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ِترِ إدرون ِمَن الدَرِن إسحوٌف أأبُا ِرد  أأَجا ٌد  أأملو أأسلوٌب  إخرِيٌط إصأليٌت 
أل َأفاع َأفعاٌل و ِة و أت الدر َلحَأاليِل وهو : صَأو أف ا ِلسحو ّنهّا  أل : إ يقا

َقْط َف أة الجموِع  َأبُني أل  َأفاعي و
َفلى َأْج َلى :  َع ْف َأ ْهِجيرِي  ِعيلى : إ ّد إف َل َأ ٌد :  َد َألن ٌد  أعو ْنَجٌج  َل َأ َعٌل :  ْن َف َأ

أل : ّنٌة خفيٌف يقا َف َعّل : إرزّب غليط كز إْز ْف ّفٌة إ أك أأْس أرِّجٌة  ْت أأ ّلٌة :  أع ْف أأ

ّلٌة ) وهو اسٌم وإرزّب َف أت في كتاِب سيبويه ( إْز ّنٌة وقرِأ َف أه إْز َذت َأَخ

َو صأفٌة وه
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َعلى ْف َلى قال الشاعرِ :َأ َف َفلى وَج َأْج   :
َلى  ) َف ِة ندعو الَج أن في الَمشتا ِقرِْ...نح َينت َنا  ِفي ِدَب  (  ل ترِى ال

يعني الجماعَة
َنبٌت أرِداٌن  أأفعلٌن : أغ ويكون على إْفعلى مثل : إيجلى : اسٌم 
أة ( ليلٌة ِنه والصف َبٌل بُعي أن َج ِلْسِحما ِعلٌن : ا ْف أحلٌن حََأَسٌن إ أأْس

 )إْضِحيانٌة
ٍم أملتئ أرِ  َغي َبَجاٌن : صأفٌة رخو  ْن َأ َبجاٌن : عجيٌن .  ْن َأ َعلٌن :  ْف َأ

َأّما أء و َعا َبُ َأْر َاء :  َء بُفتِح الب َ َعل ْف َأ ًا على :  أه أيض أء وبُنو ِبُعا َلْر ِعلء : ا ْف َأ

أد للجمِع فكثيرٌِ نحو  ِه الواحَأ ًا علي أء مكسرِ ِعل ْف ْنَصباء: َأ َأ
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أب الثاني : الضرِ
أء َيا ْهّ ِد وذلَك َض ِرِها ِمَن الزوائ َأوٍل مع غي ِه غيرِ  أة في ما زيدِت الهّمز

ِئٌض عظيم أجرِا أرِ و َطائط صَأغَي ٍرِ وحََأ أم شج ممدود اس
أف من السماء الثلثاية : الثاني : ما زيدْت فيه الل



َدها أف وحَأ أم على ضرِبُين : فضرٌِب زيدْت فيه الل ًا ينقس َأيض َذا  وه
ِه أل ِمْن ذلَك ما زيدْت في ِد الو ِرِها ِمَن الزائ َع غي ِه م وضرٌِب زيدْت في

أد ثاانيًة وثاالثًة ورابُعًة أما ثاانيًة فعلى بُناءين أف وحَأدها وهي تزا الل
َوحَِأَماٌر َباٌن  َذاٌل وَج َق ٍة :  ِة أبُني َلى ثالثا َع َثاالثًة :  ٌق و َطابُ ِهٌل وضارٌب و َكا

أن ْلقى ول يكو َع َلى  َع َف َلى  ْع أف َلى  ْع ِف ْعلى  َف ٌع ورابُعًة :  أشَجا أغرَِاٌب  ِكناٌز  و
أة ْلَمى والصف أء رابُعًة للتأنيِث نحو : َس ٌة وتجي ْلبا ٍء : ناقٌة حََأ صأفًة إلّ بُهّا

ٌة ِسعلة ِذفرِى وقالوا : امرِأ َلى :  ْع ِف ْبرَِى  َع  :
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ْفرِى منهّم َمْن ِذ ْكرَِى و ِذ أف للتأنيِث نحو :  َلل أء ا ٌة وتجي َها وَرجٌل ِعْز
َلى ْع أف أن .  ألهّا ملحقًة فينو َألَف تأنيٍث ومنهّم َمْن يجع ألهّا  يجع

أة . ْهَّمى والصف أب ِرِ التأنيِث وذلَك نحو : ال َلى ) لغَي ْع أف أف (  َأل أن  ول تكو
َثى ْن أأ َلى و ْب أحَأ

ٌة ْهّما أبُ أضهّم :  وقاَل سيبويه : قاَل بُع
َذا بُمعرِوٍف َأبُو العباس : ليَس ه قاَل 

ٌع َهّى موض َل َق َلى :  َع َف
ألهّا َهّى فيجع َل َق أل :  َعرِِب يقو أض ال أف تأنيٍث . وبُع أة : َجَمَزى . أل والصف

َعباء أش أء :  َعل أف ياًء . 
َو على ضرِبُيِن ِرِها وه أف مع غي ِه الل : الثاني : ما زيدْت في

أقوٌل أء : عا َفاِعل َعاٌل  َفا أعوٌل  َفا ٍة :  َأبُني أة  َثالثا ِه ثاانيًة  الول : ما كانْت في
أء أشورا َعا أء  َعا َقاصِأ َبُاٌط  حََأاطوٌم َسا

ِه الثاني : ما كانْت في
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أل :ثاالثًة َفواع أل و َفاِعي أل وَم َفاِع ِة الَجمِع وهَي : َم َأبُني أرِ ذلَك في   أكث
أل َعاِع َف أل  َواِعي َف و

أل َياِع َف أل  ِئ َفعا أل  َي َعا َف أل  ِو َعا َف ِلن  َعا َف ِلين  َعا َف أل  ِل َعا َف أل  ِلي َعا َف َلى  َعا َف
أل ِيي َعا َف أل  َعاوي َف أل  َفاِعي أل َم َفاعي َت أل  َفاِعي َي أل  َفاِعي َت أل  َع َفا َت أل  ْي َياِع َف



َعاعل َف أت  ِلي َعا َف
َفًة أب صِأ َكاسي أح َم ِتي َفا أل : َم َفاِعي أس َم أة : َمداِع أد الصف أل َمَساِج َمَفاِع

أم َواتي أل : َخ َواعي َف أرِ صأفٌة .  َوحََأواِس أط اسٌم  ِئ َوا أل حََأ َواِع َف
أة في أء واحَأد أه . جاء في الصفة كما ل يجي قال سيبويه : ول نعلم

ِة الصف
َعاٍل ) َفا أن صأفًة وهو جمع (  أل : ل يكو َواعي َف قاَل أبُو العباس : 

أل : ٍم تقو أطو أسوس وحََأا أعوٍل ) نحو : َجا َفا أع (  َو جم أن صأفًة وه ويكو
أس َواسي أم وَج َواطي حََأ

َأْن يكوَن هذا أرِ  أم ول يستنك ِل َ أل : َسل َعاِع َف أرِ  ِبُي َبا أم َج ِلي أل : َسل َعاِعي َف
ِة مثل  َلّن في الصف ِة  أزّرٍق: في الصف
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ّوٍل أحَأ و
َعاٌل صَأَحار َف َكَسالى .  أة .  ِء نحو صَأَحارى والصف أة اليا َعالى : مبدل َف
أة : أب والصف ِبُي َنا َظ ِليٌل  َعا َف ٌي  أة : درار َبَُخاتٌي والصف َعالٌي :  َف َذار  َع
أن قاَل أن َسرَِاحَِأي َعالي َف أب  ِبُ َعا أة : الرِّ أد والصف ِد أل : قرِا ِل َعا َف أل  ِلي َشَما

َعاِشن أة : َر َفرَِاسن والصف ِلٌن :  َعا َف ًا  أه وصأف َأعرِف سيبويه : ول 
َء أه جا َنعرِف َقاَل : ول  أرِ  َثاي َع ِرِ  َغَي ِبُ أر  ِو َقِسا أة :  أل والصف َداو ِوٌل : َج َعا َف

ًا وصأف
أة : أل والصف ِط َيا َغ أل :  َياِع َف أف  ِئ َظرَِا أة :  أل والصف ٍز : رسائ أل بُهّم ِئ َعا َف

أل ِق َيا صَأ
أف ِري َيا أس صَأ َياِمي َد أل :  َياِعي َف

   ]194 - صأفحة 3الصأول في النحو    [ جزء  

أل َفاِعي ًا :َت أل ولم يجىء وصأف ِف َتا َت أل :  َفاِع َت ًا  أء وصأف أل ولم يجى ِثاي َتَما  
ًا أع ولم يجىء وصأف َيرَِام أل :  َفاِع َي أم  َيَحامي أة :  أع والصف َيرَِابُي أل :  َفاعي َي
أس َكرَِايي أل :  َعايي َف ِة  َلودوي أح وهَي العظام ِمَن ا َوصْأٌف َجلَوي أل  ِوي َعا َف

ًا أيعلم وصأف ٍز ولم  أرِ مهّمو غي



أس ِبُ َنا َع أة :  أب والصف ِد َنا أل : َج َناِع َف أت  َفاري َع أت : وصأٌف  ِلي َعا َف
ِز ِه في بُاِب الهّم َأول أة في  ِة الجمِع والهّمز َأمثل َء من  أت ما َجا وقد ذكرِ

َذا َه ْبَل  َق أب الذي  َو البا وه
ِئد ِرِها ِمَن الزوا َع غي ِرِ الجمِع م أق اللِف ثاالثًة في غي ِلحا  :

َيٌة ِل َعا َف أة  َي ِل َعا أف ّلٌة  َعا َف أل  َواع َف أن  َعل َف أء  َعال َف أل  َعاِعي أف َلى  َعا َف َفاعٌل  أم
أيكَسرِ َأن  ِإل  ًا  أن وصأف َباَرى ول يكو أحَأ َلى :  َعا َف ٌد  ِه أمَجا َفاعٌل صأفٌة :  أم

أسَخاخين ٌء  َوصأٌف : َما أل  ْي َفاِع أم أسكاَرى  َنحو :  للجمِع 
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أء :قاَل َيايا َع أجٌل  أء والوصأَف : َر َثالثَاا َعالَء :  َف أه  ْيرَِ َغ أم في الكلم   ول نعل
أء َباقا َط

أرِ : صأفٌة َواِس َد أض  ِر َوا َع أل :  َواِع َف أن ولم يجيء صأفًة  أن : َسلََما َ َعال َف
ٌة أي : َشديد

ِليٌة : َعا َف أقرَِاِسيٌة  أصأرَِاحَِأيٌة  َيٌة :  ِل َعا أف ّلة : َزعاّرة . ولم يجيء صأفة .  َعا َف
ِقيٌة َبا َع َكرَِاهيٌة 

ِد ِرِها ِمَن الزوائ َع غي أقهّا رابُعة َم : لحا
أء َ ْعل َف ّعاٌل  ِف ّعاٌل  أف ّعاٌل  َف َعاٌل  ْف َت ْعلٌَل  َف َعاٌل  ْف ِت َعاٌل  ْف ْعلٌل ِم أف ْعلٌل  ِف

أعلٌَن َف أن  َعل َف أن  َ ْعل َف َعال  ْو َف َعاٌل  أفو أء  َعل َف أء  ْعل ِف أء  َعل أف أء  ّعال أف أء  َ ْعل أف
َعاٌل ْن ِف َعاٌل  ْي ِف َواٌل  ْع أف َعاٌل  ْي َف َياٌل  ْع ِف أل  َوا ْع ِف أعلٌن  َف أن  ِعل َف أن  َ ْعل ِف أعلٌَن  ِف

ْعلٌَل أف ْلباٌب ِشْملٌل  ْعلٌل ِج ِف ّعالى  أف
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ًا أم وصأف أقرِطاٌط ولَ نعل
ْعلٌل مصدٌر ل َف ًا  أم وصأف َثاٌل ول نعل ِتْم َعاٌل :  ْف ِت َقاٌر ِمْصلٌح  ْن َعاٌل : ِم ِمْف

أء ّ َكل أن وال ّبا ّعاٌل : الَج َف أد  َدا ّترِ َغيرِ نحو : ال َعاٌل : مصدٌر ل  ْف َت َغيرِ 
أحَأّساٌن أة :  ّطاٌف والصف أخ ّعاٌل :  أف أة نحو : َشرِّاٌب :  والصف

ًا أم وصأف أء ول نعل َبا أء : ِعل ْعل ِف ًا  َلم وصأف ْع َن أب ول  ّذا ِك ّعاٌل : ال ِف أكرِّاٌم  و
أء َفا َطرِ أء :  َ ْعل َف أء اسٌم .  أقوبُا أء :  ْعل أف أء  أخَشَشا أء : نحو :  َعل أف



َبُاء أقو أء :  َعل أف ًا  أم وصأف َلى : َخَضاَرى اسٌم ول نعل ّعا َف أء  وَخْضرِا
أد في ِه الواحَأ أكسرَِ علي ِإذا  َو كثيرٌِ  أء وه َفسا ّن أة : ال أء والصف والرِّحَأضا

َقاَل : أء  َعل َف ًا  أم وصأف َنعل أء اسٌم ول  َبا ْل ٌء : ِع َ ْعل ِف ِء  َلفا أخ الجمِع نحو : ال
أك بُن السلكة أسلي  :
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أه  ) ٍة َشرَِا َء عالي َقرِْما َلى  أر...َع ِه ِخَما أغرِت َأّن بُياَض  (  ك
أف أء اسٌم ل يعرِ َيرِا أء : الِس َعل ِف ًا  أف وصأف أم موضٍع ول نعرِ أء : اس أقرَِما

ًا وصأف
ْعلٌَن : َف ًا .  أف وصأف أم بُلد ول يعرِ أسولٌف : اس أطوَماٌر و َعاٌل :  أفو

أل : َفياٌن صَأفٌة يقا َكرَِواٌن اسٌم َز َعلٌن  َف أن  ْطَشا َع أة :  ْعداٌن والصف َس
ْعلٌن اسٌم : أف َفياٌن :  ِم : َز أل للظلي أه ويقا َطرِدت َا أي :  َفيان أح َز أه الرِي َفت َز

َبُاٍن أجرِْ َو كثيرٌِ في الجمع نحو :  َه أعرِْياٌن : صأفٌة و أن  أعثما
َبُاٌن ول ِرِ َظ ِعلٌن :  َف ْلماٍن  َعاٌن وفي الجمِع كثيرٌِ نحو : ِغ ْب ْعلٌن ِض ِف

ًا أم وصأف َعاٌن ول يعل أب أعلٌن : َس َف ًا  أف وصأف يعرِ
: قال ابُن مقبٍل
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ّبعاِن ) َياَر الحّي بُالس ِد َألَ يا   ... )
َفٌة َواٌس صأ ِدْر ِقرِْواٌش : اسٌم رجٍل  َواٌل :  ْع ِف َطاٌن اسٌم  أل أس أعلٌَن  أف

َياٌل ِجرِْياٌل : اسٌم ْع ِف أم الرِأِس  عظي
ٌد َوا أعْص َواٌل :  ْع َف َطاٌر .  ْي أة : بُ َطاٌن والصف ْي ْيماٌس وَش َد َتاٌم و ْي َعاٌل : َخ ْي َف

ْوراٌب َت َعاٌل :  ْو َف ًا :  أف وصأف َواٌن ول يعرِ ْي ِد ْيَماٌس و ِد َعاٌل :  ْي ِف اسٌم . 
ِة ِفرِْناٌس صأفٌة ِمْن صأف َناٌل :  ْع ِف َقط  َف َعاٌس صِأفٌة  ْن ِق َعاٌل :  ْن ِف اسٌم : 

ِة أظ الرِقب َو غلي أل : ه ِد يقا الس
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ِد ِرِها ِمَن الزوائ أقهّا خامسًة مع غي : لحا
َبى ْن َقرِْ َلى  ْن َع َف ِرِ تأنيٍث ولتأنيٍث :  أقهّا خامسة على ضرِبُين : لغَي لحا
َهذا قليٌل َدى و ْن أعل َنى :  ْل َع َف َفرِْنى  َع َنى :  ْل َع َف ْنطى  َب أف : الَح والوصأ

َو قليٌل َباَرى وه أحَأ أعلَدى مثل :  وقالوا : 
ِد َدها حَأرٌِف ليَس من حَأرِوِف الزوائ أقهّا خامسًة وبُع : لحا

ٌد اسٌم َدا ْن ِرِ ِف ْنلٌَل :  ِع ِف ِرِطرِاٌط  أة : ِس ْبٌت والصف َن أب :  َ ْبل ِل َعاٌل الِح ْل ِع ِف
أء اسٌم ْوصَأل أء : حََأ َعل ْو َف

أقهّا خامسًة للتأنيث َلحا  :
ِة أم الكمرِ ِكِمرِّى وهو العظي أة :  ّكى والصف ِزِم ّلى :  ِع ِف

َنى اسٌم وهَي أرِْض أع َنى ال ْل أع أف َنى اسٌم وهَي مشيٌة  ِعرَِْض َنى : ال ْل َع ِف
مشيٌة وليَس
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أته بُخّط أحَأمد بُن في كتاب محمد بُن يزيد في كتاب سيبويه ووجد
ّقى اسٌم َف ِد ّلى :  َع ِف أرِّضى اسٌم  أع ّلى :  أع أف يحيى 

أذر َو يح أذّرى ِمن ه أبُ َو َذّرى  أحَأ أل وقيَل :  َذّرى والبذّرى الباط أح ّلى : ال أع أف
أذر ويب

َعلى : ْي َف ْوَزلى  َعلى : حََأ ْو َف أم ملِك ِمَن العرِِب .  َدى اس ْن َل أج َلى :  ْن َع أف
ْيَزلى مشيٌة الَخ

َأي : ذهَب في ِة  َذهَب في الّسم أل :  ّهّى اسٌم يقا ّلى : الّسَم َع أف
ٍرِ ْنَصى : اسٌم طائ َل َبُ َلى :  ْن َع َف الباطِل . 

َدها همزة للتأنيِث أقهّا خامسًة . وبُع : لحا
َدٌب أء صأفة : َرجٌل ن َبُا َد ْن َعلء : َم أة : ِجرِبُياء . مف َياء والصف ْبرِ ِك ِفعلياء : 

ِة في الحاج
أء َعَشوَرا أء :  أعول َف أشوَرى اسٌم  َع َلى :  أعو َف أء اسٌم  َقا أبُو َد أء :  َ أعول َف

ْنصلء اسٌم . أع أء :  َعل ْن أف ٍة  ٍة بُطيئ أء اسٌم مشي َعِجسيا ِعيلء :  ِف اسٌم . 
أء اسٌم ْوصَأل أء : حََأ َعل ْو َف أء  َفسا ْن أخ أفنعلء : 
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ِرِها أقهّا سادسًة للتأنيِث مع غي : لحا
ّتيتى وهي ِق َأو ِهّجيرَِى  َلى في المصادر نحو :  ّعي ِف َعّزى  ّلى : ِمرِْ َع ِمْف

ّيا َل َع َف أل اسٌم .  َو الباط ّيرِى وه ْهّ أي ّلى  ِعي ْف َي ّفيزى اسٌم  أل ّعيلى :  أف أة  النميم
َوّرى صأفٌة : ْك ّلى : َم َع ْف َتى َم أبو َه َتى وَر أبو َغ َتى : َر ألو َع َف ّيا اسٌم  : الَمرَِحََأ

ّلى : َمرِِْعّزى اسٌم ِع ْف أم الرِوثاة َم عظي
َدها نوٌن أقهّا خامسًة وبُع : لحا

أب َقباٌن : َخَش ْي َق َعلٌن :  ْي َف أذبُاٌن .  ْي َك أة :  أمرِاٌن والصف ْي أعلٌَن : َض ْي َف
َعلٌن في غيرِ المعتِل ْي ِف ِم :  أم في الكل َبان ول يعل ْي َه أة :  السرِِج والصف

أكّل َأوِل  َء في أوّل الّشباِب و أن جا ْنظيا ِع َنبٌت ال أن  َيا ْل َلياٌن : الّص ْع َف
أن آكام صأغَار ّوما أح ّعلٌن : ال أف أن اسٌم .  أظوا ْن أع ألواٌن : ال ْع أف ٍء  شي

أعّمداٌن  أة :  طويٌل: والصف
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َلى َع ّومان  أحَأ أه :  َأحَأسب أف في كتابُي و َذا الحرِ قاَل أبُو بُكرِ : هكذا ه
ِم ّعلٌن في الس أف أت في كتاِب ثاعلٍب على ما أحَأكيه :  ّعلٍَن ووجد أف
أة أن بُقلٌة والصف ّلبا أح ًا وال أه نبت َأرا أت  أن وكن ّوما أح ِة فالسم : ال والصف

ٍة أب َجلب ّلباِن : صَأاحَأ ألج أعّمداِن وا نحو : ال
ِة ِة ِمْن نسخة القاضي المقرِوء ِة المنسوخ أت في النسخ ّعلٌَن : وجد أف
ّوماِن ّت أن في السم والصفِة نحو : ال ّعل أف أن :  َأبُي العباس : ويكو على 

َعلٌن : ْف ِفرِّكاٌن اسٌم . َم ّعلٌَن  ِف أغَّمداِن  أة نحو : ال ّلباِن والصف أج وال
َعلٌن : ْو َف ًا .  أم وصأف َكعاٌن معارٌف ول يعل ْل َلماٌن وَم ْكرَِماٌن وَم َم

ّفاٌن اسٌم ِئ َت ِعلٌن .  ْف َت ٌة .  َتناٌن : بُلد ْو حََأ

   ]203 - صأفحة 3الصأول في النحو    [ جزء  

ٌة للتأنيِث َدها همز أقهّا سادسًة وبُع : لحا



َأقصى ما أء و أشورا َعا أء :  أعول َفا أء  أيوخا أة َمْش أء والصف أيورا ْع أعولء : َم َمْف
أب أء وأْشهّيباٍب والشهّيبا أيورا ْع ِرِ التأنيِث سادسًة في : َم أق لغَي تلح

ِه مذكوٌر في موضع
ّية أء ِمَن السماء الثلثا أث ما زيدت فيه اليا : الثال

ٌع أبُو َيرِْ أعوٌل :  ْف َي ًا .  أم وصأف َيرَِْمع اسٌم ول يعل أل :  َع ْف َي أقهّا أولً :  لحا
ّنما ِإ ٌع ف أرِو أيْس أرِوِع  َيْس ألهّم في : ال َفأّما قو أد  أم : السو أمو َيح أة : ال والصف

ِطيٌن ول ْق أي ْيٌل  ِع ْف َي أعَف .  أتض ِء كما قيَل : اس ِة الرِا َء لضم ضموا اليا
َعٌل : ْن َف َي ٌع  أرِو أيْس َفرٌِ كما قالوا :  ْع أي أرِ وقالوا :  أف ْع َي أل :  أع ْف َي ًا .  أف وصأف يعرِ

ٌد صَأفٌة َد ْن َل َي َو ْنجٌج اسٌم  َل َي
أعوٌل  ْي َف َغٌَم .  ْي أة : َض أب الصف َن ْي َعٌل : َز ْي َف أقهّا ثاانيًة :  أصوٌم: لحا ْي َق
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أة َو :والصف ًا وه أف اسم ِفيعٌل : حَِأيفٌس صأفٌة ول يعرِ َعيثوٌم : َضْخٌم .   
أرِ أظ القصي الغَلي

َيرٌِ والصفٌة : ْث َيٌل : ِع ْع ِف ٌد  ِعي أة : َس ِعيرٌِ والصف َبُ ِعيٌل :  َف لحاقهّا ثاالثًة : 
ٌد َد ْي َف أة : َخ أم أرٍض والصف ْيلٌل خفينن : اس َع َف َيٌم أي : طويٌل .  ِطرِْ َرجٌل 

ًا أف اسم ٍم صأفٌة ول يعرِ ٍد ضخ ّيٌخ وا َهب ّيٌل :  َع َف  :
أة : ٌد والصف َل َبُ ْوٌط  َي ْه ِذ َيوٌل :  ْع ِف َو صأفٌة .  أف وه ٌد خفي َف ْي َف َعٌل : َخ ْي َع َف

ٍد َيٌب اسم وا ْل أع َيٌل :  َع َف َيوٌط  ِعذ
ِرِيٌة : داهيٌة ْف أة : ِع ِريٌة أرض غليظٌة والصف ْذ ِليٌة : حَِأ ْع ِف أقهّا رابُعًة :  لحا
ٌق أمرِّي ّيٌل :  َع أف ّطيٌخ والصفة : ِشرِّيٌب .  ّعيٌل : بُ ِف ٍة .  ِلي ْع ِلف أء لزمٌة  والهّا

أق ْبٌت يتلع َن أق :  ّلي أع ّعيٌل : ال أف أدّري .  أة : كوكٌب  أرِ والصف َو العصف وه
أة : ْنديٌل والصف ِعيٌل : ِم أم . ِمف أف اللئي أزّميٌل : الضعي أة :  ِرِ والصف بُالشج

ِليٌل . أة : ِشْم أح والصف ِه المل أب بُ ِتيٌت الذي يطي ْل ِليٌل : حَِأ ْع ِف ٌق .  ِطي ْن ِم
ِليٌت ْع ِف  :
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ِليٌن . اسٌم ِليٌن : ِغس ْع ِف أت .  ِرِي ْف أة : ِع أرِ والصف ِقَص َو ال ِعْزويٌت اسٌم وه



ِم أة ِمَن الّسنا َبٌة : وهَي القطع َترِِْعي ِعيلٌة :  ْف َت أن :  َتْمتي ِعيٌل : اسٌم : ال َتْف
ّيٌة ِترِْع َبُي محمد وأحَأمد  ِكتا ًا وفي  َء اتباع أضهّم التا وقد كسرِ بُع

َعليٌل : َف ِم  َنا أه قطعٌة ِمَن الّس َأن أه بُ َفسرِ والجرِمي قاَل : ترِغيبٌة و
ٌد أة : صَأَمكيٌك َشدي حََأَمصيٌص وهو نبٌت والصف

ِليٌة : ْن َع أف أة .  أة والعز ْهّنيٌة اسٌم السع َل أبُ َعلنيٌة :  أف أقهّا خامسًة :  لحا
ِعيٌل : َمرَِْمرِيٌس . فلعليل : صأفٌة : َف ْع َف أه  أتفارق أء ل  ْنِسيٌة اسٌم والهّا َل أق

ِليٌل ْنَش َخ
أن : الرِابُع : ما زيدت فيه النو

أبٌل اسٌم . ْن أس أعٌل :  ْن أف أف صأفًة .  َبرٌِ ول يعرِ ْن أق َعٌل :  ْن أف أقهّا ثاانيًة :  لحا
َبٌس ْن َع َعٌل :  ْن َف ٌء في المعنى .  َدٌب سوا ْن أدٌب وِج ْن أج َدٌب اسٌم  ْن َعٌل : ِج ْن ِف

أظ أل الغَلي َو الجم أه ٌو :  ْأ َد ْن ِك َعلو :  ْن ِف صأفٌة . 
أف ٌد ول يعرِ َقٌل اسٌم رمٌل كثيرٌِ متعق ْن َق َع َعٌل :  ْن َع َف أقهّا ثاالثًة :  لحا
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ًا ٌد .وصأف ٌد شدي أرِن أع أعنٌل : صأفٌة :  أف أم البطِن .  َعظي ٌد :  َد ْن َف ْنلٌل : َض َع َف  
أم َجماعٌة ِمَن الناِس َبٌة اس ْن َلٌة : َجرَِ ْن َع َف ْنَجٌة اسٌم .  أرِ أت َقد حَأكي :  و

ًا ّبٌُة أيض والحميرِِ وقالوا : َجرَِ
َنٌة : ْل َع ِف ِة .  ْعَش ْعَشٌن ِمَن الرِّ َلٌن : صأفٌة : َر ْع َف أقهّا رابُعًة :  لحا

ِفرِِْسٌن اسٌم ِلٌن :  ْع ِف َنٌة  ْف َل أة رجٌل ِخ ْغٌَن اسٌم والصف َل ِبُ َو َنٌة : مشيٌة  ِعرَِْض
ِة ّي ِء الثلثا أء ِمَن السما ِه التا : الخامس : ما زيدْت في

َلبٌة أتْح َفٌل و ْت أت َتٌب و أترِْ َعٌل :  ْف أت أة اسٌم  أضرِ ّت أب وال أض ْن َت أل  أع َأولً : تف أقهّا  لحا
أة أدم ْق ّت أفٌل وال ْت أت أعٌل :  ْف أت ًا .  أه وصأف َل َتٌب فجع أترِْ َأثارٌِ  أضهّم :  صأفٌة وقاَل بُع
أموٌت اسٌم َن َترِْ ألوٌت :  َع ْف َت َلٌة : اسٌم .  َف ْت َت َلٌة :  َع ْف َت أة صأفٌة .  َب أل ّتْح اسٌم وال

ٌء اسم القشرِة التي يقشرِها ِلى ِتْح ِعٌل :  ْف ِت أم القوِس .  َترِن
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ٌة بُيَن ٌة فجو ِور ْد َت َقالوا :  ٌة و ِور ْد َت َلٌة .  ِع ْف َت الدبُاغ مما يلي اللحَم . 
ًا أف وصأف ْعَضوٌض ول يعرِ َت أعوٌل :  ْف َت ِء .  ِرِ الهّا أف بُغَي الرِمِل ول يعرِ



َلٌة : صِأفٌة ِع ْف ِت ِلبُِل  َأخفاِف ا َهّا في  ِبُ أم  ٌة يوس أثاوٌر اسٌم حَأديد أتؤُ أعوٌل :  أتْف
أأخرِى . َبٌة لغٌَة  َل ِتْح َلٌة :  َع ْف ِت ْد .  َتل َلم  أب و أة التي تحل َبٌة . وهَي الغَزيرِ ِل ِتْح

َبّشرٌِ أت أبّشرٌِ ووجدت بُخِط ثاعلب  أت ّعٌل :  أف أت ٍة .  أم بُلد أط اس ّب ِهّ ِت ّعٌل : ال ِف ِت
ٍرِ قاَل : والصحيح : الضّم َطائ أم  أط اس ّو أن َت ّعٌل : ال أف أت ٍرِ .  َطائ أم  َو اس وه
ِه في كتاِب أبُي علي ًا علي أه مضرِوبُ َلفعاَل وجدت َة تخّص ا َلّن الكسرِ

أه الله َأعّز َارسي  الف
َتٌة اسٌم َب ْن َتٌة َس َل ْع َف أقهّا رابُعًة :  لحا

َناقٌة َلبوٌت و أل َخ أة : َرج أبوٌت اسٌم والصف َغ ألوٌت : َر َع َف أقهّا خامسًة :  لحا
أة ّنهّا اللين َذا في كتاِب سيبويه وقيَل : إ أة ك َفاره أر ال َترَِبُوٌت وهَي الخيا

أه مشتق ِمَن الترِاِب ّن َل أب  َو عندي الصوا أل وه الذلو
أم أس : المي : الساد

أب َل َعٌل : الَمْح ْف ًا . َم أف اسم أعوٌل : مضرِوٌب ول يعرِ ْف َأولً : َم أقهّا  لحا
أة ٌق والصف َف َبرٌِ وِمرِْ ْن َعٌل : ِم ْف َلى . ِم ْو َتى والَم أة : الَمْش أل والصف َت ْع والَم

:

   ]208 - صأفحة 3الصأول في النحو    [ جزء  

َعٌس ْد ِة .ِم أف من ول َو العرِي أب وه ِك ْن أة : الَم ِلٌس والصف ِعٌل : َمْج ْف  َم
َو كثيرٌِ . ٍم وه ْكرَِ أم أة نحو :  أمْصَحٌف . والصف َعٌل :  ْف أم ِة .  َعشيرِ ال

َقٌة ول أرِ أرعٌة وَمْش ِء : َمْز َعٌل بُالهّا ْف ًا . َم أف وصأف أجٌل ول يعرِ ْن أم أل :  أع أمْف
ْنِخرٌِ اسٌم ِعٌل : ِم ْف ٍء . َم ِرِ ها َعٌل بُغَي ْف ِم : َم ًا وليَس في الكل أف وصأف يعرِ
َأغاَر ولكْن ْنتَن و َأ أه ِمْن :  ّن َل ِيرٌِ  ْغَ أم ِتٌن و ْن أم أه :  َأصأل ٌة ف ِغَيرِ َوم ِتٌن  ْن َأّما : ِم ف
َو ٌق للمعلِق وه ألو أمع أعوٌل :  ْف أم ِلِمَك  أؤَُك و أج َأ ًا كما قالوا :  كسرِوا إتباع

ِعٌل : ِمرِِْعٌز ْف غرِيٌب ِم
َو صأفٌة . ِه وه ألزرِق والست أهٌّم : ل ْت أس أقٌم و أزْر ألٌم :  ْع أف أقهّا رابُعًة :  لحا
ِء وهَي صأفاٌت ِدٌم للدردا ِدْر َء و ِء والدقعا َدلقا ِعٌم لل ِدق ِقٌم و ْل ِد ِلٌم :  ْع ِف

أه  أل الخليل : إن ِه ِخلٌف يقو ِدلَمٌص ففي َأّما  َعامٌل: و أف
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ّلؤُلؤُ ِة اللآِل ِمَن ال َو بُمنزل أه أل :  أه يقو َدليٍص وغيرِ أه ِمْن  َأن ويحتج بُ
ٌق أه في بُعٍض والمعنى متف َف أه في بُعِض الحرِوِف وخال شارك

أو َوا أع : ال : السابُ
ِء َأدبُرَِ عن النسا َذا  ِإ َقل  ْو أة : حََأ َكٌب والصف ْو َك َعٌل :  ْو َف أقهّا ثاانيًة :  لحا

أظ أرِ الغَلي َو القصي ِة وه َلٌل للصف ْأ َو َك َلٌل :  ْع َو َف ِرِ المسِن :  َو زّب البعي وه
َوٌل ْد َوٌل : َج ْع َف ٌق .  أدو أة : صَأ أرِوٌف اسٌم والصف أعوٌل : َخ َف أقهّا ثاالثًة :  لحا

ّد َو ِعْس َوٌل : ال ْع ِف ًا .  أف وصأف ٌع ول يعرِ َو َوٌل : ِخرِْ ْع ِف َوٌر  ْهّ أة َج والصف
ٌد ّو َط َع ّوٌل : صأفٌة :  َع َف أل . و أخ الثقي َوّل وهو الشي ْث أة والصفة : ِع َعظاي ال
َأْن ِإلّ  ِم  أل في الكل َو قلي أن وه َطيلسا َو ال أدوٌس وه أس أعوٌل :  أف طويٌل . 
َثوثاٌل َع َعٌل : صأفٌة :  َعو َف أد للجمِع .  ِه الواحَأ َأو يكسرَِ علي ًا  يكوَن مصدر

ٍد قرِيٍب ِمَن أم وا أن اس َن ْو َب َلٌل : حََأ ْو َع َف ِو  أة الخط َطى مقاربُ َطو َق و
َنٌن ْو َب أضهّم : حَِأ َلهّا بُع َلٌل َجع ْو َع ِف ِة .  اليمام

ٌة َفو ْن أع ٌة  َلو ْع أف ًا .  أف وصأف ٌة ول يعرِ أقو َعرِْ ٌة :  ألو ْع َف أقهّا رابُعًة :  لحا
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أله . ٌة مث أحَأنذو َثاعلٍب و َعْن  أم رجٍل  َو اس ّلي وه قطعٌة ِمْن يبيِس الِح
َثاعلب . َذا في كتابُي كتاِب سيبويه وبُخّط  ٌة اسم : ك ِذو ْن ٌة : حَِأ ِلو ْع ِف

أه أء ل تفارق أه شبعٌة ِمَن الجبِل والهّا َأن أه  ٌة وفَسرِ أذو ْن ٌة : حَِأ ألو ْع ِف
َد أه ليَس في كلِمهّم مضموٌم بُع َأن َأجِل  َطأ ِمْن  َأظنه َخ َأبُو بُكرِ : و قاَل 

أرِ . أه قد التقى الّضّم والكس َن َهنا ساكنٌة فكأ َها  أن  ٍر والنو مكسو
ّعوٌل : َف ِرِ .  أرِ ِمَن الخنازي َو الصغَي أص وه ّو أة : الِخن ّوٌر والصف َن ّعوٌل : ِس ِف
ّدوٌس وهما أق ّبوٌح و أس ّعوٌل : قالوا :  أف ّدوٌس  أق ّبوٌح و ٌد والصفة : َس ّفو َس

ٌء َأي : شي أطخرِور  ِه .  أل : ما علي أرِوٌر اسٌم يقا أطْخ ألوٌل :  ْع أف صأفٌة . 
أد َلسو أك : ا أكو َل أة : الَح َطائرٌِ والصف أصوٌص  َل َبُ َعلوٌل :  َف ألوٌل .  ْهّ أبُ أة  والصف
أه َقد مَضى ذكرِ ٍة و ألو ْن َع َف أف على :  أن الحرِ أو خامسًة فيكو . وتلحق الوا

في بُاِب النوِن
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ِرِ حََأرٍِف ِمَن الصأِل في الثلثاي ِة بُتكرِي أب الزياد بُا
ًا أتضاعفا جميع َأن  أتضاعَف اللم وإّما  َأن  أن وإّما  أتضاعَف العي َأن  إّما 

َو أزّمٌل وه أة :  ّلٌم والصف أس ّعٌل :  أف أن :  ِه العي ْفت في أضوع أل : ما  الو
َأسفِل القيعاِن أء في  أن الذي يجي َو الطي ّنٌب وه ِق ّعٌل :  ِف أف .  الضعي

ّلٌز : ّعٌل : حَِأّمٌص وحَِأ ِف ّنبٌة  ِد أل :  أرِ ويقا َو القصي أب وه ّن ّد أة : ال والصف
َو ٌع وه ّب أت ِه  أد بُ َو قليٌل يرِا ٌع وه ّب أت ّعٌل :  أف ًا .  أف وصأف ِقَصاٌر ول يعرِ َشَجرِ 

ّظل ال
ًا . أف وصأف ٍة ول يعرِ أم امرِأ ٌد اس َد ْهّ َلٌل َم ْع َف أه :  الثاني : ما ضوعفْت لم
أل : ٌد . قاَل الجرِمي : وهو شيئاِن يقا أد ْع أق أم َمكاٍن و ٌد اس أد أسرِْ ألٌل :  ْع أف

أرِ َقاَل الشاع أن الضعيَف  َيكو أرِ  أه والخ ّد أدهم إلّي َج َأقع  :
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أه  ) َن ْي َبُ َو ِني  ْي َبُ أل  ْي َوالَخ َأِخي  ِني  َعا ِد...َد أد ْع أق ِبُ ْدني  َيِج َلْم  ِني  َعا َد َلّما  َف   )
ٌد ِد ِرْم ٌد  ِلٌل : صأفٌة : َرما ْع ِف ٌد .  َد ْع أق أة :  ٍد والصف أم وا َبٌب اس ْن أع َلٌل :  ْع أف

أع ِمرِكض رجِل ّد : وهو موض َع ٌة وَم ّذ َبُل ّبٌُة  َعّل : َشرَِ َف ِلٌك .  َها َأي : 

َعّل : ِف أة .  أة الصغَيرِ أة الجاري ّي َب َهّ َبّي وال َهّ أة : ال ِة والصف ِرس ِمَن الدابُ َا الف
أبّن أج أعّل :  أف أد .  أم الشدي َو الضخ َدّب وه أة : ِخ أم الجدِب والصف َدّب اس ِج

َبّث ِلّز : رصأاٌص وقيَل : َخ ِف ِعّل : ال ِف ٌد .  ّد شدي أم أق أة : ال أن والصف أط أق و
أة ّف ِئ َت ِعّل :  َف أع .  َو السرِي َوه ِطِمرِّ  أة : ال ِة والصف الَفض

َأَر ذلَك ّفٌة ولَم  ِئ َت ّنهّم يقولوَن :  َأ َقاَل الجرِمي : َزعم سيبويه : 
َفعلٌة ًا وقاَل : إْن صأحْت فهَّي  معرِوف

ِء أف في بُعِض النسِخ قد ذكرِ في بُاِب التا َذا الحرِ َأبُو بُكرِ : وه قاَل 
ِة ّف ِئ أت ِة ذاَك مثل :  ّف ِئ َت َء على :  أل : َجا ٍة يقا ِعل ْف َت أجعَل على مثال :  و

أه الله أم أته عن محمد بُن يزيد رحَأ َأخذ َذا  َذاَك ك
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أة ّل َع ّلٌة : :أف أع أف ّنٌة  أل أت ّنٌة وبُخّط ثاعلب :  أل َت ّلٌة :  أع َف َو اسٌم :  أدَرّجٌة وه  
َأي : حََأاجٌة ّنٌة  أل أت أه  َل قالوا : لي قب



أح يعني في َفت أل ال َلصأ ًا وا أة إتباع َأن تكوَن الضم أز  َأبُو بُكرِ : فيجو قاَل 
ٍة ّن أل أت

أمه أنه ول أث : ما ضوعفْت عي : الثال
ًا ول َبرِْبُرِ َت ًا ول  َبُرِ َبرِْ أه حََأ َأصأاب من أل : ما  َبرِْبُرٌِ اسٌم يقا َعٌل : حََأ ْل َع َف

أة : صَأَمْحَمٌح ًا والصف أه شيئ َأصأاَب من َأي : ما  ًا  َور َوْر حََأ
َأٌس صَأَمْحَمٌح أرِ وقال ثاعلٌب : ر أظ القصي َو الغَلي قاَل الجرِمي : وه

ٌد َغليٌظ شدي أع  َأصأل

َء والعيَن ًا وضاعفوا الفا أف وصأف أء ول يعرِ ّبٌُة حََأْمرَِا َدا أذَرحَْأرٌَِح  َعٌل :  ْل َع أف
ٌة وهَي ِمَن َأي : شديد َداهيٌة َمرَِمرِيٌس  ٍد قالوا :  في حَأرٍِف واحَأ

ِة المرِاس
أه بُذواِت أن نتبع ِد ِمَن الثلثاي ونح أت الزوائ أذكرَِ ذوا قاَل أبُو بُكرِ : قد 

ِد ِمَن الرِبُاعي الزوائ
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ِة أد ِمْن بُناِت الربُع أه الزوائ ما لحقت
َء َأولً إلّ السما ِد  ٌء ِمَن الزوائ َهّا شي أق ِة ل يلح َأّن ذواِت الربُع اعلم : 

ٌة فكاَن على أه زياد ِة لحقت ٍء ِمن بُناِت الربُع َأفعالهّّن وكّل شي ِمْن 
أت ِة بُنا أق بُبناِت الربُع ِة كما تلح ٌق بُالخمس َو ملح ِة فهّ مثاِل الخمس

ِة أه مصدَر بُناِت الربُع أه فعلً خالَف مصدَر َت َء إْن جعل ِة إلّ ما جا الثلثا
ٍم لو ّل أس ّعٌل نحو :  أف َبٍُق . و َطا َعٌل : نحو :  َفا َف ّعٍل .  أف َعٍل و َفا نحو : 

أل أرها إلّ ثالثايًة وك ًا وما كانْت مصاد أثالثاي َذا فعلً ما كاَن إل  جعلَت ه
ٌق بُبناِت َو ملح َفهّ َفرِْجٍل  ِة على مثاِل : َس َناِت الربُع َء من بُ ٍء جا شي
أل لو أم والفع َق الس ْعلً لتف ِف َتهّا حَأتى تكوَن  َلنَك لو أكرِه ِة  الخمس

أس ًا ذلَك لكاَن القيا َفرِْجٍل مستكرِه َدٍق وَس َفرَِْز أت ِمْن :  ْل َع َف قلَت : 
أت َفاعل َت أت و ّلم َك َت أن على وزِن :  أت فيكو ْل َفرَِْج أت وَس ْق َد َفرَِْز َأْن يكوَن 

أت َدحَْأرِج َت َلى وزِن :  َع ِه و ِته وسواكن في متحرِكا
ِة بُحرٍِف وهَي َبُناِت الثلثا َأقّل من  ِة  َبُناِت الربُع أد في  وجاءِت الزوائ

ِد في ِرِها ِمَن الزوائ أء ) فجاءْت سادسًة مع غي َأّما ( التا أة ف الهّمز
ٍم : َأقسا ِة  َأربُع َلى  ِد ع أم الرِبُاعي ذي الزوائ ْنكبوٍت فصار انقسا َع

أن أف والنو أء والل أو واليا الوا
ًة ِو ثاالثًة زائد أق الوا َلحا أل ِمْن ذلَك  : الو



ْوَزٌن َعَش أة  أة والصف َكرٌِ وهَي الداهي ْو َب َلٌل : حََأ ْو َع َف ِة :  في ذواِت الربُع
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أللٌن ْو َع َف ْونٌن  َب ِة : حََأ أرِها ِمْن بُناِت الثلثا أظ ونظي أب الغَلي َو الّصل وه
َكرِى . اسٌم ْو َب َلى : حََأ َل ْو َع َف أت في طرِيِق مكَة  َو نبا أثارَِاٌن وه ْو َب َع

أة : َلعاجم والصف أم ملٍك ِمَن ا َوٌر اس ْهّ َل َبُ ْوٌل :  َل ْع َف أقهّا رابُعَة :  لحا
أم ِمَن السحاِب . َو العظي ْهّوٌر : وه َن َك أن و أء الحس َوهَو الوضي ٌق :  َو ْهّ َل َبُ

أفوٌر أعْص ألوٌل :  ْع أف أم الرِأِس .  َو العظي َدويٌل صأفٌة : وه ْن أق َلويٌل :  ْع َف
ألوٌل : ْع َف ْهّلوٌل  أبُ ِة :  َبُناِت الثلثا أه ِمْن  َطويٌل ونظيرِ أحوٌط  ْن أش أة :  والصف

ِم َكرِْ أم ال أجوٌن اس َوَزر أبُوٌس  َقرَِ
ِه َأّن هذ أرِ قاَل : وزعَم الصأمعي  َأحَأم ٌغ  َو صأب قاَل الَجرِمي : وه

أب َعرِ أه ال ّذهِب فقلبت أن ال أبُوٌن أي لو أأعرِبُت وأّن المعنى : َزْر فارسيٌة 
َألحق بُبناِت ِة  أكوٌك ِمْن بُناِت الثلثا َل أس وحََأ َلمل أقوس ا َقرَِ أة :  والصف
ِة وهِي إحَأدى َدوٌس اسٌم روضٌة دوَن اليمام ِفرِْ َلوٌل :  ْع ِف ِة .  الربُع

َطوس : ْل أة : ناقٌة ِع َذوٌن والصف ِبُرِْ َعز وجَل . و َا الله  الجناِن التي ذكرِه
َيوٌط ْذ ِة . ِع َبُناِت الثلثا ِه من  أألحق بُ أة . و أة الخيار الفاره وهَي الناق

َبُناِت أه ِمْن  أه ونظيرِ َل أء لزمٌة  أدوة والهّا َقَمْح ٌة :  ّلو َع َف أقهّا خامسًة :  لحا
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أجوٌر ْيَس َع أة :  ِة والصف أعوٌر : اسٌم للداهي َت َعلوٌل : َخي ْي َف ٌة  أسو ْن َل َق الثلثاة 
أبُوٌت َتْخرَِ َكبوٌت و ْن َع ألوٌت :  َل ْع َف ِلبُِل .  أة ِمَن ا وهَي الشديد

ًا وفي كتاِب ثاعلب َتْخرَِبُوت أت علماءنا َفلم يعرِفوا :  َأل قاَل الجرِمي : س
َفارهٌة َتْخرَِبُوٌت ناقٌة  ّطه :  بُخ

أب أل المضطرِ َو الطوي ٌق وه أقو َد ْن أة : حََأ أنوٌن اسٌم والصف ْنَج َللوٌل : َم ْع َف
أنوِن ْنَج شبه الَم

ِء في الرِبُاعي أة اليا : الثاني : زياد
ِه َق بُ أألح أط و أد النشي َو الجل َثٌل : وه ْي َعَم َلٌل : صأفٌة  ْي َع َف تلحق ثاالثًة : 

أكّل َسرِيٍع . أد ل َو بُع َثاّم ه ِم  أه للظلي أل َأصأ ٌد و ْيد َف ِة : َخ َبُناِت الثلثا من 



ًا أف وصأف أقصاٌن وهَي دابٌُة ول يعرِ ْي َعرَِ َللٌن :  ْي َع َف
أء ِظيرٌِ : السي ْن أة : َش ِطيٌل والصف ِبُرِْ ِديٌل و ْن َق ِليٌل :  ْع أقهّا رابُعًة : ف لحا

ِه ِمْن بُناِت الثلثاة : َق بُ أألح أة . و َن أش الَخِش ٍد وحَِأرِْبُي الخلِق عن أبُي زي
أع أد الرِفي َو السي ٌق صِأفٌة وه َني أغرِْ َليٌل :  ْع أف َتَزحَّأَل  ِزحَْأليٌل ِمْن : 
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ِم التي ِه ِسوى المي ِئد في أول ٌء ِمَن الزوا أق الرِبُاعي شي وليَس يلح
أه ِو فقد تقدَم ذكرِ أء َمع الوا أته اليا َأفعالهّّن وما لحق ِء ِمن  في السما

َق أألح ًا و أف وصأف َلْحفيٌة وهَي دابٌُة ول يعرِ أس ّليٌة :  َع أف أقهّا خامسًة :  لحا
ٌق ْنجي َعليٌل . َم ْن َف أع لزمٌة  أش الواس أة وهَي العي ْهّني ْل أب ِه ِمَن الثلثاي ال بُ

ألهّم في ِة النوِن الولى قو َلى زياد أل ع َترِيٌس والدلي ْن َع أة :  والصف
ِة النون في أل على زياد ٌق والدلي ِني أمجي ِعه : َمَجانيٌق وفي تصغَيرِه  جم
أد أف الس ِة ويوصأ أذ بُالشد ِة وهَي الخ ٌق ِمَن العترَِس أمشت أه  َأن َترِيس  ْن َع

ْفَشليٌل : َع َلليل :  ْع َف َأرٍض  أم  أل : اس َنابُي أك أل :  َعالي أف ِته  بُذلَك لشد
أه إل صأفة َأنه ل يعرِف َكرِ سيبويه  َطرِيرٌِ وذ َقْم أة  َأعجمي والصف

أق اللِف في ذواِت الربُعة َلحا أث  : الثال
أم َو العظي أرِ وه ِف َذا أع أة  أب دابٌُة : والصف أجَخاد أل  ِل َعا أف أق ثاالثًة :  َتلح

أظ الجانِب ِمْن َو الغَلي أرِ وه َواِس أد ِة  أه ِمن ذواِت الثلثا أد وما لحق الشدي
أب . َقرَِاِش أل .  ِل َعا َف أضهّم .  أه بُع ّد َبُى اٌم وقد م ِد أخَجا ِللى  َعا أف أرِ  أس ْد َي َدَسرَِ 

أل  ِلي َعا أل: َف ِدي َنا َق
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ِرِ التأنيِث أقهّا رابُعًة لغَي : لحا
أة أض الواسع َلر َداٌح وهَي ا أة : ِسرِْ ٌق والصف ْعلٌَل : حَِأْمل ِف

أف ِمْن بُناِت أم في الكلم إلّ المضع ْعلٌَل ل يعل َف َباٌب .  ْل ِه ِج َق بُ أألح و
ِة الوليِن وليَس في أه بُمنزل أن الحرِفاِن الخرِاِن من ِة الذي يكو الربُع

أت ْد َد ِة نحو َر َناِت الثلثا ْيَس في مضاعِف بُ َل أه  َأن أد كما  ِه زوائ حَأرِوف
أرَِب َق أة :  ِر وهو نبٌت والصف ْلَزاِل والَجرَِْجا ٌة وذلَك نحو : الَز زياد



أم ِر نحو الّزلزاِل ل يعل أل في المصد ْعل ِف أد و َو البعي أس وه َعا َقْس ال
َو ْه َو أء .  َبُرَِْسا أء :  َ ْعل َف َء مكسوَر الوِل إلّ في المصدر  أف جا المضاع
أء َو الشي َناٌس وه أقرِْ ِنه و أس بُعي َهو القرِطا أس  أقرِطا أل :  َ ْعل أف أس  النا

ًا أف وصأف أص ِمَن الجبِل ول يعرِ يشخ
ِرِ التأنيِث أقهّا خامسًة لغَي : لحا

َو أء يا فتى وه َكا َبرِْ أد . وقالوا : رجٌل حََأ َكى وهو القرِا َبرِ ّلى : حََأ َع َف
َطى ْن َب ِه ِمْن بُناِت الثلثاة : الَح أألحق بُ أل الرِجِل و ِرِ الطوي أرِ الظهّ القصي

أه وغيرِ
َلْم َف َء للتأنيِث  َبرِكا أضهّم اللَف في حََأ ْد َجعَل بُع َق قاَل الجرِمي و

أقه ِمْن ْبرَِى ولح ِع أل ِج أم مث َو الّضخ ْنباٌر صأفٌة : وه ِع ْنلٌل : ِج ِع ِف يصرِْف . 
ّباٌر : ِن أم رجٍل وِج ِنّماٌر : اس ِعلٌّل : ِس ِف َأرٌض  ٌد وهَي  ْندا ِرِ ِف ِة :  بُناِت الثلثا

ِه ِمْن بُناِت َق بُ أألح أل و َو الطوي أح وه ّطرِّْما أة : ال َبارى والصف أح أخ ال َفرِ
ِة الثلثا
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أب ّبا ِل أف .ِج أرِ مصرِوٍف ول يعرِ ٌد وغي أء ممدو َبُا ْقرَِ َع أء و َنسا َبُرِْ أء :  َلل ْع َف  
أء ِطرِِْمَسا أء :  ِلل ْع ِف أرِ قوٌم .  ّد قوٌم ويقص أء يم أفصا أقرِْ أء : ال ألل ْع أف ًا  وصأف
أح َو الرِي أء وه ِة : ِجرِْبُيا ِه ِمَن الثلثا أألحق بُ ٌد صأفٌة و أة ممدو وهَي الظلم

ّد بُعٌض . أرِ بُعٌض ويم أء للبقِل يقص َبُا َد ْن ِه أء قالوا :  َلل ْع ِف أل .  الشما
أن . أم السمي َو الد أمساٌن وه أدحَْأ أة :  أرِبُاٌن وهَي دابٌُة والصف ْق أع أللٌن :  ْع أف

أن والصفة : حَِأذرجاٌن وهو ِذَما ْن أه الِح َل أل  أيقا أن حَأّي  ِذَما ْن أن : الِح ِلل ْع ِف
أل الخلِق ِمَن ْعَشعاٌن الطوي أة : َش َفرِاٌن والصف ْع َللٌن : َز ْع َف أرِ .  القصي

الفتياِن
أقهّا خامسًة للتأنيِث : لحا

أف صأفًة ٍة وقيَل : قصرٌِ بُمرِو الرِوذ ول يعرِ َنى اسم امرِأ َت َفرِْ َلى :  َل ْع َف
َبُى اسٌم قال الجرِمي : ِد ِهّن ِللى : ال ْع ِف ْيَزلى .  ِة الَخ َق ِمَن الثلثا أألح و
َللى ْع ِف َعلى : ِسبطرِى اسٌم .  ِف ِة  أف في الحاج َو الخفي أء : وه َبُا ِد ْن ِه

ِة أم مشي َو اس َبُذى . وه ِهّرِْ ال
أق النوِن في الرِبُاعي ثاانيًة َلحا أع :  : الرِابُ

أرِ َو القصي َتأٌل وه ْن أك أة :  أز والصف َو الغَرِي َعبٌة اسٌم وه َث ْن أخ َلٌل  َع ْن أف
َدحَْأٍل َق بُِجرِْ أألح َفْخرٌِ  ْن ِق َعّل :  ْن ِف َظاٌم .  أبٌل َشَجرِ ِع ْهّ َن َك ألٌل :  ْع َن َف
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أق النوِن ثاالثًة :الثاني :  لحو
أم ْنَجٌح الضخ َف َع ِه  َق بُ أألح أرِ و َبٌل القصي ْن َلٌل حََأَز ْن َع َف
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ِه تكرِيرٌِ في الرِبُاعي لَحاقهّا ِمْن موضع الثاني أة في أب ما الزياد َبُا
أرِ َو ثام أع وه أهّّمق ِلٌل : ال ّع أف أد .  أظ الشدي َو الغَلي ٌد : وه ْك ّل ّعٌل صأفٌة ِع ِف

َة : َع المرِأ َأن تجام أل قبل  َو الذي ينز أق وه ِل أة : الّزّم التنضِب والصف
أف ليَس في َذا الحرِ أش ه َهَمرِّ ِلٌل :  ّع َف أم .  أشّمخرٌِ المتعظ ّعّل :  أف

َء في كتاِب ْهَو فيما قرِي َو َأبُي العباِس .  ِة  كتابُي المنسوخ من نسخ
َذا َأصأَل ه َأن  أب  َأحَأس ِة ثاعلب ف أه في نسخ ْد َأج َلم  ِه و القاضي علي

ْعلٌل فأدغَم َن َف الحرِِف : 
أقهّا ِمن موضِع الثالِث : لَحا

ّلٌل أع َف ِم .  ِة الظلي ّنٌج : َخفيٌف ِمْن صأف َف أة : َس َهَمرِّجٌة والصف ّلٌل :  َع َف
أر في أعرِّ ّلٌل : الّص أع أف ِرِ .  أة ِمَن الجوه ِذه الحجار َذا قاَل بُالداِل ه ٌد ك أمرِّ أز
أت أه . وقرِأ َأبُي العباِس ول أعرِف َأصأِل  ِبُنا وليَس في  َأصأحا كتاِب بُعِض 

ْبٌت َن أق  أفرِّ َثاعلب الّص في كتاِب 
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أقهّا ِمْن موضِع الرِّابُِع : إلحا
ٍة أم حَأي ّد : اس َبُ َلّل : ِعرِْ ْع ِف أع .  َفار أل ال َلٌل الرِج ْهّ َب ّلٌل وصأٌف َس َع َف

َو المسّن ِمَن الرِجاِل ِقرَِْشّب وه أة :  والصف
أحّب َضَخٌم أقْس َفٌة  ألّل : صِأ ْع ِف ٍة .  َدابُ أم  ّد : اس َو ِه ِعْس َق بُ أألح و

أرِ أيقرِق أل الكّف والذي  َقرٌِ : حََأَجرِ يم ْهّ َق َلٌل :  ْع ِف ٌي طويٌل  َثاد أطّب :  أطرِْ و



أولى ِرِ القاِف ال َقرٌِ بُكس ْهّ ِق ِفه  في جو
أد في بُناِت ِة وجاءِت الزوائ أة من بُناِت الخمس أه الزياد ما لحقت

أده ثالثاٌة َأقّل بُحرٍِف فزوائ ِة  : الخمس
ِء خامسًة أق اليا أل : لَحا : الو

َدبُيٌس وهَي َدْر أة  ْلَسبيٌل والصف َطائرٌِ وَس َندليٌب  َع َدريٌس و ْن َلليٌل َخ ْع ف
ِبيٌل وهي البُاطيل عن الجرِمي أخَزع ّليٌل :  َع أف ًا .  َأيض أة  أز والداهي العجو

ِو خامسًة أق الوا : الثاني : لَحا
أبوٌس َط ِقرِْ ألوٌل : صأفٌة  َل ْع ِف أرِ .  أة الذك أفوٌط وهَي العظاء َعْضرَِ ألوٌل :  َل ْع َف

أف َو المعرِو َه أبوٌس :  َط َقرِْ ِبُي موقع عن أبُي العباس  . وفي كتا
ِرِ التأنيِث َللِف سادسًة لغَي أق ا َلَحا أث :  : الثال

أد أم الشدي َو العظي َثرَِى وه ْع َب َق َلى :  ّل َع َف
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ِة أأعرَِب ِمَن العجمي ِة ما  َأبُني أب  َبُا
أه على ًا ومخالفت أف العرِبُي في اللفِظ كثيرِ أم العجمي يخال الكل

َأّما ما َف أة الحرِوِف  أرِ : مخالف ِء والخ أة البنا أهما : مخالف َأحَأد ضرِبُيِن : 
أق أه بُحرِوفهّا ول تنط أه حَأرِوَف العرِِب فإّن العرَِب تبدل خالَف حَأرِوف

أب أه العرِ َأحَأدهما : قد بُنت َلى ضرِبُيِن  أء ع أه يجي أء فإن َأّما البنا بُِسواها و
َغيرِِت الحرِوَف التي ليست من حَأرِوفهّا أه كما  ّيرِت َء كلِمهّا وغ بُنا
ومنه ما تكلمت بُه بُأبُنية غيرِ أبُنيتهّا وربُما غيرِوا الحرَِف العرِبُي

َأعجمي َلّن الصأَل  ِه  بُحرٍِف غيرِ
أه ِمْن كلِمهّا أل : ما بُنت : الو

ِرق َبا أش أجوٌر و أب وقالوا : آ أق ويعقو أهّم : درهٌم وديناٌر وإسح وذلَك قول
أقرِطاَس أقوه بُ َألح ٌق  أرستا َذافرَِ و َع أه بُ فألحقو

ِة كلِمهّا َأبُني ِرِ  أه على غي : الثاني : ما بُنت
ّبُما ترِكوا السَم أر َفيرِوَز . و أجرِّ وإبُرِيَسم وَسرِاويَل و وذلَك نحو : آ

ِئهّم أو لم يكْن ِفهّم كاَن على بُنا أه ِمْن حَأرِو َذا كانْت حَأرِوف على حَأاله إ
ّبُما غيرِوا الحرَِف الذي ليَس من أر أكم و أكرِ أخرِّم وال أخرِاساَن و نحو : 

ٍم ّق َبُ َو ِرِند  ِف ِة نحو :  ِئه في الفارسي أه على بُنا حَأرِوِفهّم ولم يغَيرِو
أه ما َأبُدلوا من ِة  ًا ِمْن حَأرِوِف الفارسي َأبُدلوا حَأرِف َذا  ّنهّم إ َأ واعلم : 

أب يقرِ
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ِمَن المخرِِج فيبدلوَن من الحرِِف الذي بُين الكاِف والجيم الجيَم
ّنهّا قرِيبٌة َل ّبُما أبُدلوا القاَف  أر أجرِّ والَجوَرِب و ِز وال أبُ أجرِْ وذلَك نحو : ال

ًا َأيض

َذا كانْت حَأرِوٌف ل ٌق في قرِبَُك وإ َبُ أقرِ أبٌُز وقالوا :  أقرِْ أضهّم :  قاَل بُع
أه نحو : َأبُدلوا من ِم وإْن كانْت ِمْن حَأرِوِف العرِِب  ِم العج أت في كل تثب

ِم الفرِِس أل في كل أف وتبد ِه الحرِوَف تحذ َلّن هذ ْه  أموز أكوَسْه و
ْوَزٌج وجعلوا أم أم فقالوا :  أأبُدلْت ِمْن ذلَك الجي أأخرِى ف ًء  ًة ويا ًة مرِ همز

أل ِمَن الحرِِف العجمي الذي بُيَن الكاِف ّنهّا قد تبد َل ألولى  الجيَم ا
أف عليهّا أأدخلِت القا ّبُما  أر ِم و والجي

َلقٌة ويبدلوَن ِمَن ِكي ٌق و َبُ أقرِْ َبٌُق وقالوا :  أكرِْ َو ٌق  ْوَس َك أضهّم :  قال بُع
َء ّبُما أبُدلوا البا أر أدِق و أفن ِد وال ْن ِرِ ِف ِء نحو : ال ِء والفا الحرِِف الذي بُيَن اليا

أط فيما ليَس من كلِمهّا إذا أب تخل أد والعرِ ْن ِرِ ِب أضهّم : ال ِبُهّا قاَل بُع لقرِ
أة أف ما العام ِكي لَك في العجمي خل أحَأ َذا  ِه فإ احَأتاجْت إلى النطِق بُ

ِه َيرِوي ًا ِمّمْن  أه تخليط َترِين عليه فل 
ِة َلبُين أه فاَت سيبويه ِمَن ا ّن َأ أكرِ  ِذ ما 

أمان َترِْج أنوفى  َت أس  أفرَِان ِفرِْناس و ّبٌُة و َعا ْل ِت ِتلقاّمٌة و
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َأنشد أبُو زيد ٌق :  أج َرقي َهّ َأْم : َشْحٌم 
َهِّجا ) َأْم ًا  أمهّا اللحم وشحم ( ... يطع

َعَم ْيٌث ِعِفرِيٌن َز َل ّليٌن  ِع ِف ِدحَِأندٌج  َنابُعاٌت  َي أتَماضرٌِ  أترِاِمز  أم  َياه أع َأٌن  ْهّو أم
َبُذٌب ْذ َك أرِ َزيتوٌن  ِترِْعايٌة الّصنب أد الذبُاَب  أت الذي يصي أه العنكبو َأن

ٌة في َدكرٌِ َضرٌِب ِمَن المشي زياد ْي َه أم رجٍل  َفّزَراٌن اس َع َبرِاٌن  ْن َهَز
ْيكرٌِ َد َه َأبُي علي :  ٍة في حَأفِظ  َدكرٌِ وفي نسخ ْي َه َأبُي علي :  حَأفِظ 

أف َأعرِ أه ولكْن  َأعرِف َقاَل : ل  أه ف ٍد عن أت ابَُن دري قاَل أبُو علي : سأل
ٌق ِن أحَأْزرا ِقٌس  َدا أدْر ٌع : بُقلٌة  ِدل ْن أه َدكوَر  ْي َهّ ال
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أب ِمَن الفعاِل ذكرِ ما بُنِت العرِ
ِة ّثلثا ًء ِمْن بُناِت ال أب ِمَن الفعاِل اثانان وثالثاوَن بُنا أع ما بُنِت العرِ جمي
َد ِة وما زي ِة بُبناِت الربُع َق ِمْن بُناِت الثلثا أألح ِة وما  َبُناِت الربُع وِمْن 
ِة ِة مما ليَس بُمحلٍق ول يبنى من بُناِت الخمس ِة والربُع على الثلثا

ّتَة ْعٌل ألب ِف
ِه الثلثاي َة في أل : ما ل زياد : الو

أعهّما أل اجتما َدا والصأ ّبُما انفرِ أر أل و أع ْف َي َأو  أل  ِع ْف َي أه  أع َعَل : مضار َف
أت أبُا عبيدة يرِوي عن أبُي عمرِو بُن العلء قاَل الجرِمي : سمع

أعَل : مضارعه َف َذا الباِب :  ِة ه أت الضّم والكسرَِ في عام قاَل : سمع
َقد شذْت َف َأّما المعتّل  أل و ْفَض َي أضَل  َف َقالوا :  ٌد  ّذ حَأرٌِف واحَأ أل وش أع َيْف
أق وقالوا في حَأرِفيِن من بُناِت َيِم َق  َوم أم و ِرِ َلوا : وَرَم ي َأحَأرٌِف قا أه  من

َتموَت أمّت  أد :  َلجو َتدوم وا ِدْمَت  أت و َتمو أل قالوا : ِمّت  أع ْف َي أعَل  َف ِو  الوا
ٍة َأبُني أة  ِه ثالثا أل ففي َع ْف َي َعَل  َف أم .  أدو َت َدْمَت  و

ِم َأقسا أة  أم ثالثا َو ينقس ٌد وه ِه زائ : الثاني : ما في
ِه َألَف وصأٍل في أل : ل  الو
أف وصأٍل َأل والثاني : فيه 

ِعٌل ْف أم َاعِل :  أم الف أل . واس َع ْف َي َأفعَل  ٌق بُالرِبُاعي  أث : ملح والثال
أة أل فتثبِت الهّمز أيؤُفع َأْن يقولوا :  أس  َعٌل . وكاَن القيا ْف أم أل :  والمفعو
َفاء الفعِل َذفوها وهي  َذفوها استثقالً وقد حََأ ّنهّم حَأ في المضارِع ولك

َفاعَل أأومرِْ .  أهم :  ْذ وقاَل أكثرِ أأوخ أأوكْل  أس  ْذ وكاَن القيا أخ أكْل و في : 
أل أيفاع
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ّبُما انكسرَِ . أل فرِ َعا ِف َأّما ال أرِ . ف َفاعلًة وهي التي ل تنكس أم َعالً و ِف
َلهّا ًا لنضمام ما قب أف واو ِل أب ال َعَل ) فتقل َف َأردَت (  َذا  ِإ أوعٌل  وف

َلهّا َألٍف ينضّم ما قب أكّل  وكذلَك 



أل ّع َف أي ّعَل  َف َعٍل  أمفا َعلى  أفاِعٍل والمفعول  أم َفاِعل على :  أم ال واس
َفاعلً واسم َت َفاعل  َعَل يت َفا َت ّعٌل  َف أم أل  ّعٌل والمفعو ْف أم َو  ْه َو ْفعيلً  َت

ّعلً واسم أل تف ّع َف َت َي ّعَل  َف َت َعل  الفاعل على : متفاِعل والمفعول متفا
ًا من أق الياء شيئ ّعٍل . وليس تلح َف َت أم ّعٍل والمفعول  َف َت الفاعل على م

أقلَت : أء في المضارع إذا  أم التا ٌة ول تض ِة ليَس فيه زياد بُناِت الثلثا
َعرََِب َأّن ال َأل ترِى  َألف الوصأِل  ّنهّا شبهّْت بُ َل أحهّا  أل ولكْن تفت َينفع

َذا كانت فيما أمَضارِع إ َة في ال َء والنوَن والهّمز الذيَن يكسرِوَن التا
أل َع َتفا ِت َو أد  َعهّ َت ِت ْنَت  َأ َنا فيقولوَن :  أه َها  َنهّا  أف وصأٍل يكسرِو َأل ِه  في

أق فيضموَن ذلَك في ْنطل َت ْنَت  َأ أق و أل َأنا أنط أق و ْنطل َت َنهّا َمْجرِى  فيجرِو
ًة أء زائد أف الوصأِل وفي جميِع ما كانْت فيِه التا َأل ِه  جميع ما كانْت في

ٍة َأبُني ِله فلذلك َخْمَسٌة  في أو
ِة أف الوصأِل من بُناِت الثلثا َأل : ما فيه 

ِعٌل َف ْن أم أل  أل والفاع َفع ْن َي َعَل  ْنف ِه ا َعَل في َف ْنِفعالً و أل ا ْنفع َي ْنفعَل  ا
أه َد ًا ِمَن الفعِل إلّ انفعَل وحَأ أن شيئ أق النو َعٌل ول تلح َف ْن أم أل  والمفعو

أل ِع ْف َت َيْس أل استفعَل  أه افتعل يفتع َعَل من َف ْفتعالً و أل ا ْفتع َي َعَل  افت
ِعٌل َتف أمْس أم الفاِعل  ِعَل استفعالً واس ْف أت أه اْس أعَل من َف استفعالً و

أت َيفعاّل افعيللً وتجرِي مجرِى استفعل أت  َعالل َعٌل اف أمْستف أل  والمفعو
أم في ّنما أدغمِت الل ِإ ِنهّا و َلنهّا في وز ِه  َع ما تصرِفْت في في جمي

َتهّا َأدغم ٍة ولو كانْت ملحقًة لما  ّنهّا ليسْت بُملحق ِم فقيل : ادهاّم ل الل
ًا ّوم أدهميام ّوَل اده َع ْف َلَل : ا ْع َف َو َلببًة  أب َج َبب يجلب ْل كما قالوا : َج

َعَل منه : احَأمرِّ في هذا َف ًا و أت احََأمرِار أت : احَأمرِر ْل َل ًا افع واشهّيبابُ
ًا ِه يصفرِّ اصأفرِار المكاِن وافرِّ في
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ِإذا ًا  َدان أن اغدي أت يغَدود أل افعيللً نحو : اغدودَن النب َيفعوع َعوعَل  ْف وا
ِإذا ًا  ّواط أط اْخرِ ّو َيْخرَِ أرِ  َف ّوَط الّس ّوالً نحو : اخرِ أل افع ّو َع ْف َي ّوَل  َع ْف َنعَم ا

ّد قاَل العشى أرِ وامت َف : طاَل الّس
أه  ) َبُت أء َضرِ ِزَل الكرِما َبا أن ال أرِ...لَ تأم ّوَط الّسف ِرِفي إذا ما اْخرِ  بُالمش

)
ًا ّوَط اعلواط ّوَط واعل ّعَل : اخرِ َف َو

أه أمهّرَِ قاَل : ركبت أت ال ّلوط َة عن اع َأبُا عبيد أت :  قال الجرِمي : سأل



أت الصأمعي عن ذلَك فقاَل : اعتنقته فذلَك سبعة ًا قال : وسأل عرِي
َو َقًة . وه َق أرا أأري أت  َأرق أل :  أرِ العرِِب يقو َء فأكث أت الما ٍة فأّما هرِق َأبُني

أس القيا
ِه على أء بُ َهرَِاقًة فيجي أق  أيهّرِي َء  َق الما َهرَِا أل قوٌم ِمَن العرِِب :  ويقو

أرِ ٌق قاَل زهي أمهّرِا ٌع  َدْم ِة و َهّمز َِء من ال : الصأِل ويبدل الهّا
ِم ) َء محج َنهّم ِمل َلْم يهّرِيقوا بُي َو  ... )

: وقال امرِؤ القيس
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َقٌة  ) ْهّرَِا أم ٌة  ْبرَِ َع ّوِل...وإن شفائي  َع ِرٍس ِمْن َم َدا ٍم  َهّْل عند َرْس َف   )
ِلسكون موِضع َقد زادوها  أق اهرِاقًة َف َق يهّرِي َأما الذيَن قالوا : اهرِا و

أع َع يسطي أه مجرِى الذيَن قالوا : اسطا العيِن ِمَن الِفعِل فأجرِو
ْعِل ِف اسطاعًة فزادوا السيَن لسكوِن موضِع العيِن من ال

أألحق بُالرِبُاعي ما 
ْلباَب أه الِج َألبست ِإذا  َببًة  ْل أه َج أأجلبب أت الرِجَل  َبب ْل َلًة . َج ْعل َف أل  ِل ْع َف أأ أت  َفعلل

َوعَل َف أت .  َدحَْأرَِْج أه مجرِى :  َأجرِو ِبٌب ف ْل أمَج أل  أة والفاع أملحف وهَي ال
ّنَساٍء َعِن ال َبُرَِ  ْد َأ َلًة وذلك إذا  َق ْو أل حََأ ِق ْو أيَح َقَل  ْو َعلًة : حََأ ْو َف أل  يفوع

ًة َطرِ ْي َبُ أرِ  أيبيط َطرِ  ْي َبُ َعلًة :  ْي َف أل  ِع أيفي َعَل  ْي َف ٍرِ .  أمدبُ أكّل  أل في  يستعم
أت ْعلي َف َهرِْولًة .  أل  أيهّرِو َوَل  َهرِْ َولًة :  ْع َف أل  ْعو َف أي َوَل  ْع َف َطرَِ  ْو َبُ ّعَل :  َف و

ٍة َدحَْأرََِج أل  َيًة مث َق ْل أل َس ًة كاَن الصأ أقا ْل ِه َس َلقي َأَس أه  َقيت ْل ْعلَة : َس َف ْعلي  َف َأ

أه َقفا َعلى  ِه  أه : َرمى بُ َلهّا ومعنى َسلقا أء لنفتاِح ما قب فقلبِت اليا
َلنقي َيْس َقى  ْن َل َقالوا : اْس ِه  أل بُنفس َعل الرِج َف َنلى فإذا أرادوا  َع ْف ا

أل أه ويقو ْلَسنت أضهّم : ق أل بُع أته يقو َنل ْع َف ًء  اْسلنقا
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أضهّم َلَس :بُع َق َت َف أه  ْلَست َق َفعلى وقالوا :  َت َنسًة  ْل َق أة  أأقلنس أه  َنست ْل َق  
ًا ولكّن ْلسو َق َت أل  ًا وكاَن الصأ َدحَْأرِج َت َدحَْأرَِج  َت َف أه  َدحَْأرَِجت ًا  ْلسي َق َت أس  َل َتَق َي

أه : ْلت ْيع َف ًء  َلهّا ضمٌة قلبْت يا ًا في السم وقب ِإذا كانْت طرِف َو  الوا



ًا أهّوك َتْس َتسهّوَك  َف أه  َوكت ْهّ ْعوَل : َس َف َت ًا  َتَشيطن َتَشيطَن  َف أه  َطنت ْي َش
ًا ْنَجاَج ِف أج ات ْنَج َف َت َي ْنَجَج  َف َت ْنلَل قالوا :  َع ْف أك ا أرِ الهّال أك : المدبُ والمتسهّو
ْنَجم وهَي تجرِي مجرِى استفعَل في جميِع ما تصرِفْت ٌق بُاحَأرِ ملح
َفعَل َتْم ِة  أب ِمَن الفعاِل ِمْن بُناِت الثلثا أع ما بُنِت العرِ َذا جمي ِه فهّ في

ِة َع من المدرع ْدَر َتَم َليهّما قالوا :  أس ع َء حَأرِفاِن َشاذاِن ل يقا وقد جا
َو أس وه ًا وهو القيا َتدّرع أع  َع يتدر َدر َت أرِهم :  ًا وأكث ْدرع َتَم أع  ْدر َتَم َي

ًا للمسكيِن َتَمْسكن أن  َتَمْسكَن يتمسك َأجودهما وقالوا :  َأكثرِهما و

أس َو القيا َأجودهما وه ًا وهو  ِتسكن أن  ّكَن يتسك َتَس أل :  أهم يقو وأكثرِ
أه بُالمنديِل َد ِإذا مسَح ي ْندلً  َتَم أل  ْندَل بُالمنديِل يتمند َتَم وقاَل : 

ًء َأجودهما فذلَك اثانا عشرَِ بُنا َو  ّدلً وه َن َت أل  َتند َي ّدَل  َن َت أل :  وأكثرِهم يقو
ٍة ِة بُل زياد أء الفعاِل من بُناِت الربُع ِبُنا  :

َهفًة وقالوا : أف َسرِْ أيسرِه َهَف  َدحَْأرَِجًة وَسرِْ أج  أيدحَأرِ َدحَْأرََِج  َلَل :  ْع َف
أج ًا قاَل العجا َهاف : ِسرِْ

ْئَت ِمْن سرِهاِف ) أه ما ِش أت ْف َه ( ... َسرِْ
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ِر قالوا : َذا كاَن من المكرِ ِإ ِء فعلَل مكرٌِر ف أن الغَدا أف الحس أمسرِه وال
أه أل زلزلت َذا المكرَِر فيقو أح ه أض العرِِب يفت ِزلزالً وبُع ِلزلًة و أه ز ْلَزلت َز

ِرٌِج َدحَأ أم ِزٌل و َذا مزل َفاعِل قلَت : ه َأردَت اسَم ال َذا  ِإ ْلَزالً ف ِز
أف الوصأِل َأل ٌة ِمَن الرِبُاعي و ِه زياد : ما في

أم ْنج أمْحرَِ ًا وال ْنجام أم احَْأرِ َيْحرِنج ِعنللً : احَْأرَِنجَم  ْف أل ا َعنل ْف َي ْنلَل  ْفع ا
َأّن ًا واطم َعرِّ يقشعرِّ اقشعرِار ْقَش َلّل : ا َع ْف أه إلى بُعٍض ا أع بُعض المجتم
ألهّم ًا وأما قو ّد استعداد ّد يستع ًا فيجرِي مجرِى : استع َنان يطمئّن اطمئ
ٍر على الفعِل وليَس أة فهّذا اسٌم فليَس بُمصد أة والقشعرِيرِ : الطمأنين
ٍة َأبُني أة  َأربُع ِه فذلَك  أق بُ ٌء تلح ِة بُنا َلم يكْن للخمس ْذ  ِإ ٌق  ِة ملح في الربُع

أرِ التصرِيِف ِذك
ٍة ٍة مختلف ِة بُأبُني ِة الواحَأد ًا لتصرِيِف الكلم أسمَي تصرِيف ّنما  ِإ ّد  َذا الح ه

َو ِرِ وه ِتهّا من التغَيي ِم وذوا أأصأوِل الكل ِه ما عرَِض في  وخصوا بُ
ِة ْذٌف وتغَييرٌِ بُالحرِك ِإبُداٌل وحََأ ٌة و ٍم : زياد َأقسا أم خمسَة  ينقس

ِه أف بُ ّد يعرِ أه حَأ َل والسكوِن وإدغاٌم و
الول : الزيادة



ٍء ٌة للحاِق بُنا ٌة لمعنًى وزياد َأضرٍِب : زياد ِة  َلى ثالثا أن ع أة تكو والزياد
َد لمعنًى َأّما ما زي ٌء مما تقدَم ف أد بُهّا شي َقْط ل يرِا َف ٌة  ٍء وزياد بُبنا

ِة في َو حَأرِوِف المضارع ِلٌم ونح َعا ِرٌب و َذا قلَت : َضا ِإ َفاِعٍل )  أف (  َأل ف
أب َتذه ِء في  أب والتا َيذه ِء في  أب واليا َأذه َللِف في  ْعِل نحو ا ِف ال

أه َألحقت ٍرِ  َكوثا ِللحاِق فنحو : الواو في  أة ا َأّما زياد أب و َنذه والنوِن في 
َياء ٍز و ٍر وواو عجو َألِف حَِأَما ِء فنحو :  أة البنا َأّما زياد ٍرِ و َف ْع ِء َج بُبنا

ٍة صأحيف
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أء أو والهّا أء والوا أف واليا أة والل ٌة : الهّمز َعشرِ أد  أتزا أف التي  والحرِو
ألَك : اليوم أعهّا في اللفِظ قو أم يجم أن والل أء والسي أن والتا أم والنو والمي

أه ْنَسا َت
أة أل : الهّمز : الو

ِة ِفي ذواِت الثلثا َأوَل حَأرٍِف في السم  ِإذا كانْت  أد  أة فتزا َأّما الهّمز

َأذهب وفي الوصأِل ِم والفعِل نحو : أفكٍل و ِد في الس ًا بُالزوائ فصاعد
ًا َأوِل الحرِِف فصاعد ِإذا لحقْت رابُعًة ِمْن  أة  في ابٍُن واضرِْب والهّمز

أه ِمْن ْل أة ول تجع ِه الزياد أب في أه ما تذه ّق من ِإْن لم يشت ٌة و فهّي زائد
ْنَت ل َأ أه و ْف َلْم تصرِ َأيدع  َكل و أه فأف َت ِإْن سمي ِإلّ بُثبٍت ف نفِس الحرِِف 
ِرِها َع غي أة م ِإْن جاءِت الهّمز أف وكذلَك  ِه الل أب في أه ما تذه ّق من تشت

َأْرونان . ِة نحو : اصأليٍت و ِة فاحَأكْم عليهّا بُالزياد ِد في الكلم ِمَن الزوائ
ِة أق ذواِت الربُع َة ل تلح ًا لّن الزياد ّي َأو خماس ًا  ّي َق ربُاع َأْن تلح وَمحاٌل 

أف ِمْن نفِس أق فالل َأول أد فأما :  َأبُع ِة  ِلهّا وهَي ِمَن الخمس َأوائ ِمْن 
َعَل ولول هذا ْو َف َق  َأول ّنما  ِإ َق و َأل ألهّم :  َذلَك قو ّلَك على  الحرِِف يد

َأديٌم مأروٌط أل :  ّنَك تقو َل َلْرطى  ِرِ وكذلَك : ا َلى الكث أت لحمَل ع الثب
َو أه ّنما  ِإ ٌة أمعٌة  ِإّمرَِ ًة قلَت : َمرِطى . وكذلَك :  أف زائد ولو كانِت الل

أة أة والمكسور أة المضموم ًا والهّمز أل وصأف َأفع أن  أه ل يكو ّن َل ْعلٌة  ِف
ّوي بُيَن َنك تس َأ َترِى  َأل  ِة  كالمفتوحَأ
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ّنما هَي ِمَن الصلِت والرِوِن ِإ ِإمخاض و َنان و َأْرو ِإصأليٍت و ِإثامد و أأبُلم و

َو ِمن أه ّنما  ِإ أأسكوٌب  ِد و َألد َو ِمن  أه ّنما  ِإ َألندد  والمخِض وكذلَك : 
َفِمْن ذلَك : َضهّياء هَي ِإلّ بُثبٍت  َأوٍل  أة غيرَِ  أد الهّمز ْكِب ول تزا الّس

َلّن القصيرَِ محطوٌط وِمْن ذلَك َطائٌط  أحَأ أجرِواٌض و أل :  َلنَك تقو ٌة  زائد
أح َللِت الرِي أل : َشْم َلنك تقو ِشْملٌَل َشأمٌل 

أف َلل : الثاني : ا
أز ِإل ساكنًة ول يجو أن  ّنهّا ل تكو َل َأولً وذلَك َمحاٌل  أد  أف ل تزا الل

ٍد ِه وثاالثًة في جما َفاعِل ) ونحو أد ثاانيًة في (  أء بُساكٍن وتزا البُتدا
َلى ونحوهّن وخامسًة في ْب أحَأ ْعَزى و ْطَشى وِم َع ٍة في  ِه ورابُع ونحو

ًا أف رابُعًة فصاعد أق الل ْنطى ونحو ذلَك ول تلح َب َبى وحََأ حَِألبلٍب وَجْحَج
َء َأْن يجي ِإلّ  ِة أولً وثاانيًة وثاالثًة ورابُعًة  ِة الهّمز ًة وهَي بُمنزل ِإلّ مزيد
أه ليَس ّن ِإ ِتهّا ف ّنهّا ل تكثرِ ككثرِ َل ِة  ِة ِمَن الهّمز أر بُالزياد َأجد ْبٌت وهَي  َثا

ِو فإن َجاءِت ِء والوا أض اليا َأو بُع ِه  أضهّا في ِإلّ وبُع ِم حََأرٌِْف  في الكل
َأول أف رابُعًة و الل
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َأصأٌل نحو : أم . . . فهَّي  َأو المي أة  أق الهّمز َذلَك ول تلح الحرِِف ونحو 
َذا لم يكْن ْفعٌل ) فإ أم أموَسًى (  أل ) و َأفع َعًى (  ْف َأ أموَسًى لّن  َعًى و ْف َأ

ّلنه ليَس في ْوعٌل  َع َف َطى ) فهَّي  ْو َط َق ًا وأّما (  ٌة أبُد ْبٌت فهَّي زائد َثا
أيجعْل َبرِكى ولم  َثوثاٍل وحََأ َع أل :  َعوعٌل ) مث َف ِه (  َلى وفي ْو َع َف ِم  الكل

َو َأّن الوا َعَم  َدمكمٍك َز َبُاِب صَأَمحمٍح و ِه من  َأولى بُ ْوعلً  َع َف َعل لّن  ْل َع َف
َعٌل ْو َع َف َطى  َطو َق ًا فلذلَك قاَل :  ِة فصاعد أن أصألً في بُناِت الثلثا ل يكو

ّق ِمَن الحرِِف ما ِإْن لم يشت ٌة و ِإذا لحقت رابُعًة فهَّي زائد أف  فالل
َذا كانْت أولً رابُعًة ِإ ِة  ِه كما وَجَب في الهّمز أب في يذه

أء أث : اليا : الثال
ِة في ًا كالهّمز َذا كانْت أوَل الحرِِف رابُعًة فصاعد ِإ ًة  أن زائد وهَي تكو

ًة ثاانيًة َيضرَِب وتكوَن زائد َيرِبُوٍع و َيرِمٍع و ِم والفعِل . نحو :  الس
ٍة وهي قطعٌة مَن وثاالثًة في مواضِع اللِف ورابُعًة في نحو : حَأذري

ِإذا ثانيَت قبَل النوِن أق  ٍة . وتلح َلحفي أس َلرِض وقنديٍل وخامسة نحو :  ا
أه فهَّي أب فيما اشتقْت من ٍة تذه َا جاءْت في كلم ِإذ أت اللِف ف أأخ أء  اليا



أت َو مْن عثرِ ّنما ه ِإ ٍرِ  أت وعثي َو من حَأذم ّنما ه ِإ ٍم  ٌة نحو : حَأذي زائد
َنس َتقل ّنهّم يقولوَن :  ّلس ل َتق أه و أه وقلسيت َو من سلقت ّنما ه ِإ أه  وسلقيت

َعيطموٍس : ٍز عضاميَز وفي  ألهّم في عيضمو َقلس وِمْن ذلَك قو َت و
أل َطاميَس ومث َع
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أه فمتَى جاءْت َن َبُ َوَز أه  َفرِ َع ْفرٌِ و أل : ِع ٍة لنَك تقو َي ِن ْبُ ِز ٍة و ِرِي ْف ذلَك ياء ِع
أء أء في حَأرِف ل يجي ِة وإْن جاءْت اليا أم الزياد أمهّا حَأك ملحقًة فحك

ِه أه ما ليَس في ِة ما يشتق من ِة فهّي بُمنزل ِة والخمس َلربُع على مثاِل ا
أت ْع ِه لو قلَت : َربُ ٌع كاَن بُمنزلت أبُو َيرِ َذا قلَت : حََأَماطٌة و ِإ َلنَك  ٌة  زياد

َيرِّ ْهّ َي ألوٍج و َدْم أل :  ٍرِ ول مث َبط أل : َس ِم مث أه ليَس في الكل َلن أت  ْط وحََأَم
ِء لكانِت أرِ مخففة الرِا ْهّي َي َيّل ولو كانْت  ْع َف ِم  أه ليَس في الكل َلن َعّل  َيْف

َأن َترَِى  َألَ  ِة  ِة الهّمز ِإذا كانت أولً بُمنزل َء  َلّن اليا أة  أء هَي الزائد اليا
ًا َعّل ) اسم ْف َي ًا (  ِم أيض َكٍل . قال : ول في الكل َف َأ ِة  ًا بُمنزل َع َيرَِْم

أه علمنا أه فلّما قالو ِم مثل أرِ خفيٌف وفي الكل َي ْهّ َي ّنهّم قد يقولوَن :  ولك
ِه ِمْن نفِس الحرِِف لول ذلَك أء في أج فاليا َأما يأج أه و ّق من أه مشت ّن َأ

َنا كميم أه َها  أء  ّنما اليا ِإ أل و ْفع َي َعٍل و ْف أم َا يدغموَن في  َلدغموا كم

َلّن الحرِوَف أفوٍط  َعْضرَِ َعيِن  ِة  َأصأليٌة بُمنزل ِه  أء في َيستعوٌر اليا ٍد . و ْهّد َم
ِم الذي أم التي في الس ِإلّ المي َأولً  ِة  أق بُبناِت الربُع َد ل تلح الزوائ

ِله ْع ِف َلى  أن ع يكو

   ]236 - صأفحة 3الصأول في النحو    [ جزء  

أع أو :الرِابُ :  الوا
ٍد أقعو ْوَمعٍة ونحوهما وثاالثًة في :  َقٍل وصَأ ْو أد ثاانيًة في : حََأ وهَي تزا
ٍة وخامسًة في أنو ألوٍل وقرِ ْهّ أبُ َوٍر ونحوها ورابُعًة في  َقْس َو ٍز  أجو َع و
أء َكما لحقِت اليا أفوٍط  َعْضرَِ أدوٍة ونحوهما وفي :  َقَمْح ٍة و ْنسو َل َق

ِة والربُعة َلربُع ِة بُبناِت ا َألحقت بُناِت الثلثا َذا  ِإ ِء  َدريس وهَي كاليا ْن َخ
َلفعاِل التي يشتقوَن منهّا ِء وا ٌة في السما ِة فهَّي زائد بُبناِت الخمس



َأْن تكوَن َأولى  َو  ْبت وه َثا َأن يجيء  َأولً  ِة  ِة الهّمز ِه بُمنزل أب في فالذاه
َوٌر ِمَن َقْس َو ِة  ّنما هَي ِمَن الَجهّار ِإ أت و َوْر ْهّ ِة قالوا : َج ًة ِمَن الهّمز زائد
َقرِاِح َو ِمَن ال أه ّنما  ِإ ِقرِواٌح  َو ِمَن العتناِف و أه ّنما  ِإ أفواٌن  ْن أع ِر و القتسا

ًا َأولً أبُد أد  َو ل تزا َلّن الوا أو ِمْن نفِس الحرِِف  َتٌل فالوا ْن َوَر َأّما :  و
أه َأذهب ِة ما  َو بُمنزل ٍة فهّ أطب أقْح َليَس مثل  أه  ّن َل ٌة  َلو ْع َف ٌة :  َو أن َقرِْ و

أق الشتقا
أء أس : الهّا : الَخام

ّد الندبُة َألِف الَم َد  َقد بُينا ذلَك وبُع أة و َهّا الحرِك ِبُ ّعين  َت َت ِل أد  أتزا وهي 
أه أغلما أه ويا  والنداء : واغلما
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أس أم :الساد :  المي
ِة أم بُمنزل َعاٍل والمي ْف ْفعٍل وِم أم أعوٍل وَمفعٍل و أد أولً في : َمف أتزا وهَي 

ِتهّا إذا أتهّا ككثرِ ِتهّا وكثرِ ِزيا ِتهّا كموضع  أع زياد اللِف يعني الهّمزة فموض
َأّما الِمعْزى ِعٌل لذلَك ف ْف ْنبٌج : َم َفَم ِة  ِم والصف َأولً في الس كانْت 

َدد َتَمع ِلهّم :  أه لقو ّد مثل َع ْعٌز وَم ِلَك : َم أم ِمْن نفِس الحرِِف لقو فالمي
أن وقالوا : ّك َتس َأّما مسكيٌن فمن  ِم و َعَل ) في الكل ْف َتَم ِة (  لقل

ِة َع في المدرع َتمدر أل  َتمسكَن مث
أم ِه من نفِس الَحرِِف صأاَر الس أم في ٌق فالمي َأّما منجني ّذ و َتَمفعَل شا و
أق بُناِت أت ل تلح ّنَك جعلَت النوَن ِمْن نفِس الحرِِف والزيادا َل ًا  ّي ربُاع

َدحَأرٍِج وإْن ِلهّا نحو : َم َأفعا َأولً إل السماء الجاريَة على  ِة  الربُع
أع حَأرِفاِن ًة فيجتم أم زائد َأن تكوَن المي ًة لم يجْز  ْلَت النوَن زائد َع َج

ِء ول الصفاِت التي َلسما أن في ا َذا ل يكو ِم وه زائداِن في أوِل الس
ِة َلى الفعاِل المزيد ليسْت ع

ِم ٌد في الكل ًا زائ َدها أيض ْع بُع ِم ولم يق أة المي أة التي هَي نظيرِ والهّمز
ٌة ويقوي ذلَك أن زائد َعليٌل والنو ْن َف ْترِيٍس فهَّي  َعن ِة  ٌق بُمنزل ْنَجني َفَم

ّ َعرِْطليٌل إل ِة  ألوٌل بُمنزل َل ْع َف ْنَجنوٌن  َذفوا النوَن وَم َفح أق  ألهّم : َمجاني قو
أن َناجي ٌو ويجمع َم ِء وا َأّن موَضع اليا

ٍد ولو كانتا زائدتيِن َد ْهّ ْأجٍج وَم أم َم أتَك وكذلَك مي َأخبرِ ِلما  َأصأليٌة  أم  فالمي
أء ) ِعل ْف أء ( ِم ٍرِ وِمرِِْعزا َف ْع ٌق بَُج ٌد ملح َد ْهّ ّنما َم َوَمفرِّ وإ ّد  َكَمرِ لدغمتا 

ْنِخرٌِ َقالوا : ِم ِة التي في العيِن كما  ًا للكسرِ أم إتباع ولكْن كسرِِت المي



ِة أم الرِوثا َو العظي أه وه ألهّم : مرِْعّزى وِمكوّرى مثل َذلك قو َيدّل على 
َذا أه إ ّوَر َك ٌذ ِمْن  مأخو
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َذا المثاِل ِة على ه ٌء ِمَن الربُع َيرِّي فليَس شي َيهّ أه وقالوا :  َع جم
ْهّيرٌِ فحذفوا َي ّلى ) لم يجيء . وقالوا :  َل ْع َف َلّن (  أف التأنيِث  َأل أه  لحقت

أل َوّر . وقاَل سيبويه : َمرِاِج ْك أضهّم : ِم َلوا : ِمرِِعٌز وقاَل بُع كما قا
أمَمرَِجِل ِة ال ٍة كشي أج : بُشي َعجا أمهّا ِمْن نفِس الحرِِف قاَل ال مي

َأوِل أم إذا جاءْت في  أل : ضرٌِب ِمن ثاياِب الوشي والمي أمَمرَِج وال
َبُثبٍت أد إل  ّنهّا ل تزا َأوٍل فإ ِتهّا فإْن جاءْت غيرَِ  أم بُزياد أه يحك ّن ِم فإ الكل
َتَة أتهٌّم وٌزرقٌم يرِيدوَن : الْس ٌة وقالوا : س َأوٍل زائد ِلتهّا وهَي غيرِ  لق

َق َلزر وا
أن أع : النو : السابُ

أن ونحوه . وسادسًة في ْطشا َع ْعلََن خامسًة :  َف أد في  وهَي تزا
ِهما وفيما ِعرِْْضنة ونحو ْعشٍن وال ِه ورابُعًة في : َر َفرِاٍن ونحو ْع َز

أة أة والثقيل أن الخفيف أه النو ِء وفي الفعِل الذي تدخل أف ِمَن السما يصرِ
ْفعلَن وفي َي َعلَن و َف ْذا جمعَت نحو :  ِء إ وفي تفعليَن وفي فعِل النسا

ْنَسٍل َع َأولً وثاانيًة في  أن  أل ) تكو ْفع َن ِعهّا وفي (  ِء وجم ِة السما تثني
ٍة ْنسو َل َق وثاالثًة في 
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أفعلٍن للجمِع ْعلٍن و ِف أرِ في  وتكث
ِه أن في َقال سيبويه : النو َلى َف ْع َف أن  َ ْعل َف َأّما  ًا و ْعلٍن مصدر ِف وتكثرِ في 

ْبٍت َث َفيما َخل ذا إلّ بُ ألهّا زائدة  َء ) ول يجع َبُدٌل ِمْن همزِة ( حَأمرِا
ِء ًا كاليا أه زائد ْل أه ولم تجع أت ًا لصرِف ْهّسرِ َن َأو  ْهَّشلً  َن ْو سميَت رجلً :  َل و
ٌة ْنَسٌل فالنوٌن زائد َع َأّما  ًة ف ْنترٍِ ل تجعلهّا زائد َع أن  واللِف وكذلَك نو

أبوِس َع ّق ِمن ال أه ِمشت َلن أس  َب ْن َع أسوَل وكذلَك ال َع َلنهّم يرِيدوَن : ال

أه َل ْبُ َأ ِلَك : عيٌش  ٍة من قو ِني ْهّ َل أبُ أن  ِرِ ونو ْف ِع ٌة ِمَن ال َنى زائد َفرِْ َع أن  ونو



أة َق الخفيف َفقي ْن َلّن الَخ َفقيٍق  ْن أن َخ أت ونو َفرَِْس ّنهّا من  َل ِرِِسٍن  أن ف ونو
أة ِء الجرِيئ ِمَن النسا

أل : أح يقا أق الرِي َتخف أق كما  َيخف َق  َف َلهّا ِمْن َخ ّنما جع قاَل سيبويه : وإ
أل أص ومث أصو َل َب ٍد : ال أل للواحَأ َلنَصى تقو َب ٌق . وِمْن ذلَك : ال ِقي َف ْن َداهيٌة َخ

أرِ َعَصاصِأي أل :  أل وتقو َقاقي َع أل :  َلنَك تقو ْنَصرٌِ  َعَص ْنقٌل و َق َع ذلَك 
َذا كانْت َلّن النوَن إ ًة  أن زائد َهذاِن لكانِت النو ْد  َلو لم يوحَأ أعَصيِصيرٌِ و و
ّ ًة إل أن فيهّا زائد أل النو أتجع ثاالثًة ساكنًة في هذا المثال فهّي زائدة ول 

أق َذا وتلح أرِ في ه ّنهّا تكث َل ِه نوٌن  بُاشتقاق ِمَن الحرِوِف ما ليَس في
ِء َء بُالبنا البنا
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َظًى ْن َل َد َفٍل و ْن َطًى وَجَح ْن َب َأحَأرٍِف نحو : حََأ ِة  َلى خمس فيما كاَن ع
ٍرِ وواو َذاف أع َألف  ِد نحو  أن في موضِع الزوائ ِذه النو ٍة وه أسو ْن َل َق و

َكٍس وياء َسَميدٍع َدو َف
ٍد نحو : َشرَِنبٍث أف يتعاوراِن السَم في معنًى واحَأ أن والل والنو

ْبٍط َعل أك أتٌن فحذفوا  َعرَِ أتٌن و ْن َعرَِ أجرَِافس وقالوا :  ْنفٍس و أشرِابُث وَجرَِ و
َفٍس ْن أخ َو ْنَصٍل  أع ْندٍب و أج َطٍط و ْو أع ِرِ نوٍن نحو :  َذا بُغَي َء من ه وَما جا

ّ ٌء إل َلٍل شي ْع أف َلى مثاِل :  أء ع أه ل يجي ّن َل ٌة  أن زائد َظٍب النو ْن أع و
ِتهّّن ّنما جعلْت نونا أن ثاانية فإ أك النو أرِ ذل أأكث أه و َل أف الزيادة لزٌم  وحَأرِ

ِد كما جعلِت النونات فيما أف الزوائ أه حَأرِو َذا المثاَل تلزم َلّن ه َد  َزوائ
ِة وما أن إلّ بُحرِِف الزياد أه ل يكو َلن ًة  ْنَجَم زائد َلى ِمثاِل احَْأرَِ كاَن ع

َلو لم ّبرٌِ  أق ألوا  ْبرٌِ لنهّم قا َن أق أن  ِه النو ِو مما ذهبْت في َذا النح ّق ِمْن ه اشت
أل َذا المثا ِة ه ِم حَأرِِف الزياد أمَك بُلزو َتٍب لكاَن عل أترِْ أه ول من  يشتق من

َذا ِو ه ِم النوِن والوا ٌو للزو ْأ َط ْن َوحَِأ ٌو  َندأ ِة الشتقاِق وكذلَك : ِس بُمنزل
ِلهّم : ْلهّما زائدتيِن لقو ْيطاٍن فل تجع ِدهقاٍن وَش َأّما نونا  المثاَل و

َتشيطَن َتدهقَن و
أه لم ّن َل َفعلَن فل تحتاج فيه إلى الشتقاِق  ٌء على  وإذا َجاء شي

أه من نفِس الحرِِف على ٌء آخرِ يجىء شي
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ٌء ولم يكْن ِد شي ِه من حَأرِوِف الزوائ َء في هذا المثاِل فإذا رأيَت الشي
ّق الذي ِة المشت أه بُمنزل ْل َع أه من نفِس الحرِِف فاْج َلى مثاِل ما آخرِ ع

أل ّنَك تقو َل ٌة  ِه زائد أن في ْندٌب فالنو أج َأّما  ِة و أف الزياد أه حَأرِو أط مع تسق
أه ّن َل ّد و أرِ أع ِلهّم :  ٌة لقو ٍد زائد أن أعرِ أن  َأصألً ونو أدَب لول ذلَك لكانْت  َج

ّ أد إل َذا كانْت ثاانيًة ساكنًة فل تزا َذا المثاِل وإ َلى ه ِة ع ْيَس في الربُع َل
َأو ثاالثًة َذا كانْت ثاانيًة متحرِكًة  َدليٍب وإ ْن َع ٍرِ و ْق ْنَز بُثبٍت وذلَك نحو : حَِأ

ٌة ِه زائد أن في أبٌل فالنو ْهّ َن َك َأما  ٌق و َن َدْر َدٌل وَخ ْع َن أد إلّ بُثبٍت وذلَك َج فل تزا
أرِ َفْخ ْن َق َأّما ال أه و أفل مثل ْن َقرَِ َفرِْجٍل و َلى مثاِل َس ِم ع أه ليَس في الكل َن َل

َذا المعنى ّي في ه َفاِخرِ أق أل :  َلنَك تقو ٌة  أن زائد فالنو
َثعبٌة ْن َعبٌة وِخ َث ْن أخ أل :  َدحَْأٍل يقا أجرِْ أل  أمث ْيَس  َل أه  ّن َل ٌة  أن زائد ْأٌل النو َت ْن ِك و

ٌة َذا كانت غزيرِ أمهّا إ ِء وض ِرِ الخا بُكس
أء أن : التا : الثام

أد نحو : أث بُهّا الواحَأ أة نحو : منطلقاٍت . ويؤُن َهّا الجماع أث بُ وهَي تؤُن
ٍة ْنبت أق رابُعًة نحو : َس أأخٌت وتلح أة ورحَأمة وبُنٌت و أة وحَأمز ِذه طلح ه

ًا َأولً فصاعد ْنكبوٍت ورابُعًة  َع ْفرِيٍت وسادسًة نحو :  َع وخامسًة نحو : 
في
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َتٍب فالذي بُيَن أترِْ أضٍب و ْن َت ِتْجفاٍف و ِم ك أل وفي الس َع ْف َت َأنَت و أل  َتفع
ٍرِ وكذلَك ْعف أل َج ِم مث ْيَس في الكل َل أه  َأن أضٍب  ْن َت ٌة في  َء زائد َأّن التا لَك 

َء َتا ّق منه ما ل  ِة ما اشت َا بُمنزل أل فهّذ أف ّتت َقالوا : ال ّنهّم قد  َل أل  التتف
َبرِوٌت َأ وكذلَك َج َدَر ّنهّما ِمْن َرتَب و َل أأ  ْدَر أت َتٌب و أترِْ ِه وكذلَك  في

ِرِ ْف ِع أه ِمَن ال ّن َل َعفرِيٌت  ِة وكذلَك  َبرِي ْلِك والَج أم ّنهّما ِمَن ال َل وَملكوٌت 
َأْن يكوَن : أز  ْعويٌل ول يجو ِف ِم  أه ليس في الكل َلن وكذلَك ِعْزويٌت 

ِة وكذلَك : َبُناِت الربُع َأصألً في  أن  َو ل تكو َلّن الوا ِليٌل )  ْع ِف ِعزويٌت ( 
أء ّتحلى ِة وكذلَك : ال ِة والرِّهب أه ِمَن الرِغب ّن َل أت  أبو أت والرِّه أبو َغ الرِّ
أه َلن ِرِ  أة ِمَن الده أت وكذلَك السنبت أت وحَِألئ ّنهّا ِمْن حَأل َل أة  ّتحلئ وال

ِدَمْت وكذلَك : َق ّنهّا ممن  َل أة  ّي ّدِم ّتق ِرِ وكذلَك ال أل : سنبٌة ِمَن الده يقا
أن ألولى مكا أء ا َدّرٌب والتا أم أل للذلوِل  أيقا ّذلوِل  أه ِمَن ال َلن أت  أبُو ّترِ ال



َء ّتٌة فأبُدلوا التا َلِج وكما قالوا : ِس ْو ّت أج في ال َل ْو ّد َكما قالوا : ال ّداِل  ال
َغرِ ّد َغَرِ وا ّت أء وا َبندا َتى وَس ْن َب َمكاَن الداِل ومكاَن السيِن وكَما قالوا : َس

أء َعنكبا أب وقالوا : ال َناك َع ّنهّم قالوا :  َل أت  ّتخرِبُو أت وال والعنكبو
ِكلتا ْنٍت وثانتيِن و ِبُ أأخٍت و أء  أء وكذلَك : تا أه ما ذهبْت فيه التا َتقوا من فاْش

ْنٍت َه ٌء  ِة وكذلَك تا ِه ِمَن الثلثا َة في َء ما ل زياد لحقن للتأنيِث وبُنيَن بُنا
ّنهّما ِمْن َجّف َل أل  ّتمثا أف وال ّتجفا َنْه وكذلَك : ال َنْه وَم َه أد :  ْنٍت يرِي وَم

ّنهّما من َل أن  َتمتي أت وال أثل وكذلَك : التنبي وم
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ٌة ّنهّا زائد َأ أء لعلمَت  أب فيِه التا َلْم يجيء ما تذه ْو  َل ّنباِت و الَمتِن وال
أه ليَس في َن َل أط  ّتنو أل ذلَك : ال ْنديٍل ومث َق أل :  ِم مث ْيَس في الكل َل أه  ّن َل

أموٌت ِمْن َن َترِْ أط و ّتهّب أه ال أط ومثل أنو َي َناَط  َو من  ّلٍل ) وه َع َف أل (  ِم ِمثا الكل
ِم ّترِن ال

ّنهّا لم َل ِه إلّ بُثبٍت  ًة فيما جاءْت في َء لم تجعْل زائد َأّن التا َلم :  واع
ِة نعني : اللَف ِة الحَأرِِف الثلثاي ِء والصفاِت ككثرِ تكثرِْ في السما

َذا ِإ ِء للتأنيِث  أتهّا في السما ّنما كثرِ ِإ َة والميَم و َو والهّمز َء والوا واليا
أن َعْت ول تكو َق ِء إذا و َبُدٌل ِمَن التا أء فيهّا  َأو الواحَأدة التي الهّا ْعَت  َجَم

َذا في الفعاِل في أتهّا في ه ِة فكثرِ في الفعِل ملحقًة بُبناِت الربُع
ّعَل َف َت ّعَل وكثرِت في (  َف َت َو َوَل  ْع َف َت َفوعَل و َت َفاعَل و َت َعَل و ْف َت افتعَل واْس
َأْن ل ّقهّا  ًا وحَأ أن إلّ مصدر ْفعيِل ول تكو َت َعاٍل وفي ال ْف َت ًا وفي  ) مصدر

َبُثبٍت ًة إلّ  تجعَل زائد
أن أع : السي : التاس
أد في استفعَل تزا
أم أرِ : الل َعاش : ال

َدل ْب َع أد في ذلَك وفي  وهَي تزا
أف إذا جاوزِت َأن يتكرِّر الحرِ ِة ف ِرِ حَأرِوِف الزياد أة من غي َأّما الزياد ف
ّنٍب ِد َو ٍم  ّل أس َدّب و أبّن وِخ أج ٍد و ِد ِرْم ٍد و َد ْع أق ٍد و َد ْهّ ٍد وَم َد َقرِْ الثلثاَة نحو : 

ّبٌُس َد َع ألوٌل و ْهّ أبُ ِو وكذلَك : ِشْملٌل و َذا النح أع ما كاَن من ه وكذلَك جمي
ِه أب إلي َأذه أم والذي  أن والل ِه العي َذا ضوعفْت في ْهرَِهٌة ه َبُرَِ وصَأَمحمٌح و

َقد تكرَِر َد : الثاني الذي  َأّن الزوائ َذا  في جميِع ه
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َلم َأمثلًة للحرِوِف :واع َء والعيَن واللَم  َأّن النحوييَن قد جعلوا الفا  
ِعيٌل َف َعاٌل وَجميٌل :  ِف َعٌل وِجَماٌل :  َف أه :  الصحاِح فيقولوَن : َجَمٌل وزن

ِء َفاِعٌل فيوازنون الصأول بُالصأوِل ِمَن الفا ِرٌب :  أعوٌل وَضا َف أجوٌز :  َع و
ِذا ٌء ه ِظهّا فإذا قالوا : فا َألفا ِد بُ ِم وينطقوَن بُالّزوائ والعيِن والل

ٌء َأو يا ٌو  ّنما يعنوَن أن أول حَأرَِف منه أصألي وا ٌء فإ َأو يا ٌو  أف ووا الحرِ
َلصألي ّنما يعنوَن الثاني ا َذا فإ أه ك َأو لم َذا  أه ك وكذلَك إذا قالوا : عين

أف َذا تكرَِر الحرِ َو لٌم فإ أه َلصألي الذي  أث ا َو عيٌن والثال أه الذي 
ِة كرِروا اللَم ِم الثلثا َد تما َلصألي بُع ا

ِم الوِل : الثاني : ِمَن القس
ًا ثامانيٌة ِمنهّا ِمْن حَأرِوِف َعَشرِ حََأرِف َد  َأحَأ َو  ٍم وه ِرِ إدغا أل لغَي ِلبُدا َو ا وه

أل أء والدا أو والتا أء والوا أف واليا أة والل ِد وثالثاٌة ِمْن غيرِهٌن : الهّمز الزوائ
أن أء والنو أم والهّا أم والجي أء والمي والطا

أة أل : الهّمز : الو
ًا في نحو : َذا كانْت لم ِإ ِء  أل ِمَن اليا ٍء : تبد َأشيا ِة  أل من ثالثا وهَي تبد

أت أت وَسقي َقضي أه من :  ّن َل َقاي  َقَضاي وِس أل :  ٍء كاَن الصأ َقا ٍء وِس َقَضا
ٌق ِء ملح ْليا َع ِة ال أء والّزيزاء بُمنزل َقا ْي َق َلصأِل وذلَك : ال ِة ا أق بُمنزل والملح

َلى ِم ع أن في الكل أه ل يكو َأن ٌة  ّنهّا ملحقٌة زائد َأ ّلَك على  أد َداٍح وي ِبُسرِ
ِه إلّ مصدٌر مثال

ألهّم : ٍء قو ٍء مبدلٌة ِمْن يا ِزيزا ٍء و َقا ْي َق َة في :  َأّن الهّمز َلى  ّلَك ع ويد
أء َقا َقي أء و ْلبا ِع ِف ِقيَل )  أل (  ٍو مث ألولى مبدلًة ِمْن وا َء ا َقواٍق فجعلوا اليا
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ْعليٌة ِف ّنما هَي  ٍة وإ ِدرحَأاي أل  مث
َذا ِو إ أل ِمَن الوا ٍء تبد َعَزا ٍء . و ِكَسا ًا نحو :  َذا كانْت لم ِو إ أل ِمَن الوا وتبد

ٍو أكّل وا َأْن ل تهّمَز و ٍر ولَك  َأنو ٍر و َأدو ًا مضمومًة في  أو عين كانِت الوا
َو ّنهّم اختلفوا فيهّا وه ًة فإ َأن تهّمَزها إْن شئَت إلّ واحَأد ٍة لَك  مضموم

ِو َأشبهّهّا ِمْن وا أكم ) . وما  َن ْي َبُ َفْضَل  أوا ال ْنَس َت َولَ  َعز وَجَل : (  أه  قول



َقالوا أر غيرِ ما  َة وهم قليٌل والختيا أض الناِس الهّمز َأجاَز بُع الجمِع ف
أة أة َمدة فالهّمز ِة ولم تكِن الثاني َأوِل الكلم َذا اجتمعْت واواِن في  وإ

أأويصل ِرِ واصأٍل :  أل في تصغَي لزمٌة تقو
أت ٌي فقل ْؤ أو أت فقاَل :  ْي َأ َو ْعٍل ِمْن  أف أت الخليَل عن  قاَل سيبوبُه : سأل

ًة وقال : ل تلتقي واواِن ِو همز ٌي فأبُدَل ِمَن الوا ْو أأ َفقال  ّفَف  فيَمن خ
في أوِل الَحرِِف

ٍة َو الثانيَة منقلبٌة ِمْن همز َلّن الوا ٌأ .  َط قاَل المازني : الذي قاَل َخ
َأعد ِر  ْنَت في همِزها بُالخيا َأ َأولً وكانْت مضمومًة ف أو  فإْن كانِت الوا
أز َء الهّم َقد جا ٍة َف ٍه وإْن كانْت غيرَِ مضموم ٌة من وجو أأجو َد و َوع في 

ٍة وإشاٍح في وشاٍح ِوَساد ٍة في  في بُعِض ذلَك نحو : إساد
َألٍف َد  َذا وقعْت بُع ِة إ ِة وِمَن اللِف الزائد أل ِمَن اللِف المنقلب وتبد

ٌع َو بُائ َع فهّ َبُا َقائٌم و َو  َقاَم فهّ أه نحو :  َعَل من َف َفاعٌل ) إذا اعتّل  وذلَك ( 
ِه وكاَن أم الفاعِل الجاري علي أيعل اس َأْن  أل  ِنهّم إذا اعتّل الفع َأ وِمْن ش

َألفيِن فلّما أو  أء والوا َع فأبُدلِت اليا َبُي َع :  أل بُا َأصأ أوَم و َق َقاَم :  أل  َأصأ

ّنهّما َل أق بُهّما  َلم يمكِن النط َف َألٍف  َد  أف بُع َعِت الل َق َفاعل و أه  صأرَِف من
ًة وقيَل  أك فقلبْت همز أف ل تتحرِ ّنهّا: ساكنتاِن والل إ
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َد ساكٍن أع فوقعْت بُع ِيبي أل و َيقو أن في :  ِء السكو َأصأَل اليا َلّن  أهمزْت 
َذا ٍة إ ِرَسال َألِف  َألٍف نحو  َد  َعْت بُع َق َذا و أة إ أف الزائد َفهّمزْت وكذلَك الل
َء أهّمزت وشبهّت يا َألٍف ف َد  َلّن اللَف وقعْت بُع أل  َتهّا قلَت : َرَسائ جمع

أز َعجائ أل و أف وَرسائ َألِف رسالٍة فقالوا : صأحائ ٍز بُ أجو َع َو  ٍة ووا صأحيف
ِء في أبُنَي ِمَن الهّا َذا  أة فإّن ه َهّاي ّن أة وال َقاو ألهّم : الّش َأَما قو فهّمزوا و

ِه أوِل أحَأوال
َلى التذكيرِ كاَن أبُنَي ع َلو  أو حَأرَِف إعرِاٍب فيهّا و أء والوا فلم تكِن اليا

ِء ْبَل دخوِل الهّا َق َذا أصأٌل  َظاءة وه َع ٌة و ٌة وصَألء ِلهّم : عباء ًا كقو مهّموز
َلم يصرِْف َف أء  َغوغا َأّما َمْن قاَل :  َغاء ففيهّا قولِن :  ْو َغ ألهّم :  َأّما قو و

ِة : أه بُمنزل َد َأّما َمْن صَأرَِف وذكرَِ فهَّي عن َء و ْورا َع أل :  أه مث َد فهَّي عن
ِء في موضِع َة ِمَن الهّا َأبُدلوا الهّمز ٍو و أة مبدلٌة ِمْن وا ِم والهّمز القمقا
ٌه َأموا ٌه و َويٌة وفي الجمِع ميا أم أرِها  َلى ذلَك تصغَي َيدّل ع ٍء  ِم من ما الل
َذا ظهّرَِ ًا إ أه موه أة تمو أل : ماهِت الرِكي َأّن العرَِب تقو َأبُو زيد :  َعم  وز



أبهّا يميهّهّا إماهًة َهّا صأاحَأ َأماه ماؤها و
أف َلل : الثاني : ا

ِة ِة والنوِن الخفيف ِو والهّمز ِء والوا أل ِمَن اليا أف تبد الل
ِء أل اللِف من اليا أل : إبُدا أب الو : الضرِ

ِة َمواضع أل ِمنهّا في ثالثا : وهَي تبد
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أل َذا :الو أت إ أت وقضي أم فنحو : بُع َأما الل ٌء  أل وهَي لٌم وعيٌن وفا  تبد
َغَزا َو أقلَت : َرَمى  أل َضرََِب  ِه مث ًا تتحرِكاِن في أو موقع أء والوا وقعِت اليا
َلهّا فتحٌة ّنهّما في موضِع حَأرٍِف متحرٍِك وقب َل ًا  َألف أو  أء والوا فقلبِت اليا

َيرِى َيرِمي و ِة وكذلَك :  ِه الصيغَ َذا وقعتا بُهّذ ِو إ ِء والوا َذا حَأّق اليا وك
أم أل يلز ِع ْف َي أه على  َفعَل ) فمضارع َهذا على (  َذا كاَن الماضي ِمْن  وإ

ًا أء واو أل ) كيل تنقلَب اليا أع ْف َي ِه (  أع في أء ول يق العيَن الكسرِة لتثبِت اليا
أزو ْغَ َي أل :  أل فتقو أع ْف َي أه  َغَزا يلزم ِو نحو :  ِه ِمَن الوا أعَل في َف وكذلَك 
أه َي أه ِمْن َخِش َلن ٌء  أم يا أت والل أل : َخشي أت عليهّما فتقو أل فعل وتدخ

أن فيما أعَل فل يكو َف َأّما  ِة و أه ِمَن الغَباو َن َل ٌو  أل وا أت فالصأ َغبي أل :  وتقو
ٌء لمه يا

أه َل ِء استثقالً  َذا في اليا ْع ه أو ولم يق َيسرِ َو  أرِ ٌو نحو : َس أه وا أن لم ويكو
ِء ِو إلى اليا ّنهّم قد يفرِوَن من الوا َل

أتعّل كما تعّل نحو : َلصأِل  أم ا أمهّا حَأك أء إذا كانت ملحقة فحك واليا
َبى ْع َقى وَج ْل أت تقول : َس ْي َب ْع َوَج أت  َقي ْل َس

ِه َليَس في ِء يجرِي َمْجرِى ما  َأّن آخرَِ المضاعِف من بُنات اليا َلم :  واع
أم ِه ل أع الذي تعّل في أت فالموض أم َخشي أت حَأك أم : حَأيي تضعيٌف فحك

َيْخَشى أل : َخِشَي  َيحيا كما تقو ِيَي  أل : حََأ أت فتقو أم حََأيي أت تعّل ل َخِشي
أه فيختّل أن َأْن تعّل لمه وعي أع على الحرِِف  ًا ول يجم أء ألف أب اليا فتنقل
َيْخَشى وكذلَك يعيى أل  َيحيا مث أل : مْخَشًى و ًا كما تقو أل : َمْحي وتقو
ِء ٌء ِمَن التضعيِف بُاليا َع شي َذا وق ًا كما قالوا َمْخَشًى فإ وقالوا َمحي

أة وياء يرِمي وكانت حَأرِكًة غيرَِ ِه الحرِك َيْخَشى في أم ياء  في موضٍع تلز
ْد حََأّي في َهذا المكاِن َق ألَك :  ِه وذلَك قو ِلدغام جائٌز في ٍة فإّن ا مفارق

َلّن لَم َرَمى أرِ  َأكث أم  ِلدغا ِيَي وا ِه وإْن شئَت قلَت : قد حََأ َأْمرِ َعّي بُ َقد  و
أة ْد لزمهّا الحرِك َق َنا  َذا كا ِة الصحيح إ وَخِشَي في َهذا الموضع بُمنزل



َتصّح َف َهذا  َيا  أأرَمى  أل :  أد كما تقو أأحَأي البل أل ذلَك : قد  أيعلّ ومث ولم 
فلّما َضاعفَت صأارْت
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ٍة ) وكذلَك َن ّي َبُ َعْن  َعز وَجّل : ( ويحيى َمْن حََأّي  ّد وقاَل  أأِم ّد و أم ِة  بُمنزل
أة وَرجٌل َء الحرِك ّيه للزَم اليا ّنَك لو قلَت : أرم َل ّيٌة  َأحَِأ ٌء و ألهّم : حََأيا قو

ألوا قلَت : ِع ْف أأ ألوا و َفع َذا قلَت :  َكة لزمٌة فإ َلّن الحرِ أء  َأِعيا ِيّي وقوٌم  َع
ْد زالْت كما َزالْت َق َتهّا  َلّن حَأرِك أء  أب اليا أشوا فتذه أل َخ أيوا كما تقو حََأ

أك بُالضّم لثقِل ِء الساكنيِن ول تحرِ في : ( َضرِبُوا ) فتحذَف للتقا
أرِ ّاع أشوا . قاَل الش َأْخ أل  أيوا مث أأحَأ ِء و ِة في اليا : الضم

ْهَّمٍس  ) َك َناهم فوارَس  ّنا حََأِسب ِرِ...وك َدما ماتوا ِمَن الده ْع َبُ أيوا   حََأ
أصرِا َاع  )

ِد والثانيِن في َأوها في الواحَأ ّيوا لما ر َع ّيوا و أهّم : حََأ ْد قاَل بُعض َق و
أمعتّل قاَل ِرِ ال ِة المضاعِف غي أة بُمنزل ّيِت المرِأ َذا قالوا : حََأ المؤُنِث إ

: الّشاعرِ
ِم كَما  ) ِه ّيوا بُأمرِ ِتهّا الَحمامْه...َع ّيْت بُبيض َع   )
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أه َأجرِو ِد حََأّي ف َأن قالوا في الواحَأ َد  َء بُع ّنما أدخلوا اليا فهّؤُلء عندي إ
ِه علي

َبيَن وجرَِى َف أة  أل وحَأييِت المرِأ ِيَي الرِج ْد قاَل ناٌس ِمَن العرِِب : حََأ َق و
على القياِس

ْعنا ِمَن العرِِب ِة يونس قاَل : وسم َأخبرِنا بُهّذه اللغَ قاَل سيبويه : و
ِتهّا أن بُزن َهّا وتكو أيخفي َأْن  أن ذلك  َأحَأس أن و َفيبي ِييٌة  َأحَأ أء و َيا ِي أل : أع من يقو

َوَجّل : َعّز  َكما قاَل  أة لزمًة لم تدغْم  َذا لم تكِن الحرِك متحرِكًة وإ
ْوتى ِيَى الَم أيْح َأْن  َعلى  ٍر  ِد ِبُقا ِلَك  َذ ْيَس  َل َأ  )( 

ِيياٌن ٍة وكذلَك مح أرِ لزم َء غي َلّن الهّا أن  َتبي أل : َرجٌل معيبٌة ف وتقو
َتحيٌة فهَّي َأّما  ِه الغَيَث و أد بُ َذا ثانيَت الَحيا الذي ترِي َيياٌن إ ِيباٍن وحََأ ْع أم و



أء لزمٌة َلٌة والهّا ِع َتْف
أل ِه مث ِفعل َأّن  َلى  ِم ع َء في الكل أت : وِمما جا ّيي قاَل سيبوبُه في بُاِب حَأ
أل الخليِل ٌذ وهو قو َو َشا ٍد وه َذا ليَس بُمطرِ ٌي وغايٌة وآيٌة وه أت : آ ْع ِبُ  :
َنهّا َأبُدلوا مكا َء و ّنهّم قلبوا اليا ْعٌل ولك َف ٌي  َأ ّيٌة و َأ ّنما هي  َقاَل غيرِه : إ و
َأبُدلوا الواو أب ف َذوائ أه الواواِن وكما قالوا :  اللَف لجتماعهّما كما تكرِ

أه معتّل َل ِفع َأن  َلى  َء ع أل : جا أل فكاَن يقو َأّما الخلي ِة و كرِاهيَة الهّمز
َلصأِل َلى ا ِه ع ْعل ِف َأّن  َء ك ٌد فَجا َو َق ِه كَما قالوا :  وإْن كاَن لم يتكلْم بُ
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َع َبُا أل  َي مث أت على حََأا وجاء استحي
ًء في مثِل بُائٍع مهّموٌز وإْن لم يستعمْل َأن يكوَن حََأا ِه  أس فاعل وقيا
َء الولى َأعلوا اليا أت ف ْبيع َت أل اس أت مث َيي أت استح َتْحي أل اس َأصأ وكاَن 

أت قاَل أت كما قالوا : استبع ْي َتَح ِء فقالوا : اس َتهّا على الحا َألقوا حَأرِك و
أثرَِ َك ّنما فعلوا ذلَك حَأيث  ِء الساكنين قاَل : وإ سيبويه : حَأذفْت للتقا

في كلِمهّم
ِء ِء الساكنيِن ولو كانت حَأذفْت للتقا قاَل المازني : لم تحذف للتقا

أهَو يستحي . فاعلم أل :  َفيقو أل )  َو يفع أه َذا قاَل : (  ّدها إ الساكنيِن لرِ
أد ّنهّا حَأذفْت استثقال لّما دخلْت عليهّا الزوائ َأ والذي عندي في ذلَك : 

ألهّم للثانيِن أب وقو َأقرِ َهذا عندي  أل المازني في  أء وقو أن والتا السي
ِء الساكنيِن ولو ردوا في أه لم تحذْف للتقا ّن َأ َلى  َتحيا دليٌل ع اس

أل : َأن يقا َال سيبويه لوجب  َلى ما ق أع ع أل يستبي أه مث َتحي فجعلو َيْس
َع ألوا الرِف أرِها معتل لم يدخ َذا كاَن آخ أة إ أل المضارع َتحّي والفعا َيْس
أي ولم أيح َذا قيَل :  ٌد فيهّا ولهّ َأصأٌل مطرِ َهذا  ِم و ٍء ِمن الكل في شي

ِء لحذفِت كما أل َهذا في السما َع مث أة ولو وق أء الخيرِ تحذِف اليا
َء َلسما َلّن ا أأحَأّي  أعطّي و َأحَْأَوى فقالوا :  ٍء و َطا َع َذفوا في تصغَيرَِ  حَأ

ِه ّنما جاَز ذلَك في أيحيى فإ َأّما قولهّم :  َأواخرَِها ف َأعللَت  أب إذا  قد تعرِ
َلّن أه  أم أه حَأك أم ِله فحك َء على فع َفاعٍل َجا أم  أه اس ّن َل َو اسٌم  أمحيّي وه

َذا أيحيي فهّ أرِ  أمحّي نظي َف ِلهّا  ِلهّا تعتّل بُاعتل َأفعا َية على  َء الجار َلسما ا
ْطٌف ِه ل َنهّما وفي ٌق بُي َفرِْ

ِم والبياِن ِلدغا أت في ا َأحَأيي ِة  أت بُمنزل أت ِمْن رمي ْل َعال َأّن اف واعلم : 
أت َء أحَأيي أم يا أمهّا ما يلز أت فيلز أل : ارمايي ِء وهَي متحرِكٌة تقو والَخفا



وكذلَك
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ِه أأحَِأّي في َو أحَأّي  َهذا المكاِن كما قلَت :  ّي في  أل : اْرَمو أت وتقو َل افعل
ٌة ل َويرًِ وهَي زائد أس ّنهّا كواو  َل ًء  أو يا أب الوا َلّن الفتحة لزمٌة ول تقل

ٍرِ ًا في َسائ َألف أن  أم وتكو تلز
َبُي فيهّا أمو َأْر َأرمينِي  َقال :  أأحَِأيَي فيهّا  وَمْن قاَل : 

ّ أت إل ْي َي ِة ارَم أت بُمنزل َلل َع ْف أت فا ْي ِتهّا ِمْن َرَم أت بُمنزل أت ِمْن حََأيي َلل َع ْف وا
َلنهّما أن  َتبي أن كما  أت وتبي َتل َت أك اق أل ما يدر ِم مث ِلدغا أكهّا ِمَن ا أه يدر َأن

َكما َأن تخفَي  ِطهّا ولَك  َوس ياءاِن في وسِط الكلمِة كالتاءين في 
َأْن يجعلوا ّنما منعهّم  َفرَِْق بُينهّما في ذلك وإ تخفي في التاءين ل 
أن أه في وسِط الحرِِف وسنبي ّن َأ أم  ِلدغا أه ا أت فيلزم اقتتلوا مثَل ردد

َء الله ِإْن شا ِم  ِلدغا ذلَك في ا
أه َفقاَل : الوج َيا  َعا ِلهّم : َم أته يعني الخليَل عن قو قاَل سيبويه : سأل

َكما قالوا : َعايا  ّنما قالوا : َم َقاَل يونس وإ أد وكذلَك  َو المطرِ َمعاي وه
أل ِء أثاق أة مَع اليا ًى وكانِت الكسرِ َمداَر

أن ْي َع : الثاني : ال
َلهّما َنتا متحرِكتيِن وقب َنتا عينيِن وكا ِو إذا كا ِء والوا أل ِمَن اليا أف تبد الل

أء َلسما َع وَخاَف وا َبُا َنهّما وذلَك نحو : قاَل و َق بُي َفرِ ِم ل  فتحٌة كالل
ّنهّما َل أب في جميع ذلَك  أء تقل أو واليا َناٍب فالوا ٍر و َدا َبُاٍب و نحو : 

أد مستقصًى في بُاِب إبُداِل اللِف َا يعو متحرِكتاِن قبلهّما فتحٌة فهّذ
َها ِء بُنو أب يرِيدوَن : العيَب فهّؤُل ِو وهَي عيٌن وقالوا : العا ِمَن الوا

َلهّا قاَل الجرِمي : فأبُدلوا اللَف ْو أرِ وحََأ َأحَأاَل البئ ْعٍل وقالوا :  َف على 
ِو  وليَس. من الوا
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َهذا الموضِع ل َو في  َلّن الوا ّنهّما لغَتاِن  أرِ عندي كَما قاَل ولك َلم ا
ِو َللَف ِمَن الوا َأبُدلوا ا َأن تقلَب . وقالوا : َماَت ف أب  يج



ِء ألهّا ِمَن الفا أث : إبُدا : الثال
ِء َأبُدلوا ِمَن اليا أس ف ِب َت أس ويا ِئ ِبَس . يات َي ِئَس و َي أل في  منهّم َمْن يقو

َء الفا
ِو أل اللِف ِمَن الوا أب الثاني : إبُدا : الضرِ

ًء ًا وفا ًا وعين أو لم أل الوا تبد
ِه أك في ًا تتحرِ َتهّا موقع َأوقع َذا  أت إ َغزو ًا نحو :  أو لم أل الوا الول : تبد

ّنهّا في موضِع حَأرٍِف َل ًا  َو ألف َغَزا فقلبَت الوا نحو : َضرََِب قلَت : 
أل : أو فتقو ِلتصّح الوا أل  أع َيف أه  ِه يلزم أل في َيفع متحرٍِك وقبلهّا متحرٌِك 
أعَل َف َأّما  ِة و أت وهو من الشقو أل عليهّا نحو : َشقي أت يدخ أزو وفعل َيغَ
أل : أة والصأ أة والشوشا ّدودا أرِو وال َيس َو و أرِ ِو نحو : َس أن في الوا فيكو

ِرِ ِة الَمرَِْم أه بُمنزل ْوَماة مثل ِم والَم َقمقا َذا مضاعٌف كال َه ٌة فقلبْت و دود
ًة ول تجعل الميَم زائد

أل ِمن َذا والو َء هك َلّن ما جا َتَمسكَن  ِة  ْلهّا بُمنزل قاِل سيبويه : ل تجع
َهذا الّضرِب الميَم أد تجد في  أرِ ول تكا أم الكثي َو الكل نفِس الحرِِف ه
أف في َفي ّنهّم يقولوَن ال َل ٌة  أف زائد َلل أة فا َفا َفي ألهّم : ال َأّما قو ًة و زائد

َهذا
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أه ل َلن ِبُسرِداٍح  ٌق  ْعلَء ) ملح ِف أء فهّو (  أء والّزيزا َأّما الِقيقا المعنى و
ًا أل الِقلقاِل إلّ مصدر ِم مث أن في الكل يكو

ْيٌن َع ِو وهَي  أل اللِف ِمن الوا : إبُدا
ْعِل : ِف َوهما في موضِع العيِن في ال أء ثاانية  أل : ما الواو فيه واليا الو
ِو وذلَك ِء والوا أف ِمَن اليا ِل أل في جميع هذا ال أعَل تبد أف ِعَل و َف أعَل و َف

ِعَل ِمَن الخوِف َف َقوِل وَخاَف  َعَل ِمَن ال َف َو  ألهّم : قاَل وه قو
َهذا أء في  َطويٌل واليا أت و ْل أط ّلَك على ذلَك  أعَل ِمَن الطوِل يد َف َطاَل  و

ِو كالوا
ِم ِه ثاانيٌة وهَي في موضِع العيِن في الس أو في : الثاني : ما الوا

أأعّل وما ِء وساٍق وزِن الفعِل المعتّل  َء ِمَن السما أه ما جا ّن َأ َلم :  اع
َلّن ذلَك ٍر وساق  َدا َبُاٍب و َء الفعِل صَأّح فالمعتّل نحو :  خالَف منهّا بُنا

ِد َو َق ِم نحو : ال َلصأِل في الس َء على ا ّبُما َجا أر َلفعاِل و َلى مثاِل ا ع
أت وَرجٌل َخاٌف ْف ِعٌل ) وذلَك ِخ َف َورِة وكذلك : (  ِة والَج َون ِة والَخ َك والَحو



ٌع ِو أجٌل َر َلصأِل قالوا : َر َء على ا أت وَرجٌل ماٌل ويوٌم راٌح وَقد جا ْل أم و
َكرِاهيًة َلصأِل  َلى ا ِه ع َلم يجيئوا بُ َف أعٌل  َف َأّما  ِوٌل و وحََأ
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َعٌل في أف ِز و ِلسكاِن والهّم ِه ِمَن ا ِلما يصيرِوَن إلي ِو و ِة في الوا للضم
َعٌل أف أت وطويٌل و ْل أط ألهّم :  َعٌل قو أف أه  ّن َأ ّلَك على  َطاَل ويد َنحو  كلِمهّم 

أه َل َلم يكْن  ِه وما  ْعل ِف َعلى  أن فعلً معتلّ فيجرِي  أه ل يكو ّن َل َلصأِل  على ا
َلٌة َو أس َوٌم و أن أجٌل  ألهّم : َر َأعّل لم يعّل وذلَك قو َقد  مثاٌل في الفعِل 

ٌع ِبُي ِوٌل وِمَن البيِع  ِق ِبٍُل قلَت :  َأردَت نحو : إ َيبٌة وكذلَك إْن  أع َوَمٌة و أل َو
ِو وذلَك أن لجتماِع الضمتيِن والوا َو تسك أعٌل ) فإّن الوا أف َأّما (  َف

ِلسكاَن َذا ا َه َألزموا  ْوٌل و أق أوٌل :  َقو ْوٌر و أن َواٌر و َن ْوٌن و أع َواٌن و َع ألهّم :  قو
ِرِ أؤُوٍل مثاٌل ِمْن غي َق ٍر و أؤ ْد َل أرْسٌل ) ولم يكن  ْذ كانوا يسكنوَن (  إ

أعٌل في أف ِرِ و أعٌل في الشع َف أل  أز تثقي ِه ويجو ِبُ َذا  َه أيشبه  أن ف أيسك المعتّل 
أيٍض وَمْن قاَل أبُ َدَجاٍج  ٍرِ و أي أغ ٍر و أيو َغ ِرِ المعتِل نحو :  ِة غي ِء بُمنزل َناِت اليا بُ

ْيٌض ِبُ أرْسٌل قاَل :   :
أرِ إلّ في أأغي أبُوعٌة ول  ٍة ِمَن البيِع :  أفعل أل في  َأقو أش :  َلخف قاَل ا

َأبُي العباِس أب  َو مذه الجمِع وه
ٌء َفا ِو وهَي  ِء ِمَن الوا أل الهّا : إبُدا

أل ْوَج َي َأجودهّن وأكثرِهّن  َبُع لغَاٍت ف َأر أل  ْوَج َي َوِجَل  ذكرَِ سيبويه في : 
ٍم أغَل ِبُ أرَِك  َبّش أن ّنا  أل إ ْوَج َت أل قاَل الله عَز وَجَل : ( ل  َلصأ  )وهَي ا

ًء َو يا َء ويقلبوَن الوا أل فيكسرِوَن التا َتيِج ْنَت  َأ َقوٌم :  أل  ويقو
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أه ٍة قيٍس وِمَن العرِِب َمْن يكرِ ٍم وعام أة تمي َلهّا وهَي لغَ ِر ما قب لنكسا
َياَجٌل وهَي لغٌَة معرِوفٌة وقوٌم أل :  َو فيقو أب الوا ِو فيقل َع الوا َء م اليا

َء أل فيكسرِوَن اليا ِييَج َء فيقولوَن : هو  ِمَن العرِب يكسرِوَن اليا
ًء وليَس ذلَك بُالمعرِوِف أو يا أب الوا فتنقل

أل اللِف ِمَن النوِن أث : إبُدا ّثال أب ال : الضرِ



أن َأحَأدها : التنوي ِة مواضع :  ِة في ثالثا أل ِمَن النوِن الخفيف أف : تبد َلل ا
َذا أت زيدا إذا وقفَت فإ أل : رأي ِم المنصوِب تقو في الصرِِف في الس

ًا َألف َتهّا  ًا وإذا وقفَت جعل َتهّا نون وصألَت جعل
ِلَك : َلهّا في قو َتح ما قب َذا انف أة في الفعِل إ أن الخفيف والثاني : النو

َذا وقفَت قلَت اضرِبُا ِة فإ ًا بُالنوِن الخفيف َبُْن زيد اضرِ
َعَز أه  ّل َذا وقفَت قلَت : إذا . قاَل ال ألَك : إذن آتيَك فإ والثالث : قو
َذا وقفَت عليهّا قلَت َفَك إلّ قليلً ) إ ْل أثوَن َخ َب ْل َي َذْن ل  َوجّل . ( وإ  :

ِو ِء ِمَن الوا أل اليا : إبُدا
َلهّا أت ) وهَي متحرِكٌة مفتوحَأٌة وقب ألهّا ِمَن اللماِت في ( شقي إبُدا

ِم وكانْت حَأرِف َهّا حَأرٌِف مضموٌم في الس أو إذا كاَن قبل ٌة والوا كسرِ
ِلعرِاِب ا
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َأحَْأٍق كاَن ٌو و ْق ْدٍل وحََأ َأ ٌو و ْل َد ألهّم :  أم وذلَك قو أكِسرَِ المضمو ًء و قلبت يا
َلم أة و ِو ضم ًء فإْن كاَن قبَل الوا أو يا ٌو قلبِت الوا أق َأحَْأ ٌو و أل ْد َأ أل :  َلصأ ا
ٍة وقالوا : َقَمْحدو ْنفواٍن و أع َلَك نحو :  ِلعرِاِب ثابتت وذ يكْن حَأرِف ا
َهّا ًا وقبل َأبُدلوا لما صأارْت طرِف ْنٍس ف َل َق أثاَم قالوا :  َأثابتوا  ٍة ف ْنسو َل َق

ِرِ المعتِل أن جرِتا مَجرِى غي ِو حَأرٌِف ساك ِء والوا ِإذا كاَن قبَل اليا ضمٌة و
ِو َلّن قبَل الوا ّو  أعث ٌو و ْغَز َقالوا : َم أثاَم  ٍو وِمْن  ْل َد ْبٍي و َظ وذلَك نحو : 

َهّا حَأرٌِف مضموٌم َوها حَأيَن كاَن قبل ّي شبهّ ِز ْغَ ِتّي وَم أع ًا وقالوا :  ساكن
أو أه في َهذا النحو الوا أن بُأدٍل والوج َينهّما إلّ حََأرٌِف ساك ولم يكْن بُ

أء أه اليا ِو في جمٍع فالوج َهذا الوا أل  َء مث ٌة فإْن َجا ّيٌة كثيرِ ألخرِى عرِبُ وا
أعِصّي وحَِأقّي ّي و أثاد َثادٍي :  ألهّم : في جمع  وذلَك قو

َذا ّو وه أعت َها : بُ ٍة فشبهّو ٍو كثيرِ ّنكم لتنظرِوَن في نح أضهّم : إ وقاَل بُع
أد َأبُع َو  ّيٌم وه أصأ ٍم :  ّو أصأ ألون في :  ّنهّم يقو َل َء  َألزم الجمع اليا قليٌل و

ِمَن الطرِِف
ِرِ أه ِمَن الكس َد ِلَما بُع َأوَل الحرِِف  َقد يكسرِوَن  أب . و َأوج َهذا  فكاَن 
ْد َق ِثّي و ِتّي وِج ّي وِع ِد ِثا ألهّم : ِعِصّي و ٌة وذلَك قو ِء وهَي لغٌَة جيد واليا

أرِ َقاَل الشاع ٍء مما تقدَم ف ِو استثقالً من غيرِِ شي َء ِمَن الوا أبُدلِت اليا
:
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ّنني  ) َأ أة  َليك أم َلْمت ِعرِْس  َع ْد  َق َعاديا...َو ِه و ًا علي أث معدي َنا اللي َأ   )
أله َأصأ َأرٌض مسنيٌة وقالوا : َمرِِضّي و أرِ وهَي  أنوها المط وقالوا : يس

َلى الصأِل والقياس ِه ع ّو فجاءوا بُ أض أو وقالوا : َمرِْ الوا
ٍز َغا ًء وذلَك نحو :  ٌة قلبْت يا َلهّا كسرِ ًا وقب َذا كانْت لم أو إ ِه الوا وهذ

َي ِز أغ و
َذا خفَف في َقَي إ َي وِش ِز أغ أه يعني الخليَل عن  َألت قاَل سيبويه : وس
أت ذلَك َذا فعل ِإ أعِصرَِ فقاَل :  أعْصرَِ في  ْلَم ذاَك و أع قوِل َمْن قاَل : 

ألهّا َأصأ ّنما  أء وإ أه اليا َد لزمت أت ما ق ّنما خفف َلني إ ِلهّا  ًء على حَأا َتهّا يا ترِك
َو أل ولقْض َو الرِج أض َق َل َقالوا :  َألَ ترِاهم  ِو  أب الوا أك وقل التحرِي

ِة : أيوا فقاَل : هَي بُمنزل َعْن قوِل بُعِض العرِِب : َرض أه  أت َأل قاَل : وس
أث أه ل يلتقي ساكنان حَأي َلن أه أسكَن العيَن ولو كسرَِها لحذَف  ّن َل أغْزٍي 

أووا أل : سرِْ أة والواو كذلَك تقو َلهّا الكسرِ أة وقب ألهّا الضم كانت ل تدخ
َذا ِو إ َلى ِمْن بُناِت الوا ْع أف ِة و أرِوا على إثابات الحرِك ِلسكان وَس َلى ا ع

ْليا أع ّدنيا وال ألَك : ال ِو وذلَك قو أء مبدلٌة ِمَن الوا ًا فاليا كانْت اسم
َيا أقْص وال
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أن صأفًة ّنهّا قد تكو َل َلصأِل  َأجرِوها على ا َوى ف أقْص ْد قالوا : ال َق و
َو أضو وه ْق َي َقَضا  أت يقولوَن :  أت وعلو ِم وهَي ِمْن : دنو بُاللِف والل

ًا وصأفًة َلصأِل اسم ِء على ا َلى ) من بُناِت اليا ْع أف َقاٍض ويجرِي ( 
ًا يجرِيهّما على القياِس َلصأِل صأفًة واسم َعلى ا َف َلى منهّما  ْع ِف َأّما  و

ًا منهّم أن تغَيرِ أق ما لم تتبي ّنه أوثا َل

ِو ِء ِمَن الوا أل اليا : إبُدا
أت لنكساِر ما قبلهّما فإذا قالوا : َغبي أت و ًء في َشقي أو يا أب الوا تقل

َقياِن َيْش َذا قالوا :  َلهّا وإ ًا لنفتاح ما قب َبى قلبوها ألف ْغَ َي َقى و َيْش
أت ْل َع َف َذا كاَن :  أع كالماضي وإ ًء ليكوَن المضار َبياِن قلبوا الواَو يا ْغَ َي و

ٌو قلبْت أه وا أل ِمّما لم ًا وكاَن الفع َفَصاعد ِة أحَأرٍِف  َلى خمس ِء ع مع التا



ّنَك َل ِعَل ذلَك  أف ّنما  أت وإ َترِِْشي أت واْس َغازي أت و َأغزي ألَك :  ياًء وذلَك قو
َع ًء لذلَك ثاّم اتب أو يا ِو فقلبِت الوا أل انكسرِ ما قبَل الوا َع ْف َي أه  َذا قلَت من إ

َنا َتغَازي ِلهّم :  أل قو َبُا َفما  الماضي المستقبَل فإْن قاَل قائٌل : 
ِم مفتوٌح في الماضي والمستقبِل قيَل َتغَازى وما قبَل الل َي أه  أل ومستقب

َنغَازي َا  َغازين َنا )  َتغَازي ِء في (  َلصأَل كاَن قبَل دخوِل التا أه : إّن ا َل
َأْن َد  أء بُع أثام دخلِت التا أغَازي )  َأجِل اعتلِل ( ي َغازي ِمْن  َفاِعل )   )

ِو أء مبدلٌة ِمْن وا أت اليا َقي ْو َق أت و ألهّم : َضوَضي أل وِمْن ذلَك قو وجَب البد
َو َأبُدلوا الوا ّنهّم  أن ولك أء والعي أت تكرِرْت فيِه الفا ْعَصع ِة : صَأ أه بُمنزل ّن َل

ِو َناِت الوا أف من بُ ًء والمضاع ْذ كانْت رابُعًة يا ِإ
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َاْن ْعٍل ) ويلزماِن في الماضي  ِف أه واواِن ل يثبتاِن في (  أه ولم ِمّما عين
ألهّم : ًء وذلَك قو أو التي هي لٌم يا َتى تنقلَب الوا ِعٍل ) حَأ َف َنيا على (  أيب

ْد َق ِوَي ولم يقولوا :  َي وحََأ َقو أت و ِة : حَأوي أت وِمَن الحو ِة : قوي ِمَن القو
َة إلى َو الخرِ َلّن العيَن في الصأِل قالبٌة الوا َقالوا ( حََأّي )  ّو كما  َق

ِوَي ) قد اختلفا َق َلّن العيَن واللم في (  ِيّي  أل : حََأ َي مث ِو َق ِء وليَس  اليا
ْوَت َغَز أوو كما قالوا :  ْق َت أم بُإتفاِقهّما ولم يقولوا : قووَت  ِلدغا ّنما ا وإ
ًة أع رفعًة واحَأد َلّن اللساَن يرِتف ٌة  ّو أق أو استثقالً للواويِن وقالوا :  َغَز َت

ًة أع رفعًة واحَأد أن يرِتف َأٌل : لّما كاَن اللسا فجاَز َهذا كما قالوا : َس
ِو أل ِمَن الوا َأثاق أة  والهّمز

أع فيهّما أت ل يق َغزاوي أت وا أت اغزوي َغزو أت ِمْن  َلل َعا ْف أت وا َلل َع ْف وا
َع ّنما وق ٍد وإ َتى ل يلتقي حَأرِفاِن من موضٍع واحَأ أء حَأ ِلخفا أم ول ا ِلدغا ا

أل : أت مث ّنهّما ياءاِن فاغزوي َل أت  ِيي أء في بُاِب : حََأ ِلخفا أم وا ِلدغا ا
َلهّا ًا وإْن كانْت متحرِكة وقب َألف َلم تحوْل  أو الولى و أت وثابتِت الوا َعوي اْر

أم ِمْن أن والل أه إذا كانِت العي ّن َأ َدها و َأجِل سكوِن ما بُع فتحٌة من 
َنَزواٍن أهنا بُمنزلة  أو  ّنما الوا أن وإ أم وصأحِت العي أأعلِت الل ِة  حَأرِوِف العل
ْد احَأواوِت َق َعرِِب :  أل ال َقو َذلَك  أت و َغَزو ِة  أت ِمَن الواويِن بُمنزل َلل َعا ْف وا

ّياء أر احَأو أت والمصد أة واحَأواوي الشا
ًا أت الواواِن وسط أت فتثب وتقول : احَْأووي
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ِء ِلخفا ِم وا ِلدغا أت في البياِن وا َلى : اقتتل أت ع كالياءيِن ويجرِي احَأووي
ًء حَأيَن كانْت أو يا ّء قلبِت الوا أت : ِشي ْعٍل ) ِمْن َشوي أف أل في (  َوتقو

أه ِء كما تكرِ ِة مَع اليا أن كرِاهيَة الضم ٌء وكسرِِت الشي َدها يا ساكنًة بُع
أت ) حَِأّي ِيي ْعٌل ( ِمْن ) ( حََأ ٌء وكذلَك ف َدها يا أة وبُع أو الساكن الوا

َذهَب َغم  أه حَأيَن أد ّن َل ِبيٍض  َك َهّا  ْل أض العرِِب الوَل ولم يجع ْد َضّم بُع َق و
َقع َتى و ِإذا كانتا لميِن م ِو  ِء والوا أب ِمَن اليا َأّن ما ل يعرِ َترِى  َأل  ّد  الَم
ِة َوصأار بُمنزل َي  ِو َق َد  ّد أش َذا  ِإ َلّن الحرَِف  أب  ِلعرِا فيهّما إدغاٌم وجَب ا
َلو كانت : أن و َلهّما ساك ْب َق ِو اللتيِن  ِء والوا الصحيِح وكاَن بُمنزلِة اليا

ألّي أقرِوٌن  ْلوى و َأ َقرٌِْن  َقالوا :  أعْمٍي ) لجاَز و َع (  ِة م أحَأّي ) في قافي  )
َو المبدلَة أث قلبوا الوا ّيٌة حَأي ِر َو ّيا  ِر ألهّم :  أل ذلَك قو قاَل سيبويه : ومث

َقد قاَل أروية و َو ًا  َي ْو أر أد :  أت ) يرِي ِو ( َشوي ِة فجعلوها كوا ِمَن الهّمز
ْعٍل ) أف ّيٌة قاَل في (  أر ألّي وَمْن قاَل :  ّيٌة كما قالوا :  ِر َو ّيا  أر أضهّم :  بُع

ِلهّا َلى حَأا ألولى ع َو ا أع الوا َيد ّي :  أو َة :  ِفيَمْن ترَِك الهّمز أت )  ْي َأ َو ِمْن ( 
أل َذا قو َد ه َع َو ّد في  أأِع َقاَل :  أه لم يلتِق واواِن إلّ في قوِل َمْن  َلن

سيبويه
َة ّي ينوي الهّمز أو أل :  َلّن الذي يقو َغلٌط  َذا  وقاَل أبُو العباس : ه

ِرِ الصأِل وَمْن قاَل  أل ويأتي بُغَي َلصأ َو ا أه ِز الذي  َيفرِّ ِمَن الهّم :فكيَف 
ًا ّي ِر
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ِو في َء ِمَن الوا َأبُدلوا اليا َو و َا ّي فكسرَِ الو ِو َء قاَل :  فكَسرِ الرَِا
َأبُيَك وكذلَك : َأخيَك و أت بُ أثام قالوا : مرِر َأخوَك  َأبُوَك و َهذا  ِلَك :  قو

أت بُمسلميَن َذا قلَت : مرِر مسلموَن إ
ِء ِمَن اللِف أل اليا : إبُدا

ِء ِهّا بُاليا َأبُدلوا اللَف لشبهّ أت قاَل سيبويه :  أت وهاهي َعاعي أت و حَأاحَأي
َكما قالوا : أء  ِعيعا أء وال ألهّم : الِحيحا أت قو ْل َع َفا ْيَست  َل ّنهّا  َأ ّلَك على  ويد

أكّن ْذ  أت إ ْعدع َد ِرِي َمجرِى :  أأج أة ف َها َهّا أة وال أف والَحاحََأا َها الّسرِ
أء أل اليا أت وتبد َده ْه أل : د أت هَي فيما َزعم الخلي ْي َد َده َأْن  للتصويِت كَما 



أت أت رجليِن ومرِر أل : رأي أثام تقو ِلَك : هذاِن رجلِن  ِمَن اللِف في قو
َأو جمعَت ْذا صأغَرَِت  َطاٍس ) إ ِقرِْ َللِف في (  أل ِمَن ا بُرِجليِن وتبد

ِطيىء ْعِض العرِِب  َبُ ِة  أل في لغَ أقرَِيطيٌس وتبد أس و َقرِاطي ( قلَت ) 
ْبلًى أحَأ َعًى و ْف َأ َيقولوَن :  ِرِهم  وغي

ٌء ِء ِمَن الواوش وهَي فا أل اليا : إبُدا
ًء َو يا َقلبوا الوا ّنهّم  َو ِمَن الوقِت والوزِن ولك ْه َو أت  وذلَك ِميزاٌن وِميقا

َلهّا ِر ما قب لنكسا
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ِو وهَي عيٌن ِء ِمَن الوا أل اليا : إبُدا
ِقيَل ْد  َق ْد ِخيَف و َق ِعَل ) ِمَن القوِل والَخوِف فيقولوَن :  أف أل في (  أتبد

ِعٌل ْي َف أل :  َلصِأ ّيٍت وا ٍد وَم ّي أل مدغمًة في : َس ِه وتبد ْد ذكرَِ في موضع َق و
أل ٌء وسكَن الو ٌو ويا ِد ولكن كلّما التقْت وا أسود َو ِمَن الموِت وال ْه َو

ّ ِإل َذا  َلى ه َع ِم  أرِ الكل َأكث ِء و َء في اليا َغموا اليا ْد ًء وأ َو يا َلبوا الوا َق ْنهّما  ِم
ًة ًا شاذ َأحَأرِف

ًا ْوي َل َيًة و ْو َل أت  ْي َو َل أل :  َلصأ ًا وا ّي َط أت  ًا وطوي ّي َول ّيًة  َل أت  ْي َو َل َقالوا :  و
ًء أء قلبوها يا َدها اليا أو وبُع ًا ولكْن لما سكنِت الوا ْوي َط أت  َطوي و

َقد يخصوَن ِعٌل ) ولكْن  ْي َف ِء وليَس في الصحيِح : (  َأدغموها في اليا و
ّنما هو ٌة وإ أدود َقي َكينونٌة و ٍء ليَس في الصحيِح كما قالوا :  المعتّل بُبنا

ْيعلوٌل َف ِرِ المعتّل :  َعلوٌل وليَس في غي ْي َف ألهّا :  َأصأ أد ف َيقو َد  َقا ِمْن : 
َأرادوا : َلو  أله و ْيَس في جمِع الصحيِح مث َل ٌة  أقضا ألولٌة . و َع ْي َف َمصدٌر 

َو ِه الوا َقلبوا في ّيباٌن وِمما  ّيحاٌن وه َت َقالوا :  ٌد كما  ّي َقالوا : َس َعلً ) ل ْي َف  )
أل َلصأ ّيوٌر وا َد ّيوٌم و َق َقالوا :  َواٌم و ْي َق ّد :  ّنما كاَن الح ّياٌم وإ ّياٌر وق َد ياًء : 

أت ّيل َنْت َز َلو كا أت و ْل ِز أت و أت ِمْن : َزايل ّعل َف َف أت  ّيل َأّما : َز أووٌر : و ْي َد  :
أت َأّما تحيز َتزييلً و َلْم تقْل :  ّيلٌة و ِر : َز أت : لقلَت في المصد َعل ْي َف

أز  ّي أت : والتح أحَأْز أت ِمْن :  ْل َع ْي َتف أل: َف أع َفي ّت ال
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ِة ِو الزائد أهّما ِمَن الوا : إبُدال
َتهّما َأو جمع َتهّما  َذا صأغَرِ أكرِدوٍس إ ألوٍل و ْهّ َبُ ِو في :  أء ِمَن الوا أل اليا وتبد
أس َكرَِادي أل و َبُهّالي ِديٌس وفي الجمِع :  ِرِي أك ِليٌل و َهّي أبُ ِرِ :  أل في التصغَي تقو
َأْن تقوَل : أس  ْفعوٌل وكاَن القيا َو َم أه ّنما  ْقِصّي وَمرِِْمّي إ وِمْن ذلَك : َم

ًء أء قلبوها يا َدها اليا أو بُع ّي ولكْن لما سكنِت الوا ّي وَمرِْمو َمْقَصو
ّنما قلبَت ّي إ ِه عشرِوَك وِعِشرِ َذا قلَت : هذ ِفيهّا وكذلَك إ وأدغموها 

َيِع ما أبُو ٍرِ و َوي أس أت الخليَل ِعْن :  َقاَل : وسأل َدها  ِء التي بُع ًء لليا الواَو يا
َأصأٍل وكذلَك : ْيسْت بُ َل ّنهّا  َل ًء فقاَل :  َو يا َأن يقلبوا الوا َنعهّم ِمْن  َم

ٍز أرِ مهّمو َغي ْويا  أر َو أرويٌة  أله :  أف ومث َلصأَل الل َلّن ا َع  ِي أبو أت ِوعَل نحو :  أف أت
أن َقاَل : ول يكو َيا  ْو أر ّيا و أر أضهّم  أز وقاَل بُع َلصأَل الهّم َلّن ا أبوا  َيقل َلم 
َأن يمدوا َأرادوا  َبُدٌل ِمَن اللِف ف َو  َع لّن الوا ِوي أب أت ٍرِ و أسوي َذا في :  ه

ِو َلّن الياء بُدٌل ِمَن الوا َو ديواٍن  ٍرِ وا أسوي ِو  َوا نحو 
ًا ِم عين ِء ِمَن المدغ أل اليا : إبُدا

َلى ذلَك َيدّل ع ِقرِّاٌط  ّناٌر و ِد أل :  َلصأ ِقيرِاٌط وا َناٌر و ِي ألهّم : د وذلَك قو
َأبُدلوا ِرِيٌط ف أقرِي َنينيرٌِ و أد أرِ  أط والتصغَي َقرَِاري أرِ و َدناني أه  أعهّم إيا جم
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َيويٌن أد أن في الجمع و َواوي َد ِديواٍن )  أل في (  ًء . وكلهّم يقو ألولى يا ا
ِة ًء للكسرِ أو يا ِرِ فقلبِت الوا في التصغَي

أب القلَب ًا بَُما يوج ِو تشبيهّ ِء ِمَن الوا أل اليا : إبُدا
ًا ِقياَم أت  أقْم َيالً و أهّم : حََأالْت حَِأ ِمْن ذلَك قول

َدها َلهّا كسرِة وبُع ِلهّا في الفعِل وإّن قب َها لعتل قاَل سيبويه : قلبو
َياٌط لّما ْوٌط وِس أل ذلَك : َس َء يعني اللَف قاَل ومث أه اليا حَأرٌِف يشب

أت في ّنه ل يثب ِد فإ أقلَب في الواحَأ َقد  َأّما ما كاَن  أو ساكنًة ف كانِت الوا
َيٌل َلٌة وحَِأ َيٌم وحَِأي ِد ِديمٌة و أه :  أرِ وذلَك قول أه الكس َذا كاَن قبل الجمِع إ

أف استثقلوا َدها الل َذا كانْت بُع أر إ َأجد َذا  َياٌر وه ِد َداٌر و َو َيٌم  ِق َقامٌة و و
ِة َد الكسرِ َو بُع الوا

أب ّنما تقل َة إ َلّن الكسرِ َقْط  َف أه  َل ِة التي قب َذا لم يعّل للكسرِ أع ه فجمي
َو َو َضارعِت الوا ِه الوا أو ساكنًة ولكّن هذ َذا كانِت الوا ًء إ َو يا الوا

َأعلوها في الجميع فإْن لم تعتّل في ِد ف الساكنَة بُاعتللهّا في الواحَأ
ٌة َود ٌد وِع أعو َو ٌة  َوز ِك أكوٌز و ألهّم :  الواحَِأد لم تعّل في الجميِع وذلَك قو



َهذا ٍة و َد كسرِ َنْت بُع أث كا ٌة . قلبوها حَأي َيرِ ِثا ْد قالوا :  َق ٌة و َور ِثا َثاوٌر و َو
َياٍط ) ِء في ( ِس َد اليا َأّن بُع َياٍط  أه وبُيَن : َسوٍط وِس َن أق بُي ّذ والفرِ شا

ِء أب ِمَن اليا َو حَأرٌِف يقرِ ًا وه َألف

ِر القِط َثاو أوا بُيَن :  ٌة ليفرِق َيرِ ِثا ِإنما قالوا :  ِء  وقاَل أبُو العباس : هؤُل
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ًة وِمّما َيرِ ِثا أه فصاَر  أثاَم حَأرِكو ٍة  َل ْع َف َلى  أه ع ْو َن َبُ ِرِ وقاَل :  ٍر ِمَن البق َثاو و
ألهّم : َأّما قو ًا ف أت انقياد ًا وانقد أت اْجتياز َيالً ) : اجتز أأجرِي َمجرِى ( حَِأ

ًء في َو يا ْد قلبوا الوا َق أت و ِته في الفعِل قالوا : َجاور َواٌر فلصح ِج
ّوٌم ٌق ّيٌم  أق ّيٌل : وفي  أق ّوٍل :  أق ٍم ) وفي  ّو أصأ ّيٌم في (  أصأ ّعٍل ) وذلَك :  أف  )

ّو أث أج ِتّي كما قالوا :  أع ّو و أت أع ِبُ شبهّوها 
َذا كاَن ِتّي وإ أع َعاٍت و أب نحو :  ّقهّا القل ًا فح َذا كانْت جمع أعوٌل إ أف و

َترِاهم َأل  ِد  َدهم ِمَن الواحَأ أل عن َأثاق َع  َلّن الجم أح  أه التصحي ًا فحق مصدر
ّلَك َيد ْعٌل :  أف أه  ّن َل ْوٌض  أبُ أس :  ِبُيٌض وكاَن القيا َأبُيَض :  قالوا : في جمِع 

ًة لتصّح َكسرِ َأبُدلوا الضَمة  ّنهّم  أحَأْمرٌِ ولك أرِ  َأحَأم ألهّم :  َلى ذلَك قو ع
َلثاقِل في َلصأِل ولئل يخرِجوا ِمَن الخّف إلى ا أء التي كانْت في ا اليا

ّيٌم ًا : صِأ َأيض ألوا  َع ثاقلِن وقا َفيجتم َدهم  ِد عن أل ِمَن الواحَأ َق ْثا َأ َو  َه الجمِع و
ّيٌم كما قالوا : ِعتّي فكَسرِوا ليؤُكدوا البدَل ِن و

َواٌل ِط َطويٌل و َأّما  ِدها ِمَن الطرِِف ف ٍم لبع ّوا أصأ ٍر و ّوا أز ولم يقلبوا في : 
َلى فنحو : َع َف َعلٌن و َف َأما  فصّح في الجمِع كما صأّح في الواحَِأد . 

ْعِل الذي ِف ِدة ِمْن ِمثاِل ال ِه الزيا أه بُهّذ َأخرِجو َيدى ف َولٍن وحََأيداٍن وحََأ َج
ِعل المعتل ِرِ مثاِل الف َء على غي أه َجا ّن َل َندهم ما صأحَح  يعتّل فأشبَه ع

أء : نحو : َ َعل أف َو ِء  َيرِا أء نحو : الس َعل ِف ِرِ وكذلَك  َي ِغَ َوِل وال نحو : الِح
أء : نحو : َ َعل أف َو ِء  َيرِا أء نحو : الس َعل ِف َقد وكذلَك  ِء و َيل أخ ِء وال َوبُا أق ال
ْأعّل ما ل َلى كَما  َع َف َو َعلن  َف أضهّم :  َأعّل بُع َقد  ِء و َيل أخ ِء وال َوبُا أق ال

َة ألوا الزياد ِه َجع َة في زياد
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َأّما ِد و َهاَماٌن وليَس ذا بُالمطرِ َداراٌن و ألهّم :  ِء وذلَك قو بُمنزلة الهّا
َء َعل ِف أء و َ َعل أف أخل :  أة كما ل تد أله العل َلى فل تدخ َع ِف َلى و َع أف

ِء ِو ِمَن اليا أل الوا : إبُدا
ٍرِ أموِس ِقٍن و أمو َلهّا نحو :  َذا سكنْت وانضم ما قب ِء إ أل ِمَن اليا أو تبد الوا

ٌد َيا زي َو ِة  َأجِل الضم ًا ِمْن  أميسرٌِ فأبُدلْت واو أميقٌن و أل :  َلصأ كاَن ا
َيا ٍو : (  َأبُو عمرِ َأ  أقيَل وقرِ أه بُ َئْس َشبهّ ْبُ ٌد  َيا زي أضهّم :  َوإْس وقاَل بُع

َذا في ًا ولم يقولوا : ه ْبهّا واو أثاّم لم يقل ًء  َة يا ِتنا ) جعل الهّمز أح ي ِل صَأا
ِء في أل ِمَن اليا الحرِِف الذي ليَس منفصلً وهَي لغٌَة ضعيفٌة وتبد

ّي َنو َغ َغنّي :  ّي وإلى  ِو ّي وَروحَأ ِو َد َن َدا وَرحََأا :  النسِب إذا نسبَت إلى ن
أبهّا أرِ قل ٌء والتقدي أل يا َلصأ ًا فا أب واو أثاَم تقل ًا  َألف أب  أء إنما تقل وهذِه اليا

ِء في أو ِمَن اليا أل الوا َذا في النسِب وتبد أت  ِمَن اللِف وقد ذكرِ
َذا َوى ه ِم يقولوَن : لَك َشرِْ أع الل أء موض ًا واليا َذا كانْت اسم َلى ) إ ْع َف  )
ِة وإْن كانْت ّي ّتق ّنما هَي ِمن ال َوى وإ ْق َت أت و ّنما هَي ِمْن : َشرِي ّثوِب وإ ال

ّيا َلو كانْت : َر ّيا و َوَر َيا  ٌة َخْز ِلهّا قالوا : امرِأ َأصأ َلى  أها ع صأفًة ترِكو
َو التي ِم وتثبت الوا َع الل ًا موض أل واو َلنَك كنَت تبد ّوا  ًا لكانْت : ر اسم

َلى الصأِل ِو ع َلى ِمَن الوا ْع َف أن  هَي عي
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َلى :وذلَك ْع أف َأبُدلوها وهَي عيٌن في  َوى اسٌم و ْع َد َوى صأفٌة و ْهّ  َش
ِطيِب َكيِس وال َو ِمَن ال ْه َو َبُى  ّطو أكوَسى وال ِه ال ألهّم : هذ وذلَك قو
َألٌف ولٌم َلهّا فإْن كانْت صأفًة ليسْت فيهّا  ِة قب َأبُدلوها للضم ّنما  وإ

ِقْسَمٌة ِضيَزى ًا  ْلَك إذ ِت ِلهّا قاَل : (  َأصأ  )ردوها إلى 
َلى ( صأفة ) ْع ِف ِم :  َليَس في الكل أه  َن َأ َلى و ْع أف ّنهّا  َأ وذكرَِ سيبويه : 

َألٌف َذا كانْت فيهّا  َلى ) إ ْع أف َلى و (  ْب أحَأ أل :  َلى صأفٌة مث ْع أف ِم  وفي الكل
أل َتقو ّنَك  َأ َترَِى  َألَ  َلسماء وإْن كانْت مشتقًة  ولٌم استعمَل استعماَل ا

َأّما : ْغَرَِى و أة الّص َأْن تقوَل : المرِأ أج  َفل تحتا ْبرَِى  أك ْغَرَِى وال الّص
َثى ْي َع َو ْوَضى  َف ألهّم :  ِء وذلَك قو َلصأِل في الواِو واليا َلى ا َع َف َلى )  ْع َف  )

أت على الصأل ْو َغَز َلى من  ْع َف َلصأِل كما كانت  َلى ا أت ع أقل َلى مْن  ْع أف و
ِء عليهّا في ِة دخوِل اليا َذا الباِب ِمْن كثرِ َو في ه َعوضوا الوا ّنهّم  َأ وك

أل سيبويه َذا قو ِه و غيرِ
ِة ِو مكاَن الهّمز أل الوا : إبُدا



أل : َعرِِب يقو أض ال َبُع ِو ِمَن اللِف  ِة ابُداَل الوا َبُاِب الهّمز َنا في  َقد ذكرِ
َذا كانْت أو ِمَن اللِف إ أل الوا ألو في الوقِف وتبد ْب أحَأ َو أعو  ْف ِه ا هذ
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َبٌُة وفي َويرِ أض ٍة  أل في : َضاربُ ِرِ فتقو ًة في الجمِع والتصغَي ثاانيًة َزائد
ِة ّنَسِب والتثني ِة التأنيِث في ال أو ِمَن همز أل الوا أب وتبد َوار ِعهّا : َض جم

ٌق َأين َفساواِن و أن َتاِن  أعَشرِاواِن وامرِأ َناقتاِن  أل :  والجمِع فتقو
ّي ِو َقا َور َء قالوا :  َوا إلى : َورقا َذا نسب َفساواٌت وإ أن ٌء  ِنَسا أعَشرِاواٌت و
ّو كما أت أف ِء  ِفتياٍن : هؤُل ًا وقالوا : في  َأبُدلوها في موضعيِن بُدلً شاذ و

َأنشدوا َترَِى و  :
أهّْم  ) أئ َنا َرابُ َأ ّو  أت أف أتوا...في  ٍة َما َو َغْز َكلِل  (  ِمْن 

ّنسِب : ّذ وقالوا في ال َفهّذا ِمَن الشا ٌة  ّو أت أف ِر :  وَقالوا في المصد
ِه َء وهذ َبا ْل ِة ِع َباواِن في تثني ْل أد وقالوا : هذاِن ِع َأجو ّي والهّمز  ِو ِكَسا
َعَل َفا ِعَل ) ِمْن  أف َذا قلَت : (  َء ) وإ ْلبا ٌة في ( ِع َء زائد َلّن اليا ٌة  كثيرِ
َو ِمْن أه ٍرِ  َوي أس ًا وذلَك نحو :  َللِف واو ْوِعَل : فأبُدلَت ِمَن ا أف قلَت : 

َع َوي أبُ َو َع  َبُاي ٍرِ وكذلَك  َسائ
ِء ِو واليا َأبُدلوها ِمَن الوا ِء :  أل التا : إبُدا

ًا َدالً مطرِد ّذ إبُ َتش ٍء  َأشيا ِء وِمْن  ِو واليا أل في موضعيِن ِمَن الوا تبد
ِو إذا كانِت أء ِمَن الوا أب التا ِو تقل أل ِمَن السين إبُدالهّا ِمَن الوا أتبد و

َد ّتع َتعَل يقولوَن : ا ًا إذا قلَت : اف ًا مطرِد ِء قلب أو في موضِع الفا الوا
ّتَزَن وا
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َأَس َي َتعَل ِمْن  أل اف أء تقو أدوَن وكذلَك اليا ِع ّت أم ِزنوَن و ّت أم أهم  َو أد  ِع ّت َي أن و ِز ّت َي
أب َأَس فتقل ّت ا

ٍد ًا غيرَِ مطرِ ٌد . وتقلب قلب أموتع أد و َتع َد وقالوا : يا َع وناٌس يقولوَن : ايت
َو ِمَن َهَّم فهّ َأت َأّما  أه . و أرِهم يقول َأكث َأولَج  َأتلَج و َهَّم و َأت ِلهّم :  في قو

أله : أة ومث ِه الرِّيب َذا صأاَر تظّن بُ أل إ َهَّم الرِج َقد أت أل :  أيقا َظّن  ِم وال َوه ال



أت َواجهّ ٌه وهَي ِمْن :  أتَجا ألهّا :  ِة ) ومث َو ِمَن ( الوَخام ّنما ه ّتْخمة وإ ال
َء إذا التقِت الواواِن َأبُدلوا التا ّبُما  أر أت و ِرثا َو أترَِاٌث هَي ِمْن :  وكذلَك 

َلج ْو َت ٍد قالوا :  وليَس بُمطرِ
أد في أد تج َلنَك ل تكا َعلً  ْف َت ْلهّما  َلم يجع َعل و ْو َف ّنهّا  َأ أل :  وزعَم الخلي

َلج ْو َت َلٌج في  ْو َد أل :  َعٌل كثيرٌِ ومنهّم َمْن يقو ْو َف َعلً و ْف َت ِء  السما
ِء ِء ِمَن اليا أل التا : إبُدا

ًا َباس أس ات ِب ّت َي َبَس  ّت َتعَل ِمَن اليبِس قلَت ا ْف قال سيبويه : إذا قلَت ا
ِبٌس ّت أم َو  وه

أزوِر الذي يقتسمونهّا قد ِر الَج أل في أيسا أب تقو قاَل الجرِمي : والعرِ
أضهّم يقول : ِتهّم وبُع َألسن أرِ على  َأكث َهذا  ًا و ّتسار َنهّا ا ّتسرِو َي أوها  ّتَسرِ أ

ْؤُتسرِوَن أم أهم  َو ًا  ِتسار َنهّا ائ أوها يأتِسرِو َتسرِ ائ
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أذ : الشذو
أل : َلصأ ِلهّم : ِسّت وكاَن ا َء ِمَن السيِن والداِل في قو أيبدلوَن التا

َذا صأغَرَِت َأسداٌس وإ َذا جمعَت قلَت  َلى ذلَك إ أل ع أسدٌس ) والدلي  )
َذا زالْت عن الموضِع َداسّي فإ أس َديسٌة ويقولوَن : غلٌم  أس قلَت : 

ِلهّم : ِو في قو َء ِمَن الوا َأبُدلوا التا ِلهّا و َأصأ َدوها إلى  ِه ر َلبوها في الذي ق
ّنهّم َنوا ولك َأس ألهّا :  َأصأ ّنما كاَن  أة وإ أة والجدوبُ َن ْتهّم الَس َبُ َأصأا َذا  أتوا إ َأسن

ًء َنا أنوَن اْس َأسنوا يس َنا َسنًة قالوا : قد  أه َها  ْثنا  ِب َل َأن يقولوا :  َأرادوا  َذا  إ
ّذ أه َشا َذا كل ًء وه َو في َهذا المعنى تا َنهّما فقلبوا الوا َفْصَل بُي فأرادوا ال
أت ) فمنهّم َمْن يجرِيهّا ْل َع َف ًا في (  أل لم َذا كانِت الذا ِه وإ أس علي ل يقا
َأكثرِهم َء وهي قليلٌة و أرِ الذاَل والتا أت فيظهّ ْذ َأَخ أل :  َلى الصأِل فيقو ع

َأْختم أرِ القرِاءِة وقرِأوا : ( و َأكث َأَخّت وهَي  أل  ًء فيقو أب الذاَل تا يقل
ِرِي أكْم إصْأ ِل َلى ذ  )ع

أت َعل َف َعل و َت أل الداِل في اف : إبُدا
ِء حَأرٌِف ًا إذا كاَن قبَل التا ًا مطرِد َتعَل ( قلب ْف ِء في ا أل ِمَن التا تبد

ًا َان َداَن ازدي ِة : از َتعَل ) ِمَن الزين ْف أل في ( ا َداٌل تقو ٌي أو  مجهّوٌر زا
أي َء كانت مهّموسًة والزا َأّن التا ًا وذاَك  َع ازدَراع َدر وِمَن الزرِع : از

أل َو الدا ًا وه ِعهّا مجهّور ًا ِمن موض ِء حَأرِف َأبُدلوا ِمَن التا ٌة ف مجهّور
َتعَل ِمَن ْف وكذلَك : ا
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أرِ في كلم َأكث ِه  ّدكرٌِ وهذ أم َو  ًا وه ّدكار أرِ ا ّدك َي ّدكرَِ  ألَك : ا َو قو ٍرِ وه ّذك ال
أثاّم َدكرٌِ  أل : مذ َلصأ ّذكرٌِ وكاَن ا َو م أرِ وه ّذك َي ّذكرَِ  أل قوٌم : ا العرِِب ويقو
أل في الثاني َلو أيدغَم ا َأْن  ِم  ِلدغا ّق ا َلّن حَأ ّداِل  أل في ال أأدِغمت الذا

َلصألي فيما َأْن يدغَم ا أه  ِم العرِِب وِمَن العرِِب َمْن يكرِ أرِ كل َأكث َو  وه
أل ِه الذا ّد في ّذكرٌِ وهَي قليلٌة فهّذا ل تع أم أل :  ِد فيقو َبُدٌل ِمَن الزائ َو  أه

َد َترِ ْثا َد يرِيدوَن : ا ّثارِ ألهّم : ا ٍم وكذلَك قو ِلدغا َدٌل  َبُ ْلٌب و َق أه  َلن بُدلً 
أرِ والذيَن قالوا َو الكثي ِء وه َء في التا ّثا أغم ال َد فيد ّترِ أل : ا ومنهّم َمْن يقو

ِد َلصألّي في الزائ أيدغموا ا َأْن  َد كرِهوا  ّثارَِ : ا
ً أت ) دال َعل َف َء في (  َلبوا التا ًا ق أي لم َذا كانِت الزا ٍم إ أض بُني تمي وبُع

َلٍج ْو َت َلٌج في :  ْو َو أل :  أت ومنهّم َمْن يقو أفز أيرِيدوَن  أد  أفْز وقالوا 
ِء أل الطا : إبُدا

ٌد وذلَك َأو َضا ٌء  َطا َلهّا  َذا كاَن قب َتعَل ) إ ْف ِء في ( ا أل ِمَن التا أء تبد الطا
َو ًا وه أع اضطجاع َع يضطج ًا واضطج أم اظطلم َلم يظطل ألهّم : اظط قو

أث لغَاٍت ِمَن العرِِب َمْن َلم ) ثال َظ َتعَل ) من (  ٌع وفي ( اف مضطج
أت لَك ومنهّم ًا كما ذكرِ َء جميع َء والظا أيظهّرِ الطا أثاّم  ًء  أء طا أب التا يقل
أرِ اللغَاِت فيقول : َأكث ِء وهي  َء في الطا أم الظا ِلدغاَم فيدغ أد ا َمْن يرِي

َلصألَي في َغم ا َأن يد أه  أهّم َمْن يكرِ ّظلٌم ومن أم َو  ًا وه ّظلم أم ا ّظل َي ّظلَم  ا
ِه لغَتاِن ٌع ففي َلٌم وأما مضطج ّظ أم ًا و ّظلم أم ا ّظل َي ّظلَم  أل : ا ِئد فيقو الزا

ِء َد في الطا ٌع ول يدغموَن الضا ٌع ومّضج : مضطج
َو مصطبرٌِ َوه ًا  أرِ اصأطبار َبرِ يصطب ًا قالوا : اصأط أل صأاد َلو َذا كاَن ا وإ

ّبرٌِ وقد أمَص َو  أه ْدغاَم قالوا  ِل َأرادوا ا فإْن 
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َد َأدغموا الضا ًا و َء ضاد ِء فقلبوا الطا أم في الطا َد ل تدغ َلّن الصا ّبرِ  اصأ
َو أب وه ّطل َي َلَب  ّط أل : ا أهّم يقو ًء فكل َطا َتعَل )  ْف أل ( ا َأو فيهّا فإْن كاَن 
أم أيدغ َء ومنهّم َمْن  أرِ التا ًا فمنهّم َمْن يظهّ أله سين َأو ّطلٌب وإذا كاَن  أم



َلهّا أت ) طاء إذا كاَن قب ْل َع َف َء في (  َأبُدلوا التا َع وقد  أل : اّسم فيقو
ٍم أة لناٍس ِمْن بُني تمي أء وهَي لغَ أد وتحرِكِت التا أد وسكنِت الصا الصا
َفعلوا ذلَك في : ًء كما  َء طا ِلي فيجعلوَن التا أط بُرِج َفحص يقولوَن : 

ِم َع الل ٌء موض َلهّا طا أء قب ًء وكذلَك إذا كانِت التا َء طا َبرِ فقلبوا التا َط اصأ
أة بُن عبدة َعلقم َيدي وقاَل  ِبُ َبٌط  : يقولوَن : َخ

ٍة  ) َبّط بُنعم َقد َخ ِم  َقو أكّل  أب...وفي  أنو َذ َداَك  َن ِلَشأٍس ِمْن  ّق  أح َف   )

   ]273 - صأفحة 3الصأول في النحو    [ جزء  

ِم أل المي : إبُدا
ًا أب النوَن ميم أب تقل أء فالعرِ َدها البا أن ساكنًة وبُع َذا كانِت النو إ

أة ًا الكتابُ َأيض أء  ِم وَشنبا أظ بُالمي أة بُالنون واللف فيقولوَن : العنبرِ : الكتابُ
أن ساكنًة َذا كانِت النو ًا إ ِم فيقلبوَن النوَن ميم أظ بُالمي بُالنوِن واللف

ِم فيقلبوَن النوَن أة بُالنوِن واللفظ بُالمي ٍرِ الكتابُ ْك َبُ َعْن  َأخذته  يقولوَن : 
ًا يقولوَن : َها نون ِلهّا فجعلو َأعادوها إلى أصأ َذا تحرِكْت  أسكنت فإ إذا 

ّغَرَِت ِلهّا وإذا صَأ َأصأ أب لّما تحرِكْت رجعْت إلى  َأشن َورجٌل  أب  َن الّش
ِلهّا لّما تحرِكْت َأصأ ّد النوَن إلى  ِبرٌِ ترِ َني أع َبرِ ) قلَت :  َعن ( ال

ِم َف أد ال َبُرِ أب :  َن أل : الّش َلصأمعي يقو أت ا قاَل الَجرِْمي : وسمع
أد أع فيرِا أتهّا حَأيَن تطل أه حَأد ّن َبُنا يقولوَن : إ َأصأحا أه : إّن  َل أت  َلسناِن فقل وا
َأتت عليهّا السنوَن احَأتكْت فقاَل : ما َذا  ّنهّا إ َل َتهّا  َطرِاء َتهّا و َثا بُذلَك حَأدا

أس عليِه قالوا : في فيَك ًا ل يقا ًا َشاذ َقد قلبوا قلب أدها و َو إلّ بُرِ أه
َويٌه أف أه :  أل على ذلَك تصغَيرِ ٌه والدلي أه : فو َأصأل َفٌم و َذا أفرِدوه  وفوَك إ

أفوَك َذا  أهّم : ه أل بُعض ِه لغَتاِن : يقو أه ففي َأضافو َذا  أه فإ َأفوا أه :  وجمع
أت فاَك وفي فيَك فيجيئوَن بُموضِع العيِن ويحذفوَن اللَم وهَي ورأي

َفَمَك وفي أت  أمَك ورأي َهذا ف أل :  َأضافوا ومنهّم َمْن يقو َذا  ٌة إ أة كثيرِ لغَ
َذاِن َذا قالوا : ه ِرِ ه َلى غي أة ضعيفٌة ع ِرِ لغَ أء في الشع فِمَك ويجي
َأضافوا قالوا : هذاِن فمواكما أت فمويِن وكذلَك إذا  فمواِن ورأي

أت فمويكما ورأي
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أأبُدلت الجيم مكان الياء المشددة وليس ذلك ِم :  أل الجي إبُدا
َأنشدوا : بُالمعرِوف و

َعلّج  ) َعِشّج...خالي عويف وأبُو  ِعماِن الّشْحَم بُال ْط (  الَم
ِنيّج ) َبرِْ َلِق ال َف ِة  ( ... وبُالغَدا

ٍد َأبُو زي َد  َأنش أل و ِة وذلَك ضعيٌف قلي َأبُدلوَها من المخفف َقد  : و
َتْج  ) ْلَت حََأّج ِب َق ِبُْج...يا رّب إْن كنَت  َلْن َشاحَِأٌج يأتيَك  َيَزا َفل    )
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َأنشدوا (يرِيدون :  حَأجتي ) ويأتيَك ( بُي ) و
َأمِسجا ) َأْمَسَجْت و َذا ما  َتى إ ( ... حَأ

َقبيٌح وليَس بُالمعرِوِف أه  َذا كل َأمسيا فهّ أت و َأمسي أد :  يرِي
ًا َأبُو عمرِ : ولو رده إنساٌن كاَن مذهب قاَل 

ِم أل الل : إبُدا
َذا صأغَرِوا : ّنهّم إ َأ ْيلٍَل ) من النوِن وذلَك  أأصَأ أبُدلوا اللَم في : ( 

َللَف َد ا أأصأيلٌن فزا أهّم :  أس وقاَل بُعض َو القيا أه أأصأيٌل و َلصأيَل قالوا :  ا
ِه النوَن أهّم هذ َأبُدَل بُعض ّذ ف َهذا ِمَن الَشا والنوَن وهَي لغٌَة معرِوفٌة و
أة ِرِ إلى المغَرِِب قاَل النابُغَ َد العص أل بُع َلصأي أأصأيلٌل وا ًا فقاَل :  : لم
ألهّا  ) أأسائ َأصأيلَلً  أت فيهّا  َقف ِد...و َأحََأ ِبُالرِّبُِع ِمْن  ًا وَما  َيْت َجوابُ َأع   )

أء : الهّا
َتْمرَِه ِم في الوقِف نحو :  ِء التأنيِث في الس ِء تا أل ِمَن التا أء تبد الهّا

أت  َأرحَأ ِة في :  َقائِمه وِمَن الهّمز َلحه و َط أت: و َهرَِحَْأ
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أن : النو
َة َأّن الهّمز َلى كَما  ْع َف ْعلَن )  َف ِة في : (  أن بُدلً ِمَن الهّمز أن تكو والنو

أب الخليِل وسيبويه َذا مذه َء ه بُدٌل ِمْن اللِف في : حََأْمرِا
أف : الحذ



أو لوقوِعهّا َفت الوا ِذ أحَأ أد  ِع َي َد  َع َو ًء نحو :  َفا َأولً وكانْت  أو  إذا كانِت الوا
َعَل فإْن كاَن الماضي َف َعد  َفو أل  ِع ْف َي َعَل  َف َع  َلّن مضار ٍة  ٍء وكسرِ بُيَن يا
ّنهّا لم تقع بُيَن َل أو  أل وتثبِت الوا َع ْف َي َلى :  أع ع َء المضار َوِجَل جا أل :  مث

ٍة ٍء وكسرِ يا
أل ٌد والدلي ْوِع َت َو ٌة  َتوِعد أل : إذا كانا اسميِن  ِع ْف َت أت و ِعلٌة ِمْن : وعد ْف َت و

َدة أت : ِع أر ِمْن : وعد ِديٌة والمصد َتو ْوِسعٌة و َت ألهّم :  أت قو ّنهّا تثب َأ َلى  ع
ِه َأعلوا المصدَر كفعل ْذَف  ّد منهّا وإذا لم تكْن فل حََأ أبُ أء ل  َلٌة والهّا ْع ِف

ٍة َهٌّة في ِجهّ َأتموا فقالوا : وِج َقد  قاَل سيبويه : و
أو َأعني وجهٌّة لم يجيء على الفعِل والوا قاَل أبُو بُكرِ : وهذا عندي 

ٌة َد أم : وِع ٍة فالس َد ِع ٌة ك َد ِل ًا  َأيض ٌة وقالوا  َد ِل ِء قالوا : و أت في السما أتثب
أر  ٌة: والمصد َد ِع
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أو ِه الوا أف في ًء لم تحذْف في الموضِع الذي تحذ أء أولً فا وإن كانِت اليا
ِئَس َي أرِ وحَأكي عن بُعِضهّم في المضارِع :  َع ْي َي َيعرَِ  ألهّم :  وذلَك قو

ّيٌن َه ْيٌت يرِيدوَن  ْيٌن وَم َه أهّم :  أد وِمْن ذلَك قول ِع َي َقالوا :  أس كما  َئ ْي َي و
ّنما ٌد وإ َقيدو ّيٌت فحذفوا العيَن وهَي متحرِكٌة وِمْن ذلَك : كينونٌة و وَم

أت الخليَل عن ألوٌل قاَل سيبويه : سأل َع ْي َف َأصألهّا :  أد و َد يقو َو ِمْن : قا أه
ّنهّم لما أسكنوا اللَم حَأذفوا أت ) ولك َبُالي َفقاَل : هَي ِمْن (  َبُْل )  أأ َلْم   )
ِه ِل َبُ أأ ًا يقولوَن : لم  َأّن ناس أل :  َعم الخلي أه ل يلتقي ساكناِن وز ّن َل َللَف  ا

َذا قالوا أهّم إ ّن َأ أأبُالي كما  َلم يحذفوا ل  َللِف و ل يزيدوَن على حَأذِف ا
ّنما أأبُالي إ َتحرٍِك لم تحذْف و َنْت في موضِع  أل فكا لم يكِن الرِج

َد ياءين ًء بُع أم يا َذا كانِت الل َقْط وإ َف ِم  أف في موضِع الجز يحذ
ِذَف أحَأ َعٍل )  َف َلى (  ِرِ مبني ع ٍم غي َاءاٍت في اس أث ي َع ثال ْيِن فاجتم َغَم ْد أم

َيّي فإْن أحَأ َأحَأوى :  َطّي وفي  أع ٍء  َعطا ِرِ  ألَك في تصغَي أم وذلَك قو الل
أمَحيّي َو  ّيا فهّ ِلك : حََأ َنحو قو أت  ْعٍل تثب َف َلى  كاَن اسٌم ع

أل أل والنق التحوي
ْعٍل ِف ٍر على : (  ْعٌل واسٌم َجا ِف  )َهذا على ضرِبُيِن : 

ِه ول ِئهّا الذي بُنيْت علي َأن تترَِك على بُنا ّقهّا  ٍة فح أكّل كلم َأّن  َلْم :  واع
أه أت ) ِمما عين ْل َع َف ِإلّ (  أل  أتهّا التي بُنيْت عليهّا ول يحو أه حَأرِكا أل عن أتزا

َأو ٌو  وا
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ْلَت َق َن أت  ْل َع َف َذا قلَت :  َع فإ َقاَم وبُا َعَل ) نحو :  َف َلصأِل (  أه في ا ِإن َف ياٌء 
ِإلى ِء  َبُناِت اليا أت ) وما كاَن ِمْن  ْل أع َف ِإلى (  ِو  َبُناِت الوا ما كاَن ِمن 

ِء أت إلى الفا ْل أق أت ) ِمْن :  ْل أع َف َثاّم حَأولَت الضمَة في (  أت )  ْل ِع َف  )
َلصأِل َلهّا في ا ْلَت الحرِكَة التي كانْت  َأز ِء و ِإلى الفا أت  ومن : بُع

َبُيعْت فلّما نقلَت عن أت و َوم أق أرِ :  أت وكاَن التقدي ْع أبُ أت و أقْم فقلَت : 
ِء في : َأجِل التا أم ِمْن  أأسكنِت الل ِء سكنتا و العينيِن حَأرِكتيهّما إلى الفا
أت فألزموا ْع ِبُ أت و أقْم ِء الساكنيِن فصاَر  أن للتقا ِذفِت العي أح أت ) ف ْل َع َف  )

ِء شبهّوا ما اعتلْت َبُناِت اليا أت )  ْل ِع َف َبُناِت الواِو وألزموا (  أت  أعل َف  :
َألزموا أل ) و أع ْف َي أبُه (  أزو وبُا َيغَ َألزموا :  أه كما  أه بَُما اعتلْت لم عين

َلى َع َف ِعَل )  َف َلى (  ِه ع أل ) وكّل ما كاَن ماضي ِع ْف َي أه (  َيرِْمي ) وبُابُ  )
أرِ : َتهّا منهّا فتقدي ٍة منهّما حَأرِك أكّل واحَأد ْد جعلوا ما قبَل  َق َهذا يجرِي و

أت وما أقم َأصأَل :  َأّن  َلى  ّلَك ع َع ويد ْي ِبُ أت  ْع ِبُ أرِ :  ْوَل وتقدي أق أت  ْل أق
ّنهّا ِإ أت ) ف ْل أط َأّما (  أه ) ف أعلت َف ِم (  أه ليَس في الكل َن َأ أت )  ْل َع َف َأشبهّه : ( 

أه ْلت أط أز :  َواٌل ول يجو أط أل : طويٌل و ّنَك تقو َل أت ) في الصأِل  ْل أع َف  )
أت أعل َف ِء (  َبُناِت اليا  )وليَس في 

أت ولَم تدخْل ِبي َغ أت و ِقي ِو نحو : َش َبُناِت الوا َلى  أت ) ع ْل ِع َف أت (  ْل َدَخ َو
َذا ِإ َلخّف و ِإلى ا َلثاقِل  أنقلْت ِمَن ا ّنهّا  َل ِء  أت ) على ذواِت اليا ْل أع َف  )

أل وكاَن أقو َي أل ) فقلَت :  َع ْف َي أه (  َت َألزم ِه  أت ونحو أقل أل ِمَن  َع ْف َي قلَت : 
أت ) حَأيَن قلَت : ْل َع َف َفعلَت في (  ّولَت الحرِكَة كما  َفَح أل  أو ْق َي أل :  َلصأ ا

أع فنقلَت الحرِكَة كما ْبُي َأ أع وكان الصأل  ِبُي أ
َ أت :  ْع ِبُ أت وقلَت في  أقم

أت ْف ِو أل : َخ أت ) فالصأ ْف َأّما ( ِخ أت ) و ْع ِبُ أت ) ِمْن (  ْل ِع َف قلَت في ( 
ٍء إلى َذا لم يحوْل ِمْن بُنا ٌة فهّ أن مكسور أت ) والعي ْل ِع َف مبنّي على ( 

ّنَك ِه ولك َو على أصأل َوه ٍء  بُنا
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ِعَل ) َف َأّن َخاَف (  َلى  ّلَك ع ِء ويد َتهّا على الفا َألقي نقلَت حَأرِكَة العيِن ف



َنقلَت الحرِكَة أف ف َو َيْخ أل :  َلصأ أل ) كاَن ا َع ْف َي أف (  َيخا أف و َيَخا ِم :  ألهّ قو
أل ) نحو : َع ْف َي َلى : (  ِعَل ) ع َف أل : (  كما فعلَت في الَماضي ومستقب

أت ْل ِع َف أت ) و ْل أع َف ِة ِمْن عيِن (  أل الحرِك َفنق أق  ْفرَِ َي َق  ِرِ َف أر و َذ َيْح ِذَر  حََأ
َأّما أت ) و ْل أع َف ِء واجٌب في (  ِإلى الفا َأصْأليتيِن  َأو  ّولتيِن  أمح كانتا 

أت ْع ِبُ ِه و أت ) ونحو أقم ِإلّ في (  ٍء فليَس  َنا ِبُ ٍء إلى  أل ِمْن بُنا التحوي
أت بُالتحويِل دوَن غيرِِهما لشبهّهّما أقْم أت ) و ْع ِبُ أخّص (  أه و َهّْم ِه فاف ونحو

أح أل ) مفتو َع ْف َي أف (  َيخا َلّن :  ْغَزو )  َي أه (  أف ل يشب َيَخا َيرِِْمي و َبُيغََزو و
أل وليَس ِع ْف َي أل و أع ْف َي َلى  أع ع َء المضار َعل َجا َف َذا كاَن الماضي  ِإ العيِن و
أل َع ْف َي أل ) و (  أع ْف َي أه (  َل ِعَل ) فنقلنا ِمَن الفعِل الماضي ما  َف ذلَك في ( 

أرِ مشرِوح أه غي ّن ِإ َهذا ف َأمْل  َفت أه ذاَك لم ينقْل  َل ِه وما ليَس  ًا بُ ) تشبيهّ
ِبهّم في كت

أه ْل ّو أيح ِء ولم  ِإلى الفا أة  أنقلِت الحرِك أت ) ف ْل أع َف أت (  أول َط أه :  َأصأل أت  ْل أط و
َعَل ) من َف َذا كاَن (  ِإ أل ) و أطو َي أل (  أه مث ٍء فمستقبل ٍء إلى شي ِمْن شي

أه ِمن بُناِت َأصأل أعَل ) الذي  َف أعَل ) كاَن (  َف ِإلى (  أنقَل  ِو و بُناِت الوا
ِء أعَل ) ليَس في ذواِت اليا َف ِه و (  أيزاَل عن جهّت ًا بُأن ل  ِو حَأقيق الوا

َء وحَأولَت عليهّا ِء كسرَِت الفا َلشيا ِه ا ِعَل ) في هذ أف أقلَت (  وإذا 
َكة الصأِل وذلَك َغَيرَِ حَأرِ أت أت ) ل ْل ْع َف َكما فعلَت ذلَك في (  حَأرِكَة العيِن 
َأْن َة  أم الضَم إراد أض العرِِب يش ِقيَل وبُع ِهيَب و َع و ِبُي ألَك : ِخيَف و قو

أل  أض َمْن يضم يقو ِعَل ) وبُع أف ّنهّا (  َأ َع: يبيَن  أبُو
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أت ِه اللغَا ِقٌن وهذ أمو َقاَل :  َلهّا كما  َء ما قب أع اليا أيتب أقوَل وَخوَف  و
أة أل الكسرِ َلصأ ِهيَب وا َع و ِبُي ِقيَل وِخيَف و َلى  أل ع َدواخ

ْلهّا تابُعًة َلو لم تجع َلهّا و ِلما قب أن تابُعًة  َعَل ) صأارِت العي َف َذا قلَت (  ِإ و
ِعَل أف ِبُ َع وَخاَف ) (  َعَل ) ِمْن ( بُا َف  )ِلَما قبلهّا للتبَس ( 

ًا ِمَن العرِِب يقولوَن : َأّن ناس َأبُو الخطاِب :  َقاَل سيبويه : وحَأدثانا 
َنقلوا في ِء  َد فهّؤُل أل يرِيدوَن زاَل وكا ْفع َي ٌد  ِزيَل زي أل وما  ْفع َي ٌد  َد زي ِكي
ِعلَن أف ْو  َأ ْلَت  ِع أف َذا قلَت :  ِإ أت ) ف ْل ِع َف َعلوا في (  َف َعَل ) وحَأولوا كما  َف  )
ِهيَب وِخيَف َع و ِي َأّما َمْن قاَل : بُ ِء ففيهّا لغَاٌت  ْلنا ِمْن هذِه الشيا ِع أف ْو  َأ

أع َد أت ت ْب ِه أت و ْع ِبُ أت و ْف ِبُعن وِخ ْفَن و َنا وِخ ْع ِبُ َنا و ْف أل : ِخ أه يقو ّن ِإ ف
َأّما َمْن َضّم ِء الساكنيِن و أف الياء للتقا ِلهّا وتحذ َة على حَأا الكسرِ



َذا ِإ ٍم  بُإشما
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َء :قاَل َأّن اليا َء ليعلَم  أل الفا أيمي ْعَن  ِبُ َقد  َنا و ْع ِبُ َقد  أل :  أه يقو ّن أفعَل فإ  
َنا ْف أخ َنا و ْع أبُ أخوَف يقولوَن :  أقوَل و َع و أبُو ِذفْت والذيَن يقولوَن :  أحَأ قد 
أرِها ِمَن أل ) ونظي أع ْف َي ِعَل  َف ّنما اعتلْت ِمْن (  ِإ أت ف َتمو َأّما ِمّت  َنا و ْب أه َو

ّنهّا لغَاٌت تداخلْت َأ ّذ ك أء تش ِه الشيا أل وهذ أض ْف َي َفِضَل  الصحيح : 
َفَضَل أل :  َفِضَل في المضارع لغََة الذي يقو أل :  فاستعمَل َمْن يقو

أد َلى : تكو أت ع أكد أت و ِكد َلى  أد ع أد جاءت تكا أت ) تكا ْد أك وكذلَك ( 
َد كما ِي ِه : صَأ ّنهّا مسكنٌة ِمْن نحو قول َأ َأّما ليَس فك قاَل سيبويه : و

أث لم يكْن َفعلوا ذلَك بُهّا حَأي ّنما  ِإ ِلَم ذاَك ) و َع ْلَم ذاَك في (  أع قالوا : 
أل ) و ( َو َيْح ِوَل  أر ) و ( حََأ َو ْع َي ِوَر  َع ْيَت ) أّما (  َل َبُ أل ) شبهّوها (  َع ْف َي َلهّا ( 

أت ) و أه في معنى ( اعورر َلن َلصأِل  َهّا على ا ِبُ َفجاءوا  أد )  َي َيْص َد  ِي صَأ
ِعَل َف ّنهّا (  َأ أل :  أه فزعَم الخلي َيتي َه  َتا أح و ِطي َي َطاَح  َأّما  أت ) و ( احَأولل
ّلَك على ذلَك : ِو يد أب وهَي ِمَن الوا َيْحِس ِة : حََأِسَب  أل ) بُمنزل ِع َيْف

أت ّيهّ َت أت و ّيح َط أه وَمْن قاَل :  أه من َأتو أه و أح من َأطو َو  أت وه ّوه َت أت و ّوحَأ َط
أع ِبي َي َبُاع  َء بُهّا على (  ْد جا َق  )َف

ِتهّا ل ِهَّي على عل أد ف َليهّا الزوائ َذا دخلْت ع ِإ ِذه  َع ه َأّن جمي َلْم :  واع
ّنَك َأ َترِى  َأل  ٍء  ٍء إلى بُنا أل فيهّا ِمْن بُنا ّنَك ل تنق َأ ِإلّ  َنهّا وبُينهّا  َق بُي فرِ
َذا قلَت : ِإ َكان ف َكما  أل ( قاَم )  َو مث َأقاَم فهّ أل :  أثاّم تقو َقاَم  أل :  تقو

أت ْل َع َف  )( 
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أت فترِكَت َأقم أت قلَت :  َعل ْف َأ ِإْن قلَت :  أت ) ف ٌقْم اختلفا فقلَت : ( 
ٍء أت ) ولم تحوْل ِمْن بُنا َأقوم ِإليهّا الفتحَة ِمْن (  القاَف مفتوحَأًة نقلَت 
َيرِِمي ) أزو و ْغَ َي َع (  َع مضار َأْن يشبَه المضار َنا  أه َقد َزاَل  أه  ّن َل ٍء  ِإلى بُنا

أة التي كانْت ّل َقد زالْت تلَك الع َف أم  أيقي َأقاَم :  أد و أيجي َد :  َأجا َع  َلّن مضار

ًا لكانوا قد َأيض ِه  َهذا بُ أت ) قبَل دخوِل الزيادة ولو فعلوا  ِبُع أت و أقم ( بُ



أعَل ) فلّما كاَن من كلِمهّم ْف َأ َو (  أه إلى ما ليَس ِمْن كلِمهّم وه ّولو حَأ
َقد جاءْت أه و َألقو َأفعل )  أه (  َع من ِه ولّما امتن ِإلي ّولوا  أعَل ) حَأ َف  )

أت َأجود ِلهّم :  َليهّا وذلَك نحو قو أس ع َلصأِل ول يقا َلى ا حَأرِوٌف ع
َأغيمْت َلْت و َي أغ َأ َلْت و َي َأْخ َأطيَب و َذ واسترِوَح و أت واستحو وأطول

أة أة المطرِد ِه اللغَ َهذا في أع  وجمي
َلْت َي ْغ ِه وأ ِإلي ِإلّ ( استرِوَح  َقالوا  ّنا لم نسمعهّم  َأ ِإلّ  قاَل سيبويه : 

َد وانقاَس فتاَر ِمن ( اختاَر ) َهذا الباِب : اختاَر واعتا َذ ) وِمْن  َو َتْح واْس
َنهّما في َق بُي َقام ) ل فرِ أرِ (  َقاَس نظي ْن َقاَس من ا َد و َد ِمن اعتا وتا

أت ْد َق ْن أت وا َترِْ أت قلَت أْخ ْل َع َف َذا قلَت  ِإ ِه و ِه ومتحرِكات سواكن
أر ) َتا َد لّما كاَن (  ْنِقي أأ ِتيرَِ و أأْخ ِعَل ) قلت :  أف ْن أأ ِعَل ) ( و أت ْف أأ َذا قلَت (  ِإ و

ِقيَل ِة  ِتيرَِ ) بُمنزل أأْخ ِتيرَِ ِمْن (  ِة : قاَل صأاَر  من ( اختاَر ) بُمنزل
أل ) َفاِع َأّما (  ِلهّا تعتّل كاعتلِل الفعاِل ف َأفعا أة على  أء الجاري َلسما وا

ٌع ِئ ِئٌم وبُا َقا أل :  َع فتقو َبُا ِمْن قاَم و
ِعَل بُهّما أف َكما  أهنا همزتيِن  َو جعلتا  َء والوا ِإّن هذِه اليا قاَل سيبويه : 
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أل :في َفتقو ِعَل )  َف ْفعوٌل ِمنهّا كما اعتَل (  ٍء ويعتّل َم َقضا َقاء و  ِس
ٌع فنقلِت أل : مبيو َلصأ ِهّيٌب وكاَن ا ِهيَب : َم ٌع وفي  َع َمبي ِبُي في : 

أو أء والوا أء والتقى ساكناِن اليا ِء فسكنِت اليا ِإلى اليا ِء  أة ِمَن التا الحرِك
ّنهّا َأولى بُالحذِف ل أو مفعوٍل ) وكانْت  أل : فحذفْت ( وا وقاَل الخلي

ٌة وكذلَك : مقوٌل زائد
أن الفعِل والباقيَة َأّن المحذوفَة عي أم :  َيزع َلخفش  َأبُو الحسن ا وكاَن 

أو مفعوٍل وا
َء في َأّن اليا َترَِى  َألَ  أت :  َعْن ( مبيٍع ) فقل أه  قاَل المازني : فسألت

ِإنهّم لما ٌع فقاَل :  أو مفعوٍل كانْت َمبو ٌء ولو كانْت وا ( َمبيٍع ) يا
أء وصأارْت ِء انضمِت البا َلى البا َتهّا ع َألقوا حَأرِك َء ) مبيوٍع و أسكنوا ( يا

أثاّم َدها  ِء التي بُع ٌة لليا ِة كسرِ ٌء ساكنٌة فأبُدلْت مكاَن الضم َدها يا بُع
َتهّا فوافقْت ِء التي حَأذف َة لليا أء الكسرِ َأن لزمِت البا َد  أء بُع حَأذفِت اليا

َلهّا كما ِة التي قب ًء للكسرِ ًة فانقلبْت يا َء مكسور أو مفعوٍل البا وا
ِة ًء للكسرِ أو ( ميزاٍن ) يا انقلبْت وا

َأبُي الحسن أل :  ِكل القوليِن حََأَسٌن َجميٌل قاَل وقو قاَل المازني : و



أس َأقي

أل : َمقووٌل َلصأ أعوٍل ) ِمَن القوِل ( َمقوٌل ) وكاَن ا ْف أل في ( َم وتقو
أه أض العرِِب يخرِج أهما وبُع َأحَأد ِذَف  أح َع ساكناِن ف أة فاجتم فنقلِت الحرِك
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َأتموا ّنهّم  َأ أم  أف ول نعل ٌع ول يحذ أيوٌط وَمبيو أل : َمخ َلصأِل فيقو ِإلى ا
ِو ويجرِي أقوٍل ) َمقووٌل لثقِل الوا َيقولوا في ( َم في الواواِت لم 

أف َيخا أل :  أل ) فيهّما فيعتّل قالوا : َمَخافٌة مث َع ْف َي َعٌل ) مجرِى (  ْف ( َم
أل ) ليَس بُينهّما َع ْف َي َوزِن (  َلى  َفَمفعٌل ع ٌة  َنار َثابٌُة وَم أل وَم َقا َقاٌم وم وَم

أكّل ما كاَن من َأّن  أب سيبويه :  ِء فمذه أع اليا َأّن الميم موض ِإلّ 
َلى َلفعاِل وهَي ع َنهّا وبُيَن ا أل بُي أد تفص َأوائلهّا زوائ ِء التي في  السما

َكما يعّل الفعَل ّلهّا  أه يع ّن ِإ وزِن الفعاِل ف
أل أعلٌة مث ْف أرِ وَم أض والَمِسي ِبي ألَك الَم أل ) وذلَك قو ِع ْف َي أل : (  ِعٌل مث ْف وَم

ّنهّا َأ َلى  ّلَك ع أة ويد أثوبُ أة والَم أعون أة والَم أشور ألَك : الَم أل وذلَك قو أع َيْف
أعولة ) ْف أن على ( َم َأّن المصدَر ل يكو َلٌة  أع ْف ّنهّا َم َأ ٍة و أعول ليسْت بُمف
ًة أسور ْذ مي أخ ِبُ ًا ويحتج  ٍة مصدر أعول ْف أز أن يأتَي بَُم أش يجي وكاَن الخف

ًة أسور ْع َمع َد و
َذا ِإ َلنَك  ٍة )  ِعل ْف َلى مثاِل ( َم أء ع ِء تجي َبُناِت اليا أعلٌة ) ِمْن  ْف أم و ( 
َء تابُعًة كما فعلَت ذلَك في أن جعلَت الفا َء وهَي العي سكنَت اليا

أعلًة ) ِمَن العيِش ولو َأردَت ( َمف َذا  ِإ ِعيشٌة )  أل ( َم ( َمفعوٍل ) فتقو
َلى وزِن : َفِمعيشٌة ع َهذا اللفِظ  ِعلًة ) لكاَن على  ْف ًا ( َم َأيض َأردَت 

ّد ِمْن إبُداِل أبُ أل ) ما كاَن  أع ْف َي ِه (  َد بُ َأن ترِي أش لو جاَز  ِعي َي َو أش  ِعي َي
ِبُهّا أء لقرِ َتصّح اليا ِل ًة  ِة كسرِ الضم
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أء ساكنًة َدها اليا َذا كانْت بُع ِإ ًة  أل الضمَة كسرِ ّنما تبد ِإ من الطرِِف و
ْعٌل أف ّنهّا  َل ْوٌض  أبُ أس  أض وكاًَن القيا ِبُي ْبُيَض و َأ وذلَك نحو : 

ًة ّنهّم أبُدلوا الضمَة كسرِ أحَأمرٌِ ولك أرِ و َأحَأم ألهّم :  َلى ذلَك قو ّلَك ع ويد



ِإلى الثاقِل َلخف  أء التي كانْت في الصأِل لئل يخرِجوا ِمَن ا لتِصّح اليا
أع ثاقلِن ولذلَك قالوا : َدهم فيجتم ِد عن أل من الواحَأ َأثاق َو  في الجمِع وه
ِبُهّما ِمَن الطرِِف ّيٌم لقرِ ِق ّيٌم و ِتّي فكسرِوا ليؤُكدوا البدَل قالوا : صِأ ِع

ِدها ِمَن الطرِِف ّوام لبع أصأ ّوار و أد َلْم يقولوا في  ٌع و َنهّا َجم َل و
َذا قلَت : ِإ أت ) في الفعِل يعني  ْل أع َف ِة (  ْلهّا بُمنزل قاَل سيبويه : ول تجع
ًا أعَل ) لو كاَن اسم َف أل في (  َلّن ذلَك ل يفع َء الضمَة  َو فأتبعَت اليا أض َق

ٌع فنقلَت أبي أم أل :  َلصأ ٌع كاَن ا ِبي أم أعٍط ِمَن البيِع :  أمْس أل في مثاِل  تقو
أء ًة لتِصّح اليا َتهّا كسرِ َأبُدل ِء ثام  ِإلى البا َكة  الحرِ

ِه أف قوِل سيبوي َو َخل ٌع وه أبو أم أل :  َأقو أه  َأحَأسب َلخفش : فيما  وقاَل ا
ِو ِء والوا َعل ِمَن اليا ْف أم أل ) و أت ْق َأ أن (  أه وز ّن َل أعٍط  أمْس َأعّل مثاَل  ّنما  ِإ و

ِإّن َلصأِل قالوا :  َعلٌة ) على ا ْف ْد جاءْت ( َم َق َو أل  َع ْف أي على مثاِل : 
َلى َء ع ٌد جا أمَزي ٌة و َوز ْك َلذى قاَل سيبويه : َم ِإلى ا ٌة  َد َو ْق الفكاهَة َم

ٍد ًا وليَس بُمطرِ ِإْن كاَن اسم الصأِل و
َء على ِه الجرِا ْد بُ ًا لرِجٍل ولم ترِ ِإْن كاَن اسم أد  َي أمْز َأبُو العباس :  قاَل 

َأو الزماِن ًا للمكاِن  ّق منه اسم أر وما يشت أن المصد الفعِل كما يكو
َأْن ل أه  فحق
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أه مصدٌر ّن َأ أب الفعَل بُ َداَم يناس أه ما  ّنما تعل ِإ أه  ّن َل َأْن يصحَح  أيعل و
ِر لم يجْز ِه المو َد ِمْن هذ أع َبُ َذا  ِإ أه ف َل َأو زماٌن  َأو مكاٌن للفعِل  للفعِل 

ِء أرِ السما ِإل كما تعّل سائ أيعّل  َأن 

ًا أث كاَن اسم َبٌب حَأي قاَل سيبويه : وقالوا : َمْح
ِه َلى وزِن الفعِل وليَس في َء اسٌم ع َتى جا َكموَرٍق وم َلصأَل  أه ا َألزمو

أع َأبُي َأقوَل الناِس و َو  َه ألهّم :  أصأّحح وذلَك قو أه وبُيَن الفعِل  َن أق بُي ما يفرِ
أه وبُيَن الفعِل َن َأتموا ليفصلوا بُي ّنما  ْنَك وإ أع ِم َأبُي ْنَك و أل ِم َأقو الناِس و

أه معنى ( َلّن معنا أه  َأبُيع أه و َأقول ِلَك : ما  َأقاَم ويتّم في قو َأقاَل و نحو : 
َء وكذلَك : َلسما َأشبَه ا أف تصرَِف الفعاِل ف أه ل يتصرِ ّن َأ أل منَك ) و َأفع

َء على أكّل ما جا أه معنى : ما ما أفعله ويتّم في  َلّن معنا ِه  َأفعْل بُ

ِء ول َهذا ما يتّم ِمَن السما أع  أنتب أن  َنهّما ونح َفرٍِق بُي ِرِ  لفِظ الفعِل بُغَي
ِإْن َشاء الله َعّل  أي

َعّل أي أح ول  أيصح أرِ ما يتم و ْك ِذ



ٍر ّوا أع ّوٍل و أحَأ ِلِه وما بُعده وذلَك نحو :  أصأحَح لسكوِن ما قب ِمْن ذلَك ما 
أووٍل أحَأ أيوٍخ و أش أبُيوٍع و َقوول و َقواِل و ّتقوال والت ٍر وال ّواٍل وِمشوا َق َو

َنواًر َو
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أت َبُنا َعايش و َقاول وَم َوِعياٍن وَم ٍر  َيا َواٍن وِخ أطواٍل وِخ ٍم وطويٍل و أهيا و
أووٍس َطا ِز في :  َذا في ترِِك الهّم ِء كبناِت الواو في جميِع ه اليا

أء ّيا َأع أء وقالوا :  َأعييا أء و َأبُينا أء و َأهونا أيور نحو ما ذكرِنا وِمْن ذلَك :  وَسا
ِء كما كرِهوا الضمَة في َة في اليا ِرِه الكسرِ َكس أء  َنا ِبُي أ

َ أضهّم :  وقاَل بُع
َأّما ِد ف ْيَس بُالمطرِ َل ْوٍل و ٌق ٍر و ْو أن َأسكنوا نحو :  ِو ف أعٍل ) ِمَن الوا أف  )
َطويٌل لم يجيء على ِلهّما و َأفعا َلى  أة فاعتلْت ع أة والستقام ِلقام ا

َطائٌل َأردَت السَم لقلَت :  ّنَك لو  َأ َترِى  َألَ  ْعِل  ِف َلى ال أل ) ولَ ع أطو َي  )
ِرِ َمجرِى َيج َعٌل يتّم ولم  ْف َو ( كفعيٍل ) يعني بُه ( َمفعوَل ) ِم أه ّنما  ِإ و

ِة ّنهّما في الصف َأ َترِى  َألَ  َعاٍل )  ْف َو ( ِم أه ّنما  ِإ َلّن َمفعلً  أل )  َأفع  )
ِد ) ِمَن المعنى ما ْفَسا أد في ( الِم ٌد فترِي ْفَسا َعٌن وِم ْط أل : ِم ٌء تقو َسوا

أد في أح فترِي َتا ْف أف والِم أل : الِمْخَص َعِن ) وتقو ْط أد في ( الِم ترِي
َء َقد يعتوراِن الشي َتاِح ) و ْف َأردَت في ( الِم أصِف ِمَن المعنى ما  الِمْخ

ْقوٌل أثاّم قالوا : ِم ْنَساٍج فمن  ْنَسٍج وِم َتٍح وِم ْف ْفتاٍح وِم َد نحو : ِم الواحَأ
َلٌة ِع ْف أم َغَلٌط هَي (  َف َهمزها  أب و ألهّم : َمصائ َأّما قو ْكيٌل ف  )وِم
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َلًة ) وَقد قالوا : َمصاوب ويهّمزوَن نحو : صَأَحائف (وتوهموها ِعي َف  
َعَجائز َوَرسائل و

َفاِعٌل ) ًا (  َغد َعاوٌر  ًا قالوا :  َد َغ َفاِعٌل )  َذا قالوا : (  أت ) إ َعور ِمْن ( 
أل ) أقو َت َد لّما صأحْت في الفعِل ولو كاَن (  ِي ًا ِمْن صَأ َد َغ ٌد  وكذلَك : صَأائ
َقاوَل َفاعٌل ) نحو :  أز ويتّم (  َبايع ول يهّم أت أع  َتبي َقاول و أت أه  َت ًا لكسرِ اسم

َع وبُاي
َوايا أت َش أل في ( َشوي ّنك تقو َل أز  أيهّم أت  ِيد أت ) وصَأ ِوْر َع أل ِمْن (  َواع َف و



َلّن ِء والواِو نحو : صأحائف  ِرِ بُناِت اليا َغي َطايا ِمْن  أرِ َم أز نظي أتهّم ) كما 
ِء أت ) فهّمزت للتقا ِيي أرِ ( حََأ أت نظي ِيد أت ) وصَأ أرِ ( َشوي أت ) نظي ( عور

الواويِن
ِة الواويِن يلتقياِن َنهّما حََأاجٌز حََأصيٌن َفصار بُمنزل وليَس بُي
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َنا َذكرِ أد ِمما  ِه الواحَأ أرِ علي أب ما يكس َبُا هذا 
َعلٌن َف َأّما  ِد و َواٌل صَأّح في الجمِع كما صَأّح في الواحَأ أط َطويٌل و و

ِة ِمْن مثاِل ِه الزياد أه بُهّذ َأخرِجو َيدى ف َيداٍن وحََأ َولٍَن وحََأ َلى نحو : َج ْع َف و
ِرِ مثاِل َء على غي أه َجا ّن َل أصأحَح  َأشبَه عندهم ما  الفعِل الذي يعتّل ف

َيرِاء ) أء ) نحو ( الّس َعل َف ِرِ وكذلَك (  ِي َغَ ِوِل وال َنحو : الَح ْعِل المعتّل  َف ال
ْعِل الذي ِف أة ِمْن مثاِل ال أه الزياد َأخرِجت ِء  َيل أخ ِء وال َويا أق أء نحو : ال َ َعل أف و
َأعّل َقد  ْعِل و ِف ِرِ مثاِل ال َلى غي َء ع أه جا ّن َل َدهم َما صَأّح  َأشبَه عن يعتّل ف

َة ِه َجعلوا الزياد َة في َأعّل ما ل زياد َلى كما  َع َف َعلَن و َف أضهّم :  بُع
َلى َع أف َأّما  ِد و أن وليَس بُالمطرِ َهاَما َداَراٌن و ألهّم :  ِء وذلَك قو ِة الهّا بُمنزل

َعٌل ِف َعٌل و أف أل (  َكما ل تدخ أة  أه العل أل َفل تدخ َلى  ِفع  )و
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أد مما ذكرِنا ِه الواحَأ أرِ علي أب ما يكس َذا بُا َه
أت َعور َاعَل ) ِمْن  َفو َعَل ) همزَت كما همزَت (  ْو َف َذا جمعَت (  ِإ

َد أه اعتّل بُع ّن َهذا ل أع  أز جمي ّيٌن يهّم َع َو  َعٌل نح ْي َف أز و ٌد يهّم ّي أت وَس وصَأيد
َلْم يهّمز كما قالوا : َفاعٍل ) ولو لم يعتّل  َألِف (  ٍء زائدة في موضِع  يا
َوٌل ) ْع َف أز وكذلَك (  أل ) تهّم َوائ َق أت (  ّعٌل ) ِمْن قل أف َياوٌن (  َضيوٌن وَض

أبُهّا ِمْن آخرِ الحرِِف َنهّما حَأاجٌز حَأصيٌن وقرِ ْيَس بُي َل أه  ّن َأ ِء الواويِن و للتقا
ِرِ ِد وغي ِإلى الزائ َهذا المثاِل فل تلتفتن  َذا التقِت الواواِن على  ِإ و

أر َواو َع ِرِ :  أل الشاع َقو َأّما  َأوَل و أل في  َوائ َأ َترَِاهم قالوا :  َأل  ِد  الزائ
ّنما اضطرِ ِإ ف
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ًا ِم لزم ِء في الكل أك اليا َترِ َعواويرِ ) ولم يكْن  َذف الياء من (  ِإليه فح
أز : فيهّم

أل أت ) وأوائ َعور َواعٍل ِمْن (  َف أل ِمْن  َأمث ّنهّا  أز ل أيهّم أت .  أقل َواعل ِمْن  َف
أت ) ِيد أل ) ِمْن ( صَأ َواع َف ِء كبناِت الواِو يهّمزن كما همزت (  أت اليا وبُنا
ِعيٌل ) ِمْن َف أز (  ِو كاستثقاِل الواويِن ويهّم َع الوا أل م ْد تستثق َق َء  َلّن اليا

أع َيائ َبُ أل و ِئ َوا َق أت  ْع ِبُ أت و أقل
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َلى الصأِل أكسرَِ للجمِع ع ِإذا  َا  أض َما ذكرِن أب ما يجرِي فيه بُع َبُا
أرِ َدياوي أل :  ّيوًم تقو َق َو ٍر  ّيو َد َو ٍم  ّيا َق ٍر و ّيا َد َعاٌل ) نحو :  ْي َف فِمْن ذلَك ( 

أه وبُيَن آخرِ الحرِوِف بُحرٍِف َن ّلما فصلَت بُي أرِ وك َعواوي ّواٌر و أع أم و َياوي َق و
َناووٌس َطاووٌس و َلى الصأِل كما َجاء :  َجرِى ع
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أب أت (َبُا ْع ِبُ أت ِمْن (  َعل َفي أت ) و ْل َق أت ) ِمْن (  َعل َفو ِعَل ) ِمْن (  أف  ( 
ّنك أت ) أل ترِى أ َفاعل أت في (  ّد كما مدد َع تم أبُوي أقووَل و ألَك  وذلَك قو

َع أصأوِم أل :  أت فتقو ْومع ّد وصَأ ِطرَِ فتم أبُو أل :  أت فتقو َبُيطرِ أل :  تقو
ْد َق ِإذا قلَت :  أت )  َفيعل أت وكذلَك ( ت أت وصَأامع فتجرِي َمجرِى : بُاطرِ

أف ِإذا كاَن الحرِ أت وكذلَك  ْق َفيهّ َت َق ِمْن  أفوه أت أل :  َعل تقو َتَفو
أت أت اسييرِّ أت ِمْن سرِ َعل ْو َع ْف َع وا أبُوو َقد  أل :  أت : تقو َيل ْع َف أت ) و َول ْع َف  )

ْلت قلَت : ِع أف َذا قلَت :  ِإ ٌء ف َدها يا ّنهّا ساكنٌة بُع َل ًء  أب الواو يا تقل
أت ِويرِْ أي أأْس

أت أيْم أه ِمْن (  ّن َأ َعِن اليوم فقاَل : ك أه يعني الخليَل  قاَل سيبويه : وسألت
ٍء تدخلهّا َيا َهذا المعتل و ِإن لم يستعمل كرِاهيَة أن يجمعوا بُيَن  ) و



ِإحَأداهما ضمٌة مع َع ياءاِن في  أل ) كرِاهيَة أْن يجتم أع ْف َي أة في (  الضم
أل ِه كرِاهيٍة نحو ما ذكرِها أو أم بُ ْعٍل ) ل يتكل ِف َء على (  المعتل ومما جا

أت ْؤ أأ َو أت  ِوحَْأ َو أت  ِول أه ِمْن  ّن َكأ ْيٌج  َو َو ْيٌس  َو َو ٌة  َأ َوآ
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أت َد َأجو أت و َول َأط َقاَل :  َعلى َمْن  ِم  أت في القياِس ِمَن اليو َأفعل

َعٌل ْف أم ِعٌل و أأف ٍم )  أب . هنا كما قلبْت في ( أيا أت تقل ّيم َأ أل :  قاَل الخلي
ٌء َدها يا َأْن يكوَن بُع أمهّا  َء ل يلز َلّن اليا َوٌم  ْو أي ٍز و َهْم ِرِ  ِوْم بُغَي أأو أل  َع ْف أي و

أت َعل ْي َف أأجرِيْت (  َكما  َدها ف أع وحَأ ْد تق َق أت و ْع ِبُ أت ِمْن  َفوعل أت و ّعل َف ك
أت ِه مجرَِى ( أيقن َأجرِيْت هذ أت  ْومع أت ) وصَأ ْيطرِ َبُ أت ) مجرِى (  َعل َفو و

(
أم َتلز َفاء فهَّي  َنا  أه َو  َلّن الوا ِعٍل )  َأف َلى (  َع ّيٌم  َأ أل :  َأبُو العباس يقو و

أه َل أه ما قب ْب ًا لم يقل أف مدغم َذا كاَن الحرِ ِإ العيَن وهَي مدغمٌة و
ّنهّا اعتلْت كما اعتلْت في َل أز  أم تهّم أع أيائ ّيٌم والجم ِم أ َيو أل : ِمَن ال أفع

أت ) كذلَك ْل َق ْوعَل ) ِمْن (  َف ًا َمجرِى (  َأجرِيَت َسيد ٍد ) فكما  ( سي
ّوَل َأ َهذا مجرِى  تجرِي 

ِو : ِء والوا أت ) ِمَن اليا َلل َعا ْف أت وا ْل ّو َو ْق أت ) : ( ا ْل أق أت ِمْن (  َعل َعو ْف ا
أف اللِف ِه حَأذ ّنهّم لو أسكنوا لكاَن في َل َأتموا  أت  َبُياَضْض أت وا ْد َد اسوا
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والواِو لئل يلتقي ساكناِن
أيوٌض في ْبُ أأ أت  ِعَل ) قل أف ِإْن أردَت (  أت ف َيَضْض ْبُ أت ) وا َوَرْر أت ( اْز َل َل َع ْف ا
ِة كما َلّن الثانية كالمد أوول جمعَت بُيَن ثالِث واواٍت  ْق َهذا المكاِن وا

ِوَل ْو َق أت ذلَك في (   )فعل
َلٌل ْع أف َع بُيَن ثالِث واواٍت  َأجم أت لئل  ْل ِي أو ْق أل : وا أقو َأ قال أبُو الحسن : 
ِة ْع بُمنزل ِلٌل ولم يجم َو أك َأردَت الِفعَل :  ِإذا  ِلٌل  ْع أف َلٌل و ْو أك أت :  ِكل من 

ِبُيٍض
أل َأحَأرٍِف وكاَن الفع ِة  َأربُع َلى  ِدها ِمَن الطرِِف وصأارْت ع ْيٍع لبع ِبُ و



أك ِه التحرِي َأصأله يائ ليَس 
َلٌل ْع أف َطٌط  أعو أثاَم قالوا :  أة  ّيطِت الناق َع َت أل :  سمعنا ِمَن العرِِب َمْن يقو
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ِو ِء والوا ِم ِمْن بُناِت اليا ِه في موضِع الل أز في أب َما الهّم َبُا
أء َيَشا َء  َوشا أء  َيجي َء  أء وَجا أسو َي َء  نحو : َسا

َذا فعلوا ذلك ِإ ّنهّم  َل ٌو  َأو وا ٌء  َعلِّن واللم يا أت َء ل  َأّن الواَو واليا َلم :  اع
أف ِه الحرِو ِلجحاِف فهّذ ِللباس وا ِإلى ا يصيرِوَن إلى ما يستثقلوَن و

ِإذا همزَت العيَن ًء  َيا أل اللَم  َأنَك تحو ِإلّ  َع  َبُا َقاَل و تجرِي َمجرِى : 
َبُائٍع ) واللم أهِمَزْت في (  ٍء همزَت العيَن التي  وذلَك نحو قولَك : َجا

ّنهّما في َل مهّموزة فالتقت همزتاِن ولم تكْن لتجعَل اللَم بُيَن بُيَن 
ٍء ِة َجا َفاعٍل ) بُمنزل أت في (  أع ما ذكرِ ٍة وجمي ٍة واحَأد كلم

ّ ِإل ْد  َترِ ِإل كذلَك ولم  أن  ًة ل تكو ًا مهّموز َأبُد َعائل )  َف َء (  َأّن يا َلم :  واع
ّنهّا لم َل ٍء  َوا ٍء وَش َوا أت َج َواعل ) ِمْن ِجئ َف َعاِعل  َف كذلَك وشبهّت ( بُ

أل َطايا تقو أسؤَُت فكَخ َو أت )  َعائل ) ِمْن ( ِجئ َف َأّما (  تعرِْض في َجمٍع و
:
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ٍء ٍء وَشا َأّن جا أم :  أل : يزع َوايا وكاَن الخلي َيايا وَس َج
ِإذ كانوا يقلبوَن كرِاهيَة َذا القلب  َد في ه أم فيهّما مقلوبٌُة واطرِ الل

ٌء وِمْن َيا أج أت  أل من جئ َعائ أف ِة نحو ( لٍث وَشاٍك )  ِة الواحَأد الهّمز
أتعرِْض في َجَمٍع ّنهّا لم  َل ٍء  َوا أس أت  : َسؤُ

َلٌل ) ْع َف ْوئٍى (  أج َو أقرِْئٍى  ألٌل : و ْع أف ًأى  َقرِْ ْيأى و أت : َج َقرَِأ أت و ِمْن جئ
أهنا َها  أن  ِئٌي للتقاء الهّمزتين ولزومهّما وليَس يكو ْي ِئي وِج ِقرِْ ِلٌل  ْع ِف

َذا ِإ َف أء  أو ولَ اليا أله الوا َأصأ ٌء  َنا شي أه َليس  أه  ّن َل ٍء  أب كما في : َجا ْل َق
ِإذا جمعَت ِف أز  َنا الهّم أه أل  ّنما الصأ ِإ َقاٍض ) و ِء (  أه كيا َت ًا جعل أه طرِف َلت جع

ّنهّا لم تعرِْض في الجمِع َل ٍء  َيا ٍء وَج َقرَِا قلَت : 
أت : َعاِعَل ) ِمْن قل َف َلّن (  َيا  َيا َوايا وَج أت َس أت وسؤُ أل : ِمْن ِجئ َعاع َف



َلهّا مقلوبًُة ًة عرِضْت في َجمٍع وَمْن جع أت مهّموزتاِن فصارْت همز ْع ِبُ و
أن في ّنهّما همزتا الصأِل التي تكو َل ٍء  َوا فينبغَي أن يقوَل : جياء وَس

ِد الواحَأ
َعلٍل ) ْف أم أبهّا في (  ًء كما تقل أبهّا يا أت تقل َأي َد أت اصْأ ِدئ أت ِمْن : صَأ َلل َع ْف ا

ِة أت بُمنزل ْو أس َو أت  ْئ أل ِمْن ِج َياع َف ِدئي  َيْص أل  ِل َع ْف َي َو ٍء  ِدى أمْص وذلك قولَك 
ّنهّا عرَِضْت في َجمٍع َل َيايا  َيايا وَس َعاعل َج َف
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َوائيًة فقاَل : هَي : أه َس ْؤُت أس ْعن (  أت الَخليَل  قاَل سيبويه : وسأل
أه َأصأل َة و أفوا الهّمز َوايٌة حَأذ ٍة والذيَن قالوا : َس َعلَني ِة  َعاليٌة بُمنزل َف

َلٍك ) قاَل : ِز في ( َم َلى ترِِك الهّم أهم ع َأكثرِ َع  أة كما اجتم الهّمز
َأشاوي أء و َأشيا ٍة فقاَل : هَي مقلوبٌُة وكذلَك :  َعْن َمَسائي أه :  وسألت
ِة َع الهّمز َو م ِوئٌة فكرِهوا الوا ٍة : َمَسا أل مسائي َأصأ ِقِسّي و أه  ونظيرِ

أل َأصأ ًة و ّنَك ( جمعَت ) إشاو َأ ٌء وأشاوي ك َئا ٍء : َشي َأشيا أل  َأصأ و
ِء الواو كما قالوا : َأبُدلوا مكاَن اليا َقلبوا و ّنهّم  أء ) ولك َئا ٍة : َشي ِإَشاو  )

ٍد أكّل واحَأ أه فليَس بُمقلوٍب  أت ونحو ْذ َب أت ) وَج ْبُ َذ َأّما ( َج ًة و َو ْت َأ أه  َت ْي َت َأ

أه ّن َل َفِمْن لفظتيِن  ِكل  أكّل و َأّما  أف فيهّما و َلّن الِفعَل يتصرِ ِه  على حَأدت
ِد أقلٌب ول حَأرٌِف من حَأرِوِف الزوائ أهنا  ليَس ها 
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َلْم يكْن حََأرَِف إعرِاٍب َذا  ِإ أج على الصأِل  أب ما يخرِ َبُا
أة ألخو أة وا ألخو أة وا ألبُو أة وِمْن ذلَك : ا َو ّنهّا أة وال ِلدا أة وا َقاو وذلَك : الّش

ِلعرِاِب ِتّي للزوم ا أع ِنّي و ل يغَيرِاِن ول تحولهّما فيمن قاَل : َمْس
َكما قالوا : ٌء  َ ِلهّم : صَأل َلى قو ِه ع ٌة جاؤوا بُ َعظاء ٌة و غيرَِهما وصألء

ًا أء حَأرِف َلى َمرِْضّي وَمْسنّي فلحقِت الهّا أث جاءتا ع ّيٌة حَأي ّيٌة وَمرِِْض َمْسن
ِء َ ِد على الّصل َبايٌة فلم يجىء بُالواحَأ َع َو ْنهّا وَمْن قاَل : صَألَيٌة  َعرِّى ِم أي
َد ذلَك ِد ولو أرا ِه على الواحَأ أيثن أخْصياِن لم  ّنه إذا قال :  ِء كما أ َعبا وال
ِة ّنهّاي ِة : ال َو بُمنزل أه َييِن فقاَل :  َثنا أخْصيتاِن قال وسألته عن ال لقال 



َذا ِإ ِنهّما و ِة ل يفارقا َدهما ِمَن الزياد َلّن ما بُع ْذَرواِن  أثام قالوا : ِم ومن 
كاَن
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ِتهّا ِإلّ بُمنزل أء لزمًة ولم تكن  ِو حَأرٌِف مفتوٌح كانِت الهّا ِء والوا قبَل اليا
ًا ٍة َفتقلبهّا ألف َوَمنا ٍة  َنا َه ِة و َ َعل ًء نحو : ال لو لم تكْن ها

ِو فتحًة في ِء والوا َو ) وإْن كاَن ما قبَل اليا أرِ أل : ( َس ٌة مث َقَمحدو و
َكما قالوا أه ساكٌن  َد َلّن ما بُع أن  َثيا َغَ ّنما قالوا : ال ًا وإ الفعِل قلبْت ألف

ِه أع علي َدها ما يق ِو ثام كاَن بُع أة قبَل الوا ِإذا كانِت الكسرِ َرَميا و
ِنيٌة ) وهَي أء ( َمْح َنهّا اليا ٍم فهَّي مبدلٌة مكا ًا أو غيرَِ لز أب لزم ِلعرِا ا

َيٌة ْن ِق ِزيٌة وقالوا :  َغا َو ِنّي ِمَن الرِض  أء الَمْح أت ) وهَي الشي ْو َن ِمْن ( حََأ
ٌة َو ْن ِق أل (  ِة وبُينهّما حَأرٌِف والصأ  )للكسرِ
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أء ًء واليا أة يا أء قلبِت الهّمز أة واليا ِه الهّمز َذا التقْت في ِإ أب ما  ًاَبُا  ألف
ِه ّنما هذ ِإ َدايا و َه ّيٌة و َهد َكايا و َطايا وَركيٌة وَر ّيٌة وَم َط وذلَك : َم

ألَك على ذلَك َألفيِن يد ٌة بُيَن  ّنهّا همز َل ِئَف  ٍة وصَأَحا ِئل ) كصحيف َعا َف  )
َفل أت ًسلً  َترِى فيحققوَن يقولوَن : رأي ٌء كما  أّن الذيَن يقولوَن : َسل

َثاابُتًة في َنْت  ّنهّا هَي كا َل ًء  ِة يا َطايا مكاَن الهّمز َأبُدلوا ِمْن َم يحققوَن ف
ِد الواحَأ

َو قد تبدل ِمَن َلّن الوا َو  َأبُدلوا الوا َوى ف َدا َه وقاَل : قال : بُعضهّم : 
ٍة فيقولوَن : َو َدا ِإ ٍة ) و َهرِاو أو فيه ثاابُتًة نحو (  الهّمزِة وما كانت الوا

َطايا ) وكما َء في ( َم َألزموا اليا َكما  أهنا  َو  َألزموا الوا َأداوى و َهرَِاوى و
َأّن َكما  َألِف التأنيِث  ِه وليسْت بُ ِرِ واحَأد أه كآخ َبالى ليكوَن آخرِ قالوا : حََأ
ٍء َداوٍة ) ولم يفعلوا هذا في ( َجا ِإ ِو في (  أرِ الوا َوى ) غي َدا َأ َو في (  الوا
أه ليَس ّن َل َفاِعَل  ِعَل ذلَك بُما كاَن على مثاِل َم أف َو َفاعل  ) لئل يلتبَس بُ

َفاِعل ) . و َلى مثاِل ( َم ِم ع أه ليَس في الكل ّن َأ أس لعلِمهّم  يلتب
أت ْي َو َواِعل ) من ( َش َف  )( 
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َتهّا كما همزت ( أء همز َدها اليا أض في الجمع وبُع ٌة تعرِ ّنهّا همز َل َوايا  َش
أل َواع َف أت ) و ْي ِي أل ) ِمْن ( حََأ َواع َف أت ) وكذلك (  ِوْر َع َواِعل ) من (  َف

أل ًء تقو أل ِمَن الهّمزِة يا أز ول تبد ّنَك تهّم َأ َواعل ) في  َف ِة (  منهّما بُمنزل
ٌة لم ّنهّا همز َل ٍء  أرَما ٍء و َطا أم ِو  ِء والوا أل ِمْن بُناِت اليا ِئ َعا أف ٌء  َوا : َش

أع أت والجم ْي ِي َعاٍل ( ِمْن ) حََأ َف ِة  ِة همز أتهّا بُمنزل تعرِْض في الجمِع فهّمز
َيايا أت حََأ ْي ِي َوحََأ أت )  أل ِمْن ( َشوي ْياِع َف ّنهّا لم تعرِْض في الجمِع  َل ٍء  َطا َم
ًا أء ول يخافوَن التباس َدها اليا أض في الجمِع بُع َتعرِ ٌة  ّنهّا همز َل َيايا  وَش

ًا َأبُدلوا في الجمِع واو ٌو ف ِه وا َد في َلّن الواحَأ َفلوى  ٌة و ّو أل َف وقالوا : 
َوايا َيايا وَش أل : حََأ ٍء و ول تقو َيا أحَأ َو ٍء  َوا أل : َش أل تقو َعاِع أف أل و َعائ أف َأّما  و

َبارى أح  )لئل يلتبَس ( بُ
أء َعل أف أه (  َأصأل َأفعلء و  )ما بُنَي على : 

ّنهّم َل َء  أغنيا َء و أسرَِوا أفوها ِعْن  أء صأرِ َأشِقيا أء و ِنيا َأغ أء و َأسرَِيا وذلَك ( 
ًا في َأْن يخافوا التباس أة إلّ  ِء وقبلهّما الفتح يكرِهون تحرِيَك الواِو واليا

َوا َغَز َو َرَميا 
ِظهّا لستخرِاج المسائِل بُجميِع ّد ِمْن حَأف أبُ ألصأوِل التي ل  أل ا جم

َأقساِمهّا  :
أة ل تخلو ِمْن َأو متحرِكًة والساكن َأْن تكوَن ساكنًة  أء ل تخلو ِمْن  اليا

ٍم فإْن َأو حَأرٍِف مضمو ٍر  َأو حَأرٍِف مكسو َد حَأرٍِف مفتوٍح  َأن تكوَن بُع
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ِة َمْن قاَل َد حَأرٍِف مفتوٍح وهَي ساكنٌة لم تعل إلّ في لغَ أء بُع كانِت اليا
ٍر َد حَأرٍِف مكسو أل ) وإْن كانْت بُع َياَج أل  ْوَج َي أس وفي (  ِئ ْي َي أس  َأ ْي َي : في 

ٍم قلبْت َد حَأرٍِف مضمو أة بُع أء الساكن ِلهّا وإْن كانِت اليا َلى حَأا فهَّي ع
أأقرِِت ًة و َكْسرَِ أة  أأبُدلِت الضم ًا وإْن بُعدت ِمَن الطرِِف وإْن قرِبُْت  واو

َلى ِم الذي ع أه إلّ في الس َأشبهّ ِبُيٍض وما  ِلهّا نحو  أء على حَأا اليا
َدها إلّ أْن ِلَما بُع أرِ  أء ل تغَي أكوَسى وهذِه اليا َو أطوبُى )  َلى ) نحو :  ْع أف  )



َتأِسي ّتأَس ِمَن ال أل : ا َتعَل ) . وتقو ْف أء ( ا َهّا تا يلي
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ِة ِء المتحرِك أب اليا َبُا
ً َأول َذا كانْت  َد حَأرٍِف وإ َأو بُع َأولً  َأن تكوَن  أة ل تخلو ِمْن  أء المتحرِك اليا

ْو حَأرٌِف متحرٌِك فإْن كاَن َأ َدها حَأرٌِف ساكٌن  َأن يكوَن بُع ّد ِمْن  أبُ فل 
أب ول ِلهّا ل تقل َلى حَأا ْو حَأرٌِف متحرٌِك فهَّي ع َأ َدها حَأرٌِف ساكٌن  بُع

َء أسرِ اليا أل ) فيك ِييج أل  َيوَج أل في (  أرِ حَأرِكتهّا إلّ في قوِل َمْن قا تغَي
َد حَأرٍِف فل تخلو أة بُع أء المتحرِك َدها وإْن كانِت اليا ِو بُع ليثبَت قلَب الوا

َأْن ًا فل تخلو من  َأو غيرَِ طرٍِف فإْن كانْت طرِف ًا  َأن تكون طرِف ِمْن 
َأو متحرٌِك فإْن كاَن قبلهّا ساكٌن وهَي طرٌِف فهَّي َلهّا ساكٌن  يكوَن قب

ًة أل همز ّنهّا تبد ًا فإ َلهّا ألف أن الذي قب َأْن يكوَن الساك ِلهّا إلّ  َلى حَأا ع
َوى ) ْق َت َلى ) نحو (  ْع َف ًا في (  َأو يكوَن لم ٍء  َقا ٍء وِس َقَضا وذلَك نحو : 
ِة التي هَي طرٌِف حَأرِْف متحرٌِك أبُدلِت ِء المتحرِك فإْن كاَن قبَل اليا
َلهّا أك قب ْعٍل ) وإْن كاَن المتحرِ ِف َلهّا إْن كانْت في (  ِة ما قب أء لحرِك اليا
ًا ًا قلبْت واو َوَرمى وإْن كاَن مضموم َقَضى  ًا نحو :  َألف ًا أبُدلْت  مفتوحَأ
ِإْن ِلهّا ف َلى حَأا َلهّا مكسوٌر بُقيْت ع َو وإْن كاَن قب أم أل وَر َو الرِج أض َق نحو 
ًا نحو : َرحََأى َف ِل َأ َلهّا مفتوٌح قلبْت  ٍم وكاَن قب ِة في اس ِه الصف كانْت بُهّذ
ألهّم : َرحََأياِن وإْن كاَن ما َذا قو َلى ه ّلَك ع ٍء ) يد أف منقلبٌة ِمْن ( يا الل

َلهّا قب

   ]305 - صأفحة 3الصأول في النحو    [ جزء  

أأبُدلْت ِمَن ًا  ِلهّا وإْن كاَن ما قبلهّا مضموم َكْت على حَأا ِرِ أت ًا  مكسور
أف ما عملْت في الفعِل َدها خل ًة واتبعِت الحرِكة ما بُع ِة كسرِ الضم

أل َلصأ ّظٍب كاَن ا َأ أعٍل )  َأف َلى (  َع َظبٍي )  وذلَك نحو قولهّم في جمِع ( 
أة غيرِ أء المتحرِك ٌة فإْن كانِت اليا ِء فأبُدلْت منهّا كسرِ الضم في البا

َأو بُيَن َأو متحرِكيِن  َأْن تكوَن بُيَن ساكنيِن  طرٍِف فليسْت تخلو ِمْن 
ِلهّا إل في قوِل متحرٍِك وساكٍن فإْن كانْت بُيَن ساكنين فهَّي على حَأا



أء ّنَسِب وإْن كانِت اليا أه في ال ّي ) وقد ذكرِت َبو َظ َظبْي  َمْن قاَل في ( 
َلهّا حَأرٌِف َأْن يكوَن قب ِلهّا إلّ  أة بُيَن متحرِكيِن فهَّي على حَأا المتحرَِك

َلهّا حَأرٌِف مضموٌم َناب وإْن كاَن قب َع و ًا نحو : بُا َألف أب  ّنهّا تقل مفتوٌح فإ
ٍرِ َي ٍة وصِأ أعيب ِلهّا وذلَك نحو :  َلى حَأا َأو مكسوٌر وهَي مفتوحَأٌة فهَّي ع

ٍة ِو كلم ٍر في حََأش َد مكسو ِم مضموٌم بُع َع في الكل َأْن يق أز  وليَس يجو
ْعِل فإْن ِف ِعٍل ) إلّ في ال أف أعٍل ) ول (  ِف أل (  ِم ِمث َيَس في الكل ِئهّا ل وبُنا

َع ) أبُو أل (  َع وِمَن العرِِب َمْن يقو َي ِبُ ِعَل ) ِمَن البيِع قلَت :  أف َأردَت ( 

أة بُيَن أء المتحرِك أن وإْن كانِت اليا ِعه مبي َذا مذكوٌر في موض أل فهّ فيبد
ًا لم يجْز َدها ساكن ًا وما بُع َلهّا متحرِك متحرٍِك وساكٍن فإْن كاَن ما قب
َياِميَس ) وإْن َد َدها لئل يجتمع ساكناِن نحو (  َأن تعلهّا لسكوِن ما بُع

ٍرِ َي ْث ِلهّا نحو : ِع ًا فهَّي على حَأا َدها متحرِك ًا وما بُع َلهّا ساكن كاَن ما قب
أة ل َأو متحرِكًة والساكن َأن تكوَن ساكنًة  أو ل تخلو ِمَن  الواو : والوا

ٍر فإْن ْو مكسو َأ ٍم  ْو مضمو َأ َد حَأرٍِف مفتوٍح  َأْن تكوَن بُع تخلو ِمْن 
ِة ِلهّا إلّ في لغَ َلى حَأا َد حَأرٍِف مفتوٍح فهَّي ع أة بُع أو الساكن كانِت الوا

َقاَل في َمْن 
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أل ْوَج ّ :َي ِلهّا إل َلهّا حَأرٌِف مضموٌم فهَّي على حَأا أل ) وإْن كاَن قب َياَج  ) 
ّيٌم ) أصأ ٍم ) فإّن ِمنهّم َمْن قاَل : (  ّو أصأ ٌو في نحو : (  َدها وا َأْن يكوَن بُع

َذا َء ه ّنما َجا ّيٌم ) إ ًا : ( صِأ َأيض أبُعتٍي وقالوا  لقرِبُهّا ِمَن الطرِِف شبهّوها 
ّواٌر لم يقلبوا أز ّواٌم و أصأ ٌع فإْن قالوا :  أرَِب ِمَن الطرِِف وهو َجم َق فيما 

أله : َأصأ ًء نحو ( ِميزاٍن ) و َلهّا حَأرٌِف مكسوٌر قلبْت يا وإْن كاَن قب
أو علمًة لجمٍع نحو : َأْن تكوَن الوا أه ِمَن الوزن إل  ّن َل ( ِموَزاٌن ) 

أة ِة ضمًة كي ل تزوَل العلم أل من الكسرِ ّنَك تبد أضوَن فإ َيق ( قاضوَن و
َ َدها إل َلن يغَيرَِها ما بُع َف َلهّا  أو ساكنًة ولم يغَيرِها ما قب وإْن كانِت الوا

أل في َدها تقو أم فيما بُع ًء وتدغ أل يا ّنهّا تبد ٌء ) فإ َدها يا َأْن يكوَن بُع

َلهّا ضمٌة وهَي ًة قب أو مد ٌع فإْن كانِت الوا ّي َبُ أت )  ْع ِبُ َعٍل ) ِمْن (  ْو َف  )
أو ٍرِ ) والوا َوي أس ِو : (  أمهّا نحو وا ٍة لم يجْز إدغا َألٍف زائد منقلبٌة ِمْن 

ّي لم أنو َو َيا  أرو َو أرويٌة  أه  َع ) ومثل أبوي َألِف ( َسايرِ ) وكذلَك ( ت منقلبٌة ِمْن 
َذا أل ه أن مث ّيٌة ول يكو أر َو ّيا  أضهّم : َر َقاَل بُع أز و َلصأَل الهّم َلّن ا يقلبوا 

َأْن ل َأن يمدوا و َأرادوا  َألٍف ف َدٌل ِمْن  َبُ َو  َلّن الوا َع )  َبوي أت َويرَِ و أس في ( 



ِوَل أقو َو ِوَل )  أقو أت َترَِاهم قالوا : (  َأل  ّعَل )  أف أت ّعَل ) و (  أف ِة (  يكوَن بُمنزل
َهَي في موضِع أل ) و َع َيف َع في (  َأْن يق ِة إلّ  ِو الساكن أة الوا ِه قص فهّذ

ٍة ٍء وكسرِ ِء بُيَن يا الفا
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أد ) فوقعت الواو بُين ياء وكسرِة :نحو ْوِع َي َكاَن الصأل (  أد و ِع َي َد  َع  و
أأختهّن الياء لئل يختلَف فحذفت وأجرِيت التاء واللف والنون مجرِى 

أل الفع
َد َلى الفعل في الحذِف وإْن كاَن بُع َدر ع ٌة فأجرِوا المص َلوا : ِعد وقا

َد ّتع ِلهّم : ا ًء نحو قو َتعَل ) أبُدلْت تا ْف أء ( ا َتا ِو  ِه الوا هذ
َد ْو بُع َأ َأولً  َأن تكوَن  أة ل تخلو ِمْن  أو المتحرِك أة : والوا أو المتحرِك الوا

ًة أو َأو مكسور َأن تكوَن مضمومًة  ألو ِمْن  حَأرٍِف فإْن كانْت أولً فل تخ
ًة ومنهّم ألهّا همز مفتوحَأًة فإْن كانْت مضمومًة فِمَن العرِِب َمْن يبد

ًة ٌة وإْن كانْت مكسور أجو أأ ٍه )  ِلهّا قالوا : في ( وجو أعهّا على حَأا َمْن يد
ٌد فيهّا َو مطرِ ِة وه أء في المضموم أرِ ما يجي َأكث َأّن الهّمَز  فكذلَك إلّ 
ًا كثيرٌِ َذا أيض ِأَشاٌح ) وه ِوشاٍح  ٌة ) وفي (  ٍة إَساد وقالوا في ( وساد
ٌء قالوا : امرِأة أه َشي ّذ من َقد َش أة فليَس فيهّا إبُداٌل و فأّما المفتوحَأ
ٌذ وإْن َهذا َشا ٍد ) و َوحََأ ٌد في (  َأحَأ َنى وقالوا :  َو ٌة ِمَن ال َنا ٌة وهَي و َنا َأ

َلى َع َأو متحرٌِك فهّي  َدها حَأرٌِف ساكٌن  َأولً وبُع أة  أو المتحرِك كانِت الوا
ًة أتجعَل همز َأْن  أل و أمهّا البد ّنه يلز ٌو فإ َدها وا َأْن يكوَن بُع ِلهّا إلّ  حَأا

ًة أة مد أو الثاني َد فإْن كانِت الوا َأوع ِد :  َفوعل ) ِمَن الوع ِلهّم في (  كقو
أل : َد ) تقو َع َفوعل ) ِمْن ( و ِر نحو : (  ألولى بُالخيا ِة ا كنَت في همز
أز ٌة وليَس الهّم أة مد أو الثاني ِتهَّما ) الوا ْوآ َي عنهّما ِمْن َس ِر أوو َو َد (  َووع
َد أة بُع أو المتحرِك ألولى وإْن كانِت الوا لجتماِع الواويِن ولكْن لضمة ا
ًا َأو غيرَِ طرٍِف فإْن كانْت طرِف ًا  َأن تكوَن طرِف ِلْن تخلو ِمْن  َف حَأرٍِف 
ًا َلهّا ساكن ْو متحرٌِك فإْن كاَن ما قب َأ َلهّا ساكٌن  َأْن يكوَن قب ّد ِمْن  أبُ فل 

وهَي طرٌِف
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أعوٍل ) في أف أو (  َلهّا وا َأْن يكوَن قب ِم إلّ  ِلهّا في الس فهَّي على حَأا
ّو فقلبْت في أص أع ّو ) و أت أع أل (  َلصأ أعِصّي كاَن ا أعتّي ) و الَجمِع نحو : ( 
ًا ّو أت أع َغ  ْد بُل َق ِر  أل في المصد ّنَك تقو َأ َترِى  َألَ  ِد  َواحَأ أت في ال الجمِع وتثب
ٍة فصحَح ّو كثيرِ أح َن َعرِِب : إنكم لتنظرِوَن في  أحَأكَي عن بُعِض ال َقد  و

أب ّنهّا تقل َألٌف فإ َلهّا  أن قب َأو يكو َلصأِل  َلى ا ِه ع َأتى بُ الواو في الجمِع و
ٌة َو ْي َقد قالوا : حََأ ٌء ساكنٌة َف َلهّا يا ٍء ) وإْن كانْت قب ِكَسا ًة نحو : (  همز
ّدنيا ) كاَن ًا في الفعِل نحو ( ال َأو تكون لم ّيٌة )  َذا ( حََأ ّق ه فكاَن حََأ

ٍر ( وإْن ْدؤ أأ أه نحو :  َهمز أز  أن مضمومًة فيجو َأو تكو َوى )  ْن أد أل ( ال الصأ
َلهّا َطرٌِف حَأرٌِف متحرٌِك فل يخلو ما قب ِة وهَي  ِو المتحرِك كاَن قبَل الوا
ًا َألف ًا قلبْت  ًا فإْن كاَن مفتوحَأ َأو مكسور ًا  ْو مضموم َأ ًا  َأْن يكوَن مفتوحَأ

ِزي ) وإّن كاَن أغ ًء نحو (  ًا قلبْت يا َقَضى وإْن كاَن مكسور َغَزا و نحو : 
ٍم أزو فإْن كاَن في اس َيغَ ِله نحو :  ِرَِك على حَأا أت ْعٍل )  ِف ًا في (  مضموم
أل ْدٍل وكاَن الصأ َأ ٍو :  ْل َد َلهّا كما قالوا في َجمِع  ًء وكسرَِ ما قب أبُدلْت يا

أء التأنيِث صأحْت وذلَك نحو : ( ِة وبُعدَها ها ِذه الصف ًا فإْن كانْت بُهّ ألو ْد َأ

َأْن تكوَن َفليسْت تخلو ِمْن  أو غيرَِ طرٍِف  ٍة ) فإْن كانَِت الوا َقَمحدو
َأو بُيَن ساكٍن ومتحرٍِك فإْن كانْت بُيَن َأو متحرِكيِن  بُيَن ساكنيِن 

ّنهّا ًء فإ َلهّا يا أن الذي قب َأْن يكوَن الساك ِلهّا إلَ  ساكنيِن فهَّي على حَأا
ٍم َقيو أم  أقو َي أعوٍل ) ِمْن  ْي َف َلهّا وذلَك نحو : (  أم فيهّا ما قب ًء ويدغ أب يا تقل
ًا ًا قلبْت ألف َلهّا مفتوحَأ وإْن كانْت متحرِكًة بُيَن متحرِكيِن وكاَن الذي قب

ٍة ّي حَأرِك َأ أتباِل ( إلى )  ٍر وَخاَف ول  َدا َبُاٍب و َقاَل ) و وذلَك نحو : ( 
كانْت

   ]309 - صأفحة 3الصأول في النحو    [ جزء  

ًا إلّ َما َجاء على َألف أب  ّنهّا تقل َأو مضمومًة فإ ًة  َأو مكسور مفتوحَأًة 
ِه َد في ِة ما ل زائ أه بُمنزل َيدى ) َجعلو َولٍَن وحََأ َلى ) نحو ( َج َع َف َعلٍن و َف  )

ِرِ الذي َي ِغَ ِوِل وال ِة الح ْعل فصاَر بُمنزل ِف ِه ال أه بُذلَك ِمْن شب َأخرِجو ف
َعلى ) َجعلوا َف َعلََن و َف أضهّم (  َأعَل بُع َقد  ليَس على مثاِل الِفعِل و

َهاَماٌن َداَراٌن و ألهّم :  ِء وذلَك قو َة كالهّا الزياد
ًا وهَي َلهّا مضموم ِد وإْن كاَن ما قب َذا ليَس بُالمطرِ قاَل سيبويه : وه

َذا َلّن ه ِذه  ٍم ول تعتّل ه َو أن ِلهّا نحو : َرجٍل  َلى حَأا مفتوحَأٌة فهَّي ع



أن َفهّذا ل يكو ًة وقبلهّا مضموٌم  ْعلً وإْن كانت مكسور ِف أن  الوزَن ل يكو
ِه أمبيٌن في موضع َذا  ِوَل وه أق أل  ِقيَل كاَن الصأ أل  ِعَل ) مث أف إل في ( 
ًا وهَي مفتوحَأٌة َلهّا مسكور َوَل وإْن كاَن ما قب أق أل :  ومنهّم َمْن يقو

ًا َأْن يكوَن جمع ِوَل إلّ  َلى مثاِل الفعِل نحو : حََأ ّنهّا ليسْت ع َل صأحْت 
ٌة وذلَك نحو أه كسرِ أت في الجمِع إذا كاَن قبل أه ل يثب أقلَب فإن ْد  َق ٍد  لواحَأ

َلهّا َيٌم وإْن كانْت مضمومًة وقب ِق ٍة و َقاَم َيٌل و ٍة وحَِأ َل َيٌم وحَِأي ِد ٍة و : ديم
َو لجتماِع أعٍل ) أسكنوا الوا أف َلى (  مضموم فإْن كاَن السم ع

ِعَل َف أل  أز تثقي أنوٌر ويجو َواٌر و َن أعوٌن و َواٌن و َع ألهّم :  الضمتيِن وذلَك قو
َلنهّا ليَس في ٌة  َلهّا كسرِ َع مضمومًة وقب َأن تق أز  في الشعرِ ول يجو

ِطٍل ِبٍُل و إ ِم إلّ في ( إ َليَس في الكل ًا  َأيض ِعٌل  ِف ِعٍل ) و أف أل (  ِم مث الكل
أع بُيَن أم التي تق أمهّا حَأك ) فإْن وقعْت بُيَن ساكٍن ومتحرٍِك فحك

َلى َدها فهَّي ع أرِها ما بُع ّنهّا ل يغَي َل ساكنين 
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أم فيهّا ًء وتدغ أب يا ّنهّا تقل َلهّا ياء فإ َي قب أن الذ َأْن يكوَن الساك َلهّا إلّ  حَأا
ِوٌت ) وإْن وقعْت بُيَن ٌد وَمي أل : َسيو ّيٍت كاَن الصأ ٍد وَم ّي نحو : ( َس
َقد اعتّل ٍر  َأْن تكوَن في مصد ِلهّا إلّ  َلى حَأا متحرِِك وَساكٍن فهَّي ع
َأو َيالً  ًا وحََأالْت حَِأ ِقيام أت  أقْم َألٌف نحو :  َدها  ٌة وبُع َلهّا كسرِ أله وقب فع

َدها َذا كاَن بُع َيار وإ ِد ٍر و َدا أه نحو :  أأعّل واحَأد أن كذلَك في جمٍع قد  تكو
ِو ساكنًة ًا في جمِع الوا َأيض َأو تكوَن كذلَك  َأْن تقلَب  أر  َأجد أف فهّي  الل
ْد دخلْت َق َة  َلّن الكسرِ َياٍط  َياٍب وَسوٍط وِس ِثا َثاوٍب و ِده نحو :  في واحَأ
ْعٍل ) ِف َعلى (  أه  َل ٍرِ  أمج ِرِ  َعاٍل غي ِف ِبُ أن فإْن جئَت  أه السكو َأصأل َلى ما  ع

َء ِرِ فإْن جا َلم أم ا ِقوا َهذا  ٍء ِمما ذكرَِنا صأححت فقلَت :  ول َجمع لشي
َقد َعّل و أي َلم  ٍة  َوَج ِز َو ٍة وَزوٍج  َد َو َوِع ٍد  أعو َألٍف نحو :  ِرِ  َذا بُغَي أع في ه الجم

ٌة َيرَِ ِثا َو ٌة  َوَر ِثا َو َثاوٌر  قالوا : 
ٍد َو بُمطرِ أه َد كسرِة قاَل : وليَس  أث كانْت بُع قاَل سيبويه : قلبوها حَأي

ًة َيرِ ِثا َفَصار  أه  أثاَم حَأرِكو ٍة )  َل ْع ِف أه على (  َأبُو العباس : بُنو قاَل 
َعالة ِف َأرادوا (  َأْن يكونوا  َذا   )قاَل أبُو بُكرِ : والقيس عندي في 
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ِة َأبُني ْيَس من  َل َلًة )  َع ِف َو ِة الجمِع (  َأبُين َعالًة ) ِمْن  ِف َلّن (  َقصرِوا  و
َذا الباِب قبَل ْع في ه َق َي ِه فإْن لم  َعلي أس  أيقا ِه ول  أرِ في الجمِع التي تكث
َأجرِى ْقوال و ْيٌل ) : إ َق َترِاهم َجمعوا : (  َألَ  أو  ٌة صأحِت الوا ِو كسرِ الوا

َياٍل ) أل ( حَِأ ِتياٌر ) ِمْن اختيار مث ًا : (  أت اختيار َياٍل اخترِ مجرِى حَِأ
ِه في َواٌر فصح لصحت َأّما ِج َياٍل ف أل ) حَِأ ًا ) ( مث َياد ِق ًا (  ْنقياد أت ا وانقد

ٌو ساكنٌة ِة وا ِو المتحرِك َد الوا َع بُع أت وإْن وق ألهّم : جاور الفعِل وذلَك قو
َلصأِل ويهّمزوَن إْن شاءوا وكذلَك َلى ا أعوٍل ) ترِكْت ع أف نحو : ( 

َء همَز المضمومَة َلصأِل وإْن َشا َء على ا َا أوول إْن ش َق أعوٌل ) نحو :  َف  )
َقد تقدَم ِد و ِتهّا في الواحَأ ِطواٌل فصحْت في الجمِع لصح َو َطويٌل  َأّما  و
أف وقد َلل أة وا أء والهّمز أو واليا َأربُعٌة : الوا ِة  ِلنا : إّن حَأرِوَف العل ِمْن قو

ًا أهما الحرِفاِن المعتلِن كثيرِ ِو و ِء والوا أأصأوَل اليا أت  ذكرِ
ًا إل َأبُد أن  ِز واللِف فل تكو أرِها في بُاِب الهّم أة قد مضى ذك والهّمز

ْعٍل ِف َأو حَأرِف معنى  َأْن تبنى من صأوٍت  ٍء إلّ  ًة أو منقلبًة ِمْن شي زائد
أت أت وحََأاحَأي َعاعي ِة أو لمعنًى ِسوى ذلَك نحو :  َلى مذهِب الحكاي ع

ِلَك ( ل ) ْعٌل ) وكذلَك لو اكثرَِت ِمْن قو ِف أه (  َو صأوٌت بُنَي من أه ّنما  إ
َ أت ل أقل أد :  أترِي أت  أل : ل لي َأن تقو لجاَز 

َع بُعٍض ِة واجتماِع بُعِضهّا م ِه الحرِوِف المعتل ِر هذ أرِ تكرِ ِذك
َأن تكونا َذا اجتمعِت الياءاِن فل تخلواِن ِمْن  أء مكرِرة : إ اليا

متحرِكتيِن
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أهما عيٌن ألخرِى ساكنٌة فإن كانتا متحرِكتيِن و َأو إحَأداهما متحرِكٌة وا

َذا مذكوٌر في ًا وه أتعل جميع َأن  َلم يجْز  أم دوَن العيِن و أأعلِت الل ولٌم 
أت ْي أت ) وَخِش ْي َء ( َرَم أم يا أم اللم ما يلز َيلز أه  َأشبهّ أت ) وما  ْي ِي بُاِب ( حََأ

ًا ِمَما لم َء َشاذ ِم إلّ فيما جا أح الل أل العيِن وتصحي أز إعل ول يجو
أز َعتا فليَس يجو ِفعٌل ) وإْن كانتا متحرِكتيِن كيَف وق أه (  أيستعمْل من

ِة فإْن أم المنفرِد ِة منهّما حَأك ِة المعتل أم الواحَأد ًا فحك َأْن تعل جميع

َو ْه َو َيى  َيْح َيا  أة نحو : حََأ أأعلْت الخرِ أث ياءاٍت في الفعِل  اجتمعْت ثال
ْعٍل ) ِف َلى (  ٍم مبنّي ع أث إلّ في اس أت الثل ِذه الياءا أن ه أمَحيّي ول تكو



ٍء : َطا َع ِرِ  ألهّم في تصغَي أة وذلَك قو ِرِ ذلَك حَأذفِت الخرِ َء في غي فإْن َجا
َطيٌي فإْن كانِت أع ْييٌي و َأحََأ أل :  أأحَِأيّي وكان الصأ َأحَْأوى :  َطّي وتصغَيرِ  َع

َعّم ) قلَت : ِة في مثِل النسِب إلى (  ِء المشدد أة قبَل اليا المتحرِك
ِرِ : ّنِم َعَل ) كما قلَت في ( ال َف ِعَل ) إلى (  َف أه ِمْن (  ْت ّي نقل َعَمو

ّنَسِب ِء ال ًا فلّما جئَت بُيا َألف ِء قلبْت  َنمرِّي ) فلما انفتَح ما قبَل اليا
ٌي كما قلَت : َعَمو أم ( َرحََأى ) فقلَت :  أمهّا حَأك َدها صأاَر حَأك بُع

أأصأوِل كلِمهّم إلّ في أت مجتمعًة في  ِه الياءا أد هذ ّي ) ول توج ( َرحََأو
ّنَسِب أد ذلَك في مثِل ال ّنما تج أع ياءاٍت فإ َأربُ َذا النوِع فإْن اجتمعْت  ه
َد كالصحيِح ِء َجعلوا المشد ّيّي هؤُل أأَم َقوِل َمْن قاَل :  ّيَة في  أأَم إلى : 
أف أح فتحذ َلفص أرِ وا َلكث َوهم ا ّي  ِو أأَم أل :  َي ومنهّم َمْن يقو ِو َق ْد  َق أه  ّن َل

ّي َعَمو أرِ مثَل  أة ويصي أء الساكن اليا
َأْن ِإلّ  أهِمَزْت الولى  ٍو أولً  ٌو مع وا أة : فإّن اجتمعْت وا أو المكرِر الوا
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ٍة والولى ساكنٌة مدغمٌة في ًة وإن كانتا آخرَِ كلم أة مد تكوَن الثاني
ْعل بُنَي ِف ِإْن كانتا في  ِفيَما تقدَم و أه  الثانيِة صأحتا إل ما قد استثنيا
ِة أت ِمَن القو ِوي َق ًء نحو :  أة يا أم الخرِ ِعٍل ) حَأتى تنقلَب الل َف على ( 

أه ّدَم ذكرِ َق َت ْد  َق ِلعلَل الذي  أهما ا ِإحَأدا أأعلْت  ِإْن كانتا متحرِكتيِن  و
أع واواِن في إحَأداهما ضمٌة ًا ول تجتم َأيض أد  وسيأتي بُع

َغلَط في ّواٌن و َف أت ) :  َقوي أعلٍَن ) من (  َف أل في (  قاَل سيبويه : تقو
أم َياٌن : فيدغ ِو َق َأْن يقوَل :  أيدغم  أه إْن لم  َل ذلَك : وقالوا : ينبغَي 
ِإحَأداهما ضمٌة أع واواِن في  أه ل يجتم ّن َل ًء  أب الثانيَة يا ألولى ويقل ا

أعَمرِ َأبُي  أل  َا قو ألخرِى متحرِكٌة وهذ وا
َدَن ِمْن قلت : ْو َد ْغ َثاِل : ا أع ثالِث واواٍت فقالوا في ِم َأّما اجتما و

َة في َو الزائد ٌة فتدغم الوا ٌو زائد أر عيَن الفعِل وبُينهّما وا ّوَل تكرِ ِو ْق ِإ
ِوَل ول ْفوو أه قلَت : ا َء ما لم يسّم فاعل أه بُنا َت ِإذا بُني َدها ف ِو التي بُع الوا
أو ِه الوا أق هذ َدَن ( فتواف أل : اغدو ًة كما تقو ّنهّا قد صأارْت مد َل أم  تدغ

أل الخليِل َذا قو ٍرِ ) وه َوي أس أن بُدلً ِمَن اللِف في (  َو التي تكو الوا
ّيَل َو ْق أت ا َدَن ) ِمَن قل ْو َد ْغ أل في ( ا َلخفِش يقو َأبُو الحسِن ا وكاَن 

ٌء َدها يا ّنهّا ساكنٌة وبُع َل أب التي يليهّا  أثاَم يقل ًء  َة يا َو الخرِ أب الوا فيقل
َع َأن تجتم أز  َع بُيَن ثالِث واواٍت ول يجو أه الجم َأكرِ أل :  متحرِكٌة ويقو



َو ِمَن ِإذا لم يكْن في الواويِن فهّ أه  ّن َل ِإحَأداها ضمٌة  أت وفي  ِه الواوا هذ
أد َأبُع ِة  الثلثا
ِإذا بُنيَت و
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أل : (مثاَل َيٌة وكاَن الصأ أو َغْز أت ) قلَت :  ْو َغَز ٍة ) ِمْن (  ألو ْع َف  
َء : ّنما َجا ِإ ِة و َأولى بُالعل ّنهّا لٌم وهَي  َل َأبُدلَت الثانيَة  ًة ) ف َو أو َغْز  )

َأبُو ِء واللِف وكان  أة اليا َنظيرِ ٌة فهَّي  َو الساكنَة مد ِوَل لّن الوا أوو ْق ا
ًء َو الخرِة يا أل الوا ّيَل فيبد َو ْق َعَل ) ا َعو ْف أل في ( ا الحسن الخفش يقو
أه َأكرِ أل :  ٌء متحرِكٌة ويقو َدها يا ّنهّا ساكنٌة وبُع َتليهّا ل َلهّا التي  أب  ثام يقل
أب ِوَل فل يقل أوو ْق ِعَل ) قاَل : ا أف َذا قاَل : (  ِإ َع بُيَن ثالِث واواٍت و الجم

َفهّذا أه تغَييرٌِ لذلَك  َللِف فل يلزم ِة ا ًة بُمنزل أوسطى مد وصأارِت ال
َع منهّم أسِم َلو  ِم و أأصأوِل كلِمهّ ْيست ِمْن  َل َأن ثالَث واواٍت  َلى  ّلَك ع يد

أه َأو ذكرِو أه  ٌء لتبعو شي
َء لمعنًى ًة أو منقلبًة في حَأرٍِف َجا ِإلّ زائد َأصألً  أن  أف فل تكو ِل َأّما ال و
ِإلى َتى احَأتيَج  َأو صأوٍت كالحرِِف فحكم هذا َم ٍم ولَ فعٍل  ليَس بُاس
أة َأّما الهّمز ٍو و ٍء أو وا ًة لتشبَه ما انقلَب من يا أتبدَل همز ِه أن  تكرِيرِ

ّنهّما ل يجتمعاِن َأ ِز و َهّم َذا تكرِرْت في كتاِب ال ِإ َد ذكرِنا حَأكمهّا  فق
ِإذا اجتمعتا ًة نحو : رأٍس ف ًا مشدد َنا عين َأن يكو ِإل  ٍة  محققتيِن في كلم

أة أة مفتوحَأتيِن أبُدلِت الثاني ألولى والثاني ٍة وكانِت ا َأوَل كلم متحرِكتيِن 
ًا َتهّا واو َأبُدل أك  أف ل تحرِ َللِف والل ِإلى تحرِيِك ا ًا فإن احَأتجَت  َألف

أرِ وكذلَك في التصغَيرِ َأواخ ِدَم وفي آخرَِ :  َوا َأ َدَم :  ألَك في آ وذلَك قو
َلنهّا وإْن كانْت مبدلًة َعٍل  َفا َألَف ( فاِعٍل ) و َأشبهّْت  ِدٌم ف أأوي أل :  تقو
َأصأٍل وإْن َفاِعٍل ليست بُ َألِف  ِة ك َأصأٍل في الكلم َفليست بُ ٍة  ِمْن همز

ٍرِ ) ِمْن ْط ِقْم أت في مثِل (  كانِت الهّمزتاِن متأخرِتين لميِن قل
َة أرِ الهّمز أي ) فتغَي َقرَِا ّد (  َع أل َم ٌي ومث َأ ِقرَِ أت ) :  َقرِأ  )

أت ِة فقل ِه المقال أت الخفش وهو الذي بُدأ بُهّذ قاَل المازني : وسأل
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ِة أن مثَل همز أن ل تكو أه السكو ألولى إذا كاَن أصأل ِة ا أل الهّمز َما بُا
َدها ًا إلّ وبُع َأّن العيَن ل تجيء أبُد َبِل  ِق ْأٍل وَرأًس ) فقاَل : ِمْن  ( َس

ًا ِقَمطرِ َأّن  َترِى  َأل  ِظهّا  ْيَسْت من لف َل َدها لٌم  أء بُع أم قد تجي ألهّا والل مث
َلًة قد جاءِت اللماِن مختلفتيِن َدْم ِه َو

َكما قاَل أل عندي  َقاَل المازني : والقو
أت َأي : قصد أت :  َأَمْم َهذا ( ِمن )  أل ِمن  َأفع َهذا  قاَل : وسألته عن : 

َكما ِة  ًا حَأيَن تحرِكْت بُالفتح َلهّا واو أه فجع أم من ّو َأ َذا  أل ه َفقاَل : أقو
ِيّمٌة ) أل أ

َ ِلهّم : (  أع بُقو أه : كيَف تصن أت ل َأويدم ) فقل فعلوا ذلَك في ( 
ِة جعلوها ٌة فقال : لّما حَأرِكوها بُالكسرِ َهمز أء فيهّا  َلًة والفا َع ْف َأ َترِاها 

ياًء
ّوٌم أأ أت ) لقلَت :  َأمْم ٍم َمْن (  أل ْبُ أأ أش : لو بُنيت مثَل :  وقاَل الخف

ًا ألهّا واو َأجع

ّنهّا قد ِيّمًة ل َو أأ ِيّمًة ) فقال :  أ
َ أرِ (  أه : كيَف تصغَ قاَل المازني : فسألتن

ِة تحرِكْت بُالفتح
َهذا أه أن يقوَل في  َد أس عن ْيّمٌة والقيا َي أأ أل :  َهذا ويقو والمازني يرِد 

َء أل اليا أيبد َذا ول  َيّم ِمْن ه َأ َهذا  ِتهّا  َأخوا أت ) و َأَمْم َهذا ِمْن (  أل ِمْن  َأفع

َة إذا لم يلزْمهّا ِه الهّمز ِة إلّ هذ َهّمز ًء بُدلً مَن ال ّنهّا قد ثابتت يا ًا ل واو
َبٍع أل : إصْأ أدٌم ومث ْو أأ ِة قلَت :  ْدَم أل ِم ) ِمَن ا أل ْبُ أل تحرِيٌك فبنيَت مثَل ( ا

َذا احَأتجت إلى ِز فإ أل تخفيِف الهّم َذا أصأ َدٌم وه ْأ َأ َأفكٍل )  أل (  َدٌم ومث ْي إ
أكّل واحَأدٍة منهّن على لفظهّا ٍرِ جعلَت  ٍرِ أو تصغَي تحرِيكهّا في تكسي

الذي
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ًا كما ذكرِت َأبُدلهّا واو ٍة  ّنهّا تحرِكْت بُفتح َأ َيرِى  َلخفش  ِه وا بُنيْت علي
أرِ التصرِيِف لَك . هذا آخ

أل التصرِيِف مَسائ
َأحَأدهما : ّد على َضرِبُيِن :  َذا الح أل عنهّا ِمْن ه أتسأ أل التي  ِه المسائ هذ

ِه أأصأول َأن يبحَث عن  ِإلى  أب وكاَن مشكلً فأحَأوَج  ِه العرِ ما تكلمْت بُ
ِته َتقديرِا و

َلى كلِمهّم ِقيَس ع أب الثاني : ما  والضرِ



َلوِل ِمْن ذلَك أرِ النوِع ا ِذك
أت َعاعي أت و َهاهي أت و أب : حََأاحَأي قالِت العرِ

َأن يسأَل فيقول ٍء وللسائِل  َبُدٌل ِمْن يا َللَف  َأّن ا َلى  أبُنا ع َأصأحا َع  َأجم و
ِإذا ٍو و َأن يكوَن بُدلً ِمْن وا ٍء دوَن  َبُدٌل ِمْن يا ّنهّا  َأ أل على  : ما الدلي

أقلبْت وهَي ساكنٌة ِلَم  أه أْن يسأَل فيقول :  َفل ٍء  َدٌل ِمْن يا َبُ َنهّا  َأ ثابَت 
َهذا ِو في  َء ِمَن الوا أكّل ما جا َنا  أه : وجد َل أل  أب في ذلَك يقا ًا فالجوا ألف
َلْم أت ) و أت وَزوزي أت وضوضي أو نحو : ( قوقي ِه الوا الباِب قد ظهّرِْت في

َع َع م ًة واجتم ِء ظاهرِ َء بُاليا ًا َجا أه شيئ َنرِ من
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ِة ِء الساكن أن اليا َبُعض المواضِع ِم أأبُدلْت في  ِلَف قد  َنا ال َذا أنا وجد ه
ٍء طائي َطيى ألهّم في (  ِة وذلَك قو ِو الساكن ولم نجدها مبدلًة ِمَن الوا

ًا َء ألف ّيئي ) فقلبوا اليا َو : ط أه ّنما  ِإ و
َأبُو بُكرِ : ِري قاَل  ِة ) حََأا ّنهّم يقولوَن في ( الِحيرِ ِإ وقاَل الخفش : 

ِو أن ذلَك في ذواِت الوا أت لجتمعِت الياءات ول يكو ْيَحي فلو قالوا : حََأ
ِإذا صأارْت رابُعًة انقلبْت َو  أت ) لّن الوا ْوقو َق َأْن تقول : (  أز  أه ل يجو ّن َل

ألَك : ِرِها في مثِل هذا فقو ِإلى غي أتقلْب  أء رابُعًة لم  َذا كانِت اليا ِإ ياًء و
ْع في الحرِِف واواِن ولو قلَت : حَأيحيت أت ) لْم يجتم ْي َق ْو َق  )

( لجتمعت ) ياءاِن
ّنهّم تنكبوا ذلَك أء ولك َأْن تظهّرَِ اليا أس عندي  أرِ : وكاَن القيا قال أبُو بُك

أن في أت ) والعي ْي ْاحََأ ِء في ( حََأ استثقالً للياءيِن أن يتكرِرا مَع الحا
أه َأوجبت ِو لختلِف اللفِظ بُما  أت ) وَخّف ذلَك في ذواِت الوا ْي َع َعا  )

َأصأٌل ليسْت ِه  أف في َذا الفعَل بُنَي ِمْن صأوٍت الل ِإّن ه َع ذلَك ف َوَم أة  العل
َأّن الحرِوَف والصأواَت كلهّا مبنيٌة على َترَِى  َأل  ٍء  منقلبًة ِمْن شي

ِء نحو ِإلى اليا َأصأولهّا ووجدناهم قد قلبوا اللفات في بُعِض الحرِوِف 

ِإلى أء  َأْن تقلَب اليا ِء وجَب  ِإلى اليا أف  ِه فلّما قلبِت الل ِإلي ِه و َعلي  :
َللفات في َأّن ا ًا على  أل أيض اللِف والدلي
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ألتهّا ولو كانْت منقلبًة لوجَب َأما أز  أه ل تجو ّن أرِ منقلباِت أ الحرِوِف غي
َأو فعٍل فهَّي ٍم  َذا كانْت رابُعًة في اس ِإ َللَف  أة ( حََأتى ) لّن ا ِإمال

َ ّنهّا منقلبٌة ِمْن شيٍء ول ِإ ِلف ( لَ )  َأ َأْن تقوَل في  َلَك  َليس  منقلبٌة ف
ِة َلصأواِت المحكي أم ا أمهّا حَأك ألِف ( ما ) ولَ ( يا ) لّن الحرِوَف حَأك

ْيْت َن أبُ ولذلَك 
أة ِه الثلثا ِإل هذ َلمنا  َذا الباِب مما ع وقاَل الخفش : لم يجيء ِمْن ه

أت َعاعي أت و َهاهي أت و يعني : حََأاحَأي
ِه من بُناِت َأصأل َء على  أه فيما جا أل عن أيسأ وقاَل محمد بُن يزيد : ِمما 
ِء َهْل في اليا ِد  َو َق ِة وال َك ِة والَحو َون َعَل ) نحو : الَخ َف َلى (  ِو التي ع الوا

أب في ذلَك أرِ قال : والجوا َد البعي ِي ِوَر وصَأ َع أل هذا وقد استويا في :  مث
َفصحا ْعلِن َجاءا في معنى ما ل يعتل ِمَن الفعاِل  ِف َد  ِي ِوَر وصَأ َع َأّن   :
ِإذا أردَت أنوا  َتو أروا واع َو َت ّد كما صأّح : اْج َوّر واصْأي ْع ليدل عليه نحو : ا

ّنما كاَن ِإ أهما ف أة ونحو َك َو أة والَح َون أتعاونوا فأّما : الَخ َتجاوروا و معنى : 
ّد إلى أر أبَت ما  َثا َفثبَت كما  ّنهّا تباعدْت ِمَن اللِف  ِو ل ذلَك في الوا

أه ول في شيء منه على َع َبُا َو ٍر  َغا َناٍب و أء في :  َلْم تجيء اليا َلصأِل و ا
َبُاَب َترِى أّن (  َأل  ّق  َأحَأ أب وبُهّا  َأقرِ ّنهّا إليهّا  ِء بُاللِف ل َلصأل لشبِه اليا ا

ِء َناِت اليا أو ل يأتي ما كاَن من بُ ِه الوا أرِ في أت يظهّ ْي ْوَض َوَض أت  ْي َق ْو َق  : (
أت ْل َل ْع َف َو (  أه ّنما  أت وإ ْي َع ْا َع َو أت  ْي ًا نحو : حََأاحََأ َذا الباِب إلّ مقلوبُ  )في ه
أه ٌد فجوابُ َي َيٌب وصَأ َغ ِلهّم :  َأن يعترَِض بُقو َأبُو بُكرِ : ولمعترٍِض  قاَل 
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أه ًا مثل َأيض َوَر )  َع أه وصَأّح (  َكما صَأّح فعل ٌد ) صَأّح  َي أه : ( صَأ َأْن يقاَل ل

أه َلن أع ( غائب )  ِإْن كاَن جم َد و َي ِبَُص أشبَه  َيٌب )  َغ َأْن يكوَن : (  أز  ويجو
ِه المصدَر َأْن يكوَن ينوي بُ أز  يجو

أف ِلَم انقلبِت الل ِإلى ولدى  َلى و َبُاِب : ع أل سيبويه في  قاَل : قو
ِإليَك ولديَك وكذلَك : َجاءني ِلَك : عليَك و ِرِ في قو َع المضم فيهّّن َم

َذا اتصَل ِإ أت بُكلم الغَلميِن ف ِكل الرِجليِن ومرِر أت  كلم الرِجليِن ورأي
أت أف ياء فقلت : رأي َنْصٍب قلبِت الل َأو  بُذلَك مضمرٌِ في موضع َجرِّ 

أل : جاءني ِلهّا فتقو أت بُكليهّما وفي الرِفِع تبقى على حَأا كليهّما ومرِر
َلدى ) َو َلّن ( على وإلى  أخواَك كلهما فزعَم سيبويه : أّن ذلَك 



ِكل ِه فشبهّت (  َدْت ِمْن علي َغ ِلَك :  ًا كقو ًا أو جرِ َنصب أكّن إل  َي ظرِوٌف ل 
َلْم تكْن ِرِ بُهّّن في الموضِع الذي يقعَن فيه منقلباٍت و َع المضم ) م
ِكل ) بُهّن ِلهّا وشبَه (  ِكلَ ) في الرِفِع على حَأا أع فبقيْت (  مما ترِتف

ْفرِدَن أي أد كما ل  ّنهّا ل تفرِ َل

َأّن اللفاَت في ( على ) أم  َأنَت تزع ِقيَل لسيبويه :  َأبُو العباس :  قاَل 
أن فيهّا َللفاَت ل تكو َلى ذلَك بُأّن ا أل ع ٍو ويستد أت ِمْن وا ِوها منقلبا ونح

َلواِن َأ َلواِن و َع ِته :  ٍء منهّّن قاَل في تثني أسمَي رجٌل بُشي إَمالٌة ولو 
َتهّا مع َفلَم قلب
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أل ِإلَك كما يقو َعلَك و ِلهّا فقلَت :  َتهّا على حَأا ًء هلّ ترِك ِرِ يا المضم
َلدى َو َلى  َأّن هاتيِن يعني : ع َبِل  ِق أض العرِِب . قال : فقاَل : ِمْن  بُع

َء لمعنًى أرِ متمكنيِن و ( إلى ) حَأرٌِف جا اسماِن غي
َنهّا أه : فهّلّ فصلَت بُي ِة فقيَل ل ِء المتمكن َلسما ففصَل بُيَن ذلَك وبُيَن ا

َهّا أل بُ َلّن المضمرَِ يتص ًا فقاَل :  ِرِ أيض َع الظاه م
َنهّا ًا بُي َأيض َلم ل فصلَت  ِف ٍة  أرِ متمكن َد ونحو ذلَك غي ْن َبيَن وِع َف ِقيَل : 
َء واللَف ِمَن الَحّظ في إبُداِل َلّن الواَو واليا َقاَل :  ِة  وبُيَن المتمكن

ِلَك : أل قو َفما بُا أه :  َل ِقيَل  ِرِ الحرِوِف  ِلَسائ بُعضهّن ِمْن بُعٍض ما ليَس 
أت بُيَن هذيِن ِة : مسلميَك ونحوها وما علم فيكم وفينا وفّي بُمنزل

ِه الحرِوِف لّما كانْت َأّن هذ أل عندي في هذا  ًا قال : والقو فصلً مقنع
َلى ِرِ ع أمضم َلى ال ْوها ع َن َبُ ِة كما ل يخلو ِمَن الفاعِل  ِلضاف ل تخلو ِمَن ا

َع الفاعِل أل بُالفعِل َم ْع ِف ِعَل ذلَك ال أف َكما  ْنهّا  ِم ِم إسكاِن موضِع الل
َلى ما أأشبهّتهّّن في الجرِّ والنصِب ع ّنما  ِكل ) فإ َأّما (  ٌة و أة واحَأد والحج

ِه َأصأحابُ ِء و أب الفرِا أل مذه َذا القو قاَل سيبويه . قاَل : وه
َق َد َقد صَأ َذا و أرِ ِمن ه َذا الباِب نظرٌِ أكث قاَل أبُو العباس : في ه

أل في بُناِت الحرِفين أه كاَن يقو أه أن ِء عن أب الفرِا َأصأحا وقاَل : زعَم 
َأّن َذا المحذوِف  أع ه ٍة وجمي َب َثا ٍة و أقل أأخٍت وبُنٍت و ِء نحو :  َلسما من ا

أكّل ما حَأذفْت أه مكسوٌر ليدّل عليهّا و أء فأول أه اليا ٍء حَأذفْت من أكّل شي
َأخواٌت وبُنٌت ِلَك :  أأخٌت ِمْن قو أه مضموٌم يدّل عليهّا ف أو فأول أه الوا من
أه َل أل  أف ( واو ) فيقا ِلٌة المحذو أق ٌء ) و َلّن المحذوَف ( يا ألهّا  َأو أكِسرَِ 

أت  ْو َل َق أرِ أن تكوَن ِمْن (  َفَما تنك َلٌة )  أق إذا) َأّما ( 
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َلّن أه ( ِعَضة )  أل ما تقول أيبط َدعوى و ألَك في ( بُنٍت )  َطرِدت وقو
َواٌت ) . قاَل ِعهّا ( ِعَض أل في جم ِو يقا َلهّا مكسوٌر وهَي ِمَن الوا َأو

أرِ : الشاع
ِزَما  ) أم المآ ِز ٌق يآ ِرِي َط َذا  ِزَما...َه ّلهّا أع ال َط ْق َت َواٌت  َوِعَض   )

ّنهّا ِمَن َل َنواٌت )  َقاَل ( َس ٍة ) فيَمْن  َن َأوَل ( َس َأْن يضّم  أه  وكاَن يلزم
َنواٌت ينشدون فيهّا َه َنٌة  َه ِو وكذلَك :  : الوا

ّنى  ) َوَمل َفاني  ْد َج َق ٍر  ِنزا أع...َأَرى ابَُن  ِبُ َتا َت أم أنهّا  َنواٍت َشأ َه َلى  َع   )
َأٍخ َأٍب و ٌو كَما ذهَب ِمْن (  أب ِمْن ( ابُن ) وا َأبُو العباس : الذاه  )قاَل 
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ٍة ولَ جمٍع ما يدّل ِه وليَس بُرِاجٍع في تثني أل علي فإْن قيَل : َفما الدلي
ّنَك َأّما ( ابُن ) فإ ِرِ  َنستدّل بُالنظائ أقلنا :  َأحَأدهما دوَن الِخرِ  َلى  ع

أأخٌت ) أث قلَت : (  أل : ( بُنٍت ) ِمْن حَأي ِه : ( ابُنٌة ) وتقو أل في مؤُنث تقو
أه ًا إلّ ومذكرِ أق مؤُنث َء تلح ِه التا َنرِ هذ ْنٌت ) ولَم  َه أث قلَت : (  وِمْن حَأي

َقاَل : َهٍن  ّد في  َأخواِن ) وَمْن َر َلى ذلَك (  ِو يدلك ع أف الوا محذو
َنواِن َه

ِه أتلَف في َقد اخ َف َأّما ( اسٌم )  قاَل : و
أن ٌء تكو َأسما ْعٌل ) و أف أضهّم : (  أل بُع ْعٌل ) وقا ِف َو (  َه أضهّم  َفقال بُع

أل في ( ٌع كَما تقو َذا َأْج ْذٍع :  أل في ِج أن تقو َذا الوز َذا الوزِن وه ًا لهّ جمع
أته إل بُالسمِع وأكثرِهم أنشد أتدرَك صأيغَ َهذا ل  َفاٌل و َأق ْفٍل ) :  أق  :

أمه ) أس ٍة  أسوَر أكّل  ( ... في 
أمْه ) فكسرَِ أضهّم : ( ِس َد بُع َأنش أعٍل ) و أف َلى (  َع َء بُه  أه وجا َفضم

َأبُو زيد فذكرَِ الوجهّيِن َد  َأنش أهو أقل و َو : السيَن 
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ٍة  ) ِلمدحََأ ْد  ِو واعم ْكرَِ اللهّ ِذ ْع عنَك  َد أتمى...َف أثما ان ّلهّا حَأي أك ّد  َع ِرِ َم (  لغَي
ًا  ) َأبُ َهّا  ًا وأكرِِم ْدَر َق َهّا  َظِم ْع أسَما...َل َهّا  ِن َل ْع َأ َو ًا  َهّ َوْج َهّا  ِن َأحَْأَس (  و

ِه أل في جمع ّنَك تقو َأ َعٌل ) متحرٌِك وذلَك  َف أه (  َأّما ( ابٌُن ) فتقديرِ ف
َباٌل فإْن قاَل قائٌل : َأج َبٌل و َأْجَماٌل وَج أل : َجَمٌل و َكَما تقو أء )  َبُنا َأ  )

أه : َل َفعاٍل ) قيَل  َأ َلى (  َعهّا ع ْعٌل ) فإّن جم أف َأو (  ْعٌل )  ِف أه (  فلعل
أك بُالفتِح فإْن أنوَن في الجمِع فتحرِ َبُ أل :  ّنَك تقو َأ َعلى ذلَك  أل  الدلي

َلن ِقيَل  ْعٍل ) ساكن العين  َف َلى (  َأْن يكوَن ع َأنكرَِت ِمْن  َقاَل : ما 
ْعٍب َك ألٍب و ْك َأ ْلٍب و َك أعٍل ) نحو :  ْف َأ َلى (  ْعٍل ) ع َف الباَب في َجمِع ( 
َذا َفهّ ٍم  َد َو  َيدمى فهّ َدِمَي  أل :  ّنَك تقو َل ْعٌل  َف َو  َدٌم فهّ َأما  أعٍب ف ْك َأ و

َهذا ِذَر  َطرَِ وحََأ َبُ أل  َدٌم ) َمصدٌر مث َف ٌق (  ِرِ َف ًا فهّو  َفرَِق أق  ْفرَِ أي َق  ِرِ َف أل :  مث
َأبُي العباس أل  قو

ِلَمْن ًا حَأجٌة  َدم ْدَمة  َي َدِمَي  َأبُو بُكرِ : وليَس عندي في قولهّم :  قاَل 
ْعٌل ) ِف َو (  أه ّنما  ًا إ َدَم ْدمى  َي َدمَي  ألهّم :  َلّن قو َعٌل  َف ًا )  َدَم َأّن (  ّدعى  ا

أرِ ّترِاِب ) وَشع ِرَِب ِمَن ( ال َت ّق  ِم كَما : اشت وَمصدٌر اشتقا ِمَن الد
ِء أم اسٌم للشي ًا ) اسٌم للحدِث والد َدَم ألهّم (  ِرِ فقو َع الجبيِن ِمَن الَش

َذا الضرَِب في كتاِب الشتقاِق ولكّن أت ه َو جسٌم وقد بُين أه الذي 
أرِ لّما اضطرِ َعٌل ) قاَل الشاع َف أه (  ّن َأ َلى  َدّل ع َدمياِن  َلهّم :  : قو
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َنا  ) ِبُْح أذ ٍرِ  َعلى حََأَج ّنا  َأ َلو  َيِقيِن...َف ِرِ ال ّدَمياِن بُالَخب (  َجرَِى ال
ٍد في الَجْمِع َأي أل :  َلنَك تقو أة العيِن  َفعٌل ) ساكن أرِها (  ٌد فتقدي َي َأّما  و

ِه أله ِمْن هذ َأصأ أم ما  ٌء ل يعل َء َشي ْعٍل ) ولو َجا َف أع (  َذا َجْم َهّ َف
َلّن الحرِكَة ْعلً ساكَن العيِن  ِف ِه أْن يكوَن  أم في المتقوصأاِت لكاَن الحك
أة العيِن َعٌل ) متحرِك َف َف َأّما أسٌت (  أت إلّ بُدليٍل و أة ل تثب ٌة والزياد زياد
ْعٌل فإّن الدليَل أف َأو  َعٌل  َف َف ٌه ) فإْن قيَل فلعلهّا  َتا َأْس ّلك على ذلَك (  يد

أف العيَن َء التي هَي لٌم وتحذ ّد الهّا أقلنا قولَك : َسٌه فترِ على ما 
َأفعاٌل في ِلهّم :  ْعٌل ) لقو ِف أه (  ِة فتقديرِ أرِ المرِأ َأّما حَِأ أح السيَن ف وتفت

أه مكسوٌر َل َأو َلّن  َبُيٌن  أه  ٌع ودليل َأَجذا ْذٍع و ِة : ِج ِه بُمنزل جمع
أيدرى قاَل محمد بُن يزيد : ما كاَن على حَأرِفيِن ول 
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َأْن تثبَت ِرِ والجمِع  أه في التصغَي ِإّن حَأكَم أه ف ِذَف ِمن أحَأ أه الذي  َأصأل ما 
َلى أب ع َأغل أء  أء فاليا أو واليا َهذا : الوا أف ِمْن  َأكثرَِ ما يحذ َلّن  أء  ِه اليا في
ِرِ فلو َسمينا رجلً بُإْن َلى الكث أس ع ّنما القيا َليهّا فإ ِو ع ِو ِمْن الوا الوا
أب الفعاَل َنّي وكذلَك : أن التي تنص أأ َنا فقلنا .  أثاَم صأغَرِ ِء  التي للجزا

َيٌن أأن أقلنا :  ِة  ِة ِمَن الثقيل ِإْن ) الخفيف ِبُ َا (  فإْن سمين
أأخرِى حَأذفْت منهّا وكذلَك لو َلهّا ( نوٌن )  َأصأ َأّن  َلمنا  َلنا قد ع فاعلم . 

َلنا قد َبُيٌب  أر َنا :  ِة لقل أرّب الثقيل ِة ( ِمَن )  أرَِب ) الخفيف ِبُ أه (  سمينا
أء ّد فيهّما الَخا ِة ترِ َبٍُخ ) المخفف أه وكذلَك (  علمنا ما حَأذَف من

أل كما قاَل َلصأَل التثقي َلّن ا أة  َف : المحذو
َعَسا ) ْق َعّز أ َبُّخ و ( ... في حََأَسٍب 
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َلى أن اسٌم ع أه ل يكوو ّن َل َء  َقد جا ًا  َو َذ َقلنا :  أذَو ل أجلً :  ولو سميت َر
َلى حَأرٍِف ِه فيبقى ع أب بُ َلّن التنويَن يذه أف ليٍن  َأحَأدهما : حَأرِ حَأرِفيِن 
َذواتا أفناٍن ) و َلى ذلَك : (  ّلَك ع َعٌل يد َف أله  َأصأ َهَب و َذ أت ما  ّنما ردد ِإ ف

أكٍل َخْمٍط أأ َتْي  َذوا  )( 
أه َل ِلضافَة لزمٌة  َلّن ا ِه على حَأرِفيِن  أذو ماٍل فجئَت بُ َذا  ّنما قلَت : ه وإ
َأفرِدَت َذا  ٍد فإ أت فا زي ٍد ورأي َذا فو زي أل : ه ومانعٌة ِمَن التنويِن كَما تقو

َذا لم يكْن َلى حَأرِفين إ أن ع َفٌم فاعلم لن السم قد يكو قلَت : هذا 
أه َأشبهّ ٍم وما  ٍد ود َي أدهما حَأرَِف ليٍن كما تقدَم ِمْن نحو :  َأحَأ

َكما ّو  أه َذا  َو ) فإّن الصواَب أن تقوَل : ه أبُهّ أجلً (  َذا سميَت َر قال : فإ
َلى ٌد زدَت ع ِر زي ِلَك : في الدا ِبُفي ) ِمْن قو أه (  َت أل وإن سمي َترَِى فتثق

ًء فقلت : هذا فّي فاعلم ِء يا اليا
أك الثانيَة َلنَك تحرِ أثاَم همزَت  ًا  َألف َللِف  َلى ا وإن سميته ( بُل ) زدَت ع

ٌء فاعلم َ ًة فتقول : هذا ل أحَأرِّكْت كانْت همز أف إذا  َلل وا
َو َه أكّل حَأرٍِف ِمْن حَأرِوِف الليِن ما  َلى  َد ع َأْن تزي أس  َكاَن القيا ّنما  وإ



ّنهّا لم َل ِليهّا  َلى توا ِه حَأرِوف ل دليَل ع َلّن هذ أه  مثل
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َو وهَي اسماِن مضمرِاِن َوه ْنهّا  أم ما سقَط ِم ًء فيعل َأسما تكْن 
أب : ِلهّما وكذلَك قالِت العرِ مجرِاهما مجرِى الحرِوِف في جميِع محا

أرِ ًا . قاَل الشاع أته اسم ْل أث جع ّو ) حََأي َل : في ( 
ْيٌت  ) َل َأيَن ِمني  َو ْعرِي  أء...ليَت ِش َنا َع ًا  ّو َل ًا وإّن  َليت (  إّن 

َكْي ) قلت : َء وإْن سميَت رجلً (  َق السما ًا ليلح ِو واو َلى الوا َد ع فزا
َلم َكّي فاع َهذا 

َألٌف َأو  ٌو  َوا ْو  َأ ٌء  ِة يا َلى حَأرِفيِن ثااني أكّل ما كاَن ع وكذلَك 
ِو ِر ِمَن الوا َفلم تد َلى حَأرِفيِن  َأبُو الحسن الخفش : ما كاَن ع وقاَل 
أرِ فيما عرِفنا َو أكث َلّن الوا ِه الواو  أه علي ِء فالذي تحمل َأْم ِمَن اليا َو  َه

َأبُواِن أل :  َلنَك تقو َأٌب )  أه ِمَن الواو (  ّن َأ أيعلم  أه ِمَن الحرِفيِن فيما  َل َأصأ

َقد ّنهّم  َل ٌد  َوغ أل : هنواِن  َلنَك تقو َهٌن  َأخواِن و أل :  َنَك تقو َل َأٌخ  و
أع َبُلق ًا  َو ْد َغ َلوا : و قا

قاَل : وأما ( ذو ) ففي القياس أن يكون الذاهب اللم وأْن يكوَن
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أه واواِن أه ولم أرِ مما عين َأكث ٌء  أمه يا ٌو ول أه وا َلّن ما عين ياًء 
أه : ّنا ِء لقوِل بُعِض العرِِب إذا ثا أه ِمَن اليا َأن َقد استباَن  َف َدٌم )  َأّما (  و

ّنهّم قد َل أرِ  َأكث ِو  أه ِمَن الوا َن َأ َفما علمَت  َدمواِن  أضهّم :  َدَمياِن وقال بُع
ْد َق ٌد  َغ َو َعٌل  َف ِم :  َأصأَل د َأّن  َأبُواِن فقد عرِفَت  َأخواِن و َنواِن و َه قالوا : 

ًا بُلقع َو ْد َغ َو ِلهّم :  ْعٌل ) بُقو َف أه (  ّن َأ استباَن لَك 
ِرِ َلكث َلى ا أب ع أل البا وإنما يحم

َدهما َأحَأ أر  َأختا ِفيهَّا قولين :  َقاَل :  َف َوِمئيَن )  َكرِ الخفش ( سنيَن  وذ
َع النوَن أن في قوِل َمْن رف َوِمئي أن  َأّما سني َفقاَل : و أح عندنا  وهو الصحي

ّلهّم على َأجمعوا ك َء لكسرِِة ما بُعدها و َفعيٌل ولكْن كسرَِ الفا َو  فهّ
َلهّا َأصأ َلّن  ِو  ِرِ ( سنين ) بُدلً ِمَن الوا ِرِها وصأارِت النون في آخ كس



َلهّا من الياِء َأصأ َلّن  ِء  أن بُدٌل ِمَن اليا ِو وفي ( ِمئيَن ) النو ِمَن الوا
ِرِ ساكنًة ْد قالوها في بُعِض الشع َق أل َمعي و ّنهّا كانْت ( مئي ) مث َأ ك

َأرادوا غيرَِ ّنهّم لو  َل أثاّم اضطرِوا فخففوا  َأرادوا إلّ التثقيَل  َأراهم  ول 
ٌء قليٌل َنا ِبُ َذا  ِعٍل ) وه َف َلى (  أم ع التخفيَف لصاَر الس

أرِ : قاَل الشاع
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َعلي  ) َلقيٌط و أة خالي و َد ْي أب الِمئِي...حََأ ّها َو أم الطائّي  (  وحََأات
ِبُمئي ) َد (  َأرا أه  َن أث ِمئي فاعلم . فإ ألهّم : ثال َأّما قو ِعي ) و أل ( الِم مث

ًا َي أل : ِمع ًا مث أت ِمئي ِه : رأي أل في ٍة وتقو َتْمرَِ ٍرِ و َتْم َك ِة  َجماعَة المائ
ّنما جاءْت في َلّن الِمئي إ ٌأ  َعًى خط أل : ِم ًا مث ِئ أت ِم وقولهّم : َرأي

ِلطلِق وأنَت ل َء ل ِه اليا َأّن هذ َأْن تدعي  أل : ليَس لَك  ِرِ فتقو الشع
ِء نحو : أه بُالهّا أن واحَأد أن جماعًة ويكو َلى حَأرِفيِن يكو َو ع أه أد ما  تج

ٍرِ َتْم ٍة و َتْمرَِ
َاَل َء ) ق أل يونس يعني ( اليا َو قو َوه أب  َو مذه َوه قاَل أبُو الحسن : 
أل ِغْسليَن محذوفٌة ِفعليَن مث َأْن يكوَن سنيَن  أد عندنا  أس الجي والقيا

ًا أل الشاعرِِ : سني والمئي مرِخم أن قو ويكو
َفعيٌل ) َء (  َد جا ْعليَن ) لم يجيء في الجمِع وق ِف فإن قلَت : فإّن ( 

ِء َفا َفعيٌل ) مكسور ال أه (  ِه ما لزم َء في ْد َجا َق ٍد و َعبي َكليٍب و نحو : 
ٍد ألهّا إلّ بُغَيرِ اطرِا أء مث ًء لم يجى َأشيا نحو : ( ِمئيٍن ) فإّن ِمَن الجمِع 

َأنَت إذا أه نظيرٌِ نحو : ( ِعدى ) و َل أه ما ليَس  َء من ٍرِ ) وقد َجا ْف نحو ( َس
أد أل ل يقاس ول يطرِ ِعيلً َجعلَت النوَن بُدلً والبد َف جعلَت ( سنيَن ) 
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َأولى ِه  َلى ما ل بُدَل في أه ع َثرِ فإْن تحمل ِد قد ك أة الجمِع للواحَأ ومخالف
ًة َأصأليٌة وَقد وجدتهّا زائد َء في سنيَن :  ِإّن اليا َأْن تقوَل :  أز  وليَس يجو
أل : َأنَك تقو ِفعلوَن : يعني  ْعليَن ) و ِف ِه لّما قلَت : (  ِء بُعين في َهذا البنا
أز ّوه ) ل يجو َأّن قوَل العرِب : ( آ َهذا وسنوَن وقاَل : اعلم :  َيا  ِسنيَن 



أل العرِب : َء للتأنيث قو َلى أّن الهّا َع أل  أن تكوَن فاعلًة والدلي
ْعٌل ) ِف ِه (  ْع في َذا لم يسم أه حَأرٌِف بُنَي هك ّن َل ّذ  َهذا شا ّنما  أه ) وإ َأوتا  )
أه ْعٌل ) بُنو َف أه (  َل أه لم يكن  ّن َأ أه ك ِو فلّما بُنو أم ِمَن الوا أن والل َقط العي

أه َل َلى الصأِل إذ لم يكْن  أه ع َواِن فبنو ْذَر َلى الصأِل كَما قالوا : ِم ع
َذا لم ِثاناياِن فلم يهّمزوا إ َكما قالوا :  ِء و أو إلى اليا ِه الوا أب في ٌد يقل واحَأ

ِرِ أل الشاع َقاَل : وأما قو أه  أء آخرَِ أن اليا ٌد تكو َذا واحَأ : يكْن لهّ
أتهّا  ) َكرِْ َذ َذا َما  ْكرَِاها إ ِلذ ّو  َأ ٌء...َف َنهّا وَسَما َأْرٍض دو ِد  ْع أبُ (  وِمْن 

أد َأو يرِي أله :  ّلَل وقو َه أه مثَل : َسبَح و َل أه ولكْن جع َأوتا ِلهّم :  أه ِمْن قو فإن
َلى بُعِض َمَشايِخنا َء ع ِرِي أق َأصأحابُنا ِمما  أت بُخط بُعِض  َعْل ورأي : اف

َلخفش ِم ا ِمْن كل
أت َأي َفاعلًة ) ور َأْن يكوَن إلّ (  أز  ّوه ) ل يجو َأ َأّن قوَل العرِِب (  َلْم :  اع

إل ملحقًة في الكتاِب
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َلفعاِل ِء وا أتحكى محالفٌة للسما أع الصأواِت التي  قاَل أبُو بُكرِ : جمي
أل ) كما ْع َف َلهّا (  َأصأ َقد ) أن  َأن نقوَل في (  َنا  َل ِرِها فليَس  في تقدي

َكما حَأذَف في ٌء  ْد ) شي َق أه حَأذَف ِمْن (  َأن َدعي  ٍد ) ول ن َي أل في (  تقو
ٍء َللَف في ( َما ولَ ) منقلبٌة ِمْن شي َنا أْن نقوَل : إّن ا ٍد ) ولَ ل َي  )

أر ّنما تقد ّنهّا منقلبٌة وإ أل : إ َتقو َغاٍق ) ل  أف (  َأل وكذلك صَأْه وَمْه و
ِرِها أد ِمْن غي ِم لتبيَن الزوائ ِء والعيِن والل َء والفعاَل بُالفا السما

أج إلى ًا ول تحتا أد فيهّا َزائد أد تج أأصأوٌل ل تكا أت  أف والصأوا والحرِو
ِء ول َلسما أف تصرَِف ا ّنهّا ل تتصرِ َل ِم  ِء والعيِن والل تقديرِِها بُالفا

ِفعل أيبنى منهّا  أع ول  َثنى ول تجم أت أرِ ول  ّنهّا ل تصغَ َل َلفعاِل  تصرَِف ا
أم في التمثيل أن والل أء والعي ّنما جعلِت الفا ماٍض ولَ مستقبٍل وأ

أة أة المختلف َلبُين أد ِمَن الصأِل وا ليعتبرَِ بُهّّن الزائ
ِه ِه وتقديرِ أه فل حَأاَجَة إلى تمثيل َأبُنيت أف  أة ول تختل أه الزياد َفما ل تدخل

أه َأن ِه  أد بُ َه يرِا ّو ّق ِمْن قولهّم : آ ّنما هو مشت َه ) فإ ّو َأ َت أهّم (  َأّما قول ف
َقاَل : ل َذا  ّلَل إ ِه وه َذا قاَل سبحاَن الل ّبح إ أه كَما قالوا : َس َأوا َقاَل : 

ِم الذي تكلم أم ِمْن بُعِض الكل أء والل ّعَل أخذِت الهّا َف َهّلَل  إلَه إلّ الله ف
ِة أرِ للكلم ّنما يصي ٍر وإ أرِ مشتٍق ِمْن مصد أه غي ّن َل ِء  أم الهّا ِه وجاَز تقدي بُ

أل أه وقو َل َفل تقديرَِ  َعدا ذلَك  َأو فعلً فَما  ًا  َذا كانْت اسم تقديرٌِ إ



: الشاِعرِ
َأعقاِب الّسِمي ) ( ... ِمْن 
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ِعَل ) ليَس ِمْن أف َأّن (  َلى ذلَك  فالّسِمي مخفٌف ِمْن الّسِمّي ويدلَك ع
أعِصَي أمثل  أعوٌل )  أف َد : الّسِمَي فخفَف وهَي (  َأرا ّنما  ِء : وإ ِء السما بُنا

أسمٌي َفف صأاَر :  فلّما َخ
َو أعوٌل ) محذوسف وه أف أه (  َلن ِه لنصرَِف  أسَمى بُ أش : ولو  قال الخف

َناِق ) لو َع أة ال َق َجماع أنو أع َأّن (  َترِى  َأل  أف إذا كاَن اسَم رجٍل  ينصرِ
أف أعني تحذ َبُا ِر لقلَت :  َياحََأا أه فيمْن قاَل :  ْنت اسَم َرجٍل فرِخمت كا

أب الوا ظو القاَف وتقل
أرِ التخفيِف أل ) ونظي ِع أف َبُ أه ليَس (  ّن َل أه  َت ِه لصرِف َلو سميَت بُ َقاَل : و

ِرِ أل الَشاع أسِمى قو : في 
َعلي  ) َلقيٌط و أة َخالي و ِئي...حََأيد أب الِم ّها َو أم الطائّي  (  وحََأات

َعلّي ) وقاَل في بُيٍت آخرَِ َء ِمْن (  : فخفَف اليا
أهّّزاِل والِسني ) َأزماَن ال أل  ( ... يأك

َبُنى : سنًة َأْن يكوَن رخَم ( سنيَن ) وِمئيَن وإما أن يكون  َذا إّما  فهّ
ٌو فلّما حَأذَف النوَن ْئ ٌو وِم ْن أس َأصألهّما :  ومائًة على : ِسني وِمئي وكاَن 

ًا أه اسم َل َأن يجع َأراد  ٌو قبلهّا ضمٌة فلما  أه وا أم آخرِ ورخم بُقَي الس
ًء وكسرَِ ما قبلهّا َو يا ٌء قلَب الوا ِء التي لم يحذْف منهّا شي َلسما كا

أه ّن َل
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ٌء ِمْن َع شي َلهّا ضمٌة فَمتى وق أو قب أه وا ِء اسٌم آخرِ َلسما ليَس في ا
ّيَن هذا فيما تقدَم أبُ ْد  َق ًء و ِه يا أو في هذا قلبِت الوا

أسِمي ) أرِ قوِل الشاعرِ : (  َأْن يكوَن تقدي أز عندي  َاَل أبُو بُكرِ : ويجو ق
ٍة وهَي َد ضم أو بُع أعوٍل ) فلّما وقعِت الوا َف أه ِمْن (  أعٌل ) قصرِ أف أه (  ّن َأ

َلّن حَأذَف ِم  أن ِمْن حَأذِف الل َأحَأس أل ِعندي  ًء وهذا التأوي َيا َقلبهّا  طرٌِف 



َعناٍق ) أل (  ٌء مث َلصأِل وَسما أب ِمْن حََأذِف ا َأوج ِة  ِد في الضرِور الزائ
ٌق أنو أع أسِمّي ) و أل (  أقو َت ٌء  ِء والتأنيِث وكذلَك جمعهّما َسوا في البنا

ٍة بُنوها َأسمي َثالَث  َقد حَأكوا :  أعوٌل ) و أف ٌق (  أنو أع أعوٌل ) و أف أسِمّي (  َف
ّنما فعلوا ذلَك ِرِ وإ أء للمذك َذا البنا ّنما ه ٍة ) وهَي مؤُنثٌة وإ َل ِع ْف َأ َلى (  ع

أثهّا حَأقيقّي ًا ) تأني َلّن ( عناق َعناٍق  أرِ حَأقيقّي وليَس ك أه تأنيٌث غي ّن َل

ِة وكاَن أء مفتوحَأٌة في مكاِن الهّمز أق ) الهّا ِرِي َهّ أي َلهّم (  َأّن قو واعلم : 
أل ( دحَأرَِج َأكرَِم مث ْكرََِم ) ف َأ أل (  َعَل ) مث ْف َأ أه (  َل َأصأ َلّن  أق  ِري َؤُ أي أل :  َلصأ ا

أل أم مث أيؤُكرِ َأكرَِم  َأن يقوَل في مضارِع  أس  ِه وكاَن القيا ٌق بُ ) ملح
أم ِرِ ْك أأ َأنا  َأْن يقوَل :  أه  أم من أه كاَن يلَز ّن َل أج ) فاستثقلوا ذلَك  أيدحَأرِ  )
أثاّم َة استثقالً لجتماِع الهّمزتيِن  ِرِْم فحذفوا الهّمز َأك أأ أج  ِرِ َدحَْأ أأ أل  مث

أتبعوا بُاقي حَأرِوِف
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أد ) َيع َو من (  َترِاهم حََأذفوا الوا َألَ  َة وكذلك يفعلوَن  ِة الهّمز المضارع
ِء واللِف َأسقطوها َمع التا أثاّم  ٍة  ٍء وكسرِ َيا استثقالً لوقوعهّا بُين 

َتأتي ِتهّا التي  َأخوا أء  ِعد فتبعِت اليا َت ِعد و َن َأِعد و والنوِن فقالوا : 
َعَل ذلَك استثقالً لئل َف ِة  َء ِمَن الهّمز للمضارعِة فالذي أبُدَل الهّا

ًا َلم يحذف شيئ َف َأبُدَل  أل و َأفع َأنا  َع بُيَن همزتيِن في  َأن يجم أه  يلزَم
ٌة َء زائد َلّن الهّا أل  ِع ْف َهّ أي أه ِمَن الفعِل قلَت :  َقائٌل : فَما تقديرِ َقاَل  فإْن 
أرِ : ( يؤُكرِم ) َلو قاَل الشاع ِه وكذلَك  ِه بُعين َق بُ َأْن ننط ٍد  أكّل زائ ّق  وحََأ
أل أل ) وتقو أيؤُفع أه ِمَن الفعِل (  أه ووزن َيْن لكاَن تقديرِ ِف ْثا َؤُ أي كَما قالوا : 
َذهاِب ًا ِمْن  َلهّا عوض َء وجع أق ) فأسكَن الهّا ِرِي ْهّ أي َقوِل َمْن قاَل (  في 

َعلى ِه  َق بُ َأْن تنط أه ِمَن الفعِل لم يجْز  ِة إْن قيَل : ما تقديرِ الحرِك
أة أل وكذا عاد ِع ْف أي أق قلَت :  أيرِي أن :  َوز َذا قيَل لَك : ما  ّنَك إ َل َلصأِل  ا

َذا كاَن َق بُهّما إ َأن تنط أز  أء ساكنٌة فل يجو أء ساكنٌة والهّا النحوييَن والفا
أل ِع ْف أي أق )  أيرِي أرِ (  تقدي

ِه ِه فإّن الحاجَة إلى ذلَك في هذ أه بُ ًا أكشف أن لَك ذلَك بُيان َأبُي َأنا  و
َأن يزنوا َدعا النحوييَن إلى  أت ما  َقد بُين أل إني  َأقو ًة ف ِة شديد الصناع

ِم ِء والعيِن والل بُالفا
أكّل لفٍظ أس في  ِد والصأِل فالقيا َأْن يفصلوا بُيَن الزائ َقصدوا  وأنهّم 

أه َن َأكرَِم ) إ أل في (  ِه فتقو َد بُعين َأن تحكَي الزائ ٌد  ِه زائ ٍر إذا كاَن في مقد



َفعيٌل أه (  ّن َأ ٍم  َكرِي َلٌة ) وفي  َعا َف َأنهّا (  ٍة )  َكرِام أل ) وفي (  َأفع  )( 
أف َو الكا أه أل الذي  َلصأ ِم فا َكرِ أه ِمَن ال ّل أك َعٌل لن ذلَك  ْف أم أمكرٌَِم  و

أم لٌم ْيٌن والجي َع أء  ٌء والرِا أف فا ِعهّا فالكا ٌد في جمي أم موجو أء والمي والرِا
ٍد فإذا جئنا إلى َأصألي وَزائ أكّل  ِم في  أع الكل َهذا يجرِي جمي َعلى  َف

أن أف فإّن النحوييَن يقولوَن إذا سئلوا : ما وز الصأول التي تعتّل وتحذ
َعَل َف َقاَم ) َقالوا : (   )( 
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أل َلصأ ّنما كاَن ا أل ( َضرََِب ) وإ َدهم مث َلصأَل لنه عن فيذكرِوَن ا
أل : َيقو أن  َلهّم : ما وز َذا قيَل  ًا ساكنًة وإ أو ألف أثاّم قلبِت الوا ِوَم )  َق  )

أة التي أل ) فحولِت الحرِك أو ْق َي َلصأَل ( كاَن  َلّن ا أل )  أع ْف َي قالوا : ( 
أن َمقوٍل قالوا : َلهّم : ما وز َذا قيَل  كانت في الواِو إلى القاِف وإ

َع أة إلى القاِف فاجتم َلصأَل : مقووٌل فحولِت الضم ِلّن ا مفوٍل 
ّنما يرِيدوَن بُذلَك أه صأحيٌح وإ َذا الذي قالو أهما فهّ َأحَأد َفحذَف  ساكناِن 
أه َأن ٍة إلّ  َفلعل أرِ ِمَن اللفِظ  َأّن ما يغَي أتعلَم و ألصأوِل ل المحافظَة على ا

أل ِه ِمَن اللفِظ كَما يمث أة بُما هَي علي أة المعتل َأْن تمثَل الكلم أب  يج
َكذا كَما قالوا في أل  َلصأ َكذا : وا أع  َثالهّا المسمو أل : ِم الصأل فيقو

َقالوا : أعٌل ) وإّن الذيَن َخففوا  أف َلصأَل (  أرْسٍل ) فيَمن خفَف إّن ا  )
َأن يمثَل الكلمَة ِمَن الفعِل بَُما هَي َد  َأرا َلى َمْن  أب ع ْعٌل ) فيج أف  )

ِة قاَل َد العل َبُع َقاَل )  أن (  أه : ما وز َل ِإذا قيَل  َلصأَل  ِيه ولم يقصد ا عل
أت : فإْن قيَل : ما أت قاَل : فل ْل أق أن  أه : ما وز َل ْعَل ) وإْن قيَل  َف  )
َد َأري ْعَل فإْن  ِف ِقيَل قاَل :  أن  َوز أه : ما  َل أت قيَل  ْل أع َف َقاَل :  أل  َلصأ ا

أر أن َمقوٍل فإْن كاَن ممن يقد َوز أه : ما  َل ِعَل فإْن قيَل  أف َلصأَل قاَل :  ا
ْعٌل أف َقاَل ( َم أه  ِو مفعوٍل وذاَك مذهب  )حَأذَف وا

أسئَل َأّن العيَن الذاهبَة قاَل : َمفوٌل فإْن  أب إلى  وإْن كاَن ممن يذه
َفٍع ) فإْن َقاَل (  ٍد )  َي َعْن (  أسئَل  َعِن الصأِل قاَل : َمفعوٌل وكذلَك إذا 
ْذ أم َعْن (  أسئَل  ْعٌل ) كَما بُينا فيَما تقدم وإْن  َف َعِن الصأِل قاَل (  ِئَل  أس

ْذ ) : أم َلّن أصأَل (  ْعٌل  أف َعِن الصأِل قاَل :  ِئَل  أس َفْل ) فإْن  ) قاَل : ( 
أنهّا في أة وكذلَك : ( َسْه ) إْن قاَل : ما وز أن هَي الساقط أذ فالعي ْن أم

َفْل  فإْن) النطِق ( قلت ) ( 
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َقاَل : :قاَل أم عندي ِمْن مثِل  َنا ويلز أل ) كَما ذكرِ ْع َف أل قلَت (  َلصأ  ما ا
َلصأَل فأّما أرِ ا أل فيذك ِرَِم بُيؤُفع ْك أي َأن يمثَل  أعوٌل  ْف ِبَُم أل ومقوٌل :  َع َيْف

أأّم ّنهّم يقولوَن :  َأ َلى ذلَك  َع ّلَك  َلهّاٌت ) يد ْع أف أنهّا (  أأمهّاٌت ) فوز  )
ِد أت فيجيئون في الجمِع بَُما لم يكْن في الواحَأ أأمهّا و

أل : َأّن ِمَن العرِِب َمْن يقو ِذ  ِة الشذو َلى جهّ أش ع وقد حَأكى الخف
َدٍب وَمْن أجْخ ِبُ َقهّا  َألح َلًة و ّع أف َلهّا  أه جع ّن ًا فإ َذا صأحيح َهٌّة ) فإْن كاَن ه أأّم  )

َللً ) ْع أف ِم العرِِب (  َأّن في كل أه  َد َلم يثبْت عن َدٍب و أجْخ ِبُ لم يعترِف 
َلم َعٌل و ْن أف ًا  َدبُ ْن أج َهٌّة كَما قاَل : إّن  َل ْع أف َهٌّة )  أأّم َأْن يقوَل (  ِه  َوَجَب علي

أه َأصأل أل ما  أفرِ ) فإن قاَل السائ ْغَ َي أن (  َوز َذا قيَل لَك ما  ألٌل وإ ْع أف َيقْل : 
أقْل َف َعِن اللفِظ  ِئَل  أس أعوا الضّم الضّم وإْن كاَن  أل ولكْن أتب َع ْف َي فقْل : 

ِعٌل ) ْف أم أل (  َلصأ َقلَت : ا أه  َقاَل ما وزن ِتٌن ) إْن  ْن َذلَك ( ِم أل ) وك أع ْف أي  )
أل في ( ِعِصي ) ِعٌل ) وتقو أف أظ ( ِم ولكْن أتبعوا الكسرَِ الكسرَِ واللف

أرِ أل بُاللفِظ غي َفعيٌل في اللفِظ والتمثي َلصأِل و أفعوٌل ) في ا ّنهّا (  إ
أب العرِبُيَة فإّن أه ممن يطل أش من َفل تلتفْت إلى َمْن يستوحَأ ْألوٍف  َم

َأبُي الحسن أب  َذا مذه َألَف وَمْن َجهَّل استوحَأَش وه َمْن عرَِف 
أوٌس ) أقو أه (  أعوٌل وكاَن حَأق أف أه :  َأصأل ِقِسّي )  أل في (  الخفش وتقو

َأْن يكوَن أه  ٌع ) وكاَن حَأق ألو أف أه (  َلى العيِن وصأيرِو َدموا اللَم ع ولكْن ق
ًء وكسرِوا القاَف ِعِصّي قلبوا الواَو يا َنعوا بُ ِه ما صأ َنعوا بُ ٌو ) فص أس ِق  )

ٌع ِفلي ِقسّي ) (  أع ِمْن (   )كما كسرِوا عيَن ( ِعصّي ) فالمسمو
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أل َأصأ أعوٍل (و أف ٌع مقلوٌب ِمْن  ألو أف ٌع و ألو أف ٌع )  ِفلي  
ِو َوٌق ) فاستثقلوا الضمَة في الوا ْن َأ َلهّا (  َأصأ أنٍق ) إّن  ْي َأ وَقالوا في ( 

ّنهّا َأ ِنهّا  َعْن وز أو وعوضِت الياء فيقولوَن إذا سئلوا  فحذفِت الوا
َأْن يقوَل : أفٌل ) ولقائٍل  ْي َأ أعٌل ) واللفظ على هذا التأويِل هو (  ْف َأ  )

أل ِمَن ْد تبد َق أء  ًء واليا َأبُدلوا ِمَن الواِو يا أثاّم  ًا )  َأونق َفصاَر (  َلبوا  ّنهّم ق إ
أنٍق ) َأي أن (  أن وز َعلى َهذا القول يكو َف ًا  ٍة استخفاف ِرِ عل ِو لغَي الوا



َد َلّن الواحَأ َعاء )  ْف َل ّنهّا (  ٍء : إ َأشيا أل في  أفل ) كما قاَل الخلي َأع  )
َقد قاَل ْفعاء و َل َدها مقدمًة قاَل هَي :  ٌة فلّما وج أم همز ٌء فالل َشي

أة أء فحذفِت الهّمز َئا أه َشي َد أل عن أء ) كاَن الصأ َ ْعل َف ّنهّا (  أه : إ غيرِ
ألهّا أء ) مقلوبٌُة وكاَن أصأ َ ْعل َف أء (  َأشيا أل :  َقاَل المازني : قاَل الخلي

َقاَل : َف َأولً  أة التي هي لٌم  َء فقلَب فجعلِت الهّمز َء مثل : حَأمرِا َشيئا
َء َأبُدَل اليا َأشاوى مثَل : صَأَحارى و َفقاَل :  َع  أثاّم َجم أء  َعا ْف َل ّنهّا  َأ أء ك َأشيا

َلشاوى ّنما احَأتلنا  ّذ وإ َهذا َشا ًة و َو َبا أت الخرِاَج ِج ْي َب ًا كَما قاَل : َج واو
ِهّهّا ّنهّا مقلوبٌُة عن وج َأ َذا لتعلَم  أث جاءْت هك حَأي

َأفصِح العرِِب أت َرجلً ِمْن  َقاَل : سمع قاَل : وأخبرِني الصأمعي : 
أة في ِوي قاَل : ولو جاءِت الهّمز َلَشا أل لخلٍف الحَأمرِ : إّن عندَك  يقو

أل  ِء كنَت تقو َد اليا ًة بُع َء ) في موِضعهّا مؤُخرَِ َأشيا أء: (  َشيئا
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ٌء :قاَل َع شَي أجم أء و َ ِعل ْف َأ أء  َئا َأْشي أل :  َلخفش يقو َأبُو الحسن ا  وكاَن 
َة التي هَي ّنهّم حَأذفوا الهّمز َء ولك ًا على شعرِا ِه كما َجمعوا َشاعرِ علي

ٌع فثقل ذلك فحذفوا َعا ِي أأْش أء  أأْشيئا أل :  ًا وكاَن الصأ لم استخفاف
َنهّا َلم فيدعو ٌء فاع ّيا َأَش أب تقول  ِرِها فقاَل : العرِ َعن تصغَي أه  فسألت

أء ) إلى أردْت ( شعرِا ِدها كما  أردْت إلى واحَأ ِلَم لَ  أت :  ِظهّا فقل على لف
َلم يأِت بُمقنٍع َف واحَِأدها 

ألهّا ( َأصأ ِقسّي ) وكاَن  َبوا (  أء مقلوبٌُة كما قل َأَشيا أل :  َقاَل الخلي وقاَل : 
أن في الجمِع وهم مما ّدَم السي أق َف ٌو  ْوٍس ) وا َق َلّن ثاانَي (  أووٌس )  أق

أرِ َقاَل الَشاع َلكثرَِ في كلِمهّم  : يغَيرِوَن ا
َيِمي ) ِم ال أو اليو َأخ أن  أن َمرِوا ( . ... . َمرِوا
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أد أث صأارْت (يرِي َو حَأي َلب الوا َق َو وقدَم الميَم ثاَم   اليوَم ) فأّخرِ الوا
ِة أف الهّمز أألزَم حَأذ ٍو ) ومما  ْل َد َأدٍل ) في َجمِع (  ًا كما قاَل : (  طرِف

أه إلى أه وردو َلٌك ) فلّما َجمعو َو ( َم أه ّنما  ِلهّم ( َملٌك ) إ ِة استعما لكثرِ



َد إلى ّد الواحَأ َظرِ أرِ َف  َقد قاَل الشاع أك و َأصألِه قالوا : ملئكٌة وملئ

: أصأله حَأين احَأتاج
َلِك  ) َلَم ْنِسّي ولكْن  ِل أت  َلْس أب...ف أصو َي ِء  ّو الّسما أل ِمَن َج َنّز َت   )

َليَس َذ ف َب َذَب وَج َأّما : َج َأمَن واطمأَن قال : و قاَل : وِمَن القلِب : ط
َأَمن ) فليَس َط ّنهّما يتصرِفاِن وأما (  َل ِه  َعْن صأاحَأب ًا  ٌد منهّما مقلوبُ واحَأ

أل ) إْن قاَل قائٌل : ّو َأ أه (  أل عن ْأ أيس َأَن ) ومما  ِه ( طم أل في ٌد يقو َأحَأ

َء والعيَن ِمَن جنٍس أه لم يرَِ الفا ّن َأ ٌو واحَأتّج بُ أأبُدَل منهّا وا ٌة  ِه همز هذ
َقد قالوا أه :  َل ٍد قيَل  : واحَأ
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َلهّا ّوِل تجع َأ َأي : الواوين ِمْن  َذا  ِلَمن اعترَِض بُهّ أل  َكٌب ويقا ْو َك أن و َد ّد ال
َأْن أه : لو كانْت همزة لوجَب  َل َولى قيَل  ِة فإن قاَل : ال بُدلً ِمَن الهّمز

أه : لو كانِت َل أة قيَل  َء كَما قالوا : آِمٌن وإْن قاَل : الثاني تبدَل الفا
أل كَما ّع َف أل  ّو َأ أل :  أفهّا في التخفيِف وكنَت تقو ًة لوجَب حَأذ أة همز الثاني

أل ولم َأوائ َلم قالوا :  َو َلّة فإْن قاَل :  َو ٍة ) َم َؤُل أل في تخفيِف ( َم تقو
ّنهّم تجنبوا اجتماع الواويِن أل ولك َذا كاَن الصأ أل قيَل : ه َأواو يقولوا : 
َللَف َذا اكتنفتا ا أرِ في الجمِع الهّمزتاِن إ ّي َنهّما ألف الجمِع وِمما يغَ وبُي
ِئٌب وكان الصأل : ( ذأآئٌب ) لن َوا َذ أذؤابُة إذا جمعتهّا قلَت :  نحو : 

َأْن تبدَل ّقهّا  ٍة ) حَأ ِرَسال ٍة ) كاللِف التي في (  َؤابُ أذ اللف التي في ( 
أف الجمِع بُيَن َل َع أ َأْن تق ّنهّم استثقلوا  ًة في الجمِع ولك منهّا همز

ألولى التي هَي َأبُدلوا ا َع بُيَن واويِن ف َأْن تق َكما استثقلوا  همزتيِن 
أد ٍد الزوائ ِئ َبُدٌل ِمْن حَأرٍِف زا ِإبُداَل الثانيَة التي هَي  َأصأٌل وتنكبوا 

ّنما أبُدلْت لّما أرادوا حَأرِكتهّا واضطرِهم إلى ذلك أن وإ ألهّا السكو أصأ
َلى أّن ِة تدّل ع أة الهّمز أر ِمَن الجمع بُين ساكنيِن وكان ملزم الفرِا

ًا ًء وواو ِة يا َع الهّمز ّنهّم جعلوا موض َوى فإ َدا َأ َطايا و ٌد فأّما َخ المبدَل زائ
َعاٍل ) ثام نقلوها إلى َف َعائٍل ) إلى (  َف َعْن وزِن (  َء  وأزالوا البنا

ِء َع هذا البنا ِة م َولْم ينطقوا بُالهّمز ٍء أخرَِ  َعاوَل فجاءوا بُبنا ِئَل ) و َعا َف  )
َطرِّ فقاَل َذا اض َأّن الشاعرَِ إ َترَِى  َأل  أه النحويون  ٌء يقدر ّنما هو شي : وإ
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َيا ) ِئ َق َسبِع َسَما ِه فو ِلل أء ا ( ... َسما
َذا أبُدلْت ّد إ أف الَم َة فحرِو ّد الهّمز َعائَل ) وكسرَِ َر َف َء إلى (  ّد البنا لّما َر

َألَف َأّن  َألَ ترِى  ألصأوَل  أه ا َدٍل فتشب َد بُ َأْن تبدَل بُدلً بُع أبَح  َق ِة  للضرِور
ٍة : أرِ َخطيئ أتدغم فتقدي ًا لم  ٍرِ ) واو َوي أس أأبُدلْت في (  ٍرِ ) لما  ( َسائ

َلى َع أس  ٍة كاَن الِقيا أل : صَأحيف َعالٌة وَخطيئٌة مث ِف ٍة :  َداو أرِ إ َعيلٌة وتقدي َف
أع َطاعٌي مثل صَأَحائف فكاَن يجتم َأْن يقاَل فيهّا : َخطائٌي َخ ذلك 
ِري : َدا َقالوا في َم َئَل ) كما  َعا َف ِئَل ) إلى (  َعا َف همزتاِن فتنكبوا ( 

َعَل َفا أل فجعلوه ( َم َفاِع ِري : َم َدا َداَرى وكاَن َم  )َم
أأبُدلْت َألفيِن ف أة بُيَن  أه لما نقَل وقعِت الهّمز ّن والنحويوَن يقولوَن : إ

َذا َألفاٍت وه ِة  ّنَك جمعَت بُيَن ثالثا َل ِعَل ) ذلَك بُهّا  أف ّنما (  ًء : قالوا : وإ َيا
َهذا تقديرٌِ أة عارضًة في الجمِع و َذا كانِت الهّمز أع إ ّنما يق المعنى إ

ِء أض الشيا َع ِمَن العرِِب كما قد تأتي بُع أسم َلصأَل  َهذا ا َأّن  أه ل  قدرو
ّ أيسمع فيه إل أبُهّا لم  َفَخطايا وبُا َذ  ٍة واستحو على الصأوِل مثل : حََأوك

أس فيهّا ٍة ) وكاَن القيا ِرَسال أل (  َعالٌة ) مث ِف ٌة ) فهّي (  َأما ( إداو أء و اليا
أة التي هَي أت الهّمز أل ( َرَسائل ) تثب َدائيء ) مث َأ  )
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َألِف َبُدٌل ِمْن  أة التي هَي  أت الهّمز ٍة ) كما تثب َألِف ( إداو َبُدٌل ِمْن 
ِئَل : َعا َف َداي ) كما تنكبوا ( َخطاي ) فجعلوا  َأ ٍة ) فتنكبوا (  ِرَسال  )
ٌو ِد وا أه قد كانْت في الواحَأ ّن َأ َلى  َو ليدلوا ع َأبُدلوا منهّا الوا َئَل و َعا َف

ٍة َداو ِة في ( إ َبُدٌل ِمَن اللِف الزائد أو  ِه الوا ٌي فهّذ َداو َأ َقالوا :  ٌة ف ظاهرِ
ٍة َداو ِو التي هَي لٌم في ( إ َبُدٌل ِمَن الوا أف التي هي لٌم  َلل  )) وا

ّيٌة ) َعل أف َهْل هَي (  أرِها ِمَن الفعِل و ّيٌة ) ما تقدي ِرِ أس أه (  َعن أل  َأ أيس وِمَما 
ّيٌة مشتقٌة ْعل أف ّنهّا  َأ َلٌة ) ومّم هَي مشتقٌة والذي عندي فيهّا  ِعي أف َأو ( 

ِه ِت أحَأرِّ َأْمرَِها عن  أرِ  أيِسرِّها ويست َا ما  ِلنسان كثيرِ َلّن ا ِمَن ( السرِّ ) 
ّنهّا َل ِر )  أة ِمَن ( السرِو َلٌة ) مشتق ِعي أف ّنهّا (  أل : إ أش يقو وكاَن الخف

ِعيلٌة ) لضرِبُيِن أف ّنهّا (  َنقْل : إ ّيٌة ) ولم  ِل ْع َف ّنهّا (  َأ ّنما حَأكمنا بُ أيَسرِّ بُهّا وإ
ٍة َق ِرِي أم ِعيلٌة قليٌل نحو :  أف ٍة و أقْمرِي ّيرِ نحو :  ّيٌة ) كث ْعل َف َلّن مثاَل (   :

ّنهّا أل إ َلّن الذي يقو ِه المعنى  أق وَما يدّل علي أرِ : الشتقا أب الخ والضرِ



أت أت : ركب َأرد ِإْن قاَل :  أه : ِمّم اشتققَت ذلَك ف َل أل  أيقا ِعيلٌة )  أف  )
َذا أبُو الحسن الخفش ّد ه َد ر أه فق َأعل ٍء  أكّل شي أة  َتهّا وسرِا سرِا
َو أه أه ليَس  أة من َلّن الموضَع الذي تؤُتى المرِأ أه  َذا ل يشب فقاَل : 

أته ِر َسرَِا َأوَل النهّا َلّن  أه  ْو مقدم َأ أه  أة الشيء ظهّرِ ّنما َسرَِا أتهّا وإ سرِا
ٌد كَما قاَل أبُو الحسن فإْن قيَل َذا عندي بُعي ِة : َسرَِاتهّا فهّ أرِ الدابُ وظهّ

ِة ) َأن يكوَن من ( الّسرَِا أب ِمْن  َأقرِ َو  أت ) فهّ ْي أه من ( َسرَِ ّن : إ
ّيلٌة ) ولو كانْت ( ِع أف ّيٌة ) فهَّي (  ِل أع َأّما (  ِه و أت بُ أب عندي ما بُدأ والصوا
َو إذا سكَن ِذه الوا أت ) لّن ه َلو َع ّيٌة ) وهَي من (  ْلو أع ّيًة ) لقلَت (  ْعل أف
ٍة ّي ِل أع ّنهّا قلبْت في (  ّي ولك ِو َل َد ٍو )  َدل أب إلى (  َلهّا صأحْت كما تنس ما قب

) لّما كانْت
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َلٌة ) ّي ِع أف ًء (  أو يا أيَوة ) فأبُدلِت الوا ْل أع أل (  ٍة ) وكاَن الصأ ّيق ِرِ أم أل (  مث
َلهّا ياٌء أب  ٌو تقل َدها وا ٍة بُع ٍء ساكن أكّل يا َيهّا وكذلَك  ِف أء  أأدغمِت اليا و

َذا في الكتاِب أرِ ه ِذك َقد مَضى  أم فيهّا و وتدغ
ّنما حَأذفْت ِه إ أع هذ َلم أبُِل وجمي أك و َلم ي ِر و َأد أهّم : ل  وِمَن ذلَك قول

ِه ألهّم لهّذ ّنما كثرِ استعما ّياها في كلِمهّم وإ ِلهّم إ ِة استعما لكثرِ
َأصأٌل في الجهّالِت َأدري  َلّن : ل  ًا  ِنيهّا كثيرِ ِة إلى معا َلحَأرِِف للحاج ا

ِه ِه وهذ أث بُ َأبُِل مستعملٌة فيما ل يكترِ َلم  ٌة عن الزماِن و أن عبار ويكو
أكّل ما ْنهّا وليَس  أرِ بُهّّن ع َثرِ اللفاظ التي يعب أب أن تك أثرِ فيج َأحَأواٌل تك

َأْن ل ِه الياِء  ّق هذ َأدري وكاَن حََأ ِر : ل  َأد أل ل  َأصأ أف ف ِذ أحَأ أه  كثرِ استعمال
أك : لم يكْن ّق لم ي ِة الستعماِل وحََأ ٍم فحذفْت لكثرِ أتحذَف إلّ لجز
َلم ) أن ) فلّما دخلْت عليهّا (  ِم ( يكو ِة قبَل الجز أل الكلم َأصأ وكاَن 
َو ساكنٌة فحذفِت َلّن الوا أن فالتقى ساكناِن  َتهّا سكنِت النو فجزم

ألهّا أل : لم يكْن فلّما كثرَِ استعما َأْن تقو ِء الساكنيِن فوجَب  الواِو للتقا
ًا في بُعض المواضع شبهّت هذه ًة وإعرِابُ أن زائد أن قد تكو وكانِت النو
أه َأبُل فحق َلم  َأّما :  بُهّا وحَأذفت هنا كما تحذف في غيرِ هذا الموضع و

ِرِ أف لغَي َلل أحذفِت ا َذا ف َيا ه ِم  ِأرا َلم  أل  َكما تقو أأبُاِل  َأْن تقوَل : لم 

أثرِ أه ِمَن الحذِف في بُعِض ما يك َن َأوجَب ذلَك إلّ ما يؤُثارِو ٍء  شي
ِه أس علي أيقا َذا مما  أله وليَس ه استعما

ِه ل يزيدوَن على ِل َبُ أأ َلم  ًا ِمَن العرَِب يقولوَن :  َناس َأّن  أل :  َعم الخلي وَز



ِر ِبٍط وكذلَك يفعلوَن في المصد ّل أع حَأذِف اللِف كما حَأذفوا : 
: فيقولوَن
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َلٌة َفى : ِعافيٌة :َبُا َعا ِليٌة ) كَما قيَل في  َبُا  ) 
أع رفِع كَما لم يحذفوا حَأيَن قالوا : َهذا موض َلّن  َبُْل  أأ ولم يقولوا : ل 

ألهّم : أل قو أن ومما يشك ِه النو أك في أتَحرِ ٌع  َذا موض َلّن ه أل  لم يكِن الرِج
أل : أت مث َتما َقاَل : ِمّت :  َأن يقوَل َمْن  أس  أت وكاَن القيا َتمو ِمّت 
َكما قلَت : أمّت  َأْن يقوَل :  أت وجَب  أمو َت أف وَمْن قاَل :  َتخا أت  َخْف

أضل ْف َي َفِضَل  َكَما قالوا في الصحيح :  ًا  ّذ َء شا ّنما جا َذا إ أم فهّ أقو َت أقمَت 
أد أينش أت عيسى بُن عمرِ  َلصأمعي قاَل سمع َأخبرِني ا قاَل المازني : و

: لبُي السود
ٍرِ  ) َعام أت ابَُن عباٍس بُباِب ابُن  َوما...ذكرِ أت   وما َمرِّ ِمْن عيشي ذكرِ

َفِضْل  )
أله في ّذ ومث َهذا ِمَن الشا أم و َتدو ِدْمَت  َتموَت ) :  أل ( ِمّت  قاَل : ومث

أد َأكا أت  أكد ِذ :  الشذو
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َ أل ذاَك ول َأفع أل : ل  َع ِمَن العرِِب َمْن يقو أه سم ّن َأ وَزِعم الصأمعي : 
ِو َلهّا ِمَن الوا ًا فجع ْود َك

َلم يقلبوا أرِ و َد البعي ِي ِيَس نحو : صَأ َل ألهّا  َأصأ ْيَس )  َل وقاَل أصأحابُنا : إّن ( 
أل ) ول َع ْف َي ْنهّا (  َأْن يصرِفوها فيستعملوا ِم ّنهّم لم يرِيدوا  َل ًا  َء ألف اليا

ِلهّا َء وترِكوها على حَأا ِفْعل فأسكنوا اليا ِة ال َأمثل ًا ِمْن  أل ول شيئ َفاِع
ِرٌِش َهّم ْيَت ) وِمْن ذلَك (  َل ِة (   )بُمنزل

ِة َدنا نوٌن لتكوَن من بُناِت الخمس ألولى عن أم ا قاَل الخفش : المي
ٌء من بُناِت أه لم يجىء شي ّن َل ِرٍِش )  ّتى تصيرَِ في مثاِل ( َجْحَم حَأ

َذا ْد ه ّنا لم نج ٌع ) َفهّما ميماِن ل ِق أهّم َأّما (  ِء و َلى هذا النبا ِة ع الربُع
أه ِله ونجعل أه على حَأا أشّمخرٌِ ) ندع ِة وكذلَك (  َء في بُناِت الخمس البنا



ِء نحو َذا البنا َلى ه َلّن الربُعَة قد جاءْت ع ِة  َلربُع من بُناِت ا
ِة َلربُع َو ِمْن بُناِت ا ّبٍُس وه َد َع أل :  َطّمٌش ) مث أغ ّبُْخٍس ) وكذلك (  أد  )
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ًا لظهّرَِت النوَن :قاَل ألولى نون ِة وكانِت ا  ولو كانْت مْن بُناِت الخمس
ّبٍُس َد َع  )لئل تلتبَس بُمثَل ( 

َنيِمرٌِ لّن الولى أه أس أْن تقوَل :  ِرٌِش ) فالقيا َهّم ّغَرَِْت (  وقال : إْن صَأ
َأْن يكوَن أز  َذا يجو ِرٌِش وقلَت مثَل ه أهّمي ًا وإن شئت قلَت :  كانت نون

ِد وإْن لم َلّن النوَن والميَم ِمَن الحرِوِف الزوائ َهَمارَش )  أه (  جمع
َنا َه َها  َقى  أتل َف ٌد  َو زائ أه أه ما  ّنهّا تشب ًة فإ تكْن في هذا المكاِن زائد

َليَس أه  ّن َل ِرٍِش ) ف َهّم َقاَل : فإْن قلَت : ما لَك لم تبيْن النوَن في ( 
َنهّما أل بُي َتفص ِه ف أس بُ َلهّا مثاٌل تلتب

ِه أل : هذ أب تقو َو العن َوه أجوَن  أل : َزَر أن مث َلمو أش : ك وقاَل الخف
أل : ِة مث َذا ِمْن بُناِت الربُع ِه النوَن ِمَن الصأِل وه َلّن هذ أنَك  كلمو

ِة نوِن الجميِع أن كزياد َو والنو ِه الوا ِه هذ ْد في َلْم تز أبُوٍس ) و َقرَِ  )
ٌق أه طرِي َأّن معنا َليهّم َسايًة  ِلهّم : َضرََِب ع ِء في قو َفرِا وحَأكي عن ال

ٍة فقلبوا ّي ًا استثقالً لِس َألف َء  أت ) قلبوا اليا ّوي َلٌة ِمْن ( َس ْع َف قاَل : وهَي 
أء أه الفرِا َا الذي قال َداويٌة وهذ ّيٌة و َدو َلهّا فتحًة كَما قالوا :  َلّن قب َء  اليا
َلّن َلًة  ْع َف ٍة )  أن ( ساي َأْن يكوَن وز أس  َأْن يكوَن كما قاَل والقيا أز  يجو

َذا أرِ ه ِذك َد مَضى  ًا إلّ ِمْن حَأرٍِف متحرٍِك وق أل إبُدالً مطرِد أتبد َللَف ل  ا
في الكتاِب
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أه قاَل : َذا جمع َوٍن ) إ ْي أل سيبويه في ( َض وقاَل محمد بُن يزيد : قو
ِله َلى أصأ ِد ع َء في الواحَأ أه في الجمِع كما جا أن فيصحح َضياو

َلببه َأ أت  ِلمْت ذاَك بُنا َع ْد  َق ِله :  َبَب ) في قو َأل أه لو َجمع (  ّن َأ وزعَم 
أته في الجمِع كما َهل صأحح أه :  َل أل  ّلٌة قاَل : فيقا َفاِع ّبب )  َلل لقاَل ( ا
أه وقلت : َوَن ) في الجمع كما أعللت ْي َأو أعللَت ( َض ِد  صَأّح في الواحَأ



ْلَت َع َف أه في الجمع إلى القياِس كما  َأرد ًا ف ِد شذوذ أه في الواحَأ صأححت
َلى ِد ع ِء الواحَأ َيا في مجي َنهّما وقد استو ِلَم فرِقَت بُي ( بُألبٍب ) و

َلصأِل ا
َهّن في ًوى بُين أهَّن وَس ّل َأع َوَن  ْي ًة وَض َو ْي ِبب وحََأ ْل أ

َ َغَرِّ  َذا صأ ِإ أه  ّن َأ وزعَم 
ّيٌة أحَأي َيٌن و أضي ّيٌب و َل أأ ِرِ فقاَل (   )التصغَي

َنهّما َبب ) وبُي َأل ِرِ وخالفَت بُيَن (  ِلَم استويَن في التصغَي أه :  َل أل  فيقا
ِرِها فصححَت ٍة ) وبُيَن تصغَي ِلَم خالَف بُيَن جمِع ( حََأيو في الجمِع و
َو ل تصّح َأّن الوا َعم  ِرِ وز َتهّا في التصغَي َأعلل َوَن ) في الجمِع و ْي ( َض

َون ) على ْي ٍة وَض أو ٍة وقد صأَحتا في الواحَِأد في ( حََأي ٍء ساكن َد يا بُع
َأو رددَت إلى القياِس في َهّلّ أتبعتهّما التصغَيرَِ  َلصأِل َشاذتيِن ف ا

َبٍب ) َأل َع (  ِرِ كما سويَت بُيَن جم الجمِع كما فعلَت في التصغَي
ِد إلى القياِس ِه في الرِ وتصغَيرِ
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َقد :قاَل َف َوٌن )  ْي َأّما ( َض َأّن الباَب مختلٌف ف أب عندي في ذلَك   والجوا
َلى ذلَك في َي ع َأن يجرِ أه  ِرِ المعتّل فالوج ِة غي ِد بُمنزل أجعَل في الواحَأ

أل في ٍد وتقو َأَساو َداوٍل و ِة َج أن ) بُمنزل َياو أرِ : ( َض الجمِع فيصي
ِو ِرِ قبَل الوا َء التصغَي َلّن يا أه سيبويه  َل َلى ما قا ّيٌن ع َي أض ِرِ :  التصغَي
ِه قبَل أه حَأالً َمع ما في َأمثل من أن  ٍد ) ول يكو ّي أأَس ِة (  أرِ بُمنزل فيصي

ِرِ : ٍد ) وَمْن قاَل في التحقي ِو َأَسا ِة (  أه بُمنزل أن جمع ِرِ ويكو التصغَي
ألهّا ول َنهّا عيٌن مث َل ْيوٌن )  َي أض َأْن يقوَل : (  ًا بُ َأرى بُأس ٌد ) فلَ  أأَسيو  )

ِتهّا ِإلّ ذلَك لصح أن  يكو
ًا على ًا جاري ّين أمب ِرِ  َأْن يكوَن في الجمِع والتحقي أب  أب ) فيج َب َأل َأّما (  و

ِده كما َلى واحَأ أه ع َع أتجرِي جم َبٌب ) ف َي َل أأ أب و ِبُ َ َأل أل : (  َلصأِل فتقو ا
ِرِ َء التصغَي َلّن يا أه  َنهّما وكذلَك تصغَيرِ َق بُي َوٍن ) ل فرِ ْي فعلَت ( بَُض

أه َوٍن ) فكذلَك خالف ْي ِرِ ( َض َلهّا في تصغَي َكما كاَن  َعمٌل  ليَس لهّا فيه 
أو في ِة والوا َفِمْن بُنات الثلثا ٌة )  َو ْي َأّما ( حََأ ِعه و أه كجم وكاَن تصغَيرِ
َأْن تجعَل ِتهّا  َأقصى حَأال َلّن  ِم فل سبيَل إلى تصحيِحهّا  موضِع الل

ٍة ) َو َفرِْ أعهّا كجمِع (  ّيٌة ) وجم َي أحَأ أل : (  ِرِ فتقو َغَْزوٍة ) في التصغَي َك  )
ٌء ِفرَِا أل : (  ٌء تقو  )حََأيا

َعلًة ) ْف َأْن تكوَن ( َم أح  أل : يصل أل يقو ِعيَشٌة ) فكاَن الخلي َأّما ( َم و



ِعلًة ْف َأن يكوَن ( َم أح   )ويصل
ٍة ) ِمَن العيِش ( َل أع ْف أل في ( َم أه ويقو َلخفش يخالف وكاَن أبُو الحسن ا
أل في أعوٌش ) ويقو ٌع و أبُو ْعٍل ) ِمَن البيِع والعيِش (  أف أعوشٌة ) وفي (  َم
َلى مذهِب أد ليَس ع ٌع والواحَأ أه َجم ّن ْعٌل ) ولك ِف َو (  أه ِبُيٍض ) :  َأبُيَض و  )

الجمِع

   ]349 - صأفحة 3الصأول في النحو    [ جزء  

أعوشٌة ) ٍة ) ( َم أل الخفش في ( َمعيش قاَل أبُو عثمان المازني : قو
َلى ( َمكيٍل وَمبيٍع ) أه ع ِله في ( َمبيٍع وَمكيٍل ) وقياس َترٌِك لقو

ِء َلى الفا ْفعوٍل ) ع َألقى حَأرِكَة ِعيِن ( َم أه حَأيَن  ّن َأ أه زعَم  ّن َل ِعيشٌة )  ( َم
ًء ساكنًة َدها يا َلّن بُع ٌة  ِة كسرِ أأبُدلْت مكاَن الضم أثاّم  أء  انضمِت الفا

ِإلى قوِل الخليِل في ( َمبيٍع ) َع  ِإلّ رج ٍة ) و ْعيش أه في ( َم وكذلَك يلزم
أب َو التع َوه َليِن )  أل : ( َمؤُونٌة ِمَن ا أه كاَن يقو ّن َأ ِء  َعن الفرِا وذكرَِ لي 
أل أعو َي َلى َمْن  ِلنفاِق ع أم التعِب في ا أه عظي ّن َأ والشدة فكاَن المعنى : 
ْوؤنًة َأن يكوَن : ( َم أز  َهذا على مذهِب الخليِل ل يجو َأبُو بُكرِ : و َقال 

َلة ) ِمِن اليِن لقاَل : أع ْف َلٌة ) ولو بُنى ( َم أع ْف ّنهّا ( َم َل ِمَن اليِن ) 
َأْن أز  َلى مذهِب الخفِش يجو ِعيشٌة ) وع َكما قاَل : ( َم أنٌة )  ِئي ( َم

أه المناقضَة في َألزم َقد  َأّن أبُا عثمان  ِإلّ  تكوَن ( مؤُونٌة ) ِمَن اليِن 
ٌذ ِمَن ْأخو َلٌة ) م أع ْف أس ( َم َو القيا ْه َو َنٌة عندي  أؤ ْو َوَم َهذا المذهِب 

َذا ِإ َنْت ) و ّو َأ أنهّا : قد (  َبُط ِإذا أقرِبُْت وعظَم  أل ( للتاِن )  َلوِن ) يقا ( ا
ّوَن َأ َقد (  أل :  أه يقا أه وانتفخْت خاصأرِتا َل بُطن أن وَشرَِب وامت ِلنسا َأكَل ا

أة ًا . قاَل رؤبُ ْأوين : ) ت
ْق ) أق أع ْأويَن ال َت ّوْن  َأ ْد  َوق ًا  ( ... ِسرِْ
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َنٌة ) أؤ َأْن يكوَن ( َمو َناِن ) َجانبا الخرِِج فينبغَي  ْو َل ًا : ( ا َأيض وقاَل 
أؤنًة ) أن ( َمو ِلنساِن فتككو َلى ا ّنهّا ثاقٌل ع َل ًة ِمَن ( الوِن )  مأخوذ

ٍة َيش ِع أقْل في َم َف أه :  َل أعولٌة قيَل  ْف أؤنًة َم َقاَل قائٌل : إّن َمو َلًة فإْن  أع َمْف



َلى ِإلّ ع أء  أد يجي ٍة ) وَمفعوٌل وَمفعولٌة ل يكا َيع ِب أل : ( َم أة مث أعول ْف ّنهّا َم إ
َعٌة ِبي ِهَّي َم أت ف ِبُع ٌع و ِبي َو َم َع ) فهّ ِبُي أل : (  ْعٍل ) تقو َف َلى (  ًا ع ما كاَن مبني

ٍة ) أعول ْف َأْن تجيء على ( َم ّق المصادر  أقولٌة وليَس حََأ َلْت فهَّي َم ِقي و
َو مصدٌر وقاَل َه أضهّم :  أبُنا في ( َمعقوٍل ) فقاَل بُع َأصأحا َقد اختلَف  و

َأن ِه ما وَجَب  ًا ل خلَف في َلو كاَن ( معقوٌل ) مصدر أضهّم : صأفٌة و بُع
َهذا ِته . وِمْن  أه مذهٌب لقل َد عن َذا وج ِإ ِه  أس علي ٌء ول يقا ّد إليِه شي يرِ

أطوانٌة أأس  )الباِب ( 
أل : َلنَك تقو ألوانٌة  ْع أف أه  ّن ِإ ٍة )  أطوان أأس أل في (  َتقو قاَل الخفش : 

أه ل ّن َل أن  َأَساطي أعلَنًة ) لم يجْز :  ْف أأ َعالين كانْت (  َف أن  َأساطي أن ف َأَساطي

أن َأفاعي ِم (  أن في الكل  )يكو
أل َهّذا قو َف َطينٌة  أس ٍة ) :  أطوان أأس ِم (  أض العرِِب في ترِخي َقد قاَل بُع و

ِه أم ْيٌل ل َو ِه يرِيدوَن :  َكما قالوا : ويلم ِز  أف بُعِض الهّم ْذ أه حََأ َمْن لغَت
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ّيرَِ أغ َو أعلَنٌة )  ْف أأ َأنهّا (  َطينٌة  أس َاَل :  َلى قوِل َمْن ق َقد قاَل قوٌم ع و
أمْسلن َو ّنهّا ِمَن الصأِل كما قالوا : َمسيٌل  َأ أن ك ِعَل النو أج َف أع  الَجم

أة هَي َأْن تكوَن الهّمز أس في نحو هذا  َو قليٌل والقيا َوه َهذا مذهٌب  و
َة الزياد

َنة ) أطوا أأس َأّن (  َذا يدل على  َتَسّط ) فهّ أم أض العرِِب (  َقاَل بُع َقد  و
َلّن ٌة  أة فيهّا زائد ٍة ) الهّمز أحوان أأق ٍة و َان أجو أأر َأشباههّا نحو : (  أعوالٌة و ْف أأ

ِم َعٍل ) ول يجيء في الكل ْف َأ َلى (  ّنهّما زيدا ع َأ اللَف والنوَن ك
ِإلى جنِب زائدتيِن ًة لكانْت  َلهّا زائد َو لو جع ِإّن الوا َذا  ٌو ) وَمع  أل ْع أف  )

أن أد يكو َهذا ل يكا و
َأكثرِ ِمْن َعل )  ْف أم َلّن (  أة  أم هَي الزائد أموَسى فالمي َأّما  قاَل : و

َعٌل ) ْف أم أه (  ّن َأ َلى  ّلَك ع أت ) ويد َعل ْف َأ أكّل (  أيبنى ِمْن  َعٌل  ْف أم َلى )  ْع أف  )
َلى حَأاٍل أف ع َلى ) ل تنصرِ ْع أف ِة . و (  أف في النكرِ أه يصرِ ّن َأ

ِم العرِِب وليَس من كلِمهّم ِقيَس على كل أب الثاني ما  : الضرِ
ِة أبُنَي ِمْن حَأرِوِف الصح َأحَأدهما : ما  أع ينقسم قسميِن :  َهذا النو

َء أبُنَي من المعتَل بُنا أرِ : ما  أم الخ أرِ مضاعٍف والقس َو غي أه َق بُما  أألح و
ِإلّ ِمَن الصحيِح أه  أل َلم يجىء في كلِمهّم مثا الصحيِح و

ٍرِ ) ِمْن ْعف أسئلَت كيَف تبني مثَل ( َج َذا  ِإ أق  َو الملح أل : وه أع الو النو



أت : أرَِف قل َظ ْلَمٌم . وِمْن  َع أت :  ِلَم ) قل َع َبٌُب وِمْن (  َضرََِب قلَت : َضرِْ
َدحَْأرَِج في جميِع ِه َمجرِى :  أتجرِي ِإْن كاَن فعلً فكذلَك  َفٌف ) و َظرِْ  )

ِه َأحَأوال

أع َأْن يكوَن موض أرِ  أد الذي ل ينكس وقاَل أبُو عثمان المازني : المطرِ
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َأّما ٍد ) قاَل : و َد َقرِْ ٍد و ْهّد أل : ( َم ِللحاِق مث ًا ل ِة مكرِر اللم ِمَن الثلثا
أه أت َبي ْع َوَج أه  أت ْي َق ْل َوَس ًة  َطرَِ الدابَُة بُيطرِ ْي َبُ َو َقلًة  ْو أل حََأ َقَل الرِج ْو أل : حََأ مثا

َع أيْسَم َأْن  ِإلّ  ٍد  فليَس بُمطرِ
ِء ًا بُإزا ِبَُك زائد ِله جعلَت في جوا ِإْن سئلَت عن مثا ّنَك  قاَل : ولك

َذا قيَل لَك : ابُِن ِمْن ِإ أه ف أسئلَت عن ِء الذي  َء كالبنا ِد وجعلَت البنا الزائ
أب ْوَر ٍرِ ) قلَت : َض َثا ْو َك أل (  َوٌب ومث َوٍل ) قلَت : َضرِْ ْد أل ( َج َضرََِب مث

ِإْن كاَن فعلً فكذلَك ْيرٌَِب و َأٍل قلَت : َض ْي أل َج ومث
َلربُعَة ِة ا َغ بُالثلثا ِء كما بُل َلسما ِة الخمسَة ِمَن ا أغ بُبناِت الربُع َقد يبل و

َهَمرَِْجٍل َفرَِْجٍل ) و ٌق ( بَُس ٌد ملح َد ْع َف َق ِة  ِة بُالخمس َلربُع َق ِمَن ا أألح فما 
أن ِة فالنو َو ِمَن الثلثا أه ْنَجٍج )  َف َع ِة نحو (  وَقد يلحق الثلثاَة بُالخمس

أل ذلَك  ِإحَأدى الجيميِن زائدتاِن ومث َطى: و ْن َب حََأ
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أه َظ َل َد ِبَط و أل : حََأ أف زائدتاِن لنَك تقو أن والل َدى النو َطى وَسرِن ْن َل َد و
َذا بُنيَت ِمْن ِإ َأصأحابُنا  أع  ِة وقاَل جمي أه فهّذا ِمَن الثلثا ِه وَسرَِد بُيد

َيِصيرَِ الحرِف أربُعة ول َبَُب حَأتى  َدحَْأرََِج قلت : َضرِْ َنحو :  ( َضرََِب ) 
َدحَْأرََِج ولو ِء لنَك إنما أردت أن تلحقه بُوزن  َء في البا يدغم البا

أل ًا وَزال دلي ًا وسكنت ما كان متحرِك أدغمَت لحرِكَت ما كان ساكن
ًا ًا زدَت حَأرِف َفرِجٍل اسم أل : َس َدحَْأرََِج ) مث ِإْن بُنيت ِمْن (  ِللحاِق و ا

َأْن ِإلّ  ًا  َأبُد أف ملحقًة  أن الل َدحََأرَِْجٌج ول تكو أل :  حَأتى يكوَن خمسًة تقو
َأيتهّا منونًة في ِإذا ر ّنهّا ملحقٌة  َأ أف  َقى ) وتعرِ َعل ًا نحو : (  تكوَن آخرِ

َذا ِإ أبُشرِى ف َو ْطَشى  َع أن للتأنيِث في نحو :  ّنما تكو ِإ ّنهّا  َل َعرِِب  ِم ال كل



ًى ) ْعَز َوِم ًقى  ْل َع لم تكْن للتأنيِث كانْت ملحقًة وكانْت منونًة نحو ( 
ِذْفرِى فيجعلهّما ملحقتيِن َلى و ْف ِد أن  ّنهّا منونٌة وِمَن العرِِب َمْن ينو َل

َلهّا ل ِإذا انكَسرِ ما قب أء  َلهّا واليا َذا انضّم ما قب ِإ َو  َأّن الوا َلْم :  واع
َذا كاَن ما ِإ َقِضيٍب و ٍد و ٍد وَسعي أمو َع ٍز و أجو َع يكوناِن ملحقيِن نحو : 

ّكَن ما أس ِإذا  َطرَِ فهّما ملحقتاِن وكذلَك  ْي َبُ َقَل و ْو ًا نحو : حََأ َلهّا مفتوحَأ قب
أم َأّما الِمي ٍم و َي ْذ ٍر ) وحَِأ َو ْهّ أم الصحيِح نحو ( َج أمهّا حَأك َلهّما فحك قب

ٍم أهّ ْت أس ٍم و أق أزْر أة فل تكاداِن تكوناِن ملحقتيِن إلّ قليلً في نحو :  والهّمز
وَشأمٍل
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ٍة ) َت َب ْن أن ملحقًة في نحو : ( َس أء فتكو َأّما التا أدلَِمص و َو َأٍل  وَشْم
أأخٍت قامْت ّنهّا في ( بُنٍت ) و َأ ِإلّ  ًأخٍت  ْنٍت و ِبُ َبرِوٍت و ْنكبوٍت وَج َع و

أء ول أن ملحقًة وكذلَك الهّا أن السي َلصأِل ول تكو َمقاَم حََأرٍِف ِمَن ا
أن ملحقًة في ( أن تكو أه والنو َد ْبدٍل ) وحَأ َع ِإلّ في (  أم ملحقًة  أن الل تكو
أن كلهّا ملحقًة نحو : َلصأِل فتكو أف ا َأّما حَأرِو ْعَشٍن ) و ( ِسرِحَأاٍن ) و َر

ًا قد ًا ملحق َذا وجدَت شيئ ِإ َكك ف ْن َلٍل واْسَح ْأ َو َك َوِجلباٍب و ٍد  َد ْع َق ٍد و ْهّد َم
َنَة ِز َغ  ّنما ضعَف ليبل ِإ أه  ّن أه فإ َع فيه حَأرِفاِن مثلِن فل تدغم ضعَف واجتم
َق بُاحَْأرِنَجَم أألح أه  ّن َل أم  ْنَسَس ل يدغ َع ْق َكَك وا ْن أل : اْسَح ِه فمث َق بُ أألح ما 

ِه ْيَس في َل أله  ٌء مث أه شي َل ْيَس  َل أم  َو مدغ َأّما ( احَأمرِّ واصأفرِّ ) فهّ و
ٌء أه شي َل َليَس  أه  ّن َل ِه وكذلَك اطمأّن مدغٌم  أق بُ حََأرِفاِن مثلِن فيلح
ِطِمرِّ أصأَمّل و ّد و َع َأّما : َم ِه و أق بُ ِه حََأرِفاِن مثلِن فيلح ْيَس في َل أه  مثل

َلّن أأدغمْت  ّنما  ِإ ِه  ِإّن هذ ف
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أل َلو َذا التقى حَأرِفاِن مثلِن وا ِإ أه ف أه حَأرٌِف مثل َد الوَل منهّا ساكٌن وبُع
ِلدغاَم ِإلّ ا منهّما ساكٌن لم يكْن فيهّما 

ِو ِم والوا َع المي ٍة م ٍة واحَأد َذا كانْت في كلم ِإ َأّن النوَن الساكنَة  َلْم :  واع
ّنهّم َل َوَك  ْن َأ ٍة و َي ْن أم ٍة و أمل ْن أأ ِو :  َنهّا في نح ّنهّم يبنو ِم فإ ِء والل ِء والرِا واليا



ّنما قالوا : ِإ ّنهّا ِمَن المَضاعِف و َأ َع  أتوهم السام َف َأدغموها للتبسْت  لو 
أن َعَل ) ول يكو َف ْن ِإل ( ا أن  ٌء ل يكو َلّن َهذا بُنا َأدغموا النوَن  اّمَحى ف
َذا وكذلَك ( انفعل ) ِمْن َأن يلتبَس بُهّ أف  ّفعَل ) فيخا ِم ( ا في الكل

َهذا َلّن  أن النون  َلَحَن الّحَن ل تبي َأى وِمْن  أت اّر ّوَجَل وِمْن رأي أت ا ْل َوِج
َعِمَل ٍرِ ِمْن :  َفْخ ْن أق أل في مثل :  ِه وتقو َأْن يلتبَس بُغَيرِ أف  ٌع ل يخا موض
ٍرِ َفْخ ْن ِق أل :  َوٌل ومثا ْن َق ٌع و َي ْن َبُ أت :  ْل أق أت و ْع ِبُ ْنَسٍل ِمْن :  َع أل :  ْنَمّل ومث أع
أل ٍد وتقو ِك ِل ِع ِبُ ٍرِ  َفْخ ْن ِق أن النوَن لئل يلبَس ما كاَن ِمْن  ّوٌل فتبي ِقن َو ٌع  ّي ْن ِبُ

َغَطّمٍش ِبُ أن النوَن لئل يلبَس  ْنَمٌم فتبي َل َع أت  ِلم َع َفٍل ِمْن  ْن ْثِل : َجْح في ِم
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أع قبَل َلّن النوَن تق أت  ْل َع أت ول َج َكَسرِ أه ِمْن  قاَل الخفش : ول تقول
ِإْن أدغمَت ِء منهّا و ِم والرِا أم لقرِِب الل أقَل الكل َثا َتهّا  ِإْن بُني ٍء ف ْوَرا َأ ٍم  ل
أت ولَ ِمْن ْنَسٍل ) ِمْن َشرَِي َع أل (  ًا مث َأيض أل  خشيَت اللتباَس ول تقو

ِإْن ِإْن أدغمَت التبَس و ِم ف ِء والل َلّن النوَن ِمْن مخرِِج الرِا أت  ِلم َع
ْنَمٌل َع أت :  َعِمل أت و ْنَسٍل ) ِمْن قل َع ْثِل (  أل في ِم أقَل وتقو َثا بُنيَت 

أل في َقاَل : وتقو أس  أم فيلتب ِلدغا ِز ا َلم يج ٌع و َي ْن َبُ أت )  ْع ِبُ َوٌل وِمْن (  ْن َق و
َتهّا التبسْت ( ّنَك لو أدغم َل ّي تبين النوَن  َو ْن أق أت )  ِي َقو ْأٍل ِمْن  َت ْن أك ْثِل (  ِم

َتأٍل ) ِمْن ْن أك أل (  َذا ثاقلَت العيَن واللَم وكذلَك مث ِإ أت  ْي ِو َق ّعٍل ) ِمْن  أف ِبُ
أل َيّي وتقو ْي أحَأ أت  ِيي ّو وِمْن حََأ ْنَم َن أت قاَل :  ْو َنَم ْنَمّي وَمْن قاَل :  أن أت  ْي َنَم

ِم وذلَك نحو ِلدغا َعٍل ) بُغَيرِ ا َف َا كاَن ِمَن المضاعِف على مثاِل (  فيم
َلى مثاِل َع أل  َعَسٌس وتقو أله : َمَشٌش و أقّص ومث َي َقّص  َقَصٍص ِمْن 

ِعٍل َف أعٍل و َف َلى مثاِل :  أف ع ِإْن كاَن المضاع َدد ) ف أت َر ْد َد ذلَك ِمْن ( َر
أل على ِعٌل ) والدلي َف َو (  أه أل صَأنّف الحاِل  ًا وذلَك رج ِإلّ مدغم ْع  َلْم يق

ِرِ المضاعِف أه من غي َذا نظيرِ ِر فهّ أف في المصد َف ألهّم : الّض ذلَك قو
َقوٌم ِه قالوا :  َأصأل َلى  أه ع َء حَأرٌِف من ْد َجا َق ِذٌر و أل حََأ أر والرِج َذ الَح
أف ِإْن كاَن المضاع ّذ ( الَحوكَة ) و َكما َش َذا  ّذ ه َفش أفو الحاِل  َضِف

أعٌل ) ِمما ل أف َأو (  َعٌل )  ِف َأو (  َعٌل )  أف  )
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أضٍض أحَأ أحَأَضٍض و ٍر و َوِمرَِ ٍر  أخَز َلصأِل نحو :  َلى ا َو ع أله فعلً فهّ أن مثا يكو
َأحَأدهما َقّص وهم يعنون المصدَر فهّما اسماِن :  َقَصٌص و أهّم  َأّما قول و

أك العيِن محرِ
أن العيِن في لغَتيِن أرِ ساك والخ

ِرِ أل الِشاع َأّما قو : و
َكك ) َف َهّاض ال ْن أم أك َوى  َأْر َهاَجَك ِمْن   . . ... . )

َكَك َفّك الف أه احَأتاَج فحرَِك فجعَل ال ّن ِإ ف
ِرِها َللَف والنوَن في آخ أء ا ِه الشيا َألحقَت هذ َذا  ِإ َال المازني : ف ق
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َداَن َد َق وذلَك نحو : َر أتلح َأن  ِه قبَل  ترِكَت الصدَر على ما كاَن علي
َو ّداَن فيهّما وه ِعلَن ) أدغمَت فقلَت : َر َف َأو (  أعلََن )  َف َأردَت (  ِإْن  و

أتظهّرَِ َأن  أق ِمْن  َأوثا

أن َدا ِد َوَر أن  َدا أد أل : َر أيظهّرِ فيقو َأبُو الحسن الخفش  قاَل : وكاَن 
َلم البناء أرِ ليس ٌق بُاللِف والنوِن ولذلَك يظهّ َو ملح أه أل :  ويقو

َلّن اللَف والنوَن َلى خلِف ذلَك  أل عندي ع َقاَل المازني : والقو
ِه أب بُهّما في أيحتس َأّن التصغَيرَِ ل  َترَِى  َألَ  ِء المنفصِل  يجيئاِن كالشي

َألفي التأنيِث فيحقرِوَن ِة ولَ بُ ِلضاف أب بُياءي ا َكما ل يحتس
َلو احَأتسبوا بُهّما َف أء  َفسا َين أخ َء :  َفسا ْن أخ َو ِفرَِاٌن  َعي أز َفرَِاَن ) :  ْع ( َز

أل الخليِل َذا قو َقاَل : وه لحذفوهما كما يحذفوَن ما جاوَز الربُعَة . 
أب أو الصوا َوه وسيبويه 

َلى الصحيِح أب الثاني ِمما قيَس ِمَن المعتّل ع : الضرِ
أء ِم وهَي : اليا َأقسا ِة  ِة ثالثا ِد الحرِوِف المعتل أم بُعد ْنقس َي أب  َذا الضرِ ه

ٌء ٍم : يا َأقسا أة  َأربُع أث  َع بُعض فتحد أضهّا م أج بُع أثاّم يمتز أة  أو والهّمز والوا
ٍة فذلَك ٍو وهمز َووا ٍء  أع يا ٍة واجتما َع همز ٌو م َووا ٍة  َع همز ٌء م َيا ٌو و ووا

ٍم َأقسا أة  سبع
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ِء أة ِمَن اليا أل المبني أل : المسائ أم الو : الِقس
َأن تغَيرَِها ّيٌة وكانْت قبَل  ِو أت َرَم ْي ٍة ِمْن َرَم أل : في مثاِل حََأَمِصيَص تقو
ٍة إذا نسبَت ّي ِي أع في َرحََأ َع فيهّا ِمَن الياءاِت ما كاَن يجتم ّيٌة فاجتم َرَمي

َقلبَت اللَم َغيرَِت ( َرحََأى ) في النسِب ف إلى َرحََأى فغَيرَِت كما 
ِء النسِب فإْن ًء ثاقيلًة كيا َدها يا َلّن بُع ًا  َتهّا واو َأبُدل ًا ثام  َألف الولى 

ّنهّم إذا كرِهوا ِإ َهّا ف َذا بُ َه ْهَّت  ّب ِلَم َش َف َء النسِب منفصلٌة  قلَت : إّن يا
َأّن َترِى  َأل  أه  َأكرِ ِرِ المنفصِل  َع الياءاِت في المنفصِل فهّم لغَي اجتما
ٍة ٍة واحَأد َتا منفصلتيِن خلفهّما إذا اجتمعتا في كلم الهّمزتيِن إذا التق

َذا ِلهّا إ َدا ْبُ َأهِل التحقيِق والتخفيِف يجمعوَن على إ َع ِمْن  َلّن الجمي

ّيّي ) أحَأ ٍة ) في النَسِب (  ّي َاَل في ( حََأ ٍة وَمْن ق ٍة واحَأد كانْت في كلم
َيقْل ذلَك في ( مثِل ) َأربُِع ياءاٍت لم  َع بُيَن  ّيّي فجم أأَم ٍة :  ّي أأَم وفي 
أس َأقي َهذا  أرِ و َلْم يكْن فيهّا إلّ التغَي أت ) و ٍة ) ِمْن ( َرَمي ( حََأَمِصيَص

أل المازني َو قو َوه أه  َن ْو َيرَِ َأبُو الحسن الخفش  أل وسيبويه و وكاَن الخلي
ِيّي فاجتمعْت أل : حََأ َلصأ أت حََأّي وكاَن ا ْي ِي ِعٍل ) ِمْن حََأ ْي َف أل في (  وتقو
أة أة عيٌن والثالث ِعٍل ) والثاني ْي َف أة في (  أء الزائد ألولى اليا أث ياءاٍت ا َثال

َأحَأوى حَأيَن ِرِ  َلوا في تصغَي أة كَما فع لٌم فحذفِت الخيرِ
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ِه الياءاِت الثلِث التي :قالوا أأحََأّي فحذفوا استثقالً للجمِع بُيَن هذ  
أب أيواٌن فتقل أت : حََأ ِيي أعلٍن من حََأ َف أل في  ٌة وتقو َلهّا كسرِ أرِها لٌم قب آخ
َوان ْي َلهّا وَمْن أسكَن قاَل : حََأ ِم ما قب ًا لنضما َء التي هَي لٌم واو اليا

ْيَس َل ِلسكاَن  َلّن ا أرِ  أل ) ل يغَي َقْضو الرِج َل َذا أسكَن ) (  أل إ ( كما يقو
ًا وهَي عيٌن متحرِكٌة َألف أء ِمْن حََأيواٍن  أتقلِب اليا َلْم  ِلَم  َأصأٍل فإْن قيَل  بُ
ِم أل الل أن والواجب إعل أتعل العي َلْم  أم  ْعلِت الل أأ َلهّا فتحٌة قيَل : إذا  قب

ًا َأطرِاف أد كانْت  َلّن اللمات متى لم تدخْل عليهّا الزوائ دوَن العيِن 
أد َليهّا الزوائ ًا إذا دخلْت ع َأيض أرِ  أقهّا التغَي أب ويلح ِلعرِا َليهّا ا أع ع يق

أن أن وتسك ّيا أت : حََأ ِيي َعلَن ) ِمْن حََأ َف أل في مثَل (  َأقو أل :  وقاَل الخلي
ٌة أمو أت ) : َمرِْ ٍة ) ِمْن ( َرَمي أعل ْف َثاِل ( َم أل في ِم أم إْن شئَت ويقو وتدغ
َلى التذكيرِِ ومعنى قولي : َتهّا ع َذا بُني َلى التأنيِث وَمرِِْميٌة إ َتهّا ع إذا بُني

أء أل الهّا أثاَم تدخ ِء  أرِ قبَل الهّا أر فيهّا التذكي َأي : ل يقد َلى التأنيِث  َتهّا ع بُني



َقدرَت أّن ِء فإْن  ِغَْت َمع الهّا َقعْت وصَأي َو ِلهّا  َأحَأوا َأوِل  ّنما تجعلهّا في  إ
أز أه ل يجو ّن َل ِلعلِل  ّد ِمَن ا أبُ َء للتأنيِث فل  أثاَم أدخلَت الهّا َق  التذكيرَِ سب
َلى أيبنى ع َأّن الذي  َعلى  أل  َلهّا ضمٌة والدلي ٌو قب أه وا َأْن يكوَن اسٌم آخرِ

التأنيِث ل
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أل في َعرَِض التثقي أه إنما  ّن َل أطواِت  أخ أة الناِس :  أو قرِاء أب فيهّا الوا يقل
َأْن يقوَل أه  أطواٍت ) لزم أخ أة مثقلًة وَمْن ثاقَل (  الجمِع ولم تكِن الواحَأد
أو ِه الوا أت في ٌع تثب َو موض َوه َلهّا  َء انضّم ما قب َلّن اليا ألواٌت  أك ٍة  ْلي أك : في 
ِرِ المعتّل ًا ِمن غي أه نظيرِ َل َلّن  أه  َطرٍِف ولكّن العرَِب ل تقول أرِ  ّنهّا غي َل

َذا ْلماٍت ) والرِّْسِل فألزَم ه أظ ِم العرِِب نحو (  ِرِ كل َأكث أل في  ل يحو
ْديٌة ) في أن ولكْن َمْن قاَل ( ِم أرِ المعتّل يسك ْذ كاَن غي ِلسكاَن إ ا

ٍء إلى أب شي ْل َق أه  أه ل يلزم ّن َل َياٌت  ِد َأْن يقوَل : ِم َأَس بُ َفل بُ ٍة )  أمدي  )
ِفيهّما وَمْن ِم الحرِكَة  ِلهّ ِو لستثقا ِء والوا أرِ في اليا َأكث أن  ِلسكا ٍء وا َشي

َأْن أه  َياٌت كما يلزم ِرِش أه  ِء فحرَِك فقياس َع بُالتا أثاَم َجم ٌة  َو ِرْش َقاَل : 
َو َأْن يقلَب الوا أه  َلهّا كذا يلزم َذا انضّم ما قب ًا إ ٍة واو ْلي أك َء في  يقلَب اليا
ٍة أكلي َقائلً في (  ٍة ) كَما كاَن  َو ِرْش َلهّا للجمِع في (  ًء إذا انكسرَِ ما قب يا

ًا ٍة متنكب أكلي أل  أن تثقي َذا متنكٌب كَما كا ألواٌت ولكّن ه أك  (
َتهّا َذا بُني ٌة إ أت ) َمرِمو ٍة ) ِمْن ( َرمي أعل ْف أل في ( َم أش : تقو وقاَل الخف
أل ِلنا مث ِرِ كَما تقدَم ِمْن قو َلى التذكي َتهّا ع َلى التأنيِث وَمرِِْميٌة إذا بُني ع

أت ْي َقَض َلٌة ِمْن (  ْع أف َو ٌة  َو أي أرْم أت )  َلٌة ِمْن ( َرمي أل ْع أف ٍة ) و أقو َعرِْ  )
ٍرِ أه على تذكي َت ٌة إْن بُني َو أم أر َو ٌة  َو أض أق َلى تذكيرِ (  ِه ع َذا لم تبن أت ) إ ْي َوَرَم
أل َا . وتقو أن كَما قلَت : َرَمي َيا أت ) َرَم ْي َعلٌن ِمْن ( َرَم َف َيٌة . و أرْم َقلَت : 
َلى َذا كانْت ع ّيٌة وإ أت ) حَِأيا ْي ِي َيايٌة وِمْن ( حََأ ِرْم أت :  ٍة ِمْن َرمي ْعلَل ِف في 

ٍة  َل ِل ْع ِف أل في (  ٍرِ همزَت وتقو ِمْن) تذكي
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أت ) أم ( َرمي َيياٌن ل تدغ أت حََأ ِيي َعلٍن ) ِمْن حََأ َف أل في (  ِييٌة قاَل : وتقو ِرم



ّنهّم استثقلوا َل ًا  َة واو أن فصيرِوا الخرِ َيوا أب : الَح ّنما قالِت العرِ وإ
ًا لئل يختلَف َة واو َفحولوا الخرِ أم  أب ِمما ل يدغ َذا البا الياءين وكاَن ه

الحرِفاِن
ًا َة واو أل الخرِ أيواٌن فتبد ِييْت : حََأ أعلٍن ) ِمْن حََأ َف أل في (  قاَل : وتقو

َلهّا لَما انضّم ما قب
ألولى أب ا َياٌن ول تقل َي أحَأ َياٌن و أي أحَأ َعلَن ) :  أف َو أعلِن  أف أل في (  قاَل : وتقو

ّنهّا في موضِع العيِن َل ًا  َلهّا مضموم ًا وإْن كاَن ما قب واو
أعلٍن ) أف ِله في (  أحَأكَي عن الخفِش ِمْن قو قاَل أبُو بُكرِ : إْن كاَن ما 

أه في َل َقد ترَِك قو أه  ّن َل َلٌط  َغ أه فهّو  ْن َع ًا  أيياٌن صأحيح أحَأ أت ) :  ِيي ِمْن ( حََأ
َأْن يقوَل أم  أه كاَن يلز َن َأ أه محتج  َواٌن فإْن احَأتّج عن أي أعلٍن ) حََأ َف  )

ًء َة يا َلخيرِ أب الواو ا أب الياءين للضمتيِن ثام تقل َواٌن ) فتقل أو أحَأ  )
ّد َأْن يعّل العيَن َر َلْم يجْز  َأعّل اللّم  َعَل ذلَك و َف َلهّا فلّما  أرِ ما قب وتكس

َذا َنا ه ْع ل َلْم يتس ِم دوَن العيِن  أل الل َذا وجَب إعل أه : إ َل َء قيَل  اليا
أض أم معتلًة وكاَن بُع َذا كانِت الل َلّن العيَن كالحرِِف الصحيِح إ أرِ  التقدي

َأْن ِة  ٍء ِمَن البُني أز في شي ِبُنا ِمَن الحذاِق بُالتصرِيِف ل يجي َأصأحا

َنهّما ضمٌة َع واواِن بُي يجتم
أعَل ) َف أل (  َأنق أب ف ِه العرِ أظ بُ َء على ما تلف َلشيا ِه ا وقاَل : أجرِي هذ

َأّما َياٌن ف ِي َياٌن وحََأ ِو َق أل :  َأقو َواٍن ) ف أو َق أيواٍن و َعَل ) في ( حََأ َف إلى ( 
ِء أج إلى ما ليَس في السما أه يخرِ َن َل أه  َل َأن أبُنَي مث أن ) فأستقبح  أعل أف  )

أز أتدغم قيَل : ل يجو ِلَم ل  َف ِعلََن فإْن قاَل قائٌل :  أف ِعَل و أف نحو : 
أعلٍن  أف أعٍل ) و (  أف أم في (  ِلدغا ِه) ا لخرِوج
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أه لو قيَل لي : َأن َذا كما  َه َأبُني مثَل  َأْن ل  أه  َعْن مثاِل الفعِل فالوج
َأبُني َأن  أت ) لم يجْز  ْبُ أبٍُل ) ِمْن ( َضرَِ َكا َلى مثاِل (  كيَف تبني ع

أل في مثاَل ٌة ) وتقو ّو أم َأْر أت (  ْي ّلٌة ) ِمْن َرَم أع ْف َأ أش : (  وقاَل الخف
َذا المثقِل أت لَك من ه أع ما ذكرِ أرَميٌة وجمي أت ) :  ْي ٍة ) ِمْن ( َرَم أدَرَج  )

أل في مثِل أه َساكٌن وتقو َأّن الحرَِف الوَل من َلى  أبُنَي مثقلً ع
أل في مثِل ( صَأَمْحَمٍح ) ِمْن َنٌة وتقو ْي أرَم أت :  ْي ٍة ِمْن ) َرَم َن أعرَِْض  )
أت ) : ْبلَب ) من ( َرمي ِل أل في مثِل ( حَِأ ًا وتقو ْيَم أت ) : َرَم ْي ( َرَم

أه : إّن العرَِب َل ٍد قلَت  َي ٍرِ ِمْن  َقائٌل : ابُن لي مثَل بُك ٌء ولو قاَل  ْيَما ِرِم



َليس ِمْن أه ف َت َأتَمم َذا  ًا وإ ِه منقوصأ َء جاءْت بُ َذا البنا َأرادْت ه لما 
ِه أن لو تكلموا بُ ِه كيَف يكو أه ذلَك لترِي َل َأْن تتكلَف  َأحَأّب  كلِمهّم فإْن 

َظبٍي ) فإْن قاَل لَك أل (  أه مث ّن َل َأعرِبَُت  َء و ْدٌي أثابت اليا َي قلَت : 
ِء العرِِب َأسما ٍرِ ) قلَت : ليَس في  أل ( بُك ٍء مث َقائٌل : ابُِن لي ِمْن يا

َلى قياِس ٍد فإن تكلفَت ذلَك ع أه من موضٍع واحَأ أه ولم أه وعني اسٌم فاؤ
َهذا جمعَت بُيَن ثالِث ياءاٍت كَما فعلَت ذلَك في َيا  ْيٌي  َي كلِمهّم قلَت : 
ٍة ّي َيي أحَأ َأقوى منهّا في (  َذا  ّيٌة وهَي في ه َي أحَأ ٍة ) حَأيَن قلَت :  ّي ِرِ ( حََأ تصغَي

ٍة ) في ّي ِء وهَي في تصغَيرِ ( حََأ ألولى في موضِع الفا َء ا َلّن اليا  (
َقاَل قائٌل ِء فإْن  أف ِمْن موضِع الفا َأضع أع العيِن  موضِع العيِن وموض

ٍد أد ْع أق َلو بُنيَت مثاَل :  ًا ) و َئ ْي َي ٍرِ ) قلَت : (  ْعف ٍء مثال ( َج ابُِن من يا
أف أئٌي تحذ ْي أي لقلِت : 
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َأو مثَل َفرِجٍل )  أت مثَل ( َس َأرد َلو  أع ثالَث ياءاٍت و الرِابُعَة وتد
َو أل الوا ًا ) تبد ّي َو َي ًا (  ( صَأَمْحَمٍح ) لقلَت فيهّما َجميع

َذا أبُدلَت الرِابُعة أبُدلت معهّا الثالثة وينضم إلى َلنَك إ قاَل الخفش : 
ِه في اجتماِع الياءاِت إلّ ما أع إلي َأصأَل يرِج أه ل  ّن َأ ِه  َما قاَل ِمّما احَأتّج بُ

أثاَم ًا  َء ألف ّنَسِب قلبوا اليا َع في ال َق َذا إذا و ّنسِب ونحو ه َء في ال جا
ِء ِرٍِش ) ِمَن اليا ًا فإْن بُنيَت نحو ( جحم قلبوها واو

َدها ٌء بُع أثاّم يا ٌو  أثاّم وا أث ياءاٍت  ٌي ثال ِو ّي َي أل :  قاَل الخفش : تقو
ٍة ) ّي ِرِ ( حََأ َأثاقَل ِمْن بُاِب تصغَي ّنهّّن لسَن بُ َل ألول  أت ا واجتمعِت الياءا

ّيٌة َي أحَأ  )إذا قلَت ( 
أب إحَأدى ٌي ) تقل َو َي أت : ( حََأ ِيي ِرٍِش ) ِمْن حََأ أل ( َجحم قاَل : ومثا

ألولى والثانيَة من أع ياءاٍت ولم تقلِب ا َأربُ َع  ًا لئل تجتم الياءاِت واو
أب الحرِِف َتهّا كنَت قد قلبَت حَأرِفيِن فكاَن قل َلنَك لو قلب أت )  ِيي ( حََأ

ًا ًا واحَأد أب حَأرِف َتقل ّنما  ّنَك إ َل َأولى  الرِابُِع 
أرِ ّنهّا تصي َل ّيٌة  ِو أقَض أت )  َقضي ٍة من (  ْعِميل َذ أق أل في مثاِل (  قاَل : وتقو
أف منهّّن أع ياءاٍت فتحذ َأربُ أع فيهّا  ٍة ) فيجتم ّي أأَم ّنَسِب إلى (  في مثِل ال

أل في ّي وتقو أأَمو ٍة :  ّي أأم ًا كَما قلَت في  ألولى واو أثاَم تبدل ا ًة  واحَأد
ًء وكاَن أف يا ّيٌة فتحذ أقَض أت  َقضي أة ِمْن (  ٍة ) وهَي القصيرِ َل ْعِم َذ أق مثِل ( 
َة كما ألهّا ساكٌن فحذفوا الخرِ َأو أث ياءاٍت  أن ثال ّييٌة ) فتكو أقَض أل (  َلصأ ا



َذا َة وإ ّييٌة فحذفوا الخرِ َع أم ِوية  َع أم ٍة ) إذا صأغَرَِت :  ّي َع أم َأصأَل (  َأّن 

أعلً  َف ِمْن) بُنيَت ( 
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ّنما قلبْت ًا وإ َو َقْض ْعلً ) قلَت :  َف أته (  ْي َقٍض وإْن بُن ًا قلَت :  أت اسم ْي َقَض
أه كذا وكذلَك إْن بُنيَت أن آخرِ َلّن السَم ل يكو ًء في السم  الواَو يا

أعٍل ) فإْن َف ِعٍل و َف أظ (  ْيَت ) يستوي لف َقَض ِعٍل ) ِمْن (  َف َلى (  ًا ع اسم
َذا َء ه أك بُنا َذا اللبَس وكيَف ل تترِ أف في ه َقائٌل : فكيَف ل تخا قاَل 

أت ) إذ كاَن ْبُ َعٍل ) ِمْن ( َضرَِ ْن َف َء (  أت بُنا أس كما ترِك أصألً إذا كاَن يلتب
أت ) ْبُ َعَل ) ِمْن ( َضرَِ ْن َف َلّن (  ًا  ّعَل قيَل : إّن بُيَن هذيِن فرِق َف ِبُ أس  يلتب

ْد َق َف ِو  ِء والوا أعَل ) ِمْن بُناِت اليا َف َأّما (  ًا و َأبُد ًا  أه واضح أرِ بُناؤ ل يظهّ
ٍة َو أز َغ ٍة و َو أم ِه نحو : َر ِه على تذكيرِ َلٌة ) ولم تبن أع َف َذا قلَت (  يصّح إ

أل َو الرِج أز َغَ أل ول َو الرِج أم أل : لرَِ ًا في الفعِل فيصّح تقو َأيض أل هو  وتقو
ٍه ِمَن الوجوه أت في وج ْبُ َعَل ِمْن َضرَِ ْن َف أح  َأنَت ل تصح و

ِدييّي َع َذا  ٍة ه ٍة َرديئ َع ياءاٍت ل يجتمعَن إلّ في لغَ َأربُ َأّن  َلم :  واع
أله ِة ول يقو َلي أس ع َذا ل يقا ّيَة وه أأَم ّي ) و َد َنَسِب إلى ( ِع ّيّي في ال أأَم و

إلّ قليٌل ِمَن العرِِب
ألولى ًا إذا سكنِت ا َأيض ٌع ثالِث ياءاٍت مرِفوٌض  واجتما

أث ياءاٍت فإّن ذلَك في ألولى وهّن ثال ِء ا َأّما إذا سكَن ما قبَل اليا ف
ِم كثيرٌِ الكل

أث ياءاٍت فكانِت َذا كانْت ثال ِه وإ ِبيّي ) ومكان َمْحيّي في َظ نحو : ( 
ًا َأيض ألولى متحرٌِك . فإّن ذلَك  ألولى منهّّن مكسورة وما قبَل ا ا
ّي ) فإْن ّى وَرحََأو ًا نحو : ( َشَجو ألولى منهَّن واو أب ا مرِفوٌض تقل

َلهّا َساكٌن فإّن ذلَك ٍة وما قب ألولى متحرِك ٍة وا كانِت الوسطى متحرِك
مترِوٌك في
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َأن ِه  أل في َلصأ أت ) فا ْي ِرٍِش ) ِمن ( َرَم كلِمهّم فإْن بُنيَت مثَل ( َجحم



ِء الولى ساكنٌة أم قبَل اليا أث ياءاٍت والمي َثال أع  َيّي فتجتم تقوَل : َرْم
أه َل ْثَل  َذا ل ِم وه

َأْن يدغَم في قوِل َد  َأرا ِذه الياءات فإْن  َع ه َقاَل الخفش : َمْن جم
ألولى َلّن ا َة  أف الخرِ أل : َرَمّي ياءاِن ويحذ أه يقو ّن ّتلوا فإ َق َمْن قاَل : 

ّ أة متحرِكتيِن إل ألولى والثاني َأرى إذا كانِت الياء ا قد سكنْت قاَل : وما 
أل ًء متحرِكًة أثاق َلّن يا أث ياءات متحرِكاٍت  ِه ثال أكّن في َقى ياء إذا  أتل َأْن 

ٍة ٍء ساكن ِمْن يا
ِو أة ِمَن الوا أل المبني أم الثاني : المسائ : القس

ٌو أر العيَن وهَي وا ّوَل تكرِ َو ْق أت : أ َدَن ِمْن قل ْو َد ْغ َأ أل في مثِل :  تقو
ِو أمهّا في الوا َة بُينهّما وهَي ساكنٌة فتدغ َعوعَل الزائد َو اف أل وا وتجع
َو أب الوا ّيَل فيقل َو أل : أق َأبُو الحسن الخفش يقو َدها وكاَن  التي بُع

ٌء َدها يا ّنهّا ساكنٌة وبُع َل َتليهّا  َو التي  َهّا الوا أب ل َيقل أثاَم  ًء  َة يا الخرِ
ِعَل ) مْن أف َذا قلَت (  َع بُيَن ثالِث واوات وإ أه الجم َأكرِ أل :  متحرِكٌة ويقو

أوَل ) فلم تدغم لن الواو مدة فهّي بُمنزلة ْقو أأ ٌع و أيوي ْبُ أأ َذا قلَت : (  ه
أب ويقول : صأارِت ِووَل فل يقل أو ْق اللف ويقول أبُو الحسن : ا

ِة ًة بُمنزل الوسطى مد
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َذا قاَل َد إ َع َو أفوِعٍل ) ِمْن  أه ذلَك ( بُ أه تغَييرٌِ لذلَك ويشب َللِف فل يلزم ا
َذا اجتمعت واواِن أز إ أه الهّم أز كَما يلزم أه الهّم َد ) فلَ يلزم أوِع َو فيهّا ( 

ِري َو أه : ( َما  أل الله َجّل ثاناؤ أله قو ٌة ومث َلّن الثانيَة مد ٍة  في أوِل كلم
ٍة َل ْدْم ِه أل في مثل (  أع ذا عن المازني وتقو ِهَّما ) وجمي ِت ْوآ أهَّما ِمْن َس ْن َع

أت : ْل أق أت ) و ْع ِبُ أبوٍت ِمْن (  َك ْن َع أل في مثِل  ّلٌة وتقو َو ِق أت :  ْل أق ) ِمْن 
َوالٌل وإن عوضَت َق ٌع و أعوٌت فإذا جمعَت قلَت : بُياِع َع ْي َبُ َو ألوٌت  َل ْو َق

أه ملحق بُبناِت َن َل َلْم تدغم قبَل العوِض  أل و َوالي َق أع و َياعي َبُ قلَت : 
أل أم لذلَك وتقو ِلدغا ِه فذهَب ا َأجل ِه ما يهّمز ِمْن  َلم يعرِْض في ِة و الربُع

ّيا أت ) اْرِم ْي ّوا وِمْن ( َرَم أت ) : اعَز ْو َغَز أت ِمْن (  ْن َن َأ في مثاِل : اطَم
ٌع ّع َي ْبُ ّلٌل وا َو ْق أل النحويوَن فيهّا ِمَن القوِل والبيِع : ا ّطرِف ويقو أل ال فتبد

ِه ويجرِياِن ٌع ل تعتلِن في َذا موض َلّن ه ِء  ِو واليا َذا بُالوا َه ّنما فعلَت  وإ
ّبٌُب ) يحولوَن ِهما ويقولوَن فيهّا ِمَن الضرِِب ( اْضرَِ َمجرِى غيرِ

ِه أب إلي َأّن ) والذي يذه َفعلوا في ( اطم ألولى كَما  َلى اللّم ا الحرِكَة ع



َلى أع الكلَم ع ّبَُب فيد أل : اْضرَِ َأن يقو أب عندي  َو الصوا أبُو عثمان وه
ٍم إلى أج ِمْن إدغا َتخرِ ْذ كنَت  ِله إ َأصأ
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َأّن ( اطمأّن ) َترِى  َألَ  أت  َذا إذا اختلفِت اللما أل ه ّنما تفع ٍم وإ إدغا
ِم ِلدغا َلم يوصأْل إلى ا ٍد ف ألخرِياِن ِمْن جنٍس واحَأ ٌة وا ألولى همز أه ا لم
ِة وليَس ذلَك في بُاِب ( َضرََِب ) َلى الهّمز ألولى ع َألقى حَأرِكَة ا َتى  حَأ
َأن ْنَت غيرَِت لم يخرِجك ذلَك ِمْن  َأ َذا  ٍد فإ َلّن اللمات من جنٍس واحَأ

ّعَل ) ِمْن َف ِله كما قاَل سيبويه في (  أل على حَأا يكوَن الستثقا
أت ِمْن كثرِة الدالِت إلى أت ذلَك لصرِ َلني لو فعل أه  َأغيرِ أت ) ل  ْد َد ( َر

أه َت َذا إذا بُني ِه فكذلَك ه َء على أصأل أت البنا أه فأقرِر أت من مثِل ما فرِر
َأن ل ِرِ  َذا في التقدي ّق ه ِه وحََأ َأصأل َلى  أه ع َت َلى مثاِل ( اطمأّن ) ترِك ع

أع َقد جمعَت بُيَن لميِن زائدتيِن فتجم َأصألً فتكون  ألولى  تجعَل اللَم ا
أل َة أصألً ولكْن تجع ًا إْن جعلَت الخرِ َأيض أه وكذلَك  أع مثل ما ل يجم

أل ) َع ْف َي َذا قلَت (  ًة وإ َة زائد ًأصألً والخرِ َية  ًة ملحقًة والثان ألولى زائد ا
َيرِِْميّي يا فتى َلْن  َلْم و َيرِْميّي فاع َلْم  َيرِْميّي و ّوا قلَت :  ْغز ّا وا ِمْن اْرمي

أل : َأّما مثا َف َذا  َه ّو يا  ْغََز َي َلْم  َلْم و َي فاع ّو ْغََز َي َلن  ّوي و ْغََز َي وكذلَك : 
َلّن اغدودَن قد أم  ّد تدغ َو َد أل : اْر ّنَك تقو أت ) فإ َدد َدَن ) ِمن ( َر ْو َد ْغ ( ا

أه ليَس في َلن ِة  َو ثالثاي وليَس بُملحٍق بُالربُع أل وه ِه الدا تكرِرْت في
ِه ِمْن أل في ِه وتقو ًا بُ َدَن ملحق ْو َد ْغ أن : ا ْوَجَم فيكو أل : احَْأرَِ ِة مث الربُع

أل في َلهّا وهَي ساكنٌة وتقو ِر ما قب ًء لنكسا أب الواَو يا ّد تقل َو َد ْي أت ا ْد ِد َو
ٌي ْو ِو أغْز أرِ  ًء فيصي َة يا َو الخرِ أل الوا ّي تبد ِو أغْز أت )  َغزو ألوٍل ) ِمْن (  ْع أف  )

َو أل الوا فتبد
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ِة أرِ بُمنزل أغمهّا فيهّا فتصي أثاَم تد ِء التي تليهّا  َأجِل اليا ًء ِمْن  الساكنَة يا
ّي وكاَن ِو ْق ٍة َم ّو أق أعوٍل ِمَن ال أل في َمف ٍو وتقو َغْز ٍو و ْد َع ّنَسِب إلى  ِء ال يا

ّو فغَيرَِت لجتماِع الواواِت ْقو أل : َم َلصأ ا



ألهّا : َأصأ ّي و ِو أغْز أت :  َغَزو ألوٍل ) ِمْن  ْع أف أل في (  قاَل سيبويه : تقو
َذا أألزَم ه ّي  ِد ْع ِيّي ) وَم أع ّو ) فلّما كانوا يستثقلون الواويِن في (  أو أغْز  )

ألوٍل ) ْع أف أث واواٍت َمع الضمتيِن في (  أث اجتمعت ثال ِء حَأي بُدل اليا
ٍة َيرِ ِثا ْذ غيرِْت في  ِإ أل  َد ِة ) الب ِني أألزم ( َمْح َكما  أرِ  َذا التغَيي ِزَم ه ْل أأ ف

أرِ ّي تغَي ِو أق أت ) :  ْي ِو َق ألوٍل ) من (  ْع أف أل في (  َياٍط ونحوهما وتقو وِس
ٍة ) أعول ْف أأ أل في (  أت ) وتقو ْو َغَز ألوٍل ) ِمْن (  ْع أف منهّما ما غيرَِت ِمْن ( 

أن َقد تكو ٌة ) و ّو أع ْد أأ ِم (  َء في الكل ٌة وَقد جا ّو أز ْغ أأ أت ) :  ْو َغَز ِمْن ( 
أل سيبويه َهذا قو ٍة  َأرٍض َمِسني َلى  ّيٌة ع ْدِع أأ

أعوٍل َلّن فيهّا ما في َمف ّي  ِو ْق أأ أت )  ْي ِو َق أعوٍل ) في (  أأف أل في (  وتقو
ِمَن الواواِت

أت ْي ِي َوواٌن وكذلَك ( حََأ َق أت ) :  ْي ِو َق َفعلٍَن ِمْن (  أل في  وقاَل سيبويه تقو
ِتهّا في أة كقو أو الخيرِ َويْت الوا َق ِوَر ) و َع ِو (  أو الولى كوا ) فالوا

َواٍن َنَز  )( 
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ِرِ المعتّل ولم يستثقلوهما مفتوحَأتين كما قالوا ِة غي وصأارْت بُمنزل
أت ْد َد أم في ( َر َهذا الضرَِب ل يدغ َلّن  أم  ّي ول تدغ ِو َو َأحَْأ َو ّي  ِو َو  )َل

َكما َوواٌن )  َق أل : (  َعلٍن ) فتقو َف أم في (  وقاَل المازني : تصّح الل
َولٍن أن كما صأحْت في ( َج َنَزواٍن ) وتصّح العي  )صأحْت في ( 

ّواٌن وكذلَك َق أت )  ْي ِو َق َعلٍن ) ِمْن (  َف أل في (  وقال سيبويه : تقو
أت ) َدد أعلََن ) ِمْن ( َر َف أم (  أتدغ ّنَك  َل أم  ّياٌن تدغ أت حََأ ْي ِي أعلٌن ) ِمْن حََأ َف  )
ِرِ َغي ِة  َنَزواٍن ) فصارت بُمنزل ِتهّا في (  أة كقو أو الخيرِ َقد قويِت الوا و

المعتّل
أوواٌن َق ٍة قاَل : (  ّن َبُي َعن  َقاَل : حََأيّي   )قاَل : وَمْن 

َياٌن ِو َق َأن تقوَل : (  أتدغْم  ِإن لم  َينبغَي  َغلط  أوواٌن  َق قال أبُو العباس : 
ِدهما َأحَأ أع واواِن في  أه ل يجتم ّن َل ًء  أة يا أب الثاني أرِ الولى وتقل ) فتكس

ألخرِى متحرِكة ضمٌة وا
أل في ِم قاَل سيبويه : تقو أعَمرَِ وجميِع أهِل العل َأبُي  أل  َهذا قو قاَل : و

ّنك َل ّياٌن  ّياٌن وَش ّياٌن وحََأ َق أت :  ْي َو َوَش أت  ْي ِو َق أت و ْي ِي ِعلٍَن ) ِمْن حََأ ْي َف  )
ّنَك لو قلَت : َأ َيعني  ِعٍل )  ْي َف َكما حَأذفتهّا في (  أهنا  َها  ًء  أف يا تحذ

أث ياءاٍت قبَل َع ثال َقّي ) كي ل يجتم ِة لقلت (  ِعٌل ) ِمَن القو ْي َف  )



ٌء ِة التي هَي لٌم يا الخيرِ
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ِرِ ( أهنا َما يكرِهوَن في تصغَي َها  ٌة قاَل : فهّم يكرِهوَن  ٌة مكسور مشدد
ّيًة َو أش أت  َأي َشاويٍة ) في قولهّم : ر

ّنهّما زائدتاِن َل ِء  قاَل أبُو بُكرِ : فجعَل اللَف والنوَن نظيرِتي الهّا
ِء مفتوٌح َكما أّن ما قبَل الهّا َأّن ما قبَل اللِف مفتوٌح  ِتهّا و كزياد

َتهّا ٌة فإْن بُني َو أم أر ٌة و َو أز أغ أت :  ْي أت وَرَم ْو َغَز ٍة ) ِمْن :  َل أع أف أل في (  وتقو
ٍم أر َلّن مذكرِهما :  َيٌة  أرِم َو أغَزيٌة  ِرِ قلَت :  َلى التذكي أعٍل ) ع أف على ( 

ٍز أغ و
أن إل للفعِل أج إلى مثاٍل ل يكو أه يخرِ ّن َل َو عندي قبيٌح  َأبُو بُكرِ : وه َال  ق
أعلًة أف أعَل ) ولَ  أف ّنهّم لم يجمعوا (  َل َو  َلم يقلبوا الوا أطواٌت ) ف أخ َأّما (  ف

َترِى َألَ  أة في الجمع  َعرََِضْت هذه الحرِك ّنما  ِإ أعٍل ) و أف َلى (  جاءت ع
َقاَل : َلهّا وَمْن  ّكرِ  ٍة التي ل مذ َل ْع أف أرِ  ٌة نظي أخطو َف ٌة  َو ْط أخ َأّن الواحَأدة 

ألواٍت أك ٍة ) :  ْلي أك َأن تقوَل في (  ِإّن قياَس ذلَك  أطواٌت بُالتثقيِل ف أخ
َأْن يصيرِوا إلى ما ًا ِمْن  َلياٍت مخففًة فرِار أك ّنهّم لم يتكلموا إلّ بُ ولك

َكما قلَت في ِدياٌت  ٍة : م َي ْد َأْن تقوَل في ِم أه ل بُأَس بُ ّن يستثقلوَن ولك
ِة وَمْن ثاقَل َو مع الضم ِة والوا َء َمع الكسرِ َلّن اليا أطواٌت  أخ ٍة :  ْطو أخ

ًة َلهّا كسرِ َلّن قب َياٌت  ِرِ ٌة ِج َو َأْن يقوَل : ِجرِْ أه  ِإّن قياَس َياٍت ) ف ِد في ( ِم
ًا ِمَن الستثقال ِفرِار ًا  َنهّم ل يتكلموَن بُذلَك إلّ مخفف وهَي لٌم ولك

ِرِ والتغَيي
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َنَك ّنَك رفعَت لسا َأ ِة فك أو َمع الضم ِة والوا أء َمع الكسرِ َذا كانِت اليا ِإ ف
ِإْن ٍد ف َلّن العمَل ِمْن موضٍع واحَأ أه  َت ٍد رفع بُحرِفين ِمْن موضٍع واحَأ

أل ساكٌن ّنهّما حَأرِفاِن ِمْن موضعيِن متقاربُين الو َأ خالفَت الحرِكَة فك
ٍة ) َمع ْطو أخ َأّن الضمة في (  أد  أل سيبويه : يرِي َهذا قو ٍد )  ْت َو نحو : ( 

ٍة ) َمع الياء ِمْن َي ْد أة ِمْن ( ِم ٍد وكذلَك الكسرِ ِو ِمْن مخرٍِج واحَأ الوا



ّبه ٍة فش َي ْد ٍة ) وِم َو ْيَست كذلَك في ( ِجرِْ َل ِم و ٍد ِمَن الف موضٍع واحَأ
َدالً متحرِكًة ٍة لقيْت  َداٍل َساكن ِبُ ِء  َع اليا َة م ِو والكسرِ َع الوا الضمَة م

ِو والضمَة َع الوا َة م ّبه الكسرِ َد ِمْن ذلَك وش أبُ ًة ل  أأدِغمْت فيهّا ضرِور ف
أن أل ساك ٍد التقيا والو ِء بُحرِفيِن متقاربُيِن من مخرٍِج واحَأ مَع اليا

َو َه ّنما  ِإ ِلدغاَم  َلّن ا ِه  ِه ممكٌن ل ضرِورة أحَأوجْت إلى إدغام أق بُ فالنط
ِلدغام َع ا َق أم و َلْم يقِف المتكل أه فمتى  أل أه حَأرٌِف مث َي حَأرٌِف ساكٌن لق

ضرِورة
ٍة : ّل أع ْف أأ ٌة و ّو ْوَز َغ أت :  ْو َغَز ٍة ) ِمْن  ّل َع ْو َف أل في (  وقاَل سيبويه : تقو

ّو َوَز َغ أعّل :  ْو َف ّو و أز أغ أعّل ) :  أف ٌة وفي (  ّو ْغَز أأ

َذا ِإ أعوٍل )  أف أرِها في (  أرِ العيَن كما تكس ّيٌة تكس أأرم ّلٌة ِمْن َرميٌت :  أع ْف أأ و
أت . ْو َغَز ٍة ) ِمْن  ّل أع ْف أأ َقاَل في (  أعتِّي  ّو  أت أع َقاَل في  ّي وَمْن  ِد أثا قلَت : 

ّيٌة ِز أغ أأ

َلى َلم تكْن ع ِإذا  ٌة  َو أت : ِغْزوا ْو َغَز ٍة ) ِمْن  ْعلَل ِف أل في (  وتقو
أت : ْي ِو َق ًا وِمْن  َو َوْز َغ أت :  ْو َغَز َلٍل ِمْن  ْأ َو ْثِل : ك أل في ِم ْعلٍَل ) وتقو ِف  )

ّو ل أت : ِغْزو ْو َغَز َوٍل ) ِمْن  ْع ِف أل في (  ًا وتقو ّي َو أت : حََأ ِيي ًا وِمْن حََأ ّو َو َق
ّنهّم لم يقولوا َأ َترِى  َأل  َلهّا مفتوحَأٌة  ًء والتي قب َلهّا يا تجع
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ِتّي (في أع َقالوا :  ِة كما  ّي للفتح َغَز َعّل ) :  َف  
ّو َو ْي ِق أل :  ّو وكاَن الصأ ّي ِق ِة :  َوّل ) ِمَن القو ْث أل في ِمثال ( ِع وتقو

ٍد ّي َتهّا في ( َس ًء كما قلب ّنَك قلبَت الواَو يا  )ولك
أء َيما ِرم َو أء  ِزيزا أت : ِغ ْي أت ) وَرَم ْو َغَز ْبلٍب ِمْن (  ِل وتقول . في مثِل : حَِأ

ًء َتهّا يا َو ساكنٌة وقلب َي والوا كسرَِت الزا
ّنهّا ِمْن َل َلى الصأِل  ٌة ع ّو َط ْو َع أت :  ْي َط ْع َأ ٍة ) من  ّل َع ْو َف أل في (  وتقو
َذا ِإ أمهّا البدَل  ٍز تلز َغ أت :  ْو َغَز ِعٍل ) ِمْن  َف أل في (  أت ) وتقو ْو َط َع  )

ٍة َي ِة َمِحن َنا بُمنزل أه َها  َفهّي  َلهّا الضّمة  أل وقب أتبد أت  ْن كا
ٌة ) َو أو َغْز أل : (  َيٌة وكاَن الصأ ِو َغْز أت :  ْو َغَز ٍة ) ِمْن  َو أل ْع َف أل في (  وتقو

ألولى أع واواِن ا أه ل يجتم ّن َل َلهّا  َة وكسرَِت ما قب فَقلبَت الخيرِ
َتكْن َذا لم  ِإ َقد ثابتْت  َلهّا ضمٌة  ٌة قب ٌو واحَأد َذا كانْت وا ِإ َمضمومٌة ولكن 

َترِى َأل  أو )  أز ْغَ َل َو َو  أرِ أقوٍة جعلت الواو في ( َس َعرِْ ٍم نحو :  َطرَِف اس
َلم يقولوا : ِو لم يستعمْل  أت ) في المضاعِف ِمَن الوا ْل َع َف َأّن ( 



ّو ) َأّما ( ِغَز ًء و أو يا أت ) لتنقلَب الوا ْل ِع َف أه (  َألزمو ِة و أت ِمَن القو ْو َو َق
ِرِ المعتّل وصأارت َغي ِة  أو الولى بُمنزل أي صأارِت الوا فلّما انفتحِت الزا

أظ سيبويه َلف َهذا  ّو )  َق ِو (  ِة وا بُمنزل
ً َعل ْي َف َلْم تلحِق اللَف (  ّنَك  َل َوى  ْيَز َغ أت  ْو َغَز َعلى ) من  ْي َف أل في (  وتقو

ْذ كانوا ل ِإ ْذرواِن  َقالوا : ِم َترِاهم  َأل  َهذا  َلى  َع ّنَك بُنيَت السَم  ) ولك
أق ِه اللَف ل تلح َلّن هذ أر  َأجد َلى ) :  َع ْي َف َو في (  يفرِدوَن الواحَأد فهّ

ِرِ أبُنَي على التذكي ًا  اسم
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َعَل ) ْف َأ َلى (  ًا ع أت ) اسم َعد ِإذا اشتققَت ِمْن ( و وقاَل الخفش : 
ّد َلى حََأ ًا ع َأردَت اسم ِإن  ٌد و َهذا ِع ِة قلَت :  ٍد ) في العل مثَل ( يزي

أد ْوِع َي أل ) :  ِع ْف َي ٌد وكذلَك (  َع ْي َأ َيَن ) قلَت :  ْبُ َأ  )
ّنه َأ ِه  ْد بُ ِإْن لم يرِ َعَل )  ْف َأ ًا على (  أه : اشتققَت اسم قاَل أبُو بُكرِ : قول
َلّن ٌأ  أم َخط ِإلّ فالكل َد ) و َأعّل كما َسمى ( بُيزي َأْن  َد  َسمى بُالفعِل بُع
أقْم ) لقلَت : َلو سميَت ( بُ ْد و َأعني : ِع ِإلّ للفعِل  أن  َء ل يكو َهذا البنا

ِء الساكنيِن فلّما وجَب أط للتقا ّنما كانت تسق ِإ َو  َلّن الوا ْوٌم  أق َهذا 
أت ْد َع َو ِر ِمْن  ِإْن سميَت بُالمصد أو ف أم ردِت الوا أب وتحرِكِت المي ِلعرِا ا
َتنوي َلًة ) ول  ْع ِف َأْن تبنَي (  َأردَت  ِإْن  ّنٌة ف ِز أت )  ْن َوَز ٌة ومن (  َد قلَت : ِع
َلى الصأِل ولم َء ع أه جا ّن ِإ َهٌّة ) ف َأما ( وْج َنٌة و َووز ٌة  َد ِوع ًا قلَت :  مصدر

ْعٍل ِف َلى (   )َيبِن ع
أن ّي َبُ َهذا  َقاِح :  َو أة وفي ال َع أة والّض َع ّد ألهّم : ال َأّما قو أش : و قاَل الخف
ٍة َل ْع ِف َلى  أه ع أة أخرِجو ِقَح أة وال َع َقالوا : الّض ِة فكل َشاذ فالذيَن  َقح ال

أع ولكّن أض َيو َع  َوَض ْد  َق أن في الوضيِع :  َنما يقولو ِإ ِو و ِة الوا أه لعل ونقصو
أت : ْد َد َو َعٍل ) ِمْن  ْو َف أل في (  أء على القياِس وتقو المصدَر ل يجي

ًة لجتماِع الواويِن في ألولى همز أأبُدلِت ا َد ف َد ْو َو أل :  َد وكاَن الصأ َد ْو َأ

أول
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أز ٌق ول تهّم أه ملح ّن َل أم  ٌد ول تدغ َد َوو أم أعوِل :  أل في الَمف ِة وتقو الكلم
َأّن َمْن َترَِى  َألَ  ِة  َأوَل الكلم َو ليسْت  َلّن الوا َعَل )  ْو َف أز (  َكما تهّم

أأِعد ) لن تلَك العلَة قد َلى (  َع ِه  ٌد ول يبني ْوعو أل : َم َيقو أد  َأِع أل :  يقو
َو مضمومٌة َأّن الوا َزالْت وهَي 

أه أل أل من أعو ّيرَِ المف أغ أه  ِعٌل ) من أف ّيرَِ (  أغ أكّل َما  أش : وليَس  قاَل : الخف
أل ّو وتقو أع ّو وَمد ْغَز َيقولوَن : َم أثام  أدِعٌي  ٌي و ِز أغ ّنهّم يقولوَن :  َترَِى أ

ّو أز ْغَ ِإذا قلَت : َم أه  أعوٍل من ْف أل : َم ْث ّو ِم أز ْي َغ أت :  ْو َغَز أعوٍل ) ِمْن  ْي َف في ( 
َلّن ًء  أب الواَو التي في موضِع العيِن يا ّو تقل ّي َق أت :  ْوي َق أعوٌل ِمْن  ْي َف و

أب َيٌة تقل ِو ْق أت : َم ْي ِو َق ٍة ) ِمْن  َل أع ْف أل في ( َم ًء ساكنًة وتقو َلهّا يا قب
َثاِل : أل في ِم ِإحَأداهما مضمومٌة وتقو َواواِن  أع  أه ل يجتم ّن َل ًء  َة يا الخيرِ

ِإحَأداهما مضمومٌة َع واواِن  َيٌة لئل يجتم ِو َغْز أت :  ْو َغَز ٍة ِمْن  أقو َعرِْ
ِإْن لم َتهّا على تذكيرِ ف ِإْن بُني َيٌة  أغْز أت :  ْو َغَز ٍة ) ِمن  َل ْع أف أل في (  وتقو

ِو َأْن يكوَن في حََأش ٍرِ  أرِ منك أه غي ّن َل ٌة  َو أز أغ ٍرِ قلَت :  ِنهّا على تذكي تب
أل ٍم وتقو َطرَِف اس َذا كانْت  ِإ أب ذلَك  ّنما يتنك ِإ َلهّا َضمٌة و ٌو قب ِة وا الكلم

ْوٌت وكاَن َقَض َغَزوٌت و أت :  ْي َقَض َو أت  ْو َغَز َلكوٍت ِمْن  في مثِل : َم
ألوٌت ) َع َف ّنهّا (  َل ًا  َألف َو التي هَي لٌم  أووٌت فقلبَت الوا َغَز أل :  الصأ

أت في ( ْل َعِم ِء الساكنيِن وكذلَك  أف للتقا فالتقى ساكناِن فحذفِت الل
ٌة َو ّوا ِق َو ٌة  َو َوا أت : ِغْز ْي ِو َق أت و ْو َغَز ٍة ) ِمن  ْعلَل َف أل في (  أوٍت ) وتقو َقَض

ٍرِ همَزتهّا فقلَت  ِإْن كانْت على تذكي ٍرِ ف َلى تذكي َلم يكْن ع َذا  ٌة: ِإ ّواء َق
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ًا ومن َو َوْز َغ أت :  ْو َغَز َلٍل ِمْن  َأ َو َك أل في مثاِل :  ٌة وتقو ّواء وِغَز
ًا ّو َو َق ِرِه :  َلى مذهِب غي ًا وع ّي َلى مذهِب الخفِش : قو أت ) ع ْي ِو َق  )
أت ْل أق َعَل ) ِمْن :  َعو ْف أع بُيَن ثالَث واواٍت كما فعَل ذلَك في ( ا تجم

ّيَل َو ْق أل : ا أش يقو ّوَل والخف َو ْق فقاَل ا
أش َفعَل الخف َكما  أل  ِلبُدا أب وا ِه : القل ِإلي أب  َأذه َقال أبُو بُكرِ : والذي 

أث َثال َذا اجتمعت  ِإ ِإذا اجتمعْت واواِن وَضمٌة ف أتهّم يقلبوَن  ّني وجد َل

أل ِمَن البعِض أأثاق ٍو والكّل  أض وا َلّن الضمَة بُع أل  واواٍت فهَّي أثاق
ّيٌة ِو َق أت :  ْي ِو َق ّيٌة وِمْن  ِو أت : ِغْز ْو َغَز ٍة ) ِمْن  ّي ْعل ِف أل في (  وتقو

ّ أن فيه إل ٌي ل تكو أت : ِغْز ْو َغَز ْعٍل ) ِمْن  ِف أل في (  وقاَل الخفش : تقو
َلهّا ِر ما قب أء لنكسا اليا



َأبُدَل أه  ّن ِإ أب الخفِش ف َأّما مذه ٌو ف َأقوَل إلّ ِغْز ِبُنا : ل  أض أصأحا وقال بُع
َبهّا ألخرِى فقل َغمهّا في ا َأد أثاَم  َلهّا  ِه ما قب ألولى الساكنَة لكسرِ َو ا الوا

َأْن أة َمْن لم يبدْل  ٌة وحَأج َلهّا كسرِ َطرٌِف قب ّنهّا  َل َلهّا  َأبُد أن  َأو يكو ياًء 
أرِ ّنهّا غي َل ًء  ألولى يا أب ا َقل أن  أم كالصحيح ول يكو يقوَل : المدغ
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ًة فهَّي َذا كانْت مشدد ِإ ًة و ًا مشدد َا مع َنما وقعت ِإ َدها و ٍة ِمّما بُع منفصل
كالحرِِف الصحيِح

ِة أة ِمَن الهّمز أل المبني أم الثالث : المسائ : القس
َق َأبُ َكَل و َأ َذ و َأَخ َلهّا نحو :  ًة قب ِإذا ألحقتهّا همز ٌة  أه همز أؤ أل فيما فا تقو
َة التي أل الهّمز َذا تبد أل ِمن  َهذا آك َقلَت :  َذا  أل ِمْن  َأفع َهذا  َلو قلَت : 

أه َأو تصغَيرَِ أه  َأردَت تكسيرَِ َذا  ِإ ٍد ) ف َألِف ( َخال ًا ساكنًة ك َألف ٌء  َفا هَي 
ٍرِ َويخ أأ ِرِ آخرَِ :  ٍم وفي تصغَي ِد أأوي ٍم :  ِرِ آد أل في تصغَي ًا فتقو َتهّا واو جعل
ِة ًا جعلوها كاللِف الزائد ِلف َأ َة  ّنهّم حَأيَن َجعلوا الهّمز َأ أل :  َعم الخلي وز

َلوا بُهّا ما ِكهّا فع ٍم ) فحيَن احَأتاجوا إلى تحرِي ِت ٍد وحََأا التي في ( خال
أرِ أم قاَل الشاِع َوات أد وحََأ َوال ٍم ) حَأيَن قالوا : َخ ِت ٍد وحََأا َألِف ( َخال َفعلوا بُ  :

ٍد  ) ْن ِه َد  أتَك بُع َهوي ْد  َق أد...َأخالد  أد والهّنو َوال َفشيبني الَخ   )
أم َأواد ٍم ) حَأيَن قالوا :  َلوا بُألِف ( آد فكذلَك فع

َهذا أل ِمْن  َأفع َهذا  َأبُا الحسن الخفش عن :  أت  َقال المازني : سأل
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َلهّا (ِمْن َهذا فجع أم ِمْن  ّو َأ َهذا  أل :  َأقو أت فقاَل :  َأي : قصد أت )  َأّمْم  
ٍم أأويد َلوا ذلَك في  ِة كما فع ًا حَأيَن تحرِكْت بُالفتح واو

أء َلٌة والفا ِع ْف َأ َترِاها :  َألَ  ّيَمٌة  ِلهّم : أ أع بُقو أه : فكيَف تصن َل أت  قاَل : فقل
ٌة فقاَل : لّما حَأرِكوها بُالكسرِِة جعلوها ياء وقاَل : لو بُنيَت منهّا همز
أه : كيَف ًا فسألت ألهّا واو َأجع ّوٌم  أأ أت ) لقلَت :  َأمم ٍم ) ِمْن (  أل ْبُ أأ مثَل ( 

ِة ْد تحرِكْت بُالفتح َق ّنهّا  َل ّيَمٌة  َو أأ ّيمًة فقاَل :  َأ أرِ  تصغَ
أأبُدلْت ّنهّا حَأيَن  َل َقاَل :  َلى ما  أل عندي ع قاَل المازني : وليَس القو



َلهّا ًا كاللِف التي ل أصأَل  َألف ًا ثابتْت في اللفِظ  ِته ألف َأخوا ٍم و في آد
َهّا ما فعلوا ِتهّا فعلوا بُ ِو فحيَن احَأتاجوا إلى حَأرِك ِء ولَ في الوا في الفا

أل أتبد ِء ول  َلى الفا أه ع أت َقى حَأرِك ْل أت أه  ّن ِإ ًا ف َأّما ما كاًن مضاعف بُاللِف و
َدها أع بُع َلّن اللف قد يق َللِف  ًا لّما حَأرِكوا ا َألف أأبُدلْت  ًا ولو  َألف أه  أت همز
أم ما ّي َأ ّنهّا ل تجرِي َمجرِى  َأ أل على  ّيمًة يد أرِ فتغَييرِهم أ أم ول تغَي المدغ

أف أه الل أل من أتبد
أت َأَمْم َذا ِمْن (  أل ِمْن  َأفع َهذا  َأقوَل في :  َأْن  أس عندي  َقاَل : والقيا
ًا َء واو أل اليا أأبُد ِيمٌة ول  َي أ

أ َأيمًة :  ِغَرِ  أأصَأ َذا و أم ِمْن  ّي َأ َهذا  ِتهّا ) :  َأخوا و
ِإذا لم يلزمهّا َة  ِه الهّمز َأّن هذ ِإلّ  ِة  ًء بُدلً ِمَن الهّمز ّنهّا قد ثابتْت يا َل

َبٍع  ِإصْأ أدٌم ومثل (  ْو أأ ِة قلَت :  ْدَم أل ِم ) ِمَن ا أل ألبُ )تحرِيٌك فبنيَت مثَل ( ا  :
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ِإذا ًء ساكنًة  َلهّا ويا ًا إذا انفتَح ما قب َألف ألهّا  َكٍل فاجع ْف َأ أل  َدٌم ومث إي
ِإلى َتْجَت  َذا احَأ ِإ َلهّا ف ِإذا انضّم ما قب ًا ساكنًة  َلهّا وواو انكسرَِ ما قب

ٍة منهَّن على لفظهّا أكّل واحَأد ْلَت  َع ٍرِ َج َأو تكسي ٍرِ  تحرِيكهّا في تصغَي
ًا كما ًا واقلب اللَف واو َو واو ًء والوا َء يا أبُنيْت عليِه فاترِك اليا ْد  َق الذي 

ِه ِرِ ٍم وتكسي ِرِ آد أب في تصغَي فعلْت ذلَك العرِ
َأبُو الحسن أه و َد أس عن أب المازني والقيا َهذا مذه قاَل أبُو بُكرِ : 

ًا َلهّا واو َأبُد ِة  ِإذا تحرِكْت بُالفتح ّنهّا  َأ َيرِى :  الخفش 
أه َل َأّما الذي قا أل الخفش ف ِه قو ِإلي أب  َأذه قاَل أبُو بُكرِ : والذي 

ّيٌم ِمْن َأ أل :  أه يقو ّن أت ا َقْم َأ َذا ) ( ِمْن )  أل ِمْن  َأفع َهذا  المازني في : ( 
أس أل الخفش عندي أقي ِه نظرٌِ وقو ِيمٌة ففي َي أ

أ ّيمًة :  َأ أرِ  أه يصغَ ّن َأ َذا و
َبُطَل أة  َذا زالِت العل ِة فإ َأجل الكسرِ ٍة ) ِمْن  ّيم َأ ًء في (  أأبُدلْت يا ّنهّا  َل

ْد ثابتت في َق ّنهّا  َل ّيمٌة  أأي أل :  َأقو أرِ ف أأصأغَ أله : إني  أل وقو المعمو
َأن يقوَل في ِميزاٍن : َذا لوجب  َلو وَجَب ه ٍة ) غيرِ واجٍب و َأيم  )

َء قد ثابتْت في َلّن اليا ِزيٌن  َيي أم أل :  أرِ فيقو َيازين في الَجمِع ويصغَ َم
ّنهّم يقولوَن َأ َترِى  َأل  َكذا  أرِ  ِد وليَس الم : الواحَأ
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ِد ِمْن ًء في الواحَأ َأبُدلوا الواَو يا ّنما  ِإ ّنهّم  َل َويزيٌن  أم أن و َوازي ِميَزاٌن وَم
أه ِمْن الوزِن فلّما ّن َل َوازٌن  أم أل  َلصأ ِة َفقالوا : ِميَزاٌن وا َأجِل الكسرِ

َقد زاَل َلّن ذلَك السبَب  أن  َوازي أو فقالوا : َم أم رجعِت الوا انفتحِت المي
َأنا أل في :  َدل فتقو أتب َأْن  ّق الثانية  ٍة فح َتمعا في كلم َذا اج ِإ والهّمزتاِن 
ِيّط وكاَن أ

َ أل فيهّا ِمْن أَط :  َأنا أؤّم الناَس وتقو أت ) :  َأَمْم أل ِمْن (  َأفع

أأبُدلت ِة و َلى الهّمز أة ع أألقيِت الحرِك أأدغمْت و ِطٌط ف أمٌم وآ ْأ أأ أل :  الصأ
َأِمَمٌة َأ أه :  َأصأل ّيمٌة ) كاَن  َأ أتهّا وكذلَك (  ِه حَأرِك أف الذي في منهّا الحرِ

ًا كما فعلَت في ( آدم ) َألف ِة  َلْم تبدْل ِمَن الهّمز ِلَم  َف َقاَل قائٌل :  ِإْن  ف
أأّم أأ َأنا  َقلَت :  َلهّا فتحٌة فهّل  َأّن قب َفتحٌة كَما  َلهّا  ألهّا قب وهَي ساكنٌة مث

َكما قالوا أم  ِه المدغ أع في ٌع يق َذا موض ٍة وه ِيّم أه في أ َوّم وآّم َأ َأردَت :  ِإذا 
َأّن ٍة  َأيم ٍة و أق بُيَن : آَم أه : الفرِ َل ِقيَل  َفاِعلًة )  أة وهم يرِيدوَن (  : آّم

ٍة ِمْن ٌة غيرِ منقلب ّنهّا زائد َل َأْن تتحرَِك  أز  ٍة ) ل يجو َفاِعل َللَف في (  ا
ِلدغاَم ٍة ) القلَب فصارْت آِمَمًة فأردَت ا ِيّم أ

َ ِإذا قدرَت في (  ٍء و شي
َدٌل ِمْن َللِف بُ َلّن ا ِم  أتلِقي الحرِكَة على ما قبَل المي َأن  َغ لَك  سا

ٌة َلهّا همز َذا لم يكْن قب ِإ َأْن تثبَت  َأْن تتحرِْك و أز  أة يجو ٍة والهّمز همز
أم للمازني في ذلَك حَأجًة إلّ أن َأعل ٍة ) كذلَك ولَ  أف ( فاِعل َأل وليسْت 
ًء في أل يا ّنهّا قد تبد َأ ِة ويحتّج بُ أة لغَيرِ الكسرِ أه أبُدلِت الهّمز ّن ِإ يقوَل : 

أت  ْأ َقرَِ أت ) ِمْن  َت َن ْأ ْطَم أل في مثِل ( ا ٍرِ يقو :بُعَض المواضِع لغَيرِ كس
أت َأ َي ْأ ْقرَِ ا
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ِز أع بُاقي الهّم َع همزتاِن ويد ًء لئل تجتم أل ِمَن الهّمزِة الوسطى يا فيبد
أل : ْئِي يا فتى مث ْقرَِ َي َو  أه أل قلَت :  َيفع َو  أه َذا قلَت :  ِإ ِه ف َلى حَأال ع

َذا ليس َلّن ه ِة  َلى الهّمز ِء ع أيلِق حَأرِكة اليا َلْم  أه و َفلم يغَيرِْ ْيَن  َيْقرَِِع
َلّن الحرِوَف قد اختلفْت أحَأكم ( اطمأَن )  َق  َفار َقد  ٍرِ و َع تغَيي موض
ًا َذا كانْت لم ِإ أت الحرِوِف المعتلِت ف ووجَب ذلَك فيهّا والهّمزة أخ
أت ) ْي َلى ياء ( َرم َهّا ما يجرِي ع ًء وَجرِى علي أة يا أأبُدلِت الثاني ًة  مكرِر
أله ِمْن أت ومث ْي َأ َقرِْ أت ) قلَت :  َقرِأ أت ) ِمْن (  َلو بُنيَت مثَل ( دحَْأرَِج و
ٌي ْأ ِقرَِ أت ) :  َقرِأ ٍرِ ) ِمْن (  ْط ِقَم َثاِل (  أل في ِم ٍء وتقو ِم العرَِِب ِجا كل

َة أرِ الهّمز أي فتغَي ْأ َقرَِ ّد ) :  َع أل ( َم ومث



ِة ِه الَمقال َأ بُهّذ َو الذي بُد أت أبُا الحسن الخفش وه َأل قاَل المازني : س
أن ألهّا السكوَن ل تكو َذا كان أصأ ِإ ألولى  ِة ا أل الهّمز أت : ما بُا فقل

ّ ِإل ًا  أء أبُد َأن العيَن ل تجي َوَرأآٍس فقاَل : ِمْن قبِل  ِة : سأآٍل  كهّمز
َأّن َترَِى  َأل  ِظهّا  ْيسْت ِمْن لف َل َدها لٌم  أء بُع أم قد يجي ألهّا والل َدها مث وبُع

َقد جاءِت اللماِن مختلفتين ًا )  ْطرِْ ْب َلًة ) و ( ِس َدْم ِه ًا و (  ِقَمطرِ
وكذلَك
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أت بُينهّما ِة والعيناِن ل تنوناِن كذلك فلذلَك فرِق ِة والخمس أع الربُع جمي
َقال َكما  أل عندي  قال المازني : والقو

ًا ّنهّما يهّمزاِن جميع قاَل الخفش : وَقد ذكرِوا في ( جائي وشائي ) أ
فيرِفعونه ويجرِونه وينصبوَن ويهّمزوَن همزتيِن

َغفرِ أل :  أع بُيَن همزتين فيقو َا ِمَن العرِب ِمَن يجم َقد سمعن قاَل : و
َطائٌي َطائئه وَخ أه َخ َل الله 

ٍء ) ٍء وَشا ّنما أبُدلوا في ( َجا ِإ أف قال : و أد يعرِ َو قليٌل ل يكا قاَل : وه
َلهّا َقد وجدوا  َطائي  َلّن َخ َطائي )  ولم يفتحوا كما فتحوا في ( َخ

َعايا َعاي َم َداَرى وفي إبٍُل َم ٍر : َم ًا من الجمِع يقولوَن في َمدا نظيرِ
ِه أرِ فاعل فيذهبوا بُ ِه غي ِه إلي ًء قد ذهَب بُ َفاعٍل ) بُنا ولم يجدوا في ( 

ِه إلي
َد َلهّا بُع أم وقلَب العيَن وجع َة ِجائي هَي الل ِإّن همز أضهّم :  وقاَل بُع

َأّما الذيَن قالوا : ًا و َث ِئ ًا ول َك ِئ اللم كَما قالوا : لٍث وَشاٍك يرِيدوَن : َشا
أبوها ّنهّم حَأذفوا الهّمزة ولم يقل أك السلِح فإ َشا
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ٍة ِة في كلم أب اجتماِع الحرِوِف المعتل َا بُ
ٍة َع همز ٍء م َيا َو ٍء وواوء  أع يا ٍم : اجتما َأقسا َأربُعَة  أم  أب ينقس َهذا البا

ِة أع الثلثا ٍة واجتما ٍو َمع همز ووا
َوألٍل ) ِمْن َك أل في مثِل (  ٍة . تقو ِو في كلم ِء والوا أع اليا أل : اجتما الو



ًا ْوي َو َدها َش ًا وحَأ ّي َو أت : َش ْي َو ًا وِمْن َش ّي َو أت : حََأ ِيي ًا وِمْن حَِأ َي َوْم أت : َر ْي َرَم
ِإذ كانت ساكنًة َو  ّنَك قلبَت الوا ولك

ّي ) َو ْي أل ( ِش َلصأ َيّي وا أت : ِش ْي َو َوٍل ) ِمْن َش ْث َع أل في مثاِل (  وتقو
َأدغمَت ًء و َو يا َلبَت الوا َق ولكن 

أثاّم أت : اْرَموَما فكرِرَت العيَن  ْي َدَن ) ِمْن َرَم ْو َد ْغ أمثِل ( ا أل في  وتقو
َلهّا فتحٌة أم الفعِل قب ّنهّا ل َل ًا  َألف َء  قلبَت اليا

ّعٌة ) وكاَن ّي َبُ أت :  ِبُع ٍة ) ِمْن (  ْوصَأرِّ َق َثاِل (  أل في ِم وقاَل المازني : تقو
ٌء متحرِكٌة فلذلَك قلبَت كما َدها يا أة وبُع أو ساكن ّعًة ) فالوا َي ْو َبُ ألهّا (  َأصأ

َع َوائ َبُ َواصأرَِ ) لقلَت (  َق أع (  َتهّا كما تجم ّيًة ولو جمع أده ل أت ي قلَت : لوي
فهّمزَت) 
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ِء ِو واليا َوائَل ) لجتماِع الوا َأ أز (  كما تهّم
أل أت ) وتقو َواعَل ) ِمْن ( ِسرِْ َف أف كما همزَت (  ِإلّ الل َنهّما  ليَس بُي

أب أر اللَم فتنقل أوٌت فتكرِ َي أت : َرْم ْي َكبوٍت ) ِمْن َرَم ْن َع َثاِل (  في ِم
أة َلهّا الحرِك َأصأ َلّن  َلهّا و ًا لنفتاِح ما قب َألف أة  الثاني

ِإْن عوضَت أع و َياع َبُ َذا جمعَت قلَت :  ِإ أعوٌت ف َع ْي َبُ أت ) :  ْع ِبُ أل ِمْن (  وتقو
ِة فذهَب ٌق بُبناِت الربُع أه ملح ّن َل َلْم تدغْم قبَل العوِض  أع و َياعي َبُ قلَت : 

أم لذلَك ِلدغا ا
أل َلصأ ّيٌة وكاَن ا ِو َغَز أت :  ٍة ) ِمن غزو ْيَص أل في مثاِل ( حََأَمِص وتقو

أو أقلبت الوا َة و ًء مشدد ِو فصارْت يا َء في الوا َأدغمَت اليا ًة ) ف َو ْي ِو َغَز  )
ًا كما فعلَت َتهّا واو َأبُدل أثاّم  َلهّا فتحٌة  ّنهّا لٌم متحرِكٌة قب َل ًا  َألف ألولى  ا

ألول ) ْع أف أل في (  ّي وتقو ِإلى ( َرحََأى ) حَأيَن قلَت : َرحََأو ّنَسِب  في ال
ألولى ساكٌن ِء ا َلّن الحرَِف الذي قبَل اليا أرِ  أرِميّي ل تغَي أت )  ْي ِمْن ( َرَم

ْبٍي َظ ّنسِب إلى (  ِة ال  )فصاَر بُمنزل
ّي ِو َو أط َو ّي  ِو َو أش أت )  ْي َو َط َو (  أت )  ْي َو ألوٍل ) ِمْن ( َش ْع أف أل في (  وتقو
َدها َلّن بُع ًء  ألولى يا أو ا ٌي فقلبِت الوا أو َوي َط ٌي و أو ْي َو أش أل :  َلصأ وكاَن ا

ًا فاجتمعْت َأيض َدها  ِء التي بُع ًء لليا ألخرِى يا أو ا ًء متحرِكًة وقلبِت الوا يا
ْيّي ) َي أش َو ْيّي ) (  َي أط ّنهّا (  َأ ّيّي ) فك أأَم ِة (  أع ياءاٍت وصأارْت بُمنزل َأربُ

أل ّي وتقو ِو أأَم ِإليهّا فقلَت :  َنسبَت  ّيَة حَأيَن  أأَم ففعلَت بُهّا ما فعلَت بُ
أل فيهّا ّو ) وتقو أز ْغَ ِة ( َم أرِ بُمنزل ّو فتصي أز ْي َغ أت :  ْو َغَز أعوٍل ) من  ْي َف في ( 



ًء ساكنًة َلهّا يا َلّن قب ًء  ٌو يا أب العيَن التي هَي وا ّو فتقل ّي َق أت :  ْي َو َق ِمْن 
أع واوي الطرِِف ألولى فيهّا وتد َء ا أم اليا وتدغ
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َعٍل ) ِمْن ْي َف أل في (  ٍرِ وتقو َع تغَي َهذا ليَس موض َلّن  ِلهّما  َلى حَأا ع
َلهّا ياء َلّن قب ًء  أب العيَن يا ًا فتقل ّي َق ًا و ّي أت ) : حََأ ْي ِو َق َو (  أت )  َوي ( حََأ

أل في ( َلهّا فتحٌة وتقو أك وقب َأصألهّا التحرِي َلّن  ًا  َألف أب اللَم  ساكنة وتقل
ٌو ِو ْي أل ( حََأ َلصأ َقّي وكاَن ا أت ) : حََأّي و ْي ِو َق أت ) و (  ْي َو َعٍل ) ِمْن ( حََأ ْي َف

ِء َأجِل اليا ًء ِمْن  ألولى يا ّوِة فقلبت الواو ا أق ِة وال ّو أح أه ِمن ال ّن َل ٌو )  ِو ْي َق َو
ٍء أو التي هَي لم يا أثاّم قلبت الوا َتهّا فيهّا  َأدغم ِنهّا و َلهّا وسكو التي قب

أث ياءاٍت ِيّي ) فاجتمعْت ثال ّنهّا لٌم فصاَر ( حََأ َل َلهّا  ِر ما قب لنكسا
َترِى أأحََأّي كما  َوى ) حَأيَن قلَت :  َأحَْأ ِرِ (  أف ِمْن تصغَي فحذفْت كما تحذ
أت : ْي َو أت وَش ْي َو أت وحََأ ْي ِو َق َعلٍن ) ِمْن  ْي َف أل في (  قاَل أبُو عثمان : تقو
ِه ْد هذ َلْم تع أرِ الياءاِت و َء التي هَي آخ أف اليا ّياٌن تحذ ّياٌن وَش ّياٌن وحََأ َق

َهذا ِرِ  َكذا أج َألِف النصِب فهّ ِء التأنيِث و َأْن تكوَن كهّا أف  الل
ِم أل ليَس في الكل َلى ما ل يستعم َء ع َيواٌن فجا ألهّم : حََأ َأّما قو قاَل : و
ً ْعل ِف أه  ٌو فلذلَك لم يشتقوا من أه وا ٌء ولم َيا ِه  َع عين أل موض ْعٌل يستعم ِف

أه ٌة ) فافهّم ْيو َء ( حََأ َلى ذلَك جا وع
َع ياءاِن ًا لئل تجتم َء واو ِه اليا َيواٌن ) قلبوا في أل : ( حََأ أل يقو وكاَن الخلي

ِتقياِن ٍد يل استثقالً للحرِفيِن ِمْن جنٍس واحَأ
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أت ِلهّم : فاَظ المي َهذا كقو ًا ولكّن  َهذا شيئ َأرى  َأبُو عثمان : ول  قاَل 
َويٌل َفعلً ) وكذلَك :  ِوَظ (  َف ًا ول يشتقوَن ِمْن  ْوظ َف ًا و َفيظ أظ  َيفي

َأْن يكثرَِ في كلِمهّم ِفعٌل كرِاهَة  ِه مصادر وليَس لهّن  َويٌح هذ َويٌس و َو
أمستغَنى َتى يكوَن ال ِء حَأ َعِن الشي ِء  ِئهّم بُالشي ما يستثقلوَن ولستغَنا
أل ٌة وتقو ّو ْي أت : َرَم ْي ٍة ) ِمْن َرَم َو أد َقَمْح أل في مثِل (  ًا وتقو أه مسقط َعن

ّنَك َل ْييٌة  ِرِ : َرِم َلى التذكي َع ٌة و أيو أت : َرْم ْي ٍة ) ِمْن َرَم َو أق َترِْ في مثاِل ( 



َد ما ِء بُع ّنَك جئَت بُالهّا َل َعرٍِق )  َو َدٍل  ًء كما فعلَت ( بُأ أب الطرَِف يا تقل
أب َلى التأنيِث ل تقل أيبنى ع َأّن الذي  أل على  أب والدلي لزم الواو القل

أل في َعرَِض التثقي ّنما  ِإ أه  ّن َل أطواٍت )  أخ أة الناِس (  أو قرِاء ِه الوا في
الجمِع

َلوٍل ) ْع َف ّيٌة وفي مثِل (  ْقِض أأ أت :  ْي َقَض ٍة ) ِمْن  أدوثا أأحَْأ أل في مثِل (  وتقو
ّي ِو َي ٍة : حََأ ّي ّي كَما قالوا في حََأ ِو َو َوَش ّي  ِو َو َط أت ) :  ْي َو أت وَش ْي َو َط ِمْن ( 

ْفعوٍل ) ِمْن أل ( َم ّو مث أز ْي َغ أت :  َغزو أعوٍل ) ِمْن  ْي َف أل في (  وتقو
أت  )( غزو

أب الواَو التي في موضِع ِل ّو تق ّي َق أت :  َقوي أعوٍل ) ِمْن  ْي َف أل في (  وتقو
أت ِيي أعوٍل ) من ( حََأ ْي َف أل في (  ًء ساكنًة وتقو َلهّا يا َلّن قب ًء  العيِن يا

أع َع أربُ أه اجتم ّن َل ّي  ِو َي َع ّي و ِو َي أت ) : حََأ ِيي َع و
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ياءاِت
أل َهذا قو ًا  ّي َق ًا و ّي َط أت ) :  َطوي أت و َقوي َعٍل ) ِمْن (  ْي َف أل في (  وتقو

الخفش
ِعلً ) ْي َف َلّن (  ِم  أه الكل َو وج ِعٍل ) فهّ ْي َف َلى (  َتهّا ع ْئَت بُني قاَل : وإن ِش
َلنك َقّي  َطّي و ِعٍل ) قلَت :  ْي َف َلى (  أته ع ْي ِإْن بُن أرِ ف َأكث ٌو  أه وا فيما عين

أث ياءاٍت أع ثال أه ل تجتم ّن َل ًء  َأنقصَت يا

ّياٌن ّياٌن وَش َط أت ) :  ْي َو َط أت و ْي َو ِعلٍن ) ِمْن ( َش ْي َف أل في (  قاَل : وتقو
َعلَن ) ْي َف َأردَت (  ِإْن  ّنهَّن اجتمعَن وكذلَك  َل ِإحَأدى الياءاِت  أف  تحذ
أن أع مثلهّ أث ياءاٍت ل يجتم َع ثال أه قد اجتم ّن َل ّياٌن  ّياٌن وَش َط قلَت : 

ّية َع أم ّي وفي َمعاويَة :  َو أش َهذا في قوِل َمْن قاَل في َشاوي :  قاَل : و
َياٌن ّي ِه : َش أأحََأّي قاَل في َأحَأوى :  َويٌي وفي  أش ٍو :  َاَل في َشا وَمْن ق

ّيٌة َقو أت :  ْي ِو َق َيٌة وِمْن  ِو أت : ِغْز ْو َغَز ٍة ) ِمْن  َلي ْع َف أل في (  َياٌن وتقو ّي َط و
أل ّيٌة وتقو أت : َرو ْي َو ٍة ) ِمْن َر َل َع ْو َف أل في (  ّيٌة وتقو ْي أت : ِش ْي َو وِمَن َش
ّيٌة وَمْن َي أحَأ أأَميّي ) :  ِة َمْن قاَل : (  أت في لغَ ِيي ٍة ) ِمْن حََأ َل َع ْو َف في ( 

ِويٌة َي ّي قال : حََأ أأَمو َقاَل : 
ِة َهّمز ِء وال أع اليا : الثاني : اجتما

أر ٌد تكرِ َأ َزي َو َأ َأْر َو أت  َأي َأو أت : اْر َأي َدَن ) ِمْن ر ْو َد ْغ أل في ِمثاِل ( ا تقو
ِإْن َدَن ) ف ْو َد ْغ أن الفعِل كما كرِرَت الداَل في ( ا ّنهّا عي َل َة  الهّمز



َة ٌد حَأذفَت الهّمز َوى زي َأ أت واْر َأوي َة الثانيَة قلَت : أْر ّففَت الهّمز خ
أت َأا واْروآي ْو ألولى قلَت : َر ّففَت ا ِو فإْن خ َتهّا على الوا َألقيَت حَأرِك و

أت ْوعي أل َر مث
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أء ِء فلْما تحرِكِت الفا َلى الرِا َتهّا ع َألقيَت حَأرِك َة و حَأذفَت الهّمز
أت ) َوي ًا صأاَر : ( َر ّففَت الهّمزتيِن جميع ِإْن خ أف الوصأِل ف َأل سقطْت 

أف َأل ِو وسقطْت  َلى الوا َتهّا ع َألقيَت حَأرِك ألولى و َة ا حَأذفَت الهّمز
أل في مثاِل ِو وتقو َتهّا على الوا َألقيَت حَأرِك َذفَت الثانيَة و أثاّم حَأ الوصأِل 

أل في مثِل ( صَأَمحمٍح ) ِمْن َأينٌة وتقو أت : َر َأي ٍة ) ِمْن ر َن ( ِعرَِْض
ّففَت ِإّن خ ٌأ ف ّي أت : َج ٍرِ ) ِمْن جئ ْعف أل في مثِل ( َج ٌأ وتقو ْيا َأ أت : َر َأي ر

ًا قلَت : َجي
ِة ِو والهّمز أع الوا أث : اجتما : الثال

ٍة ّل َع ْو َف َو  َغمَت وا َأد ّوبًُة  َأ أب :  َيؤُو ٍة ) ِمْن آَب  َقوصَأرِّ أل في مثاِل (  تقو
ًة ِو همز َدلَت ِمَن الوا َأبُ َوائٌب ف َأ أه قلَت :  َت ِإْن جمع َة في العيِن ف الزائد

ِإحَأدى َأوائَل ) وحَأذفَت  َع اللِف كما فعلَت في (  لجتماِع الواويِن َم
أب َهذا البا َواصأرَِ وَمَسائَل :  َق ِإحَأدى الرِاءيِن ِمْن  الياءيِن كما حَأذفَت 

أع فيهّا أه يدّل عليهّا ما يأتي في الباِب الذي تجتم أب الذي قبل والبا
َليهّما أد ع أه يعّمهّما ويزي ّن َل أيغَني عنهّما  أء و أو واليا أة والوا الهّمز

ِة أع الثلثا أع : اجتما : الرِابُ
َلّن ْوايا  َأ أل :  َلصأ أت : ايايا وكاَن ا َأي أل في مثاِل ( اطمأّن ) ِمن و تقو
أة مفتوحَأٌة ألولى ساكنٌة والثاني أم ا َنَن ) فالل أله ( اطمأ َأصأ َأّن )  ْطَم ( ا

أة والخرِ
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َلى َألقى الحرِكَة ع َأدغَم النوَن في النوِن  أه لّما  ّن ِلعرِاِب ولك أف ا حَأرِ
َألٌف َو التي هَي  َدلَت الوا َأبُ أأيايا ف ّي )  َأ ِه (  ِة فلذلَك قلَت في هذ الهّمز

أة ِء والهّمز َة الطا ألولى نظيرِ أء ا َلهّا فصارْت اليا ِر ما قب ًء لنكسا َيا



ِه َأّن هذ ِإلّ  َة الهّمزة ِمْن ( اطَمأّن )  أء الولى نظيرِ ِم واليا َة المي نظيرِ
َدها َلّن ما بُع َدها  ْع َبُ أة ما  َليهّا حَأرِك َق ع أتل ِلهّا لم  َأصأ َء ساكنٌة على  اليا

ًا ِلف َأ َقد انقلبْت  ِلعرِاِب  أم ا ألهّا ول مث
ٌي َأ ِإي أت :  َأي َو َبٍع ) ِمْن  ِإصْأ أل في مثاِل (  وتقو

َلهّا ِر ما قب ِنهّا وإنكسا ًء لسكو أو يا ٌي ) فقلبِت الوا َأ ْو ِأ أل (  كاَن الصأ
أل : ًا وكاَن الصأ ّي أت : أ َأوي ألهّا من  ًا وتقو َألف أم  أء التي هَي الل ِلبِت اليا أق و
ّنَك لو قلَت َلهّا ولك ْنِفتاِح ما قب ًا ل َألف أم  أء التي هَي الل ٌي فقلبِت اليا َأ ْو ِإ
ٌد فلزمَك َد ْو ِإ أل :  ًلصأ ّد وكاَن ا َو ِإ أت لكاَن :  ْد َد َو َبٍع ) من  ِإصْأ في مثِل ( 
َأْن تدغَم الداَل في الداِل َوجَب  َلهّا و ِه ما قب ًء لكسرِ َو يا أتبدَل الوا َأن 

َلهّا فلّما َلى ما قب ِقَي حَأرِكَة الداِل ع أتل َأن  ِإلى  َغمَت احَأتجَت  َأد فلّما 
َأوجَب َلذي كاَن  ّد وا َو ِإ أو فقلَت :  َو الوا َلصأِل وه ِإلى ا َتهّا  تحرِكْت ردد

أة ٌة فلّما تحرِكْت زالِت العل َلهّا كسرِ ّنهّا ساكنٌة وقب َأ ًء  ِو يا َقلَب الوا
أل ذلَك  ْث ٌة: َقاَل المازني : وِم َوّز ِإ
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ٌي أأ ْو َأ َأْن يكون :  ٍء وكاَن ينبغَي  ْو َأ أت :  َأي َو ٍم ) ِمْن  َل ْبُ أأ ْثِل (  أل في ِم وتقو
َتى وقعْت كذاَك َلهّا ضمٌة وم ًا وقب أو لم َأْن تكوَن الوا أز  ولكْن ل يجو
أل فيهّا ٌو وتقو أق َعرِْ ٌو و أل ْد َأ أه :  َأصأل َعرٍِْق و ْدٍل و َأ ًء كما قالوا :  ْبْت يا ِل أق

ّنهّا ّل ًا  أة واو أة الثاني َلِت الهّمز ِد أأبُ ّي ف أو ْو َأ أل :  َلصأ ّو وكاَن ا َأ أت :  َأوي من 
َدها وهَي ِو التي بُع أمهّا في الوا أثاَم تدغ ٌة مضمومٌة  َلهّا همز ساكنٌة وقب

ٌع ل َو موض أء وه أبَت اليا َتث ًة ل ِة كسرِ أل ِمَن الضم أت ) وتبد َأوي أن (  عي
َع ّيَن في مواض أبُ َكما قد  َبْت  أقل ِإلّ  َلهّا ضمٌة  ٌو قب ِه وا أن في تكو

ٌي ْوإ ِإ أل :  ٍء وكاَن الصأ ِإيا أت :  ْي َأ َو ٍد ) ِمْن  َأجرِ أل في مثاِل (  وتقو
ّي وكاَن أت : إ َأوي أل فيهّا ِمْن  َلهّا وتقو ِر ما قب ًء لنكسا أو يا فقلبِت الوا
أث َثال َع  ّيٌي ) فاجتم ِإ ِء فصارْت (  أت الواَو في اليا َأدغم ٌي ف أل إئو الصأ
أء التي هَي َفْت منهّا اليا ِذ أح َوى ) ف َأحَْأ ِرِ (  َع في تصغَي ياءاٍت كَما اجتم

ِإلى َو  ّد الوا أترَِ أف ٍو  ِإ أت قلَت :  ْي َأ ٍد ) ِمْن و َأجرِ ّففَت مثاَل (  ِإن خ َطرٌِف ف
ِإذا أل ذلَك  َة كما تفع أف الهّمز ِذ َتح ِة و َهّا حَأرِكَة الهّمز أتلقي علي الصأِل و

أة ِه الحرِك أتلقى علي َلهّا ساكٌن ِمّما  َة وقب خّففت الهّمز
َلّن ٌة  ّيا أت : إ ْي َو َأ ٌة ومثلهّا ِمْن  أت : إيأأ ْي َأ َو ٍة ) ِمْن  َوّز ِأ وتقول في مثِل ( 
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ًة ) َوّز ِإ ٌة ولو بُنيَت ِمثاَل : (  َوّز ألهّم :  َلى ذلَك قو أل ع َلٌة والدلي ْع َف ِإ
ّيٌة َو أت : إ َأوي ّيٌة وِمْن  َوأ أت قلَت :  َأي ٍة ) . ِمْن و َل ِهرَِْم  )

ٌو فلو َلّن العيَن وا ّيٌة  َو َأ أت :  ٍة ) ِمْن أوي ْوصَأرِّ َق أل في مثاِل (  وتقو
ٍو َوا َأ أل :  َلصأ َوايا وكاَن ا َأ َقواصأرَِ ) لقلَت :  أع (  َتهّا كما تجم جمع

َقد ّنهّا عرِضْت في َجمٍع ولنهّا معتلٌة و َل ِيرِّْت  أغ أثاّم  َوائٍل  َأ فصارْت ك
أتغَيرِْ َلم تهّمز ولم  َف ّي )  َواو َأ أرِ هذا ولو عوضَت قلَت (  مَضى تفسي

ّيٌة َأ ْو َأ أت لقلَت :  َأي َتهّا ِمْن و َهّهّا ولو بُني َأشب َواويَس وَما  َط كَما لم تهّمز 
ألولى فإْن ّيٌة ) فهّمزَت ا َأ ْو َو أل (  ِله واواِن وكاَن الصأ َع في أو أه اجتم ّن ل
َو عوضَت قلَت َة لم تعرِْض في جمٍع ول َلّن الهّمز ٍو  َوا أه قلَت : أ جمعت

َوائي َأ

أيوٌت َي ْو َأ أل  ْوٌت وكاَن الصأ ّي َأ أت :  ْي َو َأ َكبوٍت ) من  َثاِل ( عن أل في ِم وتقو
ًا َألف َتهّا  َء التي أبُدل َدها وحَأذفَت اليا ِء التي بُع ألولى لليا َو ا َأبُدلَت الوا ف

َلهّا فتحٌة ّنهّا متحرِكٌة قب َل َة  َلخيرِ َء ا ِء الساكنيِن يعني : اليا للتقا
َدها ساكنٌة فسقطْت للتقاء الساكنيِن أو التي بُع ًا والوا َألف ِلبْت  أق ف

ٌة أة في الحذِف واحَأد ْوٌت والعل أي َأ َو أت :  َأي َو أل فيهّا ِمْن  وتقو
َيعرِْض ٌق ولم  أه ملح ّن َل أز  ٌي ول تهّم َأا َو أت لقلَت :  َأي أه من و َت ولو َجمع

ِه ِل َأج أز ِمْن  أه ما يهّم َل
ٌي ) فوجَب ِو َأوا أل (  َلصأ َوايا وكاَن ا َأ أت لقلَت :  َأوي أته من  َع ولو جم

َوائَل َأ أث وجَب في (  أز من حَأي  )الهّم
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َا ولو عوضَت (فصارْت َواي َأ أة في َجمٍع فقلَت :  ّي ) فعرِضِت الهّمز َأوا  
َتهّمْز أرِ فلم  َعواوي َو أس  َواوي َط َكما قلَت :  َوايّي  َأ لقلَت 

أل فيهّا من َأي كَما تقو ْو َأ ْي أت : أ َأي َو َدَن ) ِمْن  ْو َد ْغ أل في مثاِل ( ا وتقو
أن الفعِل كما كرِرَت الداَل ّنهّا عي َل َة  أر الهّمز أيعوعي فتكرِ أت : ا ْي َع َو

َألقيَت ٌي  َو َأ َة الثانيَة قلَت : إي ّففَت الهّمز ِإْن خ في ( اغدودَن ) ف
ألولى ّففت ا ِإْن خ َو وحَأذفَت الهّمزة و ِو فحرِكَت الوا َتهّا على الوا حَأرِك



َألقيَت حَأرِكَة ّنَك  َل ٌي )  َأ ْو َو أل (  َلصأ ٌي وكاَن ا َأ َأو وترِكَت الثانيَة قلَت : 
ًا في ِء وكانْت واو َلى الفا ألولى ع أن الفعِل ا ِة التي هَي عي الهّمز
َألَف الوصأِل َألِف الوصأِل فَحذفَت  ِة  ًء لكسرِ َلصأِل فانقلبْت يا ا

َع ٌة فهّمزَت موض أو الزائد َدها الوا ًا وبُع َدها فرِجعت واو لتحرِيِك ما بُع
ٌي َو َأ ًا قلَت :  َتهّما جميع ِإْن خفف ٍة ف َأوِل كلم َع واواِن في  ِئل تجتم ِء ل الَفا

ٌو َنهّا وا أت ) عي َأوي َلّن (  ّوي  َو ْي ِإ أت :  َأوي أل فيهّا ِمْن  ٌة وتقو أة واحَأد والعل
أهما عيناِن أة بُيَن الواويِن اللتيِن  أو الزائد أن الوا َو وتكو أر الوا فتكرِ

َكما كاَن أث واواٍت  َثال أرِ فيهّا  َدها فتصي ِو التي بُع َة في الوا أم الزائد أتدِغ ف
أهنا . َها  أه  ّووِل ) رآ ْق َأى التغَيرَِ في ( ا َومْن ر ّوَل )  َو ْق َذلَك في ( ا

أت  َأوي َأا وِمْن  ْي َأ َو أت :  َأي َثاِل ( صَأَمْحَمح ) ِمْن و أل في ِم ّيا: وتقو أأو
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َلى ِمثاِل َمرَِمرِيَس أش ِمَن المسائِل ع أه الخف َكرِ أب ما ذ َبُا
ِلَما مَضى ِمَن أه مخالف  ّن َل َذا الباَب  أت ه َأفرِد ّنما  َأبُو بُكرِ : وإ قاَل 

أرِ َو تكرِي ّنما ه ِه تكرِيرٌِ فإ أع ما مَضى ِمّما في أه وجمي المسائِل ل شكَل ل
أرِ عيٍن َلَل ) أو تكرِي ْع َف ٍم نحو : (  أرِ ل َأو تكرِي َعَل )  َعو ْف عين نحو : ( ا

َعَل ْل َع َف ٍم نحو : (   )ول
َء والعيَن وإنما استدلوا ْيٌل ) فقد كرِّرَت الفا ِع َف ْع َف أنهّا (  َوز أس  ِرِي وَمرَِْم

ِة ّنهّا مشتقٌة ِمَن الَمرِاس على ذلَك بُأ
أث ِيّي واواِن وثال ّو َأ ٍو قلَت :  ْيٍس ِمْن وا ِرِ قاَل : إذا بُنيَت مثاَل َمرَِْم

أه ّن َل ألولى  أل ثالَث واواٍت فهّمزَت ا َلو َأْن يكوَن ا أل  َلصأ ياءاٍت وكاَن ا
ألولى أهمَزِت ا ِة واواِن  َع في أوِل الكلم َذا اجتم ِإ

ْيٌل ّي ْي َو َويِح ) .  ِرِيٍس ) ِمَن ( الويِل وال أل في مثاَل ( َمرَِْم وقاَل : تقو
َفَمْن كاَن ِمْن ِء  ِو والحا ِم وبُيَن الوا ِو والل أع ياءاٍت بُيَن الوا َأربُ ْيٌح  ّي ْي َو َو

ِه الربُع َع بُيَن هذ ِة جم ِه الصف َياءاِت في هذ ٌع بُيَن ثالِث  ِله جم قو
َذا ْييّم ) وإ َهّ أم أل ياء (  ّنهّا مث أب بُهّا ل َء الرِابُعَة ل يحتس َلّن اليا ياءاٍت 

كانْت
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أقوييٌم ) ٍم (  ّوا َق ّنَك لو قلَت في  َأ َترِى  َأل  ًة هكذا لم يحتسْب بُهّا  مد
ًة لئل أأحَأّي ) وَمْن حَأذف حَأذف واحَأد أل في (  َلْم يكْن تثقيٌل كما تثق
أرِ ( الّشاوي ) َويّي ) تصغَي أش أث ياءاٍت يكّن مثَل ياءاِت (  َع ثال يجتم
ِويٌم َي ْو َي أل :  َلصأ ّويٌم وكاَن ا َي َي ٍم قلَت :  َيو َذا قلَت : َمرِْمرِيٌس ِمْن  فإ

أل ّنهَّن مث أث ياءاٍت ل َدها واجتمعْت ثال ِء التي بُع أو لليا أت الوا فقلب
َأردَت ِمثَل ( َمرَِْمرِيٍس ) َلو  ِيّي و َط ٍء ) إذا قلَت :  َطي ّنسِب إلى (  ال
أت : أأبُ ِتّي وِمْن  َت َأ َة قلَت :  ّففَت الهّمز َأتّي فإْن خ ْت َأ أت قلَت :  َأتي ِمْن 

ِرِيٍس ( مْن ) إْن أل َمرَِْم أل مثا ِيٌب وتقو َوو َأ ّففَت قلَت :  ِويٌب فإْن خ ْوا َأ

ٌي ِو َأ ْو َأ ٍة )  َأ ْا َأ ِيٌي وِمْن  َأو ْو َأ

ِئهّا أس بُنا َئٌة قاَل : وتأسي أأو ًة ) .  ْأأ َأ أه كاَن يصغَرِ (  ّن َأ َعِن الخليِل  أحَأكَي  و
ِم أل ِمَن النو ٍو كما تقو َأل أ ٍو بُيَن همزتيِن فلو قلَت :  ِمْن تألِف وا

أه ٌة ولو اشتق من أض َمأآ َأر ٍة ) لقلَت :  َل َع ْف ِرِ ( َم َلى تقدي ْاَمٌة ع َن َم
أعوٍع أل ( َم ٌء مث أوو أعوٌل ) لقلَت : َم ْف  )( َم

َة َو الخرِ أب الوا َوييٌل فتقل َأ َأوٍل :  َثاِل : ( َمرَِْمرِيٍس ) ِمْن  أل في ِم وتقو
ٍة َأوِل كلم ألولى لجتماِع واويِن في  أز ا ِة وتهّم ًء أقرِبُهّّن إلى العل يا

ِة أة منهّّن مدغمٌة في الثالث أع واواٍت الثاني َأربُ ِويٌل )  ّو َو ألهّا (  َأصأ وكاَن 
ّوَل َو ْق أت : ا َعٍل ) ِمْن قل َعو ْف َع ثالِث واواٍت فقاَل في ( ا َأجاَز جم َوَمن 

ِيٌل ّوو َأ َذا :  قاَل في ه
َذا عندي َضعيف أش : وه قاَل الخف
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أث :وقاَل أع ثال أه ل تجتم ّن َل ّيٌة  َو ِو  ٍة ) ِمَن الوا َع َقْص  وتقول في مثِل ( 
ألولى ٌة فجعلَت ا ّو َأ ٌة ) وإْن شئَت قلَت :  ّو َو ألهّا (  َأصأ واواٍت وكاَن 

أكّل مذهٌب ًة و همز
ّد ِمْن ( أبُ َفلَ  ًء  َع العيِن إْن كاَن يا ألولى أقواهما لّن موض َأّن ا قاَل : إلّ 

ًا ٍو ) إلّ واو َللَف التي في ( وا َأّن النحويين ل يجعلوَن ا ٍة ) إل  ّي َو
ّيًة َأو ًا )  أهم يصغَرِوَن ( واو َد الوجهّيِن و َأبُع أه إلّ  َأعلم قاَل : وما 

أز أن َو اسٌم ول يجو ًا لّن الوا ٍو اسم َأبُنَي ِمْن وا َأْن  ّنما جاَز  ِإ قاَل : و
أل المنقوِص أيبنى ِمَن التاّم مث َذا كيَف  َد ه ْعلً وذكرَِ بُع ِف أبُني ِمنهّا 

المحذوِف



َلّن الحذَف ليَس ِه  أدربَُة في أز عندي ول  َذا ل يجو َأبُو بُكرِ : وه قاَل 
أرِ ما قاَل َأذك بُعمٍل ولكني 

ألهّا ِمَن القوِل : ٌة قاَل : ومث ٍة ) َرا أل ( َشا أت مث َأي أيبنى من َر قاَل : و
أه مع ذلَك ّعف ٌة وض َبُا َع :  ٌة وِمَن البي َقا
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 ِمْن مسائِل الَجمِع :َبُاٌب
أع فل َيايي َبُ أه قلَت :  ٌع فإذا جمعت ّيو َبُ أت :  ِبُع أعول ) ِمْن  ْي َف أل في (  تقو

َذا جمعت َلم تهّمْز وإ َف ّنهّا لّما بُعدْت ِمَن الطرِِف قويْت  َل أز  تهّم
َواعَل ِمْن َف أز  ِئٌل وتهّم َوا َق َهمَزَت فقلَت :  أت )  ْل أق َعلً ) ِمْن (  ْو َف  )

َلَك : ّيلً ) وذلَك قو َوع ًا  َد ْي أت ) وكذلَك إذا جمعت ( َس ْيد َوصَأ أت  ْور َع  )
ِئَل أه ( بُأوا ِرِ شبهّو َلى التكسي ّيٍت ) ع أع ( َم أت ِجم أل وميائ َيائ َع أد و َيائ  )َس

أب أه العرِ ّيٍل : كيَف تكسرِ َع َلصأمعي عن  أت ا قاَل المازني : وسأل
ّوٍل َأ َيعني في  أل يهّمزوَن كما يهّمزوَن في الواويِن  َيائ َع َفَقاَل : 

َأّما  َوٌن( و ْي َض
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َياون َلصأِل )وَض ِد فجاءْت على ا ّنهّا صأحْت في الواحَأ  فلم يهّمزوا ل
ِرِ أل الّشاع : وقو

ِر ) ِو َوا َع َبُال َنيِن  ْي َع َكَحِل ال ( ... و
َء وترَِك أه احَأتاَج فحذَف اليا ّن َوايرَِ ولك َع َد : ال َأرا أه  ّن ّنما ترَِك الهّمَز ل ِإ

ِلهّا َو على حَأا الوا
أد ْنَت ترِي َأ َوَرَمّي و َبّي  َه َعّل ) نحو :  َف َذا جمعت (  أش : فإ قاَل الخف

ِء ِه مجرِى ما ليَس من بُناِت اليا ّي تجرِي َوَرما ّي  َبا َه ّد قلَت :  َع مثَل : َم
أرِ أه على إدغاِمه ول تظهّ َعاد تدع ِطماّر وَم أل :  ّد تقو َع ٍرِ وَم ِطِم نحو : 

ٌق ولكّن العرَِب لما أه ملح ّن أف ل أل التضعي َقد كاَن الصأ التضعيَف و
َع على ذلَك َأجرِْت الجم ًا  َد مدغم وجدِت الواحَأ

ٌو إذا َغَزا أل :  ّو تقو َغَز َعّل ) نحو :  َف َو بُالقياِس وكذلَك (  أه قاَل : وليَس 



َتهّا جمع
ًا قلت َي َوَرْم ًا  َو َغْز أت وهو  َوَرْمي أت  ْو َغَز أل ) من  َل ْع َف قاَل : وإذا جمعت ( 

ّنهّا ِمَن الصأِل َل َتهّمْز  َوَرَماٍي ولم  ٍو  َغَزا  :
أث َع ثال ِئّي فهّمزَت لّما اجتم قاَل : فإن أردت فعاليَل قلَت : َرَما

َنسِب إلى ّبهّوا ذلَك بُال أه الياءاِت فش أف شب َألٌف والل أهّّن  َل ياءاٍت قب
ٍة  )( راي
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أل أل في :تقو َذا يقو ًا فلهّ َلهّا واو ّي فأبُد أضهّم : َراو ِئّي وقاَل بُع  َرا
أأَميّي قاَل : َرَمايّي فلم َقاَل :  ّي وَمْن  ِو أت : َرَما َعاليَل ) ِمْن رَمي َف  )

أف أل تحذ َفاعي أت ) وَم ِيي أل ) ِمْن ( حََأ َعالي َف أيغَيرِْ وترِكهَّن ياءاٍت وكذلَك ( 
َأثااٍف ) حَأتى ِو (  َع ياءيِن في نح ْد كرِهوا جم َق ّنهّم  َل ًا  أل واو َأو تبد

ِطي َعا َوَم َطاء  ْع َأضاحَِأي وِم َأغاني و أضهّم :  َفَف بُع َها وخ خففو
َوا َقد حَأذف أتهّم  َأي َذا في الجمِع إذا ر أف ه َأحَأذ قاَل : ولو قاَل قائٌل : 
ّيرَِ ِمَن أغ أا وما  َهب مذهب َأثااٍف ) ذ َعاٍط ) و (  ِإحَأدى الياءين في ( َم

أي َكاك َوَم ّكوٍك  َوَم َا  َعاي الَجمِع كثيرٌِ نحو : َم
ْع فيهَّن أه لم يجتم ّن أه ل ّيرِ ِوي ل تغَ َغَزا أت :  أل ) ِمْن غزو َعالي َف قاَل : ( و

أث ياءاٍت ثال
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بُسم الله الرِحَأمن الرِحَأيم
ِم ِلدغا أب ا َبُا

أة ًا الهّمز ِة تسعٌة وعشرِوَن حَأرِف أل حَأرِوِف العرِبُي َأصأ َأبُو بُكرِ :  قاَل 
أم أد الجي أف الضا أف الكا أء القا أن الخا أء الغَي أن الحا أء العي أف الهّا الل

أن أي السي أد الزا أء الصا أل التا أء الدا أن الطا أء النو أم الرِا أء الل أن اليا الشي
أو أم الوا أء المي أء البا أء الفا أل الثا أء الذا الظا

ٌة بُيَن أة وهمز أن الخفيف ًا مستحسنًة النو أن خمسًة وثالثايَن . حَأرِف وتكو
ِم أف التفخي َأل أد كالزاي و ِم والصا أن كالجي أة والشي أف الممال َلل بُيَن وا



ٍة ًا بُحرِوٍف غيرِ مستحسن أن اثانين وأربُعيَن حَأرِف ويكو

   ]400 - صأفحة 3الصأول في النحو    [ جزء  

َعَشرَِ أج الحرِوِف ستَة  مخار
أف أء والل أة والهّا ًا : الهّمز َأقصاها مخرِج فللحِق ثالثاٌة ف

أء أن والخا َلدنى ِمَن الفم : الغَي أء . وا أن والحا أط : العي والوس
أف َنِك : القا أه ِمَن الَح َق َأقصى اللساِن وما فو الرِابُع : 

ِه من الخامس : أسفل ِمْن موضِع القاِف ِمَن اللساِن قليلً ومما يلي
أف َنِك : الكا الَح

أن أم والشي َنِك : الجي أه وبُيَن وسِط الَح َن أط اللساِن بُي السادس : وس
أء واليا

أد َأوِل حَأافِة اللسان وما يليهّا ِمَن الضرِاِس : الضا السابُع : ِمْن بُين 
َأدناها إلى منتهّى طرِِف ِة اللساِن ِمْن  َأوِل حَأاف الثامن : ِمْن بُيِن 

أفويق الضاحَأِك اللساِن ما بُينهّما وبُيَن ما يليهّا من الحنِك العلى مما 
ِم أج الل ِة : مخرِ ِة والثني والناِب والرِبُاعي

أفويِق الثنايا أه وبُيَن ما  أن وهَي من طرِِف اللساِن بُين أع : النو التاس
ً َأدخَل في ظهّرِ اللساِن قليل أه  ّن َوِمْن مخرِج النوِن غيرِ أ العاشرِ : 

ِء أج الرِا ِم : مخرِ لنحرِافه إلى الل
ِء أج الطا الحادي عَشرَِ : ومما بُيَن طرِِف اللساِن وأصأول الثنايا : مخرِ

ِء والداِل والتا
أفويق الثنايا الّسفلى : مخرِج الزاي َعَشرِ : ِمّما بُيَن اللساِن و الثاني 
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ِد والسيِن والصا
ِء أج الظا َأطرِاِف الثنايا : مخرِ الثالث عَشرَِ : ِمّما بُيَن طرِِف اللساِن و

ِء والذاِل والثا
َأطرِاِف الثنايا العليا : ِة السفلى و الرِابُع عَشرَِ : وِمْن بُاطِن الّشف

ِء أج الفا مخرِ



أو أم والوا أء والمي َعَشرِ : ومما بُيَن الشفتيِن : البا الخامس 
ِة أج النوِن الخفيف السادس عَشرِ : وِمَن الَخياشيم مخرِ

ًا َعَشرِ صأنف َد  َأحَأ ِه الحرِوِف  أف هذ َأصأنا

أد الذي أف والشدي أة والمنحرِ أة والرِخو أة والشديد أة والمهّموس المجهّور
أة أة والمنفتح أة والهّاوي والمطبق أة واللين أت والمكرِر أه الصو أج مع يخرِ

أة : الول : المجهّور
أف أن والقا أن والغَي أف والعي أة والل ًا : الهّمز َعَشرَِ حَأرِف وهَي تسعَة 

أن أل والنو أء والدا أء والطا أي والرِا أم والزا أد والل أء والضا أم واليا والجي
أو أم والوا أء والمي أل والبا أء والذا والظا

َأْن أس  َع النف ِن أم ِه و أد في موضع َع العتما ِب َأش أكّل حَأرٍِف  أة  فالمجهّور
َأّن النوَن والميَم ِإلّ  أت  أد يجرِي الصو ّتى ينقضي العتما أه حَأ َي مع يجرِ
أل على ّنٌة والدلي أغ أرِ فيهّما  ِم فتصي ِم والَخياشي أد لهّما في الف قد يعتم

َأخّل بُهّما ْيَت ذلَك قد  َأ أثاّم تكلمَت بُهّما َر ِفَك  َأن ّنَك لو أمسكَت بُ َأ ذلَك 
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أة :الثاني :  المهّموس
أن أن والشي أف والسي أء والكا أء والخا أء والحا أة أحَأرٍِف : الهّا وهَي عَشرِ

أء أء والفا أد والثا أء والصا والتا
َأنَت أس و أه النف َتى َجرِى مع ِه حَأ ِد في موضع أف العتما َأضع َو حَأرٌِف  وه

َأردَت َلو  َو ِإذا اعتبرَِت فرِردَت الحرَِف مع َجرِي النفِس  أف ذلَك  تعرِ
ِه ِة لم تقدْر علي ذلَك في المجهّور

أد ِمَن الحرِوِف أث : الشدي : الثال
أة َأحَأرٍِف : الهّمز أة  ِه وهَي ثاماني َي في َأْن يجرِ أع الصوَت  َو الذي يمن أه
ّد َأردَت َم أل فلو  أء والدا أء والبا أء والتا أم والطا أف والجي أف والكا والقا

ِرِ َيْج َلْم  أألَحَج  ّنَك لو قلَت :  َأ ِرِ لَك وذلَك  َيْج َلْم  ِد  ِتَك بُالحرِِف الشدي صأو
ِم لَك َمد الصوِت بُالجي

أة أف الرِّخو أع : الحرِو : الرِابُ
أن أي والسي أد والزا أد والضا أن والصا أء والشي أن والخا أء والغَي أء والحا الهّا

َقض ْن ّطْس وا ّنَك إذا قلَت : ال َأ أء وذلَك  أل والفا أء والذا أء والثا والظا
ِة أن ) فبيَن الرِّْخو َأما ( العي ِإْن شئَت  ِه الصوَت  َأجرِيَت في أه ذلَك  َأشبا و

ِء ِد فيهّا لشبهِّهّا بُالحا ِإلى الترِدي أل  ِة تص والشديد
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أس أف :الخام أف المنحرِ :  الحرِ
َلْم أت لنحرِاِف اللساِن مع الصوِت و ِه الصو ٌد جرِى في َو حَأرٌِف شدي َوه
أم وإْن شئَت مددَت َو الل ِة وه يعترِْض على الصوِت كإعترِاِض الشديد

َعْن ِة لّن طرَِف اللساِن ل يتجافى  ِه الصوَت وليَس كالرِّخو في
ِم ولكْن ِمَن ناحَأيتي أت ِمن موضِع الل أج الصو ِه وليَس يخرِ موضع

َق ذلَك أفوي ّلساِن  ّق ال أمستد
أت أه الصو أج مع أد الذي يخرِ أس : الشدي : الساد

أن لزٌم ِفَك واللسا َأن أه ِمْن  ّنما تخرِج َلنِف فإ ّنٌة ِمَن ا لّن ذلَك الصوَت غ
َو أه صأوٌت وه ِرِ مع ِفَك لم يج َأن ّنَك لو أمسكَت بُ لموضِع الحرِِف ل

أم أن والمي النو
أر أع : المكرِ : السابُ

ِم ِإلى الل ِه  ِه وإنحرِاف أت لتكرِيرِ ِه الصو ٌد جرِى في َو حَأرٌِف شدي وه
ِه وهو أت في ِرِ الصو َلْم يج َلْم يكرِْر  ْو  َل ِة و َتجافى للصوِت كالرِّخو َف

أء الرِا
أة أن : اللين : الثام

ّد ِمَن اتساِع َأش ِء الصوِت  أع لهّوا َلّن مخرَِجهّما يتس أء  أو واليا الوا
ِهما غيرِ
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أع :  الهّاوي :التاس
ِو ِء والوا ّد ِمن اتساِع مخرِِج اليا أه أش أج ِء الصوِت مخرِ حَأرٌِف اتسَع لهّوا

َنِك َبَل الَح ِق ِء  َنَك في اليا ِلَسا أع  ِو وترِف َفتيَك في الوا ْد تضّم ش َق ّنَك  َل

أهّن َأخفا َأخفى الحرِوِف لتساِع مخرِِجهّا و أة  ِذه الثلثا أف وه وهَي الل
أو أثاّم الوا أء  أثاّم اليا أف  ًا الل َأوسعهّّن مخرِج و

أة أرِ : المطبق : العاش
أء أء والظا أد والطا أد والضا َأربُعٌة : الصا هَي 



أة أمنفتح َعَشرِ : ال : الحادي 
ْء منهّّن أق لشي أتطب ّنَك ل  َل ِة ِمَن الحرِوِف  أكّل ما ِسوى المطبق َو  َه و
َنَك ِلَسا َذا وضعَت  أف إ أة الحَأرِ َلربُع ِه ا َنِك وهذ أه إلى الَح َنَك ترِفع لسا

َنَك ِهّّن إلى ما حََأاذى الَح أنَك من مواضع في مواضعهّن انطبق لسا
أت َنَك فالصو ِلَسا َذا وضعَت  َنِك فإ أه إلى الَح َلعلى ِمَن اللساِن ترِفع ا

َنِك إلى موضِع الحرِوِف محصوٌر فيما بُيَن اللساِن والَح
َنَك ِلَسا أت إذا وضعَت  أرِ الصو ّنما ينحص أي ونحوهما فإ أل والزا َأّما الدا و
أء ًا والظا أد سين أء دالً والصا أق لصارِت الطا ِلطبا ِهّن ولول ا في مواضع
أرِها ِعهّا وغي ٌء من موض أه ليس شي َلن ِم  أد ِمَن الكل ذالً ولخرِجِت الضا
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ِم ِلدغا أرِ ا ِذك
ٍة ِرِ حَأرِك ِه ِمْن غي ِه ِمْن موضع ًا بُحرٍِف مثل ًا ساكن ألَك حَأرِف َهو وصأ َو

أع ٍد ترِف ِلهّما كحرٍِف واحَأ َنهّما ول وقف فيصيرِاِن بُتداخ أل بُي تفص
أكّل حَأرٍِف َأّن  َألَ ترِى  أف  ّد الحرِ ًة ويشت َعنهّما رفعًة واحَأد اللساَن 

أهّما ساكٌن ْن أل ِم َلو أمقاَم حَأرِفيِن ا َعرِوِض والوزِن  أم في ال ٍد يقو شدي
أم حَأرٍِف في َأحَأدهما : إدغا َلى نوعيِن :  أء ع ِم يجي أم في الكل ِلدغا وا

أبُه أم حَأرٍِف في حَأرٍِف يقار أرِ : إدغا أر والخ حَأرٍِف يتكرِ
أل : النوع الو

أه أل عن ًا ل يزو ًا واحَأد َهّما موضع َنَك ل أع لسا أم الحرِفيِن اللذيِن تض إدغا
ٍة َع الحرِفاِن في كلم َأْن يجتم َأحَأدهما :  أء على ضرِبُيِن :  وذلَك يجي

َأْن يكونا من كلمتيِن أرِ :  ٍة والخ واحَأد
أه ِه فجميع َة في َأّما ما كاَن من ذلَك في الفعِل الثلثاي الذي ل زياد ف

أة ٍد متحرِكيِن حَأذفِت الحرِك َتى التقى حَأرِفاِن ِمْن موضٍع واحَأ مدغٌم م
ِرَِر أس َو َفرَِر  أل :  َلصأ أسرِّ وا َفرِّ و ِرِ وذلَك نحو :  أدهما في الخ أأدغَم أحَأ و

أسرِّ : َو ّلْت في ذا  أأع َذا كما  أن في  ّلِت العي أأع َقاَم )  أرِ (  َفرِّ . نظي َف
أل  َأّن بُعَضهّم يقو َألَ ترِى  ِلهّا  َأصأ ِقيَل ) في  أرِ (  ْوَل: نظي أق
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ِفرِّ في ّد و أم َأّما  ِقيَل ) و أل (  ّد مث ِر أل :  َع كَما أّن منهّم َمْن يقو أبُو و
ِء َء من السما ِء وكذلَك ما جا ّد الوقف والبُتدا أه في حََأ َقد ذكرِنا َف ِرِ  الم

ّ ِلدغاَم اعلٌل إل َلّن ا أأدِغَم  أأِعّل و ِة  َلفعال المدغم َلى وزِن ا ع
َثاِل َلى ِم أف ع ٍر ) فإْن كاَن المضاع َلٍل وَشرَِ َط أل (  َعٌل ) مث َف  )

َو أه أل َضّف الَحاِل  ًا وذلَك َرج ْع إلّ مدغم َلْم يق ِعٍل )  َف أعٍل ) و (  َف  )
أه أرِ ِر فهّذا نظي أف في المصد َف ألهّم الض َلى ذلَك قو أل ع ِعٌل ) والدلي َف  )

أمَضاعِف ِرِ ال من غي
أة َون ِه كما َقالوا ( الَخ َأصأل َلى  أه ع َء حَأرٌِف من َقد جا ِذٌر و أل حََأ َوَرج أر  َذ الَح

ّذ َهذا كما َش ّذ  َفَش َاِل  أفو الح َف ْوٌم َض َق ِلهّما قالوا :  أأصأو َلى  أة ) ع َك َو والَح
أه غيرِ

أعٌل ) َف أف ( و ِله وإْن كاَن المضاع َأصأ َء على  ٌء جا أه شي ْع من َلْم يسم
َلصأِل َو على ا ْعلً فهّ ِف أله  أن مثا أعلً ِمّما ل يكو أف َعلً ) أو  ِف ْعلً ) أو (  أف  )

أهم َو َقّص  َقَصٌص و أهّم :  َأّما قول َف أضًض  أضٍض و أحَأ ِرٌِر ) و ٌو وَم أخَز نحو : ( 
أرِ أك العيِن والخ أمَحرِّ َأحَأدهما  أهما اسماِن :  ّنما  َدَر فإ يعنوَن المص

أن العيِن ساك
ٌع ْعٌز وَشَم َعٌز وَم ِرِ المضاعِف : َم أله ِمْن غي ِلهّما ومث أأصأو َلى  فجاءا ع

ّكٌن ِمْن ًا ) مس َقّص َأّن (  ْيَس  َل َهذا كثيرٌِ و ْعرٌِ و َعرٌِ وَش ٌع وَش وَشْم
ِرِ أل الشاع َقو َأما  َأصأٌل و ْد منهّما  أكل واحَأ َقَصٍص ) ولكن   ) :

َلْك ) َف َنهّاِض ال َوى كم َأْر َهاَجَك ِمْن   . . ... . )
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َكما قاَل َعٍل )  َف أه على (  ِه فبنا ّنما احَأتاَج إلى تحرِيك : فإ
َعَشق ) ِفرٍِْك و ْعهّا بُيَن  أيِض َلْم  ( ... و

َعٍل َف أه على (  أق فاحَأتاَج فبنا َو ِعْش أه ّنما   )وإ
ًا ونحن بُالموضِع َأعرِابُي أت  َقاَل : سأل قاَل المازني : وزعَم الصأمعي 

أل أث يقو أرِ حَأي أه وزهي : الذي ذكرَِ
َقالوا : إّن مشرَِبُكم  ) َتمرِّوا و ْو...ثام اس َأ أد  ْي َف ْلَمى  ٌء بُشرِقّي َس  َما

أك َك ( َر
ًا ّك أيَسّمى ر ٌء  َنا ما أه َها  ْد كاَن  َق ًا ) فقاَل :  َكك أف ( َر هل تعرِ

ِلَف والنوَن َل َء التي ذكرَِت ا َألحقَت هذه الشيا َكٍك فإذا  َف أل  َذا مث فهّ



َلى ما كاَن ِه والمازنّي يدعوَن الصدَر ع في آخرِها فإّن الَخليَل وسيبوي
َأو أعلٌن )  َف َأردَت (  َداِن وإْن  َد َق وذلَك نحو : ر َأْن يلح ِه قبَل  علي

َأبُو الحسن الخفش ّداٌن ) فيهّما وكاَن  َأدغمَت فقلَت : ( َر ِعلٌن )  َف  )
ٌق بُاللِف والنوِن َو ملح أه أل :  َداٌن ويقو ِد َوَر َداٌن  أد أل : َر أرِ فيقو يظهّ

َلًَم البناء َيْس ِل أرِ  فلذلَك يظهّ
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َلن اللَف والنوَن قال المازني : والقول عندي على خلف ذلك 
َأّن التصغَيرَِ ل َترِى  َألَ  ِد المنفصِل  ِء الواحَأ َأْن يكونا كالشي أب  يج

َفي التأنيِث ِل ِة ول بُأ ِلضاف أب بُياءي ا ِه كَما ل يحتس أب بُهّما في يحتس
َلو َف أء  ِفَسا َني أخ أء .  أفسا ْن أخ َفرِاٌن و َعي أز ًا ) فيقولوَن :  َفرِان ْع ويحقرِوَن ( َز

احَأتسبوا بُهّما لحذفوهما كَما يحذفوَن ما جاوَز الربُعَة فيقولوَن في (
أه ثالثاَة َء ِمَن التضعيِف فيما جاوَز عدت َأّما ما جا ِرٌِج ف َفي أس َفرَِْجٍل ) .  َس
أرِ أق يظهّ أملح ِرِ ملحٍق فال َلى ضرِبُيِن . ملحٍق وغي أن ع أه يكو ّن َأحَأرٍِف فإ

َبٌة َب ْل ٍرِ وَج َف ْع ٌق بَُج ٌد ملح َد ْهّ َفَم ٍة .  َب َب ْل ٍد وَج َد ْهّ أف نحو : َم ِه التضعي في
ٍة َدحَْأرََِج ٌق بُ ملح

أه في َل أأدغَم وذلَك نحو : احَأّماَر واحَأمرِ ولو كاَن  وإْن كاَن غيرَِ ملحٍق 
ْنَسَس ) لّما َع ْق أم ( ا َكما لم يجْز إدغا أه  َلَما جاَز تضعيف الرِبُاعي ِمثاٌل 
أوا ) َتل َت ْق َأّما ( ا َأشباهه و َذا و أرِ  ِذك َقد َمَضى  ْنَجَم ) و ًا ( بُاحَْأرَِ كاَن ملحق
ِه ِه فمنهّم َمْن يجرِي ِم وترِك ِلدغا أف في ا أب تختل َفليَس بُمحلٍق والعرِ

ِعَل أف ّنما  أموَسى ) وإ أم (  أم اس أيدغ َكما ل  أم  َمجرِى المنفصليِن فلَ يدغ
أيزيَل َأْن  َه  ِرِ ِلدغاَم ك َبُى ا َأ َفَمْن  ألولى دخلْت لمعنى  َء ا َلّن التا ِه ذلَك  بُ

أرِ َء غي َأّن التا َذهب إلى  أل المعنى و أء فيزو أه التا َل َء الذي دخلْت  البنا
ْيست َل ّنهّا  َأ ٍة و لزم
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ألوا ) َتع ِء ( اف َد تا َع بُع َأْن يق أز  أه يجو ّن َل ِة  أت ) اللزم ِء ( احَْأَمرَِْر مثَل را
ِم أكّل حَأرٍِف ِمْن حَأرِوِف المعج



َلى القياِس ٍة ومَضى ع َأدغَم لّما كاَن الحرِفاِن في كلم ومنهّم َمْن 
ِء الساكنيِن وشبهّْت ّتلوا كسرِوا القاَف للتقا ِق ْد  َق َو ألوَن  ّت َيق فقاَل : 

ّد أر  )بُقولهّم : ( 
أق َلى الساكِن وتصدي َألقوا حَأرِكَة المتحرِِك ع ّتلوا  َق وقاَل آخرِوَن : 
أل ّت َق َي َقاَل :  َفَة ) وَمْن  ْط ّطَف الَخ ِإلّ َمْن َخ أة الَحَسِن . (  ذلَك قرِاء

ّتٌل َق أم َقاَل :  أل  ّت َيق ّتٌل وَمْن قاَل :  َق أم َقاَل : 
ِفيَن ّد أرِ أم ًا يقولوَن :  َأّن ناس أل وهارون :  قاَل سيبويه : حَأدثاني الخلي

ِليَن ّت أق أم َهذا قاَل :  ْتبعوا الضمَة الضمة وَمْن قاَل  َأ ِفيَن  ِد َت أمرِْ يرِيدوَن : 
َأقّل اللغَاِت َهذا  و

أه َل َأْن يكوَن قب أء إلّ  ِلخفا ِه ا أه فلَك في أه ول تدغم َأن تدغَم أز  أكّل َما يجو و
ْد أد أأْر ِو (  َاكٌن كنح أه س َد  )ساكٌن وبُع
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أب الثاني : الضرِ
أم قسميِن َو ينقس َأْن يكوَن الحرِفاِن من كلمتيِن منفصلتيِن وه

أه أم أز إدغا َأحَأدهما : ما يجو

أه أم أز إدغا أرِ : ل يجو والخ
ٌء أهَما سوا أم في الحرِفيِن المتحرِكيِن اللذيِن  ِلدغا أن ا أن ما يكو َأحَأس و

أه َن َل ًا  َفَصاعد ٍة بُهّما  َأحَأرٍِف متحرِك أة  َأن تتوالى خمس َذا كانا منفصليِن  إ
ٍة َأحَأرٍِف متحرِك ِة  َلى خمس ٍة ع ٌء لكلم ِء كلمهّم بُنا َأصأِل بُنا ليَس في 

ِبٍط ) وهو محذوٌف ِمْن َل أع أة متحرِكًة في مثِل (  وَقد تتوالى الربُع
أة ِرِ َخمس ِرِ المحذوِف وليَس في الشع أن ذلَك في غي َعلبَُط ول يكو

َأن َلَك .  أد  ِبي َل َعَل  َف َلَك و َعَل  َأحَأرٍِف متحرِكًة متواليًة وذلَك نحو : َج

ِة َلّن المنفصَل ليَس بُمنزل أن عرِبُي حَأجازي  أتبيَن والبيا َأْن  َغم ولَك  أتد
أم في ِلدغا ّد واحَْأَمرِّ ولَك ا أل نحو : َم ٍة ل ينفص ٍة واحَأد َو في كلم أه ما 

ٍذ ل َأْن يكوَن قبَل الوِل حَأرٌِف ساكٌن فحينئ أكّل حَأرِفيِن منفصليِن إلّ 
أن الذي قبَل َأْن يكوَن الساك أه ل يلتقي ساكناِن إلّ  ّن َل أم  ِلدغا أز ا يجو

ِرِ أز في ذلَك كما كاَن في غي ِلدغام يجو ّد فإّن ا أف َم ّوِل حَأرِ َل ا
أب ّد الثو أمو أت ّد و النفصاِل كما قالوا : َرا

َنا أه َها  أن  أمونّي والبيا ِل ْظ أي َلَك وهم  أل  ِلَك : الما َأّما المنفصَل فنحو قو ف
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َلم ّد  ْيَس بُحرِِف َم َل أه ساكٌن  َل أه فإْن كاَن قب َل ًا لسكوِن ما قب أد حَأسن يزدا
ّنَك إْن أتدِغم ولك أموسى ل  أم  أنوٍح واس أن  ألَك : ابُ أم وذلَك قو ِلدغا ِز ا يج

َذا كاَن قبَل الحرِِف أز إ ِة المتحرِِك ول يجو أن بُزن َأخفيَت وتكو شئَت 
أيدغَم َأْن  َلوِل حَأرٌِف ساكٌن  ا

أمَحرَِّك ِعّما )  ِن أل بُعِضهّم : (  َأّما قو ِء الساكنيِن ف أه للتقا َل أك ما قب أيحرِ و
ِة َمْن ألغَ َلى  َأسكَن ولكْن ع ْعَم ) ف ِن ِة َمْن قاَل (  ألغَ َلى  ْيَس ع َل َف العيِن 

أل سيبويه َذا قو َه ِعَم ) فحرَِّك العيَن  ِن قاَل : ( 
َيٍل وكسرِوا كَما كسرِوا أهذ أة  ّنهّا لغَ َأ َأبُو الخطاِب :  َثانا  ّد قال : وحَأ

َلّن َأدغمَت  َأسكنَت و ْئَت  أه ( فل تتناجوا ) فإْن َش َأّما قول ِعٌب ) و ِل  )
أن َأحَأس َنا  أه َها  أن  ٍرِ ) فالبيا ْك َبُ أب  َثاو َأّما (  أف و َو الل ّد وه أف َم أه حَأرِ َل قب
َلّن حَأرِكَة ما َللَف  أه ا ْوٍب ) ل تشب َثا َو في (  َلّن الوا َللِف  أه في ا من

ِلم َهذا َجائٌز وإْن  أم في  ِلدغا ٍرِ ) وا ْك َبُ أب  ْي ْيَس ِمنهّا وكذلَك ( َج َل َلهّا  قب
ِو َذا كاَن قبَل الوا َللِف إ ِة ا ّنما يكوناِن بُمنزل ِلِف وإ َل ِة ا يكونا بُمنزل

أل ْكرٍِ ) في المنفصِل مث َبُ ْوِب  َثا أم في (  ِلدغا ٌة فا ِء كَسرِ َضّمٌة قبَل اليا
أك ّنهّا ل تحرِ َل ِرِ  ِء التصغَي َذلَك بُيا ِعَل  أف ّنما  ْيٌم ) في المتصل وإ أأصَأ  )

َفاعيَل َفاِعَل وَم أرِ اللِف في ( َم ّنهّا نظي َأ  )و
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أه أم أز إدغا أم الثاني : الذي ل يجو : القس
ْئَت أخفيَت وإْن ٍد فإن ِش ّو ولي َعد َد و أت بُولّي يزي وإذا قلَت : مرِر

ّو ) َعد َو في (  َأدغمَت الوا أث  َلنَك حَأي أم  ِلدغا أز ا ِشئَت بُنيَت ول يجو
ّد وصأارتا ًة ذهَب الم َنَك رفعًة واحَأد ِلَسا َولّي ) فرِفعَت  َء في (  واليا
ِة ّو ) بُمنزل َعد ألولى في (  أو ا أم ِمْن غيرِِ المعتل فالوا ِة ما يدغ بُمنزل

َظبٍي ) ِء في (  َولّي ) بُمنزلِة البا ألولى في (  أء ا ْلٍو ) واليا َد ِم في (  الل
ًا و ْبي َظ ِلَك :  َع قو ّيا ) م أز في القوافي ( ل أه يجو َن َأ َلى ذلَك  أل ع والدلي

َهّا أء قبل َلهّا َضّمٌة واليا أو قب َذا كانْت الوا ًا وإ َغْزو ِلَك :  َع قو ّوا ) م ( د
ألَك : َدها وذلَك قو ألهّا بُع َذا كاَن مث أم إ ًة منهّما ل تدغ ٌة فإّن واحَأد كسرِ



أم ٍرِ ل تدغ َياس َذا قاضي  َه ٌد و ِق أو وا ًا ويغَز َياسرِ ِلِمي  ْظ ًا وا ِقد أموا وا َل َظ
أث ِوَل حَأي ْو أق َقد  ِه في النفصاِل كَما قالوا :  َلى حَأال ّد ع ّنما ترِكوا الَم وإ

ِه إذا لم َوَل ) فكذلك هذ َقا ِة (  َلى زن َأْن تكوَن ع أو وأرادوا  ِم الوا َتلز لم 
ٍة ٌو في كلم َدها وا َذا كانْت لزمًة بُع أو إ َأّما الوا أو لزمًة ف أكْن الوا ت

َذا أو لزمٌة لهّ أعوٌل فالوا ْف أه َم َوَزن ّو  ِز ْع ٍة فهَّي مدغمٌة وذلَك نحو : َم واحَأد
َذا َقاوَل وإ َته للفاعِل صَأاَر :  ِوَل الذي إذا بُني ْو أق ِة  ْيَسْت بُمنزل َل ِء و البنا
َليسا ّنهّما  َل ًا أدغمَت  ِقد َوا ًا واْخَشوا  ّياِسرِ أرِ : اْخَشي  َأنَت تأم قلَت و

ِو ِء والوا أه انفتَح ما قبَل الهّا ّن َل ّد كاللِف  َفي َم بُحرِ
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َبُاَك َأ ِرِىْء  ْق َأ أبُوَك و َأ َأ  َقرَِ ِلَك :  ْيَس فيهّما إدغاٌم في مثِل قو َل والهّمزتاِن 
أز ْا وما ل يجو َذ أز في  ِز ما يجو أذكرَِ في بُاِب الهّم ْد  َق و

َغم للتقارِب أأد َو َما  أه ِم و ِلدغا أع الثاني ِمَن ا : النو
أيدغَم الحرِف في َأْن  َأحَأدهما :  أم قسميِن :  َأّن المتقاربَُة تنقس َلْم :  اع

ِبُه أف في مقار أم الحرِ أرِ ل يدغ أم الخ أه والقس َل الحرِِف المقارِب 
َلى ضرِبُيِن َو ع ِه فهّ أم في مقاربُ أيدغ َأّما الذي  ف

ْيَس َل أرِ :  ٍد ِمَن الحرِفيِن في صأاحَأبه والخ أكّل واحَأ َأحَأدهما : يدغم 

ِه أرِ في أم الخ ِرِ ول يدغ ِفي الخ َأحَأد الحرِفيِن  أم  َبُْل ل يدغ كذلَك 
ِه أم في مقاربُ أرِ ما يدغ ِذك

أن أد ما يكو َأبُع ِم و َف َأْن يكوَن في حَأرِوِف ال ِم  ِلدغا َأحَأسَن ا َأّن  َلْم :  اع
أن ِمَن َأحَأس ِه  أم في ِلدغا ِم فا أرَِب ِمَن الف َق ّلما  في حَأرِوِف الَحلِق فك

أن في حَأرِوِف الحلِق أب والبيا ِفيَما ل يقرِ ٍم  ِلدغا ا
أه َل أم في الذي قب أيدغ ِم ل  أرَِب ِمَن الف َق أن وما  َأحَأس أرَِب ِمنهّا  َق وما 

أل أل الو ْنهّا ما يبد ٍم ِم َأقسا أم ثالثاَة  أمدغمَة تنقس ِه ال َأّن هذ َلْم :  واع
أل الثاني ْنهّا ما يبد ِم وِم ِلدغا ّق ا َأحَأ َذا  ِه وه أم في أيدغ أثاّم  بُلفِظ الثاني 

بُلفِظ
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ًا بُما أل الحرِفاِن جميع ْنهّا ما يبد َثاني وِم أل في ال َلو أم ا أثاَم يدغ الوِل 
َع ذلَك في َنا جمي َقد كتب ِرِ و أدهما في الخ َأحَأ أم  أيدغ أثاّم  يقاربُهّما 

َع أرِ جمي أن نذك ًا ونح َعَشرَِ َمخرِج َقد قلنا : إّن المخارَج ستَة  ِه و مواضع
أن أن وما لَ يحس أز وما يحس أز وَما ل يجو ذلَك وما يجو

أم ِمن حَأرِوِف الَحلِق أل : ما يدغ : الو
ً َبْه حََأَمل ِلَك : اْج أم كقو َتدغ ِء  َع الحا أء م أة َمَخارج كَما ذكرِنا الهّا َهّا ثالثا ول
ً ِهلَل ْع  َط ْق َأ ِء :  َع الهّا أن م ِء العي أء في الهّا أم الحا أن ول يدغ َأحَأس أن  البيا

ًء والعيَن َء حََأا ّولَت الهّا َأدغمَت لقرِِب المخرِجيِن حََأ أن فإن  َأحَأس أن  البيا
أم في ِم ل يدغ َلقرَِب إلى الف َلّن ا ِء  َء في الحا َأدغمت الحا أثاّم  ًء  حَأا
ِء العينيِن ِم ِمَن التقا َأخّف في الكل أء الحاءيِن  أه وكاَن التقا َل الذي قب

َع ِء يرِيدوَن : َم أؤل َومّحا َعهّم  ٍم يقولوَن : َمّحْم يرِيدوَن : َم وبُنو تمي
ِء َهؤُل

ِء َع الهّا أن َم : العي
ٍد ول ّنهّما ِمْن َمْخرٍَِج واحَأ َل أن حََأَسٌن  أم حََأَسٌن والبيا ِلدغا َطع حَّأَملً ا ْق ا

َع أء َم أرِوَن إليهّا إذا وقعِت الهّا َء يف َلّن الحا أء في العيِن  أم الحا أتدغ
العيِن
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َع العيِن أء م : الحا
َفَة ) : َعرَِ َدْح  ًء فقلَت في ( اْم ّنَك لو قلبَت العيَن حَأا قاَل سيبويه : ولك

َفَة جاَز َدحَّأرَِ اْم
ِء َع الخا أن م : الغَي

ًا َلف ْغ َخ ْدَم َأ ألَك :  أم حََأَسٌن وذلَك قو ِلدغا أن وا َأحَأس أن  البيا
َيِن َع الغَ أء م : الخا

َأدنى مَخارج َو  َوه أث  أج الثال أه المخرِ ّن َل ِلدغام  أز ا أن ويحو َأحَأس أن  البيا
أغٌَل ْن أم أخٌل و ْن أم أل :  ْعَض العرِِب يقو َبُ َأّن  َترَِى  َأل  الحلِق إلى اللساِن 

َلْخ ألَك في اْس َع حَأرِوِف اللساِن وذلَك قو أيخفي النوَن كما يخفيهّا م ف
أت ) َبُاب ( َردد أتهّا في  أحَأسِن البياِن ِعز َلى  ّلَك ع َنمَك ويد ّغَ َل َنَمَك : اْس َغ

أفوَن ما يستثقلوَن ِع أيض ّنهّم ل يكادوَن  َل

َكاِف أف مع ال َقا : ال
أن حََأَسٌن َبيا ِلدغام حََأَسٌن وال َة ا َد َل َك ْق  ْلَح ا
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َاِف َع الق أف م : الكا
َلّن أن  َأحَأس أن  ّنما كاَن البيا ِلدغام حََأَسٌن وإ أن وا َأحَأس أن  ًا البيا َن َط َق َهّْك  ْن ا

أم الكاِف فيهّا أب إلى حَأرِوِف الحلِق ِمَن الكاِف فإدغا َأقرِ القاَف 
أن ِمْن إدغاِمهّا هَي في الكاِف َأحَأس

َع الشيِن أم م أس الجي : الساد
أن حََأسناِن أم والبيا ِلدغا ًا ا َث َب َعْج َش ْبُ ا

ِء َع الرِا أم م أع الل : السابُ
أن َأحَأس َوهو  أيدغم  َبَة  َغَل ّرَج اْش
ِم ِم والمي ِء والل َع الرِا أن م : النو

ْئَت ّلَك ) إْن ِش ِم ( َمن  أم في الل أتدغ ٍة و ّن أغ ِبُلَ  ٍة و ّن أغَ ِبُ أم  أيدغ ٍد  ِمْن ّراش
ِم َع المي أن م أم النو َغ ْد أت ٍة و ّن أغَ ْئَت بُ ٍة وإْن ِش ّن أغ ِبُل  ًا  ْدغام كاَن إ

ِء َع البا أن م : النو
ِدها في المخرِِج ًء لبع َلْم يجعلوا النوَن بُا ًا و ِء ميم أن مَع البا أب النو أتقل
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أء َبا ِبَُك وَشم ِبَك يرِيدون : َمْن  ألهّم : َمْم ّنٌة وذلَك قو أغ ّنهّا ليسْت فيهّا  َأ و
ًا َنبرِ َع َء و َبا أيرِيدوَن : َشن َعمبرٌِ  و

ِو َع الوا أن م : النو
ِه أأدغمْت في ّنهّا من مخرِِج ما  َل ٍة  ّن أغ ِبُل  ٍة و ّن أبُغَ ِو  َع الوا أن م أم النو أتدغ و

َتجافى َت ِليٍن  أف  َو حَأرِ َأّن الوا ًا  ِو ميم َع الوا أتقلَب م َأْن  َعهّا  ّنما من أن وإ النو
َفتيِن ِم الّش ِة وإلزا ِء في الشد أم كالبا أه الّشفتاِن والمي عن

ِء َع اليا أن م : النو
ّنهّما َأ أو فك أم فيهّا الوا أتدغ ِو وقد  أت الوا أأخ َء  َلّن اليا ٍة  ّن أغ ِبُل  ٍة و ّن أغَ أم بُ أتدغ

أب إلى َأقرِ أه ليَس َمخرٌِج ِمْن طرِِف اللساِن  ّن َل ٍد  من مخرٍِج واحَأ
أغ َللث ًء وكذلَك ا َيا ألهّا  ِء يجع َغ بُالرِا َأّن اللث َترِى  َألَ  أء  أه اليا ِء من مخرِِج الرِا

أه ِمَن ًا مخرِج ًا خفي ِم حََأرِف َف ٍرِ حَأرِوِف ال َع َسائ أن َم أن النو ِم وتكو بُالل



ِم ِم لحرِوِف الف ِلدغا أل ا َأصأ ِم و ّنهّا ِمْن حَأرِوِف الف َأ ِم وذلَك  الَخياشي
ِم ِرِ الف َأْن يكوَن لهّا مخرٌِج ِمْن غي أرِ الحرِوِف فلّما وصألوا إلى  ّنهّا أكث َل

ألَك ًة وذلَك قو ًة واحَأد َتهّم إل مرِ َألسن َأْن ل يستعملوا  َأخّف عليهّم  كاَن 
ِو إذا ِء والوا ِم واليا ِء والل َع الرِا َء وهَي َم : َمْن كاَن وَمْن قاَل وَمْن َجا
أأشرَِب ِم  ِم ولكّن صأوَت الف أجهّا ِمَن الخياشي ٍة ليَس مخرِ ّن أغَ أأدغمَت بُ

َلو ّنًة و أغ
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ِء ِء والرِا َأْن تدغمهّا في الواِو واليا َلما جاَز  ِم  أجهّا ِمَن الِخياش كاَن مخرِ
َع حَأرِوِف الحلِق بُنيٌة ٍء وهَي م أكّل شي َتى تصيرَِ مثلهّن في  ِم حَأ والل

أعهّا ِمَن الفم موض
َلْم َف َعْن مخرِِج النوِن  ّتَة تباعدْت  ِه الس َأّن هذ قاَل سيبويه : وذلَك 

َأّن حَأرِوَف اللساِن ل َذا الموضِع وكَما  أم في ه أتدغ َنا كَما ل  أه َها  أتْخَف 
ِم كما ّنما أخفيَت النوَن في حَأرِوِف الف أم في حَأرِوِف الحلِق وإ أتدغ

ٍد وِمْن ْلِف زي َوِمْن َخ ْنٍب  َذ َأجِل  أل : ِمْن  ِتهّا تقو أدغمَت في اللم وأخوا
أض أرِ وبُع َلكث أد وا َو الجو َوه أن  َفتبي أخٌل  ْن أم َبَك و َغل َليَك وَمْن  َع ِتم وَمْن  حََأا

أن متحرِكًة َذا كانِت النو َء َمجرِى القاِف وإ أيجرِي الغَيَن والخا العرِِب 
ِم َع المي أن ساكنًة َم أن النو َتهّا وتكو َلْم يجز إلّ إبُان ِم و لم تكْن إل ِمَن الف

ِتهّا ِء بُمنزل َع الواِو واليا َذلَك هَي م َنٌة وك َبُي َنفِس الحرِِف  إذا كانْت ِمْن 
َنٌم َغ أء و َنما ٌة َز أله : َشا َع حَأرِوِف الحلِق وذلَك قو م
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ْنيٌة أك ِنيٌة و ِق أء و ْنوا َوق ْنٌم  أز
أه ِمَن المضاعِف ّن َأ أرِ ك ِللباِس فيصي أة ا َلى البياِن كرِاهي ّنما حََأَملهّم ع وإ
َقالوا : اّمَحى َترِاهم  َألَ  ًا  ّعف أن في كلِمهّم مض َذا المثاَل قد يكو لّن ه

أم ِه المي أف في َذا المثاَل ل تضاع َلّن ه ِللباَس  أث لم يخافوا ا حَأي
أت ) : ْل َوِج َعَل ِمْن (  َف ْن أل في ا أت الخليَل يقو َقاَل سيبويه : وسمع

ِه أف في ِزيدْت في مثاٍل ل تضاع ّنهّا نوٌن  َل ّوَجَل كَما قالوا : اّمَحى  ا



ْثلَك وكذلَك إْن ِلَك : َمْن ِم ِة المنفصِل في قو َهذا بُمنزل أو فصاَر  الوا
ِء لم ّياَس وإذا كانْت َمع البا ِئَس ) قلَت : إ َي َعَل ) ِمن (  َف ْن بُنيَت ( ا
ًا ألهّا ميم ّو أتح أم النوَن وإنما  أتدِغ ّنَك ل  َل أء  ألَك : َشْمبا َتبيْن وذلَك قو َت
ْبٌس ول َل َذا  ْيَس في ه َل َف ٍة  ِء في كلم أع ساكنًة قبَل البا أم ل تق والمي

ِم ْيَس في الكل َل ٍم  ٍء ولَ ل ِم ساكنًة قبَل را أن وقعْت في الكل أم النو تعل
ِد المخارِج ِء لبع ّنما احَأتمَل ذلَك في الواِو واليا ْنٍل وإ َول . ِع ٍرِ  ْن ِق أل :  مث

أم أتدغ ِم  َعهّا ِمَن الَخياشي أن م أن النو ْيَس حَأرٌِف ِمَن الحرِوِف التي تكو َل و
ألَك أم في النوِن وذلَك قو أتدغ ْد  َق َف أم  َأّما الل أتدغْم فيهّّن ف في النوِن لم 

ّنرَِى:  َه
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أيدغَم في النوِن ما َأْن  َقد امتنع  أه  ّن َل أن  َأحَأس أن  أم في النوِن والبيا فتدغ
َلم ِم فيهّا و ِلدغا ّنهّم يستوحَأشوَن ِمَن ا َأ ِم فك َوى الل ِه ِس َغْمَت في ْد َأ

ِء التي هَي ِمْن مخرِِجهّا أم في اليا أتدغ ّنهّا ل  َل أيدغموا الميَم في النوِن 
أم أد ول َأبُع ِرِه  َو ِمْن مخرِِجهّا كانْت ِمْن غي أه َغْم فيما  أتد فلّما لم 

أم ِلدغا أز فيهّا معهّن إلّ ا ًا ول يجو َعَشرَِ حََأرِف أم في ثالثاَة  أتدغ ِة  المعرِف
أم ِه الحرِوِف والل ِتهّا لهّذ ِة موافق ِم وكثرِ ِة في الكل ِم المعرِف ِة ل لكثرِ
ًا منهّا ِمْن طرِِف َعَشرِ حَأرِف َد  َأحَأ أف  ِه الحرِو ِمْن طرِِف اللساِن وهذ

َذا اللساِن وحَأرِفاِن بُخالطاِن طرَِف اللسان فلّما اجتَمع فيهّا ه
أن ًا : النو َعَشرِ حََأرِف َد  َلحَأ أم وا ِلدغا ِم لم يجز إل ا أتهّا في الكل وكثرِ

أء أء والثا أن والظا أي والسي أء والزا أد والطا أء والصا أل والتا أو والدا والوا
أل والذا

َتى ِتهّا حَأ َد استطالْت لرِخاو َلّن الضا أن  أد والشي ْد خالطتهّا الضا َق َو
أرِ أل فكذلَك سائ أن والرِج ألَك : النعما ِء وذلَك قو اتصلْت بُمخرِِج الطا

َبُْل ) فإّن َهْل و ِم (  ِة نحو ل ِم المعرِف َذا كانْت غيرَِ ل ِذه الحرِوِف فإ ه
أب َأقرِ َء  َلّن الرِا َهرِّأيَت  ألَك :  أن وذلَك قو َأحَأس الدغاَم في بُعِضهّا 

َلْم تدغْم فهَّي لغٌَة لهِل الحجاز وهَي عرِبُيٌة ِم وإْن  الحرِوِف إلى الل
ٌة ِد والزاي والسيِن جائز ِء والصا ِء والداِل والتا ٌة وهَي مَع الطا جائز

ّنما جاَز ِء وإ َع الرِا ِتهّا م وليَس ككثرِ
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ِم قرِيٌب ِمْن مخرِِجهّا وهَي حَأرِوف طرِِف أم لّن آخرَِ مخرِِج الل ِلدغا ا
ِء َع هؤُل ِه م ِن أحس ٌة وليَس ك ِء والذاِل جائز ِء والثا اللساِن وهَي مَع الظا

أهّن ِمْن حَأرِوف طرِف اللسان ّنهّّن مع الثنايا و َل أم  ِلدغا ّنما جاَز ا وإ
أجهّا كما أنهّن منه واللم مع الضاد والشين أضعف لّن الضاد مخرِ

ِه ِة اللساِن والشين ِمْن وسط َأوِل حَأاف من 
َتميم العنبرِي : قال طرِيف بُن 

ٍة  ) ّذ أت َمالً لل ْك َل ْهّ َت َذا اْس أل إ ْئِق...َتقو َ َكفيَك ل ِبُ ٌء  َهّشي أة  َهّ َكي أف   )
َأدغَم اللَم في الشين ٌء ) ف َهْل َشي أد : (  أيرِي

َء : ِرِى أق ِء و َأدغَم اللَم في الثا أر ف ّفا أك ِوَب ال ّث َه َأبُو عمرِو :  َأ  وقرِ
ِء َأدغَم اللَم في التا َيا ) ف ْن ّد َة ال َيا أرِوَن الَح ِثا ّؤُ َبُت  )

ِه أح ِمْن جميِع هذ َأقب ِم في النوِن  أم الل َقاَل سيبويه : وإدغا
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ِء ّا ِو والرِ ِء والوا أم في اليا ِم كما تدغ ّ أم في الل أتدغ ّنهّا  َل الحرِوِف 
َتهّا ِذه الحرِوِف التي َشارك َأْن يخرِجوها ِمْن ه َلم يجسرِوا  َف ِم  والمي

ِدها في ذلك َأحَأ ّنوِن وصأارْت ك ِم ال في إدغا
أم في حَأرِوف طرِف اللساِن والثنايا ِلدغا ا

ِء َع الطا أل م : الدا
ِله فل َلى حَأا َق ع ِلطبا أع ا أم وتد أتدِغ أدلَمه  ِبْط  أد : اْض ّطلَمه يرِي ِب اْض

َتى َق حَأ ِلطبا أب ا أيذه أض العرِب  ٌق وبُع ّداَل ليَس فيهّا إطبا َلّن ال أه  ْب أتذه
ًا ِلم َظا ْد  أق ْف ِء وذلَك قولَك : أ أل في الظا ًء والدا ّداِل سوا َلهّا كال يجع

ِء أء مع التا : الطا
َلّن الداَل أل  َأمث َع الداِل  أق م ِلطبا أب ا ِله وذها َق بُحا ِلطبا أع ا أم وتد أتدِغ
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أم وكذلَك أتدغ ًا  َأم ْو ّت أق ْن أأ أكّل عرِبُّي وذلَك :  ٌة والتاء مهّموسٌة و مجهّور
ِلطباِق ِه بُا أف في أيجح َذا ل  ًا وه َب ِل ّطا َع ْن ألَك : ا ِء وذلَك قو أء في الطا التا

ّداِل َع ال أء م : التا
ِء في الداِل َأّن إدغاَم التا ِتهّا إلّ  أم في صأاحَأب أتدغ ٍة منهّما  أكّل واحَِأد

ِئد وذلَك ِقص في الزا أم النا أن إدغا َلحَأس ٌة وا ّداَل مجهّور َلّن ال أن  َأحَأس

ًا أدلَم ِبْط  أم ولو بُينَت فقلَت : اْض أتدِغ ْلَك ف ّت أق ًا وان ّدلم َع ْن ألَك : ا قو
ِه أم بُ أل الكل َو يثق ًا لجاَز وه أدلَم َعْت  ْن ْلَك وا ِت ِبْط  واْض
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ِد والزاي والسيِن أب الصا َبُا
َع السيِن أد َم : الصا

ًا ) ِلم ْفَحّسا ألهّا ( ا ّنهّا مهّموَسٌة مث َل َق  ِلطبا أع ا ًا وتد أرِ سين أم فتصي تدغ
أل ِمْن إذهاِب َأمث َع السيِن  ِلطباِق م أب ا أه وإذها َت َأذهب وإْن ِشئَت 

ًا ِبُرِ ِبّصا ِد وذلَك احَْأ أم السيَن في الصا أتدغ َء و َذا أدغمَت الطا ِلطباِق إ ا
ِد َع الصا : الزاي م

ًا ْوِجّصابُرِ َأ ِد وذلَك :  أم الزاي في الصا وتدغ
أن : الزاي والسي

أم َلمَة تدغ أرّس َو أم وكذلَك الزاي في السيِن  َة تدغ َد ِبّزَر احَْأ

   ]425 - صأفحة 3الصأول في النحو    [ جزء  

ِء ِء والذاِل والثا أب الظا َبُا
أء َمع الذاِل : الظا

ألهّا ٌة مث ّنهّا مجهّور َل َأذهبته  ْئَت  َق وإن ِش ِلطبا أع ا أم وتد أتدغ ِلَك  ّذ َف احَْأ
ًا ِلم ّظا أخ ِء نحو :  ّذاَل في الظا أم ال ْدغ أت و

ِء َع الظا أء م : الثا
أم ْدِغ أت ًا  ّظالم َع ْبُ ا

ِء َع الثا أل م ّذا : ال
أن ِلَك والبيا ّذ َع ْبُ ًا وا ِبُت ّثا أخ ِتهّا وذلَك :  أكّل واحَأدٍة منهّما في صأاحَأب أم  َغ ْد أت



ِد والسيِن والزاي أه في الصا أل من َأمث فيهّّن 
أه أم مخرٍِج في مخرٍِج يقاربُ إدغا

ِد والزاي والّسيٍن لقرِِب أيدغمَن كلهّّن في الصا أء  أل والتا أء والدا الطا
أتدغم َف َة  َد ِبّزَر أم واْض أتدِغ َعْت ف َقّسِم َو ْلَمى  َهبّس َذ المخرِجيِن وذلَك : 
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أن َتسّمعوَن والبيا َي أد : ل  أعوَن ) . يرِي َيّسّم أم : ( لَ  َأ بُعضهّ ًا وقرِ ِبُرِ َعّصا ْن َوا
عرِبُّي حََأسٌن

ألَك : َذلَك قو ِد وأختيهّا و أم في الصا أتدغ أء  أل والثا أء والذا وكذلَك : الظا
أمّزمان َة سمعناهم يقولوَن :  َد َفّزَر ًا واحَأ ِبُرِ أخّصا َلَمَة و َلمَة واحَأفّس َعّس ْبُ ا

أن أيدغمونهّا في السيِن والبيا أمّساعة ف ّذال في الزاي و فيدغموَن ال
أأختيهّا ِء و أه في الظا أل من َأمث فيهّا 

أت أل أخوا أء والذا أء والثا والظا
ِلدغام وذلَك أهّّن ِمن بُعٍض في ا أع بُعض أل ل يمتن أء والدا أء والتا الطا

أه ِلَك وحَأجت ّت َع ْبُ َد وا أو ّدا أخ َو ًا  ِلب ّطا َف ًا واحَْأ ِبُت ّثا َع ْن ِلَك وا ّذ ِع ْبُ ًا وا ِلم ّظا ِب ْه أ
ِء َدٌل ِمَن الهّا َبُ ِء التي هِي  أء في التا أم الثا أتدغ أث دراهم  قولهّم : ثال

َأّما ٌد ف ِه جي أن في ًء والبيا أهّم فجعلوَها تا ّت ّد ِم وقالوا : حََأ التي في الداره
أف ّنهَّن حَأرِو أي فل تدغمهَّن في هذه الحرِوِف ل أن والزا أد والسي الصا
َغم َأْن تد أء  َأندى في السمِع فامتنعْت كما امتنعِت الرِا أهّن  الصفيرِ و

ِبّضرََِمَة ِد وذلَك اْض أء في الضا أل والتا أء والدا أم الطا ِم وتدغ في الل
ِعّضرََِمَة ْن وانقّضرََِمَة وا

ِئبْه َفَضّجّضّجًة َركا َثااَر  ِه قاَل :  أق بُعرِبُيت قاَل سيبويه : وَسمعنا َمْن يوثا
ِد َء في الضا َغم التا َأد ف

ِد وذلَك  أل يدغمَن في الضا أء والذا أء والثا َفّضرََِمَة: والظا احَْأ
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ِد والسيِن والزاِي أد في الصا أم الضا أتدغ َعّضرََِمَة ول  ْبُ أخّضرََِمَة وا و
أد أم الصا أتدغ أن وهَي قرِيبٌة ِمنهّا ول  ِد كما امتنعِت الشي ِة الّضا لستطال



ٌد ّي أن عرِبُّي َج أم فيهّا والبيا أم فيما تدغ أتدغ أد ل  ِد فالضا أأختاها في الضا و
ِتهّا حَأيَن اتصلْت أل في الشيِن لستطال أء والدا أء والتا أغم الطا وتد

أم أتدغ َأقوى و ِد  أم في الضا ِلدغا ًا وا َبت أقّش ْن َوا ًا  َبث بُمخرِِجهّا وذلَك : اْضبّش
ِد وذلَك َلة الضا ّنهّم أنزلوها منز َل أء في الشيِن  أل والثا أء والذا الظا

أد َأجو ٌد وهو  ّي أن عرِبُّي ج َء والبيا أخّشنبا َء و ْنبا َعّش ْبُ ًء وا َفّشنبا ألَك : احَْأ قو
ِد أه في الضا من

َذا كاَن أم إ ِلدغا ِه ا أز لَك في َو ساكٌن يجو أه أه و َت َأدغم َع ما  َأّن َجمي َلم :  واع
أح ِه ويقب أن في أه فيَما يحس أل ذلَك في المثليِن وحَأال ًا كما تفع متحرِك

َأْن َقبَل  ًا  ِه متحرِك ًا وهو بُزنت ِه حََأَسٌن وما كاَن َخفي أن في أم وَما يكو ِلدغا ا
أة في حَأرٍِف أف المتقاربُ ِه الحرِو َذا كانْت هذ يخفى كحاِل المثليِن وإ

أثاقلً واعتللً كَما كاَن المثلن َداد  َلم يكِن الحرِفاِن منفصلين از ٍد و واحَأ
َفِمْن أه ما يستثقلوَن  َلّن الحرَِف ل يفارق َأثاقل  َذا لم يكونا منفصلين  إ

َعّل ) في َت ْف أب ( ا ِكرَِ بُا أذ ْد  َق ٍد و ِرِ ّث أم ٍد ) :  ِرِ َت ْث أم ألهّم في (  ذلَك قو
أم أيدغ أل ول  أيبد أه وما  أم من أيدغ التصرِيِف وما 

ِة َنع ِمَن الحرِوِف المتقاربُ أرِ ما امت ِذك  :
أه أم مقاربُ أيدغ ِه ول  أم في مقاربُ أيدغ َلى ضرِبُيِن : منهّا ما  أء ع وهَي تجي

ِه أه في أم مقاربُ ِه ويدغ أم في مقاربُ فيِه ومنهّا ما ل يدغ
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أة أبُهّا : الهّمز أم فيهّا مقار أيدغ َبُهّا ول  أم فيما قار أتدغ أف التي  فالحرِو
ِة ٍء من المقاربُ َلهّا فتحٌة في شي أم وإْن كاَن قب أو ل تدغ أف والوا والل

ألهّا َو مث أه َهّا مفتوٌح َما  ِء التي ما قبل َع هذِه اليا أو لو كانْت م وكذلَك الوا
أء َلهّا ضمٌة واليا أو قب َذا كانِت الوا ْع إلّ ذلَك وإ َتهّا ولم تستط ٌء لدغم سوا

ِم ِلدغا أد ل َأبُع َو  ٌة فهّ َلهّا كسرِ قب
أء أء والفا أم والرِا أم في المقاربُة فيهّا : المي أتدغ أف التي ل  الحرِو

أن والشي
أرِ َب ِهّم : العن ًا في قول ّنهّم يقلبوَن النوَن ميم َل ِء  أم في البا أتدغ أم ل  فالمي
أد : اصْأَحْب ًا ترِي َطرِ ِم فنحو : اصأَحّم ِء في المي أم البا َأّما إدغا ِبَُك و وَمْن 

ًا َمطرِ
َذلَك ّفي  َه ْذ أم فيهّا وذلَك : ا أء تدغ ِء والبا أم في البا أتدغ أء ل  والفا

أم أم الل أتدغ ٌة و ّنهّا مكرِر َل ِم ول في النوِن  أم في الل أتدغ أء ل  والرِّا



ِء أن في الرِا والنو
أم فيهّا أم الجي أتدغ ِم و أم في الجي أتدغ أن ل  والّشي

َأْن ل ِد  ّق الزائ ِد وحََأ أيدغَم في الّزائ َأْن  ّق الناقِص  َهذا أّن حََأ أة  وجمل
ِم واللساِن وحَأرِوِف ِم في حَأرِوِف الف ِلدغا أل ا َأصأ أيدغم  في الناقِص و

أأدغَم من الجميِع َفما  ِم  ِلدغا أد ِمَن ا َأبُع ِة  أف الّشف الحلِق وحَأرِو
ِم واللساِن َف ِة حَأرِوِف ال فلمقاربُ
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أب َهذا بُا
ِه أع بُ أيضار ِه حَأرٌِف من موضعِه والحرِف الذي  أع بُ أيضار الحرِِف الذي 
أف الذي ِه الحرِ أع بُ أيضار َأّما الذي  ِه ف أف وليس ِمْن موضع ذلَك الحرِ

ٍر َد أل نحو : َمْص َدها الدا أة إذا كاَن بُع أد الساكن ِه فالصا ِمْن مخرِج
َأشبَه الحرِوِف َعّل ضارعوا بُهّا  أي َأْن  أرِ فما لم يمكن  َدر والتقدي َأصأ و

أي ِه وهَي الزا بُالداِل ِمْن َموضع
ألَك في ًا خالصًة وذلَك قو َنهّا زاي َء يجعلو ْعنا الفصحا قاَل سيبويه : وسم

أت ولم َأزدر أت :  َأصأدر أد وفي  َفْز ِد : ال َفص أرِ وفي ال ّتزدي ّتصديرِ : ال ال
ِء في ( افتعَل ) ّنهّا ليسْت بُزائدٍة كالتا َل َلى إبُداِل الداِل  يجسرِوا ع

ْد َق ّنهّم  ٌء ولك َنهّما شي َع بُي ْد وق َق أه  ّن َل ْبدل  أت أد لم  فإْن تحرِكِت الصا
ّبُما ضارعوا بُهّا أرِ أن ف َأحَْأَس أن  َبيا أت ) وال َدق ِد ( صأ َهّا نحو صَأا يضارعوَن بُ

َنا أه أة  َطاء كالدال والمضارع َلّن ال ٌة نحو : َمصادر والّصرَِاط  وهَي بُعيد
ًا َأبُدلوا السيَن صَأاد ٌق وَمَصاليق ف ِوي وإْن بُعدْت كما قالوا : صَأ

أن َأحَأس أهنا  أن  والبيا
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ّتسديرِ : : َلت فقلَت في ال أأبُد ًا ساكنًة  ِد سين أع الصا َكاَن موض فإْن 
أب ٌق يذه ِفيهّا إطبا أه ليَس  ّن َل أه  َبُ ْو َثا أل  أيزد أه :  َبُ َثاو أل  أيسد أرِ وفي  ّتزدي ال
أن ِه فالشي أف الذي ليَس من موضع َأّما الحرِ أن و َأحَأس أن فيهّا  والبيا

أم أرِ وهذا عرِبُّي كثيرٌِ والجي أن أكث َي والبيا َهّا الزا أع بُ أق فتضار َد َأْش وذلَك 



ًا خالصًة ول َلهّا زاي َأن يجع أز  أر ول يجو َأشد َلجدر )  ًا يقولوَن في ( ا َأيض

ّنهّما ليستا من مخرِِجهّما وقد َقالوا : اجدمعوا في اجتمعوا َل أن  الشي
َدَرؤوا يرِيدوَن  َترِؤوا: واج اج
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َغَاِت ًا في بُعِض الل أن صأاد ِه السي أب في أب ما يقل َبُا َا  هذ
أت ْق َب َوصَأ أت  ْق أصأ ٍة نحو  ٍة واحَأد َها في كلم أف إذا كانْت بُعد أبهّا القا تقل

ِز وكذلَك أق ولم يبالوا ما بُيَن السيِن والقاِف ِمَن الحواج َل والّصْم
َلخ ) فإْن َلخ في ( َس أغ ) في ( َسالٍغ ) وصَأ أء يقولوَن ( صَأال أن والخا الغَي
َذا ِمَن ّنما يقول : ه أف مجهّوٌر وإ ّنهّا حَأرِ َل َلَق لم تغَيرِها  َوَز َقا  قلَت : َز
أتهّا ْق أذ أز في  ٌع في ( َساطٍع ) ول يجو َقالوا : صَأاط ِرِ و العرِِب بُنو العنب

أن في موضعهّما هذا أء فليَس يكو أء والتا َأّما الثا ًء و أن تجعَل الذاَل ظا
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ٍد َليس بُمطرِ ِتهّم و ِن َألس أفوا على  ّف ًا : ِمّما َخ أب ما كاَن َشاذ َبُا َهذا 
أأدغَم أثاّم  ًء  َتا أأبُدَل ِمَن السيِن  ْدٌس )  ألهّا ( ِس َأصأ َفِمْن ذلَك ( سّت ) و
أة ولكّن أة الجيد ٌد وهَي الحجازي ِت َو أه :  أل َأصأ ّد إنما  َو ألهّم :  وِمْن ذلَك قو

أت ِمَن ِلَما ذكرِ ًا  َأدغموا ولم يكْن مطرِد َء ف أنوا التا َك ٍم أس بُني تمي
ٌة َد ِت َدهم :  أد عن َلجو ًا وكاَن ا ْتد َو َو ًا  ْطد َو َتجشموا :  ّتى  اللتباِس حَأ

ّد ) َو َبُ أه (  ّداٌن ) شبهّو َداٌن ) وَقد قالوا : ( ِع ْت ِه ( ِع أنوا في ٌة ومّما بُي َد ِط و
ٍة قبَل الداِل أء في كلِمهّم ساكنًة في كلم أع التا وقلما تق

َء ِمْن أفوا كَما حَأذفوا التا أت فحذ ْل َظ َو أت  َوَمْس أت  َأحََأْس ّذ :  وِمَن الشا
َء َأْن يدغموا التا ِء وكرِهوا  َء مع الطا أع استثقلوا التا ِلهّم : يستطي قو

أع ًا وَمْن قاَل : يسطي َأبُد أك  أن وهَي ل تحرِ أك السي أتحرِ ِء ف في الطا
أع ِطي أي َع  َأطا َلى (  َع َد السيَن  ّنما َزا  )فإ

َء أفوا الفا أع حَأذ َيتَس َتقى و َي أت  ْي َق َت ألهّم :  ّذ : قو وِمَن الشا
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َقى ّت أه مخفٌف من ا ّن أر أ َتتقى يقد َء تبقى متحرِكًة وَمْن قاَل  َلّن التا

أض العرِِب : َقاَل بُع ِو و َء ِمَن الوا أل التا َترِى يبد أل  َقاَل : تقى مث وَمْن 
أأبُدلِت ِء كما  َأبُدلوا السيَن مكاَن التا َذ  ّتخ أد : ا ًا يرِي أن أرض َذ فل َتَخ اْس
َع في ّطَج أل بُعض العرِِب : ا أل ذلك قو َنهّا في ( ِسّت ) ومث أء مكا التا
َنهّا أقرَِب الحرِوِف ِمنهّا َأبُدَل مكا أمطبقيِن ف ِء ال َع كرِاهيَة التقا َطَج اْض

َء َأْن يكوَن ( استفعَل ) فحذَف التا أرِ  َذ ) قوٌل آخ ْتَخ َت وفي ( اْس
أت ْل َظ أفوا ( لَم )  َذ َذ ) كما حََأ ْتَخ َت للتضعيِف ِمن ( اْس

َء َذَف الطا ْئَت قلَت : حََأ أع فإْن ِش أع ) في يستطي َيستي َقاَل بُعضهّم : (  و
أت ) وإْن َقي أت َة كما ترِكوا في (  أت ) وترِكوا الزياد ْل َظ كَما حَأذَف لَم ( 
ًا َد السين مهّموس ِء ليكوَن ما بُع َء مكاَن الطا ْئَت قلَت : أبُدلوا التا ِش
َأبُدلوا ِمْن موِضعهّا ًا ف أه مجهّور َد َلهّا كَما قالوا : اْزداَن ليكوَن ما بُع ْث ِم

َنهّا في أل هَي مكا َنهّا كما تبد أشبَه الحرِوِف بُالسيِن فأبُدلوها مكا
ِلطباق ا

أرِ ِبُلعنب أث و ألهّم في بُني العنبرِ وبُني الحارث : بُلحرِ ّذ قو وِمَن الشا
َذا ِة فإ أرِ فيهّا لَم المعرِف ٍة تظهّ أكّل قبيل أن وكذلَك يفعلوَن بُ فحذفِت النو

أثرَِ في كلِمهّم َك ّنهّا لّما كانْت ِمّما  َل أن ذلَك  َفل يكو أم  ِرِ الل لم تظهّ
أت ) ِبَُمْس أن قرِيبتي الَمخارِج حَأذفوها وشبهّوها (  أم والنو وكانِت الل
َكما لم يصلوا في ِم  ِلدغا ألوا إلى ا َيِص ّنهّما حَأرِفاِن متقاربُاِن ولم  ل
أه منفصٌل ّن َأ ِه  َع في أه اجتم ّن َل أد  َأبُع َذا  ِم وه أت ) لسكوِن الل ( َمِسْس
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َهذا أل  أة ومث أه الحرِك َتصرَِف الفعِل حَأيَن تدرك أف  أه ساكٌن ل يتصرِ ّن َأ و
ِء َلى الما َع أد :  َو يرِي أه َو ِء بُنو فلٍن فحذفوا اللَم  ْلَما َع أل بُعِضهّم :  قو

بُنو فلٍن وهَي عرِبُيٌة
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ِرِ ِة الّشاع أب ضرِور َبُا
ْو َأ ٍم  َأو تقدي ٍة  َأو زياد أن إلى حَأذٍف  أيضطرِّ الوز َأن  ِرِ  أة الشاع ضرِور

َلى ِه ع َعْن وجهّ ِرِ إعرِاٍب  َأو تغَيي ِه وأبُداِل حَأرٍِف  ٍرِ في غيرِ موضع ْأخي َت
َأْن يحذَف ما َلى التأويِل وليَس للشاِعرِ  ٍرِ ع أمذك َأو تأنيِث  التأويِل 

أل عليهّا فمنهّا ما أأصأوٌل يعم َبُْل لذلَك  َء  َد ما َشا َأْن يزي أه ول  َل َق  اتف
ّذ ولكّن الشاعرَِ َء كالشا َعليِه ومنهّا ما جا أيقاس  َأْن يستعمَل و أن  يحس

ٍء ولكّن ِبُشي ًا  َع شيئ ْد ضار َق َأن يكوَن  ّد ِمْن  أبُ َعَل ذلَك فل  َف َذا  إ
ٌد َبُعي أه  َقرِيٌب ومن أه  أف فمن التشبيَه يخلت

ِه َعلي أس  أن ِمْن ذلَك ويقا أرِ الذي يحس ِذك
َو في جميِع ِله وه َأصأ أم إلى  ِه الكل ّد في أر َأحَأسَن ذلَك ما  َأّن  َلْم :  اع

أر أف وإظهّا أف ما ل ينصرِ أة صَأرِ َأو حَأذٍف فالزياد ٍة  ألو ِمْن زياد ذلك ل يخ
أك الساكِن في أحسِن تحرِي أه في ال أح المعتّل ويتبع التضعيِف وتصحي

أد َأبُع ِو البيِت فهّو عندي  أه فإْن كاَن في حَأش َقبل ِة ما  ِة بُحرِك القافي
أبيوِت َألِف الوصأِل في أنصاِف ال أع  وقط

ِد وتخفيِف المشدد أرِ الممدو َقْص َف أف :  َأّما الحذ و
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َأْن أه  َل أز  َفل يجو ِه  ِت ِرِ في ضرِور أز للشاع َأّما ما ل يجو َف في القوافي 
ْو يسكَن َأ ًا  أيحرَِك مجزوم َأْن  ِة وزٍن بُ ِلقام ٍة ولَ  ِة قافي يلحَن لتسوي

أه إلى َأْن يكوَن يخرِج ِظه إلّ  َعْن لف ًا  أيخرَِج شيئ َأْن  أه  َل ًا وليَس  معرِبُ
أه عن قياٍس َأخرَِج ّنما  أته وإ أق أه كاَن حَأقي ّن َل ِه  أه إلي أه فيرِد َل َقد كاَن  َأصأٍل 

ٍة ٍة واقع ّل ِلع َأو استخفاٍف  ِه  ٍد استمرِّ بُ َأو اطرِا أه  لزَم
أل ِمَن الضرِِب : الول َلو ا

َع ما ل ِرِ جمي َأْن يصرَِف في الّشع ِرِ  أف للشاع أف ما ل ينصرِ َو صأرِ وه
ألهّم في أف وذلَك قو ّلهّا الصرِ ِء ك َأصأَل السما َأّن  أف وذلَك  ينصرِ

َفتى كما ٍد يا  أت بُمساج ًا ومرِر َأحَأمرِ أت  ٍرِ ورأي َأحَأم أت بُ ِرِ : َمرِر الشع
َقاَل النابُغَة  :

َكبْن  ) َيرِْ ْل َو ٌد  َقصائ ْنَك  َي ِت ْا َت ْل ِر...َف َوا َلك ْيٌش إليَك قوادَم ا (  َج
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َأفعَل ِرِ إلّ  أف مصرِوٌف في الشع ٍء مما ل ينصرِ أكّل َشي فقاَل قوٌم : 
ْنَك وذهبوا َأكرَِم ِم أت  أل ِمنَك ورأي َأفع َهذا  َذا نحو :  أه ِمْن ك ( الذي مع

َع أمن ّنما  ٌأ وإ ْنهّم َخط َذا ِم ِه وه أم مقاَم المضاِف إلي ْنَك ) يقو َأّن ( ِم إلى 
ّنَك َأ َى  َألَ ترِ َأحَأَمرِ  َفصاَر ك ًا  ْنَك ) نعت ِبُم َتّم (  أل ) و َأفع أه (  ّن َل أف  الصرِ

ًا ِلهّا وصأرِفَت خيرِ ْنَك فمنَك على حَأا أت بُخيرِ منَك وشرِّ ِم أل : مرِر تقو
أز في َأفعَل ) وقال قوٌم : يجو َعْن وزِن (  َنقَص  ّنه قد  َل ًا )  وشرِ

أف أك صأرِِف ما ينصرِ ِرِ ترِ الشع
َأصأٍل للسماِء أن أه ليَس بُ ّن َل ٌأ عظيٌم  َذا َخط قاَل محمد بُن يزيد : وه

أل العباِس ِه قو ِه قاَل : وِمّما يحتجوَن بُ َأصأل ّد ذلَك إلى  ل تنصرَِف فترِ
: بُن مرِداس

َلقرِِع ) َنَة وا َيي أع ْيَن  َبُ ِد  أعبي َنهَّب ال أل نهّبي و َع َأتْج  ... )
َداَس في َمْجَمِع...وما كاَن حَِأْصٌن ولَ حََأابٌُس  ) أفوقاِن ِمرِْ ًي   )
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أة ( يفوقاِن شيخَي في َمْجَمِع ) وِمْن ذلَك أة الصحيح ّنما الرِواي وإ
َذا البيت لذي الصأبِع العدواني أهّم في ه : روايت

َعرِِْض ) ّطوِل وذو ال أرِ ذو ال َعام َلدوا  َو ( ... وَمِمْن 
ِه ( وذو الطوِل ) ولم يقْل ِل ٍة فيحتجوَن بُقو أم قبيل أرِ اس ّنَما عام وإ

َقاَل َكما  ِة إلى ( الَحّي )  أه للضرِور ّد ّنما ر َذاِت ) فإ  ) :
ِه  ) ِرِ ْب َق َلى  َع ِه  ّي َبك أت أرِ...َقامْت  َعام َيا  ِدَك  َبُع ِلي ِمْن  (  َمْن 

ٍة  ) َبُ أغرِ َذا  ِر  ّدا ِني في ال َت ْك أرِ...َترَِ أه ناصأ َل ْيَس  َل َذّل َمْن  ْد  َق   )
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َذا الذي ذكرَِ أرِ ذلَك وه َذا نظي ٍة فهّ ًا ذا غرِبُ َد للضرِورة إنسان ّنما أرا فإ
أء إلى ِة الشي ّد للضرِور أيرِ َأْن  أس  أه القيا ّن أبُو العباس كَما قاَل : إ



أف في الشعرِ َترِِك صأرِِف ما ينصرِ ِله ولكْن لو صأحِت الرِواية في  َأصأ

ِرِي َيْش أه  َنيا َفب ِو في قوله :  َد من حَأذِف الوا َأبُع أف التنويِن بُ لما كاَن حَأذ
أو في أف في الوقِف والوا ّنه قد يحذ َل ٌد و َلّن التنويَن َزائ أه . .  َل َرحَأ

أفهّما ٌء حَأذ أهما َردي أفهّا في الوقِف كل أز حَأذ ٍة فل يجو أرِ زائد َو ) غي أه  )
في القياِس

أل ابُن الرِقياِت َقو َأّما  َأبُو العباس : ف : قاَل 
أبهّا ) َطي َأ أرِها و َأكث أرِ  ّد الم أب حَأيَن َج َع ( ... وَمْص

َأفسدْت ٍة وأّن الحضرِيَة  َأّن ابَُن الرِقياِت ليس بُحج َعم الصأمعي :  فز
أع ِلعرِاَب ويتب أم ا َذا الشعرَِ ِمّمْن يفهّ أه قاَل : وَمْن روى ه َت ْيه لغَ َل َع

أد : الصواَب ينش
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أبهّا ) أرِها وأطي أرِ أكث ّد الم أم حَأيَن َج َأنت ( ... و
َأ َأخط ِتهّم كثيرٌِ ِمّمْن قد  ِء الموثاوِق بُهّم في لغَا قاَل : وِمَن الشعرِا

أل ذي أل ِمْن ذلَك قو أل والزل ِه الوه ْد يجوْز علي َق َف ًا  أه وإْن كاَن فصيح ّن َل

ِة : الرِّم
ٍم  ) أأم َسال َعْن  ِه  َنا فقلنا إي ْف َق ِر البلقِع...و ّديا ِم ال أل تكلي (  وَما بُا

أله َقو ألغَاِت و ٍء من ال ًا في شي أف إلّ منون َذا ل يعرِ : وه
أه  ) َومْت في الرِض َراَجع َد َذا  َتى إ أه...حََأ ْفَس َن َنّجى  َء  َلو َشا َو ْبرٌِ  ِك  

أب َهّرَِ ( ال
ِء كَما قاَل ّوَم في الّسما َد ّوى في الرِض و َد أل :  ّنما يقا : إ

أم ) ّو تدوي َلهّا في الَج ْيرَِى  أس حََأ ( ... والّشْم
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َفقد َد في النداِء  أن السَم المفرِ أرِ ممْن ينو أرِ إليه الشاع فأّما ما يضط
ِء أه في الندا ذكرِنا

َلوِل : الثاني ِمَن الضرِِب ا
ٌة في ّنهّا حَأرِكٌة مقدر َأ ٍة إلّ  أة حَأرِك َو زياد َوه أر التضعيِف  َو إظهّا َوه



أل ِم فيقو أف المدغ ِرِه تضعي أز في غي ِرِ ول يجو أز في الشع الصأِل يجو
ٌد وفي ِد َذا َرا ّد ) : ه أل في ( َرا أل ويقو َلصأ أه ا ّن َل َد  َد ّد ) : َر في ( َر

َأصأمم فاعلم َأصأّم )   )
أأم صَأاحَأٍب أب بُن  َن ْع : قاَل َم

ألقي  ) أخ ْبُِت ِمن  ْد َجرِّ َق ِذَل  َعا َأ ْهّلً  أنوا...َم ِن ٍم وإْن َض َوا ْق َل أد  أجو َأ َأني    )
أرِ ّنوا وقال : آخ أد : ض : يرِي
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َلِل ) َلْج َعلّي ا ِه ال أد لل ( ... الَحْم
َلَجّل أد : ا يرِي

ِلهّم : وقاَل أبُو العباس في قو
ِبْه ) أب ْل أ

َ أت  َعلمْت ذاَك بُنا ْد  َق  ... )
َذا الحي َأعقِل ه أد : بُناِت  يرِي

أنوا ِن ِلَك : ( َض َذا إلّ في الشعرِ كقو َه أز  أأجي  )وقال : ول 
ّبْه َأل أت  َبُنا أز إلّ  ِم فلَ يجو َأّما في الكل ف

أث ِمَن الضرِِب الول : الثال
أك ِم تحرِي أح في الكل َول يصل ِرِ  أز في الشع أح المعتّل يجو َو تصحي وه

ِلَك في الّشعرِ : ِة في الرِفِع والجرِّ للضرِورة نحو قو الياءاِت المعتل
أل ابُن الرِقياِت أل ِمْن ذلَك قو أه الصأ ّن َل َقاضٍي  أت بُ َهذا قاضٌي ومرِر  :

َهْل  ) َوانِي  َغَ أه في ال ّل َبُارَك ال أب...لَ  َل ّط أم أهّّن  َل ِإلّ  ِبْحَن  أيْص   )
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: وقال جرِيرِ
ْيرَِ َماِضٍي  ) َغ َهّوى  أيَجازيَن ال ًا  ِيوم أل...َف ّو َغَ َت ْولً  أغ ْنهّّن  ًا ترَِى ِم َيوم (  و

َذا ِإ َأن تفتَح في موضِع الَجرِّ  َهذا الَشرِِط  أمهّا على  أء حَأك ِذه اليا فهّ
ِإْن اضطرِّ أع في موِضع الرِفِع ف أف كما ترِف َينصرِ وقعْت في اسم ل 

ِرِ أف حَأرِّكهّا في موضِع الَجرِ بُالكس َشاِعرٌِ إلى صَأرِِف ما ل ينصرِ
ِء َمجرِى َأجرِاها في جميِع الشيا ِرِ المعتّل ف أل في غي َيفع َنهّا كما  ّو َن و



ِو ِء والوا َأْن ترِفَع في اليا َلفعاِل  أمهّا في ا غيرِ المعتّل وكذلَك حَأك
َكما قاَل أزوَك  أيَك ويغَ ٌد يرِم أل : زي : فتقو

َتنِمي  ) أء  َلنبا ْيَك وا ِت أ
ْ َي َلْم  ِد...َأ َيا ِز أن بُني  أبو َل َقْت  َبَُما ل   )

   ]444 - صأفحة 3الصأول في النحو    [ جزء  

أله أء فقو َلسما َأّما ا أيَك ) و أت
َ َي َو  أه ِله : (  أه ِمْن قو َهذا َجَزم  :

َيا  ) ِل ْي َع أي َبْت ِمني وِمْن  َعِج ْد  َا...َق ِلي ْو َل ْق أم ًا  َق َل ْني َخ َأت (  لّما ر
ِة أه بُمنزل َل أه جع ّن َل أه التنويَن  أف ولم يلحق أه ل ينصرِ ّن َل أيعيلى )  ففتَح ( 

أله أل ذلَك قو ِرِ المعتّل ومث : غي
َفاِخرَِاٍت  ) َي  ِر َعا َلى َم َع أت  ِبُي أ

َباِط...َ ِع ِم ال َد َك ّوٌب  أل ِبُهّّن م   )
َفرِّ ِمَن أرِ ولكْن  ِرِ الشع َلْم ينكس َفاخرِاٍت  ٍر  َعا َفقاَل : َم َذا لو أسكَن  َفهّ

أل ذلَك : الزحَأاِف ومث
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أه  ) أت َهَجو ْولًى  ِه َم أد الل َلو كاَن عب َواليا...َف َلى َم ْو ِه َم َد الل (  ولكّن عب
أل القائِل : وأّما قو

َا ) َي ِئ َق َسبٍع َسَما َفو ِه  ِلل أء ا ( . ... . . َسَما
ٍء أة أشيا ِه ثالثا ففي

َلى أع سحابٌُة ع َكما تجم َعائل )  َف َلى (  ًء ) ع أه جَمع ( َسما ّن َأ ْنهّا  ِم
َلصأل فقاَل : ِه ا ِبُ َغ  َل َب َف َأْن يقوَل : َسَمايا  ّق ذلَك  َسحائب وكاَن حََأ

ِة الصحيِح أه بُمنزل َل َع َفَج َتَح  َف ٌء ثام  َسَما
أت بُرَِسائَل يا أل سمع َفتى في موضِع الجرِّ كما تقو َي يا  فقاَل َسَما

ّد اللِف التي هِي طرٌِف َيا ) إلى الصأِل ِمْن جهّات َر ّد ( َسَما َفتى فرِ
َء الولى التي تلي ّد اليا أثاّم َر َي )  ِء فصارْت ( َسَما َيا ) إلى اليا ( َسَما

َء إعرِاَب الصحيِح َأعرَِب اليا أثاّم  َي )  ِة فصارْت ( َسَما اللَف إلى الهّمز
ِء أل : هؤُل أن فيقو أقهّا التنوي أء في مثِل َهذا الجمع يلح َلْم يصرِْف واليا ف

َلم ٍر فاع أت بُجوا َلْم ومرِر ٍر فاع َجوا
َهذا َي يا  أت َجوار ورأي



َلوِل أع : ِمَن الضرِِب ا : الرِابُ
أء أز ابُتدا َألِف الوصأِل في أنصاِف البيوِت يجو أع  َو قط ِة وه ِمَن الزياد

   ]446 - صأفحة 3الصأول في النحو    [ جزء  

َلى النصاِف التي هَي أف ع ّلّن التقديرَِ الوق َألِف الوصأِل  َلنصاِف بُ ا
ٍد َلبي أل  َفِمْن ذلَك قو َدها  أف ما بُع أثاّم تستأن : الصدور 

أدنا  ) ِلي ِء و َتا أر في الّش َعاِل...ولَ يباد ِرِ ِج ْي َغَ ِبُ ألهّا  أينز َدَر  ْق َأل   )
: وقاَل

ِه  ) َواحَِأ ْل َأ َلى  ٌد ع َد أج َهٌب  ْذ أم أم...َأو  أتو أر والَمْخ أبُو أق الَمْز ِط ّنا َأل   )
: وقاَل

ّلًة  ) أخ َولَ  َنَسَب اليوَم  ِقِع...ل  َلى الرِا أق ع َع الَخرِْ ّتَس (  إ
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ِرِ ّبُما َجاء في الشع أر ِو البيِت و أف الوصأِل في حَأش َأل َع  َقط أي َأْن  أح  ويقب
ٌء َو َردي وه

أه َف َأْن يحذ َذا اضطرِ  ِإ ِرِ  أن للشاع أب الثاني : ِمّما يستحس : الضرِ
أف نوعان : الحذ

ْد َق َف أرِ فقصرَِ  ٌة فإذا اضطرِ الشاع ّد زياد َلّن الم ِد  أرِ الممدو َقْص أل :  الو
َأن ل أه  َل ّد المقصوَر كما لم يكْن  َأن يم ّد الكلَم إلى أصأله وليَس له  أر

َلصأَل إلى الفرِِع َلخرَِج ا أه لو فعَل ذلَك  ّن َل أف  يصرَِف ما ينصرِ
ِرِ كثيرٌِ َو في الشع َأغلَب ِمَن الفرِوِع وه َأن تكوَن  أل ينبغَي  ألصأو وا

ّد المقصور أم َأن ي أز  ولكْن ل يجو

   ]448 - صأفحة 3الصأول في النحو    [ جزء  

ِد في القوافي :الثاني أف المشد :  تخفي



أه قد ّن َأ َلى  َلّن الذي بُقَي يدّل ع ٍة  ٍد في قافي أكل مشد أف  أز تخفي يجو
َلّن الوزَن أة  أه القافي ْت ّنما اقتطع ِإ َلّن المشدد حَأرِفاِن و أله  أه مث ِذَف من أحَأ

أله َفمْن ذلَك قو َتّم  : قد 
ِهرِْ ) ْتَك  َق َأْم شا أت اليوَم  ْو َأصَأَح  ... )

: ومثله
ِرِي  ) َغيرَِ الّش ْد  َأج َذا ما لم  ّتى إ ِرِ...حَأ َف ْع ِبُن َج ِلك  ًأ ِمْن َما أت امرِ ْن أك   )

َهذا أل  ِء الشرِى ومث ّد ِمْن تخفيِف يا أبُ : ل 
َد الَجَملي  ) ًء وهن أت ِعلبا ْل َت َلي...َق َع ْيِن  ِد َلى  أصوحَأاَن ع ًا ل (  وابُن
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َفما ِة  أك الساكِن فيه للقافي أز تحرِي َكرِنا في القوافي ما يجو ْد ذ َق و
ِة أم على ثالثا َأْن يكوَن الس ِه فمنه  أن في غيرِ ِرِ ول يكو أز في الشع يجو

َلوِل وذلَك ِة التي للحرِِف ا أه بُالحرِك َلوسِط فتحرِك َأحَأرٍِف مسكِن ا

أك للضرِورة ْعٍل ) فتحرِ أف ْعٍل ) أو (  َف َأو (  ْعٍل )  ِف َلى (  َأْن يكوَن ع

: قاَل زهيرِ
َتمرِّوا وقالوا : إّن مشرَِبُكم  ) أد أو...أثاّم اْس ْي َف ْلَمى  ٌء بَُشرِقّي َس  َما

أك َك ( َر
أل ذلك قول رؤبُة أم الموضِع ( َرّك ) ومث ّنما اس : وإ

َكْك ) َف َوى كمنهّاِض ال ( ... هاَجَك ِمْن أْر
أرِ ًا وقاَل آَخ ّك أه ف أه يفك ّك َف أل :  َفّك ) يقا َو ( ال ّنما ه : وإ

َدا ) َل أج الِج َع ْل َي  . . ... . )
ّد ِمْن َأش أة ما هو  َعل رؤبُ َف َقد  َلهّا و ِلتباِع ما قب َد فحرَِك اللَم  ْل يرِيد الِج

َهذا قاَل  :
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ْق ) َعَش ِفرٍِْك و َهّا بُيَن  ْع َلْم يِض َو  ... )
أه ّن ٌق ولك َأْن يقوَل : ِعْش ِة  َهذا في الضرِور أم  ٌق فكاَن حَأك أد : ِعْش يرِي

ِء َلسما َعزيٌز في ا َذا  َلّن ه َع بُيَن كسرِتيِن  َكرِه الجم



ًا كما يفعلوَن بُالجمِع أد ) كما قاَل رؤبُة لكاَن حَأسن َل فلو قاَل : ( الج
ْلمٌة أظ ِر :  ِرِ الضرِورِة فيقولون في المضموم والمكسو ِء في غي بُالتا

َكسرِاِت ِكِسرِاٌت وإْن َشاءوا َفتحوا لتوالي ال ٌة و ِكْسرَِ ألماٌت  أظ و
والّضماِت

ِه أس علي ّذ الذي ل يقا َء كالشا أرِ ما جا ِذك  :
ِه وإبُداِل ِرِ موضع ِم غي ٍة وحَأذٍف ووضِع الكل أة أنواٍع : زياد َو سبع وه
أز ًا بَُما يجو ِرِ وجِه العرِاب للقافية تشبيهّ حَأرٍِف مكان حَأرٍِف وتغَيي

ِلَمعناها ّنا أفرِدناها  ِإلّ أ ٌة  َو زياد ِرِ على التأويِل وه وتأنيِث المذك
ِإلى أرِ  أج الشاع أن فيحتا َأْن ينقَص الوز َفِمْن ذلَك  أة :  أل : الزياد الو

ِله ًا وذلَك نحو قو أع الحرِكَة حَأتى يصيرَِ حَأرِف ِه فيشب َتمام  :
أف ) ْي َيار أد الّص َقا ْن َت ِم  َدراهي ْفَي ال َن  ... )
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َهذا أع في  ّنما نظرِ إلى هذه الياءاِت التي تق ِإ وقاَل محمد بُن يزيد : 
أع لعلٍل َذا هَي تق ِإ المكاِن في الجمِع ف

ِد فرِجعْت في الجمع نحو : ِمْصباٍح َأْن تكوَن كانْت في الواحَأ إّما 
ِإّما وقعْت لشيٍء أجرِموٍق وَجرَِاميق و َناديٍل و َق ِقنديٍل و وَمَصابُيٍح و

أمنطلٍق ) : ألَك في (  ًا وذلَك قو َتهّا عوض ِم فجعل أن الس أه ِم حَأذفت
ِء أق ) فجئَت بُاليا َطالي ِتهّا شئَت قلَت ( َم أن لزياد أحَأذفِت النو أق  َطال َم

َع فوضعَت العوَض ِمْن َذا الموض أم ه َة تلز ًا وذلَك أّن الكسرِ عوض
ِإْن ِة و َء تابُعًة للحرِك ِذه اليا َأدخَل ه ِة فلّما اضطرِّ  ِة اللزم جنِس الحرِك

َقد أه و ِة من أعوَض للكسرِ ِة ما  َة بُمنزل ِد وجعَل الصور لم تكْن للواحَأ
ِرِ موضِع العوِض ِة في غي ًا للكسرِ ِم تشبيع َهذا في الكل أل  كاَن يستعم

أل في جمِع ( أق وتقو َدواني أل :  أثاّم تقو ٌق  َدان ألَك :  ِة وذلَك قو ول الضرِور
أم ٍم ) : َخواتي َخات

: الثاني : إجرِاؤهم الوصأَل كالوقِف
َكٍل ) : ْل َك ْبَسٍب و َنصِب ( َس ِة في  ِرِ للضرِور ألهّم في الشع ِمْن ذلَك قو

ِإلّ أن يقوَل : ِم  َهذا في الكل أل  أز مث ْلكلً ول يجو َك ًا و ّب أت سبس َأي ر
أل في ّنك كنَت تقو َل ِة  َهذا في الضرِور ّنما جاَز  ِإ َكلً و ْل َك ًا و ّب ْبَس أت َس رأي
أل لتدّل ْبَسّب فتثق أت بَُس ْبَسّب ومرِر َهذا َس الوقِف في الرِفِع والجرِّ : 

َأْن يكوَن ّقلَت لم يحْز  ِإذا ثا ّنَك  َل ِرِ في الوصأِل  أك الخ أه متحرِ ّن َأ َلى  ع



أرِ أف الخ الحرِ
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أه َأجرِا ِإليه في الوصأِل  ّلما اضطرَِ  أه ل يلتقي ساكناِن ق ّن َل ًا  إلّ متحرِك
ِة أفعَل بُِه في القوافي المجرِور ِه في الوقِف وكذلَك  على حَأال

أله َفِمْن ذلَك قو ِة في الوصأِل  : والمرِفوع
ّلي  ) َت ْع َت َأو  أل  أجْم َيا  ِلي  ْنَج َت َلى...إْن  أمو ّظاِعِن ال ِبحي في ال أتْص َأو    )

أثاّم قاَل  :
َهّّل ) ْي َع َأو  َء  َنا ِوْج َبازٍل  ( ... بُ

َقاَل ّثقل و : ف
َكّل  ) ْل َك َها على ال ّلي...كأّن َمهّوا أيَص ّفّي َراهٍب  َك أع  (  َموض

: وقاَل في النصِب

   ]453 - صأفحة 3الصأول في النحو    [ جزء  

َلْضَخّما ) َق ا أل أخ أيحّب ال ( . ... . . َضْخٌم 
ِه في الوقِف َلى حَأد أه في الوصأِل ع َأجرِا َذا  فهّ

ِة في الواجِب ِة والثقيل أل النوِن الخفيف الثالث منهّا : وِمْن ذلَك إدخا
ِه : نحو قول

ِم  ) َل َع أت في  َأوفي ّبَُما  أت...أر َ َثاوبُي َشَمال َعْن  َف َترِْ   )
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أة البُرِش أه جذيم وهذا قديٌم يقول
ّنما َأنا ) في الوصأِل وإ َللِف في (  أت ا أع منهّا : وِمْن ذلَك إثابا الرِابُ

َوى العشى أت في الوقِف ر : يثب
َقوافي  ) ِتَحالي ال ْن َأنا وا َعارا...فكيَف  َذاَك  َفى  َك َد المشيِب  ْع َبُ   )



ٍو َوا ْو  َأ ٍء  َأّن اللَف منقلبٌة ِمْن يا فأثابَت اللَف ووصأَل واحَأتّج النحويوَن بُ
ِم َفرِدوا ما ذهَب ِمَن الس

أء َلو كاَن كما يقولوَن لم تقلِب اليا أه  ّن َل أح  َذا ل يصل قاَل أبُو العباس : ه
َ َذا اسٌم مضمرٌِ مبنّي فل َلّن ه ّنهّما ل يكوناِن إلّ ساكنيِن  َل ًا  َألف أو  والوا

أف في جميِع َهّذا كانِت الل ِل َد و َفس أهنا  َها  سبيَل إلى القلِب فمْن 
َلّن الحرِوَف ل ٍة  أرِ منقلب ّنهّا غي َل َأصألً  الحرِوِف التي جاءْت لمعنًى 

أتهّا منقلبًة ِلفا َأ أن  َكنٌة فل تكو ّنما هَي مس ِة وإ َهّا في الحرِك ّق ل حََأ
ٍة أرِ منقلب أتهّا ِمَن الصأِل غي َألفا ِه  َأشبهّهّا هذ َأّما وإلَ وَما  وذلَك : حََأتى و

ً أن أصأل أف فيهّما ل تكو أل الل أم والفع والس
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أة البيِت : قاَل أبُو العباس : ورواي
( . ... . . فكيَف يكون انتحالي القوافي بُعد المشيب )

أف : الثاني : الحذ
ِله ِء الساكنيِن نحو قو أف التنويِن للتقا أه حَأذ : الول : من

( ً ِليل َق َذاكرِ الله إلّ  ِتٍب ولَ  ْع َت أمْس ْيرَِ  َغ أه  أت ْي َف ْل َأ ( ... ف
أرِ أف النوِن . قاَل الشاع أه حَأذ أح من َأقب : و

أه  ) أع َتطي َأْس ِه ول  أت بُآتي َفْضِل...َفْس َذا  أؤَك  َولَِك اسِقني إْن كاَن َما   )
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: الثاني منه
َلّن هذه أه للتنويِن  ِم ما كنَت تحذف ِة واللِف والل ِلضاف َأْن تحذَف ل

أب . قاَل الشاعرِ َء تتعاق َلشيا : ا
ٍة  ) ّي ِد َنْج ٍة  ْيِش حََأَماَم ِر َنواِح  ِد...َك ِلثاِم َعْصَف ا َتيِن  َث ّل َوَمَسْحِت بُال   )

َأضافهّا إلى ( ريٍش ) كَما كاَن َء من ( نواحَِأي ) لّما  فحذَف اليا
ِه ِل َللِف فنحو قو أفهّا َمع ا َأما حَأذ َع التنويِن و أفهّا م : يحذ
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أه  ) َن ِرِْم َيْص َيشأ  َتى  َواِن َم َغَ أخو ال َأ ِد...و ِدا ِو َد  َعي أبُ ًء  َأعدا َيِصرَِن  (  و
ٍء ِرِ ندا َغي أرّخَم في  أث منه : ما  : الثال

: قاَل زهيرِ
أرِوا  ) أك ْذ ِرَِم وا ْك َيا آَل ِع أكم  ّظ ْيِب...أخذوا حَأ َغَ أم بُال َواصأرَِكْم والرِّحَْأ َأ  

أرِ َك ْذ أت  )
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أد َقاَل :يرِي ْكرِمَة و :  ِع
ِه  ) أرِؤيت ْق ل َت أموا...إّن ابَُن حََأارَث إْن أش ِل َع َقد  أه فإّن الناَس  ِدحَْأ َت َأم َأو   

)
ِله َذا كثيرٌِ . وقاَل في قو أد : ابَُن حََأارثاَة وه : يرِي

أوْرِق الَحِمي ) ّكَة ِمْن  ًا َم َن ِط َقوا  . . ... . )
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أن َأحََأس ًء و ِم يا أم الفعِل وقلَب ألَف الحما أه حَأذَف الميَم التي هَي ل إن
ٌة ّنهّا َمد َل ِم  َللَف ِمَن الحما ِقيَل فيَه إّن الشاعرَِ لّما اضطرِّ حَأذَف ا َما 

َأبُدَل أف ف أه التضعي أم فلزم ِد فصاَر الَحِم ِرِ المدو أفهّا ِمْن َسائ كَما تحذ
أت ْي َظن َت أوا في (  َفعل ًء كَما   )ِمْن إحَأدى الميميِن يا
َوصأِل َأن تحذَف ِمَن المكني في ال أه  أع من : الرِابُ

َدالًة على المحذوِف أة  أه تبقى الحرِك َأن أفه في الوقِف إلّ  َكَما كنَت تحذ
أله َفِمْن ذلَك قو  :

ًا فإنني  ) ْو َسمين َأ ًا  ّث َغ أك  َي ِإْن  َعا...ف َن ْق ِه َم ْفِس َن ِل ِه  أل ِعيني َع َأْج (  س
: وقاَل



   ]460 - صأفحة 3الصأول في النحو    [ جزء  

أه  ) َل َولَ  ٍد  َتلي ٍد  أه ِمْن َمج َل َبا...وَما  أجنوِب ول الّص َفْضٌل لَ ال  ِمَن الرِيِح 
)

أد من َأبُع أد في الوصأِل فحذفهّا لّما احَأتاَج و أء في هذا زوائ أو واليا فالوا
أه َذا قول : ه

َقائٌل  ) أه قاَل  َل َيْشرِي َرحَأ أه  أب...فبينا َنجي ِلَمْن َجَمٌل َرخو الملِط    )
ِو ول َلى الوا أف ع ِرِ تق أل كالظاه َو والمنفص أه َو ِمْن  َذا حَأذَف الوا فإّن ه
ِه ول أء بُ أز البُتدا َو اسٌم يجو َوه َلى حَأرٍِف  أم ع أفهّا فيبقى الس أز حَأذ يجو

أه أه ومثل َل َقب : كلَم 
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َواكا ) َه ِه ِمْن  َدى اذ ْع أس ِل َداٌر   . . ... . )
ِة َع الحرِك ِة في الوصأِل م ِو الزائد ِء والوا أف اليا ِرِ حَأذ َء في الشع َقد َجا و

ِة َأزد السرِا ٌء قاَل رَجٌل ِمْن  : كَما هَي في الوقِف َسوا
أه  ) أأخلي َعتيِق  أت لدى البيِت ال ِظل َقاِن...َف ِر َأ أه  َل َي َمشتاقاِن  ْطوا (  وَم

ِء ِء ِمْن َجواِب الجزا أف الفا أه حَأذ أس : من الخام
أل ذي الرِمة : وذلَك قو

َلى الَجانِب الذي  ) َع ِرِْف  أأْش َتى  َبُيْن الَجوانِب...وإنّي َم ْنِت ِمْن  َأ ِه   بُ
أرِ ِظ ( نا
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أف َأشرِ َناظرٌِ متى  ِرِ  َد سيبويه على تقديم الخب َو عن أه
َأبُي العباس َد  ِء والذي عن َأْن يكوَن على إضماِر الفا ًا  َأيض َأجاز  و

َلّن الجواَب في ِء ل غيرِ  أه على إضماِر الفا ّن َأ ِله  وعندي فيه وفي مثا
أله َأويٌل ومث أه ت َل َد  أوج َذ  ِعه إ ِه غيرَِ موض َأْن تنوي بُ أز  َفل يجو ِه  ِع ْوِض : َم

أع  ) ْقرَِ َأ أع بُن حََأابٍُس يا  ْقرَِ َأ أع...يا  أتْصرَِ َأخوَك  ْع  أيْصرَِ ّنَك إْن  (  إ



أه أت لَك وكذلَك قول َا على ما ذكرِ : فهّذ
ّنهّا  ) ِقَك إ َطو َق  َتَحّمْل فو أت  أرِها...َفقل َيضي ِتهّا ل  ّبعٌة َمْن يأ َط أم   )

َد سيبويه َأخوَك عن ْع  أع إْن يصرِ ّنك تصرِ ِتهّا وإ َد : ل يضيرِها َمْن يأ َأرا

ِء ِر الفا ْهَو عندنا على إضما َو
أه َأّما قول : ف

أرِها  ) أك أله يش َيفعِل الَحَسناِت ال ْثلِن...َمْن  ِله ِم (  والشرِّ بُالّشرِّ عند ال
َقوٍل أكّل  ِء في  َلى إضماِر الفا َع أه  ّن فإ

أت أذكرَِ النع أت و أه المنعو أحَأذَف ِمن أه ما  أس : من : الساد
َأْن يكوَن أح إلّ  ِم قبي َأّن إقامَة النعِت مقاَم المنعوِت في الكل َلم :  اع
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أن إل في َلنواِع كالعاِقل الذي ل يكو ًا ِمَن ا ًا يخّص نوع ًا خاصأ نعت
َذا أس فإ أل اللب أة ويزو ِه الفائد أع بُ َأشبَه ذلَك ِمّما تق الناِس والكاتِب وَما 

َأن يقيَم الصفَة مقاَم الموصأوِف و ( الذي ) أه  َل أرِ ف اضطرَِ الشاع
ِة الّشاعرِ َء في ضرِور َفِمن قبيِح ما جا ِتهّا  َع صأل ِبُهّا م وضعْت ليوصأَف 

أله : قو
َقلبي  ) ّيْمِت  َت َأجلِك يالتي  َعني...ِمْن  ّد  أو َبُخيلٌة بُال ْنِت  (  وأ

أف َلل ِه ا َلى ما في أل ع ِء ل يدخ أف الندا َلى ( التي ) وحَأرِ َأدخَل ( يا ) ع ف
أرِ َذا فشبَه الشاع أرِ  ِذك ْد مضى  َق ِه عز وجّل و ِم الل أم إل في اس والل

ِلَك ( الله عز وَجّل ) إذ ِم التي في قو اللَف واللَم في ( التي ) بُالل
كانتا غيرَِ مفارقتيِن للسميِن

ِه وتغَييرِ ِرِ َموضع ِفي غي أع الكلم  َو وض ّذ وه َء كالشا أث : مما جا الثال
: نضده

أله ِفِمْن ذلَك قو أيشكْل  َلْم  َذا  ِم إ أب الكل أن ذلَك قل َأحَأس  :
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أه  ) َأَس ّظّل ر أمدخَل ال ْوَر فيهّا  َث ٍد إلى الَشْمِس...َترِى ال َبُا أه   وَسائرِ
أع َأْجَم  )



ِة ِه الظّل ولكْن جعَل الظّل مفعولً على السع أل رأس ْدِخ أم فالمعنى : 
ٍة فيقولوَن ِرِ ضرِور َذا في غي ِه والنحويوَن يجيزوَن مثَل ه َأضاَف إلي : و

ِر ) َأهَل الدا ِة  َق الليل ِر َيا سا  ... )
ِه ِل أد فنحو قو َفأّما الذي يبع  :

َغَْت  ) َل َبُ ْد  َق ّداجوَن  َه ِذ  َناف َق أل ال أرِ...ِمث َهَج ِتهّم  َلغَْت َسوآ َبُ َأو  َنْجرِاَن    )
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أل (فجعَل َذا ل يشك َلّن ه أغ السوآِت  ِهَي التي تبل َهَجرِ ) في اللفِظ   
ِه ّدَم في أق َأّن ذاَك  َله  ْب َق َهذا وبُيَن البيَت الذي  أق بُيَن  أل والفرِ ول يحي
أه ّن َل أسَن  َفَح ْلبِس  أم أرِ  َو غي ْه َو أل الثاني على المفعوِل الوِل  المفعو

أه أرِ ( الظّل ) وتضيف أز أْن تضيَف ( مدخَل ) إلى ( رأِسه ) ول تذك يجو
َلنَك جعلَت أف ذلَك  َذا ِخل أه ) وه َأَس أرِ ( ر إلى ( الظّل ) ول تذك

ِه ِه مفعولً والمفعوَل فاعلً وينشدوَن في مثل : الفاعَل في
ِرِ ) أحْم ِة ال ِطرِ أح بُالّضيا َقى الرِّما َتْش ( . ... . . و

أل المعنى غيرَِ ما قالوا ( قد شقى ْد يحتم َق أل و ّنما يشقى الرِجا وإ
أن ِة والتمثيِل يكو َذا على السع أه فهّ َل َأهلً  أه  ْل ْذ لم تجع الخّز بُفلٍن ) إ

أت سيفي في ِلهّم : أتعب ِء وكقو أح بُأبُداِن هؤُل ْد َشقَي الرِم َق المعنى : 
ِعَب َت أب  َع ّت ِه ال أز علي ِبَُمْن يجو َعل  َف ِه ما إذا  أت بُ ِم إني فعل رقاِب القو

أل الله عَز وَجّل َقو َأّما  : ف
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ِة ) َب أعْص ِبُال أء  أنو َت أه ل ِتَح َفا َهذا ( َما إّن َم َلى مثِل  أه قوٌم ع َل ْد احَأتم َق َف
ْقٍل ِثا ألهّا في  أء بُالمفاتيِح وتحم أة تنو ّنما العصب وقالوا : إ

ِة : أرِ : لتنوء بُالعصب ّنما التقدي أرِ إ قاَل أبُو العباس : وليَس هكذا التقدي
َنا ننزل معَك َأي : اجعل َنا  ِبُ ْنزْل  ِلَك : ا أل العصبَة مثقلَة كقو َأي : تجع

أل ابُن أه قو أل َمعك ومثل َنا نرِحَأ ْل َأي : اجع أن  َنا يا فل ِبُ ِلَك : اْرحََأْل  وكقو
ِم : الخطي

َنًى  ) َلى ِم أن ع َنح َكادْت و أر التي  ِئِب...ِديا َكا أء الرِّ َنَجا ْولَ  َل َنا  ِبُ َتحّل    )



ِرِ أل الَشاع َقو َهذا الباِب  ّنهّا هَي تنتقل إلينا وِمْن  َأ : أي : تجعلنا نحّل ل 
ّلما  ) َق َد و ْلِت الّصدو َو ْط ْدِت فأ َد أم...صَأ أدو َي ِد  أطوٍل الّصدو َلى   وصأاٌل ع

)
أم َأن يرِفع ( وصأاٌل ) بُيدو أز  ْيَس يجو َل ِوصأاٌل و أم  َقّل ما يدو أم :  والكل
أه قاَل : أن ) كأن ِر ( يكو أز َهذا عندي على إضما أه ولكْن يجو َأّخرِ َقد  و

ّق ( َما ) إذا دخلْت ِد وحََأ أم على طوِل الصدو أن وصأاٌل يدو أقّل ما يكو
َدها وكذلَك أل بُع َع الفع أل ليق ّنما تدخ كافًة في مثِل هذا الموضِع فإ

َع الحرِِف نحو أن م ) : يكو
َأشبَه ذلَك ِمما ل ٌد وما  أم زي ّنما يقو أرِوا ) وإ َف َك ِذيَن  ّد ال َو َي ّبَُما  أر
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َهذا أل وِمْن  ْع ِف أه ال َي ِل َو َهّا  أبُنَي مع ِبَُما ) و أكّف (  َذا  أل فإ أه الفع َي َأن يل أز  يجو
أل الفرِزدق : الباِب قو

ًا  ) أمَملك ّناِس إل  أله في ال ْث أبُه...َوَما ِم َقار أي أه  َأبُو ِه حََأّي  أأم َأبُو    )
ِم ذلَك المملِك أأ َأبُو  أمملٌك  أه إلّ  أله في الناِس حََأّي يقاربُ أد : َما مث يرِي

ألهّم َذا فص َء وِمْن ه ّدَم الستثنا َق أث  ًا حَأي أه ولكْن نصَب مملك َأبُو

ِله َنحو قو ِه  : بُالظرِِف بُيَن المضاِف والمضاِف إلي
ًا  ) َيوم أب بُكّف  أل...َكَما َخّط الكتا ِزي أي َأو  أب  ِر ّي يقا (  يهّود

َدّر اليوَم َمْن لمهّا ِه  وكقول الخرِ : لل
أل حَأرِِف الليِن ِمْن حَأرٍِف صأحيٍح أع : هو إبُدا : الرِابُ

َقاَل َكما  ِرِها  أل حَأرِوَف الليِن ِمْن غي َأّن الشاعرَِ يضطرِ فيبد َلْم :  : اع
أه  ) أرِ أتتّم ٍم  َلْح أرِ ِمْن  َأشاري َهّا  ِنيهّا...ل َوْخٌز ِمْن أرا َو ِعالي  ّث (  ِمَن ال
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أد َء ) في (يرِي أرِ ينكسرِ لو ذكرَِ ( البا َبهّا ) فكاَن الشع  الثعالَب وأران
َلّن الحرِكَة ل َء  أء فابُدَل البا أه اليا َي َلّن رو أة  أد القافي الثعالِب وتفس
أد أيرِي ًء في ( الَحِمي ) وهو  َأبُدَل يا أن فكذلَك  أرِ الوز ألهّا فينكس تدخ

َد النحوييَن ِة عن َء في الضرِور ( الَحماَم ) وِمْن قبيِح ما َجا



َتة بُوجه من الوجوه شعرِ قاَل أبُو بُكرِ : وهو عندي ل يجوز ألب
ينشدونه يجعلون فيه اللف التي هي بُدل من التنوين بُمنزلة هاء
التأنيث فيظهّرِون الياء قبلهّا كما يقولون : شقاية وشقاوة وذلك

: قوله
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ّلْم  ) َك أي َلم  َف أصأّم  أء  َذا ما المرِ َدايا...إ َن أه إل  أع َيا َسْم َأع (  و
ِه  ) َعشي بُني بُني َعَب بُال َيا...ول َظا أس الع َتِم ْل َي (  كفعِل الهّرِّ 

أه  ) َودوا لو َسقو أبهّم و َيا...يلع َنا أمترَِعًة إ ّذيفاِن  (  ِمَن ال
َتى  ) أيؤُ أه ول  ِلل أه ا َأبُعد َيا...ف َفا ّطى ِمَن الَمرِِض الّش َع أي (  ول 

أة ِه إلّ الرِواي أه في إجازت َل َة  َأجاَز هذا فل ضرِور َفَمْن  قاَل أبُو العباس : 
َأْن ِرِ  َهذا الشع ّق  ّنما حَأ ّد وإ َقوٍل بُالرِ َأولى  ِبُالرِفِع و ٍم  َ ّق كل َأحَأ َو  َوه

َء َظا َع َء وكذلَك ال َفا ّطى ِمَن المرِض الّش َع أي أل : ول  ًا فيقو يكوَن مهّموز
ِة في الموضِع الذي ل أل الهّمز َء وِمْن ذلَك إبُدا أه إل الندا َيا سمع ْع َأ َو

ًا وإْن ِعَل ألف أج َا  ِه فإْن كاَن مفتوحَأ ِه ول تخفيف أرِ بُتحقيق ِه الشع أم في يقو
ًا نحو قول ِعَل واو أج ًا  ًء وإْن كاَن مضموم ِعَل يا أج ًا  كاَن مكسور

: الفرِزدِق
ّيًة  ) َعِش أل  َلَمَة البغَا ِبَُمْس أع...َراحََأْت  َت َناك الَمرِْ َه أة لَ  َفَزار َعى  (  فأْر
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أن بُن ثاابُت : وقاَل حَأسا
َفاحَِأَشًة  ) ِه  ّل َذيٌن رسوَل ال أه َلْت  ْا َلم...َس َقالْت و أل بَُما  أهذي ّلْت   َض

أتِصِب  )
أنفيٍل ٌد بُن عمرِو بُن  : وقاَل زي

َق إْن رأتاني  ) ّطل َلتاني ال ْا ٍرِ...َس ْك أن ِبُ أتَماني  ْئ ْد ِج َق َقّل مالي    )
أل ) لغَة ِمْن أت أْسا ْل أل وِس ْأ أت أس ْل ِتهّما ( ِس ْيَس من لغَ َل فهّذاِن 
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َأصأِل أن ليَس ِمْن  ِرِ والوز َأخاف ) في التقدي أت  ْف َلصأِل ( كِخ َهذا ا ِرِ  غي
ِة ِة المبدل َيتقاولِن وِمَن الهّمز ِلَك :  أهْم يتساولِن كقو أل :  ِة ويقو الهّمز

ِة : للضرِور
َلتي  ) ْو َتى صَأ أن العّم َم أب ابُ ِد...لَ يرِه ّد َهّ َت أم ِة ال ْول ِتي ِمن صَأ َت َأْخ (  ول 

َفرٍَِق أت ِمْن خضوٍع و أت إذا استترِ َتتأ أل ( اْخ ّنما يقا  )وإ
ِة ِلعرِاِب للقافي أه ا أرِ وج أس : تغَي : الخام

َذا ل َدها وه أب ما بُع ِء في جواِب الواجِب ونص أل الفا ِمْن ذلَك إدخا
َهّا وذلَك ًا لما قبل َدها إذا كاَن مخالف أب ما بُع ّنما ينص ِم وإ أز في الكل يجو
أرِ َأو نفٍي قاَل الشاع َأو استفهّام  َتمّن  َأو  َأو نهٍّي  ٍرِ  ًا لم إذا كانْت جوابُ

:
ٍم  ) َتْمي َبني  ِزلي ل ْن أك َم َأترِ ِرِيَحا...س ِز فاست أق بُالِحَجا (  فألح

أة : وقاَل طرِف
َطهّا  ) ّذّل وس أل ال ْدخ َي َبٌة لَ  أيعَصما...َلنا هْض َف أز  ِتجي أمس (  ويأوي إليهّا ال
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َأْن ) إذا قاَل : ما َلوَل على إضمار (  أب فيما خالَف ا ّنما كاَن النص وإ
َذا قاَل ِرَِمني فإ َأْن تك أن ِمنَك إتياٌن ف ّنه قاَل : ما يكو َأ ِني ك ِرَِم أتك تأتني ف

َذا أمني فإ ِرِ ْنَت تك َأ َأنَت تأتيني و ِلَك :  َو كقو أرِمني فهّ َأنْت تأتيني فتك  :
َأْن تكرَِمني أن ِمنَك إتياٌن ف ْنَت يكو َأ أرِ :  ِة كاَن التقدي َنَصَب للضرِور

َهذا الباِب ِنهّا في  َأحَأس َو ِمْن  وِمَن الضرِوراِت وه
ٍرِ لجاَز ذلَك قولَه ِرِ شع َتكلَم بُهّا في غي َاَل أبُو العباس : لو  : وق
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َدَما  ) َق أه ال َعَما...َقد َسالَم الحياِت من َع الّشْج أعواَن والّشجا ألف (  ا
ًا ِضرَِْزَما ) أموز َقرِنيِن َض ( ... وذاَت 



َكما ِلمٌة  أمَسا َأّن القدَم  ِلَم  أع َدما  َق أه ال َالَم الحياِت من أه حَأيَن قاَل : س َلن

أقلَت : َلنَك إذا  ْتهّا  َأّن القدَم َسالم ألفعواَن بُ َلَمٌة فنصَب ا أمَسا ّنهّا  َأ

ّنما أل ما كاَن إليَك فإ ْد كاَن ِمنَك ِمث َق َف ًا  أت عمرِ ًا وَضاربُ أت زيد َسالم
ِم ِء الكل َد اكتفا أه بُع َد ِم الوِل فحملت ما بُع ِء الكل َذا لستغَنا َه ألَح  صَأ
ٍرِ ِثي َك ّيَن ل أز ِلَك  َكذ َو ِء : (  أض القرِا أع َأ بُ ْد قرِ َق أه و أض معنا َلى ما ل ينق ع

ِله : أم بُقو أؤهم ) لّما استغَنى الكل َكا أشرَِ ِهْم  ِد ْول أل أ ْت َق ِكيَن  ِرِ أمْش ِمَن ال
َعلى َف أؤهم )  أه شرِكا َأي : ( َزين ِدهم حَأمَل الثاني على المعنى  أل أول ْت َق

َأّن ِلَم  أع ٌد  ِرَِب زي أض َلنَك لّما قلَت :  أد الله  ٌد عب ِرَِب زي أض أل :  هذا تقو
َذا ينشد َلى ه أد الله . وع أه عب َأنَك قلَت : َضرِبُ ًا فك أه ضاربُ َل  :
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ٍة ) أخصوَم ِل ٌع  ٌد َضار َيزي أيبَك  ِل  ... )
أل القطامي َهذا الباِب قو : وِمْن 

أه  ) ْت َق َف َوا َف ِه  َتبتغَي َعا...فكرِْت  َبا ِه الّس َوَمْصرَِِع َدِمه  َلى  (  ع
أه قاَل : ّن َأ أه فك َع مع َقد صَأادفِت السبا ّنهّا  َأ أعلم  أه  َقاَل : وافقت أه لّما  َلن

أل ذلَك ِه ومصرِِعه ومث َلى دم َع ع : صأادفِت السبا
ٌء  أهّم َجزا َل َنا الصالحيَن  ْد َ...َوَج ْلَسبيل ًا َس ْين َع ّناٍت و َوَج   )
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أب :َأي ْقرِ َي ِرِ َضيٍق وِمّما  َذا بُاٌب في الضرِوراِت غي ًا فلهّ َلهّم عين  وجدنا 
: ِمْن هذا الباب قوله

ًا  ) َعيهّما َجاَرتا صَأف ْبُ َلى َر أهما...َأقامْت ع َطل أمص َنتا  ْو ِلي َج َلعا َتا ا أكمي  
)

َلصأِل في المعنى أه إلى ا َييِن ) فرِد َطل أمص َنا ال ْو أج أم : (  ّنما الكل وإ
َذا أه فإ أهّ أسَن وج أه : حََأ ِه فمعنا أت بُرِجٍل حََأسِن الوج َذا قلَت مرِر ّنَك إ َل

ِله قلَت : أه إلى أصأ ِه فإْن رددت ثانيَت قلَت : بُرِجليِن حََأَسن الوجو
أهّما لم يكن في ( حََأَسٍن ) أوه أهّما فإذا قلَت : وج بُرِجليِن حََأَسن وجوه

ِم وأضفَت الصفَة إليهّا كاَن في َأتيَت بُاللِف والل أه وإذا  َل أرِ ما قب ذك



ِة ذكرِ الصف
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َد َوحَأ أي َأْن  أهما  َطل أمْص الموصأوِف فكاَن حََأّق هذا الشاعرِ لما قاَل : 
أهما َطل أمْص أل : َجوٌن  الصفَة فيقو

َلى التأويِل ِرِ ع أث المذك َأني : السابُع : ت
أل الشاعرِ : ِمْن ذلَك قو

ّقي  ) أت أت ّنى دوَن َمْن كن أرِ...فكاَن ِمَج ْعِص أم أشخوٍص كاعباِن و أث  َثال  
)

َعْن أثاّم أبُاَن  أه على المعنى  َء فحمل ّنَث الشخوَص لقصدِه النسا َأ ّنما  فإ
أرِ ذلَك قوله أرِ ونظي أمعص ِله : كاعباِن و أه بُقو َعْن معنا ِه وكشَف  ِت : إراد
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أطٍن  ) ْبُ َأ أرِ  َعْش ِه  ًا هذ ِكلبُ ِرِ...وإّن  َعْش ِئلهّا ال ٌء ِمْن قبا ِرِي َبُ َأنَت  (  و
َأّما َد ف ِز البيِت ما أرا َأبُاَن في عج أل و َبائ َق أد :  َأبُطٍن يرِي أرِ  َعْش فقاَل : 
َعلّماٍت َنّسابُاٍت و أة  أل : عندي ثالثا ٌغ تقو َبُال ٌد  في النعوِت فإّن ذلك َجي

َذا ًا لهّم فهّ َنّسابُاٍت نعت أثاَم جئَت بُ أة رجاٍل  َأردَت عندي ثالثا ّنما  ِإ ّنَك  ل
أرِ َعْش أه  َل َف ِة  َن ِبُالَحَس َء  أء : ( َمْن َجا أح وقد قرِأِت القرِا أم الصحي الكل

َلهّا َأمثا َع على حََأَسناٍت  َوق َد  َلّن العد َهّا )  ِل َثا َأْم

ً أن جميل ِرِ فيكو ِء الذي في الشع قاَل محمد بُن يزيد : ومن الشي
ألهّم في َده كذلَك قو َد النحوييَن وليس عن أز الضرِوراِت عن أه مجا ومجاز

أه على ٌع فحمل َلّن بُعَض الصأابُِع إصْأب ِه  َأصأابُع أض  ِم : ذهبْت بُع الكل
أرِ : المعنى قاَل جرِي

َعْت  ) َواَض َت ِرِ  ْي َبُ أرِ الّز َب َأتَى َخ َع...َلّما  أل الَخّش ِة والجبا ِدين أر الَم (  َسو
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ًا َأيض َقاَل  َلّن السوَر من المدينة و  :
ّني  ) ْذَن ِم َأّخ ِهّلَِل...رأْت َمرِّ الّسنيَن  أر ِمَن ال َذ الّسرِا َأخ (  كما 
َنى أه ل مع ّن َل أه إلى مرِّ  أه إلى السنيِن ولم يرِد َأخذَن فرِد َفقاَل : 

أل العشى أله قو : للسنين إلَ َمرِها ومث
أه  ) َت ْع ْذ َأ ْد  َق أق بُالقوِل الذي  َتشرِ ِة ِمَن...و َنا َق أر ال ْد َكما َشرَِقْت صَأ  

ِم ّد ( ال
ِة ِة من القنا َدر القنا َلّن صأ

أه مجرِى َذا مجرِا َأّن ه ّدعى  َلى َمن ا َع ّد  قاَل محمد بُن يزيد : يرِ
ٌة ول ِه َضرِور أق بُ أدها وما ل تعل أح اللغَاِت وسي الضرِورِة القرِآن أفص
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أه تجوٌز يلحق
ّلْت َظ َف ِء آيًة  ِهّم ِمَن الّسَما ْي َل َع أل  َنّز أن ْأ  َنَش قاَل الله عز وجَل : ( إْن 

ِعيَن َهّا َخاِض أهّْم ل أق َنا ْع  )َأ
أه َقد قاَل غيرِ ٍد : و َأبُو زي َقاَل : قال  َلعناق . و ْنهّم وترَِك ا َع ّبرَِ  َفخ  :
ٌق ِمَن الناِس أي : أن أع ألَك : َجاءني  أت ِمْن ذلَك قو أق : الجماعا العنا

أه أل لعلي بُن أبُي طالٍب رضي الله عن : جماعٌة كَما قاَل القائ
َتا ) ْي َأت َأَخا العرِاِق إذا  َأميرَِ المؤُمنيَن  ْغ  َأبُل  ... )
َتا ) ْي َه ْيَت  َهّ َف ٌق إليَك  أن أع َله  َق وأه ِعرَِا ( ... أّن ال
ِه أل علي أل هو الذي يعم َا قوٌل والو قاَل : فهّذ

َلبُياِت َة ا َأّن الية ليسْت نظيرِ َأبُو بُكرِ : والذي عندي في ذلَك  قاَل 
ْعٍل مؤُنٍث والية قد ِف أبُنَي فيهّا اسٌم مؤُنٌث على  َلّن تلك  التي ذكرِْت 

َد ٍرِ بُع ٍم مذك َجاءْت بُاس
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َلعناِق وِمْن ذلَك َأصأحاِب ا َد ( خاضعيَن ) إلى  مؤُنٍث في اللفِظ فرِ
ِة أل ذي الرِم َقو  :



ّفهّْت  ) َتَس ِرماٌح  ْهتّزت  َكَما ا ِم...َمَشيَن  ّنواِس َهّا َمرِّ الرِياِح ال َأعالي   )
أل الرِاجز َقو َذلك  : وِمْن 

ْقِضي  ) َن َأَسرَِعْت في  ْعِضي...أمرِّ الليالي  َبُ َترِْكَن  َو ْعِضي  َبُ ْذَن  َأَخ   )
أر أه الضرِو َأجازت ِد ما  ّد ِمَن الحدو أكل حََأ أت في  َقد ذكرِ َف

ِته ِد الله ومن أرِ الصأول بُحم َذا آخ ه
أت على ِة والفضِل والصلوا أد لله الواحَأد العدِل ذي الجلِل والمن والحم

ِه ٍد وآل ِله محم رسو
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ْهّرِ رمضاَن سنة إحَأدى وخمسيَن َعَشرِ َش َغ من انتساِخه ثاالَث  أفرِ
ِه َلى النبي وآل ًا ع ّلي ِه ومص َأفضال ِه و ًا على نعم ٍة شاكرِ وسّت مئ

َلى الشيِخ أبُي الحسِن علي بُن عيسى ٍة ع ٍة مقرِوء قوبَُل بُنسخ
أه محمود بُن أبُي المفاخرِ محمود غفرِ الله أه الله كتب النحوي رحَأم

ِدنا َلى سي ّلى الله ع أد لله َرّب العالميَن وصأ أه والحم ذنوبُه وسترِ عيوبُ
ِه الطاهرِيَن ٍد وآل محم


