ظرف ( 
حروف الجزاء ل يعمل فيها ما قبلها ولكن الفعل الذي قبل متى قد أغنى عن

َعلَت َف َأنَت ظالٌم إْن  الجواب كما قلت في الجواب : 
ّد جواب ( متى ) و ( إْن ) لم تكن ّد مس َقد سَأ فأنَت ظالٌم منقطع ِمْن ( إْن ) و

ٍء لّن ( َمتى ) منصوبة ( بيأتيني ) لّن حروف الجزاء من منها في شي
الظروف والسأماء إنما يعمُل فيها ما بعدها وهو الجزاء الذي يعمُل فيه الجزم
والباب كله على هذا ل يجوز غيره ولو وضع الكلم في موضعه لكاَن تقديره :

فأنا: متى أتيتني فآتيَك أي 
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َأْن يرتفع ( َمْن ) بقولَك : ل يضيرها وَمْن آتيَك وإنما قوله ( َمْن ) يأتها فمحاٌل 
ٌد يقوُم فترفعه ( بيقوم ) وكل ما كان مثله فهذا قياسأه ٌأ كما ل تقول : زي مبتد

ُأنشدت كلها ل تصلح إل على إرادة الفاء في الجواب وهذه البيات التي 
كقوله : ( الله يشكرها ) ل يجوز إل ذلك

وتقوُل : إن الله أمكنني من فلٍن فعلُت : فتلى ( إْن ) السأم إل أنَك تضمر
ُه ( أمكنني ) كما تفعل بألف السأتفهام فعلً يليها يفسر

وزعم سأيبويه أنه جاز فيها ما امتنع في غيرها لنها أصأل الجزاء



ًا إل قال : والدليل على ذلك أنها حرفه الذي ل يزوُل عنه لنها ل تكون أبد
ّي وأيَن ومتَى ًا وتكون في معنى الذي وكذلَك ما وأ للجزاء وَمْن تكون اسأتفهام

ًا وجميُع الحروف تنقل غيرها تكون اسأتفهام
قال أبو العباس رحمه الله : فيقال له : ( إْن ) قد تكون في معنى ( َما )

ًة نحو : ( إن الكافروَن إل في غروٍر ) وتكون مخففة من الثقيلة وتكون زائد
: نحو قوله
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َنا ُجبٌن ) ( ... وما إْن طب
ثم قال : والدليل على ما قال سأيبويه : أّن هذا السؤال ل يلزُم أّن ( َمْن )

ِلما يعقل في الجزاء والسأتفهام ومعنى الذي فهي حيث تصرفْت واحدة تكوُن 
و ( ما ) واقعة على كل شيء غير الناس وعلى صأفات الناس وغيرهم حيث
وقعت فهي واحدة وكذلك هذه الحروف و ( إْن ) للجزاء ل تخرُج عنه وتلك

الحروف التي هي ( إْن ) للنفي ومخففة من الثقيلة وزائدة ليَس على معنى (
ِة ٍء وإْن وقع اللفظان سأواء فإنهما حرفاِن بمنزل ُء ول منها في شي إْن ) الجزا

ِلَك : ًا من الخر : نحو قو السأم والفعل إذا وقعا في لفظ وليس أحدهما مشتق
َبِل ٌد على الج ِلَك : زي ْبر وذهب من الذهاب ونحو قو ّت هذا ذهٌب وأنت تعني ال

وعل الجبَل فهذا فعٌل والول حرٌف قال : وسأألت أبا عثمان عن ( ما ) و ( َمْن
ٌة فقال : يجوز أن يكونا معرفة ) في السأتفهام والجزاء أمعرفة هما أم نكر

ّنها مضافة وأن يكونا نكرة فقلت : فأّي : ما تقول فيها قال : أنا أقول : إ
ُتَك ولو كانت معرفة ومفردة نكرة والدليل على ذلك أنك تقول : أيُة صأاحب

معرفًة لم تتصرْف
َأنوُن لن التنويَن وقع وسأط قال : وكان الخفش يقول : هي معرفة ولكن 

ّيَة ُه ل يصرفها ويقول : أ ًا منَك وكاَن غير َتها خير ٍة سأمي السأم فهو بمنزلة امرأ
ّنها معرفٌة ُتك ل صأاحب

ّي مفردة نكراٍت وذلك أّن أيا وشرح أبو العباس ذلك فقاَل : إن َمْن وما وأ
ًا َع وسأط ُتَك وقول الخفش : التنويُن وق ّيٌة جاري منونٌة في التأنيث إذا قلت : أ

َأّي ) في الجزاء والسأتفهام ل صألة لها ( وَمْن وما ) إذا كانتا َلط وذاك لّن (  َغ
ًا فإنهما يعرفاِن بصلتهما خبر

ًة ومن الدليل على أنهن فقد حذَف ما كان يعرفهما فهما بمنزلة ( أي ) مفرد
نكراٌت أنك
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ًا ولو كنَت تعرف ما تسأل عنه لم يكْن للسؤال عنه تسأل بمْن سأؤالً شائع
ّي ٍد وما عندك وأ ّي زي ٌد وأ وجه فالتقدير فيها على ما ذكرنا إذا قلت : ما زي

َته من قوم ٌد فقد اختصص ِم زي ّي القو َأيهم وأ ٍء فإذا قلت :  رجٍل وأي شي
ِم أم هذا للختصاِص ٌد مَن القو فأضفته إليهم والتقدير : أهذا زي

ًة ِلفراد نكر ِلضافة معرفًة وفي ا فلذلك كانت با
َلْم يجازوا بها فقاَل : هي فيه ِلَم  وقال سأيبويه : سأألُت الخليَل عن ( كيَف ) : 

مستكرهٌة وأصألها من الجزاء ذلك لّن معناها على أي حاٍل تكن أكن
ٌة في ِء موجود وقال محمد بن يزيد : والقول عندي في ذلك : إّن علة الجزا

ِه وإنما َء في ِه وما امتنَع فل جزا َي ب معناها فما صَأّح فيِه معنى الجزاء جوز
امتنعت ( كيَف ) من المجازاة لن حروف الجزاء التي يستفهم بها كانت
ًء والدليُل على تقديم السأتفهام وتمكنه أّن ًا قبل أن تكون جزا اسأتفهام

ِإْن تأتني أ
َ ِر فتقول :  السأتفهام يدخل على الجزاء كدخوله على سأائر الخبا

ِتَك ونحوه ول يدخُل الجزاء على السأتفهام ثم رأيَت أنه ما كان من حروف آ
َي به : لّن حروَف الجزاء ًا يقُع على المعرفة والنكرة جوز السأتفهام متمكن
ِته وإن يأتني رجٌل ٌد آ الخالصة تقع على المعرفة والنكرة تقول إْن تأتني زي

ّنى َتى وأ َي وأيَن وم َأعطِه فكذلك من وما وأ

ٌة ٌد أو رجل أم امرأ وذلك إذا قلت في السأتفهام : من عندك جاز أن تقول : زي
وكذلك كلما ذكرنا من هذه الحروف

ٌد ول ٌد فيقاُل صأالٌح أو فاسأ وأما كيف فحّق جوابها النكرة وذلك قولك كيف زي
ٌة وكذلك كم لم يجازوا بها لّن ّنها حاٌل والحاُل نكر يقاُل الصالح ول أخوَك ل
ُلَك فالجواب : مائٌة أو ألٌف أو نحو ذلك ًة إذا قام كْم ما جوابها ل يكون نكر

والكوفيون يدخلون ( كيف وكيفما ) في حروف الجزاء ولو جازت العرب بها
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ّنك إْن تأمْر بأْن آتيَك وإْن أسأقطت لتبعناها وتقول : إْن تأمر أن آتيك تريد إ
( إْن ) قلت : إْن تأمر آتيَك آتَك ول يجوز عندي إن تأمر ل أقم ل أقم إل على
ًا ُد : فإّن زيد ًا قائٌم تضمُر الفاء تري ٍد وقوٌم يجيزونُه وتقول : إْن تقْم إّن زيد بع

ًا قائٌم وإْن تقْم ل تضرب زيد
َتقْم ِرْف بَك وتقول : إْن  ًا : وإْن تقْم أطرْف بَك أي فأط يريد : فل تضرْب زيد
يعلم الله أَزرَك تعترُض باليميِن ويكون بمنزلة ما لم يذكر أعني قولك : يعلُم

َأتيَت باللم فقلت : إْن تقْم يعلُم الله : ّلُه وإْن َجعلَت الجواب للقسم  ال
َء وكذلَك : إْن تقم يعلم الله لتينك تريد : فيعلُم الله ّنَك وتضمر الفا لزور

ّلُه لتينَك لزورنك ويعلم ال
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باب الفعال المبنية
الفعال التي تبنى على ضربين : فعٌل أصأله البناء فهو على بنائه ل يزول عنه

َعُه ِلعراب فأدخَل عليه حرف للتأكيد فبنَي م وفعٌل أصأله ا
فأما الضرب الول فقد تقدم ذكره وهو الفعل الماضي وفعل المر وأما

ِلعراب فإذا دخلت عليه النون الثقيلة الضرُب الثاني فهو الفعُل الذي أصأله ا
والخفيفة بني معها

ذكر النون الثقيلة
ِد فيبنى معها وهي ًا للتأكي ُق الفعْل غيَر الماضي إذا كاَن واجب هذه النوُن تلح
ٌع يصلُح أْن تخلو منه فأّما ُء على ضربين : فموضٌع ل بد منها فيه وموض تجي
َعلّن ْف ُلَك : والله ل الموضع الذي ل تخلو منه فإذا كانت مع القسم وذلك قو

وأقسم لفعلّن وأشهد لفعلّن وأقسمت عليك بالله لتفعلّن فهذه النون ملزمٌة
ًة ًا وتبنى معُه وهي إذا كانت مشدد ِم وهي تفتح لم الفعل الذي كان معرب لل
مفتوحًة قال سأيبويه : سأألُت الخليَل عن قوله : لتفعلّن مبتدأة ل يميٌن قبلها

فقال : جاءت على نية اليمين
وإذا حكيت عن غيرك
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 أقسم لتفعلّن واسأتحلفتُه لتفعلّن :قلَت
ُألحقت ( في لتفعلّن ) لئل يشبه أنه ليفعل وزعم : أّن النوَن 

فإذا أقسمَت على ماٍض دخلت اللُم وحدها بغير نون نحو قولَك : والله لقد
قاَم ولقاَم وحكى سأيبويه والله أْن لو فعلَت لفعلت وتقول : والله ل فعلَت

َأفعُل وقال الله عز وجل ( ولئن أرسألنا ريحا فرأوه مصفرا ًا تريد : ل  ذاَك أبد
َفعَل تريد : ما هو ّلن ) وتقول : لئن فعلت ما  لظلوا ) على معنى : ( ليظ

فاعٌل وتقول : : والله أفعُل تريد ل أفعُل وإن شئت أظهرت ( ل ) وإنما جاز
ِليحاب ولم ترد النفي حذف ( ل ) لنُه موضع ل يلبس أل ترى أنك لو أردت ا

قلت : لفعلن فلما لم تأت باللم والنون علم أنك تريد النفي وأما الموضع
الذي تقع فيه النون وتخلو منه فالمر والنهي وما جرت مجراهما من الفعال

َهل تقولّن وأتقولّن لن غير الواجبة وذلك قولك : أفعلّن ذاَك ول تفعلّن و
معنى السأتفهام معنى أخبرني

َلّن وكذلك جميع حروف السأتفهام وزعم يونس أنك تقول : هل تفعلّن وأل تقو
َعرض لنك تعرض ومعناه أفعُل ومثل ذلك : لول تقولّن لنه 

ومن مواضعها حروف الجزاء إذا أوقعت بينها وبين الفعل ( َما ) للتوكيد
ّيهم ما يقولّن ذاَك نجزِه وقد تدخل بغير ( ما ) في تقول : إّما تأتني آتَك وأ

الجزاء في الشعر



ًا به للجزم ول يجوز إل في ضرورة قال وقد أدخلت في المجزوم تشبيه
: الشاعر

َلما  ) ْع َي َلْم  ِهُل َما  ُبُه الَجا ّيه ُمعّمَما...َيْحَس ُكْرسِأ ًا على  ْيَخ (  َش
َأقسمُت لّما لم تفعلن لن ذا طلٌب والخفيفة والثقيلة سأواء ويقولون : 
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ْعل غير ِف ّبما تقولّن ذاك وكثر ماتقولّن ذاك لنه  ّنهم يقولوَن ُر وزعم يونس : أ
واجٍب ول يقُع بعد هذه الحروف إل و ( ما ) له لزمة وإن شئت لم تدخل

ًا ًا كان أو مجزوم ُد فهذه النون تفتح ما قبلها مرفوع النون فهو أجو
فإذا أدخلت النون الشديدة على ( يفعلِن ) حذفت النون التي هي علمة

الرفع لجتماع النونات ولن حقه البناء فينبغي أن تطرح الذي هو علمة الرفع
وكذلك النون في ( يفعلون ) تقول : ليفعلَن ذاَك وقد حذفت النون فيما هو

ِبَم َف ّني ) و (  أشد من هذا لجتماع النونات قرأ بعض القراء : ( أتحاجو
ُتبشروّن ) وسأقطت الواو للتقاء الساكنين فصار ليفعلّن فإن أدخلتها على

ًا للرفع وحذفت ًا النون لجتماع النونات لنها تكون علم َتضربيَن ) حذفت أيض  )
ًا ًا وأكرمن عمر الياء للتقاء الساكنين فقلت : هل تضربيَن وتقول : اضربَن زيد

ًا كاَن ُبّن زيد وكان الصأل اضربي وأكرمي وتقول لجماعة المذكريَن : اضر
الصأُل : اضربوا وأكرموا فسقطِت الواو للتقاء الساكنين وتقول في التثنية :

َد اللف وهي فيما ُع بع ًا بالنون التي تق اضرباِن يا رجلِن بكسر النوِن تشبيه
سأوى هذا مفتوحة ومتى دخلت النون بعد حرف إضماٍر تحرك إذا لقيته لم

ُة لنك ًا وارضيّن يا امرأ ًا واخشوّن عمر المعرفة حرك لها تقول : ارضوّن زيد
تقول : اخُشو فتضم وتقول : ارضي الرجَل فتكسر فلذلك ضممَت وكسرَت
ِة المؤنث قلت : مع النوِن فإْن أدخلت النون على : تضربَن الذي هو لجماع

ُة واضربناِن لم تسقْط هذه النون لنها اسأٌم للجماعة َهل تضربناِن يا نسو
َع النوناُت وفصلت بين النونات باللف لئل تجتم
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 أن ما يحذف من اللمات في الجزم والمر إذا أدخلت النون لم :واعلم
ًا لن الياء والواو تحذفان في ِم زيد ًا وكان اللفظ : ار يحذفن تقول : ارمين زيد

ِلعراب فإذا أدخلت النون عادت لنها تبنى مع ما قبلها المواضع التي أصألها ا
ول سأبيل للجزم

ذكر النون الخفيفة
كل شيء تدخله النون الثقيلة تدخله الخفيفة إل أن النون الخفيفة في الفعل



نظير التونين في السأم فل يجوز الوقف عليها كما ل يجوز الوقف على
ًا إذا وصألت فإذا وقفت قلت اضربا كما تقول : ْبن زيد التنوين تقول اضر

ٍء آخر بأن ًا في الوقف وقد فرقوا بين التنوين والنون الخفيفة بشي ضربُت زيد
الخفيفة ل تحرك للتقاء الساكنين والتنوين يحرك للتقاء الساكنين فمتى لقي

النون الخفيفة سأاكن سأقطت لنهم فضلوا ما يدخل السأم على ما يدخل
ًة : اضربن يا هذه فإذا وقفت قلت : اضربي الفعل وتقول : إذا أمرَت امرأ

َأنَت تحذُف َلم يجز أن تقول : اضربْن في الوقف لنها بمنزلة التنوين و و
التنوين إذا انكسر ما قبلُه فحذفت التنوين ها هنا فلما حذفتها عادت الياء لن

ُبْن يا قوُم فإذا وقفت سأقوطها كان للتقاء الساكنين وتقول للجماعة : اضر
قلت : اضربوا : أعدت الواو لنها إنما سأقطت للتقاء الساكنين ولم يجز أن

ْد في الوقف فقد يقفون تقول : اضربْن في الوقف كما لم يجز أن تقول : زي
وهم ينووَن النوَن كما ينوون التنوَن في الرفع والجزم في الوقف

وتقول في الوقف : اخشى وللرجال اخشوا وحكى سأيبويه : أن يونس يقول :
ُو اْخَشي واْخَشُووا وقال الخليل : ل أرى ذلك إل على قول َمْن قال : هذا عمر

ومررُت بعمري قول العرب على قول الخليل وإذا أدخلت النون بعد حرف
ْتُه لم المعرفة حرك من النون إضمار تحرك إذا لقي
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ُة وكان الصأل : تضربيَن فسقطت النون التي :وتقول ِبْن يا امرأ َهْل تضر  
َهل تضربْن وتثبت النون الخفيفة كانت علمٌة للرفع كما تسقط الضمة في : 

ِبْن في أو الثقيلة إْن شئَت وتسقط الياء للتقاء الساكنين فيصير : هل تضر
الوصأل وكان في الصأل تضربيَن وإذا وقفت قلت : هل تضربين

فأعدت النون التي كانت للرفع لنك ل تقُف على النون الخفيفة ول يجوز أن
تسقطها لنك لم تأت بما تسقط من أجله وكذلك هل تضربوَن وهل تضرباِن

فأما الثقيلة فل تتغير في الوقف وإذا كان بعد الخفيفة ألف ولم ذهبت للتقاء
الساكنين . تقول : اضربا الرجل

ِفعَل الثنين في الخفيفة كان بمنزلته إذا لم ترد الخفيفة في فعِل وإذا أردت 
الثنين في الوصأل والوقف لنك لو أتيت بها لحتجت إلى تحريكها لنها بعد

ألٍف وهي ل تحرك وذلك قولك : اضربا وأنت تنوي النوَن وإذا أردت الخفيفة
ًا فيكون بمنزلته ِبْن زيد في فعِل جمِع النساء قلت في الوقف والوصأل : اضر

ًا فتاتي باللف إذا لم ترد الخفيفة ولو أتيت بها للزمَك أن تقول : اضربناِن زيد
لتفصَل بين النونين وتكسر النون للتقاء الساكنين فتحركها وهي ل تحرُك قال

ًا واضربناْن سأيبويه وأما يونس وناٌس من النحويين فيقولون : اضرباْن زيد
ًا زيد

َنا فيمدوَن ْب ويقولون في الوقف : اضربا واضر
ْلُه فإذا وقع بعدها ألف ولْم أو ألُف وصأٍل جعلوها همزة مخففة وهذا لم تفع



ِء العرب والقياس أن يقولوا في : اضربْن اضرِب الرجَل فيحذفون للتقا
الساكنين

مسائل من باب النون
ّدن وكان قبل النون ّداِن وُر ّدن يا هذا ور تقول في المضاعف من الفعل : ُر

ّدن وكان قبل ّدوا فسقطت الواو للتقاء الساكنين وتقول في المؤنث ُر ر
النون : ردي فسقطت الياء للتقاء الساكنين وتثنية المؤنث كتثنية
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المذكر
ّداِن يا امرأتاِن وتقول لجماعة النساء : ارددناِن وكان قبل النون : تقول : ُر

َددَن ار
فجئت باللف لتفصل بين النونات

ُقلناِن يا ِلّن : وقولِن يا امرأتاِن و ّلّن والمؤنث قو وتقوُل : قولْن وقولِن وقو
ًا ُة وقس على هذا جميع ما اعتلْت عينه وكذلك ما عتلْت لمه اقضين زيد نسو
ُة تسقط واقضياِن واقضين تسقط الواو لسكون النون الولى اقضيَن يا امرأ
ياءين التي هي لم الفعل وياء التأنيث أما لم الفعل فتسقط كما تسقط في

( تقضيَن ) للتقاء الساكنين لنها سأاكنة وياء التأنيث سأاكنة
وتسقط ياء التأنيث من أجل سأكون النون الولى فإن جمعت قلت : اقضيناِن

والكوفيوَن يحكون إذا أمرت رجلً : اقِضّن يا هذا بكسر الضاد وإسأقاط الياء
َء لسكونها وسأكون النون هكذا اعتلوا كأنهم أسأقطوا اليا

ًء فترك َفعَل هذا إنما أدخَل النون على ( اقِض ) ولم يجد يا وعندي أنا : الذي 
ًا أو ٌذ وتقول : ِمْن دعوُت : ادعون زيد الكلم على ما كان عليه وهذا شا

َدعن ) الواو التي هي لم ادعوان وادعْن للجماعة سأقطت الواوان في ( ا
الفعل سأقطْت لدخول واو الجمع وسأقطت واو الجمع لدخول النون الولى

وهي سأاكنة
ٌء فالواو لم الفعل سأقطت لدخول ٌا ويا َعْن سأقطْت واو وتقول للواحدة : اد

الياء التي هي للمؤنث حين قلت : ادعي
وسأقطت الياء للنون فصار ادعن وتقول : للثنين : ادعوان مثل المذكرين

ًا تأتي ًا مثل اقضيْن زيد وللجماعة ادعوناِن لنَك تقول : قبل النون : ادعون زيد
باللف إذا أردت النون الشديدة فتفصُل بين النوناِت لئل تجتمع كما تقول :

ًد يا هذان ًا يا هذا واخشيناِن زي ًا وتقول : من َخشيَت : اخَشيَن زيد اقضناِن زيد
ُة . تحرك الواو بالضم ًا يا نسو واخُشون زيد

ٍء تحركت فيه إذا لقيتها لُم المعرفة تحركت َأّن كل واٍو ويا وحكُم هذا الباب 
هنا وإْن كانت تسقط هناك للتقاء الساكنين سأقطت هنا فلهذا قلت : اخُشون

َتضّمها إذا قلت : اخُشوا الرجَل وتقول للمرأة : ًا ضممَت الواو كما  زيد
ًا كما تقول : اخشى الرجَل وتثنية المؤنث كتثنية المذكر وتقول اخشين زيد



ًا والكوفيون يحكون : اخَشن يا رجُل بإسأقاط لجماعة النساء : اخشين زيد
وهذا) الياء من ( اخشين 

   ]205 - صأفحة 2الصأول في النحو    [ جزء  

 اقِضن ) وحكوا : ل يخفن عليَك : يريدون ل يخفين عليَك وقال الفراء : (نظيُر
ٍء لنهم يسكنون الياء في النصب ول ينصبوَن هذه لغة طي

والنوُن ل تشبه ذلك
وتقول : ل تضربني ول تضربننا ومنهم من يخفُض لكثرة النونات فيقول : ل

َنا والكوفيون يحكون : اضربن يا رجُل ينوون الجزم قد ذكرنا تضربني ول تضرب
جميع أصأناف السأماء المعربة والمبنية والفعال المبنية وبقَي ذكر الحروف

ًة مفرد
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باب الحروف التي جاءت للمعاني
قد ذكرنا أول الكتاب ما يعرُف به الحرف والفرق بينه وبين السأم والفعل

وإنما هي أدوات قليلة تدخل في السأماء والفعال وتحفظ لقلتها وسأنذكرها
بجميع أنواعها وكلها مبني وحقها البناء على السكون وما بنَي منها على حركة

فإنما حرك لسكون ما قبله أو لنه حرف واحد فل يمكن أن يبتدأ به إل
ٍم : سأاكٍن يقال لُه موقوٌف ومضموٌم ًا وهي تنقسم أربعة أقسا متحرك

ومكسور ومفتوح الوِل
َهْل وتكون بمعنى : ْو و َأ َأْم و الموقوف : ويبدأ بما كان منه على حرفين وذلَك 

َلْن نفُي سأيفعُل فإْن للجزاء ووجوب الثاني لوجوب َعٍل و َف َلم نفُي  ْد ) و َق  )
ًا في ( ما إْن يفعُل ) وتكون ( كما ) في معنى ( ليَس ) قال الول وتكون لغو

: الشاعر
َتُه ) َأي ِر ما إْن ر ْي ِللَخ َورّج الفتى   ... )
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ومن ذلك ( أْن ) المفتوحة يكون وما بعدها بمنزلة المصدر وتكون بمنزلة
َء َأْن َجا ًا نحو قولك : لّما  َأي ) وتكون مخففة من الثقيلة وتكون لغو  )

َلك َأْن تأتيني خيٌر  ْلَت فأما كونها بمنزلة المصدر فقولك :  َع َف َأْن  ِله  وأما وال



َذا ماٍل ويجوز أن َأْن تقتَل أحدهما وأْن كاَن  َأْن كقوله :  واللم تحذف من 
َأن يفعَل وإْن َأن يفعَل ومخافة  َأهٌل  َأْن ) السأماء تقول : إنُه  تضيف إلى ( 
ّنُه َلْن يفعَل وإ ٌق  ّنُه خلي ّنُه أهٌل أْن يفعَل ومخافُة أْن يفعَل وإ شئت قلت : إ

َأْن تفعَل ول َأْن تفعَل ودنوَت  َأْن تفعَل وقاربَت  ٌق أْن يفعَل وعسيَت  خلي
َأن يفعل َأْن يفعَل وعسى  تقول : عسيَت الفعل ول للفعِل وتقول : عسى 

َأن يفعلوا وتكون عسى للواحد والثنين وللجميع والمذكر والمؤنث وعسى 
َعسيا وعسوا وعسيُت وعسيِت وعسيَن فمن َعسى و ومن العرب من يقول : 

َأْن ) فيهن منصوبًة ومن العرب من يقول : عسى يفعُل قال ذاك كانت ( 
ِم المنصوب في قوله : عَسى َد يفعُل فيفعُل في موضِع السأ فشبهها بكا

ًا َأبؤسأ الغويُر 
ٌد وجعَل َأْن ) وكذلك كرَب يفعُل ومعناهما واح َد ) فل يذكروَن فيها (  فأما ( كا

َذ فالفعُل هنا بمنزلة الفعِل في ( كاَن ) إذا قلت : كاَن يقوُل َأخ و
َد أن يفعَل َثم وقد جاء في الشعر : كا وهو في موضع اسأم منصوب بمنزلته 

َأْن َأْن أفعَل وتقول : يوشُك  َأن أفعَل بمنزلة عسيُت  ّلي  ويجوُز في الشعر : لع
ُيوشُك ) ًا وقد يجوز : (  ًا ويجوز أن يكون نصب َأن ) رفع ُع (  َء فيكون موض تجي

: تجيء بمنزلة ( عَسى ) قال أمية بن أبي الصلِت
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ِه  ) ُفّر ِمْن منيت ُقها...ُيوشُك َمْن  ُيواف ِه  (  في بعِض غرات
َلْن تفعَل فقال : ُد  قال سأيبويه : وسأألتُه . يعني الخليل عن معنى : أري

َلن أكوَن أوَل المسلمين  )المعنى إرادتي لهذا كما قال تعالى : ( وأمرُت 
َأْن امشوا ) ُل منهم  َق الم وأما ( إْن ) التي بمعنى ( أْي ) فنحو قوله ( وانطل
ِه أِن اعبدوا الله ) فأما كتبت إليه أْن ومثله : ( ما قلُت لهم إل ما أمرتني ب
ُقْم فتكون على وجهيِن : على التي تنصب الفعاَل وعلى َأْن  افعل وأمرتُه 

ّنها ّأ ِلَك للذي يفعُل إذا خاطبَت والدليل على  ِر كوصأ َأي ) ووصألك لها بالم  )
ُلهم : أرسأل إليه أْن ما َأْن افعْل وقو ِه ب َأوعز إلي ُلَك :  يجوز أن تكون الناصأبة قو

َأْن ل تجيء إل بعد اسأتغناء الكلم لنها َذا فهي على أي والتي بمعنى  َأنَت و

ُد لله رب َدعواهم أِن الحم تفسيٌر وأما مخففٌة من الثقيلة فنحو قوله : ( وآخر 
ُلَك و ( كأّن ) هي أّن َأْن هذه وقو ِلضمار بعد  َأنُه ) ويجوز ا ُد (  العالمين ) يري

: دخلت عليها الكاف كما دخلت على ما خففت منه وقال سأيبويه

   ]209 - صأفحة 2الصأول في النحو    [ جزء  

ٌء مشكٌل ًا وفي هذا الباِب شي ّنما كان قوي ّنهم جعلوا أْن المخففة بمنزلة إ لو أ



أنا أبينُه
ِلمُت وَضرب َع اعلم : أن الفعال على ضروب ثلثة : فضرب منها يقين وهو 
ِء نحو : رجوُت وخفُت وضرٍب هو بينهما يحمل على ذا وعلى هو لتوقِع الشي

َذا نحو : ظننُت وحسبُت
َأْن الخفيفة إنما هي لما واعلم : أن ( أّن ) إنما هي لما تتيقنه ويستقر عندك و
َأْن تذهَب فإذا كانت أن الخفيفة بعد ( علمُت ) فهي ُأريد  ْع نحو قولك :  َلم يق

ًا مما حذف مخففٌة من الثقيلة وإذا خففت أتى بل والسين وسأوف عوض
َأْن ) التي تنصب ِلضمار وقد ذكروا فيما تقدم و (  وجعلوا حذفها دليلً على ا

َأْن ل تفعَل بها الفعال تقع بعد رجوت وخفُت . تقول : خفُت 
فأما بعد حسبت وظننت فإنها تكون على ضربين : إْن كان حسبانَك قد اسأتقر
كانت مخففة من الثقيلة وإن حملته على الشك كانت خفيفة كقوله ( وحسبوا

أْن ل تكوَن فتنٌة ) . تقرأ بالرفع والنصب
َأْن ل تكون لما اسأتقر تقديرهم فصار عندهم َد وحسبوا  فمن رفع فكأنه أرا

بمنزلة اليقين وهذا مذهب مشايخنا
وقد حكي عن المازني نحٍو منه ثم يتسعون فيحملون ( رجوُت ) على علمُت

إذا اسأتقر عندهم الرجاء وهذا أبعدها
َأْن وحكي عن أبي العباس ولسُت أحفظُه من قوله : إنه إن سُأئَل عن 

َأّن المفتوحة الخفيفة المفتوحة ومواضعها فقال : أْن الخفيفة المفتوحة أصألها 
َأّن المعمول فيها كأنما الثقيلة في جميع أحوالها وأنها مفتوحة كما انفتحت 

خففت أّن فصارت أْن مخففة فلها في الكلم موضعان : أحدهما تقع فيه على
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السأماء والخبار . والخر : تقع فيه على الفعال المضارعة للسأماء
َأّن ) فأما كون وقوعها على السأماء والخبار : فإن ذلك لها إذا دخلت محل ( 
الثقيلة أعني في التأكيد للبتداء والخبر فإذا كانت بهذه المنزلة لم يقع عليها
إل فعل واجب وكانت مؤكدة لما تدخل عليه وأما كون وقوعها على الفعال
المضارعة فلّن العامل فيها غير واجب ول واقع وإنما يترجى كونه ووقوعه

ًا على ( أن ) ففتحتها وأوقعتها على المضمر فإذا وجدت العامل فيها واجب
ًا لها وجعلته اسأم

ُله لَك ًا أو أما أْن يغفر ال َأن جزاَك الله خير وأما قولهم : أما 
ٌء وقال : سأمعناهم يحذفوَن إّن المكسورة في قال سأيبويه : إنما جاز لنه دعا

هذا الموضع ول يجوز حذفها في غيره
ًا وهذا على إضمار الهاء في المحذوفة وقال : يقولون : أما إْن جزاَك الله خير
ِلشارة ل أنَك علمَت ذلك وتيقنتُه يجوُز ما علمُت إل أْن تأتيُه إذا أردت معنى ا

َأن عمرو َقد علمُت  َأن ) يحسُن بل تعويض تقول :  والمبتدأ وخبره بعد ( 
َع ( تقوُل ) َأن ترف َأنُه ) ويجوز : كتبُت إليه أن ل تقْل ذاَك و ُد (  َأنت تري ذاهٌب و



وأْن تنصب
ّنَك َنَك ل تقول ) أو بأ فالجزم على النهي والنصُب على ( لئل ) والرفُع على ( ل

َلو فعَل ) َأْن بمنزلة لم القسم في قول الله : ( أْن  ل تقول وقد تكون 
َعَل َف َأن  َلما  ًا في قوله :  وتوكيد

ومن الحروف ( َما ) وهي تكوُن نفُي هو يفعُل إذا كان في الحال وتكوُن
ْيَس في لغة أهل الحجاز َل ك

َأنما ولعلما جعلتهّن ًا تغيُر الحرَف عن عمله نحو : إنما وك ًا لغو وتكون توكيد
بمنزلة حروف البتداء ومن ذلك حيثما
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صأارت بمجيء ( ما ) بمنزلة إْن التي للجزاء وما في ( لّما ) مغيرة عن حال
ًا ومنها ( ل ) لم كما غيرت ( لو ما ) أل ترى أنك تقول : ( لّما ) ول تتبعها شيئ

ْفعل ولم يقع الفعُل وتكون ( كما ) في التوكيد واللغو في َي وهي نفي لقوله 
ًا إل في الموضع َتاِب ) وهو لن يعلم ول تكون توكيد ِك ْهُل ال َأ َلَم  ْع َي ِلئل  قوله ( 

ِليجاب بالنفي من أجل المعنى الذي ل يلتبس فيه ا
وقد تغير الشيء عن حاله كما تفعُل ( َما ) وذلك قولك : ( لول ) غيرت معنى

َهل صأيرْت ( ل ) هل في معنى آخر َلو وسأتبين إذا ذكرنا معنى ( لو ) وكذلك 
َلّن إْن توقع الثاني َبلى ومنها ( لْو ) وهو كان التي للجزاء  َو َعْم  َن ًا ل وتكون ضد
ِمْن أجل وقوع الول ولم تمنع الثاني من أجل إمتناع الول تقول : إْن جئتني

ٌء وتقول : لو جئتني ِلكراُم إنما يكون متى إذا كان منك مجي َتك فا أكرم
ُتَك والمعنى : أنه امتنع إكرامي من أجل امتناع مجيئك لكرم

وقال سأيبويه : ( لو ) لما كان سأيقع لوقوع غيره وهو يرجع إلى هذا المعنى
َأتيتَك َلو ) تقول : إْن أتيتني  َلْم يقع الثاني فتقدير إْن قبل (  لنه لم يقع الول 

ُتَك َأتي ِلتيان قلت : لو أتيتني  يريد فيما يستقبل فإذا لم تفعْل وطالبتَك با
َلو وتبتدأ بعدها السأماء وذلك أنها َلول ) وهي مركبة ِمْن معنى إْن و ومنها ( 

ٌد في هذا المكان ُد : لول زي َهلكنا تري ٌد ل َلول زي تمنع الثاني لوجود الول تقول : 
ٍد في المكان وقال عز وجل : ( لول أنتم لهلكنا وإنما امتنع الهلك لوجود زي
لكنا مؤمنيَن ) وقد يستعملونها بمعنى َهل يولونها الفعل ومنها ( كي ) وهي

ِلمه جواب لقوله : كيمه كما تقول : 
ٍذ في غيره ٍء من الكلم وأخ َبْل ) وهي لترك شي ومنها ( 

ْد ) وهي جواٌب لقوله : لّما يفعْل َق ومنها ( 
ٍم َأّن هذا لقو وزعم الخليل : 
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ّبما ْد ) بمنزلة ُر َق ينتظروَن الخبَر . وقد تكوُن ( 
َيا ) وهي تنبيٌه وقد ذكرناها في باِب النداء ومنها ( ِمْن ) وهي لبتداء ومنها ( 

ًا بمنزلة ( َما ) إل أنها تجّر وذلك قوله : ما الغايِة وتكون للتبعيض وتدخل توكيد
أتاني من رجٍل وويَحُه من رجٍل أكدتهما بمْن

وقد ذكرناها فيما تقدَم
َبها حرٌف فهي لبتداء غاية اليام والحيان ْذ ) وهي في قول َمن َجّر  ومنها ( َم

ِه ( ِمن ) وكذلك ( ِمْن ) ل تدخُل وحّق ( مذ ) أن ل تدخل على ما تدخُل علي
 )على ما تدخل عليه ( مذ ) ومنها ( عن

ًا . وقد ذكرتها في الظروف ِلَما عدا الشيء وقد اسأتعملت اسأم وهي 
وذكرها سأيبويه في الحروف وفي السأماء

َعن يميِن كذا فقال : ( عن ) اسأم إذا قلَت : ِمْن 
َلَما ًا  َأنها اسأٌم أنها متحركة ولو كانت حرف وأما ( َمع ) فهي اسأٌم ويدلك على 

َأن تحرك العيُن لّن الحروَف ل تحرك إذا كان قبلها متحرٌك جاز 
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باب أم وأو والفصل بينهما
ًا وهي على وجهين : على معنى أيهما َأْم ) ل تكون إل اسأتفهام اعلم : أّن ( 

وأيهم وعلى أن تكون منقطعة من الول
ٌو ٌد عندَك أْم عمر ّيهم فهو نحو قولك : أَزي فإذا كان الكلم بهما بمنزلة أيهما وأ

َلنَك عنه تسأُل ويجوُز تقديم ًا . تقديم السأم أحسن .  ًا لقيت أم بشر وأزيد
الفعل

َتُه كان البدء بالفعِل أَحسُن لنك عنُه تسأل ًا أْم قتل وإذا قلت : أَضربَت زيد
ًا وما ًا كلمُت أْم عمر ٌء علّي أَزيد ًا وسأوا ًا لقيُت أْم عمر وتقول : ما أبالي أَزيد
ُثّم عمرٌو أدخلت حرف السأتفهام للتسوية وعلى ذا ما أدري أقاَم ٌد  َدري أزي أ

َد على التسوية أْم قع
ٌء َأْم شا ِلبٌل  ّنها  ٌد وأ ٌو عندَك أْم عندَك زي َعمر وأما المنقطعة فنحو قولك : أ

ويجوز حذف ألف السأتفهام في الضرورة
فأما ( أو ) فقد ذكرناها مع حروف العطف كما ذكرنا أْم

وقد تختلُط مسائلهما لشتراك بينهما بعض المعاني
َأْم مرتبتها أْن تأتي َأْو ) إنما تثبت أحد الشيئين أو الشياء وأّن  واعلم : أّن ( 

بعد أو
ًا ْو خالد ًا أ ٌد عمر ويقول القائل : لقَي زي

ّيهما هو فتقول : َحسَب فيثبت عندك أنه قد لقَي أحدهما إل أنَك ل تدري أ
ًا َأْم خالد ٌد  ًا لقَي زي َعمر أ

ْو جاريًة ًا أ وكذلك إذا قال لك القائل : قد وهَب لَك أبوك غلم



َأغلٌم أم جاريٌة فإذا فقد ثبت عندك أن أحدهما قد وهب لك إل أنك ل تدري 
ّيهم تضرُب َأ ًا وهبَت لي أْم جاريًة وتقو ل :  َأغلم سأألَت أباَك عْن ذلك قلَت : 

ّنَك قلَت : َأي وَمْن وكأ َأْم ) قد اسأتقر على  ُثَك لن (  أو تقتُل ومن يأتيَك أو يحد
ٍو ٍد وعمر َأي موضع زي َأتيت ب َو تقتُل ثم  ًا تضرُب أ ًا أْم عمر زيد
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ْو تقتُل فقلت أيهما تضرُب أ
وعلى هذا يجري ( َما وَمتى وكيَف وايَن ) لن جميع هذه السأماء إذا كانت

ًا ًا فقد قامت مقام اللف وأْم جميع اسأتفهام
َأم ) الشيء بعينه إن سأأل سأائٌل عن َعْم أو ل وجواب (  َن ْو  واعلم : أن جواب أ
ِر ٌد في الدا َأزي اسأم أجبت بالسأم وإن سأأل عن الفعل أجبَت بالفعل إذا قال : 
َأحدهما َأ َأحدُهما في الدار وجواُب  َعْم أو ل لن المعنى : أ َن ٌو فالجواُب  ْو عمر َأ

َنعْم أو ل فإن ُد أو تقوُم فالجواُب :  َأتقع َعْم أو ل وكذلك إذا قال :  َن في الدار : 
ٌد إذا كاَن هو الذي في ٌد أم عمرو في الدار فالجواب : أن تقوَل : زي قال أزي

الدار
َأو َد الشيئين  َأح ْو ) تثبُت  َأ ُد ( ف َأقع ُد قلت :  َأتقوُم أَم تقع وكذلك إذا قال : 
َأْو ) تقوم مقاَم ًا وأم تقتضي وتطلب إيضاح ذلك المبهم و (  الشياء مبهم

َهْل ُلهم :  َأْم ) مع هل وذلك لنَك لم تذكر اللف وأو لتعادُل اللَف وذلك قو  )
َأْم ) في َتمٌر وهل تأتينا أو تحدثنا ل يجوز أن تدخَل (  عندَك شعيٌر أو بٌر أو 

َهل َهْل ) إل على كلمين وكذلك سأائر حروف السأتفهام وتقول : ما أدري   )
ٌد َأزي تأتينا أو تحدثنا يكون في التسوية كما هو في السأتفهام وإذا قلت : 

َأو َأْم ) لنك تسأل عن أيهما أفضُل ولو قلت : (  َأْم عمرٌو ل يجوز إل ( ب أفضل 
) لم يصلح لن المعنى يصير أحدهما أفضل فليَس هذا بكلم ولكنك لو قلت :
ٌد وجواب َذيِن أفضٌل أْم خال ٌد جاز لّن المعنى أحد  َأفضُل أم خال ٌو  ٌد أو عمر َأزي

ٌد إْن كان هو الفضل أو أحدهما إْن كان هو الفضُل هذه المسألة أن تقول خال
َأشرُف أْم ابن ويوضح هذه المسألة أن يقول القائل : الحسُن أو الحسيُن 

الحنفيِة فالجواب في هذه المسألة أن تقول : أحدهما بهذا اللفظ ول يجوز أن
َأحدهما تقول : الحسُن دوَن الحسيِن أو الحسيُن دوَن الحسِن لنه إنما سأألك أ

َأفضُل أْم الزجاج فالجواب َذاَك الدّر أو الياقوُت  ِة وك َأْم ابن الحنفي َأشرُف 

أحدهما فإن كان قال : الّزجاُج أو الخزُف أفضْل أم الياقوت قلت : الياقوُت
َد إذا لم يطل القيام ولم يبن من سأرعته وكان َأقع وتقول : ما أدري أقاَم أو 

ُثّم كلٌم َأتكلَم فيجوز أن يكوَن  َلم  بمنزلة ما لم يكن كما تقول : تكلمُت و
ْغ َلم يبل ّلته جعلُه بمنزلة َمْن لم يتكلْم ويجوز أن يكون  ولكنه لق
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ُد فصار بمنزلة َمْن لم يتكلم وهذا في الحكم بمنزلة قولك : صأليَت به المرا
َعلَم َد وهو يريد ذا المعنى فهو قد  َأدري أقام أو قع َلْم تصّل فإذا قال : ما  و
َأدري منه قيامه ولكنه لم يعتد به وليس ( لْم ) هنا معنى لنُه إذا قال : ما 

َد فقد اسأتوى جهلُه في القيام والقعود وها هنا قيام قد علم إل أنه َأقاَم أْم قع

َد َأقاَم أو قع جعل بمنزلة ما يشك فيه لما خبرتك فعلى هذا تقول : ما أدري 
ْو َأ َد فهذا الباب كله إنما جعل ب إذا كان لم يبن قيامُه حتى قع

َأبكى أو سأكَت لنُه لم َأذَن أو أقاَم إذا كان سأاعة إذٍن أقاَم وما أدري  َأ وكذلك 
َأقاَم قال : ما َأذَن أم  َأ ًا فإن كان ل يدري  ًء ول سأكوته سأكوت ُه بكا يعد بكاؤ

ٌو إذا كنت ٌد في الدار أو عمر َأزي َأأذَن أم أقاَم كما تقول : ما أدري  أدري 
تستيقْن أن أحدهما في الدار ول تدري أيهما هو
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باب ما جاء من ذلك على ثلثة أحرف
ًا وفعلً وإّن ًا واسأم َلى ) ذكر محمد بن يزيد : أنها تكون حرف َع فمن ذلك ( 

ٌذ من السأتعلء وقد ذكرتها فيما تقدم جميع ذلك مأخو
ًا َأن تطوى مستعلي ِء ويكون  ُء الشي َعلى ) معناها اسأتعل وقال سأيبويه : ( 

كقولك : أمررت يدي عليه ومررُت على فلٍن كالمثل
ُه . ويكوُن مررُت عليه : مررت ٌء اعتل وكذلك علينا أميٌر وعليه ديٌن لنُه شي

على مكانه
ًا قال : ويدل على أنه اسأٌم قول ُء كالمثل وهو اسأم ل يكوُن إل ظرف ويجي
ِة ومنها ِء الغاي ِه ومن ذلَك ( إلى ) وهي منتهًى لبتدا َعلي َدْت ِمْن  َغ بعضهم : 

وهي) ( سَأوَف 
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تنفيٌس فيما لم يكن بعد
ٌد َتُه وهذا لفُظ سأيبويه ومنها ( إّن ) وهي توكيد لقوله زي أل تراه يقول : سأوف
ًا منطلٌق وإذا خففت فهي كذلك غير أّن لَم التوكيد تلزمها إذا خفضت عوض

َبلى َتمّن ومنها  لما ذهب منها لئل تلتبس بأن التي للنفي ومنها ( ليت ) وهي 
َليس ٌق قال سأيبويه : و ٌة وتصدي وهي توجُب بها بعد النفي ومنها نعم وهي عد

َنعْم قال أبو بكر : والدليُل على أّن ( َعْم اسأمين وإذا اسأتفهمَت فأجبَت ب َن َبلى و
ٌء . ومنها إل َعم ) حرٌف : أنها نقيضُة ( لَ ) ومنها ( إذن ) وهي جواٌب وجزا ن



وهي تنبيٌه
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باب ما جاء منها على أربعة حروف
ِللى ) َأمرها في بابها ولها نحو ليس (  ّين  َب من ذلك حتى : هي كإلى وقد 

َأعم ُهنا وهي  َأنا إليَك أي أنَت غايتي ول تكون ( حتَى ) ها  يقول : الرجُل إنما 
في الكلم من حتى

ُه ومنها ( لكْن ) ِنَك ول تقوُل : حتا َلُه منتهًى لُه ِمْن مكا تقول : قمُت إليه فتجع
َعّل قال سأيبويه : َل خفيفٌة وثقيلٌة توجُب بها بعد النفي وقد ذكرناها فيما تقدَم 

ٌع وإشفاق َطم لعّل وعسى 
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باب ما جاء منها على حرف واحد
كل هذه التي جاءت على حرف واحد متحركات إل لم المعرفة فإنها سأاكنة

ًا أتوا بألف الوصأل قبلها وأما لم المر فهي مكسورة فإذا أرادوا أن يبدأوا أيض
ٌد ٌء نحو قولك : فليقْم زي ويجوز أن تسكن ول تسكن إل أن يكون قبلها شي
فالحرف على ثلثة أضرٍب : مبنٌي على السكون وعلى الفتح وعلى الكسر

فأما المبني على الفتح فواو العطف وليس فيه دليل أن أحد المعطوفين قبل
الخر والفاء كالواو غير أنها تجعل ذلك بعضه في أثر بعض

ِلضافة مع المضمر وفي السأتغاثة وواو القسم وتاء وكاف الجر للتشبيه ولم ا
َلن القسم بمنزلتها والسين في ( سأيفعُل ) وزعم الخليل أنها جواب 

ٌق ٌد منطل وألف السأتفهام ولم اليمين في لفعلّن ولم البتداء في قولك : لزي
وأما المبني على الكسر فباء الجر

ُق ْلك واسأتحقا ِلضافة مع الظاهر ومعناها الُم ِللزاق والختلط ولم ا وهي ل
ِء الشي

ُد ْع َب َأما ما جاء  فجميع هذه جاءت قبل الحرف الذي جيء بها لها ف
َنَت فالكاف التي تكون للخطاب فقط في قولك : ذاَك والتاء في أ
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باب الحرف المبني مع حرف



من الحروف ما يبنى مع غيره ويصير كالحرف الواحد ويغير المعنى
َلو فمن ذلك لول غيرت ( لَ ) معنى 

َلْم و ( مهما ) زعموا : أنها ( ما ) ُضمت إليها ( وكذلك لما غيرت ( َما ) معنى 
َما ) وأبدلوا اللف الولى هاء ولما فعلوا ذلك صأار فيها معنى المبالغة والتأكيد
َأفعْل فقد قال ل أصأغر عن كبير من فعلَك فكأّن القائل إذا قال : مهما تفعْل 

ول أكبر عن صأغيٍر أو ما أشبه هذا المعنى
ّنما ّنما ) إذا رفعت ما بعدها يصير فيها معنى التقليل : تقول ( إ ومن ذلك ( إ

َأصأحابنا : إّن اللم في ( لعل ) زائدة لنهم َنا بشٌر ) إذا أردت التواضع وقال  أ
َعّل إل َلعّل ل يقوُل  َعّل والذي عندي أنهما لغتان وأن الذي يقول  يقولون 

ًا لغير معنًى َأَر زائد َلم  َلني  ًا لغَة غيره  مستعير
ًا فهو قوٌل فإْن قيل : إنها زيدت توكيد

َأّن بنيَت الكاَف للتشبيه مع إّن ومن ذلَك ك

   ]221 - صأفحة 2الصأول في النحو    [ جزء  

ًا ولول بناؤها معها لم يجز أن تبتدىء بها إل وأنَت تريد التأخير وجعلت صأدر
َهْل ) فصار فيها معنى التحضيض وما لم أذكره ومنها : هلّ بنيت ( ل ) مع ( 

َأتينا على ذكر فهذا مجراه فيما بنى له حرٌف مع حرٍف قال أبو بكر : قد 
السأم والفعل والحرف وإعرابها وبنائها ونحُن نتبُع ذلك ما يعرض في الكلم

ِلظهار إن شاء الله ِلضمار وا من التقديم والتأخير وا
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باب التقديم والتأخير
الشياء التي ل يجوز تقديمها ثلثة عشر سأنذكرها وأما ما يجوز تقديمه فكل

ًا لمبتدأ سأوى ما اسأتثنيناه فالثلثُة عشر ما عمل فيه فعٌل متصرٌف أو كان خبر
التي ل يجوز تقديمها : الصلة على الموصأول والمضمر على الظاهر في

اللفظ والمعنى إل ما جاء على شريطة التفسير والصفة وما اتصل بها على
الموصأوف وجميع توابع السأم حكمها كحكم الصفة والمضاُف إليه وما اتصل

ٌد ل يقدم على به على المضاف وما عمل فيه حرف أو اتصل به حرٌف زائ
الحرف وما شبه من هذه الحروف بالفعل فنصب ورفع فل يقدم مرفوعه

على منصوبه والفاعل ل يقدم على الفعل والفعال التي ل تتصرف ل يقدم
ِء الفاعلين والصفات التي ل تشبه عليها ما بعدها والصفات المشبهة بأسأما

أسأماء الفاعلين ل يقدم عليها ما عملت فيه والحروف التي لها صأدور الكلم
ل يقدم ما بعدها على ما قبلها وما عمل فيه معنى الفعل فل
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يقدم المنصوب عليه ول يقدم التمييز وما عمل فيه معنى الفعل وما بعد إل
وحروف السأتثناء ل تعمل فيما قبلها ول يقدم مرفوعه على منصوبه ول يفرق

ٍء لم يعمل فيه الفعل بين الفعل العامل والمعمول فيه بشي
: شرح الول من ذلك : وهو الصلة

َأْن ل يجوز أن تقدم على الموصأول لنها كبعضه وذلك نحو صألة ( الذي ) و
ٍء بالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر وجوابه والظرف فالذي توصأل بأربعة أشيا

ّد من أن تكون في صألتها ما يرجع إليها واللُف واللم إذا كانت بمنزلة ول ب
( الذي ) فصلتها كصلة ( الذي ) إل أنَك تنقل الفعَل إلى اسأم الفاعِل في

ًا ) : ( الذي ) فتقول في ( الذي قاَم ) : القائُم وتقول في ( الذي َضرَب زيد
ًا يحتاج إلى صألة وأْن تكون في صألته ًا فتصير اللف واللم اسأم الضارُب زيد
ٌو ) فأردت أن ًا عمر ما يرجع إلى اللف واللم فلو قلَت : ( الذي َضرَب زيد

ًا كان ًا في الصلة ظرف ًا على ( الذي ) لم يجْز ول يصلح أن تقدم شيئ تقدم زيد
أو غيره على ( الذي ) البتة فأما قوله ( وكانوا فيه من الزاهدين ) فل يجوز

أن تجعَل ( فيه ) في الصلة
وقد كان بعُض مشايخ البصريين يقول : إّن اللف واللم ها هنا ليستا في

َأجاز أن يقدم ّنهما دخلتا كما تدخُل على السأماء للتعريف و معنى ( الذي ) وأ
عليها إذا كانت بهذا المعنى ومتى كانت بهذا المعنى لم يجْز أن يعمل ما

ٍء فيحتاج فيه إلى عامل فيها قال أبو بكر وأنا أظن أنُه دخلت عليه في شي
َأبي العباِس يعني أّن مذهُب 
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اللَف واللَم للتعريِف والذي عندي فيه أّن التأويل ( وكانوا فيه زاهدين من
ِله : ( ِمَن الزاهديَن ) وهو قول َنُه بقو الزاهدين ) فحذف ( زاهديَن ) وبي

ِنه إل في ُء ل يجيزا الكسائي ولكنه لم يفسر هذا التفسيَر وكان هو والفرا
َأنت فينا من َأنَت فينا ِمَن الراغبيَن وما  صأفتين في ( ِمن وفي ) فيقولن : ( 
َة خيٌر لَك ) ل يجوز أن َأن تقيَم الصل َأْن ) فنحو قولَك : (  الزاهديَن ) وأما ( 
َأْن ) وكذلك لو ُة أْن تقيَم خيٌر لَك ) ول تقدُم ( تقيُم ) على (  تقول : ( الصل

َة الساعَة خيٌر لَك ) لم يجْز تقديُم ( الساعَة ) على قلت : ( أْن تقيَم الصل
ُأنثى ) لم يجز َأْم  َأحّب إليكم  ًا  َأْن تلد ناقتكم ذكر َأ َأْن ) وكذلك إذا قلت : (   )

ِه ( ًا ) العامُل في ُأنثى لن ( ذكر َأحّب إليكم أم  ُكم  ُد ناقت َأأْن تل ًا  َأذكر أن تقول : 
َأن نفعَل ) ل َأْن ) وكذلك المصادر التي في معنى (  ُد في صألة (  ُد ) وتل تل



َأحّب إليكم أم ًا  ُة ناقتكم ذكر َأولد يجوز أن يتقدم ما في صألتها عليها لو قلت : 
ًا ) على ( ولدٍة ) وكل ما كان في صألة َأن تقدم ( ذكر ُأنثى ما جاز  ُتها  ولد

َنُه وبين صألته ٍم أو فعٍل مما ل يتّم إل به فل يجوز أن نفصَل بي ٍء من اسأ شي
ٍء غريب منه لو قلت :  ٌد( بشي زي
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نفسُه راغٌب فيكم ) لم يجْز أن تؤخر ( نفَسُه ) فتجعلُه بين ( راغٍب ) و
ًا لما في ( ٌد راغٌب نفسُه فيكم فإن جعلَت ( نفَسُه ) تأكيد ( فيكم ) فتقول : زي

راغٍب ) جاز
: شرح الثاني : توابع السأماء

وهي الصفة والبدل والعطُف ل يجوز أن تقدم الصفة على الموصأوف ول أن
ًا بصيغة المجهول مما يتصل ُتعمَل الصفة فيما قبل الموصأوف ول تقدم شيئ

ًا ) بالصفة على الموصأوف وكذلك البدل إذا قلت : مررُت برجٍل ضارٍب ( زيد
ًا ) على ( رجل ) وكذلك إذا قلت : ( هذا رجٌل يضرُب لم يجز أن تقدم ( زيد

ًا رجٌل يضرُب ) لن الصفة مع السأم بمنزلة ًا ) لم يجز أن تقول ( هذا زيد زيد
الشيء الواحد وكذلك كل ما اتصل بها فإذا قلت : ( عبد الله رجٌل يأكُل
 )طعاَمَك ) لم يجز أن تقدم ( طعاَمك ) قبل ( عبد الله ) ول قبل ( رجل
والكوفيون يجيزون إلغاء ( رجٍل ) فيجعلونه بمنزلة ما ليس في الكلم

ِله رجٌل يأكُل ) ل يعتدون برجٍل وتقديره عندهم فيقولون : ( طعاَمَك عبد ال
ِللغاء حقوق سأنذكرها إن ( طعامَك عبد الله يأكُل وإلغاء هذا غيُر معروف ول
َء الله ولكن هذه المسألة تجوز على غير ما قدروا وهو أْن تجعل ( رجلً ) شا

ٍذ يصلُح تقديم ًا فحينئ بدلً من ( عبد الله ) ترفعُه بالبتداء وتجعُل ( يأكُل ) خبر
( طعاَمك ) وأما البدُل فل يتقدم على البدِل منه وكذلك ما اتصل به ل يتقدم

على السأم المبدِل منه
وأما العطُف فهو كذلك
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ل يجوز أن يتقدم ما بعد حرف العطف عليه وكذلك ما اتصل به والذين أجازوا
ً ًا أجازوه في الشعر ولو جعلنا ما جاء في ضرورات الشعر أصأول من ذلك شيئ
َق به ُنس لزال الكلم عن جهته فقدموا حرف النسق مع المنسوق به على ما 

ُع لم يجْز تقديم الواو والبيُت الذي أنشدوه ٌء يرف عليه وقالوا : إذا لم يكن شي
:

ِله السلُم ) ( ... عليِك ورحمُة ال



فإنما جاز عندهم لن الرافع في مذهبهم ( عليَك ) وقد تقدم ول يجيزوَن
ٌة وكل ًا قائماٍن ) لن ( إّن ) أدا ًا عمر للشاعر إذا اضطر أن يقول : ( إّن وزيد

ٌذ ل ٍء لم يكن يرفع لم يجز أن تليه الواو عندهم على كل حاٍل فهذا شا شي
ٌء ٌء منصوب مما بعد حرف النسق يجوز تقديمه إل شي يقاُس عليه وليس شي

ِله َأقبَل عبد ال ًا  َفَضربُت وزيد ًا قمُت  ُه الكوفيوَن فقط وذلك قولهم : زيد أجاز
ٌو ُهنا لغ ِلقباُل والقيام  فشتَم . وقالوا : ا

: شرح الثالث : وهو المضاف إليه
ل يجوز أن تقدم على المضاف ول ما اتصل به ول يجوز أن تقدم عليه نفسه

ما اتصل به فتفصل به بين المضاف والمضاف إليه إذا قلت : ( هذا يوُم
ًا ًا يوُم تضرُب ) ول هذا يوُم زيد َلْم يجْز أن تقول : ( هذا زيد ًا )  تضرُب زيد

ًا ) على ًا ل يجوز أن تقدم ( زيد ِبَك زيد ( تضرُب ) وكذلك : هذا يوُم ضر
ِبَك ) وأما قوُل الشاعر ٍم ) ول على ( ضر : ( يو
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َها ) َدّر اليوَم َمْن لََم ِله  ( ... ل
: وقوله

ًا  ) َكّف يوم ِب َتاُب  ِك ِزيُل...َكما ُخّط ال ُي ِرُب أو  ُيقا (  يهودٍي 
َع ل تكون فزعموا : أن هذا لما اضطر فصل بالظرف لّن الظروف تقع مواق
َأنا طعاَمَك غيُر آكٍل ) وكان شيخنا يقول : حملته على فيها غيرها وأجازوا : ( 

َع ( غير ُع موق  )( ل ) إذ كانت ( ل ) تق
: قال أبو بكر
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ِر ( آكٍل ) هذا ولكن تقدر ًا بغي والحق في ذا عندي أْن يكون طعاُمَك منصوب
ِر آكٍل ) ًا يفسره ( هذا ) كأنك قلت : أنا ل آكُل طعاَمك واسأتغنيت ( بغي ناصأب

ومثل هذا في العربية كثيٌر مما يضمُر إذا أتى بما يدل عليه
: شرح الرابع : الفاعل

ٌد ) ل يجوز أن تقدم الفاعل ل يجوُز أن يقدم على الفعل إذا قلت : ( قاَم زي
ًا ولو جاز هذا لجاز ًا ) بقاَم ويكون ( قاَم ) فارغ ٌد قاَم فترفع ( زيد فتقول : زي

أن تقول : ( الزيداِن قاَم والزيدوَن قاَم ) تريد : ( قام الزيداِن وقاَم الزيدوَن )
ُيسَم فاعلُه وما قام مقام الفاعل مما لم 

ًا ) فتقول ٌد ) لم يجز أن تقدم ( زيد ِرَب زي فحكمه حكم الفاعل إذا قلت : ( ُض
ِرَب ِرَب ) ولو جاز ذلك لجاز : ( الزيداِن ُض ًا ( بُض ِرَب ) وترفع زيد ٌد ُض : ( زي



ِرَب ) فأما تقديم المفعول على الفاعل وعلى الفعل إذا كان والزيدوَن ُض
َعُل فهو فاعٌل َعَل يف َف ًا فجائٌز وأعنِي بمتصرٍف أن يقال : منه  الفعل متصرف

كَضَرَب يضرُب وهو ضارٌب وذلك اسأم الفاعل الذي يعمُل عمَل الفعل حكمُه
حكُم الفعِل

: الخامس : الفعال التي ل تتصرف
ِفعُل ْئَس و ِب ْعَم و ِن ٌء مما عملْت فيه وهي نحو :  ل يجوز أن يقدم عليها شي
ٍة وَمه وصَأه التعجب ( وليَس ) تجري عندي ذلك المجرى لنها غير متصرف

وعليَك وما أشبَه هذا أبعد في التقديم والتأخير
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ًا بأسأماء الفاعلين وعمل عمل الفعل :السادس :  ما أعمل من الصفات تشبيه
ٌد وكريٌم ) إذا قلَت : هو كريٌم َحسَب الِب وذلك نحو ( َحَسٌن وشدي

َو َحَسب الِب كريٌم ُه ًها َحَسٌن ول  َو وج ُه ًا لم يجز أن تقول :  وهو َحَسُن وجه
ُد لُه من العمل والتقديم َأبع وما كان من الصفات ل يشبه أسأماء الفاعلين فهو 
وكل ما كان فيه معنى فعل وليَس بفعٍل ول اسأم فاعٍل فل يجوُز أن يتقدم ما

ِه ِه علي َعِمَل في
: السابع : التمييز

اعلم : أن السأماء التي تنتصب انتصاب التمييز ل يجوز أن تقدم على ما عمل
ًا عشروَن ) وكذلك له ًا ) ل يجوُز : ( درهم فيها وذلك قولك : ( عشروَن درهم
ًا ) ل ًا رطٌل ) وكذلك إذا قلت : ( هو خيٌر عبد ًا ل يجوز : ( زيت عندي رطٌل زيت
ًا َخيٌر ) فإن كان العامل في التمييز فعلً فالناس على ترك ُهو عبد يجوز : ( 
ًا ) إجازة تقديمه سأوى المازني ومن قال بقوله وذلَك قولَك : ( تفقأُت سأمن

ًا تفقأُت ) وقياس بابه أن ل يجوز لنه فاعل في فالمازني يجيز : ( سأمن
ًا ) الحقيقة وهو مخالف للمفعولت أل ترى أنُه إذا قال : ( تفقأُت شحم

ُد هو خيٌر ول ًا ) فالعب فالشحُم هو المفقىء كما أنه إذا قال : ( هو خيٌر عبد
يجوز تعريفُه فبابه أولى به وإن كان العامُل فيه فعلً وفي الجملة أن المفسر

ّنما ( ينبغي أن ) يكون بعد المفسر واختلف النحويون في : بطرِت القريُة إ
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ُبه كنصِب التفسير والمعنى : َأيه فقال بعضهم : نص ٌد ر َفه زي َتها وسأ معيش
ًا فكأَن حكمه ٍد فخرج الرأي مفسر َأي زيد ) ثم حول السفُه إلى زي ِفَه ر ( سَأ

ُنصَب كنصِب النكرة قالوا : ًا ) فترك على إضافته و ٌد رأي َفه زي أن يكون : ( سأ
وكما ل يجوز تقديم ما نصب على التفسير ل يجوز تقديم هذا وأجاز بعض



ًة وإنما يجري هذا التقديم وهو عندي القياس لن المفسر ل يكون إل نكر
ٌد رأيُه َع زي ّي ٌد رأيُه وض ِهَل زي والله أعلم على : َج

وما أشبه هذا وكذلك : بطرْت معيَشتها
َق ِء من غير أْن يستح كأنه : كرهت معيشتها وأحسُب البطر أنه كراهيُة الشي
ٍم ِله رأسَأُه ) في تقدي َع عبد ال أن يكره وكان شيخنا رحمه الله ل يجيز : ( وج

ٌة في قول الكسائي والفراء ٍر لن ( وجَع ) ل يكون متعدية وهي جائز ول تأخي
: الثامن : العوامل في السأماء والحروف التي تدخل على الفعال

الول من ذلك : ما يدخُل على السأماء ويعمل فيها فمن ذلك : حروف الجر ل
يجوز أن يقدم عليها ما عملت فيه ول يجوز أن يفرق بينها وبين ما تعمُل فيه

ول يجوز أن يفصل بين الجار والمجرور حشٍو إل ما جاء في ضرورة الشعر ل
ُد : ( في الدار اليوَم ) ول ما أشبه ِر ) تري ٌد في اليوم الدا يجوز أن تقول : ( زي
ًا بضارٍب ) لن الباء تسقط والقياس يوجب ذلك وقد أجاز قوٌم : ( لسَت زيد

ًا  ُه) أن تضمر فعلً ينصب ( زيد تفسر
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َعملّن فيه ول ( بضارٍب ) ومن ذلك ( إّن وأخواتها ) ل يجوز أن يقدم عليهَن ما 
َعملّن فيه بفعٍل ول تقدُم أخبارهن على يجوز أن تفرَق بينهن وبين ما 

ًا قلت : إّن في الدار ًا فإن كان الخبُر ظرف ِئهن إل أن تكون الخباُر ظروف أسأما
ًا والظروف يتسع فيهن خاصأة ولكن ل يجوز أن تقدم ًا وإّن خلفَك عمر زيد

الظرف على ( إّن ) ومن الحروف التي ل يقدم عليها ما يليها : ( إل ) وجميع
ما يستثنى به لّن ما بعد حرف السأتثناء نظيُر ما بعد ( ل ) إذا كانت عاطفًة

وقد فسرنا هذا فيما تقدم
وأما الحروف التي تدخُل على الفعال فل تتقدم فيها السأماء وهي على

ضربين : حروٌف عوامُل وحروٌف غيَر عوامَل فالحروُف العوامل في الفعاِل
ٌد يقول ٌد يقوَل ذاَك ) ل يجوز : ( ول خفُت أن زي ِة نحو : ( جئتَك كي زي الناصأب
َلْم ولّما ول التي تجزُم في النهي واللم ذاَك ) ومنها الحروف الجوازم وهي : 
ِتَك ) لن الجزَم نظير الجر َلْم زيد يأ التي تجزم في المر ل يجوُز أن تقوَل : ( 
ول يجوز لك أن تفصل بينها وبين الفعِل بحشو كما ل يجوز لك أن تفصل بين
الجار والمجرور بحشٍو إل في ضرورة شعٍر ول يجوز ذلك في التي تعمل في

الفعال فتنصب كراهية أن تشبه بما يعمل في السأماء لن السأم ليس
أل) كالفعل كذلك ( ما يشبهُه 
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ترى كثرة ما يعمل في السأم وقلة ما يعمُل في الفعِل وحروف الجزاء يقبُح
أن يقدم السأُم معها على الفعال شبهوها بالجوازم التي ل تخلو من الجزم إل
ِء ( فقط ) جاز ذلك فيها في الشعر لن حروف الجزاء يدخلها أّن حروف الجزا
َعَل ويفعُل ) ويكون فيها السأتفهام ويجوز في الكلم أن تلي ( إن ) السأم َف  )

: إذا لم يجزم نحو قوله
ِربا ) َة وإْن معموُرها خ ْد هرا َعاو  ... )

َلم ) وإنما جاَز هذا في وإن جزمت فل يجوز إل في الشعر لنها تشبُه ( ب
( إْن ) لنها أم الجزاء ل تفارقه كما جاز إضمار الفعل فيها حين قالوا : ( إْن
ِفعٌل في اللفظ َلم يلها  ًا فشٌر ) وهي على كل حاٍل : إْن  ًا فخيٌر وإْن شر خير

فهو مقدر في الضمير
ًا في وأما سأائر حروف الجزاء فهذا فيها ضعيٌف ومما جاء في الشعر مجزوم

ٍد َعدٍي بن زي : غير ( إْن ) قول 
ُه  ) ّيو ُيح ُهم  ْب ُن َي َواِغٌل  َتى  ْأُس الّساقي...َفَم َك ِه  َطْف علي ْع ُت (  و
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: وقال الحساُم
ٍر  ) ِئ َتٌة في َحا ِب َنا ٌة  َد ْع َتِمْل...صَأ َها  ْل ّي ُتَم َنَما الّريُح  ْي (  أ

َكذا ) إنما ارتفع على فعل هذا ٌد يأتَك يكن  وإذا قالوا في الشعر : ( إْن زي
تفسيره وهذا يبين في باب ما يضمر من الفعل ويظهر إن شاء الله

: الضرب الثاني منه الحروف التي ل تعمل فمنها
ْد ) َق َعَل ) (  َف َهْل (  ِل ًا  َأفعُل ) كما كانت ( ما فعَل ) جواب وهي جواب لقوله : ( 
ًا فمن ٍم ينتظرون شيئ ُهما لقو َفعَل إنما  إذا أخبرت أنه لم يقع ولما يفعْل وقد 

ثم أشبهت ( َقد ) لما في أنها ل يفصل بينها وبين الفعِل ومن هذه الحروف
( سأوَف يفعُل ) ل يجوز أن تفصل بين ( سأوَف ) وبين ( يفعُل ) لنها بمنزلة
ُبَه بهذه َلْن يفعَل ) ومما ش ( السين ) في ( سأيفعُل ) وهي إثبات لقوله : ( 
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ّبَما وَقلما وأشباهما ) جعلوا ( ُرّب ) مع ( َما ) بمنزلة كلمة واحدة (الحروف  ُر
َهلّ ولول وأل ألزموهن ل ) وجعلوا كل واحدة ليذكر بعدها الفعُل ومثل ذلك ( 

مع ( ل ) بمنزلة حرف واحد وأخلصوهن للفعِل حيُث دخل فيهَن معنى
: التحضيض وقد يجوز في الشعر تقديُم السأم قال الشاعر

ّلما  ) َق َد و ُدو ْلِت الّص َو ْط َأ ْدِت ف َد ُدوُم...صَأ َي ِد  ُطوِل الّصدو ِوصَأاٌل على    )
وهذا لفُظ سأيبويه



: التاسأع : الحروف التي تكون صأدور الكلم
هذه الحروف عاملة كانت أو غير عاملٍة فل يجوز أن يقدم ما بعدها على ما
قبلها وذلك نحو ألف السأتفهام و ( ما ) التي للنفي ولُم البتداء ل يجوز أن
ًا َأجزنا : إّن زيد ّنما  ٌد آكٌل ) وإ َأزيد آكٌل ) ول ( طعاَمَك لزي تقول : ( طعاَمَك 

طعاَمك لكٌل لن تقدير اللم أْن يكون قبل ( إّن ) وقد بينا هذا فيما تقدم هذه
ُفرَق بينهما لن معناهما في اللم التي تكسر ( إّن ) هي لم البتداء وإنما 

ِأ وقعت على خبره وهي ُأزيلت عن المبتد ٌد فلما  التأكيد واح
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ل يجوز أن تقع إل على اسأم ( إّن ) أو يكوُن بعدها خبره فالسأم نحو قولك : (
ًا ًا لكٌل طعاَمَك ) فإن قلت : ( إّن زيد ًا ) والخبُر نحو : ( إّن زيد َفك لزيد إّن خل

آكٌل لطعاَمَك ) لم يجز لنها لم تقع على السأم ول الخبر
ٌد آكلً طعاَمك ) ول يجوُز أن تقدم ومن ذلك ( ما ) النافية تقول : ( ما زي

ٌد آكلً ) ول يجوز عندي تقديمُه وإن رفعت ( طعاَمَك ) فتقول : ( طعاَمَك ما زي
َلم ) و ُد آكلً ) يشبهونها ( ب الخبر وأما الكوفيون فيجيزون : ( طعاَمَك ما زي
ُه البصريون وحجة البصريين أنهم ل يوقعون المفعول إل حيُث َأبا ( لْن ) و

يصلُح لناصأبه أن يقعه فلما لم يجْز أن يتقدم الفعُل على ما لم يجز أن يتقدم
َلْم ل يليهما َلْن و َلْن ) : أّن (  َلْم و َعِمَل فيه الفعل والفرق بين ( َما ) وبين (  ما 

 )إل الفعُل فصارتا مع الفعِل بمنزلة حروف الفعل
ٌد ) وأحالها الكوفيوَن إل أحمد بن وأجاَز البصريون : ( ما طعاَمَك آكٌل إلّ زي

يحيى
ًا ول ُتبنى معها ل تكون إل صأدر ومن ذلك ( ل ) التي تعمل في النكرة النصب و

يجوز أن تقدم ما بعدها على ما قبلها وهي مشبهة ( بإّن ) وإنما يقع بعدها
ُأ والخبُر فكما ل يجوز أن تقدم ما بعد ( إّن ) عليها كذلك المبتد
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ُد لن ( إّن ) أشبُه بالفعل منها فأما ( ل ) إذا كانت تلي َأبع هي والتقديم فيما 
ُتشبه ( بليَس ) فلك التقديم والتأخير السأماء والفعال وتصرفت في ذلك ولم 

ًا ل ضارٌب ول مكرٌم ) وما أشبه ذلك ومن ذلك ( إْن ) التي َأنَت زيد تقول : ( 
ّد من شرط وجواٍب فالجزاء مشبه بالمبتدأ ُب ًا ول  للجزاء ل تكون إل صأدر

والخبر إذ كان ل يستغنى أحدهما عن الخر ول يتم الكلم إل بالجميع فل يجوز
َأضرْب ) ًا إْن تضرْب  أن تقدم ما بعدها على ما قبلها ل يجوز أن تقول : ( زيد
بأي الفعلين نصبته فهو غير جائٍز لنه إذا لم يجز أن يتقدم العامُل لم يجز أن



ٌد يتقدم المعموُل عليه وأجاز الكسائي أن تنصبُه بالفعل الول ولم يجزها أح
ًا بالفعل الثاني ُء أن يكون منصوب من النحويين وأجاز هو والفرا

ًا لنُه ًا بالفعل الثاني وإْن كان مجزوم َأجزُت أن يكوَن منصوب قال الفراء : إنما 
ِتَك ) فليس ًا تضرْب آ ًا فإذا قلت : ( إْن زيد يصلُح فيه الرفُع وأن يكون مقدم

َأهل ٍد ) ف بينهم خلف ( وتضرْب َجزٌم ) إل أنهم يختلفون في نصب ( زي
ُه وهو قوُل الكوفييَن البصرة يضمروَن فعلً ينصُب وبعضهم ينصبه بالذي بعد
ِم الفعِل بعد ًا أضرْب ) إل أّن البصرييَن يقولوَن بجز وأجازوا : ( إْن تأتني زيد

ِزَم إذا فرق بين الفعلين ٍد ) وأبى الكوفيوَن جزَمُه وكان الكسائي يجيُز الج ( زي
ْد َأقص  )بصفٍة نحو قولك : ( إْن تأتني إليك 
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ٍء من سأبب الفعل الول فكلهم يجزم الفعل الثاني فإذا فرق بينهما بشي
العاشر : أن يفرق بين العامل والمعمول فيه بما ليس للعامل فيه سأبب وهو

: غريب منه
وقد بينا أّن العوامل على ضربين : فعل وحرف وقد شرحنا أمر الحرف فأما

ًا َعِمَل فيه فنحو قولك : ( كانت زيد ُنه وبيَن ما  الفعل الذي ل يجوز أن يفرق بي
الحمى تأخذ ) هذا ل يجوز لنك فرقَت بين ( كاَن ) واسأمها بما هو غريٌب منها

ٌو رغَب ) إذا ٌد فيَك وعمر ًا ) ليس بخبٍر لها ول اسأم ول يجوز : ( زي لن ( زيد
ٌد فيَك َرِغَب وعمرٌو ) لنك فرقَت بين ( فيَك ) ورغب بما ليس أرددت : ( زي

منُه
ٍد ) لم يجْز ًا ( لزي ٌد راغٌب نفسه فيَك ) فجعلَت ( نفَسُه ) تأكيد وإذا قلت : ( زي

ًا لنك فرقت بيَن ( راغٍب وفيَك ) بما هو غريب منه فإْن جعلَت ( نفَسُه ) تأكيد
لما في ( راغٍب ) جاَز وكذلك الموصأولُت ل يجوز أن يفرَق بين بعض صألتها

ًا ًا ) تريد : إذا كان قائم ًا قائم ٍء غريب منها تقول : ( ضربي زيد وبعٍض بشي
ّد الخبر لن ( ضربي ) مبتدأ فإن ٍد وقد سأدت مس ًا ) حاٌل لزي ( فقائم
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ًا ) (قدمت ًا ) في صألة ( ضربي ) و ( قائم ٍد لم يجْز لن ( زيد ًا ) على زي  قائم
ًا ًا ) تريد : ( ضربي زيد بمنزلة الخبر فكما ل يجوُز : ( َضْربي َحَسٌن زيد

َحَسن ) كذاك ل يجوز هذا وكذلك جميع الصلت
: الحادي عشر : تقديم المضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى

ًا أما تقديم المضمر على الظاهر الذي يجوز في اللفظ فهو أن يكون مقدم
ٌد ) ُه ومرتبته وذلك نحو قولك : ( َضرَب غلَمه زي ًا في معنا في اللفظ مؤخر



ُتَك التأخير ومرتبُة المفعول أن ٌد غلَمُه فقدمَت وني كان الصأل : َضَرَب زي
ًا غلُمه ) كان الصأل : ( َضَرَب غلُم يكون بعد الفاعل فإذا قلت : ( َضرَب زيد

ًا قلت : غلمُه ًا ) المفعول فقلت : َضرَب زيد ًا ) فلما قدمَت ( زيد ِد زيد زي
ِه لتقدِمه قال الله عز وجل : ٍد ) فاسأتغنيت عن إظهار وكان الصأل : ( غلُم زي

ْذ ابتلى إبراهيم ربُه بكلماٍت ) وهذه المسألة في جميع أحوالها لم تقدم ( وإ
ٍر ًا على مظه فيها مضمر

ِر إذا اسأتغنيَت عن إعادته فلو قدمَت فقلت : َد المظه إنما جئَت بالمضمر بع
ًا غلمُه لم يجْز لنك قدمَت المضمَر ُد : ضرَب زيد ًا ) تري ِرَب غلَمُه زيد ( َض

على الظاهر في اللفظ والمرتبِة لن حق الفاعل أن يكون قبل المفعول فإذا
كان في موضعه وعلى معناه فليس لك أن تنوي به غير موضعه إنما تنوي بما

َعه فافهم هذا فإّن هذا الباب عليه يدور ِه موض كان في غير موضع
: فإذا قلت
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ِه يؤتى الحكُم ) جاَز لن التقدير ( يؤتى الحكُم في بيتِه ) فالذي قاَم ( في بيت
ُته أْن ٍر مرتب ًا على ظاه مقاَم الفاعِل ظاهٌر وهو ( الحكُم ) ولم تقدم ضمير

ِم يؤتى الحكُم ) جاز أن تقول : يكون قبل الظاهر فإن قلت : ( في بيِت الحك
ًء عن إظهاره إذ كان قد ذكره كما تقول : إذا ذكر ( يؤتى ) وتضمر اسأتغنا

َفعل ) فتضمر اسأم َا و ًا قاَم وفعَل وكذلك إذا ذكر اثنين قلت : ( قام إنساٌن زيد
ًا قد ذكره فإْن لم تقدره هذا التقدير لم يجز ًء بأّن ذاكر من لم تذكر اسأتغنا

فإن قدمت فقلت : ( يؤتياِن في بيِت الحكميِن ) تريد : ( في بيِت الحكميِن
ُه َضرَب أو يضرُب أو ضارٌب فحقُه أن ًا أبو يؤتياِن ) لم يجز ومن هذا : زيد

ٌد ) َأَخذ زي َد  َأرا ٍد َضَرَب ) واختلفوا في قولهم : ( ما  ًا أبو زي تقول : ( زيد
ُه البصريون فأجاز

ٍد وأبى ذلك الكوفيون ففرقوا َد ) ذكٌر من زي َأرا َذ ) وفي (  َأخ ًا ( ب ورفعوا زيد
َء من نفس السأم بمنزلة التنوين فصار ٌد ) بأن الها بينُه وبين ( غلَمُه َضرَب زي
ٌد ويقوُل قوٌم من النحويين : إذا كان المخفوض ليس ًا َضرَب زي بمنزلة : غلم

ًا ) ول يجوز في نية نصب فل يقدم مكنيُه تقول ( في داره ضربُت زيد
ُه هو كما قالوا ِمْن قبل ٍد ) وهذا الذي لم يجيزو عندهم : ( في داره قياُم زي

ٌد ) فيتم السأم فهو ٍد فقيام مبتدأ ويجوز أن يسقط ( زي َأني إذا قلت قياُم زي

ّنُه من حشو السأم وليَس بالسأم وإنما أجزت : بمنزلة ما ليس في الكلم ل
ٍر تّم ٍد في دا ٍد ) ولو قلت : قيام زي ِر ( زي ًء بذك ٍد في دارِه ) اسأتغنا ( قياَم زي
َء الضمير والكلم غير مضطر إليه ُيضطْر فيه إلى إضمار فإذا جا الكلم ولم 

ًا بهذه الصفة فهو في التقديم كان بمنزلة ما لم يذكر فإذا كان الضمير مؤخر
ُد َأبع

َنها ) فمنهم من يجيزها كما يجيز َألي واختلفوا في قولهم : ( لبسُت ِمَن الثياب 



ُه قال َأبا ًا ومن  َأعطيُت زيد َهمُه  : در
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ٌد ) َد زي َذ ما أَرا َأخ ًا : (  َأجازوا جميع َأليَن ) دون الثياِب و ٌع على (  الفعُل واق
ٌد ) لم يختلفوا إذا قدموا الفعَل وأهل ًا زي ٌد ) ( وَخرَج راكب َبُه زي َأعج ( وأحّب ما 
ُء والكسائي وقال : فيها ذكر ٌد ) ولم يجزها الفرا ًا َخرَج زي البصرة أجازوا ( راكب

ٍر من السأم فل يقدم على الظاهِر ولو كان ل يقدُم ضمير البتَة على ظاه
لوجَب ما قال ولكن المضمر يقدُم على الظاهر إذا كان في غير موضعه

ُله ) وفي القرآن َأج ًا  َأحرز زيد بالصفة التي ذكرت لك وأجمعوا على قولهم : ( 
ٍر وأجمعوا ٍر على ظاه َنها ) لنه ليس في ذا تقديُم مضم ًا إيما ُع نفس : ( ل ينف

َأجلُه ًا  َأجلُه ) فإن قالوا : ( زيد ًا أحرَز  ُله ) وعلى : ( زيد َأج ًا  َأحرَز زيد على : ( 
ًا وهي تجوز لن ِهشام ُلها إلّ  َأحرَز ) فأكثر النحويين المتقدمين وغيرهم يحي

ٍد أحرَز ) لم تحتج َأجُل زي ًا  ًا ) فلما قلت : ( زيد ٍد أحرَز زيد َأجُل زي المعنى : ( 
َأخويَك يلبساِن ) وهي عندي ٍد مع الجِل واختلفوا في ( ثوِب  إلى إظهار زي

َأخواَك ) فاسأتغنى عن إعادة الخوين َأخويَك يلبُس  ٌة لن المعنى : ( ثوُب  جائز
ُأضمرا بذكرهما ف

ٌد ُهم ( ويهدموَن ُهم ) وتقول : ( حيَن يقوُم زي وأجاز الفراء : داُر قوِمَك يهدُم 
ٌد ) فلو أظهرتُه لجاز واسأتغنى ٌد يغضُب زي يغضُب ) لنَك تريد : ( حيَن يقوُم زي

ٌد آخُر وهو على إلباسأه يجوُز ٍد ولو أظهرتُه لظن أنه زي ِر زي عن إضماره بذك
ًا َضرَب ) إذا أردَت : ( َضرَب نفسُه َليس هذا مثل : ( زيد  )و
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ّق ّد منُه وح لن هذا إنما امتنع لنه فاعل مفعوٍل وقد جعلت المفعوَل ل ب
الفاعل أن يكون غير المفعول إل في الظن وأخواته فإذا أردت هذا المعنى

ٌد نفَسُه ) وقالوا : فإن لم تجيء ًا نفُسُه ) ( وَضرَب زي قلت : ( َضرَب زيد
ّد من إظهار المكنى ليقوم مقاَم ما هو منفصٌل من الفعل لن بالنفس فل ب
ٌد َو ) ( وَضرَب زي ُه ًا  الضميَر المنفصل بمنزلة الجنبي فتقول : ( َضرَب زيد

ّبَك إل ُهو ) كأنه في التقدير َد ر َيعلُم جنو ُه ) واحتجوا بقوله عز وجل : ( وما  ّيا إ
ُتَك ّبَك ) ولو جاز أن تقوَل : ضربتني وضرب ِبَك إلّ ر َد ر َيعلُم جنو : ( وما 

َئِب ِطبُه للزمَك أن تقول : ( َضربُه ) للغا َلَك على نفِسَك وَمْن تخا فأوقعَت فع
َلْمن الهاء فإذا قلت : ( َضرَب ْعَل الغائب على نفسه بالكناية فل يعلم  ِف فتوقع 

ِه نفَسُه ) بأّن لَك ذلَك وما الذي يجوز فيه تعدى فعِل الفاعل إلى نفس
ًا ) فإّن هذا وما أشبهُه يتعدى فيه فعُل ًا وخلتني جالس فقولك : ( ظننتي قائم



ّنُه يصيُر في َفعُل المضمر إلى الظاهر ل المضمر إلى المضمر ول يتعدى 
ّد منُه وإل بطَل الكلم المفعوُل الذي هو فضلٌة ل ب

وهذه مسألٌة شرحها أبو العباس وذكر قول أصأحابه ثم قولُه قاَل : قال
ٌع به الِفعَل كما يوقعه ِه موق ُه ) لن ما كاَن من سأبب َبُه أبو ًا ضر سأيبويه : ( أزيد
ًا ضرَب ) فيكون الضمير في ( ضرَب ) هو ما ليس من سأببه ول أقول : ( أزيد

ٌد مفعوٌل فيكون هو الضارُب نفَسُه وأضع الضمير في موضع أبيه الفاعُل وزي
َنُه ِلَم ل يجوُز هذا وما الفصُل بي حيث كان فاعلً قيَل لُه : 
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َأبواٍب فالجواُب في ذلك : َلُه في  وبيَن أبيه وقد رأينا ما كاَن من سأببه يحّل مح
ِم وإنما ينبغي أن أَن المفعوَل منفصٌل مستغٍن عنُه بمنزلِة ما ليس في الكل
ًا يصحَح الكلُم بغير مفعوٍل ثم يؤتي بالمفعول فضلًة وأنت إذا قلت : ( أزيد

َفلو حذفَت المفعول بطَل الكلُم فصار المفعوُل ل يستغنى عنه وإنما َضرَب ) 
ّد منه مع الفعِل الفاعُل الذي ل ب

ُثَل بطَل فصرَت إْن ًا ) لن الفاعَل إذا َم ًا ظنُه منطلق َأزيد وكذلك ل تقول : ( 
ِر ًا ) فأضمرَت قبَل الذك ًا منطلق َظّن زيد قدمتُه لتضعُه في موضعه صأار ( 

ِفعَل ٍم لّن  ُد كل ًا كان أجو َأخ ٌد  ُظن زي ُه  ًا ) وإيا ٌد قائم ولكن لو قلت : ( ظنُه زي
َأخواتهما ) و ل يتعدى إليه في ٍد يتعدى إليه في باب ( ظننُت وعلمُت و زي

َبها فترد الضمير إليها لنها ٍد َضر ( َضرَب ) ونحوه أل ترى أنَك تقول : غلُم هن
ٍد َضرَب ) لم تحتج إلى المفعول فلما مستغٍن عنها لنِك لو قلت ( غلُم هن

ٍد كانت في ذكرك رددَت إليها وحلْت محَل الجنبي ولو قلَت : ( غلُم هن
ًا من تمام ًا عند بعضهم لن هند ٍد الفاعل لكان غلط ضربَت ) تجعل ضمير هن

ّد منه ليرجع الغلم والغلُم مفعوٌل فقد جعلت المفعول الذي هو فضلة ل ب
ٍد ضاربتُه الضمير الذي هو الفاعُل إليه فإن قلت : فما بالي أقول : ( غلُم هن

ًء ِهَي إْن شئت إظهاَر الفاعل وهو ( لهند ) وإْن شئت ابتدا هي ) فيجوز واجعل 
ٌأ و ( ضاربتُه ) على هذا ًا فالجواب فيه أنه إنما جاَز هنا لن الغلم مبتد وخبر
ِر فهو منفصٌل بمنزلِة الجنبي أل ترى ّد الخب ّد مس ٌأ والفاعُل يس التقدير مبتد
َتَك أو غيرها اسأتقاَم والفاعُل المتصُل ل ّنَك لو وضعَت مكاَن ( هي ) جاري أ

ُته هي ) تجعُل ( هي ) إن ٍد ضارب َأفتجيُز : ( غلُم هن ُه فإن قلت  ّلُه غير يحُل مح
ّد ًء و ( هي ) فاعٌل يس ُته ) ابتدا ًا وإن شئَت جعلت ( ضارب ًء مؤخر شئَت ابتدا

َد مس
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ٍد الخبر فكل هذا جيد لن ( هي ) منفصٌل بمنزلة الجنبي ولو قلت : ( غلَم هن
ّنما أضفتها إلى هند لما تقدم من ًا لن الم منفصلة وإ ضربْت أّمها ) كان جيد

ٍد ٍد ضربْت أّم هن ٌء أل ترى أني لو قلُت : غلُم هن ٌد ها هنا وغيرها سأوا ذكرها فهن
ِلضمار أحسن لما تقدم الذكر والضمير المتصل ل كاَن بتلك المنزلِة إل أن ا

ًا يقع موقعه المنفصل المذكور إل على معناه وتقديره وإنما هذا كقولك : ( زيد
ُلَح فقلت : أٌب ُبوه ) لّن الب ظاهٌر ولو حذفت ما أضفت إليه صَأ َأ َضرَب 
ًا َضرَب ) الذي ل يحل محله ظاهٌر وغلٌم ونحوهما والول بمنزلة : ( زيد

فلذلك اسأتحاَل
ّنك ٍد َضَربْت ) وباب جوازه أ ُغلَم هن قال أبو العباس : وأنا أرى أنه يجوز : ( 

ٌد ) فلم تحتج ِهن َبْت  ٍد ( َضر ُغلَم هن ًا ) لذكرَك إياها وكان التقدير  اضمرَت ( هند
ِلظهار ٌد ) ويجوز ا َبْت هن إلى إظهارها لتقدم ذكرها وكان الوجه ( غلَمها َضر

ُه ) كان أحسن فإنما َأبا ٌد ) ولو قلت : (  ٍد زي َبا زي على قولك : ( َضرَب أ
ًا َتها في موضع ذكرها الظاهر ولكن ل يجوز بوجٍه من الوجوه : ( زيد َأضمر

َلُه ل ًا لظاهره لعلتين : إحداهما : أّن فع ٍد ناصأب َضرَب ) إذا جعلت ضمير زي
َبُه ) إذا رددَت الضمير إلى ٌد ضر يتعدى إليه في هذا الباب ل تقول : ( زي

ٍد ) ول تقول : ضربتني إذا كنَت الفاعَل والمفعوَل وقد بيَن هذا والعلة ( زي
ًا لّن الفاعل الخرى : ما تقدم ذكره من أن المفعول الذي فضلٌة يصيُر لزم

ًا ) ًا إذا أضمرَت ( زيد َظّن منطلق ًا  ّد منه معلق به ولهذا لم يجز : زيد الذي ل ب
َأخاَك ) َظّن ) وإن كان فعله في هذا الباب يتعدى إليه نحو : ( ظننتي  في ( 
َبْت ) ٍد َضَر ُغلَم هن ولكن لم يتعد المضمر إلى الظاهر لما ذكرُت لَك وأما ( 

ِلضافة قد صأارت من تمامه أل ترى أنك ِم وإن كانت با ًا غيُر الغل فجاز لن هند
ٌد ضربُه ٍد َضربَها ) ول تقول : ( زي  )تقول : ( غلُم هن
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ُه سأيبويه وذكر : ًا ) فروا ًا واختلفوا في : ( ضربني وضربت زيد َبيٌن جد فهذا 
أنهم أضمروا الفاعَل قبَل ذكره على شريطة التفسير وزعم الفراء : أنه ل
ٍد ) وأجاز الكسائي على أن ( ضرَب ) ل شيء فيها وحذَف يجيُز نصَب ( زي

ُع ًا ) وقال بعُض علمائنا ( رحمه الله ) : والذي قال الفراء : لول السما ( زيد
ًا لكاَن قياسأ

ٌد ِله زي ُه عبد ال َأبا ُه ) فالبصريوَن يجيزون : (  ٌد ضارٌب أبا ِله زي وأما ( عبد ال
َعِمَل فيه ِد العامِل من الذي  ضارٌب ) وغيرهم ل يجيزها وهو عندي : قبيٌح لبع

ًا ويجيزها ٌد يأكُل أبوه ل يجيزها الفراء ول يجيُز : ( آكٌل ) أيض وطعاَمَك زي
ًا ارتفع عنده ( بآكٍل ) ُه ) لن زيد ٌد آكٌل أبو الكسائي إذا قال : ( طعاَمَك زي

فأجاز تقديم الطعام ولما كان يرتفع بما عاد عليه من الذكر لم يجزه وقال
ُه تقديَر الفعال الفراء : هو في الدائم غيُر جائٍز لنه ل يخلو من أن أقدَر

ُأقدم ِء فل يجوُز أْن  ُه تقديَر السأما َدر َق فيكون بمنزلة الماضي والمستقبل إذا 



ُه في الصفات ويعني بالصفات ( الظروف ) وهذه مفعول السأماء ولكني أجيز
ٍر المسألُة لم يقدم فيها مضمٌر على ظاه
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ُه ) فاعٌل ( يأكُل ) وطعامَك مفعوٌل وقد بعد َأبو والمضمُر في موضعه إل أن ( 
ٍد ) وليَس لُه في الفعل ِه ( بزي ما بينهما وفرقت بين الفاعل والمفعول ب

ٌد يأكُل ) فالفاعُل نصيٌب ولكن يجوز أن تقولُه من حيث قلت : ( طعاَمَك زي
ِر ُه ) مقاَم ذلك المضم َأبو مضمٌر فقاَم ( 

: الثاني عشر : التقديم إذا ألبس على السامع أنه مقدم
وذلك نحو قولَك : ( ضرَب عيسى موسأى ) إذا كان ( عيسى ) الفاعل لم يجز

أن يقدم ( موسأى ) عليه لنه ملبس ل يبين فيه إعراٌب وكذلك : ( ضَرَب
الَعصا الرحى ) ل يجوز التقديم والتأخير فإن قلت : ( كسر الرحى العصا )
َعصا ل تكسُر الرحى جاز التقديم ِلَم أّن ال ُع وكانت الرحى هي الفاعل وقد 

ًا ) إذا كان السامع ل يعلم من ًا قائم والتأخير ومن ذلك قولك : ( ضربُت زيد
القائم الفاعُل أْم المفعوُل لم يجز أن تكون الحال ِمن صأاحبها إل في وضع
الصفة ولم يجز أن تقدم على صأاحبها فإن كنت أنَت القائم قلت : ( ضربُت
ُيلبس جاز ًا فإن لم  ًا قائم ٌد القائَم قلت : ضربُت زيد ًا ) وإن كان زي ًا زيد قائم
ًا ) ل يجوز أن ًا منحدر ًا زيد التقديُم والتأخير وكذلك إذا قلت : ( لقيُت مصعد

ٌد ) لنك إن ُد إل أنَت والمنحدُر إل ( زي يكون المصع
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ًا لم ًا وتأخير ُد تقديم َهذا ) تري َهذا  قدمت وأخرَت التبَس ولو قلت : ( ضرَب 
ِه ) جاَز التقديُم والتأخيُر فقلت : ( ضربَت َهذا هذ يجز فإذا قلت : ( ضرَب 

َهذا ) لنه غيُر ملبٍس ولو قلَت : ( َضَرب الذي في الدار الذي في َهذه 
ًا ِللباسأه ومن ذلك إذا قلت : ( أعطيُت زيد البيت ) لم يجز التقديُم والتأخيُر 

ٍد ) وعمرٌو هو المأخوذ لنه ملبس ًا ) على ( زي ًا ) لم يجز أن تقدم ( عمر عمر
ًا َذ فإذا قلت : ( أعطيُت زيد ٍد منهما يجوز أن يكون الخ إذا كان كل واح

ًا ) لنه غير ملبٍس ًا زيد ًا ) جاَز التقديم والتأخير فقلت : ( أعطيُت درهم درهم
ًا والدرهم ل يكون إل مأخوذ

ً : الثالث عشر : إذا كان العامل معنى الفعل ولم يكن فعل
ًا وذلك قولك : ( فيها زيد ل يجوز أن يقدم ما عمل فيه عليه إل أن يكون ظرف

ًا ) على فيها لنه ليس هنا فعٌل وإنما أعملَت ًا ) ل يجوز أن تقدم ( قائم قائم
ٌد ( فيها ) في الحال لما تدل عليه من السأتقرار وكذلك إذا قلت : ( هذا زي



ًا ) على ( هذا ) لن العامل هنا دّل على ما ًا ) ل يجوز أن تقدم ( منطلق منطلق
ُهو عبد الله دل عليه ( هذا ) وهو التنبيه وليس بفعٍل ظاهر ومن ذلك : ( 
ُهَو ) لن العامل هو المعنى وإنما ًا ) على (  ًا ) ل يجوز أن تقدم ( حق حق

ّلَك على  َد ُهو عبد الله  ًا ) لنك لما قلت :  َق( نصبت ( حق أح
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ًا ) فأما الظرف الذي يقدم إذا كان العامل فيه معنى فنحو )َدلَك  فقلت ( حق
َلَك ) وهو الملك ُكّل ) معنى (  َلَك ثوٌب ) العامل في (  ٍم  قولك : ( أكّل يو

ِلظهار ِلضمار وا ذكر ما يعرض من ا
ُه ومضمٌر َء على ثلثة أضرٍب : ظاهٌر ل يحسُن إضمار اعلم أّن الكلم يجي

ُه ومضمٌر متروٌك إظهاره مستعمٌل إظهار
ُه : ما ليس عليه دليل من لفٍظ ول حال الول : الذي ل يحسُن إضمار

ًا فأضمرت ولم يتقدم ما يدل ِلْم زيد َك ُد :  ًا وأنت تري مشاهدٍة لو قلت : زيد
ًا للكلم لم يجز وكذلك غيره من جميع ِلْم ) ولم يكن إنسان مستعد َك على ( 

الفعال
ُه : هذا الباب إنما يجوز إذا علمت أّن الثاني : المضمُر المستعمُل إظهار

الرجل مستغٍن عن لفظَك بما تضمره فمن ذلك ما يجري في المر والنهي
ًا ورأسَأُه وما أشبه ذلك وهو أن يكون الرجل في حال ضرٍب فتقول : زيد

َد نهيتُه أْن يقرَب السأد َد السأ تريد : اضرْب رأسَأُه وتقول في النهي : السأ
ِلضمار أجمع في المر والنهي وإنما يجوز مع المخاطب ول يجوز مع وهذا ا

ًا فتقول الغائب ول يجوز إضمار حرف الجر ومن ذلك أن ترى رجلً يسدد سأهم
َع ِله ) أي يصيُب القرطاَس أو رأيتُه في حال رجٍل قد أوق : ( القرطاس وال

ِله ) أي : أصأاب القرطاُس ْعلً أو أخبرت عنُه بفعٍل فقلَت : ( القرطاَس وال ِف
ٍر ول منهّي وإنما الكلُم َتضمر الفعَل للغائِب لنه غير مأمو وجاز أن 
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ّبَس فيه كما يقع في المر وقالوا : ( الناُس مجزيوَن بأعمالهم ) إْن ُل خبٌر فل 
ًا ًا فشٌر يراد إن كاَن خير ًا فخيٌر وإْن شر خير

ًا َفعَل خير ًا ) كأنه قال : ( إْن كان ما  ًا فخير ومن العرب من يقول : ( إْن خير
ًا ) والرفع في الخر أكثر لن ما بعد الفاء حقه السأتئناف ويجوز : ُجزي خير

( إن خيٌر فخيٌر ) على أن تضمر ( كاَن ) التي لها خبر وتضمر خبرها وإن
شئت أضمرت ( كاَن ) التي بمعنى ( وَقع ) ومثل ذلك قد مررُت برجٍل إْن

ًا ول يجوز في هذا إل النصب وزعم يونس : أّن من العرب طويلً وإْن قصير



من يقول : ( إْن ل صأالٌح فطالٌح ) على إْن : ل أكن مررُت بصالٍح فطالٍح وقال
سأيبويه : هذا ضعيٌف قبيٌح قال : ول يجوُز أن تقول عبد الله المقتوُل وأنت

ِله ) لنه ليس فعلً يصُل من الشيء إلى الشيء ومن ذلك : تريد ( كن عبد ال
ٌق ) وأل طعاَم ٍء فر ًا ِمْن ُحّب ) ولو رفع جاز كأنه قال : ( أو امرى ًا خير أو فرق
ًا ) ويجوز : ( ولو تمٌر ) أي : ولو كان تمٌر ًا أي : ( ولو كاَن الطعاُم تمر ولو تمر

ٍم  )ومن هذا الباب : ( خيَر مقد
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ٍم ) فجميع ما يرفع إنما تضمُر في أي قدمَت وإن شئَت قلَت : ( خيُر مقد
ْفهم نفسك ما تظهُر وجميع ما ينصُب إنما تضمر في نفسَك غير ما تظهُر فا
ٍم فالمعنى : هذا فإّن عليه يجري هذا الباُب أل ترى أنَك إذا قلت : خيَر مقد

ْعٌل وخيَر مقدم اسأٌم والسأُم غيُر الفعِل فانتصَب بالفعل فإذا قدمَت فقدمَت ف
ٍم ّنك قلت : قدوُمَك خيُر مقدم فإنما تضمر قدومك خيُر مقد رفعَت فكأ

ٍم ) ُأ وإذا قلت : ( خير مقد ٍم ) وخبُر المبتدأ هو المبتد فقدومَك ( هو خيُر مقد
فالذي أضمرت ( قدمت ) وهو فعُل وفاعٌل والفعل والفاعل غير المفعول

فافهم هذا فإن عليه يجري هذا الباب ومن هذا الباب قولهم : ( ضربت
ًا وضربني ) إل أن هذا الباب أضمرت ما ٌد ) تريد : ( ضربُت زيد وضربني زي

َعِمَل فيه الفعُل وذلك أضمرت الفعل نفسُه وكذلك كّل فعلين يعطُف أحدهما
على الخر فيكون الفاعل فيهما هو المفعول فلك أن تضمره مع الفعل

ٌق لّن ما ٌد منطل وتعمل المجاور له فتقول على هذا متى ظننُت أو قلُت : زي
ًا ) فإذا قلت : ًا منطلق بعد القوَل محكٌي وتقول : ( متى قلَت أو ظننَت زيد

ًا ) ثنيت فقلت : ( ضرباني وضربُت الزيديِن ) فأضمرت ( ضربني وضربُت زيد
ٌع من العرب لم قبل الذكر لّن الفعَل ل بد لُه من فاعل ولول أّن هذا مسمو

ٌد ) وضربني وضربُت يجز وإنما َحُسَن هذا لنَك إذا قلت : ( ضربُت وضربني زي
ٍد فاعٌل مفعوٌل في المعنى فسومح في ًا فالتأويل : تضاربنا فكل واح زيد

اللفظ لذلك
ٌد منهم يقوُم ) ُأ كأنُه قال : ( أح ومن ذلك : ( ما منهم يقوُم ) فحذَف المبتد

َفصبٌر جميٌل  )ومن ذلك قوله عز وجل : ( 
َأمرى صأبٌر جميٌل  )أي : ( 

ُه : المستولي على هذا الباب المر وما جرى الثالث : المضمُر المتروك إظهار
مجراه وقد يجوز فيه غيره فمن ذلك ما جرى على المر والتحذير نحو

ْد إياَك ) ولكن ل يجوز إظهاره قولهم : ( إياَك ) إذا حذرته والمعنى : ( باع
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َتقيّن فصارت ( إياَك َي لتقيّن وإياَك فأ َد وإياك الشّر كأنه قال : إيا وإياك والسأ
ًأ ) بدلً من اللفظ بالفعِل ومن ذلك : ( رأسَأُه والحائَط وشأنك والحّج وامر

ونفَسُه ) فجميع هذا المعطوِف إنما يكون بمنزلة ( إياَك ) ل يظهر فيه الفعُل
ِلظهار والواو ها هنا بمعنى ( َمع ) ومما ًا فإن أفردَت جاَز ا ما دام معطوف
ًا ) انتصب ًا ضرب َء وضرب َء النجا ُجعَل بدلً من الفعل : ( الحذَر الحذَر والنجا

على ( الزم ) ولكنهم حذفوا لنه صأار بمعنى ( افعِل ) ودخوُل ( إلزم ) على (
افعْل ) محاٌل وتقول : ( إياَك أنت نفُسَك أْن تفعَل ) ونفسك إْن وصأفَت

المضمر الفاعل رفعت وإْن أضفَت إياَك نصبَت وذلك لّن ( إياَك ) بدٌل من
َلُه من ضمير الفاعل المأمور وإْن وصأفت ( إياَك ) ّد  ُب ْعٍل وذلك الفعُل ل  ِف
ًا ) بحسب ما تقدر ول يجوز : ( إياَك ٌد وزيد نصبَت وتقول : ( إياَك أنَت وزي
ًا ) بغير واٍو وكذلك : ( إياَك أن تفعَل ) إن أردَت : ( إياك والفعَل ) وإْن زيد

َأْن تفعَل جاَز وزعموا أن ابن أبي اسأحق أجاَز : أردت : إياَك أِعُظ مخافَة 
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ّنُه  ) َء فإ ّياَك الِمَرا ّياَك إ ِزاِجٌر...إ ِر  ْي َلخ ِل ٌء و (  إلى الّشّر دعا
َء كأنُه قال : ( إياَك ) ثم أضمر بعد ( إياك ) فعلً آخر فقال : اتِق المرا

ُد أن ( الكاَف ) اسأٌم ْفُه يري ُأعن وقال الخليل : لو أّن رجلً قاَل : إياَك نفَسَك لم 
َع وموضعها خفٌض قال سأيبويه : وحدثني مْن ل أتهم عن الخليِل أنُه سأم

ُنَك ّا الشواِب ) ومن ذلك : ( ما شأ ُه وإي ّيا َغ الستيَن فإ ًا يقول : ( إذا بل أعرابي
ًا من ًا ) وإنما فعلوا ذلك فرار َنُه قال : ( وما شأنَك وملبَسَة زيد ًا ) كأ وزيد

ًا ًا وما شأُن عبد الله وزيد العطف على المضمر المخفوض وحكوا ما أنَت وزيد
ّنَك َلُه كأ ُه فانتصب بالفعل الذي نصَب وي َأخا َلُه و كأنه قال ما كان : فأما : وي

َلُه ُله وي قلت ألزمُه ال
ًا ًا ورعي ُه نصبت لّن فيه ذلك المعنى ومن ذلك سأقي َأخا َلُه و وإن قلت : ويٌل 

ًا وخيبًة ودفر
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ًا وجميع هذا ْهر َب ًا و ّب َت ًا و ْعس ًا وت ًا وسأحق ُبعد ُفًة وتفًة لُه و ًا وأ ًا وبؤسأ ْقر َع ًا و وجدع
ًا ) َلَك ) بعد ( سأقي بدل من الفعِل كأنه قال : سأقاَك الله ورعاَك وأما ذكرهم ( 

َدلً أي : ْن ًا ) وَج ُترب فليبينوا المعنى بالدعاء وليس بمبني على الول ومنه : ( 
َلَك ْي ًا ومنها و ِري ًا َم ًا لفيك يريدون : الداهية ومنه هنيئ ألزمَك الله وقالوا : فاه
ًا ول يكون إل بعد ( ويلَك ) ْولَك ل يتكلُم به مفرد َع َبَك و ُي ْيسَك وو ْيَحَك وو وو



ِرَك الله إل فعلَت وقعدك الله َذ الله وريحانُه وعْم ومن ذلك سأبحان الله ومعا
َله وزعَم الخليُل : أنُه تمثيٌل ل يتكلُم به ومنه ُتَك ال إل فعلت بمنزلة : نشد

ً َألزمَك الله ) وصأار بدل ًا وفيه معنى التعجب كأنه قال : (  َف َل ًا وصَأ َكَرم قولهم : 
ُع ذا ِه ومنه : لبيَك وسأعديَك وحنانيَك وهذا مثنى وجمي ِلْف ب من أكرْم به وأصْأ

ِء ّلَك على الشي الباب إنما يعرف بالسماع ول يقاُس وفيما ذكرنا ما يد
ٍر َلُه صأوٌت صأوَت حما المحذوف إذا سأمعته ومن ذلك قولهم . ( مررُت به فإذا 

َلُه صأوٌت ) هو يصوُت فصار لُه صأوٌت بدلً منُه ومن هذا : ) لّن معنى : ( 
ْعٌل ِف ُأضمر  َتُه ) و َتُه فاسأتغنى ( بضرب ًا ضرب ْبَت زيد َتُه ) تريد : أَضَر ًا ضرب َأزيد  )

يلي حرف السأتفهام وكذلك يحسُن في كل موضٍع هو بالفعل أولى كالمر
ْبُه ًا ل تضر ُه وبكر ًا ل يقطع الله يد ًا اضربُه ) وعمر والنهي والجزاء تقول : ( زيد
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ٍة فكانت الجملة ُه تضربُه وكذلك إذا عطفت جملًة على جمل ًا تر وإْن زيد
الولى فيها السأم مبنٌي على الفعل كان الحسُن في الجملة الثانية أن

ًا كلمتُه ) والتقدير : ضربُت ًا وعمر تشاكَل الولى وذلك نحو : ( ضربُت زيد
ُه ( كلمتُه ) وكذلك إْن اتصَل الفعل ًا فأضمرت فعلً يفسر ًا وكلمُت عمر زيد
ُه ) كأنك قلت َبا َأ ًا ضربُت  ًا وعمر ٍء من سأبب الول تقول : ( لقيُت زيد بشي
ُه ) فتضمر ما يليق بما ظهر فإن كان َبا ًا وضربُت أ ًا وأهنُت عمر ( لقيُت زيد
في الكلم الول المعطوف عليه جملتان متداخلتان كنت بالخيار وذلك نحو

ٌو كلمتُه ) إن عطفت على الجملة الولى التي هي ُته وعمر ٌد ضرب قولك : ( زي
ْعٌل وفاعٌل وذلك ِف ُء والخبُر رفعَت وإْن عطفت على الثانية التي هي  البتدا

ًا فعالٌم ِلم ًا فسميٌن وأما عا ُته نصبَت ومن ذلك قولهم : أّما سأمين قولك : ضرب
ِتَك ) أي َعما ٍم ) ومنه قولهم : ( هذا ول ز ًة بدره ُء شا ومنه قولهم : ( لَك الشا

ًا ِكليهما وتمر ِتَك و ل أتوهم َزعما
ِكلهما لي ثابتاِن وزدني ًا كأنه قال (  ِكلهما وتمر ومن العرب من يقول : ( 
ًا لك ) ًا لكم ووراءَك أوسأع لك وحسبك خير ًا ) ومن ذلك : ( انتهوا خير تمر

َتُه ّنَك إذا نهي ًا لي ل ّنك تخرجُه مْن أمٍر وتدخله في آخر ول يجوُز ينتهي خير ل
ًا من ذلك ومن ذلك : ٍر وإذا أخبرَت فلسَت تريد شيئ فأنَت ترجيه إلى أم

ًا ٍم فزائد ًا وبدره ُته فصاعد  )( أخذ
َتُه أولً ثم قررت أخبرت بأدنى الثمن فجعل
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ُثّم ) ٍء لثماٍن شتى ول يجوز دخوُل الواو هنا ويجوز دخول (  ًا بعد شي شيئ



ِلَك : ( يا عبد الله ) ُه المنادى في قو ومّما انتصب على الفعل المتروك إظهار
ِء وقد ذكرت ذلك في باِب الندا

ّاَك ) إنما ُلَك : ( يا إي ّلَك على أنُه انتصَب على الفعل قو قال سأيبويه : ومما يد
ًا انطلقُت معَك َأّما أنت منطلق َأعني ولكنهم حذفوا وذكر  قلت : يا إياَك 

ًا من اللفظ بالفعل تريد : فقال : إنها ( إن ) ضمت إليها ( َما ) وجعلت عوض
ّنُه قال : ( افعْل هذا إْن كنَت ل ًا قال : ومثل ذلك : ( إّما ل ) كأ إن كنَت منطلق

ّنها جعلت مع ما قبلها ُه ) وإنما هي ( ل ) أميلت في هذا الموضع ل تفعُل غير
ًا ِلذاَك ومن ذلك : مرحب كالشيء الواحد فصارت كأنها ألٌف رابعٌة فأميلْت 

َدَك ومنهم من يرفع فيجعل ما يضمر وأهلً زعم الخليل أنه بدٌل من : رحبْت بل
هو ما يظهر

َبقوا دليٌل على ما ًا إل وفيما أ واعلم أن جميع ما يحذف فإنهم ل يحذفون شيئ
ألقوا
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التساع
اعلم : أن التساع ضرٌب من الحذف إل أن الفرَق بين هذا الباب والباب الذي
قبلُه أن هذا تقيمه مقام المحذوف وتعربُه بإعرابه وذلك الباب تحذف العامَل

ِلعراب وهذا الباُب العامُل فيه بحاله ِه في ا َعِمَل فيه على حال ُع ما  فيه وتد
وإنما تقيم فيه المضاف إليه مقام المضاف أو تجعل الظرف يقوم مقاَم

ِله : ( سَأِل السأم فأّما التساع في إقامة المضاف إليه مقام المضاف فنحو قو
ُق : القريَة ) تريد : أهل القرية وقول العرب : بنو فلٍن يطؤهم الطري

يريدون : أهل الطريِق وقولُه : ( ولكّن البّر َمْن آمن بالله ) إنما هو بٌر َمْن
آمَن بالله

َد عليه يوماِن ) وإنما المعنى : وأما اتساعهم في الظروف فنحو قولهم : ( صأي
َد عليه الوحش في يومين صأي

ًا ) َد سأتوَن عام َلُه الول َد  ًا ) ومن ذلك ( وول َلُه في سأتين عام َد  والتأويل : ( ول
ُلَك َنهارَك صأائٌم ولي قولُه عز وجل : ( بل مكر الليل والنهار ) وقولهم : ( 
ّنَك صأائٌم في النهار وقائٌم في الليل ) وكذلك : قائٌم ) وإنما المعنى : ( أ

ّداْر ) ِلة أهَل ال ّلي َق ال ِر َا ( ... يا سأ
وإنما سأرق في الليلة وهذا التساع أكثر في كلمهم من أن يحاط به وتقول :

( سأرُت فرسأخيِن يوميِن ) إن شئت نصبَت انتصاَب الظروف وإن
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شئت جعلت نصبهما بأنهما مفعولن على السعة وعلى ذلك قولك : ( سِأيَر
ٍد فرسأخاِن يوميِن ) إذا جعلت الفرسأخيَن يقومان مقاَم الفاعل ولك أن بزي

ٍد فرسأخيِن يوماِن فتقوم اليومين مقاَم الفاعل تقول : سِأيَر بزي
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ِلعراب إْن كانت :اعلم ِللغاء إنما هو أن تأتي الكلمة ل موضع لها من ا  أن ا
مما تعرب وإنها متى أسأقطت من الكلم لم يختل لكلم وإنما يأتي ما يلغى

َعِمَل ًا وقد  ًة ملغاة أيض ًا والجمُل التي تأتي مؤكد ًا أو تبيين من الكلم تأكيد
ِلعراب والتي تلغى تنقسم أربعة أقسام : َع لها من ا بعُضها في بعٍض فل موض

اسأٌم وفعٌل وحرٌف وجملٌة
الول : السأُم : وذلك نحو : ( هو ) إذا كان الكلم فصلً فإنه ل موضع له من
ًأ أو يكون له ِلعراب لو كان له موضع لوجَب أن يكون له خبٌر إن كان مبتد ا
ِباُس التقوى ذلك خير ) ( ذلك  ًا وقيل في قوله : ( ول ٌأ إْن كان هو خبر )مبتد

ٌة زائد
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ُيلغى فعٌل ينفذ منك إلى غيرَك ولكن :الثاني ْعُل : ول يجوز عندنا أن  ِف  ال
ًا ) الكلُم ما أحسَن الملغى نحو : ( كاَن ) في قولك : ( ما كاَن أحسَن زيد

ّين أّن ذلك كان فيما مضى َء بها لتب ًا و ( كاَن ) إنما ِجي زيد
الثالث : الحرُف : وذلك نحو : ما في قوله عز وجل : ( فبما نقضهم ميثاقهم )

َء ِلعراب ما عملت الباء في ( نقِضهم ) وإنما ِجي ِلَما ) موضع من ا لو كان ( 
ًة للتأكيد ومن ذلك ( إْن ) الخفيفة تدخل مع ( ما ) للنفي في نحو بها زائد

َلما إْن َجاء قمُت إليه ) ُطبنا ُجبْن وكذلك ( إْن ) في قولك : (  قوله : وما إْن 
َء قمَت ) وكذلك ( َما ) إذا كانت كافًة فل موضع لها من َلما جا المعنى : ( 

ِلعراب ٌق ) كفت ( َما ) ( إْن ) عن ا ٌد منطل ّنما زي ِلعراب في نحو قولك : ( إ ا
ٌد ) ّبما يقوُم زي ّبما ) تقول : ( ُر ِلعراب وكذلك ( ُر كما منعت إْن ( َما ) ِمَن ا
َد ما ) قال الشاعر ِفعٌل ومن ذلك ( بع : لول ( ما ) لما جاز أن يلي ( ُرّب ) 

َدَما  ) ْع َب ِد  ّي َل ُو ُأّم ال َقًة  ِلس...َأعل َهاِب الُمْخ َأفناُن رأسِأَك كالّش   )
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ِلعراب وقد جاءت حروٌف خافضٌة وذكروا أنها فجميع هذه ل موضع لها من ا
ٍم ) أصأل الكلم : ( ليَس ٌد بقائ زوائد إل أنها تدخل لمعاٍن فمن ذلك : ( ليس زي

ِليجاب ومن ًا ) ودخلت الباء لتؤكد النفي وُخص النفي بها دون ا ٌد قائم زي
ُله منفي ِر ) دخلت ( ِمْن ) لتبين أن الجنس ك ذلك : ( َما ِمْن رجٍل في الدا

ًا وأنه لم يرد القائُل أن ينفي رجلً واحد
قال أبو بكر : وحّق الملغى عندي أْن ل يكوَن عاملً ول معمولً فيه حتى يلغى

من الجميع وأْن يكون دخوله كخروجه ل يحدث معنى غير التأكيد وهذه
الحروف التي ُخفَض بها قد دخلت لمعاٍن غير التأكيد من الحروف الملغاة ( ل

ٌد ول عمرٌو ) والواو العاطفُة ) شبهوها ( بَما ) فمن ذلك قولك : ( ما قاَم زي
ّنُه ًا ل ًا للنفي وليزوَل بها اللبُس إذا كاَن منفي ْغٌو و ( ل ) إنما دخلت تأكيد َل ول 

ًا وقالوا في قوله : ( ل ٌد وعمرٌو ما قاما مع قد يجوُز أْن تقول : ما قاَم زي
َلْن َلم أهُل الكتاِب ) إنما هو :  ٌة ( ولئلِ يع ِم القيامة ) إّن ( ل ) زائد أقسُم بيو

ُد إل في موضع غير ُملبٍس كما ل تزاد ( َما  َلم وجملُة المر أنها ل تزا وأما) يع
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ُتك بِه وفيه معنى المر أو :قولك ِبه ) كلٌم صأحيٌح كما تقول : كفاي ُبَك   ( حس
التعجب وقولهم : ( كفى بالله ) قال سأيبويه : إنما هو ( كفى الله ) والباء

زائدة والقياس يوجب أْن يكون التأويل : ( كفى كفايتي بالله ) فحذَف
المصدر لدللة الفعل عليه وهذا في العربية موجود

ًا ) ٌق ) بنيَت ( منطلق ٌد ظننُت منطل الرابع : الجملُة : وذلك نحو قولك : ( زي
ٌق في ظني ٌد منطل على ( زيد ) ولم تعمل ( ظننُت ) وألغيته وصأار المعنى زي

َء ومن هذا الباب العتراضات وذلك نحو قولك ِللغا ُبَح ا َق فإْن قدمت ( ظننُت ) 
ًا والله ْدٍق وإّن عمر ًا فافهْم ما أقوُل رجُل صأ ٌق وإّن زيد ٌد بالله منطل ٌد أشه : زي

ًا هو المسكيُن مرجوٌم وعلى ذلك يتأول قوله عز وجل : ( إن ظالٌم وإّن زيد
الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا ل نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم

َأحسَن عملً ( اعتراض ) َأجَر َمْن  ُع  ّنا ل نضي ُأولئَك هو الخبر وإ جنات عدن ) ف
: ومنه قول الشاعر

ّنني  ) َد وإ ُدو َنُحَك الّص َلم ّني  َيُل...إ َلم ِد  َع الّصدو َليَك م ًا إ (  قسم
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ًا ) اعتراُض (قوله  قسم
ّنُه بمنزلة ًا للشيء أو لدفعه ل ًا إنما يكون توكيد وجملٌة هذا الذي يجيء معترض

ُه الصفة في الفائدة يوضُح عن الشيء ويؤكد



ٍء ل يجوز واعلم أنُه ل يجوز أن يعترض بين واو العطف وبين المعطوف بشي
ٌو ٌد ووالله عمر َهم عرمٌو ول قام زي ْف ٌد فأ  )أن تقول : ( قاَم زي

ُثّم ( يقمَن بأنفسهّن ) ْو ول و ْو ول ) لّن أ ُثّم وأ وقد أجاز قوم العتراض في ( 
ٌد ٌد ثم والله محم  )فيقولون : ( قاَم زي

ًا قمُت فضربُت ) يلغون ومما يلغيه الكوفيون ول يعرفه البصريون : ( زيد
ِللغاء لن ما يلغى ليس ٌء في ا ًا ضربُت ) وهذا ردي القيام كأنهم قالوا : ( زيد

ٍء تعلُق ما بعدها به حقه أن يكون بعد فا
قال أبو بكر : قد انتهينا إلى الموضع الذي يتساوى فيه كتاُب الصأول وكتاب
ُثّم ل فرق بينهما إل أّن بعد التصريف الُجمل بعد ذكر ( الذي ) واللف واللم 

زيادة المسائل فيه والجمُل ليَس فيه ذلك
: ذكر الذي واللف واللم

ُه : ضرٌب من المبتدأ والخبر وموضع ِلخبار بالذي واللف واللم التي في معنا ا
ٍء وإنما اضطر إلى الصفة ( الذي ) من الكلم أن يكون مع صألته صأفًة لشي

ٌد وجملٌة فالمفرد نحو ( بالذي ) للمعرفة لن وصأف النكرة على ضربين : مفر
ٍم وما أشبه ذلك والجملة التي توصأُف بها قولك : مررُت برجٍل عاقٍل وقائ

ُه ٌأ وخبٌر نحو قولهم : مررُت برجٍل ( أبو النكرة تنقسم قسمين : مبتد
ْعٌل وفاعٌل نحو قولك ِف ٌق ) و منطل

ُه فلما كانت النكرات قد توصأف بالحديث والكلم التام مررُت برجٍل قاَم أبو
احتيج في المعرفة إلى مثل ذلك فلم يجز أن توصأف المعرفة بما توصأُف به

النكرة لن
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ِة معرفٌة مثلها فجاز وصأف النكرة ٌة مثلها وصأفُة المعرف ِة نكر صأفة النكر
ٌة ولول أنها نكرة ما كان للمخاطب فيها فائدة ٍة فهي نكر ُكّل جمل بالجمل لن 

لن ما يعرف ل يستفاد فلما كان المر كذلك وأريد مثلُه في المعرفة جاءوا
ُه بالجمل التي ٍم معرفٍة ل يصح معناه إل بصلتِه وهو ( الذي ) فوصألو ٍم مبه باسأ
ِة ِة معرفَة كما أن صأفَة النكر أرادوا أن يضعوا المعرفة بها لتكوَن صأفُة المعرف

ُله ( لذي ) مثل ( عمى ) ولزمته اللف ٌة ( فالذي ) عند البصريين أصأ نكر
واللم فل يفارقانه ويثنى فيقال ( اللذاِن ) في الرفع ( واللذيِن ) في الخفض

والنصِب ويجمع فيقال : ( الذيَن ) في الرفع وغيره ومنهم من يقول :
( اللذوَن ) في الرفع ( واللذيَن ) في الخفض والنصب والمؤنث ( التي واللتان
ِذ ) بكسر واللتي واللواتي ) وقد حكى في ( الذي ) ( الذي ) بإثبات الياء ( وال

ْذ باسأكان الذال ( والذّي ) بتشديد الياء وفي التثنية الذال بغير ياء وال
ّلذا ) بحذف النون وفي الجمع ( الذيَن والذوَن ( اللذان ) بتشديد النون ( وال
ِء بل نوٍن واللي ) بإثبات الياء في واللؤَن وفي النصب والخفض اللئيَن والل

َء والتي والِت بالكسر بغير ِء بالكسر ول يا كل حاٍل والولى وللمؤنث التي والل



ُع ياٍء والْت بإسأكان التاء واللتاِن واللتا بغير نوٍن واللتاّن بتشديد النون وجم
ٍء واللواتي واللواِت بالكسر بغير ياء واللواء ( التي ) اللتي واللِت بغير يا
ِء وطيء ٌد مكسور التا ٍة واللاِت مثل اللغات مسدو ٍة مكسور ِء بهمز والل

تقول : ( هذا ذو قاَل ذاَك ) يريدون : الذي قاَل ذلَك
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 مررت بذو قال ذاك ) في كل وجٍه في الجمع وحكى : أنه يجوز ذواِت (و
ُو ) ُقلِت ذاَك ( فذ قلت ذاَك ورأيُت ذو قاَل ذاَك وللنثى : ذاَت قالْت ذاَك 

ًا في التثنية والجمع من المذكر والمؤنث ًا ويكون موحد يكون في كل حاٍل رفع
قالوا : ويجوز في المؤنث أن تقول : ( هذه ذاُت قالْت ذاَك ) في الرفع

ِلعراب في والنصب والخفض فأما التثنية في ( ذو وذاِت ) فل يجوز فيه إل ا
كل الوجوه وحكى : أنه قد سأمع في ( ذاِت ) و ( ذواِت ) الرفع في كل حاٍل

ٌة وما َهذا وَهذا عندهم أصألُه ذال واحد وقال غير البصريين : إن أصأل ( الذي ) 
ًا لنه ل يجوز أن يكون اسأٌم على حرٍف في كلم العرب إل قالوه : بعيد جد

ًا ما جاز أن يصغر والتصغير ًا واحد ًا الصأُل حرف المضمر المتصل ولو كان أيض
ُع ُد والمسمو َذا ) والموجو ٍم ثلثي وقد صأغرت العرُب (  ل يدخُل إل على اسأ

ٌء وليس لنا أن مع ردنا له إلى الصأول من ( الذي ) ثلثة أحرٍف لٌم وذاٌل ويا
َذا ) ندفع الموجود إل بالدليل الواضح والحجة البينة على أني ل ل أدفع أّن ( 
يجوز أن يستعمل في موضع ( الذي ) فيشار به إلى الغائب ويوضح بالصلة

ِلشارة إلى الغائب فاحتاج إلى ما ِلشارة إلى الحاضر إلى ا لنه نقل من ا
يوضحه لما ذكرنا

َذا ) تجري بمنزلة ( الذي ) وحدها وتجري مع ( َما ) وقال سأيبويه : إن ( 
َذا ) بمنزلة ( الذي ) فهو قولهم : ماذا بمنزلة اسأم واحد فأما إجراؤهم ( 

ٌع َحَسٌن وقال لبيد : رأيت فيقول : متا
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ِوُل  ) ُيَحا َذا  َء َما َألَِن الَمْر َتْس ِطٌل...َأل  َبا َأْم َضلٌل و ْقَضى  ُي َنْحٌب ف َأ   )
وأما إجراؤهم إياه مع ( َما ) بمنزلة اسأم واحد فهو قولك : ماذا رأيَت فتقوُل :
ًا وقال َترى : فتقول : خير ًا كأنك قلت : َما رأيَت ومثل ذلَك قولهم : ماذا  خير
ًا ًا ) كأنه قال : ما أنزَل ربكم قالوا : خير الله : ( ماذا أنزَل ربكُم قالوا : خير
َلقالوا : َلَما قالت العرُب : عما ذا تسأُل و ًا  َذا ) لغو ًا فلو كان (  َأنزل خير أي 

ًا َا كما َجعلوا ( َما وإّن ) حرف ًا واحد َذا ) اسأم َذا تسأُل ولكنهم جعلوا ( َما و َعّم 
ُثما ) في الجزاء ولو كان ّنما و ( حي ّنما ) ومثل ذلَك كأ ًا حين قالوا : ( إ واحد



َذا ) بمنزلة ( الذي ) في هذا الموضع البتة لكان الوجه في ( ماذا رأيُت ) إذا  )
ّيٌن واضح من اسأتعمالهم َب أراد الجواب أن تقول : خيٌر فهذا الذي ذكر سأيبويه 

ًا أل ترى ٌد جد َذا ) فبعي َذا ) بمنزلة ( الذي ) فأما أْن تكون ( الذي ) هي (   )
َذا ) بمنزلة ( الذي ) اسأتعملوها بلفظها ولم يغيروها ّنهم حين اسأتعملوا (  أ
والتغيير ل يبلغ هذا الذي ادعوه والله أعلم ول يعرف له نظير في كلمهم

وَمْن
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وَما وأي يستعملن بمعنى ( الذي ) فيوصألن كما توصأل ولكن ل يجوز أن
ٌء لمعاٍن تلزمها ولهن تصرٌف ( يوصأَف بهن ) كما وصأف ( بالذي ) لنها أسأما
َء وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم ًا وجزا غير تصرٍف ( الذي ) لنهن يكّن اسأتفهام
واللُف واللم تستعمل في موضع ( الذي ) في الوصأف ولكنها ل تدخل إل

ْعَل إلى على اسأم فلما كان ذلك من شأنها وأرادوا أن يصلوها بالفعل نقلوا الف
اسأم الفاعل والفعَل يريدون فيقولون في موضع ( الذي قاَم ) القائم فاللُف

ِفعٌل ًا وزال المعنى الذي كان له واسأُم الفاعِل ها هنا  واللم قد صأار اسأم
َأمِس ) حتى ًا  َترى أنُه ل يجوز أن تقول : ( هذا َضارٌب زيد َألَ  ِه  ُد ب وذاَك يرا

ًا أمِس ) لنك تنوي ( بالضارِب ) َهذا الضارُب زيد تضيف ويجوز أن تقوِل : ( 
الذي ضرَب ومتى لم تنو باللف واللم ( الذي ) لم يجز أن تعمل ما دخلت
ُبه إعراب ( الذي ) عليه وصأار بمنزلة سأائر السأماء إل أن الفاعل هنا إعرا
ًا ) في بغير صألٍة لنه ل يمكن فيه غير ذلَك وكان الخفش يقول : ( إّن زيد

ًا وأنه إنما َأمِس ) منصوٌب انتصاَب : الحَسِن وجه ًا  قولك : ( الضارب زيد
نصب لنه جاء بعد تمام السأم

َء التي تنتصُب عن تمام السأم َقاَل لن السأما َكما  وقال أبو بكر : ليس عندي 
إنما يكّن نكراٍت والَحَسُن وما أشبهُه قد قال سأيبويه : إنه مشبُه باسأم الفاعِل

َدم َذا فيما تق وقد ذكرنا 
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: ذكر ما يوصأل به الذي
ٍء : ٍم وهي توصأل بأربعة أشيا ٍم تا اعلْم : أّن ( الذي ) ل تتم صألتها إل بكل

بالفعل والمبتدأ والظرف والجزاء بشرطه وجوابِه ول بد من أن يكون في
صألته ما يرجع إليه فإن لم يكن كذلك فليس بصلة لُه والفعل الذي يوصأل به (

ٍد ُير متع ْعٌل غ ِف الذي ) ينقسم انقسامه أربعة أقسام قبل أن يكون صألًة : 
ٍد إلى ثلثة ْعٌل متع ِف ٍد إلى مفعولين و ِفعٌل متع ٍد و ٍد لى مفعوٍل واح ٌعل متع ِف و



ْعٌل غيُر حقيقي نحو ( كاَن ) و ( ليَس ) فهذه الفعاُل كلها يوصأل ِف مفاعيل و
ًا بها ( الذي ) مع جميع ما عملت فيه وذلك قولك : الذي قاَم والذي َضرَب زيد

َبا ًا أ ًا عمر ًا والذي أعلَم زيد ًا درهم ًا والذي أعطى زيد ًا منطلق َظّن زيد والذي 
ًا ) ففي هذه كلها ضمير ( الذي ) ًا والذي ليَس منطلق فلٍن ( والذي كاَن قائم

وهو يرجع إليه وهو في المعنى فاعٌل فاسأتتر في الفعل ضمير الفاعل لنه قد
جرى على من هو لُه فإن كان الفعل لغيره لم يستتر الضمير وقلت : ( الذي

ًا صأاحبَك وأما وصأله بالمبتدأ فنحو ُه زيد َأخوك ) والذي ضرَب أخو ُه  قاَم أبو
ُه غلُمَك والذي غلُمه في الدار عبد الله ٌد أبو ٌد أخوك ) والذي زي َو زي ُه ( الذي 

ٌد  َفَك زي ّنك) وأما صألته بالظرف فنحو قولك : ( الذي خل كأ
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َدك والذي أماَمَك وما أشبه ذلك :قلت ٌد ) والذي عن َفَك زي  ( الذي اسأتقّر خل
ِتك عمرٌو ) و ( الذي إْن ِته يأ ُله بالجزاء فنحو قولك : ( الذي إْن تأ وأما وصأ

ُيحسُن إليَك ) ول يجوز أن تصَل ( الذي ) إل بما يوضحُه ويبينُه من َتُه فهو  جئ
ُتها ل يجوز أن َأخوا الخبار فأما السأتخبار فل يجوز أْن يوصأل به ( الذي ) و

ُء والمر والنهي وجملة هذا أن كل ُه قائٌم ) وكذلك الندا َأبو ٌد  َأزي تقول : ( الذي 
ُلَح أن يقال ما تمكن في باب الخبار ولم يزد فيه معنى على جملة الخبار وصَأ

ٌق وكذٌب وجاَز أن توصأف به النكرة فجائٌز أن يوصأل به ( الذي ) فيه صأد
ٌو ) لنه خبٌر يجوز في ويجوز أن تصل بالنفي فتقول : ( الذي ما قاَم عمر

ُق والكذُب ولنك قد تصُف به النكرة فتقول : ( مررُت برجٍل ما صَألى  )الصد
وكل فعٍل تصُل به ( الذي ) أو تصُف به النكرة ل يجوز أن يتضمن ضمير

الموصأول أو الموصأوف فغير جائٍز أن تصل به ( الذي ) لو قلت : ( مررُت
ْعَم الرجُل ) فتضمر المبتدأ ِن َو  ُه َلما جاز إل أن تريد : (  َعم الرجُل )  ِن برجٍل 

ِة الحكاية على جه
ْعُل التعجِب ل يجوز أن تصل به ول تصف ل تقول : ( مررُت برجٍل ِف ومن ذلك 
أكرْم به من رجٍل ) لّن الصفَة موضعها من الكلم أن تفصل بين الموصأوفات

ًة متحصلة وتبين بعضها من بعض وإنما تكون كذلك إذا كانت الصفة محدود
فأما إذا كانت مبهمة غير متحصلٍة فل يجوز أل ترى أنك

   ]268 - صأفحة 2الصأول في النحو    [ جزء  

إذا قلت : ( أكرم بزيد وما أكرمه ) فقد فضلتُه في الكرم على غيره إل أنَك
لم تذكر المفضول إذ كان أبلغ في المدح أن يظن به كل ضرٍب من الكرم

َتحّصَل وزاَل معنى التعجب وجاز أن تصَف به ْد  َق َف فإذا قلت : أكرم من فلٍن 



وتصل به فنعم وبئس من هذا الباب فإن أضمرت مع جميع هذه القوَل جاَز
ًا فتقول : مررُت برجٍل ُكّن صأفاٍت وصألٍت لن الكلم يصير خبر فيهّن أن ي

ًا وبالذي َلُه : اضرْب زيد َأحسْن به وبرجٍل تقوُل  َلُه : ما أحسنه ويقاُل :  يقاُل 
ًا ًا وبالذي يقول اضرْب زيد يقاُل لُه : اضرْب زيد

َو ُه ْعَم الرجُل  ِن َو وبالذي  ُه ْعَم الرجُل  ِن َو أي : تقوُل  ُه ْعَم الرجل  ِن ومررُت برجٍل 
َو ُه ْعَم الرجُل  ِن أي : بالذي يقول : 

واعلم أّن الصلَة والصفة حقهما أن تكونا موجودتيِن في حال الفعل الذي
َء إنما يوصأُف بما فيه فإذا وصأفتُه بفعٍل أو وصألتُه فالولى به ُه لّن الشي تتذكر
ٍم ) فهو في ًا كالسأم أل ترى أنَك إذا قلت : مررُت برجٍل ( قائ أن يكون حاضر
ٍم وإذا قلت : ( هذا رجٌل قاَم أمِس ) فكأنَك قلَت : وقت مرورَك في حال قيا

ٌق ومخبٌر ( هذا رجٌل معلوٌم ) أي : ( أعلمه ) الساعة أنُه قاَم أمِس ولنَك محق
ًا ) فإنما عما تعلمه في وقَت حديثَك وكذلَك إذا قلت : ( هذا رجل يقوُم غد

ًا ) وعلى هذا أجازوا : مررُت ّنُه يقوُم غد المعنى : ( هذا رجٌل معلوٌم الساعَة أ
ًا ) على الحال لّن التأويل ًا فنصبوا ( صأائد ًا به غد ْقٌر صأائد برجٍل معه صأ

ًا ) فإن لم يتأوْل ذلك فالكلم محاٌل وكل موصأوٍف فإنما ِه غد ًا الصيد ب ( مقدر
ينفصُل من غيره بصفٍة لزمته في وقته وكذلك الصلة إذا قلت : ( الذي قاَم

ًا ) فإن وصألت ( الذي ) بالفعل المقسم عليه نحو قولك أمِس والذي يقوُم غد
: ( ليقومّن ) لم تحتج إليه
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لن القسَم إنما يدخُل على ما يؤكد إذا ِخيَف َضعُف علم المخاطب بما يقسم
ًا عليه والصفة إنما يراعى فيها من الكلم مقدار البيان وبابها : أن يكون خبر

ًا ل يخلطه معنى قسم ول غيره فإن وصأل به فهو عندي جائز لن التأكيد خالص
ًا وأما إّن وأخواتها فحكم ( إّن ) من بين أخواتها ل يبعده من أن يكون خبر

حكم الفعل المقسم عليه إن لم تذكرها في الصلة فالكلم غير محتاج إليها
ٌق أخوَك ) وفي ( إّن ) ما ليس ُه منطل وإن ذكرتها جاز فقلت : ( الذي إّن أبا

ًا وهو بابها وفعُل في الفعل المقسم عليه لن خبر ( إّن ) قد يكون حاضر
ًا أو مستقبلً فحكمه حكم الفعِل الماضي ِم ليس كذلك إنما يكون ماضي القس

والمستقبل إذا وصأف به و ( ليت ولعّل ) ل يجوز أن يوصأَل بهما لنهما غيُر
ٌق ول كذٌب و ( لكّن ) ل يجوز أن يوصأل بها أخباٍر ول يجوز أن يقال فيهما صأد

ول يوصأُف لنهما ل تكون إل بعد كلم
َأّن ) فجائٌز أن يوصأل بها ويوصأُف بها وهي أحسُن من ( إّن ) من أجل وأما ( ك
ُد ) لنه ّنُه السأ َأخوَك ومررت بالذي كأ ُد  ّنُه السأ كاِف التشبيه تقول : ( الذي كأ

َدم الصلة على ّنُه ل يجوز أن تق َلم أ ْع ِد وا في معنى قولك : مثُل السَأ
الموصأوِل ول تفرَق بين الصلة والموصأول بالخبر ول بتوابع الموصأول بعد

تمامه كالصفة والبدِل وما أشبه ذلك



ِلخبار عن الذي : ذكر ا
اعلم : أّن ( الذي ) إذا تمت بصلتها كان حكمها حكم سأائر السأماء التامة

ًا لمبتدأ فتقول : ( قاَم ًة وخبر ًة ومبتدأ فجاز أن تقع فاعلًة ومفعولًة ومجرور
ٌد الذي في الذي في الداِر ورأيت الذي في الدار ومررُت بالذي في الدار وزي

ٌد فتكون ًا والذي في الدار زي الدار ) فيكون خبر
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ٍذ تكثر المسائُل وهو ( الذي ) ًة فحينئ ٌد خبر المبتدأ وإذا جعلت مبتدأ ًة وزي مبتدأ
ِد فيقولون إذا قلَت : ّد من الحدو الباب الذي أفرده النحويون وجعلوه كح

ٍد بالذي وباللَف واللم فيكون الجواب : ( الذي ٌد ) كيف تخبر عن زي ( قاَم زي
ٌأ وقاَم صألتُه وفيه ضمير يرجع إليه ٌد ( فتكون ) الذي مبتد ٌد والقائُم زي قاَم زي

وبه تّم
ٌد فهو في ٌد ) لّن الضمير هو الذي والذي هو زي وهو في المعنى : ( زي

ٌد ) وكذلك إذا دخلت اللف المعنى : الفاعُل كما كان حين قلَت : ( قاَم زي
ْد ) فاللف واللُم قد قامتا مقاَم الذي و واللُم بدلً من الذي قلت : ( القائُم زي

ٍم ) ضمير يرجع إلى اللف واللم ْد َحّل مقاَم ( قاَم ) وفي ( قائ َق ( قائم ) 
ِلعراب الذي يجُب ٌد إل أنَك أعربت ( القائَم ) بتمامه با واللُف واللم هما زي
( للذي ) وحدها إذ لم يكن سأبيٌل إلى غير ذلك وكل اسأم قيل لك أخبر عنه

ًا يقوُم مقامُه فحقه أن تنتزعه من الكلم الذي كاَن فيه وتضع موضعه ضمير
ًا إلى الذي أو اللف واللم وإنما كان كذلك لن كل ويكون ذلك الضمير راجع

َو فإذا ابتدأَت ( بالذي ) ُه َو  ُه ًا في المعنى  ًا مفرد ٍأ فخبره إذا كان اسأم مبتد
ًا من السأماء خبره فالخبر هو ( الذي ) والذي هو الخبر وهذا وجعلت اسأم

ِم ) ضرٌب من شرط المبتدأ والخبر وإنما الخبار عن ( الذي واللف والل
المبتدأ والخبر وقد كنت عرفتك أن الصلة كالصفة للنكرة فإذا أشكل عليك

ٌء من ذلك فاجعل الصلة صأفة ليبين لك إْن قاَل قائٌل إذا قلت : ( ضربُت شي
ٍد ) ٌد ) فجعلت موضع ( زي ًا ) كيف تخبر عن زيد قلت : ( الذي ضربتُه زي زيد
ٌد وهو ) ( الذي والذي هو زيد ) فإن جعلته الهاء وهي مفعولٌة كما كان ( زي

ٌد ) إل أّن حذف الهاء في صأفًة قلت : ( رجٌل ضربتُه زي
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ْعٌل (صألة ِف  الذي ) َحَسٌن لنهم اسأتثقلوا اجتماع ثلثة أشياء في الصلة ( 
ٍد ٍم واح وفاعٌل ومفعوٌل ) فصرن مع ( الذي ) أربعة أشياء تقوم مقاَم اسأ
َء لطول السأم ولك أن تثبتها على الصأِل فإن أخبرت عن فيحذفون الها



ًا وقد ُفها قبيح ٌد ) وكان حذ ُبُه أنا زي المفعوِل باللف واللم قلت : ( الضار
ُه على قبحه أجازو

ُد يسمع من العرب وحذُف الهاء من الصفة قبيٌح إل أنه وقال المازني : ل يكا
قد جاء في الشعر

ٍم وهي في هذا َثّمة تحذُف من اسأ ِم أّن الهاء  والفرق بينُه وبين اللف والل
َأخوَك ) ٌد  ٍد ) من قولك : ( زي تحذف من فعٍل وإن قيَل لَك : أخبْر عن ( زي
ُه ًا من الجملة وجعلت بدله ضمير ٌد ) أخذت زيد َأخوك زي قلت : ( الذي هو 

ًا ًأ وأخوك خبره كما كان وقولك : هو وأخوك جميع ٌد مبتد ٌأ كما كاَن زي وهو مبتد
ٌد ) وإن أردَت أن تجعلُه صألة ( الذي ) وهي راجعة إلى ( الذي ) والذي هو ( زي

ٌد ) فقولك : هو أخوَك جملٌة ُهو أخوَك زي صأفًة فتعتبره بهاء قلت : ( رجٌل 
ٌد الخبُر فإن أردت أن تخبر عن ( أخوَك ) قلت : ( الذي وهي صأفٌة لرجٍل وزي

َو أخوَك ) فجعلت الضميَر موضَع ( الذي ) انتزعتُه من الكلم وجعلتُه ُه ٌد  زي
ًا وإنما قال النحويوَن أخبر عنُه وهو في اللفظ خبر لنه في المعنى خبر

ًا ول يجوز أن يحدث عنه نحو الفعل واللف محدٌث عنُه ولنه قد يكون خبر
ُء في واللم ل مدخل لهما في المبتدأ والخبر كما عرفتك وهذه المسائل تجي
ًا غير متمكٍن ًة إن شاء الله فإن كان خبر المبتدأ فعلً أو ظرف أبوابها مستقصا

ٌد قاَم ) كيَف تخبُر عن ( قاَم ) لم يجز ِلخباُر عنه إذا قال لَك : ( زي لم يجز ا
ٌد في الدار ) أخبْر عن ( في الدار  )لن الفعل ل يضمر وكذا لو قال : ( زي

أخبر: لم يجز لن هذا مما ل يضمر وقد بينا أن معنى قولهم 
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ُغ ًا فهذا ل يسو ًا ثم اجعله خبر عنُه أي انتزعُه من الكلم واجعل موضعُه ضمير
في الفعال ول الحروف

واعلم أنُه إذا كان صألُة ( الذي ) فعلً جاز أن يدخل الفاء في الخبر نحو ( قاَم
َلُه درهٌم َلُه درهٌم ) والذي جاءني فأنا أكرمُه شبَه هذا بالجزاء لن قولك : ف ف
َلُه درهٌم وكّل ُكّل رجٍل جاءني ف تبع المجيء وكذلك هو في الصفة تقول : ( 
رجٍل قام فإني أكرمُه ) والصأل في جميع هذا طرح الفاء وأنت في ذكرها
مخيٌر إل أنها إذا دخلت ضارع الكلم الجزاء ويبين أن الخبر من أجل الفعل
ُء في كل حاٍل وبأن لو قلت : ( الذي إْن قمُت ولذلك لم يجْز أن تدخل الفا
َلُه درهٌم ) لم يجْز لن معنى لجزاء قد تّم في الصلة ولكن لو قلت : قام ف

َلُه درهٌم إْن أعطاني أعطيتُه ) جاز لنه بمنزلة قولك : ( ( الذي إْن قمُت قاَم ف
َلُه َلُه درهٌم  َأتاني ف زيدق إن أعطاني أعطيتُه ) وكذلك إذا قلت : ( الذي إْن 

َلُه ديناٌر ) فالفاء إذا دخلت في خبر ديناٌر ) ل يجوز أن تدخل الفاء على ( 
( الذي ) أشبه الجزاء من أجل أنه يقُع الثاني بالول أل ترى أنَك إذا قلت :

ِه ويجوز أن الذي يأتيني لُه درهٌم قد يجوز أن يكون لُه درهٌم ل من أجل إتيان
ُء يكوَن لُه درهٌم من أجِل إتيانه فإذا قلت : الذي يأتيني فلُه درهٌم دلت الفا



ِلتيان إل أن الفرق بين الذي وبين على أّن الدرهَم إنما يجب لُه من أجِل ا
ًا الجزاء الخالص أّن الِفعَل الذي في صألة ( الذي ) يجوز أن يكون ماضي

ًا ومستقبلً والجزاء ل يكون إل مستقبلً وإذا جاءت الفاء فحق الصلة وحاضر
أن تكون على اللفظ الذي يحسن في الجزاء في اللفظ
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وإْن اختلَف المعنى
َلُه درهٌم ) لنه ل يجوز أن فمن أجل هذا يقبُح أن تقول : ( الذي ما يأتني ف

ُكّل رجٍل ما أتاني فلُه درهٌم ) إذا َلُه درهٌم و ( لَ )  ٌد ف تقول : ( إْن ما أتاني زي
َلُه ُكّل رجٍل لم يأتني ف َلُه درهٌم و أردَت هذا المعنى قلت : ( الذي لم يأتني ف

درهٌم ) والقياُس يوجُب إجازتُه للفرق الذي بين ( الذي وبين الجزاء ) لنُه إذا
ًا غير جاَز أن يلي الذي من الفعال ما ل يلي ( إْن ) وكان المعنى مفهوم

مستحيل فل مانع يمنُع من إجازته وإنما أجزنا دخوَل الفاء في هذا لن الذي
ْعُل ِف ٌء بتركه الفعل إذا كان ممن يقدر منه ذلك ال َعل قد يجُب لُه شي َف ما 

ًا والجزاء وإنما لم يجز ( ما ) مع ( إْن ) في الجزاء لن ( ما ) ل تكون إل صأدر
ًا فلم يجز لن ( إن ) تعمل فيما بعد ( ما ) فلما أرادوا النفي ل يكون إل صأدر
ٌء منه أو ( بل ) فقالوا ( إْن َلْم ) وبنوها مع الفعل حتى صأارت كأنها جز أتوا ( ب

َقْم َتقْم قمُت وإْن لم تقْم ل أ  )َلْم 
ٍم ل يجوز أن تضمره وترفعُه من الكلم وتكني عنه فل يجوز واعلم أن كل اسأ

ًا في هذا الباب من أجل أنَك متى انتزعته من الكلم وهو اسأم أن يكون خبر
ُتَك ظاهٌر أو مضمر فل بد من أن تضمر في موضعه كما خبر

ُه فإنهن ولك اسأم مبنٌي إل المبهمات والمضمرات والذي وما كان في معنا
ًا ( للذي ) وكذلك كّل ظرٍف غير متمكٍن ُكّن خبر في أصأول الكلم ل يجوز أن ي
ًا للذي لن جميع السأماء إذا ِلعراب ليس مما يرفع ل يجوز أن يكون خبر في ا

ٌأ ًا ( للذي ) والذي مبتد صأارت أخبار
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ًا لو قلت : لم يكن بد من رفعها فكّل ما ل يرتفع ل يجوز أن يكون خبر
ٌد عندك لم يجز لنه كان يلزم أن يرفع ( عنه ) وهو ل الموضع الذي فيه زي

يرتفع وكذلك ما أشبهه ولو قلَت
الموضع الذي قمَت فيه خلفَك

ُع فيه فيقاُل : ( خلفَك واسأُع ) وأما ما يجوز ُع ويتس جاز لن ( خلَف ) قد يرف
من المبهمات والمضمرات فنحو قولك : ( الذي في الدار َهذا والذي في الدار



ُهَو ) وكذلك : ما كان في معنى ( الذي ) ّبك والذي في الدار  ُيح الذي كاَن 
ُتحّب والذي في الدار ما تحّب ) فيكون الخبر تقول : ( الذي في الدار َمْن 

ًا ( للذي ( َما ومَن ) بصلتهما وتمامهما فإن كانتا مفردتين لم يجز أن يكونا خبر
ًا وهو بغير صألة إل على نحو ما جاء في ) وكذلك الذي ل يجوز أن يكون خبر

الشعر مثل قوله
ّيا والتي ) ّيا واللت َد اللت ْع َب  ... )
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فإن هذا حذف الصلت لعلم المخاطب بالقصة ول يجوز أن تخبر عن النعت
ًا ولو قيل لك أخبر عن لنك تحتاج أن تضمره فإذا أضمرته زال أن يكون نعت

ٌد ٌد العاقُل أخوَك ) فأخبرت لزمَك أْن تقول : ( الذي زي العاقل في قولك : ( زي
ٍد وهو ل يكون ًا لزي َو أخوَك العاقُل ) فتضع موضع ( العاقل ) هو فيصيُر نعت ه

ٍد ) وحده في هذه المسألة ًا ول يجوز أن تخبر عن ( زي نعت
َو ) بالعاقل ُه ٌد فتصف (  لنه يلزمك أن تقول : ( الذي هو العاقٌل أخوك زي

ًا ًا وصأفتُه جميع وهذا ل يجوز ولكن إذا قيل لك أخبر عن مثل هذا فانتزع زيد
ًا ٌد العاقُل ) ومما ل يجوز أن يكون خبر من الكلم وقل : ( الذي هو أخوَك زي
ٍم ) ما ٍد ) أخبر عن ( غل المضاُف دون المضاف إليه لو قيل : ( هذا غلُم زي

ٍد ) والمضمر ل ٍم وتضيفه إلى ( زي جاز لنه كان يلزم أن تضمَر موضع غل
ًا لنه يجوز أن يضمر وجميع ما يضاف فأما المضاف إليه فيجوز أن يكون خبر

ًا إذا ذكرت البواب التي أجازها النحويون قدمُت سأيزداد وضوح
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ًا باب ما جاز أن يكون خبر
ُتك كيَف ٌأ وخبٌر وقد عرف اعلم : أن أصأول الكلم جملتان : فعٌل وفاعٌل ومبتد

ًا عنه في هذا الباب ًا مخبر ًا وأن الفعل ل يجوز أن يكون خبر يكون الفاعل خبر
ٍد منهما وأبواب هذا الكتاب ُكل واح ِلخبار عن  وذكرت لك المبتدأ والخبر وا

تنقسم بعدِد أسأماء الفاعلين والمفعولين وبحسب ما يتعدى من الفعال وما ل
يتعدى فكّل ما يتعدى إليه الفعُل ويعمل فيه إل ما اسأتثنيناه مما تقدَم فهو

ًة ل يجوز أن يضمر فيعرف فإنه ل ًا نكر جائز أن تخبر عنه إل أن يكون اسأم
ِلخبار عن ِلخبار عنه نحو ما ينتصب بالتمييز فجميع البواب التي يجوز ا يجوز ا

ًا : السأماء التي فيها مميٌز أربعة عشر باب
الول : الفعل الذي ل يتعدى

ٍد والثاني : الفعُل الذي يتعدى إلى مفعوٍل واح



والثالث : ما يتعدى إلى مفعولين ولَك أن تقتصر على أحدهما
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 ما يتعدى إلى مفعولين وليس لَك أن تقتصر على أحدهما :والرابع
والخامس : ما يتعدى إلى ثلثة مفعوليَن

ِه َعَل ب والسادس : الفعُل الذي بنَي للمفعول الذي لم يذكر َمْن ف
ٍد ٍء واح ُه فعلُه إلى مفعول واسأم الفاعل والمفعول لشي والسابع : الذي تعدا

والثامن : الظروف من الزمان والمكان
والتاسأع : المصدُر

ُأ والخبُر والعاشر : المبتد
ِه والحادي عشر : المضاُف إلي

والثاني عشر : البدُل
والثالث عشر : العطُف
والرابع عشر : المضمُر

وقد كان يجب أن يقدم باب ما يخبر فيه ( بالذي ) ول يجوز أن يخبر عنه
ُه ليزداد وضوحه بعد هذه البواب باللف واللم ولكنا أخرنا

فأما ما قاسأه النحويون من المحذوفات في الكلم ومن إدخال ( الذي ) على
( الذي ) و ( التي ) وركبوه من ذلك فنحو نفرده بعد إن شاء الله

: الول : باب الفعل الذي ل يتعدى الفاعل إلى المفعول
ٌد ) وكذلك جميع ما أشبهُه من الفعال التي َد خال ٌد وقع وهو ( ذهَب زي
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ٌد ) فالذي َهَب زي َذ ٍد ) بالذي قلت : ( الذي  ل تتعدى إذا قيل لك أخبْر عن ( زي
ٌأ و ( ذهَب ) صألته وفيه ضمير الفاعل وهو يرجع إلى ( الذي ) فقد تم مبتد

ٌد فإن قيل لك أخبر عنه باللف واللم قلت : ُه زي ( الذي ) بصلته وخبر
َأخوَك ) فرفعت الذاهب لنُه اسأٌم ومعناه : ( الذي ذهَب ) ولم يكن ( الذاهُب 

ٌء من ٌد من رفعه لن اللم ل تنفصل من الصلة كإنفصال ( الذي ) وهي جز ب
السأم ولكن المعنى معنى ( الذي ) فإن ثنيَت ( الذي ) قلت : ( اللذان قاما
َأخواَك ) فإن جعلَت ( موضَع ) الذي اللف واللم قلت : ( القائماِن أخواك )

ثنيَت ( القائَم ) إذ لم يكن سأبيٌل إلى ثنيِة اللف واللم والتأويل : ( اللذان قاما
ٍر ) ويرجع إلى اللف واللم الضميُر الذي في ( القائميِن ) وليست اللُف بضمي

في ( قائماِن ) وإنما هي ألُف التثنية مثلها في سأائر السأماء التي ليس فيها
معاني الفعال كما تقول : الزيدان أخواَك فإن جمعَت قلُت : ( الذيَن قاموا



ُتَك ) وتفسيُر الجمع كتفسير التثنية ُتَك ) وباللف واللم : ( القائموَن إخو إخو
ُتَك و ( القائماِن أخواَك ) ول يجوز أن تقول ومن اسأتفهم قال القائموَن إخو
ُأخوتَك ) ُتَك لن قولهم : ( أقائٌم  ُأخو َأقائٌم  ُئم اخوتَك على قول من قاَل  القا

ُتَك وما كان فيه اللف واللم ل يجري هذا المجرى ُأخو َأيقوُم  تجري مجرى : 
ًا معرفة والمعارف ل تقوُم مقاَم الفعاِل لن الفعاَل لنه قد تكمّل اسأم

نكراٌت ولكن ل يجوز أن تعمل ما في صألة اللف واللم وهو ( قائٌم ) فتقول :
َأخواكض ) ول يجوز أن تقول : ( القائماِن َأبوهما  َأخوَك والقائُم  ُه و َأبو ( القائُم 

َأخواَك ) من أجل َأبواهما 
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ْعِل وما تمت اللف واللُم بعد بصلتهما وما لم (أّن َعَمَل الف َعِمَل   قائٌم ) قد 
َأعملت ( ما ) في صألة اللف واللم في ( فاعل ) ُيثنى فإذا  يتم فل يجوز أن 

َأخواَك ) لن السأم قد تم ّنما جاز أن تقول : ( القائماِن  امتنعت التثنية وإ
ِم ) ل يظهر فأشبه ما ل ضمير فيه وإنما احتمل والضمير الذي في ( القائ

ًء بعلم السامع ًا عليه اسأتغنا الضمير السأم إذا كان في صألة ما هو له وجاري
وليس باُب السأماء أن تضمر فيها إنما ذلك للفعال فإذا لم يكن اسأُم الفاعل

ًا لُه لم يحتمل فعلً في الحقيقة لللف واللم أو لما يوصأف به أو يكون خبر
الضمير ألبتة وقد بينُت ذا فيما تقدم

َلخويَن وللخوة ٌد والقائُم أخوتُه عمرٌو ) لن الفعَل ل ُه زي وتقول : ( القائُم أخوا
ًا كان ًا عدته بحسب اللف واللم إن عنيت بهما واحد وهو مقدٌم فالضمير أبد

ًا وكذلك اللف ًا كان جمع ًا وإن عنيَت اثنين كاَن ُمثنى وإن عنيَت جميع واحد
واللم والذي إنما هي بحسب من تضمر في العدة وإذا قلت : ( اللذاِن ذهبا
أخواك ) قلت ( الذاهبان أخواك ) وإذا قلت ( الذين يذهبوَن قوَمَك ) قلت :
ْعَل أل ِف ( الذاهبوَن قوُمَك ) تثنى اسأَم الفاعل في الموضع الذي تثنى فيه ال
ترى أنَك تقوُل : ( الزيداِن ذاهباِن ) لما كنت تقول ( الزيداِن يذهباِن ) ول

يجوز أن تقول ( الزيداِن ذاهٌب ) وتضمرهما وتقول : ( الزيداِن ذاهٌب أبوهما )
َأبوهما ) إل أّن تقدير اللف في ( ذاهباِن ) كما كنت تقول : ( الزيداِن يذهُب 

غير تقديرها في ( يذهبان ) لّن ألَف ( يذهباِن ) للتثنية والضمير وهي في
( ذاهباِن ) تثنيٌة وإنما الضميُر في النية

   ]280 - صأفحة 2الصأول في النحو    [ جزء  

:  الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد :الثاني
ًا ) اعلم أن هذا الباب ل بد من أن يكون في ٌد عمر وذلك قولك : ( َضرَب زي



جميع مسائله اسأماِن في كل مسألة فاعٌل ومفعوٌل فإن قيل لك : ( أخبْر عن
ٌد ) فالذي رفع بالبتداء ( وَضرَب ًا زي الفاعِل بالذي ) قلت : ( الذي َضرَب عمر
ٌو في ًا ) صألتُه وفي ( َضَرَب ) ضميُر ( الذي ) هو راجع إليه وَضرَب وعمر عمر

ٌد هو ( الذي ٌد وزي ًا والخبُر زي  )صألة ( الذي ) وبهما تم اسأم
ًا الزيداِن ) والذين ضربوا ْع قلَت : ( اللذاِن ضربا عمر َثّن واجم فإن قيَل لَك : 
ًا لُه وكذلك الضمير َد المبتدأ مساوي ًا الزيدوَن ل بد من أن يكون الخبُر بع عمر

ٍد الذي والضميُر والخبُر الذي في الصلة وهي كلها يشار بها إلى معنى واح
فإن قيل لك : أخبر باللف واللم عن الفاعل في هذه المسألة قلت

َثّن ٌد ) والتفسير كالتفسير في ( الذي ) فإن قيل لك :  ًا زي ( الضارُب عمر
ْع واجم

ًا الزيدون ول يجوز أن ًا الزيداِن ) والضاربون عمر قلَت : ( الضارباِن عمر
ِبر َأ قد نقص عدده عن عدة الَخ ًا الزيداِن لن المبتد تقول : ( الضارُب عمر
ٍة ِة دليٌل على أن اللف واللم لجماع ٌد وليَس في الصل ًا واح والضارُب عمر

فإذا ثنيَت وجمعَت
قام الدليل وقد مضى تفسيُر ذا وينبغي أْن تراعي في التثنية والجمع

( اللذين ) في اللف واللم أن يكون السأم الذي فيه اللف واللم بأسأره
نظيُر ( الذي ) وحدها في إعرابه وتثنيته وجمعه فإن رفعَت ( الذي ) رفعتُه

َته ثنيتُه وجمعتُه وكذلك َته وجمع َتُه خفضتُه وإْن ثني َفض وإن نصبتُه نصبتُه وإن خ
يكونان إذا قاَم
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أحدهما مقاَم الخر
ومن حيث أعرب الفاعل في هذا الباب نحو : ( الضارُب ) كإعراِب ( الذي )

ُتثنى أو يكون فيها دليل َعُه ولو كانت اللف واللم  ُثني وُجمع تثنيته وجم كذلك 
إعراٍب لنفصلت كإنفصال ( الذي ) من الصلة فما فيه اللف واللم مما جاء

ُه معنى الموصأول فإن على معنى الذي لفظُه لفظ السأم غير الموصأول ومعنا
َبُه ًا قلت : ( الذي ضر ٌد عمر قيل لَك أخبْر عن المفعول في قولك : َضرَب زي
ٌد عمرٌو ) وحذف الهاء حسٌن كما خبرتك به وإْن شئت قلَت : الذي ضربه زي

ٌو خبَر ٌد صألتُه والهاء ترجع إلى ( الذي ) وعمر َبُه زي ٌأ وضر ٌو فالذي مبتد ٌد عمر زي
ٌو المبتدأ والذي هو عمر

ٌد ٌد العمراِن والذيَن ضربهم زي فإن ثنيَت وجمعَت قلَت : اللذاِن ضربهما زي
َبُه ٌو جعلَت : الضار ٌد عمر العمروَن فإن أخبرَت باللف واللم قلَت : الضاربُه زي

ًا بأنه خبُر الضارِب وحذف ًأ والهاء ترجع إلى اللف واللم ورفعت زيد مبتد
الهاء في هذه المسألة قبيٌح وهو يجوُز على قبحه فإن ثنيَت وجمعَت قلَت :
ًا ) ٌد العمروَن فإذا قلَت : ( ضربُت زيد ٌد العمراِن والضاربهم زي الضاربهما زي

ِء ) فهو كالخبار عن الظاهر وتأتي بالمكنى َأخبر عن ( التا فقيَل لك : 



ٍد قلَت : َأخبْر عن زي ًا أنا ) فإن قيل لك :  المنفصل فتقول : ( الذي َضرَب زيد
َع موقعُه من الفعل فلم يحتج إلى ٌد ) لَن الضميَر وق ( الذي ضربتُه زي

المنفصل فإن ثنيَت أو جمعَت
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الول في ذا كالفاعل في الذي قبله وقال المازني مثُل ذلك قال أبو بكر
والذي عندي أّن المفعوَل الول يجوز أن يقتصر عليه كما ( كاَن ) يجوز أن

ْعٌل ل يجوز أن ِف يقتصر على الفاعل بغير مفعوٍل وليس في الفعال الحقيقية 
تقتصر فيه على الفاعل بغير مفعوٍل

َأفعَل ) تعدى فلما كاَن يجوز أن أقول : ُنقل إلى (  وكل فعٍل ل يتعدى إذا 
ًا ) ولكن ل ّلُه زيد َأعلَم ال ٌد ) فاقتصر على الفاعل جاز أْن أقول : (  َعلَم زي  )
يجوز أن يقتصر على المفعول الثاني في هذا الباب لنه المفعوُل الوُل في
ّنَك إذا قلت : ( ظننُت الباب الذي قبله وإنما اسأتحاَل هذا من جهة المعنى ل

ٍد فلذلك ل يجوز أن ًا ) فالشّك إنما وقَع في النطلق ل في زي ًا منطلق زيد
ًا ) وتقطع الكلم ويجوز أن تقول : : ظننُت وتسكت فل تقول : ( ظننُت زيد

تعديه إلى مفعوٍل وهذا ل خلف فيه وإذا جاَز أن تقول : ( ظننُت وتسكت
ًا ) إذا جعلته فيساوي ( قمت ) في أنه ل يتعدى جاز أن تقول : ( أظننت زيد
ٌد ) إذا لم تعده وبين َظّن زي ًا لنه ل فرق بين (  َأقمُت زيد يظن بِه كما تقول 

ْعٍل ل يتعدى إذا نقلته إلى ( أفعَل ) ِف ًا وكل  َأقمُت زيد ٌد كما تقوُل :  قاَم زي
ّدى إلى اثنين وإْن كاَن يتعدى إلى ٍد تع ٍد فإن كان يتعدى إلى واح ّدى إلى واح تع

ِعَل ) كان بالعكس لنه إْن ُف َعَل ) إلى (  َف ٍة فإن نقلَت (  اثنيِن تعدى إلى ثلث
ِعَل ) وإْن كان يتعدى إلى ُف كان ل يتعدى لم يجز نقلُه إلى ( 
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ُه إلى مفعوٍل وإن َد بعد ُأقيَم المفعوُل فيه مقاَم الفاعِل ولم يتع ٍد  مفعوٍل واح
ٍد كان يتعدى إلى مفعولين أقيَم أحدهما مقام الفاعل فتعدى إلى مفعوٍل واح
ِعَل ) ينقُص ُف َف وكذلك إن كان يتعدى إلى ثلثة مفعولين تعدى إلى مفعولين ( 
َعَل ) فإذا أخبرَت َف ُد فيها إذا كان منقولً من (  َفعُل ) يزي َأ ِمْن المفعولِت و ( 

ًا خيَر الناِس قلت : ًا عمر ّلُه زيد عن الفاعل ( بالذي ) من قولَك : أعلَم ال
ُه كتفسير ما قبله فإن قيَل ّلُه ) وتفسير ًا خيَر الناِس ال ًا عمر َأعلَم زيد ( الذي 
ُكفٌر لّن الله عز وجل ل سأمي له ول لَك ثّن هذه المسألة بعينها فهو محاٌل 

ًا خيَر الناِس ) لجاز ًا زيد يجوز تثنيته ول جمعه ولكن لو قلت : ( أعلَم بكٌر عمر
ٍر وجمعُه عى ما تقدَم من البيان وإن قلته : باللف واللم وأردت تثنية بك



ِلخبار عنه في الباب الذي قبله وذلك قولك : ِلخبار عن الفاعل فهو كا ا
ّلُه وإن َأخاَك ال ًا  ًا عمر ّلُه ) والمنبىء زيد ًا خيُر الناِس ال ًا عمر ( المعلُم زيد
ٌد ) ًا خيَر الناِس زي أخبرت عن المفعول الول قلت : ( المعلمُه الله عمر

َد المازني ِء ها هنا هو الوجه وحذفها جائز وهو ها هنا أسأهل عن وإثباُت الها
وعندي لكثرة صألة هذا حتى قد أفرط طولُه وإن أخبرت عن المفعول الثاني
ٌو ) وإن شئَت قلت : ( المعلم الله ًا خيَر الناِس عمر قلت : ( المعلمُه الله زيد

ُه خيَر الناِس عمرٌو ) وهو الوجُه والقياُس لّن تقديَم الضمير كأنُه ّيا ًا إ زيد
َأعن الول أم الثاني ًا فل يعلم عن أي مفعوٍل أخبرَت :  ْبس ِل يدخُل الكلم 

وكذلك إذا أخبرَت عن الثالث قدمَت الضمير إْن
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ًا خيُر الناِس ) وإْن أخرت قلت : المعلُم ًا عمر شئَت قلت : ( المعلمُه الله زيد
ّق ِلما يدخل من اللبِس ولّن ح ُه خيُر الناِس وهو القياُس  ّيا ًا إ ًا عمر ّلُه زيد ال

الضمير أن يقَع موقعض السأم الذي انتزع ليخبر عنه في موضعه
: السادس : الفعل الذي بني للمفعول ولم يذكر من فعل به

اعلم : أن المفعول الذي تقيمه مقاَم الفاعل حكمُه حكم الفاعل تقول :
ٍد ) من قولك ٌد ) فإذا أردت أن تخبر عن ( زي ٌد كما تقول : ( َضرَب زي ِرَب زي ُض

ِرَب ) ضميُر ( الذي ) ٌد ) ففي ( َض ِرَب زي ٌد بالذي قلت : ( الذي ُض : ُضرَب زي
ٌد الخبر على ما فسرنا ِرَب مع ما فيه من الضمير صألة لُه وزي ٌأ وض والذي مبتد

ِربا الزيداِن ) وإن جمعت قلت : في الفاعل فإن ثنيَت قلت : ( اللذاِن ُض
ِربوا الزيدوَن ) فإْن قلَت ذلك باللف واللم قلت : ( المضروب ( الذيَن ُض

ّنَك إذا جعلتُه صأفة َأل ترى أ ٌد ) لن مفعولً في هذا الباب كفاعل في غيره  زي
ٌد فإن ثنيَت قلت : ( المضروباِن ٌد ) ورجٌل مضروٌب زي ِرَب زي قلَت : ( رجٌل ُض

الزيداِن ) و ( المضروبوَن الزيدون ) وتفسيُر المفعول كتفسير الفاعل فإن
ٌد ) ًا زي ُأعطي درهم ٍد ) قلَت : (  ًا ) فأخبرَت عن ( زي ٌد درهم ِطي زي ُأع قلَت : ( 

ٌد درهٌم ) وإن شئَت قلَت : ِطي زي ُأع وإن أخبرَت عن الدرهم قلَت : ( الذي 
ُه درهٌم ) وهو ّيا ٌد إ ُأعطَي زي ٌد درهٌم ) ولَك أن تقوَل : (  ُأعطيُه زي ( الذي 

القياُس لن الضمير في موضعه والتقديم في هذه المسألة جائٌز لنُه غيُر
ًا ٌد عمر ُأعطي زي ملبس ولكن لو كان أصأل المسألة : 

ما جاز هذا عندي فيه لنه ملبس ل يعرف المأخوذ من الخذ وليس الدرهم
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ُتها ) ًا وعلى هذا المثال : ( باُب ظننُت وأخوا كذلك لنه ل يجوز أن يكون آخذ



ًا ُظّن قائم ٍد ) بالذي قلَت : الذي  ًا فإن أخبرَت عن ( زي ٌد قائم ُظّن زي تقول : 
ٌد زي

ٌد ) وإن أخبرَت عن ًا زي ُظّن قائم ٍم ) قلت : ( الذي  وإن أخبرت عن ( قائ
ٌد قائٌم ّنُه زي َظ ٌد قائٌم ) وإن شئَت قلَت : الذي  ُظّن زي ٍم ) قلت : ( الذي  ( قائ

ُه قائٌم ) وهو القياُس وإن قلتُه باللف ٌد إيا ُظّن زي ولَك أن تقول : ( الذي 
ٍم ) ًا ) وإن أخبرَت عن ( قائ ٍد ) قلَت : ( المظنوُن قائم واللم وأخبرت عن ( زي

ُه قائٌم ) ٌد إيا قلَت : ( المظنونُه زيدق قائٌم ) وإن شئَت قلَت : ( المظنوُن زي
فإن ثنيَت قلَت : ( المظنوناِن قائمين الزيداِن ) وإن جمعَت قلَت :

ٍم ) قلَت : ( المظنونهما ( المظنونون قائميَن الزيدوَن ) فإذا أخبرَت عن ( قائ
ّياهما قائماِن ) وعلى الزيداِن قائماِن ) وإن شئت قلت : ( المظنوُن الزيداِن إ

ْعِل الذي يتعدى إلى ثلثة مفعوليَن ِف هذا القياُس في ال
السابع : الفاعل الذي تعداه فعله إلى مفعول واسأم الفاعل والمفعول فيه

: لشيء واحد
وذلك كاَن ويكوُن وما تصرف منُه وليَس وما داَم وما زال وأصأبَح وأمسى وما

َأباك ٌد  َأصأبَح زي َأخاَك و ُد الله   )كاَن نحوهّن تقول : ( كاَن عب
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فإن أخبرت عن الفاعل في هذا الباب بالذي قلت : ( الذي كاَن أخاَك عبد
ِله ) ففي كاَن ضميُر الذي وهو اسأُمها وأخاك خبرها وهي اسأُمها وخبرها ال
ٌد مثله ُه والذي أصأبَح أباَك زي ِله خبر ٌأ وعبد ال صألة ( الذي ) و ( الذي ) مبتد

ُه تقديُر : ٌد ) وتقدير َأخاَك زي ِم قلت : ( الكائُن  فإن أخبرَت باللف والل
ِلخبار عن اسأم ( كاَن ) فأما خبرها ففيه ٌد ) ول خلَف في ا ( الضارِب أخاَك زي

َأخوَك ٌد  ِلخبار عنه فيقول : الكائنُه زي اختلف فمن الناس من يجيُز ا
ٌو أخوَك وإن شئَت جعلَت المفعوَل منفصلً فقلت : ( الكائُن والمصبحُه عمر

ِلخبار عن المفعول َأبوَك وقال قوم : إن ا ُه  ٌد إيا َأخوَك ) والمصبُح زي ُه  ٌد إيا زي
َأمرِه كذا وكذا ) فكما ل يجوز ٌد ِمن  ُه : ( كاَن زي في هذا الباب محاٌل لن معنا
أن تخبر عن ( كاَن من أمرِه كذا وكذا ) كذلك ل يجوز أن تخبر عن المفعول

إذا كان في معناه كذا حكى المازني جميع هذا
ِلخبار عندي في هذا الباب عن المفعول قبيٌح لنه ليس قال أبو بكر : وا

ِر ِلضما ُه متصلً إنما هو مجاٌز وعلمات ا بمفعوٍل على الحقيقة وليس إضمار
ّاه ) ُء ل يجوز أن تقع ( إي ٍة لّن الموضع الذي تقُع فيه الها ها هنا غيُر محكم

ِلضمار ُه ( في ) كاَن وأخواته دليٌل على أن علمات ا ّيا ذلك الموقع فأجازتهم إ
: ل تستحكم ها هنا قال الشاعر

ًا  ) ْهر ْيَل َش ّل َذا ال َعريبا...ليَت ه َترىا فيه  (  ل 
ّياَك  ) َي وإ ّيا ْيَس إ َبا...َل ِقي َنْخَشى َر (  ول 

ّياي ولم يقل : ليسني فقد فارَق باب ( ضربني  وقد) فقال : ( ليَس ) إ
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ِه رجلً ليسني ) وإنما هذا كالمثل لنهم ل يأمرون ( بعليَك ) إل (روى  علي
ًا ومن المخاط َب فقد شذ هذا من جهتين من قولهم : ( عليِه ) فأمروا غائب

ٌد أخاَك ) ُه مجرى ( ضربني ) فإذا قلت : ( ليَس زي قولهم : ( ليسني ) فأجرو
ّنُه ل يجوز إل ( بالذي ) ول يجوز باللف وأخبرَت عن الفاعِل والمفعول فإ
ّنَك ل تقول : َأ َأل ترى  واللم لن ( ليَس ) ل تتصرف ول يبنى منها فاعٌل 

َد ِي ِيَس ) مثل ( صَأ َل ْعٌل وأصألها (  ِف ْعِل وهي  ِف ِة ال ًا من أمثل ( يفعُل ) منها ول شيئ
) البعيُر

َأخبرَت عِن الفاعل من ٍة فتقول : إذا  ِلسأكاَن إذ كانت غير متصرف وألزمِت ا
ٌد وإن أخبرَت عن المفعول َأخاَك زي َأخاَك ) الذي ليَس  ٌد  قولَك : ( ليَس زي

َأخوَك ) ٌد  َأخوَك ) وإن شئَت قلَت : ( الذي ليسُه زي ُه  ٌد إيا قلت : الذي ليَس زي
ِلخباَر عن المفعول في ُه في ( كاَن ) والذين أجازوا ا على قياِس الذين أجازو

َلسأود الدؤلي ِتها يحتجون بقول أبي ا : باِب ( كاَن ) وأخوا
ّنُه  ) ْنه فإ ُك َت ْو  َأ َها  ْن ُك َت ِنها...فإْن ل  ُأّمُه بلبا ْتُه  َذ َغ َأخوها    )

ًا ٌد حسن فجعله كقولك : اضربها ويضربها ولو قلت : ( كاَن زي
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ُهَو ) فتقول : الذي َكنَت تضع موضعُه (  ّنك  وجهُه فأخبرت عن الوجه لم يجز ل
ُهو وجهُه إذا كاَن يلزمك أن تضَع موضع السأم الذي تخبر عنه ًا  ٌد حسن كاَن زي

ًا يرجُع إلى ( الذي ) كما بينَت فيما تقدَم فإذا كان ( هو ) يرجع إلى ضمير
ٍد لم يرجْع إلى الذي ولكن َع إلى زي ٌء وإن رج ٍد شي ( الذي ) لم يرجع إلى زي
ِلخبار ِه ) جاَز في قول من أجاز ا َأسأر ًا وجهُه ب لو أخبرَت عن قولَك : ( حسن

ٌد َحُسٌن وجهُه ولو أخبرَت عن المفعول في هذا الباب فتقول : الكائنُه زي
ٌد َحسٌن وجهُه ) وحذفت ضميَر المفعوِل من ( ( بالذي ) لقلت : ( الذي كاَن زي

َء َأثبَت الها ٌد ولو  َبُت ) حيَن قلَت : الذي َضرَب زي كاَن ) كما حذفتُه من ( َضَر
ُه ) لم يجز حذفُه ّيا لجاَز وإْن أخبرت بالذي على قول من جعل المفعول ( إ

ُه َحَسٌن وجهه ٌد إيا لنه منفصٌل وكنَت تقول : الذي كاَن زي
: الثامن : الظروف من الزمان والمكان

ًا وصأار كسائر المفعولت إل ُلَص اسأم اعلم : أّن الظرف إذا أخبرَت عنه فقد َخ
ّنَك إذا أضمرتُه أدخلَت حرف الجّر على ضميره ولم تعد الفعَل إل ضميره إل أ

ُبه كنصِب سأائر المفعولِت وهذه بحرف الجر إل أْن تريد السعة فتقدر نص
ًا ًا ومنها ما يكوُن ظرف ًا وظرف الظروف منها ما يكن اسأم
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ًا ها هنا ُد منه شيئ ّنا نعي ًا وقد تقدم ذكرها في هذا الكتاب إل أ ول يكون اسأم
ًا ضّم اليوُم والليلُة ًا واسأم ّد بنفسه فالذي يكون منه ظرف ليقوَم هذا الح

والشهُر والسنُة والعاُم والساعُة ونحو ذلك
ًا َبيٍن وبكر ُبعيداَت  ٍة و ًا فنحو ( ذاَت مر ًا ول يكون اسأم وأما ما يكون ظرف

ِر ًا من السأحا ْد سأحر ُتر َلم  ًا ) بعينه ولم تصرف و ًا ) إذا أردَت ( سَأحر وسَأَحر
ًا إذا أردت ُضَحى يوِمَك وعشيًة وعتمًة إذا أردَت عشيَة يومَك ّي وكذلك َضح

ًا وأما الماكن وما يكون ِتَك لم يستعملَن على هذا المعنى إل ظروف وعتمة ليل
ًا ِم والناحية وتكون هذه أيض ْلِف والقدام والما ًا فنحو المكان والَخ منها اسأم

َد ًا فنحو : عن ًا ول يكون اسأم ٌة وأما ما يكون ظرف ًا والظروُف كثير ظروف
ّبما كان ًا وُر ٌء إذا أردَت بهّن معنى ( غير ) لم تستعمُل إل ظروف وسأوى وسأوا

ِه ِله نحو : آتيَك يوَم الجمعِة وإنما تأتي ًا والعمل في بعضه لَ في ك الظرُف ظرف
ِه وكذلك آتيَك شهَر رمضاَن وكل ما كان في جواب ( َمتى ) في بعضه ل كل

ًا ( لكم ) فل يكون العمل إل فيه فعلى هذا يجيء وأما ما كان جواب
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ًا وميلً ل يجوز العمل في بعضه دون بعٍض كله نحو : سأرُت فرسأخيِن وفرسأخ
ًا لم يجْز أن يكون الصوَم في بعضه من أجل أنه وضع وإذا قلت : صأمُت يوم

ِله ُك ِلمساِك عن الطعام والشراب وغيره في اليوم  ل
ِلخبار عنه جائٌز وما كان ِمنها ل ًا فا فما كان من الظروف قد يستعمل اسأم

َأخبْر ِلخباُر عنه تقول : ( ذهبُت اليوَم ) فإذا قيَل لَك :  ًا لم يجز ا يجوز إل ظرف
ِه ) كما َلْم يجز حذُف ( في ِه اليوم و ِم ( بالذي ) قلَت : الذي ذهبُت في عِن اليو
ِء لن الضمير قد انفصل بحرف الجِر وكذلك إذا قلَت : كان يجوز حذف الها
ِه ) لنه قد ( قمُت اليوَم يا هذا ) فجعلَت اليوَم مبتدأ قلت : ( اليوُم قمُت في
ًا وكل ما دخل عليه حرُف الجر فهو اسأٌم ًا والمضمر ل يكون ظرف صأار اسأم
ُيراد به فإن وإنما الظرُف هو الذي قد ُحذَف حرف الجر منه وذلك المعنى 

ثنيَت قلَت : اللذان ذهبُت فيهما اليوماِن
َأنا َأنا اليوُم ) والذاهُب فيهما  ِه  ِم قلَت : ( الذاهُب في فإن قلت ذلك باللف والل

ِه لن ًا ) ولم تثني اليوماِن فاللُف واللُم قد قاَم مقاَم ( الذي ) وأفردت ( ذاهب
َأنا فاعله غير مضمٍر فيه وهو مذكور بعده وإْن جمعَت قلَت الذاهُب فيهَن 
ِلخبار عن المكان إذا قلت : ( جلسُت مكانَك ) فإذا أردَت الياُم وكذلك ا

ُنك ) قلت : ( الذي جلسُت فيه مكانَك ) واللذاِن جلسُت ِلخباَر عن ( مكا ا



ُنَك ) والجالُس فيهما أنا ِه أنا مكا ِم : ( الجالُس في فيهما مكاناَك وباللف والل
مكاناَك فإن جعلَت الزمان والمكان في هذه المسائل مفعولين على السعة

أسأقطت حرف الجر فصار حكمه حكم المفعول الذي تقدم ذكره فقلت : في
( ذهبُت اليوم ) إذا أردت أن تخبر عن اليوم بالذي قلت : ( الذي ذهبُت

ٍد في اليوم ) كما تخبُر عن زي

   ]294 - صأفحة 2الصأول في النحو    [ جزء  

َء وهو :قولك ًا ) تريد : الذي ذهبتُه اليوم وإن شئَت أظهرَت الها  ( ضربُت زيد
َأولى منُه في ضربُت : لّن هنا حرف الجر الصأل وإثباتها عندي في هذا 

َأنا مكانَك محذوف الهاء معه إخلٌل بالكلم وتقولُه باللف واللم : الجالسُه 
ٍد فرسأخيِن يومين ) فالفرسأخان ظرٌف من المكان وتقول : ( سأرُت بزي

واليومان ظرٌف من الزمان فإن أخبرت عن اليومين ( بالذي ) قلت : اللذان
ٍد فرسأخين َأنا بزي ٍد فرسأخين فيهما يوماِن وباللف واللم السائُر  سأرُت بزي
ٍد ( فيهما يومان ) وإن أخبرت عنهما على السعة قلت : السائرهما أنا بزي

ٍد فرسأخين يوماِن وإن شئَت فرسأخيِن يوماِن وبالذي : اللذاِن سأرُت بزي
قلت : سأرتهما وهو أحبها إلّي كي ل يكثر ما يحذُف فإن بنيت الفعل للمفعول

ٍد فرسأخاِن يوميِن ) فأنَت بالخيار إن شئَت نصبَت فقلت : ( سأيَر بزي
الفرسأخيِن ورفعت اليوميِن وإن شئَت رفعَت الفرسأخيِن ونصبَت اليوميِن إل

ًا وخرج عن حد أّن الذي ترفعُه تجعلُه مفعولً على السعة لنه قد صأار اسأم
ًا إن شئت وإن شئَت جعلتُه مفعولً على السعة الظرف وتجعُل الثاني ظرف
ًا فإذا أخبرَت عن الفرسأخين فيمن رفعهما بالذي قلت : ( اللذاِن سأيرا أيض

ٍد يوميٍن ) ٍد يوميِن الفرسأخاِن وإن قلتُه باللف واللم قلت ( المسيراِن بزي بزي
فرسأخاٍن ) وإن أخبرت عن ( اليوميِن ) في هذه المسألة وقد رفعت

ٍد فرسأخاِن فيهما يوماِن ) هذا إذا كان ( اليوماِن الفرسأخيِن قلت ( المسيُر بزي
ٍد ًا فإن جعلتهما مفعولين على السعة قلت : ( المسيُر هما بزي ) ظرف

ٍد فرسأخاِن فرسأخاِن يوماِن ) وإذا قدمَت الفرسأخيَن من قولك : ( سأير بزي
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ٍد يوميِن ) فجعلت ضمير الفرسأخيِن في ( يوميِن قلت : ( الفرسأخاِن سأيرا بزي
سِأيَر ) فقلت : سأيرا وَخلف الضمير الفرسأخين فقاَم مقامهما فإن قدمت

ٍد فيهما فرسأخاِن ) فأظهرَت حرَف الجّر لّما اليومين قلت : ( اليوماِن سأير بزي
احتجَت إلى إضمار ( اليوميِن ) فإن جعلتهما مفعولين على السعة قلت :

ٍد فرسأخاِن فإن قدمت الفرسأخيِن واليومين قلت : اليوماِن سأيرهما بزي



ٌا ثاٍن ٌأ واليوماِن مبتد ٍد ) فالفرسأخان : مبتد ( الفرسأخاِن اليوماِن سأيراهما بزي
ٍد خبر اليومين واللف ضمير الفرسأخين وهي ترجع إليهما وهما وسأيراهما بزي
ضمير اليومين هذا إذا جعلتهما في أصأل المسألة مفعولين على السعة فإن

لم تجعلهما كذلك قلت : سأيرا فيهما وكل ما قدمته فقد مقاَم مقامُه ضميره
فإن أدخلت ( اللذيِن ) في ( سأيَر ) وجعلَت ( اللذيِن ) هما الفرسأخاِن قلت :
ٌأ أوُل ٍد فيهما هما ) فالفرسأخان : مبتد ( الفرسأخاِن اليوماِن اللذاِن سأيرا بزي

ُهما ) ٍد فيهما والخبُر (  ٌأ ثالٌث وصألته سأيرا بزي ٌأ ثاٍن واللذان مبتد واليومان مبتد
واللف في ( سأيرا ) ترجع إلى اللذين و ( فيهما ) ترجُع إلى اليومين واليوماِن

ٌأ وخبرهما اللذان وصألتهما مع خبرهما الجملة واليومان وما بعدهما َخبَر مبتد
الفرسأخيِن وإن شئَت قلت : ( اللذاِن سأيراهما ) فإن أخبرت باللف واللم
ٍد فيهما هما ) واعتبْر صأحَة هذه قلت : ( الفرسأخاِن اليوماِن المسيران بزي

ٍم ابتدأتُه موضَع ضميره فإن اسأتقام ذلك وإل المسائل بأْن تجعل كل اسأ
ٌأ أل ترى أن قولك : ( هما ) ضمير الفرسأخين و ( ُهما ) التي في فالكلم خط
ٍد منهما موضع ضميره قولَك : المسيراُهما ضمير اليومين فإذا جعلت كّل واح

ُع التقديم ٍد يومين فرسأخاِن ) فعلى هذا يق صأار الكلم : ( المسيراِن بزي
والتأخير في كل هذه المسائل فإن جعلَت ( اللذين ) في هذه المسألة

: لليومين قلت
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ٌأ ٌأ واليوماِن مبتد ٍد فالفرسأخان مبتد الفرسأخاِن اليومان اللذان سأيرا فيهما بزي
ُهما اليوماِن واللُف في ( سأيرا ) ضمير ثاٍن و ( اللذاِن ) خبُر ( اليوميِن ) و

َع الفرسأخين وفيهما ضميُر ( اللذيِن ) فلو جعلَت ( الفرسأخين ) موض
ٍد هما فإن أخبرت ضميرهما لقلت : اليوماِن اللذان سأير الفرسأخان فيهما بزي

ًا قلت : ( الفرسأخاِن باللف واللم في هذه المسألة وجعلتهما ( لليومين ) أيض
ِة والثانيُة ٍد هما ) فهما الولى : مفعولٌة على السع اليوماِن المسيرهما بزي
ُكّل اسأْم كان فيه ضمير الفاعل جرى فاعلٌة وإنما ظهر الفاعل ها هنا لن 

ْعٌل ِف ّنُه  على غير نفسه فإن الفاعل يظهر فيه وإنما جاز في ( اللذيِن سأيرا ) ل
ٍر على غير َمْن هو ُهو لُه ومعنى قولي : َجا ًا على غير َمْن  فتثنيه وإن كان جاري
له أن اللذيِن لليومين واللف في ( سأيرا ) للفرسأخين فلما قلتُه باللف واللم

ًا لم يصلح أن تقول : المسيراهما كما قلت : ( اللذاِن سأيراهما ) لن مسير
اسأٌم ولو ثنيتُه لكان فيه ضمير اللف واللم ول يجوز غير ذلك كما بينت فيما

تقدم يجوز أن تقول القائمان وضمير الفاعل لللف واللم وكذلك المضروبان
ُده لنها تتحد مع السأم الذي بعدها فاللف واللم في هذا بخلف ( الذي ) وح
ُه إذا كان الفعُل لُه فإن لم يكن الفعل لللف واللم فيثني تثنية ( الذي ) وحد

يدخل على اسأم الفاعل واسأم الفاعل ل يحتمُل الضمير إذا جرى على غير
من هو لُه فإذا جرى اسأُم الفاعِل على غير من هو له أفرد وذكر الفاعل بعده



ُهما ٍد  ًا فلذلك قلت الفرسأخاِن اليوماِن المسيرهما بزي ًا وإما مكني إما مظهر
لنك لو جعلَت الفرسأخين في موضعهما
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ٍد الفرسأخاِن ويبيُن لَك اسأُم الفاعِل والمفعول :لقلت  اليوماِن المسيرهما بزي
إذا جرى على غير من هو لُه في هذه المسألة تقول : الفرسأخان اليوماِن

ٍد ( هما ) فتجعل الولى مفعولًة والثانيَة تقوُم مقاَم الفاعِل لن مسيرهما بزي
ًا عن اليومين ُهما الفرسأخاِن فإذا جعلت : ( مسيرهما ) خبر قولك : مسيرهما 
ُهما لُه فلم يحتمل السأم إذ جرى على غير نفسه فقد أجريتهما على غير من 
ٍد ) ُع ولو قلت : ( الفرسأخان اليوماِن سأيراهما بزي أن يكون فيه ضميٌر مرفو

ٌد َأنا ) ولو قلت : ( زي ُبه  ٌد ضار جاَز واللف للفرسأخيِن أل ترى أنك تقول : ( زي
ْبُه ) لم تحتْج إلى ( أنا ) لن الفعل مما يضمر فيه وإن جرى على غير اضر

صأاحبه
ِلخبار عن المصدر : التاسأع : ا

ًا وجاء للتوكيد في الكلم فقط ولم يكن َلم : أن المصدر إذا كان منصوب اع
ِلخبار فنه قبيٌح لنُه بمنزلة ما ليس في الكلم أل ترى ًا فا معرفة ول موصأوف

ٌة لم تكن في ًا ) فائد ًا ) فليس في ( ضرب أنَك إذا قلت : ( ضربُت ضرب
ًا أو الضرب الذي ًا شديد ًا فإذا قلت : ضربُت ضرب ( ضربُت ) وإنما تجيء تأكيد

ِلخبار ًا لم يكن في ( ضربُت ) فهذا الذي يحسُن ا تعلُم فقد أفادَك ذلك أمر
ٌد ) تريد : ِلخبار عن ذلك قلت : ( الذي ضربُت ضرٌب شدي عنه فإن أردَت ا

ٌد قلت الذي سِأيَر ٍد سأيٌر شدي ٌد ) وإن قلت سِأيَر بزي ( الذي ضربتُه ضرٌب شدي
ٌد والذي يجوز أن تخبر عنه من المصادر ما جاز أن يقوَم مقاَم ٍد سأيٌر شدي بزي

ُنفَخ في الفاعل كما كاَن ذلك في الظروف قال الله تبارك وتعالى ( فإذا 
ِر نفخٌة واحدة  )الصو

وذكر المازني : أن الخبار عن النكرة يجوُز من هذا الباب وإن الحسن أن
يكون معرفًة أو
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ًا من الفعل فتقول على ٍز إل أْن تريد بالمصدر نوع ًا وهو عندي غيُر جائ موصأوف
ُتَك ٌد وتقول : ( ضرب ٌع من الضرب وفيه بع ِرَب َضْرٌب ) أي : نو ذلك : ( ُض
َا ) فإذا أخبرَت عنُه باللف واللم قلت : ( الضاربَك أنا َضْرٌب ًا شديد ضرب
ٌد ) فإن ثنيَت المصدر أو أفردَت ٌد ) أي : ( الذي ضربتكه ضرٌب شدي شدي

ِرَب ضربتاِن فتكوُن فيه فائدة لن ِلخبار لنك تقول : ُض المرة فيه َحُسَن ا



ِرَب ضربٌة ِرَب ) ل يفصح عن ضربتين وكذلك لو قلت : ( ُض قولك : ( ُض
ٌد ) ٍد ضرٌب شدي ِرَب بزي ًة فإذا قلت : ( ُض ٌة ) أو ضربٌة ولم تذكر واحد واحد

ٌد ) ٌد ) و ( المنفوُخ في الصور نفٌخ شدي ٍد َضْرٌب شدي قلت : ( المضروُب بزي
ِلبِل ) وإذا َأنا شرُب ا وإذا قلت : ( شربُت شرَب البِل ) قلت : ( الشاربُه 

قلت : ( تبسمُت وميَض البرِق ) قلت : المتبسمة أنا وميُض البرِق وقد قال
قوٌم : إّن وميَض البرِق ينتصُب على ( فعٍل ) غير ( تبسمُت ) كأنهم قالوا :

ِلخبار عن هذه الجهة ومن نصب ِء ل يجيزون ا ( ومضُت وميَض البرِق ) فهؤل
ِلخبار ِلخبار عنها كما ل يجوز ا ًة على الحال لم يجز ا المصادر إذا كانت نكر

ًا حالً فيها اللف واللم لم يجز أن عن الحال وإذا كانت المصادر وغيرها أيض
ُه على َد َع عو َء الغفيَر ورج ِعراَك والقوُم فيها الجما َأرسألها ال تخبر عنها نحو : 

ّذ عن بابه فليس لنا أن بدئِه وما أشبه هذا مما جاء حالً وهو معرفة وكل ما ش
ًة فل يجوز ٍم ل يكون إل نكر نتصرَف فيه ول نتجاوز ما تكلموا به وكل اسأ
ٍة ُكّل شا ِه و ِلخبار عنُه وقد ذكرنا هذا فيما تقدم فقصة : ُرّب َرجٍل وأخي ا

ِلخباُر عنُه ًة فهو كالحاِل ل يجوز ا ًا نكر َتها وما أشبه هذا مما جاء معطوف وسأخل
ّبُه  )ولو أجزتُه لوجَب أن تكرر ( ُرّب ) فتقول : ( الذي ُر
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ًة لّن هذا ليس بقياٍس ول هو ّبها امرأ ّبُه رجلً وُر ول حجَة في قول العرِب : ُر
ٍم تقدم اسأ

ٍر ُء بعد مذكو ّنما جاءت الها قال المازني : وأما قول العرب : ( ويَحُه رجلً ) فإ
ِلخباُر عن المضمر المذكور فتقول : ( الذي ِلخبار عنها كما يجوز ا وقد يجوز ا
ِء مثل المر والنهي والذي ويحُه رجلً هو ) وفيه قبٌح لّن ( ويح ) بمعنى الدعا

ُء بتلَك المنزلة قال : إل أّن هذا ّنهما ل يوضحانه والدعا ل يوصأل بالمر والتي ل
ٍز أسأهل لن لفظه كلفظ الخير قال أبو بكر أنا أقوُل : ( وهو عندي غير جائ

لن هذه أخبار جعلْت بموضع الدعاء فل يجوز أن تحاَل عن ذلك وأما ما جاء
ًا ) فل ًا ضرب ًا وضرب ًا وأنَت سأير ًا فعله مثل : إنما أنَت ضرب من المصادر مضمر
ِر الفعِل فقامت مقامه ِلخبار عنه لنها مصادر اسأتغنى بها عن ذك يجوز عندي ا
ِلخبار عن الفعل والمصدر يدل على فعله ِلخبار غعنها كما ل يجوز ا فل يجوز ا

المحذوف فإذا أضمرتُه لم يدل ضميره على الفعل
ِلخبار عن هذا فيقوُل إذا أخبرَت عن ( سأير ) من قولك : والمازني : يجيُز ا
ّنَك قلَت : الذي أنَت ٌد ) كأ ُه سأيٌر شدي ّيا ًا قلَت : ( الذي انَت إ َأنَت سأير ّنما  إ

ٌد ُه سأيٌر شدي تسير
: العاشر : البتداء والخبر

ٍلخبار فيه إل بالذي لنه ل يكوُن منه فاعُل اعلْم : أّن هذا الباب ل يجوُز ا
ٌد أخوَك ) إن أخبرَت عن ( زيد ) قلت :  الذي( وذلك قولَك : ( زي
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ًا من الصلة وجعلَت موضعُه ( هو ) فرجع إلى ٌد ) انتزعت زيد هو أخوَك زي
ٌد على ما بينت فيما تقدم وإن أخبرت عن الخ ُهو زي ( الذي ) والذي 

قلت : ( الذي زيد هو أخوَك ) جعلَت ( هو ) مكان الخبر كما كان في أصأل
المسألة ول يجوز هذا التقديم والتأخير لنُه ملبٌس

ٌق ) للذي تخاطُب وإن أردَت أن تخبر عن المخاطب وتقوُل : ( أنَت منطل
قلت : ( الذي هو منطلق أنت ) وإن أخبرَت عن منطلق قلت الذي أنت هو
ٌق وإْن أخبرَت عن المضمر في ( منطلٍق ) لم يجز لنَك تجعل مكانُه منطل
ًأ ًا يرجُع إلى ( الذي ) ول يرجع إلى المخاطب فيصيُر المخاطب مبتد ضمير

ٍد ) ٌد ضربته ) فأخبرت عن ( زي ليس في خبره ما يرجع إليه وإذا قلت : ( زي
ٌد ) فهو يرجع إلى ( الذي ) أقمت مقامه ( هو ) فقلت : ( الذي هو ضربتُه زي

ٌد ضربتُه ُء في ( ضربتُه ) لم يجز لنَك تصيُر إلى أن تقول : ( الذي زي والها
ٍد ) لم يرجع إلى هو ) فإن جعلت الهاء التي في ( ضربتُه ) ترجع إلى ( زي

ٌء ٍد ) شي ٌء وإن رددته إلى ( الذي ) لم يرجع إلى ( زي ( الذي ) شي
ًا هو الذي في قال المازني : هل يجوز أن أحمَل هذا على المعنى لّن زيد
ُد حينئذ بالخبر معنى ول يجوز ًا غير جائز لنك ل تفي المعنى فإن ذلك أيض

ِلخبار عن ( ضربتُه ) في هذه المسألة لنه فعٌل وجملٌة والفعال والجمُل ل ا
يخبر عنها لنك إذا أخبرَت احتجت أن تضمر ما تخبُر عنُه والفعُل ل يضمُر

ٌو إليِه جاز أن تخبر عن ٌد ذهب عمر وكذلَك الجملُة لن ذلك محاٌل وإذا قلت زي
ٌد ) لنك تجعل الهاء التي في ( إليه ٌو إليه زي ٍد فتقول : ( الذي هو ذهَب عمر زي

) يرجع إلى ( هو ) وتجعُل ( هو ) يرجع إلى ( الذي ) وإن أخبرت عن
ٍو ) فجائٌز ( عمر

ٌد ذهَب إليه عمرٌو ) وتجعل للفاعل في ( ذهب  ًا) فتقول : ( الذي زي ضمير
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ٍو ) ًا للمبتدأ وإن جعلت في موضع ( عمر ًا خبر يرجع إلى ( الذي ) وتجعل عمر
ِه ) فأخبرَت ٌد إلي ٌد ذهبْت هن ًا ) كان أبيُن إذا قلت : ( زي في هذه المسألة ( هند
ٌد ًا قلت : ( اللتاِن زي ٌد فإن ثنيَت هند ِه هن ٍد ) قلُت : التي زيد ذهبْت إلي عن ( هن

ذهبتا إليه الهنداِن ) فصار الكلم أوضُح لما ظهر ضمير الفاعل وهو الراجع
ِء ) في هذه المسألة لم يجز من حيث لم إلى ( اللتين ) فإن أخبرَت عن ( الها

ٌو ) ٌد ذاهٌب إليه عمر ٍد ضربتُه ) فإن قلت : ( زي ِلخبار عن الهاء في ( زي يجز ا
ٌو ) جعلَت ( هو ) ٌد ذاهٌب إليه هو ( عمر فأخبرَت عن ( عمرٍو ) قلت : الذي زي

ًا لغير من هو لُه ًا ) اسأٌم إذا صأار خبر فاعلً وجعلَت ( هو ) منفصلً لن ( ذاهب



أو صأفًة أو حالً صأار فاعلُه منفصلً والفعُل ليس كذلك وقد مضى تفسير هذا
ٍد ) قلت : ( الذي هو يضربه ُه ) فإن أخبرت عن ( زي ٌد يضربُه أبو وتقول : ( زي

ٍد ) وهو الراجُع إلى ( الذي ) والهاء في َع ( زي ٌد ) جعلَت ( هو ) موض ُه زي أبو
يضربُه ترجع إلى ( هو ) وكذلك الهاء في ( أبيِه ) كما كان في أصأل المسألة
ُه ) فتجعل في ( يضربُه ) ٌد يضربه أبو وإن أخبرَت عن الِب قلَت : ( الذي زي

ًا وهو ( الذي ) وهذه المسألة تلبس فاعلً وهو صألة ( الذي ) وجعلت الب خبر
ٌد ُه ) لو قيَل لك أخبر عن ( الِب ) لقلت : الذي زي َبا ٌد يضرُب أ بقولك : ( زي

ْبُس لو قيَل لك كيَف تخبُر عن َع الل ِه أمُه لرتف ُه ولو جعلَت موضع أبي يضربُه أبو
ٌد تضربُه أُمُه ) ولو قلت ( ٌد تضربُه أمُه ) لقلت : ( التي زي ِم من قولك : ( زي ال

ُبها أُمُه ) وهذه ٌد يضر ِم لقلَت : ( التي زي ٌد يضرب أمه ) فأخبرت عن ال زي
المسألة متى ما لم يخالف فيها بين
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المبتدأ والفاعل أو المفعول ألبَس فلم يعلم الفاعُل من المفعول فإن خالفَت
ًا ًا أو تجعَل أحدهما مذكر ًا والخر مثنًى أو مجموع بأن تجعَل أحدهما مفرد
ٌد يضربُه ًا زال اللبُس أل ترى أن أصأل المسألة إذا قلت : ( زي والخر مؤنث

ٌد يضربُه ففي ( ٌو زي ًا لقلت : عمر ٌو فاعٌل لو قيَل لك : قدم عمر ٌو ) وعمر عمر
ٌد ًا من قولك : ( زي ٌع ولو قيَل لك : قدم عمر ٍو ) مرفو ُبه ) ضمير ( عمر يضر
ٍد ) ٌد يضربُه ) ففي ( يضربُه ) ضمير ( زي ٌو زي ًا ) لقلت : ( عمر يضرُب عمر

ًا فاعلً أو مفعولً إذا قدمتُه وابتدأتُه فإن خالفَت بين ٌد جعلَت عمر واللفُظ واح
ُد وذلك أن تجعَل موضع السأمين حتى يقَع ضميراهما متخالفين بأن المرا

ٌد يضربُه العمراِن فقدمَت العمريَن مبتدأيِن قلت ٍو العمراِن فإذا قلَت : زي عمر
ٌد يضرُب العمرين ) فقدمَت ٌد يضربانِه ) وإن قلت : ( زي : ( العمراِن زي

َع ( يضرُب ) ٌد يضربهما فإن جعلت موض العمريِن مبتدأيِن قلت : العمراِن زي
ُه فإن أخبرَت عن ٌد ضاربُه أبو ُه قلَت : زي ٌد يضربُه أبو ًا من قولك : زي ضارب

ُه فأظهرَت ( هو ) منفصلًة لما تقدم ذكره ٌد ضاربُه هو أبو الب قلت : الذي زي
ٌد ضاربُه ُه ) قلَت : ( الذي زي ٌد ضارٌب أبا فإن أخبرَت عن الب من قولك : ( زي

ٍد وهو لُه فأما ُه ) ولم تحتْج إلى ( هو ) لن ( ضارَب ) إلى جانب زي أبو
ٍم ) فهذا مستعمٌل بالحذف يريدوَن : السمن قولهم : ( السَمُن منواِن بدره
ٍم ٍم فإن أخبرَت عن السمن قلت : ( والذي هو منواِن بدره منواِن منُه بدره

ٍم السمُن ) نقلتُه عما كاَن السمُن ) تريد : ( الذي هو منواِن منه بدره
ُع إلى ُء التي في ( منُه ) ترِج والحذُف بحاله والها
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كما كانت ترجُع إلى السمن في أصأل المسألة ( هو )
وإن أخبرت عن ( المنويِن ) قلت : ( اللذاِن السمُن هما بدرهم منواِن ) وإن

ِلتماُم هو ٍم منُه منواٍن ) وا ُهما بدره أتممت الكلَم قلت : ( اللذاِن السمُن 
أحّب إلّي

ُيصرَف تصرَف غير المحذوف وحقه أن يترك على لن المحذوَف ل ينبغي أن 
ٌو قائٌم ٌد عمر لفظه ليدَل على ما حذف منه وهذه المسألة نظير قولك : ( زي

ٍم ٍو وقولَك : ( بدره ٌأ ثاٍن كعمر ٌأ كالسمِن ومنوان : مبتد ٌد : مبتد إليه ) فزي
ُع إلى ( السمِن ) كرجوع الهاء في ُء في ( منُه ) ترج منُه ) خبر ( منويِن ) والها

ِه ) فإن قيَل لك : أخبر عن خبر السمِن بأسأره وهو قولك : ( منواِن منُه ( إلي
ٌد ٍم ) لم يجز لن الجمل ل تضمر وكذلَك لو قيَل لك : أخبر في قولك : زي بدره

َيجْز َلْم  ِه  ٍد ) بأسأر ِه عن خبر ( زي ٌو قائٌم إلي عمر
: الحادي عشر : المضاف إليه

اعلم : أن المضاف إليه على ضربين : فضرٌب منه يكون السأماِن فيه
ُد بهما التسميُة فقط كرجل اسأمُه عبد الله أو عبد ٍو يرا ٍد وعمر كحروف زي

الملك فهذا الضرب ل يجوز أن تخبر فيه عن المضاف إليه لنه كبعض حروف
ِلضافة وهي التي يراد بها الملك نحو : ( داُر عبد السأم وضرٌب ثاٍن من ا

ٍد فهذاِن منفصلن جمع بينهما الُملَك ومتى الله ) وغلُم زي
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ِلضافة فهذا الضرب الذي يجوز أن تخبر عن المضاف إليه زاَل الملُك زالِت ا
ًا ) إذا قلت : ًا ودار أما المضاف الول فل يجوُز أن تخبر عنه البتَة أعني ( غلم
ٍو لنَك لو أخبرَت عنُه لوجَب أن تضمره وتضيفُه والمضمر ٍد وداُر عمر غلُم زي

ٍد ) قلت : ِلخبار عن ( زي ٍد ) فأردت ا ل يضاف فإذا قلت : ( هذا غلُم زي
ٍد وهي الراجعة إلى الذي وكذلك ٌد ) جعلت الهاء موضع زي ( الذي هذا غلمُه زي

ٌد فإن قلت : هذا ابن ٍد قلت الذي قمُت في داره زي إذا قلت قمُت في دار زي
َد فأخبرت عن َقباَن وأبو الحرِث وأنَت تعني السأ عرس وسأاُم أبرَص وَحماُر 

ُد إليه وإنما ٌء يقص المضاف إليه في هذا الباب لم يجز لن الثاني ليس هو شي
ًا يقصد ُد إليِه كما كان زيد شيئ ٌء يقص ِة ليس أن قباَن شي ُحماَر قياَن اسأم للداب

إليه
ِلخبار في مثل : ُحماَر قباَن وقال أبو العباس عن أبي عثمان : أنه قد جاء ا

ٌذ وأبي الحرِث وما أشبهُه ولكنه في الشعر شا
: الثاني عشر : البدل

ِلخبار عن ِلخبار في هذا الباب فمنهم من ل يجيز ا اختلف النحويون في ا
المبدل منُه إل والبدُل معه كما يفعُل في النصب

ُه المازني ومنهم من يجيز قال أبو بكر : وإلى هذا أذهُب وهو الذي يختار



ِلخبار عن المبدل منُه دون البدِل فإذا قلت : ( مررُت برجٍل أخيَك ) فأخبرت ا
ِه رجٌل أخوَك والمار به أنا رجٌل أخوَك عن ( رجٍل ) قلت : الذي مررت ب

ًا ثم تبدُل الخ منه كما كان في أصأل المسألة وقوٌم تجعُل الرجل خبر
يقولون : الماُر به أنا أخيك رجٌل فيجعلون ( الخ ) بدلً من السأم المضمر كما

ٍر كان بدلً من مظه
قال المازني : فإْن أخبرت عن أخيك من قولك : ( مررُت برجٍل أخيَك ) قلت

:
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ّنَك جئَت بالبدِل الذي ل يصح ِه أخوَك قال : وهذا قبيٌح ل المار أنا برجٍل ب
ًا قال : ومن أجاز هذا ًا فاسأد الكلم إل به فجعلته بعد ما قدرت كلمَك تقدير

ُه ) قال : وهو جائز على قبحه قال أبو بكر : ٌد ضربُت أخاَك أبا أجاَز : ( زي
ِم أن ّق الكل ًا يعني : أّن ح ًا فاسأد ومعنى قول المازني : قدرت كلمَك تقدير

ّق البدِل أي يكون بمنزلة ما ليَس في يستغني بنفسه قبل دخول البدل لن ح
َنا برجٍل الكلم وأن يكون متى أسأقط اسأتغنى الكلُم فلو قلت : ( الماّر أ
ًا ٌء فكان الكلم فاسأد أخوَك ) لم يجز لنُه لم يرجع إلى اللف واللم شي

ٌء ٍد ) شي ٌد ضربَت أخاَك ) لم يجز لنُه لم يرجع إلى ( زي وكذلك لو قلت : ( زي
ِكل القوليِن ُد بمنزلة ما ليس في الكلم قال المازني : و ُه ) بع وقولَك ( أبا

مذهٌب وليسا بقويين
: الثالث عشر : العطف

ٍه أما الوجُه اعلم : أن العطف يشبُه الصفة والبدل من وجٍه ويفارقهما من وج
ِلما قبلُه في إعرابه وأما الوجه الذي يفارقهما فيه ٌع  الذي أشبههما فإنه تاب

فإن الثاني غير الول والنعُت والبدُل هما الول
ٌد وإذا قلت : ( مررُت ٌد العاقٌل ) فالعاقل هو زي أل ترى أنَك إذا قلت : ( زي
ٍد ٌد وأخوَك ) فأخوك غيُر زي ٌد وإذا قلت ( قاَم زي ٍد أخيَك ) فأخوَك هو زي بزي

ِه الوِل ويجوز أن تخبر عن فلذلك يجوز أن تخبر عن السأم المعطوِف علي
ٌد ًا تقول : زي السأم المعطوف الثاني التابع لما قبلُه ولك أن تخبر عنهما جميع
ٌد ًا قلت : ( اللذاِن هما في الدار زي ِر فإن أخبرَت عنهما جميع ٌو في الدا وعمر

ٌو  )وعمر
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ٌد ) وإن أخبرت عن ٍد قلت : ( الذي هو وعمرٌو في الدار زي وإن أخبرَت عن زي
ٍو ) قلت : ٌد ) وإن أخبرَت عن ( عمر ٍد قلت : ( الذي هو وعمرٌو في الدار زي زي



ٌد في الدار ٌو ) وإن شئت قلَت : ( الذي هو زي ٌد وهو في الدار عمر ( الذي زي
ٌو ) فأخبرَت عنهما ٌد وعمر ٌد فإن قلت : ( قاَم زي عمرٌو ) لن المعنى واح

ٍد ) قلت : الذي ٌد وعمرٌو ) وإن أخبرت عن ( زي ًا قلت : ( اللذاِن قاما زي جميع
ٌد ) فأكدت الضمير في ( قاَم ) بهو لتعطف عليه الظاهر ٌو ( زي قاَم هو وعمر

ٌد ) وفيه قبٌح وإن ٌو زي ويجوز أن ل تذكر ( هو ) فتقول : ( الذي قاَم وعمر
ٌد ) فإن قلت في ٌو زي ٌد وهو عمر أخبرت عن ( عمرٍو ) قلت : ( الذي قاَم زي

هذه المسائل باللف واللم فقياسأُه قياُس ما تقدم وإن أخبرت عن المفعول
ٍد ) قلت : الذي ًا فإن أردَت أن تخبر عن ( زي ًا وعمر من قولك : ضربُت زيد
ُه ًا وإيا ٌد وإن أخبرَت عن عمرٍو ) قلت : ( الذي ضربُت زيد ًا زي ضربتُه وعمر

ًا ْد ترتيب الكلم على ما كان عليه قلت : الذي ضربتُه وزيد عمرٌو ) فإن لم تر
ًا ) في ًا وزيد ًا وضربُت عمر ًا وعمر عمرٌو وجاز ذلك لّن قولك : ( ضربُت زيد

ٍد ِلخبار عن واح ٌو لم يجز ا ًا وقاَم عمر ٌء فإن قلت : ضربُت زيد الفائدة سأوا
ً ٍد ) لكنت قائل منهما لنهما من جملتين والعاملن يختلفان فلو أخبرت عن ( زي
ٌو اتصاٌل بالصلة فإن ٌد ) فليس لقولَك قاَم عمر ٌو زي : ( الذي ضربتُه وقاَم عمر

زدَت في الكلم فقلَت وقاَم عمرٌو إليه أو من أجله جاز فإن قلت : ضربُت
ًا ٍد ) فإن الخفش يقوُل ( الضاربُه أنا أو عمر ًا فأخبرت عن ( زي ًا أو عمر زيد

ٌد ) قال لّن زي
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ٌد كما تقول : مررُت ْعٌل واح ِف ًا قد صأار كأنه من سأببه إن وقع عليهما  عمر
ُه أو عمرٌو ولو قلت : أو ذاهٌب عمرٌو لم يجز لنهما لم يجتمعا برجٍل ذاهٍب أبو
ٌو إذا جعلت لُه فعلً على حدته كأنك قلت : مررُت ٍد فيصير عمر ْعِل واح ِف في 

ٌو قال أبو ًا عمر برجٍل ذاهٌب عمرٌو وكذلك ل يجوز الضاربه أنا والضارُب زيد
بكر لنه قد انفصل من العامل الذي في صألة الضارِب وإذا قلت : ضربُت أو
ٌو ) ًا فأخبرت عن ( عمرٍو ) قلت : ( الذي ضربُت أو شتمُت عمر شتمُت عمر
ٌو ) فالفعلِن داخلِن في الصلة فإن قلتُه تريد : ( الذي ضربتُه أو شتمتُه عمر
ٌو فأخرجَت ما باللف واللم احتجَت أن تقول : الضاربه أنا والشاتمه أنا عمر
ٍم أخرى حتى يصير فاعٌل كان في صألة ( الذي ) عنها لنه ل بد من ألف ول

ًا يتغير لنك إذا قلت : الذي بمعنى الفعل وهذا ل يجوز ومعنى الكلم أيض
ضربُت أو شتمُت عمرٌو فالشك واقع في الفعلين وإذا قلت ( الضاربُه أنا أو
ًا أو شتمُت الشاتمُه أنا عمرٌو ) فالشك في السأمين فإن قلت : ضربُت زيد
ُع إلى ٍد إل أن تضمر في الجملة الثانية ما يرج ًا لم يجز أن تخبر عن زي عمر

ٌد ًا من أجله أو لُه زي ٍد ) فتقول : ( الذي ضربُت أو شتمُت عمر  )( زي
ٌء مخالفٌة للقياس فمن ذلك قولك : واعلم : أنه قد جاء في العطف أشيا

ٍم أبواه ل قاعدين ) فقولك : ( ل قاعديِن ) معطوٌف على ( مررت برجٍل قائ
ُع إلى رجٍل كما كان في ٌء يرج ٍم ) وليس في قولك : ( قاعديِن ) شي ( قائ



ُه ضميٌر يرجع إلى ( رجل ) فجاز هذا في المعطوف على قولك : قائٌم أبوا
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غير قياٍس وهذا لفُظ المازني وقول كّل من يرضى قوله وكان ينبغي أن تقول
ٍد أبواه وأن ل يجيء البوان مضمرين ولكنه ٍم أبواه ول قاع : مررُت برجٍل قائ

ًا ومما جاء في ًا مستقيم حكى عن العرب وكثر في كلمهم حتى صأار قياسأ
ٍم ) ولو َتها بدره ٍة وسأخل ُكّل شا العطف ل يجوز في الول قول العرب : ( 

ِه ) فلو كان ُكّل ) لم يستقْم ومثلُه : ( رّب رجٍل وأخي جعلَت السخلَة تلي ( 
ٍد ) الخ يلي : ( ُرّب ) لم يجز ومن كلم العرب : ( هذا الضارُب الرجِل وزي

ًا ًا وينشدوَن هذا البيَت جر ٌد يلي الضارَب لم يكن جر : ولو كان زي
ِدها  ) ِة الهجاِن وعب َفها أطفالها...الواهب المائ ُتزّجى خل ًا  (  عوذ

ٍد : ويقول : إن الضمير في ( وكان أبو العباس رحمُه الله يفرُق بين عبدها وزي
ٍد ) ول ُد المائة ول يستحسُن ذلك في ( زي ِدها ) هو المائة فكأنه قال : وعب عب

يجيزه وأجاز ذلك سأيبويه والمازني ول أعلمهم قاسأوه إل على هذا البيت
وقال المازني : إنه من كلم العرب والذي قال أبو العباس أولى وأحسن فإذا

ِم أبواه ل القاعديِن ) أجريَت ( القاعديِن ) على ٍد القائ قلت : ( مررُت بزي
ٍد ولم يكن في القاعديِن ما يرجع ًا فصارا جميعا من صأفة زي القائم أبواه عطف

إلى الموصأول في اللفظ ولكنه جاز في المعرفة كما جاز في النكرة وتقول
ِم أبواها ل القاعدين فتجري ( القاعديِن  ِد القائ )على هذا القياس : مررُت بهن

عليها
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قال المازني : وقد قال قوم من أهل العلم : نجيُز هذا في اللف واللم ول
نجيزُه في ( الذي ) لن اللف واللم ليستا على القياس و ( الذي ) ل بد في

ْعَم ِن ٌد و ْعَم الذاهُب زي ِن صألته من ضميره وقال هؤلء أل ترى أنك تقول : ( 
ٌد ) ْعَم الذي ذهَب زي ِن ًا عمرٌو ) ول تقول : (  ْعَم الضارب زيد ِن ٌد و ُه زي القائُم أبو
َترى أن اللَف واللَم قد دخلتا مدخلً ل يدخلُه ( الذي ) وكذلك جاز مررُت أل 
ٍد القائم أبواها ل اللذيِن ِم أبواها ل القاعديِن ولم يجز : ( مررُت بهن ٍد القائ بهن
ًا ونجعل صألتُه على المعنى ُه ( بالذي ) معطوف َعدا ) وقال الخرون : نجيز َق

كما قلنا : أنا الذي قمُت وأنت الذي قمَت
ُه على المعنى فكان الحمُل على المعنى في العطف ُتَك فحملنا وأنا الذي ضرب

ًء تكون في ّنا قد رأينا أشيا ًا ل أقوى إذ كان يكون ذلك في هذا وليس معطوف
العطف فل تكون في غيره فإذا كانت صألُة ( الذي ) جائزة أن تحمل على



ٍة فهي معطوفٌة أشد احتمالً فأجازوا هذا الباب على ما المعنى غير معطوف
ذكرُت لك

َد قال المازني : وهو عندي جائٌز على المعنى كما تقول : ( اللذاِن قاَم وقع
أخواك ) فتجعل الضمير الذي في ( قام وقعد ) يرجع إلى ( اللذيِن ) على

ِظهما معناهما ل على لف
َء في الشعر في صألة الذي محمولً على معناه ل على لفظه : ومما جا

َنا  ) َق ًا بال ْكر َب ّتلُت  َق ِذي  ّل َنا ا َأ ِم...و َنا َذاِت سَأ ْيَر  َغ ِلَب  ْغ ِت ْكُت  َتَر (  و
َتل ) قال : وليس كل كلم يحتمل أن َق ولو حمله على لفظه لقال : ( 
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ُد : قاَم أحدُهما لم يكن يحمل على المعنى لو قلت : أَخواَك قاَم وأنَت تري
ًا لنك ابتدأت الخوين ولم تجيء في خبرهما بما يرجُع إليهما فلذلك لم كلم

َد ) على معنى يجز هذا ولو قلت : أخواَك قام وقعد فحملت ( قاَم وقع
الخوين كان هذا أقوى لن الكلم كلما طال جاز فيه ما ل يجوز فيه إذا لم

يطل ولو قلت : ( اللذاِن قاَم أخواَك ) تريد : ( اللذان قاَم أحدهما أخواك ) لم
يجز وقد يضطر الشاعر فيجيء بالشي على المعنى فيكون ذلك جائز كما جاز

له صأرف ما ل ينصرف ووضع الكلم في غير موضعه ول يجوز ذلك في غير
ُته ولم يستعمل ل تجزه َنع في السمع أجاز الشعر فكّل ما ش

َقامتا ُه والذي أ وقال الخفش : لو أّن رجلً أجاز : مررت بالذي ذهبت جاريتا
على القياس يعني في هذا الباب وعلى أنه يجوز في العطف ما ل يجوز في

ًا على قبحه وعلى أنه ليس من كلم العرب ومن لم يجز هذا ِلفراد كان قياسأ ا
َد معنى ( الذي ) ُه ل القبيحتيِن ) إذا أرا لم يجز : ( مررُت بالَحسنة جاريتا

ويجوز هذا على أن ل يجريه مجرى ( الذي ) ولكن يدخل اللف واللم
ٍد ) قلت : ( ِلخباَر عن ( زي ًا ) فأردَت ا ًا فعمر للمعرفة وإذا قلت : ( ضربُت زيد
ًا ٌد ) فإن أخبرت عن ( عمرٍو ) قلت : ( الذي ضربُت زيد ًا زي ُته فعمر الذي ضرب

ُه عمرٌو ) ول يجوز أن تجعل ضميره متصلً وتقدمُه كما فعلت في الواو فإيا
لن معنى الفاء خلف ذلك وثّم كالفاء وكذلك ( ل ) إذا كانت عاطفة فإذا قلت

ٍد باللف واللم لنُه ًا ) لم يجز أن تخبر عن زي ًا ثّم شتمُت عمر : ( ضربُت زيد
ٌد ) فل يكون لقولك : ًا زي َنا عمر ُثّم الشاتُم أ يلزمَك أن تقول : ( الضاربُه أنا 
ًا ) اتصال بما في الصلة إل أن تريد له أو من أجله كما بينا ( الشاتُم أنا عمر

في مسائل تقدمت لو قلت : الذي ضربتُه

   ]311 - صأفحة 2الصأول في النحو    [ جزء  



ًا لم يجز ذلك كله إل ًا أو فضربُت عمر ٌد أو ثّم ضربُت عمر ًا زي وضربُت عمر
ًا ) فتقول : ضربتُه وضربُت على هذا الضمير أو تكون تريد : ( ضربتُه وزيد

ًا قبيٌح وكذلك لو قلت : ًا فيجوز على هذا وهو أيض ًا ترد الفعل الثاني توكيد زيد
ٌد لم يجز إل على ما ذكرُت لك وهو الذي ضربتُه وقمُت أو ثم قمُت أو قلُت زي

ٍم أبوه وأنا ) جاز ولو قلت : ّنَك لو قلت : ( مررُت برجٍل قائ قبيٌح أل ترى أ
ٌد برجٍل وذاهٌب أنا ) لم يجز إل على ما ذكرت لك من الضمير فتقول : ( َمّر زي
َلّن بكاء ٌد أَخوَك ) جاز  ُته فبكى زي وذاهٌب أنا من أجلِه ولو قلت : ( الذي ضرب

َأخوَك ) لم يجز ٌد  ُه ولو قلت : ( الضاربُه أنا والباكي زي ِبَك إيا ٍد كان لضر زي
لنك إذا أدخلت اللف واللم لم تجعل الول علًة للخر وإنما يكون ذلك في
ًا من ًا لّن الفعلين جميع ٌد كان جيد الفعل ولو قلت : الذي ضربتُه وقمُت زي

 )صألة ( الذي
ًا على المعنى لن ٌد كان جائز وقال الخفش : لو قلت : الضاربُه أنا وقمُت زي
معنى الضاربُه أنا الذي ضربتُه وفي ( كتاب الله عز وجل ) : ( إَن المصدقيَن
ًا يضاعُف لهم ) ولو قلت : الضاربة أنا والمصدقات وأَقرضوا الله قرضا َحَسن
ٍد منهما اسأٌم على حياله والقائُم أنا ليس ٌد لم يجز لن كل واح والقائم أنا زي

ًا على أن يكون ًا فمبكيه أنَت ) كان جائز ٍد ولو قلت ( الضارُب زيد فيه ذكُر زي
ًا ِء لنك لو قلت : الضارُب زيد الضرُب علًة للبكا
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ًا فالباكي هو أنا ) لم يحسن ًا ولو قلت : ( الضارُب زيد فبكى أنا كان جيد
ٍد كأنه ليس فيه ألٌف ولٌم كما قالت العرب : ٍه بعي وقال الخفش : إل على وج

ًا وأرسألها العراك يريد : ًا غفير ُهم فيها جم َء الغفير يريدون :  هم فيها الجما
ُهم ًا وقال : قالت العرُب : ( هُم الخمسة العَشر ) يريدون : (  أَرسألها ِعراك

َعَشَر  )الخمسَة 
ِلخبار عن المضمر : الرابع عشر : ا

َنا ) فإن قلت ِء ) قلت : ( القائُم أ إذا قلت : ( قمُت ) فأخبرَت عن ( التا
ًا ِء ) قلت : ( القائُم أنَت ) فإْن كان الضمير غائب ( قمَت ) فأخبرَت عن ( التا
َو والذي قاَم ُه َو ) وإن أخبرَت ( بالذي ) قلت : ( الذي قاَم  قلُت : ( القائُم ه

َنا ) لنك لو قلت : ( الذي قمُت أنا والذي قمَت أنَت ) لم أنَت والذي قاَم أ
ٌء يرجع إليه وزعموا أنه سأمع من العرب وهو في يكن في صألة ( الذي ) شي
أشعارهم : أنا الذي قمُت وأنت الذي قمَت إذا بدأت بالمخاطب قبل ( الذي )

أو بدأ المتكلم ( بأنا ) قبل ( الذي ) فحملت ( الذي ) في هذا الباب على
المعنى والجيد : أنا الذي قاَم والخر جائٌز فإذا قلَت : ( ضربتني ) فأخبرت

عن المفعول قلت : ( الذي ضربته أنا ) فإن قلت : ( ضربتك ) فأخبرت عن
ُتَك أنَت ) ول ( الذي الفاعل قلت : الذي ضربَك أنا ) ول يجوز : ( الذي ضرب

ضربتني أنا ) إذا أخبرت عن ( التاء ) فإن قدمت ( نفَسَك ) قبَل ( الذي )



ُتَك وأنا الذي ضربتني ) قال المازني ولول أن هذا حكي قلَت : ( أنا الذي ضرب
: عن العرب الموثوق بعربيتهم لرددناه لفساده وإذا قلَت
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ُتَك فخبرَت عن المفعول بالذي قلت : ( الذي ضربُت أنَت ) إن شئَت ضرب
ِبَك حذفَت الهاء من ( ضربُت ) وإن شئت أثبتها وكذلك إذا قلت : مررُت 
ِه أنَت ) فإن قلَت : فأخبرَت عن ( الكاف ) بالذي قلت : ( الذي مررُت ب

ضربتني أو مررت بي فأخبرَت عن نفسك قلَت : ( الذي مررُت بِه أنا والذي
ضربتُه أنا ) فالمجرور والمنصوب والمرفوع من المضمر على هذا فإذا قلت :
هذا غلُمك فأخبرت عن ( الكاف ) قلت : الذي هذا غلمُه أنَت وإذا قلت : هذا
َنا ) وإذا قلت : ( هذا غلُمه غلمي فأخبرت عن الياء قلت : ( الذي هذا غلمُه أ

َنا ) للمتكلم وأنَت للمخاطب وهو َو ) لن ( أ ُه ) قلت : ( الذي هذا غلُمه 
للغائب

وقال المازني في هذا الباب : إنه جائٌز عند جميع النحويين
ٌء في القياس ولول اجتماع النحويين على إجازته ما ثم قال : وهو عندي ردي
ًا في القياس أنَك تخرج المضمر ُه رديئ ُتُه قال أبو بكر : والذي جعلُه عند أَجز

ًا فهو الذي هو أعرف المعارف إلى الظاهر لن ( الذي ) وإن كان مبهم
كالظاهر لنه يصّح بصلته
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 باللفباب ما تخبر فيه بالذي ول يجوز أن تخبر فيه باللف واللم وما يجوز
واللم ول يجوز بالذي وذلك المبتدأ والخبر

أما ما يخبر فيه ( بالذي ) ول يجوز باللف واللم فالمبتدأ والخبر وقد بيناه
فيما تقدم وكذلك ما جرى مجراهما والمضاف إليه والسأم المعطوف وكل

ٍم ل يتصُل به فعٌل فيرفعه أو ينصبه أو يتصل به بحرف جٍر ل يجوز أن تخبر اسأ
ِلخبار إل ( بالذي ) وقد عنُه إل ( بالذي ) وكل فعٍل ل يتصرف فل يجوز عنه ا

تقدم ذكر هذا
َنُه فقال الخفش تقول : وأما ما يجوز باللف واللم ول يجوز ( بالذي ) مكا

ُه ُه إل القاعدين ) ولو قلت : ( مررُت بالذي قعدت جاريتا ( مررُت بالقائم أخوا
ل الذي قاَمتا ) لم يجز لن ( الذي ) ل بد من أن يكون في صألتهما ذكرها

ًا وكذلك لو قلت : ( مررُت بالقاعد أبواها ل القائمين ) كان جيد
َد أبواها ل التي قاما لم يجز لنه ليس في صألة ولو قلت : مررت بالتي قع

( التي ) ذكر لها أل ترى أنَك
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ِرَب الوجُه عبد :تقول  ( المضُروُب الوجه عبد الله ) ول تقول : ( الذي ُض
ِه ضربتين أمُة الله الله ) وتقول : المضروبُة الوج

ِربِت الوجُه ضربتين أمُة الله لنُه ليَس في صألة ( التي ) ول تقول : ( التي ُض
ْكٌر ِذ لها 

ذكر المحذوفات التي قاس عليها النحويون
ًا قال الخفش : ٌد ) وضربني وضربُت زيد َبني زي وذلك قولك : ( ضربُت وضر

ًا ) ٌد ) فأدخلَت عليه اللَف واللم وجعلَت ( زيد إذا قلَت : ( ضربُت وضربني زي
ٌد ) ل يحسن غير ذلك لنك حين َنا والضاربي زي ًا قلت : ( الضاربُه أ خبر

طرحَت المفعول في ( ضربُت وضربني ) لم تزد على ذلك وأنت لو طرحَت (
ٌد ) كنَت قد طرحَت المفعول به َنا والضاربي زي َء ) من قولَك ( الضاربُه أ الها

َء الذي تصّح به الصلة لن كّل َتُه في ( ضربُت ) وطرحت الشي كما طرح
ٍء من صألة ( الذي ) ل يرجع فيه ذكر ( الذي ) فليس هو بكلم قال : إل شي
أّن بعض النحويين قد أجاَز هذا وهو عندي غير جائز لطول السأم لنه صأيَر

ُهو الخبر يعني إذا ( الضارب أنا والضاربي ) كالشيء الواحد وإذا جعلَت ( أنا ) 
أخبرت عن ( التاء ) كان حذُف ( الهاء ) أمثُل من هذا وذلك أنك إذا قلت :
َنا ) إنما أوقعت من ( الضارِب ) المفعول به ولم ٌد أ ( الضارُب والضاربُه زي

ٌد ) توقع ذكر ( الذي ) فلم تزد على مثل ما صأنعت في ( ضربُت وضربني زي
ًا وإن كان في قولك : ُهنا أيض لنك إنما ألغيَت ثم المفعول وألغيتُه ها 

ٌد ) لّن هذا ٌد أنا ) أقبُح منُه في ( ضربُت وضربني زي ( الضارُب والضاربُه زي
مما يخل بصلة السأم أن يحذف منه المفعول به حتى يصير السأم كأنُه لم

يتعد
ًا من النحويين يقولون : ِلخبار عن زيد فإن ناسأ قال المازني : إذا أردَت ا

ٌد ) قال : وما أرى ما قالوا إل محالً إن ( الضارُب أنا والضاربي زي
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كنت لم تنِو أن يكون في ( الضارب ) مفعوٌل محذوٌف فإن كنت أردت أن
ُد قال : وإن قلت : إني إنما أحذفه كما أحذفه في ًا فإثباته أجو يكون محذوف
الفعل فإن ذلك غير جائز لنَك حين حذفته في الفعل لم تضمر وأنت ها هنا

ًا فحذفهما مختلف فلذلك لم يكن مثله في الفعل قال : تحذفه مضمر
ٌد ) فأجعل ( الضارب ) والقياس عندي أن أقول : ( الضارُب أنا والضاربي زي

ًا خبره وأجعله مبتدأ وأجعل ( أنا ) خبره فأجعل ( الضاربي ) مبتدأ وأجعل زيد



ًا له مع الفعل وأجعل ًا لما وقع عليه ( ضربُت ) كما كان تفسير تفسير
ّد وأجعل ّد كما كان الفعل الذي بنيته منه غير متع الضارب الول غير متع

ُأ والخبر لنك ًا له لن الفعل والفاعَل نظيرهما من السأماء المبتد ( أنا ) خبر
ٌد ٍد ) كما أنك إذا قلت : ( زي ٌد ) فل بد لضرب من ( زي إذا قلت : ( ضرب زي
ًأ و ( أنا ) منطلٌق ) فل بد له من ( منطلٍق ) أو ما أشبهُه فجعلت الول مبتد
ٍة كما كان َتها على جمل ًأ وخبره لتكون جملًة عطف خبره وعطفت عليه مبتد

الفعل والفاعل جملة عطفت عليها فعلً وفاعلً جملًة قال : فهذا أشبه وأقيُس
مما قال النحويون

ِلخبار فيه من أجل أن هاتين قال أبو بكر : وهذا الباب عندي ل يجوز ا
الجملتين كجملة واحدة لحاجة الولى إلى ما يفسرها من الثانية وإذا أدخلت

ِلخبار فهما باللف واللم اللف واللم فصلت فإن أحوجت الضرورة إلى ا
ٍر كما ًا غير مضم ًا ظاهر َأقيُس المذهبين مذهب المازني ليكون السأم محذوف ف

كان في الفعل
َأدخَل عليه ٌد ) إذا  وقال الخفش : من جوز الحذف في ( ضربُت وضربني زي

اللف واللم قال في
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( ً ٌد عاقل ً ( ظننُت وظنني زي َنا ( والظاني عاقل إذا أعمل الخر ( الظاّن ) أ
ٌد ) فإن قال : قد أضمرت اسأمين من قبل أن تذكرهما قلت : أما الول زي

منهما فأضمرتُه ليكوَن له في الصلة ذكٌر والثاني أضمرتُه لنُه ل بد إذا أعملَت
َنا ) هو الخبر الفعَل في واحد من أن تعمله في الخر قال : فإن جعلَت ( أ

ًا لنك لم تزد على حذف يعني : إذا أخبرت عن الياء فحذف الهاء أمثُل شيئ
ٌد المفعول به كما حذفته من قبل اللف واللم فتقول : ( الظاّن والظانُه زي

ٌد أنا ُه والظانُه عاقلً زي  )عاقلً أنا ) وإن ألحقت ( الهاء ) قلت : ( الظانُه إيا
ٍد ) ًا ) فأخبرت عن ( زي قال المازني : فإن قلت : ( ضربني وضربُت زيد

َنا ) فجعلت الضاربي مبتدأ وهو خبره كما كان َو والضاربُه أ ُه قلت : ( الضاربي 
فاعلً في ( ضربني ) ليكون الضارُب يستغني ويكون ( ُهو ) يحتاج إلى أن
ًا وهو في موضع ( ضربني ) وليكون جملًة معطوفة يفسر كما كان محتاج

على جملٍة وكذلك إن كان فعلً تعدى إلى مفعولين نحو : أعطيُت وأعطاني
ٌد ًا زي ًا إذا أخبرت عن نفسك قلت : المعطي أنا والمعطى درهم ٌد درهم زي

ًا ( للمعطى ) كما كان فاعلً ( لعطيُت ) وجعلت فجعلت ( أنا ) الول خبر
الثاني مبتدا وآخر الكلم خبره فجعلته جملة معطوفة على جملة قال أبو

بكر : فعلى هذا يجيء هذا الباب وإن كثرت مسائله فقسه على ما ذكرت لك
وليس أحد يقوله علمت من أهل العلم لنهم إنما جروا على أشياء اصأطلحوا

عليها لم يفكروا في أصأولها وهذا أقيس وأشبه بكلم العرب
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باب ما ألف النحويون من ( الذي ) و ( التي ) وإدخال الذي على ( الذي ) وما
ركب من ذلك

وقياسأه قد تقدم من قولنا : إن ( الذي ) ل يتم إل بصلة وإنه وصألتُه بمنزلة
اسأم مفرد فمتى وصألت ( الذي ) بالذي فانظر إلى الخير منهما فوقه صألته

ًا إلى ضمير ما قبله لنه إن لم ًا مضاف فإذا تم بصلته وخبره فضع موضعه اسأم
ًأ فإنه يحتاج إلى صألة يكن فيه ضمير يرجع إليه لم يصلح فإذا كان الول مبتد

وخبر كما كان يحتاج وصألته غير ( الذي ) ويكون ( الذي ) الثاني يحتاج إلى
صألة وخبر ويكون الثاني وصألته وخبره صألة للول ول بد من أن يرجع إلى كل

واحد منهما ضمير في صألته حتى يصح معناه إل أن ( الذي ) التالي للول
يحتاج إلى أن يكون فيه ضميران أحدهما يرجع إلى الثاني والخر يرجع إلى

ًا أو ًا أو أربع ( الذي ) الول وإن كان ( الذي ) بعد ( الذي ) الول مرتين أو ثلث
ًا أو ما بلغ فحاله كحال الذي ذكرت لك من المبتدأ والخبر وحاجة كل خمس

ًا له تقول : ( الذي التي قامت في داره واحد منهما إلى ما يتمه وما يكون خبر
ٌد عمرٌو ) فيكون ( الذي  )هن
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ًا ويكون ( قامت في داره ) فيه ًة أيض ًأ ويكون ( التي ) الثانية مبتدأ الول مبتد
ضميران : أحدهما مرفوع وهو المضمر في ( قامْت ) وهو راجع إلى ( التي )

ٌد ) خبر ( التي ) الثانية وتكون ُء راجعة إلى ( الذي ) الول وتكون ( هن والها
ٌو ) خبر ( التي ) الثانية وصألتها وخبرها صألة للذي ( الول ) ويكون ( عمر
ِهما الهنداِن ( الذي ) الول فإن ثنيت قلت : ( اللذاِن اللتاِن قاَمتا في دار

العمراِن ) فظهر الضمير الذي كان في ( قامت ) في الواحدة والتفسير ذلك
ٌو ففي ( داره ) ٌد عمر التفسير وكذلك لو قلت : الذي التي في داره هن

ٌع والخر مجرور فالمرفوع مضمر في السأتقرار ضميران أحدهما مرفو
المحذوف الذي قام الظرف مقامه ( فالتي ) مع صألتها تقوم مقام اسأم

ُأختُه ) لجاز مضاف إلى ضميٍر ( الذي ) أل ترى أنك لو وضعت موضع ذلك ( 
ٌد ) ٌو زي ٌد عمرٌو ) وتقول : ( الذي الذي ضرب عمر ُأختُه هن أن تقول : ( الذي 

تجعل الفاعل الذي في ( َضرَب ) يرجع إلى ( الذي ) الول وإن شئت إلى
ًا الثاني وتجعل المفعول المحذوف في ( ضرب ) يرجع إلى الخر وتجعل عمر
ٌد ) فتجعُل ٌد زي ُأمها هن ًا للول وتقول : ( الذي التي أُختُه  ًا خبر ًا للثاني وزيد خبر

ًا وأختُه أمها ( صألٌة التي ) وفيها ما يرجع إلى ًأ ثاني ًأ والتي مبتد ( الذي ) مبتد
ًأ ( الذي ) وإلى ( التي ) وهند خبر ( التي ) فصارت ( التي ) مع صألتها مبتد



ُأ والخبر صألُة ( الذي ) وقد تم به لن فيه ذكره و ٌد ) وهذا المبتد خبره ( هن
ٌد ) فلو قلت الذي التي ٌد زي ُأختُه هن ٌد ) خبر ( الذي ) فكأنَك قلت : ( الذي  ( زي
ًا يرجع إليهما ولو ٌد لم يجز لنك لم تجعل في صألة التي شيئ ُأختها زي ٌد  ُأختُه هن

ًا ) ًة و ( هند َتها ) مبتدأ ُأخ ٌد جاَز لنَك جعلَت (  ُأخته زي ٌد  ُأختها هن قلت الذي التي 
ُأختُه خبر التي وجعلت ( الهاء ) خبرها وهما في صألة ( التي ) وجعلت قولك : 

التي أضفت الخت إليها راجعًة إلى ( الذي ) وجعلت التي وصألتها وخبرها
ًا إلى ضمير الذي يرجع إلى ( الذي  )صألًة ( للذي ) فصار خبرها مضاف
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ٌد ) ُأختُه زي ٌد  ًا عن ( الذي ) فكأنك قلت ( الذي هن ٌد خبر في صألته وصأار زي
فصلح أن تضع هذا موضع ( التي ) لنه ليس في ( التي ) وصألتها ما يرجع إلى

ًا فإن أدخلت كان على هذا ( الذي ) ولول الهاء في ( أخته ) ما كان كلم
ًا ) وإن أدخلت ( ظننُت ) قلت : ٌد أختُه زيد ُأختها هن قلت : ( كان الذي التي 

ًا ) وتركت سأائر ًا ) فنصبت ( الذي وزيد ٌد زيد ُأختها هن ( ظننُت الذي التي 
ًا فإن أدخلت في هذه المسائل ( الذي ) الكلم الذي هو صألة للذي مرفوع
ٌد ٌد زي ُأختها أُختهما هن ُأخته  ثالثة فالقياس واحد تقول : ( اللذان الذي التي 

أخواَك ) ل بد في صألة الخير وخبره من ثلثة مضمرات بعدد المبتدآت
الموصأولت

ًا ًء ثاني ًء والذي ابتدا ٌأ فتجعل اللذين ابتدا فإن لم يكن كذلك فالمسألة خط
ِه ) ترجع ُأخت ُأختها صألة ( للتي ) والهاء في (  ُأخته  ًا وتجعل  ًء ثالث والتي ابتدا

ِته ) ترجع إلى ( الذي ُأخ ُأختها صألة للتي ) والهاء في (  إلى ( الذي ) وها في ( 
ُأختهما خبر للتي وهي مضافٌة إلى ُأختها ) ترجع إلى ( التي ) و ) وها في ( 

ٌد خبر الذي والذي ضمير ( اللذين ) وهي وصألتها وخبرها صألة ( للذي ) وزي
وصألته وخبره صألة للذين وأخواك خبر ( اللذين ) وتعتبر هذا بأن تجعل موضع
ًا إلى ضمير ما قبله كما كان في قولك : ًا مضاف ًا مؤنث ( التي ) مع صألتها اسأم

ٌد أخواَك ) فتجعل موضع ( الذي ُأختُه ) فتقول : ( اللذاِن الذي أُمُه أختهما زي  )
ٌد أخواَك ) فالكلم وإن طال ُهما زي ) بتمامه صأاحبهما فتقول : ( اللذان صأاحب
فإلى هذا يرجع فنعتبره إذا طال بهذا المتحان فإنه يسهله وتعرف به الخطأ

من الصواب
ًء ٌد أخوهما أبوه أخواَك ) تجعل اللذين ابتدا ُه زي وتقول : ( اللذان الذي أخو

ُه وهما ُه خبر ًء وأبو ٌد ) صألة الذي وأخوهما ابتدا ُه زي ًا و ( أخو ًء ثاني والذي ابتدا
ًا خبر ( الذي ) والضمير الذي في ( أخيهما  راجع) جميع
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 اللذيِن ) والضمير الذي في قولك : ( أبوه ) راجع إلى الذي والكلم (إلى
ُه ) صألة للذيِن وأخواَك خبٌر عنهما ولو الذي بعد ( اللذين ) إلى قولك : ( أبو

أدخلت على هذا ( كاَن ) أو ظننُت وما أشبههما من العوامل كان الكلم على
حاله كله ما خل ( اللذين وأخويَك ) فإنهما يتغيراِن وذلك قولك : ( ظننت

ُه أَخويك ) فلو أخبرت عن اللذيِن لقلت : ٌد أخوهما أبو ُه زي اللذيِن الذي أخو
ُه ٌد أخوهما أبو ُه زي ّنهما أنا أخويَك اللذاِن الذي أخو  )( الظا

ُه َنا اللذين الذي أخو قال المازني : فإن أخبرت عن زيد جاَز فقلت : ( الظاّن أ
ًء وأوقعته على ( اللذين ٌد ) جعلت ( الظاّن ) ابتدا ُه أخويك زي َأبو َأخوهما  هو 

ًا إلى والخويِن ) وجعلت صألتهما على حالها وجعلت قولك : هو راجع
ٍد ) مما في الصلة ( الظاّن ) فلذلك صأح الكلم قال : ولو أخبرت عن ( غير زي
ٍد ) لم يجز وإنما لم يجز ذلك لن ما في الصلة من السأماء التي هي غير ( زي

كلها مضافات إلى مضمراٍت فلو أخبرت عنهما احتجت أن تنتزعهما من الكلم
ٌء ولو أخبرت ًا فل يقوُم مقاَم الراجع الذي كان شي وتجعل موضعهما ضمير

ٌد ُه زي َأخويَك الذي أخو َأخوهما أبوه  عن ( الذي ) لقلُت : الظاّن أنا اللذيِن هو 
وقال أبو بكر وهذه مسألة في كتاب المازني ورأيتها في كثير من النسخ

مضطربة معمولة على خطأ والصواب ما وجدته في كتاب أبي العباس محمد
بن يزيد بخطه عن المازني وقد أثبته كما وجدته قال : لو قلت ( الذي التي

ًأ ٌد ) جاز أن تجعل ( الذي ) مبتد ُأختُه زي ُأختها  اللذاِن التي أبوهما أخواَك 
ًة ًا ( واللذين ) مبتدأين والتي مبتدأ ًة أيض ( والتي ) مبتدأ
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ًأ وهو مضاف إلى ضمير ( التي ) الثانية وأبوهما خبر (وتجعل  أبوها ) مبتد
ُأختها خبر ( التي ) الثانية وهو ( أبيها ) وهو مضاف إلى ضمير ( اللذيِن ) و

مضاف إلى ضمير ( التي ) الولى وهذا كله صألة للذيِن وأخواك خبر اللذيِن
ُأختُه ) خبر عن ( وهذا كله صألة للتي الولى يعني اللذيِن وصألتهما وخبرهما ( و

ٌد خبر عن ( الذي ُتها وخبرها صألة ( للذي ) وزي  )التي ) وهي وصأل
ّد ًا حتى تر قال أبو بكر : ويعتبر هذاه بأن تقيم مقام كل موصأول مع صألته اسأم

ُأختها الجميع إلى واحد فإذا قلت : ( الذي التي اللذاِن التي أبوها أبوهما 
َأقمَت َبوهما ف ٌد ) عمدت إلى ( التي ) الثانية وصألتها أبوها أ ُأختُه زي َأخواَك 

ٌد ُأمهما أختها أخواَك أختُه زي مقامهما ( أمهما ) فصار الكلم الذي التي اللذان 
َأخواَك ًا فتقول : الذي التي صأاحباها  ثم تقيم مقام ( اللذين ) وصألتهما اسأم

ٌد ٌد ) فيصير الكلم : ( الذي هن ٌد ثم تقيم مقام ( التي ) مع صألتها ( هن أختُه زي
ٌد ) فإلى هذا التقدير ونحوه ترجع جميع المسائل وإن طالت ُأختُه زي

ٌد ) فأردت ُأخته زي َأخواَك  ُأختها  وإذا قلت ( الذي التي اللذاِن التي أبوها أبوهما 
ُأختها ٌد الذي التي اللذاِن التي أبوهما  ِلخبار عن ( الذي ) قلت : ( الذي هو زي ا



ُأخته ) لن هذا كله صألة ( للذي ) الذي أخبرت عنه وإن أخبرت عن أخواَك 
ِلخبار ٍء في الصلة وكان مضاًفا إلى ضمير لم يجز وإن كان غير مضاف فا شي
ٌد ّنُه زي ِلخبار عن هذا كله جائز وتقول : ( الذي إ ٍد فا عنه جائٌز نحو الخوين وزي
ُه منطلٌق ) تجعل ( الذي ) مبتدأ وتعمل ( إّن ) في ضميره وتجعل الذي إّن أبا

ًا ( لن ) وتجعل ( إن ) وما عملت فيه صألة ( للذي ) وتجعل ًا ) خبر ( زيد
ُه منطلٌق ) صألة للذي الثاني ًا للذين الول وتجعل ( إّن أبا ( الذي ) الثاني خبر

قال المازني : وإنما جاز أن تجعل في صألة ( الذي ) إّن لنُه قد جاء في
َتحُه ) كأنُه قال والله أعلم الذي إّن ( مفاتحُه ) لن ( ما ) القرآن : ( ما إّن مفا

إذا كانت بمنزلة ( الذي ) كانت صألتها كصلة الذي
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باب أخوات الذي
ًا بمنزلة ًء وخبر ًا وجزا ُكّن اسأتفهام وهي ( ما ومن وأي ) مضاف ومفرد ي

ًء لم يحتجن إلى صألت وكن أسأماء على ًا أو جزا ( الذي ) فإذا كن اسأتفهام
حدتهن تامات نحو : ( من أبوك ) وما مالك وأي أبوك والجزاء نحو : ( من

ًا تأكل آكل وقد يكن بمنزلة ( الذي ) فإذا يأتنا نأته ) وأي يذهب تذهب معه وأي
كن كذلك وصألن بما وصأل به ( الذي ) بالبتداء والخبر وبالظروف وبالفعل

وما يعمل فيه نحو : ( اضرب من في الدار واضرب من أبوه منطلق ) وكل ما
أكل زيد تريد : ( ما أكله زيد ) وتحذف الهاء من الصلة كما تحذفها من صألة (
الذي ) لطول السأم وقد توصأل ( أي ) بالبتداء والخبر وقد يحذف المبتدأ من
اللفظ ويؤتي بالخبر فإذا كانت كذلك وكانت مضافة بنيت على الضمة في كل

أحوالها كقولك : اضرب أيهم أفضل واضرب أيهم قائم ومثل ذلك قراءة
ّد ) لنك لو وضعت ( الذي ) ها ّيهم أَش ٍة أ َنَزعّن مْن كل شيع الناس : ( ثّم لن
ًا إنما تقول : ( الذي هو قائم ) فإن قلت : ( الذي قائم ) كان هنا كان قبيح

ًا فإن قلت : اضرب أيهم في الدار واضرب أيهم هو قائم واضرب أيهم قبيح
ًا وزعموا أن من العرب يأتيك نصبت لنك لو وضعت ( الذي ) ها هنا كان حسن

على) من يقول : ( اضرب أيهم أفضل 
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ّيهم أّشد ) ٍة أ ُكل شيع َننزعّن من  القياس وقد قرأ بعض أهل الكوفة : ( ثم ل
وإنما حذف المبتدأ من صألة ( أي ) مضافة لكثرة اسأتعمالهم إياها فإذا كانت
ًا أفضل ) ول تثني ها هنا وإن كانت ِلعراب فقلت : ( اضرب أي مفردة لزمها ا

( الذي ) تقبح ها هنا من قبل أنهم إنما بنوها مضافة وتركوها مفردة على



القياس
قال أبو بكر : هذا مذهب أصأحابنا وأنا أسأتبعد بناء ( أي ) مضافة وكانت

مفردة أحق بالبناء ول أحسب الذين رفعوا أرادوا إل الحكاية كأنه إذا قال :
( اضرب أيهم أفضل ) فكأنه قال : اضرب رجلً إذا قيل : ( أيهم أفضل )

قيل : هو
والمحذوفات في كلمهم كثيرة والختصار في كلم الفصحاء كثير موجود إذا

آنسوا بعلم المخاطب ما يعنون وهذا الذي اختاره مذهب الخليل
قال سأيبويه : زعم الخليل : أن ( أيهم ) إنما وقع في قولهم اضرب أيهم على

ّيهم أفضل  )أنه حكاية كأنه قال : ( اضرب الذي يقال له أ
: وشبهه بقول الخطل

ِزٍل  ) ْن ِبَم ِة  َتا َف ْيُت ِمَن ال ِب أ
َ ْد  َق َل ِرٌج ول َمْحُروُم...و ْيُت ل َح ِب أ

َ َف   )
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وأما يونس فزعم : أنه بمنزلة قولك : ( أشهد أنه لعبد الله ) واضرب ( معلقة
ًا والبناء مذهب سأيبويه والمازني وغيرهما ) يعني ( بمعلقٍة ) أنها ل تعمل شيئ

من أصأحابنا ومن العرب من يعمل ( مْن ) وما نكرتين فإذا فعلوا ذلك
ًا أو امرر ألزموهما الصفة ولم يجيزوهما بغير صأفة قالوا : اضرب من طالح

: بمن صأالح قال الشاعر
َنا  ) َد َوا ْذ َأ ِغُض  ْب ُي ْين...يا ُرّب َمْن  َد َت ْغ ِئه وا ْغضا َب َلى  َع (  ُرْحَن 

: وقال الخر
ِر  ) َلْم ُفوُس ِمَن ا ّن ُه ال ْكَر َت ّبما  َقال...ُر ِع َكَحّل ال َفْرجٌة  َلُه    )

 )فجعلها نكرة وأدخل عليها ( ُرّب
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 أنه يجوز أن تقول : لضربن أيهم في الدار وسأأضرب أيهم في الدار :واعلم
ول يجوز : ( ضربت أيهم في الدار ) وهذه المسألة سأئل عنها الكسائي في
حلقة يونس فأجازها مع المستقبل ولم يجزها مع الماضي فطولب بالفرق

فقال : ( أٌي ) كذا خلقت
ًا ) بعض لما تضاف إليه مبهم قال أبو بكر : والجواب عندي في ذلك أن ( أي

ًا فقد علم البعض الذي وقع به الفعل وزال مجهول فإذا كان الفعل ماضي
المعنى الذي وضعت له ( أّي ) والمستقبل ليس كذلك
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ِلخبار عنه باب السأتفهام إذا أردت ا
ِلخبار عن الخ قلت : أيهم الذي هو إذا قلت : ( أيهم كان أخاك ) فأردت ا

ّياه ) كما ذكر في مفعول ( كان ) المضمر فيما كأنه أخوك وإن شئت ( كان إ
ًا في ( كان ) ولم يستقم أن تجعل مضى وذلك أن اسأم ( أي ) كان مضمر
( الذي ) قبل ( أي ) لنه اسأتفهام فجعلت ( هو الذي ) هو ضمير أي تقوم
مقامه فصار ( أي ) لنه اسأتفهام فجعلت ( هو الذي ) هو ضمير أي تقوم

مقامه فصار ( أي ) ابتداء في ( كان ) وأخوك خبر ( الذي ) والذي وخبره خبر
أي وتقديره تقدير : زيد الذي أبوه ضربه عمرو تجعل ( الذي ) لعمرو والب
هو الفاعل فإن أخبرت عن ( أي ) في هذه المسألة قلت : ( أيهم الذي هو

ًا وتجري الكلم مجراه كأنه في ًا مقدم ضرب أخاك ) تجعل ( أيهم ) خبر
ّيهم ) ثم قدمته لنه بمنزلة : زيد ضرب الصأل : ( الذي هو ضرب أخاك أ

ًا وأدخلت ِلخبار عن ( زيد ) الذي هو ضرب أخاك زيد فإذا قدمت زيد أخاك فا
عليه ألف السأتفهام قلت : ( أزيد الذي هو ضرب أخاك ) فهذا نظير ( أيهم )

ِلخبار عن فإن قلت : ( أيهم ضرب أخوك ) فجعلت ( أي ) مفعولة فأردت ا
ُه ضربت أخوك والتقدير : ( الذي إياه ضرب أخوك ( أي ) قلت : أيهم الذي إيا

أيهم ) إل أنك قدمت ( أي ) وهي خبر البتداء لنها اسأتفهام
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ولكنك قدمت للسأتفهام ( فبعض ) يجوز فيها التقديم ( الذي بعضهم هو زيد )
ًا ل يجوز أن ًا وأيهم إذا كانت اسأتفهام ٍة وخبر والتأخير وأن يقع صألًة وغير صأل

ًا كسائر حروف السأتفهام يكون إل صأدر
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باب من اللف واللم يكون فيه المجاز
ً تقول في قولك : ( ضربنا الذي ضربني ) إذا كنت وصأاحبك ضربتما رجل

ضربك فأردت أن تجعل اسأميكما الخبر قلت : ( الضاربان الذي ضربني نحن )
وتصحيح المسألة

وإنما جاز أن تقول : ( الذي ضربني ) ( الضاربان الذي ضرب أحدهما نحن )
على المجاز وإنه في المعنى واحد أل ترى أنك ل تقول : ( الضارب الذي

ضربني أنا ) إل على المجاز وتصحيح المسألة : ( الضارب الذي ضربه أنا )



ِلبهام كأنه لن الضارب للغائب وإنما جاز الضارب الذي ضربني أنا على قصد ا
 )قال : ( من ضرب الذي ضربك

فأجبته بحسب سأؤاله فقلت : ( الضارب الذي ضربني أنا ) كما تقول :
( الضارب غلمي أنا ) والحسن : ( الضارب غلمه أنا ) لن الذي هو غلمه قد

تقدم ذكره والحسن أن تضيفه إلى ضميره فإن أردت أن تجعل اسأم
المضروب هو الخبر من قولك

قلت : ( الضاربة نحن الذي ضربني ) هذا المجاز ( ضربنا الذي ضربني )
وتصحيح المسألة الضاربه نحن الذي ضرب أحدنا
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باب مسائل من اللف واللم
تقول : هذا ثالث ثلثة قلت : الذين هذا ثالثهم ثلثة فإن قيل لك : في حادي

أحد عشر وثالث ثلثة عشر أخبر عن أحد عشر وثلثة عشر
لم يجز أن تقول : الذين هذا حاديهم أحد عشر ول الذين هذا ثالثهم ثلثة

عشر كما قلت : الذين هذا ثالثهم ثلثة لن أصأل ( حادي ) أحد عشر وثالث
ثلثة عشر حادي عشر أحد عشر وثالث عشر ثلثة عشر هذا الصأل ولكن

اسأتثقلوا أن يجيئوا باسأم قد جمع من اسأمين ويوقعوه على اسأم قد جمع من
اسأمين فلما ذهب لفظ ( أحد عشر ) وقام مقامه ضمير رد حادي عشر إلى
أصأله ومع هذا فلو جاز أن تضمر أحد عشر واثني عشر من قولك حادي أحد

عشر وثاني اثني عشر ول ترد ما حذف لوجب أن تقول : حاديهم وثانيهم
وثالثهم ورابعهم فيلبس بثالثهم وأنت تريد ثلث ثلثة ولو أردت إدخال اللف

واللم فقلت : الحادي عشر هم أنا أو
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الثاني الثاني عشرهم أنا لم يجز في شيء من هذا إلى العشرين لن هذا
مضاف ول يجري مجرى الفعل لنه اشتق من شيئين وكان حق هذا أن ل

يجوز في القياس ولول أن العرب تكلمت به لمنعه القياس وإنما ثاني اثني
عشر في المعنى أحد اثني عشر وليس يراد به الفعل وثالث ثلثة إنما يراد به

أحد ثلثة
ًا ول ثاني قال الخفش : أل ترى أن العرب ل تقول : هذا خامس خمسة عدد

ًا وقد يجوز فيما دون العشرة أن تنون وتدخل اللف واللم لن ذلك اثنين عدد
بناء يكون في الفعال وإن كانت العرب ل تتكلم به في هذا المعنى قال :
ولكنه في القياس جائز أن تقول : الثاني اثنين أنا والثانيهما أنا اثنان ليس



بكلم حسن وإذا قلت : هذا ثالث اثنين ورابع ثلثة فهو بما يؤخذ من الفعل
أشبه لنك تريد : هذا الذي جعل اثنين ثلثة والذي جعل ثلثًة أربعًة ومع ذلك

فهو ضعيٌف لنه ليس له فعل معلوم إنما هو مشتق من العدد وليس بمشتق
من مصدر معروف كما يشتق ( ضارب ) من الضرب ومن ضرب فإذا قلت :

هذا رابع ثلثة تريد رابع ثلثة
فأخبرت عن ثلثة قلت : الذين هذا رابعهم ثلثٌة وباللف واللم : الرابعهم هذا
ثلثة وإنما يجوز مثل ذا عندي في ضرورة لن هذه الشياء التي اتسعت فيها
العرب مجراها مجرى المثال ول ينبغي أن يتجاوز بها اسأتعمالهم ول تصرف

تصرف ما شبهت به فثالث ورابع مشبه بفاعل وليس به وتقول : مررت
ًا فتؤكد المضمرين في ( الضاربين ) لن المعنى : بالضاربين أجمعون زيد

ًا لم ًا ) ولو قلت : مررت بالضاربيَن أجمعين زيد ( الذين ضربوا أجمعون زيد
يجز لن الصلة ما تمت ول يجوز أن تؤكد ( الذين ) قبل أن يتم بالصلة أل ترى

أنك لو قلت : ( مررت بالذين أجمعين في الدار ) لم يجز أنك
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وصأفت السأم قبل أن يتم
ٌأ و ( الذي ) خبره ول وتقول : ( زيد الذي كان أبوه راغبين فيه ) فزيد : مبتد
بد من أن يرجع إليه ضمير أما الهاء في ( أبويه ) وأما الهاء في ( فيه ) ل بد

من أن يرجع أحد الضميرين إلى ( الذي ) والخر إلى ( زيد ) فكأنك قلت :
( زيد الرجل الذي من قصته كذا وكذا ) فإن جعلت ( الذي ) صأفة لزيد

احتجت إلى خبر فقلت : زيد الذي كان أبواه راغبين فيه منطلق
فكأنك قلت : ( زيد الظريف منطلق ) فإن جعلت موضع زيد ( الذي ) فل بد

من صألة ول يجوز أن تكون ( الذي ) الثانية صأفة لن ( الذي ) ل يوصأف حتى
يتم بصلته فإذا قلت : الذي الذي كان أبواه راغبين فيه فقد تم الذي الثاني

بصلته والول ما تم فإذا جئت بخبر تمت صألة الولى ( بالذي الثانية ) وخبرها
فصار جميعه يقوم مقام قولك : زيد فقط واحتجت إلى خبر فإن قلت : أخوك
تم الكلم فقلت : الذي الذي كان أبواه راغبين فيه منطلق أخوك كأنك قلت :
ًا لن كل ( الذي أبوه منطلق أخوَك ) فإن جعلت موضع ( منطلق ) مبتدأ وخبر

ًا قلت : ( الذي الذي كان أبواه راغبين مبتدأ يجوز أن تجعل خبره مبتدأ وخبر
 )فيه جاريته منطلقٌة أخوك

فكأنك قلت ( الذي أبوه جاريته منطلقة أخوك ) فإن جعلت موضع ( أخوك )
ًا قلت الذي الذي كان أبواه راغبين فيه جاريته منطلقٌة عمرو أخوه مبتدأ وخبر

فالذي الثانية صألتها ( كان أبواه راغبين فيه ) وهي مع صألتها موضع مبتدأ
ًا خبر الذي الثانية وجاريته مبتدأ ومنطلقة خبر جاريته وجاريته ومنطلقة جميع

والذي الثانية وصألتها وخبرها صألة
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للذي الولى فقد تمت الولى بصلتها وهي مبتدأ وعمرو مبتدا ثاٍن
ًا خبر الذي الولى فإن جعلت ( من ) وأخوه خبر عمرو وعمرو وأخوه جميع

موضع الذي فكذلك ل فرق بينهما تقول : َمْن َمْن كان أبواه راغبين فيه
جاريته منطلقة عمرو أخوه فإن أدخلت ( كان ) على ( من ) الثانية قلت :
( من كان من أبواه راغبين فيه جاريته منطلقة عمرو أخوه ) ل فرق بينهما

في اللفظ إل أن موضع جاريته منطلقة نصب أل ترى أنك لو جعلت خبر ( من
ًا ًا كمنطلق لقلت : ( من من كان أبواه راغبين فيه منطلق ًا مفرد ) الثانية اسأم
عمرو أخوه ) فإن أدخلت على ( من ) الولى ( ليس ) فاللفظ كما كان في
هذه المسألة إل أن موضع قولك : ( عمرو أخوه ) نصب لن ( من ) بجميع
 )صألتها اسأم ليس وعمرو أخوه الخبر فكأنك قلت : ( ليس زيد عمرو أخوه

وقال الخفش : ( إذا قلت الضاربهما أنا رجلن ) جاز ول يجوز : الثانيهما أنا
اثناِن لنك إذا قلت : ( الضاربهما ) لم يعلم أرجلِن أم امرأتان فقلت : رجلن
أو أمرأتان وإذا قلت : الثانيهما أنا لم يكونا إل اثنين فكان هذا الكلم فضلً أن
ً تقول : الثانيهما أنا اثناِن قال : ولو قالت المرأة الثانيتهما أنا اثنان كان كامل

لنها قد تقول : الثانيتهما أنا اثنتان
ّلِه والضاربهن أنا إذا كانت هي وامرأة قال : فإن قلت : الضاربتهن أنا إماء ال
إماء الله وقد علم إذا قلت : الضاربهن أنهن من المؤنث قلت : أجل : ولكن

ل يدري لعلهن جوار أو بهائم وأشباه ذلك مما يجوز في هذا ولو قالت
ًا لنه قد علم إذا قالت : الثالثتهن أنه ل المرأة : ( الثالثتهن أنا ثلث ) كان رديئ

ًا لنه قد علم يكون إل ثلث وكذلك إذا قالت : الرابعتهن أنا أربع يكون رديئ
: فإذا قلت : رأيت الذي قاما إليه فهو غير جائز لن قولك
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الذي قاما إليه ابتداء ل خبر له وتصحيح المسألة رأيت اللذين الذي قاما إليه
أخوك فترجع اللف في ( قاما ) إلى ( اللذين ) والهاء في ( إليه ) إلى

( الذي ) وأخوك خبر ( الذي ) فتمت صألة اللذين وصأح الكلم ولو قلت :
( ظننت الذي التي تكرمه يضربها ) لم يجز وإن تمت الصلة لن ( التي )

ابتداء ثاٍن وتكرمه صألة لها وتضربها خبر ( التي ) وجميع ذلك صألة ( الذي )
فقد تم الذي بصلته وهو مفعول أول ( لظننت ) وتحتاج ( ظننت ) إلى

ًا فتقول : ( ظننت مفعولين فهذا ل يجوز إل أن تزيد في المسألة مفعولً ثاني
الذي التي تكرمه يضربها أخاك ) وما أشبه ذلك وتقول : ( ضرب اللذان

القائمان إلى زيد أخواهما الذي المكرمُه عبد الله ) فاللذان ارتفعا ( بضرب )



والقائمان إلى ( زيد ) مبتدأ وأخواهما خبرهما وجميع ذلك صألة اللذين فقد
تمت صألة ( اللذيِن ) والذي مفعول والمكرمة مبتدأ وعبد الله خبره وجميع

ذلك صألة ( الذي ) وقد تم بصلته وإن جعلت ( الذي ) الفاعل نصبت
( اللذيِن ) وتقول : رأيت الراكَب الشاتمُه فرسَأَك والتقدير رأيت الرجل الذي

َتمُه فرسَأَك وتقول : ( مررت بالدار الهادمها المصلُح ركب الرجُل الذي ش
داره عبد الله ) فقولك : ( الهادمها ) في معنى ( التي هدمها الرجل الذي
ُد الله ) وتقول : ( رأيت الحامَل المطعَمُة طعاَمك غلُمَك ) ُه عب أصألح داَر

أردت : رأيت الرجل الذي حمل الذي أطعمه غلمك طعامك وحق هذه
ًا ًا مفرد المسائل إذا طالت أن تعتبرها بأن تقيم مقام ( الذي ) مع صألته اسأم

وموضع ( الذي ) صأفة مفردة لتتبين صأحة المسألة وتقدير هذه المسألة :
ُه رأيت الحامَل الرجَل الظريَف وتقول : ( جاءني القائم إليه الشارب ماء

الساكن داره الضارب أخاه زيد ) فالقائم إليه اسأم واحد وهذا كله في صألته
والشارب ارتفع
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بقائم والساكن ارتفع ( بشارب ) والضارب ارتفع ( بساكن ) وزيد ( بضارب )
ًا القائم في داره أخوك وتقول : ( الضارب الشاتم المكرم المعطيه درهم

ًا أكرم الكَل طعاَمُه غلُمُه ) تريد : ( أكرم الكُل طعاَمُه غلَمُه الضارُب سأوط
ًا ) كأنك قلت : ًا القائم في داره أخوك سأوط الشاتَم المكرَم المعطيُه درهم

ًا أكرم زيد الضارب الرجل سأوط
واعلم : أنه لك أن تبدل من كل موصأول إذا تم بصلته ول يجوز أن تبدل من

اسأم موصأول قبل تمامه بالصلة فتفقد ذا فمن قولك ( الضارب ) إلى أن
ًا ومن ًا اسأم واحد فيجوز أن تبدل من القائم بشر تفرغ من قولك سأوط
ًا ثم لك أن تبدل من ًا ومن الشاتم خالد ًا ومن المكرم عمر المعطي بكر

الضارب وما في صألته فتقول : ( عبد الله ) فتصير المسألة حينئذ : الضارُب
ًا ًا عمر ًا بشر بكر ًا القائم في داره أخوك سأوط الشاتُم المكرُم المعطيُه درهم

ًا عبد الله أكرم الكل طعامه غلمه وإنما سأاغ لك أن تبدل من القائم مع خالد
صألته لنك لو جعلت موضعه ما أبدلته منه ولم تذكره لصلح ول يجوز أن تذكر

البدل من ( المعطيه ) قبل البدل من ( القائم ) لنك إذا فعلت ذلك فرقت
بين الصلة والموصأول والبدل من القائم في صألة المعطي والبدل من

ِلبدال أن المعطي في صألة المكرم فحق هذه المسألة وما أشبهها إذا أردت ا
تبدأ بالموصأول الخير فتبدل منه ثم الذي يليه وهو قبله فإذا اسأتوفيت ذلك
أبدلت من الموصأول الول لنه ليس لك أن تبدل منه قبل تمامه ول لك أن
تقدم البدل من الضارب الذي هو الموصأول الول على اسأم من المبدلت

الباقيات لنها كلها في صألة الضارب ولو فعلت ذلك كنت قد
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أبدلت منه قبل أن يتم
فإن أبدلت من الفاعل وهو ( الكل ) فلك ذاك فتقول : الضارب الشاتم
ًا أكرم الكل طعاَمُه ًا القائم في داره أخوك سأوط المكرم المعطيه درهم

غلمُه جعفر
وتقول : الذي ضربني إياه ضربت فالذي مبتدأ وخبره إياه ضربت والهاء في (

إياه ) ترجع إلى الذي وإنما جاء الضمير منفصلً لنك قدمته وتقول بالذي
مررت بأخيه مررت تريد : مررت بأخيه إذا قلت : ( الذي كان أخاه زيد ) إن

أردت النسب لم يجز لن النسب لزم في كل الوقات وإن أردت من
المؤاخاة والصداقة جاز تكون الهاء ضمير رجل مذكور وتقول : الذي ضربت

داره دارك فالذي مبتدأ وضربت صألته وداره مبتدأ ثان ودارك خبرها وهما
ًا خبر ( الذي ) وتقول : ( الذي ضربت زيد أخوك ) فالذي مبتدأ و جميع

ًا ( ضربت ) صألته وزيد الخبر وأخوك بدل من زيد وتقول : الذي ضربت زيد
ًا بدلً من الهاء ًا ) فتجعل زيد شتمت تريد : ( شتمت الذي ضربته زيد

ًا ) وتجعل إياه المحذوفة وتقول : ( الذي إياه ظننت زيد ) ( الذي ظننته زيد
 )لشيء مذكور ول يجوز أن تقول : ( الذي إياه ظننت زيد

وإن جعلت ( إياه ) للذي لن الظن ل بد أن يتعدى إلى مفعولين ول يجوز أن
تعديه إلى واحد فإن قلت : المفعول الثاني الهاء محذوفة من ( ظننت ) فل

يجوز في هذا في الموضع أن تحذف الهاء لنها ليست براجعة إلى الذي وإنما
هي راجعة إلى مذكور قبل الذي وإنما تحذف الهاء من صألة ( الذي ) متى

كانت ترجع إلى ( الذي ) وكذاك : ( الذي أخاه ظننت زيد ) وإن أضمرت هاء
في ( ظننت ) ترجع إلى الذي جاز وإن جعلت الهاء في ( أخيه ) ترجع إلى

( الذي ) لم يجز أن تحذف الهاء من ( ظننت ) لنها حينئذ لمذكور غير الذي
وإنما جاز حذف الهاء إذا كانت ضمير ( الذي ) لنها حينئذ ل يتم الذي إل بها

فتحذف منه لطول السأم كما
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حذفوا الياء من اشهيباب فقالوا : اشهباب لطول السأم
ًا لغير الذي فقد يجوز أن تخلو الصلة من ذلك ألبتة فأما إذا كانت الهاء ضمير

فأفهم الفرق بين الضميرين وما يجوز أن يحذف منهما وما ل يجوز حذفه
وتقول : ( الذي ضارب أخوك ) تريد الذي هو ضارب أخوك فتحذف هو

ًا صألة ( الذي ) وهو وإثباتها أحسن ( فهو ) مبتدأ وضارب خبره وهما جميع
 )يرجع إلى ( الذي



وتقول : الذي هو وعبد الله ضاربان لي أخواك
نسقت بعبد الله على ( هو ) فتقول في هذه المسألة على قول من حذف : (

هو الذي وعبد الله ضاربان لي أخوك ) عطفت ( عبد الله ) على ( هو )
المحذوف وهو عندي قبيح والفراء يجيزه وإنما اسأتقبحته لن المحذوف ليس

كالموجود وإن كنا ننويه ويجب أن يكون بينهما فرق والعطف كالتثنية فإذا
ًا جئت بواو وليس قبلها اسأم مسموع يعطف عليه كنت بمنزلة من ثنى اسأم

ًا ل ثاني له أل ترى أن العرب قد اسأتقبحت ما هو دون ذلك وذلك واحد
قولك : ( قمت وزيد ) يستقبحونه حتى يقولوا : قم أنت وزيد فاذهب أنت
ّبك لنه لو قال ( اذهب وربَك ) كأن في السمع العطف على الفعل وإن ور

كان المعنى غير ذلك وهو يجوز على قبحه وتقول : ( الذي هو وعبد الله
َضرباني أخوَك ) فإن حذفت ( هو ) من هذه المسألة لم يجز ل تقول : ( الذي

وعبد الله ضرباني أخوَك ) فتضمر ( هو ) لن هو إنما تحذف إذا كان خبر
ًا أل ترى أنَك إذا قلت : ( الذي هو ضربني زيد ) لم يجز أن تحذف المبتدأ اسأم

( هو ) وأنت تريده فتقول : ( الذي ضربني زيد ) لّن الذي قد وصألت بفعل
ًا وفاعل والفاعُل ضمير ( الذي ) ول دليل في ( ضربني ) على أن هنا محذوف
كما يكون في السأماء أل ترى أنك إذا قلت : ( الذي منطلٌق زيد ) فقد دلك

ارتفاع
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ًا قد ارتفع به ول يجوز حذف ما ل دليل عليه ( منطلٍق ) على أن ثم محذوف
فلما لم يجز هذا في الصأل لم يجز في قولك : ( الذي وعبد الله ضرباني

أخوَك ) وجاز في قولك : ( الذي وعبد الله ضارباِن لي أخوَك ) فهذا فرق ما
ِه خلفَك زيد ) تريد : ( الذي هو ّل ًا : ( الذي وعبد ال بين المسألتين ول يجوز أيض

) فإن أظهرت ( هو ) جاز والفراء يجيز : الذي نفسه محسن أخوَك تريد :
الذي هو نفسُه محسن أخوَك يؤكد المضمر وكذاك : ( الذين أجمعون
محسنون أخوتك ) تريد : ( الذين هم أجمعوَن ) فيؤكد المضمر قال :

ًا وكذلك في الصفة يعني الظرف ومحال : ( الذي نفسُه يقوُم زيد ) وقام أيض
ّلِه فإن أبرزته فجيد في هذا كله ومن قال : محال الذي نفسه عندنا عبد ال

ّلِه ) لم يقل : ( الذي كان ضربُت عبد الله ) وفي ( الذي ضربُت عبد ال
( كان ) ذكر الذي لن الضمير الراجع إلى الذي في ( كان ) فليس لك أن

تحذفه من ( ضربت ) لن الهاء إذا جاءت بعد ضميٍر يرجع إلى ( الذي ) لم
تحذف وكانت بمنزلة ضمير الجنبي فإن جلعت في ( كان ) مجهولً جاز أن
تضمر الهاء لنه ل راجع إلى الذي غيرها وليس في هذه المسألة ( ككان )
ّلِه ) وفي ( ليس ) مجهول فإن كان فيه تقول : ( الذي ليس أضرُب عبد ال

ذكر ( الذي ) لم يجز فإن ذهبت ( بليس ) مذهب ما جاز أن ترجع الهاء
ِه ) الهاء ّل المضمرة إلى ( الذي ) فإذا قلت : ( الذي ما ضربُت عبد ال



المضمرة ترجع على ( الذي ) فإن قلت : ( الذي ما هو أكرمُت زيد ) في قول
ِلضمار يرجع على ( الذي ) وتقول : ( الذي من جعل ( هو ) مجهولً جاز لن ا

كنت أكرمُت عبد الله ) تريد أكرمتُه
ًا عبد الله  )وتقول : ( الذي أكرمُت ورجلً صأالح
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 أكرمته وعطفت على الهاء والحسن عندي أن تظهر الهاء إذا عطفت :تريد
ًا مفعول ثان ًا ظننُت أخوَك ) تريد : ظننتُه ومحسن عليها وتقول : ( الذي محسن
ًا ظننُت وعبد الله أخوك ) قلت : محسنيِن لنك تريد فإذا قلت : ( الذي محسن

: الذي ظننتُه وعبد الله محسنيِن
ّلِه ) تريد : الذي سأاَر الناُس ما ُه سأاَر الناُس عبد ال وأجاز الفراء : ( ما خل أخا

ّله ُه عبد ال خل أخا
ًا عبد الله ) ًا ليقومن عبد الله تريد : ( الذي ليقومَن قيام ويقول : الذي قيام

ٌد ) ورد بعض أهل النحو ( الذي ليقومَن وكذلك : ( الذي عبد الله ليضربَن محم
َلَمْن ليبطئَن ) ٌد ) فيما حكى الفراء وقال فاحتججنا عليه بقوله ( وإّن منكم  زي

ًا عبد الله ) فهو خطأ لنه لم يعد على ًا منطلق ّنَك زيد وإذا قلت : ( الذي ظ
ًا لنه ل ُه عبد الله ) فهو خطأ أيض ًا إيا الذي ذكره وإذا قلت : ( الذي ظنَك زيد
ُه صأواب عبد الله ) جاز ًا إيا خبر للظن وهو مبتدأ فإن قلت : ( الذي ظنَك زيد

لن الذكر قد عاد على ( الذي ) وقد جاء الظن بخبر ول يجوز أن تقول :
ٌد ) كما بينت فيما تقدم ٌد ) تريد : ( مررت به زي ( الذي مررُت زي

ويجوز : ( الذي مررت َممٌر حسٌن ) لن كل فعل يتعدى إلى مصدره بغير
حرف جر و ( الذي ) هنا هي المصدر في المعنى ولك أن تقول : ( الذي

مررتُه ممٌر حسٌن ) وقال الفراء : ل إضمار هنا لنه مصدر كأنك قلت :
( ممُرَك َممٌر َحسٌن ) واحتج بقول الله عز وجل : ( فاصأدع بما تؤمر ) وقال :
ل إضمار هنا لنه في مذهب المصدر وكذاك ( ما خلق الذكر والنثى ) لم يعد

على ( ما ) ذكر لنه في مذهب المصدر قال أبو بكر : أما قوله في ( ما )
ففيها خلف من النحويين من يقول : أنها وما بعدها قد يكون بمعنى المصدر
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ًا التي تقوُم مقاَم ومنهم من يقول : إنها إذا وقعت بمعنى المصدر فهي أيض
ًا من البصريين يجيز أن تكون ( الذي ) بغير صألة ول ( الذي ) ول أعلم أحد

ًا ول ًا وإما محذوف ٌد منهم أن تكون صألتها ليس فيها ذكرها إما مظهر يجيز أح
ْع أعرف لمن ادعى ذلك في ( الذي ) حجة قاطعة وقوله عز وجل : ( فاصأد



بما تؤمُر ) قد بينت ذلك : أن الفعال كلها ما يتعدى منها وما ل يتعدى فإنه
يتعدى إلى المصدر بغير حرف جٍر وتقول : ( ما تضرُب أخويك عاقلين ) تجعل
ِين َأخويَك إذا كانا عاقل ُبَك  ( ما ) وتضرب في تأويل المصدر كأنك قلت : ( َضْر

ْذ كانا عاقليِن ) ول يجوز أن تقدم ( عاقلين ) فتقول : ( ما تضرب عاقليِن وإ
َأخويَك وإنما اسأتحال ذلك من قبل ًا : ما عاقليِن تضرُب  َأخويَك ) ول يجوز أيض

ٍء أن صألة ( ما ) ل يجوز أن تفصل بين بعضها وبعض ول بين ( ما ) وبينها بشي
ليس من الصلة

َأخوينا ) ( قبيحيِن ) تريد : ( إذا كانا قبيحيِن ) فإن وتقول : ( الذي تضرُب 
 )قلت : قبيٌح رفعت فقلت : ( الذي تضرُب أخوينا قبيٌح

واعلم : أن هذه السأماء المبهمة التي توضحها صألتها ل يحسن أن توصأف
بعد تمامها بصلتها لنهم إذا أرادوا ذلك أدخلوا النعت في الصلة إل ( الذي )

وحدها لن ( الذي ) لها تصرف ليس هو لمْن وما أل ترى أنك تقول : ( رأيُت
الرجَل الذي في الدار ) ول تقول : رأيُت الرجَل َمْن في الدار وأنت تريد

َء ما َء الذي في الدار ) ول تقول : ( رأيُت الشي الصفة وتقول : ( رأيُت الشي
في الدار ) وأنت تريد : الصفة فالذي لما كان يوصأف بها َحُسَن أن توصأف و (
َمْن وما ) لما لْم يجز أن يوصأف بهما لم يجز أن يوصأفا ويفرق بين الذي وبين

ِم ( َمْن ) وما أن الذي تصلح لكل موصأوف مما يعقل ول يعقُل وللواحد العل
 )وللجنس وهي تقوم في كل موضع مقام الصفة و ( َمْن
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مخصوصأة بما يعقل ول تقع موقع الصفة و ( ما ) مخصوصأة بغير ما يعقل و ل
يوصأف بها

وقال الفراء : َمْن نعت ( َمْن وما ) على القياس لم نردد عليه ونخبره أنه
ليس من كلم العرب

قال : وإنما جاز في القياس لنه إذا ادعى أنه معرفة لزمه أن ينعته قال :
وأما ( ما ومن ) فتؤكدان يقال : نظرُت إلى ما عندَك نفسه ومررت بَمن

َكما قال وأما وصأفهما فل يجوز عندَك نفِسه قال أبو بكر : والتأكيد عندي جائٌز 
لن الصلة توضحهما وقد بينت الفرق بينهما وبين ( الذي ) وقد يؤكد ما ل
يوصأف نحو المكنيات وأما ( أْن ) إذا وصألتها فل يجوز وصأفها لنها حرف

والقصد أن يوصأف الشيء الموصأول وإنما الصلة بمنزلة بعض حروف السأم
وإنما تذكر ( أن ) إذا أردت أن تعلم المخاطب أن المصدر وقع من فاعله
فيما مضى أو فيما يأتي إذا كان المصدر ل دليل فيه على زماٍن بعينه فإذا

احتجت إلى أن تصف المصدر تركته على لفظه ولم تقله إلى ( أْن ) وتقول :
ُتَك تريد : َمْن ُء جاري ( َمْن أحمُر أخوَك ) تريد : مْن هو أحمُر أخوَك َمْن حمرا
ُتَك فتذكر أحمر للفظ َأحُمر جاري ُتَك وليس لك أن تقول مْن  ُء جاري هي حمرا

ًا باسأم فاعل يجري َمْن لن أحمر ليس بفعل تدخل التاء في تأنيثه ول هو أيض



ُتَك ) مجرى الفعل في تذكيره وتأنيثه ل يجوز أن تقول : ( َمْن أحمَر جاري
ُتَك لنك تقول : محسٌن ومحسنٌة كما تقول ويجوز أن تقول : مْن محسٌن جاري

: َضرَب وضربُت
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فليس بين محسٍن ومحسنٍة في اللفظ والبناء إل الهاء وأحمر وحمراء ليس
كذلك للمذكر لفظ وبناء غير بناء المؤنث وهذا مجاز والصأل غيره وهو في

ُتَك ومن أحسنَت جاريتَك كّل الفعل عربي َحسٌن تقول : مْن أحَسن جاري
عربي فصيح ولست تحتاج أن تضمر ( هو ) ول ( هي ) فإذا قلت : ( محسٌن

ُتَك فأكدت تذكير ( َمْن ) بهو ثم ّنَك قلت : ( َمْن هو محسٌن جاري ُتَك ) فكأ جاري
يأتي بعد ذلك بمؤنث فهو قبيح إذا أظهرت ( هو ) وهو مع الحذف أحسن

ًا ) إذا جعلته بدلً من ( الذي ) فإن جعلته وتقول : ( ضربُت الذي ضربني زيد
بدلً من اسأم الفاعل وهو المضمر في ( ضربني ) رفعته فقلت : ضربُت الذي
ًا منه وتقول : ( ضربُت ًا تبدل زيد ًا مرفوع ٌد لن في ( ضربني ) اسأم ضربني زي

وجه الذي َضرَب وجهي أخيَك ) لن الخ بدل من ( الذي ) فإن أبدلتُه من
اسأم الفاعل المضمر في ( ضرَب ) رفعته ول يجوز أن تنصب ( الخ ) على

البدل من الوجه لن الَخ غير الوجه
َه اللذيِن ضربا وجهي أخويَك إذا جعلت أخويَك بدلً من وتقول : ضربُت وجو

( اللذيِن ) فإن جعلتهما بدلً من اللف التي في ( ضربا ) رفعت وإنما قلت :
َه ( اللذيِن ) لن كل شيئين من شيئين إذا جمعتهما جعلت لفظهما ضربُت وجو

على الجماعة
قال الله جل ثناؤه : ( فاقطعوا أيديهما ) وقال : ( فقد صأغت قلوبكما )
ُتَك ) ترفع الخوة إذا ُأخو وتقول : ( ضرَب وجهي الذين ضربُت وجوههم 

جعلتهم بدلً من ( الذيِن ) فإن جعلتهم بدلً من الهاء والميم اللتين في جوههم
جررت

فإن) وتقول : ( مررت باللذيِن َمرا بي أخويَك ) إذا كانا بدلً من ( اللذيِن 
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كانا بدلً من اللف في ( َمرا ) رفعت فقلت : ( أخواَك ) لن في ( َمرا )
اسأمين مضمرين ولو قلت : ( ضربني اللذان ضربُت الصالحاِن ) وأكرمُت
وأنت تريد أن تجعل : ( وأكرمت ) من الصلة لم يجز لنك قد فرقت بين

ٌد لن بعض الصلة وبعض بما ليس منها وتقول : المدخوُل به السجَن زي
السجن قام مقام الفاعل وشغلت الباء بالهاء فالمدخوُل به السجَن ابتداء



وزيد خبر البتداء وتقول : المدخل السجن زيد : على خبر البتداء وأضمرت
السأم الذي يقوم مقاَم الفاعل في ( المدخل ) ويدلك على أن في

ًا أنك لو ثنيته لظهر فقلت المدخلن وأقمت السجن مقام ( المدخل ) إضمار
المفعول به والتأويل الذي أدخل السجن زيد وإن شئت قلت : ( المدخلُه

َأدخلُه السجن زيد ) ولك أن تقول : ( الذي ٌد ) كأنك قلت : ( الذي  السجَن زي
ُه زيد ) لن ( أدخل ) في الصأل يتعدى إلى مفعولين فإذا ُأدخَل السجن إيا

ّد بنيته للمفعول قام أحد المفعولين مقام الفاعل واقتضى مفعولً آخر ول ب
من إظهار الهاء في ( المدخله ) وقد بينت هذا وضربه فيما تقدم

ُأدخَل المدخُل السجَن الداَر ) لن في ( المدخل ) ضمير اللف وتقول : ( 
واللم وهو الذي قام مقام الفاعل والسجن مفعول للفعل الذي في الصلة

والمدخُل وصألته مرفوع بأدخل : والدار منصوبة بأدخل لنه مفعول له كأنك
ُأدخَل المدخوُل به السجُن الداَر ) قام قلت : أدخَل زيد الداَر وتقول : ( 

المدخول به مقام الفاعل ورفعت السجن لنك شغلت الفعل به وشغلت الهاء
ُأدخَل المدخوُل به السجُن الدار ٍد السجُن ) قال :  بالباء ومن قال : ( دخَل بزي

ُدخَل بالمدخِل السجَن الدار ) والتأويل : ( دخَل بالذي أدخَل وتقول : ( 
ُأدخل السجُن الداَر ) وتقول : السجَن الداُر ) فإن ثنيت قلت : ( باللذيِن 
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تنصبهما بالفعل الثاني إذا جعلت ( َمْن ) بمعنى ( جاريُة مْن تضرْب نضرْب )
( الذي ) كأنك قلت : ( جارية الذي تضربه تضرُب ) فإن جعلت ( من ) للجزاء

قلت : ( جاريُة َمْن تضرْب نضرْب ) تجزم الفعلين وتنصب الجارية بالفعل
ًا قلت : ( جاريُة من الول لن الثاني جواب فإن جعلت ( من ) اسأتفهام

ًا أضرْب ) أي تضرْب ) جزمت ( أضرب ) لنه جواب كما تقول : ( أتضرُب زيد
: إْن تفعل ذاك أفعل وتقول : جارية من تضربها نضرْب ترفع الجارية بالبتداء
وشغلت الفعل بالهاء و ( من ) وحدها اسأم لنه اسأتفهام والكلم مستغن في

السأتفهام والجزاء ل يحتاج ( من ) فيهما إلى صألة فإن جئت بالجواب بعد
ذلك جزمت على الجزاء وإن أدخلت في الجواب الفاء نصبت وتقول : على

ًا توصأل نازلً ( بعلى ) إلى ( من ) فإن جعلت مْن أنَت نازُل إذا كنت مستفهم
ًا لن الذي تحتاج إلى أن ( من ) بمعنى الذي في هذه المسألة لم يكن كلم
يوصأل بكلم تام يكون فيه ما يرجع إليها فإن كانت مبتدأ احتاجت إلى خبر

ّد من عامل يعمل فيها فلو قلت : على من أنت نازٌل وإن لم تكن كذلك فل ب
ًا فإن قلت : ( نزلُت على عليه لم يجز لنك لم توصأل بعلى إلى ( من ) شيئ
من أنَت عليه نازٌل ) جاز وتقول : أبا َمْن تكنى وأبا من أنَت مكنى ( فمْن )

في هذا اسأتفهام ول يجوز أن تكون فيه بمعنى ( الذي ) أضمرت السأم الذي
يقوم مقام الفاعل في مكنى وتكنى ونصبت أبا مْن لنه مفعول به متقدم

وإنما نصبته ( بتكنى ) وهو ل يجوز أن يستقدم عليه لنه اسأتفهام فالسأتفهام



ًا على فعل والفعل الذي بعده يعمل فيه إذا كان ًا مبتدأ كان أو مبني صأدر أبد
مفعولً ول يجوز تقديم الفعل على السأتفهام وكلما أضفته إلى السأماء التي
ًا ول يجوز أن يقدم على يستفهم بها فحكمها حكم السأتفهام ل تكون إل صأدر

حرف السأتفهام
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شيء مما يستفهم عنه من الكلم وتقول : أبو َمْن أنَت مكنى به رفعت الول
لنك شغلت الفعل بقولك ( به ) كأنك قلت : أأبو زيد أنَت مكنًى به ولو قلت :

بأبي من تكنى به كان خطأ لنك إنما توصأل الفعل بياء واحدة أل ترى أنك
تقول : ( بعبد الله مررُت ) ول يجوز : ( بعبد الله مررُت به ) ولو جعلت ( من
) في هذه المسألة بمعنى ( الذي ) لم يجز حتى تزيد فيها فتقول : ( أبو مْن

ًا في ًا تام أنت مكنى به زيد ) أل ترى أنك تقول : من قام فيكون كلم
السأتفهام فإن جعلت ( من ) بمعنى ( الذي ) صأار ( قام ) صألة واحتاجت إلى

ّد أن تقول : ( من قام زيد ) وما أشبههه وتقول : ( إّن بالذي به الخبر فل ب
جراحات أخيَك زيد عيبين ) فقولك : عيبين اسأم ( إّن ) وجعلت الهاء بدلً من

ًا بدلً من الخ وتقول : إن الذي به جراحات كثيرة أخاك الذي ثم جعلت زيد
ًا بدلً من الخ وبه عيبين خبر زيدا به عيبان تجعل الخ بدلً من ( الذي ) وزيد

إّن
ًا ٌد ) تريد : إّن الذي هو في الدار جالس ًا زي وتقول : ( إّن الذي في الدار جالس

زيد وإن شئت لم تضمر وأعملت السأتقرار في الحال أل ترى أن ( الذي )
يتم بالظرف كما يتم بالجمل وإن شئت قلت : ( إّن الذي في الدار جالس زيد

ًا خبر هو وتقول : ( إّن ) تريد : ( الذي هو في الدار جالس ) فتجعل جالس
الذي فيَك راغب زيد ) ل يكون في ( راغب ) إل الرفع لنه ل يجوز أن تقول :

ٌد ) وتقول : ( إن اللذين بك كفيلن أخويك زيد وعمرو ) ( إن الذي فيك زي
تريد : ( إّن ) أخويك اللذين هما بك كفيلن زيد وعمرو فزيد وعمرو خبر

( إّن ) ول يجوز أن تنصب كفيلين لن بك ل تتم بها صألة ( الذي ) في هذا
المعنى وقال الخفش : تقول : ( إّن الذي به كفيل أخواك زيد ) لنها صأفة

مقدمة قال : وإن شئت قلت : ( كفيلً ) في قول من قال : أكلوني البراغيُث
قال أبو بكر : معنى قوله : صأفة مقدمة
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 أن كفيل صأفة وحقها التأخير فإذا قدمت أعملت عمل الفعل ولكن ل :يعني
ٍء قبلها وقد بينا هذا في مواضع يحسن أن تعمل إل وهي معتمدة على شي



ومعنى قوله في قول من قال : ( أكلوني البراغيث ) أي تثنية على لغتهم
وتجريه مجرى الفعل الذي يثنى قبل مذكور ويجمع ليدل على أن فاعله اثنان
أو جماعة كالتاء التي تفصل فعل المذكر من فعل المؤنث نحو : قاَم وقامْت

ًا وقد مضى تفسير هذا أيض
وتقول : ( إن اللذين في دارهما جالسين أخواك أبوانا ) تريد : أن اللذين

أخواَك في دارهما جالسين تنصب ( جالسين ) على الحال من الظرف
وإن رفعت ( جالسين ) فقلت : إن اللذين في دارهما جالسان أخواك أبوانا
تريد أن اللذيْن أخواكض في دارهما جالسيِن رفعت وجعلتهما خبر الخويِن

ُتَك : فمن ذكر فللفظ ومن أنث ُأخ ُتَك وكانت  وتقول : منهَن مْن كان أخ
ُأختيَك ومنهن من كان أخواتك وكّن أخواتَك فللتأويل وكذلك : منهن من كانتا 
ومن يختصمان أخواك وإن شئت : من يختصُم أخواَك توحد اللفظ وكذاك :
ُتَك ويختصمون وتقول : مْن ذاهب وعبد الله محمد نسقت من يختصُم إخو

بعبد الله على ما في ( ذاهب ) والجود أن تقول : ( من هو وعبد الله ذاهبان
محمد ) فإذا قلت : ( من ذاهب وعبد الله محمد ) فالتقدير من هو ذاهب هو

وعبد الله محمد ( فهو الول ) مبتدأ محذوف
ُتَك ) مرة وتقول : ( من يحسن أخوتك ) ولك أن تقول : ( من يحسنون إخو

على اللفظ ومرة على المعنى
ُتَك ومن يحسنون ويسيئوَن أخوتك وقبيح أن ُء إخو وتقول : ( من يحسُن ويسي
ُتَك لخلطك المعنى باللفظ في حاٍل واحدة تقول : ( من يحسُن ويسيئوَن إخو
وتقول ( الذي ضربُت عبد الله فيها ) تجعل عبد الله بدلً من ( الذي ) بتمامها

فإن أدخلت ( إن ) قلت : ( إن الذي ضربُت عبد الله فيها ) نصبت عبد الله
على البدل فإن قلت : ( الذي فيك
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ًا ) مع ( فيك ) تمام الذي فل يجوز أن عبد الله راغب ) لم يجز لن ( راغب
ُلَك ) الول كناية عن الذي والثاني كناية يفرق بينهما وتقول : ( الذي هو هو مث
عن اسأم قد ذكر وكان تقديم ضمير الذي أولى من تقديم ضمير الجنبي ومن

قال : ( الذي منطلق أخوك ) وهو يريد : ( الذي هو منطلق أخوك ) جاز أن
ُلَك ) فتحذف ( هو ) التي تقول : ( الذي هو مثلك ) يريد : ( الذي هو هو مث
هي ضمير الذي وتترُك ( هو ) التي هي ضمير مذكور وقد تقدم لنها موضع

( منطلق ) من قولك الذي منطلق مثلك
ًا ) جعل هو ًا ) فمن رفع ( مسرع وتقول : ( مررُت بالذي هو مسرع ومسرع

َلى إضمار ( هو ) أخرى كأنه قال : الذي هو ًا من ( الذي ) ومن نصب فع مكني
ًا لن النصب ل يجوز إل بعد تمام الكلم هو مسرع

ًا ول يجوز ًا ) تريد : الذي هو أنت محسن وتقول : ( مررت بالذي أنت محسن
رفع ( محسن ) في هذه المسألة وتقول : من عندك اضرب نفسُه تنصب



( نفسه ) لنه تأكيد ( لمْن ) فموضع ( من ) نصب ( بأضرُب ) فإن جعلت
ًا للمضمر في ( عند ) رفعت وقدمته قبل ( أضرُب ) ولم يجز نفسه تأكيد

تأخيره لن وصأف ما في الصلة وتأكيده في الصلة فتقول : إذا أردت ذلك من
عندك نفسه أضرب وتقول : ( من من أضرُب أنفسهم عبد الله ) تؤكد ( من )

ُبهم فتجر وإن شئت نصبت أنفسهم تتبعه المضمر كأنك قلت من من أضر
أنفَسهم وأجاز الفراء : ( من من أضرُب أنفسُه ) يجعل الهاء ( لْمن ) ويوحد

للفظ ( من ) وقال : حكى الكسائي عن العرب : ليت هذا الجراد قد ذهب
فأراحنا من أنفسِه الهاء للفظ الجراد وقال : تقول : ( من من داره تبنى زيد )

تريد : ( ِمَن الذيَن دورهم تبنى زيد ) قال : ول يجوز أن تقول : ( ِمْن َمْن
: رأسأُه يخضُب بالحناء زيد ) حتى تقول
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َأرأسأُه مخضوباٌت ) فرق بين رأس ودار لن الدار قد تكون لجماعة ( ِمْن َمْن 
والرأس ل يكون لجماعة قال : ويجوز : ( ِمْن َمْن رأسأُه يخضُب بالحناء زيد )

ٌد ) ُدهم محسٌن زي فيمن أجاز ضربت رأسأكم وتقول : ( ِمَن المضروبين أح
تريد : ( ِمَن المضروبين وأحدهم محسن زيد ) والحسن أن تجيء بالواو إل
أن لك أن تحذفها إذا كان في الكلم ما يرجع إلى الول فإن لم يكن لم يجز

ُدهم محسن زيد ) جاز بغير إضمار حذف الواو فإن قلت : ( من المظنونين أح
ُدهم محسٌن ) مفعول للظن كما تقول : ( ظننت القوم واو لن قولك : ( أح
أحدهم محسن ) فأحدهم محسن مبتدأ وخبر في موضع مفعول ثاٍن للظن

ُدهم محسٌن ) ُظّن القوُم أح ُيسَم فاعله قلت : (  فإذا رددته إلى ما لم 
وتقول : ( مررت بالتي بنى عبد الله ) تريد : ( الدار التي بناها عبد الله )

ُه أبوها ) ول يجوز : ( الذي بالجارية كفل وتقول : ( الذي بالجارية كفل أبو
ُه وهذا ل يجوز إذا لم يكن مذكور غير زيد ُه ) ولو جاَز هذا لجاز : زيد أبو أبو
لنه ل يجب منه أن يكون زيد أبا نفِسه وهذا محال إل أن تريد التشبيه أي :

ً َكفَل بالغلمين أبيهما ) تجعل ( الَب ) بدل ُد كأبيِه وتقول : ( مررت بالذي  زي
من الذي ( وهما في أبيهما ضمير الغلمين ) وكذاك : ( إّن الذي كفَل

بالغلمين أبوهما ) فأبوهما خبر إن ( وهما ) من أبيهما يرجع إلى الغلمين
وتقول : ( مررت بالذي أكرمني وألطفني عبد الله ) نسقت ( ألطفني ) على

ًا في صألة الذي وعبد الله بدل من الذي فإن عطفت ( أكرمني ) وهما جميع
( ألطفني ) على مررت رفعت عبد الله فقلت : ( مررت بالذي أكرمني

وألطفني عبد الله ) فأخرجت ( ألطفني عبد الله ) من الصلة كأنك قلت :
( مررت بزيد وألطفني عبد الله ) وتقول : ( الذي مررت وأكرمني عبد الله )
رجع إلى الذي ما في ( أكرمني ) فصح الكلم ول تبال أن ل تعدى ( مررت )

ٌد ٍء هو نظير قولك : الذي قعدُت وقمُت إليه زي إلى شي
جاز) فإن قلت : ( الذي أكرمني ومررُت عبد الله 
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ًا لن الكلم ل خلل فيه كما تقول : ( أكرمني زيد ومررُت ) ل تريد أنك : أيض
ٍء وإنما تريد : مضيَت مررت بشي

وقال قوم : ( الذي أكرمني ومررت عبد الله ) محال
ّد من إظهار الباء وهو قولك : ( الذي أكرمني ومررت به عبد الله ) وهذا ل ب

إنما ل يجوز إذا أراد أن يعدى ( مررت ) إلى ضمير الذي فإن لم ترد ذلك فهو
ِلضمار جائز وهم مجيزون : ( الذي مررت وأكرمني عبد الله ) على معنى ا

ّد من ًا زيد ) جاز تريد : ( ظننتُه ) ل ب وإذا قلت : ( الذي أكرمُت وظننُت محسن
إضمار الهاء في ( ظننُت ) لن الظن ل يتعدى إلى مفعول واحد وأما أكرمُت

 )فيجوز أن تضمرها معها ويجوز أن ل تضمر كما فعلت في ( مررت
وتقول : ( مررت بالذي ضربُت ظننُت عبد الله ) تلغي الظن فإن قدمت
ِللغاء كلما تأخر كان أحسن وتقول : ( ظننت ) على ( ضربُت ) قبح لن ا

( الذي ضربُت ضربُت عبد الله ) والتأويل : ( الذي ضربتُه أمس ضرُب اليوم )
 )( فالذي ) منصوب ( بضربُت ) الثاني وعبد الله بدل من ( الذي

وتقول : ( للذي ظننتُه عبد الله درهمان ) تريد : للذي ظننته عبد الله درهمان
فإذا قلت : للذي ظننت ثم عبد الله درهمان صأار ( ثم ) المفعول الثاني

ً للظن والمفعول الول الهاء المحذوفة من ( ظننت ) وجررت عبد الله مبدل
له من الذي وتقول : تكلم الذي يكلم أخاَك مرتين إن نصبت أخاك ( يتكلم )

الفعل الذي في الصلة فتكون مرتين إن شئت في الصلة وإن شئت كان
ًا بتكلم بالفعل الناصأب ( للذي ) فإن جعلت أخاك بدلً من ( الذي ) لم منصوب
ًا بالفعل الذي في الصلة لنك تفرق بين بعض يجز أن يكون ( مرتين ) منصوب

الصلة وبعض بما ليس منها
ُتَك ) وتقول : الذين كلمت عامًة أخوتك تريد : ( الذين كلمتهم عامة أخو

ًا نصب الحال فإن ًا أخوتَك مثله تنصب ( عامة ) وجميع والذين كلمُت جميع
ُتَك قبَح عندي لنه في المعنى ينوب عن قلت : الذين ( عامًة ) كلمُت إخو

ِد كما ّك ُد ل يكون قبل المؤ التأكيد والمؤك
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َعن الذي عنَك معرٌض أن الصفة ل تكون قبل الموصأوف وتقول : ( الذي 
ٌد ) تريد : الذي هو معرض عن الذي هو عنك معرض زيد كأنك قلت : زي
ٌء يقيسه النحويون ويستبعده ٌد ) وهذا شي ( الذي معرض عن الرجل زي

بعضهم لوقوع صألة الول وصألة الثاني في موضع واحد وتقول : ( أعجبني ما



ًا ) وكذلك : ( أعجبني ما تضرُب أخاَك ) ًا ) تريد : ( ما تصنعُه َحسن تصنع حسن
ُتها في معنى مصدر وكذلك : ( أعجبني تريد : ( ما تضربُه أخاَك ) فما وصأل

الذي تضرُب أخاَك ) تريد : الذي تضربُه أخاَك و ( ما ) أكثر في هذا من
( الذي ) إذا جاءت بمعنى المصدر

ًا ) وأضمرت ( هو ) لم واعلم أنك إذا قلت : ( الذي قائم زيد ) فرفعت ( قائم
ٌد ) الذي يجز أن تنسق على هو ول تؤكده ل تقول : ( الذي نفسه قائٌم زي

وعمرو قائمان زيد وقوم يقولون إذا قلت : ( الذي قمُت فضربتُه زيد ) إذا
ًا فالصلة ( الضرُب ) وإن كان غير لغٍو فهو الصلة ول يجيزون كان القيام لغو
َنُه مع جميع حروف النسق فإن زدت في ًا إل مع الفاء ول يجيزو أن يكون لغو

َلم يقْم فضربته زيد ) والغاء ًا فسد نحو قولك : ( الذي  ًا أو شيئ الفعل جحد
القيام ل يعرفه البصريون وإنما من الفعال التي تلغى الفعال التي تدخل

على المبتدأ وخبره نحو ( كاَن وظننُت ) لن الكلم بتم دونها و ( قاَم ) ليس
من هذه الفعال وهؤلء الذين أجازوا إلغاء ( القيام ) إنما أن يكونوا سأمعوا
كلمة شذت فقاسأوا عليها كما حكى سأيبويه ما جاءت حاجتك أي : صأارت

على جهة الشذوذ فالشاذ محكٌي ويخبر بما قصد فيه ول يقاس عليه وأما أن
ٍو لشبهة دخلت يكونوا تأولوا أنه لغو وليس بلغ
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ٌأ إذا ًا فضربتُه زيد ) خط عليهم وقال من يجيز اللغو إذا قلت : ( الذي قاَم قيام
ًا فضربتُه وهؤلء يجيزون : ( الذي ضارٌب أردت اللغو وكذاك : الذي قمُت قيام

ٌد ) فإذا حذفوا نونوا ومثل ذا يجوز أنَت زيد ) يريدون : ( الذي ضاربُه أنَت زي
عندي في شعر على أن ترفع أنت بضارٍب وتقيمه مقاَم الفعل كما تقول :

ُه ) إذا أقمنا ( ضارٌب ) مقام الفعل ّيا ُد : ( ضارب أنت إ ( زيد ضاربُه أنَت ) تري
حذفنا معه كما تحذف مع الفعل ضرورة ول يحسن عندي فل غير ضرورة لنه

ليس بفعل وإنما هو مشبه بالفعل وما شبه بالشيء فل يصرف تصريفه ول
ُه ول أعرف له أصألً في كلم العرب وهؤلء ٌء قاسأو يقوى قوته وإنما هذا شي

ٌد ) على أن تجعل ( يقوُم ) خبر كان تريد : ل يجيزون : ( الذي يقوم كان زي
ٌد ) والقياس يوجبه لنه في موضع ( قائم ) وهو يقبح ( الذي كاَن يقوُم زي

عندي من أجل أن ( كان ) إنما تدخل على مبتدأ وخبر فإذا كان خبر المبتدأ
قبل دخولها ل يجوز أن يقدم على المبتدأ فكذا ينبغي أن تفعل إذا دخلت

ٌد يقوم ) فليس لك أن تقدم ( يقوُم ) على أنه ( كاَن ) وأنت إذا قلت : ( زي
ٍد وإذا قلت : ( الذي كاَن أضرُب زيد ) كان خطأ لن الهاء المضمرة خبر زي
تعود على ما في كان ول تعود على الذي وإنما يحذف الضمير إذا عاد على

الذي فإن قلت الذي كنُت أضرب زيد جاز لن الهاء ( للذي ) وتقول : ( الذي
ضربُت فأوجعُت زيد ) تريد : ( الذي ضربته فأوجعتُه ) إذا كان الفعلن متفقين

في التعدي وفي الحرف الذي يتعديان به جاز أن تضمر في الثاني



ِه ) وأسأأُت ٌد ) أحسنت تعدت ( بإلي وكذلك : ( الذي أحسنُت إليه وأسأأُت زي
مثلها وإذا اختلف الفعلن لم يجز لو قلت : ( الذي ذهبُت إليه وكفلُت زيد )

تريد : بِه لم يجز لن ( به ) خلف ( إليه ) وحكوا : مررُت بالذي مررُت
وكلفُت بالذي كفلُت فاجتزوا بالول فإذا اختلف كان خطأ لو قالوا : ( كفلُت

بالذي ذهبُت ) لم يجز حتى تقول : إليه
ِبَمْن تمّر وأرغب فيمن ترغُب ) قالوا : وهو في ( َمْن ) أجود وقالوا : ( أمّر 

َلن تأويل الكلم عندهم
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ٍة ٌء ومن قولهم : ( إْن هذا والرجُل ) وكل ما دخلته اللف واللم وكل نكر جزا
وكل ما كان من جنس هذا وذاك يوصأل كما توصأل ( الذي ) فما كان منه

معرفة ووقع في صألته نكرة نصبت النكرة على الحال وهي في الصلة وإذا
كان نكرة تبع النكرة وهو في الصلة وإذا كان في الصلة معرفة جئت ( بهو )
ًا ) فظريف حال من ( هذا ) ل غير فتقول في هذا والرجل قام : ( هذا ظريف

ًا وظريف في صألة ًا وقام الرجل ظريف وهو في صألة ( هذا ) وضربت هذا قائم
الرجل وضربُت الرجَل يقوُم وقاَم وعندك يجري على ما جرى عليه ( الذي )

ً ل فرق بينهما عندهم إل في نصب النكرة فتقول في النكرة : ضربُت رجل
ًا وضربُت رجلً ضربُت وضربت في صألة ( رجٍل ) وثم هاء قاَم ويقوُم وقائم
تعود على ( رجل ) ويقولون إذا قلت : ( أنَت الذي تقوُم وأنت رجٌل تقوُم

وأنَت الرجُل تقوم ) فإن هذا كله يلغى لن العتماد على الفعل فإن جعلوا
الفعل للرجل قالوا : ( أنت الرجُل يقوم ) وقالوا إذا قلت : ( أنت من يقوُم )

لم يجز إل بالياء لن ( َمْن ) ل تلغى وقالوا قلت ( أنت رجٌل تأكُل طعاَمنا )
وقدمت الطعام حيث شئت فقلت : ( أنت طعامنا رجٌل تأكُل ) أجازوه في

( رجل ) وفي كل نكرة وهذا ل يجوز عندنا لن الغاء ( رجٍل ) والرجل والذي
غير معروف عندهم وهؤلء يقولون إذا قلت : ( أنت الرجل تأكُل طعاَمنا ) أو

آكلً طعاَمنا لم يجز أن تقول : ( أنت طعاَمنا الرجل آكلً ) لنه حال وصألة
الحال والقطع عندهم ل يحال بينهما وقالوا : إذا قلت : ( أنت فينا الذي ترغُب
) كان خطأن لن ( الذي ) ل يقوم بنفسه ورجل قد يقوم بل صألة قالوا : فإن

ًا جاز فقلت :  أنت( جعلت ( الذي ) مصدر
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فينا الذي ترغب ) ووحدت ( الذي ) في التثنية والجمع قال الله عز وجل :
( وخضتم كالذي َخاُضوا ) يريد : كخوضهم ويقولون على هذا القياس : ( أنت



فينا الذي ترغُب ) وأنتما فينا الذي ترغبان وأنتم فينا الذي ترغبوَن وكذاك
ُتَك ) ول تثنى ( الذي ) المؤنث ( أنِت فينا الذي ترغبيَن ) تريد : ( أنِت فينا رغب
ًا ) ًا قائم ًا وما تضرُب زيد ًا قائم ول تجمع ول تؤنث وكذاك : ( الذي تضرُب زيد
ًا ) قالوا : ول يجوز هذا في ( إْن ) لن ( إْن ) أصأله ًا قائم تريد : ( ضربَك زيد
ًأ في قول الجزاء عندهم وإذا قدمت رجلً والرجل والذي وهو ملغى كان خط

ًا وقال الكسائي : تقديمه وتأخيره واحد الفراء قال : إنه ل يلغى متقدم
وإذا قلت : ( أين الرجُل الذي قلَت وأيَن الرجُل الذي زعمَت ) فإن العرب

تكتفي ( بقلُت وزعمُت ) من جملة الكلم الذي بعده لنه حكاية تريد : الذي
قلَت إنه من أمره كذا وكذا وقد كنت عرفتك أن العرب ل تجمع بين الذي

ٌء قاسأُه النحويون ليتدرب به المتعلمون والذي ول ما كان في معنى ذلك شي
وكذا يقول البغداديون الذين على مذهب الكوفيين يقولون : إنه ليس من

: كلم العرب ويذكرون أنه إن اختلف جاز وينشدون
ُهُم  ) َذا  ِذيَن إ ّل ِئي ا ّ ِر الل َف ّن ُعوا...ِمَن ال َق ْع َق َباِب  َقَة ال ْل َئاُم َح ّل َهاُب ال َي   )
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 فهذا جاء على إلغاء أحدهما وهذا البيت قد رواه الرواة فلم يجمعوا :قالوا
بين ( اللئي والذيَن ) ويقولون : ( على هذا مررُت بالذي ذو قال ذاك ) على

ِللغاء فقال أبو بكر : وهذا عندي أقبُح لن الذي يجعل ( ذو ) في معنى ا
ٌء فكيف يجمع بين اللغتين ول يجيزون : ( الذي مْن ( الذي ) من العرب طي
ٌد ) على اللغو ويحتجون بأّن ( مْن ) تكون معرفة ونكرة مررُت بالذي قاَم زي

القائم ( أبوُه ) على أن تجعل اللف واللم للذي وما عاد من الب على اللف
ّد لها واللم ويخفض القائم يتبع ( الذي ) وهذا ل يجوز عندنا لن ( الذي ) ل ب

من صألة توضحها ومتى حذفت الصلة في كلمهم فإنما ذاك لنه قد علم وإذا
حذفت الصلة وهي التي توضحه ول معنى له إل بها كان حذف الصفة أولى

فكيف تحذف الصلة وتترك الصفة ويقولون : إن العرب إذا جعلت ( الذي
: والتي ) لمجهول مذكر أو مؤنث تركوه بل صألة نحو قول الشاعر
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َناٍس  ) ُأ ِتي ِمْن  َوا ّل ُع ال ْد َأ ِذينا...فإن  ّل ُع ا ْد َأ ُهّن ل  ُعو َأَضا   )
ويقولون : الذي إذا كان جزاء فإنه ل ينعت ول يؤكد ول ينسق عليه لنه
مجهول ل تقول : ( الذي يقوُم الظريُف فأخواَك ول الذي يقوم وعمرو

َأخواَك ) لنُه مجهول ( وعمرو ) عندهم معروف ف
ُه ) من النسب فل معنى لدخول الفاء لنه أخوه قال أبو بكر : إن كاَن ( أخا



على كل حال وإن كان من المؤاخاة فجائز وأما النعت والتوكيد فهو عندي
ًا منفصلً من كما قالوا إذا جعلت ( الذي ) في معنى الجزاء لنه لم يثبت شيئ

َلُه درهم ) على معنى الجزاء فقد أمة فيصفه وإذا قلت : ( الذي يأتيني ف
أردت : ( كل من يأتيني ) فل معنى للصفة هنا والعطف يجوز عندي كما تقول
ُء مع زيد فلُه درهم فعلى هذا المعنى تقول : ( الذي يجيء هو وزيد الذي يجي

ًا أن تقول في هذا الباب : فلُه درهم ) أردت الجائي مع زيد فقط ولك أيض
ًا الدار تدخُل فدارنا يجعلونها ًا فلُه درهم ) ويجيزون أيض ( الذي يجيئني راكب

مثل ( الذي ) كأنك قلت : ( الداٌر التي تدخُل فداُرنا ) وهذا ليجوز لما عرفتك
إل أن يصح أنه شائع في كلم العرب وأجازوا ( الذي يقوم مع زيد أخواَك )
ًا ) على ( الذي ) وإنما يريدون : ( الذي يقوُم وزيد أخواَك ) يعطفون ( زيد

ًا لم يجز ًا وإذا كان ناقص يجيزون أن يكون مع بمنزلة الواو إذا كان الفعل تام
هذا

ٍد أخواَك ) لم أقل : قال الفراء : إذا قلت : ( الذي يقوُم مع زي
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ٍد ) ٍد أخواَك ) ( أخواَك الذي يقوُم مع زي قال : ول أقوُل : ( الذي يختصُم مع زي
لن الختصام ل يتم والطوال وهشام يجيزانه مع الناقص وفي التقديم

والتأخير ويجعلونه ( مع ) بمنزلة الواو والفراء لم يكن يجيزه إل وهو جزاء
ٌد أخواَك ) فزيد ل يجوز أن ينسق به إل على ما وإذا قلت : ( الذي يختصُم زي

في الختصام لنه ل يستغني عن اسأمين ويقول : ( اللذاِن اختصما كلهما
أخواَك ) فاللذان ابتداء واختصما صألة لهما و ( كلهما ) ابتداء ثاٍن وأخواك

ًا لما في اختصما خبره وهذه الجملة خبر اللذين فإن جعلت ( كلهما ) تأكيد
لم يجز لن الختصام ل يكون إل من اثنين فل معنى للتأكيد هنا فإن قلت :

اللذان اختصما كلهما أخوان لم يجز على تأويل وجاز على تأويل آخر إن
أردت بقولك : ( أخوان ) أن كل واحد منهما أخ لصاحبه لم يجز لن ( كلهما )

ل معنى لها ها هنا وصأار مثل ( اختصما ) الذي ل يكون إل من اثنين لن
الخوين كل واحد منهما أخ لصاحبه مثل المتخاصأمين والمتجالسين فإن أردت
ًا لزيد ول بأخوين أنهما أخوان ل نسيبان جاز لنه قد يجوز أن يكون أحدهما أخ

ّد من أن يكون الخر ًا لصاحبه فل ب ًا لزيد فإذا كان أحدهما أخ يكون الخر أخ
ٌد ) ًا له فل معنى ( لكل ) ها هنا وتقول : ( الذي يطيُر الذباُب فيغضُب زي أخ
فالراجع إلى ( الذي ) ضميره في ( يغضُب ) والمعنى الذي إذا طار الذباب

ٌد لن الذي الولى غضب زيد ول يجوز الذي يطير الذباُب فالذي يغضُب زي
ٌد ) ليس في صألتها ما يرجع إليها وقوم يجيزون الطائر الذباب ( فالغاضُب زي

لن اللف والم الثانية ملغاة عندهم فكأنهم قالوا : ( الطائُر الذباُب ) فغاضٌب
ٌد وهذا ل يجوز عندنا على ما قدمنا في الصأول أعني إلغاء اللف واللم زي
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 أن من قال : ( من يقوُم ويقعدوَن قوُمَك ومن يقعدوَن ويقوموَن :واعلم
أخوتَك ) فيرد مرة إلى اللفظ ومرة إلى المعنى فإنه ل يجيز أن تقول : ( من

ًا ) إلى لفظ ( َمْن ) لنك إذا جئت بالمعنى قاعدوَن وقائُم إخوتَك ) فيرد ( قائم
ُتَك ومن كان يقوُم ًا إخو لم يحسن أن ترجع إلى اللفظ وتقول : ( مْن كان قائم

ٍم كان لم ُتَك ) ترد ما في كان على لفظ ( َمْن ) وتوحد فإذا وحدت اسأ إخو
ًا ويقومون ول ًا فإذا قلت َمْن كانوا قلت قيام يجز أن يكون خبرها إل واحد

ُتَك وقوم يقولون إذا قلت : ( أعجبني ما تفعُل ) يجوز ( مْن كاَن يقوموَن إخو
َأْن ) ل عائد لها فكذلك َأْن ) فكما أّن (  ًا فإنه ل عائد لها مثل (  فجعلتها مصدر

ًا ) فجاءوا ( بما ) مع ما وقالوا : إذا قلت : ( عبد الله أحسُن ما يكون قائم
( يكوُن ) لن ( ما ) مجهول و ( يكون ) مجهول فاختاروا ( ما ) مع يكون :

ِلَما ) فإذا قلت : ( أردت : ( عبد الله أحسن شيء يكوُن ) فما في ( يكون ) ( 
ِله أحسُن َمْن يكوُن ) فأردت أحسن من خلق جاز ولفعل ( ليكون ) عبد ال

ًا ) إذا أردت يعنون ل خبر لها وقالوا إذا قلت : ( عبد الله أحسُن ما يكوُن قائم
ًا ) على الحال أي : أحسن الشياء في حال قيامه قالوا : أن تنصب ( قائم

ولك أن ترفع عبد الله بما في ( يكون ) وترفع أحسن بالحال وتثنى وتجمع
فتقول : ( الزيداِن أحسُن ما يكوناِن قائميِن والزيدوَن أحسُن ما يكونون

قائميَن ) يرفعون ( أحسَن ) بالحال ول يستغنى عن الحال ها هنا عندهم فإن
ِله أحسُن ما يكوُن ) وأنت أحسن ما تكون على هذا التقدير لم قلت : ( عبد ال

َلن عبد الله إذا ارتفع بما في ( يكون ) لم يكن لحسَن خبر ومعنى يجز 
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 ارتفع بما في ( يكون ) يعنوَن أنهم يرفعون بالراجع من الذكر وهذا :قولهم
خلف مذهب البصريين لن البصريين يرفعون بالبتداء قالوا : فهذا وقٌت فل
ُنه ) فهو جائز ٍء يكو ِله بجملته فإن أردت : ( عبد الله أحسُن شي ُد ال يرتفع عب

ًا ) جرى مجرى : وهو صأفة فإذا قلت : ( أحسُن ما يكوَن عبد الله قائم
ًا ) وقال محمد بن يزيد : قول سأيبويه : أخطُب ما يكون ًا قائم ( ضربي زيد
ًا تقديره : على ما وضع عليه الباب : أخطُب ما يكوُن المير إذا المير قائم
ًا فإن قال قائل : أحوال زيد ًا أطيُب منه تمر ُبْسر ًا كما قال ( هذا  كاَن قائم

إنما هي القيام والقعود ونحو ذلك فكيف لم يكن أخطب ما يكون المير
ِه القياُم ) فالجواب في ذلك : أن ( القياَم ) مصدر بالقيام أي : ( أخطُب أحوال

وحال زيد هي الحال التي يكون فيها من قيام وقعود أو نحوه فإن ذكرت
المصدر أخليته من زيد وغيره وإنما المصدر لذات الفعل فأما اسأم الفاعل



فهو المترجم عن حال الفاعل لما يرجع إليه من الكناية ولنه مبني له وذلك
ًا ) لن في ( راكب ) ضمير زيد وهو اسأم الفاعل لهذا ٌد راكب نحو : ( جائني زي

الفعل فإن احتج
القائل في إجازتنا : أخطب ما يكون المير يوم الجمعة فالتقدير : ( أخطُب

ِم الميِر يوم الجمعة ) فجعلت الخطبة لليام على السعة وقد تقدم تفسير أيا
ِر ) أي َبْل مكُر الليِل والنها ًا كما قال الله عز وجل : (  ذلك في الظروف مبين

مكركم فيهما قال محمد : وجملة هذا أَن الظرف من الزمان متضمن الفاعل
ل يخلو منه وقد يخلو من فعل إلى آخر وقال في موضع آخر : كان سأيبويه

يقول في قولهم : أكثُر ضربي
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ّد الخبر وهو حال قال : وأصأله إنما هو على ( إذ ًا سَأد مس ًا إن قائم ًا قائم زيد
َق ًا وأكثر شربي السوي كان ) وإذا كان ومثله : ( أخطُب ما يكوُن المير قائم

ًا ًا ) وتقول ذلك في كل شيء كان المبتدأ فيه مصدر ًا قائم ًا وضربي زيد ملتوت
وكذلك إن كان في موضع الحال ظرف نحو قولك : أخطُب ما يكوُن المير
ٌد عندَك وقال : وكان أبو الحسن الخفش يوم الجمعة وأحسُن ما يكوُن زي
يقول : ( أخطُب ما يكوُن الميُر قائٌم ) ويقول : أضفت أخطَب إلى أحوال
ًا ) ُدها ويزعم سأيبويه أنك إذا قلت : ( أخطُب ما يكوُن الميُر قائم قائم أح

ًا ) فحذفت لنه دل عليهما فإنما أردت : ( أخطُب ما يكون المير إذا كان قائم
ًا ًا راكب ًا ) حال وقد بقي منها بقية وكذلك قوله : ضربي زيد ما قبلها و ( قائم

ًا وهي ( كان ) التي معناها ( وقع ) فأما أكلي الخبز يوم أي : إذا كان راكب
ٍء لن يوم الجمعة خبر المصدر وينبغي أن الجمعة فل يحتاج فيه إلى شي

َق ًا وظننُت أكثر شربي السوي ًا قائم يكون على قول سأيبويه ظننُت ضربي زيد
ًا أنه أتى ( لظننُت ) بمفعول ثاٍن على الحال التي تسد مسد المفعول ُتوت مل

الثاني كما سأدت مسد الخبر فإن قيل : إن الشك إنما يقع في المفعول
الثاني قيل : إن الشك واقع في ( إذ كان ) و ( إذا كان ) والحال دليل لن فيها

الشك وأن يعمل فيها ( ظننت ) ولكن في موضعها كما كنت قائلً : القتاُل
يوم الجمعِة فتنصب يوم الجمعة بقولك القتاُل فإن جئت بظننت قلت :
( ظننُت القتاَل يوم الجمعِة ) فيوم الجمعة منتصب بوقوع القتال وليس

( بظننُت ) والدليل على ذلك أنه ليس يريد أن يخبر أن القتال هو اليوم هذا
محال ولكنه يخبر أن القتال في اليوم وتقول : إّن القتاَل اليوَم ظننُت فتنصب

ًا إنما تعمل في موضعه كما وصأفت لّن ( إّن ) ل تعمل فيه شيئ
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لك وقياس ( ظننُت ) وإن وكان والبتداء والخبر واحد وكذلك لو قلت : ( كاَن
ٌد خلفكم ) لم تكن كاَن الناصأبة ( لخلف ) فكذلك إذا قلت : ( كاَن أكثر زي

ًا ) بما كان انتصب به قبل دخول ُتوت ًا ) نصب ( مل ُتوت َق مل شربي السوي
( كاَن ) سأد مسد خبرها كما سأد مسد خبر البتداء ولكن ما ينصب هذه

ٌد الظروف هو الخبر لهذه العوامل كما كان خبر البتداء فإذا قلت : ( كان زي
ًا إذا كان ًا خلفكم ) وكان ضربي زيد خلفكم ) فتقديره : ( كان زيد مستقر

ًا وما كان مثلهن فهذا مجراه قائم
ِنه من باب اللف واللم تم الكتاُب بَمّن الله وعو

ذكر ما يحرك من السواكن في أواخر الكلم وما يسكن من المتحركات وما
 حركته لغير إعراب وما يحذف لغير جزمتغير

أما ما يتحرك من السواكن لغير إعراب فهو على ضربين : إما أن يحرك من
أجل سأاكن يلقاه ول يجوز الجمع بين سأاكنين وإما أن يكون بعده حرف

متحرك فيحذف ويلقي حركته عليه
ًا فيلقاه سأاكن الول على ضربين : أحدهما : إما أن يكون آخر الحرف سأاكن

ُقم الليَل ) حركت الميم بالكسر للتقاء الساكنين وأصأل نحو قولك : ( 
ِد الواو لن الكسر غير لزمة في التحريكات للتقاء الساكنين الكسر ولم تر

ِم الماُل وَمِن َك الوقف وكذلك قولك : ( 
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 فإن قلت : ( ِمَن الرجل ) فالفتح أحسن من قبل أن الميم مكسورة )الرجُل
ًا والكسرة الصأل فكل ما ل فيثقل الكسر بعد كسرة ولكثرة السأتعمال أيض

ٌد العاقُل ) حركت يتحرك إذا لقيُه سأاكن حرك من ذلك قولك : ( هذا زي
التنوين بالكسر

والخر : ما حرك من أواخر الكلم السواكن من أجل سأكون ما قبلها وليس
ِء وحيث فمن ذلك الفعل المضاعف والعرب التحريك تحرك البناء كأين وأول
تختلف فيه وذلك إذا اجتمع حرفان من موضع واحد فأهل الحجاز يقولون :

ّد ويقولون : ّد أَر ّدد ) وفّر وإْن تر ْد وإْن تضارْر أضارر وغيرهم يقول : ( ر ( ارد
ل تضار لن اللف يقع بعدها المدغم والذين يدغمون يختلفون في تحريك

ُفّر ُعّض و ّد و الخر فمنهم من يحركه بحركة ما قبلها أي حركة كانت وذلك ُر
ّد واجتّر لن قبلها فتحة فإذا جاءت الهاء واللف التي لضمير واطمئَن واسأتع
ُفّرها لن الهاء خفية فكأنه قال : ُعّضها و ّدها و ًا فقالوا : ُر ًا أبد المؤنث فتحو

ّدا ولم يذكرها فإذا كانت الهاء مضمومة في مثل قولهم : ردهو ضموا ِر ِفّرا و
كأنهم قالوا : ُردوا

ّد القوَم فإن جئت باللف واللم وأردت الوصأل كسرت الول كله فقلت : ُر
ْد فهو سأاكن فلو قلت ُد ُفّر اليوم وذلك لن الصأل : أْر َعّض الرجل و ّد ابنَك و ور



ِد:  ُد أر
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القوَم لم يكن إل الكسر فهذه الدال تلك وهي على سأكونها وهو الصأل على
ْذ واليوم في ذهبتم لما لقيها اللف لغة أهل الحجاز أل ترى أن الذال في ( ُم

ّد إلى الصأل وأصألها الضم واللم احتيج إلى تحريكها للتقاء الساكنين ُر
ُذ يا هذا وأصأل ذهبتم : ْذ ) من ُذ اليوم وذهبتُم اليوم لن أصأل ( ُم فقلت : ُم

ُتُم يا قوم فرد مذ وذهبتم إلى أصأله وهي الحركة ومنهم من يفتح على كل ذهب
حال إل في اللف واللم وألف الوصأل وهم بنو أسأد قال الخليل : شبهوه

ًا يجعله في جميع ( بأين وكيف ) ومنهم من يدعه إذا جاء باللف واللم مفتوح
الشياء ( كأيَن ) ومن العرب من يكسُر ذا أجمع على كل حال فيجعله بمنزلة
( اضرب الرجَل ) وإن لم تجىء باللف واللم لنه فعل حرك للتقاء الساكنين

والذي يكسرون كعب وغني
ول يكسر هلم ألبتة من قال : هلما وهلمي ليس إل الفتح وأهل الحجاز

وغيرهم يجمعون على أنهم يقولون للنساء أرددَن لن سأكون الدال هنا ل
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يشبه سأكون الجزم ول سأكون المر والنهي لنها إنما سأكنت من أجل النون
ًا من بكر بن وائل يقولون كما تسكن مع التاء وزعم الخليل وغيره إن ناسأ

ِلدغام قبل دخول النون والتاء والشعراء ّدْت ) كأنهم قدروا ا ّدَن ومّرَن ور ( َر
إذا اضطروا إلى ما يجتمع أهل الحجاز وغيرهم على إدغامه أخرجوه على

الصأل ومن ذلك الهمزة إذا خففت وقبلها حرف سأاكن حذفت وألقيت الحركة
على الساكن وسأنذكر باب الهمزة إن شاء الله

والثاني : ما يسكن لغير جزم وإعراب وهو على ثلثة أضرب إسأكان لوقف
ِلدغام وإسأكان لسأتثقال أما الوقف فكل حرف يوقف عليه فحقه وإسأكان 

السكون كما أن كل حرف يبتدأ به فهو متحرك وأنا أفرد ذكر الوقف والبتداء
َلَك ) فمن العرب من يستثقل اجتماع كثرة َعَل  ِلدغام فنحو قولك : ( َج وأما ا

ِلدغام المتحركات فيدغم وهذا يبين في ا
: وأما إسأكان السأتثقاِل فنحو ما حكوا في شعر امرىء القيس في قوله

َقٍب  ) َتْح ْيَر ُمْس َغ َواِغِل...فاليوَم أشرْب  ًا ِمَن الله ول  (  إثم
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ٌد ) َعْض ِد ) فتقول : (  َعُض َء كما تسكنها في (  كان الصأل : أشرُب فأسأكن البا
ِلعراب بما هو من نفس الكلمة وهذا عندي غير للسأتثقال فشبه المنفصل وا

ًا ِلعراب ولكن الذين قالوا ( وهو ) فأسأكنوا الهاء تشبيه جائز لذهاب علم ا
ٍذ ) إنما يفعلون هذا َفَخ ٌد ) وفي (  َعْض ٍد ) (  َعُض ٍد ) والذين يقولون في (  َعْض ِب  )

إذا كانت العين مكسورة أو مضمومة فإذا انفتحت لم يسكنوا
الثالث : ما غيرت حركته لغير إعراب تقول : هذا غلٌم فإذا أضفته إلى نفسك

ِلعراب وحدث موضعها كسرة وقد ذكرت ذا ُغلمي فزالت حركت ا قلت : 
ٌء نحو : ( ًا فإن كان قبلها يا فيما تقدم فهذه الياء تكسر ما قبلها إذا كان متحرك
يا قاضي ) قلت : قاِضّي وجوارّي فإن كان قبلها واو سأاكنة وقبلها ضمٌة قلبتها
ًء وأدغمت نحو ( مسلمّي ) فإن كان ما قبلها ياء سأاكنة وقبلها حرف مفتوح يا
ٌء ُغلمي ) تدع الفتحة على حالها وكل اسأم آخره يا لم تغيرها تقول : ( رأيُت 
ًا فلحقته الواو والنون والياء للجمِع تحذف منه الياء ويصير ًا مكسور يلي حرف

ًا تقول في ( قاٍض ) إذا جمعت ( قاضوَن ) وقاضيَن لما لزم الياء التي مضموم
هي لم السكون أسأقطت للتقاء الساكنين فإن أضفت ( قاُضون ) إلى
ِلمّي وتختلف العرب في إضافة نفسك قلت : ( قاضي ) كما قلت : ُمس

ُبشراَي بفتح الياء ومنهم من المنقوص إلى الياء فمن العرب من يقول : 
ّي لديَك فإنما ذاك ليفرقوا َد َل َلّي عليَك و َع يقول : بشرّي وأما قولهم : في 

ًا من بينهما وبين السأماء المتمكنة كذا قال سأيبويه : وحدثنا الخليل إن ناسأ
العرب يقولون : علَك ولداَك وإلَك وسأائر علمات المضمر المجرور بمنزلة

َأخويَك َعْن َمْن قال : رأيُت كل  الكاف وهؤلء على القياس قال : وسأألته 
ومررت بكل أخويَك ومررت
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ًا إنما تكون ِكل ل تفرد أبد بكليهما فقال : جعلوه بمنزلة : عليَك ولديَك و
للمثنى

الرابع : ما حذف لغير جزم وذلك على ضربين : أحدهما ما يحذف من
الحروف المعتلة للتقاء الساكنين والخر ما يحذف في الوقف ويثبت في

ِلدراج ا
ُء التي قبلها كسرة والواو التي فأما الذي يحذف للتقاء الساكنين فاللف واليا

قبلها ضمة وذلك نحو : هو يغزو الرجل ويرمي القوَم ويلقي الفارَس وكذلك
ٌء نحو : مسلمو القوم ومسلمي الرجل فإن كان قبل إن كانت واو جمع أو يا

الواو التي للجمع فتحة لم يجز أن يحذف لنها ل تكون كذا إل وقبلها حرف قد
حذف للتقاء الساكنين وهي مع ذلك لو حذفت للتبست بالواحد وذلك قولك :

هم مصطفو القوم واخشوا الرجَل والفتح مع ذلك أخف من الضم وأما الذي



يحذف في الوقف ويثبت في غيره فنذكره في الوقف والبتداء ونجعله يتلو ما
ذكرنا ثم نتبعه الهمَز للحاجة إليه إن شاء الله
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باب ذكر البتداء
كل كلمة يبتدأ بها من اسأم وفعل وحرف فأول حرف تبتدئ به وهو متحرك

ثابت في اللفظ فإن كان قبله كلم لم يحذف ولم يغير إل أن يكون ألف وصأل
فتحذف ألبتة من اللفظ وذلك إجماع من العرب أو همزة قبلها سأاكن

فيحذفها من يحذف الهمزة ويلقي الحركة على الساكن وسأنذكر هذا في
تخفيف الهمزة فأما ما يتغير ويسكن من أجل ما قبله فنذكره بعد ذكر ألف

الوصأل إن شاء الله
: ألف الوصأل

ألف الوصأل همزة زائدة يوصأل بها إلى الساكن في الفعل والسأم والحرف إذ
كان ل يكون أن يبتدأ بساكن وبابها أن تكون في الفعال غير المضارعة ثم
المصادر الجارية على تلك الفعال وقد جاءت في أسأماء قليلة غير مصادر
ودخلت علىحرف من الحروف التي جاءت لمعنى ونحن نفصلها بعضها من

بعض إن شاء الله
ْع ًا : اضرْب اقتْل اسأم أما كونها في الفعال غير المضارعة فنحو قولك مبتدئ

اذهب كان الصأل : تذهُب تضرُب
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ُء ) بقي ما بعد الحرف وتقتُل وتسمُع فلما أزلت حرف المضارعة وهو ( التا
ًا فجئت بألف الوصأل لتصل إلى الساكن وأصأل كل حرف السكون فكان سأاكن

ًا السكون فحركتها للتقاء الساكنين بالكسر فإن كان أصأل هذه الهمزة أيض
ًا ضممتها وتكون هذه اللف في ( انفعلت ) نحو : الثالث في الفعل مضموم

انطلقت وافعللت نحو : احمرَرُت وافتعلُت نحو : احتبَسُت ويكون في :
اسأتفعلُت نحو : اسأتخرجُت وافعللُت نحو : اقعنسسُت وافعاللُت نحو :

اشهاببُت وافعولُت نحو : اجلوذُت وافعوعلُت نحو : اغدودنُت وكذلك ما جاء
من بنات الربعة على مثال اسأتفعلُت نحو احرنجمت واقشعررُت فألف

ًا ًا إل أن يكون الثالث مضموم الوصأل في الفعل في البتداء مكسورة أبد
فتضمها نحو قولك : اقتل اسأتضعف احتقَر احرنجم والمصادر الجارية على

هذه الفعال كلها وأوائلها ألفاُت الوصأل مثلها في الفعل ول يكون إل مكسورة
ًا واسأتخرجت ًا واحتبسُت احتباسأ ًا واحمررُت احمرار تقول : انطلقُت انطلق



ًا ًا واجلوذُت اجلواذ ًا واشتهابيُت اشهيباب ًا واقعنسسُت اقعنساسأ اسأتخراج
ًا وأما السأماء التي تدخل عليها ألف الوصأل سأوى المصادر واغدودنُت اغديدان
ٌؤ الجارية على أفعالها وهي أسأماء قليلة : فهي : ابْن وابنْة واثناِن واثنتاِن وامر

ِة وابنْم واسأْم واسأٌت فجميع هذه اللفات مكسورة في البتداء ول َأ وامر
ٌء لنها ليست ضمة تثبت في ًا ابنْم وامر يلتفت إلى ضم الثالث تقول : مبتدئ
هذا البناء على حال كما كانت في الفعل وأما الحرف الذي تدخل عليه ألف
ِم والخليل والرجل والناس الوصأل فاللم التي يعرف بها السأماء نحو : القو

وما
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أشبه ذلك إل أن هذه اللف مفتوحة وهي تسقط في كل موضع تسقط فيه
َأ الرجل عندك فيمدون كيل ألف الوصأل إل مع ألف السأتفهام فإنهم يقولون : 

ِم وأيمن ) في يلتبس الخبر بالسأتفهام وقد شبهوا بهذه اللف التي في ( أي
ًا للحروف وأما ما يتغير إذا وصأل بما ًا مضارع القسم ففتحوها لما كان اسأم
قبله ول يحذف فالهاء من ( هو ) إذا كان قبلها واو أو فاء نحو قولهم : فهو
ًا إذا كان قبلها ُأُمَك وكذلك لُم المر في قولك : لتضرْب زيد قاَل ذاَك وهي 
واو وصألت فقلت : ولتضرْب والعرب تختلف في ذلك فمنهم من يدع الهاء
في ( هو ) على حالها ول يسكن وكذلك هي ومن ترك الهاء على حالها في
( هي ) و ( هو ) ترك الكسرة في اللم على حالها فقال في قوله : فلينظْر
( فلينظر ) فإن كان قبل ألف الوصأل سأاكن حذفت ألف الوصأل وحركت ما

قبل الساكن للتقاء الساكنين وإن كان مما يحذف للتقاء الساكنين حذفته
فأما الذي يحرك للتقاء الساكنين من هذا الباب فإنه يجيء على ثلثة أضرب

َنَك واذهِب يحرك بالكسر والضم والفتح فالمكسور نحو قولك : ( اضرب اب
َقِط الرجُل وأما اذهْب ) و ( قل هو الله أحد الله ) وإن الله وعِن الرجِل و

ُأركض وِمنُه أو انقض ُانظروا وقالت أخرج ) وعذاٌب  ُقْل  الضم فنحو قوله : ( 
إنما فعل هذا
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من أجل الضم الذي بعد الساكن ومنهم من يقول : قِل انظرزا ويكسر جميع
ُيضّم إذا كان ما قبلها ِلضمار  ما ضم غيره ومن ذلك الواو التي هي علمة ا

َلو ًا نحو : ( ل تنسوا الفضَل بينكم ) قال الخليل لفصَل بينها وبين واو (  مفتوح
) وأو التي من نفس الحرف وقد كسر قوم وقال قوم : لو اسأتطعنا والياء

ِه ِلضمار وقبلها مفتوح تكسر ل غير نحو أخشى الرجل يا هذ التي هي علمة ا



وواو الجميع وياؤه مثل الضمير نقول : مصطفو الله في الرفع ومصطفى الله
في النصب والجر وأما الفتح فجاء في حرفين ( ألم الله ) فرقوا بينه وبين ما

ليس بهجاء والخر : ِمَن الله وِمَن الرسأوِل لما كثرت وناس من العرب
يقولون : ( ِمِن الله ) واختلفت العرب في ( ِمْن ) إذا كان بعدها ألف وصأل

غير ألف
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اللم فكسره قوم ولم يكسره قوم ولم يكسروا في ألف اللم لكثرتها معها
ٍء ) ِنك ) ( وِمِن امرى إذ كانت اللف واللم كثيرة في الكلم وذلك : ( ِمن اب

وقد فتح قوم فصحاء فقالوا : ( ِمَن ابنَك وأما ما يحذف من السواكن إذا وقع
بعدها حرف سأاكن فثلثة أحرف اللف والياء التي قبلها حرف مكسور والواو

التي قبلها حرف مضموم فاللف نحو : رمى الرجل وُحبلى الرجل ومعزى
القوم وَرَمْت دخلت التاء وهي سأاكنة على ألف ( َرَمى ) فسقطت وقالوا :
َغَزوا لئل يلتبس بالواحد وقالوا : حبليان وذفرياِن لئل يلتبس بما فيه َرَميا و

ألف تأنيث والياء مثل : يقضي القوم ويرمي الناس والواو نحو : يغزو القوم
َيخْف فإذا قلت : لم يخِف الرجُل ولم يبِع ُقْل ولم  ْع ولم ي ومن ذلك : لم يب

ُع ) ُع ) ( يبي ِد الساكَن الساقط وكان الصأل في ( يب الرجُل ورمت المرأة لم تر
َقْل ) يقول : فلم نرد لنها حركة جاءت للتقاء َي وفي ( يخُف ) يخاف وفي ( 

الساكنين غير لزمة وقولهم : ( َرَمتا ) إنما حركوا للساكن الذي بعده ول يلزم
َا ) ( ولم يبيَعا ) لن الفاء غير مجزومة وإنما حذفت النون هذا في ( لم يخاف

ًا حقه السكون للجزم ولم تلحق اللف شيئ
ذكر الوقف على السأم والفعل والحرف

ٍم وظاهر ٍر سأال ٍم ظاه أما السأماء فتنقسم في ذلك على أربعة أقسام اسأ
: معتل ومضمر مكني ومبهم مبنّي

ٌد وهذا َحجر الول : السأماء الظاهرة السالمة نحو : ( هذا خال
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ومررت بخالد وحجٍر ) فأما المرفوع والمضموم فإنه يوقف عنده على أربعة
ٌد وإشماٌم وروُم التحريك والتضعيف وجعل سأيبويه لكل أوجه : اسأكاٌن مجر

ِلشمام نقطة علمة ٍء من ذلك علمة في الخط فا شي
ِلسأكان وروم الحركة خط بين يدي الحرف وللتضعيف الشين وعلمة ا

ِلشمام ل يكون إلّ في المرفوع خاصأة لنك تقدر أن تضع لسانك في أي فا
موضع شئت ثم تضم شفتيَك وإشماُمك للرفع إنما هو للرؤية وليس بصوت



ْعٌن ) فأشممت كانت عند العمى بمنزلتها إذا لم يسمع فإذا قلت : ( هذا َم
تشم وإنما هو أن تضم شفتيَك بغير تصويت وروُم الحركة صأوت ضعيف

ٌد وهو يجعل ناقص فكأنك تروم ذاك ول تتممُه وأما التضعيف فقولك : هذا خال
ًا تريد : ِرٌح ومن ثم قالت العرب في الشعر في القوافي ( سأبسب َف وهذا 

َعيهُل ) وإنما فعلوا ذلك ضرورة وحقه الوقف إذا َهّل تريد : ال َعي السبسَب و
شدد وإذا وصأل رده إلى التخفيف فإن كان الحرف الذي قبل آخر حرف

ًا لم يضعفوا نحو ( عمرٍو ) فإذا نصبت فكل اسأم منون تلحقُه اللف في سأاكن
ًا ) فرقوا بين النون والتنوين ًا وخالد النصب في الوقف فتقول : ( رأيُت زيد

: ول يفعل ذلك في غير النصب وأزد السراة يقولون
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ْو وبكُرْو ومررت بزيدي يجعلون الخفض والرفع مثل َعمُر ْو وهذا  هذا زيد
النصب والذين يرومون الحركة يرومونها في الجر والنصب والذين يضاعفون

ًا في الجر والنصب إذا كان مما ل ينون فيقولون : مررت يفعلون ذلك أيض
ّد ورأيت أحمّر بخال

َأبيّضه يريد : أبيّض ًا يقول :  َأثُق به أنه سأمع أعرابي وقال سأيبويه : وحدثني من 
ًا للحركة فأما المنون في النصب فتبدل اللف من التنوين وألحق الهاء مبني

ٍر فيحرك بغير تضعيف وبعُض العرب يقول في ( بكٍر ) : هذا بكرو من بك
العين بالحركة التي هي اللم في الوصأل ولم يقولوا : رأيُت البكَر لنه في

ِعْل فأتبعوها الكسرة الولى لنه ليس من ِف ِدْل و موضع التنوين وقالوا : هذا ِع
َعٌل وقالوا في اليسر فأتبعوها الكسرة الولى لنه ليس في السأماء ِف كلمهم 
ِكَم ) ِع ُيْسُر فيخففون وقالوا : ( رأيُت ال ِعْل وهم الذين يقولون في الصلة ال ُف

ّد فإن كان اسأٌم آخره ْوٍن ) ونحوهما لنهما َحرفا َم َع ٍد و ول يكون هذا في ( زي
ٍة وسأفرجلٍة ) وقفت عليها بالهاء في الرفع هاء التأنيث نحو : ( طلحَة وتمر
ٌء في الوصأل فإذا ثنيت السأماء الظاهرة وجمعتها والنصب والجر وتصير تا

قلت : زيداِن ومسلماِن وزيدوَن ومسلموَن تقف على النون في جميع ذلك
ومن العرب
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َنْه فيزيد هاء يبين بها الحركة ويقف عليها والجود ِنْه ومسلمو من يقول : َضاربا
ما بدأُت به وإذا جمعت المؤنث باللف والتاء نحو : تمراٍت ومسلماٍت فالوقف
ًا فمن العرب من على التاء وكذلك الوصأل ل فرق بينهما فإذا اسأتفهمت منكر

ًا فهذا ًا أو مجرور ًا قال : أزيدنيه وإن كان مرفوع يقول إذا قلت رأيت زيد



حكمه في إلحاق الزيادة فيه فأما آخر الكلم فعلى ما شرحُت لَك من
ِلعراب فإذا كان قبل هذه العلمة حرف سأاكن كسرته للتقاء الساكنين وإن ا
ًا جعلته ًء وإن كان مفتوح ًا جعلته يا ًا وإن كان مكسور ًا جعلته واو كان مضموم

ِه وإذا قال : ( ضربُت ْي َن ًا وعمر َأزيد ًا ) قلت :  ًا وعمر ًا فإن قال : ( لقيُت زيد ألف
ًا الطويَل ) قلت : الطويله فإن ُه وإن قال : ( ضربُت زيد َأعمرا ُعَمر ) قلت : 

ًا يا فتى ) تركت العلمة لما وصألت ومن العرب من يجعل بين َأزيد قال : ( 
ِنيه َعُمَرا هذه الزيادة وبين السأم ( إْن ) فتقول : أ

: القسم الثاني : وهو الظاهر المعتل
ًء قبلها كسرة أو همزة المعتل من السأماء على ثلثة أضرب : ما كان آخره يا

ِم ) َع ٍز وهذا ال ٌء فنحو : ( هذا قاٍض وهذا غا أو ألف مقصورة فأما ما لمه يا
َعِمَى أسأقطوها في الوقف لنها تسقط في الوصأل َي وال يريد : القاضي والغاز

من أجل التنوين
قال سأيبويه : وحدثنا أبو
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 أّن بعض من يوثق بعربيته من العرب يقول : ( هذا رامي وغازي :الخطاب
َعِمي ) يعني في الوقف والحذف فيما فيه تنوين أجود فإن لم يكن في و

موضع تنوين فإن البيان أجود في الوقف وذلك قولك : هذا القاِضي والعاصِأي
َعِمي لنها ثابتة في الوصأل ومن العرب من يحذف هذا في الوقف وهذا ال

شبهوه بما ليس فيه ألف ولم كأنهم أدخلوا اللف واللم بعد أن وجب الحذف
فيقولون : ( هذا القاْض والعاْص ) هذا في الرفع والخفِض فأما النصب فليس
ًا ورأيُت القاضي وقال فيه إل البيان لنها ثابتة في الوصأل تقول : رأيُت قاضي
ٍر يا ُهّن جوا َي و الله عز وجل : ( كلّ إذا بلغِت التراَقي ) وتقول : رأيت جوار

َفتى في الوصأل ومررُت بجواٍر فالياء كياء قاضي والياء الزائدة ها هنا
َثماٍن ورباع إذا كان يلحقها التنوين في الوصأل قال ِء  كالصألية نحو : يا

سأيبويه : وسأألت الخليَل عن ( القاضي ) في النداء فقال : ( اختار يا قاضي )
لنه ليس بمنون كما اختار هذا القاضي فأما يونس فقال : ( يا قاْض ) بغير
ياء وقال في ( ُمٍر ) وهو اسأم من أرى هذا ُمِري بياء في الوقف كرهوا أن

: يخلو بالحرف فيجمعوا عليه لو قالوا
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ِئي مثل : ُمْرِعي فإن كان السأم ُمر ذهاب الهمزة والياء وذلك أن أصأله ُمر
آخره ياء قبلها حرف سأاكن أو واو قبلها سأاكن فحكمه حكم الصحيح نحو :



َظبٍي وكرسأّي ) وناس من بني سأعد يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف  )
َعلي ِلّج يريدون :  َع لنها خفيفة فيقولون : هذا تميمج يريدون تميمي وهذا 
ِبَرني وجميع ما ل يحذف في َبانج يريدون : عرباني والبرنج يريدون : ال وعر

الكلم وما ل يختار فيه أن ل يحذف يحذُف في الفواصأل والقوافي فالفواصأل
قول الله عز وجل : ( والليل إذا يسري ) و ( ذلك نبغ ) ( ويوم التناد )

 )( والكبير المتعال
: الضرب الثاني : وهو ما كان آخره همزة

ما كان في السأماء في آخره همزة وقبل الهمزة ألف فحكمُه حكم الصحيح
ٍر في الوصأل َء وهو مثل ُحما ٌء ومررُت بكسا ِبه تقول : هذا كسا ُبه كإعرا وإعرا

ُلها سأاكن فحكمها حكم الصحيح َلها وقب والوقف فإن كانت الهمزة ألف قب
وحكمها أن تكون كغيرها من الحروف كالعين وذلك
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ِلشمام :قولك ِم الحركة وا ِلسأكان ورو ُء حكمُه حكم الفرع في ا  الَخب
ْء تشُم وناس من َء بروم الحركة والَخَب فتقول : هو الَخْبء سأاكن والَخب

ْد العرب كثير يلقون على الساكن الذي قبل الهمزة الحركة ومنهم تميم وأسأ
ْء ) فيضمون الثاء بالضمة التي كانت في الهمزة في ُثو يقولون : ( هو الو

الوصأل وفي الوثيء ورأيت الوثأ وهو البطؤ ومن البطيء ورأيت البطأ وهو
ْأ وناس من بني تميم ْء ورأيُت الرد ّدى ِر ُع ومن ال الردؤ وتقديرها : الرد

ْء سأووا ِدي ِر ْء كرهوا الضمة بعد الكسرة وقالوا رأيُت ال ِدي يقولون : هو الر
ِعٌل ) ومن ُف ْؤ لنه ليس في الكلم (  ُبط بين الرفع والنصب وقالوا : من ال

َء ومنهم من َثا ُثْي ورأيُت الو ًا من الو ْو فيجعلها واو ُث َو العرب من يقول : هو ال
يسكن الثاء في الرفع والجر ويفتحها في النصب وإذا كان ما قبل الهمزة

ِلشمام والسكون وروم الحركة ْع من ا ّنط ًا لزم الهمزة ما يلزم ال متحرك
ْأ وكذلك يلزمها هذه الشياء إذا حركت الساكن قبلها وذلك قولك : هو الَخط

َأ تروُم قال سأيبويه : ولم نسمعهم ضاعفوا لنهم ل ُتشم والَخط ْأ  والَخط
ًا ْو حرصأ َل َك يضاعفون الهمزة في آخر الكلمة ومن العرب من يقول : هو ال

َلى ورأيت الكلء وهذا وقف الذين يحققون الهمزة َك على البيان ويقول : من ال
ِكُمو وأهنى َكلَ وأ فأما الذين ل يحققون الهمزة من أهل الحجاز فيقولون : ال

ًا من يبدل من الهمزة حرف
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جنس الحركة التي قبلها وإذا كانت الهمزة قبلها سأاكن فالحذف عندهم لزم



ويلزم الذي ألقيت عليه الحركة ما يلزم سأائر الحروف من أصأناف الوقف
: الضرب الثالث : منه وهو ما كان في آخره ألف مقصورة

حّق هذا السأم أن تقف عليه في الرفع والنصب والجر بغير تنوين وإن كان
َا إل أن هذه اللف التي َفا ومررت بقف َفا ورأيت َق َق ًا فتقول : : هذا  منصرف
ًا من التنوين في النصب وسأقطت اللف وقفت عليها يجب أن تكون عوض

التي هي لم للتقاء الساكنين كما تسقط مع التنوين في الوصأل هذا إذا كان
َلى وفي ْب َعْى وُح ْف َأ السأم مما ينون مثلُه وبعض العرب يقول في الوقف : هذا 

ًا وكذلك كل ألف في آخر اسأم وزعموا أن ّنًى فإذا وصأل صأيرها ألف َث ّنى ُم ّث ُم
ْفَعو ) لنها ابين من الياء وحكى الخليل عن بعضهم : َأ َطيء يقول : (  بعض 

َلْع فهمزوا في الوقف فإذا ْع ورأيت َرُجلً مثل َرُج َل ْب ْبلْ مهموز مثل ُح هذه ُح
وصألوا تركوا ذلك

: القسم الثالث : وهي السأماء المكنية
َأَن فعلت ذاك بغير ألف ومن َأنا ) الوقف بألف فإذا وصألت قلت :  من ذلك ( 

ُغلمي ُغلْم يريد : هذا  العرب من يقول في الوقف : هذا 
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ِقْن يريد : أسأقاني وأسأقني لن ( في ) اسأم َأسْأ َقاْن و شبهها بياء قاض وقد أسأ
ِنْن ) على الوقف وقد قرأن أبو عمرو فيقول : ( ربي أكرِمْن ) ( وربي أها

وترك الحذف أقيس فأما : هذا قاِضّي وهذا غلَمّي ورأيُت غلَمّي فليس أحد
يحذف هذا ومن قال : غلمّي فاعلم وإني ذاهٌب لم يحذف في الوقف لنها

ُهو ماٌل ولديهو َي ُهو زيد وعل َب كياء القاضْي في النصب ومن ذلك قولهم : ( ضر
ّيها ماٌل فإذا كان قبل الهاء حرف لين فإن حذف الياء َبها زيد ) وعل رجٌل وضر
والواو في الوصأف أحسن وأكثر وذلك قولك : عليه يا فتى ولديه فلن ورأيُت

ُه تنزيلً ) ( وأْن تحمُل َنزلنا َقبُل وهذا أبوه كما ترى وأحسُن القراءتين : ( و ُه  أبا
ُه ُه فغلو َبخٍس ) ( وخذو َثمٍن  ِه يلهُث ) ( وَشروه ب  )علي

ِلتمام عربي ول يحذف اللف في المؤنث فيلتبس المذكر والمؤنث فإن لم وا
يكن قبل هاء التذكير حرف لين أثبتوا الواو والياء في الوصأل وجميع هذا الذي

َها ) يثبت في الوصأل من الواو والياء يحذف في الوقف إل اللف في ( 
وكذلك إذا كان قبل الهاء حرف سأاكن وذلك قول بعضهم : منُه يا فتى
ًا ُد فإن كان الحرف الذي قبل الهاء متحرك ِلتمام أجو َئحٌة وا وأصأابتُه جا

ِلثبات ليس إل كما تثبت اللف في التأنيث وهاتان والواو والياء تلحقان فا
الهاء التي هي كناية يسقطان في
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الوقف هذا في المكنى
ُهو وهي وهما وهّن فإن جميع ذا المتصل فأما إن كانت الكناية منفصلة نحو : 
ّتْه َهب َذ ّنْه و ّنْه وَضَربت ُه ٌء ومن العرب من يقول :  ل يحذف منه في الوقف شي
ِبنْه فأما من رأى أن يسكن الياء فإنه ل يلحق الهاء َيْه وَضر ِد ْع َب َيْه ومن  ُغلِم و

َكْه وكثير من ْه بحكم ُهَو ) يا هذا وُخذ ْه يريدون (  َو َيْه يريدون ( هي ) وه ِه َو
ُتمو ذاهبوَن العرب ل يلحقون الهاء في الوقف فإذا قلت : عليكمو مال وأن

ولديهمي مال فمنهم من يثبت الياء والواو في الوصأل ومنهم من يسقطهما
في الوصأل ويسكن الميم والجميع إذا وقفوا وَقفوا على الميم ولو حركوا

الميم كما حركوا الهاء في ( عليه مال ) لجتمع أربع متحركات نحو :
( ُرسُألكمو ) وهم يكرهون الجمع بين أربع متحركات وهذه الميمات من

أسأكنها في الوصأل ل يكسرها إذا كان بعدها ألف وصأل ولكن يضمها لنها في
الوصأل متحركة بعدها واو كما أنها في الثنين متحركة بعدها ألف نحو :

ُتم ُل ُتُم اليوَم وفع ًا وذلك قولك : كن ُكما وإنما حذفوا وأسأكنوا اسأتخفاف ُغلم
َقبُل ولديهي مال ومررت بدارهي وأهل الحجاز الخير وتقول : مررُت بهي 

َقبُل ولديهو مال ويقرأون ُهو  ِب يقولون : مررُت 
َفنا بهو وبدار ُهو الرض وجميع هذا الوقف فيه على الهاء ويقول بهمي فخس

ٌء ِر ُهو الرض ) قال : عليهمو مال وبهمو دا َداٌء وعليهمي ماٌل ومن قال : ( بدا
والوقف على الميم
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:  المبهم المبني :الرابع
ِلَم فعلَت وحتاَم وكان َكذا وفيَم صأنعَت و َكذا و تقول في الوصأل : علَم تقوُل 
ِلما صأنعت فالصأل ( َما ) إل أن اللف تحذف الصأل : على ( َما ) وفي ما و

ِبَم ًا فإذا وقفت فلك أن تقول : فيَم و مع هذه الحرف إذا كان ( ما ) اسأتفهام
ِبَمْه وثبات الهاء ِلَمه وعلَمه وحتاَمه و ِلَم وحتاَم ولك أن تأتي بالهاء فتقول :  و

أجود في هذه الحروف لنك حذفت اللف من ( ما ) فيعوضون منها في
ُء َم ِجئَت ومثُل م أنَت فإنك الوقف الهاء ويبينون الحركة وأما قولهم : مجي

إذا وقفت ألزمتها الهاء لن ( مجيء ومثل ) تستعملن في الكلم مفردين
ّهَل إذا وصألت ُء ما جئَت وأما َحي لنهما اسأمان ويقولون : مثَل ما أنَت ومجي

ّهْل وإن شئت قلت : ُعَمر وإذا وقفت فإن شئت قلت : َحي ِب ّهَل  فقلت : َحي
َنا ) وتقول : هذي أمُة الله فإذا َحيّهل تقف على اللف كما وقفت في ( أ

ًا عن الياء وقد مضى ذكر ذا وقد ْه ) فتكون الهاء عوض ِذ َه وقفت قلت : ( 
ِء وها تلحق الهاء بعد اللف في الوقف لن اللف خفية وذلك قولهم : هؤل

َأفعى ٍء ومن قال : هؤلء وها ُهناه لم يقل في (  ُه والجود أن تقف بغير ها ُهنا
ِلضافة لنه لو قال : َأعمى ) ونحوهما من السأماء المتمكنة كيل يلتبس بهاء ا و



ِلضافة إلى ضمير َأفعاه لتوهمَت ا َأعماه و

ًا سأوى هذا الحرف الذي يمتد به الصوت واعلم : أنهم ل يتبعون الهاء سأاكن
لنه خفي وناس من العرب كثير ل يلحقون الهاء
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: الوقف على الفعل
ًا ْعُل ينقسم إلى قسمين : سأالم ومعتل فأما السالم فما لم تكن لمه ألف ِف ال

ًا ًء أو واو ًا أو يا ًا والمعتل ما كان ل مُه ألف ول ياء ول واو
الول : الفعل السالم والوقُف عليه كما تقف على السأم السالم في الرفع
في جميع المذاهب غير مخالف له إل في السأم المنصوب المنصرف الذي

تعوض فيه اللف من التنوين فيه فتعوض منه تقول لن نضرب أما المجزوم
ِلشمام والروم وغيره لنه سأاكن وكذلك فعُل المر فقد اسأتغنى فيه عن ا

َلم يقتْل واضرْب واقتْل وإذا وقفت على النون الخفيفة تقول : لم يضرْب و
في الفعل كان بمنزلة التنوين في السأم المنصوب فتقول : اضربا ومنهم من
ّنه ومنهم من َعل ّنْه واف َعل ّنْه واف إذا ألحق النون الشديدة قال في الوقف : اضرب

ل يلحق الهاء . وقد ذكرنا باب النونين الخفيفة والشديدة
: الثاني : الفعل المعتل

نحو : يرمي ويغزو وأخشى ويقضي ويرضى وجميع هذا يوقف عليه بالواو
والياء واللف ول يحذف منه في الوقف شيء لنه ليس مما يلحقه التنوين

في الوصأل فيحذف فأما المعتل إذا جزم أو وقف للمر ففيه لغتان : من
َيرَضْه ومنهم من ُه وأخَشْه ولم يقِضْه ولم  ْغز َي َلم  العرب من يقول : إْرِمْه و

ِم واغُز واخَش فيقف بغير هاء يقول : ار
قال سأيبويه : حدثنا بذلك عيسى بن عمر ويونس وهذا اللغة أقل اللغتين فأما

َعيُت  َأِعْه من ( و َتِع  ِه من وقيُت وإن  فإنه) : ل تق
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ِر في الوقف َأد يلزمها الهاء في الوقف من تركها في ( اخَش ) وقد قالوا : ل 
َيُك ) شبهت النون بالياء حيث لنه كثر في كلمهم وهو شاذ كما قالوا : ( لم 
َلم يُك الرجُل لنها في موضع تحريك فيه فلم يشبه بل سأكنت ول يقولون : 

ِر َأد ِر وما  َأد أدِر ول تحذف الياء إل في 
: الوقف على الحرف

الحروف كلها لك أن تقف عليها على لفظها فالصحيح فيها والمعتل سأواء وقد
ّنْه يريدون ( أّن ) ومعناها ألحق بعضهم الهاء في الوقف لبيان الحركة فقال : إ



َأَجْل قال الشاعر  :
َعلَك  ) ْد  َق ْيٌب  ْلَن َش ُق َي ّنُه...و ْلُت إ ُق َف ِبْرَت  َك ْد  َق (  و

َلْه كذاك َع َتْه ول َلي و
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باب الساكن الذي تحركه في الوقف إذا كان بعدها المذكر الذي هو علمة
ِلضمار ا

ُنْه ) قال سأيبويه : َع ُنْه و ُه وِم َقد ُبْه و ِر ُتُه وأض ْب ُتُه َضر وذلَك قولك في : ( ضرب
: سأمعنا ذلك من العرب ألقوا عليه حركة الهاء وقال أبو النجم

ُله ) َأْزِح َبْن هذا وهذا  َقّر َف  ... )
ِتْه حرك َذ َأَخ ِتْه و وسأمعنا بعض بني تميم من بني عدي يقولون : قد َضَرب

لسكون الهاء وخفائها فإذا وصألت أسأكنت جميع هذا لنك تحرك الهاء فتبيُن
الوقف على القوافي

ِلنشاد ألحقت اللف والياء والواو فيما ينون ول ينون العرب إذا ترنمت في ا
ّد الصوت فإذا لم يترنموا فالوقف على ثلثة أوجه  أما: لنهم أرادوا م
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أهل الحجاز فيدعون هذه القوافي ما نوَن منها وما لم ينوْن على حالها في
: الترنم ليفرقوا بينُه وبين الكلم فيقولون

ِبيٍب ومنزلي ) َى َح ْكَر ِذ ْبِك ِمْن  َن َفا  ِق  ... )
: وفي النصب

َنّما  ) ّنا كأ َع َوْحَش  ُد ال َنِحي َنا  ْت ِب َعا...َف ّناُس مْصَر َنا ال َل َلْم  ْع َي َلْم  ِتيلِن  َق   )
: وفي الرفع

ِئُمو ) َ َها وإْن لََم ل ْع ِد َو َة  ْيَر ُهَر  ... )
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هذا فيما ينون فأما ما ل ينون في الكلم وقد فعلوا به كفعلهم بما ينون فقول
: جرير في الرفع

ُلوٍح  ) ُط ِذي  ِب َياُم  َكاَن الِخ َياُمو...َمتى  ُتها الِخ ّي ْيَث أ َغ (  سُأِقيِت ال
: وقال في الجر



ٍة  ) َق َي َو ْعِف سُأ َن ِب َنا  ُل ِز ْن َهاَت َم ْي َلياِمي...َأ َاكًة ِمَن ا َب َنْت ُم َكا   )
: وفي النصب

َبا  ) َتا ِع ِذَل وال َعا ْوَم  ّل ّلي ال ِق َبا...َأ َأصَأا َقد  َل ْبت  َأصَأ ِلي إْن  ُقو (  و
: فهذا وجٌه

ِة النوَن فيما ينوُن ول ُيبدلون مكاَن المد الثاني : ناس كثيرون من بني تميم 
: ينوُن لّما لم يريدوا الترنم يقولون
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َكْن ) َعَسا ّلك أو  َع ( ... يا أبتا 
ّذَرفّن ) َع ال ( ... ويا صأاِح ما هاَج الدمو

: قال العجاُج
َهَجن ) َن ْتَحِمي أ َل َطلٍل كا ( ... ِمْن 

وكذلك الجر والرفع والمكسور والمبني والمفتوُح المبني والمضموم المبني
في جميع هذا كالمجرور والمرفوع والمنصوب

ِر الثالث : إجراء القوافي في مجراها لو كانت في الكلم ولم تكن قوافي شع
: يقولون
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َتاب ) ِع ِذَل وال َعا ّلوَم  ّلي ال ِق ( ... أ
: وقال الخطُل

َعْل ) َف ُي ما  ِر ْك َب َقلَة ال َأْل بمص ( ... واسأ
: ويقولون

ْفَصا ) َفَحّرْك َح ْفٌص  ِني َح َب ْد َرا َق  ... )
يثبتون اللف التي هي بدل من التنوين في النصب كما يفعلون في الكلم

ِعَل بها ُف ُهّن لماٌت إذا كان ما قبلها حرف الروي  والياءات والواوات اللواتي 
ِلطلق ِعَل بالواو والياء اللتين ألحقتا للمد في القوافي فالصأل والزائد ل ُف ما 

ٌء في هذا من أثبت الزائد أثبت الصأل ومن لم يثبت الزائد لم والترنم سأوا
: يثبت الصأل فمن ذلك إنشادهم لزهير

ِر ) ْف ُثّم ل ي ُق  ُل َيْخ ِم  ْو َق ْعُض ال َب ( ... و
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ًا الواو إن شئت وهذه اللمات ل :وكذلك  يغزو لو كانت في قافية كنت حاذف
تحذف في الكلم وتحذف في القوافي والفواصأل فتقرأ ( والليل إذا يسر ) إذا
وقفت وأما يخشى ويرضى ونحوهما مما لمه ألف فإنه ل يحذف منهّن اللف
لّن هذه اللف لما كانت تثبُت في الكلم ُجعلت بمنزلة ألف النصب التي في
الوقف بدلً من التنوين فلم تحذف هذه اللف كما لم يجز حذف ألف النصب

ْع فتحذف اللف أل ترى أنه ل يجوز لك أن تقول : لم يعلْم لنا الناُس مصر
: قال رؤبة

ُتقَضى  ) ّديوُن  َينُت أروي وال ْعَضا...دا َب ّدْت  َأ ًا و َطلْت بعض َفَم   )
 )فكما ل تحذف ألف ( بعضا ) ل تحذف ( لف تقضي

وزعم الخليل : أن واو يغزو وياء ( يقضي ) إذا كانت واحدة منهما حرف
الروي ثم تحذف لنها ليست بوصأل حينئذ وهي حرف روي كما أن القاف في
( وقاتم العماق خاوي المخترق ) حروق روّي فكما ل تحذف القاف ل تحذف
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واحدة منهما وهذا هو القياس كما قال إذا كانتا حرفي روي فأما إذا جاءتا بعد
حرف الروي فحكمها حكم ما يزاد للترنم

وقال سأيبويه : وقد دعاهم حذف ياء ( يقضي ) إلى أن حذف ناس كثيرون
من قيس وأسأد الواو والياء اللتين هما علمتا المضمر ولم تكثر واحدة منهما
في الحذف ككثرة ياء ( يقضي ) لنهما يجيئان لمعنى السأماء وليستا حرفين

: بنينا على ما قبلهما فهما بمنزلة الهاء في قوله
ُقْه ) ِئ َطَرا ّتى  ِر َش ْه ّد ِلل ًا  َعجب ( ... يا 

: وقال : سأمعت من العرب من يروي هذا الشعر
ُهُم  ) ُت ْك َتر ًا  َاب ٌد الله أصأح ِع ْب ُي ْع...ل  َن ٍة الْمِس ما صَأ َدا َغ َد  ْع َب ِر  ْد َأ َلْم    )

ُد : ما صأنعوا يري
ُة : وقال عنتر
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ّلْم ) َك َت ِء  َوا َلَة بالَج ْب َع َداَر  ( ... يا 
يريد : تكلمي

ّتى طرائقُه وما أشبهه لّن الهاء ليست ُء ) فل تحذف من قولك : ش فأما ( الها
: من حروف المد واللين قال : وأنشدنا الخليل

َعا ) َق َو َفّرِق أ ّت ِطيَرا بال َلّي  ِلي ( ... َخ



فلم يحذف اللف كما لم يحذفها من ( يقضي ) فإنما جاء الحذف في الياء
والواو إذا كانا ضميرين فقط ولم يجيء في اللف ولم يجز لما نقدم ذكره

واعلم : أن الساكن والمجزوم يقعان في القوافي فإذا وقع واحد منهما في
القافية حرك وجعلوا الساكن والمجزوم ل يكونان إل في القوافي المجرورة

حيث احتاجوا إلى حركتها ول يقع ذلك في غير المجرور كما أنهم إذا اضطروا
: إلى تحريكها للتقاء الساكنين كسروا قال امرؤ القيس
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ِتلي  ) َقا ّبِك  ّني أّن ُح َغّرِك ِم َعِل...َأ ْف َي ْلَب  َق َتأِمري ال ْهَما  ّنَك َم (  وأ
: وقال طرفة

ّيًة  ) ِو ًا َر ِبحَك كأسَأ ُأصْأ ِني  ِت ْأ َت َتى  ِد...َم َد َواْز ْغَن  َفا ًا  ِني َغا ْنها  َع ْنَت  ُك (  فإْن 
: ولو كانت في قواف مرفوعة أو منصوبة كان اقواء وقال أبو النجم

ْوٍب أو حلى ) َبَح ّثوها  ( ... إذا اسأتح
وحْل مسكنة في الكلم

قال سأيبويه : ويقول : الرجل إذا تذكر ولم يرد أن يقطع كلمُه ( قال ) فيمد (
ومن) قال ويقولوا ) فيمد ( يقوُل 

   ]393 - صأفحة 2الصأول في النحو    [ جزء  

ّد ( العاَم ) سأمعناهم يتكلمون به في الكلم ويجعلونه علمة ما العامي فيم
يتذكرونه ولم يقطعوا كلمهم فإذا اضطروا إلى مثل هذا في الساكن كسروا
ْد ) ويقولون : إلى في اللف واللم َق سأمعناهم يقولون : إنه ( قدي ) في ( 

يتذكرون الحارث ونحوه
ّنُه قال : وسأمعنا من يوثق به في ذلك يقول : ( هذا سأيفني يريد : سأيٌف ولك

َع ما نوَن فالتنوين حرُف ًا ولم يرد أن يقطع اللفظ ولو أراد القط ُد كلم تذكر بع
ْد َق  )سأاكن فكسر كما كسر دال ( 
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ًا عن نكرة (باب  من ) وأي إذا كنت مستفهم
َنا وإذا قال هذا رجٌل قلت : ُمنو وإن إذا قال القائل : رأيُت رجلً قلَت : َم

َناْن وفي ْيْن وإن قال : ( هذاِن رجلِن ) قلت : َم َن قال : رأيُت رجلين قلت : َم



ٍة ومنتاْن ومناْت َنْت مثل : بنٍت وابن َنْه وَم َنيْن وللمؤنث : َم الجميع َمنوْن وَم
َيا فتى وإنما ْأ ) إذا وصألت قلت : َمْن  َعَم الخليل : أّن هذا الباب في ( َم وز

يصلُح هذا في الوقف فقط
ًا كان أو َنو واحد َنى وَم َنا وِم ًا يقولون : َم قال سأيبويه : وحدثنا يونس : أن ناسأ

َنا لنَك تقول : َمْن اثنين أو جماعة وإذا قال : رأيُت امرأة ورجلً قلت : َمْن وَم
َنْه قال : فإذا يا فتى في الصلة للمؤنث وإن بدأت بالمذكر قلت : َمْن وم

ٍء من المعرفة َنا ل يصلح ذلك في شي قال : ( رأيُت عبد اللِه ) فل تقل : َم
ِنين َعهم فيقول : مع َم قال سأيبويه : وسأمعنا من العرب من يقال لُه : ذهب َم

َنا وذلك أنه سأأله على أن الذين ذكر ليسوا عنده ممن وقد رأيتُه فيقوُل : َم
يعرفهم بأعيانهم والعرب تختلف في السأم المعروف فأهل الحجاز إذا
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ًا ) يحكون نصب أو رفع أو جر ًا ) قال : ( َمْن زيد قال الرجُل : ( رأيُت زيد
وأما بنو تميم فيرفعون على كل حال وإنما يكون هذا في السأم الغالب فإذا

َدعنا ِمن ٍد ) إل قول من قال : (  ٍد ) لم يجز : ( ُمْن أخا زي َأخا زي قال : ( رأيُت 
ًا والواجُب الرفُع وقال يونس : إذا قال رجل : رأيت َقرشي تمرتاِن ) وليس ب

ًا أخا عمرو فالرفع يرده إلى القياس والصأل ُه أو زيد ًا وأخا ًا أو زيد ًا وعمر زيد
إذا جاوز الواحد كما ترد : ما زيد إل منطلق إلى الصأل فأما ناس فإنهم

ًا وإذا ٍد يتبع الكلم بعُضه بعض ًا وأخا زي ٍو وَمْن عمر ٍد وعمر قالوا : مْن أخو زي
ٍد ) قال : وسأألت يونس عن ٍد ) رفعوا ( أخا زي ًا ومْن أخو زي قالوا : ( مْن عمر

َفمْن نوَن َد بَن عمرو لنه كالواحد  رأيت زيد بن عمرٍو فقال : أقول : َمْن زي
َفمن أو ًا رفع في قول يونس فإن أدخلت الواو والفاء في ( َمْن ) فقلت :  زيد

ًا فتقول : الَمنّي منون لم يكن فيما بعده إل الرفع ويقول القائل : رأيت زيد
ِييّن تحمل ًا قلت : الَمنيْن وإن ذكر ثلثة قلت : المن ًا وعمر فإن قال : رأيت زيد
َثقفّي نصب وإن الكلم على ما حمل عليه المتكلم كأنك قلت : القرشّي أم ال

شاء رفع على ( هو ) كما قال صأالح في جواب كيف أنَت وما أي فهي مخالفة
ً ِلَمْن ) لنها معرفة فإذا اسأتفهمت بها عن نكرة قلت : إذا قال : رأيُت رجل  )
َييَن فإن ألحقت ( يا فتى ) فهي ّين وللجميع : أ ًا فإن قال : رجلين قلت : أي أي

على
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ّتين يا فتى َأي ِلثنتين :  ًة قلت : أيًة يا فتى ول حالها وإذا قلت : رأيُت امرا
ًا جررت وإن رفع ّياٍت يا فتى وإن تكلم بجميع ما ذكرنا ومجرور والجماعة أ



رفعت فإن قال : رأيت عبد الله فإن الكلم من عبد الله وأي عبد الله ليس
ّي وَمْن يتفقان في أشياء ويختلفان مع ( أّي ) في المعرفة إل الرفع فأ

فأما اتفاقهما فإنهما يستفهم بهما ويكونان بمعنى ( الذي ) تقول : اضرب
ُه زيد كما تقول : أيهم هو أفضل واعط أيهم كان أفضل واضرْب أيهم أبو

ُه زيد ومن هو أفضل فإن قلت : ( اضرْب أيهم عاقٌل ) رفعت اضرْب مْن أبو
هذا مذهب سأيبويه وهو عندي مبني ( لّن ) الذي عاقل قبيح فإن دخلت

ًا ًا يقول : ما أنا بالذي قال لك شيئ ( هو ) نصبت وزعم الخليل أنه سأمع عربي
ًا إذا طال الكلم َحُسَن حذف ( هو فعلى هذا تقول : اضرْب أيهم قائل لك خير

ّيهم ) ومن ل يقدر فيها الرفع إذا قلت : اضرْب مْن أفضُل ورفع أضرْب أ
أفضُل وهو بمعنى ( الذي ) عندي ناقص لصأول العربية إل أْن تراد الحكاية أو

َضرُب من الضروب يمنع الفعل من التصال ( بأي ) وما يفارق ( أي ) فيه
ِلثنين والجماعة ( من ) أن أي تضاف و ( من ) ل تضاف ومن تصلح للواحد وا
ُأّمَك والمذكر والمؤنث فمن ذلك : ( ومنهم من يستمعون إليك ) وَمْن كانت 

َأيهم كانت أّمَك وزعَم الخليل أن بعضهم قرأ : ( وَمْن يقنُت ًا :  وتقول أيض
: منكّن لله ) وقال الفرزدق
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َبان ) َطِح َيْص ْئُب  ِذ ْثَل َمْن يا  ُكْن ِم َن  ... )
فأي : إنما هي بعض لما أضيفت إليه ومن قد حكى فيها أنها تكون نكرة

ًا ًا وتعجب وتوصأف نحو قولك : مررت بمن صأالح وقالوا : من تكون اسأتفهام
ًا ولم تكن ًء قال بعض الكوفيين : إذا وقعت على نكرة كانت تعجب وجزا

ًا ولم يجاز بها إذا وقعت على نكرة أزادتها كلها وإذا وقعت على اسأتفهام
معرفة أزادت بعضها في الجزاء والسأتفهام فإذا قلت : أّي الرجلين أخواَك
ِة ُتَك فهو على العدد وإذا قلت : أي الزيديِن أخوَك وأي الثلث وأي رجاٍل إخو

ُبَك لنها تزيد بعد المعرفة ُبَك وصأاحباَك فل يجوز أصأحا صأاح
واعلم : أنها في جميع ذلك ل تخرج عن معنى البعض لنك إذا قلت : أي

الرجليِن أخواَك إنما تريد : أي الرجاِل إذا صُأنفوا رجليِن رجليِن أخواك وقد
 )حكى أن ( ذا ) قد جاءت بمعنى ( الذي
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باب ما تلحقه الزيادة في السأتفهام
ًا أو ِنيْه وإن كان مرفوع َد ًا فتقول إذا أنكرت : أزي يقول الرجل : ضربُت زيد

ًا فهذا حكمه مجرور



َتُه للتقاء الساكنين مثل التنوين إذا كان قبل هذه العلمة حرف سأاكن كسر
ًا ًء وإن كان مفتوح ًا جعلته يا ًا وإن كان مكسور ًا جعلته واو وإن كان مضموم

َعمرنيْه وإذا قال : ًا و ًا ) قلت : أزيد ًا وعمر ًا فإن قال : ( لقيُت زيد جعلته ألف
ًا الطويَل قلت : الطويله ُه فإن قال : ضربُت زيد ُعمرا ضربُت عمر قلت : أ

ًا يا فتى تركت الزيادة إذا وصألت ومن العرب من يجعل بين وإن قلت : أزيد
ِنيْه قال سأيبويه : سأمعنا رجلً من أهل ُعمرا َأ هذه وبين السأم أن فيقول : 

ًا ِنيْه منكر ِإ َنا  أ
َ البادية قيل له : أتخرُج إْن أخصبِت الباديُة فقال : 

ِرْب وتقول إني قد ذهبُت ْبُه يريد : اض ِر ًا قولهم : أْض ومما زادوا الهاء فيه بيان
ِنيْه تلحق الزيادة ما لفظتُه َذهبتُوه ويقول : أنا خارج فتقول : أنا إ فيقول : أ

وتحكيه
ذكر الهمزة وتخفيفه

الهمزة ل تخلو من أن تكون سأاكنة أو متحركة فالساكنة لها ثلث جهات إما
أن يكون قبلها فتحة أو كسرة أو ضمة فإن كان قبلها فتحة
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ًا وذلك في راس راس وفي يأس ياس وفي قرأُت قراُت وإن كان أبدلت ألف
ُة ِة المير ُأبدلت ياء وذلك قولهم : في الذئب الذيُب وفي المئر قبلها كسرة 

ًا وذلك قولك في البؤِس البوُس والمؤمِن وإن كان قبلها ضمة أبدلتها واو
المومُن وإنما يبدل مكان كل همزة سأاكنة الحرف الذي منه حركة ما قبلها

ٌء أقرب منه فالفتحة من اللف والضمة من الواو والكسرة من لنه ليس شي
ًا ًا أو متحرك الياء والهمزة المتحركة ل تخلو من أن يكون ما قبلها سأاكن

فالهمزة المتحركة التي قبلها سأاكن تكون على ضربين : همزة قبلها حرف
َد مد وهو واو قبلها ضمة أو ياء قبلها كسرة أو ألف زيد للم

والضرب الخر : همزة قبلها حرف غير مد فالضرب الول : الهمزة المتحركة
ٌة فهي تبدل إذا كان قبلها واوا أو ياء وذلك في قولك مقروءة ّد التي قبلها م
ًا وإنما فعلت ذاك لن الواو زائدة مقروة ومقرّو فاعلم وأبدلت الهمزة واو

ُعوٍل وإذا كان قبل الهمزة ياء سأاكنة ْف ٍة وَم ُعول ْف وقبلها ضمة وهي على وزن َم
ّيٌة ٍة َخط قبلها كسرة وهي زائدة أبدلت الهمزة ياء تقول في : خطيئ

َنسّي يا هذا َنسيء ال في ال
َيٍل فياء ّيُس وفي سُأويئٍل وهو تصغير سأائل سُأو َف ُأ َأٍس  ْف َفيئٍس تصغير أ ُأ وفي 

ٍة التصغير بمنزلة ياء خطي
ِة كانت ًا قلبوها لنهم أجروها مجرى المد وإن كان ما قبل ياء التصغير مفتوح

ًا وهي نظير اللف التي تجيء في جمع التكسير ونحو ألف دراهم ل تحرك أبد
ُدَريهم فتقع ياء التصغير ثالثة كما تقع اللُف ويكسر ما أل ترى أنك تقول : 

بعدها كما يكسر ما بعد اللف ول تحرك كما ل تحرك اللف وإن كان الساكن
َبيَن بيَن ) أن ًا جعلت بيَن بيَن ومعنى قول النحويين : (  الذي قبل الهمزة ألف



َنها تجعل الهمزة في اللفظ بين الحرف الذي منه حركتها وبين الهمزة بأْن تلي
فإن كانت مفتوحة جعلت بين اللف والهمزة وإن كانت مضمومة جعلت بين

الواو والهمزة وإن كانت مكسورة جعلت بين الياء والهمزة
: وقال سأيبويه
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ول يجوز أن تجعل الهمزة بيَن بيَن في التخفيف إل في موضع يجوز أن يقع
موضعها حرف سأاكن ولول أن اللف يقع بعدها الحرف الساكن ما جاز ذلك

ِئل المسايُل يجعلها بين الياء لنه ل يجمع بين سأاكنين وذلك في المسا
ٌة فيجعلونها بين الهمزة واللف يليُن الصوُت بها َأ َبا َه ٍة  والهمزة وفي هباء

ِه ِه جزاؤاُم ِه َجزاؤاُم ُأم ُء  وتقول في : جزا
: الضرب الثاني

َفمْن يخفف الهمزة ّد  الهمزة المتحركة التي قبلها حرف سأاكن ليس بحرف َم
ُة يحذفها ويلقي حركتها على الساكن الذي قبلها وذلك قولك في المرأة الَمر
ُيخرُج الَخَب َكَمُة وقال الذين يخففون : ( ألّ يسجدوا لله الذي  وفي الكماة ال

َكم بلَك إذا خففت ُبوَك وَمن ّمَك و في السموات والرض ) ومن ذلك : َمن 
ُة والُمراة ومثله قليل ومما ومثل ذلك : الحمر تريد الحمر وقد قالوا : الكما

َيرى َنرى و َتَرى و َأَرى و حذف في التخفيف لن ما قبله سأاكن قولهم : 
وقد أجمعت العرب على تخفيف المضارع من رأيت لكثرة اسأتعمالهم إياه

ُه حذفت الهمزة وألقيت حركتها وهي ْو ُه قلت : َر َأو فإذا خففت همزة أر
ُه دخلت ُه مثل : أَرعو الفتحة على الراء وسأقطت ألف الوصأل وتقديره أَرأو

ألف الوصأل من أجل سأكون الراء فلما حركت سأقطت ألف الوصأل فإن
ًا قلت : ذاك نطقت بالراء وحدها وكان الصأل اْرأى فحذفت اللف أمرت واحد

التي هي لم الفعل للمر كما حذفتها في : اخَش يا هذا وكان الصأل اخشى
وحذفت الهمزة للتخفيف وألقيت حركتها على الراء فسقطت ألف الوصأل

َع من يقول : فبقيت الراء وحدها قال سأيبويه : وحدثني أبو الخطاب : أنه سُأم
َأراُهم فجاء به على الصأل قد 
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باب ذكر الهمزة المتحركة
ل تخلو الهمزة المتحركة من إحدى ثلث جهات من الضم أو الكسر أوالفتح
وكل همزة متحركة وقبلها حرف متحرك فتخفيفها أن تجعلها ( بيَن بيَن ) إل
أن تكون مفتوحة قبلها ضمة أو كسرة فإنك تبدلها وإنما صأار ذلك كذلك لن



الهمزة لو خففتها وقبلها ضمة أو كسرة لنحوت بها نحو اللف واللف ل يكون
ًا وذلك محال فأما ما تجعل من ذلك ( بيَن بيَن ) فنحو : ما قبلها إل مفتوح

ُه وكل همزة متحركة قبلها حرف متحرك فهذا حكمها أن َأ َقر سأأل وسَأيئَم وقد 
َتُه من الهمزة المفتوحة التي قبلها ضمة أو تجعلها ( بيَن بيَن ) إل ما اسأتثني
كسرة فإن كانت وقبلها فتحة جعلت بيَن بيَن بين اللف والهمزة وإن كان

ًء فتقول في التخفيف ًا وإن كان قبلها كسرة أبدلتها يا قبلها ضمة أبدلتها واو
َيَك في نقرئك وفي ُد أن نقر ًا خالصة ونري ُة فيجعلونها واو ِة التود في التؤد

ِبيَك وإن ِبيَك وهذا غلُم و ِر الميُر ياء خالصة وتقول في المتصل مْن غلُم ي المئ
َئَس َي ًة وقبلها فتحو صأارت بين الهمزة والياء وذلك في  ُة مكسور كانت الهمز

ْذ قال إبراهيم ِيَم ( وإ ِئَم سَأ  )ُييَس وفي سَأ
وإن كانت مضمومة وقبلها فتحة صأارت بين الهمزة والواو وذلك قولك :

َتَك وإن كانت مضمومة وقبلها ضمة جعلت بيَن ُأخ ضربُت 
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ِتَك وإن كانت مضمومة وقبلها كسرة جعلت بيَن بيَن ُأخ ِدرهُم  بيَن وذلك : هذا 
ُأختَك وقال سأيبويه : وهو قول العرب والخليل وذلك من عند 
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باب الهمزتين إذا التقتا
وذلك على ضربين : فضرب يكونان فيه في كلمة واحدة وضرب في كلمتين

ّد من إبدال ُب منفصلتين اعلم : أن الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة لم يكن 
الخرِة ول تخفف فمن ذلك قولك في فاعل جائي أبدلت مكانها الياء لن ما

ًا نحو : آدَم لنفتاح ما قبلها مكسور وكذلك إن كان قبلها مفتوح جعلتها ألف
ًا وإذا َع َأي ِمثاِل َجي َلٍل من جئُت فقال : َجي ْع َف قبلها قال : وسأألت الخليل عن 
َيدٌم صأيروا ألفُه بمنزلة ُأو َأوادُم كما أنك إذا حقرت قلت :  جمعت آدم قلت : 

ٍد ) لنفتاح ٍد لن البدل من نفس الحرف فشبهت ألف آدم بألف ( خال ألف خال
ما قبلها لنها ليست من نفس الكلمة ول بأصأل فيها وأما َخطايا فأصألها

َفعوا ما قبلها ًا ر َطائي فحقها أن تبدل ياء فتصير : خطائي فقلبوا الياء ألف َخ
كما قالوا ُمداري أبدلوا الهمزة الولى ياء كما أبدلوا ( َمطايا ) وفرقوا بينها
وبين الهمزة التي من نفس الحرف وناس يحققون فإذا وقعت الهمزة بين

ألفين خففوا وذلك قولهم : كساءان ورأيت كساءين كما يخففون إذا التقت
الهمزتان لن اللف أقرب الحروف إلى الهمزة ول يبدلون ياء لن اللف

الخرة تسقط ويجري السأم في الكلم
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: الضرب الثاني : من التقاء الهمزتين وهو ما كان منه في كلمتين منفصلتين
اعلم : أن الهمزتين إذا التقتا وكل واحدة منهما في كلمة فإن أهل التحقيق

يخففون إحداهما ويستثقلون تحقيقهما كما يستثقل أهل الحجاز تحقيق
ًا الواحدة وليس من كلم العرب أن تلتقي همزتان محققتان إل إذا كانتا عين
مضاعفة في الصأل نحو : سأمائين ومن كلمهم تحقق الخرة وهو قول أبي

ُطها ) ( ويا زكريا إنا ) ومنهم َفقد جاء أشرا عمرو وذلك قول الله عز وجل : ( 
من يحقق الول ويخفف الخرة وكان الخليل يستجب هذا ويقول : لني

رأيتهم يبدلون الثانية في كلمة واحدة كآدم وأخذ به أبو عمرو في قوله : ( يا
ُد وأنا عجوٌز ِل َأ  )ويلتا 

فحقق الولى وقال سأيبويه : وكل عربي والزنة واحدة محققة ومخففة ويدلك
: على ذلك قول العشى
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ِه ) ِب َأَضّر  ْعَشى  َأ َأْت َرُجلً  َأاْن َر  ... )
فلو لم يكن بزنتها محققة لنكسر البيت وأما أهل الحجاز فيخففون الهمزتين
لنه لو لم يكن إل واحدة لخففت فتقول : اقرأ آية في قول من خفف الولى
لن الهمزة الساكنة إذا خففت أبدلت بحركة ما قبلها ومن حقق الولى قال :

ِرَي مثل : اقر آية لنه خفف همزة متحركة قبلها حرف ْق ْقُر آية ويقولون : ا ا
ِري باَك السلم َأق سأاكن وأما أهل الحجاز فيقولون : اقرأ آيًة ويقولون : 

يبدلون الولى ياء لسكونها وإنكسار ما قبلها ويحذفون الثانية لسكون ما قبلها
ًا إذا التقتا وذلك ومن العرب ناس يدخلون بين ألف السأتفهام وبين الهمزة ألف
لنهم كرهوا التقاء الهمزتين ففصلوا كما قالوا : اخشيناِن فهؤلء أهل التحقيق

وأما أهل الحجاز فمنهم من يقول : آإنَك وآأنَت وهي التي يختار أبو عمرو
ًا ويجعلون الثانية بيَن بين كما يخفف بنو تميم في ويدخلون بين الهمزتين ألف

التقاء الهمزتين وكرهوا الهمزة التي هي بيَن بين مع الول كما كرهوا معها
ًا ًا ويدخلون بينها ألف المخففة وأما الذين ل يخففون الهمزة فيحققونهما جميع
وإن جاءت ألف السأتفهام وليس قبلها شيء لم يكن من تحقيقها بد وخففوا

الثانية واعلم : أن الهمزة التي يحقق أمثالها أهل التحقيق من بني تميم وأهل
ُتجعل في لغة أهل التخفيف بيَن بين قد تبدل مكانها اللف إذا كان ما الحجاز و

ًا ياء مكسورة وليس هذا بقياس ًا والياء إذا كان ما قبلها مكسور قبلها مفتوح
ًا فمن ذلك قولهم مطرد وإنما يحفظ عن العرب حفظ
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ْنَت وأبو يوب في (في ّو ْنَت أ َأ ْو  ٌة ومن العرب من يقول في أ ْنسأ ٍة ) ِم  منسأ
ٌة ّو أبو أيوب وكذلك المنفصلة إذا كانت الهمزة مفتوحة وقال بعض هؤلء : سَأ

ُأّمَك لم تثقل َلَك وأبو  ِلبني إب ْنَت فإن خففت في قولهم : أْح ّو وَضو شبهوه بأ
الواو كراهية لجتماع الواوات والضمات والياءات والكسرات وحذفت الهمزة

َيُسوَك وهو َيجيَك و وألقيت حركتها على ما قبلها وبعضهم يقول : يريد أن 
َيُسوَك يحذف الهمزة ويكره الضمة مع الياء والواو وعلى هذا تقول : ِيجيَك و
ُنه حذف الهمزة وأذهب الياء للتقاء الساكنين ِم أْخوا َير َنُه يريد :  َيرْم ْخوا َو  ُه

قال أبو بكر : ذكرنا ما يلحق الكلم بعد تمامها وبقي ما يلحق الكلم في ذاتها
وهو تخفيف الهمز وقد ذكرناه والمذكر والمؤنث والمقصور والممدود والتثنية

والجمع الذي على حدها والعدد وجمع التكسير والتصغير والنسب
ِلدغام وضرورة والمصادر وما اشتق منها والمالة والبنية والتصريف وا

الشاعر
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باب المذكر والمؤنث
التأنيث يكون على ضربين : بعلمة وغير علمة فعلمة التأنيث في السأماء

تكون على لفظين : فأحد اللفظين التاء تبدل منها في الوقف هاء في
الواحدة والخر اللف أما الهاء فتأتي على سأبعة أضرب

ٍر ٍم ومفط الول : دخولها على نعت يجري على فعله وذلك قولك : في قائ
ُيسَم فهذا بابه وكريم ومنطلٍق إذا أردت تأنيث قائمة وقاعدة ومفطرة وما لم 

وجميع هذا نعت ل محالة وهو مأخوذ من الفعل
ُه ذكر ُلنثا ًا بين السأم المذكر والمؤنث الحقيقي الذي  الثاني : دخولها فرق
ُلنثى َرُجلٌة قال ٌة ويقولون رَجٌل ول ٌء ومرأ ٌة ومر ٌؤ وامرأ وذلك قولهم : امر

: الشاعر
َلَة ) ُيبالوا ُحْرمَة الّرُج َلْم  َو  ... )

ٌة َتمر َتْمٌر و ًا بين الجنس والواحد منه نحو قولك :  والثالث : دخولها فرق
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ٌة فحق هذا إذا أخرجوا منه الهاء أن َقر َقر وب ٌة وب ٌة وشعير وشعير ُبسر ُبسٌر و و
ُبسُر وهو العنب وكذلك ما ّتمُر وهو ال يجوز فيه التأنيث والذكير فتقول هو ال

َتمُر وهي الشعيُر وكذلك ما كان مثلها كان في منهاجه ولك أن تقول : هي ال
َنُحٍل خاوية ) فالتذكير على معنى الجمع ّنهم أعجاُز  قال الله عز وجل : ( كأ

ٌة وإنما هو واحد من ٌد وجراد والتأنيث على معنى الجماعة ومن هذا الباب َجرا
ٍة ِر َجراد ٌد بذك الجنس ليس جرا

واعلم : أن هذا الباب مؤنثه ل يكون له مذكر من لفظه لنه لو كان كذلك
للتبس الواحد المذكر بالجمع وجملتها أنها مخلوقات على هيئة واحدة فأما

ّيٌة فإنما منعهم أن يقولوا في الجنس ( َحّي ) لنه في الصأل نعٌت َحٌي يقع َح
لكل مذكر من الحيوان ثم تنفصل أجناسأها لضروب

ٍة َذكٌر وذلك : بلد الرابع : ما دخلته الهاء وهو مفرد ل هو من جنس ول له 
ُغرفة ومدينة وقرية 

الخامس : ما تدخله الهاء من النعوت لغير فرق بين المذكر والمؤنث فيه وهو
َنسابٌة وراويٌة فجميع ما كانت فيه الهاء َعلّمٌة و نعت للمذكر للمبالغة وذلك : 

من أي باب كان فغير ممتنع جمعه من اللف والتاء لحيوان أو غيره لمذكر أو
َقلْت أو كثرْت مؤنث 

َفاِعَل وبابه ينقسم على السادس : الهاء التي تلحق الجمع الذي على حد م
ِة ِة والَمناذر ِة والمهالب َلشاعث ّنسُب نحو : ا ثلث أنحاء فمن ذلك ما يراد به ال

والثاني : أن يكون من العجمية المعربة نحو
ِة ِة والبرابر ّيابج ِة والس ِة والَموازج الَجوارب

وهذا خاصأة يجتمع فيه النسب والعجمة فأنث في حذف الهاء من هذا والذي
قبله بالخيار

ًا من ( ياء ) محذوفة فل بد منها أو الثالث : أن تقع الهاء في الجمع عوض
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ٌق وفيفرزان من الياء وذلك في جمع جحجاٍج َجحاجيٌج وفي جمع زنديق َزنادي
ٍة َعساقل َفرازنٌة وَزنادقٌة وجحاجَحٌة وليس هذا ك فرازين فإن حذفت الياء قلت 

ًا ل يجتمع هو والهاء ولو اجتمعا لم يكن َياقلٍة لنك حذفت من هذا شيئ وصأ
ًا ًا ول عوض ُمعاقب

وإنما قلت : إن باب الهاء في الجمع للنسب والعجمة لمناسأبة العجمة أن
تناسأب الهاء أل ترى أن السأم تمنعه الهاء من النصراف كما تمنعه العجمة

َتمٌر فل ٌة و َتمر َبٌط و فيما جاوز الثلثة وإن الهاء كياء النسب تقول : بطٌة و
ٌد ٌي وسأن يكون بين الواحد والجمع إل الهاء وكذلك تقول : ( زنجٌي وزنٌج وسأند
ٌد ) فل يكون بين الجمع والواحد إل الياء المشددة ّي ويهو ورومّي وروٌم ويهود

وكذلك التصغير إنما يصغر ما قبل الياء المشددة التي للنسبة تأتي بها في أي
ُتميمّي وفي تصغير َتميمٌي  وزن كان وكذلك تفعل بالهاء تقول في تصغير 



َنتيرّي فالسأم على ما كان عليه ُع َة  جمزي ُجَميزّي وتقول : في عنتر
السابع : ما دخلت عليه الهاء وهو واحد من جنس إل أنه للمذكر والنثى وذلك
ٍة وبقرٍة واقع على الذكر والنثى أل ترى قول جرير ٍة وبط ٍة ودجاج نحو : حمام

:
ِني  ) َق َأّر ْيِن  ْيَر ّد ِبال ّكرُت  َذ َت ِقيِس...لّما  ّنوا ٌع بال َقْر ّدَجاِج و ْوُت ال (  صَأ

ِء الديوِك إنما يريد : ُزقا
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باب التأنيث باللف
هذه اللف تجيء على ضربين : ألف مقصورة وألف ممدودة واللف

المقصورة تجيء على ضربين : فضرب ل يشك في ألفِه أنها ألف تأنيث
وضرب يلبس فيحتاج إلى دليل

ًا للتأنيث ل يكون هذا البناء لغيره وذلك َلى فهو أبد ْع ُف الول : ما جاء على 
َفر ) ْع ْنيا لنه ليس في الكلم اسأم على مثال ( َج ُد ْنثى و ُأنثى وُخ ْبلى و نحو : ُح

فهذا ممتنع من اللحاق
الثاني منه : ما جاء على وزن الصأول وبابه أن ينظر هل يجوز إدخال الهاء

عليه
فإن دخلت فإنه ليس بألف تأنيث لن التأنيث ل يدخل على التأنيث وإن

ْغضبى ونحوه َفسكرى و امتنعت فهي للتأنيث فما الذي ل تدخل عليه الهاء 
َغضباَن وكذلك جمعه نحو : ْكراَن و ْعلَن نحو : سَأ َف مما بني الذكر منه على 

َكى وُموتى فأما ما ْل َه سَأكارى في أن اللف للتأنيث ومن ذلك : َمْرَضى و
َأٍة وقد ذكرته فيما ينصرف وما ل ينصرف ٍة وأرط َقا ْل َع تدخله الهاء فنحو : 

: الضرب الثاني : من ألف التأنيث هو اللف الممدودة
وهي تجيء على ضربين : منه ما يكون صأفة للمؤنث ولمذكره لفظ منه على

ًا وليس له مذكر اشتق له من لفظه غير بنائه ومنه ما يجيء اسأم
فالضرب
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َء : َء وعورا َء وبيضا َء وسأودا َء وَخْضرا ْعلء نحو : َحْمرا َف الول يجيء على 
َأعوَر وجميع ما جاء َأحمَر وأخضَر و َأفعَل ) نحو :  والمذكر من جميع ذا على ( 

على هذا اللفظ مفتوح الول فألفه للتأنيث
َء ْعسا َق َء و َطْرفا َء و ًا لواحد ولجميع فالواحد نحو : صَأْحرا وأما ما جاء اسأم
وحلفاء وخنفساء وقرفصاء وأما ما جاء لجمع فنحو : الحكماء والصأدقاء



والخمساء وأما بطحاء وأبطُح : فأصأله صأفة وإن كان قد غلب عليه حتى صأار
َبٌل َء وإنما هو اختلط بياض البقعة بسوادها يقال : ج َبرقا َأبرق و ًا مثل :  اسأم

َأبرق وأما قوباء وُخشَشاء فهو ملحق بقسطاَط وقرطاَط وكذلك : علباء

ُتهن منقلبات وما كان ُء مذكرات ملحقات بسرادٍح ومدا ُء وِقيقاء وزيزا وحربا
ًا ليست ألفه للتأنيث على هذا الوزن مضموم الول أو مفتوح

: الضرب الثاني : من القسمة الولى من المؤنث
ُأنث بغير علمة من هذه العلمات وهذا النوع يجيء على ثلثة أضرب وهو ما 

ًا فغير عن حرف منه ما صأيغ للمؤنث ووضع له وجعل لمذكره اسأم يخصه أيض
التأنيث واسأم يلزم التأنيث وإن لم تكن له علمة ول صأيغة تخصه ولكن بفعله

وبالحديث عنه تأنيثه واسأم يذكر ويؤنث
ٌق ورخٌل وجمٌل وناقٌة صأار َعنا َأتاٌن وحماٌر و الول : قولك : 
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ًا ( بذي ) عن العلمة ومن قال ًا معروف هذا المؤنث بمخالفته المذكر معرف
رجل وامرأة وهو المستعمل الكثير فهو من ذلك وكذلك َحَجٌر

ًا أما الثلثي فنعرفه الثاني : ما كان تأنيثه بغير علمة ول صأيغة وكان لزم
ًا إل وتصغيره يرد ٌء من ذوات الثلثة كان مؤنث بتصغيره وذلك أنه ليس شي
َلٌة وفي سأاٍق سُأويقٌة َغي ُب ْغِل  َب الهاء فيه لنه أصأل للمؤنث وذلك قولك : في 

ًا ُفَريٌس فإن حراب َفَرٍس  ْيٌب وفي  َعين عيينٌة وأما قولهم في : َحْرٍب ُحَر وفي 
إنما هو في الصأل مصدر سأمي به وأما فرس فإنه يقع للمذكر والنثى فإن
ًا لم تدخله الهاء ُفَريسٌة فإن كان السأم رباعي أردت النثى خاصأة لم تقل إل 

ْقرٍب وأرنب وكل اسأم يقع على الجمع ل واحد له في التصغير وذلك نحو : َم
ٍم تقول من لفظه إذا كان من غير الدميين فهو مؤنث وذلك نحو : إبٍل وغن

َلٌة ول واحد في لفظه وكذلك َخيٌل هو َبي ُأ َنيمٌة وفي إبٍل  ُغ ٍم  في تصغير غن
ٌء َلٌة فإن كان َشي َيي َنيمٌة وُخ ُغ ٍد وشمٍس فتصغر ذلك فتقول :  ٍد ودع بمنزلة هن

من ذلك من الناس فهو مذكر ولك أن تحمله على التأنيث
: الثالث : وهو ما يذكر ويؤنث

فمن ذلك الجموع لك أن تذكر إذا أردت الجمع وتؤنث إذا أردت الجماعة فأما
َهيٌط لنك تقول ْهٍط ُر َقيٌر وفي َر ُب ٍر  َق َب َويٌم وفي  قوٌم فيقولون في تصغيره ق

في ذلك ( هم ) ول يكون ذلك لغير الناس فإن قلت فقد أقول : جاءِت
الرجاُل و ( كذبت قبلهم قوم نوح ) وما أشبه ذلك فإنما تريد جاءْت جماعُة

واسأأِل( الرجاِل وكذبت جماعة قوم نوح كقول الله تعالى : 
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ِة  إنما هو أهل القرية وأهل العيِر فما كان من هذا فأنت في تأنيثه مخير )القري
أل ترى إلى قول الله تعالى : ( كأنهم أعجاز نخل منقعر ) فهذا على لفظ

الجنس
َنخٍل خاوية ) على معنى الجماعة وتقول : هذه حصًى ّأنهم أعجاُز  َك وقال ( 

ٌة وكذلك كل ما كان ليس بين جمعه وواحده إل الهاء قال ٌة وحصًى كثير كبير
: العشى

ِلّمٌة  ) ِلي  َو ِرني  ْبِص َت َها...فإْن  ِب َدى  َأو ِدَث  َوا (  فإّن الَح
ُه وجمعه يؤولن إلى لن الحوادث جمع َحدٍث والحدُث مصدر والمصدر واحد

: معنى واحد وكذلك قول عامر بن حريم الطائي
َها  ) َق ْد َو َقْت  َد َو َنٌة  َلها...َفل ُمْز َقا َقَل إب ْب َأ َأْرَض  (  ول 

ٌء ولو قال على هذا : ( إّن زينَب قاَم ) لم يجز لن ًا سأوا ًا ومكان لن أرض
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تأنيث هذا تأنيث حقيقي فمهما اعتوره من السأم فخبرت عنه بذلك فإّن الخبر
عنه ل عن السأم

واعلم : أن من التأنيث والتذكير ما ل يعلم ما قصد به كما أنه يأتيك من
ٌة َهيَر ُف ْهٌر فهي مؤنثٌة وتصغيرها  ِف السأماء ما ل يعرف لي شيء هو تقول : 

َبٌة وبذلك سأمي الرجل َتي ُق َبطِن وهو المعي وتصغيره  ِة ال ّتٌب لحشو َق وتقول : 
ٌق وطريقين ُجرِن وُجرناِت وأوطُب وأواطُب ٌق وطر َبًة وكذلك : طري َتي ُق

والشيء قد يكون على لفظ واحد مذكر ومؤنث فمن ذلك : اللسان يقال هو
ُق مثله والسبيُل مثلُه وأما قولهم : أرٌض فكان حقه أن يكون وهي والطري
ٍر َتم ٍة من  ُد أرضٌة والجمع أرٌض لو كان ينفصل بعضها من بعض كتمر الواح
ًا وقع على جميعها اسأم واحد كما قال الله عز ًا واحد َط َنم ولكن لما كانت 

وجل : ( فاطر السمواِت والرِض ) وقال : ( وَمْن في الرض مثلهّن ) فإذا
ٍر َبح اختلفت أجناسأها بالخلقة أو انفصل بعضها من بعض بما يعرض من حزٍن و

ِر تمراِن تريد ضربين فكان حق أرض َتم وَجبٍل قيَل : أرضون كما تقول في ال
أن تكون فيها الهاء لول ما ذكرنا وإنما قالوا : أرضوَن والمؤنث ل يجمع بالواو

ًء في ٍة وكليٌة ل بد أنها كانت ها َل ُق ٍة و ُثب ٍة و ًا كمشي والنون إل أن يكون منقوصأ
ًا الصأل فلذلك جاءت الواو والنون عوض

وطاغوت فيها اختلف فقوم يقولون : هو أحد مؤنث وقال قوم : بْل هو اسأم
ُبوا الطاغوُت أّن يعبدوها ) فهذا قول للجماعة قال الله تعالى : ( الذين اَجتن
ُعبد قال محمد بن يزيد : والصأوب عندي والله أعلم أنه جماعة وهو كل ما 
ٍر وَخشٍب و ما سأوى ذلك قال من دون الله من إنٍس وِجٍن وغيره ومن َحج

: الله عز وجل
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َنهم من النور إلى الظلمات ) فهذا مبين ل شك ( أولياؤهم الطاغوت يخرجو
فيه ول مدافعة له وقولهم : إنه يكون واحدة لم يدفعوا به أن يكونوا الجماعة

وادعاؤهم أنه واحدة مؤنثة تحتاج إلى نعت والعنكبوت مؤنثة قال الله جل
ًا ) والّسماء تكون واحدة مؤنثة بالبنية على َكمثِل العنكبوِت اتخذْت بيت اسأمه ( 
ُأنث وتأنيثه غير حقيقي والحقيقي : المؤنُث الذي له وزن عناٍق وأتاٍن وكل ما 

َفمْن ذكر فإذا ألبس عليك فرده إلى التذكير فهو الصأل قال الله تعالى : ( 
ُه موعظٌة ِمْن ربِه فانتهى ) لن الوعظ والموعظة واحد وأما حائُض جاء

ْفصٌل فهو مذكر وصأف به مؤنث وطامٌث وُم
: ذكر المقصور والممدود

وهما بناُت الياء والواو اللتين هما لمات فالمنقوص كل حرف من بنات الياء
والواو وقعت ياؤه أو واوه بعد حرف مفتوح فأشياء يعلم أنها منقوصأة لن

نظائرها من غير المعتل إنما يقع أواخرهّن بعد حرف مفتوح وذلك نظائرها
ْعطي وأشباهه لنه معتل مثل ُمْخَرٍج ومثل ذلك من غير المعتل وذلك نحو : ُم
ْلقًى والدليل على ذلك أنه لو َتُه فهو ُمَس المفعول وذلك أن المفعول من سَألقي
ًا غير الياء لم يقع إل بعد مفتوح كان بدل هذه الياء التي في ( سألقيُت ) حرف

َأفعُل َعُل وكان السأم  َفعَل يف ًا ل ٍء كان مصدر فكذلك هذا وأشباهه وكل شي
فهو منقوص لنه على مثال : حِول يحول فهو حول واسأمه أحول فمن ذلك

َعَمًى َعشٌي وللعمى به  قولهم : للعشى به 

   ]416 - صأفحة 2الصأول في النحو    [ جزء  

َعُل والسأم منُه ْف َي َعَل  ُف َنًى وما يعلم أنه منقوص أن ترى الفعَل  ُق وللقنى به 
َعٍل ) َف ًا فمصدر هذا من بنات الياء والواو على (  َق َفر ُق  ْفَر َي َق  َفر َعٌل وذلك  َف
ّد ولويَت ًى وهو صَأ ّدى وصأديت صَأد ٍد وهو الر َدى وهو َر َتر ْهوى ورديت  َي َي  ْو َه

َفعلء والسأُم منه َعُل  َيف ِعَل )  َف ْكرى كَرًى وإذا كان (  َكري ي ًى وكذلك :  لو
ًا وهو َطَش َع َطُش  َعطَش يع ًا منقوص نظيره من الصحيح :  ْعلُن فهو أيض َف

َي ًى وصَأد َطو َيطوي  َي  ِو َط ْطشى والمعتل : نحو  َع َلى نحو :  ْع َف عطشاُن وله 
ًا وهو َراٍض وهو الرضا َيرضى َرض ًى وهو صأدياُن وقالوا : َرضَي  َيْصدى صَأد

ًا كما ًا وهو سأاخٌط وكسروا الراء من رض ونظيره : سَأِخَط يسخُط سأخط
ًا ومن ُيجسر عليه إل سأماع قالوا : الِشيُع فلم يجيئوا به على نظائره وذا ل 
ًا ورحّى وقد يستبدل َف َق المنقوص ما ل يعلم أنه منقوص إل بالسماع نحو : 

َء علمت أنه جمع لمنقوص وهذا بين في الجمع َء وأقفا بالجمع إذا سأمعَت أرحا
ِة ًى وفري ُعر ُعروة و َلة فهي مقصورة نحو :  ْع ُف ْعلة أو  ِف وكل جماعة واحدها 



ِفرًى أما الممدود فكل شيء ياؤه أو واوه بعد ألف فمنها ما يعلم أنه ممدود و
في كل شيء نحو : السأتسقاء لن اسأتسقيُت مثل اسأتخرجُت فكذلك

الشتراء لن اشتريُت مثل احتقرت ومن ذلك الحبنطاء والسألنقاء فإنه يجيء
على مثال السأتفعال في وروده ووزن متحركاته وسأواكنه ومما يعلم أنه
ُعواء ممدود أن تجد المصدر مضموم الول ويكون للصوت وذلك نحو : ال

ُء قال ُبكا ّنباُح ومن ذلك ال والزقاء والّرغاء ونظيره من غير المعتل الّصراُخ وال
والذيَن: الخليل 
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ّنزاء ونظيره من غير ُه كالحزِن ويكون العلج كذلك نحو ال ُه جعلو قصرو
َعلً ل تكاد ُف ًا لن  ُقماُص وقلما يكون ما ُضم أوله من المصدر منقوصأ المعتل ال
ِء ًا نحو : السما ًا من غير بنات الياء والواو ومنه ما ل يعلم إل سأماع تراه مصدر
ِء واللء والمقلء ومما يعرف به الممدود الجمع الذي يكون على مثال والرشا

ُء َيٍة واحدها رشا َناء وأرِش ِف ُدها  ٍة واح ِني ْف َأ َلٍة فواحدها ممدود نحو :  ِع ْف َأ

ذكر التثنية والجمع الذي على حد التثنية
السأماء المثناة والمجموعة على ضربين : صأحاٌح ومعتلة فأما الصحاُح فقد
تقدمت معرفتها وهذا الجمع إنما يكون لمن يعقل خاصأة والمعتل على ثلثة

ٌء ُه يا ٍد وما آخر ٍر وممدو أضرب مقصو
ًا فاللف بدل غير زائدة فإن الول المقصور : ما كان على ثلثة أحرف فصاعد
كان من بنات الواو أظهرت الواو وإن كان ياء أظهرت الياء فبنات الواو مثل :

ٌء من بنات ًا فل يميلون وليس شي ًا والدليل عليه قولهم رَض ًا وَرح َعص ًا و َقف
َقفواِن وعصواِن ورحواِن ومن ِلمالُة فتقول على هذا فيه :  الياء ل يجوز فيه ا
ّو وُرضوان وأما ًا والدليل على أن اللف منقلبة من واو قولهم : مرُض ِرَض ذلك 
ٍة وهي من سأنوُت اسأتثقلوا الواوين فأبدلوا وبنات الياء مرضٌي فبمنزلة َمسني

ًى ُهد َعمى و مثل : َرَحى و
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َفتًى لنهم يقولون : فتياِن وَرحياِن فأما الواو في الفتوِة فمن أجل الضمة و
التي قبلها وحكم الجمع بالتاء في هذا حكم التثنية قالوا : قنواٌت وأدواٌت

ٌء ليس له ًا ربواِن لقولهم : ربوُت فإذا جاء من المنقوص شي وتقول في رب
فعل ول اسأم تثبت فيه الواو وألزمت ألفه النتصاب فهو من بنات الواو نحو :
ِفعٌل ّى وإلّى وإنما يثنيان إذا صأار اسأمين وإن جاء من المنقوص شيء ليس  َلد

َبلى تثبت فيه الياء وإل اسأم وجازت إمالته فالياء أولى به وذلك نحو : َمتى و



وحكم الجمع بالتاء حكم التثنية فإن كان السأم المقصور على أربعة أحرف
فما زاد أو كانت ألفُه بدلً من نفس الحرف أو زائدة فتثنية ما كان من الواو
من هذا كتثنية ما كان من الياء والجمع بالتاء كالتثنية وذلك نحو قولك : في

مصطفى مصطفياِن ومصطفياُت وأعمى وأعمياِن فإن جمعَت المنقوص جمع
السلمة فإنك تحذف اللف وتدع الفتحة التي قبلها على حالها تقول في

َقفوَن ًا  َقف مصطفى مصطفون وفي رجل سأميتُه : 
الثاني : من الممدود : اعلم : أن الممدود بمنزلة غير المعتل تقول في

ُد فإن كان ل ينصرف وآخره زيادة جاءت للتأنيث ٍء : كساءاِن وهو الجو كسا
ًا وكذلك إذا جمعته بالتاء وذلك قولك جمراوان فإنك تبدل اللف واو

وحمراواٌت وناس كثيرون يقولون : علباواِن وحرباواِن شبهوه بحمراء إذ كان
ُء ملحق بسرواَح والملحق َلن علبا ًا مثله وإنما تثنيته علباءاِن وحرباءاِن  زائد

كالصأل وهذا يبين في التصريف وقال ناس : كساواِن وغطاواِن ورداواِن وإن
َء وعلباوان أكثر من كساوان قال سأيبويه : وسأألته يعني َبا ْل جعلوه بمنزلة ِع

ٌد َلْم يهمز فقال : لنه لم يفرد لُه واح ِلَم  ُتُه بثناييِن  الخليل عن عقل
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ٍز تثنيه : :الثالث َغا  السأم المعتل : الذي لمُه ياء قبلها كسرة نحو : قاٍض و
قاضيان وغازياِن وتجمعُه : قاضوَن وتثبت الياء في التثنية وتسقط في الجمع

كما كانت في مصطفى إذا ثنيت فقلت : مصطفيان وإذا جمعت قلت :
مصطفوَن والتثنية ترد فيها الشياء إلى أصأولها
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باب جمع السأم
الذي آخره هاء التأنيث إذا سأميَت رجلً : طلحة أو امرأة فجمعُه بالتاء ل تغيره
ُء إن سأميَت بها رجلً قلت : ُحبلون ُء وُخنفسا َلى وحمرا عما كان عليه فأما ُحب

َتزوُل إذا قلت : وحمراووَن تجمع جميع هذا بالواو والنون لنها ليست 
َحمراواٍن فمن حيُث قلت حمراواِن قلت : حمراووَن ولما لم يجْز تمرتاِن لم

َتمرتوَن وتجمُع عيسى وموسأى عيسوَن وموسأوَن يجز 
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باب جمع الرجال والنساء
قال سأيبويه : إذا جمعت اسأَم رجٍل فأنت فيه بالخيار إن شئت جمعته بالواو
والنون وإن شئت كسرته وإذا جمعت اسأم امرأٍة فأنت بالخيار جمعت بالتاء
وإن شئت كسرته على حد ما تكسر عليه السأماء للجمع فإذا سأميت بأحمر

قلت : الحامُر جعلته مثل أرنٍب وأرانب وأخرجته من جمع الصفة وإن سأميت
ًا ًا وحاتم ْلفاء تقول : صألف وصأحراء صَأحاٍر وإن جمعت خالد َكص بورقاء جعلتها 
َنٍة لكنت بالخيار وإن شئت ًة بس ٌد وحواتُم ولو سأميت رجلً أو امرأ قلت : َخوال

ُثبوَن ل ُثباٌت و ُثبٌة تقول :  قلت : سأنوَن وإن شئت قلت : سأنواٌت وكذلك 
ُظباٌت لنهم لم يجاوزوا هذا َبٌة ِشياٌت و ُظ تجاوز جمعهم الذي كان عليه وِشيٌة و

ًا قبل أن يسمى به وكان اسأم
ُأماُت واسأٌم وأسأمون وأسأماء ُأمهاٌت و ُأم  ُء و وابٌن بنوُن وأبنا

وامرؤ امرؤَن مستعمل بألف الوصأل وإنما سأقطت في بنون لكثرة
اسأتعمالهم إياه

ٌة لنهم قد جمعوه ولم يجمعوه بالتاء َيا ٌة إذا سأميت بها لْم تقْل إل ِش وشا
ٌة ُبربَة فيمن خفف قلت : ُرباٌت وربوَن وِعد ولو سأميت رجلً 
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ُأمة آماٌت ول ٌه ول يجوز في  َفٌة في التكسير شفا َكلدوَن وَش ِعدات وعدوَن 
ٍة وقال ٌء في أم ُه وقالوا : آٌم وإما شفاٌت كذا قال سأيبويه والقياُس يجيز

ٌة كما فعلوا به ًى مبر ُبر ُبرة لقلت :  ِب َأّمٌة وإمواٌن ولو سأميت رجل  بعضهم : 
َة ) لم تجمعه العرب ثم قست ألحقت التاء قبل : وإذا جاء شيء مثل ( بر

والواو والنون لن الكثر مما فيه هاء التأنيث من السأماء التي على حرفين
الجمع بالتاء والواو والنون ولم تكسر على الصأل وإن سأميت رجل وامرأة

ًا ًا ثم أردت أن تكسره كسرته على تكسيرك إياه لو كان اسأم بشيء كان وصأف
ٌد ًا قد كسرته العرب لم تجاوز ذلك وأما وال على القياس فإن كان اسأم

وصأاحٌب فجعلوهما كضارٍب وإن تكلم بهما كما يتكلم بالسأماء فإن أصألهما
ٍء قد كسر عليه نظيرها من السأماء الصفة وإذا كسرت الصفة على شي

ًا على ذلك كما قالوا في أحمَر أحاُمر والذين قالوا : كسرتها إذا صأارت اسأم
ًا ولو كان صأفة لكان حارثوَن ولو سأميت في حارٍث َحوارُث إنما جعلوه اسأم

ُعلً جمعته كما ُف ُه  ِئُل وإن سأميته بشيء قد جمعو َعا َف ٍة قلت :  َفعيل ِب رجلً 
ِة صأفة لم يجز َفعيل ُفٌن وإن سأميته ب ٍة وسُأ جمعوه مثل صَأحيفة وصُأُحٍف وسأفين
ٌد وقالوا ُعُم ٍد و َعمو ُعُجُز نحو :  َعائُل لنه الكثر ولو سأميته بعجوز قلت : ال َف إل 

ًا كما قال َأٍب أبوَن وفي أٍخ أخوَن ل يغير إل أن تحذف العرب شيئ : في 
ِينا ) َلب َنا با َفدين ( ... و
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َثيميَن وإنما تحقيره :وعثمان ُع  ل يجوز أن تكسره لنك توجب في تحقيره 
َثيماُن وهذا يبين في التصغير وما يجمع السأم فيه بالتاء من هذه المنقوصأة ُع

َذيٍت تقول في َهنٍت و ُأخٍت و لمذكر كان أو لمؤنث فرجٌل تسميه : ببنٍت و
َهناُت وفي أخٍت أخواٌت وإن سأميته : بمساجد ومفاتيح ّياُت و َذ جمعه : بناُت و
جمعته للمذكر بالواو والنون والمؤنث باللف والتاء لنه جمع ل يكسر وكذلك
قالوا : سَأراويلٌت حين جاء على هذا المثال وإن سأميت بجمع يجوز تكسيره

ًا فهو مثل جمعه مفرد تقول في عبد الله كما ًا مضاف كسرته وإن سأمعت اسأم
ٍد ُء زي ٍد قلت : أبا ِلضافة وإن جمعت أبا زي تقول : عبدوَن وأسأقطت النون ل

ٍد تريد : أبوَن قال لنك عرفتهم بالثاني وإن جمعت بالواو والنون قلت : أبو زي
ُة سأيبويه : وسأألت الخليل عن قولهم الشعروَن فقال : كما قالوا : الشاعر

والمسامعُة حين أراد بني ِمْسَمٍع وكذلك العجمون كما قال بعضهم :
النميروَن وليس كل هذا النحو تلحقه الواو والنون ولكن تقول فيما قالوه

يعني بقوله : هذا النحو الجمع الذي جاء على معنى النسبة
ًى ومقتويَن ) فقال : هو بمنزلة قال سأيبويه : وسأألت الخليل عن ( مقتو

: النسب للشعرين وقال سأيبويه : لم يقولوا
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َتوَن ) جاءوا به على الصأل وليس كل العرب تعرف هذه الكلمة وقوله : ( َمق
ًا جاءوا به على الصأل لن الواو حقها إذا تحرك ما قبلها فانفتح أن تقلب ألف

ًا طرحت للتقاء الساكنين كما قال : مصطفوَن وقال في تثنية فإن صأارت ألف
المبهمة ذاِن وتاِن واللذاِن ويجمع اللذوَن وإنما حذفت الياء ( في ) من الذي
واللف في ذا في هذا الباب ليفرقا بينها وبين السأماء المتمكنة غير المبهمة

وهذه السأماء ل تضاف
ذكر العدد

السأماء التي توقع على عدة المؤنث والمذكر لتبين ما العدد إذا جاوز الثنين
َع عشرة وتسعَة عَشر فإذا جاوز الثنين فيما واحدة والثنتين إلى أن يبلغ تس
مذكر فإن أسأماء العدد مؤنثة فيها الهاء وذلك ثلثة بنين وأربعُة أجماٍل فإن

ٍة فإذا جاوز ُع نسو ًا أخرجت الهاء وذلك قولك : ثلث بناٍت وأرب كان واحده مؤنث
َة َد عَشر وإن جاوز المؤنث العشر ًا قلت : أح المذكر العشرة فزاد عليها واحد

َة في لغة بني تميم وبلغة أهل الحجاز : ًا قلت : إحدى عِشَر فزاد عليها واحد
َعَشر قلت : اثنا عشَر وإن له َد  ًا على أح َة وإن زاد المذكر واحد َعْشَر إحدى 

َعشر حذفت النون لن عشَر بمنزلة النون والحرف الذي قبل النون اثني 
َة وإن َعِشَر ِثنتا  َعشرة قلت  ًا على إحدى  حرف إعراب وإذا زاد المؤنث واحد



له ثنتي عِشرة واثنتي عِشرة وبلغة أهل
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َعْشرة فإذا جاوزت ذلك قلت : ثلثة عَشر وأذا زاد على ثنتي عَشرة الحجاز 
ًا قلت : ثلَث عَشرة وحكم أربعَة عَشر وما يليها من العدد إلى العشرين واحد

من حكم ثلثَة عَشر
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باب ما اشتق له من العدد اسأم به تمامه وهو مضاف إليه
وذلك قولهم : خامُس َخْمَسٍة وثاني اثنيِن وثالُث ثلثٍة إلى قولك : عاشُر

َعشرٍة فقولك : ثاني وثالث مشتق من اثنين وثلثة وبالثالث كمل العدد فصار
ُد أربعة وتقول ٍة وأح ثلثة وقد أضفته إلى العدد وهو ( ثلثة ) فمعناه : أحد ثلث

للمؤنث : خامسُة فتدخلها الهاء كما تدخل في ( ضاربٍة ) لنك قد بنيته بناء
اسأم الفاعل فإذا أضفت قلت : ثالثَة ثلث ورابعُة أربع وتقول : هذا خامُس
أربعٍة تريد : هذا الذي خمُس الربعة وتقوله في المؤنث : هذا خامسُة أربٍع
َعشر َد  وكذلك جميع هذا من الثلثة إلى العشرة فإذا أردت أن تقول في أح

َعشر وثاني عشر وثالث عشر إلى أن كما قلت : في ( خامس ) قلت : حادي 
تبلغ إلى تسعة عشر ويجري مجرى خمسة عشر في فتح الول والخر

وفي المؤنث : حاديَة عَشرة كذلك إلى أن تبلغ تسعَة عَشر
َعشر . َعَشر وحادي أحد  ٍة قال : خامُس خمسَة  ومن قال خامُس خمس

( فحادي وخامس ) ها هنا يجّر ويرفع ول يبنى وبعضهم يقول : ثالَث عشر
: ثلثَة عَشر ونحوه وهو القياس وليس قولهم

   ]427 - صأفحة 2الصأول في النحو    [ جزء  

ثالُث ثلثَة عَشر في الكثرة كثالث ثلثٍة لنهم قد يكتفون بثالث عشر وتقول :
ُكّن عَشر نسوة فيهن رجل ومثل ذلك : خامُس هذا حادي أحد عَشر إذا 

ٍة والعرب خمسَة إذا كن أربع نسوة فيهن رجٌل كأنك قلت : هو تماُم خمس
تغلب التذكير إذا اختلط بالمؤنث وتقول : هو خامُس أربعٍة إذا أردت به أن
ُع ثلثَة ٍة خمسًة ول تكاد العرب تكلم به وعلى هذا تقول : راب صأير أربع نسو

عَشر كما قلت : خامُس أربعٍة فأما بضعَة عشر فبمنزلة تسعَة عَشر في كل



ٍء َع عَشرة في كل شي َع عشرة كتس شيء وبض
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باب العدد المؤنث المواقع على معدود مؤنث
ِلبل والغنم فأجريت ذلك على ِء وا ٍه ذكوٌر ولُه ثلٌث من الّشا تقول : ثلث شيا

ٌة بمنزلة قولك : هذا الصأل لن أصأله التأنيث وقال الخليل قولك : هذا َشا
رحمٌة

ٍة وتقول له أي هذا شيء رحمٌة وتقول : له ثلث من البِط لنك تصيره إلى بط
ثلثٌة ذكور من الغنم لنك لم تجيء بشيء من التأنيث إل بعد أن أضفت إلى
ِلبل ومن الغنم ل تذهب الهاء كما أن المذكر ثم جئت بالتفسير فقلت : من ا

ِلبل ل تثبت الهاء وتقول : ثلثُة أشخٍص وإن قولك : ذكوٌر بعد قولك : من ا
ًء لن الشخص اسأم مذكر وكذلك : ثلُث أعيٍن وإن كانوا رجالً لن عنيَت نسا

العين مؤنثُة تريد الرجل الذي هو عين القوم وثلثة أنفٍس لن النفس عندهم :
إنسان وثلثة نساباٍت وهو قبيح لن النسابَة صأفٌة فأقمت الصفة مقام

الموصأوف فكأنه لفظ بمذكر ثم وصأفه فلم يجعل الصفة تقوى قوة السأم
وتقول : ثلثُة دواٍب إذا أردت المذكر لن أصأل الدابة عندهم صأفة فأجروها

ٍء على الصأل وإن كان ل يتكلم بها كأسأما
َأفراٍس إذا أردت المذكر لنه قد ألزم التأنيث وتقول : سأار وتقول : ثلُث 

ٍة لنك ألقيَت السأم على الليالي فكأنك قلت : خمُس عشرة من بين يوم وليل
خمَس عَشرة
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ٍم وليلٍة توكد بعد ما وقع على الليالي لنه قد علم : ليلٍة وقولك : من بين يو
ٍة ل ٍد وجاري ُه خمَسَة عَشَر من بيِن عب أن اليام داخلة مع الليالي وتقول : أعطا
ٍم غيَر لختلطها قال سأيبويه : وقد يجوز في القياس : خمسَة عَشر من بين يو

ٍد لن الذود أنثى وليس َذو ّد في كلم العرب وتقول : ثلُث  ٍة وليس بح وليل
باسأم كسر عليه فأما ثلثة أشياء فقالوها لنهم جعلوا أشياء بمنزلة أفعال لو
َثُة َرْجلٍة لنه صأار بدلً من أرجاٍل وزعم ْعٌل ) ومثل ذلك : ثل َف كسروا عليه ( 

الخليل : أن أشياء مقلوبٌة كقسى وزعم يونس عن رؤبة : أنه قال : ثلث
أنفٍس على تأنيث النفس كما قلت : ثلُث أعيٍن

واعلم : أن الصفة في هذا الباب ل تجري مجرى السأم ول يحسَن أن تضيف
َقرشيوَن وثلثة مسلموَن كراهية إليها السأماء التي تعدد تقول : هؤلء ثلثٌة 

أن يجعل السأم كالصفة إل أن يضطر شاعر



ذكر جمع التكسير
ُغير عما كان عليه فكأنه ًا لن بناء الواحد فيه قد  هذا الجمع يسمى : مكسر

ٍء تغييره عما كان عليه والتكسير يلحق الثلثي من قد كسر لن كسر كل شي
ًا ل زائد فيه فمتى ًا خماسأي السأماء والرباعي ول يكادون يكسرون اسأم

كسروه حذفوا منه وردوه إلى الربعة ويكسرون ما يبلغ بالزيادة أربعة أحرف
فأكثر من ذلك لنه يسوغ لهم حذف الزائد منه
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ًا والذي يحذف على ضربين : ضرب يحذف ويعرض من الحذف الياء تعويض
ًا وضرب التعويض فيه وتركه جائزان وسأنذكر كل واحد من ذلك في لزم

ًا على ثلثة أضرٍب : ضرب موضعه إن شاء الله وأبنية هذه الجموع تجيء أيض
ًا للجمع ومنها ما بني للقل من العدد وهي العشرة فما دونها ومنها يكون اسأم

ما هي للكثر والكثير ما جاوز العشرة ويتسعون فيها فمنها ما يستعمل في
غير بابه ومنها ما يقتصر به على بناء القليل عن الكثير والكثير منها ما

يستغنى فيه بالقليل عن الكثير فالذي يستغنى فيه بناء القل عن الكثر
ٍء وإذا ُقرو ِة  ٍة شسوٍع وثلث ًا والسأتغناء بالكثير عن القليل نحو : ثلث فتجده كثير

ًا للجمع فهو الذي ليس له باب يكسر فيه أردت أن تعرف ما يكون اسأم
وتطرد السأماء المجموعة المكسرة على ضربين : أحدهما عدته ثلثُة أحرٍف

والخر عدتُه أربعُة أحرف والثلثة على ضربين أحدهما مذكر ل هاء فيه أو
على لفظ المذكر والخر فيه هاء التأنيث وكذلك ما كان على أربعة أحرٍف

ْعٌل ِف ْعٌل  ُف ٍة :  ونبدأ بالسأم الثلثي الذي ل زائد فيه وهو يجيء على عشرة أبني
ُعٌل َف َعٌل  ُف ِعٌل  ِف ُعٌل  ِف ُعٌل  َف ِعٌل  َف َعٌل  َف

َعاٌل َف َفعيٌل  ُعٌل  َأف َلٌة  ُع ِف َلٌة  ْع ُف ُعٌل  ُف ْعٌل  َف ًء :  وأبنية الجموع على ثلثة عَشر بنا
َعاُل ِف َأفعُل وإفعاُل بناءاِن للقليل و َأفعاٌل ف ْعلٌن  ِف ْعلٌن  ُف ُعولٌة  ُف َعالٌة  ِف ُعوٌل  ُف

ِفعالٌة وفُعولة ومؤنثاهما يجريان مجراهما والثلثي ُفعوٌل أخوان وهما للكثير و و
َأفعُل وإفعاُل ِفعاٌل أخوان وليست  ُفعوٌل و يجيء أكثره على بناء هذه الربعة و

ِفعلٌن ُفعلٌن و َفعوٌل و ًا  ِفعاٌل يجيء فيه بعينه كثير أخويِن لن ما يجيء على 
ًا للكثير وما لم يخص القليل ول الكثير فيهما فهو اسأم للجمع وأسأماء ايض

ٍة إن لم َل َع ِف ٍة و ْعل ِف ُعوٍل و ُف ًا من  ْعٌل إل أن يكون مقصور َف ُفعٌل و الجمع منها : 
َفعيٍل ٍة و َفعل تكن مقصورة من 
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ْعٌل :الول ُف :  من أبنية الجموع 



ٌد وقد جاء في ( ُأسْأ ٌد و ْعٍل ) وهو قليل قالوا : أسأ ُف َعٌل ) على (  َف ْعٌل كسروا (  ُف
ْلُك وهو اسأم للجميع ل ُف ِد وللجمع ال ْلُك للواَح ُف ْعٌل ) وهو قولهم : ال ُف َعٍل  َف

ُنْصٌف وقد جاء َنَصٌف و ْكٌن وبعض العرب يقول :  َأركُن وَر يقاس عليه وقالوا : 
ْعَل ) ُف ْعُل : اسأم للجميع ولمتأوٍل أن يتأوَل أّن (  ُف َف َهٌن  َوَر ْهٌن  ْعٍل ) َر َف في ( 

ُفعوٍل ) وكيف كان المر فهو بمنزلة َعُل ) مقصور من (  َف َعٍل وإن (  ُف مخفف ( 
ٌق ٌق وسأو اسأم للجمع ل يقاس عليه وقالوا فيما أعلت عينُه : داٌر ودوٌر وسأا

ِنيٌب فهذا في الكثير وناٌب و
َعٌل َف : الثاني : 

ُعَل ) في ذلك الباب مخفف من ُف ٌد فهذا مما يدل على أن (  ُأسْأ ٌد و َأسَأ قالو : 
ُنُمٌر قال الراجز ِنَمٌر و ِعُل ) عليه قالوا :  َف ْعٍل ) وكسروا (  ُف  ) :

ُنُمْر ) ٌد و ُأسأو َعياييُل  ( ... فيها 
ٌد ُأسْأ ُفعوٍل حذفت الواو وبقيت الضمة والذين قالوا :  وهو عندي مقصور عن 

ُعٌل ) والقياس يوجب أن يكون لفظ الجمع ُف ْلٌك ينبغي أن يكون خففوا (  ُف و
أثقل من لفظ الواحد

َلٌة ْع َف : الثالث : 
َأرجال َلٍة اسأتغنوا بها عن  ُعٌل ) عليه قالوا : َرُجٌل وثلثُة َرْج َف َجمعوا ( 
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َلٌة :الرابع ْع ِف   :
َعٌة وَجٌب ْق ِف ٌع و َق َف ْعٌل وذلك قولهم :  ُف ْعٌل و ِف ْعٌل و َف كسروا عليه ثلثة أبنية : 

َثوٌر َوَجٌة و ِز ٌة وَزوٌج و َد ٌد وِعو ُعو ٌة وهو اسأم جمع وقالوا في المعتل :  َأ ْب وِج
ٌة للقليل َد ِقْر ٌد و ِقْر َلٌة و ْعٌل فنحو : ِحْسٍل وِحْس ِف ٌة فأما  ِثيَر ٌة وبعض يقول :  َوَر ِث و

َلٌة ِفي ْيَسٌة وفيل و ِك ِكيٌس و َكٌة و ْي ِد ْيٌك و ِد والكثير وقالوا : فيما اعتلت عينه : 
ٌة وهو كثير ومضاعفُه ِكْرَز ُكْرٌز و ٌة وُخرٍج وِخْرَجٌة و ٍر وِحْجَر ْعٌل فنحو : ُحْج ُف وأما 

َبٌة ْب ُحَب وِح
َفعيٌل : الخامس : 

ُد ْب َع َكليٌب وهو اسأم للجمع ل يقاس عليه و ْلٌب  َك َفعيٍل قالوا :  ْعٌل على  َف جاء 
ْعٌل قالوا : ِضْرُس وَضريٌس ِف ٌد وجاء فيه  َعبي و

ُعُل َأف : السادس : 
ْعٌل فنحو : َف ْعٌل فأما  ُف ْعٌل  ِف ِعٌل  َف َعٌل  َف ْعٌل  َف ًا لخمسة أبنية :  وهو يجيء جمع
َعٌل في الثلثي إنما يكون لقل العدد وأقُل ْف َأ ُلٌس و َأف ْلُس و َف ُلٌب و َأك ْلٍب و َك
َأّضٌب ٌة فما دونها والمضاعف يجري هذا المجرى وذلك َضّب و العدد العشر

ْدٍل كان الصأل : َأ ٌو و ْل َد ْظّب و َأ ْبٌي و َظ وبنات الياء والواو بهذه المنزلة تقول : 
ًا في السأماء ٌو وأدلٌو ولكن الواو ل تكون لم َأظب
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وقبلها متحرك فقلبوها ياء وكسروا ما قبلها
ُوٌس وذلك قليل ْق َأ ْوْس و َق ُوٌب و َأث ْوٌب و َث وجاء في المعتل العين : 

ْكّف ْعٍل قالوا : أ َف ًا جمع  ُعٌل في الكثير أيض َأف َيٌر وقد جاء  ْيٌر وآ َأ وقالوا : 
َأعّص بدل من ًا و َعَص َأْزُمْن وقالوا في المعتل :  َعٌل نحو : َزَمٍن و َف الثاني : 

ٍء َأعصا

ٌع ُل َأْض َلٍع و َعٌل نحو : ِض ِف الثالث : 
َأْرُجٌل إل ِرْجٌل و َأْجّر و ٍو و ٌع وِجْر ُط ْق ْطٍع وأ ِق ُؤٌب و ْذ َأ ْئٍب و ِذ ْعٌل نحو :  ِف الرابع : 

ُعَل في القليل والكثير ْف َأ أنهم ل يجاوزون 
ُوٌر ْد َأ َداٌر و ْعٍل ) مما اعتلْت عينه :  ُف ُكٌن وجاء في (  َأر ْكٌن و ْعٌل : َر ُف الخامس : 
ْعٍل ) من هذا ُف ًا ومن (  ُوٌر وقال يونس : وما جاء مؤنث َأن ٌق وناَر و ُو َأسأ ٌق و وسَأا

ُعٍل وقال سأيبويه : لو كان هذا صُأّح للتأنيث لما ْف َأ الباب فإنه يكسر على 
َدم َق َفا وقال : في جمع  َق ُء في قول من أنَث ال َأقفا ًا و َف َق ُء و َأرحا ًا و قالوا : َرَح

َأفعاَل في القليل ولكنهم قد ْعٍل وإنما حقه  ُف ُعٌل إنما هو مستعار في  ْف َأ ٍم و َأقدا

ٍم ثلثي يدخلون بعض هذه الجموع على بعض لن جمعها إنما هو جمع اسأ
َعاٌل ِف : السابع : من أبنية الجموع 

ِكلٌب ْلٌب و ُك ْعٌل فهو  َف ْعٌل : فأما  ُف ُعٌل  َف ِعٌل  َف َعٌل  َف ْعٌل  َف وهو جمُع خمسة أبنية : 
ُفعولً أخُت ِفراٌخ لن  ُفروٌخ و َفرٌخ و وربما كان في الحرف الواحد لغتان قالوا : 

َكاٌك َباٌب وصَأّك وصِأ َعاٍل والمضاعف يجري هذا المجرى قالوا : َضّب وِض ِف
ْوٌط ٌء وقالوا فيما اعتلت عينُه سَأ ِدل ٌو و ْل َد ٌء و َبا ِظ ْبٌي و َظ والمعتل مثله وقالوا : 

ُفعولً  َياٌط ولم يستعملوا (  حينما) وسِأ
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ِكلٍب يراد به خمسة من اعتلت عينه من ذوات الواو وقد يجيء َخمسُة 
ُعَل ) للقليل ْف َأ ُلٍب لن (  ْك َأ الكلب أي من هذا الجنس وكان القياس َخمسُة 

ًا نحو : َجَمٍل وِجَماٍل ِفعاٍل أيض َعٌل فيجمع في الكثير على  َف َعالً للكثير وأما  ِف و
ْعٌل ِف َباٍع وأما  ُبٍع وسِأ ِرَجاٍل وسَأ ُعٌل فنحو َرُجٍل و َف ُعوٍل وأما  ُف وهو أكثر من 
ِريٍح ِزقاٌق والمعتل نحو :  ّق و ِز َئاٍب ومضاعفُه :  ِذ ْئٍب و ِذ ٍر و َئا ِب ٍر و ْئ ِب فنحو : 

ِقراٍط ومضاعفه ُخّص وِخَصاٌص ُقْرٍط و ٍد و َد وِجَما ْعٌل فنحو : ُجْم ُف ِرياٍح وأما  و
ُعّش وِعَشاٌش والمضاعف فيه كثير و

ُعوٌل ُف : الثامن : من الجموع 
ْعٌل فإذا َف ْعٌل فأما  ُف ْعٌل  ِف َعٌل و ِف ِعٌل و َف َعٌل و َف ُعٌل و َف ًا لستة أبنية :  وقد جاء جمع
ُطوٌن ُب ْطٌن و َب ُنُسوٌر و َنْسٌر و ُعوٍل ) قال :  ُف جاوز العشرة فإنه قد يجيء على ( 

ُتوٌب وبنات الياء والواو مثله قالوا : ُب َبّت و ُكوٌك و والمضاعف مثله : صَأّك وصُأ



َبْحٌر ُؤوٌج و ُف ْوٌج و َف ُعوٌل وذلك يبين في التصريف و ُف ُلٌي فهو  ُد ٌو و ْل َد ٌي و ُد ُث ٌي و ْد َث
َعٌل ) َف َعاٌل الواو فأما (  ِف ُعوٌل الياء كما ابتزت  ُف ُيوٌت ابتزْت  ُب ْيٌت و َب ُبُحوٌر و و

َعاٍل ِف ُكوٍر وهو أقل من  ُذ ٍر و َك ٍد وذ ُأسُأو ٍد و َأسَأ ُعوٍل نحو  ُف فيجمع في الكثير على 
َألباٍب َبٌب و َل ُعوٌل فالذي جاء على أفعاٍل نحو :  ُف والمضاعف فيه قياسأه 

ُعُصّي وِعِصّي وإنما كسرت الفاء من ًا و َعَص ِقفّي و ُفّي و ُق ًا و َف َق والمعتل : نحو 
ُيوٍب وقال بعُضهم في سَأاٍق ُن َناٍب و أجل الياء والكسرة والمعتل العين نحو : 
َعٌل فنحو : ِف ُعوٍل وأما  ُو َوِعٍل و ٍر و ُنُمو ٍر و َنم ِعٌل فنحو :  َف ُؤوٌق فهمزوا وأما  سُأ

ُعُروٍق ْعٌل : فنحو : ِحْمٍل وُحُموٍل وِعْرٍق و ِف ٍم وأما  ُو ُأُر ٍم و ُلوٍع وإَر َلٍع وُض ِض
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ُلُصوٌص ِلّص و وِشْسٍع وُشُسوٍع اسأتغنوا فيها عن بناء أدنى العدد والمضاعف : 
ُبُروٍج وُخْرٍج وُخُروٍج ُبْرٍج و ْعٌل فنحو :  ُف ُيوٌك وأما  ُد ِديٌك و ُيوٌل و ُف ِفيٌل و والمعتل 

َعالٌة ِف : التاسأع : من أبنية الجموع 
َعالٌة وزعم الخليل : إنما أرادوا أن يحققوا التأنيث نحو ِف ُعولٌة و ُف ْعٍل  َف جاء في 
ٌة وقالوا َعٍل َجَمٌل وِجَمالٌة وَحَجٌر وِحَجار َف ِفَحالِة يعني تأنيث الجمع وجاء في  ال

َأحجاٌر

ُعولٌة َف : العاشر : من أبنبية الجموع 
ُعُمومٍة وجاء فيما اعتلت عينه : َعّم و ٍة و ُعول ُب ْعٍل و َب ُعولٌة نحو :  ُف ْعٍل  َف جاء في 

ُيوٌط ْيٌط وُخ ُيوٌر وَخ ُع ْيٌر و َع
ْعلُن ِف : الحادي عَشر : 

ْعٌل فنحو : ُخْرٌب وِخْرباٍن َف ْعٌل فأما  ُف ْعٌل و ِف ْعٌل و َف َعٌل و َف وهو لربعة أبنية : 
ِقيعاٌن وقل فيه ٌع و َقاُن في الكثير وفي المعتل َجاٌر وِجيراُن وقا َبر ٌق و َبْر و

َأمواٍل َأفعاٍل نحو : َماٌل و ْعلَن وقد يستغنى فيه ب ِف ُه  َعاٌل وألزمو ِف
ٍر َثو ْئلٍن وفيما اعتلت عينُه نحو :  ِر َعٌل : نحو : َجَحٍل وِجْحلٍن وَرأٍل و َف وأما 

ْيزاٍن وهو قطعة من الرمل ِق ٍز و َقو ِثيراٍن و و
ٍو وقنواٍن ْن ِق ٍو وصأنواِن و ْن َفْرُخ الشجرة وصِأ ْئداٍن وهو  ِر ٍد و ْئ ِر ْعٌل : نحو :  ِف وأما 

ْعٌل : فنحو : ُخّش وُخّشاِن وقالوا : ُخّشاٌن لن ُف وأما 
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ْعلن ِف ُأختان وجاء في المعتل من بنات الواو التي هي عين  ْعلَن :  ُف ْعلَن و ِف
ْوٍت ِكيزاٍن وُح ٍز و ْو ُك ْيلٍن و ُغوٍل وِغ ْيداٍن و ٍد وِع ُعو ْعلُن نحو :  ِف انفردت به 

َناٍن ْوٍن وني ُن َتاٍن و وِحي
ْعلُن ُف : الثاني عشر : 



َعٍل نحو : َف ِل ًا  ْعٌل : جاء في الكثير جمع ُف ْعٌل و ِف ْعٌل و َف َعٌل و َف وهو لربعة أبنية : 
ْطٍن َب ْغباٍن و ُث ْغٍب و َث ْعلٍن نحو :  ُف ْعٌل على  َف ْلقاٍن وجاء  َلٍق وسُأ َجَمٍل وُجْملٍن وسَأ

ّق ُذئباٍن وفي مضاعفة ز ْئٍب و ِذ ْعٍل نحو :  ِف ُظهراٍن وجاء في  ٍر و ْه َظ ُبطناٍن و و
ًا ْعٍل ) في المضاعف نحو : ُخّش وَخّشاٍن جميع ُف وُزقاٌن وجاء في ( 

ًا لعشرة أبنية َأفعاٌل جاءت جمع : الثالث عشر : 
ِعٌل ُف ْعٌل .  ُف ْعٌل .  َف ِعٌل .  ِف َعٌل .  ِف َعٌل .  ُف ُعٌل .  ُف ِعٌل .  َف َعٌل .  َف

ٍد وهذا لدنى العدد ٍد وآسأا َأسَأ َأجباٍل و َبٍل و َأجماٍل وَج َعٌل : فنحو : َجَمٍل و َف فأما 
َأجواٌر ويستغني به عن الكثير في : َماٍل ٌع وجاٌر و َأقوا ٌع و وفي المعتل : قا

ٌد ْن ْعٌل فقد جاء جمعه : أفعاُل وليس ببابه فقالوا : َز َف َباٍع وأبواع وأما  َأمواٍل و و
ٌد وقال العشى : وأزنا

ِدها ) َنا َأز َقُب  ْث َأ ُدَك  ْن ( ... وَز
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ْوٌط ٌد وفيما اعتلت عينه لدنى العدد : سَأ ّد وأجدا وقالوا في المضاعف : ج
ْوٍع وأنواٍع َن ْوٍح وألواٍح و َل وأسأواٌط وقد يقتصرون عليها للقليل والكثير نحو : 

ْيٍت وأبياٍت للقليل َب و
َتٍب وأقتاٍب وارسأاٍن وقد جاء في َق َأفعاٌل لكثر العدد وذلك نحو :  ومما جاء 

َعٍل ) أفعاٌل لم يجاوزوه في القليل َف ٌد ومضاعف (  ِعٍل للكثير قالوا : أرآ َف
َلقداَم َنٌن وأفناٍن كما لم يجاوزوا ا َف ٍد و ٍد وأمدا َد َبٍب وألباٍب وَم َل والكثير نحو : 

ُء ًا وأقفا َف َق ِفّي و ُء وصُأ ًا وأصأفا َعٍل نحو : صَأف َف والرسأاَن والمعتل اللم من 
َتٍب إلى هذا َق َأْرحاء في القليل والكثير قال أبو بكر : ومن ذكرى  وقالوا : 
ٍد وأكباد ِب َك ِعٌل فنحو :  َف َعٍل وأما  َف الموضع فهو في الصنف الول في باب 

ِعٍل هذا الجمع َف ِب ٍر وقلما يجاوُز  ٍر وأنما َنم ٍذ و ٍذ وأفخا َفخ و
ٍد َأعضا ٍد و َعُض ُعٌل : فنحو :  َف ٍء وأما  َأرما ٍم و َلٍع وأضلٍع وإَر َعُل فنحو : ِض ِف فأما 

ُنٍق ُع ُعٌل فنحو :  ُف ٍد ) وأما  َعُض ٍز وأعجاٍز اقتصروا على أفعاٍل في (  َعُج و
َبٍع َعٌل فنحو : ُر ُف ُنٍب ) وأما  ُط َأطناٍب مقتصر عليه في جمع (  ُنٍب و ُط وأعناٍق و

ْعٌل فنحو : ِحْمٍل ِف ِبٍل وآباٍل وأما  ِعٌل فنحو : إ ِف َطٍب وأرطاٍب وأما  وأرباٍع وُر
ْذٍع وأجذاٍع ومما اسأتعمل فيه للقليل والكثير : ِخْمٌس وأخماٌس وأحماٍل وِج

ٍء وفيما أعتلت عينه : ِنحٍي وأنحا ِطْمٌر وأطماٌر والمعتل نحو :  ْبٌر وأشباٌر و وِش
َأفعاٍل ْيٌل وأمياٌل في القليل وقد يقتصر فيه على  ٌد وِم ٌد وأجيا ْي ِفيٌل وأفياٌل وِج

ْعلً  ُف ِفيٍل ) وما أشبهه (  كسر) قال سأيبويه : وقد يجوز أن يكون أصأل ( 
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ِبيٌض قال أبو الحسن الخفش : هذا ل يكون من أجل الياء كما قالوا : أبيُض و
في الواحد إنما للجميع

َأنياٌب وقالوا : ريٌح وأرواٌح فأما َأمياٌل و وإنما اقتصارهم على أفعاٍل كقولهم : 
ٌد في القليل وربما اسأتغنوا به في الكثير نحو : َأبرا ٌد و ُبْر ٌد و َأجنا ٌد و ْن َفُج ْعٌل :  ُف
َأحباٌب والمعتل : ٍر ومضاعفه ُحّب و ٍر وأشفا ْف ٍء وُش َأجزا ٍء و ْكٍن وأركاٍن وُجْز ُر

ُغوُل وأغواٌل ُد و ٌد وأعوا ُعو ٌد ل يجاوز به وفيما اعتلت عينه  ٌي وأمدا ْد ُم
ُكوٌز وأكواٌز في القليل وُحوٌت وأحواٌت و
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باب جمع الثلثي الذي فيه هاء التأنيث في الجمع
َعٌل ْف َأ ٌء  ْعل َف ُعلٌت  َف ْعلٌت  َف ْعلٌن  ِف ْعلٌن  َف َعاٌل  ِف ُعوٌل  َف ُعوٌل  ُف ِعٌل  َف َعٌل  َف ْعٌل  َف

ْعٌل في الباب الثاني وهو ما الفرق بين جمعه وواحده الهاء فقط َف وإنما يقع 
هذه أبنية الجمع فيه

َلٌة ِع َف َلٌة و ْع ِف َلٌة و ْع ُف َلٌة و َع ٌف َعلٌة و َف َلٌة و ْع َف فأما أبنية السأماء المجموعة فستة : 
َعلٌت نحو : َف َلٌة : جمعها بالتاء في أدنى العدد وتفتح العين فتقول :  ْع َف الول : 
ِقَصاٍع وقد جاء َعاٍل مثل :  َف َفناٍت فإذا جاوزت أدنى العدد صأار على  ٍة وَج َن ْف َج
ُعوٍل وهو قليل مثل : مأنُة وُمؤوٌن والمأنُة أسأفل البطن وقد يجمعون ُف على 
بالتاء وهم يريدون الكثير وبنات الياء والواو بهذه المنزلة وكذلك المضاعف

َبياٍت َظ ٍة و َظبي َقَشواٍت و ٍء وركواِت و ِقَشا ٍة و َقشو ٍء و ِركا ٍة و فالمعتل نحو : ركو
ٍة وسَألٍت فأما ما اعتلت عينه فإذا أردت أدنى العدد ّل والمضاعف نحو : سَأ

ٍة َع ْي َيباٍت وِعياٍت وَض َع ٍة و َيب َع ألحقت التاء ولم تحرك العين وذلك نحو : 
ُدوٌل َدولٌة و ُنوٌب و ْوبٌة و َن ْوضاِت ورياٍض وقد قالوا :  ٍة وَر ْوَض َعاٍت وِضياٍع وَر ْي وَض

َلٌة من بنات الياء على ْع َف ًى و ُنز ٌة و َو َنز ًى و ُقر َقْريٌة و وَجوبًة وُجوٌب ومثلها 
ٍم َي ٍة وِخ ْيَم َعٍل ) نحو : َخ ِف  )
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َلٍة وإن جاء شيء من بنات الواو والياء :الثاني ْع َف َعلٌة : وهو بمنزلة  َف  
َباٌت والمضاعف أجري مجرى الضرب وهو عزيز وذلك قولك : َرَحبٌة وَرح

ِرقاٌب ولم يذكر سأيبويه مثالً لما اعتلت لمه فأما ما اعتلت َبٌة وَرقباٌت و َق وَر
َعٍل ) قالوا : ِف ِنياٌق وقد كسر على (  َناقٌة و َعاٍل ) قالوا :  ِف عينه فيكسر على ( 

َيٌر ِت ٌة و َتاَر ٍم و َي ِق َقامٌة و
: قال الراجز

َيرا ) ِت َيقوُم تاراٍت ويمشي   ... )



َعاٍل ِف َعَل ) في هذا الباب مقصورة من  ِف فكأّن ( 
ُغُرفاٍت فإذا ٍة و َف ُغر ُكباٍت و ٍة وُر ْكب ُعلٍت نحو : ُر ُف َلٌة : تجمع على  ْع ُف الثالث : 
ِنقاٌر ٌة و ُنقر ُغَرٌف وقد جاء  َكٌب و َعٍل ) قلت : ُر ُف أردت الكثير كسرته على ( 

ُغرفاٌت وبنات الواو ِبراٌم ومن العرب من يفتح العين فيقول : ُركباٌت و ُبْرَمٌة و و
ُطواٍت وُخطًى ومن العرب من يسكن فيقول : ٌة وُخ ْطو بهذه المنزلة نحو : ُخ

ٍة وُمدًى اجتزأوا ببناء الكثر وَمن ُكلًى وُمدي ٍة و ُكلي ْطواٌت وبناء الياء نحو :  ُخ
َكب َعٍل ) مثل ركبة وُر ُف ْدياٌت والمضاعف يكسر على (  ْلياٌت وُم ُك خفف قال : 

وقالوا : سُأّرات وسُأَرٌر ول يحركون العين لنها كانت مدغمًة والِفعاُل في
ُدوٍل ُدولٍت و ٍة و َدول ِقباٍب والمعتُل العين نحو :  المضاعفة كثير نحو : ِجلٍل و

َلٌة : نحو ما في القليل باللف والتاء وتكسر العين نحو ْع ِف : الرابع : 
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ِكسراٍت ٍة و ِكْسر ٍة وسِأدراٍت و سِأدر
َكِسراٌت فإن أردت الكثير قلت ومن العرب من يفتح العين فيقول : سأدراٌت و

: سِأدٌر
ِكَسٌر ْدراٌت وقد يريدون القل فيقولون :  ُغْرفاٌت فخفف قال : سِأ ومن قال : 

َقٌر في القليل لقلة اسأتعمالهم التاء في هذا الباب ِف و
ًا ِرَش ٍة و ِرشو ًى و ِفر ٍة و ِفري ِلحًى و ٍة و ِلحي والمعتل اللم فيه نحو : 

ِكْسراٌت اجتزأوا بهذا عن التاء ومن قال : 
ِربٌب وقد جاء ّباٌت و ِر ّبٌة و ِر ٌة و َد ِق ّداٌت و ِق ٌة و ّد ِق َياٌت والمضاعف :  ِلْح قال : 

ٌة ِرشو ٌد ولم تجمع :  ٌة وأَش ّد ُعٌم وِش ْن ْعَمٌة وأ ِن ُعِل ) قالوا :  ْف َأ َلٌة ) على (  ْع ِف  )
ِلسأكان هنا : ِرْشواٌت لّن الواو ل تعتل في ا بالتاء ولكن من أسأكن قال : 

َيٌم وَريٌب ِق ِريبٌة و ِقيماٌت و ِقيمٌة و والمعتل العين : 
ٌد وذلك أن تجمع بالتاء ول تغير ِع ٍة وَم ِعد ٍم وَم ّع َن ّعمٌة و َن َلٌة : نحو :  ِع َف الخامس : 
َطٍب أل ٍة وُر َطب ٍم وليس هذا كُر َه ُت ٍة و َهم ُت ٍم و ُتَخ ٍة و ُتَخم َعلٌة : نحو :  ُف السادس : 

ُغَرِف ِم وال َل ّظ ُبّر وهذا مؤنث كال ترى أن الرطب مذكٌر كال
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ًا يقع على الجميع باب ما يكون من بنات الثلثة واحد
ويكون واحد على بنائه من لفظه إل أنه مؤنث تلحقه الهاء للفصل وهذا الباب

حقه أن يكون لجناس المخلوقات وهي تجيء على تسعة أبنية
ٍر ٍة وصأخ َنْخٍل وصَأْخَر ٍة و َل َنْخ ٍر و َتم ٍة و َتْمر ْلٍح و َط ْلَحَة و َط َلٌة : نحو :  ْع َف الول : 
ٍة َل َعاٍل نحو : سَأْخ ِف َلُة على  ْع َف وإذا أردت القليل جمعت بالتاء وربما جاءت ال



ِقَصاِع ًا وهم شبهوها بال َهام ِب ٍة و وسِأَخاٍل وبهم
ٍة ٍو وسَأرو ٍة وَمر ٌة وصُأخوٌر وبنات الياء والواو نحو : َمْرو وقال بعضهم : صَأْخر

وسَأْرو
ٌي ٌء وَشريٌة وَشْر َعا ٌة وصِأ ْعو وقالوا : صَأ

ٍة وَحّب ّب والمضاعف نحو : َح
َبيضاٍت وقد قالوا : روَضٌة ْيٍض و َب ٍة و ْيَض َب ٍز و ٍة وُجو ْوز والمعتل العين نحو : َج

ِرياٌض و
َبقراٌت وقالوا َقٌر و َب ٌة و َقر َب ٍة قالوا :  َل ْع َف َعلٌة : وهي مثل  َف : الثاني : 
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َقطواٍت ًا و َقط ٍة و َقطا ٍة و َكاٌم وبنات الياء والواو نحو : َحصًى وَحصا أكَمٌة وإ
َقٌة ْل َلٌك ثم قالوا : َح َف ٌق و َل ٍم وقالوا : َح َأك ٍم و َكا ٌء مثل إ َأضًى وإضا ٌة و َأضا وقال : 

َكٌة فخففوا في الواحد حيث ألحقوه الزيادة وغيروا المعنى هذا لفظ ْل َف و
َقُة سأيبويه قال : وزعم يونس عن أبي عمرو أنهم يقولون : َحل

ٌع َهاماٌت وراٌح وراَحٌة وراحاٌت وسَأاعٌة وسأا َهاَمٌة و والمعتُل العين هاٌم و
وسَأاعاٌت

ِبٌق فلم يجاوزوا هذا َن َقاٍت و ِب َن ٍة و َق ِب َن َلٌة : نحو :  ِع َف الثالث : 
َبراٍت وهو فسيُل الُمقِل ٍة وإ َبر َنٍب وإ ٍة وِع َب َن َلٌة : نحو : ِع َع ِف الرابع : 

ٍر وسَأُمراٍت ٍة وسَأُم َلٌة : نحو : سَأُمَر ُع َف الخامس : 
ٍر ُبُس ٍة و ُبُسر َلٌة : نحو  ُع ُف السادس : 

َطباٍت ويقول ناس َبة وُر َط َطٍب وُر ٍة وُر ُعَشر ٍر و ُعَش َلٌة : نحو  َع ُف السابع : 
َنٍب وأعناٍب وهذا عندي إنما يجوز إذا اختلفت أنواعه للرطب أرطاُب مثل : ِع

ونظيره من الياء ُمهاة وُمهي وهو ماء الفحل في َرِحم الناقة
ْلقاٍت ْلٍق وسِأ ٍة وسِأ َق ْل َلٌة : نحو : سِأ ْع ِف الثامن : 

َقاق ّقُة وِح َقاٌح وفي المضاعف ِح ِل ْقَحٌة و ِل ْدٌر وقالوا :  ٌة وسِأ ْدر وقد قالوا : سِأ
َقٌق قال المسيب بن علس : وقالوا : ِح

ٍم  ) َد َع ُق...َقد نالني منهم على  َق ْثُل الفسيِل صأغاُرها الِح (  ِم
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َناٍت قال سأيبويه : ِطي ٍة و َن ِطي ِطيٌن و َيناٍت و ِت ٍة وتيٍن و ِتين والمعتل العين نحو : 
ً ْعل ُف  )وقد يجوز أن يكون هذا ( 

ُدّراٌت ُدّر و ٌة و ُدّر َناٍن ومن المضاعف :  ُدْخ ُدْخٍن و ٍة و َن ُدْخ َلٌة : نحو :  ْع ُف التاسأع : 
َفٌة ُتوماٌت وصُأو ُتوٌم و ُتومٌة و َلٌم ومن المعتل العين :  ُظ ُدَرٌر كما قالوا :  وقالوا : 



َفاٌت وصُأوٌف وصُأو
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باب ما جاء لفظ واحدة وجمعه سأواء
ُء مثله وهذا عندي : إنما يستعمُل َطْرفا ٌة و ُء واحد ْلفا ُء للجميع وَح ْلفا وقالوا : َح

ُد منُه قال أبو العباس : حدثني أبو عثمان المازني عن فيهما ليحقر الواح
ِء ْلفا ُد الَح َقِصبٌة وواح ِء  ُقْصبا ُد ال َفُة وواح ِطر َطْرفاء  ُد ال الصأمعي قال : واح

َفُة تكسر اللم مخالفة لختيها ِل َح
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باب ما كان على حرفين وليس فيه علمة التأنيث
ٍد وفي الكثير َأي ٍد و ِي ِعٍل ) نحو :  ْف َأ ْعلً ) كسر على (  َف اعلم : أن ما كان أصألُه ( 

َعٌل ) كسر في َف ُدمُي فإن كان (  ٌء م ِدَما ُفعوٍل ) وذلك :  َعاٍل ) و (  ِف على ( 
القليل على ( أفعاٍل ) وذلك أٌب وآباء

ٌء وزعم يونس أنه يقول : أُخ وآخا
وقال إخواٌن

وبنات الحرفين تكسر على قياس نظائرها التي لم تحذف
وأما ما كان من بنات الحرفين وفيه الهاء للتأنيث فإنهم يجمعونها بالتاء

وبالواو والنون
َئٌة ِف َيٌة وِشياٌت و َهناٌت وِش َنٌة و َه كأنه عوٌض فإذا جمعت بالتاء لم تغير وذلك : 

ُقلٌّت وربما ردوها إلى الصأل إذا جمعوها بالتاء َلٌة و ُق ِباٌت و ُث َبٌة و ُث ِفئاٌت و و
َنواٌت وِعَضواٌت فإذا جمعوا بالواو والنون كسروا الحرف الول فقالوا : سَأ

ُئوِن فرقوا بين هذا وبين ما الواو له في ُبوَن وِم ِث ُلوَن و ِق ُنوَن و وذلك نحو : سِأ
َنٌة َه ُقلوَن فل يغير وأما  ُنوَن وبعضهم يقول :  َب ُنوَن و ُنوَن وَم َه الصأل نحو قوله : 

َنٌة فل يجمعان إل بالتاء لنهما قد ذكرا وَم
ُظباٌت َبٌة و ُظ ًء وذلك نحو قولهم :  وقد يجمعون الشيء بالتاء فقط اسأتغنا

ّيٌة وِشياٌت والتاء تدخل على ما دخلت فيه الواو والنون لن الصأل لها فقد وِش
يكسرون هذا النحو على بناء يرد ما ذهب من الحرف
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ٌه واسأتغنوا عن التاء حيث عنوا بها َيا ٌة وِش ٌة وَشا َفا َفٌة وِش وذلك قولهم : َش
ٌء وهي ٍم وإما أدنى العدد وتركوا الواو حيث ردوا ما يحذف منه وقالوا : أَمٌة وآ
َلًة ) على ْع َف ُعٍل ) ولم نرهم كسروا (  َأف َعلة ) على (  َف َعلٌة ) لنهم كسروا (  َف  )
ُلغًى وقد يستغنون بالشيء َغٌة و ُل ُبرى و ُبروَن و َبراٌت و ٌة و ُبَر ُعٍل ) وقالوا :  َأف  )
َأْرٌض عن الشيء وقد يستعملون فيه جمع ما يكون في بابه وقالت العرب : 

ًا من حذفهم اللف والتاء وتركوا وأرضاٌت وأرضوَن فجمعوا بالواو والنون عوض
ٌة َوّز ٌة وَحّرون وقالوا : إ الفتحة على حالها وزعم يونس أنهم يقولون : َحّر

ٌة وإحرون يعنوَن الِحراَر كأنه َوْزون وزعم يونس أيضا أنهم يقولون : َحّر وإ
جمع إَحّرة ولكن ل يتكلم بها

ُء التأنيث بالتاء وذلك قولهم : وقد يجمعون المؤنث الذي ليست فيه ها
َأرضاٌت وقالوا : سَأماواٌت اسأتغنوا بالتاء عن التكسير وقالوا : أهلٌت ُعُرسأاٌت و

ٍة َهلٌت وقالوا : إْمواُن جماعُة أم ْعباٍت وقالوا : أ فشبهوها بَص
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باب تكسير ما عدة حروفه بالزيادة أربعة أحرف للجمع
َفاعٌل ُعوٌل  ُف ِعيٌل  َف َعاٌل و ُف َعاٌل  َف َعاٌل  ِف ُة في هذا الباب سأتٌة :  ُء المكسر السأما

ٍة والكثير َأْحَمر ٍر و ٍة ) نحو : ِحَما َعل ْف َأ َعاٌل : جاء في القليل على (  ِف فالول : 
ٍم فتقول : ُحْمٌر وُربما عنوا ُعٌل ) نحو : ُحُمٍر ولك أن تخفف في لغة بني تمي ُف  )

ُتٍب ُك ٍر وثلثُة  ُد ببناء أكثر العدد أدناه وذلك قولهم : ثلثُة ُج
َناٌن َلٌة وِع َأج والمضاعف ل يجاوز به أدنى العدد وإن عنوا الكثير وذلك : ِجلٌل و

ٍة َأسأقي َقاء و ٍة وسِأ َأرشي ٍء و ِرَشا َنٌة وكذلك المعتُل نحو :  َأك َناٌن و ِك ّنٌة و َأع و
ٍة فإن َق ِرواٍق وأرو ٍة و َأخون ٍة ) نحو : ِخواٍن و َل ِع َأف وما أعتلت عينُه فيكسر على ( 

ْوٍن وروٍق بوٍن ْعٍل ) وذلك نحو : ُخ ُف أردت الكثير جاء على ( 
َدان فثقلوا لن َف ٌة تكون في َمتاِع ال َياُن : حديد ِع ُيٌن وال ُع َياٌن و وذوات الياء ِع

ُيٌض وزعم يونس : أن من العرب من ُب ُيوٌض و َب الياء أخّف من الواو كما قالوا : 
ٌد ٌد وصِأي ُيو يقول : صَأ

َقذاٍل ٍة و َن َلٍة ) في القليل نحو : َزماٍن وأْزم ِع ْف َأ َعاٌل : يجيء على (  َف والثاني : 
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ُذٍل وقد يقتصرون على أدنى العدد فيه ُق ُعٌل ) نحو :  ُف َذلٍة والكثير (  وأق
َأسأِميٍة . وكرهوا بناء الكثر ٍء و ٍة ) نحو : سَأَما َل ِع َأف وبنات الواو والياء على ( 

ِربٌة والكثير ْغ َأ ُغراٌب و َلٍة ) في القليل :  ِع ْف َأ َعاٌل : يجيء على (  ُف الثالث : 
ٍة والمضاعف ْلَم ِغ ِلَمٌة اسأتغنوا ب ْغ َأ ْلَماٍن ولم يقولوا :  ْعلٌن ) نحو : ِغْرباٍن وِغ ِف  )



ّباٌن في الكثير وقالوا في المعتل في أدنى العدد ِذ ْذبٌة في القليل و ُذباٌب وأ
ٌة والذين يقولون : ِحواٌر يقولون : ِحيراٌن ِور أْح

وأما سُأواٌر وسُأوٌر فوافق الذين يقولون : سُأواٌر للذين يقولون : سِأواٌر كما
اتفقوا في الُحوار وقال قوم : ُحوراٌن وربما اقتصروا على بناء أدنى العدد فيه
ُذٌب َباٌب و ُذ ٌد و ُقُر ُد و ُقرا ٌة وقالوا :  ْفئد َأ ٌد و َؤا ُف كما فعلوا ذلك في غيره وقالوا : 

ْعلٌن مثل : ُف ُعٌل و ُف ٍة ) والكثيُر  َل ِع ْف َأ َفعيٌل : يجمع في القليل على (  الرابع : 
ٍء ْنَصبا َأ ِء ) نحو :  ِعل ْف َفاٍن وربما كسروه على ( أ ْغ ُغٍف وُر ٍة وُر َف َرغيٍف وأْرغ
ّي َقْر ِفصلٌن والمعتل نحو :  َفِصيٌل و ْعلٌن ) قال :  ِف وقد قال بعضهم فيه ( 

َيٍة وقالوا : في ِبصب ٍة اسأتغنوا  ِبي َأصْأ ِبّي و َياٍن ولم يقولوا في صَأ ُقر ٍة و وأقْري
ٌة ٌة وُحّزاٌن وقال بعضهم : ِحّزاٌن وقالوا : سأريٌر وأسِأَر المضاعف : حزيز وأحَز
َفِصيلٌة وتوهموه الصفة فشبهوه َفِصيٌل وفصاٌل حيث قالوا :  وسُأُرٌر وقالوا : 

ِفيٌل َأ ِظراٍف حيث أنثوا وكان هو المنفصُل من أٍب وقد قالوا :  ٍة و َظريف ب
ِلبل َفائٌل وهو حاشية ا َأ و

َيلُة فأشبه الصفة ْف ِبفَصاٍل حيث قالوا : في الواحد أ َفاٌل شبهوها  وقالوا : إ
َفعوٌل : ويذكر في باب المؤنث الخامس : 
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ًا على ( :السادس َفاِعَل أيض َفواعَل ويكسروَن ال َعٌل : يكسران على  َفا َفاِعُل و  
َاٍن ِئٍط وِحيط ْعلٍن في المعتل نحو : حا ِف ٍر وُحْجزاٍن وعلى  ُفعلٍن ) نحو : َحاج

ْعلٍن ) نحو : راكٍب ُف وكان أصأله : صأفًة فأجري مجرى السأماء فيجيء على ( 
ُفْرسأاٍن َباٍن وفارٍس و ْك وُر

َعاٍل نحو : صِأَحاٍب ول يكون فيه فواعُل لن أصأله صأفٌة وله ِف وقد جاء على 
َفوارس مؤنث فيفصلوَن بينهما إل في 
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ُة حروفه بالزيادة أربعة أحرف للجمع باب تكسير ما عد
َفعيل وفعول َعال  ُف َعال  َف َعال و ِف السأماء المكسرة في هذا الباب سأتة : 

وفاِعل
ٍة والكثيُر َأْحِمر ٍر و ٍة ) نحو : ِحَما ِعل ْف َأ َء في القليِل على (  َعاٌل : جا ِف فالول : 
َنوا ّبما ع ٍم فتقوُل : ُحْمٌر وُر ِة بني تمي َأن تخفَف في لغ ٍر ولَك  ُعٌل نحو : ُحُم َف

ُتب ُك ٍر وثلثُة  ُد ُلهم : ثلثُة ُج ُه وذلَك قو َأدنا ِد  ِر العد َأكث ِء  ببنا
َناٌن ّلٌة وِع َأِج َعنوا الكثيَر وذلَك : ِجلٌَل و ِإْن  ِد و َأدنى العد ِه  والمضاعف ل يجاوُز ب

ٍة َأسأقي ٍء و َقا ٍة وسِأ َأرشي ٍء و ِرَشا ّنٌة وكذلَك المعتُل نحو :  ِك َناٌن وأ ِك ّنٌة و َأِع و



ِإْن ٍة ف َق َأرو َواٍق و ِر ٍة و َت َأخو َواٍن و ٍة ) نحو : ِخ َل ِع َأف وما اعتلْت عينُه فيكسُر على ( 
ِء ُبوٍن . وذواُت اليا ْوٍق و َوُر ْوٍن  ْعٍل ) وذلَك نحو : ُخ ُف َء على (  َأردَت الكثيَر جا

َأخّف ِمَن َء  َلّن اليا َداِن فثقلوا  َف ٌة تكوُن في َمتاِع ال َياُن : حديد ِع ُيٌن وال ُع َياٌن و ِع
ٌد ُيو َأّن ِمَن العرِب َمْن يقوُل : صَأ َعم يونس :  ُيٌض وز ُب ُيوٌض و َب َكما قالوا :  ِو  الوا

ٌد وصِأي
َذاٍل َق ٍة و َن َأْزِم ٍة ) في القليِل نحو : َزَماٍن و َل ِع ْف َأ َلى (  َعاٌل : يجيء ع َف الثاني : 

ِد َأدنى العد ُذٍل وقد يقتصرون على  ُق ُعٌل ) نحو :  ُف ٍة والكثيُر (  ِذل َأق و
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فيه
ٍة َأسأمي ٍء و ٍة ) نحو : سَأَما َل ِع َأف ِء على (  َبناُت الواِو واليا َو

ِر َء الكث وكرهوا بنا
ِربٌة والكثيٌر ْغ َأ ُغراٌب و َلٍة ) في القليل  ِع ْف َأ َلى (  ُء ع َعاٌل : يجي ُف الثالُث : 

ٍة ْلَم ِغ ِلَمٌة اسأتغنوا ب ْغ َأ َلم يقولوا :  ْلَماٍن و َباٍن وِغ ْعلٌن ) نحو : ِغْر ِف  )
ّباٌن في الكثيِر وقالوا في المعتّل في ِذ ّبٌة في القليِل و ِذ َأ ُذباٌب و والمضاعُف : 

َواٌر يقولوَن : ِحيراٌن ٌة والذيَن يقولوَن : َح ِور َأح ِد :  أدنى العد
َق الذيَن يقولوَن : سُأواٌر للذيِن يقولوَن : سِأواٌر كما َأما سُأواٌر وسُأوٌر فواف و

ِه ِد في َأدنى العد ِء  ّبما اقتصروا على بنا اتفقوا في الُحوار وقاَل قوٌم : ُحوراٌن وُر
ُذّب َباٌب و ُذ ٌد و ُقُر ُد و ُقرا ُلوا :  َقا ٌة و ِئد ْف َأ ٌد و َؤا ُف ِره وقالوا :  كما فعلوا ذلك في غي
ْعلٌن مثُل : ُف ُعٌل و ُف ٍة ) والكثيُر :  َل ِع ْف َأ ُع في القليِل على (  ِفعيٌل : يجم ُع :  الراب

َباء ْنِص َأ ِعلَء ) نحو :  ْف َأ ُه على (  ّبما كسرو َفاٍن وُر ْغ ُغٍف وُر ٍة وُر َف َأْرغ َرغيٍف و
ّي ِر َق ِفْصلٌَن والمعتّل : نحو :  َفِصيٌل و ْعلٌن ) قاَل :  ِف ِه (  َقد قاَل بعُضهم في و

َيٍة وقالوا في ٍة اسأتغنوا بِصب ِبي َأصْأ ِبّي  َياٍن ولم يقولوا : في صَأ ُقر ٍة و ْقري َأ و
ٌة َأسِأر َأحّزة وُحّزاٌن وقاَل بعُضهم : ِحّزاٌن وقالوا : سَأريٌر و الُمضاعِف : َحزيٌر و 

ُه ُه الصفَة فشبهو َفِصيلٌة وتوهمو ِفَصاٌل حيُث قالوا :  َفِصيٌل و َوسُأُرٌر وقالوا : 
َو ُه ّثوا وكاَن  ِظراٍف حيُث أن ٍة و َظريف ب
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ِلبل َو حاشية ا َوه َفائٌل  َأ ِفيٌل و َأ َأٍب وقد قالوا :  المنفصَل من 
َأشبَه الصفَة َلُة ف َأفي ِد  ِبفَصاٍل حيُث قالوا : في الواح َفاٌل شبهوها  وقالوا : إ

َفعوٌل : ويذكُر في باِب المؤنِث الخامُس : 
ًا على َأيض َفاِعَل  َفواعَل ويكسروَن ال َعلى  َعٌل : يكسراِن  َفا َفاِعُل و السادُس : 
َطاٍن ِئٍط وِحي ْعلٍن في المعتّل نحو : َحا ِف َلى  ٍر وُحْجراٍن وع ُفعلٍن ) نحو : َحاج  )



ْعلٍن ) نحو : َراكٍب ُف ِء فيجيء على (  ُأجري مجرى السأما َأصألُه صأفًة ف وكاَن 
ُفْرسَأاٍن َفارٍس و َباٍن و ْك وُر

َلُه َلُه صأفٌة و َأصأ َلّن  ِه فواعُل  َعاٍل نحو : صِأَحاٍب و ل يكوُن في َف َلى  َء ع وقد جا
ِرَس َوا َف َنهما إلّ في  مؤنٌث فيفصلوَن بي
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َباُب المؤنِث
ُعوٌل َف َفعيٌل و َعاٌل و ُف َعاٌل و ِف َعاٌل و َف ًء :  َد عَشَر بنا َأح ِه  والبنيُة المجموعُة في

َعالٌة ُف َعالٌة و َف َعالٌة و ِف َفعيلٌة و ْعٌل و ِف َعٌل و ُف و
َأحرٍف ِة  َأربع ِة على  ُء بالزياد ِء التي تجي َأّن ما كاَن ِمْن هذِه السأما َلم :  اع

ُعٍل ْف َأ َلى (   )وهي مؤنثٌة فجمعها في القليِل ع
ُنوٍق ُع ُعوٍل ) مثُل  ُف ِر على (  ُنٍق وفي الكثي َأع َعناٍق و َفعاٌل : فمثُل :  َأّما  ف

َأنَث اللساَن قاَل : َهذا وَمْن  َأذرٍع ول يجاوزونها  ِذراٍع و َعاٌل : فنحو :  ِف َأّما  و
َألسنٌة َذكَر قاَل :  ْلسٌن وَمْن  َأ

ِة َلى الزياد َء في َشماٍل : َشمائٌل كسرْت ع َقد جا و
َأْشُمٌل وقالوا : 

ْقباٌن ُقٍب . وقالوا : ِع ْع َأ َقاٍب و ُع َعاٌل : فنحو :  ُف وأما 
َأيماٌن ّنها مؤنثٌة وقالوا :  َل َأيُمٌن  َيِميٌن و َف ِعيٌل :  َف َأما  و

ِإْن ِر ف ِعيٍل في القليِل في المذك ِف ِة  ُدٌم وهو بمنزل ُق ُدوم و َق ُعوٌل : فنحو :  َف َأما  و
َفاٍن وقالوا  ْعلٍن نحو : ِخْر ِف َتُه على  ٌد: َأردَت الكثيَر كسر َعُمو
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َأفعاٍل ) ِو على (  َناِت الوا َب َء منها ِمْن  َأشيا ُبٌر وقد كسروا  ُبوٌر وُز َوز ٌد  ُعُم و
َء َلسأما ّنُه َضاَرع ا ّو وصأٌف ولك ُد َوع ٌو  ُد َع ْفلء و َأ ّو و ُل َف قالوا : 

َعٍل ) نحو : الّصغرى ُف َأفعل ( فتكسيُرها ) على (  َلى  ْع ُف ِإْن كانت :  َلى ف ْع ُف َأما  و
ِإْن ُقَصى و َوى وال ُقص َنى وال ّد ّدنيا وال ِو : ال ِء والوا َذواِت اليا ِر ومثلُه ِمْن  َغ والّص
ِو ُع المذكُر بالوا ْبَرياُت كما يجم ُك ْغَرياُت وال ِء فقلَت : الّص َتهّن بالتا شئَت جمع

َلصأغروَن : والنوِن نحو : ا
َثَم تبنى على َدة التي هي للتأنيِث  َفت الزيا َتُه حذ َلى إذا كسر ْع ِف َلى و ْع ُف
ِذفرى َذفارى ولم ينونوا  َبالى و َللِف نحو : َح ُء ِمَن ا َعالى ) وتبدُل اليا َف  )

ُلهم َقال : فقو َذفاٌر  ْفَرى :  ِذ ٌء وقالوا في  َهذا الباِب سأوا َلى ) في  ْع ِف َلى و ْع ُف و ( 
َء على ًا وجا َألف َء  َلبوا اليا َق ُثّم  َعاٍل )  َف َهذا الباَب على (  ُعوا  ُهم جم ّن َأ ّلك  َذفاٌر يد  :

ِر ول َلصأف َأفعل مثُل ا َلى  ْع ُف ْغَرى  َأّن الّص َلى والّصغرى  ْب ُق بيَن ُح الصأِل والفر



َلى فهو مثُل ْع ِف َأما  ْفَرى و ِذ َلى ليسْت كذلَك فأشبهْت  ْب تفارقها اللُف واللُم وُح
َعالى ) َف َتُه على (  ُثّم بني َة التي هي للتأنيِث  َفت الزياد َتُه حذ َلى إذا كسر ْب ُح

ٌء َهذا الباِب سأوا َلى في  ْع ِف َلى و ْع ُف ِء اللِف و َأبدلَت ِمَن اليا و
ِه للتأنيِث ِذفرى وما كانِت اللُف في آخر َاٌر ولم ينونوا  َذف ْفرى :  ِذ وقالوا في 
َء وصَأحاَرى ْفَرى تحذُف اللُف التي قبَل الطرِف نحو : صَأحرا ِذ فحكمُه حكُم 

ِء ِد جمعَت بالتا َأدنى العد ٍر فإْن أردَت  وقالوا : صأحا
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َبى وُرباٌب :فقلَت ُأنثى وإناٌث وُر َلياٌت وقالوا :  ْب ْفَرياٌت وُح ِذ  صَأْحراواٌت و
ُه على َذفوا وكسرو ُء التأنيِث َح َأربعٌة وفيِه ها ِه  ُة حروف َلٌة : فما عد ِعي َف َأما  و

َفعائَل  )( 
َذا ِإ ِء  َأْن يجمَع بالتا َهذا  ٌء ِمْن  ُع شي ُعٍل ) ليَس يمتن ُف َلى (  َع ُه  ّبما كسرو وُر

ٍة وصَأحائَف وصُأُحٍف وقد يقولوَن : ثلُث ِد نحو : صَأحيف َلقّل العد َأردَت ما يكوُن 

صَأحائَف
َعَمائُم ٍة نحو : ِعَمامٌة و ِعيل َف َعالٌة : فمثُل  ِف َأما  ف

ٍة وَحَمائَم َعالٌة فنحو : َحَمام َف َأّما  و
ٍة ) ز ِعيل َف ِء مثُل (  َدَجائَج وفي التا ٍة و َدَجاج و

َذا ِمَن ٌء من  ٌع شي َوائَب وليَس ممتن َذ ُذوابة و َلها نحو :  َلٌة : فمثُل ما قب َعا ُف َأّما  و
ِد َأدنى العد َأردَت  َذا  ِإ ِء  اللِف والتا

ُع على الجميِع ٌء منها يق َعالً إذا كاَن شي ُف َعالً و ِف َعالً و َف ِعيلً و َف َأَن  َلم :  واع
ِفينٌة َدَجاٍج وسَأ ٍة و َدَجاج ُء التأنيِث مثُل :  ِئه وتلحقُه ها َيكوُن على بنا ( فواحده ) 
ِر ما كاَن َأمرها كأم َناٌت وُمَراراٌت ف َدَجاجاٌت وسَأِفي ٌة ( وُمَراٌر ) و َفيٌن وُمَرار وسَأ

ِه ِو في ِء والوا ِره وكذلَك بناُت اليا ِء وغي َأحرٍف من الجمِع بالتا ِه ثلثُة  علي
َدَجائُج وسَأَحائُب وقالوا : 

َأحرٍف ِة  َثلث ِة ما كاَن على  ِإنُه بمنزل ًا على الجميِع ف ًا مذكر ُكّل ما كاَن واحد و
َفرجٍل ٍة وسَأ َفرجل ّلْت : نحو : سَأ َأو ق َكرنا كثرْت حروفُه  ِره مما ذ ِمَن الجميِع وغي

َتْمٌر ٌة و َتْمر كما يقولوَن 
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َلسأماء على أربعة أحرف من غير زيادة باب ما كان من ا
َلى ِمثاِل ِإنُه يكسُر ع ِه ف َة في ِة ل زياد َأّن ما كاَن من بناِت الربع ِلم :  اع

َلنَك ل تصُل إلى ُه  ًا ل تجاوز َأيض َلقّل  ِإنء عنيَت ا َفادٍع و َفاعٍل ) نحو : َض ( َم
َلى مثاِل ُته ع َو حرُف ليٍن كسر ٌد وه ٌع َزائ ِإْن كاَن فيه حرٌف راب َلنُه مذكٌر ف ِء  التا



ٍة َق بزياد ُألح ِة  ٍء من بناِت الثلث ُكّل شي َناديل و َق ِقنديٍل و َفاعيٍل ) نحو :  ( َم
ِة ُق بمنزل َفاِعل والملح َثاِل َم ًا على َم َأيض ُه  ِئها فتكسر ُألحق ببنا ِة و ببناِت الربع

ِة ْق بالربع ُيلح َأجادل ومما لم  َأجدٍل و َداول و ْدوٍل وَج َلصألي وذلَك نحو : َج ا
ًا نحو : َأيض َفاعل )  ُه على ِمثاِل ( َم ٍة فتكسير ُة بمد ٌة وليسِت الزياد ِزياد وفيه 

ِة فصاَر رابعُه ُألحَق ببنات الربع ِة قد  ٍء ِمْن بناِت الثلث ُكّل شي َناِضب و َت ْنُضٍب و َت
ُقرطاٍط ّد ك ٌع حرُف َم َلُه راب ِة  ِة ما كاَن من بناِت الربع َو بمنزل ّد فه حرَف َم

ّد ولم يبَن ٌة ليسْت بمدٍة ول رابعه حرُف م ِه زائد َقراطيٍط وكذلَك ما كانت في و
َيربوٍع َكلليَب ) و َكلوٍب و ّد نحو : (  ُعها َحْرُف َم ِة التي راب َلربع َء بناِت ا بنا

ُه على ما ذكْرنا ُء التأنيِث فتكسير ٍء مما ذكْرنا كانت فيِه ها ُكّل شي َع و َيرابي و
ِد َأدنى العد َذا أردَت  ِإ ِء  ُع بالتا ّنَك تجم َأ ِإلّ  ِة  ِمَن الربع
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َلم ُه فمتى :واع ُأصأوٌل ل يجوُز تكسير ِء التي هَي  َأّن الخماسأي ِمَن السأما  
َفارُج فتحذُف َفرجٍل : سَأ ِة تقوُل في سَأ ِإلى الربع ُه  َذفوا منها وردو اسأتكرهوا ح
ُء ِمْن ِء والتا ّنها ِمْن مخرِج التا َل ُق حذفوا الداَل  ِز َفَرا َفَرزدٍق :  اللَم وقالوا في 

ًا ِء ملحق َء ِمَن السأما ٌد وما جا َأْن يقولوا : فراز ِد والقياُس  حروِف الزوائ
َأكثُر َكان فيه زائد ثاٍن أو  ِإْن  ِة ف ِإلى الربع ُه  ّد َد ور َها الزوائ ِة ِمن فاحذْف بالخمس

َفاعيل َفاِعل ) وَم َثاِل : ( َم ِإلى ِم ُه  ّد ِد حتى تر ِر في حذِف الزوائ َأنَت بالخيا ف
ُه ًأثبّت ما دخَل لمعنًى وحذفَت ما سأوا ِد دخلْت لمعنًى  ِإحدى الزوائ ِإْن كاَن  ف

ٌة ٌة والنوُن زائد ٍم فالميُم زائد ٌق بمحرنج َو ملح َعنسس وه ْق وذلَك نحو : ُم
َقاعيُس فتحذف النوَن َقاعُس وإْن شئَت : َم ٌة فتقول : َم ُة زائد والسيُن الخير

ِم الفاعِل وأنَت بالتعويِض َنى اسأ ُأدخلت لمع ّنها  َتحذُف الميَم ل والسيَن ول 
َد اللِف فإْن ًء سأاكنَة بيَن الحرفيِن اللذيِن بع َأْن تلحَق يا ِر والتعويُض  بالخيا

ّ َناديل ل يجوز إل َق َذكرنا في قنديٍل و ُة رابعَة فالتعويُض لزٌم كما  كانِت الزياد
التعويُض

ٍء كما قالوا َء من غير تعويٍض ِمْن شي َد اليا ّبما اضطر فزا وُر
َياريُف ) ُد الّص َقا ْن َت ِم  ِه ّدرا ْفَي ال َن  ... )
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ِة ذكر تكسير الصف
باُب الثلثي منها

ْعلُن َف َعاٌل  ْف َأ ِعيٌل  َف َعٌل  ْف َأ ْعٌل  َف ُعوٌل  َف َعاٌل  ِف ٍة :  َأبني ِه تسعُة  َء في ْعٌل جا َف الول : 
ْعلٌن ُف َلٌة  َع ِف



َعاْب ول يكسُر للقليِل ْعٍب وصِأ َعاٌل : نحو صَأ ِف
ُع ِمَن َذا كاَن للدمييَن يمتن ِإ َهذا  ٌء ِمْن  ُهوٍل وليَس شي ُك ْهٍل و َك ُعوٌل نحو :  ُف و

َباٍل ٍة وِع َعبل َعاٍل ) نحو :  ِف َء للتأنيِث كسَر على (  َتُه الها َألحق َذا  ِإ ِو والنوِن و الوا
َأنك ل تحرُك الوسأَط لنُه صأفٌة ِإل  ِء  ُع ِمَن التا ٌء ِمْن هذا يمتن وليَس شي

ِرجاٌل َلَجبٌة وقالوا :  ٌة  َلَجبات فحركوا وِمَن العرِب َمْن يقوُل : َشا ٌه  وقالوا : ِشيا
َقد كسروا ( َو ِر والمؤنِث  َع على المذك ٍة ) اسأٌم مؤنٌث وق َبع َأصأَل ( َر َلّن  َبعاٌت  َر

ُكّث وكسروا ما اسأتعملوا منُه اسأتعماَل ُكّث و ْعٍل ) مثُل  ُف ْعلً ) على (  َف
َكليٌب ٌد كما قالوا :  َعبي َقالوا :  ٍد و ُب ْع َأ ٍد و ْب َع ُعٍل ) نحو :  ْف َأ ِء على (  َلسأما ا

ّبما َغداٌن وُر ُو َو ِوغداٌن  َو ٌد  ْغ َو َأشياٌخ وِشيخاٌن وِشيَخٌة وقالوا :  وقالوا : َشيٌخ و
ِء كسروا الصفَة تكسيَر السأما

َعاٌل وذلَك  َأف ْعلٌن و ِف َعاٌل و ِف ٍة :  َأبين ِة  َعٌل على ثلث َف َحَسٌن: الثاني : 
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ِه عن َطاٌل اسأتغنوا ب َأب َطٌل و َب ْلقاٌن و ٌق وِخ َل َد الباِب وقالوا : َخ وِحَساٌن عن
َهذا ٌء ِمْن  َعاٍل ) وليَس شي ِف ًا على (  َأيض َء للتأنيِث كسَر  َتُه الها َعاٍل ) فألحق َف  )

ِو والنوِن ُع ِمَن الوا للدمييَن يمتن
ِء نحو ُء ُجِمَع بالتا ِإذا لحقتُه الها ّنثُه  ِإّن مؤ َطاٍل ف ْب َأ َأفعاٍل ) نحو :  وما كاَن على ( 
ِه . َو علي ُه َعاٍل ) فيكسُر  ِف َلْم يجَمع ( على  ُه  َأن مذكَر ِقبٍل  َطلٍت ِمْن  َب ٍة و َطل َب  :

ٌع َن ُعٍل ) كما قالوا : َرُجٌل صَأ ْف َأ َلى (  ْعٍل ) ع َف ُع مؤنُث (  َكما ل يجم َلٌة )  َع َف  )
َعٌر ولم َو الّرِجٌل الّش ُه َقوٌم َرَجلوَن والّرَجُل :  ُعوَن وَرُجٌل َرَجٌل و َن َقوٌم صَأ و

يكسروهما
ُنٌب ُلَك : َج َأفعاٍل ) وهو في الصفاِت قليٌل وذلَك قو َء على (  ُعٌل : جا ُف الثالُث : 

ُبوَن وقالوا : َرُجٌل ِإْن شئَت قلَت : ُجن َناٌب و َأْج َع ِمَن العرِب قاَل :  َفَمْن جم
ِة َو الخفيُف في الحاج َوه ُوَن )  ُلل ُلٌل ول يجاوزوَن ( ُش ُش

َأْجلٌَف ْلٌف و ُعٍل ) وذلَك ِج ْف َأ َأفعاٍل ) و (  َلى (  ْعٌل : ع ِف ُع :  الراب
ُلٌف َأْج َعرِب :  وقاَل بعَض ال

ِو ُع ِمَن الوا ٌء مما ذكرنا يمتن ْنعوَن وليَس شي َقوٌم صِأ ٌع و ْن وقالوا : َرُجٌل صِأ
َأفعاٍل ) ِمْن باِب ( ُء بمنزلِة مؤنث ما كسر على (  َذا لحقتُه الها ِإ والنوِن ومؤنثُه 

ْلٌج ْلجٌة وِع ِء وقالوا : ِع ُع باللِف والتا ْعٍل ) يجم َف
ْعٍل ) في ِف َو مثُل (  َوه َأمراٌر  َأفعاٌل يقولوَن : َرُجٌل ُمّر و ْعٌل : و ُف الخامس : 

َو العظيُم البطِن ْلوَن وه َقوٌم ُح ٌو و ْل ِة ويقاُل : َرُجُل ُح القل
َع َأن يجم ٌد وبابُه  َأنجا ٌد و َنُج َقاٌظ و َيقٌظ وأي َأفعاٍل : وذلَك :  ُعٌل على  َف السادُس : 

ِو والنوِن بالوا
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ُع ٌد :الساب َأنكا ٌد و ِك َن َأفعاٍل ) وقالوا :  َلى (  َء ع ِعل : جا َف  
ٍة َأبني َءت ِمَن الثلثي في الصفاِت سأبعُة  َلبنيِة التي جا ُع ا فجمي

ِعيٌل َف ُعٌل و ْف َأ ْعٌل و ُف ُعوٌل و ُف َفعاٌل و ٍة :  ِه تسعُة أبني َء في ْعٌل . وجا َف الول : 
ْعلٌن ُف َعلٌة و ِف ْعلٌن و ِف َعاٌل و َأف و

َعاٌل ْف َأ َعاٌل و ُف َعاٌل و ِف ْعٌل وجاء فيه ثلثة أبنية :  َف الثاني : 
َعٌل : جاء على أفعال َف الثالث : 

ُعٍل ْف َأ ْعٌل : جاء على أفعال و َف الرابع : 
ُعٌل : جاء على أفعال َف الخامس : 
َعٌل : جاء على أفعال َف السادس : 

ْعٌل : جاء على أفعال ِف السابع : 
ّنها َل ِء  ِو والنوِن واللِف والتا ُع من الوا ِه النعوِت ل تمتن َع هذ َأّن جمي َلْم :  واع

ِر ِر فمتى احتجَت إلى تكسي ًا في التكسي ّد تمكن َأش ُء  َلسأما على الفعِل تجري وا
ِئه َلى بنا َو ع ُه ِم الذي  َتها فكسرها تكسيَر السأ َأّن العرَب كسر ٍة ولم تعلْم  صأف

ٌء وإْن كانت صأفاٍت َأسأما ّنها  َل

ِو ْع بالوا ِم فاجم َذا احتجَت إلى ذلَك في الكل ِإ َأّما  ِر ف ُع في الشع ُة تق والضرور
ًا فتكسْر َأّن العرَب قد كسروا ِمْن ذلَك شيئ َلم  َأْن تع ِإلّ  ِء  والنوِن واللِف والتا

ِه علي
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ِة ِه أربعُة أحرٍف بالزياد ُد حروف ِر ما كاَن في الصفاِت عد َاُب تكسي ب
ِة َلى سأبع َء ع َفاِعٌل : جا ٍة : الوُل :  ِة أبني َهذا الباِب على تسع تجيء الصفُة في 

َعلٌة فيما اعتلت لمُه َف َلٌة و ْع ُف ّعاٌل و ُف ّعٌل و َف ٍة :  َأبني

َفواعُل ُء و َعل ُف ُعٌل و ُف و
ِو التي هّن ِء والوا ُلُه من بناِت اليا ٍد ومث ّه ٍد وُش ّعٌل ) فنحوه َشاه ُف َأما (  ف

ُغّزى ٍز و َغا ّيٌب وفي اللماِت :  ُغ ِئٌب و َغا ّوٌم و ِئٌم وصُأ عيناُت : صَأا
ٍد وهو كثيٌر ّها ٍد وُش ِه ّهاٍل وَشا ِهٍل وُج ّعاٌل ) فنحو : َجا ُف وأما ( 

ُله فيما اعتلْت ٍة وهو كثيٌر ومث َبَرَر َباّر و ٍة و َق َفَس َفاسأٍق و َلٌة فنحو :  َع َف َأما  و
ِو والتي ِء والوا َبناِت اليا ُه ِمْن  َنظيُر ُء  ٍة ويجي َباع َو ٍة وبائٍع  َون ُنُه : كخائن وَخ عي

ٍة َا ِم وُرم ٍة ورا َقَضا ٍة ) نحو : قاٍض و َل َع ُف هَي لٌم على ( 
ّوٌل ّيٌط وَحائٌل وُح ُع َعائٌط و ُبّزٌل و ِزٌل و َفبا ّعٌل :  ُف َأّما  و

َهذا الباِب ُء في  َفعل َو ّعٌل  ُف ُء و َلحا ِلٌح وصُأ ُء وصَأا َلما ُع َفعالٌم و ُء ) :  ْعل ُف َأما (  و
َذا ِإ ِو والنوِن و ُع ِمَن الوا ٌء للدمييَن يمتن ليَس بالقياِس المتمكِن وليَس شي

ِإْن كاَن َوارَب وكذلَك  ٍة وَض َواعَل : كَضارب َف َء للتأنيِث كسر على  َقِت الها ْلِح ُأ

َنُه على َوائض ويكسرو َوَح ُء التأنيِث : كَحائٍض  صأفًة للمؤنِث ولْم يكْن فيِه ها



ُع ٍر ل يمتن ّو ٍر وُز ّيٍض وَزائ ّعٍل ) نحو : ُح ُف  )
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ِر الدمييَن كسَر َفاعٌل لغي ِء وإْن كاَن  ِه الصفاِت ِمَن التا ُء ِمْن هذ ِه الها ُء في شي
ُق َقد اضطّر الفرزد َوازَل و َب ًا مثَل : ِجَماٍل  َأيض ٍر  ِإْن كاَن لمذك َواعَل ) و َف َلى (  َع

َقال َف  :
َتهم  ) َأي َد ر َأوا يزي َذا الرجاُل ر ِإ ِر...و َواكَس البصا َن َع الرقاِب  (  ُخُض

ِرهم فجعَل الدمييَن كغي
َعاٌل ِف ُء . و َعل ُف ٍة :  َأبني ِة  َعَشر ُه على  ُء تكسير ِعيٌل : يجي َف الثاني : 

ُعٌل ُف ُء في الُمعتِل . و ِعل ْف َأ َلٌة في المضاعِف و ِع ْف َأ و
ٍه وفقهاء َفعوُل وذلَك نحو : فقي ِئُل في المؤنِث و َعا َف َعاٌل و َأف ْعلٌن و ِف ْعلٌن و ُف و

ٍد َدا ٍد وِش َعاٍل ) : كشدي َف ًا كسَر على (  َئاٌم وما كاَن منُه مضاعف ِل َلئيٌم و َقالوا :  و
ُيكّسروَن المضاعَف على َء وقد  ّدا َأُش ٍد و ِعلء : كشدي ْف َأ ِه  َء في َعل َف ونظيُر 

ِو فإّن نظيَر ٍة ومتى كاَن من بناِت الياء والوا َأشّح ٍة ) نحو : شحيٍح و ِعل ْف َأ  )
َء ْغويا ّأ ّي و َغو َء و ْغنيا َأ ِعلء : كغني و ْف َأ َء فيه :  َعل ُف

َعاٍل  ِف َذا عن (  ِو) اسأتغنوا به وبالوا
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والنوِن
َطويٍل َعاٍل ) نحو :  ِف َلى (  ُكَسر ع ِو وهي عيناٌت  ِء والوا وما كاَن ِمن بناِت اليا
ِو ُع ِمَن الوا َهذا للدمييَن يمتن ٌء ِمْن  ِم وليَس شي َواٍل وهو قليٌل في الكل ِط و

والنوِن
ًا ّو ُثٍن وكاَن الصأُل : ثن ِنّي و َث ِء :  ُله ِمْن بناِت اليا ٍر ومث ُذ ُن ٍر و َنذي ُعٌل فمثُل  ُف َأما  و

َذا يبيُن في َلها وه ُكسر ما قب ًء و َلها ضمٌة فقلبْت يا ًا قب ُو طرف فوقعْت الوا
ُله ِإْن َشاء ال موِضعه 

َياُن و ِفعلٌن قالوا : َخِصّي وِخْص َياٌن وَجاء  ْن ُث ِنّي و َث ْعلٌن ) قاَل :  ُف َء (  َقد جا و
ُء حيُث اسأتعمَل كما ٍم ) وقالوا : صَأديٌق وأصأدقا َأيتا ٍم و َعاٌل ) مثُل : ( يتي ْف َأ  )

َفعيلً ) للتأنيِث َء (  َذا ألحقَت الها ِإ َء و َأنصبا َنصيٍب و ُء نحو :  تستعمُل السأما
ِئَل ) وقد َعا َف َلى (  َباٍح ويكسُر ع ٍة وصِأ ُق المذكَر مثَل : صَأبيح فالمؤنُث يراف

ِئُف ٍر وقالوا : َخليفٌة وَخل َغا ٍر وصِأ ِرها نحو : صأغي ِئَل ) بغي َعا َف يستغنوَن على ( 
ٍر فصاَر ِإلّ على مذك ُع  َأنه ل يق َأجِل  ُء ِمْن  َلفا َلصأِل وقالوا : ُخ ِه على ا جاءوا ب

ُظُروٌف َظريٍف :  َء في جمِع  ُعوٌل َفجا ُف َأما  َء و ُظَرفا مثَل : ظريٍف و
َء ُظَرفا ُع  َأنُه جم ِد ك َلى َحذِف الزوائ َأبو بكر : هو جمعُه عندي ع وقاَل 



ٍر َك َذ َلى  َذا لم يكسر ع ِإ َذاكيَر  ِة : َم وقال الخليُل : هو بمنزل
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ُعوٍل نحو : ُف ّبه ب ِر والمؤنِث ُش ًا في المذك َفعيٍل مستوي ٌء ِمْن  َي شي ُأجر َقد  َف
ٌء ل ِر والمؤنِث سأوا َو في المذك ُعوٍل فه َف َذا كاَن بمعنى  ِإ َفعيٌل  ٍد وسَأديٍس و َجدي

َلى ْت َق َقتيٍل و َلى نحو :  ْع َف َلى  ِو والنوِن ويكسُر ع ُع بالوا يجم
ٌء َقتل َنا َمْن يقوُل :  وقاَل سأيبويه : سأمع

َا ِإذ ِه ذاَك ف ُيفعَل ب َأن  ِه قبَل  ًا في َفعيٍل على ما كاَن مقدر ُء تدخُل في باِب  الها
َذبحْت قيَل : َذا  ِإ َأن تذبَح ف َقبَل  ِفلٍن  َذبيحُة  ِذه  ٍء تقوُل : ه ِر ها ِعَل كاَن بغي ُف

ٌة ذبيُح شا
ُبوٌر َء قالوا : صَأ ْعل َف ِئَل للمؤنِث و َعا َف ُعٍل و ُف ُء على :  ُعوٌل : ويجي ُف الثالُث : 

ِو والنوِن ُع بالوا َهذا يجم ٌء ِمْن  ِئُز وليَس شي َعَجا َعُجوٌز و ُبٌر وفي المؤنِث :  وصُأ
ِء ُع بالتا َثُه ل يجم َأّن مؤن َكما 

ُه بالمؤنِث وقالوا َلم يكْن ِمَن الدمييَن شبهو ِر : َجُزوٌر وَجَزائُر لّما  ُلوا للمذك وقا
ُلولٌة َفُروقٌة وَم ٌة  ٍة وقالوا : امرأ ُه : بصديٍق وصَأديق ٌد وودودة شبهو ُدو َو : َرُجٌل 

ْعٍل فيما اعتلْت عينُه ُف ُعٍل و ُف َلى  َع ٍة :  َأبني ِة  َثلث َلى  ُء ع َفعاٌل : يجي ُع :  الراب
ٌد ُوٌر وَجوا ُن َنواٌر و ُنٍع وقالوا فيما اعتلت عينُه :  َء وذلَك نحو : صَأناٍع وصُأ ْعل َف و

ُء َنا َباٌن وُجب َء : َج ُء ل تدخُل في مؤنثِه وجا ٌد والها َوُجو
َعاٌل ِف ِئُل و َعا َف ُعٌل  ُف ٍة :  َأبني ِة  َلى ثلث َء ع َعاٌل : جا ِف الخامُس : 

ُعٍل ُف َلى :  َع ع ِه وجم ُء في مؤنث َعاٍل ل تدخُل الها َف ِة :  َعالً بمنزل ِف َأّن  َلْم :  اع
ِظراٍف ِة :  ِة بمنزل ِهَجاَن للجماع َأّن  ُلٍث وزعَم الخليل :  ُد َو ٍة دلث  َناق نحو : 

َأّن الّشماَل تجعُل َعم أبو الخطاِب :  وز
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َهذا َقع  ّنما و ِد وإ ِدلٌص لفُظ الجميِع لفُظ الواح ٌع  َأدر ِدلٌص و ٌع  ِدْر ًا وقالوا :  جمع
ٍد ٌة ِمْن جميعهّن في موضٍع واح َأخواٌت فالزياد َفعيَل )  َفعوَل و ِفعاَل و لن ( 
َلى : ُء جمعُه ع ُء ل يكوُن إلّ في المعتّل فيجي َذا البنا ِعٌل : وه ْي َف السادُس : 
ٍم ّي ُو والنوُن نحو : ق َأمواٍت وحقُه الوا ّيٍت و َء وذلَك نحو : َم ْفعل َأ َأفعاٍل ) و  )

َلم يكْن ْو  َول ّفَف  َفُخ ّيٌل  َأقياٌل والصأُل : ق ْيٌل و َق َأمواٍت :  َقيموَن ومثُل  و
ِه ِعيَل ) التكسيُر في َف َلّن (  َقيلوَن  ِو والنوِن فقالوا :  ِلَما جمعوا بالوا ِعلً )  ْي َف  )
َأمواٌت وقالوا : ًا :  ْثُر ويقولوَن للمؤنث أيض َأك ِه  ُو والنوُن في ِعَل الوا َفي َأكثُر و

ُء َنا ْهو ّيٌن وأ َه
َداِعُس َعٌس وَم ْد َفاِعَل َم َلى َم َع َعٌل : يكسْر  ْف ُع : َم الساب



َقد قالوا : ّنهم  َأ ِء إلّ  ِو والنوِن والمؤنُث بالتا ُع بالوا َعٌل يجم ْف َعٌل وُم ْف الثامُن : ُم
ْوسَأٌر وَمياسأيُر َكٌر وَمناكيُر وُم ُمن

ِفٍل ْط ُء فإنُه يكسُر نحو : ُم ِعٌل الذي يكوُن للمؤنِث ول تدخلُه الها ْف َأما َم و
ِفيُل ِر القياِس : َمطا َلى غي َقد قالوا ع ِفَل و َطا وَم

َذا ًا إ ّب ًا يقاُل : َرُجٌل ُج ّب ِو والنوِن وذلَك نحو : ُزّمٍل وُج ُع بالوا ّعٌل يجم ُف ُع :  التاسأ
ًا كاَن ضعيف
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ِة ِمَن الصفاِت َناِت الربع ِة بب َق ِمْن بناِت الثلث َباُب ما ألح
َعَل ْف َأ َعٍل و ْي َف َوٍل و ْع َف َلى :  ٍة ع َأبني ِة  َلى ثلث ُء ع وهو يجي

ٍم َع َقْش ُه مَجرى :  َأجرو َوائَم  َت ٍم و َأ ْو َت َقَساوَر و ٍر و َو َقْس َوٌل : نحو :  ْع َف والوُل : 
َقَشاِعَم و

َق ول يمتنعاِن من َلٍق وسَأَمال ِبَسْم َيالَم شبهوها :  َغ ٍم و َل ْي َو : غ َعٌل : نح ْي َف الثاني : 
ِء إذا عنيَت غيَر َأعني : فعلول وفيعل إذا عنيَت الدميين والتا ِو والنوِن  الوا

الدمييَن
َأحمَر ْعلٍن وذلَك نحو :  ُف ْعٍل ) و ُف َذا كاَن صأفًة كسَر على : (  َأفعٌل : إ الثالُث : 
ُفعلٍن ) َطر شاعٌر وهو مما يكسُر على (  َأْن يض ٍر ول يحركوَن العيَن إلّ  وُحْم

ْوداٍن ويْمضاٍن نحو : ُحْمراٍن وسُأ
َأفعَل ) إذا ٍر وفي (  َء وُحْم ْعٍل ) نحو : َحْمرا ُف ُع على (  فالمؤنُث من هذا يجم

َهْل كاَن صأفًة 
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َأم غيُر ملحٍق نظٌر وسأؤاٌل ٌق  هو ملح
َلصأّم َغم في مثِل ا ُأد ِلما  ًا  َأنُه غيُر ملحٍق ولو كاَن ملحق قال : والحقيقُة 

ُقه اللُف َكما يوصأُف بأحَمر ول تفار ِه  ّنُه ل يوصأُف ب َلكبُر فإ َلصأغُر وا َأما ا و
َأصأغُر واللُم ل تقوُل : َرُجٌل 

َقَشاعمة وإْن ُة كما تقول : ال َلصَأاغر َعنا العرَب تقول : ا قاَل سأيبويه : سأم
ُه َلصأغروَن وقالوا الخروَن ولم يقولوا غير شئت قلَت : ا
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َأْحرٍف ِة  َأربع َأكثَر ِمْن  َلى  َع ِة  َء ِمَن الصف ِر َما جا َباُب تكسي
ٍة َأبني ِة  َلى عَشر : وهَي تجيء ع

ِو والنوِن ُع بالوا ُء ول يجم ُله الها َفاعيَل ول تدخ َلى : َم ُء ع َعاٌل : ويجي ْف الول : ِم
َأنه مقصور منه ِته للمذكر والمؤنِث ك َعٌل بمنزل ْف َهاذير وِم ٍر وَم َذا ْه نحو : ِم

ٍة ٍر : َمَحاضيُر وقالوا : ِمْسكينٌة شبهْت بَفقير ْفعيٌل : تقوُل في ِمْحضي الثاني : ِم
َفَمْن ًا : امرأة ِمسكيٌن  َأيض َذا : مسكينوَن وقالوا  َء فيجوُز على  َأدخلوا الها ف

َء تدخلُه َلّن الها ِء  ِو والنوِن ومؤنثُه باللِف والتا َهذا لم يجْز أن يجَمع بالوا قاَل 
َواويُر َع ّواٌر و ُع ّعاٍل ) نحو : الُحّساِن وقالوا :  ُف ّعاٌل : مثُل (  ُف ُع :  الراب

ُعوٌن ْل َوَم ِو والنوِن وقالوا : مكسوٌر وَمكاسأيُر  ُله بالوا ُعوٌل : مث ْف الخامُس : َم
ِء وَملَعيُن شبهوها بالسأما
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ِو والنوِن :السادس ّعٍل بالوا ُف َكجمِع :  ّعيٌل : نحو : ُزّميٍل وجمعُه  ُف  
ُفعاٍل ) نحو : َلى (  َلى كسَر ع ْع َف َلُه  ْعلُن إذا كاَن صأفًة وكاَن  َف ُع :  الساب

َعال نحو : سَأكارى وكذلَك ِف َعالى و َف َلى :  ُعطاٍش وقد يكسُر ع ْطَشاَن و َع
ًا المؤنُث أيض

ِو والنوِن ول ْعلُن بالوا َف ُع  ُيجم َكارى ( ول  َعالى ) نحو : سُأ ُف َء بعضُه على (  وجا
َكما قالوا ُء  َثُه الها ُق مؤن َقالوا فيما يلح َقد  َأن يضطَر شاعٌر و ِء إلّ  مؤنثُه بالتا

َدامى وقالوا : َن َندماٌن و ْدمانٌة و َن ُه ألف ونون زائدتان وذلَك :  َهذا لّن آَخَر في 
َخْمصانٌة وَخمصاٌن وُخَماٌص ومنهم َمْن يقوُل : َخَمصاُن

ْعلَن ) فيعني به ما َف َلى : ( َفعالى ) لنه يدخل (  ِعلً ) ع َف وقد يكسرون ( 
ِذٌر قالوا : َحذاَرى وقالوا : َرُجٌل ِكٌر وَح َعجٌل وسَأ ْعلَن ) وذلَك : َرُجٌل  َف يعني ( ب
َلى وقالوا : رجاٌل كما قالوا : ِعَجاٌل ُهم : َرْجلُن وَرْج َرِجٌل وَرجالى وقاَل بعض

َلها ِة التي  َلى ) صأفٌة بمنزل ْع َف َلّن (  ُه ِحراٌم وَحَرامى  ٌة َحْرمى وشيا ويقاُل : َشا
ْعلُن َف

َلْم يقولوا في ِو والنوِن و ُع بالوا ُعْرياٍن يجم ْعلٌن نحو : ُخْمصاٍن و ُف الثامن : 
ٍة َعرا ُب َعَرايا اسأتغنوا  ْياٍن : ِعَراء ول :  ُعر

ٍر َعا ُعْريان و ٌد في  ٍر إلَ أن المعنى واح َعا ُع  َو جم ُه ّنما  ٌة إ ُعرا و
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ُع ِء :التاسأ َلّن اللفيِن للتأنيِث نظيُر الها ٍة ِمَن الصفاِت  َعل ُف ِة  ُء فهي بمنزل َعل ُف  
ُه علمة ٌء ِمَن الصفاِت آخر َفاٌس وليَس شي ُن ُنفساواٌت و ُء و َفسا ُن وذلَك : 

ْعلَن َف َلى  ْع َف َعل و ْف َأ َء  ْعل َف ِء غيُر :  ُع ِمَن الجمِع بالتا التأنيِث يمتن



ْعٍل ) نحو : ُف َلى (  ُء ع ّنها تجي َأ َأفعَل )  َنا في باِب (  َقد ذكر ُء :  ْعل َف العاشر : 
ْعلَن َف َلى  ْع َف ٌء كما كاَن في جمِع  ٍر فالمذكُر والمؤنُث فيِه سأوا َء وُحْم َحْمرا

ُء ِء وقالوا : بطحا َء حيُث اسأتعملْت كالسأما ْطَحا َب ْطحاواٌت في جمِع  َب َقاَل :  و
ٌق ِبَرا ُء و َقا َبْر َطاٌح و ِب و
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َألُف التأنيِث ِه خمسٌة وخامسُه  ُة حروف ِء عد َألفاَباُب ما كاَن ِمَن السأما َأو   
التأنيِث

َبارياٍت وما كاَن آخره َباَرى وُح ِء نحو : ُح ّا ُع بالت َعالى ) يجم ُف فَما كاَن على ( 
ُع َقواصأ ِه :  َواعَل ) تقوُل في َف ِء فهو على : (  َعا َقاصِأ َء نحو : ال َفاِعل ألفاِن على 
ُء َفسا ْن ِء وقالوا : ُخ َألفي التأنيِث بمنزلِة الها َفاعلة وجعلوا  ِب َء )  َ َفاِعل شبهوا ( 

َنافُس وَخ
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َلى اللفِظ َلى المعنى ل ع َع ع َباُب ما ُجم
َلّن المعنى معنى : َتى وَجْربى  ْو ْلكى وَم َه ّنما قالوا : َمْرضى و قاَل الخليُل : إ

َلى الصأِل وقالوا : ِمراٌض ِه ع ُهلٌّك وهالكون فجاءوا ب َقد قالوا :  مفعوٍل و
َعى ووَجاعتى وقالوا : قوٌم َوْج ْوم  َق ٌع و ْقَمى وقالوا : وج َقاُم ولم يقولوا : سَأ وسِأ

ُق َقى وأْحم ْو ٌق وَم ِئ ِرٌب وإبٌل ِجَراٌب وقالوا : َما ٌع كما قالوا : بعيٌر َج وجا
ِه ٌء أصأيبوا ب َكى لنُه شي ْو َن َوُك و ْن َأ َقى و وَحْم

َكَمرَضى ْكَرى  ْوٌك وقالوا : سَأ ُن َأنوُك و ُهوٌج على القياِس و ْهوُج و َأ وقالوا : 
َنى وَضِمٌن ُد : َرائٌب وقالوا : َزِمٌن وَزْم َا والواح َنوم َبى : للذين اسأثقلوا  َوَرو

ْهصى ِهيٌص وَر وَضْمنى وَر
ِرموَن َه وَحسيٌر وَحْسَرى وإْن شئَت قلَت : َزِمنوَن و

ُكَسالى وقالوا  ُأسَأارى مثل :  َوٍج: وقالوا : 

   ]28 - صأفحة 3الصأول في النحو    [ جزء  

ُء َدى وليَس يجي َفْس ٌد و َفاسِأ ُله : و َطى مث ْق ٍز وقالوا : سَأاقٌط وسَأ َيا بل هم ووْج
ْقَمى َلى ول سَأ َبْخ َذا على المعنى لم يقولوا :  ُكّل ه في 

َتامى َي ُه جاَز . وقالوا :  قاَل أبو العباس : لو قالو



ٌقٌم ُع قاَل سأيبويه : وقالوا : عقيٌم و
َأن َبها  َأّن با ًا يعني :  ُفعَل ) لكاَن مذهب َلى (  ْء ع َنها لم تجى وقال : لو قيَل إ

ُء َأكثر ما تجي َليٌة ف َب ّنها  َل ِبها  َبا َلى فصرفْت عن  ْت َق َقتيٍل و ْقَمى مثُل :  َع يقاَل 
َلى ْع َف َلى  َع
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ِه ِر ما يكوُن في مثل َلى غي ِه ع ُء جمع َء بنا َاُب ما جا ب
ْبطاٌل وِمْن َأ ُهٌط و َأْر ّنهم كسروا :  َأ َأباطيُل ك َباطٌل و َأَراهُط و ْهُط و َفِمْن ذلَك : َر
َلّن ُع  َأقاطي ٌع و َقطي َأعاريُض و َعروٌض و َأحاديُث و ُع وحديٌث و َأكار ٌع و ُكرا ذلَك : 

َلم َعائَل ) و َف َأربعٌة بالزيادِة التي فيها لكانت (  ِفه  ُة حرو َتُه وعد َذا لو كسر ه
َلول زيادة يكْن في ا

ً َأهلً وليل َأنُه جَمع :  َلياٍل ك َليلة و َهاٍل . و َأ َأراهَط أهٌل و وِمثل 
ّنهْم َأ َأبو الخطاب :  وقاَل أبو العباس : ليلٌة أصألها ( ليلً ) فحذفت وزعَم 

ِه وقاَل بعُضهم : َذا على قياسأ ْهٌل وآهاٌل فه َأ َأرٌض وآراٌض كما قالوا :  يقولوَن : 
ْكٍن ُع ُم َأنُه َجْم ُكٌن ك َأْم

ٍم ) كما ِتئ ُه على (  َأٌم وتوائُم كأنهم كسرو َتو وقاَل سأيبويه : ومثُل ذلَك : 
َعاٌل ل ِف ِء الجمِع و َأسأما َأٌم اسأٌم ِمْن  ُظؤاٌر وقاَل أبو العباس : تو ْئٌر و ِظ قالوا : 

َلوا  ِرَجاٌل وقا َلك : َرْجٌل و َأبواِب الجمِع وكذ كَرواٌن: يكوُن ِمْن 
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َواٌن :وللجمِع ِكْر  
َأْمكٍن َد وكذلَك قاَل في  َواٍن تحذُف الزوائ ِكْر ْع :  َكَرواٌن جم وقاَل أبو العباس : 

َكاٍن ُع : َم َجم
ْق ِر َأط ْثِل : (  َكرًى ) وقالوا في ِم َكَرواُن ) على (  َع (  وقال سأيبويه : إنما ُجِم
ِئٌر َطا َأصأحاٌب و َذا : حماٌر وَحميٌر وصَأاحٌب و ْثُل ه َكرا إّن النعاَم في القُرى وِم

َأطياٌر و
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َو ِمْن ُه وه ِه واحد َلى الجميِع ولم يكسر علي ُع ع َو اسأٌم يق ُه ِهَباُب ما   لفظ
َأنَك تقوُل في َترى  َأل  ٍر وصَأاحٍب وصَأْحٍب  ْي َط ٍر و َطائ ٍر و ْف ْكٍب وسَأ وذلَك نحو : َر



َأديٌم ِد ومثُل ذلَك :  ّد إلى الواح ًا لر َفيٌر ولو كاَن تكسير َكيٌب وسُأ التصغير : ُر
َأٌخ ِقُر و َلٌك وِمْن ذلَك : الجاَمُل والبا َف َكٌة و ْل َف ٌق و َل َقٌة وَح ْل ٌد وَح َعَم ٌد و َعُمو َدٌم و َأ و

َفاِعٍل ) نحو : ِعيٌل ب َف ّبَه (  ٌة ِمْن ذلَك لو قاَل قائٌل : ُش ّي وسَأَرا ِر ٌة وسَأ وإخو
ٍة ) نحو : َعل َف ُء على (  ّنما يجي َلُه : مثاُل هذا في المعتّل إ ٍة قيَل  َفَسق َفاسأٍق و
ًا وصأاَر َعلٌة ) ليَس من ُجموِع المعتّل فلذلَك لم يجعْل جمع َف ٍة و (  َقَضا َقاٍض و

َيٍب َغ ِئٍب و َغا ٍة و َب ْثل : صَأاحٍب وصُأْح َهٌة م ُفْر ُه و َفار ٍر وقالوا :  ْف ْكٍب وسَأ في َر
ٍز َا َعازٍب وِعزيٍب وغ َأٍن و ٍز وَضائٍن وَض َع َوَم ٍز  َهٍب وَماِع َأ َهاٍب و ٍم وإ َد َوَخ ٍم  وَخاد

ّي ِز َغ و
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َباُب َجْمِع الَجْمِع
َأوطٍب ٍد و َأيا ٍد و َأي َأفاعيَل نحو :  َفاِعل ) و َأ ُع على (  ِد فيجم َأدنى العد َأما أبنيُة 

ِء ْفعلًة بالتا َأ ٍم وقد جمعوا (  َأناعي ٍم و َأنعا ِة إفعاٍل نحو :  َأفعاٌل بمنزل َأواطَب و  )و
ٌة وقالوا : َأسَأاوَر ٌة و َأسأور َأسأقياٌت وقالوا :  َأسأقيٌة و َأغطياٌت و َأغطيٌة و قالوا : 

ِجَماٌل وَجَمائُل
ُعٌل ) ُف َفعاٍل وكذلَك (  َب ُعوٍل ما عملوا  ُف ُبيوتاٌت عملوا ب وقالوا : َجَمالٌت و

قالوا : الُحُمراُت بضم الميم
ُع ُكّل َجْمٍع يجم قاَل سأيبويه : وليَس 

ُتْمَراٌن ٍر  َتْم َأبراٌر وقالوا : في  َبّر  لم يقولوا : في َجْمِع 
َبّر ويركُن إلى القياِس وقالوا في َأبرار في جمع  ُيجيُز :  َأبوا العباس  و

ُمْصراٍن : َمَصاريُن
ُدوراٌت وُحّشاٌن ُدوٌر و ُعوذاٌت و ٌذ و ُعو ُيوتاٌت وقالوا :  َأباييت وبيوٌت وب َأبياٌت و و
َفاعيُل َفاِعَل ) وَم َلى مثاِل ( َم ِة الجموِع ليَس ع َأبني ٍء ِمْن  ُكّل بنا وَحَشاشيَن و

ُعه ( إذا اختلفْت ضروبُه فجم
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ِته ِد أو على عد ِئه ِمَن الواح َأن ينظَر إلى ما كاَن على بنا عندي َجائٌز وقياسُأه 
ِه َثاِل تكسير َلى ِم ُه ع فتكسر

ُثني ( َأقوالِن ل ي َأبياٍت ل يقوُل :  َأباييُت في  َأقاويُل و وقاَل سأيبويه : َمْن قاَل : 
َأّن َلى  ّلَك ع َذا يد َد ضربيِن ُمختلفيِن فه َأن تري ّتْمُر إلّ  ُبْسُر وال َأقوالً ) وكذلَك : ال

ِه ضروٌب ُد ب َقط ول يرا َف ِه التكثيُر  ُد ب ٌع يرا َلى نوعيِن : فنو ُء ع َع الَجْمِع يجي جم
ٌع قالوا : ِه الضروُب المختلفٌة وهو الذي ل يمتنع منُه َجْم ُد ب ٌع يرا مختلفٌة ونو

ّنُه اسأٌم لم يكسر إبلِن ل



َلنُه َأقوى  ْبٍل  ٌة وهو في إ َقاٌح واحد ِل ّنهم لم يقولوا :  َل َقاحاِن سَأوداواِن  ِل وقاَل : 
لم يكسْر

َلى َفقاَل : يجوُز في الشعر ع ِة كلٍب  َألُت الخليَل عن : ثلث قاَل سأيبويه : سأ
( من ) وإْن نونَت قلَت : ثلثٌة كلٌب
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ِفَظ بالجمِع ُل ِه مثنًى كما  ِفَظ ب ُل َباُب ما 
َأحسَن ِلَك : ما  ِه كقو ٍد ِمْن صأاحب ٍء مفر ٍد بعَض شي ُكّل واح َأن يكوَن  وهو 

ُهما اثناِن ّنما  ّنهم يقولوَن : ِغلمانهما وإ َأ رؤوسأهَما وزعَم يونس 
َأنُه سَأمع ذلَك ِمن رؤبَة والباُب ما ْأسأيهما و ّنهم يقولوَن : ضربُت ر َأ ًا  َأيض وَزعم 
ُكَما ) . ُب ُلو َق َغْت  ْد صَأ َق َف ِه  َبا إلى الل ُتتو َء في القرآِن قاَل الله عّز وجّل : ( إْن  جا

ُهما َي ْيد َأ ُعوا  َط ْق َفا َقُة  ِر ُق والّسا ِر  )( والّسا
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ِة أحرٍف وقد أعرَب َأربع ِة على  َان من العجمي باُب َما ك
َء َعُه الها َعم الخليُل : أنهم يلحقون جم َفاعل وز َهذا الضرِب على مثاِل َم ُع  جم

َكيالُج ِرُب و َقد قالوا : َجوا ٍة و َطيالس َو ْيلساٍن  َط ٍة و ِزَج ْوَزٍج وَموا َكَم إلّ قليلً : 
ًا َء أيض َأدخلوا الها َقد  و

ِة َأو جماعَة الحي كالَمسامع ُد : آَل فلٍن  َأنت تري وكذلَك إذا كسرَت السأَم و
ُد الذئِب ِمَن الضبع ُهّن ول َدياسِأُم و َقد قالوا :  ِة و والمناذرة والَمهالب

ُة َبرابر ِة وقالوا ال ُد الكلِب ِمَن الذئب َل وقالوا : و
ِلضافُة َلعجميٌة وا َع فيهما ا والَسيابجُة فاجتم
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ِر َباُب التحقي
َلى الضّم َأولُه ع ُبني  ِر و ِم بالصغ ِه عن وصأِف السأ َء ب ٌء اجتزى التصغيُر شي

َلها فتحٌة ول يجوُز أن يصغَر اسأٌم يكون على أقل من ًء سأاكنًة قب وُجعَل ثالثُه يا
ِء َد اليا ُع على الحرِف الذي بع ِلعراُب يق ًا فا َأحرٍف فإذا كاَن السأُم ثلثي ثلثة 

َأن ينفتَح لها ّد ِمْن  ُب ُه هاء التأنيِث فل  ْيٌر فإْن كان آخر ٍر : ُحَج ِلَك في َحج نحو قو
ُء َو نظيُر الجمِع الذي يجي ٍد فه َأو غير زائ ٍد  ما قبلها فإْن جاوَز السأم الثلثَة بزائ



ِر وما ُء في التصغي ُه اليا َللُف في الجمِع نظير َفاعيَل فا َفاعَل ) وَم على ( َم
َهذا َأوَل  َأوَل الجمِع مفتوٌح و َأّن  َد اللِف مكسوٌر إلّ  َأّن ما بع َكما  َدها مكسوٌر  بع

ْلٍس َف ِر :  َعلى مثاِل تَصغي ٍة  َأمثل ِة  ُء على ثلث مضموٌم وجميُع التصغير يجي
ُء في ُء التي تجي ْينيٌر وهذا اليا َن ُد ُدَريهٌم و ُفليُس و ٍر وتصغيُرها :  ِدينا ٍم و ِدره و

ٌة تابعٌة كما ِم زائد َا متى كاَن في السأ ًا لزم َأشبه تكوُن عوض َوَما  ُدنينيْر  َثاِل :  ِم
ٌة تابعٌة كما وقعت في دينار وتكون غير ملزمة متى كان في السأم زياد
ٍة ٌة غيُر تابع ِم زياد ٍة َمتى كان في السأ وقعْت في دينار وتكوُن غيُر ملزم

ّنما ٌة فالتصغيُر إ ُء التعويِض زائد ٌة ويا ُء التصغير زائد ِه الخياُر فيا َلَك في ٍذ  فحينئ
ٍة فإْن تجاوَز ِر زياد َأو غي ٍة  َأحرٍف بزياد َأربعَة  ُه  يكوُن في الثلثي وفيما كان عدد

ِد ّد إلى هذا العد ُير َتى  ُد ذلَك ُحذَف ح العد
ِه ْقَص واسأم في َن ِه ول  َة في ٍم : اسأم ل زياد والسأماء تنقسُم ثلثَة أقسا
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ْنقوص ٌة واسأم َم زياد
ٍم : َأقسا َنقص وهذا الّضرُب ينقسُم ثلثَة  ِه ول  َة في الول : السأُم الذي ل زياد

ًا ثلثَة َأما الثلثي : فينقسُم أيض اسأٌم ثلثي واسأٌم ُرباعي واسأٌم ُخماسأي 
ٍم : اسأٌم صأحيٌح واسأٌم مضاعٌف واسأٌم معتّل َأقسا

َنحو َلى ضربين : مذكٌر ومؤنٌث فالمذكر  َأّما الّصحيُح فع الوُل ِمَن الثلثي : 
َليٌب والمؤنُث ُك ْلٌب و َك ْيٌل و َوُجَم ِلَك : رجٌل وُرَجيٌل وَحَجٌر وُحَجيٌر وَجَمٌل  قو

َنَك تقوٌل : َل ٌة  ْيَر َد ُق ٌة و َقدٌم صأغير ّنَك تقوُل :  ْيَمٌة ل َد ُق ٍر تقوُل :  ْد ِق ٍم و َقد نحو : 
َنٌة ْي َذ ُأ ُأذٍن :  َنٌة و َيي ُع ٌة وفي عيٍن  ْدٌر صأغير َق

ٌد يزوُل ُدي ّد : ُم ُدنيٌن وفي َم َدّن :  الثاني ِمَن الثلثي : وهو المضاعُف تقوُل في 
ِر ِء التصغي ِلدغاُم لتوسأّط يا ا

ُء على ضربيِن فالضرُب الوُل : ما كانِت َو المعتّل يجي َوه الثالث ِمَن الثلثي : 
ٌو ْو وا ٌء أ ِه والضرُب الثاني : ما لمُه يا اللُف بدلً من عين

ِه َبدلً ِمن عين ِر ما كانِت اللُف  ذكر تحقي
َللُف منقلبًة ِمْن واو ِه فإْن كانِت ا ّد إلى أصأل َأن ير ّغر  َذا صُأ َذا السأم إ ّق ه َح

ُنييٌب والناُب ِمَن َناٍب  ُء تقوُل في  ٍء ردت اليا ُو وإْن كانت منقلبًة من يا ردِت الوا
َذا َه ْيٌخ  َي َييٌت وفي َشيٍخ : ُش ُب َبيِت :  َأنياٌب وتقوُل في  ِلبِل كذلَك لنَك تقوُل :  ا

َلحسُن ا
ٌد ْي َي ٍد : سُأ ّي ِر سَأ ِبييٌت وتقوُل في تصغي ْكسُر الوَل فيقوُل : ِشييٌخ و ومنهم َمْن ي

َييٌر لنهما ُغييٌب وسُأ َغاَب لقلَت  َلحسُن وإْن حقرَت رجلً : اسأمُه : سأاَر و َو ا َوه
َألُف َويٌر لنها  ّقرت الّسار وأنت تريد السائر : لقلت : سُأ من الياء ولو ح

َفاعٍل  )( 
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َقاَل سأيبويه : وسأألُت الخليَل عن : َخاٍف وَماٍل يعني إذا قلَت : َرجٌل َخاٍف
َكون َأْن ي َأن يكوَن ( فاِعلً ) ذهبْت عينُه ويصلُح  وَرُجٌل َماٌل فقاَل : َخاف يصلح 

ْلُت ِع َف َلنُه ِمْن  ِعلً )  َف  )
ًا على َأيض ُء هو  َقد يجي َأنُه  ِعَل )  َف َلى (  ِه ع َأّن اسأَم الفاعل إذا كاَن ماضي يعني 

ّنهم َأما َماٌل فإ ٌق قاَل : و ِر َف َو رجٌل  َفه ٌق  ِر َف ِذٌر و ٍر فهو َرجٌل َح ِذ ِعٍل : نحو : َح َف
ِئٌل  )لم يقولوا ( َما

َكبٌش صَأاٌف إذا ُثَر َمالُه و َك َذا  َأنُه يقاُل : َرُجٌل َماٌل إ ِه :  ُق ب َأث قاَل وحدثني َمْن 
ِء هو َأِمَن اليا ّناِب ل تدري  َء اسأٌم نحو : ال كثر صأوفه ونعجٌة صأافٌة قاَل : وإذا جا

ِو َأم ِمَن الوا

ِو أكثُر قال أبو العباس : ّنها مبدلٌة ِمَن الوا َل ِو حتى يتبيَن لَك  ْلُه على الوا فاحم
َلها ُلها إلى الواِو للضمة التي قب ُيدرى أصأ َللَف التي ل  إنما قلبِت اللُف يعني ا

يعني في باب التصغير
َلّن هذه ِو  ُء بالوا َويٌب فيجي ُن قاَل سأيبويه : وِمَن العرِب َمْن يقوُل في ناب : 

ٍة : ُنور َأما المؤنُث فتقوُل : في  َلٌط منه و َغ ُلها ِمَن الواواِت وهو  اللف يكثُر إبدا
ٌة ْوَزة ُجويَز ٌة وفي َج َوير ُن

: الضرب الثاني : ما لمُه معتلٌة ِمَن الثلثي
َبّي َظ ْبي :  َظ ٌي وفي  ٍو : ُجَر َتّي وفي جر ُف َتى  َف َفّي وفي  ُق ًا :  َف َق تقوُل في 

ِء ُع ذلَك إلى اليا فيصير جمي
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ِه وهو الّرباعي : القسُم الثاني : مما ل زيادة في
ِر َهٌب والتصغيُر كالتكسي ْي َل َوسُأ َعيفٌر  ْلهٍب تقوُل : ُج ٍر وسَأ ْعف وذلَك نحو : َج

ِه وهو الخماسأي َة في : القسُم الثالُث : ِمما ل زياد
ٌق ُفَريز ٌد وقاَل بعضهم :  ُفَريز َفيرٌج و َفَرزدٍق تقوُل : سُأ َفرجٍل و وذلَك نحو : سَأ

ِرق فيَمن ْي َد ٌق : ُخ َن َدْر ِة وكذلَك َخ ُء من حروِف الزياد َء والتا لّن الداَل تشبُه التا
َديرٌن ول يجوُز في ( َجْحَمرٍش ) َقال : ُخ ٌد  ُفَريز ٌق وَمْن قاَل :  ُفَريز َقاَل : 

ِء التحقير َد يا ُد لنها رابعٌة بع حذُف الميم وإن كانت تزا
ًا لقلت : َأحذُف منها شيئ ِء ل  ًا مثَل هذِه السأما وقاَل الخليُل : لو كنُت محقر

ٍر َنيني ُد سُأفيرجٌل َحتى يصيَر مثَل : 
ٌة ِء فيه زياد : الثاني ِمَن القسمِة الولى : وهو ما كاَن ِمَن السأما

َلى عَشرة أضرٍب : وهو ع
الول : المضاعُف المدغُم

ِة أربعة أحرٍف ُة للتأنيِث فصاَر بالزياد الثاني : اسأٌم ثلثي لحقتُه الزياد



َعهما ًا التأنيُث وما َضار ِه أيض ُأدخَل علي الثالث : اسأٌم ثلثي 
ِة ِر ِمن بناِت الثلث الرابع : اسأٌم يحذُف منُه في التحقي
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ُة التي كسرتُه للجميع لحذفتها الزياد
َألُف الوصأِل َأولُه  ِة مما  ُد من بناِت الثلث الخامس : اسأٌم يحذُف منُه الزوا

ّيهما شئَت حذفَت السادس : اسأٌم فيه زائدتاِن تكوُن فيه بالخيار أ
ِر ِة تثبُت زيادتُه في التحقي السابع : اسأٌم ِمْن بناِت الثلث
ِة الثامُن : ما يحذُف في التحقيِر من زوائد بناِت الربع

ِة ُة من بناِت الربع ِه زياد َألُف الوصأِل وفي َأولُه  التاسأع : ما 
العاشر : تحقيُر الَجْمِع

ُع ّيٌم تجم ُأصَأ ٌق وفي أصأّم :  ّي َد ّق : ُم ُد الول : المضاعُف الُمدغم : تقوُل في ُم
ُة تلَك اللِف َء نظير َلّن هذِه اليا بيَن سأاكنين كما فعلَت في الَجْمِع 

ِة ُة للتأنيِث فصاَر بالزياد ْقتُه الزياد ِة أحرٍف ولح الثاني تصغيُر ما كاَن على ثلث
ُأخرى : ُبَشيرى وفي  ُبْشَرى :  َلى وفي  َبي َلى : ُح ْب أربعَة أحرٍف تقوُل في ٌح

ٍة ِليم ٍة وسُأ َليح ُط ِء في  ُأَخيَرى فل تكسُر ما قبَل اللِف كما ل تكسُر ما قبَل الها

َطى : َأْر َعيٌز وفي  ْعَزى : ُم ًء تقوُل في ِم ِقلبْت يا ِللحاِق  فإن جاءِت اللُف ل
ٌق وإذا كانِت اللُف خامسٌة للتأنيِث أو َلي ُع َفنوَن  َقى  ْل َع ُأَريٌط وفيمن قاَل : 

َبيَرٌك َبركٍى : ُح ِقٌر وفي َح ْي ُقَر َقرى :  َقْر ِه حذفْت تقوُل في :  لغير
َء : َعهما تقوُل في َحْمرا ِه ألفا التأنيِث وما َضار ُأدخَل علي الثالث : اسأم ثلثي 
ْطَشان ) َع َلى ) تقوُل في (  ْع َف َلُه ) (  ْعلُن الذي  َف َفل تغير وكذلَك (  ُء  ُحَميرا
َنثُه : عطشى وسَأكَرى فأما ما كاَن ْيراٌن لّن مؤ َك َطيشاٌن وسُأ َع ْكراَن :  وسَأ

ِإْن اختلفت ِفه و ِة حرو َلى وعلى عد ْع َف َلُه  ْعلَن ) الذي  َف ِر (  ُه كآخ آخر
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ِر ُه كتحقي َفاعيَل ) فتحقير ُه للجمِع حتى يصيَر على مثاِل ( َم حركاتُه ولم تكسر
َثاَل ( َمفاعيَل ) كسرحان ْكَراِن ) فإْن كاَن يكسُر على ِم ( عطشاَن وسَأ

ِة أحرف فلحقتُه ُه : سُأَريحيٌن فأما ما كاَن على ثلث وسأراحيَن فإّن تصغير
ٍء ِمْن نفِس الحرف ًا فإنُه مثُل ما هو بدٌل ِمْن يا ًا منصرف زائدتاِن فكاَن ممدود

ْيبي وُحَريبى َل ُع َباء تقول :  َباء وِحْر ْل نحو : ِع
ِدْرَحاية َنفِس الحرِف وذلَك نحو :  ُء ِمْن  ِه اليا يحقُر كما يحقُر ما تظهُر في
َء َعورا َك َلها  َغى وَمْن لم يصرْف جع َوي ُغ َء قاَل :  َغا َغو ُدَريحيٌة وَمْن صأرَف  و

َء ُقوبا َبى وَمْن لم يصرْف  َوي ُق َء قاَل :  ُقوبا َهذا وَمْن صأرَف  ُء يا  ُغويغا فقاَل : 



ِة أحرٍف حكمُه َلى ثلث َلّن تحقيَر ما لحقتُه ألفا التأنيِث وكاَن ع ُء  َويبا ُق قاَل : 
ُء على مثاِل ( َألٌف ونوٌن يجي ُه  ُكّل اسأم آخر ٌد كيَف اختلفْت حركاتُه و حكٌم واح

ِر : سَأرحاَن تقوُل في سَأْرحاَن : سُأَريحيُن وفي ُه كتحقي َفاِعيَل ) فتحقير َم
َواميُن َلنَك تقوُل : َح َويميٌن  ْوماٌن : ُح َباعيُن ُح َبيعيُن لنَك تقوُل : َض ْبعاَن : ُض ِض

ُفَريزيٌن كقولهم : ِفرزاٍن :  َلنَك تقوُل : سَألطيُن وفي  َليطيٌن  وسُألطاٌن : سُأ
ٍة َنادق َء مثُل َجَحاجحة وَز ُفَريزيٌن لنُه َجا ًا :  َفَرازنٌة قاَل أيض َفَرازيُن وَمْن قاَل : 

ِظربان فتقوُل : َأما  َوراَشين و َلنَك تقوُل :  ُوَريشيٌن  َوَرشاٍن  وتقوُل في 
َظرابيُن فل تأتي بالنوِن في جمِع َظَرابّي ول تقوُل :  َلنَك تقوُل :  َظَريباُن 

ْكراَن إذا التكسيِر كما ل تأتي بها في جمِع سَأ
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ِم العرُب كسَرتُه :قلَت ٌء على ِمثاِل : سأْرحان ولم تعل َء َشي َكارى وإذا جا  سُأ
ِر سأكراَن تثبُت اللَف والنوَن في آخره كألفي ُه كتحقي في الجمع فتحقير

التأنيِث ولو سَأّميَت رجلً : سأرحاَن
ِه وإذا جمعِت َع الملحِق في نكرت ُع َجم ّنه يجم ثم حقرتُه لقلَت : سُأَريحيٌن ل

ُه ّيا ِإ َفتَك  َقد ك َف ًا  العرُب شيئ
ًأصأٌل في َله  َثاميَن ولَ  َع َلى  َلم يكسْر ع َلنُه  َثيماٌن  ُع ُه  ْثماُن فتصغير ُع َأّما  ف

ِه ُيكسُر علي ِة  النكر
ِة ِمَن الزيادات : الرابع : ما يحذُف في التحقير من بناِت الثلث

ِلَك : َمغالُم وإْن َغيلٌم : كقو َفتها تقوُل في مغتلم : ُم َتُه للجمِع حذ َلنَك لو كسر

ْع رابعًة َق َت َة لم  َلّن الزياد ٍم  َنا غيُر لز ُه َغيليٌم العوُض  ْئَت عوْضت فقلَت : ُم ِش
ٍر : مقيدٌم ومؤيخٌر ٍم ومؤّخ ّد ٌق إذا أردَت التعويَض وفي ُمق َويلي َق : ُج وفي جوال
َلّن الميَم دخلْت أولً لمعنًى وإن شئَت عوَضت تحذُف الداُل ول تحذُف الميُم 

َؤيخيٌر َقيديٌم وُم فقلَت : ُم
َلنُه ل يكوُن ِدها  َتشدي ُع الداُل على  َقيدٌم فتد َأْن تقوَل : ُم ْعلم : أنُه ل يجوُز  وا
َألِف الجمع َد  َأحرٍف ِمَن الصأوِل بع ُع ثلثُة  َأنُه ل يجتم َأجِل  َقادُم ِمْن  الكلُم َم

ّنها ٌق تحذُف النوَن ول تحذُف الميَم ل َطيلي ٌق وُم َطيل ِه : ُم ٌق فتقوُل في َأّما منطل و
َأجِل ُء ذالً من  ًا فقلبِت التا َذيكٌر وكاَن الصأُل ُمذتكر ٍر ُم ّك َذ َأوٌل وتقوُل في : ُم

َء الله ِه إن َشا ُأدغمِت الذاُل في الداِل وهذا يبيُن في موضع الداِل ثم 
ُء في مفتعٍل وظهرِت الذاُل إذ لم ّنها التا َذا حقرَت حذفَت الداَل ل فإ
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ُع تقوُل : َكذا مستم َذيكيٌر و ِه وإْن شئَت عوْضت فقلَت : ُم يكن ما تدغُم في



َلّن أصأَل ُمزداٍن ُمْزتاٌن ّيٌن وُمَزييٌن  ٌع وتقوُل في ُمْزدان مز ٌع وُمَسيمي ُمَسيم
ٌة في َلنها زائد َفتها  ْفتعٌل ِمَن الّزيِن فأبدلِت التاء دالً فلما صأغرت حذ وهو ُم

ّد ِمَن ُب ٍر ُمَحيميٌر ل  ِم وتقوُل : ُمْحَمّر ُمَحيمٌر وُمَحيميٌر وفي : َمحَما ِو السأ َحْش
ًا رابعَة في محَماّر َلّن فيها إذا حذفَت الّراء ألف َتها العوَض  ّنما ألزم ِإ التعويِض و

َلنَك لو كسرَت قلَت : َحَماّر َع بيَن سأاكنيٍن  ٌة جم ٍة : ُحَميّر وتقوُل في َحَماّر
َنٌة فَخففوا ْب َباٌن وقد قالوا : ُج ّنَك لو كسرت قلت : َج َل ّنٌة  َبي ٍة ُج ّن ُب وفي ُج

ُعوعٌل فالعيُن ْف َلنُه ُم َغيديٌن فتحذُف الدال الثانية  وتقوُل في ُمغدودٍن : ُم
ُة ُة الزائد الثانيُة هي المكرر

َد سأيبويه َهذا القياُس عن
ٌد ِد َفي ٍد : ُخ َوالق وتقوُل في َخفيد ِة ُج َو بمنزل ُلولى فه وإْن حذفَت الداَل ا

َطيطّي َق َطيٌط و َق َطى :  َطو َق َدودٌن مثُل ذلَك و َغ ٌد و َفيدي وُخ
َأما َقيعيٌس و َقيعُس وُم َعنسٌس تحذُف النوُن وإحدى السينين فتقوُل : ُم ْق وُم

ِة واو َلّن النون بمنزل ُفيَجيٌج  َفيجٌج وع ُع ْنَجٌج :  َف َع َعيليٌط و ّوٌط فليَس إلّ : ُم َل ْع ُم
ِة الدال ٍد والجيَم بمنزل َفيد َدودٍن وياء َخ َغ

ٌد ّيي َط َع ٌد و ّي َط ُع ٌد :  ّو َط َع َو
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ّيٌل َث ُع َوٌل : و ْث ّنٍس ِع َعَج ُنوُن  ّبٍس و َد َع ُو الملحقُة كما ثقلت باء  ّنما ثقلِت الوا وإ
ِقْرِشّب واللُم ِة شيِن  َثاويُل والواو ملحقُة بمنزل َع َثاوُل و َع ّنهم يقولون :  َل

َقَراشب َء في :  ِقْرشّب فحذفتها كما حذفت البا ِء في  ُة بمنزلِة البا الزائد
ِة الشين وأثبتوا ما هو بمنزل

َبَب ْل أ
َ ّد ولو سأميَت رجلً ب ْي َل ُأ ٌد تقوُل :  ٌد واح َد َيلن َو ٌد  ْند َل َأ و

ٍة ٌذ كَحيو ًا ) َشا ُألبب َلّن (  ْيّب . ترده إلى القياس  َل ُأ لقلَت : 
ٌق ُأبير ٌق :  َهذا قوُل سأيبويه وإسأتبر ُع  ٍة وجمي َوة صَأار مثل : ِحذو ْي إذا حقرَت َح

ٍد َألند ُأَريدٌج مثُل  َأَرندٌج و ٌق . و َبيري ُأ و
َد الوَل وتحذُف النوَن ُع الزائ ِة فتد ُق اللُف إلّ بناِت الثلث ول تلح

ٍد : والدليُل ْهد َداُل َم َء ُضوعفا كما َضوعفت  َء والحا َلّن الرا ُذَريرُح  ُذَرْحَرٌح  و
ِرٌح َذَرا ُذَرْحَرٌح يقوُل :  ُذّروٌح وَمْن لغتُه  ُذّراٌح و َعلى ذلَك : 

ُع ِل َ ُع وَجل َلعل وقالوا : ُج
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ٌع وإن َليل َهذا ُج َلى  َع ّنهم يقولوَن : في صَأَمحمٌح صَأَمامُح فتقوُل  َأ وزعَم يونس : 
ُذَريريٌح شئَت عوَضت فقلُت : 



ِه ِل ّو َأّن ( َمرَمريَس ) من المراسأِة فضاعفوا الميَم والداَل في أ َعم الخليل :  وَز
َأولى بالحذِف ِمَن َء تصيُر رابعًة فصارِت الميُم  ُه : ُمَريريٌس لّن اليا وتحقير

ّنَك حقرَت ( ِة كأ ُلُه من الثلث َأصأ َأن  َلّن الميَم إذا حذفت تبيَن في التحقير  ِء  الرا
ٌد تحقيُر ُد اسأُم رجل ُمَسيج مّراس ) وُمَسروٌل ُمَسيريٌل ليَس إل ومساج

ٍد َمْسج
ِة ُد ِمن بناِت الثلث : الخامس : ما تحذُف منُه الزوائ

َألَف الوصأِل َفت  ُتَضيريٌب حذ َألفاُت الوصأِل تقوُل في اسأتضراٍب  َأوائله  مما 
َلنُه ليَس في كلِمهم َء  ّد من تحريِك ما يليها ولم تحذف التا ُب والسيَن ل 

َألَف الوصأِل َتيقيٌر تحذُف  ُف ٍر :  ّتبياُن وتقوُل في افتقا ّتجفاُف وال ِه ال َعاْل وفي ْف سِأ
ِة وكاَن َة إذا كانت ثانيَة في بناِت الثلث َء الزائد َيليها ول تحذُف التا لتحرَك ما 

ِر ٌء في تكسي ِفه َخمسٌة رابعهّن َحرُف ليٍن لم يحذْف منُه َشي ُة حرو السأُم عد
ِة وخرَج عن َد على هذه العد َد إذا زا ٍر وإنَما تحذُف الزائ َتصغي الجمِع ول في 

ِة َأولً في بناِت الثلث َة إذا كانت  َلّن الزياد ٌق  َطيلي ُن ٌق قاَل سأيبويه  الوزِن وانطل
ِة أحرٍف فكاَن رابعهَن وكانت على خمس
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ِتجفاٍف تجافيَف ٌء في التصغير ول في الجمع ك حرُف ليٍن لم يحذُف منُه شي
ّنه ليَس في َل ٌق  َيي ُل ٌق ط َلي ُط وقاَل أبو عثمان المازني : أقوُل في انطلٍق 

َعاٌل ْف ِن كلِمهم 
ًة ُد ضرور ّنما يحذُف الزائ ِإ َلنُه  ِه  ِه قوُل سأيبوي َأذهُب إلي قاَل أبو بكر : والذي 

َأّما اسأتفعاٌل ِه ف َد في ِه مما ل زائ َأولى لئل يلبَس بغير ِته كان  فإذا قدَر على إثبا
َأولى َلنُه سأتُة أحرٍف كاَن حذُف السيِن  ِه  َء في َأن تثبَت السيَن والتا َفلم يجْز 

َنْت ُء فكا ِإذا حذفْت بقي ِمَن السأم ِمثاٌل تكوُن عليِه السأما ّنها  َل ّنها سأاكنٌة و َل

َعلى ِمثاٍل َقي الباقي  ًا أن نب َذفنا زائد َأولى بالحذِف وليَس يلزمنا متى ح

ّنُه َل َفتيقيٌر  َهذا لَما جاَز أن تقوَل : في افتقار  َلو وجَب  ِء و َمعروٍف من السأما
ِهيباٍب : َهذا الضرِب وتقوُل في اش َء ِمْن  َفتعاٌل ) ول شي ليَس في الكلم ( 

َء َديديٌن تحذُف اللَف واليا ُغ َهيبيٌب واغديداٍن :  ُش
ّواٌط واقعنساٌس تحذُف اللف والنوَن وحذُف النوِن أولى ِمْن السيِن واعل
ُو ِء في اغديداٍن والوا ّنها بمنزلِة اليا َل ُلولى  َواو ا ّيٌط تحذُف اللَف وال َلي ُع و

ِة َق الثلثَة بالربع َألح ّنُه  َل َو من نفِس الحرِف  ُه المتحركُة بمنزلة ما 
: السادس : اسأٌم ِمَن الثلثي

َية َليس ُق ٍة :  ْنُسو َل َق ّيهما شئَت حذفَت تقوُل في  ِر أ ِه بالخيا ِه زائدتاِن تكوُن في في
ِللحاق ًا دخلت ل َلنها جمعي َبينط  َبيٌط وُح َطى : ُح ْن َب وَح
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ْألٌل َو ُك َبارى : :و َويئيُل وفي ُح ُك ُكوئيٌل و َؤيليُل و ُك َؤيلٌل و ُك ًة   وهو القصيُر زياد
ّيٌر َب حبيرى وُح

ٍء لم تحذِف ُه إذا كانت إحدى الزائدتيِن علمَة لشي َأختار َأبو بكر : والذي  قاَل 
َأن َأرى  َلصألي ف ِة ا َق بمنزل ِإن الملح ًا ف ُد الخُر ملحق ِإلّ أن يكوَن الزائ العلمُة 
َألُف التأنيث ِم وتترك  ِو السأ َبيرى وتحذَف اللَف الولى التي في َحش ُتصغُر ُح

َألْف التأنيِث وألَما علنيٌة َء بدلً ِمْن  ٌة يجعُل الها َبير وكاَن أبو عمرو يقوُل : ُح
َو ِمن ِة ما ه ًا بمنزل ِر السأم أبد َء في آخ َلّن اليا ُثَمينيٌة  َلينيٌة و ُع َأحسنُه  ُثمانيٌة ف و

ِء ِة را ُقَراسأية ) بمنزل ُعفارية و ُء (  ٍء فيا ًء ببنا َلنها تلِحُق بنا نفِس الحرِف 
َبارى وكذلَك صَأَحارى َهها بألِف ُح ُثمينٌة شب ٌة و ِر َفي ُع َقاَل بعَضهم :  َقد  ٍة و ُعذافر

َهيٌر وصُأَحيٌر قاَل ُه ذلَك فإن سأميَت رجلً بَمهارى وصَأحارى قلَت : ُم وأشبا
ّي ّنما أرادوا : ُمهار َأحسُن لّن هذه اللَف لم تجيء للتأنيِث إ َو  سأيبويه : وه

ّنهما زيدتا َل ُعفيريٌة  َفيرٌن و ُغ َفرني  َع ٌة و َفرنا َع َأبدلوا و َذفوا و ّي فح وصَأحار
َلّن النوَن ملحقٌة واللُف للتأنيِث ُعَريضٌن  ِر  ِعَرضني َضرٌب ِمَن السي ِللحاق ال ل

َأولى فثباُت الملحِق 
َبيئيٌل َق َبيئٌل و ُق َقبائُل اسأُم َرُجٍل :  و

َد ِم َمَساج ِة جي ّنها بمنزل َل ِة  َطرُح اللِف أولى ِمَن الهمز إذا عوضت و
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ّيٌل ) بحذُف الهمزة َب ُق َأّما يونُس فيقوُل : (  ُبَرائٍل وهذا قوُل الخليِل و ُة  َهمز و
َأولى ِمْن حذِف َلّن حذَف الساكِن  قاَل أبو بكر : فقوُل الخليِل أحسُن 

ِغيز تحذُف َغي ُل ّغيَزى :  ُل ِر وتقوُل في  ِة أدّل على المصغ ُء الهمز المتحرِك وبقا
َأْن تحذَف اللَف فتقوُل : َء الرابعَة لحتجَت إلى  ّنك لو حذفَت اليا َل اللَف 

َعيسيٌس تحذُف النوَن ُق ِعنساُس :  ْق َلنُه يستوفي عدد الخمسة وكذلك ا ُلغيغٌز 
وتترُك اللَف لنك لو حذفَت اللَف لحتجَت إلى حذف النوِن فحذُف ما

ِم َده أولى ِمْن أن تخّل بالسأ ِه وح يستغنى بحذف
ِة ِر ل تكوُن رابعًة فهي بمنزل َء التصغي َلّن يا ٍر  َتصغي ِء  ّغيَزى ليست بيا ُل وياء 

ّغيَزى ُل ِر  َتصغيُر َخّضارى كتصغي اللِف في ُخّضارى و
َألٌف َلها  ِه اللِف التي للتأنيِث وقب ُء ففرقوا بيَن هذ َليل ُء وُج ُبَريكا ُء  ُلول ُء وَج ُبركا َو

ّدى ْب ُء غير لزمة وتقوُل في : ِع َلّن هذه لزمٌة والها ِء التي للتأنيث  وبيَن الها
َعيليجاء ُيوراء : ُم ْع ْعلوجاء وَم ٌد تحذُف اللَف ول تحذُف الدال وفي َم ْي َب ُع

َء ُعول َف َء في الكلم  َلو جا َو رابعٌة قاَل سأيبويه :  ُء تلزُم العوَض لّن الوا َعييرا وُم
َواو في َا لم تحذِف ال ممدود
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ٌد وفي َجدوٍل ٌد فأّما من قال في سأيد : أسأي ُأسَأيو ٍد :  َأسأو قوِل َمْن قاَل في 
ّنُه غيُر الحرِف الملحِق فصاَر َل ُء  َعيل ُف ّيٌل فإنُه يلزمُه أن يحذَف فيقوُل :  َد ُج
ِريفاٌت َظ ِريفوَن و َظ ِريفاٍت  َظ ِرفيَن و َظ َء ) ويحقُر :  َبُركا ِد في (  ِة الزائ بمنزل

ُثليثوَن ولم يثقْل ِر ثلثيَن فقاَل :  وقاَل سأيبويه : سأألُت يونس عن تحقي
ُد ِة عشريَن ل تفر ًة وهي بمنزل ًا ل تستعمُل مفرد َلّن ثلث َء  ْلول ِو َج َشبهوها بوا

ًا ِعشر
َد َديريُن ولم تثقْل لنك لسَت تري ُثَم حقرَت لقلَت : َج َدارين  ولو سأميَت َرجلً ِج

َدجاجاٍت َتُه ب ِة ثقلَت وكذلَك لو سأمي َأردْت معنى التثني ِإْن  معنى التثنية ف
ِر المضاف ِر لّن تحقيَر ما كاَن من شيئين كتحقي ِريفيَن ثقلَت في التحقي َظ و

َدراَب ِجْرديِن َد ودجاجتيِن ك َدراَب ِجر فدجاجُة ك
ِر ِة تثبُت فيه زيادتُه في التحقي ٍم من بناِت الثلث ُكّل اسأ : السابع : 

ُتجيفيٌف وإصأليٌت  ِتجفاٍف :  ُلَك في  ُأصَأيليت: وذلَك قو
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ٌع َليكيٌت :ويربو َفيريٌت وَملكوٌت : ُم ُع َعفريٌت :  ّنها تثبُت في الجمع و َل  يربيع 
َنابٌت ِلهم : سُأ َتٌة لقو َب ْن َوسَأ َعاشٌن  َلك : َر ْعُشٌن لقو لقولهم : َملكيُت وكذلك : َر

ْنبٌة ُلهم : سَأ ِء قو َلى زيادة التا والدليُل ع
َقراٌن ّنك لو جمعَت قلَت :  َل ُقَرينيٌة  ٌة تصغُر :  َقْرنو و

ٍة ِدْرحاي ِء  ُبَريدٌر وُحويلٌي لّن الياء ليسْت للتأنيِث وهي كيا ْوليا  َدرايا وح َبْر و
ُفها في الجمع َكما تحذ ِة  : الثامُن : ما يحذُف ِمْن زوائد بناِت الربع

َليحفٌة لسلَحَف وفي ٌة سُأ ُد وسُألحفا َقَماح ِلهم :  ٌة لقو ُقَميحد ٍة  َقَمحدو تقوُل في 
َناكيَب َع َعناكَب و َنيكيٌب ل ُع َنيكٌب و ُع َق وعنكبوُت :  ِلَمجاني ٌق  َمنجنيٍق ُمَجيني

ٍة َلحفا ٍة وسُأ َقمحدو ُتَخيريٌب تعوُض وإن شئَت فعلَت ذلَك ب ُتَخيرٌب و َتخربوُت  و
ونحوهما

ّنك لو َل َعَضيميٌز  ْيَضموز :  َع َطاميُس و َع ِلهم :  ْيميٌس لقو َط ُع َطُموس :  ْي َع
كسرَت
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ّنُس :قلَت َعَج ٌة وكذلك  َعضاميُز وَحَجنفٌل ُحَجيفٌل وُحَجيفيٌل النوُن زائد  
َء كما ِقرَشّب ضاعفوا البا ِد وكذلَك  َكما ضاعفوا ميَم ُمحّم ّبُس ضاعفوا  َد َع و



ّنها رابعُة فيما عدتُه خمسُة أحرٍف َل ُه  َكنهور ل تحذُف واو ّد و َع َداَل م ضاعفوا 
ُد َعنتريَس الشدي ُة وال ْتَرسأَة الشد َع َلّن ال ٌة  َتيريٌس والنوُن َزائد ُع َتريٌس  ْن َع و
ّلَك على ذلك ٌة يد ّنها زائد َل ٌة  َنيشيٌل تحذُف إحدى اللمين زائد ْنَشليٌل ُخ وَخ

َنيِجيٌن َتى يتبيَن لك سأوى ذلك ومنجنوٌن ُم التضعيف والنوُن من نفس الحرِف ح
ٌة ّنها زائد َل ُطَميئينٌة تحذُف إحدى النونين  ُطَمأنينٌة  و

َبركى َفت ألَف َح ٌو إْن شئَت حذفَت الواو كما حذ َأ َد ْن ِق ٌة و ُقَشيعر ٍة  وفي قشعرير
َذَف الهمزة ّنه ح َغلط في هذا سأيبويه ل َقد  ُبَريهيم و وإن شئَت النوَن وإبراهيم 

ّ ِئلها إل ِة ِمْن أوا ُق ذواِت الربع َد ل تلح ِه أّن الزوائ ًة وِمْن أصأول َعها زائد فجل
ّغر ُأبيريٌة ويص ِلها ويلزمُه أن يصغر إبراهيم :  َأفعا َء الجاريَة على  السأما

َعيعيٍل ُف َثاِل :  َعلى ِم َء  َتى تجي اسأماعيَل : سُأَميعيٌل وقاَل : تحذُف اللُف ح
ِذف الميم لم يجيء التحقيُر على َلو لم يح وُمجرفٌس ُجَريفٌس وُجَريفيٌس و

َأَحد الحرفين ْطَمئٌن تحذُف الميَم و ِعٌر وُم ْقَش َعيعٍل وفعيعيٍل وُم ُف َثاِل :  ِم
المضاعفين
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ُبَريدٌر تحذُف :فتقوُل َدرايا  َبْر َدوكٍس و َف ٌق مثل :  ْيئين وَخورن ُطَم ُقَشيعيٌر و  
َيلّي ُبَريديٌر وُحو َعيعٍل ) وإْن عوضَت قلَت :  ُف َتى تصيَر على مثاِل (  َد ح الزوائ

ٍة ِدْرحاي ِة ياء  َء فيهما ليسْت للتأنيِث ولكنها بمنزل َلّن اليا

ِة ٌة ِمْن بناِت الربع ِه زياد َألُف الوصِأل وفي َأولُه  : التاسأع : تحقيُر ما 
َلى وذلَك احرنجاٌم تقوُل : ُحَريجيٌم تحذُف اللَف والنون حتى يصيَر ما بقَي ع

َعيعيٍل ومثلُه الطمئناُن والسألنقاء ُف مثاِل : 
ُد للجمِع ِه الواح ُكّسر علي : العاشُر : ما 

ْفعلٌة َأ َأفعاٌل و ُعٌل و ْف َأ ٍة :  َأبني ِة  َلى أربع ُه جائٌز وهو ع ِد فتحقير َلدنى العد ٍء  ُكّل بنا
َبٌة ُأَجير ٍة  َأجرب ْيماٌل وفي  ُأَج َأجماٍل :  َأكيلٌب وفي  َأكلٍب :  ُله في  َلٌة وذلَك قو ْع ِف و

ِر وددته إلى ٌة فإْن حقرَت ما بنَي للكثي َليد َو ٌة :  َليد ُو ُغليمٌة وفي  ٍة :  ْلَم وفي ِغ
ِد فإْن لم تفعْل َأدنى العد ْء إلى  ّد َديٌر تر ُأ ٍر  ُدو ِر :  ِد تقوُل في تصغي َأقّل العد ِء  بنا

َناديَل قلَت : َق َد و َء الجمِع فإْن حقرَت َمَراب َألحْق تا ِد و تحقرها على الواِح
ٍة وإْن شئَت ِفتي ُه إلى  ّية ترد َت ُف ِفتياٌن و ُدَريهمات و َدراهُم  َنيديلٌت وُمَريبداٌت و ُق

َقيروُن فإْن كاَن ُف ُء  ُفقرا ِء و ُو والنوُن بمنزلة اللِف والتا ّيوَن والوا َت ُف قلُت : 
ِده ُه على واح ِم فتحقير ِده المستعمِل في الكل َلى واح السأُم قد كّسر ع

ِء : ُظَريفون وفي الّسَمحا ُع ظريٍف :  المستعمِل تقوُل في ظروٍف َجم
َء َذا جا ِإ ٍر ف َظريٍف وَشاع ُه إلى سَأَمٍح و َويعروَن ترد َء ُش سَأَميحوَن وفي ُشعرا

ّنُه َبيديدوَن ل ُع َباديد تقوُل :  َع ّقَر على القياِس نحو :  ُه ح ٌع لم يستعمْل واحد جم
ُع جم
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ُه َذا تحقير ْعليٍل فكيَف كاَن فه ِف ْعلٍل أو  ِف َأو  ْعلوٍل  ُف
ِر سَأراويٍل يجمعُه َأّن ِمَن العرِب َمْن يقوُل : سُأَرييلٌت في تصغي وزعَم يونس : 

َويلسوَن ٍد : ُج ُقعو ٍة وتقوُل في ُجلوٍس و َدْخُرض َدَخاريَض و ِة :  َا بمنزل جمع
ّنُه يحقُر ًا فإ ٍد مكسر ًا للجمِع وليَس من لفٍظ واح َأما ما كاَن اسأم ُقويعدوَن ف و

َويٌم وَرُجٌل ُق ٍم يحقُر  ِد وذلَك نحو : قو ِم الواح َلنُه اسأم للجمِع كالسأ ِه  على لفظ
ُة والصحبُة فإْن كسرَت ٍر وكذلَك النفُر والّرهط والنسو َلنُه غير ُمكس ُرَجيٌل 

ٍر تقوُل : َأنفا ُأقياٌم و َأقوام  ِر نحو :  َد التكسي َتُه بع ِد حقر َلدنى العد ًا ِمْن هذا  شيئ
َهيطوَن َلراهُط ُر َنيفاٌر وا ُأ

َعلى َف َأراهط  َأْراهٍط و َناُت َرهٍط و َلصأمعي : ب قاَل أبو عثمان المازني : قاَل ا
َأما قولُه ُأَريهٌط و : هذا تقوُل : 
ِهينا ) َد  ْي َه ُد َل ِربُت ا ْد َش َق  ... )

ِة كَما يدخُل َء والنوَن للضرور َأدخَل اليا ِد و ُه إلى الواح ِده فرد َدها ّقر  َأنُه ح فك
َلنَك قد ّياٌت  َن َذا حقرَت السنيَن قلَت : سُأ ِلبِل وإ ّدهداه : حاشيُة ا في أرضيَن وال

ٍة َء وإن كاَن اسأُم امرأ َلنَك قد غيرَت البنا ُأَريضاٌت  َأرضوَن  رددَت ما ذهَب و
ُه وإذا َا تحقر ُد جمع َلنَك ل تري ِد  ّد إلى الواح ُأَريضوَن وكذلَك سِأنوَن ل تر قلَت : 

ٍة في قوِل حقرَت سَأنيَن اسأَم امرأ
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ّد َأْن تر ٌع ل تحتاُج إلى  ّي ُيَض َيَضع :  ِه في  ِل ّيٌن على قو َن َمْن قاَل : سأنيَن قلَت : سُأ
ّيوَن َن ُنوَن قاَل : سُأ َفمن قال : سِأ ِعٍل  َعي َف َعيٍل و َف َلنُه على ِمثاِل المصغراِت ِمْن 

ِر َو والنوَن ليستا من السأم المصغ َلّن الوا ّد  ّد ِمَن الر ُب فلم يكن 
ْفعاٍل ْيعاٌل فرقوا بينها وبيَن إ َف ُأ َعاٍل اسأم رجٍل  َأف وقاَل سأيبويه : تقوُل في 

ُلولى وهو السأُم المنقوُص ِة ا : الثالُث : ِمَن القسم
َأضرٍب ِة  َهو على سأبع : و

ُه ِمْن بناِت الحرفيِن الوُل : ما ذهبْت فاؤ
الثاني : ما ذهبْت عينُه
الثالُث : ما ذهبْت لمُه

َألَف الوصأِل َأولُه  الرابع : ما ذهبْت لمُه وكاَن 
ُء التأنيِث الخامُس : ما كاَن فيِه تا

ِر ّد في التحقي السادُس : ما ُحذَف منُه ول ير
ُء المبهمُة َلسأما ُع : ا الساب

ُه من بناِت الحرفيِن : الوُل : ما ذهبْت فاؤ
َعيٍل ُف َتى يصيَر على مثاِل  ِه ح َأصأل ّد السأَم فيه إلى  َأن تر َهذا الباِب  ّق  ِمْن ح



ُوَشيٌة ُوَزينٌة و َو ٌة  َعيد ُو ِزنة تقوُل :  َو ٍة  نحو : ِعد
ٌذ ْي ُأَخ ْذ  َكيٌل وُخ ُأ ِه قلَت :  ُكٌل إذا سأميَت ب َو ُأَشيٌة  ٌة و َعيد ُأ ويجوز 
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:  ما ذهبْت عينُه :الثاني
َألُت ُهو ِمن سَأ ٌذ وسَأْل  َني ُذ وتحقيُره ُم َلى ذهاِب العيِن ُمن ّلَك ع ْذ يد وذلَك ُم

َويٌل ويحقُر سَأُه َلم يهمْز قاَل : سُأ َف َؤيٌل وَمْن قاَل : سَأاَل يساُل  ُه سُأ وتحقير
َتيهٌة سُأ

: الثالُث : ما ذهب لمُه
َفيهٌة ٍة ُش َف ٍد وَش َأي ِه  َعلي ّلَك  َديٌة يد ُي ٍد  َي ٌء و ِدَما ِه  ّلَك علي ُدَمّي يد َدم تقوُل :  َنحو : 

ٍة سَأانيٌت َن َأحراٌح وَمْن قاَل في سَأ ّلَك  ٍر ُحَريٌح يد ٌة َشافهُت وِح ّلَك ِشفا يد
ْنيهٌة َنيٌة وَمْن قاَل : سَأانهُت قاَل : سُأ قاَل : سُأ

ّيٌة ِمْن ُعَض ِعضاه ومنهم َمْن يقوُل  ُعضيهٌة ِمَن ال ٍة  ومنهم َمْن يقوُل في ِعَض
َوُرُب َليٌن دليلُه فلٌن  ُف ُفٍل :  َلى ذلَك قالوا : ِعَضواٌت وتقول في  َعّضيُت وع

َهما َبيٌب تدُل ُرّب الثقيلُة علي مخففٌة تحقيُرها ُر
ِه َهذا يبنى إذا سأَمى ب ُكّل  َبّخ ) الثقيلُة . و َها (  ُلَك علي وكذلَك بٍخ يد

ِه : َي َويٌه يدّل عل ُف َفٌم  ِر و ُع الم َا انقطا َلّن معناه َقْط كذلَك  َأظن  قاَل سأيبويه : و
ُء ِذه الها ٍء فتذهُب ه ِذه بدٌل ِمْن يا َء في  َلّن الها ًة  ّيٌة لو كانت امرأ َي ُذ ِذه  َو ُه  َأفوا

ِء َأما ( إن ) الجزا َذا خففَت ( إّن ) ثم حقرتها رددَت و ٍم ) وإ َذهبْت ميُم ( ف كما 
ُتلغى في َأْن ) التي تنصُب الفعَل و ( إِن ) التي في معنى َما و ( إْن ) التي  ( و

َنّي وليَس ُأ َنّي و ُع َعْن تقول :  ِلَك ما إْن تفعُل و قو
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ًا ًا واسأم َأّن ابن َترى  َأل  ُء  ِنها دليٌل َما هو فحمَل على الكثِر وهو اليا على نقصا
َهذا قوُل سأيبويه ُع  ُء وجمي ّنما نقصانُه اليا َأشبه إ ًا وما  ويد

ًا موصأولَة َألف َأولُه  : الرابع : ما ذهبت لمُه وكانْت 
َتيهٌة ويدُل ٌء وأسأٍت : سُأ َأبنا َنّي يدّل  ُب ُء وابٍن  َأسأما ٍم سُأَمّي ويدّل  تقوُل في اسأ

ٌه َأسأتا

ُء التأنيِث : الخامس : تحقيُر ما كاَن ِمْن ذلَك فيِه تا
َأَخيٌة ُأخٍت :  ِء فيقولوَن في  َأنهم يردونُه إلى الصأِل ويأتوَن بالها اعلم : 
َنيٌة وِمَن العرِب َمْن يقوُل في ُه ْنٍت :  َه ّيٌة و َي ُذ ْيٍت :  َذ َنيٌة و ُب ِبنٍت :  وفي 

ًة : ْنٍت ) ولو سأميَت امرأ ِء في ( ه َء بدلً ِمَن التا َنيهٌة يجعُل الها ُه ْنٍت ) :  َه  )
ِء َء بدلً من التا ُثَم حقرَت لقلَت : ُضَريبٌة تجعُل الها َبْت )  ِبَضَر  )



ِر ما حذَف منُه ّد في التحقي : السادُس : ما حذَف منُه ول ير
ِر ِمْن ذلَك َميٌت : ِة التحقي َأمثل َأّن ما بقَي منُه ل يخرُج عن  وذلَك من قبِل 

َهائٌر َلصأُل  َويٌر وا ُه ٍر :  َها ّيٌت و َييٌت والصأُل َم ُم
َقروا ّنما ح ًا وإ ِء لم يحقروا هار َويئٌر فهؤل ُه ًا يقولوَن :  َأّن ناسأ وزعَم يونس : 
ّي َذا سُأمَي بهما ُمَر ِرى إ ُي َو َنى وُمّر  ْب َأ ّنهم حقروا  َأ َينوَن ك َب ُأ ًا كما قالوا :  َهائر

ٍر َئ ُهوي َلى (  ّى ول يقاُس ع ُيَر  )و
ُيرى َأبا عمرو كاَن يقول في : (  َأّن   )قاَل سأيبويه : فأَما يونس فحدثني 
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َلى مذهِب ُع ع ْي َيَض ُع :  َيَض ُه إلى الصأِل وتصغيُر  َذا رد يريئٌي يهمُز ويجّر وه
َلنها ُده  ُد عن َأجو ٌع وُمَرئيٌن وهو  ُيوَض ّد فيقوُل :  َيرى الر َأبو عثمان  سأيبويه وكاَن 

ُة ّد الزياد َنَك : ُخييٌر منَك وُشتَريٌر منَك ل تر ٍر ِم عيٌن ويقوُل في َخي
ُء المبهمُة َلسأما ُع : ا : الساب

ِلها َلى حا َلها تترُك ع َأوائ ِذه فإّن  َء غيَر ه َأوائَل السأما َأّن التحقيَر يضُم  َلم :  اع
ّيا َل ُأ ُأل  ّياَك و َذ ّيا وذاَك  َذ َهذا : ه تقول في 

َلها َأوائ َة أواخَرها لتخالَف أواخَر غيِرها كما خالفْت  َألحقوا هذه اللَف الزائد و
َهذا قوُل الخليِل قال : 

ِه ثانيًة قاَل هي في الصأِل ثالثٌة ِر في ِء التصغي َفما باُل يا قاَل سأيبويه : قلُت 
َء حيَن اجتمعِت الياءاُت ّنهم حذفوا اليا ولك

ًة وَمْن َتا ) مفرد َلنهم قد اسأتعملوا (  َتا  ّيا فتحقيُر  َت َأما  َف ّيا  َذي ُفوها من  ّنما حذ وإ
ّياء ُأل ِء يقوُل  ُأل ّد  َم

ِذه اللفاِت َأو جمعَت حذفَت ه َذا ثنيَت  ّيا وإ َت ّيا ) والتي : الل َذ ّل والذي تقوُل : ( ال
َ َذياِن ول تحقُر ( َمْن ) ول ّياِن و َت ّل ّياِن وال َذ ّل َتياُت والتثنيُة ال ّيوَن والل ّلذ تقوُل : ال
َنهما بتحقيِر ( الذي ) ول تحقُر اللتي ِة الذي اسأتغنى ع َأي ) إذا صأارا بمنزل  )

ّلتياِت َنها بال اسأتغنوا ع
ِر في َقْص ِر ال َنا ِمن تحقي ّيا ُعَش َا و ّيان َتانا ُمَس َأ ِهم :  قاَل سأيبويه : كما اسأتغنوا بقول

َعِشّي َو ال ْه َو ًا  َقْصر َأتى  ِلهم :  قو
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ُة تسعٌة البواُب المنفرد
ِه بدٌل ُكّل حرٍف في الوُل : تحقيُر 

ِلبداٌل فيها ِء التي يثبُت ا الثاني : تحقيُر السأما
َقلٌب ِه  الثالث : تحقيُر ما كاَن في



ِر َأحدهما إلى الخ ِم كاَن من شيئيِن ُضّم  ُكّل اسأ ُع : تحقيُر  الراب
ًا ِم مصغر ِر السادُس : ما جرى في الكل الخامُس : ترخيُم التصغي

َثلُه ِء وليَس م ُع : ما يحقُر لدنوِه من الشي الساب
الثامُن : ما ل يحقُر

َلى غيِر مكبره المستعمل ُع : ما ُحقَر ع التاسأ
َبدٌل ِه  ُكّل َحرٍف كاَن في : الوُل : تحقيُر 

َويقيٌت َويزيٌن وِميقاٍت : ُم ُه إلى الصأِل تقوُل في ميزاٍن : ُم تحذُف البدَل وترد
ّذ ٌد شا َأعيا ٌد و َأعيا ِلهم  ُه البدَل لقو َألزمو ٌد  َيي ُع ُه  ٌد فتحقير َأما ِعي َويٌل و ُق ِقيٍل :  و
َطويُت وَرويُت وتقوُل َلصأُل :  ّياُن وا َو ُط ّياُن و َو ّياُن : ُر َوَر ّياُن  َط ّي و َو ُط َطّي  و

َييقٌن وُموسأٌر ِه بالمعنى وُموقٌن ُم َقواء يستدّل علي ّي لنُه من ال ُقو ِقّي  في 
ٌة َلّي وكذلَك صَألء ُء صُأ َقَضّي الّصل َطّي و َع ٌء  َقضا ٌء و َعطا َييسٌر و ُم

ٌة َألء َأما  و
َء فيها َة ليست مبدلًة ولو كانْت مبدلًة لجا ِه الهمز َلّن هذ ّيئٌة  ُأَش ّيئٌة و َل أ

ُ ٌة ف َأشاء و
ٌد فهو َذا لم يكْن شاه ٍة : صَأليٌة وإ َعبايٌة وفي صَألء َأليٌة كَما كاَن في عباءة 

ُء قاَل : َبآ ُن َفمن قاَل : ال ِه  َقد اختلفِت العرُب في َف ّنبّي  َأّما ال َدهم مهموٌز ف عن
ٌع ّي َب ُن ُء تقديُرها :  َبيي ُن

ُء ِبيا أن
َ وَمْن قاَل : 

َو ٌد إل وه َأح ِئٌة وليَس ِمَن العرِب  َبي ُن َفعلى القياِس  ُة  َو ّنب َأما ال َبّي و ُن قاَل : 
ّي َو ِه : ُش ُء فالعرُب تقوُل في َأما الشا َأنبأُت ) و َو من (  َأ ُمسيلمُة وه ّب َن َت يقوُل : 

ِديباُج َو َنينيٌر  ُد ِيناٌر :  ُقَريريٌط ود ِقيراٌط :  َويهٌة و ٍة ُش : وفي َشا
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َيابيُج َد َياميُس و َد َقاَل :  َأّما َمْن  َدَماميْس و ْيماٌس فيَمن قاَل :  ِد ِبيٌج و ْي َب ُد َو َبابيُج  َد
ِء ِجرياٍل ْلواٍخ ويا ِو ِج ُه ملحقٌة كوا َد فهَي عن

َو بدٌل ِمَن َلَن الوا َعيعٌل  ُف َؤيئُب تقديُرها :  ُذ َوائَب لقلَت  َذ ولو سأميَت رجلً : 
ٍة ُذؤاب ِة التي في  الهمز

ِلبداُل فيها ِء التي يثبُت ا : الثاني : تحقيُر السأما
ِئٌم ٍم قوي َقائ َأبدالً ِمَن الياءاِت والواواِت التي هي عيناٌت نحو :  وذلَك إذا كانت 

ِر ُة في التصغي َأدؤٌر تثبُت الهمز َوبائٍع وكذلَك  ٍم  ِتها في قائ ٌع لثبا ِئ َوي ُب وبائٍع 
ُة َأفاِعَل لثبتِت الهمز َلّن الدليَل لو كاَن  ُة  ِم رجٍل تثبُت الهمز َأوائُل اسأ والجمِع و
ِم لنهم ل يبدلوَن َها ليسْت منتهى السأ ِه كل ُؤور والّسؤوُر لّن هذ ّن في الجمِع وال
َلنُه َعائُل  َف ٌة وكذلَك  َأل تراهم قالوا : فعلو ِم  من اللماِت إذا كانت منتهى السأ

ِئٍل مثُل قا
َتْت َتُه للجمِع لثب َعائل ثم كسر ُف ولو كانْت 

ٍو ُتبدُل ِمْن وا ِة التي  ٍِة الهمز َلنهن بمنزل ٍة يثبتَن  َدع ُت ُتراٍث وتاء  َتاء  ٍة و ُتخم ُء  وتا
ّد ٌد ِمَن الو َأد ّنما  ٍد وإ َد ُأ َألِف  َقة و ُأْر َألٍف  نحو 



ُعَمَر ويقولوَن : ْثَل  ُه ِم ْلو َلم يجع َقٍب و ُث ِة  ُه بمنزل ُلو َع ًا ج َدد ُأ والعرُب تصرُف 
ًا ّد جميع َوو ّد  ُأ تميُم بن 

َلنَك تقوُل : اتلجُت ِتها في أوِل الحرِف  َنا بمنزل ُه َها  ُء  ّتخٌم التا ّتهم وُم ّتلٌج وُم وُم
ُهما َأتُه و ِة اتك َأ ّتك ُتقاٍة وقالوا في ال ّية و َتق َتقوى و ّتَخم وكذلَك في  ّتلَج وا وا

ُيتكئاِن
ّنما جاؤوا بها ُء منهما وإ ّتزٌن ل تحذُف التا ٌد وُم ّتع َنها وُم َقويٌة يصرفو ُء  ِذه التا فه

ِة ِو والضم كراهيَة الوا
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ْدؤر لو ثنيَت فل تهمُز َأ َتزٌن كما تقوُل :  ٌد وُمو َلها وإْن شئَت قلَت : ُموتع التي قب
ّد ما قلَب منُه إلى الصأِل َير ِه قلٌب  : الثالُث : تحقيُر ما كاَن في

َلّن الصأَل َشائٌك َويك  ِئٌث وِشاٍك ُش َأصأَل لٍث : ل َلّن  َويٌث  ُل فتقول في لٍث : 
َطيئمُن وقسّي الصأُل : َطأمنُت ) فتقوُل ُم َطمئٌن إنما هو من (  وكذلَك ُم

َنما جمعَت َتَك وإ ُه َمسائي َأكر ُلهم :  ٌوق ومنُه قو َأن ّنما هو  ٌق إ ُن َأي ُووٌس و ُق
ُء َلٌة ِمْن يسو َع ْف ٌة َم َء َة وسَأا المَساء

ِو ُة قبَل الوا ِة فلما قلَب صأارِت الهمز ُو قبَل الهمز َأصألُه ُمساوئًة الوا فكاَن 
ُه ّنما الصأُل رآ َعُه وإ ُه مثُل َرا ْد راء َق ًء فصارْت مَسائيًة وِمْن ذلَك :  ُقلبْت يا و

ُه مثُل َرعا
ِة َفُجعل بمنزل ِر  َأحدُهما إلى الخ ٍم كاَن من شيئيِن ُضّم  ُكّل اسأ ُع : تحقيُر  الراب

اسأم واحد
ِر الول تقوُل في حَضرموَت : ّنما يكوُن في الصد َأّن التصغيَر إ زعَم الخليُل : 

َعَشَر َثنا  َعَشر وأما ا َعَشر : ُخَميسة  َعيلبك وخمَسَة  ُب َبعلبك :  ُحَضيرموٌت و
ِة نوِن اثنيِن َعشر بمنزل َف َعَشر  ّيا  َن ُث فتقول : 

: الخامُس : الترخيُم في التصغير
ُفعيٍل ِر حتى يصيَر على مثال  ُفه في التصغي ٍد من بناِت الثلثة يجوُز حذ ُكّل زائ

ٍة  ٌد وغلٍب اسأُم امرأ َوي َد : سُأ َأسأو ٌد و َلي :فتقوُل في حارٍث : ُحَريُث وَخالد : ُخ
َليبٌة ُغ
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ٌد وفي َفي ٍد : ُخ ٌد وفي َخفيد َفي ٍد : صُأن َد ْفن َن َأنُه يجوُز في صَأ وزعَم الخليل : 
ِة تحذُف ِة بناِت الثلث ِم بمنزل ِة في الترخي َعيٌس وبناُت الربع ُق َعنسٍس :  ْق َم

ِر ِة بيَن تصغي َلربع َق في بناِت ا َفر َعيعٍل ) ول  ُف َثاِل (  َتى يصيَر على ِم َد ح الزوائ
َعِن َأحسبُه  ِه وحكى سأيبويه  ُع في َء التعويِض ل تق َأّن يا ِره إلّ  ِم وغي الترخي



ُبَريٌة ٌع و َع في إبراهيَم وإسأماعيَل : سُأِمي َأنُه سأم الخليِل : 
ِة َبناِت الربع َلّن اللَف ل تدخُل على  ٌع  ُأسَأيم ٌة و َأبير قال أبو العباس : القياُس 

ًا فقط ِم مصغر : السادُس : ما َجرى في الكل
َهو البلبُل قاَل سأيبويه : َعيٌث و ُك ِر و ُعصفو ِة ال َوهو طائُر في صأور وذلَك ُجَميٌل 

َأما ِة و ِد والحمر َلنُه بيَن السوا ّنما صُأغَر  ُكَميٍت فقاَل : إ سأألُت الخليَل عن 
َء آخَر الخيل ْيٍت وهَو الذي يجي ّك سَأكيٌت فهو ترخيٌم : سُأ

ِء وليَس مثلُه ِه َمَن الشي ُع : ما يحقُر لدنو : الساب
ْد قارَب َق َأي  ٌد  ُأسَأي ُق ذاَك وِمْن ذلَك :  َوي ُف َويُن ذاَك و ُد ُهو  ُأصَأيغُر منُه و وذلَك 

َد السوا
ّنما ُأَميثاٌل فإ َهذا و َثيُل  َأما قوَل العرب : وهو ُم و
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ُلهم : ما :يريدوَن ِه حقيٌر وقو َأّن المشبَه ب َأن المشبَه حقيٌر كما  َأن يخبروا :   
َهذا ٌء ِمْن غير  ِة ولم يحقَر َمَن الفعاِل شي ِه الموصأوَف بالملح ُأَميلحُه يعنوَن ب

الموضع
: الثامُن : ما ل يحقُر

ّنما يكوُن . فعلماُت َلنُه إ ُه  َلُه فلَ يجوُز تحقير َلم ل ثانَي  َع ٍة  ُكّل اسأْم معرف
ِدها من َتى ول حيُث ونحوهن لبع َأيَن ول َم ِر ل تحقُر لذلَك ول يحقُر  ِلضما ا

َغيُر ّنها  َل َغيُر )  ّهم ول تحقُر (  َأي َوَما و ُتثنى وكذلَك : َمْن  ّنها ل  َأ التمكِن و
َأّما : اليوُم والليلُة والشهُر والسنُة والساعُة فيحقرَن ٍة وسِأواَك كذلَك ف َمحدود

ًا وهو اليوُم َأشد تمكن ُهو  ٌد ل تحقراِن اسأتغنوا عن تحقيِرهما بما  َأمِس وغ و
َلَما ذكرنا ُء والبارحُة  ُء والربعا َأوُل ِمْن أمِس والثلثا والليلُة والساعُة وكذلَك 
ًا وإْن كان َضارَب َذا كاَن بمعنى الفعِل نحو هو ضويرب زيد ول يحقُر السأُم إ

َع َعْن وَم َد ) وكذلَك  ٌد ول تحقُر ( عن ُه جي ِلَما مَضى فتحقير ٍد  زي
ِه ِء مكبر ِر بنا َلى غي ُيحقُر ع ُع : ما  : التاسأ

ُعَشياٌن قال : َعِشّي  َغيرباُن وال والمستعمُل من ذلَك : َمغرُب الشمِس ُم
َعشياٌن ِرباَن و ْغ ّقروا َم َأنهم ح ُعَشيشيٌة ك ٍة :  َعشي َنا َمْن يقوُل في  وسأمع

ُأصَأيلٌن ُهو  َنما  ُأصأيللً فقاَل إ ِلهم : آتيَك  ٌة قال : وسأألُت الخليَل عن قو َعَشا و
ُأصَأيلنا ُلهم : آتيَك  َأبدلوا اللَم منها وتصديقُه قو
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َغيرباناٍت فقاَل : ّياناٍت . وُم ُعَش َقوِل بعِضهم : آتيَك  قاَل سأيبويه : وسأألتُه ِعْن 
ُكّل َعَل  ْفرٍق َج ُق في َم ِر َفا ُلهم : الم َأجزاء ومثُل ذلَك قو جعلوا ذلَك الحيَن 



ًا ِرق ْف موضٍع َم
َديٌة وسَأَحٌر : سُأَحيٌر ُغ ٌة فتحقيُرها :  ُغدو َثانيَن وأما  َع ِر ذو  ِقيَل للبعي وِمْن ذلَك 

ّا وُضحًى : ُضَحي
ًا َأْن يقرَب وقت ُد  ّنما يري َع هذِه الشياء ليست تحقيُر الحيِن وإ َأّن جمي واعلْم : 

من وقٍت وكذلَك المكاُن
َلى القياِس َتُه ع ِه حقر َذا إذا سأميَت ب َه ُع  َد وجمي َعي ُب َبيَل و ُق تقوُل : 

َويجٌل ُنوَن : وَرُجٌل : ُر َبي ُأ َنيسياٌن وبنون :  ُأ ِه إنساٌن ه :  ِر مكبر َء على غي وَمَما جا
َلى القياِس فيقوُل : ِه ع ُء ب ِلمٌة ومنهم َمْن يجي َغي ُا ْلمٌة : و ُأصَأيبيٌة وِغ ْبيٌة : و وصِأ

َليمٌة ُغ ّيٌة و َب صُأ
ّنَسِب ِذكُر ال

ُع ما ينسُب ٍة ويكوُن جمي َأو قبيل َأو َحّي  ٍد  َأو بل َأن يضيَف السأَم إلى رجٍل  َو  وه
ِه ٍد ِمْن هذ ِء إلى واح ًا ِمَن السأما ِر فإْن نسبَت شيئ ِد المذك إليه على لفِظ الواح
َلها ما ُلخرى وكسرَت  َلى منهما سأاكنٌة مدغمٌة في ا ْيِن الو ِره ياء زدَت في آخ

َأْن تخرَج الكلمُة إلى ما يستثقلوَن من اجتماِع َأصأُل النسِب إلّ  َهذا  َلها  قب
ِظها في َألفا ًء عن  َقد عدلِت العرُب أسأما الكسراِت والياءاِت وحروِف العلِل و
َليها ًا منهم فتلَك تقاُل كما َقالوها . ول يقاُس ع َأخذت سَأماع ْتها و النسِب وغير

َفسلَم ِه  ُنسَب إلي ٍم : اسأٌم  َأقسا ِة  ُء تنقسُم في النسِب على خسم وهذِه السأما
ِه ّير من بنائ ُغ ٌء واسأُم  ِه حركٌة ول حرُف ول حذَف منُه شي َلم تغيْر في ُه و بناؤ

حركة فجعَل المكسوُر منُه
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ُأبدَل . واسأٌم ُحذَف ّنسِب و ِه الحرُف الذي قبَل ياءي ال ُقلَب في ًا واسأٌم  مفتوح
منُه

ُيترُك على ِه ومنها ما  ّد إلى أصأل واسأٌم محذوٌف قبَل النسِب . فمنها ما ير
ِفه حذ

ِه حركٌة ول حرٌف ول حذَف ُه ولم يغيْر في ِه فسلَم بناؤ ُنسَب إلي الول : اسأٌم 
ٌء : منَه شي

ّي ِر َقيِسّي وَمص َتميِمّي و ّي و ِد ْع ّي وسَأ ِد ّي وَزي ِر َك َهاِشّمٌي وب َلَك :  وذلَك نحو قو
ِء ِة وكسرَت لليا ِلضاف ِه ياءي ا ُء السأم وزدَت علي ِه قد سَألَم منها بنا ُع هذ فجمي

َقُصَر َأو  َطاَل السأُم  َلى هذا يجري القياُس  َع َلها و ما قب
ًا ِه مفتوح ِئه حركٌة فُجعَل المكسوُر في ّيَر ِمن بنا ُغ : الثاني : اسأٌم 

ً ّنَك تفتَحها اسأتثقال ِإ ِر العيِن ف ِعٍل مسكو َف َلى وزِن  ٍم ع ُنسَب إلى اسأ وذلَك إذا 
ًا ٍر إلّ حرف ِه حرُف غيُر مكسو ٍم ليَس في لجتماِع الكسرتيِن والياءين في اسأ

ّي َنَمر ِر :  ّنم ّنسُب إلى ال َو ال ًا وه واحد
ِه َتى ب َأن تأ ّنَسِب  ّق ال ْغلُب فح َت َأما  َلمّي ف ٍة : سَأ ِلم ّي وفي سَأ ِر َق ٍة : َش وفي َشِقر
ِه حرفيِن غيَر مكسوريِن َلّن في ِلبّي  ْغ َت ِظه فتقوُل :  َلى لف َلى القياِس وتدعُه ع ع



َبّي وبعُضهم يقوُل في َل ْغ َت َفيقوُل :  ُء مفتوحٌة والعيُن سأاكنٌة ومنهم َمْن يفتُح  اليا
َذا ٌق فه ِع َلنُه يقوُل : صِأ َد  ِله ويكسُر الصا َلى حا ِعقّي يدعُه ع ِعِق : صِأ الّص
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ِلّي فل َند ِطّي وَج َلب َع َندٍل :  َوَج َبٍط  َعل َأجِل حرف الَحلِق ويقوُل في  ُكسَر ِمْن 
يغيُر

ّنَسِب ِمن ِه الحرُف الذي قبَل يائي ال ُلولى : ما يقلُب في ِة ا الثالُث : ِمَن القسم
ِة : حروِف العل

ِء ٍء من بناِت اليا ُكّل شي ِإلى  ِلضافة  َلوُل : ا وذلَك على ضربين : الضرُب ا
ّي وفي َحَصًى : ِو َد ُه ًى :  َد ُه ِو التي هَي فيهّن لماٌت ِمَن الثلثي تقوُل في  والوا
ّا َأم ًا ف َألف َهذا فيما كاَن قبَل اللم فتحٌة وقد قلبْت لمُه  ّي  ّي وَرَحا : َرَحو ِو َحَص

ّي ّي وَشَجو َعَمو َعّم وَشّج تقوُل :  َلها مكسوٌر فنحو :  ُء التي قب اليا
ًا َألف ُء  ُه فانقلبِت اليا ٍر ففتحو َنِم َفعلوا ب ِه ما  فعلوا ب

ّنَسِب ًا ِمْن أجِل ياءي ال َوها واو ثم قلب
ّي ِو َي ٍة : َح ّي وقيَل في َح

ِو ِء والوا َكان ما قبَل اليا ِإْن  ُأميّي قاَل : َحيّي ف ّي وَمْن قاَل :  ِو ٍة لو ّي ِل وفي 
َكان ِإْن  ّي ل تغيُر ف ِو َغَز ّي و َلو َد ٌو  َدل ٌو و َغز َظبُي و ْبٍي :  َظ حرٌف سأاكٌن قلبْت في 

ِه وهو القياُس وكاَن َء في ُلُه بمنزلِة مما ل ها ُء التأنيِث فمنهم َمْن يجع فيه ها
ِوّي وقالوا في َفت ِة :  ِفتي ّي و ِو َدَم ٍة :  ُدمي ّي وفي  ِو َب َظ ٍة :  َظبي يونس يقوُل في 

َأقوَل في ّي وقاَل : ل  ِو َط َب ِة :  ِبطي ّي وفي ال ٍة : َزنو : بني زني

   ]66 - صأفحة 3الصأول في النحو    [ جزء  

ٌة ُغدو ُنها وكذلك  ٍة إذا أسأكنْت عي ِعل َف َذا لَ يشبه آِخُره آخَر  َلّن  ّي  َغْزو ٍة إلَ  َغزو
ٍة ٍة وآي ٍة وثاي َطاي ٍة و ّي وقاَل في َراي ِو ُعَر ٍة :  َو ُعْر ٌة وكاَن يونس يقوُل في  ُعْرو و

ِيّي فلم َيّي قاَل : آ ُأُم َرائّي وآئّي يهمز لجتماع الياءاِت مع اللِف وَمْن قاَل : 
ّي ِو َآ ّي و ِو َثا َا جاَز تقوُل :  ِء واو َأبدلَت من اليا َأقوى ولو  َأولى و َو  ْه َو يهمْز 

ِة َأبدلوا ِمَن الهمز ّي ف ِو ِوّي كما قالوا : َشا َطا و
ِة َد على الثلث الضرُب الثاني : ما زا

َفَمن قاَل : ّي والكثيُر : َحانّي يحذُف  ِمَن العرِب َمْن يقوُل في َحاٍن َحانو
ّي ِو ّي قاَل في مْرَمى : َمْرَم ِو َحان

ٍة َألُف سأاكنٌة وهي غيُر مهموز َلها  ٌو قب َأو وا ٌء  ِلضافُة إلى ما لمُه يا وِمْن ذلَك ا
ٍة َقاو ًة وتقوُل في َش ِئّي أبدلت همز َقا َل ٍة :  َقاي ُل ِئّي و َقا ٍة : سَأ َقاي َتقوُل في سِأ
ًة ِو همز َوا ُه بآخر َحمراء ولم يبدلوا ِمَن ال ّي شبهو ِو َعل ّي و ِو َقا ٍة : َش َعلو و



ٍة ِة ياء سِأَقاي ٍة بمنزل ِدْرحاي ُء  ّي ويا ِو َدا ٍء : َر َدا ِر ّي وفي  ِو َغدا ٍء :  َغدا وقالوا في : 
َدَرايا َبْر َا و ْولي ٍة وَح ِو التي في : َشقاو ِة الوا ٌو كانْت بمنزل َنها وا ولو كاَن مكا

ِإلى َذا أضفَت  ِإ ِة ف َقاي ِء حكُمها في سِأ ِء وحكُم اليا ّنها كالها َل تسقُط اللُف 
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َأبدَل ناُس ِمَن العرِب ِله وقد  َدعُه على حا َأن ت ٍد ومنصرٍف فالقياُس  ممدو
ِلبداُل فيها َة ِمْن نفِس الحرِف فا ًة كثير وإْن كانِت الهمز ًا وهمز َنها واو مكا

ّي ِو ٍء قرا ُقرا تقوُل في 
ًا ِه ل تحذُف منُه شيئ ِلضافُة إلي َقّل فا َأو  َكثَر  ُله التنويُن  ٍد ل يدخ ٍم ممدو ُكّل اسأ و

ّي ِو َكرا ّيا َز ِر ُلَك في َزك ِة وذلَك قو ُو مكاَن الهمز وتبدُل الوا
َهى ٍة َمل ٍة ول ملحق َألٌف غيُر زائد ّي وِمْن ذلَك ما رابعُه  ِو َبروكا َء  َبُروكا وفي 

َذا يجري َمجرى َحَصًى وَرَحى َف َيا  ْع َأ ْعَشى و َأ وَمْرَمى و
ٍم َعرِب ِمن َجْر ّي َحي ِمَن ال َيو ْع َأ َيا :  ْع َأ قاَل سأيبويه : سأمعناهم يقولوَن في 
ِإْن ْفَرى فيَمْن نوَن ف ِذ ْعَزى و ّي وكذلَك حكُم ِم ِوو َأح َأحوى :  ويقولوَن في : 
َأحرٍف حذفتها ِة  َأربع َلى  َو ع ٌة ل ينوُن وه َألٌف زائد ُه  ٍم آخر أضفَت إلى اسأ

َء الله ِإْن شا ُه في باِب الحذِف  وسأنذكر
ُلولى ِة ا ُع : ِمَن القسم : الراب

ِه ٌء ليَس في ِه شي َلى ضربين : اسأٌم ُضّم إلي ُء التي حذف منها وهي ع السأما
ِلضافَة ِه في ا ِر واسأٌم ُحذَف ِمْن بنائ فيحذُف ما ُضّم إليه وينسُب إلى الصد

ُء التأنيِث واللُف والنوُن التي َأضرٍب : ها ِة  َلى سأبع الوُل : منها ع
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ِه ُء اللتاِن للجمِع والمضاُف إلي ُو والنوُن اللتاِن للجمِع واللُف والتا ِة والوا للتثني
ُء َلُه والسأما َقب ٍم  ِر والسأُم الذي بنَي مع اسأ َأعرَف ِمَن الصد َأْن يكوَن  ِإلّ 

ِإلى ُع  ُع المكسُر يرج ِر والجم ّنما يضاُف وينسُب إلى الصد ِإ َذا  ُع ه المحكيُة فجمي
ِد الواح

ُء التأنيِث : الوُل : ِمْن ذلَك ها
َة : َد ِلَك في َحْم ِه وذلَك نحو قو َء في ِم ول ها ُينسب إلى السأ ِم و تحذُف ِمَن السأ

ُء ِه ها ٍم في ُكّل اسأ ِلّي و َفرج ٍة : سَأ ْلَمَة : سَألِمّي وفي سَأفرَجل ّي وفي سَأ َحِمد
َلى هذا يجري َفع التأنيِث 

ِة ّد التثني َلى ح : الثاني : النسُب إلى المثنى والمجموِع ع
َهذا َيبريَن يا  َأيُت  ُوَن ور ْبر َي ِه  ّنسريَن وهذ ِق َأيُت  ّنسروَن ور ِق َمْن قاَل : 

ِإْن ِرينّي و ُيب َيبرين قاَل :  ّنسرين و ِق ِه  ّي وَمْن قاَل : هذ َيبر ّي و ِر ّنس ِق قاَل : 



ٍة ِم بل زياد ِإلى السأ ّي فتضيُف  ِد ِإلى ( َزيدان ) قلَت : َزي َأضفَت 

ُء : الثالُث : اللُف والتا
ِلمّي تقوُل في مسلماٍت ُمس
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ُع ِإلى مضاٍف :الراب َأن تضيَف    :
ِإن َقيِس : امرئّي ف ِء ال ِإلى امرى ّي و َعبد ِإلى عبد القيِس :  َأضفَت  ِإذا  تقوُل 

َفأما ابن ِفّي  ِد ُمناٍف ُمنا خافوا اللبَس نَسبوا إلى ما ليَس فيِه فقالوا في : عب
ِر بن كلٍب : َأبي بك ُكراِعّي وتقوُل في  ّي و ِر ِر فل يجوُز إلّ : ُزبي ُكراع وابن الّزبي
ِإذا خافوا ًا  ِر اسأم ِإلى الخ َأحدهما  ُيركبوَن ِمَن السأميِن المضاف  َقد  ّي : و ْكر َب

ِر وليَس ِد الدا َعب ّي في  ِر َد ْب َع َعبد َشمٍس و ْبَشمّي في  َع اللبَس فيقولوَن : 
بقياٍس

ٍم ُبنَي َمع اسأ : الخامُس : السأُم الذي 
ّي تضيُف إلى الصدر تقوُل : في َخمسَة عشَر وَمعد يكرب : َخْمِسّي وَمعد

ّي واثنّي ِو َن َب ّي في قوِل َمن قاَل في ابن :  ِو َثن َعَشر  وتقوُل في َرجٍل سُأمَي اثنا 
ِد فل يضاُف إليها ول تضاُف َأّما اثنا عشَر التي للعد َقوِل َمْن قاَل : ابنّي و في 
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ِة :السادُس ِء المحكي َلسأما :  ِمَن ا
ّنما ُثما وإ ِطّي وكذلك َحي َتأب ِر فتقوُل :  ًا تضيفُه إلى الصد وذلَك نحو : تأبَط َشر

ُه ذلَك َأشبا َلول و و
َأبو عمر : قوٌم ّني وقاَل  َكو ْنت :  َك قاَل سأيبويه : سأمعنا َمْن يقوُل : في 

َو خطأ ُه َأبو العباس :  يقولوَن : كنتّي وقاَل 
ِلضافُة إلى الجمِع ُع : ا : الساب

َفارس : ِء  َأبنا ِة تقوُل في  َنُه وبيَن التسمي َق بي ِد لتفر ِلضافة على الواح ُع ا توق
ّي وإلى ُجَمٍع ُجَمعّي َد : َمْسِجد ّبٌة وفي مساج ُده ُر ّبّي واح ّي وفي الّرباِب : ُر ِو َن َب

َبلّي َق َعريفّي وإلى قبائَل :  َء :  ُعرفا وإلى 
ِة ّلبّي في الَمهالب َه ِة وُم ِعّي في المَسامع َعم الخليُل : أّن نحو ذلَك َمْسَم وز

ُقريٍش ُهم َحّي ِمْن  َبلِت و َع َإلى ال ِلضافة  وقاَل أبو عبيدة : وقالوا في ا
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َلُه ّنُه ليَس  ِه ل َلى لفظ َد له تركتُه ع ِإلى جمٍع ل واح ِلضافُة  ِإْن كانِت ا ِلّي ف َعب
َلُه َد  َنُه ل واح َل ّي  ِر َف َن ٍر  َف َن ِة إلى  ِلضاف ِه وذلَك نحو ا ُه إلي ما ترد

ِنّي ِإنسا َناسِأّي وقالوا :  ُأ ُأناٌس  و
ّني ِإلى َمَحاسأَن َمَحاسأ ّنسُب  َأبو زيد : ال َد وقاَل  َأجو َناسِأّي  ُأ قاَل : سأيبويه : و

ُه َلُه وواحد َد  ّنه ل واح َل ّي  ِد َبادي َع َد قلَت :  َبادي َع ِإلى  َتُه  َأضف َلُه وإن  َد  لنُه ل واح
ًا ِمْن ِإْن جمعَت شيئ َلُه ف َد  ّنه ل واح َل ْعلٍل وفي أعراٍب أعرابّي  ِف َأو  ْعليٍل  َف َلى  ع

ُء وفي ِنَسا ٍة :  َو ُنْس ٍر : أنفاٌر وفي  َف َن َلها فلَت في  هذه الجموِع التي ل واِحد 
ِه قبَل الجمِع فقلَت في َان علي ِإلى ما ك َتُه  ِإليه ردد َلضافَة  َبٍط : أنباٌط فأردَت ا َن

ّي ِر َف َن ٍر  أنفا
ّي َأ ِظه  َتُه على لف َترك ِإْن سأميت بجمٍع  ِطّي و َب َن َأنباط :  ّي وفي  ِو ِنَس ٍء :  َا ِنس وفي 

ِكلبّي فرقوا بيَن الجمِع إذا ّي وفي كلٍب :  َأنمار ٍر :  جمٍع كان قالوا : في أنما
ِه ولو سأميَت بَضَرباٍت لقلَت : َضربّي ل تغيُر َنُه إذا لَم يسّم ب ِه وبي سُأمَي ب

َء كما تحذُف َللَف والتا َفت ا ّنما حذ ِإ ٍد و ِلضافَة إلى واح ِد ا ّنَك لم تر َل المتحرَك 
ِء : َذا قالوا في البنا َلى  ِد وع ٍم للبل ِة اسأ ُه بمنزل ِئنّي َجعلو َدا َء ِمَن الواِحد وَم الها
ّي ِفر َعا ِفر : َم َذا كان اسأَم رجٍل : ِضبابّي وفي ِمعا ِوّي وقالوا في الّضباب إ َأبنا

َتميم ٍر أخو  َو فيما يزعموَن : معافَر بن ُم وه
في: وقالوا 
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ِر َلنصا ْد غلبْت :ا َق ُله صأفًة  َلهم وإْن كاَن أصأ ًا  َقد صأاَر اسأم َهذا  ّي لّن  ِر َأنصا  
ٍر َأنما َو مثُل  فه

ُلولى ِة ا : الضرُب الثاني : ِمَن الرابع من القسم
ُء على ضربيِن : ِة إليِه وهو يجي ِلضاف َد ا ِئه عن َو ما يحذُف منُه ِمْن أصأِل بنا وه

ِه والثاني : يحذُف أحرٌف منُه َأحدهما المحذوُف حرٌف قبَل آخر

ٍم َأقسا : والضرُب الوُل ينقسُم ثلثَة 
ٍة فبابُه وقياسأُه َل ُفعي ٍة أو  ِعيل َف َء  ٌء زائدة أو واٌو فما جا الول : ما كان قبل لمُه يا
َتيبَة : ُق َهنّي و َله ذلَك تقوُل في حنيفة : َحنفّي وَجهينَة : َج ِء وفتُح ما قب حذف اليا

َنئّي َة : َش ِبّي وَشنوء َت ُق
ّذ قالوا في ِمثل سَأليمَة : سَأليمّي َو شا ُه وقد تركوا التغييَر في مثِل َحنيفَة و

ّي َعمير َة :  َعمير وفي 
ُء ٌة وطويلٌة فل تحذُف اليا ِة فأّما شديد َأهِل السليق وقالوا : سَأليقّي للرجِل ِمْن 
ِلعلِل فتقوُل : طويلّي وقالوا في بني ِلدغام وا َفتها خرجَت إلى ا َلنَك إْن حذ

ّي َويزة : ُحويز ُح
ُتهّن واواٌت وما كاَن في اللفِظ ِعيل ولما َف ُفعيٍل و ِلضافُة إلى  الثاني : ا

: بمنزلتهما



ُقَصّي ّي وفي  َنو َغ ّي وفي غنّي  ِو َد َع ّي  ِد َع َتقوُل في   :
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ُهم َا وبعض َة وأبدلوا اللَم واو َء الزائد َذفوا اليا ّي وح ِو ُأَم ّيَة :  ُأم ّي وفي  ُقَصو
ُأّميٌي وقالوا في َمْرَمّي : َمْرمّي يقوُل : 

ّي َنو ُبختّي اسأتثقالً للياءات وَمْرِميٌة : َمْرِمّي وَمْن قاَل : َحا ُه بمنزلة  جعلو
ِء كما قلَت َأجِل الها ّي ِمْن  َدو َع ّة قلَت :  ُدو َع ِإلى  َأضفَت  ِإذا  َف ّي  قاَل : مرمو

َكذا ُه ه ٍء كاَن آخر ُكّل شي ّي وكذلَك  ِو َتح ٍة :  َتحي َقالوا في  ٍة : شنئّي و ُنوء في َش
ّنما ِإ ِإلى الصأِل و ّدها  ُفعوٌل فتر ّنها  َل ّي  ُقَسو ّي و َدو ُث ّي :  ِد ِقيسّي وث وتقوُل في 

َدها ْع ٍة ما ب ِلضافة بكسر ًة قبَل ا ًا مكسور َألف كانْت 
ُلخرى ُه ياءاِن مدغمُة إحداهما في ا ٍم آخُر ُكل اسأ ِلضافُة إلى  : الثالُث : ا

َء المتحركَة وقالوا في ّي تحذُف اليا ِر ّي وُحَمي ِد ْي ُأسأ ٍر تقوُل  ّي ٍد وُحَم ّي ُأسأ نحو : 
ِء ًا ِمْن يا َألف َأبدلوا  ٍة : َزبانّي  َزبين

ٍد ّي ُأسأ ِلئل يصيَر ك ًا  َفل تحذُف منُه شيئ ِيمّي  ّي َه ٍم : ُم ّو ٍم تصغيُر ُمه ّيي َه وتقوُل في ُم
َلى َو ع ِة ِمَن اللفاِت والياءاِت وه ِلضاف َد ا الضرب الثاني : ما يحذُف آخره عن

: ثلثة أقسام
َلها ًء ما قب ُه يا َذا كاَن آخر ِإ ًا  َأحرٍف فصاعد ِة  َأربع ٍم على  ِإلى اسأ ِلضافُة  الوُل : ا

مكسوٌر
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َأحرٍف :الثاني ِة  َأربع َلى  ٌة ل ينوُن وهو ع َألٌف زائد ُه  ٍم آخر ُكّل اسأ ِلضافة إلى   ا
َأحرٍف ِة  َلى خمس ًا وكاَن ع َألف ُه  َاَن آخر ٍم ك ُكّل اسأ ِلضافُة إلى  الثالث : ا

َلها ُه ياء قب َذا كاَن آخر ِإ ًا  ِة أحرٍف فصاعد َأربع الول من ذلَك : وهو ما كاَن على 
: مكسور

ّي ِر ٍر : صَأحا ِدلّي وفي صأحا َأ َأدٍل :  تقول في رجٍل ِمْن بني ناجيًة : ناِجّي وفي 
َلنَك لو أضفَت إلى رجٍل َيمانّي  َثمانّي وفي َرجٍل اسأمُه يماٌن :  وفي ثماٍن : 

َيمني لحدثت ياءيِن سأواهما اسأمُه 
َعرقٌي وقاَل الخليُل : َمن قاَل في ٍة :  َعرقو َيرِمّي وإلى  َيرمي  وحذفتهما وإلى 

ّي َيرمو َيرمي :  ّنُه يقول في  ِإ ِبّي : ففتَح ف َل َتغ َتغلَب :  ِبّي وفي  َيثر يثرَب : 
َأحرٍف ِة  َأربع َلى  َو ع ٌة ل ينوُن وه ُه ألٌف زائد ٍم آخر الثاني : الضافة إلى كّل اسأ

:
ِلّي ومنهم َمْن يقوُل : ّلى : سأ ِفلّي وسِأ ِد ِدفلى :  ِلّي و َلى : ُحب ْب تقوُل في ُح

ّي ِة : َحمراو َنها وبيَن التي هي من نفِس الحرف فجعلْت بمنزل ُق بي ّي يفر ِو ِدفل



ِيّي ُدن ِإْن شئَت قلَت :  ّي و ِو ُدنيا ُدنيا :  ِوّي وقالوا في  َدهنا َد :  َدهنا وقالوا في 
َو من نفِس الحرِف ِة ما ه ُلها بمنزل ّي فيجع ِو ْبل ومنهم َمْن يقوُل : ُح
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ًا ول يجوُز الحذُف في ِه بأسأ ِهّي لم أر ب ْل ْلهًى : َم ِإْن قلَت في َم قاَل سأيبويه : ف
َفا ) لنُه ثلثي َق  )

ّنها ثقلت لتتابِع الحركاِت َل ّي  ّي ولكن : َجمز َأما َجَمَزى فل يجوز فيه : َجمزو و
ًا ِإْن كاَن ملحق ّنُه ليَس كالصأِل و َل ُد . قاَل :  َأجو ْعَزى  والحذُف في ِم

ِة أحرٍف َلى خمس ًا وكاَن ع ُه ألف ٍم كاَن آخر ُكّل اسأ ِلضافة إلى  : الثالُث : ا
ّي َبار َبارى : ُح تقوُل في ُح

ًا َألف ُه  ٍم كاَن آخر ُكّل اسأ ّي وكذلك  َقرى : قرقر َقر ّي وفي  ِد َدى : ُجَما وفي ُجما
ِة أحرٍف َلى خمس وكاَن ع

ُلها كالزيادة وتقوُل في َعْن ُمرامًى فقاَل : ُمراِمّي يجع قاَل وسأألُت يونَس 
ِد والصأِل فأّما َنا بيَن الزائ ُه ُق  ّي ول يفر َيهيّر َيهيّرى :  ّي وفي  َلو َو ْق َلولًى ُم ْق ُم

ّنه ل يحذُف وذلَك ِإ َقّل ف َأو  ُه  َأو غيَر مصروٍف كثَر عدد ًا كاَن  ُد مصروف الممدو
ّي لم ِو ْعيورا ْعيوراء : َم ّي وَم ِو َء : َحْرمل ّي وَحْرمل ِو َفسا ْن َء : ُخ ُلَك في ُخنفسا قو

ّنها سأاكنٌة ميتٌة فكذلَك لو َل ّنها متحركٌة وحذفت تلَك  َل ِه اللُف  تحذْف هذ
ٍر وِحثيٍل َإلى ِعثي َأضفَت 
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ِء لنها متحركٌة :لقلَت ّي ولم يجْز إسأقاُط اليا ّي وِحثيلّي كما قلَت : حمير  ِعثير
ّنها َخمسٌة َل ِة ُمرامًى  َفرقوا بيَن المتحرِك والساكِن ُمثنّى بمنزل فقد 

ُلولى ِة ا : الخامُس : ِمَن القسم
ٍم ِة أقسا ِلضافَة وهو على ثلث ِء المحذوفة قبَل ا ُأضيَف إلى السأما َو ما  : وه

ِلضافُة إلى بناِت الحرفيِن الوُل : ا
ُد من بناِت الحرفيِن ِه الزوائ ِلضافُة إلى ما في الثاني : ا

ُه ِلضافة إلى ما ذهبت فاؤ الثالث : ا
َأحدهما َلى ضربيَن :  ُء ع ِلضافُة إلى بناِت الحرفيِن وهي تجي الول : ِمْن ذلَك ا

ّد ِه من الر ّد في ُب ِه والخُر : ل  ّد ما حذفت وترك ِه مخيٌر في ر ْنَت في َأ

َدِمّي ٍد :  َوي َدم  ِإْن شئَت قلَت في  ِه بالخيار  َأنَت في ًا ف َلم : أنُه ما كاَن منقوصأ اع
ٍد ّنما فتحَت عيَن غ ِإ ّي و ِو َغد ٌد و َغ ِذَف وكذلَك  ّد ما ُح َتر ّي  ِو َدم ِإن شئَت قلَت :  و

َتُه إلى السأم وكانِت العيُن متحركة فرددُت وتركَت ّنك نسب َل ْعٌل  َف ُهما  ٍد و َي و
الحرَف



َفهّي ٍة : شفّي وَش َف ُّي وفي َش ِو َثب ُثبّي : و ٍة  ُثب وتقوُل في 
ُقلَت : ُربّي َفف  َأضفَت إلى ( ُرَب ) فيمن َخ ِرحّي وإنت  ّي وح ِر ٍر : ح وفي ِح
ّنما اسأكنَت كراهيَة التضعيِف ِإ ّي و ِر ُق ٍة :  ُقر ِإْن شئَت رددَت كما قالوا في  و

َأٍب ّد ِمْن بناِت الحرفيِن فنحو :  ِإلّ الر َأّما ما ل يجوُز فيه  ّبّي و فلم يقولوا : َر
َلّن هذه تظهُر ّي  ِو ٍم : َحَم ّي وفي َح ِو َأخ ّي وفي أٍخ :  ِو َأب َأٍب :  َأٍخ تقوُل في  و

ِة ِة والتثني ِلضاف في ا
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َأبواِن وَمْن يقوُل ُتثنِي فتقوُل :  ٍر و ٍو وَحمو بك َأخو عمر ٍد و َأبو زي والجمِع تقوُل : 
َعواٌت قاَل : َعٌة وهو نبٌت َض ّي وَمْن قاَل : وَض َهنو َأبوَك ) يقوَل :  َهنوَك مثُل (   :
ٍة َنهّي ومنهم من يقوُل : في ِعَض ّي وَمْن جعَل سأنًة ِمْن سأانهُت يقوُل : سَأ َعو َض

ّي لنَك تقوُل : أخوات ِو َأخ ُأخت قلَت :  ِإلى  َأضفَت  ِإن  ّي و ِو َعَض ويقوُل : 
َنواٌت وكان يونس يقول : َه ْنٍت :  َه قال سأيبويه : وسأمعنا من يقول في جمع 

ُأختّي وليَس بقياٍس

ُد ِمْن بناِت الحرفيِن ِه الزوائ ِلضافُة إلى ما في : الثاني : ا
َتُه على ِنّي فترك ِنّي واث ٍة واسأٍت واثنان : اب ٍم وابن إْن شئَت قلَت في ابٍن واسأ

ِه َتُه إلى أصأل ِله وإن شئَت ردد حا
ّي ّنهم يقولوَن : ابناو َأ ٍو َزعم :  َأّن أبا عمر َعم يونُس :  ِهّي وَز َت ّي وسَأ َنو َب ّي و سَأَمو

ّي وإْن َنو َب ِلضافة ابنّم إْن شئَت :  ٍء وقاَل سأيبويه : في ا َأبنا ِة إلى  ِلضاف في ا
ِشئَت : ابنِمّي

ّي ولو َنو َب ّد وتقوُل في بنِت :  ّد ِمَن الّر ُب َألَف الوصأِل فل  َذا حذفَت  َأنَك إ َلم :  واع
ّنها َأ ُة ك َبنوَن فالزياد َلنُه يقوُل  ِنّي في ابٍن  َب َلجاَز :  َلنُه يقوُل بناُت  َبنّي  جاَز 
ِه َقد َزاَل ما اسأتعيَض ب َلنُه  ّد  ّد ِمَن الر ُب َفتها فل  َذا حذ ِذَف فإ َعما ُح عوٌض 

ّي ِو َن َث ّي و ِو َكل وكذلَك : كلتا وثنتاِن تقوُل : 
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ِء ِكل ) مثُل التا َألِف (  َبدٌل ِمْن  َد سأيبويه  ِكلتا ) عن ُء في (  قاَل أبو العباس : التا
ُء بدٌل منٌه ّد ما التا َألُف التأنيِث ور ِذَف  َفُح ٍو  َبدٌل ِمن وا التي هَي 

َذا ّيٌة فإ َذ ْيٍت بمنزلة بنٍت وأصألها  َذ ُأخٍت و ِله : في  وكاَن يونس يقوُل : ثنيتّي كقو
ّنما ّي وإ ِو َي َذ ُقلَت :  َء عوٌض فإْن نسبَت إليها  َلّن التا ُء لزمها التثقيُل  حذفْت التا
ُأخٌت واسْأٌت َعٌل ) وكذلَك  َف ٍة (  َأصأُل بنٍت وابن ًا و َكّي ) اسأم َثقلت (  ثقلَت كما 

ِثينّي َأثناء ولم يجيء :  َوبنوَن وقالوا : في اثنيِن :  ٌء  ُه وسَأُه وآخا والدليُل : اسأتا
َأما ْيٌت و َذ وقالوا في : اثنتيِن اثنتّي هكذا ليَس عينُه في الصأِل متحَركة إلّ 



ًا واحد المعاء ِكلً كمع ُلهم  ِنها قو َعلى تحرِك عي ِكلتا ) فالدليُل   )
َألَف تأنيٍث ُأختيَك فإنُه جعَل اللَف  َتا  ِكل وَمْن قاَل : رأيُت 

ِو ِة الوا ُء بمنزل ٍة وصأارِت التا ٍة ول نكر ْفه في معرف ًا لم يصر َها شيئ فإْن سأّمى ب
ْعُل لحركَت العيَن ِف َأنُه  َذا اسأٌم منقوٌص وباَن لَك  َء ِمْن ه َوى ) ولو َجا في ( َشْر

ُه لم َلم يقولو َلو  َفمواِن و َقالوا :  ّنهم  َل َفمّي  َذا شئَت قلَت :  َفٌم إ َأضفتُه و َذا  إ
ّوض ُع َع بيَن العوِض والمعوِض وبيَن الحرِف الذي  َأْن يجم َلنُه ل ينبغي  يجْز 

ٍد ُفو زي ِو إذا قلَت :  ًا ِمَن الوا َلْت عوض ِع ّنما ُج فالميُم إ
ًا ُد محذوف َأّن هذا يع َفَمواِن )  َأْن قالوا : (  َأبو بكر : والذي زيَن لهم عندي  َقال 

َأضفَت إلى ُه فإْن  َأفوا ُلَك : تفوهُت و ِه قو ّلَك علي ُء يد وهَي الها
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َأضفَت حذفَت َلنَك إذا  َذات ماٍل  ّي وكذلَك  ُذوو رجٍل اسأمُه ذوا ماٍل قلَت : 
ٍد قاَل سأيبويه َأنَك تضيُف إلى ( ذو ) وإن أضفت إلى رجٍل اسأمُه فو زي َء فك الها

ِه وإْن ّي كذا تكلموا ب ِو ٍء َشا ِلضافُة إلى َشا َأنَك إنما تضيُف إلى فم وا : فك
َذا قاَل سأيبويه ّي ك ِو ِه رجلً قلت : َشائّي وإْن شئَت قلَت : َشا سأميَت ب

َليست في ٍة و َألٍف زائد َد  ٍء بع َة في عطا َلّن الهمز ٌق  ِئّي فر َعطا ِئّي و وبيَن شا
ِلضافُة إلى لٍت ِمَن اللِت ِهّي وا ٍة َشا ّي وفي شا ٍء كذلَك كما قلَت : عطاو شا

ِذه ُتَحرُك العيناِن ِمْن ه ِئّي ) ول  ُعزى حكُمها َحكُم ( لَ ) ل تقوُل : ( ل وال
ٍو  )الحروِف ( كل

َلّن ِة  ِء المنقوصأ َها ليسْت كالسأما َتها وسأميَت ب َذا ثقل ًا ) إ َأّن ( لو َلم :  واع
ْتعرَب العيناُت َأْن  ّقها وحكُمها  ُتها ح َء المنقوصأَة التي قد حذفْت لما السأما

ِلضافُة إلى ْقها حَركٌة في حاٍل وا َلّو ) لم تحل ُو ِمْن (  وتحرك إذا أفردْت والوا
ٌة وقد قالوا َلنُه ليَس من بناِت الحرفيِن وكذلَك امرأ ِئّي مثُل امرِعّي  ّئ امر امر

َقاَل : ِئّي ومَن  ٍء ما ِلضافُة إلى ما ِء القيِس وا : َمْرئّي مثُل َمْرِعّي في امري
ّي ِو َعطا

َذا ّي يقوي  ِو ُلهم : َشا ّي وقو ِو قال : ما
ًا مبدلًة َأْن تكوَن فيهما جميع َة تصلُح  ٍء وإّن الهمز ٌء مثُل ما قاَل أبو بكر : َشا

َويهٌة َويٌة وُش ِلهم ُم ٍء لقو ِمْن ها
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ُه ِمْن بناِت الحرفيِن :الثالُث ِلضافُة إلى ما ذهبْت فاؤ :  ا
َدها ِمْن ُء وح َأْن تكوَن الفا َأحدهما :  َذا الباَب ينقسُم قسميِن :  َأّن ه َلْم :  اع

ِم حروِف الليِن في السأ



َذا نسَب ُه ولمُه معتلتيِن فالوُل : إ َفاؤ والخُر : أَن يجتمَع فيه حرفا ليٍن فتكوُن 
ّي ٍة : ِعد َد ُلهم في : ِع ِة وذلَك قو ِلضاف ِدها من حروِف ا ُء لبع إليه لم ترد الفا
َء ِه رردَت الفا َذا نسبَت إلي ُه وعينُه معتلتاِن فإ َأّما الذي فاؤ ِزنّي و ٍة :  َن وفي ز

َفل تسكُن مثَل : ّي  ِوَشو ٍة  َي ِتها فتقوُل : ِش قاَل سأيبويه : وتترُك العيَن على حرك
ّي َشجو

َلخفُش : القياُس : اسأكاُن العيِن وقاَل ا
َأحدهما َلى حرفيِن  ّنْه ل يبقى السأُم ع َل ّد منُه  ُب ّد فل  َأما الر ِوشّي و فتقوُل : 

ِر القياِس الذي تقدَمحرُف ليٍن .  َء على غي ّنَسِب وجا ُغيَر في ال َباُب ما 
ٍم َأقسا َأربعَة  : وهو ينقسُم 

ِر قياٍس َء على غي الول : ما جا
ِه ذلَك ّد ب َذا لم ير ًا خلفُه إ الثاني : ما يكوُن علم

ٍة َتُه صأاحَب معالج ِة إذا جعل ِلضاف ُء ا ِه يا الثالث : ما يحذُف في
ّنَسِب َلى تأوِل ال ّنٌث ع ِه مؤ ًا يوصأُف ب الرابع : ما يكوُن مذكر
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َلى ضربيِن :الوُل ُء ع ِر قياٍس وهو يجي َء معدولً على غي :  ما جا
َأن تبدَل السأَم عن لفٍظ إلى لفٍظ آخَر والضرُب الثاني : تغيُر ياءي َأحدهما : 

َليُح ُخَزاعَة َقِمّي وُم ُف َنانَة :  ِك َقيٌم  َف ِلّي و َذ ُه ُهذيٌل  ُهم :  ُل ّنسْب ِمْن ذلَك قو ال
ٍة : َأْن تثبَت وقالوا في زبين ِه  َقفّي وكان القياُس في جميِع هذ ُثقيٌف ث َلِحّي و ُم

ّي ِر ِبْص ّي والبصرة :  ِو َد َب ٍة :  َبادي ّي و ْلو ُع َعالية :  ِئّي وال َطا ٍء :  ِنّي وفي طي َزبا
َعبيدة َلهم : بنو  ّي يقاُل  ِد َع ّي وفي َحّي من بني  ِر ْه ُد ْهلّي والدهر :  والّسهُل : سُأ

ّي َبد ُع  :
َذِمّي ِذيمَة : ُج َأّن بعَضهم يقوُل : في بني َج ِه  ُق ب َأث قاَل سأيبويه حدثني َمْن 

ٍء : ِنّي وفي شتا َعا ْن َء : صَأ ْنعا ِلّي وفي صَأ ْب ِر : ُح َلى من النصا ْب وقالوا في بني الُح
ٍة َو ْت ُع ِش َو جم ُه ّي وقاَل أبو العباس :  َتو َش

َبحرانّي َدسْأتوانّي مثُل  َء :  ِتوا َدسْأ ْهرانّي وفي  َب ٍة :  ُقضاع َقبيلة ِمْن  َء  َبهرا وفي 
َفقّي ومن َأ ُفِق :  ُل ْعلَن وفي ا َف ِء  ّهم بنوا البحَر على بنا َأن وَزعَم الخليُل : 

َلى القياِس ُفقّي ع ُأ العرب َمْن يقوُل : 
ُلولء : ّي وَج ّي وكاَن القياُس : َحَرواو ِر َو اسأُم موضع : َحُرو َء وه وفي حرورا

َأكثر وُخراسأّي وقاَل بعُضهم : إبٌل ُلولّي وُخَراسأان : ُخْرسأّي وُخراسأانّي  َج
ْلَح ّط ّيٌة إذا أكلِت ال ُطلِح َد وإبُل  َأجو ّيٌة  َوَحْمض َأكلِت الَحْمَض  َحَمّضيٌة إذا 
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ِء : َروحانّي ْوَحا ّي وقاَل في : الّر ِو َأَم قاَل سأيبويه : وسأمعنا َمْن يقوُل : 
َأكثُر ّي  وَروحاو

َلى القياِس ّي ع ِو َه ُط ّي وقاَل بعُضهم :  ْهو ُط ّيَة :  َه ُط وقالوا في : 
ًا منُه إحدى الياءين َء معدولً محذوف : الضرُب الثاني : ما جا

َء وَمْن كسَرها َتهاٌم يفتحوَن التا ِتهامَة :  ْأم : َشآٌم وفي  ُلهم في َش وذلَك قو
َد ّد ش

ِه اللفاِت َألحقوا هذ ّنهم  َأ ِتهامُّي ويماٌن في اليمِن وزعَم الَخليُل :  فقاَل : 
َذهاِب إحدى الياءين ًا ِمْن  عوض

َيمانّي وَشآِمّي وإْن شئَت قلَت : َتهاِمّي و وقاَل سأيبويه : منهم َمْن يقوُل : 
َع ِمَن العَرِب َمْن يقوُل َأنُه سأم َلى القياِس قال : وَزعم أبو الخطاِب :  ِنّي ع َيَم
َأيُت ُع : ر َأضاَف إلى الروِح وللجمي ِئكة والجّن : ُروحانّي  ِة إلى المل ِلضاف في ا

روحانييَن
َذا صأاَر َذا إ ُع ه ِه الروُح وجمي ٍء في ُكّل شي َأّن العرَب تقولُه ل َأبو عبيدة :  َعم  وز

َلى القياِس ِه َجرى ع َأضفَت إلي َذا الموضِع ف ِر ه ًا في غي اسأم
ِه ذلَك ْد ب َلم ير ًا خلفه إذا  َعلم : الثاني : ما يكوُن 

ِنّي وفي الغليظ ِلحيا ِة :  قالوا في الطويِل الُجّمة : ُجَمانّي وفي الطويِل اللحي
َلصأِل وقالوا في َلى ا ِبّي وُجّمّي ع َق َذا سأميَت بها قلَت : َر َقبانّي فإ ِة : َر الرقب

ِر لقلَت  ّي ولو سأميَت بالده ِر ْه ُد ِم السّن :  ّي: القدي ِر ْه َد
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ِة :الثالُث ِلضاف ُء ا :  ما تحذُف منُه يا
ّواٌب َث ِلَصاحِب الثياِب :  ّعاٍل ) قالوا :  َف َء على (  َتُه صأاحَب معالجٍة جا إذا جعل

ُه َأضافو ّتّي  ْد قالوا : الب َق ُيحصى و َأْن  َأكثُر من  ّواُج ) وذا  َع َعاِج : (  ِلَصاحِب ال و
َلى َع ُء  ٍة فيجي ٍء وليَس بصنع َذا شي َأّما ما كاَن  ّتاُت ف َب ُتوِت وَقد قالوا : ال إلى الب

ٍر َتامٌر ذو تم َناِشٌب و ِبٌل ومثله  َنا ٌع ولذي النبِل :  ِر َفاِعل تقوُل لذي الدرِع : دا
ًا ومثلُه ِرَض َذاِت  ِرٌس وِعيشٌة راضيٌة  َفا َفرِس :  ِلِصاحِب ال َأهٍل و َأي : ذوا  ِهٌل  وآ

ٍم وكسوة َطعا ُذو  َطاعٌم كاٍس 
َلوِل وقالوا لذي السيِف : ُه با ِلصاحِب البغِل شبهو ّغاٌل  َب ْعٍل وقالوا :  َن ُذو  وناعل 

ِلصاحِب َبّراٌر ول  ِلصاحِب البّر :  ّعار ول  ِر : َش ّياٌف ول تقوُل لصاِحب الشعي سَأ
َأْن تنسَب ٍء والقياُس في جميِع ذا  ُكّل شي ُء هذا في  ٌه ولم يجى ّكا َف ِة :  الفاكه

ّنَسِب التي َمَضْت ِئط ال ِة على شرا ِء المشدد إليه باليا
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ُع ِه مؤنٌث :الراب ًا يوصأف ب :  ما يكوُن مذكر
َهذا قوُل الخليِل َنابٍل و ٍء مثل دارٍع و َء على ذي شي َذا الباَب جا َأّن ه َلْم : ب اع
َذا فمن ذلَك قولهم : َحائٌض وطامٌث وناقٌة َضامٌر قاَل الخليل : لم يجيء ه

ُه على الفعِل قاَل : مرضعٌة وهي حائضٌة َأجرا ٌع فإْن  على الفعِل وكذلَك مرض
ُه ًا ول يجوُز غير َغد

ُء مذكٌر ٍء والشي َء على صأفِة شي وقاَل سأيبويه : إّن ( حائَض ) جا
َع ِه ووق ِء وتشديد ْفعلً ) يكوُن في تكثيِر الشي َعالً وِم ْف ُعولً وِم َف وقاَل : إّن ( 

َأنُه مذكر في كلِمهم على 
َعِمٌل ِلهم : َرُجٌل  ِلضافَة ويستدّل على ذلَك بقو ّنهم : يريدوَن ا وقاَل الخليل : إ
ِهٌر يريدوَن : َن ِعٌل ) وقاَل :  َف َء تدخلُه يعني : (  َأّن الها ُه المبالغُة إلّ  وليَس معنا
ِتّي ّي واسْأ ِر ّنُه قاَل : ِح َأ ِتٌه ك ِرٌح : وَرجٌل سَأ ّي يعني : النهاَر وقالوا : َرَجٌل َح َهار َن

ِه َأرادوا ب ْعٌر ِشاِعٌر  ْغٌل َشاِغٌل وِش ْوٌت ( َمائٌت ) وُش ِهم : َم ِل وقاَل في قو
المبالغَة

ِله ْغٌل يقوُم مقاَم فاع قاَل أبو العباُس : أي ِشعٌر يقوُم بنفِسه وُش
ُء التأنيِث في َقد جاءْت ها َهّم ناصِأٌب و ِلهم :  ِة قو وقاَل الخليُل : هو بمنزل

   ]85 - صأفحة 3الصأول في النحو    [ جزء  

َقد َعٌل  ْف ُء وِم ِه الها ّلما جاءْت في ْفعيٌل فق َأّما : ِم َعاٍل و ْف ُعوٍل ) وِم َف ٍء ِمْن (  شي
ِه ُء في جاءِت الها

َفاعليَنُيقاُل : ِمَصّك وِمَصكّة .  ُء ال َأسأما ِدر و َهذا باُب الَمصا
ُء الفاعليَن وقد تكوُن َأسأما ْنها وكذلَك  َلفعاُل مشتقٌة ِم المصادُر الصأول وا

َلم ْعٌل  ِف َأن يكوَن  ْعٌل ولكْن ل يجوُز  َف ّق فيها  ِر لم يشت ًء في معاني المَصاد أسأما
َذ منُه ووجَب اسأُم ُأِخ َق بالفعِل فقد وجَب المصدُر الذي  َذا نط يتقدمُه مصدٌر فإ

ِم الِفاِعِل لما اختلفْت كما َة ِمَن الفعِل كاسأ َفاِعل ولو كانِت المصادُر مأخوذ ال
ْعَل وما ِف ٍء : المصدَر والصفَة وال َأشيا َأربعَة  َاِعل ونحو نذكُر  ل يختلُف اسأُم الف

ّق منُه اشت
ِر ْعٌل بغي ِف ْعُل ينقسُم قسميِن : ثلثي وُرباعي والثلثي ينقسُم قسمين :  ِف فال

َلفعاِل ِم ا ِة وغيِرها كانقسا ٌة وانقساُم المصادِر في الزياد ِه زياد ْعٌل في ِف ٍة و زياد
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ِه ُة في ْعُل الثلثي الذي ل زياد ِف القسم الوُل : ال
ّد ِفعٌل غيُر متع ْفعوٍل و ٍد إلى َم ْعٍل متع ِف وهو ينقسُم عل ضربيِن : 

ِة المتعدي ِمَن الثلثي َأبني ِذكُر 



ِرُب َيْض ِعُل مثُل : َضَرَب  ْف َي َعَل  َف َأضرٍب على  ِة  َو على ثلث وه
ِم ْلَحس وليَس في الكل َي َلِحَس  َعُل نحو :  ْف َي ِعَل  َف ُتُل و ْق َي َتَل  َق ُعُل مثُل :  ْف َي َعَل  َف و

َء ُد إْن َشا ْع َب ِه حرٌف ِمن حروِف الحلِق وسأنذكَرها  َعُل إلّ أن يكوَن في ْف َي َعَل  َف
الله

ْد َق َقاتٍل ولِحٍس و َهذا وذلَك نحو : ضارٍب و َفاِعٍل في جميِع  والصفُة : على 
َداٍح للضارِب وصَأريٌم بمعنى : َق َفعيٍل ) قالوا : َضريُب  َلى (  َء اسأُم الفاِعل ع جا

َة َة الواحد َلّن المر ْعٍل )  َف َء على (  َأن يجي ِعها  ِر في جمي َأصأُل المصد ٍم و صَأار
ِء ونحن نذكُر ما َلسأما ِر ا َأبنيُة سأائ ُتها كما تختلُف  َأبني ّنها اختلفْت  ٍة ولك َل ْع َف َلى  ع

ْنها َء في باٍب باٍب ِم جا
ِعُل ْف َي َعَل  َف : الضرُب الوُل : 

ًء َعَشر بنا َلى اثني  ُء ع يجي
ً ْيل ِق َلُه  ْعٌل : قا ِف َلصأُل و َو ا َوه ًا  ْعٌل نحو : َضَرَب َضْرب َف

ِعٌل َف َقٌة  ِر َلٌة : سَأ ْع ِف َبٌة :  َل َغ َلٌة :  َع َف ًا  َق سَأَرق َعٌل : سَأَر َف : و
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َلٌة ْع ِف ِذٌب  َك
ْعلٌن : ُف ْعلٌن : ِحْرَماٌن  ِف َعالٌة : ِحَمايُة  ِف ّنكاح  َفحِل كال َعاٌل : ِضَراُب ال ِف َيٌة  ِحْم

ًا ولكْن ْعلٌن ل يكوُن مصدر َف َأبو العباِس :  ُتُه قاَل  َلوي ّياٌن ِمْن  َل ْعلٌن :  َف ْفراٌن  ُغ
ِء َة َمع اليا اسأتثقلوا الكسر

: الّضْرُب الثاني
ًا َلب ُبها َح َبها يحل َعٌل ) حل َف ْتل وجاء (  َق َلصأُل نحو : ال َو ا ُه ْعٌل :  َف ُعُل  ْف َي َعَل  َف

ْعلٌن : ُف َتاٌب  ِك َعاٌل :  ِف ٌة  ّد َلٌة : ِش ْع ِف ِقيٌل : وِحّج  ْعٌل  ِف ْفٌر  ُك ْعٌل  ُف ُق  ِن ِعٌل : الَخ َف
ِئُس َيي َيئَس  َو َيْحِسُب  ِعُل : َحِسَب  ْف َي ِعَل  ِف َء :  َد جا ُكوٌر وق ُعوٌل : ُش ُف ْكَراٌن  ُش

ْنعُم َي ِعَم  َن و
َعلى ُء  ّنما يجي ِبنا إ ًأصأحا َد  َذا عن َأقيُس وكاَن ه َذا  قاَل : سأيبويه : والفتُح في ه

ُد ْدَت تكا ُك َتُموُت و َيفُضُل ومّت  َفِضَل  ُلهم :  َذا قو لغتيِن وِمْن 
َعُل ْف َي ِعَل  َف : الضرُب الثالُث : 

َلٌة : ْع ِف َلٌة : َرْحَمٌة  ْع َف ْعٌل : ُشْرٌب  ُف َعَمٌل  َعٌل :  َف ًا  ُد َحمد ْعٌل الصأُل مثُل : َحِم َف
َعاٌل  ِف ُتُه َرَحَمًة  َلٌة قالوا : َرَحْم َع َف َلًة  ْي ٌد: ِخلتُه ِخ َفا سِأ
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َعاٌل َلٌة : :َف َعا َف ُعُل ِمْن حروِف الَحلِق  َيف َعَل  َف ًا  َيان َيُة ِغْش َغِش ْعلٌن :  ِف ٌع   سَأَما
َواٌل َعاٌل : سُأ ُف ٌة  ِنكاء َعالٌة :  ِف َنَصاحٌة 



َتعدى القسُم الثاني ِمَن الثلثي وهَو الذي ل ي
َعَمٌل َو  ِر ما ه ُأ بذك َعَمٍل ونحُن نبد َعَمٌل وغيُر  وهو ينقسُم قسميِن : 

ِة التي على َفاِعل في الثلث ِة المتعدي واسأُم ال َأبني َذا الفعَل على  َأّن ه َلْم :  اع
ِه يقاُس ُعوٌل ) وعلي ُف ِه (  وزِن المتعدي على ( فاِعل ) والمصدُر الذي يكثُر في

َعْجٌز ْعٌل :  َف ِلٌف  ِعٌل : َح َف ُلوٍس  ُعوٌل الكثيُر مثُل : ُج ُف ِعُل  ْف َي َعَل  َف
ُهما ِعُل ) و ْف َي َعَل  َف َكثُر من (  َأ ّد  َعُل فيَما هو غيُر متع ْف َي َعَل  َف َعُل وجدُت  ْف َي َعَل  َف
ْعٌل قالوا : َف َباٌت  َث َعاٌل :  َف ٍد  ُعو ُق ِه نحو :  َلكثُر الذي يقاُس علي َو ا ُعوٌل ه َف ُأختاِن 

ٌة َلٌة : ِعَمار َعا ِف ٌق  ِفْس ْعٌل :  ِف ْغُل  ْكٌث والش ْعٌل : ُم ُف ًا  ْكت َكَت : سَأ سَأ
ْعٌل َف َعَمٌل  َعٌل :  َف َعُل  ْف َي ِعَل  َف

َذا الباِب ُه ِمْن ه ّهُم جعلو َأن َلى  َفاِعٌل يدّل ع ٌد قولهم :  ًا وهو َحار ُد َحْرد َيْحر َد  ِر َح
ِعٌل : الّضِحُك َف ًا وهَي َحاميٌة  ْعٌل : َحميِت الشمُس َحْمي َف

ُعُل ْف َي ُعٌل :  َف َأنُه يخصُه  ِه إلّ  ِه البنيُة في ُء هذ َعَمٍل فقد تجي َأما ما كاَن غيُر  و
ُء ل يكوُن في المتعدي ألبتَة َذا البنا وه

َعاٌل  ِف َهاٌب .  َذ َعاٌل :  َف ًا  ْدء َه َأ  َد َه ْعٌل :  َف َعُل ِمْن حروِف الحلِق :  ْف َي َعَل  َف :َباُب 
ِمَزاٌح
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ٍد ٍء واح َلى بنا َلفعاِل ع ِر والصفاِت وا َء من المصاد  لتقارِب الَمعانيِذكُر َما جا
:

َأو صِأناعًة تكوُن في ًا  ُلق َأو ُخ َء فيما كاَن ِخلقَة  َأْن يجي ّنما حقُه  َهذا الضرُب إ
َذا َء ِمَن العماِل فمشبُه به ِء فما جا الشي

ّبما ُتَك وُر ِه المصادَر على المعاني كما خبر ِرْت هذ َأج ُبما  ِم : أّن العرَب ر ْ َل اع
ٍد ٍء واح َلى بنا ُء ع ََلفعاِل قد تجي َأبنيُة ا ِء الفعِل وكذلَك الصفُة و رجعوا إلى بنا

ِر أو َق في المصاد َأن تتف لتقارب المعاني وجميُع هذه التي ذكرُت ل تخلو مْن 
ِم َأقسا ُتقسُم ثلثَة  َذا  َأجِل ه في الصفاِت أو في الفعِل فهي ِمْن 

ِة والثالُث : الول : منها المتفقُة في المصدِر والثاني : المتفقُة في الصف
المتفقُة في الفعِل

ِر : الضرُب الوُل : المتفقُة في المصد
ٍم َأقسا ِة  َو ينقسُم على سأبع : وه

َعلٌن َف َعٌل  َف َعالٌة  َف َعالٌة  ِف َعاٌل  ِف َعالٌة  ُف َعاٌل  ُف
ّتَت نحو : ُف ِلَما  َطاِس والثاني :  ُع َكاِت وال ًا نحو : الّس ِلَما كاَن داء َعاٌل  ُف الوُل : 

َتاِت والفَضاِض ُف ِم وال َطا الُح
َء الهديُر والضجيُج والّصهيُل ِء وَقد جا َكا ُب ًا كالّصَراِخ وال ِلَما كاَن صأوت الثالُث : 

َء الصوُت ْد جا َق ٌد و َواح َعلٍن  َف َعاٍل و ُف َباُب  َف َتحرٌك  ًا  َأيض ْوُت  ْدُر والَص َه وقالوا : ال
ِة َب َل ِة والَج ٍة نحو : الّرَزم َل َع َف على 
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ِة :الثاني ُظلم ِة وال َباسأ ِة والُخ ُعَمال َلَما عملَت : نحو ال ًء  َلٌة : ما كاَن َجزا َعا ُف  
ِة ُقراض ِة وال ُقوار ِة وال ُقلم ُفَضالُة نحو ال ُه ال ٍة ما كاَن معنا َعال ُف الثاني : ِمْن 

َلنُه ِقَراع  َباِب وال ِه ِة وال َعاٌل للهياِج نحو : الّصراِف في الشا ِف الثالث من الول : 
ِز ُء الزماِن نحو : الّصرام والِجَزا َعاٍل وهو لما كاَن انتها ِف ّكر الثاني ِمْن  ُيذ َتهييٌج ف
َذا أرادوا ِإ َعاٌل ) ف َف َعاٌل و ِف ِه (  َذا فكاَن في ّبما دخلِت اللغُة في بعِض  ِد وُر والِحَصا

ِة َء الغاي ُد العمَل ل انتها ّنما يري ِإ ًا  َد ْلُت ) قالوا : َحصدتُه َحْص َع َف الفعَل على ( 
ِء َ ِر والِخل َفا ّن ِد والّشماِس وال ِد نحو : الّشَرا الثالث من فعاٍل للتباع

   ]91 - صأفحة 3الصأول في النحو    [ جزء  

ُفور والّشَموس والّشبيُب ِمَن َشّب الفرُس وقالوا : الّشّب وقالوا : :وقالوا ّن  ال
ُه بالِحَراِن ولم يريدوا ِعَضاُض شبهو ْلٍع وقالوا : ال ًل مثُل َخ ًء وَخ َ َلِت الناقُة ِخل َخ

ً ْعل ِف ُته  ِه : فعل ب
ِعَراِض ِعلِط وال َباِط وال ًا نحو : الِخ َعاٍل ) ما كاَن وسأم ِف ُع من (  الراب

َأما الُمْشُط ًا و َوسْأَم ِلَك : وسأمتُه  ْعلً كقو َف َعاٍل والعمُل يكوُن  ِف َلى  َلثُر يكوَن ع ا
ِء ِه الشيا َة هذ ِه صأور ّطاُف فإنما أرادوا ب ُو والُخ ّدل وال

ُه على َأوقعو ِة والَجْرفِة اكتفوا بالعمِل و َقرم َلٍة ) نحو : ال ْع َف َء على (  وَقد جا
ِر َلث ا

ِة ّنكاب ِة وال ِعَراف ِة وال َف َ ِة والِخل ِلمار ِة وا ِولي ِه نحو : ال ِء وعلي ِم بالشي َعالٌة للقيا َف
ِة َياسأِة : العوس والعياسأ ِع ِة وقالوا في ال ِة والسياسأ َياسأ ِع وال
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ِة َتليها فصاَر بمنزل َأن يخبروا بالصنعة التي  َأرادوا  ّنما  ِإ ِة و ِقَصاب ِة وال والسياسأ
ُذ الصدقَة ُد : الساعَي الذي يأخ ِة تري َعاي ِة وكذلَك الّس َكال َو ال

ُد ْه َفاعٌل وقالوا : الّز ِة والسأُم  ِة والّزهاد ِء نحو : الّسام َعالٌة للترِك والنتها َف
َأِجَم يأَجُم َعُل ) نحو :  ْف َي ِعَل  َف َلى (  ُله ع ُء فع َهذا يجي ًا  َأيض ِء والترِك  َعٌل للنتها َف

ًقا َن ُق سَأ َن َيْس َق  ِن َوسَأ ًا  َأَجَم

َهذا الباِب للترِك وجاؤوا بضده َع ِمْن  َفَز َق و ِر َف َذَر و َأّن َح قاَل أبو بكر : وعندي 
َناعٌة َق ٌع وقالوا :  ُقن َو  ُع فه ْقن َي َع :  ِن َق ٍو و َه َو  َوه ًى  َو َه َي  ِو َه ِه نحو :  على مثال

َثِمَل ِبَن و َت ِطٌن و َب ًا وهو  َطن َب ْبطُن  َي ِطَن  َب ٍد وقالوا :  ٌع كزاه َقان ٍة وقالوا :  كَزهاد



مثلُه
َثياِن َغ َتكاِن وال َعَسلِن والّر ْعزعًة للبدِن في ارتفاٍع كال َعلٌَن : ما كاَن َز َف

َعاٍل ) لنهما يتقارباِن في المعنى وذلَك ُف َء على (  ّلَمعاِن وجا وال
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ّنَزاء ) ُقَماُص ( ال وال
َبعيُر َهديُر ورسأَم ال َكما قالوا في الصوِت : ال ًا  َوِجيف َوجَف  ًا و َوجيب وقالوا : وَجَب 
ًا ُتُه َشنآن ِنئ ًا نحو : َش ّذ ِإلّ َشا ًا  ُء فعلُه متعدي ّلْمُع ول يجي ُو وال ّنْز ًا وقالوا : ال َرسِأيم

َأبو العباس : المعنى َشنئُت منُه وقاَل 
ِة : الضرُب الثاني : المتفقُة في الصف

َعُل وذلَك ْف َي ِعَل  َف َعٌل ) فالفعُل :  َف ُع والعطُش ويكوُن المصدُر (  ْعلَُن : الجو َف
ْطَشاُن وقالوا : َع َو :  ْه َو ًا  َطش َع ْعطُش  َي ِطَش  َع ّياُن و َط َو  ْه َو ًا  َطو ْطوي  َي َي :  ِو َط
َو من : َشبعاَن َوه ًا  َع َب َبع  َش َيْش َع  ُه مثله : َشب َبِع وضد ّوى مثُل الّش َط ُة وال ّظماء ال

وملئُت ِمَن
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ِة َقربى بمنزل َباُن وَجمجمٌة  َقْر َدٌح  َق َفى و َنْص َنْصفاَن وَجمجمٌة  َقدٌح  الطعاَم و
ِرٌب َق ملٍن ولم يقولوا : 

ِفه َلنُه في جو َعطِش  َغَضُب كال َثى وال َغْر ِة ال َلنُه بمنزل َوى  ْه َواُن وَش ْه وَرجٌل َش
ْبرى َع ًا و ْبر َع َتعبُر  َبْرَت  َع َلى و ْك َث ْكلُن و َث ْكلً وهو  َث ْثكُل  َي ِكَل  َث ومثلُه : 

َء َأّن الها ْيَمى ك َع ْيَماُن وهَي  َع َو  ْيَمًة وه َع َتعاُم  ِعْمَت  َف وأّما ما اعتلْت عينُه 
ْيَرى َو َحيراُن وهَي َح َوه ًة  ْيَر َتحاُر َح َوِحرَت  ٍة )  ْيم َع ِة العيِن في (  عوٌض ِمْن فتح

ُغُب َيْس َغَب  ّي وسَأ ٌء وقالوا : الّر َلنُه بل َبى ف َأما َجرباُن وَجْر َو كسكراَن و وه
ْكٌر َكٌر وسُأ َوسأ َعاُن  ْو ٌع وَج َو َجائ ُع وه ْو َيُج َع  َو سَأاغٌب وَجا ًا وه ْغب سُأ

َأفعُل ِة :  : الثاني : ِمَن الصف
ُهُب ْك َي ِهَب  َك َلٌة نحو :  ْع ُف َعُل ) والمصدُر  ْف َي ِعَل ) (  َف لللواِن ويكوُن الفعُل على ( 

َء ّبما جا َأ وُر َد ًا : صَأ َأيض ًة وقالوا  َأ ْد ُا صُأ َد َيْص َي  ِد َبًة وصَأ ْه ُهُب َش َيْش ِهَب  َبًة وَش ْه َك
ْدَمًة ُأ ُدُم  َيأ ُدَم  َأ ُدُم وِمَن العرِب َمْن يقوُل :  َيأ ِدَم  َأ ُعُل نحو :  ْف َي ِعَل :  َف الفعُل على 

َلى َع ْعَل منُه  ِف ُهَب ويبنوَن ال َك ُهَب و َق ُهَب و وَش
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ُد ينكسُر ِعَل ) وهَو الذي ل يكا َف َعْن (  ْفعاّل )  إفعاّل مثُل اشهاّب ويستغني ( بإ
َبياُض ّد وابيّض فيقصرونُه وقالوا : ( الّصهوبُة وال َو َللواِن يقولوَن : أسْأ في ا

ْعٍل َف َوزِن (  َلى  ٌد ع َوْر َو ْوٌن  ِء ) ومن اللواِن َج ُد كالصباِح والمسا  )والّسوا
ْبَسُة كالحمرة ُغ ُلوا : الغبُس وال َقا و

َنُة ُة والُجو َد ُوْر َء المصدر ال وَجا
ُد َأي : أسأو ِعيٌل : َخِصيٌف  َف َء  وَجا

ِء والعيِب َعُل ) صأفًة في معنى الدا ْف َأ وتأتي ( 
ًا َور َع َوُر  ْع َي ِوَر  َع ًا  ّء أو عيب َعٌل ) فيما كاَن دا َف َعُل والمصدُر (  ْف َي ِعَل  َف الِفعُل 

ِبالفعِل منُه ويقاُل لموضِع َذُم لم يتكلْم  َأج ُع و َأقط َأجبُن و َذُم و َأج ُع و َل َأصْأ َوُر و َأع و
َء على َتُه جا ُء وأسأ َعُة وقالوا : سَأتها َل َعُة والَص ْل َعُة والّص َط َق َعُة وال ْط ُق َقطِع : ال ال

ُء َهضما َأهضُم و َأْرسَأُح و ُء و ِه َرسْأَحا ِء ضد بنا
ُع ِة وهو موض ْبَر َلزبُر العظيُم الّز ِة وا َلغلُب العظيُم الّرقب َأزبُر وا َأغلُب و َقالوا :  و

َأخشُن ُد كَما قالوا :  َأْجر َلُس و َأْم ُق و َل َأخ ُء و َأسَأّك وسَأكا ُء و ْذنا َأ َكاهِل وآذُن و ال
ُء ْعل َف َأفعَل  ُكّل  ِة ومؤنُث  َنُة وُخشونٌة كالصهوب ِه وقالوا : الُخْش في ضد
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ِلَما ل يتعدى وقالوا ُع  ٌد لنها تق ٌء واح َفعيٌل شي ْعلُن و َف َأفعُل  قاَل أبو العباس : 
َأشيُب َيِشيُخ و َيِشيُب ومثُل : َشاَخ  ًا وقالوا : َشاَب  َد َي ُد صَأ َي َيْص َد  ِي ِد : صَأ َلصأي في ا

َأزّب َد و َأجر َعر ك َأْش َأشمَط و ك
َو مائٌل ْه َو َيِميُل  ْولً وأثوُل وقالوا : َماَل  ُث ْثوُل  َي ِوَل  َث ًا و َوج َه ْهوِج  َي َهيَج  وقالوا : 

َأميُل و
ُتُه وذلَك نحو : الَجليِس والعديِل والخليِط َلة فاعل ْع ِف َلّن  َعديَل  َفعيٌل بمعنى : ال

َء َخْصٌم َقد َجا َنزيع و َكميِع وَخِصيم و وال
ْظُرُف َي َظُرَف  َو َحليٌم و ًا فه ْلم ُلُم ِح َيْح ُلَم  ْعِل نحو : َح َف َأتى ِمَن ال ِعيل : ما  َف ثاني 
ِلَم َع ِلٌم و َعا َو جاهٌل وقالوا :  ُه َو ْهلً  ِهَل َج ِه َج َظريٌف وقالوا : في ضد َو  ًا وه َظْرف
َعليٌم ٌع وقالوا :  ٌع في الفعِل واتضا َا ارتفا ٌد فهذ ِر َو َحا ًا وه َد َحْرد ِر ِهَل كَح ْعلُم وَج َي

ْقٌه َف َفقيٌه والمصدُر  َو  َفقيُه وه و
ِهَم َف ِئيٌم وقالوا :  َل ْؤُم واللمُة و َلبيُب كما قالوا : الل ّلبابُة و ّلّب وال وقالوا : ال
ٌق ِب َل َقٌة و َنا َهامُة و َف ِقٌه وقالوا : ال َن َو  ًا وه َقه َقُه ن ْن َي ِقَه  َن ِهٌم و َف َو  ًا وه ْهم َف َهُم  ْف َي

ٌق وقالوا َو َرفي ْه َو ًا  ْفق ِر ٌق  ُف َيْر َق  ُف َوَر ًا  ْذق ُق ِح ِذ َق يح َذ َوح  :
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ِة : َو َرزيٌن ورزينٌة وقالوا للمرأ ِقٌل وَرُزَن َرَزانًة وه َعا ْقلً و َع ِقُل  ْع َي َقَل  َع َو ٌق  ِف َر
َباٍن ًا وهَي َحَصاٌن مثُل َج َحُصنْت ُحْصن

َقاعًة َع َر ُق ِلٌف وَر ًا وصَأ َلف َلُف صَأ َيْص ِلَف  َثقاٌل وَرَزاٌن وصَأ ًا ويقاُل لها  وقالوا : َحْصن
ّنواكُة َأخرُق وقالوا : ال ًا و َق ُخْرق َأشنع وَخُر ُق ك َأحم ٌق و َق َحَماقًة وَحِم كَحُم

ِوَك َن َأنوُك واسأتنوَك ولم نسمعهم قالوا :  و
َوكيٍل ّي بمعنى  ِر َوكيٍل ووصأّي وَج ٍر و َأمي ِعيٍل : ما كاَن وليًة نحو :  َف َثالُث 

ْعِل ِف : الضرُب الثالُث : المتفقُة في ال
ُعَل ) َف َلى (  َهذا ع ُء  ِة يجي ِة والَمذموم َهذا الباُب يكون في الخصاِل المحمود

َأضرٍب ِة  َلى ثلث َو ع ِإلّ في المضاعِف وه ُعُل  ْف َي
ًا ْبح ُق َأو  ًا  الوُل : ما كاَن ُحْسن

ِر ِر والكب الثاني : ما كاَن في الصغ
َو ًا وه ِعَل كثير َف ِب ُعَل  َف الثالُث : الّضعُف والجبُن والشجاعُة ومنُه ما يختلُط منُه 

ِعَل َف ُأخُت (  ُعَل  َف َلّن   )الّرفعُة والّضعُة 
ًا ُقبح َأو  ًا  ُعُل ما كاَن ُحسن ْف َي ُعَل  َف : الوُل ِمْن 

ُبَح َق ْعلً والسأُم فعيٌل  ُف َعالًة و َف َعالً و َف ُعُل  ْف َي ُعَل  َف الفعُل 
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ُقبُح َوجُمَل َجَمالً وقالوا : الُحسُن وال ًا  َوسَأام ْوسُأُم وسأامًة و ُي َوسَأَم  َو َباحًة  َق ُبُح  ْق َي
َنْضٌر َنضَر وجهُه وناِضٌر و َنضيٌر على الباِب وقالوا :  َأكثُر وقالوا :  َعالة  َف و

ُبوطًة َباطًة وسُأ ِبط سَأ َطٌط مثُل : َحَسٍن وسَأ َق ْبٌط و ٌة وقالوا : َضْخٌم وسَأ َنَضار و
َظافًة َن ُظَف  َن ُع و َناعًة وَشني َع َش ُن ُلَح َملَحًة وَمليٌح وسَأُمَح سَأَماحًة وسَأميٌح وَش وَم

ٌد ْع ْبٌط وَج َباحًة وقالوا : َرُجٌل سَأ ُبَح صَأ كَص
َونذيٌل ُهذيل تقوُل : سَأميٌح  قاَل أبو العباس : 

ُة ُهرِت المرأ َط ِهٌر وقالوا :  َطا ًة و َهار َط ًا و ْهر ُط ُهَر  َط قاَل سأيبويه : وقالوا : 
َثْت َطَم و

: الثاني : الصغُر والكبُر
ِر َغ َعٍل ) نحو : الّص ِف َلى (  ُء المصدُر ع َعظيٌم ويجي َو  َظامًة وه َع ُظَم  َع وذلَك 

َو سأميٌن ًا وه ُة وسَأِمَن سِأمن ْثر َك َكثيٌر وقالوا : ال ًة وهو  َكثار ُثَر  َك ِم و َد ِق ِر وال َب ِك وال
َفْخٌم وَضْخٌم َء :  ُظَم وجا َع َك ِر  َلم ُبَر على ا َك َو كبيٌر وقالوا :  ًا وه ِكبَر ككبَر 

َبطيٌن َو  ْه َو ِبطنًة  ُطُن  ْب َي ِطَن  َب ُهومُة وقالوا :  ُعولٌة الُج ُف والمصدُر 
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ّدهما :الثالُث :  الضعُف والجبُن وض



َو ضعيٌف ًا وه ُعَف ضعف َعاٍل وَض ُف َأخو  َفعيٌل  ٌع و ٌع وُشجا َعًة وَشجي َع َشَجا َشُج
ِة ِمَن الرِض َغليٌظ للصلب ًا و َلظ ُلُظ ِغ ْغ َي ُلَظ  َغ ٌء و ِري َو َج ًة وه َأ ُؤ ُجر َيْجر َؤ  وَجُر

ِرها وغي
ٌء َبطي َو  ًأ وه َط ِب َؤ  ُط َب ٌع و َو سأري ًا وه َع سِأَرع ْهٌل وسَأُر َلًة وسَأ ُهو ُهَل سَأ وسَأ

ِه َأقوى على أمر َأحدهما  َلّن  َهذا الباِب  قاَل سأيبويه : إنما جعلناهما في 
َو ُعوبَة وه ُعَب صُأ َو َحْزٌن وصَأ َكميٌش وَحُزَن ُحُزونَة للمكاِن وه َكماَشًة و َكُمَش  و

ْعُب صَأ
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ِة ِة والّضع َو ما كاَن ِمَن الرفع ًا وه ُعُل كثير ْف َي ُعَل  َف ِه :  َهذا باُب ما يختلُط في
ُقَر َف ْعِف ولم يقولوا :  ْقُر كالّض َف ٍر وال ِبّي وفقيٌر كَصغي َغ َنًى وهو  ِنَي ِغ َغ قالوا : 
َو ًا وه ّد وَشُرَف َشَرف َقر واشت ْفت ْدَت اسأتغنوا با ُد ِد َش كما لم يقولوا في الشدي
ٌع َو وضي َوه َعًة  َع َض َوض ٌء و ِلي َو َم ًة وه َؤ ملء ُل َو وَم ُن َد ُله و ُؤَم مث َل َكُرَم و َشريٌف و
ُد َع َيْس َد  ِع َنبيٌه وسَأ َنابٌه و ُبُه وهو  ْن َي ُبَه  َن َع وقالوا :  ُف َعًة ورفيٌع ولم يقولوا : َر وِض

َلينا َأُمَر ع َبخيٌل  ُبْخلً و ْبَخُل  َي َبِخَل  َو ِقّي  ًة وَش َقاو ٌد وَشقي يشقى َش ًة وسأعي سأعاد
َء ُء حذفوا الها ًا وقالوا : الّشقا َأيض َأَمَر  َأميٌر و فهو 

ِم َكَر َبَخُل كال ُد والبْخُل وال ٌد والّرشا ُد وَرشي ٌد والّرْش ًا وَراش ُد َرَشد َيرَش َد  وَرِش
َذليٌل ّلًة و ِذ ُذلّ و ِذّل  َي َذّل  ْلُت ) وذلَك نحو :  َع َف ِه (  َأّما الُمَضاعُف فل يكوُن في

َيشّح وقالوا  َشِحْحُت: وشحيٌح وَشّح 
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َقليٌل ّلًة و ِق ِقّل  َي َقّل  ّلبابُة واللبيُب و ّلّب وال َلّب وال َي َلّب  َو َنانًة  ًا وَض ّن ْنُت َض َن وَض
ُلّب َت ْبَت  ُب َل َعفيٌف ويقولوَن :  َفًة و ِعّف ِع َي َعّف  و
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َعُل ِمْن حروِف الَحلِق :َباُب ْف َي َعَل  َف  
ُة َلَك كانِت الهمز َعُل مفتوُح العيِن وذ ْف َي َعَل  َف َذا قلَت فيهَن :  ِإ َعُل  ْف َي َأّن  َلْم :  اع
َبُه َوَج َو ُأ  ْقَر َي َأ  َقَر ًا نحو :  َأو عين ًا  ُء لم َأو الخا ُء  َأو الحا َأ والغيُن  َأو العيُن  ُء  َأو الها

ْنَسُخ َي َنَسَخ  َبُح و ْذ َي َبَح  َذ ُع و َل ْق َي َع  َل َق َيجبُه و
ِه لماٌت َهذا ما كانْت في و



َعُث ْب َي َعَث  َب َهُب و ْذ َي َهب  َذ َأُل و َيْس َأَل  ِلَك : سَأ َو كقو ْه َف ِه عيناٌت  َأما ما كانت في و
َلى َء منُه ع َأشيا ْد جاؤوا ب َق ْذَخُر و َي َذَخَر  َغُث و َيْم َغَث  َوم ْنَحُر  َي َنَحَر  ْنَحُل و َي َنَحَل  و
َو ِرُب وه َيْض َكَضَرَب  ُء  ِنى َيه أ 

َ َن َه ُتُل و ْق َي َتَل  َق ُؤ كَما قالوا :  ْبُر َي َأ  َبَر الصأِل قالوا : 
ّلما سَأفَل الحرُف َق وك ّنها مستقلُة في الَحل َل ِء  َأقّل وكذلَك في الها ِز  في الهم

كاَن الفتُح
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ُأختيها وقالوا : َأقرُب إلى حروِف الَحلِق من  َألزم والفتُح ِمَن اللِف واللُف  َلُه 
َيْجنُح َيْرِشُح وَجنَح  َورَشَح  ْنطح  َي َطَح  َن ْنَضُح و َي َنَضَح  ُع و َيْرَج َع  َوَرَج ُع  ِز ْن َي َع  َنَز

ُلُح َيْص َلَح  ِء وقالوا : صَأ ِة ِمَن الحا َأقرُب إلى الهمز ّنها  َل َأقّل  والصأُل في العيِن 
َيْمُرُخ ُبُخ وَمرَخ  ْط َي َطبَخ  ُفُخ و ْن َي َفَخ  َن ُغ و َيْمُض َغ  ُغ وَمَض ُب َيْص َغ  َب ُغ وصَأ ْفُر َي َغ  َفَر َو

َء على َفم ومما جا ًا إلى ال ّد ارتفاع َأش ّنهما  َل َأحسُن  ُء والغيُن الصأُل فيهما  َا والخ
ِعُر ْن َي َعَر  َن ِئُم و ْن َي ِئُر ونأم  َيْز َأَر  ُلهم : َز ِه عيناٌت قو ِه الحروِف في َلصأل من هذ ا

َنغرِت َيْشُحُب و ْنِحُت وَشَحَب  َي َنحَت  َيْشِحُج و ُد وشحَج  ُع ْق َي َد  َع َق ُد و ُع َتْر َدْت  َع َوَر
ْنُخُر َي َنَخَر  ْنُخُل و َي َنَخَل  َيْمُخُض و ُعُر وَمَخَض  َيْش َعَر  ُغُب وَش ْل َي َغَب  َل ِغُر و ْن َت القدُر 

ًا َأو عين ًا  ُد لم يفتْح ألبتَة كاَن حرف الَحلِق لم ِه الزوائ َذا كانْت في َهذا الضرُب إ و
ُء مضارعُه على َعَل ) الذي يجي َف َو مثُل (  ُه َليَس  َلُه لزٌم و َلّن الكسَر 

ُعَل َف ُع وكذلَك :  ِز ِت ْن َي َع  ُء وانتز ِرى َأ يستب َعُل وذلَك مثُل : اسأتبر ْف َي َو ِعُل )  ْف َي  )
ُبُح وَضُخَم ْق َي ُبَح  َق ُبُح و َيْص ُبَح  ُلهم : صَأ َلُه الَضّم وذلَك قو ّنُه لزٌم  َل َعُل ل يغيُر  ْف َي

ُعَل ُعُف وسَأ َيْر َعَف  ُعُف وقالوا : َر َيْض ُعَف  ُؤ وَض ْقُم َي َؤ  ُؤ وقم ُل َيْم َؤ  ُل َيْضُخُم وَم
ُعُل َيْس
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ُعَل ) ّق ( سَأ َأجدُر وكاَن َح ُعَل )  َف َعَل فهم في (  َف َلى  َء منُه ع َفَضموا ما جا
ُء ِه الدوا َلى مثاِل ما جاءْت علي َء ع َأن يَجي ُعَف  َور

ُفُل لم تفتِح العيُن ْأ َي َأفَل  َكل و َأ َأمَر و ِه الحروُف فاءاٍت نحو :  فإْن كانْت هذ
َأن يكوَن ِه وجُه آخُر  ُا وفي ْقَر َي ُه ب َبى شبهو أ

ْ َي َأبى  لسكوِن َحرِف الَحلِق وقالوا : 
َبى َلى ( َج ْق َي َلى  َق َبى و َيْج ُكِسَرا وقالوا : َجبَى  ِتَحا كما  ُف َيْحِسُب  مثَل : َحِسَب 

َعّض َت َعَضْضَت  َء في الحوِض ) وحكى سأيبويه :  َجَمَع الما
ًا فحكمُه َأو واو ًء  َعَضْضَت غيُر معروٍف وَما كانت لمُه يا َأبو العباس :  وقاَل 

َيْمحَى َوَمَحا  َعى  َيْس َعى  َوسَأ َأى  َيْش َأى  ِر المعتّل نحو : َش َهذا الباِب حكُم غي في 
ُغو َير ْنُجو و َي ُفوا ويزهوهم الُل و َيْص ْنُحو  َي ُلوا :  َقا ْنَحى وقد  َي َنَحا  َفى و َيْص َفى  وصَأ
ّنها تكوُن سأاكنًة َل َأما ما كانت لمُه ِمْن حروِف الَحلِق وعينُه معتلٌة فل تفتُح  و



ّع وَشّح ُد َي ّع  َد ُء وكذلَك المضاعُف : نحو :  َيِجي َء  ِتيُه وَجا َه ي َتا ُع و ِبي َي َع  َبا نحو : 
ّع َك َي ّع  َك ّنهم يقولوَن :  َأ َيُشّح وزعَم يونس : 

َو كما قاَل ُد وه َأجو ّع  ِك َي قاَل سأيبويه : 
ُع لغاٍت : َأرب ِه  ِعَل ) ففي َف َكّن عيناٍت في (  َأّن هذه الحروَف الستَة إذا  واعلم : 

َأو صأفًة نحو  ًا كاَن  ْعَل اسأم ِف ِعَل و ِف ِعَل و ِرِحَم: َف
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َأشبَه ذلَك في جميِع حروِف الحلِق وفي ِعٌب وَضِحٌك وما  َل ِعَل والسأُم َرُجٌل  ِب و
ٍم نحو : َتمي ِة  َذا الباِب في لغ ُء في ه ِعيٌل وتكسُر الفا ِف ِعيٌل و َف ُلغتاِن :  َفعيٍل )   )
َع َهذا على القياس ِز فيجروَن جمي َأهُل الحجا َأّما  ِيئٍس و ِب َو َوبِخيٍل  ٍد ورغيٍف  ِعي سِأ

َها نحو : َرؤوٍف ورؤوٍف ل يضّم ِإْن كانِت العيُن مضمومًة لم تضم لها ما قبل ف
ُع َة ويد ُق الهمز ُيحق ْيَس ول  ِب َعرِب َمْن يقوُل :  َقاَل وسأمعُت ِمْن بعِض ال

الحرَف على الصأِل
َة َأتبعوا الكسر َهذا ولكنهم  َلى  َليَس ع َف َوِمعيٌن  ٌة  ِغيَر َأّما الذيَن قالوا : ِم و

َقالوا : في َأِجيئَك ) و ُئَك و ِب أن
ُ َد :  َأرا ُأُجؤَك (  ُؤك و ُب ْن ُأ َو ِتٌن  ْن َة كما قالوا : ِم الكسر

َقالوا : َعَل ) كما  َف ِه على (  ِتٍن ) فجاؤوا ب ْن ِبِم ُه (  ّذ : إِحّب يِحّب شبهو حرٍف َشا
ْيَس ولم يقولوا : لَس ول يجوُز َل ِه خولَف بِه وقالوا :  ًا عن باب َء شاذ ِلما َجا َبى  ْئ ِي

ّقها ِلها وكاَن ح َأصأ ُغيرْت عن  َيِحّب  َلّن  َيِحّب )  ُئَك ) ما جاَز في (  َأِجي في ( 
َأن ّقها فل يجوُز  ُئَك على ِح َأجي َع و َنا والتبا ُه ُيِحّب فلّما غيرْت اسأتحسنوا التغييَر 

ًا َأيض َلّن الجيَم في الصأِل سأاكنٌة  َة الجيم  َع الهمز يتب
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ِر الثلثي الصحيِح ِمَن المعتل َباُب نظائ
َو ما اعتلت ِء : الوُل : وه ٍم معتل اللم والعيِن والفا َأقسا َثة  َو ينقسُم ثل وه
ًا َغْزو ُه  ُه يغزو َغَزا ٍر و َو َما َوه ًا  ِه َمْري ُه يمري ًا ومرا َي لمُه وذلَك نحو : رميتُه َرْم

َلًى وهديتُه ِق ِه  َأقلي َأنا  ّلقَى وقليتُه ف ًء وال َقا ِل ُته  ِه الصأوُل وقالوا : لقي ٍز هذ َو غا َوه
ٍة تدخُل ُكّل واحد َليَس بينهما إلّ الضّم والكسُر و َلنُه  َعٌل  َف ُأخُت  َعٌل  ِف ًى و َد ُه

َنَمى ٍو وماٍض و َعاٍت وثا ًا و ّي ًا وَمَضى ُمِض ّي ِو ُث َوى  َث َوى ي َث ًا و ّو ُت ُع َعتا  َو ِتها  على صأاحب
ًا َث َن َثا  َن ًا و َد َب َدا  َب ًء وقالوا :  َثا َن ُثو  ْن َي َثا  َن ًء و َقَضا ْقِضي  َي َقَضى  ُدو و ْب َي َدا  َب ًء و َنَما ْنَمى  َي

ّتقى ًى وال ِري سُأَر َيْس ًا وسَأَرى  َن ِز َنى  وَز
ِهّي َب ًء وهو  َها َب ُهو  ْب َي ُهو  َب ُعَل ) فقالوا :  َف َأما (  َعَل ) و َف َلى (  َهذا ما كاَن ماضيُه ع

ُقَم في َبذى مثُل : سَأ ّي و ِذ َب َو  ُه ًء و َذا َب َذو  ْب َي َو  ُذ َب ّي و ِر ًا وسَأ َيْسُرو سَأْرو وسَأُرو 
ْوُت ُه َد َو ِه  تصرف
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ِعَل ) فنحو : َخِشَي َف َأّما (  ْيُت و ِق َكَش ْيُت  ِز َب ِهّي وبعُض العرب يقوُل :  َد َو  ْه َو
َي ِو َق ًء و َقا ًة وَش َقاو َقى َش َيْش َياُن وَخاٍش وَشِقي  َو َخْش ًا وه َي َيًة وَخَش َيْخَشى َخْش

َذا اسأتحيى َياُن إ َو َخْز َيْخَزى َخَزايًة فه َي  ِز ًة وَخ َو َق
ُه الّربو َأخذ َذا  َياُن وَخّش إ َو َخْش ْه َو ًا  َيْخَشى َخْشي قاَل الصأمعي : َخِشَي الرجُل 
ِء وهذا لم يذكره سأيبويه وكان َع ما قبلُه يدخُل في باِب الدوا َفُس وهذا م ّن وال
ًا ُعْري ْعَرى  َي ِبه  َذا َخرَج ِمْن ثيا َي الرجُل إ ِر َع َعَل فيما مضى و َف هذا موضعه في 
َء َأيَن َجا َظر ِمْن  َن َذا تخبره و َبر إ َنِشَي الرجُل الَخ َنٌة و ُعْريا ٌة  َياٌن وامرأ ُعر فهو 

َنْشيان َو  ًة فه َو ِنْش ْنَشا  َي
ِئٌل َقا ْولً والسأُم  َق ْلتُه  ِق ِئٌل و َكا َكيلً والسأُم  ِكلتُه  نظيُر ذلَك مما اعتلْت عينُه 
ًا َذام َأذيمُه  ُته  ِذم ْيلً و َن ُته أنالُه  َبة ونل َهابُه هي َأ ِهبتُه  ًا و ُته خوف ًة وِخف َيار ِز ِزرتُه  و

ًا ُقوت ّته  ِق و
ُته ْف ِرٍق وقزٍع وِع َف ِعل ) مثُل  َف وقاَل بعضهم : ( رُجٌل َخاٍف ) فجاؤوا به على ( 

َياحًة ِن ًا ونحُت  ِقيام ًا وقاَم  ُيوب ُغ ًا وِغبُت  َيار ًا وِغ ُغوور َأغوُر  ُغرُت  َيافًة و َعافُه ِع َأ

َأّن ٌع إلّ  ِئ ٌع ول َ َوَرجٌل ل ًا  ُع لع َ َتل ْعَت  ِل َو ًا  َوام َد َيدوُم  َداَم  ُا و وغابِت الشمُس ِغياب
َأكثُر ٌع  َلهم : ل قو
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ُه نظيُر ذلَك مما اعتلت فاؤ
ُد ) ُع َي َو في (  ُعُل ) يحذُف الوا ْف َي َهذا الباِب (  ُء في  ًا ول يجي َوعد ُه  َأِعد َعدتُه  َو

َيها ِة عل ٍء وكسرٍة وتجري باقي حروِف المضارع لوقوِعها بيَن يا
َوِجَل َو ًا  ُورود َد  َوَر ُد وقالوا :  ْوُج ُي ّنهم حذفوها ِمْن  َأ ُد ك َيُج َد  وقاَل بعُضهم : وَج

ًا َوَرم ِرُم  َي ِرَم  َو ُعَل وقالوا :  َف ُؤ فأتموا ما كان على  ْوُض ُي َؤ  َوُض َو َوِجٌل  َو  ُه َو ْوَجُل  َي
َوِحَر َو َغُر  ْو ُي ِغُر و َي َوِغَر  َو ًا  َوْجد ُد  َيِج َد  َوج َو ُع لغة  ْوَر َي َع  ِر َو َو ٌذ ِعِن القياِس  َو َشا ْه َو
ُنقل إلى َف َعُل  ْف َي ِعَل  َف ُله  َأصأ َيلي و َولى  َو ْوَرُم  َي َأكثُر ول يجوُز  ُيوَحُر  ُيوَحُر و َيِحُر و
ِء فإنُه ل يحذُف منُه وذلَك َأّما ما كاَن ِمَن اليا ِة و ًا للخف َعُل ) ليحذفوها طلب ْف َي  )

َء ِمْن ِئَس ) يحذُف اليا َي ُهم يقوُل : (  ْيمُن وبعض َي َو َيَمَن  ِئُس و ِئَس يي َي ُلهم :  قو
ِعَل َف َء على (  َذا جا ِة وه ّنما فتحوا العيَن للهمز ُأ فإ َط َي ِطيَئ  َأّما و ِعُل ) ف ْف َي  )

َيْحِسُب ِعُل مثُل : حِسَب  ْف َي
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َء ُع السأما ُتضار ِر التي  ِر المَصاد ِذك َباُب 
ِه الفعاِل التي تقدَم ذكُرها وجاءت ّقها الوصأُف ِمْن هذ التي ليسْت بمصادَر وح

ِه ِه علمٌة للتأنيِث والضرُب الثاني ل علمَة في ُهما ما في َأحد َلى ضربيِن :  ع
َع َأّن ما وق ْعٍل و ِف ٍة على  ّنها جاءت غيَر جاري َأ ّلها  ِه المصادَر ك ُع هذ َيْجَم للتأنيِث و

ُهما َأحد ِة والمؤنُث ينقسُم قسميِن :  ِر لفِظ الصف َلى غي منها صأفًة خالصًة فع
ٌء َألٌف والخُر ها ِه  حرُف التأنيِث في

َألُف التأنيِث ِه  ِر في َء ِمَن المصاد القسُم الوُل : ما جا
ْكوى ْكَرى واشتكيُت ش ِذ ّكرتُه  ُبْشَرى وذ َعى وبشرتُه  ْعتُه ُرْج ُلهم : رَج وذلَك قو

َيا فالعطيُة والّسقيا ما سأقيَت ْذ َأّما الُح ُبقيا  َوى وال ْد َع ُه  َأعدا َيا و ْت ُف َأفتيتُه  و
ْعوى المسلميَن َد َنا في  ِرك َأش ّدعوى ما ادعيَت وقال بعُضهم : اللهّم :  وال

ُء َيا ِر ْب ِك وقالوا : ال
ّيا وحّجيَزى ِرم ْعُل  ِف ال
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ِه ِء والكلُم ب ُة القوِل بالشي َو كثر ْه َو َثى وقالوا : الهّجيرى  ّثي وِح
ُه ِء يردد ِه بالشي ُة كلم َو كثر ْه َو وقاَل الخفُش : الهجيَرى 

َلى ضربيِن القسُم الثاني ع
َذلَك َة و ُد بها المر َلٌة ) يرا ْع ِف ُد بها َضرٌب ِمَن الفعِل (  ُيرا َلٌة )  ْع ِف َأحدهما ( 

َأصأابُه ِمَن القتِل ُد : الضرَب الذي  ّنما تري ِة إ َت ْئَسِت الِمي ٍء وب َلُة سأو ْت ِق ْعَمُة و ِط ال
ِة َد َهذا نحو الّش ُد بها  َلُة ل يرا ْع ِف ُء ال ْد تجي َق ْلَسة و َكبُة والِج وكذلَك : الّر

ْعري فحذفوا كما قالوا : ّدريُة وقالوا : ليَت ِش ْد قالوا : ال َق َو ِة  ّدري ِة وال ْعر والّش
ِقَحُة ل َعُة وال ُة والّض َد ِع ِه وال ْدر َق َأي ب ِه  َو بزنت ِرها وه ُعذ َأبو  َو  ِتها وه َهبت بعذر َذ

ُة من الفعل فهي فعلة نحو ضربة وقومة ُة الواحد َأّما المر َهذا و ًا من  ُد شيئ تري
ًة َلًة واحد َعْم ٌة فأرادوا  َغَزا َو قليٌل وقالوا :  ًة وه ِلقاء وقالوا أتيته إتيانه ولقيته 

ِة ّن َب َكٌة وَخُمطٌة اسأٌم لبعِض الريِح كال َه َتمٌة وسَأ َق َنٍة وقالوا :  َعَمِل سَأ وحجَة 
َلًة ْع َف َعَل  َف ْد  ِر ُي ِة ولم  َعَسل ِة وال َد ْه والّش
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ِه للتأنيِث : الضرُب الثاني الذي ل علمَة في
ِر َع للمصد ِة فوق ًا للصف َأن يكوَن مبني َأحدهما ما أصألُه  ِقسمين :  َو ينقسُم  وه

ِنه َو الموصأوف بعي ُه َأو جعَل  ِه  ِر فوصأَف ب ِة المصاد َأبني َو من  ُه والقسُم الخُر ما 



ُعوٍل ) نحو َف َء على (  ِر وذلَك ما جا َع للمصد ِة فوق : الوُل : ما لفظه لفظ الصف
ًا ومنهم َمْن يقوُل وقدُت ُلوع َو ِه  َأولعُت ب ًا و ُهور َط َتطهرُت  ًا و َتوضأُت وُضوء  :

ُبوٌل َق َلى فلٍن  ُد الَحطُب وع َقو َو َأكثُر وال ُد  ُقو ُو ُبولً وال َق ُته  َقبل ًا و ًا عالي ُقود َو الناَر 
ُؤوم َت ُبوٍب و َه ُتوٍل و َق ُء في الصفاِت نحو : َضُروٍب و َأكثُر ما يجي ُء  وهذا البنا

َوٍب وطر
َفاعٍل وذلك ُعوٍل و ْف َء على معنى : َم َلفُظ المصدِر فجا الثاني : ما لفظُه 

َق ِه : الَمخلو ُد ب ّنما يري ُق إ ْل ِلهم : الَخ ُد : َمحلوٌب وكقو ّنما تري َلٌب إ َبٌن َح َل ُلَك :  قو
َأي : َمضروٌب َلمير :  والدرهُم َضْرُب ا

ٌء َغامَر والنائَم وَما ُد : ال ّنما تري ٍم إ َنو َوَرجل  ٍر  َفاعِل نحو : َرجٍل غْم َلى ال ُع ع ويق
َو صَأّر إذا ُه َو ًى  َيْصَرى صَأْر ِرِي  ُء وقالوا صَأ ُكرما َكرٌم أي  ْعٌشر  ٍر وَم صَأَرى أي صأ

َو الموصأوُف َأّما ما ُجعَل ه َأي : َمْرِضّي و َو رضًى  ْه َو تغيَر اللبُن في الضرِع 
ِر وغيَر مخالٍف ِء المصد ًا لبنا ِه مخالف َأنهم جاؤوا ب ِه : إل  بعين

َذا ُء ه َو ِمل ُه َعُه وِمْن ذلَك :  ِب ّنما يريدَن ُمْش ُعه إ ْب َهذا ِش َعه و ُلهم : أصأاَب ِشب فقو
َأي : ليَس ِطيٌب  َلُه  ُه : ليَس  ّنما معنا َطعٌم إ َلُه  ْيَس  َل ُلهم :  َذا وقو َه ُل  َأي : ما يم

ِه َذا مما خولَف ب ِه فه ّذ ب َألت ٍر في ذوقي وَما  بمؤث
َأصأاَب ًا و ْعم ُط َوطعمُت  ّيُه  ِر َأصَأاَب  ًا و ّي ُء غيَر مخالٍف نحو : رويُت ر وقد يجي
َلم َف ُق  ًا والقوُت : الرز َت ْو َق ّتُه  ُق َلْه وقالوا :  َه َن َأصَأاَب  َهلً و َن ِهُل  ْن َي ِهَل  َن ْعَمه و ُط

ُد ُتها ِمْرية ل يري َعَمَل وحلب َد ال َأرا َذا  ًا إ ُتها َمْري ْي ٍد وقالوا : َمَر ٍء واح َلى بنا ُه ع يدعو
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َلًة ) ْع ِف َنُة (  ْع ْلعُن والل ُي َنٌة للذي  ْع ُل ِة والَحلِب وقالوا :  ًا ِمَن الدر ُد نحو ّنُه يري ولك
ُء ُع : الما َكَر ًا وال ُكُروع َع  َكَر ًا وقالوا :  ُق َجمع ُق المصدُر والمخلو ْل المصدُر والَخ
ّبُة ِة الّس َن ْع ّل ٍة وكال َنع ٍة وَم ّد ُع ُذو  ِإ أي :  ْدَر ُت ُذو  َو  ْه َو ًا  َدْرء ُتُه  ْأ َدَر َو ُع فيه  الذي يكر

ِة ُه مثَل : الُشهَر َأردَت المشهوَر بالّسّب واللعِن جعلو إذا 
ِة التي ل ِة وغيَر المتعدي ِة المتعدي َلفعاِل الثلثي َأحواَل ا َقد ذكرُت  قاَل أبو بكر : 
ُعُل ْف َي ُعَل  َف ِب َتعدي  َلى الم َفّضُل ع ُي َأّن الفعَل الذي ل يتعدى  ْفُت :  َعّر َد فيها و زائ

ِر على ِد َء الجاريَة عليها والمصادَر وما ل يجري ِمَن المصا َلسأما ُتَك ا وعرف
الفعِل

ِرَب : ِلَك في ُض ّد فقد يبنى منُه على مفعوٍل نحو قو ْعٍل متع ِف ُكّل  َلم : أّن  واع
ِتَل : َمقتوٌل وما ل يتعدى فل يجوُز أن يبنى منُه ( مفعوٌل ) إل ُق َمضروٌب وفي 

ْد َع في الظروِف فتقيَمها مقاَم المفعول الصحيح وق َد المصدَر أو تتس أن تري
َعلُت وذلَك نحو : ُجّن وسُأّل َف َلم يستعمْل منُه  ِعَل ) و ُف ِة (  َء في اللغ جا

ِه ٌد ولم يستعمل في َد ِمَن الُحّمى وهو مجنوٌن وَمسلوٌل ومحموٌم ومورو ِر ُو َو
ِعَل ُف َلى (  َع َء مجنوٌن  ِه جنوٌن فجا ِعَل في ّنهم قالوا : ُج َأ َع : ك ِط َق ُله :  َعلُت : ومث َف

َأَجّن وقاَل َلى :  ٌق مجنوٍن : ُمَجّن ع َببُت ) وكاَن َح َأْح َء محبوٌب ِمْن (  ) كما جا
َلفعاِل التي ِكر ا َذا : بذ ُع ه َء بِه على القياِس ونحُن نتب ْبُت ) فجا َب بعُضهم : ( َح



ِرها ِة ومصاد ُد من بنات الثلث فيها زوائ
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ِة ومصادرها َبناِت الثلث ُد ِمْن  َلفعاِل التي فيها زوائ ِر ا َباُب ذك
َأحدهما على وزِن الِفعِل الرباعي والخُر َلى ضربين :  ِه الفعاُل تجيء ع هذ

ًا على َأيض ِة فهو  َأّما الذي على وزِن ذواِت الربع ِة ف ِر وزِن ذواِت الربع على غي
ِة والخُر على وزِن ذواِت الربعة في ٌق ببناِت الربع َأحدهما ملح ضربيِن : 
ًة َطر ْي َب ْيطَر  َب َو َقلًة  ْو َقَل َح ُق : َحو ِه وليَس بملحٍق فالمحل ِه وسأواكن متحركات
ًة فهذا َبا ْع ُتُه َج ْعبي ًة وَج َقا ْل ْلقيتُه سَأ َلًة وسَأ َل َوَر كلَمُه وكذلَك َشْمللُت َشْم ْه َوَج
ُيشملُل ُيحوقٌل و ْعبي و ُيَج َدحرُج نحو :  ُي َدْحَرَج ومضارعُه كمضارِع  ِب ٌق  ملح

ْعلٍَل ِف ٍة و َل َل ْع َف ُء على (  ِر زيادِة يجي  )ومصدُر الرباعي بغي
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َقاء على :نحو َقاُل الّسل ُق الِحي ْلَزاِل وكذلك : الملح ِة والّز ْلَزل  الّسرهاف والّز
ْلَزاِل كما قاَل : مثاٍل الّز

َقاِل الرَجاِل الموُت ) ( ... وبعُض ِحي
ُء على َلى وزِن ذواِت الربعة وليَس بملحٍق وهو يجي الضرُب الخُر : الذي ع

َدْحَرَج والمضاُرع كمضارِع َوزِن :  َعَل الوزُن على  َفا َعَل و ْف َأ َعَل و َف ِة أضرٍب :  ثلث
َها ِب ّنُه غيُر ملحٍق  َل ِدرها  ٌد ول يكوُن المصدُر كمصا َلّن الوَزن واح ِة  بناِت الربع
َأما ُيقاتُل و َتَل  َقا ِرُج و ُيدح َلى مثاِل :  ُيكسُر ع َكّسَر  ُعها و َقط ُي ُه  َد َع ي ّط َق تقوُل : 

َتى ُيؤْحسُن ح َؤكرُم و ُي َلصأُل :  ُيْحِسُن وكاَن ا َأْحَسُن  ُيكرُم و َأكَرم  ْفعلُت فنحو :  َأ

ّق َوَح َدْحَرَج  َدال  ِء  ٌة بحذا َأكرَم مزيد َة  َلّن همز ُيدحرُج  يكوَن على مثاِل : 
َفِت ِذ َأن ينتظَم ما في الماضي مَن الحروف ولكن ُح المضارِع 
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ِء ّية للتقا ُفوا الهمَزة الصأل َذ ّنهم ح َذا فإ َذا فيما تقدَم ومع ه َنا ه ْد ذكر َق الهمزة و
َء على الصأِل ُكْل وُمْر وُربّما جا ْذ و َأامْر فقالوا : ُخ ْذ و ْاكُل وأاخ َأ الهمزتيِن في : 
ُيؤحسُن جاَز ذلَك كما قاَل ّطر َشاعٌر فقالوا : يؤكرُم و : فقالوا : أومْر فإْن اض

َفيْن ) ُيؤث ُكَما  ( ... وصَأالياٍت ك
ِرَما ُك َؤ ُي ْهٌل لن  َأ  )... وكما قاَل : ( فإنُه 



َقَص َن َلنُه  ِة  َل ْلز ِه مثاُل : الّز َلى مثاِل : الّزلزاِل وليَس في َعِل ع َف والمصادُر في ال
َأّما ًء و ُته إعطا َأعطي ًا و ُته إكرام ًا وذلَك نحو : أكرم َهذا عوض ِعَل  َفُج في المضارع 

َفاعلٌة َلُه ( ُم  )( فاعلُت ) فمصدره اللزُم 
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ُتُه َدْحرج َذا على مثاِل :  ُتُه ُمَشاتمًة فه َلًة وَشاتم َقات ُتُه ُم َقاتل وذلَك نحو : 
َللُت ْع َف ِب َلنُه ليَس بملحٍق (  ِة  ّدْحرَج ٌء على مثاِل : ال َلم يكْن فيِه شي َدحرَجًة و ُم
َعالً ) ِفي ًء وكاَن الصأُل (  ِرَما ُته  ِقتالً ورامي ُته  َقاتل َعاُل ) نحو :  ِف ِه ( ال ُء في ) ويجي

ِم ِلكرا ْلَزاِل وا َللُت فالمصدُر كالّز ْع َف َعلُت ) و ْف َأ َلى وزِن (  َفاعلُت ) ع َلّن ( 

َأّما ٍء فمصيٌب و َء بها َجا ًا وإْن َجا َعاٍل ) اسأتخفاف ِفي َء محذوفٌة ِمْن (  ولكّن اليا
ُة عوٌض ِمْن تثقيل ُء الزائد ّنُه ليَس بملحٍق فالتا َل ُه التفعيُل  ْلُت : فمصدر ّع َف

ُلَك : ِر وذلَك قو ِر المصاد ُق قبَل أواخ ُء بدٌل ِمَن اللِف التي تلح العيِن واليا
ِر أَن َهذا المصد َأصأُل  ًا وكان  َتشمير ًا وشّمرُت  َكّسرتُه تكسير ًا و ْقطيع َت ُته  ّطع َق
ِه َء ب ًا ولو جا َأنُه ليَس ملحق ُغيَر لبيَن  َعالً ولكنُه  ْف ْفعلُت إ َأ ّعالً كما قلَت  ِف يكوَن 

ًبا ّذا ِك ِتنا  ًا كما قاَل الله جّل ذكره ( وكذبوا ليبيَن بآيا َلصأِل لكاَن مصيب َلى ا ٍء ع جا
َلفعاِل ومصادرها ِه ا ًا فهذِه تصاريف هذ ِكلّم ُته  ّلم َك ) وقاَل قوٌم : َحّملتُه ِحّمالً و

ِم إْن شاء الله ونحُن نذكُر معانيها ومواقعها في الكل
ّعَل َف : الوُل : 

ً ّعل َف َت ّعلُت  َف َت ِه التاء قلَت :  َذا أدخلَت علي ِة فأ ِر والُمبالغ حقُه أْن يكوَن للتكثي
ّعٌل ) مثُل َف َت ِه (  ّعَل ) وفي َف َت َليَس في الكلم اسأٌم على (  َلنُه  ضموا العيَن 

ٍد ُته بمعنًى واح َعل ْف َأ ّعلتُه و َف ُء :  َتنوِط اسأٌم ويجي ال
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ً :نحو َفاِعل ُته  َعل َأي : َج َأسأميُت  َأوعزُت وسَأّميُت و ّعْزُت و َو َو ُتُه  َأخبر ّبرتُه و  َخ
َأعلمُت : آذنُت وكذلَك َأدبُت و ّلُت  َع َف ُته  َأعلم ّلمتُه و َع ويجيئان مفترقيِن نحو : 

ٍم ِء والتصويِت بإعل ّذنُت َمَن الندا َأ َأعلمُت و ّذنُت مفترقاِن فآذنُت :  َأ آذنُت و
ُته ُته َجعل َأمرض َأسأميُت و ّذنُت وآذنُت مجرى سَأّميُت و َأ وبعُض العرِب يجري : 

ِه َلي ًا وَمّرضتُه قمُت ع َمريض
ِء َذا َق ُتها ِمَن ال َنظف ُتها :  ّذي َق ّيًة و ِذ َق َتها  ُتها : جعل َأقذي ُتها ف ّذي َق َو َنُه  َأقذيُت عي ُله  ومث
ًا َتجعُل كثير ّللُت  َق ًا و َأْن تجعَل قليلً كثير ّثرُت  َك َأقللُت ف ّللُت و َق ّثْرُت وأكثرُت و َك

ِه الوقاِت ومثلُه ًا في هذ ُه صأباح َأتينا ُه :  َنا وسَأّحْرنا فمعنا ّبْحنا وَمّسي قليلً وصَأ
ُيرمى َأي  ّوي  َق ُي ّبُن و ُيَج ُع و ُيشّج َو  ّعُل ) فه ْف ُي ًا وما بنَي على (  َيات َب ُه  َأتينا ُه  ّيتنا َب

ِه ّيع الرجُل أي ُرمَي بذلَك وقيَل في بذلَك وقد ُش



َعُل َأف : الثاني : 
ً َأْن يجعَل الفاعَل مفعول ِه  َة في ِعَل ل زياد َف ِه اللِف إذا دخلْت على :  ّق هذ وَح

َعَل ) في َف َكر هذا فيما مضى ويكوُن في معنى (  َقد ذ ُته و َأقم َقام و نحو : 
َلُه النحويوَن َد  َأفر َذا كثيٌر وقد  ُه ه َأشبا ُته و َأقل ُته و ْل ِق لغتيِن مختلفتيِن نحو : 

َء ْد جا َق َأنُه  ٌد وكما  َعلُت والمعنى واح ْف َأ ْلُت و َع َف ًا يذكروَن فيها :  ِة كتب َأهُل اللغ و
ْلُت فكذلَك َع َف َعلُت في معنى :  ْف َأ
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ُء ِعَم الله :يجي َن ُلُه مفعولً نحو :  َفاعَل فيجع ْنقُل ال َي َعلُت  ْف َأ َعلُت في معنى :  َف  
ٍد َأبنتُه واسأتباَن واسأتبنته بمعنًى واح ٍد ويقاُل : أباَن و َعم بمعنًى واح ْن َأ ًا و ِبَك عين

ُء : ّينتُه ويجي َب ّيَن و َب َذلَك :  َأحزنتُه وك َذا الموضع كَحزَن و ُته في  َأبن َأباَن و ف
ِرَب َفَش ُته  ًا وسأقي َلُه قبر َأقبرتُه جعلَت  َأقتلتُه و ِر ك َلم ِرَضُه  َع ُت َأن  َلى  ُته ع َأفعل

َذا نحو : َأنُه صأاَر صَأاحَب ك َلى معنى  ْفعُل ع َأ ُء :  َيا ويجي ْق َلُه سُأ َأسأقيتُه جعلت  و
َأي : ٍو وُمقطٌف  ْق ُله : ُم َياٍل ومث َأحاَل : صَأاَر ِح أجرَب صَأاَر صَأاحَب َجرٍب و

َي : َألَم فلُن ( أ َقطَف ومثله  َي الدابُة و ِو َق ِله ِمْن  َطاٍف في ما ِق ٍة و ُقو صَأاحُب 
ْعسُر ِره والم َأم ُه ب َأخبر َذا  ِإ َو  ُه ّنما  َهذا المعنى وإ ٍة ) ولَمُه بغيَر  صَأاَر صأاحَب لئم

ِه ُته وسأعُت علي َيّسر ِه و ُتُه فضيقُت علي َعّسر َأّما  ِرِب ف والُمرسأُر مثُل : الُمج
ِبط َأكرمُت فأر ومثُل ذلَك : اسأمنُت و

َلى ُء ع ِريبًة ويجي ٍة وَرابني َجعَل فّي  ِريب َأراَب صأاَر صأاحَب  َلمُت و َأ وكذلَك 
ّق ذلَك فإْن َذا اسأتح َع النخُل إ َأقط ُع و َد الزر َأحص ّق ذلَك نحو :  َأنُه اسأتح معنى 

ِد مني ّا للحم ُتُه مستحق ُته : وَجد َأحمد ْعُت و َط َق َأنَك فعلَت قلَت :  َأخبرَت 

ِر إلى الحيِن وذلَك نحو ُء للمصي ّقُه ويجي ُته جزيته وقضيته ح : وَحمد
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ِذه الوقاِت َنا في ه َأي : صِأر ْينا  َأْمَس ْهَجْرنا و َأ َبْحنا و َأصْأ َنا و َأسْأَحْر

َللُت ْق َأ ّعلُت ) في معناها :  َف ّعلُت كما جاءت (  َف ُء : أفعلُت في معنى :  ويجي
ّلقُت َغ َأغلقُت البواَب و ّثرُت وقالوا :  َك ّللُت و َق َأكثرُت في معنى  و

ُق : قاَل الفرزد
َأفتحها  ) ًا و َأبواب ُق  َأغل ِر...ما زلُت  َعما ِرو بن  َأبا عم َأتيُت  َتى  (  َح

َأكثرُت : َللُت و ْق َأ ٌء نحو :  َء شي َذا َجا ّودُت وإ َأجدُت وَج ّلقُت  َغ َلقُت و ْغ َأ ومثُل : 
ّثرُت َك ّللُت و َق ِر معنى :  ٍر فهذا على غي أي  جئُت بقليٍل وكثي

َفاعَل : الثالُث : 
َذا ُتُه فإ َكارم ُتُه و َأن يكون لتساوي فاعليِن في ( فعل ) وذلَك نحو ضارب َأصألُه  و



َنُه َتنسَب الفعَل إليَك دو ّق أن  ِه وتستح كنَت أنَت فعلَت ِمْن ذلَك ما تغلُب ب
َذا الباُب كلُه ُأخصُمه فه ُته  ُأكرمُه وَخاصأمني فخصم قلَت : كاَرمني فكرمتُه 

َع ذلَك : َد فإّن جمي َوع َو ِبعُت  َيخُرُج إلّ ما كاَن مثل : َرميُت و َلى مثاِل : َخرَج  ع
ُتُه اسأتغني عنُه َنازعني فنزع ٍء يكوُن هذا ل تقوُل :  ُكّل شي ُلُه وليَس في  َأفع

َفاعلُت ُء (  َقد يجي ُتُه و ْب َل َغ  )ِب
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ِه ُته وعافاه الله وسأافرُت وظاهرُت علي َناولتُه وعاقب َعَمل اثنيِن نحو  ُد به  ل تري
ًا ول يعمُل في ْعَل اثنيِن فصاعد ِف ُد  َأنَت تري َفاعلُت ) فل يكوُن إلّ و َت َأما (  و

ًا نحو : ُد بها معنًى واحد َعلنا ) فتري ْفت َقد يشركُه ( ا َنا و َترامي ْفعوٍل ) نحو :  ( َم
َلُه َتماريُت في ذلَك وتراءيُت  َتجاوروا واجتوروا وقالوا :  َطربوا و َتضاربوا واض
َغافلُت َت َأنُه في حاٍل ليَس فيها نحو :  َفاعلُت ) ليريَك  ُء ( ت ُته وقد يجي َقاضي َت و

َتعاشيُت وتعارجُت َتعاَميُت و و
: قاَل الشاعر

َتخازرُت وَما بي ِمْن َخَزْر ) َذا  ( ... إ
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ْلت َع ْف َأ ْلُت ) ل يشركُه في ذلك : (  َع َف َلى (  ّعلُت ) ع  )باُب دخوِل ( ف
ّوْمُت َق ْتُت و ّؤ َلوا : َم ُتها وقا َكّسر َعمِل قلَت :  َة ال َدت كثر َأر ِإذا  َف ُتها  َكَسر تقوُل : 
ّطوُف أي : ُي َأي : يكثُر الَجولَن و ّوُل  ُيَج ِلبِل وغيَرها وقالوا :  ِإذا أردَت جماعَة ا

َأْن ِه واجٌب يجوُز  ُكّل فالقليُل في َلّن  ِله َجائٌز  يكثُر ذاَك والتخفيُف في هذا ك
َأل ِر  َد بالكثي َا قلَت : َضّربُت انفر ِإذ ًا وقليلً ف ًا كثير ُد : َضرب ْبُت تري تقوَل : َضَر

َذا قلَت : ضربًة ِإ ًا ف ًة ومرار َأن يكوَن مر ًا جاَز  ْبُت َضرب َذا قلَت : َضَر َأنَك إ َترى 
ٍة ٍة واحد انفرد بمر
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ّعَل َف َلى  ِء ع َباُب دخوِل التا
َأما َكّسَر و َت َف َكّسرتُه  ِة نحو :  ّعَل ) صأاَر للمطاوع َف َء على (  ِإذا أدخلَت التا ف

َكّسَر ُكّسَر فت ّيس مثُل .  َق َت َف ّيَس  ُق َو َنّزَر  َت َف ُنزَر  َأنُه جرى على (  َنّزَر فك َت ّيَس و َق َت
ّعَل نحن : َف َت ُيضاُف إليه يقوُل :  َتى  ٍر ح َأم َأن يدخَل نفَسُه في  َد الرجُل  َأرا َذا  ِإ و



َأدخَل نفَسُه َذا  ُله إ َنّزَر مث َت ّيَس و َق َت ُء  َقد يجي ٍة و َذا ُمرو َأي : صَأاَر  َأ  َتَمّر َتَشّجع و
َبر ّبر واسْأتك َك َت َظَم و ّظَم واسْأتع َع َت َعَل نحو :  َتف ّعَل ) اسْأ َف َت َقد يشارُك (  ِلَك و َذ في 

ّقنُت َي َت َعلُت : نحو :  ْف َت ُكها اسأ ُيشار ْلُت بمعنى : السأتثباِت و ّع َف َت ُء :  وتجي
ْثتُه ّي َو : َر ُه ّنما  ِإ ْتُه  ّعد َق َت ُلهم :  ّبَت واسأتثبَت وقو َث َت ّينُت واسأتبينُت و َب َت واسأتيقنُت و
ُذ ِمَن الشيء ّقصتُه فكأنُه الِخ ُد وأّما : تن ُتُه ومثلُه : تهيبني البل ْق ُع ِه و َعْن حاجت

ُد : َلنُه يري ُه  ّعد َق َت ّقلُه ) فنحو :  َع َت َأما (  ُه و َتحّسا َي َتجّرعُه و َي ُلُه :  ّوِل ومث ّوَل فال ال
ّنما ِإ َلنُه  ّلقه نحو ذلَك  َتم َي ٍر يعوقُه عنُه و َأم ِتلُه عن  َيخ َأن 
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َلمني َمالي كما قالوا : ِجْزُت َظ َأي :  َتظلمني  ٍء وقالوا :  َعْن شي ُه  ُيديَر َأْن  ُد  ُيري
ّوفُه َتَخ َأّما  ٌد و َليتُه والمعنى واح َلوته واسأتع َع ُتُه واسأتنهيتُه مثُل :  َنهي ُتُه و وَجاوز

َها و ( خافُه ) ِفي ِلَك التي تكلمَت  َفل تأمنُه في حا ُع بَك  ًا يق َأمر َع  ُتوق َأن  َو  فه
ُق فجميعُه َعّم َيت َدّخُل و ُع ويت َتجّر َي ّفُظ و َيتَح َتبّصُر و َي ُع و َتَسّم َأما ي َيس كذلَك و ل

ٍد ْنَجَز في معنًى واح َت َنّجَز َحوائَجُه واسأ َت ٍة و َعمٍل في مهل َد  ْع َب َعمٌل 
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َعلُت ْف َا ْلُت و َع َف باُب افتراِق : 
ِرَح َف ُكَث وأمكثتُه و ُته وَم َأجل ُته وَجاَل و َأخف ُه وخاَف و َأدخلُه غيُر تقول : دخَل و

ُتُه يشتركاِن َأفرحتُه وفّرْح و
ُتُه ول يستنكُر َظّرف َو َظُرَف  َو ّلحتُه  َأملحتُه والكثيُر َم وِمَن العرِب َمْن يقوُل : 

َلعُت : َط ًا و َتُه طريد َأطردتُه : جعل َنحيتُه و َف َطَردتُه :  َأفعلُت ) فيها فأّما :   )
َءْت : َأضا َأشرقْت :  َدْت و َهجمُت وَشرقِت الشمُس ب َأطلعُت :  َبدوُت و

ِزَن َتنتُه وَح َف َتن الرجُل و َف ّفَف وقالوا :  َكَخ ٌة  َغريز َأنُه  ُقَل ك َث َك َعِجَل  َع :  وأسأر
ُتُه ْل َكَح ًا مثُل  ِه حزن ًا ولكْن جلعُت في ُته حزين َعل َأن يقوَل : َج ْد  ُتُه لم ير ْن َوَحز

ِتَر الرجُل َأفتنتُه ومثلُه : َش َأحزنتُه : و ُكحلً وإذا أردَت ذلَك قلَت :  ِه  َجعلُت في
َأردَت تغيَر َذا  ِإ َتْرُت عينُه ف وَش
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ِودُت ُعرتُها وبعضهم يقوُل : سَأ َأشترتُه وعورْت عينُه و ُقلَت :  َشتر الرجل 
َذا البيِت لنصيٍب فقاَل بعُضهم ِد وقد اختلفوا في ه ُتها ِمَن السوا : وسَأد



َتُه  ) َتْح ِدي و َوا َأملْك سَأ َلْم  َف ِودُت  ُقه...سَأ َبنائ ِبيُض  ُقوهّي  َقِميٌص ِمَن ال   )
َعَل ) َف َأنَك إذا أردَت تغييَر (  َذا  ُعلُت وجملُة ه َف ُد  ْدُت : يري وقاَل بعُضهم : سُأ
ْنتُه َت َف ّودته ومثُل :  َنُه مثّل فّرحته وسأ ّورُت عي َع َقط وقالوا :  َأفعُل َف قلَت : 

ُتها وسَأارِت َنَزْح َو ّيُة  ْك َنَزحِت الّر ُتها و َوركض َكَضت الدابُة  َوَر ُتها  َبر ُه وَج َيد َبَرْت  َج
ُء َغاَض الما ُتُه و َقص َن َقَص الدرهُم و َن ُته و َوَرَجس ُتها وَرُجَس الرجُل  الدابُة وسَأر

َأفطَر ّطرنُه ف َف ِعلً ) نحو :  ْف َلُه ( ُم َأن تجع َأردَت  َذا  ّعلتُه إ َف َء  َقد جا ُتُه و َوِغْض
َفّسقتُه ًا مثُل  ِطئ ُتُه ُمْخ َأردَت : سأمي ّنما  ّطأتُه فإ َأما َخ َو قليٌل و َه َأبشَر و ُتُه ف َبّشْر َو

ّييتُه ُتُه وَح ّني َوَز
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َلُه ِه قلَت  ّفغُت ب َأ َيا َزاني و ُق و َفاسأ َيا  ّلُه وسَأقاك و َلُه : َحياَك ال ّقيتُه قلَت  وسَأ
ّعَل ) َف َلى (  َأفعُل ) ع َدخَل (  ُتُه و ّقي َأسأقيتُه في معنى سَأ ُأّف لك وقالوا : 

ِه ّعَل علي َف كدخوِل 
ِة َناِت الثلث ٌد ِمْن ب ِه زائ : القسُم الثاني : ما في

َألُف الوصأِل ِه  َأوله ودخَل علي ُأسأكَن  ِة وهو ما  َذواِت الربع َلى وزِن  وليَس ع
َعَل ْو َع ْف َللُت ا َع ْف َللُت ا َفعا َعَل اسأتفعَل ا ْفت َفعَل ا ْن ٍة : ا َأبني ِة  ُء على ثماني وهَي تجي

ْلُت َعنل ْف ّوَل ا َع ْف ا
َع وكسرتُه ُتُه فانقط َقطع ِة نحو :  ُء للمطاوع ُء يجي َذا البنا َفعَل ه ْن الوُل : ا

َعَل ْفت ُء : ا َقد يجي َد و َعْن انطر ِه  َذهَب اسأتغنى ب ُته ف فانكسَر وقالوا : طرد
ْفتعَل ِه انفعل وا َتّم يجوُز في ْغ ُته فا َعَل ) نحو : غم َف ْن ( في معنى ) ( ا

ُء في معنى ْد يجي َق ًا و َأن يكوَن متعدي َعَل وبابُه  ْفت َتعَل : حكُم ا ْف الثاني : ا
ٍد فإذا َو غيُر متع ِة فه َء على معنى المطاوع َفعَل ) في المطاوعِة فمتى جا ْن ( ا

َأي َذا قلَت : اشتويُت اللحَم  ِإ َلى معنى : انَشوى و َو ع َتوى فه قلَت : َشويتُه فاْش
ّذبَح َبَخ وا َط ّطبَخ و َأنضجُت وكذلَك اختبز وَخبَز وا ًء وشويُت مثُل :  : اتخذُت ِشوا

ُد في َلجو َذ ذبيحًة وا ِه : اتَخ ِة قول ّذبَح بمنزل َتلُه وا َق ِه :  ِة قول َبح فذبَح بمنزل َذ و
ًا على َأن يقع متعدي ( افتعَل ) 
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َطّب ًا واصأ ُتُه حبيس ْطتُه واحتبستُه اتخذ ِة : ضب ِر معنى النفعاِل وَحبستُه بمنزل غي
ُء على َقد يجي ِزْن و ّت َتْل وا ْك ُه لنفِسَك وكذلَك : أ ْذ ِه تقوُل اتخ ِق ِة اسأت َء بمنزل الما

َذا نحو : ٌء ِمْن ه ِه شي ُد ب ُء فيما ل يرا ّتزَن وقد يجي ْلتُه فاكتاَل وا ِك َوزنته و
ُد ّطلُب والجتها َو التصرُف وال ُه َأصأاَب واكتسَب :  َقر فأّما كسَب فإنُه  ْفت ا

ِة الضطراِب بمنزل



ّتلجوا يريدوَن معنى : ّدَخلوا وا َقالوا : ا ْلُت )  ّع َف َت َتعلُت على (  ْف َء : ا وقد جا
َتدخلوا وتولجوا

ْطفٌة َع فهي َخ َأما انتز ٍد و َتطَف بمعنًى واح َأُت وَخطَف واْخ وقالوا : قرأُت واقتر
ِو السأتلِب ُه وإن كاَن على نح ِإيا ُلَك  َنَزع ) فإنُه تحمي َتلَب وأما (  ِلَك اسأ كقو

َذَب َت َذَب واْج َع وَج َتل ْق َع وا َقل وكذلَك : 
: الثالُث : اسأتفعَل

َق ) َنط ُذ ِمْن (  َق مأخو َلّن : اسأتنط َق  َط َطلُب الفعِل نحو : اسأتنطقتُه فن َو  ُه و
ّيَة ومثلُه اسأتعتبت َفَخرَج واسأتعطيتُه طلبُت العط واسأتكتمتُه فكتَم واسأتخرجتُه 

ِإْن كاَن الماضي َعَل )  َف ُء على (  ْعُل المطاوِع يجي ِف ّد و َو متع َوه واسأتفهمُت 
ْعُل المطاوِع ِف َأفعَل ) كاَن  َلى (  ٍة وإن كاَن الماضي ع َعَل ) بل زياد َف َلى (  ع

َطق لنه اسأتنطقته مأخوذ من ( نطق ) فإن َفن َأفعُل ) نحو : اسأتنطقتُه  َعلى ( 
َتى وكذلَك : ْف َت َذ اسْأ ُأخ َلّن الماضي : أفتى ومنُه  ُتُه قلت : فأفتى  ْي َت ْف َت قلت : اسأ
َلى َع َف َأن يخبَر وكذلَك : اسأتعملتُه فأعلمني  ُد : سأألتُه  َلنَك تري َأخبَر  اسأتخبرتُه ف

َهذا فافهمُه وقالوا َذا يجري  : ه
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ًا ذاَك ِمْن َتُه واسأتعجَل : َمّر طالب َلب خف َط ّفُه :  ّقُه واسأتخ َلب َح َط ّقُه  َتَح اسَأ
َذا َأصأبُت ك َأصأابُه الفعُل أي :  ًا على معنى :  َعلُت أيض ْف َت ُء : اسْأ ِه ويجي نفس
َأصأبتُه ًا واسأتعظمتُه  َأصأبتُه كريم ًا واسأتكرمتُه  َأصأبتُه جيد َتَجدتُه :  نحو : اسأ

َق الجمُل َء في التحوِل ِمْن حاٍل إلى حاٍل نحو : اسأتنو ًا وقد جا عظيم
ُة واسأتتيسِت الشا

ّبَر َتك ّظَم واسأتعظَم و َع َت ّعَل قالوا :  َتف َء : اسأتفعَل ( في معنى )  َقد جا و
َعَل َف َأ َلى معنى : (  َء ع َقد جا ْثبّت و َت ّبّت واسْأ ّقنُت واسأتيقنُت وتث َتي واسأتكبَر و

ُتُه بمعنى ِه واسأتعلي َلهل َأخلَف  ِه كما تقوُل :  َلهل ّعَل ) وذلَك نحو : اسأتخلَف  َف و
ُتُه ْو َل َع

َعاللَت ْف ُع : ا : الراب
ًا َهاّب اشهيباب ًا واْش َذا الضرُب في اللواِن نحو : احماررُت احِمرار ُء ه يجي

ِة ُء مستعملًة بالزياد َأشيا ُء .  ُه وتجي َذا الضرِب وقد مَضى ذكر ُع ه وكذلَك جمي
َطاّر النبُت وأقطر وارعويُت واْشَمأززُت َقط نحو : أق َف

َعُه وهو ثلثي َذا موض ًا فليَس ه ُه سأيبويه في الرباعي وإن كاَن مهموز َقد ذكر
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َللُت :الخامُس َع ْف :  ا



ً ُء مستعمل ُء الشي َهُه ويجي َأْشب َللُت نحو : احمررُت وما  َعا ْف َو مقصوٌر من ا ُه َو
ِة فقط بالزياد

َعَل َعو ْف : السادس : ا
ِة والتوكيد وذلَك : َخُشَن واْخَشوشَن ِه المبالغ ّنهم يريدوَن ب َأ قاَل الخليل : ك

ُقُه نحو : ُبنَي عليه الفعُل فلم يفار ّبما  َلى وُر واعشوشبِت الرُض واْحلو
ِر سَأرٍج ْلو إذا ركبتُه بغي َف اعروريُت ال

ّوَل َع ْف ُع : ا : الساب
ُنِق ُع َذا قاَل سأيبويه : وقالوا : الِعلواط : ركوُب ال ّوط ك َذ واعل ّو َل نحو : اْج

َلى الشيء َقحُم ع َت وال
َعنلَل ْف : الثاِمُن : ا

ُق باْحَرنَجَم ِللحا ِه ا َد ب ّد فهو بمنزلِة : اذلولى إذا أري ُه اسأو َكك ومعنا ْن نحو : اسْأَح
ْثلُه ْنَسَس ِم َقع وا
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ُد ِه الزوائ َباُب َمصادر ما لحقتُه هذ
َألفُه موصأولٌة مثلُه في ِتعاٌل  ْف ْلُت : ا َع َت ْف َألفُه مقطوعٌة ا ْفعاٌل  ُه إ َعلُت مصدر ْف َأ

ًا ًا واحمررُت : احمرار ْنفعاٌل نحو : انطلقُت انطلق َعلُت : ا َف ْن ِه ا فعل
ْذُت ّو َل ًا واْج ْنَساسأ ِع ْق َعنَسْسُت ا ْق ًا وا ًا واْشهاببُت اشهيباب واحماررُت : احميرار
َلى ِه يخرُج ع ِه ومثال َعالً وكذلَك كّل َما كاَن على وزن ْف ًا اسأتفعلُت اسأت ّواذ اْجل
ِة في ُء بدٌل ِمَن العيِن الزائد ْفعيٌل ) التا َت ّعلُت : (  َف َهذا المثال  َذا الوزِن و ه

َعال َلف ِة اللِف في ا ُء بمنزل ّعلُت ) واليا َف  )
ِه ِه وسَأواكن ِلفعال في متحركات ُه با ُتُه ِحّمالً شبهو ّل ًا وَحَم ِكلّم ّلمتُه  َك َاٌس :  وقاَل ن

ّعٍل ) َف َت ِم اسأُم على : (  َلنُه ليَس في الكل ّعٌل ) َضموا العيَن  َف َت ّعلُت (  َف َت
ّعٌل َف َت ِه :  وفي

ُنوِط وهو طائٌر وَمْن قاَل  ّت ًا: مثُل ال ّذاب ِك
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ِء :قاَل َد الفا َفاعلًة الميُم عوٌض ِمَن اللِف التي بع َفاعلُت : ُم ِتحّمالً  َتَحملُت   
ِه ِر قبَل آخر ُء عوٌض ِمَن اللِف التي في المصد والها

َء َتالً وجا ِق َقاتلتُه  ًء و ّتالً وقالوا : َماريتُه ِمرا ِقي َو يقوُل :  ِتحّمالً فه وَمْن قاَل 
ِقتياٍل ُأولئَك في  َء بها  َء التي جا َذفوا اليا ُهم ح ّن َل ًا  َفاعلُت ) كثير َلى (  َعاٌل ع ِف

َفاعلٌة ) ل تنكسُر ( وُم
َع ولم يفتحوا َلم يكسروها لئل يشبه الجم َفاعٌل ) : ضموا العيَن و َت َفاعلُت : (  َت



ِر ِء ولو فتحوا لكاَن لفُظ المصد َفاِعٌل ) في السأما َت ِم (  َلنُه ليَس في الكل

ْعِل ِف كلفِظ ال
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ًا ُء عوض َباُب ما لحقتُه الها
َتعنتُه اسأتعانًة ًا فحذفِت اللُف وكذلَك : اسأ ِإقوام ِإقامًة كاَن الصأُل  َأقمُت  وذلَك 
َتعالى : ( وإقام ُتعوْض قاَل  ِإْن شئَت لم  ًة و ِإراء َأريتُه :  كاَن الصأُل : اسأتفعالً و

َأتموا َء حيَن  ًا فلم يلحقوا الها َقالوا : اخترُت اختيار الصلة وإيتاء الزكاة ) و
ِء ْعزيًة فل يجوُز حذُف الها َت َعّزيُت :  َأّما :  ًا و ِإقام ًء مثُل :  ِإَرا َأريتُه :  وقالوا : 
ًا َمَن الزاي ْذفت َزاي َفَح ٌي  َتعّز ٍة  َتعزي َأصأُل  ٌو وكاَن  َوا ٌء أو  منها ول مما لمُه يا
ِذ والسأتحواذ ُء في الوِل نحو الحوا ُة حرفاِن وَقد يجي ِة والمشدد المشدد

ّنهم َل ٍة  َتهنئ ٍة و َتجزئ ٌة نحو :  ونحوه على الصأل ول يجوز الحذُف فيما لمُه همز
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َعْن أبي َأكثُر  ُد و َأجو ِلتماُم  ِء والواو قاَل أبو العباس : ا َألحقوهما بأخيتهما اليا

ِنئًة ْه َت ِطئًة و َتْخ ًا و ِنئ ْه َت ًا و ُته تْخطئ ّطأ ّنأتُه وخ َه ٍد وجميِع النحوييِن فيقولوَن :  زي
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ٌد َلّن المعنى واح ِر الفعِل  ِه ِمْن غي َء المصدُر في َباُب ما جا
ًا ( واللَه ُكِسَر انكسار ًا و َكْسر ًا وانكَسر  ِتوار ًا وتجاوروا اج وذلَك : اجتوروا تَجاور
َأنُه قاَل : ِتيلً ) ك ْب َت ّتْل إليه  َتب َو ًا (  َنبات َفنبتم  ّنه قاَل :  َأ ًا ) ك َنبات ُكْم ِمَن الرض  َت َب ْن َأ

ّتَل َب
ٌد ُنّزَل واح ُأنزَل و َلّن  ِيلً )  ِنْز َت ِزَل الملئكُة  ْن َأ ِد : ( و ِة ابن مسعو وفي قراء

: قاَل القطامي
َعا ) ّتبا َعُه ا ّب َت َت َأْن  َوليَس ب  ... )
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: فجاء به على ( اتبع ) وقال رؤبة
َء الِحْضِب ) ْيُت انطوا ّو َط َت ْد  َق ( ... و

ٌد َلّن المعنى واح ًا )  َدعُه ترك ِء ( ت ِه الشيا ْفعَل ) ومثُل هذ َء بِه على ( ان فجا
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ْلُت َع َف ِه المصدُر ِمْن (   )هذا باُب ما يكثُر في
ْدر َه ِر ما يجُب للفعِل تقوُل : في ال َلى غي ًء آخَر ع ِه بنا َتبني َد و ُق الزوائ وتلح

َتاُل ْق ّت َواُل وال ّتْج ُد وال َدا ّتْر ُق وال َفا ّتْص ْفِق ال َعاُب والّص ْل ّت ِعِب ال ّل ّتهدار وفي ال ال
ّنها َنْت لذلَك لفتحت ولك َكا ِر ولو  ُء للتكثي ِد التا َياُن فلم تز ْب ّت َأما : ال َياُر ف ّتْس وال

َياَن ّلق ُد : ال ُيري ّنما  ُء إ َا ْلق ّت َذلَك ال ِر علة وك زيدْت لغي
ٍة ِقْسم َأوِل  َو القسُم الثاني ِمْن  ْعل الّرباعي وه ِف ِذكُر ال

ٍة : الوُل : الذي ل ِه والخُر ذو زياد َة في َأحدهما : ل زياد َلى ضربيِن :  َع الرباعي 
َقلًة ْوقلتُه : َحو ِه نحو : َح ْلَزلًة ب ُته : َز َدْحَرجًة وَزلزل ُته :  ِه نحو : دحرج َة في زياد
ًا ِمَن اللِف َء عوض َألحقوا الها ّنما  ِة ) وإ ُذ ِمَن ( الّزْحل َولًة مأخو ُتُه : َزْح وَزحول
َلصأُل ِلزاٌل والكسُر ا َوا : َز ِزلزاٍل وقال َألُف  ِر َحْرٍف وذلَك  التي تكوُن قبَل آخ

َقاِل وسَأْرهفتُه ْل ِق نحو : ال
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َدْحرَج وسَأْرهَف َوْزِن :  َأعطى على  َلّن  ِء  ِلعطا َأرادوا ِمثاَل ا ّنهم  َكأ ًا  َهاف سِأْر
ِته ل في ِه ومتحركا ٍم في سَأواكن َا ْكَر ِزن : إ َلى و ًا فصاَر ع َهاف َذا قلَت : سِأْر فإ

ِده زوائ
ْفعيٍل َت َثاِل :  وزلزاٌل على ِم

َلى مثاِل : ِة ع َء بالزياد ِه ما َجا ُة ففي َو ما لحقتُه الزياد الثاني ِمَن الرباعي : وه
َعَل ) وذلَك نحو اْحَرنجمُت ْف َت ِر اسْأ ُء على مثاِل مصد َتفعلُت ( فمصدُره يجي اسْأ

ْنهما ٌد ِم ُة ليَس واح َعرير ُقش ًا والطمأنينُة وال َنان ْطمئ َننُت وا ًا واطمأ اْحرنَجام
َلى ٍر ع ّنباَت ليَس بمصد َأّن ال َكما  َننُت ) واقشعررُت  ْطمأ َلى ( ا بَمصدر ع

ِة نحو : ِة كما دخلْت على ذواِت الثلث ُء على ذواِت الربع ْنبَت ) وتدخُل التا َأ  )
ِة ًا والكلُم يقّل في ذواِت الربع َتدحرج َنا  َتدحرج َدْحرَج و َت
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َيُه ِمَن الثلثي والرباعي َأْن تعد َباُب ما ل يجوُز 
ُتُه مثُل : ْل َع َف ِه  ْنكَمشُت ل تقوُل في ًا وا َطلقُت انطلق ْن ْلُت نحو : ا َع َف ْن وذلَك ا

ُدوا ِة زا َناِت الثلث ّنُه نظيُر انفعلُت ( في ب َل ُته  كسرتُه فانكسَر ل يجوُز : احرنجم
ُتُه ول َل َل ْفع َليتُه ول ا ْن َع ْف ْلتُه ولَ ( ا َعنل َف ِم ) أ َألَف وصأٍل وليَس في الكل ًا و ِه نون في

ِة ُته ) وهو نحو : احمررُت واشهاببُت ونظيُر ذلَك من بناِت الربع َعالل ْف ا
َعوعَل ) فقد يتعدى َأما ( اف اطمأننُت واْشمأَزْزُت و

ُد الهللي : قاَل َحمي
ُدها ) ُيُرو ًا  ِدَماث َلولى  ِله ... ِعِن الضرِع واْح َد انفصا َعاماِن بع ( فلّما أتى 
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ِء َلى بنا َلنُه ع ْعَررتُه  ُتُه ) صَأ ْل َل ْع َف ّوطتُه ) وكذلَك (  ًا يتعدى نحو ( اعل َأيض ّوَل  َع َف وا
َكوكبًة وقالوا : َكوكبتُه َم ْوعلًة نحو :  َف ِه وكذلَك فوعلتُه ُم ٌق ب َو ملح َدْحرجتُه وه

ُه ْعّرو َف ْلو  َف اعروريُت ال
َأقّل مما يتعدى َأّن ما ل يتعدى في جميِع الفعاِل  َلم :  ْع وا

ّنهم يدخلوَن الَمفعوَل في الفعل ويشغلونه َل َثر المتعدي  ّنما ك قاَل سأيبويه : إ
ِه كما يفعلوَن ذلَك بالفاِعل ب
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ِر ُكّل المصاد َلبواِب  ِه ا ُته ) َضْربًة . ِمْن هذ َذا باٌب نظيُر ( َضَرب ه
ً َعال َعلُت اسْأتف ْف َت ِلها على القياِس ل تتغيُر نحو : اسْأ َأفعا َلى  ُء ع المصادُر تجي

ُته َقاتل ًة وانطلقُت : انطلقًة واسأتخرجُت : اسأتخراجًة وتقوُل :  َء وأعطيُت إعطا
َد َأردَت الواح َفاعلًة ولو  َفاعلُت ) ُم َلّن الكثَر في (  َتالًة  ِق َقاتلًة ول تقوُل :  ُم
َكًة َتْر َكُه  َتَر ٌد ومثُل ذلَك  َلّن المعنى واح ًة جاَز  َتَجاور من ( اجتورُت فقلَت : 

ًة واحد
ًة ونظيُر ذلَك ِمْن بناِت ًة واقشعررُت اقشعرار واحرنجمُت اْحرنجامًة واحد

ًة ًة وَزلزلًة واحد َدْحرَجًة واحد ُته  ِة : دحرج الربع
ُله َأو َلى مثاِل المضارِع مما  ِة ع ّق ِمْن ذواِت الثلث ْكُر المشت :  ميٌمِذ

ُد يكوُن في ِر والزماِن ِمَن الثلثي ول يكا َأنهم يشتقون للمكاِن والمصد َلم :  اع
ًا َأو قياسأ الرباعي إلّ قليلً 

ُع َعُل فتق ْف َي ِعُل ) و ْف َي ْعِل المضارِع على (  ِف َلى مثاِل ال ُء ع الوُل : الثلثي : يجي
ِم والفعِل َع حرِف المضارعة للفصِل بيَن السأ الميُم موق
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ِعٌل مثُل ْف َعُل فإّن موِضع الفعِل َم ْف َي َعَل  َف َلى )  َو ما كاَن ( ع الضرُب الوُل : وه
ِعُل ْف َي  :

ٍم ُلهم : إّن في ألِف دره َعٌل وذلَك قو ْف ِبٌس والمصدُر َم ِلٌس وَمْح ِلَك َمْج وذ
َفّر ) َفّر ) والمكاُن ( الِم َأيَن الَم ًا وقاَل عّز وجَل : (  َلَمْضَرب َأي :  ًا  لِمْضرب

َعاُش المصدُر َكاُن والَم ِبيُت : الم والَم
َأتِت ُلهم :  ِه ( الحيُن ) َجعلوا الّزماَن كالمكاِن وذلَك قو ُد ب ِعُل يرا ْف َء َم َقد جا و

ّبما بنوا المصدَر على ُد الحيَن وُر ْنتجها تري َلى َم َتْت ع َأ ِربها و َلى َمْض الناقُة ع
ْيَض ُعكم ) وقالوا : الَمِحيُض يريدوَن : الَح َعّز : ( إلّي مْرِج ِعِل قاَل َجّل و ْف الَم
َء التأنيِث َألحقوا ها ّبما  ْعِجُز القياِس وُر َعْجَز وقالوا : الَم ْعِجُز يريدوَن : ال والَم

ًا : نحو َأيض ْوِضِع  َء في الَم ِيشُة ويدخلوُن الها ْع ُة كما قالوا : الَم ْعَجز َقالوا : الَم ف
ْعِصيُة ْعتبُة وقالوا : الَم ُة والَم ْعذر ُع الّزلِل وقالوا : الَم َأي : َموض ِة  ّل الَمز

َفُة ِر ْع والَم
: الضرُب الثاني

ِله على القياِس َلى مثا ًا اسأُم المكاِن ع َعُل ) مفتوح ْف َي ما كاَن على ( 
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َيْشَرُب ُلَك : َشرب  ًا وذلَك قو ِه مكسور ِعُل ) كاَن في ْف َي َأّن (  مفتوٌح كما 
ّنه كاَن َل ًا  َأيض َبٌس والمصدُر مفتوٌح  ْل َبُس والمكاُن : َم ْل َي والمكاُن : َمْشَرٌب و

َء الكسُر للفرِق َأجدُر وَقد جا َو في المفتوِح  ِر فه َع المكسو َتُح م ُيف
ُعُل ) حكُم ْف ٌة فأنثوا وكسروا وحكم ( ي َد َلوا : َمْحِم ُه المكبُر وقا وقالوا : عل

ُعٍل ْف َلنُه ليَس في الكلم اسأٌم مثُل ( َم ُعٌل )  ْف َأْن يقولوا : ( َم َعُل ) وتنكبوا  ْف َي  )
َتُل والَمقاُم في المكاِن وقالوا : الَملمُة ْق ُتُل ) ( ويقوُم ) : الَم ْق َي ) تقوُل في ( 

ُة َعا ْد ّد وقالوا : الَم ُكُروَر والّر َكّر يريدوَن : ال ّد والَم ِر وقالوا : الَمَر في المصد
َع كما قالوا ّطلو ٌع يريدوَن ال ِل ْط ِم وقالوا : م َء إلى الطعا ّدعا ْأدبُة يريدوَن : ال والم
َعُل ْف َي َعُل ) و ْف َي ِه (  َأْن يشترَك في ُعُل حقُه  ْف َي َباُب :  ُع و ِعُل ) الَمْرِج ْف َي َباِب (  : في 

َتراهما يجيئاِن في َألْ  ُعُل )  ْف َي ُأخُت (  ِعُل )  ْف َي َلّن (  ِه  ّق ب َأح ِعُل )  ْف ُي َبْل كاَن ( 
َأنُه لّما كاَن ِة و َفتح ِة ال ْفعل ) لخف َي ِر على (  َء في الكث َعَل ) ولكْن جا َف مضارِع ( 

َعُل ) ْف َي ٌء على قياِس (  َذا جاءَك شي َلخّف فإ َعُل غيروا إلى ا ْف َي ِر  ّد من تغيي ُب ل 
َأّن الخفَة قصدوا فاعلم : 

ِعُل ْف َي َأعني :  ُأختاِن  ّنهما  َل ِه  ّق ب َأح ّنُه  َأ ِعُل ) فاعلم :  ْف َي َء على قياِس (  وإْن جا
ِم َع وهَي لغُة بني تمي ُطلو ٌع يريدوَن : ال ِل ْط ُعُل وقالوا : َم ْف َي و

َذا ًا في ه َأيض َلماكَن  َقد كسروا ا ِز يفتحوَن و َأهُل الحجا و
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ْأسأي للموضِع ِقُط ر ّطلوِع وقالوا : َمْس ُع لمكاِن ال ِل ْط ِبُت والَم ْن وذلَك الَم
َقُط والسقوِط الَمْس

َع : َأّن الَمطل ِلِع ) فبعُض يزعُم :  ْط َاُس في ( الَم قاَل أبو العباِس : يختلُف الن
َع ) وبعُضهم يقوُل كما قاَل ْطل ِه ويجعُل المصدَر ( الَم ُع في هو المكاُن الذي يطل

َأردَت ِتَك ولو  َع جبه ُد بَه موِض ُد فاسأُم البيِت ولسَت تري َأّما الَمْسِج سأيبويه و
ِء َلُب والِميسُم اسأٌم لوعا ْكُحلة والِمْح ٌد ونظيُر ذلَك : الُم ذلَك لقلَت : َمْسَج

َلٍب لمعنى الرتفاِق وكذلَك : ْيَسم ) وِمْح ِه الميُم في ( ِم ّنما دخلْت هذ ُكْحِل وإ ال
َبٌر ْق ُع الفعِل َم ُقَة وَموض ُة والَمْشر ُبر ْق ِد وكذلَك الَم ًا كالُجلمو ُق صأاَر اسأم ُد الُم

ّنما ِة إ ِه المنزل ِلمُة بهذ ْدهُن والَمظ َفُة وكذلَك : الُم ُغْر َقُة وهي ال وكذلك الَمْشُر
َذ منَك َأخ َو اسأُم ما  ه

ًا للحديدة وبعُضهم يقوُل : َمْضُربٌة ُه اسأم ُلو َع وقالوا : َمْضَربُة السيِف َج
َقد ِة و ِة : الَمْشُرق ُة بمنزل ُثر َبُة والَمكُرمُة والمأ ْدهِن والَمْسُر ِة الُم ْنِخُر بمنزل والِم

ٍة ْيَسَر ٌة إلى َم َظَر َن َف ِة ومثلُه : (  ُدب ْأ ٌة كالم َذُر ْع  )قاَل قوٌم : َم
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ًا ُع اسأم ِة تق ِه البني ُكّل هذ ُد و َب ْطبُخ ) والِمْر ًا وذلَك ( الِم َعُل اسأم ْف ُء الِم ويجي
ْعٍل ِف ٍر ول لموضِع  ِه الفصوِل ل لمصد َنا من هذ للذي ذكر
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ِه ِو التي في ِء والوا َذا النحو ِمْن بناِت اليا  لماٌتَباُب ما كاَن ِمْن ه
َأخّف َللُف والفتُح  َعٍل ) وكاَن ا ْف ُء على ( َم ٌء يجي ُع والمصدُر فيِه سأوا الموض

ْعِصيٌة َقد قالوا : َم ًى وَمْرَمًى و ْغَز ِة وذلَك نحو : َم ِء والكسر َليهم ِمَن اليا ع
َيغُزو فيلزُمها ِو مثُل :  َأما بناُت الوا ِء و ًا بغيِر الها وَمْحِميٌة ولم يجىء مكسور

ِة ّل َع ِء ِمَن ال َبناِت اليا ُعُل ) وإْن كاَن فيها ما في  ْف َي ّنها (  َل الفتُح 
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ٌء ِه فا ِو في ِء والوا ِو من بناِت اليا َهذا النح َباُب ما كاَن من 
ُد ْوِع ُلَك للمكاِن الَم ِعٍل ) وذلَك قو ْف َلى ( َم ُيبنى ع ِو  المكاُن مِن ذواِت الوا

َهذا الباَب ِلّن  ْوِحٌل  ُة وَم ْوِعد ُة والم ِر الَموِجد ُد وفي المصد ِر ُع والَمو َوِض والم
ُعُل ْف َي َعُل منه ل يصرُف إلى  َيف

َعّل َت َقد  َو  ِه الوا َلّن هذ ْوجٌل  ْوِجٌل وَم َوِجَل َم َو َوِحَل  وقال أكثر العرب في 
َعد َو ِو  ُه بوا فشبهو

َوِجَل ) ًا ِمَن العرِب يقولوَن في (  َأّن ناسأ َثنا يونس وغيُره :  وقاَل سأيبويه : حد
َو ) ْوَجُل ( فلم يعلوا الوا ّنهم الذيَن يقولوَن : ي َأ ْوَجٌل قاَل : وك ِوه : َم ْوَجُل ونح َي

ّد ) وليسْت مثَل َو َي َتسلُم في (  َلّن الواو  ٌة  َود وقالوا : َم
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ْوَجُل ) َي ِو  ّنُه اسأٌم معدوٌل عن واحد ( وا َل ٌد فتَح  ْوَح ّلها بعُضهم فتح وَم َقد يع التي 
ِر ِة غي ّنها بمنزل ِء فإ َأما بناُت اليا ٍة و ْوهٍب وَموأل ِء نحو : َم ُه بالسأما فشبهو

ٌة وقاَل بعُضهم  ْيَسر َألَ تراهم قالوا : َم َعّل  َت َفل  ّنها تتّم  ْيُسَرة: المعتّل ل َم
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َلُه ُء لزمٌة  َلٌة ) بالفتِح والها َع ْف َباُب ما يكوُن ( َم
ٍة وليَس َأب َوَمذ ٍة  َد ْأسَأ ٍة وَم َع َب َء بالمكاِن نحو : َمْس ِثر الشي ُتك َأن  َأردَت  َذا  ِإ وذلَك 
ِه ولم يجيئوا َأّن العرَب لم تتكلم ب َلم  ًا وتع َتقيس شيئ َأْن  ِإلّ  ٍء قيَل  ُكّل شي في 
ٌة لقلَت : ْأسَأد ِلَك : َم ِة مثَل قو َناِت الربع َذا في الرباعي ولو قلَت من ب َثل له بَم

ُعوِل ) ْف ِة الَم َعِل ( منُه بمنزل ْف َلّن ما جاوَز الثلثَة يكوُن نظيَر الُم َلبٌة  ْع َث ُم
ٌة ِمَن َأ َي َعلٌة وُمْح ْث َثعالٌة قاَل : ُم ْقربٌة وَمْن قاَل :  َع َثعلبٌة وُم َأرٌض ُم وقالوا : 

ُء ّثا ِق ٌة : فيها ال َأ َث ْق َأفاٍع وَم ٌة فيها  َعا ْف َوَم الَحياِت 
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ِر َأو غي ٍة  ٍة بزياد ِة زياد ِئر ما ذكرنا ِمما جاوَز بناَت الثلث باب نظا
َأولى ُء المفعوِل  َء المفعول وكاَن بنا ُيبنى من جميِع َهذا بنا فالمكاُن والمصدُر 

َلُه كما يضموَن ّو َأ ِه فيضموَن  َدر مفعوٌل والمكاَن مفعوٌل في َلّن المص ِه  ب
ّنُه على َأ ِإلّ  ِه  َأوِل المفعوِل منها في فتح ِة ك َبناِت الثلث َأوَل  َأّن  المفعوَل كما 

َنا َنا وُمْمَسا َهذا ُمْخرُج ِئه يقولوَن للمكاِن :  َعلى بنا َو ِمَن الرباعي  ِه وه ِر بنائ غي



ِه َتحاملنا وتقوُل : ما في َهذا ُم ًا للمكاِن :  َدر وتقوُل أيض وكذلَك إذا أردَت المص
َقاتلَة : أي : َنا وكذلك تقوُل إذا أردَت الُم ُل َت َقا َتَحامٌل ويقولوَن : ُم َأي :  ُتحاَمٌل  ُم

َتاَل ِق ال
َلى وزِن ( َمفعول ) ألبتَة ويتأوُل في َدر ل يأتي ع ومذهُب سأيبويه : أّن المص

َأنُه قاَل : ِة ك َلى الصف َء ع ّنما جا ِإ ّنُه  ٍة أ ِإلى َمعسور ٍة و ْيُسوَر ِإلى َم ْعُه  َد قولهم : 
ِه ْعُسر في َي ٍر  َأم ِإلى  ِه و ُيؤسأُر في ٍر  َأم ِإلى  ْعُه  َد
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ْقُل ول َع ِه ال ُد ب ْعقوٌل يرا ِلهم َم ْفعوٍل ) ويحتّج بقو ُه على ( َم َد ُه يكوُن عن وغير
ِإلّ مذهَب سأيبويه َأحسُب الصحيَح 

ّبُه ُل َلُه  ِبَس  ٌء أي : ُح َلُه َشي ِقَل  ُع َأنُه  َقد تأوَل سأيبويه للمعقوِل فقاَل : ك و
ًا َعِل ) الذي يكوُن مصدر ْف َذا عن ( الَم َد َقال : ويستغنى به ّد وُش
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َباُب ما عالجَت به
ِه ُيعالُج ب ٍء  ُكّل شي َقّص : المكاُن والَمصدُر و ِه والَم َقّص الذي تقّص ب الِم
ْنَجٌل َلٌب وِم ُء التأنيِث أو لم تكْن وذلَك : ِمخ مكسور الوِل كانت فيِه ها

ْفعال نحو : َلى َم ُء ع َفى والِمْخرز والِمْخيُط ويجي ّلٌة والِمص ْكَسَحٌة وِمَس وِم
َتُح والِمْسَرجة ْف ْفتاٍح وِمْصباٍح وقالوا : الِم ْقراٍض وِم ِم
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َلُه َع ْف َأ ِه ( ما   )باُب ما ل يجوُز في
َعَرَجُه ّد  َأَش َتُه وما  ّد حمَر ّنما تقوُل : ما أش ِإ َأعرجُه  ُه ولَ ما  َأْحمَر ل يقاُل : ما 
ِه ِعْل ب ْف َأ ِه )  َأفعلُه لم يكْن في ِه ( ما  َلِق وما لم يكْن في َكذا جميُع اللوان والِخ و

َعاٌل نحو : َرجٍل َضُروب وَرجٌل ْف ُعوٌل وِم َف ًا  َلك أيض َأفعُل منَه وكذ وكذلَك : 
ُلهم : ما َأّما قو ُد المبالغَة و ِإنما تري ّنَك  َل َنُه  َأحس َلّن هذا في معنى : ما  ِمْحَساٌن 

ِم ْل ِع ِة ال ِإّن هذا عندهم ِمْن قل ُه ف ّد َأل ّد : ما  َلل َأنوكُه وفي ا َعنُه و َأْر َأحمقُه و

ُه َأنظر ِلَك : ما  َو كقو ُه ّنما  ِإ ٍد  َقة في جس ْل ِة وليَس بلوٍن ول ِخ ونقصاِن الفطن
َبياَن والفصاحَة ُد ال َنُه تري َألس َظر التفكيِر وكذلك ما  َن ُد  تري
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َلُه وعن ْع ِف َعَل  ْف َأ َعلُة بَما  َأف ِه عن ما  َعَل منه بقولهمَباُب ما يستغنى في ْف َأ  
ً ْعل ِف َعُل منه  ْف َأ  )( 

َهذا َبُه ول تقوُل :  َد جوا ّنما تقوُل : ما أجو ِإ َبُه  ل تقول في الجواب : ما أجو
ْد َأجو ّنما تقوُل :  ِإ ِه  َأجوب ب ًا وكذلك :  أجوُب ِمن هذا ولكْن أجود منُه جواب

َأكثَر ّنما يقولوَن : ما  ِإ َلُه  ِم ما أقي ّنو َيقيُل ِمَن ال َقاَل  بجوابِه ول يقولوَن : في ( 
َهذا ْعُت  َد َو َلم يقولوا :  َتركُت و َذا كما قالوا  َكذا وك ِة  َومُه في سَأاع َأن َلتُه وما  قائ

مذهب سأيبويه
ِه َلق على خلف وقال أبو العباس : الِخ

والقياُس يوجُب ما قاَل أبو العباِس
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َأحدهما على معنى الفاعل والخر على معنى َلى معنييِن  َلُه ع َأفع َباُب ما 
ِة الصف

َأنَك ماقٌت وأنَك ُد :  َأشهاني كذلَك تري َلُه وما  َأمقتني  َلُه وما  َأبغضني  تقوُل : ما 
َأّما َفاِعٌل ) و َو ماقٌت لي فهي في المعنى (  ُه ُته لي أي :  َأمق مبغٌض وكذلَك ما 
ُد : ّنما تري ِإ َأبغَضُه إلّي  َتُه وما  َأمق ُلَك : ما  ما كاَن في المعنى ( المفعوُل ) فقو

ُد أنُه قبيٌح في عينَك ِإنما تري َأقبحُه  َأنه مبغٌض إليَك وممقوٌت كما تقوُل : ما 

ِإْن لم يستعمْل ِعَل ) و َف ُعَل ) و (  َف فكاَن هذا على ( 
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ًا ْعٌل وإنما يحفظ حفظ ِف ِه  َلُه وليَس في َأفع  ول يقاسَباُب ما تقوُل العرُب ما 
عليه

ِنَك َلى معنى : َح َأحنُك البعيريِن ع َأقواهما و قالوا : أحنُك الشاتيِن يعني 
َقالوا : فلٌن َبُل وقد  ِبَل وقالوا : َرجٌل آ أ

َ َقالوا :  ّنهم  َأ ّلهم ك ُك وقالوا : آبُل الناِس 
ِه َبُل من آ
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ِة َأوائُل الفعاِل المضارع ِه  َباُب ما يكسُر في
ِعَل ) ِمَن الصحيح والمعتّل مما اعتلْت َف َذا كاَن الفعُل الماضي على (  ِإ وذلَك 

َأو لمُه عينُه 
َأعلُم َأنا  ِلَم و َع ِز وذلك نحو :  َأهَل الحجا ِة العرِب إلّ  ِلَك في لغ قاَل سأيبويه : وذ

ِعضيَن تكسُر َت ِعّض وأنِت  َت َعّضْت  َو َتَخاُل  ْلَت  َقى وِخ َتْش َتعلُم وَشقيَت  ْنَت  َأ و
َء َأدخلَت فيه اليا َذا  ِإ َهذا  ُع  ِعَل ) وجمي ِر العيِن في ( ف ِة لكس حرَف المضارع

ِرُب ) وما كاَن على َتْض َفتحوا  َعُل ( فتحَت كرهوا الكسرة في الياء و ْف َي فقلت : 
ِتئبى كأنها ِمَن الحروِف َأنَت  َأبى ف ِنه لفتح العين في ( َضَرَب ) وقالوا :  وز
ِعَل ) وقد قالوا : َف ًا فأشبه ما ماضيه (  َعُل ) منها مفتوح ْف َي التي يستعمل ( 

ِيَجُل ِي ُه ( ب ُه شبهو َبُه حيَن فتحو ِه با  )ِيئبَى فكسروا الياء وخالفوا ب
ُأ َط َي ُع و َيَس َأَما  و
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ُأ َيقر ُع و ْفَز َن ِة والعيِن كما قالوا :  َتحوا للهمز ِعُل ) فف ْف َي ِعَل  َف َلنُه (  ّنما فتحوا  ِإ ف
َلم يكسروا َعَل ) منُه مفتوٌح  َف َلى مثاِل ما (  فلّما جاءت ع

ْوَجُل َي َوِجَل  َأّما  ُعَل ) ف َف ِة لضم عيِن (  َنُه ل يضّم حرُف المضارع َأ َلم :  واع
َذا قلَت ْيَجُل وإ ِن ْيَجُل و ِإ أنا 

َ ْيَجُل و ِت ْوَجُل وغيُرهم  َت ِز يقولوَن  َأهُل الحجا ونحوه ف
ُكّل ِييَجُل و َياَجل وبعُض :  َعرِب :  ْبَجُل وبعُض ال َي َعرِب يقوُل :  َعُل ) فبعُض ال ْف َي  )

َلفعاِل َأوائَل ا ّنك تكسُر  ِإ ُفه موصأولًة في الفعِل الماضي ف َأل ٍء كانْت  َشي
َدَن َدو ْغ ِتْحَرنِجُم وا َأنَت  َنَجَم ف ِفُر واحر ْغ َت ِتْس ْنَت  َأ ِة نحو : اسأتعفَر ف المضارع

َأو ْلُت )  ّع َف َت ٍء ِمْن (  ُكّل شي َعنِسُس وكذلَك  ْق َعنَسَس فأنا ا ْق ِدُن وا َدو ْغ ِت ْنَت  َأ ف
َأن ّنه كاَن في الصأِل عندهم مما ينبغي  َل َفاعلت ) يجري هذا الَمجرى  َت  )

َقى َت ُلهم :  ُه معنى ( النفعاِل ) ومن ذلَك قو َلّن معنا ًا موصأولة  َألف َأولُه  يكون 
َلى الصأِل وإْن كانوا لم يستعملوا ُه ع َتِقي الله أجرو َي ُثّم قالوا :  الله َرُجٌل 

َقى ّت  )اللَف فحذفوا الحرَف الذي بعدها من ( ا
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ْعِل ِف ِم وال ًا في السأ ُيسكُن اسأتخفاف َباُب ما 
ِلَم َع َكْرَم و َكُرَم  ٌد و َعْض ٍد :  َعِض ٌد و ْب َك ٍد :  ِب َك ٌذ وفي  َفْخ ٍذ :  َفِخ ُلهم في  وذلَك قو

ًا وهي لغُة بكر بن وائِل ًا أو مضموم َهذا بما كاَن مكسور ّنما يفعلوَن  ِإ ْلَم  َع
ِبعيٌر َلُه  َد  ُفص َأي :  َلُه  َد  ُفْص ُيحرْم َمْن  َثل : لم  ُأناس من تميم وقالوا : في َم و
ًا َذا تتابعِت الضمتاِن أيض ِإ َعْصٌر و ُعِصَر  َبعير للضيِف وقالوا في  َد ال َفَص يعني : 



ْنق وكذلَك الكسرتان وقالوا في ُع ُنٍق  ُع ُفوا يقولوَن في الّرسُأِل : ُرسْأٌل و َخف
َبُه الوَل َأش ِه الفتحتاِن نحو : َجَمٍل وما  ْبٌل ول يسكنون ما توالت في ِبٍل : إ إ

َهذا َق يا  ْل َط ْن ًا وا ِفَخ َت ْن ُد : ُم ًا يري ْفخ َت ْن َأراَك ُم ُلهم :  َأحرٍف قو ِة  َلى ثلث وليَس ع
َأنشد َقاِف لئل يلتقي سأاكناِن و : بفتِح ال

َأبواِن ) ُه  َد ْل َي َلْم  ٍد  َل َو َوذي  َأٌب ...  َلُه  َليَس  ٍد و َألَ ُرّب مولو  )
ُه ْد ِل ُي َلم  َد  َأرا

َنها التقى الساكناِن ففتَح الداَل للتقاء فأسأكَن اللَم فلّما أسأك

   ]159 - صأفحة 3الصأول في النحو    [ جزء  

ُأسأكَن َهذه لغٌة وِمما  ْتٌف و َك ِتٌف و َك ٌد و ٌد ووْر ِر َو ّنهم يقولوَن :  الساكنين وزعموا أ
ْئَس ِب ْعَم و ِن ِعَب ومثُل ذلَك :  َل َد : و ِه ْعَب في : َش ِل َو َد  ْه ُلهم : ِش َهذا الباِب قو ِمْن 

ْعَم الرجُل ِن ْعَمْت وبعُض العرِب يقوُل :  ِن َو ِعَل ) ومثُل ذلك فيها  َف ُهما (  ّنما  ِإ
َدهم ّنما ُخففْت والصأُل عن ِإ ّنها  َل ًا  َء واو ّوُل اليا َي الرجُل ل يح َغْز ومثُل ذلَك : 

التحريُك
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ِلمالُة َهذا باُب ا
ِة والسأباُب التي ِء والفتحَة نحو الكسر ُتميَل اللَف نحو اليا َأْن  ِة  ِلمال معنى ا

َأو ًا  َأو يكوَن منقلب ٌة  ٌء أو كسر ُه يا َد َأن يكوَن قبَل الحرِف أو بع ُيماُل لها سأتٌة : 
ٍة َأو إمال ًا للمنقلِب أو يكوَن الحرُف الذي قبَل اللِف قد يكسُر في َحاٍل  مشبه
ِإذا ُء  َأو الرا ْع ِمْن ذلَك الحروُف المستعليُة  َلْم يمن ِلمالُة تجوُز ما  ِذه ا ٍة وه ِلمال

ًة لم تكْن مكسور
ٌع ّيا َوب ّياُل  َك ْيلُن و َغ َو ْيلَن  َع َقيس  ِء وذلَك َشيباُن و َأجِل اليا ُأميَل ِمْن  الوُل : ما 

ُأميَل حرُف ْوُك الّسياِل والّضياح  َهذا ويقولوَن : َش ُيميلوَن  ِز ل  َأهَل الحجا و
ُعذافر تنوين ًا و ِقْزح ًا  ِقْزح متحرُك متحرٌك 

ِة ُأميُل للكسر َأما ما  ُه ف َد َأو بع َلُه  ِة قب َأجِل كسر ُأميَل ِمن  الثاني : ما 
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ْبُل َق
ِة وبيَن اللِف حرٌف متحرٌك والوُل َذا كاَن بيَن أوِل الحرِف من الكلم ِإ ف



ِإْن كاَن بينُه وبيَن اللِف حرفاِن الوُل سأاكٌن َللَف وكذلَك  َأملَت ا مكسوٌر 
َهذا ل ُع  ًا وجمي ِكلَب ًا و ًا وِعَماد ِقْزح وذلَك : سِأْرباٌل وِشْملٌل ودرهَماِن ورأيُت 
َأّما ما ٍد َمال يشبهوَن المنفصَل بالمتصل ف ِز ويقولوَن : لزي َأهُل الحجا يميلُه 

ُعذافر فإذا كاَن ما َد ومفاتيَح و ٍد وعالم وَمَساج ُد فنحو : ِعاب ِة بع ُأميَل للكسر

َذا كاَن ِإ َبل وكذلك  َتا ٍر و ِإمالًة نحو : آُج ًا لم تكْن  ًا أو مفتوح َد اللِف مضموم بع
ْلباِل َب ٍد وال َباٍب وجما ًا نحو : َر ًا أو مضموم ِلف مفتوح الحرُف الذي قبَل ال

ّطاف والُخ
َذا ِإ َباٍع و َناٍب وَرجل َماٍل و ٍء نحو :  ّنُه ِمْن يا َل ُيماُل  ٍء  الثالث : ما انقلَب ِمْن يا

ّنها َل َتتبٌة  ِلمالُة ُمس ِو فا َأو جاوزْت من بناِت الوا َأحرٍف  جاوزِت السأماء أربعَة 
َناٌس كثيٌر من بني تميم وكّل ألٍف ُله  َهذا ل يمي ُع  ِه ياءاٍت وجمي ُع تصيُر في مواض
َلُب ْق ُت ّنها  َل ًا  ِإذا كانت رابعًة فصاعد ِه فحكُمها حكُم اللِف  َأو لغير ٍة للتأنيِث  زائد

َناٌس كثيروَن ل يميلوَن ْعَزى و َلى وِم ْب ِة وذلَك نحو : ُح ياًء في التثني
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ُع ُنه :الراب ِء كانت عي ٍء من بناِت الواِو واليا ُكّل شي ِء   ما ُشبَه بالمنقلِب ِمَن اليا
ّنها في موضع َل َألفُه  ِء فتمال  َبناِت اليا َأما ما كاَن من  ُتمال ألفُه  مفتوحة 

ِإذا ِم  َلى هذه الل ِء ع ِة اليا ِء لغلب َأما بناُت الواِو فشبهوها باليا ْنها و ٍء ) وبدٌل ِم ( يا
َأحرٍف جاوزت ثلثَة 

َعَصا َفا و َق ِو نحو :  َناِت الوا َأحرف من ب ِة  ِلمالة فيما كاَن على ثلث وقد يتركوَن ا
َغَزا ِلمالُة في الفعل ل تنكسُر نحو :  َطا وا َق َنا وال َق وال

َلّن الحرَف الذي قبَل اللِف تكسُر في َحاٍل أعني في ُيماُل  الخامس : ما 
ِز َأهِل الحجا ِهاب وهَي لغٌة لبعِض  ِطاَب و ْلُت ) وذلَك نحو : ِخاف و َع َف  )

َأما العامُة فل يميلوَن ْبُت و ِه ْبُت و ِط ْفُت و ّنهم يقولوَن : ِخ َل َأمالوا :  ف
َة يقول : صأار ّثير عز ُك َأنُه سَأمع  قاَل سأيبويه : وبلَغنا عن ابن أبي إسأحاق 

َأ بعُضهم ِخاَف ول يميلوَن غيَر َذا وقر َكذا وك بمكان 
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ُهم الذيَن يقولوَن : ِمّت َقد قالوا : ِماَت و ٍر ل يمالِن و َدا َباٍب و ْعٍل نحو :  ِف
َهذا ِماٍش في الوقِف فيميُل ومنهم َمْن ينصُب في الوقِف ومنهم َمْن يقوُل : 

ِلمالة : يقولوَن : رأيُت ِعمادا فيملوَن اللَف في النصِب ِلمالُة  السادُس : ا
َلها ْب َق ِلَف وما  ِة اللِف الولى وقالوا في َمهاري تميُل ال ِلمال

ِإذا اعترضْت بيَن الذي يميُل اللَف َء  ًا ِمَن العرِب يلغوَن الها َأّن ناسأ َلْم :  واع
َنُه َأ َعها ك ِز ْن َي َبها و ِر َيض َأن  ُد  ُلهم : يري َها وذلَك قو ِب ِئها ول يعتدوَن  وبيَن اللِف لخفا



َألفُه في ُتماُل  َذا  ٌء من  َها وليَس شي ِن َبي َبيني و َعا :  ِز ْن َي ِربا و َيْض َأن  ُد  ُأري قاَل : 
ِة الّضمُة َع بيَن اللِف وبيَن الكسر َأنُه وق ُلها وذلَك  ِيكي َو  َه َذا قاَل :  الرفِع إ

ًا ّد َأيُت ِع َيدها والذيَن يقولوَن : ر َوعلينا ورأيُت  َنا  ِفي ًا وقالوا :  فصارْت حاجز
َوهم ِله راجعوَن  ِإلى ال ِإنا  ّنا و َو ِم َه َبها يقولوَن :  ِر َيْض َأن  ُد  َنْصٍب ويري َألُف  اللُف 

َبا فلم يميلوا َن ِء : رأيُت ِع ٍد قاَل هؤل َأسأ ًا قوٌم ِمْن قيٍس و َأيض ُله  ٍم ويقو بنو تمي
لنه وقع بين الكسرة واللف حاجزان قويان

ِة ِلمال ُع اللف ِمَن ا ِذكُر ما يمن
ُد ُد والضا َأحرٍف : الصا ِلمالَة سأبعُة  ُع ا َتمن الحروُف المستعليُة التي 
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ُء إذا كاَن حرٌف منها قبَل اللِف واللُف ُء والغيُن والقاُف والخا ُء والظا والطا
َظالٌم َطائٌف وَضامٌن و ٌد و ٌد وصَأاع َغائٌب وَخام ٌد و َقاع ُلَك :  ِه وذلَك قو تلي

َذا ِإ ِه وكذلَك  ُذ بلغت ِإل َمْن ل يؤخ َللُف  ِذه ا ًا يميُل ه َأحد َنعلُم  َقاَل سأيبويه : ول 
ِطٌش َعا ٌد و ِق َنا ُلَك :  َتليها وذلَك قو َألٍف  َد  ِذه الحروِف بع كاَن الحرُف ِمْن ه

َد اللِف بحرٍف وذلَك ِإْن كانْت بع ِلَك  ٌد وكذ ِق َوا َو ٌد وعاظٌل باخٌل  وعاصِأٌم وعاِض
ِإْن كاَن َناِشٌط وكذلَك  ِهٌض و ِلٌط ونا َعا ٌق وَشاحٌط و َناف ٌغ و َناب َنافٌخ و ُلَك :  قو

َنافيُخ ُق وَم َعالي َناشيُط وَم ُلَك : َم َد اللِف بحرفيِن وذلَك قو ٌء منها بع شي
ُغ َبالي َواعيُظ وَم َقاريُض وَم وَم

َذا كاَن حرٌف ِمْن ِإ َتراخْت وهي قليلٌة ف َأمالوا حيَن  َف وقاَل قوٌم : الَمناشيُط 
َلّن ِلمالَة  ُع ا ّنُه ل يمن ًا فإ ِذه الحروِف قبَل اللِف بحرٍف وكاَن مكسور ه

َباُب ِق َناُب وال ّط َعاُب وال َعاُف والّص ُلَك : الّض َأخّف عليهم وذلَك قو النحداَر 
َذا كاَن الحرُف ِإ ّظَراِب و ُء ) كال ّظا ِغلَُب وكذلَك ( ال َباُث وال ِعقاُف والِخ وال

ِة ًا وبيًَن الكسر َأوُل الحرِف مكسور َذا كاَن  ِإ ِلمالُة و َلم يجز ا ًا  المستعلى مفتوح
َأحدهما سأاكٌن واللِف حرفاِن 

ْقلٌت َناقٌة ِم ُلَك :  ِلمالَة تدخُل اللَف وذلَك قو ِإّن ا َه الحروِف ف ُد هذ َأح والساكُن 
َقفاٌف ِذه الحروِف وبعُض َمْن يقوُل :  َعاُن وكذلَك سأائُر ه ْط َباُح والِم والِمْص
ًا غيَر َء سأاكن َلّن المستعلى جا ِه  ويميُل ينصُب اللَف في ( ِمْصباٍح ) ونحو

ًا وتقوُل ًا مفتوح ِته متحرك َلُه بمنزل ُه الفتُح فجع َد ٍر وبع : مكسو
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َفاٍف ِق َفاٍف ) و ِتهما في ( صِأ َأتيُت ِضْمنا فتميُل وهما بمنزل ِقْزحا و َأيُت  ر
َغانم ) والقاُف ِهما في (  ُتميُل لنهما بمنزلت َفل  َغا  ْل َأيُت ِم َأيُن ِعرقا ور وتقوُل : ر

َأن َد :  َأرا ٍم ) وقالوا في الُمنفصِل كما قالوا في الُمتصِل  َقائ ِتها في (  بمنزل



ُتها وقوٌم يفرقوَن بيَن المتِصل والمنفصِل َأخوا ْبُل فلم يمْل وكذلَك  َق َبها  ِر َيْض
ِإْن ُكّل حاٍل و ُيميَل يميُل على  ِإّن َمْن  ٍء ف ًا من يا َأّما ما كاَن ِمَن اللِف منقلب ف

َة التي َلنُه يروُم الكسر ٍء وكذلَك ( َخاَف )  ْعطا ٍء وم َقا َيها المستعلي نحو : سِأ ول
ِء وكذلَك باُب َبناِت اليا ّنها حكُمها حكُم  َل َلى )  ْب َألُف ( ُح ْفُت ) وكذلَك  في ( ِخ
ُتماُل َغا ومما ل  َغا وصَأ ٍء ) يقولوَن : َض ّنها ُمبدلٌة ِمْن ( يا َأ َنا ك ُه َللَف  َلّن ا َغَزا 

َلّن الحرَف قبَل اللِف َأشبهاههما  َفاِعٌل و َوُم َفاِعل ) ِمَن المضاعِف  َألفُه ( 

ّد ل َوا ّد وَج َوما ّد  ِه وذلَك : َجا َة في َد اللِف سأاكٌن ل كسر مفتوٌح والحرُف الذي بع
ِه الكسرة وقد ُق في ُفّر مما يحق َلنُه  يميُل 
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ْبهما ِر َيْض ُكّل َحاٍل وقالوا : لم  َأماَل قوٌم آخروَن على  َأماَل قوٌم في الجّر و

ًا فلم يميلوا ًا كثير ْلم َلّن اللَف قد ذهبْت وقالوا : رأيُت ِع الذي تعلم فلم يميلوا 
ّنها نوٌن َل

ِلَك فينصُب ٌد فيميُل يقوُل : مررُت بما َعاب َأّن بعَض العرب َمْن يقوُل :  واعلْم : 
ّتى َألفُه الحروُف التي جاءْت لمعنًى ( َح َة غيُر لزمٍة ومما ل يماُل  َلّن الكسر

َأيَن ) وهَي اسأٌم ّنها مثُل (  َل ّنى  َأ َأَمالوا :  ِء و َنها وبيَن السأما ُقوا بي ِإلّ ) فّر َأّما و و
ّنها لم ِل ُيميلو ( َما )  َذا ) ولم  َنها وبيَن (  َأل ) فلم يميلوا فرقوا بي وقالوا : ( 

َتا في َيا و ٍة فأشبهِت الحروَف وقالوا :  ًا إل بصل َتتّم اسأم َذا ) ول  ّكن (  تمكْن تم
ِه ُء َما يلفُظ ب َأسأما ّنها  َل ِم  حروِف المعج

َبابا فل َأيُت  َهذا َماٌل ور َقاَل :  ِء ) وَمْن  َأمالوا لمكاِن اليا ُد ( ف َيا َزي وقالوا : 
َأقوى ًا  َلّن المعتّل وسأط َلجمُة  َغاب ا ِقاٌر ول ِغاٌب و ٌق ول  َلى حاٍل : سِأا يقوُل ع

ِباَل ِمْن ّنهم لم يقولوا :  َأ َع مستعٍل كما  ُتماَل م َأْن  ُهنا  َها  ِرها  َأم ْغ ِمن  َلم يبل ف
ِلمالُة قويًة في الَماِل ولَ مستحسنًة عند العامة ْلُت ) حيُث لم تكْن ا ُب  )
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ِء َباُب الرا
َأنهم ّنهم ك َل ِفَراٌش لم تمْل  ٌد و ِإذا قلَت : َراش ُء فيها تكريٌر في مخرِجها ف الرا

َأيُت َهذا ِحَماٌر ور ِة القاِف وتقوُل :  َفصارْت بمنزل تكلموا براءين مفتوحتيِن 
َأوُل َللَف كان  َأما في الجّر فتميُل ا َلملَت و ِء  ُتميُل ولو كاَن غيُر الرا ًا فل  ِحَمار

ّنما ِإ ّنها حرفاِن مكسوراِن ف َأ ّنها ك َل ًا  َأو مضموم ًا  ًا أو مفتوح الحرِف مكسور
ِر وِمَن َعا ِرَك وِمَن الُم َوا َع ِرَك وِمْن  ُلَك : من ِحَما ُتشبه القاَف مفتوحًة وذلَك قو
ُء وذلك َد اللِف غلبِت الرا ًة بع ُء مكسور َذا كانِت الرا ِإ ِة  ُع المستعلي ِر وجمي َوا ّد ال

ُع ّنما تض ِإ ِإذ كنَت  ِذه اللِف  َلى ه ِويَت ع َق ٌد  ِر َطا َذا  ِرٌم وه َغا ِرٌب و َقا ُلَك :  قو



ِء لم تمْل َد الرا ِإْن كاَن المستعلي بع ُثّم تنحدُر ف ٍء  َنَك في موضِع اسأتعل ِلسا
ٌق َناِع ُق فتنصُب كما فعلَت ذلَك حيَن قلَت :  َفاري ٌق َم ُن َأي ٌق و َفار َناقٌة  ِه  تقوُل هذ
َء المفتوحَة ُة الرا ُء المكسور َغلبِت الرا َف ِرَك  َقرا َناِشيٌط وقالوا : ِمْن  ٌق وَم ِف َنا وُم

ِفُر َا َكافروَن والك كما غلبِت الحرَف المستعلي وقوٌم ِمَن العرِب يقولوَن : ال
ِم وهَي ّنها من موضِع الل َل ِة  َة المستعلي ْقو قو َت ِء ولم  ِد الرا والَمنابُر لبع
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ًء وقوم آخروَن نصبوا اللَف في ُلها يا ُغ يجع َللث َأّن ا َترى  َأل  ِء  قريبٌة ِمَن اليا
ِر فلْم يمْل قاَل : َأمالوا في الجّر وَمْن قاَل : مررُت بالِحَما ّنصِب والرفِع و ال
ُتهم : مررُت َلَف قاَل : وقد قال قوٌم ترضى عربي ِفر فنصَب ال َكا مررُت بال

ُهدبُة ابن ِخشرم َو  ْه َو ِه ِمَن العرِب يقول  ُق ب َنا َمْن نث َقبُل سأمع ٍر  َقاد ِب  :
ٍر  ) َقاد ِد ابَن  َعْن بل ُيغني  ُكوِب...َعَسى الله  َباِب سَأ ْوِن الّر ٍر َج (  بمنهم

َقادر وِمَن َأكثُر ممن يقوُل : ب ٍر  ِف ِة وَمْن يقوُل : مررُت بكا ِلمال ُد ترُك ا والجو
ٍم فينصبوَن للقاِف َقاسِأ ِبِحمار  العرِب َمْن يقوُل : مررُت 
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َقواريَر ْبُل وقاَل : ( كانت قوارير  َق َفاّر  ِب ِر قبُل قاَل : مررُت  وَمْن قاَل : بالِحَما
َنا وتقوُل : هذه ُه ِء  ِة الرا َفاّر لقو َهذا  ّد لم يقْل :  ٍة ) وَمْن قاَل : َجا ِفّض ِمْن 

َداع في َهذا  ُد والذين يقولوَن :  َأبع َء  َلّن الرا َأجدُر  َنانيُر  َد ِفٌر و َكا َنانيُر كما قلَت  َد
َء َلّن الرا ِة يقولوَن مررُت بِحَمار  َلم يلفظوا بالكسر ّنهم  َل َوقِف فل يميلوَن  ال

َقاسِأٌم َبها  ِر َأن يَض َد  َأرا ٍء وَمْن قاَل :  ٌة قبَل را ٌء مكسور َأنها عندهم مضعفٌة را ك
َيرا مثُل : ًا وِع َق ْل ًا ِمثُل ِع ْفر َأيُت ِع َأضعُف ور ُء  ٌد والرا َبها َراش ِر َيْض َأن  َد  َأرا قاَل : 

َنها بألِف ْفَرا يشبهو َهذا عمراُن مثُل ِحْمقان وقوٌم يقولوَن : رأيُت ِع َقا و ِضي
ِبْرقان َوِعمراُن ولم يقولوا :  ْغراُن  ِن ْيرا وقالوا : ال َع ْبلى ) وقالوا : رأيُت :  ( ُح

ًة شبهْت َأولً واللُف زائد ُة  َفراٌش لما كانِت الكسر َذا  َهذا َجراٌب و وقالوا : 
ْغَراٍن ِبن

َأخذُت َبْه و َء باللِف فيميلوَن يقولوَن : ضربُت َضْر ّنهم يشبهوَن الها َأ واعلم : 
ْه ِذ ِإْخ

ِة ِة نحو الكسر ِة الممال ِذكُر الفتح
َهذا ِر وِمَن الصغر قياُس  َب ِك ِر وِمَن ال ِر وِمَن البع يقولوَن ِمَن الّضر

   ]170 - صأفحة 3الصأول في النحو    [ جزء  



ٍرو َعْم ِة ما يلي اللَف وتقوُل : ِمْن  َأن تجعَل مما يلي الفتحَة بمنزل الباِب 
ِذر فتميُل فتحَة الذاِل َلّن الميم سأاكنٌة وتقوُل : ِمَن الُمَحا فتميُل فتحَة العيِن 
ِكَي ٍد وُح ِرن ِف َبط  ِر ورأيُت َخ َبَط الريِف كما قالوا : ِمَن الَمط َأيُت َخ وتقوُل : ر

ُيشّم َلم  َف ٍر  ِر وقاَل : َمَررُت بعي ُق ْن َبُط رياٍح وِمَن الُم َهذا َخ ِة  ِلشماُم في الضم ا
ٍر َثو َهذا ابُن  ٌة ويقولوَن :  َلّن العيَن مكسور ٍر  َبعي ِب ِء ومررُت  ّنها تخفى َمع اليا َل

َبَط رياح ُيمل : َخ َلْم  ٍم  َقاسأ ِبَماِل  ُيمْل  َلم  َومْن 
ًا ِء حرف َد الرا َلّن بع ُيمْل ِمن الّشرِق  َأماَل لم  ِر ف ّنغ ٍو وال َعْمر وَمْن قاَل : ِمْن 

ِة ِء والنوِن والهمز ِه إلّ الفتُح في اليا َيْحِسُب ل يكوُن في َو ًا  مستعلي
َذا كاَن ِإ ّذ وذلَك : الحّجاُج  َو َشا ُه ّنما  ِإ ِر قياٍس و َأمالوا على غي ّبما  ّنهم ُر َأ واعلم : 

َأكثُر َوهم  َهذا َماٌل  ُله َمْن ل يقوُل :  ُتمي ًا وأكثُر العرِب ينصبُه والناُس  اسأم
َق ًا واف َأماَل شيئ ُكّل ِمْن  ِته َجائٌز وليَس  ِإمال َتْرُك  ُيماُل  َع ما  ِإّن جمي َعرِب و ال

ُتريّن َنع منُه آخُر فل  ًا وامت َأماَل شيئ ًا قد  ّي َذا رأيَت عرب ِإ ِه ِمَن العرِب ف الخَر في
َغلٌط َأنُه 
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َء به ِء الذي جا َلى حرٍف قبَل الشي َء ع ِه الكلُم : َما جا ِة ما يكوُن علي ِذكُر عد
ْيَر أنها ِو غ ُء كالوا َأحدهما قبَل الِخر والفا َأّن  ِه دليٌل  ُو للعطِف وليَس في الوا

ِة ومعناه الملُك ِلضاف ِه ولُم ا ِر بعٍض وكاُف الجّر للتشبي تجعُل ذلَك بعَضُه في أث
ُء في ِء والتا ِم كالبا ِللزاِق والختلِط وواو القس ُء الجر ل ِء با واسأتحقاُق الشي

َلْن ) ّنها جواُب (  ِتها والسيُن في ( سأيفعُل ) قال الخليُل : إ ِم بمنزل القس
ٌد ما ِر : ليقْم زي َلم َلفعلّن ) واللُم في ا ِم ولُم اليميِن في (  واللُف للسأتفها
ٍم ُء وقد تكوُن الكاُف غيَر اسأ ُء والها ِر وهَي الكاُف والتا ِلضما َعلمٌة ل ُد  َء بع جا

َقط وهي التي في ُء تكوُن بمنزلتها للخطاِب َف للمخاطبِة فقط نحو : ذاَك والتا
ْنَت َأ  )( 

َء على حرفيِن ما جا
ُكْل وُمْر وبعُضهم يقوُل : ْذ و ٌد وسَأٌه وِمَن الفعاِل : ُخ َد َدٌم و ٌد و َي ِء :  َلسأما ِمَن ا

ِء ُء ِمَن السأما ٌو وما لحقتُه الها ْد َغ ٍد ) :  َغ َأّن بعَضهم يقوُل في (  ُكْل كما  ُأو

ٍة َد َوِع ٍة  َئ ِر ٍة و َي ٍة وِش َث ِل ٍة و َثب نحو : 
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ِم ٌء على حرفيِن صأفًة ِمن حيُث قل في السأ ول يكوُن َشي



ِإْن َفعُل و َلْن : نفي سأي َعَل و َف ْفُي  َن ِم ولم  َهْل للسأتفها ْو و َأ َأْم و وِمَن الحروِف : 
َأهِل ِة  ِلَما ) في لغ َتفعُل ) وتكوُن كافًة (  ِإْن  ًا في ( ما  ِء وتكوُن لغو للجزا

ِء وَما : نفُي هو ِإّن ) الثقيلُة وتجعلها ِمْن حروِف البتدا ِز كما تكُف (  الحجا
َقد يغيُر الحرَف عن ًا و ًا لغو ِإذا كاَن في الحاِل وتكوُن ( كليَس ) وتوكيد ْفعُل  َي

ِء وِمْن ذلَك حيثما ِة حروِف البتدا ّلما جعلتهّن بمنزل ّنما ولع َأ ّنما وك ِإ ِه نحو :  عمل
ّنها تكّف العامَل َأ ِإلّ  ٌة في الموضعيِن  ِإْن ) فهَي مغير ِة (  ِئها بمنزل صأارْت بمجي

ِإْن ) كما في معنى ِه ويعمُل ما كاَن ل يعمُل قبَل مِجيئها وتكوُن (  عن عمل
َلْن َأي :  ِكتاِب )  ْهُل ال َأ َلَم  ْع َي َئلّ  ِل ِو (  ِد واللغ َكما في التوكي َليَس ( ولَ ) تكوُن 

َيفعُل ولم يقِع الفعُل ِه :  َلم ونفي لقول يع
َلو َلول ) صأارت  ُلَك : (  َتفعُل ( َما ) وذلَك قو ِه كَما  َعْن حال َء  ُتغيُر الشي َقد  و
َأن ) َلى و (  َب َعْم و َن ِل ّدا  َتها في معنًى آخَر وتكون ِض ّير َهلّ صأ في معنًى آخَر و

َأْن َلّما )  ًا في (  ْلَت وتوكيد َع َف َأْن لو  ِله  ِلَك : وال ِم في قو ِم القس ِة ل تكوُن بمنزل
ًا قاَل الشاعُر َنت حين ًا وكا ِإذا كانْت اسأم َع ( َما )  ِإْن ) َم َعَل وقد تلغى (  َف  :
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َتُه  ) َأي ِإْن ر ِر ما  َفتى للخي ُد...وَرّج ال َيزي ًا ل يزاُل  َعِن الّسِن َخير   )
ِه ( كي ) ٍذ في غير َأْخ ِم و ٍء ِمَن الكل َبل ) لترِك شي ِلَمْه (  ِه :  جواٌب لقول

ْد ) َق ْفعل (  َي ِه : لّما  جواٌب لقول
ٌة عن حاِل َلّما ) مغير ٍم ينتظروَن الَخبَر وَما في (  َهذا لقو َأّن  وزعَم الخليُل : 
ُعها ّنَك تقوُل : ( لّما ) ول تتب َأ َتَرى  َأل  َلوما )  َذا قلَت (  ِإ َلو  َلم ) كما غيرت   )
ِلَما كاَن ْو )  َل ِة ( ُربما ) (  ْد ) بمنزل َق َلْم ) وتكوُن (  ًا ول تقوُل ذلَك في (  شيئ

ٌء تنبيه ِره . يا ُع لوقوِع غي سأيق
ِء َذا في السأما ِة في الماكِن وكتبُت ِمْن فلٍن إلى فلٍن فه ِء الغاي ِمْن : لبتدا

ِإلّ أنها تجّر ِة ( َما )  ِد بمنزل ِر الماكِن ويكوُن في التبعيِض وتدخُل للتوكي ًا غي َأيض

ُع ّنُه موض َل ِبمن  َأكدتهما )  َأتاني ِمْن رجٍل وكذلَك : ويحه ِمْن رجٍل (  وذلَك ما 
ِته بعُض الرجاِل والناس َأنُه لم يأ َد  َأرا َتبعيٍض ف

َهذا لفُظ سأيبويه ْيَحُه ) التعجَب ِمْن بعِض الرجاِل .  َو َد في (  َأرا و
َعسٍل ُه ِمْن  قاَل : وكذلَك : لي ملؤ

َع ًا ) الموض َلى بعٍض وجعَل ( زيد َلُه ع َأن يفض َد  َأرا ّنما  ِإ ٍد و َوهو أفضُل ِمْن زي
َهذا َأّن  ِإلّ  ُله الكاذَب مني ومنَك  َأو سأفَل وكذلَك : أخزى ال َع منُه  الذي ارتف

َأفضُل منَك ل يستغني عن ( ِمْن  )و
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ِتها في ِة بمنزل ِلضاف ُء ا َدها وقد تكون با فيهما لنها توصأُل المَر إلى ما بع
ُته ِمْن ذلَك ًا ورأي ٌد بمنطلٍق وكذلَك : كفى بالشيِب واعظ ِد وذلَك : ما زي التوكي

َأْل : َهى و َء والُمنت َأردَت البتدا َتُه غايًة حيُث  ِتَك كما جعل َتُه غايَة رؤي الموضِع جعل
ْذ ) على ما تدخُل ِم والحياِن ول تدخُل ( ُم ِة اليا ُء غاي ْذ : ابتدا تعرُف السأَم : ُم

َء َعدا الشي َعْن لما  ِء  ِه ِمْن وكذلَك ِمْن في ُمذ . في : للوعا علي
َلى حرفيِن ما َجاء ع

َأنَك ُهما  ْه معنا ِذ َو َذا  ِة  َأكثُر من المتمكن ُء  ِر المتمكنِة وهي تجي ِمَن السأماء غي
ِد : َمْن : ِة عن العد َكْم : وهَي للمسأل َو وهَي :  ُه َو ِر  َأنا علمُة المضم ِتهما  بحضر

ُء للناسأي َعِن الناسأي ويكوُن بها الجزا ِة  للمسأل
َلى ُع ع َأّن ( َما ) مبهمٌة تق ِإلّ  ُلناسأي : َما مثُل ( َمْن )  ِة ( الذي ) ل ويكوُن بمنزل
ْعِل ِف ِة ال َأْن تفعَل بمنزل ُد  َلتها فتصيُر : تري ِة ( الذي ) َمع صِأ َأْن بمنزل ٍء و ُكّل شي

َذا وحيُث ِإ ِة  ْذ فيمن رَفع بها بمنزل ِة ُم َع : للصحب ُء َم َقْط : معناها : الكتفا
َلى : معناها َع ِنَك  َعْن يمي ِإذا قلَت : ِمْن  َعْن ) : اسأٌم   ) :
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َأما َما َع ) و ِة ( َم ِر وهَي ظرٌف بمنزل ْذ : لما َمضى ِمَن الده ِإ ِلتياُن ِمْن فوق  ا
ِر ْأ للِحَما ِة سَأ ُلهم : َمْه صَأْه َحْل للناق هو في موضِع الفعِل فقو
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َأحرٍف َلى ثلثَة  َء ع َباُب ما جا
ِه َأمررُت يدي علي ِلَك :  ًا كقو َوى مستعلي َأن يط ِء ويكوُن  َلى : السأتعلء للشي َع

ُه ويكوُن ٌء اعتل َلنُه شي َديٌن  ِه  َأميٌر وعلي َنا  ُفلٍن كالمثِل علي ومررُت على 
ًا ِإلّ ظرف ُء كالمثِل وهو اسأٌم ول يكوُن  ِنه ويجي ِه مررُت على مكا مررُت علي

ِه  َلي َع َدْت ِمْن  َغ ّنُه اسأٌم قوُل بعِضهم : (  َأ َلى  َيدّل ع ... )و
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هذا قول سأيبويه
َأبو العباِس فيما مَضى من الكتاِب وقد ذكرُت ما قاَل 

َأمرهما في بابهما ُبيَن  ّتى ) وقد  ِة وكذلَك ( َح ِء الغاي َأما إلى فمنتهًى لبتدا و
َأي : َأنا إليك  ّنما  ِللى ) ويقوُل الرجُل للرجِل : إ ٌو ليَس (  َنْح َلها في الفعِل  و



ّتى ) تقوُل : َأعّم في الكلم ِمْن ( َح ُهنا وهَي  َها  ّتى )  ْنَت غايتي ول تكوُن ( َح َأ

ُه ُه . َحْسُب : معنا ِنَك ) ول تقوُل : حتا َتُه منتهاك ِمْن مكا ِه ( فجعل قمُت إلي
َقْط معنى 

َبعٌض اختصاٌص َعّم و ُكّل  َدٌل و َب َوى : ف َأّما : غيُر وسِأ ف
ِر كما تقوُل : َضْرُب ِة المصد َنا بمنزل ُه ْلَه  َب ًا و ْع زيد َد ٍد  ْلَه زي َب َو ْثُل : تسويٌة  وِم

َبَل ِق َء وذهبُت  ِلَما ولَي الشي َبَل :  ِق َو ِه منُه  ِء ودنو َد : لحضوِر الشي ٍد . وعن زي
َع حتى َيما يليَك ولكنُه اتس ِبلَك َماٌل أي : ف َق َو السوِق ولي  السوِق أي : نح

َكذا ) َكذا و ْعُل  ِف َلَك  ْوٌل : ( ينبغي  َن َلى ) إذا قلَت : لي عليَك  َع ُأجري َمجرى ( 

َأنُه ُلَك فك ْو َن َاَل : ل  َذا وكذا وإذا ق ُولك ك َتنا َنُه يقوُل :  َأ َناوِل ك َأصألُه : ِمَن الت و
َلَك ِه معنى ينبغي  ّنُه صأاَر في ْقِصْر ولك َأ قاَل : 

ُتوافقُه ِء  ٌة وهَي ظرٌف وتكوُن للشي ِر وفيها مجازا ِلَما يستقبُل ِمَن الده َذا :  إ
ٌد ُلك : مررُت فإذا زي َأنَت فيها وذلَك قو في َحاٍل 
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َنا :قائٌم َأ َبينما  ُلَك :  َلها ول يليها إلّ الفعُل الواجُب وذلَك قو ْذ ) مث  وتكوُن ( إ
ِلَما توافقُه وتهجُم َذا  َعلّي فلٌن فه ْذ انتفَخ  ُه إ َد ٌد وقصدَت قص َء زي ْذ جا كذاَك إ
َد نفٍي سأوَف : َها بع َأنَت فيها : لكْن : خفيفٌة وثقيلٌة : توجَب ب ِه َمع حاٍل  علي

ْفتُه ّو ُه يقوُل : سأ َترا َأل  ُد  َبع َلم يكْن  تنفيٌس فيما 
ُهما اسأماِن يكوناِن ظرفيِن ِر و ُد : للخ ْع َب َقبُل : للوِل . 

ِلَك ِة قو ْيُث : مكاٌن بمنزل ّي حين َح َتى : أ ّي مكاٍن َم َأ ْيَن :  َأ َأي َحاٍل  َلى  َكيَف : ع
ّداُم : ُق َأماُم : مقدمُه  ِء  ْلُف : مؤخُر الشي ٌد . َخ ِه زي : هو في المكاِن الذي في

ِء َأعلى الشي َق :  َفو َأمام 

ْعٌض وهَي تجري مَجرى ( َما ) في كّل َب َلَك  ِليبيَن  َأي : مسألٌة  ليَس : نفٌي 
َذا ٌق ) وإ ٌد منطل ِله : ( زي ٌد لقو ّناِس إّن : توكي ِلل َأنُه  َأي إلّ  ٍء : َمْن : مثُل  شي

ْيَت : تمّن لعّل َل ِلَما ذهَب منها  ِد تلزُمها  َأّن لَم التوكي خففْت فهَي كذلَك غير 
ٌق ٌع وإشفا َطْم وعسى : 

ْد يحذُف بعُض َق ًا و ِة وهو اسأٌم يكوُن ظرف َو أوُل الغاي ُه ُع الذي  ُدْن : الموض َل
ًا ِة ويكوُن ظرف َعِن الغاي َد ودون : تقصيٌر  ِة عن َدى : بمنزل َل َو ّنوَن  العرِب ال

َلى : توجُب ما يقول َب ًا  َبالة : مواجهٌة وهو اسأم يكوُن ظرف ُق
َذا َنعم ) اسأميِن وإ َلى و َب ٌق وليَس (  ٌة وتصدي َد َعم : ِع َن َو ترٌك للنفِي  وه

َلى . يجرياِن َب َتفعُل قاَل :  َألسَت  َذا قلَت :  َعْم ) فإ َن َأجبَت ( ب اسأتفهمَت 
ٌء َذْن : جواٌب وجزا ِة ( َحْسُب ) إ َبَجْل : بمنزل َء اللُف  َأْن يجي مجراهما قبَل 
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َلو ) ويكوُن :لّما ِة (  ُء بمنزل ّنما تجي ِه وإ َع لوقوِع غير َقد وق ِر الذي   هَي للم
ِء َأّما : فيها معنى الجزا ًا و َذا قلَت : لّما جئَت جئُت جعلَت لّما ظرف ًا يعني إ ظرف

َء لزمٌة له َأّن الفا َترى  َأل  ٌق  ِه فمنطل َأمر ُد الله َمهما يكْن ِمْن  َأنُه يقوُل : عب ك
ًا َأبد

َأياَن : َأين  ّنى : كيَف و َأ َوزجٌر  ٌع  َكلّ : َرد َلى  َب َأل :  َذاهٌب  َأل إنُه  َتقوُل :  ِتنبيُه  َأل : 

َتى َم
َأقسامها البينُة ب

ٌة ِه زياد ِه واسأم في َة في ِتها تنقسُم قسمين : اسأم ل زياد السأماء في أبني
ٍم : ثلثي ورباعي وخماسأي َأقسا َة فيها تنقسُم ثلثَة  ُء التي ل زياد والسأما

َناهما في الجمِع ِة أبنية وقد ذكر فالثلثي : ينقسم على عَشر
ٍة والرباعي : على َخمسة أبني

ٍة ًا َخمسُة أبني والخماسأي : أيض
: القسُم الثاني

ِه ُة في َأحدهما الزياد َلى َضربيِن :  ِة وهي ع ُء ذواُت الزياد وهَي السأما
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َو القّل فتؤخره َوه تكريُر حرٍف ِمَن الصأِل 
َو الكثيُر فنقدمُه َوه ِد  ُته ليسْت منُه وهَي ِمَن الحروِف الزوائ والخُر : زياد

ُء ُة واللُف واليا َأحرٍف : الهمز ُد التي يبنى عليها السأُم سأبعة  والحروُف الزوائ
ُو ُء والميُم والوا والنوُن والتا

ٍم : َأقسا ِه الحروِف سأبعَة  ِد هذ ِد تنقسُم بعد ُء الثلثيُة ذواُت الزوائ فالسأما
ُة ِه الهمز ِزيدْت في الوُل : ما 

ِزيدْت فيه ُء والرابع : ما  ِزيدْت فيِه اليا ِه اللُف الثالث : ما  ِزيدْت في الثاني : ما 
النوُن

ِه الميُم ِزيدْت في ُء والّسادُس : ما  ِزيدْت فيِه التا الخامُس : ما 
ُو ِه الوا ِزيدٍت في ُع : ما  والساب

َأبنيُة الثلثي

َأحرٍف تقدُر ِء والفعاِل ثلثة  ُلصأوُل ِمَن السأما ِه ا ُأقّل ما تكوُن علي َأّن  َلْم :  أع
ُأ بساكٍن واللم : َلنُه ل يبتد َأن تكوَن متحركًة  ّد ِمْن  ُب ُء ل  ٍم فالفا ٍء وعيٍن ول بفا
َأن تكوَن : إّما سأاكنة وإّما متحركَة فإذا سأكنَت ّد ِمْن  ُب حرُف إعراٍب والعيُن ل 

َلّن الحركاِت ْعٌل  ُف ْعٌل  ِف ْعٌل و َف ِد الحركات :  ِة بعد َأبني ِة  َلى ثلث كاَن الثلثي ع
ٍة والعيُن متحركٌة َأبني ُء منها ثلثُة  ِة الثلثِة تجي ِه البني ٍد ِمْن هذ ثلٌث فكّل واح
َأّن ُعٌل ) إل  ِف ِعٌل  ِف ْعٍل (  ِف َكسٌر وَضّم وكذلَك يكوُن ِمْن  ْتٌح و َف ُعٌل  َف ِعٌل  َف َعٌل  َف

ّطَرٌح ُعٌل ُم ِف
ِعٌل ول يكوُن ُف ُعٌل و ُف َعٌل  ُف ُعٌل يكوُن منُه )  ُف ِة وكذلَك (  َد الكسر ِة بع ْقِل الضم ِث ِل



ِة َأبني ُد  ِة فعد َد الضم ِة بع ِء لثقِل الكسر ِعٌل ) إلّ في الفعاِل دوَن السأما ُف  )
َعَشر يسقُط َأبنيُة المتحرِك العيِن تسعٌة فذلَك اثنا  السواكِن الوسأِط ثلثٌة و
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ِء دوَن الفعاِل (منها ِعٌل ) في السأما ُف َلفعاِل ويسقُط (  ِء وا ُعٌل ) في السأما ِف  
ِعٌل ِف َعٌل  َف ْعٌل  ُف ْعٌل  ِف ْعٌل  َف ٍة :  َأبني َعَشرة  ِة  ِء الثلثي َأبنيِة السأما ُع  فتكوُن جمي

ِعٌل ِف َعٌل  ِف ُعٌل  ُف َعٌل  ُف ُعٌل  َف
ِء والصفاِت َنها ما يكوُن في السأما ِرها م ِة وغي ِة في الثلثي َأّن ِمَن البني واعلم : 

ِء دوَن الصفاِت ومنها ما يكوُن في الصفاِت دوَن ْنها ما يكوُن في السأما وِم
ٌد ُبْر ْعٌل :  َف ْقٌض  ِن ٌع والصفُة  ْذ ْعٌل : ِج ِف ْعٌب  ْقٌر والصفُة : صَأ ْعٌل : صَأ َف َف ِء  السأما
ُعٌل : َف ِذٌر  ِتٌف والصفُة : َح َك ِعٌل :  َف َدٌث  َعٌل : َجَمٌل والصفُة َح َف ٌو  ْل والصفُة : ُح

َرُجٌل
َعٌل : ِف ُنٌب  ُنٌب والصفُة ُج ُط ُعٌل :  ُف ٌد والصفُة ُحطٌم  َعٌل : صُأَر ُف ُدٌث  والصفُة َح

ًى نعٌت ّد َء في المعتّل : ِع ٌع وَجا َل ِض
ِلٌز وهَي العظيمُة ِب ٌة  ِة : امرأ َلوا في الصف َو قليٌل وقا ِبٌل وه ِعٌل : إ ِف

ٍة َأبني ِة خمسُة  ِء الرباعي َأبنيُة السأما

َعّل ِف ُلٌل  ْع ُف َلٌل  ْع ِف ِلٌل  ْع ِف َلٌل  ْع َف
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َوٌل :الول ْد َنُب وَج ْي َقٌل وَز ْو َبها : َح َق  ْلِح ُأ َهٌب و ْل َفٌر والصفُة : سَأ ْع َلٌل : َج ْع َف  
ْنَسٌل َع َتٌة و َب ْن َوسَأ ْعَشٌن  َوَر ْلقى  َوع ٌد  َد ْه وَم

ِلٌل ْع ِف : الثاني : 
ُة . ًا : هي الداعر َأيض ِم ويقاُل  ِفُص القليلُة اللح ْن ِرٌج والصفُة : ِع ْب ِز ًا :  البنيُة اسأم

: قاَل العشى
ِفٍص  ) ْن َء ولَ ِع ْيَسْت بسودا ِر...َل ُق الطرَف إلى داِع ِر َتسا   )

ُء َقا َوِحْرِمٌل وهي الحم
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َلٌل :الثالُث ْع ِف   :
ِه : َق ب ُألح َباُن و ُه : الَج َلصأمعي وقاَل غيُر َعِن ا ٌع طويٌل  ِهْجَر َهٌم والصفُة :  ِدْر



ُغباُر َو ال َوه َيٌر  ْث ِع
ُلٌل ْع ُف ُع :  : الراب

ُلٌل : َخاصأُة الرجِل الذيَن ُدْخ ِه :  َق ب ُألح ٌع و ِد والصفُة : ُجْرُش ْقيُة الثري َب َتٌم  ُتْر
َنُه ُيداِخلو

َعّل ِف : الَخامُس : 
َطْحِل فقاَل : ِف َة عن : ال َأبا عبيد َألُت  ْبٌر قاَل الجرمي : سأ ِهَز َفطْحٌل والصفُة 

َدّب ِه ِخ َق ب ُألح ُة رطبًة و العراُب يقولوَن : َزمُن كانِت الحجار
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َندٌل َتٌن وَج ْن َعَر َذفوا منُه نوَن :  ُعلَبٍط وعرتٌن ح َلبٌط فمحذوٌف ِمْن :  ُع َأّما  و
ٌع بيَن أربِع متحركاِت في ُأصأوِل كلِمهم َجم ِدَل وليَس في  َألَف : جنا حذفوا 
َأربِع متحركاٍت َلى ( أن ) ل يجمعوا بيَن  ّبما َحملهم اسأتثقال ذلَك ع ِة وُر كلم

َأنها ُقَصان ) وحكي :  ْن َعَر َفوا الساكَن ِمْن (  ُقصاُن فَحذ َعَر من كلمتيِن وقالوا : 
َدابٌة ِء والنوِن وهي :  تقاُل باليا
َأربعٌة ِة  ِء الخماسأي َأبنيُة السأما

ِلٌل ْل َع ُف ِلٌل  َل ْع َف ّلٌل  َع َف ُه سأيبويه :  ٍء لم يذكْر التي ذكَر سأيبويه وهي َخمسٌة مَع بنا
ِلٌل ُل ْع ُف َلّل  ْع ِف

ّلٌل َع َف : الول : 
َذا لم يذكره سأيبويه َق ه َدٌل صأفٌة وما لح ٌق اسأٌم َشَمْر َد َفَرْز
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َفٌل ْن ِة َجَح َلربع ٌد وِمْن بناِت ا َد ْن َل َأ َقٌل و ْن َق َع َو َبٌر  َبْر َثٌل وَج ْو َث َع ِة :  من بناِت الثلث
ِلٌل َل ْع َف : الثاني : 

ِرٌش َهّم ِة :  َلربع ِرٌش ولحقُه َمِن ا صأفٌة : َجْحَم
ّلٌل َع ُف : الثالُث : 

ِثٍن قاَل : والسأُم ْع َب َوُخ ْعِمٍل  َذ ُق ِة نحو :  قاَل سأيبويه : يكوُن في السأم والصف
ٍة َل ْعِم َذ ُق نحو : 

َفاصأِل َقاّر البدِن َرياِن الم ٍء  ُكّل شي َبعثُن  قاَل : الُخ
َأبو العباس : حدثني التوزي قاَل : قاَل 
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ّنما هي ِإ َلٌة  ِب ْع ُهنا اسأٌم : ُخَز َو ها  ٌء فه َأي : َشي َلٌة  َذعِم ُق ِه  يقاُل ما في بطن
ِلبِل َلُة : الّضخُم ِمَن ا ْعِم َذ ُق ْعِمُل وال َذ ُق ُه : ال َباطُل ) وقاَل غير ( ال

َلّل ْع ِف ُع :  : الراب
ِه ِمَن ُألحِق ب ْقٌر : قصيٌر وما  ْنَز َدْحٌل وِح َطعب دابٌة والصفُة : ِجْر َقْر السأم 

ِة ِه من بناِت الربع َق ب ِة : إزموٌل وإْرَزّب وألح الثلث
ُه سأيبويه : وقالوا : هَي بقلٌة َلم يذكر ٌع ف َدل ْن ُه َأما  ِقرَشّب و َدوٌس و ِفر

ُة ِه الهمز : القسُم الوُل : ما زيدْت في
َو ينقسُم قسميِن : وه

َدها ِه وح ُة في َأحدهما : زيدِت الهمز

ِد والقسُم الخُر : زيدْت مع غيرها ِمَن الزوائ
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َأولً وهو ِه  ًا على ضربيِن : منُه ما زيدْت في ِه وحدها فهو أيض َأّما ما زيدْت في

الكثيُر
ّوُل من ذلَك : وهو ما َو القليُل ال َأوٍل وه ِه غيَر  والثاني : وهو ما زيدْت في

ٌد ْثِم ِعٌل : إ ْف ِإ َأبيُض صأفًة  َكُل  ْف َأ َعُل  ْف ُة أولً وحدها وهي سأتة أبنية : أ َدِت الهمز ِزي
ُعٌل في الَجمِع ْف َأ ْبلٌم  ُأ ُعٌل :  ْف ُأ ٌع  َب ِإصْأ َعٌل :  ْف ِإ

ْعلء مقصوٌر َف ٍة :  َأبني َأوٍل ثلثُة  َدها غير  ِه وح ُة في الثاني منُه : ما زيدِت الهمز
َأٌل : َشْمأٌل ْع َف َعٌل : َشاَمٌل  َفا ُة التي ل تحيُض  ُء المرأ َيا ْه ّد َض ُيم وقد 

َأحدهما : ُة مع غيِرها وهي على ضربين :  ِه الهمز القسُم الخُر الذي زيدْت في
َأوٍل ْيَر  َغ َأولً . والخُر  ِه  وقعت في

َكاٌف إسأَحاٌر ْعصاٌر إسأ َعاٌل : إسْألٌم إ ْف الول : إ


