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 املقدمة
الحمد هلل َربِّ العالميف ، والصبلة والسبلـ عمى خاتـ النبييف، وعمى آلو 

 بعد ،،،، ، أماوصحبو أجمعيف
لمدرسة البغدادية اأسسوا ُيعدُّ أحد األئمة الذيف  الزجاجي  إف أبا إسحاؽ ف

يف يؿ( بشيرة كبيرة لدى النحو مَ الجُ ) في النحو العربي، وقد حظي كتابو
إف شروحو بمغت  :المشارقة والمغاربة، فشرحوه، وعمقوا عميو، حتى قيؿ

في شرح شواىده ،  ؼَ ومنيـ مف أل  ، اعند المغاربة مائة وعشريف شرحً 
 ومنيـ مف تعقبو.

منيا  ،ا متعددةفشرحو شروحً  ،اب )الجمؿ(وقد اىتـ ابف عصفور بكت
، أبو حياف ىذا الشرح اختصرشرحو الُمسمى )شرح الجمؿ الكبير (، وقد 

 )الموفور مف شرح ابف عصفور(. وسمى ىذا المختصر
ويتناوؿ ىذا البحث تحقيؽ ىذا الكتاب ودراستو عمى نسخة خطية مودعة 

إحدى تقع في ، و نفسو في دار الكتب المصرية، وىي بخط أبي حياف
 لوحة.وستيف 

ٍز، ىو  ومف ىنا تبدو أىمية تحقيؽ ىذا المخطوط الفريد؛ ألنو لعالـ ُمَبرِّ
ٍز آَخَر، ىو ابف عصفور، فكاف  أبو حياف، وألنو اختصار لكتاب لعالـ ُمَبرِّ
ىذا وذاؾ مف أىـ األسباب التي دفعتنا إلى تحقيؽ ىذا المخطوط، ولكف 

تحقيقو تمثمت في وجود نسخة وحيدة لو،  أكبر الصعاب التي واجيتنا في
وقد بذلنا  وىي قميمة جدًّا، مرطوبة أو الطمس،لتعرضت في عدة مواضع 

نا إلخراج ىذا األثر النفيس عمى الصورة التي أرادىا مؤلؼ الكتاب أبو جيد
 .-رحمو اهلل-حياف
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ا لـ وبعد البحث تبيف لنا عدـ تحقيؽ ىذا المخطوط مف قبؿ، كما أف أحدً 
 اوؿ ىذا المخطوط عمى أي وجو مف الوجوه في دراسات سابقة.يتن

وقد قس منا كتاب "الموفور" فيما بيننا نصفيف، فحقؽ الباحث األوؿ 
الكتاب إلى نياية باب  نصفو مف أوؿ/ أحمد محمد الجندي كتوردال

النصؼ / عبد الممؾ أحمد شتيوي الدكتور، وحقؽ الباحث الثاني اإلضافة
، وأما الدراسة والفيارس فيي ب التوابع إلى نياية الكتابالثاني مف أوؿ با

 .مشتركة بيننا
  ىذا وقد جاء تحقيؽ الكتاب في مقدمة، وتمييد، وقسميف، وفيارس فنية:

 : التمييد وفيو ثبلثة مباحث -

 المبحث األوؿ: ابف عصفور حياتو، وآثاره. -

 المبحث الثاني : الجمؿ وشروحو. -

 اتو ، وآثاره.المبحث الثالث : أبو حياف حي -

  مباحث:ثبلثة القسـ األوؿ: ) دراسة المخطوط ( وفيو  -
 المبحث األوؿ : شرح الجمؿ الكبير البف عصفور. -

الموفور: )الغرض مف تأليؼ أبي حياف في المبحث الثاني: منيج  -
الكتاب، منيجو في تقسيـ الكتاب، مصادره، مف تأثروا بو أو نقموا عنو، 

 وييف قبمو(.موقفو مف ابف عصفور، والنح

 المبحث الثالث: أصوؿ النحو عند أبي حياف مف خبلؿ )الموفور(. -

 أواًل: استداللو بالسماع. -

 ثانيًا: استداللو بالقياس. -

 ثالثًا: استداللو ببياف العمة. -

 رابعًا: االستقراء. -

 ، واشتمؿ عمى ما يأتي: القسـ الثاني: التحقيؽ -
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 منيج التحقيؽ. -

 وصؼ النسخة المحققة. -

 لمخطوط المحقؽ.صور مف ا -

 النص المحقؽ لمكتاب. -

 الفيارس الفنية. -
 ا فيما قمنا بو مف تحقيؽ ليذا الكتابنَ قْ فِّ ندعو أف نكوف قد وُ  والم ػوَ 

خراجو عمى ال  أف يجعؿ -سبحانو  - وسألون، التي أرادىا مؤلفوصورة وا 
 ،إنو عمى ما يشاء قديرٌ  ،ا لوجيو الكريـ، وأف ينفع بوخالصً  ىذا العمؿ

، وصمى اهلل عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو الطيبيف إلجابة جديرٌ وبا
ومف تبعيـ بإحساف إلى يـو الديف، وآخر دعوانا أف الحمد هلل  ،الطاىريف

 رب العالميف.
 المحققاف
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 المبحث األول
 (1)ابن رصفور حياته، وآثاره

 :(ٕ)اسمو ونسبو -
أبو الحسف عمي بف مؤمف بف محمد بف عمي بف أحمد بف محمد بف ىو 

في  العربية لواء عمر بف عبد اهلل بف عصفور الحضرمي اإلشبيمي حامؿ
 .باألندلس زمانو
عمي بف أبي الحسيف بف مؤمف بف محمد بف عمي بف أحمد بف  :(ٖ)وقيؿ

 بف عبد اهلل بف منظور بف عصفور الحضرمي. محمد بف أحمد بف عمر
  مولده: -

 دولة الموحديف خبلؿ عصر ىػٜٚ٘سنة  إشبيمية ولد ابف عصفور في

 ، (ٗ)باألندلس
                                                 

ٝطخ٣ٍن ح٬ٓ٩ّ ٌُِٛز٢ ، ٘ٙٔ/ٕٕ( حٗظَ: حُٞحك٢ رخُٞك٤خص ُِٜلي١ ٔ)

، ٝاٗخٍس حُظؼ٤٤ٖ ٤ُِٔخ٢ٗ ٙ 8ٖٔ، ٝػ٘ٞحٕ حُيٍح٣ش ُِـز٢٘٣َ ٙ 89ٕ/9ٗ

ِٔش ٌُظخر٢ حٍُٔٞٛٞ ٝحُِٜش ، ٝح٣ٌَُ ٝحُظ9ٌٓٔ/ٖ، ٝكٞحص حُٞك٤خص ٖٕٙ

حُزِـش ك٢ طَحؿْ ، ٖٝ٘ٓ/ٖ، ِٝٛش حُِٜش ٧ر٢ ؿؼلَ حُـَٗخ٢١ 8ٖٗ/ٖ

ٌٍٝٗحص حٌُٛذ ، ٕٓٔ/ٕ، ٝرـ٤ش حُٞػخس 8ٕٔ أثٔش حُ٘لٞ ٝحُِـش ٙ

، ٝٓؼـْ حُٔئُل٤ٖ 7ٕ/٘، ٝح٧ػ٬ّ 7ٕٔ/٘، ٍٟٝٝخص حُـ٘خص 7٘٘/7

7/ٕ٘ٔ. 

، 9ٓٔ/ٖحُٞك٤خص  ٝكٞحص، ٘ٙٔ/ٕٕ( حٗظَ: حُٞحك٢ رخُٞك٤خص ُِٜلي١ ٕ)

، ٝرـ٤ش 8ٕٔ حُزِـش ك٢ طَحؿْ أثٔش حُ٘لٞ ٝحُِـش ٙ، ٖٝ٘ٓ/ِٖٝٛش حُِٜش 

 .7٘٘/7ٌٍٝٗحص حٌُٛذ ، ٕٓٔ/ٕحُٞػخس 

  .8ٖٗ/ٖح٣ٌَُ ٝحُظٌِٔش ٌُظخر٢ حٍُٔٞٛٞ ٝحُِٜش ( حٗظَ: ٖ)

رـ٤ش حُٞػخس ، 9ٖٝٗ/ٖح٣ٌَُ ٝحُظٌِٔش ٌُظخر٢ حٍُٔٞٛٞ ٝحُِٜش ( حٗظَ: ٗ)

ٕ/ٕٔٓ.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
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 ىػ.ٜٓ٘ سنة : ولد(ٔ)وقيؿ
 : (ٕ)صفاتو -
ترجموا لو بأنو حامؿ لواء العربية في األندلس في زمانو، وأنو  فْ مَ  وُ فَ صَ وَ 

س عمى المطالعة، ال يمؿ مف كاف شيير الذكر، رفيع القدر، أصبر النا
ذلؾ، وأنو كاف ماىرا في عمـ العربية، َري اَف مف األدب، َحَسَف التصرؼ، 
مف أبرع مف تخرج عمى أبي عمي الشموبيف، وأحسنيـ تصنيًفا في عمـو 

 المساف.
  رحبلتو واتصالو باألمراء: -

كمو، وأقاـ بتونس شاغبل لمطمبة، وكاف يممي مف صدره،  المغرب طاؼ
وكاف لو اختصاص باألمير أبي عبد اهلل بف زكريا بف أبي حفص، وكاف 

 .(ٖ)بف أبي بكر الينتاني يخدـ األمير أبا عبد اهلل محمد
  :(ٗ)شيوخو -
عف خمؽ كثير، ولكف المصادر لـ تذكر منيـ إال  واألدب العربية أخذ 

 اثنيف، وىما: 

                                                 

  .ٖٕٙاٗخٍس حُظؼ٤٤ٖ ك٢ طَحؿْ حُ٘لخس ٝحُِـ٤٣ٖٞ ٙ  ٘ظَ:٣( ٔ)

ٝكٞحص ، ٘ٙٔ/ٕٕحُٞحك٢ رخُٞك٤خص ، 9ٖٝٗ/ٖح٣ٌَُ ٝحُظٌِٔش ( حٗظَ: ٕ)

 .7ٙ٘، 7٘٘/7ٌٍٗحص حٌُٛذ ، ٕٝٓٔ/ٕٝرـ٤ش حُٞػخس ، 9ٓٔ/ٖحُٞك٤خص 

حُزِـش ك٢ طَحؿْ أثٔش حُ٘لٞ ٝحُِـش ٙ ، ٝٓٔٔ/ٖ( حٗظَ: كٞحص حُٞك٤خص ٖ)

ٕٔ9. 

، ٓٔٔ/ٖكٞحص حُٞك٤خص ، ٝ٘ٙٔ/ٕٕحك٢ رخُٞك٤خص ُِٜلي١ ( حٗظَ: حُٞٗ)

، ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُٜٔخىٍ حُٔخرن 7ٙ٘/7، ٌٍٝٗحص حٌُٛذ 9ٕٔٙ  حُزِـشٝ

 ًًَٛخ ك٢ أٍٝ حُظَؿٔش.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
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مد بف عمر بف عبد اهلل األزدي )ت أبو عمي الشموبيف عمر بف مح .ٔ
ىػ(، واختص بو كثيرا، الزمو عشر سنيف إلى أف ختـ عميو كتاب ٘ٗٙ

سيبويو في نحو السبعيف طالبا، وكاف مف أبرع مف تخرج عمى الشموبيف، 
 ، ثـ كانت بينيما منافرة ومقاطعة.المساف عمـو وكاف أحسنيـ تصنيفا في

عمي بف جابر بف عمي بف يحيى المخمي المقرئ  اجُ ب  أبو الحسف الد   .ٕ
 ىػ(.ٙٗٙ)ت 
 : (ٔ)تبلميذه -
، وأقبؿ عميو وُمْرِسي ةَ  ،وُلوَرَقةَ  ،وَماَلَقةَ  ،وَشِريَش  ،بِإْشِبيِمي ةَ  النحو أقرأ

الطمبة، وعبل ذكره، وصار لو مجمُس ِعْمـٍ يختمؼ إليو الطبلب والعمماء 
الحسف بف عبد الرحمف بف  يأخذوف عنو، ويفيدوف منو، فقد روى عنو

، ي  ػبَ بف أُ  وِ ػأبو عبد الم   ُعْذَرَة، وكاف ماىرًا في عمـ العربية، وحدث عنو
 .(ٕ)وأبو محمد مولى سعيد بف حكـ

 : -أيًضا-ومف تبلميذه
 .(ٖ)أبو الحسف عمي بف موسى بف سعيد العنسي -
 .(ٗ)أبو زكرياء يحيى اليفريني -
الشموبيف الصغير أبو عبد اهلل محمد بف عمي بف محمد األنصاري  -

 .(٘)المالقي
 

                                                 

 .9ٖٗ/ٖح٣ٌَُ ٝحُظٌِٔش  ( حٗظَ:ٔ)

 .9ٖٗ/ٖح٣ٌَُ ٝحُظٌِٔش  ( حٗظَ:ٕ)

 .7ٕٔ/ٕٗلق حُط٤ذ  ( حٗظَ:ٖ)

 .8ٖٔ ػ٘ٞحٕ حُيٍح٣ش ُِـز٢٘٣َ ٙ( حٗظَ: ٗ)

 .ٕٖٓ/٘، ٍٟٝٝخص حُـ٘خص ٖٕٙاٗخٍس حُظؼ٤٤ٖ ( حٗظَ: ٘)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
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  :(ٔ)مؤلفاتو -
ختمؼ األجناس األدبية وكؿ ما يتعمؽ بالمغة، فيو البف عصفور كتب في م

ويشرح دواويف  والصرؼ النحو لـ يقتصر عمى مجاؿ واحد، فتراه يكتب في
 .الجاىمية شعرية، كديواف المتنبي، وشرح األشعار الستة

كما تدؿ تآليفو النحوية عمى أف لو مشاركة في عمـ المنطؽ، وألجؿ ذلؾ 
حسف إيراده فييا تقسيما وحدودا، باستعماؿ حجة ثابتة ودامغة، فيميؽ 
كبلمو مقدما عمى كبلـ غيره مف المعبريف مف النحاة، وقاؿ الغبريني في 

: "وأخبرني بعض أصحابنا أنو شرح جزًءا مف كتاب (ٕ)ترجمة ابف عصفور
إلعذار اهلل العزيز، وسمؾ فيو مسمكا لـ يسبؽ إليو مف اإليراد واإلصدار وا

بما يتعمؽ بالمفاظ ثـ بالمعاني، ثـ بإيراد األمثمة األدبية عمى أنحاء 
مستحسنة، وقاؿ: لو أعانني الوقت، وأمدني اهلل بالمعونة منو، وأكمؿ ىذا 
الشرح عمى ىذا المنزع لكاف ذخيرة العالـ، وىو اولى الناس بشرح كتاب 

 ".-تعالى-اهلل
 وىذه بعض مؤلفاتو مرتبة ألفبائيًّا: 

 سرقات الشعراء، ولـ يكممو. -

 شرح أبيات اإليضاح. -

                                                 

ٝػ٘ٞحٕ حُيٍح٣ش ُِـز٢٘٣َ ، ٙٙٔ/ٕٕ( حٗظَ: حُٞحك٢ رخُٞك٤خص ُِٜلي١ ٔ)

، ٝكٞحص حُٞك٤خص ٖٕٙ، ٝاٗخٍس حُظؼ٤٤ٖ ٤ُِٔخ٢ٗ ٙ 9ٖٔ، 8ٖٔٙ 

حُزِـش ك٢ طَحؿْ ، ٖٝ٘ٓ/ٖ، ِٝٛش حُِٜش ٧ر٢ ؿؼلَ حُـَٗخ٢١ ٓٔٔ/ٖ

ٌٍٝٗحص حٌُٛذ ، ٕٓٔ/ٕ، ٝرـ٤ش حُٞػخس 9ٕٔ ٙأثٔش حُ٘لٞ ٝحُِـش 

، ٝٓؼـْ حُٔئُل٤ٖ 7ٕ/٘، ٝح٧ػ٬ّ 7ٕٔ/٘، ٍٟٝٝخص حُـ٘خص 7ٙ٘/7

 .ٝٓخ رؼيٛخ 7ٖ/ٔ، ٝٓويٓش طلو٤ن َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕٔ٘/7

 .9ٖٔ، 8ٖٔػ٘ٞحٕ حُيٍح٣ش ُِـز٢٘٣َ ٙ ( ٕ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 شرح األشعار الستة الجاىمية، ولـ يكممو. -

 شرح اإليضاح لمفارسي، ولـ يكممو. -

شرح الجمؿ لمزجاجي: وقد ذكر مف ترجموا لو أف ثبلثة شروح لمجمؿ،  -
 والذي وصؿ إلينا شرحاف فقط، وىما محققاف ومنشوراف.

 شرح ديواف المتنبي، ولـ يكممو. -

 شرح كتاب سيبويو. -

 شرح المقدمة الجزولية، ولـ يكممو. -

 ضرائر الشعر، وىو محقؽ ومنشور. -

 مختصر الغرة. -

 مختصر المحتسب البف جني. -

 المقرب في النحو، وىو محقؽ ومنشور، ولو عميو شرحاف. -
 الممتع في التصريؼ، وىو محقؽ ومنشور. -
 أقواؿ العمماء فيو: -

يبرع في غير عمـو العربية، فقد ذكر بعض المؤرخيف أف ابف عصفور لـ 
: "لـ يكف عنده ما يؤخذ عنو سوى ما ُذكر، وال تأىؿ لغير (ٔ)ابف الزبير قاؿ

 ذلؾ".
شرح جزًءا مف كتاب اهلل العزيز ، وما ولكف نص الغبريني السابؽ عف أنو 

ذكره مف أف تآليفو النحوية تدؿ عمى أف لو مشاركًة في عمـ المنطؽ، كؿ 
 ىذا يدحض ىذا الزعـ.

                                                 

 .ٖ٘ٓ/ِٖٛش حُِٜش ( ٔ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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ا في عمـ العربية، رياف مف األدب، : "وكاف ماىرً (ٔ)المراكشي وقاؿ عنو
حسف التصرؼ، مف أبرع مف تخرج عمى أبي عمي بف الشموبيف وأحسِنيـ 

 في عمـو المساف". تصنيًفا
: "وكاف إماما بالنحو ال ُيَشؽُّ ُغباره، وال ُيجارى"، (ٕ)وقاؿ عنو الذىبي

: "كاف بحرًا في العربّية ُيقِرئ الُكُتب الكبار فييا وال يطالع (ٖ)-أيًضا-وقاؿ
 عمييا، وكاف في خدمة أمير، أقرأ بعّدة مدائف".

قراءات وال بالفقو وال رواية : "وال َتَعمَُّؽ لو بعمـ ال(ٗ)-أيًضا-ولكنو قاؿ
 الحديث".

  :وػاتػوف -
في  الرواة التي توفي فييا، واختمؼ السنة في تحديد الروايات تضاربت

 تحديدىا، حتى وصمت إلى خمس روايات: 
: "وتوفي بدار سكناه مف (٘)قاؿ المراكشي ىػ، فقدٜ٘ٙقيؿ: سنة  -ٔ

قصبة تونس، بعد ظير يـو السبت، لست بقيف مف ذي قعدِة تسٍع 
 وخمسيف وستمائة، ودفف عقب العصر مف يـو وفاتو".

 : في عشر السبعيف، دوف تحديد السنة.(ٙ)قيؿ -ٕ

                                                 

 .9ٖٗ َُِٔح٢ً٘ ٙح٣ٌَُ ٝحُظٌِٔش ٌُظخر٢ حٍُٔٞٛٞ ٝحُِٜش  (ٔ)

 .9ٕٓ/9ٗ( حٗظَ: طخ٣ٍن ح٬ٓ٩ّ ٕ)

 .9ٕٔ، 9ٕٓ/9ٗ حُٔخرن( حٗظَ: ٖ)

 .9ٕٔ/9ٗ حُٔخرن( حٗظَ: ٗ)

 .9ٖٗ/ٖح٣ٌَُ ٝحُِٜش ٌُظخر٢ حٍُٔٞٛٞ ٝحُِٜش  (٘)

، ٝحرٖ حُِر٤َ ك٢ ِٛش حُِٜش 9ٖٔهخُٚ حُـز٢٘٣َ ك٢ ػ٘ٞحٕ حُيٍح٣ش ٙ ( ٙ)

ٖ/ٖٓ٘. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ىػ، قالو ٖٙٙقيؿ: في الرابع والعشريف مف ذي القعدة سنة  -ٖ
 .(ٔ)الصفدي

نقؿ الزركمي عف وفيات ابف قنفذ أف ابف عصفور توفي سنة  -ٗ
 .(ٕ)ىػٚٙٙ
 .(ٖ)ىػٜٙٙتذكر أنو توفي سنة  المصادرأغمب  -٘

                                                 

: رـ٤ش حُٞػخس -أ٠ً٣خ-، ٣ٝ٘ظَٙٙٔ/ٕٕ( حٗظَ: حُٞحك٢ رخُٞك٤خص ُِٜلي١ ٔ)

 .7ٕٔ/٘، ٍٟٝٝخص حُـ٘خص 8ٓ٘ٔ/ٖ، ًٝ٘ق حُظٕ٘ٞ ٕٓٔ/ٕ

 .حُلخ٤ٗش 7ٕ/٘ح٧ػ٬ّ ( حٗظَ: ٕ)

، ٙٙٔ/ٕٕحُٞحك٢ رخُٞك٤خص ُِٜلي١ ، 88ٕٝ/9ٗطخ٣ٍن ح٬ٓ٩ّ ( حٗظَ: ٖ)

، ٝكٞحص ٕٖٓ/ٖ، ٝحُؼزَ ك٢ هزَ ٖٓ ؿزَ 7ٖٕٝاٗخٍس حُظؼ٤٤ٖ ٙ 

، ٝرـ٤ش 9ٕٔ ك٢ طَحؿْ أثٔش حُ٘لٞ ٝحُِـش ٙ حُزِـش، ٝٓٔٔ/ٖحُٞك٤خص 

، ٖٓٙ/ٔ، ًٝ٘ق حُظٕ٘ٞ 7٘٘/7، ٌٍٝٗحص حٌُٛذ ٕٓٔ/ٕحُٞػخس 

 .7ٕٔ/٘، ٍٟٝٝخص حُـ٘خص 8ٕٕٔ، 8ٓٔٔ، ٕٔٙٔ/ٕ

https://ar.wikipedia.org/wiki/663
https://ar.wikipedia.org/wiki/663
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1
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 يـالمبحث الثان
 الجمل وذروحه

كتاب الجمؿ طارت شيرتو في اآلفاؽ، وتعددت طبعاتو ، وكثرت شروحو، 
، ويعد كتاب الجمؿ مف كتب النحو (ٔ)صن فو أبو القاسـ الزجاجي بمكة

الشواىد ، واألمثمة الجامعة مع يسر وسيولة في منيجو، وقدر جيد مف 
النحوية، ومف أىميتو أنو  الزجاجي التوضيحية، وىو عمى رأس مؤلفات

كاف كتاًبا اشتغؿ بو أىؿ مصر والمغرب والحجاز واليمف والشاـ، فيو كتاب 
 .(ٕ)وكثرة أمثمتو عظـ النفع بو؛ لوضوح عبارتو،

بو  انشغؿ والحؽ أنو كانت ليذا الكتاب قيمة عممية كبيرة في عصره حتى 
، وطار في اآلفاؽ كؿ مطار، وقيمة الكتاب  ـْ الناس، وجعموا ِحْفَظُو َىم ُي
ف كاف كتاب  ىذه ىي التي تفسر لنا ازدحاميـ عمى الكتابة عنو، وا 
سيبويو وأمثالو يصمح لمشيوخ المتعمقيف في العمـ، الواقفيف عمى دقائقو 

متطمعيف إلى وأسراره، فإف كتاب الزجاجي نافع لممبتدئيف في النحو، وال
 .(ٖ)تعممو، وذلؾ ألف طريقتو متوسطة، وتصانيفو يقصد بيا اإلفادة

 مادتو العممية:  -

                                                 

 .ٔٙٔ/ٕ( حٗظَ: اٗزخٙ حَُٝحس ٔ)

، ًٝظخد حُِؿخؿ٢ ك٤خطٚ ٝآػخٍٙ ٌٝٓٛزٚ ٔٙٔ/ٕ( حٗظَ: اٗزخٙ حَُٝحس ٕ)

 –ىحٍ حُلٌَ -/ ٓخُٕ حُٔزخٍىًظٍٞيُِ (خفح٠٣٩)حُ٘ل١ٞ ٖٓ ه٬ٍ ًظخرٚ 

، ٝٓويٓش طلو٤ن ٕٗ ٙ 98ّٗٔ/ٛـٗٓٗٔ حُؼخ٤ٗش حُطزؼش-٣ٍٞٓخ -ىٓ٘ن

 .حُـَٔ

 .ٕٗ( حٗظَ: حُِؿخؿ٢ ك٤خطٚ ٝآػخٍٙ ٙ ٖ)
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ىو كتاب لغة بما تضمنو مف نقوؿ عف قبائؿ العرب، وعمماء المغة،  -ٔ
، وبنو (ٕ)، وأسد(ٔ)فقد نقؿ عف ست ليجات عربية، وىي: "أزد السراة

وعف خمسة مف عمماء "، (ٙ)، وطيئ(٘)، وبنو سميـ(ٗ)، والحجازيوف(ٖ)تميـ
، وأبو زيد (ٜ)، وابف دريد(ٛ)، وأبو حاتـ السجستاني(ٚ)األصمعي" المغة، وىـ
 ".(ٔٔ)، وأبو عمرو بف العبلء(ٓٔ)األنصاري

باب ألؼ "كػ كما تضمف الكتاب أبواًبا وثيقة الصمة بعمـ المغة واألصوات
 ،الوصؿ وألؼ القطع، واليجاء وأحكاـ اليمزة، والمقصور والممدود

 ".واإلدغاـ، والحروؼ الميموزة والمجيورة
وىو كتاب نحو وصرؼ مف أىـ المختصرات بما احتواه مف نقوؿ عف  -ٕ

نحوييف ىـ أئمة الفف، وأبواب ومسائؿ خبلفية، وشواىد متنوعة، فقد نقؿ 
، (ٖٔ)، والخميؿ(ٕٔ)عف تسعة مف أئمة النحو، وىـ: األخفش األكبر

                                                 

  .9ٖٓ( حٗظَ: حُـَٔ ٙ ٔ)

  .ٕٕٗ( حٗظَ: حُـَٔ ٙ ٕ)

 .7ٔٗ، ٕٖٖ، ٖٖٓ، ٕٕ٘، ٕٕٗ، ٘ٓٔ( حٗظَ: حُـَٔ ٙ ٖ)

 .7ٔٗ، ٕٖٖ، ٘ٓٔ( حٗظَ: حُـَٔ ٙ ٗ)

 . 8ٕٖ ( حٗظَ: حُـَٔ ٙ٘)

 .ٕٕٗ( حٗظَ: حُـَٔ ٙ ٙ)

 .ٗٙٔ( حٗظَ: حُـَٔ 7ٙ)

 .7ٖٖ ( حٗظَ: حُـَٔ 8ٙ)

 .7ٖٖ ( حٗظَ: حُـَٔ 9ٙ)

 .7ٖٖ( حٗظَ: حُـَٔ ٙٓٔ)

 .٘٘ٔ، ٗ٘ٔ، ٔ٘ٔ( حٗظَ: حُـَٔ ٙٔٔ)

 .8ٕٖ( حٗظَ: حُـَٔ ٕٙٔ)

 . ٕ٘ٗ، ٘٘ٔ، ٔ٘ٔ( حٗظَ: حُـَٔ ٖٙٔ)
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، (ٗ)، وأبو عثماف المازني(ٖ)رمي، والج(ٕ)، واألخفش األوسط(ٔ)وسيبويو
 .(ٙ)، والكسائي(٘)والفراء

ضـ الكتاب خمسًة وأربعيف ومائَة باٍب، ىي أبواب نحو وتصريؼ  -ٖ
ولغة، كما ضـ سبًعا وعشريف ومائَة آَيٍة، وواحًدا وستيف ومائَة بيٍت مف 
الشعر والرجز، وعشرة مف األقواؿ واألمثاؿ العربية، أما الحديث النبوي 

في االستشياد بو، فمـ -رحمو اهلل-فمـ يكثر أبو القاسـ الزجاجيالشريؼ 
 يرد في جممو إال حديثاف.

 : (ٚ)منيجو -
جممو خصائص عدة يمكف إيجازىا فيما  في-رحمو اهلل-لمنيج أبي القاسـ

 يمي: 
لـ يقدـ بمقدمة لجممو، متبعا في ذلؾ نيج أسبلفو  أف الزجاجي -1

ب، فقد بدأوا كتبيـ بعرض أبوابيا كسيبويو في الكتاب، والمبرد في المقتض

                                                 

 ، ٝؿ٤َٛخ.7ٖ، ٘٘، 7ٖ ( حٗظَ: حُـَٔ ٙٔ)

 .8ٕٔ ( حٗظَ: حُـَٔ ٕٙ)

 .ٖٔٗ ( حٗظَ: حُـَٔ ٖٙ)

 .99ٖ ( حٗظَ: حُـَٔ ٙٗ)

 . 78ٔ، ٘ٙٔ، ٖٔٔ، 7ٗ ( حٗظَ: حُـَٔ ٙ٘)

 .ٖٔٔ، 8ٗ ( حٗظَ: حُـَٔ ٙٙ)

ُِيًظٍٞ ًظخد حُـَٔ طلو٤ن ٓويٓش أًؼَ ٓخ أٍٝىٗخٙ ٛ٘خ حػظٔيٗخ ك٤ٚ ػ٠ِ ( 7)

، ٝأٟل٘خ ا٤ُٚ ٓخ حٓظو٤٘خٙ ٖٓ ٗٚ ، ٝٓخ رؼيٛخٕٓ ٙػ٢ِ طٞك٤ن حُلٔي 

 حُـَٔ ٓزخَٗس.
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فقد بدأ الزجاجي كتابو مباشرة بتقسيـ الكبلـ إلى اسـ ، مباشرة دوف مقدمة
 .(ٔ)وفعؿ وحرؼ جاء لمعنى

ا بالنسبة لممعمومات التي تناوليا، وقد جاء بمغة الكتاب جاء موجزً أف  -2
عربية فصيحة واضحة حتى إف القارئ ال يرى فيو مف الكممات التي ال 

 ى عمى فيميا إال ما ندر.يقو 

قسـ كتابو إلى مجموعة مف األبواب النحوية التي تعالج أف الزجاجي  -3
قضية العامؿ، ثـ عرض مجموعة مف األبواب الصرفية، ثـ مجموعة أبواب 
تناوؿ فييا موضوعاٍت لغويًة، ثـ عاد مرة ثانية إلى األبواب النحوية، ثـ 

عمى بعض األبواب المغوية التي عاد ثانية إلى األبواب الصرفية، ثـ عرج 
 تدور حوؿ اإلدغاـ، والحروؼ الميموسة والمجيورة، وما إلى ذلؾ.

فقد سار في ترتيب كتابو عمى أساس تناوؿ مجاميع أو طوائؼ نحوية 
وصرفية وصوتية، وخمط بيف المجاميع النحوية والصرفية، وأخر 

خؿ بيف الموضوعات الصوتية، وجمعيا في آخر الكتاب، لكنو كاف يد
الموضوعات المغوية المختمفة "األصوات والصرؼ والنحو"؛ لتوضيح 
موضوعو الرئيس الذي يكوف بصدد عرضو، وليس بيف أيدينا مف كتب 

 النحوييف الذيف سبقوه ما يمكف أف نعده نموذًجا تأثر بو.
في الكتاب؛ إذ ينيي الزجاجي كؿ باب  األسموب التعميمي واضحٌ  أف -4

، وقولو: "فقس (ٕ)لؾ، كقولو: "فافيـ ُتِصْب إف شاء اهلل"تقريًبا بما يفيد ذ

                                                 

 . ٔ ( حٗظَ: حُـَٔ ٙٔ)

ك٢  8ك٢ آهَ رخد ٓؼَكش ػ٬ٓخص ح٩ػَحد، ٙ  ٙحُـَٔ ٙ ( حٗظَ: ٕ)

 ك٢ آهَ رخد حُ٘ؼض، ٝؿ٤َٛخ. ٙٔآهَ رخد ح٧كؼخٍ، ٙ 
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: "فعمى ىذا فقس تصب إف شاء اهلل"، (ٕ)، وقولو(ٔ)عميو إف شاء اهلل"
 وغيرىا مف العبارات.

: كثرة األمثمة -أيًضا-مف مظاىر األسموب التعميمي في الجمؿ -5
، المصنوعة، فقد كاف يكثر منيا بقصد التعميـ، وبقصد االختصار لمشرح

و جاء ، رغـ أن(ٖ)ا وعشريف مثااًل ومف ذلؾ أنو في باب العطؼ أورد واحدً 
، كما أنو في باب الحروؼ التي تنصب األفعاؿ ؼٍ يِّ ونَ  صفحات ثبلثِ  في

المستقبمة أورد سبعة عشر مثااًل، بخبلؼ الشواىد مف القرآف والشعر، رغـ 
 .(ٗ)أف صفحات ىذا الباب ثبلٌث فقط

ف مشيوريف مف أعبلـ المدرستيف: البصرية أنو أورد آراًء لنحويي -6
والكوفية، وأسندىا إلى أصحابيا، وكاف يناقشيا، فيوافؽ بعضيا، ويخالؼ 

 بعضيا اآلخر. 
سمؾ منيج غيره مف المصنفيف في االستشياد، فقد يستشيد مف أنو  -7

القرآف باآلية، أو بعضيا حسب ما يقتضيو الشاىد، ومف اآليات 
ف قراءًة، ما بيف منسوب وغير منسوب، المستشيد بيا خمٌس وعشرو

، ويستشيد مف الشعر بالبيت، والشطر وٍ موج   وغيرِ  وٍ ، وموج  ومتواتر وشاذ  
كثيرًا مف األبيات المستشيد بيا إلى أصحابيا، فعدد األبيات  بَ سَ منو، ونَ 

                                                 

 حُلخػَ ٝحُٔلؼٍٞ رٚ. ك٢ آهَ رخد ٔٔحُـَٔ ٙ ( حٗظَ: ٔ)

)رخهظ٬ف ٤ٔ٣َ(  8٘ٔرخد حُظ٤ًٞي، ٙ ك٢ آهَ  ٕٕحُـَٔ ٙ ( حٗظَ: ٕ)

 7ٕٕك٢ آهَ رخد ح٤ٔٓ٫ٖ ح٣ٌُِٖ ُلظٜٔخ ٝحكي، ٝح٥هَ ٠ٓخف ٜٓ٘ٔخ، ٙ 

 . ك٢ آهَ رخد أٓٔخء حُوزخثَ ٝح٧ك٤خء ٝحٍُٔٞ ٝحُزِيحٕ

ك٢ آهَ رخد ٓؼَكش ػ٬ٓخص ح٩ػَحد، ٙ  ٕٓ: 7ٔحُـَٔ ٙ ( حٗظَ: ٖ)

 . ك٢ آهَ رخد ح٧كؼخٍ 8

 .8ٗٔ: 8ٕٔحُـَٔ ٙ ( حٗظَ: ٗ)
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المستشيد بيا واحد وستوف ومائة بيت، نسب منيا ثبلثًة وسبعيف بيتًا، 
األمثاؿ فقد اشتمؿ الكتاب عمى ثبلثة مف أقواؿ العرب، وأما األقواؿ و 

واحد منيا، وىو قوليـ: "عميو رجبًل  وسبعة مف أمثاليـ، َنب َو عمى شذوذ
، كما بيف أف (ٕ)"يا هلل ويا لممسمميف" ، وعمى مورد آخر، وىو:(ٔ)ليسني"

وذلؾ فيما جاء في المثؿ: "ىالؾ في  األمثاؿ يمكف أف تجري عمى األصؿ،
 .(ٖ)وا لؾ"الي

وأما الحديث فمـ يرد في الكتاب إال حديثاف: أحدىما: إلثبات قاعدة نحوية، 
(--وىي أمر المخاطب بالبلـ، وىو قولو ـْ : )ِلتَْأُخُذوا َمَصاف ُك

، والثاني: (ٗ)
: "ومعنى اإلعراب ىو البياف، (٘)استشيد بو عمى معنى لغوي، حيث قاؿ
و، ومنو الحديث: )البكر تستأمر، يقاؿ: أعرب الرجؿ: إذا أباف عف حاجت

 والثيب تعرب عف نفسيا(".
 شروح الجمؿ:  -

تنوعت شروح الجمؿ في الطريقة، والمادة، والحجـ فمنيا ما زاد عمى 
مجمديف، أو ثبلثة، ومنيا ما كاف شرحًا قصيرًا، ومنيا ما كاف تعميقات، 
صبلح ما وقع فيو مف الخمؿ، ومنيا ما ك اف وتعقيبات عمى الكتاب، وا 

                                                 

 . ٕٗٗحُـَٔ ٙ ( حٗظَ: ٔ)

، هخٍ حُِؿخؿ٢: "ٝك٢ حُوزَ ُٔخ ١ؼٖ حُؼِؾ أٝ 7ٙٔحُـَٔ ٙ ( حٗظَ: ٕ)

ٛخف: ٣خ هلل ٤ُِِٖٔٔٔ، -ٍكٔٚ هللا، ٢ٍٟٝ ػ٘ٚ-حُؼزي ػَٔ رٖ حُوطخد

 ٓٔظـ٤ؼخ رٜٔخ".

 . 7ٖٙحُـَٔ ٙ ( حٗظَ: ٖ)

 . 8ٕٓحُـَٔ ٙ ( حٗظَ: ٗ)

 . ٕٔٙحُـَٔ ٙ ( حٗظَ: ٘)
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شرًحا لشواىده الشعرية، وقد ذكر مف ترجـ ألبي القاسـ الزجاجي أف 
 لجممو شروًحا تصؿ إلى مائة وعشريف شرًحا.

في مقدمة تحقيقو لكتاب الجمؿ  (ٔ)وقد ذكر الدكتور عمي توفيؽ الحمد
واحًدا وأربعيف شرًحا لو، وثمانية عشر شرًحا لشواىده، كما ذكر الدكتور 

 تسعة وسبعيف شرًحا إجمااًل. منيا (ٕ)عياد الثبيتي
 فمف ىذه الشروح:

شرح الجمؿ البف العريؼ: وىو أبو القاسـ الحسيف بف الوليد بف نصر  .ٔ
ىػ(، وىذا الشرح حققو/ مرتضى محمد ٜٖٓاألديب النحوي الشاعر )ت 

تقي األيرواني في رسالة دكتوراه بكمية دار العمـو جامعة القاىرة سنة 
 ـ(.ٖٜٛٔىػ=ٗٓٗٔ)
ؿ ألبي العبلء المعري أحمد بف عبد اهلل بف سميماف )ت شرح الجم .ٕ

ىػ(: ولو شرحاف عمى الجمؿ، أحدىما: تعميؽ الُخَمِس، ويقاؿ: تعميؽ ٜٗٗ
 .(ٖ)الجميس، والثاني: إسعاؼ الصديؽ

شرح الجمؿ البف بابشاذ: وىو أبو الحسف طاىر بف أحمد بف داود بف  .ٖ
ولو عمى الجمؿ ثبلثة ىػ(، ٜٙٗبف إبراىيـ المصري الجوىري )ت  سميماف
، أحدىا: صغير، وقد حققو مصطفى إماـ في رسالة دكتوراه بكمية (ٗ)شروح

                                                 

 .ٖٖ: ٕ٘ٙ ًظخد حُـَٔ طلو٤ن ش ( حٗظَ: ٓويٓٔ)

 .88: 79/ٔحُز٢٤ٔ طلو٤ن ( حٗظَ: ٓويٓش ٕ)

، ٝطخ٣ٍن ٕٖٖ/ٔ، ٝٓؼـْ ح٧ىرخء ٤ُخهٞص 99/ٔاٗزخٙ حَُٝحس ( حٗظَ: ٖ)

 .9ٙ/7، ٝحُٞحك٢ رخُٞك٤خص 9ٕٔ، 7ٕٔ/ٖٓح٬ٓ٩ّ ٌُِٛز٢ 

، ٝٓويٓش طلو٤ن 7ٗٔ/ٕ، ٝطخ٣ٍن ح٧ىد حُؼَر٢ ٔٙٔحُزِـش ٙ ( حٗظَ: ٗ)

 .8ٓ/ٔرٖ أر٢ حَُر٤غ حُز٢٤ٔ ٫



 

 

 

 
 

 

 

 الموفور من شرح ابن عصفور
 ديـــمد الجنـــــد / أحمد مح

 د/ عبد الملك أحمد شتيوي

42 

ـ، والثاني: كبير، ٖٜٚٔالمغة العربية بالقاىرة جامعة األزىر بالقاىرة عاـ 
 والثالث: فيو إكماؿ ما بيف الشرحيف، وىذا الشرحاف مفقوداف.

ىػ(: ٕٔ٘ميوسي )ت إصبلح الخمؿ الواقع في الجمؿ البف السيد البط .ٗ
حققو الدكتور/ حمزة النشرتي، ونشرتو دار المريخ بالرياض سنة 

 .ـٜٜٚٔ
شرح الجمؿ البف خروؼ: وىو أبو الحسف عمي بف محمد بف عمي بف  .٘

ىػ(: حققتو الدكتورة/ سموى ٜٓٙمحمد الحضرمي األندلسي اإلشبيمي )ت 
يف، ىػ في مجمدٛٔٗٔمحمد عمر عرب، طبع في جامعة أـ القرى عاـ 

مف أوؿ الكتاب إلى نياية باب "المخاطبة"، وحققْت بقيتو في جزأيف بمركز 
 ىػ.ٕٚٗٔعبد العزيز بجدة عاـ النشر العممي بجامعة الممؾ 

شرح الجمؿ البف بزيزة: وىو أبو محمد عبد العزيز بف إبراىيـ بف  .ٙ
، واسـ كتابو "غاية األمؿ في (ىػٕٙٙأحمد القرشي التميمي التونسي )ت 

لجمؿ"، وقد حققو محمد غالب عبد الرحمف في رسالة دكتوراه بكمية شرح ا
 ـ(. ٜ٘ٛٔىػ=٘ٓٗٔ دار العمـو جامعة القاىرة عاـ

الجمؿ البف عصفور: وىو أبو الحسف عمي بف مؤمف بف عمي  شرح .ٚ
ىػ(، والبف عصفور ٜٙٙالخضراوي اإلشبيمي المعروؼ بابف عصفور )ت 

 كبير.ثبلثة شروح عمى الجمؿ: صغير، وأوسط، و 

فأما الصغير فحققتو/ قمر أحمد القصاص في رسالة دكتوراه في كمية 
ـ، بعنواف: ٜٙٛٔالدراسات اإلسبلمية والعربية لمبنات بجامعة األزىر سنة 

 تحقيؽ ودراسة(.-)شرح ابف عصفور الصغير عمى جمؿ الزجاجي
 وأما الشرح األوسط فيو مفقود، لـ يصؿ إلينا.

الدكتور/ صاحب أبو جناح ، ونشر في مجمديف،  وأما الشرح الكبير فحق قو
وشرح فيو ابف عصفور كتاب الجمؿ مف أولو وحتى باب "اإلمالة"، ويبدوا 
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أنو لـ يتمو، فقد ترؾ منو باب "أبنية األفعاؿ"، والتصريؼ، وباًبا منو آخَر، 
واإلدغاـ، وىذا الشرح ىو الذي اختصره أبو حياف في كتابو )الموفور( 

 حقًقا.الذي نقدمو م
: "والذي وصؿ إلينا مف شروح الجمؿ اثناف، أحدىما: يقع (ٔ)قاؿ المحقؽ

في مائة وستيف ورقة، ومنو نسخة في المكتبة التيمورية بدار الكتب 
نسخة -أيًضا-ىػ، ومنوٚٗٚ، وىي مكتوبة سنة ٕٖٖالمصرية تحت رقـ/

، وقد استحصمت منيا مصورة ٖٗأخرى في ليدف بيولندا تحت رقـ/ 
 ا مطابقة لمنسخة التيمورية".فوجدتي

ويعد الكتاب مف أىـ شروح الجمؿ؛ ِلػَما تضم َنُو مف شواىَد نحويٍة متنوعٍة، 
فقد َضـ  ىذا الكتاب مف الشواىد القرآنية تسًعا وستيف وثبلَثمائِة آيٍة، 
تضمنت ثبلثًا وأربعيف قراءًة، ما بيف متواتر وشاذ، وثمانيَة أحاديَث نبويٍة، 

يف وتسَعمائِة بيٍت مف الشعر، وقد انتيج فيو ابف عصفور وستًة وست
منيجا يجعؿ القارئ يقوؿ حيف يتجاوز األبواب األولى منو: إنو ال يقرأ 
شرًحا عمى كتاب الجمؿ، بؿ يظف أف أمامو مؤلًفا في النحو مبتكرًا، وليس 

 شرًحا لكتاب الجمؿ.
ألبواب وليس ىذا في طريقة العرض فقط، بؿ تجاوزه إلى تصنيؼ ا

والفصوؿ، فقد سار ابف عصفور في ترتيب أبوابو عمى نيج ترتيب أبواب 
البياف، وما رخمت الشعراء في  كتاب الجمؿ غير أنو زاد فييا أبواب عطؼ

النسب، كما أورد  النداء اضطرارًا، واالستثناء المقدـ، وفصبًل في شواذ غير
تعمؽ بالتسمية في باب "ما ينصرؼ وما ال ينصرؼ" طائفة مف المسائؿ ت

َد أبواب جمع التكسير -التي تمنع الصرؼ في االسـ، وأحكاميا، كما َوح 

                                                 

 . 8ٖ/ٔ( حٗظَ: ٓويٓش َٗف حُـَٔ حٌُز٤َ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔ)
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تحت عنواف واحد، وىو "باب جمع -وىي في كتاب الجمؿ ثمانية أبواب
المكسر"، وأىمؿ أبواًبا، فمـ يشرحيا، وىي: "أبنية المصدر، واشتقاؽ اسـ 

ور في شرحو قسـ المصدر والمكاف، وأبنية األسماء"، وإلسياب ابف عصف
أبواب الجمؿ إلى فصوؿ، تناوؿ في كؿ فصؿ منيا جانًبا مف جوانب الباب، 

 .(ٔ)عمًما بأنو لـ يعمد إلى وضع فواصؿ أو عناويف بيف ىذه الفصوؿ
شرح الجمؿ البف أبي الربيع: وىو أبو الحسيف عبيد اهلل بف أحمد بف  .ٛ

ىػ، ولو عدة شروح ٛٛٙبف محمد العثماني اإلشبيمي األموي ت  عبيد الم ػوِ 
، والذي وصؿ إلينا جزء مف شرحو الكبير عمى الجمؿ (ٕ)عمى الجمؿ

المسمى بػ"البسيط"، وقد حققو الدكتور عياد الثبيتي، وطبعتو دار الغرب 
ـ(، وىذا الجزء َقد َرُه المحقؽ ٜٙٛٔىػ= ٚٓٗٔاإلسبلمي، ونشر سنة 

بباب "الصفة المشبية  ؛ إْذ يبدأ بأوؿ كتاب الجمؿ، وينتيي(ٖ)بربع الكتاب
 .الفاعؿ" باسـ
وىو أبو عبد اهلل محمد بف عمي بف أحمد  شرح الجمؿ البف الفخار .ٜ

: وىو ينتيي بباب التصريؼ، وأظنو آخر (ىػٗ٘ٚت )الخوالني اإللبيري 
ما وقؼ عنده ىذا الشرح، وقد حققو خميفة محمد خميفة بديري في كمية 

تو دار الكتب العممية ـ، ونشر ٜٜٛٔدار العمـو بالقاىرة، سنة 
 ـ، بتحقيؽ الدكتورة/روعة محمد ناجي.ٖٕٔٓىػ/ٖٗٗٔ

                                                 

 .ٓ٘ :7ٗ/ٔ( حٗظَ: ٓويٓش َٗف حُـَٔ حٌُز٤َ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔ)

٣وٍٞ حرٖ أر٢ حَُر٤غ: "ٟٝٝؼض ػ٤ِٚ ]٣ؼ٢٘ ؿَٔ حُِؿخؿ٢[ طٞح٤َُق ( ٕ)

ػيَّسً، ٜٓ٘خ ٓوظَٜ، ٜٝٓ٘خ ٓٔظيس، كَأ٣ض إٔ أٟغ ًظخرخ ٓز١ًٞٔخ ٠٣ْ ٓخ 

 .7٘ٔ/ٔحُز٢٤ٔ -ك٤ٜخ، ٣ٝـٔغ ٓؼخ٤ٜٗخ ٣ٝٔظٞك٤ٜخ"

 .9ٓ/ٔٓويٓش حُٔلون -حُز٢٤ٔ (ٖ)
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ت )شرح الجمؿ المنسوب البف ىشاـ األنصاري المصري  .ٓٔ
: وقد حققو الدكتور/ عمي محسف عيسى المدرس بكمية الشريعة (ىػٔٙٚ

 بجامعة بغداد، وقد قاـ بطباعتو مكتبة النيضة العربية.

 ، ومنيا: -أيًضا-رةوأما شروح شواىد الجمؿ فيي كثي
شرح شواىد الجمؿ ألبي العبلء المعري أحمد بف عبد اهلل بف سميماف  .ٔ
 .(ٔ)، وسماه عوف الجمؿ، ولـ يتمو(ىػٜٗٗت )
ىػ(: حققو/ محمود أحمد ٛ٘ٗشرح أبيات الجمؿ البف سيده )ت  .ٕ

ىػ/ ٓٔٗٔجامعة عيف شمس سنة  العامودي في رسالة ماجستير في
دراسة لغوية تحميمية، مع  واىد النحويةـ، عنوانيا: )شروح الشٜٜٓٔ

 تحقيؽ شرح أبيات الجمؿ البف سيده(.

ىػ(: ٕٔ٘الحمؿ في شرح أبيات الجمؿ البف السيد البطميوسي )ت  .ٖ
حققو الدكتور/ مصطفى إماـ، وطبعتو مكتبة المتنبي بالقاىرة سنة 

 ـ.ٜٜٚٔ

الفصوؿ والجمؿ في شرح أبيات الجمؿ البف ىشاـ المخمي )ت  .ٗ
 وقد حققو الدكتور/ عياد الثبيتي، وَلػم ا ُيْطَبْع بعُد.ىػ(: ٚٚ٘
وشي الحمؿ في شرح أبيات الجمؿ ألبي جعفر أحمد بف يوسؼ الفيري  .٘

ىػ(، حققو الدكتور/ أحمد محمد الجندي، ونشرتو دار ٜٔٙالمبمي )ت 
 ـ.ٕٙٔٓىػ=ٖٚٗٔالضياء بالكويت عاـ 

                                                 

، ًٝ٘ق حُظٕ٘ٞ 7ٖٔ/ٔ، ٝرـ٤ش حُٞػخس ٖٖٗ/ٔٓؼـْ ح٧ىرخء  ( حٗظَ:ٔ)

ٔ/ٙٓٗ. 
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 المبحث الثالث
 (1أبو حيان: حياته وآثاره)

 : (ٕ)نسبواسمو و 
ىو محمد بف يوسؼ بف عمي بف يوسؼ بف حياف، أثير الديف، أبو حياف 

، شيخ الديار -نسبة إلى قبيمتو البربرية ِنْفَزةَ -األندلسي الغرناطي النِّْفِزيُّ 
 المصرية، وشيخ المحدثيف بالمدرسة المنصورية.

ىػ، وكاف ٕ٘ٙىػ، وقيؿ: ٗ٘ٙولد أبو حياف في أواخر شواؿ سنة  مولده:
 .(ٖ)ولده ِبَمَطْخَشاِرَش، وىي مدينة مف حضرة غرناطةم

                                                 

، ٌٝٗض ح٤ُٜٔخٕ ك٢ 8ٙٔ: 7٘ٔ/٘حُٞحك٢ رخُٞك٤خص : ك٢ طَؿٔظٚ ( حٗظَٔ)

، ٢ٕٖ ٙ ، ٣ًَٝ طًٌَس حُللخظ ُِيٓ٘و8ٕٙ: 8ٌٕٓٗض حُؼ٤ٔخٕ ٙ 

، 7ٖٓ: 7ٕٙ/9ُِٔز٢ٌ ١زوخص حُ٘خكؼ٤ش ، 79ٝ: 7ٔ/ٗٝكٞحص حُٞك٤خص 

ح٩كخ١ش ك٢ ، ٖٖٝ٘: ٕٖ٘/٘ٝأػ٤خٕ حُؼَٜ ٝأػٞحٕ حَُٜ٘ ُِٜلي١ 

: ١ٖ/88زوخص حُ٘خكؼ٤ش ٫رٖ هخ٢ٟ ٜٗزش ٝ، ٘ٓٙ: ٔٙ٘/ٖأهزخٍ ؿَٗخ١ش 

ٝرـ٤ش حُٞػخس ، ٖٕ٘: ٕٓ٘ حُزِـش ك٢ طَحؿْ أثٔش حُ٘لٞ ٝحُِـش ٙ، 9ٕٝ

، ٝىٍس حُلـخٍ ك٢ أٓٔخء 8ٗ٘: ٖ٘٘/ٕ ٝٗلق حُط٤ذ ،8ٕ٘ :8ٕٓ/ٔ

، ٕٗ٘: ٕٔ٘/8 ٌٍٝٗحص حٌُٛذ، ٕٗٔ: ٕٕٔ/ٕحَُؿخٍ ٫رٖ حُوخ٢ٟ 

، ٝح٧ػ٬ّ 7٘ٔ: ٘٘ٔ/ٔ، ٝكَّٜ حُلٜخٍّ 79ٕ/ٕٝحُزيٍ حُطخُغ 

، ُِٝيًظٍٞس هي٣ـش حُلي٣ؼ٢ ًظخد )أرٞ ٖٓٔ/ٕٔ، ٝٓؼـْ حُٔئُل٤ٖ ٕ٘ٔ/7

 ك٤خٕ حُ٘ل١ٞ(.

حُزِـش ك٢ طَحؿْ أثٔش ٝ، ٔٙ٘/ٖش ك٢ أهزخٍ ؿَٗخ١ش ( حٗظَ: ح٩كخ١ٕ)

 ،79ٕ/ٕ، ٝحُزيٍ حُطخُغ 8ٕٓ/ٔٝرـ٤ش حُٞػخس ، ٕٓ٘ حُ٘لٞ ٝحُِـش ٙ

 ٝؿ٤َٛخ ٖٓ ٜٓخىٍ طَؿٔش أر٢ ك٤خٕ حُٔخرن ًًَٛخ.

١زوخص حُ٘خكؼ٤ش ٫رٖ هخ٢ٟ ، 77ٕٝ/9ُِٔز٢ٌ ( حٗظَ: ١زوخص حُ٘خكؼ٤ش ٖ)

 .، ٝؿ٤َٛخ89/ٖٜٗزش 
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ولكف الراجح ىو األوؿ؛ ألف أكثر مف ترجموا لو ذكروا ذلؾ، بؿ إف أبا 
حياف ذكر ذلؾ عف نفسو في إجازتو التي أرسؿ بيا إلى تمميذه الصفدي، 

: "قالو وكتبو أبو حياف محمد بف يوسؼ بف عمي (ٔ)وجاء في آخرىا قولو
ياف، ومولدي بغرناطة في أخريات شواؿ سنة أربع بف يوسؼ بف ح
 وخمسيف وستمائة".

 حياتو العممية: 
تمقى أبو حياف عمومو في أوؿ حياتو في األندلس، ثـ لـ يمبث أف تركيا 
وارتحؿ عنيا، واختمؼ في سبب رحمتو، فيقاؿ: كاف سبب رحمتو أنو حممتو 

اِع، وقد وقعت بينو جعفر بف الط ب   أبيحدة الشبيبة عمى التعرض لؤلستاذ 
وبيف أستاذه أبي جعفر بف الزبير واقعة، فناؿ منو، وتصدى لمتأليؼ في 
الرد عميو وتكذيب روايتو، فرفع أمره إلى السمطاف، فأمر بإحضاره وتنكيمو 

 .(ٕ)فاختفى، ثـ ركب البحر، ولحؽ بالمشرؽ
ونقؿ بعض المؤرخيف عف أبي حياف أنو ذكر في كتاب النضار "أف مما 

وى عزمو عمى الرحمة عف غرناطة أف بعض العمماء بالمنطؽ والفمسفة ق
والرياضي والطبيعي قاؿ لمسمطاف: إني قد كبرت، وأخاؼ أف أموت، فأرى 
؛ لينفعوا السمطاف مف بعدي، قاؿ أبو  أف ترتب لي طمبة أعمميـ ىذه العمـو

 .(ٖ)حياف: فأشير إلى أف أكوف مف أولئؾ"
                                                 

١زوخص حُ٘خكؼ٤ش ٫رٖ هخ٢ٟ ، 77ٕٝ/9ُِٔز٢ٌ خكؼ٤ش ( حٗظَ: ١زوخص حُ٘ٔ)

 .، ٝؿ٤َٛخ89/ٖٜٗزش 

رـ٤ش حُٞػخس ، 89ٕٝ، 88ٕ/ٕ ١زوخص حُٔل٣َٖٔ ُِيحٝى١ ( حٗظَ:ٕ)

 .ٕٕ٘/8 ٌٍٗحص حٌُٛذ، 7ٝٙ٘/ٖ، ٝح٩كخ١ش 8ٕٔ/ٔ

، 89ٕ/ٕ ، ١ٝزوخص حُٔل٣َٖٔ ُِيحٝى8ٔ١ٕ/ٔحٗظَ: رـ٤ش حُٞػخس  (ٖ)

 .89ٕ/ٕٝحُزيٍ حُطخُغ 
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أف يكره عمى تعمـ المنطؽ والفمسفة، وقد فرحؿ عف غرناطة خوًفا مف  
، وتولى  استقر بو المقاـ في مصر، فألؼ كتبا كثيرة في مختمؼ العمـو

 .(ٔ)تدريس التفسير بالمنصورية واإلقراء بجامع األقمر
 : (ٕ)شيوخو

كثر شيوخ أبي حياف، فبمغوا نحو أربعمائة وخمسيف شيًخا، فقد أخذ 
ىيـ بف الزبير الثقفي الحافظ، والمقرئ بغرناطة عف أبي جعفر أحمد بف إبرا

أبي جعفر أحمد بف عمي بف الطباع الرعيني وغيرىما، وقرأ القراءات 
باإلسكندرية، عمى عبد النصير المريوطي، صاحب الصفراوي، وبالقاىرة 

، صاحب أبي الجود.  عمى أبي طاىر إسماعيؿ بف ىبة اهلل الػَمِميِجيِّ
ستمائة عمى أبي عمي  الحسيِف بِف أبي وقرأ التيسير سنة إحدى وسبعيف و 

األحوص، وقرأ الموطأ سنة ثبلث وسبعيف عمى ابف الطباع، وأخذ عمـ 
بف الصيقؿ، وغازي  الحديث عف الدمياطي وغيره، وسمع مف عبد العزيز

الحبلوي وطبقتيما، ومع براعتو الكاممة في العربية، واإلماـ بياء الديف 
بي نصر بف النحاس الشافعي، قرأ عميو محمد بف إبراىيـ بف محمد بف أ

، انيف وستمائة ، وقاؿ لو عند ختموجميع كتاب سيبويو في سنة ثماف وثم
 لـ يقرأه عمي أحد غيره.

                                                 

 .ٕٕ٘/8، ٌٍٝٗحص حٌُٛذ 8ٕٔ/ٔرـ٤ش حُٞػخس  ( حٗظَ:ٔ)

ح٩كخ١ش ك٢ ، 8ٕٝٔ/٘، ٝحُٞحك٢ رخُٞك٤خص ٖٖٓ/٘ أػ٤خٕ حُؼَٜ ( حٗظَ:ٕ)

، ٝٓؼَكش حُوَحء حٌُزخٍ ػ٠ِ حُطزوخص ٝح٧ػٜخٍ ٙ ٕٙ٘/ٖأهزخٍ ؿَٗخ١ش 

، ١ٝزوخص حُ٘خكؼ٤ش ٫رٖ هخ٢ٟ 77ٕ/9ُِٔز٢ٌ ١زوخص حُ٘خكؼ٤ش ٝ، 87ٖ

، 8ٕٓ/ٔٝرـ٤ش حُٞػخس ، ٕٙ٘/ٖخٍ ؿَٗخ١ش ح٩كخ١ش ك٢ أهز، 89ٝ/ٕٜٗزش 

، ٌٍٝٗحص حٌُٛذ 8ٖٕ/٣ًَٝٔ حُظو٤٤ي ك٢ ٍٝحس حُٖٔ٘ ٝح٧ٓخ٤ٗي ُِلخ٢ٓ 

 .، ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُٜٔخىٍ حُٔخرن ًًَٛخٕٔ٘/8
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 : (ٔ)تبلميذه
لو يد طولى في الفقو واآلثار، والقراءات، ولو مصنفات في القراءات 

أئمة، والنحو، وكاف مفخرة أىؿ مصر في وقتو في العمـ، تخرج بو عدة 
 ، وأخذ َعنُو أَكاِبُر عصره، وتقدموا ِفي َحَياتو كالشيخ َتِقيِّ الّديف السُّْبِكيِّ
، َوابف َقاسـ، َوابف عقيؿ، والسميف الحمبي،  وولديو، َوالجماؿ اإِلْسَنِويِّ

، والصفدي، وخبلئؽ.  وناظر الَجْيِش، والسفاقسي، َوابف َمْكُتـو
 أقواؿ العمماء فيو: 

"لـ أره قط إال ُيْسِمُع، أو يشتغؿ، أو يكتب، أو ينظر في : (ٕ)قاؿ الصفدي
كتاب، ولـ أره عمى غير ذلؾ، وكاف لو إقباؿ عمى أذكياء الطمبة يعظميـ، 
وينوه بقدرىـ، وكاف كثير النظـ، ثبتا فيما ينقمو عارفا بالمغة، وأما النحو 
ار والتصريؼ فيو اإلماـ المطمؽ فييما، خدـ ىذا الفف أكثر عمره حتى ص

ال يذكر أحد في أقطار األرض فييا غيره، ولو اليد الطولى في التفسير 
والحديث وتراجـ الناس ومعرفة طبقاتيـ خصوصا المغاربة، ولو التصانيؼ 
التي سارت في آفاؽ األرض، واشتيرت في حياتو، وأخذ الناس عنو طبقة 
 بعد طبقة حتى صار تبلميذه أئمة وأشياخا في حياتو، وىو الذي رغب
الناس إلى قراءة كتب ابف مالؾ، وشرح ليـ غامضيا، وكاف يقوؿ: إف 
مقدمة ابف الحاجب نحو الفقياء، وألـز نفسو أال يقرئ أحدا إال في كتاب 

                                                 

ٝٓؼَكش حُوَحء حٌُزخٍ ػ٠ِ حُطزوخص ، 7ٙٔ/٘حُٞحك٢ رخُٞك٤خص  حٗظَ: (ٔ)

خص حُ٘خكؼ٤ش ، ١ٝزو78ٕ/9ُِٔز٢ٌ ١زوخص حُ٘خكؼ٤ش ٝ، 87ٖٝح٧ػٜخٍ ٙ 

٣ًَٝ حُظو٤٤ي ك٢ ٍٝحس حُٖٔ٘ ، 8ٕٓ/ٔٝرـ٤ش حُٞػخس ، ٫ٕ/9ٔرٖ هخ٢ٟ ٜٗزش 

، ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُٜٔخىٍ ٕٕ٘/8، ٌٍٝٗحص حٌُٛذ 8ٖٕ/ٔٝح٧ٓخ٤ٗي ُِلخ٢ٓ 

 .حُٔخرن ًًَٛخ

 .7٘ٔ/٘( حٗظَ: حُٞحك٢ رخُٞك٤خص ٕ)
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سيبويو، أو في التسييؿ، أو في مصنفاتو، وكاف ىذا دأبو في آخر 
 أيامو".

يعرؼ  : "شيخ النحاة، العمـ الفرد، والبحر الذي لـ(ٔ)وقاؿ عنو السبكي
الجزر بؿ المد، سيبويو الزماف، والمبرد إذا حمي الوطيس بتشاجر األقراف، 
ماـ النحو الذي ِلَقاِصِدِه منو ما يشاء، ولساف العرب الذي لكؿ سمع  وا 
لديو اإلصغاء، كعبة عمـ تحج وال تحج، ويقصد مف كؿ فج، تضرب إليو 

ارؽ البيد اإلبؿ آباطيا، وتفد عميو كؿ طائفة سفرا ال يعرؼ إال نم
 بساطيا".

: كثرت مصنفات أبي حياف في عمـو المغة والتفسير والقراءات (ٕ)آثاره -
 والحديث والفقو، ولغات الفرس والحبش والترؾ، ومف ىذه المصنفات: 

البحر المحيط في التفسير، والنير الماد في التفسير، وىو مختصر البحر 
كتاب سيبويو المحيط، وغريب القرآف، واإلسفار الممخص مف شرح 

لمصفار، وشرح التسييؿ، والتذكرة، والموفور، والمبدع، والتقريب، 
والتدريب، وغاية اإلحساف، وشرحو المعروؼ بالنكت الحساف، وارتشاؼ 
الضرب مف لساف العرب، والشذا في مسألة كذا، والوىاج مختصر 
، المنياج، واألنور األجمى في اختصار المحمى، واإلعبلـ بأركاف اإلسبلـ

وتحفة الندس في نحاة األندلس، واإلدراؾ لمساف األتراؾ، ومنطؽ الخرس 
                                                 

 .7ٕٙ/9( حٗظَ: ١زوخص حُ٘خكؼ٤ش حٌُزَٟ ٔ)

، ٝكٞحص 8ٌٖٕٝٗض ح٤ُٜٔخٕ ٙ  ،ٖٙٗ/٘أػ٤خٕ حُؼَٜ  ( حٗظَ:ٕ)

 حُزِـش ٙ، 79ٕٝ/9، ١ٝزوخص حُ٘خكؼ٤ش حٌُزَٟ ُِٔز٢ٌ 78/ٗحُٞك٤خص 

ٝحُؼوي حٌُٔٛذ ك٢ ١زوخص كِٔش حٌُٔٛذ ٫رٖ ، 8ٕٕ/ٔ ٝرـ٤ش حُٞػخس ،ٕٔ٘

ٝحُزيٍ حُطخُغ  ،9ٕٓ/ٕ، ١ٝزوخص حُٔل٣َٖٔ ُِيحٝى١ ٖٕٗ حُِٔوٖ ٙ

ٕ/ٕ8ٓ. 
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في لساف الفرس، ونور الغبش في لساف الحبش، ومسمؾ الرشد في تجريد 
مسائؿ نياية ابف رشد، ومنيج السالؾ في الكبلـ عمى ألفية ابف مالؾ، 

 وخبلصة البياف في عممي البديع والبياف، وغير ذلؾ كثير.
 :(ٔ)وفاتو
عشية يـو السبت الثامف والعشريف مف صفر سنة خمس أبو حياف  توفي

وسبعمائة بمنزلو بظاىر القاىرة، ودفف بمقابر الصوفية، وكانت  وأربعيف
 جنازتو حافمة.

                                                 

، ٌٝٗض 7ٕٖ/٘خٕ حُؼَٜ ، ٝأػ8٘٤ٔ/٘ حُٞحك٢ رخُٞك٤خص ( حٗظَ:ٔ)

ٝكٞحص  ،79ٕ/9 ١زوخص حُ٘خكؼ٤ش حٌُزَٟ ُِٔز٢ٌ، 8ٕٗٝح٤ُٜٔخٕ ٙ 

، ١ٝزوخص ٖٕٗ/ٖٝحُِٔٞى ُٔؼَكش ىٍٝ حُِٔٞى ُِٔو١ِ٣َ ، 7ٕ/ٗحُٞك٤خص 

، 8ٖٕ/ٔ، ٝرـ٤ش حُٞػخس ٕٕ٘، ٝحُزِـش ٙ 9ٕ/ٖحُ٘خكؼ٤ش ٫رٖ هخ٢ٟ ٜٗزش 

ٌٍحص حٌُٛذ ، 9ٕٔٗٝ/ٕ، ١ٝزوخص حُٔل٣َٖٔ ُِيحٝى١ ٘ٓٙ/ٖٝح٩كخ١ش 

8/ٕ٘ٗ. 
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 القسم األول
 دراسة املىفىر

 
 المبحث األول : ذرح الجمل الكبير البن رصفور.

 : الموفورأبي حيان في المبحث الثاني : منكج 
)الغرض مف تأليؼ الكتاب ، منيجو في تقسيـ الكتاب ، مصادره ، مف 

 تأثروا بو أو نقموا عنو ، موقفو مف ابف عصفور، والنحوييف قبمو(.

 المبحث الثالث : أصول النحو رند أبي حيان من خالل )الموفور(.
 : استداللو بالسماع.أواًل 
 ا: استداللو بالقياس.ثانيً 
 اف العمة.ا: استداللو ببيثالثً 
 ا: االستقراء.رابعً 
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 المبحث األول
 ذرح الجمل الكبير البن رصفور

ُيعدُّ كتاب )الجمؿ في النحو( لمزجاجي مف أىـ المتوف التي حظيت 
حتى صار كتابًا لممصرييف، وأىؿ المغرب، والحجاز،  اءباىتماـ العمم

 و. واليمف، والشاـ ، وقاـ عدد كبير مف العمماء بشرحو، والتعميؽ عمي
ومف بيف أىـ الشروح عميو شرح ابف عصفور ، كما أنو أشير كتب ابف 

 عصفور.
وقد سار فيو ابف عصفور وفؽ منيج الزجاجي ، فقد أخذ يشرح أبواب 
الجمؿ وفؽ النسؽ الذي ألفو صاحبو، حيث قسـ الزجاجي كتابو إلى 

 ا باألبواب النحوية التيبادئً  ،مجاميع أو طوائؼ نحوية وصرفية ولغوية
يحدثو فييا مف رفع أو نصب  يظير فييا العامؿ في األسماء واألفعاؿ، وما

تدور حوؿ اإلدغاـ، والحروؼ  ا بمسائؿَ ييً تأو جـز أو خفض، ومن
 الميموسة والمجيورة ونحوىا.

وقد سار ابف عصفور وفؽ ىذا الترتيب، ببل تقديـ وال تأخير، لكنو زاد 
أبواب  بعَض ي شرحو ف أدمجبعض المسائؿ، وحذؼ بعضيا اآلخر، و 

 : (ٔ)الجمؿ، وذلؾ عمى النحو اآلتي
  :التي زادىا عمى الجمؿ فيي األبواب فأما -ٔ
 باب عطؼ البياف. -

 باب ما رخمت الشعراء في غير النداء اضرارا. -

 باب االستثناء المقدـ. -

                                                 

 .8ٗ،  7ٗ/ٔ( حٗظَ: ٓويٓش طلو٤ن َٗف حُـَٔ ى/ ٛخكذ أرٞ ؿ٘خف ٔ)
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أورد طائفة مف المسائؿ التي تتعمؽ بالتسمية التي تمنع مف الصرؼ  -
 في االسـ .

 : يا، ولـ يشرحيا فييحذفبواب التي وأما األ -ٕ
 باب أبنية المصادر. -

 باب اشتقاؽ اسـ المصدر. -

 باب اشتقاؽ اسـ المكاف. -

 أبنية األسماء. -

 أبنية األفعاؿ . -

 التصريؼ -

 اإلدغاـ. -

 الحروؼ الميموسة والحروؼ المجيورة، وحروؼ اإلطباؽ -

 .(ٔ)باب مف شواذ اإلدغاـ -
  :فيي ياأدمجاألبواب التي وأما  -ٖ
تحت عنواف واحد، وىي في الجمؿ في  جاءت عنده أبواب جمع التكسير -

 ثمانية أبواب.
 عند الزجاجي في موضعيف. يواحد، وىفي باب عرض الموصوالت  -

ىذا وقد تمتع ابف عصفور بقدر كبير مف القدرة عمى التقسيـ والعرض 
، ومنيا شرحو عمى الجمؿ فقد قسـ الجمؿ جميعيا والتبويب في مؤلفاتو

فقد قسـ التثنية إلى ثبلثة  ،ى لو ذلؾاءلى فصوؿ أو أقساـ كمما تر إ
أقساـ: تثنية في المفظ والمعنى، وتثنية في المفظ ال في المعنى، وتثنية في 

 مع التمثيؿ لكؿ منيا بمثاؿ. ،المعنى ال في المفظ

                                                 

 (.( ٝهي أكَى ُٜخ ًظخد )حُٔٔظغ ك٢ حُظ٣َٜقٔ)
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ممثبًل ومستشيًدا،  ،كما قسـ المثنى قسميف: منقوص، وغير منقوص
تكسير، واسـ البعة أقساـ: جمع السبلمة، وجمع الجمع إلى أر قسـ و 
 المذكر والمؤنث. :جمع، ثـ عرض لمجمع السالـ بنوعيوالجنس، واسـ ال

وقد كانت طبيعة ابف عصفور أنو لـ يكف يعرض كبلـ الزجاجي ثـ يتبعو 
نما أىمؿ  بالشرح كعادة شراح المتنوف فيما عدا األبواب الثبلثة األولى، وا 

في معرض مخالفتو لو في رأي أو مسألة،  ـ يوردىا إالعبارة الزجاجي، ول
ا لمتف وليس شرحً  ،اا مبتكرً أنو جعمو مصنفً  شرحو يجدْ  ومف يطالعْ 
 .(ٔ)الزجاجي

                                                 

 .رظَٜف ٓ٘/ٔ( حٗظَ: ٓويٓش طلو٤ن َٗف حُـَٔ ى/ ٛخكذ أرٞ ؿ٘خف ٔ)
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 المبحث الثاني
 منكج الموفور

 الغرض مف تأليؼ الكتاب:  -ٔ
ا كبيرا عند أبي حياف، فقد لخص نالت مؤلفات ابف عصفور اىتمامً 

، وأوضح ما فييا مف غموض، وكاف يا اآلخرِ بعضِ  مسائؿَ  بَ ذ  بعضيا، وىَ 
 ذلؾ في أكثر مف مؤلؼ.

: (ٔ)فقد اختصر المقرب والممتع، وذكر ذلؾ في مقدمة الموفور، فقاؿ
"فإني َلػم ا اختصرت الػُمَقرَِّب لؤلستاذ أبي الحسف بف عصفور في كتاب 

في  سميتو بالتقريب، وأردفتو بشرح لطيؼ، وسميتو بالتدريب، واختصرتُ 
ْيُتُو الػُمْبِدَع، رأيُت َأْف َأْخَتِصَر كتابو  التصريؼ الػُمْمِتَع في كتاٍب َسم 

 الػُمَسم ى عند الناس بالشرح الكبير".
ثـ جاء أبو حياف إلى شرح الجمؿ الكبير البف عصفور، فرغب في أف 

 وعموـٍ  يختصره دوف المبالغة في اإليجاز؛ نظرا لما حواه مف معارؼَ 
: "رأيُت َأْف َأْخَتِصَر كتابو (ٕ)وصرح بذلؾ في مقدمة الكتاب قائبل ،متنوعةٍ 

المُػَسم ى عند الناس بالشرح الكبير، وكاف قد َحَوى مف الفف العرِبيِّ َقَواِعَد 
َرًة، وفوائَد ُمَحب َرًة، يستفيد منيا البادي، ويتذكر الشادي، فاختصرتو  ُمَحر 

ف النُُّقوِد، وال ُخُروٍج في اختصاره باالعتراض ِمْف َغْيِر َتْنِبيٍو عمى ما فيو م
، بؿ َأْبَرْزُتُو  ، وال َأْسَيْبُت فيو َفُيَمؿ  ـْ ُأَباِلْغ في ِإيَجازِِه َفُأِخؿ  عف المقصود، وَل

." ، وَتْرِسيـٍ َوِسيـٍ شارٍة ُمَخم َصٍة، وَتْقِسيـٍ َقِسيـٍ َصٍة، وا    بيف عبارة ُمَمخ 
 منيجو في تقسيـ الكتاب:  -ٕ

                                                 

 .ٖٙٙ حُ٘ٚ حُٔلون  (ٔ)

 حُٔخرن: ٗلٔٚ. (ٕ)
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 كاف ألبي حياف منيج ذو خصائص عدة يمكف إيجازىا فيما يمي: 
: "فإني َلػم ا (ٔ)أنو بدأ كتابو بمقدمة وض ح فييا سبب تأليفو لو، فقاؿ -ٔ

اختصرت الػُمَقرَِّب لؤلستاذ أبي الحسف بف عصفور .....، رأيُت َأْف َأْخَتِصَر 
ى مف الفف العرِبيِّ كتابو المُػَسم ى عند الناس بالشرح الكبير، وكاف قد َحوَ 

َرًة، وفوائَد ُمَحب َرًة، يستفيد منيا البادي، ويتذكر الشادي".   َقَواِعَد ُمَحر 
ـَ كتابو إلى عدد مف األبواب النحوية، وسار في ترتيب كتابو  -ٕ أنو َقس 

عمى منياج المقرب البف عصفور، وذكر ىذا األمر في مقدمتو بقولو: 
ِب ِمْف أحسف الموضوعات ترتيًبا، وَأْكَمِمَيا تقسيًما "وَلػم ا كاف كتاب الػُمَقرِّ 

وتيذيًبا، َرت ْبُت ىذا الػُمْخَتَصَر َتْرِتيَبُو، وَىذ ْبُتُو َتْيِذيَبُو، وما كاف في الشرح 
 مف أبواٍب َعِرَي عنيا الػُمَقرُِّب َوَضْعُتَيا في المكاف الذي يميؽ بيا وَيْقُرُب".

بو كثير مف النحاة،  يَ نِ اسعة وصيتا بعيدا، فعُ وكتاب المقرب أصاب شيرة و 
: أبو حياف -كما تقدـ-وتناولوه بالشرح والتعميؽ والنقد والتيذيب، ومنيـ

منيا: تقريب المقرب، والتدريب في  ،ا ومختصراتٍ الذي وضع لو شروحً 
 تمثيؿ التقريب.

مـ ويمتاز منيج المقرب بأنو يخالؼ ما اعتاده النحاة، فبدأ بعد أقساـ الك
بذكر أحكاميا حيف التركيب، وأرجأ الكبلـ عمى أحكاميا مفردة، وأوؿ 
األحكاـ اإلعراب، وأوؿ ألقابو الرفع وأوؿ المرفوعات الفاعؿ، ويتميز الكتاب 
بالبراعة والدقة في التعاريؼ، وغمبة المنطؽ عميو، وتتبع المعاني المغوية 

 لؤلدوات واستعماالتيا.

                                                 

 حُٔخرن: ٗلٔٚ. (ٔ)
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ؿ اإلعراب ديدنو بؿ إنو يحتكـ إلى المعنى ومف أىـ مزاياه: أنو ال يجع
واالستعماؿ، ويستقصي وجوه االستعماؿ ولو لـ تدخؿ في باب اإلعراب، 

  .(ٔ)ويتميز أيضا بابتكار العمؿ
: "وَلػم ا (ٕ)أنو ذكر في مقدمة الكتاب سبب تسميتو لو بيذا االسـ بقولو -ٖ

، وَشُرَؼ ما بيف الموضوعات َتَكم َؿ ىذا الػُمْخَتَصُر في سماء الُعُموـِ َبْدرًا
َقْدرًا، وكاف قد ُوِفَر َحظ ُو مف عمـ المساف، وُجِمَع فيو ما َتَشت َت مف 

ْيُتُو بالموفور مف شرح ابف عصفور".  اإلحساف، َسم 

أنو لـ يتابع ابف عصفور في كؿ شيء، بؿ كاف يخالفو أحيانا، ومف  -ٗ
كمـ، حيث قاؿ أبو ذلؾ ما ورد في باب المنادى المضاؼ إلى ياء المت

، ثـ: يا غبلَما، ثـ: يا غبلِمَي، ثـ: يا غبلِمْي، (ٖ)حياف : "وأحسنيا: يا غبلـِ
."  ثـ: يا غبلـُ

: "وىذه المغات (ٗ)بينما ترتيبيا مختمؼ عند ابف عصفور، حيث قاؿ
فأفصحيا: يا غبلـ، ألف  المنادى كثير  ،المتقدمة عمى مراتب في الفصاحة

 ،معاقبة لمتنويف-اأيضً -ع الحذؼ، وىذه الياءاالستعماؿ فيو في موض
ـ  ما يدؿُّ  ألن و  ؛عمييا، ويميو في الفصاحة: يا غبلِمي فجاز حذفيا مع أف  َث

ا، ثـ يميو: ولـ يحذؼ شيئً  ،متوسط، أال ترى أّنو قد َخّفؼ ما يستثقؿ لدوره
فيذا  ،دليؿا ويا ُغبلِمَي، وأقمُّيا: يا غبلـُ، ألن و ليس عمى الياء يا ُغبلمَ 

 حكـ إضافة المنادى إلى المتكمـ".

                                                 

 .ٕٕحُٔوَد ٙ ( حٗظَ: ٓويٓش ٔ)

 .ٖٙٙ حُ٘ٚ حُٔلون  (ٕ)

 .ٙ٘ٔ ( حٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلون ٖٙ)

 .ٕٓٔ/ٕ َٗف حُـَٔ (ٗ)



 

 

 

 
 

 

 

 الموفور من شرح ابن عصفور
 ديـــمد الجنـــــد / أحمد مح

 د/ عبد الملك أحمد شتيوي

44 

أنو لـ يقتصر عمى اختصار شرح الجمؿ البف عصفور، بؿ زاد عميو  -٘
مسألة الخبلؼ في"ايمف" في القسـ، حيث  :، ومف ذلؾومسائؿ ليست في

: "ومذىب )س( أف "ايمف" مفرد، ىمزتو وصؿ، مشتؽ مف الُيْمِف، (ٔ)قاؿ
 زتو قطع، ُوِصَمْت شذوًذا".ومذىب الفراء أنو جمع يميف، وىم

كعادتو في -أننا رأينا في ىذا المختصر عمى صغر حجمو أبا حياف -ٙ
قد حشد فيو آراًء ألعبلـ المدرستيف: البصرية والكوفية، وكثير -مصنفاتو

مف المتأخريف، وأسندىا إلى أصحابيا، وكاف يناقشيا، فيوافؽ بعضيا، 
 ويخالؼ بعضيا اآلخر.

فيف في االستشياد، فقد يستشيد مف القرآف المصن أنو سار عمى نيج -ٚ
باآلية، أو بعضيا حسب ما يقتضيو الشاىد، ويستشيد مف الشعر بالبيت، 
أو شطر منو، ونسب كثيرًا مف األبيات المستشيد بيا إلى أصحابيا، وأما 
األقواؿ واألمثاؿ فقد اشتمؿ الكتاب عمى مجموعة مف أقواؿ العرب 

ذوذ بعضيا، ومنيا قوليـ: عميو رجبًل ليسني، وأمثاليـ، وقد َنب َو عمى ش
 وقوليـ: ال َنْوَلَؾ أف تفعؿ، وقوليـ: قضية وال أبا حسف ليا.

، وذلؾ "ال ىا الم ػِو ذا"قد استشيد بجممة مف حديث، وىي وأما الحديث ف
َر مبتدٍأ ػوليذا جعؿ )س( "ال ىا الم ػِو ذا" َخبَ ": (ٕ)في باب القسـ، حيث قاؿ

ـْ يجعؿ "ذا" صمًة كما ذىب إليو األخفشُمْضَمٍر، و    ."َل
 مصادره:  -ٖ

كتب النحو، لكنو لـ  تنوعت مصادر أبي حياف في الموفور، فأفاد مف
نما أورد أقوااًل وآراءَ  إلى بعض أئمة النحو  معزوةً  يصرح بذكرىا إال نادرًا، وا 

                                                 

 .7ٗٔٙ حُ٘ٚ حُٔلون : حٗظَ (ٔ)

 .7ٖٔٙ حُ٘ٚ حُٔلون : حٗظَ (ٕ)
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ة كسيبويو، والخميؿ، والكسائي، واألخفش، والفراء، والمبرد، وغيرىـ، وتار 
يورد ىذه األقواؿ دوف أف يعزوىا إلى أحد بعينو، بؿ يكتفي بقولو: 

 "ومنيـ".
ويمكننا أف نذكر ىنا أىـ المصادر التي اعتمدىا أبو حياف في الموفور، 

 فمنيا: 
ف لـ يصرح باسـ  ؿَ و  : عَ الكتاب - أبو حياف كثيرًا عمى كتاب سيبويو وا 

مف ذلؾ: "قولو: والمصدر الكتاب إال أنو َأْكَثَر مف النقؿ عف سيبويو و 
 . (ٔ)َأْصٌؿ، والفعؿ مأخوذ منو"

معنى قوؿ سيبويو: "وأما الفعؿ فأمثمة ُأخذْت مف لفظ أحداث  وىذا
 .(ٕ)األسماء"، وأحداث األسماء المصادر

 معاني القرآف لمفراء:  -
ِفْعبَلِف عند نعـ وبئس : "(ٖ)، فمف ذلؾ قولػو-أيضا-أفاد أبو حياف منو
 وكثيٍر مف الكوفييف".(ٗ)ف عنػد الفراءالبصرييف، واسما

 الكبير لؤلخفش: -
في الكبير  : "وحكى األخفش(٘)بنقمو مف ىذا الكتاب بقولو حيافصرح أبو 

 لو أف مف العرب مف يقوؿ: نعما ونعموا".
 :لممبرد المقتضب -

                                                 

 .٘ٙٙ ( حٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلون ٔ)

 .ٕٔ/ٔ( حٗظَ: حٌُظخد ٕ)

 . 9ٗٙ ( حٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلون ٖ)

 .ٔٗٔ/ٕ( حٗظَ: ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ٗ)

 . 9٘ٙ حٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلون  (٘)
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، وعند : ابف َأْوَبَر معرفةٌ  وعند )س(: "(ٔ)قولوفي نقؿ عنو أبو حياف 
 نكرةٌ". (ٕ)المبرد

 اإليضاح لمفارسي: -
ـْ يصرح بالنقؿ عنو في بعض المواضع،  ف َلػ نقؿ أبو حياف عف الفارسي وا 

؛ (ٖ)ومف ذلؾ قولو في تعريؼ اإلعراب اصطبلحا : "تغيير أواخر الَكِمـِ
 الختبلؼ العوامؿ الداخمة عمييا لفًظا أو تقديػرًا".

 .(ٗ)الفارسي في اإليضاحاإلعراب عند وىذا ىو حد 
 ء السبعة لمفارسي:الحجة لمقرا -

: مف قبيؿ ما ُعرَِّؼ بعيد (٘)نقؿ عنو أبو حياف قولو: "وعند الفارسي
 .(ٙ)الصمة"

 شرح الجمؿ البف خروؼ: -
: "قمب اإلعراب ال يػجوز إال حيػث (ٚ)أفاد منو أبو حياف، ومف ذلؾ قولو

 يفيـ المعنى".
 

                                                 

 .7ٗٙ ( حٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلون ٔ)

 .9ٗ، 8ٗ/ٗ(حٗظَ: حُٔوظ٠ذ ٕ)

 .٘ٙٙ ( حٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلون ٖ)

 .7ٖ ( حٗظَ: ح٠٣٩خف ٙٗ)

 .ٕ٘ٔ/ٔ( حٗظَ: حُلـش ٘)

 .8ٙٙ ( حٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلون ٙ)

 .8ٔ ( حٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلون 7ٙ)
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بػاب  : "المفعػوؿ المحمػوؿ عمى المعنى مػف(ٔ)أخذه مف قوؿ ابف خػروؼ
االتساع والمجاز؛ لفيـ المعني، وىو كثير جدا؛ ومنو: خرؽ الثوُب 

 المسماَر، وأدخمت القمنسوة في رأسي".
 مف تأثروا بو أو نقموا عنو:  -ٗ

لـ أقؼ عمى نقٍؿ عف الموفور في كتب النحوييف الذيف جاءوا بعد أبي 
حياف، ولعؿ ىذا راجٌع إلى وجود األصؿ الذي اختصره أبو حياف، وىو 
شرح الجمؿ البف عصفور، ولكف ىذا ال يغمط الموفور حقو؛ إْذ إف أبا 
حياف لـ يقتصر عمى اختصار شرح الجمؿ، بؿ كانت لو شخصيتو البارزة 
في ىذا المختصر، وخاصة في ترتيب أبواب الكتاب، وىذا ما تكممنا عنو 

 منيج الموفور. د حديثنا عففي بداية ىذا المبحث عن
  موقفو مف ابف عصفور: -٘
ا أبو حياف ابَف مخالؼ فيي يفعمى موضعإال لـ نقؼ في الموفور  -

 وىما:  عصفوٍر،

في باب المنادى المضاؼ إلى ياء المتكمـ، حيث قاؿ أبو أحدىما:  - أ
، ثـ: يا غبلَما، ثـ: يا غبلِمَي، ثـ: يا غبلِمْي، (ٕ)حياف : "وأحسنيا: يا غبلـِ

."  ثـ: يا غبلـُ

، عمى نحو ما أشرنا إليو في بف عصفورعند ا اترتيبيا مختمفً جاء بينما 
 ذاؾ الموضع.

                                                 

 .8ٖٗ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف ٔ)

 .ٙ٘ٔ َ: حُ٘ٚ حُٔلون ٙ( حٗظٕ)
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والثاني في باب التعجب، حيث أجاز أبو حياف التعجب مما كاف عمى  - ب
فبل يتعجب مف : "(ٔ)وزف "أفعؿ" إذا كانت ىمزتو لغير النقؿ، حيث قاؿ

جامد، وال ناقص، وال مزيد، إال إف كاف موازف "َأْفَعَؿ"، فمانٌع، ومجيٌز، 
ٌؿ بيف  ."أف تكوف اليمزة لمنقؿ فيمنع، أو لغيره فيجيز، وىو الصحيح وُمَفصِّ

 .(ٕ)أما ابف عصفور فمنعو، ولـ يجز التعجب منو إال فيما شذ
لـ يمتـز ترتيب ابف عصفور في شرح -كما أسمفنا-أبا حياف كما أف

الجمؿ، بؿ التـز ترتيب المقرب، وىذا ما أشار إليو في مقدمتو، حيث 
ف كتاب الُمَقرِِّب ِمْف أحسف الموضوعات ترتيًبا، وَأْكَمِمَيا : "وَلػم ا كا(ٖ)قاؿ

تقسيًما وتيذيًبا، َرت ْبُت ىذا الُمْخَتَصَر َتْرِتيَبُو، وَىذ ْبُتُو َتْيِذيَبُو، وما كاف في 
الشرح مف أبواٍب َعِرَي عنيا الُمَقرُِّب َوَضْعُتَيا في المكاف الذي يميؽ بيا 

م َؿ ىذا الُمْخَتَصُر في سماء الُعُموـِ َبْدرًا، وَشُرَؼ ما بيف وَيْقُرُب، وَلػم ا َتكَ 
الموضوعات َقْدرًا، وكاف قد ُوِفَر َحظ ُو مف عمـ المساف، وُجِمَع فيو ما 

 َتَشت َت مف اإلحساف، َسم ْيُتُو بػ)الموفور مف شرح ابف عصفور(".
 مف النحوييف قبؿ ابف عصفور:  موقفو -ٙ

سيت قواعد النحو، وأحكمت معاييره، وتوطدت أركانو، جاء أبو حياف وقد ُأر 
ووضحت معالمو، فكاف مف السيؿ عميو أف يعرض المذاىب واآلراء 

البحث والنقد، وأف يعرض القواعد واألصوؿ التي قامت  النحوية عمى بساط
عمييا ىذه المذاىب ليتعرؼ مقدار ىذه القواعد مف الصحة والضعؼ، 

اىو النحوي عف منيج النحوييف الذيف جاءوا ولذلؾ فإنو لـ يخرج في اتج

                                                 

 .98 ( حٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلون ٙٔ)

 .8ٓ٘/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  (ٕ)

 .ٖٙٙ حُ٘ٚ حُٔلون  (ٖ)
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مف بعد القرف الرابع، والذيف قامت مذاىبيـ عمى االختيار مف المذىبيف: 
 البصري والكوفي.

 مع البصرييف:  -
تبدو واضحة في اتجاىو النحوي، فقد سمؾ سبيؿ  أبي حياف بصرية

 وتتجمى ىذه النزعة فيما يمي: البصرييف في آرائو النحوية،
 بمذىب البصرييف أكثر مف مرة. صرحأنو  .ٔ

دأب عمى تقديـ مذىب البصرييف عمى مذىب الكوفييف، سواء أنو  .ٕ
صرح بنسبة الرأي إلييـ أـ ال، وفي ىذا إشارة إلى أف مذىبيـ ىو األصؿ 

 عنده.

 وافؽ جميور البصرييف في جؿ آرائيـ في المسائؿ المختمفة.أنو  .ٖ
 موقفو مف أعبلـ المدرسة البصرية:  -
 سيبويو: -

 : ومف ذلؾسيبويو في جؿِّ ما ذىب إليو،  ليج أبو حياف بو كثيرا، فوافؽ
: "واختمؼ في الياء مف "َتْفَعِميَف"، ىؿ ىي ضمير؟، وىو مذىب (ٔ)قولو -ٔ

 وىو مذىب األخفش، والصحيح األوؿ". )س(، أو عبلمة تأنيث؟،
ذا اتصؿ بيا ضمير نصب فاألخفش (ٕ)قولو في أفعاؿ المقاربة -ٕ : "وا 
" في موضع نصب، و)س(يقو يعكس،  ؿ: ىي في موضع رفع، و"أف يقـو

 وىو الصحيح".

 األخفش: -

                                                 

 .7ٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٔ

 .ٕٕٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٕ
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، وسكت في مواضع، وخالفو أحياًنا في مواضعوافؽ أبو حياف األخفش 
  أخرى، ومف ذلؾ:مواضع عنو في 

أف الموصوؿ مف قبيؿ ما ُعرَِّؼ بػ"أؿ"،  : "ومذىب أبي الحسف(ٔ)قولو -
 وىو األصح".

: (ٕ)كبلـ عمى شروط جممة الخبر اسمية كانت أـ فعميةوقولو في ال -
"وشرطيما: أف يكوف فييما ضمير المبتدأ، أو تكراره بمفظو ال بمعناه؛ 
، إال أف تكوف نفس المبتدأ في  خبلًفا لؤلخفش، أو إشارة إليو، أو عمـو

 المعنى، فبل يحتاج إلى رابط.
ب مف يقوؿ: نعما في الكبير لو أف مف العر  : "وحكى األخفش(ٖ)وقولو -

 ونعموا".
 ي:ػالمازن -

 ي خالفو فييا، ومف ذلؾ: ػأغمب المواضع التي صرح فييا أبو حياف بالمازن
" و"َأْف" وصمتييما مناب مفعولي الناسخ، والثاني (ٗ)قولو - : "وبنيابة "َأف 

"، ال بنيابة ذاؾ مناب مفعولي الناسخ، خبلفا لممازن ـَ  ي".ػوالثالث في "َأْعَم
: "وانفرد فعؿ القمب و"سأؿ" و"َأْنِظْرُه مف غيره"، ال "رأيت" (٘)ووقول -

 بالتعميؽ".-يػخبلفا لممازن-البصرية

                                                 

 .8ٙٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٔ

 .٘ٓٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٕ

 .9٘ٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٖ

 .ٖٔٔٙ  ُٔلونٗظَ: حُ٘ٚ حح (ٗ

 .ٕٖٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (٘
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 : "والمنقطع يجب نصبو، فإف أمكف(ٔ)وقولو في االستثناء المنقطع -
اتصالو مجازًا َوَجَب عند الحجازييف، وجاز عند التميمييف ىو والَبَدُؿ، 

 .ره، خبلفا لممازني"وليس مف تغميب العاقؿ عمى غي
َلةً (ٕ)وقولو - وليس منيا -: "والمنادى إف كاف مضافا أو نكرًة ُمَطو 

الموصوفُة خبلًفا لبعضيـ، أو َغْيَر ُمْقَبٍؿ عمييا عند الجميور، خبلًفا لمف 
".-َنَفى ذلؾ، وىو المازني ِـّ  منصوٌب، أو َغْيَر ذلؾ َمْبِني  عمى الض 

مفرٌد، فيذاف الوجياف، واألحسف عمى المفظ،  : "أو(ٖ)وقولو في المنادى -
 .إال أف تمـز الصفة، فالصحيح وجوب الرفع، والمازني ُيِجيُز الوجييف"

 :المبرد -
: "وكؿ فعؿ ثبلثي يجوز أف (ٗ)بمخالفتو لممبرد في قولو أبو حياف صرح

يبنى عمى "َفُعَؿ"، ويراد بو معنى المدح أو الذـ، وحكمو فاعبل وتمييزا 
، خبلفا لممبرد".ومخصوصا  "، وال يكوف فاعمو ُكؿ  اْسـٍ ـَ  حكـ "ِنْع
 ابف السراج:

عارضو أبو حياف في موضعيف، وسكت عنو في موضع واحد في ىذا 
  المختصر:

 

                                                 

 .9ٗٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٔ

 .ٔ٘ٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٕ

 .ٕ٘ٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٖ

 .9ٙٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٗ
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ٌؿ َمْنِزَلَتُو، أو موضوٌع (ٔ)فاألوؿ قولو - : "والخبر مفرد، ىو األوؿ، أو ُمَنز 
لتاماف، وىما مف قبيؿ َمْوِضَع ما ىو األوؿ، وىو الظرؼ والمجرور ا

المفردات، ال مف قبيؿ الجمؿ، عمى جية الوجوب، وال عمى جية الجواز 
عمى حسب العامؿ؛ خبلفا لزاعمييما، وال ىما ِقْسـٌ برأسو؛ خبلفا البف 

 السراج".
وال يشترط أف وجممة، : "(ٕ)والثاني قولو في الكبلـ عمى الخبر الجممة -

 ".تكوف خبريًة؛ خبلفا البف السراج
: "وذىب ابف السراج إلى أف غيرا ومثبل وأخواتيما إذا (ٖ)والثالث قولو -

 كاف المغاير والمماثؿ واحدا كانت اإلضافة محضة".
 مع الكوفييف:  -

إذا كاف أبو حياف قد وافؽ البصرييف غالًبا، واحتج ليـ، فإنو قد خالؼ 
 الكوفييف غالبا، ومف ذلؾ: 

اء في "ىي" أصٌؿ خبلًفا لمكوفييف، وما : "والواو في "ىو"، والي(ٗ)قولو -
 بعد الياء في "ُىَما" وفرعو زوائد".

 

                                                 

 .ٗٓٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٔ

 .٘ٓٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٕ

 .7٘ٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٖ

 .7ٓٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٗ
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 خبلًفا لمكوفييف". : "واأللؼ في "أنا" زائدة(ٔ)وقولو -
 في جواز ذلؾ". : "وال يتقدـ الفاعؿ إال ضرورًة، خبلفا لمكوفييف(ٕ)وقولو-
مضمرًا، : "أو أداٌة تختص بالفعؿ ظاىرًا أو (ٖ)وقولو في باب االشتغاؿ -

خبلفا لبعض الكوفييف، فإنيـ وأدوات التحضيض؛  وىي أدوات الشرط
 .أجازوا بعدىا المبتدأ والخبر"

: "ِإْف َبِقَي بعدىا مرفوعاف ففييا ضمير األمر (ٗ)"كاف" الناقصة فيوقولو  -
أو القصة اسًما ليا، والجممة في موضع الخبر، وتمحؽ عبلمة التأنيث 

يف المذكُر والمؤنُث؛ خبلًفا لمكوفييف؛ ِإْذ ويستوي في الضمير ، لمقصة
 .طاَبُقوا بيف الضمير والمخبر عنو لزوًما"

 : "واسـ "كاف" وأخواتيا مرفوع بيا، ال باالبتداء خبلًفا لمكوفييف".(٘)وقولو -
 موقفو مف أعبلـ مدرسة الكوفة: -
 : الكسائي -

حكي الغالب عمى موقؼ أبي حياف مف الكسائي ىو مخالفتو، ولكنو قد ي
 قولو دوف مخالفة لو أو تأييد، ومف ذلؾ: 

                                                 

 .7ٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٔ

 .79ٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٕ

 .ٓٔٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٖ

 .8ٔٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٗ

 .ٕٓٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (٘
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: "الضمير الَبْعِديُّ تفسره الجممة إف كاف ضميَر َأْمٍر أو قصة، (ٔ)قولو -
 في إجازة تفسيره بمفرد". خبلًفا لمكسائي

 : "وال يجوز: الذي ضربُت زيًدا أنا؛ خبلًفا لمكسائي".(ٕ)وقولو -
ذا ُعِطَؼ عمى الخبر أو اال(ٖ)وقولو - سـ قبؿ ذكر الخبر فالمطابقة : "وا 

"، وقاسو الكسائي في  في اإلعراب، إال فيما شذ مف اعتبار موضع اسـ "ِإف 
" خاصًة مطمًقا، والفراُء يشترط خفاَء إعرابو".  اسـ "إف" و"َلِكف 

" اسًما، خبلًفا لمكسائي".(ٗ)وقولو -  : "وال تكوف "ُرب 
 :الفراء -

 الفراء مخالفتو، ومف ذلؾ:كذلؾ الغالب عمى موقؼ أبي حياف مف 
: "فإف تقدـ الخبر عمى االسـ، والمعموؿ بعد الخبر فاألمر (٘)قولو -

عندىـ عمى ما كاف عميو لو لـ يكف لو معموؿ، أو َقْبَمُو فكذلؾ، إال أنو ال 
يجوز أف يكوف خمًفا عند الكسائي، كاف المعموؿ ظرًفا أو غيره، والفراء 

ُؿ، فإف كاف معمولو ظر  ًفا أو مجرورًا جاز أف يكوف خمًفا، أو َغْيَرُىَما ُيَفصِّ
فبل، والصحيح عند البصرييف في جميع ذلؾ أنو خبر مقدـ لـ يخمؼ 

 موصوًفا".

                                                 

 .7ٕٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٔ

 .9ٕٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٕ

 .ٕ٘ٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٖ

 .ٗٙٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٗ

 .ٖٔٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (٘
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: "إف كاف االستثناء مف معدود، نحو: عندي عشرٌة إال واحًدا (ٔ)وقولو -
األوؿ  أف إال ثبلثًة، فالصحيح أنيا مستثناة مف العدد األوؿ، ومذىب الفراء

 مستثنى مف العدد األوؿ، وليس الثاني كذلؾ".
: "وال يرخـ إال ما ُبِنَي في النداء، فإف كاف نكرًة ُمْقَببًل عمييا (ٕ)وقولو -

بياء التأنيث فتحذفيا، أو دونيا لـ ترخـ إال صاحًبا أو شاذًّا، وال ينقاس، 
ٍة لـ يرخـ، أو أو َعَمًما مركًبا، فتحذؼ ثانييما، أو َغْيَرُه عمى َأَقؿ  مف ثبلث

ثبلثيًّا بالياء فتحذفيا، أو عارًيا عنيا ساِكَف الوسط لـ يرخـ، أو ُمَتَحرَِّكُو 
 فكذلؾ خبلًفا لمفراء فيو".

: "ومذىب )س( أف "ايمف" مفرد، ىمزتو وصؿ، مشتؽ مف (ٖ)وقولو -
 الُيْمِف، ومذىب الفراء أنو جمع يميف، وىمزتو قطع، ُوِصَمْت شذوًذا".

 ي الفراء وال يعقب عميو بقبوؿ أو رد، ومف ذلؾ: وقد يذكر رأ
: "نعـ وبئس فعبلف عند البصرييف، واسماف عند الفراء وكثير (ٗ)قولو -

 مف الكوفييف".

- " ذا ُعِطَؼ عمى الخبر أو االسـ (٘)وقولو في العطؼ عمى اسـ "ِإف  :"وا 
قبؿ ذكر الخبر فالمطابقة في اإلعراب، إال فيما شذ مف اعتبار موضع اسـ 

                                                 

 .7ٗٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٔ

 .9٘ٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٕ

 .7ٗٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٖ

 .9ٗٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٗ

 .ٕ٘ٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (٘
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" خاصًة مطمًقا، والفراُء يشترط  "، وقاسو الكسائي في اسـ "إف" و"َلِكف  "ِإف 
 خفاَء إعرابو".

 موقفو مف المتأخريف:  -
ف كاف بعض العمماء يرى أف السيرافي  ؼَ مِ تُ اخْ  في تحديد المتأخريف، وا 

 . (ٔ)والفارسي وابف خالويو مف متقدمي المتأخريف
لمبرزيف في المتأخريف: أبو إسحاؽ : "ومف ا(ٕ)ويؤيد ىذا قوؿ ابف عطية

 الزجاج وأبو عمي الفارسي"، فيؤالء متأخروف بالنسبة لزمف ابف عطية.
 :الفارسي -

لـ يرتض أبو حياف قوؿ الفارسي في تعريؼ الموصوؿ بأنو مف قبيؿ ما 
: "ومذىب أبي الحسف أف الموصوؿ مف (ٖ)ُعرَِّؼ بعيد الصمة، فقد قاؿ

و األصح، وعند الفارسي: مف قبيؿ ما ُعرَِّؼ بعيد قبيؿ ما ُعرَِّؼ بػ"أؿ"، وى
 الصمة".

: "والفعؿ الذي ُيْبَنى (ٗ)كذلؾ عارضو في بناء "كاف" لممفعوؿ، فقاؿ -
شرطو أف يكوف متصرفا، واختمؼ في "كاف" وأخواتيا، فالفارسي َمَنَع، 
قامة الخبر، والسيرافي أجاز عمى  والفراء أجاز عمى حذؼ االسـ وا 

ق امة ضمير المصدر، و)س( أجاز، ولـ يبيف عمى أي وجو، حذفيما، وا 

                                                 

 .9ٕٔ، ٣ٔ9ٔ٘ظَ: ٗ٘ؤس حُ٘لٞ  (ٔ

 .ٕٗ/ٔحُٔلٍَ حُٞؿ٤ِ  (ٕ

 .9ٙ، 8ٙٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٖ

 .ٕٓٔٙ  َ: حُ٘ٚ حُٔلونٗظح (ٗ
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ـَ -إف كاف في الكبلـ-والصحيح الجواز عمى إقامة ظرؼ أو مجرور ُمَقا
ـْ َيُجزْ  ال َل  ."المحذوؼ، وا 

" عمى خبر ما ُنِفَي جوازًا، أو كاف (ٔ)-أيًضا-وقاؿ - : "ويجوز دخوؿ "ِإال 
،  يستعمؿ إال منفيًّا فبلمعناه النفَي، إف أوجبت، إال إف كاف الخبر ال 

ويبقى منصوًبا، إال مع "َلْيَس"، ولغة الحجاز النصب َكَحاِلِو لو كاف مثبتًا، 
ولغة تميـ الرفع، ومف كبلميـ: َلْيَس الطِّيُب ِإال  الِمْسُؾ، وال اْلِتَفاَت 

؛ لثبوت ذلؾ لغة".  ِلتَْأِويبَلِت الَفاِرِسيِّ
 ابف الطراوة:  -

وة كثيرًا في الموفور، وقد خالفو أبو حياف دائًما، ومف لـ يرد ذكر ابف الطرا
 ذلؾ: 

ذا اجتمع معرفتاف فاالسـ المقدر (ٕ)قولو في باب "كاف" وأخواتيا- : "وا 
لممخاطب عرفانو، والخبر ما ُقدَِّر َجْيُمُو، وزعـ ابف الطراوة أف المثبت 

 .الخبر، وغير المثبت االسـ"
" لمتشبيو، (ٖ)وقولو - ال لمتأكيد، وال لمتقريب؛ خبلفا لزاعمييما، وال : "و"َكَأف 

 .بمعنى الظف؛ خبلفا البف الطراوة"
 ابف خروؼ: -

ذكر أبو حياف أبا الحسف بف خروؼ في موضعيف فقط في الموفور، 
 وخالفو فييما: 

                                                 

 .٘ٔٔ، ٗٔٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٔ

 .٘ٔٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٕ

 .ٕ٘ٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٖ
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: "ويعمؿ القوؿ عمؿ الظف ببل شرط عند سميـ، (ٔ)فالموضع األوؿ قولو -
، وَعَدـِ الَفْصِؿ بينيما وبشرط المضارعة، والخطاب، وَتقَ  دُّـِ َأَداِة االستفياـِ

ذا ُأْعِمَؿ َعَمَمُو فمعناه معناه؛ خبلًفا بغير ظرؼ أو مجرور، عند غيرىـ،  وا 
ـَ أف معناه معنى القوؿ ال معنى الظف".  البف خروؼ؛ ِإْذ َزَع

: "واألمثمة كاسـ الفاعؿ في جميع أحكامو، إال (ٕ)والموضع الثاني قولو -
 إليو ابف خروؼ مف جواز إعماليا ماضية مطمًقا". ما ذىب

 عرضو لمخبلؼ دوف ترجيح: -
سبؽ في كبلمنا عمى موقؼ أبي حياف مف نحاة المدرستيف: البصرية 
والكوفية، ومف المتأخريف أف بعض المواضع كاف أبو حياف يحكي فييا 
بعض األقواؿ دوف ترجيح أو َرد ، وىذه سمة بارزة عنده في الموفور، 

 بما كاف السبب في ىذا أف الكتاب اختصار لشرح الجمؿ البف عصفور.ور 
وسنذكر فيما يأتي أمثمة أخرى مف ىذه المواضع التي كاف أبو حياف يذكر 

 فييا أقواؿ العمماء دوف ترجيح.
مرفوع ومنصوب ومجرور، وكميا -كما تقدـ-: "ثـ الضمير(ٖ)قولو .ٔ

ال متصمة إال ما ُحِكَي شاذًّا مف المخفوض: ما أ نا َكَأْنَت، وال أنت كأنا، وا 
أف َيْفِصَؿ بيف المرفوع أو المنصوب وبيف عاممييما َحْرُؼ َعْطٍؼ، أو "ِإال "، 

اُج َقاَسُو" أو ما في معناه، عمى خبلؼ في ىذا، )س(  .جعمو ضرورة، والز ج 

                                                 

 .7ٕٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٔ

 .ٖٙٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٕ

 .7ٖ، 7ٕٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٖ
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 نكرة". ، وعند المبرد: ابف َأْوَبَر معرفةٌ  : "وعند )س((ٔ)وقولو .ٕ
ما" المصدرية ال توصؿ إال بالفعؿ عند )س( ، ومذىب : "و"(ٕ)وقولو .ٖ

 بالجممة االسمية".-أيًضا-توصؿ أنيا-منيـ األعمـ-طائفة
وكثير  "نعـ وبئس فعبلف عند البصرييف، واسماف عند الفراء :(ٖ)وقولو .ٗ

 مف الكوفييف".
ا، واختمؼ في : "والفعؿ الذي ُيْبَنى شرطو أف يكوف متصرفً (ٗ)وقولو .٘

قامة  "كاف" وأخواتيا، فالفارسي َمَنَع، والفراء أجاز عمى حذؼ االسـ وا 
قامة ضمير المصدر، و)س(  الخبر، والسيرافي أجاز عمى حذفيما، وا 

 أجاز، ولـ يبيف عمى أي وجو".
فمذىب )س( انتصابيا ظرًفا، ومذىب األخفش  ،كيؼإال : "(٘)وقولو .ٙ

 نصب عمى الحاؿ". أنيا اسـ في موضع
وزائدة بيف المتبلزميف، كالعامؿ  اقصةون : "و"كاف" تامة(ٙ)وقولو .ٚ

والمعموؿ، والصمة والموصوؿ، وال تزاد أوال وال آخرا، ومذىب السيرافي: أف 
 فييا ضمير المصدر فاعبل بيا، ومذىب الفارسي أنيا فارغة".

                                                 

 .7ٗٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٔ

 .8٘ٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٕ

 .9ٗٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٖ

 .ٕٓٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٗ

 .7ٓٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (٘

 .7ٔٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٙ
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ذا ُعِطَؼ عمى الخبر أو االسـ قبؿ ذكر الخبر فالمطابقة (ٔ)وقولو .ٛ : "وا 
"، وقاسو الكسائيفي اإلعراب، إال فيما شذ مف اع في  تبار موضع اسـ "ِإف 
" خاصًة مطمًقا  يشترط خفاَء إعرابو". ، والفراءُ اسـ "إف" و"َلِكف 

ُؿ ما أقوؿ َأنِّي أحمد اهلل" الفتُح عمى أف "ما" (ٕ)وقولو .ٜ : "يجوز في "َأو 
ُؿ"، والَكْسُر عمى " وِصَمِتَيا َخَبُر لػ"َأو   مصدرية، والمصدر المنسبؾ مف "َأف 
أف "ما" موصولة، و"ِإنِّي َأْحَمُد اهلَل" َخَبٌر، وىو بعيد، أو معموؿ لػ"َأُقوُؿ"، 
ـ  َخَبٌر،  ـٌ َزْيٌد"؟، أو َث و"ما" مصدرية، وال خبر لممبتدأ؛ ألنو جرى مجرى "َأَقاِئ
لكنو ال يمكف تقديره، أو يمكف، وىو "ثابت" أو "موجود"، وىذا مذىب 

أنو أجاز أف يكوف "ِإنِّي أحمد اهلل"  الفارسي، وحكي عف عضد الدولة
 معموال لقوؿ مضمر".

: "فكذلؾ يجوز حذفيما وحذؼ أحدىما، أو مف باب (ٖ)وقولو .ٓٔ
في منعو حذفيما  "ظف" جاز حذفيما اختصارا أو اقتصارا، خبلفا لؤلخفش

في منعو في "عممت" وما في معناىا، ال في  اقتصارا مطمقا، ولؤلعمـ
 "ظننت" وما في معناىا".

                                                 

 .ٕ٘ٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٔ

 .8ٕٔ، 7ٕٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٕ

 .ٖٔٔ، ٖٓٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٖ
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 المبحث الثالث
 أصول النحو رند أبي حيان من خالل )الموفور(

 أواًل : استداللو بالسماع .
 ثانيًا : استداللو بالقياس .

 ثالثًا : استداللو ببياف العمة .
 رابعًا : االستقراء .

  :أواًل : استداللو بالسماع
ستند ا فقدا عمى السماع في كتابو ) الموفور(، )أبو حياف( كثيرً  يعتمدلـ 

و عف ػي معرض حديثػفقاؿ ف ،، لكنو كاف يقدمو عمى القياسإليو قميبًل 
: "المعدوؿ في العدد ال يكوف إال موازف )َمْفَعؿ أو (ٔ)ددػي العػالمعدوؿ ف

ُفَعاؿ( والمسموع مف )َمْفعؿ( َمْوَحد ومثنى، ومف )ُفَعاؿ( آحاد ، وثُناء ، 
والصحيح الوقوؼ مع  ،ؿوُثبلث ، وُرباع وُعشار، و)ُآحاد وُعشار( قمي

 مورد السماع".
 : اعتماده عمى السماعأمثمة  ومف
نصب بفعؿ مضمر، ومنو ما يإلى أف  مف المصادر والصفات  ذىبأنو  .ٔ

 : -تعالى-قولو      
 و: "(ٖ)، حيث قاؿ(ٕ)      

لمف ىو في صفتاف منصوبتاف بفعؿ مضمر عمى أنيما حاالف، فإذا قمت 
 لؾ مف النعيـ ما أنت فيو ا لؾ ، فكأنؾ قمت: أداـ اهللحاؿ التنعـ: ىنيئً 

                                                 

 .ٖٕٕٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٔ

 .ٗ(ٍٓٞس حُ٘ٔخء ٖٓ ح٣٥ش : ٕ

 .9ٙٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٖ
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(، وقيؿ يستعمؿ اا( إال أنو ال يستعمؿ إال بعد )ىنيئً مريئً ، وكذلؾ )اىنيئً 
 وحده وال يحفظ ذلؾ".

 : -تعالى-استدؿ بقولوأنو  .ٕ      
عمى أف مف  (ٔ)

 ،يجوز إظياره لداللة ما قبمو عميو الما بفعؿ مضمر  األسماء التي تنصب
: "كؿُّ اسـ ينتصب بمضمر عمى معنى األمر قد تقدـ النيي (ٕ)حيث قاؿ

 دا، وائت أوسَع لؾ مف ورائؾ، ػا قاصرً ػِو َأمْ ػعف ضده، وىي: اْنتَ 
  و      

ا( صفة رً ػأف يكوف )خي (ٗ)راءػاز الفػ، وأج(ٖ)

 در محذوؼ، أي انتياًء خيرًا لكـ".مص
 : -تعالى-استدؿ بقولوأنو  .ٖ     

عمى أّف  (٘)

و وجياف: اإلفراد والتثنية ػاز فيػا جػاف مضافً ػوك ،اف لممفاضمةػؿ( إذا كػ)أفع
ال يثنى وال يجمع ،  : "وأفعؿ لممفاضمة إف كاف بػ ) ِمْف((ٙ)اؿػفق ،والجمع

ة ػا، والتثنياف: أف يكوف مفردً ػا وجيػفاضؿ، أو مضافً أو بػ )أؿ( فاأل
 : -تعالى-نحو قولو ،عػوالجم     

(ٚ). 

 
                                                 

 .7ٔٔ(ٍٓٞس حُ٘ٔخء ٖٓ ح٣٥ش ٔ)

 .98ٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٕ)

 .7ٔٔ(ٍٓٞس حُ٘ٔخء ٖٓ ح٣٥ش ٖ)

 .9ٕٙ،  9ٕ٘/ٔ(حٗظَ: ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ٗ)

  . ٖٕٔ( ٍٓٞس ح٧ٗؼخّ ٖٓ ح٣٥ش ٘)

 .ٖ٘ٓٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٙ)

 .ٖٕٔ( ٍٓٞس ح٧ٗؼخّ ٖٓ ح٣٥ش 7)
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 ، ومف ذلؾ :-أيضاً -وأما عف استداللو بالسماع الشعري فقميؿ
يا إذا رتيبوت: "(ٔ)حيث قاؿ ،)أجمع(و)أكتع(  كبلمو عف الترتيب بيف -ٔ

ادىا ال يبالي أييما قدـ فإف ز وأبتع فمف  اجتمعت كيو في مفردىا إال أبصع
فإف لـ تأت  ،لـ تأت بالنفس أتيت بالباقي عمى الترتيب وىكذا إلى أجمع

 :بو لـ تأت بما بعده وقولو
 وسائره باٍد إلى الَشمِس أكَتعُ   َتَرى الثور فييا ُمدخَؿ الظؿ رأَسوُ 

  مؤوؿ".
ض المسائؿ عود ي بعػور فػ: "ويتص(ٕ)ازعػومف ذلؾ قولو في باب التن -ٕ

في منعو ما  ا البف الطراوةر مف ىو لو في المعنى، خبلفً ػالضمير عمى غي
 أدى إلى ذلؾ، وقوؿ امرئ القيس:

 *كفاني ولـ أطمب قميؿ مف الماؿ*
 خبلفا ألبي إسحاؽ بف ممكوف". ليس مف اإلعماؿ

 : ا : استداللو بالقياسثانيً 
ا يقدـ حوية، لكنو كاف دائمً استخدـ أبو حياف القياس في إثبات األحكاـ الن

 ذلؾ: السماع، ومف 
: "المعدوؿ في (ٖ)قولو في ذلؾ في باب )ما ينصرؼ وماال ينصرؼ( -ٔ

َمْوَحد  :والمسموع مف )َمْفعؿ( ،العدد ال يكوف إال موازف )َمْفَعؿ أو ُفَعاؿ(

                                                 

 .8ٙٔٙ  حُ٘ٚ حُٔلونٗظَ: ح (ٔ

 .9ٖٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٕ

 .ٕٕٗ، ٖٕٕٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٖ
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 وُعشارُ  حادُ أُ آحاد وثُناء وُثبلث وُرباع وُعشار، و  :)ُفَعاؿ( ومثنى، ومف
 الصحيح الوقوؼ مع مورد السماع".و  ،قميؿ
، الجموع: جمع سبلمةسبؽ أف : "(ٔ)في باب جمع التكسير ولووق -ٕ

 إنما ىو محفوظ". ،، واسـ جمع وال يدرؾ بالقياسوسبؽ حكمو
  :ومف استعمالو لمقياس -
: "واالسـ إف (ٕ)قولو في تصغير جمع الكثرة الذي ال واحد لو مف لفظو -ٔ

لقمة فعمى  امكسر، أو مكسرً  ا غيرَ ه مجموعً غيرَ أو  ،ا ُصغِّر صدرهكاف مركبً 
وُصغِّر  ،لفظو، أو لكثرة وال واحد مف لفظو ُرد  إلى واحده عمى القياس

 أولو".
ا في ذلؾ بابف لمتدليؿ عمى صحة ما يقوؿ متأثرً  القياس وكاف يستخدـ -

ف كاف ": (ٖ)حيث قاؿ في تصغير االسـ الذي فيو زيادتاف ،عصفور وا 
فبعض  ،ىما اآلخرَ أحدُ  ؿْ ضُ فْ واآلخر ال لمعنى، ولـ يَ  ،ىأحدىما لمعن

وىو القياس، وتحذؼ أييما  ،ال يحذؼ إال ما ليس لو معنى حوييفالن
تقوؿ: ُحَبيِّر، وأبو عمرو يعوض  ،نحو: ُحَبارى في مذىب )س(،شئت 
ف حذفت األولى قمت: ُحَبْيَرىتاءً   ".، فيقوؿ: ُحَبيِّرة، وا 
 : ياف العمةثالثًا : استداللو بب -

                                                 

 .88ٕٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٔ

 .8ٕٕٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٕ

 .8ٖٕٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٖ
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ما يريد قولو وتأكيده، وكاف  يحصحتل أداةً  ا، وجعميةاستخدـ أبو حياف العم
ينطمؽ في تعميبلتو مف تعميؿ ابف عصفور، وقد وردت عنده أنواع عدة 

 مف العمؿ في كتابو )الموفور(، ومنيا: 
 : ومف أمثمة ورودىا عنده: عمة التسمية -ٔ
: (ٔ)حيث قاؿ ،مف الصرؼحديثو عف ألؼ التأنيث المانعة لبلسـ في  -

ا؛ ألنا لو حذفنا العبلمة لـ ا، وسمي الزمً "والتأنيث البلـز يمنع وحده مطمقً 
وىو  ،تبؽ كممة تامة، وقيؿ: ألنيا بمنزلة حرؼ مف نفس الكممة

 الصحيح".

والجمع  : "(ٕ)في الجمع الذي ال نظير لو في اآلحاد-أيضا-ولووق -
 ليس فييا ما يوافقو حركاتٍ ا ال نظير لو في اآلحاد ألنو سمي جمعً 
وبتقدير أنو عربي فجمع  ،حروؼ، وسراويؿ أعجمي وعددَ  وسكناتٍ 

، تفاعؿ، ويماف ألفو بدؿ :سروالػة، وقػد نطؽ بيا، وَحضاِجر جمع، وتغاز
فيصير مفردا بالنظر إلى الجمع  ،سمي بذلؾ ألف كؿ جمع يجمع :وقيؿ
ه و ونظيرِ ؿ: لعدـ جمعيتِ وليذا سمي المتناىي، وقي ،جمعال ي وىذا ،الثاني

 ما ، ىذا )أحمر( ، فإف سميت بو امتنع، فإف نك رتو فخبلؼاتفي المفرد
ا، فإف كاف نكرة أو باإلضافة انصرؼ مطمقً  البلـلـ تعتؿ المو، فإف تعر ؼ ب

 ".اا وجرًّ وانصرؼ رفعً  ،اامتنع نصبً 

                                                 

 .ٕٕٕٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٔ

 .ٕٕٕٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٕ
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ُسِمي بذلؾ ألنو قصر عف  : "المقصور(ٔ)في باب المقصور ولو ق -
 ".راب أو عف الغاية التي لممداإلع
 عمة تسويغ االبتداء بالنكرة : -ٕ
حديثو عف )َمْف( في باب حكاية األسماء األعبلـ بػ )َمْف(  :ومف ذلؾ -

وقد  ،ا مبتدأػ: "وَمْف في ىذا الباب خبر مقدـ واالسـ العمـ بعدى(ٕ)حيث قاؿ
 وز عكس ذلؾ".ػيج
 االستغناء:  عمة -ٖ
ذا (ٖ)ب "نعـ" و"بئس"، حيث قاؿومف أمثمتيا عنده: ما ورد في با - : "وا 

كاف الفاعؿ ضميرا لـ يثف ولـ يجمع؛ استغناء بتثنية الممدوح أو المذمـو 
 وجمعو".

 : ا : االستقراءرابعً  -

استدؿ أبو حياف باالستقراء في موضع واحد، وذلؾ في باب العمـ، حينما 
أحوالو عمى : "العمـ: ما ُعمَِّؽ في أوؿ (ٗ)تكمـ عف أعرؼ األعبلـ، حيث قاؿ

مسمى بعينو، في جميع أحوالو: مف غيبة وتكمـ وخطاب، وَأْعَرُفُو: اسـ 
 .األماكف، ثـ األناسي، ثـ اسـ الجنس، وال يعرؼ ىذا إال باالستقراء"

                                                 

 .ٖٖٔٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٔ

 .7ٖٕٙ  حُ٘ٚ حُٔلون ٗظَ:ح (ٕ

 .9٘ٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٖ

 .7ٗٙ  ٗظَ: حُ٘ٚ حُٔلونح (ٗ
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 القسم الثاني

 التحقيق
 . وصؼ النسخة المحققة -

 توثيؽ نسبة الموفور ألبي حياف. -

 منيج التحقيػػؽ. -

 ؽ.صور مف المخطوط المحق -

 .النص المحقؽ لمكتاب -
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  وصف ندخة المخطوط: -
 ةاعتمدنا في تحقيؽ ىذا الكتاب عمى نسخة واحدة، وىي النسخة المحفوظ

في دار الكتب المصرية ضمف مجموع فيو عدة رسائؿ، ورقـ التصوير ) 
 ؼ(. ٖٚٔٓٓٔ

، وخطيا اليجري وقد نسخت بخط مؤلفيا أبي حياف في القرف السابع
(  ٕٔ، و  ٕٓ( ورقة، ومسطرتيا تتراوح بيف )ٔٙتقع في )و معتاد، 

× سـ ٚٔكممة ، وقياسيا  ٕٔسطراً ، ومتوسط عدد الكممات في السطر 
 سـ. ٖٔ
  بدايتيػا: -

مف الرحيـ، قاؿ أبو حياف : "بسـ اهلل الرح(ٔ)وتبدأ ىذه النسخة بقول
يوسؼ بف حياف: وبعد، فإني َلػم ا اختصرت الُمَقرَِّب لؤلستاذ أبي  بف محمد

، وأردفتو بشرح لطيؼ،  الحسف بف عصفور في كتاب سميتو بالتقريب
وسميتو بالتدريب، واختصرُت في التصريؼ الُمْمِتَع في كتاٍب َسم ْيُتُو 

 . "َسم ى عند الناس بالشرح الكبيرالُمْبِدَع، رأيُت َأْف َأْخَتِصَر كتابو المُ 
 نيايتيا:  -

أو بثبلثة أوليا ساكف  :قيؿ": (ٕ)اإلمالة في باب تنتيي المخطوطة بقولو
قبلب عف واو وتطرفت والن وبذلؾ الشرط، والنقبلب عف ياء، ولمشبو بذلؾ،

في األصؿ عف واو لئلمالة، ويمنعيا  مكسورةً  اا، أو كانت عينً ثالثة فصاعدً 
 مستقؿ إف كانت الكسرة".

 تاريخيا:   -

                                                 

 /أ (.ٕ( حٗظَ : حُٔٞكٍٞ ُٞكش ) ٔ)

 / أ( .  ٙ٘( حٗظَ : حُٔٞكٍٞ ُٞكش )ٕ)
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كف النسخة ما يشير إلى تاريخ تأليفيا أو كتابتيا، ول ىذه ليس عمى
ؼ الموفور بعد انتيائو مف ترجح أف أبا حياف أل   الدكتورة خديجة الحديثي

 .(ٔ)ىػٜٜٙتأليؼ المبدع الذي انتيى منو سنة 
  اسـ الناسخ : -

بت عمى الصفحة األولى ىذه النسخة كتبيا أبو حياف بخطو، كما ىو مث
  :مف المخطوط، ويبلحظ عمى ىذه النسخة ما يمي

 بخط عريض. أف عنوانات األبواب كتبت -ٔ

 ليس فييا نظاـ التعقيبة.أنو  -ٕ

بعض الفقرات والعبارات الساقطة كاف يكتبيا أبو حياف في الحواشي،  -ٖ
 ويشير إلييا بػ)صح(.

 يوجد بيا ضبط لبعض الكممات. -ٗ

األولى بقمـ مغاير لخط  ةاليمنى مف الموح ةكتب عمى الصفح -٘
اف كتاب الموفور مف شرح ابف عصفور، المؤلؼ أبو حي" :المخطوط

 ."ىػ( بخط المؤلؼ٘ٗٚمحمد بف يوسؼ الغرناطي )ت 
فييا بعض الكممات، وخاصة في  تطمس المخطوطصفحات بعض  -ٙ

 .المواضع التي استدرؾ فييا أبو حياف ما سقط مف المتف في الحاشية
 أف أبا حياف كاف يرمز لسيبويو غالبا بػ)س(. -ٚ

 توثيق ندبة الموفور ألبي حيان:  -

مع جممة وال شؾ في ذلؾ، وقد ذكره أبو حياف  ألبي حياف،كتاب الموفور 
 الصفدي في إجازتو التي أرسؿ بيا لمصفدي حيف أرسؿ إليومؤلفاتو 

                                                 

 .9ٓٔأرٞ ك٤خٕ حُ٘ل١ٞ ٙ ( ٔ)
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: (ٔ)عميو، ومما جاء في ىذه اإلجازة قوؿ أبي حياف هيسألو اإلجازة بما قرأ
"وأما ما صنفُت فمف ذلؾ: البحر المحيط في تفسير القرآف العظيـ، إتحاؼ 

 رآف مف الغريب ....، كتاب الموفور".األريب بما في الق
: "فإني لَػم ا اختصرت (ٕ)يضاؼ إلى ذلؾ قوؿ أبي حياف في مقدمة الموفور

الُمَقرَِّب لؤلستاذ أبي الحسف بف عصفور في كتاب سميتو بالتقريب، 
وأردفتو بشرح لطيؼ، وسميتو بالتدريب، واختصرُت في التصريؼ الُمْمِتَع 

ْيُتُو ال ُمْبِدَع، رأيُت َأْف َأْخَتِصَر كتابو الُمَسم ى عند الناس في كتاٍب َسم 
بالشرح الكبير ....، وَلػم ا كاف كتاب الُمَقرِِّب ِمْف أحسف الموضوعات 
ترتيًبا، وَأْكَمِمَيا تقسيًما وتيذيًبا، َرت ْبُت ىذا الُمْخَتَصَر َتْرِتيَبُو، وَىذ ْبُتُو 

بواٍب َعِرَي عنيا الُمَقرُِّب َوَضْعُتَيا في َتْيِذيَبُو، وما كاف في الشرح مف أ
المكاف الذي يميؽ بيا وَيْقُرُب، وَلػم ا َتَكم َؿ ىذا الُمْخَتَصُر في سماء الُعُموـِ 
َبْدرًا، وَشُرَؼ ما بيف الموضوعات َقْدرًا، وكاف قد ُوِفَر َحظ ُو مف عمـ 

ُتُو بػ)الموفور مف شرح المساف، وُجِمَع فيو ما َتَشت َت مف اإلحساف، َسم يْ 
 ابف عصفور(".

 .(ٖ)وبيذا العنواف الذي وضعو أبو حياف ذكره الفيروزابادي
 
 
 

                                                 

 .ٖٙٗ/٘، ٝأػ٤خٕ حُؼَٜ ٝأػٞحٕ حَُٜ٘ 8ٕٓ/٘حُٞحك٢ رخُٞك٤خص ( ٔ)

 /أ (.ٕ( حٗظَ : حُٔٞكٍٞ ُٞكش ) ٕ)

، ٝحٗظَ: أرٞ ك٤خٕ حُ٘ل١ٞ ٕٔ٘حُزِـش ك٢ طَحؿْ أثٔش حُ٘لٞ ٝحُِـش ٙ  (ٖ)

 ُِيًظٍٞس هي٣ـش حُلي٣ؼ٢.
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كما أف عددا مف الذيف ترجموا ألبي حياف ذكروا الموفور ضمف مؤلفاتو، 
، ،ابف شاكر الكتبيو  الصفدي،ومنيـ:   .(ٔ)والشوكانػي والَمق ِريُّ

أحكاـ ابف : "الموفور في تحرير (ٕ)حاج خميفة ذكر عنوانو ىكذالكف الو 
ذكره إسماعيؿ باشا  كذاو "، محمد بف يوسؼ األندلسيعصفور ألبي حياف 

 .(ٖ)البغدادي
، وىو الذي نص عميو أبو حياف في مقدمتو لمكتابوقد اعتمدنا العنواف 

 )الموفور مف شرح ابف عصفور(.
 تنبيو:  -
لممقرب،  اختصارٌ محقؽ شرح الجمؿ البف عصفور، فظف أف الموفور  ـَ ىِ وَ 

: "والذي يظير أف البف عصفور شرحيف عمى المقرب، أحدىما (ٗ)فقاؿ
كبير، وىو الذي اختصره أبو حياف في كتاب سماه الموفور مف شرح ابف 

 عصفور".
وىذا غير صحيح؛ ألف الموفور اختصار لشرح الجمؿ، كما ذكر أبو حياف 

مادة  مفىو واضح وكما وكما ذكر عدد مف المترجميف لو، في مقدمتو، 
 الكتاب.

 
 

                                                 

، ٌٝٗض ٖٙٗ/٘، ٝأػ٤خٕ حُؼَٜ 8ٗٔ/٘حٗظَ: حُٞحك٢ رخُٞك٤خص  (ٔ)

ٝحُزيٍ ، ٕ٘٘/ٕ ٝٗلق حُط٤ذ ،78/ٗ، ٝكٞحص حُٞك٤خص 8ٖٕح٤ُٜٔخٕ ٙ 

 .9ٓٔ، ٝأرٞ ك٤خٕ حُ٘ل١ٞ ٙ 8ٕٓ/ٕحُطخُغ 

 .9ٔٓٔ/ًٕ٘ق حُظٕ٘ٞ  (ٕ)

 .ٖ٘ٔ/ٕ ٛي٣ش حُؼخٍك٤ٖ (ٖ)

 .8ٖٓويٓش طلو٤ن َٗف حُـَٔ ٙ  (ٗ)
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 منكج التحقيــق : -
، أرادىا مؤلفوىاالصورة التي  عمىإخراجيا  مخطوطاتؼ تحقيؽ الاىدأ مف

ٍف، ووقت طويؿ، ضْ وال شؾ أف الوصوؿ إلى ىذه الغاية يحتاج إلى جيد مُ 
( في الموفور مف شرح ابف عصفورا منا عمى إخراج ىذا الكتاب )وحرصً 

ؿ االطبلع عميو، واالنتفاع بو، اتبعنا يسيى تعمصورة سميمة وجيدة، و 
 الخطوات اآلتية:

مع مراعاة عبلمات  ،كتابة النص وفؽ القواعد اإلمبلئية المتبعة اليـو -ٔ
عمى  توالوحيدة، ثـ مقابم ف النسخةالترقيـ، وذلؾ بعد نقؿ أصؿ الكتاب م

 ىذه النسخة.

، اءف تصحيفات وتحريفات وأخطمفيو  ما وقع تقويـ النص وتصويب -ٕ
 مع اإلشارة إلى ذلؾ كمو في الحاشيػة.

)شرح الجمؿ البف عصفور( بتحقيؽ الدكتور/ صاحب أبي  اعتمدنا -ٖ
كماؿ ما انطمس مف نسخة  جناح في توضيح بعض النصوص، وا 

 الموفور.

[؛ وذلؾ  فيف ]وضعنا ما يحتاج إليو النص مف زيادة بيف ىذيف المعقو  -ٗ
ف شرح الجمؿ البف عصفور، ، وقد تكوف الزيادة مالسياؽحسبما يقتضي 
 أو مف عندنا.

عزونا اآليات القرآنية إلى سورىا مع ذكر أرقاميا، ووضعيا بيف  -٘
 مع كتابتيا بالرسـ العثماني.  قوسيف مزىريف ىكذا 

، وذكر بحرىا، ونسبتيا ياالشعرية، وذلؾ بضبط ألفاظ خر جنا الشواىد -ٙ
ابيا إف وجدت، مع دواويف أصحاإلحالة عمى إلى أصحابيا ما أمكف، ثـ 

، ، التي ورد فييا الشاىدتب النحو والمغة واألدب والمعاجـمف كذكر عدد 
كماؿ البيت في  في األصؿ. االتعميؽ إف كاف ناقصً  وا 
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وث قنا نقوؿ أبي حياف عف األعبلـ الذيف ورد ذكرىـ في الشرح بالرجوع  -ٚ
 داولة.إلى مؤلفاتيـ إف وجدت، أو مؤلفات غيرىـ إف لـ يكف ليـ كتب مت

عميؽ، كاختبلؼ اآلراء عمقنا عمى بعض المسائؿ التي تحتاج إلى الت -ٛ
أخرى مغايرة لرأي أبي حياف، حتى يتبيف رأيو  ، أو وجود أراءٍ في المسألة

مف اآلراء األخرى، وكي يتحدد موقفو واتجاىو النحوي، مع بياف ما نراه 
 باختصار. اومختارً  اراجحً 

 أوؿ مرة. ىادو ر و  رح بإيجاز عندـ الواردة في الشترجمنا لؤلعبل -ٜ

أشرنا إلى نياية كؿ لوحة مف لوحات األصؿ، وذلؾ بوضع خط  -ٓٔ
وذكر الوجو أو الظير  ،ىذا الخط قبؿثـ وضع رقـ الموحة  مائؿ ىكذا /،
لى ظيرىا ) أ (مع اإلشارة إلى وجو الورقة بالحرؼ  بعدىذا الخط، ، وا 

 .)ب(بالحرؼ 
 االمراجع في الحاشية اعتمادً استغنينا عف ذكر بيانات المصادر و  -ٔٔ

 .المراجعقائمة عمى ذكرىا في 
لآليات  اتشمؿ: فيرسً  ،تفصيميػة فنيةٍ  ذيمنا التحقيؽ بفيارَس  -ٕٔ
، آنية، ولؤلشعار، ولؤلعبلـ، ولمكتب، ولممصادر والمراجعالقر 

 ولمموضوعات.

 وبالم ػو التوفيؽ             
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 صور من ندخة المخطوط
 صورة الغبلؼ
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 لموحة األولىصورة ا
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 صورة الموحة األخيرة
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 النص احملقق
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╝ 

 قاؿ أبو حياف محمد بف يوسؼ بف حياف: 
م ا اختصرت الُمَقرَِّب لؤلستاذ أبي الحسف بف عصفور في ػوبعد، فإني لَ 

، (ٕ)، وأردفتو بشرح لطيؼ، وسميتو بالتدريب(ٔ)كتاب سميتو بالتقريب
، رأيُت َأْف (ٖ)ؼ الُمْمِتَع في كتاٍب َسم ْيُتُو الُمْبِدعَ واختصرُت في التصري

، وكاف قد َحَوى مف (ٗ)َأْخَتِصَر كتابو الُمَسم ى عند الناس بالشرح الكبير
َرًة، وفوائَد ُمَحب َرًة، يستفيد منيا البادي، ويتذكر اعِ وَ قَ  يِّ الفف العربِ  َد ُمَحر 

عمى ما فيو مف النُُّقوِد، وال ُخُروٍج في  الشادي، فاختصرتو ِمْف َغْيِر َتْنِبيوٍ 
، وال َأْسَيْبُت  ـْ ُأَباِلْغ في ِإيَجازِِه َفُأِخؿ  اختصاره باالعتراض عف المقصود، وَل
 ، شارٍة ُمَخم َصٍة، وَتْقِسيـٍ َقِسيـٍ َصٍة، وا  ، بؿ َأْبَرْزُتُو بيف عبارة ُمَمخ  فيو َفُيَمؿ 

.  وَتْرِسيـٍ َوِسيـٍ
ا، وَأْكَمِمَيا تقسيًما كتاب الُمَقرِِّب ِمْف أحسف الموضوعات ترتيبً  م ا كافػولَ 

ا، َرت ْبُت ىذا الُمْخَتَصَر َتْرِتيَبُو، وَىذ ْبُتُو َتْيِذيَبُو، وما كاف في الشرح وتيذيبً 
، بُ رُ قْ مف أبواٍب َعِرَي عنيا الُمَقرُِّب َوَضْعُتَيا في المكاف الذي يميؽ بيا ويَ 

ما بيف  ؼَ رُ َؿ ىذا الُمْخَتَصُر في سماء الُعُموـِ َبْدرًا، وشَ م ا َتَكم  ػولَ 
                                                 

( طو٣َذ حُٔوَد، كووٚ حُيًظٍٞ/ػل٤ق ػزي حَُكٖٔ، َٝٗ٘طٚ ىحٍ ٔ)

 ّ.98ٕٔٛـ/ ٕٓٗٔح٤َُٔٔس ك٢ ر٤َٝص، حُطزؼش ح٠ُٝ٧ 

ٓطزؼش ح٩ٍٗخى -طلو٤ن ى/ ٜٗخى ك٤ِق كٖٔ–حُظي٣ٍذ ك٢ طٔؼ٤َ حُظو٣َذ ( ٕ)

 .987ّٔ-حىرزـي

( كووٚ حُيًظٍٞ/ ػزي حُل٤ٔي ح٤ُٔي ١ِذ، َٝٗ٘طٚ ٌٓظزش ىحٍ حُؼَٝرش ٖ)

 ّ.98ٕٔٛـ/ ٕٓٗٔحُطزؼش ح٠ُٝ٧ -رخ٣ٌُٞض

( َٗف ؿَٔ حُِؿخؿ٢ حَُ٘ف حٌُز٤َ، كووٚ حُيًظٍٞ/ ٛخكذ أرٞ ؿ٘خف، ٗ)

 ّ.98َٕٔٝٗ٘طٚ ُٝحٍس ح٧ٝهخف رخُؼَحم ٓ٘ش 
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ا، وكاف قد ُوِفَر َحظ ُو مف عمـ المساف، وُجِمَع فيو ما رً دْ الموضوعات قَ 
ْيُتُو ب -، واهللَ (الموفور مف شرح ابف عصفورػ)َتَشت َت مف اإلحساف، َسم 

َؼ بنا في الداريف ىنا وىنالؾ َأْرُجو أف ُيِثيَبَنا عمى ذلؾ، وَأْف َيْمطُ -تعالى
 [.ب/ٔ] ِبَمنِِّو وُيْمِنوِ 

****** 
وما  ،(ٗ)النفسوالمعنى القائـ ب ،(ٖ)اإلشارةو  ،(ٕ)الخطمشترؾ بيف  :(ٔ)الكبلـ

 بغير  أو المفيدُ  ،(ٙ)المفيد رُ يْ والمفظ المركب غَ ، (٘)مف حاؿ الشيء ـُ يَ فْ يُ 
 

                                                 

حُـَٔ ٫رٖ حُلوخٍ  ، َٝٗف8٘/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔ)

 .7ٍ٘ٓخُش، َٝٗف حُليٝى ُِلخ٢ًٜ ٛـ ٗٔ/ٔ

( ٣وُٕٞٞ َُِّٓٞ حُظ٢ ر٤ٖ حُيكظ٤ٖ: ٌٛح ٬ًّ هللا، حٗظَ: حُظ٤٣ٌَ ٝحُظ٤ٌَٔ ٕ)

ٔ/ٕ٘ . 

 ( ٝأٗ٘يٝح ػ٠ِ ًُي: ٖ)

ْٖ ٍه٤زٜاااخ ااا ِٓ  أٍحىص ٬ًٓاااخ كخطَّوَاااْض 
 

 

َُْلٞحِؿااذِ كَٔااخ ٣ااي ا٫َِّ  ُئَٛااخ رِخ ْٓ َٝ 
 

 )ٍٓخُش(. ٖٗٔ حُلوخٍ ٙ حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫ر

 ( ٝأٗ٘يٝح ػ٠ِ ًُي هٍٞ ح٧هطَ: ٗ)

 إ حٌُااااا٬ّ ُلااااا٢ حُلااااائحى ٝاٗٔاااااخ
 

 

 ؿؼااَ حُِٔااخٕ ػِاا٠ حُلاائحى ىُاا٬٤
 

، ٖٕ/ٔ، ٝحُظ٤٣ٌَ ٝحُظ٤ٌَٔ ٕٔ/ٔحٗظَ: َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ 

 .9ٖ٘/ٕٝحُٜٔزخف ح٤َُ٘ٔ 

 ( ٝأٗ٘يٝح ػ٠ِ ًُي: ٘)

 حُلٌااااَ ػِااااْ أٝط٤ااااض ٣ااااخ ٤ُظ٘اااا٢
 

 

 حُ٘ٔااااااَ ٬ًّاااااا ٓاااااا٤ِٔخٕ ػِااااااْ
 

 ٖ/ٔ، َٝٗف حُـ٤ُِٝش ٨ُر١ٌ 8٘/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 )ٍٓخُش(.

  ( ٣وخٍ: طٌِْ، ٝإ ُْ ٣لي.ٙ)
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 .(ٕ)أو بالوضع وىذا ىو االصطبلحي ،(ٔ)الوضع
تعرض توال  ،تدؿ عمى معنى في نفسيا ،ايَ تُ و  قُ  وُ تُ و  كممة أو ما قُ  :سـاال
 .(ٗ)عمى جزء معناه (ٖ)هؤ وال يدؿ جز  ،بنيتيا لمزمافب

 .(٘)األولى "ال"والفعؿ كذلؾ بغير 
 .(ٙ)الكوفيوف َس كَ وعَ  ،والفعؿ مأخوذ منو ،ؿٌ صْ والمصدر أَ 

                                                 

( ٣وخٍ: طٌِْ ٓخ٤ٛخ ٝ ٗخثٔخ، ٝٓؼِّٞ إٔ حُٔخ٢ٛ ٝحُ٘خثْ ُْ ٠٣ؼخ ُلظٜٔخ ٔ)

 .87/ُٔ٪كخىس، ٫ٝ هٜيحٛخ، حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

خ: حُِلع حًَُٔذ حُٔل٤ي رخُٟٞغ، ٌٝٛح ح٧ه٤َ ( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "ٜٕٝٓ٘)

ح١ٌُ أٍحى أرٞ حُوخْٓ رخ٬ٌُّ؛ ٧ٕ ٌٛح ح١ٌُ حٛطِق حُ٘ل٣ٕٞٞ ػ٠ِ ط٤ٔٔظٚ 

، 7٘: َٗف حُليٝى ُِلخ٢ًٜ ٙ -أ٠٣خ-، ٝحٗظ٬ًٔ/87َٓخ، َٗف حُـَٔ 

 .َٕٔٝٗف حُليٝى ٫رٖ هخْٓ ٙ 

 ( ك٢ ح٧َٛ: "ؿِءٙ".ٖ)

، ٝحُظ٤٣ٌَ ٝحُظ٤ٌَٔ 9ٗ: 9ٕ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٗ)

، هخٍ ح٧ٗزخ١ٍ ك٢ أَٓحٍ حُؼَر٤ش ٙ 9ٕ، َٝٗف حُليٝى ُِلخ٢ًٜ ٙٙٗ/ٔ

: "ٝهي ًًَ ك٤ٚ حُ٘ل٣ٕٞٞ كيٝىح ًؼ٤َس ط٤٘ق ػ٠ِ ٓزؼ٤ٖ كيح ....، ٖٗ: ٖٖ

ِٚ، ٝاٗٔخ حًظل٠ ك٤ٚ رخُٔؼخٍ،  ُٙ ٤ٓز٣ٞ ْٜٝٓ٘ ٖٓ هخٍ: ٫ َكيَّ ُٚ، ٌُٜٝح ُْ ٣َُليَّ

 .ٕٔ/ّٔ، حٗظَ: حٌُظخدكوخٍ: ح٫ْٓ: ٍؿَ ٝكَ

( ٣ؼ٢٘ ك٢ هُٞٚ: "٫ٝ طظؼَٝ رز٤٘ظٜخ ُِِٓخٕ"، حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ٘)

 .ٕٙ، َٝٗف حُليٝى ٫رٖ هخْٓ 9ٙ/ٔػٜلٍٞ 

ٝأٓخ حُلؼَ "ٌٝٛح ٓؼ٠٘ هٍٞ ٤ٓز٣ٞٚ:  حُز٤٣َٜٖ،ؿٍٜٔٞ هٍٞ ح٧ٍٝ  (ٙ)

 ، ٝك٢ حُٔٔؤُش ه٫ٕٕٞٔ/ٔحٌُظخد -كؤٓؼِش أُهٌْص ٖٓ ُلع أكيحع ح٧ٓٔخء"

آهَحٕ، أكيٛٔخ: ٧ر٢ رٌَ رٖ ١ِلش، ٝٛٞ إٔ ٬ً ٖٓ حُلؼَ ٝحُٜٔيٍ أَٛ 

ر٘لٔٚ، ٤ُْٝ أكيٛٔخ أ٬ٛ ٦ُهَ، ٝحُؼخ٢ٗ ُزؼٞ حُز٤٣َٜٖ، ٝٛٞ إٔ 

ح٠٣٩خف ك٢ حُٜٔيٍ أَٛ ُِلؼَ، ٝإٔ حُلؼَ أَٛ ُزو٤ش حُٔ٘ظوخص، حٗظَ: 

، ٙ٘، ٝحُٔلَٜ ٙ ٕٔٔ، ٖٔٔ/ٔٝحُوٜخثٚ  ،ٙ٘ػَِ حُ٘لٞ 
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 .(ٔ)في غيرىما فْ كِ لَ  ،ى في نفسياكممة ال تدؿ عمى معنً  :والحرؼ
 .(ٕ)اإلبانة والتحسيف والتغيير :اإلعراب لغةً 
ا أو الختبلؼ العوامؿ الداخمة عمييا لفظً  ؛ـِ مِ تغيير أواخر الكَ  :واصطبلحا

 .(ٖ)ارً ػتقدي
قبميما و وفي المعتؿ بالياء والواو  ،فالمفظ مف االسـ في الصحيح اآلخر

ومف الفعؿ  ،لنصبوفي المنقوص حاؿ ا ،ساكف في األحواؿ الثبلثة فييما
 ،ابالنوف تثبت رفعً  عَ فِ ا رُ موفي ،في أحوالو الثبلثة-اأيضً -في الصحيح
وفيما آخره ألؼ في الجـز وفيما آخره ياء أو واو  ،اا ونصبً وتسقط جزمً 

 .اا وجزمً نصبً 

                                                                                                              

، ٝٓٔخثَ ه٬ك٤ش ك٢ حُ٘لٞ ُِؼٌز١َ ٙ ٖٕ٘/٧ٔٗزخ١ٍ ٝح٩ٜٗخف ٫رٖ ح

، َٝٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ٖٗٔ، ٝحُظز٤٤ٖ ػٖ ٌٓحٛذ حُ٘ل٤٣ٖٞ ٙ 7ٖ

، 87، ٝط٤َٜٔ حُلٞحثي ٙ 98/ٔ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٓٔٔ/ٔ

َٗف ، ٖٖٝ٘ٔ/ٖ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 78ٔ/َٕٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي 

، 8ٕٓ/ٕ، ٝأٟٝق حُٔٔخُي ٗٙٗ/ٔٝحُٔٔخػي  ،ٕٖ/ٔحُـَٔ ٫رٖ حُلوخٍ

 .7ٕ/ٕ، ٝحُٜٔغ 9ٕٗ/ٔٝحُظ٣َٜق 

، َٝٗف حُليٝى 9ٙٔ/ٔ، ٝحُز٢٤ٔ ٫رٖ أر٢ حَُر٤غ 7ٔ( حٗظَ: حُـَٔ ٔ)

 .ُِٕٓٔلخ٢ًٜ ٙ 

 .9ٓ٘/ٔ، ُٝٔخٕ حُؼَد: ػَد ٕٙٔ/ٕ( حٗظَ: حُٔلٌْ: ػَد ٕ)

َٗف حُـَٔ َٗكٚ ك٢  ، ٝحٗظ7َٖ( ٌٛح َكيُّ حُلخ٢ٍٓ ك٢ ح٠٣٩خف ٙ ٖ)

، هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "ٌٝٛح حُظـ٤٤َ ٣ٌٕٞ ُلظًخ ك٤ٔخ ٕٓٔ/ٍٔٞ ٫رٖ ػٜل

آهَٙ كَف ٛل٤ق، أٝ ٣خء أٝ ٝحٝ ٓخًٖ ٓخ هزِٜخ، اًح ُْ ٠٣ق ا٠ُ ٣خء 

حُٔظٌِْ، ٣ٌٕٝٞ طوي٣َح ك٤ٔخ ًخٕ آهَٙ أُلخ ك٢ ح٧كٞحٍ حُؼ٬ػش، أػ٢٘ حَُكغ 

ٝحُٜ٘ذ ٝحُـَ، ٝك٤ٔخ آهَٙ ٝحٝ ٠ّٓٔٞ ٓخ هزِٜخ ك٢ حَُكغ هخٛش، ٝك٤ٔخ 

 هَٙ ٣خء ٌٍٓٔٞ ٓخ هزِٜخ ك٢ حَُكغ ٝحُولٞ".آ
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ا والمنقوص رفعً  ،والتقدير مف االسـ في المقصور في أحوالو الثبلثة
 .اأو واو أو ياء رفعً  ،اا ونصبً ؼ رفعً ومف الفعؿ فيما آخره أل ،اوخفضً 

 واألسماء معربة إال ما يستثنى في باب البناء.
وزعـ الكوفيوف أنو أصؿ  ،فرع في األفعاؿ ،واإلعراب أصؿ في األسماء

 .(ٔ)فييما
 .(ٖ)والفعؿ المضارع بشرط عدـ اتصاؿ النونيف ،(ٕ)االسـ المتمكف :والمعرب

 .(ٗ)فض والجـزالرفع والنصب والخ :وألقاب اإلعراب

                                                 

ٝٓٔخ حكظؾ رٚ حُز٣َٜٕٞ: إٔ ح٫ْٓ ٣لظخؽ ا٠ُ  ،هٍٞ حُز٤٣َٜٖٝح٧ٍٝ  (ٔ)

ح٩ػَحد ُِظل٣َن ر٤ٖ حُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ طؼظٍٞٙ، ًخُلخػ٤ِش ٝحُٔلؼ٤ُٞش ٝحُلخ٤ُش 

رؤٕ أًؼَ ح٧ٓٔخء ٓؼَرش، ٝإٔ أًؼَ ح٧كؼخٍ ٓز٤٘ش، -أ٠ً٣خ-ٝؿ٤َٛخ، ٝحكظـٞح

ا٠ُ ح٩ػَحد -أ٠ً٣خ-ظؾ رٚ حٌُٞك٤ٕٞ: إٔ حُلؼَ ح٠ُٔخٍع ٣لظخؽٝٓٔخ حك

، 78حٗظَ: ح٠٣٩خف ك٢ ػَِ حُ٘لٞ ٙ ُِظل٣َن ر٤ٖ حُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ طؼظٍٞٙ، 

َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ، ٖ٘ٔٝحُظز٤٤ٖ ُِؼٌز١َ ٙ ، ٙٗأَٓحٍ حُؼَر٤ش ٙ ٝ

، ٖ٘/ٔ، َٝٗكٚ ٫رٖ ٓخُي 7، ٝط٤َٜٔ حُلٞحثي ٙ ٖٖٔ/ٕػٜلٍٞ 

 .ٕٕٔ/ٔ ٝحُظ٤٣ٌَ ٝحُظ٤ٌَٔ

 .ٖٔ/ٔ( حٗظَ : حٌُظخد ٕ)

( هخٍ حرٖ أر٢ حَُر٤غ: "حػِْ إٔ حُٔؼَد ٖٓ ح٧كؼخٍ: حُلؼَ ح٠ُٔخٍع اًح ٖ)

حُؼ٬ع، ٢ٛٝ حُٕ٘ٞ حُول٤لش، ٝحُٕ٘ٞ حُ٘ي٣يس، ٕٝٗٞ  صِْٓ ٖٓ اكيٟ حُ٘ٞٗخ

 .7ٕٕ/ٔؿٔخػش ح٩ٗخع .....، اٗٔخ أػَد ُ٘زٜٚ رخ٫ْٓ حٌَُ٘س". حُز٢٤ٔ 

خٍ حُٔخ٢ُٗ: حُـِّ ٤ُْ ربػَحد، ٝهخٍ حٌُٔخث٢ ٝأًؼَ هخٍ أرٞ ك٤خٕ: "ه (ٗ)

َكغ ُحٌُٞك٤٤ٖ: أٝحهَ حٌُِْ ػ٠ِ ػ٬ػش أكَف ػ٠ِ حَُكغ حُٜ٘ذ ٝحُولٞ كخ

رخ٠ُٔش ٝحُٜ٘ذ رخُلظلش ٝحُولٞ رخٌَُٔس، ٝحُـِّ ػ٘ي ٖٓ أػزظٚ اػَحد 

 .8ٖٙ، 8ٖ٘/ٕحٍط٘خف ح٠َُد -رخُلٌف"
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وفي  ،المذكر ـِ م  سَ [ مُ أ/ٕفي ] والواو ،األلؼ في المثنى :عبلمات الرفع
 أو واوُ  ،ضميرادليبل أو  االثنيف عبلمةوالنوف فيما اتصؿ بو ، (ٔ)ايَ تِ ت  سِ 

 والضمة فيما بقي مف معرب االسـِ ، المخاطبة أو ياءُ  كذلؾ،الجميع 
 .والفعؿِ 

 "،ما" واسـَ  ،ايَ وأخواتِ  "كاف" واسـَ  ا،وخبرً  ومبتدأً  ئًبا،ونا ،فاعبًل  ـُ االسْ  عُ فَ رْ فيُ 
 .وعٍ فُ رْ مَ ا لِ وتابعً  ،ايَ وأخواتِ  "ف  إِ " رَ بَ وخَ 
 .(ٕ)مف ناصب أو جاـز يَ رِ الفعؿ إذا عَ  عُ فَ رْ ويُ 

والكسرة  ،والياء في التثنية والجمع ،(ٖ)ايَ تِ ت  األلؼ في سِ  :عبلمات النصب
مف  يَ قِ والفتحة فيما بَ  ،بإثباتيا عَ فِ لنوف فيما رُ ا ؼُ ذْ وحَ  ،المؤنث ـِ م  سَ في مُ 

 .معربييما
 ،وحااًل  ،اوتمييزً  ،اومطمقً  ،ولو ،معوو  ،وفيو ، بومفعواًل  االسـُ  بُ صَ نْ يُ فَ 

 "ال" ـَ واسْ  ،ايَ وأخواتِ  "ف  إِ " ـَ واسْ  "،ما" رَ بَ وخَ  ،ايَ وأخواتِ  "كافَ " رَ بَ وخَ  ،ىومستثنً 
 .وبٍ صُ نْ مَ ا لِ وتابعً  ،ىومنادً  "،ةِ متبرئَ ل
 ا.منصوبً  عَ بِ أو تَ  ،إذا دخؿ عميو ناصب الفعؿُ  بُ صَ نْ ويُ 

وفي  ،(ٗ)ايَ تِ ت  والياء في سِ  ،الفتحة فيما ال ينصرؼ :عبلمات الخفض
 ؼٍ رْ حَ بِ  ُض فَ خْ فيُ ، االسـ بِ رَ عْ مف مُ  يَ قِ فيما بَ  والكسرةُ  ،التثنية والجمع
 .ةٍ ي  عِ بَ وبإضافة وتَ 

                                                 

 .٣ؼ٢٘ ح٧ٓٔخء حُٔظش (ٔ)

ٖ، ًٝٛذ حُز٣َٜٕٞ ا٠ُ إٔ حَُحكغ ُِلؼَ ٝهٞػٚ ٓٞهغ ( ٌٛح هٍٞ حٌُٞك٤٤ٕ)

، َٝٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ٖ٘/ٔح٫ْٓ، حٗظَ: ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ُِلَحء 

 .9ٕٕ/ٔ، ٝحُز٢٤ٔ ٫رٖ أر٢ حَُر٤غ ٔ٘٘/ٕ، ٝح٩ٜٗخف ٕٔ/7

 .٣ؼ٢٘ ح٧ٓٔخء حُٔظش (ٖ)

 .٣ؼ٢٘ ح٧ٓٔخء حُٔظش (ٗ)
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ال  ،(ٔ)يا معربة بحركات مقدرة في حروؼ العمةأن حُّ صَ األسماء األَ  ةُ ت  وسِ 
وال  ،(ٗ)وال بالحركات قبميا وىي إشباع ،(ٖ)وال بيا وبالحركات ،(ٕ)بالحروؼ

خبلفا لزاعمي  (ٙ)وال بالتغيير واالنقبلب ،(٘)بيا وىي منقولة مف الحروؼ
 .ذلؾ

  ،(ٛ)ال بالحروؼ ،(ٚ)والتثنية والجمع األصح أنيا معربة بالتغيير واالنقبلب
 

                                                 

حٗظَ: حٍط٘خف ٌٓٛذ ٤ٓز٣ٞٚ ٝحُلخ٢ٍٓ ٝؿٍٜٔٞ حُز٤٣َٜٖ، ( ٌٛح ٔ)

 .ٕٙٔ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 78ٔ/ٔ، ٝحُظ٤٣ٌَ 8ٖ8/ٕح٠َُد 

( ٌٛح هٍٞ هطَد ٝح٣ُِخى١ ٝحُِؿخؿ٢ ٖٓ حُز٤٣َٜٖ، ٝٛٞ أكي ه٤ُٖٞ ٕ)

، ٝط٤ٟٞق 8ٖ7/ٕ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 9ُٜٔ٘خّ حٌُٞك٢، حٗظَ: حُـَٔ ٙ 

 .ٕ٘ٔ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٖٗٔ/ٔحُٔوخٛي 

هُْٜٞ: اٗٚ ٓؼَد ٖٓ ٌٓخ٤ٖٗ،  ( ٌٛح هٍٞ حٌُٔخث٢ ٝحُلَحء، ٝٛٞ ٓؼ٠ٖ٘)

 .7ٕٔ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 77ٔ/ٔ، ٝحُظ٤٣ٌَ 7ٔ/ٔحٗظَ: ح٩ٜٗخف 

( ٌٛح هٍٞ حُٔخ٢ُٗ ٝأٛلخرٚ، ٝٛٞ حهظ٤خٍ حُِؿخؽ، حٗظَ: َٗف حُٔلَٜ ٗ)

 .ٕٙٔ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 8ٖ7/ٕ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٕ٘/٫ٔرٖ ٣ؼ٤ٖ 

، ٝحُظ٤٣ٌَ ٙٔٔ/ٔ( ٌٛح هٍٞ حَُرؼ٢، حٗظَ: ح٠٣٩خف ك٢ َٗف حُٔلَٜ ٘)

 .ٕٙٔ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 77ٔ/ٔ

( ٌٛح هٍٞ حُـ٢َٓ، ٝٛٞ حُوٍٞ حُؼخ٢ٗ ُٜ٘خّ حٌُٞك٢، حٗظَ: ٍٛق ٙ)

 .7ٕٔ/ٔٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ، 8ٖ8/ٕ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٕٔحُٔزخ٢ٗ 

( ٌٛح هاٍٞ حُـَٓا٢، ٝٗٔازٚ حراٖ ػٜالٍٞ اُا٠ ٓا٤ز٣ٞٚ، ٝحهظاخٍٙ، ٝٗٔازٚ 7)

، َٝٗف حُـٔاَ ٫ٔ/7ٗرٖ ٓخُي  َٗف حُظ٤َٜٔ ح٢ِ٤ُٜٔ ا٠ُ حُٔخ٢ُٗ، حٗظَ:

 .7ٗ/ٔ ، ٝحُٔٔخػيٕٗٔ/ٔ

( ٌٛح هٍٞ حٌُٞك٤٤ٖ ٝهطَد ٝحُِؿخؿ٢، ١ٝخثلش ٖٓ حُٔظؤه٣َٖ، حٗظَ: 8)

 .ٖٖٓ/ٔ، ٝط٤ٟٞق حُٔوخٛي 9ٙ٘/ٕحٍط٘خف ح٠َُد 
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 خبلفا لزاعمييما. ،(ٔ)يافيمقدرة ال وال بالحركات
فيما رفع  والسكوفُ  ،بالنوف عَ فِ وفيما رُ  ،الحذؼ في المعتؿ :عبلمة الجـز

 أو تبع مجزوما. ،ا دخؿ عميو جاـزإذفيجـز  ،بالضمة الظاىرة
****** 
 الباب األوؿ

 والمعرفة باب النكرة
وكؿ نكرة  ،(ٕ)نكرة في مدلولو/ب[ ٕ]ما ُعمِّؽ في أوؿ أحوالو عمى الشياع 

ف دخمت  ،يدخؿ تحتيا غيرىا وال ينعكس فيي أنكر النكرات غيرىا  تحتوا 
لى الثاني أَ  ،صُّ خَ وغيرىا تحتيا فيي باإلضافة إلى األوؿ أَ   .(ٖ)ُـّ عَ وا 

 .(ٗ)في أوؿ أحوالو عمى أف يخص مسماه معرفة ؽَ مِّ وما عُ 
وما أضيؼ إلى  "،أؿ"ػومعرؼ ب ،واسـ إشارة ،وعمـ ،مضمر :والمعارؼ
  (٘)ومذىب أبي الحسف .في باب اإلضافة يَ نِ ثْ تُ إال ما اسْ  ،واحد منيا

                                                 

( ٌٛح هٍٞ حُو٤َِ ٤ٓٝز٣ٞٚ، ٝحهظخٍٙ ح٧ػِْ ٝح٢ِ٤ُٜٔ، حٗظَ: حٌُظخد ٔ)

 .9ٙ٘ -8ٙ٘/ٕ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 8ٔ: 7ٔ/ٔ

، َٝٗف حُليٝى ٕٓٔ/ٕ، ٝحُظ٤٣ٌَ ٝحُظ٤ٌَٔ ٖٗٔ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٕ)

 . ُِٖٖٔلخ٢ًٜ 

، ٝح٤ٌُِخص ٖٓٔ/ٕ، ٝحُظ٤٣ٌَ ٝحُظ٤ٌَٔ ٖ٘ٔ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٖ)

 . 89ٌُِٙل١ٞ 

 .ٖٗٔ، َٝٗف حُليٝى ُِلخ٢ًٜ ٖٗٔ/ٕ(حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٗ)

" ٝ"ٓخ" كظؼَف ٧ٗٚ ك٢ ٓؼ٘ا٘) ْٖ َٓ ٠ ٓاخ ٛا٢ ك٤اٚ، ا٫ ( ٝٓخ ٤ُٔض ك٤ٚ ٗلٞ "

، ٝ 9ٓ9/ٕأ٣ًَّااخ حُٔٞٛااُٞشَ، كظؼَكااض رخ٩ٟاااخكش، حٗظااَ: حٍط٘ااخف ح٠ُاااَد 

أرااٞ حُلٔااٖ ٛااٞ: ٓااؼ٤ي رااٖ ٓٔااؼيس أرااٞ حُلٔااٖ ح٧هلااٖ ، 77ٝ/ٔحُٔٔااخػي 

هااَأ  ٓـخٗااغ رااٖ ىحٍّ ٓااٖ أٛااَ رِاان ٓااٌٖ حُزٜااَس ر٘اا٢ ًااخٕ ٓاا٠ُٞ ،ح٧ٝٓاا٢

ْ كا٢ حُ٘لاٞ حُ٘لٞ ػ٠ِ ٤ٓز٣ٞٚ ًٝخٕ أٖٓ ٓ٘ٚ ٛ٘ق ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ٝحُٔواخ٤٣

ٝه٤َ ٓ٘ش هْٔ ػ٘اَس ٝه٤اَ اكايٟ ٝػ٘ا٣َٖ  -ٝح٫ٗظوخم ٝٓخص ٓ٘ش ػَ٘ 

 .9ٔ٘، 9ٓ٘/ٔٝٓخثظ٤ٖ حٗظَ: رـ٤ش حُٞػخس  –
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 .وىو األصح "،أؿػ"ب أف الموصوؿ مف قبيؿ ما ُعرِّؼَ 
 (ٕ)ا في التعريؼيَ بُ تَ ورُ  بعيد الصمة. مف قبيؿ ما ُعرِّؼَ  :(ٔ)وعند الفارسي 
إال المضاؼ لممضمر  ،وفرتبتو رتبة ما أضيؼ إلي ،ا إال المضاؼَ ىَ دِ رْ سَ كَ 

 ؛ما أضيؼ إلى واحد منيا فيو أقؿ منو تعريفا :(ٗ)وقاؿ المبرد ،(ٖ)فكالعمـ
 قياسا عمى المضاؼ لممضمر.

                                                 

، ٝحُظااا٤٣ٌَ ٝحُظ٤ٌٔاااَ ٖ٘ٔ/ٕ، ٝٗاااَف حُـٔاااَ ٕ٘ٔ/ٔ( حٗظاااَ: حُلـاااش ٔ)

ُٖ أرٞ ػ٢ٍِّ حُلخ٢ٍٓ ٛٞ: ، ٝٔٔٔ/ٕ راٖ ػزاي حُـلاخٍ راٖ ٓلٔاي  رٖ أكٔاي حُلٔ

ٞ ػ٢ِ ٝحكي ُٓخٗٚ ك٢ ػِْ حُؼَر٤ش أهٌ ػٖ حُِؿخؽ ٝحرٖ رٖ ٤ِٓٔخٕ ح٩ٓخّ أر

ٓاٖ طٜاخ٤ٗلٚ:  ،اٗٚ أػِْ ٖٓ حُٔزاَى :حَُٔحؽ ٝٓزَٓخٕ ٝهخٍ ًؼ٤َ ٖٓ ط٬ٌٓطٚ

طااٞك٢  ،ظؼ٤ِوااش ػِاا٠ ًظااخد ٓاا٤ز٣ٞٚحُٝ ،ٝأر٤ااخص ح٩ػااَحد ،ٝحُظااًٌَس ،حُلـااش

 .97ٗ، 9ٙٗ/ٔحٗظَ: رـ٤ش حُٞػخس  ،ػٔخثشرزـيحى ٓ٘ش ٓزغ ٝٓزؼ٤ٖ ٝػ٬

ق كاا٢ أػااَف حُٔؼااخٍف، كٔااٌٛذ ٓاا٤ز٣ٞٚ ٝحُـٜٔااٍٞ إٔ ح٠ُٔاأَ ( حهظِاإ)

أػَكٜخ ، ٝه٤اَ: حُؼِاْ أػَكٜاخ، ٝػ٤ِاٚ حُٜا١َٔ٤، ٝػا١ِ ٌُِاٞك٤٤ٖ، ٝٗٔاذ 

٤ُٔز٣ٞٚ، ٝه٤َ: أػَكٜخ حْٓ ح٩ٗخٍس، ٝٗٔذ ٫رٖ حَُٔحؽ ، ٝه٤اَ: ًٝ "أٍ"، 

ًٝٛاااذ حراااٖ ٓخُاااي اُااا٠ إٔ أػاااَف حُٔؼاااخٍف ٟااا٤َٔ حُٔاااظٌِْ، ػاااْ ٟااا٤َٔ 

ْ، ػااْ حُٔ٘ااخٍ رااٚ، ػااْ حُٔٞٛااٍٞ، ػااْ ًٝ "أٍ"، ٝه٤ااَ: ًٝ حُٔوخ١ااذ، ػااْ حُؼِاا

، ٗٙٗ/ٔ"أٍ" هزااَ حُٔٞٛااٍٞ، ٝػ٤ِااٚ حرااٖ ٤ًٔااخٕ، حٗظااَ: حُِزااخد ُِؼٌزاا١َ 

، ٝٛٔاااااغ حُٜٞحٓاااااغ 77/ٔ، ٝحُٔٔاااااخػي ٖٔٔ، ٕٔٔ/ٕٝحُظااااا٤٣ٌَ ٝحُظ٤ٌٔاااااَ 

ٔ/ٔ87 :ٔ89. 

، ٝرٚ هخٍ ح٧ٗي٤ُٕٔٞ، حٗظَ: حُظ٤٣ٌَ ٙ/ٌٕٛح هٍٞ ٤ٓز٣ٞٚ ك٢ حٌُظخد ( ٖ)

 .89ٔ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 7ٔٔ/ٕ

ٝه٤اااَ: ٛااٞ كااا٢  ٕ،ٕ٘ٓ/ٔ، ٝٗاااَف حُـٔااَ 8ٕٕ/ٗ( حٗظااَ: حُٔوظ٠ااذ ٗ)

َٓطزااش ٓااخ أٟاا٤ق ا٤ُااٚ ٓطِوااخ، كظاا٠ ح٠ُٔاأَ؛ ٧ٗااٚ حًظٔااذ حُظؼ٣َااق ٓ٘ااٚ، 

كٜخٍ ٓؼِٚ، ٝػ٤ِاٚ حراٖ ١اخَٛ ٝحراٖ هاَٝف، ٝه٤اَ: اٗاٚ ىٝٗاٚ ا٫ ح٠ُٔاخف 

ٖ ٣ِ٣ي رٖ ػزي ٝحُٔزَى ٛٞ: ٓلٔي ر، 89ٔ/١ٌُٔ "أٍ"، حٗظَ: ٛٔغ حُٜٞحٓغ 
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 أعرؼ مف العمـ. (ٔ)والمشار عند الفراء
****** 

 لمتكمـ ومخاطب وغائب، وُكؿ  مرفوٌع ومنصوٌب ومخفوٌض. :(ٕ)المضمر
ما، ىـ، ىف، والواو في "ىو"، والياء المرفوع الغائب منفصؿ: ىو، ىي، ى

  ، وما بعد الياء في "ُىَما" وفرعو(ٗ)خبلفا لمكوفييف؛ (ٖ)في "ىي" أصؿٌ 
 .(٘)زوائد

                                                                                                              

آخّ ك٢ حُؼَر٤ش ؿ٣َِ حُللع ٝحُٔخىس طٜخ٤ٗلٚ ًؼ٤َس ٍٜٓ٘ٞس  ،ح٧ًزَ حُؼٔخ٢ُ

 ٛـ،8ٕ٘طٞك٢ ٓ٘ش  ،ٖٓ ُْ ٣وَأ حٌُخَٓ ك٤ِْ رٌخَٓ :ٖٝٓ أٓؼخٍ أَٛ حُٔـَد

 .7ٖرخى١ آحٗظَ: حُزِـش ُِل٤َُ

: َٗف حُـَٔ -أ٠٣خ-، ٝحٗظَٕٖ/ٕ( ٝٝحكوٚ حرٖ حَُٔحؽ، حٗظَ: ح٧ٍٛٞ ٔ)

ٝحُلَحء ٛٞ: أرٞ ، 9ٓ8/ٕح٠َُد ، ٝحٍط٘خف 7ٓ7/ٕح٩ٜٗخف ، ٕٝ٘ٓ/ٔ

ًخٕ أػِْ  ،٣ًَُخ ٣ل٠٤ رٖ ٣ُخى رٖ ػزي هللا رٖ َٓٝحٕ حُي٢ِٔ٣، آخّ حُؼَر٤ش

أهٌ ػ٘ٚ ٝػ٤ِٚ حػظٔي، ّٛ٘ق ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ  ،حٌُٞك٤٤ٖ رخُ٘لٞ رؼي حٌُٔخث٢

 ،8ٖٕحُزِـش ُِل٤َُٝآرخى١  حٗظَ: ٛـ،7ٕٓٝحُٔوٍٜٞ ٝحُٔٔيٝى، ٓخص ٓ٘ش 

 .ٖٖٖ/ٕٝرـ٤ش حُٞػخس 

( ٌٛٙ ط٤ٔٔش حُز٤٣َٜٖ، ٝحٌُٞك٤ٕٞ ٣ٔٔٞٗٚ حٌُ٘خ٣ش ٝح٠ٌُ٘ٔ، حٗظَ: ٕ)

، 8ٗ/ٖ، َٝٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ 9ٔ، ٘/ٔٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ُِلَحء 

 .97/ٔٝحُظ٣َٜق 

، َٝٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ 77ٙ/ٕ، ٝح٩ٜٗخف ٖٔ٘/ٕ( حٗظَ: حٌُظخد ٖ)

ٕ/ٗٔ8. 

هظخٍٙ ح٢١ٞ٤ُٔ، حٗظَ: َٗف ( ٝٛٞ هٍٞ حُِؿخؽ ٝحرٖ ٤ًٔخٕ، ٝحٗ)

 .ٖٕٓ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 99/ٔ، ٝحُٔٔخػي 9٘/ٖحُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ 

، ٝك٢ٌ ػٖ حُلخ٢ٍٓ إٔ ٖٕ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٘)

، ٝط٤ٟٞق حُٔوخٛي ٕٓٓ/ٕح٤ٔ٠َُ ٛٞ حُٔـٔٞع، حٗظَ: حُظ٤٣ٌَ ٝحُظ٤ٌَٔ 

 .ٗٓٔ/ٔ، ٝحُظ٣َٜق ٖٙٙ/ٔ
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وُمت ِصٌؿ مستتر في "َفَعَؿ"، و"َفَعَمْت"، واأللؼ في "َفَعبَل" و"َفَعَمتَا"، والواو 
 والنوف في "َفَعُموا" و"َفَعْمَف".

.والمنصوب ُمْنَفِصٌؿ: إِ  ، ِإي اُىف  ـْ  ي اُه، ِإي اَىا، ِإي اُىَما، ِإي اُى
 ،" ـْ وُمت ِصٌؿ ما بعد الفعؿ في "َضَرَبُو"، "َضَرَبَيا"، "َضَرَبُيَما"، "َضَرَبُي

."  "َضَرَبُيف 
 ،" ـْ والمجرور كمو ُمت ِصٌؿ ما بعد الخافض في "ِبِو"، "ِبَيا"، "ِبِيَما"، "ِبِي

."  "ِبِيف 
، والتاء حرؼ المرفوع المخاط ، َأْنُتف  ـْ ب منفصؿ: َأْنَت، َأْنِت، َأْنُتَما، َأْنُت

 ، وكذا ما بعدىا في فروعو.، فميست أصبًل (ٔ)خطابٍ 
." "، "َفَعْمُتف  ـْ  ومتصؿ ما بعد الفعؿ في "َفَعْمَت"، "َفَعْمِت"، "َفَعْمُتَما"، "َفَعْمُت

، و"ِإي ا" ىي الضمير، والمنصوب منفصؿ: ِإي اَؾ، ِإي اِؾ، ِإي اُكَما، إِ  ، ِإي اُكف  ـْ ي اُك
 ، خبلًفا لزاعمي ذلؾ.(ٖ)ال مجموعيما، (ٕ)والكاؼ لمخطاب

"،  ومتصؿٌ  ـْ ما بعد الفعؿ في: "َضَرَبَؾ"، "َضَرَبِؾ"، "َضَرَبُكَما"، "َضَرَبُك
."  "َضَرَبُكف 

"، والمجرور كمو متصؿ، وىو ما بعد الخافض في: "ِبَؾ"، "ِبِؾ"، "ِبُكَما" ـْ ، "ِبُك
."  "ِبُكف 

                                                 

، 99/ٔ، ٝحُٔٔخػي ٖٓ٘، ٖ٘ٗ/ٌٔظخد ( ٌٛح هٍٞ حُز٤٣َٜٖ، حٗظَ: حُٔ)

ًٝٛذ حُلَحء ا٠ُ أٗٚ رٌٔخُٚ ٛٞ ح٫ْٓ، ًٝٛذ حرٖ ٤ًٔخٕ ا٠ُ إٔ حُظخء ٝٓخ 

 .8٘، ٝحُـ٠٘ حُيح٢ٗ 9ٕ7/ٕرؼيٛخ ٢ٛ ح٫ْٓ، حٗظَ: حٍط٘خف ح٠َُد 

، 79ٕ/ٗ، ٝحُٔوظ٠ذ ٖٙ٘/ٕ( ٌٛح هٍٞ حُز٤٣َٜٖ، حٗظَ: حٌُظخد ٕ)

 .ٖٙٙ/ٔٝط٤ٟٞق حُٔوخٛي 

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٕ٘ٗ/ٕٞك٤٤ٖ، حٗظَ: َٗف حٌُخك٤ش ( ٌٛح هٍٞ حٌُٖ)

 .7ٖ٘، ٝحُـ٠٘ حُيح٢ٗ 9ٖٓ/ٕ
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المرفوع المتكمـ منفصٌؿ: َأَنا، َنْحُف، واألفصح في "َأَنا" َحْذُؼ األلؼ وصبًل، 
ثباتيا َوْقًفا ، واأللؼ في "أنا" (ٕ)، وقد تقمب ىاًء وقفا، فيقاؿ: َأَنوْ (ٔ)وا 

 .(ٗ)ا لمكوفييفخبلفً  (ٖ)زائدة
"، "َفَعْمَنا". َِ ِِ  ومتصؿ ما بعد الفعؿ في "فعمُت

ومتصؿ ما بعد الفعؿ في: "َضَرَبِني"، صوب منفصٌؿ: ِإي اَي، ِإي اَنا، والمن
 ./أ[ٖ] "َضَرَبَنا"

 .(٘)والمجرور كمو متصٌؿ، وىو ما بعد الخافض في "بي" ونحوه
 ، (ٙ)وىو مذىب )س( ،واختمؼ في الياء مف "َتْفَعِميَف"، ىؿ ىي ضمير؟

                                                 

( ٢ٛٝ ُـش أَٛ حُلـخُ، ٝأٓخ ط٤ْٔ ٝرؼٞ ه٤ْ ٍٝر٤ؼش ك٤ؼزظٜٞٗخ ٝهلخ ٔ)

 .9ٕ7/ٕ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٬ٖٛٝٝ٘8، حٗظَ: ىهخثن حُظ٣َٜق 

ْٚ"، ٣َٟٝٝ: كٜي١، حٗظَ: ٕ) ( ٖٝٓ ًُي هٍٞ أر٢ كخطْ: "ٌٛح كِى١ أََٗ

 .ٖ٘ٙ/ٔ، ٝط٤ٟٞق حُٔوخٛي 9ٔ٘ٔلَٜ ٙ حُ

 .ٕٕ/ٕ، َٝٗف حُـَٔ ٓٔ، 9/ٔ، ٝحُٜٔ٘ق ٖٓ٘/ٕ( حٗظَ: حٌُظخد ٖ)

، َٝٗف 9ٖ/ٖ( ٝحهظخٍٙ حرٖ ٓخُي، حٗظَ: َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ٗ)

 .ٖٓٔ/ٔٝحُظ٣َٜق  ،ٔٗٔ/ٔحُظ٤َٜٔ 

 ٌٛٙ حُؼزخٍس طويٓض هزَ ه٤َِ، ٝأػ٤يص ٛ٘خ.( ٘)

، ٝحُز٢٤ٔ ٫رٖ أر٢ ٕٓ/َٕٝٗف حُـَٔ ، ٖٕٔ -ٕٗٓ/ٗ( حٗظَ: حٌُظخد ٙ)

ْ٘زََ حُلخٍػ٢  ، ٤ٓٝز٣ٞٚ ٛٞ أرٞ رَ٘ ػَٖٔٝٙٓ/ ٔحَُر٤غ رٖ ػؼٔخٕ رٖ هَ

َّ حُزَٜس كِِّ  رخ٫ُٞء آخّ حُ٘لخس ٝأٍٝ ٖٓ ر٢ٔ حُ٘لٞ، ُٝي ك٢ ٤َٗحُ ٝهَِي

حُو٤َِ رٖ أكٔي، ٍٝكَ ا٠ُ رـيحى، ك٘خظَ حٌُٔخث٢، ٝأؿخُٙ ح٤َُٗي رؼَ٘س 

ٛـ، حٗظَ: اٗزخٙ ٠ُٔ8ٓ ح٧ٛٞحُ، كٔخص رٜخ ٗخرخ ٓ٘ش آ٫ف ىٍْٛ، ٝػخى ا

 .ٖٕٓ، 9ٕٕ/ٕ، ٝرـ٤ش حُٞػخس ٖٓٙ: ٖٙٗ/ٕحَُٝحس 
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 ألوؿ.، والصحيح ا(ٔ)وىو مذىب األخفش ،أو عبلمة تأنيث؟
، وأما (ٕ)وأعرؼ المضمرات المتكمـ ثـ المخاطب، وال يحتاجاف إلى تفسير

الغائب فمنو ما ال يحتاج إلى تفسير، ومنو ما يحتاجو، وىو قبمي وبعدي، 
في  (ٖ)الَبْعِديُّ تفسره الجممة إف كاف ضميَر َأْمٍر أو قصة، خبلفا لمكسائي

 إجازة تفسيره بمفرد.
" و" (ٗ)والمفرد " و"ِبْئَس"، وفي باب اإلعماؿ؛ وفاقا لػ)س(في "ُرب  ـَ ِنْع

(٘) ، 

                                                 

، 9ٔٗ/ٕ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٕٗٔ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ٔ)

  .8٘/ٔٝحُٔٔخػي

، َٝٗف ٌٍٗٝ ٕٕ٘/ٕ( ٧ٕ حُٔ٘خٛيس طلَٔٛٔخ، حٗظَ: حُظ٤٣ٌَ ٝحُظ٤ٌَٔ ٕ)

 .7٘ٔحٌُٛذ 

، ٝحُظ٤٣ٌَ ٗٙٔ/٠ٔ حٌُٞك٤٤ٖ ٝح٧هلٖ، حٗظَ: َٗف حُظ٤َٜٔ ( ٝػ١ِ اُٖ)

ٝحٌُٔخث٢ ٛٞ أرٞ حُلٖٔ ، 7ٖٙ، ٝٓـ٢٘ حُِز٤ذ ٙ 7ٕ٘، 7ٕٗ/ٕٝحُظ٤ٌَٔ 

َػ٢ُِِّ رٖ كِٔس رٖ ػزي هللا حٌُٞك٢ ح٧ٓي١ رخ٫ُٞء، آخّ ك٢ حُِـش ٝحُ٘لٞ 

ٌٖٝٓ ٖٓ حٌُٞكش، ُٝي ٝطؼِْ رٜخ ٝط٘وَ ك٢ حُزخى٣ش ٝأهٌ ػٖ حُو٤َِ  ٝحُوَحءس،

١ِّ ٓ٘ش  َِّ حٗظَ: رـ٤ش ، حُوَحءحص-ٛـ، أَََُّق ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ 89ٔرـيحى ٝطٞك٢ رخُ

 .8ٖٕ/ٗ، ٝح٧ػ٬ّ ٗٙٔ: ٕٙٔ/ٕحُٞػخس 

، ٖ٘ٙ، ٝٓـ٢٘ حُِز٤ذ 8ٕٔ/ٔ، ٝحُزلَ حُٔل9٢٤ٔٗ/ٔ( حٗظَ: ح٧ٍٛٞ ٗ)

  .77َٔٝٗف ٌٍٗٝ حٌُٛذ 

ُزلَ ، ٝحٕٓٓ/ٕ: أٟٝق حُٔٔخُي -أ٠٣خ-، ٝحٗظ78َ :7ٙ/ٔ( حٌُظخد ٘)

  .ٓٙٔ/ٗ، 8ٕٔ/ٔحُٔل٢٤
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، ال في باب الفاعؿ والمفعوؿ إذا اتصؿ (ٔ)وفي باب البدؿ؛ وفاقا لؤلخفش
 .(ٕ)بو، وتقدـ ضمير المفعوؿ؛ خبلفا لمكوفييف

والَقْبِميُّ إما لفظا أو معنى أو كمييما، وىذا إما متقدـ لفظا أو مرتبة أو 
رفة المراتب، فاالسماف متفقا اإلعراب ومختمفاه، كمييما، فبل بد مف مع

ومختمفاه يقدـ فيو المرفوع عمى قسيمو، والمنصوب عمى المخفوض، 
ومتفقاه: مرفوعاف مبتدأ أو متبوعا وخبرا أو تابعا، وىما قبميما، 
ومنصوباف، ويقدـ المبتدأ أصبل، والفاعؿ معنى، ومخفوضاف، ويقدـ منيما 

ال   فمرتبة كؿ واحد منيما حيث وقع.ما كاف في موضع رفع، وا 
مرفوع ومنصوب ومجرور، وكميا متصمة إال ما -كما تقدـ-ثـ الضمير

ال أف َيْفِصَؿ (ٖ)ُحِكَي شاذًّا مف المخفوض: ما أنا َكَأْنَت، وال أنت كأنا ، وا 
بيف المرفوع أو المنصوب وبيف عاممييما َحْرُؼ َعْطٍؼ، أو "ِإال "، أو ما في 

اُج َقاَسوُ  (ٗ)ؼ في ىذا، )س(معناه، عمى خبل أو  ،(٘)جعمو ضرورة، والز ج 
" ـَ "َما"، أو َخَبَر "ِإف  ، أو تأكيدا، أو ُيْسَتْعَمَؿ المرفوع مبتدًأ، أو َخَبرًا، أو اْس

                                                 

َِّ ػ٤ِٚ حَُإٝف حَُك٤ْ، ٝٛللٚ حرٖ ٓخُي ٝأرٞ ك٤خٕ، ٔ) َٛ ( ٗلٞ: حُِْٜ 

 .9ٖٙ، ٝٓـ٠٘ حُِز٤ذ ٕٙٔ/ٔحٗظَ: َٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي 

 .77ٔ، َٝٗف ٌٍٗٝ حٌُٛذ 9ٖٗ/ٕ( حٗظَ: حٍط٘خف ح٠َُد ٕ)

 .ٖٔٙ، ٝٓـ٢٘ حُِز٤ذ 7ٖ/ٖ( كٌخٙ ح٧هلٖ، حٗظَ: حُٔوظ٠ذ ٖ)

 .ٕٖٙ، ٖٔٙ/ٕحٗظَ: حٌُظخد ( ٗ)

، 7ٔ/ٕ، َٝٗف حُـَٔ ٕٓٔ/ٖ( حٗظَ: َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ٘)

١َِِّ رٖ آلخم أرٞ  ٝحُِؿخؽ ٛٞ: ارَح٤ْٛ، ٕ٘ٔ/ٕٝحُظ٤٣ٌَ ٝحُظ٤ٌَٔ  َّٔ رٖ حُ

آلخم، ٗل١ٞ ُـ١ٞ، ًخٕ ك٢ كظٞطٚ ٣و١َ حُِؿخؽ، أهٌ حُ٘لٞ ػٖ حُٔزَى، 

 ُٖٔٔي رزـيحى ٝطٞك٢ رٜخ ٓ٘ش ًٝخٗض ُٚ ٓ٘خه٘خص ًؼ٤َس ٓغ ػؼِذ ٝؿ٤َٙ، ٝ

، ٕٔٓ، 9ٗٔ/ٔحٗظَ: اٗزخٙ حَُٝحس  ٝاػَحرٚ، ٛـ، ٖٓ ًظزٚ:ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ

 .ٖٔٗ، ٔٔٗ/ٔٝرـ٤ش حُٞػخس 
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، أو َفاِعَؿ َوْصٍؼ جاٍر عمى َغْيِر (ٔ)، أو َفاِعَؿ َمْصَدٍر مضاٍؼ لممفعوؿبداًل 
 عمى خبلٍؼ فييما. ،، أو َفْصبًل (ٕ)َمْف ُىَو َلوُ 

وال ينفصؿ في غير ىذه المواضع خبلًفا لمكوفييف، أو ُيْسَتْعَمَؿ الَمْنُصوُب 
أو معموَؿ َمْصَدٍر مضاٍؼ إلى  ،، أو َخَبَر "ما"(ٖ)منفصبل /ب[ُٖمَقد ًما ]

 ا لػ"أعممت".ا لػ"أعطيت"، أو ثالثً  ثانيً الفاعؿ، أو أف يكوف مفعوالً 
، وثاني (ٗ): ثاني "أعطيت"، واتصالو أحسف ومنفصبًل والذي يجيء متصبًل 

"ظننت"، وخبر "كاف"، ومفعوؿ مصدر مضاؼ إلى فاعؿ مضمر، وانفصالو 
 .(٘)أحسف

                                                 

( ٗلٞ: ٣ُي ػـزض ٖٓ َٟري ٛٞ، ٓطِوخ ػ٘ي حُز٤٣َٜٖ ٝر١َ٘ هٞف ٔ)

 .8ٓٔ/ٔحُِزْ ػ٘ي حٌُٞك٤٤ٖ حٗظَ: حُظ٣َٜق 

 ( ٗلٞ: ٣ُي ٛ٘ي ٟخٍرٜخ ٛٞ .ٕ)

 ١ ح٩ٛزغ حُؼيٝح٢ٗ: ( ًوٍٞ ًٖ)

ٟ ََّ َّ هُاااااااا ْٞ  ًؤََّٗااااااااخ ٣َاااااااا
 

 

َُ ا٣َِّخَٗاااااااااخ ااااااااـخ َْٗوظُاااااااا َٔ َّ  اِٗ
 

، َٝٗف ٕٖٙ/ٕٝك٤ٚ حُو٬ف حُٔخرن ر٤ٖ ٤ٓز٣ٞٚ ٝحُِؿخؽ، حٗظَ: حٌُظخد 

 .8ٔ/ٕحُـَٔ 

ػَِ أرٞ ك٤خٕ ٌُُي رؤٕ حُؼخ٢ٗ ٓلؼٍٞ ك٢ ح٧َٛ، ٝرؤٕ حطٜخُٚ أًؼَ ٖٓ  (ٗ)

، ٝحُظ٤٣ٌَ 9ٖٗ/ٕط٘خف ح٠َُد ٝحٍ ،8ٔحٗلٜخُٚ، حٗظَ: ٜٓ٘ؾ حُٔخُي ٙ 

 .ٖٗٙ/ٕحٗظَ: حٌُظخد ٌٝٛح ٌٓٛذ ٤ٓز٣ٞٚ،  ،9ٖٕ/ٕٝحُظ٤ٌَٔ 

" ٝ"ًخٕ" أكٖٔ؛ ( ٘) َّٖ ػَِ أرٞ ك٤خٕ ٌُُي رؤٕ حٗلٜخٍ ػخ٢ٗ ٓؼ٢ُٞٔ "ظ

٧ٗٚ هزَ ٓزظيأ ك٢ ح٧َٛ، ٝهي كـِٙ ػٖ حُلؼَ ٜٓ٘ٞد آهَ، ٧ٕٝ 

ِٚ" أهَ ٖٓ: َٟ ر٢ ا٣خٙ، حٗظَ: حٗلٜخُٚ أًؼَ ٖٓ حطٜخُٚ، ًٌُٝي: "َٟر٤ِ

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 8ٖٕ/ٕٝحُظ٤٣ٌَ ٝحُظ٤ٌَٔ ، 8ٜٔٓ٘ؾ حُٔخُي ٙ 

حٗظَ: حٌُظخد  ، ٌٝٛح ح١ٌُ ٛللٚ أرٞ ك٤خٕ ٛٞ ٌٓٛذ ٤ٓز٣ٞٚ،9ٖ٘/ٕ

ٕ/ٖٙ٘. 
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مف  :في جميع أحوالو ،في أوؿ أحوالو عمى مسمى بعينو ؽَ مِّ ما عُ  العمـ:
 .(ٔ)غيبة وتكمـ وخطاب

رؼ ىذا إال وال يع ،ثـ اسـ الجنس ،ثـ األناسي ،اسـ األماكف :وُ فُ رَ عْ وأَ 
أو جاء الحاؿ منو  "،أؿ" ؿْ بَ قْ أو لـ يَ  ،(ٖ)فما لـ ينصرؼ ،(ٕ)باالستقراء

 عَ مِ ربما سُ و  ،(ٗ)"أؿ" نكرة أو قبؿ ،وما وصؼ بو النكرة ،بالعممية معرفةٌ 
 رَ بَ وْ ابف أَ : (ٙ) عند )س(و  ،(٘)سكابف عر  ،التنكير والتعريؼ في اسـ واحد

 .نكرةٌ  (ٚ)وعند المبرد، معرفةٌ 

                                                 

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٕٕٕ/ٔ، ٝحُٔوَد ٖٕٓ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٔ)

 .ٙٗٔ، َٝٗف حُليٝى ُِلخ٢ًٜ 9ٙٔ/ٕ

 .7ٖٔ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٕ)

( ٓؼخٍ ًُي: حرٖ آٟٝ، ٛٞ ٓؼَكش ري٤َُ ٓ٘اغ ٛاَكٚ، حٗظاَ: ٗاَف حُـٔاَ ٖ)

ٕ/ٖٔ7. 

( ٓؼخٍ ًُي: حرٖ ُزإٞ ٝحراٖ ٓواخٝ، ٛٔاخ ٌَٗطاخٕ، راي٤َُ هزُٜٞٔاخ ح٧ُاق ٗ)

 .8ٖٔ/ٕٝح٬ُّ، حٗظَ: َٗف حُـَٔ 

، 9ٙ/ٕ( ٓٔغ ػٖ حُؼاَد: ٛاٌح حراٖ ػاَّ ٓوزاَ ٝٓواز٬، حٗظاَ: حٌُظاخد ٘)

 .ٙ٘ٔ/ٔ، ٝح٧ٍٛٞ 9ٗ/ٗٝحُٔوظ٠ذ 

، ٝٗاَف ح٧ٗا٢ٗٞٔ 9٘/ٕ( ٝحٓظيٍ رخٓظ٘خػٚ ٖٓ حَُٜف، حٗظَ: حٌُظخد ٙ)

ٔ/ٕ9ٓ. 

رَاَ  "أٍ"( ٝح١ٌُ كِٔاٚ ػِا٠ ًُاي ٝؿاٞى 7) ْٝ ُٖ أ اؼَ، كِاٞ ًاخٕ حرا ّ٘ ك٤اٚ كا٢ حُ

ح ػ٤ِااٚ: اٗٔااخ أىهااَ  اا٤َحك٢ ٍّىً ّٔ ٓؼَكااشً ٓااخ ىهِااض ح٧َُااُق ٝحُاا٬ّ ػ٤ِااٚ، هااخٍ حُ

ح، حٗظَ: حُٔوظ٠ذ  َّ ٠ُٓط ، ٖٗٔ/ٗ، ٝحُٔوٜاٚ 9ٗ، 8ٗ/ٗح٧ُق ٝح٬ُّ 

 .7ٙ، 7٘ٝٓـ٢٘ حُِز٤ذ 
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، وُكؿ  مذكر ومؤنث، وكؿ منيما مفرد ومثنى (ٔ)بعيد ووسط وقريبل رالمشا
 (ٖ)وىذا، ولمثناه: ذاِف وىذاف، ولجمعو: أوالء (ٕ)ومجموع، فمواحٍد مذكٍر: ذا

 وىؤالء.
ي وىاتا، وىذه في الوصؿ، وِذْه ػي وتا وىذي وىاتػولواحدٍة قريبٍة: ذي وت

 ىاتاف، والجمع كالجمع.، ولمثناىا: (ٗ)وَىِذْه بسكوف الياء في الوقؼ

                                                 

ُِ٘لاا٤٣ٖٞ كاا٢ أٓاأخء ح٩ٗااخٍس، أكاايٛٔخ: إٔ ُٜااخ  ٓااٌٛز٤ٖ( ًًااَ حرااٖ ٓخُااي ٔ)

: "ٝٛٞ حُٜال٤ق، ٝٛاٞ حُظاخَٛ ٓاٖ هخٍَٓطزظ٤ٖ: ه٣َزش ٝرؼ٤يس ًخُٔ٘خىٟ، ػْ 

: -أ٠ً٣اااخ-، ٝحٗظااإَٕٗ: 9ٖٕ/ًٔااا٬ّ حُٔظواااي٤ٖٓ"، حٗظاااَ: ٗاااَف حُظٔااا٤َٜ 

 .9ٔٔ/ٖحُظ٤٣ٌَ 

ٌُٞك٤ٕٞ ٝح٢ِ٤ُٜٔ ا٠ُ إٔ ح٫ْٓ ك٢ "ًح " حٌُحٍ ٝكيٛخ، ٝإٔ ٓخ ( ًٛذ حٕ)

حُز٣َٜٕٞ، كٌٛذ ح٧هلٖ ٖٝٓ طخرؼٚ ٖٓ  ٝحهظِق٣ُي ػ٤ِٜخ طٌؼ٤َ ُٜخ، 

حُز٤٣َٜٖ ا٠ُ إٔ أِٛٚ: ١ًّ رظ٘ي٣ي ح٤ُخء، ا٫ أْٜٗ كٌكٞح ح٤ُخء حُؼخ٤ٗش، كزو٢ 

َ ؿٞحُ ح٩ٓخُش، "١ً"، كؤريُٞح ٖٓ ح٤ُخء أُلخ، كخ٧ُق ك٤ٚ ٓ٘وِزش ػٖ ٣خء، ري٤ُ

ًٝٛذ رؼ٠ْٜ ا٠ُ إٔ ح٧َٛ ك٢ "ًح": ١ًٝ رلظق حُٞحٝ؛ ٧ٕ رخد: ٣ٞ١ض 

أًؼَ ٖٓ رخد: ك٤٤ض، كلٌكض ح٬ُّ طؤ٤ًيح ُ٪رٜخّ، ٝهِزض حُٞحٝ أُلخ؛ ُظلًَٜخ 

ٝحٗلظخف ٓخ هزِٜخ، ًٝٛذ ح٤َُٔحك٢ ا٠ُ إٔ "ًح" ػ٘خث٢ حُٟٞغ، كخ٧ُق أَٛ 

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 7ٓٙ/ٕحٗظَ: ح٩ٜٗخف ، ٤ُٔض ٓ٘وِزش ػٖ ٢ٗء

 .ٕ٘ٗ، ٕٗٗ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 8ٖٕ، ٝحُـ٠٘ حُيح٢ٗ 97ٗ/ٕ

( حُٔي ُـاش أٛاَ حُلـاخُ، ٝحُوٜاَ ُـاش طٔا٤ْ ٝها٤ْ ٍٝر٤ؼاش ٝأٓاي، حٗظاَ: ٖ)

 .ٖٗٔ/ٔ، ٝحُظ٣َٜق 8ٗٔ/ٔ، ٝحُٔٔخػي ٕٔٗ/ٔ ٫رٖ ٓخُي َٗف حُظ٤َٜٔ

 .9ٖ٘/ٔ( ٖٝٓ حُؼَد ٖٓ ٣ٌٖٔ ٬ٛٝ ٝٝهلخ، حٗظَ: حُٔوخٛي حُ٘خك٤ش ٗ)
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ؾَ  وُأاَلَؾ بتشديد البلـ  ولواحٍد َوَسٍط: ذاؾ، ولمثناه: ذانؾ، ولمجميع: ُأال 
 ، وأولئؾ، وقيؿ: أولئؾ لمبعيد.(ٔ)وتخفيفيا
 ، ولمثناىا: تانؾ، والجمع كالجمع.(ٕ)يؾَ : تِ طٍ سَ وَ  ولواحدةٍ 

بإبداؿ ياء مف ، وذانيؾ (ٖ)ولواحد بعيد: ذلؾ، ولمثناه: ذانَِّؾ بتشديد النوف
 .(٘)، وفي الجميع: أواللؾ(ٗ)إحدى النونيف

، ولمثناىا: تانؾ وتانيؾ، والجمع (ٛ)وتالؾ(ٚ)وتمؾ (ٙ)ولواحدة بعيدة: تيؾ
 كالجمع.

 وَأْعَرُفُو: القريب ثـ الوسط ثـ البعيد.
****** 

                                                 

، ٝحُزٔا٢٤ ٫راٖ 9ٖ٘/ٔ( كٌخٛخ حراٖ ح٧ػَحرا٢، حٗظاَ: حُٔوخٛاي حُ٘اخك٤ش ٔ)

 .8ٖٓ/ٔأر٢ حَُر٤غ 

، حٗظااَ: ٛٔااغ ٕ) ااَ حُظَّااخء، ٝط٤ااي رِلَْظِلَٜااخ، ٣ًٝااي، ٝأٌَٗٛااخ ػَْؼَِااذ  ْٔ ٌَ ( ط٤ااي رِ

 .ٕ٘ٗ/ٔحُٜٞحٓغ 

 .797/ٕ، ٝط٤ٜٔي حُوٞحػي ٕٓٗ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُظ٤َٜٔ ٖ)

 .9ٕ٘/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 8ٙٔ/ٔ ( حٗظَ: حُظ٤٣ٌَ ٝحُظ٤ٌَٔٗ)

 ( ٝٓ٘ٚ هٍٞ حُ٘خػَ: ٘)

اااخرَشً  َٗ ُٞٗاااٞح أُ ٌُ َ٣ ْْ ٢ َُااا ِٓ ْٞ  أ٫َُُِٝاااَي هَااا
 

 

ااخ ٌَ ََ ا٫َِّ أ٫َُُِٝ اا٤ِِّ َْ ٣َِؼااعُ ح٠ُِّ َٛاا َٝ 
 

 .ٙٗٔ/ٔ، ٝحُظ٣َٜق 8ٓٗ/ٔحٗظَ: حُٔوخٛي حُ٘خك٤ش 

 ( ك٢ ح٧َٛ: "طِي".ٙ)

(7 ٌَ طِي رِلَْظِلَٜخ َك َٝ َ حُظَّخء  ْٔ ٌَ طِي رِ َٝ خّ، حٗظَ: حُظ٤٣ٌَ ٝحُظ٤ٌَٔ (  َ٘ ِٛ خ  َٔ خُٛ

 .ٕ٘ٗ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 8٘ٔ/ٖ

(8 :ُٚ ْٞ ْٗ٘ي هَ أ َٝ ُْلَحء  خُٛخ ح ٌَ ّ َك َ ح٬َُّ ْٔ ٌَ  ( ٝطخُي رِ

ْٗوِ٘اااااخَػخ* اااااَ ح َٔ ـُ َّٕ ُظخُِاااااَي حُ  *ٝأ
 

  .ٕٙٗ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 7ٗٔ/ٔحٗظَ: أٟٝق حُٔٔخُي 
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 (ٔ)"أؿػ"المعرؼ ب
 .(ٕ)فإذا زالت عنو صار نكرةً  ،ىو االسـ الذي يكوف معرفة بيما

 .(٘)أو في شخص (ٗ)جنسفي  (ٖ)لمعيد "أؿ"و
  ،الفجائية "إذا"وبعد  ،في النداء "ي  أَ "وبعد  ،ولمحضور بعد اسـ اإلشارة

 
                                                 

٤ْ "أٍ" اِ ٔ) ِٔ خ ًًَٙ أرٞ ك٤خٕ ٛ٘خ ٖٓ طَْو َٓ َٝ َٛذ (  ٌْ َٓ  َٞ ٠َُ ػٜي٣ش ٝؿ٤ٔ٘ش ُٛ

خؽ رٖ ٓؼُِٝ، كًٌََ إَٔ "أٍ" ٫َ طٌٕٞ ا٫َِّ ػٜي٣ش،  َـّ ُْل َهخُق أَرُٞ ح َٝ  ٍُٜٞ ْٔ ـُ ُْ ح

١ٌِ ػٜيطٚ روِز٢ ػ٠ِ ٌَٗ  ح حَُّ ٌَ ْؼَ٘خٙ: َٛ َٔ َْٛ، كَ ٍْ ٣َ٘خٍ ه٤َ ٖٓ حُيِّ كَبًِح هِض: حُيِّ

ح، كَخ٬َُّ  ٌَ ًَ ١ٌِ ػٜيطٚ ػ٠ِ ٌَٗ  َ  ٖٓ حَُّ ح َه٤ْ ٌَ ٍَ حرْٖ ًَ هَخ َٝ ٍِهُٚ،  ِْؼٜي أرًيح ٫َ طُلَخ ُ ّ

 ْْ٘ ـِ ّ حَُِّظَخٕ ُظؼ٣َق حُ ح٬َُّ َٝ ِْ٘ي١ إَٔ ط٢ٔٔ ح٧ُق  لٍُٞ: ٫َ ٣زؼي ِػ ْٜ ُػ

 ُّ َٞٛخ، ٝحُؼٜي طَوَيُّ ُٔ ِٜ ٌْ كَ ُٓ ش   َٓ ْؼُِٞ َٓ ْ٘ي حُُؼو٬ََِء  ػٜي٣ظ٤ٖ؛ ٧َِٕ ح٧َْؿَ٘خّ ِػ

ٍَ حْرٖ رخر٘خً: حُؼٜي٣ش رخ٧ػ هَخ َٝ ٤خٕ، ٝحُـ٤ٔ٘ش رخ٧ًٛخٕ، حٗظَ: حُٔؼَكَِش، 

 .ٕٓٙ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٖٕٔ/ٖحُظ٤٣ٌَ ٝحُظ٤ٌَٔ 

 .ٕٕٕ/ٔ، ٝحُٔوَد ٖٕٓ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٕ)

، رِؤَٕ ٣ظويّ ًًَٙ ُلظخ ػْ ٖ) ٍّ٢ِّٔ ٍٍ ِك ٍُ ٜٓلٞرِٜخ رُِل٠ُٞ ْيُُٞ َٓ َِٜي  ( ٢ٛ حُظ٢ ُػ

﴿: -طؼخ٠ُ-٣ؼخى ٜٓلٞرًخ رـ"أٍ"، َْٗلٞ هُٞٚ               

        ﴾- َُُِِٓٔي: ٙٔ، ٘ٔح ْٞ وَ ًَ َٕ ٓ٘خًَٛيح،  خ ًَ ، أَٝ 

ُْ ٣ٌٖ ٓ٘خًَٛيح  َٝ  ،  َ ًْ ًِ ، رِؤَٕ ُْ ٣ظَوَيَّّ َُُٚ  ٍّ٢ ِٔ ِْ خ، أَٝ ِػ ًٔ ْٜ َٓ َى  يَّ َٓ  ُٖٔ ، َّ ١َخ َْ حُوِ

ٍَ حُوطخد، َْٗلٞ هُٞٚ : ﴿-طؼخ٠ُ-َكخ        ﴾- رَش ْٞ ، حٗظَ: ٓٗحُظَّ

 .9ٕ٘/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ9ٗٔحُـ٠٘ حُيح٢ٗ 

( ٗلٞ: حَُؿَ ه٤َ ٖٓ حَُٔأس، ٣َ٣ي ٌٛح حُـْ٘ ه٤َ ٖٓ ٌٛح حُـْ٘، ٗ)

 .ٔٔٔ/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ 

( ٗلٞ: ؿخء٢ٗ حَُؿَ ح١ٌُ ؿخءى، اًح ىهِض ػ٠ِ ٓؼٜٞى، َٗف حُـَٔ ٘)

ٔ/ٔٔٔ. 
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 .وفي غير ذلؾ بقرينة ،(ٔ)وما في معناه "اآلف"والتي في 
 .(ٕ)وال تمـز ،وتمحؽ العمـ الذي كاف في األصؿ صفة :ةِ فَ الصِّ  حِ مْ مَ ولِ 

 .عميوثـ تغمب  ،رة لمتعريؼوتمحؽ النك :[أ/ٗولمغمبة ]
 .(ٖ)وزائدة في العمـ ضرورة

 .ا إال في االسـيَ تُ عَ بَ رْ توجد أَ  وال
 .وتأتي في الموصوالت ما توصؿ بو ة:وموصول

معيد في لثـ لمحضور، الذي كانت فيو  :التعريؼ "أؿ"وأعرؼ ما كانت فيو 
 .ثـ لمعيد في جنس ص،شخ

****** 
 

                                                 

لٍُٞ: ٔ) ْٜ ٍَ حْرٖ ُػ " كِا٢ ٫"( هَخ "أ١َُّ َٝ س،  ٍَ اخ َٗ اْ ح٩ِ ْٓ  طوغ حُل٣ٍٞ٠ش ا٫َِّ رؼاي ح

اخ  َٓ َٝ َ َْٗلاٞ: ح٥ٕ ٝحُٔاخػش  ِٟ خٕ حَُلخ َٓ َِّ ْ حُ ْٓ "اًِح" حُلـخث٤ش، أَٝ ك٢ِ ح َٝ حُ٘يحء، 

ُِي،  ًَ ِٚ ُِل٠ٍٞ، ا٫َِّ إَٔ ٣وّٞ َى٤َُِ ػ٠ِ  ُِي ٫َ طٌٕٞ ك٤ِ ًَ خ ػيح  َٓ َٝ خ،  َٔ ْؼَ٘خُٛ َٓ ك٢ِ 

ااخّ: كِ  َ٘ ِٛ ٍَ حْرااٖ  هَااخ ؛ ٧ََِّٗااي طَوااٍٞ ُ٘ااخطْ ٍؿااَ َٝ  َ االٍُٞ َٗظَاا ْٜ ااخ ًًااَٙ حْرااٖ ُػ َٔ ٤

٧َِٕ حَُّظِا٢ رؼاي  َٝ اخ ًًاَ،  َٓ ِٙ ُِل٠ٍٞ كِا٢ ؿ٤اَ  ٌِ ، كََٜ ََ ُؿ ََّ ِْ حُ ظُ ْ٘ رل٠َطي: ٫َ طَ

 َٕ٧ِ َٝ ا٬َّ ك٤ِاٚ،ِ  ٌَ اخ حُ َٓ ُِّْ، ك٬ََ ط٘زٚ  ٌَ ٢ْء َكخَٟ َكخَُش حُظَّ َٗ "اًِح" ٤َُٔض ُظؼ٣َق 

حِهَِ  ِل٤ق ك٢ِ حُيَّ َّٜ كَاش  حُ َِّ َؼ ُٓ حثَِيس  ٫َ  َُ َخ  ، حٗظاَ: ٗاَف حُـٔاَ "ش ػ٠ِ "ح٥ٕ" أََّٜٗ

حُٜٞحٓااااغ ، ٝٛٔااااغ 9٘ٔ، ٝحُـ٘اااا٠ حُاااايح٢ٗ 7ٖ/ٔحُِز٤ااااذ ، ٝٓـ٘اااا٢ ٔٔٔ/ٔ

ٔ/ٕٙٓ. 

 .ٕٔٙ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغٖٖٕ/ٖ، ٝحُظ٤٣ٌَ ٙٙ( حٗظَ: حُـ٤ُِٝش ٙ ٕ)

  ( ٝٓ٘ٚ هٍٞ حُ٘خػَ:ٖ)

َاااااااخ َّٜ ؤَٗ ًَ  ٍُ ح َِ اااااااخٍء ٫ طَااااااا َٓ ِى َٝ ااااااخ  َٓ  أَ
 

 

خػَ  َٓ ْ٘اَي َِ ِػ ْٔ ٟ ٝرخَُّ٘ َِّ  ٠َِ هَُِّ٘ش حُُؼ
 

كؤىهَ ح٧ُق ٝح٬ُّ ػ٠ِ َٗٔ، ٝٛٞ ػِْ، حٗظَ: َٓ ٛ٘خػش ح٩ػَحد 

 .ٕٔٔ/ٔ، َٝٗف حُـَٔ ٖٓٙ/ٔ
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 المعرؼ باإلضافة
وستأتي اإلضافة  ،محضة توافضفة مف ىذه المعارؼ إما أضيؼ إلى معر 

 المحضة وغير المحضة.
 وأما الموصوالت وأحكاميا فتأتي في الباب بعد ىذا.

****** 
 (ٔ)المخاطبة

 ،جمع وتثنية أ ومف إفراد أ ،اإلشارة عمى حسب المسؤوؿ عنو ـِ اسْ  ؿُ عْ جَ 
 .(ٕ)أو تذكير أو تأنيث

ثبلثيف و ا تًّ ف جممة المسائؿ سِ فتكو ،وحرؼ الخطاب عمى حسب المسؤوؿ
وكؿ منيما مذكر  ،وذلؾ أف المسؤوؿ عنو مفرد ومثنى ومجموع ،(ٖ)مسألة
 ت  سِ  ةٍ ت  روبة في سِ ضوستة م ،والمسؤوؿ كذلؾ ،فذلؾ ستة أنواع ،ومؤنث
ىذا إذا استعمؿ اسـ اإلشارة وحرؼ الخطاب عمى المغة الفصيحة  ،وثبلثوف
 .(ٗ)فييما

كما يكوف لمواحد  ة عمى لغة مف يجعميا في كؿ حاؿٍ فإف جعمت اسـ اإلشار 
أو يفتحيا  ،الخطاب عمى كؿ حاؿ كما يكوف لمواحد المذكر وحرؼَ  ،المذكر
 ،لـ تبمغ ىذا العدد ،ويفرد في جميع المسائؿ ،(٘)ويكسرىا لممؤنث ،لممذكر

                                                 

 . 9ٖٖ/ٕ( َٗف حُـَٔ ٫ رٖ ػٜلٍٞ ٔ)

، َٝٗف حُـَٔ ٫ رٖ ٘ٙٓٔ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف  ( حٗظَ:ٕ)

 . 9ٖٖ/ٕػٜلٍٞ 

 .9ٖٖ/ٕٖ ػٜلٍٞ ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ)

 .9ٕٙ( حٗظَ: حُـَٔ ٙ ٗ)

، 7ٙٓٔ/ٕ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف ٖٓٗ( حٗظَ: أَٓحٍ حُؼَر٤ش ٘)

 .9ٕٝحُـ٠٘ حُيح٢ٗ 
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 ،رِ ك  ذَ لممُ  حَ تَ فَ  فْ مَ  أو عمى لفظيف في لغةِ  ،كوف كميا عمى لفظ واحدتبؿ 
 ب[./ٗ] لممؤنث رَ سَ كَ و 

****** 
 (ٔ)الفاعؿ

عميو لفظا أو  ـَ دِّ وقُ  ،ما جرى مجراه وإليو فعؿ أ دَ نِ سْ أُ  ،كؿ اسـ أو مقدر بو
 .(ٕ)أجاز أف يكوف فعبًل  فْ مَ ا لِ خبلفً  "،ؿٍ فاعِ "أو  ؿَ عَ فَ "عمى طريقة  ،ةً ي  نِ 

 .(ٖ) يكوف فاعبًل ال "يْ كَ " ف  إال أَ  ،يْ كَ "و "ما"و "فْ أَ "و "ف  أَ " :بو رُ د  قَ والمُ 
والصفة المشبية وغير  ،واسـ المفعوؿ ،اسـ الفاعؿ :اهُ رَ جْ والجاري مَ 
واالسـ الموضوع  ،والفعؿ "فْ أَ ػ"المقدر ب والمصدر ،واألمثمة ،المشبية

أو  والظرؼ والمجرور حاالً  ،األفعاؿ وأسماءُ  ،هُ رَ يْ ا أو غَ مصدرً  ،ع الفعؿضمو 
ع الفعؿ في ضمو  وأ "،تُ مْ مَ عْ أَ ػ"أو ثالثا ل "،تُ نْ نَ ظَ ػ"ثانيا ل وأا رً بَ خَ  أو صفةً 

 .(ٗ)ى الفعؿرَ جْ ا مَ مَ يُ خبلفا لؤلخفش في إطبلقو جريانَ  ،اإلغراء

                                                 

 .7٘ٔ/ٔ( َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞٔ)

( ٌٛح هٍٞ ٛ٘خّ حٌُٞك٢ ٝػؼِذ ٝؿٔخػش ٖٓ حٌُٞك٤٤ٖ، ًٝٛذ حُلَحء ٕ)

ٝحُؼخَٓ ٓؼِوًخ  ،خٝؿٔخػش ا٠ُ ؿٞحُ ًُي ر١َ٘ إٔ ٣ٌٕٞ حُؼخَٓ كؼ٬ هِز٤ًّ 

، ٙ٘/ٔ، ٝحُظ٤٣ٌَ ٝحُظ٤ٌَٔ ٘ٓٗ، ًٗٓٗظخد حُ٘ؼَ ٙ  ػ٘ٚ، حٗظَ:

 .9ٕٖ/ٔ، ٝحُظ٣َٜق 7٘٘ٔ/ٗٝط٤ٜٔي حُوٞحػي 

 ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜل9ٍٕ٘ٞ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف ٖ)

ٔ/ٔ٘7. 

ٍ ٗوَ ٌٛح حُوٞ ،َٞ وْ ( ك٢ ٍكغ حُلخػَ ػ٠ِ ح٬١٩م ه٣ٞض ك٤ٚ حُلؼ٤ِش أٝ ُْ طَ ٗ)

ًٝٛذ حُز٣َٜٕٞ ا٠ُ إٔ حُظَف ٫ ٣َكغ ح٫ْٓ اًح  ،ػٖ حٌُٞك٤٤ٖ ٝحُٔزَى

، َٝٗف حُـَٔ 8ٗٙ ح٩ٜٗخف  حٗظَ: ،ٝاٗٔخ ٣َكغ رخ٫رظيحء ،طويّ ػ٤ِٚ

  .8٘ٔ/٫ٔرٖ ػٜلٍٞ 
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 في جواز ذلؾ. (ٕ)خبلفا لمكوفييف ،(ٔ)وال يتقدـ الفاعؿ إال ضرورةً 
****** 
 المفعوؿ

 .(ٖ) لفعؿ الفاعؿ خاصةً بلًّ حَ مَ بعد تماـ الكبلـ  انتصبتكؿ فضمة 
أضيؼ إليو المصدر أو  وأ ظاىر،والفاعؿ  اتقديمو إف اتصؿ ضمير  ـُ زَ مْ ويَ 

 ،بو ضميره أو اتصؿ ،أو بما في معناىا "ال  إِ ػ"الفاعؿ ب فَ رِ قُ  وأ ،اسـ الفاعؿ
 .(ٗ)أو ضرورةً 

المفعوؿ  فَ رِ أو قُ  ،أو أضيؼ إلى المصدر ،ويمـز تأخيره إف اتصؿ الفاعؿ
 .أو ضرورةً  "،َس يْ لَ ػ"أو ب ،أو بما في معناىا "ال  إِ ػ"ب

 وفي غير ذلؾ أنت بالخيار.
  (٘)أو استفياـٍ  طٍ رْ شَ  أو اسـَ  ،ويمـز تقديمو عمى العامؿ إف كاف منفصبلً 

 

                                                 

، 8ٕٕ/ٕ، ٝح٧ٛاااٍٞ 8ٕٔ/ٗحُٔوظ٠اااذ حٗظاااَ: ( ٛاااٌح هاااٍٞ حُـٜٔاااٍٞ، ٔ)

 .87ٖ/ٔٝحُٔٔخػي 

، ٝحُظاا٤٣ٌَ 8ٓٔ/ٕظٔاا٤َٜ ٫رااٖ ٓخُااي ( ٝٝحكوٜااْ ح٧هلااٖ، حٗظااَ: ٗااَف حُٕ)

 .ٔٔ٘/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 7٘7، ٝٓـ٢٘ حُِز٤ذ 7ٙٔ/ٙٝحُظ٤ٌَٔ 

، َٝٗف ٙٙٗٔ/ٖ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٔٙٔ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٖ)

 .ٕٓٓحُليٝى ُِلخ٢ًٜ 

 ( ٗلٞ هٍٞ حُ٘خرـش: ٗ)

ٌٍََٜٝٗخ ٍِرِؼ٤َّااااش  ٣َلاااا ًخَٗااااض َُُٜااااْ  َٝ 
 

 

ٔخِء حُوَزخثِا َٔ  َُ اًِح َه٠َو٠َض ٓخَء حُ
 

  .ٗٙٔ/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ 

( ٗلٞ: أ١ ٍؿَ ط٠َد؟، ٝك٠ٌ حٌُٞك٤ٕٞ إٔ حُؼَد طويّ حُؼخَٓ ػ٠ِ ٘)

"، حٗظَ: حٍط٘خف ح٠َُد   .9ٙٗٔ/ٖ"أ١ٍَّ
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 .أو ضرورةً  ،(ٔ)الخبرية "كـ"أو 
، "ليس"وىو  ،أو كاف العامؿ غير متصرؼ ،وتأخيره عنو إف كاف متصبًل 

سـ الموضوع موضع اال :ومف األسماء ،وفعؿ التعجب مف األفعاؿ "عسى"و
 .الفعؿ غير المصدر واسـ الفعؿ والظرؼ والمجرور

ذا دخؿ عمى العامؿ صدريو  وأدوات  ،وأدوات االستفياـ ،النافية "ما"وىو  ،ا 
أو كاف  ،لـ يتقدـ عمى الصدري ،وأدوات التحضيض ،والـ التأكيد ،الشرط

[ أ/٘] وما عدا ذلؾ أنت فيو ما،العامؿ صفة أو صمة لـ يتقدـ عميي
 بالخيار.

****** 
أو بإسناد الفعؿ  ،(ٖ)أو بالفاعمية ،(ٕ)وىؿ الفاعؿ مرفوع بشبو المبتدأ

  ؟أو بالتفريغ ،(ٗ)إليو
 

                                                 

(ٔ " ْْ ًَ ( ٗلٞ: ًْ ؿ٬ّ ٌِٓض، ٝك٠ٌ ح٧هلٖ أٗٚ ٣ـُٞ طوي٣ْ حُؼخَٓ ػ٠ِ "

 .ٖ٘ٗ/ٔك٢ ُـش ٍى٣جش ُِؼَد، حٗظَ: حُٔٔخػي

ٍٓخُش،  ٖٕٕ، َٝٗف حٌُخك٤ش ُِٜ٘ؼخ٢ٗ ٕٖٔٔ/ٖ( حٗظَ: ح٫ٍط٘خف ٕ)

 .8ٓ٘ٔ/ٗٝط٤ٜٔي حُوٞحػي 

ََ ػٖ حٌُٞك٤٤ٖ، ٝه٤َ: ًٞٗٚ كخػ٬ ك٢ ٖ) ( ٌٛح هٍٞ هِق ح٧كَٔ، ُٝٗوِ

٤ًَِّشُ إ ًخٕ ٓ٘ل٤ًّخ، ٝك٢ٌ ػٖ حٌُٔخث٢، حٗظَ:  َْ حُٔؼ٠٘ إ ًخٕ ٓؼزظًخ، أٝ حُظَـّ

 .ٔٔ٘/ٔٔغ حُٜٞحٓغ ، ٕٝٛٔٙ/ٔ، ٝحُز٢٤ٔ ٫رٖ أر٢ حَُر٤غ 8ٕٔ/ٙحُظ٤٣ٌَ 

ََ ػٖ هِق ٗ) ( أ١: حُ٘ٔزش، ك٤ٌٕٞ حُؼخَٓ ٓؼ٣ٞ٘خ، ٝػ٤ِٚ ٛ٘خّ، ُٝٗوِ

 َٖ ِّٔ ُٟ ح٧كَٔ، ًٝٛذ حُـٍٜٔٞ ا٠ُ إٔ حُؼخَٓ ٛٞ حُٔٔ٘ي ا٤ُٚ ٖٓ كؼَ أٝ ٓخ 

ٓؼ٘خٙ، ًٝٛذ هّٞ ٖٓ حٌُٞك٤٤ٖ ا٠ُ أٗٚ ٣َطلغ ربكيحػٚ حُلؼَ، حٗظَ: حُٔلَٜ 

، 7ٗ/ٔرٖ ٣ؼ٤ٖ ُٔلَٜ ٫َٗف ح، 88ٝ، ٝأَٓحٍ حُؼَر٤ش ٙ 8ٖٙ 

 .7ٙ٘، ٔٔ٘/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 9ٖ٘/ٔ، ٝحُظ٣َٜق 7ٖٔ/ٔٝحُوٜخثٚ 
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 .(ٔ)أصحيا األخير ،أقواؿ
أو  ،(ٗ)ةبالمفعوليأو  ،(ٖ)بو مع الفعؿ أو ،(ٕ)وىؿ المفعوؿ منصوب بالفاعؿ

 .(٘)أصحيا األخير ،أقواؿ ؟جرى مجراه بالفعؿ وما
ذا تأخر ذا  ،الفعؿ عف االسـ كاف عمى حسبو مف إفراد وتثنية وجمع وا  وا 

ذا أُ  ،(ٙ)ضعيفةٍ  مف ذلؾ إال في لغةٍ شيٍء  عبلمةُ  تقدـ لـ تمحؽ ذلؾ  ؽَ حِ لْ وا 

                                                 

 ك٢ ٛٞ ظخَٛ ٬ًّ ٤ٓز٣ٌٞٚٛح حُوٍٞ ح٧ه٤َ ح١ٌُ ٛللٚ أرٞ ك٤خٕ ( ٔ)

ِلخػَ، ٝػَِ أرٞ ك٤خٕ ٌُُي حكظوخٍ حُلؼَ ُ ٝٓؼ٠٘ حُظل٣َؾ:، ٖٖ/ٔحٌُظخد 

ََ حُلؼَ ١خُذ  أرًيح ُِلخػَ، ٫ ٣ٔظوَ ٓ٘ٚ ٓغ  رؤٕ ًَ ٌْ حُٔلؼٍٞ ٬ًّ كظ٠ ٣ُ

 ، َُ ََّ رٚحُلخػ : ٜٓ٘ؾ حٗظَ ُْٝ ٣لظوَ ا٠ُ حُٔلخػ٤َ، ،كبًح أهٌ حُلخػَ حٓظو

 .ٕٖٔٔ/ٖ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 8ٕٔ/ٙحُظ٤٣ٌَ ، ٖٝٓٔحُٔخُي ٙ 

( ٌٛح هٍٞ ٛ٘خّ رٖ ٓؼخ٣ٝش ح٣َ٠َُ، حٗظَ: َٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ ٕ)

 .٘/ٕٞحٓغ ، ٝٛٔغ ح8ُٜ٘ٔ/ٔ، َٝٗف حٌُخك٤ش ٫رٖ حُوٞحّ ٖٖ٘/ٔ

 .7ٕ( ٌٛح هٍٞ حُلَحء ٝحٌُٔخث٢، ٝٗٔذ ٌُِٞك٤٤ٖ، حٗظَ: ح٩ٜٗخف ٙ ٖ)

 .٘/ٕ( ٌٛح هٍٞ هِق ح٧كَٔ، حٗظَ: ٛٔغ حُٜٞحٓغ ٗ)

ٍٍ حُوٍٞ ح٧ه٤َ ( ٌٛح ٘) ُِ ٝػٜلٞ ، ًٌُي هٍٞ حُز٤٣َٜٖ، ٝٛللٚ حر٘خ حُوزخ

، ٝهي ٙٙٔ/ٔ، َٝٗف حُـَٔ 7ٙٔ، ٝطٞؿ٤ٚ حُِٔغ ٖٗٓ/ٔحٗظَ: حٌُظخد 

ك٤خٕ ٌُٜح حُٞؿٚ رؤٗٚ ٫ ٓٔظيػ٢ ُِٔلؼٍٞ رٚ ا٫ حُلؼَ، ٝحُٔٔظيػ٢  ػَِ أرٞ

ُٚ ٛٞ حُؼخَٓ ك٤ٚ، ٧ٕٝ حُلخػَ ٫ ٣ٔظيػ٢، ك٬ ٣ٌٕٞ ػخ٬ٓ، حٗظَ: ٜٝٓ٘ؾ 

 .7، ٙ/7، ٝحُظ٤٣ٌَ ٕٙٔحُٔخُي ٙ 

( ٌٝٛٙ ُـش "أ٢ًِٗٞ حُزَحؿ٤غ"، ٝ حرٖ ٓخُي ٤ٔٔ٣ٜخ ُـش "٣ظؼخهزٕٞ ك٤ٌْ ٙ)

٣َِِْض ُِطَ  ٣َِِضْ ٬ٓثٌش "، ُٝػ َُ٘ٞءسَ، ُٝػ َٗ ِى  ُْ ُز٢٘ حُلخٍع رٖ -أ٠ً٣خ-٤ٍِّت ٝأَ

، َٝٗف حرٖ ػو٤َ 98/ٕ، ٝأٟٝق حُٔٔخُي ٓٗ/ًٕؼذ، حٗظَ: حٌُظخد 

 .ٖٔ٘/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 8٘، 8ٓ/ٕ
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والجممة قبمو في موضع  ،وما بعده مبتدأ ،البلحؽ ضمير فاعؿ :ؿيفق
 .(ٕ)ما بعده بدؿ منو :وقيؿ ،(ٔ)الخبر

 .(ٖ)بعده مف تثنية وجمعأنو عبلمة تدؿ عمى ما  :والصحيح
****** 

يجوز في  :فقيؿ ،(ٗ)يـ المعنىيفال يجوز إال حيث  :اإلعراب بُ مْ قَ 
أف يحمؿ  :ومعنى التأويؿ ،(ٙ)يجوز فييا عمى التأويؿ :وقيؿ ،(٘)الضرورة

 اتكااًل اتساعا و الكبلـ يجوز في  :وقيؿ ،فيصح اإلعراب عميو ،عمى المعنى
 .(ٚ)عمى فيـ المعنى

                                                 

 .ٖٕٓ/ٔ( حٗظَ: أٓخ٢ُ حرٖ حُ٘ـ١َ ٔ)

 .٘ٓٗ/ٔ، ٝحُظ٣َٜق 7ٔٔ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُظ٤َٜٔ ٕ)

ُٖ ػٜلٍٞ ٝأرٞ ٖٙ/ٕ ( ٌٛح هٍٞ ٤ٓز٣ٞٚ، حٗظَ: حٌُظخدٖ) َلُٚ حر لَّ َٛ ٝ ،

، ٝحُظ٤٣ٌَ 8ٙٔ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ: ك٤خٕ ٝحرٖ ٛ٘خّ، 

 .٘ٓٔ/ٕ، ٝأٟٝق حُٔٔخُي ٖٕٓ/ٙ

( هخٍ حرٖ هَٝف: "حُٔلؼٍٞ حُٔلٍٔٞ ػ٠ِ حُٔؼ٠٘ ٖٓ رخد ح٫طٔخع ٗ)

، ٝأىهِض  ٍَ ٝحُٔـخُ؛ ُلْٜ حُٔؼ٢٘، ٝٛٞ ًؼ٤َ ؿيح؛ ٝٓ٘ٚ: هَم حُؼُٞد حُٔٔٔخ

: َٗف ح٧ُل٤ش ٫رٖ -أ٠٣خ-، ٝحٗظ8َٖٗ/َٔٗف حُـَٔ -٘ٔٞس ك٢ ٍأ٢ٓ"حُوِ

 .ٙ/ٕ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 7ٗٔ/ٕػو٤َ 

 ( ًوٍٞ حُ٘خػَ: ٘)

 ٓؼاااَ حُو٘خكاااٌ ٛااايحؿٕٞ هاااي رِـاااض
 

 

 ٗـااَحٕ أٝ رِـااض ٓااٞآطْٜ ٛـااَ
 

هخٍ حرٖ هَٝف: "كوُٞٚ: )ٝهي ؿخء ك٢ حُ٘ؼَ( ؿ٤َ ٓي٣ي؛ ٧ٗٚ هَٜٙ ػ٠ِ 

 .8ٖٗ/َٔٗف حُـَٔ  -حُ٘ؼَ"

، ٝحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕٔٔ( ٌٛح هٍٞ حُِؿخؿ٢ ك٢ حُـَٔ ٙ)

ٕ/ٔ8ٔ. 

 .8ٔٔ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 7)
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 ،اتُ ي  رِ دَ صْ المَ  (ٔ)"يْ كَ "و "ف  أَ "و "ما"و "فْ أَ " :الحرؼ ،ـٌ واسْ  ؼٌ رْ حَ : الموصوؿ
واأللؼ والبلـ  ،بمعناىما "ي  أَ "و "التي"و "الذي"و "ما"و "فْ مَ " :واالسـ

بمعنى  "البلئي"و ،(ٕ)في لغة طيئ "ذات"و "ذو"و، -اأيضً -بمعناىما
بيما  يدَ رِ وأُ  ،ميتيفاالستفيا (ٖ)"فْ مَ " وأ "ما"إذا كانت مع  "ذا"و "،الذيف"

 ".التي"و "الذي"معنى 
 ةِ فَ ر  عَ وفي األسماء الجوامد المُ  ،ايَ مِّ في أسماء اإلشارة كُ  (ٗ)وأجاز الكوفيوف

 .باأللؼ والبلـ أف تستعمؿ موصوالتٍ 
 وتشديدىا مع جرييا بوجوه  ،تسكيف الياء :(٘)لغات "التي"و "الذي"وفي 

                                                 

(ٔ ،"٢ًَْ "ٝ " َّٕ " ٝ"أَ ْٕ ( هخٍ أرٞ ك٤خٕ: "حُٔظلن ػ٠ِ كَك٤ظٚ ٜٝٓي٣ٍظٚ: "أَ

ٝحُٔوظِق ك٢ ٜٓي٣ٍظٚ: "ٓخ"، ٝأٓخ "ٓخ" اًح طويٍص رخُٜٔيٍ ٢ٛ 

ا٠ُ أٜٗخ كَف، ًٝٛذ ح٧هلٖ ٝحُٔزَى ٝحُٔخ٢ُٗ  ِٝٛظٜخ، كٌٛذ حُـٍٜٔٞ

ٝح٢ِ٤ُٜٔ ٝحرٖ حَُٔحؽ ٝؿٔخػش ٖٓ حٌُٞك٤٤ٖ ا٠ُ أٜٗخ حْٓ، حٗظَ: حٌُظخد 

، ٕٔٔ، ٕٓٔ/ٕ، ٝح٧ٍٛٞ ٕٔٓ، ٕٓٓ، ٝحُٔوظ٠ذ ٔٔ/ٖ، ٕٖٙ/ٕ

 .ٕٖٖ، ٝحُـ٠٘ حُيح٢ٗ 99ٖ، 99ٔ/ٕٝحٍط٘خف ح٠َُد 

 .99ٔ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُظ٤َٜٔ ٕ)

َِ "ًح" ُٓٞٛٞشً رؼي "ٓخ" ( هخٍ أرٞ ك٤خٕ: "ٖ) ٫ ٗؼِْ ه٬كًخ ك٢ َؿْؼ

" كل٤ٚ ه٬ف، ٝأًؼَ أٛلخر٘خ أؿخُٝح ًُي، ٖٝٓ  ْٖ ح٫ٓظلٜخ٤ٓش، ٝأٓخ رؼي "ٓ

 .ٖٗ/ٖحُظ٤٣ٌَ ٝحُظ٤ٌَٔ -حُ٘ل٤٣ٖٞ ٖٓ ٫ ٣ـ٤ِ ًُي"

، َٝٗف حُٔلَٜ ٫رٖ 77ٔ/ٕ، 8ٖٔ/ٔٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ُِلَحء  حٗظَ: (ٗ)

 .ٔٙٗ/ٔ، ٝحُٔوخٛي حُ٘خك٤ش ٔٙ٘خظْ، َٝٗف ح٧ُل٤ش ٫رٖ حُٕٗ/٣ٗؼ٤ٖ 

، ٖٗ٘-ٕٗ٘ ٙ ، ٝىهاخثن حُظٜا٣َقٕٕٙ/ٕ( حٗظَ: ح٧ٍٛٞ ك٢ حُ٘لاٞ٘)

حُ٘اِٞر٤ٖ  ، ٝٓاْٜ٘:اٜٗاخ ٟاٍَٝس :ٝهاخٍ ،ْٜٝٓ٘ ٖٓ أٌَٗ إٔ طٌٕٞ ٌٛٙ ُـاخص

 .ٖٓٙ، ٕٓٙ/ٕك٢ َٗف حُٔويٓش حُـ٤ُِٝش 
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 عنيا، الياء واالستغناء بالكسرةوحذؼ  ،(ٔ)أو كسرىا عمى حاؿ ،اإلعراب
 .(ٕ)أو تسكيف الذاؿ

المذاف  :(ٖ)فيقاؿ "،التي"و "الذي"وال يستعمؿ منيا صيغة تثنية وجمع إال 
 .والمذيف نصبا وجر ،رفعا
 وفَ ذُ الم   :(ٗ)ومنيـ مف يقوؿ ،ارًّ رفعا ونصبا وجَ في جمع "الذي"  "الذيف"و
وبعض  ،البلئيف رفعا ونصبا وجرا :وىذيؿ تقوؿ ،ارًّ ا وجَ مذيف نصبً لوا ،ارفعً 

                                                 

 ( ٗلٞ هٍٞ حُ٘خػَ: ٔ)

ااااااٚ رٔااااااخٍ ْٔ ٍُ كخْػَِ  ُٝاااااا٤ْ حُٔااااااخ
 

 

 ُِّااااااااااااااا١ٌِّ ٝإ أؿ٘اااااااااااااااخى ا٫ 
 

، ٍٝٛق حُٔزخ٢ٗ ٔٗ٘، ٝح٩ٜٗخف ٙ ٗ٘/ٖحرٖ حُ٘ـ١َ أٓخ٢ُ حٗظَ: 

 .7ٕٙ/ٔحُٜٞحٓغ  ٛٔغ، 7ٙٝٙ 

  ( ٓؼخٍ كٌف ح٤ُخء ٓغ روخء حٌُحٍ ٌٍٓٔٞس هٍٞ حُ٘خػَ ٖٓ حُز٢٤ٔ:ٕ)

اااازًخ ِٔ ْلظَ ُٓ ْ٘لَاااايُّ  َ٫ ٣ ٌِ ٍِ حَُِّاااا ٌُ  ٫َ طَْؼاااا
 

 

 ٍُ ٌَ ٫َ ٣َا َٝ َٕ ٫َ ٣ُْزو٢ِ  خ ًَ  ْٕ اِ َٝ ًيح  ْٔ  َك
 

  خٍ كٌف ح٤ُخء ٝط٤ٌٖٔ حٌُحٍ هٍٞ حُ٘خػَ ٖٓ حُط٣َٞ:ٝٓؼ

ٍَ ر٤َْظًااااااا ْْ أَ اااااااشً كََِااااااا ـَ ْٜ َٖ رَ ااااااا َٔ  خ أَْك
 

 

 َُ ِٓ سَ َػااخ َِّ ٍِ َػاا ْٖ آ اا ِٓ  ِٚ ٌْ رِاا ااٖ حَُِّاا ِٓ 
 

 .89ٔ/ٔ، َٝٗف حُظ٤َٜٔ 7ٔٙ/ٕحٗظَ: ح٩ٜٗخف 

حٗظاَ: ٗاَف  ،ٓاْٜ٘ حراٖ ٓخُاي ٝحراٖ ٛ٘اخّٝ ٤٣ٖٞ،زؼٞ حُ٘لاُاهاٍٞ ٌٛح ( ٖ)

 "حُِاٌحٕ"، ًٝٛذ حُـٍٜٔٞ اُا٠ إٔ ٖٖ/ٔ حُٔٔخُي ، ٝأٟٝق9ٔٔ/ٔحُظ٤َٜٔ

ا"ح١ٌُ"٤ُْ طؼ٤٘ش  ِٛ ػِا٠  ؾ  ٤َ ؛ ُو٤خّ ػِش حُز٘خء رٚ ًٔخ ك٢ حُٔلاَى، ٝاٗٔاخ ٛا٢ 

، ٝٗاَف حُٔلٜاَ ٔٔٗ/ٖحٗظاَ: حٌُظاخد  ،٠ ػِا٠ حُلو٤واشٍٛٞس ٓخ ٛٞ ٓؼً٘ا

 .ٔٗٔ/٫ٖرٖ ٣ؼ٤ٖ 

٣ِِض ٗ) ٔاَ ، ٝٗاَف حُـ89ٔ/ٔاُا٠ ٛا٣ٌَ كا٢ ٗاَف حُظٔا٤َٜ ٌٛٙ حُِـش ( ُػ

ػٖ حرٖ ٓخُي أٗٚ  (ٖٔ/ٖ)، ٝٗوَ أرٞ ك٤خٕ ك٢ حُظ٤٣ٌَ 7ٕٔ/٫ٔرٖ ػٜلٍٞ 

٣ِِض ا٠ُ ػو٤َ.هي ، ٝتٍ ٤ِّ خ ا٢ُ ١َ حَٛ َِ ػَ   ُػ
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ويجوز حذؼ النوف في  ،والبلئيف نصبا وجرا ،البلؤوف رفعا :يقوؿ (ٔ)ىذيؿ
 .كؿ ذلؾ

ويجوز حذؼ الياء في  ،: البلئي والبلتي والمواتي"التي"وتقوؿ في جمع 
 .بتسكينيا (ٕ)و"البلْت" ،اء مكسورةتب "البلتِ "و ،جميع ذلؾ

يعقؿ مف المذكريف  فْ ى أنواع مَ وعم ،تقع عمى ما ال يعقؿ "ما"و
يعقؿ مف المذكريف  فْ تقع عمى آحاد مَ  اأني (ٗ)وزعـ بعضيـ ،(ٖ)والمؤنثات
 والمؤنثات.

عقؿ فيما ي فْ مَ وعمى ما ال يعقؿ إذا اختمط بِ  ،يعقؿ فْ تقع عمى مَ  "فْ مَ "و
يعقؿ إذا وعمى ما ال ، "فْ مِ ػ"أو فيما فصؿ ب ،[ب/٘] (٘)"فْ مَ "وقعت عميو 

                                                 

 ( ٝٓ٘ٚ هٍٞ حُ٘خػَ: ٔ)

ََّ ػ٘اااا٢إُ ٛااااْ حُاااا٬ اااا ـُ ااااٞح حُ ٌُّ  ٕٝ ك
 

 

ْْ ؿ٘ااخك٢ ِٛـخٕ ُٝٛاا ِٝ حُ٘ااخ َْ اا َٔ  ر
 

، ٘ٓٓٔ/ٕ، ٝحٍط٘ااخف ح٠ُااَد 9ٗٔ/ٔحٗظااَ: ٗااَف حُظٔاا٤َٜ ٫رااٖ ٓخُااي 

 .ٗٗٔ/ٔٝحُٔٔخػي 

( ك٢ ح٧َٛ: ٝ"ح٬ُث٢" ر٤خء ٌٍٓٔٞس، ٝ"ح١ْ٬ُ"، ٝحٗظاَ: حراٖ ػٜالٍٞ ٕ)

ٔ/ٔ7ٕ. 

، ٝٗاااَف ٖ٘ٔ/ٕ، ٝح٧ٛاااٍٞ ٫راااٖ حُٔاااَحؽ ٕٗ/ٔحٗظاااَ: حُٔوظ٠اااذ  (ٖ

ٝٗاَف  ،7ٖٔ/ٔ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜالٍٞ ٘ٗٔ/ٖحُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ 

 .ٙ٘/ٖحٌُخك٤ش ٢َُِٟ 

ٞ ػز٤يس ٝحرٖ ىٍٓظ٣ٞٚ ٢ٌٓٝ ٝحرٖ زؼٞ حٌُٞك٤٤ٖ ٝطزؼْٜ أرُهٍٞ ٌٛح ( ٗ)

، ٝٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ 8ٕٕ/ٗحٗظَ: حٌُظخد  ،ٝٛٞ ظخَٛ هٍٞ ٤ٓز٣ٞٚ ،هَٝف

، ٝحٍط٘خف 8ٕٙ/ٔ، ٝحُز٢٤ٔ ٫رٖ أر٢ حَُر٤غ ٙٔٗ، ٘ٔٗ/ُِٕلَحء 

 .ٖٗٓٔ/ٕح٠َُد 

 : "ٓخ".7٘ٔ/ٔ( ك٢ حرٖ ػٜلٍٞ ٘)
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أنيا  (ٕ)وزعـ بعضيـ ،(ٔ)المذكريف والمؤنثات فػيعقؿ مِ  فْ ممة مَ عومؿ معا
 تقع عمى ما ال يعقؿ عموما.

وأما جمعو فبل يقع إال عمى  ،(ٖ)وتثنيتو فممف يعقؿ وما ال يعقؿ "الذي"وأما 
 وتثنيتيا وجمعيا فممف يعقؿ ولما ال يعقؿ. "التي"وأما  ،(ٗ)يعقؿ فْ مَ 
 يعقؿ مف المذكريف والمؤنثات. لمف يعقؿ ولما ال واأللؼ والبلـ 
 (٘)وبعض العرب ،مف المذكريف والمؤنثاتال يعقؿ لمف يعقؿ ولما  "ي  أَ "و

 في التأنيث. ةٌ ي  أَ  :يقوؿ
أنيا تقع  (ٙ)وزعـ بعضيـ ،لمف يعقؿ ولما ال يعقؿ مف المذكريف "ذو"و

 عمى المؤنث.
 لمف يعقؿ ولما ال يعقؿ مف المؤنثات. "ذات"و
 .(ٚ)مف يعقؿ وما ال يعقؿ مف المذكريف لجمع ى"لَ األُ "و

                                                 

، ٕٙٔ/ٔحٗظااااَ: ٗااااَف حُظٔاااا٤َٜ ٫رااااٖ ٓخُااااي  ،هااااٍٞ حُـٜٔااااٍٞ ٛااااٌح (ٔ)

 .ٖٗٓٔ/ٕ٘خفٝح٫ٍط

، ٝٗااخظَ حُـاا٤ٖ 9ٕٗ/ٔحٗظااَ: طٟٞاا٤ق حُٔوخٛااي  ،هااٍٞ هطااَدٛااٌح ( ٕ)

 .ٗٙٔ/ٔ، ٝحُٔٔخػي 7ٗٓ/ٕ

 .ٓ٘ٔ/ٔ، ٝحُظ٣َٜق 88ٕ/ٔ( حٗظَ: حُز٢٤ٔ ٫رٖ أر٢ حَُر٤غ ٖ)

 .8ٕ/ٖ، ٝحُظ٤٣ٌَ 9ٔٔ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُظ٤َٜٔ ٗ)

، ٢ٛٝ ُـش كٌخٛخ ٕٕ/ٖ، َٝٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ 7ٓٗ/ٕ(حٗظَ: حٌُظخد ٘)

 .9ٗٔ/ٔحٗظَ: حُٔٔخػي  ،ٝكٌْ ػ٤ِٜخ حرٖ ػو٤َ رخ٠ُؼق ،٤ًٔخٕ حرٖ

، ٝحُظ٣َٜق 9ٕٗ، ٝح٤ُٛ٧ش ١َُِٜٝ ٘٘/ٖ( حٗظَ: أٓخ٢ُ حرٖ حُ٘ـ١َ ٙ)

ٔ/ٔٙٔ . 

حٗظَ: َٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ  "،ٝحٍُٜٔ٘ٞ أٜٗخ ُِؼو٬ء"( هخٍ أرٞ ك٤خٕ: 7)

 .ٕٖ/ٖ، ٝحُظ٤٣ٌَ 9ٖٔ/ٔٓخُي 
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ا ال يعقؿ مَ لِ  "ما"ومع  ،لمف يعقؿ مف المذكريف والمؤنثات "فْ مَ "مع  "ذا"و
 منيما.

 حرؼ. :(ٕ)وقاؿ غيرىـ ،أف األلؼ والبلـ اسـ (ٔ)ومذىب الجميور
وال  ،فتوصؿ األلؼ والبلـ باسـ الفاعؿ واسـ المفعوؿ ،تٍ بَل مف صِ  د  بُ  وال

وغيرىا ال يوصؿ إال بظرؼ أو مجرور بشرط  ،(ٖ)إال ضرورةً  بالجمؿتوصؿ 
 اسمية أو فعمية. (٘)مف معنى التعجب ةٍ ي  رِ عَ  (ٗ)وبجممة خبرية ،التماـ

 "يْ كَ "الناصبة لممضارع و "فأَ "و ،الخفيفة إال باالسمية "فْ أَ "و "ف  أَ "وال توصؿ 
 .(ٙ)بو
 

                                                 

، َٝٗف ٕٔٓ/ٔش ٫رٖ حُ٘لخّ ٝحُظؼ٤ِو ،78ٔ/ٔ حُـَٔ ( حٗظَ: َٗفٔ)

 .ٕٕٓ، ٝحُـ٠٘ حُيح٢ٗ ٕٓٓ/ٔحُظ٤َٜٔ 

( ًٛذ ح٧هلٖ ا٠ُ أٜٗخ كَف طؼ٣َق ٫ ُٓٞٛٞش، ًٝٛذ حُٔخ٢ُٗ ا٠ُ ٕ)

 "،ح١ٌُ"أٜٗخ كَف ٍٓٞٛٞ، ًٝٛذ حُِٓو١َ٘ ا٠ُ أٜٗخ ٓ٘وٞٛش ٖٓ 

، ٔٙ/ٗ، ٝحُظ٤٣ٌَ ٔٔ/ٖ، َٝٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ 8ٖٔٙ حٗظَ: حُٔلَٜ 

 .ٓٙٔ/ٔٝحُظ٣َٜق  ،ٖٗٗ/َٔٔحى١ ٝط٤ٟٞق حُٔوخٛي ُِ

ٚ حُـٍٜٔٞ  "أٍ"( ىهٍٞ ٖ) ّٜ حُُٔٞٛٞش ػ٠ِ حُلؼَ ح٠ُٔخٍع ه

 ًٍ ٝحرٖ ٓخُي ٣ـ٤ِٙ ػ٠ِ هِش،  ،حرخ٠ٍَُٝس، ٝرؼٞ حٌُٞك٤٤ٖ ٣ـ٤ِٝٗٚ حهظ٤خ

حٗظَ: َٗف  ،ٝأٓخ ىهُٜٞخ ػ٠ِ حُـِٔش ح٤ٔٓ٫ش أٝ حُظَف كٜٞ ٍَٟٝس

، ٝحٍط٘خف ٕٕٓ/ٔ ، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي79ٔ/ٔحُـَٔ ٫ٕ ػٜلٍٞ 

 .7ٓٔ/ٔ، ٝحُظ٣َٜق ٓ٘ٔ/ٔ، ٝحُٔٔخػي ٗٔٓٔ/ٕح٠َُد 

ِّٜ  ،هٍٞ حُـٌٍٜٔٞٛح ( ٗ) ٝأؿخُ  ،شِ ٤َّ ٤ِ ْٜ ٝحَُّ٘  شِ ٣َّ َِ ْٓ رخ٧َ  شَ َِ ٝأؿخُ حٌُٔخث٢ حُ

ِّٜ  حُٔخ٢ُُّٗ  ، 7/ٖحٗظَ: حُظ٤٣ٌَ  ،رـِٔش حُيػخء اًح ًخٗض رِلع حُوزَ شَ َِ حُ

 .9ٙٔ/ٔٝحُظ٣َٜق 

َٗف  حٗظَ: ،أؿخُ حرٖ هَٝف حُِٜش رخُظؼـز٤شٝ ،هٍٞ حُـٌٍٜٔٞٛح ( ٘)

 .997/ٕ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٓٔ/ٖحٌُخك٤ش ٢َُِٟ 

 .8ٔٔ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  ( حٗظَ:ٙ)
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منيـ -ىب طائفةومذ ،(ٔ)(س)المصدرية ال توصؿ إال بالفعؿ عند  "ما"و
 بالجممة االسمية.-اأيضً -أنيا توصؿ-(ٕ)األعمـ
وقد يغنى عنو ظاىر ىو ىو في  ،بد في الجممة مف ضمير الموصوؿ وال

أنو ال يوصؿ بالقسـ  (ٖ)وزعـ قـو مف القدماء ،وال يقاس عميو ،المعنى
 ،جممة القسـ مف ضمير الموصوؿ تْ يَ رِ إذا عَ  ،وال بالشرط وجوابو ،وجوابو
حدى  .جممتي الشرط والجزاء منو وا 

ي الجممة أزْ جُ  دَ حَ أَ  والضمير إف كاف مرفوعا لـ يحذؼ إال إف كاف مبتدأً 
وفي  ،أو في صمة غيرىا "،ي  أَ "ؾ إف كاف في صمة افإذ ذ ،الواقعة صمة
 ،والطوؿ بأف يكوف لمخبر معموؿ واحد أو أكثر ،(ٗ)حذفوجاز  ،الكبلـ طوؿ

 .عَ مِ إال حيث سُ  وؿٍ وال يحذؼ ببل طُ 
                                                 

 .ٔٔ، ٓٔ/ٖ( حٗظَ: حٌُظخد ٔ)

ٝح٧ػِْ ٛٞ: ، ٕٔٓ/ٖ، ٝحٗظَ: َٗف حٌُظخد ٤َُِٔحك٢ ٖٖٔ/ٕ( حٌُ٘ض ٕ)

رخ٧ػِْ ًخٕ ػخُٔخً  ٣ٞٓق رٖ ٤ِٓٔخٕ رٖ ػ٠ٔ٤ حُ٘ل١ٞ حُ٘٘ظ١َٔ حُٔؼَٝف

رخُؼَر٤ش ٝحُِـش ٝٓؼخ٢ٗ ح٧ٗؼخٍ، كخكظخً ُٜخ، كٖٔ ح٠ُز٢ ُٜخ، ٍٜٓ٘ٞحً 

ربطوخٜٗخ، ٍكَ ا٠ُ ه١َزش ٝأهٌ ػٖ ارَح٤ْٛ ح٩ك٢ِ٤ِ، ٝٛخٍص ا٤ُٚ حَُكِش 

حٗظَ: رـ٤ش حُٞػخس  ٛـ،7ٙٗك٢ ُٓخٗٚ. ُٝي ٓ٘ش ػَ٘ ٝأٍرؼٔخثش، ٝٓخص ٓ٘ش 

ٕ/ٕٕٗ. 

ٟ ؿِٔش حُؤْ ٖٓ ََ ؼْ ؿخُٙ رؼ٠ْٜ ر١َ٘ أ٫ طَ ٝأ ،خ( ٝأؿخُٙ رؼ٠ْٜ ٓطِوً ٖ)

ًٌٝح أرٞ  ،ٝٗٔزٚ ا٠ُ حُز٤٣َٜٖ ،ٌٝٛح حُوٍٞ ٛللٚ حرٖ ػٜلٍٞ ،٤َٟٔ

، 8ٕٔ/ٔ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖٓٗ/ٕحٗظَ: ح٧ٍٛٞ  ،ك٤خٕ

 . 997/ٕٝحٍط٘خف ح٠َُد 

هٍٞ حُز٤٣َٜٖ، ٝأؿخُ حٌُٞك٤ٕٞ كٌف حُؼخثي حَُٔكٞع اًح ًخٕ ٓزظيأ ٌٛح ( ٗ)

ًٝٛذ حرٖ ٓخُي ا٠ُ أٗاٚ  ،" أٝ ؿ٤َٛخ١ٍّ ك٢ ِٛش "أَ  ،حُِٜش أٝ هَٜص١خُض 

، 7ٓٔ/ٕحٌُظااخد  ، حٗظااَ:ُٝااْ ٣ٔظ٘ااغ ،اًح ػاايٓض ح٫ٓااظطخُش ٟااؼق حُلااٌف



 

 

 

 
 

 

 

 الموفور من شرح ابن عصفور
 ديـــمد الجنـــــد / أحمد مح

 د/ عبد الملك أحمد شتيوي

524 

 وْ أَ  ،هِ رِ يْ غَ  يرُ مِ ضَ  ـ  أو بفعؿ وثَ  ،(ٔ)إال قميبل ؼْ ذَ حْ أو منصوبا بغير فعؿ لـ يُ 
 .(ٕ)لـ يحذؼ ،وىو منفصؿ ـ  ثَ  َس يْ لَ 

 

 ، ظَ فِ فإف جاء منو شيء حُ  ،(ٖ)وُ فُ ذْ حَ  زْ جُ لـ يَ  "أؿ"أو متصؿ في صمة 
 .(ٗ)اإلثبات والحذؼ [أ/ٙ] أو في صمة غيرىا جاز فيو

 .(٘)لـ يجز حذفو ضافةا باإلضو فأو مخ
 .وال يقاس عميو ،(ٙ)وقد يجوز في الشعر حذؼ االسـ والضمير لدليؿ

                                                                                                              

، ٝٗاااَف حُظٔااا٤َٜ ٫راااٖ ٓخُاااي ٖ٘ٙ، ٕٔ/ٔ، ٝٓؼاااخ٢ٗ حُواااَإٓ ُِلاااَحء 8ٓٔ

 .9ٕٗ/ٔ، ٝحُٜٔغ 7ٕٓ/ٔ

لٍٞ ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜٕ٘/ٖ( حٗظَ: َٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ ٔ)

 . 7ٕ/ٖ، ٝحُظ٤٣ٌَ 8ٖٔ/ٔ

، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي 8ٗٔ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕ)

 . 7ٕ/ٖ، ٝحُظ٤٣ٌَ 8ٖٕ/ٔ، ٝحُز٢٤ٔ ٕٗٓ/ٔ

هٍٞ حُـٍٜٔٞ، ٝه٤َ: ٣ـُٞ ٓطِوخ، ٝه٤َ: إ ُْ ٣يٍ ػ٤ِٚ ى٤َُ ُْ ٌٛح ( ٖ)

ٝحكي ا٠ُ  ٖٓ ٓظؼيٍّ  ح٣ـِ، ٝه٤َ: إ ًخٕ حُٞٛق حُٞحهغ ك٢ ِٛظٜخ ٓؤهًًٞ 

 َٖ ُٔ كَ  ا٠ُ حػ٤ٖ٘ أٝ ػ٬ػشٍ  ٝحُلٌف ه٤َِ، ٝإ ًخٕ ٖٓ ٓظؼيٍّ  ،كخ٩ػزخص ك٤ٜق

ٝحُلٌف ٖٓ حُٔظؼي١ ُؼ٬ػش أكٖٔ ٓ٘ٚ ك٤ٔخ ٫ػ٤ٖ٘،  ،٧ؿَ حُطٍٞ حُلٌفُ 

، ٝٛٔغ ٗ٘ٗ/ٔحٗظَ: ط٤ٟٞق حُٔوخٛي  ،ٝه٤َ: اٗٚ هخٙ رخ٠ٍَُٝس

 .9ٕٔ، 9ٕٓ/ٔحُٜٞحٓغ

، ٝحُظ٣َٜق ٔ٘ٔ/ٔػي ، ٝحُٔٔخ9ٔٓٔ/ٕ( حٗظَ: حٍط٘خف ح٠َُد ٗ)

ٔ/ٔ7ٖ. 

(٘ ًٍ حْٓ كخػَ ٠ٓخكخ ا٠ُ ح رخ٩ٟخكش ُْ ٣لٌف ا٫ اًح ًخٕ ( إ ًخٕ ٓـَٝ

ٝإ ًخٕ ٓـٍَٝح رـ٤َ ًُي ُْ ٣لٌف، حٗظَ:  ،رٔؼ٠٘ حُلخٍ أٝ ح٫ٓظوزخٍ

 .7ٖٔ/ٔ، َٝٗف ح٧ُل٤ش ٫رٖ ػو٤َ 7ٙ/ٖحُظ٤٣ٌَ 

 ٝحٓظي٫ روٍٞ حُ٘خػَ:  ،هٍٞ حٌُٔخث٢ ٝحرٖ ػٜلٌٍٞٛح ( ٙ)
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ال في موضعو وفي  أو ،أو بحرؼ جر في موضع رفع فبل يجوز حذفو
موصوؿ حرؼ مف الال ولـ يدخؿ عمى  أو ،الصمة ضمير غيره لـ يحذؼ
جوز أو دخؿ في ،عَ مِ فبل يحذؼ إال حيث سُ  ،جنس ما دخؿ عمى الضمير

 .(ٔ)إال إف تعمقا بمختمفي المعنى لـ يجز حذفو ،إثباتو وحذفو
 استيفائوإال بعد  ،وال يخبر عنو ،ى منونَ ثْ تَ سْ وال يُ  ،الموصوؿ عُ بَ تْ وال يُ 
 .صمتو
إال  ،أعني بما ليس مف الصمة ،بيف الصمة والموصوؿ بأجنبي ؿُ صَ فْ وال يُ 

 .(ٕ)اعتراضٍ بجممة  ؿَ صِ فُ  فْ إِ 
وال يجوز حذؼ الصمة إال إف  ،(ٖ)صمة عمى الموصوؿوال يجوز تقديـ ال

 .(ٗ)كاف في الكبلـ ما يدؿ عميو

                                                                                                              

 ِٚ  أُػااااااااااااااًٞ رااااااااااااااخهلل ٝآ٣خطِاااااااااااااا
 

 

اا َِاان ٓااٖ َهااخٍؽِ  رااخدِ  ْٖ ِٓ ـْ ُ٣ ْٖ اا َٓ 
 

حٗظَ:  ،حُلخػَ فَ ٌْ ٌٝٛح ٫ ٣ـُٞ ػ٘ي حُز٤٣َٜٖ؛ ٧ٕ ك٤ٚ كَ  ،أ١ ٣ـِن رخرٚ

 .9ٕٕ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٕٓٓٔ/ٕح٫ٍط٘خف 

، َٝٗف حُظ٤َٜٔ 8٘ٔ، 8ٗٔ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔ)

ٔ/ٕٓ٘ ،ٕٓٙ. 

 ( ٗلٞ هٍٞ حُ٘خػَ: ٕ)

 ى حُاااا١ٌ ٝأر٤ااااي طؼااااَُف ٓخٌُِااااخًح
 

 

 َِ ٛاااخِص حُزخ١ِااا ََّ  ٝحَُلااانُّ ٣َاااْيكَُغ طُ
 

، َٝٗف 7ٖٖ/ٔ، ٝحُوٜخثٚ ٕٓٙ/ٕحٗظَ: حُظؼ٤ِوش ػ٠ِ ًظخد ٤ٓز٣ٞٚ 

 .8ٙٔ/ٔحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

حٗظَ:  ،ُِٝٓ٘ش ُِٓ٘ش ؿِثٚ حُٔظؤهَ ،٧ٕ حُِٜش ٖٓ ًٔخٍ حٍُٔٞٛٞ (ٖ)

زخد ُِؼٌز١َ ، ٝحُِٖٙٓ/ٔ، َٝٓ ٛ٘خػش ح٩ػَحدٕٕٕ/ٕح٧ٍٛٞ 

ٕ/ٕٔ8. 

 : ػز٤ي رٖ ح٧رَٙ ( ٗلٞ هٍٞٗ)

 َٗلاااااااٖ ح٧ُااااااا٠ كاااااااخؿٔغ ؿٔاااااااٞ
 

 

َّْ ٝؿٜٜاااااااْ ا٤ََُِْ٘اااااااخ ،ػاااااااي  ػااااااا
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ويجوز فيما كاف مف الموصوالت لمواحد واالثنيف والجمع بمفظ واحد الحمؿ 
 ،(ٔ)وعمى المعنى فيثنى ويجمع ،عمى المفظ في حاؿ التثنية والجمع فيفرد
ؿ إذا وقع عمى المؤنث أف يحمواحد وفيما كاف منيا لممذكر والمؤنث بمفظ 

 .أو عمى معناه فيؤنث ،عمى لفظو فيذكر
ويجوز في جميعيا إذا وقعت بعد ضمير متكمـ أو مخاطب أف تعيد 

أعني ضمير  ،الضمير عمييا كما تعيده عمى االسـ الظاىر إذا وقعت بعده
ذا حممت عمى  ،وأف تعاممو معاممة ضمير المتكمـ أو المخاطب ،غيبة وا 

  ،في كبلـ واحد فاألحسف أف يتقدـ الحمؿ عمى المفظالمفظ والمعنى 
وقد يجوز أف يتقدـ الحمؿ عمى المعنى  ،(ٕ)عمى المعنىبعد ذاؾ ثـ يحمؿ 

 فإنيـ ال يجيزوف ذلؾ. ،(ٖ)خبلفا لمكوفييف

                                                                                                              

، ٝحُظ٣َٜق 9ٔٔٙ ٓـ٢٘ حُِز٤ذ  حٗظَ: ،أٝ هٜي ح٩رٜخّ ُْٝ طٌٖ ِٛش أٍ

 .9ٕٓ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 7ٔٔ/ٔ

ٝحُز٢٤ٔ ك٢ َٗف ؿَٔ  ،7ٖ، ٖٙ/ٔ ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ٨ُهلٖ: حٗظَ (ٔ)

 .7ٕٓٔ/ٕح٫ٍط٘خف ، 7ٖٝٔ/ٔ حُِؿخؿ٢

( هخٍ ح٢١ٞ٤ُٔ: "ٝح٧كٖٔ َٓحػخس حُِلع؛ ٧ٗٚ ح٧ًؼاَ كا٢ ًا٬ّ حُؼاَد ، ٕ)

: ﴿-طؼااخ٠ُ-هااخٍ               ﴾- ّٝهااخٍ: ﴿ٕ٘ح٧ٗؼااخ ،       

         ﴾- ْٗٞ8ٖٕ/ٔٛٔغ حُٜٞحٓغ -"٣ٕٗ . 

، 7ٖٔ/ٔٝحُزٔااا٢٤ ٫راااٖ أرااا٢ حَُر٤اااغ ، 87ٖ/ٕحٗظاااَ: ٓـاااخُْ ػؼِاااذ  (ٖ)

 .8ٖٔ/ٔٝحُزلَ حُٔل٢٤ 
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 ،واستفياـٌ  ،اءٌ زَ جَ  ةً وتام   ،موصولةٌ  ةٍ تام   رَ يْ وىي غَ  ، ال تكوف إال اسما "فْ مَ "
 .(ٕ)خبلفا لمكوفييف وال تكوف زائدة ،(ٔ)موصوفةٌ  ونكرةٌ 

وتامة نكرة  ،(ٖ)موصولةالوىي  ،االسمية غير تامة ،حرفية واسمية "ما"
 ا شرطا واستفيامً  ،ونكرة غير موصوفة ،وصفة ،(ٗ)موصوفة
 ،أنيا موصولة [ب/ٙزعـ ]إْذ  ؛في التعجبية (ٙ)ا لؤلخفشخبلفً  ،(٘)اوتعجبً 

 .(ٚ)عَ مِ في غير ذلؾ إال حيث سُ  وال تكوف تامة
                                                 

ٖ ٓؼـٍذ ُي، ٝأٌَٗ هاّٞ ٝهٞػٜاخ ٓٞٛاٞكشٗلٞ (ٔ) َٔ ََ ػاٖٝ، : ٍَُٓص ر  ُٗوِا

ا حٌُٔخث٢ َٓ " ٌٗاَس ٓٞٛاٞكش ا٫ ر٘ا١َ ٝهٞػٜاخ كا٢ ْٖ إٔ حُؼَد ٫ طٔظؼَٔ "

" ،ٟٓٞغ ٫ ٣وغ ك٤ٚ ا٫ حٌَُ٘س دَّ ٍُ حٗظَ: حُِٔوٚ ٫رٖ أر٢  ،ًٞهٞػٜخ رؼي "

 .99ٕ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 8ٓٔ/ٔٝحُزلَ حُٔل٢٤ ،ٕٓٙ/َٔر٤غ حُ

حٗظَ: َٟحثَ  ،ٝح٧ٓٔخء ٫ طِحى ،حُز٣َٜٕٞ أٌَٗٝح ًُي؛ ٧ٜٗخ حْٓ (ٕ)

، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٖٓٔ، ٕٓٔٙ ٝح٤ُٛ٧ش  ،8ٔٙ حُ٘ؼَ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

ٔ/ٖٓٔ. 

 .7ٙٙ  ، ٝح٤ُٛ٧ش9ٖٓ ٙ ( حٗظَ: ٓـ٢٘ حُِز٤ذٖ)

٫ٝ  ،"ٓخ" ٌَٗس ٓٞٛٞكش ٣لظاخؽ اُا٠ ى٤ُاَ" ٝاػزخص ًٕٞ :( هخٍ أرٞ ك٤خٕٗ)

حُٔلا٢٤  حُزلاَ-"٩ٌٓخٕ ح٣ُِخىس؛ ى٤َُ هخ١غ ك٢ هُْٜٞ: ٍَُٓص رٔخ ٓؼـٍذ ُي

ٝٓٞٛاااَ  ،ٔٓٙ/ٔ: حُِٔواااٚ ٫راااٖ أرااا٢ حَُر٤اااغ -أ٠٣اااخ-حٗظاااَ، 8ٓٝٔ/ٔ

 .7ٖ8، 9ٖٔٙ ٝٓـ٢٘ حُِز٤ذ  ،ٕ٘ٔٙ حُط٬د ا٠ُ هٞحػي ح٩ػَحد 

ك٢  أكي ه٢ُٞ ح٧هلٖ ٝٛٞ، ٌٓٛذ ٤ٓز٣ٞٚ ٝؿٍٜٔٞ حُز٤٣ٌَٜٖٛح ( ٘)

 .9ٕٖٙ ، ٝٓـ٢٘ حُِز٤ذ 78، 77ٙ حٗظَ: ح٤ُٛ٧ش  حُٔٔؤُش،

، ٝحُـ٠٘ 9ٕٖٙ حٗظَ: ٓـ٢٘ حُِز٤ذ  ،حُوٍٞ حُؼخ٢ٗ ٨ُهلٌٖٛح ٛٞ ( ٙ)

 .7ٖٖٙ حُيح٢ٗ 

ٝٗٔذ ا٠ُ  ،ْٜٓ٘ حرٖ هَٝف ،ؿٔخػش ٚٝأػزظ ،هٍٞ أًؼَ حُ٘لخسٌٛح ( 7)

، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ٘٘ٔ/ٖ حٗظَ: حٌُظخد ،٤ٓز٣ٞٚ ٓـ٢ء "ٓخ" طخٓش

 .9ٖٔ ٙ ، ٝٓـ٢٘ حُِز٤ذ8، 9/ٖ
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وتخمص المضارع  ،ومستقبؿ ونافية لماض ،والحرفية غير زائدة مصدرية
وىي عند  ،(ٕ)وال تدخؿ المصدرية عمى جممة اسمية أصبل، (ٔ)لمحاؿ

 .(ٖ)األخفش اسـ
عمى  وتدخؿ ،(ٗ)ةٌ ئَ طِّ وَ ومُ  ،فتدخؿ عمى الحرؼكافة  ،وزائدة لمتأكيد ولغيره

 يدخؿ عميو.فتسوغ لو الدخوؿ عمى خبلؼ ما كاف  ،المفظ
****** 

وال تخالؼ  ،(٘)وموصولة ،ويأتي حكـ أسماء الشرط ،شرط :"ي  أَ "
قاء بوا   ،جواز حذؼ الضمير المبتدأ :أحدىما ،الموصوالت إال في شيئيف

ف لـ يكف في الصمة طوؿ ف جاء في غير  ،خبره وا   :واآلخر ،ظَ فِ حُ  "ي  أَ "وا 

                                                 

، ٖٔ/٘، َٝٗف حُٔلَٜ ٕٕٔ/ٗحٗظَ: حٌُظخد  ،هٍٞ حُـٍٜٔٞ ٌٛح (ٔ)

 .9ٕٖٙ ٝحُـ٠٘ حُيح٢ٗ 

ًٝٛذ هّٞ ْٜٓ٘ ح٤َُٔحك٢ ٝح٧ػِْ ٝحرٖ  ،هٍٞ ٤ٓز٣ٞٚ ٝحُـٌٍٜٔٞٛح ( ٕ)

ٍ ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٞٙ٘ٔ/ٖحٗظَ: حٌُظخد  ،هَٝف ا٠ُ ؿٞحُٙ

 .7ٖٔ/ٔ، ٝحُٔٔخػي 99٘/ٕ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 8ٔٔ/ٔ

ًٝٛذ حُـٍٜٔٞ ٤ٓٝز٣ٞٚ ا٠ُ  ،( ٝطزؼٚ حرٖ حَُٔحؽ ٝؿٔخػش ٖٓ حٌُٞك٤٤ٖٖ)

 ، َٝٗف حُـَٔ ٫ٕ ػٜلٍٕٞٔٔ، ٕٓٔ/ٕحٗظَ: ح٧ٍٛٞ  ،أٜٗخ كَف

، ٝحُـ٠٘ ٖ٘ٔٙ ، ٍٝٛق حُٔزخ٢ٗ ٕٓٗٙ ، ٝٓـ٢٘ حُِز٤ذ 7٘ٗ/ٕ

 .ٕٖٖٙ حُيح٢ٗ 

 .ٖٖ٘ ٙ ، ٝحُـ٠٘ حُيح7٢ٗ٘ٗ/٫ٕرٖ ػٜلٍٞ ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٗ)

حٗظَ:  ،حخ" ٫ طٌٕٞ ُٓٞٛٞش أريً ٣ًّ ُٝػْ ػؼِذ إٔ" أَ  ،هٍٞ حُـٌٍٜٔٞٛح ( ٘)

 ٙ ، ٝٓـ٢٘ حُِز٤ذ٘٘/ٖ، ٝحُظ٤٣ٌَ 9ٕٓ/ٖ، ٝحُٔوظ٠ذ 98ٖ/ٕحٌُظخد 

 .7ٕٙ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 9ٓٔ
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رىا يدخؿ عميو الماضي والموصوؿ غي ،(ٔ)أنيا ال يدخؿ عمييا إال المضارع
 والمضارع.

وال يقع بعدىا إال ما فيو  ،فيمزميا النعت "،أؿ"ووصمة إلى نداء ما فيو 
 .(ٕ)فإنيا قد يمييا اسـ اإلشارة ،إال في الشعر "،أؿ"

الثناء  لصفة التي قصداال يكوف االسـ بعدىا إال ما يعطي معنى و  ،وصفة
 .بيا

إلى معرفة كانت  تفإف أضيف ،(ٖ)وتضاؼ أبدا لفظا أو نية ،واستفياـ
 ،وال يكوف المفرد بعدىا في معنى جمع ،واقعة عمى بعض ما أضيفت إليو

 ،مف إفراد وتثنية وجمع ،بؿ يكوف واقعا عمى ما كاف يقع عميو قبؿ دخوليا
ف أضيف ف كانت مثناة أو  ،إلى نكرة مفردة كانت في معنى جميع توا  وا 

والجمع  ،اثنيف اثنيف :مفصبل ،مجموعة فالمثنى واقع عمى جميع الجنس
وال يمكف أف يكوف  ،جماعاتٍ  جماعاتٍ  :مفصبل ،واقع عمى جميع الجنس

 .(ٗ)االسـ عمى ىذا المعنى معرفة
****** 

فبل  ،ستفيامية إف بقيت كؿ واحدة عمى بابيااال "ما"إذا كانت مع  :"ذا"
ال فتكوف  ،سؤاؿ عمى  "ما"وتبقى  "،الذي"بمنزلة  موصولةً  "ذا"وا 

                                                 

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٕٓٓ، 99ٔ/٫ٔرٖ ٓخُي حٗظَ: َٗف حُظ٤َٜٔ  (ٔ)

 .8ٗٔ/ٔ، ٝحُٔٔخػي ٕٔٓٔ/ٕ

 .ٖٕٖٙ  ، َٝٗف ٌٍٗٝ حٌُٛذ9ٖٖ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُٔلَٜ ٕ)

، َٝٗف ٔٙ/ ٖ، َٝٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ ٕٓٓ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُظ٤َٜٔ ٖ)

 .ٕٙٔ/ٔحرٖ ػو٤َ 

 .8٘ٔ/ٔ، َٝٗف حُظ٣َٜق ٓٙٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  حٗظَ: (ٗ)
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 ،كمو بمنزلة اسـ واحد "ماذا"ويكوف ، مبتدأ وخبره :واإلعراب ،ستفياميتياا
 .(ٔ)عمى حسب ما بعدىا افيكوف إعرابي ،اواحد "ما"و "ماذا"ويكوف معنى 

****** 
ختار فيو أف يوافؽ اسـ المسؤوؿ مف رفع يو  ،سؤاؿ يستدعي جوابا :"ما"و

أو  ،كؿ حاؿوقد يجوز أف يكوف مرفوعا عمى  ،أو خفض أ[/ٚأو نصب ]
 .ا، إال أنو قميؿ جدًّ منصوبا عمى المعنى

****** 
عنو  ، وتأخير المخبرمبتدأيف "الذي"أو  "أؿ"إلحاؽ أوؿ الكبلـ : اإلخبار

 .(ٕ)رابط لمصمة ،معوضا عنو ضمير مطابؽ لو في اإلعراب ،إلى آخره خبرا
 "أؿ"و ،عمى الجممة االسمية والفعمية "الذي"لدخوؿ  "؛أؿ"أعـ مف  "الذي"و

 .(ٖ)ال تدخؿ إال عمى ما أولو فعؿ متصرؼ
 ،خبريةً  "كـ"و ،واحدةٍ  ةٍ حالَ  ـِ والزِ  ،استفياـٍ  ـِ واسْ  ،طٍ رْ شَ  وال يخبر عف اسـِ 

 ،وعامؿ ،طٍ ابِ رَ  يرٍ مِ وضَ  "،َس ئْ بِ "و "ـَ عْ نِ " ؿِ وفاعِ  ،رٍ مْ أَ  يرِ مِ وضَ  ،تعجبيةً  "ما"و
 ،وتمييز ،دوتأكي ،ومضاؼ دوف مضاؼ إليو ،وعكسو ،ومنعوت دوف نعتو

                                                 

، 9ٗٔ/ٖ ، َٝٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ7ٖ٤ٔٗ، ٙٔٗ/ٕ( حٗظَ: حٌُظخد ٔ)

 .7ٗٔ/ٔ، ٝحُٔٔخػي 8ٓٓٔ/ٕٝحٍط٘خف ح٠َُد 

، 8ٖٕ/ٗ، ٝأٟٝق حُٔٔخُي 9ٗٗ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕ)

 .ٔٙ/َٗٝٗف ح٧ُل٤ش ٫رٖ ػو٤َ 

َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٝ، 97ٖ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ٖ)

 . 8ٕٕ/ٖ، ٝحُٔٔخػي 9ٗٗ/ٕ
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ال معنى تحتو عمى  ـٌ وكذا اسْ  ،بنفي ص  تَ خْ ومُ  "،ب  رُ "ومجرور  ،وحاؿ
 .(ٔ)الصحيح
 "أؿ"أو  ،أو لزيد ،والصفة ليند "أؿ"إما أف تكوف  "وُ تُ بَ ارِ الض   دٌ نْ ىِ  دٌ يْ زَ "ونحو 
 .أو عكسو ،والصفة ليند ،لزيد

 زيدٍ ضميُر الفاعؿ  ـَ اسْ  يَ لِ إف وَ  :والثاني ،يستتر فيو ضمير الفاعؿ :فاألوؿ
ا يَ بُ ارِ الض   دٌ نْ ىِ  دٌ يْ زَ  :والرابع ،يَ ىِ  وُ تُ بَ ارِ الض   دٌ نْ ىِ  دٌ يْ زَ تقوؿ:  :والثالث ،استتر

 .(ٕ)مبتدأً  برز لزيد ، فإف كانت "أؿ"فاعبلفيبرز  ،وَ ىُ 
إف كاف مرفوعا  ،والمخبر عنو إما أف يكوف مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا

ا عف ضمير األمر في رً بَ خَ  ةٍ مَ مْ جُ  رَ دْ فإف كاف صَ  ،جاز اإلخبار امبتدأ ظاىر 
ف كاف مضمرا ،برز ضميراف "أؿ"صمة  متكمـ ومخاطب لوكذا  ،لغائب جاز وا 

أو  ،(٘)أو مشتقا فالصحيح المنع، (ٗ)جازجامدا  أو خبرا ،(ٖ)عمى الصحيح
ضمارامبتدأ فكالفاعبل   :في نحولبا ويصير ذكره غا وخبلفا، إظيارا وا 

                                                 

حٍط٘خف ٝ، ٓخ رؼيٛخٝ 9ٗٗ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  (ٔ)

 ٕٕٔ/ٖ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٖٙٔٔ/ٗ ، ٝط٤ٟٞق حُٔوخٛي9ٗٓٔ/ٖح٠َُد 

 ٝٓخ رؼيٛخ.

 .ٖٗٗ/ٕ، ٝحُظ٣َٜق 98ٗ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕ)

، ٓٓ٘/ ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ  ،ٝٓ٘ؼٚ رؼ٠ْٜ ،هٍٞ حُـٌٍٜٔٞٛح ( ٖ)

 .8ٕ٘/ٖ، ٝحُٔٔخػي ٗ٘ٓٔ/ٖٝحٍط٘خف ح٠َُد 

 .ٕٗٔ/ٖ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 7ٕٔ/ٕ( حٗظَ: ح٧ٍٛٞ ٗ)

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٔٓ٘/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ  ،( ه٬كخ ٫رٖ حُيٛخٕ٘)

 .ٕ٘ٔ/ٖ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٗ٘ٓٔ/ٖ
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ا زيدً  الذي ضربتُ  :وال يجوز ،أنا ادً يْ زَ  بَ رَ الذي ضَ  :فتقوؿ ،"ضربت زيدا"
 .(ٔ)لمكسائيخبلفا  ؛أنا

والحرؼ الفاء أو الواو بمعنى  ،األوؿ رُ يْ يا غَ فاعمُ  عميو جممةً  تفإف عطف
أو الواو  ،الجممتيفكبل َفاِعَمي فيجوز عمى  "،الذيػ"واإلخبار ب "،عَ مَ "

أو  ،والىما ال يجوزأعف فاعؿ  فاإلخبار ،المشتركة أو حرؼ غير ذلؾ
 ".الذي"[ مع ب/ٚفكالحكـ ] "أؿػ"اإلخبار ب

 ،وجب تنكيره "الذيػ"ب واإلخبارُ  ،ؿٍ فاعِ  ـَ فإف عطفت عمى الفاعؿ األوؿ اسْ 
أو  ،(ٕ)عميو زائدة "أؿ"وأجاز ىشاـ دخوؿ  ،وكذا إذا أخبرت عف األوؿ

وأجاز ىشاـ  ،لثانيا وأأخبرت عف األوؿ  ،واسـ الفاعؿ نكرة "أؿػ"اإلخبار ب
 ،ويجوز في ىذه المسائؿ ما يجوز في المتقدمة، (ٖ)زائدةً  "أؿ"دخوؿ 

 .ويمتنع ما يمتنع
بأييما  ،ف كاف الفاعؿ الثاني ىو األوؿ جاز لؾ اإلخبار عف أييما شئتا  و 

فإذا أخبرت عف الثاني كفى ضمير  ،بما شئت مف حروؼ العطؼ ،شئت
 .واحد

ف عطفت عمى الفاعؿ مفردا أ  "الذي"و "أؿ"و ،خبرت عف األوؿ بالواو فقطوا 
إال في ضمير المرفوع  ،أو مشبيا بالفاعؿ فكيو اتفاقا واختبلفا ،سواء

عف المبتدأ إذا كاف  رِ بَ الخَ  خبلؼُ  المشتؽِّ  "ف  إِ "وفي خبر  ،بالحرؼ فينفصؿ
 .مشتقا

                                                 

حٍط٘خف ح٠َُد ، ٝٔٓ٘/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ( حٗظَ: ٔ)

 .8ٕٗ/ٖ، ٝحُٔٔخػي ٗ٘ٓٔ/ٖ

 .7٘ٓٔ/ٖ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٖٓ٘/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٕ)

 ُٔخرو٤ٖ.( حٗظَ: حُٜٔي٣ٍٖ حٖ)
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 :يؿفق ،أو مبدال منو ،مفعوؿٍ  ـُ ى مف الفعؿ اسْ نَ بْ إال أنو يُ  ،أو نائبا فكيو
 ؿَ بْ ويجعؿ بدال منو كما قَ  ،ويؤخر إلى آخر الكبلـ ،يبدؿ منو ضمير

 .يخبر عف كؿ منيما عمى انفراده :وقيؿ ،اإلخبارِ 
والصحيح  ،الذي قاـ زيد ىو أخوؾ ":قاـ زيد أخوؾ"وفي البدؿ تقوؿ في 

 ،وجوازه عف المبدؿ منو ،في المذىب األخير منع اإلخبار عف البدؿ
 .(ٔ)أخوؾ زيد الذي قاـ ىو :فتقوؿ

ف كاف منصوبا مفعوال فيو غير متسع فيو وصؿ الفعؿ إلى ضميره  وا 
وقد يحذفاف إف كاف في الكبلـ حرؼ مف  ،وال تحذؼ وال يحذؼ "،يػ"فب

ويجوز حذفو ال في  ،ا فيو فبل يصؿعً سَ ت  أو مُ  ،جنس المحذوؼ يدؿ عميو
 .(ٕ)"أؿ"صمة 

أو مفعوال  ،و ال يخبر عنيمافالصحيح أن ،(ٖ)ومفعوال معو ومفعوال مف أجمو
 .(ٗ)فالصحيح اإلخبار عنو بشرط الفائدة ،مطمقا

وجاز حذؼ العائد ال في صمة  ،جاز ،والفعؿ يتعدى إليو فقط ،أو مفعوال بو
 ،وأخبرت عف األوؿ أو عف الثاني "،أعطى"أو إلى اثنيف مف باب  ،(٘)"أؿ"

                                                 

 ٝٓخ رؼيٛخ. ٖٓ٘/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٔ)

 .7ٓ٘/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٕ)

ٝأؿخُٙ  ،ٝٛللٚ حرٖ ػٜلٍٞ ح٩هزخٍ ػٜ٘ٔخ، ( ًٛذ ح٧هلٖ ا٠ُ ٓ٘غٖ)

، ٗٙٓٔ/ٖ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 8ٓ٘/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ  ،حرٖ ح٠ُخثغ

ٔٓٙ٘. 

 .ٖٙٓٔ/ٖ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 9ٓ٘/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٗ)

، 99ٖ/ٕحٗظَ: َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ  ،ُٞٙ رؼ٠ْٜ( ٝهي ؿ٘)

 .ٓٙٓٔ/ٖٝحٍط٘خف ح٠َُد 
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ثاني تقدمو عمى وفي اإلخبار عف ال "،أؿ"فيجوز حذؼ العائد ال في صمة 
 .(ٔ)تصمو بالفعؿ [أ/ٛإف ألبس لـ تقدمو ولـ ]ف ،األوؿ إف لـ يمبس

 ،" والصحيح جواز  ،فإف أخبرت عف األوؿ أضمرتوأو مف باب "َظف 
ففي  "،أؿػ"أو عف الثاني ب ،قميبل "أؿ"صمة في ؼ ذوقد يح ،(ٕ)حذفو

قديمو وال يجوز ت ،ويجوز حذفو ،وأما الجامد فتضمره ،(ٖ)المشتؽ خبلؼ
 .ٌس بْ لَ  ـَ دِ إال أف عُ  ،عمى األوؿ ووصمو بالفعؿ

أو عف  ،ولـ يجز حذفو ،فإف أخبرت عف األوؿ أضمرتو ،أو إلى ثبلثة
فإف عدـ المبس  ،وال يجوز حذفو ،ضميره منفصبل تَ طْ س  وَ  "،الذيػ"الثاني ب

كاف  فوا   ،وال يحذؼ ،أو عف الثالث فبل يتصؿ ،أف يتصؿ بالفعؿ جاز
 .(ٗ)لخبلؼقا ففيو اشتم

****** 
 

وكثير مف  (ٙ)واسماف عند الفراء ،(٘)فعبلف عند البصرييف: نعـ وبئس
  :ويقاؿ ،(ٚ)الكوفييف

 

                                                 

 .ٓٔ٘/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ  (ٔ)

 .ٔٔ٘/ٕ، َٝٗف حُـَٔ 8ٕٗ/ٕ( حٗظَ: ح٧ٍٛٞ ٕ)

 .ٔٙٓٔ/ٖ ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد9ٓ٘/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٖ)

 ( حٗظَ: حُٜٔي٣ٍٖ حُٔخرو٤ٖ.ٗ)

، ٝح٧ٍٛٞ ك٢ ٙٔٔ/ٗ، ٕٙٙ/ ٖحٗظَ: حٌُظخد  ،ٝٝحكوْٜ حٌُٔخث٢ (٘)

 .ٕٓٔٙ ، ٝأَٓحٍ حُؼَر٤ش ٔٔٔ/ٔحُ٘لٞ 

 .ٔٗٔ/ٕ( حٗظَ: ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ٙ)

، َٝٗف ح٧ُل٤ش ٫رٖ 7ٕٓ/ٖ، ٝأٟٝق حُٔٔخُي 97/ٔ( حٗظَ: ح٩ٜٗخف 7)

 .7ٔ/ٖ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٓٙٔ/ٖػو٤َ 
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 .َس ئِ وبَ  َس ئْ بِ  :ويقاؿ ،وكذا قياس كؿ فعؿ ،(ٔ)ـَ عْ ونِ  ـَ عِ ونِ  ـَ عْ ونَ  ـَ عِ نَ 
أو مضمرا عمى  ،أو مضافا إليو "،أؿ"إال ما فيو  (ٕ)وال يكوف فاعميما

وفي كونو  ،(ٖ)وىو قميؿ بابو الشعر ،أو مضافا إلى نكرة ،رشريطة التفسي
 .(ٗ)والمختار المنع ،ا خبلؼمالموصولتيف وما أضيؼ إليي "ما"و "فْ مَ "
 ،والتمييز إف كاف الفاعؿ مضمرا ،يجب ذكر اسـ الممدوح أو المذمـوو 

 ،وال يكوف إال أخص مف فاعمييما األعـ ،(٘)ويجوز الحذؼ لفيـ المعنى
 .اوال مساويً 

                                                 

 .ٖٔٙ ٙ ، ٝحُٔلَٜٓٗٔ/ٕ، ٝحُٔوظ٠ذ ٙٔٔ/ٗ( حٗظَ: حٌُظخد ٔ)

،ٝحٍط٘خف ٙٙ/ٔ،ٝحُٔوَد 8/ٖٖ ٓخُي ( حٗظَ:َٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٕ)

 .ٖٓٔ/7، َٝٗف حُٔلَٜ ٖٕٗٓ/ٗح٠َُد 

اؿخُطٚ ػٖ حٌُٞك٤٤ٖ  ضٝٗوِ ،ٝأؿخُٙ حُلَحءحُ٘ل٤٣ٖٞ، هٍٞ ػخٓش  ٌٛح (ٖ)

حٗظَ: ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ُِلَحء ، -خأ٠٣ً -ػٖ ح٧هلٖ ضٝٗوِ ،ٝحرٖ حَُٔحؽ

 .ٔٗ/ٖ، َٝٗف ح٢ٗٞٔٗ٧ 7ٔٗ/9ح٧ىد  ، ٝهِحٗش7ٕٙ، 7٘/ٔ

 "ٗؼْ"ـ٢َٓ ٝحٌُٞك٤ٕٞ ًٝؼ٤َ ٖٓ حُز٤٣َٜٖ ا٠ُ إٔ كخػَ ( ًٛذ حُٗ)

٫ ٣ٌٕٞ ٫ٞٛٞٓ، ٝأؿخُ حُٔزَى ٝحُلخ٢ٍٓ آ٘خىٛٔخ ا٠ُ "ح١ٌُ"  "رجْ"ٝ

" حُُٔٞٛٞظ٤ٖ ٓوٜٞىح رٜٔخ ْٖ َٓ "ٝ "ٝأؿخُ ًُي هّٞ ك٢ "ٓخ ،حُـ٤ٔ٘ش

خَٛ هٍٞ ح٧هلٖ أٗٚ ٫ ٣ـ٤ِ ظٝ ،ٝػ٤ِٚ ؿَٟ حرٖ حُؼِؾ ٝحرٖ ٓخُي ،حُـْ٘

، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٔٓٙ/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  ،ٌٛح ٫ٝ ًحى

 .ٖٔٔ/ٕ، ٝحُٔٔخػي ٕٕ٘ٓ/ٗ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٔٔ/٫ٖرٖ ٓخُي 

( ًٛذ رؼٞ حُٔظؤه٣َٖ ا٠ُ أٗٚ ٫ ٣ـُٞ كٌف حُٔوٜٞٙ ا٫ اًح طويّ ٘)

وي ٗٚ ٤ٓز٣ٞٚ ػ٠ِ ُِّٝ كأٓخ حُظ٤٤ِٔ  ،ٝح٧ًؼَٕٝ ُْ ٣٘ظ١َٞح ًُي ،ًًَٙ

ٚ ٫ ٣ـُٞ كٌكٚ ٝإ ـش، ٝٛلق رؼ٠ْٜ أٗـهِ خُٙ رؼ٠ْٜ ػ٠ِـٝأؿ ،ًًَٙ

رؼٞ حُٔـخٍرش ػ٠ِ ًٌٗٝ "كزٜخ ٝٗؼٔض"، ٝهخٍ ك٢  كْٜ حُٔؼ٠٘، ٝٗٚ

ح  حُظ٤َٜٔ: ٫ُّ ؿخُزًخ ًٍ حرٖ  :٘لٞ: كزٜخ ٝٗؼٔض، ٖٝٓٔ أؿخُ كٌكٚرحٓظظٜخ
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ف قدمت الممدوح أو المذمـو أعربيما  "بئس"و "نعـ"فمف قاؿ باسمية  (ٔ)وا 
ومف قاؿ بفعميتيما  ،أو خبرا وما بعده مبتدأ ،وما بعده الخبر ،مبتدأ
، (ٖ)ال الظاىر عمى رأى األخفش ،(ٕ)بػ"أؿ" جنسية العمـو :والرابط، فاألوؿ
 ،مبتدأ مضمر قبميماوال  ،(ٗ)خبلفا ألبي إسحاؽ بف ممكوف ،عيدية الـٌ وال 

 .(٘)يدِ خبلفا ألبي محمد بف السِّ 

                                                                                                              

، ٝحٍط٘خف ٕٓٙ/ٔ، َٝٗف حُـَٔ 77ٔ/ٕحٗظَ: حٌُظخد  ،ػٜلٍٞ

 .8ٕ٘/٢ٗٞٔٗ٧ٕ ٝ، ٖٕ٘ٓ/ٗح٠َُد 

 .8ٗ/ٕ، ٝحُظ٣َٜق 8ٕٓ/ٖ، ٝأٟٝق حُٔٔخُي 8ٙ/ٔحٗظَ: حُٔوَد ( ٔ)

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 77ٔ/ٕحٗظَ: حٌُظخد  ،هٍٞ حُـٌٍٜٔٞٛح ( ٕ)

ٗ/ٕٖٓٗ. 

 .٘ٓٙ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖ)

حٗظَ: حُظ٣َٜق  ،( ٝٝحكوٚ أرٞ ٍٜٓ٘ٞ حُـٞح٤ُو٢ ٝحُِ٘ٞر٤ٖ حُٜـ٤َٗ)

: ارَح٤ْٛ رٖ ٓلٔي رٖ ٌٍٓ٘ رٖ ٝحرٖ ٌِٕٓٞ ٛٞ، ٕٓ/ٖ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ77/ٕ

ٓؼ٤ي رٖ ٌِٕٓٞ حُل٢َٓ٠ ح٩ٗز٢ِ٤، أرٞ آلخم هخٍ حرٖ حُِر٤َ: أٓظخً 

ٍٟٝ ػٖ أر٢ حُلٖٔ ٣َٗق ٝأر٢ َٓٝحٕ رٖ ٓلٔي، ٝأؿخُ ُٚ  ،ؿ٤َِ ١ٗلٞ

ٝأُق َٗف  ،َٝف ٝحُِ٘ٞر٤ٖه، ٍٟٝ ػ٘ٚ حرٖ ك١ٞ هللا ٝحرٖ ٢رٖ رو حُوخْٓ

 ٛـ،8ٗ٘ٓ٘ش طٞك٢  ،ؿ٤َ ًُيحُلٔخٓش، حٌُ٘ض ػ٠ِ طزَٜٙ ح٤َُٜٟٔ، ٝ

 .ٕٖ٘/ٔحٗظَ: رـ٤ش حُٞػخس 

ٝحرٖ ح٤ُٔي ، ٖٕ٘ٓ/ٗ، ٝحٍط٘خف ح٠َُدٖٓٙ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٘)

٢ٛٞ أرٞ ٓلٔي ػزي هللا رٖ  ِٓ ْٞ َ٤ِْ ٤ي حُزَطَ ِّٔ خ ك٢ حُ٘لٞ ٓلٔي رٖ حُ ًٓ ، ًخٕ آخ

ح ك٤ٜخ، ُٚ  ًَ خ رخ٥ىحد ٝحُِـخص ٓظزل ًٔ ٝحُِـش ، كٖٔ حُظؼ٤ِْ كخكظًخ ، ػخُ

ٜٓ٘لخص ًؼ٤َس ٜٓ٘خ: حُلَِ ك٢ َٗف أر٤خص حُـَٔ ، ٝا٬ٛف حُوَِ حُٞحهغ 

ك٢ حُـَٔ، َٝٗف ٓو٢ حُِٗي ٧ر٢ حُؼ٬ء حُٔؼ١َ، طٞك٢ ك٢ ر٤ِٔ٘ش ٓ٘ش 

 .  ٘٘/ٕ، ٝرـ٤ش حُٞػخس 7ٓٔحٗظَ: اٗخٍس حُظؼ٤٤ٖ ٙ ،ٛـ  ٕٔ٘



  

 

 

 
 

 

 
 7102إصدار  والثالثون حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني

545 

ف أَ   .(ٖ)هؤ أو خبر حذؼ مبتد ،(ٕ)تقدـ خبره أو حذؼ (ٔ)فمبتدأ وُ تَ رْ خ  وا 
ذا كاف الفاعؿ ضمير  استغناء بتثنية الممدوح أو  ؛لـ يثف ولـ يجمع اوا 

في الكبير لو أف مف العرب مف  (٘)وحكى األخفش ،(ٗ)المذمـو وجمعو
 .ونعموا نعما :يقوؿ

عمى  "فْ مِ "[ ب/ٛوال تدخؿ ] ،(ٙ)وال يجمع بيف الفاعؿ الظاىر والتمييز
ال أف يخصص إ "ما"و "فْ مَ "و شيءك ،اإلبياـ في متوغؿٍ ب زُ ي  مَ وال يُ  التمييز،
 .بالوصؼ

 

                                                 

، ٝاػَحد حُوَإٓ 7ٙٔ/ٕحٗظَ: حٌُظخد  ،هٍٞ ٤ٓز٣ٞٚ ٝح٧هلٌٖٛح ( ٔ)

 .7ٕٗ/ُِٔ٘لخّ 

 .٘ٓٙ/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ  ،حرٖ ػٜلٍٞهخُٚ ( ٕ)

 حٗظَ: ،هٍٞ ؿٔخػش ْٜٓ٘ حُـ٢َٓ ٝحُٔزَى ٝحرٖ حَُٔحؽ ٝح٤َُٔحك٢ٌٛح ( ٖ)

، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٖٗٔ/ٕ، ٝحُٔٔخػي ٕٔٔ/ٔ، ٝح٧ٍٛٞ 9ٖٔ/ ٕحُٔوظ٠ذ 

ٖ/ٖٙ. 

ٝأؿخُ هّٞ ٖٓ حٌُٞك٤٤ٖ طؼ٤٘ظٚ  ،هٍٞ ٤ٓز٣ٞٚ ٝؿٍٜٔٞ حُز٤٣ٌَٜٖٛح ( ٗ)

 ، ٝحُٔٔخثَ حُز٣َٜخص7ٙٔ، 7٘ٔ/ٕحٗظَ: حٌُظخد  ،روخ ُِظ٤٤ِٔٝؿٔؼٚ ٓطخ

 .7ٖٕ/ٔ، ٝٓـخُْ ػؼِذ ٖٗ/ٔ

 .ٕٕ٘ٓ/ٗ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 8ٙ/ٔ( حٗظَ: حُٔوَد ٘)

ٝحهظخٍٙ حرٖ ػٜلٍٞ، ٝأؿخُ حُٔزَى ٝحرٖ  ،ظخَٛ هٍٞ ٤ٓز٣ٌٞٚٛح ( ٙ)

حُظ٤٤ِٔ، ٝهخٍ رؼ٠ْٜ: ٣ـُٞ ٝحَُٔحؽ ٝحُلخ٢ٍٓ حُـٔغ ر٤ٖ حُلخػَ حُظخَٛ 

حٗظَ: حٌُظخد  ،٫ٝ ٣ـُٞ إ ُْ ٣لي ًُي ،ٕ أكخى حُظ٤٤ِٔ ٓخ ُْ ٣ليٙ حُلخػَا

، ٝحُٔوظٜي 7ٔٔ/ٔ، ٝح٧ٍٛٞ 8ٗٔ/ٕ، ٝحُٔوظ٠ذ 77ٔ، 7ٙٔ/ٕ

 .ٕٖ، ٖٔ/ٖ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 7ٕٖ/ٔ
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ف كاف الفاعؿ مذكر  أو  ،إال إف كاف مكنيا بو عف مؤنث ،لـ تمحؽ التاء اوا 
 .ني بو عف مذكر فبل يمحؽإال إف ك ،(ٔ)مؤنثا فتمحؽ جوازا

 أو الذـ، ويراد بو معنى المدح "،ؿَ عُ فَ "وكؿ فعؿ ثبلثي يجوز أف يبنى عمى 
 ،ـٍ اسْ  ؿ  وال يكوف فاعمو كُ  "،ـَ عْ نِ "وحكمو فاعبل وتمييزا ومخصوصا حكـ 

 .(ٕ)خبلفا لممبرد
****** 

فاعؿ  "ذا"بؿ  ،وليست كشيء واحد "،ذا"و "ب  حَ "مركبة مف : "اذَ ب  حَ "
والمذكور بعده فيو ثبلثة األعاريب التي في المخصوص بعد  ،(ٖ)"ب  حَ "
فراد  "،ـَ عْ نِ " ف ثُ  "ذا"وا  ألنو  دَ رِ فْ أُ  :وقيؿ ،(ٗ)وذٌ ذُ شُ  وُ وصُ صُ خْ مَ  عَ مِ أو جُ  يَ نِّ وا 

 ،(٘)وىذا مذىب ابف كيساف ،إشارة إلى مفرد مضاؼ إليو المثنى والمجموعُ 

                                                 

 .ٕٓ/ٖحُظ٤َٜٔ  ف( حٗظَ: َٗٔ)

 .8ٙ/ٕ، ٝحُظ٣َٜق9ٗٔ/ٕحٗظَ: حُٔوظ٠ذ ، -أ٠٣خ-( ٝٛٞ هٍٞ ح٧هلٖٕ)

 ،ُٝػْ أٗٚ ٌٓٛذ ٤ٓز٣ٞٚ ،لخ٢ٍٓ ٝحرٖ رَٛخٕ ٝحرٖ هَٝفهٍٞ حٌُٛح ( ٖ)

حٗظَ: حٌُظخد ، ٝحهظخٍٙ حرٖ ٓخُي ،ٝإٔ ٖٓ ٗوَ ػ٘ٚ ؿ٤َٙ كوي أهطؤ ػ٤ِٚ

، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف ٕٗٓ: ٕٔٓٙ ، ٝحُزـيحى٣خص 8ٓٔ/ٕ

 .ٖٕ/ٖ ٫رٖ ٓخُي ، َٝٗف حُظ99َ٤ٜٔ٘/ٕ

 ،9ٓٙ/ٔ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖ٘ٙٙ  ( حٗظَ: حُٔلَٜٗ)

 . ٔٗٔ/ٕٝحُٔٔخػي 

، 8ٕ٘/ٖ، ٝأٟٝاق حُٔٔاخُي ٓٔٙ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜالٍٞ ٘)

 ،ٝحرٖ ٤ًٔخٕ ٛٞ: ٓلٔي راٖ أكٔاي راٖ ٤ًٔاخٕ أراٞ حُلٔاٖ، 9ٓ/ٔٝحُظ٣َٜق 

ًٝااخٕ ٓااخث٬ اُاا٠ ٓااٌٛذ  ،ًااخٕ آخٓااخ كاا٢ حُؼَر٤ااش ،أهااٌ ػااٖ حُٔزااَى ٝػؼِااذ

ٓخص  ،حٌُٔٛز٤ٖ ه٢ِ :٣ٝوٍٞ ،رٖ ح٧ٗزخ١ٍ ٣٘ظوٜٚ ًٝخٕ أرٞ رٌَ ،حُز٤٣َٜٖ

 .8٘حٗظَ: حُزِـش  ٛـ،99ٕٓ٘ش 
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 ،(ٔ)فالمخصوص فاعمو ،ؤلسبؽتغميبا ل ؛وىي فعؿ ،ىما كشيء واحد :وقيؿ
أو  ،فيو إما مبتدأ ما بعده خبره ،وىو األصح، (ٕ)اسـ تغميبا لبلسـ :وقيؿ
 .عكسو
ف فاعمو أيشاركو في  :قاؿ التركيب رَ يَ  ـْ ومف لَ  ،في المدح "ـَ عْ نِ " ويشارؾ
 ،ؽَ بَ سَ  "ـَ عْ نِ "وفاعؿ  "،ذا"ويخالفو في أف فاعمو ال يكوف إال  ،ـٍ اسْ  ؿ  ليس كُ 
 "فْ مِ "دخوؿ  وجوازِ  ،ف كاف الفاعؿ ظاىراا  لجمع بيف فاعمو وتمييزه و وفي ا
 .عميو

وىو مذىب  ،مشتقا فكذلؾ وأ ،(ٖ)فتمييزا والمنصوب بعده إف كاف جامدً 
  ،(ٗ)أبي عمرو

                                                 

ط٤ٟٞق  حٗظَ: ،هٍٞ ح٧هلٖ ٝهطخد حُٔخٍى١ ٝحرٖ ىٍٓظ٣ٌٞٚٛح ( ٔ)

 .ٖٖ/ٖ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٕٗٔ/ٕ، ٝحُٔٔخػي 9ٕ9/ٖحُٔوخٛي 

ٝحهظاخٍٙ  ،هٍٞ حُٔزَى ٝحرٖ حُٔاَحؽ ٝحُٔا٤َحك٢ ٝحراٖ ٛ٘اخّ حُِؤا٠ٌٛح ( ٕ)

، ٖٗٔ/ٕحٗظاااَ: حُٔوظ٠اااذ ، ُٝٗٔاااذ اُااا٠ حُو٤ِاااَ ٝٓااا٤ز٣ٞٚ ،حراااٖ ػٜااالٍٞ

، ٝحٍط٘ااااخف ٓٔٙ/ٔ، ٝٗااااَف حُـٔااااَ ٫رااااٖ ػٜاااالٍٞ ٘ٔٔ/ٔٝح٧ٛااااٍٞ 

 .ٖٖ/ٖ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 7ٓٔ/َٖٝٗف حرٖ ػو٤َ  ،9ٕ٘ٓ/ٗح٠َُد 

ٝحُٔ٘ااظن إ  ،حُـخٓااي ط٤٤ٔااِ :ٝحُٔ٘ااظن كااخٍ، ٝه٤ااَ ،حُـخٓااي ط٤٤ٔااِ :( ه٤ااَٖ)

ٗاَف  ٗظاَ:ح ،خ ٣ُايٗلاٞ: كزاٌح ٍحًزًا ،ٝا٫ كظ٤٤ٔاِ ،أ٣ٍي طو٤٤ي حُٔيف رٚ كلخٍ

، ٝٛٔاااغ حُٜٞحٓاااغ ٖٓٙ ٙ ، ٝٓـ٘ااا٢ حُِز٤اااذٔٓٙ/ٕحُـٔاااَ ٫راااٖ هاااَٝف 

ٖ/ٖٖ. 

، ٝٛٔغ ٗٗٔ/ٕ، ٝحُٔٔخػي ٔٔٙ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٗ)

: أرٞ ػَٔٝ رٖ حُؼ٬ء رٖ ػٔخٍ رٖ حُؼ٣َخٕ ٞٝأرٞ ػَٔٝ ٛ، ٖٖ/ٖحُٜٞحٓغ 

 ُٕ رَّخ َُ ٚ ٤ً٘ظٚ، أكي حٓٔ ٝه٤َ: ،حُظ٢ٔ٤ٔ حُٔخ٢ُٗ حُز١َٜ حُٔوَة، ٝه٤َ:حٓٔٚ 

حُوَحء حُٔزؼش، ًخٕ أػِْ حُ٘خّ رخُوَإٓ ٝحُؼَر٤ش ٝأ٣خّ حُؼَد، طٞك٢ ٓ٘ش 

 . ٕٖٕ، ٖٕٔ/ٕ، ٝرـ٤ش حُٞػخس ٖٔٔ/ٗحٗظَ: اٗزخٙ حَُٝحس ، ٛـٗ٘ٔ
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 .إنو حاؿ :(ٔ)وقيؿ
 ."ال حبذا" ":اذَ ب  حَ "ض يونق

****** 
 التعجب

 .(ٕ)بيا عف نظائره جَ رَ وخَ  ،ايَ بُ بَ سَ  يَ فِ خَ  ،استعظاـ زيادة في وصؼ الفاعؿ
 :وىو ،(ٖ)ذ  إال ما شَ  ،وال مما ال يزيد وال ينقص، -تعالى-مف اهلل دُ رِ فبل يَ 

وما  ،وما أنوؾ ،وما أىوج ،وما أقصر ،وما أطوؿ ،وما أقبح ،ما أحسف
 .وما أشنع ،أحمؽ
وما  ،ف  جَ وما أَ  ،ما أشغؿ :وىو ،عَ مِ المفعوؿ إال فيما سُ  ؼِ صْ وَ  فْ وال مِ 
 ،وما أبغضو إلي ،ي  لَ إِ  وُ تَ قَ مْ وما أَ  ،ي  لَ وما أحبو إِ  ،وما أخوفو عندي ،أولع
يظير منو اإلجازة إف لـ  (ٗ)بااللتباس بوصؼ الفاعؿ عَ نْ المَ  ؿَ م  عَ  فْ ومَ 

 ./أ[ٜ] يمبس
                                                 

 ،هٍٞ ح٧هلٖ ٝحُلخ٢ٍٓ ٝحَُرؼ٢ ٝهطخد ٝؿٔغ ٖٓ حُز٤٣َٜٖ ٌٛح( ٔ)

، ٕٔٙٓ/ٗ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 8ٗ8، ٝحُز٣َٜخص ٕٓٔ/ٔحٗظَ: ح٧ٍٛٞ 

 .ٖٖ/ٖٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 

 ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜل7ٍٖٞ٘/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف ٕ)

 ، ٝحُظ٣َٜقٕٖ٘، َٝٗف ح٧ُل٤ش ٫رٖ حُ٘خظْ 7ٔ/ٔ، ٝحُٔوَد 7ٙ٘/ٔ

 . 9ٕٔ ٙ ، َٝٗف حُليٝى ُِلخ7٘٢ًٜ/ٕ

، َٝٗف حرٖ 7ٙ٘/ٔ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜل98ٍٞ/ٗحٗظَ: حٌُظخد  (ٖ)

 .ٙ٘ٔ/ٖػو٤َ 

ٝح ٌٛح يُّ ٝطزؼٚ حرٖ ٓخُي، ٝأًؼَ حُٔـخٍرش ػَ  ،ٍ هطخد حُٔخٍى١هٌٞٛح ( ٗ)

 ٖٓ ًِّ حٗظَ: َٗف  ،هٍٞ حُـٍٜٔٞٛٞ ًُي ػ٠ِ حُٔٔٔٞع  َُ ْٜ ، ٝهَ حُ٘ٞح

، ٝحٍط٘خف ٘ٗ/ٖ، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي 77٘/ٔحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .ٖٙٔ/ٕ، ٝحُٔٔخػي 8ٕٔٓ/ٗح٠َُد 
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في  كالعاىات واأللواف إال ضرورة، خبلفا لمكوفييف وال مف ظاىر العيب
ظير لو، فإف ورد فمجاز، وألفاظ ، وال مما ال نخاصة السواد والبياض

التعجب: "ما َأْفَعَمُو"، و"َأْفِعْؿ بو"، و"َلَفُعَؿ"، ويجري "َأْفَعُؿ ِمْف" َمْجَرى 
ف لـ يكف تعجًبا في أنو ال ُيْبَنى إال مما ُيْبَنى منو.  التعجب وا 
 وشرط الفعؿ: التصرؼ، والتماـ، والتجرد، وعدـ االستغناء.

، اقص، وال مزيد، إال إف كاف موازف "َأْفَعَؿ"فبل يتعجب مف جامد، وال ن
ٌؿ بيف أف تكوف اليمزة لمنقؿ فيمنع، أو لغيره فيجيز،  فمانٌع، ومجيٌز، وُمَفصِّ

 .(ٔ)وىو الصحيح
، وما أخطأ، وما (ٖ)ىمزتو لغير النقؿ: ما َأْنَتفَ  (ٕ)مما ]كانت[ والمسموع

 أصوب، وما آتى، وما أعطى، وما أولى، وما أضيع.
                                                 

ـذ ٓٔخ ًخٕ ػ٠ِ ُٕٝ أرٞ ك٤خٕ ٛ٘خ هخُق حرٖ ػٜلٍٞ، كؤؿخُ حُظؼ( ٔ)

" ر١َ٘ إٔ طٌٕٞ ِٛٔطٚ ُـ٤َ حُ٘وَ؛ ٝحكظؾ ك٢ ح٫ٍط٘خف رخُٔٔخع،  ََ "أَْكَؼ

ًًَٝ ح٧ٓؼِش حُظ٢ ًًَٛخ ٛ٘خ، ٝأٓخ حرٖ ػٜلٍٞ كٔ٘ؼٚ، ُْٝ ٣ـِ حُظؼـذ 

ٓ٘ٚ ا٫ ك٤ٔخ ٌٗ، ٖٝٓٔ ٓ٘غ حُظؼـذ ٓ٘ٚ ٓطِوخ: ح٧هلٖ ك٢ أكي ه٤ُٞٚ، 

ٝحُلخ٢ٍٓ ك٢ أكي ه٤ُٞٚ، ٖٝٓٔ  ٝحُـ٢َٓ ٝحُٔخ٢ُٗ ٝحُٔزَى ٝحرٖ حَُٔحؽ،

َذ ٤ُٔز٣ٞٚ، ٝٛللٚ حرٖ ٛ٘خّ  ِٔ أؿخُ ٓطِوخ: ح٧هلٖ ك٢ هٍٞ آهَ ػ٘ٚ، ُٝٗ

، 78ٔ/ٗ، ٝحُٔوظ٠ذ 8ٕٔ/ٕحُو٠َح١ٝ، حٗظَ: اػَحد حُوَإٓ ُِلَحء 

، ٝح٩ؿلخٍ ٖ٘ٗ/ٕ، ٝاػَحد حُوَإٓ ُِ٘لخّ 99/ٔ، ٝح٧ٍٛٞ 79ٔ

، 7َٕٜٙ ٙ ، ٝحُٔل8ٕٖ، ٝػَِ حُ٘لٞ ٍُِٞحم ٙ ٖٓٙ/ُِٕلخ٢ٍٓ 

، َٝٗف ٗٗٔ/7، َٝٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ٕٓٓ/ٔٝحُِزخد ُِؼٌز١َ 

، َٝٗف ٙٗٔ/ٕ، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي 8ٓ٘/ٔحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .8ٙ/ٕ، ٝحُظ٣َٜق 78ٕٓ/ٗ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٖٕٓ/ٗحٌُخك٤ش ٢َُِٟ 

 .ك٢ ح٧َٛ: "ٓٔخ ٤ُٔض"، ُٝؼَ حُٜٞحد ٓخ أػزض( ٕ)

، حٗظَ: حٍط٘خف ح٠َُد ٌٛح ك٢ ُـش ٖٓ هخٍ: أَ ( ٖ) َٖ  .79ٕٓ/ْٗٗظَ
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المزيِد غيِر الموازِف "َأْفَعَؿ": ما أفقر، وما أغنى، وما أتقى، وما  وشذ مف
.  أقـو

قاـ، وقعد، وناـ، وسكر، وغضب، وجمس، وقاؿ مف والمستغنى عنو: 
 القائمة.

وما ال يجوز التعجب منو يتوصؿ إلى التعجب منو بما يجوز فيو ذلؾ، 
 وتنصب مصدر ما ال يتعجب منو.

" دخمت عميو ىمزة النقؿ، ؿَ عُ منو إف وازف "فَ  ثـ الفعؿ الذي يجوز التعجب
إلى "َفُعَؿ"، وأدخمت عميو، فيصير الفاعؿ مفعوال،  ؿَ وِّ "، حُ ِعؿَ " أو "فَ َعؿَ أو "فَ 

فإف تعدى قبؿ النقؿ لواحد عديتو بعده إليو بالبلـ، أو الثنيف مف باب 
"كسا"، اقتصرت عمى أحدىما ُمَعدًّى بيا، أو مف باب "ظف" اقتصرت عمى 

 .(ٔ)الفاعؿ خاصة
و"ما" مبتدأ عند )س(، اسـ تاـ، والفعؿ خبره، وعند األخفش موصولة، 

 صمتو الفعؿ، والخبر محذوؼ.
و"أفعؿ" فعؿ، وعند الكوفييف اسـٌ، وال مصدر لو، ويصغر، وىو حاِليُّ 

 المعنى، ماضي المفظ، فإف أردت ُمِضي  المعنى أدخمت "كاف".
أنو يدؿ عمى الزماف المتصؿ بالحاؿ، واألولى أنو بمعنى المضي، إال 

 فيحصؿ الحاؿ بحكـ االنجرار، فأف أردت المنقطع أتيت بػ"كاف".
يستقبؿ إال أف يكوف في الحاؿ ما يدؿ  [ب/ٜ]وال يتعجب مف صفة فيما 

 عمى أنو ينتيي إلى صفة يجوز التعجب مف مثميا.
ذا أتيت بػ"كاف" قبؿ الفعؿ ففي قوٍؿ: ناقصة، واسميا ضمير  "ما"، وا 

والجممة بعدىا خبرىا، وىي ومعموالتيا في موضع خبر المتبدأ، واألصح 

                                                 

 .8ٔ٘/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ( ٔ)
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زيادتيا، فمذىب السيرافي أف ليا فاعبل، وىو ضمير المصدر، والفارسي 
 قاؿ: إنيا فارغة.

أو بعده فبل بد مف إدخاؿ "ما" المصدرية، وترفع ما بعدىا فاعبل بيا، و"ما" 
نصب ما بعدىا عمى أف تكوف بعدىا في موضع المفعوؿ، وقيؿ: يجوز 

ناقصة، فإف تكررت "كاف" كانت كؿ واحدة منيما عمى ما استقر فييا قبؿ 
 التكرار.

وال يزاد ىنا إال "كاف"، وقاس الكوفيوف سائر أخواتيا، ما لـ يناقض معناه 
، وحكوا: ما أصبح أبردىا، وما أمسى أدفأىا، وأجاز بعضيـ معنى التعجب

نحو: ما قاـ أحسف زيًد، إذا أردت: ما أحسف قياـ  زيادة كؿ فعؿ ال يتعدى،
 زيد فيما مضى.

وال يتقدـ المعموؿ عمى "ما" وال عمى الفعؿ، وال يفصؿ بينيما إال بظرؼ أو 
 مجرور، عمى خبلؼ، والصحيح الجواز.

و"أفعؿ بو" في معنى "ما أفعمو"، والمجرور في موضع رفع فاعؿ بالفعؿ، 
فيكوف الفاعؿ ضمير المخاطب، وقيؿ:  وقاؿ الكوفيوف: في موضع نصب،

 ضمير الحسف.
ويجوز التعجب مف كؿ فعؿ ثبلثي تنقمو إلى "َفُعَؿ" مضمـو العيف، فيصير 

 الزًما، ويجوز دخوؿ الباء عمى فاعمو زائدًة، وال يمـز فاعَمو "أؿ".
ذا بنيتو مف معتؿ البلـ بالياء ُقِمَبْت واًوا.  وا 

والنفي واالستفياـ مع كؿ فعؿ إذا اتصؿ  وَيْعِرُض ىنا المبس بيف التعجب
بو ضمير المتكمـ، فيؤمف المبس أنو في التعجب يتصؿ بو ضمير نصب، 
وقبميا نوف الوقاية في حالة اإلفراد، وفي االستفياـ ال تمحؽ، وفي النفي 

 .يتصؿ بو ضمير رفع، فيسكف آخر الفعؿ
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ال فعؿ وكؿ فعؿ اتصؿ ضمير المتكمـ المنصوب لزمتو نوف الوقاية إ
 التعجب، فأنت بالخيار.

****** 
وظرؼ  ،مختصمتصرؼ مصدر و مفعوؿ بو، /أ[: ٓٔ] النائب عف الفاعؿ

 تيماجوز إقامي (ٕ))س(وعند ، (ٔ)فيو خبلفا لمسييمي ،ومجرور ،متصرؼ
 .وبجواز نيابة صفتو ،االمصدر المختص تقديرً 

ف اواحد منيا أقيـ،  ومتى انفرد يكف  فإف لـ ،ت أقيـ الصريحجتمعوا 
وال يقاـ المجرور  ،الخيار في الظرؼ والمجروربإف لـ يكف فف ،(ٖ)فالمصدر

 .(ٗ)مع وجود المصدر إال شذوذا

                                                 

ًٛذ حرٖ ىٍٓظ٣ٞٚ ا٠ُ إٔ حُٔـٍَٝ ٫ ٣٘ٞد ػاٖ حُلخػاَ، ٝاٗٔاخ حُ٘خثاذ  (ٔ)

ك٢ ٗلٞ: ٤َٓ ر٣ِي ٛٞ ٟا٤َٔ حُٜٔايٍ حُٔٔاظلخى ٓاٖ حُلؼاَ، ٝطزؼاٚ كا٢ ًُاي 

، ٖٖٙٔ/ٖحُٔاا٢ِ٤ٜ ٝط٤ِٔااٌٙ أراااٞ ػِاا٢ حَُٗااي١، حٗظاااَ: حٍط٘ااخف ح٠ُاااَد 

ٝح٢ِ٤ُٜٔ ٛٞ: ػزي حَُكٖٔ راٖ ػزاي هللا ، ٖٕٗ، ٕٕٗ/ٔ، ٝحُظ٣َٜق 7ٖٖٔ

آخّ كا٢ حُِـاش  ،أرٞ حُوخْٓ أٝ أرٞ حُلٖٔ ،رٖ أكٔي رٖ حُلٖٔ ح٢ِ٤ُٜٔ حُٔخُو٢

ٝطوَؽ ػ٠ِ أرا٢ رٌاَ  ،ٓٔغ ًظخد ٤ٓز٣ٞٚ ٝؿ٤َٙ ػ٠ِ حرٖ حُطَحٝس ،ٝحُ٘لٞ

طااٞك٢  ،ٗظااخثؾ حُلٌااَٝ ،حُااَٝٝ ح٧ٗاق :ٜٓ٘ااخ ،ُٝااٚ طاخ٤ُق ؿ٤ِِااش ،راٖ حُؼَراا٢

 .ٖٖٙ حٗظَ: حُزِـش  ٛـ،88٘رَٔحًٖ ٓ٘ش 

، ٖٕٔ، 9ٕٕ، 8ٕٕ/ٔحٗظَ: حٌُظخد أؿخُ ٤ٓز٣ٞٚ اٗخرش ٛلش حُٜٔيٍ، ( ٕ)

( اؿخُطٚ اٗخرش ٤َٟٔ حُٜٔيٍ، 77ٝٗٔذ ا٤ُٚ حُِؿخؿ٢ )ك٢ حُـَٔ ٙ 

ٙ ٓخ ٗٔزٚ ا٠ُ ٤ٓز٣ٞٚ، حٗظَ: ا٬ٛف حُوَِ ٙ  َُ ٍٝى ػ٤ِٚ حرٖ ح٤ُٔي ٝؿ٤

 .ٖٖ/ٖ، ٝحُٔوخٛي حُ٘خك٤ش ، ٕٖٖٔ/ٖف ح٠َُد ، ٝحٍط٘خ9ٙٔ

ٝحهظخٍ أرٞ  ،( حهظخٍ حرٖ ػٜلٍٞ ٝح٧هلٖ ٝحرٖ ٓؼ٢ اهخٓش حُٔـٍَٖٝ)

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 9ٖ٘/َٔٗف حُـَٔ  حٗظَ: ،ك٤خٕ اهخٓش ظَف حٌُٔخٕ

ٖ/ٖٖٔ9. 

 .9ٖ٘/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٗ)
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ف كاف لمفعؿ مفعوالتٌ  فإف كانت  ،اا وتقديرً أقمت الصريح لفظً  احٌ رَ صِ  وا 
 ،(ٔ)ؿِ و  األَ  إقامةُ  "ف  ظَ "وفي باب  "ىطَ عْ أَ "في باب  يرَ تِ ا اخْ ا وتقديرً ا لفظً صراحً 

أو يكوف  ،(ٕ)"أعطى"إلى المبس في باب  دِّ ؤَ يُ  ـْ ػيجوز إقامة الثاني ما لَ و 
 .(ٖ)فبل يجوز "،ف  ظَ "الثاني جممة أو شبييا في باب 

ف كاف مف باب   .(ٗ)القياسبومف أقاـ غيره ف ،األوؿ خاصة يـَ قِ أُ  "ـَ مَ عْ أَ "وا 

                                                 

، 8ٖ٘/َٔٗف حُـَٔ ٝ، 77/ٔ، ٝح٧ٍٛٞ ٔٗ/ٔ( حٗظَ: حٌُظخد ٔ)

 .99ٖ/ٔ، ٝحُٔٔخػي 9ٕٗ/ُٙظ٤٣ٌَ ٝح

ٝك٠ٌ حُو٢٘٘ ػٖ حُلخ٢ٍٓ أٗٚ ٫ ٣ـ٤ِ اهخٓش حُؼخ٢ٗ  ،هٍٞ حُـٌٍٜٔٞٛح ( ٕ)

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 9ٕٔ/ٕحٗظَ: َٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي  ،ٓغ ػيّ حُِزْ

 .ٕٖٗ/ٔ، ٝحُظ٣َٜق 9ٕٖٔ/ٖ

هٍٞ أر٢ رٌَ رٖ ١ِلش ٝح٤َُٔحك٢ ٝحرٖ ػٜلٍٞ ٝحرٖ ٓخُي ٌٛح ( ٖ)

ُٔظؤه٣َٖ، ٝأؿخُ حرٖ ىٍٓظ٣ٞٚ اهخٓش حُؼخ٢ٗ ر١َ٘ أ٫ ٣ٌٕٞ ٝؿٔخػش ٖٓ ح

حٗظَ:  ،حرٖ ٛ٘خّ حُو٠َح١ٝٝٝٛٞ حهظ٤خٍ حُـ٢ُِٝ  ،، ٝه٤َ: ٫ ٣ـٌَُٞٗسً 

، َٝٗف 7/77، َٝٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ٖٗٔٙ حُٔويٓش حُـ٤ُِٝش 

، 99ٖ/ٔ، ٝحُٔٔخػي 9ٕٔ/ٕ، َٝٗف حُظ٤َٜٔ 8ٖ٘/ٔحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .ٖٗٗ/ٔٝحُظ٣َٜق 

كؤؿخُٙ حُـ٢ُِٝ  ،ْْ زِ ِْ حهظِق ك٤ٚ اًح ُْ ٣ُ  "أػِْ"( ػخ٢ٗ ٓلؼ٢ُٞ ٗ)

  ّ ا٠ُ حُٔ٘غ ٝأٗٚ ٫ ٣ـُٞ ا٫  ٝحُِ٘ٞر٤ٖ ٝحرٖ حُلخؽ ٝحرٖ ٓخُي، ًٝٛذ هٞ

أٓخ  ،١ِّ ٌِ رَّ ٝٛٞ حهظ٤خٍ حرٖ ٛ٘خّ حُو٠َح١ٝ ٝحرٖ ػٜلٍٞ ٝح٧ُ  ،اهخٓش ح٧ٍٝ

ٝطؼوزٚ أرٞ  ،ؿٞحُٙ ًًَٝ حرٖ ٛ٘خّ ح٫طلخم ػ٠ِ ػيّ ،٫ ٣ـُٞ :حُؼخُغ كو٤َ

حٗظَ: حُٔويٓش  ،ؿٞحُ ًُي ػٖ رؼ٠ًًَْٜ ٛخكذ حُٔوظَع رؤٕ  ،ك٤خٕ

، ٝحٍط٘خف 8ٔ/ٔ، ٝحُٔوَد 9ٕٔ/ٕ، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٖٗٔٙ حُـ٤ُِٝش 

 .ٖٗٗ/ٔ، ٝحُظ٣َٜق ٖٖٔٔ/ٖح٠َُد 
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 ،تياوأخوا "كاف"واختمؼ في  ،ى شرطو أف يكوف متصرفانَ بْ والفعؿ الذي يُ 
قامة الخبر ،(ٔ)عَ نَ مَ  فالفارسي  ،(ٕ)والفراء أجاز عمى حذؼ االسـ وا 

قامة ضمير المصدر ،والسيرافي أجاز عمى حذفيما  ،(ٗ)أجاز (س)و ،(ٖ)وا 
 .ولـ يبيف عمى أي وجو

 اـَ قَ مُ -إف كاف في الكبلـ-والصحيح الجواز عمى إقامة ظرؼ أو مجرور
ال لَ  ،المحذوؼ  .(٘)زْ جُ يَ  ـْ وا 
 ،ما قبؿ آخره ماضيا رَ سِ وكُ  ،أولو ُـّ ف كاف صحيحا ثبلثيا ضَ إبناء وكيفية ال

إال أنو يجوز ىمزىا إف كانت واوا في  ،فكذلؾ فاءٍ  أو معتؿ   ،مضارعا حَ تِ وفُ 
 .وتقمب الياء الساكنة واوا في المضارع ،الماضي

                                                 

، ٝٗٚ ٕ٘٘/ٙ، ٝحُظ٤٣ٌَ ٖ٘٘/ٍٔٞ ل( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜٔ)

ٝٗٔزٚ ح١َٔ٤ُٜ ا٠ُ حُز٤٣َٜٖ ك٢  ،ٔٗ/ٔح٧ٍٛٞ  ػ٤ِٚ حرٖ حَُٔحؽ ك٢

 .ٕ٘ٔ/ٔحُظزَٜس ٝحُظًٌَس 

، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ٕٖٓ/ٔ( حٗظَ: َٗف حٌُظخد ٤َُِٔحك٢ ٕ)

 .98٘/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٓٓٗ/ٔ، ٝحُٔٔخػي ٖٓٔ/ٕ

، 9ٕٙ، 8ٕٙ/ٔ، ٝحٌُ٘ااااااض ٨ُػِااااااْ ٖٔٓ/ٔ( حٗظااااااَ: ٗااااااَف حٌُظااااااخد ٖ)

حُوخ٢ٟ، أرٞ ٓؼ٤ي ح٤َُٔحك٢ ٝح٤َُٔحك٢ ٛٞ: حُلٖٔ رٖ ػزي هللا رٖ حَُُٔرخٕ 

حُ٘لاا١ٞ ًٝااخٕ أرااٞ ٓااؼ٤ي ٣اايٍّ رزـاايحى ػِااّٞ حُوااَإٓ ٝحُ٘لااٞ ٝحُِـااش ٝحُلوااٚ 

ٝحُلَحثٞ. ٝأهٌ ٛٞ حُ٘لٞ ػٖ حرٖ حَُٔحؽ ٝٓزَٓخٕ، ٓخص ٓ٘ش ػٔخٕ ٝٓظ٤ٖ 

 .8ٖٖ/ٔٝػ٬ػٔخثش.حٗظَ: رـ٤ش حُٞػخس 

 .ٙٗ/ٔ( حٗظَ: حٌُظخد ٗ)

حٗظَ:  ،حهظخٍ ٌٓٛذ حُلخ٢ٍٓأٓخ أرٞ ك٤خٕ كوي  ،هٍٞ حرٖ ػٜلٌٍٞٛح ( ٘)

 .ٕٖ٘ٔ/ٖ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٖ٘٘/َٔٗف حُـَٔ 
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ف شئت أَ  ،فتنقمب الواو ياءً  ،كسرتيا إلى الفاء ؿُ قَ نْ فتُ  فٍ يْ أو عَ   تَ مْ مَ شْ وا 
وفي المضارع تنقؿ حركة  ،فتنقمب الياء واوا ،أو تحذؼ الكسرة ،ـ  الض  

 .فينقمب ألفا ،ا قبمومَ حرؼ العمة لِ 
وأما في المضارع  ،في الماضي إال أنؾ تقمب الواو ياءً  ،فكالصحيح أو الـٍ 

 .فتقمب حرؼ العمة ألفا
لياء إال أف األلؼ أو ا ،ومزيده كمزيده ،والمزيد صحيحو كصحيح الثبلثي

 .الساكنة تقمب واوا بعد ضمة
ف اعتؿ ما قبؿ اآلخر في ماض أو مضارع نقؿ حركتو [ إلى ب/ٓٔ] وا 

 .الساكف قبمو إف كاف حرفا صحيحا
أو  ،أو تعظيمو ،أو جيمو ،لعمـ بواوالسبب الذي ألجمو حذؼ الفاعؿ ىو 

 .(ٔ)وزف أو ضرورة قافية أو ،أو الخوؼ منو أو عميو ،أو إبيامو ،تحقيره
****** 

 المبتدأ والخبر
ى مف العوامؿ رًّ عَ مُ  ،اا أو تقديرً الكبلـ لفظً  ؿَ و  ىو االسـ المجعوؿ أَ  :المبتدأ

 .(ٕ)لتخبر عنو ؛المفظية غير الزائدة
 .(ٖ)ىو الجزء المستفاد مف الجممة :والخبر

                                                 

ٝٓخ  ٖ٘ٔ/ٕ، ٝأٟٝق حُٔٔخُي ٕ٘ٔ، ٕٗٔ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُظ٤َٜٔ ٔ)

 .97ٖ/ٔ، ٝحُٔٔخػي 87ٔ ٙ رؼيٛخ، َٝٗف هطَ حُ٘يٟ

، َٝٗف 8ٕ/ٔ، ٝحُٔوَد ٖٓٗ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕ)

 .97ٔ، 9ٙٔٙ  حُليٝى ُِلخ٢ًٜ

ٙ ، َٝٗف حُليٝى 8ٕ/ٔ، ٝحُٔوَد ٖٓٗ/َٔٔ ـحٗظَ: َٗف حُ( ٖ)

ٔ98 ،ٔ99. 
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 وأو تقدمت ،معرفةٍ  بَ ارِ قَ أو مُ  ،اوال يكوف نكرة إال موصوفً  ،والمبتدأ معرفة
 ،أو يكوف فييا معنى الدعاء أو التعجب أو العمـو ،تفياـ أو نفياس أداةُ 

أو يكوف الخبر ظرفا أو مجرورا  ،أو يكوف الكبلـ بيا في معنى كبلـ آخر
أو في موضع  "،ـْ أَ "يكوف في جواب مف سأؿ باليمزة و أو ،مصححا

 .أو ال تراد لعينيا ،يؿصتف
كوف في تأف  :فُش واألخ ،(ٔ)أف تكوف خمفا مف موصوؼ :وزاد الكوفيوف

 .(ٕ)ؿٍ عْ معنى فِ 
إال  (س)ولـ يشترط  ،(ٖ) وال في ضرورة بيا مف غير شرط أُ دَ تَ بْ وال يُ 
 ،عمى أنو ال يجوز وقد أجمعوا ،في الدار ؿٌ جُ رَ  :ويدخؿ عميو ،(ٗ)اإلفادةَ 

 .(٘)نو ليس بمسموعأو 
ما ىو  عَ ضِ وْ مَ  أو موضوعٌ  ،وُ تَ لَ زِ نْ مَ  ؿٌ ز  نَ أو مُ  ،ىو األوؿ ،والخبر مفرد

ال مف  ،(ٙ)وىما مف قبيؿ المفردات ،وىو الظرؼ والمجرور التاماف ،األوؿ
 وال عمى جية الجواز عمى حسب  ،(ٚ)عمى جية الوجوب ،قبيؿ الجمؿ

 
 

                                                 

 .ٕٖٗ/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ  ،( ٗلٞ: ٓئٖٓ ه٤َ ٖٓ َٓ٘ىٔ)

، َٝٗف حرٖ ػو٤َ ٕٓٔٔ/ٖحٗظَ: حٍط٘خف ح٠َُد  ،( ٗلٞ: هخثْ ٣ُيٕ)

 .9ٖٔ/ٔػ٠ِ ح٧ُل٤ش 

 .ٖٖٗ/ٖحٗظَ: حُظ٤٣ٌَ  ،( ٝأؿخُٙ رؼ٠ْٜ ٠ٍَُِٝسٖ)

 .8ٗ، 7ٗ/ٔ( حٗظَ: حٌُظخد ٗ)

 .9ٕٓ/ٔ، ٝحُظ٣َٜق ٔٔٙ( حٗظَ: ٓـ٢٘ حُِز٤ذ ٘)

حٗظَ: َٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي  ،ٝٗٔذ ا٠ُ ٤ٓز٣ٞٚ ،هٍٞ ح٧هلٌٖٛح ( ٙ)

 .ٖٕٙ/ٔ، ٝحُٔٔخػي 8ٖٔ/ٔ

حٗظَ: ، -خأ٠٣ً -ا٠ُ ؿٍٜٔٞ حُز٤٣َٜٖ ٝا٠ُ ٤ٓز٣ٞٚ حُوٍٞ ( ٗٔذ ٌٛح7)

 .ٕٔٔ/ٔ، َٝٗف حرٖ ػو٤َ ػ٠ِ ح٧ُل٤ش 9ٖ٘/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف 
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 .(ٕ)خبلفا البف السراج ؛برأسو ـٌ سْ وال ىما قِ  ،خبلفا لزاعمييما ؛(ٔ)العامؿ
 ،وىي اسمية ،(ٖ)جخبلفا البف السرا ؛وال يشترط أف تكوف خبريةً  ،وجممة

وىي ما  ،وفعميةٌ  ،ؼُ رْ الحَ  وُ خُ وناسِ  ،أو ما أصمو ذلؾ ،وىي االبتدائية
 .ؿُ عْ ا الفِ ىَ رُ دْ صَ 

 ؛أو تكراره بمفظو ال بمعناه ،أف يكوف فييما ضمير المبتدأ :وشرطيما
إال أف تكوف نفس المبتدأ في  ،أو عمـو ،أو إشارة إليو ،(ٗ)ا لؤلخفشخبلفً 

 .إلى رابطفبل يحتاج  ،المعنى
 

                                                 

( ٣ـُٞ إٔ ٣ـؼ٬ ٖٓ هز٤َ حُٔلَى، ك٤ٌٕٞ حُٔويٍ ٓٔظوَح ٝٗلٞٙ، ٝإٔ ٔ)

َؼ٬َ ٖٓ هز٤َ حُـِٔش، ك٤ٌٕٞ حُظوي٣َ: حٓظوَ ٝٗلٞٙ، ٌٝٛح ظخَٛ هٍٞ حرٖ  ـْ ُ٣

 ٓخُي: 

 *ٗخ٣ٖٝ ٓؼ٠٘ ًخثٖ أٝ حٓظوَ*

 .ٕٔٔ/ٔحٗظَ: َٗف حرٖ ػو٤َ 

، ٝٛٔااغ ٙ، ٘/ٗ، ٝحُظاا٤٣ٌَ ٖٗٗ/ٔ( حٗظااَ: ٗااَف حُـٔااَ ٫رااٖ ػٜاالٍٞ ٕ)

٣وظ٠اا٢ إٔ حُظااَف ٓااٖ هز٤ااَ  ٖٙ/ٔكاا٢ ح٧ٛااٍٞ  ُاا١ٌ، ٝح7ٖٙ/ٔحُٜٞحٓااغ 

أكي  ،ٝحرٖ حَُٔحؽ ٛٞ: ٓلٔي رٖ ح١َُٔ أرٞ رٌَ رٖ حَُٔحؽ حُ٘ل١ٞ، حُٔلَى

ٝٛاٞ ٓاٖ أًاخرَ  ،أهاٌ ػاٖ حُٔزاَى ،حُؼِٔخء ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ رخُِـش ٝحُ٘لٞ ٝح٧ىد

 ،ُٚ ٜٓ٘لخص ،أرٞ حُوخْٓ حُِؿخؿ٢ ٝح٤َُٔحك٢ ٝحُلخ٢ٍٓ ٚٝأهٌ ػ٘ ،أٛلخرٚ

ٝرـ٤ااش  ،ٗٙٙ  حُزِـااش حٗظااَ:ٛااـ، ٖٙٔطااٞك٢ ٓاا٘ش  ،ح٧ٛااٍٞ ٝؿ٤ااَٙ :ٜٓ٘ااخ

 .77، 7ٙ/ٔ حُٞػخس

 .8ٕ، 7ٕ/ٗ، ٝحُظ٤٣ٌَ ٖٙٗ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖ)

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٖٙٗ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٗ)

ٖ/ٔٔٔ8. 
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اء ػوما ج ،يختص ـْ اختص أو لَ  ،فٍ ػيْ ر بو عف عَ ػوالظرؼ الزماني ال يخب
 .(ٔ)وؿؤ مف ذلؾ م

خفض نأو ا ،أً دَ تَ بْ مُ  عَ فَ تَ إال أف ارْ  ،والضمير الذي في الخبر ال يجوز حذفو
إف انتصب  (ٖ)وفي الضرورة، (ٕ)إلى تييئة وقطع دِّ ؤَ يُ  ما لـ[ أ/ٔٔ] بحرؼ

 .، فيأتي الحذؼ فييااهبفعؿ أو ما يجري مجر 
ذا سدت الحاؿ مسده "،لوال"ويجب حذؼ الخبر بعد  إثبات المبتدأ ويجب  ،وا 

أو  ،التعجبيةَ  "ما"المبتدأ كاف أو  ،عمى حذفيما دليؿإذا لـ يدؿ والخبر 
 .ويجوز في الباقي منيما ،اىَ رَ بَ خَ  رُ بَ الخَ 

 "ما"أو  ،خبريةً  "كـ"أو  ،أو استفياـٍ  طٍ رْ شَ  ـَ ويجب تقديـ المبتدأ إف كاف اسْ 
أو  ،رٍ مْ أَ  يرَ مِ أو ضَ  ،في التعريؼ وُ يَ اوِ سَ أو مُ  ،ا بالخبرأو مشبيً  ،تعجبيةً 

 .(ٗ)رٌ مَ ضْ مُ  وُ وعُ فُ رْ ا عنو بفعؿ مَ رً بَ خْ مُ 
يعود  ضميرٌ  أو متصبل ،أو مصححا ،استفياـٍ  ـَ إف كاف الخبر اسْ  هُ وتأخيرُ 

ويجوز  ،ايَ تِ مَ وصِ  "ف  أَ ػ"لأو خبرا  ،خبريةً  "كـ"أو  ،عمى شيء فيو بالمبتدأ
 .في غير ذلؾ

                                                 

 ( ك٢ ح٧َٛ: "ٓؤٍٝ".ٔ)

 ـُٞ: ٣ُي ٍَٓص.( ٗلٞ: ٣ُي ٍَٓص رٚ. ٫ ٣ٕ)

 ( ٗلٞ هٍٞ حُ٘خػَ: ٖ)

ٍِ طَاااايَّػ٠ ُّّ حُِو٤ااااخ  هااااي أَٛاااازَلْض أ
 

 

اااااَ٘غِ  ْٛ ْٗزاااااخً ًُِّاااااٚ ُاااااْ أَ ًَ  ػِّااااا٠ 
 

 ، ٝٓـ٢٘ حُِز٤ذٔٙ/ٖ، ٝحُوٜخثٚ 8٘/ٔحٗظَ: حٌُظخد ، ٣َ٣ي: ُْ أٛ٘ؼٚ

ٙ ٕٙ٘. 

 ،ٝأؿخُ حٌُٞك٤ٕٞ حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ ،ٝٛٞ هٍٞ حُز٤٣َٜٖ ،٣ُي هخّ ( ٗلٞ:ٗ)

، 8ٓٔ/ٕ، َٝٗف حُظ٤َٜٔ 8ٕٕ/ٕ، ٝح٧ٍٛٞ 8ٕٔ/ٗذ حٗظَ: حُٔوظ٠

 .87ٔ/ٔٝحُٔٔخػي 
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ف كاف المبتدأ والخبر معرفتيف أو  المبتدأ، وُ مُ مْ المقدر لممخاطب عِ ف ،وا 
فالمعرفة  ،ونكرةً  أو معرفةً  ُغ،وِّ سَ أو نكرتيف فالشرط المُ  ،رُ بَ الخَ  وُ مُ يْ جَ 

 .(ٔ)وىو عندي عمى القمب ،والعكس ضرورة ،والنكرة الخبر ،المبتدأ
 .(٘)وال شبو الفاعؿ ،(ٗ)وال االبتداء ،(ٖ)ال الخبر (ٕ)فعو التعرياوالمبتدأ ر 

خبلفا  ،(ٜ)وال ىما ،(ٛ)وال االبتداء ،(ٚ)ال المبتدأ ،(ٙ)ر رافعو التعريػوالخب
 .لزاعمي ذلؾ

                                                 

 .ٖ٘٘/ٔ( ٌٛح ٍأ١ حرٖ ػٜلٍٞ، حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٔ)

ٝٗٔزٚ حُلَحء ا٠ُ  ،هٍٞ حُـ٢َٓ ٝح٤َُٔحك٢ ًٝؼ٤َ ٖٓ حُز٤٣ٌَٜٖٛح ( ٕ)

 .ٕٙٓ/ٔ، ٝحُٔٔخػي 8ٗ/ٔحٗظَ: َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ  ،حُو٤َِ

، 9ٕٔ/ٔ، ٝحُِزخد ُِؼٌز١َ 9ٖ/ٔح٩ٜٗخف حٗظَ:  ،هٍٞ حٌُٞك٤٤ٌٖٛح ( ٖ)

 .ٖٗٙ/ٔٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 

حٗظَ: حٌُظخد  ،ٝٗٔذ ُِٔزَى ،هٍٞ ٤ٓز٣ٞٚ ٝؿٍٜٔٞ حُز٤٣ٌَٜٖٛح ( ٗ)

، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 8٘ٓٔ/ٖ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 7ٕٔ، ٕٙٔ/ٕ، 8ٔ/ٔ

ٔ/ٖٖٙ. 

، َٝٗف ٖٙٙ حٗظَ: حُـَٔ  ،هٍٞ حُِؿخؿ٢ ٝٛخكذ حُظو٤َٔ ٌٛح( ٘)

 .7ٕ٘، ٕٙ٘/ٔ، ٝحُظو٤َٔ 97ٖ/ٔحُـَٔ ٫رٖ هَٝف 

ٝٗٔزٚ حُلَحء ا٠ُ  ،هٍٞ حُـ٢َٓ ٝح٤َُٔحك٢ ًٝؼ٤َ ٖٓ حُز٤٣ٌَٜٖٛح  (ٙ)

حٗظَ: حٍط٘خف  ،كخُظؼ١َ ػ٘يْٛ ػخَٓ حَُكغ ك٢ حُٔزظيأ ٝحُوزَ ،حُو٤َِ

 .ٕٙٓ/ٔ، ٝحُٔٔخػي 8٘ٓٔ/ٖح٠َُد 

، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 9ٕٔ/ٔحٗظَ: حُِزخد ُِؼٌز١َ  ،هٍٞ حٌُٞك٤٤ٌٖٛح  (7)

ٔ/ٖٙٗ. 

-ٝح٫رظيحء ٍحكغ حُٔزظيأ ػ٘يْٛ ،هٍٞ ح٧هلٖ ٝحرٖ حَُٔحؽ ٝحَُٓخ٢ٌٗٛح ( 8)

، ٕٙٔ/ٔ، ٝحُِزخد ُِؼٌز١َ 8٘/ٔحٗظَ: ح٧ٍٛٞ ك٢ حُ٘لٞ ، -أ٠٣خ

 .ٕ٘ٓ/ٔٝحُٔٔخػي 

حٗظَ: حُٔوظ٠ذ  ،هٍٞ حُٔزَى ٝحرٖ حَُٔحؽ ٝأر٢ آلخم ٝأٛلخرٌٚٛح ( 9)

 .ٕٗٙ/ٖ، ٝحُظ٤٣ٌَ 8٘/ٔ، ٝح٧ٍٛٞ ك٢ حُ٘لٞ ٕٙٔ/ٗ
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أف  :أحدىما ،وذلؾ عمى وجييف ،وقد يعرض في ىذا الباب كثرة المبتدآت
 ،يوِ مِ ا يَ مَ لِ  يوِ مِ وما يَ  ،متقدـفيكوف المتأخر لم ،تكوف الضمائر في األخبار

أف تكوف الضمائر في المبتدآت الواقعة في صدر  :واآلخر ،إلى أف تفرغ
 .االجممة الواقعة خبرً 

، إال إف كانا أو كانت (ٔ)وال يقتضي المبتدأ َأْزَيَد مف َخَبٍر واحٍد إال بالعطؼ
 في معنى خبر واحد، فيجوز.

****** 
  :قسماف (ٕ)االبتداء أدوات

قسـ يقع بعده المفرد والجممة، وذلؾ: "متى" و"أيف" و"كيؼ" و"بينا"، فإف 
وقع بعدىا مفرد كانت في موضع الخبر، أو جممة كانت في موضع نصب 

، (ٖ)اعمى الظرؼ لما بعدىا، إال "كيؼ"، فمذىب )س( انتصابيا ظرفً 
 .(ٗ)نصب عمى الحاؿ ومذىب األخفش أنيا اسـ في موضع

                                                 

، ٝح٠٣٩خف 7ٕٖ/ٔ، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٖٙٙ/ٕ( حٗظَ: حُٔـ٢٘ ٫رٖ ك٬ف ٔ)

 .8ٙ/ٔ ، ٝحُٔوَدٖٕٓ، ٕٕٓ/ٔك٢ َٗف حُٔلَٜ 

 .ٌٛح حُلَٜ ٍٝى ك٢ كخ٤ٗش ح٧َٛ رو٢ أر٢ ك٤خٕ (ٕ)

 .ٖٖٕ/ٗ( حٗظَ: حٌُظخد ٖ)

ْ٘اي  ،ٝطزؼٚ ح٤َُٔحك٢، ٍٝطزٞح ػ٠ِ حُو٬ف أٍٓٞح (ٗ) أَكايٛخ: إَٔ ٟٓٞاؼَٜخ ِػ

 ِٚ ٣ْ َٞ ٤زَ ِٓ ٗ ًٔ ْزظََيأ ،خٜذ َىحثِ ُٔ َغ حُ َٓ ػ٘ي َؿ٤َٙ ٍكغ  اَغ َؿ٤اَٙٝ ،َٝ َٓ حُؼَّاخ٢ِٗ:  ،ٜٗاذ 

ْ٘يٙ ٍٍ  :إَٔ طوي٣َٛخ ِػ ٍٍ  ،ك٢ أ١َ َكخ ػ٘اي َؿ٤اَٙ طواي٣َٛخ كا٢ َْٗلاٞ ،أَٝ ػ٠ِ َكاخ َٝ: 

٤َق ٣ُاي ٤اَق َؿاخَء ٣ُاي :ٝكا٢ َْٗلاٞ ؟،أٛال٤ق ٣ُاي ؟:ًَ  ؟،أٍحًزاخ َؿاخَء ٣ُاي ؟:ًَ

َْٗلٞٙ َٝ، ٞ ـَ ِٚ حُؼَّخُِغ: إَٔ حُ ٣ْ َٞ ٤زَ ِٓ ْ٘ي  ٍَ  :إَٔ ٣ُوَخٍ حد حُٔطخرن ِػ َْٗلاٞٙ ػِا٠ ه٤ا َٝ، 

ػ٘ي َؿ٤َٙ إَٔ ٣ُوَخٍ ِل٤ق   :َٝ ، ٝٛٔاغ 7ٕٕٙ  حٗظَ: ٓـ٢٘ حُِز٤اذ ،أَٝ َٗلٞٙ َٛ

 .ٓٙٔ/ٕحُٜٞحٓغ 
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ا حروؼ،  الجممة، وال موضع ليا مف اإلعراب؛ ألنيوقسـ ال يقع بعده إال
و"حتى" و"أـ" و"أاَل" و"َأَما"، وفي وواو الحاؿ  وذلؾ "ىؿ" واليمزة و"ما"

"بينما" خبلؼ، قيؿ: مف قبيؿ ما ال يميو إال الجممة، وقيؿ: مف قبيؿ ما 
 .(ٔ)يميو المفرد والجممة

 جممةالواقعة في  "إذ" (ٖ)[.....] (ٕ)والعامؿ في "بينما" و"بينا" جوابيما
 .، فيأتي الجواب فييا(ٗ)[.......]الجواب 

****** 
أف يتقدـ اسـ، ويتأخر عنو فعؿ متصرؼ أو ما جرى مجراه، قد : االشتغاؿ

عمؿ في ضميره، أو المبلبس لضميره، ولوال ذلؾ لعمؿ في االسـ األوؿ، 
 .(٘)أو في اسـ آخر في موضعو

بواسطة، أو موصوؼ بما فيو  والمبلبس مضاؼ لضميره مباشرة، أو
 ضمير األوؿ، أو معطوؼ عميو اسـ قد اتصؿ بو ضمير األوؿ.

                                                 

حُاا١ٌ ػ٤ِاااٚ ؿٜٔاااٍٞ حُ٘لااا٤٣ٖٞ إٔ "ر٤٘ٔااخ" ٫ ط٠اااخف ا٫ اُااا٠ حُـِٔاااش، ( ٔ)

حُـِٔاش، هاخٍ أراٞ ك٤اخٕ ًٝٛذ رؼٞ حُ٘ل٤٣ٖٞ ا٠ُ أٜٗخ ط٠اخف اُا٠ حُٔلاَى ٝ

(: "ٝحُٜل٤ق أٗٚ ٫ ٣ـُٞ؛ ٧ٗٚ ُْ ٣ٔٔغ، ٫ٝ ٣ٔاٞؽ ه٤اخّ ٖٙٓ/7)حُظ٤٣ٌَ 

، ٝٗاااَف ٘ٓٗ/ٕحٗظااَ: ٗااَف حُـٔااَ ٫رااٖ ػٜاالٍٞ ر٤٘ٔااخ ػِاا٠ ر٤٘ااخ"، ٝ

، ٝحُٔٔاااخػي ٙٓٗٔ/ٖ، ٝحٍط٘اااخف ح٠ُاااَد ٕٓٔ/ٕحُظٔااا٤َٜ ٫راااٖ ٓخُاااي 

ٔ/٘ٓٗ. 

 .حُٜٔخىٍ حُٔخروش ( حٗظَ:ٕ)

 .حٍ ًِٔظ١ٖ٤ْٔ ك٢ ح٧َٛ رٔوي (ٖ)

 .١ْٔ ك٢ ح٧َٛ رٔويحٍ ػ٬ع ًِٔخص (ٗ)

، َٝٗف 87/ٔ، ٝحُٔوَد ٖٔٙ/ٔ ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ٘)

 .ٕٕٓ، ٕٔٓٙ  ٍٓخُش، َٝٗف حُليٝى ُِلخ٢ًٜ 8ٖٕ/ٔحُـَٔ ٫رٖ حُلوخٍ 
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/ب[ في الضمير الرفع لفظا أو ٔٔوالمشتغؿ عنو إف تصدر والعامؿ ]
محبل، فالرفع عمى االبتداء، أو منصوبا أو مخفوضا، فالرفع عمى االبتداء، 

ي نحو: بزيد ف (ٕ)؛ خبلفا لمف أجاز الخفض(ٔ)والنصب عمى اإلضمار
 مررت بو، وبزيد مررت بأخيو.

، ومع السببي  والنصب مع الضمير المنصوب أحسف منو مع الس َبِبيِّ
أحسف منو مع المجرور، والنصب مع الضمير المجرور أحسف منو مع 

 السببي المجرور.
أو شرط أو  أو مصدرا بأداة استفياـ أو صفة ىذا ما لـ يقع العامؿ صمة

" أو "ما" (ٖ)تحضيض أو الـ القسـ، فيجب الرفع  أو الـ االبتداء أو "ِإف 
 .(ٗ)عمى االبتداء

                                                 

، 8ٕ، 8ٔ/ٔحٌُظخد -( هخٍ ٤ٓز٣ٞٚ: "حُٜ٘ذ ػَر٢ ًؼ٤َ، ٝحَُكغ أؿٞى"ٔ)

ًُي ح٫ْٓ ٣ـُٞ ك٤ٚ ٝؿٜخٕ، أكيٛٔخ ٍحؿق ٝهخٍ حرٖ ٛ٘خّ: "ح٧َٛ إٔ 

 .ٓٙٔ/ٕأٟٝق حُٔٔخُي -٬ُٔٓظٚ ٖٓ حُظوي٣َ، ٝٛٞ حَُكغ رخ٫رظيحء"

ٍَّ  ،هٍٞ هٌّٞٛح ( ٕ) خ ـَ ءِ  ٍ  َِّ َ٘ ُٓ  ٝٓ٘ؼٚ حُـٍٜٔٞ؛ ٧َِٕ حُ ِْ ـُ  ٖٓ حُلِْؼَ َُِٓ٘ش حُ

خ ٣َٜ َٔ ًَ ِٚ ا٠َُِ ٓؼُٔٞٚ  ُ ٣َٜ رِ ُْ٘ٚ؛ ٧ََِّٗٚ ِٓ  ٌَ س حَُّْ٘وَ، كَ َِ ْٔ خٍ رَِٜ َٔ ْٟ خ ٫َ ٣ـُٞ اِ َٔ

حرؼٞ حَُِّْلظَش ٝاروخء رَْؼ٠ِ  ٌَ حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  ،َٜخ ٫ ٣ـُٞ َٛ

 .7ٓٔ/ٖ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 8ٕ٘ ٙ ، ٝٓـ٢٘ حُِز٤ذٖٖٙ/ٔ

ٝٗٔزٚ أرٞ ك٤خٕ  ،( ٗٔزٚ حرٖ ٓخُي ا٠ُ حُٔلوو٤ٖ حُؼخٍك٤ٖ رٌظخد ٤ٓز٣ٖٞٚ)

حُٜ٘ذ ٓغ أىٝحص ًٝٛذ هّٞ ٖٓ حُٔظؤه٣َٖ ا٠ُ ؿٞحُ  ،ا٠ُ ٤ٓز٣ٞٚ

، ٓٓٔٙ حٗظَ: حُـ٤ُِٝش  ،ْٜٓ٘ حرٖ حٍُٞحم ٝحُـ٢ُِٝ ،حُظل٤٠ٞ

، 7ٖٙ/ٕ، ٝحُز٢٤ٔ ٫رٖ أر٢ حَُر٤غ 9ٖٔ/٫ٕرٖ ٓخُي َٗف حُظ٤َٜٔ ٝ

 .ٖٕٙٔ/ٗ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 97ٕ/َٔٝٗف حُـَٔ ٫رٖ حُلوخٍ 

 . ٖٖٙ/ٔ، َٝٗف حُـَٔ 88/ٔحٗظَ: حُٔوَد  (ٗ)
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أو غير خبر، وىو األمر والنيي والدعاء بفعؿ أو اسـ في معناه، فإْف 
َطَمَبو الرفُع فيو باعتباريف، أو النصب والخفض، فالرفع والنصب، والحمؿ 

ظر لمضمير أو السببي ، وَحُسَف الَحْمُؿ عمى الفعؿ بالن(ٔ)عمى الفعؿ َأْوَلى
 كحسنو في الخبر.

"، وكاف ىو وما بعده جوابا فالوجياف، واألحسف  ف تقدمو سؤاؿ بػ"َأي  وا 
، أو حرؼ عطؼ قبمو جممة اسمية، (ٕ)مطابقتو لممسؤوؿ بو في اإلعراب

، أو فعمية فاألحسف عمى الحمؿ اإلضمار، أو ذات (ٖ)فاألحسف الرفع ابتداء
في الحمؿ عمى اإلضمار فييا: ضميٌر عند  وجييف فالوجياف، مشروًطا

 ؛ َلْحًظا لممشاكمة.(٘)، َغْيَر مشروٍط عند غيره(ٗ)السيرافي
ف لـ يكف عطؼ، ال  كوف الواو بمعنى "مع"، فيخص بمعطوفيا خبلفا توا 

 .(ٙ)ليشاـ
ما لـ يكف بعد حرؼ العطؼ "َأم ا"، فإف كاف فكما لـ يتقدمو شيء، أو  

، أو أداة َأْوَلى بالفعؿ، وىي (ٚ)ب الرفع عمى االبتداء"ِإَذا" الفجائيُة، فيج
                                                 

 .ٖٗٙ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٔ)

، ٝأٟٝق حُٔٔخُي 7ٕٓٔ/ٗ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 9ٖ/ٔ( حٗظَ: حٌُظخد ٕ)

 .ٖ٘ٗ/ٔ، ٝحُظ٣َٜق ٓ٘ٔ/ٕ

 .ٖٙٙ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٖ)

 .٘٘ٗ/ٔ، حُظ٣َٜق 9ٔٗ/ٔ( حٗظَ: حُٔٔخػي ٗ)

، ٝأٟٝق 7ٖٙ/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حُـٍٜٔٞ، هٍٞ ٌٛح ( ٘)

 .ٔ٘ٔ/ٕحُٔٔخُي 

هُٞٚ ك٢ حٍط٘خف ح٠َُد ٗظَ ح٣ؼ٢٘ ٛ٘خّ رٖ ٓؼخ٣ٝش ح٣َ٠َُ، ( ٙ)

 .ٙ٘ٗ/ٔحُظ٣َٜق ، 7ٕٔٝٔ/ٗ

ًٝٛذ ك٣َن ا٠ُ حُظل٤َٜ ر٤ٖ إٔ ٣ٌٕٞ  ،( ٝه٤َ: ٣ـُٞ ك٤ٚ ح٫ٗظـخ7ٍ)

 "،هي"طيهَ ػ٤ِٚ ْ أٝ ُ ،ك٤ـُٞ ك٤ٚ ح٫ٗظـخٍ "،هي"حُلؼَ هي ىهَ ػ٤ِٚ 
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أدوات االستفياـ، و"ما" و"ال" النافيتاف، فالوجياف، وىما اختيار الحمؿ 
" (ٔ)عمى الفعؿ ـْ ، فػ"ما" و"ال" واليمزة يمييا االسـ جوازا، و"ىؿ" و"َأ

، وحكمو مفصوال بينو وبيف األداة بمبتدأ كحكمو لو لـ يتقدمو (ٕ)ضرورة
 يء.ش

وأدوات  أو أداٌة تختص بالفعؿ ظاىرا أو مضمرا، وىي أدوات الشرط
 ، فإنيـ أجازوا بعدىا المبتدأ والخبر(ٖ)خبلفا لبعض الكوفييفالتحضيض؛ 

المضاؼ لجممة االشتغاؿ خبلؼ، بعض  (ٗ)[.....]، /أ[ٕٔ]
، والخبر بعده، فأدوات التحضيض والظرؼ و"إف" غير (٘)[............]

ييا االسـ، فيكوف مف ىذا الباب، وباقي أدوات الشرط و"إف" الجازمة يم
 الجازمة ال يمييا إال ضرورة.

 أو غير ذلؾ فكما لـ يتقدمو شيء، خبلفا لمفراء في اختيار النصب.
وال يجوز تعدي فعؿ المضمر المتصؿ إلى ظاىره مطمقا، وال عكسو، وال 

ف" و"فقد" المتصؿ، إال في باب "ظفعؿ المضمر المتصؿ إلى مضمره 

                                                                                                              

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٖٙٙ/ٔ، َٝٗف حُـَٔ 7ٓٔ/ٔحٌُظخد  حٗظَ: ،ك٤ٔظ٘غ

ٗ/ٕٔٙٗ. 

ٝظخَٛ هٍٞ  ،ٝحهظخٍٙ حرٖ ػٜلٍٞ ٝحرٖ ٓخُي ،ٍ حُـٍٜٔٞهٌٞٛح ( ٔ)

 ،ف ا٠ُ أٜٗٔخ ٓٔظ٣ٞخًٕٝٝٛذ حرٖ حُزخًٕ ٝحرٖ هَ ،٤ٓز٣ٞٚ حهظ٤خٍ حَُكغ

، ٙٔٗ، ٘ٔٗ/ٔ، ٝحُٔٔخػي ٔٗٔ/ٕ ٤َٜٔظ، َٝٗف حُٙٗٔ/ٔحٗظَ: حٌُظخد 

 .9ٗٗ/ٔٝحُظ٣َٜق 

 .7ٖٓ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٕ)

 .ٓٙٗ/ٔحُظ٣َٜق ، ٕٕٝٓ/ٔ ٢َُِٟ ( حٗظَ: َٗف حٌُخك٤شٖ)

 .١ْٔ ك٢ ح٧َٛ رٔويحٍ ًِٔظ٤ٖ (ٗ)

 .١ْٔ ك٢ ح٧َٛ رٔويحٍ هْٔ ًِٔخص (٘)
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، (ٕ)[..........] عنو ذو ضمير أو سببي ؿُ غَ تَ شْ المُ  ىذا ى، فعم(ٔ)و"عدـ"
أو منفصؿ او منفصميف، فعمى ما شئت منيما،  ،أو سببي فِ يْ ي  بِ بَ أو سَ 

متصميف فيمتنع، إال في ذلؾ الباب فعمى المرفوع، أو منفصؿ ومتصؿ، 
الباب،  (ٖ)[.........]فعمى المنفصؿ، أو سببي ومتصؿ، فعمى المتصؿ، 

 فإف كانا مع السببي، أو مع المتصؿ مرفوعا فعميو، أو منصوبا فعمييما
****** 

 "بات"و "أمسى"و "راح"و" ظؿ"و "غدا"و "أضحى"و "أصبح"و "كاف"النواسخ: 
ما "و "ما برح"و "ما فتئ"و "ما انفؾ"و "ما زاؿ"و "ليس"و "آض"و "صار"و
ورد السماع، وذلؾ: شحذ شفرتو مقصوَرْيِف عمى م "جاء"و "قعد"، و"داـ

 حتى قعدت كأنيا حربة، وما جاءت حاجَتؾ.
، "ما َوِنػيَ "، وزاد بعض البغداذييف: "صار"بمعنى  "عاد"وزاد بعضيـ: 
ال النتقاؿ الُخَطى، والفعَؿ المكرر في نحو: لئف ضربَتو  "ر  مَ "والكوفيوف: 

، واسـَ اإلشارة في نحو: ىذا  ـَ  زيٌد قائًما، ويسمونو التقريَب.َلَتْضِرَبن ُو الكري
 ؛ إذ زعـ أنيا حرؼ."ليس"وكميا أفعاؿ خبلًفا لمفارسي في 

، و الخبرية،  "كـ"والمبتدأ اسـ ليذه األفعاؿ، إال اسـَ الشرط، واالستفياـِ
التعجبية، و)ايمف( في القسـ، والخبر خبرىا، إال الجممة  "ما"و

 ، وقولو: (ٗ)]الطمبية[
 

                                                 

 .7ٖٔ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  (ٔ)

 .١ْٔ ك٢ ح٧َٛ رٔويحٍ ًِٔظ٤ٖ (ٕ)

 .١ْٔ ك٢ ح٧َٛ رٔويحٍ ًِٔظ٤ٖ (ٖ)

ك٢ ح٧َٛ: "ا٫ حُـِٔش حُوز٣َش"، ٝٛٞ ْٝٛ، ٝحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ  (ٗ)

 .79ٖ/ٔػٜلٍٞ 



 

 

 

 
 

 

 

 الموفور من شرح ابن عصفور
 ديـــمد الجنـــــد / أحمد مح

 د/ عبد الملك أحمد شتيوي

544 

 *(ٔ)اِرـِ َذكِِّريِني*َوُكوِنػي ِبالَمكَ 
 مؤوؿ.

فإف صدرت الجممة بماٍض جاز ذلؾ في )ليس( باتفاؽ، وامتنع فيما صدر 
بػ"ما" لزوًما، نافيًة أو مصدريًة، و)قعد( و)جاء(، وجاز في الباقي خبلًفا 

 لمكوفييف؛ إْذ شرطوا دخوؿ "قد".
ؿ" و"ما و"ليس" و"ما داـ" و"جاء" و"قعد" ال يدخؿ عمييا أداة نفي، و"ما زا

انفؾ" و"ما فتئ" يمزميا لفظا، وفي الضرورة تقديرا، وفي الكبلـ قياسا إف 
.  وقع مضارٌع منفي  بػ"ال" جواَب قسـٍ
، وقد تستعمؿ بغير أداة نفي، ال لفظا ويغمب عمى "برح" أف تكوف كػ"ما زاؿ"
 وال تقديرا، وما عدا ذلؾ ُيوَجُب وُيْنَفى.

ا /ب[ "ليس" خبلفً ٕٔعمييما، وكذا ]"ما داـ" و"قعد" وال يتقدـ خبر 
لسيبويو، وال خبر "ما زاؿ" و"ما انفؾ" و"ما فتئ" و"ما برح"، خبلفا البف 

، وما بقي يجوز إف لـ (ٕ)كيساف، فإف نفيت بغير "ما" جاز خبلفا لمفراء
 .يباشْره حرؼ صدري

                                                 

 *خعِ َ٘ َٛ  سٍ يَ ٓخؿِ  ٍَّ ٢ ىَ ـُِّ ٝىَ ( ٌٛح ٛيٍ ر٤ض ٖٓ حُٞحكَ، ٝػـِٙ: *ٔ)

ٍِ كَ  َّّ أ٫ ٣خ أُ ٝهزِٚ:  ٍَ َِ ػَ  ٫ ط٢ِٓٞ عَ خ َٓ  ضُ ؼْ كَ ٠ ٢ٗء   ٢خػِ َٔ رٚ 

، حٗظَ: ٗٞحىٍ أرٞ ٣ُي ا٠ُ رؼٞ ر٢٘ َٜٗ٘، ٝهخثِٜٔخ ؿخ٢ِٛٗٔزٜٔخ ٝحُز٤ظخٕ 

، 89ٖ/ٔ، َٝٓ ٛ٘خػش ح٩ػَحد ٕٓٙ، ٕٓٔ، 9ٕٓ، ٕٙٓأر٢ ٣ُي ٙ 

، ٖٓٙ/ٔ، ٝحُٜٔغ 7ٕٙ، ٝٓـ٢٘ حُِز٤ذ ٙ ٖٕٓ/َٗٝٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ 

، َٝٗف أر٤خص 7ٕٙ، ٕٙٙ/9، ٝحُوِحٗش 9ٔٗ/َٕٝٗف ٗٞحٛي حُٔـ٢٘ 

 .7ٕٕ/7ٓـ٢٘ حُِز٤ذ 

أرٞ ك٤خٕ ٗٔذ ح٥ٍحء ٛ٘خ ٧ٛلخرٜخ، أٓخ حرٖ ػٜلٍٞ كِْ ٣٘ٔزٜخ ك٢  (ٕ)

ؿخُس طوي٣ْ هزَ ٝك٤ٔخ ٗٔزٚ أرٞ ك٤خٕ ٤ُٔز٣ٞٚ ٖٓ ا7ٖٔ/َٔٗف حُـَٔ 

"٤ُْ" ػ٤ِٜخ ٗظَ، كوي ًًَ ح٧ٗزخ١ٍ أٗٚ ٤ُْ ك٢ حٌُظخد ٗٚ ك٢ ٌٛٙ 
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وقد يجب تقديمو عمى الفعؿ، كأف يكوف اسـَ شرط أو استفياـ، أو مضاًفا 
، وتأخيُره كأف يكوف ضميرًا متصبًل، أو مقروًنا بػ"إال" خبريةً  "كـ"ما، أو إليي

داة الشرط، أو أل يأتي شرطا ، أوأو في معناه، أو يقع الفعؿ صمة أو صفةً 
 استفياـ، أو "ما" النافية، أو الـ التأكيد.

ويجوز تقدمو عميو إف حيؿ بينو وبيف الصدري، أو بينو وبيف الموصوؿ 
ال إف كاف الصدري أداَة شرط، أو الـ تأكيد، والموصوؿ والموصوؼ، إ

 حرؼ، فبل يجوز، إال في أداة الشرط، فيجوز ضرورة.
 تقدمو وتأخيره.وما عدا ذلؾ يجوز 

، واالسـ ظاىرًا، أو ا متصبًل ويجب تقدـ الخبر عمى االسـ إف كاف ضميرً 
، (ٕ)ضميريف ، أو مقروًنا بػ"إال"، أو في معناه، وتأخيره إف اتصبل(ٔ)مصحًحا

كاف فعبل فاعمو مضمر، أو اقترف بػ"إال"، أو ما في معناه، أو أَْلَبَس، أو 
 عمى خبلؼ فيو، واألصح الجواز، وما عدا ذلؾ فالخيار.

ومعموؿ الخبر الظرؼ والمجرور يجوز تقديمو عمى االسـ، ال غيرىما إف 
الخبر ال  قدمتو وحده، خبلفا لمكوفييف؛ إْذ أجازوا ذلؾ، وتقديمو عميو مع

                                                                                                              

، ٝحُٔوظٜي 8ٕٓ، ٝحُٔٔخثَ حُلِز٤خص ٙ 9ٓ/ٔحُٔٔؤُش، حٗظَ: ح٧ٍٛٞ 

، َٝٗف حُٔلَٜ 8ٓٔ، ٝأَٓحٍ حُؼَر٤ش ٙ ٓٙٔ/ٔ، ٝح٩ٜٗخف ٙٓٗ/ٔ

 ، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُيٗ٘، ٝط٤َٜٔ حُلٞحثي ٙ ٕٔٔ/٫7رٖ ٣ؼ٤ٖ 

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٕٔٓ، ٕٓٓ/ٗ، َٝٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ ٖٔ٘/ٔ

 .ٕٔٙ/ٔ، ٝحُٔٔخػي 7ٓٔٔ/ٖ

حَُٔحى رٌٕٞ حُوزَ ٜٓللخ ٛ٘خ: إٔ ٣ٌٕٞ حُوزَ ظَكخ أٝ ٝٓـٍَٝح،  (ٔ)

ٝح٫ْٓ ٌَٗس ٫ ٓٔٞؽ ُ٪هزخٍ ػٜ٘خ ا٫ ًٕٞ حُظَف ٝحُٔـٍَٝ ٓظوي٤ٖٓ 

 .9ٖٔ/ٔػ٤ِٜخ، ٝحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 إٔ ٣ٌٕٞ ح٫ْٓ ٝحُوزَ ٣َ٤ٟٖٔ ٓظ٤ِٜٖ. ٣ؼ٢٘: (ٕ)
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يجوز وفاقا لسيبويو، ومعو عمى الفعؿ يجوز فيما جاز فيو تقديـ الخبر، 
 ووحده ال يجوز مطمقا.

وال يجيز الكوفيوف: كاف قائما زيد، وال: قائما كاف زيد، عمى أف يكوف في 
ضمار األمر اسمً  ا لػ"كاف" قائـ ضمير اسـ "كاف"، بؿ عمى رفع زيد بو، وا 

بيما عمى مذىب الفراء إف لـ يتوسط، وال في مذىب الكسائي، ورفعو 
ف توسط َثن اُه الفراء وجمعو، فإف جعمت  يثنى وال يجمع عمى مذىبييما، وا 

 .(ٔ)جاز أف يتقدـ ويتوسط خبرًا، ويثنى إْذ ذاؾ ويجمع قائما خمَؼ موصوؼٍ 
فإف تقدـ الخبر عمى االسـ، والمعموؿ /أ[ معموؿ، ٖٔفإف اتصؿ بالخبر ]

ألمر عندىـ عمى ما كاف عميو لو لـ يكف لو معموؿ، أو فا (ٕ)بعد الخبر
فكذلؾ، إال أنو ال يجوز أف يكوف خمفا عند الكسائي، كاف المعموؿ  (ٖ)َقْبَموُ 

ؿُ  ا جاز أف ا أو مجرورً ، فإف كاف معمولو ظرفً (ٗ)ظرفا أو غيره، والفراء يفصِّ
ذلؾ أنو  ا، أو َغْيَرُىَما فبل، والصحيح عند البصرييف في جميعيكوف خمفً 

ا، فيو يثنى ويجمع، فإف قدمت الخبر، ػـ يخمؼ موصوفً ػخبر مقدـ ل
 ز.ػـ يجػوأخرت المعموؿ ل

                                                 

ٌٛح حُـٞحُ ػ٠ِ ٌٓٛذ حٌُٔخث٢ ٝحُلَحء، حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ  (ٔ)

 .9ٖ٘، 9ٖٗ/ٔػٜلٍٞ 

 أٝ ًخٕ هخثٔخ ك٢ حُيحٍ ٣ُي. ،( ٗلٞ: هخثٔخ ك٢ حُيحٍ ًخٕ ٣ُيٕ)

 أٝ ًخٕ ك٢ حُيحٍ هخثٔخ ٣ُي.  ،( ٗلٞ: ك٢ حُيحٍ هخثٔخ ًخٕ ٣ُيٖ)

، 9ٖ٘/ٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ خث٢ ٝحُلَحء ك٢ َٗف حُـَٔ( حٗظَ ٌٓٛذ حٌُٔٗ)

 .9٘ٔٔ/ٖٝحٍط٘خف ح٠َُد 
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، إال إف جعمتو معموال لمضمر (ٔ)وىذا الذي فعموه مقتضى مذىب البصرييف
يفسره المتقدـ، جاز عمى كؿ مذىب، فإف قمت: كاف كائنا زيد قائما، ففي 

ئي، و"كائنا" خبر "كاف"، و"زيد" اسـ "كاف" ضمير األمر عمى مذىب الكسا
"كائف"، و"قائما" خبره، والفراء يجعؿ "كائنا" خبر "كاف"، و"زيدا"، مرفوعا 

 .(ٕ)بػ"كاف"، و"كائف" اسميا، و"قائما" خبر "كائف"
وحكمو تقديما وتأخيرا حكـ ما تقدـ، إال أنو ال يجوز عندىـ تقديـ "كائف" 

 كاف فيما تقدـ.عمى "كاف"، وال حممو عمى مضمر كما 
" َخَبرًا لػ"زيد"، بؿ عمى (ٖ)وال يجوز عندىـ : كاف يقـو زيد، عمى جعؿ "يقـو

" في موضع الخبر، أو  "، وفي "كاف" ضمير األمر، و"يقـو رفع "زيد" بػ"يقـو
" في موضع الخبر.  عمى رفعو بػ"كاف"، و"يقـو

 .(ٗ)وال يجوز عندىـ: يقـو كاف زيد، عمى وجو مف الوجوه
 .(٘)الخبر اسما ال يتحمؿ ضميرا جاز توسيطو وتقديمو عندىـفإف كاف 

" عمى خبر ما ُنِفَي جوازًا، أو كاف معناه النفَي، إف  ويجوز دخوؿ "ِإال 
، ويبقى منصوبا، إال مع  أوجبت، إال إف كاف الخبر ال يستعمؿ إال منفيا فبل

                                                 

، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 7ٕٙ/ٔ، ٝحُٔٔخػي ٖ٘٘/ٔ( حٗظَ: َٗف حُظ٤َٜٔ ٔ)

ٔ/ٖ7٘. 

، ٝحٍط٘خف 9ٖ٘/ٔحٗظَ ٌٓٛذ حٌُٔخث٢ ٝحُلَحء ك٢ َٗف حُـَٔ  (ٕ)

 .9ٙٔٔ، 9٘ٔٔ/ٖح٠َُد 

كخ٤ٗش حُٜزخٕ ، 7ٖٗٝ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 9ٖٙ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٖ)

ٕ/ٖٔ7. 

 .7ٖٗ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٕٙٗ/ٗ( حٗظَ: حُظ٤٣ٌَ ٝحُظ٤ٌَٔ ٗ)

 ،ٖٙ٘/ٔحٗظَ: َٗف حُظ٤َٜٔ ، ( ٗلٞ: ًخٕ أهخى ٣ُي، ٝأهخى ًخٕ ٣ُي٘)

 . 7ٖ٘/ٔٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 
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الرفع،  النصب كحالو لو كاف مثبتا، ولغة تميـ (ٔ)"َلْيَس"، ولغة الحجاز
 ؛ (ٖ)، وال اْلِتَفاَت ِلتَْأِويبَلِت الَفاِرِسيِّ (ٕ)ومف كبلميـ: َلْيَس الطِّيُب ِإال  الِمْسؾُ 

 : (ٗ)لثبوت ذلؾ لغة، وَقْوُؿ ذي الرُّم ةِ 
 *(٘)*َحرَاِجيَج َما َتْنَفؾُّ ِإال  ُمَناَخةً 

ٌؿ.  ُمَؤو 
                                                 

، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 9ٔ7، ٝٓـ٢٘ حُِز٤ذ 79ٖ/َٔٗف حُظ٤َٜٔ  ( حٗظَ:ٔ)

ٔ/ٖ79. 

، ٔٝٓـخُْ حُؼِٔخء ٙ ، 9ٓ/ٔ، ٝح٧ٍٛٞ 7ٗٔ/ٔ ( حٗظَ:حٌُظخدٕ)

 ٙ ٝحُـ٠٘ حُيح٢ٗ ،ٕ٘ٗ/ٔ، َٝٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش 7٘ ٙ حُظ٤َٜٔٝ

 .ٕٖٙ/ٔ، ٝكخ٤ٗش حُٜزخٕ 9٘ٗ

، ٕٔٙٝح٤َُ٘ح٣ُخص ٙ ٝٓخ رؼيٛخ،  ٕٓٔ ٙ حُلِز٤خصحُٔٔخثَ ( حٗظَ: ٖ)

َٗف : -أ٠٣خ-حٗظَٝ، ٔٔ، 7/ٔ، ًٝظزخ حُ٘ؼَ 8ٖٗ، 8ٖٖٝحُزـيحى٣خص ٙ 

 .99ٔ/ٕ، َٝٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ ٖٓٔ/٤٣َٗ ، ٝحُظ79ٌٖ/ٔحُظ٤َٜٔ 

(ٗ ، ُّ١َِ ٠َ ُٔ ١ُِّٝ أرٞ حُلخٍع حُ ِْ رٖ ٓٔؼٞى حَُؼَي ٤َُْٜٗ ِٖ ُٕ رٖ ُػْوزَشَ ر ( ٛٞ َؿ٬٤َْ

، ًخٕ  ٍٍ رٌُخُء أ٬١ َٝ ز٤ِذ   ْ٘ ِٙ طَ َِ ْؼ ِٗ  َُ ١ُِّٞ ٖٓ كلٍٞ حُطزوش حُؼخ٤ٗش، أًؼ َٓ
ٗخػَ أُ

ِش ٝحُزَٜس  َٓ خ َٔ ٤َّشَ ٓو٤ٔخ رخُزخى٣ش ٣ٝل٠َ ا٠َُِ ح٤َُ َٓ ًؼ٤َح، ٝحٗظَٜ رلذ 

٣َِّش، طٞك٢ ٓ٘ش  َِ ْ٘وَ ِٔ ، ٖٗ٘: ٖٔ٘ٛـ، حٗظَ: حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَحء ٙ 7ٔٔحُ

 .ٕٗٔ/٘ٝح٧ػ٬ّ 

  :ٝػـِٙ ،ٛيٍ ر٤ض ٖٓ حُط٣ٌَٞٛح ( ٘)

٢ رٜخ رِيح هَْلَح* ِٓ َْ ِق أٝ َٗ ْٔ  *ػ٠ِ حَُو

ٝحُٔلظٔذ ، 8ٗ/ٖحٌُظخد  :حٗظَٝ، 9ٔٗٔ/ٖى٣ٞحٕ ١ً حَُٓش ٝٛٞ ك٢ 

ٝحُِزخد ُِؼٌز١َ ، ٙ٘ٔ/ٔٝح٩ٜٗخف ، 8ٖٔٙ ٍ حُؼَر٤ش ٝأَٓح، 9ٕٖ/ٔ

، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٕٓٔ، ٝٓـ٢٘ حُِز٤ذ ٙ ٕٔ٘، ٝحُـ٠٘ حُيح٢ٗ ٙ 7ٓٔ/ٔ

، 7ٕٗ/9، ٝهِحٗش ح٧ىد 9ٕٔ/ٔ، َٝٗف ٗٞحٛي حُٔـ٢٘ ٕٗٓ/ٕ، 79ٖ/ٔ

ٕٗ8 ،ٕ٘ٓ ،ٕ٘ٔ ،ٕ٘٘. 



  

 

 

 
 

 

 
 7102إصدار  والثالثون حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني

544 

ذا اجتمع معرفتاف فاالسـ المقدر لممخاطب عرفانو ] ب[، والخبر ما /ٖٔوا 
 .(ٕ)أف المثبت الخبر، وغير المثبت االسـ (ٔ)ُقدَِّر َجْيُمُو، وزعـ ابف الطراوة

ف قدر المخاطب يعمميما، ويجيؿ النسبة، وأحدىما أعرؼ، فيو االسـ،  وا 
ويجوز العكس، إال المشار فيو االسـ، وغيره مف المعارؼ الخبر، وال 

 يجوز العكس إال مع المضمرات، فيو أفصح.
أو استويا تعريفا أو تنكيرا، ولكؿ واحد منيما مسوغ لبلبتداء، فالخيار، أو 

 .(ٖ)يجوز العكس ألحدىما فيو االسـ، وال
" المقدرتاف بالمصدر المعرفة كالمضمر، فيي االسـ، وَجْعُمُيَما  و"َأْف" و"َأف 

 َخَبرًا َيْضُعُؼ.
، وال يخمو (ٗ)أو معرفة ونكرة، فالمعرفة االسـ، وال يعكس إال في الشعر

حينئذ أف يكوف ليا مسوغ أو ال، إف لـ يكف أو كاف، وبنيت عمى اإلخبار 
عف المعرفة بالنكرة، فالمسألة مقموبة، أو بالمعرفة عف النكرة فغير 

 ، والخبلؼ في جوازه في الكبلـ.(٘)مقموبة، والقمب لمضرورة جائز باتفاؽ

                                                 

أرٞ  ،ٖٓ أَٛ ٓخُوش ،٤ِٓٔخٕ رٖ ٓلٔي ٣ٖ ػزيهللا حُٔزخث٢ حُ٘ل١ٞ ٛٞ (ٔ)

أهٌ حُ٘لٞ ػٖ أر٢ حُلـخؽ ح٧ػِْ ٝأر٢ رٌَ  ،حُل٤ٖٔ رٖ حُطَحٝس

 ،ٝطٌِٔ ُٚ ح٢ِ٤ُٜٔ ،ح٩كٜخف ػ٠ِ ح٠٣٩خف :ُٚ ٜٓ٘لخص ٜٓ٘خ ،حَُ٘ٗخث٢

 .ٕٓٙ/ٔ، ٝرـ٤ش حُٞػخس ٕ٘ ٙ حٗظَ: حُزِـش ٛـ،8ٕ٘طٞك٢ ٓ٘ش 

، 77ٔٔ/ٖ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 99ٖ/َٔٗف حُـَٔ  هُٞٚ ك٢ ( حٗظَٕ)

 .77ٖ/ٔٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 

 .ٓٓٗ، 99ٖ/ٔ، َٝٗف حُـَٔ ٓ٘، 9ٗ/ٔ( حٗظَ: حٌُظخد ٖ)

 .ٕٓٗ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٗ)

 . ٕٙٓ/9، ٝحُوِحٗش 97ٔ/ٗ( حٗظَ: حُظ٤٣ٌَ ٘)
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بمعرفة فبابو  وضمير النكرة كيي في باب اإلخبار، فإف أخبر عنو
 ، والمختصة تتنزؿ مف غير المختصة منزلة المعرفة مف النكرة.(ٔ)الشعر

 ، ـَ استفياـٍ ىذا حكـ النكرة مع المعرفة إذا اجتمعا، ما لـ تكف النكرة اْس
 .(ٕ)فيجوز اإلخبار عنيا بالمعرفة

؛ خبلفا البف (ٖ)ويتصؿ الضمير إذا كاف خبرا، وينفصؿ، وىو األفصح
 ذ زعـ أف اتصالو أفصح.؛ إ(ٗ)الطراوة

والخبر إف كاف جممة أو ظرفا أو مجرورا فموضعو نصب، أو مفردا 
 : (ٙ)، وقوؿ زياد(٘)النصب، وال يجوز رفعو عمى خبر مبتدأ مضمر

 
                                                 

 ( ٗلٞ هٍٞ حُ٘خػَ: ٔ)

حِؿاِش اًِ َٛـاخ ََ َٔ َٖ حُ َٕ حر ُٕ ًخ ح ََ ٌْ َٓ  أَ
 

 

اا ًٔ ٤ ِٔ َُ طَ ًِ ظَٔااخ ُٓ  ّْ ِّ أَ ِف حُ٘ااخ ْٞ اا ـَ  خ ر
 

 .7ٖٙ ٙ ، ٓـ٢٘ حُِز٤ذ9ٖ/ٗ، ٝحُٔوظ٠ذ 9ٗ/ٔحٗظَ: حٌُظخد 

، ٝحُظؼ٤ِوش ػ٠ِ حٌُظخد ٓٙٔ/ٕحٗظَ: حٌُظخد  ؟،خ أٍٟي( ٗلٞ: ًْ ؿ٣َزً ٕ)

ٔ/ٖٕٓ. 

،ٝهِحٗش ح٧ىد ٗٓٔ/ٔ، َٝٗف حرٖ ػو٤َ 7ٓٔٙ  حُٔلَٜ ( حٗظَ:ٖ)

٘/ٖٓ٘. 

، ٓٓٔ/ٔ، ٝأٟٝق حُٔٔخُي 7ٓٗ/َٔٗف حُـَٔ  هُٞٚ ك٢ ( حٗظَٗ)

 .ٕٔٔ/ٔٝحُظ٣َٜق 

 .8٘، 8ٗ/ٕ، ٖٖٗ/ٔ( حٗظَ:حٌُظخد ٘)

ٝه٤َ: ٣ُخى رٖ ٤ِْٓ، ٝه٤َ ٣ُخى رٖ ٤ِٓٔخٕ، ، ٝٛٞ ػـَْ ح٧ ح٣ُخىً ٣ؼ٢٘ ( ٙ)

ػزي حُو٤ْ، ٍِٗ اٛطوَ، كـِزض حُؼـٔش ػ٤ِٚ، كو٤َ ُٚ: ؿ٤َ ًُي، ٠ُٞٓ 

ٝأًؼَ ٗؼَٙ ك٢ ٓيف ، ٗخػَ أ١ٞٓ، ؿٍِ حُ٘ؼَ، ك٤ٜق ح٧ُلخظ، ح٧ػـْ

ظَ: ١زوخص ٛـ طو٣َزخ، حٗٓٓٔ، طٞك٢ ٓ٘ش أَٓحء ػَٜٙ ٝٛـخء رو٬ثْٜ

 .ٖٓٗ/ٔ، ٝحُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَحء 9ٖٙ، 8ٔٙ/ٕكلٍٞ حُ٘ؼَحء 
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 *(ٔ)حُ ائِ وال رَ  ادٍ غَ  َس يْ لَ  فْ مَ *كَ 
 لحف، إال في المتصؿ فيجوز.

، والصمة (ٕ)معموؿوزائدة بيف المتبلزميف، كالعامؿ وال وناقصة و"كاف" تامة
: أف فييا ضمير (ٗ)، وال تزاد أوال وال آخرا، ومذىب السيرافي(ٖ)والموصوؿ

 .(٘)المصدر فاعبل بيا، ومذىب الفارسي أنيا فارغة
والناقصة: إف بقي بعدىا مرفوعاف ففييا ضمير األمر أو القصة اسًما ليا، 

ويستوي ، /أ[ التأنيث لمقصةٗٔوالجممة في موضع الخبر، وتمحؽ عبلمة ]

                                                 

  ٝٛيٍٙ: ،ػـْػـِ ر٤ض ٣ُِخى ح٧ ٌٛح (ٔ)

 *اًح هِض: هي أهزِض، أىرَص* 

، َٝٗف حُـَٔ ٕٗٗ/ٔحٗظَ: حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَحء ، ٝٔ٘ٝٛٞ ك٢ ٗؼَٙ ٙ 

كَكغ ػ٠ِ  ،خخ ٫ٝ ٍحثلً ٤ُْ ؿخى٣ً  ٖأٍحى: ًٔ، 7ٕٝٗ/ٗ، ٝحُظ٤٣ٌَ 7ٓٗ/ٔ

 . "ٞٛ"أٟخٍ 

 ( ٗلٞ: ُْ ٣ٞؿي ًخٕ ٓؼِي.ٕ)

 ( ٗلٞ: ؿخء ح١ٌُ ًخٕ أًَٓظٚ.ٖ)

َٗف : -أ٠٣خ-حٗظَ، 7ٖٝٙ/ٌٕٛح ٓخ هخُٚ ح٤َُٔحك٢ ك٢ َٗف حٌُظخد ( ٗ)

 .8٘ٔٔ/ٖ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٖٔٙ/ٔحُظ٤َٜٔ 

َٗف حٌُخك٤ش : -أ٠ً٣خ-، ٝحٗظَٔٔ٘، ٓٔ٘/ٔحُٔٔخثَ حُز٣َٜخص ( حٗظَ: ٘)

ٝٓخ ًًَٙ أرٞ ك٤خٕ ٛ٘خ ٓٞحكن ُٔخ ٗوِٚ ، ٖٕٔ/ٗ، ٝحُظ٤٣ٌَ 9ٕٔ/٢َُِٟٗ 

ْٖ 8ٙٔٔ، 8٘ٔٔ/ٖك٢ حٍط٘خف ح٠َُد  ك٢ َٗف حُـَٔ ٫رٖ ، ٌُٝ

ٝك٢ ٛ٘خ، هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: " أرٞ ك٤خٕ ٚػٌْ ٓخ ٗوِ (9ٓٗ/ٔ)ػٜلٍٞ 

َّٕ كخػِٜخ  :كٌٔٛذ حُلخ٢ٍٓ ،ٌٛٙ ه٬ف ر٤ٖ ح٤َُٔحك٢ ٝحُلخ٢ٍٓ "ًخٕ" أ

، ًؤّٗي "ًخٕ"لؼَ ح١ٌُ ٛٞ ٝٛٞ ٤َٟٔ حُٜٔيٍ حُيحٍ ػ٤ِٚ حُ ،٠َٓٔ ك٤ٜخ

 ُٕ طِحى ك٤ٜخ، ، ٣ٝؼ٢٘ رخٌُٕٞ ًٕٞ حُـِٔش حُظ٢ هِض: ًخٕ ٛٞ، أ١ ًخٕ حٌُٞ

 ".ٌٝٓٛذ ح٤َُٔحك٢ أّٜٗخ ٫ كخػَ ُٜخ
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؛ إذ طابقوا بيف الضمير (ٔ)في الضميريف المذكر والمؤنث؛ خبلفا لمكوفييف
 والمخبر عنو لزوما.

، أو تكوف لمجرد (ٕ)أو ارتفع االسـ، وانتصب الخبر، فتكوف بمعنى "صار"
 الداللة عمى الزماف.

 .(ٖ)وماضييا يقتضي االنقطاع عمى قوؿ األكثر
، وُحِكَي (ٗ)نى "َحَدَث"، وبمعنى "َحَضَر"والتامة: تكتفي بالمرفوع، وىي بمع

 .(٘)أنيا تأتي بمعنى "َغَزَؿ"
و"َأْمَسى" و"َأْصَبَح" و"َأْضَحى" تاماٍت تدؿ عمى دخوؿ الفاعؿ، أو إيقاِعِو 

 .(ٙ)ِفْعَمُو بشرط القرينة في الوقت الذي اشتقت مف اسمو

                                                 

 .ٕٕ٘/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٔٔٗ/ٔ( حٗظَ:َٗف حُـَٔ ٔ)

 : ػَٔٝ رٖ أكَٔ( ٗلٞ هٍٞ ٕ)

ااااااخ ؤََّٜٗ ًَ ِطاااااا٢ُّ  َٔ حُ َٝ  َِ  رِظ٤َٜااااااخَء هَلاااااا
 

 

ِٕ هَ  ٜخهَطخ حَُلِ ُٟ  ي ًخَٗض كَِحهخً ر٤ُٞ
 

، َٝٗف ٖٗٔٙ أَٓحٍ حُؼَر٤ش ، 9ٝٔٔٗؼَٙ ٙ  حٗظَ: ،أ١ ٛخٍص

 .ٖ٘ٗ/ٔحُظ٤َٜٔ 

َ 89ٔ/ٗ، َٝٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ ٕٔٗ/ ٔ ( حٗظَ: َٗف حُـَٖٔ) ّٜ ، ٝك

َٝ  "ًخٕ"ٝح٧َٛ ك٢ "حرٖ ٓخُي ك٢ ٌٛح روُٞٚ:  ِّ حُي٫ُش ػ٠ِ َى ٠ٕٓٔٞ  ح

كبٕ هٜي ح٫ٗوطخع  ،.... ٫ٗوطخع ىٕٝ طؼَٝ ،حُـِٔش ا٠ُ ُٖٓ حُ٘طن رٜخ

 .ٖ٘ٗ/َٔٗف حُظ٤َٜٔ -"ؿ٢ء رو٣َ٘ش

  ﴿ :-طؼخ٠ُ-( ٗلٞ هُٞٚٗ)     ﴾- 8ٕٓحُزوَس. 

(٘ ًُ ُّٜ  ضُ ْ٘ ( ٗلٞ:   .8ٖٙ/ٔحٗظَ: ٛٔغ حُٜٞحٓغ ، ٞفَ حُ

 .8ٖٙ/ٔٛٔغ حُٜٞحٓغ ( حٗظَ ٓؼخ٢ٗ ٌٛٙ ح٧كؼخٍ ك٢ ٙ)
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ال ار إف ارتفع الجزآفِ  رُ مْ ونواِقَص ُمْضَمرًا فييا األَ  تفع أحدىما، وانتصب ، وا 
اآلخر، وفي الوجييف تدؿ عمى اقتراف مضموف الجممة بالزماف المشتقة 

 منو، وقد تأتي بمعنى "صاَر"، فبل تتعرض لو.
 ، وزعـ بعض النحوييف أنو (ٔ)وزعـ الكوفيوف أف "أمسى" و"أصبح" تزاداف

ِزـٍ مف وُكؿُّ ِفْعٍؿ ال ، (ٕ)يزاد "أضحى" وسائر أخواتيا، إذا لـ ينقص المعنى
 غير ىذا الباب.

َواِح،  و"غدا" و"راح" تاماف داالف عمى دخوؿ الفاعؿ في الُغُدوِّ والر 
فييما ضمير األمر وَغْيُرُه كما تقدـ في أخواتيا، وبمعنى ( ٖ)وناقصاف
 .(ٗ)"صار"

 .(٘)بمعنى "رجع"، وناقصة بمعنى "صار" و"آض" تامة
 
 

                                                 

، َٝٗف ٙٓٔ/ٔح٧ٍٛٞ  هُْٜٞ ك٢ حٗظَ، -أ٠٣خ-( ٝٗوَ ػٖ حُلخ٢ٍٓٔ)

 .ٕ٘ٗ/َٔٝٗف ح٢ٗٞٔٗ٧ ، 8ٖٔ/ٔٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ، ٗٔٗ/ٔحٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش 

، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٖٕٔ/ٔحٗظَ: َٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ ٌٛح هٍٞ حُلَحء،  (ٕ)

ٔ/ٖ8ٔ ،ٖ8ٕ. 

(ٖ َٓ ٍُ  غَ َ٘ ( ٝ ُٜٞ ْٔ ـُ ُْ خُي: ٝهخٍ  ،ًُي ح َٓ ٝحُٜل٤ق أٜٗٔخ ٤ُٔخ ٖٓ حُزخد، "حرٖ 

، 8ٖٗ/َٔٗف حُظ٤َٜٔ -"اً ٫ ٣ٞؿي ا٫ ٌَٗس ؛ٞد رؼيٛٔخ كخٍٝاٗٔخ حُٜٔ٘

 .9ٖ٘/ٔٛٔغ حُٜٞحٓغ : -أ٠٣خ-حٗظَٝ

حٗظَ:  ،هٍٞ حُِٓو١َ٘ ٝحُـ٢ُِٝ ٝحرٖ ػٜلٍٞ ٝحُؼٌز١ٌَٛح ( ٗ)

، ٝحٍط٘خف 9ٖ/ٔ، ٝحُٔوَد ٗٓٔٙ ، ٝحُـ٤ُِٝش ٖٕٙٙ حُٔلَٜ 

 .9ٖ٘/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 8ٗٔٔ، 7ٗٔٔ/ٖح٠َُد 

 .7ٖ٘/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 7ٕ٘/ٔ، ٝحُٔٔخػي ٖ٘ ٙ ( حٗظَ: حُظ٤َٜٔ٘)
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، وناقصة النتقاؿ الشيء (ٔ)"و"صار" تامة بمعنى "انتقؿ"، فتتعدى بػ"إلى
 .(ٕ)مف حالة إلى حالة لـ يكف عمييا

و"قعد" و"جاء" تاماف، فػ"قعد" بمعنى "جمس"، وجاء بمعنى "أتى"، وناقصاف 
 .(ٖ)بمعنى "صار"

، فتدؿ "ظؿ" عمى إقامة الفاعؿ نياره، و"بات" عمى (ٗ)و"بات" و"ظؿ" تاماف
ألمر، أو ال يكوف، وتدؿ "ظؿ" إقامتو َلْيَمُو، وناقصاف فيكوف فييما ضمير ا

عمى وقوع مضموف الجممة في النيار، و"بات" في الميؿ، ويكوناف بمعنى 
 .(٘)"صار"

                                                 

( ٌٛح هٍٞ حرٖ ػٜلٍٞ، ًٝٛذ حرٖ ٓخُي ا٠ُ أٜٗخ رٔؼ٠٘ "ٍؿغ"، كظظؼيٟ ٔ)

 .ٕٖٗ/ٔ، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٙٔٗ/ٔ، حٗظَ: َٗف حُـَٔ -أ٠٣خ-رـ"ا٠ُ"

 .ٕٖ٘( حٗظَ: حُٔلَٜ ٙ ٕ)

س حٖ) َّٞ ِٖ ُوُاا ُْلِْؼَِاا٤ْ ِٖ ح ٣ْ ٌَ خٍ ٛاا َٔ ااظِْؼ ْٓ رَاا٤ٖ ( حُِٔلواإٞ ُٜٔااخ ١ااَىٝح ح َٝ ااخ  َٔ اازَٚ ر٤َٜ٘ ّ٘ ُ

اخٍ"، هااخٍ حراٖ ٓخُااي: "ٝٗايٍ اُلااخم ؿااخء ٝهؼاي رااـ"ٛخٍ" كا٢ هااُْٜٞ: ٓااخ  َٛ "

ََٛق ٗلَطٚ كظ٠ هؼيص ًؤٜٗخ كَراش، ٝحُلاَحء  ٍْ ؿخءص كخَؿظََي؟، ٝك٢ هُْٜٞ: أَ

.....، ٝكٌا٠ حٌُٔاخث٢: هََؼاَي ٫  ٣َٟ حٓاظؼٔخٍ "هََؼاَي" رٔؼ٘ا٠ "ٛاخٍ" ٓطاًَىح

ٍُ كخؿااشً ا٫ ه٠ااخٛخ، رٔ ااؤ ْٔ -، ٝحٗظاا7َٖٗ/ٔٗااَف حُظٔاا٤َٜ -ؼ٘اا٠: ٛااخٍ"٣ُ

، ٝٛٔااااغ حُٜٞحٓااااغ 9ٙٗ، ٝٓـ٘اااا٢ حُِز٤ااااذ ٙ 9ٖٗ: حُٔلٜااااَ ٙ -أ٠٣ااااخ

ٔ/ٖ٘8 ،ٖ٘9. 

ك٤غ ُػٔٞح أٜٗخ ٫ طؤط٢ ا٫ ٗخهٜش رٔؼ٠٘  ،طخٓش ه٬كخ ُزؼ٠ْٜ "ظَ"( ٗ)

 .ٖٕ٘/ٔ، ٝحُٔٔخػي ٘ٔٔٔ/ٖحٗظَ: حٍط٘خف ح٠َُد  ،١خٍ

زََٜخ٢ُِّٗ  سُ ٌَ ٌْ ُػْ ُُ  (٘) ْٛ َٔ  ح٧َْ ًِ خرَ َٜ ٝحُ ََّ "إَٔ  ١ُّ خ ْؼ٠٘  "ظ َٔ خٍ"٫َ طَؤط٢ رِ َٛ،" 

َخٍٝأٗٚ  ظَْؼَٔ ا٫َِّ ك٢ِ كؼَ حَُّٜ٘ ْٔ ١َُِّ  ،٫ ٣ َ٘ ْو َٓ َِّ ُػْ حُ ْؼ٠٘  "رَخص"إَٔ  َٝ َٔ ٣َؤْط٢ِ رِ

" ٍَ خ خُي "،َٛ َٓ ٍَ حرٖ  ِل٤قٍ " :هَخ َٜ َْ رِ ٤َُْ َغ حُظظزغ  ؛َٝ َٓ ُِي  ًَ َٗخٛي ػ٠ِ  ُؼيّ 

، 7ٔٗ/َٔٗف حُـَٔ حٗظَ: ، ٖٝٙٗ، ٕٖٗ/َٔٗف حُظ٤َٜٔ -"ٝح٫ٓظوَحء

 .ٖٗٙ، ٖٖٙ/ٔٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 



  

 

 

 
 

 

 
 7102إصدار  والثالثون حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني

544 

ى عدـ انتقاؿ ػ، تدؿ عم و"ما زاؿ" و"ما انفؾ" و"ما فتئ" و"ما برح" تامات
الفاعؿ عف أمر ما، وال تدؿ "ما برح" عمى نفي انتقاؿ الفاعؿ عف مكانو؛ 

 .(ٔ)ارِ ظ  خبلفا لبعض النُّ 
/ب[ مدة بقاء الفاعؿ، ٗٔتدؿ عمى اتصاؿ ما قبميا ] (ٕ)و"ما داـ" تامة

يكوف فييا ضمير األمر، وقد ال يكوف، وتدؿ في الحالتيف عمى  وناقصة
 اتصاؿ ما قبميا مدة بقاء الصفة لمموصوؼ.

و"ليس" ال تكوف إال ناقصة، ويكوف فييا ضمير األمر، وقد ال يكوف، وىي 
ف احتمؿ لنفي الخبر، فإ ف اختص بزماف َنَفْتُو عمى حسب االختصاص، وا 
 .(ٖ)خمصتو لمحاؿ

 .(٘)، ال باالبتداء خبلفا لمكوفييف(ٗ)واسـ "كاف" وأخواتيا مرفوع بيا
وال يجوز حذؼ االسـ وال الخبر ال اقتصارًا وال اختصارًا، وقد يحذؼ الخبر 

 .(ٙ)ضرورة لفيـ المعنى
****** 

                                                 

 .8ٔٗ/ٔ، َٝٗف حُـَٔ 7ٖٕ ٙحُلِز٤خص حُٔٔخثَ ( حٗظَ: ٔ)

 .ٕٗ٘/ٔحٗظَ: حُٔٔخػي  ،( رٔؼ٠٘ ٌٖٓ ٝرو٢ٕ)

، ٝحٍط٘خف 8ٔٗ/ٔ، َٝٗف حُـَٔ 8ٓٗ/َٔٗف حُظ٤َٜٔ  ( حٗظَ:ٖ)

 . 7٘ٔٔ/ٖح٠َُد 

، ٝحُٔٔخػي ٙٗٔٔ/ٖ حٗظَ:حٍط٘خف ح٠َُد ،هٍٞ حُز٤٣ٌَٜٖٛح ( ٗ)

ٔ/ٕٗ8. 

حٗظَ: ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ  ،اٗٚ حٍطلغ ُ٘زٜٚ رخُلخػَا٠ُ حُلَحء  ًٛذٝ (٘)

 .ٖٖٕ/ٔ، ٝحُظ٣َٜق ٘ٔٔ/ٗ ٝحُظ٤ٌَٔ ، ٝحُظ8َٔ٤٣ٌٕ/ٔ

(ٙ َٓ  ٖ٤٣ِٞ َُ  ْٖ ( ٖٝٓ حَُّْ٘ل ٣ََِ٘شٍ  ُٚ كَ ٌْ كَ  أَؿخ ًٍ  ُوَ َّٜ حْهظ٤َِخ ك َٝ ُٖ  ََ ح،  خُيٍ  حر ٘ؼٚ  ،َٓ َٔ كَ

ًٍ  "،َْ ٤َُْ "ك٢ِ حُـ٤ٔغ ا٫َِّ  َٕ  ،حكَؤَؿخُ كٌف َهزَََٛخ حهظ٤َِخ خ ًَ َُٞ ر٬َِ ه٣ََ٘ش اًِح  َٝ
سً  ََ َٜٔخ ٌٗ ْٓ شً  ح َّٓ ز٤ِٜخ رـ ؛َػخ ْ٘ ِٚ  "،٫"طَ ٣ْ َٞ ٤زَ ِٓ خُٙ  ٌَ خ َك َٔ ِْٜ ك٤ِ ُِ ْٞ وَ َْ أكي   :ًَ أ١َ:  ،٤َُْ

 .7ٖٓ، 9ٖٙ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٕٓٗ/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ  ،َُٛ٘خ
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 أفعاؿ المقاربة
ؽ" و"جعؿ" و"أنشأ" لؤلخذ في الفعؿ، و"كاد" و"كرب" و"قارب" "أخذ" و"طف

و"اخمولؽ" و"دنا" لمقاربة ذات الفعؿ، و"عسى" و"يوشؾ" لمتراخي، والفعؿ 
، و"كاد" و"كرب" ال يستعمبلف بػ"َأْف" (ٔ)بعدىما بػ"َأْف"، وال تحذؼ إال ضرورةً 

، وليستا (ٖ)و"قارب" و"اخمولؽ" ال يستعمبلف إال بػ"َأْف" (ٕ)إال ضرورًة،
والخبر، ويجيء مفعوؿ "قارب" اسًما في فصيح  بداخمتيف عمى المبتدأ

 .(ٗ)الكبلـ
وىذه األفعاؿ متصرفة إال "عسى"، وفييا لغتاف: َعَسى وَعِسَي إذا كاف 

 .(٘)فاعميا مضمرًا، فإف كاف ظاىرًا فبل يجوز فييا إال الفتح
نصوب، إال أنيما وتستعمؿ استعماؿ "قارب" في احتياجيا إلى مرفوع وم

ذا استعممت استعماَؿ (ٙ)مبتدأ وخبر، واستعماَؿ "َقُرَب" فتكتفي بمرفوع ، وا 

                                                 

 ،َ ٬ًّ ٤ٓز٣ٞٚ أٗٚ ؿخثِ ك٢ ح٬ٌٌُّٓٛذ ؿٍٜٔٞ حُز٤٣َٜٖ ٝظخٌٛٛح ( ٔ)

، 9ٕٔ/ٗ، َٝٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ 8٘ٔ/ٖحٗظَ: حٌُظخد  ،ٝطزؼٚ حرٖ ٛ٘خّ

 .7ٕٖ/ٔ، َٝٗف حرٖ ػو٤َ ٕٙٗ، ٝحُـ٠٘ حُيح٢ٗ ٕٖٔ/ٔٝأٟٝق حُٔٔخُي 

يهَ ك٢ طُٝػْ حرٖ ٓخُي أٗٚ ٣ـُٞ إٔ  ،هٍٞ ؿٍٜٔٞ حُز٤٣ٌَٜٖٛح ( ٕ)

، 9ٕٖ، 9ٖٔ/َٔٝٗف حُظ٤َٜٔ ، 98/ ٔحٗظَ: حُٔوَد  ،هزَٖٛ ٝأ٫ طيهَ

 .9ٕ٘/ٔ، ٝحُٔٔخػي ٕٕ٘ٔ/ٖٝحٍط٘خف ح٠َُد 

 .77ٔ/ٔ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕٔٓ( حٗظَ: حُـَٔ ٖ)

 .8ٔٗ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 77ٔ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٗ)

، َٝٗف ح٢ٗٞٔٗ٧ 9ٕٕ/ٔ، ٝحُظ٣َٜق ٖٗٗ/ٔحٗظَ: َٗف حرٖ ػو٤َ  (٘)

ٔ/ٕ9ٕ. 

 .7ٖٖ/ٖٗ ( حٗظَ: َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٙ)
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" في موضع الخبر ، وعند المبرد (ٔ)"قاَرَب" فمرفوعيا اسـ "عسى" و"أف يقـو
" في موضع المفعوؿ بو  .(ٕ)مرفوعيا فاعؿ "َعَسى"، و"َأْف يقـو

ال َضِميَر االسـ األوؿ، وال يكوف فاعؿ الفعؿ الذي بعد ىذه األفعاؿ إ
وفاعميا إف كاف مضمرا استتر في حاؿ اإلفراد، وبرز في حاؿ التثنية 

 والجمع، إال "عسى"، فيجوز أف يستتر، ويجوز أف يبرز.
ذا اتصؿ بيا ضمير نصب فاألخفش يقوؿ: ى في موضع رفع، و"أف  ووا 

" في موضع نصب  .(٘)، وىو الصحيح(ٗ)يعكس ، و)س((ٖ)يقـو
****** 

ـ  : النافيةما  /أ[ ٘ٔ، وراعاه بنو تميـ، فمـ ]ال تختص، وليا شبياف: عا
، وىو شبييا بػ"ليس" في النفي، وفي دخوليا عمى وىَ مُ مِ عْ يُ  ا، وخاص 

                                                 

حٗظَ: َٗف حُـَٔ  ،ٝٛللٚ حرٖ ػٜلٍٞ ،هٍٞ حُـٌٍٜٔٞٛح ( ٔ)

 ، 7ٖٗ/ٗٝحُظ٤ٌَٔ ، ٝحُظ٤٣ٌَ 78ٔ/ٔ

، ٝك٢ 9ٕٕٔ/ٖ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٗٙٗٙ ( حٗظَ: حُـ٠٘ حُيح٢ٗ ٕ)

ٝرٚ هخٍ حرٖ  ،ٌٝٓٛذ حٌُٞك٤٤ٖ أٗٚ ريٍ حٗظٔخٍ ،ٓخ ٣وخُلٚ 8ٙ/ٖحُٔوظ٠ذ 

 .9ٖٗ/ٔحٗظَ: َٗف حُظ٤َٜٔ  ،ٓخُي

ٝٛٔغ ، 97ٖ/َٔٝٗف حُظ٤َٜٔ ، ٘ٙٗ/ٔظَ: َٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش ( حٖٗ)

 .9ٕٓ/٢ٗٞٔٗ٧ٔ حَٝٗف ، ٖٕٗ/ٔحُٜٞحٓغ 

، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 79ٙ ، ٝحُـ٠٘ حُيح٢ٗ 7ٖٙ، 7ٖ٘/ٕ( حٗظَ: حٌُظخد ٗ)

ٔ/ٕٖٗ. 

ػَِ أرٞ ك٤خٕ ٌُُي رؤٕ حُؼَٔ حٗؼٌْ ٛ٘خ ك٬ٔ ُـ"ػ٠ٔ" ػ٠ِ "ُؼَ"؛ ( ٘)

َِ رٜخ ٧ٜٗٔخ رٔؼ٠٘ ٝحكي، ٝرخٕ رؼٞ ح َف رؼي "ػ٠ٔ" حُٔظٜ ََّ ُؼَد ٛ

َُ حُٜ٘ذ رخ٫ْٓ َٓكًٞػخ ٌٓخٕ "إٔ طلؼَ"، ًٔخ َٛف رٚ ٜٓ٘ٞرخ رؼي  ٤ٟٔ

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٖٔٙ، 9ٖ٘/٤َٟٔٗ حَُكغ، حٗظَ: حُظ٤٣ٌَ ٝحُظ٤ٌَٔ 

ٖ/ٕٖٖٔ. 
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المبتدأ والخبر، وفي تخميصيا المضارع لمحاؿ، فأعمموىا بشرط: أال تزاد 
يكوف ظرفا أو  "ِإْف" بعدىا، وأال تدخؿ "إال" عمى خبرىا، وأال يتوسط، إال أف
 مجرورا فخبلٌؼ، األخفش مانٌع، وغيره مف البصرييف مجيٌز.

 النكرة في المغتيف. (ٔ)[باشرتو]"ِمْف" عمى ما وتجوز زيادة 
والصحيح جواز زيادة الباء في الخبر فييما، تقدـ أو تأخر، ومنيـ مف ال 

 يجيز ذلؾ إال مع التأخر.
ذا عطفت عمى الخبر المرفوع أو المنصوب أ و المخفوض، وحرؼ وا 

فالرفع، أو غير موجب، وىو عمى منصوب فالنصب، وحكى العطؼ موجب 
)س( الخفض عمى التوىـ، وىو قبيح، أو عمى مخفوض فالخفض، ويجوز 

إف قدرت "ما" حجازية، والرفع إف قدرتيا تميمية، أو عمى االسـ النصب 
ؼ رفعت، أو عمييما والخبر مرفوع أو منصوب أو مخفوض، وحرؼ العط

موجب رفعت، أو غير موجب، وىو منصوب نصبت الخبر، أو مخفوض 
والعطؼ عمى الموضع، نصبت الخبر في لغة أىؿ الحجاز، ورفعتو في لغة 

 تميـ.
ذا ذكرت مع المعطوؼ عمى الخبر اسما غير سببي متقدما عمى الخبر،  وا 
جاز عطفيما عمى االسميف المتقدميف، ورفعيما مبتدأ وخبرا، والجممة 

 .(ٕ)فة عمى األولى، أو متأخرا فالرفع ليس إالمعطو 
****** 

                                                 

 ُْ أٓظطغ هَحءس ٌٛٙ حٌُِٔش ا٫ ػ٠ِ ٌٛح حُٞؿٚ.( ٔ)

: 9ٔ٘/ٔحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  حٗظَ ح٬ٌُّ ػ٠ِ "ٓخ" حُ٘خك٤ش ك٢ َٗف (ٕ)

٘97. 
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اسـ  رِ يْ : يدخمف عمى المبتدأ غَ "إف" و"أف" و"لكف" و"كأف" و"ليت" و"لعؿ"
، وعمى الشرط واالستفياـ و"كـ" الخبرية و"ما" التعجبية و"ايمف"، فينصبنو

و خبره غير اسـ االستفياـ و"كـ" الخبرية والجممة غير الخبرية، فيعممف في
ا، خبلفا لمكوفييف أنو الرفع الذي كاف فيو قبؿ دخوليا، والرفع واجب رفعً 

 .(ٔ)خبلفا البف سبلـ صاحب الطبقات؛ إذ أجاز النصب
" بدخوؿ البلـ في اسميا متأخرا عف الخبر، وفي /ب[ ٘ٔوتنفرد ] "ِإف 

خبرىا اسما، أو مضارعا، أو غير متصرؼ، أو اسمية قميبل، أو ظرفا أو 
خبلفا لممبرد، وال  (ٕ)في معمولو المتقدـ عميو خاصة، ال عمييمامجرورا، و 

" خبلفا لمكوفييف  .تمحؽ "لكف 
 ، فتبدؿ ىمزتيا ىاًء، خبلفا لبعضيـ؛ إذ زعـ أنيا ال تدخؿ عمييا.(ٖ)وعمييا

ذا لحؽ "ما" ىذه الحروؼ فمجيز اإللغاء واإلعماؿ، وىو الزجاجي، ومانع  وا 
خفش، وممحؽ بػ"ليت": "لعؿ" و"كأف"، وىو اإلعماؿ إال في "ليت"، وىو األ

 ابف السراج والزجاج.
ذا كاف اسميا ياَء متكمـ وجبت نوف الوقاية في "ليت"، إال في الشعر،  وا 

 وجازت في غيرىا.

                                                 

، 78/ًٔٛذ ا٠ُ ًُي ٓلٔي رٖ ٬ّٓ ك٢ ١زوخص كلٍٞ حُ٘ؼَحء  (ٔ)

 ٝحٓظٜ٘ي روٍٞ حُؼـخؽ: 

 *٣خ ٤ُض أ٣خّ حُٜزخ ٍٝحؿؼخ*

 .ٕٗٔ/ًًَٕٝ أٜٗخ ُـش ُوّٞ حُؼـخؽ، ٝحٗظَ: ٤ٓز٣ٞٚ 

٣ؼ٢٘ إٔ ح٬ُّ ٫ طيهَ ػ٠ِ حُوزَ ٝٓؼُٔٞٚ ًٓؼخ، حٗظَ: َٗف حُـَٔ  (ٕ)

ٔ/ٕٗ9. 

ََِّٜ٘ي،  (ٖ) "، كظوِذ ِٛٔطٜخ ٛخًء، ك٤وخٍ: َُ َّٕ ٣ؼ٢٘ إٔ ح٬ُّ هي طيهَ ػ٠ِ "ا

 .ٕٖٗ/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 
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ويجوز تخفيؼ مضاعفيا، إال "لعؿ"، فػ"لكْف" يجب إلغاؤىا، و"أْف" وكأْف" 
اىرا أو مضمرا محذوفا، يكوف إال ظ (ٔ)يجب إعماليما، إال أف اسميما ]ال[

ذا و"إْف" فاإلعماؿ وافمغاء، إال أف اسميا ال يكوف مضمرا إال ضرورة ، وا 
الغيت لزمت البلـ، وال تدخؿ إال عمى المبتدأ والخبر أو ناسخو الفعؿ ال 

 غير الناسخ، خبلفا لمكوفييف.
وال يقدـ عمييا شيء مف معموالتيا إال إف كاف الخبر ظرفا أو مجرورا، 

تقديمو عمى االسـ، غير "أف" وصمتيا، ال معموليف لو، خبلفا  فيجوز
" وصمتيا.  لبعضيـ، ويؤوؿ ما ظاىره ذلؾ، ويجب إف كاف "أف 

ـ  وناقص  ـُ، فإف اجتمع تا وشرط الظرؼ والمجرور الواقعيف خبرا: التما
ِـّ حاال خبلفا لمفراء. ُـّ الخبر، وال يجوز العكُس وَجْعُؿ التا  فالتا

األمر، فحذفو  ا لدليؿ، إال إف كاف ضميرَ السـ فصيحً ويجوز حذؼ ا
ا لبعضيـ، وال يجوز حذؼ االسـ والخبر ، ال جائز عمى قمة، خبلفً ضرورة

" عمى خبلؼ فيو  .إال في "ِإف 
ف كاف أكثر حذفو  ويجوز حذؼ الخبر لدليؿ، وليس شرطو تنكيَر االسـ، وا 

ال التفصيؿ ، [/أٙٔإذا كاف ظرفا أو مجرورا ] (ٕ)مع التنكير، وأحسنو
 .(ٖ)خبلًفا لمكوفييف

" عمى خبلؼ فيوإِ وال يجوز حذؼ االسـ والخبر إال في "  .(ٗ)ف 

                                                 

 ٣ُخىس ٣وظ٤٠ٜخ ح٤ُٔخم. (ٔ)

ك٢ ح٧َٛ: "ٝأكٖٔ كٌكٚ"، ػْ ٛٞد ك٢ حُلخ٤ٗش رو٢ أر٢ ك٤خٕ  (ٕ)

 ٗلٔٚ.

 .ٗٗٗ، ٖٗٗ/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  (ٖ)

 خٍس ًًَٛخ أرٞ ك٤خٕ هزَ ٓط٣َٖ، ػْ أػخىٛخ ٛ٘خ.ٌٛٙ حُؼز (ٗ)
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، وَأف   ، وَغف  ، وَلَغف  ، وَعف  ، وَلَعف  ، وىي مركبة مف (ٔ)ويقاؿ في لعؿ: َعؿ 
"  ، ومعناىا الترجي في محبوب، والتوقع في محذور.(ٕ)البلـ و"َعؿ 

" لمتشبيو، ؛ خبلفا لزاعمييما، وال بمعنى (ٗ)، وال لمتقريب(ٖ)ال لمتأكيد و"َكَأف 
" والكاؼِ (٘)الظف؛ خبلفا البف الطراوة  .(ٙ)، وىي مركبة مف "َأف 

ذا ُعِطَؼ عمى الخبر أو االسـ قبؿ ذكر الخبر فالمطابقة في اإلعراب، إال  وا 
"، وقاسو الكسائي  في اسـ "إف" (ٚ)فيما شذ مف اعتبار موضع اسـ "ِإف 

" خاصًة مطمًقا  يشترط خفاَء إعرابو. (ٛ)، والفراءُ و"َلِكف 
 

                                                 

 ،ًًَٝ ح٢١ٞ٤ُٔ ػ٬ع ػَ٘س ُـش ،( ًًَ حَُٔحى١ ك٤ٜخ حػ٘ظ٢ ػَ٘س ُـشٔ)

 .ٖٓٗ، 9ٕٗ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 8ٕ٘ ٙ حٗظَ: حُـ٠٘ حُيح٢ٗ

 .79٘ ٙ ، ٝحُـ٠٘ حُيح7٢ٗٗٗ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕ)

، 9ٕ، 8ٕٙ كَٝف حُٔؼخ٢ٗ  حٗظَ: ،هٍٞ حٌُٞك٤٤ٖ ٝحُِؿخؿ٢ٌٛح ( ٖ)

 .7ٕٗ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 9ٕ٘/ٔ، ٝحُظ٣َٜق ٖٕ٘ٙ ٝٓـ٢٘ حُِز٤ذ 

ٙ حٗظَ: حُـ٢٘ حُيح٢ٗ  ،هٍٞ أر٢ حُل٤ٖٔ ح٧ٜٗخ١ٍ ٝحٌُٞك٤٤ٌٖٛح ( ٗ)

 .9ٕ٘/ٔ، ٝحُظ٣َٜق 7ٖ٘

حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ  ،-أ٠٣خ-( ٝٛٞ هٍٞ حٌُٞك٤٤ٖ ٝحُِؿخؿ٢٘)

 .7ٕ٘ ٙ ، ٝحُـ٠٘ حُيح9٢ٖٕٗٔ/ٖ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 8ٗٗ/ٔػٜلٍٞ 

ٝهخٍ  ،هٍٞ حُو٤َِ ٤ٓٝز٣ٞٚ ٝح٧هلٖ ٝؿٍٜٔٞ حُز٤٣َٜٖ ٝحُلَحء ٌٛح (ٙ)

، ٖٕٓ/ٔ، ٝح٧ٍٛٞ ٔ٘ٔ/ٖ، 7ٔٔ/ٕ حٗظَ: حٌُظخد ،٢ٛ ر٤ٔطش :أرٞ ك٤خٕ

 .ٖٕ٘/ٔ، ٝط٤ٟٞق حُٔوخٛي 8ٕٓ ٙ ، ٍٝٛق حُٔزخ٢ٕٕٗٓ/ٕ

ٔلَٜ ، َٝٗف ح9ُٙٔ/ٖ، ٝحُٔـ٢٘ ٫رٖ ك٬ف 8٘ٔ/ٔ( حٗظَ: ح٩ٜٗخف 7)

 .ٕٕٗ/٫ٗرٖ ٣ؼ٤ٖ 

 .ٕٕٖ/ٔ، ٝحُظ٣َٜق ٖٓٔ/ٔ( حٗظَ: ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ 8)
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وتجب مطابقة الخبر ليما، وال يفرد إال حيث ُسِمَع، وليس عمى معنى "مع" 
، وال مف باب ما ُأْخِبَر بو عف (ٔ)إف كاف بالواو، فيقاس خبلفا لمكوفييف

 ذلؾ عمى الحذؼ.، بؿ (ٕ)الواحِد؛ خبلفا لمفارسي ِإْخَبارَ -لتبلزميما-اْثَنْيفِ 
" و"لكف   "، فالنصب عمى المفظ، والرفع عمى االبتداء، أو بعده، والحرؼ "ِإف 

والخبر محذوؼ، أو عمى الضمير في الخبر إف كاف يتحممو، وال بد مف 
الفصؿ إال ضرورًة، أو عمى الموضع عمى مذىب الكوفييف وطائفٍة مف 

 .(ٖ)البصرييف، وأباه محققوىـ
بل يجوز إال النصب عمى المفظ خاصة، أو الرفع عمى الضمير أو َغْيُرُىَما، ف

 في الخبر إف َتَحم َمُو بشرطو.
" وأخواِتَيا َغْيُر الَعْطِؼ، فاإلتباع عند محققي البصرة عمى  ـَ "ِإف  فإْف َتِبَع اْس

، وال يجوز غيره، إال أف يسمع فيحفظ وال يقاس، وأما الكوفيوف (ٗ)المفظ
"، وأما في فيت (٘)وبعض البصرييف " و"َلِكف  بعوف عمى المفظ فيما عدا "ِإف 

 ىذيف فكالعطؼ عندىـ.

                                                 

 حٍط٘خف ح٠َُد، ٝٗ٘ٗ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔ)

ٖ/ٕٔ9ٕ . 

 .حُٜٔي٣ٍٖ حُٔخرو٤ٖ( حٗظَ: ٕ)

، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ٔٔٔ/ٗ، ٝحُٔوظ٠ذ 8ٕ٘/ٔ( حٗظَ: حٌُظخد ٖ)

 .7ٖ٘/ٔحرٖ ػو٤َ  ٝٓخ رؼيٛخ ، َٝٗف ٘٘ٗ/ٔػٜلٍٞ 

 .88ٕٔ/ٖ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 8ٕٙ/ٔ( حٗظَ: حٌُظخد ٗ)

، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕ٘/ٕ( حٗظَ: َٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ٘)

 .88ٕٔ/ٖ حٍط٘خف ح٠َُد، 8ٝ٘ٗ/ٔ
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"، وما انفرد بأحدىما تفتح  وما َتَعاَقَب عميو االسـ والفعؿ ُتْكَسُر فيو "ِإف 
 ، وينكسر ىذا القانوُف بػ"ِإَذا" الفجائيِة.(ٔ)فيو
وينكسر  /ب[ فيو، ولممفرد تفتح فيو،ٙٔ: ما كاف لمجممة فتكسر ](ٕ)وقيؿ

 .(ٖ)بفتحيا بعد "َلْو" عمى مذىب )س(
ُضِبَط ذلؾ بالتفصيؿ، فنقوؿ: تكسر ابتداء، وفي خبرىا البلـ، وبعد واو 

 الحاؿ، و"َحت ى"، و"َأاَل" لبلستفتاح، والقوِؿ الُمَجر ِد مف معنى الظف.
ـُ فموِجٌب الَفْتحَ  ـْ يكف في خبرىا البلـ، وَتَقد َمَيا الَقَس وأما إذا َل
(ٗ) 

 .(ٚ)وُمْختَاُرهُ  (ٙ)، وُموِجٌب الَكْسرَ (٘)وُمْختَاُرهُ 
 .(ٛ)وتكسر وتفتح بعد "ِإَذا" الفجائية، وبعد "َأَما" عمى تقديريف

                                                 

حٗظَ: َٗف حُـَٔ ، 7ٕٝٔٙ ح٠٣٩خف ك٢  حُلخ٢ٍٓ ٌٛح ح٠ُخر٢ هخُٚ( ٔ)

 .9٘ٗ/٫ٔرٖ ػٜلٍٞ 

 .9٘ٗ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٕ)

 .ٓٗٔ، 9ٖٔ/ٖحٌُظخد ( حٗظَ: ٖ)

ٝحُظ٤ٌَٔ حُظ٤٣ٌَ ، ٕٙ٘ٔ/ٖحٗظَ: حٍط٘خف ح٠َُد  ،هٍٞ حُلَحءٌٛح ( ٗ)

٘/7ٓ. 

، ٝحٍط٘خف 79ٕ/ٔحٗظَ: ح٧ٍٛٞ  ،هٍٞ حٌُٔخث٢ ٝحُزـيحى٤٣ٌٖٛح ( ٘)

 .7ٓ، 9ٙ/٘ٝحُظ٤ٌَٔ ٝحُظ٤٣ٌَ ، ٕٙ٘ٔ/ٖح٠َُد 

، ٓٙٗ/ٔ، َٝٗف حُـَٔ 7ٓٔ/ٗحٗظَ: حُٔوظ٠ذ ، هٍٞ حُز٤٣ٌَٜٖٛح ( ٙ)

 .9ٖٗ/ٔٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ، ٕٙ٘ٔ/ٖط٘خف ح٠َُد ٝحٍ

 .ٕٙ٘ٔ/ٖ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 7ٓ/٘ٝحُظ٤ٌَٔ ( حٗظَ: حُظ٤٣ٌَ 7)

، 9ٕ٘ٔ/ٖ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٔٙ/8( حٗظَ: َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ 8)

 .ٔٗٗ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 7ٖٔ/ٔ، ٝحُٔٔخػي ٕٔٗ، ٔٔٗٝحُـ٠٘ حُيح٢ٗ 
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ويعمؿ القوؿ عمؿ الظف ببل شرط عند سميـ، وبشرط المضارعة، والخطاب، 
، وَعَدـِ الَفْصِؿ بينيما بغير ظرؼ أو مجرو  ر، عند وَتَقدُّـِ َأَداِة االستفياـِ

 .(ٔ)غيرىـ
ذا ُأْعِمَؿ َعَمَمُو فمعناه معناه؛ خبلفا البف خروؼ ـَ أف معناه (ٕ)وا  ؛ ِإْذ َزَع

 معنى القوؿ ال معنى الظف.
ُؿ ما أقوؿ َأنِّي أحمد اهلل" الفتُح عمى أف "ما" مصدرية،  (ٖ)ويجوز في "َأو 

ُؿ"، والكَ  " وِصَمِتَيا َخَبُر لػ"َأو  ْسُر عمى أف "ما" والمصدر المنسبؾ مف "َأف 
موصولة، و"ِإنِّي َأْحَمُد اهلَل" َخَبٌر، وىو بعيد، أو معموؿ لػ"َأُقوُؿ"، و"ما" 
ـ  َخَبٌر، لكنو  ـٌ َزْيٌد"؟، أو َث مصدرية، وال خبر لممبتدأ؛ ألنو جرى مجرى "َأَقاِئ
ال يمكف تقديره، أو يمكف، وىو "ثابت" أو "موجود"، وىذا مذىب 

أنو أجاز أف يكوف "ِإنِّي أحمد  (٘)[ الدولةدِ ضُ عف ]عَ  يَ كِ ، وحُ (ٗ)الفارسي
 اهلل" معموال لقوؿ مضمر.

                                                 

، ٝحُظ٣َٜق ٕٖٓ/٫ٗرٖ ٣ؼ٤ٖ  ٚ، َٝٗكٖٙٗ ٙ ( حٗظَ: حُٔلَٜٔ)

ٔ/ٖ8ٔ. 

ٝحرٖ ، 8ٖ٘/ٔ، ٝحُظ٣َٜق ٖٙٗ/٫ٔرٖ ػٜلٍٞ ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٕ)

هَٝف ٛٞ: ػ٢ِ رٖ ٓلٔي رٖ ػ٢ِ ح٤َُٜ٘ رخرٖ هَٝف حُل٢َٓ٠ 

أهٌ ًظخد ٤ٓز٣ٞٚ ػٖ أر٢ آلخم رٖ ٌِٕٓٞ  ،ح٩ٗز٢ِ٤ آخّ حُ٘لٞ ٝحُِـش

ؿ٤َِ  ٝٛٞ ،َٗف حٌُظخد :ٜٓ٘خ ،ُٝٚ ٜٓ٘لخص ٓل٤يس ،ٝأر٢ رٌَ حرٖ ١خَٛ

طٞك٢  ،َٝٗف ؿَٔ حُِؿخؿ٢ ،ٓٔخٙ ط٘و٤ق ح٧ُزخد ك٢ َٗف ؿٞحٓٞ حٌُظخد

 .ٙٗ ٙ حٗظَ: حُزِـشٛـ، 9ٓٙٓ٘ش 

 .8ٕ٘ٔ/ٖحٗظَ ٬ًّ أر٢ ك٤خٕ ػٖ ٌٛٙ حُؼزخٍس ك٢ حٍط٘خف ح٠َُد  (ٖ)

، ٝحُٔٔخثَ ٖٖٖ، ٕٖٖ/ٔ، ًٝظخد حُ٘ؼَ 8ٕٔ ٙ ( حٗظَ: ح٠٣٩خفٗ)

 .٣ٖ٘ٔخص ٙ ، ٝحُٔٔخثَ ح٤َُ٘حُٕٓٓ، 99ٔحُٔ٘ؼٍٞس ٙ 

ك٢ ح٧َٛ: "٤ٓق حُيُٝش"، ٝٛٞ ْٝٛ؛ ٌٌٝٛح ٍٝى ك٢ َٗف حرٖ ( ٘)

؛ ٝحُٜٞحد "ػ٠ي حُيُٝش"؛ ٧ٕ ٌٛح حُوٍٞ ُٚ ك٢ حٍط٘خف 7ٙٗ/ٔػٜلٍٞ 
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 األفعاؿ المتعدية
 .(ٔ)واصطبلحا: َتَجاُوُز الِفْعِؿ َفاِعَمُو إلى مفعوٍؿ بو، لغة: التجاوز يالتعد

، وىو ما ال يبنى منو اسـ مفعوؿ، وال يصح السؤاؿ عنو بػ"أي  والفعؿ الـز
 .(ٕ)شيء وقع"؟

، أو بيما، وال و  ُمَتَعد ، وىو عكسو، ويتعدى إلى واحد بنفسو، أو بحرؼ َجر 
؛ إذ زعـ أف (ٖ)يعرؼ إال بالسماع، نحو: نصحت؛ خبلفا البف درستويو

لى اآلخر بحرؼ جر.  "نصحت" مف قبيؿ ما يتعدى إلى واحد بنفسو، وا 
لى اثنيف بنفسو، فبل يقتصر عمى أحدىما، وذلؾ "ظننت" ال ِلُتْيمَ  ٍة، وا 

و"عممت" ال ِلِعْرَفاٍف، وحسبت وزعمت وخمت ورأيت، بمعنى ظننت أو 

                                                                                                              

، ٝػ٠ي حُيُٝش ٛٞ: 8ٕ/٘ٝحُظ٤ٌَٔ حٗظَ: حُظ٤٣ٌَ ، 8ٕٝ٘ٔ/ٖح٠َُد 

 أكي حُٔظـِز٤ٖ ػ٠ِ حُِٔي ك٢ ػٜي ،حُي٢ِٔ٣، أرٞ ٗـخع حُز٢ٜ٣ٞك٘خهَٔٝ 

ًٍ  ،حُيُٝش حُؼزخ٤ٓش رخُؼَحم ًٔ خ، أى٣زً ح ػٔٞكً ًخٕ ٗي٣ي ح٤ُٜزش، ؿزخ خ خ، ػخُ

 (،حُظٌِٔش)ٝ (ح٠٣٫خف) حُلخ٢ٍُّٓ أرٞ ػ٢ٍِّ ٝٛ٘ق ُٚ  ،٤ٗؼ٤ًّخرخُؼَر٤ش، ًٝخٕ 

ٝأهخّ ٓؤطْ  ،ٝر٠٘ ػ٤ِٚ حُٜٔ٘ي، --أظَٜ رخُ٘ـق هزَح ُػْ أٗٚ هزَ ػ٢ِ

، طخرٞص، كيكٖ ك٢ حُ٘ـقك٢  ََ ِٔ ٝكُ  ٛـ،7ٕٖٓ٘ش  طٞك٢ رزـيحى ،ػخٍٗٞحء

 .ٙ٘ٔ/٢ًٍِِِ٘ ُح٧ػ٬ّ  حٗظَ:

، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ حُلوخٍ ٖ٘٘/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف ٔ)

ٔ/ٕٔ9. 

 .ٗٔٔ/ ٔ ، ٝحُٔوَد99ٕ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕ)

، ٘/ٖ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٖٔٓ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  هُٞٚ ك٢ ( حٗظَٖ)

أكي  ،أرٞ ٓلٔي ،َُرخٕ حُ٘ل١ٞٔىٍٓظ٣ٞٚ حرٖ حُ رٖ ٝٛٞ: ػزي هللا رٖ ؿؼلَ

ؿ٤ي حُظ٤ٜ٘ق، ٛلذ حُٔزَى، ُٝو٢ حرٖ  ،ٖٓ حٗظَٜ ٝػ٬ هيٍٙ، ًٝؼَ ػِٔٚ

، هظ٤زش ُٝي ٓ٘ش ػٔخٕ ٝه٤ٖٔٔ ٝٓخثظ٤ٖ، ٝٓخص ٓ٘ش ٓزغ ٝأٍرؼ٤ٖ ٝػ٬ػٔخثش

 .8ٔٗ/ٔحٗظَ: رـ٤ش حُٞػخس 
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َنب ْأُت و  وأعممت وأريت وأنبأتُ  ،/أ[ بمعنى عممتٚٔعممت، ووجدت ]
 .إذا ُكف  بمعنى أعممت ،وأخبرت وخبرت وَحد ْثتُ 

بمعنى  د  ػ، وعَ (ٕ)، وألفى بمعنى وجد(ٔ)ْب بمعنى ُظف  ػوزاد بعضيـ ىَ 
 .(ٗ)مع إف دخمت عمى غير مسموعوس ،(ٖ)بػحس

                                                 

ـَٔ ٫رٖ ( أػزظٚ حٌُٞك٤ٕٞ ٝحرٖ ػٜلٍٞ ٝحرٖ ٓخُي حٗظَ: َٗف حُٔ)

، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 78/َٕٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ٝ، ٕٖٓ/ٔػٜلٍٞ 

ٔ/ٗ79 . 

لٍُٞ ٕٞٝأٌَٗٙ حُز٣َٜ ،( أػزظٚ حٌُٞك٤ٕٞ ٝحرٖ ٓخُيٕ) ْٜ حْرٖ ُػ حٗظَ:  ،َٝ

، ٝٛٔغ 7ٗ٘/ٕ، َٝٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش ٕٖٓ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .8ٓٗ/ٔحُٜٞحٓغ 

َِ  خ( أػزظٜٖ) رَؼٞ حُزَٜ َٝ  َٕ ٞك٤ُِّٞ ٌُ خُي ،٤٣ٖحُ َٓ حْرٖ  َٝ ر٤غ  َّ حكَوَُْٜ حْرٖ أر٢ حُ َٝ َٝ، 

:ُِٚ ْٞ وَ ًَ  

َ٘اااااااااا٠* *كَاااااااااا٬َ طَْؼااااااااااُيىِ  ـِ ٌَي كِاااااااااا٢ حُ اااااااااا٣َ َٗ ُْٔاااااااااا٠َُٞ   ح
 

ؼََْٛ خٝأٌَٗٛ ،٫َ طظٖ :أ١َ ًْ خَٗ  ،أَ ًَ ْؼ٠٘ كٔذ ٖٓ حُ ضكَبِٕ  َٔ  يِّ ٔخد أ١َ حُؼَ لرِ

حِكي َٝ ْؼُيٝى طؼيص ا٠َُِ  َٔ ِٚ اكٜخء حُ حى رِ ََ ُ١ٌِ ٣ ، 77/ٕحُظ٤َٜٔ حٗظَ: َٗف  ،حَُّ

، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٖٓٙ/ٔ، ٝحُظ٣َٜقٖٗٗ/ٔٝحُز٢٤ٔ ٫رٖ أر٢ حَُر٤غ 

ٔ/ٗ7ٙ ،ٗ77. 

ِٖ حُٔوزَ رْؼيَٛخ رِلؼَ َىحٍ ٗ) َؼَِّوَشَ رَِؼ٤ ُٔ َغ" حُ ِٔ َٓ " " َْ ُْلن ح٧َْْهلَٖ رِـ"َػِِ أ َٝ  )

 ِٔ َٓ َؼَِّوَِش رٔٔٔٞع، ٗلٞ:  ُٔ ، رِِو٬َف حُ َِّْ ٌَ ؼض ٣ًُيح ٣ظَ ِٔ َٓ ٞص، ٗلٞ:  َٛ ؼُض ػ٠ِ 

 ٍٍ لُٞ ْٜ ُٖ ُػ حْر َٝ  ًَّ خ َ٘ ُٖ رخرَ حْر َٝ  ُّ٢ ِٓ ٍِ ُِي حُلَخ ًَ حكَوَُٚ ػ٠ِ  َٝ َٝ خ، ٝٓٔؼُض هْطزَشً،  ًٓ ٬ًَ

َخ ُٔخ ىهِض ػ٠ِ ؿ٤َ  ٞح رِؤََّٜٗ ُـّ حْكظَ َٝ خٍُي،  َٓ  ُٖ حْر َٝ ر٤ِغ  ََّ ُٖ أر٢ حُ حر َٝ خثِِؾ  َّٜ ُٖ حُ حْر َٝ

ـُ  ٍُّ ػ٠ِ حُٔٔٔٞع، ٝحُ ٍٕ ٣ي ٍٍ ػَخ ُِي، ٓٔٔٞع أُطِـ٢َ ََُٜخ رٔلؼٞ ًَ ٝح  َُ ٌَ ْٗ ٍُ أَ ُٜٞ ْٔ

حِكٍي، حٗظَ: َٗف حُظ٤َٜٔ  َٝ ؼض" ا٫َِّ ا٠َُِ ٓلؼٍٞ  ِٔ َٓ هَخُُٞح: ٫َ طظؼيٟ " َٝ

 .8ٗٗ/ٔ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٕٙٓٔ/ٗ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 8ٗ/ٕ
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أو تقتصر، وىو كؿ فعؿ يتعدى لمفعوليف، األوؿ فاعؿ في المعنى، نحو 
 "أعطى" و"كسا"، أو إلى أحدىما بنفسو، ولآلخر بحرؼ جر، نحو: "َأَمَر".

" و"أرى" المنقوليف مف "عمـ" و"رأى" المتعدييف  ـَ أو إلى ثبلثة، وذلؾ: "َأْعَم
، إذا ضمنت (ٗ)و"حدث" (ٖ)و"أخبر" و"َخب ػَر" (ٕ)"نبأ"و (ٔ)إلى اثنيف، و"أنبأ"

 ."أعمـ" معنى
 ما بقي مف أخوات "عممت" و"رأيت" إذا نقمت باليمزة. (٘)وزاد األخفش

والمتعدي ِبَحْرِؼ َجر  ال يجوز حذؼ الحرؼ مف مفعولو، ووصوؿ الفعؿ 
" و"استغفر" ، أو في "اختار" (ٙ)إليو بنفسو إال ضرورًة، أو مع "َأْف" و"أف 

؛ لتعيف المحذوؼ وموضعو، وال يقاس (ٚ)و"أمر" و"سمى" و"كنى"و"دعا"
ف شارؾ في العمة؛ خبلفا لؤلخفش األصغر  .(ٛ)غيرىا عمييا وا 

                                                 

، 7ٕٓ/ٕحٗظَ: َٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش  ،حرٖ ٛ٘خّ حُِو٢ٔٝأرٞ ػ٢ِ  ُحىٙ( ٔ)

 .7ٓ٘/ُٜٔٔغ ، ٝح8ٕٖ/ٔٝحُٔٔخػي ، ٓٓٔ/َٕٝٗف حُظ٤َٜٔ 

: َٗف حُظ٤َٜٔ -أ٠٣خ-، ٝحٗظَٔٗ/ٔحٗظَ: حٌُظخد  ،٤ٓز٣ٞٚ ًًَٙ( ٕ)

 .7ٓ٘/ٔ، ٝحُٜٔغ ٓٓٔ/ٕ

ٜٔغ حُ، 7ٕٔٝ/ٕحٗظَ: َٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش  ،حُلَحء ٝح٤َُٔحك٢ ُحىٙ (ٖ)

ٔ/٘ٓ8. 

، 7ٕٔ/ٕحٗظَ: َٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش  ،ٕٞح٤َُٔحك٢ ٝحٌُٞك٤ ُحىٙ( ٗ)

 .8ٓ٘/ٔ، ٝحُٜٔغ ٕٙٔ/ٙٝحُظ٤٣ٌَ 

، 7ٗ ٙ، ٝ حُظ٤َٜٔ ٖٗٓ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٘)

 .8ٖٖ/ٔٝحُٔٔخػي ، ٓٓٔ/ٕ ٫رٖ ٓخُيَٝٗكٚ 

، َٝٗف ٘ٔ٘/ٗ، َٝٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ٖٙ/ٕ( حٗظَ: حُٔوظ٠ذ ٙ)

 .ٓ٘ٔ/ٕحُظ٤َٜٔ 

 .87ٖ ٙ ، ٝحُٔل78َٜٔ/ٔ، ٝح٧ٍٛٞ 7ٖ/ٔ( حٗظَ: حٌُظخد 7)

، ٝٗاَف حُظٔا٤َٜ ٫راٖ ٓخُاي 7ٖٓ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 8)

حُٜااـ٤َ ٛااٞ: ػِاا٢ رااٖ ٓاا٤ِٔخٕ رااٖ حُل٠ااَ ح٧ٛااـَ أٝ ٝح٧هلااٖ ، ٓ٘ٔ/ٕ
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ويجوز دخوؿ البلـ عمى مفعوؿ الفعؿ المتعدي لواحد إف تقدـ، فإف تأخر 
ر، إال ، ال َغْيُر البلـ مف حروؼ الج(ٔ)فبل يجوز ذلؾ إال ضرورة أو ندورًا

 .(ٕ)أف يحفظ، أو ضرورةً 
فإف تعدى ألكثر لـ يجز دخوؿ البلـ، تقدـ المفعوؿ أو تأخر، إال في باب 
"ظف"، فيجوز أف تدخؿ عمى األوؿ الباء بمعنى "في"، وتصيره كأنو ظرؼ 

 .(ٖ)لمفعؿ، وال يجوز الجمع بينو وبيف المفعوليف أصبل
الحذؼ لدليؿ، ومعموؿ المتعدي لواحد يجوز حذفو اختصارا، وىو 

، أو الثنيف مف باب "أعطى" فكذلؾ (ٗ)واقتصارا، وىو الحذؼ لغير دليؿ
يجوز حذفيما وحذؼ أحدىما، أو مف باب "ظف" جاز حذفيما اختصارا أو 

في  (ٙ)ا، ولؤلعمـا مطمقً في منعو حذفيما اقتصارً  (٘)اقتصارا، خبلفا لؤلخفش

                                                                                                              

حُؼ٬ػش ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ، هَأ ح٧هخك٘ش أكي  ،أرٞ حُلٖٔ ح٧هلٖ ح٧ٛـَ ،حُ٘ل١ٞ

، ٝهاي هاخٍد ٛاـ٣ٖٝٔٙواخٍ:  ٛاـ،ٖ٘ٔطٞك٢ رزـايحى ٓا٘ش  ،ػ٠ِ ػؼِذ ٝحُٔزَى

 .8ٔ/ٕحٗظَ: رـ٤ش حُٞػخس ، حُؼٔخ٤ٖٗ

، ٝحُِزخد 89ٕ/ٗ، َٝٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ 9ٙ/ٔ( حٗظَ: حُٔوظ٠ذ ٔ)

 .ٕٕٓ/ٔ ُِؼٌز١َ

 ٙ ٠٘ حُيح٢ٗـ، ٝح8ُٕٓ/ٕ، ٝحُوٜخثٚ ٖٙ/ٕ( حٗظَ: ح٧ٍٛٞ ٕ)

ٕٔ7. 

 .9ٖٓ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖ)

 .797 ٙ ٓـ٢٘ حُِز٤ذ، ٕٕٝٔٙ ( حٗظَ: حُـ٠٘ حُيح٢ٗ ٗ)

حٗظَ:  ،ٖ ١خَٛ ٝحُِ٘ٞر٤ٖ( ٝٛٞ هٍٞ حُـ٢َٓ ٝحرٖ هَٝف ٤ٗٝوٚ حر٘)

، 7ٗ/ٕ، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ٖٔٔ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 . 77ٖ/ٔٝحُظ٣َٜق 

 .7ٖٖ/ٔح٢ٗٞٔٗ٧ ٝ، 97ٕٓ/ٗ( حٗظَ: حٍط٘خف ح٠َُد ٙ)
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في معناىا، وحذؼ  منعو في "عممت" وما في معناىا، ال في "ظننت" وما
 .(ٔ)أحدىما اختصارا قميؿ، أو اقتصارًا ممتنع

/ب[، وَحْذُؼ اثنيف منيا أو ٚٔأو لثبلثة جاز حذفيا اختصارا أو اقتصارا ]
، وأجاز غيره (ٕ)واحٍد اختصارًا، وأما في االقتصار فبل، ىذا مذىب )س(

 ما لـ يؤد إلى بقاء المخبر عنو ببل خبر أو العكس. (ٖ)ذلؾ
ت نواسخ االبتداء مف ىذه األفعاؿ غير المبنية لممفعوؿ متوسطة وانفرد

، وىو ترؾ العمؿ لغير (ٗ)ومتأخرة ال متقدمة؛ خبلفا لمكوفييف بجواز اإللغاء
مانع، وىو أحسف مع التأخير، واإلعماؿ أحسف مع التوسط، والتوسط أال 

، فإف ُأكَِّد بمصدر وجب اإلعماؿ، أو بإشارة  لو أو تجيء َصْدَر َكبَلـٍ
بضميره فاإلعماؿ، وال تمغى إال قميبل، واإللغاء أقوى مع اإلشارة منو مع 

 .الضمير
" وأخواتيا  ـَ وبوقوع الظرؼ والمجرور والجممة الخبرية موقع الثاني، و"َأْعَم

 بوقوع ذلؾ موقع الثالث.

                                                 

، ٝٛٔغ ٗٔ/ٙحٗظَ: حُظ٤٣ٌَ  ،ٝٓ٘ؼٚ حرٖ ٌِٕٓٞ ،هٍٞ حُـٌٍٜٔٞٛح ( ٔ)

 .89ٗ، 88ٗ/ٔحُٜٞحٓغ 

 .ٔٗ/ٔ( حٗظَ: حٌُظخد ٕ)

، ٝحُٜٔغ 8ٖٔ/ٔ، ٝحُٔٔخػي ٖٕ٘ٔ/ٗحٗظَ: حٍط٘خف ح٠َُد ( ٖ)

ٔ/٘ٓٙ. 

٢ٗٞٔٗ٧ ح،َٝٗف 9ٗ/ٕحٗظَ:َٗف حرٖ ػو٤َ  ،( ٝٝحكوْٜ ح٧هلٖٗ)

 .9ٓٗ/ٔ، ٝحُٜٔغ 7ٖ٘/ٔٝحُظ٣َٜق  ،ٖٙٙ/ٔ
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" و"َأْف" وصمتييما مناب مفعولي الناسخ، والثاني والثالث في  وبنيابة "َأف 
"، ال بنيابة ذاؾ مناب مفعولي الناسخ، خبلفا لممازني"َأْعمَ  ـَ

، وال يسداف (ٔ)
 في غيرىما إال مسد مفرد.

ا خبلفً -وانفرد فعؿ القمب و"سأؿ" و"َأْنِظْرُه مف غيره"، ال "رأيت" البصرية
ـَ (ٖ)بالتعميؽ، وىو ترؾ العمؿ لمانع-(ٕ)لممازني ، فيجب إف كاف المفعوؿ اْس

، أو مضاًفا إ " استفياـٍ ليو، أو دخمت عميو أداتو، أو الـ االبتداء، أو "ِإف 
 وفي خبرىا البلـ.

ـَ عنو في المعنى، إال في "َأرََأْيَتَؾ َزْيًدا أبو َمْف ُىَو"؟،  ويجوز إف اْستُْفِي
ذا ُعمَِّؽ المتعدي لواحد بحرؼ جر فالجممة في موضع نصب بعد  فيمتنع، وا 

مفعوؿ، أو إلى اثنيف سدت تقدير إسقاطو، أو بنفسو فيي في موضع ال
 الجممة.

ذا كاف الفعؿ جائز التعميؽ، وكاف متعديا إلى اثنيف، فأعممتو في األوؿ،  وا 
وعمقتو عف الثاني، فالجممة تسد مسده، أو لواحد فالواحد معموؿ لو، 

، عمى حذؼ مضاؼ، ال في موضع (ٗ)والجممة بعده بدؿ مف المعموؿ

                                                 

ٝحُٔخ٢ُٗ ٛٞ: رٌَ رٖ ٓلٔي ، 8ٖٔ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔ)

ٍٟٝ ػٖ أر٢ ػز٤يس  ،حُٔخ٢ُٗأرٞ ػؼٔخٕ  ،حرٖ ػي١ رٖ كز٤ذ :ٝه٤َ ،رٖ رو٤ش

طٞك٢  ،ًٝظخد حُي٣زخؽ ،ُٚ ًظخد حُظ٣َٜق ،ٝح٧ٛٔؼ٢ ٝأر٢ ٣ُي ح٧ٜٗخ١ٍ

 .8ٖٗ/ٔ، ٝرـ٤ش ٝحُٞػخس ٔٔ ٙ حٗظَ: حُزِـش ٛـ،7ٕٗٓ٘ش 

، َٝٗف ٕٖٓ/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  ،( ٝٝحكوٚ حرٖ ٓخُيٕ)

 .9ٗٗ/ٔ ٜٔغحُ، 9ٓٝ/ٙ ٝحُظ٤ٌَٔ ، ٝحُظ89َ٤٣ٌ/ٕحُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي 

 .78/ٙ ٝحُظ٤ٌَٔ ، ٝحُظ٤٣ٌَٓٙ٘/ٕ( حٗظَ: َٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش ٖ)

ِٖ ٌٛح ( ٗ) خُيٍ  هٍٞ ح٤َُٔحك٢ ٝحر َٓ  ِٖ ٍٍ  ٝحر حٗظَ: َٗف حُـَٔ  ،ػٜلٞ

 .98ٗ/ٜٔٔغ حُ، 9ٖٖٝ/ٖ، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٕٕٖ/ٔ
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 /أ[ خبلفاٛٔ] (ٕ)موضع الحاؿ، وال في (ٔ)الثاني عمى جية التضميف
 لزاعمييما.

جوز أف يضمف فعؿ القمب معنى "أقسـ"، فيتمقى بما يتمقى بو، فإف كاف يو 
الفعؿ غير متعد فبل موضع لجممة الجواب، أو متعديا فكذلؾ؛ خبلفا لمف 
جعؿ ليا موضعا، فجعميا في موضع مفعوؿ إف كاف يتعدى إلى واحد، 

 .(ٖ)ى إلييماوفي موضع مفعوليف إف كاف يتعد
****** 

َوْضُع ضمير الرفع المنفصؿ بيف المبتدأ والخبر، أو ما ىما أصمو، : الفصؿ
بشرط كونيما معرفتيف أو ُمَقاِرَبُيَما، وىو "َأْفَعُؿ ِمْف"، ويسميو البصريوف 

 ، ويستغنى عنو بالبدؿ والتأكيد.(٘)، والكوفيوف عماًدا(ٗ)َفْصبًل 
وزعـ الخميؿ أنيا أسماء، وال موضع ، (ٙ)ومذىب األكثريف أنيا حروؼ

 .(ٚ)ليا
والضمير إف وقع في غير ىذا الباب بعد اسـ مضمر جاز فيو البدؿ، 
فيطابؽ، والتوكيُد فيبقى بصيغة المرفوع، أو ظاِىٍر فالبدؿ، أو فيو بعد 

                                                 

حُٔٔخثَ حٗظَ:  ،ٝحهظخٍٙ أرٞ ك٤خٕ ،هٍٞ حُلخ٢ٍٓ ٝحرٖ أر٢ حُؼخك٤شٌٛح ( ٔ)

 .99ٗ/ٔ، ٝحُٜٔغ 7ٓٔ/ٙٝحُظ٤ٌَٔ ، ٝحُظ٤٣ٌَ 7ٗٙ حُلِز٤خص 

، ٙٓٔ/ٙٝحُظ٤ٌَٔ حٗظَ: حُظ٤٣ٌَ  ،هٍٞ حُٔزَى ٝح٧ػِْ ٝحرٖ هَٝفٌٛح ( ٕ)

 .99ٗ/ٜٔٔغ حُٝ

 .ٖٕٖ/ٍٔ ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٖٞ)

، َٝٗف حٌُخك٤ش 79٘/ٕ، ٝح٩ٜٗخف 89ٖ، 88ٖ/ٕ( حٗظَ: حٌُظخد ٗ)

 .ٕٓٗ/ٔحُ٘خك٤ش 

 .ٖٗ/ٔ، ٝٓـخُْ ػؼِذ 8ٕٗ، ٔ٘/ٕٔ ُِلَحء ( حٗظَ: ٓؼخ٢ٗ حُوَآ٘)

، ٘ٙ/ٕ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 97ٖ، 9ٖٔ/ٕ( حٗظَ: حٌُظخد ٙ)

 .8ٕٕ/ٔ، ٝحُٜٔغ 8ٕٙ/ٕٝحُظ٤ٌَٔ  حُظ٤٣ٌَٝ

 .7ٕٕ/ٔ، ٝحُٜٔغ ٕٓٔ/ٔ، ٝحُٔٔخػي 9ٕ٘/ٕ( حٗظَ: حٍط٘خف ح٠َُد 7)
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مضمر فكيو في غيره، ويجوز الفصؿ، أو ظاِىٍر فكيو في غيره، ويجوز 
 الفصؿ.

تدأ ظاىر جاز أف يكوف فصبل ومبتدأ وبدال، أو والضمير إف سبقو مب
 ُمْضَمٌر فُثبَلثَُتَيا، والتأكيد.

ف وقع بيف اسـ "كاَف" وَخَبرَِىا بعد ظاىر ففصؿ أو بدؿ، أو بعد مضمر  وا 
" بعد مضمر ففصؿ وتأكيد، أو ُمْظَيٍر  فيما والتأكيُد، أو بيف مفعوَلْي "َظف 

" فالفصؿ، أو بيف الثاني والثالث لػ"َأعْ  "، أو بيف اسـ "ِإف  " فكمفعولي "َظف  ـَ َم
 وأخواتيا بعد ظاىر ففصؿ، أو مبتدأ أو مضمر فيما أو تأكيد.

والضمير في الفصؿ يطابؽ األوؿ غيبة أو تكمما أو خطابا، وما أوىـ 
ؿٌ   ، وُيْسَتْغَنى بالفصؿ عف التأكيد.(ٔ)خبلؼ ذلؾ ُمتََأو 

****** 
، ودوَنيا ماضًيا، وىو متعد  لواحد، ذو "أؿ" يعمؿ مطمًقا: اسـ الفاعؿ

/ب[ فيضاؼ ٛٔ، أو الثنيف ](ٕ)فاإلضافُة، وال يجوز العمؿ خبلًفا لمكسائي
: بفعؿ (ٗ)، وقيؿ(ٖ)إلى أحدىما، وأما غير المضاؼ فمنصوب باسـ الفاعؿ

 مضمر يفسره اسـ الفاعؿ.

                                                 

 .7ٙ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔ)

حٗظَ: َٗف حُٔلَٜ  ْٜٓ٘ ٛ٘خّ ٝحرٖ ٠ٓخء،ؿٔخػش، ( ٝطزؼٚ ػ٠ِ ًُي ٕ)

َٝٗف حرٖ ػو٤َ ، ٔ٘٘/َٔٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  ،ٓٓٔ/٫ٗرٖ ٣ؼ٤ٖ 

 .ٕٔ/ٕٝحُظ٣َٜق ، 97ٔ/ٕٝحُٔٔخػي ، ٙٓٔ/ٖ

، ٔٓٔ/ٗحٗظَ: َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ٌٛح هٍٞ ُزؼٞ حُز٤٣َٜٖ، ( ٖ)

 .٘٘/ٖ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٕ٘٘/َٔٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

، ٔٓٔ/ُٗزؼٞ حُز٤٣َٜٖ، حٗظَ: َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ  ٌٛح هٍٞ( ٗ)

 .٘٘/ٖ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٕ٘٘/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٝ
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را، مفردا أو مكس أو حاال أو مستقببل فالعمؿ واإلضافة، وذو "أؿ" إف كاف
ومعمولو ذو "أؿ" أو مضاؼ ِلَما ىو فيو، أو لضميِر ما ىو فيو، فالجر 

، أو دوف (ٔ)والنصب، وَمَنَع المبرد الَجر  في المضاؼ لضمير ما ىو فيو
 .(ٕ)"أؿ" فالنصب، وأجاز الفراء الَجر  

ـَ ُمَذك ٍر ُمْثَبَت النُّوِف أو ُمْحُذوَفَيا لمطوؿ، فالن صب، أو أو ُمَثنًّى، أو ُمَسم 
.  لئلضافة، فالَجرُّ

وشرط العمؿ: أال يوصؼ قبؿ المعموؿ، وأال يصغر؛ خبلفا لمكوفييف 
، وأف يعتمد عمى أداة نفي أو استفياـ، أو وقوعو خبرا، أو صمة، (ٖ)فييما

"، خبلفا لؤلخفش ـَ "، أو ثالثا لػ"َأْعَم أو صفة، أو حاال، أو ثانيا لػ"َظف 
؛ إذ (ٗ)

 تِمٍد.أجاز أف يعمؿ َغْيَر مع
ويجوز تقديـ معمولو، إال إف وقع صمة أو صفة فبل، إال إف كاف المعموؿ 

 .(٘)ظرًفا أو مجرورًا، ففيو خبلؼ

                                                 

 .8ٗٔ/ٗ( حٗظَ: حُٔوظ٠ذ ٔ)

 .ٕٗٓ/ٕ، ٝحُٔٔخػي 7ٕٕٙ/ٗ( حٗظَ: حٍط٘خف ح٠َُد ٕ)

حٗظَ: ٝٝحكوٚ أرٞ ؿؼلَ حُ٘لخّ حٌُٞك٤٤ٖ ك٢ ؿٞحُ اػٔخُٚ ٜٓـَح، ( ٖ)

، 7ٗ/َٖٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ، ٝٗ٘٘/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ، 9ٔٔ/ٕ، ٝحُٔٔخػي 8ٕٕٙ، 7ٕٕٙ/ٗٝحٍط٘خف ح٠َُد 

ٖ/٘ٗ. 

 ،ٖ٘٘/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ، -خأ٠٣ً -( ٝٛٞ هٍٞ حٌُٞك٤٤ٖٗ)

 .ٗ٘/ٖ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 9ٗٔ/ٕٝحُٔٔخػي ، 7ٕٕٔ/ٗٝح٫ٍط٘خف 

٘خف ح٠َُد حٍط، ٝٗ٘٘/ٔ َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ( حٗظَ:٘)

 .ٙ٘/ٖ، ٝحُٜٔغ 78ٕٕ/ٗ
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ذا أتبعت المعموؿ بنعٍت أو تأكيٍد َتِبػَع عمى المفظ فقط، وقيؿ: يجوز عمى  وا 
 .(ٔ)المفظ والموضع، إال إف كاف ماضيا دوف "أؿ"، فيتعيف المفظ

ـَ ُمَذك ٍر فعمييما، أو أو بعطٍؼ أو بدٍؿ، و  اسـُ الفاعؿ فيو "أؿ" ُمثَنًّى أو ُمَسم 
أو لضمير ما ىي فيو  مفرًدا وفي التابع "أؿ"، أو ىو مضاؼ ِلػَما ىي فيو،

، فإنو ال يجيز إال النصب عمى (ٕ)فعمييما، خبلًفا لممبرد في األخيرة
 الموضع.

ِرَي عنيا، وىو أو ليست فيو، وَعِرَي عف تمؾ اإلضافة فالنصب، أو عَ 
بمعنى الحاؿ واالستقباؿ فعمييما، أو ماٍض فالَخْفُض، وقد يجوز النصب 

 بإضمار فعؿ.
 وعطؼ البياف كالنعت في جميع أحكامو ىنا.

، إال إف اتصؿ بمفرد أو  ذا اتصؿ الضمير باسـ الفاعؿ فموضعو َجر  وا 
ف ماضيا /أ[ أبًدا، إال إف كأُٜمَكس ٍر وفيو "أؿ" فينصب، وقيؿ: نصب ]

، واأَلَسدُّ َأف  َمْوِضَعُو َجر  ِإْف َعِرَي عف "أؿ"، وَنْصٌب إف كانت  دوف "أؿ" َفَجر 
جازة ـَ ُمَذك ٍر،  فيو، وكاف مفرًدا أو ُمَكس رًا، وا  الوجييف ِإْف كاف ُمثَنًّى أو ُمَسم 

 .(ٖ)فَنْصٌب إف ُحِذَفت النُّوُف ِلمطُّوِؿ، وَجر  إف ُحِذَفْت لئلضافة
 وال تثبت النوف وال التنويف مع الضمير إال ضرورة.

****** 

                                                 

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٘٘٘/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔ)

 .7ٕٓ، ٕٙٓ/ٕ، ٝحُٔٔخػي 77ٕٕ/ٗ

 .ٖٙٔ/ٖ( حٗظَ: حُٔوظ٠ذ ٕ)

، َٝٗف 8ٙٙ/ٔ، ٝحُظ٣َٜق 7٘٘/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖ)

 .ٖٗٔ/٢ٗٞٔٗ٧ٕ ح
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 (ٔ)"َفُعوٌؿ" و"َفع اٌؿ" و"ِمْفَعاٌؿ" و"َفِعٌؿ" و"َفِعيٌؿ"، وتعمؿ عمؿ فعميا األمثمة:
، وَقؿ  إعماُليما (ٖ)، ولممبرد في "فعيؿ" و"فعؿ"(ٕ)خبلفا لمكوفييف في جميعيا

 .(ٗ)عند غيره
 (٘)أحكامو، إال ما ذىب إليو ابف خروؼ واألمثمة كاسـ الفاعؿ في جميع
 مف جواز إعماليا ماضيًة مطمًقا.

****** 
مؤكد، وال يعمؿ، وموضوع موضع الفعؿ، ومقدر بو وبػ"َأْف"، : المصدر

ٌف، ومضاٌؼ ومعرؼ بػ"َأْؿ".، ويجوز إعماليما  والمقدر بػ"َأْف" والفعِؿ ُمَنو 

                                                 

، َٝٗف 9ٙٔ، ٕٗٔٝٓـخُْ ػؼِذ ٙ ، ٖٔٔ، ٔٔٔ/ٔ( حٗظَ: حٌُظخد ٔ)

َٝٗف حُـَٔ ، 7ٖ: 7ٔ/ٙ، َٝٗف حُٔلَٜ ٕ٘٘/ٔحُـَٔ ٫رٖ هَٝف 

، َٝٗف 8ٕ: 8ٓ/ٖ، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ٔٙ٘/٫ٔرٖ ػٜلٍٞ 

، ٕٙٓٔ: 7٘ٓٔ/ٕ، ٝحُز٢٤ٔ ٫رٖ أر٢ حَُر٤غ ٖٔٓٔ/ٕحٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش 

 .9٘/ٖ، ٝحُٜٔغ ٙٔ/ٕٝحُظ٣َٜق ، 8ٖٕٕ/٘ٝحٍط٘خف ح٠َُد 

 .حُٔخروشحُٜٔخىٍ  ( حٗظَ:ٕ)

ٝح٧ٍٛٞ ، ٘ٔٔ، ٗٔٔ/ٕحٗظَ: حُٔوظ٠ذ  ،( ٝطزؼٚ حُٔخ٢ُٗ ٝح٣ُِخى١ٖ)

، ٝحُز٢٤ٔ ٫رٖ أر٢ 8ٙ، ٝح٫ٗظٜخٍ ٤ُٔز٣ٞٚ ػ٠ِ حُٔزَى ٙ ٕ٘ٔ، ٕٗٔ/ٔ

 .9ٖٔ/ٕٝحُٔٔخػي ، 9٘ٓٔ/ٕحَُر٤غ 

، 3/0101شرح الكافية الشافية  حٗظَ:ٝأر٢ ػَٔٝ، حُـ٢َٓ ٌٛح ٌٓٛذ  (ٗ)
 . 9٘/ٖ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٙٔ/ٕظ٣َٜق ٝحُ ،8ٖٕٕ/ٗحٍط٘خف ح٠َُد و

حرٖ ا٠ُ ًُي ٤ٗوٚ ٝٓزوٚ ، ٝهي ٓ٘٘/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف ( ٘)

حُز٢٤ٔ ٫رٖ أر٢ حَُر٤غ ، ٝٗٙ٘/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ:  ،١خَٛ

 .ٓٙ/ٖٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ، 8ٕٕ٘/٘ٝح٫ٍط٘خف ، 7٘ٓٔ/ٕ
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خبلفا لمفراء؛ إذ زعـ أنو ال المنوف يذكر الفاعؿ بعده، ويجوز حذفو لدليؿ، 
 .(ٔ)يجوز ذكره بعده

ويجوز حذؼ مفعوؿ المنوف والمضاؼ، إف أضفتو إلى أحدىما بقي اآلخر 
 عمى إعرابو، ويجوز حذؼ ما لـ تضؼ.

، ومنع بعضيـ (ٕ)ب المفعوؿػوالمعرؼ بػ"أؿ" كالمنوف في رفع الفاعؿ ونص
 .(ٖ)الوػإعم

، وال (ٗ)ث ُسِمَع، والكوفيوف يقيسونووال يعمؿ اْسـٌ في معنى المصدر إال حي
 ضمير المصدر خبلفا ليـ.

ـَ الفاعؿ في إعمالو ُمْطَمَؽ الزماف، وفي منع تقديـ معمولو  ويخالؼ اْس
 .(٘)عميو، وفي َتَمحُِّض إضافتو

 

                                                 

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٕ٘/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔ)

 .8ٗ/ٖ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٕٕٓٙ/ٗ

َٝٗف  ،9ٕٔ/ٔحٗظَ: حٌُظخد  ،ٝٗوَ ػٖ حُلَحء ،هٍٞ ٤ٓز٣ٌٞٚٛح ( ٕ)

 .ٕٕٔٙ/ٗٝحٍط٘خف ح٠َُد ، ٕٙ/ٕ حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ

حٗظَ:  ،هٍٞ حٌُٞك٤٤ٖ ٝحُزـيحى٤٣ٖ ٝرؼٞ حُز٤٣َٜٖ ًخرٖ حَُٔحؽٌٛح ( ٖ)

ٝحٍط٘خف ح٠َُد ، ٕٙ/ٕ َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ،7ٖٔ/ٔح٧ٍٛٞ 

 .ٙ/ٕٝحُظ٣َٜق  ،ٕٕٔٙ/ٗ

حُٔٔخػي ، 7ٕٝ/ٕ َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ( ٝٝحكوْٜ حُزـيحى٣ٕٞ حٗظَ:ٗ)

ح٢ٗٞٔٗ٧ ٝ، ٔ٘/ٖٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ، ٕٕٗٙ/٘ ٝحٍط٘خف ح٠َُد ،9ٖٕ/ٕ

ٕ/ٕٓٗ. 

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 8ٕ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٘)

 .ٙٗ/ٖ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٕٕ٘٘/٘
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ذا أتبعت مخفوضو عمى المفظ طاَبَؽ، أو عمى الموضع فإف كاف َرْفًعا  وا 
 .(ٔ)َرَفْعَت، أو نصبا َنَصْبتَ 

****** 
والمجرورات  /ب[ٜٔلغة: التسميط، واصطبلحا: وضع الظروؼ ]: اإلغراء

 .(ٕ)َمْوِضَع َأْفَعاِؿ األمر، ومعاممُتَيا معاممَتيا
ليؾ.  ومورد السماع: عندؾ، ودونؾ، وعميؾ، وا 

والصحيح: القصر عمى السماع، خبلفا لمجيز القياس بشرط كونو عمى 
 .(ٖ)َأْزَيَد مف حرؼ، وىو الكسائي

 بمعنى-أيًضا-معنى "عميؾ" و"عندؾ" و"دونؾ": ُخْذ، وتكوف "ُدوَنَؾ"و 
ْر" عند البصرييف ْر"، و"إليؾ": "َأْمِسْؾ" عند الكوفييف، و"تََأخ   .(ٗ)"تََأخ 

 وىي في التعدي والمزـو كيذه األفعاؿ.
 .(٘)وال ُيَعد ى غاِئٌب، وَشذ  قوليـ: عميو رجبل َلْيَسِني

                                                 

 .8ٕ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔ)

 .ٖ٘ٔ/ٔ، ٝحُٔوَد 8ٕٙ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕ)

َٗف حُـَٔ ٫رٖ ، 7ٝٓٓٔ/ٕ َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف ( حٗظَ:ٖ)

، ٙ٘ٙ/ٕٝحُٔٔخػي  ،ٙٓٔ/َٖٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ ٝ، 8ٕٙ/ٕػٜلٍٞ 

 . 97/َٖٝٗف ح٧ُل٤ش ٢ٗٞٔٗ٨ُ 

ٍ حُو٬ف ر٤ٖ حُز٤٣َٜٖ ٝحٌُٞك٤٤ٖ ك٢ َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٞ ( حٗظَٗ)

 .8ٓٔ/ٖٛٔغ حُٜٞحٓغ ، 8ٕٙٝ/ٕحُظ٣َٜق ، 8ٕٙٝ/ٕ

ٝح٧ٍٛٞ ك٢ حُ٘لٞ ، 8ٕٓ/ٖٝحُٔوظ٠ذ ، ٕٓ٘/ٔ( حٗظَ: حٌُظخد ٘)

َٝٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ، ٙٓٓٔ/ٕ َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف، 9ٕٓ/ٕ

 .٘٘ٙ/ٕ، ٝحُٔٔخػي 87ٕ/ٕ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖٖ٘/ٕ
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 .(ٔ)يا، خبلفا لمكوفييفوال يجوز تقديـ معمول
وال ينجـز الفعؿ جوابا ليا إال ضرورة، وال ينتصب بعد الفاء والواو في 

 الجواب أصبل.
****** 

ىي المأخوذة مف فعؿ قاصر، المشبية : الصفة المشبية باسـ الفاعؿ
 .(ٕ)باسـ الفاعؿ، فتنصب

ْسـٍ ووجو الشبو: االشتراؾ في الوصفية، وَتَحمُُّؿ الضمير، واالقتضاء ال
ـْ (ٖ)بعدىما، والتذكير واإلفراد وفروعيما ، فِإْف َنَقَص َشْيٌء مف ىذه الوجوه َل

 َتْعَمْؿ.
وما صمح مف الصفات لمذكر ومؤنث لفظا ومعنى ُشبَِّو ُعُموًما، أو 
ألحدىما فِمَما صمح، أو ليما لفظا، والمعنى يخص أحدىما فبل ُيَشب ُو، 

 .(ٗ)خبلفا لؤلخفش؛ إذ أجاز ذلؾ عموما
وال تكوف الصفة مشبيًة حتى تنصب أو تجر، والجر مف النصب ال مف 

ذا فرادا وتذكيرا وتنكيرا  الرفع، وا  َنَصَبْت أو َجر ْت َطاَبَقْت ما قبميا إعرابا وا 
وفروعيا، أو َرَفَعْت َطاَبَقْتُو إعرابا وتنكيرًا وفرَعُو، وطابقت ما بعدىا عمى 

                                                 

، ٙٓٓٔ/ٕف ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ه8َٗٝٔ/ٔ( حٗظَ: ح٩ٜٗخف ٔ)

، 87ٕ/َٕٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ، 7ُِٖٖؼٌز١َ ٙ حُظز٤٤ٖ ٝ

 .8ٕ/ٖ، ٝحُٜٔغ 7٘ٙ/ٕٝحُٔٔخػي 

 .ٙٙ٘/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ( حٗظَ: ٕ)

، 8ٗ/ٕٝحُظ٣َٜق ، 7ٙ٘، ٙٙ٘/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖ)

 .ٕٙ/ٖٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 

، ٝٛٔغ 7ٙ٘/ٔ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖ٘/ٕ( حٗظَ: ح٧ٍٛٞ ٗ)

 .ٗٙ، ٖٙ/ٖحُٜٞحٓغ 
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ي التذكير أو التأنيث، وعمى لغة "َأَكُموِني" في لغة "َأَكَمْتِني الَبرَاِغيُث" ف
التذكير واإلفراد وفروعيما، وال تعمؿ إال في السببي نكرًة أو بػ"َأْؿ"، أو 

/أ[، ٕٓمضافا إلى ما ىي فيو، أو مضافا لمضمير، ال إف كاف "َمْف" ]
 .(ٔ)خبلفا لبعضيـ

ـْ ُتَشب ْو إف كانت نكرًة، ومعمولي ا نكرة، جاز فيو والصفة ُشبَِّيْت أو َل
النصب، ثـ الجر، ثـ الرفع، أو فيو "أؿ"، أو أضيؼ لما ىي فيو، فالجر، 
ثـ النصب، ثـ الرفع، أو أضيؼ لمضمير، فالرفع فصيح، والنصب والجر 

 .(ٕ)ضرورة
أو معرفًة، وىو فيو "أؿ"، أو أضيؼ لما ىما فيو، فالنصب، ثـ الجر، ثـ 

 .(ٖ)ب ضرورة، والجر ممنوعلمضمير، فالرفع فصيح، والنص الرفع، أو
 .(ٗ)أو نكرًة، فالنصب فصيح، والرفع قميؿ، والجر ممنوع

ذا جررَت فباإلضافة، أو نصبت معرفة فعمى التشبيو بالمفعوؿ بو، أو  وا 
نكرًة فاألجود عمى التمييز، ويجوز عمى التشبيو، أو رفعت مضافا إلى 

، وعمى البدؿ (٘)س(الضمير، فعمى الفاعمية، أو ذا "أؿ" فعمييا في مذىب )
 .(ٙ)في مذىب الفارسي

                                                 

 .9ٙ٘: 7ٙ٘/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔ)

َٝٗف ، 9ٙ٘/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٝ، 99ٔ/ٔ( حٗظَ: حٌُظخد ٕ)

 .9ٙ، 8ٙ/ٖ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٖٕ٘/ٕحٌُخك٤ش ٢َُِٟ 

ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ، 7ٓ٘، 9ٙ٘/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖ)

ٖ/ٙ8 ،ٙ9. 

 .7ٓ٘/٫ٔرٖ ػٜلٍٞ  ( حٗظَ: َٗف حُـَٔٗ)

 .9ٗٔ/ٔحٌُظخد ( حٗظَ: ٘)

ٝٛٔغ ، ٕ٘/ٕحُظ٣َٜق ٝ، 7ٓ٘/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٙ)

 .ٕٔ٘/َٕٝٗف ح٢ٗٞٔٗ٧ ، ٗٙ/ٖحُٜٞحٓغ 
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ُر ثماِف َعْشَرَة، يمتنع اثناف: الحسف َوْجِيِو، والحسف َوْجٍو،  فالمتصو 
والضرورة ثبلث: حسف َوْجَيِػُو بالنصب والجر، والحسف َوْجَيُو بالنصب، 

 والباقي فصيح، وبعضو َأْقَوى عمى ما ُبيَِّف.
ذا كاف المعموؿ بػ"أؿ" فالضمير مح ذوؼ، وليست "أؿ" عوضا منو؛ خبلفا وا 

 .(ٔ)لمكوفييف
والرفع أحسف في ىذا الباب، ثـ الجر، ثـ النصب، إال إف كاف عمى 

 التمييز، ففي رتبة الرفع، واألصؿ الرفع ما لـ يؤد لحذؼ الضمير.
 واألصؿ في المعموؿ إضافتو لمضمير، ثـ كونو بػ"أؿ"، ثـ التنكير.

****** 
 ف والحاؿالمفعوؿ المطمؽ والظرفا

 والتمييز واالستثناء والمفعوؿ معو والمفعوؿ لو
 جميعيا يتعدى إلييا الفعؿ البلـز والواقع.

ـُ الفعؿ، أو قائـ مقامو آلًة أو وصفا أو عددا أو مضافا إليو،  المصدر: اْس
 إما ىو ىو في المعنى، أو َبْعُضُو.

 /ب[ القميؿ والكثير.ٕٓومبيمو: ما وقع عمى ]
 وعو، أو مضاؼ، أو بػ"أؿ"، أو موصوؼ.ومختصو: اسـ لن

 ومعدوده: اسـ عدد، أو ذو تاء التأنيث الدالة عمى اإلفراد.
 وضمير المصدر كيو، يصؿ إليو الفعؿ بنفسو.

وال يعمؿ في المصدر معنى الفعؿ، بؿ ىو، أو الجاري مجراه ظاىرا أو 
 مقدرا.

                                                 

، 7ٔ٘/ٔ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 7ٔٔ/ٗ( حٗظَ: َٗف حُٔلَٜ ٔ)

٘7ٕ. 
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 .(ٔ)مضاؼ والمصدر الذي ال ينصرؼ وال يتصرؼ: "سبحاف" َعَمًما َغْيرَ 
والذي ينصرؼ وال يتصرؼ: "سبحاف اهلل"، و"معاذ اهلل"، و"ريحاف اهلل" أي: 

 ، وَعْمَرَؾ وِقْعَدَؾ.(ٕ)استرزاقو
وعكسو: ما كاف مؤنثا باأللؼ أو باليمزة، أو عمما مؤنثا بالتاء، والباقي 

 منصرؼ متصرؼ.
****** 

ًفا، وىو قميؿ، ىو اسـ الزماف، أو قائـٌ مقامو مصدرًا أو وص: ظرؼ الزماف
" أو  ـْ أو عددا، أو مضافا إليو، ِإم ا ُىَو ُىَو أو بعُضُو، ويصمح جواَب "َك

 .(ٖ)"َمَتى"
ُو: أسماء الشيور واألياـ، أو  ومبيُمُو: ما وقع عمى غير ُمَعي ٍف، ومختصُّ

 .(ٗ)مضاؼ، أو بػ"أؿ"، أو موصوؼ ومعدوده معمـو المقدار
ُمَعي ًنا، وما ينصرؼ وال يتصرؼ: بعيدات وما ال ينصرؼ وال يتصرؼ: َسَحُر 

بيف، وذات مرة، وذات ليمة، وذا صباح، وذا مساء، وعشاًء وعتمًة وليبل 
 ونيارا معينات، وخثعـ تصرؼ ذا وذات.

 وعكسو: ضحوة وبكرة وغدوة ألياـ معينة، وما بقي منصرؼ متصرؼ.
نياف، ، فيبنى عمى الكسر إف كاف ظرفا، ولو معومف ظروؼ الزماف: أمس

 أحدىما: 
 .ؾأف يكوف لميـو الذي يميو يومُ 

                                                 

 .7ٗ/ٔ، ٝحُظ٣َٜق 9ٔٔ/ٔ( حٗظَ:َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ٔ)

 .8ٙ/ٕٛٔغ حُٜٞحٓغ ، 7ٖٔٝ/ٔحُٜلخف: ٍٝف ظَ: حٗ (ٕ)

 .ٕٖ٘/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖ)

 .7ٕٖ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٗ)
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ـَ يوَمؾ مما يقرب منو، وال يكوف ذاؾ إال  واآلخر: أف يكوف لما َتَقد 
 .(ٔ)بمجاز

، وتميـ تعربو إعراب ما (ٕ)ْرٍؼ فالحجاز تبينو عمى الكسرػَر ظَ ػفإْف كاف َغيْ 
 .(ٖ)ال ينصرؼ

جاز بناؤه عمى الفتح،  أنو إذا كاف ظرفا (٘)وأبو القاسـ (ٗ)وزعـ الزجاج
ـْ َيُجْز فيو عندىما إال البناء  ذا كاف غير ظرؼ في موضع نصب أو َجر  َل وا 

 عمى الفتح أو الكسر، أو في موضع رفع فيجوز عندىما البناء.
****** 

ا إليو، ا أو مضافً ا أو عددً اسـ المكاف، أو قائـ مقامو وصفً : ظرؼ المكاف
 .(ٙ)إما ىو ىو أو بعُضو

" أو "َأْيَف".وشرطو:  ـْ  أف يصمح جواَب "َك
ومبيمو: ما ليس لو أقطار تحصره، ومختصو: عكسو، ومعدوده معمـو 

 .(ٚ)المقدار

                                                 

 .9ٔ٘/ٔ، ٝحُٔٔخػي ٓٓٗ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔ)

 .٘٘/ٔ، ٝحُظ٣َٜق 7ٖٔ/ٖ( حٗظَ: َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ٕ)

، 9٘ ٙ حُظ٤َٜٔ، 9٘ٝٙ  ٓخ ٣َٜ٘ف ٝٓخ ٫ ٣َٜ٘ف ( حٗظَ:ٖ)

 .ٕٓ٘/ٔٝحُٔٔخػي 

َٗف حُظ٤َٜٔ ، ٝٓٓٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  هُٞٚ ك٢ ( حٗظَٗ)

، ٝحُٜٔغ ٕٓ٘/ٔ، ٝحُٔٔخػي 7ٕٗٔ/ٖ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٖٕٕ/ٕ

ٕ/ٖٔ7. 

 .، ٝحُٜٔخىٍ حُٞحٍىس ك٢ حُلخ٤ٗش حُٔخروش99ٕ ٙ( حٗظَ: حُـَٔ ٘)

 .ٕٖٙ، ٕٖ٘/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٙ)

 .7ٕٖ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 7)
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وما ينصرؼ وال يتصرؼ: َسَواٌء وِسًوى وُسًوى، ووْسطو، ودونؾ، وقد 
 يتصرفف فييا ضرورة إال "دونؾ".

وعكسو: ما كاف صفًة في األصؿ عمى وزف "أفعؿ"، وما بقي منصرؼ 
والتصرؼ: أف يستعمؿ االسـ مرفوعا  /أ[ٕٔ، ومقابمو مفقود ](ٔ)متصرؼ

 (ٕ)[ما يسبقوومنصوبا ومجرورا، واالنصراؼ: أف يدخمو الجر والتنويف أو ]
 مف إضافة أو "أؿ".

وكؿ فعؿ يتعدى إلى أضرب الزماف والمكاف بنفسو إال ضميرىما ومختص 
ا، ومع "ذىبت" مقيدا المكاف فبػ"في"، إال ضرورة، إال مع "دخمت" مطمق

، خبلفا لمفراء، والمنصوب بعد "دخمت" بالشاـ، ال مطمقا في أسماء األماكف
" شاذ، فبل يقاس  ـَ ظرؼ ال مفعوؿ بو، خبلفا ألبي الحسف، و"ذىبت الشا

 عميو: ذىبت اليمف، خبلفا لبعضيـ.
ويجوز في الظروؼ أف يتسع فييا، فتنتصب عمى التشبيو بالمفعوؿ بو 

ِز  مع أي عامؿ ذا أضمر بعد التجوُّ ، إال الحرَؼ، وا  ـ  كاف، ناقٍص أو تا
ي ُة االتساع إذا أضيؼ إليو أو  وصؿ إلى الضمير بنفسو، وَتِبيُف َنصِّ

 أضمر.
ويتسع مع البلـز ومع المتعدي لواحد، ال مع المتعدي الثنيف، وال مع 

 المتعدي لثبلثة، خبلفا لزاعمييما.
****** 

                                                 

ٝٓخ  ٕٗٗٔ/ٖٝٓخ رؼيٛخ، ٝح٫ٍط٘خف  ٖٕٓ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُظ٤َٜٔ ٔ)

 .ٝٓخ رؼيٛخ ٘ٔٔ/ٕٝٓخ رؼيٛخ، ٝحُٜٔغ  ٕٗ٘/ٔرؼيٛخ، ٝحُٔٔخػي 

 .ُْ أٓظطغ هَحءطٜخ ا٫ ػ٠ِ ٌٛح حُٞؿٚ( ٕ)
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لُمْنَبِيـِ َىْيَئٍة، أو تأكيًدا، فيي  "في" تفسيرامعنى اسـ منتصب عمى  الحاؿ:
 مبينة ومؤكدة، وال تضمر.

ويعمؿ فييا وفي الظرفالمعنى، وال يجوز تقديـ الحاؿ إذ ذاؾ، خبلفا ألبي 
، ويجوز تقديـ الظرؼ، فإف عمؿ فييما غير المعنى جاز (ٔ)الحسف

 تقدميما إال لمانع.
يا إف أو مقاربِ  ،ـ، وكونيا مف معرفةوشرط الحاؿ: تنكير، واشتقاؽ، وتما

أتت بعدىا، وَقؿ  ورودىا بعد مقارب، وأما بعد غيرىما فموقوؼ عمى 
، (ٕ)فإف تقدمت عمى ذي الحاؿ جاءت مف نكرة ومعرفة، وانتقاؿالسماع، 

أو محكـو لو بذلؾ، إال مف المؤكدة فبل يشترط االنتقاؿ، وكذا في المبينة 
 عند بعض النحوييف.

 ؿ في الحاؿ إال العامؿ في صاحبيا.وال يعم
وتقع الجممة الخبرية حاال، فإف عريت االسمية مف ضميِر ذي الحاؿ 

/ب[ بمضارع وجب ٕٔوجبت الواو، أو لـ َتْعَر جازت، أو صدرت الفعمية ]
، وىو قميؿ ال يمتفت قمُت وأصؾُّ عيَنوُ الضمير، وامتنعت الواو، وحكي: 
قد" ظاىرة أو مقدرة، أو منفي فاألولى إليو، أو بماض موجب فبل بد مف "

أف ينفى بػ"َلػم ا"، وَقؿ  نفيو بػ"لـ" و"ما"، فإف لـ يكف فييا الضمير وجبت 
ف كاف جازت.  الواو، وا 

مف مصدر أو ظرؼ أو حاؿ أزيَد مف واحد إال بحرؼ  العامؿُ  قتضيوال ي
أفعؿ" مف َذَوْي حاٍؿ فيقضى ببل عطؼ، إال " (ٖ)حاالفِ  عطؼ، إال إف كاف

                                                 

 .ٖٖ٘/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ( حٗظَ: ٔ)

َٗف حُـَٔ ٫رٖ حٗظَ: ُلخٍ إٔ طٌٕٞ ٓ٘ظوِش، ٣ؼ٢٘ إٔ ٖٓ ١َٝٗ ح( ٕ)

 .7ٖٖ/ٔػٜلٍٞ 

ِؿَي"( ٖ) ُٝ  ."ًخٕ" ٛ٘خ طخٓش رٔؼ٠٘ "كَٜ" أٝ "
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التفضيؿ، فقد يعمؿ في ظرفي زماف وظرفي مكاف وحاليف لواحد مف غير 
 .عطؼ

والظرفاف يقدراف بػ"في"، وىما محؿ لمفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ بو إف كاف لو، 
 .(ٔ)والحاؿ قيؿ: ىي مفعوؿ فييا، وقيؿ: ال تمحؽ بالمفعوؿ

د؛ إذ زعـ وأقوى تعدي الفعؿ إلى المصدر، ثـ إلى المفعوؿ بو، خبلفا لممبر 
 .(ٕ)ثـ إلى ظرؼ المكاف ثـ إلى الحاؿ، العكس، ثـ إلى ظرؼ الزماف،

****** 
اسـ منتصب تفسيرا لمبيـِ ذاٍت، نكرٌة، خبلفا لمكوفييف؛ إذ جوزوا التمييز: 

 .أف يكوف معرفة
 .وال يفسر بمتوغؿ في البناء واإلبياـ، وال بمختص بالنفي

أو مفعوؿ، وغيَر منقوٍؿ،  وينتصب عف تماـ الكبلـ، منقوال مف فاعؿ
مشبيا بو، ويجوز توسطو ال تقدمو خبلفا لممازني، ويجوز دخوؿ "مف" 

 بالمنقوؿ، ال عمى المنقوؿ، وال عمى المشبو بو. المشبوغير عمى 
وعف تماـ االسـ، وتمامو بنوٍف أو تنويٍف أو نيتو أو إضافة، عدًدا أو 

بالمقدار، وال يتقدـ، وال مقدارًا، بمكيؿ أو موزوف أو ممسوح، أو مشبيا 
 يتوسط.

والصحيح أف الناصب لمتمييز تماـ الكبلـ، ال الفعؿ إف انتصب بعده، خبلفا 
 .(ٖ)لزاعمو

                                                 

 .ٓ٘ٗ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ( ٔ)

 .ٓ٘ٗ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ( ٕ)

ح١ٌُ ًٛذ ا٠ُ إٔ حُظ٤٤ِٔ ٜٓ٘ٞد رخُلؼَ أٝ رخ٫ْٓ ح١ٌُ ك٢ ٓؼ٠٘  (ٖ)

حُٔخ٢ُٗ ٝحُٔزَى ٝحُِؿخؽ ٝحُلخ٢ٍٓ، ًٝٛذ حُٔلووٕٞ حُلؼَ ٛٞ ٤ٓز٣ٞٚ ٝ

ا٠ُ إٔ حُؼخَٓ ك٤ٚ ٛٞ حُـِٔش حُظ٢ حٗظٜذ ػٖ طٔخٜٓخ، ٫ حُلؼَ ٫ٝ ح٫ْٓ 

، ٝٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ٖٙ/ٖ، ٝحُٔوظ٠ذ ٕٗٓ/ٔح١ٌُ رٔؼ٠٘ حُلؼَ، حٗظَ حٌُظخد 
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" ِسَوى"و "غير"وػ"إال" ب ،إخراج الثاني مما دخؿ فيو األوؿاالستثناء: 
 "ليس"و "، وقد يقرف بيما "ما"،عدا"و "خبل"و ا"حاش"و و"ُسًوى" و"سواء"

 .(ٔ)وأخطأ مف عد  مف األدوات "ال سيما" و"بمو"، "ال يكوف"و
 لفظ، أو بحكمو، أو بالمعنى./أ[ ٕٕواإلخراج قد يكوف بعمـو ]

، خبلفا لممبرد؛ إذ أجاز (ٕ)والحرؼ: "إال" و"حاشا" في مذىب )س(
 .(ٖ)فعميتيا

 واالسـ: "غير" و"سوى" و"سواء".
"ما خبل"، وُحِكَي الَجرُّ والفعؿ: "ليس" و"ال يكوف" و"عدا"، وتقرف بػ"ما"، و

 .(ٗ)بػ"َخبَل"، فيكوف حرًفا، والغالب عمييا الحرفية
 

                                                                                                              

، َٗف حُـَٔ ٫رٖ 7ٖٔ، ٝح٠٣٩خف حُؼ٠ي١ ٙ 7ٕٔ/ٖٝاػَحرٚ 

، ٝهي ػَِ أرٞ 8ٖٖ/َٕف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ، 8ٕٗٗٝ، 8ٖٕ/ٕػٜلٍٞ 

ك٤خٕ ٌُٜح حَُأ١ ح١ٌُ ٛللٚ رؤٕ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظ٤٤ِٔ ٗز٤ٚ  رخُظ٤٤ِٔ ح١ٌُ 

حٗظٜذ ػٖ طٔخّ ح٫ْٓ ك٢ ٗلٞ: ػ٣َٖ٘ ىٍٛٔخ، كٌٔخ ؿخُ ُـ"ػ٣َٖ٘" إٔ 

٣ٜ٘ذ حُظ٤٤ِٔ، كٌٌُي ٣٘ظٜذ رؼي طٔخّ ح٬ٌُّ، حٗظَ: ٜٓ٘ؾ حُٔخُي ٙ 

 .ٕٔٙٔ/ٗ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٖٕٗ/٤ٔ9َ ، ٝحُظ٤٣ٌَ ٝحُظٌٕٕٔ

 .8ٕٗ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ َٗف  (ٔ)

 .9ٖٗ/ٕ( حٗظَ: حٌُظخد ٕ)

حٗظَ:  ،رؼٞ حٌُٞك٤٤ٖحُلَحء ٝ، ٝٛٞ هٍٞ 9ٖٔ/ٗحٗظَ: حُٔوظ٠ذ  (ٖ)

حُـ٠٘ ٝ ،ٖٗ٘ٔ/ٖ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 9ٕٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .7ٕ٘/ٔٝح٢ٗٞٔٗ٧ ، ٕٕٔ/ٕٝحُٜٔغ ، ٕٙ٘ٙ حُيح٢ٗ 

، ٖٙٓ/َٕٝٗف حُظ٤َٜٔ ، 9ٕٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  حٗظَ:( ٗ)

 . 7ٖٕ/ٕ، َٝٗف حرٖ ػو٤َ ٖٗ٘ٔ/ٖٝحٍط٘خف ح٠َُد 
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 ، وما َقؿ  كاف أحسف، وال (ٔ)والصحيح أف الُمْخَرَج يكوف َأَقؿ  مف النصؼ
 ، خبلفا لزاعمييما. (ٖ)وال َأْكَثرَ  (ٕ)يجوز أف يكوف النِّْصؼَ 

، وخبلفا (٘)ف أجاز مطمقا، خبلفا لم(ٗ)وال يجوز االستثناء مف العدد مطمقا
 .(ٙ)لمف أجاز بشرط أال يكوف عقدا

، والُمْخَرِج: وجوُدىا، أو ظيوٌر (ٚ)وشرط الُمْخَرِج منو ي ِة واإلبياـِ : عدـ الن صِّ
 وعدُمُو.
 : المازني: ما في "إال" مف معنى الفعؿ.(ٛ)والناصب

                                                 

َٗف ٝ ،ٕٕ٘/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ  ،حُز٤٣َٜٖؿٍٜٔٞ هٍٞ ٌٛح  (ٔ)

، ٝحُـ٠٘ حُيح٢ٗ ٓٓ٘ٔ/ٖحٍط٘خف ح٠َُد ٝ، 9ٖٕ/ٕ حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي

 .99ٔ/ٕ، ٝحُٜٔغ 7ٕ٘/ٔ، ٝحُٔٔخػي ٕٔ٘ٙ 

 ،ٕٓ٘/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ  ،هٍٞ ١خثلش ٖٓ حُز٤٣َٜٖ ٝحٌُٞك٤٤ٌٖٛح  (ٕ)

 .ٕٓٓ/ٕ، ٝحُٜٔغ 7ٔ٘/ٔ حُٔٔخػيٝ، ٓٓ٘ٔ/ٖحٍط٘خف ح٠َُد ٝ

حٗظَ: َٗف حُـَٔ  ،ػز٤يس ٝح٤َُٔحك٢ ٢هٍٞ أًؼَ حٌُٞك٤٤ٖ ٝأرٌٛح ( ٖ)

، ٝحُٔٔخػي ٕٔ٘ ٙ ، ٝحُـ٠٘ حُيح٢ٗٓٓ٘ٔ/ٖحٍط٘خف ح٠َُد ٝ ،9ٕٗ/ٕ

 .99ٔ/ٕ، ٝحُٜٔغ 7ٔ٘/ٔ

حٍط٘خف ، ٕٝٔ٘/َٕٗف حُـَٔ  حٗظَ: ػٜلٍٞ،حرٖ  ٌٛح حهظ٤خٍ( ٗ)

 .ٕٓٓ/ٕ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 99ٗٔ/ٖح٠َُد 

، ٝٛٔغ 99ٗٔ/ٖحٍط٘خف ح٠َُد  حٗظَ: ح٠ُخثغ،حرٖ  ٌٛح حهظ٤خٍ( ٘)

 .ٕٓٓ/ٕحُٜٞحٓغ 

، ٝٛٔغ 99ٗٔ/ٖحٍط٘خف ح٠َُد ، ٕٝٔ٘/َٕٗف حُـَٔ  ( حٗظَ:ٙ)

 .ٕٓٓ/ٕحُٜٞحٓغ 

 .، ٕٕ٘/ٔرٖ ػٜلٍٞ ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ 7٫)

ٝٓخ  ٕٓٙ/ٔح٩ٜٗخف  ح٧هٞحٍ حُظخ٤ُش ك٢ ٗخٛذ حُٔٔظؼ٠٘ ك٢: ( حٗظ8َ)

َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ، 77ٝ، 7ٙ/َٕٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ رؼيٛخ، ٝ

ٝحٍط٘خف ح٠َُد ، 79ٕ: 77ٕ/َٕٗف حُظ٤َٜٔ ، ٕٝٗ٘: ٕٕ٘/ٔ

 .88ٔ/ٕ ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ، ٔٗ٘/ٔ، ٝحُظ٣َٜق ٘٘٘/ٔ، ٝحُٔٔخػي ٘ٓ٘ٔ/ٖ
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فعؿ في : الفعؿ بوساطة "إال" في نحو زيد، وال(ٔ)السيرافي وابف الباذش
 "غير" وما في معناه ببل واسطة.

 الكسائي: الخبلؼ.
 ."  الفراُء: "ِإْف" مف "ِإال 
 الصحيح: تماـ الكبلـ.

" إف ُأوِجَب لفًظا ومعًنى فالنصب في الُمْخَرِج، إال إف جعمت  وما قبؿ "ِإال 
 "إال" وما بعدىا صفًة، فالمطابقة في اإلعراب.

الستثناء بيا، ويخالؼ الَوْصَؼ بغير وال يوصؼ بػ"إال" إال حيث يصمح ا
"إال" في جواز الظاىر والمضمر والمعرفة والنكرة بيا، وبػ"غير" في أنيا ال 

 .(ٕ)تقـو مقاـ الموصوؼ، وتقـو "غير"
ف أدى التفريغ مع اإليجاب واالستثناء مف محذوؼ لحذؼ عمدةٍ  ال  وا 

 لـ يجز. ؼُ ذَ حْ تُ 
َو عميو  أو لفظا ال معنى جاز َرْعُيُيَما، وذلؾ إذا كاف الفعؿ َخَبَر مبتدٍأ َتَوج 

َحْرُؼ الن ْفِي، أو َمْوِضَع َمْعُموٍؿ ِلَناِسِخِو، وكبلىما َحَسٌف، وقد يجوز جعؿ 
 "إال" صفًة كما تقدـ.

                                                 

ػَف رخرٖ حُزخًٕ  ،أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ أكٔي رٖ هِق ح٧ٜٗخ١ٍ ٞٛ (ٔ)

حٗظَ:  ٛـ،ٗٔ٘ٓ٘ش  ، طٞك٢ٗوخى ةآخّ ٗل١ٞ ٓٔ٘ي ٓوَ ،حُـ٤خ٢ٗ حُـَٗخ٢١

 .7ٙ حُزِـش 

َٗف ، ٕٝٗ٘/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ، ٖٖٝٔ/ٕ: حٌُظخد ( حٗظَٕ)

، ٝحُٜٔغ 78٘/ٔ، حُٔٔخػي 8ٕ٘ٔ/ٖٝحٍط٘خف ح٠َُد ، 99ٕ/ٕحُظ٤َٜٔ 

ٕ/ٕٓٔ. 
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أو ُنِفَي ُمَفر ًغا فعمى حسب العامؿ، أو َغْيَر ُمَفر ٍغ فوجياف، األحسف: البدؿ 
المبدؿ منو إال في النفي، والثاني: النصب مطمقا، وقيؿ: بشرط أال يستعمؿ 

[ "  .(ٔ)/ب[ صفةً ٕٕعمى االستثناء، ويجوز جعؿ "ِإال 
 .(ٕ)وكالنفي: َقؿ  َرُجٌؿ يفعؿ ذلؾ إال زيٌد، مقابمو: "َكُثَر" إذا َغم ْبَتُو لمنفي

ُؿ الثاني، فالثاني كاألوؿ إعراًبا. ذا تكررت المستثنيات، واأَلو   وا 
يمكف استثناؤه مف األوؿ، فيو مستثنى مف االسـ الذي  أو َغْيُرُه، وال

اْسُتْثِنَي منو األوُؿ، إال إف كاف االستثناء مف معدود، نحو: عندي عشرةٌ 
 إال واحًدا إال ثبلثًة، فالصحيح أنيا مستثناة مف العدد األوؿ، ومذىب الفراء

 .(ٖ)األوؿ مستثنى مف العدد األوؿ، وليس الثاني كذلؾ أف
فذاىٌب إلى أنيا مستثنيات مف األوؿ، وذاىٌب إلى أف بعضيا أو ممكنا 

 .(ٗ)مستثنى مف بعض، ومجيٌز األمريف مع ظيورية الثاني، وىو الصحيح
ف تكررت في النفي، والفعؿ فارغ، رفعت أحد المستثنيات، ونصبت الباقي  وا 

 .(٘)عمى االستثناء

                                                 

َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ، ٓٙ :8٘/ٕ( حٗظَ: َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ٔ)

 .9ٖ٘/ٔٝحُظ٣َٜق ، 8ٕٕ/َٕٗف حُظ٤َٜٔ ، ٕٝٙ٘/ٕػٜلٍٞ 

، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ٕٙٔ/ٕ، ٝحُوٜخثٚ ٖٗٔ/ٕ( حٗظَ: حٌُظخد ٕ)

 .ٕٙ٘/ٕػٜلٍٞ 

ٝحٍط٘خف ، 77٘/ٔ، ٝحُٔٔخػي 97ٕ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ٖ)

 .99ٔ/ٕٝحُٜٔغ ، ٕ٘٘ٔ/ٖح٠َُد 

حُوٍٞ حُؼخ٢ٗ ُِز٤٣َٜٖ ٝحٌُٔخث٢، ٝحُؼخُغ ٧ر٢ ٣ٞٓق حُوخ٢ٟ، ( ٗ)

، 8ٕ٘/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٝٛللٚ رؼٞ حُٔـخٍرش، 

، ٝحُٜٔغ 77٘، 7ٙ٘/ٕ، ٝحُٔٔخػي ٕ٘٘ٔ، ٕٗ٘ٔ/ٖٝحٍط٘خف ح٠َُد 

ٕ/ٔ98. 

 .9ٕ٘/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٘)
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ذا عطفَت عمى مخفوِض "َغْيٍر" جاز الحمؿ عمى المفظ وع  .(ٔ)مى المعنىوا 
 .(ٕ)و"ِسَوى" و"سواء" بمعنى "غير"، إال أنيما يمزماف الظرفية

 .(ٖ)ويقاؿ في "حاشا": "َحَشا"، والنصب إف صح بعدىا ُمْثِبٌت فعميتيا
 .(ٗ)و"عدا" و"خبل" يجر بيما وينصب، فإف باَشَرْتُيَما "ما" التـز النصب

ال يكوف" فعمى والنصب بعد الفعؿ عمى المفعولية، إال بعد "ليس" و"
 .(٘)الخبرية

واسميما واجب اإلضمار مذكر يراد بو البعض، والجممة الفعمية حاؿ، أو 
ىي مستأنفة ال موضع ليا، وما دخؿ عميو "ما" ففي موضع الحاؿ 

 .(ٙ)قطعا
ذا جعمت "ليس" و"ال يكوف" صفتيف فالضمير عمى حسب األوؿ  .(ٚ)وا 

                                                 

 .حُٔخرن ٗلٔٚ( حٗظَ: ٔ)

، 9ٕ٘/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  ،هٍٞ أًؼَ حُ٘لخسٌٛح ( ٕ)

، ٝحُٔٔخػي ٙٗ٘ٔ/ٖٝحٍط٘خف ح٠َُد ، ٖٗٔ/َٕٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ٝ

 .ٓٙ٘/ٔٝحُظ٣َٜق ، 9ٖ٘/ٔ

َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٝ، ٗٙ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ٖ)

 َٝٗف ح٢ٗٞٔٗ٧، ٕٕٔ/ٕٝحُٜٔغ  ،ٖٖ٘ٔ/ٖحٍط٘خف ح٠َُد ، ٕٝٓٙ/ٕ

ٔ/ٕ٘8 . 

، ٕٓٙ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ، 88ٝ/َٕٗف حٌُخك٤ش ( حٗظَ: ٗ)

، ٝحُٜٔغ 8ٖٗ ٙ ، ٝحُـ٠٘ حُيح٢ٖٗ٘٘ٔ، ٖٗ٘ٔ/ٖحٍط٘خف ح٠َُد ٝ

ٕ/ٕٕٔ. 

، ٝحُٜٔغ ٔٙ٘/ٔٝحُظ٣َٜق ، ٕٔٙ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٘)

ٕ/ٕٔ٘. 

 .ٕٔٙ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٙ)

 .ٕٕٙ/ٕ حُٔخرن( حٗظَ: 7)
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بعدىما في النفي، وغيرىما ال  وانفردت "غير" و"إال" بجواز حذؼ المستثنى
 يأتي بعد عامؿ مفرغ.

ذا َسَبَؽ الُمْخَرُج الُمْخَرَج منو أو ِصَفَتُو وجب النصب، خبلفا لمجيز  وا 
 .(ٔ)الوصؼ والبدؿ في األولى، ومجيز البدؿ في الثانية
العطُؼ عمى -عمى ضعؼ-والسابؽ والمتأخر يعطؼ عمى لفظيما، ويجوز

 .(ٕ)معنى السابؽ
اتصالو مجازًا َوَجَب عند  /أ[ٖٕيجب نصبو، فإف أمكف ] والمنقطع

ىو والَبَدُؿ، وليس مف تغميب العاقؿ  (ٖ)الحجازييف، وجاز عند التميمييف
 .(ٗ)عمى غيره، خبلفا لممازني

****** 
فضمة، انتصب بعد تماـ الكبلـ، ُفِعَؿ الفعؿ معو، ال ينتصب : معو المفعوؿ

أنو ينتصب  (ٙ)أو ال، وزعـ الصيمري ، تقدمو فعؿ(٘)إال عف تماـ الكبلـ
 عف تماـ االسـ، فأجاز: 

                                                 

َٗف ٝ ،9ٓٗ/ٔحُظز٤٤ٖ ، 99ٖٝ/ٗ، ٝحُٔوظ٠ذ ٖٖٙ/ٕحٗظَ: حٌُظخد  (ٔ)

، ٝحٍط٘خف 8ٕٗ/ٕ، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٕٗٙ، ٖٕٙ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .9ٕٔ/ٕٜٔغ حُٝ، 9ٓ٘ٔ/ٖح٠َُد 

 .ٕ٘ٙ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ:  (ٕ)

 .8٘/ٕ، َٝٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ ٗ٘/ٕ( حٗظَ: َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ٖ)

َٗف حُـَٔ ٫رٖ ، ٖٝٔٗ، ٕٔٗ/ٗ، ٝحُٔوظ٠ذ 9ٖٔ/ٕحٌُظخد َ: ( حٗظٗ)

، ٝحُٔٔخػي ٕٓ٘ٔ، ٔٓ٘ٔ/ٖ، ٝح٫ٍط٘خف 7ٕٙ، ٕٙٙ/ٔػٜلٍٞ 

 .9ٕٔ: 9ٓٔ/ٕ، ٝحُٜٔغ ٓ٘٘/ٔ

ٜٓٞ، ٝحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ  ( ك٢ ح٧َٛ: "ػٖ طٔخّ ح٫ْٓ"، ٝٛٞ٘)

 .ٕ٘ٗ/ٕػٜلٍٞ 

: ػزيهللا رٖ ٝح١َٔ٤ُٜ ٛٞ، 9ٕ٘: 7ٕ٘/ٔ( حٗظَ: حُظزَٜس ٝحُظًٌَس ٙ)

َٖ ، ػ٢ِ رٖ آلخم ح١َٔ٤ُٜ حُ٘ل١ٞ ك٤ٚ  ُٚ ًظخد حُظزَٜس ك٢ حُ٘لٞ أكٔ



 

 

 

 
 

 

 

 الموفور من شرح ابن عصفور
 ديـــمد الجنـــــد / أحمد مح

 د/ عبد الملك أحمد شتيوي

445 

 .(ٔ)كؿ رجؿ وضيعَتو
 واألصؿ: العطؼ، وُعِدَؿ إلى النصب لمبلحظة المفعولية.

 .(ٖ)توسطو، ومنعو غيره (ٕ)واتفقوا عمى منع تقديمو، وأجاز ابف جني
والمسائؿ: قسـ يتساوى فيو أف يكوف مفعوال معو ومعطوفا، وقسـ يختار 

يو أف يكوف مفعوال معو، ويجوز فيو العطؼ، وقسـ ال يجوز فيو إال أف ف
 .(ٗ)يكوف مفعوال معو

****** 
 .(٘)فضمة، انتصب بعد تماـ الكبلـ عمى تقدير الـ العمة: مف أجمو المفعوؿ

                                                                                                              

حٗظَ:  ،ًٝخٕ أرٞ ك٤خٕ ٣ٌَ٘ ٝؿٞى ح١َٔ٤ُٜ ،حُظؼ٤َِ ػ٠ِ هٍٞ حُز٤٣َٜٖ

 .9ٕٗ/ٔ، ٝرـ٤ش حُٞػخس ٖٓٙ حُزِـش

 .ٕ٘ٗ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔ)

ُ٘لٞ ٝحُِـش ٝح٧ىد، ُٝٚ ( أرٞ حُلظق ػؼٔخٕ رٖ ؿ٢٘، آخّ ٍٜٓ٘ٞ ك٢ِ حٕ)

ٛـ، ًٝخٕ أرٞٙ ًِٓٔٞخ ٤ُِٔٔخٕ 9ٕٖٗؼَ، ُٝي رخَُٔٞٛ، ٝطٞك٢ رزـيحى ٓ٘ش 

رٖ كٜي ح٧ُى١ ح٢ُِٛٞٔ، ٖٓ ًظزٚ:حُوٜخثٚ، ٝحُٔلظٔذ، َٝٓ ٛ٘خػش 

 .ٕٖٔ/ٕ، ٝرـ٤ش حُٞػخس ٖٓٗ: ٖٖٖ/ٕح٩ػَحد، حٗظَ: اٗزخٙ حَُٝحس 

 خد ُِؼٌز١َ، ٝحُِز8ٖٖ/ٕ حُوٜخثٚٝ، ٕٔٔ/ٔح٧ٍٛٞ  ( حٗظَ:ٖ)

َٝٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ ، ٗ٘ٗ/ٕ َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ، 8ٕٕ/ٔ

، ٔٗ٘، ٓٗ٘/ٔ، ٝحُٔٔخػي 8ٙٗٔ، 8٘ٗٔ/ٖ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 8ٔ٘/ٔ

 .78ٔ/ٕٝحُٜٔغ 

 .٘٘ٗ، ٗ٘ٗ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ( ٗ)

 ٙ ، َٝٗف حُليٝى ُِلخ9٢ًٜٗٗ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٘)

ٕٔٙ ،ٕٔ7. 
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فإف كاف المعمؿ بو غير مصدر لـ يصؿ الفعؿ إليو إال بالبلـ، أو مصدرا 
بغير الـ، أو معرفًة  تحد فاعميما نكرًة، َوَصؿَ ، وا(ٔ)مقاِرنا لمفعؿ في الزماف

 .(ٕ)وصؿ بالبلـ وبنفسو، فإف لـ يكف كذلؾ فبل ُبد  مف البلـ
****** 
 أبواب النداء

 .(ٖ)"يا" و"أيا" و"ىيا" و"َأْي" واليمزة، وزاد األخفش "آ"حروفو: 
 فػ"وا" لمندبة، و"يا" عام ٌة، وغيرىما فيما عدا االستغاثة والندبة.

 .(٘)، زاد الجزولي وبعُضيـ "َأْي"(ٗ)يمزة لمقريب وحدىا في مذىب )س(وال

                                                 

، حُٔظؤه٣َٖرؼٞ هٍٞ ح٧ػِْ ًٝٞٗٚ ٓوخٍٗخ ُِلؼَ ك٢ حُِٓخٕ ٛٞ  ١َٗ (ٔ)

ُْٝ ٣٘ظ١َٚ ٤ٓز٣ٞٚ ٫ٝ  ٝحرٖ ػٜلٍٞ ٝحرٖ ٓخُي، حُِ٘ٞر٤ٖ ْٜٝٓ٘

َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ  ،9ٗٗ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حُٔظويٕٓٞ، 

ٝحٍط٘خف ح٠َُد ، 7ٗٗ/ٗ ، َٝٗف حٌُخك٤ش 9ٙ٢َُِٟٔ/ٕٓخُي 

 .98/ٕٝحُٜٔغ  ،ٓٔ٘/ٔحُظ٣َٜق ٝ ،8٘ٗ/ٔ، ٝحُٔٔخػي 8ٖٖٔ/ٖ

، ٝحُٜٔخىٍ حُٞحٍىس ك٢ ٔ٘ٗ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕ)

 .حُلخ٤ٗش حُٔخروش

، 8ٕ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ:  ،-أ٠٣خ-( ٝٛٞ هٍٞ حٌُٞك٤٤ٖٖ)

 .8ٕٕ/ٕ، ٝحُٔٔخػي ٕٖٕحُـ٠٘ حُيح٢ٗ ٝ

 .ٖٕٓ، 9ٕٕ/ٕ( حٗظَ: حٌُظخد ٗ)

ٝٛٞ هٍٞ حُٔزَى ٖٓ هزِٚ، حٗظَ: حُٔوظ٠ذ ، 87ٔ ٙ حُـ٤ُِٝشحُٔويٓش  (٘)

، َٝٗف حُظ٤َٜٔ 8ٕ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ : -أ٠٣خ-، ٝحٗظَٖٖٕ/ٗ

، 8ٕٗ/ٕ، ٝحُٔوظٜي 79ٕٔ/ٗحٍط٘خف ح٠َُد ، 8ٖٙٝ/٫ٖرٖ ٓخُي 

 حُـ٢ُُِّٝ  ضَ وْ زَ َِّ ٝحُـ٢ُِٝ ٛٞ: ػ٠ٔ٤ رٖ ػزيحُؼ٣ِِ رٖ ٣َ ، 7ٕ/ٕٝحُٜٔغ 

 ،ًُِٝش رخٌُخف :٣ٝوخٍ ،هزخثَ حُزَرَٝؿُِٝش ٖٓ  ،ٖٓ أَٛ َٓحًٖ ،حُ٘ل١ٞ

ٝهَأ  ،ٝأهٌ ػ٘ٚ حُ٘لٞ ٝحُِـش ٝح٧ىد ،ك٬ُٓٚ ،كؾ كِو٢ حرٖ ر١َ رَٜٔ

 . ٔ٘ٙ حٗظَ: حُزِـش  ٛـ،7ٓٙطٞك٢ ٓ٘ش  ،ػ٤ِٚ حُـَٔ ُِِؿخؿ٢
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 اليمزة لمبعيد وقد تستعمؿ لمقريب عمى جية التأكيد. وغير
َلةً  وليس منيا الموصوفُة خبلًفا -والمنادى إف كاف مضافا أو نكرًة ُمَطو 

لؾ، وىو ، أو َغْيَر ُمْقَبٍؿ عمييا عند الجميور، خبلًفا لمف َنَفى ذ(ٔ)لبعضيـ
ِـّ.-(ٕ)المازني  منصوٌب، أو َغْيَر ذلؾ َمْبِني  عمى الض 

 .(ٗ)ِبِفْعٍؿ واِجِب اإلضمار، ال بالحرؼ خبلفا لبعضيـ (ٖ)وَنْصُبُو عند )س(
 واألسماء كميا تنادى إال المضمر.

ويجوز حذؼ الحرؼ إال مف النكرة المقصودة وغير المقصودة والمشاِر، 
./ب[ ضرو ٖٕفبل يجوز إال ]  رًة، أو في قميِؿ َكبَلـٍ

، وىو (٘)ةػذوفػ"أؿ" المحػؿ: بػػؿ: بالخطاب، وقيػُمْقَبِؿ عمييا قيػوتعريؼ ال
 الصحيح.

                                                 

َٗف ، 8ٕٝ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  ،هٍٞ حُلَحءٌٛح ( ٔ)

، ٝحُٔٔخػي 8ٕٗٔ/ٗ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 9ٖٖ/ٖحُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي 

 .ٖٓ/ٕ، ٝحُٜٔغ 9ٕٗ/ٕ

حٍط٘خف ، 9ٓٝٗ/ٕحُٔٔخػي ، 8ٖٝ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕ)

 .9ٕ/ٕ، ٝحُٜٔغ 8ٖٕٔ/ٗح٠َُد 

 .9ٕٔ/ٔ( حٗظَ: حٌُظخد ٖ)

 .ٕ٘/ٕٜٔغ ، ٝح8ُٓٗ/ٕحُٔٔخػي ، 79ٕٝٔ/ٗحٍط٘خف ح٠َُد ( حٗظَ: ٗ)

ٗظَ ٌٛح حُو٬ف ك٢ ٤ٓٝز٣ٞٚ، حهٍٞ حُو٤َِ طؼ٣َلٚ رـ"أٍ" ٓلٌٝكش" ٛٞ ( ٘)

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 89/ٕ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 8ٖٔ/ٕحٌُظخد 

 .89ٗ/ٕ، ٝحُٔٔخػي 8ٕ٘ٔ/ٗ
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والعمـ قيؿ: زاؿ تعريفو، وَتَعر َؼ بحرؼ النداء، وقيؿ: ىو باٍؽ عمى 
 ، وىو الصحيح.(ٔ)تعريفو

 وال ُيْجَمُع بيف "أؿ" والحرِؼ إال في "الم ػِو"، أو ضرورًة.
ذا َلِحَؽ المن بقاؤه عمى الضـ،  (ٕ)ذىب )س(ػي الشعر فمػويُف فػادى التنػوا 

ي العربية موضع يتبع فيو المبني عمى ػ، وليس ف(ٖ)وػوأبو عمرو ينصب
 لفظو إال ىذا الباب وباب "ال".

ذا َأْتَبْعَت المعرب فعمى المفظ، أو الَمْبِني  معرفًة أو نكرًة مقصودًة بغير  وا 
لنسؽ، والتابع مضاؼ، فالنصب، كحالو لو َوِلَي الَحْرَؼ، إال البدؿ وعطؼ ا

 .(ٗ)أف تكوف اإلضافة لفظيًة، فالرفع عمى المفظ، والنصب عمى الموضع
أو مفرٌد، فيذاف الوجياف، واألحسف عمى المفظ، إال أف تمـز الصفة، 

 ، أو يبدؿ، فَكَحاِلِو لو(٘)فالصحيح وجوب الرفع، والمازني ُيِجيُز الوجييف
 َوِلَي الَحْرَؼ.

                                                 

حٗظَ: حُٔوظ٠ذ  ،هٍٞ حُٔزَى ٝحُلخ٢ٍٓ، ٝحُؼخ٢ٗ هٍٞ حرٖ حَُٔحؽح٧ٍٝ  (ٔ)

ٝحٍط٘خف ، 89/ٕ ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٖٖٞٓ/ٍٔٛٞ ٝح٧، ٕ٘ٓ/ٗ

 . 8ٖٕٔ/ٗح٠َُد 

َٗف حُـَٔ حٗظَ: ، -أ٠٣خ-، ٝٛٞ هٍٞ حُو٤َِ ٝحُٔخ٢ُٕٕٗٓ/ٕحٌُظخد  (ٕ)

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 9ٖٙ/َٖٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ، ٫ٕ/9٘رٖ ػٜلٍٞ 

 .ٖٔ/ٕ، ٝحُٜٔغ ٔٓ٘/ٕٝحُٔٔخػي  ،9ٕٓٔ/ٗ

حٗظَ:  ،-أ٠٣خ-٣ْٝٞٗ ٝحُـ٢َٓ ٝحُٔزَى ( ٝٛٞ هٍٞ ػ٢ٔ٤ رٖ ػَٖٔ)

، 9٘/ٕ َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ، ٖٗٗ/ٔ، ٝح٧ٍٛٞ ٕٗٔ/ٗحُٔوظ٠ذ 

 .ٕٖ/ٕ، ٝحُٜٔغ ٔٓ٘/ٕ، ٝحُٔٔخػي 9ٕٔٔ، 9ٕٓٔ/ٗٝحٍط٘خف ح٠َُد 

 .97ٕٔ/ٗ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 9ٔ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ( حٗظَ: ٗ)

  .98ٕٔ/ٗ ٝحٍط٘خف ح٠َُد، 9ٕ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ( حٗظَ: ٘)
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أو بعطؼ نسؽ، والتابع مضاؼ، فالنصب، أو مفرٌد دوف "أؿ" فكحالو لو 
باشر الحرؼ، إال فيما َشذ ، أو بيا جاز الرفع والنصب، الرفع اختيار 

، (ٖ)، وكػ)س( المبرُد في "أؿ" ِلم ْمحِ (ٕ)عمرو ، والنصب اختيار أبي(ٔ))س(
 .(ٗ)وكأبي عمرو في "أؿ" لمتعريؼ

 : النكرة المقصودة معربة، فبل تتبع إال عمى لفظيا.(٘)ألخفشوقاؿ ا
 وأف أتبعت التابع فعمى لفظو.

 وال يعطؼ مقصود عمى مقصود، وال عمى غيره، وال عكسيما.
****** 

 .(ٙ)نداء الميت، وىي مف كبلـ النساء: الندبة
 وحرفيا: "يا" و"وا"، وال يجوز حذفو.

                                                 

، َٝٗف 99ٔ/ٕحٗظَ: حٌُظخد ، -أ٠٣خ-ٝٛٞ حهظ٤خٍ حُو٤َِ ٝحُٔخ٢ُٗ( ٔ)

، َٝٗف حُظ٤َٜٔ 9ٖ: 9ٔ/ٕ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖ/ٕحُٔلَٜ 

، ٝحُٔٔخػي ٕٕٓٓ/ٗ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٕٓٗ، ٔٓٗ/٫ٖرٖ ٓخُي 

ٕ/٘ٔٗ. 

ح٧ٍٛٞ  حٗظَ:، -أ٠ً٣خ-ٝٛٞ حهظ٤خٍ ٣ْٞٗ ٝػ٠ٔ٤ رٖ ػَٔ ٝحُـ٢َٓ( ٕ)

، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي 9ٖ/ٕ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 7ٖٗ/ٔ

، ٝحُٔٔخػي ٕٕٔٓ/ٗ فٍط٘خ، ٝح٫ٖ٘ٙ/ٔ، َٝٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ ٕٓٗ/ٖ

ٕ/٘ٔٗ. 

 .ٖ/ٕ: َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ -أ٠ً٣خ-حٗظَحُٜٔخىٍ حُٔخروش، ٝ( ٖ)

 ، ٝحُٜٔخىٍ حُٔخروش.7ٖٕ/ٗ( حٗظَ: حُٔوظ٠ذ ٗ)

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 9ٖ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٘)

 .ٖٔ٘/ٕ، ٝحُٔٔخػي 99ٕٔ/ٗ

حٍط٘خف ح٠َُد ، 7ٕٝٔ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  (ٙ)

٘/ٕٕٔ٘. 
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ـٌ، أو جاٍر مَ  بُ دَ نْ وال يُ  ْجرَاُه، ال مبيـ، وال ما ُعرَِّؼ بأداة مثؿ "يا أييا إال َعَم
؛ ِإْذ أجاز: يا أييا الر ُجبَلُه، وال موصوؿ إال إف كاف (ٔ)الرجؿ"، خبلفا ِلَخَمؼٍ 

 لعمـ.
، ، وُحِكَي ثبوتيا وصبًل ا ال وصبًل ولحاؽ عبلمتيا جائز، وتثبت الياء وقفً 

 .(ٕ)فا لبعض الكوفيي، خبلفً وال يعوض منيا تنويف وصبًل 
/أ[ بواسطٍة، أو مباشرة، ٕٗولحاقيا آِخَر المندوب أو المضاؼ إليو ىو ]

المندوب  غيرَ  والياءُ  ، وتمحؽ األلؼُ (ٖ)وال تمحؽ آخر النعت، خبلًفا ليونس
 .قميبًل 

                                                 

حٍط٘خف ح٠َُد ٝ ،9ٕٔ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔ)

ٝهِق ٛٞ: هِق ح٧كَٔ حُز١َٜ، أرٞ ، ٔ٘/ٕ، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٕٕٙٔ/٘

ًخٕ ٍح٣ٝش ػوش، ػ٬ٓش، ٣ِٔي  ،٠ُٞٓ ر٬ٍ رٖ أر٢ رَىس ،ٓلَُ رٖ ك٤خٕ

َْ ىٍى أكيً أًٝخٕ ح٧هلٖ ٣وٍٞ: ُْ  ،ِٓٔي ح٧ٛٔؼ٢ ٣َ١ٝوٚ خُ٘ؼَ ر ح أػِ

 .ٙٔٗ/ٔحٗظَ: رـ٤ش حُٞػخس  ٛـ،8ٓٔك٢ كيٝى طٞك٢  ،ٖٓ هِق ٝح٧ٛٔؼ٢

حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ٌٛح ٌٓٛذ حٌُٔخث٢ ٝحُلَحء ٝحرٖ ح٧ٗزخ١ٍ، ( ٕ)

 .ٖٙ٘/ٕحُٔٔخػي ، 7ٕٕٝٔ/ٗ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٖٓٔ/ٕػٜلٍٞ 

، ٕٕٙ/ٕ حٌُظخد حٗظَ:، -أ٠٣خ-ٝٛٞ ٌٓٛذ حُلَحء ٝحرٖ ٤ًٔخٕ( ٖ)

َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ، 8ٖٝ٘/ٔ، ٝح٧ٍٛٞ 7ٕ٘/ٗٝحُٔوظ٠ذ 

، َٝٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ ٙٔٗ/ٖ، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي 9ٕٔ/ٕ

، ٔ٘/ٕ، ٝحُٜٔغ 7ٖ٘/ٕ، ٝحُٔٔخػي ٕٕٙٔ/ٗ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٕٕٗ/ٔ

ر٢٘  أٝ ٠ُٞٓ ،٫ْٞٓٛ ،٣ْٝٞٗ ٛٞ: ٣ْٞٗ رٖ كز٤ذ رٖ ػزيحَُكٖٔ ح٠ُز٢

ًٓ  ، ًخٕٖ ِٓٔشأهٌ ػٖ أر٢ ػَٔٝ رٖ حُؼ٬ء ٝكٔخى ر ،ح٤ُِغ ك٢ حُ٘لٞ  خآخ

 ٓ٘شطٞك٢  ،كؤًؼَ ُْٝ ٣ٌٖ ُٚ ٛٔش ا٫ ١ِذ حُؼِْ ،ٍٟٝٝ ػ٘ٚ ٤ٓز٣ٞٚ ،ٝحُِـش

 .8ٗٙ حٗظَ: حُزِـش  ٛـ،8ٕٔ
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والذي تمحقو العبلمة إف تحرؾ آِخُرُه َغْيَر َىْمَزٍة بالفتح ألحقتيا، أو بالضـ 
يما، ىذا جائز باتفاؽ، وال تقمب العبلمة أو بالكسر قمبت فتحة، وألحقت

َلْبًسا َفَتْقِمُبَيا  ، إال ِإْف ِخْفتَ (ٔ)حرفا مف جنس الحركة قبميا، خبلفا لمكوفييف
 باتَِّفاٍؽ.

 .(ٕ)أو َىْمَزًة، فكما آِخُرُه َصِحيٌح متحرؾ، والكوفيوف يحذفونيا
وف ا فالبصريوف يحذفونو، ويمحقوف العبلمة، والكوفيأو سكف تنوينً 

 .(ٖ)يحركونو، وزعموا أنو مسموع
ا فتحذفيا ا، واالسـ غير منوف، فتحذؼ وتمحؽ، أو منونً أو َحْرَؼ عمة ألفً 

 .(ٗ)وتمحؽ، والكوفيوف يحذفونيا ويحركوف التنويف
 أو واو أصميا الحركة فتفتحيا وتمحؽ، أو ليست أصَميا فتحذفيا.

                                                 

َٗف : -أ٠ً٣خ-ٝحٗظَ، 7ٖ٘/ٔحٗظَ: ح٧ٍٛٞ  ،ْٜ حرٖ حَُٔحؽٝحكو( ٝٔ)

، 8ٔٗ/ٖ، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ٖٔٔ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .ٕٕ٘/ٖ ، ٝكخ٤ٗش حُٜزخ9ٕٕٕٔ/٘ٝحٍط٘خف ح٠َُد 

رااٖ ػٜاالٍٞ حُـٔااَ ٫( حٌُٞك٤اإٞ كٌااٞح ًُااي ػااٖ حُؼااَد، حٗظااَ: ٗااَف ٕ)

، ٕٕٕٓ/٘، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 7ٔٗ/َٖٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ، ٕٖٝٔ/ٕ

 .9ٖ٘/ٕٝحُٔٔخػي 

َٗف ، ٕٖٝٔ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  حُو٬ف ر٤ْٜ٘ ك٢ ( حٗظَٖ)

، ٝٛٔغ 9ٕٗ/ٕحُظ٣َٜق ٝ، ٔٗ٘/ٕحُٔٔخػي ٝ، ٘ٔٗ/ٖحُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي 

 .9٘/٢ٖٗٞ َٔٝٗف ح٧ٗ ،ٙٙ/ٕحُٜٞحٓغ 

، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٕٖٔ، ٖٔٔ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  ( حٗظَ:ٗ)

، ٝحُٜٔغ ٔٗ٘/ٕ، ٝحُٔٔخػي 8ٕٕٔ/٘ حٍط٘خف ح٠َُد، ٝ٘ٔٗ/ٖٓخُي 

ٕ/٘ٓ. 
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 ، وىي غير ضمير،أو ياء أصميا الحركة فتفتحيا وتمحؽ، أو ليست أصَميا
فتحذفيا وتفتح ما قبميا، أو ضميٌر، فوجياف: حذفيا وفتح ما قبميا، 

بقاؤىا محركةً   .وا 
والكوفيوف يحذفوف إف كاف آخُرُه ياًء أو واًوا، وَيُردُّوَف الحركَة مف جنس 

 .(ٔ)العبلمة، إال إف خيؼ لبس فيقمبوف الحركة مف جنس الحرؼ
 وال يرخـ مندوب.

****** 
إف كاف مضاًفا، واتحد لفظيما، ورفعت األوؿ، نصب : المكررالمنادى 

: األوؿ (ٕ)الثاني بدال أو منادى أو عطؼ بياف، أو نصبَتُو فػ)س( يقوؿ
مضاؼ لممجرور الثابت، والثاني ُحِذَؼ مضافو لداللة األوؿ، وأقحـ بيف 

الباب، أو بالظرؼ المتضايفيف، وال يجوز الفصؿ بينيما إال في ىذا 
 في ضرورة، وال يجوز فيو إال اإلقحاـ، ويمتنع البدؿ والعطؼ. والمجرور

والمبرد يجعؿ الثاني مضافا لممجرور الثابت، وحذؼ مف األوؿ، ويجيز فيو 
 .(ٖ)مف اإلعراب ما جاز مع رفع األوؿ

/ب[ المفرد بػ"ابٍف" َغْيَر صفٍة رفعت العمـ، ونصبت ٕٗفإف أتيت بعد الَعَمـِ ]
 قة إال التأكيد، أو صفًة عمى مذىب مف يحذؼ ابنا عمى الوجوه الساب

 
 

                                                 

 .، ٝحُٜٔخىٍ حُٔخروشٕٖٔ، ٖٔٔ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔ)

 .ٕٙٓ/ٌٕظخد ( حٗظَ: حُٕ)

، ػ٠ِ إٔ حُٔزَى أؿخُ ٓخ ًٛذ ا٤ُٚ ٤ٓز٣ٞٚ ٖٓ 7ٕٕ/ٗ( حٗظَ: حُٔوظ٠ذ ٖ)

 .اهلخّ حُؼخ٢ٗ ر٤ٖ حُٔظ٠خ٣ل٤ٖ ُظ٤ًٞي ح٧ٍٝ
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 .(ٔ)التنويف اللتقاء الساكنيف، فترفع األوؿ، وتنصب ابنا ليس إال
َفِة والموصوؼ كالشيء الواحد،  وَمْف َيْحِذُفُو لكثرة االستعماؿ وَجْعِؿ الصِّ

 .(ٕ)َنَصَب ابًنا، وَحر َؾ آِخَر األوؿ بحركة النوف، وال يجوز في "ابٍف" اإلقحاـُ 
****** 

ُتَحر ُؾ أو ُتَسك ُف، وىما فصيحاف، وتحذؼ، ويجعؿ ما بقي : ياء المتكمـ
تاما، أو تقمب ألفا، وال يجوزاف إال في الشعر، وأما في النداء فيجوز 
أربعتيا، وخاِمٌس وىو حذفيا، واالجتزاء بالكسرة، وزاد األخفش َقْمَبَيا أَِلًفا 

 .(ٖ)وَحْذَفَيا، واالجتزاء بالفتحة
، ثـ: يا غبلَما، ثـ: يا غبلِمَي، ثـ: يا غبلِمْي، ثـ: يا  وأحسنيا: يا غبلـِ

" في ىذه المغة نكرة مقصودة، ثـ: يا غبلـَ (ٗ)غبلـُ  ـَ أف "يا غبلـُ ، وقد ُزِع
 عمى مذىب األخفش.

                                                 

َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ  ،98، 97/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔ)

، 9٘ٗ، 9ٗٗ/ٕ، ٝحُٔٔخػي 88ٕٔ/ٗٝحٍط٘خف ح٠َُد  ،9ٖٖ/ٖٓخُي 

 .ٔٗ، ٓٗ/ٕٝحُٜٔغ 

، 9ٖٗ/ٖ، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ٖٕٔ/ٗٗظَ: حُٔوظ٠ذ ( حٕ)

 .ٝحُٜٔخىٍ حُٔخروش

: ك٢ ٌٛٙ حُِـخص حٗظَ ،( ٝٝحكوٚ حُلخ٢ٍٓ ٝحُٔخ٢ُٗ ٝٓ٘ؼٚ ح٧ًؼَٕٖٝ)

، 99/ٕ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕ٘ٗ/ٗ، ٝحُٔوظ٠ذ 9ٕٓ/ٕحٌُظخد 

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 8ٕٕ، 8ٕٔ/ٖ، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ٓٓٔ

، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٕٖٕ/ٕحُظ٣َٜق ، 7ٖٙٝ، 7ٖ٘/ٕٔخػي ، ٝح8ُٕ٘ٔٔ/ٗ

ٕ/ٖٗ8. 

حٗظااَ: ، ٕٝٓٔ/ٕ كاا٢ ٗااَف حُـٔااَ ( طَط٤زٜااخ ٓوظِااق ػ٘ااي حرااٖ ػٜاالٍٞٗ)

، ًٔااخ 89ٖ/ٔ، ٝٗااَف حٌُخك٤ااش َُِٟاا٢ 9ٖٗ/ٔٗااَف حُٔلٜااَ ٫رااٖ ٣ؼاا٤ٖ 

 .8ٕ٘ٔ/ٗحهظِق طَط٤زٜخ ػ٘ي أر٢ ك٤خٕ ك٢ ح٫ٍط٘خف 
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وال تمحؽ تاء التأنيث في ىذا الباب إال األب واألـ، فيجوز: يا أبِت ويا 
، والوقؼ بالياء ال بالتاء خبلفا (ٔ)ويا ُأم تَا، ويا َأَبَت ويا ُأم تَ  ُأم ِت، ويا َأَبتَا

 .(ٕ)لمفراء
ِـّ ويا اْبَف  والمضاؼ لمنادي إف كاف "ابف أـ" و"ابف عـ" فاألجود: يا ابَف ُأ
ـ ، ثـ يا اْبَف ُأمِّي  ـ  ويا اْبَف ُأ ، ثـ: يا ابف ُأم ا ويا ابَف َعم ا، ثـ: يا اْبَف َع ِـّ َع

 .(ٗ)، وزعـ الزجاجي أف ىذه األخيرة أجودىا(ٖ)ا اْبَف َعمِّيوي
وىي في ىذه األحواؿ مركبة، خبلفا لمف اد َعى البساطة، فبل يجوز عنده 

 حذؼ الياء أصبل.
 .(٘)وكػ"ابف" في ذلؾ: ابنة

****** 
ـ ، وُفُؿ كناية عف : المختص بالنداء مسموُعُو: يا َأَبِت، ويا ُأم ِت، والم ُي

 .(ٚ)، وَىَناُه كناية عف نكرةٍ (ٙ)َمـِ العَ 

                                                 

، ٖٓٔ/٫ٕرٖ ػٜلٍٞ  ، َٝٗف حُـَٕٔٔٔ، ٕٓٔ/ٕ( حٗظَ: حٌُظخد ٔ)

 .8ٕٕٓ/ٗٝحٍط٘خف ح٠َُد 

، ٝٗاَف حُـٔاَ ٕٖ/ٕ( ٣ؼ٢٘ ك٢ حُزخد ًِٚ، حٗظَ: ٓؼاخ٢ٗ حُواَإٓ ُِلاَحء ٕ)

، ٝحٍط٘اااخف 7ٓٗ/ٖ، ٝٗاااَف حُظٔااا٤َٜ ٫راااٖ ٓخُاااي ٖٓٔ/٫ٕراااٖ ػٜااالٍٞ 

 .8ٕٕٓ/ٗح٠َُد 

 .ٕٓ٘/ٕ، ٝحُٔٔخػي ٗٓٔ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  ( حٗظَ:ٖ)

 .ٕٙٔ( حٗظَ: حُـَٔ ٗ)

 .9ٖٗ/ٕ، ٝحُٜٔغ 8ٕٕٓ/ٗحٍط٘خف ح٠َُد  حٗظَ:( ٘)

 .ٓٙ/ٕ( ٝه٤َ ً٘خ٣ش ػٖ ٌَٗس حٗظَ: ٛٔغ حُٜٞحٓغ ٙ)

َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ، 9ٖٗ/ٔ( حٗظَ: ح٧ٍٛٞ ك٢ حُ٘لٞ 7)

 .8ٖٗ/َٔٝٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ ، ٘ٓٔ/ٕ
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والميـ في "الميـ" عوض مف حرؼ النداء فبل يجتمعاف، والكوفيوف 
 .(ٔ)يقولوف: بقية "ُأم َنا ِبَخْيٍر"، ويجيزوف الجمع بينيما

واأللؼ والياء في "َىَناُه زائدتاف كَمْرَحَباُه، وقيؿ: الياء أصمية، واأللؼ 
/أ[ بدؿ مف ٕ٘مبدلة مف أصؿ، واأللؼ ]زائدة في نفس الكممة، وقيؿ: 

 .(ٕ)واو
 .(ٖ)و"فؿ" غير مرخـ خبلفا لمكوفييف، ويستعمؿ في غير النداء ضرورة

 ، ِـّ  وَمِقيُسُو: ما واَزَف "َمْفَعبَلَف"، و"ُفَعَؿ" مف الصفات، وُيْبَنى عمى الض 
 
 
 

                                                 

، 9ٖٕ/ٗ، ٝحُٔوظ٠ذ 9ٙٔ/ٕ حٌُظخد حٗظَ:ٝح٧ٍٝ هٍٞ حُز٤٣َٜٖ، ( ٔ)

َٗف ، ٖٝٔٗ/ٔ، ٝح٩ٜٗخف ٕٖٕحٍ حُؼَر٤ش ٙ ، ٝأ8َٖٖٓ/ٔٝح٧ٍٛٞ 

، ٝحُٜٔغ ٙٓٔ/ٕ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 7ٖٙ/ٕحُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ 

ٕ/ٗ7. 

حُوٍٞ ح٧ٍٝ ٌُِٞك٤٤ٖ ٝح٧هلٖ ٝأر٢ ٣ُي ح٧ٜٗخ١ٍ، ٝحُوٍٞ حُؼخ٢ٗ ( ٕ)

حُو٬ف ك٢ ٌٛٙ  حٗظَُزؼٞ حُز٤٣َٜٖ، ٝحُوٍٞ حُؼخُغ ُِلخ٢ٍٓ ٝحرٖ ؿ٢٘، 

، ٝحُٔٔخثَ 7ٖٗ/ٔ، ٝح٧ٍٛٞ ٖٕٙ، ٖٕ٘/ٗوظ٠ذ كخ٤ٗش حُٔ حٌُِٔش ك٢

َٗف ، ٝٓٙ٘/ٕ، ٙٙ/ٔ، َٝٓ ٛ٘خػش ح٩ػَحد ٗٓ٘حُزـيحى٣خص ٙ 

، ٝحُِٔخٕ: ٕٖٖٔ/َٖٝٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش ، ٘ٓٔ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .٘ٗ/ٕ، ٝحُٜٔغ ٗٓٔٔ/ٗ ٝط٤ٟٞق حُٔوخٛي، ٖٙٙ/٘ٔٛ٘ٞ 

، 9ٖٗ/ٍٔ ، ٝح7ٞٛ٧ٖٕ/ٗ، ٝحُٔوظ٠ذ 8ٕٗ، 98ٔ/ٕ حٌُظخد ( حٗظَ:ٖ)

ط٤ٜٔي ، ٖٕٕٕٝ/٘، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٙٓٔ/َٕٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .٘ٗ/ٕ، ٝحُٜٔغ ٘ٗ/ٖ، َٝٗف ح٢ٗٞٔٗ٧ ٕٖٔٙ/7حُوٞحػي 
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ذا ػىأف العرب تقوؿ:  (ٕ)اتـػوحكى أبو ح، (ٔ)رػو"َفَعاِؿ" وتبنى عمى الكس
 .(ٖ)وفي َجْعِمِو ِصَفًة أو بداًل خبلؼٌ ، َمؤْلََماَنةُ  دُ ػذه ِىنْ ػَزْيٌد َمؤْلََماُف، وى

****** 

                                                 

، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ 8ٓٔ، 7ٓٔ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔ)

، ٝٛٔغ حُٜٞحٓغ ٗٗ٘/ٕحُٔٔخػي ، ٕٕٕٝٗ/٘، ٝح٫ٍط٘خف 9ٔٗ/ٖٓخُي 

ٕ/ٗ7 

لٔي رٖ ػؼٔخٕ حُـ٢ٔ٘ أرٞ كخطْ حُٔـٔظخ٢ٗ ٗل١ٞ ُـ١ٞ ( ٛٞ َٜٓ رٖ ٕٓ)

ػ٢َٟٝ ٓوَة، ٍٟٝ ػٖ أر٢ِ ٣ُي ٝأر٢ِ ػز٤ي ٝح٧ٛٔؼ٢، ٝأهٌ ػ٘ٚ 

ٛـ، ٖٓ ًظزٚ: حهظ٬ف 8ٕٗحُٔزَى ٝحرٖ ى٣ٍي، طٞك٢ رخُزَٜس ٓ٘ش 

، ٗٙ: 8٘/ٕحُٜٔخكق، ٝاػَحد حُوَإٓ، ٝحُوَحءحص، حٗظَ: اٗزخٙ حَُٝحس 

 .ٙٓٙ/ٔٝرـ٤ش حُٞػخس 

أرٞ كخطْ إٔ "٨ٓٓخٕ" ٝ"٨ٓٓخٗش" ٛلظخٕ، ًًَٝ حرٖ ػٜلٍٞ  ُػْ (ٖ)

أٜٗٔخ ػِٔخٕ ٓٔ٘ٞػخٕ ٖٓ حَُٜف، ًًَٝ حُـ٢َٓ إٔ أَٛ "ٌَٓٓخٕ" 

ُٕ ٣خ  َ  ٌَٓٓخ ِٞٙ حُُٞٛق، هخٍ: ٫ٝ ٗؼِْ أكيح ٖٓ حُؼَد ٣وٍٞ: ٌٛح ٍؿ ٝٗل

ْغ أكًيح ٣ٔظؼِٔٚ َٔ ْٔ خ، ٫ٝ ٣ـؼِٚ ٝٛلًخ، ًًَٝ أٗٚ ُْ ٣َ ًٔ  كظ٠، ًِْٜ ٣ـؼِٚ حٓ

، ٝحَٓأس ٨ٓٓخٗشُ، ػ٠ِ أٗٚ ريٍ  ُٕ َ  ٌَٓٓخ ٝٛلًخ، ٝك٠ٌ حرٖ ٤ٓيٙ: ٍؿ

ٓؼَكش ٖٓ ٌَٗس، ٝأرٞ ك٤خٕ ٣ئٍٝ ٓخ كٌخٙ أرٞ كخطْ ٝؿ٤َٙ ػ٠ِ أٟخٍ 

ٍ  ك٤ٚ: ٌَٓٓخٕ، حٗظَ ك٢ ٌٛٙ حُٔٔؤُش:  حُوٍٞ، ٝحُظوي٣َ: ٌٛح ٣ُي ٓوٞ

َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ، ٕٕٝٓ/ٖ، ٝح٧ٍٛٞ 7ٖٕ/ٗحُٔوظ٠ذ 

، َٝٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ ٕٓٗ/ٖف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ، 8َٗٝٓٔ/ٕ

 .ٗٗ٘/ٕ، ٝحُٔٔخػي ٕٕٕ٘، ٕٕٕٗ/٘، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٖٓٗ/ٔ
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 المستغاث بو
، ال بما في "يا" مف معنى الفعؿ، خبلفا البف (ٔ)الُمُو تتعمؽ بفعؿ النداء

 .(ٖ)، وليست بزائدة خبلفا لبعضيـ(ٕ)جني
ُب  ا وال ترخيمو،وال ينادى إال بػ"يا"، وال يجوز حذفي وكالمستغاث بو الُمَتَعج 

 .(ٗ)منو، والمنادى الُمْفِرُط الُبْعدِ 
ويجوز حذؼ المستغاث بو والمستغاث لو، والمو مفتوحة، والـ المعطوؼ 

 عمى المستغاث بو أولو مكسورة، وال يجمع بيف البلـ واأللؼ والياء.
****** 

 االسـ في النداء.: حذؼ آخر (٘)واصطبلحا، لغة: التسييؿ الترخيـ
وال يرخـ إال ما ُبِنَي في النداء، فإف كاف نكرة ُمْقَببًل عمييا بياء التأنيث 
فتحذفيا، أو دونيا لـ ترخـ إال صاحبا أو شاذا، وال ينقاس، أو َعَمًما 
مركبا، فتحذؼ ثانييما، أو َغْيَرُه عمى َأَقؿ  مف ثبلثٍة لـ يرخـ، أو ثبلثيًّا 

                                                 

، َٝٗف 8ٕٔ/ٕحٗظَ: حٌُظخد  ،ٝحهظخٍٙ حرٖ ػٜلٍٞ ،هٍٞ ٤ٓز٣ٌٞٚٛح ( ٔ)

 .ٗ٘/ٕ، ٝحُٜٔغ ٕٙ٘/ٕ، ٝحُٔٔخػي 9ٓٔ/ٕحُـَٔ 

-زَى، ٝٗٔزٚ ح٢َُٟ 9ُِٔٓٔ/٫ٕرٖ ػٜلٍٞ حٗظَ: َٗف حُـَٔ  (ٕ)

ٓٞحكن  ٕ٘٘/ٗ، ٍؿْ إٔ ٬ًٓٚ ك٢ حُٔوظ٠ذ ٕٖ٘/ٔك٢ َٗف حٌُخك٤ش -أ٠٣خ

: -أ٠٣خ-٤ُٔز٣ٞٚ، ٝحٗظَ كخ٤ٗش حُٔوظ٠ذ ُِيًظٍٞ ٓلٔي ػ٤٠ٔش، ٝحٗظَ

 .ٗ٘/ٕٜٔغ ، ٝحُٕٙ٘/ٕحُٔٔخػي 

حٍط٘خف ٝحٗظَ:  ،7ٖٗ/ٕ، حٗظَ: َٗف حُـَٔ ُٚ هٍٞ حرٖ هَٝفٌٛح ( ٖ)

، ٝٗٔزٚ حرٖ ٛ٘خّ ك٢ ٗ٘/ٕ، ٝحُٜٔغ ٕٙ٘/ٕ، ٝحُٔٔخػي ٕٕٔٔ/ٗح٠َُد 

 .ُِٔزَى ٕٗٗ/ٔحُٔـ٢٘ 

، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ٔٔٔ، ٓٔٔ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٗ)

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٖٗ٘، ٖٖ٘/ٔ، َٝٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ ٓٔٗ/ٖ

 .ٙ٘/ٕ، ٝحُٜٔغ ٕٖ٘/ٕ، ٝحُٔٔخػي ٖٕٕٔ/ٗ

 .ٕٔ٘/ٕ، ٝحُظ٣َٜق ٖٔٔ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٘)
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، أو ُمَتَحرَِّكُو (ٔ)عارًيا عنيا ساِكَف الوسط لـ يرخـبالياء فتحذفيا، أو 
 .(ٕ)فكذلؾ خبلفا لمفراء فيو

أو رباعيًّا جاز، فإف سكف ما قبؿ آخره فيحذؼ اآلخر فقط خبلفا لمفراء؛ إذ 
، أو زائدا وفيو الياء فتحذفيا، أو زيادتاف ِزيَدتَا مًعا، (ٖ)يحذفو والساكفَ 

ف، والواو والنوف، فتحذفيما، أو ليستا وىما ألفا التأنيث، واأللؼ والنو
 .(ٗ)فيو، وقبؿ آخره حذؼ مد وليف فتحذفيما، أو ليس قبمو فتحذؼ اآلِخرَ 

والترخيـ عمى لغة َمْف َنَوى فَيْبَقى َبْعُد عمى ما كاف عميو مف حركة أو 
ـْ َيْنِو فيجوز إال في مثؿ قائمة.  سكوف، وعمى لغة َمْف َل

اء َأْحَسُف مف عدمو، وغيره بالعكس إال في /ب[ التٕ٘والترخيـ في ذي ]
 .(٘)حارث وعائش ومالؾ، فالترخيـ أحسف

                                                 

 َٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ حٗظَ: ،هلٖ ٝرؼٞ حٌُٞك٤٤ٖ طَه٤ٔٚ( ٝأؿخُ ح٧ٔ)

، ٝحُٜٔغ ٕ٘٘/ٕحُٔٔخػي ، ٕٖٕٕٝ، ٖٕٕٔ/٘حٍط٘خف ح٠َُد ، 9ٖ٘ٝ/ٔ

ٕ/ٙٔ ،ٕٙ. 

َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف حٗظَ: ٝٛٞ ٌٓٛذ حٌُٞك٤٤ٖ ؿ٤َ حٌُٔخث٢، ( ٕ)

، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ٗٔٔ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ، 7ٗ9ٝ/ٕ

 .ٔٙ/ٕ، ٝحُٜٔغ ٕ٘٘/ٕٝحُٔٔخػي ، ٖٕٗ/ٖ

، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 79ٖ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ٖ)

 .ٗٙ/ٕ، ٝحُٜٔغ ٓ٘٘، 9ٗ٘/ٕ، ٝحُٔٔخػي ٘ٔٔ/ٕ

َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ، 7٘ٗٝ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف ( حٗظَ: ٗ)

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٕٕٗ/ٖ، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ٘ٔٔ، ٗٔٔ/ٕ

 .ٗٙ/ٕ، ٝحُٜٔغ ٔ٘٘/ٕ، ٝحُٔٔخػي ٖٖٕٕ/٘

حٌُظخد حٗظَ: ًًَ ٤ٓز٣ٞٚ إٔ كٌف حُظخء ك٢ ٌٛح أًؼَ ٖٓ اػزخطٜخ، ( ٘)

، َٝٗف ٕٕٔ/ٕ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ -أ٠ً٣خ-، ٝحٗظَٕٕٗ/ٕ

 .ٖٕٕٗ/٘، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 8ٕٗ/ٖحُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي 
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ْمَت ذا التاء عمى لغة َمْف َنَوى، فيجوز وجياف:  ذا َرخ   وا 
بقاء الحرؼ بعدىا عمى الفتح كما كاف  .حذؼ التاء، وا 

آخره،  والثاني: أف تمحؽ التاء، وتحركيا بالفتح، وىذه التاء قيؿ: زائدة في
 ، وىو الصحيح.(ٔ)قيؿ: مقحمة بيف الحرؼ وحركتو، وىو مذىب الفارسيو 

ذا وقفت عمى المؤنث المرخـ وقفت عميو بالياء إال في ضرورة، فتعوض  وا 
، وال يجوز أف يوقؼ بغير ىاء إال فيما ُسِمَع، حكى (ٕ)منيا ألؼ اإلطبلؽ

 ، وال يقاس عميو.(ٖ))س( عف العرب: يا َحْرَمؿُ 
و حكـ قبؿ الترخيـ، ثـ زاؿ بالترخيـ سبب ذلؾ الحكـ، زاؿ واالسـ إذا كاف ل

 الحكـ بزواؿ سببو.
ًما: في بنائو  ـْ يكف ُمَرخ  ـْ َيْنِو ُحْكُمُو كحكمو لو َل والمرخـ عمى لغة َمْف َل

عبللو حيث يجب إعبللو.  عمى الضـ، وا 
ىب وعمى ىذه المغة إذا َبِقَي بعد الترخيـ عمى َوْزٍف َغْيِر َعَرِبي  فمذ

 .(٘)، وغيره يجيزه(ٗ)األخفش أنو ال يجوز
                                                 

، ٝحُوٍٞ حُؼخ٢ٗ ًًَ حرٖ ػو٤َ إٔ ٬ًّ -أ٠ً٣خ-ٝحُوٍٞ ح٧ٍٝ ُِلخ٢ٍٓ( ٔ)

، ٘ٓ٘، ٝحُٔٔخثَ حُزـيحى٣خص ٙ 7ٕٓ/ٕحٌُظخد  حٗظَ:٣يٍ ػ٤ِٚ، ٤ٓز٣ٞٚ 

 .7ٓ/ٕ، ٝحُٜٔغ 7٘٘/ٕ، ٝحُٔٔخػي ٕٕٔٗ/٘حٍط٘خف ح٠َُد ٝ

، ٝحٍط٘خف ح٠َُد ٖٕٔ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ( حٗظَ: ٕ)

 .ٙٙ/ٖ، ٝح٢ٗٞٔٗ٧ 7ٓ/ٕٜٔغ ، ٝح8ُ٘٘/ٕ، ٝحُٔٔخػي ٕٕٕٗ، ٕٕٔٗ/٘

 .ٕٗٗ/ٕ( حٗظَ: حٌُظخد ٖ)

حٗظَ: حٍط٘خف ح٠َُد  ،-أ٠٣خ-ح٤َُٔحك٢ُٔخ٢ُٗ ٝحُٔزَى ٝحهٍٞ ٌٛح  (ٗ)

، 8ٙ/ٕ، ٝحُٜٔغ ٙ٘٘/ٕ، ٝحُٔٔخػي 7ٖٖ/ٔح٧ٍٛٞ ، 9ٖٕٕٝ، 8ٖٕٕ/٘

ٙ9. 

، 9ٖٕٕ، 8ٖٕٕ/٘حٗظَ: حٍط٘خف ح٠َُد ٌٛح هٍٞ ح٤َُٔحك٢،  (٘)

 .9ٙ/ٕ، ٝحُٜٔغ ٙ٘٘/ٕٝحُٔٔخػي 
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، والمبرد (ٕ)يرخـ عمى المغتيف ، فػ)س((ٔ)والترخيـ في غير النداء ضرورة
 .(ٖ)عمى لغة مف لـ َيْنِو خاصةً 

****** 
، ولـ تعمؿ، (٘)إال ضرورةً  (ٗ)إف دخمت عمى معرفة لـز تكرارىا: لمتبرئة"ال" 

ٌؿ، أو عمى وقوليـ: ال َنْوَلَؾ أف تفعؿ، وقضية و  ال أبا حسف، ونحُوُىما ُمتََأو 
َلةٍ   .(ٙ)نكرة مضافة، أو ُمَطو 

"، وعمؿ "َلْيَس"، أو غيرِىما مفرًدا ُنِصَب ببل تنويف،  ،فتعمؿ عمؿ "ِإف 
، وبناٌء عند (ٚ)والحركة إعراٌب عند الزجاج، وسقط التنويف تخفيفا

                                                 

ٖ ، َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٕٙٔ، ٕ٘ٔ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ( حٗظَ: ٔ)

 .9٘٘/ٕ، ٝحُٔٔخػي 9ٕٗ/ٖٓخُي 

 .7ٕٗ: 9ٕٙ، ٕٗ٘، 7ٕٗ/ٕ( حٗظَ: حٌُظخد ٕ)

 .ٕٕ٘، ٕٔ٘/ٗ( حٗظَ: حُٔوظ٠ذ ٖ)

حٗظاااَ: حُٔوظ٠اااذ  ،أٗاااٚ ٫ ٣ِاااِّ طٌَحٍٛاااخ ٝحراااٖ ٤ًٔاااخٕ ( ُٝػااْ حُٔزاااَىٗ)

، ٝٗاااَف حٌُخك٤اااش 9ٕٙ/ٕ، ٝٗاااَف حُـٔاااَ ٫راااٖ ػٜااالٍٞ ٖٓٙ، 9ٖ٘/ٗ

 .ٖ٘ٗ/ٔ، ٝحُٔٔخػي ٔٙٔ، ٓٙٔ/٢َُِٟٕ 
، ٝٗااَف حُظٔاا٤َٜ 98ٕ/ٕحٗظااَ: حٌُظااخد  ،هااٍٞ ٓاا٤ز٣ٞٚ ٝحُـٜٔااٍٞ ٛااٌح (٘)

 .ٖ٘ٗ/ٔ، ٝحُٔٔخػي ٙٙ/٫ٕرٖ ٓخُي 

، ٕٓٗ/ٔ ٝحُِزخد ُِؼٌز١َ، ٕٖٙ/ٗٝحُٔوظ٠ذ ، 97ٕ/ٕحٗظَ: حٌُظخد  (ٙ)

، 9ٕٙ/َٕٝٗف حُـَٔ ٫راٖ ػٜالٍٞ ، ٕٔٔ/َٕٝٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ 

، ٔٙٔ/َِٕٟا٢ ، ٝٗاَف حٌُخك٤اش 8ُ٘/ٕ، َٝٗف حُظٔا٤َٜ ٫راٖ ٓخُاي 7ٕٓ

 .ٕٙٗ/ٔ، ٝحُٜٔغ ٖٙٗ/ٔ، ٝحُٔٔخػي ٙٙٔ، ٕٙٔ

ٗاَف حٗظاَ: ، -أ٠٣خ-ٝحُـ٢َٓ ٝح٤َُٔحك٢ ٝحَُٓخ٢ٗ ( ٝٛٞ هٍٞ حٌُٞك7ٖ٤٤)

ٝٗااَف ، 8٘/ٕٗااَف حُظٔاا٤َٜ ٫رااٖ ٓخُااي ، 7ٕٓٝ/ٕرااٖ ػٜاالٍٞ حُـٔااَ ٫

ٝحٍط٘اااخف ، 8٘/ٕ، ٝٗاااَف حُظٔااا٤َٜ ٫راااٖ ٓخُاااي ٘٘ٔ/ٕحٌُخك٤اااش َُِٟااا٢ 
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معنى  فِ مُّ ضَ تَ : لِ (ٖ)قيؿ: التركيب مع "ال"، و (ٕ)، وُموِجُبُو قيؿ(ٔ)األكثريف
 "ِمْف"، وىو الصحيح.

: يجب الفتح، وىو (٘)، وقيؿ(ٗ)أو ُمَسم ًما باأللؼ والتاء، فالصحيح الكسر
خبلٌؼ َمْبِني  عمى الخبلؼ في حركة "ال َرُجَؿ"، فمف قاؿ: إعراب أو بناء 

ـُ ُمَذك ٍر، فم، تضمف َكَسَر، أو لمتػركيب َفَتحَ لم  (س)ذىب أو مثنى أو ُمَسم 
 /أ[، ومذىب المبرد اإلعراب. ٕٙ] (ٙ)البناء

                                                                                                              

، ٝحُٜٔااااغ ٕٖٗ/ٔ، ٝحُٔٔااااخػي 9ٕٔيح٢ٗ ، ٝحُـ٘اااا٠ حُاااا9ٕٙٔ/ٖح٠ُااااَد 

ٔ/ٗٙ7. 

راااٖ ، ٝٗاااَف حُـٔاااَ 799٫/ٕ، ٝحُٔوظٜاااي ٖٓٙ/ٗ( حٗظاااَ: حُٔوظ٠اااذ ٔ)

 .ٕٖٗ/ٔ، ٝحُٔٔخػي 7ٕٔ، 7ٕٓ/ٕػٜلٍٞ 

راٖ ٝٗاَف حُـٔاَ ٫، 7ٕٗ/ٕحٗظَ:حٌُظخد ٝحُـٍٜٔٞ، هٍٞ ٤ٓز٣ٞٚ ٌٛح ( ٕ)

 .7ٙٗ/ٔ، ٝحُٜٔغ ٖٖٗ/ٔٝحُظ٣َٜق ، ٖٓٗ/ٔ، ٝحُٔٔخػي 7ٕٓ/ٕػٜلٍٞ 

، َٝٗف 7ٕ٘/ٕحٗظَ: حٌُظخد  ،ٝٛللٚ حرٖ ػٜلٍٞ ،هٍٞ حُو٤ٌَِٛح ( ٖ)

 .ٙٙٗ/ٔ، ٝحُٜٔغ ٖٓٗ/ٔ، ٝحُٔٔخػي 7ٕٓ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

، 7ٕٔ/ٕراااٖ ػٜااالٍٞ ٗاااَف حُـٔاااَ ٫حٗظاااَ:  ،هاااٍٞ ح٧ًؼااا٣َٖٛاااٌح ( ٗ)

 .8ٙٗ/ٔ، ٝحُٜٔغ 9ٕٙٔ/ٖحٍط٘خف ح٠َُد ٝ

حُٔٔااؤُش ٝؿااٚ  ٝكاا٢ ٝحَُٓااخ٢ٗ ٝحُٜااو٢ِ، هااٍٞ حُٔااخ٢ُٗ ٝحُلخٍٓاا٢ٛااٌح ( ٘)

ػخُغ، ٝٛٞ ؿٞحُ ح٣َٓ٧ٖ، ٝٛللٚ حرٖ ٓخُاي ٝحُٔا٢١ٞ٤ ٝؿ٤َٛٔاخ ُاٍٞٝى 

ٝٗاَف ، 8ٖٓ/ٖ، ٝحُوٜاخثٚ ٕٖٔ ٙ حُلِز٤اخصحُٔٔاخثَ حٗظَ:  حُٔٔخع،

، ٝٗااَف ٘٘/ٕ، ٝٗااَف حُظٔاا٤َٜ ٫رااٖ ٓخُااي 7ٕٔ/ٕرااٖ ػٜاالٍٞ حُـٔااَ ٫

، ٝحُٔٔااخػي 9ٕٙٔ/ٖ، ٝحٍط٘ااخف ح٠ُااَد 8٘ٔ، 7٘ٔ/ٕحٌُخك٤ااش َُِٟاا٢ 

 .،8ٙٗ/ٔ، ٝحُٜٔغ ٖٔٗ/ٔٝحُظ٣َٜق ، ٖٓٗ/ٔ

حٗظااَ: اُاا٠ أٗااٚ ٓؼااَد، ُٔزااَى ، ًٝٛااذ ح-أ٠٣ااخ-حُـٜٔااٍٞٛااٞ ٓااٌٛذ ( ٝٙ)

ٝٗااَف حُـٔااَ ، 8ٖٖ/ٔ، ٝح٧ٛااٍٞ ٖٙٙ/ٗ، ٝحُٔوظ٠ااذ 8ٖٕ/ٕحٌُظااخد 

، ٝٗاااَف حٌُخك٤ااش َُِٟااا٢ 7٘/ٕٝٗاااَف حُظٔاا٤َٜ ، 7ٕٕ/ٕرااٖ ػٜاالٍٞ ٫
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ذا فصؿ بيف "ال" ومعموليا عمى حالييا بطؿ عمميا، ولـز التكرار، خبلفا  وا 
.  لممبرد؛ إذ قاؿ: ال يمـز

والخبر إف كاف ظرفا أو مجرورا جاز حذفو، أو غيَرىما وجب عند تميـ، 
 وجاز عند الحجازييف.

خبر المبتدأ، ال عمى أنو خبر لػ"ال"، والصحيح أف رفع الخبر عمى أنو 
.  خبلفا لقـو

 .(ٔ)والواقع بعد "ال" إف عمؿ فيو عامؿ ظاىر أو مضمر لـ تؤثر فيو "ال"
واسـ "ال" المعرب يتبع عمى لفظو، والمبني إف أتبعتو بنعت مضاؼ أو 
 .مطوؿ فعمى المفظ، أو غيرِىما فعمى المفظ بتنويف وعدمو، وعمى الموضع

عت فالنصب بالتنويف عمى المفظ، والحمؿ عمى الموضع، أو فإف كررت الن
أو ا، وحكى األخفش: ال رجَؿ في الدار وامرأَة، مَ يُ فَ  تكرر "ال"بعطؼ ولـ 
فكعدميا، أو غيَر زائدة فحكميا حكـ األولى، فيجوز أف تجرى  كررتيا زائدةً 

"، ومجرى "ليس".  مجرى "إف 
ليو ىنا، فتقوؿ: ال أخا لؾ، ويجوز إقحاـ البلـ بيف المضاؼ والمضاؼ إ

؛ إْذ (ٕ)لؾ بكذا، وال أبا لؾ، خبلفا البف الطراوة يْ دَ ومف كبلـ العرب: ال يَ 
زعـ أف البلـ ليست مقحمة، بؿ ذلؾ عمى لغة مف قاؿ: أخانا باأللؼ في 

 األحواؿ الثبلثة.

                                                                                                              

ٜٔااغ ، ٝحُٕٖٗ/ٔ، ٝحُٔٔااخػي 9ٕٙٔ/ٖ، ٝحٍط٘ااخف ح٠ُااَد 7٘ٔ، ٙ٘ٔ/ٕ

ٔ/ٗٙ7. 

(ٔ )، راٖ ٗاَف حُـٔاَ ٫حٗظاَ:  ٗلٞ هُْٜٞ: ٫ َٓكزاخ ٫ٝ أٛا٬، ٫ٝ َٓكاذ 

 .7ٕٗ/ٕػٜلٍٞ 

 .7ٕٙ/ٕرٖ ػٜلٍٞ َٗف حُـَٔ ٫حٗظَ:  (ٕ)
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وقد تزاد "ال" بيف المتضايفيف، وبيف الجارِّ والمجرور، دالًة عمى معناىا 
 لنفي وغير ذلؾ.مف ا

ذا دخمت ىمزة االستفياـ عمى "ال"، وبقيت "ال" عمى معناىا، فكحاليا  وا 
ف دخميا معنى التحضيض بطؿ عمميا، أو التمني فكيي  مجردًة عنيا، وا 

، والمازني إال عمى المفظ عُ بَ تْ دونيا عند )س(، إال أنيا ال خبر ليا، وال يُ 
 .يزعـ أف ليا خبرا، ويجيز الحمؿ عمى الموضع

****** 
 (ٔ)جرحروؼ ال

الباء، والكاؼ، والبلـ، والواو، والتاء، والفاء، ما جاء منيا عمى حرؼ: 
وىمزة االستفياـ، واليمزة المقطوعة مف ألؼ الوصؿ، والميـ مكسورًة 

 ى خبلؼ فييا.ػعم ،ومضمومةً 
"مف"، و"عف"، و"في"، و"ىا"لمتنبيو، و"مذ" و"ُمْف"، و"َمْع"  وعمى حرفيف:

" عمى خبلؼ في "ُمْذ" وما بعدىا.ساكنة ال  عيف، و"بؿ" نائبة عف "ُرب 
"،  ،و"إلى" ،""عمى :دَ يَ زْ وعمى أَ  و"حتى"، وحاشا"، و"خبل"، و"عدا"، و"ُرب 

"، و"ايمف"، و"متى"، و"بمو" عمى خبلؼ في  "، و"لعؿِّ و"منذ"، و"لوال"، و"لعؿ 
" وما بعدىا.ٕٙ]  /ب[ "ُرب 

؛ إذ زعـ أف ذلؾ ليس (ٕ)ا لممبردض، خبلفً فػ"لوال" تختص بالمضمرالمخفو 
 ، ا لؤلخفش، وخبلفً (ٖ)العرب مف كبلـ

                                                 

 : "رخد كَٝف حُولٞ".8ٙٗ/ٔرٖ ػٜلٍٞ َٗف حُـَٔ ٫ ك٢( ٔ)

 .78ٕٔ/ٖ( حٗظَ: حٌُخَٓ ٕ)

، 7ٖٖ/ٌُٕظااخد حٗظااَ: ح ٛااٌح حُاا١ٌ ًًااَٙ أرااٞ ك٤ااخٕ ٛااٞ هااٍٞ حُـٜٔااٍٞ، (ٖ)

، ٝحُـ٘ا٠ حُايح٢ٗ 7ٔٗ/ٔ، َٝٗف حُـٔاَ ٫راٖ ػٜالٍٞ ٗٙ٘/ٕٝح٩ٜٗخف 

 .ٕٖٓ/ٔ، ٝحُٔـ٢٘ ٖٓٙٙ 
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 .(ٔ)إذ زعـ أنو في موضع رفع
والواو إلى الميـ و"مذ" و"منذ" و"ُمْف" تختص بالمظير، وكذا "حتى" 

 والكاؼ، إال في الضرورة، فيجراف المضمر، والباقي يجرىما.
تخص اسـ اهلل، وقؿ  دخوليا عمى  والياء واليمزة المقطوعة والتاء والميـ

" ونائباىا تخص النكرة، والباقي يدخؿ (ٕ)الر بِّ  ، و"ُرب  ، و"ُمْف" تخص الر ب 
 عمى كؿ ظاىر.

و"مذ" و"منذ" و"عف" حرؼ واسـ، والكاؼ في الشعر اسـ ال في الفصيح، 
" اسًما خبلفا لمكسائي(ٖ)خبلفا لؤلخفش " ، و"خبل" و"عدا(ٗ)، وال تكوف "ُرب 

حرؼ وفعؿ، وكذا "حاشا" عند المبرد، و"عمى" اسـ وفعؿ وحرؼ، خبلفا 
 ، والباقي ال يكوف إال حرًفا.(٘)لمف نفى حرفيتيا

                                                 

ح٩ٜٗاااخف ، 78ٕٝٔ/ٖحٌُخٓاااَ حٗظاااَ:  ،-أ٠ً٣اااخ-( ٝٛاااٞ هاااٍٞ حٌُاااٞك٤٤ٖٔ)

، 8ٙٔ/ٖٝٗااَف حُظٔاا٤َٜ ، 7ٕٗ/ٔٝٗااَف حُـٔااَ ٫رااٖ ػٜاالٍٞ ، ٗٙ٘/ٕ

 .ٕٖٓ/ٔ، ٝحُٔـ٢٘ ٗٓٙٙ ٝحُـ٠٘ حُيح٢ٗ 

 .7٘ٗ/َٔف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٗ ( حٗظَ:ٕ)

َٖ ك٤ٔاااخ ًٛاااذ ا٤ُاااٚ، ٝح٧ٍٝ هاااٍٞ ( ٖ) ُٖ ؿ٘ااا٢ ح٧هلااا ٝحكااان حُلخٍٓااا٢ ٝحرااا

، ٝٓاااَ ٛااا٘خػش ٓٗٔ/ٗ، ٝحُٔوظ٠اااذ 8ٓٗ/ٔحٗظاااَ: حٌُظاااخد حُـٜٔاااٍٞ، 

، ٍٝٛاق حُٔزاخ٢ٗ 77ٗ/ٔ، َٝٗف حُـٔاَ ٫راٖ ػٜالٍٞ 8ٕٕ/ٔح٩ػَحد 

 ، ٝحُٔـ٘ا79٢ ٙ ، ٝحُـ٘ا٠ حُايح7ٖٔ٢ٗٔ/ٗحٍط٘خف ح٠َُد ، 9٘ٝٔٙ 

 .ٖ٘ٙ، ٖٗٙ/ٕ، ٝحُٜٔغ ٖٕٓ/ٔ

 ،حرااٖ حُطااَحٝس، ٝٝحكوٜااْ ح٧هلااٖ ٢هااُٞأكااي ٝٛااٞ ٝٛااٞ هااٍٞ حٌُااٞك٤٤ٖ، ( ٗ)

، َٝٗف 77ٗ/ٔ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 8ٖٕ/ٕح٩ٜٗخف ٙ حٗظَ: 

، 8ٕٗ/ٕ، ٝحُٔٔاخػي 9ٖٗ ٙ حُـ٘ا٠ حُايح٢ٗ، 7٘ٝٔ/ٖحُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُاي 

 .ٖٙٗ/ٕٝحُٜٔغ 

 .ءحٗظَ ٓخ طويّ ك٢ رخد ح٫ٓظؼ٘خ (٘)
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ا، إال "لوال" عمى مذىب ا أو مضمرً وال بد لحرؼ الجر مما يتعمؽ بو ظاىرً 
 .(ٕ)، والزائَد والكاَؼ، فبل يتعمؽ بشيء(ٔ))س(

 درًا أو ضرورًة.وال يضمر الحرؼ ويبقى عممو إال نا
، وفاعِؿ "كفى" (ٖ)الباء زائدة بقياس في خبر "ليس" و"ما" و"حسبؾ" مبتدأ

النفي  وَ ج  وَ تَ يَ ف أ وُ نُ سَ حْ ومفعولو، وبغير قياس في فاعؿ "يأتي ونحوه، وأَ 
 .(ٗ)عميو في المعنى

لمجرد اإللصاؽ حقيقًة أو مجازًا، ولبلستعانة، وتدخؿ عمى  (٘)وغير زائدة
توصؿ لمفعؿ، ولمسبب، ولمقسـ، ولمحاؿ، وبمعنى "في"، اآللة التي 

؛ إْذ (ٚ)، وال تكوف إال في القاصر، وترادؼ اليمزة خبلفا لممبرد(ٙ)ولمنقؿ

                                                 

 .7٘7ٔ/ٗحٍط٘خف ح٠َُد : -أ٠٣خ-حٗظَ، 7ٖٖٝ/ٕ( حٗظَ: حٌُظخد ٔ)

 .8ٕٗ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ( حٗظَ: ٕ)

 .٣ؼ٢٘ ك٢ "كٔزي" اًح ًخٗض ٓزظيأ، ٗلٞ: رلٔزي ٣ُي  ( ٖ)

، ٍٝٛق حُٔزخ٢ٗ ٙ 9ٖٗ، 9ٕٗ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ( حٗظَ: ٗ)

ٝٓاخ  8ٗح٢ٗ ٙ ، ٝحُـ٢٘ حُاي7ٓٓٔ/ٖٝٓخ رؼيٛخ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد  7ٗٔ

 .ٝٓخ رؼيٛخ ٖٕٔ/ٔرؼيٛخ، ٝٓـ٢٘ حُِز٤ذ 

-ٝحٗظااَ حُٜٔااخىٍ حُاٞحٍىس كا٢ حُلخٗاا٤ش حُٔاخروش، حٗظاَكا٢ ٓؼاخ٢ٗ حُزااخء ( ٘)

، ٕٔٙ/ٕ، ٝحُٔٔاااخػي ٓ٘ٔ، 9ٗٔ/ٖٗاااَف حُظٔااا٤َٜ ٫راااٖ ٓخُاااي : -أ٠ً٣اااخ

 .ٖٖٗ/ٕٝحُٜٔغ 

راٖ ٗاَف حُـٔاَ ٫حٗظاَ: ٣ؼ٢٘ طؼي٣اش حُلؼاَ حُا٬ُّ اُا٠ ٓلؼاٍٞ ر٘لٔاٚ،  (ٙ)

 .9ٖٗ/ٔلٍٞ ػٜ

حُـ٘اا٠ ، 9ٖٝٗ/ٔٗااَف حُـٔاَ ٫رااٖ ػٜاالٍٞ حٗظااَ: ٝٝحكواٚ حُٔاا٢ِ٤ٜ، ( 7)

 .ٕٓٔ، 9ٔٔ/ٔ، ٝحُٔـ٢٘ 8ٖ ٙ حُيح٢ٗ
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، وما بعد اليمزة ال يشركو، عؿ في الفعؿاقاؿ: ما بعد الباء يشرؾ الف
 .(ٔ)ذلؾ هُ رُ ما ظاىِ  ؿُ و  ؤَ ولترادفيما ال يجتمعاف، ويُ 

 .(ٕ)اء، وال تكوف بمعنى "عف" خبلفا لزاعمييمابالب ُض ع  بَ وال يُ 
 لمتشبيو، وزائدة. الكاؼ:
ًكا، أو استحقاًقا، أو تعجًبا، ويمزميا التعجب في القسـ، مْ لئلضافة مِ  البلـ:

َيًة بشرط تقديـ المفعوؿ، إال لمضرورة أو ندورًا، فقد يتأخر، وزائدة في  وُمَقوِّ
، ولمجحد، وىي التي أ[ "كي"/ٕٚ، وبمعنى ](ٖ)باب النداء، وباب "ال"

تقدميا حرؼ نفي و"كاف"، أو ما تصرؼ منيا، وال تكوف لممآؿ خبلفا 
 .(ٗ)لبعضيـ

                                                 

 ﴿: ًوَحءس حرٖ ًؼ٤َ ٝأر٢ ػَٔٝ( ٔ)         ﴾  ،ر٠ْ حُظخء ًٝٔاَ حُزاخء

، ٝطؤ٣ٝااَ ٙ٘/ٕٓـااخُ حُوااَإٓ  أٝؿااٚ طواا٣َؾ ًُااي كاا٢ حٗظاآَااٖ "أٗزااض"، ٝ

، ٝحُلـاش ُِلخٍٓا٢ ٓٔ/ٗ، ٝٓؼخ٢ٗ حُواَإٓ ٝاػَحراٚ 8ٕٗ ٌَٓ٘ حُوَإٓ ٙ

، ٘ٓٔ/ٕ، ٝٓ٘اٌَ اػاَحد حُواَإٓ 87/ٕ، ٝاػَحد حُوَحءحص حُٔزغ 8ٓٔ/ٖ

، ٝٗاااَف حُـٔاااَ ٫راااٖ ػٜااالٍٞ 7ٕٔ/ٕٝحٌُ٘اااق ػاااٖ ٝؿاااٞٙ حُواااَحءحص 

، ٝحُٔـ٘ااااا٢ 8ٖ ٙ حُـ٘اااا٠ حُااااايح٢ٗ، 7ٖٔٝ/ٙ، ٝحُزلااااَ حُٔلااااا٢٤ 9ٖٗ/ٔ

ٔ/ٕٔٓ. 

ٓؼاخ٢ٗ حُواَإٓ ٨ُهلاٖ  حٗظاَ: ،حراٖ ٓخُايحٌُٞك٤٤ٖ ٝح٧هلٖ ٝهٍٞ ٌٛح ( ٕ)

، 98ٙٔ/ٗ، ٝحٍط٘اااخف ح٠ُاااَد ٔ٘ٔ/ٖٗاااَف حُظٔااا٤َٜ ، ٖٝ٘٘، ٕٔ٘/ٕ

 .ٕٗٔٝحُـ٠٘ حُيح٢ٗ ٙ 

، ٝٗاـَف ٖٙ/ٕحٗظاَ: حُٔوظ٠اذ  ،َىـًًَٝٛاخ حُٔزا ،( ُْ ٣ًٌَٛخ ٓا٤ز٣ٖٞٚ)

 .7ٔٓٔ ،7ٓ9ٔ/َٗد ـحٍط٘خف ح٠ُ، ٝ٘ٔ٘/ٔحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

، َٝٗف حُـَٔ 77ٖ/ٔخ٢ٗ حُوَٕ ٨ُهلٖ ٓؼحٗظَ:  ،هٍٞ ح٧هلٖ ٝٛٞ (ٗ)

 .٘ٗٙ/ٔ، ٝحُظ٣َٜق 7ٓ9ٔ/ٗحٍط٘خف ح٠َُد ، ٝ٘ٔ٘/٫ٔرٖ ػٜلٍٞ 
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بمعنى تاء القسـ، إال أف التاء فييا  والواو إلى الميـ و"ُمْف" والباء
 .(ٔ)التعجب
أحدىما: دخوليا عمى نكرة، خبلفا لؤلخفش؛ إذ أجاز زائدة بشرطيف:  "ِمْف"

 .(ٕ)معرفةدخوليا عمى 
الثاني: كوف الكبلـ نفًيا أو نيًيا أو استفياًما، ال شرًطا خبلًفا لبعض 

 .(ٗ)، وال واجًبا خبلًفا لمكوفييف واألخفش فيو(ٖ)الشرط البصرييف في
 .(٘)ومعناىا استغراُؽ الجنس أو تأكيُدهُ 

 .(ٙ)والبصريوف يجيزوف في الضرورة دخوليا في الواجب وعمى المعرفة

                                                 

 .٘ٔ٘/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  (ٔ)

ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ٨ُهلاٖ  حٗظَ:ٝٛٞ ٌٓٛذ حٌُٔخث٢ ٝٛ٘خّ ٖٓ حٌُٞك٤٤ٖ، ( ٕ)

ٝحُٔٔااااخثَ حُزٜااااا٣َخص ، ٕٕٗٙ حُزـااااايحى٣خص ، ٝحُٔٔااااخثَ ٕٕ٘، ٘ٓٔ/ٔ

، 8٘ٗ/ٔ، ٝٗاااااَف حُـٔاااااَ ٫راااااٖ ػٜااااالٍٞ 8ٕٗ/ٕحُٔوظٜاااااي ، 7ٕٝٗ/ٔ

، ٖ٘٘/ٔ، ٝحُٔـ٘ا٢ 8ٖٔ، ٝحُـ٘ا٠ حُايح٢ٗ ٙ 7ٕٖٔ/ٗٝحٍط٘خف ح٠َُد 

 .79ٖ/ٕٝحُٜٔغ 

َٗف حُوٜخثي حُٔزغ حُطاٞحٍ حٗظَ: ًٝٛذ ا٤ُٚ حُلخ٢ٍٓ ٝحرٖ ح٧ٗزخ١ٍ، ( ٖ)

، ٝٗااَف حُـٔااَ ٫رااٖ ػٜاالٍٞ ٖٕٙ/ٔٗااَف حُٔويٓااش حُٔلٔاازش ، 9ٕٙٝ/ٔ

، ٝحُٔـ٘ا٢ 7ٖٔ، ٝحُـ٘ا٠ حُايح٢ٗ ٙ 7ٕٗٔ/ٗ٘خف ح٠َُد ، ٝحٍط8ٗٗ/ٔ

 .79ٖ/ٕ، ٝحُٜٔغ ٖٖ٘/ٔ
، 8ٖٔٙ حُـ٠٘ حُيح٢ٗ ، ٕٕٝ٘، ٘ٓٔ/ٔٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ٨ُهلٖ ( حٗظَ: ٗ)

، 7ٕٖٔ/ٗ، ٝحٍط٘خف ح٠ُاَد 8٘ٗ، 8ٗٗ/ٔحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ َٝٗف 

 .79ٖ/ٕ، ٝحُٜٔغ ٖٙ٘/ٔ، ٝحُٔـ٢٘ 8ٖٔٝحُـ٠٘ حُيح٢ٗ ٙ 

، 8ٙٗ/ٔٗااااَف حُـٔااااَ ٫رااااٖ ػٜاااالٍٞ ، ٕٕٝ٘/ٗحٌُظااااخد ( حٗظااااَ: ٘)

 .8ٖٓ/ٕ، ٝحُٜٔغ 7ٕ٘ٔ/ٗح٠َُد 

 .8ٗٗ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٙ)
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 ه.ا أو غيرَ مبتدأ وفي الفاعؿ وفي المفعوؿ نائبً فتزاد في ال
، (ٔ)والبتداء الغاية في غير الزماف مكانا أو غيره، ال فيو خبلفا لمكوفييف

 ، خبلفا لزاعمييما.(ٖ)، وال لتبييف الجنس(ٕ)ولمغاية ال النتيائيا
 وال "َبْعَد" وال "عمى" وال "مف أجؿ" وال ، ال بمعنى الباء(ٗ)جاوزة[لمم] "َعْف"

"، خبلفا لزاعمي ذلؾ  .(٘)"َأف 

                                                 

ٓااٖ حُزٜاا٤٣َٖ،  ٝحرااٖ ىٍٓااظ٣ٞٚٝحُِؿااخؽ حُٔزااَى ٛااٞ هااٍٞ ح٧هلااٖ ٝ( ٝٔ)

، ٖ٘ٙ/ٔٓؼااخ٢ٗ حُوااَإٓ ٨ُهلااٖ حٗظااَ:  ٝا٤ُااٚ ًٛااذ حرااٖ ٓخُااي ٝأرااٞ ك٤ااخٕ،

، ٝحُٔوظٜااي 78ٗ ،77ٗ/ٕ ُوااَإٓ ٝاػَحرااٚٓؼااخ٢ٗ حٝ ،ٖٙٔ/ٗحُٔوظ٠ااذ ٝ

َٗف ، 8ٗٝٗ/ٔ ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜل7ٍٖٓٞ/ٔ، ٝح٩ٜٗخف 8ٕٖ/ٕ

ٙ  ٍٛااق حُٔزااخ٢ٗٝ ،79ٙٙ  ٝٗااَف حٌُخك٤ااش حُ٘ااخك٤ش ،ٖٓٔ/ٖ حُظٔاا٤َٜ

، ٝحُٔـ٘اا٢ 9ٖٓٙ ٝحُـ٘اا٠ حُاايح٢ٗ ، 7ٔ8ٔ/ٗ حٍط٘ااخف ح٠ُااَد، ٕٕٖٝ

 .7ٖٙ/ٕ ٛٔغ حُٜٞحٓغ، 9ٖٝٗ/ٔ
، ٖٙٔ/ٖٗاَف حُظٔا٤َٜ  حٗظاَ: ٝحُٔاخُو٢، رٖ ٓخُايهٍٞ حٌُٞك٤٤ٖ ٝحٌٛح ( ٕ)

 ، ٝحُـ٘اا٠ حُاايح7ٕٓ٢ٗٔ/ٗٝحٍط٘ااخف ح٠ُااَد ، ٍٖٕٖٝٛااق حُٔزااخ٢ٗ ٙ 

ٙ ٖٕٔ . 
ٝأٌَٗ ًُي حرٖ ػٜلٍٞ ٝحراٖ  ،ٝحُٔظؤه٣َٖ ٤ٖويٓٔظ( هخٍ رٚ ؿٔخػش ٖٓ حُٖ)

، ٝٗاَف حُظٔا٤َٜ 8ٗٙ/ٕ، ٝحُز٢٤ٔ 9ٔٗ/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ  ،أر٢ حَُر٤غ

 .9ٖٗ/ٔ، ٝحُٔـ٢٘ ٖٓٔ ٙ ُـ٠٘ حُيح٢ٗ، ٝحٖٗٔ/٫ٖرٖ ٓخُي 
ك٢ ح٧َٛ: "ُِِٔحُٝش"، ٝك٢ َٗف حُـَٔ: "ُِٔيحُٝش"، ٝحُظ٣ٜٞذ ٓاٖ ( ٗ)

 .ًظذ كَٝف حُٔؼخ٢ٗ

ٓؼخ٢ٗ حُواَإٓ ُِلاَحء  حٗظَ: ،حرٖ هظ٤زش ٝحرٖ ٓخُي، ٝٝحكوْٜ ٕٞحٌُٞك٤ْٛ ( ٘)

، ٝح٫هظ٠اااااااخد 79ٕ، ٝح٤ُٛ٧اااااااش ٙ 99ٖ، ٝأىد حٌُخطاااااااذ ٙ 7ٕٙ/ٕ

ٗااَف حُظٔاا٤َٜ ، ٖٝٔ٘/ٔ ٗااَف حُـٔااَ ٫رااٖ ػٜاالٍٞ، 8ٖٝٗ/ٖ، 7ٕٕ/ٕ

، ٕٙٙ/ٕٝحُٔٔااااخػي ، 9ٍٕٔٝٛااااق حُٔزااااخ٢ٗ ٙ ، 9٘ٔ/٫ٖرااااٖ ٓخُااااي 

، ٝٓـ٘ااا٢ حُِز٤اااذ ٕٙٗ ٙ ، ٝحُـ٘ااا٠ حُااايح7ٕ7٢ٗٔ/ٗٝحٍط٘اااخف ح٠ُاااَد 

ٔ/ٔٙ9. 
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 ، خبلفا لزاعمييما.(ٔ)لموعاء، ال بمعنى "عمى" وال بمعنى الباء "في"و
" حرفاف إذا انجر ما بعدىما، اسماف إذا ارتفع، والغالب عمى منذ" و"مذ"

 .(ٕ)االسمية وعمى "منذ" الحرفية، خبلفا لمف زعـ لزـو اسميتيما "مذ"
ذا دخمتا عمى الحاؿ فبل يك وف إال مخفوضا، والحاؿ ىو اليـو والميمة وا 

والزماف وما أضفتو إلى نفسؾ، أو ما أشرَت إليو، أو عمى الماضي 
 والداخؿ "ُمْذ" ارتفع، وُحِكَي الخفض قميبل، أو "منذ" فالعكس.

واالسـ الواقع بعدىما إف كاف مرفوعا معدودا فيما لمغاية، أو َغْيَر معدوٍد 
فكذلؾ، إال أف يكوف المخفوض حااًل، فما  البتدائيا، أو مخفوضا فيما

 بعدىما غاية، ومعناىما كمعنى "ِمْف".
 : (ٖ)اؿ الكسائيػوالرفع بعدىما ق

                                                 

أىد حٌُخطاذ حٗظاَ:  ، ٝٝحكوْٜ حرٖ ٓخُي،هٍٞ حٌُٞك٤٤ٖ ٝحرٖ هظ٤زش٬ًٛٔخ ( ٔ)

َٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُاي ، ٝٔٔ٘/ٔ ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜل9ٍٖٗٞٙ 

ٝحُـ٠٘ ، 7ٕٙٔ/ٗحٍط٘خف ح٠َُد ، 88ٍٖٝٝٛق حُٔزخ٢ٗ ٙ ، ٙ٘ٔ/ٖ

ٝحُظٜاااااا٣َق  ،ٕ٘ٙ/ٕٝحُٔٔااااااخػي ، 9ٔٔ/ٔ، ٝحُٔـ٘اااااا٢ ٕٓ٘حُاااااايح٢ٗ ٙ 

ٔ/ٙٗ9. 

ٍٝٛاق حُٔزاخ٢ٗ  ،ٝٓاخ رؼايٛخ ٖ٘/ٕراٖ ػٜالٍٞ َٗف حُـَٔ ٫( حٗظَ: ٕ)

، ٝحُٔـ٢٘ ٓٓ٘ ٙ، ٝحُـ٠٘ حُيح٢ٗ ٗٔ٘/ٔحُٔٔخػي ٝٓخ رؼيٛخ، ٝ 9ٖٔٙ 

 .ٖٙٔ/ٕ، ٝحُٜٔغ 7ٖٙ/ٔ

ٗااَف حُـٔااَ ٫رااٖ  حٗظااَ: ،حرااٖ ٓخُاايحرااٖ ٠ٓااخء ٝحُٔاا٢ِ٤ٜ ٝ( ٝحهظااخٍٙ ٖ)

، ٙٔٗٔ/ٖٝحٍط٘ااخف ح٠ُااَد ، 7ٕٔ/ٕٗااَف حُظٔاا٤َٜ ، ٝٓٙ/ٕػٜاالٍٞ 

 .7ٖٙ/ٔ، ٝحُٔـ٢٘ ٕٓ٘ ٙ ، ٝحُـ٠٘ حُيح٢ٖٗٔ٘/ٔٝحُٔٔخػي 
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 : عمى الخبػرية، (ٔ)عمى الفاعمية، والفارسي
: عمى االبتداء، وىما (ٕ)وغيرىماوىو الصحيح، و"منذ" مبتدآف،  و"مذ"
 .الخبر

 انقطػاع منػذ يومػاف": َأَمػدُ  تورأي "ما والتقدير عمى المذىب الصحيح في
 /ب[ٕٚ] الػرؤيػة يوماف، وفي "ما رأيتو مذ يـو الجمعة": أوؿ انقطاع

ا، متقدًما كاف مجرورىعمى ، وال يجوز العطؼ الرؤية يـو الجمعة
ذا كاف مرفوعا وىو  المعطوؼ عمى المعطوؼ عميو في الزماف أو متأخرًا، وا 

متأخر مف اسـ الزماف، أو النتيائيا لـ البتداءالغاية جاز عطؼ المتقدـ وال
يجز عطؼ متقدـ وال متأخر، بؿ ينصب بإضمار فعؿ إف كاف متقدما، 
وجاز ذلؾ في المنتيية، قيؿ: مف غير شرط في المعطوؼ مف تقدـ أو 

 تأخر.
، أو   .(ٖ)ي دواـٍ ضِ تَ قْ مُ وال يتقدـ "مذ" و"منذ" إال فعٌؿ منفي 

 ؼِ ذْ ، فإف دخمتا عمى جممة فعمى حَ لزمافو"مذ" و"منذ" ال تدخبلف إال عمى ا
 اسـ الزماف.

                                                 

-ُٔاـَحؽ، ٝٛاٞ هاٍٞ حُٔزاَى ٝحراٖ ح8ٕٓحٗظَ: ح٠٣٩اخف حُؼ٠اي١ ٙ  (ٔ)

ٗااَف حُـٔااَ ٫رااٖ ، 7ٖٝٔ/ٕ، ٝح٧ٛااٍٞ ٖٓ/ٖ حُٔوظ٠ااذ حٗظااَ: ،-أ٠٣ااخ

، ٝحُٔـ٘ا٢ ٔٓ٘، ٝحُـ٠٘ حُايح٢ٗ ٙ ٙٔٗٔ/ٍٖط٘خف ح٫، ٝٓٙ/ٕػٜلٍٞ 

ٔ/ٖٙ7. 

َف حُـٔاَ ـحٗظاَ: ٗا ،هٍٞ ح٧هلٖ ٝحُِؿخؽ ١ٝخثلش ٖٓ حُز٤٣ٌَٜٖٛح ( ٕ)

ٝحُـ٘اا٠ حُاايح٢ٗ ٙ ، 9ٔٗٔ/َٖد ـحٍط٘ااخف ح٠ُااٝ، ٓٙ/٫ٕرااٖ ػٜاالٍٞ 

 .٘ٔ٘/ٔٝحُٔٔخػي ، ٕٓ٘

 .ٙ٘/ٕرٖ ػٜلٍٞ َٗف حُـَٔ ٫( حٗظَ: ٖ)
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" فالعرب تكسر وتفتح، فإذا فتحت ففي ذلؾ وجياف،  ذا وقع بعدىما "َأف  وا 
أحدىما: اف يكوف عمى حذؼ اسـ زماف مضاؼ، واآلخر: أف تكوف وما 
بعدىا بتأويؿ المصدر الموضوع موضع الزماف، ويحكـ عمى موضعو 

 .(ٔ)بالرفع والخفض
فمف العرب مف يعتدُّ باألوؿ  ماف الواقع بعد "مذ" و"منذ" إذا كاف معدوداوالز 

ف لـ تكف الرؤية في الجميع، ومنيـ إلى التجوز (ٕ)[.......]واآلخر،  ، وا 
 .(ٖ)مف ال يعتد بيما، ومنيـ مف يعتد باألوؿ، وال يعتد باآلخر

ى "في"، بمعنى "فوؽ"، ال بمعنى "عف"، وال بمعنى الباء، وال بمعن "عمى":
 خبلفا لزاعمي ذلؾ.

إف اقترف ما يبيف المشاركة في الحكـ أو االنفراد فعمى حسب ذلؾ،  "إلى":
أو لـ يقترف فالصحيح الذي عميو أكثر المحققيف: أنو ال يدخؿ في حكـ ما 

 قبميا، وقيؿ: يدخؿ.
 حرؼ ابتداء، وعاطفة، وناصبة، وجارة. "حتى":
مما قبميا، أو جزء لـ يتوجو الحكـ إف وقع بعدىا مفرد غير جزء الجارة: 

 عميو، فالجر بمعنى "إلى"، أو توجو فالجر والعطؼ بمعنى الواو.
ـَ في الحكـ، فإف جيء بعد االسـ بفعؿ يصمح  وفي الحاليف يشَرُؾ المتقد
لمخبرية جاز الجر والعطؼ، والرفع عمى االبتداء، والحمؿ عمى إضمار 

رت أو عطفت فالجممة ال موضع فعؿ، فيصير مف باب االشتغاؿ، ومتى جر 
 ليا.

                                                 

 .ٓٙ/ٕرٖ ػٜلٍٞ َٗف حُـَٔ ٫( حٗظَ: ٔ)

 .رٔويحٍ ًِٔظ٤ٖك٢ ح٧َٛ ١ْٔ ( ٕ)

 .ٙ٘، ٘٘/ٕرٖ ػٜلٍٞ َٗف حُـَٔ ٫( حٗظَ: ٖ)
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واألحسف الحمؿ عمى االشتغاؿ، ثـ الرفع عمى االبتداء، ويضعؼ العطؼ 
 والجر.

وال يشترط في جواز الجر والعطؼ أف يعمؿ الفعؿ الذي بعد "حتى" في 
 ضمير االسـ الذي قبميا، خبلفا لبعض األندلسييف.

" وفاؤىا ". واو "ُرب   بمعنى "ُرب 
:" اىا عند المحققيف التقميؿ، وزعـ بعضيـ أنيا لمتكثير، وذلؾ في معن "ُرب 

 موضع المباىاة واالفتخار، وىي جواب لسائٍؿ، أو ُمَقد ٍر سؤاُلُو.
ويجب وصؼ مجرورىا، وال بد ليا مف متعم ٍؽ، ويجوز حذفو وحذؼ 
الوصؼ لدليؿ، وتخص النكرة، أو ضميرىا مفردا مطمقا، وأجاز الكوفيوف 

ال  ممفسر في التثنية والجمع، أو مضاًفا لضميرىا،/أ[ لٕٛمطابقتو ] 
"  .(ٔ)مباشرًا لػ"ُرب 

 .(ٕ)وال يدخؿ عمى معرفة بػ"أؿ" خبلًفا لبعضيـ
 وُتَخف ُؼ، وتمحقيا تاء التأنيث، وكذا "ما"، فتجر النكرة بعدىا وال ترفعيا، إال

ِضيُّ َخَبَر مبتدأ مضمر، وتييئيا "ما" لمدخوؿ عمى الفعؿ، ويشترط مُ 
 .(ٖ)معناه

                                                 

 .٘ٓ٘، ٗٓ٘/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔ)

، ٕٔٓٙ ٤اش ، ٝأَٓحٍ حُؼَر٘ٓ٘/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕ)

، 88ٕ/ٕٝحُٔٔخػي ، 8ٗٗ ٙ ، ٝحُـ٠٘ حُيح7ٖ9٢ٗٔ/ٗٝحٍط٘خف ح٠َُد 

 .9ٖٗ/ٕٝٛٔغ حُٜٞحٓغ 

ٝحهظخٍٙ حرٖ ػٜالٍٞ  ،ْٜٓ٘ حُٔزَى ٝحُلخ٢ٍٓٝ ،هٍٞ أًؼَ حُ٘ل٤٣ٌٖٞٛح ( ٖ)

ٝٓ٘ااغ إٔ ٣ٌاإٞ  ،َحؽ اُاا٠ إٔ ٣ـااُٞ إٔ ٣ٌاإٞ كااخ٫ً ـًٝٛااذ حرااٖ حُٔااٛ٘ااخ، 

 خ ٝكاااخ٫ً ُٞ إٔ ٣ٌاإٞ ٓخٟااا٤ً ًٝٛاااذ رؼاااٞ حُ٘لاا٤٣ٖٞ اُااا٠ إٔ ٣ـااا ،ٓٔااظوز٬ً 

ٙ ح٠٣٩خف حُؼ٠ي١ ، 8ٝٔٗ/ٔح٧ٍٛٞ حٗظَ:  ،، ٝح٢٠ُٔ أًؼَٝٓٔظوز٬ً 
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وال يفصؿ بينيا وبيف معموليا بشيء، وال بالقسـ، خبلفا ِلَخَمٍؼ في 
 .(ٔ)الَقَسـِ 

" ليا صدر الكبلـ، وىي بمنزلة حرؼ زائد، فمجرورىا يحكـ عمى  و"ُرب 
موضعو باإلعراب، ولذلؾ جاز فيو َرْعُي الموضع إذا عطفت، فإف كاف 

بتداء، أو متعديا رافعا َضِميَر موضع رفع عمى اال الفعؿ بعدىا قاصرا ففي
مجرورِىا أو َسَبَبُو فكذلؾ، أو َغْيَرُىَما ولـ يأخذ معمولو ففي موضع نصب، 

 .(ٕ)أو َأَخَذُه فالوجياف
 عمى معنيييما. و"لعؿ" و"لوال"

****** 
 ، (ٖ)جممة لفظا أو نية، ُيَؤك ُد بيا أخرى، كمتاىما خبرية: الَقَسـُ 

 

                                                                                                              

، ٘ٓ٘/ٔٗاااَف حُـٔاااَ ٫راااٖ ػٜااالٍٞ ٝ، 8ٖٗ/ٕ ، ٝحُٔوظٜاايٕٕٓ، ٕٔٓ

، 7ٕٗٔ/ٗٝحٍط٘ااخف ح٠ُااَد ، 8ٗٔ، 79ٔ/ٖٝٗااَف حُظٔاا٤َٜ ٫رااٖ ٓخُااي 

 .7٘ٔ/ٔ، ٝحُٔـ٢٘ 87ٕ/ٕ، ٝحُٔٔخػي ٕ٘ٗ، ٔ٘ٗٙ ٝحُـ٠٘ حُيح٢ٗ 

ٝهاي ، ٙٓ٘/ٔٗاَف حُـٔاَ ٫راٖ ػٜالٍٞ  هٍٞ هِق ح٧كٔاَ كا٢حٗظَ ( ٔ)

َٖ ػٜاالٍٞ كاا٢ أرااٞ ك٤ااخٕ طااخرغ  ٚ هِااق ح٧كٔااَ، ٍؿااْ أٗااٚ طؼوااذ حرااٖ أٗااحراا

ٝهااخٍ:  ،رااٖ حُٔزااخٍى ح٧كٔااَ ٢ُّ ِِااػَ كاا٢ ح٫ٍط٘ااخف رااؤٕ حُٔااَحى ٛااٞ  ػٜاالٍٞ

 ُٙ ََّ َٝؿا ،ْٝٝٛ حرٖ ػٜالٍٞ كا٢ ٗٔازظٚ ؿاٞحُ حُلٜاَ رخُؤاْ ُوِاق ح٧كٔاَ"

 .7ٗٓٔ/ٗحٍط٘خف ح٠َُد -"هِق ح٧كَٔ َٜٗسُ 

، 9ٍٔٔٝٛق حُٔزخ٢ٗ ٙ ، ٙٓ٘/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ: ( ٕ)

 .ٙ٘ٔ/ٔ، ٝحُٔـ٢٘ ٖ٘ٗٙ حُـ٠٘ حُيح٢ٗ ، 7ٕٗٝٔ/ٗحٍط٘خف ح٠َُد ٝ

، ٝحٍط٘ااااخف ح٠ُااااَد ٕٓ٘/ٔ( حٗظااااَ: ٗااااَف حُـٔااااَ ٫رااااٖ ػٜاااالٍٞ ٖ)

ٗ/ٔ7ٖٙ. 
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ـُ عميو مف قبيؿ المفرد، خبلًفا وال يجاب ببلـ "كي" والفع ؿ، فيكوَف الُمْقَس
 .(ٔ)لؤلخفش

وما جاء كالقسـ، وىو غير محتمؿ لمصدؽ والكذب، ُحِمَؿ عمى أنو ليس 
 .(ٕ)بقسـ

ـُ بو: ُكؿُّ اْسـٍ ِلم ػوِ  ، -تعالى-والُمْقَس ، أو ُمَعظ ـٍ مف مخموقاتو إف أراد الِبر 
ـُ إال بغ ، وذلؾ قميؿفإف أراد الِحْنَث فبل ُيْقَس  .(ٖ)ير ُمَعظ ـٍ

وحروؼ القسـ َتَقد َمْت، وأصميا: الباء، والواو بدؿ منيا، والتاء بدؿ مف 
 الواو.

 .(ٗ)ويجوز إظيار الفعؿ مع الباء ال مع الواو، خبلفا البف كيساف في الواو
ـُ عميو: كؿ جممة ُحِمَؼ عمى إثباتيا أو نفييا.  والُمْقَس

" والبلـ، وفي النفي: "ما" و"ال".والحروؼ الُمَعمَِّقُة في   اإليجاب: "ِإف 

                                                 

 ،٣ٌَ7ٗخص ٙ ٝحُٔٔااخثَ حُؼٔاا ،7ٖ٘ ٙ حُزٜاا٣َخصحُٔٔااخثَ  ( حٗظااَ:ٔ)

، 77ٗٔ/ٗٝحٍط٘ااااخف ح٠ُااااَد  ،ٕٓ٘/ٔٝٗااااَف حُـٔااااَ ٫رااااٖ ػٜاااالٍٞ 

 .97ٖ/ٕ، ٝحُٜٔغ ٖٕٙ/ٔٝحُٔـ٢٘ 

 ،ٝٓاخ رؼايٛخ ٕٔ٘/ٔٗاَف حُـٔاَ ٫راٖ ػٜالٍٞ طل٤َٜ ًُي كا٢  ( حٗظَٕ)

 8ٕٝهي أهٌٙ حرٖ ػٜالٍٞ ٓاٖ ًا٬ّ حُلخٍٓا٢ كا٢ حُٔٔاخثَ حُ٘ا٤َح٣ُخص ٙ 

، ٝحٍط٘ااخف 9ٙٔ/ٖٓخُااي : ٗااـَف حُظٔاا٤َٜ ٫رااٖ -أ٠٣ااخ-ٝٓااخ رؼاايٛخ، ٝحٗظااَ

 .ٖٖٓ/ٕ، ٝحُٔٔخػي 79ٖٔ/ٗ ح٠ُـَد

، ٝحٍط٘ااااخف ح٠ُااااَد ٕٕ٘/ٔٗااااَف حُـٔااااَ ٫رااااٖ ػٜاااالٍٞ : ( حٗظااااَٖ)

ٗ/ٔ7ٙ٘. 

َد ـ، ٝحٍط٘اااخف ح٠ُااإٙ٘/ٔ( حٗظاااَ: ٗاااَف حُـٔاااَ ٫راااٖ ػٜااالٍٞ ٗ)

 .ٖ٘ٓ/ٕ، ٝٗٔزٚ حرٖ ػو٤َ ٌُِٔخث٢ ك٢ حُٔٔخػي 9ٖٖ/ٕ، ٝحُٜٔغ 7ٙٙٔ/ٗ
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والجممة االسمية ِإْف ُنِفَيْت فبػ"ما"، وال يجوز حذفيا، أو ُأوِجَبْت فبالبلـ أو 
" أو بيما  .(ٔ)بػ"ِإف 

والفعمية إف ُصدَِّرْت بماٍض َمْنِفي  فبػ"ما"، أو موَجٍب َقِريٍب مف زمف الحاؿ 
 .(ٕ)بلـ، وقيؿ: ال بد مف "قد" معيافبالبلـ و"قد"، أو بعيٍد فبال

/ب[ فبػ"ال"، ويجوز حذفيا، أو موجب فبالبلـ ٕٛأو بمستقبٍؿ َمْنِفي  ]
 .(ٖ)والنوف المؤكدة معيا، وال يجوز حذؼ أحدىما إال ضرورة
ـَ عميو، والصحيح الجواز أو بحاؿ فقائؿ: ال يجوز أف ُيْقَس
(ٗ). 

وِجَب فتبني منو اسـ فاعؿ، وُتَصيِّرُهُ فإف ُنِفَي فبػ"ما"، وال يجوز حذفيا، أو أُ 
ـُ عمى الجممة االسمية َخَبرًا ِلُمْبَتَدٍأ، ثـ ُتْقِس
، وربما ُأْدِخَؿ عميو البلـ في (٘)

ـُ عميو "َلْو" وجواَبَيا، فالُمَعمُِّؽ إنما ىو "َأْف" (ٙ)الشعر ، إال أف يكوف الُمْقَس
 خاصة.

                                                 

، 77ٙٔ/ٗ، ٝح٫ٍط٘ااخف ٕٙ٘/ٍٔ ( حٗظااَ: ٗااَف حُـٔااَ ٫رااٖ ػٜاالٞٔ)

 .97ٖ/ٕ، ٝحُٜٔغ ٖٖٔ/ٕٝحُٔٔخػي 

: -أ٠٣اخ-حٗظاَ، 7ٕٝ٘/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ ح٧ه٤َ هٍٞ حرٖ ػٜلٍٞ، ( ٕ)

، ٝحُٜٔاااغ ٖ٘ٔ ٙ حُـ٘ااا٠ حُااايح٢ٗ، ٖٕٝٔ/ٖٗاااَف حُظٔااا٤َٜ ٫راااٖ ٓخُاااي 

ٕ/ٗٓٓ. 

 .ٓٓٗ/ٕٜٔغ ٝحُ ،8ٕ٘/ٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ َٗف حُـَٔ ( حٗظَ:ٖ)

٫رااٖ ػٜاالٍٞ ٗااَف حُـٔااَ  حٗظااَ:غ ُِٔزااَى، ٝٗٔااذ حرااٖ ػو٤ااَ حُٔ٘اا( ٗ)

 .ٓٓٗ/ٕٜٔغ ، ٝحُٖٙٔ/ٕٝحُٔٔخػي  ،8ٕ٘/ٔ

حُزٔا٢٤ ٫راٖ أرا٢ حَُر٤اغ ٝ ،8ٕ٘/ٔ ٫راٖ ػٜالٍٞ ( حٗظَ: ٗاَف حُـٔاَ٘)

 .ٖٙٔ/ٕ، ٝحُٔٔخػي 778ٔ/ٗ، ٝح٫ٍط٘خف 9ٔ8، 9ٔ7/ٕ

اا٢ُّ حٌُٞك٤اإٞ ٝ ٝهااخُلْٜ ،هااٍٞ حُزٜاا٤٣َٖٛااٌح ( ٙ) ِٓ ٍِ ُِااي كِاا٢  ٝحـااُٞك ،حُلَخ ًَ

َٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ ، 8ٕٝ٘/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ:  ،ْهظ٤َِخٍح٫ِ 

 .ٓٓٗ/ٕٜٔغ حُٝ، 8ٖٔ/ٕٝحُٔٔخػي ، ٖٔٔ/ٗ
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ذا اجتمع َشْرٌط وَقَسـٌ ُأِجيَب األوؿ، ، فإف َسَبَؽ (ٔ) وُحِذَؼ َجَواُب الثاني وا 
ـُ َفِفْعُؿ الش ْرِط ماٍض.  الَقَس

، فيكوف َخَبرًا  ـَ َطاِلُب َخَبٍر أو ِصَمٍة، َفَتْبِني عمى الَقَسـِ ذا َسَبَؽ الَقَس وا 
، وال يجوز حذفو إال متوسًطا  أوِصَمًة، أو عمى الطالب فُيْحَذُؼ َجَواُب الَقَسـِ

 وِ ػ"ال ىا الم   (ٕ)َيُدؿُّ عميو، وليذا جعؿ )س( ِقَب َكبَلـٍ بيف متبلزميف، أو عَ 
ـْ يجعؿ "ذا" صمًة كما ذىب إليو األخفش (ٖ)ذا" َخَبَر مبتدٍأ ُمْضَمٍر، وَل

(ٗ). 
."  وال يجوز حذؼ القسـ إال مع البلـ أو "َأف 

                                                 

أٗاٚ ٣ـاُٞ إٔ ٣ٌإٞ حُـاٞحد ُِ٘ا١َ ٓاغ -ٝطزؼاٚ حراٖ ٓخُاي-( ُٝػْ حُلَحءٔ)

ٗاَف حُـٔاَ ، ٖٓٔ/ٕ ،ٙٙ/ٔٓؼاخ٢ٗ حُواَإٓ ُِلاَحء  حٗظَ: ،طويّ حُؤْ ػ٤ِٚ

ٝٗاااَف ، 889، 888/ٌُٕخك٤اااش حُ٘اااخك٤ش ، ٝٗاااَف ح9ٕ٘/٫ٔراااٖ ػٜااالٍٞ 

، ٝحُٔٔاااخػي 78ٖٔ/ٗٝحٍط٘اااخف ح٠ُاااَد ، ٕ٘ٔ/ٖحُظٔااا٤َٜ ٫راااٖ ٓخُاااي 

 .ٗٓٗ/ٕ، ٝحُٜٔغ ٕٖٗ/ٕ

 .ٖٓ٘، 99ٗ/ٖحٗظَ: حٌُظخد ٝٛٞ هٍٞ حُو٤َِ، ( ٕ)

، --ٌٛٙ ػزخٍس ٍٝىص ك٢ ػيس أكخى٣اغ ػِا٠ ُٔاخٕ ػايى ٓاٖ حُٜالخرش( ٖ)

-رااخد هااٍٞ هللا-ُٔـااخ١ًُظااخد ح-ٓٓٔ/ً٘ااؤر٢ رٌااَ ٝػٔااَ، حٗظااَ: حُزوااخ١ٍ 

 ﴿: -طؼاااخ٠ُ                        ﴾ ،7/ٕٔ7  ًظاااخد

 ٕٗٔ/ٗ؟، ٝٛال٤ق ٓٔاِْ --رخد ٤ًق ًخٗاض ٣ٔا٤ٖ حُ٘زا٢-ح٣٧ٔخٕ ٝحٌٍُ٘ٝ

 رخد اٗٔخ ح٫ُٞء ُٖٔ أػظن.-ًظخد حُؼظن

، ٝٗااَف ٖٓ٘/ٔٗااَف حُـٔااَ ٫رااٖ ػٜاالٍٞ حٗظااَ هااٍٞ ح٧هلااٖ كاا٢  (ٗ)

، ٝٝحكااان حُٔزاااَى 79ٕٔ/ٗ، ٝحٍط٘اااخف ح٠ُاااَد ٖٖٓ/ٗك٤اااش َُِٟااا٢ حٌُخ

َٖ ػ٠ِ ًُي ك٢ حُٔوظ٠ذ   .ٕٖٔ/ٕح٧هل
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، و  ، فاأُلوَلى ِلْمَقَسـِ ذا جاء مثؿ: وَزْيٍد وَعْمٍرو وَبْكٍر أَلَُقوَمف  الباقي وا 
 .(ٔ)لمعطؼ

وُيَضم ُف ِفْعُؿ الَقْمِب معنى القسـ، وُسِمَع في غيره مف الجمؿ: َعَمي  َعْيُد 
ـُ لو بحكـ القسـ المحض في جميع  ، فُيْحَك ، وِفي ِذم ِتي أَلَْفَعَمف   اهلِل أَلَُقوَمف 

 .(ٕ)أحكامو
، والِعَوُض: "ىا" التنب ْضَت مف حرؼ القسـ فالَجرُّ ذا َعو  يِو، وَقْطُع أَِلِؼ وا 

ـَ اهلل  .(ٖ)الَوْصِؿ، وَىْمَزُة االستفياـ، وَيُخصُّ الِعَوُض اْس
ْض جاز الرفع عمى االبتداء، ف لـ ُتَعوِّ والنصب عمى إضمار فعؿ، وىو  وا 

 .(٘)، وال يجوز الَجرُّ ببل تعويض إال في اسـ اهلل(ٗ)االختيار
، والن ْصَب في "َلَعْمُرؾَ "ِو"، وػلم  وَشذ ت الَعَرُب، فالتزمت الرفع في "اْيُمُف ا

 .(ٙ)""َأِجد ؾَ 

                                                 

 .ٖٓ٘/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ:  (ٔ)

ٝٗاَف حُظٔا٤َٜ ٫راٖ ٓخُاي ، ٖٔ٘/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕ)

 .ٖٕٕ/ٔحُظ٣َٜق ٝ، 9٘ٔ/ٖ

حُظ٤َٜٔ ٫راٖ ، َٝٗف ٕٖ٘، ٖٔ٘/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖ)

 .99ٔ/ٖٓخُي 

َٗف حُظ٤َٜٔ ٫راٖ ، ٕٖٝ٘، ٖٔ٘/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٗ)

 .7ٖٓ/ٕٝحُٔٔخػي ، 7ٙٙٔ/ٗٝحٍط٘خف ح٠ُـَد ، ٕٓٓ/ٖٓخُي 

، ٔٙٔ/ٕحٗظَ: حٌُظخد  ،ٝٓ٘ؼٚ رؼ٠ْٜ ،( كٌخٙ ٤ٓز٣ٞٚ ٝح٧هلٖ ٝحُلَحء٘)

، 7ٙ7ٔ/ٗٝحٍط٘ااااخف ح٠ُااااَد ، ٕٖ٘/ٔٗااااَف حُـٔااااَ ٫رااااٖ ػٜاااالٍٞ ٝ

 .7ٖٓ، ٖٙٓ/ُٕٔٔخػي ٝح

 ٝٗاَف حُظٔا٤َٜ ٫راٖ ٓخُاي ،ٖٖ٘/ٔ( حٗظَ:َٗف حُـَٔ ٫راٖ ػٜالٍٞ ٙ)

 .7ٕٕ/ٔٝحُظ٣َٜق ، 7ٙ9ٔ/ٗ، ٝحٍط٘خف ح٠ُـَد ٖٕٓ، ٕٕٓ/ٖ
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، ومذىب (ٔ)ومذىب )س( أف "ايمف" مفرد، ىمزتو وصؿ، مشتؽ مف الُيْمفِ 
 .(ٕ)الفراء أنو جمع يميف، وىمزتو قطع، ُوِصَمْت شذوًذا

ـُ عمى موضعيما بالرفع والنصب  (ٖ)وأما "َعْوُض" و"َجْيِر" فمبنياف، ُيْحَك
 /أ[.ٜٕ]

****** 
محضة وغير محضة، فغير المحضة ال يكتسب المضاؼ مف : اإلضافة

ا إف أضيؼ إلى معرفة، وال تخصيصا إف أضيؼ إلى المضاؼ إليو تعريفً 
 .(ٗ)نكرة

 وتنحصر في اسـ الفاعؿ، واسـ المفعوؿ، واألمثمة إذا أضفف بمعنى الحاؿ
 والصفة واالستقباؿ، والصفِة المشبيِة، واسـ الزماف المضاؼ إلى الجممة، 

                                                 

 . 8ٗٔ/ٗ( حٗظَ: حٌُظخد ٔ)

، 9٘حُٔٔااؤُش  ٗٓٗ/ٔحُواا٬ف كاا٢ ٛااٌٙ حُٔٔااؤُش كاا٢: ح٩ٜٗااخف  حٗظااَ (ٕ)

، 77ٓٔ، 7٘ٙٔ/٠ٗاَد حٍط٘اخف حُ، ٕٝٗٓ/ٖ َٝٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي

، ٌٝٛٙ حُٔٔؤُش ٤ُٔض ك٢ ٕٖٔ: 9ٖٓ/ٕ، ٝحُٔٔخػي 8ٖ٘ٙ ٝحُـ٠٘ حُيح٢ٗ 

 َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ، رَ ٢ٛ ٓٔخ ُحىٙ أرٞ ك٤خٕ.

، ٝحٍط٘ااااخف ح٠ُااااَد ٖٖ٘/ٔٗااااَف حُـٔااااَ ٫رااااٖ ػٜاااالٍٞ  ( حٗظااااَ:ٖ)

 .8ٕٖ/ٕحُٔٔخػي ، 79ٓٝٔ، 789ٔ/ٗ

 .7ٓ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٗ)



 

 

 

 
 

 

 

 الموفور من شرح ابن عصفور
 ديـــمد الجنـــــد / أحمد مح

 د/ عبد الملك أحمد شتيوي

442 

، (ٕ)، و"أفعؿ" التفضيؿ(ٔ)المضافة لمموصوؼ، والموصوؼ المضاؼ لمصفة
 أف إضافة ذلؾ غير محضة. (ٖ)عمى خبلؼ في الثبلثة األخيرة، والصحيح

و"َغْيُرَؾ" و"ِشْبُيَؾ" و"ِمْثُمَؾ" و"ِخْدُنَؾ" و"ِتْرُبَؾ" و"َىدَُّؾ" و"ُكْفُؤَؾ"، ويقاؿ: 
َفٌاء" و"شرعؾ" و"َحْسُبَؾ" و"َقْدَؾ" و"ناىيؾ" "ِكْؼٌء" و"ُكُفٌؤ" و"ُكْؼٌء" و"كِ 

 .(ٗ)و"قيد األوابد" و"ُعْبُر اليواجر" و"واحد أمو" و"عبد بطنو"
وذىب ابف السراج إلى أف غيرا ومثبل وأخواتيما إذا كاف المغاير والمماثؿ 

 .(٘)واحدا كانت اإلضافة محضة
دقو عميو، والمحضة: بمعنى "ِمْف"، وىي إضافة الجزء لمكؿ، بشرط ص

 .(ٙ)وبمعنى البلـ

                                                 

ٌُٞك٤اإٞ ٝحُلخٍٓاا٢ ٝحرااٖ حُاايرخّ اُاا٠ إٔ اٟااخكش أكؼااَ حُظل٠اا٤َ ( ًٛااذ حٔ)

، 7ٔ/ٕٗاااَف حُـٔاااَ ٫راااٖ ػٜااالٍٞ ٝ، 88ٗ/ٕٓل٠اااش حٗظاااَ: حُٔوظٜاااي 

 .8ٓ٘ٔ/ٗٝحٍط٘خف ح٠َُد 

 ،( ًٛاذ حُلخٍٓاا٢ ٝحرااٖ حُاايرخّ اُاا٠ إٔ اٟاخكش ح٫ٓااْ اُاا٠ ٛاالظٚ ٓل٠ااشٕ)

ٝحٍط٘ااخف ، 7ٔ/ٕٗااَف حُـٔااَ ٫رااٖ ػٜاالٍٞ ٝ، ٖٖٖ/ٕحٗظااَ: حُٔٔااخػي 

 .8ٓ٘ٔ/ٗح٠َُد 

 .7ٔ/ٕ( حٗظَ:َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖ)

، 88ٕ/ٗ، ٝحُٔوظ٠ااذ ٕٗٗ، ٖٕٗ/ٔ( حٗظااَ كاا٢ ٛااٌٙ ح٧ٓؼِااش: حٌُظااخد ٗ)

، ٝهااخٍ أرااٞ ك٤ااخٕ: ٖٖٔ/ٕٝحُٔٔااخػي ، 7ٓ/ٕٗااَف حُـٔااَ ٫رااٖ ػٜاالٍٞ ٝ

حٍط٘اااخف ح٠ُاااَد -"ٝاٟاااخكش "ؿ٤اااَى" ٝأهٞحطٜاااخ ٓؤهاااٌٛخ ٓؤهاااٌ حُٔااأخع"

ٗ/ٔ8ٕٓ. 

ٗاَف ٝ ،ٗٗٔ، ٖٗٔ/ٔ حُلـاش ُِلخٍٓا٢ :-أ٠٣خ-، ٝحٗظَ٘/ٕح٧ٍٛٞ  (٘)

 .8ٖٓٔ/ٗ، ٝحٍط٘خف ح٠َُد 7ٖ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .7ٗ، 7ٓ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ:  (ٙ)
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ي، ػة التنويُف مف االسـ األوؿ، والبلـ أو "ِمْف" مف الثانػَذُؼ مف المحضػوُيحْ 
ي جميعيا، إال في "غيرؾ" وأخواتيا، وما استثناه ػوز االنفصاؿ فػويج

 .(ٔ)الزجاجي في حروؼ الخفض
واإِلْتَباُع، ويجوز في التي بمعنى "ِمْف" اإلضافُة، والنصُب تمييزًا أو حااًل، 

.  وىو اأَلَقؿُّ
 وال ُيْجَمُع بيف "أؿ" واإلضافِة، ال لمعرفة وال لنكرة.

****** 
  التوابع

، وعطؼ النسؽ، والبدؿ (ٕ)النعت، والتأكيد، وعطؼ البياف وينفرد بيا االسـ
 .(ٖ)ويشترؾ فييما االسـ، والفعؿ

****** 

                                                 

 .ٕٙ، ٔٙ ٙ حُـَٔ ( حٗظَ:ٔ)

(ٕ.ُُٚٔ ، ٝؿخء٢ٗ ٣ُي  ٗل َُ  ( ٗلٞ: ؿخء٢ٗ ٣ُي  حُؼخه

، ٝهخّ ٣ُي  أهَٞى، ٝٓؼٖ)  ٝ َّ ٣ُي  ٝػَٔ خُٜٔخ ٖٓ ( ٝٓؼخُٜٔخ ٖٓ ح٧ٓٔخء: هخ

  ح٧كؼخٍ هُٞٚ طؼخ٠ُ:                     

               :ٕٝهٍٞ 9ٙ، 8ٍٙٓٞس حُلَهخٕ ح٣٥ظخ ،

 : ؿِحَحُ

َّٕ ػ٠َِّ حُِ ْٕ طُزـا  خــــخ٣ؼــــٚ أ

 ء ١خثؼخخ أٝ طـ٢طُئهٌ ًًَٛ 

 .9ٕٔ/ٍٔحؿغ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 
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لة اشتراؾ عارض في ، أو إلزا(ٔ)اسـ أو ُمَقد ر بو تابع لتخصيص النعت:
معرفة، أو مدح، أو ذـ، أو ترحـ، أو تأكيد بما يدؿ عمى حمية أو نسب أو 

 .(ٕ)فعؿ أو خاصة
والُمق در بو الظرؼ، والمجرور التاماف، والجممة الخبرية وفييا ضمير يعود 

/ب[ واإلثبات حكـ الضمير العائد ٜٕعمى موصوؼ، وحكمو في الحذؼ ]
مرفوعًا، فإنو يجوز حذفو مبتدأ كاف أو غيره، عمى الموصوؿ إال أف يكوف 

وال يوصؼ بالمقدر باالسـ إال النكرة، فإف أردت أف تصؼ بو المعرفة 
 جعمتو في صمة موصوؿ.

وال يجوز أف يكوف النعت لممدح، وال لمذـ، وال لمترحـ إال إذا كاف المنعوت 
  منزلتو.ا أو منزاًل معمومً 

تبع في أربعة مف عشرة:  (ٖ)اجاريً  اوالنعت إف رفع الضمير وكاف مشتقًّ 
واحد مف وجوه اإلعراب، وواحد مف التعريؼ والتنكير، وواحد مف اإلفراد 

، ويسقط التذكير (ٗ)والتثنية والجمع، أو غير جار تبع في ثبلثة مف ثمانية
والتأنيث ما عدا)أفعؿ( التفضيؿ، فإف كاف بػ)ِمْف( تبع في اثنيف مف 

 اب، وواحد مف التعريؼ والتنكير.حد مف وجوه اإلعر اخمسة، و 
أو مضافًا جاز أف يكوف بمنزلتو بػ)ِمْف(، وأف يتبع في أربعة مف العشرة، 

)أؿ( تبع في أربعة مف تسعة، ويسقط التنكير.أو غير مشتؽ  أو معرفة بػ
منسوب جرى مجرى المشتؽ الجاري فيتبع في أربعة مف عشرة، أو غير 

                                                 

 ( أ١ ُظو٤ٜٚ ٌَٗس.ٔ)

 9ٖٔ/ٔ( ك٢ َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ: أٝ هخٛش ٖٓ هٞحٛٚ.ٕ)

 ( أ١ ٣ٌٕٞ ؿخ٣ٍخً ػ٠ِ كؼِٚ.ٖ)

( ٢ٛٝ: حَُكغ ٝحُٜ٘ذ ٝحُولٞ، ٝحُظؼ٣َق ٝحُظ٤ٌَ٘، ٝح٩كَحى ٝحُظؼ٤٘ش ٗ)

 ٝحُـٔغ.
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، فإنيا تفرد  ) أيًّا ( ثمانية ما عدامنسوب فبل يتبع إال في أربعة مف 
وتذكر عمى كؿ حاؿ، وال تثنى وال تجمع، وال يمـز تأنيثيا فيتبع في اثنيف 
مف خمسة واحد مف وجوه اإلعراب والتنكير وما عدا ِمْثبل، وتذ كر وتفرد 

يا، وأما إذا كانت غير مضافة، توقد يجوز جمعيا وتثني عمى كؿ حاؿ.
 .(ٔ)فميـز تثنيتيا وجمعيا

والوصؼ بالمصدر مف قبيؿ ما ىو في حكـ المشتؽ والوصؼ بو طريقاف 
أحدىما: المبالغة عمى جعؿ الموصوؼ ىو المصدر مجازًا لكثرة وقوعو 

، وال يثنى وال يجمع (ٕ)منو.وزعـ الكوفيوف أف المصدر وقع موقع الصفة
 وال يؤنث إذا وصؼ بو وتأنيثو شاذ، وتأنيثو وجمعو موقوؼ عمى السماع.

 .(ٖ)/أ[ مضاؼٖٓوالثاني: أف ال تراد المبالغة فيكوف عمى حذؼ ]
ف رفع النعت ظاىرًا مف سبب المنعوت تبع في اثنيف مف خمسة،  (ٗ)وا 

وىي: وجوه اإلعراب، والتعريؼ والتنكير.وأما الخمسة الباقية فيتبع فييا 
السبب عمى لغة أكموني البراغيث، وأما في المغة الفصيحة فيكوف مفرداً 

 مى كؿ حاؿ، ويتبع في التذكير والتأنيث خاصة لمسببي.ع
والنعت مطابؽ لممنعوت في اإلعراب لفظًا إال فيما لو لفظ وموضع، فيجوز 

 أف يتبع عمى لفظو وعمى موضعو وسيأتي بيانو في باب العطؼ.
ونذكر النكرة  ،الممنعوت في التعريؼ أو أقؿ منو تعريفً  والنعت مساوٍ 

 ي باب المعرفة والنكرة.والمعرفة ومراتبيا ف
                                                 

، ٝرٔ) ِٖ ؼ٤َِْ ِٓ ٍٍ أٓؼخٍ (.( طوٍٞ:) ٍَُٓص رَُؿ٤ِٖ   َؿخ

َرخً، َٝػي٫ً( ٝحهؼ٤ٖ ٓٞهغ)ٟخٍد، ٕ) َٟ ( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ:..ك٤ـؼِٕٞ)

 .98ٔ/ٔٝػخىٍ(.َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

ٍٍ ( ط٣َي: ١ً ػيٍ.ٖ) ٍَ َػْي  ( ٗلٞ:) ٍَُٓص رَؿ

ٍَ هخثْ أرٞٙ (.ٗ)  ( ٗلٞ:) ٍَُٓص رَؿ
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واألسماء قسـ ال ينعت وال ينعت بو وىي: المضمرات، وأسماء الشرط، 
 وأسماء االستفياـ، وكـ الخبرية، وكؿ اسـ متوغؿ في البناء.

، وقسـ ينعت وينعت بو وىو: (ٔ)وقسـ ينعت وال ينعت بو وىو: العمـ
 المشار، والمشتؽ، وما في حكمو.

 كرة، والعمـ، والمضاؼ إلى الضمير ينعت بالمشار والنكرة ال تنعت إال بالن
 

، وبذي (ٗ)بمثمو (ٖ)، والمضاؼ إليو(ٕ)وبالمضاؼ لمعرفة، والمشار بذي أؿ
 .(ٙ)وذو أؿ، والمضاؼ إليو بمثميما (٘)أؿ وبالمضاؼ إلييما.
و ػاع إال إف جعمتػرر، والمنعوت مجيوؿ، فاإلتبػـ يتكػوالنعت إف تكرر أو ل

، (ٜ)عػوز القطػ، فيج(ٛ)ي المعنىػو فػيقارب سبؽ النعت نعتٌ أو  ،(ٚ)كالمعمـو
                                                 

 ( ٗلٞ:) ٣ُي، ٝػَٔٝ، ٌٝٓش (.ٔ)

 )أٍ( هخٛش.( أ١ ٫ ٣ٞٛق حُٔ٘خٍ ا٫ رٔخ ك٤ٕٚ)

 ( أ١ ا٠ُ حُٔ٘خٍ.ٖ)

 ( أ١ رخُٔ٘خٍ.ٗ)

 .ٕٙٓ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٘)

 حُٜللش ٗلٜٔخ .  ( حٗظَ: حُٔخرنٙ)

( أ١ إٔ ٣ويٍٙ ٝإ ًخٕ ٓـ٫ًٜٞ طوي٣َ حُٔؼِّٞ طؼظ٤ٔخً ُٚ، ًٝؤٕ حُٔوخ١ذ 7)

َّٕ حُٜلش ٝإ ُْ طَ طخرؼش ٣ظز٤ٖ رٜخ حُٔٞٛٞف؛ ٧ٜٗخ ٫ طظز٤ ٖ ا٫ ٣ز٢٘ ػ٠ِ أ

ٍَ ًز٤َ ح٧هيحّ ٣َٗق ح٥رخِء.حٗظَ: َٗف حُـَٔ  رٚ، ٗلٞ هُٞي: ٍَُٓص رَؿ

 .7ٕٓ/٫ٔرٖ ػٜلٍٞ 

( أ١ إٔ طٌٕٞ حُٜلش حُٔوطٞػش هي طويٜٓخ ٛلش ٓظزؼش طوخٍرٜخ ك٢ حُٔؼ٠٘، 8)

ّ  (؛ ٧ٕ حُ٘ـخػش طلْٜ ٜٓ٘خ  ٍَ ٗـخٍع كخٍ ًُٝي ٗلٞ هُٞي: ) ٍَٓص رَؿ

 .7ٕٓ/ٔػٜلٍٞ  حُل٤َٓٝش. حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ

 ( أ١ ٓغ ح٩طزخع.9)
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، (ٔ)كوف فاإلتباعيأو ال  ،رحـ فاإلتباعػر مدح أو ذـ أو تػو لغيػأو معمـو وى
 .(ٖ)ي القطع تكرارهػرط فػمف شػا لخبلفً  (ٕ)والقطع لمرفع أو لمنصب

تباع بعض، ويبدأ باإلتباع قبؿ القطع  وفي المتكرر يجوز قطع بعض، وا 
 .(٘)، ويجوز العطؼ إف اختمفت النعوت أتبعتو أو قطعتو(ٗ)العكس ممنوعو 

ذا اجتمع نعوت ومناعيت أو ] /ب[ فرقا أو جمعت نعوت وفرؽ ٖٓوا 
 مناعيت، فكؿ منعوت منيا يعرب باإلتباع والقطع في أماكنو.

أو فرؽ نعوت وجعمت مناعيت فيجوز في جميع األسماء إال في اسـ 
 .(ٙ)يؽ النعوت وجمع المناعيتاإلشارة، فبل يجوز تفر 

                                                 

َِ ٝر٣ٍِي ح٧ٍُِم (.ٔ)  ( ٗلٞ:) ٍَٓص ر٣ٍِي حُط٣ٞ

( كخَُكغ ػ٠ِ أٗٚ هزَ ُٔزظيأ ٠َٓٔ، ٝحُٜ٘ذ ربٟٔخٍ كؼَ طوي٣َٙ: أٓيف ٕ)

، أٝ أًّ إ ًخٗض حُٜلش ٛلش ًّ، أٝ أٍكْ إ  إ ًخٗض حُٜلش ٛلش ٓيف

 ًخٗض حُٜلش ٛلش طَكْ.

ٖٝٝٓ هخٍ رٌُي ٤ٓز٣ٞٚ. حٗظَ: حٌُظخد ( أ١ ر١َ٘ طٌَحٍ حُٜلش.ٖ)

كخٓي؛ ٧ٗٚ هي ك٢ٌ  -أ١ ١َٗ حُظٌَحٍ - ، هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "ًُٝي8ٕٗ/ٔ

ََ حُلِٔي، ٝحُلُٔي هللِ حُل٤َٔي رٜ٘ذ حُل٤ٔي، ٝأَٛ  ٖٓ ٬ًْٜٓ: حُلُٔي هللِ أٛ

 .7ٕٓ/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  .حُلٔي، ٝك٢ٌ ًُي ٤ٓز٣ٞٚ "

 ُلَٜ ر٤ٖ حُ٘ؼض ٝحُ٘ؼٞص رـِٔش أؿ٘ز٤ش.( ٧ٕ ًُي ٣ئى١ ا٠ُ حٗ)

( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "٫ ٣ـُٞ ػطق رؼٞ حُ٘ؼٞص ػ٠ِ رؼٞ؛ ٧ٕ ًُي ٘)

٣ئى١ ا٠ُ ػطق ح٢ُ٘ء ػ٠ِ ٗلٔٚ ا٫ إٔ طوظِق ٓؼخ٢ٗ حُ٘ؼٞص، ٗلٞ هُٞي: 

، ٝٓٞحء ًخٗض ٓظزؼش أٝ ٓوطٞػش".  َِ ِْ ٝحُ٘ـخِع ٝحُؼخه ٍَُٓص ر٣ٍِي ح٣ٌَُ

 .9ٕٓ/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ 

(ٙ) .َِ َِ ٝحُو٤ٜ  أ١ ٫ ٣ـُٞ إٔ طوٍٞ: ٍَٓص ر٣ٌٜٖ حُط٣ٞ



 

 

 

 
 

 

 

 الموفور من شرح ابن عصفور
 ديـــمد الجنـــــد / أحمد مح

 د/ عبد الملك أحمد شتيوي

445 

 ، ومتى فرؽ نعوتو وجمع مناعيت واختمؼ اإلعراب، فالقطع خبلفا لمفراء
اإلتباع في المتفؽ المعنى، فيوجب تغميب المرفوع، والبف  (ٔ)إذ يجيز
 إذ يجيزه. ، (ٕ)سعداف

أو اتفؽ واختمفت عرفا ونكرا واتفقت فييما وأحدىما مستفيـ عنو واآلخر 
أو لـ يكونا كذلؾ واتحد العامؿ  ،قطع أو كبلىما مستفيـ عنوليس كذلؾ فال

في جواز  (ٖ)لمجرمي فالقطع خبلفاً  واختمؼ جنسو ،جاز أو لـ يتحد
 اإلتباع.

                                                 

 .ٕٗٔ/ٍٖحؿغ: حُٜٔغ  (ٔ)

ٝٛٞ ٓلٔي رٖ ٓؼيحٕ رٖ حُٔزخٍى، . ٕٗٔ/ٖ( حٗظٍَأ٣ٚ ك٢: حُٜٔغ ٕ)

ْوَة، حُ٘ل١ٞ، حٌُٞك٢، ح٣َ٠َُ، ٠ٌُ٘٣ رـ ُٔ )حرٖ  ٣ُؼيُّ .ٝ)أر٢ ؿؼلَ(  حُ

ٌٝٛح ٓخ ًًَٙ ٓؼيحٕ( ٖٓ حُؼِٔخء حُزخ٣ٍُٖ ك٠ ػِّٞ حُؼَر٤ش ، ٝحُوَحءحص 

حُٔظَؿٕٔٞ ُٚ، كٜٞ أكي حُوَحء، ٖٝٓ ٓئُلخطٚ: حُليٝى، ٝٛٞ ًظخد ك٢ حُ٘لٞ، 

. طٞك٢ ٣ّٞ ػَكٚ ٓ٘ش اكيٟ ٝػ٬ػ٤ٖ ٝٓخثظ٤ٖ .ٓوظَٜ حُ٘لٞ ٝؿ٤َ ًُيٝ

، رـ٤ش حُٞػخس 7ٕٔ/ ٍٕحؿغ طَؿٔظٚ ك٢: ؿخ٣ش حُٜ٘خ٣ش ك٢ ١زوخص حُوَحء 

 .7ٖٔ/  ٙ، ح٧ػ٬ّ 7ٖٕ٘/ٙ، ٓؼـْ ح٧ىرخء ٔٔٔ/ٔ

رخٕ ٖٓ هزخثَ ٖ) َُ ّ رٖ  َْ ( ٛٞ ٛخُق رٖ آلخم أرٞ ػَٔٝ حُـ٢َٓ، ٠ُٞٓ َؿ

ح٤ُٖٔ ٝٛٞ آخّ ك٢ حُ٘لٞ ٗخظَ حُلَحء رزـيحى، ٝأهٌ ػٖ ح٧هلٖ ٝؿ٤َٙ ٝٛٞ 

ٍِع  ُٚ ٜٓ٘لخص ٜٓ٘خ: ًظخد ح٧ر٤٘ش، ًٝظخد حُؼَٝٝ، ٝٓوظَٜ  ٝ  ٖ ْ  َى٣ِّ ػخُ

٤٣ٖ حُز٤٣َٜٖ ٙ ٛـ. حٗظَ: أهزخٍ حُ٘لٕٕٞ٘ك٢ حُ٘لٞ ٝؿ٤َ ًُي ٓخص ٓ٘ش

، 9، 8/ٕ، رـ٤ش حُٞػخس ٖٔٔ، حُزِـش ك٢ طَحؿْ أثٔش حُ٘لٞ ٝحُِـش ٙ 8ٗ

 .ٙٙٗ٘ؤس حُ٘لٞ ٙ 
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، وابف (ٔ)جازا خبلفا لممبرد ال لفظاً  أو معنىً  ومعنىً  أو اتفؽ واختمؼ لفظاً 
 في منع اإلتباع. (ٕ)السراج

البف السراج في اإلتباع إال أف تقدر أو اتفؽ في مقابمييما جازا خبلفا 
 العامؿ الثاني في مقابؿ األوؿ توكيدًا، فيجيزه فييا.

ذا اجتمع اسـ صفة، ومقدر بو ُقدِّـ االسـ عمى الُمَقد ر بو ، وال تقدـ (ٖ)وا 
صفة عمى موصوؼ إال حيث سمع وذلؾ قميؿ، ولمعرب فيما وجد مف ذلؾ 

 وجياف: 
، وفي إعراب مثؿ (ٗ)ييا عمى ما كانت عميوأف ُتقدِّـ الصفة وتبقأحدىما: 

ىذا وجياف: إعرابو نعتًا مقدمًا، والثاني: أف تجعؿ ما بعد الصفة بداًل 
 منيا.

 .(٘)أف تضيؼ الصفة إلى الموصوؼ إذا قدمتياوالوجو الثاني: 

                                                 

 .ٕٗٔ/ٖ، حُٜٔغ ٖٗٔ/ٗ( حٗظَ ٍأ٣ٚ ك٢: حُٔوظ٠ذ ٔ)

 .ٕٗٔ/ٖ(حٗظَ ٍأ٣ٚ ك٢: حُٜٔغ ٕ) 

ٍْ ك٢ حُيحٍ( اًح ؿؼِض حُٔـٍَٝ ك٢ ٖ) ٍَ هخث ( ٗلٞ هُٞي: )ٍَُٓص رَؿ

(  :  ٣ـُٞ إٔ طوٍٟٞٓٞغ حُٜلش َُؿَ، ٫ٝ ٍْ ٍَ ك٢ حُيحٍ هخث ) ٍَُٓص رَؿ

ا٫ ك٢ ٍَٟٝس ٗؼَ أٝ ك٢ ٗخىٍ ٬ًّ.حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

ٔ/ٕٔ7 ،ٕٔ8. 

َُ طٔٔلٜخ ًٍزخٕ ٌٓش ر٤ٖ ٗ) ِٖ حُؼخثٌحِص حُط٤ ( ًوٍٞ حُ٘خرـش حٌُر٤خ٢ٗ: ٝحُٔئٓ

 حُـ٤َ ٝحُٔ٘ي 

خ ٝأٗٚ طؼخ٠ُ ُؿيُّ  : ( ًوَحءس ٖٓ هَأ هُٞٚ طؼخ٠ُ٘) رِّ٘ ٍَ  ،ْر٠ْ حُـ٤

خ حُـيُّ (، أ١ حُؼظ٤ْ، كويِّٓض حُٜلش ٝكٌكض ٜٓ٘خ ح٧ُق ٝح٬ُّ  ٝأِٛٚ:) ٍرُّ٘

 .9ٕٔ/ٔٝأ٤ٟلض ا٠ُ حُٔٞٛٞف.حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 
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قامتيا مقامو إال مع  والصفة المقدرة باالسـ ال يجوز حذؼ موصوفيا وا 
ـَ ( يز)ِمْف( أو يكوف صفة لتمي )ِنْع

 ، وما عدا ذلؾ ضرورة.(ٔ)
، أو (ٖ)إال أف يتقدـ في الذكر (ٕ)والصفة االسـ ال تقـو مقاـ الموصوؼ

، وما (٘)أو مستعممة استعماؿ األسماء بالحفظ عف العرب (ٗ)تكوف خاصة
 عدا ذلؾ ضرورة.

ف كاف جممة إوال يجوز الفصؿ بيف الصفة والموصوؼ بأجنبي إال 
 ؿ بغير ذلؾ إال ضرورة.، وال يفص(ٙ)اعتراض

 /أ[ الموصوؼ إلى صفتو، وال ينقاس.ٖٔوقد يضاؼ ]
****** 

                                                 

(ٔ.ُّ َُ ٍؿ٬ً ٣وٞ َْ حَُؿ ُّ ( ط٣َي: ِْٗؼ َُ ٣وٞ َْ حَُؿ  ( ٗلٞ هُْٜٞ:) ٗؼ

 ظٜخ ٓوخّ حُٔٞٛٞف.( أ١ اًح ًخٗض حُٜلش حٓٔخً ُْ طـِ اهخٕٓ)

)ٓخًء(  ( ٗلٞ:) أػط٢٘ ٓخًء ُٝٞ رخٍىحً (، ٣َ٣ي: ُٝٞ ٓخًء رخٍىحً، كلٌفٖ)

 ُي٫ُش حُٔويَّّ ػ٤ِٚ.

( ٗلٞ:) ٍَُٓص رٌخطٍذ (، ٣َ٣ي:) رَؿَ ًخطٍذ (؛ ٧ٕ حٌُظذ هخٙ رـْ٘ ٗ)

 حُؼو٬ء.

ِم ( ك٢ ٛلش حٌُٔخٕ.٘) ََ  ( ٗلٞ:) ح٧رطِق، ٝح٧ْر

ٚ ُِـَٔ: " ٝؿِٔش ح٫ػظَحٝ ٢ٛ حُظ٢ ٣ٌٕٞ ( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ ك٢ َٗكٙ)

 ك٤ٜخ طؤ٤ًي ح٬ٌُّ، ٝطز٤ٖ ُٔؼ٠٘ ٖٓ ٓؼخ٤ٗٚ، ٖٝٓ ًُي هُٞٚ طؼخ٠ُ:   

         كوي كَٜ ر٤ٖ حُؤْ 7ٖٙٓ ح٣٥ش : حُٞحهؼش ،

ي ٝٛلظٚ ٝٛٞ)ػظ٤ْ ( روُٞٚ:) ُٞ طؼِٕٔٞ(؛ ٧ٕ طوي٣َ ح٬ٌُّ: ُٞ طؼِٕٔٞ ًُ

 .ٕٕٔ/ُٔظز٤٘ظْ أٗٚ ػظ٤ْ " 
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حمؿ اسـ أو فعؿ أو جممة عمى نظيره بشرط توسط حرؼ  عطؼ النسؽ :
الواو، والفاء، وثـ، وحتى ، وأو ، وأـ ، وبؿ ، وال بؿ ، : (ٔ)مف الحروؼ

 .(ٕ) ولكف خبلفًا ليونس في )لكف(
، وال بػ )كيؼ ، وأيف ، وىبل ( (ٖ)لمبغدادييف وليس ال يعطؼ بيا خبلفاً 

 .(ٗ)خبلفًا لمكوفييف
                                                 

 ،97٘ٔ/ٗ، ح٫ٍط٘خف  ٖٕٕ/ٔ( حٗظَ : َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔ)

 .ٕٖ/ٖ،  ٗٗٔ/ٔ: حٌُظخد  . حٗظ٠ٔٔ٣َٝ ٌٛح حُزخد رخد حًَُ٘ش ػ٘ي ٤ٓز٣ٞٚ

( ) حُؼطق ( رـ )ٌُٖ( ك٤ٚ هٔٔش ٌٓحٛذ ٢ٛٝ : ح٧ٍٝ : أٜٗخ ٤ُٔض ٕ)

حٝ . ٝٛٞ ٌٓٛذ رلَف ػطق ، رَ ٢ٛ كَف حٓظيٍحى ، ٝحُؼطق رخُٞ

. ْٗٞ٣ 

حُؼخ٢ٗ : أٜٗخ كَف ػطق ، ٝٛٞ ٌٓٛذ أًؼَ حُ٘ل٤٣ٖٞ . حُؼخُغ : أٜٗخ ػخ١لش 

حٝ ُحثيس هزِٜخ اًح ر٘لٜٔخ ، ٫ٝ ري ك٢ حُؼطق رٜخ ٖٓ حُٞحٝ هزِٜخ ، ٝحُٞ

 ، ٝٛٞ ٍأ١ حرٖ ػٜلٍٞ .ػطلض

 حَُحرغ : إٔ حُؼطق رٜخ ٝأٗض ٓو٤َ ر٤ٖ إٔ طؤط٢ رخُٞحٝ ، أٝ ٫ طؤط٢ رٜخ ٝٛٞ

 هٍٞ حرٖ ٤ًٔخٕ . 

حُوخْٓ : إٔ حُؼطق رٜخ ٛٞ ٖٓ ػطق حُـَٔ ٫ ٖٓ ػطق حُٔلَىحص ، 

 ٢ٛ حُؼخ١لش .  حٝٝحُٞ

ٖ ٓخُي ر، َٗف حُظ٤َٜٔ ٫ ٖٕٕ/ٔحٗظَ : َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

، ٠ٔٔ٣ٝ ٌٛح حُزخد  88٘، حُـ٠٘ حُيح٢ٗ ٛـ  97٘ٔ/ٗح٫ٍط٘خف  ، ٖٖٗ/ٖ

 .ٕٖ/ٖ،  ٗٗٔ/ٔخد حٗظَ : حٌُظ. رزخد حًَُ٘ش ػ٘ي ٤ٓز٣ٞٚ 

( ٣ؼطق رـ )٤ُْ( ػ٘ي حٌُٞك٤٤ٖ كٌخٙ حُ٘لخّ ، ٝحرٖ رخر٘خً ، ٝك٠ٌ حرٖ ٖ)

َٗف  ، ٕٕ٘/ٔحٗظَ : َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  ػٜلٍٞ ػٖ حُزـيحى٤٣ٖ .

 .ٖٗٗ/ٕ، حُٔٔخػي  98ٗ، حُـ٠٘ حُيح٢ٗ ٛـ  98/ٔحُـَٔ ٫رٖ رخر٘خً 

َ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ : َٗف حُـٔ ( أ١ كبْٜٗ ٣ـ٤ِٕٝ حُؼطق رٜخ .ٗ)

ٔ/ٕٕ٘  ،ٕٕٙ. 
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 واألربعة األقرب تشرؾ في المفظ والمعنى ، وباقييا في المفظ خاصة.
 .(ٔ)الواو : لمطمؽ الجمع ال لمترتيب خبلفًا لبعض الكوفييف

 

، وال تدؿ عميو أف تسبب أحد الفعميف عف اآلخر (ٕ)االفاء : لمترتيب مطمقً 
، وىي كالواو في  (ٗ)وال في األماكف والمطر عند الجرمي، (ٖ)الفراء عند

 .(٘)طائفة مف الكوفييفأنيا ال ترتب عند 
 .(ٙ)ثـ : لمترتيب والميمة ال كالواو خبلفًا لبعضيـ

بياـ(ٚ)إما : لشؾ  ، واألفصح كسر ىمزتيا، وتفتح قميبًل  ،(ٜ)، وتخيير(ٛ)، وا 

                                                 

ٝ  حكظَٔ ح٬ٌُّ ػ٬ػش ٓؼخٕ : إٔ ٣ٌٕٞ هخٓخ  (ٔ) أ١ اًح هِض : هخّ ٣ُي  ٝػَٔ

 ،ٓؼخً ك٢ ٝهض ٝحكي ، أٝ ٣ٌٕٞ حُٔظويّ هخّ أ٫ٝ ، أٝ ٣ٌٕٞ حُٔظؤهَ هخّ أ٫ٝ

ٖ ٖٓ ؿ٤َ طَط٤ذ . حٗظَ : َٗف ٤ج٤ُِـٔغ ر٤ٖ حُ٘ خٝأٍٟ إٔ حَُحؿق أٜٗ

،  98ٕٔ،  98ٔٔ/ٗح٫ٍط٘خف  ،7ٕٕ،  ٕٕٙ/ٔحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .ٖ٘ٔ/ٕحُظ٣َٜق 
 ( ٝٛٞ ٌٓٛذ ؿٍٜٔٞ حُز٤٣َٜٖ ك٢ ًَ ٟٓٞغ . ٕ)

حُـ٠٘  ، 8ٕٕ/ٔ( حٗظَ ٍأ١ حُلَحء ك٢ : َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖ) 

 . 9ٗٗ،  8ٗٗ/ٕ، حُٔٔخػي  ٕٙحُيح٢ٗ ٛـ 

 .9ٖٔ/ٕ، حُظ٣َٜق  8ٗٗ/ٕحُٔٔخػي  ( حٗظَ ٍأ٣ٚ ك٢ :ٗ) 

 .9ٕٕ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  ٢ :( حٗظَ ٍأ٣ْٜ ك٘) 

( ًخُلَحء ك٤ٔخ كٌخٙ ػ٘ٚ ح٤َُٔحك٢ ، ٝح٧هلٖ ، ٝهطَد ا٠ُ إٔ )ػْ( ٙ) 

ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ُِلَحء  رُِٔ٘ش حُٞحٝ ك٢ أٜٗخ ٫ طَطذ . حٗظَ ٍأ٣ْٜ ك٢ :

 .7ٕٗ، حُـ٠٘ حُيح٢ٗ ٛـ  9ٕٕ /ٔ، َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  9ٖٙ/ٔ
 آخ ػَٔٝ ( اًح ً٘ض ٫ طؼِْ حُوخثْ ٜٓ٘ٔخ.( ٗلٞ هُٞي : ) هخّ آخ ٣ُي  7ٝ) 
( ٗلٞ هُٞي : ) هخّ آخ ٣ُي ٝآخ ػَٔٝ( اًح ً٘ض هي ػِٔض حُوخثْ ، ٌُٖ 8) 

 أٍىص ح٩رٜخّ ػ٠ِ حُٔوخ١ذ.

َٗف حُـَٔ  ( ًوُٞي : ) هٌ ٖٓ ٓخ٢ُ آخ ى٣٘خٍحً ٝآخ ىٍٛٔخً ( . حٗظَ :9) 

 .99ٕٔ/ٗح٫ٍط٘خف  ، ٕٖٕ/٫ٔرٖ ػٜلٍٞ 
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وقؿ  "،إال"و "أو"إف أغنى عف التكرار والمستعمؿ تكرارىا، وقد ال تكرر 
 .(ٔ)وىي مركبة مف ) إف ، وما(، أف ال تكرر بغير مغفٍ 

بياـ(ٕ)أو: لشؾ باحة(ٗ)، وتخيير(ٖ)، وا   ال بمنزلة الواو،  (ٙ)وتفصيؿ، (٘)، وا 
 .(ٚ)وال بمعنى )بؿ( خبلفًا لمكوفييف

وتتقدر بػ  أـ: المنفصمة يتقدميا االستفياـ والخبر، وال يمييا إال الجممة،
 ."ال"أو  "نعـ"واليمزة(، وجوابيا:  )ىؿ

والمتصمة ال يتقدميا إال اليمزة ، وال يمييا إال مفردا ومقدر بو ، وجوابيا: 
ال يسأؿ عنو بيف المسئوليف  أحد الشيئيف أو األشياء، واألحسف توسيط ما

 عنيما، ويجوز تقديمو وتأخيره.

                                                 

ض حُٕ٘ٞ ٖٓ )إ( ك٢ ح٤ُْٔ ٖٓ )ٓخ( ٌٝٛح ٌٓٛذ ٤ٓز٣ٞٚ ، كؤىؿٔأ١  (ٔ)

ًٝٛذ ؿ٤َٙ ا٠ُ أٜٗخ ر٤ٔطش ؿ٤َ ًَٓزش ٝٛٞ ح٠ُٝ٧ ؛ ٧ٕ ح٧َٛ ك٢ 

، َٗف حُـَٔ ٫رٖ  9ٖٕ/ٔ: حٌُظخد  . حٗظَح٤ٗ٧خء حُزٔخ١ش ٝػيّ حُظ٤ًَذ

 .99ٖٔ/ٗح٫ٍط٘خف  ، ٖٖٕ/ٔػٜلٍٞ 

 ؼِْ حُوخثْ ٜٓ٘ٔخ . ( ًوُٞي : ) هخّ ٣ُي أٝ ػَٔٝ ( اًح ً٘ض ٫ طٕ) 

( ًوُٞي : ) هخّ ٣ُي  أٝ ػَٔٝ ( ٝأٗض طؼِْ حُوخثْ ٜٓ٘ٔخ ا٫ أٗي أرٜٔض ٖ) 

  ػ٠ِ حُٔوخ١ذ .

  ( ًوُٞي : ) هٌ ٖٓ ٓخ٢ُ ى٣٘خٍحً أٝ ؿزش ( .ٗ) 

 ( ًوُٞي : ) ؿخُْ حُلٖٔ أٝ حرٖ ٣َ٤ٖٓ ( . ٘) 

 ( ًوُٞٚ طؼخ٠ُ : ٙ)                 ٍٓٞس

،  ٖٖٕ،  ٕٖٕ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  . حٗظَ :ٖ٘ٔحُزوَس ٖٓ ح٣٥ش 

 .99ٓٔ،  989ٔ/ٗح٫ٍط٘خف  ، ٖٕٓٔ/َٖٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش 
ح٫ٍط٘خف  ، ٖٕٙ،  ٖٕ٘/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  ( حٗظَ :7) 

ٗ/ٔ99ٓ  ،ٔ99ٔ. 
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 ،ومعناىما: إضراب عف األوؿ بؿ وال بؿ: حرفا ابتداء إف ولييما جممة،
ثبات القصة بعدىما، ولمعطؼ إف ولييما مفرد، فإف وقعا بعد إيجاب  وا 
ثباتو في حؽ اآلخر أو بعد نفي فكذلؾ في  فمئلضراب في حؽ األوؿ وا 

، ويجوز أف يتقدـ بعدىما أداة التعريؼ في مذىب (ٔ)يبويو مذىب س
 .(ٕ)المبرد

جاب وىي إلخراج الثاني مما دخؿ /ب[ إئٖال : ال يعطؼ بيا إال بعد ]
 .(ٖ)ا لمزجاجيفيو األوؿ، ويجوز أف يعطؼ بيا الماضي خبلفً 

 ، يا جممة فحرؼ ابتداء إف وافقت فالمنعت: معناىا االستدراؾ، فإف وليلكفْ 
 .(ٗ)أو ضادت فالجواز، أو خالفت فخبلؼ والصحيح المنع

إال ضمير الرفع أو مفرد فيعطؼ بيا بشرط النفي، ويجوز تشريؾ االسميف 
عادة الخافض  ،فشرطو الفصؿ أو التأكيد بمثمو منفصبًل  أو الخفض وا 

 .(٘)وعروىا عف الشروط ضرورة ال خبلفا لمكوفييف
وال يجوز أف يتقدـ معطوؼ عمى معطوؼ عميو إال في الشعر ، وذلؾ 
بشرط أف يكوف الحرؼ الواو، وأف ال يتصدر الحرؼ ، وأف يكوف العامؿ 

                                                 

 .9ٕٔ،  8ٕٔ/ٔ( حٗظَ : حٌُظخد ٔ) 
 .98ٕ/ُٗٔوظ٠ذ ( حٗظَ : حٕ) 

، ٍٝحؿغ : َٗف حٌُخك٤ش  ٕٓٗ/ٔ( حٗظَ : َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖ) 

 ٢َُِٟٗ/ٕٔٙ  ،ٕٔ7. 
: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  . حٗظَ( ٧ٗٚ ٫ ٣للع ٓؼِٚ ك٢ ٬ًّ حُؼَدٗ) 

 .998ٔ/ٗ، ٍٝحؿغ: ح٫ٍط٘خف ٕٔٗ/ٔ
ك٤غ أؿخُ حٌُٞك٤ٕٞ ًُي ، كبْٜٗ ُْ ٣٘ظ١َٞح ٢ً ٣ؼطق رٜخ إٔ طٔزن  (٘)

  998ٔ/ٗح٫ٍط٘خف  ، ٍٝحؿغ : 8ٗٗ/ٕ. حٗظَ : ح٩ٜٗخف  ر٘ل٢
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وال الفصؿ بيف الحرؼ وتاليو إال بقسـ أو ظرؼ أو  (ٔ)افضمتصرفًا غير خ
 .(ٕ)مجرور بشرط أف يكوف الحرؼ عمى أزيد مف حرؼ

 .(ٖ)وقد يفصؿ بالظرؼ والمجرور بيف الواو والفاء وتالييما ضرورة
والمشتركاف إف تأخر عنيما ضمير والحرؼ الواو أو حتى لزمت المطابقة 

ـ فكبلىما ، واإلفراد في )ثـ( أحسف أو إال حيث سمع اإلفراد أو الفاء أو ث
 غير ذلؾ فيراعى المعطوؼ عميو ، وشذ مراعاتيما في )أو(.

ذا عطؼ فعؿ عم رط اتفاؽ الزماف، واألحسف اتفاؽ ػى فعؿ فيشتػوا 
 .رهػا أو غيف مضيًّ ػالصيغتي

وال ُيشرؾ االسـ والفعؿ إال إف حسف االسـ في موضع الفعؿ بكونو صمة لػ 
فاعؿ ، واسـ المفعوؿ، أو كوف الفعؿ في موضع االسـ )أؿ( في اسـ ال

 ا.يكوف خبرًا أو حااًل أو وصفً 
****** 

                                                 

ح٫ٍط٘خف  ، ٍٝحؿغ : ٕ٘ٗ/ٔحٗظَ : َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  (ٔ) 

ٗ/ٕٓٔ8  ،ٕٓٔ9  

  ٕٕٗٓ/ٗحٗظَ : ح٫ٍط٘خف  (ٕ)

  ًوٍٞ حُ٘خػَ : (ٖ)

 ًٓ ِٚ أٍَِى٣َش٣ٞ ز ِ٘ ٬  خ طَحٛخ ً ـِ ِذ ٣ٝٞٓخً أى٣ٜٔخ َٗ ْٜ  حَُؼ

ًٓ ـ كلَٜ ر :  . حٗظَحُٞحٝ ٝأى٣ٜٔخ حُٔؼطٞف ػ٠ِ ح٤ٔ٠َُ ك٢ طَحٛخخ( ر٤ٖ )٣ٞ

 .7ٕٗ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 
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لفظي في الكممة إال الحرؼ فبإعادة مباشرة، أو ضمير إال في  :(ٔ)التوكيد
مزيؿ شؾ عف حديث حقيقة أو ترشيح  :(ٕ)ومعنوي وىو قسماف الضرورة.

وذلؾ بمفظ محصور وىو: مجاز وىو التأكيد بمصدر أو عف ُمَحد ث عنو 
مؿ اأو يع )نفس، وعيف( موحداف مضافاف لضمير الواحد والواحدة

 ./أ[ٕٖمعاممتيما لذلؾ مجموعاف عمى )أفعؿ( مضافيف لضمير المثنى ]
 ،شيئيف (ٗ).[...] الضمير المذكر ليا ال (ٖ)[.....]لضمير الواحد، والواحد 

خبلفًا  (ٙ)ظا مثنياف معنىليما مفرداف لف (٘)[...].. ا لضميروكاف مضافً 
 ، وسبؽ إعراب كبل (ٚ)لمكوفييف في الدعاء تثنيتيما لفظا ومعنى

                                                 

ٝاُحُش حُِزْ ػٖ حُلي٣غ أٝ  ٛٞ ُلع ٣َحى رٚ طؼز٤ض حُٔؼ٠٘ ك٢ حُ٘لْ،( ٔ) 

ُٔليع ػ٘ٚ  .ٕٕٙ/ٔ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ. حٗظَحُ

  ٖٕٙ/ٔحٗظَ : َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  (ٕ) 

 ٚ.( ر٤خٝ ُْ أٓظطغ هَحءطٖ)

 ( ر٤خٝ ُْ أٓظطغ هَحءطٚ.ٗ)

 ( ر٤خٝ ُْ أٓظطغ هَحءطٚ.٘)

 ( ٌٛح هٍٞ حُز٤٣َٜٖ.ٙ)

( ٝحٓظيُٞح ػ٠ِ ًُي رخٓظؼٔخٍ حُؼَد ُٜٔخ ك٢ كخٍ اٟخكظٜٔخ ا٠ُ 7)

ح٠َُٔٔ رخ٧ُق ك٢ حَُكغ ٝرخ٤ُخء ك٢ حُٜ٘ذ ٝحُولٞ، كظوٍٞ: )ؿخء٢ٗ 

َٗف  .ٜٔخ (حَُؿ٬ٕ ٬ًٛٔخ، ٍٝأ٣ض حَُؿ٤ِٖ ٤ًِٜٔخ، ٍَٝٓص رخَُؿ٤ِٖ ٤ًِ

 .7ٕ٘/ٔحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 
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 .(ٕ)، وليس واحدة ِكمتا ِكمَت خبلفًا لمبغدادييف(ٔ)وكمتا
 )أبتع( عمى وزف )أبصع(، والبغداديوف الكوفيوف (ٖ)وزاد ،و)أجمُع، وأكتُع(

قيؿ: تعريؼ ، تعريؼ)َأْفَعَؿ( لممذكر الواحد غير منصرؼ لوزف الفعؿ وال
 .(٘)، وقيؿ: بنية اإلضافة(ٗ)العممية

)فعبلء( لممؤنث غير منصرؼ لمتأنيث  ولجمع سبلمتو لجمعو عمى وزف
رؼ لمتعريؼ الُمشِبو بالعممية، ػر منصػالبلـز وعمى وزف )ُفَعؿ( لجمعيا غي

 .()ُفْعؿَ  ى(، وقيؿ: عفػَ )َفَعال ولمعدؿ قيؿ: عف
 .(ٙ)لمكوفييف والبغدادييف وال لمؤنث خبلفاً  وأربعتيف ال تثنى ال لمذكر

وغيرىما  (ٚ)و) النفس، والعيف ( لغير إحاطة، ويؤكد بيما المتجزئ وغيره
لئلحاطة ويخص المتجزئ ذاتا أو بحسب العامؿ وفائدتو رفع احتماؿ 

                                                 

( أ١ ٣َكؼخٕ رخ٧ُق، ٣ٜٝ٘زخٕ ٣ٝـَحٕ رخ٤ُخء ك٢ كخُش اٟخكظٜٔخ ا٠ُ ٔ)

 ح٤ٔ٠َُ.

 ( ٝهي حٓظيُٞح ػ٠ِ ًُي روٍٞ حَُحؿِ: ٕ)

٠ٓ٬ُٓ ٝحكَيٙ ٍِْؿ٤َِْٜخ  ًَِِض   ك٢ 

 يٙــخ هي هَُٗض رِحثــــــًِِظخٛٔ

ًَِِض( ك٢ حُز٤ض ٓلٌٝكش ٖٓ)ً ٝٛٞ َٓىٝى؛ ٧ٕ  ِظخ( ٤ُٝٔض رٔلَى ُٜٔخ.)

 ٝحُٞحٝ ٤ُِٔخم. ،)ُحى(: ( ك٢ حُٔوط١ٖٞ)

 ( أ١ ًؤٗٚ ُػِِّن ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ح٩كخ١ش ُٔخ ٣ظزؼٚ.ٗ)

ٍُ أؿُٔغ، كٔؼ٘خٙ: أَؿُٔؼُٚ  ( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "...٘) َٞ حُٔخ ٧ٗي اًح هِض: هُزِ

 .7ٕٕ/ٔ . َٗف حُـَٔ"

رٞ ك٤خٕ ٛٞ ، ٝٓخ ًٛذ ا٤ُٚ إٔ٘ٙ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٙ)

 حُٜل٤ق.

، حُٜٔ٘خؽ ك٢ َٗف حُـَٔ 9ٖٖ/ٍٔٝحؿغ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف 

ٔ/ٕٗ8 

  ٖٖ٘/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف 7)
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فمف ( ، وأبتع ، أبصع )يا إذا اجتمعت كيو في مفردىا إال رتيبالبعضية وت
ما قدـ فإف لـ تأت بالنفس أتيت بالباقي عمى الترتيب ادىا ال يبالي أييز 

 فإف لـ تأت بو لـ تأت بما بعده وقولو:  ،وىكذا إلى أجمع
 (ٔ)باٍد إلى الَشمِس أكَتعُ ....  .................

 مؤوؿ.
، (ٖ)وىي معرفة إما باإلضافة، (ٕ)وىذه األلفاظ ال يعطؼ بعضيا عمى بعض

 ا لمكوفييف في بل يؤكد بيا إال المعرفة خبلفً ، ف(٘)بالعممية أو ،(ٗ)وبنيتيا

                                                 

 ( ٌٛح ؿِء ٖٓ ر٤ض ٖٓ حُط٣َٞ ٓـٍٜٞ حُوخثَ، ٝٛٞ رظٔخٓٚ: ٔ)

 ُٚ َٓ ََ حُظَ ٍأ يه ُٓ ٟ حُؼٍٞ ك٤ٜخ  ََ ُٙ رخٍى ا٠ُ حُْ٘ٔ أًظَغُ   طَ َُ  ٝٓخث

ٍٝٝح٣ظٜٔخ:  8ٓ/ٕ، ٝٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ُِلَحء 8ٔٔ/ٔحٌُظخد ٝٛٞ ٖٓ ٗٞحٛي:  

: )ٝٓخثَٙ...أًظغ(، ك٤غ هُٞٚ  ٝحُ٘خٛي ك٢ حُز٤ض .9ٖٔ/ٖ)أؿٔغ(، ٝحُٜٔغ 

 َِّ ؽ ػ٠ِ أٗٚ ٓلٍٔٞ ػ٠ِ حُزيٍ ٫ ػ٠ِ أًي رـ)أًظغ( ىٕٝ إٔ ط٠ِ أؿٔغ، ُٝه

 حُظ٤ًٞي.

ٖٝٓ ( كخُظؤ٤ًي ٣٘زٚ حُ٘ؼض ك٢ أٗٚ ٖٓ حُظٞحرغ ٖٓ ؿ٤َ ٝحٓطش كَف، ٕ)

ؿ٤َ إٔ ٣ُٟ٘ٞ رخ٧ٍٝ حُطَف، كظوٍٞ اًح أٍىص طٌَحٍ رؼ٠ٚ ػ٠ِ رؼٞ ٖٓ 

 .ؿ٤َ كَف ػطق: هخّ حُوّٞ ًِْٜ أؿٔؼٕٞ، ٍَٝٓص رخُوّٞ ًِْٜ أؿٔؼ٤ٖ

، َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف 9ٕٙ/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .7ٕٗ/ٔ، حُٜٔ٘خؽ ك٢ َٗف ؿَٔ حُِؿخؿ٢ ٖٓٗ/ٔ

 ( ٗلٞ:) ٗلٔٚ، ٝػ٤٘ٚ(.ٖ)

ر٤٘ش ح٩ٟخكش أ١ ٗلٞ:) أؿٔؼٚ، ٝأًظُؼُٚ (، ٝٛٞ ٍأ١ ٤ٓز٣ٞٚ، ( أ١ ٗ)

، َٗف 89ٕ ـ، ٗظخثؾ حُلٌَ ٖٕٛٓ/ٖٝح٢ِ٤ُٜٔ، ٝحرٖ ٓخُي. حٗظَ: حٌُظخد 

 .9ٕٕ/ٖحُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي 

 (. أًظغ) ٝ،  ( ( ٗلٞ: ) أؿٔغ٘)
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 .(ٔ)النكرة المتجزئة
                                                 

( حهظِق حُ٘ل٣ٕٞٞ ك٠ ط٤ًٞي حٌَُ٘س ط٤ًٞيحً ٓؼ٣ٞ٘خً ػ٠ِ ػ٬ػش أهٞحٍ ر٤خٜٗخ ٔ)

 ٠ِ٣:  ك٤ٔخ

ًٛذ ٤ٓز٣ٞٚ، ٝؿٍٜٔٞ حُز٤٣َٜٖ ػيح ح٧هلٖ ا٠ُ ٓ٘غ ط٤ًٞي حٌَُ٘س  -

 خ ٓطِوخً، أٟ: ٓٞحء ًخٗض حٌَُ٘س ٓليٝىس أّ ٫.ح ٓؼ٣ًّٞ٘ ط٤ًٞيً 

 ٝهي ػَِ حُز٣َٜٕٞ ٌُٔٛزْٜ رؤٍٓٞ ٜٓ٘خ:  

إٔ حٌَُ٘س ٗخثؼش ٤ُْ ُٜخ ػ٤ٖ ػخرظش ًخُٔؼَكش؛ ك٤٘زـ٠ إٔ ٫ طلظوَ ا٠ُ  -

 ٫ ٣ؼَف ٫ كخثيس ك٤ٚ. طؤ٤ًي؛ ٧ٕ طؤ٤ًي ٓخ

إٔ حٌَُ٘س ٫ طؼزض ُٜخ ك٠ حُ٘لْ ػ٤ٖ طلظَٔ حُلو٤وش ٝحُٔـخُ، ك٤لَم ر٤ٜ٘ٔخ  -

 رخُظ٤ًٞي رو٬ف حُٔؼَكش.

إٔ حُظ٤ًٞي حُٔؼٟ٘ٞ اٗٔخ ٛٞ ُظ٤ٌٖٔ ٓؼ٠٘ ح٫ْٓ ٝطو٣ََ كو٤وظٚ، ٝحٌَُ٘س ُْ  -

 ٣ؼزض ُٜخ كو٤وش، ٝط٤ٌٖٔ ٓخ ُْ ٣ؼزض ك٠ حُ٘لْ ٓلخٍ.

ٝحٌُٞك٤ٕٞ ا٠ُ ؿٞحُ ط٤ًٞي حٌَُ٘س ط٤ًٞيحً ٓؼ٣ٞ٘خً اًح ًخٗض  ًٛذ ح٧هلٖ،ٝ -

ٓليٝىس، أٟ ٓؼِٞٓش حُٔويحٍ، ٗلٞ: ٣ّٞ، َٜٝٗ، ٝكَٓن، ٤َٓٝ، َٟٝرش، 

 ٝأًِش ٝٗلٞ ًُي.

ٝهي هخٍ رٌٜح حَُأٟ أ٠٣خً حرٖ هَٝف، ٝ ٍؿلٚ حرٖ ٓخُي، ٝٛٞ حُظخَٛ ٖٓ 

  ٬ًّ ح٢َُٟ، ٝحهظخٍٙ آهَٕٝ، ٝحكظـٞح روٍٞ حَُحؿِ:

َؼخ**هَ =  َٔ ٓخً أَْؿ ْٞ سُ ٣َ ََ ٌْ زَ ُْ ِص ح ََّ َٛ  ْي 

ك٤غ أًي حٌَُ٘س حُٔليٝىس ٝٛٞ)٣ٞٓخً( رؤؿٔغ، كيٍ ػ٠ِ ؿٞحُ طؤ٤ًي حٌَُ٘س 

 حُٔليٝىس.

ًٛذ رؼٞ حُ٘لخس ا٠ُ ؿٞحُ ط٤ًٞي حٌَُ٘س ٓطِوخً، أٟ: ٓٞحء ًخٗض ٝ -

ٓليٝىس أّ ٫، ٝهي ٗٔذ حرٖ ٓخُي، ٝأرٞك٤خٕ، ٝحَُٔحىٟ، ٝح٠١ٞ٤ُٔ ٌٛح 

 ٠ رؼٞ حٌُٞك٤٤ٖ.حُوٍٞ اُ

ٌٝٛح حَُأٟ ٟؼ٤ق؛ ٧ٕ حُ٘لخس حهظِلٞح ك٠ كٌْ ط٤ًٞي حٌَُ٘س اًح ًخٗض 

ىَّ هٍٞ حٌُٞك٤٤ٖ ٖٝٓ طزؼْٜ ح٣ٌُٖ أؿخُٝح ًُي، كٖٔ ح٠ُٝ٧ إٔ  ٍُ ٓليٝى، ٝهي 

 ٣٘يكغ ٌٛح حُوٍٞ حٌُٟ أؿخُ ط٤ًٞي حٌَُ٘س اًح ًخٗض ؿ٤َ ٓليٝىس.



 

 

 

 
 

 

 

 الموفور من شرح ابن عصفور
 ديـــمد الجنـــــد / أحمد مح

 د/ عبد الملك أحمد شتيوي

444 

 واستعماؿ) أجمع، وأكتع ( في غير التأكيد شذوذ.
بمثمو  وضمير الرفع المتصؿ ال يؤكد بالنفس والعيف إال مفصوالً 

)كؿ(  ؛ إليبلئيما العامؿ وبغيرىما ال يحتاجو لضعؼ والية(ٔ)منفصبًل 
 .الباقي والمتبوع ذلؾ في (ٕ)لمعامؿ

ذا أغنى ] ، أو كاف االسـ غير مقصود (ٖ)/ب[ المعنى عف التأكيدٕٖوا 
والمبرد في األولى عمى اختبلؼ  (٘)لؤلخفش خبلفاً  (ٗ)لمُمخبر لـ يجز تأكيده

 النقميف.

                                                                                                              

َف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ، 9ٖ٘ٗ/ٔ، حُِزخد 89ٍٕحؿغ: أَٓحٍ حُؼَر٤ش ٛـ 

، حُظ٣َٜق 79ٔ/ٕ، حُلخهَ ٖ٘ٓ/ٔ، َٗف حٌُخك٤ش ٠ُِِٛٞٔ 9ٕٙ/ٖ

 ٕٗٔ/ٖ، حُٜٔغ 8ٔ٘/ٖ

(ٔ ٫ٝ ،ُٚٔ َّ ٛٞ ٗل ٌُْٔ، ٣ُٝي  هخ َُٔي، ٝهٔظْ أٗظْ أٗل ( طوٍٞ: هَٔض أَٗض ٗل

ُٔٚ.َٗف حُـَٔ ٫رٖ  َّ ٗل َُٔي، ٫ٝ ٣ُي  هخ ٌُْٔ، ٫ٝ هَٔض ٗل إٔ طوٍٞ:) هٔظُْ أٗل

 .9ٕٙ/ٔ ػٜلٍٞ

)ًَ( كِْ طلظؾ ٓؼٜخ ا٠ُ إٔ طئًي رخ٤ٔ٠َُ  ( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "...ٝأٓخٕ)

حُٔ٘لَٜ؛ ٧ٕ ٣٫ٝظٜخ ُِؼخَٓ ٟؼ٤لش، ٧ٜٝٗخ رُِٔ٘ش أؿٔغ ك٢ حُؼّٔٞ، كِٔخ 

 .7ٕٓ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . ًخٗض ك٢ ٓؼ٘خٛخ ُكِٔض ػ٤ِٜخ "

 ( ٗلٞ: هخّ ح٣ُِيحٕ ٬ًٛٔخ، ٣ٝـُٞ: هخّ ح٣ُِيحٕ.ٖ)

 ٗلٞ َٟرُض ح٣ُِي٣ٖ، ٫ٝ ٣ـُٞ: َٟرض ح٣ُِي٣ٖ ٤ًِٜٔخ.( ٗ)

ْ طوٜي ح٩هزخٍ ػٖ ح٣ُِي٣ٖ، كِٞ أًيطٜٔخ ٌُ٘ض ـهخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "٧ٗي ُ

ًخُٔظ٘خهٞ؛ ٧ٗي ٖٓ ك٤غ أًيص ٣٘زـ٢ إٔ طٌٕٞ هخٛيحً ٗلٞٛٔخ، ٖٝٓ ك٤غ 

: . حٗظَْ ٣ـِ طؤ٤ًيٙـْ ٣ٌٞٗخ ٓوٜٞى٣ٖ، كٌُِي ُـْ ط٘ٞ ح٩هزخٍ ػٜ٘ٔخ ُـُ

 .7ٕٔ/ُٔـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ َٗف ح

(٘ ٍَ حرٖ ػٜلٍٞ  ىَّ ( ٣ـؼَ ح٧هلٖ ًُي ٖٓ رخد حُظؤ٤ًي رؼي حُظؤ٤ًي.ٝهي 

٧ٗي اًح هِض: هخّ ح٣ُِيٕٝ  ؛كوخٍ: "ًُٝي كخٓي ،ًُي، ٝكٌْ ػ٤ِٚ رخُلٔخى
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االجتماع وقت اإلسناد ( أجمع )وال يفيد  ،) كؿ، وأجمع ( سواء والتأكيد بػ
نعت ثـ بالتأكيد ثـ بالبدؿ ثـ العطؼ إذا ، وليبدأ بال(ٔ)ا لمفراءلممؤكد خبلفً 

 .(ٕ)اجتمعت
)ُكّؿ( في التأكيد اليد، والذارع، والظير، والس ْيؿ، والصغير،  ويجري مجرى

ي مجاوزىا ػى عشرة وفػ، وأسماء العدد مف ثبلثة إل(ٖ)والقوي مع مقاببلتيا
 .ا لؤلخفشوالصحيح الجواز وفاقً  ،خبلؼ

أوجو: إضافة العدد لضمير المؤكد وىو وفي المفسر بواحد منصوب ثبلثة 
بقاء التمييز ظاىرًا، وحذفو لفيـ المعنى.  األضعؼ، وا 

 منويًا بأوليما  (ٙ)لمبياف (٘)أو فعميف (ٗ)إعبلـ بمجموعي اسميف البدؿ:

                                                                                                              

ْ ؿخُ إٔ طـ٢٘ رٌُي حُزؼٞ، ٝأًيص رٌَ ٓزخُـش، كبًح هِض: أؿٔؼٕٞ  ًُِّٜ

 .7ٕٔ/َٔٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ أُحٍ ًُي ح٫كظٔخٍ. حٗظَ: َٗف حُـ

 .8ٖٓ/ٔ( حٗظَ: حُز٢٤ٔ ٫رٖ أر٢ حَُر٤غ ٔ)

 .7ٕٔ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕ)

 .99ٕ/ٖ، َٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ٔٙٔ: 8٘ٔ/ٔ( حٗظَ: حٌُظخد ٖ)

:  ( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "كوُٞ٘خ: اػ٬ّ حُٔخٓغ رٔـٔٞع ح٤ٔٓ٫ٖ ٓؼخٍ ًُيٗ)

ّٕ حُٔخ . ٓغ أػِٔظٚ رخُوخثْ رٔـٔٞع ٣ٍُي ٝأه٤ي"هخّ ٣ُي  أهَٞى، أ٫ طَٟ أ

 .79ٕ/ٔ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ

 ( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: " ٝهُٞ٘خ: أٝ كؼ٤ِٖ، ٓؼخٍ ًُي هٍٞ حُ٘خػَ: ٘)

ٍِٗخ ْْ ر٘خ ك٢ ى٣خ ِٔ ْي َكطَزخً ؿ٫ًِ ٝٗخٍحً طؤؿـخ  ٓظ٠ طؤط٘خ طُِ ـِ  طَ

 ْْ ِٔ َّٕ حُٔخٓغ أػِٔظٚ ح١َُ٘ رٔـٔٞع طؤطِ٘خ ٝطُِ حٗظَ: َٗف حُـَٔ -" أ٫ طَٟ أ

 .79ٕ/٫ٔرٖ ػٜلٍٞ 

( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: " ٝهُٞ٘خ: ػ٠ِ ؿٜش حُز٤خٕ: طلَُ ٖٓ حُؼطق، أ٫ ٙ)

ٝ  أػِٔظٚ رخُو٤خّ رٔـٔٞع ٣ُي ٝػَٔٝ ا٫ إٔ  طَٟ أٗي اًح هِض: هخّ ٣ُي  ٝػَٔ
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 .(ٔ)مصرح معنى ال لفظاً 
 (ٕ)وأنواعو ستة: بدؿ شيء مف شيء، وىو: أف يتحد المفظاف ُمسمى.

 ف يكوف الثاني بعض األوؿ.وبدؿ بعض مف كؿ وىو: أ
، أو (ٖ)وبدؿ اشتماؿ وىو: أف يكوف الثاني صفة لؤلوؿ عمى مذىب الزجاج
، أو (ٗ)يسند معنى األوؿ إلى الثاني لزومًا أو غمبة عمى قوؿ الس ْعدي

 يكوف األوؿ يكتفي بذكره عف الثاني، وتصح نسبة العامؿ إليو.
                                                                                                              

َّ ٣ُي  أهَٞى ر٤خٕ ُـ  حُؼخ٢ٗ ٝٛٞ ػَٔٝ ٤ُْ ك٤ٚ ر٤خٕ ٣ُِي ًٔخ ك٢ هُٞي: هخ

 .79ٕ/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٣ُي رخ٧م". 

( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "ٝهُٞ٘خ: ٖٓ ؿٜش حُٔؼ٠٘ ٫ٖٓ ؿٜش حُِلع؛ ٧ٗٚ ُٞ ٔ)

ٟٗٞ رخ٧ٍٝ حُطَف ُلظخً، ُْٝ ٣ؼظي رٚ أ٬ًٛ ُٔخ ؿخُ ٓؼَ: َٟرُض ٣ُيحً ٣ََيٙ، 

اً ُٞ ُْ ٣ؼظي ر٣ِي ُْ ٣ٌٖ ٤ٔ٠َُِ ك٢ ٣يٙ ٓخ ٣ؼٞى ػ٤ِٚ". حٗظَ: َٗف حُـَٔ 

 .8ٕٓ/٫ٔرٖ ػٜلٍٞ 

( ريٍ ح٢ُ٘ء ٖٓ ح٢ُ٘ء ٛٔخ ُؼ٤ٖ ٝحكيس، ٗلٞ:) ؿخء٢ٗ أهٞى ٣ُي ( ٕ)

رَكغ ح٧م رلؼِٚ، ٝ)٣ُي( ريٍ ٓ٘ٚ، ٝٛٔخ ُؼ٤ٖ ٝحكيس، ًٔخ أٜٗٔخ ٓؼَكظخٕ، 

 ًٝوُٞٚ طؼخ٠ُ:                          

، ٝحَُٜح١ حُؼخ٢ٗ ريٍ ٖٓ ح٧ٍٝ، ٝٛٔخ 7، ٙخٕ : ح٣٥ظحُلخطلش ٍٓٞس 

 ٓؼَكظخٕ.

، كخُِؿخؽ ٣َٟ إٔ ريٍ ح٫ٗظٔخٍ ٛٞ إٔ ٕ٘( حٗظَ: حُـَٔ ك٢ حُ٘لٞ ٙ ٖ)

طزيٍ حٓٔخً ٖٓ حْٓ ر١َ٘ إٔ ٣ٌٕٞ حُؼخ٢ٗ ٛلش ٖٓ ٛلخص ح٧ٍٝ، 

أ٫ طَٟ أٗٚ هٜي ح٫ٗظٔخٍ ػ٠ِ ريٍ حُٜٔيٍ  ،ٗلٞ:)أػـز٢٘ ػزي هللا ػِٔٚ(

ىَّ حرٖ ػٜلٍٞ 8ٕٔ/َٔ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖٓ ح٫ْٓ.حٗظ ٍَ ، ٝهي 

َِم ػزُي هللاِ  ُٓ ٌٛح حُوٍٞ كوخٍ رؼي إٔ ًًَٙ: "ًُٝي كخٓي؛ ٧ْٜٗ ٣وُٕٞٞ: 

 .8ٕٔ/ٔػَٞرُٚ، ٝحُؼٞد ٤ُْ رٜٔيٍ". حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

: . حٗظَٝهطخد حُٔخٍى١، حَُٓخ٢ٗ هخُٚ ٝ ، حُلخ٢ٍٓ ٢هُٞأكي ( ٝٛٞ ٗ)

 .9ٖٙ، 8ٖٙ/ٖ، حُظ٣َٜق 9ٙ8ٔ/ٗح٫ٍط٘خف
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 .(ٔ)دىما عريًا عنووشرطيما: ضمير يعود عمى المبدؿ منو، وقؿ ورو 
 .(ٕ)ىذه الثبلثة ورد بيا السماع واتفؽ عمييا

 .(ٖ)اوبدؿ نسياف وىو: أف تنسى إرادة األوؿ ثـ تأتي بالمراد ثانيً 
وبدؿ الغمط وىو: أف يسبؽ لسانؾ إلى األوؿ وال تريده ثـ تأتي بالمراد 

 .(ٗ)اثانيً 
 ، (٘)وىذاف اتفؽ عمى جوازىما قياساً 

وفي  (ٛ)، وىو بدؿ البداء(ٚ)فمثبت وناؼ (ٙ)عاً واختمؼ في وروده سما
 الثبلثة خبلؼ.

                                                 

 .ٕٗٙ، ٔٗٙ/ٖ، حُظ٣َٜق 9ٙٙٔ/ٗ( حٗظَ: ح٫ٍط٘خف ٔ)

 .ٖٗٙ/ٖ( حٗظَ: حُظ٣َٜق ٕ)

، حُز٢٤ٔ ٫رٖ أر٢ 8ٖٕ، 8ٕٕ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖ)

 .ٗٗٙ/ٖ، حُظ٣َٜق 9ٖٖ، 9ٕٖ/ٔحَُر٤غ 

 .حٗظَ : حُٜٔخىٍ حُٔخروش ( ٗ)

 .8ٕٕ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٘)

 . ( أ١ ك٢ ريٍ حُـ٢ِٙ)

( ًٛذ حُٔزَى، ٝهطخد حُٔخٍى١ ا٠ُ إٔ ريٍ حُـ٢ِ ٫ ٣ٞؿي ك٢ ٬ًّ 7)

هخٍ هطخد: ٝهي ػ٤٘ض رطِذ ًُي ك٢ ح٬ٌُّ  . حُؼَد ٫ ٗؼَٛخ ٫ٝ ٗظٜٔخ

ٝحُ٘ؼَ كِْ أؿيٙ، كطخُزض ؿ١َ٤ رٚ كِْ ٣ؼَكٚ، ُٝػْ ٗخّ ٖٓ أَٛ ح٧ٗيُْ 

ؼَد ريٍ حُـ٢ِ، ٝٓخ ًًَٝٙ طؤُٝٚ ْٜٓ٘ ٓلٔي رٖ ح٤ُٔي أٗٚ ٝؿي ك٢ ٗؼَ حُ

، ٍٝحؿغ: حُٔوظ٠ذ 97ٓٔ/ٗح٠َُد ٌَٓ٘ٝح ًُي". حٗظَ: حٍط٘خف 

 .ٖٗٗ/ٕ، حُٔٔخػي ٙٙٔ/ٔ

 . ( حُٔخرن8)
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لفظًا أو تقديرًا أو حكمًا أو محبًل، وذو المحؿ  (ٔ)والبدؿ ال يتبع إال إعراًبا
/أ[ المخفوض أو مف ٖٖيجوز الحمؿ عميو إال فيما يمي "إال" مبدال مف ]
 (ٖ)...[...] ومف (ٕ)..[...] اسـ "ال" في مثؿ: ال رجؿ في الدار إال زيد
 .(ٗ)شرط وبشرط الوصفية عمى مذىب الكوفييف

 والمعرفة  (ٙ)وأف يكوف مف لفظ األوؿ عمى مذىب البغدادييف (٘)..[....]
، ومف المضمر إال إف كاف متكمـ أو غائب في بدؿ (ٚ)...[...] منيما

وغيره مانع والمضمر منيما إال في  (ٛ)الشيء مف الشيء، فاألخفش مجيز
 الشتماؿ فمجيز ومانع والصحيح المنع.بدؿ البعض وا

                                                 

، َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف 8ٖٕ/ٔ(حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔ)

ٔ/ٖٗٗ. 

 ( ر٤خٝ ُْ أٓظطغ هَحءطٚ.ٕ)

 ( ر٤خٝ ُْ أٓظطغ هَحءطٚ.ٖ)

 ي رؤٕ حٌَُ٘س ٫ طل٤ي ك٢ حُزيٍ ا٫ إٔ طٌٕٞ ٓٞٛٞكش.( ٝحٓظيُٞح ػ٠ِ ًُٗ)

 ( ر٤خٝ ُْ أٓظطغ هَحءطٚ.٘)

 ( أ١ ك٢ اريحٍ حٌَُ٘س ٖٓ حُٔؼَكش، ًوُٞٚ طؼخ٠ُ: ٙ)         

 ٍ٘ٔٓٞس حُؼِن ٖٓ ح٣٥ش: 

 ( ر٤خٝ ُْ أٓظطغ هَحءطٚ.7)

ُوٍٞ ا٠ُ ، ًٔخ ٗٔذ ٌٛح ح89ٕ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 8)

 حٌُٞك٤٤ٖ.

 ٔ٘ٔ/ٖحٗظَ: حُٜٔغ  
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ذا كاف األوؿ عددًا أو (ٔ)وتجيء أداة االستفياـ في البدؿ مف اسمو ، وا 
أو ال يصدؽ  (ٕ)جمعًا يصدؽ عميو لفظيما فاإلبداؿ والرفع عمى القطع

 إال إف سمع اإلبداؿ فيخص بمورده. (ٖ)فالقطع
بؿ ، لؤلوؿ  معموالً ويشترط في بدؿ الفعؿ منو توافقيما معنى، والبدؿ ليس 

 عمى نية تكراره.
****** 

جرياف اسـ جامد عمى اسـ دونو في الشيرة يبينو كما يبيف عطؼ البياف: 
، وكونو أعرؼ مف (ٙ)ا لمفارسيخبلفً  (٘)وشرطو: التعريؼ، (ٗ)النعت

 المعطوؼ عميو.
                                                 

( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: " ٝاًح أريُض ٖٓ حْٓ حٓظلٜخّ ُْ ٣ٌٖ ريٌّ ٖٓ ًًَ أىحس ٔ)

ح٫ٓظلٜخّ ٓؼٚ كظ٠ ٣ٞحكن حُزيٍ حُٔزيٍ ٓ٘ٚ ك٢ حُٔؼ٠٘، ًوُٞي: ًْ ٓخَُي 

 . 9ٕٔ/ٔأػَٕ٘ٝ أّ ػ٬ػٕٞ ؟ ". حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

حُـٔغ ؿخُ ك٤ٚ ٝؿٜخٕ: ح٩ريحٍ ٓٔخ طويّ، ٝحَُكغ  ( أ١ إ ٛيم ػ٤ِٚ حْٕٓ)

ًَ )ُو٤ُض ٖٓ حُوّٞ ػ٬ػشً ٣ُيً  ػ٠ِ حُوطغ، ٗلٞ: ح( ػ٠ِ حُزيٍ، ح ٝهخُيً ح ٝػٔ

ٝ   ،أكيْٛ ٣ُي   ُٝي إٔ طَكغ ًؤٗي هِض: . حٗظَ:  ،ٝح٥هَ ػَٔ ٝح٥هَ هخُي 

 .9ٕٕ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

٫ طوٍٞ:) ُو٤ُض ٖٓ حُوّٞ ػ٬ػشً: ( أ١ إ ُْ ٣ٜيم ػ٤ِٚ حُؼيى كخُوطغ ٤ُْ اٖ)

ٝ  (، ٫ٝ ٣ـُٞ ح٩ريحٍ؛ ٧ٕ ًَ )٣ُيً  ٣ُي  ٝػَٔ  طوغ ػ٤ِٜٔخ ػ٬ػش. ح( ٫ح ٝػٔ

 ( ٗلٞ: ؿخء٢ٗ أرٞ كلٚ ػَٔ.ٗ)

( ٌٛح ٌٓٛذ حُز٤٣َٜٖ أٗٚ ٫ ٣ٌٕٞ ا٫ ٓؼَكش طخرؼخً ُٔؼَكش، ٝهٜٚ ٘)

حٌُ٘ض  ،9ٖٗٔ/ٗرؼ٠ْٜ رخُؼِْ حٓٔخً أٝ ٤ً٘ش أٝ ُوزخً.حٗظَ: ح٫ٍط٘خف 

 .ٕٙٔحُلٔخٕ ٛـ 

( ًٛذ حٌُٞك٤ٕٞ، ٝطزؼْٜ حُلخ٢ٍٓ، ٝحرٖ ؿ٢٘ ٝؿ٤َْٛ ا٠ُ أٗٚ ٣ٌٕٞ ك٢ ٙ)

  : حٌَُ٘س طخرؼخً ٌَُ٘س، ٝٓؼِٞح ٌُُي روُٞٚ طؼخ٠ُ          
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والفرؽ بينو وبيف البدؿ: أف البدؿ تنوي فيو باألوؿ الطرح، ويكوف 
ا في باب اسـ والعطؼ ليس كذلؾ، ويفرؽ بينيما أيضً  نكرةبالمعرفة وال

 .(ٕ)ا، ويا عبَد اهلل زيدً (ٔ)الفاعؿ، والنداء إذا قمت: ىذا الضارُب الرجِؿ زيدٍ 
والفرؽ بينو وبيف التأكيد َبيٌِّف وبينو، وبيف النعت جموده واشتقاؽ النعت، 

نؾ ومف ويشتركاف في إزالة اشتراؾ عرض لممعرفة، لكف الوصؼ معيود م
المخاطب والعطؼ أشير مف األوؿ مف غير عيد وأكثر منو العطؼ في 

في سائر المعارؼ، ولذلؾ  (ٖ)ويجوز استعمالو، أو كنية  اً لقبأو العمـ اسما 
 .أجازوا في: ) مررت بيذا الرجؿ( الوصؼ والبياف

 /ب[.ٖٖ] إف اجتمعا مفرديف، وال يتبع لم َقبِ  قدـ االسـ مضافايو 
****** 

                                                                                                              

    ٍُٞ٘حٗظَ: . )حُ٘ـَس( )٣ُظٞٗش( ػطق ر٤خٕ ٖٓ ػ٠ِ إٔ ٖ٘ح

 .ٕٙٔـ حٌُ٘ض حُلٔخٕ ٛ ،9ٖٗٔ/ٗح٠َُد حٍط٘خف 

)أٍ( اًح حطزغ ٓخ  ( اًح ًخٕ حْٓ حُلخػَ ٓؼَكخً رـ)أٍ( ٝأ٤ٟق ا٠ُ ٓخ ك٤ٚٔ)

)أٍ( ًخُٔؼخٍ حًٌٍُٔٞ، كبٗٚ ٣ـُٞ ك٤ٚ إٔ ٣ٌٕٞ  أ٤ٟق ا٤ُٚ حٓٔخ ٤ُْ ك٤ٚ

ػطق ر٤خٕ ٫ ريٍ، ًُٝي ٧ٕ حُزيٍ ك٢ ٤ٗش إٔ ٣زخَٗ حُؼخَٓ، كِٞ ؿؼِظٚ ري٫ً 

ٌٛح ح٠ُخٍُد ٣ٍُي، ٫ٝ ٣ـُٞ اٟخكش حْٓ حُلخػَ ُِِّ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ طوي٣َ: 

ا٠ُ ٓخ٤ُْ ك٤ٚ ح٧ُق ٝح٬ُّ، ٫ٝ ٣ئىٟ ا٠ُ ًُي ك٢ ػطق حُز٤خٕ.حٗظَ: 

 .ٕٙٔ، حٌُ٘ض حُلٔخٕ ٙ 9ٕ٘/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 ُْ ٣ٕ٘ٞ؛ ٧ٗٚ ك٢ ٤ٗش طٌَحٍ كَف حُ٘يحء، ٝأٗض ح( ري٫ً )٣ُيً  ( إ ؿؼِضٕ)

٫ ؿ٤َ ٕٓ٘ٞ، ٝإ ؿؼِظٚ ػطق ر٤خٕ ًخٕ ُٞ أ٤ُٝظٚ كَف حُ٘يحء ُْ ٣ٌٖ ا

: . حٗظَخ؛ ٧ٗٚ ٤ُْ ك٢ ٤ٗش طٌَحٍ حُلَف ٓؼٚ ك٤ِِّ ٓ٘ٚ كٌف حُظ٣ًٖٞ٘ٓ٘ٞٗ 

 .ٕٙٔ، حٌُ٘ض حُلٔخٕ ٙ 9ٕ٘/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 ( أ١ ػطق حُز٤خٕ.ٖ)
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، (ٔ)جية المعنىمف  معموال فأكثراقتضاء عامميف أو أكثر  :ؿاإلعما
عماليما جائز والثاني أولى ، فإف أعمؿ الثاني ال (ٖ)خبلفًا لمكوفييف (ٕ)وا 

  (٘)، والكسائي يحذؼ(ٗ)يضمره يبويوسػيحتاج األسبؽ مرفوعًا، ف
 يمنع الصمة أو غير مرفوع. (ٙ)والفراء

 ضرورة أو ال يجوز فيحذؼ عمى ، وال يضمر إال ويجوز حذفو اقتصاراً 
مذىب وىو األسد أو تضمره مقدما عمى مذىب أو مؤخرا عمى مذىب أو 
األسبؽ أضمر في الثاني المرفوع وجوبا وغيره جوازا أو إضماره أحسف مف 

 حذفو.

                                                 

 ح.( ٗلٞ هُٞي: َٟر٢٘ َٟٝرض ٣ُيً ٔ)

ئى١ ا٠ُ ػيّ ( ٌٛح ٍأ١ حُز٤٣َٜٖ ٝػِظْٜ ك٢ ًُي ٓـخٍٝطٚ، ٧ٝٗٚ ٣ٕ)

 حُلَٜ ر٤ٖ حُؼخَٓ ٝحُٔؼٍٔٞ.

( ٌٛح ٍأ١ حٌُٞك٤٤ٖ ٝحكظـٞح ػ٠ِ ٛلش ٌٓٛزْٜ رؤٕ حُٔظويّ أ٠ُٝ ٖ)

حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ  رخ٩ػٔخٍ ٫ػظ٘خء حُؼَد رٚ، ٝؿؼِٚ ك٢ أٍٝ ح٬ٌُّ،

 . 98 ـ، حٌُ٘ض حُلٔخٕ ٖٛٔٙ/ٔػٜلٍٞ 

، 7ٔٙ/ٔ، ٍٝحؿغ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٓٗ/ٔ( حٗظَ: حٌُظخد ٗ)

 .98 ـحٌُ٘ض حُلٔخٕ ٛ

خ رخُلخػَ. حٗظَ: َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ  ًخٕ أٝ ٓ٘زًٜ كخػ٬ً  :( أ١٘)

 .98 ـ، حٌُ٘ض حُلٔخٕ 7ٛٔٙ/ٔ، َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 77/ٔ

، 77/ٔ، َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ٕٕٗ/ٔ( حٗظَ: ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ُِلَحء ٙ)

 . 98 ـ، حٌُ٘ض حُلٔخٕ 7ٛٔٙ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 
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ويتصور في بعض المسائؿ عود الضمير عمى غير مف ىو لو في 
دى إلى ذلؾ، وقوؿ امرئ ا البف الطراوة في منعو ما أخبلفً  (ٔ)المعنى
 : (ٕ)القيس

 (ٖ)كفاني ولـ أطمب قميؿ مف الماؿ .............................

                                                 

( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "ٝهي ٣ؼٞى ح٤ٔ٠َُ ك٢ ٌٛح حُزخد ػ٠ِ حُِلع ٫ ػ٠ِ ٔ)

حُٔؼ٠٘، ًُٝي ٗلٞ: )ظُ٘٘ض ٝظُُِ٘٘ض ٣ُيحً هخثٔخً( حُٔؼ٠٘: )ٝظ٢َّ٘٘ هخثٔخً (، 

كؼخى ح٤ٔ٠َُ ػ٠ِ)هخثْ( ح٧ٍٝ ُلظخً ٫ ٓؼ٠٘، أ٫ طَٟ أٗٚ ٫ ٣َ٣ي: ٝظ٢ّ٘ 

ي، كِٞ ًخٕ ح٤ٔ٠َُ ػخثيحً ػ٤ِٚ ًُي حُوخثْ حًٌٍُٔٞ؛ ٧ٕ حُوخثْ حًٌٍُٔٞ ٛٞ ٣ُ

ُٚ، ًُٝي ٫ ٣ظٍٜٞ". حٗظَ: َٗف  َٔ ُلظخً ٝٓؼ٠٘ ٌُخٕ حُٔؼ٠٘: ٝظ٢ّ٘٘ ٣ُي  َٗل

 .ٕٔٙ/ٔحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

َ رٖ حُلخٍع رٖ ػَٔٝ رٖ ُؿْلَ آًَ حَُٔحٍ ٕ) ـْ ( ٛٞ : حَٓإ حُو٤ْ رٖ ُك

َ، رٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ ػٍٞ، ٠ٌُ٘٣ٝ رؤر٢ ٝٛذ، ٝأر٢ ٣ُي، ٣ِٝوذ رخُِٔي ح٤ِ٠ُ

ٝهي ُٝي أٝحثَ حُوَٕ حُٔخىّ ٬٤ُِٔى، ٣ٝؼي أ٤َٓ حُ٘ؼَحء حُؼَد، ٝٛخكذ 

ًٝز٤َْٛ ح١ٌُ ٣وَٕٝ رظويٓٚ، ٤ٗٝوْٜ ح١ٌُ ٣ؼظَكٕٞ رل٠ِٚ، ٝٓخص  ُٞحثْٜ،

ٍحؿغ ك٢  ،ٗٞه٢ ٤ٟق ًظٍٞيحٍُؿلٚ  ّ ػ٠ِ ٓخ ٓٗ٘ ٝ ،ٖٓ٘ر٤ٖ ٓ٘ظ٢ 

 .ٝٓخ رؼيٛخٗ ـ، ٝٓويٓش طلو٤ن ى٣ٞحٗٚ ٛ ٕٖٔٓ/9ح٧ؿخ٢ٗ  طَؿٔظٚ:

 ( ٌٛح ػـِ ر٤ض ٖٓ حُط٣َٞ ٝٛيٍٙ: ٖ)

ّٕ ٓخ أٓؼ٠ ٧ى٠ٗ ٓؼ٤٘ش  كِٞ أ

، 7ٙ/ٗ، حُٔوظ٠ذ 79/ٔ، ٖٝٓ ٗٞحٛي: حٌُظخد 9ٖ ـٝحُز٤ض ك٢ ى٣ٞحٗٚ ٛ

، 79/ٔ، َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ٕٙ٘ـ ، حُظز٤٤ٖ 8ٗٛ/ ٔح٩ٜٗخف 

، َٗف ٕٕٔ/ٔ، َٗف حٌُخك٤ش ٠َُِٟ ٕٕٙ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .98 ـ، حٌُ٘ض حُلٔخٕ 8ٛٗٔ/ٔحٌُخك٤ش ٠ُِِٛٞٔ 
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 .(ٕ)ألبي إسحاؽ بف ممكوف خبلفاً (ٔ)ليس مف اإلعماؿ
****** 

 (ٖ)المعموؿ لفعؿ يجب إضماره
 المنصوبات ثبلثة أقساـ: 

يكف عمى قسـ ينتصب بفعؿ واجب اإلضمار، وذلؾ كؿ فعؿ إذا أضمرتو لـ 
 إضماره دليؿ مف لفظ متقدـ، وال بساط حاؿ.

 وقسـ جائزة: وىو ما عمى إضماره دليؿ.
  إضماربوقسـ بواجبة: وذلؾ يحفظ وال ينقاس، فمنو المنػادى ينتصب 

                                                 

( ًٛذ حٌُٞك٤ٕٞ، ٝؿٍٜٔٞ حُز٤٣َٜٖ ا٠ُ أٗٚ ٤ُْ ٖٓ ح٩ػٔخٍ ٫هظ٬ف ٔ)

حُٔوظ٠٠ ٧ٕ) ُْ أ١ِذ( ٫ ٣وظ٢٠ حُو٤َِ، رَ ٓلؼُٞٚ ٓلٌٝف، ٝٛٞ 

ًٝٛذ رؼٞ ، ٓؼطٞف ػ٠ِ ؿٞحد)ُٞ(، كِٞ حهظ٠٠ حُو٤َِ ُلٔي حُٔؼ٠٘

٠ِ ؿٞحد)ُٞ(، حُز٤٣َٜٖ ا٠ُ أٗٚ ٖٓ رخد ح٩ػٔخٍ، ٝأٗٚ ٓؼطٞف ػ

ٝحُظوي٣َ: ُٞ ٓؼ٤ض ٧ى٠ٗ ٓؼ٤٘ش ُْ أ١ِذ ه٬٤ًِ ٖٓ حُٔخٍ؛ ٧ٕ ه٬٤ًِ ٖٓ 

حُٔخٍ ٢ٌ٘٘ٔ٣ ىٕٝ ١ِذ، ٧ًٝي ُلٍٜٞ حُو٤َِ ػ٘ي١، ك٬ أكظخؽ ا٠ُ 

 .ٕٕ٘ٔ/ٗططِزٚ.حٗظَ: ح٫ٍط٘خف 

( ًٛذ حرٖ ٌِٕٓٞ، ٝأرٞ ًٍ حُو٢٘٘، ٝأرٞ ػ٠ِ حُِ٘ٞر٤ٖ ا٠ُ أٗٚ ٖٓ ٕ)

 )ُٞ(، ٝٛٞ ) ُْٝ أ١ِذ( ٓؼطٞكخً ػ٠ِ ؿٞحد ٕٞح٩ػٔخٍ هخُٞح: ٫ ٣ٌ

)ًلخ٢ٗ( رَ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ حٓظج٘خف حُـِٔش، أ١ ٝأٗخ ُْ أ١ِذ ه٬٤ًِ ٖٓ حُٔخٍ، 

 .ٕٕ٘ٔ/ٗ)ُٞ(...حٗظَ: ح٫ٍط٘خف  ٝطٌٕٞ ٓؼطٞكش ػ٠ِ حُـِٔش حُٔ٘ؼويس ٖٓ

)رخد حُٔلٍٔٞ ػ٠ِ  ٕ٘٘ٔ/ٗ ( ٠ٔٓ أرٞ ك٤خٕ ٌٛح حُزخد ك٢ ح٫ٍط٘خفٖ)

) رخد ٓخ ٣ٜ٘ذ ػ٠ِ أٟخٍ   (، ٝٓٔخٙ حرٖ ػٜلٍٞكؼَ ٝحؿذ ح٩ٟٔخٍ

 7ٓٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ :  حُلؼَ حُٔظَٝى اظٜخٍٙ(.
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مف  في )يا( ، ولذلؾ ال يجمع بينيما ال بما(ٔ))أنػادي(، ونابػت )يا( منابو
 .(ٕ)الزاعمييم امعنى الفعؿ، وال بنفس )يا( خبلفً 

 ا لمفراء.والمنصوب عمى االشتغاؿ ال بالفعؿ الذي بعد االسـ خبلفً 
 )إياؾ باعد(، وال يقدر قبؿ و)إياؾ( ال يستعمؿ إال بمعنى األمر، والتقدير:

 ا.)إياؾ(، ويتحمؿ إياؾ الضمير، ويؤكد، ويعطؼ عميو رفعً 
حذر واالسـ بعد الواو في: )إياؾ واألسد( وأمثالو تقديره: )إياؾ باعد وا

ضماره. فإفاألسد(، فإف حذفت الواو   الفعؿ يجوز إظياره وا 
(، و)رَْأَسو والَحاِئَط(  ، فأوليما بو ضمير(ٖ)و)اْمرًَأ وَنْفَسو(، و)َشْأَنَؾ والَحج 

 عمى معنى/أ[ ٖٗ]الواو  (٘)وثانييا بو بواسطة ،أو ما في معناه (ٗ))َدْع(
وبادر الميؿ،  :ىمؾ والميؿ(، أي)بادر أ تقديره: (ٙ))مع(، و) أْىَمَؾ والميَؿ(

)وأخاه( عمى الفعؿ  بادر أىمؾ قبؿ الميؿ، و)َوْيَحو وَأَخاه( ينتصب :أي
ا(، ا، وَما َأْنَت وَزْيدً )ويحو( وسيأتي، و)َشْأَنَؾ وَزْيدً  الذي ينتصب عميو

، وما (ٚ)افػ)زيد( منصوب بإضمار المبلبسة تقديره: ما شأنؾ ومبلبسة َزْيدً 
 ا.ة زيدً َأْنَت ومبلبس

                                                 

َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ : ( حٗظَ ٌٓحٛذ حُ٘لخس ك٢ ٌٛٙ حُٔٔؤُش ك٢ ٔ)

 .9ٔٔ/ٔ، َٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ 7ٕٕ/ٔ

 .9ٓٗ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕ)

 .7ٕٗ/ٔ( حٗظَ: حٌُظخد ٖ)

 )ىع(. ( أ١ ربٟٔخٍٗ)

 )رٞٓخ١ش( ٝأٍٟ حُٜٞحد ٓخ أػزض.: ك٢ حُٔوط١ٞ (٘

 .7ٕ٘/ٔحٗظَ: حٌُظخد  (ٙ

 .9ٖٓ/ٔحٗظَ: حٌُظخد  (7
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لفظو، وما ُوِضَع  مف (ٔ)ر فبفعؿػؿ األمػة موضع فعػادر الموضوعػوالمص
،  ةً ػا، وَخْيبَ ا، وَرْعيً ػً َسْقي) :  يػوى ،اءػادر موضع فعؿ الدعػمف المص

،  اا، وُبْؤسً ا، وَتْعسً وَدْفػرً  ، ةً ػ، وُتف ػ ةً ػ، وُأف ػ ادً ػا، وُبعْ وُسْحقػً  ا،رً ػوَعْقػ ، اوعً ػوجُ 
  و فعػؿ مف لفظػو انتصب بػو، وما ال فمفػا لػ، فم(ٕ) ( اػرً ػ، وَبيْ  اوَتبًّ 
 .(ٖ)عناهم

                                                 

 أ١ طٜ٘ذ رلؼَ ٖٓ ُلظٜخ. (ٔ

 هخٍ حرٖ ٣ؼ٤ٖ : " حػِْ، ٕٖٝٔ، ٖٔٔ/ٔحٗظَ ٌٛٙ ح٧ٓؼِش ك٢: حٌُظخد  (ٕ

َ ُْ ٣ظَٜ ٓغ إٔ ٌٛٙ حُٜٔخىٍ هي ٍٝىص ٜٓ٘ٞرش ربٟٔخٍ كؼَ، ًُٝي حُلؼ

ٌٛٙ حُٜٔخىٍ، ًُٝي هُٞي ك٢ حُيػخء ُ٪ٗٔخٕ: "ٓو٤خ ٍٝػ٤خ"، ٝحَُٔحى: 

ٓوخى هللا ٓو٤خ ٍٝػخى هللا ٍػ٤خ، كخٗظٜزخ رخُلؼَ ح٠َُٔٔ، ٝؿؼِٞح حُٜٔيٍ 

ري٫ ٖٓ حُِلع رٌُي حُلؼَ. ًُٝي أْٜٗ هي حٓظـ٘ٞح رًٌَ حُٜٔيٍ ػٖ ًًَ 

ٌٍ، ُْٝ ٣ًٌَٝح "حكٌٍ"، كِٔخ حُلؼَ، ًٔخ هخُٞح: "حُلٌٍ"، ٝحُٔؼ٠٘ حكٌٍ حُل

حٓظـ٘ٞح رًٌَ ٌٛٙ حُٜٔخىٍ ػٖ ًًَ حُلؼَ ٛخٍ هُٞي: "ٓو٤خ ٍٝػ٤خ" 

ًوُٞي "ٓوخى هللا، ٍٝػخى هللا"، كِٞ أظَٜص حُلؼَ ٛخٍ ًظٌَحٍ حُلؼَ، 

ٖٝٓ ًُي هُٞي ُِٔيػٞ ػ٤ِٚ: "ه٤زش، ٝؿيػخ، ٝػوَح، ٝرئٓخ، ٝرؼيح، 

ٝٛٞ ٜٓيٍ ٜٓ٘ٞد رٚ،  ٝٓلوخ". كوُٞي: "ه٤زش" ريٍ ػٖ "ه٤زي هللا"،

، ٝٓؼِٚ "ػوَح، ٝرئٓخ، ٝرؼيح، ٝٓلوخ" ،  ُٚ ـحَُِّ  ًٌُٝي "ؿيػخ" ٓؼ٘خٙ: ؿيػي

أ١: ػوَٙ هللا ػوَح، ٝأرؤٓٚ هللا رئٓخ، ٝأرؼيٙ هللا رؼيح، ٝأٓلوٚ هللا ٓلوخ، 

ًَٝ ٌٛٙ حُٜٔخىٍ ىػخء ػ٤ِٚ أٝ ُٚ، ٢ٛٝ ٜٓ٘ٞرش  . ػ٠ِ كٌف حُِٝحثي

خ ٛخٍص ري٫ ٖٓ حُلؼَ، ٝرؼ٠ْٜ ٣ظَٜ رلؼَ ٠َٓٔ ٓظَٝى اظٜخٍٙ، ٧ٜٗ

حُلؼَ طؤ٤ًيح، ك٤وٍٞ "ٓوخى هللا ٓو٤خ، ٍٝػخى هللا ٍػ٤خ" ٤ُْٝ رخٌُؼ٤َ، ْٜٝٓ٘ 

ٖٓ ٣َكغ ك٤وٍٞ: "ٓو٠ ُي، ٍٝػ٢"، ٝحُٔؼ٠٘ ٓلّٜٞ ًٔخ ٣وخٍ: "٬ّٓ 

 .ٗٔٔ/ٔ: َٗف حُٔلَٜ . حٗظَػ٤ٌِْ"، ٝاٗٔخ ٣وَؿٚ ٓوَؽ ٓخ هي ػزض"

ًَ ىَ  ٗلٞ:) (ٖ  .ٔٔٗ/ٕرٖ ػٜلٍٞ ٫ـَٔ حُ: َٗف . حٗظَ ( طُلَّشً ح، ٝأكشً، ْٝك
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يَؾ عمى ا ِلفِ ، وَفاىَ (ٔ) وَجْنَداًل ، ا ا، وُتْربً ُجوعً كػ ) ا ا ال يستعمؿ إال تابعً ونوعً 
، ا، ووضع اهلل في فيو َجْنَداًل ، تقديره: جعؿ اهلل في فيو ُتْربً (  معنى الدعاء
 ، وجعؿ اهلل فـ الداىية لفيو.أي أماتو اهلل

 و     
صفتاف منصوبتاف بفعؿ مضمر عمى أنيما حاالف،  (ٕ)

حاؿ التنعـ: ىنيئًا لؾ، فكأنؾ قمت: أداـ اهلل لؾ مف  فإذا قمت لمف ىو في
ا(، ) ىنيئً  ا( إال أنو ال يستعمؿ إال بعدا، وكذلؾ)مريئً النعيـ ما أنت فيو ىنيئً 

 مؿ وحده وال يحفظ ذلؾ.يستع :وقيؿ
بفعؿ مف معناىما، وال يستعمؿ فعؿ ِمْف  (ٖ)و) ُسْبَحاَف اهلل، وَرْيَحاَنو(

ا، و) َمَعاَذ استرزاقً : ا( ا، و)ريحانً تنزييً  :)سبحاف اهلل( لفظيما، ومعنى
ِو( بفعؿ مف لفظو تقديره: أعوُذ باهلل معاذًا، و)َعْمَرَؾ اهلل ( معناه: ػالم  

عمى حذؼ الزيادة، بمعنى:  رَ مصدر مف َعم   رٌ مْ ، وعَ وِ ػم  أسألؾ ببقاء ال
سألتو ِبَعْمر اهلِل أي  :ا، أيأي عمر مف اهلل عمرتؾ بو تعميرً ، تعمير 
 ببقائو.

معناه: حفظؾ اهلل بفعؿ مف معناه، وَوْيَحو، وَوْيَسو، وَوْيَمو،  و)قَعَدَؾ اهلُل(
َوْيَحُو، وَوْيَسُو: َرْحَمًة لو، بفعؿ مف معناه، ومعنى:  (ٗ)وَعْوَلُو، وَوْيَبو

/ب[ ِلَوْيَمُو، وال يستعمؿ ٖٗومعنى َوْيَمُو، وَوْيَبُو: َحْسَرًة لو، وَعْوَلُو اتباع ]
)َوْيَمُو(، ومنيـ مف ذىب إلى أنو قد استعمؿ مف َوْيَؿ، وَوْيَح أفعاؿ،  بغير

                                                 

 .ٖٗٔ/ٔحٗظَ: حٌُظخد  (ٔ

 .ٍٗٓٞس حُ٘ٔخء ٖٓ ح٣٥ش:  (ٕ

 .ٖٕٖ، ٕٕٖ/ٔحٗظَ ٌٛٙ ح٧ٓؼِش ك٢: حٌُظخد  (ٖ

 .ٕٙ٘ٔ/٘، ح٫ٍط٘خف 8ٖٔ/ٔحٗظَ ٌٛٙ ح٧ٓؼِش ك٢: حٌُظخد  (ٗ
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َسو، وما فيي عنده منصوبة بأفعاؿ مف لفظيا، أي َوَاح َوْيَحو، وَواَس َويْ 
 استدؿ بو مصنوع فيما زعموا، وال يعمـ لو قائؿ.

مصادر مثناة، فػ  (ٔ))َحَناَنْيَؾ، وَلب ْيَؾ، وَسْعَدْيَؾ، وَىَذاَذْيَؾ، وَدَواَلْيَؾ(و
حنانيؾ، وىذاذيؾ بفعؿ مف لفظيما، أي أحف حنانيؾ، وتيذ ىذاذيؾ، 

إسعادا ألمرؾ وتداولنا دواليؾ، ومعنى سعديؾ: إجابة بعد إجابة كأنو قاؿ 
ألب  بالمكاف أقاـ بو، وَلِزـَ  (ٕ)بعد إسعاد، ولبيؾ: لزومًا لطاعتؾ ]ِمْف[

 تنصب بأفعاؿ مف معناىا.
أنو تثنية  (ٖ)يبويو )َلب ْيَؾ(، فمذىب س وىذه المصادر مثناة ببل خبلؼ إال

(، ومذىب يونس أنو مفرد، ويفسد بثبوت الياء في إضافتو إلى  (ٗ))َلب 
 سماع )لب( في المفرد.المظير، وب

ا َبْعَد َتَحنٍُّف، وكذلؾ باقييا، والتثنيُة ىنا لمتكثير ال ِلَشْفِع الواحد، أي َتَحُننًّ 
 .(٘)ا لؤلعمـوليست الكاؼ حرؼ خطاب، فتحذؼ النوف لشبو اإلضافة خبلفً 

شاًة بدرىـ ناب المجرور عف الفعؿ، والمعنى: مستقٌر َلَؾ  (ٙ)َلَؾ الشاءُ 
ا، فيو فزائدًا أو بدرىـ فصاعدًا، أي فزاد الثمف صاعدً ( ٚ)درىـالشاء أخذتو ب

 في موضع الحاؿ.

                                                 

 .ٕٙ٘ٔ/٘، ح٫ٍط٘خف ٖٓ٘، 8ٖٗ/ٔحٗظَ ٌٛٙ ح٧ٓؼِش ك٢: حٌُظخد  (ٔ

 ٣ُخىس ٤ُِٔخم. (ٕ

 .ٕٙ٘ٔ/٘، ح٫ٍط٘خف ٖٔ٘/ٔحٗظَ: حٌُظخد  (ٖ

 .ٕٙ٘ٔ/٘، ح٫ٍط٘خف ٖٔ٘/ٔحٗظَ ٍأ١ ٣ْٞٗ ك٢: حٌُظخد  (ٗ

 .7ٕ٘ٔ/٘، ح٫ٍط٘خف ٘ٔٗ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  (٘

 .ٕٙ٘ٔ/٘، ح٫ٍط٘خف 9ٖٙ/ٔحٌُظخد  ك٢ حٗظَ حُٔؼخٍ (ٙ

 .ٕٙ٘ٔ/٘، ح٫ٍط٘خف 9ٕٓ/ٔحٌُظخد  ك٢ حٗظَ ح٧ٓؼِش (7
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، وَأْصَمُؼ َصَمَفًا ُكؿُّ مصدر (ٔ)ابفعؿ مف المفظ، أي ُأْكِرـ كرمً ( ا ا وَصَمفً َكَرمً )
 صفة بعد أم ا، فيشترط أال يكوف بعدىا ما يعمؿ فيو. أو

)أم ا( مف معنى الفعؿ،  ا فسميٌف، فبفعؿ مضمر، وىو ما فيفأما سمينً 
وانتصاب ذلؾ عمى المصدر في موضع الحاؿ في لغة أىؿ الحجاز، ولذلؾ 

 مف أجمو، ولذلؾ إذا )أؿ( رفعوه، وفي لغة تميـ مفعواًل  إذا دخمت عميو
ا فبل ا فما َأْعَممو، وأم ا ِعْممً ا، ويقاؿ: أم ا ِعْممً )أؿ( بقي منصوبً  َعر فوه بػ

ـَ لو، وكميا بفعؿ  /أ[.ٖ٘مضمر ] ِعْم
إف أريد باألوؿ الفعؿ الذي ىو عبلج ال إخراج  :اتيالمصادر التشبيي

ف أريد بو الصفة،  الصوت انتصب ما بعده بو، وليس مف ىذا الباب، وا 
ُت صوَت حماٍر،  فإف أردت بالثاني الفعؿ انتصب بفعؿ مف لفظو، أي ُيَصوِّ

ف أريد بو الصفة ال المصدر، فبإضمار فعؿ مف غير ل فظو، أي يخرجو وا 
 .حمار صوتَ 

 ؟.امف أنت تذكر زيدً  :، أي؟اَمْف َأْنَت زيدً 
أعطني  :ا، أييستعمؿ لمف ُخيَِّر بيف شيئيف فطمبيما جميعً  (ٕ)اكمييما وتمرً 

 .اوزدني تمرً  ،كمييما

                                                 

 .ٕٙ٘ٔ/٘، ح٫ٍط٘خف 8ٕٖ/ٔحٗظَ: حٌُظخد  (ٔ

رْي ٝٓ٘خّ  (ٕ ُُ ٍٝى ٌٛح حُٔؼَ ػ٘يٓخ هخٍ ًُي ٍؿَ َٓ ربٗٔخٕ ٝر٤ٖ ٣ي٣ٚ 

ري  أّ ٓ٘خّ؟  ُُ خ أكذُّ ا٤ُي  ٢ِْ٘ ٓٔخ ر٤ٖ ٣ي٣ي. هخٍ: أ٣ُّٔ ٝطَٔ، كوخٍ ُٚ حَُؿَ أٗ

 ًَ إ ح١ٌُ هخٍ ًُي ػَٔٝ رٖ ُكَٔحٕ  :٣ٝوخٍ ،حكوخٍ حَُؿَ: ٬ًٛٔخ ٝطٔ

َّ رٚ ٍؿَ هي ؿٜيٙ حُؼطٖ ٝحُـٞع  ٍَ ٧ر٤ٚ ٣َػخٛخ، كٔ حُـؼي١، ًٝخٕ ك٢ ار

ْريى أٝ  ُُ ، كوخٍ حَُؿَ: أ١ؼ٢٘ٔ ٖٓ   ٙ َ  ٝهَ ري  ٝطٔ ُُ ٝر٤ٖ ٣ي١ ػَٔٝ 

 ًَ : ٓـٔغ ح٧ٓؼخٍ  . حٗظَػْ هَحُٙ ٝٓوخٙ ،حهَُٛي. كوخٍ ػَٔٝ: ٬ًٛٔخ ٝطٔ

ٕ/ٔ٘ٔ  ،ٕٔ٘. 
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 .ىذا ىو الحؽ :وال أزعـ زعماتؾ، أي :، أي(ٔ)ىذا وال َزَعماِتؾ
ـَ عيٍف، وُنعْ  َمى عيٍف، وكرامًة ومسرًة أسماء وضعت موضع ُنْعَمَة عيٍف وَنَعا

ا، وَأُسرَُّؾ بو المصادر ُتنصب بمضمر مف لفظيا، أي َأْنِعـ بو َعْيَنؾ ِإْنَعامً 
 .َمَسَرًة، وأْكِرُمَؾ بو كرامةً 

ا، أي ا، وال أكيده كيدً ال أفعؿ كيدً  :، أي(ٕ)اا وال رغمًّ ا وال غمًّ ا وال ىمًّ وال كيدً 
 .اا، وال أغمؾ بو غمًّ ا، وال ُأْرِغمؾ بو رغمً ُـّ بو ىمًّ ال أىِ  :ال أقاربو، وأي

 .؟ا أخرىا مرة وقيسيًّ أتتحوؿ تميميًّ  :، أي؟ا أخرىا مرًة وقيسيًّ أتميميًّ 
، يقاؿ إلنكار الجمع بيف (ٖ)أتستقبموف أعوَر وذا ناب :، أي؟وذا نابٍ  أعورَ 

 قبيحيف.
عف ضده، وىي:  كؿُّ اسـ ينتصب بمضمر عمى معنى األمر قد تقدـ النيي

 ا، وائت أوسَع لؾ مف ورائؾ، وا قاصدً اْنَتِو َأْمرً         
(ٗ) ،

ا مصدر محذوؼ، أي انتياًء خيرً  ا( صفةرً ػ)خي أف يكوف (٘)وأجاز الفراء
 لكـ.

، (ٙ)ا()ما أنَت إال سيرً  نحو: المصادر الموضوعة موضع الخبر في المبالغة
َتْشَرُب ُشْرَب اإلِبِؿ،  :، أي(ٚ)ا، و)ما أنَت إال شرَب اإلبِؿ(ْيرً َتِسْيُر سَ  :َأيْ 

، ، وكذلؾ أىبًل ةً عَ ا وسَ رحبً  :ا، أيصادفت مرحبً  :، أي، وأىبًل ا، وسيبًل ومرحبً 
                                                 

 .8ٕٓ/ٔحٗظَ حُٔؼَ ك٢: حٌُظخد  (ٔ

 .9ٖٕٔ/٧ٔٓؼِش ك٢: حٌُظخد حٗظَ ح (ٕ

 .ٖٖٗ/ٔحٗظَ حُٔؼخٍ ك٢: حٌُظخد  (ٖ

 .7ٍٔٔٓٞس حُ٘ٔخء ٖٓ ح٣٥ش:  (ٗ

 .9ٕٙ، 9ٕ٘/ٔحٗظَ: ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ  (٘

 .ٖٖ٘/ٔحٗظَ حُٔؼخٍ ك٢: حٌُظخد  (ٙ

 .ٖٖٙ/ٔحٗظَ حُٔؼخٍ ك٢: حٌُظخد  (7
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ا ال ا وخفضً صادفت لينً  :، أيصادفت مف يقـو لؾ مقاـ األىؿ، وسيبَل  :أي
 ./ب[ٖ٘ا ]خوفً 
ا مما ا، َأي ُمب رًَأ ُمَنزىً َذَكْرَت ُسبُّوحً  :ة والروح، َأيالمبلئك ا َرب  ا ُقدُّوسً ُسبُّوحً 

 ا.ا ُمطيرً ُمَقدسً  :ا، أيينسب إليو الممحدوف، وَذَكْرَت ُقدوسً 
ـَ أىمؾ في الميؿ  ْف تأِت فأىَؿ النياِر والميِؿ، َأْي َتِجُد مف يقـو لؾ مقا وا 

أي ائت كؿ  شيء ، (ٔ)والنيار.ُكؿُّ شيٍء وال ىذا، وكؿ شيء وال شتيمَة ُحر  
.  وال تَْأِت ىذا، وَأْقَرُب ُكؿ  شيء وال تقرب شتيمَة ُحر 

ا وقد سار وأقاعدً  ،(ٖ)ا وقد قعَد الناس؟، وأقائمً (ٕ)أذكرُ  :دياَر فبلنة، أي
ا باهلل، وبابو مف األسماء الموضوعة موضع الفعؿ في الركب؟، وعائذً 

 الخبر، وذلؾ موقوٌؼ عمى السماع وفيو وجياف: 
 مؤكدة ناَبْت مناَب الفعؿ العامؿ فييا، واآلخر: أْف دىما: أف تكوف حااًل أح

 ؟،اوَأُقُعودً  ؟،اتُكوَف مصادر نحو: العافية والعاقبة، فتكوف بمنزلة َأِقيامً 
 ا.وعياذً 

ا، ا، وُشْكرً في ىذا الباب ما ليس منو، فمف ذلؾ: َحْمدً  (ٗ)وأدخؿ أبو القاسـ
ا، وىي مف قبيؿ ما ينتصب بإضمار فعؿ يجوز وُغْفرَاَنَؾ، وَسَعًة، وَرْحبً 

 .إظياره
ا، ا، ولقيتو عيانً ا، وَقَتْمُتو صبرً َكَمْمُتو مشافيًة، ولقيتو فجأة، وكفاحً  :وكذلؾ

نما ىي منتصبة عمى الحاؿ بيذا األفعاؿ ا وَمْشيً ا َوَعْدوً وأتيتو رْكضً  ا، وا 
قامة المصدر مقامو فصار ا منتصبً  الظاىرة، وذلؾ عمى حذؼ الفعؿ، وا 

                                                 

 .8ٕٕ، 8ٕٔ/ٔحٗظَ حُٔؼخٍ ك٢: حٌُظخد  (ٔ

ٍَ ك٬ٍٗش(. ٣َٙ:أ١ ٜٓ٘ٞد ػ٠ِ أٟخٍ كؼَ طوي (ٕ َُ ى٣خ  ) أًً

 .ٖٔٗ، ٖٓٗ/ٔحٗظَ حُٔؼخٍ ك٢: حٌُظخد  (ٖ

 .ٖ٘ٓ ـأ١ أرٞ حُوخْٓ حُِؿخؿ٢. حٗظَ: حُـَٔ ٛ (ٗ
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بالفعؿ عمى أنو حاؿ، فمف راعى أف  ىذه المصادر منتصبة بأفعاؿ مضمرة 
جعميا مف ىذا الباب، ومف راعى أف  العامؿ في المفظ إنما ىو الفعؿ 

 الظاىر لقيامو مقاـ الحاؿ لـ يجعمو مف ىذا الباب.
 (ٔ)يبويو سفوفي ىذا الضرب مف المصادر القائمة مقاـ الحاؿ خبلٌؼ، 

 عمى لؾ عمى السماع، والمبرد يقيس إذا كاف الفعؿ داالًّ يقصر ذ
 .(ٕ)المصدر

 المضارعإعراب 
/أ[ وحاؿ، وارتفع المضارع لوقوعو موقع ٖٙاألفعاؿ: ماض، ومستقبؿ ]

  ، وينتصب بحروؼ، ويجـز بحروؼ(ٗ)ا لمكوفييفالتعري خبلفً بال  ،(ٖ)االسـ
                                                 

 .8ٙٔ/ٔحٗظَ: حٌُظخد  (ٔ

، ٍٝحؿغ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ٕٔٗ/ٗ، 8ٕٙ، ٖٕٗ/ٖحٗظَ: حُٔوظ٠ذ  (ٕ

 .9ٕ٘ٔ/٘، ح٫ٍط٘خف ٖٕٗ/ٕػٜلٍٞ

أٗٚ َٓكٞع ُٞهٞػٚ ٓٞهغ ح٫ْٓ،  ًٛذ ٤ٓز٣ٞٚ، ٝؿٍٜٔٞ حُز٤٣َٜٖ ا٠ُ (ٖ

 ٝهي حكظـٞح ٬ٌُْٜٓ رؤ٣َٖٓ:

إٔ ه٤خٓٚ ٓوخّ ح٫ْٓ ػخَٓ ٓؼٟ٘ٞ كؤٗزٚ ح٫رظيحء، ٝح٫رظيحء ٣ٞؿذ  -ٔ

 حَُكغ، كٌٌُي ٓخ أٗزٜٚ.

أٗٚ رو٤خٓٚ ٓوخّ ح٫ْٓ هي ٝهغ ك٠ أهٟٞ أكٞحُٚ ، كِٔخ ٝهغ ك٠ أهٟٞ  -ٕ

 أكٞحُٚ ٝؿذ إٔ ٣ؼط٠ أهٟٞ ح٩ػَحد ٝٛٞ حَُكغ.

، ٕٔٔ/ٔ، حُٔوظٜي 87ٔـ ، ػَِ حُ٘لٞ ٍُِٞحم ٛٓٔ، 9/ ٌٖظخد حٗظَ: حُ

، َٗف حٌُخك٤ش ٕٔ/7، َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ 8ٕ أَٓحٍ حُؼَر٤ش ٙ

، َٗف 8ٕٕٔ/ٖ، ط٤ٟٞق حُٔوخٛي 8ٕٕ/ٔ، حُز٢٤ٔ 9ٔ٘ٔ/ٖحُ٘خك٤ش 

 .ٕٙ٘/ٔ، حُٜٔغ 8ٕٗـ ٛ ١حٌُٔٞى

 ي ا٠ُ أًٗٚٛذ حُلَحء ٝؿ٤َٙ ٖٓ حٌُٞك٤٤ٖ ، ٝح٧هلٖ، ٝطزؼْٜ حرٖ ٓخُ (ٗ

َٓكٞع ُظـَىٙ ٖٓ حُ٘خٛذ ٝحُـخُّ، ٝهي حٓظيُٞح رؤٕ حَُكغ ىحثَ ٓغ حُظـَى 

ًٓ ػٖ حُ٘ٞحٛذ ٝحُـٞحُّ ٝؿٞىً  ؛ ٧ٗٚ اًح ٝؿي حُ٘خٛذ ٝحُـخُّ أػَح خح ٝػي
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]........[(ٔ). 
َذْف، ولكي، وكي في أحد : َأْف، ولَ البصرييفعند  :النواصب ْف، واِ 
 .(ٕ)قسمييا
)ال(، وحرؼ العطؼ المعطوؼ بو َتِؿ إذا لـ بعد )كي( ا )َأْف( جوازً  وتضمر

ا بعد وجوبً و  ،وجب اإلضمار (ٖ)الفعؿ عمى االسـ الممفوظ فيو، فإف وليتيا
 .(كي)، و( حتى)و( ، أو)و، والواو ، الـ الجحود والجواب بالفاء )حتى( و 

إذف( تنصب )، و(لف)، و(أف)، والـ الجحود، و()حتى ييف أف  وعند الكوف
ا، )أف( بعدىا جوازً  )كي( وحرؼ العطؼ المذكور تضمر ، وأف  (ٗ)بنفسيا

                                                                                                              

خ، كيٍ ػ٠ِ إٔ حَُكغ ٖٓ ٓوظ٤٠خص حُظـَى، ك٤ٚ، ٝاًح ُْ ٣ٞؿيح ًخٕ َٓكٞػً 

٣ٚ ٖٓ حُؼٞحَٓ حُِلظ٤ش ٝحٓظو٬ُٚٝ َِّ طٚ كؤٗزٚ رٌُي  إٔ طَؼ َّٞ ٍُّ ػ٠ِ ه ىٜٝٗخ ٣ي

 حُٔزظيأ.

، َٗف حٌُخك٤ش ٔ٘٘، ٓ٘٘/ٕ، ح٩ٜٗخف ٖ٘/ٔحٗظَ: ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ُِلَحء 

، ٗٙٙ، َٗف ح٧ُل٤ش ٫رٖ حُ٘خظْ ٛـ8ٕٕ/ٔ، حُز٢٤ٔ 9ٔ٘ٔ/ٖحُ٘خك٤ش 

، ٝٓخثَ حُلجش ك٢ َٗف 8ٕٗ، َٗف حٌُٔٞى١ ٛـ8ٕٕٔ/ٖط٤ٟٞق حُٔوخٛي 

، حُظ٣َٜق ُٖٓٗؼٞحَٓ حُٔخثش ١َُٛ٨ُ ٛـ، َٗف حٕٔٓحُؼٞحَٓ حُٔخثش ٛـ

 .9ٗٗ/ٖ، َٗف ح٢ٗٞٔٗ٧ 8ٖٕ/ٗ

 .ٔخُْ أٓظطغ هَحءحطٜ ًِٔظخٕ (ٔ

ٝٛٞ ػ٘يٓخ طٌٕٞ ٜٓي٣ٍش ًـ)إٔ( حُٜٔي٣ٍش. ٝهي طؤط٢ كَف ؿَ  (ٕ

)٤ًٔٚ ؟( أ١ ١٧ ٓزذ كؼِض ، ٫ٝ طٌٕٞ : ًوُْٜٞ اًح حٓظلٜٔٞح ػٖ ٢ٗء 

 .ٕ٘ٔ ـحٗظَ : ٍٛق حُٔزخ٢ٗ ٛ ؿخٍس ا٫ ٓغ )ٓخ( ح٫ٓظلٜخ٤ٓش حًٌٍُٔٞس .

ٖ)  َٝ  )٫(. ٢ً ٫ُّ  ضْ ٤َ ُِ أ١ 

، ٍٝحؿغ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔٓٙ: 7٘٘/ٔحٗظَ: ح٩ٜٗخف  (ٗ

 .ٕٖٔ/ٗ، حُظ٣َٜق ٔٗٔ، ٓٗٔ/ٕ
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)أْف( تضمر بعد حروؼ الجر،  ، وزعموا أفّ (ٔ)وما بقي ينصب بالمخالفة
 .(ٕ)وال يقاس عمى ذلؾ عند البصرييف

، والنصب بعد (ٖ)أو( تنصب بنفسيا)الواو، والفاء، و وذىب الجرمي إلى أف  
ا، ا، أو تحضيضً ا، أو تمنيً ا، أو استفيامً أو نييً  االفاء إذا كاف ما قبميا أمرً 

ا لـ يجز النصب إال ، فإف كاف ما قبميا خبرً (ٗ)اا، أو دعاًء، أو نفيً أو عرضً 
 .(ٙ)، وزعـ بعضيـ أنو يجوز النصب بعد أفعاؿ الشؾ(٘)ضرورةً 
 ، ومخففة مف الثقيمة، وناصبة لممضارع.ة يزائدة، وتفسير  و)أف(
 .(ٚ)وفي غير ذلؾ ضرورة ،)َلػم ا( بقياس بعد فالزائدة

                                                 

 حَُٔحؿغ حُٔخروش. (ٔ

 حَُٔحؿغ حُٔخروش. (ٕ

ٝهي حٓظيٍ ػ٠ِ ًُي رؤٜٗخ هَؿض ػٖ رخد حُؼطق، ًٔخ أٗٚ ٝؿي حُلؼَ  (ٖ

)إٔ(، كـؼَ حُٜ٘ذ  خً، ُْٝ ٣وْ ى٤َُ ػ٠ِ إٔ حُٜ٘ذ ربٟٔخٍرؼيٛخ ٜٓ٘ٞر

(، ًٔخ ًٛذ  رٜخ، ًٝٛذ حُز٣َٜٕٞ ا٠ُ إٔ حُلؼَ رؼيٛخ ٜٓ٘ٞد رظوي٣َ ْٕ )أ

حٌُٞك٤ٕٞ ا٠ُ إٔ حُلؼَ رؼيٛخ ٜٓ٘ٞد ُٔوخُلش حُؼخ٢ٗ ح٧ٍٝ. حٗظَ: ا٬ٛف 

ٝٓخ رؼيٛخ، َٗف حُـَٔ ٫رٖ  ٘٘٘/ٔٝٓخ رؼيٛخ، ح٩ٜٗخف  ٕ٘ٗـ حُوَِ ٛ

، ٕٔٙ/ٔ، حُٜٔ٘خؽ ك٢ َٗف ؿَٔ حُِؿخؿ٢ ُِؼ١ِٞ ٖٗٔ/ ٍٕ ػٜلٞ

 .ٕٖٔ/ٗ، حُظ٣َٜق 8ٙٙٔ/ٗ، ح٫ٍط٘خف ٖٔٙ

 ًُٝي ر١َ٘ إٔ طٌٕٞ ٓٔزٞهش ر٘ل٢ أٝ ١ِذ ٓل٤٠ٖ. (ٗ

 .ٖٗ٘، ٖٖ٘/ٗ، حُظ٣َٜق ٕٖٔ/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  (٘

:  . حٗظَٝٛٞ ٍأ١ حٌُٔخث٢ ،٘٘ٔ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  (ٙ

 .ٕٖٔ/ٖ، َٗف ح٢ٗٞٔٗ٧ ٖٖ٘ٔ/ٖحٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش  َٗف

( ُحثيس ك٢ أٍرؼش ٓٞحٟغ ًًَ أرٞ ك٤خٕ ٟٓٞؼخً ٝحكيحً ٜٓ٘خ،  (7 ْٕ طٌٕٞ )أ

خَ( حُظٞه٤ظ٤ش، ٝحُؼخ٢ٗ: إٔ طوغ ر٤ٖ)ُٞ(، كؼَ حُؤْ حًٌٍُٔٞ  ّٔ ٝٛٞ إٔ طوغ رؼي)ُ

 أٝ حُٔظَٝى، ٝحُؼخُغ: إٔ طوغ ر٤ٖ حٌُخف ٝٓـٍَٝٛخ، ٝحَُحرغ: إٔ طوغ
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وما بعدىا تفسير ، بعد القوؿ أو ما يرجع معناه إلى معنى القوؿ  لمفسرةوا
 .(ٔ)وال موضع ليا مف اإلعراب، لما قبميا 
 ال  ،اإال مضمرً ، وال يكوف اسميا (ٖ)معناىا معناىا (ٕ)مف الثقيمة والمخففة

                                                                                                              

، ٍٛق حُٔزخ٢ٗ ٙ ٖٓٔ/8)اًح(.حٗظَ: َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ رؼي

 ٝٓخرؼيٛخ . 99ٕ/ٗٝٓخ رؼيٛخ، حُظ٣َٜق  ٕ٘ٓ/ٔ، حُٔـ٢٘ ٙٔٔ

سُ اًح ٓزوض رـِٔش ك٤ٜخ ٓؼ٠٘ حُوٍٞ ىٕٝ كَٝكٚ حُٔظؤهَ  (ٔ ََ ِّٔ لَ ُٓ  ) ْٕ طٌٕٞ )أ

  ػٜ٘خ ؿِٔش، ُْٝ طوظَٕ رـخٍ، ًوُٞٚ طؼخ٠ُ:              

  طؼخ٠ُ:  ، أ١ حٛ٘غ، ًٝو7ُٕٚٞحُٔئٕٓ٘ٞ ٖٓ ح٣٥ش          

     :أ١ حٓ٘ٞح، ٤ُْٝ حَُٔحى رخ٫ٗط٬م ٛ٘خ ٍٙٓٞس ٙ ح٣٥ش ،

ٝٓخرؼيٛخ،  97ٕ/ٗ: حُظ٣َٜق . حٗظَح٢ُ٘ٔ، رَ حٗط٬م أُٔ٘ظْٜ رٌٜح ح٬ٌُّ

 .ٕ٘ٓ/ٔحُٔـ٢٘  : ٍٝحؿغ

ٍَّ ػ٤ِٚ رٔخىس) ػِْ( أّ ٫، كخ٧ٍٝ (ٕ  ٢ٛٝ حُٞحهؼش رؼي ػِْ هخُٚ ٓٞحء ى

  ًوُٞٚ طؼخ٠ُ: :            :ٍٓٞس حَُِٔٓ ٖٓ ح٣٥ش

  ، ٝحُؼخ٢ٗ ًوُٞٚ طؼخ٠ُ:ٕٓ            :ٍٓٞس ١ٚ ٖٓ ح٣٥ش

  ٍ رخُؼِْ، ًوُٞٚ طؼخ٠ُ:، أٝ إٔ طٌٕٞ ٝحهؼش رؼي ظٖ ٓئ89ٝ     

    :ك٢ هَحءس حَُكغ. حٗظَ: حُظ٣َٜق  7ٍٔٓٞس حُٔخثيس ٖٓ ح٣٥ش

 ٝٓخ رؼيٛخ. 8ٙٔ/ٔٝٓخرؼيٛخ، ٍٝحؿغ: حُٔـ٢٘  ٕٖٓ/ٗ

َّٕ  أ١ ٓؼ٘خٛخ ًٔؼ٠٘ (ٖ  ( حُ٘خٛزش ٬ُْٓ حَُحكؼش ُِوزَ.)أ
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ف كاف خبرىا فعبلً ، (ٔ)ا إال ضرورةظاىرً  ، فيشترط فييا الفصؿ بينيا (ٕ)وا 
 .(ٖ)وبيف الفعؿ في اإليجاب بالسيف، أو سوؼ، أو قد، وفي النفي ببل

، والمضارع (ٗ) قع بعدىا الماضي فيبقى عمى ماضيويلفعؿ ا والناصبة 
عاؿ ما ال يعطى التحقيؽ، ويتقدميا مف األف ،(٘)تخمص لبلستقباؿ وتنصبويف
، فإف كاف الفعؿ لو (ٙ)/ب[ التحقيؽٖٙؿ ]افعإال أبل يتقدميا فالمخففة أما و 

                                                 

 .89ٔ/ ٔ، حُٔـ٢٘ 8ٕٔ، 7ٕٔحٗظَ: حُـ٠٘ حُيح٢ٗ ٛـ  (ٔ

  : طؼخ٠ُ ٣ٌٕٝٞ ؿِٔش ح٤ٔٓش ًخٗض أٝ كؼ٤ِش، كخ٤ٔٓ٫ش ًوُٞٚ (ٕ   

                 ٝحُلؼ٤ِش هي ٣ْٔٓٞٗ: ٍٓٞس ،

خ ٣ٌٕٞ كؼِٜخ ؿخٓيحً أٝ ىػخء ك٬ ٣لظخؽ ا٠ُ حهظَحٕ ٢ٗء، ٝإ ًخٕ ٓظَٜكً 

  : طؼخ٠ُ ؿ٤َ ىػخء هَٕ ؿخُزخً ر٘ل٢، ًوُٞٚ         ٍٓٞس

 إٔ طوِٞ ، ٝهي ٣وَٕ رـ)ُٞ( أٝ )هي( أٝ رلَف ط٘ل٤ْ، ٫ٝ ٣ـُٖٞحُو٤خٓش : 

 .9ٓٔ/ٔ ، حُٔـ8٢ٕ٘ٔ ـٛ حٗظَ: حُـ٠٘ حُيح٢ٗ ًُي، ٖٓ

، 8ٕٔ، حُـ٠٘ حُيح٢ٗ ٛـ 7ٖٔ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  (ٖ

 .8ٕٕ/ٕ، حُٜٔغ 9ٕٔ

 ٤ٗجخ ٧ٗٚ ٓز٢٘.أ١ ٫ٝ طؼَٔ ك٤ٚ  (ٗ

، حُٜٔغ 7ٔٔ/ٔ، حُٔـ٢٘ 7ٗٔ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  (٘

ٕ/ٕ8ٕ. 

، ٝٓخ رٔؼ٘خٛخ (.حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  ًـ)ػِٔض، ٍٝأ٣ض (ٙ

ٕ/ٔ7ٗ . 
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التحقيؽ وغيره جاز أف تتقدـ الناصبة لممضارع، والمخففة مف  :معنياف
 .(ٔ)الثقيمة
، وباأللؼ إف (ٖ)، وبالنوف عند األكثريف(ٕ)تكتب باأللؼ عند المازني )إذف(

أو  (٘)، فإف وقع بعدىا الحاؿ ألغيت(ٗ)ف أعممت عند الفراءألغيت وبالنوف إ
أو  (ٚ)، أو غير صدر بيف متبلزميف ألغيت(ٙ)المستقبؿ ووقعت صدرا عممت

 .(ٛ)تقدميا حرؼ عطؼ فاإللغاء واإلعماؿ
                                                 

هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "...كبٕ ًخٕ ُِلؼَ ٓؼ٤٘خٕ: حُظلو٤ن ٝؿ٤َٙ ؿخُ إٔ  (ٔ

ْٕ طويّ إٔ حُ٘خٛزش ُِلؼَ اًح أٍىص رٚ ٓؼ٠٘ ٓخُ ٤ْ ك٤ٚ طلو٤ن، ٝإٔ طويّ أ

 ْٕ حُول٤لش ٖٓ حُؼو٤ِش اًح أٍىص رٜخ ٓؼ٠٘ ٓخك٤ٚ طلو٤ن، كظ٘٘ض ٫ طظويّ ا٫ أ

حُ٘خٛزش ُِوؼَ كبٕ أٍىص رٜخ ٓؼ٠٘)ػِٔض( ُْ طظويّ ػ٠ِ إٔ ا٫ إٔ طٌٕٞ 

ٓوللش ٖٓ حُؼو٤ِش، ٗلٞ:) ظُ٘٘ض إٔ ٤ٓوّٞ ٣ُي، ٣ِ٣ٝي ػِٔض أٗٚ ٤ٓوّٞ" 

 .7٘ٔ، 7ٗٔ/ٍٕٞ حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜل

، 8ٙ، ٍٛق حُٔزخ٢ٗ ٛـ 7ٓٔ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  (ٕ

 .ٖ٘ٙحُـ٠٘ حُيح٢ٗ ٛـ 

، (ٗوَ ًُي ػٖ حُٔخ٢ُٗ ، ٝحُٔزَى ؛ ٧ٜٗخ رُِٔ٘ش )إٔ حٗظَ: حُٔخرن. (ٖ

ٝ( . )ُٖ 

هخٍ حرٖ  .ٖٙٙ، حُـ٠٘ حُيح٢ٗ ٛـ 8ٙحٗظَ: ٍٛق حُٔزخ٢ٗ ٛـ  (ٗ

َّٕ ًَ ٕٗٞ ٣ٞهق ػٜلٍٞ: "ٝحُٜل٤ق أٜٗخ طٌظذ رخُ٘ٞ ٕ ٣َٓ٧ٖ: أكيٛٔخ: أ

ػ٤ِٜخ رخ٧ُق طٌظذ رخ٧ُق، ٝٓخ ٣ٞهق ػ٤ِٚ ٖٓ ؿ٤َ طـ٤٤َ، ك٤٘زـ٢ إٔ طٌظذ 

ػ٠ِ ٍٛٞطٜخ رخُٕ٘ٞ، ٝأ٠٣خً كبٜٗخ ٣٘زـ٢ إٔ طٌظذ رخُٕ٘ٞ كَهخً ر٤ٜ٘خ 

 .7ٓٔ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  .ٝر٤ٖ)اًح(

، ٍٝحؿغ: ٙٔ/ٖ: حٌُظخد ٗظَ". حهخٍ ٤ٓز٣ٞٚ: "ٝطوٍٞ اًح كيػض رخُلي٣غ (٘

 .ٖٓٔ/ٗ، حُظ٣َٜق 7ٖ/ٖ، حُٔٔخػي ٖٔٙحُـ٠٘ حُيح٢ٗ ٛـ 

، حُظ٣َٜق ٔ٘ٙٔ/ ٗ، ح٫ٍط٘خف ٖٕٔ/ٔحٗظَ: حُز٢٤ٔ ٫رٖ أر٢ حَُر٤غ  (ٙ

ٗ/ٖٔٓ. 

 .ٖ٘ٓ/ٗ، حُظ٣َٜق ٔ٘ٙٔ/ ٗحٗظَ: ح٫ٍط٘خف  (7

َ هخٍ ٤ٓز٣ٞٚ: "ٝحػِْ إٔ )إً( اًح ًخٗض ر٤ٖ حُلخء ٝحُٞحٝ، ٝر٤ٖ حُلؼ (8

كبٗي ك٤ٜخ رخُو٤خٍ إ ٗجض أػِٔظٜخ ًبػٔخُي أٍٟ، ٝكٔزض اًح ًخٗض ٝحكيس 
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إعماليا  (ٖ)، وحكى الفراء(ٕ)ىا عمى كؿ حاؿءَ إلغا (ٔ)وحكى عيسى بف عمر
 متوسطة.
بعدىا فمف وجييف: إما أف تريد بو الماضي، إذا ارتفع المضارع  )حتى(
 .(ٗ)ما أف تريد الحاؿ، فتكوف حرؼ ابتداءا  )حتى( عاطفة، و  فتكوف

ذا انتصب فمف وجييف: عمى معنى (كي) أو (إلى أف ( في أنو إذا كاف  وا 
فالنصب عمى المعنييف معًا أو غير سبب لما بعدىا لـ يجز  ما قبميا سبباً 
، وأجاز الكوفيوف الرفع والنصب (ٙ)نى إلى أفخاصة عمى مع (٘)إال النصب

                                                                                                              

، ٔ٘ٙٔ، ٍٝحؿغ: ح٫ٍط٘خف / ٗٔ، ٖٔ/ٖ: حٌُظخد . حٗظَٜٓ٘ٔخ ر٤ٖ ح٤ٖٔٓ"

 .8ٖٓ/ٗ، حُظ٣َٜق 7٘/ٖ، حُٔٔخػي ٕٕٔ/ٔحُٔـ٢٘ 

حُز١َٜ ُٚ حهظ٤خٍ ك٢ حُوَحءس، كٜٞ ٖٓ حُ٘لخس  حُؼول٢ ٛٞ: ػ٠ٔ٤ رٖ ػَٔ (ٔ

ٛـ.حٗظَ: اٗزخٙ 9ٖٗٔ ٜٓ٘لخطٚ: ح٩ًٔخٍ ٝحُـخٓغ، طٞك٢ ٓ٘ش حُوَحء، ٝٓ

 .7ٖٓ/ٔ، رـ٤ش حُٞػخس 7ٖٗ/ٕحَُٝحس 

، َٗف 9ٗٔ/ٕ، ح٧ٍٛٞ ٙٔ/ٖ: حٌُظخد  حٗظَ ٍأ١ ػ٠ٔ٤ رٖ ػَٔ ك٢ (ٕ

 .ٔ٘ٙٔ، ح٫ٍط٘خف ٕٔ/ٗحُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي 

 .8ٖٖ/ٕ، 7ٕٗ/ٔحٗظَ: ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ُِلَحء  (ٖ

)َُٓص  كخٍطلغ، كظوٍٞ: ،طٜ٘ذ حُلخء، ٝحُلخء ٫ خ رُِٔ٘ش٧ٜٗخ طٌٕٞ ٓززً  (ٗ

َ  ٢ٗ٧ َٓص : َٗف . حٗظَكظ٠ أىهُِٜخ( ط٣َُي: ىهُِض ٢ٗ٧ َُٓص، كؤٗخ ىحه

 هخٍ ح١َُٛ٧: "ٝاٗٔخ ٝؿذ ٍكغ حُلؼَ رؼي .ٗٙٔ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 ًُ ( )كظ٠( ػ٘ي اٍحىس حُلخٍ كو٤وش أٝ ٓـخ ْٕ ح؛ ٧ٕ ٜٗزٚ ٣ئى١ ا٠ُ طوي٣َ)أ

 .9ٖٔ/ٗ: حُظ٣َٜق . حٗظَ، ٝحُلخٍ ٣٘خك٢ ح٫ٓظوزخٍ"٢ٛٝ ٬ُٓظوزخٍ

(. ٗلٞ: (٘ ُْ  )َُٓص كظ٠ ططَِغ حُ٘ٔ

، 8ٖٔ، ٍٛق حُٔزخ٢ٗ ٛـ8ٖ/ٕ، حُٔوظ٠ذ ٖٔٗ/ٔحٗظَ: حٌُظخد  (ٙ

 .ٖٔٓ، ٖٓٓ/ٕ، حُٜٔغ ٘٘٘حُـ٠٘ حُيح٢ٗ ٛـ 
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ا أو ال، وحكوا مف كبلـ العرب: )سرُت كاف ما قبميا سببً  إذا ) حتى ( بعد
 .(ٔ)حتى تطمُع الشمس بزبالة(

، فبل يؤثر في الفعؿ (ٕ)وزعـ الفراء أنيا إذا كاف الفعؿ قبميا ال يتطاوؿ
جز فيما بعدىا إال الذي بعدىا إال الرفع، فإذا نفيت الفعؿ قبميا لـ ي

 النصب.
، (ٗ)الرفع في مثؿ: )ما سرُت حتى أدخُؿ المدينَة( (ٖ)وأجاز األخفش

  والجوازُ  ألنو يحتمؿ المنعُ  ؛خبلؼبليس  لعموو  ،منع الرفع (٘) يبويووس

                                                 

، َٗف حُـَٔ ٫رٖ ٗٙٙٔ/ٗ: ح٫ٍط٘خف . حٗظَأ١: رَكغ )ططِغ( (ٔ

 .ٕٖٓ/ٗ، حُظ٣َٜق 7ٙٔ/ٕػٜلٍٞ 

"ٝأٍٟ حُٜٞحد ٓخ ٫ ٣ظطخٍٝرؼيٛخ  اًح ًخٕ حُلؼَ هزِٜخك٢ ح٧َٛ: " (ٕ

 أػزض . 

ِٚ( ٣ٔظي، ٗلٞ: ٣ظطخٍٝ ٛٞ ح١ٌُ ٫ ٝحُلؼَ ح١ٌُ ٫ ٌُ رلَِوِ ك٬  ،)هُٔض كظ٠ آه

٣ـُٞ ٛ٘خ ػ٘يٙ حُٜ٘ذ؛ ٧ٕ ٌٛح حُلؼَ ٫ ٣ٔظي، ك٤ِْ ُٚ ؿخ٣ش ٣٘ظ٢ٜ ا٤ُٜخ، 

َى حُو٤خّ كظ٠ ُِّ إٔ ٣ٌٕٞ هٔض ا٠ُ ٌٛٙ ٝاٗٔخ أٍىص: هُٔض كؤهٌُص، ُْٝ ٣ظٔخ

، ٝهي ٍىَّ حرٖ ػٜلٍٞ ٌٛح 7ٙٔ/ٕ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . حٗظَحُـخ٣ش

 .7ٙٔ/ٕ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . حٗظَح٬ٌُّ ح١ٌُ ٍٝى ػٖ حُلَحء

 ـ، ٍٝحؿؼٚ ك٢: ا٬ٛف حُوَِ ٕٛٔٔ/ٔ ٓؼخ٤ٗٚحٗظَ ٍأ١ ح٧هلٖ ك٢  (ٖ

، ٕٖٓ/ٗ، حُظ٣َٜق 7٘٘يح٢ٗ ٙ ، حُـ٠٘ حُٖٙٙٔ/ٗ، ح٫ٍط٘خف ٕٔ٘

ٖٕٔ. 

أ١ رؼي حُ٘ل٢ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ أَٛ ح٬ٌُّ ا٣ـخرخً، ػْ أُىهِض أىحسُ حُ٘ل٢ ػ٠ِ  (ٗ

 .ٕٖٔ، ٕٖٓ/ٗ)كظ٠( هخٛش.حُظ٣َٜق  ح٬ٌُّ رؤَٓٙ ٫ ػ٠ِ ٓخهزَ

 .ٕٕ، ٕٔ/ٖحٗظَ: حٌُظخد  (٘
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 .(ٔ)معنييف مختمفيف
ا لبعض خبلفً  (ٕ)إف تقدميا كبلـ غير تاـ لـ يجز فيما بعدىا النصب (ء)الفا

 أو تاـ ، (ٖ)إنيـ يجيزوف النصب عمى التقديـ والتأخيرالكوفييف، ف
معموؿ، فبل يجوز عند أكثر النحوييف  بياوتأخر لمفعؿ المعطوؼ 

 .(٘)، وزعـ الكوفيوف أنو يجوز النصب(ٗ)النصب

                                                 

ٔ)  ًٓ كظ٠ ) ٓخ َُٓص  خ ٣ؼ٢٘ ك٢هخٍ أرٞ ك٤خٕ: "..ٝأؿخُ أرٞ حُلٖٔ حَُكغ ه٤خ

أىهَ حُٔي٣٘ش( كو٤َ: ٢ٛ ٓٔؤُش ه٬ف ر٤ٖ ٤ٓز٣ٞٚ ٝأر٢ حُلٖٔ، ٝه٤َ: ٤ُٔض 

َُ حُٞؿٚ ح١ٌُ ؿُٞ  ٓٔؤُش ه٬ف؛ ٧ٕ حُٞؿٚ ح١ٌُ ٓ٘غ ٤ٓز٣ٞٚ حَُكغ ك٤ٚ ؿ٤

ك٤ٚ ح٧هلٖ حَُكغ، كخُٞؿٚ ح١ٌُ ٓ٘غ ٤ٓز٣ٞٚ حَُكغ ك٤ٚ ٛٞ إٔ حُ٘ل٢ ٤َُِٔ ٫ 

إٔ ٣ٌٕٞ أَٛ ح٬ٌُّ  خ ُِيهٍٞ، ٝحُٞؿٚ ح١ٌُ ؿُٞ ح٧هلٖ ر٣ٌٕٚٞ ٓززً 

خ، ٝٛٞ: َُٓص كظ٠ أىهَ حُٔي٣٘ش ػْ ىهِض أىحس حُ٘ل٢ ػ٠ِ ح٬ٌُّ ٝحؿزً 

رؤَٓٙ، ك٤٘ظل٢ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٘ي ٤َٓ ًخٕ ػ٘ٚ ىهٍٞ، كٌؤٗي هِض: ٓخ ٝهغ ح٤َُٔ 

:  ، ٍٝحؿغٖٙٙٔ/ٗ: ح٫ٍط٘خف . حٗظَخ ُيهٍٞ حُٔي٣٘ش...."ح١ٌُ ًخٕ ٓززً 

 .٘ٙٔ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

، ًُٝي ٧ٕ حُؼطق ػ٠ِ حُٔؼ٠٘ ٫ ٣ـُٞ ا٫  ( ٓخ ٣ُي  كٔليػُ٘خ هخثْ) ٗلٞ: (ٕ

 . 9ٙٔ/ٕرؼي طٔخّ ح٬ٌُّ، ٝٛ٘خ ُْ ٣ظْ.حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

ٖ)  ٍَ  .9ٙٔ/ٕ.حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  حرٖ ػٜلٍٞ ٬ًْٜٓ ىَّ ٝهي 

ٔخٍ )إٔ(، ٗلٞ: )ٓخ طؤط٤٘خ كظليػ٘خ ح٤ُّٞ( كبٕ )طليػ٘خ( ٣ٌٕٞ ٜٓ٘ٞرًخ ربٟ (ٗ

ٝٛٞ ٓؼطٞف ػ٠ِ ٜٓيٍ )طؤط٤٘خ( حُٔظْٞٛ، كٌٔخ ٫ ٣ـُٞ إٔ طلَٜ ر٤ٖ 

حُٜٔيٍ ٝر٤ٖ ٓخ ٣ؼَٔ ك٤ٚ، كٌٌُي ٫ ٣ـُٞ حُلَٜ ر٤ٖ )ٓخ طؤط٤٘خ( ٝٓخ ٣ؼَٔ 

 .9ٙٔ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  ك٤ٚ؛ ٧ٗٚ ك٢ طوي٣َ حُٜٔيٍ،

ٙ حرٖ ػٜلٍٞ، ٝهخٍ: ٝحُٜل٤ق أٗٚ ٣٫ـُٞ حُظو (٘ ي٣ْ ا٫ ك٤غ ٝهي ٍىَّ

 .9ٙٔ/ٕٓٔغ.حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 
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ف لـ يتأخر والجممة اسمية وأكثر النحوييف أنو ال  (ٕ)، فزعـ ابف السراج(ٔ)وا 
 .(ٖ)/أ[ إال الرفع عمى القطعٖٚيجوز ]

ز الرفع عمى و ج، أو فعمية في(ٗ)وزعمت طائفة مف النحوييف أنو يجوز
فإف كانت الجممة فعمية  (٘)....[.]..... ، والنصب عمى معنييف،معنييف

 جاز في الفعؿ بعد الفاء الرفع عمى معنييف: التشريؾ في النفي، والقطع، 
الثاني ييما عمى أف أي: فأنت اآلف تحدثنا، والنصب عمى معنييف: نف

يجاب ،سبب عف األوؿمت فالرفع  ،فيما أو اسميةً ، في الثانينو  األوؿ وا 
 ، والنصب عمى معنيي النصب في الفعمية.(ٙ)وىو القطع ،عمى معنى واحد

ف تقدـ الفاء استفياـ والجممة فعمية فالرفع عطفً  ا، والنصب ا أو استئنافً وا 
 ة فيما الرفع عمى ، أو اسمي(ٚ)ا لمثانيعمى ما ثبت، وتقدير األوؿ سببً 

                                                 

ْ  ك٤ليػ٘خ (. (ٔ  ٗلٞ:) ٓخ ٣ُي  هخث

 .79ٔ/ٕحٗظَ: ح٧ٍٛٞ  (ٕ

 .7ٙٙٔ/ٗ، ح٫ٍط٘خف 9ٙٔ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  (ٖ

 حٗظَ: حُٔخرن. (ٗ

 هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "ٝاًح ٜٗزض أ٠٣خً ًخٕ ُٚ ٓؼ٤٘خٕ: أكيٛٔخ إٔ ٣ٌٕٞ (٘

َّٕ ٗل٢ ح٩ِط٤خٕ  كخٗظل٠ ٖٓ أَؿِٚ حُلي٣غ كٌؤَّٗٚ هخٍ: ٓخ طؤط٤٘خ ك٤ٌق طلّيػُ٘خ، أ١َ ا

خ ٛٞ ح٩ِط٤خٕ ٝأَٗض ُْ طؤص ك٤ٌق طلّيع؟، ٝحُؼخ٢ٗ  ح١ٌُ ٣ٌٕٞ ٓززخً ُِلي٣غ اَّٗٔ

إٔ ٣ٌٕٞ أَٝؿذ ح٩ِط٤خٕ ٝٗل٠ حُلي٣غ ًؤَّٗٚ هخٍ: ٓخ طؤط٤٘خ ٓلّيػخً رَ طؤط٢ ؿ٤َ 

ليِِّع" حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜ  .٘ٗٔ/ٕلٍٞ ُٓ

حٗظَ: َٗف أ١: ٫ٝ ٣ـُٞ حُؼطق ٧ٗٚ ُْ ٣ظويّ كؼَ كظؼطق ػ٤ِٚ.  (ٙ

 .٘ٗٔ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

ػُ٘خ؟  (7 كبًح هِض: َٛ طؤط٤٘خ كظلّيػُ٘خ؟ كَكؼظٚ كؤكي حُٔؼ٤٤ٖ٘: َٛ طؤط٤٘خ كَٜ طُليِّ

ٝحُٔؼ٠٘ حُؼخ٢ٗ ح٫ٓظلٜخّ ػٖ ح٩ِط٤خٕ ٝا٣ـخد حُلي٣غ كٌؤَّٗي هِض: َٛ طؤط٤٘خ، 

هِض: كؤٗض ح٥ٕ طلّيػُ٘خ، كبًح هِض: كظلّيػ٘خ، رخُٜ٘ذ كٌؤَّٗي هِض: َٛ ٣ٌٕٞ  ػْ
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 .(ٕ)، والنصب عمى أف األوؿ سبب لمثاني(ٔ)القطع خاصة
ا، ا أو استئنافً وجممة التمني كذلؾ إف كاف فييا فعؿ جاز الرفع عطفً 

ف لـ يكف فييا فعؿ فالرفع عمى  ،(ٖ)وىو السببية ،والنصب لو وجو واحد وا 
 .ال العطؼالقطع 
كوف إال باألفعاؿ، تال ( ٚ)، والدعاء(ٙ)، والنيي(٘)، والتحضيض(ٗ)والعرض

ا في ا، والنصب عمى التسبيب، ويجوز أيضً ا الرفع قطعً فيجوز فييا أيضً 
 النيي الجـز عمى العطؼ.

                                                                                                              

، ٘ٗٔ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٓ٘ي اط٤خٕ ك٤ٌٕٞ ٓززًخ ُِلي٣غ؟ . 

ٔٗٙ. 

 ٧ٗٚ ُْ ٣ظويّ كؼَ كظؼطق ػ٤ِٚ. (ٔ

َى رخَُكغ ٝحُٜ٘ذ، كخَُكغ ػ٠ِ  (ٕ ٍُ َٖ ر٤ظُي كؤُٝ ًُٝي ٗلٞ هُٞي:أ٣َ

ى، ح٫ٓظج٘خف ًؤَّٗ  ٍُ ٚ حٓظلْٜ ػٖ ٌٓخٕ حُز٤ض ػْ حٓظؤٗق كوخٍ: كؤٗخ أَُٝ

ٝحُٜ٘ذ ػ٠ِ حُٔزز٤ش ًؤٗٚ هخٍ: إ ٣ٌٖ ٢ّ٘ٓ ٓؼَكشُ ر٤ظَِي ٣ٌٖ ٢٘ٓ ٣ُخٍس  

 .ٙٗٔ/ُٕي. حٗظَ:َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ

ًُٝي ٗلٞ: ٤ُظ٢٘ أؿُي ٓخ٫ً كؤُٗلُِن ٓ٘ٚ، كخَُكغ ػ٠ِ حُوطغ، ًؤٗي ط٤٘ٔض إٔ  (ٖ

َّْ أهزَص أَّٗي ط٘لن طـي حُٔخٍ ٝط٘لن ٓ٘ٚ،  ٝحُوطغ ًؤَّٗي ط٤٘ٔض ٝؿيحٕ حُٔخٍ ػ

ٓ٘ٚ اًح ٝؿيطٚ.ٝحُٜ٘ذ ػ٠ِ حُٔزز٤ش ًؤٗي هِض: إ ٣ٌٖ ٢٘ٓ ٝؿيحٕ حُٔخٍ 

 .ٙٗٔ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٣ٌٖ ٢ّ٘ٓ اٗلخم  ٓ٘ٚ.

ٍُ ػ٘يٗخ كَ٘ظَليَُّع ( رخَُكغ ٝحُٜ٘ذ.ًوُٞي:)  (ٗ  أ٫َ طِ٘

ُٓي( رخَُكغ ٝحُٜ٘ذ.٬َٛ َُِٗض ػ٘يًوُٞي:) (٘ َِ  ٗخ كٌ٘

ًوُٞي:)٫ ط٠َْد ٣ُيحً كظ٘يّ( ك٤ـُٞ ك٤ٚ ػ٬ػش أٝؿٚ: حَُكغ ػ٠ِ  (ٙ

ح٫ٓظج٘خف ، ٝحُـِّ ػ٠ِ حُؼطق ، ٝحُٜ٘ذ ػ٠ِ حُٔزز٤ش.َٗف حُـَٔ ٫رٖ 

 .ٙٗٔ/ٕػٜلٍٞ 

ََ هللاَّ ٣ٍُِي، ك٤يهُُِٚ حُـ٘ش( رخَُكغ ٝحُٜ٘ذ.ًوُٞي: ) (7  َؿلَ
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فالرفع عمى القطع، والنصب عمى السببية،  ، ودونياكالنيي (ٔ)واألمر بالبلـ
 وال يجوز الجـز عمى العطؼ إال ضرورة.

 

 ، (ٕ) عمى اسـ ممفوظ بوت فعبًل ينتصب المضارع بعدىا إذا عطف )الواو(
، وذلؾ ال يكوف إال (ٖ)أو تعذر العطؼ بيا لمخالفة الفعؿ بعدىا لمفعؿ قبميا

 إال أو ال ينتصب بعدىا (ٗ)مسائمياعمى نحو  افي موضع الفاء ومسائمي
أو يكوف معناىا  ،وما بعدىا في تقدير اسـ ،إف كاف قبميا اسـ ممفوظ بو

 )كي( أو) إلى أف(. معنى

                                                 

ك٤ٚ ػ٬ػش أٝؿٚ: حَُكغ ػ٠ِ ح٫ٓظج٘خف، ٝحُـِّ  أ١ إ ًخٕ رخ٬ُّ ؿخُ (ٔ

ُٓي ( . َٗف  َْ ػ٠ِ حُؼطق، ٝحُٜ٘ذ ػ٠ِ حُٔزز٤ش، ٗلٞ: )ُظٌَّ ٣ًُيح ك٤ٌ

 .7ٗٔ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

ٝك٤٘جٌ ٣٫ٌٖٔ ا٫ ٜٗذ حُلؼَ رؼيٛخ ربٟٔخٍ )إٔ( ػ٠ِ ٍأ١  (ٕ

حُز٤٣َٜٖ، أٝ رخُو٬ف ػ٠ِ ٍأ١ حٌُٞك٤٤ٖ، أٝ رخُلَف ٗلٔٚ ػ٠ِ ٍأ١ 

ـ٢َٓ، ٝطٌٕٞ )أٝ( ٝٓخ ىهِض ػ٤ِٚ ك٢ طؤ٣َٝ ٜٓيٍ، كظٌٕٞ هي ػطلض حُ

، ٕٔ/7، َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ٘٘٘/ٕحٓٔخً ػ٠ِ حْٓ. حٗظَ: ح٩ٜٗخف

 .7٘ٔ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

(، ًُٝي اًح أٍىص ح٢ُٜ٘ ػٖ حُـٔغ  (ٖ َٖ ٗلٞ: )٫ طؤًَ حَُٔٔي ٝطََ٘د حُِز

ٍ، كِٔخ هخُق ٓخرؼيٛخ ٓخ هزِٜخ ر٤ٜ٘ٔخ، ُْٝ طَى ح٢ُٜ٘ ػٜ٘ٔخ ػ٠ِ ًَ كخ

ْٕ ٝٓخ رؼيٛخ رظؤ٣َٝ حُٜٔيٍ، ٣ٌٕٝٞ ٜٗذ حُلؼَ  ْٕ ًٝخٗض أ ربِٟٔخٍ أ

حُٜٔيٍ ٓؼطٞكخً ػ٠ِ ٜٓيٍ ٓظْٞٛ ُِلؼَ حُٔظوّيّ ، كٌؤٗي هِض: ٫ ٣ٌٖ َٓ٘ي 

. ِٖ َ  ُِٔٔي ٓغ َِٗد حُِز ، 7٘ٔ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ أً

حُٜٔ٘خؽ ك٢ َٗف حُـَٔ  ،798/ٍٕٝحؿغ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف 

ٔ/ٙٔ7. 

أ١ ٫ ٣ٌٕٞ ا٫ّ رؼي أَٓ أٝ ٢ٜٗ أٝ حٓظلٜخّ أٝ ػَٝ أٝ طل٤٠ٞ أٝ  (ٗ

. َٖ  ىػخء أٝ ٗل٢ أٝ طَٔ
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****** 
 .في النيي (ال)، والـ األمر، و(م اػل)، و(َلـْ ) الجواـز لفعؿ واحد:

ا( لنفي قد فعؿ، وىو م  ػفػ)لـ( لنفي الماضي المنقطع مف زمف الحاؿ، و) ل
، وقيؿ: ىي داخمة عمى المستقبؿ (ٔ)الماضي المنقطع مف زمف الحاؿ

 /ب[، وقيؿ: ٖٚ] (ٕ)فتقمب معناه إلى المضي
وىو  ،ي وصرفتا صيغتو إلى صيغة المستقبؿدخمتا عمى الماض

 .(ٖ)الصحيح
 (ٗ)والواقع بعد ىذه الحروؼ إف كاف معربًا بحرؼ فجزمو بحذؼ ذلؾ الحرؼ

أو معتمو بالياء أو بالواو أو  (٘)أو بالحركة صحيح اآلخر فجزمو بسكونو
 ، وقد يجـز بسكوف آخره وذلؾ قميؿ (ٙ)باأللؼ فالجـز بحذفيا

                                                 

، حُٜٔ٘خؽ ك٢ َٗف حُـَٔ 8٘٘/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف حٗظَ:  (ٔ

ٔ/ٙ٘9. 

هُٞٚ: "ٝه٤َ: ٢ٛ ىحهِش ػ٠ِ حُٔٔظوزَ كظوِذ ٓؼ٘خٙ ٝٛٞ هٍٞ حُٔزَى، ٝ (ٕ

ح٧ٍٛٞ ، ٙٗ/ٔ: حُٔوظ٠ذ حٗظَ  ر٤خٝ ٝأظ٘ٚ ًٔخ هَأص. ا٠ُ ح٢٠ُٔ"

، َٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش ٕٔٔ، حَُٔطـَ ٛـ 9ٔٓٔ/ٕ، حُٔوظٜي 7٘ٔ/ٕ

 .ٖٖٙ/ٗ، حُظ٣َٜق 8ٕٔ/ٕ، حُٔٔخػي 7ٕ٘ٔ/ٖ

ٝٛٞ ٌٓٛذ ٤ٓز٣ٞٚ أٜٗٔخ ٣َٜكخٕ ُلع حُٔخ٢ٟ ا٠ُ ح٠ُٔخٍع ىٕٝ  (ٖ

ُظ٣َٜق ، ح8٘9ٔ/ٗ، ٍٝحؿغ: ح٫ٍط٘خفٕٕٓ/ٗٓؼ٘خٙ.حٗظَ: حٌُظخد 

ٗ/ٖٖٙ. 

ٗلٞ: )ُْ ٣لؼ٬، ُْٝ ٣لؼِٞح، ُْٝ طلؼ٢ِ (.حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ  (ٗ

 .87ٔ/ٕػٜلٍٞ 

ٗلٞ: ) ُْ ٠٣َْد، ُْٝ ٣وَْؽ (.حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  (٘

ٕ/ٔ87. 

ٙ) .) َٖ ، ُْٝ ٣و ُِ ِٞ، ُْٝ ٣ـ  ك٤وخٍ: ) ُْ ٣و
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 .(ٔ)اجدًّ 
 .(ٕ)ز إال في الياء والواو، وقيؿ: يجوز فييما، وفي األلؼوقيؿ: يجو 
 منو حرؼ أو مبداًل  ،(ٖ)ا لـ ُتخفؼ ىمزتو جرى مجرى الصحيحأو ميموزً 

عمى قياس التخفيؼ فيجزمو بسكوف آخره كالصحيح، ويحذؼ آخره 
 كالمعتؿ.

، وال (ٗ)وال يجوز حذؼ الجاـز وبقاء عممو إال في الـ األمر في الضرورة
بقاء الحرؼ إال فييجوز  ، وا   .(٘)م ا( خاصةػ)لَ  حذؼ المجزـو

واألمر لمتكمـ بالبلـ، ولمخاطب مبني لممفعوؿ بالبلـ أو لمفاعؿ بالبلـ 
 .(ٙ)وبغير البلـ وىو األفصح

                                                 

ُْ ٣ـِٝ، ًًَ حُلَحء إٔ رؼٞ حُؼَد ٣٫لٌكٕٞ ك٤وُٕٞٞ:) ُْ ٣و٢٠، ٝ (ٔ

 ُْٝ ٣و٠٘ (، ٝػ٤ِٚ هٍٞ حُ٘خػَ: 

٢ ِٔ  رٔخ ٫هض ُزٕٞ ر٢٘ ٣ُخى  أَُْ ٣ؤط٤َْي ٝح٧ٗزخُء طَ٘

، ٕٙٔ، ٔٙٔ/ٔ: ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ُِلَحء . حٗظَٝه٤َ: ٢ٛ ُـش ٓوظٜش رخُ٘ؼَ

 .87ٔ/ٕ، َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 7ٕٓحُـَٔ ُِِؿخؿ٢ ٙ 

 .8ٕٓ ـٛ ، َٗف حُـَٔ ٫رٖ حُلوخ7ٍٓ: 8ٙ/ٔحٗظَ: حُٔلظٔذ  (ٕ

ٗلٞ: ) ُْ ٣وَأ، ُْٝ ٣ُوط٢ء ( أ١ ؿِٓٚ ٣ٌٕٞ رخٌُٕٔٞ ًخُٜل٤ق .  (ٖ

 .88ٕ، َٗف حُـَٔ ٫رٖ ٛ٘خّ ٛـ 7ٕٓحٗظَ: حُـَٔ ٛـ 

 ًوٍٞ حُ٘خػَ:  (ٗ

 ٍْ َُّ ٗل ُي طَلِي ٗلٔي ً َّٔ ل  اًح ٓخ هلض ٖٓ ٢ٍٗء طزخ٫  ُٓ

 ٣َ٣ي: ُظلِي.

خ أىهِٜ (٘ َّٔ خ (، أ١: ُٝـ َّٔ  خ، ٌُٖ كٌكض ُلْٜ حُٔؼ٠٘.ٗلٞ: )َُٓص حُٔي٣٘ش ُٝـ

َِْد، ٝحَْٟد(. (ٙ  طوٍٞ: )ُِظ٠َْ
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ا في المفظ حذؼ أنو إف كاف ما بعد حرؼ المضارعة متحركً  :وكيفية بنائو
ورد  ،ذؼ الحرؼأو في التقدير ح ،(ٔ)حرؼ المضارعة، وسكنت آخره

 ،حذؼ الحرؼ، وُسكِّف آخره (ٖ)ا، أو ساكنً (ٕ)وسكف آخره ،المحذوؼ
ا أو واجتمبت لو ىمزة الوصؿ مكسورة إف كاف ثالث المضارع مفتوحً 

 .(٘)، ومضمومة إف ضـ(ٗ)امكسورً 
 .(ٚ)، ومذىب الكوفييف أنو معرب(ٙ)ومذىب البصرييف أنو مبني

                                                 

ٔ) .) ْْ  طوٍٞ ك٢: )٣وّٞ( )هُ

طوٍٞ ك٢ ٗلٞ: )٣ٌَُّ( طلٌف كَف ح٠ُٔخٍػش، ٝطَى حُٔلٌٝف،  (ٕ

.) ّْ َِ  ٝطٌٖٔ ح٥هَ، كظوٍٞ: )أًَ

 أ١ إ ًخٕ ٓخ رؼي كَف ح٠ُٔخٍػش ٓخًً٘خ. (ٖ

َِْد(. (ٗ  ٗلٞ: )حًَِْٛذ، ٝحٟ

 (.ٗلٞ: )حُْهظَُ (٘

أ١: ك٢ كؼَ ح٧َٓ رـ٤َ ٫ّ كٜٞ ػ٘ي حُز٤٣َٜٖ ٓز٠٘ ػ٠ِ ٓخ ٣ـِّ رٚ  (ٙ

، حَُٔطـَ ٫رٖ ٕٗ٘/٠ٕٓخٍػٚ. حٗظَ ٍأ١ حُز٤٣َٜٖ ك٢: ح٩ٜٗخف 

، ح٫ٍط٘خف ٕ٘ٔ/ٗ، َٗف حٌُخك٤ش ٢َُِٟ 7ٔ/ٕ، حُِزخد ٕٕحُو٘خد ٛـ 

 .ٕٙٔ، حثظ٬ف حَُٜ٘س ٛـ 7ٗٙ/ٕ

7)  َٞ ُٔ ٟ ػٖ كَف ح٠ُٔخٍػشًٛذ حٌُٞك٤ٕٞ ا٠ُ إٔ كؼَ ح٧َٓ ُِ ََّ َؼ ُٔ ِٚ حُ  حَؿ

ّ  ر٬ّ ح٧َٓ حُٔويٍس.حٗظَ ٍأ١ حٌُٞك٤٤ٖ ك٢:  ٗلٞ: ( ٓؼَد  ٓـِٝ َْ )حْكَؼ

، ح٩ٜٗخف ٖ٘٘/ٕ، أٓخ٠ُ حرٖ حُ٘ـَٟ 9ٙٗ/ٔٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ُِلَحء 

 ٢، َٗف حُٔلَٜ ُِوٞح7ٍُٓٔ/ٕ، حُِزخد 77ٔـ، حُظز٤٤ٖ ٕٛٗ٘/ٔ

، حثظ٬ف حَُٜ٘س ٕ٘ٔ/ٖ، حُٔٔخػي ٖ٘ٓ/ٔ، ط٤ٟٞق حُٔوخٛي ٕٓٙ/ٖ

 .ٕٓٓ/ٔ، حُظ٣َٜق ٕ٘ٔـٛ

 ٓخ ًٛذ ا٤ُٚ حُز٣َٜٕٞ، ًُٝي ُٔخ٢ِ٣: ٛٞ ٝحٌُٔٛذ حُٜل٤ق 

إٔ ح٧َٛ ك٢ ح٧كؼخٍ إٔ طٌٕٞ ٓز٤٘ش، ٝح٧َٛ ك٢ حُز٘خء إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ  -ٔ

حٌُٕٔٞ، ٝاٗٔخ أػَد ٓخ أػَد ٖٓ ح٧كؼخٍ أٝ ر٠٘ ٓخ ر٢٘ ٜٓ٘خ ػ٠ِ كظلش 
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مو، ونيي، وعرض، وتمف، واستفياـ ا ألمر، واسـ فعويجـز ما كاف جوابً 
 .(ٔ)غير تقرير، وتحضيض

لنيابتيا مناب الشرط  :، وقيؿ(ٖ)جزمت لتضمنيا معنى الشرط :(ٕ)وقيؿ
 وىو الصحيح. ،(ٗ)وفعمو

 

                                                                                                              

ٜش رٞؿٚ ٓخ ر٤ٖ كؼَ ح٧َٓ ٝح٧ٓٔخء، كٌخٕ ُٔ٘خرٜش ٓخ رخ٧ٓٔخء، ٫ٝ ٓ٘خر

 رخه٤خً ػ٠ِ أِٛٚ ك٢ حُز٘خء.

إٔ حٌُِٔش طزو٠ ػ٠ِ أِٜٛخ ٖٓ حُز٘خء أٝ ح٩ػَحد ُل٤ٖ ٝؿٞى ٓوظٞ  -ٕ

٣وَؿٜخ ػٖ أِٜٛخ ٫ٝ ٣ٞؿي ٛ٘خ ٓوظ٠٠ ُوَٝؽ كؼَ ح٧َٓ ػٖ أِٛٚ ٖٓ 

 حُز٘خء.

ُٝٞ ، ٬ْٜٓ ٫ ٣ـُٞ إٔ ٗوٍٞ: حَٟد ٣ُي، ٝحٗظْ هخُي، ُْٝ ٣ٔٔغ ٖٓ ً -ٖ

، 7ٔ/ٕ، حُِزخد ٖٗ٘/ ًٕخٕ ؿخثِحً ًٔخ هخُٞح ُْ ٣ٔظ٘غ.حٗظَ: ح٩ٜٗخف 

 ٕ٘ٔ/ٖحُٔٔخػي 

 .ٖٕٙ، ا٬ٛف حُوَِ ٛـٕٓٔحٗظَ: حُـَٔ ٛـ (ٔ

 ك٢ حُٔوط١ٞ:) كو٤َ(، ٝأٍٟ حُٜٞحد ٓخ أػزض. (ٕ

هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "..٧ٗي اًح هِض:) أ١غ هللا ٣ـلَ ُي (، كبٗٔخ ؿِّ  (ٖ

َٖ ٓؼ٠٘ إ ططغ." حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ؿٞحد أ١غ هللا  ِّٔ ُٟ  ٚٗ٧

ٕ/ٔ9ٕ. 

هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: " ٧ٕ ح٧َٛ ػ٘يْٛ ك٢:) أ١غ هللاَ ٣ـلَ ُي () إ ططغ  (ٗ

َْ ُي (، كلٌف)أ١غ هللا ( ٝأه٤ْ إ ططغ هللا ٓوخٓٚ ".حٗظَ: َٗف  هللاَ ٣ـل

 .9ٕٔ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 
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ومذىب البصرييف: أنو ال يجـز جواب النيي حتى يسوغ فيو دخوؿ حرؼ 
مع أداة  ، ومذىب الكوفييف أنو يجوز ذلؾ(ٔ)الشرط عميو مع أداة النفي

 ، فإذا لـ تضمف الجممة معنى حرؼ الشرط ارتفع الفعؿ.(ٕ)النفي وغيرىا
 معنى الشرط:  فَ مِّ إذا ضُ  ومما يجـز جوازاً 

الموقوؼ  (ٖ)...[...لفظا ] /أ[ٖٛ]والفعؿ الخبريحسبؾ، وكفؤؾ، وشرعؾ 
فعؿ خيرا يثب عميو، ويجوز أف  امرؤٌ  اتقى اهللَ  :عمى السماع، والمسموع

 إف كاف مفعؿ الواجبل جـز الفعؿ جواباً أجاز الكوفيوف و  ،(ٗ)..[يضمف ]...
 .ىذا عندنا إال ضرورةوال يجـز  ،ا لممجزـوسببً 

****** 
 )إْذ ما(،  في (ٙ)ا لممبردخبلفً  (٘)حرفاف (، وىماْذما)وا   (إفْ : )الجزاءكمـ 

                                                 

َْ ُي ( (ٔ ِٚ هللا ٣ـل ؛ ٧ٗٚ ٣ٔٞؽ إٔ طوٍٞ:) إ ٫ طؼٚ هللا ٗلٞ:) ٫ طؼ

 ٫ ْٕ ِٚ هللاَ ط٘يّ (؛ ٧ٗٚ ٫ ٣ٔٞؽ إٔ طوٍٞ:) ا ٣ـلَ َُي (، ٫ٝ ٣ـُٞ:) ٫ طؼ

ِٚ هللا ط٘يّ (.حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  ، ٍٝحؿغ: حٌُظخد 9ٕٔ/ٕطؼ

، َٗف حُـَٔ 8ٗ/7، َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ 8ٓٔ/ٕ، ح٧ٍٛٞ 97/ٖ

 .8ٕ9ُِلوخٍ ٛـ 

ِٚ ( ٓؼ٠٘) إ كؤؿخ (ٕ : ) ٫ طؼ َٖ ِّٔ ُٟ ّْ (؛ ٧ٗٚ هي  َْ٘ي ِٚ هللاَ طَ ُٝح: ) ٫ طؼ

ّْ (. حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  ِٚ هللاَ طَ٘ي  .9ٕٔ/ٕطؼ

 ( ر٤خٝ ُْ أٓظطغ هَحءطٚ.ٖ)

 ( ر٤خٝ ُْ أٓظطغ هَحءطٚ.ٗ)

 .7٘، ٙ٘/ٌٖٛح ٌٓٛذ ٤ٓز٣ٞٚ حٗظَ: حٌُظخد  (٘

ك٢ إٔ )آًخ( حْٓ ظَف ُٓخٕ  ٝٛٞ ٍأ١ حرٖ حَُٔحؽ، ٝحُلخ٢ٍٓ أ٠٣خً  (ٙ

، َٗف ٕٔٔ، ٔٔٔ/ٕ، حُٔوظٜي 9٘ٔ/ٕ، ح٧ٍٛٞ ٘ٗ/ٕحٗظَ: حُٔوظ٠ذ 

، 7ٙ/ٗ، َٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي ٕٕٙٔ/ٖحٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش ٫رٖ ٓخُي 

 .78/ٔحُٔـ٢٘ 
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 ، وال مف(ٕ))ما ما( ال مركبة مف (ٔ))ميما( بسيطة وىي ،وأسماء باقييا
 ا لزاعمييما.خبلفً  (ٖ)()مو ما

  (أيف)، و(أي)، و()متى ، و(٘))إذ ما( ، وفي(ٗ))ما(ا فيي و) حيثما ( واجباً 
ا فيي و)َأن ى( ممتنًعاأي اف( )، و(ما)، و(َمفْ )إْف( و)وفي  (ٙ)جائزًا فييف

 .(ٛ)ا لقطربخبلفً  (ٚ))كيؼ( وال يجازى بػ )ما(.
 فيجوز رفع الجواب إف دخمت إال في الشعر  اجزمان(ٜ)ومتى كانا مضارعيف

                                                 

ُٜٝٝٗخ )كَْؼ٠ِ(، ٝأُلٜخ آخ ُِظؤ٤ٗغ، ٝآخ ُ٪ُلخم، ُٝٝحٍ حُظ٣ٖٞ٘  (ٔ

 .8ٖٙٔ/٘حَُحؿق. حٗظَ: ح٫ٍط٘خف ُِظؤ٤ٗغ.ٝحُوٍٞ رزٔخ١ظٜخ ٛٞ 

ٝٛٞ ٍأ١ حُو٤َِ) ٓخ( ح٠ُٝ٧ ُِـِحء، ٝحُؼخ٤ٗش حُظ٢ طِحى رؼي حُـِحء  (ٕ

كخٓظوزلٞح حُظ٣ٌََ، كؤريُٞح ٖٓ ح٧ُق ح٠ُٝ٧ ٛخء، ٝؿؼِٞٛخ ًخ٢ُ٘ء 

 .8ٔ/9، حُوِحٗش 9٘ٔ/ٕ، ح٧ٍٛٞ 7ٗ/ٕحُٞحكي.حٗظَ: حُٔوظ٠ذ 

ٚ( ٤ٖٝٛٞ ٍأ١ ح٧هلٖ، ٝحُِؿخؽ، ٝحُزـيحى٣ (ٖ َٓ ، ك٢ٜ ػ٘يْٛ ًَٓزش ٖٓ)

رٔؼ٠٘)حٌٓض(، ٝ)ٓخ( ح٤١َُ٘ش. حٗظَ: ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ٝاػَحرٚ ُِِؿخؽ 

 .7ٖٔ/ٖ، حُٔٔخػي ٙٗٔ/ٕ، اػَحد حُ٘لخّ 9ٖٙ/ٕ

 أ١ طِِٜٓٔخ)ٓخ( ػٟٞخً ٖٓ ح٩ٟخكش. (ٗ

 ٧ٜٗخ ًٍزض ٓؼٜخ. (٘

 أ١ ٣ـُٞ ىهٍٞ)ٓخ( ػ٤ِٜخ ٝػيٓٚ كؤٗض رخُو٤خٍ. (ٙ

، ح٩ٜٗخف ٕٗٙظَ: ا٬ٛف حُوَِ ٛـ حٗ ٌٛح ٌٓٛذ حُز٤٣َٜٖ، (7

 .ٖ٘ٗ/ٕ ، حُٜٔغ7ٓ/ٗ ، َٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُيٖٗٙ/ٕ

ٝٗٔذ ا٠ُ حٌُٞك٤٤ٖ أ٠٣خً.حٗظَ حَُٔحؿغ حُٔخروش، ًٝٛذ هّٞ ا٠ُ أٜٗخ إ  (8

.حٗظَ: حُٜٔغ  ْٖ ًُ ْٖ أ  .ٖ٘ٗ/ٕحهظَٗض رـ)ٓخ( ؿِّ رٜخ ٗلٞ: ٤ًلٔخ طٌ

ْٕ أىٝحص حُـِحء ح٧ىٝحص طيهَ ػ٠ِ ؿِٔظ٤ٖ كؼِ (9 ٤ظ٤ٖ، ك٬ ٣وِٞ حُلؼ٬ٕ أ

 ٣ٌٞٗخ ٓخ٤٤ٟٖ أٝ ٓٔظوز٤ِٖ أٝ أكيٛٔخ ٓخ٤ٟخً ٝح٥هَ ٓٔظوز٬ً.
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 .(ٔ)عميو الفاء وكاف في موضع جـز
جاز رفعو وجزمو أو المضارع فيجب  (ٕ)أو ماٍض ومضارع وتقدـ الماضي

ا أو ا أو نييً ، فإف كاف الجواب أمرً (ٖ)تركيب بالشعرال ىذا ختصيجزمو، و 
 ،(ٚ)فالفاء أو إذا (ٙ)أو جممة اسمية (٘)وجبت الفاء (ٗ)اأو استفيامً  دعاءً 

 .(ٛ)وال تحذؼ الفاء إال ضرورة

                                                 

أ١ إ ىهِض حُلخء ػ٠ِ حُـٞحد ك٤َكغ، ٣٫ٝـُٞ حَُكغ اًح ُْ طيهَ ا٫  (ٔ

 ٍَٟٝس، ًوٍٞ حُ٘خػَ: 

ٍْ ٣خ أهَعُ  َٖ كخر عُ   ٣خ أهَُع ر ََ ْٜ ْع أهَٞى طُ ََ ْٜ ُ٣ ْٕ  اَّٗي ا

حُلخء ٍَٟٝس. حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ أٍحى: كظَُٜع ٝكٌف 

ٕ/ٔ97. 

(ٕ.  ٝ ْْ ػَٔ  ( ٗلٞ: إ هخّ ٣ُي  ٣وُ

 ( أ١ طويّ ح٠ُٔخٍع ٝطؤه٤َ حُٔخ٢ٟ ٫ ٣ٌٕٞ ا٫ ك٢ ٍَٟٝس حُ٘ؼَ.ٖ)

 ( أ١ ًٝخٕ حُلؼَ ح٧ٍٝ ٓخ٤ٟخً أٝ ٓٔظوز٬ً.ٗ)

َّ كَ ٘) ْْ ٣ُي  كخَْٟرُٚ، ٝإ ُْ ٣وْ ك٬ ط٠َْرُٚ، ٝإ هخ ُ ُٚ، ( ٗلٞ: )إ ٣َوُ لََ هللاَّ ـَ

َّ كَٜ أَٗض ٟخٍرٚ؟(، ٝ)إ هَؿض كؤًَّ ٣ُيحً، ٝإ ؿخء ٣ُي   ٝإ هخ

ك٬ط٠َرٚ، إ هَؽ ٣ُي  ك٤ِظٚ ٤ٔ٣َ ٓؼ٘خ، إ ٣وْ ٣ُي كخؿلَ حُِْٜ ُٚ(. حٗظَ: 

 .8ٕٙ/ٔحُٜٔ٘خؽ ك٢ َٗف حُـَٔ 

 ( أ١ ٝحُـِٔش ح٠ُٝ٧ كؼ٤ِش، ٝحُـٞحد ؿِٔش ح٤ٔٓش.ٙ)

 ( ًوُٞٚ طؼخ٠ُ: 7)                      ٍٓٞس

 ، ًٝوُٞٚ طؼخ٠ُ: 8ٙٔ:  آٍ ػَٔحٕ               

        :ٍَُّٖٝٙٓٞس ح. 

 ( ًوٍٞ حُ٘خػَ: 8)

ُ ٣ٌؼَُٛخ  َِ حُلٔ٘خص هللاَّ ْٖ ٣لؼ َٓ   َُّ ِٕ  ٝحُ٘ ؼ٬ ِٓ  ِ َِّ ػَ٘ي هللاَّ  رخُ٘
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إال في)إْف (،  (ٔ)واالختيار أف يمي الفعؿ األداة وال يمي االسـ إال ضرورة 
 .(ٕ)ضرورةفعمييا  ظيرف إفيجوز إال 

ذا اجتمع الشرط والقسـ يبنى الجواب عمى المتقدـ منيما أو الشرط ، (ٖ)وا 
 ة مف الشرط واالستفياـ يبنى عمى الشرط، ويدخؿ االستفياـ عمى الجمم

 
 .(٘)عمى االستفياـ ييبنفيونس أما ، و (ٗ)يبويو والجزاء ىذا مذىب س

                                                 

 ( ًوٍٞ حُ٘خػَ: ٔ)

 ٍَ َْ   ٛؼيس  ٗخرظش  ك٢ كخثِ ِٔ ْٜخ طَ  أ٣٘ٔخ ح٣َُُق ط٤ُِِّٔ

ْْ ( ٗلٞ: ٕ) . إ ٣ُي  ٣و  ٝ ْْ ػَٔ  ٣ْو

.( ٗلٞ: ٖ)  ٝ َّٖ ػَٔ َٓ َّ ٣ُي  ٤ُوٞ ِ إ هخ  ٝهللاَّ

٣ٝيهَ ح٫ٓظلٜخّ ػ٠ِ حُـِٔش ( أ١ إٔ ٤ٓز٣ٞٚ ٣ز٢٘ حُـٞحد ػ٠ِ ح١َُ٘ ٗ)

، ٍٝحؿغ: ح٫ٍط٘خف 8ٙ، 7ٙ/ٖح١َُ٘ ٝحُـِحء رؤَٓٛخ.حٗظَ: حٌُظخد ٖٓ

ٗ/ٔ87٘ 

(٘ ) ْٗٞ٣ٝ ،  ٝ ْْ ػَٔ َّ ٣ُي  ٣و َّٕ حُلؼَ ٣ز٠٘ ػ٠ِ ح٫ٓظلٜخّ ٗلٞ: أَإِ هخ أ١ أ

. حٗظَ: حُٔخرن، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ   ٝ ُّ ػَٔ ، ٕٓٓ/٣ٕوٍٞ: ٣وٞ

 .8ٔٙٔ/َٖٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش 

 ٍَ ًٛذ ا٤ُٚ ٤ٓز٣ٞٚ كوخٍ: " ٝحُٜل٤ق ٌٓٛذ ٤ٓز٣ٞٚ  ق حرٖ ػٜلٍٞ ٓخؿَّ ٝهي 

 ري٤َُ هُٞٚ طؼخ٠ُ:

           :(؛ ٧ّٗٚ ٫ ٣ـُٞ إَٔ ٣ٌٕٞ ٖٗ)ح٧ٗز٤خء

ْٕ كؼَِض، ك٤لٌف  ْ  ا َّٕ ح١ٌُ ٣وٍٞ: أٗض ظخُ ٧ ، حُظوي٣َ: أَكْٜ حُوخُيٕٝ كبٕ ٓضَّ

َّٕ حُلخَء كَف حُـٞحد ُي٫ُش ٓخ طويَّّ ػ٤ِٚ ٫ ٣ ْ  كبٕ كؼَِض كب وٍٞ: أَٗض ظخُ

حٓظج٘خف طٔ٘غ ٓخ هزِٜخ إٔ ٣لَٔٙ ٓخ رؼيٛخ".حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

ٕ/ٕٓٓ. 
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ذا ُفيـ المعنى جاز أف يحذؼ الشرط  .(ٖ)أو كبلىما (ٕ)أو الجواب (ٔ)وا 
ذا سبؽ اسـَ  ، واالسـ (ٗ)بطؿ عممو ما عدا حرؼ الجر الشرط عامؿٌ  وا 
 ويتعمؽ حرؼ الجر بما بعده. (٘)المضاؼ إليو
أو  ،فموضعو نصب (ٚ)اأو مصدرً  ،(ٙ)اأو مكانً  ازمانً ف كاف إ واسـ الشرط

غيره أو  ،/ب[ مبتدأٖٛ، وفاعؿ الفعؿ مضمر اسـ الشرط فيو ]ذلؾغير 
، والنصب عمى مبتدأً  أخذه فالرفعأو ،(ٛ)]....[والفعؿ لـ يأخذ مفعولو 

 االشتغاؿ.

                                                 

 ًوٍٞ حُ٘خػَ: ( ٔ)

ٌُقءك ُّ   طَِِّْوٜخ كَِٔض َُٜخ ر َِهََي حُُلٔخ ل َٓ  َُ  ٝا٫ْ ٣َؼ

 أ١: ٝإ ٫ ططِوٜخ.

  ًوُٞٚ طؼخ٠ُ: ( ٕ)               

 أ١ كخكؼَ. ٖ٘ح٧ٗؼخّ ٖٓ ح٣٥ش: ٍٓٞس 

 ( ًوٍٞ حُ٘خػَ: ٖ)

 ْٕ ْٕ   هخُض ر٘خُص حُؼْ ٣خ ٠ِٔٓ ٝا ؼَيٓخً هخُض ٝا ُٓ َٕ َػ٤ِ٤ّخً   ًخ

 أ١: ٝإ ًخٕ ًٌُي ٤ٍٟظٚ، ٣٫ٝؼَف ًُي ٓغ ؿ٤َ)إ(.

(ٗ.ِٚ ٍْ رِ َُ ٍْ أَٓ َُ ْٖ طَٔ َٔ  ( ًوُٞي: رِ

َِْرُٚ. :( ًوُٞي٘) َِْرٚ أَٟ ْٖ ط٠َ َٓ  َّ  ؿ٬

، ٝٓؼخٍ ظَف حٌُٔخٕ: ك٤ؼٔخ طٌٖ ٙ) ْْ ْْ أَهُ ( كٔؼخٍ ظَف حُِٓخٕ: ٓظ٠ ٓخ ٣وُ

ْٖ ٓؼي. حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  ًُ  .ٕٔٓ/ٕأ

َِْد ٓؼَُِٚ(.حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ 7) َِْد أَٟ ( ًوُٞي: ) أ١ ٍَٟد ط٠

 .ٕٔٓ/ٕػٜلٍٞ 

 .ًِٔش ُْ أٓظطغ هَحءطٜخ( 8)
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ضافة ظرؼ زماف إليو(ٔ)ويبطؿ معنى الشرط إف تقدـ عميو  ـوال يجز  ،، وا 
 ا لمجيزه في الكبلـ.خبلفً (ٕ)إال ضرورة

ذ    ثبلثةفأو عمى فعؿ الجواب بالفاء  (ٖ)عطفت عمى فعؿ الشرط فالجـز اوا 
 .(٘)أو بغير الفاء فالجـز ،(ٗ)والنصب أضعفيا األعاريب،

ذا توسط بيف الفعميف آخر في معنى األوؿ ارتفع حاالً  ، (ٙ)جـز بداًل نا وأ، وا 
 .إف وقع بعد فعؿ الجزاء آخر، وكذلؾ (ٚ)عو حااًل أو ليس في معناه وجب رف

وقد  ،تأتي شرطية كما ذكرنا، ونافية لمجممة االسمية وال تعمؿ فييا (فْ )او
ويتصؿ عمؿ  ،تعمؿ ضرورة ولمجممة الفعمية، وزائدة بعد ما النافية باطراد

 إف كانت شرطية  (لو)وال تزاد في غير ىذيف و ،ما وبعد المصدرية قميبل

                                                 

 ( أ١ طويّ ػ٤ِٚ أٓٔخء ح١َُ٘، ك٤زطَ ٓؼ٠٘ ح١َُ٘، ٣َٝطلغ حُلؼَ.ٔ)

 ( ًوٍٞ حُ٘خػَ: ٕ)

ُٗٞرُُٚ  ًَ  ِٚ ْٖ طَِزَْغ ػ٤ِ َٓ َُ   ػ٠ِ ك٤ٖ  ِّ طيحرُ وخ َٔ ًْ ك٢ حُ ْي كَوَيٛخ ا ـِ َ٣ 

 ًٝوٍٞ ح٥هَ:  

 ِٚ ٍِ حُظ٬ِِع ُز٤ظِ ُّ أٍَكِيِ   ُُٝٔض رَِل٬ّ ظ٠َ ٣ٔظَكِِي حُوٞ َٓ  ٌُٖٝ 

ْٕ ٣وُ  ٗلٞ:( ٖ) (.)ا  َ  ْْ ٣ُي  ٣ٝوَْؽ ػَٔٝ ٣ـ٠َْذ رٌ

( ٢ٛٝ: حُـِّ ػ٠ِ حُؼطق، ٝحَُكغ ػ٠ِ ح٫ٓظج٘خف، ٝحُٜ٘ذ ٗ)

.) ْٕ  ربٟٔخٍ)أ

( أ١ إ ًخٕ حُؼطق رـ٤َ حُلخء ٖٓ كَٝف حُؼطق ُْ ٣ـِ ك٢ حُٔؼطٞف ٘)

(.حٗظَ: َٗف حُـَٔ  ا٫ّ حُـِّ ٗلٞ:  َ ٝ  ٣ٝـ٠ْذ رٌ ْْ ػَٔ ْْ ٣ُي  ٣و ْٕ ٣وُ )ا

 ٕٕٓ/٫ٕرٖ ػٜلٍٞ 

ِٖ أًَٓي (.حٗظَ: حُٜٔغ  ( ٗلٞ:ٙ)  .ٙٙٗ/ٕ)إ طؤط٢٘ طٔ

 .ٙٙٗ/ٕ)إ طؤط٢٘ ط٠لي أكٖٔ ا٤ُي (.حٗظَ: حُٜٔغ  ( ٗلٞ:7)
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بعدىا مستقبؿ لفظا ومعنى أو معنى ال لفظا أو امتناعية فيو فالفعؿ 
 .(ٔ)]..............[ بعدىا ماض لفظا ومعنى أو معنى ال لفظا وال يمييا

****** 
وىو  ،واشتؽ مف االنصراؼ ،(ٕ)ينوف، ويخفض االسـ المنصرؼ

، وقيؿ: مف الصرؼ وىو (ٗ)وقيؿ: مف الصريؼ بمعنى الصوت، (ٖ)الرجوع
 .(٘)الخالص

 

، ويمحؽ ما عدـ شبو (ٙ)وىو تنويف الصرؼ ،والتنويف يكوف لمتمكيف
 .(ٚ)الحرؼ، وشبو الفعؿ

                                                 

 ( ر٤خٝ ُْ أٓظطغ هَحءطٚ.ٔ)

، ٕ٘ٓ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ، 8ٕٔ ـ( حٗظَ: حُـَٔ ُِِؿخؿ٢ ٕٛ)

 .8٘/ٔ، حُٜٔغ99ٕـ َٗف حُـَٔ ٫رٖ ٛ٘خّ ٛ

 .ٕ٘ٓ/ٗ( حٗظَ: حُظ٣َٜق ٖ)

: حُظ٣َٜق . حٗظَٛٞص ك٢ ح٥هَ: -ٝٛٞ حُظ٣ٖٞ٘-( ٧ٕ حَُٜفٗ)

 .ٕ٘ٓ/ٕ، ٍٝحؿغ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕ٘ٓ/ٗ

( أ١ ٖٓ حُِزٖ، ٝحَُٜٔ٘ف هخُٚ ٖٓ ٗزٚ حُلؼَ ٝحُلَف.حٗظَ: ٘)

، ٝه٤َ ٖٓ ٕ٘ٓ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ، ٍٝحؿغ: ، ٕ٘ٓ/ٗحُظ٣َٜق 

١ ٛٞ حُوِذ.حٗظَ: ح٫َٜٗحف ا٠ُ ؿٜخص حُلًَخص، أٝ ٖٓ حَُٜف حٌُ

 .ٕ٘ٓ/ٗحُظ٣َٜق 

هخٍ حرٖ ٓخُي: "ٝط٣ٖٞ٘ حَُٜف ًظ٣ٖٞ٘ ٍؿَ  ٖٕ، ٕٕ/ٔ( حٗظَ: حٌُظخدٙ)

: َٗف . حٗظَٝؿ٤َٙ ٖٓ ح٧ٓٔخء حُٔؼَرش حُؼخ٣ٍش ٖٓ ٓٞحٗغ حَُٜف"

 .ٕٕٗٔ/ٖحٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش 

( أ١ ٛٞ ح٬ُكن ٨ُٓٔخء حُٔؼَرش حَُٜٔ٘كش؛ ٧ٜٗخ ُْ ط٘زٚ حُلَٝف 7)

َٗف حُـَٔ ، 7ٙٙ/ُٕلؼَ كظٔ٘غ ٖٓ حَُٜف.حٗظَ: ح٫ٍط٘خف كظز٠٘، ٫ٝ ح

، حُظ٣َٜق 7ٗٔ/ٔحُٜٔ٘خؽ ك٢ َٗف حُـَٔ ، 8ٓٔ/٫ٔرٖ ػٜلٍٞ 

ٔ/ٔٗٓ. 
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 .(ٔ)ا بيف المعرفة منو ونكرتوويمحؽ المبني فرقً ، ولمتنكير
 .(ٕ)محؽ جمع المؤنث السالـيو  ،ولممقابمة
، والجمع المعتؿ (ٖ)ا مف الجممة المحذوفة( عوضً ذْ )إِ  محؽيو  ،ولمعوض

 .(ٗ))مفاعؿ( يغةالبلـ عمى ص

                                                 

خ ك٢ رخد حْٓ حُلؼَ ( كٜٞ ٣ِلن ه٤خٓخً حُؼِْ حُٔوظّٞ رـ)٣ٝٚ(، ٝٓٔخػً ٔ)

)٤ٓز٣ٞٚ( ٖٓ ؿ٤َ ط٣ٖٞ٘ كبٗي أٍىص  حُٔوظّٞ رخُٜخء أٝ ؿ٤َٛخ، كبًح هِض:

 ًٜ . خ ٣َ٘ٔ أ١ ٤ٓز٣ٞٚخ حٓٔٚ ٤ٓز٣ٞٚ، ٝاًح ٗٞٗض ًخٕ ح٬ٌُّ ٓطِوً ٤ً٘ خ ٓؼٗو

حُٜٔ٘خؽ ك٢ ، 8ٓٔ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ، 7ٙٙ/ٕ: ح٫ٍط٘خف حٗظَ

 .ٔٗٔ/ٔ، حُظ٣َٜق 7ٗٔ/َٔٗف حُـَٔ 

َٗف ، 8ٓٔ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ، 9ٙٙ/ٕ( حٗظَ: ح٫ٍط٘خف ٕ)

 .ٕٗٔ/ٔحُظ٣َٜق ، ٕٙٗٔ/ٖحٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش 

ًْ ػٟٞخً ٖٓ حُـِٔش حُٔلٌٝكش ( ٖ) هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: " ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ِلن ا

ًْ هزَ حُلٌف.   : طؼخ٠ُ هخٍ هللا ح٠ُٔخف ا٤ُٜخ ا           

  خ،  ـِذ حَُُّٝ ط٣ّٝٞ اً  :أ١، ٖٗٓ ح٣٥ش : حَُّٝ ٍٓٞس ًٓ  ٝهخٍ هللاكخٍ

 :  طؼخ٠ُ        أ١، 8ٖٗٓ ح٣٥ش : حُٞحهؼش ٍٓٞس: 

َٖ اً رِـ ، كلٌف حُـِٔشض ك٤ َّ ّٞٝ ٜٓ٘خ حُظ٣ٖٞ٘، ٌُُٝي ٫  ،حَُُٝف حُُلِوٞ ٝػ

ُّ ٣َلَُف ، ٣ـظٔؼخٕ ٌٍ َؿِزِض حَُٝ ك٬ ٣ـُٞ إٔ طوٍٞ ك٢ ٓؼِٚ ٖٓ ح٬ٌُّ: ٣ٝٞٓج

، 9ٓٔ/ٔ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . حٗظَحُٔئٕٓ٘ٞ، كظُؼزض حُظ٣ٖٞ٘"

، حُظ٣َٜق ٕٙٗٔ/ٖ، َٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش 8ٙٙ/ٕ ٍٝحؿغ: ح٫ٍط٘خف

ٔ/ٔٗٗ. 

ٍٍ ٖٓ حُـٔٞع حُٔؼظِش ح٥ط٤ش ػ٠ِ ُٕٝ ( ٝٛٞ ح٬ُكن ُ٘لٞٗ) ٍٕ ٝؿٞح  ؿٞح

)كٞحػَ(، ٝٛٞ ػٞٝ ػٖ ح٤ُخء حُٔلٌٝكش ك٢ كخُظ٢ حَُكغ ٝحُـَ، طوٍٞ: 

 ٍٍ َُ حٌَُٔ ،ٌٛٙ َؿٞح ٍٍ، ًُٝي أٗٚ ُٔخ حؿظٔغ ك٤ٚ ػ٬ػش أػوخٍ: ػِوَ ٞح ـَ س ٍَُٝٓص ر

ّٞٝ  ،أٝ ح٠ُٔش ٝػوَ كَف حُؼِّش ٝػوَ حُز٘خء، ٝكٌكض ح٤ُخء رلًَظٜخ ٝػ
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 .(ٔ)وتختص أربعتيا باالسـ
ا مف حرؼ اإلطبلؽ، ويمحؽ القوافي المطمقة بحرؼ عمة عوضً  ،مترنـلو 

 .(ٕ)والحرؼ، والفعؿ ، ويوجد في االسـ 
وال يحذؼ  ،ا فاألصؿ أف يكسر اللتقاء الساكنيفالتنويف ساكنً  يقلذا ا  و 

نو فإباء بنت  أو المتحرؾ ،لذلؾ إال ضرورة، فإف كاف الساكف باء ابف
وىو الكنية  ،قاربيمايوذلؾ إذا وقع بيف عمميف أو ما  ،يحذؼ التنويف

وال  ،وكاف صفة غير مصغر وال مثنى وال مجموع ،ةبالغوالمقب والصفة ال
كثرة ليجوز إثباتو إذ ذاؾ إال ضرورة وحذؼ التنويف عمى لغتيف إحداىما 

 /أ[.ٜٖاللتقاء الساكنيف ]، واألخرى االستعماؿ
****** 

 وىو ما اجتمعت فيو عمتاف فرعيتاف ،ال ينوف وال يخفض نصرؼالم غير
وىي: العدؿ، والتعريؼ، والعجمة، والصفة،  ،عمى ما يذكر مف عمؿ تسع

                                                                                                              

َٗف ، 8ٙٙ/ٕ، ٍٝحؿغ: ح٫ٍط٘خف ٗٗٔ/ٔ: حُظ٣َٜق . حٗظَٜٓ٘خ حُظ٣ٖٞ٘

 .ٕٕٗٔ/َٖٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش ، 9ٓٔ/ٔحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

ٍٕ ٫طٞؿي ك٢ ٔ) ( هخٍ ح١َُٛ٧: "ك٬ طيهَ ػ٠ِ ؿ٤َٙ؛ ُيُظٜخ ػ٠ِ ٓؼخ

 .7ٗٔ/٣َٔق حُظٜ. ؿ٤َٙ"

 ( كٔؼخٍ ًٞٗٚ ك٢ ح٫ْٓ هٍٞ حُ٘خػَ: ٕ)

 ْٖ كَ ٍَّ ٌُ ٖ  ٣خ ٛخف ٓخ ٛخَؽ حُيَٓٞع حُ ـِ ٍَ ًخ٧طل٢ّٔ أٜٗ ِ١ ٖٓ 

 ٝٓؼخٍ ًٞٗٚ ك٢ حُلَف هٍٞ حُ٘خػَ: ، ٣َ٣ي: أٜٗؾ، أ١ هِن 

ًٍِخرَ٘خ َُ ؿ٤َ إَٔ  ْٕ   أكَِي حُظَّك ٍْ رَكخُِ٘خ ًٝؤٕ هَِي ُِ خ طَ َّٔ  َُـ

ٝٛٞ ح٠ُٔٔٔ  ،٣ٖ آهَ ٣ِلن حُوٞحك٢ حُٔو٤يسُْٝ ٣ؤص أرٞ ك٤خٕ ػ٠ِ ط٘ٞ

 رخُظ٣ٖٞ٘ حُـخ٢ُ.
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والتركيب، وزيادة األلؼ والنوف، ووزف الفعؿ، والجمع الذي ال نظير لو 
 ."ابف" ، زاد الكوفيوف لزـو(ٔ)في اآلحاد، والتأنيث

 ،والجمع ،(ٖ)األلؼبأو  (ٕ)البلـز وىو باليمزة متيف التأنيثُ ويقـو مقاـ ع
 ."مفاعيؿ" وأ "مفاعؿ" موازف وىو
، (ٗ)مانع، والتعريؼ عمميتو ومشبييا فالعدؿ، والصفة، والجمع كؿ   

 .(ٙ)ا لعيسىال مشتركو المنقوؿ مػف الفعػؿ خبلفً  (٘)وغالبو ووالوزف مختص
                                                 

َٗف ، ٕٕٔ/ٔرؼيٛخ، حُز٢٤ٔ  ٝٓخ 8ٕٔ ـ( حٗظَ: حُـَٔ ُِِؿخؿ٢ ٛٔ)

، حُظ٣َٜق 99ٕ ـَٗف حُـَٔ ٫رٖ ٛ٘خّ ٛ، ٕ٘ٓ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 رؼيٛخ. ٝٓخ 87/ٔ، حُٜٔغ 7ٕٓ/  ٗ

 .حُٔ٘ظ٢ٜ رؤُق حُظؤ٤ٗغ حُٔٔيٝس، ٗلٞ: كَٔحء :أ١ (ٕ)

 ُكز٠ِ. ٗلٞ:حُٔ٘ظ٢ٜ رؤُق حُظؤ٤ٗغ حُٔوٍٜٞس،  :أ١( ٖ)

، ًُٝي أٗٚ ٓؼيٍٝ ػٖ ح٧ُق ٝح٬ُّ كٜخٍ ًخُؼِْ ك٢  :( أ١ٗ) ََ َل َٓ ًظؼ٣َق 

ف رخ٧ُق ٝح٬ُّ ََّ : َٗف حُـَٔ . حٗظَأٗٚ ٓؼَكش ٤ُْٝ ر٠ٔخف ٫ٝ ٓؼ

 .ٕٙٓ/٫ٕرٖ ػٜلٍٞ 

كخُـخُذ ٛٞ ، ٝٓوظٚ، ٝٓ٘ظَى، ( ُٕٝ حُلؼَ ػ٠ِ ػ٬ػش أهٔخّ: ؿخُذ  ٘)

ح١ٌُ ٣ٞؿي ك٢ ح٧ٓٔخء ٝح٧كؼخٍ، ٝأًؼَ ٝؿٞىٙ ك٢ ح٧كؼخٍ ٓؼَ: ٣لؼَ، 

ٝأكؼَ، ٝطلؼَ، ٝحُٔوظٚ ٛٞ ح١ٌُ ٫ ٣ٞؿي ا٫ّ ك٢ ح٧كؼخٍ ٫ٝ ٣ٞؿي ك٢ 

خ حُٔ٘ظَى ، حُؼ٤ٖ ٢ٝٛٞ كَؼََّ ٝكُؼََّ ٠ٓؼل ، ٖٓ حُلؼَ ٓ٘و٫ًٞ ح٧ٓٔخء ا٫َّ  ّٓ ٝأ

: َٗف حُـَٔ ٫رٖ . حٗظ٠َ حُظٔخ١ٝكٜٞ ح١ٌُ ٣ٞؿي ك٢ ح٧ٓٔخء ٝح٧كؼخٍ ػِ

 .ٗٓٔ/ٔ، حُٜٔغ 8٘7/ٕ، ٍٝحؿغ: ح٫ٍط٘خف ٕٙٓ/ٕػٜلٍٞ 

( ٝح١ٌُ ٣ٔ٘غ ٖٓ حَُٜف ٖٓ ٌٛٙ ح٧هٔخّ حُـخُذ ٝحُٔوظٚ، ٌٝٛح ٙ)

، َٗف حٌُخك٤ش 97ٔ: 9ٗٔ/ٖحٗظَ: حٌُظخد  .ٌٓٛذ ٤ٓز٣ٞٚ ٝحُـٍٜٔٞ

 حٍ: ، أٓخ حُٔ٘ظَى كل٤ٚ ػ٬ػش أهٞٓٔ/ٖ، حُٔٔخػي ٓ٘ٗٔ/ٖحُ٘خك٤ش 

ٝٛٞ ٌٓٛذ ٤ٓز٣ٞٚ  ،ٓٞحء ُٗوَ ٖٓ حُلؼَ أّ ٫ ،خح٧ٍٝ: ػيّ طؤػ٤َٙ ٓطِوً 

٩ؿٔخع حُؼَد ػ٠ِ َٛف ًؼٔذ حْٓ ٍؿَ، ٝٛٞ ٓ٘وٍٞ ٖٓ  ؛ٝحُـٍٜٔٞ
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أو  (ٖ) بعبلمة (ٕ)أو غيػر الـز (ٔ)اوالتأنيث إف بقي عمى مؤنثػو الزمً 
 (ٚ)أو ساكنػو (ٙ)ا متحػرؾ الوسػطأو ثبلثيػًّ  ،(٘)أزيػد مف ثبلثػة، (ٗ)ىاغيػر 

منضاؼ إليو أزيد مف عمة واحدة  ،أو غير منقوؿ ،(ٛ)مف مذكر منقواًل 

                                                                                                              

َٔذَ  ْؼ ٝحُؼخُغ: ٣ئػَ إ ٗوَ ، )كؼَِ(، ٝحُؼخ٢ٗ: طؤػ٤َٙ ٓطِوخ، ٝػ٤ِٚ ٣ْٞٗ ًَ

ظيٍ روٍٞ )كِْؼَ(، ٫ٝ ٣ئػَ ك٢ ؿ٤َٙ، ٝػ٤ِٚ ػ٠ٔ٤ رٖ ػَٔ، ٝحٓ ٖٓ

 حُ٘خػَ: 

ُٖ ؿ٬ ٬١ُّٝع حُؼََ٘خ٣خ شَ طؼَك٢ٗٞ  أٗخ حر َٓ ِغ حُؼٔخ َٟ  ٓظ٠ أَ

، ٓخ٣َٜ٘ف ٝٓخ٫ ٣َٜ٘ف ُِِؿخؽ 99ٔ/ٖكِْ ٣َٜكٚ. حٗظَ: حٌُظخد 

، 7ٙٗٔ/ٖ، َٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش 7ٕٙ، ا٬ٛف حُوَِ ٛـ ٕٓٛـ

، ٝهي ٍىٙ حرٖ ػٜلٍٞ كوخٍ: إ ٘ٓٔ، ٗٓٔ/ٔ، حُٜٔغ 8٘7/ٕح٫ٍط٘خف 

َّٕ ًُي ٓلظَٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٛلش ُٔلٌٝفحُز٤ كٌؤَّٗٚ هخٍ:  ،ض ٫ ى٤َُ ُٚ ك٤ٚ؛ ٧

ٍَ ؿ٬، ٝٓلظَٔ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ؿ٬ ٤َٟٔ ٝك٤ٌض حُـِٔش ٝٛٞ  أٗخ حرٖ ٍؿ

 ًَّ : َٗف . حٗظَحح٠ُٝ٧، كٌؤٗٚ هخٍ: أٗخ حرٖ ح١ٌُ ٣وخٍ ُٚ ؿ٬، ٓؼَ طؤَر٢ََّ ٗ

 .ٕٙٓ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .ٕٓٗ/ٗ، حُظ٣َٜق 878/ٍٕط٘خف حٓظ٘غ ٖٓ حَُٜف.حٗظَ: ح٫ (ٔ)

ْٕ ٣ٌٕٞ حُظؤ٤ٗغ رؼ٬ٓش أٝ رـ٤َ ػ٬ٓش.( ٕ)  ؿ٤َ ٫ُّ ك٬ ٣وِٞ أ

 .ٕٓٗ/ٗ، حُظ٣َٜق 878/ٕحٓظ٘غ ٖٓ حَُٜف.حٗظَ: ح٫ٍط٘خف  (ٖ)

إ ًخٕ رـ٤َ ػ٬ٓش ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٬ػ٤خً أٝ أ٣ُي، كبٕ ًخٕ أ٣ُي  (ٗ)

 ك٤ٔ٘غ حَُٜف.

 ٕ ٣ٌٕٞ ٓظلَى ح٢ُٓٞ أٝ ٓخًٖ ح٢ُٓٞ.إ ًخٕ ػ٬ػ٤خً ك٬ ٣وِٞ أ (٘)

، 878/ٕحٗظَ: ح٫ٍط٘خف .إ ًخٕ ٓظلَى ح٢ُٓٞ ك٤ٔ٘غ حَُٜف (ٙ)

 .ٕٓٗ/ٗحُظ٣َٜق 

ًَّ أٝ ٫ ٣ٌٕٞ (7)  .إ ًخٕ ٓخًٖ ح٢ُٓٞ ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓ٘و٫ًٞ ٖٓ ٌٓ

.حٗظَ: 8) ٍَ ، ُٝؿٞ َٚ ْٔ ( إ ًخٕ ٓ٘و٫ًٞ ٖٓ ًٌَٓ ك٤ٔظ٘غ حَُٜف ٓؼَ ِك

 ٕٓٗ/ٗحُظ٣َٜق 
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 ،(ٕ)اسـ امرأة فإنو عنده كيند (زيد: )في مثؿ (ٔ)ا لعيسىوجب المنع خبلفً 
 .أو واحدة جاز

ف   أزيد مف ثبلثة  ،(ٖ)وكاف بعبلمة أو بغيرىا ،وسمي بو مذكر ،لـ يبؽوا 
، وما كاف تأنيث جمع كرجؿ يسمى بكبلب أو كاف (ٗ)اا، وكراعً منع إال ذراعً 

 فالصرؼ كاف متحرؾ الوسط أو ساكنو، وبعض العرب يمنع ، ثبلثياً 
 .(٘)اكراعً 

                                                 

إ ح٠ٗخكض ا٤ُٚ أ٣ُي ٖٓ ػِش ٝحكيس ك٤ـُٞ ك٤ٚ ٝؿٜخٕ: حَُٜف، ٝٓ٘غ  (ٔ)

 حَُٜف.

 ٕٓٗ/ٗ( حٗظَ: حُظ٣َٜق ٕ)

٢ّٔ رٚ ًٌَٓ ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓئٗؼً ٖ) خ رؼ٬ٓش ( كبٕ ًخٕ ح٫ْٓ حُٔئّٗغ هي ٓ

خ رـ٤َ خ رؼ٬ٓش ك٤ٔ٘غ حَُٜف، ٝإ ًخٕ ٓئٗؼً أٝ ٫ ٣ٌٕٞ، كبٕ ًخٕ ٓئٗؼً 

: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . حٗظَخ أٝ أ٣ُيػ٬ػ٤ًّ  ػ٬ٓش ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ

 .ٖٕٗ، ٕٕٗ/ٗ، حُظ٣َٜق 7ٕٓ/ٕ

٢ُٔٓ ًٌَٓ رٔئٗغ ٝؿذ ٓ٘ؼٚ ٖٓ حَُٜف ر١َٝ٘ ٜٓ٘خٗ) أ٫ ٣ٌٕٞ  :( اًح 

كبًح ٢ٔٓ رٚ  ،ًٍحع ٍأ٣ظٜخ: كبٗٚ ٓئٗغ ري٤َُ ،خ رظ٤ًٌَ ؿخُذ ًٌٍحعٓٔزٞهً 

أٗض ًٍحػ٢  ُْٜٞ:ًٌَٓ حَٜٗف ُـِزش حٓظؼٔخُٚ هزَ حُؼ٤ِٔش ك٢ حًٌَُٔ، ًو

، ٖٕٗ/ٗرٔؼ٠٘: أٗض ٗخ١َٛ ٝٓ٘ـي١. حٗظَ: حُظ٣َٜق  ،ٝػ٠ُي١

 .ٗٔٔ/ٍٔٝحؿغ: حُٜٔغ 

"كبٕ ًخٕ أ٣ُي ك٤ٔ٘غ حَُٜف ا٫ إٔ ٣ٌٕٞ حُظؤ٤ٗغ  ( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ:٘)

طؤ٤ٗغ ؿٔغ، كبّٗٚ ٣٫ٔ٘غ حَُٜف، ٓؼخٍ ًُي إٔ ط٠ٔٔ ر٬ٌد، كبًح ٤ٔٓض رٚ 

ٔخ ٢ٔٓ رٜٔخ حًٌَُٔ ٝٛٔخ ٓغ ًُي خ، كبَّٗ خ ًَٝحػً  ًٍحػً حَٜٗف ا٫َّ 

خ كبّٗٚ ٫ ٣ٔ٘غ حَُٜف". َٜٓٝكخٕ ٌُؼَس ط٤ٔٔش حًٌَُٔ رٜٔخ، كبٕ ًخٕ ػ٬ػ٤ًّ 

، ٖٕٙ/ٖ، ٍٝحؿغ: حٌُظخد 9ٕٕ، 7ٕٓ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .ٕٕ/ٖحُٔٔخػي 
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أو البناء أو  ،(ٖ)أو ال فالمنع ،(ٕ)إف تضمف معنى الحرؼ بني( ٔ)والتركيب
  (ٙ)إف كانت في عمـ أو في صفة (٘)والزيادة  .(ٗ)اإلضافة

ال فبل (ٚ)تؤنث بغير التاء منع  ، (ٓٔ)شخصية ياشرط (ٜ)والعجمة .(ٛ)وا 

                                                 

(ٔ ) ًٔ  ح، ٝٛٞ حُظ٤ًَذ حُِٔؿ٢.خ ٝحكيً حُظ٤ًَذ ٝٛٞ ؿؼَ ح٤ٔٓ٫ٖ حٓ

 (.هٔٔش ػَ٘)  ( ًـٕ)

 رؼِزي (.)  ( ٗلٞ:ٖ)

 .9ٓٔ/ٔ، حُٜٔغ 7ٖٕ، ٖٕٙ/ٗ، حُظ٣َٜق 8ٙ٘/ٕحٗظَ: ح٫ٍط٘خف ( ٗ)

٣ُخىس ح٧ُق ٝحُٕ٘ٞ ٫ ٣وِٞ إٔ طٌٕٞ ك٢ حْٓ ػِْ أٝ ٫ ( ح٫ْٓ ح١ٌُ ك٤ٚ ٘)

 .8ٕٓ/ٕطٌٕٞ. حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

٤َ ٝإ ُْ ٣ٌٖ ػِٔخً ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٛلش أٝ ٫ ٣ٌٕٞ، كبٕ ًخٕ ؿ( ٙ)

 .8ٕٓ/ٕٛلش ك٬ ٣ٔ٘غ ٖٓ حَُٜف.حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

إ ًخٕ ٛلش ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ئّٗغ رخُظخء أٝ ٫ ٣ئٗغ، كبٕ أُّٗغ رخُظخء  (7)

 .8ٕٓ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  . حَٜٗف

/ ٖ: َٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش . حٗظَٝإ أُّٗغ رـ٤َ حُظخء حٓظ٘غ حَُٜف( 8)

 .9، 8/ٖ، حُٔٔخػي 9ٖٗٔ

ّٕ ًَ حْٓ أػـ٢ٔ أُػَد ٝطٌٖٔ ك٢ ح٬ٌُّ كيهِظٚ 9) ( هخٍ ٤ٓز٣ٞٚ: "حػِْ أ

ا٫ إٔ ٣ٔ٘ؼٚ  ، َٛكظٚح٧ُق ٝح٬ُّ، ٝٛخٍ ٌَٗس، كبٗي اًح ٤ٔٓض رٚ ٍؿ٬ً 

ٝحُي٣زخؽ، ٝح٤َُٗيؽ، ٣ٔ٘غ حُؼَر٢، ًُٝي ٗلٞ: حُِـخّ،  ٖٓ حَُٜف ٓخ

 .ٖٕ٘ ،ٖٕٗ/ٖ: حٌُظخد . حٗظَٝح٤َُُ٘ٝ، ٝحُلَٗي، ٝحُِٗـز٤َ"

حُ٘و٤ٜش ٢ٛ: إٔ ط٘وَ ح٫ْٓ ٖٓ ٬ًّ حُؼـْ ك٢ أٍٝ أكٞحُٚ ٓؼَكش ( ٓٔ)

، 8ٕٓ/ٕٝآٔخػ٤َ. حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ، ارَح٤ْٛ : ٓؼَ 

، ٝحُ٘و٤ٜش ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ 9ٓٔ/ٔ، حُٜٔغ87٘/ٍٕٝحؿغ: ح٫ٍط٘خف

 ح٫ْٓ ح٧ػـ٢ٔ ػ٠ِ ػ٬ػش أكَف أٝ أ٣ُي.
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 ؛ (ٗ)وابف قتيبة (ٖ)ا لعيسىخبلفً  (ٕ)، والثبلثي مصروؼ(ٔ)وزيادة عمى ثبلثة
 .(٘)واألفصح فيو عندىما الصرؼ، إذ جعبله كالمؤنث الثبلثي

مع الكؿ إال مع الوصؼ أو المانع بمفرده العجمة،  (ٙ)التعريؼ مؤثر
 العدد عدؿ و إال، والعدؿ ال تؤثر إال مع(ٚ)والتركيب، والتأنيث غير البلـز

، والوصؼ الزيادة والوزف يؤثراف مع التعريؼو  سيأتي، خبلؼف/ب[ ٜٖ]
 والوصؼ معيما.

                                                 

،  87ٙ/ٕ: ح٫ٍط٘خف . حٗظَ خػ٤َٝآٔ، أ١ ػ٬ػش أكَف ًبرَح٤ْٛ ( ٔ)

 . ٓٔٔ/ٔحُٜٔغ 

. أٝ ًخٕ ٓظلًَخً  ، ١ُٞٝ، ، ٗلٞ: ٗٞف  خ ٓخًٖ ح٤٢ًُّٓٞ أ١ اًح ًخٕ ػ٬ػ( ٕ)

، ٕ٘ٗ/ٗ، حُظ٣َٜق 9ٙٗٔ/ٖ، َٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش ٖٕ٘/ٖحٗظَ: حٌُظخد 

 .ٓٔٔ/ٔ، حُٜٔغ ٕٙٗ

 .9ٔ/ٖ، حُٔٔخػي ٕٙٗ/ٗ، حُظ٣َٜق 877/ٕحٗظَ ٍأ٣ٚ ك٢: ح٫ٍط٘خف ( ٖ)

ػخُْ ٗل١ٞ ُٝـ١ٞ، ٗ٘ؤ رزـيحى  ،( ٛٞ ػزي هللا رٖ ِْٓٔ رٖ هظ٤زش حُي١ٍٞ٘٣ٗ)

 ٕٝطؤىد رٜخ، ُٚ ٜٓ٘لخص ًؼ٤َس ٜٓ٘خ: ؿ٣َذ حُوَإٓ ٝحُلي٣غ، ٌَٝٓ٘ حُوَآ

ٍحؿغ طَؿٔظٚ ك٢: اٗزخٙ حَُٝحس .  ٛـ7ٕٙ، طٞك٢ ٓ٘ش  ٝحُلي٣غ ٝؿ٤َ ًُي

ح٫ٍط٘خف  ،ٕٕٔ ـحٗظَ ٍأ٣ٚ ك٢: أىد حٌُخطذ ٛٝٓخ رؼيٛخ، ٝ ٖٗٔ/ٕ

، ٝكـظٜٔخ ك٢ ًُي أٜٗٔخ 9ٔ/ٖ، حُٔٔخػي ٕٙٗ/ٗ، حُظ٣َٜق 877/ٕ

٣ـؼ٬ٕ كٌٔٚ كٌْ حُٔئٗغ حُؼ٬ػ٢، ٝٛٞ ٍأ١ حُـَؿخ٢ٗ، ٝحُِٓو١َ٘ 

 .ٕٙٗ/ٗ، حُظ٣َٜق 877/ٕ، ح٫ٍط٘خف 99ٗ/ٕ: حُٔوظٜي . حٗظَ أ٠٣خً 

 ٝهي ٍى حرٖ ػٜلٍٞ هُٜٞٔخ، ٝكٌْ ػ٤ِٚ رخُلٔخى كوخٍ: "ًُٝي كخٓي ٧ّٗٚ( ٘)

: َٗف حُـَٔ ٫رٖ . حٗظَ حَُٜف"ُْ ٣ٔٔغ ك٢ ٓؼَ: ٗٞف أٝ ٛٞى ا٫َّ 

 .8ٕٓ/ٕػٜلٍٞ 

 أ١ ك٢ ٓ٘غ حَُٜف.( ٙ)

 أ١ ٫ طٔ٘غ حَُٜف ا٫ ٓغ حُظؼ٣َق.( 7)



  

 

 

 
 

 

 
 7102إصدار  والثالثون حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني

444 

وىو ما  ،اؼ نكرة مطمقً وينصر  ،(ٔ) غير المنصرؼ منو: ما ال ينصرؼ معو
ما ال  ليس إحدى عمتيو التعريؼ أو ىي، فإذا سقطت خمفت أخرى، ومنو

ينصرؼ معرفة، وينصرؼ نكرة، وىو ما التعريؼ إحدى عمتيو ، فإذا سقط 
 خمفت أخرى.
 .(ٕ)وىو المعدوؿ في النكرة، فإذا سمي بو انصرؼ ومنو العكس،

 ومؤنثو، ا أو وصفً  (ٙ)أو نكرة ،(٘)معرفة امتنع (ٗ)اإف كاف اسمً  (ٖ))أفعؿ(
 .ا في األصؿ انصرؼ، أو كاف اسمً (ٚ))أفعمة( )ُفعمى(، أو

 .، فإف َنَكْرَتيما انصرؼ(ٛ))أفعمة( امتنع فإف سمي بيذا أو بما مؤنثو
 .(ٓٔ))َفْعبَلء( امتنع أو (ٜ))ُفعمى( انصرؼ فإف سميت بما مؤنثو

                                                 

 أ١ ٓغ حُظؼ٣َق.( ٔ)

 9ٕٓ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ( ٕ)

 ٝٛٞ ح١ٌُ ٣٫َٜ٘ف ٓؼَكش ٫ٝ ٌَٗس، ٝ)أكؼَ( ٣ؤط٢ حٓٔخً أٝ ٛلش.( ٖ)

 كبٕ ًخٕ حٓٔخً ك٬ ٣وِٞ إَٔ ٣ٌٕٞ ٓؼَكش أٝ ٌَٗس.( ٗ)

: َٗف حُـَٔ ٫رٖ . حٗظَُُٕٞ حُلؼَ، ٝحُظؼ٣َق( أ١ ٖٓ حَُٜف ٘)

 .ٕٓٔ/ٕػٜلٍٞ 

 .( حَٜٗفٙ)

 )أٍََٓ، ٝأٍَِٓش(. ٗلٞ:( 7)

: َٗف حُـَٔ ٫رٖ . حٗظَحٓظ٘غ ٖٓ حَُٜف ُُٕٞ حُلؼَ ٝحُظؼ٣َق( 8)

 .ٕٓٔ/ٕػٜلٍٞ 

: َٗف حُـَٔ ٫رٖ . حٗظ٬َُّ أَٝ ح٩ِٟخكش٧ؿَ ح٧ُق ٝح( حَٜٗف 9)

 .9ٔٓ/ٕ، َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف ٕٓٔ/ٕػٜلٍٞ 

: َٗف حُـَٔ ٫رٖ . حٗظَحٓظ٘غ ٖٓ حَُٜف ُُٕٞ حُلؼَ ٝحُٜلش( ٓٔ)

 .ٕٔٔ/ٕػٜلٍٞ 
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، واألخفش (ٕ)وجب المنعي يبويوسػ، فإف َنَكْرت و ف(ٔ)وكذا إف سميت بو
 .(ٗ)، والفارسي يجيز الوجييف(ٖ)يصرؼ
  ،وىي معو ظاىرة أو مقدرة امتنع لموزف ،ِمْف( ا )َأْفَعؿَ أو وصفً 

                                                 

حٓظ٘غ ٖٓ حَُٜف ُُٕٞ حُلؼَ ٝحُظؼ٣َق.حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ( ٔ)

 .ٕٓٔ/ٕػٜلٍٞ 

حٗظَ: . ن حُٔزَى ٤ٓز٣ٞٚ ك٢ ٌٛح ، ٝهي ٝحك9ٗٔ/ٖحٗظَ: حٌُظخد ( ٕ)

، َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 979/ ٕ، حُٔوظٜي 77ٖ، ٕٖٔ/ٖحُٔوظ٠ذ 

ٕ/ٕٔٓ. 

، َٗف حُـَٔ ٫رٖ 979/ ٕ، حُٔوظٜي 77ٖ، ٕٖٔ/ٖحٗظَ: حُٔوظ٠ذ ( ٖ)

 .ٕٓٔ/ٕػٜلٍٞ 

ٝأَرٞ ػ٢ِ حُلخ٢ٍٓ ٣ـ٤ِ هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: " 979/ ٕحٗظَ: حُٔوظٜي ( ٗ)

ظَض ك٤ٚ أّٗٚ ًخٕ ٛلش كظٔ٘ؼٚ حَُٜف، ٝإ ُلظض ك٤ٚ حُٞؿ٤ٜٖ كوخٍ: إ ُل

 َّٕ أٗٚ حٗظوَ ػٖ حُٜلش ا٠ُ ح٤ٔٓ٫ش كظَٜكٚ، ٝحُي٤َُ ػ٠ِ ٛلش ٌٛح أ

َّٔض رخُٜلش كظخٍس طلٌْ ُٜخ رلٌْ حُٜلش ٝطخٍس طلٌْ ُٜخ رلٌْ  حُؼَد اًح ٓ

ح٧ٓٔخء، أ٫ طَٟ أّٜٗخ ُٔخ ٓٔض رؤكٞٙ كٌٔض ُٚ رلٌْ حُٜلش، ٝطخٍس 

، ٝهي ٍىَّ ٕٓٔ/ٕ". حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ طـٔؼٚ ؿٔغ حُٜلخص

خ هٍٞ ٤ٓز٣ٞٚ كوخٍ: حرٖ ػٜلٍٞ ٓخًٛذ ا٤ُٚ ح٧هلٖ، ٝحُلخ٢ٍٓ َٓؿلً 

"ٌٝٛح ح١ٌُ هخٍ ٤ُْ رٜل٤ق؛ ٧ٗٚ ٣ُ٘زِٚ أَِٛٚ هزَ حُظ٤ٔٔش، ٧ٗٚ ٌَٗس ًٔخ 

خ أرٞ حُلٖٔ ،  ًخٕ ٝهض إَٔ ًخٕ ٛلش، ٝٗزٚ حُؼِّش ػِّش  ك٢ ٌٛح حُزخد ّٓ ٝأَ

 ٤ُْ ك٤ٚ ا٫ّ ػِّش ٝحكيس ك٬ ٣ٔ٘غ حَُٜف، ٌٝٛح ح١ٌُ هخُٚ رخ١َ.كوخٍ: 

َّٕ حُؼَد طوٍٞ:ٝحُٜل٤ق ٓخ ًٛذ ا٤ُٚ ٤ٓز٣ٞٚ، ٝأ٠٣ً  َّٕ أرخ ٣ُي ك٠ٌ أ  خ كب

ََ ك٢ ٍؿخٍ حْٓ ًَ ٝحكي ْٜٓ٘ أَكَٔ". حٗظَ: َٗف  ػ٘ي١ ػَٕ٘ٝ أكٔ

 .ٕٔٔ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 
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، فإف سميت بو (ٕ))ِمْف( عند الكوفييف ولزـو ،(ٔ)ولموصؼ عند البصرييف
أو دونيا  ، معيا امتنع أو دونيا أو نكرتو بعدُ  ،(ٖ)امتنع)ِمْف(  مع

 .(ٗ)ؼانصر 
ف تصدرت ىمزة وبعدىا ثبلثة فيف أصوؿ إال إف قاـ دليؿ  ،وىي زائدة ،وا 

 .(٘)عمى األصالة
                                                 

ي اٗٔخ طًَض َٛف أكؼَ ٓ٘ي ( هخٍ ٤ٓز٣ٞٚ: "ٌٛح رخد أكؼَ ٓ٘ي حػِْ أٗٔ)

 رؤكؼَ ٌٛح رـ٤َ ٓ٘ي َٛكظٚ ك٢ حٌَُ٘س، ًُٝي ٧ٗٚ ٛلش، كبٕ ٤ٔٓض ٍؿ٬ً 

: . حٗظَٓ٘ي ُْ طَٜكٚ" َُٝٞ ٤ٔٓظٚ أك٠، ٗلٞ: أكٔي، ٝأٛـَ، ٝأًزَ...

، َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖٔٔ/ٖ، ٍٝحؿغ: حُٔوظ٠ذ ٕٕٓ/ٖحٌُظخد 

 . 8٘9/ٕ، ح٫ٍط٘خف ٕٕٔ/ٕ

، 8ٙٓ، 8٘9/ٕ، ح٫ٍط٘خف ٕٓٔ/٫ٕرٖ ػٜلٍٞ حٗظَ: َٗف حُـَٔ  (ٕ)

 ٍَ حرٖ ػٜلٍٞ هٍٞ حٌُٞك٤٤ٖ كوخٍ: "ٌٝٛح رخ١َ؛ ٧ٗٚ ٣ِِْٜٓ إَٔ ٣ٔ٘غ  ىَّ ٝهي 

َ   حَُٜف ٖٓ ٍٝ، ٌٝٛح ه٤ ْٖ ػَٔ ِٓ  ٍَ ٍَ ه٤ )ه٤َ( ك٢ هُْٜٞ: ٍَٓص رَؿ

َٓ٘ي، ٝحُؼَد ُْ طٔ٘ؼٚ حَُٜف ه٢، كيٍ ػ٠ِ أٗٚ اّٗٔخ حٓظ٘غ ٖٓ حَُٜف 

حٗظَ: َٗف حُـَٔ  .كِٔخ ُحٍ ُٕٝ حُلؼَ َٛف"،  ُُٕٞ حُلؼَ ٝحُٜلش

 . ٕٓٔ/٫ٕرٖ ػٜلٍٞ 

 حٓظ٘غ ٖٓ حَُٜف ُُٕٞ حُلؼَ ٝحُظؼ٣َق.( ٖ)

 . ٕٕٔ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ( ٗ)

ٍَّ ح٫ٗظوخم ػ٠ِ ( أ١ ٖٓ حٗظوخم، أٝ ط٣َٜق، أٝ كي ٓيؿْ، ٘) كٔؼخٍ ٓخ ى

َُ أٛخُش ِٛٔطٚ أََُٝن، كبّٗٚ ٓ٘ظن ٖٓ طؤُّن حُزَم ر ، ي٫ُش هُْٜٞ: أَُِن حَُؿ

ٍَّ حُظ٣َٜق ػ٠ِ أٛخُش ِٛٔطٚ  كؤَػزض حُِٜٔس ٝكٌكض حُٞحٝ، ٝٓؼخٍ ٓخ ى

 ٍْ ْ  ٓؤ١ٍٝ ، ك٤ؼزض حُِٜٔس، ٝٓؼخٍ ٓخ ٣يٍ حُلي ػ٠ِ ىِ ٠َ١ ػ٘ي ٖٓ ٣وٍٞ: أَ أَ ٣

أٛخُش ِٛٔطٚ ٓخ ٝؿي ك٢ ٬ًّ حُؼَد ٗلٞ: أَروََن، كي ح٩ِىؿخّ ك٤ٚ ى٤َُ ػ٠ِ 

٤َُ ػ٠ِ ٣ُخىس حُِٜٔس أ٠٣خً ٖٓ حٗظوخم أٝ ؿ٤َ ًُي، ح٧ٛخُش ٓخ ُْ ٣وْ ى

 .ٖٕٔ، ٕٕٔ/ٕك٤ٌٕٞ حُلي ٗخًحً. حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 
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ا ألنا لو حذفنا العبلمة ، وسمي الزمً (ٔ)والتأنيث البلـز يمنع وحده مطمقاً  
لـ تبؽ كممة تامة، وقيؿ: ألنيا بمنزلة حرؼ مف نفس الكممة وىو 

 .(ٕ)الصحيح
 و في اآلحاد ألنو ليس فييا ما يوافقو حركاتٍ ا ال نظير لوالجمع سمي جمعً 

وبتقدير أنو عربي فجمع  ،، وسراويؿ أعجمي(ٖ)حروؼ وعددَ  وسكناتٍ 
تفاعؿ، ويماف ألفو  :، وَحضاِجر جمع، وتغاز(ٗ)سروالػة، وقػد نطؽ بيا

 .(٘)بدؿ
بالنظر إلى الجمع  فيصير مفرداً  ،سمي بذلؾ ألف كؿ جمع يجمع :وقيؿ
و ، وقيؿ: لعدـ جمعيتِ (ٙ)وليذا سمي المتناىي ،معجال ي وىذا ،الثاني

                                                 

 .ٖٔٔ/ٔ، حُٜٔغ ٕٓٗ/ٗ( حٗظَ: حُظ٣َٜق ٔ)

 .ٕ٘ٔ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕ)

، 8ٖ٘، 8ٕ٘/ٕ، ح٫ٍط٘خف 8ٕٔ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖ)

 .87/ٔحُٜٔغ ، ٕٓٔ/ٗحُظ٣َٜق 

( َٓٝح٣َ: ٓٔ٘ٞع ٖٓ حَُٜف ٓغ أٗٚ ٓلَى، ٝحهظِق ك٢ ٓزذ ٓ٘ؼٚ، ٗ)

ٞحُٗٚ ٖٓ حُؼَر٢ ًيٗخ٤َٗ، ٝه٤َ: اٗٚ ٓ٘وٍٞ  ُٓ كو٤َ: اٗٚ أػـ٢ٔ ُكَٔ ػ٠ِ 

٢ُٔٓ رٚ حُٔلَى حُـ٢ٔ٘، ٝحهظِق ك٢ ٓٔخع ػٖ ؿٔغ َُٝش، كوخٍ  َٓٝحُش  ِٓ
، 7ٕٔ، ٕٙٔ/ٗ: حُظ٣َٜق . حٗظَحُٔزَى: اٜٗخ ٓٔٔٞػش، ٝه٤َ: ُْ ٣ٔٔغ

 .89، 88/ٔ، حُٜٔغ ٖ٘ٗ/ٖ، حُٔوظ٠ذ 9ٕٕ/ ٍٖٝحؿغ: حٌُظخد 

 ( حٗظَ: حُٔخرن.٘)

كوخٍ: "ٌٝٛح ٤ُْ رٜل٤ق؛ ٧ٗٚ  ،( ٝهي ٍىَّ حرٖ ػٜلٍٞ ٌٛح حُظؼ٤َِٙ)

 ٣ِِْٜٓ ػ٠ِ ٌٛح إٔ ٣ٔ٘ؼٞٙ حَُٜف اًح ىهِض ػ٤ِٚ طخء حُظؤ٤ٗغ ٗلٞ:

٢ّٔ ؿٔؼً ٤ٛخهَِِش، َٝؿلخِؿَلش، كبّٗٚ ٫ ٣ـٔغ، ٝحُٜل٤ق إٔ  ُٓ خ ٫ ٗظ٤َ طوٍٞ: 

: َٗف . حٗظ٧َّٗٚ ٤ُْ ك٢ ح٥كخى ػ٠ِ ُٝٗٚ، ٫ٝ ٣ـٔغ"؛ ُٚ ك٢ ح٥كخى 

 .8ٕٔ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 
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 ، فإف نك رتو فخبلؼ(ٔ)، فإف سميت بو امتنعات/أ[ في المفردٓٗه ]ونظيرِ 
أو باإلضافة انصرؼ  البلـلـ تعتؿ المو، فإف تعر ؼ ب ما ، ىذا(ٕ))أحمر(
 .(ٖ)اا وجرًّ وانصرؼ رفعً  ،اا، فإف كاف نكرة امتنع نصبً مطمقً 

 مف  غيره ، وعند(ٗ)المحذوفة الحركة جاجي عوض مفوتنوينو عند الز  

                                                 

( ُِظؼ٣َق ٝٗزٚ حُؼـٔش، ٝأٗزٚ حُؼـٔش ٧ٗٚ ىهَ ك٢ ح٥كخى ٓؼِٔخ ىهَ ٔ)

 .8ٕٔ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  . ح٧ػـ٢ٔ ك٢ ٬ًّ حُؼَد

 )أكَٔ(. ح١ٌُ طويّ ك٢ ًخُو٬ف :( أ١ٕ)

خ َٛف ك٢ كخٍ حَُكغ ٝحُولٞ ٧ٗٚ ًخٕ ك٢ ٖ) ( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "ٝاَّٗٔ

 ًٓ خ ح٧َٛ ؿٞح١ٍُ، كخٓظؼوِض ح٠ُٔش ك٢ ح٤ُخء ٓغ ػوَ حُز٘خء كلٌكض ح٤ُخء ٍأ

٫ؿظٔخع ح٧ػوخٍ، كِٔخ كٌكض ح٤ُخء ىهَ حُظ٣ٖٞ٘ ُ٘وٜخٕ حُز٘خء، ٤ٌُٕٝٞ 

 ًٟ ًخُؼٞٝ أٗي ٫ طلٌف ٌٛٙ ح٤ُخء ك٢  خ ٖٓ حُٔلٌٝف، ٝحُي٤َُ ػ٠ِ أٗٚػٞ

كخٍ حَُكغ ٝحُولٞ ٓغ ح٩ِٟخكش، ٫ٝ ٓغ ح٧ُق ٝح٬ُّ ٧ٗٚ ٤ُْ ُي ٓخ 

طؼٟٞٚ ٖٓ ح٤ُخء ٌُٛخد حُظ٣ٖٞ٘". حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

، َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف 9ٕٔ، 8ٕٔ ـ، ٍٝحؿغ: ا٬ٛف حُوَِ 8ٕٛٔ/ٕ

 .٘ٔٗ، ٕٗٔ/ٗ، حُظ٣َٜق 9ٔٔ/ٕ

: ٓخ ٣َٜ٘ف . حٗظَ خء، ٝإٔ ح٤ُخء كٌكض ٫ُظوخء حُٔخ٤ًٖ٘ػٖ ح٤ُ :( أ١ٗ)

، حُظ٣َٜق ٖٙ/ٔ، َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ٕٔٔـ٫ ٣َٜ٘ف ٛ ٝٓخ

، ٝهي ٍىَّ ٌٛح حُوٍٞ حرٖ ػٜلٍٞ كوخٍ: "ٌٝٛح ح١ٌُ ًٛذ ا٤ُٚ كخٓي، ٕ٘ٔ/ٗ

٧ٕ حُظ٣ٖٞ٘ كَف ك٤٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ػٟٞخ ٖٓ كَف ٧ٕ ػٞٝ حُلَف 

خ كبٗٚ ٣ِِٓٚ ض ػٞٝ حُلَف ٖٓ حُلًَش، ٝأ٠٣ً ٖٓ حُلَف هي ػزض ُْٝ ٣ؼز

كبٕ ه٤َ: حُلؼَ ٫ ، خ ك٢ ٢َٓ٣ رخرٚ ٖٓ حُلًَش حُٔلٌٝكشإٔ ٣ؼٞٝ ط٣ًٞ٘٘ 

َّٕ ٌٛح حُـٔغ أ:  كخُـٞحد ٣يهِٚ ط٣ٖٞ٘ كٌُِي ُْ ٣ـِ طؼ٣ٞٞ حُظ٣ٖٞ٘ ٓ٘ٚ.

رُِٔ٘ش حُلؼَ ك٢ أٗٚ ٫ ٣يهِٚ حُظ٣ٖٞ٘ ٫ ك٢ ٓؼَكش ٫ٝ ك٢ ٌَٗس". حٗظَ: 

 .9ٕٔ/٫ٕرٖ ػٜلٍٞ َٗف حُـَٔ 
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 .(ٕ)وبعض العرب إذا حذؼ الياء صير اإلعراب عمى ما قبميا ،(ٔ)الحرؼ
 والمسموع مف ،(ُفَعاؿَ )أو  ()َمْفَعؿَ  المعدوؿ في العدد ال يكوف إال موازف

، وُعشار ،آحاد، وثُناء، وُثبلث، وُرباع :َمْوَحد ومثنى، ومف)ُفَعاؿ( :)َمْفعؿ(
 .(ٖ)وُآحاد وُعشار قميؿ

                                                                                                              

ٝهخٍ ح١َُٛ٧: "ٝٛٞ ٟؼ٤ق؛ ٧ٗٚ ُٞ ٛق حُظؼ٣ٞٞ ػٖ كًَش ح٤ُخء ٌُخٕ 

٠ٓٞٓ أ٠ُٝ؛ ٧ٜٗخ ٫ طظَٜ رلخٍ :  حُظؼ٣ٞٞ ػٖ كًَش ح٧ُق ك٢ ٗلٞ

٘ظٍق كخُِِّٔٝ ًٌُي" ُٓ ، ٍٝحؿغ: َٗف ٕ٘ٔ/ٗ: حُظ٣َٜق . حٗظَٝح٬ُُّ 

 .7ٗٙ ـح٧ُل٤ش ٫رٖ حُ٘خظْ ٛ

ط٣ٖٞ٘  ط٣ٖٞ٘ ػٞٝ ٖٓ ح٤ُخء حُٔلٌٝكش ٫ :( ٌٛح ٍأ١ ٤ٓز٣ٞٚ، أ١ٔ)

ـ ٫ ٣َٜ٘ف ٛ ، ٍٝحؿغ: ٓخ ٣َٜ٘ف ٝٓخ8ٕٕ/ٖ: حٌُظخد . حٗظََٛف

، ًٝٛذ ٕٗٔ/ٗ، حُظ٣َٜق 98ٔٔ/ٖ، ط٤ٟٞق حُٔوخٛي َُِٔحى١ ٕٔٔ

 خ ُحُض ٤ٛـشح٧هلٖ ا٠ُ أٗٚ ط٣ٖٞ٘ َٛف؛ ٧ٕ ح٤ُخء ُٔخ كٌكض طول٤لً 

٤ق حُٔوخٛي َُِٔحى١ حٗظَ: طٟٞ. ٢ حُِلع ًـ٘خف كخَٜٗفو)ٓلخػَ(، ٝر

، ٝأٍٟ إٔ حُٜل٤ق ٓخ ًٛذ ا٤ُٚ ٕٗٔ/ٗ، حُظ٣َٜق 99ٔٔ، 98ٔٔ/ٖ

 ٤ٓز٣ٞٚ.

 ( ًوٍٞ حَُحؿِ: ٕ)

 ُٕ  ُٜخ ػ٘خ٣خ أٍرغ  كٔخ

 ُٕ ٛخ ػَٔخ َُ ـْ  ٝأٍَرغ  كَؼَ

 .9ٔ/ٔ، حُٜٔغ 8ٕٕ، 7ٕٕ/ٗ، حُظ٣َٜق 87ٗ/ٕ( حٗظَ: ح٫ٍط٘خف ٖ)
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، وقيؿ: (ٕ)، وامتنع لمعدؿ والوصؼ(ٔ)والصحيح الوقوؼ مع مورد السماع
لكنو عدؿ في المفظ وفي  ،، وقيؿ: لمعدؿ خاصة(ٖ)لمعدؿ والتعريؼ

 .(ٗ)المعنى

                                                 

(ٔ َٓ زخع ٝ ُٓ يّ، ٝ ْٔ َٓ ُٓيحّ ٝ ٖ، ( حهظِق َٛ ٣وخّ ػ٤ِٜخ:  َٔ ْؼ َٓ زغ، ٝػُٔخٕ ٝ ْٔ

َٔغ ػ٠ِ ػ٬ػش أهٞحٍ: أكيٛخ: ٫ ٣وخّ ػ٤ِٜخ، ٝػ٤ِٚ حُز٣َٜٕٞ؛  ْظ َٓ ٝطُٔخع ٝ

٧ٕ ك٤ٚ اكيحع ُلع ُْ طظٌِْ رٚ حُؼَد، ٝحُؼخ٢ٗ: ٣ٌٖٔ حُو٤خّ ػ٤ِٜخ، ٝػ٤ِٚ 

حٌُٞك٤ٕٞ، ٝحُِؿخؽ؛ ُٟٞٞف ٣َ١ن حُو٤خّ ك٤ٚ.ٝحُؼخُغ: ٣وخّ ػ٠ِ ٓخ ٓٔغ 

لْ  َٓ ، 9ٕ/ٔ، حُٜٔغ 87ٗ/َٕؼَ ُوِظٚ.حٗظَ: ح٫ٍط٘خف ٖٓ كُؼخٍ ٌُؼَطٚ ىٕٝ 

لَؼَ ٝكُؼخٍ َٛ  َٓ هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "ٝحهظُِق ك٤ٔخ ػيح ٌٛح حُٔٔٔٞع ٖٓ 

٣وخّ ػ٤ِٚ أٝ ٫، كْٜٔ٘ ٖٓ هخٓٚ ٝٓ٘ٚ ٖٓ ُْ ٣ؤٚ، ٝٛٞ حُٜل٤ق، ٧ٗٚ ُْ 

: حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . حٗظ٣ٌَؼَ ًؼَس طٞؿذ حُو٤خّ"

ٕ/ٕٕٓ. 

: َٗف حُـَٔ ٫رٖ . حٗظَٝٛٞ حُٜل٤ق ،٣ٞٚ ٝحُـٍٜٔٞ( ٝٛٞ ٍأ١ ٤ٓزٕ)

 .9ٗ/ٔ، حُٜٔغ 87ٗ/ٕ، ح٫ٍط٘خف ٕٕٓ/ٕػٜلٍٞ 

( ٝٛٞ ٍأ١ حُلَحء ر٤٘ش ح٧ُق ٝح٬ُّ؛ ٧ٕ ػ٬ُع ٣ٌٕٞ ُِؼخُغ، ٝحُؼ٬ػش، ٖ)

٠٣خكخٕ ا٤ُٚ، ك٬ٓظ٘خػٚ ٖٓ ح٩ٟخكش ًخٕ ك٢ أٍ، ٝحٓظ٘غ  ٫ٝ ٠٣خف ا٠ُ ٓخ

ىَّ رـ٣َخٜٗخ ػ٠ِ حٌَُ٘حصٖٓ أٍ؛ ٧ٕ ك٤ٚ طؤ٣َٝ ح٩ٟخكش  ٍُ . ٝإ ُْ ط٠ق، ٝ

 .9ٗ/ٔ، حُٜٔغ ٕٕٓ/ٕ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ

( ٝٛٞ ٍأ١ حُِؿخؽ ك٤غ ًٛذ ا٠ُ أٗٚ ٫ ٝٛق ك٤ٜخ، ٝإٔ ٓ٘ؼٜخ ُِؼيٍ ٗ)

خ  َّٓ َّٕ ٓؼ٠٘ ٓؼيٍٝ ػٖ ُلع حػ٤ٖ٘، ٝأ خ حُؼيٍ ك٢ حُِلع ك٨ َّٓ ك٢ حُِلع ٝحُٔؼ٠٘.أ

ِٖ  حُؼيٍ ك٢ حُٔؼ٠٘ كٜٞ أّٗي اًح ُّ حػ٤٘ ْؼ٠َ٘، طؼ٢٘ ؿخَء حُوٞ َٓ  ُّ هِض: ؿخء حُوٞ

 ِٖ ِٖ ، حػ٤٘ ِٖ حػ٤٘  : ٓخ ٣َٜ٘ف ٝٓخ. حٗظَكخػ٤ٖ٘ ٣ؼط٢ ًُي ،ٝاًح ؿخء حُوّٞ حػ٤٘

، َٗف حُـَٔ ٕٕٓ/ٕ، َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٗٗ ـ٫ ٣َٜ٘ف ٛ

 .9ٕ/ٔ، حُٜٔغ  888 ـُِلوخٍ ٛ
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أو نقؿ وال ضمير فيو  ،ولـ ينقؿ منو ،وُسمي بو ،(ٔ)ما وزاف المضارع
، ومفرد نكرة (ٗ)( جمع)ُفَعؿُ ي أو فيو حك، (ٖ)، فإف ُنكِّر انصرؼ(ٕ)امتنع
 .(ٚ)اينصرؼ مطمقً و  ،(ٙ)وصفة (٘)ااسمً 
، أو (ٜ)دٍ كُأدَ  امسموعً  ؼَ رِ إال إف صُ  ،ي النكرات فيمنعػؿ لو فػال أص (ٛ)ـٌ مَ وعَ 

 .(ٓٔ)رؼػلو أصؿ فتص
                                                 

٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "ًَ حْٓ ػ٠ِ ُٕٝ حُلؼَ حُٔٔظوزَ ٔ)

 ٖٓ كؼَ أَٝ ٫ ٣ٌٕٞ، كبٕ ًخٕ ؿ٤َ ٓ٘وٍٞ ٖٓ كؼَ كبّٗٚ ٣ٔظ٘غ حَُٜف ٓ٘و٫ًٞ 

، كبٕ ًخٕ ٓ٘و٫ًٞ  َْ ٌَ  ٖٓ كؼَ ك٬ ٣وِٞ ُُٕٞ حُلؼَ ٝحُظؼ٣َق ًَؿَ ٢ٔٓ أك

٠ّٔ رٚ ٝك٤ٚ ٤َٟٔ أَٝ ٫ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ٤َٟٔ، كبٕ ٤َٔٓض رٚ ٝك٤ٚ ٤َٟٔ  إَٔ ٣ٔ

 .ٖٕٕ/ٕرٖ ػٜلٍٞ َٗف حُـَٔ ٫ ."كخُلٌخ٣ش ٤ُْ ا٫َّ 

 ( ُُٕٞ حُلؼَ ٝحُظؼ٣َق.ٕ)

طٚ رؼي حُظ٤ٔٔش كبّٗٚ ٣َٜ٘ف ه٫ًٞ ٖ) َّ ح  ٝحكيً ( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "كبٕ ٌٗ

 ٖٓ كؼَ أٝ ُْ ٣ٌٖ، ٧ّٗٚ ُْ ٣زن ك٤ٚ ا٫ّ ػِش ٝحكيس ٤ُْٝ ك٤ٚ ٓٞحء ًخٕ ٓ٘و٫ًٞ 

َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ". ٗزٚ أ٤َٛ، ٧ٗٚ ك٢ ح٧َٛ كؼَ ٝٛٞ ح٥ٕ حْٓ

ٕ/ٕٕٗ. 

ٍ. ( ٗلٞ:ٗ) ٍَ ٍ، ُٝى ََ  ُؿ

ى. ( ٗلٞ:٘) ََ ُٛ ٝ ،َ ـَ ُٗ 

 ُكطَْ، ُُٝزَي. ( ٗلٞ:ٙ)

 ك٢ حُٔؼَكش ٝحٌَُ٘س. :( أ7١)

كََ، ٝهُؼ8َْ) ُُ ٝحُؼِْ ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ أَٛ ك٢ حٌَُ٘حص ، ( ٗلٞ: ُػَٔ، ٝ

 أٝ ٫ ٣ٌٕٞ.

: َٗف حُـَٔ ٫رٖ . حٗظَك٬ٕ رٖ أَُىٍ ( ك٢ٌ ػٖ حُؼَد أْٜٗ ٣وُٕٞٞ:9)

 .ٕٕٙ/ٕ ػٜلٍٞ

( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "كبٕ ًخٕ ُٚ أَٛ ك٢ حٌَُ٘حص كبّٗي طَٜكٚ ا٫ّ إٔ ٓٔ)

َ ٣وّٞ ى٤َُ ٖٓ ٓٔخع ػ٠ِ ٓ٘ؼٚ حَُٜف ٓؼَ: َٔ ك٤ؼِْ أّٗٚ ٤ُْ رٔ٘وٍٞ  ،ُػ

 .ٕٕٙ/ٕٖٓ ٌَٗس". حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 
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إف كاف فيو ضمير  (ٔ)ما نقؿ مف الماضي وال نظير لو في األسماء
ال منع إال إف أخ(ٕ)حكي  رجو اإلعبلؿ إلى وزف االسـ، ولـ ينطؽ لو، وا 

ف ُسمي  ،أو نطؽ واعتد بالعارض صرؼ بأصؿ، أو لـ يعتد منع، وا 
 ُمنع، فإف نكرتو صرؼ. (ٖ)وسكنت بعدىا العيف ،بػ)ُضِرَب(

 ،، فإف كاف فيو ضمير فالحكاية(٘)وفيو تاء التأنيث (ٗ)إذا سميت بالفعؿ
ال أو عبلمتو أو عبلمة  ،(ٛ)بالياء ء، وتقؼ عمى التا(ٚ)الصرؼ عُ نْ فمَ  (ٙ)وا 

، فبلُبد  مف النوف، وحكمو إذ ذاؾ حكـ التسمية بالتثنية (ٜ)الجمع
 .(ٓٔ)والجمع

ذا سمي بالمثنى   (ٖٔ)، أو جعؿ اإلعراب في اآلخر(ٕٔ)فحكاية لمتثنية (ٔٔ)وا 

                                                 

 خ ٖٓ ح٤ٔ٠َُ.( ٫ ٣وِٞ إٔ ط٘وِٚ ٝك٤ٚ ٤َٟٔ أٝ هخ٤ًُ ٔ)

ح ( ٗلٞ:ٕ) ًَّ  .طؤر٢ ٗ

َد.ٖ) َْ ُٟ  ( ٗلٞ: 

  رخُلؼَ.٤ٔٓض ٍؿ٬ً  :( أ١ٗ)

 َٟرَض. ( ٗلٞ:٘)

 ٝإ ُْ ٣ٌٖ ك٤ٚ ٤َٟٔ. :( أ١ٙ)

 ( ُِظؼ٣َق ٝحُظؤ٤ٗغ.7)

ْٚ،  كظوٍٞ: ،( ًٔخ طوق ػ٠ِ حُظخء ح٬ُكوش ٬ُْٓ كظوِزٜخ ٛخء8) رَ ََ َٟ ؿخء٢ٗ 

 ْٚ رَ ََ  .ٖٕٓ/ٕ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . حٗظٍََُٝٓص ر٠َ

  رخُلؼَ ٓغ ػ٬ٓش حُظؼ٤٘ش أٝ ػ٬ٓش حُـٔغ.إ ٤ٔٓض ٍؿ٬ً  :( أ9١)

(ٔٓ ًٔ َّٕ حُلؼَ هي ٛخٍ حٓ خ ٝح٫ْٓ اًح ًخٕ ك٢ آهَٙ ػ٬ٓش طؼ٤٘ش أٝ ( ٧

. ؿٔغ، ك٬ ريَّ ٖٓ حُٕ٘ٞ رؼيٛٔخ ٣ٌٕٝٞ كٌٜٔخ كٌْ حُظ٤ٔٔش رخُظؼ٤٘ش ٝحُـٔغ

 .ٖٕٓ/ٕ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ

 ( ؿخُ ك٤ٚ ٝؿٜخٕ.ٔٔ)

.طوٍٞ: ؿخء٢ٗ ٣ُ :( أ١ٕٔ) َٖ ، ٍَٝٓص ر٣ِي٣ َٖ ، ٍٝأ٣ض ٣ُي٣ ِٕ  يح

. :( أ١ٖٔ) َٕ ، ٍَُٝٓص ر٣ِيح َٕ ، ٍٝأ٣ض ٣ُيح ُٕ  طوٍٞ: ؿخء٢ٗ ٣ُيح
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إال أف في وجو اإلعراب تقمب الواو ياء،  (ٕ)، والجمع كذلؾ(ٔ)ومنع الصرؼ
/ب[، وزعـ المبرد أف ٓٗ] (ٖ)مؤنث السالـ فالحكايةفإف ُسمي بجمع ال

 .(ٗ)يجوز: مررت بمسمماِت بالكسر مف غير تنويف
أو عمى  ،(ٚ)فكاالسـ المعرب (ٙ)معنى زائد عمى حرفيف (٘)فإف سمي بحرؼِ  

أو معتؿ فتزيد عميو آخر مف  ،(ٜ)والثاني صحيح فكالمنقوص (ٛ)حرفيف

                                                 

 ُِظؼ٣َق، ٣ُٝخىس ح٧ُق ٝحُٕ٘ٞ. :( أ١ٔ)

اًح ٢ٔٓ رٚ ؿخُ ك٤ٚ ٝؿٜخٕ: حُلٌخ٣ش، ك٤ٌٕٞ ٍكؼٚ رخُٞحٝ ٜٝٗزٚ  :( أ١ٕ)

 َٕ َٖ  ،ٝهل٠ٚ رخ٤ُخء كظوٍٞ: ٌٛٙ هَِّ٘ٔٝ ، ٍَٝٓص  ،ٍٝأ٣ض ه٣َِّٔ٘ َٖ ٣َْٔ٘ روِ

ٝح٥هَ: إٔ طـؼَ ح٩ِػَحد ك٢ حُٕ٘ٞ ٝطوِذ حُٞحٝ ٣خء ٧ٗٚ ُْ ٣ٞؿي حْٓ 

 ُٖ  ،خٍٝأ٣ُض ٣ُي٣ً٘  ،ٓؼَد ك٢ آهَٙ ٝحٝ ٕٝٗٞ ُحثيطخٕ كظوٍٞ: ٌٛح ٣ُي٣

 ٍٖ  .ٖٕٓ/ٕ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . حٗظٍََٝٓص ر٣ِي٣

:  ظوٍٞ( اًح ٤ٔٓض رـٔغ حُٔئٗغ حُٔخُْ ؿخُ ك٤ٚ ٝؿٜخٕ: ح٧ٍٝ: حُلٌخ٣ش كٖ)

 ٍَٝٓص رِٔٔٔخص.، ٍٝأ٣ض ِٓٔٔخص ، ؿخء٢ٗ ِٓٔٔخص  

 ،كظوٍٞ: ؿخء٢ٗ ِٓٔٔخصُ  ،ٝحُؼخ٢ٗ: إٔ طٔ٘ؼٚ حَُٜف ُِظؤ٤ٗغ ٝحُظؼ٣َق

ٍَٝٓص رِٔٔٔخَص. حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  ،ٍٝأ٣ض ِٓٔٔخصَ 

ٕ/ٕٖٓ. 

 .ٖٖٖ/ٖ( حٗظَ: حُٔوظ٠ذ ٗ)

بٕ ًخٕ كَف ( ٫ ٣وِٞ حُلَف إٔ ٣ٌٕٞ كَف ٓؼ٠٘ أٝ كَف ٛـخء، ك٘)

ٓؼ٠٘ ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ كٍَف ٝحكي أٝ ػ٠ِ كَك٤ٖ أٝ ػ٠ِ 

 .ٖٕٔ/ٕأ٣ُي.حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

(ٙ.)َّْ ص، ٝ)ػُ ََّ  ( ٗلٞ: ٌٓ٘ اًح ؿ

(7 ًٌ ٌ ، ٍٝأ٣ض ٓ٘ .( طوٍٞ: ؿخء٢ٗ ٓ٘ ٌٍ  ح، ٍَٝٓص رٔ٘

 خ.خ ٛل٤لً ( ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ حُؼخ٢ٗ كَف ػِش، أٝ كَكً 8)

، ٣ـؼَ ح٩ِ  :( أ9١) ٍّ ػَحد ػ٤ِٚ، ٣ٝـ١َ ٓـَٟ ح٧ٓٔخء حُٔ٘وٞٛش ٤ًٍي ٝى

  ٖ ِٓ ٘خً ، كظوٍٞ: ؿخء٢ٗ  ِٓ ٍٖ ، ٍٝأ٣ُض  ِٔ : َٗف حُـَٔ ٫رٖ . حٗظٍََُٝٓص رِ

 .ٖٕٔ/ٕػٜلٍٞ 
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 ،ا مف جنسياشبع الحركة حرفً فت ،وىو متحرؾ (ٕ)أو عمى واحد (ٔ)جنسو
وتفعؿ ما تفعمو  ،أو ساكف فتحركو بالكسر ،(ٖ)ويصير كالثنائي المعتؿ

 بالحرؼ المكسور أو بحرؼ ىجاء فكحرؼ المعنى.
ا، األقرب أبدً  :ا مف أصوؿ الكممة، واختمؼ فقيؿوزعـ قـو أنؾ ترد حرفً 

 .(ٗ)ترد الجميع :وقيؿ ،االبلـ أبدً  :وقيؿ
****** 

 وغير منقوؿ. ،منقوؿ مف أب أو أـ :مةواسـ القبي
 مضاؼ إليو ابف وغير مضاؼ. (٘)المنقوؿ

                                                 

ط٣ِي ػ٤ِٚ كَف ػِش آهَ ٖٓ ؿْ٘ كَف حُؼَِّش، كبٕ ًخٕ ٣خًء ُىَص  :( أ١ٔ)

 ًٝ ْٕ ًخٕ ٝح ًٝ ٣خًء، ٝا ٝحُٞحٝ ك٢ حُٞحٝ، كِٞ  ح ٝأىؿٔض ح٤ُخء ك٢ ح٤ُخءح ُىص ٝح

٤َض ٍؿ٬ً  َّٔ ًّٝ  "أٝـ" رٓ ٌّٝ ٍٝأ٣ض أ َّٝ ُوِض: ؿخء٢ٗ أ : َٗف . حٗظَح، ٍَٝٓص رؤ

 .ٖٕٔ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

ًً ( ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓخًً٘ ٕ)  خ.خ أٝ ٓظلَ

َد « ُٞ»ٕ كٌٔٚ ًلٌْ : أ( أ١ٖ) ََ َٟ ٤ض رخ٠ُخى ٖٓ  ّٔ اًح ٤ٔٓض رٜخ، كبًح ٓ

، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ، ٘خكْٜٔ٘ ٖٓ ٣وٍٞ: ٟخ، ٝٛٞ ٌٓٛزُ ،  َْ َٟ ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣وٍٞ: 

َد. ََ َٟ ْذ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣وٍٞ:  َٟ  ٣وٍٞ: 

َد كْٜٔ٘ ٖٓ ٣وٍٞ: ٟخ، ٝٛٞ  :( أ١ٗ) ََ َٟ ٤ض رخ٠ُخى ٖٓ  ّٔ اًح ٓ

ْذ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣وٍٞ:  َٟ ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣وٍٞ:  َْ َٟ ٌٓٛزُ٘خ.ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣وٍٞ: 

دَ  ََ هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: ٝ، ٕٖٕ/ٕ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . حٗظََٟ

ٝٓخ ػيحٙ كخٓي، ٧َّٗٚ ٣ِزْ رخُظ٤ٔٔش رخٌُِٔش ًِٜخ أٝ  ،ل٤ق ح٧ٍٝ"ٝحُٜ

رخُظ٤ٔٔش رؤًؼَ ٖٓ كَف ٝحكي ٜٓ٘خ". حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

ٕ/ٕٖٖ. 

(٘.ّّ  ( أ١ حُٔ٘وٍٞ ٖٓ حْٓ أد أٝ أ
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ا أو نية يبقى عمى ما كاف عميو في األصؿ إف كاف مانع المضاؼ لفظً 
ال فبل ،منع  ،، وغير المضاؼ وغير المنقوؿ إف قصد بو الحي صرؼ(ٔ)وا 

 ـ يستعمؿ ، وكذا إف نقؿ مف اسـ أب ول(ٕ)عأو القبيمة من ،إال إف منع مانع
 .(ٖ)عمى إضافة ابف أو ابنة إليو

 خمسة أقساـ:  (ٗ)وىذه األسماء
 .(٘)قسـ يخص القبيمة، وذلؾ: مجوس، وييود، وآدـ

                                                 

ََّف.حٗظَ: ا٬ٛف ٔ) ُٛ ( أ١ ٖٓ حَُٜف، كٔ٘غ حُولٞ ٝحُظ٣ٖٞ٘ ٝا٫ 

 .٘ٔٔ/ُٜٔٔغ ، ح88ٖ/ٕ، ح٫ٍط٘خف 79ٕحُوَِ ٛـ 

( إ ُْ ط٠ق ا٤ُٚ ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ٤ّٗش ح٩ِٟخكش أٝ ػ٠ِ ؿ٤َ ٤ٗش ٕ)

ح٩ِٟخكش، كبٕ ًخٕ ػ٠ِ ٤ّٗش ح٩ِٟخكش كلٌٔٚ كٌْ ح٠ُٔخف ا٤ُٚ حرٖ، ٝإ ًخٕ 

ػ٠ِ ؿ٤َ ٤ّٗش ح٩ِٟخكش، ك٬ ٣وِٞ إٔ طوٜي رٚ هٜي حُل٢ أٝ هٜي حُوز٤ِش، كبٕ 

ٌٕٞ ك٤ٚ ٓخ ٣ٞؿذ ٓ٘غ حَُٜف، ٝإ هٜيص رٚ هٜي حُل٢ َٛكظٚ ا٫ّ إٔ ٣

: َٗف حُـَٔ . حٗظَهٜيص رٚ هٜي حُوز٤ِش ٓ٘ؼظٚ حَُٜف ُِظؤ٤ٗغ ٝحُظؼ٣َق

، ا٬ٛف حُوَِ ٕٕٗ ـ، ٍٝحؿغ: حُـَٔ ُِِؿخؿ٢ ٖٕٛٗ/٫ٕرٖ ػٜلٍٞ 

 .٘ٔٔ/ٔ، حُٜٔغ 88ٗ/ٕ، ح٫ٍط٘خف 79ٕ ـٛ

ؼيٍّ ٖ) َٓ ِْذٍ ( ٗلٞ:  ًَ ٝإ ًخٕ ٓؼّي حْٓ  ؛ ٧َّٗٚ ٫ ٣وخٍ: ر٘ٞ ٓؼّي، ٫ٝ ر٘ٞ ًِذ، ٝ

س ََ ْر َٝ : . حٗظَح٧د ٝٛٞ ٓؼّي رٖ ػيٗخٕ، ًِٝذ ًٌُي حْٓ ح٧د، ٝٛٞ ًِذ رٖ 

 .ٖٕٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 أٓٔخء حُوزخثَ ٝح٧ك٤خء. :( أ١ٗ)

( كٌٜٙ أػ٬ّ ػ٠ِ هزخثَ، ٣ٝٔ٘ؼخٕ ٖٓ حَُٜف، كبٕ ؿؼِظٜخ ؿٔغ ٣ٜٞى١، ٘)

)أٍ( ػ٤ِٜخ.حٗظَ:  هًٍٞحى ى ًٝٓـ٢ٓٞ، ٝآى٢ٓ ًـ ٢ٍٓٝ ٍّٝٝ، ك٤ـُٞ ا

 .88ٗ/ٕح٫ٍط٘خف 
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 .(ٔ)وقسـ يغمب عميو الحي وىو ُقريش، وثَقيؼ، وكمب، وَمَعد، وعاد
 .(ٕ)وىو ثمود، وسبأ اف،وقسـ يتساوى فيو األمر 
 (ٖ)تميـ. ووى ،وقسـ يغمب عميو األب

 وىو ما بقي. ،وقسـ يغمب عميو القبيمة
****** 

  :(ٗ)األماكف

                                                 

،  88ٗ/ٕ: ح٫ٍط٘خف . حٗظَ( ك٤َٜف، ٝهي ٫ ٣َٜف رخػظزخٍ حُوز٤ِشٔ)

هخٍ حرٖ ح٤ُٔي: "٫ طَٜ٘ف اًح أٍىص حُوز٤ِش، أٝ أٍىص حُل٢؛ ٧ٗي ًٛزض 

رٜخ ا٠ُ حُوز٤ِش كل٤ٜخ ػ٬ع ػَِ: حُظؤ٤ٗغ، ٝحُظؼ٣َق، ُٕٝٝ حُلؼَ، ٝإ ًٛزض 

 ـظخٕ: حُظؼ٣َق، ُٕٝٝ حُلؼَ". حٗظَ: ا٬ٛف حُوَِ ٛا٠ُ حُل٢ كل٤ٜخ ػِ

ٕ79. 

 :  طؼخ٠ُ ػٔٞى هُٞٚ كٔؼخٍ ٓ٘غ َٛف، 88ٗ/ٕ( حٗظَ: ح٫ٍط٘خف ٕ)  

                طؼخ٠ُ ، ٝهخ9ٍ٘: ٖٓ ح٣٥ش  ٛٞىٍٓٞس  : 

             كَٜكٚ، ٝٓؼخٍ ٓ٘غ  ،8ٙٛٞى: ٍٓٞس

 ك٢ هَحءس ٖٓ هَأ:  طؼخ٠ُ َٛف ٓزؤ هُٞٚ    :رلظق حُِٜٔس٘ٔٓزؤ ، .

 .ٖٕٙ/ٕ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ

. حٗظَ: ٖ) َّ ُٓ ُْ رُ٘ض  ( ٝهي ٣وٜي رٚ حُوز٤ِش، ٝك٢ٌ ٖٓ ٬ًْٜٓ: ٌٛٙ ط٤ٔ

 .7ٕ/ٖ، حُٔٔخػي ٖٕٙ/ٕ، َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 9ٕٕ/ٖحٌُظخد 

ء ح٧ٓخًٖ ػ٠ِ ه٤ٖٔٔ: هْٔ ك٤ٚ ػ٬ٓش طؤ٤ٗغ، ٝهْٔ ٫ ػ٬ٓش ( أٓٔخٗ)

 طؤ٤ٗغ ك٤ٚ.



 

 

 

 
 

 

 

 الموفور من شرح ابن عصفور
 ديـــمد الجنـــــد / أحمد مح

 د/ عبد الملك أحمد شتيوي

424 

أو دوف  ،(ٖ)فيصرؼ "أؿ"ػأو ب ،(ٕ)فيمنع "أؿ"ببل  (ٔ)ذو عبلمة تأنيث
وىو  ،ا بو مذىب المكافوقد يجوز أف ُيَذك ر مذىوبً  ،عبلمة فالغالب التأنيث
 :(ٗ)مع ذلؾ خمسة أقساـ

ـُ، وفمٌج، والعراُؽ، واليمُف،  َبْدٌر، وثَِبْيٌر، قسـ يختص بالتذكير، وذلؾ: والشا
 والحجاُز، ونجٌد.

 .(٘)وقسـ يغمب عميو التأنيث، وذلؾ: فارس، وُعماف
ِمَنى، وىجر، وداِبؽ، وواسط، وِحْجر  وقسـ يغمب عميو التذكير وىو:

 .(ٙ)اليمامة، وُحَنيف
 .ذ، وذلؾ: ِحراء، وُقباء، وبغدااألمراف/أ[ ٔٗوقسـ يتساوى فيو ]

 .ما بقي وىو ،مؤنثوقسـ يخص ال
****** 

                                                 

( حُؤْ ح١ٌُ ك٤ٚ ػ٬ٓش حُظؤ٤ٗغ ػ٠ِ ه٤ٖٔٔ: هْٔ ك٤ٚ أُق ٫ّٝ، ٝهْٔ ٔ)

 ٤ُْ ك٤ٚ أُق ٫ّٝ.

 .88٘/ٕح٫ٍط٘خف .  ُٝكِٟٝ، ( ٗلٞ: ٌٓش ٕ)

هّشُ ٖ) ََ  .88٘/ٕح٫ٍط٘خف .  ٝحُزَٜسُ ، ٝحَُٛخكشُ ، ( ٗلٞ: حُ

، ٕٓٗ: 7ٖٕ/ٕ، َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕٕ٘ ـٗظَ: حُـَٔ ٛ( حٗ)

 .88٘/ٕح٫ٍط٘خف 

( هخٍ ٤ٓز٣ٞٚ: "ٌٛح رخد أٓٔخء ح٤ٍٟ٧ٖ اًح ًخٕ حْٓ ح٧ٍٝ ػ٠ِ ػ٬ػش ٘)

خٕ، كٜٞ رُِٔ٘ش:أكَف هل٤لش، ًٝخٕ ٓئٗؼً  َٔ  خ، أٝ ًخٕ حُـخُذ ػ٤ِٚ حُٔئٗغ ًُؼ

ْ، َٝىْػي" ْٔ َٗ  .ٕٕٗ/ٖ: حٌُظخد . حٗظَهِْيٍ، ٝ

 .8ٖٕ/ٕ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . حٗظ١َ أٜٗخ هي طئٗغ( أٙ)
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، وتقطع ألؼ فكما تقدـ، أو بفعؿ (ٕ)حكيمما سمي بجممة و  (ٔ)السور
عمى حرؼ مضاؼ إليو  (٘)حرؼ ىجاء (ٗ)، أو باسـ(ٖ)الوصؿ إف كانت فيو

 ،  - (ٛ) اأيضً  – ، فالوقؼ(ٚ)أو غير مضاؼ ،(ٙ)سورة فالوقؼ

                                                 

( أٓٔخء حٍُٔٞ ط٘ؤْ ػ٬ػش أَهٔخّ: هْٔ ٠ٔٔٓ رـِٔش، ٝهْٔ ٠ٔٔٓ رلؼَ، ٔ)

 ٝهْٔ ٠ٔٔٓ رخْٓ.

 ًخٗض حٍُٔٞس ٤ٔٓض رـِٔش كظل٠ٌ ٫ ٣يهِٚ اػَحد ٗلٞ: ( اًحٕ)  

      ًوُٞٚ طؼخ٠ُ  أَٝ ،ٔحُـٖ: ٍٓٞس :          ٍٓٞس

، َٗف حُـَٔ ٫رٖ ٕٓٗ/ٕ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . حٗظَٔحُ٘لَ: 

 .ٙٔٔ/ٔ، حُٜٔغ 7ٕ/ٖ، حُٔٔخػي 88٘/ٕ، ح٫ٍط٘خف 9ٖٗ/ٕهَٝف 

( اًح ًخٕ أُٝٚ ِٛٔس َٝٛ هُِطَؼْض؛ ٧َّٗٚ هي ٛخٍ ٖٓ ؿِٔش ح٧ٓٔخء، ٝأَُق ٖ)

 حَُٞٛ ٫ طٌٕٞ ا٫ّ ك٢ أٓٔخء ٓؼِٞٓش ٗلٞ:     ٔحُؤَ: ٍٓٞس ،

ْٚ، ٝأػَد اػَحد ٓخ ٘أٝ طؤ٤ٗغ هُِزض ٛخء ك٢ حُٞهق، ك رَ ََ وٍٞ: هَأص اْهظَ

، َٗف حُـَٔ ٫رٖ ٖٙٙ/ٖ، حُٔوظ٠ذ ٕٙ٘/ ٣٫َٖٜ٘ف.حٗظَ: حٌُظخد 

 . ٙٔٔ/ٔ، حُٜٔغ 7ٕ/ٖ، حُٔٔخػي 88٘/ٕ، ح٫ٍط٘خف ٕٓٗ/ٕػٜلٍٞ 

َٝف حُظٜـ٢، ( ح٠ُٔٔٔ رخْٓ ٣٘ؤْ ه٤ٖٔٔ: هْٔ ٢ٔٓ رخْٓ كَف ٖٓ كٗ)

٢ رـ٤َ ًُي ٖٓ ح٧ٓٔخء. ِّٔ  ٝهْٔ ٓ

( ح٠ُٔٔٔ رخْٓ كَف ٖٓ كَٝف حُظٜـ٢ ٫ ٣وِٞ إَٔ ٣ٌٕٞ ٠ٔٔٓ رخْٓ ٘)

 ٝحكي أَٝ رؤًؼَ.

 ( أ١ كٌٔٚ حُٞهق ٫ٝ اػَحد ك٤ٚ، كظوٍٞ: ٌٛٙ ٍٓٞسُ ٛخى.ٙ)

 ( ٝإ ُْ ط٠ق ا٤ُٚ ٍٓٞس ك٢ حُِلع ٫ٝ ك٢ حُظوي٣َ ؿخُ ك٤ٚ ػ٬ػش أَٝؿٚ.7)

 ٞهق ػ٠ِ حُلٌخ٣ش.( أ١ ح8ُ)
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 .(ٔ)أو كالمنصرؼ أو كغيره
ا أو نية ا إليو سورة لفظً مضافً  (ٖ)ء األعجميةا األسمانً مواز  (ٕ)وعمى أكثر
 .(ٗ)وكما ال ينصرؼ ،أو غير مضاؼ فالوقؼ ،فالوقؼ

ف لػـ يػوازف  ا أو وأضفت إليػو سػورة لفظً  ،ا، وأمكف جعمو اسما مركبً (٘)وا 
ف لـ تضؼ  ، (ٜ)أو كما ال ينصرؼ (ٛ)والبناء (ٚ)فالوقؼ (ٙ)نيػة فالوقؼ، وا 

                                                 

ًََّ، ٝاػَحد ٓخ أ١ إٔ طؼَرٚ اػَحد ٓخ ٣َٜ٘ف إ هيٍطٚ ٓ٘و٫ًٞ  (ٔ ٌٓ ٖٓ 

َّٕ أَٓٔخء حُلَٝف  ؛  ٖٓ ٓئٗغ٣َٜ٘ف ٝٓخ ٫ ٣َٜ٘ف إ هيٍَّطٚ ٓ٘و٫ًٞ  ٧

 ٝحُظؤ٤ٗغ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ حٌُِٔش، ٣ـُٞ ك٤ٜخ ٝؿٜخٕ: حُظ٤ًٌَ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ حُلَف 

َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف ، ٕٔٗ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  .

 .ٙٔٔ/ٔ، حُٜٔغ 88ٙ/ٕ، ح٫ٍط٘خف 9ٖٗ/ٕ

( إ ًخٕ ٠ٔٔٓ رؤًؼَ ٖٓ حْٓ ٝحكي ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ ٖٓ ٕ)

 أَُٝحٕ ح٧ٓٔخء ح٧ػـ٤ٔش أَٝ ٫ ٣ٌٕٞ.

( كبِٕ ًخٕ ػ٠ِ ُٕٝ ٖٓ أُٝحٕ ح٧ػـ٤ٔش ك٬ ٣وِٞ إَٔ ط٤٠ق ا٤ُٚ ٍٓٞس ٖ)

 أٝ ٫ ط٤٠ق.

٣٫َٜ٘ف، ٝحُٞهق ػ٠ِ حُلٌخ٣ش، ًُٝي ( أ١ ك٤ؼَد اػَحد ٓخ ٗ)

﴿﴾  ٝٔحَُ٘ٔ: ٍٓٞس ،﴿﴾  ٝٛٔخ ػ٠ِ ُٕٝ ٔؿخكَ: ٍٓٞس ،

، ح٫ٍط٘خف ٕٔٗ/ٕهخر٤َ، ٝٛخر٤َ. حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .7ٔٔ/ٔ، حُٜٔغ 88ٙ/ٕ

إِ ُْ ٣ٌٖ ػ٠ِ ُٕٝ ٖٓ أُٝحٕ ح٧ػـ٤ٔش ك٬ ٣وِٞ ٖٓ إَٔ ٣ٌٖٔ  :( أ١٘)

  ٣ٌٖٔ.أٝ ٫ ،خؿؼِٚ حٓٔخً ًَٓزً 

ًَ ( أ١ إ ُْ ط٠لٜخ ا٤ُٚ ٫ ُلظً ٙ)  ح كل٤ٜخ ػ٬ػش أٝؿٚ.خ ٫ٝ طوي٣

 ( أ١ ػ٠ِ حُلٌخ٣ش.7)

 هٔٔش ػَ٘. ( ٗلٞ:8)

( ٗلٞ: رؼِزي، ًٌُٝي ﴿9) ﴾  ٝكخ٤ْٓ.ٔ:  حُ٘ؼَحءٍٓٞس ، 



  

 

 

 
 

 

 
 7102إصدار  والثالثون حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني

424 

ف لـ يمكف  .(ٕ)سورة أو لـ تضؼ فالوقؼ أضفت (ٔ)وا 
ف لـ يكونا فيو فيمنع(ٗ))أؿ( فينصرؼ وفيو ،(ٖ)ىجاءحرؼ أو غير  ، (٘)، وا 

ف أضفت إليو سورة فكحكمو قبؿ اإلضافة  .(ٙ)وا 
، أو عف مصدر (ٛ)رٍ مْ اسـ أَ  ،معدوؿ مبني وجوبا عمى الكسر :(ٚ)َفعاؿِ 
 ا أو مخصوصً  ،(ٔٔ)، أو صفة غالبة(ٓٔ)ا، أو عف فاعمة عممً (ٜ)معرفة

                                                 

 ( أ١ إِ ُْ ٣ٌٖٔ ؿؼِٚ حٓٔخً ٝحكيحً.ٔ)

 ﴿: هُٞٚ طؼخ٠ُ  ( ٗلٕٞ)  ﴾ وُٞٚ طؼخ٠ُ : ً ٝ، ٔ:  ٣َْٓ ٍٓٞس

﴿   ﴾ ٔحٍُٟ٘ٞ:  ٍٓٞس ،ٕ. 

( اًح ًخٕ ح٠ُٔٔٔ رخْٓ ٤ُْ ٖٓ كَٝف حُظٜـ٢ ٫ ٣وِٞ إَٔ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ أَُق ٖ)

 ٫ّٝ أَٝ ٫ ٣ٌٕٞ.

 .ٙٔٔ/ٔ، حُٜٔغ 887/ٕ: ح٫ٍط٘خف . حٗظَ( ٗلٞ: ح٧ٗؼخّ، ٝح٧ػَحفٗ)

ٍٞ: ٌٛٙ ٝٗٞف، طو، ٛٞى : ٣ٔ٘غ حَُٜف ُِظؼ٣َق ٝحُظؤ٤ٗغ ٗلٞ  :( أ١٘)

، ٕٓٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . ُٛٞى، ٝهَأُص َٛٞى، ٝطزًَض رٜٞىَ 

 .ٙٔٔ/ٔ، حُٜٔغ 887/ٕح٫ٍط٘خف 

إِ ًخٕ ك٤ٚ ٓخ ٣ٞؿذ ٓ٘غ حَُٜف ُْ طَٜكٚ ٝا٫ّ َٛكظٚ، طوٍٞ:  :( أ١ٙ)

ٍٓٞسُ ٣ْٞٗ، كظٔ٘غ ٣ْٞٗ حَُٜف ُِظؼ٣َق ٝحُؼـٔش، ٝطوٍٞ: ٌٛٙ ٍٓٞس 

 .887/ٕ، ح٫ٍط٘خف ٕٓٗ/ٕلٍٞ َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜ . ٗٞف كظَٜكٚ

ٍِ ط٘ؤْ ه٤ٖٔٔ: ٓؼيٍٝ، ٝؿ٤َ ٓؼيٍٝ.7)  ( كَؼخ

(8. ٍِ  ( ٗلٞ: َِٗح

(9.ٍِ ٍِ، ٣َٝٔخ  ( ٗلٞ: كَـخ

(ٔٓ.ِٕ هخ ٍَ ٝ ، ِّ  ( ٗلٞ: َكٌح

هخعِ ٤ٌَُِّش ك٢ حَُأّ. ( ٢ٛٝ ػ٠ِ ُٕٝ كخػِش ٓؼَ:ٔٔ) َٝ  َك٬ِم حْٓ ٤ُِ٘ٔش، ٝ
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ا، وبنو فالحجازيوف يبنوف مطمقً  ،إال العمـ المعدوؿ عف فاعمة (ٔ)بالنداء
 ، وقد ال يبنوف.(ٕ)ما ال ينصرؼ إال ما في آخره راء فيبنوفكتميـ 

، أو جمع (ٙ)، أو صفة(٘)، أو مصدر(ٗ)اسـ مفرد نكرة (ٖ)وغير معدوؿ
مؤنث، أو نقؿ مف  ، فغير المعدوؿ مصروؼ إال إف ُسمِّي بو(ٚ)فعالة

ف سميت بالمعدوؿ، (ٛ)فالمنع مذكر ؤنث، وسمي بوم ا مذكرً  (ٜ)وا 
  ،فالمنع ؤنثًاأو م ،(ٔٔ)ا البف بابشاذوال يجوز البناء خبلفً  ،(ٓٔ)فالمنع

                                                 

 ، َٝهزخِع.إَٔ ٣ٌٕٞ ٓؼي٫ًٝ ك٢ حُ٘يحء ٗلٞ: كَٔخمِ  :( أ١ٔ)

َّٕ ٌٓٛزْٜ ح٩ِٓخُش، ٝحَُحء حٌٍُٔٔٞس طٞؿذ ح٩ِٓخُش، كٌُِي ٣زٕٕ٘ٞ) . ( ًُٝي أَ

، َٗف 9ٗ8/ٕ، َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف 78ٕ، 77ٕ/ٖ: حٌُظخد حٗظَ

 .ٖٕٗ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

، 9٘ٔ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف .  ( ؿ٤َ حُٔؼيٍٝ ٣٘ؤْ أٍَرؼش أَهٔخّٖ)

 .ٖٕٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 َؿٔخِى، َٝؿ٘خف. ( ٗلٞ:ٗ)

ًَٛخد.٘)  ( ٗلٞ: 

 ؿٞحى. ( ٗلٞ:ٙ)

َٓلخد.، ٝر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٝحكيٙ كٌف حُٜخء  ،خإٔ ٣ٌٕٞ ؿٔؼً  :( أ7١)  ٗلٞ: 

هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "ًُٝي ٧ٗٚ ٤ُْ ك٤ٚ ا٫ّ ػِّش ٝحكيس هخٛش، ا٫ إٔ  (8)

َٗف حُـَٔ ٫رٖ . ٍؿَ ٤ٔٓظٚ رَؼ٘خم":  ٗلٞ،  ٖٓ ٓئٗغ ٣ٌٕٞ ٓ٘و٫ًٞ 

 .ٖٕٗ/ٕٜلٍٞ ػ

ًَ  :( أ9١) ًٌَّ ٗؼً ٫ ٣وِٞ إَٔ ط٢ٔٔ رٜخ ٓ  خ.ح أَٝ ٓئَّ

 ( ُِظؤ٤ٗغ، ٝحُظؼ٣َق.ٓٔ)

أرٞ حُلٖٔ حُ٘ل١ٞ ح١َُٜٔ أكي أثٔش  ،( ٛٞ ١خَٛ رٖ أكٔي رٖ رخر٘خًٔٔ)

حُٔلظٔذ ك٢ ٖٝٓ طٜخ٤ٗلٚ : َٗف ؿَٔ حُِؿخؿ٢، ٝ،  ح٧ػ٬ّحُؼَر٤ش 

ٝحس َك٢ : اٗزخٙ حُ ٍحؿغ طَؿٔظٚ .ٛـ ٗ٘ٗطٞك٢ ٓ٘ش  ،ٝؿ٤َٛٔخ ،حُ٘لٞ

، ٍٝحؿغ: 9ٕٙ/َٔٗكٚ ُِـَٔ ٍأ٣ٚ ك٢  حٗظَ، 7ٝٔ/ٕ، رـ٤ش حُٞػخس 9٘/ٕ
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 .(ٔ) إذ أوجبو ؛لممبرد اويجوز البناء خبلفً 
****** 

والكبلـ: اسـ، وفعؿ،  .(ٕ)ىو المفظ الذي لـز آخره حالة واحدة البناء:
ومضارعو معرب  ،ني، والفعؿ ماضيو مبني عمى الفتحالحرؼ مب.  وحرؼ
  ،(ٗ)، واألمر بغير الـ مذىب البصرييف أنو مبني(ٖ)بشرطو

                                                                                                              

ًَ ٓٗ/ٖ، حُٔٔخػي 87ٕ/ٕح٫ٍط٘خف  ح ، اً ًٛذ ا٠ُ أٗٚ اًح ٤ٔٓض رٜخ ًٌٓ

  ػ٠ِ ح٫ْٓ حُٔئٗغ حُٔؼيٍٝ حُؼِْ.ؿخُ ك٤ٜخ ح٩ػَحد ٝحُز٘خء ك٬ًٔ 

٢ٔٓ رٜخ ك٤ِْ ك٤ٚ  ِٗحٍ اًح اً ًٛذ ا٠ُ إٔ 7ٖٗ/ٖ( حٗظَ: حُٔوظ٠ذ ٔ)

 .87ٕ/ٕ، ح٫ٍط٘خف ٕٙٗ/ٍٕٝحؿغ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ .  حُز٘خء

، ٍٝحؿغ: حُـَٔ ُِِؿخؿ٢ 7ٕٖ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕ)

، هخٍ أرٞ ك٤خٕ: "حُز٘خء: ُِّٝ 8٘/ٔ، حُٜٔغ 8ٕٔ/ٔ، حُظ٣َٜق ٕٓٙ ـٛ

 .7ٖٙ/ٕ : ح٫ٍط٘خف. حٗظَخ أٝ كًَش ُـ٤َ ػخَٓ"آهَ حٌُِٔش ًٌٓٞٗ 

 ( ٝٛٞ إٔ ٣وِٞ ٖٓ ٕٗٞ حُظ٤ًٞي حُؼو٤ِش ٝحُول٤لش، ٖٝٓ ٕٗٞ حُ٘ٔٞس.ٖ)

َِْد، ٝاًح ا٠ُ ( كٌٛزٞح ٗ) ْٟ أٗٚ ٓز٠٘ ػ٠ِ حٌُٕٔٞ اًح ًخٕ ٛل٤ق ح٥هَ ًخ

، ٝهي ٣ز٠٘ ًخٕ ٓؼظ٬ًّ  ِّ ٍْ ، ٝح َٖ ، ٝحْه ُِ  ر٠٘ ػ٠ِ كٌف كَف حَُؼَِّش ٗلٞ: حْؿ

خ، هُٞٓٞحػ٠ِ كٌف حُٕ٘ٞ اًح ًخٕ ٖٓ ح٧كؼخٍ حُؤٔش  َٓ ٠ ٗلٞ: هٞ ِٓ  . ، هٞ

 ٝهي حكظؾ حُز٣َٜٕٞ ٌُٔٛزْٜ رٔخ ٠ِ٣: 

إٔ ح٧َٛ ك٢ ح٧كؼخٍ إٔ طٌٕٞ ٓز٤٘ش، ٝح٧َٛ ك٢ حُز٘خء إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ  -ٔ

حٌُٕٔٞ، ٝاٗٔخ أػَد ٓخ أػَد ٖٓ ح٧كؼخٍ أٝ ر٠٘ ٓخ ر٠٘ ٜٓ٘خ ػ٠ِ كظلش 

ٓٔخء، كٌخٕ ُٔ٘خرٜش ٓخ رخ٧ٓٔخء، ٫ٝ ٓ٘خرٜش رٞؿٚ ٓخ ر٤ٖ كؼَ ح٧َٓ ٝح٧

 خ ػ٠ِ أِٛٚ ك٢ حُز٘خء.رخه٤ً 

( ٖٓ أٓٔخء ح٧كؼخٍ ٗلٞ: أْٜٗ أؿٔؼٞح ػ٠ِ إٔ ٓخ ًخٕ ػ٠ِ ُٕٝ -ٕ ٍِ  )كََؼخ

ٍِ( ٓز٠٘؛ ٧ٗٚ ٗخد ػٖ كؼَ  ٍِ، َٝٗظَخ ح ٌَ َ٘خِع، ََٝٗؼخِء، َٝك َٓ حِى، ٝ ََ ، ٝطَ ٍِ ح َِ َٗ(

( ٗخد ػٖ ٍِ ح َِ حِى( ٗخد ػٖ ح٧َٓ، كـ)َٗ ََ كؼَ كِٞ ًخٕ (، )حطَى )حٍِٗ( ٝ)طَ

 خ ُْ ٣زٖ ٓخ هخّ ٓوخٓٚ.ح٧َٓ ٓؼَرً 
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 .(ٔ)/ب[ أنو معربٔٗومذىب الكوفييف ]
  ،(ٖ)، أو تضمف معناه(ٕ)إال ما أشبو الحرؼ كمو واالسـ معرب

                                                                                                              

، ٔٙ/7، َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ 7ٔ/ٕ، حُِزخد ٖٗ٘/٣ٕ٘ظَ: ح٩ٜٗخف 

 ٔٙ/ٗ، َٗف حُظ٤َٜٔ ٫رٖ ٓخُي 7ٖٗ، 7ٖٓ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

ٟ ػٖ كَف ح٠ُٔخٍػش ٗلٞٔ) ََّ َؼ ُٔ ِٚ حُ حَؿ َٞ ُٔ  ( ًٛزٞح ا٠ُ إٔ كؼَ ح٧َٓ ُِ

ّ  ر٬ّ ( ٓؼَد  ٓـِٝ َْ  ٝحٓظيُٞح ػ٠ِ ًُي رٞؿٞٙ: ، ح٧َٓ حُٔويٍس )حْكَؼ

َْ  إٔ ح٧َٛ ك٢ ح٧َٓ ُِٔٞحؿٚ ك٢ ٗلٞ -ٔ ( ٛٞ)ٝ ()حْكَؼ ْْ ، ُٝظوْ(  هُ َْ )ُِظَْلَؼ

(، ُٝٔخ ًؼَ حٓظؼٔخٍ ح٧َٓ ُِٔٞحؿٚ ك٢  ًوُْٜٞ ك٢ ح٧َٓ ُِـخثذ: َْ )٤َُِْلَؼ

٬ًْٜٓ ٝؿَٟ ػ٠ِ أُٔ٘ظْٜ أًؼَ ٖٓ حُـخثذ حٓظؼوِٞح ٓـ٢ء ح٬ُّ ك٤ٚ ٓغ 

 خ ُِظول٤ق.ًؼَس ح٫ٓظؼٔخٍ كلٌكٞٛخ ٓغ كَف ح٠ُٔخٍػش ١ِزً 

 ٠َٓ٣، ٣ٝـِٝ، ٣ٝو٠٘ هِض: أٗي اًح أَٓص ٖٓ ح٧كؼخٍ حُٔؼظِش ٗلٞ: -ٕ

 َٖ ، ٝحْه ُِ ، ٝحْؿ ِّ ٍْ ٝح٧ُق، ًٔخ طوٍٞ ، ٝحُٞحٝ ، كظلٌف ٫ٓخطٜخ ٢ٛٝ ح٤ُخء  ،ح

َٖ رلٌف كَف حَُؼَِّ  ك٢ حُٔـِّٝ: ، ُْٝ ٣َْو ُِ ـْ َ٣ ْْ َُٝ ، ِّ َْ ش؛ كيٍ ػ٠ِ أٗٚ ُْ ٣َ

رظَٜف ًز٤َ، أَٓحٍ  8ٕ٘، ٕٗ٘/ٕ: ح٩ٜٗخف . حٗظَٓـِّٝ ر٬ّ ٓويٍس

، حثظ٬ف حَُٜ٘س ٔٙ/7، َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ 8ٖٔـ حُؼَر٤ش ٛ

ٕٙٔ٘. 

: َٗف حُـَٔ . حٗظَكبّٜٗخ أٗزٜض حُلَٝف ك٢ ح٫كظوخٍ ًخ٫ُٞٛٞٔص( ٕ)

ق ، حُظ8٣َٜ٘ٓٔ/ٕ، َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف 8ٕٖ/٫ٕرٖ ػٜلٍٞ 

ٔ/ٔ8ٕ. 

َّٕ ح٧ٓٔخء ح٤١َُ٘ش ط٠ٔ٘ض ٓؼ٠٘ ( ٖ) ًؤٓٔخء ح١َُ٘ ٝح٫ٓظلٜخّ، أ٫ طَٟ أ

ْٕ ح٤١َُ٘ش  : َٗف . حٗظَٝأٓٔخء ح٫ٓظلٜخّ ط٠ٔ٘ض ٓؼ٠٘ ِٛٔس ح٫ٓظلٜخّ، ا

، 7٘ٓٔ/ٕ، َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف 8ٕٖ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .8٘ٔ، 8ٗٔ/ٔحُظ٣َٜق 
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 وىو كؿ معدوؿ لمؤنث عمى ،(ٕ)أو ضارع ذلؾ ،(ٔ)أو وقع موقع المبني
أو خرج  ،(ٖ)أو أضيؼ إلى مبني ، وتقدـ في باب ما ال ينصرؼ،عاِؿ()فَ 

يجوز بناؤه، ومف ف ،(٘)يبويو في مذىب س (ٗ))أّي( وىو ،عف نظائره
ا، فالكوفيوف يبنوف مطمقً  ،ما أضيؼ إلى جممة :المضاؼ إلى مبني

 .(ٙ)ر بماضد  صَ والبصريوف بشرط أف تُ 

                                                 

٣خص ٝهؼض ٓٞهغ ٟٔخثَ حُوطخد ًخُٔ٘خى٣خص ٝأٓٔخء ح٧كؼخٍ، كخُٔ٘خى( ٔ)

: َٗف . حٗظ٢َٛٝ ٓز٤٘ش، ٝأٓٔخء ح٧كؼخٍ ٝهؼض ٓٞهغ حُلؼَ ٝٛٞ ٓز٢٘

، 8٘ٓٔ/ٕ، َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف 8ٕٖ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .ٓٙ/ٔ، حُٜٔغ 88ٔ/ٔحُظ٣َٜق 

 أ١ ٟخٍع ٓخ ٝهغ ٓٞهغ حُٔز٢٘.( ٕ)

َّ هََؽ ٣ُي  ، ٖٝ)  ًوٍٞ حُ٘خػَ: ( ًوُٞي: ٣ٞ

َٖ ػخطز زخػ٠ِ ك٤ ِٜ  ض ح٤َُ٘ٔذ ػ٠ِ حُ

خ كخٍهض ٓخثَ ح٫ُٞٛٞٔص ( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "ٗ) أ١ ٖٓ ح٫ُٞٛٞٔص كبَّٜٗ

خ اًح ِٝٛض رخُٔزظيأ ٝحُوزَ ُْٝ ٣ٌٖ ك٢ حُِٜش ١ٍٞ ؿخُ كٌف  ك٢ أَّٜٗ

ٗلٞ: ؿخء٢ٗ أ٣ّْٜ هخثْ، ٫ٝ ٣ـُٞ ك٢ ؿ٤َ أ١ّ ا٫ّ ، حُٔزظيأ ك٢ ك٤ٜق ح٬ٌُّ 

ٌِ  ﴿ءس ٖٓ هَأ: ٍَٟٝس أٝ ك٢ ه٤َِ ٖٓ ح٬ٌُّ ك٢ هَح خ َػ٠َِ حَُّ ًٓ خ َٔ ُٖ  ١طَ َٔ  أَْك
: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ". حٗظَٗ٘ٔ: ٖٓ ح٣٥ش  ح٧ٗؼخٍّٓٞس  ﴾

 .9٘ٓٔ/ٕ، ٍٝحؿغ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف 9ٕٖ/ٕ

 ٔٓٗ، ٓٓٗ/ٕ( حٗظَ: حٌُظخد ٘)

(ٙ ُٛ ٍص ر٠ٔخٍع ٝؿذ ح٩ػَحد ػ٘ي حُز٤٣َٜٖ، ٝؿخُ ػ٘ي يِّ ( كبٕ 

ُّ ٣ُي ، كبٕ أ٤ٟق ا٠ُ ؿِٔش ح٤ٔٓش ؿخُ ك٤ٚ حٌُٞك٤٤ٖ، ٗلٞ: أؿ٢ء ك٢ ٣ ٍّ ٣وي ٞ

  َ ِّ ٣ُي  أ٤ٓ ِلْزظَُي ٖٓ ٣ٞ َٛ : ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ . حٗظَح٩ػَحد ٝحُز٘خء، ٗلٞ: 

، ٙٓٔ/ٔ، َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 9ٕٔ/ٔ، ح٩ٜٗخف ٕٖٙ/ُِٔلَحء 

 .ٓٙ/ٔ، حُٜٔغ 7٘ٙ/ٕح٫ٍط٘خف 
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أو تضمف  ،(ٔ)إال لشبو بالحرؼ وزعـ الفارسي أنو ال يجوز أف يبنى االسـ
 .(ٕ)معناه

وأصؿ البناء السكوف، واإلعراب بابو أف يكوف بالحركات، فما وجد مف 
ا مبنيًّ منيا وما وجد  .(ٖ)ا عمى السكوف فبل سؤاؿ فيوحرؼ أو فعؿ مبنيًّ 

ولـ ُخص  بتمؾ الحركة دوف  ،عمى حركة فيقاؿ: لـ ُبِني عمى حركة؟
عمى حركة  وأ ،ـ عمى سكوف فيقاؿ: لـ ُبِني؟، وما بني مف اس(ٗ)غيرىا؟

ـَ ُخص  بتمؾ الحركة دوف  ،ولـ ُبِني عمى حركة؟ ،يقاؿ: لـ ُبِني؟ وِل
 .(٘)غيرىا؟

، (ٙ)ثـ طرأ عميو البناء ،ا في موضعوالذي ُبني عمى حركة ما كاف متمكنً 
ي ػي المبنػي فػة التكر ػوالح .كونو عمى حرؼ واحدلأو ما تعذر فيو السكوف 

غيػر لا ُحػرِّؾ ػ، وم(ٛ)، فينبغي أف تكػوف كسػرة(ٚ)اء الساكنيفػانت اللتقػك إف
                                                 

 ( ًخ٠َُٔٔحص.ٔ)

،  ٖٓٗ:  8ٖٖ ـثَ حُٔ٘ؼٍٞس ٍٛأ٣ٚ ك٢ حُٔٔخ . حٗظَ( ًؤٓٔخء ح١َُٕ٘)

 .7ٕ/ٔكخ٤ٗش حُو١َ٠ ، 7٘ٙ/ٍٕٝحؿغ : ح٫ٍط٘خف 

َّٕ أِٜٛٔخ حُز٘خء، ٝأَٛ حُز٘خء حٌُٕٔٞ.( ًُٝي ٖ) ٧ 

 .7٘ٙ/ٕ، ح٫ٍط٘خف ٕٖٖ/ٕ(حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٗ) 

 حُٔخرن . حٗظَ:  (٘)

 .( ٫)ًخُٔ٘خى٣خص، ٝح٫ْٓ حُٔز٢٘ ك٢ رخد ( ٙ)

كَف ٝحكي ٗلٞ: ٝحٝ حُؼطق ٝكخثٚ، ٫ّٝ حُـَ ًٝخكٚ  ٌُٞٗٚ ػ٠ِ( ًُٝي 7)

ِْ، ٝٓخ ػيح ًُي كٔز٢٘ ػ٠ِ حٌُٕٔٞ. حٗظَ: َٗف أٝ ٫ُظوخء حُٔخ٤ًٖ٘ ٗلٞ أٓ

 .ٓٙٓٔ/ٕ، َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف ٕٖٖ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

ٝحُلًَش حُظ٢ طٌٕٞ ك٢ حُٔز٢٘ ٫ ٣وِٞ إٔ طٌٕٞ ( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "8)

َ ًُي، كبٕ ًخٗض ٫ُظوخء حُٔخ٤ًٖ٘ ك٤٘زـ٢ إٔ طٌٕٞ ٫ُظوخء حُٔخ٤ًٖ٘ أٝ ُـ٤

َّٕ حٌَُٔس ٫ طٌٕٞ اػَحرً  خ ٫ طْٞٛ ُِ٪ػَحد، أ٫ طَٟ أ  ٓغ خ ا٫َّ ًَٔس ٧َّٜٗ
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ر، وال عػف ػما ذكػر فيػ، وال يعػدؿ عػف الكسػ(ٔ)ةػي أف تكػوف فتحػػذلؾ فينبغ
، أو  (ٖ)ؼػ، أو طمػب التخفي(ٕ)اعػاإلتب :والمػوجب ،ح إال لػموجبػالفت

 يػف فػتك لػـ ركةػوف الحػلك أو ،(٘)ىػالمعن ةػمناسب ، أو(ٗ)مناسبػة العمػؿ
 .(ٛ)، أو لحركػة ما أشبيو(ٚ)ؿػة األصػحػركل أو ،(ٙ)اإلعػراب حػاؿ

 ا فيحرؾ إال أف يكوف مضاعفً  ،(ٜ)عمى السكوف يوالفعؿ إف كاف أمرًا بن

                                                                                                              

َّٕ حٌَُٔس ٗظ٤َ حُظ٣ٖٞ٘ أٝ ٓخ ػخهَزُٚ ٖٓ ح٩ِٟخكش ٝح٧ُق ٝح٬ُّ، ٝأ٠٣ً  خ كب

َّٕ حُولٞ ٗظ٤َ حُـِّ، كِٔخ حٟطٍَٗخ ا٠ُ حُلًَش  كًَ٘خٙ رٔخ حٌُٕٔٞ ًٔخ أ

 .ٕٖٖ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  .٣٘خٓزٚ"

 ٧ٜٗخ أهق حُلًَخص.( ًُٝي ٔ)

ٌُ. ( ٗلٞ:ٕ) ْ٘ ُٓ 

. ( ٗلٞ:ٖ) َٖ  أ٣ْ

 .٣ٍُِِي ٣ِ٣ٝيٍ ( ٗلٞ: ٗ)

 ﴿: هُٞٚ طؼخ٠ُ  ( ٗلٞ٘)        ﴾  ح٣٥ش  حُزوَسٍٓٞس ٖٓ :ٔٙ، 

َّٕ ح٠ُٔش ٖٓ حُٞحٝ : َٗف حُـَٔ ٫رٖ . حٗظَ ٝحُٞحٝ ٖٓ ػ٬ٓخص حُـٔغ ،كب

 .ٕٖٖ/ٕػٜلٍٞ 

َُ ٝرؼيُ ( ٙ) ٔخ اًح أُػَرخ ك٢ ح٩ِٟخكش ُْ ٣ٌٞٗخ ا٫َّ  ،ٗلٞ: هز  ٜٓ٘ٞر٤ٖ أٝ كبَّٜٗ

 .ٕٖٖ/ٕ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . حٗظَٓول٤ٟٖٞ ٗلٞ: هزََِي ٖٝٓ هزِِيَ 

. :ٗلٞ( 7) ٌُ ٘ ُٓ ، ٧َّٗٚ ٓولق ٖٓ  ِّ ٌُ ح٤ُٞ ٓ 

َّٕ ٝحٝ( 8) ُٞ ٓ٘زٜش رٞحٝ ٤َٓٝح، ٌُُٝي كًَض رخ٠ُْ  ٗلٞ: ُٞ حٓظَطؼ٘خ، كب

َُ »ٗلٞ: ٣خ ٣ُُي، كبَّٗٚ كَى رلًَش  ؛ ٧َّٗٚ أٗزٜٚ ك٢ أَّٗٚ ٓؼَد ك٢ كخٍ «هز

 .ٕٖٖ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ح٩ِٟخكش ٓز٢٘ ك٢ كخٍ ح٩ِكَحى.

، حُِزخد ٕٕـ ، حَُٔطـَ ٫رٖ حُو٘خد ٕٛٗ٘/ٕ( حٗظَ: ح٩ٜٗخف 9)

، حثظ٬ف حَُٜ٘س 7ٗٙ/ٕ، ح٫ٍط٘خف ٕ٘ٔ/٢ٟٗ ، َٗف حٌُخك٤ش 7َُِٔ/ٕ

 .ٕٙٔ ـٛ
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 ،ا بني عمى حركةماضيً  وأ، (ٔ)اللتقاء الساكنيف بالفتح، والضـ، والكسر
 .(ٕ)وىي فتحة

****** 
 .(ٖ)يراد لفظ المتكمـ عمى حسب ما أورده في كبلموإالحكاية: 

أو  ،وؿموحؽ العامؿ أف يؤثر فيما بعده إال أف يمنع مف ذلؾ بناء المع
، (ٗ)وقد تقدـ ذلؾ في باب ظننت ،أو يعمؽ العامؿ عف العمؿ ،كونو جممة

 ."فْ مَ "ػا بأو يكوف محكيًّ 
عف األعبلـ  "فْ مَ "ػا، فبل يكوف إال في االستثبات بوالمحكي إف كاف مفردً 

 .(٘)/أ[ في لغة الحجاز أو في شذوذ مف الكبلـ وسنبينوٕٗ]
 ، أو ممحونة فعمى (ٙ)عمى المفظ وعمى المعنى تأو جممة معربة حكي

                                                 

 .ٖٖٖ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔ)

 .7ٙٙ/ٕ( حٗظَ: ح٫ٍط٘خف ٕ)

، حُٜٔغ 8ٓٙ/ٕ، ح٫ٍط٘خف ٔٙٗ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖ)

ٖ/ٕٕ8. 

 .ٕٖٔـ ( حٗظَ : حُظلو٤ن ٛٗ)

: ىػ٘خ ٖٓ  ْهخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "ٓؼَ هُٜٞ ٕٕٓ ـ( حٗظَ : حُظلو٤ن ٛ٘)

. ك٢ ًُي" ، أَٝ ك٢ ح٫ْٓ حُٔلَى رؼي حُوٍٞ رو٬فٍ  خ، ٤ُْٝ رو٤ًَّٗ  طَٔطخٕ

 .ٔٙٗ/ٕ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ

، كظل٤ٌٚ ػ٠ِ ( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "ٓؼَ إَٔ طٔٔغ اٗٔخًٗ ٙ)  ْ خ ٣وٍٞ: ٣ُي  هخث

  ْ ْ  ، كظوٍٞ: هخٍ ػَٔٝ: حُ ٝػ٠ِ حُٔؼ٠٘،  حُِلع كظوٍٞ: هخٍ ػَٔٝ: ٣ُي  هخث وخث

ْ  ٣ُي  ". حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ   .ٔٙٗ/٣ُٕي  أٝ هخث
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 .(ٕ)تجوز عمى المفظ ، والصحيح أنيا ال(ٔ)المعنى
****** 

، أو (٘)ؿ ينصب بفعموػب ،بل يحكىػدر فػمص (ٗ)ردػده مفػإف وقع بع :(ٖ)القوؿ
مصدر ل: صفة  واختمؼ فيو فقيؿ، (ٚ)ا لجممة فبل يحكىاسمً ( ٙ)ر مصدرػغي

 ح.ػو الصحيػوى ،، وقيؿ: مفعوؿ بو(ٛ)محذوؼ
وال يجوز فيو  ،والصحيح أنو يحكى ،فقيؿ: ال يحكى ،أو غير اسـ لجممة

 .ةػر الحكايػغي

                                                 

َّ ٣ٍُي، رولٞ ٣ُي ٔ) ( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "ٓؼَ إَٔ طل٢ٌ هٍٞ ٖٓ هخٍ: هخ

َّ ٣ُي " : هخ  ٝ  .ٔٙٗ/ٕ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . حٗظَكظوٍٞ: هخٍ ػَٔ

؟ َٛ طـُٞ أَّ ٫ ،( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "ٝحهظِق ك٢ حُلٌخ٣ش ػ٠ِ حُِلعٕ)

ْ اًح ًخٗٞح ٣لٌٕٞ حُـِٔش حُٔؼَرش ػ٠ِ حُٔؼ٠٘  ؛ٝحُٜل٤ق أَّٗٚ ٫ ٣ـُٞ َّٜٗ٧

ك٤٘زـ٢ إٔ ٣ِظِٓٞح كٌخ٣ش حُـِٔش حُِٔلٞٗش ػ٠ِ حُٔؼ٠٘. حٗظَ: َٗف حُـَٔ 

 .ٔٙٗ/٫ٕرٖ ػٜلٍٞ 

 ( ٣٫وِٞ حُوٍٞ إٔ ٣وغ رؼيٙ ٓلَى أٝ ؿِٔش.ٖ)

(ٗ ًٍ  ح أٝ ؿ٤َ ٜٓيٍ.( ٣٫وِٞ حُٔلَى ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ٜٓي

 .لٞ: هخٍ ٣ُي  ه٫ًٞ ( ٗ٘)

(ٙ ًٔ  خ ُـِٔش أٝ ٣٫ٌٕٞ.( ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ حٓ

خ، كبَّٗي ٫  هللا، كظوٍٞ: هخٍ ٣ُي  كوًّ ( ٗلٞ إَٔ طٔٔغ ٖٓ ٣وٍٞ: ٫ اَُٚ ا٫َّ 7)

 .ٕٙٗ/ٕ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . حٗظَطل٤ٌٚ

ِٜٔيٍ ٛلش ُ "خكوًّ ـ"خ، ك كوًّ خ، كٌؤٗٚ هخٍ: هخٍ ه٫ًٞ ( كبًح هخٍ: هخٍ ٣ُي  كوًّ 8)

َّٕ  ؛كوخٍ: "ٌٝٛح رخ١َ ،حُٔلٌٝف، ٝهي ٍىَّ حرٖ ػٜلٍٞ ٌٛح حُوٍٞ  "خكوًّ "٧

٤ُْ ٖٓ ح٧ٓٔخء حُـخ٣ٍش، ٝحُٞٛق رخ٧ٓٔخء ؿ٤َ حُـخ٣ٍش ٤ُْ رو٤خّ ٝاّٗٔخ 

ِّ". حٗظَ: َٗف  َِ حَُأ ـَ ٣وخٍ ٓ٘ٚ ٓخ ٓٔغ ٓؼَ هُْٜٞ: ٍَُٓص رَؿَ ك

 .ٕٙٗ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 
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 ، عامؿ القوؿ معاممة الظفي، وجاز أف  جازت الحكاية (ٔ)أو جممة اسمية
 .(ٖ")، وقد تقدـ ذلؾ في باب "َظف  (ٕ)بو المبتدأ والخبرصب نفي

 فيحكى بعده الجمؿ:  ،جرى مجرى القوؿي، و (ٗ)اوقد يحكى بعد القوؿ مضمرً 
،  "دعوت"و،  "قرأت"، وكؿ فعؿ معناه القوؿ نحو: "سمعت"و "رأيت"
 ."ناديت"و

****** 
ا أو ا أو لقبً بشرط أف يكوف عممً  "،َمفْ "ػال تكوف إال ب حكاية االسـ المفرد

 .كنيةً 

                                                 

 حُٞحهؼش رؼي حُوٍٞ ح٤ٔٓش.إ ًخٗض حُـِٔش  :( أ١ٔ)

خ  ٠ٓخٍػً  رؤٍَرؼش ١َٝٗ: إَٔ ٣ٌٕٞ حُوٍٞ كؼ٬ً ( ًُٝي ٫ ٣ـُٞ ا٫َّ ٕ)

 رظَف أَٝ ُٔوخ١ذ هي طويٓٚ أىحس ح٫ٓظلٜخّ ؿ٤َ ٓلٍٜٞ ر٤ٜ٘خ ٝر٤٘ٚ ا٫َّ 

 ٓـٍَٝ أَٝ أَكي ٓلؼ٢ُٞ حُوٍٞ ٗلٞ هُٞٚ: 

ٍُ ر٢٘ ُئ١ َُ أر٤َي أّ ٓظـخ٤ِٛ٘خ  أَُؿّٜخ٫ً طوٞ  ُؼٔ

 .ٕٙٗ/َٖف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ: ٗ

 .7ٕٔ ( حٗظَ: حُظلو٤ن ٖٙ)

﴿:  ( ٝٓ٘ٚ هُٞٚ طؼخ٠ُٗ)                   ﴾ 

:  طؼخ٠ُ ًٌُٝي هُٞٚ، ٣وُٕٞٞ: ٓخ ٗؼزُيْٛ :أ١، ٖ: ٖٓ ح٣٥ش  حٍَُِٓٓٞس 

﴿                       ﴾  حَُػيٍٓٞس  ٖٓ

ّ  ػ٤ٌِْ ٣وُٕٞٞ :أ١، ٕٗ، ٖٕ: ح٣٥ظ٤ٖ  . حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ  : ٬ٓ

 .ٕٙٗ/ٖػٜلٍٞ 
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إال بشروط  "مف"ػ، وال يجوز ب( ٔ)ُبد  مف الحكاية عند أىؿ الحجاز وال
ا حرؼ عطؼ، وأال يكوف االسـ المحكي متبوعً  "فْ مَ "منيا: أال يدخؿ عمى 

، فإف العطؼ (ٕ)ا لصاحب الكتابخبلفً  ، بتابع مف التوابع ما عدا العطؼ
 ،ع المتبوع قد جعبل كشيء واحديمنع مف الحكاية إال أف يكوف التابع م

 جوز الحكاية.تف
يحكي سائر  (ٗ)، وبعض العرب( ٖ)فإف كاف االسـ نكرة فسيأتي حكمو

ف لـ تكف أعبلمً  فبل  ،اا أو ُمشارً يؿ إال أف يكوف مضمرً موذلؾ ق ،االمعارؼ وا 
 .توتجوز حكاي

وحكي عف بعض العرب أن يـ يحكوف المعرفة غير العمـ كالنكرات 
متقدـ، فإف ال، فإف اجتمع ما يحكى مع ما ال يحكى بنيت عمى ( ٘)وستأتي

ف كاف مما ال يحكى أعرب وأتبع  ،كاف مما يحكى ُحكي وأتبع الثاني، وا 
 الثاني.

وقد يجوز ، ا مبتدأػدىػـ العمـ بعػواالس ،دـػر مقػاب خبػذا البػي ىػف "فْ ػمَ "و
 عكس ذلؾ.

****** 
يو عمى كبؿ تح ،ـِ مَ  يكوف كالعَ ال "فْ مَ "ػ/ب[ بٕٗ] عف نكرةاالستفياـ 

: واو في الرفع،  لغتيف إحداىما: إلحاؽ عبلمة عمى اإلعراب خاصة وىي

                                                 

 .ٔٙٗ/ٕحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  (ٔ)

 .ٓٔٗ/ٕ( حٗظَ: حٌُظخد ٕ)

 . ٕٕٔ ـ(حٗظَ: حُظلو٤ن ٖٛ)

 .8ٔٙ/ٕ(حٗظَ: ح٫ٍط٘خف ٗ)

 .ٕٕٔ ـحُظلو٤ن ٛ( حٗظَ: ٘)
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ا أو ا أو مذكرً مجموعً  ى أوسواء كاف مثنًّ  ،وألؼ في النصب، وياء في الجر
 .(ٔ)امؤنثً 

، والجمع ، ويمحؽ معيا عبلمة التثنية  ،الثانية: إلحاؽ ىذه العبلمة
 .(ٕ)والتأنيث
المغتيف، وحكى كمتا تحذؼ في الوصؿ في  "فْ مَ "العبلمة التي تمحؽ  وىذه

كما يحكي  ويحكي بيا النكراتِ  "،َمفْ "يونس أف بعض العرب يعرب 
 .(ٖ)"أي  "ػب

ذا قمت تبقي النوف عمى  : منتاف؟َمَنْو؟ فتحت النوف، وفي التثنية :وا 
 .سكونيا

بد مف دخوؿ  مة، والالعبل يعدف ،لمجرور كوف حكايةً يخمو أف يال  "َمفْ "و
فتكوف مجرورة بو، والعامؿ مضمر تقديره بعده، أو  ،حرؼ الجر عمييا

                                                 

َٓ  :( أ١ٔ) ، هِض:   َ َٓ ٞ؟ ٝاًح هخٍ: ٍأ٣ض ٍؿ٬ً ُ٘ اًح هخٍ: هخّ ٍؿ ، خ؟ ً٘ ، هِض: 

 َٓ ٝاًِح "،  خ؟ٝاًِح هخٍ: ٍأ٣ض ٍؿخ٫ً هَِض: ًٓ٘ ، خ؟ ً٘ ٝاًِح هخٍ: ٍأ٣ض ٍُؿ٤َِْٖ هِض: 

٢ِ٘؟ َٓ ٍَ هِض:  َٓ  ،هخٍ: ٍَُٓص رَؿ ِٖ هِض:  ٝاًِح  ،٢؟ِ٘ ٝاًح هخٍ: ٍَُٓص رَُؿ٤َِ

ٍٍ هَُِض: ٢٘ٓ؟هخٍ: َٓ  .7ٙٗ/ٕٖٓ َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ". ٍُص رَؿخ

َ  هِض: ٓ٘ٞ؟ ٍٝأ٣ض ٍؿ٬ً  :( أ١ٕ) َٓ اًح هخٍ: هخّ ٍؿ ٍَُٝٓص  ،خ؟ً٘  هِض: 

ْ٘ش ؟ َٓ ٍَ هِض: ٢٘ٓ؟ ٝاًح هخٍ: هخٓض ٛ٘ي  هِض:  ٝاًح هخٍ: ٍَٓص رٍٜ٘ي  ،رَؿ

ٍْ٘ش؟ َٔ ؟ ،هِض: ر ِٕ ٘ظخ َٓ ِٖ ٣ْ هخٍ: ٍأ٣ُض حُٜ٘يَ ٝاًِح  ،ٝاًِح هخٍ: هخٓض حُٜ٘يحٕ: هِض: 

؟ ِٖ ؟ ،هِض: ٓ٘ظ٤َْ َٕ ٍ  هِض: ٓ٘ٞ  هِض: ٝاًِح هخٍ: ٍأ٣ُض ٍؿخ٫ً  ،ٝاًِح هخٍ: هخّ ٍؿخ

؟ َٖ ٤ِ٘ ؟ ،َٓ َٖ ٤ِ٘ َٔ ٍٍ هِض: ر ٝاًِح هخٍ: حُٜ٘يحُص، هِض:  ،ٝاًِح هخٍ: ٍَٓص رَؿخ

؟  . ٍَٝٓص رخُٜ٘يحص هِض: رٔ٘خٍص؟ ،ٍٝأ٣ض حُٜ٘يحِص هِض: ٓ٘خٍص؟ ،ٓ٘خص 

 .8ٙٗ/ٕػٜلٍٞ  َٗف حُـَٔ ٫رٖ

 .ٖٔ٘/ٗ، حُظ٣َٜق ٓٔٗ/ٕ( حٗظَ: حٌُظخد ٖ)
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 ،لمنصوب فمفعولة بفعؿ مضمر وتقديره بعدىا، أو لمرفوع لحقتو العبلمة
 .(ٔ)فمبتدأ والخبر محذوؼ، وال يجوز أف يكوف فاعبل بفعؿ مضمر

****** 
و ضمير إذا سمي بو وما ىو في تقديرىا وىو الفعؿ إذا كاف في الجممة

 .(ٕ)فالحكاية ليس إال
العطؼ والمعطوؼ، ويحكى عمى حسب الموضع  حرؼُ  والذي يشبو الجممةَ 
، والمعطوؼ عميو والمعطوؼ، والصفة والموصوؼ، (ٖ)الذي نقمتو منو

وىو كؿ اسـ عمؿ بعضو في بعض  ،والمضاؼ والمضاؼ إليو، والمطوؿ
راب قبؿ التسمية، وحرؼ الجر يحكى فييا ما كاف يجوز فييا في حاؿ اإلع

 أو عمى حرفيف ثانييما  ،(ٗ)والمجرور إف كاف حرؼ الجر عمى حرؼ واحد

                                                 

َّٕ حُلؼَ ح١ٌُ ٣ؼَٔ ك٤ٚ ٫ ٣وِٞ إٔ  ََ ( ػَِّ ٔ) حرٖ ػٜلٍٞ ًُي كوخٍ: "٧

َّٕ ح٫ٓظلٜخّ ُٚ ٛيٍ ح٬ٌُّ ؛طويٍٙ رؼيٙ أٝ هزِٚ كبِٕ هيٍَّطٚ هزِٚ ُْ ٣ـِ ك٬  ،٧

َّٕ حُلخػَ ٫ ٣ظوّيّ ػ٠ِ ٧-خأ٠٣ًَ -٬ ٣ـُٞك٣ؼَٔ ك٤ٚ ٓخ هزِٚ، كبِٕ هيٍَّطٚ رؼيٙ 

 .9ٙٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  .حُلؼَ"

 ( طوٍٞ: ؿخء٢ٗ ََٟد، ٍٝأ٣َض ََٟد، ٍَٝٓص ر٠َََد.ٕ)

كظوٍٞ: ؿخء٢ٗ ٣ُٝي ،  ،( كبِٕ ٗوِظٚ ٖٓ َٓكٞع أرو٤ظٚ ػ٠ِ ٓخ ًخٕ ػ٤ِٖٚ)

ْٕ ٗوِظٚ ٖٓ ٜٓ٘ٞد أٝ ٓولٞٝ  ٍٝأ٣ض ٣ُٝي ، ٍَٝٓص ر٣ِي ، ًٌُٝي ا

 .7ٕٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ .  ػ٤ِٚ أَرو٤ظٚ ػ٠ِ ٓخ ًخٕ

 ( طوٍٞ: ؿخء٢ٗ ر٣ٍِي، ٍٝأ٣ُض ر٣ٍِي.ٗ)
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مف حرفيف حكيتو،  دَ يَ زْ أو عمى أَ  ، (ٕ) ، أو صحيح(ٔ)و عميؿ حكيت لفظ
 .(ٖ)ويجوز أف تعربو وتضيفو إلى الثاني

 ،(ٙ)تحكيو عمى لفظو (٘)أو أحد قسميو (ٗ)والمركب مف حرؼ مع نظيره
  ،، أو مف اسميف(ٛ)ما ال ينصرؼكبو اعر إأو  ،فالبناء (ٚ)مف اسـ وصوتو 

                                                 

 ، ٍَٝٓص رل٢ ٣ٍُي. ، ٍٝأ٣ض ك٢ ٣ُيٍ  ( طوٍٞ: ؿخء٢ٗ ك٢ ٣ُيٍ ٔ)

٣ٝـُٞ ُي ،  ( طوٍٞ: ؿخء٢ٗ ٖٓ ٣ٍُي، ٍٝأ٣ض ٖٓ ٣ٍُي ٍَٝٓص رٖٔ ٣ُيٍ ٕ)

ِٓ  إٔ طؼَرٚ ٝط٤٠لٚ ا٠ُ حُؼخ٢ٗ كظوٍٞ ُٖ ٣ٍُي، ٍٝأ٣ض  ِٓ َٖ ٣ٍُي، : ؿخء٢ٗ 

ِٖ ٣ُيٍ   .7ٖٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ، ٍَٝٓص رِٔ

(ٖ ِّ ٌِ ح٤ُٞ ، ٍَُٝٓص رٔ٘ ِّ ٌَ ح٤ُٞ ٌُ ح٤ُّٞ، ٍٝأ٣ُض ٓ٘ ٌٛح اًح . ( طوٍٞ: ؿخء٢ٗ ٓ٘

ٌُ ػ٠ِ ًَ كخٍ َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . أػَرض، كبِٕ ك٤ٌض هِض: ٓ٘

ٕ/ٗ7ٖ. 

خ ٝأهٞحطٜخ.ٗ)  ( ٓؼَ: اَِّٗٔ

:  ٝٓؼِٔخ، أٝ ٖٓ كَف ٝكؼَ ٓؼَ، ٔخ أ٣٘: ٖٓ كَف ٝحْٓ ٓؼَ  :( أ١٘)

، أٝ ٖٓ كؼَ ٝحْٓ ٓؼَ  َّْ ح: ِٛ  .7ٖٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . كزٌَّ

خ ،( طوٍٞ: ؿخء٢ٗ اٗٔخٙ) ًٌُٝي طوٍٞ: ؿخء٢ٗ  ،ٍَُٝٓص ربِّٗٔخ ،ٍٝأ٣ُض اَّٗٔ

َّْ ، ٍَٝٓص رٔؼَِٔخ ،ٍٝأ٣ض ٓؼَِٔخ ،ٓؼَِٔخ َّْ  ،ٝؿخء٢ٗ ِٛ ٍَٝٓص  ،ٍٝأ٣ض ِٛ

َّْ، ٝؿخء٢ٗ كزّ  ح ،ٍٝأ٣ض كزٌّح ،ٌحرِٜ َٗف حُـَٔ ٫رٖ  .ٍَٝٓص رلزٌَّ

 .7ٖٗ/ٕػٜلٍٞ 

 ( ٓؼَ: ٤ٓز٣ٞٚ، ٝػ٣َٝٔٚ.7)

(8 ِٚ ِٚ ٤ٓٝز٣َٞٚ  ، ٤ٓٝز٣ُٞٚ  ( طوٍٞ: ؿخء٢ٗ ٤ٓز٣ٞ ، ٍَٝٓص  ٍٝأ٣ُض ٤ٓز٣ٞ

ِٚ ٤ٓٝز٣َٞٚ.  ر٤ٔز٣ٞ
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 .(ٕ)]...........[ (ٔ)البناء/أ[ معنى الحػرؼ، فٖٗوتضمنػا ]
ف سميت بمفرد  في  وأ (٘)أو جمع سبلمة في المذكر (ٗ)وىو مثنى (ٖ)وا 

                                                 

،  :( أ١ٔ) ََ َ٘ طل٢ٌ ك٤ٚ ٓخ ًخٕ ٣ـُٞ ك٤ٚ ٝٛٞ حُز٘خء كظوٍٞ: ؿخء٢ٗ َهٔٔشَ َػ

ََ  ٍٝأ٣ض َهٔٔشَ  َ٘ ، ٍَٝٓص رَؤٔشَ َػ ََ َ٘ ٧ٕ حُؼيى ُْ  ؛ٝإ ٗجض أػَرض، َػ

. كِٔخ حٗظوَ ا٠ُ ح٤ٔٓ٫ش ُحٍ ًُي ٓ٘ٚ ، ٝٛٞ ػيى٣ظ٠ٖٔ ٓؼ٠٘ حُلَف ا٫َّ 

 .7ٗٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .ر٤خٝ ك٢ ح٧َٛ ُْ أٓظطغ هَحءطٚ( ٕ)

ْٕ ٣ٌٕٞ ٖٓ هز٤َ حُظؼ٤٘ش ٝؿٔغ ح٬ُٔٓشٖ)  أٝ ٫ ٣ٌٕٞ. ،(٫ ٣وِٞ ٖٓ أ

كظوٍٞ:  ،( إِ ٤ٔٓض رٔؼ٠٘ ؿخُ ك٤ٚ ٝؿٜخٕ أكيٛٔخ: إٔ طل٢ٌ حُظؼ٤٘شٗ)

 ِٕ َٕ  ،ؿخء٢ٗ ٣ُيح ٍَٝٓص ر٣ِيحٕ، ٝإٔ طـؼَ ح٩ِػَحد ك٢  ،ٍٝأ٣ض ٣ُيح

ُٕ  ،ح٥هَ َٕ  ،كظوٍٞ: ؿخء٢ٗ ٣ُيح ، ٝطٔ٘ؼٚ  ،ٍٝأ٣ض ٣ُيح ِٕ ٍَٝٓص ر٣ِيح

َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . حَُٜف ُِظؼ٣َق ٣ُٝخىس ح٧ُق ٝحُٕ٘ٞ

ٕ/ٗ7ٗ. 

 ،ك٤ٌٕٞ ٍكؼٚ رخُٞحٝ ،( كبِٕ ًخٕ رخُٞحٝ ٝحُٕ٘ٞ ؿخُ ك٤ٚ ٝؿٜخٕ: حُلٌخ٣ش٘)

َٖ  ،كظوٍٞ: ٌٛٙ هَِّٕ٘ٔٝ ،ٜٝٗزٚ ٝهل٠ٚ رخ٤ُخء ٍَٝٓص  ،ٍٝأ٣ض ه٣َّٔ٘

 َٖ ٧َّٗٚ حْٓ  ؛كظ٘وِذ حُٞحٝ ٣خء ،إٔ طـؼَ ح٩ِػَحد ك٢ حُٕ٘ٞ :ٝح٥هَ، رو٣َّٔ٘

ُٖ  حكظوٍٞ: ٌٛ ،ٓلَى ك٢ آهَٙ ٝحٝ ٕٝٗٞ ُحثيطخٕ َٖ  ،٣ُي٣ ٍٝأ٣ض ٣ُي٣

، ٝك٠ٌ رؼٞ حُ٘ل٤٣ٖٞ أَّٗٚ ٣ـُٞ ح٩ِػَحد ِٖ ٝأ٫ طوِذ  ،ٍَٝٓص ر٣ِي٣

ٕ   ،حُٞحٝ ٣خءً  ٍٕ  ،خٍٝأَص ٣ُيًٝٗ  ،كظوٍٞ: ٌٛح ٣ُيٝ َٗف .  ٍَُٝٓص ر٣ِيٝ

 .7ٗٗ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 
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 .(ٕ) ، أو بحرؼ مف حروؼ التيجي، فقد تقدـ في ما ال ينصرؼ(ٔ)المؤنث
****** 

ذا قمت: رأيت في خاتمو أسدً  ، وال (ٗ)ا فاإلعراب، فإف كاف مصورً (ٖ)اوا 
صفة ال تدرؾ، ويطابؽ ب اليوصؼ إذ ذاؾ إال بمصدر أو ما في معناه 

 :أي، أو بمحذوؼ  "رأيت"ػمتعمؽ ب "في فصو"الموصوؼ في اإلعراب، و
 ا في فصو.كائنً 

ف كاف مكتوبً  أو  ،ائتوا أسدً ا :التقدير ،ا حكيت وىو منصوب بفعؿ مضمروا 
، وال تصؼ ذلؾ إال بمكتوب أنا أسدٌ  وتقديره: ،اقصدوا، ولو رفعت لحكيت

 أو مكتوبة أو ما في معناىما.
ف ذكرت ذىبت إلى الكبلـ صفة الوتكوف ، فإف أنثت ذىبت إلى الجممة، وا 

ا عمى الحاؿ، والجممة تصير أبدً منصوبة ً  ةالتي ىي مكتوب أو مكتوب
بمنزلة المعرفة،  "أنا أسد"ا، ومت: رأيُت أنا أسٌد مكتوبً كأنؾ ق ،بمعنى العمـ

 ال بمحذوؼ. "رأيت"ػب امتعمقً  "في فصو"والمجرور الذي ىو 
****** 

األفعاؿ مذكرة كميا، والحروؼ تذكر وتؤنث، واألسماء  التذكير والتأنيث:
 .مذكر ومؤنث

                                                 

كظوٍٞ: ؿخء٢ٗ  ،ك٤ـُٞ ك٤ٚ ٝؿٜخٕ: حُلٌخ٣ش ،رخ٧ُق ٝحُظخء :( أ١ٔ)

ٝحُؼخ٢ٗ: إٔ طؼَرٚ اػَحد ٓخ ، ٍَٓص رِٔٔٔخص  ٝ ،ٍٝأ٣ض ِٓٔٔخص   ،ِٓٔٔخص  

. ٍَٝٓص رِٔٔٔخصَ  ،ٍٝأ٣ض ِٓٔٔخصَ  ،كظوٍٞ: ؿخء٢ٗ ِٓٔٔخصُ  ،٫ ٣َٜ٘ف

 .7٘ٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .ٖٕٓـ ( حٗظَ : حُظلو٤ن ٕٛ)

 ٫ٝ ٝؿغ ُِلٌخ٣ش. :(أ١ٖ)

ْٕ ٣ٌٕٞ حَُٔث٢ ٌٓظٞرً  (ٗ) ًٍ  ،خ٫ ٣وِٞ ٖٓ أ  ح.أٝ ح٠ُٔٔٔ رٌٜح ح٫ْٓ ٜٓٞ
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األلؼ،  فيو عبلمة وىي األلؼ والتاء، وأما اليمزة فمنقمبة عف فالمؤنث ما
فيو لمفرؽ بيف المذكر والمؤنث، وذلؾ في الصفة  والمؤنث بالتاء تكوف

مذكر  وفيما ال ،، فيما لو مذكر مف غير لفظو(ٔ)لمجرد التأنيثو  ،الجارية
 ، وىذا النوع(ٕ)الياءُ  ، ولمفرؽ بيف الواحد والجمع فيما بينو وبيف واحدهلو

نما المفرد  ،مذكرواحد ليس لو   مفرد المؤنث.مثؿ الالمذكر وا 
/ب[ مف ىذا المفرد ٖٗ] (ٗ)[الجموع]أف تكوف ألفاظ  (ٖ)وأجاز الكوفيوف

العرب: رأيت حماما عمى  عف بعضفيقولوف: بقر لمواحد، وحكوا  ،المذكر
فإنيـ يقولوف: حية لممذكر  ، ا عمى عقربة إال في حيةحمامة، ورأيت عقربً 

 والمؤنث، وىذا عندنا شذوذ.
 .كوف فييمات، و (ٙ)، ولغير المبالغة(٘)المذكر والمؤنثوتدخؿ في  :ممبالغةلو 
وذلؾ في كؿ جمع  ،(ٜ)النسبعمى أو  (ٛ)مداللة عمى الُعجمةلو  ،(ٚ)لمعوضو 

 ."مفاعيؿ"أو  "مفاعؿ"عمى 

                                                 

 ٝهخثٔش.، ٗلٞ: هخثْ  (ٔ)

َٗؼ٤َ ، ( ٗلٞ: طََٔس ٝطََٔ ٕ) ِؼ٤َس ٝ َٗ  ٝرَوََس ٝرَوََ.، ٝ

 .7ٖٓ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖ)

 ٣ُخىس ٤ُِٔخم.( ٗ)

ْطَحرش.، ٓش ( ٓؼَ: َػ٬َّ ٘) ِٓ ٝ 

(ٙ ًٔ ْرَؼش، ًؤْٜٗ أٍحىٝح ٗل ٍَ ْرَؼشَ، ٍٝؿَ  ٍَ  خ ٍرؼش.( ٓؼَ: حَٓأس 

ًٟ ( ٓؼخٍ ٓخ ىهِض ك٤ٚ حُظخء 7) خ: ُٗخىهش حُظخء ػٞٝ ٖٓ ح٤ُخء ك٢ ػٞ

 كِْ ٣ـٔغ ر٤ٜ٘ٔخ. ،ُٗخى٣ن

ش.8) ـَ زخرِ َٓ َُِؿش، ٝ ٞح َٓ  ( ٓؼخٍ ٓخ ىهِض ك٤ٚ ُِي٫ُش ػ٠ِ حُؼـٔش: 

(9 ًٟ  خ ٖٓ ٣خء١ حُ٘ٔذ: ٜٓخُزش، ٝأَٗخِػؼَش.( ٓؼخٍ ٓخ ىهِض ك٤ٚ ػٞ
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و ػا تكوف فيػاء يوضحيا كوف مػ، والمؤنث بالت(ٔ)].....[ولمنسب والعجمة 
، "ىَفْعمَ "و "ىْعمَ فُ "ة:ـ كونيا لمتأنيث في أوزاف معمومػويعم ،وفػال ين

 (ٕ)]....[" ىمَ عَ وْ فَ "و "ىمَ عَ فَ "و" ىلاَفع"و
 .(ٗ)]....[ "فعمية"و (ٖ)]....[ "أفعمى"و "ىالَ ع  فُ "و "ىمَ يَ عْ فَ "و

 .صرؼين الفيو ما تكوف ف ألؼ التأنيث بكوف عواليمزة يعمـ أنيا منقمبة 
ُفْعبلء، "و، (٘)غير مضاعؼ "َفْعبلء"ف عمى اف كإوما عداه ال يعمـ إال 

 ،"ءبَل عمُ فُ "و، ، أو َفُعبلء "َفْعمبلء"، و"َفُعوالء"، و"َفعاالء"، و"َأْفِعبلء"و
 .(ٙ)"فعاالء"، و "فعمبلء"و

ويعمـ تأنيث ما ال عبلمة فيو بالصفة، وباإلخبار، وباإلشارة، وبإضماره، 
 ا عمى مؤنث حقيقي.وبجمعو، وبعدده، وبكونو واقعً  ،وبتصغيره

مؤنث مفرد  ففإذا كاف ع (ٛ)، وأما اإلخبار(ٚ)عدد يأتيوالفالصفة سبقت، 
ُبد  مف إثبات عبلمة التأنيث في  ولـ يفصؿ فبل ،ظاىر حيواف عاقؿ

                                                 

 .ر٤خٝ رٔويحٍ ًِٔش ُْ أٓظطغ هَحءطٚ( ٔ)

 .َحءطٚر٤خٝ رٔويحٍ ًِٔش ُْ أٓظطغ ه( ٕ)

 .ر٤خٝ رٔويحٍ ًِٔش ُْ أٓظطغ هَحءطٚ( ٖ)

 .ر٤خٝ رٔويحٍ ًِٔش ُْ أٓظطغ هَحءطٚ( ٗ)

ٟخء.٘) ْٞ  ( ٗلٞ: َؿ

 ( ٗلٞ: هََه٤َِ٘ٔخء.ٙ)

 .7ٕٗ ـ( حٗظَ: حُظلو٤ن 7ٛ)

( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "ٝأَٓخ ح٩ِهزخٍ كبًِح أَهزََص ػٖ ٓئٗغ ك٬ ٣وِٞ إٔ 8)

ََ ٕ ًخٕ ٓلَىً كبِ ، خ٠ أَٝ ٓـٔٞػً ح أَٝ ٓؼً٘ ٣ٌٕٞ ٓلَىً  ح ح ك٬ ٣وِٞ إَٔ ٣ٌٕٞ ظخٛ

 ًَ ًَ ، حأَٝ ٠ٓٔ كبٕ ًخٕ ، خخ أَٝ ٓٞحطً ح ك٬ ٣وِٞ إَٔ ٣ٌٕٞ ك٤ٞحًٗ كبِٕ ًخٕ ظخٛ

َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  . أَٝ ؿ٤َ كخػَ"خ ك٬ ٣وِٞ إَٔ ٣ٌٕٞ كخػ٬ً ك٤ٞحًٗ 

ٕ/ٖ9ٔ. 
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: قاؿ فبلنة، وال ى سيبويو ، وال يحذؼ إال حيث سمع نحو ما حك(ٔ)الفعؿ
 يقاس عميو.

 ،(ٖ)، وكمما طاؿ الفصؿ كاف أجود(ٕ)واإلثبات أحسف ،أو فصمت جاز حذفيا
، ويقبح َفُيَما، ولـ تفصؿ (ٗ)أو غير عاقؿ، واإلثبات في كؿ ىذا أجودُ 

وكمما طاؿ الفصؿ كاف الحذؼ ، ، واإلثبات أحسف(٘)االحذؼ، أو فصمت جازَ 
 واإلثبات في كؿ ىذا أحسف. ،أجود
 فَ سُ ، أو فصمت حَ (ٛ)واإلثبات أحسف ،(ٚ)ا، ولـ يفصؿ جاز (ٙ)امواتً أو 

/أ[ أجود واإلثبات في ىذا ٗٗاف الحذؼ ]، وكمما طاؿ الفصؿ ك(ٜ)الحذؼُ 
 كمو أجود.

، أو غير عاقؿ (ٔٔ)[.......] اسـ جمع عاقؿ فيو مذكر أو (ٓٔ)[.......]
جمع تكسير فالعرب تخبر عنو أو  ،(ٕٔ)فالعرب تخبر عنو إخبار المؤنث

                                                 

 هخٓض ٛ٘ي . ( ٗلٞ:ٔ)

ََ  ( ٗلٞ:ٕ) َّ حَٓأس .هخّ ح٤ُّٞ ٛ٘ي ، ٖٝٓ ٬ًّ حُؼَد: َك٠َ ٢َ ح٤ُٞ ِٟ  حُوخ

 ًخٕ حُلٌف أؿٞى. :( أ١ٖ)

 ( ٫ ٣وِٞ إٔ طلَٜ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُلؼَ أَٝ ٫ طلَٜ.ٗ)

َّ حُيحرشُ.٘) َّ حُيحرشُ، ٠٘ٓٝ ح٤ُٞ  ( أ١ ؿخُ حُلٌف ٝح٩ِػزخص ٓؼَ: ؿَص ح٤ُٞ

 خ ك٬ ٣وِٞ إَٔ طلَٜ أَٝ ٫ طلَٜ.( إِ ًخٕ ٓٞحطً ٙ)

 ( أ١ ؿخُ حُلٌف.7)

.( طوٍٞ: حٌَٗٔص 8ٝ) ٍُ ََ حُوِي  حٌٗٔ

(9. ٍُ َّ حُوِي ََ ح٤ُٞ ، ٝحٌٗٔ ٍُ َّ حُوِي  ( طوٍٞ: حٌَٗٔص ح٤ُٞ

 ( ر٤خٝ ُْ أٓظطغ هَحءطٚ.ٓٔ)

 ( ر٤خٝ ُْ أٓظطغ هَحءطٚ.ٔٔ)

 . 9ٕٖ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ:  (ٕٔ)
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 (ٕ)َأف  حكمو حكـ[] ييفسبلمة فمذىب البصر ، أو (ٔ)إخبار المؤنث والمذكر
، والفارسي فيذك ر ويؤن ث ،الكوفييف َأف  حكمو حكـ التكسيرالمفرد، ومذىب 

ف كاف لمؤنث  يفصؿ، فيقوؿ: إف كاف لمذكر فيخبر عنو إخبار المذكر، وا 
 .(ٖ)فإخبار المذكر والمؤنث

فبل يحتاج  جمعضمير أو  فبل بد مف العبلمة، مفردٍ عمى أو مضمر عائد 
، ى طابؽ في إفراد وتثنيةعمى مفرد أو مثنثـ الضمير إف عاد ، إلى عبلمة

 ا.ا مؤنثً عاد الضمير مفردً أو عمى مجموع اسـ جنس 
أو لما ال يعقؿ فيعود  ،يعود عمى المذكركما مف يعقؿ فلاسـ جمع  أو

 الضمير عميو كما يعود عمى المؤنث المفرد.
فيعود كما يعود عمى جماعة  ،وىو مذكر (٘)لمف يعقؿ (ٗ)أو جمع تكسير

  (ٚ)يعودفمؤنث  وأ .(ٙ)كما يعود عمى واحد المؤنثالمذكريف، وقد يعود 

                                                 

ًَّ إ ًٛزض رٚ ٌٓٛذ  ،( كظوٍٞ: حٌَٗٔص حُـٌٝعٔ) ٝحٌَٗٔ حُـٌٝع، كظٌ

َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ .  ؿٔخػشٝطئّٗغ إ ًٛزض رٚ ٌٓٛذ  ،ؿٔغ

ٕ/ٖ9ٖ . 

( ر٤خٝ ُْ أٓظطغ هَحءطٚ، ٝح٣ُِخىس ٖٓ َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٕ)

ٕ/ٖ9ٖ . 

 . 9ٖٖ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  حٗظَ: (ٖ)

 أٝ ُٔخ ٫ ٣ؼوَ. َ( ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ُٖٔ ٣ؼوٗ)

(٘ ًَ  خ.ح أٝ ٓئٗؼً ( ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ًٌٓ

ٍُ ٝحُ٘ٔخُء ٝأػـٙ)  خُٛخ.( ٗلٞ: حَُؿخ

خ ك٤ؼٞى ح٤ٔ٠َُ ػ٤ِٚ ًٔخ ٣ؼٞى ػ٠ِ ؿٔخػش حُٔئٗغ ( أ١ كبٕ ًخٕ ٓئٗؼً 7)

. ٗلٞ هُٞي: حُ٘ٔخءُ  َٖ  هُٔ
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 .(ٔ)عمى الواحدة المؤنثةكعودتو وقد يعود  ،عمى جماعة المؤنثيعود كما 
عمى الواحدة  تووقد يعود كعود ،االضمير عميو مجموعً  عادأو لما ال يعقؿ 

إال أف األفصح في جمع القمة أف يعامؿ معاممة الجمع،  ،(ٕ)مف المؤنث
وقد يعود ، جمع الكثرة أف يعامؿ معاممة الواحدة مف المؤنث واألفصح في

 .(ٖ)الضمير عميو كما يعود عمى الواحد المذكر
أو لمؤنث  ،لمذكر فيعود عميو ضمير جماعة المذكريف (ٗ)جمع سبلمة وأ

 فضمير جماعة المؤنثات.
/ب[ رفع الظاىر، أو ٗٗفإف عممت في ظاىر فكالفعؿ إذا ] (٘)وأما الصفة
 فكيو إذا رفع المضمر. في مضمر

اسـ اإلشارة فكالمضمر يفرد في موضع يفرد فيو، ويثنى حيث يثنى، أما و 
 ويجمع حيث يجمع.

وأم ا المذك ر إذا أخبر عنو إخبار المؤنث الذي فيو عبلمة تأنيث، فإنو 
 ، وال يخبر عنو إخبار المؤنث إال في قميؿٍ المذكر يخبر عنو كما يخبر عف

                                                 

 ( ًوٍٞ حُ٘خػَ: ٔ)

َ٘يَّٟ ُٔ َْ حُ ََ ٝحَُ٘ؼ ٢  طًَ٘خ حُو٤ ِٔ  ٝهِ٘خ ُِ٘ٔخِء رِٜخ أه٤

َٖ ١َٝخَُْض.ٕ) َٕ ٝحٌَٗٔص، ٝح٧ؿٌحُع ١ِِّ َْ َٔ  ( طوٍٞ: حُـٌُٝع حٌٗ

﴿ : ( ًوُٞٚ طؼخ٠ُٖ)                  

  ﴾  ح٣٥ش  حُ٘لٍَٓٞس ٖٓ :ٙٙ. 

(ٗ ًَ  خ.ح أٝ ٓئٗؼً ( ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ًٌٓ

ٍَ أٝ ٠َٓٔ.٘)  ( ٫ ٣وِٞ إٔ طٌٕٞ هي ػِٔض ك٢ ظخٛ
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المعنى، ىو منو ا إلى مؤنث إال أف يكوف المذكر مضافً  ،حمبل عمى المعنى
 .(ٔ)ويجوز أف يمفظ بالثاني وأنت تريد األوؿ

مضاؼ إلى مؤنث يجوز أف يمفظ بالثاني وأنت تريد األوؿ، أو يكوف  وأ
إال أنو يجوز أف  وال ىو في المعنى مؤنث ، ا إلى مؤنث ليس منومضافً 

 .(ٕ)مفظ بالثاني وأنت تريد األوؿي
****** 

 .(ٖ)مفرد، ومضاؼ، ومرك ب، ومعطوؼ العدد:
  الجنس إال إلى ، وال تضاؼ أصبًل (ٗ)المفرد: واحد، واثناف وفرعاىما

 "فْ مِ "ػ، بؿ يعمـ الجنس بقرينة حاؿ أو بإشارة أو بتبييف ب(٘)ضرورة
 ـُ مَ عْ ويُ  ،العقود والعشروف وسائر ،ا أو مثنىعميو مفردً  بعدىا، أو بنص  
 ا.ا تمييزً منصوبً  هكر بذ وأالجنس بقرينة 

                                                 

ُٞ أٛخرؼٚ ٝحُزؼٞ ًٌَٓ ٝأهزَ ػ٘ٚ اهزخٍ ٔ) ( ٗلٞ هُٞي: ًٛزض رؼ

 . 97ٖ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  ُٔخ ًًَ.حُٔئٗغ 

َُ ح٤َُٔخٓشِ ٕ)  ،كخ٧َٛ ٠ٓخف ا٠ُ ٓئٗغ ٤ُْ ٓ٘ٚ ،( ٗلٞ هُْٜٞ: حؿظٔؼض أٛ

.  ٫ٝ ٛٞ ك٢ حُٔؼ٠٘ ٓئٗغ ا٫ّ أَّٗٚ ٣ـُٞ إٔ طِلع رخُؼخ٢ٗ ٝأٗض ط٣َي ح٧ٍٝ

 .97ٖ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

  ٖٙٗ، ٕٙٗ/ٗ( حٗظَ: حُظ٣َٜق ٖ)

 ٘ظخٕ.( أ١ حُٞحكيس ٝح٫ػٗ)

َّٕ ًًَ حُٔؼيٝى ٣ـ٢٘ ػٖ ًًَ حُؼيى، ( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "٘) خ ُْ ٣ـِ ٧ ٝاَّٗٔ

َْ أََّٗٚ ٝحكي، كِٞ ًًَطٚ ٓغ حُٔؼيٝى ٌُخٕ ِػ٤ًّ  خ، أ٫َ طَٟ أَّٗي اًح هِض: ٍؿَ ُػِِ

ٔخ حػ٘خٕ، ٝاًح  َْ أَّٜٗ ٝاًح هِض: حَٓأس ػِْ أّٜٗخ ٝحكيس، ٝاًح هِض: ٍؿ٬ٕ ُػِِ

 َْ ٔخ حػ٘ظخٕ، كٌُِي ُْ طـِ اٟخكظٜٔخ ا٠ُ حُٔؼيٝى ا٫ّ هِض: حَٓأطخٕ ُػِِ أَّٜٗ

، ٍٝحؿغ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ 9ٕ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  .ٍَٟٝس"

 .8ٕ٘ ـحُلوخٍ ٛ
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كاف بالتاء  (ٕ) هالعدد مجردب، فإف أردت (ٔ)المضاؼ مف ثبلثة إلى عشرة
ولممؤنث  ،ممذكر بالتاءلوذَكْرَتو كاف  (ٖ)وتمنعو الصرؼ، أو المعدود،  كمو

 و.ويجوز حذفيا منو كمِّ  ا،رً و أو لـ تذكره فالفصيح كحالو مذك ،بغيرىا
كانا لو فاألحسف  وأأو كثرة أضفتو إليو،  إف اختص بجمع قمة (ٗ)والمعدود

 جمع قمة. ةً وِفْعمَ  ةً ِعمَ فْ وأَ  وأفعااًل  بًل عُ فْ والموازف أَ  ـُ م  سَ والمُ  ،إضافتو لمقمة
، (ٙ)ألحقتيا امذكرً  كاف فإف ،مفرده ا اعتبرتجمعً  إف كاف (٘)إليو والمضاؼ
/أ[ ٘ٗ] بؿ لفظ المضاؼ يوف ال يعتبروف المفرد،ذا فبل، والبغداأو مؤنثػً 

ا، أو غيره فكالمؤنث، أو اسـ جنس جاز  ،ا لعاقؿ فكالمذكر، أو اسمً (ٚ)إليو
 استعممت مذكرة.ِعَنًبا ، وِسَدرًا ، وِجَوزًا، فإال  (ٛ)والتأنيث الغالب

                                                 

 . ٫ ٣وِٞ إَٔ ط٣َي رخُؼيى حُٔؼيٝى أَٝ حُؼيى ٓـَىحً ٖٓ حُٔؼيٝى(ٔ)

 . أ١ ٖٓ حُٔؼيٝى (ٕ)

(ٖ) ًَُٙ ًَُٙ أَٝ ٫ طٌَ  . ٫ ٣وِٞ ٖٓ إَٔ طٌَ

٫ ٣وِٞ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ؿٔغ هَِّش هخٛش، أَٝ ؿٔغ ًؼَس هخٛش، أٝ ( ٗ)

 . خً حُـٔؼخٕ ٓؼً 

خ أٝ حْٓ ؿٔغ أَٝ حْٓ ح٠ُٔخف ا٤ُٚ حُؼيى ٫ ٣وِٞ ٖٓ إَٔ ٣ٌٕٞ ؿٔؼً  (٘)

 ؿْ٘.

 . أُلوض حُؼيى ػ٬ٓش طؤ٤ٗغ :أ١ (ٙ)

 . اًح ًخٕ :أ١ (7)

 ﴿ : هخٍ هللا طؼخ٠ُ( 8)       ﴾  طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،  7حُلخهش:ٍٓٞس

  ﴿ : ك٢ ٟٓٞغ آهَ   ﴾  ٕٓحُؤَ: ٍٓٞس. 
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، ثـ (ٖ)"فْ مِ "ػ، ثـ الفصؿ ب(ٕ)األحسف فيو اإلضافة اجامدً  (ٔ)والمعدود
ثـ ، (ٙ)، ثـ النصب حااًل (٘)اعو صفة فاألحسف فيو اإلتبأ، (ٗ)االنصب تمييزً 

 .(ٚ)اإلضافة
في  عمى أصمو (ٛ)بقي الن يِّؼُ يالمركب مف أحد عشر إلى تسعة عشر، و 

 قؿيا، ومف واحدة إحدى، و دً حَ إال أن ؾ تبدؿ مف واحد أَ  ا،وتأنيثً  اتذكيرً العدد 
، وتسكف الشيف (ٓٔ)، وأما عشرة فعمى أصميا في غير العدد(ٜ)جدًّا إبقاؤىما

 .(ٕٔ)، ويجوز كسرىا(ٔٔ)المؤنثمع 

                                                 

 ح.٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔؼيٝى ٛلش أٝ ؿخٓيً  (ٔ)

(ٕ ). ٍٍ  ٗلٞ: ػ٬ػشُ ٍؿخ

 ٗلٞ: ػ٬ػش  ٖٓ حَُؿخٍ.( ٖ)

 .ٗلٞ: ػ٬ػش  ٍؿخ٫ً ( ٗ)

(٘ ).ّٕٞ٤ٗ ََ  ٗلٞ: ػ٬ػش  هُ

(ٙ ) َٖ ٤ّ٤ٗ ََ  .ٗلٞ: ػ٬ػش  هُ

(7 ). َٖ ٤ّ٤ٗ ََ  ٗلٞ: ػ٬ػشُ هِ

ٗخف ٣٘ٞف اًح  :رلظق حُٕ٘ٞ، ٝط٘ي٣ي ح٤ُخء ٌٍٓٔٞس، ٝأِٛٚ حُٞحٝ ٖٓ( 8)

ُحى، ٝٛٞ حُظٔؼش كٔخ ىٜٝٗخ، ٝه٤َ: ح٤ُ٘ق ٖٓ حُؼيى ٓخ ؿخُٝ حَُؼْوي ا٠ُ 

 .77ٗ/ٗ: حُظ٣َٜق . حٗظَحُؼ٬ػش

 .77ٗ/ٗ، حُظ٣َٜق 7٘7/ٕحٗظَ: ح٫ٍط٘خف  (9)

ًََّ. ،ظؤ٤ٗغ ٓغ حُٔئٗغطٌٕٞ رظخء حُ :( أ١ٓٔ)  ٝرلٌكٜخ ٓغ حٌُٔ

 ( ًُٝي ك٢ ُـش أَٛ حُلـخُ.ٔٔ)

، 7٘8/ٕح٫ٍط٘خف . حٗظَ:  ٝرؼ٠ْٜ ٣لظلٜخ( ك٢ ُـش أًؼَ ر٢٘ ط٤ْٔ، ٕٔ)

 .8ٔٗ/ٗحُظ٣َٜق 
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والعقد مبني،  ،، فالن يِّؼ معرب(ٕ)"عشر ااثن"إال  (ٔ)والن يُِّؼ مبني مع العقد
 .(ٖ)عشرٍ  فتقوؿ: ىذا أحدُ  ،وأجاز الكوفيوف إضافة الن يِِّؼ إلى العقد

إبقاؤه عمى  :ويجوز أف تضيؼ النيَؼ والعقد إلى اسـ، فيجوز وجياف
، وأجاز الفراء أف تضيؼ (ٗ)وجعمو في آخر المركب ،إعرابو :بنائو، واآلخر

كوف العشرة مضافة إلى أف تإلى االسـ بشرط  والعقدَ  ،النيَؼ إلى العقدِ 
 .(ٙ)وال يضاؼ اثنا عشر إلى االسـ، (٘)االسـ

                                                 

٘ٚ ٓؼ٠٘ حُلَف.( ًُٝي ٔ) ّٔ  ُظ٠

؟ كخُـٞحد: كبٕ ه٤َ: ك١٨ ٢ٍٗء ُْ ٣ُزْ ( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "ٕ) ٠ ّٗٚ حْٓ ٓؼًّ٘ أَٖ

َٗف  ،ء حُٔؼ٤ّ٘خص ٫ طٞؿي ٓز٤َّ٘ش رؼي حُؼٞحَٓ ك٢ ٟٝغ أ٬ًٛ "ٝح٧ٓٔخ

 .ٖٖ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .7ٙٓ/ٕح٫ٍط٘خف ، ٖٖ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖ)

ََِى. (ٗ) ى َٝػ٘ ََ  طوٍٞ: ٌٛح أَكَي َػ٘

ٝهي كٌْ ، 7ٙٓ/ٕح٫ٍط٘خف ، ٖٖ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٘)

حء رخُزط٬ٕ كوخٍ: "ٌٝٛح رخ١َ ٧ّٗٚ ُْ ٣ٔٔغ ٖٓ حرٖ ػٜلٍٞ ػ٠ِ هٍٞ حُلَ

، ٌُٖ أرخ ك٤خٕ ٍى ٬ًّ حرٖ  ٖٖ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٬ًْٜٓ " 

ػٜلٍٞ كوخٍ: " ٝهٍٞ حرٖ ػٜلٍٞ أٗٚ ُْ ٣ُٔٔغ ٖٓ ٬ًْٜٓ ٤ُْ ر٢٘ء، اً 

هي ٓٔؼٚ حُلَحء ٖٓ حرٖ كوؼْ ح٧ٓي١، ٝأر٢ ح٤ُٜؼْ حُؼو٢ِ٤ " حٗظَ: 

 .7ٙٓ/ٕح٫ٍط٘خف 

هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: " ٧ّٗٚ ٫ ٣وِٞ إٔ طلٌف ػَ٘حً أٝ طؼزظٚ، كبٕ أػزظَّٚ  (ٙ)

خ ر٢ُ٘ ُٞهٞػٚ ٓٞهغ  َّٕ ػَ٘حً اَّٗٔ ً٘ض ًٖٔ ؿٔغ ر٤ٖ حُظ٣ٖٞ٘ ٝح٩ِٟخكش؛ ٧

ٝإ كٌكض حُظزْ ربٟخكش حػ٤ٖ٘ كٌُِي ٫ ٣ـُٞ اٟخكظٚ ا٠ُ ح٫ْٓ ، حُٕ٘ٞ 

 .ٖٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ".
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الياء ساكنة أو بي َعَشرَة ػِ فمممؤنث َثمان ،ىذا حكـ الن يِِّؼ إال ثمانية عشر
، ويجوز تسكيف العيف في المركب (ٔ)لنوفمفتوحة أو محذوفة، وتفتح ا

 .(ٖ)"عشر ااثن"إال في  (ٕ)المذكر
 ا.، وال يجوز أف يكوف جمعً (ٗ)وُيَمي ز المركب بمفرد منصوب

 .وال يفصؿ بيف التمييز والعدد إال ضرورةً 
 ،الن يِّؼ عمى العقود مف واحد وعشريف إلى تسعة وتسعيف المعطوؼ:

مذكر والمؤنث في لفظ عشريف والعقود وحكمو كحاؿ إفراده، ويستوي ال
أو ال، إال في مائة  /ب[٘ٗالنيؼ ] ابعدىا، وتمييزىا منصوب عطفت عميي

، فإذا زاد عمى فينتصب ىمااثنفي م (ٙ) إال ضرورة (٘)مفرد مخفوضوألؼ، ف
 كاف بيا ، ويجوز ثبلثمائة ومئيف. ؼٍ لْ كاف بغير تاء، أو أَ  َنيِّؼٌ  مائةٍ 

ا في ثانيو ال فييما خبلفً  "أؿ"، والمركب بػ"أؿ"د بػُيعر ؼ المفرد والعق
 ا فييما خبلفً  ال ووالمركب بيا في أول،  وعكسو ممنوع ،لمكوفييف

                                                 

 .ٕٕٔ/ٖ، حُٜٔغ ٖٗٙ/ٕرٖ هَٝف حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫ (ٔ)

(ٕ) . ََ َ٘  طوٍٞ: أكَي ْػ

َٗف حُـَٔ ٫رٖ كبّٗٚ ٫ ٣ـُٞ ٧ّٗٚ ٣ئى١ ا٠ُ حُـٔغ ر٤ٖ ٓخ٤ًٖ٘.( ٖ)

 .ٖٗ/ٕػٜلٍٞ 

 .8ٖٗ/ٗ، حُظ٣َٜق ٖٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ: ( ٗ)

َٗف حُـَٔ ٫رٖ ،  ٙٙٔ/ٕ، حُٔوظ٠ذ  8ٕٓ،  7ٕٓ/ٔحٗظَ: حٌُظخد ( ٘)

 ٖٗ/ٕػٜلٍٞ 

 7ٗٗ/ٕحٗظَ: ح٫ٍط٘خف  (ٙ)
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  :(ٕ)، وحكى أبو زيد (ٔ)لمكوفييف
، والعقد، وىو شاذ ، وأجاز بعضيـ إدخاليا في النيِِّؼ  ،األحد عشر الدرىـ

دخاليا في المعطوؼ وأجاز بعضيـ إ، والمعطوؼ بيا فييما، والتمييز 
 عميو ال في العقد.

****** 
سمع مف ثاني اثنيف إلى تاسع تسعة عشر، وقد  :اسـ الفاعؿ مف العدد
 تاء، ولمذكر بغير تاء.المف واحد إلى عشرة لمؤنث بفحكي في عشريف، 
لى ما  ،وواحد ال يضاؼ وغيره تجوز اإلضافة إلى العدد المأخوذ منو وا 

فبل يضاؼ إلى واحد، وأجاز ذلؾ بعضيـ  ،اا منو إال ثانيً ليس مأخوذً 
 .(ٖ)ا، والصحيح الوقوؼ مع السماعقياسً 

أو ، (٘)ا لثعمب، وال يجوز العمؿ خبلفً (ٗ)منو وجبت ذَ خِ فإف أضيؼ إلى ما أُ 
فمسموع مف ثالث ثبلثة إلى  ،اثنيف ا منو نحو: ثالثُ إلى ما ليس مشتقًّ 

                                                 

ك٤وُٕٞٞ : ػ٘ي١  ،ا٫ ػ٠ِ ح٧ٍٝ "أٍ"أَٛ حُزَٜس ٫ ٣ـ٤ِٕٝ ىهٍٞ ( ٔ)

 ًٔ ػ٠ِ ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ،  "أٍ"أٓخ حٌُٞك٤ٕٞ ك٤يهٍٞ ٝخ، ح٧كي ػَ٘ ىٍٛ

 ًٔ ، 77ٙٔ/ٖ: َٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش  . حٗظَخك٤وُٕٞٞ: ػ٘ي١ ح٧كي حُؼَ٘ ىٍٛ

 .7ٖٙ/ٕح٫ٍط٘خف 

َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ، 8ٖ/ٕرٖ ػٜلٍٞ َٗف حُـَٔ ٫ حٗظَ:( ٕ)

 .9ٓ/ٕ، حُٔٔخػي  ٖٖ/ٙ

 .ٓٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  حٗظَ:( ٖ)

 .ح٩ٟخكش :أ١( ٗ)

 .ٓٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  حٗظَ:(٘)
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ا فاإلضافة أو مشتقًّ  ، أو حااًل (ٔ)ا وجبتعاشر عشرة، فإف كاف ماضيً 
 والعمؿ.

ما مف المركب، فإف كاف اسـ  حادي عشر إلى تاسع  :متق امفردً الفاعؿ وا 
ا إلى ما اشتؽ منو فأوجو: حادي عشر أحد عشر عشر، أو مضافً 

معرب، ويجوز حذفو مع  "حادي"فػ ،األوؿ "عشر"مبنييف، ويجوز حذؼ 
ما اشتؽ منو وجبت  أو إلى غير ،فتعربيما، وأجاز بعضيـ البناء ،"أحد"

 ثاني عشر أحد عشر. تقوؿ:اإلضافة ف
 وأما ما بعد العشريف فعمى حكمو مف واحد إلى عشرة.

العقود فمنيـ مف يقوؿ: ُمَتمِّـ، أو مكمؿ  وأما العقود مف الثبلثيف وتماـُ 
، أو تأتي بأسماء /أ[ٙٗوالصحيح كماؿ أو تماـ العشريف ] ،عشريف

 ثبلثوف إلى تماميا.العقود، فتقوؿ: العشروف، وال
****** 

فيو بو أنو إف أخبر عنو إخبار مؤنث  ىالعدد محموؿ عمى المفظ، ويعن
ف وقع عمى مذكر وبالعكسمؤنث  وعيف نفسدابة و في:  اوشذوذً  ،، وا 

 .(ٕ)، فحمموا عمى المعنىبمعنى ربيئة
 ا خبلفً  (ٖ)اماتفتقوؿ: ثبلثة حم   ،ياجمعوالمعتبر مف الجموع مفردىا ال 

                                                 

 ح٩ٟخكش. :أ١( ٔ)

 ػ٠ِ ( كخُؼَد هخُٞح: ػ٬ػش أٗلْ، ٝػ٬ػش أػ٤ٖ، ٝػ٬ػش ىٝحد ك٬ًٔ ٕ)

، َٗف حُـَٔ ٫رٖ ٘ٗ، ٗٗ/ٕرٖ ػٜلٍٞ : َٗف حُـَٔ ٫. حٗظَ حُٔؼ٠٘

 .8ٓٙ، 7ٓٙ ـحُلوخٍ ٛ

َّٔ  ( كٔلَىٛخٖ) ّ  ك  ٝٛٞ ًٌَٓ. ،خ
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ومف ، (ٔ)ثبلث حمامات، فيعتبروف لفظ الجمع فإنيـ يقولوف: ،دادييفلمبغ
 ، وشذ  (ٗ)كالمؤنث (ٖ)ال ، وما(ٕ)فمف يعقؿ كالمذكر ،أسماء الجموع لفظيا

ومف اسـ الجنس لفظيا، وجاز فييا ، (٘)قوؿ: ثبلثة أشياء، فتأشياء
 .(ٚ)، ويغمب التذكير(ٙ)التأنيث

****** 
أو ما  ،ألياـ بالنسبة لما مضي مف السنة والشيرعدد الميالي وا التأريخ:

وجاز حذفو إف  ،وجب ذكر التمييز بالنظر إلى شيء ، فإف ذكرتيما(ٛ)بقي

                                                 

ٝحُٜل٤ق أٗٚ ٫ ٣ؼظزَ ا٫ "هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: ، خ( ًُٝي اًح ًخٕ ُلظٚ ٓئٗؼً ٔ)

 .ٖٗ/َٕٗف حُـَٔ  ".حُٔلَى

(ٕ ٍَ ( طوٍٞ: ػ٘ي١ طٔؼش ٖٓ حُ٘لَ، ٝك٢ٌ ػٖ حُؼَد أْٜٗ هخُٞح: ػ٬ع رو

، ٍٝحؿغ: َٗف حُـَٔ 7ٕ٘/ٕ. حٗظَ: ح٫ٍط٘خف  ٝح٧ًؼَ حُظ٤ًٌَ ، كؤٗؼٞٙ

 .ٖٗ/٫ٕرٖ ػٜلٍٞ 

 ٝٓخ ًخٕ ُٔخ ٣٫ؼوَ. :( أ١ٖ)

، ٝػ٬ُع ًٍٝى.ٗ) ٍَ  ( طوٍٞ: ػ٘ي١ ػ٬ُع ار

 ؛ٝٛٞ ٢ٗء، ًٝخٕ حُو٤خّ إَٔ ٣ز٠٘ حُؼيى ػ٤ِٚ ،كز٘ٞح حُؼيى ػ٠ِ ٓلَى( ٘)

ُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ َٗف ح.  ٧ٗٚ حْٓ ؿٔغ ػ٠ِ ُٕٝ كَْؼ٬ء ًخُطَكخء

 .7ٖ٘/ٕ، ح٫ٍط٘خف ٗٗ/ٕ

 ٝحُظ٤ًٌَ. :أ١( ٙ)

(7)  ٍَ ٍَ  طوٍٞ: ُٚ ػ٘ي١ ػ٬ُع ٗو   ﴿ هخٍ هللا طؼخ٠ُ : ، ، ٝػ٬ػشُ ٗو

      ﴾  طؼخ٠ُٝهخٍ ،  7 : حُلخهشٍٓٞس: ﴿      ﴾ 

،  ٗٗ/ٕٖ ػٜلٍٞ َٗف حُـَٔ ٫ر. كٞٛق رٚ حًٌَُٔ،  ٕٓحُؤَ: ٍٓٞس 

 .7ٕ٘/ٕح٫ٍط٘خف 

 ٕٕٙ/ٖ، حُٜٔغ 9ٖ، 9ٕ/ٕ، حُٔٔخػي 77ٗ/ٕح٫ٍط٘خف حٗظَ:  (8)
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ذا ذَ نحو: صمنا خمسً  ،فيـ المعنى ووقع بعده مذكر حممت العدد  ،وُ تَ رْ كَ ا، وا 
عمى  إما حمبًل  َأن ْثَت ِبَرْعَيْيِف: امَ ىُ  أو ،أو مؤنث حممت العدد عميو ،عميو
 . عمى الميالي واألياـأو حمبًل  ،دِ دَ مُ ال

فعمى حسبو مف تذكير أو  ،وذكرت المعدود ،أو بالنظر إلى السنة والشير
 بالميالي عف األياـ. ىفيستغن ،لـ تذكرهأو تأنيث، 

، ومنيـ مف (ٔ)منيـ مف يؤرخ بالنظر إلى ما مضى ،وفي التأريخ خبلؼ
 ؤالءوى ،بأييما شاء خَ ر  تساويا أَ  ، فإذا(ٕ)يؤرخ بالقميؿ فيما مضى أو بقي

 ،(ٖ)فبل يقولو ،إف بقي، وغير متحفظ :فيقوؿ ،متحفظ :عمى مذىبيف
 ،المؤنث أو المؤنثة مف ثبلثة إلى عشرةجمع ويجوز أف يخبر عنو إخبار 

 .وكالمؤنثة في المجاوز ،ا مف ثبلثة إلى عشرةمواألحسف كجمعي
، والُغر ُة: إذا مضى يـو (ٗ)آخر يـو اُء:دَ أْ والُمْنَسمخ والد  ، أوؿ يـو :والمفتتح

 ئُ دِ آ/ب[ والثاني والثالث، والد  ٙٗأوؿ يـو ] :بُ قْ ، والعُ (٘)ويوماف وثبلثة
فإف خفي ففي  ،وقيؿ كمفتتح ،كالغرةقيؿ:  ، وىبلؿٌ الثبلثة األخيرة :والعقب
 الثاني.

****** 

                                                 

ٍٕ ٝػ٣َٖ٘ ٤ُِشً هِض  (ٔ) َٖ ٤ُِشً َهَِْض ٖٓ َٜٗ ًٌح، ُٝؼٔخ طوٍٞ: ًظزُض ُؼ٣َ٘

 ٖٓ ًٌح.

م رٚ( ٕ) ٍَّ . حٗظَ: ٝإ ًخٕ ح٧هَ ٓخ رو٢ أٍَم رٚ ،كبٕ ًخٕ ح٧هَ ٓخ ٠٠ٓ أ

 .77ٗ/ٍٕط٘خف ٫حٝ،  8ٓ/ٕٜلٍٞ َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػ

 .77٘/ٕح٫ٍط٘خف  (ٖ)

 .77٘/ٕح٫ٍط٘خف : . حٗظَٖٓ حَُٜ٘ :أ١ (ٗ)

ك٢ حُؼ٬ع  :ط٣َي ،ٖٓ حَُٜ٘، كظوٍٞ: ًظزُض ك٢ ُؿَس َٜٗ ًٌح :أ١ (٘)

 ح٧ٍٝ.
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 ،اجوابً  ، وتستدعياستفياميةً  جيءوىي مبيـ، وت ،: كناية عف عددـْ كَ 
جمع  مجرورٌ  وال تستدعيو، وتمييزىا ،، وخبريةً (ٔ)وتمييزىا منصوب مفرد

 .(ٖ)واإلفراد أحسف ،(ٕ)ومفرد
 .(ٗ)في الخبر "ُرب  "بػ ايً شبُّ توبنيت لتضمف الحرؼ في االستفياـ، و 

ما  (٘)ىما عمى األخرى في اإلعراب خاصة إذا فيـ المعنىاويجوز حمؿ إحد
 .(ٚ)رورةإال ض (ٙ)فيجب ،فصؿتلـ 

                                                 

(ٔ ًٜ ًٔخ ٣ـُٞ  ،خخ ٓطِوً خ ٓٔخ؟، ٝأؿخُ حٌُٞك٤ٕٞ ًٞٗٚ ؿٔؼً ( ٗلٞ: ًْ ٗو

خ ُي؟، ٝأؿخُٙ ح٧هلٖ اًح أٍىص ؿِٔخًٗ حُوز٣َش، ٗلٞ: ًْ  "ًْ" ًُي ك٢

ٍَ ،  ٖٓ حُـِٔخٕ خرخُـٔغ أٛ٘خكً  : . حٗظَ حُز٣َٜٕٞ ًُي رؼيّ حُٔٔخع ىَّ ٝ

، 779/ٕ، ح٫ٍط٘خف  ٕٔٙ ـ، َٗف حُـَٔ ٫رٖ حُلوخٍ 7ٖٛٔ/ٔح٧ٍٛٞ 

 .7ٕٗ/ٕ، حُٜٔغ  ٓٔ٘/ٗحُظ٣َٜق 

َِّٔ ؿؼِ ،( ٗلٞ: ًْ ًظخٍد ػ٘ي١!، ًْٝ ًظٍذ ػ٘ي١!ٕ) ٜخ كٖٔ أكَى حُٔل

 رُِٔ٘ش ٓخثش ٝأُق، ٖٝٓ ؿٔؼٚ ؿؼِٜخ رُِٔ٘ش ػ٬ػش ا٠ُ ػَ٘س.

 .ٓٔ٘/ٗ، حُظ٣َٜق 78ٓ/ٕ( حٗظَ: ح٫ٍط٘خف ٖ)

َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف ، ٙٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ( حٗظَ: ٗ)

 .ٙٔٙ، ٘ٔٙ ـ، َٗف حُـَٔ ٫رٖ حُلوخٍ ٛٓ٘ٙ/ٕ

(٘ ) ًٓ ٓؼخٍ كَٔ ٌَِٓض، ٝ خكٔؼخٍ كَٔ حُوز٣َش ػ٠ِ ح٫ٓظلٜخ٤ٓش: ًْ ؿ٬

ٍّ ٌِٓضَ   .؟ح٫ٓظلٜخ٤ٓش ػ٠ِ حُوز٣َش هُٞي: ًْ ؿ٬

 ٣ـذ حُلَٔ ػ٠ِ ح٫ٓظلٜخ٤ٓش. :أ١( ٙ)

 ك٢ ٍَٟٝس ٗؼَ أَٝ ٗخىٍ ٫ ٣ـُٞ هلٞ ط٤٤ِٔ ح٫ٓظلٜخ٤ٓش ا٫َّ  :( أ7١)

 ٬ًّ، ٝٓ٘ٚ هٍٞ حُ٘خػَ: 

ٍَ حُُؼ٬ َؼٚ  ًْ رـٍٞى ٓوٍَف ٗخ َٟ َٝ ٍْ رُوُُِٚ هي  ٣ًَٝ 

 .8ٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ .  ٓوَف ك٢ ٍٝح٣ش ٖٓ ٍٝحٙ رولٞ
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الخفض في تمييز االستفيامية عمى ال َحْمَؿ، وأجاز  وزعـ الزجاجي أفْ 
 .(ٔ)حرؼ جر "كـ"بشرط أف يتقدـ عمى  "فْ مِ "إضمار 

نصب  يبويووأما في الخبرية فحكي س ،وقولو في االستفيامية صحيح
 .(ٕ) عمى االستفياميةتمييزىا مف غير فصؿ حمبًل 
ال  (ٖ)وبينيا بالظرؼ والمجرور يةً استفيام ىاويجوز الفصؿ بيف تمييز 

فصؿ في الشعر إال بشرط أف ي، وزعـ يونس أنو ال (ٗ)خبرية إال ضرورة
 .(ٙ)ناقصيف (٘)يكونا

                                                 

ًٔ  ،ٖ٘ٔ ـ( حُـَٔ ٛٔ) ٍْ  ،خ حٗظ٣َض ػٞري؟كؤؿخُ: رٌْ ىٍٛ ٝرٌْ ىٍٛ

ًٔ ؼكخُٜ٘ذ ػ٠ِ طوي٣َ هُٞي: أر ،حٗظ٣ََض ػٞري؟  ،خ حٗظ٣َض ػٞري؟٣َٖ٘ ىٍٛ

ْٖ " كؤَٟٔص ،ٝحُولٞ ػ٠ِ طوي٣َ: رٌْ ٖٓ ىٍْٛ حٗظ٣ََض ػٞري؟ ِٓ،" 

 ٝهلٞ رٜخ.

 .ٗٙٔ ،ٔٙٔ/ٕ( حٗظَ: حٌُظخد ٕ)

ٍِ ٍؿ٬ً ( ٖ)  ٗلٞ هُٞي: ًْ ك٢ حُيح

 ًوٍٞ حُ٘خػَ: ( ٗ)

َٕ ٠ِٔٓ كِٞحٍص ر٤يِ   ًْ ىٝ

 أ١ حُظَف ٝحُٔـٍَٝ. (٘)

ىَّ ٌٛح ، 78ٕ، 77ٕ/ٕ، حُٜٔغ ٓ٘/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ( ٙ) ٍُ ٝهي 

حُوٍٞ رؤٕ حُؼَد ُْ طلَم ر٤ٖ حُظَف حُظخّ ٝحُ٘خهٚ ك٢ حُلَٜ، رَ 

ُٓـَٟ ٝحكيحً. حٗظَ:  .78ٕ/ٕحُٜٔغ  طـ٣َٜٔخ 
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 ".ال"، وال مقروٍف بػ(ٕ)بالنفي ، وال مختص  (ٔ)معرفة، وال متوغؿٍ بوال تميز 
يا ب يَ نِّ كُ فإْف  (ٗ)ال فْ إف تقدميا حرؼ جر ففي موضع جر، وا ِ  (ٖ)"كـ"و

العف مصدر أو مفعوؿ فيو، ففي موضع نصب، و  إف لـ يقع بعدىا ف (٘)ا 
ا لضمير ا مسندً أو واقعً  ،(ٚ)ةٌ فمبتدأ الزًما أو وقع ،(ٙ)فعؿ ففي موضع رفع

أو أخذه  ،فيي ىو ،والفعؿ لـ يأخذ معمولو (ٜ)أو لغيره ،(ٛ)فمبتدأ "كـ"
 .فاالبتداء والنصب عمى االشتغاؿ

، ويجوز رفعو كانت ىي في موضع رفع أو "ـك"والجواب مطابؽ إلعراب 
 .نصب أو خفض

                                                 

ْٖ "ٗلٞ:  ،ح٧ٓٔخء حُٔظٞؿِش ك٢ حُز٘خء :( أ١ٔ) ، ٫ٝ ٓخ طٞؿَ ك٢ "ٓخ"ٝ "َٓ

 .ٓ٘/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ". حٗظَ: ٢ٗءٍ "ٗلٞ  ،ح٩ِرٜخّ

ٍَ ك٢ ( ٕ) َِٕ ر٬ ٗلٞ: ًْ ٫ ٍؿ ١ٍِّ، ٫ٝ ٓخ هُ ٣َِذ، ٤ًَ٘ٝغ، ١ُٝٞ ٓؼَ: َػ

 .ٓ٘/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . حُيحٍ

 إٔ ٣ٌٕٞ هزِٜخ كَف أٝ ٫ ٣ٌٕٞ.٫ ٣وِٞ ( ٖ)

 ٝإ ُْ ٣ظوّيّ ػ٤ِٜخ كَف ؿَ. :( أ١ٗ)

إ ُْ طٌٖ ً٘خ٣ش ػٖ ٢ٍٗء ٖٓ ًُي ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ رؼيٛخ كؼَ أَٝ  :( أ١٘)

.ٌٕٞ٫ ٣ 

(ٙ ).ٍِ ٍَ ك٢ حُيح  ٗلٞ: ًْ ٍؿ

 إ ًخٕ رؼيٛخ كؼَ ؿ٤َ ٓظؼَي. :( أ7١)

ًٓ ( ٗلٞ: 8)  .؟ؿخَءى خًْ ؿ٬

أَٝ ٫ ٣ٌٕٞ هي  ،وِٞ إَٔ ٣ٌٕٞ حُلؼَ هي أَهٌ ٓؼَُٔٞٚٝإ ُْ ٣ٌٖ ك٬ ٣( 9)

 أَهٌٙ.
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 .(ٕ)اويحسف إف كاف ظرفً  ،(ٔ)لمدليؿ "كـ"ويجوز حذؼ تمييز 
****** 

، ويفصؿ بينيا وبينو (ٖ)"ِمفْ " ويمـز تمييزىا ،في الخبر "ـْ كَ "مثؿ :كأيِّفْ 
 ./أ[ٚٗ] (٘)وفييا لغات: َكأيِّْف، كائف، َكْيِئفْ  ،(ٗ)بالجمؿ

عف عدد، فإذا كنيت عف ثبلثة  ايةً نفي كونيا ك "كـ"ى تجري مجر  :كذا
 .لو كذا دراىـ وقاؿ الكوفيوف:، إلى عشرة قمت: لو كذا مف الدراىـ
 :( ٚ)وقاؿ الكوفيوف كالثبلثة إلى العشرة، (ٙ)والمائة واأللؼ عند البصرييف 

 .لو كذا درىـٍ 
 ا، وعف عشريف إلىوعف أحد عشر إلى تسعة عشر: لو كذا كذا درىمً 

ا، وعف المعطوؼ مف واحد وعشريف إلى تسعة تسعيف: لو كذا درىمً 
 ا.وتسعيف: لو كذا وكذا درىمً 

                                                 

ُٔي؟ ،ٗلٞ هُٞي: ًْ ٓخَُُي؟( ٔ) ًٔ  :ط٣َي ،ًْٝ ىٍٛ َي، ًْٝ ىٍٛ ُٔ خ ًْ كزشً ىٍٛ

 .ٔ٘/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ .  ٓخُُيَ 

 ًوٍٞ حُ٘خػَ: ( ٕ)

َُ ٝهخُش    كيػخُء هي َكَِزَْض ػ٢َِّ ِػ٘خ١ٍِ   ًْ ػٔش  َُي ٣خ ؿ٣َ

 .ٔ٘/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  . ٖٓ ٍكغ حُؼٔشك٢ ٍٝح٣ش 

 .78ٕ/ٕ، حُٜٔغ 789/ٕحٗظَ: ح٫ٍط٘خف  (ٖ)

(ٗ)  ٍَ ْٖ ٍؿ ِٓ ٍَ ؿخَءَى، هخٍ أرٞ ك٤خٕ: ، طوٍٞ: ًؤ٣َِّٖ ؿخَءى  ط٣َي: ًْ ٖٓ ٍؿ

"٣ٝـُٞ حُلَٜ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ ط٤٤ِٔٛخ رخُظَف ٝحُٔـٍَٝ، ٝحُـِٔش ٝح٧كٜق 

، ٝحٗظَ: 79ٕ/ٕح٫ٍط٘خف . ح٣ٌَُْ"حطٜخٍ ط٤٤ِٔٛخ رٜخ ًٔخ ؿخء ك٢ حُوَإٓ 

 .8ٕٓ/ٕحُٜٔغ 

 .8ٕٓ/ٕ، حُٜٔغ 79ٕ/ٕح٫ٍط٘خف  ( حٗظَ :٘)

 79٘/ٕحٗظَ : ح٫ٍط٘خف ( ٙ)

 .ٕ٘/ٕحٗظَ : َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ( 7)
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 (ٔ)اأو كانت حشوً  ،اوتكوف صورتيا ألفً  ،ؿيّ سَ  فبل تُ اًل إف كانت أو   اليمزة
 ،ا ما قبميا بالضـ أو بالفتح أو بالكسر فتدبر بحركة ما قبميامتحركً  ساكنةً 

، وصورتيا (ٗ)، ومع الكسرة ياءً (ٖ)اومع الضمة واوً  ، (ٕ) افمع الفتحة ألفً 
 في الخط عمى قياس تسييميا.

 ،ميا بنقؿ حركتيا إليويا فتسيما قبميا صحيحً  (ٙ)اساكنً  (٘)أو متحركةً 
 ، وال صورة ليا في الخط.(ٚ)اوتحذفي
تسييبًل  (ٜ)فكما قبمو حرؼ صحيح ،أصمييف (ٛ)اأو واوً  ياءً  عمةٍ  أو حرؼَ 
، (ٓٔ)ا، وتدغـومع الواو واوً  ،زائديف فتقمب اليمزة مع الياء ياءً أو  وخطًّا،

 صورة. اليوال تثبت 

                                                 

 ( ٫ ٣وِٞ إٔ طٌٕٞ ٓخً٘ش أٝ ٓظلًَش.ٔ)

 .ٖٔٗ/ٖ: حُٜٔغ . حٗظَ ( ٗلٞ: ًؤّٕ)

 .ٖٔٗ/ٖ: حُٜٔغ . حٗظَ( ٗلٞ: ٗئٖٓ، رئّٖ)

 .ٖٔٗ/ٖ: حُٜٔغ . حٗظَ( ٗلٞ: رجَ، ًٝثذٗ)

ًً ( ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓخ هزِٜخ ٓخًً٘ ٘)  خ.خ أٝ ٓظلَ

 خ.خ ٛل٤لً ػِش أٝ كَكً  ف( ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔخًٖ كَٙ)

ْ٘ؤَ ، ( كظوٍٞ ك٢ ط٤َٜٔ ِىْكجِي 7) ٕ. : ِىكُي َٕ ْٝ ٣ٝ ْٞ ََ٘٣ َٝ  ، 

 ( ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٞٗخ ُحثي٣ٖ أَٝ أ٤٤َِٖٛ.8)

 ي، ٟٝٞإى.( ٗلٞ: ٤ٗج9)

ٝطيؿْ ح٤ُخء ك٢ ح٤ُخء ٝحُٞحٝ ك٢ حُٞحٝ، كظوٍٞ ك٢ ٗز٤جي  :( أ١ٓٔ)

ى ّٞ  .ٖٙ٘/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . حٗظَ: ٟٝٝٞإى: ٗز٤ُّي ٟٝٝ
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فبينيا وبيف الحرؼ  األفً  و، أوال في الخط ،ومع الكسرة تثبت في التسييؿ
ثبت ليا صورة، ومع الكسرة تثبت تفمع الفتحة ال  ،ياالذي منو حركتُ 

 .(ٕ)ا، ومع الضمة واوً (ٔ)ياءً 
س، أ، ور ؿٍ ؤُ ، وجَ ، وِمَئرٍ مثؿ: سأؿ، وُجَؤفٍ  (ٖ)ما قبميا اأو متحركً 

، فتسيؿ بينيا وبيف الحرؼ الذي منو يفٍ ئِ ، ومِ ؿٍ ئِ ويستيزئوف، وسئـ، ودُ 
ىذا  ،حركة قبمياالا مف جنس ، فتبدؿ حرفً وِمَئرٍ  إال في ُجَؤفٍ  ،حركتيا

 ؿ مثؿ: يستيزئوف ياءً ابدإ، وزاد األخفش والكوفيوف (ٗ)يبويو مذىب س
 .(٘)ا محضةً ، ومثؿ: ُسِئَؿ واوً محضةً 

                                                 

 ( طوٍٞ ك٢ ٓخثَ: ٓخ٣َ.ٔ)

 ( طوٍٞ: ١خإّ.ٕ)

ك٬  ، ٝٓخ هزِٜخ ٓظلَى ،( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: كبِٕ ًخٗض حُِٜٔس ٓظلًَشٖ)

كبِٕ ًخٗض ٓظلًَش رخُلظق ، خُلظق أَٝ ح٠ُْ أَٝ ح٣ٌَُٔوِٞ إَٔ طٌٕٞ ٓظلًَش ر

 ًً ٍٕ  ،خ رخُلظق ٓؼَ: ٓؤٍك٬ ٣وِٞ إَٔ ٣ٌٕٞ ٓخ هزِٜخ ٓظلَ  ،أَٝ رخ٠ُْ ٓؼَ: ُؿَئ

 ٍَ جَ ِٓ ، ًٌُٝي إ ًخٗض حُِٜٔس ٓظلًَش رخ٠ُْ ٫ ٣وِٞ إَٔ أَٝ رخٌَُٔ ٓؼَ: 

 ًً إ ،ٓؼَ: هََئٍٝ ،خ رخُلظق٣ٌٕٞ ٓخ هزِٜخ ٓظلَ ٍُ أَٝ  ،ّٝأَٝ رخ٠ُْ ٓؼَ: 

ِِثٕٞ، ًٌُٝي إ ًخٗض حُِٜٔس ٓظلًَش رخٌَُٔ ٫ ٣وِٞ إَٔ  رخٌَُٔ ٓؼَ: ٣ٔظٜ

 ًً َْ  ،خ رخُلظق٣ٌٕٞ ٓخ هزِٜخ ٓظلَ جِ ُٓ ، أَٝ رخ٠ُْ ٓؼَ:  َْ جِ َٓ أَٝ رخٌَُٔ  ،ٓؼَ: 

ج٤ٖ" ِٓ  .7ٖ٘/َٕٗف حُـَٔ . ٓؼَ: 

 ـ، ٍٝحؿغ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ٛ٘خّ ٛٗٗ٘، ٖٗ٘/ٖ( حٗظَ: حٌُظخد ٗ)

 .ٕٖٗ/ٖحُٜٔغ ، ٖٗ٘

ٍُٓٞ ( كظوٍٞ٘) َٗف حُـَٔ ، 8ٖ٘/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ : . حٗظَ : 

 .ٕٖٗ/ٖحُٜٔغ ، ٖٗ٘ ـ٫رٖ ٛ٘خّ ٛ
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ياء، تبدؿ /ب[ ٚٗففي الكسرة ] ،ساكنة دبرت بحركة ما قبميا (ٔ)اأو طرفً 
ا ساكنً  (ٕ)والخط عمى ذلؾ، أو متحركة ،ا، وفي الفتحة ألفً اوفي الضمة واوً 

لقاء حركتيا عميوصحيحً  (ٖ)ما قبميا وال  ،ا فقياس تسييميا بحذفيا وا 
 صورة ليا في الخط.

وكذلؾ  ،زائديف، فكما ذكر في الحشو أو غيرَ  اأو واوً  و حرؼ عمة ياءً أ
فتكتب عمى قياس  اا، أو ألفً  وخطًّ خطيا، أو زائديف فكما في الحشو تسييبًل 

 الوقؼ.
****** 

في كؿ ياًء قيؿ: يجوز أف تبدؿ اليمزة  ،ال تضبط بقياس :األفعاؿ الميموزة
قوؿ: نف ،يح التفصيؿعمى السماع، والصحذلؾ وقيؿ: يقصر  ،موضع

ولغة لمعرب ضعيفة  ،ا فاألجود إثباتياوقعت المً  فإ (ٗ)ليمزة مف الفعؿا
 .(ٙ)حكى ذلؾ األخفش (٘)إبداليا ياءً 

                                                 

 خ، ك٬ ٣وِٞ إٔ طٌٕٞ ٓخً٘ش أٝ ٓظلًَش.إِ ًخٗض حُِٜٔس ١َكً  :( أ١ٔ)

ًً  خًخٗض ٓظلًَش ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓخ هزِٜخ ٓخًً٘  :( أ١ٕ)  خ.أٝ ٓظلَ

 .خ أٝ ٓؼظ٬ًّ خ ٛل٤لً ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ كَكً  خ ك٬إِ ًخٕ ٓخًً٘  :( أ١ٖ)

ًٓ ( حُِٜٔس ٖٓ حُلؼَ ٫ ٣وِٞ إٔ طوغ كخء أٝ ػ٤ً٘ ٗ)  خ.خ أٝ ٫

( أ١ ٣زيُٕٞ ٖٓ حُِٜٔس ٣خء، ٣وُٕٞٞ: ه٣ََُض ك٢: هََْأُص، ٝأَهط٤ُض ك٢: ٘)

 أَهطؤُص.

 7ٖٔ/ٕ، 7ٙ/ٔ( حٗظَ: حُٔلظٔذ ٙ)
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وىو مف:  ،تُ يْ ، وواخَ تُ رْ ، ووامَ تُ يْ وىو: واتَ  ،فبل تبدؿ إال فيما سمع أو فاءً 
لغتاف لـ  "ور خت"و "أر خت"و، وال يقاس عمى ذلؾ ،، واألخوةرَ مَ ، وأَ ىأت

 .(ٔ)تبدؿ
، فمنيـ مف يبدؿ (ٕ)وىو ساؿ في سأؿ ،إال فيما جاءألًفا ا لـ تبدؿ أو عينً 

 .(ٗ)، ومنيـ مف يبدؿ ياء(ٖ)اواوً 
****** 

  :(٘)الوقؼ
  (ٙ)وغيرىما ، ى المبني وسيأتيػإف كاف عمى مثنى أو مجموع فكالوقؼ عم

 
 

                                                 

ُِض أٓؤٍ، ًٔخ ٣ٔ) ِٓ وخٍ: ِهلُض أَهخف، ( أ١ ٣زيٍ حُِٜٔس ٝحٝحً، ك٤وٍٞ: 

، ٍٝحؿغ: 99ٖ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  :ٝطوٍٞ: حُٔٔخُٝش. حٗظَ

 .ٖٖٔ ـا٬ٛف حُوَِ حُٞحهغ ك٢ حُـَٔ ٛ

 .8ٗ، 7ٗ/ٖ( حٗظَ: َٗف حُ٘خك٤ش ٢َُِٟ ٕ)

ٔخ ٣ظَٜكخٕ ػ٠ِ حُٔٞحء :( أ١ٖ) ٤ُٝٔض  ،ُْ طزيٍ حُٞحٝ ٖٓ حُِٜٔس؛ ٧َّٜٗ

ٍَّهض ٍٝٝهض ٝطؤ٣ٍن خ ٖٓ ح٧هَٟ، ٣وخٝحكيس ٜٓ٘ٔخ أًؼَ طَٜكً  ٍ: أَ

 .99ٖ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ .  ٝط٣ٍٞن ٝٓئٍم ٍٝٓٞم

 ك٤وٍٞ: حُٔٔخ٣ِش، ك٤زيٍ ٖٓ حُِٜٔس ك٢ ٓؤٍ ٣خء. :( أ١ٗ)

( ٛٞ هطغ حُ٘طن ػ٘ي اهَحؽ آهَ حٌُِٔش، ٝٛٞ حهظ٤خ١ٍ، كٜٞ ؿ٤َ حُٞهق ٘)

ًٍ ح١ٌُ ٣ٌٕٞ حٓظؼزخطً  ًٍ خ ٝاٌٗخ ًٔ ح ٝطًٌخ ، 798/ٕ: ح٫ٍط٘خف . حٗظَخح ٝطَٗ

، ٝحُٞهق ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ٓؼَد أٝ ػ٠ِ ٓز٢٘، كبٕ ٖٖٕ/٘حُظ٣َٜق 

خ رخُٞحٝ ٝحُٕ٘ٞ أٝ ٫ ًخٕ ػ٠ِ ٓؼَد ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼ٠٘ أٝ ٓـٔٞػً 

 .7ٕٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . حٗظَ: ٣ٌٕٞ

 ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ آهَٙ طخء حُظؤ٤ٗغ أٝ ٫ ٣ٌٕٞ. :( أ١ٙ)
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ال(ٕ)اءػد تقؼ بالتػق، و (ٔ)اءػاء التأنيث فتقؼ باليػره تػي آخػإف كاف ف   (ٖ)، وا 
فاإلبداؿ  (ٙ)ا ما قبؿ آخرهمتحركً  (٘)اا منصوبً ػً ونػمن (ٗ)ر ميموزػفإف كاف غي

ا ، أو ساكنً (ٚ)ثـ التشديد في الضرورة فقط ،ثـ باليمزة ،ثـ السكوف ،األفً 

                                                 

ْٚ طوٍٞ ك٢ كخ١ٔش ٝه :( أ١ٔ) ْٚ خثٔش: كخ١ٔ ، 8ٓٓ/ٕ: ح٫ٍط٘خف . حٗظَ، ٝهخثٔ

 .8ٖٙ/ٖ، حُٜٔغ 8ٕ٘/٘حُظ٣َٜق 

 ( ٌٛح ػ٘ي رؼٞ حُؼَد، ٝػ٤ِٚ هٍٞ حَُحؿِ: ٕ)

ـّ  ٗ ُ َٔضــــــهللاَّ َِ ْٔ َٓ ل٢َّ  ٌَ  خى رِ

َٓضْ   ٖٓ رؼي ٓخ ٝرؼِي ٓخ ٝرؼِي 

هخٍ ٤ٓز٣ٞٚ: "ٝطخء حُـ٤ٔغ أهَد ا٠ُ حُظخء حُظ٢ ٢ٛ رُِٔ٘ش ٓخ ٛٞ ٖٓ ٗلْ 

ف ٖٓ طخء ١ِلش؛ ٧ٕ طخء ١ِلش ًؤٜٗخ ٓ٘لِٜش، ُٝػْ أرٞ حُوطخد إٔ حُلَ

 ًٓ َِْلضْ ٗخ  ًٔخ هخُٞح ك٢ طخء حُـ٤ٔغ ه٫ًٞ  ،خ ٖٓ حُؼَد ٣وُٕٞٞ ك٢ حُٞهق: ١َ

، ٍٝحؿغ: َٗف حُ٘خك٤ش ٢َُِٟ 7ٙٔ/ٗحٌُظخد . ح ك٢ حُٞهق ٝحَُٞٛ"ٝحكيً 

 .8ٖٙ/ٖ، حُٜٔغ 8ٕ٘/٘، حُظ٣َٜق 78ٕ، 77ٕ/ٕ

ك٢ آهَٙ طخء حُظؤ٤ٗغ ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼظَ ح٬ُّ، أٝ كبٕ ُْ ٣ٌٖ  :( أ١ٖ)

َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . حٗظَ: ٣ٌٕٞ ك٢ آهَٙ ِٛٔس، أٝ ٫ ٣ٌٕٞ

ٕ/ٕٗ7. 

ََّ  ،كبٕ ُْ ٣ٌٖ ك٢ آهَٙ ِٛٔس :( أ١ٗ) ح٥هَ ك٬ ٣وِٞ إٔ  ٫ٝ ٣ٌٕٞ ٓؼظ

 ًٗ ّٞ ٘ٓ ٌٕٞ٣ ََ  ٕٓ٘ٞ. خ أٝ ؿ٤

ًً َ آهَٙ ٓخًً٘ خ ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓخ هز( أ١ كبٕ ًخٕ ٜٓ٘ٞرً ٘) . خخ أٝ ٓظلَ

ٝٓخ  9ٖٓ/ٖٝٓخ رؼيٛخ، حُٜٔغ  ٕٙٗ/٘، حُظ٣َٜق 8ٓ8/ٕ: ح٫ٍط٘خف حٗظَ

 رؼيٛخ.

 ؿخُ ك٤ٚ أٍرؼش أٝؿٚ. :( أ١ٙ)

 ( ًوٍٞ حُ٘خػَ: 7)

ٟ َؿَيرَّ  ٍَ ٤ُض إٔ أُ ِ٘  خُوي َه
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في ف ما قبؿ اآلخر متحرؾَ  (ٖ)اا أو مخفوضً أو مرفوعً  ،(ٕ)إال التشديد (ٔ)فيي
، وفي (ٙ)ثـ البدؿ ،ثـ التثقيؿ ،(٘)ْوـُ ثـ الر   ،(ٗ)ثـ اإلشماـ ،سكافالمرفوع اإل

 .(ٚ)المخفوض تمؾ إال اإلشماـ
  ،(ٔٔ)فيخمفو النقؿ ،إال التشديد (ٓٔ)ا فتمؾمرفوعً  (ٜ)اصحيحً  (ٛ)اأو ساكنً 

                                                 

 . كبٗٚ ٣ٞهق ػ٤ِٚ رخ٩ريحٍ أُلخً ػْ حٌُٕٔٞ ػْ رخُِٜٔس :( أ١ٔ)

 ٣ـُٞ.كبٕ حُظ٘ي٣ي ٫  :( أ١ٕ)

ًً ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓخ هزَ آهَٙ ٓخًً٘  :( أ١ٖ)  . خخ أٝ ٓظلَ

( ٝح٩ٗٔخّ ٛٞ: ح٩ٗخٍس رخُ٘لظ٤ٖ ا٠ُ حُلًَش رَُؼ٤ْي ح٩ٌٓخٕ ٖٓ ؿ٤َ ٗ)

 .9ٕٖ/ٖ، حُٜٔغ 8ٕٗ/٘: حُظ٣َٜق . حٗظَط٣ٜٞض ٣ٔٔغ

ًٓ ، ( ٝحَُّٝ ٛٞ: اهلخء حُٜٞص رخُلًَش، ك٬ ط٤ِٜٔخ ٘) خ رَ طوظِٜٔخ حهظ٬

 .9ٖٔ/ٖ، حُٜٔغ 7ٕٗ/٘: حُظ٣َٜق . حٗظَ ٠ كًَش ح٧َٛخ ػِط٘ز٤ًٜ 

، 9ٖٓ ـٗظَ: حُـَٔ ُِِؿخؿ٢ ٛ.  ؿخُ ك٤ٚ ٌٛٙ ح٧ٝؿٚ حُؤٔش :( أ١ٙ)

ٝٓخ  ٕٙٗ، ٖٕٗ/٘، حُظ٣َٜق 7ٖٗـ ، َٝٗف حُـَٔ ٫رٖ ٛ٘خّ ٖٛٓٔ

 .87ٖ، 8ٖٙ/ٖرؼيٛخ، حُٜٔغ 

 ٣ـُٞ ك٤ٚ ٓخ ؿخُ ك٢ حَُٔكٞع ا٫ ح٩ٗٔخّ. :( أ7١)

ٕ ٓخ هزَ آهَٙ ٓخً٘خً ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔخًٖ كَف ػِش أٝ كبٕ ًخ :( أ8١)

 خ. خ ٛل٤لً كَكً 

خ أٝ ح٥هَ َٓكٞػً  خ ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞخ ٛل٤لً كبٕ ًخٕ حُٔخًٖ كَكً  :( أ9١)

 ًٟ  خ. ٓولٞ

خ ؿخُ ك٤ٚ ٓخ ؿخُ ك٤ٔخ هزَ آهَٙ ٓظلَى ا٫ّ كبٕ ًخٕ َٓكٞػً  :( أ١ٓٔ)

ّ ػْ ح٩ِ  كبٗٚ ٫ ٣ـُٞ ٛ٘خ، أ١ ؿخُ ك٤ٚ ،حُظ٘ي٣ي ْٝ ٌٓخٕ ػْ ح٩ِٗٔخّ ػْ حَُ

 حُزيٍ.

: ح٫ٍط٘خف ٚ. حٗظَإٔ ط٘وَ كًَش ح٩ِػَحد ا٠ُ حُٔخًٖ هزِ :( أ١ٔٔ)

 . 9ٖٖ/ٖ، حُٜٔغ ٕٕ٘/٘، حُظ٣َٜق 8ٔٓ/ٕ
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، أو (ٔ)/أ[ ويخمفو اإلتباعٛٗ] ،إال إف أدى إلى بناء معدـو فيمتنع
ا فكالمرفوع الساكف  مرفوعً ـ، أو عميبًل ا فكالمرفوع إال اإلشمامخفوضً 

ا فكالمرفوع الذي قبؿ آخره ساكف عميؿ إال الصحيح إال النقؿ، أو مخفوضً 
 اإلشماـ.

ما قبػؿ اآلخػر فالسكػوف، أو  متحرؾَ  (ٖ)امنصوبً  (ٕ)أو غير منوف 
 (ٙ)اا أو مخفوضػً فالسكوف ليس إال، أو مرفوعػً  (٘)وساكنػ أو ،(ٗ)التشػديػد
 ما تحرؾ فػإف البػدؿ، إال المنػوف متحػرؾ مف آخػره قبؿ ما مىع فكالوقؼ

ف أمرفوع فالسكوف والرـو واإلشماـ والنقؿ إال  (ٛ)وىو صحيح (ٚ)آخره قبؿ
، أو مخفوض فالرـو واإلشماـ والنقؿ إال أف يؤدي ىإلي ديؤ  -بناء معدـو

 فيعقبو اإلتباع. ،إلى بناء معدـو-اأيضً 
 فيػػػػػو مػػػػػا جػػػػػاز فػػػػػي الػػػػػذي قبػػػػػؿ  أو عميػػػػػؿ مرفػػػػػوع أو مخفػػػػػوض جػػػػػاز

 آخػػػػػػػػره سػػػػػػػػاكف صػػػػػػػػحيح مػػػػػػػػف مرفػػػػػػػػوع غيػػػػػػػػر المنػػػػػػػػوف ومخفوضػػػػػػػػو 
ف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف معتػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اآلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػر، إال النقػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ   (ٓٔ)بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأللؼ (ٜ)وا 

                                                 

ى حُٔخًٖ رلًَش ٓؼَ كًَش ٓخ هزِٚ. :( أ١ٔ) َِّ  ٣َُل

خ أٝ خ أٝ ٜٓ٘ٞرً إ ًخٕ ؿ٤َ ٕٓ٘ٞ ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ َٓكٞػً  :( أ١ٕ)

 ًٟ  خ. ٓولٞ

َّٕ ًخٕ ٜٓ٘ٞرً  :( أ١ٖ) ًً خ ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓخ هزَ آهَٙ ٓخًً٘ كب  خ. خ أٝ ٓظلَ

 ؿخُ ك٤ٚ ٌٛحٕ حُٞؿٜخٕ. :( أ١ٗ)

 خ.ً٘ إ ًخٕ ٓخ هزَ آهَٙ ٓخً :( أ١٘)

ًً ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓخ هزَ آهَٙ ٓخًً٘  :( أ١ٙ)  خ. خ أٝ ٓظلَ

 ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ كَف ػِش أٝ كَكخً ٛل٤لخً. :( أ7١)

ًٟ ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ َٓكٞػً  :( أ8١)  خ.خ أٝ ٓولٞ

  رخ٤ُخء أٝ رخُٞحٝ أٝ رخ٧ُق.ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼظ٬ًّ  :( أ9١)

 ( ٝٛٞ ح٫ْٓ حُٔوٍٜٞ، ٝاًح ٝهلض ػ٤ِٜخ ؿخُ ك٤ٜخ أٍرؼش أٝؿٚ.ٓٔ)
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إال  ، ا أو غيػػر منػػوفكػػاف منوًنػ (ٕ) أو ىمػػزةً  اأو واوً  ، وبإبػػداليا يػاءً (ٔ)ايػبف
: األلػؼ عػوض مػف  ففيػو خػبلؼ قيػؿ ، إذا وقفت عمى األلػؼ المنػوفأنؾ 

، وقيؿ: في حػاؿ الخفػض (ٖ)وىو مذىب المازني ، في األحواؿ كميا التنويف
وىػػػو مػػػذىب  ،وفػػػي حػػػاؿ النصػػػب بػػػدؿ مػػػف التنػػػويف ،والرفػػػع ألػػػؼ أصػػػؿ

 .(٘)الكسائي وىو مذىب ،ا، وقيؿ: األلؼ ألؼ أصؿ مطمقً  (ٗ)يبويوس
ف كاف في آخره ياء  ، وجاز أف (ٚ)امشددة جاز إبداليا جيمً  (ٙ)وا 

  ،(ٜ)أو غير مشددة، (ٛ)ر بدؿتقؼ عمييا نفسيا مف غي
                                                 

 اروخء ح٧ُق ًٔخ ٢ٛ ٖٓ ؿ٤َ طـ٤٤َ. :( أ١ٔ)

 .8ٖٙ/ٖ، حُٜٔغ 7ٖٕ، ٖٕٙ/٘، حُظ٣َٜق 8ٕٓ/ٕ( حٗظَ: ح٫ٍط٘خف ٕ)

( ٝٓؼ٘خٙ: إٔ ح٧ُق ريٍ ٖٓ حُظ٣ٖٞ٘ ك٢ ح٧كٞحٍ حُؼ٬ػش، ٝحٓظٜلذ ٖ)

، ا٠ُ ح٧هلٖ  خأ٠٣ً  ٝٗٔذ ٌٛح حُوٍٞ، خ ٝٝهلً كٌف ح٧ُق حُٔ٘وِزش ٬ًٛٝ 

، حُظٌِٔش  ٖٓٙ/ٔ. حٗظَ: ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ٨ُهلٖ  ٝحُلخ٢ٍٓ، ٝحُلَحء 

 ، ٖٕٙ/٘، حُظ٣َٜق  98ٖٔ/ٗ، َٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش 99ٔ ـُِلخ٢ٍٓ ٛ

 .87ٖ/ٖحُٜٔغ 

ح٧ُق ك٢ كخُش حُٜ٘ذ ريٍ ٖٓ حُظ٣ٖٞ٘، ٝك٢ كخُظ٢ حَُكغ ٝحُـَ  :( أ١ٗ)

ـ ر٫ٞم، حُظٌِٔش ُِلخ٢ٍٓ ٛ 9ٕٓ/ٕريٍ ٖٓ ٫ّ حٌُِٔش. حٗظَ: حٌُظخد 

، حُظ٣َٜق ٖ٘ٓ، ٖٗٓ/ٗ، حُٔٔخػي 9/7ٙ، َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ 99ٔ

 .8ٖٙ/ٖ، حُٜٔغ ٖٕ٘/٘

حُؼ٬ػش، ٝإٔ حُظ٣ٖٞ٘ كٌف، كِٔخ كٌف  ( أ١ ح٧ُق حُٔ٘وِزش ك٢ ح٧كٞحٍ٘)

.  ػخىص ح٧ُق، ٝٛٞ ١َٝٓ ػٖ أر٢ ػَٔٝ، ًٔخ ٗٔذ ٌٛح حُوٍٞ ٫رٖ ٤ًٔخٕ

، ٖٕٙ/٘، حُظ٣َٜق ٖٗٓ/ٗ، حُٔٔخػي 98ٖٔ/ٗحٗظَ: َٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش 

 .87ٖ/ٖحُٜٔغ 

 ( أ١ ك٬ ٣وِٞ إٔ طٌٕٞ ٓ٘يىس أٝ ؿ٤َ ٓ٘يىس.ٙ)

ؾ، ٝػ٠ِ ١َّٓ: َّٓؽ . ٝط٠ٔٔ رـ ( أ١ كظوٍٞ ك٢ حُٞهق ػ٠ِ ػ٢ِّ: ػِّ 7)

٢ٛٝ طل٣َٞ ح٤ُخء ؿ٤ٔخً ٓغ حُؼ٤ٖ . حٗظَ : حُٔؼـْ  ،)ػـؼـش ه٠خػش ( 

 ح٢٤ُٓٞ ) ػـؼؾ( . 

 ١َٓ.ٝ( أ١ طوٍٞ: ػ٢ِ، 8)

 ( أ١ ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓخ هزِٜخ ٓظلًَخً أٝ ٓخً٘خً.9)
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غير منصوب فاألفصح حذؼ  (ٕ)واالسـ منوف ،(ٔ)وما قبميا متحرؾ
إال أف يؤدي ذلؾ إلى توالي الحذؼ عمى  (ٗ)إثباتيا :، واآلخر(ٖ)الياء

 .(ٙ)ا فقط، أو منصوب فإبداؿ التنويف ألفً (٘)االسـ، فبل يجوز إال إثبات الياء
، (ٜ)األفصح في الرفع والجر إثبات الياءا، فاسمً  (ٛ)معرب (ٚ)منوف أو غيرُ 

 فبل يجوز إال إثبات ، أو فعبًل (ٓٔ)ز إال إثبات الياءو يج وفي النصب ال
/ب[ ٛٗإال ](ٕٔ)ا إال في الفواصؿ والقوافيكاف أو منصوبً ( ٔٔ)امرفوعً  ،الياء

                                                 

 ( أ١ إ ًخٕ ٓظلًَخً ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ح٫ْٓ ٓ٘ٞٗخً أٝ ؿ٤َ ٕٓ٘ٞ.ٔ)

 ( أ١ كبٕ ًخٕ ٓ٘ٞٗخً ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٜٓ٘ٞرخً أٝ ؿ٤َ ٜٓ٘ٞد.ٕ)

ٍٍ.حٗظَ: حُٜٔغ ٖ) ٍٝ، ٝػخ  .87ٖ/ٖ( أ١ طوٍٞ: هخ

 ( أ١ طوٍٞ: هخ٢ٟ، ٝػخ١ٍ..ٗ)

١َِّ حْٓ كخػَ ٖٓ أٍٟ ١َُ٣٘) ُٓ َٗف حُـَٔ ٫رٖ  ٤ُْ ا٫ّ. ( أ١ طوٍٞ: 

 .ٖٔٗ/ٕػٜلٍٞ 

 .87ٖ/ٖ( أ١ طوٍٞ: ٍأ٣ض هخ٤ٟخً، ٝػخ٣ٍخً.حٗظَ: حُٜٔغ ٙ)

( أ١ ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼَرخً أٝ ٗزٚ ٓؼَد ٝٛٞ حُٔز٢٘ ك٢ رخد حُ٘يحء 7)

 ٗلٞ: ٣خ هخ٢ٟ.

 ( أ١ كبٕ ًخٕ ٓؼَرخً ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ حٓٔخً أٝ كؼ٬ً.8)

، ٝح٥هَ: كٌكٜخ كظوٍٞ:  كظوٍٞ: حُوخ٢ٟ،  ء( أ١ أكٜلٜٔخ اػزخص ح٤ُخ9)

، ٕٖٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ، 8٘ٔ/ٗحُوخٝ.حٗظَ: حٌُظخد 

 .87ٖ/ٖ، حُٜٔغ 8ٓٗ/ٕح٫ٍط٘خف 

َٗف ، 8ٗٔ، 8ٖٔ/ٗ( أ١ طوٍٞ:) ٍأ٣ض حُوخ٢ّٟ (. حٗظَ: حٌُظخد ٓٔ)

 .87ٖ/ٖ، حُٜٔغ 8ٓٗ/ٕح٫ٍط٘خف ، ٕٖٗ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 ( أ١ طوٍٞ:) ٢ََٓ٣ (.ٔٔ)

 ﴿:  ( ٗلٞهُٞٚ طؼخ٠ُٕٔ)      ﴾  حٗظَٗحُلـَ: ٍٓٞس . :

 .8ٓٙ/ٕح٫ٍط٘خف 
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، فإف  العرب حذفت منيما الياء في الوقؼ في غير "ما أدري"و "ال أدري"
 .(ٔ)ؿالقوافي والفواص

وىو اختيار  ،، فإثبات الياء(ٕ)وىو المبني في باب النداء ،معرب أو شبوُ 
أو  ،(ٗ)يبويو ، ويونسوتسكيف ما قبميا وىو اختيار سا ، وحذفػػي(ٖ)الخميػؿ
 فكنظيره الصحيح. (٘)ساكف

ف كاف في آخره واو ساكف ما قبميا فالوقؼ عميو كنظيره مف  (ٙ)وا 
ف الحركة إال ضمة، وال يوجد إال في ، فبل تكو أو متحرؾ ،(ٚ)الصحيح
 . ، وال يجوز الوقؼ عميو إال بالسكوف(ٛ)الفعؿ

إال أنو يخالفو في  خر فالوقؼ عميو كالوقؼ عمى الصحيحميموز اآل وأ
، وفي أف اإلتباع يجوز ىنا  ،النقؿ يجوز ىناأف  ف أد ى إلى بناء معدـو وا 

 .(ٜ)حيث ال يؤدي النقؿ إلى بناء غير موجود

                                                 

ٍْ  ( أ١ ك٤وٍٞ:ٔ) . ،٫ أَْى ٍْ  ٝٓخ أَْى

 ٣خ هخ٢ٟ. ( ٗلٞ:ٕ)

، حُظ٣َٜق 8ٓٗ/ٕ: ح٫ٍط٘خف . حٗظ٣َخ هخ٢ٟ :طوٍٞ ك٢ حُٞهق :( أ١ٖ)

 .87ٖ/ٖ، حُٜٔغ ٕ٘ٗ/٘

ْٝ  ٣خ هخ٢ٟ طوٍٞ ك٢ حُٞهق ػ٠ِ :( أ١ٗ)  ًٔخ أٗٚ ٍأ١ ٣ْٞٗ،  : ٣خ هخ

 .87ٖ/ٖ، حُٜٔغ ٕ٘ٗ/٘، حُظ٣َٜق 8ٓٗ/ٕ: ح٫ٍط٘خف . حٗظَ خأ٠٣ً 

 ( ٗلٞ: ظز٢، ٝؿِٝ.٘)

ًً ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓخ هزِٜخ ٓخًً٘  :( أ١ٙ)  خ.خ أٝ ٓظلَ

 ( ٗلٞ: ٣ـِٝ.7)

 ( ٗلٞ: ٝؿِٝ.8)

َُّ  :( أ9١) ىْء ك٢ حَُكغ، ٫ٝ ٣ـُٞ ًُي ك٢ طوٍٞ: حُزُِط٢ء ك٢ حُولٞ، ٝحُ

 حُٜل٤ق.
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ف لـ يؤد النقؿ إلى ذلؾ ويجوز في أنو  - اأيضً  – ، ويخالفو(ٔ)في اليمز وا 
، وفي أنو ال يجوز (ٕ)ا مف جنس حركتيايجوز أف تبدؿ مف اليمزة حرفً 

موف فينقموف الحركة إلى ما يِّ سَ أما المُ ف ،ىذا في لغة المحققيفالتضعيؼ 
يح، ، فيكوف الوقؼ عميو كالوقؼ عمى ما آخره صحئ"لَوث"افي مثؿ  قبؿُ 
موف اليمزة في مثؿ الكبل بينيا وبيف الحرؼ الذي منو حركتيا، يِّ سَ ويُ 

 فيكوف الوقؼ عميو كالوقؼ عمى ما في آخره حرؼ عمة.
ف كاف مبنيًّ   وىو ما في آخره حرؼ ليس فيو عبلمة  ، ا بمبنيا أو مشبيً وا 

، أو (٘)صحيح وقفت عميو مف غير تغيير (ٗ)ساكف (ٖ)وآخره ،إعراب
ف شئت ألحقت(ٚ)فإف شئت وقفت عميو مف غير تغيير ،ألؼٌ  (ٙ)معتؿ  و، وا 

                                                 

ُٝٞ ٗوِض كوِض: حُزُطَؤ، ٌُخٕ ُٚ  ،٣ـُٞ إٔ طوٍٞ: ٍأ٣ض حُزُطُئ كظظزغ :( أ١ٔ)

ٗ َْ َٔ : َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . حٗظَظ٤َ، ٫ٝ ٣ـُٞ إٔ طوٍٞ: ٍأ٣ض حُزُ

 . 8ٔٔ/ٕ، ح٫ٍط٘خف ٖٖٗ/ٕ

ػُٞ ك٢ حَُكغ :( أ١ٕ) َٞ ػ٢ِ ك٢ حُولٞ ،كظوٍٞ: حُ َٞ ػخ ك٢ حُٜ٘ذ،  ،ٝحُ َٞ ٝحُ

ى حُؼخء رخُلظق َّ َّٕ ح٧ُق ٫ ٣ٌٕٞ ٓخ هزِٜخ ا٫َّ  ؛كظل  ،خ، ًٌُٝي حٌُخف ٓلظٞكً ٧

َِٞ ك٢ ح ٌَ ٬َ ك٢ حُٜ٘ذكظوٍٞ: حُ ٌَ ٠َِْ ك٢ حُولٞ، ٝحُ ٌَ حٗظَ: .  َُكغ، ٝحُ

 .8ٔٔ/ٕ، ح٫ٍط٘خف ٖٖٗ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

(ٖ ُِ ، أ٫ طَٟ إٔ ٣ـِٝ ك٢ ٗلٞ: ُْ ٣ـ َٕ ، ِٝٓٔٔخٕ ِٝٓٔٔٞ ُِ ( ٗلٞ: ُْ ٣ـ

، حُلًَش حُظ٢ ك٢ آهَٛخ ٤ُٔض اػَحرً  َٕ ِٞٔٔٓٝ ِٕ ٝإ ًخٗض ٌٛٙ  ،خِٝٓٔٔخ

، ٖٗٗ/ٕ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ. ح٧ُلخظ ك٢ أٗلٜٔخ ٓؼَرش

 .7ٕٓ/٘، حُظ٣َٜق 8ٔ9/ٕح٫ٍط٘خف 

خ خ ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔخًٖ كَف ػِش أٝ كَكً كبٕ ًخٕ ٓخًً٘  :( أ١ٗ)

 خ.ٛل٤لً 

. :( أ١٘) َْ َٛٝ ،ٖ َٓ  ٗلٞ: 

 خ أٝ ؿ٤َ أُق.كبٕ ًخٕ كَف ػِش ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ أُلً  :( أ١ٙ)

 ( كظوٍٞ: ٛخٛ٘خ، ٝإ ٗجض: ٛخ ٛ٘خٙ.7)
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صمتاف  (ٕ)، أو ياء أو واو(ٔ)الياء إال أف تكوف لمندبة فتمزمو الياء
 .(ٗ)أو ليسا بصمتيف لزمت الياء، (ٖ)لممضمر لـ يجز فييما إال الحذؼ

ف لـ يكونا في آخره وقفت عمييما مف غير تغيير وال زيادة إال ما شذ  (٘)وا 
 ىذا لي، فتقوؿ: ىذا ِلْو.: داليـ الياء مف الياء في الوقؼ عمىمف إب

، (ٚ)اءتفاألفصح إلحاؽ ال، حذؼ التاء با ا مرخمً /أ[ اسمً ٜٗ] (ٙ)أو متحرؾٌ 
 .(ٛ)وقد يستغنى عف الياء في الشعر بألؼ اإلطبلؽ

 غير محذوفيا فاألفصح وأ، (ٓٔ)منو الفاء فالياء (ٜ)ا محذوفً أو فعبًل 
قد محذوؼ اآلخر  (ٔٔ)ي المضمـو الكسر أو ].....[إلحاقيا، ويجوز ف

                                                 

 ( كظوٍٞ: ٣خ ُؿ٬ٓخٙ، ٫ٝ ٣ـُٞ ك٢ حُٞهق: ٣خ ُؿ٬ٓخ.ٔ)

 ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٞٗخ ِٛظ٤ٖ ٠َُِٔٔ أٝ ٫ ٣ٌٞٗخ. :( أ١ٕ)

رَُٚ.ٖ) ََ َٟ ٝ ِٚ  ( ٗلٞ: رِ

(ُٜٗٙٞ َٓ  ، ٝح حٗوطخع ظ٣َٜٚ. ( ٗلٞ: ٝحؿ٬

 ( ٗلٞ: ُٞ، ٢ُٝ.٘)

ًً  :( أ١ٙ) ًٔ ٝإ ًخٕ ح٥هَ ٓظلَ ًٔ خ ك٬ ٣وِٞ إٔ طٌٕٞ حٌُِٔش حٓ هي خ خ َٓه

خ ٓلٌٝك٢ ح٥هَ. حٗظَ: َٗف  أٝ كَكً كٌكض ٓ٘ٚ حُظخء ك٢ حُظَه٤ْ أٝ كؼ٬ً 

 .ٖ٘ٗ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

، ٣ٝخ ٓؼ7٬) َْ ْٚ، ٣ٝخ ٓؼ٬ٙ ك٢ حُٞهق ػ٠ِ: ٣خ كخ١ِ َٔ : . حٗظَ ( كظوٍٞ: ٣خ كخ١ِ

 .8ٕٗ/ٕح٫ٍط٘خف 

 ( ًوٍٞ حُ٘خػَ: 8)

 ػِٞؿ٢ ػ٤ِ٘خ ٝحٍرَِؼ٢ ٣خ كخ١ِٔخ

 ٌٕٞ هي كٌكض ٓ٘ٚ حُلخء أٝ ُْ طلٌف.٫ ٣وِٞ إٔ ٣ :( أ9١)

ْٚ. :( أ١ٓٔ) ْٚ، ُْٝ ٣َوِ  ػ٘ي حُٞهق ػ٤ِٚ طوٍٞ: هِ

 .ر٤خٝ ك٢ ح٧َٛ رٔويحٍ ًِٔش (ٔٔ)
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فيما  ءىا بغيرندر ، و (ٕ)يالحاقفاألفصح إ (ٔ)أو بحرؼ ،فالياء باسـ جرت
  (ٖ)حرؼ الجر منو عمى أزيد مف حرؼ واحد

 .(ٗ)أقؿ منو
ف كاف متحرؾَ  ضمير  ءوىو بيا ،(٘)ولـ يحذؼ منو شيء، اآلخر وا 
، (ٚ)مف الضمير إلى الساكف، ويجوز نقؿ الحركة (ٙ)فاألفصح اإلسكاف

لحاؽ ى(ٛ)ويجوز كسر الساكف األوؿ اء ػ، أو غير ذلؾ فاإلسكاف، وا 

                                                 

اًح كٌكض  "ٓخ"خ ٓلٌٝف ح٥هَ ٓؼَ ( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: "ٝإ ًخٕ كَكً ٔ)

أُلٜخ ك٢ ح٫ٓظلٜخّ اًح حطِٜض روخكٞ ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ حُوخكٞ ح١ٌُ ىهَ 

 ٍَّ ًٔ  ػ٤ِٜخ كَف ؿ ًٔ خ ٠ٓخكً أٝ حٓ خ خ ا٤ُٜخ، كبِٕ ًخٕ حُيحهَ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٞهق حٓ

 رخُٜخء أٝ ح٩ٌِٓخٕ، ٝح٧كٜق اُلخم حُٜخء". حٗظَ: َٗف ُْ ٣ـِ حُٞهق ا٫َِّ 

 . ٖٙٗ، ٖ٘ٗ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

ْٚ ـُِٝ ؟، َْ ـطوٍٞ: ُِ  :( أ١ٕ) َْ ؟َٔ ْٚ  ؟،، ٝرِ َٔ  .؟ٝرِ

.ٝا٫َ  ،َّ طوٍٞ: ػ٬َ  :( أ١ٖ) َّ 

، ُِٝ ( ك٢ ٗلٗ) َْ .ـٞ: رِ َْ 

ُْٝ ٣لٌف ٓ٘ٚ  ،ٝإ ًخٕ حُٔز٢٘ حُٔٞهٞف ػ٤ِٚ ٓظلَى ح٥هَ :( أ١٘)

 ٢ٗء ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ رٜخ ٤َٟٔ هزِٚ ٓخًٖ أٝ ؿ٤َ ًُي.

ْٚ. :( أ١ٙ) ْٚ، َٟٝرظُ َِرُ  طوٍٞ: حٟ

َِْرُٚ. :( أ7١)  طوٍٞ: ُْ أٟ

ْٚ. :( أ8١) َِر ْٟ  طوٍٞ: ح
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لحاؽ الياء(ٕ)ا"، فيجوز اإلسكافػ، إال "حي يؿ" و"أن(ٔ)السكت لحاؽ (ٖ)، وا  ، وا 
 .(ٗ)األلؼ

****** 
، وتكوف في الكمـ، (٘)ال توجد إال وبعدىا ساكف لفًظا أو نية ىمزة الوصؿ:
، وفي الماضي موازف "انَفَعَؿ"، (ٙ)ع أداة التعريؼ خاصةففي الحرؼ م

"، و"افعنمؿ"، و"افَعْوَعؿ"،  "، و"افعَمؿ  "، و"افعاؿ  و"استفَعَؿ"، و"افَتَعَؿ"، و"افَعؿ 
ؿ"، و"افَعْنَمى"، و"تفاَعَؿ"، و"تَفع َؿ"  إذا أدغمت التاء فيما بعدىا. (ٚ)و"افعو 
 الثبلثي، أو مف مثاؿ ما تقدـ. وفي األمر بغير الـ بشرط أف يكوف مف

وفي االسـ في "ابف"، و"امرئ" وفرعييما، و"اسـ"، و"است"، و"ابنـ" 
عمى خبلؼ فييا، ومصدر الُمُثِؿ  (ٛ)وفرعيما، و"اثنيف"، و"اثنتيف" و"ايمف"

 المتقدمة.
                                                 

ْٕ ٝأََٗٚ، ٝهي ٣ـُٞ ك٢ حُٞهق ٣ـُٞ ك٢ حُٞهق ػ٤ِٜخ: أَ  ،«أَٗخ»( ٗلٞ: ٔ)

 ػ٤ِٜخ: ٛٞ ٝٛٞٙ.

. :( أ١ٕ) ْٕ ، ٝأَ َْ  طوٍٞ: َك٤َّٜ

ْٚ، ٝأَٗٚ. :( أ١ٖ)  طوٍٞ: َك٤َِْٜ

 طوٍٞ: َك٬ٜ٤ْ، ٝأَٗخ. :( أ١ٗ)

، َٗف ٗٗٔ/ٗحٌُظخد .  ( ٧ٗٚ ؿ٢ء رٜخ ُِظَٞٛ ا٠ُ حُ٘طن رخُٔخًٖ٘)

 .ٔ٘ٓٔ/ٕحُـَٔ ٫رٖ هَٝف 

، َٗف حُـَٔ ٫رٖ ٛ٘خّ 7ٕ٘ ـُـَٔ ٛ: ح. حٗظَ( ٗلٞ: حَُؿَ، ٝحُٔؼِْٙ)

 .ٖٖ٘ ـٛ

، َٗف ٔ٘ٓٔ/ٕ، َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف 8ٕ٘ ـ( حٗظَ: حُـَٔ 7ٛ)

 .ٖٖٙ، ٖٖ٘ ـحُـَٔ ٫رٖ ٛ٘خّ ٛ

، َٗف ٔ٘ٓٔ/ٕ، َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف 7ٕ٘ ـ( حٗظَ: حُـَٔ 8ٛ)

 .ٖٖ٘ ـحُـَٔ ٫رٖ ٛ٘خّ ٛ
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اليمزة الداخمة عمى األداة ىمزة قطع، ومذىب غيره  أف ومذىب الخميؿ
 .(ٔ)ىمزة وصؿ
فتح فيو تإال إف عدؿ إلى الفتح أو الضـ لموجب، ف ،(ٕ)مزة الكسروأصؿ الي
 ا ، وتضـ في كؿ فعؿ ثالثو مضمـو لزومً (ٖ)"يمفا" التعريؼ، وفي مع الـ
 .(ٗ)ا أو نيةلفظً 

****** 
أو  ،/ب[ والمعنييفٜٗضـ شيء إلى مثمو بشرط اتفاؽ المفظيف ]التثنية: 

 .(٘)المعنى الموجب لمتسمية
 ، افِ رَ مَ ا فالعطؼ إال ما سمع مف قوليـ: العُ مفا لفظً واالسماف إف اخت

                                                 

٫رٖ  ، ٍٝحؿغ: َٗف حُـَٔٙٔٔ/ٔ( حٗظَ: َٓ ٛ٘خػش ح٩ػَحد ٔ)

 .ٔ٘ٓٔ/ٕهَٝف 

خ٧ٍٝ ك ؟َٛ ٛٞ حٌُٕٔٞ أٝ حُلًَش :( حهظِق ك٢ أَٛ ِٛٔس حَُٕٞٛ)

هخٍ حرٖ ؿ٢٘: .  ٌٓٛذ حُلخ٢ٍٓ، ٝحُؼخ٢ٗ ٌٓٛذ ٤ٓز٣ٞٚ، ٝٛٞ حُظخَٛ

َّٕ ٌٛٙ حُِٜٔس أريً  : َٓ . حٗظَح ك٢ ح٧ٓٔخء ٝح٧كؼخٍ ٌٍٓٔٞس""ٝحػِْ أ

َٔ ٫رٖ ، َٗف حُـٗٗٔ/ٗ، ٍٝحؿغ: حٌُظخد ٖٔٔ/ٔٛ٘خػش ح٩ػَحد 

 .ٖٖ٘، ٕٖ٘/٘، حُظ٣َٜق ٔ٘ٓٔ/ٕهَٝف 

ىهُٜٞخ ػ٠ِ ٓخ ٤ُْ ٖٓ ؿٜ٘ٔخ إٔ طيهَ ػ٤ِٚ،  :( ٝػِش كظلٜخ ٓغ ح٧ٍٖٝ)

٫ ٣ٌٕٞ ا٫ ك٢ حُؤْ، ك٘زٚ  ،حْٓ ؿ٤َ ٓظَٜف "أ٣ٖٔ"كوُٞق رلًَظٜخ، ٝ

َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف .  رخُلَف ك٢ ػيّ حُظَٜف، كلظلض ِٛٔطٚ

ٕ/ٔٓ٘ٔ. 

ََ حُ َؽ، هُ حهظَُ، حُ ( ٗلٞ: ٗ) َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف .  ٝٗلٞ ًُي ،ٓظُلِؼ

ٕ/ٔٓ٘ٔ. 

 ك٤ٜٔخ ٝحكي.( أ١ ٝحُٔؼ٠٘ حُٔٞؿذ ُِظ٤ٔٔش ٘)
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، أو اتفقا في (ٕ)اتفقا واختمفا معنى فالعطؼ وأ، (ٔ)والقمراف، والعجاجاف
، (ٗ)، واألصفريف(ٖ)نحو: األحمريف ،موجب التسمية فالعطؼ إال فيما سمع

ف اتفقا فييما(٘)واألبيضيف  ىماو لـ يكوناأ، (ٙ)وكانا عمميف فالعطؼ ،، وا 
 .(ٚ)فالتثنية، ويختص العطؼ بالضرورة

وجميع األسماء تثنى  ،(ٜ)ىمعنً  أوا ، أو لفظً (ٛ)ىا ومعنً لفظً  والتثنية تثنيةٌ 
 غير ، والعددَ (ٔٔ)ِمْف، والمحكي   ، وأجمع، وجمعاء، وأفعؿَ (ٓٔ)ا وبعضً بلًّ إال كُ 

                                                 

ك٤ٔخ ؿِذ أكيٛٔخ ػ٠ِ ح٧هَ، كخ٧ٍٝ ٧ر٢ رٌَ ٝػَٔ، ٝحُؼخ٢ٗ  :( أ١ٔ)

: َٗف حُـَٔ ٫رٖ . حٗظََُإرش رٖ حُؼـخؽ ٝأر٤ٚ ٝحُؼخُغ: ُِْ٘ٔ ٝحُؤَ،

، 79ٕ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف ، 9ٖٖ/ ٕ، حُٔوَد ٖ٘ٔ/ٔػٜلٍٞ

 .7ٖٔ/ٔ، حُٜٔغ٘٘٘/ٕح٫ٍط٘خف 

ٖ   طوٍٞ:، حاًح ُْ ٣ٌٖ حُٔؼ٠٘ حُٔٞؿذ ُِظ٤ٔٔش ك٤ٜٔخ ٝحكيً  :( أ١ٕ) ٖ  ٝػ٤  ػ٤

 .ٙ٘٘، ٘٘٘/ٕ: ح٫ٍط٘خف . حٗظَ

 ك٢ حُِلْ ٝحُؤَ.( ٖ)

 ك٢ حٌُٛذ ٝحُِػلَحٕ.( ٗ)

 ك٢ حُ٘لْ ٝحُ٘زخد.( ٘)

َّٕ ح :( أ١ٙ) : َٗف . حٗظَ ٫ْٓ ٫ ٣ؼ٠٘ ا٫ رؼي ط٫َٝٙ٤ٌ٘ طـُٞ حُظؼ٤٘ش؛ ٧

 .ٖٙٔ/ٔحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 ( ًوٍٞ حَُحؿِ: 7)

ْ٘يٍ  َٟ  ٍَ ّل َٓ  ٤َُغ  ٤َُٝغ  ك٢ 

 ٗلٞ: ح٣ُِي٣ٖ، ٝحُؼ٣َٖٔ.( 8)

(9 ). ِٖ ٤ْ َٔ ، َٝؿَِ ِٖ ٤ْ َّٜ وَ ِٓ  ٗلٞ: 

، 9ٖ٘/ٕ، حُٔوَد 7ٖٔ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ: ( ٓٔ)

 .ٔ٘٘/ٕح٫ٍط٘خف 

ًَّ ح٧ٓٔخء ح (ٔٔ) ََِم َٗلَٙ. حٗظَ: حٌُظخد ُٔل٤ٌش ٗلٞ: طؤر٢ ٗ ، 7ٕٖ/ٖح، ٝرَ

 .9ٖٔ/ٔ، حُٜٔغ 9ٖٙ/ٕحُٔوَد 
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، والمثنى، (ٖ)بالنفي ، والمختص  (ٕ)في البناء ، والمتوغؿَ (ٔ)مائة وألؼ
، (٘)الجمع ، واسـَ (ٗ)الجنس مجموع جمع السبلمة في المذكر، واسـَ وال

 ووردا مثنييف في الضرورة. ،رَ والمكس  
  (ٛ)، أو غير مقيس(ٚ)رددت المحذوؼ (ٙ)اا مقيسً والمثنى إف كاف منقوصً 

ال في يد، ودـ ضرورة.(ٓٔ)أخ، وأب، وحـ، وىف إال في (ٜ)لـ ترده  ، وا 
  ،ألحقت العبلمتيف مف غير تغيير اإف كاف صحيحً  (ٔٔ)وغير المنقوص

 

                                                 

 .8ٖ/ٔ، حُٔٔخػي 9ٖ٘/ٕ، حُٔوَد 9ٖٖ، 9ٕٖ/ٖحٗظَ: حٌُظخد ( ٔ)

. ٗلٞ، ٢ٛٝ حُظ٢ ُْ طٌٖ ٓؼَرش ه٢ّ ( ٕ) ْْ ًَ ٝ ْٖ َٓ  : 

 ٗلٞ: أَكي، َٝػ٣َذ.( ٖ)

(ٗ ).  َ د، ٝهَظ ََ  ٗلٞ: ٟ

 ٢َ.ٗلٞ: هّٞ، ٍَٝٛ ( ٘)

ٍٝ ، حُٔو٤ْ: ٛٞ ٓخ هُيٍِّ اػَحرٚ ك٢ حُلَف حُٔلٌٝف  (ٙ) ، ٗلٞ: ؿخء٢ٗ هخ

 ٍٝ ٧ٕ ػ٬ٓش حَُكغ ٝحُولٞ حُلًَش حُٔويٍَّس ك٢ ح٤ُخء  ؛ ٍَٝٓص روخ

 .9ٖٔ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حُٔلٌٝكش. حٗظَ: 

،  ،ٝٛٞ ح٤ُخء( 7) ِٖ ، ٍٝأ٣ض هخ٤َْ٤ٟ ِٕ ٝأُلوض حُؼ٬ٓظ٤ٖ ٗلٞ: ؿخء٢ٗ هخ٤ٟخ

 روخ٤٤ٟٖ. ٍَٝٓصُ 

، رَ ظَٜ ك٤ٔخ ٢ُٝ حُٔلٌٝف ، ؿ٤َ حُٔو٤ْ ٛٞ: ٓخ ُْ ٣ُويٍَّ اػَحرٚ  (8)

. حٗظَ:  ٧ٕ ح٧َٛ ك٤ٜٔخ ؛ ٗلٞ: ؿخء٢ٗ أم  ٝأد    ٞ ٞ  ٝأرَ َٗف حُـَٔ : أه

 .9ٖٔ/٫ٔرٖ ػٜلٍٞ 

ِٖ ك٢ طؼ٤٘ش ٣ٍَي،  :( أ9١) طِلن حُؼ٬ٓظ٤ٖ ٖٓ ؿ٤َ إٔ طَىَّ حُٔلٌٝف ٗلٞ: ٣َي٣ْ

ِٖ ك٢ طؼ٤٘ ٤ َٓ . حٗظَ: َٝى ٍّ  .9ٖٔ/ٔحرٖ ػٜلٍٞ ش َى

ِٕ  :( أ١ٓٔ) ، ََٝٛ٘ٞح ِٕ ٞح َٔ ، َٝك ِٕ ، ٝأرٞح ِٕ كظَى   ،طوٍٞ ك٢ طؼ٤٘ظٜٔخ: أهٞح

 .ٕٙ٘/ٕحٗظَ: ح٫ٍط٘خف  . حُٔلٌٝف

 ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٛل٤ق ح٥هَ أٝ ٓؼظَِّٚ أٝ ُٜٓٔٞٙ.. :( أ١ٔٔ)
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 .(ٔ)إال ما شذ مف قوليـ: ألياف، وُخصياف
ا فتقمبو ثبلثيًّ  (٘)، أو باأللؼ(ٗ)، فكالصحيح(ٖ)بالياء أو بالواو (ٕ)أو معتبلًّ 

ف كانت مجيولة وأميؿ(ٙ)إلى أصمو إف كانت معمومة   أو قمب ياءً  (ٚ)، وا 
 ، (ٜ)فإلى الياء (ٛ)في حاؿ مف األحواؿ

 

                                                 

ِٕ  :( أ١ٔ) ٤َُْخ ِٕ طوٍٞ: أَ ٤َخ ْٜ ُه َٝ هُ  ،  َٝ ٤َُْظَخٕ،  ٤َظَخٕ رخُظخء. حٗظَ: رـ٤َ طخء، ٝأَ ْٜ

 .78٘ٔ/ ٗ، َٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش ٔٗ/ٖ، حُٔوظ٠ذ 87ٖ/ٗحٌُظخد 

 ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼظ٬ً رخُٞحٝ أٝ رخ٧ُق أٝ رخ٤ُخء. :( أ١ٕ)

(ٖ ).ٝ ِْ  ٗلٞ: ظَْز٢ٍ، َٝؿ

ِٕ ك٢  :( أ١ٗ) ٝح ِْ ، َٝؿ ِٕ طِلن رٚ حُؼ٬ٓظ٤ٖ ٖٓ ؿ٤َ طـ٤٤َ، كظوٍٞ: ظَْز٤خ

ِٖ ٝؿَ  ِٖ ك٢ حُٜ٘ذ ٝحُولٞ.حَُكغ، ٝظَْز٤َْ٤ َ٣ٝ ِْ 

 خ أٝ ؿ٤َ ًُي.خ أٝ ٍرخػ٤ًّ ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٬ػ٤ًّ  :( أ١٘)

ٝإ ًخٕ  ،وِذ ح٧ُق ا٠ُ أِٜٛخ إ ًخٕ أِٜٛخ ٣خء هِزظٜخ ٣خءً ط :( أ١ٙ)

 ًٝ ًٝ أِٜٛخ ٝح ِٕ ك٢  ،ٝأُلوض حُؼ٬ٓظ٤ٖ ،حح هِزظٜخ ٝح ٞح َٜ ِٕ َٝػ ك٤َخ ٍَ كظوٍٞ: 

ِٖ ك٢ ح ،حَُكغ ٣ْ َٞ َٜ ِٖ َٝػ َك٠ ٝػٜخٍَٝك٤َْ٤ ٍَ  ؛ُٜ٘ذ ٝحُولٞ، ك٢ طؼ٤٘ش 

خ، أ١ َٜ ُص رخَُؼ ْٞ َٜ َك٤ض رخَُك٠ َٝػ ٍَ َٗف : . حٗظََٟرُض رٜخ :٧ّٗي طوٍٞ: 

 .٘ٗ/٘، حُظ٣َٜق ٗٙ٘/ٕ، ح٫ٍط٘خف ٔٗٔ/ٔحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 اًح ٤ٔٓض رٜخ. ٗلٞ: ر٠ََِ( 7)

 ،٧ٗي طوٍٞ: َُي٣ٚ  ؛ خأ٠٣ً  ٝا٠ُ اًح ٤ٔٓض رٜخ، ٝػ٠َِ ، ٗلٞ: َُيٟ ( 8)

ِٚ.، ٝػ٤َِٚ   ٝا٤ُ

(9 ) ِٕ ِٕ ، ٗلٞ: ر٤ََِخ ِٕ ، ََُٝي٣خ ِٕ ك٢ حَُكغِ  َٝػ٤َِخ ِٖ  ، ٝك٢ ا٠ُ: ا٤ُخ ، ، ٝر٤َْ٤َِ

 ِٖ ِٖ ، ََُٝي٤َْ٣ ِٖ ك٢ حُٜ٘ذ ٝحُـَ ، َٝػ٤َْ٤َِ َٗف حُـَٔ ٫رٖ حٗظَ: . ٝا٤َْ٤ُ

، حُٜٔغ ٙٗ، ٘ٗ/٘، حُظ٣َٜق ٘ٙ٘/ٕ، ح٫ٍط٘خف ٔٗٔ/ٔػٜلٍٞ 

ٔ/ٔٗ7. 
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ال أو  "َفُعؿ"فإنو إف كاف عندىـ عمى  (ٕ)ا لمكوفييففإلى الواو خبلفً  (ٔ)وا 
لى الياء، فتقمب واوً "ِفَعؿَ "  .(ٖ)ا إال ِحَمى، وربا فإلييا وا 

ي؛ إذ ػاعػى الربػف فيما زاد عمػا لمكوفييبلفً ػخ (ٗ)ااء مطمقً ػى اليػأو أزيد فػإل
 (ٛ)اكفػ، أو س(ٚ)حفكالصحي ،رؾػقبميا متح (ٙ)ا، أو ميموزً (٘)اػذفونيػيح

 .(ٜ)ؿػالنق وزػح، ويجػح، فكالصحيػصحي
                                                 

َ ُْٝ طوَِذ ٣خء ك٢ كخٍ ٗلٞ: ا٠ُٝإ ًخٗض  :( أ١ٔ) َٔ اًح ٤َّٔٓض رٜخ  ُْ طُ

 ًٝ  .7ٗٔ/ٔ، حُٜٔغ ٙٗ، 7ٗ/٘حُظ٣َٜق .  حكظوِزٜخ ٝح

، ٘ٙ٘، ٗٙ٘/ٕ، ح٫ٍط٘خف ٔٗٔ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ: ( ٕ)

 .7ٗٔ/ٔحُٜٔغ 

(ٖ ). ِٕ ر٤خ ٍَ ٝ ِٕ ، ٍٝرَٞح ِٕ ٞح ِٔ ِٕ َٝك  كوخُٞح: ك٤َٔخ

كظوٍٞ: ُكز٤ِخٕ،  ،ٝطِلن حُؼ٬ٓظ٤ٖ ،رخ٫طلخم ح٧ُق ٣خءً طوِذ  :( أ١ٗ)

 ٤ِٜٓٝخٕ ك٢ ُكز٠ِ، ٠ِٜٓٝ.

ح٧ُق ٣خء ًخَُرخػ٢، ٝػ٘ي حٌُٞك٤٤ٖ طلٌف، كظوٍٞ  حُز٤٣َٜٖ هِذُ  ٍأ١ُ ( ٘)

، ٝػ٠ِ  ِٕ ٣ٍِخٕ ُٝؿٔخَى٣خ ك٢ طؼ٤٘ش ُكزَخٍٟ ُٝؿٔخَىٟ ػ٠ِ ٌٓٛذ حُز٤٣َٜٖ: كزُخ

 ِٕ ِٕ ُٝؿٔخىح ًٛذ ا٤ُٚ  ٝحُٜل٤ق ك٢ حُو٤خّ ٓخ، ٌٓٛذ حٌُٞك٤٤ٖ: كزُخٍح

، ٕٗٔ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ : . حٗظَ ٝرٚ ٍٝى حُٔٔخع ،حُز٣َٜٕٞ

 .7ٗٔ/ٔ، حُٜٔغ ٗٙ٘/٘، حُظ٣َٜق ٘ٙ٘/ٕح٫ٍط٘خف 

ًً ٫ ٣وِٞ ٓخ هزَ حُِٜٔس إٔ ٣ٌٕٞ ٓخًً٘ ( ٙ)  خ.خ أٝ ٓظلَ

ًً  :( أ7١) خ ٗلٞ: َٗزَؤ ٝأََؿؤ أَُلوَض حُؼ٬ٓظظ٤ٖ ٖٓ ؿ٤َ طـ٤٤َ إ ًخٕ ٓظلَ

 ِٕ ، ك٢ حُٜ٘ذ ٝحُولٞكظوٍٞ: َٗزَآ ِٖ ِٖ ٝأَؿؤ٣َْ ، ك٢ حَُكغ َٝٗزَؤ٣َْ ِٕ : . حٗظَ ٝأََؿآ

 .ٕٗٔ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 خ.خ ٛل٤لً أٝ كَكً  ػِشٍ  ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ كَفَ  (8)

خ ٗلٞ: ِػْذٍء، ِٝىْفٍء ؿخُ ك٤ٚ ٝؿٜخٕ: ػيّ خ ٛل٤لً إ ًخٕ كَكً  :أ١ (9)

َُ  ،حُظـ٤٤َ ، ٣ٝـُٞ ٗو ِٕ ، ِٝىْكجخ ِٕ كًَش حُِٜٔس ا٠ُ حُٔخًٖ  كظوٍٞ: ِػْزجخ

ِٕ  ،ٝكٌكٜخ ِٕ ِٝىكخ  .ٕٗٔ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ:  . كظوٍٞ: ِػزخ
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، أو غير (ٕ)ويجوز اإلدغاـ ،مزيديف فكالصحيح (ٔ)أو بالواو بالياء معتؿ   وأ
، (٘)أصؿ فكالصحيح واليمزةُ  ،(ٗ)/أ[، أو باأللؼٓ٘] (ٖ)مزيديف فكالصحيح
يح، فكالصح لحاؽ، أو زائدة لئل (ٚ)وػ، أو منقمبة عن(ٙ)اويقؿ قمبيا واوً 
  ِكساءٍ عدمو في  ، كما أف(ٜ)وىو أحسف في الممحؽ ،(ٛ)اويجوز قمبيا واوً 

                                                 

 ح أٝ ؿ٤َ ُحثي.٫ ٣وِٞ إَٔ ٣ٌٕٞ ُحثيً  (ٔ)

ح ؿخُ ك٢ ح٫ْٓ ٝؿٜخٕ: ػيّ حُظـ٤َ ٓغ اُلخم إ ًخٕ ُحثيً ( أ١ ٕ)

ٞطؼ٤٘ش حُؼ٬ٓظ٤ٖ، طوٍٞ ك٢  ُٟ ُٝ َٝ  ِٕ ٞء: َٗز٤ِجخ ُٟ ُٝ ، أٝآٗز٢ء ٝ إٔ طوِذ  ِٕ

 ًٝ ٝحُٞحٝ ك٢  ،ٝأَىؿٔض ح٤ُخء ك٢ ح٤ُخء ،ححُِٜٔس ٓغ ح٤ُخء ٣خًء أٝ ٓغ حُٞحٝ ٝح

ِٕ  ،حُٞحٝ ٓغ اُلخم حُؼ٬ٓظ٤ٖ ح ّٞ ُٟ ُٝ َٝ َٗف حُـَٔ ٫رٖ حٗظَ:  . كظوٍٞ: َٗز٤ِّخٕ 

 .ٖٗٔ/ٔػٜلٍٞ 

٢ٍَٗء  (ٖ) ءٍ ، ٗلٞ:  ْٞ َٟ ٝٝ ، ٞ َٟ ٝ ِٕ ٤جخ َٗ ٖٓ ؿ٤َ  ،ِٕ آطوٍٞ ك٢ طؼ٤٘ظٜٔخ: 

 لخم حُؼ٬ٓظ٤ٖ.طـ٤٤َ ا٫ ربُ

خ ُ٪ُلخم   أٝ ٓ٘وِزشً ٫ طوِٞ حُِٜٔس إٔ طٌٕٞ أ٬ًٛ ( ٗ) ّٓ ػٖ أَٛ أٝ ُحثيس ا

خ ُِظؤ٤ٗغ.،  ّٓ  ٝا

خء( ٘) َّٟ حء ٝٝ ََّ ِٕ  ،ٗلٞ: هُ خءح َّٟ ُٝ َٝ  ِٕ حَء ََّ . حٗظَ: ح٫ٍط٘خف  طوٍٞ ك٤ٜٔخ: هُ

ٕ/٘٘9. 

ِٕ ( أ١ إٔ طوٍٞ: ٙ) حٝح َّ  ح.ٟٝٝخٝحٕ ٝٛٞه٤َِ ؿيًّ ، هَ

 .ٓٙ٘/ٕ: ح٫ٍط٘خف حٗظَ .ٗلٞ: ًٔخء( 7)

، ٝكَٔحءحٕ، ًٝٔخءحٕ، ًٝٔخٝحٕ. :( أ8١) ِٕ  طوٍٞ: َكَٔحٝح

: ِػِزخءحٕ، ٝػِزخٝحٕ، ٝحُوِذ ا٠ُ حُٞحٝ ٛٞ  طوٍٞ( ٗلٞ: ِػِزخء ؿخُ إٔ 9)

 .ٓ٘/٘. حٗظَ: حُظ٣َٜق  ح٧كٖٔ
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وقد  (ٖ)اأو لمتأنيث فتقمبيا واوً ، (ٕ)، وبعض فزارة يقمبيا فييما ياءً (ٔ)أحسف
 .(ٗ)اتبقى شاذًّ 

 إال فيما شذ نحو قوليـ: أبواف ،ا فالعطؼاختمفا لفظً  إفوالمذكر والمؤنث 
 ،(ٙ)َضُبع وِضْبعافٍ  إال في (٘)م بت المذكرَ ، أو اتفقا غَ "أـ"و "أب" في

 .َغمِّب المذكرَ يُ ف ،، ومف العرب مف يقوؿ: ضبعاناف(ٚ)افِ عَ فنقوؿ: َضبُ 
****** 

أو المعاني  ،ضـ اسـ إلى أكثر منو بشرط اتفاؽ األلفاظ والمعاني الجمع:
 .(ٛ)الموجبة لمتسمية

 نحو: الميالبة، إال فيما سمع  ،ا فالعطؼإف اختمفت لفظً  (ٜ)واألسماء

                                                 

(ٔ ًٝ . حٗظَ: َٗف حٌُخك٤ش  ٝحُـ٢ُِٝ، ، ٝٛٞ ٍأ١ حرٖ ٓخُي ح( أ١ رخُوِذ ٝح

 .ٓٙ/ٔحُٔٔخػي  ،ٓٙ٘/ٕ، ح٫ٍط٘خف 78ٕٔ/ٗحُ٘خك٤ش

ِٕ  :( أ١ٕ) ًِٔخ٣خٕ، ِٝػِزخ٣خ  .ٕٙ٘/ٕح٫ٍط٘خف  . حٗظَ:٣وُٕٞٞ: 

(ٖ) . ِٕ  ٗلٞ: كَٔحء، كظوٍٞ: َكَٔحٝح

. :( أ١ٗ) ِٖ  طوٍٞ: كَٔحءحٕ، ٝكَٔحَء٣

 طوٍٞ ك٢ طؼ٤٘ظٜٔخ: هخثِٔخٕ رظـ٤ِذ حًٌَُٔ. ،ٗلٞ: هخثْ، ٝهخثٔش( ٘)

 ًَ.كخ٧ٍٝ ُِٔئٗغ، ٝحُؼخ٢ٗ ٌُِٔ( ٙ)

 رظـ٤ِذ حُٔئّٗغ ػ٠ِ حًٌَُٔ؛ ٧ّٗٚ أهّق ٓ٘ٚ ُوِّش كَٝكٚ.( 7)

 ح.ًٕٞ حُٔؼخ٢ٗ حُٔٞؿزش ُِظ٤ٔٔش ك٤ٜٔخ ٝحكيً  :( أ8١)

 ٫ طوِٞ ح٧ٓٔخء إٔ طظلن ك٢ حُِلع أٝ طوظِق.( 9)
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 إال فيما سمع نحو: ،واختمفت المعاني فالعطؼ (ٕ)، أو اتفقت(ٔ)والُحوص
ال فالجمع، وال يجوز  ا فالعطؼوكانت أعبلمً  (ٗ)، أو اتفقت(ٖ)األحامرة وا 

 العطؼ إال ضرورة.
 ، ومكسر، واسـ جمع، واسـ جنس.ـٌ سم  موالجمع: 

طو إف كاف صفة: وشر  ،وىو بالواو والنوف ،واألوؿ ىو المتكمـ فيو
الذكورية، والعقؿ، وخموه مف تاء التأنيث، وأف يجمع مؤنثو باأللؼ 

 .(٘)والتاء
 ،(ٙ)ويزاد العممية، وعدـ التركيب ،أو غير صفة فكذلؾ إال الشرط األخير

 .(ٚ)ا لمكوفييف والبغدادييف في أنيـ ال يشترطوف خموه مف تاء التأنيثخبلفً 

                                                 

ُٔ  ؿٔؼض، ٌُ٘ٚ :( أ١ٔ) ٝر٤٘ٚ،  ذِ ََِّٜ ٓٞهٞف ػ٠ِ حُٔٔخع، كخُٜٔخُزش ك٢ حُ

 ٝحُُلٞٙ ك٢ ح٧كٞٙ ٝاهٞطٚ.

 ، ك٬ طوِٞ حُٔؼخ٢ٗ إٔ طَظَلن أٝ طوظِق. ٝإ حطلوض ك٢ حُِلع :( أ١ٕ)

 ٣ـٔغ ٗلٞحُٔؼخٍ حًٌٍُٔٞ ك٢: حُِلْ، ٝحُؤَ، ٝحُِػلَحٕ.أٗٚ  :( أ١ٖ)

ًٓ  :( أ١ٗ) خ رخه٤ش ػ٠ِ ح٧ُلخظ ٝحُٔؼخ٢ٗ ك٬ طوِٞ ح٧ٓٔخء إٔ طٌٕٞ أػ٬

 ػ٤ِٔظٜخ أٝ ٫ طٌٕٞ.

، 7ٖ٘/ٕح٫ٍط٘خف ، 7ٗٔ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ: ( ٘)

 .ٔ٘ٔ/ٔ، حُٜٔغ 7ٖٕ/ٔحُظ٣َٜق 

 حُٜٔخىٍ حُٔخروش.حٗظَ: ( ٙ)

 ،ٝكِٔس رخُٞحٝ ٝحُٕ٘ٞ ك٢ حَُكغ، ١ِلش : ٣ـٔؼٕٞ ٗلٞ أْٜٗ  :( أ7١)

١ِلٕٞ ٝكِٕٔٝ، ًُٝي ٫  ك٤وُٕٞٞ: ،ٝرخ٤ُخء ٝحُٕ٘ٞ ك٢ حُٜ٘ذ ٝحُولٞ

، 7ٗٔ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ : . حٗظَ ٣ـُٞ ػ٘ي حُز٤٣َٜٖ

 .7ٕ٘/ٕ٘خف ح٫ٍط
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، أو فيو تاء التأنيث لمذكر أو (ٔ)ثأو باأللؼ والتاء: وىو عمـ لمؤن
والُمصغر لما ال ، "أفَعؿ" "فعبلء"و "،َفْعبلف" "َفْعمى"ما عدا  ،لمؤنث
، نحو: حمامات  ،وما عدا ذلؾ ال يجمع بيما إال حيث سمع ،(ٕ)يعقؿ
َف المتنبي في جمع ] ، واْصطببَلت، وُسرادقات ، جبلت سو  /ب[ ٓ٘وُلحِّ

 .(ٖ)بوؽ عمى بوقات
فبل ترد  ،وع بالواو والنوف حكـ المثنى إال المنقوصوحكـ المجم

ال المعتؿ باأللؼ(ٗ)المحذوؼَ  ا خبلفً  (٘)افتحذفيا ويكوف ما قبميا مفتوحً  ،، وا 
 .(ٙ)إذ أجازوا ضمو ، لمكوفييف
 ، وأجازه بعضيـ مع (ٚ)ا، وحكي فتحيا مع الياءمكسورة أبدً  يفثنونوف اال 

                                                 

 ٣ُٝ٘ذ.، ( ًٜ٘ي ٔ)

٣ٜٔخص، ُٝى٤٘٤َٗحص( ٕ) ٍَ  .ٗلٞ: ُى

 ( ك٢ هُٞٚ: ٖ)

ِّ ٤ٓلً  ُٞ حُ٘خ ٍُ   ُيُٝشٍ  خاًح ًخٕ رؼ ِّ رٞهخص  ُٜخ ١ٝزٞ  كل٢ حُ٘خ

ٍٝ ط( ٗ) َٕ ك٢ حَُكغ وٍٞ ك٢ هخ ٞ ُٟ َٖ ك٢ حُٜ٘ذ ٝحُولٞ. ، : هخ ٤ ِٟ  ٝهخ

َٕ ك٢ حَُكغ ٗوٍٞ ك٢ ؿٔغ (٘) ْٞ َٖ ك٢ حُ ،٠ٓٞٓ: ٓٞٓ ٤ َٓ ٜ٘ذ ٝٓٞ

 :  طؼخ٠ُ هخٍ هللا، ٝحُولٞ      ﴾  9ٖٔآٍ ػَٔحٕ: ٍٓٞس ،

 : طؼخ٠ُ  ٝهخٍ           ﴾  7ٗٙ: ٍٓٞس. 

َٕ ك٢ حَُكغ( ٙ) ُٞٓ َٖ ك٢ حُٜ٘ذ ،ك٤وُٕٞٞ: ٓٞ ٤ َٓ : ٝحُولٞ. حٗظَ ٝٓٞ

، حُٜٔغ 8ٓ٘، 79٘/ٕ، ح٫ٍط٘خف ٓ٘ٔ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

ٔ/ٖٔ٘. 

 ، ًوٍٞ حُ٘خػَ: ٕٕٙ/ٔ: حُظ٣َٜق . حٗظَأٓير٢٘ ٢ٛٝ ُـش ( 7)

َٖ حٓظوِض ػ٤٘ش ٤َّْ٣ ًِ َٞ لش  ٝطـ٤ذُ   ػ٠ِ أَْك ْٔ  كٔخ ٢ٛ ا٫ َُ

َٖ " كخَُٝح٣ش رلظق حُٕ٘ٞ ٖٓ  ."أك١ًٞ" طؼ٤٘ش "أك٣ًٞ
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، ونوف (ٕ)كؿ حاؿعمى األلؼ ، ولغة خثعـ استعماؿ المثنى ب(ٔ)األلؼ
 .مف قبيؿ أسماء الجموع (ٗ)والعقود، (ٖ)الجميع مفتوحة

وحكـ المجموع باأللؼ والتاء حكمو في التثنية ما لـ تكف فيو تاء التأنيث، 
، أو كاف عمى وزف "َفْعٍؿ" أو "ِفْعمٍة" أو "ُفْعٍؿ" أو "ُفْعمة" (٘)فإنؾ تحذفيا

 .(ٜ)أو اإلتباع ،(ٛ)الوسط ، أو فتح(ٚ)، فعمى حذفيا(ٙ)صحيًحا
كف ي، أو البلـ فكالصحيح ما لـ (ٔٔ)فاإلسكافأو مضعًفا  (ٓٔ)أو معتؿ العيف

 .( ٕٔ)فبل يجوز اإلتباع ،اأو واوً  ياءً 

                                                 

  ٖٕٙ/ٔحٗظَ: حُظ٣َٜق  (ٔ)

 ٝهؼؼْ: كَوٌ ٖٓ ٠٤١ء، هخٍ حُ٘خػَ: ( ٕ)

َّٕ أرخٛخ ٝ  هي رِـخ ك٢ حُٔـِي ؿخ٣ظخٛخ  أرخ أرخٛخا

 :. حٗظَخ ُِظول٤قـً ش، أٝ ١ِزـٖ ٕٗٞ حُظؼ٤٘ـخ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ـً كظلض كَهَ: ـ( ه٤ٖ)

 .ٕ٘ٙ/ٔحُظ٣َٜق  ،ٓ٘ٔ/َٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ـَف حُـٔـٗ

 ٗلٞ: ػ٣َٖ٘، ٝػ٬ػ٤ٖ.( ٗ)

 ٝػخث٘خص.، كخ١ٔخص  : ٝػخث٘ش، طوٍٞ ك٢ كخ١ٔش ( ٘)

 خ أَٝ ٓؼظَ حُؼ٤ٖ أَٝ ح٬ُّ.٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٛل٤لً  :أ١( ٙ)

ٍْ٘ي  ،حُؼ٤ٖ ػ٠ِ ٌٜٓٞٗخطزو٢  :( أ7١) ِٛ ٍَ ، ٗلٞ:  ْٔ ، ٛ٘يحص  ، كظوٍٞ:ُٝؿ

٬ص. ْٔ  ُٝؿ

َِٛ٘ طلظلٜخ ١ِزً  :أ١( 8) َٔ ، يحص خ ُِظول٤ق، كظوٍٞ:   ٬ص.ُٝؿ

ِِٛ٘يحص  ،اطزخػٜخ ُِلخء :( أ9١) ٬ُٔص.، كظوٍٞ:   ُٝؿ

ٍش ُٝىٍَُٝش.( ٓٔ) َٔ  ٗلٞ: ِى٣

 ُٝى٫ٝص.، ؿٔؼٜٔخ: ى٣ٔخص  طوٍٞ ك٢ :( أ١ٔٔ)

٣َش( ٕٔ) َْ ِٓ ، ٫ٝ ٣ـُٞ ،ٗلٞ:  ٣َخص  ََ ِٓ ٣خص  ٝ َْ ِٓ ٣َِخص  :طوٍٞ ك٢ ؿٔؼٚ:  ِٓ

 .ٔ٘ٔ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ .  ربطزخع كًَش حُؼ٤ٖ ُِلخء
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، وال يجوز اإلسكاف إال (ٕ)ا ففتحيااسمً  (ٔ)صحيح العيف "َفْعمة"أو 
 (ٙ)ومعتمأو ، (٘)إال َرْبَعة وَلْجَبة، فالفتح ،(ٗ)، أو صفة فاإلسكاف(ٖ)ضرورةً 

 .(ٛ)يفتحونو وفكصحيح ىذيؿ،إال بني  (ٚ)فاإلسكاف
ا مف ال عوضً  ،ر فييا حكـ الحركة في المفرد وتنوينوظيوالنوف زيدت لي 

، وال منيا مع (ٔٔ)خبلًفا البف جني (ٓٔ)وال منيا ومف التنويف ،(ٜ)الحركة
ثنيف ونصب ، وال فارقة بيف رفع اال (ٕٔ)"أؿ"، ومنو مع اإلضافة خبلًفا لممبرد

                                                 

ك٬ ٣وِٞ ٖٓ إَٔ ٣ٌٕٞ  "كَْؼَِش" إ ًخٕ ػ٠ِ ُٕٝ"هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ:  (ٔ)

ًٔ كبٕ ًخٕ ٛل٤ق حُؼ ،ٚٛل٤ق حُؼ٤ٖ أٝ ٓؼظَِّ  خ أٝ ٤ٖ ك٬ ٣وِٞ إَٔ ٣ٌٕٞ حٓ

 .ٕ٘ٔ/َٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٛلش، 

 ٗلٞ: ؿلٍ٘ش َٝؿلَ٘خٍص.( ٕ)

ْكَحطِٜخ ًوٍٞ حَُحؿِ:( ٖ) َُ  ٖٓ ُْ  أَٝ طَٔظ٣ََق حُ٘ل

ْؤخٍص.( ٗ) َٟ ٍش ٝ َٔ ْو َٟ  ٗلٞ: 

رَؼخص ( ٘) ٍَ زخص رلظق حُؼ٤ٖ.، هخُٞح ك٢ ؿٔؼٜٔخ:  ـَ َُٝ 

 ٓؼظِش حُؼ٤ٖ. :( أ١ٙ)

(7 ) َُ ْٞ ُحٍص ٗلٞ: َؿ ْٞ  ٝر٠َ٤ٍَْش ٝر٠٤َْخٍص.، ٍس َٝؿ

ر٠َ٤َخص. :أ١( 8) َٝ حص  َُ  ٣ـَٝٗٚ ٓـَٟ ٛل٤ق حُؼ٤ٖ ك٢ حُلظق ك٤وُٕٞٞ: َؿٞ

 .7ٗ/ٔ، حُٔٔخػي 7/ٔ: اػَحد حُوَإٓ . حٗظَٝٛٞ ٍأ١ حُِؿخؽ( 9)

، حُٜٔغ 7ٓ٘/ٕح٫ٍط٘خف .  ٝٛٞ حهظ٤خٍ حرٖ ١خَٛ، ٝأر٢ ٠ٓٞٓ( ٓٔ)

ٔ/ٔ٘9. 

 .٘ٙٗ ،9ٗٗ/ٕحٗظَ: َٓ حُٜ٘خػش ( ٔٔ)

، حُٜٔغ 7ٓ٘/ٕ، ح٫ٍط٘خف ٖ٘ٔ/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ( ٕٔ)

ٔ/ٔ٘9. 
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، وال مف تنوينيف في التثنية ومف (ٔ)الواحد في حاؿ الوقؼ خبلًفا لمفراء
 .(ٕ)ا لثعمبتنوينات في الجمع خبلفً 

خرج عف يُ ضوعاتيا، وقد و واألصؿ داللة المفرد والمثنى والمجموع عمى م
، والمثنى عمى (ٗ)وعمى المجموع (ٖ)فيقع المفرد عمى المثنى ،األصؿ
وال  ،(ٛ)وعمى المفرد (ٚ)، والجمع عمى المثنى(ٙ)مفردوعمى ال (٘)الجمع

 .(ٜ)ينقاس شيء مف ذلؾ إال الجمع لممثنى في كؿ شيئيف مف شيئيف
****** 

                                                 

، َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٘ٙٗ، 9ٗٗ/ٕحٗظَ: َٓ حُٜ٘خػش ( ٔ)

 .9٘ٔ/ٔ، حُٜٔغ 7ٔ٘، 7ٓ٘/ٕ، ح٫ٍط٘خف ٖ٘ٔ/ٔ

، حُٜٔغ 7ٓ٘/ٕ، ح٫ٍط٘خف ٖ٘ٔ/ٔحٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ( ٕ)

ٔ/ٔ٘9. 

٢ًوٍٞ حُ٘خػَ: كٔخٓ( ٖ) َّٔٗ ََ ْٖ طَ  شَ رَطٖ حُٞحِى٤َ٣

 ٣َ٣ي: رط٢٘ حُٞحى٤٣ٖ.

ح( ٗ) ُْ طَؼلُّٞ ٌُ ِٞ رَْطِ٘  ًوٍٞ حُ٘خػَ: ًِٞح ك٢ رَْؼ

.ْ ٌُ  أ١: ك٢ رِطُِٞٗ

    : طؼخ٠ُ ( ًوُٞٚ٘)       ٍٓٞس حُِٔي ٖٓ ح٣٥ش : ٗ 

 ، أ١ ًَحص.

 ًوٍٞ حُ٘خػَ: ( ٙ)

ُّ ح٧كُٔن  خك٢َِ٘ اًح ٓخ حُـ٬ َٗ ِٚ ..... ح٧ّ   رؤ١َحِف أٗل٤َْ

 ٣َ٣ي رؤٗلٚ.

ُْ حُٔ٘خًذ.( 7)  ًوُْٜٞ: ك٬ٕ ػظ٤

ٍِهُٚ. وُْٜٞ:ً( 8) لَخ َٓ  ٗخرْض 

 .789ٔ/ٗ، َٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش 7ٔ/ٔحٗظَ: حُٔٔخػي ( 9)
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 ، والمكاف، ، والقبيمة ، ويكوف لؤلب، واألـ، والحي(ٔ)ىو اإلضافة :النسب
 .(ٕ)ؾ، ولمصفة وىو قميؿمَ مْ ، أو يُ ـُ زَ بَل ، والصنعة، ولما يُ  والمذىب
، كما أنو يجيء النسب (ٖ)اوال يكوف منسوبً  ،الفظً  افياءالتمحؽ وقد 
، (ٗ)في الصنعة "َفع اؿ"فيما ُيممؾ، وعمى  "فاعؿ"جيء عمى يف ،بغيرىا
، وعمى  "َفِعؿ"وعمى  وكمو ، (ٙ)"ِمفَعؿ"و (٘)"ِمفعيؿ"و "ِمفعاؿ"في المبلـز

و إف كاف غير متغير أ إليو والمنسوب  /أ[ٔ٘]. موقوؼ عمى السماع 
 أو  اسـ جمعٍ  (ٚ)ا باطراد مقيس، وبغير اطػراد مسموع، ثـ إف كػافمتغيرً 

                                                 

ٝٛٞ  ،رخد ح٩ٟخكش" حُ٘ٔذ ٝح٩ٟخكش رٔؼ٠٘ ٝحكي، ٌُُٝي هخٍ ٤ٓز٣ٞٚ:( ٔ)

 .ٖٖ٘/ٖ: حٌُظخد . حٗظَرخد حُ٘ٔزش

ح١ٍّ ٕ) ّٝ ٍحؿغ ٓٞحٟغ حُ٘ٔذ  . ( ٗلٞ: أك١َّٔ، ٝأٗو١َّ، ٝأػـ٢ّٔ، ٝى

، 9ٖٓ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ، َٗف حُـَٔ ٕٕ٘ك٢: حُـَٔ ٛـ 

 .8٘ٔ/٘، حُظ٣َٜق َٖٖٔٗف حُـَٔ ٫رٖ ٛ٘خّ ٛـ 

٢ًَُّٓ، ٣ُٝلظ٢ّ. ( أ١ ك٢ حُٔؼ٠ٖ٘)  ، ٗلٞ: 

 ، ٝرِحُ. ( ٗلٞ: ػطّخٍ، ٝه٤ّخ١ٗ)

وط٤َ.( ٗلٞ: ٗخهش ٘) ِٓ 

(ٙ. َْ يَػ ِٓ  ( ٗلٞ: حَٓأس 

خ، كبِٕ ًخٕ ٠ أٝ ٓـٔٞػً ح أٝ ٓؼًّ٘ ( ح٫ْٓ حُٔ٘ٔٞد ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓلَىً 7)

ؿْ٘ أٝ  ؿٔغ أٝ حَْٓ  ٬ٓٓش أٝ حَْٓ  خ ك٬ ٣وِٞ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ؿٔغَ ٓـٔٞػً 

 .ٖٓٔ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ َٗف حُـَٔ . ط٤ٌَٔ ؿٔغَ 
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ا صار اسمػً  لكنو (ٗ)أو لو ،(ٖ)ال واحد لو مف لفظو (ٕ)اأو مكسرً  (ٔ)جنسٍ 
نسبت  إلى المفرد يغير المعنىه لكف  رد   (ٙ)أو لـ يصر ،(٘)بعينولشيء 

 .(ٚ)عمى لفظو
ف ل ف كاف (ٜ)ى مفردهػا فإلمً سم  مى أو ػ، أو كاف مثنًّ (ٛ)رػـ يغيػوا  ، وا 
 ، أو (ٕٔ)، وسمع إلى الجممة بأسرىا(ٔٔ)درػى الصػا فإلمحكيًّ  (ٓٔ)امفردً 

                                                 

(ٔ ٌّ٢ ِٓ ٛط٢َّ، ٝ ا٠ُٝ ،( كظوٍٞ ك٢ حُ٘ٔذ ا٠ُ هّٞ: هٞ ٍَ ٗـَ:  ا٢ٍٛ٠ُ: 

 ّ١َِ ـَ ١َِّ. ا٠ُ، ٝ َٗ  طَٔ: طَٔ

( إ ًخٕ ؿٔغ ط٤ٌَٔ ك٬ ٣وِٞ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ٝحكي ٖٓ ُلظٚ أٝ ٫ ٕ)

.ٌٕٞ٣ 

 ( ٗلٞ: ػزخى٣ي١، ٝٗٔخ٤١ط٢.ٖ)

إ ًخٕ ُٚ ٝحكي ٖٓ ُلظٚ ك٬ ٣وِٞ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ هي رو٢ ػ٠ِ  :( أ١ٗ)

 ًٔ  خ ٢ُ٘ء.ؿٔؼ٤ظٚ أٝ ًخٕ حٓ

 طوٍٞ: أٗٔخ١ٍّ ٝأٜٗخ١ٍّ. ،ٔخٍ ٝأٜٗخٍ( ٗلٞ: أٗ٘)

ٙ ا٠ُ حُٔلَى إ ًخٕ رخه٤ً  :( أ١ٙ) خ ػ٠ِ ؿٔؼ٤ظٚ ك٬ ٣وِٞ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ٍىُّ

 .أػَحر٢ٌّ ٝ أػَحد: ٣ـ٤َّ حُٔؼ٠٘ أٝ ٫ ٣ٌٕٞ، ٗلٞ 

 ( ًخ٧ٓؼِش حُٔخروش.7)

٢ٌّ  :حُ٘ٔذ ا٠ُ حُلَحثٞهُْٜٞ ك٢ ( ٗلٞ 8) ِٟ ََ ، ٝا٠ُ هَز٢ٌَِّ  :، ٝا٠ُ حُوزخثَكَ

 .ر١ٌََّٞ٘  :ء كخٍّأر٘خ

٣ِي١ٌّ 9) َُ  : َٖ ٣َْي١ٌّ ( طوٍٞ ك٢ حُ٘ٔذ ا٠ُ ٣ُِي٣ َُ  : ِٖ ٣َي٣ْ َُ  .، ٝا٠ُ 

 خ أٝ ٫ ٣ٌٕٞ.ح ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓل٤ًٌّ ًخٕ ٓلَىً إ  :( أ١ٓٔ)

(ٔٔ ًَّ  ح: طؤرط٢.( كظوٍٞ ك٢ حُ٘ٔذ ا٠ُ طؤر٢ ٗ

 .ك٢ حُ٘ٔذ ا٠ُ ً٘ض ( ٗلٞ: ًُ٘ظ٢ٌّ ٕٔ)
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، أو صارا (ٕ)لـ يصيرا بمنزلة اسـ واحد نسبت إلى أييما شئت (ٔ)امضافً 
ا في قَ مِّ بؿ عُ  ،أو لـ يتعرؼ ،(ٗ)عرؼ بالثاني فإلى الثانيتواألوؿ ي (ٖ)بمنزلتو

ا فالفصيح ، أو مركبً (٘)ا فإلى الثانيلبسً  تَ فْ وؿ إال إف خِ أوؿ حاؿ فإلى األ 
 .(ٛ)، ويجوز إلييما(ٚ)، ويجوز إلى الثاني(ٙ)إلى األوؿ

 (ٜ)وينسب إليو ،اا واحدً ومف العرب مف يبني مف المضافيف أو المركب اسمً 
 .وىو موقوؼ عمى السماع

                                                 

ٕ ح٠ُٔخف ٝح٠ُٔخف ا٤ُٚ هي ٛخٍح خ ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٞ( إِ ًخٕ ٠ٓخكً ٔ)

 رُِٔ٘ش حْٓ ٝحكي ٢ٍُ٘ء أٝ ٫ ٣ٌٞٗخ.

 أٝ ا٠ُ حُـ٬ّ ٗٔزض. ،٣ُي ٗٔزض ( ٗلٞ: ؿ٬ّ ٣ُي إ أٍىص حُ٘ٔزش ا٠ُٕ)

إِ ًخٗخ رُِٔ٘ش حْٓ ٝحكي ك٬ ٣وِٞ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ح٧ٍٝ ٣ؼَف  :( أ١ٖ)

٠ٔخف رؼي ًُي كٜخٍ ًخُؼِْ، أٝ ٣ٌٕٞ حُ ذَ ِِّ ػْ ؿُ  ،رخُؼخ٢ٗ ك٢ ح٧َٛ

ًٔ  نَ ٝح٠ُٔخف ا٤ُٚ ُػِِّ  َٗف َٗف حُـَٔ .  خ ػ٠ِ ٓٔٔخٙك٢ أٍٝ أكٞحُٚ ػِ

 .ٕٖٔ/ٕحُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

( ٗلٞ: حرٖ ًَحع، ٝحرٖ ىأ٫ٕ، ٝحرٖ ػَٔ، أ٫َ طَٟ إٔ ؿ٤ٔغ ًُي أ٤ٟق ٗ)

َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ َٗف حُـَٔ ؟. ا٠ُ ٓخ رؼيٙ ٤ُظؼَف رٚ ػْ ُؿِّذ

ٕ/ٖٕٔ. 

ك٢ ح٧ٍٝ  قْ وَ ٧ٗي ُْ طَ  ؛حَٟٓء حُو٤ْ: حَٓث٢حُ٘ٔذ ا٠ُ ( طوٍٞ ك٢ ٘)

 ًٔ  .ٕٖٔ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ .  خُز

 رؼِزي.حُ٘ٔذ ا٠ُ ك٢  ( طوٍٞ: رؼ٢ٌِّ ٙ)

 ( طوٍٞ: رؼِز٢ٌ.7)

٢ٌٌّّ  ( طوٍٞ: رؼ٢ٌِّ 8)  .ر

٢ٌَّٔ٘ حُ٘ٔذ ا٠ُ ( ك٤وٍٞ ك٢ 9) ، ػزي ه٤ْ: َػْزو٢ٌَّٔ  ا٠ُ، ٝػزي ْٗٔ: َػز

٢ٌّٓ  ا٠ُٝ، ػزي حُيحٍ: َػزَي١ٌٍّ  ا٠ُٝ ََ  ىٍحرـَى: ا٠ُ، ٝك٠َٓٞص: َك٠

 .ٖٖٔ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ .  ىٍحٍٝى١ّ 
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ف كاف مفردً   معتؿ   ،(ٖ)البلـ محذوؼَ  ،(ٕ)غير ما ذكر عمى حرفيف (ٔ)اوا 
 في التثنية والجمع دُّ رَ والمحذوؼ يُ  ،(٘)و،أو صحيحَ (ٗ)المحذوؼ د  رُ  ،الثاني

 .(ٚ)الرد وتركو :فاأو ال يرد فوجي ،(ٙ)فترده 
ذا رددت فمذىب س ، ومذىب (ٛ)أف العيف عمى حاليا مف الحركة يبويووا 

فيو  البلـِ  ما لـ يكف المحذوؼُ  (ٜ)األخفش ردىا إلى أصميا مف السكوف
ف حذفتيا رددت  ،(ٔٔ)يا فإلى لفظو، فإف أثبت  (ٓٔ)وصؿٍ  ىمزةُ   وا 

                                                 

 ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ كَك٤ٖ أٝ ػ٠ِ أ٣ُي. :( أ١ٔ)

ْٕ ًخٕ ػ٠ِ كَك٤ٖ ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓلٌٝف ح٬ُّ أٝ حُلخء أٝ حُؼ٤ٖ.ٕ)  ( كب

 أٝ ظ٬ًّ ( كبٕ ًخٕ ٓلٌٝف ح٬ُّ ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُلَك٤ٖ ٓؼٖ)

 خ.ٛل٤لً 

(ٗ.١ّٝ َٝ ًَ  ( كظوٍٞ ك٢ حُ٘ٔذ ا٠ُ هُٞي: ًٝ ٓخٍ، 

ىَّ ا٤ُٚ ك٢ حُظؼ٤٘ش ٝحُـٔغ رخ٧ُق ٝحُظخء ٘) ٍُ ( ٫ ٣وِٞ إَٔ ٣ٌٕٞ حُٔلٌٝف هي 

 أَٝ ُْ ٣َى.

١ِّٞ. :( أ١ طَىٙ ك٢ حُ٘ٔذ، كظوٍٞ ك٢ حُ٘ٔذ ا٠ُ أَمٍ ٙ) ١ِّٞ، ٝا٠ُ أٍَد: أَرَ  أََه

 ( كظوٍٞ ك٢ ٣ٍَي: ٣َِي١ّ.7)

 .8ٖ٘/ٖ( حٗظَ: حٌُظخد 8)

، 7ٖٖ/ٖ، حُٔٔخػي 9٘8ٔ/ٗ( حٗظَ ٍأ٣ٚ ك٢: َٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش 9)

 .78ٗ/7حُوِحٗش 

 ( ٗلٞ: حرٖ، ٝحْٓ.ٓٔ)

 ( كظوٍٞ ك٢ حرٖ: حر٢٘ ٝك٢ حْٓ ح٢ٔٓ.ٔٔ)
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، (ٖ)ويرد المحذوؼ ،يحذفيا يبويوسػف (ٕ)، أو تاء اإللحاؽ(ٔ)المحذوؼ
 ، (ٗ)ياويونس ال يحذف
 .(٘)ويبقي ما قبؿ التاء عمى حركتو ،واألخفش يحذفيا

 (ٛ)صحيح الثاني فبل ترد (ٚ)، أو محذوؼ الفاء(ٙ)أو محذوؼ العيف فبل ترد
 .(ٓٔ)، واألخفش يرد العيف إلى أصميا(ٜ)أو معتمو فترد

                                                 

 ١ّٞٔٓٝ.، ( كظوٍٞ: ر١ّٞ٘ ٔ)

 ٝر٘ض.، ( ٗلٞ: أهض ٕ)

ُ٘خك٤ش ٢َُِٟ ، َٗف حٖٖٙ/ٖ( ك٤وٍٞ: أَه١ّٞ ٝر١ََّٞ٘.حٗظَ: حٌُظخد ٖ)

، َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 9٘٘ٔ/ٗ، َٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش 9ٙ، 8ٙ/ٕ

ٕ/ٖٔ٘. 

ِْظ٢ٌّ ٗ) ًِ ْ٘ظ٢ّ، ٝ : حُٔٔخثَ . حٗظَ ( أ١ ٣٘ٔذ ا٤ُٚ ػ٠ِ ُلظٚ، ك٤وٍٞ: أُهظ٢ِّ، ٝرِ

، َٗف حٌُخك٤ش ٔٓٙ/ٔ، ح٠٣٩خف ك٢ َٗف حُٔلَٜ 7ٗٔ ـحُز٣َٜخص ٛ

 . 77ٖ/ٖ، حُٔٔخػي 9٘٘ٔ/ٗحُ٘خك٤ش 

١ِّٞ  :ٍ ك٢ حُ٘ٔذ ا٠ُ أُهض( ك٤وٞ٘) ١ّْٞ٘. حٗظَ: حُٔٔخػي  :ٝا٠ُ ر٘ض ،أُْه رِ

 .ٖ٘ٔ/ٕ، َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ 77ٖ/ٖ

(ٙ ِٚ َٓ ِٜ ، ( طوٍٞ ك٢ حُ٘ٔذ ا٠ُ  َٓ  : ٌْ ُٓ ٝ ٌّ١ٌٌّ ،  ٢ ُٓ ٝ. 

 خ.خ ٛل٤لً ( ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ حُؼخ٢ٗ كَف ػِش أٝ كَكً 7)

َُِٗش: ِػِي١ٌّ ، َُِٝيس ، طوٍٞ ك٢ ٓؼَ ِػَيس  :( أ8١) ٝ  ، ٌّ٢ُِٗ  ُِِٝي١.،  ٝ

١ِّٞ. ،ط٘ٔذ ا٤ُٚ ًٔخ ط٘ٔذ ا٠ُ كَِؼَ :( أ9١) ِٗ  كظوٍٞ: ٝ

٢ّ٤. ،ٖٓ حٌُٕٔٞ :( أ١ٓٔ) ْٗ ِٝ  ك٤وٍٞ: 
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 ،تفتح العيف أو ِفِعبًل  بًل عَ أو فُ  ِعبًل الموازف فَ  (ٕ)الصحيح البلـ (ٔ)الثبلثي
فيجوز  (ٗ)اباعً تإال إف كانت كسرة الفاء إ (ٖ)بقي الفاء عمى حركتياتو 

 .(٘)فتحيا
/ب [ تقمب واوا ٔ٘باأللؼ ] أو غيرىا مف األوزاف فإلى لفظو، والمعتمة

وفي آخر  (ٜ)قبميا ساكفو  (ٛ)أو بالياء ،(ٚ)بالواو فإلى لفظو وأ، (ٙ)اأبدً 
قبميا ما و  ،فتتحرؾ الياء ،أو تفتح العيف ،(ٓٔ)االسـ ياء مشددة فإلى لفظو

وعري عف تاء  ،(ٔٔ)َرحى، أو مخففة فيصير مف باب ،افتنقمب ألفً  ،مفتوح
ينسب عمى لفظو،  يبويوفػسفت، حذ، أو كانت فيو (ٕٔ)التأنيث فإلى لفظو

                                                 

ْٕ ٣ٌٕٞ ٓؼظَ ح٬ُّ أٝ ٛل٤لً  :( أ١ٔ)  خ.ك٬ ٣وِٞ أ

 ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ كِِؼَ أٝ كَِؼَ أٝ ؿ٤َ ًُي ٖٓ ح٧ُٝحٕ. : ٫( أ١ٕ)

ٝٓزذ ًُي أّٗي ُٞ ٗٔزض ا٤ُٚ ػ٠ِ ، ارَِ: ار٢َِّ طوٍٞ ك٢ حُ٘ٔذ ا٠ُ  :( أ١ٖ)

َٗف حُـَٔ ، ك٤ظٞح٠ُ حُؼوَ ،٣خء١ حُ٘ٔذٓغ ُلظٚ ٫ؿظٔغ ػ٬ع ًَٔحص 

 .ٖٙٔ/٫ٕرٖ ػٜلٍٞ 

ِؼن كؤطزؼض كًَش  :( أ١ٗ) َٛ ِؼن، كبّٗٚ ك٢ ح٧َٛ  ِٛ ٌَُٔس حُؼ٤ٖ ٗلٞ: 

 حُلخء.

َؼو٢ٌّ  :( أ١٘) َٛ َؼو٢ٌّ  طوٍٞ:  ِٛ ، 9ٗ7ٔ/ٗش : َٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤. حٗظَٝ

 .7ٔٙ/ٕ، ح٫ٍط٘خف 8ٖٙ/ٖحُٔٔخػي 

١ِّٞ، ٝا٠ُ هُذ: هُز١َّٞ.ٙ) َك ٍَ ك٠َ:  ٍَ  ( طوٍٞ ك٢ حُ٘ٔذ ا٠ُ 

(7.١ِّٝ ١ِّٝ، ٝك٢ َؿٍي: َؿْي ِْ  ( طوٍٞ ك٢ ؿِٝ: َؿ

 خ أٝ ؿ٤َ ٓخًٖ.٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓخ هزَ ح٤ُخء ٓخًً٘  :( أ8١)

ْٕ ًخٕ ٓخًً٘  :( أ9١)  خء ٓ٘يىس أٝ ٓوللش.خ ك٬ ٣وِٞ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ آهَٙ ٣كب

 طوٍٞ ك٢ حُ٘ٔذ ا٠ُ َك٢ّ: َك٢ِّّ٤. :( أ١ٓٔ)

 ٫ ٣وِٞ إٔ طٌٕٞ ك٢ آهَٙ طخء طؤ٤ٗغ أٝ ٫ طٌٕٞ. :( أ١ٔٔ)

 ( طوٍٞ ك٢ حُ٘ٔذ ا٠ُ ظَز٢: ظَز٢ّ٤.ٕٔ)
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، (ٔ)ويونس ينسب إلى مثؿ "َفْعَمة" أو "ُفْعَمة" أو "ِفعمة" مكسوراِت العيف
 وُيْجرى ذوات الواو مف "َفْعَمة" و"ُفْعَمة" و"ِفعمة" مجرى ذوات الياء.

 (ٖ)إال ما شذ (ٕ)وتفتح العيف ،تحذؼ منو الياء "َفِعيمة"الرباعي الموازف 
إال ما  (٘)فتحذفيا "ُفَعْيمة"، أو (ٗ)رفتق يا،يف والمضاعفإال في المعتؿ الع

، ويقرىا  (ٚ)يبويو تحذؼ الواو عمى مذىب س "َفعوَلة"، أو (ٙ)شذ
 .إال ما شذ اعمى لفظيببل تاء ، وثبلثتيا (ٛ)المبرد

                                                 

٤َْٗش: ٔ) ُِ ١ّٞ، ٝا٠ُ  َٓ ٤َش: ُى ْٓ ١ِّٞ، ٝا٠ُ ُى ( ك٤وٍٞ ك٢ حُ٘ٔذ ا٠ُ ظَْز٤َش: ظَزَ

.١ُّٞٗ 

٢ّ َٝكَ٘ل٢ّ.( طوٍٞ ك٢ حُ٘ٔذ إُ) ِٓ ٌَ ش َٝك٤ِ٘لَش: َؿ َٔ ٣ ٌِ  ٠ َؿ

ش: حُ٘ٔذ ا٠ُ ( هخُٞح ك٢ٖ) َٔ ٤ِِ َٓ ٤ِوش ٝ َٓ .٢ّٔ٤ِِ َٓ ٤ِِو٢ّ  َٓ 

ِي٣َيس:  ،ٝط٘ٔذ ا٤ُٚ ػ٠ِ ُلظٚ ، طخء حُظؤ٤ٗغ٫ طلٌف ا٫َّ  :( أ١ٗ) َٗ كظوٍٞ ك٢ 

ِي٣ي١ٌّ  : َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . حٗظَخ ٖٓ حؿظٔخع حُٔؼ٤َِٖٛٝرً  َٗ

 .ٕٔٙ/ٕ، ح٫ٍط٘خف ٖٙٙ/ٖ، حُٔٔخػي 7ٖٔ/ٕ

ك٢ٌِّ ٘) ٌَ ٣لش: ُك ٌَ  رلٌف ح٤ُخء ٝحُظخء. ( ك٤وٍٞ ك٢ حُ٘ٔذ ا٠ُ ُك

٣ْزشٙ) ََ ٣ْز٢ّ.هُ كوخُٞح:  ،( ٌٝٗ ٖٓ ًُي: ُه ََ 

ُٞش ،ٝط٘وِٚ ا٠ُ كؼَ ،طلٌف حُٞحٝ ٝطخء حُظؤ٤ٗغ :( أ7١) ُٔ : كظوٍٞ ك٢ َك

 َ٘ َٗ ٘ٞءس:  َٗ ز٢ِّ، ٝػ٠ِ ًُي هُْٜٞ ك٢  ًَ ٍَ ًُٞرش:  ٢ِِّ، ٝك٢ ٍ َٔ : . حٗظَج٢ٌّ َك

، َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٖ، حُٔٔخثَ حُؼ٠ي٣خص ٙ 9ٖٖ/ٖحٌُظخد 

ٕ/ٖٔ7 ،ٖٔ8. 

(8٢ُُٞٔ ، َٗف حُٔلَٜ ٓٗٔ/ٖ: حُٔوظ٠ذ . حٗظَ( ك٤وٍٞ ك٢ َكُٔٞش: َك

 8ٖٔ/ٕ، َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 7ٗٔ، ٙٗٔ/٫٘رٖ ٣ؼ٤ٖ 
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، (ٖ)وتوالت حركاتو تحذؼ األلؼ ،(ٕ)ألؼ وفي آخره ،(ٔ)وغيرىا مف األوزاف
أو  ،(ٗ)ا، وقد تحذؼقمبة عف أصػؿ، فتقػمب واوً من واأللؼ ،لـ تتواؿَ  وأ

ا، وقد تقمبيا، ، أو لمتأنيث فتحذؼ فصيحً (٘)لئللحاؽ فتحذؼ، وقد تقمبيا
 .(ٙ)ألؼ قبؿ الواو ةداجوز زيتو 

، أو بدؿ مف أصؿ (ٜ)أصؿ فاإلثبات (ٛ)، بؿ ىمزة(ٚ)أو ليست في آخره ألؼ
ذا قمبتىمزة ، أو في آخره واو فتبقى، أو ياء فيجوز قمبيا(ٓٔ)فيما  ، وا 

ف شئت قمبتي ،فإف شئت أبقيتيا ف عري عف ذلؾ(ٔٔ)اا واوً موا  وقبؿ  ،، وا 

                                                 

 ( ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ آهَٙ أُق أَٝ ٫ ٣ٌٕٞ.ٔ)

 ٠ُ حُلًَخص أٝ ٫ طظٞح٠ُ.( ٫ ٣وِٞ إٔ طظٞحٕ)

 ( طوٍٞ ك٢ ؿِٟٔ: َؿ١ِّٔ.ٖ)

١ِّٞ، ٝهي ٣ـُٞ كٌف ح٧ُقٗ) َِٜ َٓ كظوٍٞ:  ،ًُٝي ه٤َِ ،( كظوٍٞ ك٢ حُ٘ٔذ: 

 ٌّ٢ِٜ ِ َٓ. 

ْ  ٓؤ١ٍٝ  ٘) ٟ ٝأ٠١ٍَ ػ٘ي ٖٓ هخٍ: أَى٣ ََ ك ًِ ٝ ٟ َِ ؼ ِٓ كبِٗي طوِزٜخ  ،( ٗلٞ: 

 ًٝ ١ّٝ، ٝ ،حٝح ََ ك ًِ ٝ ١ّٝ َِ ؼ ِٓ  :ٟ َِ ؼ ِٓ كٌكٜخ أَؿٞى ٖٓ كظوٍٞ ك٢ حُ٘ٔذ ا٠ُ 

 .9ٖٔ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ .  وِذ ػٖ أََٛ٘كٌكٜخ ك٢ حُٔ

، ُٝكز١ٝ٬ّ ، ُكز١َِّٞ ، ُٝكز٢ٌِّ  ( ٗلٞ: ُكز٠َِ كخُ٘ٔذ ا٤ُٜخ ػ٠ِ ػ٬ػش أَٝؿٚ:ٙ)

 ٝح٧كٜق كٌكٜخ.

( ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ آهَٙ ِٛٔس أٝ ٣خء أٝ ٝحٝ رؼي أُق ُحثيس أَٝ ٫ 7)

.ٌٕٞ٣ 

  ٖٓ أََٛ. أَٝ ري٫ً أ٬ًَٛ  ( ٫ ٣وِٞ إٔ ط8ٌٕٞ)

 ٝهُزخث٢.، ( ٗلٞ: ِكَرخث٢ 9)

 ٍٝىحث٢.، ( ٗلٞ: ًٔخث٢ ٓٔ)

وخ٣ش.ٔٔ) ِٓ  ( ٗلٞ: ٓوخث٢ ك٢ 
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فإف لـ تقمب  ،أو بعدىا ياء ،(ٔ)ويجوز قمبيا فتحةً  ،فعمى لفظو ،آخره كسرة
ف قمبتيا قمبت الياء ألفا ،الكسرة حذفت الياء  .(ٕ)اوقمبتيا واوً  ،وا 

أو ىمزة  ،(ٗ)ا كسرة تحذؼأو ياء قبمي ،الذي في آخره ألؼ (ٖ)الخماسي
ويجوز  ،، أو أصبًل فثبت(ٙ)ازائدة لمتأنيث فبل يجوز إال قمبيا واوً  (٘)بعد ألؼ

والقمب واإلثبات في البدؿ أحسف  ،القمب، أو بدال منو أو ممحقة فاإلثبات
، أو ياء بعد ألؼ زائدة فيجوز (ٚ)/أ[ أحسفٕ٘كما أف القمب في الممحقة ]

 .(ٛ)قمبيا ىمزة وواوا
ف بعد اف كإإال  (ٜ)منيما  حذؼ المتحركةفتقبؿ اآلخر ياء مشددة  أو 

 ، وما بقي مف الخماسي والرباعي (ٓٔ)الياءيف حرؼ مد وليف فبل تحذؼ

                                                 

 ( كظوٍٞ ك٢ طَـِِذ: طَـِِز٢ّ ٝطَـِز٢ِّ.ٔ)

(ٕ ّ١ِٞ َٟ ٢ّ، ٝهخ ِٟ ٍٝ: هخ  ( كظوٍٞ ك٢ حُ٘ٔذ ا٠ُ هخ

س أٝ ٣خء ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ آهَٙ أُق أَٝ ِٛٔس أَٝ ٣خء رؼي أَُق ُحثي (ٖ)

 رؼي ًَٔس أَٝ هزَ آهَٙ ٣خء ٓ٘يَّىس أٝ ٫ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ٢ٗء.

(ٗ.٢ّ ِٓ َح ُٓ  :٠ َٓ َح ُٓ  ( طوٍٞ ك٢ حُ٘ٔذ ا٠ُ 

ًَ  :( أ١٘)  أٝ ري٫ً  ، ٖٓ أََٛأَٝ ري٫ً ، ٫ ٣وِٞ إَٔ طٌٕٞ حُِٜٔس ُِظؤ٤ٗغ أَٝ أَٛ

 ٖٓ ُحثيس ِٓلن رخ٧َٛ.

١ِّٝ  َكَٔحء ٠( طوٍٞ ك٢ حُ٘ٔذ اُٙ)  : َكَٔح

ًِٔخث٢ّ ًٝٔخ١ّٝ، ٝك٢ حُ٘ٔذ ا٠ُ ِػِزخء: ( طوٍٞ ك7) ٢ حُ٘ٔذ ا٠ُ ًٔخء: 

 ِػِزخث٢ّ ِٝػِزخ١ّٝ، ٝح٩ِػزخص ك٢ ًٔخء أكٖٔ، ٝحُوِذ ك٢ ِػِزخ١ّٝ ٝرخرٚ أَكٖٔ

 .ٕٖٔ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . 

 ( طوٍٞ ك٢ حُ٘ٔذ ا٠ُ ِىٍكخ٣َش: ِىٍكخث٢، ِٝىٍكخ١ّٝ.8)

٤ْي١ّ 9) َٓ ٤ِّي: أُ َٓ ذ ا٠ُ أُ  .( طوٍٞ ك٢ حَُّ٘ٔ

(ٔٓ.٢ٔ٤ِّ٤َٜ ُٓ  :ْ٤ِّ٤َٜ ُٓ ذ ا٠ُ   ( طوٍٞ ك٢ حَُّ٘ٔ
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 .(ٔ)ينسب إليو عمى لفظو إال ما شذ
بخبلؼ ما  ضرب بابو أف ُيغير فمـ ُيغير، وعكسو، وضرب ُغيِّرَ  :الشاذ

 يستحقو.
، ُىَذِلي، وُسَممي، وُقَرشي: (ٖ)، والعكسوَعِميري، وَسِميمي  َسِميقي،  :(ٕ)األوؿ
، وَبْصِري، وُسْيِمي، وُدْىري، وَبحراني، وُجماِني، وَرَقباني، وِلحياني، وُمَمِحي  

، ِمي، وَقِفي، وشآـٍ رْ حِ وَرَبعي، و  ِفي،ضي، وَخرَ وُأفِقي، وُخْرِسي، وَحمِ 
، وُروحاِني، وَثَقفي، وُأنا  اِري، وَمروِزي، وراِزي في:بِفي، وأويماٍف، وَتياـٍ

ُخزاَعة، والبصرة، والَسيؿ، والَدىر، والَبحر،  ُىَذيؿ، وُسَمْيـ، وُقريش، وُمَمْيحِ 
ْمض، والخريؼ، والربيع، والُجّمة، والرَقَبة، والمحية، واأُلُفؽ، وُخراساف، والحُ 

، والَقفا، والشحَ وال ، (ٗ)األنؼـ، واليمف، وِتيامة، والُروح، وَثِقيؼ، و اـر
 ، وَمْرو، والَرّي.وبارو 

 ، (ٓٔ)، وُعَبدي(ٜ)، وَبَدوي(ٛ)يّ وِ ، وُعمْ (ٚ)، وطائيّ (ٙ)يّ ػ: َزبانِ (٘)الثالث

                                                 

 .ٕٖٔ، ٕٖٓ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٔ)

 ( ٝٛٞ ٓخ طَى طـ٤٤َٙ ٝرخرٚ إَٔ ٣ظـ٤َ.ٕ)

 ( ٝٛٞ ٓخ طـ٤َّ ٝرخرٚ إَٔ ٫ ٣ظـ٤َ.ٖ)

 حَُؿَ حُؼظ٤ْ ح٧ٗق. :( أ١ٗ)

 ( ٝٛٞ ٓخ ؿ٤َ ه٬ف طـ٤٤َٙ ح١ٌُ ٣ـذ ك٤ٚ.٘)

ر٢َِّ٘ ٙ) َُ  .( ٝرخرٚ: 

 ( ٝرخرٚ: ٤َْ١ج٢ّ.7)

 ( ٝرخرٚ: ػخ٢ُّ ٝػخ١َُّٞ.8)

(9.١ِّٝ  ( ٝرخرٚ رخِى١ّ أَٝ رخَى

 ( ٝرخرٚ: َػز٤ي١ّ.ٓٔ)
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، (ٖ)وَصنعاِني، وَبيراِنّي، وَدْسَتواني، وروحانيّ  ،(ٕ)يّ ػِ ، وُحْبم(ٔ)وَجذِمي
وعبشمي، وعبدري،  ، وَعْبَقسّي،(٘)موّي، وَطيويّ ، وأَ (ٗ)وَحرورّي، وَجُمولي

وَعِبيَدَة، في: َزبيَنة، وَطيئ، والعالية، والبادية،  (ٙ)وحضرمي، ودراوردي
وروحاء، وجذيمة، والُحْبمى مف األنصار، وصنعاء، وبيراء، َوْدسَتواء، 

وَحُروراء، وَجُموالء، وُأَمي ة، وُطيَية، وعبد قيس، وعبد شمس، وعبد الدار، 
 وحضر موت، وداربجرد.

****** 
اء، ػ، والدع(ٛ)، والنيي(ٚ)ى األمرػدخؿ إال عمػت ال وكيد:ػوف التػن

 ا"ػ"م تكػوف أف بشػرط (ٔٔ)، وفعػؿ الشػرط(ٓٔ)القسػـ ػوابػ، وج(ٜ)والتحضيض

                                                 

(ٔ.٢ّ ِٓ ٌَ  ( ٝرخرٚ: َؿ

(ٕ.١ِّٝ  ( ٝرخرٚ: ُكْز٢ِّ أَٝ ُكز١َِّٞ أَٝ ُكز٬

(ٖ.١ِّٝ ٝكخ ٍَ ٝ ،١ِّٝ ٘ؼخ َٛ ٝ ،١ِّٝ ظَٞح ْٓ ١ِّٝ، َٝى  ( ٝحُزخد ك٤ٜخ إَٔ ٣وخٍ: رََٜح

ٍٝح١ّٝ َٝؿ١ّٝ٫ِٞ.( ٝحُزخد ٗ) َُ  ك٤ٜخ: َك

(٘.١ِّٞ ١ِّٞ، ٢َُّٜ١ٝ أَٝ ١َُٜ َٓ
٢ِّ٤ ٝأُ َٓ

 ( ٝرخرٜٔخ: أُ

١َِّ َٝىٍحر٢ّ. ،( ٝحُزخد ك٤ٜخ إَٔ ط٘ٔذ ا٠ُ ح٧ٍٝ ٜٓ٘ٔخٙ)  كظوٍٞ: َك٠ْ

َّٖ ٣ُيً 7) ٝٓخ رؼيٛخ،  ٖ٘ٙ/ ٕ: ح٫ٍط٘خف . حٗظَح( ٗلٞ هُٞي: حَٟرَ

 رؼيٛخ.ٝٓخ  9ٓ٘/ٕٝٓخ رؼيٛخ، حُٜٔغ  78ٔ/ٗحُظ٣َٜق 

َّٖ هخُيً 8) َِرَ  ح.( ٗلٞ هُٞي: ٫ ط٠

 ( ًوٍٞ حُ٘خػَ: 9)

ْوِِلَشٍ  ُٓ  ََ ْػٍي َؿ٤ْ َٞ ْٖ رِ ِّ٘ ُٔ  ٬ََّٛ طَ

َّٖ ٣ُي .ٓٔ)  ( ٗلٞ هُٞي: ٝهللا ٤ُوٞٓ

َّٖ ٣ُيً ٔٔ) ْٕ ط٠َر ِٔ ( ٗلٞ هُٞي: ا  ا٤ُي. تْ ح ٣ُ
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ـ تكف زيدت فبل تدخؿ إال ضػرورة ػفإف ل /ب[،ٕ٘] (ٔ)األداة بعػد زيػدت قػد
 االستفياـ. زيدت قبمو "ما"، وكؿ فعؿ دخمت عميو أداة (ٕ)]..........[

، ولـ ضعفةفعاؿ التي يدخؿ فييا النوناف إف كانت صحيحة غير مواأل
بناء، وقيؿ: اللتقاء  (ٖ)النونيف، وفتحت آخر الفعؿ يتصؿ بيا ضمير أدخمت
 .ا ضمير تثنية ألحقت الشديدة ال الخفيفةرً ذكالساكنيف، أو اتصؿ م

حداىما األلؼ ،ناف إذا التقيا في كممةكاسوال وبعده غير مشدد لـ يجز  ،وا 
 ،وال ينقاس عندنا ،(٘)، وذلؾ مقيس عند الكوفييف(ٗ)بينيما عندنا الجمع

أو مشدد ال  ،وبعدىما غير مشدد لـ يجز الجمع بينيما ،الياء والواو وأ
 ،أو لو أصؿ في الحركات جاز ،لـ يجز الجمع بينيما أصؿ لو في الحركة

ذا يجوز الجمع ، ففي مثؿ ىُمود  تُ قوؿ: توذلؾ أف تبني "ُتُفوِعَؿ" مف المد ف
                                                 

  ( ًوُٞٚ طؼخ٠ُ:ٔ)       حٗظَ:8٘ : ٍٓٞس ح٧ٗلخٍ ٖٓ ح٣٥ش . 

، حُظ٣َٜق 9ٙٙ/ٕ، حُٔٔخػي ٖٔ/ٖ، حُٔوظ٠ذ ٘ٔ٘، ٗٔ٘/ٖحٌُظخد 

ٗ/ٔ8ٕ. 

 .١ْٔ رٔويحٍ أٍرغ ًِٔخص( ٕ)

َّٖ ٣ُيً ٖ) َِرَ ْٖ ػَ ( ٗلٞ: َٛ ط٠ َِرَ / ٕ: ح٫ٍط٘خف . حٗظَحًَ ْٔ ح، َٝٛ ط٠

، ٝهي حهظِق ك٢ حُلًَش هزَ حُٕ٘ٞ، كٌٛذ هّٞ ا٠ُ أٜٗخ كًَش ر٘خء، ٕٙٙ

: . حٗظَوخء حُٔخ٤ًٖ٘، ٝٛٞ هٍٞ ٤ٓز٣ٞٚٝآهَٕٝ ا٠ُ أٜٗخ كًَش ػخٍٟش ٫ُظ

 .ٕٙٙ/ٕ، ح٫ٍط٘خف 9ٔ٘/ٖحٌُظخد 

ِّٕ طلٌف حُٕ٘ٞ ٗ) ٧ّٜٗخ ػ٬ٓش اػَحد ٝأُلوض ؛ ( ٗلٞ هُٞي: َٛ ط٠َرخ

. حُٕ٘ٞ حُ٘ي٣يس هخٛش، ٫ٝ ٓز٤َ ا٠ُ اُلخم حُٕ٘ٞ حُول٤لش ُج٬ ٣ـظٔغ ٓخً٘خٕ

 .9ٖٗ/ٕ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ

ْٕ ٣ُيً ( أؿخُ ٣ْٞٗ ٝحٌُٞ٘) ح، ك٤ٕٞ ٝهٞع حُول٤لش رؼيٛٔخ، كظوٍٞ: حَٟرخ

 ًَ ، 7ٔٗٔ/ٖ، َٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش ٕٗ/ٖ: حُٔوظ٠ذ . حٗظَحٝحَٟر٘خٕ ػٔ

 .7ٗٙ/ٕ، حُٔٔخػي ٕٙٙ/ ٕح٫ٍط٘خف 
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فتمتقي  ،وتحذؼ عبلمة الرفع ،دة والخفيفةيضمير الجمع فالشد وأ ،بينيما
 .(ٔ)فتحذؼ عبلمة الجمع ،النوف مع عبلمة الجمع وىي ساكنة

، ويفتح آخر الفعؿ،  أيضاً  ا لـ يتصؿ بو ضمير فالشديدة والخفيفةأو مؤنثً 
ؿ بيف أجزاء وتفصأو اتصؿ ضمير مفرد، فالشديدة ال الخفيفة أيًضًا ، 

 .النوف الشديدة باأللؼو الفعؿ 
غير أف األكثر ممف كاف يقوؿ:  (ٖ)فحكمو حكـ غير المضعؼ (ٕ)اأو مضعفً 

 .د  رُ  :اردد يرجع إلى لغة مف كاف يقوؿ
ف كاف ميموزً   ا فحكمو حكـ غير الميموز.وا 
ف كاف معتبلًّ  فإف كاف لمذكر قمت:  ،ولـ يتصؿ بو ضمير ،بالياء والواو (ٗ)وا 

، وترد المحذوؼ ىؿ ؟، وادعوف   ،أو اتصؿ بو ضمير تثنية فالشديدة ،ترِمَيف 
ف كاف لمؤنث اتصؿ بو ضمير مفرد  ،أو ضمير جمع فالشديدة والخفيفة وا 

، (ٚ)، أو مثنى فالشديدة(ٙ) باأللؼ قمبتيا إلى أصميا، فإف كاف معتبلًّ (٘)فيما

                                                 

 .9ٔ/ٗ، حُظ٣َٜق ٘ٙٙ/ ٕ( حٗظَ: ح٫ٍط٘خف ٔ)

ىَّ.ٕ) ٍُ  ( ٗلٞ: 

(ٖ. َّٕ ُىَى ٍْ ، ٫ٝ طوٍٞ: ح َّٕ ىَّ ٍُ  ( ُْ طلٌٚ، طوٍٞ: 

  رخُٞحٝ أٝ رخ٤ُخء أٝ رخ٧ُق.٫ ٣وِٞ إَٔ ٣ٌٕٞ ٓؼظ٬ًّ  :أ١( ٗ)

؟٘) َّٖ َِر كبٗي طِلن حُٕ٘ٞ حُ٘ي٣يس ٝحُول٤لش  ،( ٗلٞ هُٞي: ٣خ ُٛ٘ي َٛ ط٠

ك٤ِظو٢ ٓخً٘خٕ كظلٌف ح٤ُخء ٫ُظوخء حُٔخ٤ًٖ٘ ٣ٝزو٠ ٓخ هزَ ح٤ُخء ػ٠ِ كًَظٚ 

؟ َّٖ َِرِ ف حُـَٔ : َٗ. حٗظ٤َُيٍ ػ٠ِ حُٔلٌٝف ٗلٞ هُٞي: ٣خ ُٛ٘ي َٛ ط٠

 .9ٕٗ/٫ٕرٖ ػٜلٍٞ 

؟ٙ) َّٖ َ٤ ِ٘ ؟ رخُٕ٘ٞ حُ٘ي٣يس ٝحُول٤لش. ،( ٗلٞ: َٛ طو ْٖ َ٤ ِ٘  َٝٛ طو

ِّٕ طلٌف حُٕ٘ٞ 7) ، ٝطِلوٚ  ٧ّٜٗخ ػ٬ٓش اػَحد؛ ( ٗلٞ هُٞي: َٛ ط٠َرخ

 حُٕ٘ٞ حُ٘ي٣يس كو٢.
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أو  ،/أ[ٖ٘بالضـ ]وتحرؾ الواو  ،فُّ وُ شَ خْ فتقوؿ: ىؿ تَ  ،أو مجموع فيما
 .(ٔ)........ ف  يِ شَ ، واخْ ف  يِ شَ خْ باأللؼ واتصؿ بو ضمير مؤنث مفرد قمت: ىؿ تَ 

 والوقؼ عمى الشديدة اف،أو جمع قمت: ىؿ تخشينفالشديدة،  (ٕ)أو ].....[
أو  ،أبدلت منيا ألفا بالسكوف، وأما الخفيفة فإف كاف ما قبميا مفتوًحا

وذىب يونس إلى إبداليا حرفا مف جنس  ،حذفياتمضمومة أو مكسورة ف
تغيرىا  بعدىا لـ ساكف، والنوف الشديدة إذا وصمتيا ب(ٖ)الحركة التي قبميا

ذا وصمت الخفيفة بساكف بعدىا حذفتيا ]  .(ٗ).....[....عف حاليا، وا 
ا ال لمتعظيـ خبلفً  (ٚ)، ولمتقريب(ٙ)، ولتقميؿ الكمية(٘)رػلمتحقي ر:ػالتصغي
 .(ٛ)ؾي ذلػف فػلمكوفيي

                                                 

 ( ر٤خٝ ُْ أٓظطغ هَحءطٚ.ٔ)

 ( ر٤خٝ ُْ أٓظطغ هَحءطٚ.ٕ)

 .ٙٙٙ/ٕ( حٗظَ: ح٫ٍط٘خف ٖ)

 ر٤خٝ ُْ أٓظطغ هَحءطٚ. (ٗ)

َؿ٤َْ.٘) ٍُ ٤َْ٣ي، ٝ ُُ  ( ٗلٞ: 

ِٜٔخص.ٙ) ٣ْ ٍَ  ( ٗلٞ: ُى

ي٣و٢ِّ :( أ7١) ُٛ ٝحَُٔحى طو٣َذ ُِٓ٘ش ح٧م  ،طو٣َذ ح٢ُ٘ء، ٗلٞ: أَُه٢ِّ ٝ

هُز٤ََْ  ٖٓ أه٤ٚ، ٝحُٜي٣ن ٖٓ ٛي٣وٚ، ٝهي ٣ٌٕٞ حُظو٣َذ ُِِٓخٕ، ٗلٞ:

٣ْن حَُٔكِش، ٝطَُل٤ْض حُؼَٜ، ٝرَُؼ٤َْي حُٔـَِد، ٝطو٣َذ ٓٔخكظٚ، ٗلٞ: كُ  َٞ

 .ٖٗٔ/٘، حُظ٣َٜق 89ٕ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ .  حُز٣َي

٤ٜ٣َْش ا٠ُ ( ًٛذ حٌُٞك٤ٕٞ 8) َٝ إٔ حُظٜـ٤َ هي ٣ؤط٢ ُظؼظ٤ْ ح٢ُ٘ء، ٗلٞ: ُى

ي٣و٢ِّ، ًٔخ حٓظيُٞح روٍٞ  خأ٠٣ً  ٤ُِ٘ٔش، ُٝػٔٞح ُٛ ٝ ، إٔ ٖٓ ًُي: أَُه٢ِّ

 حُ٘خػَ: 

ٍَ ٗخٍٓن ُٖ ط٘خَُٚ ٣َْن ُؿز٤ َٞ ٬َٔ  كُ ََّ ٝطَؼ ٌِ  رِوَُّ٘ظٚ كظ٠ ط
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، وال "التي"، و"الذي"، و(ٕ)إال اسـ اإلشارة (ٔ)في البناء َصّغر متوغؿٌ يُ وال 
ف أعرب، وال مختص بالنفي ، وال أسماء األياـ، (ٖ)اسـ استفياـ أو شرط وا 

المصغر، وال االسـ العامؿ،  ، وال المحكي، وال(ٗ)وال الظرؼ غير المتمكف
 وال جمع كثرة.

أو  ،ا غير مكسرأو غيره مجموعً  ،(٘)صدره ا ُصغِّرواالسـ إف كاف مركبً 
مف لفظو ُرد  إلى واحده  لو أو لكثرة وال واحد ،(ٙ)لقمة فعمى لفظو امكسرً 

، (ٛ)فيردُّ إليو، وُيَصغ ر ،ولو جمع قمة ،واحد (ٚ)لو أو ،وُصغِّرَ  ،عمى القياس

                                                                                                              

ََّ ٝطؼ٬ٔ( ى٤َُ ػ٠ِ ػظٔ ٍُ ،  ٚظهخُٞح: كوُٞٚ:)كظ٠ طٌ هُْٜٞ رٔخ ٣ظٞحكن  ىَّ ٝهي 

، َٗف حُ٘خك٤ش 89ٕ/ٕٝؿَٝ حُظٜـ٤َ. حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .ٖٗٔ/٘، حُظ٣َٜق ٖٔ٘/ٔ، ح٫ٍط٘خف 9ٔٔ/٢َُِٟٔ 

(ٔ ، ْٖ َٓ ، ٝ( ٗلٞ:  ْْ ًَٝ َٖ ، َٗف حُ٘خك٤ش ٢َُِٟ 89ٗ/ٖ: حٌُظخد . حٗظَأ٣

، ح٫ٍط٘خف 9ٕٓ/ٕ، َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 8ٕ/ٕ، حُٔوَد 89ٕ/ٔ

 .ٗٗٔ/٘، حُظ٣َٜق ٖٔ٘/ٔ

 .77ٔ/٘حُظ٣َٜق .  ( ٢ٛٝ: ًح، ٝطخ، ًٝحٕ، ٝطخٕ، ٝأ٫ٝءٕ)

 ( ٗلٞ: أكي، َٝػ٣َذ.ٖ)

 ( ٗلٞ: رُؼ٤يحص ر٤ٖ، ًٝحص َٓس.ٗ)

، حُظ٣َٜق ٖٓٙ/ٔخف : ح٫ٍط٘. حٗظَ( ٗلٞ: رؼِزي، طوٍٞ: رَُؼ٤َِْزَي٘)

٘/ٔٔ7٘. 

 طوٍٞ: أُك٤َِِْْ.كبٗي ( ٗلٞ: أكُِْ، ٙ)

ىُّ كبٗي ط( ٗلٞ: ػزخى٣ي، ٝٗٔخ٢٤١، 7) ظوٍٞ: ، كا٠ُ ٝحكيٙ ػ٠ِ حُو٤خّ َُ

٤ًٝلٔخ ًخٕ  ،ح أٝ ِػزي٣يحح أٝ ػزي٣يً ُػز٤ي٣ي؛ ٧ٕ ٝحكيٙ ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ُػزيٝىً 

، ٍٝحؿغ: حٌُظخد 9ٕٕ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ .  كبٕ طٜـ٤َٙ: ُػز٤َْي٣ي

 .8ٖٖ، 8ٕٖ/ٔ، ح٫ٍط٘خف 9ٕٙ/ٔ، َٗف حُ٘خك٤ش ٢َُِٟ 9ٖٗ/ٖ

 طوٍٞ: أُك٤ِْ.كبٗي ( ٗلٞ: كِّٞ، 8)
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لؼ وباأل  ،وجمع بالواو والنوف لمعاقؿ ،وُصِغر   ،و ليس لو ُرد  إلى واحدهأ
وحكمو  ،فُيَرد ما حذؼ ،عمى حرفيف اأو مثنى أو مفردً  ،(ٔ)والتاء لغيره
ز كسره إف كاف و ويج ،ا ضممت أولوا مذكرً عمى أزيد ثبلثيًّ  وأ، (ٕ)كالثبلثي

وجرى الحرؼ الذي  ،، وفتحت ثانيو، وألحقت ياء التصغير ثالثةياءً  وثاني
 ،َحْرب ة التأنيث إال فيا فكذلؾ إال أنؾ تمحؽ عبلمباإلعراب، أو مؤنثً  ىابعد

، امذكرً أو رباعيًّا  ،، فبل تمحؽ، وُعْرٌس وقوس، وناب لممسف مف اإلبؿ
ف اف كإإال  ،، ويكسر ما بعدىافيضـ أولو، ويفتح ثانيو، وتمحؽ الياء ثالثةً 

ا فكالمذكر، وال أو مؤنثً  ،فتبقيو عمى حركتو ،وتأنيث أو ألفَ  الرابع تاءَ 
أو  ،ايصير ثبلثيًّ حتى /ب[ في التصغير ٖ٘حذؼ ]تتمحؽ التاء إال أف 

أو ألفو  ،أو أزيد مف أربعة دوف تاء التأنيث غير متمكف، ايكوف ظرفً 
ال تحذفو حتى ترده إلى  ، فإنؾف ليايأو األلؼ والنوف المشبيت ،الممدودة

إلى خمسة رابعيا حرؼ عمة، فإنؾ إف رددتو  هُ دُّ كف رَ مأربعة أحرؼ إف لـ ي
 ـ حكمو.إلى أربعة فقد تقد

ف كاف عمى خمسة رابعي ف إإال  (ٖ)حرؼ العمة ياءً  صارحرؼ ليف زائد  اوا 
، أو في آخره ألؼ التأنيث الممدودة، أو (ٗ)"َأْفَعاؿ"ا عمى وزف ف جمعً اك

ولـ يكسر عمى  ،اف ليا، وذلؾ كؿ اسـ ىما فيوتاأللؼ والنوف المشبي
ي، فإف كانت تبقي عمى حركتو، فعمى ىذا إذا صغرت الخماسف "،فعاليف"

                                                 

(ٔ ،ٍُٞٔ ٣ْٜٔخص، ُٝػ٤ََٕٔٝ.كبٗي ( ٗلٞ: ىٍحْٛ، ٝػ ٍَ  طوٍٞ: ُى

َ٘شٕ) َٓ ٤ََْٜ٘ش.كبٗي  ،( ٗلٞ: ٣ي، ٝىّ، ٝ ُٓ ٝ ،٢ّ َٓ  طوٍٞ: ٣َُي٣َّش، ُٝى

ََ  ( كظوٍٞ ك٢ َٓرخٍ:ٖ)  .٣ْز٤َِ، ٝك٢ ه٘ي٣َ: ه٤َُْ٘ي٣َ، ٝك٢ رٍُِٜٞ: ر٤ِِ٤ََُُْٜٓ

 .7ٗٔ/٘، ٍٝحؿغ: حُظ٣َٜق 9ٖٕ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 أُػ٤َْخد.ٝطوٍٞ: أَُك٤ْٔخٍ  ، أػٞحد، ٝ أكٔخٍ ( ٗلٞ:ٗ)
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، وعوضت إف (ٕ)، أو الرابع إف أشبو الزائد(ٔ) حذفت الخامساًل و حروفو أص
 .(ٖ)شئت

أو  أييا شئت، لئللحاؽ حذفت فاثني وأ، فبل حذؼ أينما كاف أو واحد منيا
خر بالحركة واآل ،فضؿ الواحد بالتقديـ لغيره حذفت األخير، إال إف

 فيوالتعويض جائز  ،خرتركتو وحذفت اآل لو أو أحدىما ،(ٗ)فالخيار
 كمييما.

ف كاف أحدىما  ،ىما اآلخرَ أحدُ  ؿْ ضُ فْ واآلخر ال لمعنى، ولـ يَ  ،لمعنى (٘)وا 
وىو القياس، وتحذؼ  ،ال يحذؼ إال ما ليس لو معنى حوييففبعض الن

تقوؿ: ُحَبيِّر، وأبو عمرو  ،نحو: ُحَبارى ،(ٙ)في مذىب سيبويو أييما شئت 
ف حذفت األولى قمت: ُحَبْيَرى، فإف(ٚ)ة، فيقوؿ: ُحَبيِّر يعوض تاءً  أدى  ، وا 

تحذؼ إال ما لـ ىما، ولـ يؤد إليو حذؼ اآلخر أحدِ  ؼُ ذْ ؿ حَ اعدـ المث إلى
ا، ، فإف كاف رابع الخماسي حرؼ مد وليف لـ تحذؼ منو شيئً (ٛ)ال يؤدي

                                                 

ُٓل٤ََْؽ ،( ٗلٞ: ٓلَؿَٔ)  .8ٗٔ/٘حُظ٣َٜق .  طوٍٞ: 

ِِم؛ ٧ٕ حُي ،( ٗلٞ: كَُىمٕ) ٣ْ ََ ِِى ٝكُ ٣ْ ََ حٍ ط٘زٚ حُظخء، ٢ٛٝ ٖٓ طوٍٞ: كُ

 كَٝف ح٣ُِخىس.

٣ِ٣ي. :( أ١ٖ) ََ ل٣َ٤َْؾ ٝكُ ُٓ  ػٖ حُٔلٌٝف، كظوٍٞ: 

٤َش إ كٌكض حُٕ٘ٞ. ،( ٗلٞ: هِ٘ٔٞسٗ) ِٔ  طوٍٞ: ه٤َُِِْ٘ٔش إ كٌكض حُٞحٝ، ٝه٤َُِْ

 أكي ح٣ُِخىط٤ٖ. :( أ١٘)

 .ٓٔٔ/ٕ( حٗظَ: حٌُظخد ٙ)

 .٘ٔٔ/ٕحُٔخرن (حٗظَ: 7)

٣َِذ رلٌف ح٧ُقطوٍٞ ك٤ ،( ٗلٞ: حٓظ٠َحد8) ػْ  ،ُظلَى ح٧ٍٝ ؛ٚ: ط٤ْ٠َُ

: ط٠َِْحد ٓؼَ  :ك٤زو٠ ،طلظخؽ رؼي ًُي ا٠ُ كٌف كَف ٝحكي، كظلٌف ح٤ُٖٔ

ْلؼخٍ ِٓ ٠َِٓحد، ٤ُْٝ ك٢ ٬ًْٜٓ  .  َٓرخٍ، ٫ٝ ٣زو٠ ح٤ُٖٔ؛ ٧ٗٚ ٣زو٠ 

 .9ٕ٘/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 
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ُطَميِّؽ، ويحذؼ  ، والمازني ال يجيز إالِمؽٌ يْ ا( قمت: ُنطَ )انطبلقً  فمو صغرت
 وف.الن
عمى ىذا القياس، والكوفيوف يجيزوف في  د عمى الخماسي جارٍ ئزاوال

فيقولوف: ُسَفْيِرِجؿ بكسر ما قبؿ  ،ما زاد أال يحذؼ منوفالخماسي 
، ومنيـ مف ال يجيز ذلؾ في الخماسي إال بشرط أف (ٕ)، وُقَبْيَعثرى(ٔ)اآلخر

 /أ[.ٗ٘فيقوؿ:)ُسَفْيِرْجؿ( ] ،يسكف ما قبؿ اآلخر
 .(ٖ)اا، وعددً ير: ُفَعْيؿ، وُفَعْيِعؿ، وُفَعْيِعيؿ حركة، وسكونً وصيغ التصغ

الثبلثي المذكر الصحيح والمعتؿ  :قوؿ، فنفي التصغير وىذا تقسيـ جارٍ 
، (ٗ)فتح ثانيو، وتمحؽ الياء ثالثةيضـ أولو، و بالواو والياء يالعيف  وأالفاء 

فيجوز قمب الواو وتجري ما بعدىا باإلعراب إال في مثؿ: ُوَجْيو وُنَيْيب، 
 ،رد إلى الواو فيما ىي أصمو أو مجيولةتاأللؼ فبأو  ،ىمزة، وكسر النوف

لى الياء فيما ىي أصمو األلؼ أو بأو  ،ا، فيبقى عمى حالويائيًّ  ، أووا 
 .فإلى الياء ،الواوب

 ، ويفتح ما قبميا إال ما شذ (٘)إال أنؾ تمحؽ تاء التأنيث ،والمؤنث كالمذكر

                                                 

َؿَ.ٔ) َْ لَ َٓ  ( أ١ ك٢ 

 هَزَؼؼََٟ. ( أ١ ك٢ٕ)

 .٘ٗٔ/٘، حُظ٣َٜق ٕٖ٘/ٟٗق حُٔٔخُي ( حٗظَ: أٖٝ)

َؿ٤َْ ك٢ كِْ، ٍٝؿَٗ) ٍُ  .ٕٖ٘/ٗ: أٟٝق حُٔٔخُي . حٗظَ( ٗلٞ: ك٤َُِْْ، ٝ

 .7ٖٙ/ٔ: ح٫ٍط٘خف . حٗظَطوٍٞ: ٤ََُْ٘ٛيسَ  ،( ٗلٞ: ٛ٘ي٘)
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، (ٕ)، والمحذوؼ كغيره(ٔ)فبل تمحؽ ،وَقوس،  سٍ رْ وعُ ،  بٍ وَحرْ ، مف ناب 
 .(ٖ)وَيُرد يونُس 

 الرباعي الصحيح كالثبلثي إال أنؾ تكسر ما بعد الياء إال المؤنث بالتاء 
غير مدغـ فكالصحيح،  وأ، (٘)والا فعمى حأو المضاعؼ ُمدغمً  ،(ٗ)فالفتح

، ويجوز ىمز (ٚ)يحو كالصحأول، والمعتؿ (ٙ)جوز زيادة ياء بيف المثميفتو 
، أو (ٜ)ياء فكالصحيحبالواو وال وأ، (ٛ)الواو، أو ثانيو باأللؼ فإلى الواو

                                                 

: َٗف حُ٘خك٤ش ٢َُِٟ . حٗظَ( ٧ٜٗخ ٓئٗؼش، ٫ٝ طِلوٜخ طخء حُظؤ٤ٗغٔ)

 .7ٖٙ، 7ٖ٘/ٔ، ح٫ٍط٘خف ٕٕٗ، ٕٔٗ/ٔ

ـَ ًٔخ ٣ٜـَ ؿ٤َ حُٔلٌٝف، خ ٓلٌٝكً اًح ًخٕ ح٫ْٓ ػ٬ػ٤ًّ  :أ١( ٕ) ُٛ خ ٓ٘ٚ 

ٍٍ  وٍٞ ك٢ طٜـ٤َظ٫ٝ ٣َُىُّ ا٤ُٚ ٢ٗء، ك ٣َْ :ٛخ َٞ َٗف حُـَٔ ٫رٖ ، ُٛ

 .98ٕ/ٕػٜلٍٞ 

٣ْجَ؛ ٧ٕ أِٛٚ ٛخثَ :( أ١ٖ) َٞ ٝٛٞ ، إٔ ٣ْٞٗ ٣َى حُٔلٌٝف، ك٤وٍٞ: ُٛ

، ٙ٘/ٖ، ح٧ٍٛٞ ٙ٘ٗ/ٖ: حٌُظخد . حٗظَ خأ٠٣ً  ٍأ١ أر٢ ػَٔٝ رٖ حُؼ٬ء

، ٕٔٔ، ٕٓٔ/٘، َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ٕٕٗ/َٔٗف حُ٘خك٤ش ٢َُِٟ 

 .ٖ٘ٙ/ٔح٫ٍط٘خف 

 ( ٗلٞ:)١ِلش( طوٍٞ:) ٤َُِْ١لش(.ٗ)

( أ١ كلٌٔٚ ًلٌْ حُٜل٤ق ا٫ أٗي طٌَٔ ٓخ رؼي ٣خء حُظٜـ٤َ، ٝطزو٢ ٘)

َي٣ِّن( ُٓ َيّم(: ) ُٓ ٫رٖ َٗف حُـَٔ  . حُٔيؿْ ػ٠ِ ٓخ ًخٕ ػ٤ِٚ، كظوٍٞ ك٢: )

 .99ٕ/ٕػٜلٍٞ 

٣ِي٣ي(.ٙ) ََ ٣ِيْى، ٝهُ ََ َىى(:) هُ َْ  ( كظوٍٞ ك٢:) هَ

( أ١ كبٕ ًخٕ أكي كَٝكٚ ػِش كبٓخ إٔ ٣ٌٕٞ أ٫ًٝ أٝ ػخ٤ٗخً أٝ ػخُؼخً أٝ ٍحرؼخً، 7)

كبٕ ًخٕ أ٫ًٝ ًٝخٕ ٣خء أٝ ٝحٝحً، كلٌٔٚ كٌْ حُٜل٤ق، طوٍٞ ك٢:) ٤ٔ٣ٖ: 

ه٤َِّي (.َٗف ح ُٝ ، ٝطوٍٞ ك٢: ٝهٞى:  ِّٖ٤ َٔ  .99ٕ/ُٕـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ ٣ُ

٣َٞد (.8) ُٟ  ( أ١ طوِذ ٝحٝحً، كظوٍٞ ك٢:) ٟخٍد: 

(9.) َِ ٤َْ٤و ُٛ ٣ؼَ، ٝ َٞ ًُ  ( طوٍٞ ك٢ طٜـ٤َ:) ًٞػَ، ٤ٛٝوَ (:) 
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ياء فتدغـ ياء التصغير بالأو  ،(ٕ)فإلى الياء فكالصحيح (ٔ)ثالثو باأللؼ
، أو بالواو أصمية أو زائدة لئللحاؽ، فالقمب واإلدغاـ، (ٖ)امفيي

  (٘)، أو لغيره(ٗ)وكالصحيح
، وباأللؼ لمتأنيث (ٚ)، أو رابعة بالياء فكالصحيح(ٙ)اـفالقمب واإلدغ
 ،لغيػره فكالصحيح وأ، (ٛ)ترؾ ما قبؿ اآلخر عمى حركتويفكالصحيح، و 
 .(ٜ)وتقمبيا يػاء

                                                 

 ( رؼيٛخ ك٢ حُٔوط١ٞ) كٌخُٜل٤ق ( ٝأٍٟ أٜٗخ ُحثيس.ٔ)

( أ١ طوِذ ا٠ُ ٣خء، ٝطيؿْ ك٤ٜخ ٣خء حُظٜـ٤َ، كظوٍٞ ك٢ طٜـ٤َ: ٓ٘خٍ: ٕ)

. َِّ٤َ٘ ُٓ 

ُٗؼ٤َّ (.ٖ)  ( طوٍٞ ك٢ طٜـ٤َ:)ٗؼ٤َ(:) 

( أ١ ؿخُ ك٤ٜخ ٝؿٜخٕ: حُوِذ ٝح٩ىؿخّ، ٝاؿَحإٛخ ٓـَٟ حُٜل٤ق، ٗ)

 ٝ ، ٤ِّي، ُٝؿ٤ٍَٜٞ، ُٝؿ٤ََِّٜ َٓ ِٞى، ٝأُ ٤ َٓ
كظوٍٞ ك٢: أٓٞى، ٝؿٍٜٞ، ٝهٍٔٞ:) أُ

٤َِّ (. حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  َٔ ٍِٞ، ٝهُ ٤ َٔ ، ٍٝحؿغ: َٗف ٖٓٓ/ٕهُ

، ح٫ٍط٘خف ٕٗٔ/٘، َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ ٣ؼ٤ٖ ٖٕٓ/ٔحُ٘خك٤ش ٢َُِٟ 

ٔ/ٖ٘٘. 

 ( أ١ ُـ٤َ ح٩ُلخم.٘)

(ٙ. ِِّ٤ ـَ  ( أ١ هِزض ٣خء، ٝأىؿٔض ك٢ ٣خء حُظٜـ٤َ، طوٍٞ ك٢: ػـُٞ: ُػ

(7 .)ٞ٣ َٞ  ( كظوٍٞ ك٢ طٜـ٤َ:)هخ٢ٟ(:) هُ

 ( ٗلٞ:) ُكْز٠ِ( طوٍٞ ك٢ طٜـ٤َٛخ:) ُكز٠َِ٤َْ (. 8)

٤َِش (.  ( ٗلٞ:) ٠ِٜٓ( طوٍٞ ك٢ طٜـ٤َٛخ:)9) ُٓ 
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ف كاف في المصغر مبدؿ حرؼ عمة أو ىمزة طرؼ   فإ (ٔ)إلى أصموُرد  وا 
موب ، والمق(ٕ)صحيح لـ يرد طرؼ أوأو غير  ،زاؿ بالتصغير موجب البدؿ

 .(ٖ)يرد
ف (ٗ)تاء التأنيث ردتوالرباعي إف أدي بو التصغير لحذؼ حرؼ منو  ، وا 

 .(ٙ) تأتيفس (٘)لـ َترد، فأما ُوَرْيئة دِّ ؤ لـ ي
ف ما قبؿ آخره مف حروؼ اف كإإال  (ٚ)اه وجوبً ؼ آخرَ ذِ حْ الخماسي المجرد تَ 

 /ب[ الزيادةٗ٘، وليس اآلخر مف حروؼ ](ٛ)أو مشبييا مخرجاً  ،الزيادة
 .في الكؿ جائز ويجوز أف تحذؼ ما قبمو، والتعويض ا،فجوازً 

                                                 

٤َْ٤وِٖ رَى حُٞحٝ ا٠ُ ح٤ُخء :( أ١ٔ) ُٓ  ؛إ ًخٕ كَف ػِش، كظوٍٞ ك٢ ٓٞهٖ: 

ـَص  ،ٝٛٞ ٌٜٓٞٗخ ،ُِٝحٍ حُٔٞؿذ ٩ريحُٜخ ُٛ ٝح٠ٗٔخّ ٓخ هزِٜخ، كِٔخ 

 . ٖٓٓ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  . طلًَض، كؼخىص ا٠ُ أِٜٛخ

 طَُو٤َٔش. ( كظوٍٞ ك٢ طُؤش:ٕ)

ٍٍ: إ ًخٕ ح٫ْٓ ٓوِٞرً  :( أ١ٖ) خ ٍىىطٚ ا٠ُ أِٛٚ، كظوٍٞ ك٢ طٜـ٤َ ٛخ

٣جَ؛ ٧ٗٚ ٓوِٞد ٖٓ ٛخثَ، ك٤َُى ا٠ُ أِٛٚ َٞ َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  . ُٛ

ٕ/ٖٓٔ. 

٤َّش.  ،ٓٔخء: ٗلٞ (ٗ َٔ ُٓ  طوٍٞ ك٢ طٜـ٤َٛخ: 

 أ١ ك٢ ٍٝحء.  (٘

 .9ٕٗ( حٗظَ: حُظلو٤ن ٙ ٙ)

لَ  (7 ُٓ َِؽ، ٣ٝـُٞ إٔ طؼٞٝ، كظوٍٞ:  ل٤َْ ُٓ لَََؿَ:  َٓ ٣َِِؾ. حٗظَ: كظوٍٞ ك٢  ٤ْ

 .ٕٔٓٔ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف 

َُىم8) ََ َٗن، ٝكَ ٍْ كخُٕ٘ٞ ٖٓ كَٝف ح٣ُِخىس، ٝحُيحٍ ط٘زٚ حُظخء،  ،( ٗلٞ: َهَي

٣ِم، ٝإ ٗجض كُ ٝحُظخء ٖٓ كَٝف ح٣ُِخىس، كظوٍٞ: ُهَي٣َم، ٝ ََ ِِى، ٝكُ ٣َ
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 بل، بؿوالمزيد فيو حرؼ تحذفو منو إال إف كاف حرؼ عمة قبؿ اآلخر ف
ف كاف واوً تبقيو إف كاف ياءً   (ٕ)، والمزيد فيو حرفاف(ٔ)اأو ألفً  ا، وا 

تحذؼ أييما شئت إف كانا مف غير لفظ األصؿ، فإف كاف  (ٖ)لئللحاؽ
 .(ٗ)ؼَ ذِ ىما حُ أحدُ 

ف كاف أحدىما  إال إف كاف  (٘)حذفت غير الممحؽ ،هواآلخر غيرَ  ا،محقً موا 
ف كانا لغير اإللحاؽ (ٙ)فحكمو حكمو ،ا مع الممحؽ دفعة واحدةزائدً  ، وا 

                                                                                                              

٣ِِن ٣ ََ ٣ن، ٝك٣ِ٣َُي، ٝكُ َْ ٣َِن، ُٝهَي٣  ،ػٟٞض ٣خء هزَ ح٥هَ، كظوٍٞ: ُهَي٣ْ

 .8ٗٔ/٘، ٍٝحؿغ: حُظ٣َٜق ٕٖٓ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

(ٔ ًٝ ِْ٘ي٣َ، ٍٜٝٓ٘ٞ، خ هِزظٜٔخ ٣خءً ح أٝ أُلً ( كبٕ ًخٕ ٣خء أرو٤ظٚ، أٝ ٝح ، ٗلٞ: هِ

: َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف . حٗظَٝى٣٘خٍ، كظوٍٞ: ه٤ُ٘ي٣َ، ٤ٜ٤َ٘ٓٝ، ُٝى٤ِ٘٤ََْٗ

ٕ/ٕٔٓٔ. 

ْٕ ًخٕ ك٤ٚ ٣ُخىطخٕٕ) يس ٜٓ٘ٔخ ك٬ ٣وِٞ ٖٓ إٔ ٝحكظـض ا٠ُ كٌف ٝحك ،( كبِ

: . حٗظَٝح٧هَٟ ُـ٤َ ح٩ُِلخم ،اكيحٛٔخ ُِ٪ُلخمٙ، أٝ طٌٕٞ ُِ٪ُلخم أٝ ُـ٤َ

 .ٕٖٓ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

ْٕ ًخٗظخ ُِ٪ُلخم ك٬ ٣وِٞ إَٔ طٌٕٞ اكيحٛٔخ ٖٓ ُلع ح٧َٖٛ) ٝح٧هَٟ  ،( كبِ

رٖ : َٗف حُـَٔ ٫. حٗظ٤َُٔض ًٌُي، أَٝ ٣ٌٞٗخ ٖٓ ؿ٤َ ُلع ح٧َٛ

 .ٕٖٓ/ٕػٜلٍٞ 

ؾ، كظلٌف حُٕ٘ٞ.ٗ) ـِ ؾ، كظوٍٞ: ُػل٤َْ ـَ ْ٘  ( ٗلٞ: َػلَ

، كظوٍٞ ك٤ٜخ: ُػؼ٤ََّ، ُٝػؼ٤٤ََّ رلٌف اكيٟ ح٤ٓ٬ُٖ٘) ٍّ َٞ ٧ٜٗخ  ،( ٗلٞ: ِػْؼ

: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . حٗظَُحثيس ُـ٤َ ح٩ُِلخم، ٝطظَى حُٞحٝ

ٕ/ٖٖٓ. 

(ْٙ ِٔ وَؼ٘ ُٓ و٤َِؼْ. ،( ٗلٞ:  ُٓ  طوٍٞ: 
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، فإف (ٕ)والتفاضؿ بالتقدـ، والتحرؾ، ووجود المثاؿ ،(ٔ)حذفت المفضوؿ
 .(ٖ)تفاضبل حذفت أييما شئت

 ،ممدودة أو مقصورةالتأنيث وفي آخره ألؼ  "،أفعاؿ"والخماسي موازف 
، فإف كاف (ٗ)بقي ما قبؿ آخره عمى حالويأو األلؼ والنوف المشبيتاف ليا 

كف رده لخمسة رابعيا مأزيد مف خمسة حذؼ حتى يرجع إلى أربعة إف لـ ي
 حرؼ مد وليف.

وحكـ الحروؼ في الحذؼ حكميا في الخماسي، وال يعتد بتاء التأنيث، وال 
 ، وال بمشبييا، بؿ بما عدا ذلؾ.وِ يْ فَ بألِ 

****** 
 ال أصبًل  (٘)كغيره مف األسماء، وغير متصرفياتصغيره متصرؼ الظروؼ 

ال يصغر إال ضرورة حيث سمع، وقياسو قميبًل ، ومتصرفيا (ٙ)يجوز تصغيره
ف زاد عمى الثبلثة. ،كقياس غيره  إال أنؾ تمحؽ المؤنث منو تاء التأنيث وا 

****** 
                                                 

 ًَض حُلخِٟش.ٝط :( أ١ٔ)

ط٤َِِْن، رلٌف حُٕ٘ٞ ،( ٗلٞ: ٓ٘طِنٕ) ُٓ َّٕ ح٤ُْٔ  ؛طوٍٞ ك٢ طٜـ٤َٙ:  ٧

 .ٖٖٓ/ٕك٠ِظٜخ رخُظوي٣ْ. حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

٤َش، كظخٍس طلٌف حُٕ٘ٞ ٝطخٍس ٖ) ِٔ َٔش، ٝه٤ُِْ ( ٗلٞ: هُِ٘ٔٞس، كظوٍٞ ك٤ٜخ: ه٤َُِِ٘

َّٕ حُٕ٘ٞ طل٠َ رخُظوي٣ْ ٝحُٞحٝ : . حٗظَطل٠َ رخُلًَش-خ٠ً أ٣-طلٌف حُٞحٝ؛ ٧

 . ٖٗٓ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

٤َحء، ٗ) َٔ ( ٗلٞ: أَؿٔخٍ، ٝكَٔحء، ٌَٝٓحٕ طوٍٞ ك٤ٜخ: أَُؿ٤ٔخٍ، ُٝك

٤ٌَُٓحٕ. ٝ 

، ٝهْٔ ( ؿ٤َ حُٔظَٜف ٣٘ؤْ ه٤ٖٔٔ: هْٔ ُْ ٣ظَٜف ك٢ ٟٓٞغ أ٬ًٛ ٘)

 .٣ظَٜف ه٬ً٤ِ 

َٕ هللا.ٙ) ٍس، ٝٓزلخ َّ ، ًٝحَص ٓ ٍٖ  ( ٗلٞ: رُؼ٤يحِص ر٤َْ
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في البناء ال يصغر إال اسـ اإلشارة، و"الذي" و"التي" و"البلتي" المتوغؿ 
، وال يصغر "ذي"، وال (ٕ)، فتقوؿ في ذا: ذي ا، وفي تا: تي ا(ٔ)مف الموصوؿ

 .(ٖ)"ىذي"، وال "ىذه"
والحاؿ في التثنية ولحاؽ  ،ُأوَلي اء :ا، والممدودةأَُلي   :المقصورة "أولى"وفي 

 اؿ في المكبر.الياء والبلـ والكاؼ كالح
وفي تصغير الذي: الم َذي ا، و"التي": الم َتي ا بفتح البلـ أو بضميا، وفي 

 .اا وجرًّ ا، والم َذي يِف والم َتييِف نصبً الم َذي اِف والم َتي اِف رفعً  :التثنية
[ جمع /أ٘٘ا، وفي ]ا وجرًّ والم َذيِّيَف نصبً  ،اوفي جمع الم َذي ا: الم َذيُّوَف رفعً 

والمواتي ، وال يصغر البلِتي (ٗ)ا: المتيات، وفي تصغير البلتي: الم َوْيتاالم َتي  
ِئياو   .(٘)لبل 

 .(ٙ)وقد تحذؼ العرب زوائد االسـ ويسمى تصغير الترخيـ
                                                 

، حُٜٔغ 7٘ٔ/٘، حُظ٣َٜق ٖٔٓٔ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف ٔ)

ٖ/ٖٕ٘. 

خ، ٣ُٝي ك٢ ( ٝهي هخُلٞح ك٢ طٜـ٤َٛخ ك٤ٖ أروٞح ػ٠ِ أُٜٝٔخ ٓلظٞكً ٕ)

 ًٟ  .ٕٖ٘/ٖحُٜٔغ .  خ ػٔخ كخص ٖٓ ْٟ ح٧ٍٝآهَٛٔخ أُق ػٞ

 .ٖٖ٘/ٖ، حُٜٔغ 8ٖٔ/٘( حٗظَ: حُظ٣َٜق ٖ)

، ٕٖٓٔ، ٖٔٓٔ/ٕرٖ هَٝف ، َٗف حُـَٔ ٫ٕٔ٘ ـ( حٗظَ: حُـَٔ ٛٗ)

 .ٕٖ٘/ٖ، حُٜٔغ 8ٔٔ، 8ٓٔ/٘حُظ٣َٜق 

، حُظ٣َٜق ٖٖٓٔ، ٕٖٓٔ/ٕ( حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ هَٝف ٘)

ًٛذ ح٧هلٖ ا٠ُ ؿٞحُ طٜـ٤َٛٔخ ػ٠ِ ُلظٜٔخ  . ٕٖ٘/ٖ، حُٜٔغ 8ٕٔ/٘

 ًٓ ٣ْظَخ، ٝح٣ُِٞجخ. حٗظَ: َٗف حُٔلَٜ ٫رٖ  ،خخ ٫ ٓٔخػً ه٤خ َٞ كوخٍ ك٢ ح٠ُٝ٧: حُِ

 .ٖٖ٘/ٖ، حُٜٔغ 88ٕ/ٔ، َٗف حُ٘خك٤ش ٔٗٔ/٣٘ؼ٤ٖ 

٤ُّٜٗذ. حٗظَ: حُظ٣َٜق  ،( ٗلٞ: ح٤ٜٗزخدٙ) ، 8ٙٔ/٘طوٍٞ ك٢ طٜـ٤َٙ: 

 . ٖٗ٘/ٖحُٜٔغ 
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 التكسير
وال يدرؾ  ،، واسـ جمع(ٔ)سبؽ أف الجموع جمع سبلمة وسبؽ حكمو

وىما المذاف يذكراف  ،سير، واسـ جنسبالقياس إنما ىو محفوظ، وجمع تك
 ىنا.

وال  (ٗ)غير صفة (ٖ)اإف كاف ثبلثيًّ  (ٕ)فنقوؿ: االسـ ،ونبدأ بجمع التكسير
وجموع القمة:  ،َأْكُمبٌ  :َفْعؿ في القمة (ٙ)ا فعشرة أبنية:صحيحً  (٘)مؤنث
 وما سواىا جمع كثرة. (ٚ)، وِفْعَمةٌ ، وَأْفِعَمةٌ ، وَأْفَعاؿٌ َأْفُعؿٌ 

 الة، حَ فَ  :، وقد يأتي(ٛ)ىذا ىو المقيس فيو. ثرة: ِكبلٌب، وُفروٌخ وفي الك

                                                 

 .ٕٕ٘،  ٕٕٗ ـ( حٗظَ: حُظلو٤ن ٛٔ)

خ أٝ خ أٝ ٍرخػ٤ًّ ( ح٫ْٓ ح١ٌُ ٣َحى ؿٔؼٚ ؿٔغ ط٤ٌَٔ ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٬ػ٤ًّ ٕ)

 ح ػ٠ِ ًُي.ُحثيً 

 ش أٝ ؿ٤َ ٛلش.( ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٛلٖ)

 ( ٫ ٣وِٞ إٔ طٌٕٞ ك٤ٚ ٛخء حُظؤ٤ٗغ أٝ ٫ طٌٕٞ.ٗ)

ََّ ( إ ُْ طٌٖ ك٤ٚ ٛخء حُظؤ٤ٗغ ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٠ّٓؼلً ٘) حُؼ٤ٖ أٝ  خ أٝ ٓؼظ

 خ.ح٬ُّ أٝ ٛل٤لً 

(ٙ  َ َ  ٝكَِؼ َ  ٝكُْؼ َ  ٝكَُؼ َ  ٝكِِؼ َ  ٝكَُؼ َ  ٝكِْؼ َ  ٝكَِؼ َ  ٝكََؼ ٝٓو٢ ٖٓ  ،( ٢ٛ: كَْؼ

َ  ر٠ْ حُلخء ًَٝٔ حُؼ٤ٖ ٝػٌٔٚؿ٤ٔغ ٓخ ٣ظٍٜٞ ك  ؛٤ٚ ر٘خءحٕ: كُِؼ

 .ٖٔ٘/ٕ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . حٗظ٫َٓظؼوخُٜٔخ

، ح٫ٍط٘خف 8ٗ٘ٔ/ٗ، َٗف حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش ٕٖٗ/ٕ( حٗظَ: ح٧ٍٛٞ 7)

 ٝٓخرؼيٛخ. 8ٖٓ/ٖٝٓخ رؼيٛخ، حُٜٔغ  9ٙ/٘، حُظ٣َٜق ٘ٓٗ/ٔ

 ػ٠ِ كُؼٍٞ ٝكِؼخٍ. :( أ8١)
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 .، وأرآدٌ (ٗ)، وُبْطناف(ٖ)، وَكِميب(ٕ)، وِرْدآف(ٔ)، وِفَقَعةولةٌ حُ وفُ 
 (ٜ)وورالف (ٛ)وقد يجمع ُأْسدٌ  ،(ٚ)وىو أكثر (ٙ)وِجَماؿ،  (٘)َأْجَماؿٌ  :َفَعؿ

 .(ٔٔ)وأزُمف (ٓٔ)وُحمبلف
ا مف ُنُمور، ويجوز أف يكوف مقصورً ، (ٖٔ)ع ُنُمرٌ ، وقد يجم(ٕٔ)أنمار :َفِعؿ

 .(ٗٔ)وقد يجمع ُنُمورٌ 
 .(ٚٔ)وُضُموع شاذ ،(ٙٔ)، وقد يجمع أضُمع(٘ٔ)أضبلع :ؿِفعَ 

                                                 

 ػ٠ِ كَِؼَِش.٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ  :( أ١ٔ)

 ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ كِْؼ٬ٕ. :( أ١ٕ)

 ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ كَؼ٤َ. :( أ١ٖ)

 ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ كُؼ٬ٕ. :( أ١ٗ)

 ٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ ػ٠ِ أكؼخٍ. :( أ١٘)

 ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ كِؼخٍ. :( أ١ٙ)

 ( ٧ٗٚ ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ أ٠٣خً ػ٠ِ كُُؼٍٞ، ٝكِؼخٍ أًؼَ ٜٓ٘خ.7)

 ٠ كُْؼَ.ػِ :( أ8١)

 ػ٠ِ كِْؼ٬ٕ. :( أ9١)

 ػ٠ِ كُْؼ٬ٕ. :( أ١ٓٔ)

 أكُؼَ. ٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ ػ٠ِ :( أ١ٔٔ)

 ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ٝحُو٤َِ ػ٠ِ أكؼخٍ. :( أ١ٕٔ)

 ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ كُُؼَ. :( أ١ٖٔ)

 ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ كُُؼٍٞ. :( أ١ٗٔ)

 ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ٝحُو٤َِ ػ٠ِ أكؼخٍ. :( أ١٘ٔ)

 و٤َِ ػ٠ِ أكُؼَ.٣ـٔغ ك٢ حُ :( أ١ٙٔ)

 ؿٔؼٚ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ كُُؼٍٞ. :( أ7١ٔ)
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 ، وال يتجاوزه.(ٔ)أعناؽ :ُفُعؿ
 .(ٕ)باؿآقالوا:  ،لـ يجئ منو إال إِبؿ :ِفِعؿ
 .(ٗ)، وقد يجمع ِسباع(ٖ)أعضاد :َفُعؿٌ 
 .(ٙ)مع أرطاب شاذا، وقد ج(٘)ِصْردافٌ  :ُفَعؿٌ 
 ، وجذوع، (ٚ)أعداؿ :ؿٌ ػِفعْ 

 .(ٕٔ)ِريسػ، وضَ (ٔٔ)، وأذؤب(ٓٔ)وذؤباف ،، وصنواف(ٜ)، وِقَرَدة(ٛ)وبئار
ف كاف مضعفً  ،(٘ٔ)، وقد يجمع أرُكف(ٗٔ)، وجنود(ٖٔ)أجناد :ُفْعؿ  :ا َفَفْعؿٌ وا 
 .(ٙٔ)وِصكاؾ وُصكوؾ ؾ  صُ أَ 

                                                 

 ػ٠ِ أكؼخٍ. :( أ١ٔ)

 ك٢ حُـٔغ. :( أ١ٕ)

 ػ٠ِ أكؼخٍ. :( أ١ٖ)

 ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ كِؼخٍ. :( أ١ٗ)

 ػ٠ِ كِْؼ٬ٕ. :( أ١٘)

 ػ٠ِ أكؼخٍ. :( أ١ٙ)

 ػ٠ِ أكؼخٍ. :( أ7١)

 ٣ٝـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ كُؼٍٞ ٝكِؼخٍ، ٌُٖ كؼٍٞ أًؼَ. :( أ8١)

 ٣ٝـٔغ ػ٠ِ كَِؼِش. :( أ9١)

 ٣ٝـٔغ ػ٠ِ كِْؼ٬ٕ. :( أ١ٓٔ)

 ٣ٝـٔغ ػ٠ِ أكُؼَ. :( أ١ٔٔ)

 ٣ٝـٔغ ػ٠ِ كَؼ٤َ. :( أ١ٕٔ)

 ػ٠ِ أكؼخٍ. :( أ١ٖٔ)

 ؿ٘ٞى، ِٝؿ٘خى. :ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ كُؼٍٞ، ٝكِؼخٍ، أ١ :( أ١ٗٔ)

 ػ٠ِ أكُؼَ، ًُٝي ك٢ حُو٤َِ. :( أ١٘ٔ)

 )كِؼخٍ، ٝكُؼٍٞ(. ؼ٤َ ػ٠ِ)أكُؼَ(، ٝك٢ حٌُ ٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ ػ٠ِ :( أ١ٙٔ)
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 إال أنو لـ يسمع. القياس، ويجوز الجمع عمى ِفعاؿ وُفعوؿ ب(ٔ)أفناف :َفَعؿٌ 
 ، حكميا حكـ الصحيح.ؿٌ عُ ، وفَ ؿٌ ، وُفعُ ؿٌ ، وُفعَ ؿٌ ِفعَ َفِعٌؿ و 
 .(ٖ)، ولصوص(ٕ)ألصاص :ِفْعؿٌ 
، وقد (ٙ)وذلؾ قميؿ ،، وِعَشَشةٌ (٘)وُعشوش ،، وِعشاش(ٗ)أعشاش :ُفْعؿ

 .(ٚ)وىو قميؿ ،افٌ ش  يجمع عُ 
ف كاف معتؿ البلـ َفَفْعؿ أْظب  ./ب[٘٘] (ٜ)، وِظباء، وُدِلي(ٛ)وا 

 .(ٕٔ)شاذ   صٍ عْ ، وقد يجمع أَ (ٔٔ)، وُقِفي(ٓٔ)أقفاء :َفَعؿٌ 
فحكمو كحكـ  ٌؿ إف كاف منيا معتؿ  وَفعَ ، ٌؿ وَفعْ ، وُفُعٌؿ ، ِفْعٌؿ وُفَعُؿ 
 .الصحيح

 .(ٖٔ)ي  حِ أنحاء ونُ  :ِفْعؿ

                                                 

 )أكؼخٍ(. كبٗٚ ٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ ٝحٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ١ٔ)

 )أكؼخٍ(. ػ٠ِ :( أ١ٕ)

 ) كُُؼٍٞ (. ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ١ٖ)

 )أكؼخٍ(. ػ٠ِ :( أ١ٗ)

 ) كُُؼٍٞ، ٝكِؼخٍ(. ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ١٘)

 )كَِؼَِش(. ػ٠ِ :( أ١ٙ)

 ػ٠ِ كِؼ٬ٕ. :( أ7١)

 ػ٠ِ أكُؼَ. :( أ8١)

 كُؼٍٞ (.)، ٝ() كِؼخٍ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :أ١ (9)

 ػ٠ِ أكؼخٍ. :( أ١ٓٔ)

 ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ كُؼٍٞ. :( أ١ٔٔ)

 ػ٠ِ أكِؼَ. :( أ١ٕٔ)

 ٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ ػ٠ِ أكؼخٍ، ٝك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ كُُؼٍٞ. :( أ١ٖٔ)
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ف كاف مؤنثً ، (ٔ)أظباء :ؿٌ عَ فُ  باأللؼ  "َفْعَمةٍ "فباب  (ٖ)اصحيحً  (ٕ)ا بالياءوا 
، (٘)دورٌ قُ ، و فٌ ؤو، ومُ (ٗ)وال تسكف إال ضرورة، وِقصاعٌ  ،ويفتح العيف ،اءوالت

 .(ٚ)، وقد يجمع في الكثير باأللؼ والتاء(ٙ)وِىَضب
 .(ٛ)باأللؼ والتاء، ورقاب :َفَعَمةٌ 
 .(ٓٔ)، وِبراـ بٌ الفتح واإلتباع والسكوف، وُركَ  (ٜ)باأللؼ والتاء، ويجوز :ُفْعَمة
 .(ٖٔ)، وِسَدرٌ (ٕٔ)ـٌ عُ نْ ، وأَ (ٔٔ)باأللؼ والتاء :ِفْعَمة
 .(٘ٔ)، وقم ما يتجاوز، وقد يجمع ِمَعدٌ (ٗٔ)باأللؼ والتاء :َفِعَمة

                                                 

 ػ٠ِ أكؼخٍ. :( أ١ٔ)

 ( ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٛل٤لخً أٝ ٠ّٓؼلخً أٝ ٓؼظَ ح٬ُّ.ٕ)

 ٔغ ك٢ حُو٤َِ.كلَْؼَِش ٣ـ :( أ١ٖ)

 )كِؼخٍ(. ٣ٝـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ١ٗ)

 )كُُؼٍٞ(. ٝهي ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١٘)

 ) كَِؼَ(. ٝهي ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٙ)

 ( ٗلٞ: حُـل٘خص.7)

 )كِؼخٍ(. ٣ٝـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ8١)

 ٣ٝـُٞ ك٢ ػ٤ٜ٘خ. :( أ9١)

 كِؼخٍ(.)ٝ ()كَُؼَ ٝك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ١ٓٔ)

 ٢ ػ٤٘ٚ حُلظق ٝح٩طزخع ٝحٌُٕٔٞ.٣ٝـُٞ ك ،( ٗلٞ: ٓيٍحصٔٔ)

 )أكُؼَ(. ٝهي ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٕٔ)

 )كَِؼَ(. ٝك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ١ٖٔ)

 َٗزِوَش  َٝٗزِوخص. ( ٗلٞ:ٗٔ)

 ) كَِؼَ(. ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ١٘ٔ)
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، وما عدا ذلؾ ال يتجاوز فيو الجمع باأللؼ والتاء (ٔ)باأللؼ والتاء :ُفْعَمةٌ 
 وبحذفيا في الكثير. ،في القميؿ

ة واحدة وتوجو الخمؽ عميو جمم ،اا، فإف كاف مخموقً ىذا ما لـ يكف مخموقً 
 ، وفي الكثير بحذؼ التاء.(ٕ)جمع في القميؿ بيما

أو لـ  ،وقد يجمع جمع المصنوع، وأكثر ما يكوف ذلؾ فيما كثر استعمالو
ف كاف ُمضع فً ار إف كاف صحيحً خفص ،يتوجو دفعة واحدة  :ا فَفْعَمةا، وا 

 .(ٗ)، وحبوب(ٖ)جنات، وِجناف
 .(٘)دٌ ، وُغدَ اتٌ ُغد   :ُفْعَمة
 .(ٚ)د  َأشُ  ، وقد يجمع(ٙ)ات، وِعَددٌ د  عِ  :ِفْعَمةٌ 

ف كاف معتؿ   البلـ  وما بقي مف األمثمة إف وجد فجمعو جمع صحيحو، وا 
 .(ٜ)وُكَوى ُقَرى :، وشذ منو(ٛ)، وِركاءٌ َرَكَواتٌ  :فَفْعَمة
 ،ضـ العيف إال في ذي الواوتوتسكف وتفتح وال  ،(ٓٔ)ى، وُمدً اتٌ يَ ُمدْ  :ُفْعَمةٌ 

 .(ٔٔ)فيجوز
                                                 

ش ٝطُْؤخص.ٔ) َٔ  ( ٗلٞ: طُْو

 رخ٧ُق ٝحُظخء. :( أ١ٕ)

 )كِؼخٍ( . ٝك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ١ٖ)

 ُؼٍٞ( .)كُ  ٝػ٠ِ :( أ١ٗ)

 )كَُؼَ( ك٢ حٌُؼ٤َ. ٝػ٠ِ :( أ١٘)

 )كَِؼَ( ك٢ حٌُؼ٤َ. ٝػ٠ِ :( أ١ٙ)

 ) أكُؼَ(. ٝهي ٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ ػ٠ِ :( أ7١)

 )كِؼخٍ( ك٢ حٌُؼ٤َ. ٝػ٠ِ :( أ8١)

 ) كَُؼَ(. ك٤ٔخ ؿخء ػ٠ِ :( أ9١)

 )كَُؼَ( ك٢ حٌُؼ٤َ. ٝػ٠ِ :( أ١ٓٔ)

س، ُٝهْطٞحص ُٝهطُٞحص.ٔٔ) َٞ  ( ٗلٞ: ُهط
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 سكف وال تكسر العيف.تفتح و ت، و (ٔ)ِفْرَيات :ِفْعَمة
ا فباأللؼ وما بقي إف جاء فجمعو كجمع صحيحو، وما كاف منو مخموقً 

 فجمعو كجمعو. ،إال ما جرى مجرى المصنوع (ٖ)، وبحذؼ التاء(ٕ)والتاء
 َأْثُوٌب، ، وقد يجمع(ٙ)، وثياب(٘)أثواب :بالواو فَفْعؿ (ٗ)فإف كاف معتؿ العيف

 ، (ٛ)، وثيراف(ٚ)وجٌ ؤُ فُ  وقد يجيء
 .(ٜ)وِعوَدةٌ 

 (ٖٔ)وفي الكثير بيوت ،(ٕٔ)فٌ يُ عْ ، وقد جمع أَ (ٔٔ)فأسياؼ (ٓٔ)أو بالياء
 .(ٗٔ)ةٌ وطَ يُ وخُ  ،/أ[ وقد يكسر أولوٙ٘]

                                                 

 ٔغ ك٢ حُو٤َِ رخ٧ُق ٝحُظخء.طُـ :أ١ (ٔ)

 ك٢ حُو٤َِ. :( أ١ٕ)

 ك٢ حٌُؼ٤َ. :( أ١ٖ)

 ( ك٬ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ رخ٤ُخء أٝ رخُٞحٝ. ٗ)

 )أكؼخٍ(. ٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ ػ٠ِ :( أ١٘)

 )كِؼخٍ(. ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :(أ١ٙ)

 )كُؼٍٞ(. هي ٣ؤط٢ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ7١)

 )كِؼ٬ٕ(. ٝهي ٣ـ٢ء ػ٠ِ :( أ8١)

 )كَِؼِش(. هي ٣ـ٢ء ػ٠ِٝ :( أ9١)

 كبٕ ًخٕ ٓؼظَ حُؼ٤ٖ رخ٤ُخء. :( أ١ٓٔ)

 )أكؼخٍ(.  ٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ ػ٠ِ :( أ١ٔٔ)

 )أكؼَ(. ٝهي ٣ؤط٢ ػ٠ِ :( أ١ٕٔ)

 )كُؼٍٞ(. ٣ٝـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ١ٖٔ)

 )كُؼُٞش( ًَو٢٤ْ  ُٝه١ٞ٤ش. ٣ٝـ٢ء ػ٠ِ :( أ١ٗٔ)
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ىذا  (ٙ)رٌ وُ دْ وأَ  (٘)وقد يجمع ديار، (ٗ)، وقيعاف(ٖ)، وِنيب(ٕ)أنياب :(ٔ) ؿٌ وَفعَ 
ا أو مؤنثً  ، ا فأفعاؿوزعـ يونس أنو إف كاف مذكرً  ، (ٚ)يبويو مذىب س

 .(ٛ)فأفُعؿ
 ، (ٓٔ)أكياس :(ٜ)بالياء ِفْعؿ

 عند  وِفْعبًل ويحتمؿ ِدَيَكة أف يكوف ُفْعبًل ، (ٕٔ)ِدَيَكة ، وقد يجمع(ٔٔ)وجيوؿ
أرواح جمع : (ٗٔ)، وبالواو(ٖٔ) عند األخفش، وال يكوف إال ِفْعبًل يبويو س

 .(ٙٔ)، ورياح(٘ٔ)ريح

                                                 

 )كَْؼَ(.  اًح ًخٕ حُٔؼظَ حُؼ٤ٖ ػ٠ِ :( أ١ٔ)

 )أكؼخٍ(. ـٔغ ك٢ حُو٤َِ ػ٣٠ِ :( أ١ٕ)

 )كُْؼَ(. ٝهي ٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ ػ٠ِ :( أ١ٖ)

 )كِْؼ٬ٕ(. ( ٣ٝـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِٗ)

 )كِؼخٍ(. ( ٝهي ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ٘)

 )أكُؼَ(. ( ٝهي ٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ ػ٠ِٙ)

 .88٘/ٖ( حٗظَ: حٌُظخد 7)

 ( حٗظَ: حُٔخرن 8)

 حُٔؼظَ حُؼ٤ٖ رخ٤ُخء.  :( أ9١)

 )أكؼخٍ(. ٔغ ك٢ حُو٤َِ ػ٣٠ِـ :( أ١ٓٔ)

 )كؼٍٞ(. ٣ٝـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ١ٔٔ)

 )كَِؼِش(. ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٕٔ)

 .9ٕ٘/ٖ( حٗظَ: حٌُظخد ٖٔ)

  رخُٞحٝ. ٝإ ًخٕ ٓؼظ٬ًّ  :( أ١ٗٔ)

 )أكؼخٍ(. ٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ ػ٠ِ :( أ١٘ٔ)

 )كِؼخٍ(. ٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ ػ٠ِ :( أ١ٙٔ)
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وما عدا ذلؾ إف جاء فحكمو حكـ  ،(ٕ)افن، وني(ٔ)أْحوات :ُفْعؿ بالواو
 صحيحو.

ف كاف ىذا المعتؿ العيف بالياء  ، (ٗ)روضات :مف ذوات الواو (ٖ)فَفْعَمةٌ وا 
، وسميـ (ٚ)َعْيبات:(ٙ)وبالياء، (٘)وبنو ُسَمْيـ يفتحونيا، ورياض، ودوؿ

 وُفَعؿ وِفَعؿ شاذ.، مقيس فييما وِفَعاؿٌ ، (ٛ)تفتح، وِعياب، وِخَيـٌ 
 .(ٓٔ)، ودوؿ(ٜ)تٌ والدُ  :َفْعَمة
 .(ٕٔ)، وِدَيـ(ٔٔ)ِديمات :ِفْعَمة

                                                 

 )أكؼخٍ(. ٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ ػ٠ِ :( أ١ٔ)

 )كِْؼ٬ٕ(. ٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ ػ٠ِ :( أ١ٕ)

 ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ًٝحص حُٞحٝ أٝ ٖٓ ًٝحص ح٤ُخء.  :( أ١ٖ)

 ٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ رخ٧ُق ٝحُظخء، ًٝخٗض حُؼ٤ٖ ٓخً٘ش. :( أ١ٗ)

 كَُؼَ (.)ٝ ()كِؼخٍ ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ١٘)

 حص ح٤ُخء.إ ًخٕ حُٔؼظَ حُؼ٤ٖ ح١ٌُ ىهِض ػ٤ِٚ طخء حُظؤ٤ٗغ ٖٓ ًٝ :( أ١ٙ)

٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ رخ٧ُق ٝحُظخء، ًٝخٗض حُؼ٤ٖ ٓخً٘ش ًلٌٔٚ ك٢  :( أ7١)

 حُٔؼظَ رخُٞحٝ. 

 كَِؼَ(.)ٝ ()كِؼخٍ ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ8١)

 ٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ رخ٧ُق ٝحُظخء.  :( أ9١)

 )كَُؼَ(.  ( أ١ ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِٓٔ)

 ٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ رخ٧ُق ٝحُظخء.  :( أ١ٔٔ)

 )كَِؼَ(.  ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ: ( أ١ٕٔ)
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 .(ٗ)، وقد يجمع نياؽ(ٖ)وُسوح ،(ٕ)، وأينؽ(ٔ)ساحات :َمةٌ َفعَ 
ا فَجْوزات ا عمى مصنوع، فإف كاف مخموقً ىذا كمو إف كاف ذو التاء واقعً 

وما عدا  ، فيجمع جمع المصنوع ، يشذ  مف ذلؾ شيء إال أف (٘)َوزْ وجَ 
 الصحيح.ذلؾ إف وجد فقياسو ك
ف كاف الثبلثي صفة ، (ٛ)َصْعُبوف، وقد يجمع ِصعاب :(ٚ)دميآل فَفْعؿٌ  (ٙ)وا 

 .(ٓٔ)ِجداؿ، وكيوؿ، وُثط  : (ٜ)ولغيره
 ،(ٕٔ)افٌ دَ ، وُوغْ افٌ دَ بْ وَعِبيد وعِ  ُبدٌ عْ استعماؿ األسماء فأَ  (ٔٔ)وما استعمؿ منيا

عوا عمى ، فأجم(ٖٔ)وَرَبعات َباتٌ َلجَ إال َعْببلت،  :وذو التاء منو وشيخة،
 .(ٗٔ)تحريؾ عينو، وِصعاب

                                                 

 ٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ رخ٧ُق ٝحُظخء.  :( أ١ٔ)

 )أَكُؼَ(.  هي ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٕ)

 )كُْؼَ(.  ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ١ٖ)

 )كِؼخٍ(.  هي ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٗ)

 ؿٔغ رخ٧ُق ٝحُظخء ك٢ حُو٤َِ، ٝرلٌكٜخ ك٢ حٌُؼ٤َ.  :( أ١٘)

 ْؼَ( أٝ ؿ٤َ ًُي ٖٓ ح٧ُٝحٕ.)كَ  ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ :( أ١ٙ)

 ؿٔغ رخُٞحٝ ٝحُٕ٘ٞ ك٢ حُو٤َِ ٖٓ ح٥ى٤٤ٖٓ. :( أ7١)

 )كِؼخٍ(. ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ8١)

 ُـ٤َ ح٥ى٤٤ٖٓ.  :( أ9١)

ََّٔ ه٢ حُو٤َِ ٝحٌُؼ٤َ ػ٠ِ: ( أ١ٓٔ)  كِؼخٍ، أٝ كُؼٍٞ، أٝ كُْؼَ.  ٣ٌُ

 ٖٓ حُٜلخص.  :( أ١ٔٔ)

 ٣ـٔغ ؿٔؼٜخ.  :( أ١ٕٔ)

 خٕ ك٤ٚ طخء حُظؤ٤ٗغ ٣ـٔغ رخ٧ُق ٝحُظخء ك٢ حُو٤َِ. ٓخ ً :( أ١ٖٔ)

 )كِؼخٍ(.  ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ١ٗٔ)
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: (ٗ)ولغيره، (ٖ)، وقد جاء أعزاب(ٕ)، وِحساف(ٔ)َحَسُنوف :ألدمي وَفَعؿٌ 
 .(ٚ)افٌ سَ ، وحِ (ٙ)حسنات :، وذوات التاء منو(٘)ِحساف
فقالوا:  ا،وَيُقظً  اإال َنُجدً  (ٛ)وفَ ثُ ا، التزموا في جمعو: َحدُ قميؿ جدًّ  :َفُعؿ

 ولـ يجئ منو في المؤنث شيء. ،اظَيقَ  :(ٜ)أنجاد، وأيقاظ، وحكى الشيباني
أما أي: سريع،  وال يحفظ منو إال ُجُنب وُشُمؿٌ  ،بكثير أقؿ مف َفُعؿٍ  :ُفُعؿٌ 

 /ب[ ُجُنبوف، وقالوا: أجناب.ُٙ٘جُنب فاألفصح إفراده، ويجوز ]
 .(ٓٔ)وأما ُشُمؿ فمـ ُيتجاوز فيو شمموف

                                                 

 ٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ رخُٞحٝ ٝحُٕ٘ٞ.  :( أ١ٔ)

 )كِؼخٍ(.  ٣ٝـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ١ٕ)

 . )أكؼخٍ( ه٬ً٤ِ  ؿخء ػ٠ِ :( أ١ٖ)

 كبٕ ًخٕ ُـ٤َ ح٥ى٤٤ٖٓ.  :( أ١ٗ)

 )كِؼخٍ(.  ؼ٤َ ػ٣٠ِـٔغ ك٢ حُو٤َِ ٝحٌُ :( أ١٘)

 ٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ رخ٧ُق ٝحُظخء.  :( أ١ٙ)

 )كِؼخٍ(.  ٣ٝـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ7١)

 ؿٔغ ًٌَٓ ٓخُْ.  :( أ8١)

ًخٕ ٖٓ أػِْ حُ٘خّ رخُِـش، ؿٔغ  ،( ٛٞ آلخم رٖ َٓحٍ ح٤ُ٘زخ٢ٗ حُِـ9١ٞ)

كظ٠ ػَف رٜخكذ ى٣ٞحٕ حُِـش ٝحُ٘ؼَ، ٛ٘ق  ،أٗؼخٍ حُؼَد ٝىٜٝٗخ

ٛـ . ٕٓٔٝؿ٤َ ًُي، طٞك٢ ٓ٘ش  ،ك٢ حُِـش، ٝٓٔخٙ حُـ٤ْ ًظخد حُلَٝف

 ٝٓخ رؼيٛخ. ٕٙ٘/ ٔحٗظَ: اٗزخٙ حَُٝحس 

 ؿٔؼٚ رخُٞحٝ ٝحُٕ٘ٞ. :( أ١ٓٔ)
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، ويجمع (ٔ)وفَ ُحُمووف وُمرُّ لـ يتجاوز فيو إف كاف ألدمي  ،اقميؿ جدًّ  :ُفْعؿ
ف كاف مؤنثً و ، (ٕ)أمرار  .(ٖ)ا فبل يجوز فيو إال ُمر اتٌ ا 
ولـ يحفظ منو في  ،(ٙ)ؼٌ مُ جْ أَ  قد يأتي:و  ،(٘)اءٌ ضَ نْ وأَ  (ٗ)وفَ ِرْدؤُ  :آلدمي ِفْعؿ

 المؤنث شيء.
، وما جاء منو (ٜ)، وِفراحٌ (ٛ)أنكادٌ كسَِّر: ، و وَحِذُروفَ  (ٚ)َفزِعوف :آلدمي َفِعؿ
 مؤنث ال يتجاوز فيو جمع المؤنث باأللؼ والتاء.ل

 : (ٕٔ)فخمسة أبنية وليفٍ  ثالثو حرؼ مد   ،(ٔٔ)إف كاف غير صفة (ٓٔ)الرباعي

                                                 

 ٣ـٔغ رخُٞحٝ ٝحُٕ٘ٞ. :( أ١ٔ)

 ػ٠ِ)أكؼخٍ(. :( أ١ٕ)

 رخ٧ُق ٝحُظخء. :( أ١ٖ)

 ٣ـٔغ رخُٞحٝ ٝحُٕ٘ٞ. :( أ١ٗ)

 )أكؼخٍ(. ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ١٘)

 رخ٧ُق ٝحُظخء. :١( أٙ)

 ٣ـٔغ رخُٞحٝ ٝحُٕ٘ٞ. :( أ7١)

 )أكؼخٍ(. ٣ٌَُٔ ػ٠ِ: ( أ8١)

 )كِؼخٍ(. ًَٝٔٝٙ ػ٠ِ :( أ9١)

 ( ٫ ٣وِٞ ح٫ْٓ حَُرخػ٢ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ٛلش أٝ ؿ٤َ ٛلش.ٓٔ)

 خ، أٝ ػ٠ِ ُٕٝ( ٫ ٣وِٞ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ػخُؼٚ كَف ٓي، ٤ُٖٝ، أٝ ػخ٤ٗٚ أُلً ٔٔ)

 ٕ.)أكؼَ(، أٝ ػ٠ِ ؿ٤َ ًُي ٖٓ ح٧ُٝح

 ( ٢ٛ: كَُؼٍٞ، ٝكَِؼ٤َ، ٝكِؼخٍ، ٝكََؼخٍ، ٝكَُؼخٍ.ٕٔ)
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، ومضاعفو ومعتؿ المو (ٖ)، ويجوز تسكيف العيف(ٕ)وُخُمر ،(ٔ)أخمرة :ِفعاؿ
إال أنو يجب  ،ومعتؿ العيف كالصحيح: أجمة وأردية، ال يتجاوز فيو َأْفِعَمةٌ 

يا ئِّيوُتَحر ؾ ضرورة، وفي اليا : سوٌر،العيف تسكيفُ  يِّياالواو  ُفْعؿٍ  في
 .وُعْيفٌ  ُعُيفٌ  :والتسكيفُ  التحريؾُ 

، (اؿٌ ) ُفعَ  ولـ يفعموه إال فيما فيو لغتاف: ،()ِفْعبلفٍ  ا عمىوقد ُيجمع شاذًّ 
 .ُصوار، وِصيرافٌ ، قالوا: ِفعاؿ()و

 :)َأْفِعَمة( ومضاعفو ومعتؿ المو تمتـز فيو (٘)، وُقْذؿٌ ، وُقُذؿٌ (ٗ)أقِذَلةٌ  :َفَعاؿٌ 
، وأسِبمة إلودأجِودة وجُ  :(اؿٍ عَ )فَ  ، ومعتؿ العيف كمعتميا مفَأجنِّة، وأسِمَيةٌ 
 وُسُبؿ وسبؿ.

، وشذ منو (ٛ)، وفي الكثير ِغْمَماف(ٚ)، وقد جاء ِغْمَمة(ٙ)أغِرَبة :ُفَعاؿ
. جاء وربما (ٜ)ُزقاف  ُذب 
 ، (ٕٔ)، وُرُغؼ(ٔٔ)ُرغفاف، و (ٓٔ)َأْرِغفة :َفِعيؿ

                                                 

 )أكِؼَِش(.  ٣ـٔغ ك٢ حُوِش ػ٠ِ :( أ١ٔ)

 )كُُؼَ(.  ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ١ٕ)

َ.  ط٤َٜ) كُْؼَ( كظوٍٞ: :( أ١ٖ) ْٔ  ُه

 )أكِؼَِش(. ٣ـٔغ ك٢ حُوِش ػ٠ِ :( أ١ٗ)

 كُْؼَ(.)، أٝ ()كُُؼَ ٣ـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ١٘)

 )أكِؼَِش(. ٣ـٔغ ك٢ حُوِش ػ٠ِ :( أ١ٙ)

 .)كِْؼَِش( ه٬ً٤ِ  ؿخء ػ٠ِ :( أ7١)

ًَ  ؿخء ػ٠ِ :( أ8١)  ح.)كِْؼ٬ٕ( ًؼ٤

ًَ  ؿخء ػ٠ِ :( أ9١)  ح. )كُْؼ٬ٕ( ًؼ٤

 )أكِؼِش(. ( ك٤ـٔغ ك٢ حُو٤َِ ػ٠ِٓٔ)

 )كُْؼ٬ٕ(. ( ٣ٝـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِٔٔ)

 )كُُؼَ(. ػ٠ِ-خأ٠٣ً -( ٣ٝـٔغ ك٢ حٌُؼ٤َٕٔ)
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 .(ٔ)وقد يجمع ِقْضباف، وأنِصباء
 ،(ٗ)ُقرياف :الكثير وفي ،(ٖ)وشذ ِصْبَية ،(ٕ)ةٌ ِريَ قْ أَ  :ومعتؿ البلـ كالصحيح

 .فيقاؿ: ُسَررٌ  ،، وقد يفتح عينو(ٚ)، وُسُرر(ٙ)، وُحزّافٌ (٘)ِحز ةٌ أَ  :ومضعفو
 .(ٔٔ)اء قدائـُ ، وقد ج(ٓٔ)، وُزُبرٌ (ٜ)، وِخْرفافٌ (ٛ)أخِرَفة :َفُعوؿ

 .(ٖٔ)نو، وشذ َفبلء وُفِمى  و ، وال يتجاوز (ٕٔ)أعداءٌ  :ومعتؿ البلـ
، ، وأشُمؿٌ ، وأذُرعٌ فإف كانت الخمسة واقعة عمى مؤنث فأعُنؽ، وأكُرعٌ 

/أ[ أو ٚ٘فشاذ في جمع المؤنث ] فأما أسِمَيةٌ ، (٘ٔ)، وشذ أيماف(ٗٔ)وأيُمفٌ 
 قوالف. ،جمع سماء، وسماء مذكر

                                                 

 ْؼ٬ٕ(.)كِ  ػ٠ِ :( أ١ٔ)

 )أكِؼِش(. ػ٠ِ :( أ١ٕ)

 )كِؼَِش(. ٌٗ ؿٔؼٚ ك٢ حُو٤َِ ػ٠ِ :( أ١ٖ)

 )كُؼ٬ٕ(. ػ٠ِ :( أ١ٗ)

 )أكِؼِش(. ٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ ػ٠ِ :( أ١٘)

 )كُؼ٬ٕ(. ٝك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ١ٙ)

 )كُُؼَ(. ػ٠ِ :( أ7١)

 )أكِؼِش(. ٣ـٔغ ك٢ حُو٤َِ ػ٠ِ :( أ8١)

 )كِْؼ٬ٕ(. ٝك٢ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ :( أ9١)

 )كُُؼَ(. ٣ٝؤط٢ ػ٠ِ :( أ١ٓٔ)

 )كؼخثَ(. ػ٠ِ :( أ١ٔٔ)

 )أكؼخٍ(. ػ٠ِ :( أ١ٕٔ)

 كُؼٍٞ(.)ٝ ()كَؼخٍ ػ٠ِ :( أ١ٖٔ)

 )أكُؼَ(. ؿٔؼض ك٢ حُوِش ػ٠ِ :( أ١ٗٔ)

 )أكؼخٍ(. كـٔؼٞٙ ك٢ حُوِش ػ٠ِ ،ؿٔغ ٤ٔ٣ٖ :( أ١٘ٔ)
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وما عدا ذلؾ التـز فيو  ،(ٖ)، وُشُمؿ وَشمائؿ(ٕ)ُعُنؽ وُعْنؽ (ٔ)وقالوا: ُعُنوؽ
 .أفُعؿٌ 

يذه بنحو: َقُدـو وُقُدـ، فإف لحقت  ،لممؤنث كالمذكر ال فرؽ :وَفُعوؿ
عمى  (ٙ)، ومعتؿ البلـ(٘)، وشذ ُسُفف(ٗ)صحائؼ :َفِعيمةٌ فاألمثمة تاء تأنيث 
ا، ء األخيرة ألفً بد مف تحويؿ الكسرة فتحة، وقمب اليا فعائؿ خاصة، وال

 نحو: َمِطّية ومطايا. ،ياءً  واليمزةِ 
، وال (ٚ)َذوائب، ورسائؿ، وَحبلئب، وعمائـ :وغير فعائؿ مف األوزاف األربعة

، أو باأللؼ (ٛ)حذفيابيتجاوز ىذا في المصنوع، فإف كانت لمخموؽ ف
 :المخموؽ كالمصنوع في الجمع والعكس، والمسموع ىوقد يجر ، (ٜ)والتاء
 .(ٔٔ)، وِعماـٌ (ٓٔ)فٌ فُ سُ 

                                                 

 ( ك٤غ ؿٔؼٞح) كَؼخ٫ً( ػ٠ِ)كُُؼٍٞ(. ٔ)

 ْؼَ(. كُ )ٝ ()كُُؼَ  ػ٠ِكَؼخ٫ً  ٝؿٔؼٞح :( أ١ٕ)

 كؼخثَ(. )ٝ ()كُُؼَ  ػ٠ِكَؼخ٫ً  ك٤غ ؿٔؼٞح :( أ١ٖ)

 )كؼخثَ(. طـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٗ)

)ٓل٤٘ش(، ٝهخُٞح ك٢  ٢ٛٝ ؿٔغ ،)كُُؼَ( )كَِؼ٤ِش( ػ٠ِ ٌٗ ؿٔغ :( أ١٘)

ُلق. ُٛ  ٛل٤لش: 

 ٖٓ ٌٛح. :( أ١ٙ)

 )كؼخثَ(.  طـٔغ ػ٠ِ :( أ7١)

 ٣لٌف حُظخء ك٢ حٌُؼ٤َ.  :( أ8١)

 ك٢ حُو٤َِ.  :( أ9١)

 ك٢ ٓل٤٘ش. :( أ١ٓٔ)

 ك٢ ػٔخٓش. :( أ١ٔٔ)
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ف كاف صفة ففعيؿ  ُشْجعافو وقد ُتَسك ف عينو،  ،(ٔ)ُفَقياء، وِظراؼ، وُنُذرٌ  :وا 
، وقد تقمب واوه (ٗ)ؿواط :ومعتؿ عينو ،وىو شاذ ،(ٖ)وأيتاـ ،(ٕ)جمع شجيع

 .(٘)ياء
، وال يحفظ البصريوف (ٚ)، وشذ ُتَقواء وفيو شذوذاف(ٙ)أغنياء :ومعتؿ المو

 .غيره
 (ٜ)، وقد يجمع أِشحة(ٛ)أِشداء :ومضعفو، وُسَرواء ي  َسرِ وحكى الفراء: 

، وقد ُيجمع (ٔٔ)ظرائؼف، فإف لحقتو التاء  اأيضً  شاذ   (ٓٔ)، وُلُذذاشاذًّ 
وىو القياس،  ،، وال يحفظ مف ذلؾ إال ىذاف، وِظراؼ(ٕٔ)ُسَفياء وُفَقراء

 ا.شذوذً  أو َخِميَفةٍ  ،وىو مسموع ،فجمع َخِميؼٍ  (ٖٔ)فأما ُخمفاء
                                                 

 كُُؼَ(.)ٝ (كِؼخٍ)ٝ ()كَُؼ٬ء ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٔ)

 كِْؼ٬ٕ (.)ٝ ()كُْؼ٬ٕ ٝهي ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٕ)

 )أكؼخٍ(. ٝهي ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٖ)

 .)كُؼخٍ ( ًط٣َٞ ١ُٝٞحٍ ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٗ)

 ك٤وخٍ: ٤ٛخٕ ٤١ٝخٍ.  :( أ١٘)

 .)أكؼ٬ء( ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٙ)

ًٝ  ٤غ ؿٔغ ػ٠ِ( ك7) : َٗف حُـَٔ ٫رٖ . حٗظَح ٖٓ ٣خء)كَُؼ٬ء(، ٝأريُٞح ٝح

 .ٖٖ٘/ٕػٜلٍٞ 

 .)أكِؼ٬ء( ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ8١)

 )أكِؼِش(. ػ٠ِ :( أ9١)

 )كُُؼَ(. ػ٠ِ :( أ١ٓٔ)

 )كؼخثَ(. ػ٠ِ :( أ١ٔٔ)

 )كُؼ٬ء(. ػ٠ِ :( أ١ٕٔ)

 طؼخ٠ُ: ٖٓ هُٞٚ  :( أ١ٖٔ)              

          :7ٍٗٓٞس ح٧ػَحف ٖٓ ح٣٥ش . 
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، (ٕ)ُعُجز :، ولممؤنث(ٔ)ُصُبر :فمممذكر ،لممذكر والمؤنث بغير تاء :وؿَفعُ 
 .(٘)حبلئب :، وذو التاء(ٗ)أعداء :، ومعتؿ البلـ(ٖ)عجائز :وقد يجمع

جمعو بالواو والنوف إذا كاف فبل يمتنع وما كاف مف ىذه الصفات لممذكر 
 .(ٚ)تاء ، أو يكوف المذكر والمؤنث بغير(ٙ)إال إف كاف فيو التاء ،ألدمي
، (ٔٔ)، وشذ جياد(ٓٔ)دٌ ومعتؿ العيف ُجوُ  ،(ٜ)، وشذ ُجَبناءُ (ٛ)ُجُمدٌ  :َفَعاؿ

 والتزموا قمب الواو ياء.
 .جمع ِفَعاؿ (ٖٔ)، وِىجاف(ٕٔ)ُدُلث :ِفَعاؿ
ف كاف ثانيو ألفً (ٗٔ)كجمع َفعِيؿ :ُفعاؿ   ؿٍ /ب[ فاعَ ٚ٘عمى ] (٘ٔ)ا، وا 
 

                                                 

 )كُُؼَ(. ػ٠ِ :( أ١ٔ)

 .-خأ٠٣ً -)كُُغ( ػ٠ِ :( أ١ٕ)

 )كؼخثَ(. ػ٠ِ :( أ١ٖ)

 )أكؼخٍ(. ( أ١ ػ٠ِٗ)

 )كؼخثَ( ًًَٞرش ًٍٝخثذ.  ( أ١ ٣ـٔغ ػ٠ِ٘)

 )ه٤ِلش(. ( ٗلٞ:ٙ)

 )ٛزٍٞ، ٌٍٝٗٞ(. ( ٗلٞ:7)

 )كُُؼَ(. ٣ـٔغ ػ٠ِ :ٔخى، أ١( ك٢ ؿَ 8)

 )كُؼ٬ء(. ( أ١ ٌٗ ؿٔؼٚ ػ9٠ِ)

 )كُْؼَ( ًـٞحى. إ ًخٕ ٓؼظَ حُؼ٤ٖ ُؿٔغ ػ٠ِ :( أ١ٓٔ)

 )كِؼخٍ(. ؿٔؼٚ ػ٠ِ :( أ١ٔٔ)

 )كُُؼَ(. ٣ـٔغ ػ٠ِ :)ُى٫ع(، أ١ ( ك٢ٕٔ)

 )كِؼخٍ(. ٝهي ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٖٔ)

 ُٗـخع ١ُٝٞحٍ. ( ٗلٞ:ٗٔ)

 كخَػَ(.)أٝ  (َ)كخػِ  ( ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ٘ٔ)
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 خواتيـ. ، وقد يجمع(ٔ)فطوابؽ
، (ٖ)بواِطيؿ :، وعممو يجوز بالواو والنوف، وشذكواىؿفاسما  (ٕ)اِعؿٌ فو 

 وزعـ الفراء أّنيا مف كبلـ المولديف.
 ولـ يسمع إال (ٙ)، وأودية، وَأجِوَزة، وأندية(٘)، وحيطاف(ٗ)وقد ُيجمع ُحجراف

 .ىذه الثبلثة
، وقد يجمع جمع (ٛ)استعممت كاألسماء فصواحب، وُصحباف (ٚ)وصفة

فممذكر ُضرّاب  ،(ٓٔ)وليس فيو تاء ،(ٜ)مؿالصفات وُيبيف، أو لـ تستع
 .(ٔٔ)عاقؿ وغير عاقؿل ،وُضر ب

                                                 

 )كٞحػ٤َ(. )كخَػَ( ؿٔغ ػ٠ِ إ ًخٕ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ١ٔ)

(ٕ ًٔ  خ أٝ ٛلش.( ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ حٓ

 )كٞحػ٤َ(. ٌٗ ؿٔؼٚ ػ٠ِ :( أ١ٖ)

 )كُؼ٬ٕ(. ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٗ)

 )كِؼ٬ٕ(. ٝهي ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١٘)

 ٝٛٞ أهَ. ،)أكِؼَِش( ٝهي ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٙ)

رخه٤ش ػ٠ِ ش هي حٓظؼِٔض حٓظؼٔخٍ ح٧ٓٔخء، أٝ( ٫ طوِٞ إٔ طٌٕٞ ٌٛٙ حُٜل7)

 .8ٖ٘/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  أِٜٛخ. حٗظَ:

 ؿٔؼض ؿٔؼٚ. :( أ8١)

٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ طخء حُظؤ٤ٗغ أٝ ٫ ٣ٌٕٞ. َٗف حُـَٔ ٫رٖ  :( أ9١)

 .8ٖ٘/ٕػٜلٍٞ 

َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ  ،٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ًٌَُٔ أٝ ُٔئّٗغ :( أ١ٓٔ)

ٕ/ٖ٘8. 

 كُّؼَ(.)، ٝ()كُّؼخٍ ؿٔؼض ػ٠ِ :١( أٔٔ)
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، (ٗ)، وُجيبلء(ٖ)، وشذ ُكف ار(ٕ)َكَتبة :، ولمف يعقؿ(ٔ)وبواِزؿ ؿٌ وقد يجمع ُبزُ 
ولـ يسمع ( ٚ)، وفوارس وىواِلؾ(ٙ)والصفة آفة أو عاىة ى،، وىمك(٘)وُشيود

  :في الكبلـ غيرىما، وفي الشعر
 .......(ٛ)نواكس......      ..................

وكذا حكـ الُمَضع ؼ منو، والمعتؿ العيف إال أف ُفع اال أفصح في المضعؼ 
رػو: فُ ػنح ،مف ُفع ؿ ـ ي  ، وصُ (ٔٔ)اـي  ُصو اـ وصُ  :(ٓٔ)، ومعتميا بالواو(ٜ)ر ار وُفر 

 ُحي اض (٘ٔ)، ولمؤنث(ٗٔ)ىُغزًّ  ذػ، وش(ٖٔ)قضاةالبلـ: ومعتؿ ، (ٕٔ)ي ـوصِ 
 .(ٙٔ)ضوارب :وُحي ض وَحوائض، وذو التاء

                                                 

 هَ.خؼحُكٞحػَ ( ُـ٤َ )ٝ ()كُْؼَ ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٔ)

 )كََؼِش( ُٖٔ ٣ؼوَ.  ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٕ)

 )كُّؼخٍ(.  ٌٗ ؿٔؼٚ ػ٠ِ :( أ١ٖ)

 )كُؼ٬ء(.  ٌٗ ؿٔؼٚ ػ٠ِ :( أ١ٗ)

 )كُؼٍٞ(. ٌٗ ؿٔؼٚ ػ٠ِ :( أ١٘)

 )كَْؼ٠َِ(.  ٝهي ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٙ)

 )كٞحػَ( ُِؼخهَ.  غ ػ٠ِٝهي ٣ـٔ :( أ7١)

 ٖٓ هٍٞ حُلَُىم:  :( أ8١)

ٍُ ٍأٝح ٣ِ٣َي ٍأ٣ظَُْٜ ٍِ   ٝاًح حَُؿخ َْ ح٧رٜخ ًِ  ُه٠َُغ حَُهخِد ٗٞح

 خ ٖٓ حؿظٔخع ح٧ٓؼخٍ.( ًُٝي َٛٝرً 9)

 ٓؼظَ حُؼ٤ٖ. :( أ١ٓٔ)

خٍ( هِذ حُٞحٝ ٣خء. ( ٣ـُٞ ك٢ٔٔ)  )كُؼَّ

 .)كُّؼَ( هِذ حُٞحٝ ٣خء، ًَٝٔ حُلخء ٣ٝـُٞ ك٢ :( أ١ٕٔ)

 )كَُؼَِش( ُٝؿِحس. ( ٣ـٔغ ػ٠ِٖٔ)

 )كَُؼَ(. ( ًُٝي ُـٔؼٚ ػ٠ِٗٔ)

 ا٫ أٗٚ ٣ـُٞ ك٢ ؿٔؼٚ كٞحػَ. ،خ كلٌٔٚ كٌْ حًٌَُٔإ ًخٕ ٓئٗؼً  :( أ١٘ٔ)

 )كٞحػَ(. ٣ـٔغ ػ٠ِ :( ؿٔغ ٟخٍرش، أ١ٙٔ)
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ف كاف آخره ألفً  ، وشذ تحويمو إلى َفَعالى (ٔ)هٍ بَل ا لغير تأنيث فَذفار ومَ وا 
 ا فصحارٍ اسمً  (ٖ)عمى َفْعبلء (ٕ)نحو: َذَفارى وَمَدارى، أو لتأنيث ممدودة

، وال تجمع باأللؼ (٘)صفة فُحْمرٌ  وأ، (ٗ)واتوَصحاَرى وصحرا وصحاِريُّ 
أو عمى غير فعبلء  ،(ٚ)، وِبطاح(ٙ)وال يقاس عمى الخضروات ،والتاء

 .(ٛ)سافَ فِعشار ونِ 
، وشذ منو (ٕٔ)وُكَبرُ  (ٔٔ)فُكْبَريات األفعؿِ  مؤنثِ  (ٓٔ)عمى ُفْعَمى (ٜ)أو مقصورة

  ،أو ليس بمؤنث ليا ،(ٗٔ)وِرباب (ٖٔ)ُرباب
                                                 

٠ِٜ. ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٔ) َٓ  )كَؼخٍ( ؿٔغ ًكَٟ ٝ

.  َ ًُي ٖٓ ح٧ُٝحٕ( ٫ ٣وِٞ إَٔ ٣ٌٕٞ ح٫ْٓ ػ٠ِ كَْؼ٬ء أٝ ػ٠ِ ؿ٤ٕ)

 .ٖ٘٘/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

(ٖ ًٔ  .ٖ٘٘/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ .  خ أٝ ٛلش( ٫ ٣وِٞ إَٔ ٣ٌٕٞ حٓ

(، كظوِذ حُِٜٔس ٣خء طـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٗ) ٍٍ ٝطلٌف ٝطزيٍ ٖٓ ح٧ُق  ،)كَؼخ

ٝهي طيؿْ ح٤ُخء حُظ٢ ٢ٛ ريٍ ٖٓ ح٧ُق ك٢ ح٤ُخء حُظ٢ ، حُظ٢ هزَ حُِٜٔس ٣خء

١ٍِّ  :ٖ حُِٜٔس، ك٤وخ٢ٍٛ ريٍ ٓ ٟ ،ٝهي طلٍٞ ا٠ُ كَؼخ٠َُ ،ٛلخ ٍَ لخ َٛ  ك٤وخٍ: 

 .ٖٙ٘/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ . 

 )كُْؼَ(. ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١٘)

َيهش  ":  ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ( ٖٓ هُٞٚٙ) َٛ َْ ك٢ حَُو٠َْٝحص  ٤ُ". 

 )كِؼخٍ(. هي طـٔغ ػ٠ِ :( أ7١)

 )كِؼخٍ( ك٢ ِػ٘خٍ ِٝٗلخّ.  ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ8١)

 أَٝ ػ٠ِ ؿ٤َ ًُي ٖٓ ح٧ُٝحٕ. (كُْؼ٠ِ)ِٞ إٔ طٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ ( ٫ ٣و9)

 أٝ ٫ طٌٕٞ. ،خ ٧كَؼَ( ٫ ٣وِٞ ٖٓ إَٔ طٌٕٞ ٓئٗؼً ٓٔ)

 ؿٔغ ك٢ حُو٤َِ رخ٧ُق ٝحُظخء. :( أ١ٔٔ)

 )كَُؼَ(. ( ٝؿٔغ ك٢ حُو٤َِ ػ٠ِٕٔ)

 )كُؼخٍ(. ( ٧ٗٚ ؿخء ػ٠ِٖٔ)

 )كِؼخٍ(. (٧ٗٚ ؿخء ػ٠ِٗٔ) 
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ناث(ٔ)فحَبالى وُسكاَرى،  بٌ َفْعبَلف فَسَكارى وَغَضا مؤنثِ  (ٖ)ى، أو َفْعمَ (ٕ)، وا 
 .(٘)أو عمى غير ىذه األوزاف فذفارى ،(ٗ)ىأو غير مؤنثيا فعبلقَ 

ف كاف عمى وزف أفعؿ اسمً   يجمع بالواو والنوف. وُ مُ مَ ، وعَ (ٙ)ا فأفاِكؿوا 
فحْمَقى، وال يجمع  أو عاىةً  إال آفةً  ،(ٚ)أو مذكر َفْعبلء فُحْمر، وُعمياف

ف اسُتعممت كاألس(ٛ)جمع سبلمة إال ضرورة ، (ٜ)وأحاوص ماء فُحوٌص ، وا 
أو مذكَر َأْفَعَمٍة /أ[، ٛ٘] (ٓٔ)فيسمـ وال يكسر ،في التأكيد "أجمع"إال 

بل يثنى وال يجمع، أو بأؿ ف "ِمفْ "ػب(ٔٔ)لممفاضمة أفعؿَ  وفأرامؿ، أ
  : تعالى التثنية والجمع نحو قولوفاإلفراد دائًما، و ا ، أو مضافً (ٕٔ)فاألفاضؿ

     
(ٖٔ). 

                                                 

 )كَؼخ٠َُ(. كؼَ ُؿٔغ ػ٠ِخ ٣٧ٌٖ ٓئٗؼً  ْاًح ُ :( أ١ٔ)

 )كِؼخٍ(. ٝهي ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٕ)

 خ ُلَْؼ٬ٕ أٝ ٫ ٣ٌٕٞ.( ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓئٗؼً ٖ)

 )كََؼخ٠ُ( . خ ُلَْؼ٬ٕ ؿٔغ ػ٠ِاًح ُْ ٣ٌٖ ٓئٗؼً  :( أ١ٗ)

 )كََؼخ٠ُ(. ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١٘)

 ٝح٧كٌَ: حَُػيس. ،)أكخػَ( ؿٔغ ػ٠ِ :( أ١ٙ)

 )كُْؼ٬ٕ(. ٔغ ػ٠ِ)كُْؼَ(، ٣ٝـ ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ7١)

 ( ًوٍٞ ح٤ٌُٔض: 8)

َٖ ٝأك٣َٔ٘خ  كٔخ َٝؿَيص ٗٔخُء ر٢٘ ِِٗحٍ ََ أٓٞى٣  ك٬ث

 ٝطخٍس ؿٔغ حُٜلخص. ،( أ١ ؿٔؼض طخٍس ؿٔغ ح٧ٓٔخء9)

 ٣ـٔغ ؿٔغ ًٌَٓ، ٫ٝ ٣ـٔغ ؿٔغ ط٤ٌَٔ. :( أ١ٓٔ)

ْٖ ـ"٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ر :( أ١ٔٔ)  خ. أٝ رخ٧ُق ٝح٬ُّ أٝ ٠ٓخكً  "ِٓ

 )أكخػَ(. ؿٔغ ػ٠ِ :( أ١ٕٔ)

 .ٖٕٔ : ( ٍٓٞس ح٧ٗؼخّ ٖٓ ح٣٥شٖٔ)
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إال  نحو: دراىـ، وَىَجارع ،أو عمى غير ذلؾ مف األوزاف فعمى َفعاِلؿَ 
 .(ٕ)وأجياد، فأموات  أو عمى َفْيِعؿٍ  ،(ٔ)مضاعؼ البلـ فقراديد

ا أو وىو خماسي اسمً  ،إف كاف في آخره ألؼ ونوف :(ٖ)الخماسي فصاعدا 
و ألؼ تأنيث ، أ(٘)جالىَكارى، وَعَجالى وعُ فسُ  إال َفْعبلفَ  ،(ٗ)فَسراحيف صفةً 

نحو: قاِصعاء وقواِصع، وُخْنُفساء  ،ممدودة حذفت وجمع عمى َفعاِلؿ
أو غير  ،(ٙ)فتقوؿ: ُجماَدياتٌ  ،بؿ ُيَسم ـ ،وخَناِفس، أو مقصورة لـ ُيَكس ر
وُكسِّر عمى مثاؿ َفعالؿ أو َفَعاِليؿ، والياء  ،ذلؾ حذؼ حتى يبقى منو أربعة

تقوؿ:  ،فبل يحذؼ منو شيء ،وليفإال أف يكوف رابعو حرؼ مد  ،(ٚ)عوض
 َسرَاِبيؿ، وَقَناديؿ.

ىذا حكـ الجمع المبني عمى واحدة الممفوظ بو، وشذت جموع لـ ينطؽ ليا 
، وجاء مف الجموع ما ىو عمى غير (ٛ)نحو: عَباِديد، وَشماِطيط ،بواحد

 .فيحفظ ،لفظ واحده المنطوؽ بو
                                                 

. ،)كؼخ٤َُ( ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٔ) َىى  َْ  ٝٛٞ ؿٔغ هَ

 ٝٛٔخ ؿٔغ ؿ٤ّي، ٤ِّٓٝض. ،)أكؼخٍ( ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٕ)

٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ آهَٙ رخ٧ُق ٝحُٕ٘ٞ أٝ رؤُق حُظؤ٤ٗغ حُٔٔيٝىس أٝ  :( أ١ٖ)

٫رٖ ػٜلٍٞ َٗف حُـَٔ .  أٝ ٫ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ٢ٗء ٖٓ ًُي ،حُٔوٍٜٞس

ٕ/٘ٗٔ. 

كخٕ. ،)كَؼخ٤ُٖ( ٣ـٔغ ػ٠ِ :( أ١ٗ) َْ ِٓ  ٝٛٔخ ؿٔغ: 

 كُؼخ٠ُ(.)ٝ ()كَؼخ٠ُ ) كَْؼ٬ٕ( ك٤ـٔغ ػ٠ِ إ ًخٕ ػ٠ِ ُٕٝ ١:( أ٘)

 ك٢ ُؿٔخىٟ. :( أ١ٙ)

 ٖٓ حُلَٝف حُٔلٌٝكش. :( أ7١)

َٗٔط١ُٞ، ٫ٝ ُلع "( هخٍ حرٖ ػٜلٍٞ: 8) أ٫َ طَٟ أَّٗٚ ٫ ٣وخٍ: ػزَُيٝى ٫ٝ 

َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ " . ح ٌُٜٙ حُـٔٞعٌٖ إٔ ٣ٌٕٞ ٓلَىً ر٢٘ء ٣ٔ

ٕ/ٕ٘ٗ. 
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َذَكر، وأراىط جمع رىط،  ْمَحة، وَمذاِكير جمعػوالمسموع: َمبلميح جمع لَ 
، فٌ كُ مْ وأراٍض، وأحاديث جمع حديث، وأقاطيع، وأباطيؿ، وأطيار، وُتؤاـ، وأَ 

في جمع: لمحة، وذكر،  ،وِكْرواف، َوِوْرشاف ولياؿٍ  وأعاريض، وأىاٍؿ،
ورىط، وأرض، وحديث، وقطيع، وباطؿ، وطائر، وَتْوأـ، ومكاف، وَعروض، 

إال  ،ما شذ مف الجموع مف ىذا النوعىذا  ،، َوَرشافٍ وأىؿ، وليمة، وَكَروافٍ 
 .لو إف كاف شذ   فما با

، فجعؿ األخفش ، وراكب وَرْكبٍ وأما َفْعؿ في جمع فاعؿ نحو: طائر وَطْيرٍ 
بدليؿ  ؛وىو الصحيح ،ذلؾ اسـ جمع سيبويو ، وجعؿ(ٔ)ذلؾ جمع تكسير
 .(ٕ)تصغيره عمى لفظو

فمف ذلؾ: أياٍد،  ،/ب[ يقاس عميوٛ٘وال ] ،وجمع الجمع شاذ يحفظ
، وأساور، وأبا يت، وأناِعـ، وأقاويؿ، ومصاريف، يوأواِطب، وأسماـٍ

وبُيوتات، وَمواليات بني ىاشـ،  وَحشاشيف، وجمائؿ، وأعطيات، وأسقيات،
وُدورات، وعوذات، وَصواِحبات يوسؼ، وُحُمرات، وُطُرقات، وُجُزرات، 

وأبيات، وأنعاـ، وأقواؿ،  في جمع: أْيٍد، وأوُطب، وأسماء، وأسِوَرة، ،ضٍ اوأن
وُمصراف، وُحّشاف، وِجماؿ، وأعطية، وأسقية، وبيوت، ومواؿ، ودور، 

 .وُعوذ، وصواحب، وُحُمر، وُطُرؽ، وُجُزر، وأنضاء
قيؿ: جمع ُأُصؿ الذي ىو جمع أصيؿ، وقيؿ: جمع  ،وفي آصاؿ خبلؼ

ألنو  ؛َجْمِع جمعٍ  ُأُصؿ المفرد الذي ىو بمعنى أصيؿ، وأما أصائؿ فَجْمعُ 

                                                 

 .ٔٓٔ/ٕ( حٗظَ: حُٜٔ٘ق ٔ)

 .8ٕ٘/ٖحٗظَ: حٌُظخد  (ٕ)
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 (ٔ)جمع آصاؿ، وآصاؿ جمع ُأُصؿ، وُأُصؿ جمع: أصيؿ، وحكى يعقوب
 أِصيمة في معنى أصيؿ، فعمى ذلؾ يكوف أصائؿ جمعو.

ىذا ما جمع مف الجمع في الكبلـ وما عدا ذلؾ ال يجوز أف يستعمؿ إال 
وال يقاس عميو.ومما جاء  فيحفظَ  ،إال أف يسمع مف ذلؾ شيء ،ضرورة

 ضرورة: 
 (ٕ)........ أعيُناتٍ      ........ ...

 : و
 (ٖ) اأياِمنينَ ..............

 : و
 (ٗ)يػِ أَكْيرِعات............ 

فبل يجمع ال في ضرورة وال  ،المتناىيَ  وىو كثير في الشعر إال الجمعَ 
 إال أف يجمع جمع سبلمة خاصة. ،غيرىا

                                                 

ٛٞ أرٞ ٣ٞٓق، ٣ؼوٞد رٖ آلخم رٖ ح٤ٌُٔض حُزـيحى١ حُ٘ل١ٞ  (ٔ)

أر٢ أهٌ ػٖ ، كـش ك٢ حُؼَر٤ش ،حُٔئىد، ٓئُق ًظخد ا٬ٛف حُٔ٘طن

ٝؿ٤َٙ، ٍٟٝ ػ٘ٚ أرٞ ػٌَٓش ح٠ُز٢، ٝأكٔي رٖ كَف ػَٔٝ ح٤ُ٘زخ٢ٗ 

ٓخص ٓ٘ش أٍرغ ٝأٍرؼ٤ٖ ٝٓخثظ٤ٖ.  ،حُٔلَٔ، ٝؿٔخػش، ٝرَع ك٢ حُ٘لٞ ٝحُِـش

 .9ٖٗ/ٕحٗظَ طَؿٔظٚ ك٢: رـ٤ش حُٞػخس 

 ( أ١ ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ: ٕ)

٢ حُلِـخؽ ٝحُل٤َخكِ  ِٓ ٠طَ َٜ ٌَٟ  ٢َّ حُوُ  رؤػ٤ُ٘خٍص ُْ ٣ُوخُِْطٜخ هَ

 ( أ١ ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ: ٖ)

٤٘٘خ ِٓ َُ أ٣َخ ِص حُط٤َ ََ  هي َؿ

 ( أ١ ك٢ هٍٞ حَُحؿِ: ٗ)

 أٌَٗٞ ا٠ُ ١َ٫ٞٓ ٖٓ ٫ٞٓط٢

َِػخط٢ِـــطَر٢ُِ رخُ ٤ْ ًَ
َِ أُ  َلْز

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12112
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12112
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12112
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لعربي اا وافؽ ا، فإف كاف أعجميًّ جموع ما لـ يكف أعجميًّ مىذا حكـ جمع ال
نحو: َسْبٍح  ،إال أّنو يمـز جمع الرباعي منو تاء التأنيث ،فيما ذكرنا
نحو: َجْوَرب  ،إال أف يشذ مف ذلؾ شيء، فيجمع بغير التاء ،وَسَباِبَحة

ومناِذَرة،  نحو: مياِلَبة، ،مزمو التاءتوب سوالمن، وَجواِرب، وُكْرَفح وَكراِفيح
 َمَعاِوؿ لقبيمتيف.وال، ياِسـ الد  كومساِمَعة إال ما شذ 

 .فأما أناسية في جمع إنساف فيحتمؿ وجييف
و: آخاٌء، ووزنو أفعاؿ، وَيٍد فجمع ،نحو: َأخ وزنو َفَعؿٌ  كغيره، منقوصوال

 ىو: ما شذ ، و فإن و ال ُيكس ر إال   ،تاءالفيو ما إاّل وزنو َفْعٌؿ، فجمعو: أيٍد، 
، وُبَرة وُبرً أَ  مواف وآـٍ ماء وا  /أ[، وَشَفٌة وِشَفاة، وشاة ٜ٘] ٌة وُلَغىى وُلغَ َمة وا 

لمكثرة، أو بالواو والنوف  لمقمة، ، وباب ىذا الجمع باأللؼ والتاءهٌ وشيا
 نحو: َسنة وَسنوات وِسنيَف.

أدخمتيا  ،وأردت الواحدة ،إف لـ تكف فييا عبلمة تأنيث (ٔ)وأسماء األجناس
بؿ ىو اسـ جنس  ،ا لتمرةوليس تمر جمعً  ،نحو: تمر وَتْمرة ،تاء التأنيث

يصغر عمى لفظو، والباب فيو أال يجمع، فإف جمع فمذىابو مذىب  ،مفرد
 النوع.

الفارؽ بيف الواحد بؿ ، إف أردت الواحدة أو كانت فيو لـ تدخؿ التاء
 ،وشكاعى كثيرة، وَحْمفاء واحدة ،فتقوؿ: ُشكاَعى واحدة ،والجنس الوصؼ

ف قوليـ: ُشقاَري وُشقاَرة، م (ٕ)وحمفاء كثيرة، فأما ما حكاه ابف دريد
                                                 

 ( أ١ ٫ ٣وِٞ إٔ طٌٕٞ ك٤ٜخ طخء حُظؤ٤ٗغ أٝ ٫ طٌٕٞ.ٔ)

أر٢ كخطْ كيع ػٖ  ،لٖٔ رٖ ى٣ٍي رٖ ػظخ٤ٛش( ٛٞ أرٞ رٌَ ٓلٔي رٖ حُٕ)

رٞ ، ٝحرٖ أه٢ ح٧ٛٔؼ٢، ٝأهٌ ػ٘ٚ أٝأر٢ حُل٠َ ح٣َُخ٢ٗ ، حُٔـٔظخ٢ٗ 

ٝؿ٤َٛٔخ، طٞك٢ ك٢ ٗؼزخٕ ٓ٘ش اكيٟ ٝأرٞ رٌَ رٖ ٗخًحٕ ٓؼ٤ي ح٤َُٔحك٢، 

 .7ٙ/ٔ، رـ٤ش حُٞػخس 9ٕ/ٖ: اٗزخٙ حَُٝحس . حٗظَٝػ٣َٖ٘ ٝػ٬ػٔخثش

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11971
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11971
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11971
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14398
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13253
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ؿ عميو؛ ألف  أىؿ الضبط ك ،وُلَصْيَقي وُلَصْيقات ، والخميؿ،  يبويوسػ فبل ُيَعو 
، فإف صح فاأللؼ زائدة لغير  وأعبلـ النحوييف ال يعرفونو، وأبي زيد 

 (ٔ) تأنيث.
****** 

 أبنية المصادر
: المتعدي ،وغيره عبلج متعد  ال ه،الثبلثي عبلج وغير  ،الفعؿ ثبلثي ومزيد

، وكذب، وسرقة، وغمبة، وحمية، َسَرؽٌ : َفْعٌؿ، و (ٕ)(ؿُ )َيْفعِ  ومضارعو ،)َفَعؿ(
، وغفراف، ولَ ذَ وحماية، وكِ  ، بٌ مَ ( حَ ؿُ عُ فْ )يَ  ، وما مضارعوافٌ ي  اب، وجـر

 كور.، وذكر، وكتابة، وشكراف، وشُ رٌ كْ وشُ 
( )َفْعؿٌ  :بلًّ معت وأا ا أو مضاعفً والمقيس مف المتعدي سواء أكاف صحيحً 

 ،(٘)، وَغَميػاف(ٗ)، وُنَبػاح(ٖ)ىديػر :ػؿيفعُ  أو ػؿومضارعو يفعِ  البلزـُ 
، (ٔٔ)، وىياح(ٓٔ)، وَحِمؼ(ٜ)، وِحػْرص(ٛ)، وعجػز(ٚ)، وَذَىػاب(ٙ)وُرْجَحػاف

                                                 

 .8ٗ٘/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ حٗظَ : ( ٔ)

 ٠ٓخٍػٚ رلظق حُؼ٤ٖ أٝ ًَٔٛخ. إٔ :( أ١ٕ)

 )كَؼ٤َ(. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ١ٖ)

 )كُؼخٍ(. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ١ٗ)

 )كََؼ٬ٕ(. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ١٘)

 )كُْؼ٬ٕ(. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ١ٙ)

 )كََؼخٍ(. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ7١)

 )كَْؼَ(. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ8١)

 )كِْؼَ(. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ9١)

 )كَِؼَ(. ػ٠ِ ُٕٝ ٣ٌٕٞ :( أ١ٓٔ)

 )كَِؼخٍ(. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ١ٔٔ)
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، (٘)، وَسْكت(ٗ)، وَثَبات(ٖ)بابسِ ، و : فمج(ٕ)ؿَ َفعُ بأو  ،(ٔ)والمقيس:ُفُعوؿ
 .والمقيس منيما: فعوؿ، (ٛ)ْسؽ، وفِ (ٚ)ْطنةبِ ، و (ٙ)ونػزواف
 (ٕٔ)، وِحْيَمة(ٔٔ)، وَرْحمة(ٓٔ)، وِعْمـ(ٜ)ُشْربٌ  :المتعدي ،والزـٌ  متعد   :َفِعؿَ 

 .ُفْعؿٌ  :والمقيس ،(٘ٔ)، وِسفاد(ٗٔ)، ولزـو(ٖٔ)وِغْشياف
واؼ، وفي ، وشذ الَغواث، وفي األدواء، وشذ السُّ واتؿ في األصاويطرد ُفع

 .(ٙٔ)/ب[ متفرؽ األجزاءٜ٘]
ىذه مصادر في والنجارة والنفاية،  في الفضبلت نحو: النحاتة الةٌ عَ وفُ 

 .األصؿ وضعت موضع اسـ المفعوؿ

                                                 

 ( ًوؼٞى.ٔ)

 ( ًَهٚ.ٕ)

 )كَِؼخٍ(. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ١ٖ)

 )كََؼخٍ(. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ١ٗ)

 )كَْؼَ(. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ١٘)

 )كََؼ٬ٕ(. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ١ٙ)

 )كِْؼِش(. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ7١)

 )كِْؼَ(. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ8١)

 )كُْؼَ(. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ9١)

 )كِْؼَ(. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ١ٓٔ)

 )كَْؼِش(. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ١ٔٔ)

 )كِْؼِش(. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ١ٕٔ)

 )كِْؼ٬ٕ(. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ١ٖٔ)

 )كُُؼٍٞ(. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ١ٗٔ)

 )كَِؼخٍ(. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ١٘ٔ)

 ( ٗلٞ: حُيهخم، ٝحُُلطخّ.ٙٔ)
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 .في األصوات يؿٌ عِ وفَ 
 ، ويطرد في(ٕ)، ويكثر في األصوات(ٔ)وِفَعاؿ في اليياج وما جرى مجراه

 .(ٖ)انقضاء أواف الشيء
 .(ٗ)الفتحالية بكالة، والوَ وجاء: الوَ  ،وِفعالة في الوالية والصناعة

 .(٘)والَفَعبلف فيما فيو زغزغة وحركة شديدة
 الييئة. وَفْعمة في
في األدواء وضدىا، وفيما يتعذر ويعسر، وفي  ينقاس فيو َفَعؿٌ البلـز 

 االمتبلء وضده.
نحو:  ،ا فيطرد فيو ُفْعمة وَفَعؿإال ما كاف لونً  وما عدا ذلؾ فيطرد فيو فعيؿ،

فجػاء خشيػة  ،ادر عف ىػذيف الوزنيػف شػذوذً ويخػرج المصػ ،ـٍ دَ وأَ  ةٍ مَ دْ أُ 
 .(ٓٔ)، وُصيوبة(ٜ)ةس، وشكا(ٛ)، وِري  (ٚ)، وِشبع(ٙ)وُسْكر
 ،وفعالة ؿٌ اومصادره: فعَ  ،وال يوجد إال في الصفات الغريزية ،الـز :َفُعؿ

.بْ قُ ُفْعٌؿ، نحو وأكثرىا   ح، وشذ قبوحة وكـر

                                                 

ِٞىحم، ٝح٠َُِحد.( ٗلٞ: حٌُِ٘ٔ)  خف، ٝحُ

٤خف ٝحُِ٘يحء.ٕ) ِٜ  ( ًخُ

َحّ.ٖ) ِٜ  ( ًخُِليحى، ٝحُ

 )كَؼخُش(. رلظق حُلخء ٖٓ :( أ١ٗ)

 ( ٗلٞ: حُـ٤ِخٕ.٘)

 )كُْؼَ(. ػ٠ِ ُٕٝ :( أ١ٙ)

 )كَِؼَ(. ػ٠ِ ُٕٝ :(أ7١)

 )كِْؼَ(. ػ٠ِ ُٕٝ :(أ8١)

 ) كَؼخُش(. ػ٠ِ ُٕٝ :(أ9١)

 )كُؼُٞش(. ػ٠ِ ُٕٝ :(أ١ٓٔ)
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يور و: الَوُضوء والط  وجاء من ،َفعوؿ :ومما يحفظ مف المصادر وال ينقاس
 .(ٔ)ىى وُبكً ى وُسرً لـ يجئ منو إال ُىدً  والَولوع والَوُقود والَقُبوؿ، وُفَعؿٌ 

ليس إال،  (ٕ)الكبرياء :ممدودةالتأنيث الوالذي جاء وفي آخره ألؼ 
ا والسقيا فمصدراف ب  ذَ وأما الحُ  ،، وَدْعوىاْكرى وُفْتيذِ ْجَعى و رُ  :(ٖ)والمقصورة

وال يحفظ البصريوف  ،فعيمىالإال لممبالغة فيطرد فيو  ،وضعا موضع االسـ
ا إال الخصيصاء، وقاس عميو الكسائي فأجاز ا مف فعيمى ممدودً شيئً 

 عاب.موالتفعاؿ نحو الت والمكيثاء، الخميفاء
إال أنؾ تزيد  ،ومصدره عمى مثاؿ الماضي ،فى أولو ىمزة وصؿما  :المزيد

 .مصدرافاسماف ال  والقشعريرة طمأنينةوال ،(ٗ)وتكسر الثالث ،ألفا قبؿ آخره
، (ٚ)اؿٌ ت  ، وقِ (ٙ)، وجاء فيو: ِقيتاؿ(٘)ةٌ مَ يطرد فيو ُمفاعَ  ؿَ اعَ وما ليست فيو ففَ 
 .وِكذ ابٌ  ، وجاء فيو َتْكِرمة(ٛ)وفي َفع ؿ تفعيؿ
 ، وفي فعمؿ (ٔٔ)ؿٌ عُّ ، وفي تفع ؿ تفَ (ٓٔ)تفاعؿ تفاُعؿٌ في ، و (ٜ)وفي أفعؿ ِإْفعاؿ

                                                 

 .ٖٖٔ/ٕ: حُٔوَد ٫رٖ ػٜلٍٞ . حٗظَُـش ٖٓ هَٜ ( ًُٝي ك٢ٔ)

 )كِْؼ٤ِخء(. ػ٠ِ ُٕٝ :( أ١ٕ)

 ) كَْؼ٠ِ (. حُِظ٢ ػ٠ِ ُٕٝ :( أ١ٖ)

 .ٖٖٔ/ٕ: حُٔوَد ٫رٖ ػٜلٍٞ . حٗظَ( ٗلٞ: حٗط٬م، ٝحٓظوَحؽٗ)

٠ُٓخٍرش.٘)  ( ٗلٞ: 

 )ك٤ِؼخٍ(.  ػ٠ِ ُٕٝ :( أ١ٙ)

 )كِؼخٍ(. ( أ١ ػ٠ِ 7ُٕٝ)

 ( ٗلٞ: طؼ٣ٌذ.8)

 : اًَحّ.( ٗل9ٞ)

د.ٓٔ) ٍُ  ( ٗلٞ: ط٠خ

د.ٔٔ) َُّ  ( ٗلٞ: حُظ٠
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 ،ا فيفتحإال إف كاف مضاعفً  دبراف بكسر الباء/أ[ ٓٙ] وجاء، (ٔ)َفْعممة
، في المزيد بالحذؼ، فتمـز تاء التأنيثَصْمَصاؿ ما لـ تعتؿ العيف  :نحو

وزعـ ، وال ينقاس ،وال تحذؼ إال حيث سمع ،واستقامة، نحو: إقامة 
ال يجيز ذلؾ  يبويووس ،(ٕ)الفراء أنو ال يجوز حذؼ التاء إال مع اإلضافة

فيمـز التاء إال ضرورة فتحذؼ، أو  ؿَ ع  ، أو تعتؿ البلـ في فَ (ٖ)حيث سمعإال 
 ،فتمـز وال تحذؼ إال حيث سمع ،يكوف مصدر الثبلثي محذوؼ الفاء

 .والفراء يجيز ذلؾ ألجؿ اإلضافة
وما ألحؽ مف الثبلثي بالرباعي جرى مجراه، وقد يجيء مصدر الفعؿ عمى 

وتدخؿ التاء لمتأنيث عمى  ،عنىقياس مصدره غيره إذا تقاربا في الم
 المصادر لممرة الواحدة مف األفعاؿ المزيدة.

****** 
 والزماف والمكاف، اسـ المصدر 

)َمْفَعؿ(، واسـ الزماف  الفعؿ الثبلثي إف كاف غير معتؿ البلـ فاسـ المصدر
 ،كعيف مضارعو إال إف أدى إلى بناء مفقودعينو ف أإال  (ٗ)والمكاف كذلؾ
وال فاء بواو إف  عيفٍ  ثـ مضارع الفعؿ الذي ليس بمعتؿِّ  ،رفكاسـ المصد

)َيْفَعؿ( فاسـ المصدر والزماف بفتح العيف إال ما شذ مف ذلؾ في  كاف عمى
وىو  ، ؿ فبالفتح إال ما شذأو عمى يفعِ  والمكِبر، دالمحمِ  وىو ،المصدر
ؿ( ْفعُ )يَ  والزماف والمكاف بالكسر، أو عمى ،زجِ عْ ع، والمحيض، والمَ المرجِ 

                                                 

 ( ٗلٞ: ىْكَؿش.ٔ)

 .٘ٙٔ/ٔ( حٗظَ: َٗف حُ٘خك٤ش ٢َُِٟ ٕ)

 ( حٗظَ: حُٔخرن ٖ)

(ٗ َٓ ٛذ( أ١ رلظق حُؼ٤ٖ، ٗلٞ:  ْوظََ ٌْ َٓ ك٤ِٜق ُِٜٔيٍ، ُِِٝٓخٕ،  ،، ٝ

 ٌُِٝٔخٕ.
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إال ما شذ في المكاف،  ،(ٔ)فالمصدر منو والزماف والمكاف بفتح العيف
ع، والَمْغِرب، ْطمِ الَمْنِبت، والَمْجِزر، والَمْسِقط، والَمْسِكف، والمَ : وذلؾ

 بالكسر عْطمِ المَ  استعمؿ ، وقد(ٕ) والَمْرِفؽ، والَمْفِرؽ، والَمْنِسؾ، والَمْسِجد
 معنى الطموع. في

ف كاف معتؿ )َمْفِعؿ( بالكسر إال إف أدى  البلـ بالواو فأسماؤىا عمى وا 
َمْوِجؿ، : في مضارع فكالصحيح إال ما شذ، وذلؾ ءتحريؾ فاالتصريؼ إلى 

)َمْفِعؿ( عينو واو إال ما  /ب[ الكوفيوف، وكذا كؿٓٙوَمْوِضع فيما حكاه ]
)َمْفَعؿ( : تياأو بالياء فثبلث ،آلة وىو ،ْب، وَمْوَرؽْ ظَ َمْوَىْب، وَموْ : وىو ،شذ

مأِوي اإلبؿ، وَمْحِمية، وَمْعِصية، وال يستعمؿ  :وىو ،بفتح العيف إال ما شذ
زماف أو  ا كاف أو اسـَ والمو حرؼ عمة مصدرً  ،)َمْفعؿ( إال بالتاء، وكذلؾ

، والمزيد اسـ المصدر منو والزماف وَمْأِقي العيف شاذ   ،غير ذلؾ وأمكاف 
 .(ٖ)والمكاف كاسـ المفعوؿ

****** 
 المقصور

وىو مسموع، ، ُسِمي بذلؾ ألنو قصر عف اإلعراب أو عف الغاية التي لممد
 ومقيس.

                                                 

ْلَؼَ(. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ :( أ١ٔ) َٓ ( 

 .ٖٓ٘، ٕٓ٘/ٔ( حٗظَ: ح٫ٍط٘خف ٕ)

م ك٢ حُٜٔيٍ ٝحْٓ حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ ٍٞ:( كظوٖ) ََ ْٔ ُٓ ٝ َّ ٌْ : َٗف . حٗظَُٓ

، طو٣َذ 7ٖٔ/ٕ، َٗف حُٔوَد ٫رٖ ػٜلٍٞ 8ٙٔ/ٔحُ٘خك٤ش ٢َُِٟ 

 .ٓٓ٘/ٔ، ح٫ٍط٘خف 8ٔٔ ـحُظو٣َذ ٛ
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 (، أو(، واسـ فاعمو )َفِعؿٌ )َفِعؿَ  المقيس: مصدر لفعؿ الـز معتؿ البلـ عمى
 .(ٔ))فعبلف( (، أو)َأْفَعؿُ 
َفْعَمى( ، و)(ٕ)ْعَمة معتمي البلـفِ ل( َعؿٌ و)فِ  ،عَمةفُ لِ  َعؿ( جمعراء، و)فُ قِ وشذ ال
وما وازف  ، أو جمع )أفعؿ( آفة أو عبلمة،(ٖ))مفعوؿ( )َفعِيؿ( بمعنى جمع

 ، وشذ الِخصيصاء، والِخميفاء.(ٗ))ِفعيمي(
، وما (ٙ)مما في آخره ألؼثنى الم ءامَ سْ أجمعيف، و  (٘)َفعالى()و (و)ُفعالى
، و)أفعؿ( صفة (ٛ)، وما آخره تاء تأنيث إذا جمع بحذفيا(ٚ))َفَعمى( وازف
ومذكرىا  ،، و)ُفْعمى( صفة الميا عميؿ(ٜ))َفْعبلء( ومؤنثو ،ميا عميؿال

، وكؿ فعؿ (ٔٔ)، ومصدر لفعؿ معتؿ البلـ في أولو ميـ زائدة(ٓٔ))األفعؿ(
 .(ٕٔ)آخره حرؼ عمة، وقبؿ الحرؼ فتحة

                                                 

(ٔ٠َٔ ٠ َػ ِٔ يِ  ،( ٗلٞ: َػ َٛ َٟ ١ٟٞ ١كٜٞ أػ٠ٔ، ٝ ِٞ يٟ كٜٞ ٍٛي، ١ٝ َٛ، 

 كٜٞ ٤١خٕ.

(ٕ َٝ ًِٔٞس  ٠٘، ٝك٣َِش ٝكَِٟ( ٗلٞ: ُى٤َٓش ُٝى٠ٓ، ٝ ِٓ ٤٘ش ٝ ِٓ : . حٗظ٠ًَِٔ، ٝ

 .ٖٔٙ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

ػ٠.ٖ) َْ َٛ ٣َغ ٝ َٛ َك٠، ٝ َْ  ( ٗلٞ: ؿ٣َق َٝؿ

 ( ٗلٞ: حُوز٢ِ٤ِ.ٗ)

ٌُٓخٍٟ، ٝأٓخٍٟ٘)  كٜٞ ٓوٍٜٞ.، ( ٗلٞ: 

٠ُ، ٝح٤ََُْٜير٠. ( ٗلٞ:ٙ) َُ ْٞ  حَُو

(7.ٟ َِ َٔ ٠َ١ََٔ، َٝؿ ٠ٌَ٘، ٝحُ  ( ٗلٞ: حُزَ

 ، ٝٗٞحس ٟٝٗٞ.هَطخس ٝهطخ ( ٗلٞ:8)

 ( ٗلٞ: ه٘ٞحء ٝأه٠٘، ٝػ٘ٞحء ٝأػ٠٘.9)

 )كُؼخ(، ٗلٞ: حُي٤ٗخ، ٝحُُيٗخ، ٝحُؼ٤ِخ ٝحُُؼ٠ِ. ( ٝؿٔؼٜخ ٣ٌٕٞ ػ٠ِٓٔ)

ٟ. ( ٗلٞ:ٔٔ) َِ ـْ َٓ َؼ٠، ٝ ْٔ َٓ َػ٠، ٝ َْ َٓ ْيَػ٠، ٝ َٓ 

٠. ( ٗلٞ:ٕٔ) َٓ  أَْػط٠َ، ٝٓخ٠َٛ، ٍٝح
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في أولو  ،المقيس: مصدر فعؿ معتؿ البلـ.  ومقيس ، مسموع: الممدود
، وجمع عمى )أفِعبلء(، أو (ٕ)عاؿ( لصوت)ُفعاؿ(، أو)فِ  ، وموازف(ٔ)ىمزة

 ،(ٗ)ْعبلء( صفة مذكره )َأْفَعؿ()فِ و (ٖ))ُفَعبلء( ، واسـ جمع عمى )َفْعبلء(
 .(٘)اوموازف )ُفَعبلء( غالبً 

التأنيث تاء في آخره  ـٍ اسأ، وجمع (ٚ)ى، وُأَربَ (ٙ)ىبَ وقد جاء مقصورا: ُشعَ 
/أ[، ٔٙ] (ٛ)حػذؼ التػاءب جمػعكاف ال قبميا ياء أو واو بعد ألؼ زائدة إذا

 وشذ: ندى، وقد جمع عمى أندية خبلًفا، (ٜ)عمى )َأْفِعمة( جمعال ومفرد
 .جمػع َنػدى ىو نداء الذي و جمعزعـ أن ؛ إذ(ٓٔ)ممبردل

                                                 

 ( ٗلٞ: حٗطٟٞ حٗطٞحء.ٔ)

ؿٕ) َُ  خء، ٝحُ٘يحُء.( ٗلٞ: حُؼُـخء، ٝحُُيػخء، ٝحُ

كخء.ٖ) َْ زخء، ٝحُطَ ْٜ ِْلخء، ٝحُو  ( ٗلٞ: حَُل

 ( ٗلٞ: أكَٔ ٝكَٔحء، ٝأٛلَ ٝٛلَحء. ٗ)

ََ٘حء ُٝٗلَٔخء. ٘)  ( ٗلٞ: ُػ

 ( حْٓ أٍٝ. ٙ)

 ( حْٓ ُِيح٤ٛش. 7)

٬ء، 8) ِٛ س طوٍٞ ك٢ ؿٔؼٜخ: ػظخء، ٝ َٝ ٣٬َش، ٝٓٔخ َٛ ( ٗلٞ: ػظخ٣َش، ٝ

َٓٔخء.  ٝ 

(9ٍِٗ ٤َش ٝحكيٛخ  ِٗ ٍْ ًِٔخء ا٫ أٗي٣ش كبٗٚ ٗخً، ( ٗلٞ: أَ خء، ٝأ٤ًٔش ٝحكيٛخ 

 .ٝحُٞؿٚ ٓ٘ٚ: ٗيحء

 .ٖٖٙ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

 .8ٕ/ٖ( حٗظَ: حُٔوظ٠ذ ٓٔ)
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 وى، أووكُ  ةٌ و  قرية وُقرى، وكُ  :معتػؿ البلـ، وَشػذ  وموازف )فعاؿ( جمًعا لَفْعَمٍة 
، معتؿ البلـ، وُفْعُمبَلءَ  ؿٍ عْ لفَ  اجمعً اؿ( )أفعوموازف  ،معتؿ البلـ َفْعؿٍ ل

 وَفُعوالَء. ،(ٖ)، وَفَعاالء(ٕ)، وفاعوالء(ٔ)وفاِعبلء
مقصور أو ممدود لو مف الصحيح ما  وألحؽ بعضيـ بمقيس الممدود كؿ  

 ىو عمى وزنو ومعناه.
****** 

 والمفعوؿ اسما الفاعؿِ 
 ، ومف(٘)َفِعيؿ: (ؿَ عُ )فَ  ، فمف(ٗ)ال يبنى اسـ الفاعؿ إال مف فعؿ متصرؼ

 .(ٚ)، وَفْعبلف(ٙ)ؿَ عَ فْ وأَ  َفِعٌؿ، :اأو الزمً  : فاعؿ،امتعديً  مطمًقا و)َفِعَؿ( (َعؿَ )فَ 
ومف زائد عمى الثبلثي يأتي عمى وزف المضارع إال أف مكاف حرؼ 

 ا مضمومة، ويكسر ما قبؿ اآلخر.المضارعة ميمً 
ثبلثي الاعمو، فمف وال يبنى اسـ المفعوؿ إال مف فعؿ بني لما لـ يسـ ف

 ومف الزائد يأتي عمى وزف المضارع المبني ،اعمى وزف مفعوؿ قياسً 
 ا مضمومة.مكاف حرؼ المضارعة ميمً  إال أف لممفعوؿ؛

****** 

                                                 

ؼخء. ٔ) ِٛ  ( ٗلٞ: حُٔخر٤خء، ٝحُوخ

 ( ٗلٞ: ػخٍٗٞحء. ٕ)

 ( ٗلٞ: ػـخٓخء ٝرَحًخء. ٖ)

ؼَ أٝ أ٣ُي، كبٕ ًخٕ ٖٓ ك ٢( حْٓ حُلخػَ ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ كؼَ ػ٬ػٗ)

(. )، أٝ (كُؼَ)، أٝ ()كَؼَ ػ٬ػ٢ كبٗٚ ٣ؤط٢ ػ٠ِ ُٕٝ ََ  كَِؼ

ّ كٜٞ ٣ًَْ. ٘) َُ ف كٜٞ ظ٣َق، ًٝ َُ  ( ٗلٞ: ظ

٢ كٜٞ أػ٠٘. ( ٗلٞ:ٙ) ِ٘  َػ

يِ 7) َٛ ي٣ْخٕ. ١( ٗلٞ:  َٛ  كٜٞ 
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، (ٔ)الفتحة قبميا نحو الكسرةبأف تنحو باأللؼ نحو الياء، و  اإلمالة:
 .(ٖ)، وَقم ْت في لغة غيرىـ(ٕ)والحجاز تفتح، وتميـ تميؿ

أو متحركاف أحدىما  ،(ٗ)بينيما حرؼأو  تمييا، ألؼو  ،ي لياء قبمياوى
، ومتقدمة (ٙ)، ولكسرة متأخرة تمي األلؼ(٘)ولـ يفصؿ بينيما بضمة ،الياء

، أو متحركيف (ٛ)أو بحرفيف أوليما ساكف ،(ٚ)فصؿ بينيما بحرؼ
، والنقبلب عف (ٓٔ)وبذلؾ الشرط ،قيؿ: أو بثبلثة أوليا ساكف (ٜ)بشرطيما

 ، (ٕٔ)، ولمشبو بذلؾ(ٔٔ)ياء

                                                 

 8ٔ٘/ٔ( حٗظَ: ح٫ٍط٘خف ٔ)

 ٝأٓي، ٝػخٓش أَٛ ٗـي. ، ( ًٌُٝي ه٤ْ ٕ)

، َٗف ٗ٘، ٖ٘/٣9ؼ٤ٖ  ، َٗف حُٔلَٜ ٫رٖٕٓٔ/ٗ( حٗظَ: حٌُظخد ٖ)

 .7ٕٗ/ٔ، ح٩طلخف ٗ/ٖحُ٘خك٤ش ٢َُِٟ 

 ( ٗلٞ: ٤ٗزخٕ.ٗ)

 ( ٗلٞ: ر٤ٜ٘خ.٘)

 ػخري.  ( ٗلٞ:ٙ)

 ( ٗلٞ: ِػٔخى. 7)

(8.ٍ٬ ْٔ ِٗ  ( ٗلٞ: 

( أكيٛٔخ حُٜخء اًح ُْ طلَٜ ر٤ٖ حٌٍُٔٔٞس ٝح٧ُق ٟٔش، ٗلٞ: ُٖ 9)

َِرَٜخ، كبٕ كَٜ ر٤ٜ٘ٔخ ٟٔش ُْ طـِ ح٩ٓخُش، ٗلٞ: ٛٞ ٠َ٣ : . حٗظََِرُٜخ٠َ٣

 .ٗٔٙ، ٖٔٙ/َٕٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

ر٤ٖ حٌَُٔس  خأ٠٣ً  أُٜٝخ ٓخًٖ، ًٝخٕ أكيٛخ حُٜخء، ُْٝ ٣لَٜ :( أ١ٓٔ)

 .ٗٔٙ/ٕٝح٧ُق ٟٔش، ٗلٞ: ِػ٘يَٛخ. حٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ ػٜلٍٞ 

٠ طٌٕٞ ح٩ٓخُش ٌُٕٞ ح٧ُق ٓ٘وِزش ػٖ ٣خء، ٗلٞ: :( أ١ٔٔ) َٓ ٧ٗٚ ٖٓ  ؛ٍَ

 ََّ ٢ِ.حُ ْٓ 

رٔخ حٗوِذ ػٖ ٣خء، ٗلٞ:  إٔ ح٩ٓخُش طٌٕٞ ٌُٕٞ ح٧ُق ٓ٘زٜشً  :( أ١ٕٔ)

ُكْز٠َِ، كبٕ أُلٜخ ؿ٤َ ٓ٘وِزش ػٖ ٢ٗء ا٫ أٜٗخ ط٘زٚ حُٔ٘وِزش ػٖ ح٤ُخء ٖٓ ؿٜش 
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ا مكسورة في ، أو كانت عينً (ٔ)افصاعدً  والنقبلب عف واو تطرفت ثالثةً 
 /ب[ ٔٙ]. إف كانت لكسرةٍ  ؿٍ عْ إلمالة، ويمنعيا مستو  ،(ٕ)األصؿ

****** 

                                                                                                              

كوِزض ح٧ُق ٣خء ًٔخ طلؼَ رخ٧ُق حُٔ٘وِزش  ،أٗي ُٞ ػ٤٘ض ُكز٠ِ ُوِض: ُكز٤ِخٕ

. ح ،ػٖ ح٤ُخء ك٢ حُظؼ٤٘ش، ٗلٞ: كظ٠ ِٕ ٗظَ: َٗف حُـَٔ ٫رٖ طوٍٞ: كَظ٤َخ

 .ٗٔٙ/ٕػٜلٍٞ 

ح.ٔ) َِ  ( ٗلٞ: ؿ

َِٞف. :( ٗلٞ: هخف، كبٕ إِٔٛٚ)  َه
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 الفهارس الفنية
 .فيرس اآليات القرآنية 

 .فيرس األحاديث واآلثار 

 .فيرس األمثاؿ واألقواؿ والنماذج 

  س األبيات الشعرية.فير 

  والقبائؿ والجماعاتفيرس األعبلـ. 
 .فيرس الكتب 

 .فيرس المصادر والمراجع 

 .فيرس الموضوعات 
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 فيرس اآليات القرآنية
 الصفحة يارقم اآلية

   سورة النساء
      ٗ ٕٜٖ 

       ٔٚٔ ٕٜٚ 

   سورة األنعاـ

      ٕٖٔ ٗٗٛ 

   سورة األعراؼ

          ٚٗ ٖٗٗ 

 فيرس األحاديث واآلثار
 .ٕٔٙ ال ىا اهلل ذا:

 فيرس األمثاؿ واألقواؿ والنماذج
 .ٕٚٔ َأَكَمْتِني الَبرَاِغيُث:
 .َٕٚٔأَكُموِني البراغيث: 

 .ٕٕٓد اهلل: ُؿ ما أقوؿ َأنِّي أحمَأو  
 .ٕٕٙأِجد َؾ: 

 .ٕٕٙ اْيُمُف اهلِل:
ـَ:  .ٕٕٔ ذىبت الشا

 .ٔٛٔ شحذ شفرتو حتى قعدت كأنيا حربة:
:  .ٕٔٙ َعَمي  َعْيُد اهلِل أَلَُقوَمف 
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 .ٕ٘ٔ عميو رجبل َلْيَسِني:
:  .ٕٔٙ ِفي ِذم ِتي أَلَْفَعَمف 

 .ٕ٘ٗ قضية وال أبا حسف:
 .ٕٕٕ :قمُت وأصؾُّ عيَنوُ 

 .ٖٕٓ وضيعتو:كؿ رجؿ 
 .ٕٚٗ ال أخا لؾ:

 .ٕٚٗ ال يدي لؾ بكذا:
 .ٕ٘ٗال َنْوَلَؾ أف تفعؿ: 

 .ٕٕٙ: َلَعْمُرؾَ 
 .ٙٛٔ: َلْيَس الطِّيُب ِإال  الِمْسؾُ 

 .ٚٙٔبح أبردىا، وما أمسى أدفأىا: ما أص
 .ٔٛٔما جاءت حاجَتؾ: 

 .ٕ٘٘: ما رأيتو مذ يـو الجمعة
 .ٕ٘٘: يومػاف منػذ رأيتو ما

 .ٕٔٗ: َمؤْلََمافُ  ىذا َزْيدٌ 
 .ٕٔٗ: ىذه ِىْنُد َمؤْلََماَنةُ 

 .ٕٗٗ: يا َحْرَمؿُ 
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 فيرس األبيات الشعرية
 الصفحة القائؿ البيت

 451 - ترِبُط بالَحْبِؿ ُأَكْيرِعاِتي

 إذا قمت: قد أقبمت، أدبرت
 كمف ليس غاد وال رائحُ 

زياد 
 األعجـ

189 

 ةً اخَ نَ  مُ ال  إِ  ؾُّ فَ نْ ا تَ مَ  يجَ اجِ رَ حَ 

 عمى الَخْسِؼ أو َنْرِمي بيا بمدا َقْفرا
 ٙٛٔ ذو الرمة

ذا الرجاُؿ رأوا يزيَد رأيَتُيـ ¶   وا 
  ُخُضَع الرقاِب نواِكَس األبصارِ       

 ٙٗٗ الفرزدؽ

  َتَرى الثور فييا ُمدخَؿ الظؿ رأَسوُ 
 وسائُرُه باٍد إلى الشمس أكَتعُ 

- ٕٜٚ 

 َوُكوِنػي ِبالَمَكاِرـِ َذكِِّريِني
 اعِ نَ صَ  ةٍ دَ ماجِ  ؿ  ي دَ ػلِّ ودَ 

بعض بني 
 نيشؿ

ٕٔٛ 

 فمو أّف ما أسعى ألدنى معيشة 
 كفاني ولـ أطمب قميؿ مف الماؿ

 ؤامر 
 القيس

ٕٜٛ 

 ٔ٘ٗ - قد َجَرِت الَطيُر َأياِمنينا
 *ترِمي الِفجاج والَفياِفي  الُقَصى*

 *بأعُيناٍت لـ ُيخاِلْطيا َقَذى*

 
- 

 
ٗ٘ٔ 
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 والجماعات والطوائؼ والقبائؿ فيرس األعبلـ

، ٘ٚٔ، ٔٚٔ، ٘ٙٔ، ٓٙٔ، ٜ٘ٔ، ٔ٘ٔ، ٕٚٔاألخفش األوسط: 
ٜٔٗ ،ٜٔ٘ ،ٜٔٙ ،ٕٓٗ ،ٕٖٓ ،ٕٖٗ ،ٕٖٛ ،ٕٗٗ ،ٕٗٛ ،ٕٕ٘ ،
ٕٙٔ ،ٕٛٙ ،ٖٓ٘ ،ٖٕٜ ،ٖٚٛ ،ٖٜٚ ،ٗٓ٘ ،ٗٓٙ ،ٖٖٗ ،ٗٗٚ. 

 .ٕٗٓاألخفش األصغر: 

 .ٜٕٓ،  ٜ٘ٔ،  ٓٓٔأبو إسحاؽ بف ممكوف: 

 .ٙٗٔاألعمـ الشنتمري: 

 .ٖ٘ٗشاذ: ابف باب

 .ٕ٘ٗابف الباذش: 

 .ٖ٘ٗ،  ٓٗٗ،  ٖٛٗ،  ٕٕ٘،  ٖٕ٘،  ٕٛٓالبصريوف: 

 .ٕٛٚيوف: دالبغدا

، ٜٕ٘، ٕٚٗ، ٕٕٛ، ٜٕٔ، ٜ٘ٔ، ٜٗٔ، ٘ٛٔتميـ )التميميوف(: 
ٖٗٓ ،ٖٗٗ ،ٜٗ٘. 

 .ٖٓٓ، ٖٕٚالجرمي: 
 .ٖٕٔالجزولي: 

 .ٖٕٔ، ٘ٗٔالجميور: 

 .ٓٓٗ، ٕٕٗ، ٜٕٕابف جني: 

 .ٕٓٗ: السجستاني أبو حاتـ

، ٜٕ٘، ٕٚٗ، ٕٕٛ، ٜٕٔ، ٜ٘ٔ، ٓٛٔالحجازيوف )أىؿ الحجاز(:
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ٖٗٔ ،ٖٗٗ ،ٖ٘ٔ ،ٖٖ٘ ،ٜٗ٘. 

 .ٕٕٔ، ٕٔٓابف خروؼ: 

 .ٕٛ٘، ٖٕٗخَمؼ األحمر: 

 .ٓ٘ٗ، ٜٖٓ، ٖ٘ٛ، ٕٛٓالخميؿ بف أحمد: 

 .ٕٕٓدرستويو:  ابف

 .٘ٛٔذو الرُّم ة: 

 .ٕٗٛ، ٕ٘ٗ، ٜٕٔ، ٜٙٔ، ٜٕٔالزجاج: 

 .ٖٗٚ ،ٕٖٖ، ٕٗٙ، ٖٕٛ، ٜٙٔالزجاجي: 

 .ٚٛٔزياد األعجـ: 

 .ٖٙٓ، ٕٓٚ، ٕٗٙ، ٜٙٔ، ٕٚٔابف السراج: 

 .ٜٕٙابف سعداف: 

 .ٕٗٛالس ْعدي: 

 .ٖٕٔابف سبلـ الجمحي: 

 .ٖٖٗ، ٕٔٓسميـ: 
 .ٚٙٔالسييمي: 

، ٖٚٔ، ٖ٘ٓ، ٜٕٛ، ٜٕٗ، ٕٛٛ، ٕ٘ٚ: )صاحب الكتاب( سيبويو
ٖٕٜ ،ٖٗٚ ،ٖٖ٘ ،ٖٙٔ ،ٖٚٗ ،ٖٚٛ ،ٖٖٛ ،ٖٛ٘ ،ٗٓ٘ ،ٗٓٚ ،
ٗٓٛ ،ٗٔٛ، ٖٕٗ ،ٖٖٗ ،ٗٗٚ ،ٗ٘ٓ ،ٗ٘ٗ. 
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 .ٜ٘ٔابف السِّيِد: 

 .ٕٕ٘، ٛٛٔ، ٛٚٔ، ٜٙٔ، ٙٙٔالسيرافي: 

 .ٖ٘ٗالشيباني: 

 .ٜٕٕالصيمري: 

 .ٜٕٛ، ٕٚٗ، ٜٛٔ، ٚٛٔ، ٙٛٔابف الطراوة: 

، ٕٕٙ، ٕٙ٘، ٕ٘٘، ٕٛٗ، ٕٚٗ، ٕٗٗ، ٕٓٗ، ٓٙٔ، ٗٗٔالعرب: 
ٕٚٔ ،ٖٓٗ ،ٖٕ٘ ،ٖ٘ٗ ،ٖ٘٘ ،ٖٜ٘ ،ٖٕٙ ،ٖٛ٘ ،ٖٜٙ ،ٗٓٗ ،
ٕٗ٘. 

 .٘ٔٔف عصفور: اب

 .ٕٔٓعضد الدولة: 

 .ٛٔٗ، ٖٖٕ، ٕٖٕ، ٕٙٔأبو عمرو بف العبلء: 

 .ٕٖٙ، ٕٖ٘، ٖٕٖ، ٖٗٓعيسى بف عمر : 

، ٖٕٗ، ٕٚٔ، ٕٔٓ، ٛٛٔ، ٘ٛٔ، ٜٙٔ، ٙٙٔ، ٖٕٔالفارسي: 
ٕٖ٘ ،ٖٕٚ ،ٖٗٚ ،ٖٙٔ. 

، ٕٕٙ، ٕٕ٘، ٕٓٔ، ٜٛٔ، ٗٛٔ، ٖٛٔ، ٜٙٔ، ٚ٘ٔ، ٕٗٔالفراء: 
ٕٙٔ ،ٕٕٚ ،ٕٛٛ ،ٕٜ٘ ،ٖٕٓ ،ٖٖٓ، ٖٓٗ ،ٖٙٙ ،ٖٜٗ ،ٗٗٔ ،
ٖٗ٘. 

 .ٕٖ٘ابف قتيبة: 

 .ٖٗٔقطرب: 
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، ٖٖٛ، ٕٚٛ، ٖٕ٘، ٕٕ٘، ٕٗٔ، ٜٛٔ، ٗٛٔ، ٖٛٔالكسائي: 
ٕٗ٘. 

، ٜٓٔ، ٖٛٔ، ٓٛٔ، ٔٚٔ، ٙٙٔ، ٕٗٔ، ٜٔٔ، ٚٔٔالكوفيوف: 
ٜٜٔ ،ٕٓٛ ،ٕٖٔ ،٘ٛ  ،ٕٖ٘ ،ٕٖٙ ،ٕٖٜ ،ٕ٘ٙ ،ٕٙٙ ،ٕٚٚ ،
ٖٖٓ ،ٖٓ٘ ،ٖٖٔ ،ٖٕٔ ،ٖٗٚ ،ٖ٘ٛ ،ٖٙٙ ،ٖٚ٘ ،ٖٚٚ ،ٗٔٚ، 
ٗ٘ٗ. 

 .ٕٛ٘، ٔٛٔ، ٔٙٔكيساف:  ابف

، ٚٙٗ، ٚٔٗ، ٕٖٛ، ٕٖٓ، ٕٚٗ، ٖٖٕ، ٖٕٔ، ٕٕ٘المازني: 
ٗٛٚ. 

، ٕٛٗ، ٕ٘ٗ، ٕٗٗ، ٖٕٙ، ٖٖٕ، ٕٓٔ، ٜٗٔ، ٖٔٔ، ٕٗٔالمبرد: 
ٕٚٗ ،ٕٛٔ ،ٕٜٚ ،ٖٖ٘ ،ٗٓٚ ،ٗٙٚ ،ٕٗٚ. 

 .ٜٖٚالمتنبي: 

 .ٜٗٗ، ٚٔٗ، ٖ٘ٓ، ٕٕٔ، ٜٓٔالنحويوف: 

 .ٕٜٔالنظار: 

 .ٜٓٗ، ٜٜٖىذيؿ: 

 .ٛٚٔ، ٘٘ٔالكوفي:  ىشاـ

، ٙٓٗ، ٗٓٗ، ٖ٘ٛ، ٖٖٚ، ٖٗ٘، ٖٙٔ، ٖٜٕ، ٕٔٚ، ٖٕٗيونس: 
ٖٗٔ ،ٗٔٛ ،ٖٗٔ. 
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 المذكورة في المتف يرس الكتبف
 .ٙٔٔ:التدريب
 .ٙٔٔالتقريب:

 .ٙٔٔر )شرح الجمؿ البف عصفور(:الشرح الكبي
 .ٔٙٔالكبير لؤلخفش: 

 .ٖٙ٘: الكتاب
 .ٙٔٔ:الُمْبِدعَ 
 .ٙٔٔ:الُمَقرِّبَ 
 .ٙٔٔ :الممتع



  

 

 

 
 

 

 
 7102إصدار  والثالثون حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني

244 

 املصادر واملراجع
ائتبلؼ النصرة في اختبلؼ نحاة الكوفة والبصرة لعبد المطيؼ بف أبى  -

مكتبة و عالـ الكتب -تحقيؽ د/ طارؽ الجنابي بكر الشرجي الزبيدي
 ـ.ٜٚٛٔ/ ىػٚٓٗٔ-ٔط -النيضة العربية

األبذي ومنيجو في النحو مع تحقيؽ السفر األوؿ مف شرحو عمى  -
عد بف حمداف الغامدي، إشراؼ أ.د/محمد إبراىيـ الجزولية، إعداد/ س

 ىػ.ٙٓٗٔكمية المغة العربية جامعة أـ القرى برسالة دكتوراه -البنا
ط -مكتبة النيضة بغداد-لمدكتورة/ خديجة الحديثي-أبو حياف النحوي -
 ـ.ٜٙٙٔىػ/ ٖ٘ٛٔ-ٔ

أبو عبد اهلل بف الفخار وجيوده في الدراسات النحوية مع تحقيؽ كتابو  -
رسالة دكتوراه في كمية  جمؿ، إعداد/ حّماد بف محمد حامد الثمالي،شرح ال

 .ىػٓٔٗٔ-القرى أـ بجامعةالمغة العربية 
إتحاؼ فضبلء البشر بالقراءات األربعة عشر المسمى ) منتيى  -

األمانى والمسرات في عمـو القراءات( تأليؼ/ أحمد بف محمد البنا 
-ٔ ط-ـ الكتبعال-/ شعباف محمد إسماعيؿتحقيؽ د-الدمياطي
 ـ.ٜٚٛٔ /ىػٚٓٗٔ

لمحمد بف عبد اهلل بف سعيد السمماني -اإلحاطة في أخبار غرناطة -
الموشي األصؿ، الغرناطي األندلسي، الشيير بمساف الديف ابف الخطيب 

 .ىػٕٗٗٔ-ٔط -دار الكتب العممية بيروت-ىػ(ٙٚٚ ت)
أخبار النحوييف البصرييف ومراتبيـ وأخذ بعضيـ عف بعض، صنعو  -
دار -تحقيؽ د/ محمد إبراىيـ البنا-سعيد الحسف بف عبد اهلل السيرافى يأب

 ـ.ٜ٘ٛٔ /ىػ٘ٓٗٔ-ٔ ط-االعتصاـ
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وزارة الشؤوف -فاعور يشرحو وقدـ لو أ/ عم-أدب الكاتب البف قتيبة -
 بدوف تاريخ.-اإلسبلمية بالمممكة العربية السعودية

-ليمحمد الدا تحقيؽ د/-أدب الكاتب أو أدب الكتّاب البف قتيبة -
 .بيروت مؤسسة الرسالة

-ىػ(٘ٗٚ)ت حياف األندلسي  يارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ألب -
 /ىػٛٔٗٔ-ٔ ط-القاىرة يمكتبة الخانج-د/ رجب عثماف محمد تحقيؽ
 ـ.ٜٜٛٔ

لعمي بف محمد النحوي اليروي )ت -األزىية في عمـ الحروؼ -
ة مطبوعات مجمع المغة العربي-عبد المعيف المموحي  تحقيؽ/-ىػ(٘ٔٗ

 ـ.ٜٔٛٔ/ ىػٔٓٗٔ-بدمشؽ
تحقيؽ/ محمد -ىػ(ٚٚ٘ي )ت البركات األنبار  يأسرار العربية ألب -

 .بدوف-دمشؽدار األفاؽ العربية -بيجة البيطار
دار األرقـ بف أبي -ىػ(ٚٚ٘)ت  أسرار العربية ألبي البركات األنباري -

 ـ.ٜٜٜٔ /ىػٕٓٗٔ-ٔ ط-األرقـ
)ت  بد الباقي اليمانيإشارة التعييف في تراجـ النحاة والمغوييف لع -

-الرياض مركز الممؾ فيصؿ-ٕط -دياب المجيد عبد/د تحقيؽ-ىػ(ٖٗٚ
 ـ.ٜٙٛٔ

-يالسيد البطميوسالبف -يإصبلح الخمؿ الواقع في الجمؿ لمزجاج -
/ ىػٜٜٖٔ-ٔ ط-دار المريخ الرياض-يتحقيؽ د/ حمزة عبد اهلل النشرت

 ـ.ٜٜٚٔ

حقيؽ د/ عبد ت-ىػ(ٖٙٔ)ت بكر بف السراج يالنحو ألب ياألصوؿ ف -
 ـ.ٜٜٜٔ /ىػٕٓٗٔ-ٖ ط-مؤسسة الرسالة-يالحسيف الفتم
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عالـ -تحقيؽ د/ زىير غازي زاىد-ىػ(ٖٖٛ)ت إعراب القرآف لمنحاس  -
 .ـٜ٘ٛٔ/ىػ ٘ٓٗٔ-ٕ ط-مكتبة النيضة العربية، و الكتب

-٘ ط-بيروت دار العمـ لممبلييف-يخير الديف الزركملاألعبلـ  -
 ـ.ٜٓٛٔ

-ىػ(ٗٙٚ)ت  بلح الديف الصفديلص-أعياف العصر وأعواف النصر -
دار الفكر المعاصر بيروت، ودار الفكر -تحقيؽ د/ عمي أبو زيد وآخريف

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٛٔٗٔ-ٔط -دمشؽ

-يتحقيؽ د/ محمود محمد الطناح-ىػ(ٕٗ٘ي )ت أمالي ابف الشجر  -
 ـ.ٕٜٜٔ /ىػٖٔٗٔ-ٔ ط-يمطبعة المدن، و بالقاىرة يالخانج ةمكتب

)ت  تأليؼ/ جماؿ الديف القفطي-أنباه النحاة يإنباه الرواة عم -
القاىرة،  دار الفكر العربي-الفضؿ إبراىيـ يتحقيؽ/محمد أب-ىػ(ٕٗٙ

 ـ.ٕٜٛٔ /ىػ ٙٓٗٔ-ٔ ط-ومؤسسة الكتب الثقافية بيروت

 والدبي العباس أحمد بف محمد بف أل-االنتصار لسيبويو عمى المبرد -
مؤسسة الرسالة -د/ زىير عبد المحسف سمطافتحقيؽ -ىػ(ٕٖٖ ت)
 ـ. ٜٜٙٔ /ىػ ٙٔٗٔ-ٔط -يروتب
 يبأل-اإلنصاؼ فى مسائؿ الخبلؼ بيف النحوييف البصرييف والكوفييف -

، ومعو كتاب االنتصاؼ مف اإلنصاؼ ىػ(ٚٚ٘)ت  ياألنبار  البركات
-المكتبة العصرية صيدا بيروت -الديف عبد الحميد يمحمد محي لمشيخ/
 ـ.ٜٚٛٔ /ىػٚٓٗٔ

 /تحقيؽ-بف ىشاـ األنصاريأوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ال -
 /ىػٜٜٖٔ-٘ط -دار الجيؿ بيروت-محمد محيي الديف عبد الحميد

 ـ.ٜٜٚٔ
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/ كاظـ بحر د تحقيؽ-ىػ(ٖٚٚ)ت  لفارسيبي عمي األ-اإليضاح -
 ـ.ٜٜٙٔىػ/ٙٔٗٔ-ٕط -بيروتعالـ الكتب -المرجاف

تحقيؽ: حسف -ىػ(ٖٚٚ)ت اإليضاح العضدي ألِبي عمي الفارسي  -
، طشاذلي فرىود، ط/ دار   ـ.ٜٛٛٔىػ= ٕٛٓٗٔالعمـو

تحقيؽ -ىػ(ٙٗٙي )تبف الحاجب النحو الشرح المفصؿ  ياإليضاح ف -
 ـ[.ٖٜٛٔ]-بغدادوزارة األوقاؼ والشؤوف الدينية -يالعميم يد/موسى بنا

د/ تحقيؽ -ىػ(ٖٓٗ ت)اإليضاح في عمؿ النحو ألبي القاسـ الزجاجي  -
 ـ.ٜٜٚٔ/ ىػٜٜٖٔ-ٖط -بيروت دار النفائس-مازف المبارؾ 

 /ؽيحقت-ىػ(٘ٗٚاألندلسي )ت  البحر المحيط في التفسير ألبي حياف -
 .ىػٕٓٗٔ-دار الفكر بيروت-صدقي محمد جميؿ

البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع لمحمد بف عمي بف محمد  -
 بيروت.-دار المعرفة-ىػ(ٕٓ٘ٔبف عبد اهلل الشوكاني اليمني )المتوفى: 

تحقيؽ -ىػ(ٛٛٙ)ت أبي الربيع  البسيط في شرح جمؿ الزجاجي البف -
-ٔ ط-بيروتدار الغرب اإلسبلمي -د/عياد بف عيد الثبيتي

 ـ.ٜٙٛٔ/ىػٚٓٗٔ

 لجبلؿ الديف السيوطي-بغية الوعاة في طبقات المغوييف والنحاة -
-ٕط -دار الفكر بيروت-الفضؿ إبراىيـ يتحقيؽ/ محمد أب-ىػ(ٜٔٔ)ت

 ـ.ٜٜٚٔىػ/ ٜٜٖٔ
-ىػ(ٚٔٛ) لمفيروزآبادي-غةالبمغة في تراجـ أئمة النحو والم -

 -ىػٕٔٗٔ-ٔط -دار سعد الديف دمشؽ-تحقيؽ/محمد المصري
 ـ.ٕٓٓٓ
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)ت  تاريخ اإلسبلـ ووفيات المشاىير واألعبلـ لشمس الديف الذىبي -
-ٔط -بيروتدار الكتاب العربي -عمر تدمري /تحقيؽ د-ىػ(ٛٗٚ

 ـ.ٜٚٛٔ/ىػٚٓٗٔ

جامعة أـ -يفتحقيؽ د/ فتحي أحمد مصط-التبصرة والتذكرة، لمصيمري -
 ـ.ٕٜٛٔ/ ىػٕٓٗٔ-ٔط -القرى

 البقاء العكبري يبأل-التبييف عف مذاىب النحوييف البصرييف والكوفييف -
-ٔط -مكتبة العبيكاف-تحقيؽ د/ عبد الرحمف العثيميف-ىػ(ٙٔٙ)ت 

 ـ.ٕٓٓٓ/ ىػٕٔٗٔ
 تحقيؽ-ىػ(٘ٗٚاألندلسي )ت  التدريب في تمثيؿ التقريب ألبي حياف -
 .ـٜٚٛٔ-ببغداد اإلرشاد ةمطبع-حسف فميح نياد/ د
األندلسي )ت التذييؿ والتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ ألبي حياف  -

 .دمشؽ القمـ دار-ىنداوي حسف/ د تحقيؽ-(٘ٗٚ
/ تحقيػػؽ د-ىػػػ(ٕٚٙ)تتسػػييؿ الفوائػػد وتكميػػؿ المقاصػػد البػػف مالػػؾ  -

 / ىػػٖٚٛٔ-المتحػدة العربية وزارة الثقافة بالجميورية-بركات كامؿ محمد
 ـ.ٜٚٙٔ

تحقيؽ -ىػ(ٜ٘ٓ)ت تصريح بمضموف التوضيح لمشيخ خالد األزىريال -
-ٔط -القاىرة الزىراء لئلعبلـ العربي-د/عبد الفتاح بحيري إبراىيـ

 ـ.ٕٜٜٔ /ىػٖٔٗٔ

دار -ىػ(ٜ٘ٓ)ت  خالد األزىريمشيخ التصريح بمضموف التوضيح ل -
 ـ.ٕٓٓٓ /ىػٕٔٗٔ-ٔط -الكتب العممية بيروت

 تحقيؽ-ىػ(ٖٚٚ)ت عمي الفارسي  ألبي-التعميقة عمى كتاب سيبويو -
 .ـٜٜٓٔىػ/ٓٔٗٔ-ٔط -القاىرة دار األمانة-حمد القوزي د/ عوض بف
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د/عفيؼ  يؽحقت-ىػ(٘ٗٚاألندلسي )ت ألبي حياف -تقريب المقرب -
 ـ.ٕٜٛٔىػ/ٕٓٗٔ-ٔط -دار المسيرة بيروت-عبد الرحمف

تحقيؽ د/ كاظـ بحر -ىػ(ٖٚٚ)تلفارسي بي عمي االتكممة أل -
 .ـٜٜٜٔ/ ىػٜٔٗٔ-ٔ ط-لكتبعالـ ا-المرجاف

 تحقيؽ-ىػ(ٛٚٚ) لناظر الجيش -تمييد القواعد بشرح تسييؿ الفوائد -
/ ىػٕٛٗٔ-ٔط -دار السبلـ القاىرة-عمي محمد فاخر وآخريف /د

 ـ.ٕٚٓٓ
دار السبلـ -دياب زكي د/ فايز توجيو الممع البف الخباز ، تحقيؽ -

 ـ.ٕٕٓٓ/ىػٖٕٗٔ-ٔط -القاىرة
-ىػ(ٜٗٚ)لممرادي -شرح ألفية ابف مالؾتوضيح المقاصد والمسالؾ ب -

-ٔط -القاىرةدار الفكر العربي -عبد الرحمف عمي سميماف  تحقيؽ د/
 ـ.ٕٔٓٓ/ىػٕٕٗٔ

ؽ د/عمى يحقت-ىػ(ٖٓٗ)ت القاسـ الزجاجي  يبأل-الجمؿ في النحو -
 ـ.ٜٜٙٔ /ىػٚٔٗٔ-٘ط -بيروت مؤسسة الرسالة-توفيؽ الحمد

، تحقيؽ د/ ىػ(ٜٗٚت ) ممراديل-الجنى الداني في حروؼ المعاني -
-ٔط -دار الكتب العممية بيروت-أ/محمد نديـ فاضؿ فخر الديف قباوة،

 ـ .ٕٜٜٔ/ ىػٖٔٗٔ
دار الفكر -حاشية الخضري عمى شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ -

 .بدوف-لمطباعة والنشر والتوزيع
دار الكتب -أللفية ابف مالؾ يحاشية الصباف عمى شرح األشمون -

 ـ.ٜٜٚٔ/ ىػٚٔٗٔ-ٔط -العممية بيروت
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بدر  /ؽيحقت-ىػ(ٖٚٚالفارسي )ت  ألبي عمي-الحجة لمقراء السبعة -
-ٕط -دار المأموف لمتراث دمشؽ-يتبشير جويجا ،الديف قيوجي

 .ـٖٜٜٔ /ىػٖٔٗٔ
تحقيؽ د/عمي -ىػ(ٖٓٗ)ت  ألبي القاسـ الزجاجي-حروؼ المعاني -

-ٕط -ودار األمؿ األردف، مؤسسة الرسالة بيروت-توفيؽ الحمد
 ـ.ٜٙٛٔ/ ىػٙٓٗٔ

تأليؼ/عبد القادر بف عمر -خزانة األدب ولب لباب لساف العرب -
مكتبة -تحقيؽ/عبد السبلـ محمد ىاروف-ىػ(ٖٜٓٔ)ت البغدادي 

 ـ. ٜٜٚٔ/ىػٛٔٗٔ-ٗ ط-الخانجي القاىرة
-الييئة المصرية العامة لمكتاب-ىػ(ٕٜٖ)ت البف جني -الخصائص -
 .ٗط 
باس المكناسي الشيير بابف درة الحجاؿ في أسماء الرجاؿ ألبي الع -

دار التراث -تحقيؽ/ محمد األحمدي أبو النور-ىػ(ٕ٘ٓٔالقاضي )ت 
 بدوف.-بالقاىرة

تحقيؽ د/حاتـ -(ٖٖٛت ) ألبي القاسـ المؤدب-دقائؽ التصريؼ -
 ـ.ٕٗٓٓ-ٔ ط-دار البشائر-الضامف

 لمحمد بف أحمد بف عمي-ذيؿ التقييد في رواة السنف واألسانيد -
دار الكتب العممية -كماؿ يوسؼ الحوت تحقيؽ/-ىػ(ٕٖٛالفاسي )ت 

 .ـٜٜٓٔىػ/ٓٔٗٔ-ٔط -بيروت
األنصاري  الذيؿ والتكممة لكتابي الموصوؿ والصمة ألبي عبد اهلل -

دار الثقافة -ٔط -تحقيؽ/ إحساف عباس-ىػ(ٖٓٚ)ت  األوسي المراكشي
 ـ.ٜ٘ٙٔ-بيروت
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-ىػ(ٕٓٚ)ت  لممالقي-رصؼ المباني في شرح حروؼ المعاني -
-مطبوعات مجمع المغة العربية بدمشؽ-تحقيؽ/أحمد محمد الخراط

 ـ.ٜ٘ٚٔ

تأليؼ/ محمد باقر -روضات الجنات في أحواؿ العمماء والسادات -
 ـ.ٜٜٔٔىػ/ ٔٔٗٔ-ٔط -الدار اإلسبلمية بيروت-الموسوي الخوانساري

الزجاجي حياتو وآثاره ومذىبو النحوي مف خبلؿ كتابو )اإليضاح(  -
 ـ.ٜٗٛٔىػ/ٗٓٗٔ-ٕط -دار الفكر دمشؽ-ارؾلمدكتور/ مازف المب

-تحقيؽ د/حسف ىنداويىػ(ٕٜٖ)ت بف جني ال-سر صناعة اإلعراب -
 ـ.ٖٜٜٔ/ ىػٖٔٗٔ-ٕ ط-دار القمـ دمشؽ

دار الكتب العممية -ىػ(ٕٜٖ)ت  سر صناعة اإلعراب البف جني -
 ـ .ٕٓٓٓ /ىػٕٔٗٔ-ٔط -بيروت

-ىػ(٘ٗٛتقي الديف المقريزي )ت لالسموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ  -
-ٔط -دار الكتب العممية بيروت-محمد عبد القادر عطا /ؽيحقت

 .ـٜٜٚٔ /ىػٛٔٗٔ
)ت  الحنبميبف العماد شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ال -

 ط-بيروتو  ،دار ابف كثير دمشؽ-محمود األرناؤوط /ؽيحقت-ىػ(ٜٛٓٔ
 .ـٜٙٛٔ /ىػٙٓٗٔ-ٔ
ألفية شرح األشموني عمي ألفية ابف مالؾ المسمى منيج السالؾ إلى  -

دار الكتاب العربي -الديف عبد الحميد يمحمد محي /تحقيؽ-ابف مالؾ
 .ـٜ٘٘ٔ ىػ/ٖ٘ٚٔ-ٔط -بيروت

/ عبد الحميد د ؽيحقت-ىػ(ٙٛٙ)ت  البف الناظـ-شرح ألفية ابف مالؾ -
 ـ.ٜٜٛٔ /ىػٜٔٗٔ-دار الجبؿ بيروت-السيد محمد عبد الحميد
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السيد،  تحقيؽ د/عبد الرحمف-ىػ(ٕٚٙ)ت  شرح التسييؿ البف مالؾ -
 /ىػٓٔٗٔ-ٔ ط-ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع-د/ محمد بدوي المختوف

 ـ.ٜٜٓٔ
 ؽيحقت-ىػ(ٜٗٙ)ت  البف عصفور-شرح جمؿ الزجاجي الشرح الكبير -

 ـ.ٕٜٛٔ-وزارة األوقاؼ بالعراؽ-جناح يد/ صاحب أب
تحقيؽ -ىػ(ٜٓٙ)ت بف خروؼ اإلشبيمي شرح جمؿ الزجاجي ال -

 ىػ.ٜٔٗٔ-عة أـ القرىمطبوعات جام-د/سموى محمد عرب

محسف  يتحقيؽ د/عم-ىػ(ٔٙٚاألنصاري )ت شرح الجمؿ البف ىشاـ  -
 .ـٜ٘ٛٔ /ىػ٘ٓٗٔ-ٔ ط-بيروت عالـ الكتب-ماؿ اهلل

تحقيؽ د/ -ىػ(ٕٜٚ)ت  لمفاكيي-في النحوالحدود كتاب شرح  -
 /ىػٗٔٗٔ-ٕ ط-مكتبة وىبة القاىرة-المتولي رمضاف أحمد الدميري

 .ـٖٜٜٔ
تحقيؽ د/ المتولي رمضاف أحمد -ف قاسـالب-النحو شرح حدود -

 ـ.ٖٜٜٔ /ىػٖٔٗٔ-وكالة الشروؽ لمطباعة والنشر-الدميري
مع ىػ( ٙٛٙ)ت  ستراباذيشرح شافية ابف الحاجب لرضي الديف األ -

محمد  /ؽ وضبطيحقت-ىػ(ٖٜٓٔ)ت شرح شواىده لعبد القادر البغدادي 
 ـ.ٜ٘ٚٔ /ىػٜٖ٘ٔ-دار الكتب العممية بيروت-وزميميونور الحسف 

األنصاري )ت شرح شذور الذىب في معرفة كبلـ العرب البف ىشاـ  -
 الشركة المتحدة لمتوزيع سوريا.-عبد الغني الدقر /ؽيحقت-ىػ(ٔٙٚ

 منشورات-ىػ(ٜٔٔ)ت  لجبلؿ الديف السيوطي-شرح شواىد المغني -
 .بدوف-بيروت الحياة مكتبة دار
)ت باري األنبف ألبي بكر -شرح القصائد السبع الطواؿ الجاىميات -

 .ىػٓٓٗٔ-ٗط -دار المعارؼ القاىرة-ىػ(ٕٖٛ
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-ىػ(ٔٙٚاألنصاري )ت البف ىشاـ -شرح قطر الندى وبؿ الصدى -
 المكتبة التجارية الكبرى-ٔٔط -الديف عبد الحميد يمحمد محي /ؽيحقت

 ـ.ٖٜٙٔىػ/ ٖٖٛٔ-القاىرة
-ىػ(ٙٛٙ)ت  لرضي الديف األستراباذي-شرح الكافية البف الحاجب -

-قاريونس جامعة منشورات-د/يوسؼ حسف عمرتصحيح وتعميؽ 
 .ـٜٜٙٔ-ٕط -بنغازي

 يتحقيؽ د/عم-يبف جمعة الموصمال-شرح كافية ابف الحاجب -
 /ىػٕٔٗٔ-ٔ ط-دار األمؿو  ،لمنشر والتوزيع يدار الكند-يالشومم
 ـ. ٕٓٓٓ

-لصنعانياشرح الكافية الموسـو بالبدور الضافية البف الحاجب  -
كمية المغة العربية برسالة دكتوراه -زيدمحمد عبد الستار أبو / تحقيؽ

 ـ.ٕٚٓٓ-جامعة األزىر-بالزقازيؽ

عبد المنعـ  ؽ د/يحقت-ىػ(ٕٚٙ)ت  البف مالؾ-شرح الكافية الشافية -
 .ـٕٜٛٔىػ/ ٕٓٗٔ-ٓٔط -مطبوعات جامعة أـ القرى-يأحمد ىريد

 أحمد/ تحقيؽ-ىػ(ٖٛٙ)ت  ألبي سعيد السيرافي شرح كتاب سيبويو -
 .ـٕٛٓٓ-ٔط-بيروت العممية الكتب دار-د عميوعمي سي ميدلي حسف

ومعو كتاب منحة -عمى ألفية ابف مالؾىػ( ٜٙٚ)ت شرح ابف عقيؿ  -
دار -محمد محيي الديف عبد الحميدلمشيخ/ الجميؿ بتحقيؽ شرح ابف عقيؿ

 .ـٜٓٛٔ/ىػ ٓٓٗٔ-ٕٓط -القاىرة التراث
 إدارة الطباعة المنيرية-ىػ(ٖٗٙ)ت شرح المفصؿ البف يعيش  -

 .بدوف-ةالقاىر 
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لصدر األفاضؿ -التخميرالموسـو بشرح المفصؿ في صنعة اإلعراب  -
الغرب دار -د/ عبد الرحمف العثيميف تحقيؽ-ىػ(ٚٔٙ)ت  الخوارزمي
 ـ.ٜٜٓٔ-بيروت اإلسبلمي

تحقيؽ د/تركي بف -شرح المقدمة الجزولية الكبير ألبي عمي الشموبيف -
 .ـٜٜٗٔىػ/ٗٔٗٔ-ٕط -مؤسسة الرسالة بيروت-سيو العتيبي

-ىػ(ٜٙٗ)ت لطاىر بف أحمد بف بابشاذ -شرح المقدمة الُمْحِسَبةِ  -
 ـ.ٜٙٚٔ-الكويت-ٔط -تحقيؽ/خالد عبد الكريـ

شرح المقرب المسمى التعميقة لمعبلمة بياء الديف بف النحاس  -
/ ىػٕٙٗٔ-ٔ ط-دار الزماف-يتحقيؽ د/ خيري عبد الراض-الحمبي
 .ـٕ٘ٓٓ

تحقيؽ د/ فاطمة -الؾعمى ألفية ابف م ىػ(ٚٓٛ)ت  شرح المكودي -
 .ـٖٜٜٔجامعة الكويت -الراجحي

دار -يوسؼ حسيف بكار جمع وتحقيؽ ودراسة د/-شعر زياد األعجـ -
 .ـٖٜٛٔ /ىػٖٓٗٔ-ٔط -المسيرة

-جمعو وحققو د/ حسيف عطواف-شعر عمرو بف أحمر الباىمي -
 مطبوعات مجمع المغة العربية بدمشؽ.

-أحمد محمد شاكرتحقيؽ/-ىػ(ٕٙٚ)ت الشعر والشعراء البف قتيبة  -
 .[ـٕٜٛٔ]-دار المعارؼ القاىرة

لمرعي بف يوسؼ -الشيادة الزكية في ثناء األئمة عمى ابف تيمية -
-نجـ عبد الرحمف خمؼ /ؽيحقت-ىػ(ٖٖٓٔ المقدسي الحنبمى )ت يالكرم

 ىػ.ٗٓٗٔ-ٔ ط-مؤسسة الرسالة بيروتو دار الفرقاف، 
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)ت الجوىري إلسماعيؿ بف حماد -الصحاح تاج المغة وصحاح العربية -
 ط-دار العمـ لممبلييف بيروت-أحمد عبد الغفور عطار تحقيؽ/-ىػ(ٖٜٖ
 ـ.ٜٗٛٔىػ/ ٗٓٗٔ-ٖ

تحقيؽ/ شريؼ -ىػ(ٛٓٚألبي جعفر الغرناطي )ت -صمة الصمة -
 ـ.ٕٛٓٓىػ/ ٜٕٗٔ-ٔط -مكتبة الثقافة الدينية القاىرة-العدوي

-ىػ(ٔ٘ٛ طبقات الشافعية ألبي بكر تقي الديف ابف قاضي شيبة )ت -
 .ىػٚٓٗٔ-ٔ ط-عالـ الكتب بيروت-عبد العميـ خاف /ؽ ديحقت
 /ؽ ديحقت-ىػ(ٔٚٚطبقات الشافعية الكبرى لتاج الديف السبكي )ت -

ىجر لمطباعة -عبد الفتاح محمد الحمو /د ،محمود محمد الطناحي
 ىػ.ٖٔٗٔ-ٕط -والنشر

دار -ىػ(ٜ٘ٗلمحافظ شمس الديف الداودي )ت-طبقات المفسريف -
 ـ. ٖٜٛٔىػ/ ٖٓٗٔ-ٔط -وتالكتب العممية بير 

حققو/أبو ىاجر -ىػ(ٛٗٚلمحافظ الذىبي )ت -العبر في خبر مف غبر -
ىػ/ ٘ٓٗٔ-ٔط -دار الكتب العممية بيروت-محمد السعيد زغموؿ

 ـ.ٜ٘ٛٔ
 ىػ( ٗٓٛالبف الممقف )ت العقد المذىب في طبقات حممة المذىب -
-ٔ ط-دار الكتب العممية بيروت-اسيد مين، و أيمف نصر األزىري/ؽيحقت

 .ـٜٜٚٔ /ىػٚٔٗٔ
تحقيؽ د/ محمود جاسـ -ىػ(ٕٖ٘)ت الحسف الوراؽ  يعمؿ النحو ألب -

 ـ.ٜٜٜٔ /ىػٕٓٗٔ-ٔط -مكتبة الرشد الرياض-محمد الدرويش

ألبي -عنواف الدراية فيمف ُعِرَؼ مف العمماء في المائة السابعة ببجاية -
منشورات دار -تحقيؽ/ عادؿ نوييض-ىػ(ٗٔٚالعباس الغبريني )ت 

 ـ.ٜٜٚٔ-ٕط -ؽ الجديدة بيروتاآلفا
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عنى -ىػ(ٖٖٛ)ت ري ز البف الج-غاية النياية في طبقات القراء -
-ىػٕٓٗٔ -ٖ ط-دار الكتب العممية بيروت-ج. برجستراسر /بنشره
 ـ.ٕٜٛٔ

-ىػ(ٜٓٚ)ت  بي الفتح البعميأل-الفاخر في شرح جمؿ عبد القاىر -
 ـ.ٕٕٓٓ /ىػٖٕٗٔ-ٔط -لكويتا-تحقيؽ د/ ممدوح محمد خسارة

-رس الفيارس واألثبات ومعجـ المعاجـ والمشيخات والمسمسبلتفي -
دار الغرب اإلسبلمي -اعتناء د/ إحساف عباس-تأليؼ/ عبد الحي الكتاني

 ـ.ٕٜٛٔىػ/ ٕٓٗٔ-ٕط -بيروت

تحقيؽ/ إحساف -ىػ(ٗٙٚفوات الوفيات لمحمد بف شاكر الكتبي )ت  -
 .ٜٗٚٔ، ٖٜٚٔ-ٔط -دار صادر بيروت-عباس

)ت  ألبي العباس محمد بف يزيد المبرد-دبالكامؿ في المغة واأل -
-ٕط-بيروتمؤسسة الرسالة -تحقيؽ د/ محمد أحمد الدالي-ىػ(ٕ٘ٛ

 ـ.ٜٜٚٔ
بشر عمرو بف عثماف بف قنبر تحقيؽ وشرح الشيخ /  يالكتاب ألب -

 عبد السبلـ ىاروف ، دار الجيؿ بيروت ، الطبعة األولى .

)ت  ألبي عمي الفارسي-ابشرح األبيات الُمْشِكَمِة اإلعر كتاب الشعر أو  -
ط -مكتبة الخانجي القاىرة-تحقيؽ د/ محمود محمد الطناحي-ىػ(ٖٚٚ
 ـ.ٜٛٛٔ/ىػٛٓٗٔ-ٔ

لحاجي خميفة )ت -كشؼ الظنوف عف أسامي الكتب والفنوف -
 بيروت.-دار إحياء التراث العربي-ىػ(ٚٙٓٔ

لكفوي بي البقاء األ-الكميات معجـ في المصطمحات والفروؽ المغوية -
مؤسسة -محمد المصري، و عدناف درويش أعده لمطبع/-(ىػٜٗٓٔ)ت 

 .ـٜٜٛٔىػ/ ٜٔٗٔ-ٕط -الرسالة بيروت
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-ىػ(ٙٔٙ)ت البقاء العكبري  يألب-المباب في عمؿ البناء واإلعراب -
دار الفكر المعاصر -غازي مختار طميماتعبد اإللو نبياف، و  د/ تحقيؽ
 ـ.ٕٔٓٓ /ىػٙٔٗٔ-ٔط -دار الفكر دمشؽو  ،بيروت

-دار صادر بيروت-ىػ(ٔٔٚ)ت بف منظور األنصاري ال-لساف العرب -
 .ىػٗٔٗٔ -ٖط 
تحقيؽ -ىػٖٔٔت -ألبي إسحاؽ الزجاج-ال ينصرؼ ما ينصرؼ وما -

-ٖط -يمطبعة المدنو  ،القاىرة يمكتبة الخانج-د/ ىدى محمود قراعة 
 .ـٕٓٓٓ/ىػٕٓٗٔ

تحقيؽ د/ -ىػ(٘ٗٚاألندلسي )ت ألبي حياف -المبدع في التصريؼ -
ىػ/ ٕٓٗٔ-ٔ ط-مكتبة دار العروبة الكويت-يد طمبعبد الحميد الس

 ـ.ٕٜٛٔ
دار المعارؼ -شرح وتحقيؽ/عبد السبلـ محمد ىاروف-مجالس ثعمب -

 ٘ـ، والجزء الثاني طٜٓٛٔىػ=ٓٓٗٔ-ٗالجزء األوؿ ط -القاىرة
 ـ[.ٜٚٛٔ]
تحقيؽ/عبد -ىػ(ٖٓٗ)ت لزجاجي بي إسحاؽ األ-مجالس العمماء -

 ـ.ٜٜٜٔ/ىػٕٓٗٔ-ٖط -رةمكتبة الخانجي القاى-ىاروف السبلـ

 يمحمد أب تحقيؽ/-ىػ(ٛٔ٘)ت لميداني بي الفضؿ األ-مجمع األمثاؿ -
 عيسي البابي الحمبي. مكتبة -الفضؿ إبراىيـ

 يجنبف ال-تبييف وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا يالمحتسب ف -
المجمس األعمى -وزميميو ناصؼ يالنجد يتحقيؽ/عم-ىػ(ٕٖٛ)ت 
 ـ.ٜٜٜٔ /ىػٕٓٗٔ-رةالقاىف اإلسبلمية ولمشؤ 
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البف عطية األندلسي )ت -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -
دار الكتب العممية -تحقيؽ/عبد السبلـ عبد الشافي محمد-ىػ(ٙٗ٘
 ـ.ٖٜٜٔ/ ىػٖٔٗٔ-ٔ ط-بيروت

عبد الحميد  تحقيؽ/-ىػ(ٛ٘ٗ)ت المحكـ والمحيط األعظـ البف سيده  -
 .ـ ٕٓٓٓ /ىػٕٔٗٔ-ٔ ط-دار الكتب العممية بيروت-ىنداوي

دار -خميؿ إبراىـ جفاؿ/ ؽيحقت-ىػ(ٛ٘ٗ)ت المخصص البف سيده  -
 .ـٜٜٙٔ /ىػٚٔٗٔ-ٔط -إحياء التراث العربي بيروت

 يؽ/عميحقت-ىػ(ٚٙ٘)ت  بف الخشابال-في شرح الجمؿالمرتجؿ  -
 .ـٕٜٚٔ/ىػٕٜٖٔ -دمشؽ حيدر

تحقيؽ د/ محمد -ىػ(ٖٚٚ)ت الفارسي  يعم يألب-المسائؿ البصريات -
 ـ.ٜ٘ٛٔ/ىػ٘ٓٗٔ-ٔط -القاىرةمطبعة المدني -ر أحمد محمدالشاط

تحقيؽ د/حسف -ىػ(ٖٚٚ)ت  ألبي عمي الفارسي-المسائؿ الحمبيات -
 ـ.ٜٚٛٔ/ىػٚٓٗٔ-ٔ ط-ىنداوي دار القمـ دمشؽ، ودار المنارة بيروت

تحقيؽ د/حسف -ىػ(ٖٚٚ)ت  ألبي عمي الفارسي-المسائؿ الشيرازيات -
 ـ.ٕٗٓٓ/ىػٕٗٗٔ-ٔط -إشبيميا الرياض كنوز-ىنداوي

جابر  يتحقيؽ د/ عم-لفارسيبي عمي األ-المسائؿ العضديات -
-ٔ ط - مكتبة النيضة بيروتو  ،عالـ الكتب -المنصوري
 .ـٜٙٛٔ/ىػٙٓٗٔ

)ت ألبي عمي الفارسي -المسائؿ المشكمة المعروفة بالبغداديات -
وف الدينية ؤ وزارة األوقاؼ والش-صبلح الديف السنكاوي ت/ -ىػ(ٖٚٚ

 ـ.ٖٜٛٔ-العراؽب
تحقيؽ/شريؼ -ىػ(ٖٚٚ)ت  ألبي عمي الفارسي-المسائؿ المنثورة -

  .ـٕٗٓٓىػ/ٕٗٗٔ-ٔط -عم اف دار عمار-عبد الكريـ النجار
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-ىػ(ٜٙٚ)ت  لبياء الديف بف عقيؿ-المساعد عمى تسييؿ الفوائد -
-مطبوعات جامعة أـ القرى-تحقيؽ د/محمد كامؿ بركات

 ـ.ٜٗٛٔ/ىػ٘ٓٗٔ
تحقيؽ د/ ىدى محمود -ىػ(ٕ٘ٔ)ت  لؤلخفش األوسط معاني القرآف -

-ٔ ط-القاىرة يمطبعة المدنو  ي،مكتبة الخانج -قراعة
 ـ.ٜٜٓٔ/ىػٔٔٗٔ

، يتحقيؽ/ أحمد يوسؼ نجات-ىػ(ٕٚٓ)ت معاني القرآف لمفراء  -
ـ عف ٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ-ٖط -عالـ الكتب بيروت النجار يمحمد عمو 

 .طبعة دار الكتب المصرية
عرابو - تحقيؽ -ىػ(ٖٔٔ)ت  الزجاجألبي إسحاؽ -معاني القرآف وا 

 ـ.ٜٜٗٔىػ/ ٗٔٗٔ-ٔط -القاىرة دار الحديث-د/عبد الجميؿ عبده شمبي
 لياقوت الحموي-معجـ األدباء إرشاد األريب إلى معرفة األديب -

-ٔط -دار الغرب اإلسبلمي بيروت-تحقيؽ د/ إحساف عباس-الرومي
 ـ.ٖٜٜٔ

إحياء  مكتبة المثنى، ودار-تأليؼ/عمر رضا كحالة-معجـ المؤلفيف -
 بيروت. التراث العربي

معرفة القراء الكبار عمى الطبقات واألعصار لشمس الديف الذىبي )ت  -
 ـ.ٜٜٚٔ/ىػٚٔٗٔ-ٔ ط-بيروتدار الكتب العممية -ىػ(ٛٗٚ

 عبد/د تحقيؽ-ىػ(ٓٛٙ )تبف فبلح اليمني ال-المغني في النحو -
 .ـٜٜٜٔ-ٔط -بغداددار الشئوف الثقافية العامة -السعدي الرازؽ

-ىػ(ٔٙٚ البف ىشاـ األنصاري)ت-المبيب عف كتب األعاريب مغني -
-ٔط-بيروت-دار الفكر-تحقيؽ د/ مازف المبارؾ، ومحمد عمي حمد اهلل

 ـ.ٕٜٜٔىػ/ٕٔٗٔ
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-ىػ(ٔٙٚ)ت  البف ىشاـ األنصاري-المبيب عف كتب األعاريب يمغن -
المجمس الوطني لمثقافة -د/ عبد المطيؼ محمد الخطيبوشرح تحقيؽ 

 ـ.ٕٓٓٓ/ىػٕٔٗٔ-ٔ ط-الكويتاب والفنوف واآلد
عمي / ؽ ديحقت-ىػ(ٖٛ٘)ت  لمزمخشري-المفصؿ في صنعة اإلعراب -

 .ٖٜٜٔ-ٔ ط-مكتبة اليبلؿ بيروت-بو ممحـ
لئلماـ أبي إسحاؽ -المقاصد الشافية في شرح الخبلصة الكافية -

جامعة -فيعبد الرحمف العثيميف وآخر  /دتحقيؽ -ىػ(ٜٓٚ)ت  الشاطبي
 ـ.ٕٚٓٓ ىػ/ٕٛٗٔ-ٔط -أـ القرى

-ىػ(ٔٚٗ)ت  لعبد القاىر الجرجاني-المقتصد في شرح اإليضاح -
-منشورات وزارة الثقافة واإلعبلـ بالعراؽ-تحقيؽ د/ كاظـ بحر المرجاف

 ـ.ٕٜٛٔ

تحقيؽ د/ محمد عبد -ىػ(ٕ٘ٛ)ت  العباس المبرد يبأل-المقتضب -
-ٖط -المجمس األعمى لمشئوف اإلسبلمية مصر -الخالؽ عضمية

 .ـ ٜٜٗٔ /ىػ٘ٔٗٔ
-ىػ(ٚٓٙ)ت  لجزوليبي موسى األ-المقػدمة الجزولية في النحو -

ط -أـ القرى لمطبع والنشر القاىرة-محمد الوىاب عبد شعباف/ د تحقيؽ
 .ـ[ٜٛٛٔ]-ٔ
/ أحمد عبد الستار دتحقيؽ -ىػ(ٜٙٙ)ت  المقرب البف عصفور -

 .ـٕٜٚٔػ/ىٕٜٖٔ-ٔ ط-عبد اهلل الجبوريو الجواري، 
اإلشبيمي )ت  البف أبي الربيع-ةالممخص في ضبط قوانيف العربي -

 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/٘ٓٗٔ-ٔط  -الحكمي سمطاف بف عمي/ تحقيؽ-ىػ(ٛٛٙ
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تحقيػػؽ/ -ىػػػ(ٕٜٖ)ت  البػػف جنػػي-المنصػػؼ شػػرح تصػػريؼ المػػازني -
 مكتبػة ومطبعػة مصػطفى البػابي الحمبػي-إبراىيـ مصطفى، وعبػد اهلل أمػيف

 ـ.ٜٗ٘ٔىػ/ ٖٖٚٔ-ٔط -القاىرة
)ت  لعمويبف حمزة ا يحيىل-المنياج في شرح جمؿ الزجاجي -

-ٔ ط-الرياضمكتبة الرشد -ىادي عبد اهلل ناجي تحقيؽ د/-ىػ(ٜٗٚ
 .ـٜٕٓٓ ػ/ىٖٓٗٔ

ألبي حياف األندلسي )ت -منيج السالؾ في الكبلـ عمى ألفية ابف مالؾ -
 .أضواء السمؼ الرياض-ىػ(٘ٗٚ

بف عبد اهلل األزىري )ت لخالد -موصؿ الطبلب إلى قواعد اإلعراب -
-ٔط -دمشؽ الرسالةدار -بد الكريـ مجاىدعتحقيؽ/ -ىػ(ٜ٘ٓ

 ـ.ٕٙٓٓىػ/ ٕٚٗٔ

تحقيؽ د/ -ىػ(ٔٛ٘)ت القاسـ السييمي  يألب-نتائج الفكر في النحو -
 .القاىرةعتصاـ دار اال-محمد إبراىيـ البنا

-ىػ(ٚٚ٘)ت  البركات األنباري يألب-نزىة األلباء في طبقات األدباء -
 /ىػ٘ٓٗٔ-ٖط -ألردفا مكتبة المنار-ي/ إبراىيـ السامرائتحقيؽ د
 ـ.ٜ٘ٛٔ

دار -تأليؼ الشيخ/محمد الطنطاوي-نشأة النحو وتاريخ أشير النحاة -
 ـ.ٜٜٔٔ/ىػٕٔٗٔ-القاىرة المنار

لمشيخ أحمد بف محمد الَمق ِريِّ -نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب -
-ٔط -دار صادر بيروت-تحقيؽ د/ إحساف عباس-)ت ( التممساني
 ـ.ٜٛٛٔىػ/ ٛٓٗٔ
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)ت  ألبي حياف األندلسي-ساف في شرح غاية اإلحسافالنكت الح -
-ٔ ط-بيروتمؤسسة الرسالة -تحقيؽ د/ عبد الحسيف الفتمي-ىػ(٘ٗٚ

 ـ.ٜ٘ٛٔ /ىػ٘ٓٗٔ

)ت  ألبي الحجاج األعمـ الشنتمري-النكت في تفسير كتاب سيبويو -
/ ىػٕٓٗٔ-رة األوقاؼ المغرباوز -تحقيؽ/رشيد بمحبيب-ىػ(ٙٚٗ

 ـ.ٜٜٜٔ
-ىػ(ٗٙٚلصبلح الديف الصفدي )ت  افِ يَ مْ العُ  تِ كَ في نُ  افِ يَ مْ اليِ  تُ كْ نَ  -

ىػ/ ٜٕٖٔ-المطبعة الجمالية بمصر-وقؼ عمى طبعو/ أحمد زكي بؾ
 ـ.ٜٔٔٔ

)ت  ئلماـ جبلؿ الديف السيوطيل-ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع -
-ٔط-دار الكتب العممية بيروت-تحقيؽ/أحمد شمس الديفىػ( ٜٔٔ

 ـ.ٜٜٛٔ/ىػٛٔٗٔ

-ىػ(ٗٙٚلصبلح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدي )ت -ياتالوافي بالوف -
-دار إحياء التراث بيروت-وتركي مصطفى، أحمد األرناؤوط /ؽيحقت

 ـ.ٕٓٓٓ/ ىػٕٓٗٔ

معبلمة محمود بف أحمد العيني ل-وسائؿ الفئة في شرح العوامؿ المائة -
-ٔط -دار الطباعة المحمدية-جندية يتحقيؽ د/ خالد أب-ىػ(٘٘ٛ)ت 

 ـ.ٕٜٜٔ /ىػٕٔٗٔ
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 فهرس املىضىعات
 الصفحة الموضوع

 ٘ٗ المقدمة .

 ٜٗ التمييد.

 ٓ٘ المبحث األوؿ : ابف عصفور حياتو ، وآثاره .

 ٚ٘ المبحث الثاني : الجمؿ وشروحو .

 ٛٙ المبحث الثالث : أبو حياف حياتو ، وآثاره .

 ٘ٚ القسـ األوؿ : ) دراسة المخطوط (:

 ٙٚ البف عصفور .المبحث األوؿ : شرح الجمؿ الكبير 

 ٜٚ المبحث الثاني : منيج الموفور.

الثالث:أصوؿ النحو عند أبي حياف مف خبلؿ  المبحث
 )الموفور(

ٜٜ 

 ٘ٓٔ القسـ الثاني : التحقيؽ.
 ٙٓٔ وصؼ نسخة المخطوط

 ٚٓٔ توثيؽ نسبة الموفور ألبي حياف
 ٓٔٔ منيج التحقيؽ

 ٕٔٔ صور مف المخطوط
 ٘ٔٔ النص المحقؽ

 ٙٔٔ أبي حياف مقدمة
 ٚٔٔ الكبلـ وأقسامو

 ٜٔٔ اإلعراب وعبلماتو
 ٖٕٔ الباب األوؿ: باب النكرة والمعرفة 
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 الصفحة الموضوع

 ٕ٘ٔ المضمر
 ٖٔٔ العمـ

 ٕٖٔ اسـ اإلشارة
 ٖٗٔ المعرؼ بػ"أؿ"

 ٖٙٔ المعرؼ باإلضافة
 ٖٙٔ المخاطبة
 ٖٚٔ الفاعؿ
 ٖٛٔ المفعوؿ

 ٔٗٔ قمب اإلعراب
 ٕٗٔ الموصوؿ
 ٗ٘ٔ اإلخبار

 ٛ٘ٔ نعـ وبئس
 ٕٙٔ َحب َذا

 ٗٙٔ التعجب
 ٛٙٔ النائب عف الفاعؿ

 ٔٚٔ المبتدأ والخبر
 ٙٚٔ أدوات االبتداء

 ٚٚٔ االشتغاؿ
 ٔٛٔ النواسخ

 ٔٛٔ "كاف" وأخواتيا.
 ٜٗٔ أفعاؿ المقاربة
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 الصفحة الموضوع

 ٜ٘ٔ ما النافية
" وأخواتيا  ٜٚٔ "إف 

 ٖٕٓ األفعاؿ المتعدية
 ٜٕٓ الفصؿ

 ٕٓٔ اسـ الفاعؿ
 ٖٕٔ األمثمة
 ٖٕٔ المصدر
 ٕ٘ٔ اإلغراء

 ٕٙٔ الصفة المشبية باسـ الفاعؿ
المفعوؿ المطمؽ والظرفاف والحاؿ والتمييز واالستثناء 

 والمفعوؿ معو والمفعوؿ لو
ٕٔٛ 

 ٕٛٔ المفعوؿ المطمؽ
 ٜٕٔ ظرؼ الزماف
 ٕٕٓ ظرؼ المكاف

 ٕٕٕ الحاؿ
 ٖٕٕ التمييز

 ٕٕٗ االستثناء
 ٖٕٓ المفعوؿ معو

 ٖٕٔ المفعوؿ مف أجمو
 ٖٕٔ أبواب النداء

 ٖٕ٘ الندبة
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 الصفحة الموضوع

 ٖٕٚ المنادى المكرر
 ٖٕٛ ياء المتكمـ

 ٕٓٗ المختص بالنداء
 ٕٕٗ المستغاث بو

 ٕٕٗ الترخيـ
 ٕ٘ٗ "ال" لمتبرئة
 ٕٛٗ حروؼ الجر

 ٕٚ٘ ُرب  
 ٕٛ٘ القسـ 
 ٖٕٙ اإلضافة
 ٕ٘ٙ التوابع .
 ٕ٘ٙ النعت .

 ٕٕٚ عطؼ النسؽ
 ٕٚٚ توكيدال

 ٖٕٛ البدؿ .
 ٕٚٛ باب عطؼ البياف .

 ٕٛٛ اإلعماؿ .
 ٜٕٓ المعموؿ لفعؿ يجب إضماره

 ٜٕ٘ اتيالمصادر التشبيي
 ٜٕٚ المصادر الموضوعة موضع الخبر في المبالغة

 ٜٜٕ إعراب المضارع 
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 الصفحة الموضوع

 ٖٓٓ النواصب
 ٖٔٔ الجواـز لفعؿ واحد

 ٖٚٔ الجزاءكمـ 
 ٕٕٖ االسـ المنصرؼ

 ٖٕٖ فالتنوي
 ٕٖ٘ نصرؼالم غير

 ٖٔٗ اسـ القبيمة
 ٖٖٗ األماكف
 ٖٗٗ السور
 ٖٙٗ َفعاؿِ 
 ٖٛٗ البناء
 ٖٖ٘ الحكاية
 ٖٗ٘ القوؿ

 ٖٙ٘ حكاية االسـ المفرد
 ٖٚ٘ بػ"َمْف" عف نكرةاالستفياـ 

 ٜٖ٘ حكاية الجمؿ
 ٕٖٙ التذكير والتأنيث

 ٖٚٙ العدد
 ٕٖٚ اسـ الفاعؿ مف العدد

 ٖٗٚ التأريخ
 ٖٙٚ "كـ"
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 الصفحة الموضوع

 ٜٖٚ كأيف وكذا
 ٜٖٚ أحكاـ اليمزة في الخط 
 ٕٖٛ باب األفعاؿ الميموزة

 ٖٖٛ الوقؼ
 ٕٜٖ ىمزة الوصؿ

 ٜٖٗ التثنية
 ٜٜٖ الجمع
 ٘ٓٗ النسب

 ٖٔٗ شواذ النسب
 ٘ٔٗ نوف التوكيد
 ٛٔٗ التصغير

 ٕٚٗ تصغير الظروؼ
 ٕٚٗ تصغير المبنيات

 ٕٛٗ التكسير
 ٖ٘ٗ أبنية المصادر .

 ٚ٘ٗ اسـ المصدر والزماف والمكاف
 ٛ٘ٗ المقصور
 ٓٙٗ الممدود
 ٔٙٗ الفاعؿ والمفعوؿ ااسم

 ٕٙٗ اإلمالة
 ٘ٙٗ الفيارس الفنية.
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 الصفحة الموضوع

 ٙٙٗ فيرس اآليات القرآنية .
 ٙٙٗ فيرس األحاديث واآلثار

 ٙٙٗ فيرس األمثاؿ واألقواؿ والنماذج.
 ٛٙٗ فيرس األبيات الشعرية .

 ٜٙٗ لقبائؿ والجماعات والطوائؼ.فيرس األعبلـ وا
 ٕٚٗ فيرس الكتب المذكورة في المتف

 ٘ٚٗ المصادر والمراجع
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