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المؤلف

ونسبه: اسمه
المالكي. الصعيدي الرائقي ماحمد بن حمد هو
ماا وكل له ترجم مان أجد لم إذ نسبه، في إليه الوصول استطعت ماا هذا

عليها، اعتمدت التي النسخ مان ماأخوذ نسبه حيال إليه الوصول استطعت
ًا الحقبة خلل الرجال بعلم المختصة المراجع بطون في التنقيب حاولت وعبث
ًا أجد لم ولكني الرجل، فيها عاش التي اسمه في أقدم فأخذت له، ذكر

بن وماحمد ماحمد، بن أحمد ماثل مان له ترجمة على أقف أن عسى وأؤخر
نسبة والصعدي الصعيدي ماكان والسعيدي ماحمد، بن وماحمود ماحمد،
زيود إماا اليمن وأهل ماالكي أنه يردني كان ولكن اليمن، في مادينة لصعدة

يقوي ماما كثر ماصر صعيد في والمالكية ماالكية، فيهم وليس شافعية وإماا
فيهم آفاقي لعله فقلت اليمن لصعدة نسبته ويوهن ماصر لصعيد نسبته

أعياني وكلّما الرياح، أدراج جهدي ذهب ولكن بشيء أظفر أن فعسى
ًا البحث أوقفت التنقيب النشاط عاودني إذا ثم شيء، على العثور مان يأس

كامالين. عاماين دواليك وهكذا جديد مان للبحث عدت
ًا واسع إقليم ماصر لصعيد نسبة والصعيدي مانه خرج القاهرة جنوب في جد

والفنون. العلوم ماختلف في الفاضل العلماء مان كبيرة طائفة
أخبرني ماا حسب المسّمى هذا تحمل تزال ل ماصر صعيد في قبيلة والرائقي

للقليم. ذلك أبناء مان الفضلء أحد به ا
ًا الصعيد في عاش صاحبنا أن – أعلم والله – لي يبدو والذي ماراكز عن بعيد

في الجبرتي أماثال مان بالتراجم المعنيين جعل ماا وهذا ماصر في الحضارة
حلية في والبيطار الطالع، البدر في والشوكاني خططه، في ومابارك تاريخه،
ذكره. يغفلون وغيرهم السافر النور في زبارة وابن البشر،

بهم؛ فيشتهر بعده مان واسمه علمه يحملون نجباء بتلماذة يحظ لم أنه كما
ببعده العالمين على خفي نحرير عالم مان وكم ماجهولً، الرجل عاش ولهذا

الحضارة. ماراكز عن
ووفاته: ماولده

لميلده قاطع بتاريخ الجزم العبث فمن للرجل ترجمة على نقف لم أننا بما
على بناء فقط تقريبي هو الشأن هذا في به القول نستطيع ماا وكل وفاته، أو

بين ماا عاش الرجل فنقول: إن به، جازماة ل للزمان ماقربة كتابه مان إشارات
ًا، ه1250و ،1170 العام ماحمد بن أحمد بن أحمد الشيخ مان نقل لنه تقريب



عقيل، ابن شرح على الجليل فتح كتابه ] مان1ماوضعين[ في السجاعي
]2الكبير[ الماير ماحمد بن ماحمد مان ونقل ه،1197 عام توفي والسجاعي

ه،1233 عام توفي والماير واحد، ماوضع في صراحة اسمه يذكر أن دون
ستلي وهي ه،1248 عام ماؤرخة عليهما عملت اللتين النسختين وإحدى
ًا كان الرجل أّن نستنتج هذا على وبناء عنها؛ مانقولة بل المؤلف نسخة حي
يصفه كان لنه السجاعي مان أصغر كان وأنه الزمانية، الحقب تلك خلل

ًا كان وأنه شيوخه، مان السجاعي ولعل بالعلماة وصفه لنه الكبير للماير قرين
ً يكون وقد المحققين ببعض له. زمايل

 
الكتاب دراسة
:عنوانه
هو الفعال" هذا بلماية المسّماة القصيدة على المتعال "فتح عنوانه الكتاب
ّون على المتعال بفتح المؤلف: "وسّميته به صّرح وكما النسختين، على المد

الفعال". بلماية المسماة القصيدة
للمؤلف: الكتاب نسبة

الكتاب أول في باسمه المؤلف صرح إذ للمؤلف الكتاب نسبة في شك ل
وآله ماحمد سيدنا على والسلم والصلة إفضاله، على لله فقال: "الحمد

المالكي الصعيدي ماحمد بن حمد العبيد وأخفض العباد، أحوج فيقول وبعد
على لطيف تعليق هذا آماين والمسلمين ولخوانه ولوالديه له الله غفر

".…ماالك بن ماحمد الدين جمال الله عبد أبي الماام مانظوماة
العربي الدب تاريخ في بروكلمان ذكره ماا للمؤلف الكتاب نسبة يؤكد وماما
 قال5/292وشروحها:  الفعال لماية عن حديثه في العربية النسخة في

بالسين السعيدي جعله " ولكنه719 مايونخ السعيدي ماحمد بن لحمد "شرح
بالصاد. الصعيدي بدل

الكتاب: ماصادر
ًا المؤلف اعتمد لماية شرحه في اليمني لبحرق الكبير الشرح على كثير

للماام شرح ثمار مان فقال: "اقتطفته بذلك صّرح قد الفعال،وهو الفاضل ا
للطلق، عند بالشارح المراد وهو اليمني بحرق غيره". مان كلمات وبعض ا

وشرحه التسهيل وعلى اللماية، شرحه في الناظم ابن على اعتمد أنه كما
كتبه خلل مان ماالك ابن آراء بين للموازنة الخلصة وعلى ماالك، لبن

ًا التي المعاجم كتب على كذلك واعتمد سيبويه، كتاب ومان المتنوعة ماا كثير
ثمانين ماعنه النقل تجاوز إذ والقاماوس الصحاح أهمها ومان بها يصّرح كان

ًا، ماّرة الحميري نشوان لبن الحلوم وضياء سيده، ابن مان ونقل ماوضع
وحاشية للسجاعي، الجليل كفتح له المعاصرين النحاة كتب ومان واحدة،
وحياة واحدة مارة المستطرف ومان واحدة، مارة الذهب شذور على الماير

على اةالصل في النضير والدر لللفية الشاطبية وشرح الكبرى، الحيوان
وغيرها. الحديث كتب ومان للتنبكتي، البشير الحبيب

اليمني. بحرق عن بالواسطة مانقولة ماصادره جل ولكن
الذي العروس تاج مان يستفيد ل جعله الذي هو القاهرة أجواء عن بعده ولعل
عليه، والستدراكات القاماوس، غواماض لتفسير إليه الحاجة أماّس في كان
نعى ماضارع في قوله ماثل مان اختاره ماما كثير في رأيه لغير عليه اطلع ولو

.تاجال في الزبيدي عند هو كما فتحها والراجح عينه، بكسر ينعي



ماالك: ابن مان ماوقفه
ّلم ماوقف ماالك ابن مان ماوقفه يكن لم كان بل قال بما المستسلم المس

ماثل مان خلفه الصواب أن له بدا إذا ماالك، ابن اختيار خلف ويرجح يناقش
َعَل ماضارع عين كسر عن حديثه لعُل َف ْفَف يأتي أتى ماثل مان اللم يائي كان إذا َي

ّذ قال: "ولم يستثنه ولم بموحدة، إباء يأباه الشيء أبى إل النوع هذا مان يش
الناظم".

َعَل مان الواوي المثال عن حديثه ماثل ومان /ب:13 قال العين المفتوح َف
كسر تلزم عامار بني غير العرب سائر بأن التسهيل في الشارح: صرح "قال

ًا له شرط ول شيء مانه يستثن النوع،ولم هذا ماضارع ماقتضى وهو شرط
َا بل بالفتح، أفعال مانه جاءت فإنه مانه عجيب وذلك النظم، ّن شتراطبا نقول إ

مانه اللم حلقي فوجدت ماواده تتبعت فإنني حلق، حرف غير لماه كون
ًا ووضع كفه يزعه ووزعه تركه، يدعه ودعه رّضهما، يجأ النثيين كوجا مافتوح

يضعه" الخ.
َعَل ماضارع في وقال ُعُل َف ْفَف في ماضموماها الماضي في العين مافتوح َي

فيما الضم للزوم التسهيل في الشارح: شرط /أ: "قال21 قال المضارع
سيأتي فيما الناظم كلم ماقتضى وهو حلق، حرف عينه يكون ل أن واو لماه
ذلك". في النظر يمعن لم وكأنه الحلقي، في

كلم مان هو ماالك ابن على به اعترض ماا أغلب ولكّن ديدنه، كان وهكذا
اعترض قد إذ الموافقة، دليل والختيار الختيار، وللمصنف اليمني بحرق
اللماية: في ماالك ابن قول إعرابه في الشارح على
 خل حيث فعلت مان المضارع عين
عتل مان كالمبني الفتح جالب مان

 بعضهما تعيين إذ اضمم أو فاكسر
ٍة لفقد اعتزل قد داع أو شهر
به مافعول المضارع /ب: "عين24 الصعيدي فقال التنازع على مانصوب عين

ّدم اضمم ومافعول زائدة، لنها الفاء؛ بعد وقوعه يضّره ول اكسر، لقوله ماق
ًا التنازع باب مان وليس المذكور، عليه يدل ماحذوف لن للشارح؛ خلف
المتقدم". في يراه ل الناظم
ًا يخطئه الناظم ابن مان ماوقفه كان وكذلك هذا شرح في قال كما أحيان
البيت:
لفعالة لخصال َفعالة  دع وال

تهل ول ولية أو لحرفة
ُعل مان تبنى إنما تعالى: الخصال الله رحمه الدين بدر : "قالفقال ف

ّدم وقد قال نظافة نظف نحو المضموم َفعالة على يجيء ماصدره أن تق
ُفعولة قال ماحضة إعادة لخصال َفعالة هنا فقوله والسهولة كالشجاعة و

ذكر فإنه الول مان أعم بيان هو بل ماحضة بإعادة ليس أنه الشارح: وعندي
ُعل أن ماضى يماف ُعولة، َفعالة على المقيس ماصدره يجيء بالضم ف ُف وأراد و

ّين أن هنا فعالة". على ماصدره يقاس كان فعل أي مان الخصال أفعال أن يب
الشرح: في طريقته

والشموني التصريح، في الزهري خالد الشيخ سلكه الذي السلوب أن يبدو
ًا يكونا حتى بكلماهم يشرحونها التي المتون دماج مان السالك مانهج في كلما

ًا الفعال لماية نثر إذ فسلكه؛ لصاحبنا راق قد بينهما التفريق يصعب واحد



ًا كلماه في ًا وخلطهما نثر ًا فصارا ماع ًا، شيئ قبله مان صنع كما يصنع ولم واحد
صاحبنا كان بل الشرح، يعقبه ثم كامال بيت بإيراد المنظوماات شّراح مان

ًا تسبقه ماراده بحسب حدة على جزء كّل ويشرح أجزاء، البيت يجّزئِّ أحيان
بقوله". له "أشار عبارة
كالعاطف المتلزماين بين الفصل إلى يلجأ جعله سلكه الذي السلوب وهذا

شرحه ماثل مان إليه والمضاف والمضاف وماجروره، والجار والمعطوف،
البيت: لهذا
َعَل مان ْفَف ْفَل الماُر أ لع ْفَف لسوا واعزه أ

اختزل الذي الجزم ذي كالمضارع ه
َعَل "مان فقال أجزاء ستة جّزأه إذ ْفَف ْفَل" الماُر الماُر َأ لع ْفَف ْفَل مابتدأ َأ بقطع وأفع

صفة بمحذوف ماتعلق أفعل خبره،ومان العين وكسر المفتوحة الهمزة
"كـ" صيغة أفعل لسوى "لسواه" أي المار "واعزه" أي قال ثم… المار

بين فصل قد ترى اختزل". كما الذي "الجزم صاحب ذي" أي "المضارع
الجزم" "ذي في إليه والمضاف والمضاف "كالمضارع"، في والمجرور الجار

ذلك بمقدوره لكان الكتاب هذا مان الفعال لماية يستّل أن امارؤ شاء ولو
جهيد. وجهد عناء بعد ولكن شيء مانها يفقد أن دون
اللماية أبيات الحاشية في أورد جعلني المصنف سلكه الذي السلوب وهذا
على القارئِّ ليكون شرحه المراد البيت مان كلمة أول المؤلف ذكر عند

مان تتكون شرحها يراد التي الفكرة كانت وإذا له، شرحه يراد ماما بصيرة
ماجتمعة. أوردها فإنني ماتعددة أبيات

بحسب ماختلف وبخط كبيرين قوسين بين المتن في اللماية جعلت أنني كما
لفاء (وانقل هكذا والشرح المتن بين القارئِّ يفرق لكي لها؛ المؤلف تجزئة

الضمار) (ماتصل) إذا) (اعتلت) (وكان) (بتا عين الثلثي) (شكل
الصورة: بهذه لكان البيت هذا شتات جمع شئنا ولو

 اعـ إذا عين شكل الثلثي لفاء وانقل
ماتصل الضمار بتا وكان تلت

اللماية. مان فهو الخط بذلك وكتب القوسين ذينك بين وضع فما 
الغريب: شرحه
والوزان الكلم، مان والحوشّي بالغريب الصرفية المصنفات تمتلئ

ّيَل مان الن المهجورة َع ْفَف لا ّيَخ، ماثل:  َب ْفَه ْفَنل كا َع ْفَف َأ، لا َط ْفَن َب ْفَح َعَل ماثل ومان كا ْفَه َف
ْفَهَمَس َعَل ك"َر ْفَف َه َقَم" وهلّم " و ْفَل َه يعرف ل التي الوزان هذه مان جّرا ك"

بالرجوع إل مابناها يضبطون ول هاماعنا العربية اللغة في المتخصصون
ّلى بهذا؛ أحّس قد صاحبنا وكأن للمعاجم، البناء وضبط الغريب، شرح فتو

َلَل "ومانها كقوله ْفَن َع ْفَف ْفَنَجَم لا ْفَحَر واللم العين بين والنون الوصل همزة بزيادة كا
َلَل لمطاوعة وهو الولى، ْفَع ْفَمُت َف ْفَرَج ْفَت: أي البَل كَح ْفَرَجَم َتَح جمعتها َف

وفي الماضي في العين ماكسورة الثلثية الفعال في " وقالاجتمعتف
ًا والكسر الفتح ماضارعها لغَر "الثاني قال ماع لغَر يقال ماعجمة بغين َو صدُره َو

لغُر َغُر َي ْفَو َد إذا َوي ّق ًا" وقال تو ّعفة الثلثية الفعال في غيظ التي اللزماة المض
ًا الكسر ماضارعها في سمع َنّس "السابع ًشذوذا والضم قياس ُء عشر:  الشي

لنّس اللحُم َنّس يقال المهملة والسين بالنون ُنّس ي وذهبت جّف أي وي
رطوبته".
:شواهده



ولهذا النحو؛ شواهد ماستوى إلى ترقى ل قليلة الجملة في الصرف شواهد
ّوعت وصاحبنا شواهدها، في شحيحة التصريف كتب أغلب نجد إذ شواهده تن

وأماثالهم، العرب، وأشعار النبوية، والحاديث الكريم، بالقرآن استشهد
هزتنا التي القرآن مان شواهده صدارتها في يأتي قليلة قلت كما ولكنها
ًا، ثمانين دون القرآن مان الشاهد الحايين بعض في يورد المؤلف وكان شاهد
على كاستشهاده الشاهد بموطن الية مان يجتزئِّ كان بل آية، بأنه إشعار
لل ماجيء ْفَع َعَل مان المار لف ْفَف ْفَل على َأ لع ْفَف ْفَعُل َأ لف َعَل مان الكائن المار قال: " ْفَف َأ

ْفَكَرَم َأ ْفَل بزنة ك لع ْفَف ْفَم َأ لر ْفَك َأ ْفَلُه ًازيد ك لس ْفَر أ
َ َنا} و و{ َع ْفَل مَا لخ ْفَد َأ َو َدَك} و { لق َي ْفَل َأ }

ّعل ماعنى في َعَصاَك} وقال ّعف ف ًا "ويكون العين المض ماعنى للفادة أيض
ْفَم نحو التكثير ُه َنا ْفَق َومَاّز لت ُكّل { َق ّل َغ َو ُهُم} { َنا ْفَع ّط َق َو َواب} مُاَمّزٍق} { ْفَب َل ا
ّبما بل آية، بأنها إشعار دون اليات يورد وهكذا مان مانها واحدة بكلمة اجتزأ ر

بالحركة العتداد وعدم الوصل همزة كسر وجوب على استشهاده ماثل
عليها وطرأ الصل في ماكسورة كانت إذا الثلثي أمار عين في العارضة

ًا فيه الضم يكن لم ماما الضم لزوم بقوله "واحترز فقال الضم نحو لزما
ْفَماُشوا} فاجتزأ ص. سورة مان السادسة ةالي مان الكلمة بهذه {ا

ّبه كان ولكنه الشاذة بالقراءات يستشهد وكان وقرئِّ بقوله ذلك على ين
ًا. شذوذ

المرتبة في فكانت وسلم الله صلى الله رسول حديث مان شواهده عليه أماا
صلى بقوله كاستشهاده القرآن مان شواهده الكثرة في تبلغ ل ولكنها الثانية،

للفم ماطهرة "السواك ماجبنة" و مابخلة "الولد خلبة" و وسلم: "ل عليه الله
للرب". مارضاة

ّد فهي العرب أشعار مان شواهده أماا قلتها وماع الواحدة، اليد أصابع على تع
ّلق فلم ًا وعزا عليها، يع نزاع. ماحل أنه ماع فقط مانها واحد

ّلب" وفي "برق قولهم وهو العرب أماثال مان واحد بمثل واستشهد الجملة خ
وغيره. الكتاب هذا في قليلة الصرف شواهد

الفعال لماية
أبياتها عدد بلغ البسيط البحر مان صرفية مانظوماة ماالك لبن الفعال لماية
ًا، عشر وأربعة ماائة ّي على بنيت لنها ؛ السم بهذا وسّميت بيت اللم، رو

ًا الفعال إلى وأضيفت ًا ل لها تغليب بها. اختصاص
:ماباحثها

كان ماا على واشتملت الفعال، تصريف مان بعٍض على اللماية اشتملت
ًا الحدث بدأها فقد ببعض، وأخلت السماء، تصريف في دللته مان بعض
ًا المجّرد الفعل تصريف عن بالحديث الناظم ّي ًا، أو كان رباع بيان ماع ثلثي

افيهم ينقاس التي والمواطن الثلثي، مان المضارع عين وحركة ماضارعه،
الرفع ضمائر اتصال عن تحدث ثم وفتحها، وكسرها المضارع، عين ضّم

ثم التصال، هذا بسبب الفعل فاء على يطرأ وماا الجوفاء، بالفعال المتحركة
هذا في وذكر للمبنى، أم للمعنى الزيادة كانت سواء فيه المزيد أبنية ذكر
ًا نادرة أبنية واعلنكس واعثوجج وجلمط وترماس وهلقم رهمس كل مان جد

فيه فذكر المضارع الفعل بناء عن تحدث ثم وزهزق، وترهشف واجفأّظ
وكسرها، وضمها فتحها المضارعة حرف "أنيت" وحركة المضارعة حروف
َأوضح للمفعول المبني الفعل على عّرج ثم آخره، قبل ماا وحركة كيفية و



بالحديث الفعال تصريف في المطاف أنهى ثم تغيير مان عليه يطرأ وماا بنائه
المار. فعل عن

والصفات والمفعولين الفاعلين أسماء أبنية عن تحدث السماء تصريف وفي
قياسية وغيره الثلثي مان المصادر أبنية ذكر ثم الفاعلين، بأسماء المشبهة

وعقد والهيئة، المّرة على للدللة مانها صيغ ماا عن وتحدث سماعية، أم كانت
ًا َعٍل وزن على صيغ ماا عن للحديث باب لعٍل أو ماف أم المصدر به أريد اءسو ماف

ٍة وزن على العرب صاغته ماا إلى المنظوماة نهاية قبل وأشار الظرف، َل َع ْفَف مَا
اسم عن بالحديث مانظوماته واختتم المكان، في الشيء كثرة على للدللة
اللة.

ّين الفعال لماية حوته لما السريع العرض هذا خلل مان ّلت قد أنها لنا يتب أخ
والشتقاق. واللحاق، الصرفي، كالميزان عاماة ماباحث ببعض

صيغ وماعاني الفعل، توكيد أحكام ماثل مان الفعال تصريف تخّص وماباحث
اللفيف والفعل وعلمااتها، واللزوم والتعدي جدا، ماهّم مابحث وهو الزيادة

والمشتق. والجاماد وأحكاماه،
ًا كثيرة وهي السماء تصريف تخّص وماباحث ّد المجّردة السماء أبنية ماثل ج
والمقصور التكسير، وجمع والتأنيث، والتذكير والخماسية، والرباعية الثلثية

مان ليس الحدث أن حظ ل ماالك ابن ولعل والتصغير، والممدود، والمنقوص
عنها. فأعرض البواب هذه دللة

اللماية: شروح
ّدى شروحها: مان أعرف شرحوها كثيرون علماء الفعال للماية تص

هذا. بعد الذي الفصل في شرحه عن وسأتحدث الناظم - شرح: ابن1
شرحه ويسّمى ه،818 عام المتوفى النسفي دهقان بن : ماحمد - شرح2

].3 [2/892/8 برقم الصفية في نسخة مانه المفتاح" ويوجد تصريف "شرح
وتوجد ه، 831 سنة المتوفى البرمااوي الدائم عبد بن  - شرح: ماحمد3

برقم ليدن في وأخرى ،203 برقم الزهرية المكتبة في شرحه نسخةمان
].4 [144/ 2 برقم السكوريال في وثالثة ،197

المقال تحقيق شرحه وسّمى التلمساني، عباس بن  - شرح: ماحمد4
مان ويوجد ه،751 عام مانه انتهى الفعال، لماية شرح في المنال وتسهيل
].5 [270 ،79/ 3  برقم16  ثاني السكوريال في نسخة شرحه

عنهما وسأتحدث وصغير شرحان. كبير عليها وله اليمني  - شرح: بحرق5
بعد. فيما

ّول هذا وشرحه القسمطيني الفكوت ماحمد بن الكريم  - شرح: عبد6 ماط
دون الناظم ابن شرح ماحقق ذكرها بتونس الوطبية الَمكتبة في نسخة ومانه

].6رقمها[ يحدد أن
القرويين في تونس في نسخة ومانه المكلتي، سعيد بن يعقوب  - شرح7

المتحف في وثالثة ،4/رقم16 ثان السكوريال في ونسخة ه،/أ.ب.42 برقم
].7 [548/2 برقم البريطاني

أشار الجزائر في نسخة ومانها الطنجي سعيد بن ماحمد بن  – شرح: ماحمد8
].8بروكلمان[ لها
سنة المتوفى المغربي الدلني ماحمد بن أماد العباس  – شرح: أبي9

بروكلمان إليه أشار ه1128



إليها أشار السكوريال في نسخة ومانها الوهراني العباس  – شرح: أبي10
].9بروكلمان[

.ه1354 عام المتوفى الحسني الدين  – شرح: بدر11
برقم الزهرية المكتبة في نسخة شرحه ومان هكذا يحيى  – شرح: ابن12

].10التسهيل[ ماحقق إليها  أشار996
،16/6 ثان السكوريال في نسخ عدة الشرح هذا ومان  – شرح: لمجهول13

في وثالثة ]،11بروكلمنان[ إليها أشار المابروزيانا في وأخرى ،1,143
].12 [997 برقم صرف الزهرية المكتبة

هذا. كتابنا وهو المالكي الصعيدي ماحمد بن  – شرح: حمد14
 

القفال وفتح الناظم ابن وشرح الكتاب هذا بين ماوازنة
لزن مان تقتضي كتابين بين الموازنة يوازن التي الدقائق بين يقابل أن الموا

نصوصه المؤلفة عالج وكيف ماسألة، ماسألة المسائل ويتتبع بينها،
وينظر للمسائل، وتوثيقه العلمية، ماادته وغزارة ماسائله، على واستشهاده

ًا يتطلب العمل وهذا بتلك وأخّل هذه في أجاد فيمن عن بنا جيخر طويل بحث
عاماة ماوازنة نوازن أن نحاول هنا ولكننا سلكناه، لو لنا المرسوم المسار

إحسانه، في المتقدم مان المتأخر أفاد كيف خللها مان لنعلم الدرب لنا تضئ
مازالق. مان قبله مان فيه وقع ماا عالج وكيف

بالكتب: : التعريفأول
الناظم ابن - شرح أ

ّد فإنه الناظم ابن شرح حجم صغر مان الرغم على ًا أصل يع شروح في ماهم
ًا، أولها لنه اللماية؛ ومان أبيه، بمراد الناس أدرى للناظم ابٌن والشارح ظهور
ّدى ّد اللماية لشرح تص يديه. بين الشرح هذا يكون أن فلب

الكتاب: طبعات
مانها: أذكر مارة مان أكثر الكتاب طبع

عام الحلبي البابي ماصطفى ماطابع في تحقيق دونما الكتاب - طبع1
نسخة مانه وعندي الصغير، القطع مان صحيفة ستين في يقع وهو ه،1367

السنغال. مان أحضرتها
عبد أديب ماحمد بتحقيق ببيروت قتيبة دار في ه1 141 عام الكتاب - طبع2

وثماٍن ماائتين في يقع وهو الفعال، لماية وعنوانه: شرح جمران الواحد
ل وتحقيقه بالشكل، ماضبوط والكتاب الصغير، القطع مان صحيفة وخمسين

نسخة. مانه وعندي به، بأس
الدكتور بتحقيق بدماشق التعاونية المطبعة في ه1412 عام الكتاب - طبع3

يقع الفعال،وهو لماية شرح في القوال وعنوانه: زبدة علي حسين ناصر
المحقق ضبط وقد المتوسط، القطع مان صحيفة وعشرين واثنتين ماائة في

ًا الكتاب يسبق كما (ص)، حرف اللماية أبيات ويسبق عليه، يشكر ضبط
عنوانات بوضع المحقق وأسرف وشرح، أصل (ش) إشارة حرف لشرحا

للكتاب وخدماته العنوانات بهذه أجزاء الواحدة الفكرة يجّزئِّ كان إذ فرعية؛
ناصر مان أفضل أديب ماحمد فإن الفهارس في صاحبه. إل خدماة مان أجود

نسخة. مانه وعندي حسين،
القفال: - فتحب



الدين لجمال الكبير بالشرح المشهور الفعال لماية بشرح القفال فتح
الكتاب عنوان هو هذا ببحرق المعروف الحضرماي الحمير عمر بن ماحمد
الصعيدي. وشرح الناظم ابن شرح وبين بينه الموازنة بصدد نحن الذي
الصغير، الشرح يسمى والخر الفعال، لماية على لبحرق شرحين أحد وهو
في المبسوطة الماثلة مان كثير مان جرده الكبير الشرح مان ماختصر وهو

الكبير. الشرح
ابن شرح مانها للمّاية شرح مان أكثر على اطلع قد بحرق أن فيه شك ل وماما

الشروح.  تلك مان وأفاد الناظم،
الكتاب: طبعات

ماّرات: ثلث القفال فتح طبع
مان لجنة بمعرفة ماصححة طبعة وهي القاهرة، في م،1950 : عامالولى
عليها. أقف ولم علي، أسعد أحمد الشيخ برئاسة العلماء
ثلث في تقع وهي الحلبي، البابي ماصطفى بمطبعة م1954 : عامالثانية

صفحاتها، في ماضغوطة وأسطرها المتوسط، القطع مان صحيفة وسبعين
بمخرج إخراجها المطبعة صاحب حاول وقد العلمي، التحقيق مان خالية وهي

ّيد إلى تصحيحها فأوكل ماقبول ولم فاجتهد الصوماالي ماوسى شيخ أحمد س
المواضع. مان كثير في التوفيق يحالفه
الدكتور: وحققها الكويت، بجاماعة الداب كلية طبعتها ه1414 : عامالثالثة

القطع مان صحيفة وخمسين وخمس ماائتين في تقع وهي النحاس، ماصطفى
بالشكل. الكتاب وضبط النسخ، ماقارنة المحقق عمل وجّل المتوسط،

المتعال: - فتحج
به. والتعريف دراسته سبقت وقد المحقق كتابنا عنوان هو هذا
ًا عندهم: المسائل : عرضثاني

ّدرها فإنه فكرة يشرح أن الناظم ابن يريد عندماا ثم اللماية مان ببيت يص
ّلى ًا البيت ذلك شرح يتو ًا شرح ًا ماوجز بل فيها إسهاب دون بالماثلة مافّسر

فإنه الحصر يلزم المار كان وإن القاعدة، على الدال الواحد بالمثال يجتزئِّ
ويذكر يوردها، هي.. ثم أفعال تسعة سوى مانه يرد يقول: ولم كأن يحصر

َع ماضارع في كقوله صرفي حكم عليها ينبني كان إذا اللغات اختلف لر ُع َو لر َي
يورع". سيبويه "وحكى

ًا كتابه جعل ولكنه اللماية أبيات يذكر فإنه بحرق أماا يسوق إذ للماثلة؛ ماعجم
وسبعين ثلثمائة بعضها بلغ وقد الماثلة، مان الكثير الواحدة القاعدة على
ً فقال: "فلهذا شرحه ماقدماة في بذلك صّرح قد وهو واحدة قاعدة على ماثال

ًا المنظوماة هذه أنا شرحت ًا شرح فبسطت الله رحمه الناظم لغرض ماطابق
الرباعي للفعل فذكرت إليها ُيحتاج التي الماثلة بكثرة الول الباب في القول

ُعل ماثال، ماائة نحو ًا، ماائة المضموم ولف لعل أيض ثلثمائة المكسور ولف
ًا" وكان أربعين مانها وسبعين فيبدأ القاماوس ترتيب حسب أماثلته يرتب لون

حتى الداخلي الترتيب ماراعاة ماع كذاوه باء، آخره ماا ثم همزة، آخره بما
الماثلة. آخر إلى يصل

ولم بحرق إسراف يسرف فلم المضمار هذا في بينهما الصعيدي وتوسط
إيضاح ماعها يضمن بأماثلة لقواعده يمثل كان بل الناظم، ابن إيجاز يوجز

للقارئِّ. القاعدة
ًا : شواهدهم:ثالث



وبقول بالحاديث، يستشهد فقط،ولم آية عشرة بإحدى الناظم ابن استشهد
ًا عشر وبأربعة عنه، تعالى الله رضي لعمر واحد ثمانية مانها الشعر مان بيت
القصيد. مان والباقي الرجز مان
ًا، وثلثين ماائتين القرآن مان شواهده فاقت فقد بحرق أماا واستشهد شاهد
ًا، عشر بأربعة الحديث مان ًا عشر وبثلثة للعرب، أقوال وبثلثة حديث مان بيت

القصيد. مان والباقي الرجز مان تسعة مانها الشعر
ًا فكان الصعيدي أماا ًا أيض وعشرة آية الثمانين يقارب بما استشهد إذ وسط

خمسة شواهده تبلغ لم إذ القوم أقل فإنه الشعرية الشواهد أماا أحاديث،
أبيات. 
به.  الستشهاد وجه فهم ماعه يضمن بما الشاهد على يعلق كان وكلهم
ًا الناظم: مان : ماوقفهمرابع
يستدرك التي التنبيهات مان يكثر كان إذ بحرق كفة تطغى الجانب هذا في
ّد أو الناظم، على فيها أطلقه. ماا يقيد أو عليه ير
يذكر. شيء هذا مان عنده فليس الناظم ابن أماا

مان ماستلة تنبيهاته جّل إذ الجانب هذا في لبحرق ماوافق فهو الصعيدي وأماا
ًا وكان بحرق، ّدر فهو نقله في أماين به والمراد الشارح قال بقوله تنبيه كل يص
كتابه. ماقدماة في به صّرح كما بحرق

ًا الخلفية: للمسائل : التعرضخاماس
ّد تصل ل قليلة الصرف في الخلفية المسائل ذلك وماع النحو، في الخلف ح

ًا نجد ماثل المضعف كالرباعي المسائل بعض في الصرفيين بين خلف
َلَل وزن على أهو وسوس ْفَع َع، أم َف َف ْفَع َلٍل ووزن َف ْفَع ٍر ُف َذ ْفَؤ أم أصلي بناء أهو كُج

ُلٍل عن ماتفرع هو ْفَع ُثٍن، ُف ْفَر ُب الجوف الثلثي مافعول ماس مان المحذوف وهل ك
مافعول. واو أم العين
فإنه بحرق أماا يذكرها، ولم عندها يقف لم الناظم ابن المسائل هذه ماثل
ًا يراه ماا ويختار الخلفات هذه ماثل يذكر ًا قال راجح َق: وزن عن ماتحدث َط ْفَق َط
َلَل وزنها لن البصريين؛ عند أصلية رباعية الماثلة "هذه ْفَع َع، ل َف َف ْفَع وعند َف

َبُه نحو أن الكوفيين َك ْفَب الثلثي"[ مازيد مان ثالثه بإسقاط ىالمعن يصح ماما َك
ماذهب وهو الراجح، على مابني بالصيغة المار: "المار باب في ]  وقال13

].14بالجزم"[ ماعرب أنه الكوفيين وماذهب البصريين،
ماما عليها التعليق عن وسكت بحرق مان الخلفات هذه نقل قد والصعيدي

الموافقة. على يدل
 

الخطية النسخ وصف
خطيتين: نسختين على الكتاب تحقيق في اعتمدت

بالرماز لها ورمازت ،35/415 برقم الشريف النبوي الحرم ماكتبة : فيالولى
أصل. جعلتها وقد حرم، كلمة (ح) أول

مانهما لليسرى رمازت صحيفتان، لوحة كل في لوحة، سبعين في تقع وهي
في للتي ورمازت (أ)، بالرماوز للمخطوطة الصلي الترقيم فيها التي وهي

(ب). بالرماز ظهرها
ًا تضم مانها صحيفة وكل ًا، وعشرين واحد عشرة إحدى سطر كل في سطر
ًا. كلمة تقريب



عبارة: صفحاتها في ويشيع المؤلف، نسخة على قوبلت قد النسخة وهذه
المؤلف. نسخة على ماقابلة بلغ

تبدو جعلها ماما الحمر بالمداد فيها اللماية ونص الجميل، النسخ بخط وكتبت
باهتة. التصوير في

خط عن ماختلف بخط بها فألحق العنوان ورقة مانها سقط قد أنه ويظهر
عداها. ماا شيء مانها يسقط ولم الم،

ّون نسخها وتاريخ القادر عبد وناسخها السنة، وتركت والشهر، باليوم ُد
والكمال، التمام على الفرد رجب مان خل يوم سابع في الجوهري المازني

الخطاء مان كثير شيء فاته إذ العلم طلبة مان ليس الناسخ أن ويبدو
للمالئية والنحوية. ا

الثانية: النسخة أماا
،1559 برقم فيه وهي فيصل، الملك ماركز في توجد خطية نسخة فهي

(ف). بالرماز لها ورمازت
عشر تسعة صحيفة كل وفي صحيفتان، لوحة كل في  لوحة82 في وتقع

ًا، ًا، كلمات ثماني سطر كل وفي سطر وهي جيد، غير ماشرقي وخطها تقريب
المخطوطات، آفات مان وغيرها والرطوبة والنقص الخروم مان سالمة كامالة

والنحوية. المالئية الخطاء مان كسابقتها تسلم ولم ه،1248 عام كتبت وقد
 

التحقيق: في عملي
الهاماش. في الخلف وأثبُت النسخ بين  – قارنُت1
بالشكل. النص  – ضبطُت2
بالشكل. وضبطتها الشواهد،  – خرجُت3
وبخط كبيرين قوسين بين اللماية بجعل والشرح اللماية بين  – مايزُت4

الكتاب. دراسة في له الشارة سبقت كما ماختلف
لها. ذكر أول عند كامالة اللماية أبيات الهاماش في  – ذكرُت5
ًا وكان كتبهم، مان المتقدماين مان ونقوله المصنف إحالت  – وثقُت6 ماا كثير

والصحاح وسيبويه بحرق وشرح الناظم ابن وشرح ماالك ابن كتب على يعول
المتأخرة. الحواشي وبعض والقاماوس،

إثراء بالمسائل المتعلقة والراء الخلفات إلى الهاماش في  – أشرُت7
للنص.

للمالء قواعد المخطوطة كتابة في  – راعيُت8 بعلماات العتناء ماع الحديثة، ا
الترقيم.

المشهور عن وأعرضت المتن، في ذكر لهم ورد الذين للعلم  - ترجمُت9
ًا. مانهم جد

لذلك. المحتاجة المسائل لبعض عناوين ماعقوفين بين - وضعُت10
فسره ماا أماا الغريبة، الكلمات مان تفسيره المصنف أغفل ماا - فسرُت11

لئل ماختصرا تفسيره كان وإن حتى تفسيره عن أعرضُت فإنني المصنف
التفسير. تفسير عملي يكون

لها ورود أول عند الصرفية للقضايا المراجع أهم الهاماش في  - ذكرُت12
المزيد. لراغبي

الفنية. الفهارس مان ماجموعة بالكتاب - ألحقُت13
ح نسخة مان الغلف صورة



ح نسخة مان الولى الصحيفة
رحمه المؤلف نسخة على ماقابلة عبارة: بلغ عليها يظهر ح نسخة مان صورة

الله
ف نسخة مان الخيرة اللوحة

 
المحقق الكتاب

الرحيم الرحمن الله بسم
وآله. ماحمد سيدنا على والسلم والصلة إفضاله، على لله الحمد
المالكي الصعيدي ماحمد بن العبيد: حمد وأخفض العباد، أحوج : فيقولوبعد
الله عبد أبي الماام مانظوماة على لطيف تعليق ولوالديه: هذا له الله غفر

ّياني الندلسي ماالك بن الله عبد بن ماحمد الدين جمال اللغوي النحوي الج
بعض على تنبيهوال مارادها، وبيان ألفاظها، حّل على فيه اقتصرت الصرفي

للماام شرح ثمار مان اقتطفته فاتها، ماا ]- وهو15اليمني[ بحرق الفاضل ا
للطلق- وبعض عند بالشارح المراد غيره. مان كلمات ا

الفعال). بلماية المسّماة القصيدة على المتعال (فتح بـ وسميته
إل ماأماول ول سواه، رب ل يصم، /ا] ماما2[// العصمة وأسأله أعتصم وبالله
الوكيل. ونعم حسبي وهو خيره،

الرحيم: الرحمن الله الناظم: بسم قال
الله صلى بقوله وعمل العزيز، بالكتاب اقتداء بالبسملة كتابه المصنف ابتدأ
فهو الرحيم الرحمن الله ببسم فيه يبدأ ل بال ذي أمار "كل وسلم عليه

]19]"[18"أجذم[ فهو رواية وفي ]،17"أبتر"[ فهو رواية ]،وفي16أقطع"[
ابن نقل أي ]،22] وغيره[21الصلح[ ابن وحسنه ]،20وغيره[ داود أبو رواه

يمكن يقول: "ل الصلح ابن لن المتقدماين؛ مان غيره عن تحسينه الصلح
]:24التذكرة[ ] في23العراقي[ زمااننا" قال في والتصحيح التحسين
]"26يمكن[ يحيى وقال ]،25عصرنا[ في يمكن ليس التصحيح "وعنده

للماام والمراد الصلح، لبن عنده والضمير الله. ] رحمه27النووي[ بـ(يحيى) ا
ًا تم وإن فهو البركة وقليل ناقص والمعنى ماعنى. يتّم ل حّس

الفن مان يناسبها بما البسملة على يتكلم أن فن في شارع لكل ينبغي إنه ثم
ّلم ماحّل إن ثم فيه، المشروع تكن لم فإن ماوضوعه، مان كانت إذا عليها التك

ٍذ عليها، يتكلم أن ينبغي فل مانه ّد وحينئ ّدماة تقديم مان فلب على ماشتملة ماق
ُيعلم الموضوع جملتها مان التي المبادئِّ ّلُم مانه ملةالبس هل ل َك َت ُي أول، عليها َف
/ ب]:2[// بقوله بعضهم جمعها عشرة فّن كل ومابادئِّ

عشرة فّن كل مابادي إّن
ّد الثمرة ثم والموضوع الح

والواضع ونسبة وفضله
الشارع حكم الستمداد والسم
اكتفى بالبعض والبعض ماسائل

الشرفا حاز الجميع درى ومان
تغييرها، أي الرياح، تصريف ومانه ]،28التغيير[ لغة: ماطلق فالتصريف

وتقلبها.
ًا واعتلل، صحة الكلمة أبنية أحوال عن فيه يبحث بأصول : علمواصطلح

ًا[ وزيادة ].29ونقصان



واعتللها. صحتها عن البحث حيث مان العربية : الكلماتوماوضوعه
بيع إلى نسبة الراء، وتشديد الهاء بفتح ]،30الهّراء[ ماسلم بن ماعاذ وواضعه

عليه. التفاق وحكى ]،31التصريح[ في قاله الهروية، الثياب
تعالى.  الله كتاب فهم إلى الموصلة اللغة فهم إلى : تأديتهوثمرته
الحيثية. هذه مان : شرفهوفضله
العلوم: التباين. لبقية ونسبته
].32والتصريف[ : الصرفواسمه

العرب. وكلم والسنة، الكتاب، : مانواستمداده
الكفائي. : الوجوبوحكمه

ماوضوعاتها[ ] إلى33ماحمولتها[ نسبة فيها يطلب التي : قضاياهوماسائله
ْفَعٌل كقولنا: َضَرَب ]،34 ْفَكَرَم ماجّرد، لف ْفَعٌل وأ َفعل مازيد، لف العين ماضموم و

ذلك. غير إلى بالضم، ماضارعه
لإذا عند السمة مان ماشتق فنقول: السم الموضوع مان البسملة أّن علمت و

ّوض1/3فاؤه[// حذفت الفاء (وسم) واوي ] فأصله35الكوفيين[ عنها /أ] وع
ّو، مان البصريين وعند الوصل، همزة حذفت، اللم (سمو) واوي فأصله السم

ّوض ّلوا فائه، تسكين بعد الوصل همزة عنها وع على بجمعه ذلك على واستد
ٌو) اجتمعت سمّي، على وتصغيره أسماء، ْفَي وسبقت والياء الواو وأصله: (ُسَم

أصله كان لو إذ الياء؛ في وأدغمت ياء، الواو فقلبت بالسكون إحداهما
ً لن أسماء؛ على يجمع لم الكوفيون يقول (وسم) كما ْفَعل ل العين صحيح ف

ّغر ولم ]،36الخلصة[ مان يعلم كما أفعال على يجمع على بل سمّي على يص
]:37الكافية[ في قال وسيم

ّي سم مان السم واشتق البصر
الكوفّي وسم مان واشتقه
الجلي المقدم والول
والسمّي السماء دليله
التعريف حرف دخل ] ثم38(إله)[ وأصله القدس، الذات على : علموالله

فصار ماتحركة حذفت وقيل وحذفت، قبلها الساكن إلى الهمزة حركة فنقلت
ّول فعلى للتعظيم، وفّخم اللم في اللم "الله" أدغمت الحذف يكون ال

ًا؛ بين الفاصل لوجود قياسّي، غير والدغام ساكن، المحذوف لن قياس
ًا؛ اللماين ًا المحذوف لن تقدير الحذف يكون الثاني وعلى كالثابت، قياسي

ًا؛ والدغام بالحركة، ماتعاٍص المتحرك لن قياسّي؛ غير وجود لعدم قياسي
ًا. الفاصل تقدير

النعم. بجلئل : المنعموالرحمن 
بدقائقها. : المنعموالرحيم
]39لله)[ (الحمد
ًا3[// وابتدأ والعمل العزيز، بالكتاب القتداء مان ماّر لما بالحمد / ب] ثاني

للشارة بالحمد، البتداء طلب في الواردة بالحاديث بين تعارض ل أنه إلى ول
ّدم ماا وهو قسمان: حقيقي البتداء لن ]؛40الروايتين[ المقصود، أماام تق

شيء. يسبقه ولم
ّدم ماا : وهووإضافّي ًا. المقصود أماام تق ماطلق
في كان سواء صفاته، بجميل المحمود على باللسان لغة: الثناء والحمد
ل. أم نعمة ماقابلة



ًا ًا كونه بسبب المنعم تعظيم عن ينبئ فعل واصطلح أو الحاماد على مانعم
غيره.

ًا الحمد لغة: هو والشكر بالشاكر. الحاماد بإبدال عرف
ًا فبين لجله، خلق ماا إلى عليه الله أنعم ماا جميع العبد : صرفواصطلح
ماقابلة في بلسان ثناء في يجتمعان الوجهي، والخصوص العموم الحمدين

ثناء في والصطلحي نعمة، ماقابلة في ل به ثناء في اللغوي وينفرد نعمة،
ّدم، ماا فيقال اللغوي والشكر الحمد بين وكذا نعمة، ماقابلة في بغيره وبين تق

ًا والحمد اللغوي الشكر مان وكّل الصطلحي الشكر وبين الترادف، عرف
نسب ست فهذه أخصها فهو المطلق والخصوص العموم الثلثة

ُهوري[ علّى سيدي قال ْفَج ُل ]:41ا
َبا إذا لد َنَس ْفَم ْفَلَح لر لل ْفَك َها والّش َت ْفَما ُد

ٍه ْفَج َو ْفَقُل َلُه لب لب َع ْفَي لب للُف الل ُيوا
ْفَكٌر ْفَي َفُش لذ ْفَرٍف لل ُعها َأَخّص ُع ْفَي لم َج

لفي ٍة َو َغ لد ُل ْفَم ْفَلَح ًا لل ْفَرف لدُف ُع ُيرا
ْفَوٌم ٍه ُعُم ْفَج َو ُهّن في لل َوا َبٌة لس ْفَس لن
لذي ْفَن لسّت لنَسب َف َو للم لرُف ُه َعا

بدل) به أبغي (ل
ًا به أطلب /أ] ل4[// أي الشيء بغيت يقال تعالى ذاته تستحقه لما بل عوض

لغية بالضم ُبغية أبغيه َغًى بالكسر وب ُب ًء و ُبغا أي: طلبته فيهما الضم ماع بالمد و
ْفَيَر ومانه َغ َف َأ لن { له لدي ّل ُغوَن}[ ال ْفَب له أي: طلبته الشيء بغيته يقال ] وقد42َي
ُكُم ومانه َن ُغو ْفَب َي َن { ْفَت لف ْفَل ].43}[َةا
عوضه. الشيء وبدل

لمصدر وصف أنه على  إماا نصب ماوضع بدلً) في به أبغي (ل قوله وجملة
ًا أي ماحذوف مان الحال على وإماا للحمد، والضمير بدلً، به أبغي ل حمد

بدلً، به أبغي ل كوني حالة الله أحمد أي أحمد ماعنى في هو إذ الحمد فاعل
ًا بالله أطلب ال أي وتعالى سبحانه لله وإماا للحمد، إماا هذا على والضمير إله

آخر.
ًا) (حمد

ّدر بفعل مانصوب ًا، أحمده أي ماق بالخبر عنه لفصله المذكور بالحمد ل حمد
جهة مان أجنبي أنه والمراد قيل، كذا له ماعمول غير أي الحمد مان أجنبي وهو

ًا في الحمد عمل أّن يعني مابتدأ كونه جهة مان ل المصدرية أنه جهة مان حمد
ًا فيكون دأمابت أنه جهة ] مان44(لله)[ في وعمله الصل، بحسب ماصدر أجنبي

ًا، في بها يعمل التي المصدرية جهة مان الحمد مان ولو بالجنبي والفصل حمد
ٍر المصدر. عمل يمنع باعتبا
ّلغ) (يب

ّلغت يقال يوصل أي قوله قرئِّ وبهما أوصلته وأبلغته بالتشديد، الشيء ب
ْفَم ُك ُغ ّل َب ُأ لت تعالى: {  ّبي}[ لرَسال [// نعت نصب ماحل في الجملة ] وهذه45َر

ًا). / ب] لـ4 (حمد
رضوانه) (مان

العقود[ ثاني غير وقع ] حيثما46السبع[ في قرئِّ وبهما وضّمها، الراء بكسر
ًا: رضًى وعليه عنه الله رضي يقال السخط ضد الرضى ] بمعنى47 ورضوان

السخط. عن الله أبعده



(المال)و
ّد آماله ماخففا الشيء أمالت يقال الرجاء أي الطلق بألف كأكلته الهمزة بم
رجوته. أي أؤماله بالتشديد وأمّالته آكله،

ًا الخيرات إيصال ] في48الوسائط[ شكر كان لما ثم وإن شرعا به ماأماور
ّلث تعالى الله هو الحقيقي المنعم كان الوسائط أكبر على بالصلة الناظم ث
صلى الرسول وهو ضير كل ودفع خير، كل إيصال في وماعبودهم العباد بين
الماة لىإ وحملوه ونصروه الدين آووا الذين وصحبه وآله وسلم عليه الله

ًا فقال ونقلوه الحمد. على عاطف
]49الصلة)[ (ثم

ًا الترتيب بـ(ثم) ليفيد ذلك وعطف وأحق أهم تعالى الله حمد لن صريح
بالتقديم.
ماع السلم عن الصلة المصنف وأفرد بالتعظيم، المقرونة : النعمةوالصلة

ًا سلم لنه إماا الخر عن أحدهما إفراد كراهة ًا أو كاٍف، وهو لفظ على جري
الفراد. كراهة يرى ل مان ماذهب
الورى) خير (على

تقتضي ل المزية لن فيه؛ وجدت بمزية ل الله مان بتفضيل أفضلهم أي
الصلة عليه به ماختصة الصفة وهذه بالقصر: الخلق، والورى الفضلية،
// أ] باسمه.5[// التصريح عن بها استغنى ولذا والسلم؛

ساداتنا) (وعلى
ّيد جمع وسادة سادة، جمع وعلى الشرف، في وفاقهم قوماه ساد مان وهو س
ُع فسادات هذا قوله: مانه أبدل ثم الجمع جم
الفضل) وصحبه (آله

ْفَهٌل : أصلهوالل َأ ْفَيٍل) فأبدلت تصغيره في قولهم ) بدليل ( َه ُأ مان الهمزة (
ًا، الثانية الهمزة أبدلت ثم المخرج لقرب الهاء أول مان الهاء تبدل ولم ألف

َوٌل أصله عليه. وقيل هذا فيقاس ماوضع في ذلك يعهد لم لنه وهلة؛، َأ ) (
ْفَيٍل) قلبت على تصغيره (َجَمٍل) بدليلك َو ُأ ًا واوال ( ماا وانفتاح لتحركها ألف

الرجل وآُل ]،51الكسائي[ ماذهب والثاني ]،50سيبويه[ ماذهب والول قبلها،
والمطلب هاشم ببني وسلم عليه الله صلى آله وتخصيص وأتباعه عشيرته
ْفَحب لغوي، ل شرعي ْفَكٍب لصاحب جمع اسم والّص لكٍب كَر ٍر وَرا ْفَف ٍر[ وَس وساف

ٍر52 ْفَج َت لجر، ] و َتا فجمع. أصحاب وأماا و
ً لن وشعراء؛ ] كشاعر53قياس[ غير على فاضل جمع والفضلء يجمع فاعل

َكاماٍل على ٍة) ك َل َع َف ٍة ( َل َكُم ّعٍل) أو على أو و ُف ّعاٍل) بضم ( ُف العين تشديد الفاء (
ّذاٍل).ك ُع ّذٍل) و( ُع )

رضي به, وهم فضله فقد بشيء أحد على زاد فمن الزيادة الفضل وأصل
ورؤيته صحبته مان به الله خصهم بما الماة سائل فضلوا قد عنهم الله

لوي تعالى: {ل قال وسلم عليه الله صلى واتباعه إليه والنتساب َت ْفَس ْفَم َي ُك ْفَن لما
ْفَن َق مَا َف ْفَن ْفَن َأ لل لما ْفَب لح[// َق ْفَت َف ْفَل َتَل5ا َقا َو لئَكُأو /ب]  َظُم َل ْفَع لذيَن لماَن َدَرَجًة َأ ّل ُقوا ا َف ْفَن َأ

ْفَن ُد لما ْفَع ُلوا َب َت َقا ً َو ُكل َد َو َع ّلُه َو َنى}[ ال ْفَس ْفَلُح الله صلى الله رسول ] وقال54ا
ّبوا سلم: "ل و عليه لبي َتُس ْفَصَحا ْفَو َأ َل ًا[ َأّن َف َق55َأَحد َف ْفَن َأ ْفَثل ]  ٍد لما ًا ُأُح َهب َغ ماا َذ َل َب

ّد ْفَم مُا له لد َفُه" رواه ول َأَح ْفَي لص ًا أحدهم إنفاق ] أي56وماسلم[ البخاري َن ّد أو ما
ّد نصف ٍد ماثل غيرهم إنفاق مان أفضل ما ًا. ُأُح َهب َذ



ّين تعالى الله رحمه إنه ثم الحّث وهو النظم هذا إلى له الداعي الغرض ب
فهم إلى بها يتوصل التي اللغة علم إلى به يتوصل الذي التصريف علم على
فقال: وسلم عليه الله صلى نبيه وسنة تعالى الله كتاب

]:57(وبعد)[
ّية إليه المضاف لحذف الضم على مابني ظرف هو الكلمة وهذه ماعناه، ون

للتيان يطلب (أمّاا السنة في الوارد لكن آخر إلى غرض مان النتقال عند بها ا
بعدها، الفاء لزمات ولذا (ماهما)؛ عن نائبة وهي (أمّاا)، عن نائبة بعد) فالواو

]:58بعضهم[ قول أحسن وماا
يليه شرط لها واو وماا

حتما بالفاء قرنه جواب
ببعد قرنت التي الواو هي
ماهما والصل أصلها وأمّاا

 
 تصرفه يحكم مان (فالفعل

والسبل) البواب اللغة مان يحز
يشتمل ماا ماع وأمار ومااٍض ماضارع مان الصناعي الفعل هنا بالفعل والمراد

زماان واسمي ومافعول فاعل واسمي ماصدر مان وماعناه الفعل حروف على
أحوال عن فيه يبحث التصريف علم لن وذلك بها؛ يلتحق /أ] وماا6[// وماكان

للُم الكلم، بنية َك ،التصريف علم في للحرف حظ ول وحرف، وفعل اسم وال
ّوة الجامادة؛ والفعال المبنية السماء وكذا تقبل ل لنها بالحروف، شبهها لق

ًا التصريف علم فصار التغيير والسماء المتّصرفة بالفعال بالصالة ماختّص
ّيره لكثرة أصل الفعل في وهو المتمكنة، والناظم فيه، الشتقاق بظهور تغ

مافتاح إحكاماه أن مان ذكره لما بالفعل المنظوماة هذه خص تعالى الله رحمه
ًا والفعل اللغة، أي العربية علم ًا أو كان ماجّرد أقسام: مااٍض ثلثة فيه مازيد

ّد وأمار، وماضارع ًا كان فإن فاعل، ومان ماصدر مان فعل لكل ولب ّدي ّد ماتع فلب
إلى فيحتاج ماقاماه به المفعول ويقام الفاعل يحذف وقد به مافعول مان له

ّدول’ له الفعل صيغة تغيير ًا اب تكون وقد وماكان، زماان مان الفعل لوقوع أيض
باب مان ذكر فيما المنظوماة هذه  أبواب فانحصرت بها، يفعل آلة للفعل
المضارع وباب كذلك فيه المزيد الفعل أبنية وباب وتصاريفه المجّرد الفعل
مان والمفعولين الفاعلين أسماء أبنية وباب فاعله يسّم لم وماا والمار

ًا ماجّردة المصادر أبنية وباب فيه مزيدوال المجّرد أسماء وباب فيها ومازيد
الشيء وإحكام وغيرها اللة مان بهما يلحق وماا /ب] والمكان6[// الزماان
حال. إلى حال مان تقلبه الشيء وتصرف التقلب والتصرف وضبطه، إتقانه
سبق. ماا الصطلح في التصريف وعلم
ضمه، يحوزه الشيء يقال: حاز ويجمع يضم أي المهملة (يحز) بالحاء وقوله

بـ(يحز). اللغة) ماتعلق (مان وقوله الشرط، جواب والجملة
والسراع. اللغة: اللهج (اللغة) في وماعنى

ماا ماخصوصة. هذا لمعان ماوضوعة ماخصوصة الصطلح: ألفاظ وفي
ل اللفاظ استعمال الصطلح في ] اللغة59المحققين[ بعض وقال اشتهر،

استعمالهم. (ماا) أي إهمال تميم لغة ] قولنا60له[ ويدل اللفاظ؛ نفس
مانه، يدخل ماا الشيء وباب باب، (يحز) جمع (البواب): مافعول وقوله

ّكر الطريق بمعنى سبيل جمع والسبل ّنث، مانهما كّل يذ بالبواب والمراد ويؤ



سيقول كما الجزئيات ماعرفة إلى ذكر بما يتوصل لنه اللغة؛ قواعد والسبل
فهم إلى الموصلة الطرق حاز التصريف علم أتقن مان أن والمعنى الناظم،

اللغة.
كأن والوزان البنية عرف أصناف: صنف ثلثُة ذلك في الناس أن واعلم
ً يعلم ُعَل ماضارع أن ماثل َكُرَم ماضموم المضموم َف ْفَكرُم، ك َأن ي اسم قياس و

لعيٍل َفعٍل على مانه الفاعل َف لل و ْفَه ْفَيٍف كس لر َظ َلُة ماصدره /أ] وقياس7[// و َعا َف ال
َلُة ْفَو ُع ُف لة وال َع َلة كالّشَجا ْفَو ُه علم إلى مافتقر أنه إل فقط تصريفي فهذا لوالّس

ُعَل بين عنهم بالنقل له الفارق اللغة لعَل بالضم َف َف َعَل بالكسر و َف بالفتح، و
الموازين يعرف ول والمطالعة، بالنقل اللغة ماواد على َأشرف ثاٍن وصنف

ّد التي والقيسة علم حلوة يذق لم فقط لغوي فهذا نوعه إلى نوع كل بها ُير
ّولً، والقيسة الموازين عرف ثالث وصنف لغة،ال ّبع ثم أ ّد تت ً اللغة ماوا نقل

الناظم ماراد وهو اللغة سبل وحاز التصريف علم أحكم الذي المتقن هو فهذا
الله. رحمه

فقال: بذاك لي مان قال رغبته وتوفرت الساماع داعية قويت لّما ثم
َهاَك)[ َف )61[

تصّرف تتصرف خطاب حرف والكاف خذ، بمعنى أمار فعل (ها): اسم
للمثنى، وهاكما للمؤنث، وبكسرها للمذكر بالفتح هاَك فيقال السمية الكاف
بالفتح هاء فيقال تصرفها ] فتتصرف62همزة[ تبدل وهاكّن،وقد وهاكم
قوله جاء اللغة هذه وعلى وهاؤّن، وهاؤم وهاؤماا للمؤنث وبالكسر للمذكر
ُؤُمتعالى َها ُأوا : { ْفَقَر ْفَه}[ ا َي لب َتا هاكم. ] أي63لك
ًا ًا (نظم بالمهم) ماحيط
ْفَظم لء ن َظَمُه يقال الشعر نظم ومانه ماخصوص وجه على وجمعه تأليفه الشي َن

لظُمُه ْفَن َبُه َي ُبُه كَضَر لر ْفَض ًا َي ْفَظم ًا َن لنظاما ّلفه،7[// جمعه أي و للحاطة /ب] وأ وا
لهّم: المار ومانه جهاته جميع مان إدراكه بالشيء ُيهّمك الذي الحائط. والُم

ُنه، لهّم والمراد شأ الكلية. قواعدال هنا بالُم
ً المصنف استشعر ثم بأنه نظمك وصفت تقديره: قد الساماع مان سؤال

بقوله: فأجابه الجزئيات بفهم إل الغرض يتم ول فقط بالمهم ماحيط
الُجَمل) يستحضر مان التفاصيل يحوي (وقد

]: الماور64والُجمل[ ماثلً، اللغة أفراد كمعرفة الجزئية : الماورالتفاصيل
على احتوت قد المنظوماة هذه أن والمعنى والقيسة، البنية كمعرفة الكلية
أفرادها حفظ إلى بها يتوصل التي والقيسة البنية وهو اللغة علم مان المهم

ّد المواد حصر إلى بالطال يدعو ماما وذلك أصله إلى مانها نوع كل ور
واستقرائها.

 
]65وتصاريفه[ المجّرد الفعل أبنية باب

ًا كونه بالبنية والمراد ًا، أو رباعي ّلها، أصول حروفه ماا وبالمجّرد ثلثي ك
مان أحواله اختلف وبالتصاريف تعالى، الله شاء إن فيه المزيد باب وسيأتي

بقوله: إليها فأشار البنية أماا وفتحها، وكسرها ماضارعه عين ضم
َلَل ْفَع َف لب ْفَعُل ( لف َعل أو التجريد ذو ال  ف

ُعل) على أو عين وماكسور يأتي ف
ًا المجّرد: يأتي الفعل أي ّي ًا وزن على رباع ّي َلَل) وثلث ْفَع َف ُعل) [// وزن على ( َف )
لعَل) بكسرها أو العين /أ] بضم8 َف َعَل) بفتحها، أو ( َف وذو مابتدأ، فالفعل (



فاعل مان المقدماة الحال ماوضع و(بفعلل) في خبره، ويأتي نعته التجريد
مانه. حالن فعل ىعل أو عين وماكسور قوله وكذا المستتر، يأتي

المجرد] [الرباعي
ًا الرباعي فمثال ْفَشَرَج لزما َي الموت عند َح َغَر، أ ْفَر ْفَرَشَح[ َغ َف قعد ] أي66و

ًا، َبَخ ماسترخي ْفَر َد َأ أي و َط ْفَأ ّد رأسه َط َد ظهره، وما َب ْفَر َع على خلقه ساء أي و
َبَز نديمه، ْفَر ْفَرمَاَز[ الرجُل وَج ذلك. على وقس واجتمع انقبض ] أي67وَج
ًا وماثاله ّدي َبُه: صرعه، وماتع َط ْفَر َبُه: قطعه َق ْفَرَض َق السيف ُسّمي ومانه و

ُقرضاب، َفَج ال ْفَر ْفَيَشُه: وّسعه، وَخ ُتُه َع ْفَج ْفَحَر َد ْفَحَرَج و َتد َطَحُه، حدرود، في َف ْفَر َف و
َطَحُه: عّرضه ْفَل َف َطُح. فهو و ْفَل َف مُا

ُعَل) ول وماثال َف ًا إل يكون ( َأ لزما ُن ًة الرجُل َد َء َنا ٌء، فهو َد ُدب دني َأ الرجُل و
ًا َدب ْفَيُب، فهو َأ لد َأُرَب َأ ًا و ْفَيٌب فهو َأَرب لر ُنٌب عاقل، أي َأ َنابًة، وَج ُلَب َج َبًة، وَص َصل

ُذَب َع ُء: أي و للَي الشي َقُرَب َح ًا، و ْفَرب َقُشَب ُق َبًة الثوُب و أيً اقشيب صار َقَشا
ًا َلُزَب[ أبيَض، جديد ًا ] الطين68و ًا صار ُلُزوب ًا، أي لزب ْفَيج لز لزَج وأماا َل أي َل
فبالكسر. لصق

لعَل) المكسور وماثال َف لرَح ( َف ًا:  لرٌح، فهو لزما َع َف لب َعاُن، فهو وَش ْفَب للَم َش فهو وَس
ْفَيٌم. لل َس

ًا ّدي لهَموماتع َف َع :  لم لرَب. وَس وَش
َعَل) المفتوح وماثال َف ًا ( َلَس لزما َد َج َع َق َء و َقاَم.  وَجا و

ّديا َكَل. / ب] َضَرَب8[// وماتع وأ
:تنبيه

ماثلث الواحد الفعل فيصير والمكسور والمفتوح المضموم فعل يشترك قد
ُقب69الماضي[ َن ََُفَث نقيب، فهو عليهم ] نحو:  َد أفحش، كلماه في ور ُن َع و

َأمَار قال، الطريق عن ًا، أي عليهم و ُثَر أماير لخَن، اللبن وَخ ُثَر َث َع الماشي و
َكّب، َغُمَر ان ًا صار الماء و ُذَر غامار َق ًا،ق صار و لذر ُدر َ َك ًا،ومَاَضَر صار و لدر اللبن َك

َنَضر َحُمَض، ًة وجهه و ْفَضَر لعَم، ُن ُنَس َن َأ لمَص به، و لنَط َضُمَر، بطنه وَخ َق أيس، و
َق لفَل  به، وَرف ّد وَس َكمَل عل، ض لت كامالً، صار و َعقَم ُة و تحبل لم المرأ

هذا. مان شيء الحلقي في وسيأتي
:تتمة
َلَل وهو واحد بناء الرباعي للفعل كان إنما ْفَع ّدم كما َف فيه التزماوا لنهم تق

ًا الفتحات في ماتوالية ماتحركات أربع كلماهم في يكن لم لما لكن للخفة، طلب
ّكنوا واحدة كلمة ًا س ًا، إل يكون ل الول لن ثانيه وخصوا مانه؛ حرف ماتحرك
قد الرابع لن الثالث، مان أولى الثاني وصار الفتح، على مابنّي الفعل وآخر

ْفَجُت نونه أو الفاعل بتاء الفعل اتصال عند يسكن ْفَحَر َد التقاء فيلزم ك
ّين الثالث، سكن لو الساكنين الثلثي للفعل كان وإنما الثاني، سكون فتع

تكون أن يجوز ل عينه وبقيت سبق، كما وآخره أوله فتح لوجوب أبنية ثلثة
ْفَبُت نونه أو الفاعل تاء اتصال عند ساكنان ي/أ] يلتق9[// لئل ساكنة كَضَر
َا ْفَبن الثلث. بالحركات ماحركة فصارت وَضَر

تكون أن كلمة كل في الصل لن أحرف ثلثة عن الفعل بناء ينقص لم وإنما
إذ بينهما؛ واسطة يكون وحرف عليه، يوقف وحرف به، يبتدأ حرف كذلك
ًا، به المبتدأ يكون أن يجب ًا. عليه والموقوف ماحّرك ساكن



ًا المجّرد الفعل يأت لم وإنما ًا؛ ول كلمتان، أنه يتوهم لئل سداسي لنه خماسي
له يسكن أن يجب ولهذا مانه؛ كالجزء فيصير نونه أو الفاعل تاء به يتصل قد

].70الفعل[ آخر
ًا، المجّرد السم بناء وجاء ًا ثلثي ًا ورباعي ًا؛ وخماسي الضمير اتصال لعدم أيض

ًا يأت ولم به، المذكور ماّر. لما سداسي
ً الرباعي الفعل كان لما ثم أقّل، ماواده كانت الثلثي إلى بالنسبة ثقيل

مان أثقل والمكسور مانه، أقل فمواده المكسور مان أثقل المضموم والثلثي
ًا. مانه أقل فمواده المفتوح أيض

الثلثي] مان [المضارع
وهي تصاريفه في شرع المجّرد، الفعل أبنية حكم على الكلم أنهى ولّما

ثم المضموم بمضارع وبدأ فتح؛ أو كسر أو بضم ماضارعه حال اختلف
فقال: عليهما الكلم لقلة المكسور

َكُرَم] [باب
ُعل مان (والضم ]71المضارع)[ في الزم ف

ّدم مافعول الضم العين ضمة الزم أي به المضارع) ماتعلق و(في بـ(الزم)، ماق
ُعَل في التي َا9[// ماضارعه في المضموم َف ْفَكُرُم، َكُرَم في تقول ،ب] أيض َي
ْفَظُرُف، َظُرَف وفي ْفَشُرُف َشُرَف وفي َي ّذ لم وهكذا َي ماا إل شيء ذلك مان يش
ْفَدُتك اللغتين تداخل على جاء ُك ُد)[ ( َكا بعد المكسور ماضارع أوقعوا ] فقد72َأ

قال: ثم المضموم
لرَح] [باب َف

فعل) مان المبني في – العين وهي – الكسر ماوضع (وافتح
لرَح في فتقول مانه المبني المضارع في أي المكسور ْفَفَرُح، ٌف َع وفي َي لم َس

ُع ْفَسَم ّذ وقد الصل، هو هذا وهكذا َي ماضارعها في جاء ماحصورة أفعال مانه ش
ًا الفتح فيه الكسر ماع جاء ضربان: ضرب وهي الكسر الصل، هو الذي أيض
:هبقول الول إلى فأشار الشذوذ على الكسر فيه انفرد وضرب

لسَب] [باب َح
ْفَب مان فيه (وجهان لس ْفَح ْفَع ا ْفَرَت ما لغ ْفَر َو لح  َو

ْفَم َت لع ْفَن ْفَسَت ا لئ ْفَسَت َب لئ ْفَه َي ْفَول ْفَس ا لب لهل) َي َو
القياس، على وجهان: الفتح المذكورة الفعال مان المضارع عين وفي أي

]:73أفعال[ تسعة وهي الشذوذ على والكسر
لسَب: بمعنىالول َبُه يقال ظّن : َح لس َبُه َح لَس ْفَح القياس ] على74بالفتح[ َي

في قرئِّ وبهما الحجازيين، لغة لنه أفصح أنه ماع الشذوذ على وبالكسر
].75السبع[
لغَرالثاني َو لغَر ماعجمة بغين :  َو لغُر صدُره يقال:  َغُر َي ْفَو َي ّقد إذا َو ًا. تو غيظ
لحَرالثالث َو لحَر ماهملة بحاء :  َو ْفَدُره يقال:  لحُر ص ْفَوَحُر َي الحقد. مان اماتل إذا َوي

لعَم10[// َن لعَم / أ] الرابع:  َن لعُم يقال:  ْفَن ْفَعَمًة والكسر بالفتح َي وهي النون بفتح َن
ّعم. التن

لئَسالخاماس َب َبئَس ماكسورة همزة ثم الموّحدة بالباء :  َأُس يقال:  ْفَب لئُس َي ْفَب َي و
ًا ّد حاله ساءت إذا وبؤسى بالتنوين بؤس التنعم. ض

لئَسالسادس َي لئَس ماكسورة همزة ثم تحت بالمثناة :  َي َأُس مانه يقال:  ْفَي َي
لئُس ْفَي َول نحو القّراء أجمع وعليه أفصح والفتح رجاؤه، انقطع إذا َوي َأُسوا {  ْفَي َت



ْفَن لح لما ْفَو له َر ّل ّنُه ال َأُس ل لإ ْفَي ْفَن َي لح لما ْفَو له َر ّل ّ ال ْفَوُم لإل َق ْفَل لفُروَن}[ ا َكا ْفَل ْفَم76ا َل َف َأ  }  [
لس َأ ْفَي لذيَن َي ّل ُنوا ا ].77}[ آمَا

للَهالسابع َو للَه :  َو للُه يقال:  َلُه َي ْفَو ًا َوي َله للٌه فهو بالتحريك َو َهاُن َوا ْفَل َو أن كاد إذا و
وماال. أهل مان ماحبوب لفقد عقله يذهب
لبَسالثامان َي لبَس الموّحدة ثم تحت بالمثناة :  َي لبُس ونحوه الشجُر يقال:  ْفَي َي
َبُس ْفَي َي ًا و ْفَبس لبٌس ] فهو78بالضم[ ُي َبٌس[ َيا َي لبٌس[ ] بالفتح79و َي ] ككتف80و
نداوته. ذهبت

لهَلالتاسع  َو لهل :  َو لهُل الرجل يقال:  َهُل[ َي ْفَو َي 81ًو َهل َو ًا ]  َع إذا ماحّرك لز َف
ُبَن، لهَل وَج َو َيُه. الشيء عن و لس َن
بقوله: أشار الثاني الضرب وإلى

ْفَث مان فيما الكسر (وأفرد لَر للي َو َو  و
ْفَم لر ْفَعَت و لر ْفَقَت و لما ْفَع و ْفَقَت ما لف ُحل) َو

ْفَقُت لث لري ماع َو ] …82احوها)[ المّخ َو
 

المذكورة الفعال مان المبني المضارع في الشذوذ على الكسر وأفرد أي
ثمانية: وهي
لرَثالول َو لرَث الميت، مان الماَل :  َو ًا10[//  الميَت و لرثُه / ب] أيض ًا، َي ْفَرث إ

َثًة لوَرا بكسرها. و
للَيالثاني َو للَي :  َو ْفَماَر يقال:  له ال ْفَي لل َيًة َي ْفَم {مَاا قرئِّ وبهما والكسر بالفتح لول ُك َل

ْفَن ْفَم لما له لت َي َ ْفَن َول ٍء}[ لما ْفَي للَك83َش َنا ُه َيُة ] و{ َول ْفَل له}[ ا ّل بالفتح الولية ] وقيل84لل
للماارة وبالكسر النصر، للَي ويقال ا َيُه مانه َو لل َو ًا: أي و ْفَلي قرب. َو
لرَمالثالث َو لرَم :  َو ْفَرُح يقال:  لرُم ونحوه الُج ًا َي لرَم انتفخ إذا بالتحريك وَرما َو و

ُفه غضب. أو انكسر إذا أن
َع)[الرابع لر َو َع85: ( لر َو ُع الشبهات عن الرجل ] يقال:  لر ًا َي ًا، َوَرع َعة[ ماحّرك لر و

عنها. عّف ] إذا86
َقالخاماس لما َو َقُه :  لما َو ُقه يقال:  لم َقًة َي ًا لما ْفَماق ّبه إذا وو واماق. فهو أح
َقالسادس لف َو َق :  لف َو ُق الفرُس يقال:  لف بن الدين بدر قاله كذا َحُسَن إذا َي

ًا87ماالك[ الشارح[ قال الله ] رحمهما88التسهيل[ شرح في لوالده ] تابع
ْفَقَت قال وإنما القاماوس، في ول الصحاح في ذلك يذكر ] ولم89 لف ْفَماَرَك َو َأ

ُقُه لف ًا. صادفته إذا فيهما بالكسر َت ماوافق
َقالسابع لث َو َق :  لث َو ُق به يقال:  لث َقًة َي عليه. واعتمد ائتمنه إذا لث
َيالثامان لر َو َي الُمّخ :  لر ًا ويقال شحمه، كثر إذا َي لت أيض َي لر للبُل َو لري ا إذا َت

ّيد وإنما سمنت، َي عن ] به90ليحترز[ بالمّخ ق لر ُد؛ َو ْفَن أن فيه الصل لن الّز
َي يقال لر ْفَوَرى[ َو لضَي91َي ْفَرَضى ] كَر ُد َوَرى ثانية لغة وفيه القياس على َي ْفَن الّز
لري لماي َرمَاىك بالكسر َي ْفَر َا /أ] وذلك11[//  َي ٍر أيض مان لكنه القياس على جا

ّكبوا وربما المفتوح، أماثلة لري فقالوا ثالثة لغة اللغتين مان ر ُد َو ْفَن لري الّز َي
َي فيهما بالكسر لر ّلة، بلغة ليست هذه فيقال المّخ كو على وردت وإنما ماستق
استثنائه. ىإل الله رحمه الناظم يحتج لم ولهذا اللغتين؛ تداخل
:تنبيهان
ْفَه) صيغ : قوله: مانالول َل ْفَو لا ْفَم) و( َع ْفَن لا ْفَب) و( لس ْفَح لا وزن على تدل وهي أمار (

ًا والكسر الفتح فيها فيجوز مانه، ماقتضب المار لن المضارع؛ لمضارعها تبع
ْفَه) جاء لكن َل ْفَو لا ْفَد) وأصله الكسر لغة على ويقال الفتح، لغة على ( لع ْفَه) و( لل )



لله) حذفت ْفَو لا بين المضارع أي فيه لوقوعها رعهماضا على حمل الواو مانه (
ّوتيها[ لتَي لنه عنها؛ للستغناء الوصل همزة حذفت ] ثم92عد توّصل بها ُأ

].93زال[ وقد بالساكن للنطق
ْفَرَت (ماع وقوله لغ ْفَرَت َو لح على وهو العطف، حرف غير مان الخ) بتعدادها َو

ًا، الشعر لضرورة جائز وذلك تقديره، عليها دّل إذا الّسعة في وكذلك اتفاق
ًا95التسهيل[ في اختاره ماا على ]،94دليل[ ] وابن96علّي[ لبي ] تبع

]،97عصفور[
َع وسلم عليه الله صلى قوله مانه وجعلوا ّد َتَص ْفَن َرُجٌل " ٍر لما َنا ْفَي ْفَن لد ٍم" لما َه ْفَر لد

َتُب98الحديث[ ْفَك ُي َها َلُه ] " ُف ْفَص َها لن ُث ُل َها"[ ُث ُع ْفَب حذفت فالول الصلة، ] يعني99ُر
أو. فيه حذفت والثاني الواو، فيه

ْفَثوقوله لر َو ْفَي : ( لل َو ْفَم) أفعال و لر َو للضرورة أواخرها سكن وإنما مااضية؛ و
أماثاله. مان النظم في يجيء ماا ذلك /ب] على11] [//100فيقال[
عليها. تقس ول (احوها) احفظها قوله وماعنى

يكون أن فيجوز المهملة، الحاء بضم ]: حفظناه101الشارح[ (ُحلً) قالو
ًا ًا ماصدر ْفَقَت) إن مانصوب لف َو َق) بمعنى كان بـ( لف َو مان عاماله فيكون َحُسَن (
ْفَدُتك ماعناه َع َق ْفَمُت ( ُق ًا) و( ُلوس ًا)، ُج ُقوف ٍة) وهي جمع يكون أن ويجوز ُو َي ْفَل (ُح

ً فيكون الصفة ًا كونها حال والتقدير المذكورة، الفعال مان حال لمن نعوت
َق) بمعنى جعلنا فإن به، قامات لف َو َد ( ّدم كما َوَج والقاماوس الصحاح عن تق

لإذا ُحلَ، صادف أي به فـ(ُحلً) مافعوٌل "ماا" صلة فهو ظهر بمعنى بالجيم كان و
مان). (فيما قوله في

ذلك على يزد ولم النوعين، مان ذكر فيما المستثنى حصر يوهم : كلماهالثاني
ًا مان أفعال بثلثة ظفرت ] وقد102الشارح[ قال وشرحه، التسهيل في أيض
الثاني النوع مان وخمسة القاماوس، صاحب فيها الوجهين نقل الول النوع
الشذوذ. على الكسر إفراد فيها نقل
َغ) الكلُب الثلثة أماا لل َو ُغ)  فهي: ( َيل لرَثك( َو ُغ)  ( َل ْفَو َي لرُث) و( لجَلكَي َو ْفَوَجُل)، ( َي

َهَبك أخرى لغة وفيه َو َهُب) فيصير ( َعل أماثلة مان َي لعل مان ل المفتوح ف ف
المكسور.

َق) بالموّحدة الثاني لب َو َبق) أي ( ْفَو َي ُق) و( لب َي َلَك. ( َه
لت) الحبلىالثالث لحَم َو ًا المهملة بالحاء : ( ْفَوَحُم) وحم َت لحُم) و( َت اشتهت إذا (
ماأكولً.

َد) به فهي الخمسة وأماا لج َو ًا ( ْفَجد َو ُد)  َيج ًا ( ْفَجدان لو ّبه، إذا و لزَن وعليه أح ًا َح ْفَزن ُح
ًا. شديد
َق) بالمهملةالثاني لع َو ُق) أي12[// : ( لع َي لجَل. /أ] ( َع
لرَكالثالث َو ًا : ( َوَرك لرُك)  َكه وضع كأنه اضطجع َي لر الرض. على َو
لكَمالرابع َو لكم : ( ًا) اغتّم َي ْفَكم واكترب. َو

لقَه) لهالخاماس َو َع بالقاف : ( لم وأطاع. َس
الضرب ومان عشر، اثني الولى الضرب مان المستثنى فيصير هذا وعلى
]:103فقلت[ ذلك نظمت وقد عشر، ثلثة الثاني
ْفَثُل لم لسُب َف ْفَح لن ُذو َي ْفَي َه ْفَج َو ْفَن ال لعل لما َف

ْفَغ لل ْفَق َي لب لحُم ُي َلى َت ْفَب ْفَت الُح َه َت ْفَش ُكل ا ُأ

ْفَمَسٌة ْفَث وَخ لر َي لر َك ْفَس َك ْفَهَي لبال ْفَد َو لج َو
ْفَه لق ْفَم َلُه َو لك َو ْفَك[ َو لر ْفَق104َو لع َو لجل ]  َع



َعَل [ماضارع المفتوح] َف
مان المضارع عين أحكام على الكلم تعالى الله رحمه الناظم أنهى لما ثم

ُعَل) المضموم َف لعَل) المكسور ( َف المضارع أحكام على الكلم في شرع و(
َعَل) مافتوح مان َف ّطرد نوع ذكره ماا على أنواع أربعة وهي العين، ( فيه ي

ّطرد ونوع الكسر، ّطرد ونوع الضم، فيه ي ّطرد ونوع الفتح، فيه ي جواز فيه ي
والضم. الكسر،

َضَرَب] [باب
ٌء، لماه أو عينه أو واو، فاؤه أقسام: ماا أربعة الولى والنوع ماضاعف أو يا
بقوله: أشار وإليه لزم،

ْفَم لد .............. (وأ
ًا َعل)[ يلي ماضارع لعين كسر ]105َف

ًء الواو (ذا ًا اليا أو فا َتى" أو عين َأ كـ"
ًا المضاعف كذا َطل) لزما كـ"َحّن" 
ْفَمأي لد َعَل يلي الذي المضارع عين كسر : وأ قلت إذا تصريفه في المفتوح َف

َعَل َف لعُل) الذي ( ْفَف ّثل وهو ياء لماه أو عينه أو واو فاؤه َي َتى) له المم َأ بـ(
ّناة ْفَعٌل فقوله اللزم، المضاعف وكذا فوق، بالمث لف ٌع (يلي)  ماحل في ماضار
َعَل) مافعول لمضارع، النعت َف فتح قيد عن /ب] بلفظه12[// يواستغن به، و(
ّينه عينه ُعَل ذكر بعد لتع لعَل المضموم َف َف بالماثلة عليه وللدللة المكسور، و

َتى) و(َحّن)،ك َأ َعَل)، نعت الواو وذا ( َف حال أو التمييز، على و(ذا) بالنصب لـ(
ًا (أو وقوله الواو، مان ًا الواقع على الياء) عطف ًا) بالنصب إليه، ماضاف و(عين

َتى) ماثالك وقوله الياء، مان حال أو التمييز على َأ على ماعطوف لمحذوف (
ًا) أي ًا أو (عين َتى، لما َأ ًا) حال وخبر، المضاعف) مابتدأ (كذا وقوله ك و(لزما

ّطل) ولد المضاعف، مان الظلف[ ذوات مان وغيرهما والشاة الظبية و(ال
ًا) و[ ] اليا107(أو[ وقوله ]،106 حركة ونقل الياء بقصر ] هو108عين

ًا). تنوين ] (أو) إلى109همزة[ (عين
الواوي] [المثال
َثَب واو فاؤه ماا الول: وهو النوع فمثال َو َوَجَب ( لثُب) و( َقَب َي َو لجُب) و( َي
لقُب) أي الظلم ُفّسر110وبهما[ الكسوف في دخل والقمر دخل، َي  [

لسٍق َغا َذا { َقَب}[ لإ َلَج ]،111َو َو َهَج و( َو للُج) و( َد الحّر َي َأ َو لهُج) و( َة َي َد ُؤ ْفَو الَم
ُدها) دفنها ّية َيئ َوت ح َدو( َد َ َوت ُده) أثبته ال َده وكذا َيت َط َو ُده)، ( َده َيط َوَج ُده) و( لج َي

َد أدركه، َوَخ ُد) أسرع، البعير و( لخ َد َي َوَر ُده)، الماء و( َد َير َوَص ُده) الباب و( لص َي
َناٌر ومانه أغلقه ٌة}[ { َد َده همزة، ] بغير112مُاوَص َع َو َد و( َف َو ُده) و( لع ُد) إليه َي لف َي

لت َد َوق ّنار و( َد ُال َك َو ُد) و( لق ُد) ثبت، بالمكان َت لك لت َي َد َل َو ُة و( ُد) وقس. المرأ لل َت
:تنبيه
/أ] العرب13[// سائر ] بأن114التسهيل[ في ]: صرح113الشارح[ قال
ًا، مانه يستثن ولم النوع، هذا ماضارع كسر تلزم عامار بني غير شرط ول شيئ
ًا له بالفتح أفعال مانه جاءت فإنه مانه عجيب وذلك النظم، ماقتضى وهو شرط
ّنا بل ّبعت فإني حلق، حرف غير لماه كون باشتراط نقول إ فوجدت ماواده تت

ًا مانه اللم حلقي َأك مافتوح َوَج ُأ) رضهما النثيين ( َدعه َيَج َو ُعه) تركه، و( َد َي
َعه َوَز ُعه) كفه، و( َعه َيَز َوَض ُعه)، و( َع َيَض َق َو ُع)، و( َق َغ َي َث َو ُغه) شدخه رأَسه و( َث ي

َغ َل َو ُغ)، الكلب و( َل َبَه َي َو لطَن ] إذا115يبُه)[ له و( َب "ل الحديث ومانه َف ْفَو به"[ ُهُي



ّذ ماا على أعثر ولم ثمانية، يفطن. فهذه ل ] أي116 َوَضَح ذلك مان ش غير: (
لضُح) أي المار ظهر.  َي
كما ]،117والتسهيل[ النظم إطلق على فمكسور مانه العين حلقي وأماا
َذ به ماثلنا َوأ َد في: ( َوَخ َة) و( َد ُؤ ْفَو َوَخَز)، الَم َد) و( َع َو َهَب البعير) و( َو ّذ: ( وش

َهُب). َي
الثاني: النوع

اليائي] [الجوف
َعل مان ياء عينه ماا وهو َء المفتوح ف َء (َجا َفا ُء) و( لجي ُء) رجع، َي لفي و(َخاَب َي

َبُه ْفَيُب) و(َرا لخ ُبُه) و(َشاَب المار َي ْفَي ْفَيُب). َير لش َي
:تنبيه
ًا العرب ] أن118التسهيل[ في ذكر النوع، هذا ماضارع كسر التزمات جميع
ّذ ولم َباَت فيحمل شيء، مانه يش َباُت) لغة نحو: ( ْفَيُت) على في َي لب َي أن (

لعَل) المكسور مااضي َف َاُت) ( َيب َعَل) المفتوح. َيَخاُف) ل (َخاَفك ( َف )
الثالث: النوع وماثال

اليائي] [الناقص
َعَل مان ياء لماه ماا وهو /ب].13المفتوح[// َف
َتى َأ لتي) وهو ( ْفَأ َوى الناظم ماثال َي َأ لوي) انضم إليه و( ْفَأ َنى َي َأ لني) حان و( ْفَأ ومانه َي
ْفَم َل َأ لن}[ { ْفَأ َنى119َي َأ ًا ] و( ْفَيَن ومانه جريه انتهى إذا الماء) أيض َب َو ٍم { لمي آٍن}[ َح
َبَرى120 َكى الّسهم ] و( َب ْفَيه) و( لر ْفَب َنى َي َب ْفَبكي) و( َنى البيت َي َث ْفَيه) و( لن ْفَب الحبل َي

ْفَيه) عطفه، لن ْفَث َوى َي َث لوي) أقام، بالمكان و( ْفَث لري) و(َجَزاه الماء و(َجَرى َي ْفَج على َي
ْفَيه) وعنه عمله لز ْفَج َقَضى) والشيء َي َفى ( َنى َك ْفَيه) وكذا الذنب و(َج لن ْفَج الثمرة، َي

َكى ْفَي)، القول و(َح لك ْفَح َواه و(َحَماه َي ْفَيه) و(َح لم ْفَح ْفَيه)أحرزه. َي لو ْفَح َي
:تنبيه

ّذ لم َبى إل النوع هذا مان يش َأ َء قولهم: ( َباه الشي أ
ْفَ ًء)[ َي ولم ] بموّحدة،121إبا

َأبى فيه القاماوس في ونقل الناظم، يستثنه ًا ( ْفَيه) أيض لب على بالكسر َيأ
ّيد الصل، عينه تكون ل بأن النوع هذا كسر ] لزوم122التسهيل[ في وق
َأت النظم في تمثيله إليه يرشد وقد حلقية، َعى)، ) دونَىبـ( تمثيله وكذلك (َس

لغي) يدّل بكسره الحلقي مان اشتهر لما بعد فيما ْفَب َي ماراده أن على بـ(
َتى) ماا َأ َأى نحو وذلك حلق حرف عينه تكن لم بـ(ك َعى123َيَرى)[ (َر ] و(َس

َعى َعى) و(َر ْفَس َأى َي َن َعى) و( ْفَر َهى عنه ي َن ّذ عنه ينأى) و( َهى) وش ْفَن َغاه َي َب ْفَيه) ( ْفَبغ َي
َعى لبه،ط أي َن ّيت و( ْفَيه)[ الم لع ْفَن واو، فاؤه يكن لم فيما وهذا ندبه، ] أي124َي
َوَجىك الصل على كسر وإل َوَخاه125يجي)[ ( ْفَيه)[ ] و( َعاه126َيخ َو ] و(

َهى َو ْفَيه) و( َقاه َيع َو ْفَيه) [// َيهي) و( ًا127التسهيل[ في وذكر /أ]،14َيق ] أيض
ًا أن ومافهوماه العرب، سائر مان طّيء غير لغة النوع هذا كسر التزام أن ّيئ ط

َقله في إل عنهم غيره ينقله ولم قياًسا، يفتحونه ْفَقله ( ].128قلً) أبغضه[ َي
الرابع: النوع وماثال

اللزم] [المضاعف
َعَل مان اللزم المضاعف وهو (َحّن الكسر فيه يطرد ماا آخر وهو المفتوح َف

لحّن) وهو ّبت الناظم ماثال َي َت ُده و( لتّب) خسرت ي َدّب َت َغّب و( لدّب) و( اللحُم َي
لغّب) بات َغّب) في129و[ َي ًا ورد ورده ]( لرّث) الحبل و(َرّث يوماا وترك يوما َي

للَي، لضّج و(َضّج َب ًا) صرخ َي َعّجك ضجيج لعّج)[ ( لصّح)، جسمه ] و(َصّح130َي َي



ّد َك ّد) باشره عمله في و( لك ّدة، َي ّد بش َن ّد) شرد، البعير و( لن َقّر َي لقّر) وهكذا، و( َي
لصّر) صرخ[ و(َصّر لت ] ومانه131َي َل َب ْفَق َأ َف ُتُه { َأ ْفَماَر ٍة}[ لفي ا ].132َصّر
ّطرد ماا الربعة: وهو بأقساماه الول النوع على الكلم أنهى ولما الكسر فيه ي
َعَل ماضارع في ّلم شرع المفتوح، َف أربعة ] وهو133الثاني[ النوع على يتك

ًا: أنواع أيض
ّدى، المضاعف المفاخرة. غلبه على يدّل وماا واو، لماه أو عينه، وماا المع

بقوله: الول النوع إلى أشار وقد
ّدى] [المضاعف المع

ّداه)[ عين (وضّم ]134ماع
ّدى عين وضم أي َعَل مان المضاعف المع ّبه وماثاله المفتوح َف ّبه) (َج يُج

ّبه قطعه، ّبه) قطعه و(َس ّبه َيُس ًا و(َس ّبه) أيض ّبه)، الماء و(َصّب شتمه، َيُس َيُص
ّبه َع ّبه) شربه و( ُع ّته[ المنّي و(َحّت ماّص غير مان َي َف ّته) و( ّته)135َيُح ُف َي  [

َقّت كسره، ّته) نّمه / ب] الحديث14[// و( ُق ّتاٌت[ فهو َي َلّت ]،136َق و(
ّته) عجنه، السويق ُل َبّث َي ّثه) نثره، الخبر و( ُب ّثه) بالنون، وكذا َي َن ّثه ( على و(َح

َبّجه المار ّثه) و( ُبّجه) وّسعه َيُح َفّج البيت و(َحّج َباّج، فهو َي بين ماا َيُحّجه) و(
ُفّجه) فتحه، رجليه َيُمّجه) وهكذا. الشراب و(مَاّج جبلين، بين الفّج ومانه َي

ّذ وقد تأتي. أفعال ستة مانه ش
َعَل) المفتوح مان المضاعف في القياس هو هذا َف مانه اللزم كون مان (

ًا ّدى ماكسور ًا، والمع ّذ وقد ماضموما ّبه أفعاٌل مانهما كل مان ش ذلك على فن
بقوله:

 ذا (...ويندر
ٍر، احتمل) ضّم ذا لزٌم كما كس

ّدي، إلى يعود (يندر) ضمير وفاعل إليه، و(كسر) ماضاف مانه و(ذا) حال المع
ّدى ماجيء ويندر أي ًا، المضاعف المع (كما) زائدة قوله " في و"ماا ماكسور

ّفة لقَل أي احتمل كما التقدير العمل، عن كا ًا، اللزم ضم ُن النادر إن ثم ندور
ضربين: على النوعين مان كّل مان

قياسه. خلف فيه التزم ضرب
القياس. وخلف وجهان: القياس، فيه جاء وضرب

ّدى مان القياس خلف فيه التزم ماا فأماا ْفَعٌل فهو المع بقوله: إليه أشار واحد لف
ّدي (فذو ّبه")[ بكسر التع ]137"ّح

ّدى ماجيء فندر أي ّبه) بالمهملة وهو واحد فعل في فقط بالكسر المع (َح
ّبه) بفتح لح َي ّبه في لغًة الحاء وكسر الياء ( َأَح ّبه) ومانه ( لح وبه المحبوب، صيغ ُي

ًا[ قرئِّ لني15] [//138شاذ ُعو لب ّت َفا ُكُم /أ] { ْفَب لب ْفَح ّلُه}[ ُي في ] قال139ال
ْفَفع المضاعف في يأتي الصحاح: "ل ُعُل ويشركه إل بالكسر لُلَي ْفَف إذا بالضم َي

ًا كان ّدي ّبه ] يعني140الحرف"[ هذا خل ماا ماتع ّبه. َح لح َي
ّدى مان وجهان فيه ماا وأمّاا ّنف، ذكره ماا على أفعال خمسة فهو المع المص
بقوله: إليها أشار وقد

 ذا (...وع
ّد هّر وجهين ّله وش علل) ع
ًا (وبّت ]141ونّم...)[ قطع

 
ّدى، مان الوجهين صاحب واحفظ أي ّدم.  كما أفعال خمسة وهو المع تق



َهّر) يقالالول َهّر : ( َء[ فلٌن ( لهّره142الشي َي ُهّره) كرهه، ]  َي لت و َهّر القوُم و
َهّر وأصله ] كذلك،143الحرَب[ لهّر) بالكسر الكلُب ( ًا غير ل َي مان صوت هرير

ُنباح. غير
ّدهالثاني ّده : (َش لش ّده) أوثقه، َي َيُش ّد وأصله و ُء َش ّد نفسه في الشي لش أي َي
ّد ًا. وصار اشت شديد

ّلهالثالث َع َعّل) يقال: ( ّله144الشراَب[ : ( لع َي ّله) سقاه ]  ُع َي ً و َلل َهٍل، بعد َع َن
َهل ّن ْفَرُب وال َلُل الول، الّش َع ْفَرُب وال الثاني. الّش
ّتهالرابع َب َبّت) يقال: ( ّته : ( لب ّته) قطعه، َي ُب َي انقطع أي َيبّت َبّت مان وأصله و

َظهر الشارح: "ولم قال (انبّت)،ك ًا"[ بقوله له الناظم تقييد وجه لي ي َطع ق
ًا يكون أن ] إل145 فقط. تفسير

َنّم)[الخاماس َنّم146: ( لنّمه الحديَث ] يقال: ( ُنّمه) حمله َي َي ]147وأفشاه[ و
لنّم نفُسه الحديُث نّم مان وأصله فشا. َي

:تنبيه
ّهل الذي أن ] إلى149الصحاح[ في ]: أشار148الشارح[ قال ماجيء س

ّديها ماّرة، لزوماها الفعال هذه في الوجهين فلم أربعة أنها وذكر أخرى، وتع
وكلم القاماوس، في وحكاهما (هّرة)، /ب] في15[// الوجهين ماجيء يذكر

ّبر الخمسة، هذه في الحصر يوهم الناظم ] بقوله:150التسهيل[ في وع
ّدى المضاعف في الضم والتزم ّنه كسره المحفوظ غير المع في يزد لم لك

بعضها أفعال بأربعة القاماوس في ظفرت وقد الخمسة، ] على151شرحه[
ًا الصحاح في وهي: السابقة الربعة في لها حصره مان سبق ماا ماع أيض

َنّث َبَر) بالنون ( ّثه الخ لن َي ّثه) أفشاه، ( ُن َي لشّجه رأَسه و(َشّج و َأّضه) َي َيُشّجه) و( و
ُؤّضه كذا إلى بالمعجمة َي لئّضه) ألجأه، ( َي و(َرمّاه) القاماوس في الثلثة وهذه و

لرّم بالراء َي َيُرمّاه) أصلحه ( ًا بالوجهين ذكره و حصره ماع الصحاح في أيض
]:152فقلت[ ظمتهان قد السابق

 وكذا شّجه ينّث هّر وماثل
العلمل أصلح أي رمّاه أّضه كـ

.انتهى
ضربين. على سبق كما فهو اللزم المضاعف مان ندر ماا وأماا

قياسه. خلف على الضم فيه التزماوا ضرب
الوجهان. فيه جاء وضرب

ً وعشرون الول: ثمانية والضرب بقوله: إليه أشار وقد فعل
الـ ماع (....واضممّن

َجل) ماثل وَجّل ربه امار في ـلزوم
في قياسه خلف على لزوماه ماع المضاعف مان المضارع عين واضمم أي

المذكورة: الفعال هذه
ّولها َيُمّر). به : (مَاّرأ

ومان جلء، عنه َجل ماثل عنه َيُجّل) ارتحل مانزله عن الرجُل : (َجّلوالثاني
ْفَول هذا َل َو ْفَن { َتَب َأ ّلُه َك لهُم ال ْفَي َل َء}[ َع ْفَلَجل لجّل قدُره َجّل وأماا ]،153ا فبالكسر َي

الحال.  على نصبه أو البدل على ماثل بجر جل ماثل بقوله عنه واحترز غير، ل
ْفَت)[الثالث ّب َه لت / أ] (يقاله16] [//154: ( ّب ْفَيُح َه ُهّب) بضم الّر عين َت

المضارع.
لتالرابع َفّر ْفَت) يقال: ( َذّر ُذّر) أي الشمُس : ( الرض. على شعاعها فاض َت



لتوالخاماس تؤّج). الناُر : (أّج) يقال: (أّج
َكّروالسادس ْفَرنه على : (كّر) يقال: ( ُكّر) رجع. لق َي

َهّمالسابع َهّم : ( ُهّم بالمار به) يقال: ( ].155به)[ َي
َعّمالثامان َعّم) يقال: ( ُعّم). النبُت : ( َي
ّبر. بأنفه : (َزّم) يقال: (َزّمالتاسع َيُزّم) تك
بكثرة. َيُسّح) نزل المطُر : (َسّح) يقال: (َسّحالعاشر
ّ َيُمّل سيره عشر: (مَاّل) في الحادي ذمايلً، سيره (ذمال) فيك(أي)  أسرع مَال
ّلة أدخله الخبَز) أي (مَاّل عن ليحترز بذلك وقيده فإنه الحار الرمااد وهي الم

ّدى، ّله) بمعنى وأمّاا ماع ّله) بالفتح؛ فمضارعه مانه ضجر (مَا باب مان لنه (يَم
لعَل) المكسور. َف )

ُؤّل) بمعنى عشر: (أّل) السيُف والثاني َي ًا العليُل وأّل لمع، ( ُؤّل أيض ّ َي أي أل
ًا قال ولذا صرخ، ًا) كذا (لمع في قال ] بذلك،156التسهيل[ في قيده وصرخ

َأّل َأّل والحزين المريُض القاماوس: ( ُؤّل) بالضم َيئّل) و( فجعل برق والكسر َي
الضرب مان فهو بوجهين واللمع القياس، على غير ل ] بالكسر157الصرخ[

].158وجهين[ مان للناظم ماخالفة ففيه الثاني
َيُشّك) أي الثالث تردد. عشر: (َشّك) (
َأّب) بالموحدة الرابع ُؤّب الرجل عشر: ( ّيأ إذا َي الناظم ذكره كذا للذهاب ته

ًا َأّب في وقال ]،159والضياء[ للجوهري تبع ُؤّب) بالضم القاماوس: ( َي
/ب].16[// الثاني الضرب مان فجعله والكسر،

ّد) الرجُل والخاماس ّد) (أي عشر: (َش َيُش ليحترز القيد بذلك وقيده عدا)، (
ّد مان َع َش ّده، به المتا ّدى، أنه سبق وقد َيُش وجهين.  فيه وأن ماع

ّق) عليه السادس ّق المار عشر: (َش ًا َيُش ّق ّقة َش به. أضّر إذا وماش
دخل. أي َيُخّش الشيء عشر: (خّش) في السابع
َغّل) فيه الثامان ُغّل عشر: ( ّيده قال: (أي ولذا قبله ماا بمعنى هو َي به دخل) وق
َع عن ليحترز َغّل) المتا ّد. فإنه سرقه أي ( ماتع
َقّش التاسع ُقّشون قوٌم عشر: ( َي حالهم َحُسَن المعجمة والشين بالقاف ) 

بؤس. بعد
َيُجّن. الليل بقوله: (عليه له أشار : (َجّن) وقدمالعشرون َجّن) 
َيُرّش والعشرون: (َرّش والحادي السحاب. والمزن أماطر، أي المزُن) 

َطّش) أي الثاني ًا أماطر والعشرون: ( ًا ماطر ذكره كذا الرش دون خفيف
المزُن "طّش قال لنه القياس؛ على بالكسر أنه الصحاح ومافهوم المؤلف،

ّبه َيطّش" ولم ّذ، فيما كعادته شذوذه على ين لت في وقال ش َطّش القاماوس: "
ُء لُطّش" بالضم الّسما .لثانيا الضرب مان فهو وعليه والكسر، َت
َثّل) الفرُس والثالث ّلثة والحماُر والعشرون: ( ُثّل، بالمث ّبه َي ّنف ون على المص

ُأدغمت بقوله: (أصله بالفتح أصله أن َلل)  ّين اللم، في اللم َث بقوله: ماعناه وب
ّيده راث)، (أي ّله التراَب َثّل عن ] ليحترز160به[ وق ُث ّبه. إذا َي ص
َطّل /أ] الرابع17[// ُطّل والعشرون: ( َي وهدر. ضاع أي َدمُاه) 

ُيُخّب والعشرون: (َخّب الخاماس (نبت) يخب خب (و) يقال أسرع الحصاُن) 
الحصان. على (نبت) ماعطوف فقوله بسرعة طال

َكّم السادس ُكّم والعشرون: ( َي ّلع إذا نخٌل)  أكمامَاه. ط



َعّست السابع ُعّس والعشرون: ( َت لبـ..َخلً) أي ولذا وحدها رعت ناقٌة)  قال: (
ّد، وأصله خاٍل، بموضع غير المقصورة به يراد أن ويجوز للضرورة وقصره الم

مان. بمعنى والباء الرطب، الحشيش وهو المهموز
َقّست) الناقة والثامان ُقّس المهملة والسين بالقاف والعشرون: ( َعّستك َت )

ُعّس) ولذا (كذا). قال َت
وهي: مانها أفعال ثلثة في عليه النتقاد وسبق فعلً، وعشرون ثمانية فهذه
َأّب (أّل َطّش). و و

:تنبيهان
كّم قوله وكذا عليه، ماعطوف ونبت وفاعل، فعل الحصان خّب : قولهالول
وخبر. مابتدأ كذا قّست وقوله وفاعل، فعل ناقٌة وعّست نخٌل

ّبر ذكر، فيما الحصر يوهم ]: كلماه161الشارح[ : قالالثاني في وع
المحفوظ غير اللزم المضاعف في الكسر ] بقوله: والتزم162التسهيل[

في ظفرت وقد النظم في ذكر ماا ] على163شرحه[ في يزد لم لكن ضّمه
ثمانية وهي الضم التزام فيها نقل الضرب هذا مان بأفعال والقاماوس الصحاح

فعلً: عشر
توّسل. أي َيُمّت ونحوها بقرابة إليه مَاّت
َثّج ُثّج الماء و / ب].17[//  سال أي َي

ّق) الخارج بالجيم َيُسّج بطنه وَسّج مانه. (ر
َأّح ُؤّح المهملة بالحاء الرجل و سعل. ي

لت ُة وَسّخ لتبيض. ذنبها أثبتت َتُسّخ المعجمة بالخاء الجراد
ّد ّد البعير وأ ُؤ َع ي ].164جوفه[ في الحنيَن َرّج

ّد ّد عليه وَح ًة َيُح ّد غضب. لح
َعّر ُعّر بالمهملتين الظليم و صاح. َي

ًا َيُحّص بالمهملتين الحمار وَحّص ضرط. إذا ُحصاص
لت ّط َل ُلّط بذنبها الناقُة و فخذيها. بين ألصقته َت
َكّف ُكّف بصره و لت وكذا عمي، َي ّف الكبر.  مان أسنانها تآكلت إذا الناقُة َك
ّق َب ّق كلماه في و ُب ًا[ بالموحدة َي أكثر. ] بالفتح165َبقاق

ّق لت بصُر وَش ّي ّق الم ّق يقال ول روحه تبع َيُش ّيُت َش لزم.  لنه بصَره؛ الم
َعّك ُعّك يومُانا و ّد َي ريحه. سكون ماع حّره اشت
َفّك ُفّك الرجُل و ًا َي هرم. أي َفكاك

لت َأمّا ُة و ْفَومَاًة تؤّم المرأ ًا. صارت ُأمُا أمّا
َغّم ُغّم يومانا و ّد بالمعجمة َي حّره. اشت
ّد. اعرض َيُحّن بالمهملة عنه وَحّن وص
هذا مان المستثنى ليصير والعشرين بالثمانية تلحق عشر الثمانية فهذه

فقلت: نظمتها ] وقد166وأربعين[ ستة الضرب
ْفَع ٍة وما ٍر ثماني ْفَش به َكَمّت َع
سعل أي َأّح وَسّج َثّج يُمّت

ّد َسّخت َأ ّد و ْفَط َحّص َعّر وَح َل و
ْفَت فعل طرفه َشّب َكّف ناقة َط
ّق َب َعّك َفّك و ْفَم ُغّم اليوُم و َأ و
ْفَت ًا عنه َحّن أمّانا مَا كمل ماعرض

.اه



الثاني: الضرب وأماا
إليه فأضار اللزم المضاعف ماضارع /أ] مان18[// وجهان فيه جاز ماا وهو

بقوله:
لع الفعال هذه ماضارع في الجائزين الوجهين واحفظ ] أي167وجهي)[ (و

فعلً: عشر ثمانية وهي
ّد) عنالول ّد الشيء : (َص لص ّد َي َيُص ّد وكذا أعرض، أي و لجَر، أي مانه َص َض

َذا قرئِّ وبهما الشذوذ، على والضم القياس، على فالكسر لإ ْفَومُاَك { ْفَنُه َق لما
ّدوَن}[ لص ّده وأصله ]،168َي ّده مانعه أي كذا عن ص ّدى، غير ل بالضم َيُص ثم ماع

ل اللزم المضاعف في الضم أن لىإ الصحاح في أشار وقد اللزوم، له طرأ
ّدي لمخالطة إل يأتي ].169الشارح[ ذلك إلى أشار كما التع

َأّث) بالمثلثةالثاني َأّث : ( َعُر يقال:  ُؤّت والنبات الّش لئّت ي فهو والتّف كثر أي َوي
أثيث.

ُد : (َخّر) الحجُرالثالث ْفَل لخّر الّص َيُخّر َي ٍو مان سقط أي و ْفَل ْفَفٍل، إلى ع َخّر وكذا ُس
للنسان تعالى: قوله في القراء أجمع وعليه أفصح، والكسر لوجهه، ا
لخّروَن َي لن { ْفَذقا ْفَبكوَن}[ لل لخّروَن170َي َي لن ] { َقا ْفَذ َل ًا}[ لل مافهوم ] فل171ُسّجد
لد لتقييده ْفَل ماثاٍل. فرُض هو وإنما ؛بالّص
ُةالرابع ْفَت) المرأ ّد ّد زوجها على المهملة بالحاء : (َح لح ّد َت َتُح الزينة، تركت و
ّده وأصله واماتنعت الزينة مان نفسها مانعت وكأنها غير ل بالضم مانعه أي َح

ّديه. باعتبار والضم لزوماه، باعتبار فالكسر تع
لت) العيُنالخاماس َثّر ّلثة : ( لثّر بالمث ُثّر َت َت / ب]،18[// وكذا دماعها، غزر أي و
ٌة، فهي السحابة ُثّره الثوَب َثّر مان وأصله َثّر ُذّره َذّره ماثل َي ّله َي َث ًا و ّله أيض ُث َي

غير. ل بالضم
ّد) بالجيمالسادس ّد عمله في : (َج لج ّد َي َيُج ًا و ّد قصده ] أي172بالكسر[ لج

ّد مان وأصله عمل)، (مان قال ولذا وهّمة، بعزم قطعه أي وغيره الحبَل َج
ّده عنه. شاغل كّل قطع وكأنه غير، ل بالضم َيُج

ْفَت) يدهالسابع َتّر لتّر : ( ُتّر َت َت القطع. عند بانت إذا و
َتطّروالثامان ْفَت)  َطّر ُطّر : ( َت قبله. ماا بمعنى و
لت) الناقُةوالتاسع َدّر لدّر باللبن : ( ُدّر َت َت َدّرها) والكثر قولهم مان و (دّررها (

ًا) استحلب لبنها. تدرير
لجّم : (َجّم) الماءالعاشر َيُجّم َي ل ] بالضم173ُيُجّمه[ َجّمه مان واجتمع كثر و

كثير. أي َجّم فهو جمعه إذا غير
لشّب عشر: (َشّب) حصاٌن الحادي  َيُشّب َي ًا و لرَح ] إذا174بالكسر[ لشباب مَا

لشَط لن ًا يديه فرفع و ّبها النار َشّب مان جميع وأماا غير، ل بالضم أوقدها إذا َيُش
لشّب (َشّب) الغلُم ًا ي ّيده ولذا غير؛ ] ل176] فبالكسر[175بالفتح[ َشباب ق

.هذا عن ليحترز للحصان؛ بإسناده
َعّن) له الثاني ُعّن َيعّن الشيء عشر: ( ُي عرض. أي و
لت) الفاعي الثالث َفّح ًا177والمعجمة[ المهملة بالحاء عشر: ( َتفّح ] أيض
ُفّح َت ّوتت. بفمها نفخت إذا و وص
ّذ) بالمعجمتين الرابع ّذ عشر: (َش لش ّذ َي َيُش الجماعة.  عن انفرد أي و

لشّح عشر: (َشّح) بماله الخاماس َيُشّح َي /أ].19[// بخل أي و
لت) الداُر السادس ّط لشّط عشر: (َش َتُشّط َت بعدت. أي و



ُء السابع َنّس) الشي َنّس المهملة والسين بالنون عشر: ( وغيُره اللحُم يقال: 
لنّس ُنّس َي َي رطوبته. وذهبت َجّف أي و

لحّر عشر: (َحّر) نهاٌر الثامان َيُحّر َي َيَحّر أخرى لغة وفيه شمسه، حميت أي و
لعَل باب مان فيكون بالفتح بالكسر. َف

:تنبيهان
ًا ]: كلماه178الشارح[ : قالالول يزد ولم استثناه، فيما الحصر يوهم أيض
ًا بأفعال ظفرت وقد النظم، في ذكره ماا ] على179التسهيل[ شرح في أيض
ًا وبعضها القاماوس، صاحُب الوجهين فيها نقل ثمانية: وهي الصحاح في أيض
لشّت المار َشّت ّتته والكثر تفّرق أي َويُشّت َي فّرقه. أي ش

لت َعّر للبل و لعّر بمهملتين ا ُعّر َت َت ].180سلمت[ أي و
َقّر لقّر يومانا و ُقّر َي َي ًا و َد، أي بالضم ُقّر َقّر أخرى لغة وفيه َبَر َقّر) بالفتح ( (َحّرك َي

ّدم. ماا َيَحّر) على النهار تق
لت لئّز تؤّز القدُر وأّز َت ًا و صوت. لغليانها سمع أزيز
لت ُة وَرّز لرّز الجراد َتُرّز[ َت َرّزه مان لتبيض ذنبها غرزت الراء ] بتقديم181و
الرض. في أثبته َيُرّزه

لت لئّص الناقُة وأّص ّد وتؤّص َت وسمنت. لحمها اشت
ّع َك ّع الشيء عن و لك ّع َي ُك َي ُبن و ُعف ج ّعه مان وض كرهه. إذا َك

لخّل بالمعجمة لحُمه وَخّل َيُخّل َي بالفتح. َخّل فهو هُزل و
فقلت: نظمتها وقد

ّد وماثل /ب]19[// ثمانيٌة بوجهين ص
عل حين القدر وأّز وشّت عّرت

كذا ناقة وأّصت النهار فّر
ّع الجراد رّز هزل أي خّل وك

ستة الضرب هذا مان المستثنى فيصير عشر بالثمانية تلحق الثمانية فهذه
انتهى. وعشرين

الثاني: التنبيه
ًا: "اعلم182الشارح[ قال المضارع عين ضم التزاماهم في العلة أن ] أيض

ّدى المضاعف ًا أنه المع ّتصل ماا كثير ّدهك المفعول ضمير به ي ُده) فلو (ما يُم
لم ولهذا ]؛183ثقيل[ وهو ضمة إلى كسرة مان النتقال لزم عينه كسروا

ّذ ّبه إل مانه يش ًا، (ح لّبه) مانفرد ماع الناظم ذكرها تيال المشتركة والخمسة يح
اللزم المضاعف وأماا عشرة، في مانه المستثنى فانحصر زدناها التي الربعة

ًا عينه كسروا فإنما ّدى، وبين بينه فرق ألسنتهم على ضمه سهل فلهذا المع
ًا مانه المضموم فكثر ًا مانفرد اثنين المجموع بلغ حتى سبق كما وماشترك

ذلك فعلُت كما الفعل تعدية باعتبار هأن الضّم تأويل أماكن ماهما لكن وسبعين،
للطالب" انتهى. وجهه ظهر الماثلة مان كثير في
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جمع إذ والمفعولين الفاعلين أبنية باب في ماالك ابن على اعتراضه ] في1[

ً ً فاعل ل البنية هنا بهما المراد أن ماع ومافعولين فاعلين على ومافعول
/ب:41اللوحة:  في قال وصفاتهم بالعقلء خاص السلماة وجمع الذوات،

فاعل جمع علينالفا أسماء صيغة أي الصيغ به والمراد بناء أبنية: جمع "باب
ً بأن الجمع هذا واعترض مافعول، جمع والمفعولين ً فاعل اسمان ومافعول

ذكر ماا بأن وأجيب للعقلء، إل الجمع هذا يكون ول عاقل، غير وهو للفظ
ّلب للفظ ل المفعولة أو الفاعلة والذوات للمعنى اسم غيره على العاقل وغ

فتح في قاسم" وهو أم ابن عن السجاعي العلمّاة أفاده الجمع فساغ
الجليل.

الخلف في /ب42 اللوحة في السجاعي عن فيه نقل الذي الثاني والموضع
ْفَعل دون فعيل قياس بمدى الجزم حول المشبهة الصفة أبنية في ُعل مان ف ف

ّطرد لم لنه بالقياس يصّرح لم وإنما قال: "قالو العين المضموم فيهما ي
ًا السماع ً أن يرى بالقياس،وغيره فيه يقطع اطراد ًاماط يقاس فعيل دون ّرد

ْفَعل الجليل.  فتح في ماوجود السجاعي" وهو العلماة أفاده ف
بعض قال: "وقال ف النسخة مان / ب6 اللوحة في اللغة تعريف ]في2[

اللفاظ" وكتب نفس ل اللفاظ استعمال الصطلح في اللغة المحققين
على حاشيته في الماير ماحمد الشيخ المحققين ببعض مان المراد بالهاماش

المؤلف. تقرير . مانهالشذور. أ
.5/292العربي:  الدب تاريخ ]3[
.5/292العربي:  الدب تاريخ ]4[
.5/292السابع:  المرجع ]5[
.29الناظم: ابن شرح ]6[
.5/292العربي:  الدب تاريخ ]7[
.5/292السابق:  المرجع ]8[
.5/293السابق:  المرجع  ]9[
.31الفوائد:  تسهيل ]10[
.5/293العربي:  الدب تاريخ ]11[
.31التسهيل:  ماقدماة ]12[
.40القفال:  فتح ]13[
.165القفال:  فتح ]14[
الحضرماي الحميري مابارك بن عمر بن ماحمد الدين جمال هو ]15[

في ولد وغيرها والصرف والنحو الحديث في ماشارك عالم الشافعي
بالهند. ه930 عام وتوفى  ه،869 عام حضرماوت

السافر: . والنور1843 ،1548 ،1346الظنون:  كشف في ترجمته تنظر
142-152.

والقطع. المقطوع فصلً، بعض مان الجرم أجزاء بعض ]القطع: إبانة16[ 
.8/276 قطع العرب اليد. لسان

ًا، الشيء ]البتر: استئصال17[  الذنب المقطوع الدواب والبتر: مان قطع
.4/37 واللسان ،2/584(بتر):  كان. الصحاح ماوضع أي مان

أناماله. ذهبت الذي وقيل اليد، المقطوع القطع،والمجذوم ]الجذم: هو18[ 
.5/884(جذم):  الصحاح



أمار أو كلم، "كل  بلفظ2/359ماسنده: في أحمد الماام رواه ] الحديث19[
شرح وفي أقطع"، قال أو أبتر، فهو وجّل عّز الله بذكر يفتتح ل بال ذي

ُكّل9/51 للبغوي السنة ٍم  " َأ ل َكل َد ْفَب لد ُي ْفَم ْفَلَح َو لله لبا ُه َذُم"، َف ْفَج بن ولحمد َأ
صّحح مامن والحسبلة لستعاذةسّماها: ا رسالة الغماري الصديق ماحمد
وأن ماوضوع، ببسم يبدأ ل بلفظ الحديث أّن يرى هو البسملة، حديث

البغوي. عند هو لله. كما بالحمد يبدأ ل بلفظ الصحيح
أبي طريق  مان5/172الكلم:  في الهدي كتاب في داود أبو ]أخرجه20[

ُكّل بلفظ هريرة ٍم " ُأ ل َكل َد ْفَب لد ُي ْفَم َو لله لبالَح ُه َذُم". وأخرجه َف ْفَج في مااجة ابن َأ
خالد بن ماحمد طريق  مان1894 برقم النكاح خطبة وباب النكاح، كتاب

ًا ومارسلً. ماسند
الكردي الرحمن عبد بن عثمان عمرو أبو الدين هو: تقي الصلح ]ابن21[ 

ّدث. 643 عام وتوفى ،577 عام ولد الشهرزوري  ماح
بمصادر طويل ثبت وفيه ،23/140 النبلء أعلم سير في ترجمته تنظر

المزيد. لراغبي ترجمته
وهو  قال288 برقم تعالى الله حمد الذكار: كتاب كتاب في ]والنووي22[ 

حسن، حديث هذا  قال701 برقم النكاح أذكار كتاب وفي حسن، حديث
الفكار. نتائج في حجر وابن

الحسين بن الرحيم عبد الفضل أبو هو والعراقي القرافي، ح ]في23[ 
806 عام  وتوفى725 عام ولد الحديث أهل كبار مان الدين زين العراقي

ّد العسقلني. حجر ابن شيوخ مان يع
،4/171اللماع:  والضوء ،5/170حجر:  لبن الغمر إنياء في ترجمته تنظر

 وغيرها.1/204المحاضرة:  وحسن
القرافي إدريس بن أحدهما: أحمد رجلن مانهم فالمشهور القرافي أماا

،62 المذهب الديباج في ترجمته ه،684 عام توفي فقيه أصولي المالكي
توفى المذهب ماالكي لغوي فقيه القرافي يحيى بن ماحمد فهو الخر وأماا
.603البتهاج:   ونيل4/258الثر:  خلصة في ترجمته تنظر ،1008 عام

ماطبوع. للعراقي كتاب التذكرة ]24[
في التصحيح يرى ل الصلح ابن أن والمعنى للعراقي، يعود ]الضمير25[ 

تليه. التي والزمانة هو زماانه
العراقي زمان في والتضعيف التصحيح يجوز النووي رأي على ]وبناء26[

تليه. التي والزمانة
ماحدث الحزاماي ماري بن شرف بن يحيى زكريا هو: أبو النووي ]الماام27[

.676 عام وتوفى ،631 عام ولد ماسلم صحيح على شرح له فقيه
والنهاية: البداية ،8/395للسبكي:  الشافعية طبقات في ترجمته تنظر

تذكرة في له ترجم وإنما السير في الذهبي له يترجم ولم ،13/278
الحفاظ.

ورد والتصيير، مانها: التحويل، الصرف لكلمة أخرى لغوية ماعاٍن ]وهناك28[ 
/9(صرف) اللسان بعضها. ينظر مان قريبة ماعاٍن وهي وجهه عن الشيء

189.
.1/7للرضي:  الشافية شرح ]ينظر29[ 
على ليس الصرف علم واضع هو الهراء بأن والقول الكسائي، شيخ ]هو30[ 

الهراء بأن يقال قد ولكن الصرفية، بالمسائل ماليء سيبويه فكتاب إطلقه



التي التمارين ماسائل مان والكثار بالبحث، الصرف علم أفرد مان أول هو
ًا يسّمونها النحاة كان الباب. هذا  مان العلم هذا وضع إليه فنسب تصريف

وضع مان أول أن على : "واتفقوا1/4 التوضيح بمضمون ]التصريح31[ 
الهراء". ماسلم بن ماعاذ التصريف

على يطلق والتصريف الصرف ماصطلح أن العربية علماء عند ]الراجح32[ 
يرى إذ المصطلحين بين التفريق حاول وبعضهم تفريق، دون واحد ماسّمى

يطلع فهو التصريف أماا الن، عليه المتعارف العلم على يطلق الصرف أن
لم بناء ماا كلمة مان تأخذ كأن الصرفيين عند التمرين بمسائل يعرف ماا على
الذي البناء في تعمل ثم غيرها مان العرب بنته ماا وزن على مانها العرب تبنه

التصريف دروس تصريفية. ينظر أحكام مان كلماهم قياس يقتضيه ماا أخذته
.4الحميد:  عبد الدين ماحيي لمحمد

أجزاء ثلثة وهي الحملية، القضية أجزاء أحد وهو مانطقي، ]ماصطلح33[ 
سواء به المحكوم أو المسند، هو فالمحمول والنسبة، والموضوع، المحمول،

ّدم كاتب، كلمة هو المثال هذا في فالمحمول كاتب زيد نحو تأخر أم تق
.37المنطق:  تسهيل زيد. ينظر كلمة هو والموضوع

أم تقدم سواء عليه المحكوم أو إليه به: المسند يراد مانطقي ]ماصطلح34[ 
.37السابق:  تأخر: المرجع

،255للزجاجي: الله أسماء المسألة: اشتقاق هذه في ]ينظر35[ 
للنصاف العربية وأسرار الولى، المسألة النباري لبن الخلف ماسائل في وا

النصرة: وائتلف ،1/23يعيش:  ابن وشرح ،132للعكبري:  والتبيين ،4له: 
27.

ْفَعٍل ماالك ابن قول ]في36[  َف ًا :    ل ًا صّح اسم ُعل عين أف
 وهما1/217القواس:  العزيز عبد شرح ألفيته في ماعٍط لبن البيتان ]37[

هكذا: عنده
ّقُه     َت ْفَش ْفَن َوا ْفَن وَسَم لما ّيو لف ُكو ال

ّق َت ْفَش ْفَسَم َوا ْفَن ال ْفَن لسما لما ّيو لر ْفَص َب ال
ُلُه     ْفَي لل ُء َد ْفَسَما َل لمّي ا َوالّس

َهُب ْفَذ ّدُم َوالَم ّق  الَجلّي الُم
الكافية ماتن إلى رجعت وقد الشافية، الكافية في البيتين هذين أجد ولم

شرح إلى أيضا ورجعت ه1332 عام الهلل ماطبعة في المطبوع الشافية
بطائل. أظفر فلم هريدي المنعم عبد بتحقيق المطبوع الشافية الكافية

مارتجل، علم الجللة لفظ بأن يقول أحدهما رأيان الجللة لفظ ] في38[
ّق مام ماختلفون بالشتقاق والقائلون باشتقاقه، يقول والخر أربعة على اشت
الله أسماء واشتقاق ،11 دريد لبن : الشتقاق في مافصلة أنظرها أقوال

 ففيه374 بتحقيقنا للثمانيني الملوكي التصريف وشرح للزجاجي، الحسنى
القضية. هذه تناولت التي بالمراجع طويل ثبت

قوله: أول ]39[
ًا          ّلغ حمد  المال رضوانه مان يب
ً به أبغي ل لله الحمد بدل

للشارة ]تقدم40[ .167 ص في إليهما ا
ّي الرحمن عبد بن ماحمد بن ]علي41[ لر ْفَو ُه ْفَح عام وتوفى ،967 عام ولد ال

. ه1066



وماعجم ،1/758العارفين:  وهدية ،157:3الثر:  خلصة في ترجمته تنظر
.5/13والعلم:  ،7/207المؤلفين:

.83عمران:  ]آل42[ 
.47]التوبة: 43[ 
بدل. به أبغي ل لله السابق: الحمد البيت في قوله ] مان44[
.62]العراف: 45[ 
برواية عاصم وقرأ ماّرة، عشرة ثلث القرآن في وردت رضوان ]كلمة46[ 

ّله القرآن في الراء بضم بكر أبي ْفَون المائدة آية في إل ك ُغ ْفَبت ً {ي ْفَضل ًر مان َف
ْفَم ًا} فإنه ّبه َوان ْفَض لر القرآن في الراء بكسر الباقون وقرأ بالكسرة قرأها َو

.141الصبهاني:  نماهرا لبن والمبسوط ،202السبعة:  كله. ينظر
ُغون تعالى قوله في المائدة ثاني العقود بثاني ]المراد47[  ْفَبت ْفَضل {ي ّر مّان ف

ْفَم له ًا} فإن ّب ْفَضوان ًا َور بكر أبي برواية الراء بكسر فقط الية هذه قرأ عاصم
. 172البشر:  فضلء إتحاف عياش. ينظر بن

في البرهان في الزركشي قال وبالمنقذة بالعقود تسّمى المائدة وسورة
المائدة كسورة أسماء ثلثة لها يكون  "وقد1/269السور:  أسماء تعدد

ًا بالعقود والمنقذة" وسّميت والعقود َها أولها في تعالى لقوله نظر ّي أ
َ َي ْفَيَن { لذ ّل ا

ُنوا ُفوا آمَا ْفَو لد}. َأ ْفَو ُق ُع ْفَل لبا
صلى الرسل أن شّك ول الرسالت تبليغ وسائل هنا بالوسائط ]المراد48[

المراد وليس السماوية، الرسالت تبليغ وسائل أعظم هم وسلم عليهم الله
الرسل إن ثم والولياء بالضرحة التقرب مان الصوفية يعتقده ماا بالوسائط

لله الضير فعد إذ الضير يدفعون أنهم ل ضير كل عن ينهون السلم عليهم
وتعالى. سبحانه

قوله: ]مان49[
الفضل وصحبه آله ساداتنا        

  وعلى الورى خير على الصلة ثم
يعزونه والمتقدماون لسيبويه، الرأي هذا يعزون النحاة مان ]المتأخرون50[

وآل... أهل  قال: (باب1/93 القرآن ماعاني كتابه ماع المتفق وهو للخفش
1/103 الصناعة سر في جني ابن الهاء) وقال ماكان أبدلت همزة هي وإنما
عليه (والذي هاء عن مانقلبة همزتها وأن وأصلها آل عن حديثه ماعرض في

ّدماناه كما العمل فاعرفه). الحسن أبي رأي وهو ق
.1/13الشموني:  ماحمد بن علي الحسن أبو لسيبويه عزوه الذين ومان

/1القتضاب:  ذلك قي ينظر الكسائي ووافقه حبيب بن يونس رأي ]هو51[ 
. 314بتحقيقنا:  للثمانيني الملوكي التصريف وشرح ،39

،41الزبيدي:  بكر لبي العاماة التالية: لحن المرجع آل إضافة في وينظر
للسهيلي: النف والروض ،1/35والقتضاب:  ،100العراب:  صناعة وسر

،347/ 2عقيل:  لبن والمساعد ،348عصفور:  لبن والممتع ،1/167
.2/207والنظائر:  والشباه ،4/285الهواماع:  وهمع ،1/13والشموني: 

(أهل+أول). الكبيرة لمعاجموا
ْفَفُر سفر اللسان في قال ]52[ ٍر، جمع "والّس لف جمع والمسافرون َسا

بمعنى". والمسافرون والسفر ماسافر،
َعلء ]لن53[  ُع ُف على دّل إن فاعل في وكثر وكرمااء، ككريم لفعيل جم

ُعقلء كعاقل غريزة وُشعراء. وشاعر ُفضلء وفاضل و



السماء وتصريف ،4/139والشموني:  ،2/157الشافية:  شرح ينظر
.222للطنطاوي: 

.10]الحديد: 54[ 
وماسلم: "أحدكم". البخاري ]رواية55[ 
الصحابة فضائل كتاب في الغفاري ذر أبي عن بسنده البخاري ]رواه56[

فضائل كتاب في هريرة أبي عن بسنده ماسلم ورواه ،3470 رقم حديث
.2540 رقم حديث الصحابة

قوله: ]مان57[ 
والسبل البواب اللغة يُحزمان      
   تصّرفه يحكم مان فالفعل وبعد

ّله اللغز ]هذا58[  5الندى:  قطر على السجاعي حاشية في وح
ّون هو كما الكبير الماير ماحمد ]هو59[ بتقرير ف النسخة هاماش على ماد

المؤلف.
لنا. ويدل ح وفي ف، في ]هكذا60[
قوله: ] مان61[

الُجمل يستحضر مان التفاصيل يحوي      
ًا فهاك ًا نظم      وقد بالمهّم ماحيط

غريب تفسير في قتيبة ابن إلى مانسوب همزة الكاف بإبدال ]القول62[
صناعي. ل لغوي إبدال وهو ،484القرآن: 

.19]الحاقة: 63[
الجملة. ف ]في64[
،98الطرف:  ونزهة ،38 ،9 ،5/ 4الباب: سيبويه:  هذا في ]ينظر65[

همع ،28العزي:  تصريف وشرح ،1/67الشافية:  شرح ،1/166والممتع: 
54 التصريف ودروس ،2/37والمزهر:  ،6/15الهواماع: 

ّدة وهي المعجمتين، والخاء بالشين فرشخ وف ح ]في66[  صاحب أهملها ماا
بالشين التاج: "الفرشخة صاحب عنها وقال المعجميين، مان وكثير اللسان

الغريب كتب مان وغيره اللسان مان ساقطة المادة هذه السعة المعجمة
ٍر مان الناس ماطر ماا زياد أبو قال المهملة في ماعانيها ذكروا وإنما بين ماط
المطر احتبس وإذا البرد إنكسار والفرسخ قال فرسخ بينهما كان إل نوأين
ّد هكذا فرشخ ذلك بعد للبرد كان الناس ماطر فإذا نسخة وفي وإذا البرد اشت

العروس تاج هالمهملة.". ا بالسين فرسخ أنه المعجمة: والصواب بالشين
(فرشخ). 

ًا قعد إذا فرشح: "فرشح عن وقالوا بالرض فخذيه فألصق ماسترخي
وقال اللحياني قاله رجليه بين ماا وفتح قعد إذا فرشح أو سواء كالفرشطة

وقال الخرى، مان إحداهما ويباعد رجليه بين يفرش أن الفرشحة عبيد أبو
ًا رجليه بين يفّحج أن وهو صلته في الرجل الكسائي: فرشح قائم. وهو جد

(فرشح). العروس .تاجها
،1/390(فرشح):  والصحاح ،5/319والتهذيب:  ،3/330: العين: وينظر

واللسان ،3/265عباد:  لبن والمحيط ،4/44سيده:  لبن والمحكم
.2/542(فرشح): 

المهملة بالحاء وحرماز) الولى (حربذ ح و ف في الكلمتان ]وردت67[
بالحاء والثانية الصورة، بهذه ماعجمية ليست (حربذ) وهي المعجمة والذال



ّيين عند (حرماز) وتفسيرها والزاي المهملة ًا)، (صار المعجم ّي ّنف ذك والمص
جرماز في المعاجم كتب تورده المعنى واجتمع) وهذا بـ(انقبض ماعناها فّسر

المهملة.  بالحاء حرماز في ل بالجيم،
.8/47(حرماز): والتاج ،5/334(حرماز):  واللسان ،1141الجمهرة:  ينظر

.1/738لزب:  اللسان ينظر وكرم، نصر باب مان ]جاء68[ 
في خالويه ابن قال اللغات، تداخل مان الفعال هذه أن النحاة ] يرى69[

ْفَعٌل العرب كلم في : "ليس106 العرب كلم في ليس كتابه يستوعب ف
َعل الثلثة البنية ُعل ف لعل وف وسرو". ويراجع وسخو وخثر وكدر كمل إل وف

.64التصريف:  في دروس
وهي بلوازماه ثقيل الفعل أن وهو النحاة يذكره آخر تعليل ]وهناك70[ 

له فطلب وغيرها وظرف مافعول لحقه وربما والفاعل والزماان الحدث
السم أصول تأتي أن جاز ولهذا أصالة؛ خفيف فهو السم بعكس التخفيف
الفعل أصول تزيد أن يجز ولم أحرف سبعة إلى بالزيادة يصل وأن خماسية،

أحرف. ستة على يزيد أن يجز لم كما أحرف أربعة عن
قوله: ]مان71[ 

ُعل مان والضّم ْفَفـ المضارع في الزم ف المبنّي في الكسر ماوضع ـتح             وا
لعل مان َف

ًا المضارع عين ]انقلب72[  لو إذ فتحة المنقولة الحركة أن على دليل ألف
الماضي فاء في والضمة يكود وقيل القلب مان العين لسلمت ضمة كانت

ّلم ضمير إلى المسند ُء، وليست واو العين أن على دليل المتك هذا وعلى يا
وماما )،ءالشي قرب مان يكاد المكيده) و(كاد مان يكيد (كاد بين فرق فهناك

ُعل باب مان جاء ُدمات قولهم لغات تداخل وفيه ماعتلها العين ماضموم ف )
الربعة: تكود الفعال هذه في تمات) وسمع ومُاّت تجاد، وُجدت تدام،

القياس. على وتجود وتدوم وتموت
القطاع: لبن والفعال ،256/ 1والمنصف:  ،124النحوي:  : السيرافيينظر

.80للبلي:  الماال وبغية ،7/157يعيش:  لبن المفصل وشرح ،107/ 3
َغ ]زاد73[ لل َو ُغ الكلب بعضهم:  َل ْفَو ُغ، َي لل َي َق و لب َو ُق الرجُل و َب ْفَو ُق، َي لب لت َي لحَم َو

ُة ْفَوَحُم المرأ لحُم. وزاد َت َع بعضهم وت لز ُع بفلن الرجُل َو ُع َيَز لز َي العين المفتوح و
مان الثاني التنيبه في الفعال هذه بعض إلى المصنف أشار وقد واوه، حذفت
.يةالقض هذه تنبيهات

.94التصريف:  ودروس ،61القفال:  وفتح ،85الماال:  : بغيةينظر
ح. مان سقطت بالفتح ]كلمة74[
كقوله عديدة آيات في المضارع بصيغة القرآن في حسب الفعل ]جاء75[

ُهُم ُب ْفَحَس َي لهُل تعالى: { َء الَجا َيا لن ْفَغ لف} و لماَن َأ ّف َع ّت ْفَوَن ال ُب ْفَحَس َي َأ ّنَما { ْفَم َأ ُه ّد لم له َن لب
ْفَيَن} و مّاال لمان لن َب َتَرى و َال { لجب َها ال ُب ْفَحَس ًة َت َد لما لهَي َجا لبالّسح مَاّر َتُمّر َو } وا
َبّن {ل ْفَحَس ْفَيَن َت لذ ّل ْفَوَن ا ْفَفَرُح ُتوا لبَما َي ّبوَن َأ لح ُي ُدوا َأن َو ْفَحَم ْفَم َبَما ّي ُلوا ل َع ْفَف َفل َي

ْفَم ُه ّن َب ْفَحَس ٍة َت َفاَز لب مّاَن لبَم َذا ْفَم الع ُه َل َذاٌب َو ْفَيٌم}.  َع لل َأ

وقعت، حيث السين بفتح وحمزة وعاصم عامار ابن قرأ اليات هذه وفي
بكسرها. الباقون وقرأ
غلبون: لبن والتذكرة ،136والمبسوط:  ،191ماجاهد:  لبن : السبعةينظر
.615الباذش:  لبن والقناع ،342



في ماا وأثبت ييأسوا المضارعة بياء الية جاءت ح . وفي87يوسف:  ]76[
المصاحف. لرسم ماوافق لنه ب
.31]الرعد:77[ 
ْفَبس في قال المصدر فاء في الفتح ]وُسمع78[  ُي نقيض بالضم اللسان: "ال

لبس قولك ماصدر وهو الرطوبة َبس ييبس الشيء ي نادر بالكسر الول ويي
ًا ًا ليبس ُيبس .6/261(يبس):  يابس" اللسان وهو و

ْفَبس سمع ]79[ َي يبس حطب يقال فاعل بمعنى فعل وهو فسكون بفتح ال
علقمة:  يابس. قال بمعنى

ْفَشَخُش َداُن َتَخ ْفَب لد َأ ْفَي لد لهُم الَح ْفَي َل ْفَت َكَما                   َع ْفَشَخَش ْفَبَس َخ الحَصاد َي
ُنوُب َج

ًا يكون المكان بالتحريك واليبس ْفَب قال ييبس ثم رطب لر ْفَض َفا ْفَم تعالى: { ُه َل
ًا ْفَيق لر لر لفي َط ْفَح َب ْفَل َا}ويقال ا َبس ّوة كانت شيء لكل َي ُد ُن خلقة فيه والرطوبة ال

ًا، فيه ييبس فهو ًا كان وماا ُيبس َبُس: ل وطريق جّف قلت عرض ّوة َي ول فيه ند
بلل.

.6/261(يبس): ب العرب لسان
أبادي: ينظر: الفيروز وذكرها اللسان فائت مان هذه ككتف ]يبس80[ 

.751المحيط:  القاماوس
ح. مان سقطت الكلمة هذه ]81[
قوله: ]مان82[ 

ًا                ُعل يلي ماضارع لعين كسر ف
 وأدم احوها المّخ وري ماع وثقت
،37الجرجاني:  القاهر لعبد الصرف في الفعال: المفتاح هذه في ينظر

،77الماال:  وبغية ،1/135للرضي:  الشافية وشرح ،105الطرف:  ونزهة
.263المنير:  والمصباح

الباقون وقرأها لوليتهم، الواو بكسر وحده حمزة . فراها72النفال:  ]83[
.656والقناع:  ،192 والمبسوط ،309بالفتح. ينظر: السبعة: 

بالفتح. الباقون وقرأها هنا، الكسائي ووافقه حمزة . قرأها44]الكهف: 84[ 
.689والقناع:  ،235المبسوط:  ،3090السبعة:  ينظر

ًا فيه سمع ورع ]الفعل85[  :4/54 سيبويه قال الفتح، الكسر ماع أيض
ًا يرع وورع يرم ورم "وقالوا ًا ورع (ورع) اللسان في لغة" وقال ويورع وورما
ًا رعة اللحياني عن الخيرة ويورع يرع ذلك مان ورع : "وقد8/388 وورع
ًا"، ووراعة وتبعه لكماا ابن اعتمده المشهور هو الكسر كان لما ولكن وتورع
ورع : "وقد11/505(ورع)  العروس تاج في قال واللماية التسهيل شراح
ماالك ابن الشيخ عليها اقتصر التي المشهورة اللغة هي هذه كورث الرجل
اللماية". شرح في ابنه عليه وماشى التسهيل، في شّراحه وأقّره وغيره

الكلمة. فاء والثانية عاطفة، الولى بواوين وورعًة وف ح ]في86[ 
شابا وتوفي ه640 عام ولد ماالك بن الله عبد بن ماحمد بن ماحمد ]هو87[

شرح يتم أن وأراد الفعال، لماية وعلى الخلصة، على شرح له ه686 عام
في وله أبواب، أربعة مانه شرح أن بعد الجل يمكنه فلم لوالده التسهيل

طبعت. قد وكلها المصباح كتاب البلغة
. ينظر1/225الوعاة:  وبغية ،1/204 بالوفيات في: الوافي ترجمته تنظر
حسن". يفق الفرس  "ووفق47الفعال:  لماية على الناظم ابن شرح



يقيد حسن" لم إذا الشيء "ووفق  قال3/438التسهيل:  ]شرح88[ 
ابنه. مان بالفرس التقييد وإنما بالفرس،

.62القفال:  ]فتح89[ 
يحترز. ح ]في90[ 
ياء بين تقع لم الواو لن التصريف؛ لقواعد ماخالفة وهي َيَرى ف ]في91[ 

يوري) هو فـ(وري وبالتالي يوجل، وجل ماثل فتح بعد هي بل فتحذف وكسر
والتاج. اللسان في لما المرافق وهو الصوب

ماضارع هي: أن المسألة هذه وتوضيح والكسرة المفتوحة الياء ] وهما92[
للَه) الثلثي للُه) حرف (و ْفَو َي ماكسورة وعينه مافتوحة، باء فيه المضارعة (

َعك المقدرة العين كسرة ماع الحكم هذا - ويسري ظاهرة كسرة َق َو ُع) - ( َيق
ّيما بها التصال في ترغب وهي الياء بعض فالكسرة حرف بينهما ماا أن ولس

ّلة ّيت والساكن ساكن ع ً الواو فحذفت المعدوم كالم بين لوقوعها استثقال
َيلُه) ثم فقيل والكسرة المفتوحة الياء ّية حملت ( على المضارعة أحرف بق
ًا الياء وحمل للياء، الحذف في الصل وإنما واحدة وتيرة على للباب طرد
مانه. ماقطوع لنه المضارع على المار
.3/88للرضي:  الشافية شرح ينظر

واحد. حرف على الفعل لبقاء السكت هاء بها اتصلت ] ثّم93[
في العطف حرف حذف يجيز للنحاة: الول رأيان المسألة هذه ] في94[

ماالك، وابن عصفور وابن الفارسي علي أبو قال وبه دليل عليه دّل إذا السعة
والسهيلي.  جني ابن قال وبه الضرورة على يقصره الثاني والرأي

.274/ 5الهواماع:  وهمع ،2/661الضرب:  ارتشاف ينظر
وارتشاف ،3/380ماالك:  لبن وشرحه ،178الفوائد:  تسهيل ]ينظر95[ 

.2/472عقيل:  لبن والمساعد ،2/661الضرب: 
.2/474والمساعد:  ،661/ 2الضرب:  ارتشاف في رأيه ]ينظر96[ 
. 1/253عصفور:  لبن الجمل شرح ] ينظر97[

الحضرماي الشبيلي عصفور بن ماحمد بن ماؤمان بن علي عصفور: هو وابن
المصنفات مان له ه667 عام توفي وبها الندلس في نشأ العربية في إماام
وغيرها.  والضرائر والمقرب، الزجاجي، جمل شرح
،265/ 22بالوفيات:  والوافي ،3/109الوفيات:  في: فوات ترجمته تنظر
.2/210الوعاة:  وبغية

الله عبد بن جرير طريق  مان69 برقم الزكاة كتاب في ماسلم ] أخرجه98[
جرير طريق  مان64 برقم الزكاة كتاب في والنسائي عنه، الله رضي البجلي

ًا، عنه الله رضي الله عبد بن الله رضي جرير ماسند في أحمد وأخرجه أيض
.4/359 عنه

ًا مانه وجعلوا ًا "أكلت زيد أبو حكاه فيما العرب قول أيض ًا لحم ًا" سمك تمر
الشاعر: قول ومانه

لرُس             ْفَغ ّد َي لو ْفَي ال لد ف لم ُفؤا ْفَي لر َك ال
ْفَيَف ْفَحَت َك َب ْفَص ْفَيَف َأ ْفَيَت َك ْفَماَس   ماّما َأ

الصلة نقصان في جاء ماا باب الصلة كتاب في سننه في داود أبو ]رواه99[ 
له:  في أحمد ورواه ،1/503ياسر:  بن عمار طريق مان .321 ،4/319ماسند

فيقاس. الصواب ولعل الصول، في ]هكذا100[
.63القفال:  ]فتح101[



.64القفال:  ]فتح102[
الفعال. لماية شارح اليمني بحرق ]أي103[ 
الصورة بهذه وهي بواوين، وورك ح و ف في وردت الكلمة ] هذه104[ 

.65لبحرق:  القفال فتح في لما الموافق هو أثبته وماا الوزن، تكسر
السابق: بيته مان أي ]105[

ًا فعل يلي ماضارع لعين كسر
 وأدم احوها المّخ وري ماع وثقت

ٍر كل : "ولد90 اللغة فقه في الثعالبي ]قال106[  كل ولد وابنة، ابن بش
ًا فرخ". وقال طائر ولد. كل طلً، وحشية كل ولد جرو، سبع : "أول98 أيض

ْفَشٌف ثم َطلً، فهو الظبي يولد ماا ثم شصٌر ثم وشادٌن، غزاٌل ثم ورشأ، لخ
ٌع، َذ يموت". أن إلى َثنّي ثم َج

والياء. ح ] في107[
لها. ماعنى (أو) ول وف ح ]في108[ 
ح. مان ]سقطت109[ 
بابها على وقب وتبقى أحدهما، الغاسق ويكون والظلم، القمر ] أي110[

دخل. بمعنى
الشيء)، ُفّسرب(أظلم إذ وقب ماعنى تفسير على الضمير يعود أن ويجوز
الشيء). في و(دخل

.11/158المصون:  والدر ،351/ 30للطبري:  البيان جاماع ينظر
.3]الفلق:111[ 
وأبي والكسائي عامار وابن كثير وابن نافع قراءة وهي ،20]البلد: 112[ 

جعفر.
والنشر: ،766زنجلة:  لبن والحجة ،686القراءة: السبعة:  هذه في ينظر

.384النفع: وغيث ،1/390
.68القفال: ]فتح113[ 
َعَل ماضارع عين تفتح وفيه: "ول ،197الفواتئد:  ] تسهيل114[ شذوذ دون َف

ًا تضم أو تكسر بل حلقية اللم أو هي تكن لم إن أحد يشهر لم إن تخيير
شرح في وقال عامار"، بني غير عند الكسر كالتزام يلتزم أو المارين

َعَل ماضارع في الكسر : "ويلتزم3/446 التسهيل ًاو فاؤه كانت إن َف او
بني عن وروي يمشي وماشى يسير كسار ياء لماه أو عينه كانت أو كوجد،
عين كسر تلتزم ل عامار بني إن ماالك ابن يقل الجيم" لم بضم يجد عامار

قد عامار وبنو تلتزم، التي هي العرب جميع إن قال بل النوع هذا ماضارع
نعي كسر عدم عامار بني تلزم المصنف وعبارة وجد، غير في يلتزماون
النوع. هذا ماضارع

عامار لبني وجد ماضارع عين ضم ينسبون النحاة أن عجب : ومانقلت
هو: ببيت عليها ويستشهدون

ً يُجدون ل الصوادي تدع                   غليل
 بشربة الفؤاد نقع قد شئت لو

بن لجرير أنه والصواب العاماري، ربيعة بن للبيد البيت هذا أن ويزعمون
بري ابن هو الخلط لهذا تنبه مان وأول يربوعي، تميمي وهو الخطفي عطية

ًا وجد فصل في  قال: "وذكر2/60واليضاح:  التنبيه كتابه في أنه زعم بيت



ًا للبيد  –البيت أورد ثم – المضارع في الجيم بضم يُجد وجد قولهم على شاهد
". …زعم كما للبيد وليس لجرير البيت – نفسه يعني – الشيخ قال

بمعنًى عندهم (وبه) وهي (أبه) و في المعجميون ترجمها المادة ]هذه115[ 
ًا. كانت أم همزة فاؤها أكانت سواء واحد واو

كتاب في عنه الله رضي ماالك بن أنس طريق مان الترماذي ]أخرجه116[
رضي جبل بن ماعاذ طريق مان مااجة ابن وأخرجه ،55 رقم حديث المناقب

وليس له يؤبه الفاء ماهموز فيهما وهو الرابع الباب الزهد كتاب في عنه الله
وبالوا المصنف عليها اطلع أخرى رواية هناك ولعل المصنف ماثل كما يوبه

(وبه) ل(أبه) و يترجمون العرب المعجميون علمنا وكما بالهمزة وليست
الخرى. مان ماسهلة إحداهما وليست ماادتان أنهما على

.197]التسهيل: 117[ 
197]التسهيل: 118[ 
.16]الحديد: 119[
.44]الرحمن: 120[ 
إسماعيل قال إذ أبى ماضارع عين فتح سر في طويلة تعليلت ]للنحاة121[

حرف فاءه لن فتح وثعلب: إنه المبرد نظراء مان وهو الزدي إسحاق بن
في والزجاج ،277النحوي:  السيرافي كتاب في السيرافي عنه حكاه حلق

ماهل لن فتح إنه فريق وقال ماقبول، غير رأي وهو ،1/362القرآن:  ماعاني
ًا الرأي وهذا الحلق حروف مان واللف ألف، القول هذا وحكى جيد، غير أيض

ً فتح إنه قوم وقال ،277السيرافي:  وقال مانع، الباء لن يمنع مانع على حمل
ًا فتح : إنه4/105 سيبويه ًا وقال بيقرأ له تشبيه أن آخر وجه يأبى وفي أيض

لسب ماثل فيه يكون يحسب. ح
.197]التسهيل: 122[
ف. مان والتصويب يرأى ح ] في123[
عليها التعليق وسيأتي القياس، على ينعاه العرب لغة في ]المشهور124[ 

ماوثقة. ماوضعها في
ّدة وقيل َحفَي يجي وجى ]125[ .15/378(وجى):  العرب لسان الحفاء، ش
َد، ماعناه ] وخى126[ .15/383(وخى):  العرب لسان َقَص
.97]التسهيل: 127[
ف. مان والتصويب ح: بعضه ]في128[
ح. مان سقطت ]الواو129[ 
صوته رفع عّج وماعنى فرح، باب ومان ضرب باب مان جاء َعّج ]الفعل130[ 

(عجج): العرب لسان والستغاثة. ينظر بالدعاء بالتهذيب وخّصه وصاح
2/318.

لصّر ]صّر131[  ّوت المعجميون يفسرها ي التقارب ولعل بصرخ، ل بص
بصرخ صّر يفسر المصنف جعل الذي هو والصراخ التصويت بين الصوتي

.29] الذاريات: 132[
ّطرد ماا ]وهو133[  المضارع. عين ضم فيه ي
قوله: ]أوله134[ 

احتمل ضّم ذا لزم كما كسر        
   ذا ويندر ماعذاه عين وضّم



وصيغة العطف واو تذكر ولم فقط، المضارع بصيغة ح: يفته ]في135[ 
الماضي.

خ: قتاة. ]في136[ 
قوله: ]أول137[ 

ّد هّر وجهين            ّله وش علل ع
ّدي فذو ٍر التع ّبه بكس   ذا وع ح

عمران العطاردي رجاء أبو هو والقارئِّ للمعلوم، بالبناء ح: قرأ ]في138[
المحيط: والبحر ،1/424والكشاف:  ،26 خالويه ابن شواذ في كما تميم بن

3/103.
.31عمران:  ]آل139[ 
.1/105(حبب): ]الصحاح140[ 
قوله: ] مان141[

جل ماثل وجّل به امارر في لزوم           
ًا وبّت  الـ ماع واضممن ونّم قطع

ح. مان سقطت الشيء ]كلمة142[ 
ّنث143[  ّد على جمع اسم الفاعل لن الفعل ]أ ْفَت قوله ح َب ّذ َك تعالى: {

ْفَم ُه َل ْفَب ْفَوُم َق ْفَوٍح} و َق لت ن َل ْفَعَراُب {قا َل ّنا}. ا آما
ًا عّل ويأتي لعل، ثاٍن مافعول ]الشراب144[  (علل) اللسان في قال لزما

ّله11/467 ّله : "ع ّله َيع لع ّدى بنفسه وعّل الثانية، السقية سقاه إذا وي ول يتع
ّدى". يتع

.79القفال:  ]فتح145[ 
عليها شطب ثم الكلمة كتب ف وفي الحيث)، نمي يقال (نمي ح ]في146[ 

الصل. قلم عن ماختلف بقلم صححت ثم
ماا وأثبت بنفسه، للمفعول يصل ل لزم وفشى وف: فشاه، ح ]في147[ 

الفعال. لماية في
.79القفال:  ]فتح148[
.1/242(بتت):  ]الصحاح149[
ّدي المضاعف : "وفي198الفوائد:  ]تسهيل150[  المحفوظ غير المع

كسره".
.3/445الفوائد:  تسهيل ]شرح151[ 
.79القفال:  فتح ينظر بحرق، ]أي152[
.3]الحشر:153[ 
قوله: ]مان154[

ذمال أي وماّل وسّح زّم وعّم        
ّبت  به هّم كّر وأّج وذّرت ه
ّق عدا أي د        دخل أي غّل خّش ش
ًا وأّب ًا لمع   وشد أّب وشّك وصرخ
ثلل أصله وثّل طّش المزن ش       

 ورش جّن الليل عليه قوم وقّش
بخل ناقة وعّست نخُل كّم ٌت       

  ونبـ الحصان خّب دٌم طّل راث أي
ّدت الصلد َر        ّد وثّرت ح عمل مان ج



لع كذا قّست ّد وجهي و ْفَر أّث ص وخ
ّيده ولعله للتأنيث، والتاء فقط، هّب والفعل ًا التأنيث بتاء ق النظم. ماع تمشي

بهم. المار به الصول: هم ]في155[ 
شرحه. في ول التسهيل في أجده ]لم156[
َأّل ]عبارة157[  ماوجودة الصرخ" ليست فجعل برق والكسر بالضم يؤّل "و

ح. في
مان وهو العين ماضموم مان صرخ بمعنى أّل جعل أنه هما ]الوجهان158[ 

فقط العين ماضموم مان لمع بمعنى أّل جعل أنه الثاني والوجه ماكسورها،
ًا الضم فيه سمع ماما وهو ًا. والكسر شذوذ قياس

بن نشوان بن لعلي العلوم شمس ماختصر في الحلوم ضياء ]هو159[ 
نسخة مانه توجد البنية، ماعاجم مان  وهو620 سنة المتوفى الحميرى سعيد
ّية /ب.12 اللوحة في إليه المشار والنص حكمت، عارف في خط

ح. مان سقطت به ]كلمة160[
.83القفال:  ] فتح161[
.197الفوائد:  ]تسهيل162[ 
.3/445التسهيل:  ]شرح163[
،2/440(أدد):  وجهه. ينظر: الصحاح في الحسُن ف: رجع و ح ]في164[ 

.84القفال:  وفتح ،338(أدد):  المحيط والقاماوس
ًا القفال فتح ]في165[ ّق الزجاج: : "وقال13/43(بقق)  التاج وفي فقط، ب

ّق ًا القوم على الرجل ب ّق ًا ب َبقاق ّكه الرهن فك ماثال و ًا يف ّك ًا ف َفكاك كثر إذا و
ّق فالفعل هذا . وعلى هكلماه"ا ّول العرب عن ماسموعان ماصدران له ب ال

الصعيدي. ذكره ماا والثاني بحرق، ذكره ماا مانهما
ح: وأربعون. ]في166[ 
قوله:  ]مان167[ 

ُد َر          َدت الصل ّد وثّرت ح عمل مان ج
ّد وجهي وع كذا قّست ْفَر أث ص   وخ
ّذ فّحت عَن ٌن          بخل أي وشّح وش
  حصا شّب جّم ودّرت وطّرت تّرت

جعل إن فعلت مان والمضارع ٌر         
ّطت ْفَي نّس الدار وش      نها حّر الش

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

والكسائي عامار وابن هم: نافع بالضم قرأوا والذين ،57]الزخرف: 168[ 
بالكسر. الباقون وقرأ عنه، رواية في وعاصم

.2/369والنشر:  ،336والمبسوط:  ،587: السبعة: ينظر
.84القفال:  ]فتح169[
للسراء: 170[  .109]ا
للسراء: 171[ .107]ا
المصدر. بكسر ]أي172[
يجمعه.  جمعه مان ح ] في173[
المصدر. في ]أي174[ 
المصدر. بفتح أي ]175[



لشّب. المضارع عين بكسر ]أي176[  ي
الفخيخ. مان لغة أعلى والفحيح فوق، مان المعجمة بالخاء فّخت ]أي177[ 

.3/42(فخخ):  اللسان ينظر
.88القفال:  ]فتح178[ 
.3/446التسهيل:  ]شرح179[ 
للبل يصيب داء الجرب هو وضمها العين بفتح ]العّر180[  به فتعدى ا

والمفازة للديغ كالسليم التفاءل باب مان بسلمت المصنف وفّسره الصحاح،
للعمى. كالبصير باسمه النطق مان الفرار باب مان أو للمهلكة،

ًا ح: أورد في ]181[ ًا ماضارع الفعل. لهذا فقط واحد
.89القفال:  ]فتح182[ 
عين في اللزماة الكسرة بين لن وذلك التعليل هذا له يسلم ل ]قد183[ 

وهو الفعل لم حركة هو فاصل المفعول ضمير في اللزماة والضمة الكلمة
في يقول إذ الشارح تعليل مان أقوى تعليل ماالك ولبن حصين، حاجز

ّد  "لفعل196التسهيل:  عن ةوالنياب المقابل، غلبة ماعانية ومان ولزوم، تع
ُعل اللزم المضاعف أن يرى ماالك العين" فابن واليائي المضاعف في ف
ُعل عن نائب الماضي. في العين بضم ف


