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نصر] [ باب
َعَل مان المضارع عين حكم تعالى الله رحمه الناظم أنهى ولّما المفتوح َف
ًا ًا لزاما ّديّ يّلزم ماا / أ] أعني20[// مانه الثاني القسم باقي ذكر إلى عاد وماتع
أنواع: أربعة أنه ذكرنا وقد ماضارعه، عين ضم

ّدىّ المضاعف ّدل وماا سبق، وقد المع وماا وسيأتي، المفاخرة غلبة على يّ
بقوله: أشار وإليهما واو لماه أو عينه

الواوي] والناقص [الجأوف
.................................

]1جأعل)ا[ إن فعلت مان (والمضارع
ًا أو الواو له (عينا به يّجاء لما

عين...)ا ماضموم
َعَل مان والمضارع أي ِعَل إن العين ماضموم به يّجاء المفتوح َف ُو جُأ ًا الوا له عين
ًا أو أو ماحذوف، الشرط وجأواب خبره، به ويّجاء مابتدأ، فقوله: والمضارع لما

رفع يّضّر ول المبتدأ، خبر وجأوابه الشرط وجأملة الجواب هي به يّجاء جأملة
]:2الخلصاة[ في قال مااٍض الشرط لن الجزاء؛

حسْن الجزا رفعك مااٍض وبعد
ًا جأعل، فاعل نائب والواو ّدم، له ثاٍن مافعول وعين ًا ماق عليه، ماعطوف ولما

َء)ا واو عينه ماا ماثال به يّجاء في المستتر الضمير مان حال عين وماضموم َبا )
ُء بكذا ُبو ُء، رجأع، َيّ َيُّسو َء)ا  َء)ا بحمله و(َسا َنا ُء و( ُنو ّقة، بجهد نهض َيّ و(آَب)ا وماش

ُتوُب، يّؤوُب، َيّ َتاَب)ا  ُثوُب و( َيّ َثاَب)ا  ِليّاب رجأع بمعنى كلها و( ومانه الرجأوع، فا
َيّا َباُل { ِبي جِأ ّو َعُه}ُ[ َأ ُده ماعه، التسبيح بصوت رجّأعي ] أي3مَا ُعو َيّ َده)ا  َعا و(

ُبه زااره، َيُّجو َبه)ا  َيُّحوُب وقطعه، خرقه و(جَأا ًا و(َحاَب)ا  ْوب ِثَم، والفتح بالضم َح َأ

ّنُه ومانه ِإ ًا َكاَن { ًا}ُ[ ُحوب ِبير َذاَب)ا السمن4َك ُذوُب ونحوه ] و( و(َراَب)ا اللبن َيّ
ُبه َيُّروُب، َيُّشو َبه)ا  نزل َيُّصوُب / ب] المطر20و(صَااَب)ا [//  خلطه، و(َشا
ُقوُل. بكثرة، َيّ َقاَل)ا  و(
تنبيه:

وإطلقه التسهيل، عبارة اقتضته وإن حلق، حرف النوع هذا لم لكون أثر ل
َوِل[ الثلثة الماثلة في ذكرنا وقد قلناه، ماا يّؤيّد النظم في ُل حرف لماه ] ماا5ا

ُبوُح، ونحو حلق، َيّ َباَح)ا  َفاَح)ا المسك ( ُفوُح، و( ْلَي َيّ َغ)ا الَح ُغه. و(صَاا َيُّصو
ُدو: ظهر لماه ماا وماثال ْب َيّ َدا)ا  َب َذا)ا عليهم الباديّة، وسكن واو: ( َب ُذو: و( ْب َيّ
ّي، فهو كلماه في َفُحَش ِذ ُعو، َب ْد َيّ َعا)ا  َد ُلوه: اختبره و( ْب َيّ َبله)ا  ومانه و(



ُوّن}ُ[ َل ْب ُت َل ُلوه: تبعه، ]،6{ ْت َيّ ُفوه: ]،7َقَراه)ا[ و(القرآن و(تله)ا  َيّْج َفاه)ا  و(جَأ
ُلو: صاقله، و(جَأل)ا السيف هجره، َبا)ا الصبّي الناس، أراها والعروس َيّْج و(َح

ُبو: ماشى ًا بطنه، على َيّْح َباه)ا أيّض َيّْحُسوه: شربه و(َحَسا)ا الماء أعطاه، و(َح
ًا، َنا)ا علية َيّْحُشوها، و(َحَشا)ا الوسادة جَأْرع ُنو: عطف، و(َح ُطو َيّْح َيّْخ َطا)ا  و(َخ
ُلو، و(َخل)ا المكان ماشى، َدجَأا)ا الليل َيّْخ ْدجُأو: أظلم، و( َقُرَب َيّ ُنو:  ْد َيّ َنا)ا  َد و(

ّناُر داٍن، فهو َكِت)ا ال ُكو: اشتعلت، و(زَا ُبو: زاادت َتْز َيّْر َبا)ا  َنَماك و(َر ْنمو)ا، ( َيّ
َيّْرجُأوه. و(َرجَأاه)ا 

:تنبيه
ل أن واو لماه فيما الضم ] للزوم9التسهيل[ في ] شرط8الشارح[ قال

ًا وهو حلق، حرف عينه يّكون في سيأتي فيما الناظم كلم ماقتضى أيّض
فلم ماواده تتبعت فإني ذلك في النظر يّمعن لم الله رحمه وكأنه الحلقي،

َطَحا)ا الرض سوىّ /أ] بالفتح21[// انفرد بما أظفر ْطَحاها ( بسطها، َيّ
َغىو ْط َيّ َغا)ا  َط ّد، جأاوزا بالغين ( َفَحا)ا[ َيّْرَضى)ا، (َرِضَيك أخرىّ لغة وفيه الح و(

ْفَحاه ] التراَب10 انتهى والضّم الفتُح أفعاٍل في وجأازا ثلثة، فهذه جأرفه َيّ
فانظره.

ماا وهو الثاني القسم مان الرابع النوع إلى تعالى الله رحمه الناظم أشار ثم
بقوله: (فعل)ا المفتوح مان ماضارعه عين ضم يّلزم

[المغالبة]
 .................................

]11بذل)ا[ قد الحكم (...وهذا
ّذ (لما له وليس مافاخر لب

قل)ا نحو العين انكسار لزوم داعي
ّذ لما بذل قد المفتوح المضارع عين ضم وهو الحكم وهذا أي المفاخر ب

أدّل والولى الفخر، على يّدّل لما نسخة وفي المعجمة، والذال بالموحدة،
ِني المفاخرة لغلبة ماا ماثال المقصود على َق َب ُته َسا ْق َب ُقه فأنا َفَس ُب بالضم َأْس

َقه أصاله أن ماع بالسباق فخرته أي َب ِبق َس ٍر كل في وهكذا بالكسر، ُهَيّْس ماكسو
ُع ّية المضار ّد فكأنك ]،12المغالبة[ بن ُعل إلى ماضارعه تر لم ماا بالضم، يّف

ًا فائه كون مان العين انكسار لزوم داعي فيه يّكن َد)ا،ك واو َع َو أو عينه أو (
ِني[ الضم مان ماانع ورماي)ا فإنه (باعك يّاء لماه َد َع َوا ُده، ] فأنا13فتقول:  أِع

ِني َع َيّ َبا ُعه فأنا و ْي ِب ِني أ ْيه فأنا وَرامَاا ِني وماثله بالكسر، اْرمِا ْيه، فأنا َقال ِل ْق أ
َلى ِق / ب]21[// داعي فيه لما الناظم به ماثل وقد البغُض، بالكسر وال
المفاخرة. لغلبة لما ل الكسر،

بقوله: أشار ثم
ّوله غير حلق حرف ماا (وفتح أ

حصل)ا قد النوع ذا في الكسائي عن
فرق فل الكسر داعي فيه ليس ماما المفاخرة لغلبة الفعل بني إذا أنه إلى
حرف لماه أو عينه وهو أوله غير يّكون أن بين ضمه لزوم في الجمهور عند

- فتقول المضارع لفتح المقتضية الحلق حروف ذكر - وسيأتي ل أم حلق
ِني َع ُعه فأنا صَااَر ِني بالضم، اصْاُر َعَر ُعُره فأنا وَشا ]14الكسائي[ وماذهب ،َأْش

]؛15المفاخرة[ لغلبة المبني أي النوع ذا في الضم مان ماانع الحلق حرف أن
سمع كما الشذوذ على ذلك الجمهور وحمل أفعال، في سمع قد الفتح لن

الحلق. لحرف عندهم أثر ول أفعال في الكسر



وماا خبره، حصل وقد مابتدأ، أوله)ا: فتح غير حلق حرف ماا : (وفتحوقوله
ّوله وغير ماقدم، خبر حلق وحرف إليه، ماضاف ماوصاولة ماؤخر، مابتدأ أ
ماتعلق النوع ذا وفي إليه، المضاف الضمير والعائد الموصاول، صالة والجملة
حرف أوله غير الذي وفتح أي بحصل أو بفتح ماتعلق الكسائي وعن بحصل،

الكسائي. عن النوع هذا في حصل قد لقح
:تنبيه
الحلق حرف أن في الكسائي ماوافقة الصحاح ]: وماقتضى16الشارح[ قال
الضم. مان ماانع
ّدم وقد ّطرد أنواع: نوع أربعة المفتوح فعل ماضارع أن تق /أ] فيه22[// يّ

ٌو، فاؤه وهو: ماا الكسر لزام. ماضاعف أو يّاء، لماه أو عينه، أو وا
ّدي، وهو: المضاعف الضم فيه يّطرد ونوع ٌو، لماه أو عينه، وماا المتع وماا وا
]17النوعين. ونوع[ هذيّن على الكلم انقضى وقد المفاخرة، غلبة على يّدل

ًا. وسيأتي والضم الكسر فيه يّجوزا قريّب
فتح] [باب
أشع فتحا الحلقّي لذي هذا غير (في

سأل)ا مان (آت)ا صايغك بالتفاق
ًا الفتح وأشع أي َعَل ماضارع مان المفاخرة على الدال غير في قياس َف

الحلق وحروف وغيره، الكسائي مان باتفاق اللم أو العين الحلقي المفتوح
قوله يّكون أن والغين)ا ويّجوزا والعين، والخاء، والحاء، والهاء، ستة: (الهمزة،

في الفتح عوأش أي مافتوحة ماكسورة. وبمهملة ماعجمة الحلقي)ا بذال (لذي
الحرف وجأود عند أو ] الحلقي،18الحرف[ ذي المفتوح فعل ماضارع

ّثل ماا وهو َيّْسأُل ] َسأَل19ذلك[ وماثال الحلقي، َبأىّ الناظم، به ما َأىّ عليه و ْب َيّ
َدأ افتخر، َب ُأه الخلق الله و َد ْب َأه ابتدأه، أي َيّ َبَر ُأه و ْبَر ]20والبريّة[ خلقه، َيّ

ُأ المريّض َبَرأ وكذا الخليقة، ْبَر ُأ بالشيء وجَأَزأ ]،21[َيّ وجَأَشأ اكتفى، َيّْجَز
ُأ الصوت َبأ الحلق، مان خرج َيّْجَش ُأه الشيء وَخ َب َيّْخَسأ الكلب وَخَسأ ستره، َيّْخ

َد، ُع ًا22[// طردته وخسأته َب ًا، / ب] لزاما في بركت َتْخلَ الناقُة وَخلَِت وماتعديّ
َأه السير، حال َدَر ُأه و ْدَر َذَرأه دفعه، َيّ ُأهَيّذ و ْد الذريّئة ومانه خلقه، َْر َق َل َو َنا { ْأ َذَر

ّنم}ُ[ َه َفأ ]،22ِلَج َقأ فساده، ] أصالح23الثوَب[ وَر َقأ[ سكن، الدماع وَر ]24وَر
َطَرأ صاعد، الجبل ُأ عليهم و ْطَر َقأ ُفَجاءة، جأاءهم َيّ َف ُأها العيَن و َق ْف قلعها، َيّ
َكلَه ُلَه الله و ْك ُقْل ومانه حرسه َيّ ُكْم}ُ[ مَاْن { ُلَ ْك َلَه ]،25َيّ ُأه َيّْملَه، ومَا َنَس و
ُأه ْنَس ُه أّخره، َيّ ْنَسأ َأ العصا، والِم َد َه َأ و َد ْه َعَب سكن، َيّ َد َعُب بالمهملتين و ْد َيّ
َبًة َهَب مازح، بالضم ُدعا َذ َهُب، و ْذ َبه َيّ َع ُبه وَر َع َبه أفزعه، َيّْر ُبه وَسَح جأره َيّْسَح
َعَب الرض، وجأه على ُبه وَش َع َته الضداد، مان شعبه وأصالح صادعه، َيّْش َغ َب و
ُته َغ ْب َتًة عليه دخل َيّ ْغ َته ُفَجاءة، أي َب َه َب ُته و َه ْب َبَحَث عليه، افترىّ َيّ ْبَحُث عنه و َيّ

َنَصَحه طلبه، ْنَصُحه. و َيّ
في العين مافتوحة حلق حرف لماه أو عينه ماما ونحوها الماثلة فهذه

بقوله: إليها أشار بشروط ماشروط وذلك المضارع؛
ٍة يّشهر ولم يّضاعف لم (إن أو بكسر
دخل)ا مان صاّرفت وماا كيبغي ضم
ًا يّفتح إنما أي شروط: بثلثة الحلقي المفتوح فعل مان المضارع عين قياس



ّالول ًا، يّكون : أل ًا كان فإن ماضاعف /23[// السابق قياسه على فهو ماضاعف
ّداه وضم لزاماه، كسر أ] مان ّدىّ يِّصّح، جأسمه صاّح نحو فاللزام ماع نحو والمع

ّعه ّعه. َد ُد َيّ
ّالثاني َغى نحو الكسر فيه يّشتهر : أل ِغي)ا، (ب ْب َعى َيّ َن ِعي)ا[ و( ْن َنَضَحه ]،26َيّ و(
ْنضُحه)ا[ بالماء ًا بالمعجمة و(َشَخَر ] رّشه،27َيّ ّوت َيّْشخُر)ا شخير حلقه مان صا
َع وأنفه، َع و(َرجَأ ُع)ا و(َرَض َفَرَحك أخرىّ لغة َيّْرِضع)ا وفيه َيّْرجِأ ْفرُح)ا، ( وماثله َيّ
َق َه َن ُقَيّن الحمار ( ِه ِذي ومانه جأاع و(َسغَب)ا أي )ا،ْ ٍة}ُ[ { َب َغ ماجاعة، ] أي28مَاْس

َعه َنَز ُعُه)ا كانتزعه. و( ِز ْن يّ
ْدُخُل)ا المتصرفك الضم فيه يّشتهر : ألالثالث َيّ يّْصُرُخ)ا و(صاَرَخ دخل، مان (
َفخَ َن ُفخَُ)ا، و( ْن َد َيّ َع َق ُد)ا، و( ُع ْق َذه َيّ ُذه)ا، و(أَخ َعِت َيّأُخ َل َط ُع)ا، الّشمس و( ُل ْط َت

َغت َبَز ْبُزغ)ا أي و( َغ طلعت، َت َل َب ُغ)ا، و( ُل ْب َغ َيّ َب ُبغ)ا فاض، الثوب و(َس وطال، َيّْس
َعَل ُعُلَيّس و(َس َله ُسعال)ًا، ْ َنَح ُله)ا أي و( ْنُح َنَخَل ]،29أعطاه[ يّ الدقيق و(
ُله)ا، ْنُخ َعَم يّ ُعُم و(زَا ّلث َيّْز ًا)ا ماث وقد فيه، يّشّك فيما يّقال ماا وأكثر الزاي، زاعم

كذا. سيبويّه نحو: زاعم الغير عن النقل ماجّرد به يّراد
:تنبيه
سائر أن يّقتضي الثلثة هذه استثناء على ]: اقتصاره30الشارح[ قال

َدك الكسر لزوم داعي فيه كان ولو الحلقي َع َو َباع ( ُد)ا و( ِع َغى َيّ َب ُع)ا و( ِي ْب َيّ
ِغي)ا أو ْب َدعاك الضم داعي َيّ َفاَح ( ُعو)ا و( ْد لم ماا الفتح َيّفوُح)ا قياسه المسك يّ

ًا وتمثيله ضم، ] أو31بكسرة[ يّشتهر ِغيبـ( أيّض ْب سبق وقد ذلك، على )ا يّدلَيّ
التسهيل[ / ب] إطلق23[// على ماكسور مانه العين حلقي أن واو فاؤه فيما
َد هناك ] والنظم32 َع َو ُد)ا، ك( ِع ّذ َيّ َهَب وش َو َهُب)ا وإن له ( إطلق خالف َيّ

َوَضع مافتوح مانه اللم وحلقي هنا، النظم َع ك( َق َو ُع)ا و( ٌع َيَّض َق )ا ماوافقة َيّ
أن يّاء عينه فيما وكذا ]،33التسهيل[ إطلق خالف وإن هنا، النظم ِلطلق
َء نحو هنا النظم خالف وإن ماكسور مانه اللم حلقي ُء)ا، (جَأا و(صَااَح َيِّجي

َع َيِّصيُح)ا، َبا ُع)ا، و( ِبي َع َيّ َه عنه و(زَاا َتا ُغ)ا و( ِزيّ ِتيُه)ا، َيّ ّذ ولم َيّ وفيما شيء، مانه يّش
في شرطه كما حلق حرف عينه يّكون أل َيّْرمِاي)ا شرطه (َرمَاىك يّائي لماه

ماوافق بـ(يّأتي)ا وهو سبق فيما الناظم تمثيل إليه يّرشد وكما التسهيل،
َعىك هناك ِلطلقه َهى (َس َن َعى)ا و( ّذ عنه َيّْس َهى)ا وش ْن َغى َيّ َب َعى ( َن ِغي)ا و( ْب َيّ
ّيَت ِعيه)ا[ الم ْن وإن حلق حرف لماه لكون أثر ل أنه واو عينه وفيما ]،34َيّ
َءهك هناك إطلقه واقتضاه تسهيلال في ذلك شرط َفاَح (َسا ُءه)ا و( َيُّسو

ُفوُح)ا وكذا المسُك َعا ماضموماه ماواده غالب ] أن35واو[ لماه فيما َيّ َد ك(
َها َل ُعو)ا و( ْد ُهو)ا، َيّ ْل َها َيّ ُهو)ا. و(َس َيّْس

ًا الحلق لحرف أن وحاصاله ًا كان إذا تأثير ٌو فاؤه لما لما َعك وا َوَض َع)ا، (  َيَّض
ًا كان إن وكذا َعىك يّاءي لماه لما عين َعى)ا فيدخلن (َس النظم إطلق في َيّْس
هنا.
ًا كان إذا له أثر ول َدك للَول عين َع َو ُد)ا، ( ِع ًا أو َيّ َعك للثاني لما َبا ُع)ا، ( ِبي إن وكذا َيّ

ًا كان َعاك واوا لماه لما عين َد ُعو)ا، ( ْد ًا أو َيّ َفاَحك واوا عينه لما لما /أ]24[// (
ّد المسك ُفوُح)ا فتر أعلم. والله هنا إطلقه على الربعة َيّ

َنَصَر نحو في يّكن لم ولما القياس وكان ضم، ول لكسر، وَضَرَب)ا مارجّأح (
دون بأحدهما الستعمال اشتهار تخصيص لول لستوائهما الوجأهين جأوازا فيه

الله رحمه الناظم أنهى لما ولهذا النقل؛ إلى فيه ] المرجأع36صاار[ الخر
َعَل أقسام مان الثلثة القسام على الكلم المضارع : ماكسوروهو المفتوح َف



ًا، ًا، وماضموماه قياس ًا ومافتوحه قياس ماا وهو الرابع القسم إلى أشار قياس
بقوله: والكسر الضم فيه يّجوزا
َعلت مان المضارع (عيَن خل حيث ف

عتل)ا مان كالمبني الفتح جأالب مان
بعضهما تعيين إذا اضمم أو (فاكسر

ٍة لفقد اعتزل)ا قد داٍع أو شهر
ّدم به مافعول المضارع)ا بالنصب (عين وقوعه يّضّره ول لقوله: (اكسر)ا، ماق

وليس المذكور، عليه يّدّل (اضمم)ا ماحذوف ومافعول زاائدة، لنها الفاء؛ بعد
ًا التنازاع باب مان ّدم، ] في38يّراه[ ل الناظم لن ]؛37للشارح[ خلف المتق

وجأملة بـ(ماا)ا، اتصالها لعدم شرط ل الجمهور، عند ماكان و(حيث)ا ظرف
خل بـ(خل)ا أي ماتعلق جأالب ومان إليها، حيث بإضافة خفض ماحل (خل)ا في

َعَل ماضارع عين أو لماه في الحلق حرف وهو الفتح جأالب مان المفتوح َف
َله كمضارع عينه َت َع ُله بالمثناة ( ُت ْع ُله)ا إذا َيّ ِت ْع َيّ أو شئت إذا عينه فاكسر دفعه، و

ًا الحلقي /ب] الحرف24[// جأعله وفي اضممها، لنه تساماح؛ للفتح جأالب
ّوه بعد الوجأهين لجوازا شرط وقد سبق، كما سبب ل شرط حرف مان خل
ّ الحلق ّيَن أل فإن داٍع، أو لشهرة الكسر ول داٍع، أو لشهرة الضم فيه يّتع
ّين ثلثة القسم هذا فيصير الخر مان مانع قياسي داع أو لشهرة أحدهما تع

أنواع:
ّين ّين الضم، ماتع ].39الوجأهان[ فيه وجأائز الكسر، وماتع

ّين ماا أماا ّدىّ أنواع: المضاعف أربعة له سبق فقد لداع ضّمه يّتع ّدهك المع (مَا
ّده)ا، َقاَلك واوا لماه أو عينه وماا َيُّم َغَزا ( ُقوُل)ا و( ْغُزو)ا، َيّ المفاخرة لغلبة وماا َيّ

ِنيك َق َب ُته (َسا ْق َب ُبقه)ا. فأنا َفَس َأْس

ّين ماا وأماا ًا سبق فقد لداع كسره يّتع َدك واو فاؤه أنواع: ماا أربعة أنه أيّض َع َو )
ُد)ا أو ِع َع يّائي لماه أو عينه َيّ َبا ُع)ا و(َرمَاى ( ِبي (َحّنك اللزام والمضاعف َيّْرمِاي)ا، َيّ
َيِّحّن)ا.

َبه فنحو فيه الضم استعمال اشتهر ماا وأماا َق َث ّلثة ( ُبه)ا بالمث ُق ْث َبه)ا خرقه، َيّ َق َن و(
َبه بالنون، َبه)ا[ و(َحَج َل ُبه)ا و(َس َطَب)ا، ]،40َيّْحُج الماء)ا ثبت، في و(َرَسَب و(َخ
َكَب َن َفرَح، لغة وفيه الطريّق)ا عدل، عن و( َفَت)ا سكن، ك و(َخ

َدَث)ا، َكَت)ا،و(َح َكت و(َس َنَصَر)ا،و( )ا.ََبو(
عليه. مازيّد ل ماا فيه ] فإن41بالشارح[ فعليك الماثلة تكثير أردت وإذا
َلَس فنحو بالكسر اشتهر ماا وأماا ِلُس)ا، (جَأ َبه)ا، ونحو َيّْج َذ المكان)ا و(َخصَب (جَأ
ِرَح، لغة وفيه عشبه، كثر َف َبه)ا، ك َبه)ا قطعه، و(َضَر َعَض َغَصبه)ا[ و( ] أخذه42و(

ًا، َبه)ا قهره، ظلم َل َغ َبه)ا [// و( َقض َذَب)ا، /أ] قطعه،25و( َك َكَسَب)ا، و( و(
َبه)ا رفعه، َنَص َته و( َل ّقه)ا نقصه و(أ ُكْم {ل ومانه ح ْت ِل ُكْم مِاْن َيّ ِل ْعَما ًا}ُ[ َأ ْيئ ]43َش

َومَاا ُهْم { َنا ْت َل ِهْم مِاْن َأ ِل َته)ا رده44َشْيء}ُ[ مِاْن َعَم َب َك َته)ا ضمه بغيظه، ]،و( َف َك و(
ِرَح لغة وفيه كأشمس، شمسه اليوُم)ا اشتدت و(َشَمس إليه، َف وَحِسَب، ك
َتّمم ].45فراجأعه[ الماثلة الشارح و
َبه والضم الوجأهان: الكسر فيه يّجوزا ماا وأماا َل ُبه فنحو: (جَأ ُل ُبه)ا، َيّْج ِل َيّْج وكذا و

َلَب َبه الضرع)ا، في ماا (َح َل ُبه السبع و(َخ ُل ُبه)ا خدعه، َيّْخ ِل َيّْخ َتَب و َع عليه)ا و(
َبه)ا ذكر لماه، َنَس َلَت نسبه، و( سيرته، أي سمته و(َسَمَت)ا حسن أنفه)ا، و(َس

َفَث)ا فيه َن َكَثو(ن نفخَ، و( َلَج والحبل)ا نقضه، العهد َ َدجَأِت[ القطن)ا، و(َح و(َخ
].47الشارح[ التمام. راجأع قبل ولدها ] الناقُة)ا ألقت46



]48بالفعل][ نونه أو الفاعل تاء اتصال [في فصل
العين المعتل الثلثي الماضي بالفعل نونه أو الضمير تاء اتصال حكم في أي

ٍذ يّجب أنه وذلك ًا له الفعل آخر تسكين حينئ ًا ماطلق ًا غيره، أو كان ثلثي ماجّرد
ًا أو ًا فيه مازيّد ًا أو ثلثي غير كان إذا لكنه ماعتلّ، أو صاحيح العين صاحيح ثلثي
ّير لم َدْحَرجْأُت)ا و(انك وزانه يّتغ ْقُت( َل َط ْيُت)اْ ْدت)ا و(َرمَا َع َو ْبُت)ا و( )ا و(َضَر

ْوُت)ا؛ َع َد ّبه لم وإنما و( وإن لوضوحه، ذلك على تعالى الله رحمه الناظم يّن
ًا كان ٍو العين ماعتّل ثلثي ُعَل)ا أو باب مان يّاء أو بوا َف َعَل)ا أو ( َف ِعَل)ا ( َف )

ًا ًا ماضموما ًا ومافتوح َقاَل)ا،ك وماكسور َطاَل)ا[ ( َهاَب)ا و( َع)ا و(َخاَف)ا و( َبا ]49و(
ّير عند عينه لسقوط به؛ نونه أو الضمير / ب] تاء25[// اتصال عند وزانه تغ

ّكن الفعل آخر وهما الساكنين، التقاء مان المنقلبة واللف الضمير لجأل المس
باب مان هو هل الصال في وزانه على التنبيه إلى الحتياج ماع الكلمة عين
ُعَل ِعَل أو بالضم َف َعَل أو بالكسر، َف ًا الفصل فصار بالفتح، َف بالثلثّي ماختّص

(شكل الياء ] بتخفيف50الثلثي)ا[ لفاء قال: (وانقل ولهذا العين؛ المعتّل
ّلت)ا أي الوزان لجأل عين تنويّن إلى الهمزة حركة إذا)ا بنقل عيٍن ّيرت (اعت تغ

ِلضمار)ا أي (بتا الثلثي وكان العين ّتصل الضمير ا الضمير، نونه)ا أي أو (ما
صاحيحها العين وبمعتل الثلثي، غير الثلثي بقوله وخرج (تاء)ا، على عطف

ّير ل فإنه سبق كما الثلثي مان َدْحَرجْأُت)ا، شيء مانه يّحذف ول وزانه يّتغ ك(
ّكَن51إذا[ فإنه العين ماعتل الثلثي وأماا السابقة، الماثلة سائر وكذا ] ُس
إل تكون ول ألف عينه إذ ساكنان التقى نونه أو الضمير تاء اتصال عند آخره

ٍذ فيجب ساكنة الكلمة عين عن المنقلبة اللف وهو العلة حرف حذف حينئ
ًا أوله فيبقى ّول إذ أصاله على مافتوح ًا إل يّكون ل الماضي أ ماا فينظر مافتوح
أصالها كان فإن فتحة، أو كسرة أو ضمة هي هل انقلبها قبل عينه حركة
بعد الفاء إلى العين شكل فتنقل وزانه على التنبيه فيه روعي كسرة أو ضّمة
ًا العين حذف ُعَل باب مان /أ] أصاله26[// أن على تنبيه ِعَل أو بالضم َف َف

َطاَل في فتقول بالكسر ْلَن)ا بضم ( ُط َنا)ا و( ْل ُط ْلُت)ا و( ُط ُطوُل)ا: ( لن الطاء؛ َيّ
ُوَل)ا بضم أصاله َط َكُرَم)ا لكنك] 52الواو[ ( قبلها ماا وانفتح الواو تحركت لّما (
ًا، قلبت فبقي اللف سقطت آخره وسكن الفاعل ضمير به اتصل فلّما ألف

ْلُت)ا بفتح[ َط ًا انقلبها قبل الواو ضمة الطاء فأعطى ] الطاء53( فصار ألف
ْلُت)ا، ُط ْفُت (َخاَف في تقول وكذا ( َنا َيَّخاُف)ا: (ِخ ْف الخاء؛ وِخفَن)ا بكسر وِخ

ِوَف)ا بكسر أصاله لن ًا، قلبت قبلها ماا وانفتح تحركت فلما الواو، (خ فلما ألف
ْفَت)ا بفتح بقي الضمير اتصال عند سقطت كسرة الخاء فأعطي الخاء (َخ

ِوَف)ا قبل في الواو ًا انقلبها (َخ ْفُت)ا ويّقاس ألف ماما نظائرها عليها فصار: (ِخ
قوله: (وإذا مان مافهوم بهما والتقييد كسرة أو ضمة الصال في عينه شكل
ًا (اعتض)ا العين على الكائن الفتح مان (فمنه)ا أي للعين يّكون)ا الشكل فتح

ّوض أي العين كانت إن الضمة وهو الحركات العين)ا مان تلك (ماجانس ع
ًا، الفعال مان الماثلة (مانتقل)ا في كونك حالة يّاء كانت إن والكسرة واو

ّد العين المعتلة شكل الفاء إلى يّنتقل إنما أي ذكرنا ماا إلى فعل كل فتر
إذ فائه إلى يّنقل فل فتحة الشكل كان وإذا فتحة، غير الشكل كان إذا العين

ًا الفاء شكل لن النقل؛ في فائدة ل ّذر فتحة أيّض ٍذ فيتع / ب]26[// فيه حينئ
قبل هي هل المحذوفة عينه أن على التنبيه فيه ويّراعى الوزان، على التنبيه

ًا انقلبها ٌو ألف ٌء أو وا إن ضمة وهو للتعين المجانس الشكل الفاء فيعطى يّا



ًا يّاء أصالها كان إن كسرة أو واو، أصالها كان الياء، ذوات بين الفرق على تنبيه
ْلَن)ا بضم َقاَل في فتقول الواو وذوات ُق َنا)ا و( ْل ُق ْلُت)ا و( ُق ُقوُل: ( لن القاف؛ َيّ

َوَل)ا بفتح أصاله َق َعَل أماثلة مان أنه سبق ِلَما الواو ( ًا فانقلبت المفتوح َف ألف
ْلُت)ا بفتح فبقي الضمير اتصال عند وسقطت َق لنقل يّكن لم ولّما القاف، (

ّذرت فائدة، فائه إلى عينه شكل على الدللة فيه ُروعي وزانه على الدللة وتع
فصار الضمة وهي الواو تجانس حركة الفاء فأعطى هي ماا عينه أصال

ْلُت)ا، ُق َع في تقول وكذا ( ُع َبا ْي ِب ْع َيّ ِب َنا)ا و( ْع ْعُت)ا و(ب ِب َع)ا أصاله الباء )ا بكسرَن( َي َب )
ًا الياء فقلبت أيّضا سبق كما الياء بفتح الضمير اتصال عند وسقطت َألف

ْعُت)ا بفتح فبقي َب ويّقاس الكسرة، وهي الياء تجانس حركة فأعطي الباء (
نظائرهما. عليهما

:تنبيه
َطاَل)ا بأن على حكمنا إنما ُوَل)ا بالضم أصاله ( َط َكُرَم)ا لك ( َعَل ( بالفتح َف

ّد (قاَل)ا لنهك َقصَر)ا؛ ِض ْيٍل، على ] مانه54الفاعل[ اسم ولن ( ِع وحكمنا َف
َوَل)ا بالفتح أصاله (قاَل)ا بأن على َق َنصَر)ا ل ( َظُرَف)ا لن بالضم ك( ك(

في وماا /أ] الُجَمَل27[// صبيّن مانه يّتصّرف وماا والقوُل لزاٌم، المضموم،
َد ماعناها، ماضارعه لكان إل (َخاَف)ا و بالكسرة ول لفظه، أريّد الذي والمفر

َقاَل)ا[ على َيّ َيَّخاُف)ا،ك] 55( ّين الفعل أوزاان مان ليس لنه بالسكون ول ( فتع
َع)ا أن على وحكمنا بالضم، ماضارعه لمجيء واو عينه وأن الفتح، َبا أصاله (
ًا َع)ا با أيّض َي َب ِعُل)ا بالكسر على ماضارعه لمجيء يّاء عينه وأن لفتح( ْف َيّ وهو (

ُع)ا. ْي ِب َيّ )

]56فيه[ المزيّد الفعل أبنية باب
الباب هذا في النوعين لذكره الرباعي ومازيّد الثلثي مازيّد يّشمل ل وماراده

الثلثي وأن فقط، ورباعّي ثلثي المجّرد الفعل أن سبق وقد ستراه، كما
ٌء إل للرباعي وليس أبنية، ثلثُة ٌد، بنا ًا يّأت ولم واح ثلثة إل الرباعي مازيّد أيّض
َلَل)ا  أبنية ْع َف َت َلَل)ا كوهي: ( ْن َع ْف َدْحَرَج)ا و(ا َت ْنَجَم)ا،ك( َلّل)ا  (اْحَر َع ْف َطّر)ا،كو(ا َب (اْس

يّنتهي ماا وأكثر الثلثي، مازيّد مان الثلثة هذه غير ذكرها التي الماثلة وسائر
ٍذ والزيّادة (استخرج)ا،ك أحرف ستة إلى فيه المزيّد الفعل بناء ثلثة حينئ

ًا الفعل بها فيصير واحد بحرف إماا لنها أنواع، َأكك رباعي والرباعي )ا،َْرَم(
ًا َدْحَرَج)ا،ك خماسي َت ْنَجَم)ا،ك بحرفين أو ( َق)ا و(اْحَر َل َط ْن َقاَم)ا.ك بثلثة أو (ا َت (اَس

:فوائد
يّختّص ل وهذا الصال، تكريّر ]: أحدهما57نوعان[ الزائد أن : اعلمالولى

َبه)ا بالجلباب.ك وذلك بعينها، بأحرف َب ْل (جَأ
ٍر يّكون ل : مااوثانيهما الزيّادة حروف بأحد / ب] إل27[// يّكون ل وهذا بتكريّ
ل أنه الزيّادة بحروف تسميتها وماعنى (سألتمونيها)ا، قولك يّجمعها العشرة

ْكرار لغير الكلمة في يّزاد ًا تكون أنها ل مانها، بحرف إل َت قد لنها زاائدة، أبد
].58ظاهر[ وذلك أصاولً، تكون
ّبر أن وهو الميزان بمعرفة إل الزوائد مان الصال يّعرف ل أنه : اعلمالثانية يّع

ّول عن رابعها وكذلك ثالثها وعن بعينها، ثانيها وعن بفائها، الكلمة أصاول أ
َعَل)ا، وزان في فيقال بلماها َف َلَل)ا، َضَرَب: ( ْع َف َدْحَرَج: ( كان فإن الزائد وأمّاا و

ْكريّر َت ّبر الصال ب ّعَل)ا قال وزان في فيقال الصال ذلك بلفظ عنه ع َف ّلَم: ( َع
الخلصاة: في



أصال ضعف الزائد يّك فإن
للَصال ماا الوزان في له فاجأعل

ْكرار لغير الزائد وأماا ّبر َت َعَل)ا، وزان في فيقال بلفظه عنه فيع ْف َأ َلَم: ( ْع َأ

َعَل)ا، وضاَرَب َفا َق ( َل َط ْن َعَل)ا، وا َف ْن َتْخَرَج (ا َعَل)ا. واْس ْف َت (اْس
في سقوطه الدلة وأقوىّ بدليل، إل حرف بزيّادة يّحكم ل أنه : اعلمالثالثة
َلَم، همزة كسقوط التصاريّف بعض ْع َلى وألف أ ِلَم، في َوا ِلَي َع َو لكن و

لعلة سقوطه يّكون أل زايّادته على الحرف بسقوط ] الستدلل59شرط[
َاَفوخ َطاَل ألف كسقوط تصريّفية لعلة ] سقوطه60كان[ فإن تصريّفية

َقاَل َع و َبا ْلُت فيه و ْفُت ُط ْلُت وِخ ْعُت، وق ِب في /أ] وعد28[// واو وسقوط و
تعرف وماما الزيّادة، على دليل ] يّكن62] لم[61والمصدر[ والمار المضارع

أصالين مان أكثر ماصاحبتها ] أن64الخلصاة[ في ذكره ] ماا63اللف[ زايّادة به
] ماما66ذلك[ ] وغير65[لأصاو أحرف ثلثة والميم الهمزة (ضارب)ا وسبقك

ذكره.
ًا[ تزيّد ل العرب أن : اعلمالرابعة ًا67غالب ل زاائد ماعنى على للدللة إل ] حرف

ُته في الهمزة كدللة الصال عليه يّدّل ْكَرمْا َلْمته َأ ْع في واللف التعديّة، على وأ
ُته ْب ُته َضاَر ْل َت َقا َفَر في والسين والمفعولية، الفاعلية في الشتراك على و ْغ َت اْس

ّبه ًا ماهّم أصال المعاني هذه عرفةوما الطلب، على ر رحمه الناظم وأهمل جأد
ماسرودة فيه المزيّد أماثلة فذكر النظم هذا لضيق لها التعّرض تعالى الله

فقال: 
بالزيّادة)ا يّأتي الفعل (كأعلم

َلَم أوله مان قطع همزة بزيّادة إماا أصاله على بالزيّادة يّأتي الفعل أي ْع َأ أو ك
سيأتي. ماا على غيرها بزيّادة
يّأتي فاعل مان الحال ماحل في وكأعلم خبره، ويّأتي مابتدأ، الفعل فقوله

حال الفعل ] أي68سيبويّه[ رأي على المبتدأ مان حال وبالزيّادة المستتر،
ًا يّأتي للزيّادة مالبسته فمنها: المذكورة للَوزاان ماوازان

َعَل ْف ُعَل كان سواء الثلثي على قطع همزة : بزيّادةَأ ِعَل أو بالضم َف بالكسر َف
َعَل أو ًا بالفتح َف َكُرَم صاحيح ِرَح ك َف َهَب و َذ َنَزَل و َدَخَل و َولَج الفاء ماعتل أو و أو ك

َء[// بالياء العين َفا َقاَم، بالواو أو رجأع / ب] أي28ك َوىّ اللم ماعتل أو ك َأ إليه، ك
ُته لتعديّتها الجميع في ] فتقول69[كانبالم وَخل ْكَرمْا َأ ُته، بالهمزة:  َأْشَرْح و

ُته، ْب َه َأذ ُته، و ْل َأنَز ُته، و ْل ْدَخ ُتة، وأ َلْج ْو َأ ُته، و ْأ َف َأ ُته، و َقْم َأ ُته و الهمزة بمد وآويّ
ُته. وقس َلي َأخ السابقة، بأنواعه المجرد الفعل أماثلة سائر ذلك على و

َعَل ماعاني أشهر والتعديّة ْف َها ومانه أ َء َأجَأا َف ْلَمَخاُض}ُ[ { الهمزة ] بزيّادة70ا
َعَل ماجيء ندر وماما أوصالها، أي جأاء على ًا َأف َعَل لزاما َف ًا و ّيّ ماا بعكس ماتعد
ّبه ومانه تقدم َك َأكّب لوجأهه قولهم:  ]: "وهذا71الصحاح[ في قال هو أي ف
َعَل ماجيء ندر ماما ّدىّ فيه َف َعَل ماع ْف َأ ًا"، و حرف في القاماوس في وزااد لزاما

ْعُت العين ُعوا القوم َقَش َأقَش ].72الشارح[ أفاده فتفّرقوا فّرقتهم أي ف
ماعنى الفعل يّضّمن أن التعديّة وماعنى التعديّة، غير كثيرة لمعاٍن وتأتي

ًا الفعل كان فإن مافعولً، الفعل لصال الفاعل فيصير التصيير ّدىّ لزاما تع
ٍد ٍد إلى أو السابقة، كالماثلة لواح ّدىّ واح َبْسُت اثنين إلى تع ْل ًا كأ ًا، زايّد أو ثوب

ّدىّ اثنين إلى َلْمُت ثلثة إلى تع ْع َأ ًاً ازايّد ك ًا عمر الناظم. ماثال وهو قائم
ِلزاالة ماعانيها: السلب ومان ُته وا ْيّ َذ ْق ُته كأ ْي َك عينه عن القذىّ أزالت أي وأْش

].73الشارح[ انظر شكايّته، وأزالت



َعَل:29[// ومانها َفا / أ] 
نحو: والمفعولية الفاعلية في الشتراك وهو والعين الفاء بين ألف بزيّادة
ٌد َضاَرَب ًا زايّ ٌد عمر ٌو فزيّ جأهة مان والمفعولية الفاعلية في يّشتركان وعمر

َو ومانه مافعوٌل، والخر فاِعٌل أحدهما اللغة وفي المعنى، ُه َو ِوُره}ُ[ { ]74ُيَّحا
َعَل لموافقة يّكون وقد يّناجأيه، أي ُته(جَأاوك َف ُته )ا بمعنىزَْا ُته)ا أي جُأْز َهاجَأْر و(

َعَل وبمعنى َهَجْرته، ْف ُته)ا أيك َأ ْد َع َبا ُته ( ْد َع ْب ْعُت َأ َب َتا ْعُت و( َب ْت َأ بعضه الصوَم)ا 
مان أنه يّحتمل ] وهو75والى)ا[ (ماع بقوله أشار الوزان هذا وإلى ببعٍض،

ىبمعن الموالة مان أو الشتراك، مان فيكون المناصارة بمعنى الموالة
َعَل. بمعنى فيكون ونحوه للصوم المتابعة ْف َأ

ّعَل: ومانها َف
ّلى)ا بتضعيفك َو َعَل كهمزة للتعديّة وهو العين ( ْف ُته نحو َأ ُته َكّرمْا َفّرْح و

ُته، ّلْم َع ًا ويّكون و ُهْم نحو التكثير ِلفادة أيّض َنا ْق َومَاّز ]76مُاَمّزٍق}ُ[ ُكّل {
ُهم}ُ[ َنا ْع ّط َق َو َقِت77{ ّل َغ َو َواَب}ُ[ ] { ْب َل ِلزاالة للسلب ويّكون ]،78ا وا

ْيُّتك ّذ َق َنُه)ا[ ( ْي ْيُّت[79َع ّذ َق َير)ا أي80] و( والقراد، القذىّ عنه أزالت ] البع
ُته)ا أيك للتصيير ويّكون ْق َفّس ُته)ا و( ْل ّد َع ُته)ا و( ْي ّل َو ُته)ا و( َأمّاْر ًا جأعلته ( أماير
ًا ًا، وعدل ووالي ّبْرُت مانه صايغ الذي المعنى حكايّة ولختصار وفاسق نحو: (ك

َهل ُته)ا و( ْد ُته)ا و(َحّم ّبْح ُتهالله)ا و(َس ْل الله، وسبحان أكبر، الله قلت )ا أيّ
َلَل:  ولموافقة الله، إل إله ول لله، والحمد ْع َف ّكَركَت َف َت ّكَر)ا و َف // ب]29[// (

ّلى َو َت ّلى)ا و َو بمعنى التولية ويّحتمل يّحتمله، الناظم وماثال أدبر، أي و(
التصيير.

َعَل: ومانها ْف َت ِاْس
َقاَم)ا بزيّادةك َت َفَرك للطلب وهو والتاء، والسين الوصال همزة (اْس ْغ َت ّبه)ا (اْس ر

َنه)ا أي َعا َت (اْستْحَجَرك للتحويّل يّكون وقد والعانة، المغفرة سأله و(اْس
ًا، الطيُن)ا صاار َكَم)ا،ف أحكمته نحو أفعل لمطاوعة أو حجر َتْح وأقمته (اْس

َقاَم)ا وهوف َت ُبوُلعةوالمطاو الناظم، ماثال (اْس َق فعل فاعل أثر فعٍل فاعل : 
آخر.

َلَل: ومانها ْن َع ْف ِا
ْنَجم)ا بزيّادةك وهو الولى، واللم العين بين والنون الوصال همزة (اْحَر

َلَل لمطاوع ْع ِلبل)ا  (َحْرجَأْمُتك الرباعي ف ْنَجَمْت)ا أيفا جأمعتها (اْحَر
فاجأتمعت.

َعَل: ومانها َف ْن ِا
َفَصل)ا بزيّادة نحو ْن َعَل لمطاوعة وهو والنون، الوصال همزة (ا ُتُه نحو َف ْل َفَص

ُتُهف َكَسْر َفَصَل)ا و ْن َكَسَر)ا ومانهف (ا ْن َذا (ا ِإ َو ّنُجوُم { َدَرْت}ُ[ ال َك ْن َذا81ا ِإ َو }[
ِكُب َوا َك ْل َثَرْت}ُ[ ا َت ْن َعَل يّطاع وقد ]،82ا ْف ْقُت َأ َل ْغ َأ َق)ا،ف الباَب ك َل َغ ْن َعْجت (ا ْؤ َأ ُُهو

َعَج)ا،ف ِعَل ولموافقة (انَز َأ)ا أيك َف َف َط ْن َء)ا[ (ا َطِفى ِلغناء ]،83( عنه ول
َق)ا أيك َل َط ْن قال: ثم مانه المجّرد يّستعملوا لم إذ ذهب (ا

َعّل ْف ِا رابعًة الحشو في ألف ذا (و
ًا ...)اوعاريّ

َعاّل: ومانها أي ْف ِا
ّعفة. واللم العين بين رابعة وألف  الوصال، همزة بزيّادة المض
َكذا افعّل: و



ًا َفاّر)ا [// ك للَلوان وهما اللف عن عاريّ (اْحَمّر)ا / أ] وكذا30(اْحَماّر)ا و(اصْا
َفّر َعاّل)ا صااحبة أن بينهما والفرق لونه)ا، و(اصْا ْف ثابٍت غير للون يّكون اللف (ا

َعَل ًة، َيّْحَماّر يّقال: جَأ َفاّر ماّر َيّْص َىّ، و ّلون أخر َعّل)ا ل كل يّكون ول الثابت، و(اف
ًا. اإل مانهما لزاما

ّيَل: (و)ا مانها َع ِاف (كذلك)ا 
واللم العين بين المشددة تحت المثناة والياء الوصال همزة بزيّادة

ّيخََ)ا الرجأُل َب ْه ِا ّيخََ ماشيه، في وتبختر وتكبر انتفخَ إذا بالمعجمة نحو( َب ْه ًا وا أيّض
ًا واماتلَ َسِمَن إذا الصبّي ّيخٌَ. فهو شحم َب َه
َعَل: ومانها َت ْف ا

َدل)ا بزيّادةنحو َت ْع بالمعجمتين للتخاذ وتكون الفتعال وتاء الوصال همزة (ا
ْيُّت نحو َو َت ًا. مانه اتخذت أي بالواو اْش ّيّ ماشو

ّعَل ولمطاوعة ْلتك المضاعف َف ّد َع َتدَل)ا، الرماح ( ْع الناظم، ماثال وهو فا
ُه)ا، وللختيار َفا َط ُه)ا و(اصْا َقا َت ْن َتَسَب)ا نحو الثلثي ولموافقة (ا ْك َكَسَب)ا و(ا )

َقى)ا،كو َت ِرقَي)ا و(اْر َتَمَل)ا و( َعَل وبمعنى (َحَمَل)ا و(اْح َفا َتَصُموا)ا أيك َت (اْخ
َتَخاصاُموا.

َلَل: ومانها ْع َف َت
َدْحَرجَأت)ا وتاء نحو َت الرباعي فعلل في التاء بزيّادة لها دخل ل التأنيث (

ُتُهك لمطاوعته َدْحَرجْأ َدْحَرَج)ا. ( َت َف
َيَل:. ومانها ْع َف

َيَّط)ا الرجأُلك ْذ َع ُيّوٌط فهو ( ْذ ُع َيّوط )ا كعصفور، ( ْذ ْون[ وِع َع ِفْر كان ] إذا84ك
ِدُث الجماع. عند ُيّْح
َعَل: ومانها ْو َع ْف ِا
نحو للمبالغة وتكون بالواو، المفصولة العين َتكرار ماع الوصال همزة بزيّادة

ْوَشَب30[// ْعَش ُثَر المكان /ب] ا ْوَشَن عشبه، َك ُخشونته، زاادت واخَش
َلْولى)ا الشراب وللصيرورة ًا، صاار نحو: (اْح ْلو َقَب ُح ْو َق والهلُل الرجأُل واْح

ْقب أعوج صاار كِحْمٍل أحقاب جأمعهو الرمال مان المعوّج بالكسر والِح
وأحمال.

َلّل: ومانها َع ْف ا
َطّر)ا نحو الرباعي مازيّد وهو الثانية اللم وتضعيف الوصال همزة بزيّادة َب (اْس
ّدد، اضطجع بمعنى الرجأل َطّرِت وتم َب ِلبُل واْس ّدت ا في لتسرع أعناقها ما

َطّر سيرها، َب َأّن وماثله طال، الشعر واس ْطَم َعّر قلبه، ا ْقَش واْشَمأزّاْت جألده، وا
نفرت. نفسه
َعَل: ومانها َفا َت
َلى)ا وهو نحو واللف التاء بزيّادة َوا َت ًا الفاعلية في للشتراك ( لفظ

َتَضاَرَب ماعنى والمفعولية ٌد نحو:  ٌو، زايّ َعَل لمطاوعة يّكون وقد وعمر الذي َفا
َعَل بمعنى ْف ْيُت َأ َل َوا َلى الصوَم نحو:  َوا َت أتبعت بمعنى فتتابع ] تابعته85أي[ َف
ًا بعضه ُتهب وماثله الناظم، ماثال وهو بعض ْد َع َد َا َع َبا َت ْدتُه، أي َف َع ْب ُتُه َأ ْف َع وَضا

َعَف َتَضا ُتُه، أي َف ْف َع ًا ويّكون َأْض نحو: عليه هو ماا خلف الفاعل لظهار أيّض
َهَل ٌد َتَجا َفَل زايّ َغا َت َهَر أي و ْظ كذلك. وليس نفسه مان والغفلَة الجهَل أ
ّعَل: ومانها َف َت
ّلى)ا وهو ماع بقوله له أشار وقد العين وتضعيف التاء بزيّادة َو َت لمطاوعة (

ّعَل ّعف َف ُتُه المض ّلْم َع ّلَم، ك َع َت ُتُه َف ْب ّد َأ ّدب، و َتأ ُتُه َف ْي ّل َو ّلى،31[// و َو َت َف / أ] 



ّعَل ولموافقة ّعف َف ًا المض ّلى أيّض َو َت ّلى، بمعنى عنهم نحو:  الناظم وماثال َو
ًا ويّكون معنيين،ال يّحتمل ًا الشيء لتعاطي أيّض ّلف َع نحو تك ّلف أي َتَشّج تك

َفَل وهو ذلك، َغا َت َهَل ك َتَجا ًا ويّكون للفاعل، ثابت غير مانهما كّل كون في و أيّض
َد الشيء لمجانبة َهّج َت َتَحّرَج، النوم، أي الهجود جأانب أي َك ّثَم و َتأ جأانب أي و
ِلثم، الحرج َوّسد وللتخاذ وا َت على وللدللة وسادة، اتخذها أي ذراعه ََك

َعُه86التكريّر[ َتَجّر َك َبُه أي ]  ِر َعًة َش ٍة[ بعد جَأْر َع َعَل وللطلب ]،87جَأْر ْف َت كاْس
ّبَر نحو َك ًا. يّكون أن طلب أي َت كبير

َلَس[ ومانها ْع ]:88َف
ِللحاق آخره في السين بزيّادة َلَل ل ْع َف َبَس)ا قلبه نحو الرباعي ب ْل بالخاء (َخ

ّله، خدعه أي الموّحدة والباء المعجمعة ٌق ومانه وأض َبْر ّلٌب"[ قولهم: " ]89ُخ
َبَة"[ و"ل ماطر، يّعقبه لم إذا الشارح: ماقتضى قال لكن خداعة، ل ] أي90ِخل

الباء. ل السين في أورداه مالنه أصالية؛ سينه أن والقاماوس الصحاح
َعَل[ ومانها ْف ]:91َس
ّوله في السين بزيّادة ِللحاق أ ًا الرباعي بفعلل ل َبَس أيّض ْن سيره في نحو: َس
َبس[ وأصاله أسرع، بمعنى ونطق. تحّرك ] أي92َن
َدحَرجَأْت)ا تاء قوله في والتاء َت ّدم، كما الساكنة التأنيث ( آخر وتسكين تق

َبْس ْل ّتَصل)ا فليس ] وأماا93للضرورة[ َخ القافية، به كّمل بل بمثال قوله: (ا
َعَل وزانه لن َت ْف َدَل ا َت ْع ّدم، / ب] وقد31[// كا ّتَصَل وتقديّره تق َلى وا َوا ماع ت

ّلى قبلهما. بما بعدهما وماا َتو
َلَ: ومانها ْن َع ْف ِا

ًا ًا والهمزة واللم، العين بين ] والنون94الوصال[ همزة بزيّادة ماهموزا أيّض
ْنَجَم لللحاق آخره في َأ)ا إذا الرباعي مازيّد باْحَر َط ْن َب بطنه عظمت نحو: (اْح
َبَط يّسّمى وجأع مان َا، الَح ًا ويّسّمى ماحّرك َباَط أيّض الوزان وهذا الحاء، بضم الُح
َأ وهو َط ْن َب الصحاح[ في يّذكر ولم القاماوس، في ِكَرُذ الشارح قال بالهمز اْح
َطى ] إل95 التصريّف. كتب في المشهور وهو همز بغير احبن

َعَل: ومانها ْن َو ْف ا
ْنَصَل)ا الطائر نحو والعين الفاء بين والنون والواو الوصال همزة بزيّادة َو (اْح

كالكرش مانه الطعام ماستقر وهي حوصالته، وأخرج عنقه ثنى إذا بالمهملتين
ِلنسان. مان كالحلقوم الطعام ماجرىّ هي وقيل غيره، مان ا

َلى: ومانها ْن َع ْف ا
ِللحاق التأنيث؛ وألف واللم، العين بين والنون الوصال همزة بزيّادة ل

ْنَجَم ].96استلقى[ بمعنى قفاه نحو: (اسلنقى)ا على باْحَر
َعَل: ومانها ْف َتَم
َكَن)ا الرجأل والميم التاء بزيّادة َتَمْس والخضوع المسكنة أظهر إذا نحو: (

َدَل والذلة، ْن َتَم َع بالمنديّل، و ْدَر َتَم ِه[ و َع ْدَر لبسها. ]،97بالِم
َلى: ومانها ْع َف
ِللحاق اللف بزيّادة َقى)ا إذا بفعلل ل ْل قفاه. على ألقاه نحو: (َس
َنَل: ومانها ْع َف
َنَسْت)ا يّقال32[// واللم العين بين النون بزيّادة ْل َق َنَسُه /أ] نحو: ( ْل ألبسه َق

ْنُسوة[ َل َق ].98ال
َعَل: ومانها ْو َف



َبْت)ا يّقال نحو والعين الفاء بين الواو بزيّادة ْوَر َبُه (جَأ ْوَر ْوَرَب ألبسه جَأ الَج
َفٌة وهو بالجيم، َفا ٌد[ القدماين على تلّف ُل يّلي ماا ] وهو100ظاهرهما[ ]،99جأل
َقَل يّلي ماا وهو وباطنهما السماء ْو والقاف المهملة بالحاء الرجأل الرض. وَح

ُعَف أسّن إذا الجماع. عن وَض
َوَل[ ومانها ْع ]:101َف
ْلُت)ا فيك  واللم العين بين الواو بزيّادة َو َهْر ْعُت المشي ( َوَر فيه، أْسَر ْه وجَأ
تاء وجأوربت قلنست وفي الفاعل، تاء هرولت قوله مان والتاء به، جأهر كلماه

مان حال المهملة بالحاء وهو القافية به كّمل وقوله: مارتحل الساكنة، التأنيث
هرولت. في الفاعل تاء

َعَل: ومانها ْف َع
ْقُت)ا يّقال نحو العين بتكريّر ْهَز َق (زَا ْهَز أكثر إذا الزاي بتكريّر الرجأُل زَا

الضحك.
َعَل: ومانها ْف َه
َقْمُت)ا الطعام نحو أوله في الهاء بزيّادة ْل َه وابتلعته. لقمته (
َعَل: ومانها ْه َف
َء نحو والعين الفاء بين الهاء بزيّادة ْهَمْسُت)ا الشي ُته بمعنى (َر أي َرمَاْس

ُتُه[ َتْر القبر. والّرمْاس ]،102َس
َعّل: ومانها َو ْف ا
َأّل)ا نحو اللم تضعيف ماع والعين الفاء بين والواو الوصال همزة بزيّادة َو ْك (ا
َع بمعنى الرجأُل َتَم ْلقُه، َقُصَر،واجْأ ّد، َخ َأ َو ْك ّد[ وا َه َو ْك ًا103وا َعَش.  ] أيّض َت اْر
َعَل: ومانها ْه َف َت
ّوله في التاء بزيّادة ْهَشَف)ا [// نحو والعين الفاء بين والهاء أ َتَر /ب]32(

َفه أي المعجمة بالشين الشراب َتّصه. بمعنى َرَش امْا
َعأّل: ومانها ْف ا
ًا والهمزة الوصال، همزة بزيّادة نحو اللم تضعيف ماع واللم العين بين أيّض

َفأّظ)ا بالجيم ّظِت الموت، على أشرف إذا المعجمتين والظاء (اجْأ َفأ واجْأ
ًا الجيفُة َفَخْت، إذا أيّض َت ْن ّد يّقال وقد ا الهمزة. بم
َعّل: ومانها َل ْف ا
َلهّم)ا نحو اللم تضعيف ماع والعين الفاء بين واللم الوصال همزة بزيّادة (اْس
ّير إذا المهملة بالسين الرجأُل َهَم. بمعْمى سفر أو شمس آثار مان وجأهه تغ َس

َلَن: مانها ْع َف
ْطَرَن نحو آخره في نون بزيّادة َق ِطران، طله الجمل)ا إذا ( َق في والتاء بال
الفاعل. تاء ] الول104الثلثة[ الصيغ
َعَل: ومانها ْف َت
ّوله في التاء بزيّادة ًا أ َتْرمَاْسُت)ا يّقال نحو ماخفف َتَر إذا الرجأل َتْرمَاَس ( َت أْس
ّيَب َغ َت َء َرمَاَس مان ماهم، وأمار حرب عن و كتمه الكلم وَرمَاَس دفنه الشي

وأخفاه.
َتَل: ومانها ْع َف
َتَب)ا الرجأُل نحو واللم العين بين فوق المثناة التاء بزيّادة ْل َك في داهن إذا (
َتَب المار، ْل َك ٍر)ا،ك  و َف ْع الفاعل[ تاء إلى بإسناده النظم في قراءته ويّجوزا (جَأ
105.[
ْعَمَل: ومانا َف



ْطُت)ا يّقال نحو واللم العين بين الميم بزيّادة ْلَم ْلَمَط (جأ رأَسه الوجأُل جَأ
َطُه، وأصاله حلقه، بمعنى المهملة والطاء بالجيم َل الشاة عن الجلد وجَألَط جَأ
َلَخُه. َس
َلَم: ومانها ْع َف
ْلَصَمـ)اـُه آخره في الميم بزيّادة َغ َتُه قطع إذا نحو: ( ْلَصَم /أ]33[// أصال وهي َغ

ُقوم، ْل َلَصه وأصاله الُح وماقتضى تعالى، الله ] رحمه106الناظم[ قال كذا َغ
ِة مايم أن والقاماوس الصحاح ْلَصَم َغ ّية ال ].107الشارح[ أفاده أصال

ْفعّمَل: مانها ثم ا
ّددة والميم الوصال همزة بزيّادة َلّمس)ا الليل واللم العين بين المش ْد نحو: (ا

ْذا َطْت إ َل َت ُته، اْخ ْلَم ّلَس، أصاله ُظ ِليُس ومانه َد ْد ّت َعْت)ا وماثله الكلم، في ال ْهرمّا (ا
َع يّقال ْهَرمّا ُع ا َع بسرعة، لسال أي الدما ْهَرمّا َع أصاله أسرع، سيره في وا َهَر
َلّمَس ماع له الناظم كر ذ لي يّظهر لمالشارح: "و قال، ْد ماثالن فإنهما ا

].108ماحض"[ تكرار فهو واحد لوزان،
َلَس: ومانها ْن َع ْف ا
نحو: آخره في والسين واللم العين بين والنون الوصال همزة بزيّادة

َعُر َكَس)ا الّش ْن َل ْع َكَك وقد لكثرته، تراكم أي (ا ْن َل ْع وأمّاا الكاف، بتكريّر يّقال: ا
ُتِحل)ا بالحاء قوله ْن ًا والمعجمة المهملة (ا ْيَر بمعنى أيّض ِت البيت به كّمل فقد اخ
َعل وزانه لن َت ْف َدَل ا َت ْع ْطُت َتْرمَاْسُت في والتاء سبق، قدو كا ْلَم الفاعَل، تاء وجَأ

َعت وفي ْهَرمّا الساكنة. التأنيث تاء ا
ّوَل: ومانها َع ْف ا
ٍو الوصال همزة بزيّادة ّددة ووا ّوظ)ا فرَسه واللم العين بين ماش َل ْع نحو: (ا

ّلق إذا بالمهملتين ِني وركبه، بعنقه تع َط ّو َل ْع لزماني. غريّمي وا
َلَل: ومانها ْو َع ْف ا
ْوجَأَجْت)ا يّقال الولى واللم العين بين والواو الوصال همزة بزيّادة َث ْع نحو: (ا

ْوجَأَج َث ْع ّلثة والثاء / ب] بالعين33[// البعيُر ا ُلظ، ضُخم بمعنى المث وبمعنى وغ
اعترضه قد بجيمين، تعالى الله ] رحمة109الناظم[ أورده كذا أسرع

َثو التصريّف كتب في "المشهور بأّن الشارح ْع َثَجا بالثاء الولى الجيم بإبدال ْ
ّلثة، ّيّد ماا القاماوس صااحب نقل لكن المث ّنف، يّؤ النسخَ بعض في ويّوجأد المص
َثَج ْو َث ْع ٍذ لنه تصحيف؛ وهو التصريّف كتب في اشتهر كما ا ماع َتكرار حينئ

َعَل ْو َع ْف ْوَشَب نحو ا ْعَش َلى المكاُن، ا ْو َل ].110سبق"[ وقد الشراُب واْح
َعَل: ومانها ْي َف
َطْرُت)ا يّقال نحو والعين الفاء بين تحت المثناة بزيّادة ْي َب َطَر ( ْي بالباء الرجأُل َب

َة عمل إذا المهملة والطاء الموحدة َطَر ْي َب الدواب. وماعالجة ال
َعَل: ومانها ْن َف
َبَل)ا الزرع نحو والعين الفاء بين النون بزيّادة ْن والكثر سنابله، أخرج إذا (َس
ّية نونه أن على َلَل فوزانه أصال ْع ].111الشارح[ أفاده َف

َعَل: ومانها َفم
َق)ا الفحُل نحو والعين الفاء بين الميم بزيّادة َل عند مااءه ألقى إذا بالزاي (زَامْا

ِليّلج قبل الّضَراب َق. مان ا َل زَا
ّدم (اضممن)ا ماا قال ثم الوزاان مان لك تق

َلى ْع َف َت :لـ



ِللحاق آخره في التأنيث وألف أوله في التاء بزيّادة الرباعي مازيّد بتدحرج ل
ْلقى)ا ماطاوع نحو َتَس َقاه ( ْل َقى. قفاه على َس ْل َتَس َف

(واجأتنب)ا إذا التأنيث تاء اعثوجأجت وفي الفاعل، تاء بيطرت في والتاء
الحرف مان عليك يّرد فيما (خلل)ا يّحصل الوزاان مان عليك أوردناه ماا علمت

والزائد. /أ] الصالي34[//
:تنبيه

وأربعون سبعة المزيّد الفعل أبنية مان الباب هذا في المصنف ذكره ماا جأملة
ًء، ّية، غلصم مايم أن والقاماوس الصحاح ماقتضى أن سبق وقد بنا والكثر أصال
َلّمس وأن كذلك، سنبل نون أن على الشارح: قال واحد وزانهما واهرمّاع اد

ّنف مان "والعجب ًا ذكر أنه تعالى الله رحمه المص تعّرض مان قّل بةغريّ أوزاان
وهي: ماشهورة أوزاان أربعة وأهمل التصريّفيين، مان لها

َلَل ْع َف :َت
َبَب اللم بتكريّر ْل َتَج ِبَس َك َبُه ماطاوع الجلباَب َل َب ْل َدْحَرَج[ الملحق جَأ َت ].112ِب

َعَل ْو َف َت :و
ْوَرَب َتَج َبُه. ماطاوع َك ْوَر جَأ
َوَل ْع َف َت :و
َول ْهَر َت ّوج إذا ماشيه في َك ًا. فيه َتَم ماتبختر
َعَل ْي َف َت :و

َطَن ْي َتَش ِللحاق الثلثي مازيّد مان الربعة وهذه الشيطان، أشبه أي َك بمزيّد ل
أعلم. ] والله113فليتأمّال)ا[ انتهى الرباعي

المضارع في فصل
ثلثة: ماا وهي مااضيه، كان وزان أي على بناؤه بها يّتّم التي أحكاماه في أي

ّوله وحركة به، يّفتتح نفس حركة وأمّاا آخره قبل ماا وحركة به، المفتتح أ
ّلها وجأزم ونصب رفع ] مان114الخر[ النحو. علم فمح

المضارعة] [حروف
بقوله: له فأشار به يّفتتح ماا أمّاا

]115افتتح)ا[ المضارع نأتي (ببعض
ًا ماضارع فعل فكل نأتي حروف ببعض المضارع افتتح أي ًا، أو كان ثلثي رباعي
ًا أو ّي ًا أو خماس ّي ّد سداس ببعض مااضيه على بزيّادة يّفتتح / ب] أن34[// فلب

ّبر مان ومانهم نأتي، حروف حروف (أنيت)ا وتسّمى ب(نأيّت)ا أو عنها ع
للمتكلم تكون زةفالهم والياء، والتاء والنون أربعة: الهمزة وهي المضارعة

ْدُخُل كقولك: أنا المنفرد ِرمُاك َأ ْك ُأ ُق و ِل َط ْن َأ ِرُج. و َتْخ َأْس و
ّول في كان فإن ّلم على تدّل ولم همزة، الفعل أ ْكَرمَاك مااٍض فهو ماتك َأ ٌد ك . زايّ

ّلم والنون ْدُخُل كقولك: نحن المشارك للمتك ِرُم َن ْك ُن ُق و ِل َط ْن َن ِرُج. و َتْخ َنْس و
ّول في كان فلو َنَصَر المعنى هذا على تدّل ولم نون، الفعل أ َنْرجَأَس ك و

َء[ ّنْرجِأس فيه جأعل ] أي116الدوا مااٍض. فهو ال
ًا للمخاطب تكون فوق المثناة والتاء ًا أي ماطلق ًا، أو ماثنى أو مافرد ماجموع
ًا ًا أو ماذكر ّنث ْدُخُل كقولك: أنت ماؤ ِني، َت ِرمُا ْك ُت َقاِن، وأنتما و ِل َط ْن وأنتم َت

ِرجُأوَن، َتْخ ْيَن، وأنِت َتْس ُقومِا ُقْمَن. وأنتّن َت َت
ّول في كان فلو ّلْمُت خطاب على تدّل ولم تاء الفعل أ َع َت فهو العلَم نحو: 

مااٍض.



ًا الغائب للمؤنث التاء هذه وتكون ّنى أو مافرد ْوُم نحو: هي فقط ماث ُق َت
ْومَااِن، والهندان ُق ُقْمَن نحو: هّن جأمعه دون َت بالياء. فإنه َيّ

ّكر للغائب تكون تحت المثناة والياء ًا المذ ًا أي ماطلق ّنى أو مافرد أو ماث
ًا، ُقْمَن. نحو: هّن وللغائبات ماجموع َيّ

ِئَس غيبة على تدّل ولم يّاء الفعل أول في كان فلو َيّ ]117َويّْرنأ[ مانه، نحو: 
ِء35[// خضبه أي الشيَب ّنا ُيَر ُء وهو /أ] بال ّنا مااض. فهو الِح

:تنبيه
الماضي، وبين بينه الفرق ليحصل المضارع في الحرف هذه زاادوا إنما

والصال عنه، ماؤخر فهو فرعه لنه الماضي دون بالمضارع الزيّادة واختّصت
ًا بالفرع والفرع بالصال، الصال فاختّص الزيّادة، عدم للمناسبة. طلب

ًا وسّمي ِرٍب نحو والسكنات الحركات في السم لمضارعته ماضارع َضا
ِرُب؛ َيّْض َعة أعرب، ولذا و مان اثنين ارتضاع مان ماأخوذة المشابهة والُمضاَر

أخوان. فهما امارأة ضرع
ّوله حركة وأماا بقوله: إليها فأشار الثاني الحكم وهو أ

المضارعة] حروف [حركة
 (....وله

ًا بالرباعي إذا ضّم وصال ماطلق
ً (وافتحه ّتصل ]118بغيره...)ا[ ما

 
مااضيه بفعل اتصل إذا الضّم المضارع أول ] به119المفتتح[ الحرف حق أي

ًا رباعّي ًا أي ماطلق ِرُج[ك ماجّرد َدْح ُت ِرُج)ا بضم120( َدْح ُيّ أو المضارعة، حرف ] 
ْكَرَم الثلثي مازيّد َأ ِرُم ك ْك بالضم. ُيّ

المضارعة] حروف [كسر
ًا الفتح فحقه الرباعي بغير المضارعة حرف اتصل وإذا َكَضَرَب كان ثلثي

ِرُب، ًا أو َيّْض َق خماسي َل َط ْن ُق كا ِل َط ْن ًا[ أو َيّ َظَم121سداسي ْع َت ِظُم[ ] كاْس ْع َت َيّْس
ومانهم الحجازا أهل لغة على وهذا الجميع، في المضارعة حرف ] بفتح122

وقيس تميم بني مان غيرهم مااوأ ]،123القرآن[ نزل وبلغتهم وكنانة قريّش
ْتِح الرباعي أول ضم لزوم في الحجازا أهل يّوافقون فإنهم وربيعة [// غيره كف

ُعَل مااضيه كان / ب] إن35 َكُرَم، بالضم َف أنواعه بجميع بالفتح َفعَل أو َك
ًا، أو ماعتلّ، ًا[ أو صاحيح ًا، ]،124ماضاعف ًا، أو لزاما ّديّ أم واللم العين حلقّي ماتع

َبى)ا لما كلمة مانه ثنىويّست ل، سيأتي. (أ
ِعَل الماضي كان فإن ًا أو العين بكسر َف ّي ًا أو خماس ّي ًا سداس ّدر بهمزة ماص

ًا أو الوصال، ّي ًا خماس ّدر َ الزائدة بالتاء ماص حرف فتح ذلك في يّلتزماون فل
]:125حالتان[ فيه ولهم المضارعة،

ّية والتاء والنون الهمزة كسر فيها : يّجيزونحالة التحتية.  الياء دون الفوق
أشار الولى الحالة وإلى وغيرها، الياء الجميع كسر فيها يّجيزون ة وحالة
بقوله:

(...ولغيـ
ًا الياء ر ِعل)ا مان الت في أجأز كسر َف

ّدر ماا (أو التـ أو فيه الوصال همز تص
ًا تا ّكى...)ا[ زاائد ]126كتز



في فوقيه تاء أو نون أو همزة مان تحت المثناة الياء لغير الكسر وأجأز أي
ِعَل مان التي المضارع ِرَح العين المكسور َف َف أو الخماسي الفعل مان أو ك

ّدر ماا أو بقوله المراد وهو السداسي الزائد يّكون ل إذ فيه الوصال همز تص
ًا إل أربعة على ّدر ًا ويّكون الوصال بهمزة ماص ّي ًا انطلقك خماس وسداسي

ًا إل يّكون ول الزائدة بالتاء أو كاستخرج، ّكى خماسي َلُم فيها: أنا فتقول كتز ْع إ
ِلق َط ْن ِرُج وإ َتْخ ّكى، وإْس َتَز َلُم ونحن وإ ْع ِلق ِن َط ْن ِن ِرُج و َتْخ ِنْس ّكى، و َتَز ِن وأنت و

َلُم ْع ُق ِت ِل َط ْن ِت ِرُج و َتْخ ِتْس ّكى و َتَز ِت في /أ] وكسره36[// المضارعة حرف بفتح و
ًا قرئ وقد الجميع، ّيّاَك شاذ ِإ َو ِعيُن}ُ[ { َت ْوَم ] و127ِنْس َيّ َيّض {  ْب ٌه ِت ُوجُأو
ّد َو ِتْس ٌه}ُ[ َو َول ]،128ُوجُأو ُنوا و{ َك َلى ِتْر ِذيَّن ِإ ّل َلُموا}ُ[ ا َلْم129َظ َأ ْد ] { َه ْع ِإ

ُكْم}ُ[ ْي َل هذه مااضي لن اللغة هذه على فيها المضارعة حرف ] بكسر130ِإ
َعاَنعالالف َت َيّض : اْس ْب ّد وا َو ّدر ماما واْس ِكَن الوصال، همزة فيه تص َد وَر ِه َع و
ِلَم، باب مان َلُم وتقول: هو َع ْع ِلق َيّ َط ْن َيّ ِرُج و َتْخ َيّْس وماثلها غير، ل بالفتح و

ّكى. َتَز َيّ
الياء المضارعة حرف كسر ] فيها131يّجوزا[ ماا وهي الثانية الحالة وإلى

بقوله: أشار وغيرها
نقل)ا قد (وهو

باقي غيرها)ا مان (وفي اليا)ا التحتية (في عنه نقل قد الكسر وجأوازا أي
الياء ألحقا)ا أي (إن الفوقيه، والتاء والنون، الهمزة، وهي المضارعة، حروف
له أشار كما واو فاؤه ثلثي فعل بكل أو (أبى)ا بالموحدة (بـ)ا كلمة وغيرها
ٌء الواو له ماما (أو بقوله ِعَل باب مان كان )ا إذا فا َوجِأل)ا قد (نحو المكسور َف
َع َوجِأ َد[ دون و َع َبى فتقول ] ونحوه132َو َبى، َأ أ

ْ ْيُت ِيّ َب وأنت ]،133إيّبى[ وأ
َبى أ

ْ َبى ونحن ِت ْئ ٌد َوجِأَل تقول وكذا والكسر، بالفتح ِن ْوجَأُل زايّ ْيَجُل[ َيّ ِيّ ]134و
ْلَت َوجِأ ْوجَأُل أنت و ْيَجُل[ َت ِت ْلُت ]،135و َوجِأ ْوجَأُل أنا و ْيَّجُل[ أ ِإ َنا ]،136و ْل َوجِأ و

ْوجَأُل نحن ْيَجُل[ َن ِن والكسر. ] بالفتح137و
:تنبيه
القسم في أطلق تعالى الله رحمه الناظم أن ]: اعلم138الشارح[ قال

ِعَل مان الياء غير كسر جأوازا الول الثاني القسم / ب] وفي36[// المكسور َف
القسم في شرطه بل كذلك وليس واو، فاؤه ماما غيرها وفي الياء في جأوازاه
َعُل على ماضارعه يّأتي أن الول ْف خالف فإن القياس، هو ماا على بالفتح َيّ

ًا، المضارعة حرف فتح وجأب وأخواته َيّْحِسُب َحِسَب في كما القياس اتفاق
ِعَل على مااضيه يّكون أن واو فاؤه فيما شرطه وكذا ّيدناه كما بالكسر َف ق

َوجِأَل)ا دون تمثيله إليه يّرشد وقد بذلك، غيرها. بـ(
المضارع] آخر قبل ماا [حركة

بقوله: إليه فأشار الثالث الحكم وهو آخره قبل ماا حركة وأماا
 مان المضارع آخر قبل ماا (وكسر

]139الباب...)ا[ ذا
لمضارعه؛ ماعقود والفصل له، ماعقود الباب هذا لن فيه؛ المزيّد أبنية باب أي
وإنما بابها، في حكمها سبق قد وماضارع مااض مان المجّرد الفعل أبنية لن

ذكر لعدم والمزيّد المجّرد فيه المشترك وفتحه المضارع ضم حكم استطرد
ِظل)ا بال قد مااضيه (إن الكسر (يّلزم)ا أي ماضى فيما ذلك أي المهملة حاءُح
َع ّول)ّا أي التاء (زايّادة مُان ّوله في أ ْكَرَم نحو أ ِرُم، أ ْك َق ُيّ َل َط ْن ُق، وا ِل َط ْن َتْخَرَج َيّ واْس

ِرُج، َتْخ ّلى َيّْس َو ّلى و َو (فما أوله في التاء زايّادة الماضي له)ا أي حصلْت (وإْن ُيّ



َول)ا بكسر افتحن الخر قبل َدْحَرَج نحو الواو ِب َدْحَرج َت َت ّلَم ُ،َيّ َع َت ّلُم، و َع َت َفَل َيّ َغا َت و
َفُل. َغا َت َيّ

:تنبيه
ًا ولو الخر قبل /أ] ماا37[//  بكسر المراد َد في كما تقديّر َقا ْن ُد ا َقا ْن َتاَر َيّ واْخ
َتاُر أعلم. والله ذلك ونحو َيّْخ

]140فاعله[ يّسم لم ماا فعل في فصل
ّيز التي أحكاماه في أي حذف عند وذلك للمفعول؛ المبني الفعل صايغة تم

ماقاماه. وتلك يّقوم ماا أو به، المفعول إلى الفعل وإسناد ]،141الفاعل[
ّتة: ضّم أحكام ِرَب العين صاحيح كان إن أوله س ٌد، كُض كان إن وكسره زايّ
ّلها ْيَل ماعق ِق َع، ك ْي ِب ماضارعه خرآ قبل ماا وفتح مااضيه، آخر قبل ماا وكسر و
ًا، ًا كان إن ثالثه وضم ماطلق ًا العين صاحيح الوصال بهمزة مابدوء أو خماسي
ًا َق سداسي ِل ُط ْن ُا ٍد، ك ِرَج بزيّ ُتْخ ُاْس ُع، و ًا كان إن ثالثه وكسر المتا بهمزة مابدوء
ِتيَر ماعتلها الوصال ٌد ُاْخ َد زايّ ْنِقي ُا ًا كان إن ثانيه وضم له و المطاوعة بتاء مابدوء

ًاخما إل يّكون ول ّلَم سي ُع ُت ذلك تعالى الله رحمه الناظم ذكر وقد العلُم، نحو: 
ّوله ضم وهو الول الحكم إلى فأشار بقوله: أ

ماصدر أو ظرف مان ماقاماه يّقوم ماا أو ] به142للمفعول)ا[ الفعل أسند (إن
ًا143الول)ا[ (ماضموم بالفعل به،)ا أي (فأت وماجرور جأار أو ًا ] ماطلق أو ثلثي

ًا ّي ًا أو رباع ًا أو خماسي ِرَب سداسي ٌد، نحو: ُض ِرَم زايّ ْك ُأ ٌو، و َق عمر ِل ُط ْن ُا به و
ِرَج ُتْخ ُاْس ُع و ّلَم المتا ُع ُت ّثلنا كما العين صاحيح كان إن وهذا العلُم، و ولفظ به، ما

ًا كان /ب] فإن37[// الناظم ّيده. بعد فيما المعتل فذكره ماطلق يّق
أول (واكسره)ا أي ] بقوله144أشار[ أوله كسر وهو الثاني الحكم وإلى

ّتصل)ا بألف (إذا الفعل ِلطلق، ا ّتل)ا (بعيٍن الفعل أول إلى فيه والضمير ا اع
ْيَل نحو َع، ِق ْي ِب ِوَل وأصالهما و َع، ُق ِي ُب وزان على والياء الواو وكسر أولهما بضم و

ِرَب، ضّمة فحذفوا العلة حرف على الكسرة ] استثقلوا145أنهم[ إل ُض
َع)ا، مان الياء فسلمت ماكانها إلى العين كسرة ونقلوا الفاء، ْي ِب الواو وقلبت (

ْيَل)ا يّاء مان ِق كسرة. بعد لسكونها (
آخر قبل ماا وفتح مانه، للماضي الخر قبل ماا وهو: كسر الثالث الحكم وإلى

ًا)ا نحو المضي في الخر قبل بقوله: (واجأعل أشار ماضارعه ِرَب كسر ُض
ِرَم ْك ُا َق و ِل ُط ْن ُا ِرَج، و ُتْخ ُاْس ًا واجأعل و نحو المضارع سواه)ا وهو في (فتح
ْكَرُم ُيّْضَرُب ُق ُويّ َل َط ْن َتْخَرُج به ُويّ ُعال ُويّْس ِلطلق[ وقوله: (تل)ا بألف متا ]146ا

ِلضافة يّتعّرف ل لنه (سوىّ)ا؛ل صافة في الماضي يّتلو المضارع أن يّعني با
ماتعلقة الحكام أكثر لن الستطراد؛ سبيل على هذه وذكر التصريّف،
بالماضي.

ًا ثالثه وهو: ضم الرابع الحكم وإلى ًا كان إذا أيّض أشار الوصال بهمزة مابدوء
ْعه)ا[ ضّم وصال همز ذي بقوله: (ثالث همزة ضم ماع ] أي: وضم147ما

َثه الفعل به المبدوء الوصال ًا38[// ثال َق /أ] أيّض ِل ُط ْن ُا ٍد، ك ُتدَر بزيّ ْق ُا عليه، و
ِرَج ُتْخ ُاْس ُعه، و ّيد وهذا ماتا ّلها. وسيأتي العين، بصحيح ماق ماعت

بقوله: أشار الخاماس الحكم وإلى
ْع َول)ا أي تلوها اضمم المطاوعة تاء (وما المبدوء المطاوعة تاء ماع واضمم ب

ًا تلوها الفعل بها ّلَم أيّض ُع ُت ِرَج العلُم ك ُدْح ُت ِفَل الدار في و ْو ُغ ُت وماعنى زايّد، عن و
َول)ا أي ّبر ولو بينهما، فاصال غير مان قوله: (ب بدل المزيّدة بالتاء المصنف ع



َفَل[ ماثل في التاء لن أشمل، لكان المطاوعة تاء َغا ٌد148َت ّبَر ] زايّ َك َت ليست و
آخر فعل فاعل أثر فعل فاعل المطاوعة: قبول أن سبق لما للمطاوعة

ُتَه ّلْم َع ّلَم ك َع َت الخلصاة وعبارة مازيّدة، بتاء مابدوء كل في عام الحكم أن ماع َف
قال: حيث هنا كعبارته
َلي والثاني المطاوعة تا التا
 مانازاعه بل اجأعله كالول

ُيَّضّم حيث بالمراد ] مافصحة149التسهيل[ في وعبارته ًا قال: " أول ماطلق
مازيّدة". تاء أوله كان إن ثانية وماع النائب، فعل
:تنبيه
ًا بقي لو لنه مازيّدة تاء أوله ماما الثاني خصوا إنما الول ضم ماع مافتوح

نحو بالتاء المبدوء الفاعل إلى المسند بالمضارع للتبس الخر قبل ماا وكسر
ّلُم أنت َع ًا ُت ّلَمه ماضارع العلَم، زايّد المضاعف. العلم َع

ًا كان إن ثالثه وهو: كسر السادس الحكم وإلى وهو الوصال بهمزة مابدوء
الكسر ] مان150باع)ا[ نحو لفا /ب] (وماا38[// بقوله أشار العين ماعتل

(نحو العين المعتل الوصال بهمزة المبدوء الخماسي لثالث)ا الفعل (اجأعل
َتاَر َد)ا وهو اْخ َقا ْن ِت الثاني في والقاف الول في التاء وا ُاْخ فضل)ا، الذي ْيَر(ك

َد ْي ِق ْن ُا ِيَر وأصالهما له، و ُت َد التحتية، وكسر ] الفوقية،151بضم[ ُاْخ ِو ُق ْن ُا بضم و
ِر وزان على الواو، وكسر القاف، ِد ُت ْق حرف على الكسرة استثقلت عليه، ُأ

ٍة بعد العلة مان الياء فسلمت ماكانها الكسرة نقلوا ثم الضمة فحذفت ضم
ْيَر ِت َع،ب في سلمت كما ُاْخ ْي َد مان يّاء الواو وقلبت ِ ْي ِق كسركما بعد لسكونها ُان
ْيَر فصار قيل في قلبت ِت َد. ُاْخ ْي ِق ْن ُا و
:تنبيه
ِلشمام يّجوزا الفاء في الكسر يّجوزا كما ِلتيان وهو ا والضمة، الكسرة ببعض ا

خالصة بضمة يّأتي ] مان153العرب[ ومان ]،152السبع[ في قرئ وبهما
َع، فيقول ْو الشاعر: قول ومانه ُب
َكْت ْو ْيِن على ُح َل ْو ْذ َن  ُتَحاُك إ
ِبُط َت ْوَك َتْخ ]154ُتَشاُك[ ول الّش
الخر: وقال
ْيَت َهْل َل ُع َو َف ْن ًا َيّ ْيئ ْيُت َش  َل
ْيَت ًا َل َباب َع َش ْو ْيُّت ُب َتَر َفاْش

َتاَر نحو ثالث في ذلك ماثل ويّجري َد، اْخ َقا ْن ُتَحّرُك وا ُة و الثالث. بحركة الهمز
أعلم. والله ] وشراحها155الخلصاة[ انظر

المار فعل في فصل
ّذ.  قسمين: ماقيس على وذلك كان، فعل أي مان بنائه صايغة في أي وشا
مابدوء رباعي فعل مان يّكون أن أضرب: إمّاا ثلثة على /أ] فالمقيس39[//

ْكَرَم قطع بهمزة َأ ْوُم، الثاني ماتحّرك ماضارعه يّكون أن إماا والثاني ل، أو ك ُق كي
ِرُج، َدْح ّلُم، ُويّ َع َت َيّ ِرُب ساكن أو و َيْض ُق. ك ِل َط ْن َيّ و

ًا مااضيه كان ماا الول: وهو الضرب أمّاا ًا رباعي القطع همزة بزيّادة مابدوء
َعَل بقوله: (مان إليه فأشار ْف ِعْل)ا[ الماُر أ ْف ِعْل مابتدأ، المار ]،156أ ْف بقطع وأ
ْدِخْل المفتوحة الهمزة َدَك َأ َعَل ومان خبره، العين وكسر َيّ ْف بمحذوف ماتعلق َأ



َعَل مان ئنالكا المار فعل صايغة أي المار، صافة ْف ْكَرم أ ِعْل بزنة كأ ْف ِرْم أ ْك كأ
ًا ْلُه زايّد َأْرِس َنا}ُ[ { َع ْدِخْل ] و157مَا َأ َدَك}ُ[ { ْلِق ] و158َيّ َأ ].159َعَصاَك}ُ[ {
َعَل، وزان على ليس ] ماا160الثاني: وهو[ الضرب وأماا ْف يّلي الذي والحرف َأ

بقوله: إليه فأشار ماتحّرك المضارعة حرف
َعَل لسوىّ (لسواه)ا أي المار (واعزه)ا أي ْف ذي)ا أي (المضارع )ا صايغةك( َأ

ّوله)ا[ وحذف اقتطع أي المعجمة اختزل)ا بالخاء الذي (الجزم صااحب ]161(أ
المضارعة. حرف وهو

َعَل لسوىّ المار انسب والمعنى حذف الذي المجزوم المضارع كصيغة َأف
ْوُم، في فتقول أوله ُق ُع، َيّ ْي ِب َيَّخاُف، َويّ ِرُج، و َدْح ُيّ ُقْم و ّلُم:  َع َت َيّ ْع، و ِب وَخْف، و

ِرْج، َدْح ّلْم، و َع َت ُقْم، المجزوم: لم ماضارعها في تقول كما و ْع، ولم َيّ ِب ولم َيّ
ّلْم، َع َت ِرُج. ولم َيَّخْف، ولم َيّ َدْح ُيّ

/ب]39[// الذي الحرف ]: ماا162لسواه[ اعزه قوله في عبارته وشملت
بقوله:  أخرجأه لكنه الثالث الضرب وهو ساكن مانه المضارعة حرف يّلي

ًا الوصال (وبهمز  مانكسر
ماتصل)ا بالمحذوف كان ساكنا صال
الوصال ] بهمز163حذفه[ بعد المضارعة بحرف المتصل الساكن صال أي

ًا الوصال همز كون حال ِرُب في كقولك به ابتدأت إذا مانكسر ُق َيّْض ِل َط ْن َيّ و
ِرُج َتْخ َيّْس ِرْب، َو ِاْض َهُب:  ْذ َيّ ْق، و ِل َط ْن ِا ِرْج، و َتْخ ِاْس َهْب، و ْذ ِا له جأعلوا وإنما و

ّلُم لنها بالساكن؛ النطق إلى بها ليتوصّالوا همزة ابتداء يّمكن ل إذ اللسان ُس
إلى الوصال قوله: وبهمز وشمل الدرج، في تسقط ولذلك بساكن، النطق
َهْب مافتوحة عينه ماا آخره ْذ وهو كاْخُرْج ماضموماة أو كاْضَرْب ماكسورة أو كا

ّلم ولذلك بها؛ ابتدىّء إذا تضم فيه الهمزة لن الثالث؛ دون الولين في ماس
بقوله: له أشار

]164ُضّم)ا[ الضم لزوم قبل (والهمز
ًا عينه تضم فعل في وقع إن الوصال همزة ضم أي ُاْخُرْج لزوما ُع، ك ْد ُا و

ُقْص، ْن ُا ْد، و ُب ْع ُا ًا فيه الضم يّكن لم إذا ماما الضم لزوم بقوله واحترزا و نحو لزاما
ُيوا" بكسر ] إذ165{امْاُشوا}ُ[ ِإمْاِش استثقلت الياء، وضم الشين أصاله: "

ولك الساكنين، للتقاء الياء حذفت ثم قبلها ماا إلى فنقلت الياء على الضمة
الشين وُضّمِت الساكنين، للتقاء الياء ثم للستثقال الضمة حذفت تقول أن

ًا كان الواو. فلو لمناسبة ّلة الضمة زاالت /أ] لكن40[// الصال في ماضموما لع
ًا وصاار ِزىّ كما لزاماة بكسرة ماكسور ْغ ْدِعي ِا ِا همزته في لك جأازا هند يّا و

ًا وجأهان: الكسر ِلشمام للحال، نظر ًا وا بقوله: أشار ذلك وإلى للَصال، نظر
(...ونحـ

ٍر اغزىّ  و قبل)ا قد الضم ماشّم بكس
ِبَل وقد أي ِزي نحو ] في166الضم[ الكسر إشمام ُق ْع أمار وهو هند يّا ِا

ِبَل قد قوله مان وفهم اللم، ماعتل وهو ماضموم ثالثة ماما المؤنثة الكسر أن ُق
ِلشمام، مان أفصح ًا ا كذلك. وهو اللزاماة الكسرة إلى نظر
ِوي)ا علىوأصال ْغُز ُا ِزي:  ْغ ِا ِلي وزان : ( ْدُخ الواو على الكسرة فاستثقلت أ

ًا الواو وحذقت فسكنت فحذفت ّلص كسرة الزاي كسرت ثم الساكنين مان تخ
].167لزاماة[

:تنبيه



ثالثه ماما وضمه ماكسور، ثالثه ماما الوصال همزة كسرة في المناسبة وجأه
َهْب نحو مافتوح ثالثه ماما الوصال همزة يّفتحوا لم وإنما ظاهر؛ ماضموم ْذ ِا

َهْب فلو المتكلم، بهمز المبدوء المضارع بهمزة اللتباس خشية ْذ َا يّا قلت: (
َهُب)ا. بقولك: أنا للتبس الهمزة بفتح زايّد ْذ َأ

ْذ أفعال ثلثة فهو الشاذ وهو الثالث القسم وأنا ُكْل فقط: (ُخ ومُاْر)ا وقد و
بقوله: إليه أشار

ْذ مُاْر بالحذف (وشذ ُكْل)ا[ وُخ ]168و
ولم ساكن، ماضارعها ثاني أن حيث مان نظائرها قياس عن شذت أي

ًا الساكن ثانيها حذفوا بل / ب] وصال،40[// بهمزة إليها يّتوصّالوا فقالوا أيّض
ُذ مان المار في ْأُخ ْأ َيّ َيّ ُكُل مُاُر و ْأ َيّ ْدُخُل بوزان هي التي و ْذ)ا و(مُاْر)ا َيّ َيّْخُرُج: (ُخ و

ُكل)ا لكثرة ْذ، يّقال أن القياس كانو الكلمات، لهذه استعمالهم و( ْؤمُاْر، ُأؤُخ ُا
ْؤكْل، على لنها الكلمة؛ فاء وهي ساكنة همزة ثم ماضموماة، وصال بهمزة ُأ
ْدُخُل وزان َيّْخُرُج، َيّ ْدُخْل المار وصايغ و ُا ُاْخُرْج، مانهما:  يّستعمل لم إذا وهذا و

نحو: مُاْر الحذف وجأهان فيه جأازا ماعه استعمل فإن العطف، حرف (مُاْر)ا ماع
ًا، ومُاْر ًزايّدا ْأمُاْر نحو الصال على والتتميم عمر َو َلَك { ْه ِة}ُ[ َأ ]169ِبالّصل

ِذ َو و{ُخ ْف َع ْل ْأمُاْر ا ُعْرِف}ُ[ َو ْل ْأمُاْر)ا أي (وفشا بقوله أشار ذلك وإلى ]،170ِبا َو
ًا كونه وماع العطف، حرف (مُاْر)ا ماع كلمة تتميم وفشا أكثر فالحذف فاشي
ُكْل)ا فل171وأماا[ مانه، ْذ)ا و( ودونه العطف حرف ماع يّستعملوهما م] (ُخ

ًا[ إل تامّاين وكل)ا أي خذ تتميم (وماستندر قوله ماعنى ] وهو172ندور
و(كل)ا بدل وألف نادر، نظائرهما قياس على ماضموماة وصال بهمزة تتميمهما

الخفيفة. التوكيد نون مان
:تنبيهات

عن شاذة العرب عن وردت الكلمة كون أن الشارح: اعلم : قالالول
َأكَرَم السين، في بالكسر َيّْحِسَب َحِسَب في كما فصاحتها يّنافي ل القياس و

ِرُم41[// ْك ُيّ ْذ ومُاْر المضارعة، حرف بعد التي الهمزة بحذف /أ]  ُكْل؛ وُخ لن و
وأماا استعماله، كثر ماا وبالفصيح القياس، خلف على جأاء ماا بالشاذ المراد
وافقه، أم القياس خالف سواء كلماهم في وجأوده يّقّل ماا فهو النادر

إلى يّرشد وقد ] العربية،173علماء[ بين نزل عندهم ثبوته في ماا والضعيف
ّذ)ا و(فشا)ا العبارة في الله رحمه الناظم ] ماغايّرة174ُذكر[ ماا بقوله: و(ش

ًا الثلثة هذه ] في175كان[ لّما الحذف و(ماستندر)ا فإن كان للقياس ماخالف
ًا ّذ فلهذا التتميم؛ مان أفصح شذوذه ماع لكنه شاذ ْذ مُاْر بالحذف قال: وش وخ
ُكْل، ًا العطف حرف (مُاْر)ا ماع تتميم كان ولما و ً كثير الحذف لكن ماستعمل
ْأمُاْر، وفشا قال مانه أكثر ْذ[ تتميم كان ولما َو ُكْل176ُخ في الوجأود قليل ] و

].177وكل[ خذ تتميم : وماستندرلقا استعمالهم
]178المار[ هو الفصل هذا في تعالى الله رحمه الناظم ذكره : مااالثاني

على أدخل وغيره الغائب أمار أريّد فإن بالمخاطب، يّختص وهو بالصيغة
ماعرب حينئذ وهو ] المضارعة،179حرف[ بقاء ماع المار لم المضارع الفعل

ّنف ذكره ماما شيء فيه يّأت ولم بالجزم، حذف مان الفصل هذا في المص
وذلك وكل؛ وخذ مار في شذوذ ول الوصال همزة زايّادة ول المضارعة، رفح

ِرْب َيْض ِل ِرْم نحو:  ْك ُي ْذ ِل ْأُخ َي ْأمُاْر41[// ِل َي ِل ُكْل[ / ب]  َيأ ].180ِل
أنه إل البصريّين، ماذهب ] وهو181الراجأح[ على مابنّي بالصيغة : المارالثالث
ماعرب أنه الكوفيين وماذهب المجزوم، المضارع ماجرىّ بنائه في جأرىّ



في الحركة حذف مان المجزوم المضارع حكم بإعطائه واستدلوا بالجزم،
في الرفع علماة هي التي النون وحذف المعتل، في الخر وحذف الصحيح،

َعل الخمسة الماثلة ْف ُلوا كا َع ْف ِلى، وا َع ْف المار لم له الجازام أن وعندهم وا
الصال وبأن الجار، كإضمار ضعيف الجازام إضمار بأن البصريّون ورد ماقدرة،

وإنما فيعرب، المضارع أشبهه كما السم يّشبه لم والمار البناء، الفعل في
ماعرب غير وهو ِعرابال علماات مان لنهما والحرف الحركة مانه حذفت

أعلم. والله

 

قوله: ] مان1[
جأعل إن فعلت مان والمضارع ٌر       

  (حّر)ا نها (نَس)ا الشيء (شطت)ا الدارو
بذل قد الحكم وهذا عين ماضموم       
ًا ًا أو الواو له عين  به يّجاء لما

وهن. ماضارع بعد ] وتماماه: ورفعه2[
.10]سبأ:3[ 
.2]النساء: 4[ 
يّنؤ. وناء يّسوء وساء يّبح يّاء ]وهي5[
.186عمران:  ]آل6[ 
َو)ا وليس مان الفعل ]هذا7[ َقر 15/175اللسان:  في قال المهموزا قرأ مان (

ًا البلد "قروت ًا... وقرا وقريّتها قرو ًا تتبعها يّقروها... إذا الرض قريّ أرض
ًا"، ّنف فمراد هذا وعلى أرض ًا القرآن تتبعت المص ًا.. حرف حرف

.97القفال:  ]فتح8[ 
.197]التسهيل: 9[ 
أثبته. ماا (فح)ا والصواب هذا الخطيتين النسختين في ورد الفعل ]هذا10[
قوله: ]مان11[

بذل قد الحكم وهذا عين ماضموم   
ًا ًا أو الواو له عين       به يّجاء لما

يّّضم. فإنه ]أي12[
وعدني. خ ] في13[



الشافية وشرح ،173عصفور:  لبن الممتع في الكسائي رأي ] يّنظر14[
.1/78الضرب:  وارتشاف ،1/71للرضي: 

،189النحوي:  والسيرافي ،4/68في: الكتاب:  الجمهور رأي ويّنظر
.14/177والمخصص: 

المفاخر. ف ]في15[ 
.99القفال:  ]فتح16[ 
ح. مان ساقطة نوع ]كلمة17[
خ: الحرفي.  ]في18[
ح. مان سقطت ذلك ]كلمة19[ 
الياء وأدغمت يّاء، الهمزة سهلت (البريّئة)ا ثم الهمز أصالها ]البريّة20[ 

ّيّة أن يّرىّ مان العلماء ومان بالياء، (برو)ا (البريّوة)ا فقلبت مان أصالها البر
الفراء. قولي أحد وهو ساكنة الياء ماع لجأتماعها يّاء الواو
.19/198(بري)ا:  العروس تاج يّنظر

أهل لغة وهي قرأ، باب مان الماضي في العين مافتوح جأاء برأ ]الفعل21[
المفتوح أعني هذا ماضارع في وسمع بالفصاحة اللغويّون عليها وحكم الحجازا
ًا الضم الماضي في العين لماه فيما الضم يّسمع ولم نصر، باب مان أيّض
وهي فرح باب مان العين ماكسور الماضي وجأاء الحرف هذا غير في همزة

ًا، بالفصاحة العلماء عليها وحكم تميم بني غةل ماضموم الماضي وجأاء أيّض
العلماء. استضعفها الخيرة (برؤ)ا وهذه كرم باب مان العين
.1/112(برأ)ا:  العروس تاج يّنظر

.179]العراف: 22[ 
ذرأ ب ]في23[ 
ّد غير لزام صاعد بمعنى رقأ والفعل الصاول، في ] هكذا24[ عليه وحكم ماتع

َقأ1/88رقأ:  اللسان في قال بالندور المعجميون ًأ الدرجأة في  "وَر ْق صاعد َر
ِقَي"، والمعروف نادر كراع، عن الدرجأة في  "ورقأ1/164التاج:  في وقال َر

القوطية". وابن سيده وابن الجواهري به صاّرح كمنع
.42]لنبياء: 25[ 
ماضارعه، عين بكسر اشتهر ماما أنه على الفعل هذا المصنف ]أورد26[ 

في قال سعى باب مان أنه على أوردوه فقد ذلك يّخالفون والمعجميون
ّيت بموت الدعاء  "النعي2/184المحكم:  ِلشعار الم ًا يّنعاه نعاه به وا نعي
ًا"، ُنعيان ًا له  "نعاه20/254العروس:  تاج في وقال و ًا نعي ّي فعيل ىعل ونع

ًا ُنعيان ّد مان أنه للجوهري كما السياق هذا ظاهر بالضم و ماا على نصر ح
ّد مان أنه والصواب المضارع، ذكر عدم عند اصاطلحه يّقتضيه ففي سعى ح
ًا يّنعاه نعاه المحكم ًا نعي ُنعيان في اللبلي الفعل هذا يّذكر ولم بموته"، أخبره و

المضارع، دون مانه اضيالم والسرقسطي القطاع ابن وأورد الماال، بغية
جأريّر:  قول سعى باب مان أنه على الشواهد ومان

ْعتَمرا الله بيِت َحّج ماْن خير يّا              َوا
َعى ْن ُة َيّ َعا ّن ْير ال ِنين َأما ْؤمِا َنا الُم َل

في قال ومانع ضرب باب مان، أنه على المعجميون نّص، نضح ]الفعل27[ 
ًا الثوب  "نضحت233المنير:  المصباح البّل وهو ونفع ضرب باب مان نضح

…رّشه يّنضحه البيت  "نضح313نضح:  القاماوس في والرّش" وقال بالماء
جأعله الرش بمعنى النضح الفعلين بين قّرق رشحت" فكأنه تنّضح والقربه



ًاماك ًا جأعله الرشح وبمعنى المضارع، في سور ّقب المضارع، في مافتوح وتع
المصنف كلم شيخنا: قضية  "قال4/233فقال:  أبادي الفيروزا الزبيدي

أخرىّ لغة وفيه كاضرب، مانه والمار كضرب، رّش يّنضح نضح أن كالجوهري
الفيوماي والشهاب الفعال أرباب حكاه كامانع انضح والمار كمنع، ماشهورة

الفتح وأن لغة الكسر أن الجاماع صااحب عن واحد... حكى وغير المصباح يف
.هوسلمه)ا ا الزركشي ونقله أفصح

.14]البلد:28[
له أعطى ح ] في29[
.107القفال:  ]فتح30[ 
النظم. لموافقة الوحدة بتاء بكسرة قال ]نما31[ 
.197]التسهيل: 32[ 
(والنظم عبارة أن أراه ثم)ا والذي (والنظم عبارة جأاءت ف و ح ]في33[ 

النص. ماع تتعارض لنها الصال، في ثم)ا ماقحمة
َعى فيه الراجأح وأن الفعل هذا على التعليق ]بق34[  َعى َن ْن على بالفتح َيّ

القياس.
حلق. حرف وعينه ] أي35[
أثبته. ماا والصواب فصار، الصاول ]في36[ 
.113القفال:  ]فتح37[ 
الخلصاة: في الناظم قول ِإلى يّشير وهو التنازاع ]أي38[

العمل مافهما فللواحد قبل         
عمل اسم في اقتضيا عامالن إن

ّدماين يّكونا أن العامالين شرط أن (قبل)ا ماعناه فقوله المعمول على ماتق
المسألة تكن لم المعمول عن العامالن تأخر لو أنه وماقتضاه فيه، المتنازاع

التنازاع. باب مان
ًا. له أرىّ ول (الوجأهين)ا بالنصب وف ح ]في39[ وجأه
بالنون. ح: سنبه ]في40[ 
.114القفال:  ]فتح41[ 
(عضبه)ا. هي واحدة بصيغة ح في وردا قبله والذي الفعل ]هذا42[ 
.14]الحجرات: 43[

أقوال: ثلثة على يّلتكم الفعل أصال في اللغة علماء واختلف
الحجازا. أهل لغة وهي يّبيع كباع يّليت لت مان هو قوم - قالأ

وأسد. غطفان لغة وهي يّصف كوصاف يّلت ولت مان هو آخرون - وقالب
ُلت ألت مان هو ثالث فريّق - وقالج ِلت يّأ وضرب نصر باب مان فيكون ويّأ

الثالث. الضرب مان وهو
.10/13المصون:  الدر يّنظر

.21]الطور: 44[ 
.119القفال:  ]فتح45[ 
خدجأدت ح ]في46[ 
.123القفال:  ]فتح47[
للنحاة: ماذهبان الفصل هدا ]في48[

ّدماي سيبويّه : ماذهبالول أسند إذا الثلثي الجأوف أن يّرون إذ النحاة وماتق
العين، واوي كان إذا كرم باب إلى نصر باب مان يّنقل ماتحرك رفع ضمير إلى



الرضي انتقد وقد العين، يّائي كان إن علم باب إلى ضرب باب مان ويّنقل
مان لنقلا بدون يّحصل  فقال: "الغرض1/78الشافية:  شرح في الرأي هذا
ماعنويّة". ول لفظية ل النقل هذا إلى مالجئة ضرورة ول… باب إلى باب

الجأوف أّن يّرون ماالك ابن ومانهم المتأخريّن ماذهب الثاني: وهو والمذهب
كان: إذا

واوي كان ك(هبت)ا أم العين يّائي أكان سواء فاؤه كسرت علم باب - مان أ
الماضي. في العين حركة الفاء إلى نقلنا (خفت)ا لنناك العين

ٍذ يّكون ول نصر باب مان كان - إذا ب للدللة فاؤه ضمت العين واوي إل حينئ
ّذرت لّما واو عينه أن على العين. حركة على الدللة تع

ٍذ يّكون ول ضرب باب مان كان - إذا ج للدللة فاؤه كسرت العين يّائي إل حينئ
ّذرت لّما يّاء عينه أن على عينه. حركة على الدلة تع

مانه وسمع عينه حركة على للدللة فاؤه ضّمت كرم باب مان كان - إذا د
طويّل. مانه والوصاف طلت
وشرح ،506بتحقيقنا:  للثمانين الملوكي التصريّف هذا: شرح في يّنظر

تصريّف في والمغني ،183لعنتر:  الفعال ،وتصريّف1/79للرضي:  الشافية
.185الفعال: 

فـ(قال)ا واوي الثلثي أبواب ليشمل أماثلة خمسة المصنف أورد ]إنما49[ 
مان العين واو وخاف ضرب باب مان العين يّائي وباع نصر باب مان العين
كرم باب مان العين واوي وطال فرح، باب مان العين يّائي وهاب فرح،

: قوله أول ]50[
ماتصل الضمار بتا وكان تلت

       اعـ إذا عين شكل الثلثي لفاء وانقل
مانتقل)ا العين تلك ماجانس اعتض ـه

ًا وإذا نونه (أو  فمنـ يّكون فتح
ح. مان سقطت إذا ]كلمة51[
ماجيء كُرَم باب مان أنه على عطف. والدليل بواو وككرم الواو ح ]في52[ 

قُصَر. ضد ولنه طويّل، فعيل على مانه الوصاف
الطاء. بضم ح ] في53[
مارجّأح فعيل على مانه الوصاف وكون الفاعل، باسم المشبهة الصفة ] أي54[
ُعل مان فاعل سمع إذ لزام ل ٍة العين اسم ف مان فعيل وسمع فُره، مان كفار

قال طول مان فاعل يّأتي وقد عّف، مان كعفيف العين  المفتوح فعل
الشاعر:

ْيُض  ِغ ِرٍئ ُكّل إلى َب ِر امْا ْي طائِل َغ
ْد َق ًا ني زااد َل ّب ْفِسَي ُح َن ِني ِل ّن  أ

الخر:  وقال
َلًة  ْو ْنَت  جَأ َأ ٍة على َو ْذون ِر ِبْر ْي ِئِل َغ طا

ْيَّت َلْت إذا َأَر ْيُل ِبَك جَأا الَخ
ذؤيّب: أبو وقال 

ْو             َل ِلُموا َو ُبوني َلْم َع ْأِش ِبطائِل َيّ
ِني ُب ْأِش َيّ ْيها ِو ْيَّن ِف ِذ ّل َها ا َن ْو ُل  َيّ
المراد لن فعيل؛ وزان على ل فاعل وزان على جأاء الماثلة هذه في فالوصاف

ٍذ به ِئ إن كان وزان أي مان ثلثي فعل وكل والحدوث، التجدد على الدللة حين



فاعل على يّأتي مانه الفاعل فاسم والتجدد الحدوث على الدللة به أريّد
َعَل على مااضيه أكان سواء ِعَل على أم َف ُعَل. أم َف َف
.108للطنطاوي:  السماء وتصريّف ،2/198للرضي:  الشافية : شرحيّنظر

يّقال فهو للمجهول المبني أماا للمعلوم، مابنّي المضارعة حرف ]بفتح55[ 
المضارعة حرف بضم

هي: الباب هذا ]أبيات56[
ّلى َوالى       َو َاَم و َق ْنَجَم است َفَصل اْحَر ْن ا

ْعلَم ك ْع بالزيّادة يّأتي الفعل أ    ما
ًا       ّيخََ وكذاك وعاريّ ّب ْه اعتدل ا

َعّل ْف                  رابعة الحشو في ألف ذا وا
ْع لى       ّلى مَا َو ِبْس َت ْل ْنبَس وَخ ّتَصل َس ا

َدْحَرجَأْت َيّط َت ْذ َلى َع ْو َل َطّر اْح َب َوا اْس     ّت
َنَسْت َقى       ْل َبْت َق ْوَر ْلُت جأ َو َتِحل َهْر مُاْر

َأ َط ْن َب ْنَصَل واْح َو ْنقى أْح َل َكَن اْس   َسْل تمْس
ْفُت       َأّظ َش َف َهّم اجْأ َل ْطَرَن اس الجمل ق

ْقُت ْهَز َقْمُت زَا ْل ْهَمْسُت َه َوأّل َر ْك ْهـ ا     َتَر
ْدلّمس م       َعْت ا ْهَرمّا َكَس ا ْن َل ْع َتَخل وا ْن ا

ْبُت َتْرمَاْسُت َت ْل َطْت َك ْلَم ْلَصَم جَأ َغ   ثم  و
َق       َقى اْضُمَمّن َل ْل ِنْب َتَس َت َلل واجْأ َخ

ّوَط َل ْع ْوجَأَجْت وا َث ْع َطْرُت ا ْي َبَل َب ْن  زَام َس
التي فالزيّادة للمعنى وزايّادة للمبنى قسمان: زايّادة قال كما ]الزيّادة57[ 

ِللحاق تكون الزيّادة فيها التي الكلمة تلتحق لكي الكلمة لبناء عائدة فائدتها ل
ًا مانها أكثر أخرىّ بكلمة بميم مالحقة فيها الثانية السين اقعنسس ماثل حروف

ِللحاق ولول احرنجم ِلدغام لوجأب ا َنّس وقيل ينينالس في ا تسمى ولهذا اقع
لم زاائد ماعنى على دالة فيه الزيّادة تكون وقسم للمبنى، زايّادة هنا الزيّادة

خرج ماثل للمعنى زايّادة هنا الزيّادة وتسمى الزيّادة قبل الكلمة في يّكن
َأخرجأه بنفسه خرج وأخرج أفادت هنا فالزيّادة للتعديّة هنا الهمزة غيره و
ًا. ماعنى جأديّد

الزيّادة حروف مان والميم واللم، فالسين، سلم قولك ذلك ] ماثال58[
وهي أصاول هنا والياء والواو فالنون نوىّ كلمة وماثله أصاول، كلها هنا ولكنها

سألتمونيها. أحرف مان
بشرط. ح ]في59[ 
ح. مان سقطت كان ]كلمة60[
كعدة. بالتاء فائه عن المعوض ]أي61[ 
ولم. ح ]في62[
ً تكون ل ]اللف63[  ّ و على كألف المبنية والسماء الحروف في إل أصال إل

ّتى زاائدة فألفاتها والفعال، المتمكنة السماء أمّاا أصاول، ألفاتها فهذه وماا وح
يّاء. أو واو أصال عن مانقلبة أو
قوله:  ]وهو64[ 

ماين بغير زاائد صااحب         
 أصالين مان أكثر فألف

ماوسى. في والميم أفعى همزة في النزاع القاعدة هذه يّخرم ]ول65[



مانها: الزيّادة على بها يّستدل أدلة الصرفيون ]جأعل66[
أوسع في والدخول النظبر، وعدم واللزوم، والكثرة، والتصريّف، الشتقاق،

ّطرد. والمعنى البابين، الم
/1عصفور:  لبن الممتع ،198للثمانيني:  الملوكي التصريّف شرح يّنظر

39.
فعل ماجيء الغالب غير ومان لزام ل غالب الحكم هذا المصنف قال ]كما67[

ّنفة كتب هناك بل واحد بمعنى وأفعل وأفعل فعل وزان على جأاء لما ماص
ّية في الحكم وكذا واحد، بمعنى فيه. المزيّد أوزاان بق

.88 ،58/ 2]الكتاب: 68[ 
للمكان. ح ]في69[
.23]ماريّم: 70[ 
وجأهه، على فأكّب صارعه أي لوجأهه الله "كبه  قال207كبب:  ]الصحاح71[ 

.ه"ا غيري وفعلت أنا أفعلت يّقال أن النوادر مان وهذا
.126القفال:  ]فتح72[ 
.135القفال:  ]فتح73[ 
.34]الكهف: 74[ 
قوله: ]ن75[ 

ّلى والى         انفصل احرنجم استقام وو
 ماع بالزيّادة يّأتي الفعل كأعلم

.19]سبأ:76[
160]العراف:77[ 
.23]يّوسف: 78[ 
ّذيّت ف وفي عنه، كقذيّته ح ]في79[ بحرق. مان والتصويّب عنه، كق
البعير. وقذذت ح ]في80[
.2]التكويّر: 81[ 
.2]لنفطار: 82[ 
كنطفأ. ف وفي بالغين، انطغى ح ] في83[
ًا ] ويّسّمي84[ أعرابية: امارأة قول ومانه التيتاء  أيّض

سعل إن ناجأاه مان يّقتل يّكاد        
 بخر به بعذيّوط بليت إني

كتابعته. ف ]في85[ 
التكرار. ف ]في86[ 
ح. مان سقطت جأرعة بعد ]بارة87 [
ِللحاق الزائد ] الحرف88[ أصالي، حرف بتكريّر يّكون أن ضربين: إماا على ل

أصالي حرف بتكريّر كان ماا وهو فالول أصالي، حرف بتكريّر يّكون أل وإماا
ًا ألبسه أي بدحرج مالحق جألبب نحو الصالي به يّوزان بما يّوزان فالباء جألباب
لم ماا وهو والثاني فعلب، يّقال أن يّصّح ول ماكررة لنها باللم؛ توزان الثانية

جأوهر وزان في فيقال بذاته الميزان في يّجعل فإنه أصالي حرف بتكرار يّكن
فعلل: جأوهر وزان يّقال أن يّصّح ول بجعفر، لللحاق زاائدة الواو لن فوعل

ولم فعلس خلبس وزان المصنف قال السبب ولهذا ماكررة؛ ليست الواو لن
بذاتها.  ميزانال في فجعلها ماكررة ليست السين لن فعلل يّقل

الفعال:  تصريّف في . والمغني1/13الشافية:  شرح يّنظر



ّلب فيه: برق  وهو1/211الماثال:  ]جأمهرة89[ عبيد لبي المقال وفصل الخ
كبرق هو فيهما: إنما  وهو1/46للميداني: الماثال وماجمع ،112البكري: 
الخلب.

في عمر ابن طريّق مان داود أبو أخرجأه شريّف نبوي حديّث مان ] جأزء90[
وأخرجأه ،3/765 خلبة ل البيع في الرجأل يّقول باب البيوع كتاب في سننه
عليه الله صالى للنبي رجأل قال: "ذكر عمر ابن  عن2/72 ماسنده في أحمد

خلبة" الحديّث. ل فقل بايّعت له: "مان فقال البيع في يّخدع وسلم
ماستفعل. ح ]في91[
واحد. بلفظ والمزيّد الصال فيكون سنبس)ا، مان (وأصاله وف ح ]ي92[ 
ٍر فعل خلبس بجعل ضرورة دون الوزان ]يّستقيم93[  فعل اعتباره بدل أما

ًا. مااضي
ّوله. في ]أي94[  أ
ولعل (حطأ)ا، الطاء فصل الهمزة باب في الصحاح في ذكرت ]بل95[

الصالي ماوضعها غير في ذكرت  المادة أن يّلحظا لم والشارح المصنف
بري ابن تتبع وقد الهمز باب في يّذكرها لم الجوهري أن على فحكما

ِليّضاح:  التنبيه المسألة. يّنظر هذه في الجوهري .1/11وا
الوزان ولكن القفا، على النوم وهو واحد واستلقى اسلنقى ] ماعنى96[

استفعل وزانها واستلقى سلق، مان افعنلى وزانها فاسلنقى ماختلفان والمادة
لقي. مان

.7/82درع:  العرب لسان خاصاة، الصوف الثياب مان ]المدرعة: ضرب97[ 
ْنُسوة، وفيها الرأس غطاء هي ]القلنسوة98[  َل َق َية، لغات:  ْنِس َل ْلساة، وق َق و

ْنساة، َل َق ْيَسة و ِن ْل َق فيها الواو أن مانظور ابن ويّرىّ السين، على الياء بتقديّم و
ِللحاق لغير زاائدة في  "والواو6/181قلس:  في قال ماعنى لغير أنها كما ا

ِللحاق غير للزيّادة قلنسوة ماثل السماء في فليس اللحاق أماا نى،ماع وغير ا
َلة، ّل َع قلساة". في ماما أكثر قلنسوة في فليس المعنى وأماا َف

لفافة. مان بيان ]جألد: عطف99[ 
جأورب. رجأل لكل الجوربين ]أي100[ 
فعوعل. ]في101[
بتاءيّن.  ستترته ح ] في102[
كوهد. ح ] في103[
العدد بين الموافقة المعدود عن تأخر إذا العدد في النحاة ]أجأازا104[ 

العدد. لحكام ماراعاة والمخالفة النعت لحكام ماراعاة هنا كما والمعدود
.4/61الصبان:  حاشية يّنظر

ّنف روايّة في ماخبونة التفعيلة أن ]على105[  الروايّة على تامّاة أو المص
الخرىّ.

غلصه".  بمعنى  "وغلصمه3/462التسهيل:  ]شرح106[
.147القفال:  ]فتح107[ 
.147القفال:  ]فتح108[
َلَل  "وماثال3/461التسهيل:  ]شرح109[ ْو َع ْف ْوجَأَج ِا َث ْع ِا ّيَل:  ْفع ِا ّيخََ". و َب ْه ِا و
.248القفال:  ]فتح110[
.148القفال:  ]فتح111[



قال بثبت إل بزيّادتها يّحكم ل الساكنة الثانية النون أّن إلى نظر : مانأقول
بمعنى والسنبل السبل وأن الشتقاق إلى نظر ومان أصالية، سنبل نون إن

القولين. بأحد الشارح يّقطع لم ولهذا بالزيّادة؛ سنبل نون على حكم واحد
ٌق تجلبب أّن ]أي112[  يّفهم قد كما بتدحرج مالحق جألبب أّن ل بتدرج، مالح

أماا بالرباعي، يّلتحق رباعي وجألبب بالخماسي يّلتحق خماسي تجلبب لن
يّقال: دحرجأته للمطاوعة تدحرج في والتاء المجّرد، بدحرج مالحق فهو جألبب

ِللحاق. تجلبب في والتاء فتدحرج، ل
.149القفال:  فتح ]113[
أن العبارة هذه ماثل في الرفيع السلوب أن اللغة علماء بعض ]يّرى114ّ[ 

التوكيد. أحكام ماع المتمشي لنه نفسه؛ الخر حركة وأن يّقال
قوله: مان ]115[

ًا بالرباعي إذا ضّم وصال ماطلق
وله أفتتح المضارع نأتي ببعض

الدواة. ح ] في116[
ّناء مان ماشتق اللم ماهموزا مااض رباعي فعل ] يّْرنأ117[ ُيَر ماثل وهو ال

ّناء، حديّث : "في5/295 الحديّث غريّب في النهايّة في الثير ابن قال الح
ّناء، عن وسلم عليه الله صالى النبي سألت أنها عنها الله رضي فاطمة الير

ّناء بيالقتي خنساء. قال مان الكلمة؟" فقالت هذه سمعت فقال: "مامن الير
ّناء، . هماثلً"ا البنية في الكلمة لهذه أعرف ول الح

قوله: ]مان118[
ًا الياء ر      ِعل مان الت في أجأز كسر َف

ً وافتحه ّتصل   ولغيـ لغيره ما
المنفتح. ح ] في119[
ليوافق الماضي بصيغة كدحرج الصواب ولعّل وف، ح في ]هكذا120[

المسألة. هذه في ساقها التي الماثلة مان نظائره
ًا العرب بعض مان ]سمع121[ الخماسي في المضارعة حرف ضم شذوذ

الخماسي في الضم قوم  "وحكى170الثمانيني:  قال والسداسي
وقال بمثله:، يّؤخذ ل شاذ وهذا الربعة ذوات على حملوه كأنهم والسداسي

الخماسي الفعل عن يّتحدث وهو العربية أسرار في النباري ابن
مانهما المضارعة حروف يّضم العرب بعض أن  "على405والسداسي: 

الرباعي". على حمل المضارعة حرف بضم ويّستخرج يّنطلق فيقول
السداسي. مان المضارع سقط ح ]في122[
َلَة عابت العرب لن الفصيحة؛ اللغة ]وهي123[  َت ْل َء َت ْهَرا ماعاويّة ماجلس في َب

َلُة َت ْل َت َء و ْهَرا والكامال ،173ثعلب:  ماجالس المضارعة. يّنظر حروف َكْسُر َب
ودرة ،3/212والتبيين:  البيان في ماعاويّة ماجلس ويّنظر ،765للمبرد: 

.11/416: زانةوالخ ،3/312للزماخشري:  والفائق ،1 83العواص: 
ِنِحّب إحّب في الكسر سمع ]124[ ِيِّحّب و ضرب. باب مان وهو و

.4/109الكتاب:  يّنظر
التي: في ألخصه طويّل بحث فيه المضارعة حروف ]كسر125[ 

ً كالني: للعرب لغات الياء: فيه فيه بما المضارعة حروف جأميع : كسرأول



الياء فيها بما المضارعة حروف جأميع يّكسرون وبرة بن كلب بني - بعض أ
ِعَل وزان على مااضيها التي الفعال في ًا الفعل أكان سواء كفرح َف أم صاحيح

ًا. ذكر ماثال .7/343المحيط:  البحر في حيان أبو ذلك واويّ
أسد، بني لغة وهي الصحيح دون الواوي المثال الفعل في الياء - كسرت ب

(وجأل)ا: واللسان ،11/1840(وجأل)ا:  الصحاح في الجوهري ذلك ذكر
11/722.

الذي المهموزا مان الحرف بهذا خاص وهو أبي ماضارع في الياء كسرت – ج
َعَل وزان على .4/110 سيويّه ذلك ذكر الماضي، في العين بفتح َف

ّعف حّب ماضارع في الياء - كسرت د مان لنه الحرف بهذا خاص وهو المض
.4/109سيبويّه:  ذلك ذكر َضَرَب، باب
ًا وقيس أسد بني لغة وهي مانها الياء وفتح المضارعة حروف : كسرثاني

َوجِأَل الواوي المثال في خلف وبينهم وغيرهم، صاعصعة بن وعامار وكلب ك
ْوجَأُل ْيَجُل َيّ ْيُجُل يّاء، الواو وقلب الياء بفتح َيّ و يّاء الواو وقلب الياء بكسر ِيّ
ًا الواو بقلب َيّاجَأُل الياء. فتح ماع ألف
،39القرآن:  ماشكل وتأويّل ،4/111اللهجات: الكتاب:  هذه في يّنظر

ودقائق ،1/202والمنصف:  ،34والصاحبي:  ،3/265السراج:  لبن الصاول
وشرح ،1/170الشجريّة:   والماالي14/217والمخصص:  ،255التصريّف: 

ودراسات  ،159هشام:  لبن سعاد بانت وشرح ،1/141للرضي:  الشافية
التراث: في العربية واللهجات ،1/682الصرف:  قسم رآنالق لسلوب

388.
هكذا: البيت هذا ورد ح ] في126[

ّكى زاائدا تا        كتز
ّدر ماا و    التـ أو الوصال همز فيه تص

هو: والبيت الوزان، به يّستقيم ول اللماية يّخالف وهو
ًا تا         ّكى زاائد نقل قد وهو كتز

ّدر ماا أو   التـ أو فيه الوصال همز تص
وجأل قد نحو فاء الواو له ماا أو        

 بأبى ألحقا إن غيرها وفي اليا في
بن يّحيى والنخعي العمش، هم المضارعة همزة بكسر قرأوا ] الذيّن127[

ّثاب حبيش. بن وزاّر و
والبحر ،1/102القرطبي:  وتفسير ،1/173للنحاس:  القرآن : إعرابيّنظر

.122البشر:  فضلء إتحاف ،1/23المحيط: 
هم: يّحيى المضارعة حرف بكسر قرأوا والذيّن ،106عمران:  ]آل128[ 

ّثاب بن .3/293المحيط:  البحر نهيك. يّنظر وأبو العقيلي رزايّن وأبو و
أبو وتبعه ،2/296الكشاف:  في الزماخشري . ونسب113]هود: 129[

ّيان السبعة؛ أحد وهو عمرو لبي القراءة  هذه6/220المحيط:  البحر في ح
ابن وعزاها له، مانسوبة القراءات كتب مان عليه اطلعت فيما عليها أقف ولم

ّثاب.  لبن66الشواذ:  في خالويّه و
ّثاب بن يّحي هو المضارعة حرف بكسر قرأ والذي ،60]يّس: 130[  كما و

ّذ في .126خالويّه: لبن القراءات شوا
المضارعة حرف كسر فيها يّجوزا ماا ويّجوزا الثانية الحالة وإلى ح ]في131[

وغيرها. الياء



فرح. باب مان وليس ضرب، باب مان وعد ]أن132 
فاء والثانية المضارعة، همزة الولى بهمزتين إئبى الفعل هذا ]أصال133[

الولى واحدة كلمة في همزتين لجأتماع يّاء مانهما الثانية فقلبت الكلمة
ًا يّاء مانهما الثانية فقلبت ساكنة والثانية ماكسورة مانهما إيّمان ماثل وجأوب
المان. مان إئمان أصالها

مارتين. ماكرر يّوجأل ح ] في134[
ويّوجأل. توجأل ح ]ي135 
أراجأل. كأنها واضحة ليست كلمة ح ]ي136 
ناجأل. ح ]ي137[ 
. 153القفال:  ]تح138[ 
قوله: ]مان139[

حظل قد مااضيه إن يّلزم الباب ذا        
 مان المضارع آخر قبل ماا وكسر

بول افتحْن الخر قبل فها له        
حصلت وإن أول التاء زايّادة

عدا ماا البصريّين أن وهي ماهّمة ماسألة إلى هنا نشير أن بنا ]يّجدر140[ 
للفاعل؛ المبني الفعل عن فرع للمجهول المبني الفعل أن يّرون المبرد
َعَل فقط ثلثة عندهم المجّرد الماضي الثلثي الفعل أوزاان فإن ولهذا ِعَل َف َف و

ُعَل، َف للمجهول المبني فعلال أن يّرون الطراوة وابن والمبرد والكوفيون و
المبني صايغة بزيّادة أربعة المجّرد الثلثي الفعل أوزاان وعندهم بنفسه، رأس

للمجهول.
.6/36الهواماع:  وهمع ،67 /4سيبويّه:  : كتابيّنظر

ّدة، لغراض الفاعل ]يّحذف141[ أن إماا لماريّن راجأعة ماجملها في وهي ع
إلى مانهما كّل ويّتفّرع ماعنوي، لغرض يّحذف أن وإماا لفظي، لغرض يّحذف
ِلبهام أو اللفاظ، في للتناسب أو مانه، الخوف أو به، مانها: الجهل ماسائل ا

في وطمابس هو ماما ذلك وغير الساماع لدىّ الفاعل لشهرة أو الساماع، على
والبلغة. النحو كتب

قوله: مان ]142[
اتصل إذا واكسره الول ماضموم

به فأت للمفعول الفعل أسند إن
ًا ماضّي ًا كسر تل سواه في وفتح
ال في الخر قبل واجأعل اعتل بعين

للوزان. الول همزة تسهيل ]يّجب143[ 
ح. مان سقطت أشار ]كلمة144[ 
العرب. ]أي145[ 
ِلطلق ليست هنا ]اللف146[ تل الفعل لم أصالية لنها الروي هنا هي بل ل

ِلطلق ألف أماا تبع، بمعنى يّتلو الروي حركة إشباع نتيجة زاائدة ألف فهي ا
ّولد حتى الفتحة الفريّد: "أماا العقد في قال الوصال تسمى ألف مانها يّت
بأربعة إل ماطلقة القافية تكون ول وإطلقها، القافية إعراب فهو الوصال

قبلها ماا ماكسور ساكنة ويّاء الروي، مان قبلها ماا مافتوح ساكنة أحرف: ألف
ساكنة أو ماتحركة وهاء الروي، مان قبلها ماا ماضموم ساكنة وواو الروي، مان

ً المعجم حروف مان شيء يّكون ول ماكنية، الربعة: الحرف هذه غير وصال



ً تكون أن لهذه جأازا اوإنم المكنية؛ والهاء والياء والواو اللف يّجز ولم وصال
ليست إعراب حروف والياء والواو اللف لن المعجم؛ حروف مان لغيرها

ِلعراب"ا ماع تتولد وإنما أصاليات، . ها
ِلطلق ألف وماثال جأريّر: قول ا
أصاابا لقد أصابت إن وقولي         
  والعتابا عاذَل اللوم أقلي

ِلطلق؛ ألف هي وأصاابا العتابا في فاللف وأصااب. العتاَب الصال لن ا
في والوافي ،119للتنوخي:  القوافي ،5/497الفريّد:  ذلك: العقد في يّنظر

.202والقوافي:  العروض
قوله: ]مان147[ 

بول تلوها اضمم المطاوعة تاء          
  وماع ماعه ضْم وصال همز ذي ثالث

للمجهول. بالبناء تغوفل ح ]في148[ 
.77]التسهيل: 149[ 
قوله: ]مان150[ 

فضل الذي كاختير وانقاد اختار ـو     
    نحـ لثالث اجأعل باع نحو لفا وماا

التحتية. والياء الفوقية، التاء ]أي151[ 
ِقيَل تعالى ]كقوله152[ َو ِعي َأْرُض َيّا { َل ْب َءِك ا َيّا مَاا ُء َو ِعي َسَما ِل ْق َوِغيَض َأ

ُء}ُ بالشمام ْلَما والقراء وهشام، الكسائي قراءة في وغيض قيل في ا
ًا. النحوي الشمام يّسّمون روما

.2560البشر:  فضلء إتحاف ،2/208والنشر:  ،72للداني:  : التيسيريّنظر
أسد. بني فصحاء مان قبيلتان ودبير فقعس بنو ] وهم153[

.1/358عقيل:  ابن : شرحيّنظر
في النجار العزيّز عبد ماحمد الشيخَ عزا وقد الرجأز، مان ]البيت154[ 

ّين. غير لراجأز وقال: وقيل لرؤبه نسبته لبعضهم والتكميل التوضيح ماع
والنون لحمته؟ أو الثوب علم النون بكسر والنير نولين: نيريّن، ماكان ويّروي

نسجها. المراد الشقة الحائك عليها يّلف التي للخشبة اسم
اللواماع: والدرر ،495الشواهد:  وتخليص ،1/250المنصف:  في والبيت
الناظم: قول عند ماالك ابن ألفية شروح جأل به وتستشهد ،6/261
ًا           ك(بوع)ا فاحتمل جأا وضّم عين
أعل فاثلثي اشمم أو واكسر

ماالك: ابن قول ] عند155[
ٍه وانقاد اختار في         يّنجلي وشب

تلي العين لما باع لفا وماا
قوله: ]مان156[

اختزل الذي الجزم ذي كالمضارع ه       
 لسوا واعزه أفعل المار افعل مان

. 12]يّوسف:157[
.12]النمل:158[ 
.10]النمل: 159[
فهو. ح ]ي160[ 



قوله: ]مان161[ 
ًا صال          ً بالمحذوف كان ساكن ماتصل
ًا الوصال وبهمز أوله،    مانكسر

عبارته المعنى: وشملت ويّكون ناقصة نكرة هنا وماا سواهما، ح ]في162[ 
ً هنا العبارة وأصال ساكن، مانه المضارعة حرف يّلي الذي الحرُف فعل

لبحرق.
المضارعة حرف ]أي163[ 
قوله:  ]مان164[ 

قبل قد الضم ماشم بكسر اغزي ـو    
   ونحـ ضّم الضم لزوم قبل والهمز

.6 ]ص165[ 
والضم. الكسر إشمام ح ] في166[
ًا بحرق ]قال167[ ًا المسألة هذه شارح اغزي: الفعل في الزاي حركة مابين

صاارت لكن الضم، أصالها لن عارضة؛ الفعل ثالث هو الذي الزاي "كسرة
.162القفال:  المؤنثة". فتح يّاء قبل ماا كسر لضرورة لزاماة

قوله: ] مان168[
وكل خذ تتميم وماستندر وأمار     

ّذ     وفشا وكل وخذ مار بالحذف وش
.132] طه: 169[
.199]العراف: 170[
وماع العطف حرف ماع يّستعملوهما فلم وكل خذ جأملة: "وأماا ح ]في171[

ًا كونه مارتين. مانه" تكررت أكثر فالحذف فاشي
الثقفي: إسماعيل بن طريّح قول خذ تتميم ]مان172[

الضياع بمنزلة نزلت فقد         
 قواها وأخذ حاجأتي تحّمل
تم وقد بتحقيقنا للثمانيني الملوكي التصريّف شرح في الشاهد هذا يّنظر

هناك. عليه والتعليق تخريّجه
ح. مان سقطت علماء ]كلمة173[
ذكرناه. ماا ف ]في174[
ح. مان سقطت كان لما عبارة ]175[
ُكْل عبارة سقطت ح ]في176[  قليل)ا. (
11/19 اللسان: أكل في كما اؤكل العرب بعض قول كل تتميم ] مان177[

اؤكل" فقيل الصال على أخرج "وقد
الشاعر: فكقول خذ تتميم أماا

َلت فقد          َياع بمنزلة َنَز الّض
َواها واأخذ حاجأتي َتَحّمْل  ُق

مار. كما ح ]في178[
المضارعة. فاء ماع ح ]في179[
الفاء أو بالواو سبقت فإن سليم، لغة وفتحها الكسر، المار لم ]حركة180[

ِلسكان الصال، على وجأهان: التحريّك فيها جأازا ثم أو ُبوا نحو وا ْي َتِج َيْس ْل َف لي {
ُنوا ْؤمِا ُي ْل ُهْم بي َو ّل َع ُثّم َل ُدوَن}ُ و{ ْقُضوا َيّْرُش َي ُهْم}ُ ْل َث َف َت



أكثر ثم بعد وتحريّكها َتحريّكها، مان أكثر والفاء الواو بعد اللم إسكان ولكّن
إسكانها. مان

،111الداني:  والجنى ،303المباني:  ورصاف ،139/ 9يّعيش:  : ابنيّنظر
.294اللبيب:  وماغني

إعراب وماشكل ،131 ،4 ،2/3المسألة: المقتضب:  هذه في ]يّنظر181[ 
،176للعكبري:  والتبيين ،2/355الشجريّة:  والماالي ،1/11لمكي:  القرآن
ِلنصاف: المسألة ،317العربية:  وأسرار .72 وا


