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 ولى :ال   ة  بعَ الطا  افتتاحية  
 (صم ى اهللي عميًو كآًلًو كسم ـ) وً رسكلً  عمى اكسبلمن ا كصبلةن دن مٍ حى  ،يره خ كى ىي  ذمبال   نستفتحي 

حياءً  ةً اإلسبلمي   راساتً لمد   بحكًث ال داري  ؼي فتتشر   : كبعد ، ىصطفى أ ذيفى كعمى عبادًه ال    راثً الت   كا 
 ممكتبةل ثراءن كا   القرآف، مغةالدراسات العربية" خدمةن ل سمسمةىا الرابع في "إصدارى  ـى د  قى تي  أفٍ 

 يكتحقيؽ" كىك ف سةدرا -البف مالؾ مختكـكفؾ ال ـسبؾ المنظك " فكىك بعنكا كية،النح
 ايرن أنو في خصيصة جزمًو فيو كث غيرالفكائد"  تسييؿمف كتابو " يقرب هً صياغتًو كاختصار 

المتقدميف  لنحاةكجمع آراء ا فارقة، مع األصالة في تمؾ الم بخبلؼ ما رجحو في سائر كتبو
كقد  خبلؼ،مف ذلؾ ال موالخبلؼ بيف أىؿ الككفة كالبصرة كبياف مح كعرضو تأخريف،كالم

 ."القريبة المتناكؿ لكميةا المتفرقاتكجمع  اإليجاز،عكف لؤلذكياء ب" فقاؿ : كصفو
 وي كتعالى أفٍ سبحانى  اهللً  فى ، كنرجك مً كالتكفيؽى  كاليدايةى  ،دادى الس  ك  تعالى العكفى  اهللى  سائميفى 

 . أحسفى  إلى سفو ح فٍ مً  العطاءي  صؿى يتكا ، كأفٍ  ربً ىذا الد   يف عمى السيرً  يعيفى 
كعمى  دو م  حى مي  انى سيدً  وً قً مٍ خى  عمى خيرً  ى اهللي م  صى كى  ، ميفى العال ب  رى  هللً  الحمدي  أفً  اعكانى د ري كآخً 

 . أجمعيفى  وً بً حٍ ًو كصى آلً 
 

 بحكثال دار
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 الرحيم رحمنالل ال بسم
 ولى:ال   ة  عَ بْ الطا  مقدمة  
 بي  العر  بي  الن   دو م  حى ، مي  المرسميفى  دً عمى سي   بلـي كالس   ، كالصبلةي  هلل رب  العالميف الحمدي 

 : بعدي  أىم ا مياميف،ال الغير   كأصحاًبوً ،  اىريفى الط   يبيفى الط   وً األميف، كعمى آلً 
اليجرم، جماؿ الديف محمد بف مالؾ الطائي  السابع لقرفنحاة ا ماـىذا الكتاب إل فإف  

 بعدى  يةاألىم مف حيثي  تييأ وي الميمة، كلعم   كتبوً . كىك مف  ػى672سنة  متكفىاألندلسي، ال
 افكأبي حي   كيان نح النحك بعد كتاب سيبكيو، كأف   في ل ؼى يعد  مف أىـ ما أي  لذمالتسييؿ ا وً كتابً 

دليؿ  ذافي كتاب سيبكيو أك في التسييؿ. كى إال   ًبوً بل  . يمتنع عف إقراء طػى745األندلسي ت 
التسييؿ  اركفؾ المختكـ عمى غر  لمنظـكعمى أىمية ىذا الكتاب كشيرتو، ككاف كتاب سبؾ ا

كلـ نجد  ،شرح كتكضيح  إلىالعبارة، التي تحتاج  بةالغزيرة، كصعك  ةمف حيث المادة العممي  
ليذا الكتاب  عف شرحو  يكشؼي  مفى الز   كلعؿ   ،غيره  كالمف شرح سبؾ المنظكـ، ال ابف مالؾ 

االختصار،  ديدةفضبلن عف أنيا ش تسييؿ،عبارتو كعبارة ال كفتكاد تك الذم ـ،القي   العممي  
اإلبياـ، ىذا مع ندرة  إلىكقد تصؿ في بعض األحياف  رة،بالتركيز لدرجة كبي كمةكىي مكس

 الشكاىد كقمة األمثمة التطبيقية.
تكضيحو. كمع ما  إلىكسعى  صؿ،قد نثر كتابو المؤ  كتابفي ىذا ال مالؾو  في اب ككاف
ذلؾ  كلعؿ   بارة،، فقد يشعر قارئ كتابو بصعكبة العكبيرةو  ةو عممي   مف مكانةو  مالؾو  عميو ابفي 

 اما يبدك لـ يكف كتابان تعميمي   عمى الكتاب. ك ارسيفعدـ انتشار الكتاب بيف الد   إلى لأد  
 ا لمعمماء المتخصصيف بعمـ النحك كالصرؼ.بؿ كاف كتابن  رنا،ميس  

االمؤمؿ أف نفرغ مف إنجازه كنشره قبؿ أكثر مف سبعة عشر ع مف كافالكتاب  كىذا  امن
نسخة ثانية  مىانتظار الحصكؿ ع منيا،حالت دكف ذلؾ، ك  معكقاتإال  أف  بعض ال ،ا تقريبن  ،

الظاىرية بدمشؽ. فمـ يتحقؽ ذلؾ عمى الرغـ  مكتبةمف مخطكطة الكتاب التي تحتفظ بيا ال
فعرضنا الكتاب عمى التسييؿ الذم سيؿ لنا الكثير مف سد نكاقصو.  نتظار،مف طكؿ اال

عمى الكجو الصحيح،  قونعيد قراءة الكتاب، كنحق لنا الكقت المناسب ألفٍ  ي أى اهلل الذم ى حمدكن
 لينتفع بو قراء العربية.

العربي  تراثال بالعممية المتبعة في إخراج كت قةطريفي تحقيؽ الكتاب ال سمكنا
 في مجاؿ تحقيؽ النصكص كنشرىا. رةلدينا مف خب عمااإلسبلمي، فضبلن 
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 مكتبةمف الكتاب تحتفظ بيا  يةعمى نسخة خط مدناعممنا في التحقيؽ، فإننا اعت أم ا
لؼ، مما يفيد . أم في حياة المؤ ػى645 نةنسخة نادرة كتبت س ي( كى6630برليف تحت رقـ)

 ككافاـ. كمضبكطة بالشكؿ الت   كاضحه  خط يامعتمدة، كىي نسخة كاممة،  نسخةيا كانت أن  
ا كا كتبن قي أساتذة فضبلء مف الذيف حق   أف   عف حياة ابف مالؾ، إال   مةن مفص   دراسةن  نقدـى  عمينا أفٍ 

ميكالو، فى  محمد  الدكتكرأغنانا عف إعادة الكبلـ. نخص منيـ بالذكر  ًمم افي ذلؾ،  القكؿى  ص 
لكتاب شرح  يقوكامؿ بركات في مقدمة تحقيقو لمتسييؿ، كالدكتكر عبد المنعـ ىريدم في تحق

 دكرم،الثاني ليذا الكتاب لمدكتكر عدناف ال قيؽكعدة البلفظ، ككذلؾ مقدمة التح ظعمدة الحاف
كتاب  ؽتحقي كمقدمةالسيد،  رحمفعبد ال تكرلمدك كمقدمة تحقيؽ شرح التسييؿ البف مالؾ

 في يةككتاب المدرسة النحك  ضامف،ال صالحنظائر الظاء كالضاد لمدكتكر حاتـ  ياالعتماد ف
،  لـالعاؿ سا عبد مدكتكرمصر كالشاـ ل كالمعاني  مفةالمخت ظتحقيؽ كتاب األلفا كمقدمةمكـر

كا فردي كالطبقات الذيف أى  جـراالت   بي أصحا وي كتبى  ااد، فضبلن عم  محمد حسف عك   لمدكتكرالمؤتمفة 
في  عيكاعمـك العربية، إذ تكس   يمف مكانة عممية مرمكقة ف موا يحتمى ، لً مالؾو  البفً  كاسعةن  ترجمةن 

مصنفاتو،  ركذك ميذه،كالتعريؼ بشيكخو كتبل مية،العم نشأةسيرة حياتو مف حيث المكلد كال
 سنة كفاتو. ذكرثـ  صيتو،كرجالو، كما يتعمؽ بشخ اصبو،كمن ييا،كالعمـك التي برع ف

استدعت طبيعة عممنا في إخراج الكتاب، أف يككف عمى قسميف، قسـ لمدراسة،  كقد
ا لكثرة ما كتب عنو، كأحمنا عمى مكجزن  تعريفنا لؾو ما ا بابفً نى فٍ ر  كآخر لمتحقيؽ. ففي الدراسة عى 

(. مختكـكفؾ ال ـك)سبؾ المنظ فيو بدراسة كتاب افقمن اآلخري  ا القسـي م  مصادر ترجمتو. أى 
ا كصفنا ىى ، بعدى وً المؤلؼ في كتابً  منيجى ا نى رٍ كى ذى  ـ  ، ثي مالؾو  ابفً  إلى وي ، كنسبتى الكتابً  اسـى ا نى قٍ ق  حى فى 

المصادر  بقائمةً  كختمنا الكتابى  ،التحقيؽ في التحقيؽ، كمنيجى  ةى المعتمدى  ةى ي  الخط   النسخةى 
 .لمراجعكا

نا  .كالتكفيؽى  كفى الع نستمد   اهللً  فى مً ، كى ةً العربي   طمبةي  بيذا الكتابً  تفعى ين فٍ ا أأخيرن  لنرجكا كا 
 

 
 المحققاف
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 ة  يَ ان  الثا  ة  عَ بْ الطا  تحقيق   مقدمة  
م دو مي  المرسميفى  دً عمى سي   بلـي كالس   كالص بلةي  ، لميفى رب  العا هللً  الحمدي   ي بيفى الط   كآلوً  حى

.الط    اىريفى
 خطي ةو  نسخةو عمى  الحصكؿي  ىيى  تابً الك تحقيؽً  التي دعتني إلعادةً  األمكرً  بيفً  فٍ مً  إف  
 كاففي دمشؽ ،  احالي   ةقديمنا( كاألسدي   - ظ اىري ةي ) ال لمكتبةي بيا ا تحتفظي  مف الكتابً  جديدةو 

تحت  مف ىذا الكتابً  خرلأي  نسخةه  كىي،  اتمحمد كامؿ برك الدكتكرإلييا  أشارى  قد
 ستاذاأل ككاف، 7068بدمشؽ تحت رقـ  اىري ةي الظ   المكتبةي  بيا عنكاف)تسييؿ الفكائد( تحتفظي 

  )تسييؿ الفكائد(افعنك  تحمؿي  تيال ةىذه النسخ أف   بيف نسختي الكتاب فكجدى  بركات قد قابؿى 
ى ىذه النسخة عدد عم الحصكؿى  تي حاكل قد ككنتي  ،المنظكـ كفؾ المختـك  سبؾىي عينيا 

الظاىرية ) األسدية  مكتبةفييا عمى جكاب مف ال حصؿرابت عمى الثبلثيف ، لـ أ نيفس
كبيرة  ىميةليا مف أ لما ،عمييا  الحؽفي كقت  كؿأنو البد  مف الحص مؿآ كنتك  ،حالينا( 

 . عميوً  يككفى  أفٍ  مالؾو  ابفي  وي في ل  ؤى مي  الكتاب بشكمو الذم أرادى  إخراج في
جميبلن ،  يعناأسدل لنا صن الذملطيؼ  سعدالدكتكر عمي  النجيبلنا طالبنا  ىي أ اهللي  كقد

 طابنامني خ يحمؿككاف  ،ـ 2018عاـ  فياألسدية في دمشؽ  ةإحدل زياراتو لممكتب فيف
(  تكـأطمب فيو نسخة المخطكطة الثانية مف كتاب ) سبؾ المنظـك كفؾ المخ مكتبةألميف ال

حمؿ اسـ ) تسييؿ الفكائد ( الذم أشار إليو األستاذ محمد كامؿ بركات البف مالؾ التي ت
النسخة الثانية مف مخطكطة  عمىتـ  الحصكؿ  كقد( كما ذكرنا ذلؾ آنفنا . 7068تحت رقـ ) 
 -ىذا االنتظار الطكيؿ. إذ كنا أخرجنا الكتاب بمشاركة أ.د.عدناف محمد سمماف  دالكتاب بع
حياء  ثدار البحك  في 2004 عاـعمى نسخة كاحدة  -رحمو اهلل  لمدراسات اإلسبلمية كا 

 دبي. –المتحدة  بيةاإلمارات العر  - ثالترا
 ةً سخى الن  عمى  حصمتي  أفٍ  ، بعدى  ةو ثانيى  ةو بطبعى  الكتابً  راجً خإل العزـى  عقدتي  كقد

 الجديدةي  ةي خى سٍ ن  ال هً ىذً  تٍ فى شى ، إذ كى  األصؿً  نسخةً  معى  ايى تي قابم تيال   الكتابً  فى مً  انيةً الث   المخطكطةً 
ًؿ  عبلقةه  وي ) سبؾ المنظكـ كفؾ المختكـ ( لى  مالؾو  ابفً  كتابى  مفادىا أف   إشكاليةن  بمفص 

 :  الكتابً  عمى مكتكـو  ابفً  في تذييؿً  في البغيةً  دى رى كى   إذمخشرم ، الز  
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ًؿ بارعو        كجاءى   (1) بلى ؤص  عىى المي ييدٍ  ـً عمى المنظك  رفيعً بنظـو لممفىص 
المفصؿ بكتاب سماه  ظـقد ن مالؾو ابف  مف ىذا التذييؿ يعني أف   خيراأل فالبيت

بكتابو سبؾ المنظـك كفؾ المختـك . كممف ذكر ذلؾ الدكتكر  ص ؿثـ إنو نثر المؤ  ،ؿ المؤص  
 –مكجزة  -فقاؿ : "...كقيؿ ىك ، رسالة  ،بركات في مقدمة تحقيقو لمتسييؿ  كامؿ دمحم
السابؽ كىك  مفصؿال لنظـكقيؿ في بعض المراجع إنو فؾ  -المنظكـ سبؾكتاب  بذلؾ يريد

 . ؿ في نظـ المفصؿ. كيعني بو المؤص  (2) الصكاب"
التي  دةالمخطكطة الثانية ، أم نسخة المكتبة األسدية المعتم ةكرد في النسخ كالذم

تختمؼ عف عبارة  ةعبار  ، لحاليةالطبعة الثانية ا إلخراج 2018عاـ  فيحصمنا عمييا مؤٌخرنا 
نسخة األصؿ المعتمدة في  فيمفصؿ الزمخشرم ، فقد كرد  بنظـنسخة األصؿ فيما يتعمؽ 

ؿ....( تي الكتاب بطبعتو األكلى : ) فإني استخر  اجإخر  اهللى تعالى في نثر المؤص 
بينما  ، (3) 

ؿً ي استخرتي اهللى تعالى بعدى نظـً ا: )... فإن   وي الجديدة ما نص   يةكرد في النسخة الثان ،  لمؤص 
في  اؿي ستطكيي  المنظكماتً  أكثري  تحصيموً  في ىكشرعتي في تصنيًؼ كتابو محيطو بما ييستقصى 

 . (4) المختصرات...( أيسري  وً تمخيصً 
ؿ ( كقد كن ا قد األصؿ : ) في نثر المؤص   خةاإلشكاؿ كاف قد كقع بعبارة نس فمثار

ابف مالؾ لـ ينثر  األكلى ، إذ ترجح لدينا أف   ولمكتاب بطبعت ستناتنبينا عمى ذلؾ في درا
إذ لـ نجد أم عبلقة بيف كتاب سبؾ المنظكـ كفؾ المختـك البف مالؾ  ،نظمو  بؿ لمؤصؿا

 ال أمكشفت عف ذلؾ الكىـ ،  دق يةكبيف مفص ؿ الزمخشرم . كقد اتضح لنا أف النسخة الثان
استخرتي اهللى  فإني: ) ...  فقالتالمفصؿ ،  بيفعبلقة مفترضة بيف نثر المؤص ؿ ك  كجدت

ًؿ .. ثىـ  شرع في  كمف ،أف ابف مالؾ كاف قد نظـ المؤصؿ أك الن  أم. ( تعالى بعدى نظـً المؤص 
سبؾ المنظـك كفؾ المختكـ( . كيتضح ذلؾ في عبارتو التي جانس فييا بيف  كتاب)  نيؼتص
، أكثرى  بالنظـً  في الكتاب ، فقاؿ : )... فريب  مدرؾو تيس رى لو اإلدراؾي  لنثرأكالن ، ثـ ا ـالنظ

 كتعـ  اإلعانةي عمى الصنفيًف ،  مؿى ذلؾى . فأردتي أٍف تشت كرب  ميدرؾو بخبلؼً منوي بالن ثًر ، 

                                                           

  .1/132 الكعاة بغية (1)

  .21 قؽالمح مقدمة التسييؿ (2)

  ب.1 الكرقة/ األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (3)

   ب.3 الكرقة/ )س( نسخة ـكالمنظ سبؾ (4)



6 
 

ا لذاًتًو  يفً المنفعةي بالتصنيف كيس رى ًلي كلمتأمميو بيمكغى مرضاًتًو ،  ،، جعؿى اهللي ذلؾى خالصن
 المنظـك كفؾ المختـك (. ؾكسم يتيوي ) سب

سارت عمى  يالت النحكيةالكتب  مف. ػى538ت شرمالزمخ ماـلئل صؿكتاب المف إفٌ 
ا ا عند العمماء، فأقبمكا عمى العناية بًو درسن مذىب النحك البصرم، كلقيت قبكالن كاستحسانن 

 ـعبد المنع الدكتكر أكردهما  شرحو إال   أكيذكر ابف مالؾ أنو نظـ المفصؿ  كلـا، كشرحن 
ا اسمو)الفيصؿ مالؾ كتابن البف  في تحقيقو لكتاب ابف مالؾ شرح عمدة الحافظ، أف   دمىري

لكتاب األلفاظ المختمفة  قومحمد حسف عكاد في تحقي دكتكرال عميو رد  كقد  (1) عمى المفصؿ(
 المؤصؿ في نظـ بويعني  ،(2)السابؽ" لمكتابتحريؼ  وي "كلعم   في المعاني المؤتمفة بقكلو :

 ، (6)بركات كامؿكالدكتكر محمد  ، (5) كالمقرم ، (4)الذم ذكره السيكطي،(3) المفصؿ
 ،(9)عبد العاؿ سالـ مكـر الدكتكرك  ،(8)كالدكتكر شكقي ضيؼ ،(7)ىريدم نعـكالدكتكر عبد الم

الفضبلء قد  ءكىؤال ،(11)الدكرم عدنافكالدكتكر  ،(10)الضامفحاتـ صالح  كركالدكت ،(9)مكـر
المؤصؿ ىك نظـ  ككفمف  كرة،عف ابف مكتـك في التذ البغيةالسيكطي في  هي تابعكا ما أكردى 

 و، سكل أن عمى أننا لـ نممح في عبارة ابف مالؾ أنو نظـ المفصؿ في المؤصؿ ،(12)صؿلممف
 ثرةمف ك رغـ. كعمى ال(13) ..."...(ؿً ...فإني استخرتي اهللى تعالى بعدى نظـً المؤص  قاؿ :")

ة النظـ في فيارس خزائف الكتب غير أنيا خمت مف أم مخطكط ذاالبحث كالتدقيؽ عف ى
الكتب المفقكدة. كليس ىناؾ أم نقؿ عف ىذه المنظكمة في  دادع فيفيك  ،مف مخطكطاتو 

                                                           

  .1/71 الحافظ عمدة شرح (1)

  .74 المحقؽ مقدمة المؤتمفة كالمعاني المختمفة األلفاظ (2)

  .73 السابؽ المصدر (3)

  .1/132 الكعاة بغية (4)

  .2/225 الطيب نفح (5)

  .21 محقؽال مقدمة التسييؿ (6)

  .1/71 الحافظ مدةع شرح (7)

  .310 النحكية المدارس (8)

  .183 كالشاـ مصر في النحكية المدرسة (9)

  .16 كالضاد الظاء نظائر في االعتماد (10)

  .43 الحافظ عمدة شرح (11)

  .1/132 الكعاة بغية (12)

  .ب3 كرقة س نسخة المنظـك سبؾ (13)
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سبؾ  أبكاببعقد مكازنة بيف  تالناس. كقد قم يدممف كتب ابف مالؾ التي بيف أ ابأم كت
يترجح  يف،عبلقة بيف الكتاب أجد لىعىم ي ،المفصؿ  كابعمى كفؽ أب أبكابوالمنظكـ الذم تككف 

الذم قيؿ  ، ؤصؿالم بكتابعبلقة لو  الالمنظـك كفؾ المختـك  بؾمف خبلليا أف كتاب س يل
حيث المنيج. ثـ إنو ال  مفك  ،كمكضكعاتو  بالكتا بكابأ حيثلممفصؿ، ، مف  ظـن إن وي 

 المفصؿ. إلىتشير  بعيدتكجد أية إشارة في سبؾ المنظـك ال مف قريب كال مف 
ىذه الطبعة مع نسخة األصؿ  فيالجديدة  يةالثان عمى النسخة مفإف اعتماد كعميو

 . ألكلىستزيد في كثاقة إخراج الكتاب أكثر مما كاف عميو في طبعتو ا
ؿإف   ثـ   في عمـ مف عمكـ المغة  منظكمة يككفكقد  ،ا لممفصؿ نظمن  يككف القد  المؤص 
المنظكـ  سبؾابف مالؾ أف يؤلؼ بعدىا كتاب  تألار  ،منظكمة نحكية مستقمة  تككف، كربما 

 المنظكماتً  أكثري  تحصيموً  في ىييستقصى  بمافي تصنيًؼ كتابو محيطو  كشرعتي فقاؿ : ) 
كىك كثيران ما يفعؿ مثؿ ىذا في نثر  ،(1) المختصرات...( أيسري  تمخيًصوً في  ستطاؿي كيي 

مالؾ  البف كفأف يك أنكرال  أناك كغيرىما.  ،كالكافية الشافية، كالمية األفعاؿ  ،منظكماتو 
 ؿ ىك نظـ لممفصؿ، كلعؿ  يككف المؤص   أفٍ  دمعن رجحيت ـل وي أن   إال   ، المؤص ؿ ظـن كتاب

 .مرتكشؼ عف حقيقة األ ألياـا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                           

  ب.3 الكرقة/ س نسخة المنظـك سبؾ (1)
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بف عبد اهلل بف عبد اهلل بف مالؾ  محمداهلل،  عبد بكأ ديف،جماؿ ال ىك:   (1)مالك   ابن  
 .النحكم لشافعيا انيالجي   الطائي

                                                           

 زمنيان. ترتيبان  مرتبة كىي اآلتية، المصادر المفصمة مالؾ ابف حياة فع :ينظر (1)
 بعدىا. كما 1491ص آباد. حيدر . ػى748ت أحمد، بف محمد الديف شمس الذىبي، الحفاظ، تذكرة -

  .5/300 ـ.1961 الككيت السيد، فؤاد تحقيؽ الذىبي، غير، مف خبر في العبر -

، ابف الكبار، راءالق ذيؿ -  (.يلمذىب – الكبار القراء )معرفة كتاب مع نشر . ىػ 749 ت القادر، دعب بف أحمد مكتـك

 ـ.1969 بمصر التأليؼ ردا طبعةم الحؽ. جاد سيد حمدم تحقيؽ

 المطبعة درينغ،دي باعتناء نشر الثالث، الجزء .ػى764ت الصفدم، آيبؾ بف الديف صبلح بالكفيات، الكافي -

 ـ.1953 مشؽد الياشمية،

 .4/172 ـ.1970 بيركت . ػى768ت أسعد بف اهلل عبد فعي،اليا اليقظاف، عبرةك  الجناف مرآة -

 .332ص ـ.1978 بيركت نكييض، عادؿ :ؽتحقي .ػى809ت عمي، فب حسف بف أحمد ،منقذ ابف الكفيات، -

 المصرم، محمد تحقيؽ: .ػى817ت يعقكب، بف دمحم الديف مجد آبادم، الفيركز ،المغة أئمة تاريخ في البمغة -

 دمشؽ. ،1972

 ـ.1935-1932 القاىرة كبرتزؿ، برجستراسر تحقيؽ: .ػى833ت مد،مح بف محمد الجزرم، ابف النياية، غاية -

20/180. 

 .1934 القاىرة يادة،ز  مصطفى تحقيؽ: .ػى845ت عمي، بف أحمد م،المقريز  الممكؾ، دكؿ لمعرفة السمكؾ -

-1973األشرؼ، النجؼ غياض، د.محسف تحقيؽ: .ػى847ت شيبة، قاضي ابف كالمغكييف، النحاة طبقات -
1974. 

 .لمصريةا الكتب دار .ػى847ت يكسؼ، الديف جماؿ ،بردم رمتغ ابف اىرة،كالق مصر ؾممك  في الزاىرة النجـك -
7/243. 

 مطبعة- إبراىيـ، الفضؿ يأب تحقيؽ: .ػى911ت السيكطي، الديف بلؿج كالنحاة، المغكييف طبقات في الكعاة بغية -

 .1965 بمصر بيالحم البابي يسىع

 . ػى1289 التكنسية، الدكلة .مطبعةػى932ت ، إبراىيـ بف محمد الزركشي، كالحفصية،  المكحدية الدكلتيف تاريخ  -

 دمشؽ اف،دىم أحمد محمد   تحقيؽ: .ىػ953ت الصالحي، طكلكف بف حمدم الصالحية، تاريخ في الجكىرية القبلئد  -

 ـ.1949

 بيركت ، عباس إحساف د. تحقيؽ: .ػى1041ت محمد، بف أحمد المقرم، الرطيب، دلساألن غصف عف الطيب نفح  -

 ـ.1968

 ـ.1944 تنبكؿاس .ػى1067ت خميفة، حاجي كالفنكف، الكتب أسامي عف الظنكف كشؼ  -

 ق.1350 بمصر القدس مكتبة .ػى1089ت الحي، عبد الحنبمي، عماد ابف ذىب، مف أخبار في لذىبا شذرات  -

 .10/272 .عربيةال الترجمة ، اإلسبلمية المعارؼ دائرة  -

 1957 بمصر، المعارؼ دار التكاب، عبد ضافرم د. ترجمة: ـ.1956ت برككمماف، ؿكار  العربي، األدب تاريخ  -

  .5/275ج

  ـ.1960 ؽدمش الترقي، مطبعة كحالة، رضا محمد لفيف،المؤ  معجـ  -

        .1969 بيركت ـ،1976 ت الديف، خير الزركمي، ، األعبلـ  -
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 ػى602، ػى601ك ، ػى600. ك ػى598منيا سنة  ،عمى أقكاؿ  وفي سنة كالدت اختمؼ
األكلى ىناؾ. ثـ رحؿ في  ارفوباألندلس، إذ تمٌقى مع اف. كمكاف كالدتو ىناؾ في جي  ػى608،

إلقراء العربية،  ب. في بعمبؾ، ثـ تصٌدر بحمػى643يعيش ت ابفدمشؽ، كسمع  إلىشبابو 
 إتقاف لساف العرب حتى بمغ فيو الغاية. إلى تىوي كصرؼى ىم  
ليو المنتيى في المغة كالنحك كالصرؼ في زمانًو.   قراءاتإمامان في ال ككاف كعمميا، كا 

 .ػى672سنة  اتومالؾ بدمشؽ حتى كف بفي ا استقر  
 

 :إلى ابن مالك ت و  ونسب الكتاب   اسم  
 سبؾ كسميتوي مقدمة الكتاب، فقاؿ : " نفسو في مالؾو  ابفي اسـ الكتاب  عمى نص  

 ،(3)كابف شاكر الكتبي ،(2)صفدمالصبلح ال سـ. كممف ذكره بيذا اال(1)"مختـكالمنظكـ كفؾ ال
 ،(9)كميكالزر  ،(8)كعمر كحالة ،(7)كبرككمماف ،(6)كطاش كبرم زاده ،(5)كالمقرم ،(4)كالسيكطي

في ترجمة ابف مالؾ  اإلسبلـفي تاريخ  بيالذى عفكنقؿ السيكطي في البغية  ،(9)كميكالزر 
 ي ؿى ذي  وي السيكطي أن   ر". كيذك(10)ميوكقد كقفت ع ـ،المختك  كفؾقكلو :"...كلوي سبؾ المنظـك 

 مؤلفات ابف مالؾ فقاؿ : افيي ريذك لعربيلسعد الديف بف ا بأبياتو 
 بلى ػػػػػكالعيػ  كائدػػػػػػلمف اػػػػػػػػػػمن نظ ػرى ػػػػػػػػػػآخ               وي ػػػػػػعتي نى  ػدكائػػػػبالف ػاكتابن  مىىػكأىمٍ       
اػغى          تي     ا لمجزكليًة ال  شرحن  كىصن ؼى        ػي بلى حت ى تىسى  خرً ػػػػالص  ك نىٍظمييىا ػدى
سٍبكان        فىك   ػكـو لمنظ كى ا فاضمـً  كضيحً ىيئًة الت   عمى                ـو ػػلمخت ػاكى بلى  ًلمى  (11) خى

                                                           

  أ.2 كرقة/ األصؿ نسخة نظـكالم سبؾ (1)

  .3/360 لكفياتبا الكافي (2)

  .2/453 الكفيات فكات (3)

  .1/133 الكعاة بغية (4)

  .2/225 الطيب نفح (5)

  .1/138 لسعادةا مفتاح (6)

  .5/294 العربي األدب تاريخ (7)

  .10/234 المؤلفيف معجـ (8)

  .6/233 األعبلـ (9)

  .1/133 ةالكعا بغية (10)

  السابؽ. المصدر (11)
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 ًكرى . كقد ذي تابفي تحقيؽ الك اعتمدتيما لمتيفا تيفالنسخ افعنك  مع التسميةي  ىذهً  كتتفؽي 
الطيب ىذا  نفحترجـ البف مالؾ بيذا االسـ. كأثبت المقرم في  فٍ في معظـ كتب مى   كتابال

ر   أنكرك  االسـ، كسبؾ  المنظـكأف  اسمو فؾ  قاؿى  كمىفٍ فقاؿ : "  ، اسموً  يف ؼى عمى مف حى
 .(1)لمختكـ ، فقد خالؼ النقؿ كالعقؿ"ا

بعد نثر  جاءابف مالؾ في مقدمتًو لمكتاب أف سبؾ المنظكـ كفؾ المختكـ  كيذكر
ؿً نظـً الم بعدى استخرتي اهلل تعالى  نيلممؤصؿ، فقاؿ:"... فإ  بو كشرعتي في تصنيًؼ كتا ، ؤص 
 أيسري  وً في تمخيصً  ستطاؿي كيي  المنظكماتً  أكثري  تحصيموً  في ىمحيطو بما ييستقصى 
 .(2) المختـك ( فؾسبؾ المنظـك ك  يتيوي المختصرات...  كسم  

   سم اهي في النحك ،  كتابشرعى بعد ذلؾ في تصنيؼ  ثـ   لمؤصؿنظـ ا ويعني أن كىذا
كقد أكرد  ،بطبعة ثانية  والذم نقـك بإخراج كتابالمنظـك كفؾ المختكـ( كىك ىذا ال سبؾ)

 تنظـ مصنفا ضيـأف بع ـتذكرة الشيخ تاج الديف بف مكتك  في كجدالسيكطي في البغية أنو 
كقد ذيؿ عمييا ابف مكتـك في  يا،أىمؿ أشياء من دىناؾ البعض ق كأف   ،أبيات   فيابف مالؾ 

ؿ التي لـ تذكر، كمف ىذا التذيي مالؾمف مصنفات ابف  تيـتذكرتو أبياتان يذكر فييا ما فا
 قكلو:

 بلى ػػػػػىيط   وً ػػػػػػتغادي  فػرافو ػػػػػغ  سحائبى          الؾو العرًش قبرى ابًف م ب  رى  اهللي  سىقىى    
ـ  ضى  دػػفق      ػكفى   ػاةً حػػػػالن  كاؿى ػػػػػػػأق فى ػػػػػػػكبي           ت وً شى  دً ػػػمف بع حكً الن ٍمؿى شى  ػ  بلى ػػػػػػػػػص 
 (3)ؤص بلى المي  عىىييدٍ  منظكـً عمى ال رفيعو              ػارعو ػػػػػػػػب ػؿً ػػػػػػػػلممفىص   ـو ػػػػػػػػػػػػبنظ اءى ػػػػػػكجػ     

قد نظـ المفصؿ بكتاب سماه  مالؾو مف ىذا التذييؿ يعني أف  ابف  خيراأل فالبيت
. كممف ذكر ذلؾ ال صؿنثر المؤ  وي ثـ إن   ص ؿ،المؤ  محمد كامؿ  دكتكربكتابو سبؾ المنظـك

 -يريد سبؾ المنظكـ –مكجزة  لةلمتسييؿ، فقاؿ :"...كقيؿ ىك رسا حقيقوفي مقدمة ت بركات
ؿً ا لنظـً  فؾ   إن وي ...  "كقيؿ في بعض المراجع :  . كيعني بو (4)السابؽ كىك الصكاب" لمفص 

 . ؿً المفص   في نظـً  ؿى المؤص  

                                                           

  .2/225 الطيب نفح (1)

 ب 3ب/ نسخة المنظـك سبؾ (2)

  .1/132 الكعاة بغية (3)

  .21 المحقؽ مقدمة التسييؿ (4)
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التي سارت عمى  حكيةالن تبك. مف الػى538ت شرمكتاب المفصؿ لئلماـ الزمخ إفٌ 
العمماء، فأقبمكا عمى العناية بًو درسان  ندقبكالن كاستحسانان ع يتمذىب النحك البصرم، كلق

 ـعبد المنع الدكتكر أكردهشرحو إاٌل ما  أككشرحان، كلـ يذكر ابف مالؾ أنو نظـ المفصؿ 
)الفيصؿ اسموتابان في تحقيقو لكتاب ابف مالؾ شرح عمدة الحافظ، أٌف البف مالؾ ك ىريدم

حسف عكاد في تحقيقو لكتاب األلفاظ المختمفة  دعميو الدكتكر محم رد  كقد  (1) عمى المفصؿ(
المؤصؿ في  لويعني   ، (2) " السابؽ لمكتاب"كلعٌمو تحريؼ   في المعاني المؤتمفة بقكلو :

 ،(6)كالدكتكر محمد كامؿ بركات ،(5)كالمقرم ،(4)الذم ذكره السيكطي ،(3)المفصؿ نظـ
 ،(9)كلدكتكر عبد العاؿ سالـ مكـر ،(8)كالدكتكر شكقي ضيؼ ،(7)دمىري نعـكالدكتكر عبد الم

كىؤالء الفضبلء قد  ،(11)رمكالدكتكر عدناف الدك  ،(10)كالدكتكر حاتـ صالح الضامف ،(9)مكـر
ىك نظـ  مؤصؿال ككفالتذكرة، مف  فيعف ابف مكتـك  غيةالب يف يتابعكا ما أكردهي السيكط

 نونظـ المفصؿ في المؤصؿ، سكل أ وأن مالؾعمى أننا لـ نممح في عبارة ابف  ،(12)لممفصؿ
مف كثرة البحث  رغـ. كعمى ال(13) نظـ المؤصٌؿ..." بعدتعالى  قاؿ :"... فإني استخرت اهلل

الكتب غير أنيا خمت مف أم مخطكطة مف  خزائفالنظـ في فيارس  ذاعف ى تدقيؽكال
ىناؾ أم نقؿ عف ىذه المنظكمة في أم  سفيك في عداد الكتب المفقكدة. كلي تو،خطكطام
سبؾ  أبكاب بيفمف كتب ابف مالؾ التي بيف أيدم الناس. كقد قمنا بعقد مكازنة  ابكت

نجد عبلقة  لعمنا ،عمى سبيؿ االفتراض عمى كفؽ أبكاب المفصؿ  أبكابوالذم تككف  ـالمنظك 

                                                           

  .1/71 الحافظ عمدة شرح (1)

  .74 المحقؽ مقدمة المؤتمفة كالمعاني تمفةالمخ األلفاظ (2)

  .73 السابؽ المصدر (3)

  .1/132 الكعاة بغية (4)

  .2/225 الطيب نفح (5)

  .21 محقؽال مقدمة التسييؿ (6)

  .1/71 الحافظ مدةع شرح (7)

  .310 النحكية المدارس (8)

  .183 كالشاـ مصر في النحكية المدرسة (9)

  .16 كالضاد الظاء نظائر في االعتماد (10)

  .43 الحافظ ةعمد شرح (11)

  .1/132 الكعاة بغية (12)

  ب.1 كرقة المنظـك سبؾ (13)
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يترجح لنا مف خبلليا أف كتاب سبؾ المنظكـ كفؾ المختـك ىك نثر لكتاب  يف،بيف الكتاب
 ؾأنو ال تكجد عبلقة بيف الكتابيف، سب لنالممفصؿ، فتبيف  ظـن إن وي المؤصؿ، الذم قيؿ 

الزمخشرم، مف حيث أبكاب الكتاب كمكضكعاتو، كمف حيث المنيج. ثـ  صؿالمنظكـ، كمف
 المفصؿ. إلىمف قريب كال مف بعيد تشير  ال ظكـمنال تكجد أية إشارة في سبؾ ال وإن  

نحكية مستقمة،  ةكربما يككف منظكم مفصؿ،نظمان لم ففإف المؤصؿ قد ال يكك  كعميو
، كىك كثيران ما يفعؿ مثؿ ىذا  رتألا  فيابف مالؾ أف ينثرىا بكتابو سبؾ المنظـك كفؾ المختـك

ابف مالؾ  ككفأف ي كرغيرىما. كنحف ال ننك  ،الشافية، كالمية األفعاؿ لكافيةكا ماتو،نثر منظك 
المؤصؿ ىك نظـ  كفقد نظـ المفصؿ، كفؾ ىذا النظـ، إاٌل أنو لـ يترجح عندنا أف يك

 تكشؼ عف حقيقة األمر. ألياـلممفصؿ، كلعؿ ا
 

 المؤلف في كتابو: نيج
أنو استخار اهلل  يياف فى عميو، بىي   كالثناءبعد حمد اهلل  جزةابف مالؾ كتابو بمقدمة مك  بدأ

الكمية  لمتفرقاتكجمع ا زباإليجا ءتعالى في نثر كتابو المؤصؿ لتتـ الفائدة مف إعانة األذكيا
يككف  مفالقريبة، فقد يكجد ىناؾ مف ييدرؾ الشعر كيفيـ المسائؿ أكثر منو النثر، كىناؾ 

، كسبؾ منظكـ رؼبخبلؼ ذلؾ ، فأراد أف يجمع النكعيف. فالمؤصؿ كتاب في النحك كالص
كما يقكؿ في مقدمة الكتاب : "  الؾفأراد ابف م كر،ليذا النظـ منث رحش مختـكالمنظـك كفؾ ال

 .(1) ..."فيفالصنفيف كتعـ  المنفعة بالتصني مىتشتمؿ اإلعانة ع أف
كلـ يكف نسخة  الغالب،في ترتيب مسائؿ كتابو عمى نمط التسييؿ في  ؾابف مال سار

كقد  اب،كاألبك  صكؿكحتى في الف  اء،المسائؿ النحكية كاآلر  مف يرفقد خالفو في كث ،منو
بينما تميز سبؾ  لتبسيط،كا باإليضاحالتسييؿ  زبيف الكتابيف، إذ تميٌ  نممح الفرؽ كاضحان 

رغبة ابف مالؾ في اختصار العبارة قد تسببت في غمكض  كلعؿ ، تركيزباإليجاز كال لمنظـكا
 النص.

 بلؼبخ ،الكتاب الذم جـز فيو ابف مالؾ كثيران  أن وي عمى ما كصفوي السيكطي ب كالكتاب
المؤلؼ مف  أكردىهي  يماالدارس ف يتبينيا. كالكتاب لـ يخؿي مف أصالة (2)ما رج حوي في سائر كتبو

                                                           

  أ.2 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (1)

  .1/305 لمسيكطي كالنزىة كالشذكر كالشافية ةكالكافي فيةاألل عمى النكت (2)
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آراء النحاة  بجمعوك  ،، كلما في األلفية كالكافية الشافية  ييؿمف مسائؿ مخالفة لما في التس
كككفييف، كبياف  ييفبصر  ةالخبلؼ بيف مذاىب النحا ؿلمسائ كعرضو لمتأخريف،كا فلمتقدميا

في تكضيح ىذه المسائؿ كبيانيا،  لمتعمدةا النحكبكتب  تي استعن قدمكقفو مف ىذا الخبلؼ، ك 
 ذلؾ ضركريان. تي حيثما كجد

 أىـ األمكر التي يتميز بيا: إلى شارةمف  اإل لكتابفي ا مؤلؼال نيجى  كسنتبي في 
 
 في العبارة: االختصار. 0
ما ىمزتو  لقمبي ناؿ ا كربمافقاؿ : "  حيحفي باب التثنية كجمع التص أكردىهي ما  لؾذ مف

"  .(1)أصؿه
 افىنا غامضت ارتاف. فالعب(2) بمفرديف" امذركاف كثناياف عمى األصؿ تشبيين  ا"كقالك  ك

في باب أفعاؿ المقاربة. إذ لـ  أكردىهي الكتاب ما  بارةكمختصرتاف. كمف االختصار أيضان في ع
تحدث عف ذلؾ بالتفصيؿ  سييؿحيف نجده في الت في ، (3) (ؿخبر )جع فييفصؿ القكؿ 

ضمير  إلى إسنادىابػ إذا أك كمما، كندر  ةمصدر  ميةأك فع اسميةجعؿ جممة  كخبرفقاؿ : " 
 في اربةالمق لـ يذكر تصرؼ أفعاؿ و. كما نجده في الباب نفس(4)الشأف كدخكؿ النفي عمييا"

، كذكرىا في التسييؿ  .(5)سبؾ المنظـك
 
 رأيو في التسييل: ة. مخالف9

في  وفي ىذا الكتاب رأيو الذم ذىب إلي المسائؿفي كثير مف  مالؾابف  خالؼ
حيث خالؼ ما ذىب إليو  ـ،في باب األلؼ كالبل هي ذلؾ ما أكردى  عمىكمف األمثمة  التسييؿ،

                                                           

  أ.6 كرقة األصؿ ةنسخ المنظـك سبؾ (1)

 -ب58 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ التمثيؿ سبيؿ عمى كينظر . أ6 كرقة  األصؿ نسخة  المنظـك  سبؾ (2)
 أ.54 ك أ،59

  أ.17-ب6 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (3)

  .59 التسييؿ أ.17 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (4)

  .60 التسييؿ (5)
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كقاؿ في  ،(1)خبلفان لمخميؿ" فة،كحدىا المعر   البلـ: "  ظكـفي التسييؿ فقاؿ في سبؾ المن
 .(2)كسيبكيو" لمخميؿالتسييؿ :"كىي أؿ ال البلـ كحدىا ، كفاقان 

: "...كيزيميا  فقاؿ لمبتدأ،ا برالفاء عمى خ دخكؿىنا ما في التسييؿ في مسألة  كخالؼ
 إلىفي حيف ذىب في التسييؿ  ،(3) ( نظر"كفي )لكف   ح،( عمى األصنكاسخ االبتداء إاٌل )إف  

( ك )إف  لؤلخفش، كتزيميا نكاسخ االبتداء إال   فان القكؿ :"... كال تدخؿ عمى خبرو غير ذلؾ، خبل
 .(4)األصح" ى( عم( ك)لكف  )أف  

ما في التسييؿ، إذ تشعر عبارتو في السبؾ  بؾفي الس خالؼمسألة نكف الكقاية  كفي
كاسـ  اران،اسـ الفعؿ اختي ؽلح كرٌبماؿ كاسـ الفاعؿ، فقاؿ :"نكف الكقاية اسـ الفع كؽبقمة لح

 عؿالفاعؿ، كأف سـمع ا تمحؽ كقدفقاؿ :"...  لتسييؿفي ا أما ،(5)"ان الفاعؿ اضطرار 
 .(6) ..."لتفضيؿا

فالخبلؼ كاضح بيف العبارتيف. كفي الباب نفسو ذكر في سبؾ المنظـك حذؼ نكف 
ليت  كاتمع لدف كأخ االتسييؿ حذفي كفي. (8)سيبكيو. كىذا رأم (7)ليت ضركرة مفالكقاية 
المنظكـ  سبؾالباء قاؿ في  زيادة. فالحكـ مختمؼ بيف الكتابيف. كفي حديثو عف (9)جائز
أما في التسييؿ فقاؿ :"كتزاد مع فاعؿ  ،(10)زيدت في المبتدأ كالخبر المكجب" ا:"كربم

في  كالخبر المكجب كما نص   تدألمبعمى زيادتيا في ا نص  ي لـ. فينا (11)كمفعكؿ كغيرىما"
. سبؾ  المنظـك

                                                           

  ب.12 قةكر  األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (1)

  .42 التسييؿ (2)

  أ.15 ةكرق األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (3)

  .51 التسييؿ (4)

  أ.9 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (5)

  .25 التسييؿ (6)

  أ.9 كرقة صؿاأل نسخة لمنظـكا سبؾ (7)

  .1/110 المسالؾ ضحكأك  ،370-2/369 الكتاب (8)

  .25 التسييؿ (9)

  أ.31 كرقة األصؿ نسخة لمنظـكا سبؾ (10)

  .145 التسييؿ (11)
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االسـ  كحذؼ: "  فقاؿ ،كأخكاتيا في الضركرة  إف   اسـبحذؼ  ـفي سبؾ المنظك  كجـز
حذؼ  يخصفقاؿ : " كال  ييؿفي التس أما. (1) إٍف كاف ضمير الشأف مخصكص بالضركرة "

 .(2)ضمير الشأف"  يككف إال   ماالمفيـك معناه بالشعر، كقم   االسـ
فقاؿ  سييؿالت فيأما  ، (3)بأعمـ كأرل ٍنبىأى كأى  ب أى سبؾ المنظـك بإلحاؽ نى  يابف مالؾ ف كجـز

 .(4)" ٍنبىأى أى   هي كزاد غيري  ،َى  ب أسيبكيو نى  - كأرلأم بأعمـ  –بيما  كألحؽفقاؿ : "... 
 ؾكافؽ ابف مالؾ البصرييف في سب اء،في االستثن غيرك كنيا)سكل( كألةمس كفي

كغير، فقاؿ  يابتضعيؼ القكؿ بأن   حى كصر   ، (5)الشعر في بأنيا ظرؼ ال يتصرؼ إال   ظـكالمن
اضطراران، خبلفان  إال   الجر   عمييا حرؼي  نصب سكل عمى الظرفية، كال يدخؿي  كيمـزفقاؿ : " 

في )سكل( عدـ  صح  األ ف  أ إلىفذىب  ؿفي التسيي ا. أم  (6) "غيرلمككفييف في جعميا ك
 .(7)النصب  كلزكموظرفيتو 

زيده. ىذه  ال  إ ان نحك: ما قدـ مسرع ،كاف صاحبو محصكران  امسألة تقديـ الحاؿ إذ كفي
 ديـتق كيجكزفي التسييؿ، فقاؿ : "  فىياكضع   ،(8)مالؾ في سبؾ المنظـك بفالصكرة جـز بيا ا

 أكصاحبو،  إلىالحاؿ عمى صاحبو كتأخيره إف لـ يعرض مانع مف التقديـ، كاإلضافة  ديـتق
تقديـ الحاؿ عمى  يجكزسبؾ المنظـك : "  كعبارة.  (9) "عمى رأمو  مف التأخير كاقترانو بإال  

. كمف ذلؾ ما ( 10) صاحبو بيا..." فمف التقديـ كاقترا مانعه  يعرضى  أفٍ  إال   ،صاحبو كتأخيره 
ف "المنظـك :  سبؾقاؿ  ، حاالن الفعؿ الماضي المثبت إذا كقع  ةفي مسأل أكرده  كاف فعبلن  كا 

. (11) "لمككفييف  فنا. خبلكصكؼه م وي قبمى  رى أك قيد   ا،تقديرن  أك ا( لفظن قد ) ػب بناقيًرفى غال اماضين 

                                                           

  ب.12 كرقة صؿاأل نسخة المنظـك سبؾ (1)

  .42 التسييؿ (2)

  ب.20 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (3)

  .74 التسييؿ (4)

  .1/407 الكتاب (5)

  أ.29-ب28 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (6)

  .107 التسييؿ (7)

  أ.29-ب28 كرقة المنظـك سبؾ (8)

  ب.29 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (9)

  .113 التسييؿ (10)

  ب.29 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (11)
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 ف)أك( أكثر م( كالمتمك بػ غير التالي لػ)إال   اضي( قبؿ المقد) كثبكتفي التسييؿ : "  وي كعبارتي 
 .(1)"  الضميري  كيًجدى  إفٍ تركيا 

 نيبٍ تى  ـما ل الحاؿً  حذؼي  كيجكزي فقاؿ : "  ، حاؿً ال مالؾ في التسييؿ حذؼى  ابفي  كجك زى 
     حذؼى  نظكـحيف لـ يذكر في سبؾ الم في ، (2)عمى ذكرىا "  أك يتكقؼ المرادي  ىىا،عف غيرً 
 .(3) الحاؿً 

ًَ  ر  الج كؼحر  كفي عمى  ا،الغاية مطمقن  داءكىي عنده في التسييؿ البت( فٍ ذكر )ـً
. كقد مشى ابف مالؾ عمى (5)لمزماف نياكك  كاكالبصريكف أنكر  ا،كمكانن  ا. فشممو زمانن (4)األصح

 ،  .(6)لمككفييف اخبلفن  ،"  مافي بيا الز   ٍبتىًدأي يى  كال: "  فقاؿعمى رأييـ في سبؾ المنظـك
كلـ يذكره  ،(7)القسـسبؾ المنظكـ مف معاني )ًمف(  يف مالؾ فالباب نفسو زاد اب كفي

 ،العامؿ المتعدم  لتقكية"  ككنياالمنظكـ مف معاني البلـ  سبؾ. كما زاد في (8)في التسييؿ
. كزاد مف معاني البلـ أيضان (10). كلـ يذكر ذلؾ في التسييؿ(9)معنى اإلضافة "  كيدكلتأ
في سبؾ  الباء. كجعؿ ابف مالؾ مف معاني  (12)  كلـ يذكره في التسييؿ ،(11)اريخ الت

 .(14)االستعانة دكفالسببية  لتسييؿكذكر في ا ،(13)االستعانة كالسببية  المنظـك
 كالفي سبؾ المنظـك : "  قاؿ ، امموالتمييز عمى ع يـفي مسألة تقد يزباب التمي كفي

 لتسييؿفي ا أم ا. (15)المتصرؼ "  الفعؿكالمازني في  بردلمم اخبلفن  ،يتقدـ تمييز عمى عاممو 
                                                           

  .113 التسييؿ (1)

  .111 التسييؿ (2)

  ب.29-ب28 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ :ينظر (3)

  .114 التسييؿ (4)

  .314 الداني الجنى (5)

  ب.30 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (6)

  ب.30 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (7)

  .114 التسييؿ (8)

  .145 التسييؿ :ينظر (9)

  أ.31 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (10)

  .145 ،144 التسييؿ :ينظر (11)

  أ.31 كرقة صؿاأل نسخة المنظـك سبؾ (12)

  .145 التسييؿ (13)

  أ.30 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (14)

  .150 التسييؿ (15)
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لمكسائي كالمازني  كفاقنا ا،يمنع تقديـ الممي ز عمى عاممو إف كاف فعبلن متصرفن  كالفقاؿ : " 
 كاضحة. يؿالمنظـك لمتسي ؾما في سب لفة. فمخا(1) كالمبرد "

في سبؾ  الؾعميو ابف م مشىك  ريف،لمتقميؿ ىك قكؿ األكث ا)رٌب( ككني مسالة كفي
لمتكثير،  ن يا" إ قاؿ في التسييؿ: وي أن   . إال  (2)كرٌب لتقميؿ ذات الشيء" " المنظكـ، فقاؿ:

 .(3)نادر"  ياكالتقميؿ ب
التسييؿ ما ذىب إليو في سبؾ  فيالمسائؿ التي خالؼ فييا ابف مالؾ رأيو  كمف

 ؿالفع     عميو دؿ   ماخبلفان لممبرد في ، لسماععمى ا قؼحاالن متك  صدرالم عكقك  فم لمنظكـا
 ال اؿالحاؿ فيك ح كقعإذا كقع م مصدرفي التسييؿ مف ككف ال أكرده. كىذا خبلؼ ما  (4)

 يكرد ىنا شرط السماع. ـ. فيك ل(5)خبلفان لممبرد  ،معمكؿ حاؿ محذكؼ 
الجار مع  عادة، مسألة لزـك إ التسييؿ خالؼ فييا لتيا األخرلالمسائؿ  كمف
ف عطؼ عم جركر،الضمير الم عمىالمعطكؼ  ،ضمير  ىفقاؿ في التسييؿ :"كا   اٍخًتيرى  جرٍّ

،الج دةي إعا حيف نجده يقكؿ في سبؾ  في. (6)"  لككفييفليكنس، كاألخفش كا اكفاقن  مـزكلـ ت ار 
المعطكؼ عمى الضمير المجركر، خبلفان لبعض  عالجار م عادة:"يمـز في االختيار إ لمنظكـا

 يمـز إعادة الجار. بؾالس يإعادة الجار، كف. فيك يختار في التسييؿ (7)الككفييف"
عند حديثو عمى حذؼ حرؼ  نداء،نجده يخالؼ ما في التسييؿ في باب ال ككذلؾ
اإلشارة،  اسـ... كيقؿ حذفو مع  مع اهللً  يمـز الحرؼ إال   كالفي التسييؿ : "  اؿالنداء، فق

اهلل... كربما فارؽ اسـ  إال   قاؿ : " كال يمزـي  منظكـ. كفي سبؾ ال(8) كاسـ الجنس المبني لمنداء"
 اسـ اإلشارة، كىذا خبلؼ ما عميو في التسييؿ. فأسقط ، (9) اسـ الجنس"

                                                           

  أ.30 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (1)

  ب.31 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (2)

  .148-147 التسييؿ (3)

  ب.28 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (4)

  .109 التسييؿ (5)

  .178-177 التسييؿ (6)

  أ.43 رقةك  األصؿ نسخة منظـكال سبؾ (7)

  .179 التسييؿ (8)

  ب.43 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (9)
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تزاد  كال: "  فقاؿ( عفزيادة ) في أكردهابف مالؾ التي خالؼ فييا التسييؿ ما  آراء كمف
عف كعمى كالباء  زادكت: "  زيادتياحيف نجده يقكؿ في التسييؿ ب في ، (1) عند األكثر..."

)عف( ك)عمى( ال أف   عمىسيبكيو  . كقد نص  (2)( دكف تعكيض " عمىكقد تزاد ) ا،عكضن 
 .(3) غير عكضو  كال اال عكضن  زادافي

لما  عراف رو مقد   فعؿو  إلى( ظرفيف مضافيف ٍنذي ( ك )مي جعؿ ابف مالؾ في التسييؿ)ميذٍ  كقد
 (4) لمبصرييف" اخبلفن  يف،مبتدأيف، بؿ ظرف عالفاعمية فقاؿ:" كليسا قبؿ المرفك  ىبعدىما عم

بالزمانيف  عنيما ييٍخبىري فى  مبتدئىيف،كيككناف اسميف  كقاؿ في سبؾ المنظـك فييما"
 .(5)المذككريف"
 ًبيأى  يف زقاؿ في التسييؿ :"كيجك  كمـ،المت اءي إلى)أخ( ك )أب(  فةمسألة إضا كفي

،كأى  ًبي  : أى ًخيكأى  يجكز  كال. كخالؼ ذلؾ في سبؾ المنظـك فقاؿ : " (6)ألبي العباس" اكفاقن  ًخي 
 .(7)العباس ألبي اخبلفن  ، وً أبو كأخكاتً  الماتً  د  ر 

غ رن  كالاسـ الفاعؿ : "  مؿالمسائؿ التي خالؼ فييا التسييؿ قكلو في ع كمف  ايعمؿ ميصى
غير المصغر  عؿاسـ الفا يعمؿذلؾ فقاؿ : "  ؼعمى خبل نص  . كفي التسييؿ (8)باتفاؽ " 

 ،االتفاؽ، كليس كما قاؿ  ظـكفي سبؾ المن ى. فاد عى (9) لمكسائي" اكالمكصكؼ، خبلفن 
 عف الكسائي. يؿفالخبلؼ ثابت كما نقمو ىك في التسي

 

                                                           

  أ.31-ب30 كرقة األصؿ نسخة ـكالمنظ سبؾ (1)

  أ.46 التسييؿ (2)
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  .94 التسييؿ (4)
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  .162 التسييؿ (6)
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كثيره  ائؿمف المس يؿفي التسي وي مالؾ رأيى  ابفي  فيوً  ما خالؼى  إف  
 أكردىهي يؤيد ما  ىذاك  ،(1)

وي رى  ام ؼبخبل ،في سبؾ المنظكـ كثيران  أف  ابف مالؾ قد جزـى  مفالسيكطي  حى  في سائرً  ج 
 .(2)تًبوً ك

 
 :لكتاب. المسائل الخلفية في ا3

مجمكعة مف المسائؿ التي خالؼ  ـكفؾ المختك  منظـكال سبؾابف مالؾ في كتابو  ذكر
مسألىةن ينص  فييا عمى مىٍف خالفىوي مف النحاة  تيفى فييا النحاة ، كقد أحصيتييا فكجدتييا تسعنا كس

 .وي خالفى  فٍ مى  عمى اسـً  فييامسائؿ لـ ينص   أربعى ،  ك 
حى فييا ، أك رى  مالؾ مع البصرييفى  ابفي  اتفؽى  ماالمسائؿ الخبلفية رب   كىذه  ماؿى  كأ ييـ،رأيى  ج 

 مع الككفييف. لؾككذا فعؿ ذ ،اثنيف  كمنيـ، أ كاحدان  خالؼى أك  ، إلييـ
. في مسألة كاحدة في باب ما  ػى149مف البصرييف عيسى بف عمر ت  فيخالؼ

 ؤنث( ال يٍعبلفمف الصرؼ ككنو صفة عمى )فى  كيمنعوفقاؿ : "  ،ينصرؼ كما ال ينصرؼ 
 ميةأك مع العم نيثبيا... كامتناع لحاؽ تاء التأ اأك شبيين  دكلة،مع فةص ككنوأك  ا،بالتاء غالبن 

 .(3) خبلفان لعيسى بف عمر" ،بكزف مشترؾ  اعتباركال  ا،مطمقن 
باب المنسكب إليو  في ا. في مسألتيف ، إحداىمػى154تأبا عمرك بف العبلء  كخالؼ

 كاف آخري  إفٍ يقكؿ : "  إذفي باب الكقؼ  كاألخرل ، (4)الكاك مف ىمزة الممدكد إبداؿمسألة 
 منصكبو  تنكيفى  إال   ،الخط فيحذؼ  في ثبت بحالو ما لـ يكف ميمبلن  االمكقكؼ عميو ساكنن 

 يف كالمجركرً  المرفكعً  ال تنكيفي  لبنا،غا الحركةً  مجانسي  ٍنوي مً  ييعىك ضي فى  ، تاءً بال ثو مؤن   غيرً 
 ا،مطمقن  وً مف تنكينً  لممازني في التعكيضً  اذلؾ المقصكر خبلفن  في حيحً ككالص   ، ؼً األعرى 

 .(5)"  امطمقن  فيوً  التعكيضً  في عدـً  كالكسائي   كو كألبي عمر 
                                                           

 أ.31 كرقة األصؿ   نسخة المنظـك سبؾ ك ،147 التسييؿ ،(مف) ػل كؼ)ما( مسألة التمثيؿ: سبيؿ عمى ينظر (1)

 ما يفب الفصؿ كمسألة أ.34 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ ك ،161 التسييؿ .مـالمتك ياء إلى المضاؼ كمسألة
 مخصكصال إعراب كمسألة أ.35 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ ك ،131-130 تسييؿال التعجب. في كالفعؿ

 أ.36 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ ك ،127 ؿالتسيي الذـ. أك بالمدح

  .1/305 كطيلمسي النكت (2)

  أ.54 رقةك  األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (3)

  أ.68-ب67 كرقة السابؽ (4)

  ب.84 كرقة األصؿ نسخة نظـكالم سبؾ (5)
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في باب إعراب  كلىاأل ، . في مسألتيفً ػى175الفراىيدم ت أحمدبف  الخميؿى  كخالؼى 
. كالثانية في باب أحكاـ اليمزة مسألة )إعبلؿ الميمكز( (1)( فٍ مسألة تركيب )لى  وً الفعؿ كعكاممً 

 ، كالئثو  ، في مساكئى  كترائؽى  ،كالثو  ،كمساءو  بالتحكيؿً  ؿ  كالمعت الميمكزي  عؿ  يي  كقدقاؿ : " 
 .(2) لمخميؿ" اخبلفن  ىيما،كنحكي  كخطايا، ، كليس منيا جاءو  ، كتراؽو 

 لو في باًب  فتيوي منيا مخال ،(3) مسائؿى  تسعً . في ػى182بف حبيب ت يكنسى  كخالؼى 
لكف  بيف  ككقكعفقاؿ : "  ، بالت خفيؼً )لكٍف(  عمؿً  إبطاؿً  في مسألةً  بالفعؿً  يةً المشب   الحركؼً 
 .(4)ليكنس "  ا، خبلفن  خفيؼً بالت   ممييىاع كيبطؿي  ، ىأك معنن  امتنافييف لفظن  كبلميف

منيا  ،(5) مسألةن  عشرةى  ي. في اثنتػى215ت مسعدةسعيد بف  طى األكس األخفشى  كخالؼى 
 لعؿ   اسـً  مسد   مًتيىا( كص أىف  )  سد   في مسألةً  بالفعؿً  لمشب يةً ا ركؼً الح في بابً  لو وي مخالفتي 

اخ ،( )لعؿ   في  ذلؾى  ٍمنىعي كيي  ىا،كخبرً  ليتى  اسـً  مسد   مًتياأف  بص تسيد  فقاؿ : "  خبًرىا،ك  َن َن  بلؼن
 .(6) "لؤلخفش

 ًت المكصكال في باًب  وي . منيا مخالفتي (7)ئؿمسا . في خمسً ػى249ت  المازني   كخالؼى 
 كأبي  لممازني   اخبلفن  ، وً بمعنى الذم كفركعً  ـي كالبل   كاأللؼي : "  اؿفق ، البل ـً ك  األلؼً  مسألةفي 

 .(8)"  لعب اسا
في  حاؿً ال لو في بابً  وي مخالفتي  نيا. م(9)مسائؿ  . في سبعً ىػ285ت دى المبر   كخالؼى 

ٍعؿي حاالن. فقاؿ : "  المصدرً  كقكعً  مسألةً  ق ؼه حاالن مي  رً المصد كىجى لممبرد  بلفناخ ماًع،عمى الس   تىكى
 .(10)"  الفعؿي  عميوً  ؿ  : فيما دى 

                                                           

  أ.57 قةكر  األصؿ نسخة نظـكالم سبؾ (1)

  أ.81 السابؽ (2)

  ب.72 ب،68 أ،68 ،ب63 ، ب53 أ،47 ، ب45 ، ب18 ، ب18 السابؽ (3)

  ب.18 السابؽ (4)

  ب.80 ، أ78 ، ب77 أ،77أ،76 أ،75 أ،68 ، أ55 أ،35، ب30 ، ب20 ، أ19 السابؽ (5)

  أ.19 السابؽ (6)

  ب.84، أ30، ب27 ، أ17 ، ب12-أ12 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (7)

  ب.12-أ12 السابؽ (8)

  أ.78 ، ب76 ، ب67 ، أ34 ، أ30 ، ب28-أ12 ةكرق األصؿ نسخة نظـكالم سبؾ (9)

  .ب28 السابؽ (10)
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 ابليـ في ب وي منيا مخالفتي  ،( 1) مسألةن  عشرةى  مدرسةن في خمسى  الككفييفى  كخالؼى 
 .(2)لمككفييف"  ا(، خبلفن )مىفٍ  تيزادي ( فقاؿ :"كال زيادة )مىفٍ  ألةالمكصكالت في مس

عطؼ النسؽ، في  المعطكؼً  في بابً  كلىاألي  ،في مسألتيف  الككفييفى  بعضى  كخالؼى 
 الحركؼً  معانيعمى  الكبلـً  . كالثانية في باب تتميـً (3) المعطكؼً  عى مى  مسألة إعادة الجارً 

 فييما. وي مىٍف خالفى  اسـً عمى  نيص  لـ يى  المسألتافً  . كىاتافً (4) ( لكما( ك )  كالفي ) ل يىاكأحكامً 
 منيا مسألة في باًب  ،(5)مسائؿ ع. في تسػى189مف الككفييف الكسائي ت  كخالؼ

 االخبر، خبلفن  ؿى قب كلكف   كىي رفع المعطكؼ عمى اسـ إف   ، باألفعاؿً  يىةً الحركؼ المشب  
 .(6)"كسائيلم

منيا مخالفتو لو في  ،( 7) مسائؿ . في ست  ػى207الفراء ت امف الككفييف أيضن  كخالؼى 
 يا،منصكبً  معمكؿً  تقديـً  عندى  علممضار  اصبةً الن   في مسألة أفً  ، وباب إعراب الفعؿ كعكامم

( اأك محمكلةن عمييا، أك عمى )م ، فىةى المخف   يالككنً  –أم أٍف  – ٍعؿى الفً  تنصبي  كال: "  فقاؿى 
كقكعيوي، كال ييقدـي معمكؿي منصكبيا لدخكلو في  متيٌقفو المصدرية، أك مسبكقة بخكؼو أمرو 

 .(8)لمفراء" ان خبلف ا،صمتي
كىي  ، لفاعؿاسـ ا باب فيكاحدة  ألة. في مس ػى384ت مانيالر   غدادييفمف الب كخالؼ

( أك عمى )فىًعؿى  امبني   عمؿ كرب مافقاؿ : "  ر،الضمي إلى( أؿبػ) مىالمح عؿإضافة اسـ الفا
ما لـ  ـً البل   ذم في إضافةً  ٍشتىرىطي يي  لكفٍ  ًو،بً  كؿً إلى المفع لبل ـبا فناكمعر   رنا(. كيضاؼ منك  يؿ)فىعً 

 اخبلفن  ممنا،ع وي ككني  ٍغًنييي  كال ، ـً بالبل   إليوً  مضاؼً ال تعريؼي  ، د هً عمى حى  اأك مجمكعن  ىيكف مثن  
 .(9)"م انيلمر   اخبلفن  اضميرن  وي ككني  كال اء،لمفر  

                                                           

  أ.85 ب،60 أ،58 أ،54 أ،37 أ،35 ب،32 ب،30 ،ب29 ب،28 ب،23 أ،22، أ19 ب،18 أ،12 السابؽ (1)

  أ.12 السابؽ (2)

  أ.43 السابؽ (3)

  أ.73 السابؽ (4)

  ب.84، ب57 أ،53 ب،49 ب،37-أ37 أ،28 أ،24 ب،21-أ21 أ،19 كرقة األصؿ نسخة ظـكالمن سبؾ (5)

  أ.19 السابؽ (6)

  أ.62 ،ب57-أ57 ب،37 ب،23 أ،19 السابؽ (7)

  أ.57-ب56 السابؽ (8)
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ما  في بابً  وي اسمى  رً يذك ـٍ المتأخريف كلى  األكلى بعضى  يف خالؼى  لتاف،مالؾ مسأ كالبف
 فقاؿ : ، الكسطً  ساكفى  افي مسألة االسـ الثبلثي إذا كاف ثبلثي   ، ينصرؼي  كما الى  ينصرؼي 

ثاني  حركىةً  ك، أ أحرؼو  عمى ثبلثةً  مزيدو  بشرطً  ، مي ةً لمعم سابقةو  رً غي ٍجمىةو عي  معى  أك"...
في  خريفى المتأ لبعضً  اخبلفن  وي،صرفي  ي فى تىعى  انيالث فى ساكً  اثبلثي   كافى  فإفٍ  ، عمى رأمو  بلًثي  الث  

 .(1)"  كجييفً ذا  وً جعمً 
ىيي  أفٍ  كىيى : "  إذ قاؿى  ، ةً اإلمال في بابً  يةي الثان كالمسألةي   ، اجكازن  الياءً  نحك باأللؼً  ٍنحى

ا ، أك حرفيفً  عنيا بحرؼو  متأخرةن  أك)فىًعؿى ًفٍعبلن( ...  عنيا أك عف عيفً  ٍنقىًمبىةن مي  لككًنيا ليييمى  أك 
 فىيىٍمنىعى  ، أك حرفيفً  عنيا بحرؼو  بيا ، أك منفصؿه  صؿه مت   ميٍستىٍعؿو  األلؼً  دى بع ما لـ يكفٍ  ساكفه 
 .خالفىوي  فٍ مى  اسـى  ذكرً لـ ي . فيكى (2)"قنامطم المنعً  ميد ًعيلً  اخبلفن  ، كجكدتيفً الم كالكسرةً  الياءً  تأثيرى 
 .خالفىوي 

سبؾ  وً في كتابً  حاةى الن   مالؾو  ابفي فييا  التي خالؼى  الخبلفيةً  المسائؿً  مجمكعي  يككفي  كبيذا
 .مسألةن  كسبعيفى  اثبلثن  ـكالمخت كفؾ ـالمنظك 
 
 : في الكتاب   مالك   ابن   . آراء  4

فييا  جزـى  لتيا ، ةً الميم   حكي ةً الن   مالؾو  ابفً  كتًب  المختكـ أحدي  كفؾالمنظكـ  سبؾ كتابي 
حي فنراهي يي  خرل،األ وً كتبً  سائرً  بيفمف  وً برأيً   لفي ةً األ أك ، سييؿً في الت   ما خبلؼً عمى  الرأمى  رىج 
 فؽً عمى ك  استقر   قدالكتاب  ازمف تأليؼ ىذ حكم  الن   هي تفكيرى  كيبدك أف   ، الشافيةً  أك الكافيةً  ،

 كعمى الرغـ مف أف   ، كاالنتقاءً  في التفكيرً  كالحريةً  أمً في الر   االستقبلؿً  بصفةً  ت ًصؼي يى  مذىبو 
 يتعص بٍ كلـ  ًيـ،بجانبً  كلـ يقؼٍ  ـلي بٍ فيك لـ يتعص   ، ييفى البصر  آراءً  عى مى  ت ًفؽي كانت تى  هي آراءى 
 عى مى  ت ًفقنامي  الرأمى  حينما يجدي  امناسبن  ما يراهي  كيختاري  الفريقيفً  آراءى  يعرضي  كافى  ، ككفييفى لم اأيضن 
،النحك  يًرهً تفكً   الخبلفيةً  لممسائؿً  . ككاف يعرضي اأك كاف بصري   اككفي   سكاء أكاف ىذا الرأمي  م 

 كافى  كرب ما ، في التسييؿً  يوً إل ما ذىبى  فيوً  قد خالؼى  وي ىذا أن   وً لنا في كتابً  فى كقد تبي   شييىا،كيناق
كفؾ المختكـ  المنظكـفي سبؾ  ذلؾى  نجده يخالؼي  في مسألةو  لتسييؿً في ا مع البصرييفى  امتفقن 

                                                           

  ب.54 ةكرق األصؿ نسخة ـكالمنظ سبؾ (1)

  ب. 83  السابؽ (2)
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 تكشؼي  يا،التي عرضى  مف المسائؿً  مجمكعةن  ؿي سنتناك  في الكتابً  مالؾو  ابفً  آراءً  كلتكضيحً . 
 ، منيا: لؾى عف ذ

كىك  ، كذلؾى  االسـً  ٍعؿي جى  كاالبتداءي : قاؿ : "  كالخبرً  إً في المبتد فعً الر   في عامؿً  رأييوي  -
 .(1)"  الخبرً  فعي را لمبتدأي كا ، إً المبتد رافعي 

ح  : "  : قاؿى  بحرؼو  المجركرً  وً عمى صاحبً  اؿً الح تقديـً  في منعً  رأييوي  -  ٍنعي مى  كاألصى
 .(2)"  رؼو بح المجركرً  حًبوً صا ىعم قديًموً ت

فً  ًبٍئسى ك  ـى في نع رأييوي  - مىتٍ ات   إذا اتصمت بيما)ما( : قاؿ : "... كا  )ما( بيما ، فيي  صى
 .(3)"  المضمرً  لمفاعؿً  تمييزه  عمى األصح  

:  "  فقاؿى  ، رؼً مف الص   الممنكعً  في بابً  هي ما ذكرى  : مف ذلؾى  وً بً  كيجزـي  ارأين  يختار  -
 رو مذك   إلى ًقؿى ني  ... فإفٍ امطمقن  اءً بالت   أنيثً الت   عى مى  اعممن  ككنيوي  ، اأيضن  رؼً الص   فم االسـي  كييٍمنىعي 

ٍنعيوي فى  ق ؽو مي  بتذكيرو  كؽو مسب غيرى  وي كككني  ، أحرؼو  عمى ثبلثةً  بمزيدو  مشركطه  مى ،أك مي  حى لـ  فإفٍ  قىد رو
،مي  فم منقكؿه  كالى  أعجميٍّ  الثاني غيري  ساكفه  كىك ثبلثي   ك رو مذى  إلى ٍنقىؿٍ يي   ، جيافً ك  ففيوً  ذىك رو

 .(5)"  سيبكيوً  . كىذا قكؿي (4)"  لمنعي ا ىيما     أجكدي 
ًزيدىًت : "  قاؿ،  سيفالتي منيا ال الزيادةً  حركؼً في  رأييوي   -  اؿً عى فٍ تً في االسٍ  يفي الس   كى
اكى  ، كفركًعوً   .(6)"  كدً في األج طىاعى اسٍ  عيفً  عف حركةً  ًعكىضن
منيا المان في )فيعيؿ(  –أم الياء  –مف الكاك : قاؿ :"كتبدؿ  ياءً ال في إبداؿً  رأييوي   -

( ، أكعيف ا)مىفعكؿ( أك )فيعيكؿ( مصدرن  ـى ال كانتٍ  فإفٍ  ما شذ   إال  ا جمعن  ا، ، جمعن  )فيع ؿو
 .(7) " الكجييفً  أجكدي  فالتصحيحي 
في باب الكقؼ: قاؿ:" إبداؿ تاء التأنيث في الكقؼ ىاءن أعرؼ مف سبلمتيا، ما  رأيو -

 .(8)لـ تكف في جمع تصحيح، فتككف سبلمتيا أعرؼ"
                                                           

  ب.13 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (1)

  أ.29 السابؽ (2)

  أ.36 السابؽ (3)

  ب.54 السابؽ (4)

  .3/23 المساعد :ينظر (5)

  أ.76 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (6)

  ب.77 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (7)

  ب.85 السابؽ (8)
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في باب المنسكب إليو في إبداؿ الكاك مف ىمزة الممدكد: قاؿ:" تبدؿ الكاك مف  رأيو -
،  مزتوكجياف، أجكدىما فيما ى ؼكفي المنصر  لمنصرؼ،ىمزة الممدكد غير ا أصؿه

 .(1)"لتصحيحا
بداؿ المتكسط  رأيو - في باب االستثناء: قاؿ :"كغير المكجب منفي أك مستفيـ عنو، كا 

 .(2)أجكد مف نصبو، خبلفان لممازني كصفتو منوبيف المستثنى 
 
 :أمثمت و  و  الكتاب   . شواىد  5

التطبيقية، كىي  كاألمثمةكفؾ المختـك يكاد يخمك مف الشكاىد،  ـكالمنظ سبؾ كتاب
 مالؾ لمكتاب ، إذ أرادى  ابفي  وي المنيج الذم اختط   إلىذلؾ يعكد  مرد   ظاىرة في الكتاب، كلعؿ  

مف  النحكعمـ  فياالستشياد  ثـ إف   ، رةصعكبة فيـ العبا إلى أد ل م امً  ،كاإليجازى  االختصارى 
دعا عمماء العربية  م امً  النحكية، عدةعمى صحة القا الدليؿالشاىد ىك  األمكر الميمة، ألف  

 التي يعتد  بفصاحتيا. فكانت شكاىد ابفً  يةى العرب القبائؿى  ديكاالنحكية، كحد   كاىدبالش عتنكاي ألفٍ 
لـ  وي أن   عف، فضبلن في مكاضع متفرقة، ال تزيد عمى العشرة كىي ، ادرةن الكتابىذا  يف مالؾو 

فكانت ىي األخرل نادرة،  ،التطبيقيةي  األمثمةي  أم ا.  نبكمٍّ  أك حديثو  احدة،ك  قرآنيةو  يستشيد بآيةو 
 :ىكك  لمصدر،ا ؿفي باب إعما يستشيد بجزء مف بيتو  مالؾو  كقد كجدنا ابفى 

ريؽي  ٍدالن ... نى   .(3) الماؿ... زي
لمخبر، بقكؿ العرب في  اصبةنجده يستشيد في باب األفعاؿ الرافعة لبلسـ الن كذلؾ

، عىدى كقى  جاءى  مسألة إلحاؽً   تٍ : "ما جاءى  ًيـفي قكلً  عىدى،كقى  جاءى  بصارى  كأيٍلًحقىتٍ فقاؿ : "  بصارى
تىؾى  تىوي شى  أىٍرىىؼى ك "  ،"  حاجى في باب  مالؾو  ابفي  تشيدى . كاس(4)"  ٍربىةه حى  ن يىاكأى  عىدىتٍ قى  ت ىحى  ٍفرى
 في المثؿً  ًيـكقكلً  قرينةو  بغيرً  اإلضماري  ذ  : "... كشى  مضمران فقاؿى  وً ناصبً  مف ككفً  فيوً  المفعكؿً 
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بقكؿ العرب  مالؾو  ابفي  كاستشيدى . (1) (" اآلفى  عً ك)اسمى  ،حينئذو  ذلؾ  أم كافى  ،(  اآلفى  حينئذو ) 
ـي تى  ًذمبً  ىىبٍ : )اذٍ   .(2) ضافةً اإل بابً في  ، تيؾى سبلمى  فيوً  بما( أم : ٍسمى

في  وي ذلؾ قكلي  فم ، الكتابً  ألبكابً  سناقيا قميمةه  فيي ، لؾما ابفي  أكردىااألمثمة التي  أم ا
ًَ  في مسألةً  بالمثاؿً  دةً عف القاع اباب الفاعؿ مستعيضن   ، ثو مؤن   إلى الماضي المسندً  إلحاًؽ

 ، كالتاءً  باأللؼً  ذك رً الم جمعً ك  التكسيرً  عً جم إلى المسندً  كحكـي : "  وً عمى تأنيثً  ساكنةن تدؿ   تاءن 
ىذا أننا  عني. ي(3)( "  في ذلؾى  كاألبناءً  كالبنكفي )  ثالمجازم التأني احدً الك  إلى المسندً  حكـي 
ـى  نقكؿي  ـى :  كما نقكؿي  ، البنكفي  كقامتً  ، البنكفي  قا  اكتفىفيك ىنا  ، األبناءي  كقامىتً  ، األبناءي  قا

 . عف القاعدةً  بالمثاؿً 
 لىٍكالى  بعدى  كالكاقعي لكال : "  عدب كاقعاالسـ ال لةفي مسأ وي قكلي  األمثمةً  في إيرادً  ذلؾى  كمثؿي 

 عندى  كىكى  ، مجركره  يوً سيبك  عندى  فيكى  ًصبلن ضميران مت   كافى  إفٍ ف ،التحضيضية مبتدأه  غيرً 
 .(4) ("أىٍنتى كى  أىنىا امى  :)في نحكً  عنوي  كى ىي  ًتوً كنياب المرفكعً  فصؿً عف المن نائبه  قىوي كافى  فٍ األخفش كمى 
كىـ  ، رجميف كىما أفضؿي  ،رجؿو  ىك أفضؿي  :كنحكالتفضيؿ يقكؿ : "  ؿباب أفع كفي

أك اثنيف اثنيف أك  ،عمى الرجاؿ المتفاضميف فردان فردان  ةً المزي ثبكتي  معناهي  ، اؿو رج أفضؿي 
 .(5)"  جماعةن   جماعةن 

ا ث ؿً لـ يي  كريب مى  في بابً  وي قكلي  مف ذلؾى  ، التمثيؿً  إلى تحتاجي  دق مكاضعى  يف مالؾو  ابفي  مى
ـي غير الثبلثي : "  مصادر أبينةً  مف  اعكضن  العيفً  ميٍعتم ي اؿى عى فٍ تً ك االسٍ  اإلفعاؿى  التأنيثً  تاءي  تىٍمزى

ؽي منيا، كتى  اؿي عى اإلفٍ  بلى خى  ب ماكري  ، المحذكؼً   .(6)" لمىر ةً عمى ا داللةن  البابً  أمثمةً  جميعى  ٍمحى
 
 : القبائل   . لغات  6

فقد  ، عربي ةً ال القبائؿً  كمعرفة بمغاتً  بلعو اط   عىةي ليـ سى  الذيفى  مف العمماءً  مالؾو  ابفي 
منيا  ، متفرقةو  عمى مسائؿى  العربً  بمغاتً  امكضعن  كثبلثيفى  ثنيفً ىذا في ا وً في كتابً  تشيدى اس
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في  وي قكلي  التمثيؿً  ؿً عمى سبي ؾى كمف ذل ،( 1)عنيا نىقىؿى التي  عمى القبيمةً  مكاضع لـ ينص   ةي أربع
لحاؽي الستة :"...  األسماء ( بي كا  : "... كفي  ٍمتىا، ككً  بلى في كً  قاؿى ك  ،( 2) لغةه  األسماءً  ًذهً )ىفو
، كمطمقن  إلى افيفً . مضٍمتىاككً  بلى ككً  ، نتافً كثً  اثنافً  ن ىحكـ المث  .(3) "عمى لغةو  امضمرو

عف  ثى ففي باب المضمرات تحد   ،( 4) الحجازييفى  غيرً  عف لغةً  في مكضعيفً  كنقؿى 
... كىاءه لممتكم ـ ياءه  كالنصبً  في الجر   صؿً المت   ارزً الضمير )الياء( فقاؿ : "... كمف الب

ـ  تي   .(5)"  حجازييفى ال ياءن ساكنةن أك كسرةن، فيكسرىا غيري  ؿً ما لـ تى  لمغائبً  ضى
قاؿ  ، اعيالذم ماضيو رب مضارعً ال الفعؿً  ألةً كمعانييا في مس األفعاؿً  أبنيةً  بابً  كفي

ـ  (...  فىٍعمىؿى )  ارعً مض آخرً  ما قبؿى  ييٍكسىري : "  ال   ارباعي   اضيوم كافى  إفٍ  المضارعً  ؿي أك   كييضى  كا 
،فيتً   .(6) ياءن..." يكفلـ  فٍ إ الحجازييفى  ري غي ٍكًسريهي كيى  حى

نىقىؿى  ـي في أك   يدىًت في باب ما زً  ي ئو طى  غيرً  عف لغةً  كاحدو  مكضعو  في مالؾو  ابفي  كى  ًلوً المي
تٍ فيتً  رىتٍ (... فإف كيسً ٍفعىؿو )مى  مثاؿي  الثبلثي   عؿً مف الف ييصاغي : "  فقاؿى  ، كليس بصفةو  في  حى

ًَ المى  ـى ... كالٍ ري المصد وً مرادان بً  ٍفعىًؿ  .(7) ...اكاكه مطمقن  هي فيما فاؤي  الكسرى  ي ئو طى  غيري  تىزى
:     بميسى  النافية)ما( إلحاؽ في مسألةً  وي منيا قكلي  ،(8)مكاضع سعةً في ت عف تميـو  كنىقىؿى 

 .(9)"  كىك القياسي  ، تميـو  يبن في لغةً  كال إلحاؽى  ،النفي  كنقضً  قديـً الت   معى  ؽى أيلحً  كربما"...
العاـ في مسألة)ال(  النفي. منيا في باب (10) في سبعة مكاضع الحجازييف عف كنقؿ

 اخبرن  يىااسمً  بعدى  تٍ كاستحق   يىاعممى  فىعىًممىتٍ  ،( بػ)إف   ككرة)ال( المذ شيب يىتٍ لمجنس قاؿ : "  فيةالنا
 .(11)"ميمي كفى الت   مىوي كالتزى  كفى الحجازي   وي حذفى  م بى كغ ، قميؿه  ظرؼو  غيرى  كديهي ري كي كى  كخبرىا،
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، قاؿ :      األفن  كالياءً  الكاكً  قمبً  منيا في مسألةً  ،(1)مكاضع ثةً في ثبل قىؿى نى  ي ئو طى  كعف
ٍعؿي "...   .(2)"  ي ئو طى  غىةي لي  األفن  كالياءً  ، ةن فتح الياءً  قيؿى  الكسرةً  كىجى

 ككذا عف الكمبييفى  ،( 4) كاحدو  كعف كنانة في مكضعو  ، (3) مكضعيفً في  ذيؿو كنقؿى عف ى
 .(6) البراغيثكعف لغة أكمكني  ،( 5) الكمبييفى 

نىقىؿى   كسةككس ، (7)قضاعة  ىي عجعجةي  ، ةن ليجي   ىرى مكاضع ظكا في ثبلثةً  الؾو م ابفي  كى
 .(9)تميـككشكشة  ، (8)بكر

 
: نسبة   ي. ف7  اآلراء  
قد يعرض لو رأم  ،لآلراء كبياف المسائؿ قشتومنا عند مالؾو  ابفى  الكتاب أف   ىرظكا مف
 اىذا الرأم معركفن  صاحبي  يككفي  رب ماك  ،( أمكيكتفي بقكلو )عمى ر  ،صاحبو  إلى وكال ينسب
، إذ  فىى( في فاعؿ كى )الباءً  زيادةً  ألةً في مس هي مف ذلؾ ما ذكرى  ،عندنا معركؼو  غيرى  ًه،في عصرً 

كفي  ، ( فاعمةن كفي )أف   ، وً بً  المفعكؿً كفي  ، بؽى كما س جكازان في الخبرً  كتزدادي "     قاؿ :
 .(10)"  رأمو  ىعم مفعكؿه  كىكى  فىىاعؿ كى ف

ف فصؿ  ، كاجبه  وً بً  المتبعً  تصاؿي عطؼ النسؽ : "... كا ؼً المعطك  بً في با كقاؿى  كا 
 اسـى  ؿي يجع ييـ: "... كبعضي  وي قكلي  ؾذل . كمثؿي (11)"  عامؿه عمى رأمو  رى بظرؼ قيد   يمابين

 ىذا البعض . فٍ مى  ففمـ يبي   (12) ... مف ىذا البابً  المفعكؿً 
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( في باب تتميـ قدذكره في حديثو عف )  ما فمف ذلؾى  يا،أصحابً  إلى اآلراءى  ٍنًسبي يى  كقد
( عند  ىىؿٍ )  –أم مثؿ قد  –فقاؿ : "...كمثميا  ، ياكأحكامً  معاني الحركؼً  عمى كبلـً ال

 .(1)"وسيبكي
 ٍزءىمجي  نالـ يكك  ما عمى عامميفً  ٍعطىؼي يي  كالالنسؽ : " طؼفي باب المعطكؼ ع كقاؿ

ـه مي  أحديىيما جار ا جممةو   .(2)"  كالفراءي  خفشي األ ييًجيزيهي اآلخر، فى  عمى تابعً  وي معمكلي  عه تابً  قىد 
 
 :ي. في بيان الخلف النحو 8
أك بيف المدرستيف  ، بيف النحاةً  الخبلفيةى  سائؿى الم ؿي عندما يتناك  مالؾو  ابف عنايةً  مف

قد  مف المسائؿً  في قسـو  وي أن   . إال   كقعى  فٍ مى  يفى كب ، الخبلؼً  جكانبى  بىي في يي  ،البصرية كالككفية 
 هي كقكاعدى  وي كأحكامى  عريفىوي ت كرى يذ أفٍ  بعدى  وي معى  باب المفعكؿً  ففي ، فيوً  عي كال يتكس   لمخبلؼً  مىم حي يي 

الخبلؼ ،  ىذا طبيعةما  بىي فٍ . فيك لـ يي (3)"  خبلؼه  سنا،ككف ىذا الباب مقي كفي: "  يقكؿ
منيا في باب ما ينصرؼ كما ال ينصرؼ  خرل،أي  مسائؿى  يف ذلؾى  رى . كقد تكر  قىعى كى  فٍ مى  ٍيفى كبى 

ٍفعىؿو رى مقصكره عمى )أيخى  الذم يمنعي مع الكصفيةً  العىٍدؿي يقكؿ : "  ( مف ( ك )فىعاؿً ( كمكازف)مى
 .(4)"  خبلؼه  ، العشرةً  إلىعمييا  ، كفي القياسً  عناسما أربعةو  إلى كاحدو 

 
 : مالك   ابن   عندَ  حوي  الن . المصطمح  9

 المصطمحى  كأيخرل ، ةن مر   الككفي   لمصطمحى ا ـكفي سبؾ المنظ مالؾو  ابفي  استعمؿى 
، فقاؿ :  المضمراتً  في باًب  أكردىهي ما  مف ذلؾى  ، المصطمحاتً  بيفى  فكاف يمزجي  ، البصرم  

 فىس ري ، كال يي  الككفييفى  عندى  المجيكؿً  كضميرى  ، البصرييفى  ندى ع أفً الش   ضميرى  مسم ىال "... كمنوي 
 .(5)" متأخرةو  بجممةو  إال  
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. (1)"  عمادان  الككفييفى  كعندى  ٍصبلن،فى  صرييفى الب عندى  ىالمسم   المضمراتً  ًمفى : "  كقاؿى 
 ، المضمراتً  في بابً  ، اكجكبن  لمستترى ا )كاجب الخفاء( يريدي  مصطمحى  مالؾو  ابفي  كاستعمؿى 
 الستثناءً ا . كفي باًب (2) ...الخفاءً  بي كاج وي ...، فمنٍ ـو عمى متكم   الداؿ   : االسـي المضمري فقاؿ : " 

 فً مً  كالى  الزائدتيفً  أك الباءً  ًبًمفٍ  المجركرً  مف يبدؿي  كالفقاؿ : "  ،( التبرئة )الى  مصطمحى  أكردى 
 باًب  يف افصفات األحي مصطمحى  . كاستعمؿى (3)"  المحؿ   باعتبارً  إال   رئة)ال( التب اسـً 
 ... كذاتً  كىرو كبى  حنىضي  فٍ عيي فى مً  مىاكى  ، حيافً ًمفى األ ًنيى بي  امى  ىيكى : "... كى  فقاؿى  ، فيوً  عكؿً المف
 ،( ؿى فىعى  فٍ مى  ـى )اس الفاعؿً  عمى اسـً  اصطمحى . ك (4)"  األحيافً  في صفاتً  األجكدي  كىكى  ، ةو مر  

 مصطمحى  نكيرً الت   تنكيفً  مىع كأطمؽى  (5) ...أك فىٍعؿو  يؿو عمى فىعً  ٍنوي مً  عىؿى فى  فٍ مى  اسـي : "... ك  فقاؿى 
 .(6)"  ٍبًني امى  إال   ري المنك   ... كال يمحؽي االسـً  رى آخً  زىادي تي  نكفه ساكنةه  التنكيفي : "  ( فقاؿى ر)المنك  
 

 : التسييل   اب  سبك المنظوم وفك المختوم وأبو  كتاب   واب  . بيَن أب01
ًَ  عمى ظكـسبؾ المن وً كتابً  كابً في أب مالؾو  ابفي  سارى  في  التسييؿً  أبكابً  تسمسؿً  كفًؽ

 في التسييؿً  هً نظيرً  فع ري أك يتأخ   بابه  ـي فقد يتقد   ا،مني في قسـو  وي خالفى  وي أن   إالٌ  ، األغمبً  ـ  األع
 فضبلن عف االختبلؼً  ، التسييؿً  مف فصكؿً  اعددن  أقؿ  ىي  لبً في الغا الكتابً  فصكؿى  إف   ـ  ثي  ،

 : ذلؾى  مىع لمتدليؿً  مف األمثمةً  لقسـو  كسنعرضي  ، كالفصكؿً  بكابً األ تً في عنكانا
 
 لألبواب: (7)عقد في سبك المنظوم بعد باب التمييز -0
 .(8)ءالجارة كمعانييا سكل المذككرة في االستثنا حركؼال باب -أ

 .(9)فةاإلضا باب -ب
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  أ.26 السابؽ (4)

  ب.48 السابؽ (5)

  أ.54 السابؽ (6)

  ب.29 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ  (7)

  ب.30 السابؽ (8)

  أ.32 السابؽ (9)
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 .(1)إعماؿ المصدر باب -ت

 .(2)التعجب باب -ث
 .(3)نعـ كبئس باب -ج

 .(4)حبذا باب -ح

 .(5)لتفضيؿأفعؿ ا باب -خ

 .(6)اسـ الفاعؿ باب -د

 لؤلبكاب: (7)تمييزال بابفعقد بعد  ييؿفي التس أما
 .(8) العدد باب -أ 

 .(9) كذاك  كأي فكـ ك  باب -ب

 .(10)نعـ كبئس باب -ت

 .(11)حبذا باب -ث

 .(12)التعجب باب -ج
 .(13)أفعؿ التفضيؿ باب -ح

 .(14)اسـ الفاعؿ باب -خ

                                                           

  أ.34 السابؽ (1)

  أ.35 لسابؽا (2)

  ب.35 السابؽ (3)

  أ.36 األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (4)

  ب.36 السابؽ (5)

  أ.37 السابؽ (6)

  .114 التسييؿ (7)

  .116 التسييؿ (8)

  .124 التسييؿ (9)

  .126 التسييؿ (10)

  .129 التسييؿ (11)

  .130 التسييؿ (12)

  .133 التسييؿ (13)

  .136 التسييؿ (14)
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ـي  مف حيثي  ، كاضحه  الكتابيفً  ابً أبك  بيفى  فاالختبلؼي  قد  مالؾو  ابفى  جدي . ثـ نكالتأخيري  التقدي
 . (3)التمييز بابً  بعدى  في التسييؿً  وي في حيف جعمى  ،(2) القسـً  بابً  دى بع (1) العددو  بابى  رى أخ  

رى في  ذاعمى إذ  الكبلـً  تتميـً  بابً  بعدى  (4) القسـً  بابى  المنظكـً  سبؾً كأخ  حيف  يف ،(5) كا 
 .(6) الجر   حركؼً  بعدى التسييؿ  في وي حيف جعمى 

 بعدى  النداءً  أبكابً العاـ في أثناء  فيً الن   في باًب  لمجنسً  النافيةً ( )الى  لػمالؾ  ابفي  كعقدى 
 ىذا البابً  دً عمى عق الن حاةي  حيف أطبؽى  في ،(7) كاإلغراءً  ت حذيرً ال بابً  كقبؿى  الختصاصً ا بابً 
 ٍبنىىيي  وي في أن   ، للممنادى  نسً لمج ( النافيةً )الى  اسـً  لمشابيةً  ذلؾى  عىؿى فى  لعم وي في النكاسخ. ك  البابً 

في  عميا. كج(8) ًإف  )ال( العاممة عمؿ  سييؿً في الت   اىا. كسم  كشبيو ضافنام مفردان، كينصبي 
 سخ.باب النكا

   في العكسى  عىؿى كفى  ،(9)المضمرً  بابً  قبؿى  مـً الع في سبؾ المنظـك لبابً  مالؾو  ابفي  كعقدى 
ـى قى  ذإ ،(10)التسييؿ   . عمى العمـً  المضمرى  د 

 
 من فصول التسييل: أقل بوصفيا كتاب. ما يخص فصول ال9

 كفصؿي  ،(11) الكقايةً  نكفً  كىي فصؿي  ، خمسةن  المضمرو  بابً  فصكؿى  مالؾو  ابفي  جعؿى 
 ميرً ض رً مفس   تقديـً  كفصؿي  ،(13)الضميرً  انفصاؿً  كفصؿي  ،(12) رفعً في ال المنفصؿً  المضمرً 

                                                           

  أ.61 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (1)

  ب.60 ابؽالس (2)

  .116 التسييؿ (3)

  ب.60 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (4)

  ب.62 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ   (5)

  .150 ،144 التسييؿ (6)

  أ.47 -ب46 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (7)

  .67 التسييؿ (8)

  ب.7 ، أ7 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (9)

  .30 ،22 التسييؿ (10)

  .25 التسييؿ (11)

  .25 التسييؿ (12)

  .26 التسييؿ (13)
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. (2) اعمادن  الككفييفى  كعندى  صبلن،ف البصرييفى  عندى  مسم ىال مراتً مف المض كفصؿه  ،(1) الغائبً 
 كفصؿه  ،(3) الكقايةً  نكفً  ىما: فصؿي  ،في سبؾ المنظـك  قد جعميا فصميفً  هي نجدي  يف. في ح(2)

 .(4)عمادان  الككفييفى  فصبلن، كعندى  فى البصريي عندى  م ىالمس راتً مف المضم كفصؿه 
 .(5) ( ك )ما(في باب المكصكؿ، ىي فصؿ)مىفٍ  فصكؿو  بعةى أر  ؿفي التسيي كجعؿى 

. (7) ك)لك( ( ك )كي( ك)ما( أىف  ) ك ،ا مضارعن  الناصبة (6) ()أفً  كفصؿ ،( كفصؿ )أمٌ 
 المكصكؿً  بابً  في سبؾ المنظـك فصكؿى  جعؿ.في حيف (8). كفصؿ صمة المكصكؿ(7)

 .(10)الحرفية تالمكصكال ؿكفص،  (9) ( ك )ما()مىفٍ   ، فصميف
 التسييؿ خمسةى  في باألفعاؿً  لمشب يىةً ا الحركؼً  بابً  فصكؿى  قد جعؿى  هي نجدي  كذلؾ

 ؿجعؿ فصك  ـزكفي باب عكامؿ الج ،(12) فصكؿو  كانت ثبلثةى  ـكفي سبؾ المنظك  ،(11)فصكؿ
 .(14)في سبؾ المنظـك كفصميف ، (13)في التسييؿ بعةن الباب أر 
 
 
 
 

                                                           

  .27 التسييؿ (1)

  .29 التسييؿ (2)

  أ.9 -ب8 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (3)

  أ.10 األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (4)

  .37 التسييؿ (5)

  .37 التسييؿ (6)

  .38-37  السابؽ (7)

  .38 السابؽ (8)

  أ.11 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (9)

  أ.12 السابؽ (10)

  .66،65،65،63،62 التسييؿ (11)

  أ.19أ،19أ،18 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ(12)

  .240،238،237،241 التسييؿ (13)

  ب.59 أ،59 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (14)
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 باًب  كفصكؿً  ، دالعد حيثي  فم متساكيةن  الكتابيفً  فصكؿى  جدي قد ن األحيافً  ضً بع كفي
سبؾ  فيكفصميف ،   (1) ، إذ جعميما فصميف في التسييؿ صحيحً كجمعي الت   كيفية التثنيةً 

  اصبةالن لبلسـالرافعة  عاؿباب األف كفي  ، (3)  كمثؿ ذلؾ في باب المبتدأ  ، (2) لمنظـكا
يجعؿ  قد ،. كفي أحياف أخرل(5)كالخبر لممبتدأكفي باب األفعاؿ الناصبة  ، (4)لمخبر

مف  نفسو، بيذكر منيا أم فصؿ في سبؾ المنظـك في البا في التسييؿ فصكالن لمباب، ال
 ،(6)خمسة فصكؿ قدذلؾ ما أكرده مف فصكؿ في باب تعدم الفعؿ كلزكمو في التسييؿ إذ ع

. ككذلؾ نجده ذكر فصبلن في باب المصدر (7)فصؿ أم  في حيف لـ يرد في سبؾ المنظـك 
 .(9)ظـكفي سبؾ المن صؿف نجد أم   لـك  ،(8)لتسييؿفي ا

ككرد الباب في سبؾ  ،(10)كجعؿ ثبلثة فصكؿ في باب المفعكؿ فيو في التسييؿ
 .(11)غير فصكؿ فالمنظـك م
عددان مف فصكؿ التسييؿ المتناظرة  أكثرى  المنظـك سبؾقميمة قد نجد فصكؿ  أحياف كفي

 االتسييؿ فصبلن كاحدن  يف وي فجعمى  ا،أيلحؽى بيم ماالتحذير كاإلغراء ك  بابما نجده في  ىذاك  ،
أسماء األفعاؿ في  ابب في ؿكجع ،(13)فالمنظـك جعؿ لمباب فصمي سبؾبينما في  ،(12)

                                                           

  .20،19 يؿالتسي (1)

  مكضعيف(. )في ب6 كرقة األصؿ نسخة نظـكالم سبؾ (2)

 أ.15 ، أ14 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ .51،47 التسييؿ (3)

 أ.16 ، ب15 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ .54،56 التسييؿ (4)

 (.مكضعيف )في أ20 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ .74،73 التسييؿ (5)

  .85-84 التسييؿ(6)

  أ.23 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (7)

  .88 التسييؿ (8)

  ب.24 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (9)

  .96،92 التسييؿ (10)

  أ.26 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (11)

  .193 التسييؿ (12)

  مكضعيف(. أ)في48 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (13)
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. كفي باب مصادر (2)بينما في سبؾ المنظكـ نجد ثبلثة فصكؿ ،(1) االتسييؿ فصبلن كاحدن 
 .(4)صميفجعؿ ف ظـككفي سبؾ المن ،(3) اغير الثبلثي في التسييؿ جعؿ فصبلن كاحدن 

 
 عن التسييل: في سبك المنظوم البواب والفصول اتعنوان تلفاخ -3
 وي أن   التسييؿ، إال   في عنكانات أبكاب كتاب سبؾ المنظكـ كفصكلو حذكى  مالؾو  ابفي  ذاح

أك ينقص، كسنبيف ذلؾ في عقد  لتسييؿا اففقد يزيد عمى عنك  ، ةو كثير  اضعى في مك  وي خالفى 
 مكازنة بيف قسـ مف عنكانات الكتابيف:

سبؾ المنظكـ )باب  كفي(. (5)الكممة كالكبلـ كما يتعمؽ بو رحالتسييؿ )باب ش يف جاء
( فزاد )مف العبلمات (6)كاألقساـ العبلمات فكما يتعمؽ بذلؾ م كبلـ)باب شرح الكممة كال

 كاألقساـ(.
سبؾ المنظكـ)باب إعراب  كفي ،( (7))باب إعراب المعتؿ اآلخر تسييؿفي ال كجاء

 (.(8)المعتؿ مف األسماء كاألفعاؿ
فى  كجمع التصحيح بػ )يجمع باأللؼ في التسييؿ لفصؿ مف فصكؿ باب التثنية  كعىٍنكى

بينما جعؿ  ،(9) كعمـ المؤنث مطمقان، كصفة المذكر( مطمقان،ذك تاء التأنيث  سان،قيا تاءكال
كال  ا،عارو مف عبلمة غالبن  ثه مؤن   كصؼه  اغالبن  حي عنكاف الفصؿ في سبؾ المنظـك )ال يصح  

اأك  حقيقةن  ةً االسمي   إلى ًقؿى ما ني  إال   ٍفعىؿ،أى  ٍعبلىءكال فى  ، ٍعبلىففى  ٍعمىىفى  حكمن
 (10).) 

 

                                                           

  .213 التسييؿ (1)

  أ.53-ب52 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (2)

  .207 التسييؿ (3)

  (.كضعيفم أ)في52 قةكر  األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (4)

  .3 التسييؿ (5)

  أ.2 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (6)

  .11 التسييؿ (7)

  أ.4 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (8)

  .20 تسييؿال (9)

  ب.6 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (10)
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 االسـ صبة)باب األحرؼ النا بالفعؿً  ب يىةً المش حركؼً عنكاف ال في التسييؿً  كجعؿى 
:)باب الحركؼ المشبية كاف( في حيف جعمو في سبؾ المنظـك تحت عن(1)الخبر فعةالرا

 ( .(2)باألفعاؿ
كما يجرم  مف مصدرو  امطمقن  كالن مفع الكاقعً  التسييؿ بػ )بابي  فيلممفعكؿ المطمؽ  ترجـ

)  سبؾ كفي(، (3) همجرا  (.(4)المصدر بابالمنظـك
(. أما في سبؾ المنظكـ فكاف الباب (5)في التسييؿ)باب أسماء األفعاؿ كاألصكات جاء

 .(7)البابفأسقط األصكات كجعميا فصبلن مف  ،( (6)بعنكاف : )باب أسماء األفعاؿ
االسـ المنسكب  باب( . كجعمو في سبؾ المنظكـ ) (8)النسب بفي التسييؿ )با جاء

 (.(9)إليو
(. كفي سبؾ (10)أمثمة الجمع كما يتعمؽ بو مما لـ يسبؽ ذكره بفي التسييؿ)با جاء

 (.(11) رهككثي ميموق معالج أمثمةكاف عنكاف الباب )باب  لمنظـكا
 .(12)الكتابيف بيفكفصكؿ أخرل اختمفت تسميتيا  أبكاب كىناؾ

 
 

                                                           

  .61 التسييؿ (1)

  ب.17 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (2)

  .87 التسييؿ (3)

  .24 كرقة األصؿ ةنسخ المنظـك سبؾ (4)

  .210 سييؿالت (5)

  ب.52 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (6)

  أ.53 السابؽ (7)

  .261 التسييؿ (8)

  أ.67 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (9)

  .267 التسييؿ (10)

  أ.69 كرقة األصؿ نسخة المنظـك سبؾ (11)

 : التمثيؿ سبيؿ عمى ينظر (12)
 ب.21 األصؿ نسخة المنظـك سبؾ ك ،77 التسييؿ -
  أ.26 األصؿ نسخة المنظـك كسبؾ ،91 التسييؿ -
 أ.27 األصؿ نسخة المنظـك سبؾ ك ،101 التسييؿ -
 ب.43 األصؿ نسخة المنظـك سبؾ ك ،179 التسييؿ -
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 :لتحقيقا منيج
بعض التحريفات كاألخطاء في  أثبت   ، بدقةو األصؿ  ةً المخطكط تـ  نسخي  أفٍ  بعدى   -
 .الحكاشي
 بياف. إلىكالكممات التي تحتاج  اراتالعب بعض شرحتي   -
سي ما  الك  ، رةً الميس   النحكً  عمى كتبً  تييامالؾ كقابم التي أكردىا ابفي  النصكصى  خر جتي  -
 عمى تسييؿ الفكائد. المساعدك  التسييؿ
 السياؽ مف الزيادات بيف قكسيف مربعيف]  [. يقتضيوما  حصرتي  -
ـى  أثبت   -  بيف خطيف /  /. تييااألصؿ كحصر  المخطكطةً  صفحاتً  أرقا
 تيفالنسخ مف رةالكتاب نماذج مف صكر الصفحات األكلى كاألخي ةبمقدم تي ألحق -

 .تحقيؽفي ال المعتمدتيف
 الدراسة كالتحقيؽ. كمراجعا لمصادر بخاتمة الكتاب فيرسن  ألحقتي  -
 

 : لمكتابالمخطوطتين  النسختين وصف
  كاحدةن  ، اتخذتي  تيفعمى نسختيف خطي لكتابا ليذافي تحقيؽ  الطبعة الثانية  اعتمدت

 ) س (. بػرليف، كرمزت لؤلخرل كىي نسخة المكتبة األسدية بدمشؽ بكىي نسخة  أصبلن 
( كىي التي اتخذتيا أصبلن كىي نسخة 6630رقـ  ) تحت:  برليفمكتبة  مخطكطة

كقد  التي اعتمدتيا في التحقيؽ .أجكد مف نسخة المكتبة األسدية  كتعد،   كنادرةكاممة 
راسمت مكتبة برليف لمحصكؿ عمى ىذه النسخة مصكرة عمى نسخة األصؿ التي تحتفظ بيا 
المكتبة ، كقد أرسمكىا إلي  عف طريؽ المكتبة المركزية بجامعة بغداد عمى سبيؿ اإلىداء عاـ 

1981. 

أقرأي  في كتاب تسييؿ الفكائد  كأناالنسخة  ىذهعف  معمكمات ىعم اطمعتقد  تكن إذ
الدكتكر محمد كامؿ بركات محقؽ الكتاب ، كقد  يياالمقاصد ، ككاف قد أشار إل كتكميؿ

إذا ما  ابف مالؾ، ىػ . ما يفيد أنيا كانت في حياة المؤلؼ 645ىذه النسخة سنة  تٍ بى تً كي 
ىػ , كىي نسخة كاممة ليس فييا سقط أك تحريؼ  672عممنا أف  ابف مالؾ كاف قد تكفي سنة 

 )س(المكتبة األسدية  نسخةأثبت  ما تحققتي مف صحتو مف النسخة الثانية إال  ما ندر ، كقد 
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،كأشرتي إلى ذلؾ في مكاضعو ، كخط النسخة كاضح ، كىي مضبكطة  كتاب التسييؿ كمف
 .بالشكؿ التاـ
ة حىذه المخطكطة في ست كثمانيف كرقة مف الحجـ المتكسط ، كتتككف كؿ صف كتقع

 خطيا خط النسخ . كعتألؼ مف تسع كممات تقريبنا ، كنمف اثني عشر سطرنا ، ككؿ سطر ي
، ككاف قد  7068نسخة المكتبة األسدية في دمشؽ ) الظاىرية سابقنا( تحت رقـ   -2

خطية  نسخةأشار الدكتكر محمد كامؿ بركات في مقدمة تحقيقو لكتاب التسييؿ إلى كجكد 
يؿ الفكائد ( تحتفظ بيا أخرل مف كتاب سبؾ المنظـك كفؾ المختكـ ، تحت عنكاف ) تسي

( .  1984عاـ  األسدية) التي أبدؿ اسميا إلى المكتبة  7068المكبة الظاىرية بدمشؽ برقـ 
 النجيبىي أ اهلل لنا طالبنا  كقدمحاكالت ،  عدةكقد حاكلت الحصكؿ عمى ىذه النسخة 

األسدية  ةكتبإحدل زياراتو لمم فيجميبلن ، ف يعناأسدل لنا صن الذملطيؼ  سعدالدكتكر عمي 
أطمب فيو نسخة  مكتبةألميف ال طابناككاف يحمؿ مني خ ،ـ 2018عاـ  فيفي دمشؽ 

( البف مالؾ التي تحمؿ اسـ )  تكـالمخطكطة الثانية مف كتاب ) سبؾ المنظكـ كفؾ المخ
( كما ذكرنا 7068تسييؿ الفكائد ( الذم أشار إليو األستاذ محمد كامؿ بركات تحت رقـ ) 

النسخة الثانية مف مخطكطة الكتاب بعد ىذا االنتظار  عمىتـ  الحصكؿ  كقدذلؾ آنفنا . 
رحمو اهلل  -سمماف  بمشاركة أ.د.عدناف محمد بطبعتو األكلى الطكيؿ. إذ كنا أخرجنا الكتاب

حياء الترا ثدار البحك  في 2004 عاـعمى نسخة كاحدة  -  - ثلمدراسات اإلسبلمية كا 
 دبي. –المتحدة  بيةاإلمارات العر 
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 (1)الرحمن الرحيم اللب/ بسم 0ب                   /0

ٌجةي العربً  الشيخي  قاؿى  ـي العبٌلمةي حي ـي العال جماؿي الديف أبك عبًد  ، (2) ، فريدي عصًرهً  اإلما
ٍمدي هلًل، كسبلـه  ي انٌي،الج الطائي   مالؾو  بفاهلًل  ٌتعى اهللي اإلسبلـى كالديفى في طكًؿ بقائًو :  " الحى مى

 أما بعدي. ، (3)عمى عباًدًه الذيفى اصطفىى "
محيطو  ] كشرعتي في تصنيؼ كتابو ، (4) [ المؤٌصؿً استخرتي اهللى تعالى ] بعدى نظـً  فإٌني

محيطو بما ييستقصى في تحصيمًو أكثر المنظكماًت كييستطاؿي في تمخيصو أيسري المختصراًت 
ـٌ ما نكيتيوي مف إعانة  (5) [  الكيٌميةً ( 6) باإليجاًز، جمًع المتفرقاًت ] بالضكابًط [ األذكياءً ليىًت

، فريب  ميٍدًرؾو تيىٌسرى لو  باعي الط   ذمفى السآمًة  ، ) إ ييـليؤمىفى عم ،القريبًة المتناكًؿ  تختمؼي
أ/ فأرىدتي أف تشتمؿى 2منو بالنثر، كريٌب ميٍدرؾ بخبلؼ ذلؾ./ أكثر  (7) [بالنظـً اإلدراؾي ]

ـٌ المنفعةي بالتصنيفيًف ( عىؿى ا ،(8) اإلعانةي عمى الصنفيًف، كتعي ذلؾ خالصان لذاتًو، كيىٌسرى لي  هللي جى
(. ،لي كلمتأٌمميًو بمكغى مىرضاتوً   كسىٌمٍيتيوي )سبؾ المنظـك مفؾ المختـك

ـي. كال بي كأى حً كعىٍكفى اهلًل كتأييدىهي اٍستىصٍ  لمقصكًد،ا ىأنذا باذؿه لممجيكًد في تحصيؿً ك  ستدي
.  حكؿى ك ال قكةى إاٌل باهلًل العىمي  العظيـً

 
 
 
 
 

                                                           

 .  كسي ؿ يس ر رب   : زيادة س في بعدىا (1)

 .  عصًرهً  فريدي  : مف بدالن  دىره كفريد عصره كحيد :  س في (2)

 .  ًَ 59 النمؿ سكرة (3)

  س. مف أثبتو كما ، المؤٌصؿً  نىٍثر في : األصؿ في (4)

  س.  مف الزيادة (5)

  س.  مف الزيادة (6)

 السياؽ. يقتضيو أثبتو كما ، س ك األصؿ في مطمكسة الكممة (7)

، باعي الط   إذ ) عبارة (8) ] لو تيىٌسرى  ميٍدًرؾو  فريب   تختمؼي  أ/2ذلؾ./ بخبلؼ ميٍدرؾ كريبٌ  بالنثر، منو رأكث [بالنظـً اإلدراؾي

  . س مف ساقطة ( بالتصنيفيفً  المنفعةي  كتعيـٌ  الصنفيًف، عمى اإلعانةي  تشتمؿى  أف فأرىدتي 

 أ2
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 :(1)والكلم  وما يتعّمق  بذلك من العلمات  والقسام مة  شرح  الكم باب  

. ،: كؿ  لفظو دىٌؿ بكضعو الكممةي   كىي اسـه كفعؿه كحرؼه
: المفظي المتضٌمفي لئلسناًد المستقٌؿ قصدان. كلئلسناد ريكناف: ميسٌنده، كميسند إليو، كالكبلـي 

. وي كىما اسماًف، أك اسـه مىعى   فعؿه
ب/ ييسنىد، 2: ما يفرقيوي باألصالًة أٍف/ ؿي . كالفعإليوً باألصالًة أٍف ييسنىدى  يصح  كاالسـي: ما 

: ما يمتنعي باألصالًة أٍف ييسنىد، ك  دى كأٍف ال ييسنى   إليو. ييسنىدإليًو. كالحرؼي
سناًد ، كبتعريفًو، كصبلحيتًو لئلضافًة، كلئل االسـي بندائًو، كتنكينًو في غير ركمٍّ  كيعتبري 

، اسـه، أك كصؼ. اإلخباًر بوً  إلىإليًو، أك   ، مىعى دخكلًو عمى األفعاًؿ، كىك لعيفو أك معنىن
كنكف التككيًد، كلزكمًو ميتصبلن بياًء الميتكٌمـً كنكفى  ،(2)الفعؿي بتاًء التأنيث الساكنةً  كيعتبري 

فعمٌيتيوي، مع  ثىبتتٍ في المعنى لما  كبمكافقتوً الكقايًة، كجكاز اتصاًؿ ضميًر الرفع البارز بًو، 
 .(3)ككنًو عمى زنةو تخص  األفعاؿ

.كأقساميوي  ، كمضارعه ، كأمره  : ماضو
بالتاًء المذككرًة. كالمضارعي بحرًؼ المضارعًة، كاألمري بمعناهي كنكًف  الماضي فىييعرىؼي 

 .(4)التككيدً 
/ كحركؼي  )نأتي(. اليمزةي لممتكٌمـً ، فإف  شارؾى غٍيرىهي، أك  أ/ كحدىهي 3المضارعًة حركؼي

، كالٌتاءي ًلمى  ، فىمىوي الٌنكفي ييخاٌطبي كالغائبةى كالغائبتيًف، كالياءي لمغاًئًب الميذٌكًر مطمقان،  فٍ عيٌظـى
 .(5)كالغائباًت. كاألمري ميستقبىؿه أبدان 

( كما في معناىا،  كالمضارعي  صالحه لمحاًؿ كاالستقباًؿ، كيتخم صي لمحاًؿ بمقارنًة)اآلفى
كيتخٌمصي لبلستقباؿ بحرفي التنفيس، كىما:  ،(6)كببلـ االبتداًء، كنفيًو بػ)ما( ك )إٍف( عمى رأم

                                                           

 .4-3:التسييؿ :ينظر (1)

 أك ، كمسممة باألسماء مختصة فإنيا ،اإلعراب بحركة المتحركة مف احترازان  بالساكنة كقيدىا كبئست. نعمت مثؿ: (2)

  كنمت. كربت الت : ػك الحرؼ تمحؽ فإنيا البناء، بحركة

 .4 :التسييؿ :ينظر (3)

 .4 السابؽ (4)

 .4 :التسييؿ :ينظر (5)

 .1/19 اليمع: ينظر: . األكثر برأم : س في (6)

   ب2

 أ3
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، كبظرًفو ك( ك )ل ، كبيما كبػ ا(م  ك )لى ، )لـ( ، إال   كالجكازـً  كاصًب،كبالن   ،(1) السيفي كسكؼى
 .(2)ما( يصيري ماضيى المعنى)ريب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 غدا. بظرفو: يعني (1)

 .1/12 كالمساعد: ، 5-4 :التسييؿ (2)
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 امَ ي  ب   ق  ما عَ تَ ا يَ السماء  والفعال  ومَ  نَ الصحيح  م   إعراب   باب  
  أك أك سككفو  : ما جيءى بو لبياًف ميقتضى العامًؿ مف حركًة أك حرؼو اإلعرابي 

معانيى مختمفةن، كالًفعؿي  ب/ كاحدةو 3/ةو لكجكًب قبكلًو بصيغ أصؿه . كىك في االسـ (1)حذؼو 
بى لو، فى  وى كالحرؼي ليسا كذلًؾ ، فبينيا، إال المضارعى، فإن وي شابى  ما لـ  أيعًرب،االسـى بجكاًز ما كجى

، أك نكفي جمًع المؤنًث. كيمتنعي إعرابي االسـً بمناسبة الحرًؼ. كالس بلمةي  تىتًصٍؿ بًو نكفي تككيدو
.  منيا تىمك فه
: وأنواع زـه. اإلعراب  ، كجى ر  ، كجى فعه، كنصبه  رى
فًع كالن صًب. الجر  باالسـً  كخيص   ، ألف  عاًممىوي ال يٍستىًقؿ  فييحمىؿي غيريهي عميًو، بخبلًؼ الر 

 ، ر  ًض ًمفى الجى الرفًع في أك ييقاؿي شارؾى الفعؿن االسـى )كخيص  الجزـي بالفعًؿ، لككًنًو فيًو كالًعكى
كالنصًب ًلتىعد ًد ميقتضياًتيما، حمبلن عمى بعضيما، فثبتًت المزي ةي بالبكاقي، كال ميقتضى لمجر  

ًمؿى عمييا، فيًقدىًت  كإال اإلضافةي، فم برن  ص  المزي ةي، كخي  حي ا لما فاتىوي مف المشاركًة الفعؿي بالجزـً جى
 .(2) (في الجر  

. فارفىٍع بضٌمًة،  بالحركةً  كاإلعرابي  ، كينكبي عنيما الحرؼي كالحذؼي كالس ككًف أٍصؿه
ر  ب4/انًصبٍ ك   .يابةً كاجزـٍ بسككًف، إاٌل في مكاضع الن   كسرةو،أ/ بفتحةو، كجي

ةي عف الكسرًة في ٌجر  ما كتنكبي  ، (3)أٍف ييضاؼى أك ييعىر ؼي بالبلـً  ينصرؼ، إال   ال الفتحى
ٌححً في عف الفتحًة   ةي كالكسر  ٍف سيم يى ًبًو ، فكذلؾى ، كاألعرؼي حينئذو ،(4)بالتاء نصًب الميصى ] كا 

ا مىمن  ،  ًة، كاأللؼي عف الفتحةً م  عف الض   كي كتنكبي الكا،  (5)[  بقاءي تنكيًنًو ، كقد ييٍجعىؿي كػ أرطاةى عى
 
 
 

                                                           

 كاأللؼ اكالك  ىك كالحرؼ بزيد. مررت نحك: كالكسرة زيدان، رأيت حك:ن كالفتحة زيد. جاء نحك: الضمة بالحركة يريد (1)

 لـ نحك: كالحذؼ يضرب. لـ نحك: كالسككف يضربكف. الزيديف كرأيت كالزيداف، أبكؾ جاء نحك: كالنكف، كالياء

 يضربا.

 . س مف ساقطة ( الجر في .........إلىييقاؿي  أك : مف (2)

 . بالبلـ يعر ؼي  أك : مف بدالن  ، التعريؼ حرؼ يصحب أك : س في (3)

 السالـ. المؤنث جمع بذلؾ يعني . بالتاء : مف بدالن  ، كالتاء باأللؼ : س في (4)

 . 8ص التسييؿ في لما مكافقة كىي ، س مف الزيادة (5)

 ب      3

 أ4
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( كالياءي عف الكسرةً  ( ك )أخو ( ك ، في )أبو ـو ( مضافةن  )فيؾ( ك)حى غيًر الياًء،  إلى ، ك )ذم ماؿو
( بيذًه األسماًء ليغىةه  لحاؽي )ىىفو ـه((1) كا  ( ك )أخه( ك)حى ري )أبه  كقد يمزمييا الن قصي  ،(2) . كقد ييقصى

.ػ ، ك ، أك ياءي  ؼي ت صؿى بًو ألاكتنكبي النكفي عىف الضمًة في ًفٍعؿو  يدو اثنيًف ، أك كاكي جمعو
َي  ككفً الس   فً كينكبي حذفييا عى  ،(3)يااأللًؼ، كمفتكحةن بعدى أيختىيٍ  مخاطبةو، مكسكرةن بعدى  ،  كالفتحًة

، : ضـ  كأنكاعيوي . (4)كما لـ يجمٍبوي عامؿه مف النائًب كالمنكًب عنوي، فيك بناءه  ، كفتحه، ككسره
.  ككقؼه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 مجرل إجراء)ىف( العرب عف سيبكيو بنقؿ كرد .الزجاجي ـالقاس أبك كال الفراء عمييا يطمع لـ كلقمتيا قميمة لغة كىي (1)

 .خمسةال األسماء

 كعصا. كجران، كنصبان  رفعان  كحماؾ، كأباؾ أخاؾ فييا: قاؿ أم (2)

 .خاطبةً مال اءً كي الجماعةً  كاكً  بعدى  كمفتكحةن  ،االثنيفً  ألؼً  بعدى  األفعاؿً  في مكسكرةن  تككفي  النكفى  أف   يعني (3)

 األصمية. اإلعراب عبلمة ىك عنو كالمنكب الفرعية، اإلعراب عبلمة ىك النائب (4)



49 
 

 السماء  والفعال   نَ م   إعراب  الم ْعَتل   باب  
غيري  ا، قيد رى فيوً فن ألً  كافى ، فإٍف  آخري الميعرىبً  ًو، كىكى فً رٍ يظيري اإلعرابي في حى ب/ 4/

ٍف كافى ياءن أك كاكن  ، كا   .لجر  قيد رى فييما الر فعي، كفي الياء ا ،(1)ييٍشًبيانو  االجزـً
ًَ د ري ألج، فييقى  في الٌضركرةً  حذؼي الثبلثًة عف السككًف إال   كينكبي   ،(3)اجزمييى  (2)اىى ًؿ

فعييى  ر  ا جى ًميى جٍ ألى  كيظيىري  ب مى  بي ا نصيى كييقىد ري ألجمً  ،(4)االياًء كرى ا قيد رى جزـي الياًء الكاًك كالياًء، كري
 .(5)في الس عىةً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 كدلك. ظبي نحك: فيخرج جنسيما، مف قبميما ما حركة ككف في يشبياف يريد (1)

 الضركرة. ألجؿ أم (2)

 تدع كلـ تيجك لـ        .................    نحك: بتفتث الثبلثة جـز أم (3)
 تممؽ كال ترضاىا كال        ..................                               : كنحك  

 ...................       تنمي كاألنباء يأتيؾ ألـ                               كنحك:

 يسمك القمب عؿ   قمت إذا نحك: كرفعيا ،يو ماض غير اليكل يكافيف فيكمان  نحك: الياء جر يظير الضركرة ألجؿ أم (4)

 .36-1/35 المساعد: ينظر: قيضت.

ًيٍصًبٍر  ييىت قً  مىف ًإن وي  } : قنبؿ كقراءةً  الشعرً  غيرً  في كذلؾى  الكبلـ اختيار بالسعة يعني (5)  الياء بإثبات .90 يكسؼ {كى

 .1/37 :المساعد . الياءً  بحذؼً  يىت ًؽ( ) عاصـو  عف حفصو  بقراءةً  المصحؼً  في كاآلية يتقي. في

 ب4
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 (1) ق  بذلكَ ما عَ تَ وما يَ  ى والمجموع  إعراب  المثنا  باب  
ا، أك ا بزيادًة ألؼو في آخًرًه رفعن ، غالبن  في الٌمفظً  ت فقيفً اثنيًف مي : جعؿي الكاحًد دليؿى التثنيةي 

ر   ياءو مفتكح ما          ضافًة،لئل تسقيطي  ،(2) األعرؼً ا نكفه مكسكرةه في ا، يميييمى كنصبن  اقبمىيا جى
مىًت األلؼي في األحكاًؿ الثبلثً زً ما أيلٍ ريب  كى 

كـً  كفي ،(3)  ، اكًكمتى  ى اثناًف، كًكبلى ثن  الم حي
، كمطمقن  إلىأ/ 5مضافيف/ ذا سيم  (4)عمى لغةو  اميضمىرو ، أك  عمى ما كافى  ، فيكى  ىيى بالمثن  . كا 

) ييجٍعؿى آخريهي كآًخًر)فىعبلفى
 (5). 

، كبزيادةو في آخًرًه،  كىكى ، الكاحًد دليؿى ما فكؽى اثنيًف، بتغييرو  ؿي عٍ : جى كالجمعي  التكسيري
فٍ (6) صحيحي كىك الت   ًب بعدى صفًع كاكه بعدى ضٌمًة، كفي الجر  كالن  ا، فالمزيدي في الر  رن مذك   كافى  . كا 

فٍ ،  ضافةً لئل تسقطي  مفتكحةه  بعدى كسرةو، تمييما نكفه  فالمزيدي ألؼه  ا أك محمكالن عميوً ثن مؤن   كافى  كا 
ـي  كتاءه. كتصحيحي المذٌكًر مشركطه بخمك ًه مف تاًء التأنيًث  ، كككنًو ًلمىف يىٍعم

بًو  ميشىب وو  أك ،(7)
فٍ ،  اءً كالت   يا باأللؼً ثً ا، أك صفةن، ال يمتنعي جمعي مؤن  عممن  بيذا الجمًع، فيك عمى ما  يى سيم   كا 
(عى جٍ ، أك يي  كافى  ؿي آخريهي كآخًر)ًغٍسميفو

 (8). 
( ،  أيعًربى ًمثؿى ىذا الجمًع غير مستكؼو لمش ركًط فمسمكعه كػ) كما أيكلي(، ك)عٌمي يفى

(، ك)عشريفى يفى عالىمك) (، ك)أرضيفى  .(9) )الٌتسعيف( إلى(. ك)أىميفى
 
 
 
 

                                                           

 .12 التسييؿ :ينظر (1)

 فقعس... بف زياد لبني لغةن  الياءً  عى م كفً الن   فتحى  أف   الكسائي زعـى ك  . األعرؼً  في : مف بدالن  ، لغة كفتحيا : س في (2)

  .1/39 :المساعد ينظر . أسد بني لبعضً  لغةه  ىي : الفٌراءي  كقاؿى 

 .41-1/40المساعدكعب. بف الحارث بني إلى نسبة حارثية، لغة كىي ا.كجر   اكنصبن  ارفعن  أم (3)

 .12 التسييؿ: ينظر . لغة عمى : مف بدالن  كنانة لغة عمى : س في (4)

 الصرؼ. مف الممنكع إعراب يعرب أنو يريد (5)

 السالـ. المذكر جمع بو يعني (6)

 العاقؿ. بو يعني يعمـ: لمف (7)

 مأسدة. فريفكع عفريف. في زيد كما كالنكف الياء فيو كزيد كدمائيـ. النار أىؿ لحـك مف نغسؿا ما : الغسميف (8)

 .1/49 :المساعد

 .13 :التسييؿ (9)

 أ5
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 .(2)(فى كػ )سني (1)يرو ب/ مف الًمًو تاءه ًبتىغي5ىذا االستعماؿي في الميعىك ًض/ ككثيرى 
( ػك (3)كسبلمةو  ( ك )قميفى  كػ (5)كًبيما ، (4) )ظيبيفى في  الٌنكع. كقد ييجعؿي إعرابي ىذا  (6))قيميفى

ميوي الياءي  ،(8)كال تيسًقطييا اإلضافةي  (7)الن كفً  كتمزى
بالفتحًة  (10). كيينصىبي كائنان باأللًؼ كالتاء(9)

 .(11)ةو عمى ليغ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 الكسرة. إلى الجمع في غيرت مفتكحة نةس ففاء الكممة، فاء حركة بتغيير يعني (1)

 .13 :التسييؿ(2)

 الجمع. في مضمكمة كبقيت المفرد، في مضمكمة فيي حركتيا، تغيير مف الكممة ءالفا سبلمة يعني (3)

 كىي بالظبة، أصبتو إذ ظبكتو قالكا: إذ كاك، المحذكفة كالميا ،ىظب عمى كسركىا قدك  ظبيف، عمى جمعت ظبة، (4)

 .1/53 :المساعد ك المساف)ظبك( كالسيـ. السيؼ طرؼ

 مضمكمة. إبقائيا أك الفاء حركة تغيير بجكاز يعني بيما (5)

 القامكس)قمك(. كًقميف. يفكقيم ًقبلت عمى تجمع لعبة، :مةالقً  (6)

. ىذه مثؿ (7)  كثيرة. اسنينن  قمتأك  سنيفه

 سنينىوي. فإف   نجدو  مف دعاني :نحك (8)

  .1/55 :المساعد بغسميف. شبو ألنوي  كنصبان. كجران  رفعان  بالياء سنيف :فيقاؿ (9)

 كالتاء. باأللؼ جمع إذا المحذكفة البلـ المعتؿ بالفتحة نصب أم (10)

 فيقكلكف ينصبيا كبعضيـ بات،كثي  ثيبيف الثبة تجمع العرب الفٌراء: قاؿ التاء. بفتح يـ،لغاتى  تسمع الكسائي: حكى (11)

 التسييؿ كاثابي. ثيبكف ك ثيبات كالجمع ثيبكة، صمياأك  الجماعة، كالثيبة ، لغة ىي يحيى: بف حمدأ كقاؿ ا.ثيباتن  رأيتي 

 .1/56 كالمساعد: المساف)ثبا(ك  ،14-15

 ب5
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 حيحالتثنية  وجمع  التص باب  
،  االسـي  ، فإف كافى ياءن حقيقيةن بعد كسرة، فيك منقكصه ، مقصكره الذم حرؼي إعرابًو ألؼه

، فيك ممدكده. فإذا ثين   ىمزتيوي بدؿه مف  مغيري المقصكًر كالممدكد الذ يى فإٍف كاف ىمزةن بعدى ألؼو
لياًف( )أى تغييًر، إالن قكليـ : (1)أك زائدةه، أيلًحقىًت العبلمةي بآخًرًه مف غيرً  ،ميعتىؿٍّ  أصؿو 

ٍصياًف( في أىٍليىةو  ٍصيىةً  كك)خي  .(3) ا في اإلفرادً تى طى قى سى كى  ا في التثنيةً ، كرٌبما ثىبىتىٍت تاءاىيمى (2)خي
ذا ، قيًمبىٍت ألفيوي  كا  ًيؿى أصمييا ،(4)ا(، إف  كانت ثالثةن بدالن منيا)كاكن  ثين يى المقصكري  (5)أك جي

/(، إف كانت اءن ك)ي ،(6)ٍَ ؿتيمى  كلـ ًيؿى عمى  أصمييا كأيًميمىٍت، أك زادتٍ  أ/6بدالن منيا ثالثةن، أك جي
كاكان ىمزةي الممدكًد الذم ىي فيو بدؿه مف ألًؼ التأنيًث، فإف كانت  (8). كتقمبي (7)الثبلثًة، مطمقان 
القمبي ما  ناؿى ، جاز القمبي كاإلبقاءي، كرٌبما (10)عف أصؿو معتؿٍّ  (9)اأك عكضن  كانت لئللحاؽ

 .(11)أصؿه  وي ىمزتي 
كى كاكقالي   .(14) فً يٍ دى ا بمفرى تشبيين  عمى األصؿً  ،(13)افً ايى نى ثى كى  ،(12)افً : ًمذرى
 
 

                                                           

 .غير مف بدالن  ، دكف س في (1)

ٍصياًف( : س في (2) ٍصيىةً  في لياًف()أى  ك )خي ٍصياًف( لياًف()أى  مف بدالن  ، أىٍليىةو  ك خي ٍصيىًة. ك أىٍليىةو  في ك)خي  خي

 .4/387 :الكتاب (3)

 بالعصا. ضربتو أم عصكتو لقكليـ: عصكاف فتقكؿ: كعصا كاك مف أم (4)

 خسكاف. : فتقكؿ فرد، بمعنى خسان  نحك: قمبت شيء أم عف يدرم ال أم (5)

 أميمت. أصؿ ألفيما فإف كمتى، بمى مف احترز (6)

 سادسة أك تمياف،كمع خامسة أك كمميياف، رابعة أك كرحياف، ياء مف بدالن  ثالثة كانت بأف المقصكرة األلؼ أم (7)

  .60-1/59 :المساعد عمميف. كمتى إلى تثنية في كمتياف كبمياف، أميمت أصبلن  أك كمستدعياف،

  .س مف ساقطة ، كتقمب (8)

ا مكاف ، بدالن  : س في (9)  . عكضن

 . س مف ساقطة ( معتؿ ) كممة (10)

 اليمزة". إقرار إال فييا سيبكيو يذكر كلـ ،اءككض   اءقير   تثنية في اكافككيض   قيٌراكاف "سمع :1/60 :عدالمسا في قاؿ (11)

 العقاؿ. لطرفي ثناياف ييقاؿ (12)

 اإللية. لطرفي مذركاف ييقاؿ (13)

 بيتفأش تفارقو، ال آخره في الزيادة ألف النياية، بمنزلة ىك : فقاؿ الثناييف عف كسألتو :"4/387الكتاب: في قاؿ (14)

 ".ويفارق ال الزيادة مف بعده ما ألف األصؿ، عمى بو فجاؤكا مذركاف، قالكا: ثـ كمف الياء.

 أ6
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كـي ما صحً الت   جمعً  ] ؽى بًو عبلمةي حً ما أيلٍ  كحكـي  [  (1)ًو عبلمةي ؽى بً حً لٍ أي يًح القياسي ةي، حي
رفى  إال   التثنيًة، ي . كتىمً (2)الٌتذكيرً  ييحذفاًف في جمعً  صً ي إعراًب المقصكًر كالمنقك أف  حى
إٍف كافى  الككفييفى  عندى  كالكسرةي  ، كالضٌمةي  داللةن عمى األلؼً  الفتحة في المقصكرً  (3)عبلمتاهي 
تكيٍف  ـٍ ا لى ا معاممةى مى مى ؿي االسـي بعدى حذًفيً ًو، كييعامى يحً تصحً  عندى  ؼي تاءي التأنيًث كتيحذى  ،(4)اي  أعجمً 
 .(5)فيوً 

، تيحر ؾي عينيوي بحركًة فاًئًو، مطمقن  كالث بلثي   كتيفتحي  ،(6)االصحيحي العيًف الساكنًة غيرى ميدغىـً
 ا، إال  مةي قبؿى الكاًك، كالفتحةي في  )فىٍعمىةو( كصفن كتيمنىعي الض   ،(7)ًة كالكسرةً م  في بعدى الض  كتيسك  

، كرى  بىاته ، إاٌل/(8)بىعىاته قكلىييـ: لىجى  ذىٍيؿه تىحي ىي كتىفٍ  ،اب/ اضطرارن 6. كال تيسىك ف كىي غيري كصؼو
، كىعىيىرىاتو العيفى الميعتىم ةى كىبىيىضى   .(9)اتو

(: ييتىـ  في التثنيًة ًمف المحذ ب ما قيؿى  ،(10)غير ا أيتـ  في اإلضافًة الى ـ، مى البل   كؼً )فىصؿه  كري
كفىمىكافً  كدىمىياًف أك دىمىكىافً أبىاًف كأخاًف كيىدىيىاف  :

عمى  اتنبيين  ،(12). كقالكا في ذاتو : ذكاتا(11)
 أصؿ ذم.

 

                                                           

 . 17 التسييؿ كينظر )س( مف كالزيادة األصؿ مف ساقطة (1)

: في :"يقاؿ 1/62 المساعد: في قاؿ (2)  رفعان  مصطفكف، مصطفى: كفي كنصبان. جران  كقاضيف رفعان، قاضكف قاضو

 المقصكر. كألؼ المنقكص ياء كتحذؼ كنصبان. جران  كمصطفيف

 المذككر. الجمع عبلمتا أم (3)

 كحبميف. حبمكف فيقكلكف: أللؼ،ا كيحذفكف يائو قبؿ ما كيكسركف الجمع كاك قبؿ ما يضمكف الككفيكف (4)

 قناةو  كفي ياءن  األلؼً  بقمبً  فتياتو  فتاةو  في فييقاؿي  وً تصحيحً  عندى  التأنيثً  تاءً  مف عارو  ثو مؤن   معاممةى  االسـي  يعامؿي  أم (5)

 ا.كاكن  قمبياب قنكاتو 

فىنىاتو  : فتقكؿ ، كسرةن  أك ضمةن  أك فتحةن  الفاءً  حركةي  كانت سكاء أم (6) فى كى  ، جى  .1/66 المساعد .ًسًدرىاتو  كى  ، اتو غيري

 .1/66 المساعد: .ًسًدرىات ك ًسٍدرىات، نحك: الكسرة، بعد كما .كغيرىفات ك ، غيريفات نحك: الضمة بعد ما مثاؿ (7)

بىات. ابًلجى  كجمعيا . ضد كالغزيرة، يالبني  قؿ   الشاة :المجبة (8)  كؿً الط   بيفى  الرجؿي  :ةي عى بٍ كالر   القامكس)لجب(. كلىجى

ٍبعى  ياكجمعي  ، كالمربكعً  كالقصرً  بىعات. ات،رى  القامكس)ربع(. كرى

 . العيفً  فتحً  جيةً  مف فييا كالشذكذي  ، األحماؿي  عمييا التي اإلبؿي  كىيى  ًعير جمعي  :عيرات (9)

 في فيرد   كىنكاف. كحمكاف كأبكاف كأخكاف قاضياف قكؿ:ت كحمكؾ، كىنكؾ كأبكؾ ؾكأخك  قاضيؾ ىذا : تقكؿ فكما (10)

 .اإلضافةً  في د  ري  ما التثنية

 .1/70 كالمساعد 19 التسييؿ: :ينظر (11)

ٍمطو  أيكيؿو  ذىكىاتىى } ،48 الرحمف { أىٍفنىافو  ذىكىاتىا } : منو الكثير المستعمؿ كىك (12)  الـ "ذكاتا" في كاأللؼ .16 سبأ{ خى

  الياء. عف انقمبت الكممة

 
وتقم

 ب6
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ثين يى  الجمعي في تأكيؿ ًفرقىتىٍيفً  كى
 وي بمفظً ضي عٍ ى، ىك بى ميثن   إلى المضاؼً  ىثن  كككفي المي  ،(1)

فرادي فير ؽى المضاؼي إليًو، فاإلً  فإفٍ ٍبًس الم   فً مٍ ب ما أيٍفًردى ألى ًو بمفًظ التثنيًة، كري مف ككنً  أٍفصحي  لجمًع،ا
حي   .(2)أفصى

 .(3)سي بٍ أيًمفى الم   الجمًع فيما ليسى بعضى ما أيضيؼى إليًو، إفٍ  مفظً ب جاءى  كريب ما
ٍصؼي  ح حي غالبا كى (: ال ييصى ، كال بلى ا، كال فىٍعمىى فىعٍ ثو عارو مف عبلمةو، غالبن ميؤن   )فىصؿه فى

امن كٍ ، حقيقةن أك حي االسمي ةً  إلىما نيًقؿى  ، إال   أٍفعىؿ ءبلى فىعٍ 
 (4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .13 عمراف آؿ { اٍلتىقىتىا ًفئىتىٍيفً  } : نحك (1)

 عمى مختاره  ، الرأسى  منيما تي قطع الكبشافً  ككذا . الكبشيفً  رأسي عمى مختاره  ، الكبشيفً  رأسى  قطعتي  : قكلؾى  كذلؾ (2)

 قطعتي  نحك: ، إليوً  المضاؼي  فرؽى  فإفٍ  . الرأسً  عمى مختاره  ، الرؤكس كمنيما ، الكبشيفً  كرؤكس . الرأسيفً  عمى

 . أفصحي  فاإلفرادي  ، كعمرو  زيدو  رأسى 

 مكضع يكضع لـ ، جمعيما سى بً لٍ أي  فإف ، كالدرىميفً  إليوً  أيضيفا ام  مً  يفءجز  ليسا المذاف المنفصبلف بذلؾ ادالمير  (3)

ًَ  دراىـى  قبضتي  نحك: ، التثنيةً    . الزيديًف

 فتقكؿ ، امرأةه  كحمراء، بسكرل تٍ يى م  سي  لك كما ، حقيقيةن  ااسمن  أصبحى  مرأةه ا بوً  تٍ يى م  سي  ذاإ كلكف ، كصؼه  عطشى: (4)

 ببل يااستعمالي  غمبى  لكف ، ألبطحى  األصؿ في ابمةه مق صفةه  يافإن   بطحاء كنحك: . كحمراكاتو  سكرياتو  : حينئذو 

   .1/76 المساعد: . بطحاكات : فقيؿى  ياجمعى  تٍ عى مً جي فى  ، األسماءى  بيتً فأش ، مكصكؼو 
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 المعرفة  و النكرة   باب  
، كعى مى ضٍ ، كىك األصؿي ، كمعرفةه. فالمعرفةه: مي  نكرةه  االسـي  ، أ/ البل  7ك/ـه، كذي يى بٍ ـه، كمي مى ره ـً
تىبييا في ال اىىا تخصيصن أحدً  إلىكالمضاؼي  تًبيا في الذ   تعريؼً ، كري  ـي مى : العى كقيؿى  (1)رً كٍ كري

، كاسـي  ـي مىكصكؿه  إشارةو. كالميضمًر، كييعتبري حاؿي المضاًؼ بحاًؿ المضاًؼ إليًو، كالميبيى
ـي فيًو عر ؼى بالنداًء، فالبل  . كما تى  الجنسً  ى الشائعى، كاسـى : ما ليسى معرفةن. كييسم  كرةي كالن  

.  مىنكي ةه، عمى رأمو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .21 :ؿالتسيي :ينظر (1)

 أ7
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 (1)العمم   باب  
، كالمفردي ك  مفرده كميرى  اهي، كىكى مىسم   ستبد  بتعييفً أي ما  كىك  كالمرتجؿي ،  ؿه كمنقكؿه جى تى رٍ مي  به

كـً النظاًئًر،  َه شاذك جارو عمى حي ٌَ(2). 
م  أك في المعنى  فظً ا جممةه في الم  إم   بي كالمرك   ، كىك كنيةه كغيري كنيةو ى، كا  م   ا مضاؼه ا ، كا 

ٍف كافى  ،(3)التأنيث ؿه ثاني لىٍفظىٍيًو منزلةى تاءً مينز   ب ما أيعًربى ، بينً  كسيبكيوً  كا  يى عمى الكسًر، كري
، كالجممةي مىحكي ةه، كقد يككفي  ـي لقبن  غيرى مصركؼو  ا، فبإضافةو إفٍ لقبن  ا ليسى يى عممن لً ا، فإف كى العم

ال    .(4)فإتباعو  كانا مفرديًف، كا 
ا، كتمزميوي األلؼي ، فيصيري عممن اغالبن  وً شائعو بً  ب/ بعضي ميسىم ياًت اسـو 7/يختص   كقد

 .(5) ، أك اإلضافةي  ـي كالبل  
 .(6) ا، عمى األصح  عميًو سماعن  ـً األلًؼ كالبل   ؿى مف صفةو أك مصدرو جازى دخكؿي نيقً  كما
ـي تحقيقن يتنك   كقد ك  كالبل  وي األلؼي ا، فيضاؼي كتمحقي ا أك تقديرن ري العم (، )الى  بي معى ـي، كييرى

، إال  األلًؼ كالبل  ببىري جٍ يي كييٍسمىبي الت عييفي بالٌتثنيًة كالجمًع، فى  ـي لً  أفٍ  ـً  : ػك ؿي نفصً ا ال يمى يككفى العم
( )عىمايىٍتيًف( فاتو ك )عىرى

 (7). 
، فاآلحادي آاألعبلـً  كميسٌمياتي   تعييًف  إلىا ييحتاجي كمى   ، (8) ـً ك الًعمٍ كلي أي  :  حاده كغيري آحادو

 
 
 
 

                                                           

  .32-3 السابؽ، (1)

ما مقيس، إما المرتجؿ: االسـ (2)  سبيؿ عف بو عدؿ ما كالشاذ: النكرات. مف هنظير  سبيؿ بو سمؾ ما :سفالميقي ،شاذ كا 

 .1/126 المساعد: النكرات. مف نظيره

 .كتم حضر مثؿ: مزجيان  تركيبان  المركب بو يعني (3)

 .31كالتسييؿ: ،295-3/294 الكتاب: :ينظر (4)

 بالغمبة. العمـ بو يعني (5)

 كفضؿ. مصدران  أك كحارث، صفة كانت سكاء التعريؼ أداة مف المجرد المنقكؿ العمـ أم (6)

. بعد قرشي ال سفياف: أبي كقكؿ تقديران  أك ثابت. بف كزيد زيد مف ما نحك: تحقيقان  العمـ ينكر قد (7)  فيضاؼ اليـك

 تسمب لـ التثنية فإف كعرفات. عمايتيف نحك في إال بالتثنية. التعييف كيسمب ال، مع كيركب عميو آؿ دخكؿ كيصح

 .132-1/131 المساعد: الحج. مكاقؼ كعرفات جببلف. كعمايتاف: كالجمع. التثنية مف فييا بما العممية

 .1/132 المساعد: فزارة. ك كالكلياف كزيد كجبريؿ كالقبائؿ، كالجف اإلنس كأشخاص المبلئكة يشمؿ: العمـ أكلك (8)

 ب7



57 
 

 .(3)كمعافو  ،(2) اا غالبن ؼي آحاديىى : قباًئؿي كأجناسه ال تؤل   اآلحادً  ري كغي ،(1)مألكفاتً ًه مف الكاحدً 
 .(3)كمعافو 

، األعدادي المطمقةي  كًمفى  ( ك  ،(5) كاألمثمةي التي تيكزىفي بيا األلفاظي  ،(4)األعبلـً ك)فبلفه
( ك )أيـ   ك )فبلنةه( (، كناياته عف أعبلـً أيكلي العمـً )أبك فبلفو ٍف قيًرفى بفبلفو كفبلنةو  ،(6)فبلفو كا 

ًَ البل    .(7)البيائـً  بيما عف أعبلـً  مى ـي، كيف 
 

                                                           

 كدلكؿ كسكاب كزحؿ كالكامؿ كالبقرة ذلؾ كنحك كالحمير كالبغاؿ كالخيؿ كاألمكنة كالككاكب كالكتب كالسكر كذلؾ (1)

 .1/132 المساعد: كالفقار. كشذقـ كيعفكر

 .لؤلسد كأسامة الحارث كأبي كذلؾ (2)

 لمفجرة. كفجار لممبٌرة، بٌرة ذلؾ مثاؿ (3)

نما مذككر، أك محذكؼ بمعدكد تقيد لـ ما المطمقة: باألعداد المراد (4)  ستة قكليـ: نحك العدد، مجرد عمى بيا دؿ   كا 

 .يثكالتأن لمعممية كنحكىا ىذه فتمتنع ستة، نصؼ ثبلثةك  ثبلثة، ضعؼ

، رجؿ ىذا نحك: بيا المكزكف األمثمة ـاألعبل مف (5)  لرجؿ صفة جعمتو إذ منزلتو تنزلو ألنؾ أسكد. حكـ حكمو أفعؿي

 كالكزف. لمصفة الصرؼ فامتنع

 ذكات مف مؤنث عمـ عف كناية كفبلنة كزيد، العقؿ ذكم مف مذكر عمـ عف كناية ففبلف العمـ، أكلي أعبلـ مف أم (6)

 سممة. كأـ عاقمة مؤنثة كنية عف كناية فبلنة كأـ بكر، كابي عاقؿ مذكر كنية عف كناية فبلف كبأبي كيند. العقؿ

 ال ما كعمـ ييعقؿ مف عمـ عف الكناية يفب فرقان  (أؿكزادكا) كسكاب كبلحؽ المألكفة، البيائـ أعبلـ عف بيما كنكا أم (7)
 ييعقؿ.
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 رات  مَ الم ضْ  باب  

اطى  ـو عمى ميتكم   اؿ  : االسـي الد  المضمري أ/ 8/ فىاًء،  ، غائبو أك  بو أك ميخى فمنوي كاجبي الخى
.  الخفاءً  جائزي  مٍنوي . ك (1)وً المخاطىًب كمضارعً  رً بالمضارًع ذم اليمزًة كالن كًف، كأمٍ  عي كىك المرفك 

فا ائبًة،بفعًؿ الغائًب كالغ المرفكعي  كىك . كمنو بارزه (2) االميتضم نًة استقرارن  ركؼً كالظ   تً كبالص 
،ميت   ؿه ًَ ـ  لممتكم   ًفعى كىك إٍف ري  ًص )تاءه( تيضى  سىري كتيك ، لممخاطىًب كتيٍفتىحي  ،77 ـً بفعؿو ماضو
ؿي كتي  مخاطىبىًة،لم مضمكمةو ممدكدةو  بميـو ك  بىتىٍيًف،كالميخاطى  لممخاطٍبيفً  كألؼو مضمكمةن بميـو  كصى

،لممخاطبي  ؿه ضميره مت صً  الـ يىًميى  إفٍ  ٍمعً ميـً الجى  كيفي كتس ، طباتً لممخا دةو كبنكفو ميشىد   فى
، أٍعرىؼي   .(3)منصكبه

فٍ  ًفعى ب كا  ( لتثنيًة غيرً  ،(4)غيرهً  عؿو فري ( مفتكحةه لممخاطباًت كالغائباًت، ك)ألؼه  فيك)نكفه
لميتكم ـً ا

( لممخاطىبيفى أك الغائب ،(5) ،ك)كاكه  .(6)ك)ياءه( لممخاطبةً  يفى
 ؿي كتينقى  ٍعتىبل ،ما قىٍبؿى الساكًف، مي  ؼي كييحذى  ،(7)ىذه الثبلثةً  بغيرً  ت ًصؿي الحرؼي المي  كييسىك في 

ٍف كانت فتحةن أيبًدلىٍت بحركةو/ ،الفاًء  إلىحركتيوي في الثبلثي   ،المحذكؼى كنيًقمىتٍ  ب/ تيجاًنسي 8كا 
، ككا في زاؿى أيخًت  قنانيًقؿى مطم ماكريب   ما قىٍبؿى الكاًك كالياء  ركةي كح ،(8)أيخًت عىسىى دى كافى

ميجانسىةه 
ًذؼى  افن كافى أل أكٍ  امىيى فإف ماثى  ، (9) ٍف ك ، (1) ابحاًليى  العىٍيفي  كىكليىتً  ، (10) حي  الضميري  افى كا 
 الضميري 

                                                           

 .22 :التسييؿ ينظر: (1)

 .22:سابؽال (2)

 .22:السابؽ (3)

 كاألمر. كالمضارع لماضي،ا غير بو: يعني غيره بفعؿ (4)

 كالمخاطب. الغائب لمتكمـا بغير يريد (5)

 .23:التسييؿ ينظر: (6)

، نحك: بالتاء، المتصؿ :ةالثبلث ىذه بغير المراد (7) ، ضربتي  تاليندا نحك: لنكفبا كالمتصؿ كضربًت. كضربتى
، ، ضربفى ٍبنىاضى  :حكن بػ)نا( المتصؿك  ىندات. يا كاضربفى  كيضربفى  .ازيدن  رى

 احتاؿ. بمعنى التي التامة كاد كمف ذىب، بمعنى التي اؿز  مف ااحترازن  ذلؾ ي دى قى  (8)

 .يفتضربً  نحك: الياء قبؿ ما ككسر ، بيكفيضر  نحك: الكاك قبؿ ما ضـ بذلؾ يريد (9)

،ٍخشىكٍ تى  كأنتـ ًميف،تر  كأنًت  ، تدكف أنتـ تقكؿ: أف ذلؾ أمثمة (10) ،تدعكي  ذلؾ: في كاألصؿ ، ٍيفى تٍخشى  كأنتً  فى ،كترمً  كفى  يفى

،كتخشى   .كتخشايفى  اكفى

 أ8

 ب8
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ًذفىًت البل   ،(3)أك بالعكس (2) ياءن  ـي كالبل   ا،كاكن  عً  ـي،حي  .(4)عمى العيفً  المجاًنسةي  الحركةي  مىتً كجي

 .يًرهً مالىوي مىعى فعؿو غ بةً الغي فيالكاحًد كالكاحدًة مع الماضي  كلغيرً 
( تيفتىحي لممخ ، ـً ( لممتكم  ءه )ياكالن صبً في الجر   البارًز المٌتصؿً  كًمفى   ، اطىبً ك)كاؼه

غىيري  ًسريىاأك كسرةن، فيك ياءن ساكنةن  ؿً تى  لىـٍ ك)ىاءه( تيضـ  لمغائًب ما  اطبىًة،كتيكسىري لممخ
 ساكننا، سكرةي تًؿ المضمكمىةي كالمك ـٍ لى  ما. كًتياكتيفتىحي لمغائبًة، كيمييا مجانسي حر  يف،الحجازي  
،حرؼى لي اًكفي الس   إٍف كافى  تىرؾي ذلؾى  ري فىييختا  ثنيةً كالكاؼى في الت لياءى كًفٍعميوي إٍف لـ يىكيٍنوي. كيمي ا فو

لً   .(5) التاءى  يى كالجمًع ما كى
ؽي : ك ( 6) [فىٍصؿه ] ٍلحى َى  أك      (فٍ ( أك )عى فٍ )مً  ػأك جير  ب نيًصبى بغيًر اسـو  إفٍ  ـً المتكم   قبؿى ياءً  مى

( ًت أخكا عى كحٍذفييا مى  ًو،يميؽي بً  الى  االكسرى مى  ًقي( نكفه تى  لىديفٍ / أك) أ9( / قط( أك )  قد)   )ليتى

، (8)كفً المرفكًع بالن   ًفٍعؿً كال ،(7) ًَ  فم عرؼي كثبكتييا مع )لىديٍف( أى  جائزه ب   ىا،حذًؼ ًذفىٍت مع ماكري   حى
، كنح كمع ،(9) أخكاتيا  اسـى ك  اران،اختي كريب ما لىًحقىًت اسـ الًفٍعؿً  لمضركرة، ،(10)فىعىٍمفى  كليتى

 .(11)اضطراران، عمى رأمو  لفاًعؿً ا
 
 

                                                                                                                                                                                              

 .غيرت كال حاليا عمى تخشيفك  فتخشك  في كالشيف ترميف يف كالميـ ، تدعكف في يفالع كةحر  بقىت أف بذلؾ يريد (1)
 .23:سييؿينظر:الت

 ترميكف. كأصميا: ترمكف ذلؾ: مثاؿ (2)

 .غزكيفت كأصميا: غزيفى ت ذلؾ: مثاؿ (3)

نما .زيفكتغ ترمكف، تقكؿ: أف ذلؾ اؿمث (4)  فالتقى ا،حذفت كالكسرة الضمة استثقمت لما ألنيما الكاكك  الياء حذفت كا 

 الضمير. تجانس بحركة قبمو ما كحرؾ اآلخر ذؼفح ساكناف،

 .25-24 :التسييؿ :ينظر (5)

 السياؽ. يايقتضي ،25التسييؿ: مف كالزيادة ، كس ، األصؿ في بياض (6)

. لكف   ك أف   ك إف   :ؾبذل يريد (7)  كلعؿ 

 بالنكف. ترفع ككنيا لخمسةا األفعاؿ بو يعني (8)

 كمف. كعف كقد قط ىي: أخكاتيا (9)

 األصؿ: ذإ فميني، :حكن المتكمـ بياء المتصؿ نسكةال نكف إلى لمسندا لفعؿا مف الكقاية نكف حذؼ بذلؾ يعني (10)

 .ةالكقاي نكفك  نسكةال نكف بنكنيف فمينني،

 المساعد: المكافيني... كليس نحك: ةالضركر  في الفاعؿ كاسـ عميكني، :كنح االختيار في ؿالفع اسـ تمحؽ أم (11)

1/97،94. 

 أ9  
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 بالٌتاء. صاًلوً الراًفًع بًو كات   ؿي كاٌتصا ،(1)في اإلعراًب كم وً  كألؼه فيًو نىٍفعىؿي نكفه  كلممقكؿً 

فتمييا  ، نكنيوي لمًخطابً  ٍسكيفي تمينفىًصؿه في الرفًع، منوي)أنىا( لممتكٌمـ مطمقان، ك  مرً المض كًمفى 
فةن مع المخاطىًب بحىسبو تصرفيا ق (2) )التاءي( ( ٍفعىؿي نى  فيوً  كلممقكؿً  ، (3) بؿي ميتصر  )نحفي

( بعدى الكاًك كالفاًء ( ك )ىيى كلمغيبًة)ىكى  ( ك )ىيى سكافي ىاًء)ىيكى ( . كا  ( ك )ىيف  ـٍ ( ك )ىيما( ك)ىي
كالياءي  الكاكي  ٍحذىؼي تي  كقد ،(5)كثيـ   ياـً االستف ىمزةً  نىٍت بعدى كً أيسٍ كريب ما  ،(4)جائزه  ،كالـً االبتداءً 

 .(6)ااضطرارن 
كىكى معيا  ،المنصكًب  بأحًد أمثمىًة الميت ًصؿً  ةن (، ميٍردىفافي الن صًب)إي   كلممينفًصؿً 

/ مىعىوي بحسبًو، كقيؿى ىك اسـه مجركره  ؼي ب/ داؿ  عمى حاًؿ الميعىب ًر عنوي، يتصر  9حرؼه
 .(7)( إليوً ي ا)إً بإضافةً 
كال يقىعي الميت ًصؿي  ،(8) في الضركرةً  كبً المنص ًاؿى انفص انفصاؿى ما أمكفى اإلت صاؿي إال   كال

 انًفصاؿي  ،كيتعي في (10)وً ًمفى اٌتصالً  أعرؼي  كافى  منصكبو  اؿي كانفص ،(9)ختياران ا إال   دى الميت ًصؿي بع
ب ما ات   ٍتبتاىيما،ري  ت فىقىتٍ ا بعامؿو في مضمرو قبمىوي غيًر مرفكعو إفً  نصكًب الم المضمرً  بلى كري في  صى

تبتاىيما، ختمفتالغيبًة، فإف ا  .(11)جازى األمرافً  ري

                                                           

 نحك:)ضرٍبنا(. المشارؾ، لممتكمـ المسند الماضي الفعؿ بذلؾ يعني (1)

 )أنًت(.الضمير تاء بذلؾ يريد (2)

 .25التسييؿ: ينظر (3)

 .26كالتسييؿ: ،4/151 كتاب ينظر: (4)

 . 1/210 كاليمع ،26:ؿالتسيي ينظر كأسد. قيس لغة كىي( ك)ىىاء إسكاف (5)

ـى أق قد صدؽو   دارً  في بيناهي  نحك:) كاك)ىك( تحذؼ أم (6)  الفبل في كانكا الهي كلك  انحك:)عدن  يى كياء ىك، بنا أم (.يىابً  ا

 ىي. كلكال أم رمما(

 .102-1/101ساعدكالم ،26التسييؿ: ك ،1/279 الكتاب ينظر: . يؿالخم رأم ىك ىذا (7)

 .27كالتسييؿ: بعدىا، ماك  2/695 (98المسألة) اإلنصاؼ ينظر: (8)

 .101-1/100 المساعد ،26:التسييؿ :ينظر (9)

 ينظر: مختار،ال ىك االنفصاؿى  أف   يوً سيبك  عميو نص   كالذم ر،المختا ىك اتصاليا فيككف كنتو، ىاء كذلؾ (10)

 .1/108 دالمساع ك ،27التسييؿ:

   . االنفصاؿ مع ال : مف بدالن  ، يكجبو لـ لمف خبلفنا : س في (11)
 ينظر: اه،إي   كظننتؾ ظننتكو كزيد إياه، طيتؾكأع أعطيتكو، الدرىـي  نحك: الفعؿ ؿي لـ الذم في كاالنفصاؿ االتصاؿ أم

 .1/105 ساعدالم ك

 ب9
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ـي  ككجبى   .(1)االنفصاؿً  معى  الى  مع االتصاؿً  األخص   تقدي
ـي ما يى  كاألصؿي  ـى صريحه  إفٍ  الغائًب، كىكى  ضميري  ليوً إ عكدي تقدي        ،صريحو  كغيري  ،تىقىد 
ـى  ما تضٌمفى الًفعؿي  ريحً الص   كغيري  ، (2) ما صير حى بمفًظًو [ ] فالصريحي  مف مصدرو كما فيًي

رىهي كالمفعكًؿ، كيتأٌخري  افى كالفاًعًؿ، كيقبيحي إٍف ك معنىال ـى ميقد   كافى  إفٍ  أخيريهي ت ياؽً بالس   ميؤخ 
ـى  مكؿى إٍف كافى الضميري مع اكجكبن  / المتنازعيف، كمنوي  أ10/ؿبأكٌ  اأك مرفكعن  ،ريب   كأ ًنٍع

 كال ييفس ري إال   ،(4)يفى كضميرى المجيكؿ عندى الككفي ،(3)البصرييفى  عندى ضميرى الشأف  الميسم ى
 .(5) اقن مطم ن ثى أي  ريب ماكى  ،تأنيثيوي  ًتيرى فإٍف كاف فييا مؤن ثه اخٍ  ،بجممةو متأخرةو 
(،  اكمنصكبن  ،مبتدأن  كيبرزي  ( ك)ظىف  ( ك )كادى( كيٍستىًكف  في بابىٍي )إف   .(6) في بابىٍي )كافى

عرابي  ـً كعى  كاالفتقار،ًلشبًييا بالحرًؼ في الكىضًع،  ٍمٌتنعه مي  تً المضمرا كا   معى  ت صر ؼً ال دى
 .(7)الختبلًؼ المعاني يىًغياباختبلًؼ صً  ٍنوي عى  ستغناءالعكامًؿ، كلبل

(: مف المضم كيقعي  ا،الككفييف ًعمادن  دى كعن ،البصرييفى فصبلن  عندى  لميسم ىا راتً )ٌفٍصؿه
بينىوي كبيفى خبرو  ،في األصًؿ  أكفي الحاًؿ  الكائًف مبتدأن  لبلسـً  االمرفكًع المينفًصًؿ، مطاًبقن  مفظً ب

،بالبل   ؼو معىر   مىـو  وً كفي كقكعً  ،أك ىك أفٍعؿي تفضيؿو  ـً ،أك  ،قبؿى عى  ،أك فعؿو مضارعو  ميضاؼو
كـي عمى محم وً  ، بيفى نكرتيفً  كأ . كاألصح  أفٍ  باإلعرابً  كالحي ـى بًو، كفائدتيوي في  خبلؼه ال ييحكى

ن ما تتعي   ا،الخبًر تابعن  كفً ك حتماؿً ب/ رفعي ا10األصًؿ/ ليىوي  فصمي تيوي  في كا  ،إذا كى كالمسندي  منصكبه
، كىك مبتدأه إ  .(8)ًمفى العربً  يرو عندى كث هي عنو بما بعدى  مخبره  ليًو ظاىره

                                                           

 .27:ييؿالتس ينظر: (1)

 س. مف الزيادة (2)

 .قائمة ىنده  ىي نحك: مؤنثان  افك إذا لقصةا كضمير مذكران، كاف اإذ الشأف ضمير كيسمكنو قائـ. زيده  ىك نحك: كذلؾ (3)
 .1/114:المساعد :ظرين .قائمة

 .115-1/114 ساعدالم ينظر: .وعمي يعكد ما ندىـع درىليي  ال ألنو مجيكالن  سٌمكه (4)

 باعتبار تذكيره عمى القصة ارباعتب تأنيثوي  كيرجح .صرييفالب مذىب كىذا ، بجممة إال بمفرد لشأفا ضمير يفسر ال (5)

 .116-1/110 كالمساعد ،28:التسييؿ ينظر: الشأف. باعتبار

ده  الم وي  ىيكى  قيؿٍ  } نحك: مبتدأن  فالشأ ضمير كيبرز (6)  } تعالى: قكلوً  نحك كظف   إف   يباب في صكبناكمن .1 اإلخبلص { أىحى
ا كىأىن وي  ـى  لىم  ٍبدي  قىا  ككادى  كافى  بابي في كيستكف (. أحدو  عمى فىىيخ ال الحؽ   تيوي كنحك:)عمم .19الجف { يىٍدعيكهي  الم وً  عى

ا بىٍعدً  ًمف } كحفص: حمزة ككقراءة ...( صنفافً  سي النا كافى  ت  مً  نحك:)إذا ٍنييـٍ  فىًريؽو  قيميكبي  يىًزيغي  كىادى  مى  ،117التكبة { م 
 .118-1/117المساعد ينظر: الشأف. ضمير دى كا ففي ، )يزيغي( تحت مف لمثناةا بالياء

 .29التسييؿ: :ظرين (7)

 . بالعر  مف كثير عندى  : مف بدالن  ، العرب دى عن : س في (8)

 أ10

 ب10
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 أسماء  اإلشاَرة   باب  
شارةو  ىميسم   ىاإلشارًة ما دؿ  بالكضًع عم اسـي  دناميفٍ  ارن مذىك   قربً كىك في ال ليًو،إ كا  )ذا(، رى
س طً كفي الت   ن ًثوً (، كلً كفي البيٍعًد)ذلؾى  ،()ذاؾى  كى ًَ  (، ثيـ  ًىي( ك)ًذٍه( ك )ذً ا)تى  ( كيً )تً ميؤى ( يؾى )ًت

)تً  ًَ مؾى ثيـ  ( ك)تىٍيًف( ٍيفً ك)ذى  ا،( رفعن ؾى ( ك)تانً ؾى ( ك )ذانً ( ك)تافً (، كفي تثنيًتًيما)ذافً ؾى ( ك)تاًؿ
(، جر  ٍيًنؾى ك)ذى  ب ما شيد دى  ان،كنصبن  ا( ك )تىٍيًنؾى  .(1)امطمقن  كفي الن   كري

ؾى ( ثيـ )أؾى ( ك)أيلئً الؾى ثـ  )أك  ،(كالءً ( ك )أي ى)أيكل كالجمعي  ًَ بيوي (، كتى كالىًؿ )ىا( لمتنبيًو في ٍصحى
أ/ 11حرؼه يىديؿ  عمى حاًؿ المخاطًب،/ الكاؼي . ك (2)قميبلن  كفي المتكس طً  ثيرنا،ك القريبً 

فىوي  صر ؼي يت ر  اإلفراًد،  جاءى في خطاًب الجمًع بمفظً  ب ماكري  ا،إذا كافى مضمرن  معوي تىصى
( مكًضعى )ذا( عمى رأمؿي ٍعمى كييستى  ( ك)ىىن   كافً الم إلى. كييشاري (3))ذلؾى ( ك)ًىن ا( ابػ)ىينا( ثيـ )ىيناًلؾى
، (4) )ىىن ا(بػ كقد ييرادي  ،(ـ  ك )ثى  س عن  الز مافي  .اتكى

بيًنيى  في الكضًع  لحرؼً با ًيوً اإلشارًة، أك لشىبى  أحرؼً عف  ًنيابىًتوً لً  رةً اسـي اإلشا كى
 .(5)كاالفتقارً 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              

 مىكيس بر،كالخ المبتدأ بيف يفصؿ ألنوي  كقيؿ كالنعت، الخبر بيف يفصؿ ألنو يفالبصري عند الفصؿ بضمير سيمي     

نما لؤلكؿ بتابع ليس الثاني أف بو يتبٌيف إذ لفائدة،ا في عميو يعتمد نوأل بذلؾ كسمكه بالعماد، الككفييف عند  ىك كا 

 .1/119المساعد :ظرين خبر.

 .1/183كالمساعد: 39:ؿالتسيي :ينظر (1)

 .40-39ييؿ:التس ينظر: (2)

 .1/191 المساعد: ينظر: (3)

 النكف". تشديد غير كمف الياء بضـ الزماف، ك)ىنا( )ىينالؾ( ك بػ)ىيناؾ( يراد د:"كق 41التسييؿ: يف جاء (4)

 .32-1/30 عقيؿ ابف كشرح ،41التسييؿ: :ينظر (5)
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 الموصوالت   باب  
إليًو  ادى ع فإفٍ أك نائبو عنيا،  مةو بجم ميٍردىفنا إال   ًلٍمميسىم ىإبانىتيوي  : ما ال تىت ـ   المكصكؿي 

، فيكى  ال  اسـه،  ضميره . كا   فيك حرؼه
اياءاىي  (1) د  كقد تيشى  ميطمقنا،( لمكاحدًة تي( لمكاًحًد، ك)ال  ذم)ال  فػ ما  اكييحذفاًف ساكنن  ، مى

ا،قبٍ  كتثنيتيييما كتثنيًة)ذا( ك)تا( ا،أك مكسكرن  مىييمى
 (2). 

فٍ  ، فجمعيوي)ال  ذمبػ)ال   يى عينً  كىا  ( رف يؿى كريب ما قً  ا،( مطمقن ذيفى ( مىٍف يىعًقؿي كقد  ،(3)عنا:)ال ذكفى
 .بسي الم   إٍف أيًمفى  ا،تخفيفن  ىكنكف المثن   ب/11تيحذىؼي نكنيوي/
 ،( ذيفى )ال  بمعنى( لىىا. ك)األي ياءاتييى  ٍحذىؼي كتي  ، لم كاتيكا بلتي،كال   ، لبل ئي)ال تي( : اكجمعي 
 (.لبل تيى )ابمعنى  كقد تجيءي 

ا( أذيفى )ال  كبمعنى ر  البل ئيفى ك ) ، ا( رفعن لبل ءيكفى ، ك)ا (ئي)البل  يضن   . اكنصبن  ا( جى
 (.ا)مى ك( كفركًعًو : )مىٍف( ذمى)ال  كبمعنى 
 ةو بػ)ما( االستفياميةً مقركنى  ،( غير مشارو بيا، كال ممغاةو اك)ذ ،( أىم  ذم)ال   ىكبمعنى 

ؿي تيك  كم ياك  ،(4) (ي ةه (: )أتي. كبمعنى)ال  ي ئو لغًة طى  ي( فذكك) ا،غالبن  َى  عيكدةو م ةو بجممةو خبري   صى
ر  المكصكؿي  ر  بحرؼو جي  بشرًط االستطالًة في صمةً  تدأن،مب أك كافى  ى،ك معنن  الفظن  بمثًموً أك جي

( حينئذو تيبٍ  يا،كبغيًر شرطو في صمتً  ا،( غالبن )أمٍّ  غيرً  صير حى بما  إفٍ  ـ ،عمى الض   نىىك)أم 
تيٍعرىبي    تضاؼي إليًو، كقد

 (5). 

                                                           

 أقكل. كىي تيشٌددي، كقد :33 التسييؿ: في (1)

 .33التسييؿ: ينظر: (2)

االص   ب حيكاصى  ذكفى ال   )نحف الشاىد: عميوك  ؿ،كعقي كىذيؿ ئطي   ةلغ الرفع، حالة في بالكاك ال ذكف (3)  ينظر: (.باحى

 .1/144 عقيؿ ابف كشرح ،33:ؿالتسيي

 .1/149 المساعد ينظر: ضعيفة. لغة كىي .عندؾى  ي تييف  أى  يعجبني قكلؾ: كذلؾ (4)

م ًة،لا صدري  ؼي كيحذى  تيضاؼى  أفٍ  كذلؾى  (5)  بعضى  كأف   ةه،مبني   أم   تككفي  الحالةً  ىذه ففي .ـه قائ يـأي   يعجبني نحك: ص 

فٍ ك  مقنامط عربىياأى  لعربً ا  .165-1/162 عقيؿ فاب شرح ينظر: .ياصمتً  دري ص ًذؼى كحي  ضيفىتٍ أي  ا 
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،ؿه أك كىصٍ إٍف عىًمؿى فيًو ًفعٍ  وي ى. كيجكزي حذفي ضميره ميطابؽه لممعنى  يالمسامًع، في غيرى  ؼه
 ، ٍفعو ر  منكم   رؼي بيا ظرؼه أك ح لمكصكؿً عف الجممًة ا كييغنيرى ، كفاعؿه ىي  مىعىوي جى  كى    استقر 
 .(1) العائدي 

ؿي لممازني كأبي العباس، كتيك  فناأ/ خبل12كالبلـي بمعنى)الذم( كفركعًو، / كاأللؼي   صى
ًصمىتٍ  ماكريب   ،(2) فاتً بالص    .(3) بفعؿو مضارعو  كي

ٍف( ك : )فىصؿه( مؿي ( في المفًظ مفرداًف مذكراًف، كالا)مى  )مى      عمى حمؿً مف ال ثري أك ميوً ع حى
 اخبلفن  ،  ( مىفٍ  ) زادي . كال تي   كنكرةن مكصكفةن  ةن تقعي شرطي ةن كاستفيامي   كٍمتاىيماك  .  (4)  المعنى
ع مىٍف يٍعًقؿي شمكالن أك تفصيبلن بعدى الشمكؿً م إال   ،كال تقعي عمى ما ال يىعقؿي  لمككفييف

(5). 
الً  غالبً ال يكىي ف ،كًمم ا أٍف يككفى  ، ًعم افي نى  (6) )ما( نكرةن كأيفًردىت ، كلصفاًت  مى ال يىعًقؿي

كلمميٍبيىـً أٍمريهي  ،كلصفاًت مىٍف يىعًقؿي  
(7). 

ؿي كتي  ،( منيا: )أفٍ  ي ةي ( : المكصكالتي الحرفؿه )فىص  إعرابى  ؿي كتقب ،(8) ر ؼو بفعؿو ميتىصى  كصى
ؿي ( بمعناىا، كتي يٍ . ك)كى ( 9)كيم وي  االسـً  ر   الـي  عمييا إال   دخيؿي يى  كالى  ،(10)بمضارعو  كصى . (1)الجى

ؿي  ،كمنيا: )ما( ؿي كتي  ،عف ظرًؼ الزماًف  (2) يابىًتياكتختص  بن ، ًفٍعؿً بال كتيكصى   بجممةو  كصى

                                                           

 مستتره  ضميره  ر  استق ففي اًر،الد   في أك ؾى عندى  استقر   ال ذم أم .دارً ال في ذمال   كجاءى  ، عندؾى  ذمال   جاءى  :حكن كذلؾ (1)

 .1/158 المساعد :رينظ .وً بً  مرفكعه 

اربً ك الفاعؿً  اسـى  بالصفاتً  يريدي  (2)  اعدالمس :ينظر .سىفً كالحى  يىةى المشب   كالصفةى  ، كالمضركبً  ؿً المفعك  كاسـى  ، الض 

1/149. 

ىالت   الحكـً ب أنتى  :)ماقكلوك كذلؾ (3)  .1/150 المساعد ينظر: حككمتيوي( رضى

 المساعد .امجمكعن  أك ىمثن   أك كافى  امفردن  ثً كالمؤن   رً لممذك   كاحدو  بمفظو  ؾى ذل بعدى  عمييما ًطؼى عي  كما ىما فيككناف (4)

1/146. 

مىفٍ  } :الىتع ًلوً كقك  وي منزلتى  ز ؿى ني  ما أك يعقؿي  مىفٍ  عمى (تقع)مىفٍ  (5) ؿ   كى  لىوي  يىٍستىًجيبي  ال   مىف الم وً  ديكفً  ًمف يىٍدعيك ًمم ف أىضى

ةً  يىكـً  ًإلىى ، لوي  امجامعن  ، (5:) األحقاؼ { اٍلًقيىامى ًمٍنييـ } :لىتعا وً كقكلً  شمكؿه مىى يىٍمًشي م ف كى  أك (.45)النكر{ًرٍجمىٍيفً  عى

ًمٍنييـ } تعالى: كقكلوً  اقتراف، مىى يىٍمًشي م ف كى  .1/164:تسييؿال ينظر: (.45النكر) { أىٍربىعو  عى

 .1/317 كاليمع ،37-36 التسييؿ ينظر: .صفةو  كال صمةو  ببل ةن تام   نكرةن  تقعي  (ا)مى أف   أم (6)

ـي المي  (7)  ي تيوي سانإن ًممىتٍ عي  لك ككذا ،ىناؾى  ما أٍخًبٍرًني فيقكؿ: وً إنسانيتً  كعدـى  إنساني تىوي  ري يقد   اشبحن  رىليى  كأفٍ  كذلؾى  هي،أمري  ٍبيى

ا لىؾى  نىذىٍرتي  ًإن ي } كمنو: أينثى. أـٍ  ىكى  ذىكىره أى  ييٍدرى  كلـ ران  بىٍطًني ًفي مى ر   المساعد :ينظر . (45) : عمراف آؿ { ميحى

1/165. 

 .37 التسييؿ :ينظر (8)

)أفٍ  ذلؾ ديري (9) ،نص أك ، رفعو  مكضعً  في يىاكصمتي  ىيى  فتككفي  ًو،كم   االسـً  ابى إعر  قبؿي ت (أف   .جرٍّ  أك بو

 .37 التسييؿ ينظر: (10)
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( تي  كمنيا ، (3)عائدو  إلى األخفشً  عندى  تىٍفتىًقري كى  ، رأمو عمى  اسمي ةو   ب/ في باًبيا.12/ ٍذكىري )أف 

د ( أك ما في  ةي ( الكاًئنكٍ )أٍف(: )لى كبمعنى  من ي،الت   ٍعؿً عف فً  يىابً  كييستغنىى ، معناىابىٍعدى )كى
 .(5) بالفاءً  ننامقرك  (4) ىابعدى  بي فيقعي الجكا

، فيجبي  كالمكصكؿي  ٍزءًم االسـً  ًنعى كمي  ،(6)مف الترتيبً  فً لمجزءىي بى ليما ما كىجى  كالٌصمىةي كجي
فبل ييٍتبىعي المكصكؿي  ،(  7) بأجنبيٍّ  صؿي الف

 ـً تما قبؿى  ًمنوي  ىكال ييستثنى  ،عنوي  ري كال ييخبى  بنا،غال (8)
مًة  ا،بكجوو  مةً بالص   ؽه عمى المكصكًؿ ميتىعم   ـي كال يتقد   ،(9)الص  اكى  مى ب مى ًذؼى المكصكؿي أك  ري حي

 .(10)لئلبياـً  دناأك قص يكًر،عمى الظ االصمةي اعتمادن 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              

)كي( يريدي  (1)  .كجرٍّ  كنصبو  رفعو  مكضعً  في تقعي  التي ()أفً  بخبلؼً  ،الجر   الـً  بعدى   جرٍّ  مكضعً  في إال   تقعي  ال أف 

 الظرفية. يةالمصدر  )ما( ذلؾ يعني (2)

 .281 ،1/279 كاليمع ،38-37 التسييؿ ينظر: (3)

 س. مف اثبتناه كما الثانية (لجكاب)ا  بزيادة ، الجكاب بعدىا الجكاب فيقع  :صؿاأل في كرد (4)

ٍينىاسى  :كلوكق كذلؾ (5) ٍكرىلشى  جباؿي     ياكأن   جمكعو  في لييـإ رى   .فىتىٍنيىدىا عافي تي  لك رى
ًذؼى فى  ، عافي تي  كٍ لى  دىٍدنىاكى  :األصؿ        .1/174 المساعد ينظر: .عميوً  (لىكٍ ) اللةً لد الفعؿي  حي

 األسماءً  أشبوي  " : بقكلو المكضع ىذا في التسييؿ رةعبا عمى المساعد في يؿعق بفي ا كعق بى  . 38 التسييؿ ينظر: (6)

 .العجزً  في الصدرً  بتأثيرً   كالجممةي  كالمضاؼي  ،باإلفرادً  ليما المفردً  اينةلمب ، كبعمبؾ ، مزجو  تركيبى  بي المرك   بيما
ري كتي  ؿي المكصك  ـي فيقد   ،االسـً  لجزءم ام وً كصمتً  كلممكصكؿً   .1/175 المساعد ". وً صمتً  ؤىخ 

ا " : وي قكلى  المكضع ىذا في التسييؿ عبارة عمى المساعد في عقيؿ ابفي  أكردى  (7)  ًو،بً  الفصؿي  فيجكزي  األجنبي   غيري  كأم 

 .1/175 مساعدال ". اضً االعتر  كجممةً 

 .1/176 المساعد ينظر: ".نسؽو  عطؼً  كال تككيدو  كال بدؿو  كال ، بيافو  طؼً ع كال بنعتو  المكصكؿي  ٍتبىعي يي  ال  أى  لؾبذ يريد (8)

ري يي  بؿ ، ٍمتيوي أكرى  ريؼي الظ   لذما جاءى  يقاؿ: ال أم (9) ٍمتيوي أكٍ  عف الظريؼي  ؤىخ   المساعد :ينظر . كابعً الت   بقيةي  ككذا ، رى

1/176. 

 .1/178 المساعد :ظرين (10)
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 (1)واللام   لف  الَ  ق  لحا باب  
بدالييا ميمن  ،(3)لمخميؿ اخبلفن  ،(2)فىةي كىٍحدىىا الميعر   البل ـي   ةه،كىي جنسي   ،(4)يماني ةه ليغةه  اكا 

كبً  الستثناءي ا (5)(ح  التي)يىصي  يكى ،لمشمكًؿ  ا: إم  ةي فالجنسي   ، ةه كعيدي   م   يا،مف مصحي  اكا 
بي فاًعؿى ًنعٍ  الحقيقًة،أ/ 13/لتعييفً   اإلشارًة. اسـً كًصفىةى  ـى،كىي التي تىٍصحى

كبييى كالعيدٌيةي  ، كقد تيزادي ىذًه البل   كأ ًذٍكرو ا بً : ىي التي عيًيدى مصحي عف  تنكبي ك  ـي ًعٍمـو
ـى ا يدي كتف ،(6)مضمرو   . عمى رأمو  لتعظي

(: مدلكؿي إعرابً   كىيى  ، دً دليؿي العيمى  ٍفعي فضمةه، أك بينيما. فالر   أكاالسـً عيمدةه،  )فىصؿه
[ ك] ،،كخبره  مبتدأه   يالفضبلًت، كى دليؿي  لن صبي .كا(8)لفظنا ًبوً  ب وه كنائبه عٍنوي، كميشى  ،(7) فاعؿه
، كالمستثنى  ،ؿي كما شيب وى بيا، كىك الحا عكالتي المف  لمفعكؿبا لتشبيوً ا عمى كالمنصكبي  ى،كالت مييزي
ًد بالفضبلًت المنصكبي في بابً  . كأيلحؽى (9)بوً  ( ك )الى فى )كا مف العيمى ر  (10) (( ك )إف  . كالجى
 .(11) وً كىك المضاؼي إلي ، ضمىةً العمدًة كالف ما بيفى  ؿي دلي

                                                           

 .42 التسييؿ :ينظر (1)

حى  (2)  ما خبلؼي  كىذا .ىاكحدى  ـي البل   الى  (ؿٍ )أى  عريؼً الت   حرؼى  أف   152 الحافظً  مدةً ع كشرحً  ،42 التسييؿً  يف مالؾ ابفي  رج 
 .1/305 السيكطي نكت :رينظ ىنا. إليوً  ذىبى  ما

 .1/271 كاليمع ،1/195 كالمساعد ،325-3/324 الكتاب ينظر: (3)

 .1/273 كاليمع ،71-70 المبيب غنيم ينظر: حمير. كعف طي ئو  عف نقمت المغة ذهى (4)

 مف االستثناء يصح كالذم .42التسييؿ في ام يكافؽ  ، س مف أثبتناه كما (،فاغ )تصحب األصؿ في كردت (5)

نسىافى  ًإف  } تعالى: كقكلو مصحكبيا ٍسرو  لىًفي اإٍلً  .3،2 العصر: {آمىنيكا ال ًذيفى  ًإال   {2} خي

 .78-77،74 المبيب كمغني ،42 التسييؿ ينظر: (6)

 .42 لمتسييؿ مكافقة كىي ، س مف الزيادة (7)

 .1/201 لمساعدا ينظر: أخكاًتيا،ك  كافى  كاسـً  لفظنا، بالفاعؿً  لمشب وً با يريدي  ناكى .43-42 التسييؿ ينظر: (8)

 القكـي  نحك: كالمستثنى ا،نفسن  زيده  طابى  :نحك ،كالتمييزي  .احكان ض ده زي جاءى  ما نحك: ،الحاؿي  كىك ، بالمفعكالتً  ب وى شي  ما (9)

 .الكجوً  بنصبً  . الكجوى  سفو ح جؿو بر  رتي مر  نحك: ، وً بً  مفعكؿً بال وي كالمشب   .ازيدن  إال   إخكتيؾى  القكـي 

 في مبتدآف اكىم اسماىما، أم ، (كالى  )إف  ك . األصؿً  في إو مبتد خبري  كىكى  ريىاخب أم ، افى ك بابً  يف المنصكبي  (10)

 .1/202 ساعدالم ينظر: . األصؿً 

ن   (11)  ضمةى الف يكمؿي  كضعو م كفي ، اهللً  عبدي  ءى جا :حكن ، العمدةى  يكمؿي  ضعو مك  في وي ألن   ، لفضمةً كا العمدةً  بيفى   كافى  ماكا 

ٍمتيوي أى  نحك:  .202-1/201 المساعد . زيدو  ضاربي  ىذا : نحك  ، مةن فض يقعي  مكضعو  كفي ، اهللً  عبدى  ٍكرى

 أ13



67 
 

 
 
 

 المبتدأ باب  
يمي  اأك كىصفن  ،ب/ إليًو 13/اغيًر الزائدًة، مسندن  مفظي ةً ال العكامؿً  مف ميعىر لاالسـي ال كىيكى 

ااستفي ٍعؿي االسـً  وً بً  ىلظاىرو ميستغنن  رافعنا ا،أك نفين  امن ،  لمبتدإً ا رافعي  كىك ، كذلؾى  . كاالبتداءي جى
بًر، كىك ما أيسًندى إليًو فأفادى .  يؿى كالمبتدأي راًفعي الخى ًَ فىعىييمى  داءي بت: اال كًؽ ا: ىي  يؿى كقً  ا،رى  مى

 .(3)ٍعؿً بالفً  بىًيوً شى  ًشد ةً لً  وي لى  بىرى ال خى  ظاًىرً لم (2) اًفعي كالر   ،(1)مترافعافً 
 اكً ك ك   ،كجكاًب )لكال(  ،بجكاًب القسـً  وي لبلستغناًء عىنٍ  كبنا،كج المسنًد إليوً  بىري خى  كييحذىؼي 

 فى مً  دليؿه  عميوً  ؿ  إٍف دى  ا،جكازن  المبتدأي  ٍحذىؼي كيي  ،(4) امصدرن  تدأي إٍف كافى المب ؿً المصاحبًة، كالحا
 .(5) بىري الخى  ككذلؾى  ، ىأك المعنى  فظً الم  

التنكيري  بىرً كفي الخى  ، عريؼي الت   المبتدإً في  كاألصؿي 
فافً  ،(6)  بنكرةو إال   ٍبتىدىأي . كال يي (7)كقد ييعر 

ٍصؼو ،أك  إضافةو ب خىص  تي  أفٍ ب كذلؾى  ، أٍف تيفيدى  إال   دى ، أك يي   عمييا ٍعطىؼى أك يي  كى العمكـي  بيا  قصى
/ كعمى استفياـو أك نفيو أ تعتمدي  أك ، ، أك تككفى ديعاءن، أك كى   ـو أ/ ميقد  14ظرؼو دىتٍ ىك الخبري  رى

 .(8)مثبلن 
 اأك مساكين  ميوي،فاعً  لـ يبرٍز  بلن ًفعٍ  يككفى أٍف  الخبًر، كيجكزي تقديميوي، إال   تأخيري  كاألصؿي 

 إلى اأك مسندن  ، أك بالفاءً  ، ىأك معنن  ا،لفظن  ال  إً بً  اكعدًمًو، أك مقركنن  في االختصاصً  إً لممبتد
                                                           

 .44 كالتسييؿ (،5مسألة) كاإلنصاؼ ،166،109-1 الخصائص ركالخب المبتدأ في العامؿ مسألة في ينظر: (1)

 .؟ خكاؾى أى  أقائـه  نحك: ، لظاىرً ا سـً لبل الرافعى  الكصؼى  لمظاىرً  بالرافعً  يريد (2)

 كذلؾى  ًيـ،لبعضً  فناخبل ، محذكؼه  خبره  ثىـ   كليس ،الخبرً  عف مغفو  ؿه فاع دافً فالزي ؟ الزيدافً  أقاًئـه  : قمتى  إذا كذلؾى  (3)

 .1/206 ساعدالم ينظر: ؟ الزيدافً  أيقكـي  : ؾى قكلً  في كما ،تقديرو  دكف مف الكبلـً  لتماـً 

ـً القى  يف اكجكبن  الخبري  حذىؼي يي  أم (4)  لكال أم ، ؾى ألتيتي  زيده  لكال نحك: ، لكال دى كبع سىًمي،قى  لعمريؾى  أم : ريؾى لعم نحك: ، سى

، كقبؿى  ، مقركنافً  أم كضيعتيوي. رجؿو  كؿ   :كنح ، المصاحبةً  كاكً  كبعدى  ، مكجكده  زيده   .اقائمن  ازيدن  ضربي نحك حاؿو
 .210-1/208 المساعد :ينظر

 فٍ مى  : قاؿى  مىفٍ لً  . يده ز  نحك: ،الخبرً  كحذؼي  .به طي   فتقكؿ: ؟ زيده  كيؼى  : قاؿى يي  أفٍ  نحك ، ةو لقرين جكازان  إً المبتد فحذؼي  (5)
 .؟ عندؾى 

 .46 يؿكالتسي ،1/328 الكتاب :ينظر (6)

 .46 التسييؿ :ينظر (7)

 .46 التسييؿ :ينظر (8)

 ب13

  أ14
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ببلـً  كفو أك مقر  حداىما،إً  إلىأك مضاؼو  ،أك شرطو  ،استفياـو  (1)أك أداةً  لشأًف،ا ضميرً 
 .(2)االبتداءً 

ًصمًتيى ف  )أإلى اإلييا، أك ميسندن  اأك مضافن  ،استفياـو  أداةى  كافى  تقديميوي إفٍ  كيجبي  ا ، أك ( كى
مقركفو  ؿو ًفعٍ  إلى اأك ميسندن  لخبًر،ا إلىأك بضميرو يعكدي  ى ،كمعنن  ا( لفظن إال  مقركفو بػ ) إلى

ح   سكيىًة،الت   بيمزةً  اأك ميصى  .(3)الن كرةً ب بتداءً لبل حن
( : كالخ  تىوي،منزلى  ؿه أك مىنز   ى،في المعنى  مبتدأكائفه ال المفردي ف ،مفرده كجممةه  بري )فىصؿه

م ؿه م ؽ  فالميشتى  ،(4) تىؽٍّ ميٍشتىؽ  كغيري ميشٍ  اككبلىيمى   كيستكف   ا،ظاىرن  لـ يرفعٍ  ام لمضميرً  تىحى
ميوي مي  رىلجى  ب/ إفٍ 14/الضميري  م  ال   ، وي لى  كى عمى ما ىي  تىحى زى بى  كا   كمىفٍ  الككفييفى  كعندى  ا،مطمقن  رى

 .(5)بسً بشرًط خكًؼ الم   ييـكافقى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 حرؼً  بعدى  الكاقعةي  خرلاألي  األسماءي  رىتً جى  يذاكل (، أفً الش   ضميري  )كىكى  بإلى رالمجرك  عمى العطؼى  بذلؾى  يريدي  (1)

رى أي  فمك ، لمنطًمؽي ا زيده  ىكى  نحك: ، أفً الش   ضميرً  إلى فالمسندي  . العطؼً   ينظر .تأكيدى كال ي ةى الشأنً  حتىمىؿى ال (كى )ىي خ 

 .1/222 المساعد

 .لزيده  قائـه  : يجكزي  قبل قائـه، لزيده  نحك: ، االبتداءً  ببلـً  في المقرك  (2)

ـي  يجبي  : أم (3)  صبيحةى  نحك: ،إلييا امضافن  أك ؟ أنتى  كيؼى  نحك: ، استفياـو  أداةى  وي فككني  ، األحكاؿً  هً ىذ في الخبرً  تقدي

؟ يـك أم   (إلى كالمسند سفريؾى ٍمنىا أىن ا ل ييـٍ  كىآيىةه  } نحك:  يا،كصمتً  )أف  مى  ، ننىمع أك الفظن  بإال   كفكالمقر  .41 : ياسيف  { حى
 ًحب يا،يي  مىفٍ  ىندو  عندى  نحك: ،الخبرً  إلى يعكدي  بضميرو  أك .زيده  الدارً  في ماإن   نحك: كالثاني ، زيده  إال   ارً الد   في ما نحك:

امصح   وً ككنً  أك ؟ قعدتى  كأ أقمتى  مي  ع سكاء نحك: ،التسكيةً  ةً بيمز  مقركفو  ؿو فع إلى مسندو  أك  ، بالنكرةً  لبلبتداءً  حن
 .35-2/34 :عكاليم .224-1/223 المساعد ينظر .امرأةه  كعندؾى  ، رجؿه  الدارً  في نحك:

 .47 التسييؿ ينظر: (4)

 أـٍ  ، وي ضاربي  كعمره  زيده  نحك: ، بسي الم   خيؼى أي  سكاء مطمقنا الضميري  برزى  ، وي لى  ىكى  فٍ مى  غيرً  عمى يري الضم رىلجى  ذاإ (5)

،أي  اكأى  ، البصرييفى  طريقةً  عمى كىذا ، ياضاربي  ىنده  زيده  :نحك ًمفى  . الم بسً  خكؼً  عندى  ىذا تعي في في ، الككفييفى  عندى  م 
 .1/228 دالمساع ينظر

 ب14
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 ي ةه    طمب اككمتاىيم ي ةه ،كفعم ةه اسمي   ًة،الشرطي   كغيري  ةو ،كغيري شرطي   ةه شرطي   كالجممةي 
  ،  ا مطابقن  منيا إليوً  ميرً الض   دي كىجىبى عىكٍ   ،  لجممةً ا زءىمجي  فى المبتدأي فإٍف بايى  ،   (1)  ةه كخبري  

ٍف كافى  ،بدليؿو  إال   حذىؼي يي  كال ال   ، ؼي قىبيحى الحذٍ  ى،مفعكؿى المعنى  المبتدأي  كا  سيفى  كا   .(2)حى
م في  رو بلن لضميا متحم  خبرن  (، فيقعي ( أك )مستقرٍّ الظرؼي كحرؼي الجر  معنى)استقر   كييضى

ال   ،لىوي  ا ىكى عمى مى  رىلإٍف جى  وً مرفكعو بً   .(3)منفصبلن  اا أك ضميرن رن ظاىً  فىعى رى  كا 
[ بظرؼً ] عيفو ري عف اسـً ييخبى  كال ذا أيخٍ  ،بتأكيؿو  إال   (4) زمافو يقعي  ال ىمعنن  اسـً عف  ًبرى كا 
فٍ  ًو،في بعضً   .(5)المبتدأي  عيوي عمى تقديًر حذًؼ مضاؼو ىكى جازى رى
 ما / مف ذلؾى  أ15/ ليسى ك  ،عطؼو  يرً بعطؼو كبغ ا،فصاعدن  خبرافً  تدإً يككفي لممب كقد

، إذ معناىيما ميز   ٍمكو كىحي  ، ىالمعنى  دكفى  فظً في الم   عد دى ت  .(6)حامضو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 .171 الكافية نظـ افيةالك  رحكش ،48 التسييؿ ينظر (1)

 دأي المبت ككافى  مفعكالن، العائدي  كافى  فإفٍ  : بدرىميفً  زي القفي : البير   كقكلؾ: ٍجيىؿي يي  ال وً حذفً  عندى  كاف إذا العائد ؼيحذ قد (2)
كيػؿ  } :عامرو  ابفً  قراءةي  ذلؾى  كمف . خبلؼو  بلب مبتدأن  دإً المبت كبقاءي  الحذؼي  جازى  (بل  )كي  ٍسنىى الٌموي  كىعىدى  كى  {اٍلحي

ٍز يى  لـ ، مفعكؿه  كالعائدي  (ؿٍّ )كي  غيرى  بتدأي الم كافى  إفٍ ف (،95النساء)  كًجبكفى يي  بؿ ًإ،المبتد كبقاءي  ذفيوي ح كفييفى الك عندى  جي

،البص كخالفيـ .الشعرً  ضركرةً  في إال   ةً المفعكلي   بمقتضى وي نصبى  ًتًيـحي  فٍ كمً  ريكفى  عضً ب قراءةي  ذلؾى  إجازةً  في ج 

ـي  } الس مؼً  ٍك اًىًمي ةً  أىفىحي ـي  ) رفعً ب القراءة (،50) : مائدةال {يىٍبغيكفى  اٍلجى ٍك  قراءةً ب لمصحؼً ا في يةكاآل .وي يبغكنى  أم  ( أىفىحي

ـى  بنصًب} ـعاص عف حفصو  ٍك  .347-1/345 :فيةالشا الكافية شرح :ينظر{أىفىحي

 .1/90 يعيش البف المفصؿ كشرح . 49 يؿالتسي :ينظر (3)

( بظرؼً ) عبارة (4)  . 49 متسييؿل مكافقة ىيك  ، س مف دةكالزيا األصؿ، مف ساقطة  زمافو

 .1/69 كاألصكؿ .49 التسييؿ :ينظر (5)

 .1/100 لمرضي الكافية كشرح ،50 التسييؿ :ينظر (6)

 أ15



70 
 

(: إٍف كافى  فىةي نكرةو مكصكفةو، ك  إلى امضافن  كيبل   كأ ا،مكصكالن عام   المبتدأي  )فىٍصؿي  أك الص 
َى  غيري  ًفعؿه  مىةي الص   ، أك المكصكؿي األلؼي كالبل  دخكؿي الفاًء  جازى  ـي،مقركفو بأداًة شرطو أك ظرؼو

ًَ عمى ا تنبييناعمى الخبًر،  ( عمى )إف  االبتداًء، إال   نكاسخي ا كييزيمييى  ، ايى بما قىبمى  ىىاما بعدى  ستحقاًؽ
( نظره لكف  كفي) ، األصح  

(1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 المكصكلةي  أؿ كىك ياأختً  (ما) أك ةً الشرطي   ( مىفٍ  ) قعى مك  اكاقعن  بتدأي الم كافى  إذا اجكازن  إً المبتد خبرً  عمى الفاءي  تدخؿي  (1)

ا فىاٍقطىعيكاٍ  كىالس اًرقىةي  كىالس اًرؽي  :} الىتع وً كقكلً  ، عاـو  مستقبؿو ب ، مكصكالن  كاف كما ،38 : المائدة { أىٍيًديىييمى   : كقكلوً  بظرؼو
  ...، فمصكفه      امعارن  بيبً الم   الحازـً  لدل ما                                     

ا } :لىتعا كقكلوً  ، ٍبًيوً شً  أك مى مىا } :تعالى وً كقكلً  طي ًة،لمشر  صالحو  فعؿو ب أك .53: النحؿ { الٌموً  فىًمفى  ن ٍعمىةو  م ف ًبكيـ كى  كى

ابىكيـ ا م ًصيبىةو  م ف أىصى ـٍ  كىسىبىتٍ  فىًبمى   .30: الشكرل { أىٍيًديكي
 فسعيده، حزـه  هي عندى  رجؿه  نحك: ، ةً لمشرطي   الصالحي  كالفعؿي  ، كًشٍبييوي  ، الظرؼي  يى كى : الثبلثةً  بأحدً  مكصكفةه  ةه عام   نكرةه  أك

 حينئذو  إً المبتد ٍبوً شً  اؿً لزك  كذلؾى  ، االبتداءً  خي نكاس كتزيميا ، خيبى ت فمف يانجاتً  في ىتسعى  فسه كن ، يضيعي  فما لكريـو  ده كعب

 .247-1/244 المساعد ينظر: . رطً الش   اةً بأد
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 خبر  الناصبة  لم الرافعة  للسم   الفعال   باب  
، ، : كافى  كىيى  ،كظى  أىمسى،ك  ضحى،كأى  كأىصبحى ، ك  ؿ  ،كباتى ـى مقركنةن  ، كليسى  صارى كدا

،كا ، فىًتئى  ككذلؾى  ،مٍنفي ةن  كبىًرحى  ، بػ)ما( المصدريةً  . ىذًه  زىاؿي كزاؿى التي مضاًرعييا يى  ٍنفىؾ 
ر    عيوي كترف ةو،عىنوي بجممةو طمبي   ٍخبىرً المي  غيرً  إً منيا تدخيؿي عمى المبتد ؼى األفعاؿي كما تصى

 .(1)الخبًر، كتنًصبيوي كيصيري خبرىىىا عمىب/ اسمىيا، ك 15/يصيري ك 
 ا،يى مىنسيكبةن لمرفكعاتً  حداثناأى  تٍ اقتضى  فإفً  ًع،بالمرفك  ايى اكتفائً  ـً لعدى  ، اًقصى نك  كتيسم ى

اؿى زى كى  ليسى كفىًتئى  ، إال   ا صالحه لذلؾى ككم يى  ةن،تام   يىتٍ كسيم   اكتفتٍ 
(2). 

ؿي ادٍ تى  كال  .(3)اأك مضاؼو إلييى  فياـو عمى ميٍخبىرو عنوي بأداًة است كاًخري األ لس ت ةي خي
ـى خبرى ما د عمييا، إال   قديمييىات ؾى ككذل ،(4)ا كيم يا جائزه أخباًرىى  كتكسيطي  خبًر  كفي تقديـً  ، ا

 .(5)بلؼه (، خابػ)مى  ةن ي  ا منفليسى كبىًرحى كأخكاًتيى 
ـى أٍف  اىن عي نً تى مٍ يى  كالى  إٍف  في االختصاصً  كال بمساكو  ، عؿو بف خباري االسـً اإلً  مىع يتقد 

َى   .(6)اإلعرابي  رى ىى ظى
 .(7)اعف النكرًة اضطرارن  ةً ىنا بالمعرفى  كييخبىري 

 

(: كيقترفي بػ) ( خبارً غيرى أى  ،إيجابيوي  ًصدى منيا إٍف قي  يى ( خبري ما نيفً إال  )فىٍصؿه )بىًرحى
 ًَ ، كما كى  يىيانىفٍ  ألف   ىىا،كأخكاًت دى إيجابه ؿه أك مي  ، ( فشاذ  أ/ منوي بػ )إال  16/ رى  .(8)ؤىك 

 
 
 
 

                                                           

 .52 التسييؿ: ينظر: (1)

 .52التسييؿ: :ينظر (2)

 .1/250 كالمساعد ،52التسييؿ: :ينظر (3)

 .54:ييؿالتس :ينظر (4)

 .54التسييؿ: ينظر: (5)

َى  كافى  :فيجكزي  (6)  أىًخي كافى  نحك: ، االسـى  ـً المقد   ككفي  كجبى  عرابي اإل خفي فإفٍ  أحده، منؾى  ٍيرناخى  كيفٍ يى  ـٍ كلى  زيده، حاؾى أى

 . 1/263 دالمساع ينظر: . منؾى  زكىىأى  تنىف يىكيف كلـ ، صديقي

 .54:التسييؿ :ينظر (7)

 .54التسييؿ: :ينظر (8)

 ب15

 أ16
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ذٍ  ،(1)اًضيالم ا بمفظً ( بجكاًز إلغاًئيى  كافى )  كتختص    ( ماًمنيا)  عك ضان مي  ًفياكبجكاًز حى
 .(3) ()لىكٍ  ك(  إفٍ دى )عٍ منيا بى  ضو ميعك   كغيرى  ،(2)  بػ )إٍف(  أك )أٍف( ةن مقركنى 

ًب في الت   أيلغيتٍ  كريب ما ا معمكؿه لغيًرىى  ؿى كامً ي ىذًه العى مً يى  كالى  ،(4) (أىمسىى)أصبحى ( ك )  عج 
ـى ا أى كمى  ،(5)ا ظرفن  ككفى ي فٍ أى  إال   ،ا لغيًرىى  وي ف ، ذلؾى  ٍكىى . (6) ااسمن  أفً بتقديًر ضميًر الش   تصًححي

 ًَ ، كى  كفي إلحاًؽ  .(7)خبلؼه  فعاؿً األ احى بيذهً كرى  ا،دى ادى ، كغى عى آضى
تىؾى  "  ما: "  ًيـكقىعىدى في قكلً  ،بصارى جاءى  كأيلًحقىتٍ   حت ىكأٍرىىؼى شفرتىوي  (8)جاءىٍت حاجى

 .(9) ٍربىةه حى  ايى كأن   عىدىتٍ قى 
(: أى  ؽى )فىٍصؿه  ٍفًيًو،نى  بقاءً تأخيًر الخبًر، ك  بشرطً  ،(10) بميسى  ( النافيةى اؿي الحجاًز)مى ىٍ أى  ٍلحى

ب ما ،( فٍ )إ كفىٍقدً  ، كىكى نً ًة بى غى في لي  اؽى إلحى  كالى  فًي،يـً كنىقًض الن  قدً عى الت  مى  أيلًحقىتٍ  كري القياسي  ي تميـو
ري  ،ب/ عمى نكرةو 16/ صكرةن ( مق)الى  أيلًحقىتٍ  ريب ماكى  ،(11) تختص   الى  إذٍ  ، بالتاًء  ميٍردىفةن  اكىى كقىصى

ذىفي  ،عمى الحيًف  ،ا اسمىيى  كاكحى بىرى  أىبقىٍكاك  حينئذو ا ، كاكىسي عى  ب مىاكري  ا،ىى خى ب مى ًليىيا كري ،فً  كى  د رى فىقي  ٍعؿه
 .(12)إليوً  ايفي مضافن الحً 

                                                           

 .55:التسييؿ :ينظر (1)

 .55التسييؿ: ينظر: (2)

 .55التسييؿ: ينظر: (3)

 .55التسييؿ: :ينظر (4)

 .56التسييؿ: :ينظر (5)

دى كى  إذا أن وي  يعني (6)  يرناضم (كافى في) أف   عمى ٍلوي فأك   ىاخبرً  معمكؿي  كأخكاًتيا )كاف( يى كلً  وي أن   هي ظاىري  ما العربً  لسافً  مف رى

  : قكلو نحك كذلؾى  أفً الش   ضميري  ىك
ا       ييكًتًيـبي  حكؿى  جكفى ىٌدا قىناًفذي  دىا ًطي ةى عى  اىيـإي   افى ك ًبمى  عىك 

 .283-1/281 عقيؿ: ابف شرح ينظر: كاف. اسـ ىكك  الشأفً  ضميري  ىك مستتره  ضميره  كافى  ففي

 .2/290 لمرضي الكافية كشرح ،54-53:التسييؿ :ينظر (7)

تىؾى حى  اءىتٍ جى  اقكليـ)مى  (8) تىؾى  تٍ صارى  ما :قديربت (اجى تىؾى  ك )ما(االستفياـ اسـ عمى يعكدي   ضميره  جاءى  ـي فاس ،حاجى  حاجى

 عباس. البف الخكارج قالو مثؿال كىذا .53 لسالؾا كمنيج ،53كالتسييؿ: 1/51،50 بالكتا ينظر: جاءت. خبر

 )ككف(. المساف في كما

 .عرابياأل ابفي  هحكا كالقكؿ .ىاخبرً  نصبً  مكضعً  في حربةه  ن ياككأى  يا،اسمي  ىكك   ، الشفرةً  عمى يعكدي  يره ضم عىدى قى  في (9)
 كاليمع ،2/290 لمرضي الكافية كشرح ،53كالتسييؿ: كالمساف)قعد(، ،1/201 التيذيب ينظر: .عرابياأل

2/70،62. 

 .56التسييؿ: ينظر: (10)

 .209 الخمسكف كالفصكؿ .57:يؿالتسي ينظر: (11)

 .335 المبيب كمغني .57: يؿالتسي :ينظر (12)

 ب16
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مو رىأٍ  مىع حاؽً ا( في اإلل)مى ػك ( النافيةي أفً )ك
(1). 

بعدى)ىىٍؿ(  كلييىاكديخي  ، ؿٍ كىى  مىا،ك  ، بعدى كافى المنفيًة، كليسى  برً الجر  في الخ اءي ب كتيزىادي 
ح    ب ماري  ،. كلكثرًة كقكًعيا في خبًر ليسى  (2)عًضًيـلب اخبلفن  ، ( التميمي ةً ا)مى بعدى  دخيكًليالً  حه ميصى

ًذفىٍت فىعيًطؼى بالجر  عمى تىكى ًميى   .(3)احي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .1/281 عدالمسا ينظر جني، كابفي  الفارسي كتابىعىوي  رد،المب رأم عمى بما النافيةي  أفً  تمحؽي  (1)

 : وً كقكلً  ، ؿٍ ىى  بعدى  المرفكعً  الخبرً  عمى الباءي  دخمتً  (2)
كأى  ؿٍ ىى  أالى   ـً بدائً  لذيذو  عيشو  خي

 .438-1/437 الشافية الكافية شرح ينظر:

  :زىيرو  قكؿي  عميوً  جاءى  كىىيـً الت   عمى الجر   (3)
ىمى  امى  ميٍدًرؾى  ٍستي لى  ن يأى  يلً  بىدىا  ياجائً  كافى  إذا اشيئن  سابؽو  كال      ضى

 .58:التسييؿ ك ،2/29 الكتاب :نظري 



74 
 

 أفعال  المقاَربة   باب  
مييا ( عىمؿً في األصًؿ كى  عىمى ا،الخبًر فعبلن ميض في لكف التيًزـى ىنا كك  ،)كافى جاءى  ماكريب   ارعن

ٍممةن اسمي ةن  ا،مىنصكبن  اأٍصًمًو ميفردن  ىعم  .(1)أك جي
رىل  فخبري  ًمؽى طىًفؽى  ري أ/، كخب17مىقركفه بػ)أىٍف(/ كاٍخمىٍكلىؽى عىسىى كحى عىؿى  كعى ذى كأى  كجى  ٍنشأىكأى  خى

ده  ) ككذلؾى  ،كىىب  كىىٍميىؿى ككىرىبى ميجر  ب   كجياًف، ٍكشىؾى أى  برً خ كفي( في االختياًر، كادى خبري  ماكري
)عى  دى جير    .(2) (سىىخبري

ـي  س طيوي تى  الى  ، الخبًر ىنا ميٍمتىًنعه  كتىقىد  كى
قىٍد  ،(3)  فىتىٍستىٍغني عف  ،( ٍفعىؿى ( لػ)أٍف يى سىى)عى تيٍسنىدي كى

( خى  ا،قبمىيى  االختبلًؼ م سىىلفظي عى  ٍختىًمؼي يى  الخبًر، كالى  )أٍف يىٍفعىؿى ًعؿى ضميرى  اكاسمييى  بىرىىىا،فإٍف جي
، خبلفنا ا،غيًرىى  مىجيئوي معى  امطاًبقن  ،ًبًو معىيا يءى جً  بمىيا،ما قى  فً  لممازني  الضميري  يىابً  ؿى ات صى  كا 

ًعؿى (، ك عىؿ  لػ)عىسىى( بػ)لى  حاقناعمى أٍصًمًو عندى سيبكيًو، إل لمن ٍصًب، كافى  المكضكعي  عندى  جي
 .(4)ٍفعً المكضكًع لمر   فً عى  ااألخفًش نائبن 
( ك)اٍخمى بى )كادى( ك)كىرى كمعنى  .(5)ىكمعنن  ا( المقاربةي، تحقيقن ٍكشىؾى ( ك)أى ٍكلىؽى ( ك)ىىٍميىؿى

رىل( ك )عىسىى( ميقارى ٍعنىىكمى  ٍعنىى .(6) ًإٍشفىاقناعىسىى  ًجيءي كقىٍد يى  ،رجاءن  بىتيوي )حى مى  كاًقيالبى  كى
اميٍستىدا فيوً  ركعي الش   من

ق17إعبلمان،/)كادى( كتيٍنفىى. (7) ا، أك بعىدـً الفعًؿ بطيئن  كعً ب/ ًبكي
بىًتًو مترككن   .(8)امقارى

 
 

                                                           

 .59التسييؿ: :ينظر (1)

 .296-1/294 كالمساعد .59التسييؿ: :ينظر (2)

 .1/299 كالمساعد .60:ييؿالتس :ينظر (3)

 فمذىب أفعؿ، أف انيعس :متق افإذ كعساه، كعساؾ عساني نحك: لمنصب المكضكع الضمير بعسى يتصؿ قد (4)

 العمؿ في عسى فحمؿ .يال اخبرن  رفع مكضع في كالفعؿ كأف يا،ل ااسمن  بعسى نصب مكضع في الياء أف سيبكيو

 .1/301 المساعد ينظر الخبر. كنصبيا االسـ رفعيا عمى عسى تبقى األخفش كعند لعؿ. عمى

 .59التسييؿ: :ينظر (5)

 .59التسييؿ: :ينظر (6)

 .59التسييؿ: :ينظر (7)

 ىذا عمى جني فاب الفتح أبك دؿ  كاست يخمص. يكد كلـ زيد خمص قكلؾ: بطيئان  الفعؿ بكقكع إعبلمان  كادى  نفي مثاؿ (8)

ا فىذىبىحيكىىا } :عالىت بقكلو مى  لىـٍ  يىدىهي  أىٍخرىجى  ًإذىا } :ىتعال قكلو مترككان  ربتومقا عدـ كمثاؿ (.71) البقرة { يىٍفعىميكفى  كىاديكاٍ  كى

 .1/303 المساعد ينظر: يراىا. أف اربيق كلـ يرىا لـ (.أم40) النكر { يىرىاىىا يىكىدٍ 

 أ17

 ب17
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 فعال  بالَ  ية  الم شبا  الح روف   باب  
( لمتأكيدً ف  : )إً كىي ( لبلستدراؾً  ،( لمتشبيوً أىف  ك)كى  ،( ك)أىف   ي،( لمتمن  يتى ك)ل ، ك)لكف 

 .(1)كاإلشفاؽً  لت عميؿً كا لمت رًجي( ؿ  عى لى ك)
 يىا،كأخكاتً  كىافى كالخبًر كى  إً بالمبتد ًصيااألفعاًؿ، كاختصا انيى مع ضم ًنيالت الحركؼي  ىًذهً 

عٍ  فعاؿً أيلًحقىٍت باألى  كالخبًر كالفاعًؿ  يىا،في الن صًب، كييسم ى اسمى  ؿً كالمفعك  لمبتدإً ا ًميىافي جى
ـ  الق كييسم ىبالرفىًع،  ٍزءىم  في ميٍمًكنىةي ال سمةي خبرىىا، كقيًصدى ىذا اإلعماؿي ًلتىت فإن يما  ، اإلسنادً جي

م   بتداًء،اال مرفكعاًف كما في بابً  اإم   ،ظى  كما في بابً  منصكبافً  اكا  م   ف  اأى  اكا  ليييمى  عه مرفك  ك 
م   ثانيييماك  ، كا  ـٍ يكيفٍ  مىكٍ فى  ، ف  في باًب إً  ماك بالعكسً  امنصكبه كما في باًب كافى  ف  لباًب إً  ل

/  .(2)ألىقساـً ا حدي أى  ًمؿى / أيىٍ أ 18ىذا اإلعماؿي
(  بػ ٍزءىيفً . كنىٍصبي الجي (3)ءً ىنا براًفًعًو في باًب االبتدا مرفكعه الككفييفى  عندى  كالخبري  )ليتى
،عندى الفٌراًء  ، كما استيٍشيً  أخكاًتيا عندى بعضً  ري كمثمييا سائً  جائزه محمكؿه عمى  بوً  دى الككفييفى

، كبًو قاؿ الكسائيعمى إ كأ الحاؿً  ؿٍ . كما لـ تدٍ (4)ضماًر كافى ( ال تدخؿي عميًو يوً عم خي )ما بىًرحى
ٍستيٍثًنيى ما ا ال  ىنا، إً  في باًب االبتداًء، فجائزه  ءىيفً لمجزٍ  ذيًكرى  اكم ،(5)الحركؼ ىذهً 

(6). 
 
 

                                                           

 .61 تسييؿال كينظر ،2/131 الكتاب (1)

 .61 التسييؿ ينظر (2)

ا ، البصرييفى  كؿق عمى كىذا الخبر، رفعكت االسـ تنصب الحركؼ ىذه (3)  ، ـي االس ًصبى ني  ماإن   فيقكلكف: الككفيكفى  كأم 
 .يادخكلً  قبؿى  وً رفعً  ىعم ىك بؿ شيئان، فيوً  تعمؿ فمـ الخبري  اكأم  

 بعض كأجاز الجزءيف، نصب قائمان، زيدان  يتل فيقكؿ: الفراء، عند بميت كالخبر سـاال نصب الباب ىذا في يجكز (4)

 رأم ىكك  ، كافى  إضمارً  عمى أك ، الحاؿً  عمى محمكؿه  بو استشيد كما األحرؼً  خمسةً  بعدى  يفً الجزءى  نصبى  يفالككفي

 .1/308 المساعد ينظر الكسائي،

،طم مفرده  هي خبري  إو مبتد ىعم تدخؿ ال الحركؼ ذهى أف   ذلؾ كمعنى .61 التسييؿ ينظر (5)  جممةه  أك زيده؟ أيفى  نحك: بي 

 .309-1/308 المساعد ذلؾ في ينظر .وي رأيتى  ؿٍ ىى  أك اضرٍبوي، زيده  نحك: ، ي ةه طمب

 .62-61 سييؿالت ينظر (6)

 أ18
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ـي  كريب ما  ، ر  كحركًؼ الجى  الظركؼً  تكسيط إال   ، التكسيطي  ىينا، ككذلؾى  عه ممتنً  الخبرً  كتقدي
بى  اًميى اس ىاقتيًصرى عم ٍذؼي بى إٍف ثى  اًرىى أك عمى خى  رى كافى ضمي إفٍ  االسـً تى دليؿه كحى

 .(1)مخصكصه بالضركرةً  الشأفً 
( في مكضؿه )فىصٍ  )إف   حى مى صى  كتيفتىحي في مكضًع المصدًر، فإفٍ  لجممًة،ا عً (: تيٍكسىري
، كى  الفتحي جازى  ا،مى يي لى المكًضعي  أىًة، كفمى كالكسري ًَ ا بىٍعدى)إذا( الميفاجى ب/ 18/كتيكسىري  الجكاًب، اًء
، كتيفتىحي إ كانت ( إفٍ ىبعدى)حت    تداءً الـي االب كتدخيؿي  ،(2) ةن جار   كأ فةن عاط كانتٍ  فٍ حرؼى ابتداءو
 كال تدخيؿي عمى ثالثو إال   ،(3)معمكًؿ الخبًر أك فصؿو  اسـو خبرو أك  فٍ ( مً ي)إف  مً ا يى ي مى عمى ثانً 

(، كالى  (5)الككفيكفى  كخالؼى  ،(4)ىاعمى خبًر غيرً  كال تدخيؿي  ا،أك اٍسمن  ايككفى خبرن  أفٍ   في )لكف 
ةى حي  مكافً  ، (6)نيديكًرهً لً  فيما أكرديكهي، ج  ( ك ف  )أى  كتيراًدؼي  ،ا في غيًر ىذا الباًب مى كى  ـً زيادًة البل   كا 
ـي ا ـي كتىمزى  مىبلىًف،كيييٍ  فً بلى مى عٍ ( فىيى أىف  ( ك )كى ف  )إً ف ؼي كتيخى  ،(8) (عىـ( )نى ف  ك)إً  ،(7) (عىؿ  )لى   ينئذو ح لبل 
،ديعفي  نىدىرى ا مى  إال   ،لبلبتداًء  خو ا ًفٍعؿه غيري ناسييى مً يى  كالى  ، افيةً ا كبيفى الن  )إٍف( فاًرقةن بينىيى برى خ  اءو

،الن   ىيـعندى  كتيفيدي  ،لمككفييفى  اًخبلفن   .(9)اإليجابى  ـي كالبل   فيى

                                                           

  : الصمت أبي بف أمية كقكؿ بالشعر مخصكص شأف ضمير كىك ىنا سـاال ذؼح (1)
 عزىؿي أى  كىكى  وً بً  ٍنًزؿٍ يى  ًعد ًتوً بً          نيكبيوي يى  مرناأى  ٍمؽى يى  ال فٍ مى  كلكف  

، في الشأ أم ، وي لكن   أم   زيده  بؾى  إف   :ًيـبعضً  قكؿً  في ٍعرً الش   غيرً  في كىكى  االسـي  ًذؼى حي  كقد ، أفً الش   ضميرً  ذؼً بح كاألمري

 ضميري  كىكى  االسـً  بحذؼً  . أخكاؾى  مأخكذه  ؾى بً  إف   : األخفشي  كحكى . الخميؿً  عف سيبكيوً  حكاهي  .إن وي  يريد: . مأخكذه 

 .310-1/309 المساعد ينظر: . خكاؾى أى  مأخكذه  ؾى بً  ن ؾى إً  أم ًب،المخاطى 

 .63-62 التسييؿ ينظر (2)

ف   } نحك: سـً اال عف المؤخر إف   خبرً  عمى بتداءاال الـ تدخؿ (3) ب ؾى  كىاً   سـاال كعمى (.73النمؿ) { فىٍضؿو  لىذيك رى

ف   } نحك: بالخبر المفصكؿ ىٍجران  لىؾى  كىاً  . لطعامىؾى  ازيدن  إف   نحك: الخبر معمكؿ كعمى (.3القمـ) { ألى  رضمي عمىك  آكؿه
ؽ   اٍلقىصىصي  كى لىيي  ىىػذىا ًإف   } نحك: ، اعمادن  سم ىالمي   (.62)رافعم آؿ  { اٍلحى

 .63 التسييؿ ينظر (4)

 . س مف أثبتناه كما  . خطأ كىك األصؿ)الككفييف(، في (5)

مكاف لشذكذه هأكردك  فيما حجة كال . ائـه لق ازيدن  ف  لك نحك: ،لكف   بعد االبتداء الـ دخكؿ فيكفالكك  أجاز (6)  ، الزيادة كا 
 .323-1/322 المساعد رينظ .ـالبل   زيادةً  عمى ًمؿى حي  ،( لعميدي  حب يا مف كلكن ني) : لعربا بعض قكؿ كىك

 المبيب مغني ينظر: .لعمؾ أم .اشيئن  لنا تشترم أىن ؾى  السكؽى  ائتً  : بعضيـ كقكؿ عىؿ  لى  في لغةن  تككف مفتكحةال ف  أى  (7)

 (.أنف)كالقامكس ،60

 األسدم الزبير ابفً  ؿي قك  ذلؾ كمف ، عبيدة أبك كأنكره كغيرىـ، شكاألخف كالكسائي يبكيوس ذلؾ أثبت عىـ،نى  ًإف   ترادؼ (8)

. ممتنيح ةن ناق اهللي  عىفى لى  :الزبير بف اهللً  لعبدً  األسدم  .1/326 مساعدال .بىيىاراكً  ك إف   :زبيرال ابفي  فقاؿى  إليؾى

 .قائـه  إال   زيده  ما الككفييف: عند لقائـه، زيده  إفٍ  معنى: (9)

 ب18
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( بيفى  ككقكعي   ا   ، خبلفن  عممييا بالتخفيؼً  ٍبطيؿي كيى  ى،أك معنن  الفظن  ، متنافييفً  ميفً كبل )لكف 
 .(1)ليكنيسى 

 .(2) االسـً أ/ ب19/ كيىٍبطيؿي اختصاصييا، لعمؿً عىًف ا اغالبن  ف يافتك )ما( بيذًه الحركؼً  كتقترفي 
(2). 

(: ال ييرٍ  ( قبؿى الخبًر، خبلفن  فىعي )فىٍصؿه ( ك)لكف  )إف  كأجازىهي  ،لمكسائي   االمعطكؼي عمى اسـً
فاؽو  ، الفراءي  ًَ َى َى فىاًء إعراًب المعطكًؼ عميًو ، كيجكزي ذلؾى بعدى الخبًر بات   كال،  ًبشىرًط خى

 يبكيوً كركىل س ،(3)كالمعطكًؼ عمى رأمو  خبرً كالكىصؼي بعدى ال ، لمفراءً  ايجكزي في البىكاقي، خبلفن 
 .(4)لقاًئًموً  طناميغىم   كنحكىهي،(، جمعكفى أ ييـ: )إن   يبكيوً س

(: تى   ا(، خبلفن عىؿ  في )لى  ذلؾى  كييٍمنىعي  ىىا،( كخبرً  ليتى اسـً )  مىسىد   مىًتيا( ًبصً ف  )أى سيد  )فىٍصؿه
 .(5)لؤلخفشً 
 
 

                                                           

ـٍ  فىمىـٍ  } تعالى: وي قكلي  نافييفمت بيف لكف   كقكعً  اؿي مث (1) لىػًكف   تىٍقتيميكىي ا قىتىمىييـٍ  الٌموى  كى مى ٍيتى  ًإذٍ  رىمىٍيتى  كى لىػًكف   رىمى   { رىمىى الٌموى  كى
 . العربً  عف عمالىياإً  كىىحى  أن وي  يكنس عف ًكيى حي  ، ليكنس اخبلفن  ، فىةن مخف   يىاإعمالي  ٍمنىعي كيي  (،17)األنفاؿ

 .65 التسييؿ كينظر: ،138-2/137 الكتاب (2)

 فإفٍ  .ككعمره  لقائـه  ازيدن  إف   نحك: ، ن حاةً ال فى مً  بإجماعو  ىاكخبرً  إف   اسـً  بعدى  ؼى العاط ًحبى صى  الذم االسـً  ٍفعي رى  يجكزي  (3)

، ؿى تستكمً  أفٍ  قبؿى  العطؼي  كافى  ككعم ازيدن  إف   نحك: ىىاخبرى  تأخذى  أفٍ  بؿى ق أم إف  ن   ، افً قائم ره  فقد ، ىبافً ذا كزيده  ؾى كا 

 : كيمتنعي  ، فً ذاىبا زيده  ك ن ؾى إً  : هي عندى  فيجكزي  ، اإلعرابً  اءً خف بشرطً  ذلؾى  الفراءي  أجازى ك  ٍفعى،الر   أم الكسائي، ذلؾى  أجازى 
 معى  أجازىهي  ما ياأخكاتً  مف (ًإف  ) غيرً  اسـً  عمى ًطؼى عي  فيما الفراءي  فأجازى  إف   أخكاتً  بكاقي كفي .قائمافً  ككعمره  ازيدن  إف  

 بقكلو: كاستشيدى  ، إف  
نيسي  وً بً  ليسى  بمدو  في    ًميسي لى  يا كأنًت  ليتني يا َى  أى

 البيافً  عطؼي ك  كصؼي كال ،بمدو  في معي كأنتً  ليتني يا :التقديرى  ف  أى  عمى ؿه متأك   كالبيتي  ، فه متعي   البصرييفى  عندى  كالن صبي 

،كأى  كلكف   إف   بعدى  الكاقعةي  كالتككيدي  اجكالز  رميالجى  عندى  كالمنسكؽً  ف   الرفعي  كالزٌجاج رميالجى  مذىب عمى فيجكز كالفٌراء، ج 

، أك بطةه  أك ، فسيوي ن قائـه  ازيدن  إف   نحك: وي،قبمى  الى  الخبرً  دى بع بلثةً الث في  إفٍ  قبمىوي  يجكزي  مافإن    الفراء مذىبً  كعمى الظريؼي

 .338-1/335 عدالمسا .اإلعرابي  خفي

ا ،نادره  كىك ، ذاىبكفى  أجمعكفى  إن يـ سيبكيو حكى (4)  ،2/155 الكتاب :ينظر فيو. ندكر فبل كالكسائي الفراء عندى  كأم 
 .1/338 كالمساعد

ٍعميكلىٍييا مسد   ساٌدةن  بميت أف   تتصؿ قد (5)   :وً كقكلً  مى
ـى     تمفتكا الظاعنيفى  أف   ليتى  فيا  غراـً ك  لجكن  مف بي ما فييٍعمى

 المساعد ينظر . قائـه  زيدنا أف   ليتى  : عمى ، قائـه  زيدنا أف   لعؿ   : األخفشي  فقاسى  ، لؤلخفش خبلفنا  ، لعؿ   في ذلؾى  كيمنعي 

1/330.  
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 بكًت ثي  معى  انكنن  اآلخرىةي كتيبدىؿي  ، فييفى لمكك  اسقكًطيا، خبلفن  زائدةه، لجكازً  كلى( األي لىعىؿ  ) كالـي 
ب ما قً  كسقكًطيا، كلىاألي  ( ك)ألى ف  )رىعى يؿى كري (، ىبػ)عىسى  الشعرً في  شىب وي . كقد تي (1) (ف  (، ك)لىغىف 
ب ما جاءى  اكييافتس  إلييا أكٍ  بنامنسك  ،مو أٍ رى  ىر  عما الجى ييى مً . كقد يى (2)ٍثرو ذلؾى في نى  في الخبًر، كري
 .(3)د رو ميقى  جارٍّ لً 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 .66 التسييؿ ينظر: (1)

 .66 التسييؿ :ينظر (2)

 .1/335 ساعدالم ينظر: .عقيؿ لغةي  مىعىؿ  بً  كالجر   .148 ،66 التسييؿ ينظر: (3)
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 َبر  والخَ  إ  لممبتد النااصبة   الفعال   باب  
اؿى كى  ًسبى كحى  ، ـى ات يى  ىبمعنى  : ظىف  الى  ب/ كىيى 19/ ـى كى  ، ابمعناىى  رىأىلكى  خى ًم ٍكـو بً  عىم قىةي المي  عى  حي

دى كى  رىأىلكى  ، يوً عم مىٍحكيكـو كى  ـى كى  ، ميرىاًدفىتىاىىا كىجى ٍعنىىبً  الى  زىعى ًمفى  مى ،كى  ،ضى ي رى َى عىؿى كى  صى ذى  جى كات خى
ميرىاًدفىتىاىىا
 (1). 
ر ؼى تى  مىاكى  فعاؿي األى  ىًذهً  ا ٍنيىامً  صى مى  تىٍدخيؿي  ذيفً الم   بىرً كالخى  ٍبتىدىإً عمى المي  ٍدخيؿي تى  ًبيىا أيٍلًحؽى  كى

ٍفعكلىيًف، ك  تىٍنًصبيييمىاكافى عمييما، فى   .(2)دليؿو ب إال   حًدًىماأى  حذؼي ال ى  ييمىاحذفي  يجكزي مى
ا لىييمى الى  امى  قساـً كاألى  حكاـً األى  فى مً  كى مىعى كافى  ييمى

ٍفعيكلى  سىد  مى  سيد  . كيى (3) امى مى ًَ ( فٍ ( ك)أى ف  )أى ٍيًو
مىًتًيمىاًبصً 

رً  فعاؿً إلغاءي ىذًه األى  ختاري كيي  ،(4)  ا،في تقد ًميى  حي كيىٍقبى  ًطيىا،في تكس   يىجيكزي كى  ىىا،في تأخ 
بى  إال   مى  ٍبًطؿي كيي  ،(5)رً بعدى معمكًؿ الخى ،الـي االبتداًء، كاالستفيا ايى عىمى كييسىم ى  ، افيةي الن   اكمى  ـً
 .(6)يقناتعم

ث ري تي  قىدٍ كى  بىٍيفى  ٍينىيىاكالجمعي بى  ، ٍنًكي ةن مى  ـي البل   ؤى ،قى  لغاءً في اإلً  ىىامصاًدرً  كى بىٍعضي  يذىبي ك  ًبيحه
 جائزه  ًو ،بً  نىٍنتي أك ظى  ،ذاؾى  نىٍنتي كنحك: ظى  ،إشارةو  اسـى أىك  يرنا،/ ككفي المصدًر ضم أ20القيٍبًح/

( المصدري  قيًصدى  إفٍ   .(7)أك سىبىبيوي  مكًضعي الظىف   ركرً كالمج كبالجار   ،بػ)ذاؾى
 
 
 
 

                                                           

 .71-70 التسييؿ ينظر: (1)

 .70 تسييؿال :نظري (2)

 .70 التسييؿ :ينظر (3)

 .2/286 لمرضي الكافية شرح ينظر: (4)

 عندى  اري المخت كىكى  ، نىٍنتي ظى  قائـه  زيده  :نحك ، المفعكليفً  فع ًرىىاتأخ   في ضعؼو  كالى  قبحو  ببلى  األفعاؿً  ىذهً  لغاءي إ يجكزي  (5)

 : نحكً  في مانعو  لغيرً  كمعننى لفظنا العمؿً  ترؾي  كىكى  اإللغاءي  كيىٍقبىحي  ، قائـه  نىٍنتي ظى  زيده  نحك: ًطيىا،تكس   أك ، مالؾو  ابفً 
د رىةن،مي  عىتٍ كقى  إذا أم ، قائـه  زيده  ظىنىٍنتي   . قائـه  ده زي نىٍنتي ظى  متى نحك: ، برً الخ معمكؿً  بعدى  ٍبحو قي  كبتقميؿً  تىصى

 .72 التسييؿ :ينظر (6)

 عمى ، قائـه  زيده  أظف   سيبكيو: كأجازى  معمقة، ظننت كتككف المفعكليف مكضع في الجممة كانت البلـ قدرت إذا  (7)

ٍنطىًمؽه لى  اظن   ننتي ظ زيده  نحك: ، قبيحه  اإللغاءً  في ىىامصادرً  كبيفى  ـً البل   فى بي الجمعي ك  . قائـه  يده لز  أظف   تقدير:  كيذىبي  .مي

 ينظر: . منطمؽه  ؾى ذا ظننتي  زيده  نحك: ، إشارةو  اسـى  أك ، منطمؽه  وي ظننتي  زيده  نحك: ا،ضميرن  المصدرً  ككفي  القبحً  بعضي 

 .366-1/365 المساعد

 ب19

 أ20
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( ك ) كتختىص   ، ك)عىدـى ٍصًميا بمضمريف لميسٌمى كاحدو  جكازً ( بفىقىدى ىذه األفعاؿي كى
(1). 

أك  منيا كما تصر ؼى  ،نىظىرى كدىرىل كعىرىؼى  : مىعى االستفياـً  في التعميؽً  يىابً  كأيلًحؽى 
بىيى   .(2)اقارى

مى  فى بما تصر ؼى مً  كىى: ييحٍ  )فىٍصؿه( بي كيي  ؿي ،القكًؿ الجي ،  ااىى نى عٍ المؤد مى مى  فردي الم وً بً  ٍنصى
لحاقيوي بالظ ف     مخصكصه  العرًب  ألكثىًر  اإللحاؽي   ىذاك   ، مىٍيـو سي  لغةي   ، اًؿ ميطمقن مى العى  فيكا 

،كالفصؿي بالٌظرًؼ ميغٍ  ،باستفياـو  ًب الميت صؿً المخاطى  بمضارعً   .(3)لمحكايةً راد   هً كبغيرً  تىفىره
( ا (4) (ٍقؿً )فىٍصؿه( : تدخيؿي ىمزةي )الن   ـى ًم ( أيخًتيا، فتنصباًف ثبلثةى أىلك)رى  لمذككرةً عمى )عى

اأٌكلييي  ، يفى لً ك عي فٍ مى  ا مى ،/ مى عمى  مىاكىي  ،المفعكالًف قٍبؿي  ىيمىاب/ كالثاني كالثالث 20كافى فاعبلن قىٍبؿي
ا،لى  تى ما ثىبى   .(5) لؤلخفشً  اا، خبلفن مى أخكاًتيً  ي ةً ييٍفعىؿي ذلؾى ببق الك  ييمى

 
 
 

                                                           

 . حمةً كالر   العفكً  إلى افقيرن  ًمٍمتيًنيعى  :نحك ، ىالمعنى  ت حدممي  ت صميفً مي  ضميريفً  يىاكمفعكلً  يىافاعمً  ككفً  بجكازً  أم (1)
ـى ) ذلؾى ب عىامىؿي يي  كقد ميمبلن، ؾى كظننتي  ًد  : ًلوً كقك  ،( كفىقىدى  ، عى

 ًدٍمتينييعى  تىٍيفً ضر   فٍ عى  يلً  كافى  قىدٍ لى 
ا عمى نىًدٍمتي                                            :كقكلو  قىٍدتيًنيفى  ن يمً  كافى  مى

 }          نحك: ، االستفياـً  معى  منيا ؼى تصر   كما ( كعىرىؼى  ، كدىرىل ، رى نىظى  ) البابً  ىذا أىفعاؿً ب التعميؽً  في يمحؽي  أم (2)
اذىا فىانظيًرم كنحك:} (،19) : الكيؼ { طىعىامان  أىٍزكىى أىي يىا فىٍميىنظيٍر   : المساعد كينظر (.33) : النمؿ {تىٍأميًريفى  مى

1/369. 

قىاليكاٍ :}نحك ، معناىا لمؤد ما المفردي  ًبوً  بي كينصى  ، الجمؿي  وً كفركعً  القكؿً ب ٍحكىىيي  (3)  ك} (،285) : البقرة {كىأىطىٍعنىا سىًمٍعنىا كى

ب نىا يىقيكليكفى  ك} ن ا رى لحاقي  كقصةن. كخطبةن  عرناكش احديثن  كقمتي  (،109) : المؤمنكف { آمى  أم ، مطمقان  ف  بالظ   عمؿً ال في وي كا 

 ىذا العربً  أكثرى  كيخص   . اقائمن  ازيدن  قمتي  : فيقكلكف ، ابً الخط   أبي عف يبكيوً س حكاهي  ، سيميـو  لغةي  كىك ، شرطو  ببلى 

 صؿي كالف ؟ امنطمقن  ازيدن  تقكؿي أى  نحك: ، صؿو مت   باستفياـو  صؿً المت   بً المخاطى  بمضارعً  العمؿً  في بالظف   اإللحاؽي 

  جامعةن. الداري  تقكؿي  دو بيعٍ  ٍعدى أبى  : كقكًلوً  ، ٍغتىفىره مي  ٍرؼً بالظ  
ـى عي  إفٍ ف ؟ امنطمقن  ازيدن  تقكؿي  الدارً  أفي نحك: ، كالمجركرً  الجار  ب أك  زيده  قاؿى  نحك: ، الحكايةً  إلى ًجعى ري  ركطً الش مف شرطه  ًد

كع :  .376-1/374 المساعد ينظر: قي،البا كذاك  . طمؽه من مره

 .74 ييؿالتس ينظر . س مف كالتصحيح )الكصؿ( األصؿ في (4)

ـى عى  الفعميفً  عمى قؿً الن   ىمزةي  تدخؿي  (5)  ا،منطمقن  اعمرن  ازيدن  عممتي أى  نحك: كذلؾى  ، مفاعيؿو  بلثةى ث فينصبافً  أختيا رىأىلكى  ًم

ـى عى  نقكؿ: حيف فاعبلن  كاف ؿأك   فعكؿه م :خالدناك  افزيدن  . أخاؾى  ابكرن  اخالدن  ريتي كأى   شأفي  ىك كىذا . خالده  رىأىلكى  ده،زي ًم

ـى عى  غيرً  في ذلؾى  يجكزي  كالى  مفعكالن، فاعبلن  افى ك ما ي ري تص أن يا كىكى  ، اليمزةً  َى  : األخفشي  كزادى  . أىلكرى  ًم َى  ظف  أى َى  حسبى كأى

ـى كأى   خاؿى كأى  دى  زعى  .383-1/380 المساعد :ينظر البكاقي. ككذا ا،قائمن  عمرنا دنازي ظننتأ :رأًيوً  عمى فتقكؿ .كأىٍكجى

 ب20
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ـى أى  كًمٍثؿي  ب رى  خبىرى أى كذلؾى ك  اًدفىتىاىىا،مير  نب أى ك  بىأى أىنٍ  ٍعمى د ثى كى  ،كخى ذا صً  ،(1)ٍأمو عمى رى  حى  يغتٍ كا 
ٍكمييىافى  لممفعكًؿ، كٍ  حي  .(2) امطمقن  نىٍنتي ظى  ـي حي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .1/383 المساعد :رينظ لمككفييف. ىك الرأم ىذا (1)

ـى  تقكؿ: مثمو، لصيركرتو كذلؾ كغيره ءو إلغا مف لظف ثبت ما جميع األفعاؿ ليذه يثبت أم (2)  ينظر: .قائمان  يده ز  أيعًم

 .1/384 المساعد
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ل  الف باب    اع 
ؿه فً  وً المسندي إلي الفاعؿي  ٍَ ـه أبدن  تاـ   ٍع في معناهي كذلؾ، فإف  (، أك اسـو ًعؿى )في  ػمبايفه ل ا،ميقد 

، فالفاعؿي ضميري المسنًد إليًو، كالمسندي  رى تأخ   ٍف تى  دأه،مبت إليوً الًفعؿي ما يختص  بالفعًؿ، فيكى  بلى كا 
فٍ  ظيىًر،المي  ىفاعؿي فعؿو كاجبي اإلضماًر في معنى  كالضميري  رًة،ٍؿ( في غيًر الضرك )ىى  بلى تى  كا 

اأ/ أك مر 21/ًو،بً  اأك شبيين  ال  بإً  امقركنن  إال   ؿي ينفصً  في بابًو، كالى  رى ما ذيكً لوي عمى  بي فيما يىجً   فكعن
 .(1)غيًر مضاؼو إليوً  مصدرو أك ب يا،بصفةو غيًر مٍكصيكفً 

ؽي تى  كقد  ي. كتمحؽي الماضً (2)كاحدو عبلمةه كضميًرهً  غيرً  رو ظاىً  إلى لمسندى ا ٍعؿى الفً  ٍمحى
ًَ  ؿ  تاءه ساكنةه تدي  ثو مؤن   إلىالمسندى   صبلن ميت   ضميرناإٍف كافى  ا،تيحذىؼي غالبن  كالى  ًق،عمى تأنيًث
اقييىاكلً  ، ٍمعو حقيقي  التأنيًث غيرى جى  صبلن ميت   رناأك ظاىً  ، اميطمقن  التأنيًث المفصكًؿ   قي  مىعى الحقي حى

َى  َى َى َى دي ( أىبغيًر )إال  ٍجكى
ـي جمًع التصحيًح  إلى. كحكـي الميسنًد (3)  ٍك ـي كى  ًه،كاحدً  إلى المسندً  حي ٍك  حي

ـي حي  ، اءً كالت   باأللؼً   رً المذك   كجمعً  كسيرً الت   جمعً  إلى المسندً   المجازم   الكاًحدً  إلىالميسنىًد  ٍك
 م حاؽً في ال ىذًه التاءي  تيساكمكى  ، (4)الكاحدً  نىٍظـً  تىغىي رً لً  ، ذلؾى  في كاألبناءً  كالبنكفي  ،التأنيًث 

 اؿه سؤ  وً ًفٍعؿي الفاًعًؿ الميجاًب بً  ازنا. كييضمىري جك (5)الد الةي عمى التأنيثً  تاءي المضارعةً  دىًموً كعى 
ميقد ره  أكٍ  ره ظاىً 

(6). 

                                                           

 .75 التسييؿ :ينظر (1)

ييايي  التي (غيثالبرا أكمكني )لغة بذلؾى  يريدي  (2) ـٍ فً  تىعاقىبيكفى )يى  لغةى  مالؾو  ابفي  سىم   كاكقامي  ،الزيدافً  اقامى  فيقاؿ: (.كىةه مبلئً  يكي
 .لينداتي ا كقمفى  ، الزيدكفى 

ـى  : تقكؿي  (3) فٍ  قامت. : كاألجكدي  ىنده، اليكـى  قا ـى  ما : كقكًلنىا ًإال  بً  ًصؿى في  كا   امتٍ قى  امى  قكلنا: مف أجكدي  التاءً  بحذؼً  ىنده، قا

 .1/390 المساعد .ًإثباًتياب ىنده  إال  

 كزيديف كالنكف بالكاك أك بالياء جمع ما كغيره اءكالت باأللؼ مذكرال معج كىك التصحيح جمع مع التأنيث تاء حكـ (4)

 لينداتا قاـ تقكؿ: كال فييما، قاـ بؿ زيد. امتق تقكؿ: ال كما الزيدكف، امتق تقكؿ: فبل كاحدًه، مع حكميا كىندات،

 ، التأنيث ازمالمج كاحدال مع حكميا كالتاء لؼباأل المذكر كجمع التكسير جمع مع كحكميا ىند. قاـ تقكؿ: ال كما ،
 اتكالبن لبنيفا مع كحكميا منيا. كتجريده إلييا سندالم لمفعؿ التاء لحاؽإ الثبلثة صناؼاأل ىذه فم كؿ في فيجكز

-1/391 المساعد .األبناء كقامت األبناء قاـ تقكؿ: كما البنكف، كقامت كفالبن قاـ تقكؿ: ، األبناء مع كحكميا
392. 

، كالنار ىند، تقدـ :فنقكؿ (5)  . كاضطرمت قامت فييما: نقكؿ كما الزكمن  لتاءبا تضطـر

 ـ،استفيا أك زيد، جاء بمى أم ؟  أحده  جاء ام جكاب: في زيد، بمى نحك: ، نفي بو المجاب الفاعؿ فعؿ اجكازن  يضمر (6)

 . 395-1/394المساعد ينظر: ؟ ده أح أتى ىؿ جكاب: في زيد، ـنع نحك:

 أ21
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فٍ الفاًعؿي  ييحذىؼي  كالى  ـى، خبلفن  كا  ًم عميًو  دىل تٍ  ٍعؿه مىعىوي فً  ٍحذىؼى أٍف يي  إال   ، مكسائي  ب/ ل21/اعي
 .(1)الجمعً يىٍظيىري بالت ثنيًة ك  ؼً ذٍ لحى كا ضمارً بيفى اإلً  ٍرؽي . كالفى نةه قري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ، لحذؼا وفي عىأد مكضعو  كؿ   ألف   ؛ ذلؾى  يريهي غ كمنعى  دليؿه  عميوً  دؿ   إذا الفاعؿ حذؼى  – هي كحدى  -الكسائي أجازى  (1)
ا بىٍعدً  م ف لىييـ بىدىا ثيـ   } تعالى: قكلو الحذؼ تكىـ التي المكاضع فمف لمحذؼ. ضركرة فبل ، ممكفه  فيوً  فاإلضماري   رىأىكياٍ  مى

تىبىي فى  } تعالى: وكقكل البداء. ليـ بدا ثـ فالتقدير: (،35:) يكسؼ { اآليىاتً  ـٍ  كى  (.45:) إبراىيـ { ًبًيـٍ  فىعىٍمنىا كىٍيؼى  لىكي

 .601-2/600 شافيةال الكافية شرح :نظري .حذؼه  ىذا أف   يرل كالكسائي العمـ. لكـ كتبيف كالتقدير:

 ب21
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ل   ينوب   لاذيالمفعول  ا باب    عن  الفاع 
يٍ  أكا ًبًو، أك ًعٍممن  ا،الفاًعؿي إيجازن  ؼي ييحذى  ،  ا،لىوي، أك احًتقارن  اتىعظيمن  أك بلن،جى أك لغيًر ذلؾى

نٍ  كبي فىين ال   وً ما يٍستىًحق وي المفعكؿي بً  في جميعً  وي عى ،فمصدره  إٍف كيًجدى، كا  ظرؼه  أك ميؤق ته
،ميتىصى  ، أك اسـه في معناهي، كييفٍ  ر ؼه ، كالمسندي إليًو ًفعؿه ذلؾى  آًخرً  ؿى ما قىبٍ  تىحي أك جاره كمجركره
ا،إٍف كافى مض عؿً الفً  ال   ارعن ، ف كا  ،اٍعتىؿ  في ثي  إفٍ كيًسرى (،  بلثيٍّ (، أك )افتىعىؿى أك مكاًزًف)اٍنفىعىؿى

م ا،أك أيًشـ   وي،ما قبمى  ةً حير ؾى بالكسر  ب ما ضى م وي  كري ـ  . كيي (1)أيخًمصى ضى ما لـ تيٍنقىًؿ  ا،ميطمقن  ليوي أك   ضى
ر ؾي كيي  ،متبكًعوً  إلىالكسرةي إليًو أك  ىمزًة / إٍف كافى ذا  أ22الماضي ثاًلثيوي/ كؿي أى  ق وي بما يىستىحً  حى
، كثانيوي   .(2)ك الن مىزيدةو أ ذا تاءو  إٍف كافى  كصؿو

 غيري  ينكبي . كقد  (3) لمككفييفى  اخبلفن ده ، مفقك  كىكى  المفعكًؿ بًو إال   غيري  عنوي ينكبي  كال
،إٍف أيًمفى الم   ؿً المفعكًؿ األك   ـى( خً  ذلؾى كفي إجازًة  بيسي ( ك)أٍعمى  .(4) بلىؼه في باًب )ظف 

ا ،كنائبو عنوي، منصك  ،فاعؿو  بالفٍعًؿ غيرى  تىعم ؽي يى  كمى ،الم كبي كالمجركري منص به ٍف  حؿ  كا 
 .(5)كعيوي فمرفي  ،نابى 

                                                           

 مىيىاقب ما ًسرى كي  ،اختارى  نحك: أفتعؿ، أك . نقادى ا نحك: انفعؿ عمى أك ،اعى كب قاؿى  نحك: ثبلثيان، الماضي عيف اعتمت إف (1)

 العيفً  قبؿى  ما كسرفي ، ٍـّ ض إشماـً  مف خالصةن  كسرةن  العيفً  قبؿى  ما بكسرً  ًتيرى كاخٍ  كانًقيدى  كًبيعى  ًقيؿى  :ؿفتقك  ، إخبلصو ب

ًقيؿى  } :حكن وي قبمى  لذمكا الكجوً  بيذا السبعةً  في ًرئى كقي  ، الضـ   إشماـً ب  { اٍلمىاء كىًغيضى  } ك { مىاءؾً  اٍبمىًعي أىٍرضي  يىا كى
 التي ٍقمىبي كتي  ًسيىا،مجانً  بعدى  يالسككنً  كاكه  ىيى  التي يفي الع فتسمـ كبيكعى، قيكؿى  : فيقكؿ ا،ضم   خمىصى أى  ريب ماكى  (.44ىكد)

 المساعد ينظر: .ىىاكنحكً  رى كاختا انقادى  في الثبلثً  غاتً الم   ىذهً  جكازي  ذلؾى  كمقتضى .م ةو ض بعدى  يىالسككنً  اكاكن  ياءه  ىي

1/402-403. 

ـ   (2) ًربى  :ؿفتقك  النائب فعؿ كؿأ امضارعن  أك ضيناما الفعؿي  كافى  سكاء أم امطمقن  ييضى . ضي  كافى  إفٍ  وً ثاني كمعى  كييضرىبي

ًلوً  في امزيدن  اماضين  ـ  بً  ؽى أيٍنطيمً  : تقكؿف صؿو ك  ىمزةي  أك  ؿً األى  ضى ًلوً  في امزيدن  اماضين  كافى  إفٍ  ثانيوً  كمعى  . كالثالثً  ك   تاءه  أك 

بى  فتقكؿ: ، كٍ  تيعيج  ،كتيجي ك  ٍكًطفى كتيشي  ًىرى ،كتيضي ـ  بً  ًربى ؿً األى  ضى  .401-1/400 المساعد . انيكالث   ك 

 دي كيؤي   ،كالككفيكفى  األخفشي  ذلؾى  كأجازى  كده،مكج كىك وً بً  المفعكؿً  غيري  ينكبى  أفٍ  البصرييفى  مف خفشاأل غيري  يجيزي  ال (3)
 كالمجركرً  الجار   إلى (لييٍجزىم) أسندى ف (.14الجاثية) { يىٍكًسبيكفى  كىانيكا ًبما قىٍكمان  ًليىٍجًزمى  جعفر} يأب قراءةي  ييـمذىبى 

 .399-1/398 المساعد ينظر: .وً بً  مفعكؿه  كىك (قكمنا) كنصبى 

 أيعًطيى  : فتقكؿ ، ـى أعمى  أك ف  ظى  أك ٍعطىىأى  بابً  مف كافى  سكاء أم قنا،مطم مفعكالتً ال مف كلىاألي  غيرً  نيابةي  ٍمنىعي تي  الى  (4)

ـه، ازيدن  ـى  قائـه، ازيدن  كظيف   ًدٍرىى ـى   ، قائـه  اعمرن  ازيدن  كأيعًم ا سميننا، شيؾى كب يدناز  كأيعًم  ذلؾى ك  ا،مطمقن  وي إقامتي  فيجكزي  ؿي األك   كأم 

 .400-1/399 المساعد ينظر: .ٍعمىـى كأى  ف  ظى  بابً  في المنعى  أطمؽى  مىفٍ لً  اخبلفن  ٍبسي الم   ًمفى أي  إفٍ 

 كالتمييزً  كالحاؿً  كمىعىوي  وي كلى  وً بً  كالمفعكؿً  كالظرفيفً  المصدرً ك الفظن  منصكبه  الفاعؿً  كنائبي  ، كأخكاًتيا كافى  اسـي  كىك (5)

 مررتي  نحك: ، زائدو  بغيرً  أك ، أحدو  مف رىٍبتي ضى  ما نحك: ، بزائدو  كالمجركرً  محبل   أك ، ونصبً  جكازً  بشرطً  ، ىكالمستثنى 

 . 1/404 المساعد :ينظر . زيدو ب

 أ22
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(: كالمسندي إليًو  ؿي بينىيي  ميىوي،يى  أفٍ  ميوي فأص زًئًو،كجي  الًفٍعؿي )فىٍصؿه  إال   كًب،بالمنص مىاكقد ييٍفصى
 شابىوى (، أك اٍلتباسيييما، أك قيًرفى المنصكبي بػ)إال   ًيؼى أك خً  ،ال يىٍنفًصؿي  ايككفى المرفكعي ضميرن  أفٍ 

إلى  أك أيضيؼى  يىا،، أك شابىوى المقركفى بً  ()إال  بػ إٍف قيًرفى  األصؿً كيىًجبي ًخبلؼي  يىا،بً  المقركفى 
 .(1)إلى المنصكبً  يعكدي  ضميرو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

،م غيرى  اضميرن  كافى  إفٍ  وي كنائبي  الفاعؿي  كىك ، وً بمرفكعً  الفعؿً  كصؿي  يجبي  (1)  ًخيؼى  أك . وي كأكرمتي  ازيدن  لقيتي  نحك: حصكرو

 مفعكالن. كالثاني فاعبلن  ؿً األك   ككفي  فى تعي   عيسى، مكسى بى ضرى  : قمتى  فإذا ، قصكريفً م ايككنى  كأفٍ  بالمنصكبً  وي التباسي 

 كتأخيري  بمرفكًعوً  الفعؿً  كصؿي  كجبى  ، المفعكؿي  ًصرى حي  فإذا .ازيدن  إال   كعمره  بى ضرى  ما نحك: ، بإال   نصكبي الم ًرفى قي  أك

 عادى  إذا الفاعؿً  كتأخيري  فعكؿً بالم عؿً الف كصؿي  ىيـعندى  فيجبي  ا،زيدن  ميوي غبل رىبى ضى  نحك: في ألكثريفا كعند . المفعكؿً 

 غبلميوي. ازيدن  رىبى ضى  : ىذا عمى ؿفتقك  ، الفاعؿً ب صؿى ات   ضميره  المفعكؿً  مىع
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و  أو م لَ  ه  بو  بضمير   ول  المفع ن  عَ  ْبي و  الف ْعل  أو ش   اشتغال   باب    ب س 
،ضميرى اسـو متقد   صىبى نى  إذاب/ 22/ غيري  ًشٍبييوي،أك  ًفٍعؿه  رنا،تقدي كٍ أى لفظنا بلًبسىوي مي  كٍ أى  ـو

 ٍنسىخي حرؼو يى  كٍ أى  االبتداءً  الـً  أكٍ  الن افيةً  امى  كٍ شرطو أى  كٍ أى  ياـو استف تاؿو ألداةً  كالى  فىةه،صً  كالى  مىةو،صً 
ٍكنىٍي جي  ـي ثاني ري بى  ، ممةو االبتداءى، كليسى الميتقىد  الًفٍعؿى بعامؿو  خيص  يى  امى  بلى إٍف تى  ، اغالبن  ٍصبيوي نى  كىجى

يظيري  الى 
حي . (1) (، أى كٍ أى ا،استفيامن  بلى إٍف تى  عمى الرفعً  كييرىج  عيًطؼى عمى  كٍ أى  ةى،)إذا( الشرطي  كٍ )حيثي

 كافى  كٍ أى  ا،الًفعؿي المظيري طمبي   افى ك كٍ أى ، فاجأةً )أم ا( أك إذا المؼً اطجيممةو فعمي ةو كليسى بعدى الع
ٍصؼو  ى ـً في تىكى  كًقعي يي  ٍفعي الر   فٍ . (2)ىبالمعنى  ًخؿٍّ مي  كى ،  ٍعمي ةه فً  ٍممىةه جي  بىريهي ميبتدأه خى  ؼً العاطً  قبؿى  كافى  كا 
ٍف  خى  ، ٍصبي كالن    ٍفعي الر   تىكىلاسٍ  حً كالمي  كالمكًجًب   لماًنعً ًمفى ا بلى كا   ٍفعي الر   كافى  ، ك مكالميسى  رىج 

 .(4)نىٍفًسوً بً  ميبلىًبًسوً بتابعو كى  الضميرً  كمبلًبسي . (3)مختاران 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 السابؽ نصب فيجب أخيًو،ب مررتي  أك ،أخاهي  ضربتي  زيده  :وً كمبلبسً  .وً بً  مررتي  أك وي ضربتي  زيده  :ؾى قكلي  الضميرً  مثاؿي  (1)

 فتقكؿ: التحضيض، كأدكات الشرطية، (إفً ك) مجازاة، في كلك المفاجأة، غيرً ل (إذا) حكن ، بالفعؿً  يختص   ما بلى تى  إفٍ 

فٍ  أىنتيوي، ما وي لقيتي  ازيدن  كلك وي،أكرمي  اهي ألق ازيدن  إذا  فييا السابؽ االسـ بنصب ؟ تىوي أكرم ازيدن  كىبل   .أكرمىؾى  وي أكرمتى  زيدان  كا 

 كيمتنع بالظاىر، مفسر بمضمر زيد نصب فيجب ؟ وي رأيتى  ازيدن  ىؿ :نحك ، اليمزة بغير ااستفيامن  أك ا،كجكبن  كميا

 .413-1/412 المساعد عنو. اعكضن  المشغكؿ العامؿ فلكك  يظير، ال بعامؿ لنصبا كجب الرفع.

مىٍقنىاهي  شىٍيءو  كيؿ   ًإن ا } تعالى: قكلوك اكصفن  ـي يكىً  الرفعي  كاف إذا (2) ًَ  فنصب (.49) القمر:  { دىرو ًبقى  خى  أفٍ  تكىـ رفعي ي كؿٍّ

 أف يكىـ كرفعو بقدر. شياءاأل خمؽ عمـك فيمـز خبر، فيك قبميا فيما عامبلن  تفسر ال الصفة إذ شيء، صفة خمقناه

 لكف   ، امنيم بكؿٍّ  ًرئى قي  كقد الصكاب، غير احتماؿ لرفعو النصب، فرجح ا،خبرن  ككنو كالصكاب شيء، صفة خمقناه

 .1/417 المساعد ينظر: . صبي الن   المشيكرى 

 :قكلؾى  العجًز، ةى فعمي   دًر،الص ةى اسمي   أم ، كجييفً  ذات جممةن  طؼي العا ًليى كى  إفٍ  كذلؾى  ، كالن صبً  فعً الر   اءً استك  مثاؿي  (3)
ـى  ازيدن  ٍبتيوي  يده ز  :قكلؾى  الثانيةً  الصكرةً  في فعً الر   يارً اخت كمثاؿي  . صبً كالن   ، فعً بالر   وي،كممتي  ككعمره  هي أبك  قا رى  زيده  أناك  ضى

 .422-1/421 المساعد ينظر: .اءاالبتد عمى فعي فالر   .وي ضربتي 

وي،ي جبلن ر  ضربتي  زيده  ، أباهي  ضربتي  زيده  : ذلؾى  مثاؿي  (4)  .1/422 المساعد .كأخاهي  اعمرن  ضربتي  أك بغضي

 ب22
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 وم و  الف ْعل  ول ز   َتَعد ي باب  أ/ 93/
فً  ينا،متعد   يى كسيم   نفًسًو،الًفٍعؿي مفعكالن بًو ب ىقتضى ا إفً  حرًؼ  إلىبًو  وً تعميقً  فياٍحتاجى  كا 
 ، (  أك في ضركرةو إال   ا،سماعن  إال   ر  الجا ؼي . كال ييحذى (1)مان الزً  سيم يى جرٍّ  ،(2) ك)أٍف(   مىعى)أف 

 .(3)امنصكبه بالفعًؿ غالبن  كالمجركري عندى المحذكؼً 
ـى غيري ما تق كالمتعد م  إلى ميتىعىدٍّ  ك بنفًسًو، اثنيفً  إلى ميتىعىدٍّ  ك ،كاحدو  إلى ميتىعىدٍّ  ريهي ًذكٍ  د 

اأح ،اثنيفً  ،الجى  وي أصمي  ديىيمى  .(4)دو بكاحً  ٍكتىًفيقد يى  مىاككبلىي  ر 
ـي م كاألصؿي   ما  ـي كتقدي ، كذلؾى  ليسى  اعمى م المعنىىفاًعؿه في  يفً ًمفى المفعكل ىكى  اتقدي

في  وً ، كتركً  كميٍمتىًنعه  زه كجائً  به كترؾي ىذا األصًؿ كاج ، لؾى كذ أصميوي الجر  عمى ما ىكى  سى لي
 .(5)لمقراًئًف المذككرةً  الفاعؿً  بابً 

ـي  ٍك ابً  تعميًقوً في  تىعىد مالمي  كحي كٍ  ،زادى عمى مطمكًبًو  مى ، ـي حي  ٍعؿي ب/ الفً 23/ ؼي كييحذى  البلىزـً
ب ماك  ،(6)عنوي  الس ؤاؿً أك  ، وً بً  ٍعدً كالكى  ، قىاًلي ةو مى  أكٍ  ،لىوي  ىيبً الت أى  كرؤيةً  ةو،لقرينةو حالي   اجكازن   ري

ًذؼى ل  .ٍكريىىاذً  ٍأًتييى  عى مكاضً  في اقرينةو، فبل ييقاسي عميًو، كييحذىؼي كجكبن  غيرً حي
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،تق أفٍ  تي عجب : تقكؿي  (2) ، فٍ أى  فٍ مً  : كاألصؿي  . قائـه  أن ؾى  أكٍ  كـى ًذؼى فى  .ئـه قا أىن ؾى  كًمفٍ  تقكـى  .اتخفيفن  الحرؼي  حي

ر  ا اءى بق ألف   كذلؾى  (3)  .كثيره  صبي كالن   ، قميؿه  وً عاممً  حذؼً  بعدى  لجى

 أىٍعطىٍينىاؾى  ًإن ا } :كنح اثنيف، إلى تىعىدٍّ كمي  . اهللي  رىًحمىؾى  : نحك ،كاحدو  إلى تىعىد  مي  أىٍعمىـى كى  ف  ظى  : ابىيٍ ب غيرً  مف تىعىد مالمي  (4)

 كبحرؼً  تارةن  وً بنفسً  يىتىعىد لفى  ،ً  زـككالم   عد مالت   جائزي ك  كبنا،كج وً بنفسً  متعدٍّ  كاحدو  إلى مكالمتعد   (.1) :الككثر{ اٍلكىٍكثىرى 

حى ك  شىكىرى كى  خرلأي  ر  الجى   سىاكى  : نحك ، وً بنفسً  اأيضن  وً إلي تعد ل ام ًمٍنوي فى  ، اثنيف إلى د مالمتع كىك الثاني كذاك  ، نىصى
ادً  عطيتيوي كأى  ب ةن جي  ازيدن  كىسىٍكتي  :قكؿفت ٍعطىى،كأى  ،كأى  اختارى  :نحك ، ر  الجى  بحرؼً  إليوً  عىد لتى  ما ًمٍنوي ك  .ٍرىىمن  :ؿفتقك  مىرى

رو م عمى الضميري  يعكدي  ئىبل  لً  ، ازيدن  غبلميوي  ربى ض :جكزي ي كال ، رً بالخي وي كأمرتي  ، جاؿً الر   فى مً  زيدنا اخترتي   الفظن  تأخ 
 .ٍتبىةن كري 

: إذا (5) ا،دً  ازيدن  أعطيتي  قيمتى ـي  ؿي فاألص ٍرىىمن  :جاز ليذاك  المعنى، في فاعؿ كىك خذ،اآل ألن وي  ، درىـ ىعم زيد تقدي
ـى الد   صاحبىوي  أعطيتي  :متنعكا ا،زيدن  ٍرىىمىوي دً  أعطيتي  ذا ، ٍرىى ، ازيدن  اخترتي  قمت: كا  ـي  فاألصؿي  الرجاؿى  عمى زيد تقدي

ادً  عطيتي أ ما :كمثالو ، به كاج األصؿً  ىذا تىٍرؾي فى  ، جاؿً الر   فى مً  ازيدن  اخترتي  : األصؿى  ألف   ؿ،الرجا  إذ ا،زيدن  إال   ٍرىىمن

ـى الد   أعطيتي  :نحك ككذا ان،زيد إال عمرنا ضربى  ما :مثؿ ىك  الجائزي ك  .غبلميوي  يدان ز  ضربى  :ؿمث ىك إذ ًحبىوي،صا ٍرىى

 اعمرن  كضربى  عمرنا، زيده  ضربى  يجكز: كما يدنا،ز  بناثك  كسكتي  :حكن األصؿً  عف وي كخركجي  بنا،ثك  زيدنا كسكتي  نحك:
ا،دً  إال   ازيدن  عطيتي أى  ما نحك: متنعي كالم .زيده   أم عمرنا، زيدنا ربتي أض ككذا: ، رناعم إال   زيده  ضربى  ما مثؿ كى إذ ٍرىىمن

 .433-1/432 المساعد عيسى. مكسى ضربى  مثؿ: ىك إذ ا،عمرن  يضربي  ازيدن  جعمتي 
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ىا إفً  ٍنًكي امى  وً بً  ٍفعيكؿي المى  كييحذىؼي  ال   ،سىبىبه  ني تىوي  ٍقتىضى  .(1) فىغىيري منكمٍّ  كا 
ؽي  تىٍمحى ع ؼي عيني  ، ٍقؿً الن   ٍمزىةي ىى  ث بلثي  ال ًبفىاءً  كى  ٍنوي،عى  اقاصرن  كافى  كاحدو  إلى د لفىيىتىعى  وي،أك تيضى

اإٍف كافى  د يناميتعى  صيري كي عد ينا،مفعكالن إٍف كافى ميت فيزدادي  الىًزمن
(2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 حذؼي  كمنوي  ا،اختصارن  ؼي الحذ ىك كىذا بو، مفعكالن  المنصكًب  مف ٍذكيٍر يى  ـٍ لى  ما أم ،لدليؿو  امنكي   وً بً  المفعكؿي  حذىؼي يي  (1)

ا فىع اؿه  :}تعالى كقكلو ، بشرًطوً  ؿً المكصك  ىعم عائدً ال الضميرً   ،منكمٍّ  غيرى  أك يريده. أم (16) : البركج { ييًريدي  ل مى
،نف في اهللي  أصمحى  :ؾى قكلً  في لطؼى  معنىى ٍصمىحى أى  يفكتضم  .ؾى نفسى  اهللي  أصمحى  : قمتى ل ضميفي الت   لكال إذ ًسؾى

 كيعاقبي  .ٍنتيوي كأبى  الشيءى  أزلتي  :نحك ، االزمن  كافى  إفٍ  متعد ينا فيصيري  ، مالمتعد   غيرً  ثيالثبل عمى النقؿً  ىمزةي  تدخؿي  (2)

ٍلتيوي،كنى  الشيءى  أنزلتي  نحك: ، ثيرناك العيفً  عيؼي تض اليمزةى  نتيوك  أبىٍنتيوي ك  ز  ٍَ  الثبلثي عمى التعدية ىمزة تدخؿ ككذا .بىي 

-1/445 المساعد ينظر: .الش يءى  كأىٍغشىٍيتي  اعمرن  ازيدن  فمتي كأ نحك: ، فً اثني إلى متعد ينا يري فيص كاحد إلى لمتعدما
446 . 
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دً  ازع  ت ن باب    اواحدً  ْعم والً مَ  االعامَمْين  َفصاع 
،متأخ   اىرو ظ باسـو  ،العمًؿ أك ميختىًمفاهي  ميت ًفقا ًشٍبييييمىا، كأ بلىفً ًفعٍ  عىم ؽى تى  ًإذا كىجىبى إعماؿي  رو

ًدًىماأ خبلفان  ،األقرًب  ماؿإع لميختاري كا ،العمًؿ  ميت قفيال فيخبلفان لفراء  معان، إعماليييماال  حى
 اختبلؿً  إلى طابقةي المي  ًت أد   فإفٍ  ، اميطاًبقن  الميٍيمىؿي في ضميًر االسـً  يىٍعمىؿي أ/ ك 24/، يفى لمككفيٌ 
بى  ، ىالمعنى   .(1)ٍذؼي أك الحى  ظياري اإل كىجى

ٍف أمكنًت ا كعً المرف غيرً  مرً المض ٍذؼي حى  كيجكزي   ، عه مانً  نوي يىمنىٍع مً  لىـٍ  امى  لمطابقةي،كا 
ٍذؼي  بقا لىى،أىكٍ  ؿً باألك   المت ًصؿً  كحى ٍف أيٍىًمؿى ا ٍكلىى،أ انيبالث   المت ًصؿً  ءي كا  ؿي كا   ٍفًع،لمر   يناميقتض ألك 

ًت المسأىلةي، خبلفن  ح  فٍ  ميري الض   ذىؼً ييحٍ  لىـٍ كى  ، راءً لمف اصى  .(2)ئي  لمكسا اخبلفن  ، ًعوً ًلرى
، كما  كال ـى كال قىعى  مف أىكىىٍموي يتنازعي في ضميرو ، محمكؿه عمى  دى نحًك: ما قا إاٌل أنتى

ميٍستىًكفٍّ في اآلخًر، كىك غيري  غائبو  ميرً مف ض ًفٍعمىيفً أحًد ال إعماؿً  عم بيد  الحذًؼ، إذ ال 
 فٍ مً  سألةً الم ىذهً  في نحكً  يفً الًفٍعمى  كعىيكاحدو مف مرفي  ؿ  ك مىعى  بيد  ال  ضان يألمباًرًز، ك  بؽو ميطا
، رً الضمي إلى(، فمك أيسًندى أحديىيما ال  )أ ـي في تىنازيًع ا فسيدي فىيى  ًمٍنيا، بلى لىخى  الميٍستىًكفٍّ لمعنى، كييحٌك

/ ـى مف ت مابً  اًممىٍيفً ب/ مف ع24أكثىرى عماًؿ المييمىؿً  اإلعماًؿ بالقيربً  رجيحً تقد   يف أك ال بًؽ، كا 
 .(3) لمظاىًر كغير ذلؾى  ابؽو مط ضميرو 
 
 
 
 

                                                           

ـى يى  أف اإلعماؿي  (1) مىٍيوً  أيٍفًرغٍ  آتيكًني } نحك: ، كاحدو  معمكؿو  عمى عامبلفً  تىقىد   كأ ، بلفً فع ـى فتقد   (،96:) الكيؼ { ًقٍطران  عى
 اسـً ك  ؟ زيده  فه كمييا أمضركبه  :نحك ، المفعكؿً  كاسـً  ا،زيدن  ـه كشاتً  به ضارً  نىاأى  :نحك ، الفاعؿً  كاسـً  الفعؿً  ٍبوي شً  ـي يتقد  

 عىفً  ٍمغىىالمي  كيعمؿي  ، كفييفى الك عندى  األسبؽي ك  ، ألقربي ا البصرييفى  عندى  بالعمؿً  كاألحؽ   . ازيدن  كبىٍموى  زىاؿً نى  نحك: ، فعؿً ال

ؿاألى  ٍمغىىالمي  ذلؾى  افى ك سكاء  ، عً المتنازى  ضميرً  في مبلفً العا عىوي تنازى  الذم االسـً  يف العمؿً   أكافى  كسكاء غيره، أـ ك 

ؿً  ثاؿي فم ره،غي أـ فعالر   وي طمبى  بيكًنيضى  : األىك  ،قكمى  رىٍبتي كضى  رى ٍرتي كمى  ، زيده  مىًنيكأكرى  أىكرمتيوي ك  ؾى  مثاؿي ك  ،زيده  يبً  ر  كمى  وً بً  رى

،قك  يكضربكنً  رىٍبتي ضى  : اًنيالث   مىر   ده،زي كأكرمتيوي  مىًنيكأكرى  ميؾى ٍرتي كمى  ًبي كى ميرً ا مطابقةً  فٍ مً  د  بي  كالى  .زيده  وً بً  رى  لبلسـً  لض 

اق نحك: ، ًىمىاكغيرً  يرو كتذك رادو إف في فيوً  المتنازعً  َى كقى  ٍمفى كقي  ،الزيدكفى  عىديكاكقى  كاكقامي  يداًف،الز   عىدىاكقى  امى  ، الينداتي  عىٍدفى
بى كى  ٍعنىىالمى  ؿً اختبل إلى عى المتنازى  سـى اال الضميرً  ةي مطابق أىد ت فإذا  . ٍذؼي الحى  أك اإلظياري  جى

 .86 :التسييؿ ينظر: (2)

 .462-1/459 كالمساعد ،86 :التسييؿ ينظر: (3)

 أ24

 ب24
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 (1)َمْصَدر  ال باب  
الًفٍعؿى كالحدىثى  كييسم ى اًف،في الز مى  كاقعً ال ىالمعنى  فى مً  ٍعؿي : اسـي ما يىديؿ  عميًو الفً المىٍصدىري 

، ألن وي يىديؿ  عمى بعًض ما يديؿ   شتقاؽي ا منوي ك  ًف،كالحدىثىا  ،الًفٍعؿي  عميوً الفعًؿ عمى األصح 
ـي الزيادًة،  ،  عو ىك أك ما يقكـي مقامىوي مف نك  ٍضمىةن إذا ذيًكرى فى  ا،مطمقن  مفعكالن  كييسىم ىكاألصؿي عىدى

 ،ًفٍعًمًو  عى مى  ميرو ضى  اسـً إشارةو ، أكٍ  أكٍ  ، كيؿٍّ  أكٍ  ، بعضو  أكٍ  ، لةو آ أكٍ  ،ىٍيئةو  أكٍ ،  كىصؼو  أك
رى يي  كٍ أى  م في مع كٍ ، أ راًدفيوي فعؿو آخى ـٍ  ـل فٍ فإ ٍبًيًو،شً  كأ بالفعؿً  منصكبه  ىكى  ناهي،ما يىتىضى  ًمنوي ييفيى

أك  لن كعً ا فً لبيا هي أ/ كغيري 25/ ، يمنامب م ىكييس ، متككيدً مف الفعًؿ فيك ل ـى فييً  مامىزيده عمى 
،فيك ميتٌ  ، ستعماؿي ىذا اال وي فإٍف لـ يبلزمٍ  ،(2) مؤق تناكييسم ى     ، اتً المر   فٍ ك  صر ؼه  ،الزمىوي  ا 
ر ؼو  ري غي كفي ـي إف ميتىصى ، كال ًصدى قي  إفٍ  راديهي ، كيىمزى  يجكزي ك  ، كعي بًو الن   دى إٍف قيصً  ـي يىمزى  بًو الجنسي

ـي كيى  ، وً المفعكًؿ بً  فٍعؿً  إضماري ًفٍعًمًو جكازى إضمارً   ا،ميطمقن  إلىماًلوً  أكٍ  ، نوي إضماريهي لنائبو ع مزى
ٍصرو عى  ٍعدى بى  نيكبى يى  أكٍ  ا،طمبن  قعى أٍف ي كثري نابى عنوي نفسي المصدًر فاأل فإفٍ   ، ٍيفو عى  اسـً  بىرً خى  فٍ حى
،يي  أكٍ  ري كديهي فى  ، ما سىبىؽى  م في تىضى  وي عىن نابى  فإفٍ  ، ذلؾى  بخبلؼً  ًردي يى  كقد كىر   ٍممىةو جي  ـً لتأكيًد مفيك   كيري
ٍعًميىالً  أكٍ  ،نىص   ىيى  انى  جى  مشركطه بأفٍ  ًو ،بً  شىب وً كنىٍصبي المي  ًو،لمتشبيًو بً  منيا، أكٍ  دً عمى الميرا ص 
ـى ييفٍ  كأفٍ ًو، بً  كما يقكـي  هي عمى معنا ةن جممةن ميشتًممى  تميكى يى  ديكثي  ًمٍنوي  يى ده  ؿي الًفعٍ  كالمييمىؿي  .الحي كػ  ، ميٍفرى
،ك  ،كػ لب ٍيؾى  مثن ى، اؼه كمض ،(3) َو ف ةأي  كػ ًقٍعدىؾى اهللى،  ن ى،مث غيري  كمضاؼه ب/ 25/سىٍعدىٍيؾى
وي،كى  ٍيحى ـى م كى ب ما أيقي ـى كري ، سماءي أ رً المصد قا ،فاىا  كػ أعيافو يؾى ًَ ٍندىالن، ربناكتي  ًلًؼ كػ  اته كصف كىجى

،لى  اىنيئن   .ؾى بً  ذناكعائً  ؾى
 .(4)االن الصفاًت أحك  كىذهً  ،مفعكالتو  سماءى األ هً يجعمكفى ىذ كقكـه 
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 دً المعدك  المختص   في كدخؿى  . المبيـي  ىك ؿي كاألك   ،المصدرً  قسمي مف انيالث   قسـي ال كىك ، ص  المخت سم ىكيي  تي المؤق (2)
 يككفي  ، معدكدو ب سلي الذم كالمختص   ، تصاصه اخ اتً المر   دىدً عى  عمى وً بداللتً  وي لى  حصؿى  إذ ،ضربتيفً  رىبتي ضى  نحك: ،

وي ا  . 466-1/465 المساعد ينظر: . كبالصفةً  إلضافةً كبا ـً كالبل   باأللؼً  ختصاصي

 .1/471 المساعدك  (،أفؼ)سافالم ينظر: .النظافىةً  ضد   القذري ك  ا،قذرن  أم كأيف ةن، وي لى  أيف ا (3)

 .89-87 تسييؿال ينظر: (4)

 أ25

 ب25
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 َلو   الَمْفع ول   باب  
 بى ًو نىصٍ الميعىم ؿي بً  بيوي ك ينصً  ،كالز ماًف  ؿً كىوي في الفاعً ارى شى  ؿو عٍ ًلفً  م ةن عً  ياآلتً  المصدري  كى ىي كى 
طءً  كى
قً  ، وً بً  المفعكؿً  بى نىصٍ  وي نٍ مً  ر  الـً الجى  (1)  كًؿ  ازي كجك  ،بى نكًع المصدرً صٍ نى  ينًصبيوي  يؿى كى ديخي
، ك  ؿي ييبطً  مىيوً عى  ـً البل   فٍ ذلؾى ، أك كافى  الفاًعؿي تغايىرى  ا  ، لىًزمًت البل   أك الزمافي ا مى  كٍ ـ أغيرى مصدرو

كمييى  ا،اىى نى عٍ في مى  فن مي  إٌياهي ا كلزي  في. كيستكم األمراًف ثري ا أكرن ك  ًمنوي مينى  اكسيقيكطييى  ،ـً بالبل   اعر 
 .(2)ضاؼً الم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . س كفي األصؿ في كذاى (1)

اتً  اٍبًتغىاء } : النصبً  ًمفى فى  ،كثيره  كجر هً  نصًبوً  فٍ مً  كؿ   (2) ؼً كالجر:} ، (265) : ةالبقر   { الٌموً  مىٍرضى يبلى  قريش { قيرىٍيشو  إًلً

 .1/488 المساعد ينظر: (.1) :
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 / باب  المفعول  فيو  أ96/
ـي ًع ، منصكبه بالكاقً  كى كىي  ،(1)فيوً  يقاعو ى )في( إلنى عٍ مى  ضيم فى ا مى  كى ىي كى   مافً الز   كميٍبيى

وي لذلؾى صالحه  ، فى  ـٍ لى  فٍ فإ ،كميٍختىص  ، صى تى مي  كى يي ييبلًزٍموي ىذا االستعماؿي فٍ ر ؼه مىوي فغيري زى الى  كا 
ر ؼو مي  ،ك  ى،ضيحن  فٍ مً  عيي فى ا مى األحياًف، كى  فى مً  يى ا بينً مى  كى ىي كى  ،(2) تىصى ،ك  بىكىرو رو ،كسيحى  سىحى  ٍيرو

ًشي ةو، تى  كعى ، كعى ،كمىسا مةو،كعشاءو  .(3)حيافً صفاًت األ في دي كىك األجك  ر ةو،م تً كذا ءو
، فميسى  ، م اهي صكرةى ميسى  بىي نناا مي يى نٍ مً  كافى  امى فى  نًة،األمك سماءي أ كأم ا ٍف ًجيءى بً  بظرؼو  وً كا 

مىوي  ، رفي ةً الظ   ىلمعنى   .(4)بنا)في( غال لفظي الزى
منصكبه  رفي ًة،الظ   ىلمعنى  وً إٍف ًجيءى بً  فيك م اهي،ميسى  كرةً تبييًف ص في هً غيرً  إلىافتقرى  كما

، كىك إ ـي ًجيةو كأى  م اكما ذيًكرى ـى اٍس ، أك م ياعً في الش   ييٍشًبييوي ما  ، أكٍ  ٍمؼى كخى  ما  ىكى  اكعندى كمكافو
/ مقداره  فٍ  كىمىٍذىىبو  ،الكاقًع فيًو  فم ؽ  مشت ىك ماأك  ،ب/ كفرسخو 26كًميؿو  المشتؽ   عم ؽى ت كا 
 اأن يى  ( إال  دى كػ)عن األمكنةً  بىٍعضى  رفي ةي ًت الظ  مى زى . كالى (5) البن )في( غا لفظي مىوي زى الى  وي نٍ مً ما اٍشتيؽ   رً بغي
 ري غي الى بػ)ًمٍف(  ر  تيجى 

(6). 
،مضمى  بيوي فناصً  ،حاالن  أكٍ  اخبرن  أكٍ  فىةن أك صً  ًصمىةن  كؼً الظر  فى مً  كقىعى  امى كى  في  مىري ييضٍ  ك ره

 ثىؿً المى  يف ًلًيـبغيًر قرينةو كقك  ماري كشذ  اإلض ،(7)بوً  فعكؿً ا أيضًمرى ناًصبي الممى كى  ،ذلؾى  يرً غ
 .اآلفى  مىعً كاسٍ  ينئذو ح ذلؾى  كافى أم :  ،(8" ) :"حينئذو اآلفى 

                                                           

،أمامى  الجمعةً  يكـى  قمتي  :متى ق ذا"فإ :1/489 المساعد في قاؿ فيو(، كاقعو )ل بذلؾى  ريدي ي (1)  (ؾى )أمامى  ك ()يكـى  فناصبي  ؾى
، كىك ًو،بً  ظي الممفك  ىذا ـي  قمتي ـى  يٍ مدلكلى  أحد ىكك  ، كالقيا  فييما". كاقع قا

 .91 التسييؿ ينظر: (2)

 بالتركيبً  يكـى  كيكـى  اءى،مس صباحى  يأتينا يده ز  :فتقكؿ ، يكـى  كيكـى  مساءى  احى كصب األحياف مركب مف ؼيض لـ ما كىك (3)

، كخمسةى  ا مأ ، العطؼً  حرؼً  ىمعنى  لتضمنوً  عشرى  كمساءن. صباحن

 .96 ييؿالتس ينظر: (4)

 .96 التسييؿ :ينظر (5)

 .97 التسييؿ ينظر: (6)

؟ متى يقاؿ: أف نحك جكازان، يككف دق كالمحذكؼ محذكؼ، أك مذككر إما لمظرؼ الناصب (7)  معة،الج يكـى  فتقكؿ: جئتى

 جاء :حكن صمة، أك دؾ،عن جؿو بر  مررتي  :كنح صفة، ؼالظر  قعك  إذا كما كجكبان  أك الجمعة. يكـى  جئتي  كالتقدير:

 زيدان  كظننتي  دؾ،عن زيده  نحك: األصؿ، في كأ اؿالح في خبران  أك عندؾ، بزيدو  مررتي  :كنح حاالن  أك عندؾ، الذم

 رمستق   أك قر  است الصمة غير في لتقديركا كميا، المكاضع ىذه في كجكبان  محذكؼ ركؼالظ ىذه في عمؿفال .ندؾع
 .193-2/192 عقيؿ ابف شرح .قر  است الصمة كفي

 .274-1/224 تابالك ينظر: (8)

 أ26

 ب26
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ـي  ( إليوً  ؼي المصدري المضا كييقا مقامىوي )الحيفي
(1). 

س عي  حينئذو ف بلثةو،ث إلى اميتىعد ين  لًفٍعؿي يىكيًف ا ـٍ ما لى  بوً فييجعىؿي مفعكالن  ظ رًؼ،في ال كييتىكى
 .(2)كالمصدري  اعؿً إليًو اسـي الف كييضاؼي  ضمىري يي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، كـى كقد لشمس،ا طمكع آتيؾ نحك: زماف،ال ظرؼ مقاـ المصدر إقامة يكثر (1) . كخركجى  الحاج   عقيؿ ابف شرح زيدو

2/200. 

، سرتي  :فتقكؿ بو، عكالن مف فيجعؿ الظرؼ في يتكسع (2) ابنصبً  ميبلن  كسرتي  اليكـى سعً ال مىع ًيمى  .وً بً  المفعكؿً  نىٍصبى  ت كى
سعً الت   ىذا مف ٍمنىعي كيي  ـن  اعمرن  ازيدن  عمىٍمتيوي أ ليكـى ا : تقكؿي  فبلى  ، ثبلثةو  إلى ؿً الفع متعد   كى  : فتقكؿي  ، نئذو حي ييٍضمىري فى  .قائ

،كالمصد ، ميؿً ال سائرى  يا نحك: ، لفاعؿً ا اسـي  إليوً  اؼي كييض .ٍرتيوي سً  اليكـى  ٍكري  بىؿٍ  } نحك: ري  بأس { كىالن يىارً  الم ٍيؿً  مى
 .538-1/537 المساعد :ظرين (.33:)
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 َمَعو   ل  المفعو باب  
 ،بمعنى )مىعى( التي  الكاكً أ/ بعدى 27معناهي/ أكٍ  ًفٍعؿو  لمعمكؿً  ضمةن ف حكبي : ىك المص عىوي مى  المفعكؿي 

م فً لً  ٍنًصبيوي يى  اكًمم   ،(1) األصح   ىعم ،بالكاكً  كيًتوً لتق كبوً بعامًؿ مصح نصكبه م ىكك   ىمعنى  تىضى
ٍسبي  الفعؿً  الى  كما (2) كقىٍطؾى ككىٍفييؾى  ؾى حى ـٍ تي  ؼي كيجبي العط ، (3) ؾى شٍأنيؾى كمى  ، كدي القييي  ٍستىٍكؼى إٍف لى
فً  ـٍ يى  كفيىتٍ اٍستي  كاً  بى الن صبي  صيح  كل فٍ ك  ،العطؼي كجى سيفى العى  ا  فٍ  حه،ك جي رٍ مى  بي صٍ ؼي فالن  طٍ حى  كا 

 ، ب ما راًجحه  فالن صبي قىبيحى ٍت)كا كري  .(4)صبي لن  ا يزى فأيجً  ًة،( االستفيامي  ا)مى ك( يؼى )كبعدى ( فى أيضًمرى
 . بلىؼه خً  ًقيسنا،مى  ككًف ىذا البابً  كفي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

،كالن   رتي س :كنح ، عى مى  ركرً لمج ىالمعنى  في ًسيىابنف تجعمو اكاكن  اًليالت   االسـي  ىكى  :عىوي مى  المفعكؿي  (1)  عؿي الف وي لى  ناصبي كال يؿى

 .الكاكً  بكاسطةً  سارى 

 .1/546 المساعد :ينظر . فيؾى يك أك كفاؾى  أم كمعننى، اكزنن  سكاء ،ككىٍفييؾى  حسبيؾى  (2)

 .99 التسييؿ :نظري (3)

 .100-99 التسييؿ :ينظر (4)

 أ27
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 ستثناء  اال باب  
ليى  الميٍستىٍثنىى ال  ك  ، ؿه ميت صً  منوي، فيكى  تيٍثًنيى كافى بعضى ما اسٍ  فإفٍ  ،استثناءو  أداةى : مىا كى  ا 

كميوي ك  ،فمنفصؿه  قيد رى حى )إال  ليى إٍف كى  حي ابً  تىبىطى كارٍ  ٍذفييىا( كى ٍكميوي  اقىبمىيى  مى ٍذًفيىا، عى مى  حي ٍف لى  حى  ٍرتىًبطٍ يى  ـٍ كا 
ٍكميوي ب/ فى 27)غيًر(، /ى( بمعنى )إال   كيفٍ تى  ـٍ كلى   تىٍثنىىعىًف الميسٍ  رناميتىأخ   بلن ميت صً  فى كا إفٍ فى  ، صبي الن   حي

يٍ  ٍعدى ًمٍنوي بى  ا،أك حي  الىفظن  كجىبو مي  رً غى  الت ميمي كف كأجازى  ،(1) إلبداؿي ا ن ٍصبً جكاًز ال عى مى  يرى اٍختً  ٍكمن
ٍعمي  كىفى أمٍ  إفٍ  الميٍنفىًصؿً  داؿى إب امى  ًبكىٍجوو  ابىٍعضن  وي جى

(2). 
ًب منفي  المي  كغيري   ،كصفًتًو  ٍنوي مً  ٍستىٍثنىىالمي  بيفى  طً المتكس   بداؿي كا   ٍنوي،عى  ٍستىٍفيىـه مي  أكٍ  كجى

 .(3) مازني  لم خبلفنا ٍصًبًو،نى  فٍ أجكدي مً 
باعتباًر  إال   ًة،( التبرئًمًف اسـً )الى  الى ك  ، ائدتيفً )ًمٍف( أك)الباًء( الز  ػالمجركًر ب فى مً  ييبدىؿي  كالى 

ؿ  المى   .(4)حى
ذا رىتٍ  كا  افى  ،( )إال   كير  االثانيًة تابعه لً  ٍعدى بى  مى ال   ٍكًكيدنا،تى  ىىاتكًريري  كافى  إفٍ  اقىبمىيى  مى  ٍصبي فالن   كا 

الًزـه 
(5). 

 
 
 
 

                                                           

 .102-101 تسييؿال ينظر: (1)

 .102 التسييؿ :ينظر ك ،2/326،325 الكتاب (2)

ا : تى قم فإذا ، لممازني   اخبلفن  ، ن صبً ال ًمفى  ٍكلىىأى  ًتوً كصفى  ًمٍنوي  ٍستىٍثنىىالمي  بيفى  طً المتكس   إتباعي  (3) دي أى  اءىًنيجى  مى  زيده  إال   حى

ٍرتي مى  اكمى  ، منؾى  خيره   مذىبً  ظاىري  ىذا .االستثناء عمى وً نصبً  مف ٍكلىىأى  زيد إتباع كاف ؛ الشعراء زيدو  إال   بالقكـً  رى

دي،الم ارىهي كاخت ، سيبكيوً   ينظر: . مالؾو  ابفي  كىرى ذى  كما صبً الن   كاختياري  : الكجييفً  جكيزي ت ي  المازن عف كري كالمشي بر 

 .1/561 المساعد

 يجكزي  كال بتداًء،باال رفعو  عً مكض في اأحدن  ألف   فًع،بالر   فيبلف، بني مف امرأةه  إال   أكٍ  زيده  ال  إ أحدو  مف الدارً  يف ما نقكؿ: (4)

 المبدؿً  ينصبً  ًو،بً  ٍعبىأي يي  الى  ذمال   الشيءى  إال   أك ، وً بً  ٍعبىأي يي  الى  ان شيئ إال   بشيءو  يده ز  ليسى  كتقكؿ: . فظً الم   عمى حمبلن  جر  ال

بل  مى  تجر هي  لـك  . بميسى  نصبو  مكضعً  في وي ألن   ، يءو ش فٍ مً   . مكجبو  خبرو  يف عمؿي ت ال الزائدةى  الباءى  ألف   ، فظً الم   عمى حى
،تمي يبن مف رجؿه  إال   ارً الد   في رجؿى  كالى  . اهللي  إال   إلوى  الى  كتقكؿ:  عو رف مكضعً  في وي ألن   ،الى  سـً ا مف المبدؿ عيرف ـو
 . لم فظً ا عمى ٍمبلن حى  ٍنًصٍبوي تى  كلـ ، باإلبتداءً 

 .104 يؿالتسي :ينظر (5)

 ب27
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 ٍتبيكعيوي فىمى  اًمدنا،فإٍف كافى ج ا،بعدىىى  مىاكبً  يىابً  ياما قىبمى  ييكصىؼي فى  ،( غىيرً ( بمعنى))إالٌ  كتككفي 
معه   .(1)بالبل ـً  عىر ؼه أك مي  ك ره أك في معناهي مينى  جى

/ :) ممى ال  بٍعدى )إ عي أ/ تىقى 28)فىصؿه بىري   ةي ( الجي  كمعنىى ًلنىًكرىةو، اأك كصفن  فىةو ًلمٍعرً  حاالن  ةي الخى
، كالى  أسأىليؾى إال   ما" :  فىعىٍمتى  ال  باهلًل إ أٍنشيديؾى قكًلًيـ : "  )إال   ٍعمىؿي يى  ًفٍعمىؾى  امى  ىىا ،بىعدى  ا( فيمما قىٍبؿى

ـى أى  اكم ، نوي م ٍستىٍثنىمي  كيفٍ يى  ـٍ لى   .(2) لمكسائي   بلفناخ ،عاًمؿه  وي ذلؾ ييضمىري لى  ٍكىى
ًذؼى المي  ك ب ما حي  .(3)وً ( لمًعٍمـً ب( ك)غيرو إال  )بػ ٍستىٍثنىىري
ر  (: صؿه )فى  ( ادى ( ك)عى بلى ا( ك )خى اشى إليًو، كبػ)حى  اضافًتًيمى ل( إلكى )غير( ك)سً  بػالمستثنى  ييجى

( ك)الى عى فٍ مفعكالن إٍف كيف  أى  ا، كينتىًصبي ًبًيف  كيف  حركفن إٍف  ( خبرن كي يى  االن، ك بػ)ليسى  ري يى ظٍ يى  ا. كالى كفي
 .(4)ىذا البابً  في ؿً ًفعٍ ال كعي مرف

( بلى ا( ك)خى دى )عى ةي ًفٍعمي   تىحت ـي كتى  ،(5)بالعكسً  ااشى كحى  ا،رفي ًتيى ح فٍ مً  كثري ا( أدى )عى ةي ي  مً عٍ فً ك 
عرابي  ،(6)ةً ي  ( المصدر ابػ)مى  تيفً مقركن ( إعرابي مى كا  لً )غيرو )إا كى  إلىا ًتيى إلضافى  فى تيبٍ  ـٍ لى ا ( مى ال  يى
 .(7)زه ى جائً ا عمى المعنى يى بً  ىستثنى ًع المتابً  ؿي مٍ حى كى  ،()أف  أك)أٍف( 
 
 
 

                                                           

ؿي ت (1) ، عمى ةن صف ىىابعدى  امى  عى مى  ٍعًميىاجى  في فتحمؿي  بغيرو  إال   ؤك  ، صفيوي ك  ٍمًكفي يي  امى  ييىاكبتالً  يىابً  ييكصىؼي فى  غيرو  فالجمعي  بغيرو

ا كىافى  لىكٍ  } :ىتعال كًلوً كق نىك ري المي         : كقكلو لجنسي ةً ا (أؿً بػ) عىر ؼي كالمي  (.22) : بياءاألن { لىفىسىدىتىا الم وي  ًإال   آًليىةه  ًفيًيمى

 غىامييىابي  ال  إ األىصكاتي  يىابً  يؿه قم
 .579-1/578 المساعد ،105-104 التسييؿ ينظر: 

ـى  ما نحك: ، العامؿي  وي لى  فير غ : أم ، مستثنى يككفى  أفٍ  إال   ٍعدىىىابى  فيما ياقبمى  ما مؿي يع (2)  :نحك منو نىمستث أك ، زيده  إال   قا
ـى  ما رى قي  عمرنا، زيده  إال   رىبى ضى  ما : مثؿي  ًجدى كي  فإذا أحده. ازيدن  ال  إ قا ًَ  اخبلفن  عمرنا، رىبى ضى  : أم ، عامؿه  (عمركه ) ػل د 
،بعمر  زيده  إال   ر  مى  ماك  ا،عمرن  ده زي إال   رىبى ضى  ما نحك: ، مرفكعو ك  كمخفكضو  منصكبو  في كسائي  لم  ازيدن  ال  إ رىبى ضى  كما كو

 .1/583 لمساعدا ينظر: .كعمره 

 .107 يؿالتسي :ينظر (3)

 .107 ،106 ، 105 التسييؿ ينظر: (4)

 .105 سييؿالت :كينظر ،2/349 الكتاب (5)

 .105 التسييؿ :ينظر (6)

 .106 التسييؿ :ينظر (7)

 أ28
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ـي  يىمزى  ا،رارن اضط إال   ر  الجى  ٍرؼي عمييا حى  ٍدخيؿي يى  / كالى ب28/ (1)ةً رفي  ( عمى الظ  كىل)سً  نىٍصبي  كى
( ٍعًميىافي جى  لمككفييفى  اخبلفن   .(2) كػ)غيرو

شى  ،(3)كسىكاء كنل: سي كييقاؿي   .(4) اكحاشى كحى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .107 التسييؿ :ظرين ،2/407 الكتاب ينظر: (1)

 .107 التسييؿ :ينظر (2)

 .4/231 ،350 ،2/309 الكتاب :ظرين (3)

 .106-105 التسييؿ ينظر: (4)

 ب28
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 الحال   باب  
 أك إليوً  ضاؼو أك م عكؿو مف فاعؿو أكٍ  دليًؿ ىيئةً  فم يوً ف ىإليقاًع معنن  رى : ما ذيكً الحاؿي 

،خب عنوي أكٍ  بىرو ميخٍ  دىًمًيمى  ًمفٍ  كثري أى  الت نق ؿي كاالشتقاؽي فيًو ك  رو  .(1)اعى
ٍف  نكيًر،كاجبي الت   كىيكى  ؿى ب جاءى كا  عٍ  جكزي كيى  ، نكرةو معًرفىةن أيك   ادىتً إٍف أف ٍكًكيدناتى  مييىاجى

عٍ  ٍكلىىأى  ، الحاؿي  ىكى  رو ميقد   بفعؿو  امنصكبن  المعر ؼً  المصدرً  ٍعؿي . كجى (2)كؿى الش مي   حاالن، ًموً ًمٍف جى
ق ؼه  حاالن،المصدًر  كككفي  دً لممب اخبلفن  ماًع،عمى الس   ميتىكى  .(3)ٍعؿي الفً  يوً عم ؿ  فيما دى  ر 

ـي  ،تنكيري صاحًب الحاًؿ غالبان، ما لـ يختىص   كيىمتىًنعي   .(4)الحاؿأك تتقد 
ـي ت جيكزي (: يى ؿه )فىصٍ   فٍ مً  اًنعه أٍف يعرضى م إال  أ/ 29/تىٍأًخيريهي،ك  ًبوً الحاًؿ عمى صاحً  قدي

، ضميرو  إلى ًتوً إضافى  كأ يىا،بً  صاحًبوً قترافً كا أخيًر،الت   فٍ مً  (، أكٍ بػ)أال   حاؿً كاقتراًف ال الت قًديـً
ٍنعي  الحاًؿ، بلًبسً مي  إلى عكدي ي  اًمؿي ع ضاؼي كيي  ،صاحًبًو المجركًر بحرؼو  ىعم تقديًموً  كاألصح  مى

ب   حًبًو،صا إلى الحاؿً   .(5)ؿً غيري العامً  ليوً أيضيؼى إ ماكري
ـي  (: يجكزي تقدي فنا،ميتىصى  ٍعبلن فً  إٍف كافى  وً عمى عاًممً  لحاؿً ا )فىصؿه  اًرعيوي،صفةن تض أكٍ  ر 

،غيرى مي  بلن كافى ًفعٍ  كييمنىعي إفٍ  ر ؼو  ٍعؿً الفً  ىفيًو معنى  اأك م ، ضاًرعي ال تي  فةن ص أك ا،أك مصدرن  تىصى
م فى االستقرارى  ، رىجٍّ تى  أكٍ  ، مىفٍّ تى  أك ٍنًبيوو،تى  كأ ٍشبيوو،تى  حرؼً  كاسـً إشارةو، أ فً مً   . (6) أك ظرؼو ضي
(6) . 

 

                                                           

 .108 التسييؿ :ينظر (1)

ـى  :كلكففيق كيدنا،تك  ميكفى التمي وي يجعمي  (2)  بالقكـً  كمررتي  ، صبً بالن   بلثىتىييـ،ثى  ـى القك  كرأيتي  فًع،بالر   تيييـ،ثبلثى  القكـي  قا

 .2/12 مسعدال .بالجر   بلثىًتًيـ،ث

دي  األخفشي  ذىبى  (3)  فيوً  ؿي كالعامً  ًة،المصدري   مىع منصكبه  وي أن   ٍغتىةن،بى  طمعى  زيده  :نىاقكلً  في لمصدرى ا أف   إلى كالمبر 

َي يى  زيده  مىعى طى  :لتقديري كا ،محذكؼه  ،الحا ىكى  دىىيماعن يىٍبغىتي فى  ٍغتىةن،بى  ٍبغىتي  .2/254 عقيؿ ابف شرح .ٍغتىةن بى  الى  ؿي

،بك  الحاؿً  صاحبً  اختصاصً  مثاؿي  (4)  سىكىاء أىي اـو  أىٍربىعىةً  ًفي } نحك: بإضافةو، كٍ أ ، اماشين  رىًشيٍّ قى  برجؿو  رتي مر  نحك: صؼو

مت { ل مس اًئًميفى  اقائً  اىندن  بضاربو  مررتي  نحك: بعمؿو  أكٍ  (.10) : فيص  ـً تق كمثاؿي  .من  فييا : قكلؾى  يىاصاحبً  عمى الحاؿً  د 

اقا  .جؿه ر  ًئمن

ٍرتي مى  :ؾى قكلي  بحرؼو  المجركرً  وً صاحبً  عمى الحاؿً  تقديـً  منعً  مثاؿي  (5)  في ذلؾى  مالؾو  ابفي  ضع ؼى  كقد ضاحكةن. بيندو  رى

ٍفتي عى  :نحك وً صاحبً  إلى الحاؿً  مؿً عا إضافةً  كمثاؿي  ، ٍمنىٍعوي يى  كلـ ، 110 التسييؿ ـى  رى  الفرسً  راكبي  كىك ا،مسرعن  زيدو  قيا

 ىكييحكى  . رييفى البص بعضي  ىذا أجازى  فقد ضاحكةن. ىندو  ـي غيبل جاءى  :ؾى قكلي  عامؿً ال غيري  إليوً  أيضيؼى  ما اؿي كمث .عيرينا
 .2/52 دالمساع :نظري . الفارسي   فً عى 

 .110 التسييؿ :ينظر (6)
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االى اث ؿً العامً  في ٍشتىًرؾي يى  قىدٍ كى  ٍمعو بً  نيفو حى  .(1)ٍفًريؽو كتى  جى

(: يؤك دي بالحاًؿ  ،ا نفيً  أكٍ  عًظيـً الت   أكٍ  ٍخرً الفى  ادةً إلف أسمٌيةه  جممةه )فىصؿه  لش ؾ 
ب/ أك اسـو 29/اًىرو ظ ٍعؿً عىًمؿى فيًو مف فً  ماأيضان  وً كيؤك دي بً  اًمبلن،ع نحكيهي  ( أكٍ حيؽ  )أىضمىري فىيي 
ا ًبييوي،ييشٍ  اليفيييمى كىافيًقًيمىامف تى  كثري أ الفظن  كتىخى

(2). 
(: تىقىعي ال د رى  ةي الخبري   جممةي )فىصؿه  بنا،غال اكً الكى  ًمفى  مىتٍ خى  ، ٍثبىتو بمضارعو مي  تٍ حاالن، فإٍف صي

فٍ  ، الحاؿً  بً عمى صاحً  ده ضميره عائً  يىاكلىًزمى  ،الض   أكً  اكي الكى  تً لىًزمى  كذًلؾى  يىكيفٍ  كا  كجازى  ميري
ا،اجتما اك  عيييمى  .(3)اٍنًفراًد الضميرً  فً مً  كثري أ سمي ةً اال في اجتماعيييمى

(: حؽ  الحاًؿ أفٍ  ؿى بمقارً  ا،آتين  كافى  إفٍ ف نان،ميقارً  كفى يك )فىصؿه ،أيك  ٍف كافى  فو  بلن ًفعٍ  كا 
،مكص ٍبمىوي قى  قيد رى  أكٍ  قديرنا،ت أكٍ  ا( لفظن دٍ بػ)قى  اقيًرفى غالبن  ينا،ماضً   أفٍ  ق وي . كحى (4)ييفى لمككف اخبلفن  كؼه
ـ   لكبلـي  بدكنوً ا يىًت

ـ  يى  لىـٍ جممةو،  فٍ عى  بى نا فإفٍ  ،(5)  .(6)وً بً  إال   ًت
ييٍضمىري  ٍنوي، سيؤاؿو ًلتىقىد ـً  أكٍ  ،معناهي  معاينةً ل حاؿً عاًمؿي ال كى  .(7)الىالىتً الد   فٍ مً  ذلؾى  ًلغىيرً  كٍ أ عى

 .(7)الىالىتً الد  

                                                           

ا راكبنا زيده  جاءى  :كنح حًبيىاصا حادً ات   عى مى  عىد ديىىاتى  كىكى  ؿي فاألك   (1)  صاحًبيىا دً تىعىد   معى  الحاؿً  عىد دي تى  كىكى  الثانيك  . مسًرعن

ٍمعو  ك زيده  جاءى  : نحك ، الحاؿً  عى مى  ًبجى  ، الحاؿً  في بتفريؽو  يىا،صاحبً  عىد دً تى  مىعى  حاؿً ال عىد دي تى  كىكى  كالثالثي  . ٍسًرعىٍيفً مي  كعمره
ًدرنامي  صعدنامي  ازيدن  لقيتي  :نحك  .2/35 المساعد .ٍنحى

ل ٍيتـي ثيـ   } تعالى: قكليوي  الفعؿً  مثاؿي  (2) ٍدًبًريفى  كى  كىىيكى  } تعالى: وي قكلي  الًفٍعؿى  ٍشًبوي يي  الذم االسـً  كمثاؿي  (.25) : لتكبةا  { م 

ؽ   د قان  اٍلحى ا،تكافي  فٍ مً  أكثري  الفظن  فيييمىاكتخال (.91) : البقرة { ميصى  ؿي كمثا ، مقنامنط يده ز  ىذا ف  إ : االختبلؼً  ثاؿي فم ًقًيمى
ٍمنىاؾى :}الىتع وي قكلي  لت كاًفؽً ا  . 41-2/40 مساعدال :ينظر (79) : النساء {رىسيكالن  ًلمن اسً  كىأىٍرسى

 .112 تسييؿال ينظر: (3)

ًد، ر اءً الفى  فً عى  حيكيى  قديرً بالت   ؿي القك  (4)  أك اىرةن ظ (دٍ )قى  فٍ مً  البيد   لمغاربةً ا كعندى  ، دليؿو  ببلى  تكم ؼه  ىكى  فييفى الكك  كعندى  كالميبر 

قىدٍ  } : تعالى قكليوي  (قىدٍ ) اقترافً  مىع كاألمثمةي  .مقد رةن  ٍنييـٍ  فىًريؽه  كىافى  كى قىدٍ  ك} (.75) : بقرةال { م  ؿى  كى  : األنعاـ { لىكيـ فىص 
قىدٍ   آآلفى  ك} (119) ٍيتى  كى تينىا ىىػًذهً  } :يىاتركً  كمثاؿي  (.91) : يكنس { عىصى اعى  ك} (.65) : يكسؼ { ًإلىٍينىا ريد تٍ  ًبضى

اؤيكاٍ  ـٍ  أىكٍ  }ك (،16) : يكسؼ { يىٍبكيكفى  ًعشىاء أىبىاىيـٍ  كىجى آؤيككي ًصرىتٍ  جى ديكريىيـٍ  حى  .2/47 لمساعدا (.90) : النساء { صي

الىكيـٍ كى  ) : لىتعا قاؿ ، )ًمٍف( بػ إال   الكريـ القرآف في (غير) بمعنى ءبالبا مجركرةن  )دكف( استعماؿ يرد لـ (5)  كفً دي  فٍ مً  مى

 . [107 : ةالبقر  ] (ًصيرو نى  الى كى  ًليٍّ كى  فٍ مً  اهللً 

بىًني نحك: ، ىىاغيرً  فٍ عى  نيبٍ تى  ـٍ لى  ما حاؿً ال حذؼي  يجكزي  (6) رى  .اقائمن  زيدن  ضى

،استفي في ٍكًرهً ذً  ـتقد   أكٍ  ، تذىبي  : أم ان،ميدي   اراشدن  : اًحؿً لمر   ؾى كقكلً  عناهي م لحضكرً  يىاعاممً  مارً إض ؿي فمثا (7)  :كنح اـو
؟جً  كيؼى  : ؿى قا ًلمىفٍ  ا،راكبن   : ٍنوي كمً  . نطمقتي ا مأ ؟ ٍنطىًمؽي تى  أىلىـٍ  : قاؿى  مىفٍ لً  ٍسًرعنا،مي  مىى،بى  نحك: ، هً غيرً  أك .ٍئتي جً  أم ٍئتى
 .2/37المساعد .ٍجمىعييىانى  أم (.4) : القيامة { قىاًدًريفى  بىمىى }
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 يزالتامي باب  
عف جممةو أك مفردو  بياـً رافعةن لئل ًة،)ًمًف( الجنسي  ى فييا معنى  ًكرىةو نى  ؿ  : كي  ييزي / التمأ30/
،ميقد   أكأك تنكيفو ظاىرو  بإضافةو  بي . كيي (1)تسقيطي لئلضافة نكفو  كأ رو ي   نصى  الت اـ  المفرًد  زي ميمى

ر  . يى (2)الفعؿً  وى شىبي مضارعًتوً ل أكٍ  ي اهي،بالمفرًد القتضاًئًو إً  إٍف  إليوً  الميمىي زً  إضافةً ب ي زي الميمى  ٍنجى
ًذؼى المي  ـي حي تم 

 أكثري ك  ،(4)صحيحو ت ٍمعى جى  أكٍ  ثنيةو أك نكفى ت رناظاىً  ايكيٍف تنكينن  ـٍ لى  كال ييحذىؼي إفٍ  ،(3)
 .(5) ذلؾى  وً ًشبٍ  أفعًؿ تفضيؿو أكٍ  كٍ أ احةو مس كزفو أكٍ  أكٍ  أك كىٍيؿو  دىدو عى  ٍعدى بى  ًنوً إتيا أكثري ك 

في  كى كى ،معناهي  فيأك اسـو  الن سبً بفعؿو ميبيىـً  ٍنيىامنصكبه مً  الجممةً  زي ( : ميمىي  صؿه )فى 
 .(6) ذلؾى  ًخبلىؼً بً  يككفي  قىدٍ كى  مفعكالن، أكٍ  فاًعبلن المجعكًؿ  إلى ضاؼه األصًؿ فاًعؿه أك مفعكؿه م

 .(8)المتصر ؼً  ًفٍعؿً في ال لمازني  كا دً لممبر   اخبلفن  ،(7)()عامؿو  عمىتمييزه  ـي يتقد   كالى 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .114 ييؿالتس :ينظر (1)

ًَ  مضارعتيوي  (2)  ، بمسركرو  منصكبه  فقمبان  ةن،إىال ذا كسرعاف ا،شيبن  وً رأسً  باشتعاؿً  قمبنا، ركره مس ىكى  نحك: بالفعؿً  شىبىًيوً ًؿ
ىالةن  ، تعاؿو باش اكشيبن   . 2/57المساعد . سىريعى  ىبمعنى  فعؿو  اسـي  كىك ، بسرعافً  الشحـي  كىكى  كا 

ـي المي  ىمعنى  (3)  114 التسييؿ :ينظر . الجمعً  بيوً ش كنكفي  ، الجمعً  كنكفي  التثنيًة، كنكفي  كالتنكيفي  ، إليوً  المضاؼي  ىكى  ، تىم 

 .2/58كالمساعد ، 114

 .66-4/64 كاليمع ،59-2/58اعدكالمس ،114 تسييؿال ينظر: (4)

  .56-2/55كالمساعد ،1/216 مرضيل لكافيةا كشرح ،114 التسييؿ :ينظر (5)

ي زي مي  (6) ٍرنىا }ا،نفسن  زيده  بى طا :حكن ، النسبىةً  ٍبيىمىةً مي  ةو فعمي   جممةو  بعدى  ذيًكرى  ما كىكى  ةً الجمم مى فىج   :القمر{ عيييكنان  اأٍلىٍرضى  كى
(12.) 

 .115 التسييؿ كافؽم كىك ، س مف كالتصحيح حريؼت كىك ()عبلموً  : صؿاأل يف (7)

 مع كافقيما 115 التسييؿ كفي ، مازنيكال المبٌرد خالؼ فينا لتسييؿ،ا في رأيو مالؾ بفا ييخالؼ المسألة ىذه في (8)

 .67-2/66اعدالمس (،120)ألةمس كاإلنصاؼ 2/384 صائصكالخ 3/36لمقتضبا ينظر: الكسائي،

 أ30
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 (1)ثناء  المذكورة  في االست َوىالجاراة  وَمعانييا س   الحروف   ب/ باب  31/
 ،كلمت عميًؿ  ، جنسً كلبياًف ال الت بعيًض،الغايًة في المكاًف، ك  تداءً ( البًمفٍ : )منيا

،كلئلبداًؿ، كل ،  كال ،عمى رأمو  لئلنتياءً ك  مقسـً كتيزادي  مككفييف،ل خبلفان يىبتىدأي بيا الزمافي
ًد الت الن كرةً ب مخصيكصةن  كال تيزادي في الكاجًب، خبلفان  نًس،الج تغراؽً كلىوي كالس ، أكيدً لمجر 

 .(2)فشؤلخل
،القسـً بال يف كتختص   كىلكى  ،باهللً  التاءي ك  ر ب  عمى  ٍنييمىاكاحدةو مً  كؿ   خيكؿى األخفشي دي  رى

 .(3)شذكذان  لاأليخرى  ؿً مىعميك 
ـي)ًمٍف( ـ  ييضى  كقد مي

 .(5)باهللً  ٍيفً في الحالى  تختص  ف كنييا،كتيحذىؼي ني  هً ىذً  (4) 
ًمٍنيىا مييى كيىدٍ  ا،( لئلنتياًء ميطمقن إلى: )كى )مىعى(ىمعنى  في بعًض الكبلـً  اخي

 (6). 
 .(7)عميؿً ا، كلمت  حقيقةن أك مجازن  في ةً )في( لمظر كى 
مييى  ى،معنن  أك اًحس   بلستعبلءً )عمى( لك )مىعى(معنى اكقد يدخي

 (8). 
ٍف( ك ب ماك  لمتجاكًز،)عى مىيىادى  ري ؿي (9)رً أ/ تيزادي عندى األكث31/ كالى  ، الت عميؿً  ىمعنى  خى . كيدخي
مىٍيفً فيككناًف اسٍ  ،(1) فٍ مً  عميًيمىا

(2). 

                                                           

 .2/245 المساعد :ينظر .حاشاك  عدا،ك  خبل، :يى ستثناءاال في المذككرة الحركؼ (1)

دو  فٍ مً  اءىًنيجى  : قكؿي ت فبل ، لمعرفةو  ةن جار   يىابً  ٍؤتىىيي  كال اإليجابً  في (ًمفٍ ) تيزاد ال (2) عىؿى كى  ، خفشلؤل خبلفنا .أىحى  وي قكلي  ٍنوي مً  جى
ـٍ  م ف لىكيـ يىٍغًفٍر  } :تعالى وي قكلي   (.31) : األحقاؼ{ ذينيكًبكي

ب   اهللً  ميفي  نحك: كذلؾى  (3)  .2/253 المساعد .خفشاأل ركاه .يتيرى

 الميـ المضمكمةً  يف ييفى كلمنحك  .باهللً  الحاليفً  يف ختص  كت )ـي( فتصبح نيانك  كتحذؼ )ميٍف(، فتصبح (فٍ ميـ)مً  تيضـ   (4)

 .حرفنا ًمفٍ  ميـ ضـ   يثبتٍ  لـ ألن وي  ، أيمف فم ٍقتىًطعه مي  سـه ا كالثاني ،مالؾو  بفي ا ختارىهي كا ،حرؼه  أحدىما قكالف: الميـ
(.المسافك  .2/253 المساعد  )مىنىفى

 .2/253كالمساعد ،144 التسييؿ :ينظر (5)

اًرم مىفٍ تعالى:} وي قكلى  كفى المفسر  مىؿى حى  كعميوً  عى،مى  معنىب إلى تأتي (6)  تىٍأكيميكاٍ  كىالى  ك} (.14) : الصؼ {الم وً  ًإلىى أىنصى

ـٍ  ًإلىى أىٍمكىالىييـٍ   .2/254 المساعد ركينظ (.2) : النساء { أىٍمكىاًلكي

 .146-145 ؿالتسيي ينظر: (7)

مىى اٍلمىاؿى  كىآتىى } : عميوً  لؾو ما ابفي  ر جى كخى  كالقتبي، فى الككفيك  أثبتىوي  ، مع معنى عمى يدخؿ قد (8) ب وً  عى  (177) : البقرة { حي
ٍغًفرىةو  لىذيك ك} ، (177) مىى ل من اسً  مى  .2/269المساعد كينظر (.6) : الرعد { ظيٍمًمًيـٍ  عى

 .268-2/266 كالمساعد ،198 الميغني في ماك يجن   بفي ا (فٍ )عى  بزيادة قاؿ (9)

 ب30

 أ31
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ًمٍنيىا ( لمت شكى ،فىتي  اكتككفي اسمن  بيًو،: )الكاؼي ر  ب ما  جى  .(3)ككيدً لمت   زادي كتي  بلن،فاعً  جاءىتٍ كري
ًمٍنيىا ازنا، أكٍ  قةن حقي ٍمميٍمؾً ( لً ـي : )البل  كى ًب كلمت   اًء،كلبلنتي عميؿً كلمت   لبلستحقاًؽ،ك  مىجى في  عج 

ًد ا ، يًرهً كغ سىـو قى  ٍعًفًو، عارً كاإلش تىعىد مالمي  ًمؿً كلتقكيًة العا لت عديًة،كلميجر   ىمعنى  كًلتىٍأكيدً  ًبضى
 .(4)خً كالتاري ضافةً اإل

. (5)كلئلبداؿً  ي ًة،كلمسبب ممصاحبىًة،كل لبلستعانىًة،ك  يًة،الت عدً  دً ( لئللصاًؽ، كلمجر  الباءي )ك
َن  يؼي كتيض ـً المي  إلى اأك مضمرن  اًفعؿى القسـً ظاىًر  كمافي الخبًر  اجكازن  كتيزىادي . (6) اميطمقن  وً بً  قسى
،عمى رى  مفعكؿه  ( كىكى فىى)كى ؿً كفي فاعً  فاعمةن،( ف  )أى كفي ًو،بً  فعكؿً كفي الم ،(7)سبؽ  كريب ما ٍأمو

ًَ في المبتد ًيدتٍ زً  ،( في ال)الكاكي  منيا كتيبدىؿي . (8)بً المكج كالخبرً  ًإ  اًىرً بالظ ص  فتختى  قسـً
 .(9)قنامطم

 .(10)رو ب/ ظاىً 31/ ًفٍعؿو ميتعىم ؽو بً  كالى  مىًب،الط   نىىمع فيوً  سىـو غيري الباًء عمى قى  ٍدخيؿي يى  كالى 
ًمٍنيىا مييىاكيىمٍ  ًظيًرًه،نى  أكٍ  يءً الش   ذاتً  ( لتقميؿً ريب  : )كى  بالن ًكرىًة، تصاصي الت صديري كاالخ زى

ىالزكـً كىصٍ  فيك  َى ًَ مىيٍ  طىؼي ييعٍ  قدخبلؼه . ك  ًؼ ب ماكى  ًميًرىىا،ضى  إلىميضاؼه  يىاعى ر تٍ  ري َى  جى
دو بً  ٍفًسيريهي تى  ـي يىمزى  رناضمي رو ميتى  ميٍفرى  .(11)مييزً عمى الت   كبو منص أىخ 

                                                                                                                                                                                              

 ًمفٍ  أم ني،يمي فٍ عى  فٍ كمً  ، وً فكقً  فٍ مً  أم ، عميوً  ًمفٍ  نحك: ، اسميف يككنافف (فٍ )مً  (فٍ ك)عى  (مى)ع عمى دخؿي ي أم (1)

 .نييمي جانبً 

 .144 لتسييؿا :ظرين (2)

ر  فى  ااسمن  لكاؼا كتككف (3) ـى   : وً كقكلً  ، األخفش قكؿي  كىكى  ، تيجى  ..........  ؿٍ بى  الى  اٍلبىٍدًر،كى  حب   ٍمبى القى  تىي 
 .كىالفيتيؿي  ٍيتي الز   فيوً  ٍذىىبي يى  كىالط ٍعفً        طىطو شى  ًكمذى  ٍنيىىيى  فٍ كلى  ؟ أىتىٍنتىييكفى   :وي قكلي  فاعبلن  جيئيام كمف

ًعؿى ك  .ككيدً لمت ةن زائد كتأتي .الفاعميةً  عمى مرفكعه  اسـه  فالكاؼي   (11)  : الشكرل { شىٍيءه  كىًمٍثًموً  لىٍيسى  } تعالى: وي قكلي  ٍنوي مً  جي
 .2/275 المساعد ينظر

 .120 الحاجب البف لكافيةا كشرح ،145 التسييؿ ينظر: (4)

 .145 التسييؿ ينظر: (5)

 .2/334 لمرضي الكافية شرح ينظر: (6)

 .57 لتسييؿا كينظر: ب.16 كرقة منظـكال بؾس (7)

فٍ  (.43) : الرعد { شىًييدان  ًبالٌموً  كىفىى } :نحك فىىكى  ؿً فاعً  في ًزيادىتييىاكى  (8) ًَ يدو بً  كأىٍحًس  ، كالخبرً  إً المبتد في ًزيادىتييىاكى  .زى
ٍسًبؾى بً  :حكن ـه دً  حى ا ، ٍرىى  .2/264 المساعد .اًئـو بق زيده  كمى

 .4/236،232 اليمع :ينظر (9)

 .2/305 المساعد ك ،150 التسييؿ :ينظر (10)

ر  تى  دٍ قى  ب  ري  (11)  عزةو  منعى أى  ناؿى  ؾى بً  امرأن  ريب وي           : كنح اضميرن  جي

 ب31
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ر   ب ماالكاًك، كى  ٍعدى بى  ٍضمىرةن مي  كتيجى كبػ  كبالكاؼً  يىا( بً ا)مى تىٍقتىًرفي . كى (1) بىؿٍ الفاًء كى  ٍعدى بى  ًمرىتٍ أيضٍ  ري
 .(2) قميؿى الت   ينئذو ( حًمفٍ )دي كتيفي ، سماءً باأل ييف  اختصاصي  كيىٍبطؿي  ييف  )ًمٍف(، فتكيف  
ًمٍنيىا ٍعنىى( بً ت ى: )حى كى ٍعنىىبً  أكٍ  ،إلى  مى ٍعنىىبً  تٍ كانى  ذافإً  ٍي،كى  مى  صدرنام ال  إ ر  تىجي  ـٍ لى  ، يٍ كى  مى

ٍعنىىبً  كانىتٍ  فٍ كا ً  مىرىةن،( ميضٍ فٍ بػ)أى  مٍنصكبو  ابىعدىىى  ًفٍعؿو  فٍ مً  ؤىك الن مي  ر تٍ  مى ا ، ذلؾى  إلى جى  كاسمن
،آ زءه جي  ميسم اهي  رناظاىً  ًَ  مت ًصؿه  أكٍ  ًخره  .(3)اغالبن  رً بالجزًء اآلًخ

ًمٍنيىا  ماضينا،أ/ 32إٍف كافى / لغايةً ا ءً ابتدا ىبمعنى  الز مافى  جير افً ( يى ذي )مينٍ ك: )ميٍذ( كى
وي، كيككنافً  أكٍ  ىكى  رناكافى حاضً  )في( إفٍ كبمعنىى ٍيفً اسٍ  بعضي انىٍيفً بالز   ٍنييمىاعى  ييٍخبىري فى  تىدىأىٍيًف،ميبٍ  مى  مى

ٍيفً المى   .ٍذكيكرى
ؿً أى  بمعنىى( ذي )مينٍ ( كى ذٍ )مي كى  افىافً كى  ًميًعًو،جى  كٍ أ مافً الز   ك   غيًرًىمىا ضافةً كإ فعاؿً األى  إلى ييضى

ٍبيىمىةً المي  حيافً األى  فى مً 
(4). 

 بكيوً سي عندى  ييكى فى  بلن،ميت صً  اضميرن  كافى مبتدأه، فإٍف  لت ٍحًضيًضي ةً ( غيًر اٍكالى )لى عدى ب كالكاقعي 
ٍنوي  كى المرفكًع كنيابًتًو ى فىًصؿً المينٍ  عىفً ناًئبه  قىوي كافى  فٍ كمى  خفشً ، كىكى عندى األ (5) مجركره   فيعى
 .(6) أىٍنتى كى  اأىنى  انحًك: مى 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              

 )     : وقكلً  في لؾى كذ ، ىالمعنى  في وي لى  طىاًبقىةو مي  ةو بنكر  ًرهً كتفسي ذىك رً المي  ردً المف لمضميرً  ريب   ر  جى  كازً ج عمى وً بً  استشيدى      
 . 2/291 المساعد ينظر: .مييزً الت   عمى منصكبه  كىكى  ( امرأن  ريب وي 

  ... عماؽً األ ـً كقاتً      :نحك ، الكاكً  ٍعدى بى  جار ةن  ب  ري  ٍذؼي حى  كردى  (1)
ٍبمىى فًمٍثًمؾً                                   نحك: الفاءً  ٍعدى كبى         ... حي
 ...َو  مىدبى  ؿٍ بى                                    نحك: بىٍؿ، بىٍعدى كى      

 .37-3/36 عقيؿ ابف شرح ينظر:

 .147 لتسييؿا :ينظرك  ،3/156 لكتابا (2)

ر   ال (3) ـه  } تعالى: وً كقكلً  ًر،باآلخً  ت ًصبلن مي  أكٍ  رن آخً  كافى  امى  إال   ت ىحى  تىجي ت ى ًىيى  سىبلى  (.5) :القدر {اٍلفىٍجرً  مىٍطمىعً  حى

 .94 كالتسييؿ ،266، 4/194 الكتاب في (ٍنذي ك)مي  (مذٍ مسألة) تنظر: (4)

 .374 ، 2/373 الكتاب (5)

 .148 ييؿالتس ،3/121 يعيش البف المفصؿ شرح (6)

 أ32
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 ة  اإلضاف باب  
ٍزءو المجعكؿي  سـي اال كى : ى إليوً  المضاؼي   ىبمعنى  وي،لى  ضو خاف ، قىٍبمىوي منسكبه إليوً  السـو  كىجي

ؿي ا افى ك إفٍ )ًمٍف( ىبمعنى  أك ، جازنام حقيقةن أكٍ  لبل ـً ا انى  ألك  ؿً األى  فى مً  اؿي كييزى  .(1) بنكعو  ميؤىك الن  أكٍ  ٍكعن  ك 
تيٍشًبييوي  كفو ني  كٍ أ ٍنكيفو تى  ًمفٍ  فيوً ب/ 32/امى 

 كفى أٍف يك إال   ،يتخص صي  أكٍ  لث انيبا يىتىعىر ؼي . كى (2)
ٍبوو ) ك( ؿو كػ )ًمثٍ  ،المضاؼي غيرى قابؿو  ًَ ( بً نىٍحكو (، ك)ًش ٍربو ٍعنىاىيمىا،( ك)ضى ( ٍيرو ك)غى  مى ٍسبيؾى ( ك)حى

فةً إضافةي  كىيى  فًظ،تخفيًؼ الم   جر دً اإلضافةي لم تككفي  أكٍ  عنىاىىا،في م مىا( ك اًىيؾى ك )نى   إلى الص 
ىامى  أكٍ  ٍرفيكًعيىامى  َى ًَ  .ٍنصيكًب

ضافةً  فضيًؿ،الت   عىؿً أف إضافةً  كفي فٍ  .(3)خبلؼه  لمصدًر،ا كا  اثىمىةً المي  وي عيي فى كىجٍ  كا   مى
( الت   بىؿى قى  ميغىايىرىًة،كال ( ك )غىيره  .(4) الت خصيصى ك  عريؼى )ًمثؿه

قىدٍ  سيفى اال إفٍ  يًو،إل المضاؼً لتأنيًث  ضاؼي المي  ؤن ثي يي  كى  .(5)وً بً  ستغناءي حى
(: ال ييضاؼي م ـى ذلؾى  قد ري كتي  ،كصًفًو  إلى كصكؼه )فىصؿه  إلى اإلضافةي فيما أٍكىى

ـى مرادًفًو، فإٍف تيكي  إلىشيءه  ؼي ييضا كال ، (6) لمككفييفى  بلىفناخً  ،الئؽو  صكؼو مك   في ذلؾى  ى 

                                                           

 .155 تسييؿال ،420، 1/419 الكتاب (1)

 .155 التسييؿ ينظر: (2)

ةه مى  التفضيؿً  كأفعؿً  درً المص إضافةي  (3)  ، التفضيؿً  أفعؿً  في مفارسي  ل فناخبل ،156 يؿالتسي في كما مالؾو  ابفً  عندى  ٍحضى
 .2/332 عدالمسا ينظر: .صدرالم في راكةالط   كابفً  ٍرىافبى  بفً كال

ٍسًبؾى  أكٍ  ؾى مثمً  أك يًرؾى غ برجؿو  مررتي  :نحك (4) . فٍ مً  حى  :ظرين . كاؼو  أكٍ  ، ؿه مماثً  أكٍ  ، مغايره  رجؿه  كالمعنىى رجؿو
 .2/331 المساعد

 فً عى  االستغناءً  ةً لصح   ، ن ثً المؤ  (ع)أصابً  فٍ مً  أنيثى الت اكتسبى  كقد ذىك ره مي  فبعضي  صاًبًعًو،أ ضى بع تي قطع نحك: كذلؾى  (5)
 . 339-2/338 المساعد :ينظر .ًبعىوي أصا قطعتي  نحك: ، المضاؼً  فً عى 

 ،الصفةً  بتمؾى  المكصكؼً  إليوً  المضاؼً  حذؼً  عمى ؿه فمؤك   وً صفتً  إلى مكصكؼً ال ةي إضاف ظاًىريهي  ما كردى  امى  إذا (6)
 وي صفتي  ًقيمتٍ كأي  – لبقمةي ا كىكى  – إليوً  المضاؼي  ًذؼى حي  ـ  ثي  . ةً لمحب   الى  بقمىةً لم صفةه  مقاءي فالح ، مقاءً الح ةي حب   :كًلًيـكق

 .3/49 عقيؿ ابف شرح ينظر: .كفى الككفي   ليوً إ ىىبى ذى  ما خبلؼي  ذاكى . الحمقاءً  ةي حب   فصارى  وي،مقامى 

 ب32

 أ33
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ؿً باألى  مى نيكً  ٍفظىٍيًف،لى  اقيد رى بى  كٍ أى  ليؿي الد   كبالث انيالمدلكؿي،  ك   كـً كالعم صً في الخيصك  فىاكته تى  ٍينىييمى
 .(1)بلىبىسىةو مي  أىٍدنىىبً  يءي الش   ييضاؼي أ/ ك 33/

 لىٍفظنا اةو ميثن   ةو معرفى  إلى إال   تيضاؼي  كال(، ًكبلى : )منيا ، أسماءن  فةي اإلضا (: ال زىمىتً صؿه )فى 
ارنااضطر  إال   تىًرقىٍيفً ميفٍ  إلى تيضاؼي  كالى  ،تقديرن  أكٍ 

 (2). 
ًمٍنيىا  ضاؼي تي  : )آؿ(، كالى اًمٍنيى . كى (3)رو ظاىً  ٍنسو جً  إلى إال   غالبنا ضاؼي ت كالى  ،( ك: )ذي كى

 .(4)ًميرو ضى  إلى اغالبن 
ًمٍنيىا اليوي انٍ  جيكزي يى  امى  كى  إليوً  ضاؼً المي  فى مً  ك ضى فإٍف عي  ى،ال معنن  لفظن  ضافىةً اإل فً عى  ًفصى

، كٍ  ي رً مثًؿ المنكم  لـ ييغى  رو في ظاىً  ًمؿه عمى المضاًؼ اسـه عا ًطؼى عي  أكٍ  تنكيفه ٍف  ـي،الحي  لىـٍ كا 
 ( كى ٍبؿي كػ )قى  ظرفناكافى  إفٍ  ـ  المضاؼي عمى الض   يى بينً  ككراًف،المذ ٍطؼي العى  كالى  عكيضي الت   بتً يث

سٍ  وً بً  اممحقن  ( أكٍ دي )بىعٍ  ب ما فيًصؿى عى ٍيرو ( ك )غى بو كػ )حى  ًمم ا. كى  (5) ًربى فىأيعٍ  ا،ميطمقن  اإلضافةً  فً (، كري
(  ىمعنن  الى  ايىٍنفىًصؿي لفظن  ًمم اكى  ب/ 33/ الن ًكرىةً  مىعى (، كى ٍعضو )بى  ىبمعنى  ٍعًرفىةً المى  عى مى  يى كىً  ،)أم 

ٍؼ  لىـٍ  ذلؾى كل ،( )كيؿٍّ  ىبمعنى  ،نىدى  إفٍ ف ةو،مفردو معرفى  إلىتيضى ؿى  رى  .(6) أيك 

                                                           

الً  اسـه  ضاؼي يي  كالى  وً بنفسً  تىعىر ؼي يى  أكٍ  صي يتخص   ال الشيءي  (1) دى ا وً بً  مى ، ٍمحي قى  :يقاؿي  فبلى  ، تىرىاًدفىٍيفً كالمي  لمعنىىا في ت حى  اكمى  بيرٍّ
دى كى  ا رى ،مي  لذلؾى  مكًىمن ؿه  ،ككرزو  بسعيدو  رىادى المي  ألف   نفًسًو؛ إلى يءً الش   إضافةً  فٍ مً  ن وي أ ىذا اًىري فظ ، كرزو  يدي سع : ًيـكقكلً  ؤىك 

ؿي فى  ، كاحده  فيوً  ؿي األى  ييؤىك   .3/49 عقيؿ ابف شرح ينظر: .باالسـً  انيكالث   سىم ىبالمي  ك 

ةً المي  األسماء ًمفى  (2) مىٍيفً ال بلى كً  اءىًنيج : نحك (،)ًكبلى  لئلضافةً  بلىًزمى ا،كً  كجاءىًني ،  ر جي  فىبلى  ، ٍفتىًرقىٍيفً مي  إلى ضاؼي تي  كالى  بلىىيمى

  : ًلوً كقك  ، اذ اش عرً الش   في جاءى  دٍ كقى  .ءى جا ككعمرو  زيدو  بلى كً  : نقكؿي 
ًميًمي أىًخي ًكبلى                                                            دان عى  كىاًجًدم كىخى  ...... ضي

 .63-3/62 ؿعقي ابف شرح :نظري     

 .2/344 مساعدال .الشعرً  في ال  إ لميٍضمىرً ا إلى اضافىتييىا ٍمنىعي كتي  .ٍمـو عً  كذك ، ماؿو  ذك : نحك (3)

 :قكًلوً ك الضميرً  إلى وي إضافتى  ييـبعضي  كأجازى  . دو محم   كآؿً  يعًقؿي  فٍ مى  مىـً عى  إلى اغالبن  ضاؼي تي  (آؿ) أف   أم (4)
 آلكىا حقيقةى  ٍحًمييى  مىفٍ فى  كآلي،  .........

 .2/347 المساعد :ظرين      

 كاالكتفاءي  ، الفظن  ةً باإلضافى  عماًليىااست ثىري كأكٍ  ٍعدي كبى  كىقىٍبؿي  ىمعنن  الى  الفظن  ةً اإلضافى  فً عى  نفصاليوي ا يجكزي  امى  األسماءً  ًمفى  (5)

ًمف قىٍبؿي  ًمف اأٍلىٍمري  ًلم وً تعالى:} قاؿ ،كثيره  ي ةً المعنك  باإلضافةً   .ٍعًدىىابى  فٍ كمً  ثً الحكادً  ٍبؿي قى  فٍ مً  أم (4) رـكال {بىٍعدي  كى
 .2/346 المساعد ينظر:

 .170-1/168 كالمساعد ،37 التسييؿ :ينظر (6)

 ب33
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ـى ذل ماالزماًف المبيمًة، فى  اءي الجمًؿ أسم إلى(: يضاؼي فىصؿه )  ككػ)إٍذ(  هي لىًزـى بناؤي  ؾى الزى
فٍ . جيافً ك  بلىًزميوي يي  كفيما الى  ،)إذا(  د رىتً  كا  حى رى  ،بماضو  ةي الجممةي الفعمي   صي ال  البناءي،  جى حى رى  كا   جى
رىابي اإلع

(1). 
(الجمؿً  إلى ةً اإلضافى  في كجكبً  ةً بالزماني   ي ةً المكان ركؼً الظ   فى مً  كىأيٍلًحؽى   ماكريب   ،)حيثي

،كتي  تىحي ، كقد تيفٍ  كمةه مضم مفردو كىيى  إلى يفىتٍ أيضً  كاكه  ياءىىىا خًمؼي يى  قىدٍ ك  ٍكسىري
 ؼي ييضا كالى . (2)

اؼي تي  دٍ كقى  ،( 3)ىالمعنى  ماضيةً  جممةو اسمي ةو غيرً  إلىزمافو  سـي ا  إلى مىةو عبلى  معنىى( ب آيةه )  ضى
ـي تى  ًبًذم إٍذىىبٍ كقالكا :"  ،(4)جمؿً ال ا:  أمٍ  ،(5) " ٍسمى يىٍختىًمؼي . (6) مىتيؾى سبلى  فيوً  ًبمى  ٍعمىٍيفً الفً  فاًعبلى  كى
سىبً بً  ٍعمىٍيفً الفً  اطىًب المي  حى  .(7)خى

،: يجكزي حذؼي المضاًؼ إٍف أيًمفى (8) )فىصؿه( في  إليوً  ضاؼي كيقكـي مقامىوي المي  الٌمبسي
 كىكى  مضاؼً بال ر  أ/ ييجى 34/ قىدٍ كى  ،(9) في غيًر ذلؾى كجيافً  وي مقامى  وً قيامً  يكف ًب،اإلعرا

قً عمى مً  معطكفنا كافى  فٍ محذكؼه إ ًَ ؿي بيفى  كالى  ،(10)ثٍؿ في  إليوً  ضاؼً كالم ضاؼً الم ييٍفصى

                                                           

 .94-93 ،92 التسييؿ ينظر: (1)

مءو  لغةً  في (2) ًَ كٍ  : قكلكفى في ا،كاكن  (ٍيثي )حى  ياءي  دىؿي تيبٍ  طىي  ،حى اأ يىاثائً  كفي ثي  .يىاإعرابي  فقعسو  كلغةي  . ثي الثبل الحركاتي  يضن
 .2/103 ضيلمر  الكافية كشرح ،97 التسييؿ ينظر:

 ػك حينئذو  رؼى الظ   ألف   ، ذاىبه  زيده  حيفى  يؾى آتً  : قاؿي يي  فبلى  عنىى،الم يىةً ماض يرً غ ةو اسمي   جممةو  إلى فو زما اسـي  ضاؼي يي  الى  (3)
اؼي  كالى  إذا،  ينظر: . إذٍ  مثؿي  ن وي أل ، ةً كالفعمي   االسمي ةً  إلى ضاؼى يي  أفٍ  جازى  المضي   ًريدى أي  فإفٍ  ، اسمي ةو  جممةو  إلى ييضى

 .2/357 المساعد

 .2/357 كالمساعد ، 159 ؿالتسيي :نظري (4)

 .3/158 الكتاب :ينظر (5)

 .2/360 ساعدكالم ،159التسييؿ :ينظر (6)

،تى  ًذمبً  إذىىبٍ  : نحكى  بذلؾى  يريدي  (7) ـي ،تى  ًذمبً  ىىًبيكاذٍ  ٍسمى ،تى  ًذمبً  ىىبيكاكاذٍ  ، ٍسمىمافً تى  ًذمبً  ىىبىاكاذٍ  ٍسمىًميفى  ًذمبً  كاٍذىىٍبفى  ٍسمىميكفى

 .2/360 كالمساعد ،159التسييؿ :ظرين .ٍسمىٍمفى تى 

(8) )  .159 التسييؿ مكافؽ كىك ، س مف أثبتناه اكم صؿ،األ في مطمكسة )فصؿه

 .390-4/389 يمعكال ،364-2/363 كالمساعد ،160-159التسييؿ :ينظر (9)

     :اعرً الش   كقكؿً  كذلؾى  (10)
ق دي تى  كنارو        ٍمرىأن ا تحسبيفى  ٍمًرئو ا كؿ  أى                            رنانا الم يؿً ب كى

 .2/366 المساعد ينظر: .ارو ن ًَ  كيؿ  ك   أم     

 أ34
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الفصؿي بالظ رًؼ  ضركرةً في ال ري كيكث ،بالمفعكًؿ  عؿً كالفا لمصدرً ا فى بي ًصؿى في  ب ماكري  الختياًر،ا
 .(1)جركرً كالم

ر ؾه مي  قىٍبمىوي  يفو لً  ٍرؼى حى  يىكيفٍ  إفٍ  ـً ياًء الميتكم   إلى المضاؼً  ري ( : ييكًسري آخً )فىصؿه  كتيفتىحي  ، تىحى
ٍف ني  ، سىك في تي  أكٍ  –األٍصؿي  ىكك  – الياءي  اأ ازى ج لميضاؼي ا كًدمى كا   ريب ماكى  أىًلفنا، ٍمبييىاكقى  احذفييى  يضن
دى  ـي قىبمىوي، كييدٍ  االمتحرًؾ مى  يفً كييفتىحي بعدى حرًؼ الم   ،الكجياًف في غيًر ًنداءو  كىرى كافى  ًإفٍ فييا  غى

ـي إفٍ  كييقمىبي ياءن،  فٍ  ، ٍسرةن الكاًك كى  ٍبؿى قى  م ةي الض   ٍبدىؿي كتي  ا،كاكن  كافى  كييدغى  نيةً التث لغيرً  ًلفناكافى أى  كا 
ًَ  مىاتً الى  د  يجكزي رى  الى ك  ، ذيؿو كأيدًغـى في لغًة ىي  اءن قيًمبى ي ( كأخكاًت  اسً العب   ًبيألى  فناخبل قً )أبو

ًَ ك. (2)  .(3)ي( في الفـً أكثري مف فىمً م  )ًؼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

كىذىًلؾى  } : تعالى  وي قكلي  بالمفعكؿً  إليوً  لمضاؼً كا ؼً المضا يفى ب الفصؿً  مثاؿي  (1) ي فى  كى  أىٍكالىًدًىـٍ  قىٍتؿى  اٍلميٍشًرًكيفى  م فى  ًلكىًثيرو  زى

 كالجار   لظرؼً با فصؿي ال اأم   ، شركاءال كجر   (ٍكالد)أى  نصبً ب عامرو  فً اب قراءةً  في (137:) األنعاـ { شيرىكىآؤيىيـٍ 

    : وً قكلً  فنحك لشعرً ا في ركرً كالمج
   عىًسيؿً بً  صخرةو  ايكمن  كناًحتً                                          

         : كنحكه     
االيى  في معتادي  ألىنتى                                         رىةو مصابى  ٍيجى

ا  صخرةو  كناحًت  أم       .368-2/367 المساعد :رينظ .لييجاا في مصابرةو  معتادي ك  ، يكمن

 .4/303 عكاليم ،2/379 ساعدالم في كما دي المبر   ىك اىذ العباس أبك (2)

 .162-161 التسييؿ ، م ـً المتك ءً يا إلى لمضاؼً ا مسألةً  في :ينظر (3)
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 مصدر  ال إعمال   باب  / أ34/
ميؤكدان، أك ال يىحسيفي تىقديري ًفٍعؿو  فٍ ما لـ يىكي  عًمًو،عىمىؿى ف المصدري الميٍظيىري  يعمؿي 

قىبمىوي،  (1)
ـي ال يم كًذكري فاعًموً  . كمعمكليوي إٍف ذيًكرى ًصمةه زى

ـى ذ ،(2) . كييضمىري فيما أٍكىى ؿي ـي كال ييٍفصى  لؾكال ييقىد 
ضافتيوي أك اٌل عيد  نادران، كا  تنكينًو. مف إفراًدًه، كتعريفيوي باٌلبلـً أقىؿ  مف  ثري عامؿه إف أمكىف، كا 

ا ، كييت بىعي مجركريهي لفظن ؿً أيلًبسى بالفاعً  لى المفعكًؿ إفٍ إ ييضاؼي الفاعًؿ مطمقان، كال  الىكييضاؼي 
فٍ  ًو محبل  دىهي، جازى في اتباعً بىعٍ  رفكعى مى  مفعكالن الى  كافى  فٍ إ، فبل  كمحى   .(3)بي عي كالن صٍ الر 

فٍ (4)ؿى المصدًر اسميوي مى مىؿي عى يىعٍ  دٍ قى كى  ًحبى مص . كا  كؿه مي عٍ مى  ؿً عٍ بالفً ٍفًظ بدؿه ًمفى الم   كى ىي  ارن دى صى
......... كػ:....... ندالن  ، ريؽي الماؿى  (5) زي

                                                           

 .142 التسييؿ مف يحكالتصح )مثؿ( األصؿ: في (1)

 حصؿ قياـو  مف عجبتي  نحك: متعديان، أك الزمان  المصدر عمى مقتصران  يحذؼ بؿ المصدر، مرفكع ذكر يمـز كال (2)

، ، أك اليـك  {14} مىٍسغىبىةو  ًذم يىٍكـو  ًفي ٍطعىاـه إً  أىكٍ  } تعالى: كقكلو الفاعؿ دكف المفعكؿ مع المصدر يذكر أك ضربو
بىةو  ذىا يىًتيمان  ٍقرى  .15-14:البمد{15} مى

 .142 التسييؿ ينظر: (3)

 لفظان  -بخم كه فوكخال معناه عمى الداللة في المصدر ساكل ما بو كالمراد رالمصد اسـ المصدر عمؿ يعمؿ أم (4)

 اليمزة مف بخمكه ول كمخاؼ نىن مع إلعطاء مساكو  فإنو كعطاء تعكيض: دكف فعمو في ما بعض مف -كتقديران 

 فعمو. في المكجكدة

  : بتمامو كالبيت ىمداف أعشى إلى ينسب ، بيت عجز مف جزء ىذا (5)
ؿ   الناسى  أليىى حيفى  عمى                                 ٍيؽي  فىنىٍدالن      ًىـأيميكرً  جي رى   الث عالبً  نىٍدؿى  الماؿى  زي

 .2/242 كالمساعد ، 116-1/115 الكتابً  في كالبيتي       

 أ34
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 .(1)المصدىري  عندى األكثًر الًفعؿي الميضمىري الى  ميوي فعامً 
 
 
 
  
 
 

 التاَعج ب باب  / أ35/
( ميٌخبىرو بًو عف)ما(  مىالمتىعج بي منوي مفعكالن بفعؿو ع ينًصفي  بمعنى  ميت قد مةن ًزنىًة)أىفعىؿى

ر  بباء زائدةو الزمةو بعدى  ،محذكؼه  عندىهي لؤلخفًش، كالخبري  فان شيءو ال بمعنى الذم، خبل كييجى
( معناهي الخبري ال األـي، كمحؿ   ،المجركر مرفكعه ال منص فعؿو عمى ًزنىًة)أىفعىؿى خبلفان  كبه

 .(2)مككفييفل
امى في معمكًليً  ا كالى مى يً فاًف في أنفسً ر  صى تى يى  الى  الفعبلفً  كىذافً 

ـى ظرؼه  اب مى كري  ،(3)  عمىقيد 
 امى كًليً عمي مى 

دو قابؿو معناهي لمت  عٍ فً  فٍ ا مً مى ىي كبناؤي  ،(4)  ، كالى لممفعكؿً  مبنيٍّ  غيرً  ،كثيرً ؿو ثبلثيٍّ مجر 
، كري  ؼً ميط ردو في الكص ( لغيًر تفضيؿو ( كػ عىؿى )أفٍ ًفٍعؿً  فٍ المفعكًؿ كمً  ؿً ًفعٍ  فٍ ا مً يى بينً  ب مامنوي)أٍفعىؿي

،فتى اك كمًف ًفٍعؿو مف مىزيدو فيوً  ،(5)ىىًكجى  كـي مانعى فييى  ا الى اىى ا بأفعاؿو في معنى يين بً شٍ تى  قىرى ا، كييجعىؿي حي

                                                           

 رب،اض أم منابو، ىك ناب لفظو مف فعؿ أشيرىما :كالفق األمر مف المصدر ىذا ناصب يفف زيدان، ضربا قمنا: إذا (1)

، كالثاني:  المساعد ينظر: ناصبو. إظيار يجكز ال القكليف كعمى عكالن،مف بؿ مصدران، ضربان  يككف فبل التـز

2/241،242. 

، أحًسفٍ  نحك زائدة بباء تجر الصيغة فيذه بو، أفعؿٍ  ثانيةكال أفعمو، ما إحداىما: صيغتاف لمتعجب (2)  ما كمعنى بزيدو
ف زيدان، أحسفى   قكؿ كىك بالفاعمية، عرف كمكضعو التعجب. إنشاء بمعنى خبر فيك مر،األ صيغة توصيغ كانت كا 

، أحًسفٍ  قكلؾ: في فزيد الجميكر،  ينظر: .ييفلمككف خبلفان  بالمفعكلية نصب ال األمر، صيغة اعؿف مكضع في بزيدو

 .150-2/149 المساعد

 بو أفًعؿٍ  مف كال الماضي، غير أٍفعىؿى  مف يستعمؿ فبل كاحدة طريقة منيما كؿ يمـز بؿ التعجب، فعبل يتصرؼ ال أم (3)

 ألمر.ا يرغ

  قكلو: ذلؾ كمف جكازه كالمشيكر خبلؼ، لوكمعمك  جبالتع فعؿ بيف بالظرؼ فصؿال جكاز فسي (4)
 أتحكىال بأف حالت إذا كأحرً                                                    

 .158-1/157المساعد ينظر: بالظرؼ. فصؿ حيث 

. كطيشو  مؽو حى  في طكؿه  :جي اليىكى  (5)  القامكس)ىكج(. كتىسىر عو

 أ35

 ب35
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( عٍ ب/ إليًو بى 35/امضافن  يكدى،يستكًؼ الق ـٍ ذم لى ًؿ ال  عٍ وي لمصدًر الفً نٍ ًب مً الميٌتعج   دى )أىٍفعىؿى
ر  بالعٍ فً  فٍ كغو مً صي ًعٍؿ( مى )أىفٍ كٍ أ ( مفعكؿه إٍف جي ر   كفاعؿه إفٍ  ،ـً بل  ؿو الئؽو، كالمجركري بعدى)أىٍفعىؿى  جي

 .(1)بإلى
( ك)مى  كيتكس طي  ًة عمى الميًضي  لى ا( كافى الزائدةي لمدالى بيف)أىٍفعىؿى

( اليمزةي . ك (2)  في )أفٌعؿى
( تحقيقن لتعديةً   ةً كرى ري يٍ الص  ى ا، كفي )أىٍفًعٍؿ( إلفادًة الفاعًؿ معنى تقديرن  ا أكٍ )فىعيؿى

(3). 
 

 وب ئَس  ن ْعمَ  باب  
ًح دٍ في المى  ةي المبالغى  كى ىي كى  ،احدن ى ك ا معنن مى يً زكمً مً لً  فافً ر  صى تى يى  فًظ الى م  ا اليى اضً مى  (4)فً ًفعبلى  اىيمى 
 ) ـى ـ  ببػ)ًنٍع (، كأصميييمى ػكفي الذ  ـى كبىئً )ًبئسى ،ا نىًع ، كبسككًف العىيٍ  افً يىًردى  دٍ قى كى  سى ًح الفاًء تٍ ًف كفى كذلؾى

( عى  ؾى ككذل ،اىى رً سٍ كى كبً  )فىًعؿى َى قً مٍ نيوي حى يٍ كيؿ  ٌَ ا ًب إم  ا في الغالً . كفاًعميييمى (5)ااٍسمن  كً بلن كافى أى ةه، ًفعٍ ٌي
 ،(6)ىًؽ لممعنى ا ميٍضمىره ميفىس ره بتمييزو مطابً م  مضاؼه إليو، كأى  المذككرًة، أكٍ  ـً بل  لره مىعىر ؼه باظاىً 
 .(7)ا لمككفييفى أ/ خبلفن 36/ ،ـى ا تىقىد  ضميرى مى  فً يتحم بلى  كالى 

، ؿي بٍ قى  اريهي مى بى خى جكًد، كى عمى األى  البتداًء،ا باكعن في رٍ كـي مى مي ذٍ المى  كحي أكً دي مٍ ًؿ المى الفاعً  دى عٍ بى  ري كى كييذٍ 
، كالى ًؿ في المعنى لمفاعً  مبايفو  غيرى ا ميختص   يككفي إال   كالى  ؿى ٍف بايىنىوي أيك  ـى  ى، كا  ًم ـي ًذكريهي إٍف عي يمزى

(8). 
ـى  ًم عي
(8). 

                                                           

 زيدان  أحب   ما فاعبلن: كاف إف بإلى كالجر لوي. صرنيان كما لعمرك زيدان  أضرب ما :مفعكالن  كاف إف بالبلـ الجر مثاؿ (1)

  .159-2/158 المساعد ينظر: عمرك. إلى بزيدو  أحبب ككذا: عمرك، إلى

 .5/61 اليمع ينظر: (2)

 .2/154 مساعدالك  ،130 التسييؿ ينظر: (3)

 لمفراء الكريـ القرآف معاني ينظر: عمييما، الجر لدخكؿ اسماف، أنيما الككفييف كأكثر اءالفر  عند كبئس، نعـ (4)

 .5/26 كاليمع ،126 كالتسييؿ (14مسألة) كاإلنصاؼ ،1/267،57،56

 .126 التسييؿ ينظر: (5)

ـى  } تعالى: قكلو كالبلـ أللؼبا المعرؼ مثاؿ (6) ٍكلىىالٍ  ًنٍع ـى  مى ًنٍع لىًبٍئسى  } ،78كالحج 40األنفاؿ { الن ًصيري  كى  البقرة { اٍلًميىادي  كى

ـى  } تعالى: قكلو أؿ فيو ما إلى المضاؼ كمثاؿ .206 لىًنٍع تىكىب ًريفى  مىٍثكىل فىمىًبٍئسى  ،}30 النحؿ {اٍلميت ًقيفى  دىاري  كى  النحؿ { اٍلمي

 المساعد :ظرين .50 الكيؼ{ بىدىالن  ًلمظ اًلًميفى  ًبٍئسى  } تعالى: قكلو لممعنى مطابؽ بتمييز المفسر المضمر كمثاؿ .29

2/125. 

، في اإلضمار عبلمة تظير ال (7)  ىذا يةتثن الككفييف مف قـك كأجاز البصرييف، قكؿ كىذا رجاالن. نعمكا يقكلكف: ال نعـى

 .2/132 المساعد نظر:ي رجميف. عمان كأخكاؾ رجاالن، نعمكا قكمؾ :لكففيقك  عوكجم ميرالض ىذا

 .127 تسييؿال :ينظر (8)

 أ36
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 :) ـى كًبئٍ ت صاؿي الت  ا)فصؿه فٍ ـو ك سى غيري الزً اًء ًبًنٍع  .(1) يثً ؿي حقيقي  التأنكافى الفاعً  ا 
فً  مىٍت)مى  كا  ؽي (2)ضمرً لمفاًعًؿ المي  ره تمييزه ميفىس   ح  عمى األص يى يً ا، فى مى يً ا( بً ات صى . كييمحى
)سى  ـى مى نً بً اءى( كى ببئسى  .(3)اقياسن ؿ  ثبلثيٍّ كي  فٍ ( مً عيؿى كغه عمى )فى صي ٍع
 
 
 
 
 

 َحباذا باب  
بى أصؿي  ( حى ب  ، أم صارى حبيبن )حى ف ؼى ا، فى بى ،الت ص عى مينً باإلدغاـً كى  خي كالتيًزـى ككفي  ر ؼي

فً  ـً مخصكًص كٍ حي بً  وي لى  امحككمن كًح دي مٍ ٍكًر المى ذً  فٍ ا مً مى بيد  بعدىىي  ؼى المعنى، كالى مى تى خٍ ا فاعًمًو)ذا( كا 
، ك  )ذا(  فٍ مً  تٍ مى اٍنفىصى  ا إفً ـ  فاًئيى ضى (، كى ب  حاؿه عامميوي)حى  وي تمييزه أكٍ عى يككفي مى  قدًنعـى كًبئسى
، ككذلؾى  / جائزه حي دٍ مى ًو الرادو بً ب/ ًفعؿو مي 36كيؿ 

(4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2/137 كالمساعد ،128-127 التسييؿ ينظر: (1)

 زيده. رجبلن  نعـ :حدٌ  عمى مضمر نعـى  كفاعؿ التمييز عمى منصكبة نكرة فما صنعت، نعمان  أك زيد، نعمان  قمت: إذا (2)

 .128 التسييؿ ينظر: (3)

 .129 التسييؿ :نظري (4)

 ب36
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 أفَعل  التافضيل    باب  
( مً  ييصاغي  ًب نٍ يغى مً ا صً م  لممت صًؼ المقصكًد تفضيميوي كصؼه عمى ًزنىًة)أٍفعىؿى وي ًفٍعؿي الت عج 

ب مى  كٍ ا، أى ميطمقن   .(1)ا ًصيغى دكفى ًفٍعؿو ري
احببل  ًؼ كالاأللً  فى مً  اعارين  ميوي زى يىمٍ كى  ، كميصى   ةن )ًمٍف( جار   ةي ـً كاإلضافًة اإلفرادي كالتذكيري

ب ماك  لممفضكًؿ، فٍ (2)عارو  غيري  كى كىي  ( المذككرةي بيوي)ًمفً تصاحً  ا لقرينةو، كالى يى نيكً  ري ـً بالبل   ؼى عير   . كا 
ٍف قيًصدى ت ا،مى ىً في اإلفراًد كالتذكيًر كغيرً  المكصكؼى  طابؽى  ،وي التفضيؿي لى  اطمقن مي  يؼى أيضً  أكٍ   قييدي كا 
 إال   نئذو يككفي حي ا، كالى وي عارين ؿى استعمالى مى ، كأٍف ييستىعٍ  ؽى طابً يي  ، جازى أفٍ ا أيضيؼى إليوً مى بً  ؿً فضيالت  

: كى جي أفضؿي رى  كى كنحك: ىي  ،ليوً ما أيضيؼى إ بعضى  ، معناهي أفضؿي رً  ـٍ ىي كى  ،فً يٍ مى جي أفضؿي رى  امى ىي ؿو جاؿو
 .(3)ةن ةن جماعى جماعى  كٍ أى  ،أ/ اثنيف37اثنيف/ ا، أكً ا فردن جاًؿ المتفاضميفى فردن ي ًة عمى الر  زً المى  كتي بي ثي 

، فطابؽى المكصكؼى مطمقن  ًلؼى ك خي كى  بٍ تىصٍ  ـٍ لى ا، كى األصؿي بآخرى ق وي أفٍ ( كى ًمفٍ ) وي حى  مى يساكً  حى
م ى()الد نيا(  يري ككيجكزي تن ،  (4)ؿى أفضى   ا )حيسنىى(م  كأى  ، استعماؿى األسماءً  امى يً الستعمالً  ك)الجي
 .(1) (عىى)ريجٍ  كػ صدرافً ( فملكءى ك)سي 

                                                           

 .133 التسييؿ ينظر: (1)

، غيري  كىك المفضكؿ لمتفضيؿ التي تصاحب)مف( ال (2)  نحك: أؿ، كذك الناس، فضؿأ نحك: المضاؼ أم عارو

 عمر. مف الناس أفضؿي  زيده  كال: عمرك، مف األفضؿي  زيده  تقكؿ: فبل األفضؿ،

 .134 التسييؿ ينظر: (3)

 .183-2/182 كالمساعد ،135 التسييؿ ينظر: (4)

 أ37
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(: ال يرفىعي أىفعؿي الت فضيًؿ في األعرًؼ ظاىً  ا بعدى نفيو ميفىض بلن عمى كاقعن  ا إال  رن )فصؿه
قتيفً  مىحم يًف أكٍ  ًو باعتبارً نفسً   .(2)ًصبيوي نٍ يى  امى ييفىس ري  ؿٍ ًو، بى كالن بً مفعي  ينًصبي  ، كالى كى

 
 
 
 

 فاعل  اسم ال باب  
دي  وً ا بً فىعىؿى مقصكدن  فٍ المشتؽ  ًلمى  ـي االس كى ىي كى  ، كيى ك الحي ، كى  امفردن ؿي مى عٍ ثي بٍ ك غيرى مفردو ا ي  نً مى

( أكٍ لممبالغًة عمى )فىعي  ( )فىع   كؿو ( اؿو  غيرى  ا بات فاؽو، كالى غ رن يىٍعمىؿي ميصى  ًمًو، كالى عىمىؿى ًفعٍ أك ) ًمٍفعىاؿو
، خبل يو أكً فٍ نى  أكٍ  عمى مكصكؼو  تىمدو معٍ  األلًؼ  فى ا مً ين ا عارً ماضين  كالى  ،فى لمككفيي افن استفياـو

 .(3)يب/ لمكسائً 37ا/ـ، خبلفن كالبل  
بني   كريب ما ( أك )فى عىًمؿى مى (عً ا عمى )فىًعؿى فن  ارن اؼي مينىك  ضى . كيي (4) يؿو لى المفعكًؿ إـً ا بالبل  كميعر 

د ًه، تعريؼي مجمكعن  ى أكٍ ن  يكف ميثى  ـٍ ا لى ـ مى م البل  تىرىطي في إضافًة ذً ًو، لكف ييشٍ بً  ا عمى حى

                                                                                                                                                                                              

 .184-2/183 كالمساعد ،135 يؿالتسي :ينظر(1)

مى  فإف بأفضؿ. األب برفع أبكه، منو أفضؿ برجؿ مررتي  يقاؿ: فبل ، ظاىران  األعرؼ في التفضيؿ فعؿأ يرفع ال (2)  حى صى
 مرفكعو ككاف شبيو، أك نفي بعد فعؿأ فيو كقع مكضع كؿ في كذلؾ ظاىران  يرفع أف صح مكقعو بمعناه فعؿ لكقكع

 مفعكالن  ينصب كال زيد. فعي في منو الكحؿي  وعين في أحسفى  رجبلن  رأيت ما نحك: باعتباريف سوً نف عمى ضبلن مف أجنبيان 

 186-2/184 المساعد ينظر: بأضرب. كرب بنصب كبكران، عمرو  مف أضربي  زيدان  يقاؿ: فبل بو.

 .199-2/198 رضيلم لكافيةا شرح ك ،136 التسييؿ :ينظر (3)

  الخيؿ: زيد كقكؿ فىفىًعؿ (4)
 .....مىًزقكف أنيـ أتاني

ًزقن  عمؿى أى    المساعد ينظر: دعاه. مف دعاءى  سميعه  اهلل إف العرب: بعض كقكؿ كفعيؿ مازؽ. مف لممبالغة محكؿ كىكى  امى

2/193. 
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مىمن نً . كال ييغٍ (1)ـً المضاًؼ إليًو بالبل   ا ا، خبلفن ضميرن  نيوي كك  اًء، كالى ا لمفر  ا، خبلفن ي ككنيوي عى
 .(2)لمر ماني

ًذفىتٍ  ،اطمقن ـً مالبل   ذكعمى المضاًؼ إليو  كييعطؼي  ب ما حي عمى  ى كالمجمكعً نكفي المثن   كري
فى كانى  ةو إفٍ حد ًه لغيًر إضافى  ذم ًو ال  لى مفعكلً إك ًر ي المينى ةي الماضً بي إضافى جً يً ، كى ـً ًف بالبل  يٍ ا ميعىر 

ؿ   ميوً زادى ع ايميو، كمى   .(3)األكثرً  رو عندى مى ؿو ميضٍ عٍ فً بً  نيًصبى أك تىًبعىوي عمى المىحى
 
 
 
(: ي) كيجكز  ،ما اشتيًرطى في اسـً الفاعؿً  فيو طان ميشتىر  عًبوً ف ؿى عىمى  لمفعكؿً اسـي ا عمؿي فصؿه
، كمف غيرًه  وي إضافىتي  الى مرفكًعًو. بخبلؼ اسـ الفاًعًؿ، كبناؤيهي مف الثبلثي  عمى ًزنًة مفعكؿو

،  كفتح ما قىٍبؿى اآلًخر عةحرًؼ المضار  مىكًضعى مضمكمةو  أ/ بزيادة ميـو 38عمى ًزنىًة المضاًرًع/
 ، اًعؿو ثبلثيٍّ كباسـ ف ، (فعىؿو عف )مي  فعكؿو استيغنيى ًبمى  كريب مافإٍف كيًسرى فيكى اسـي فاعؿو

أك)ميفعىؿو 
( عف)ميفًعؿو (4)

(5).) 
 
 
 
 
 

                                                           

 معرفة كأ نكرة المفعكؿ إلى اإلضافة ىذيف في فيجكز حد ه عمى مجمكعان  أك مثنى يكف لـ ما البلـ ذم إضافة في (1)

ةً  كىاٍلميًقيًمي } تعالى: قاؿ بالكصؼ، اؿاالتص بشرط بلى  الشاعر: كقكؿ .35 الحج { الص 
 عدف المستكطنا ...

 صؿيت لـ فإف عدف. استكطنا المذاف أم الذم، بمعنى فيو كالبلـ األلؼك  لئلضافة، النكف فحذفت ، المستكطناف أصمو:

  .ردالمف حكـ فحكميا المؤنث السبلمة كجمع تكسيرال جمع مف (هحد عمى(:بقكلو كاحرز فالنصب. بو،

 اخبلفن  اضميرن  وككن كال لمفراء. خبلفان  النصب، يتعيف بؿ زيدان، الضاربي  قكلؾ: في اإلضافة جكز ال عممان  فككنو (2)
 الجر. يمـز كالرماني نصب، مكضع في الكاؼ أف كاألخفش سيبكيو فمذىب الضاربيؾ، ىذا قمت: فإذا لمرماني،

 .2/204 المساعد ينظر:

 .138 التسييؿ :ينظر (3)

ٌب(،سكالقيا محبكب، مثاؿ (4) ، مف ألنو )ميحى  المساف)حبب(. ينظر أحب 

 138 التسييؿ ينظر: (5)

 أ38
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فة  المشباية   باب    الفاعل   باسم  الص 
 كالجمًع، كالى  كالت ثنيةً  نيًث لمتأ ثبكتي معناهي، قاببلن  اقصكدن م ـو مف فعؿو الز  اٍشتيؽ  ما  كىي

،حي ال ايى ا بً مقصكدن  إال   ،اًة فاعؿو غالبن نى تككفي عمى زً  مى  ، فإفٍ في سببيٍّ  تعمؿي إال   كالى  ديكثي  فٍ مً  تٍ خى
ًممى  عريؼً الـً الت   ا باإلضافًة، جر   ا أكٍ نصبن  ا أكٍ رفعن  ـً بالبل   افن ميعر   أكٍ  امضافن  ا أكٍ دن ميفرى  فيوً  تٍ عى
فى  إفٍ  ككذلؾى  ، لكٍف إضافى بالبل   تٍ عير  فى ا ميعى يى تي ـً ضافىتييى تىًنعى ميمٍ ا منيى  مالعارً  لىإ ـً بالبل  ةن ر  ةن ا مينك رى ةه، كا 
فٍ  اأيضن كيىقبيحي  يحةه،قىب إليوً  ميًر أكً  فى ا العارم مً عييى رى لى ما فيًو إ إلضافةً ا أكً  ـً البل   الض 
 .(1) ل ذلؾى كى سً  ماسيفي يىحٍ ب/ كى 38ا/ديىيمى أحى 

(: إذا كافى  فى معنى  )فصؿه فىعى اًبًقيى سى ًة لً ى الص  ًة ثنيى كالت   اإلفرادً  فيوي ضميرىهي كطابىقىتٍ  تٍ ا، رى
  لىإةن حينئذو ميسنىدى  اسيريىى تك أمكفى  فٍ ا  عه، ك ًة مانً المطابقى  فى مً  يمنعٍ  ـٍ ا لى مى  ًث كالجمًع كالت ذكيًر كالتأني

                                                           

 .139 التسييؿ :ينظر (1)

  ب38
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 تً استكفى  (إفً ثي يالبراغً  يكميكنً أى  )ة غى لي كًف عمى كالن   عي بالكاكً مى كتيجٍ  ، مف إفراًدىىا أكثري  كى يي فى   جمعو 
 .(2)ىذا البابً  فٍ كًؿ مً ؿي اسـى المفعي عى جٍ ـ يى يي . كبعضي (1)ركطى الش  

 
 
 
 
 
 

 التّابع   باب  
 : تككيده، أكٍ كى ىي كى  ،(3) ؿً ًة العامً لحاجى  الى  طً المجعكؿي في اإلعراًب كسابًقًو المتكس   كى ىي كى 

، أكٍ عٍ نى  ، أكٍ طٍ عى  ته  .(4)َه ؿدى بى  ؼي نسىؽو، أكٍ طٍ عى  ؼي بيافو
 

 وكيد  التا  باب  
، فالمعنكم  ىك التابعي ا39/ ـى تى  لراًفعي أ/ كىك معنكم  كلفظي  إضافةو الى المتبكًع، أك  كىى 

ًؿ بمفًظ الٌنٍفًس كالعيًف، مي  بوً  رادان ككفي تبكًعًو م ، كمجيئيوي في الغرًض األك  ًف الى يٍ افى ضى الخصكصي

                                                           

، برجؿو  مررت نحك: كفركعيما، كتذكير رادإف في كطابقتو ضميره رفعت السابقي فةالص معنى كاف إذا (1)  كرجميف حسفو

سنيًف، سىنيفى  كرجاؿ حى سنتيف، كامرأتيف حسنة، بامرأةو ك  حى  كككف مانع المطابقة مف يمنع لـ ما حسنات. كنساء حن

 أفصح في كالمصدر ك مف فعؿاك كالتأنيث كالجمع التثنية أك كجريح التأنيث أك كربعة التذكير تقبؿ ال الصفة

ذا ،المغتيف  رجميفب مررت فتقكؿ: إليو سندالم الفعؿ مجرل المطابقة في جرت السببي، كىك ظاىران  رفعتو غيرهل كاف كا 

 كأف .غممانيف حسف كنساء ،جاريتو حسنة كبرجؿ ا،غبلمي حسف بامرأةك  غممانيـ حسف كبرجاؿ غبلميما، حسف

 إفرادىا مف كثرأ فيك آباؤه. حسفه  أك كريـ نحك: السببي رفعت إذ حيف أم جمع. إلى مسندة ينئذو ح تكسيرىا مكفأ

 لغة عمى لسالـا المذكر جمع كتجمع كتثنى باؤه.آ كريـ أك حسف مف أكلى آباؤه. كراـ أك سافح برجؿ مررت كقكلؾ:

 كقامكا غبلماه قاما قالكا: كما غممانو كقائميفى  غبلماه ائميفً ق برجؿو  مررت المغة: ىذه عمى فيقاؿ البراغيث، أكمكني

 نو.غمما

 أك أبكه بمضرك  برجؿ مررت فتقكؿ: كيجره ينصبوك  السببي فيرفع الباب، ىذا مف المفعكؿ اسـ يجعؿ كبعضيـ (2)

 .223-2/222 المساعد ينظر: نصبو. أك بجر األب

 أف   العامؿ(: لحاجةً  )ال قكلو كمعنى العامؿ. كبيف بينو كالمتكسط ع،لمتاب السابؽى  المتبكع ٌسطالمتك  بسابقوً  يقصد (3)

 العامؿ. عنو يستغني أف يمكف فضمةه  التابعى 

 .2/381 كالمساعد ،163 التسييؿ :ينظر (4)

 أ39
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حي عيييمى مٍ جى فى  ،ىمثن   كافى  فإفٍ  مًع،كالج في اإلفرادً  لىوي  فً يٍ قى ابً طى ضميًر المؤٌكًد، مي  . امى يي تي يى نً ثٍ تى  فٍ مً  ا أفصى
ك  دى تكًكيدً عٍ بى  المرفكعي إال   منفىًصؿي ال ميري الض  ا ا غالبن يؤك دي ًبًيمى  كالى  ، كال يؤى ى مثن   دي ًه بضميرو منفصؿو

ان ثن ؤى مي  كافى  ا( إفٍ كبػ)ًكٍمتى  ا،رن ك  كافى ميذى  ( إفٍ بػ)ًكبلى  إال   ابغيًرًىمى 
(1). 

ا ، يىصح  كقكعي بعًضيى جزاءو ى الكائًف ذا أى ن  المث ا لغيرً عن تابً  يانً ث  ال ضً رى في الغى  كمجيئيوي 
الميؤك دً  لى ضميرً إ فً يٍ افى ضى ( مي يعو )جم ( أكٍ مىكًقعىوي بمفًظ)كؿٍّ 

عي(، ( )أجمى م وي )كي  تبعي . كي(2)
مٍ ك)كيم يى  ()أجعى ا()جى (، )جيمىعي(، كقد ييؤك دي ًبًيف  دكفى ك(، معكفى اءي(، ك)كيم ييـٍ (، كقد ييٍتبىعٍ )كيم ييف  فى )كيؿٍّ

( عمى ىذ فٍ ا يكاًزنيييف  مً مى بً  ( ك)بىٍتعو ( ك)بىٍصعو ب ما، رتيبً الت   ا)كىٍتعو ب/ ًخبلفيوي، 39سيًمعى/ كري
)أى  اعًضيى بى  كاستعماؿي ىذًه أكٍ  كاًتيى جمعى دكفى فٍ  ك دي بألفاظً ؤى . كال يي (3)ا( كأىخى  تٍ كانى  ىذا الباًب نًكرىةه، كا 

( كأى ىى تككيدى  كفى جازى الككفي  أى دكدةن مح  .(4)اًتوً كى خى ا بػ)كؿٍّ
: كى  (: التككيدي الم فظي   أكٍ  ا. خكؼى عىدىـً اإلصغاءً بن ميرك   ا أكٍ فًظ ميفردن الم   دةي إعا كى ىي )فصؿه

ميري ؤى يي  دٍ قى . كى المينفىصؿً  ميرً المت صًؿ بالض   ميرً تككيدي الض   نوي ًو، كمً االعتناًء بً   غيري ك دي الض 
 .(5)لمرفكعً المرفكًع با
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .اىماكمت دافكالين كبلىما، الزيداف قاـ كنحك: متا،كك بكبل إال بغيرىما مثنى يؤكد كال (1)

 العامؿ، بحسب أك ذاتان، يتجزأ ما كأخكاتيا بكؿ   يؤكد فإنما الخصكص، تكىـ رفع كىك الثاني، الفرض في كمجيئو (2)

 جميعيـ، القـك جاء فيقاؿ: جميع، أك كؿ بمفظ المؤكد، ضمير إلى مضافان  كم وي، زيدان  يتكرأ كٌمو، الماؿ قبضت نحك:

 .2/386 المساعد ينظر: كميـ. تقكؿ كما

 .165 التسييؿ :ينظر (3)

 .165 السابؽ، (4)

  .2/400 المساعد ينظر: .نتى أ رأيتيؾ نحك: صؿالمت المنفصؿ الرفع ربضمي يؤكد قد (5)

 ب39
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 عت  النا  باب  
 أكٍ  ا لتكضيحو مىسبكقن  وً م ؽو بً عى تى أك مي  لمتبيكًعًو،ى ى كمعنن م معنن اؿ  عمى ذً عي الد  ابً الت   كى ىي كى 

ـو أكٍ  ٍـّ أكٍ ذى  أكٍ  ٍدحو مى  أكٍ تخصيصو  تىًجبي ميكى  تىرىح  ، كى  يًر، كالى نكً عريًؼ كالت  في الت   بكعى المت وي افىقىتي تككيدو
ا مىر  في باًب أ/ مى 40ا عمى /ذكيًر كفركًعًيمى مريهي في اإلفراًد كالت  أى ك  ًص،في االختصا فيكقيوي يى 

فةً  ليىًت ري كى  ،(1)إعماًؿ الص  فةي ب ما كى  .(2)سي الم بٍ  ًمفى أي  إفٍ كفى رابطو فتًبعىٍتوي دي ا كًفيى غيرى مكصي  الص 
(: المى  م   كى ده كىي ا مفرى ًبًو إم   كتي ٍنعي )فصؿه ، كا  ممةه، كالمفاألصؿي ًو: ؽ  كنعني بً ا ميشتى إم   دي رى ا جي

مىقيسه  كى كىي  ؽٍّ،ميشتى  غيري ا م  عي عميًو، كا ً قى يى  معناهي أكٍ  وً كـي بً قي عمى ما يى  مصدرو داال   فٍ مً  بيًنيى ما 
، فالمقيسي كاسـً المنسكًب كالمشاًر إليوً  نكرةو  ىلإ( مضافةن ( ، ك)أىمٍّ ذم، ك)ال  كغيري مقيسو

                                                           

 ب.38 كرقة ، المنظـك سبؾ (1)

، ضبٍّ  حجري  ىذا نحك: الجكار عمى الجر مسألة ىذه (2)  لمجاكرتو جر لكنو حجر، نعت ألنو الرفع فحؽ خربو

 .2/403 المساعد المجركر.
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، ك)ذً  ى دكفى معنن  ى أكٍ ا كمعنن المنعكتى لفظن  تيماًثؿي  ( ك)م( بمعنى لفظو ، ك)كؿٍّ ( ًجدٍّ ى صاحبو
ؽٍّ( مضافاتو   .(1) عناهي اًؿ مى مى ا عمى كى يين بً نٍ تى  ىا كمعنن لى مثًؿ المكصكًؼ لفظن إك)حى

كٍ  بقكؿو  ةن محكي   إال   ةو كفي غيرى خبري  كي تى  ، كالى ةه رى كً نى  إال   ةً مى مٍ تي بالجي عى يينٍ  كالى  ، كحي ا في مييى ميٍضمىرو
ايى ًر بً بى خٍ المي  ـي كٍ لى المنعكًت حي إا يى نٍ ًد مً العائً 

(2). 
بي  ( المكصكؼي بً كتيٍنصى ًليىتٍ يى )أم   .(3)ًرفىةن عٍ مى  ا عمى الحاًؿ إٍف كى

/ :) ، كييجٍ اختمى  ًؼ إفً طٍ ًة بالعى كالجماعى  يفً تي االثنعٍ ر ؽي نى ب/ ييفى 40)فصؿه ؽى ت فى ا مىعي إفً ؼى
َى ؾى فيًو ميذى اشترى  ذكيري إفً م بي الت  كييغى  ،ؤن  مي ره كى ؾ   ًت عٍ عي الن  طٍ ا كىجىبى قى العاًمؿي كاحدن  يىكيفً  ـٍ لى  فٍ كا   ثه

فعً  فيوً  ؾً المشترى  ذلؾى  كبً جي ًؿ الئؽو، كفي كي عٍ إضماًر فً  مىع بً كبالن صٍ  ،إو مبتد مارً إض عمى بالر 
بىرى  ًف أكٍ نعًت فاًعمىٍي ًفٍعمىيٍ  في . ككيؿ  أىيٍ دى تى بٍ ٍم مي خى فىقىٍطعيوي جائزه  وً تو عيي فى منعكتيوي بدكنً عٍ نى  ًف خبلؼه
)الى . كقد يىمً  لمتككيدً  فٍ كي يى  ـٍ ا لى مى  ؼي بعًض طٍ عى  كزي جي . ك يى امى اريىي رى كٍ بي تى جً يى ا(، فى )إم  ( ك ي الن عتي
 .(4)ادن كافى المنعكتي كاحً  فٍ ا  عكًت عمى بعضو ك الن  

(: مً  ًو ك بً  ييٍنعىتي ك  عىتي يينٍ  امى ًو، كالميضمىًر، ك ييٍنعىتي بً  ييٍنعىتي ك الى  ا الى األسماًء مى  فى )فصؿه
ًؿ،ًؿ الفاعً  كاسـً  ،ييٍنعىتي  ال  .(5)ؼه معمكًلًو خبل بىٍعدى  ًتوً اًز نىعٍ كى كفي جى  الميٍعمى

ٍف كافى ميشٍ  ،(6)ـً بالبل   ؼو باسـً جنسو ميعىر   اإلشارًة إال   اسـي ييٍنعىتي  الأ/ ك 41/ ، ق  تى كا   إال  ا قىبيحى
 أف يىخيص  ًجنسى المشاًر إليًو.

، فىًمنٍ  المكصكؼي  ؼي ييحذى  ، فى  كى ىي ل كى ا يينكى وي مى عمى غيًر قياسو ا فىوي مى صٍ ييفاًرؽي كى  بلى األكثري
ـي األسماًء الجامً م عمى كىصٍ رً جٍ يى كافى لىوي، كًمنوي ال يينكىل، فى   .(1)اًة غالبن دى ًفًو أحكا

                                                           

 لفظيما مف فركعيما كالتي ذمكال كالمكصكؿ ىذا. زيده  جاء نحك: إليو مشاركال قرشٌي، نحك: المنسكب االسـ (1)

 زيده  نحك: ككؿ صاحب، بمعنى كذك رجؿ أم   برجؿ مررت نحك: ٌم،كأ كالبلئي، كاأليلى الفظيم غير أك كالذيف،

 جنس ـاس غالى مضافات رجؿ، كحؽ رجؿ، كجدٌ  رجاؿ كؿٌ  رجؿه  كىك الرجؿ، كحؽ الرجؿ كجدٌ  الرجؿ، كؿ الرجؿ

 .411-2/410 المساعد ينظر: لممنعكت. ناهمع مكمؿ

 .167 التسييؿ :ينظر (2)

ف الحاؿ عمى بيا المكصكؼ أم   كتنصب (3)  فتى ماأي   رو حيت عينان  فمموً     ........ نحك: معرفة كليت كا 
 .2/412 المساعد ينظر: معرفة. بعد حاؿ فأمٌ  

 حسف، الكاك ظيكر التباعد كفي بالكاك، إال يعطؼ لـ كاحدة لةحا في المنعكت عمى مجتمعة النعكت كانت إذا (4)

ؿي  ىيكى  نحك:} اًلؽي  الم وي  ىيكى  نحك:} العطؼ ترؾ ختاري التقارب كعند .3 الحديد{ كىاآٍلًخري  اأٍلىك  ك ري  اٍلبىاًرئي  اٍلخى  { اٍلميصى
 .24 الحشر

 .420-2/419 كالمساعد ،170 التسييؿ :ينظر (5)

 الفراء. كأنكره النعت عمى قـك فتأكلو عاقؿ، الرجؿ ىذا نحك: بأؿ معٌرؼ جنس باسـ إلشارةا اسـ نعت (6)

 ب40

 ب40

أ40  

file:///H:/?E? ?2 ?4 E?I? C???


120 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الَبَدل   باب  
يي ميتٍ  فٍ عى  استغنين مي  ةً بالن سبى  صكدي عي المقابً الت   كى ىي كى  . كى نكيًر عريًؼ كالت  كاًفؽي المتبكعى في الت  ًبعو

في اإلفراًد  ى، كافىقىوي في المعنى  فإٍف كافى نىٍفسى المتبكعً  ماًر،في اإلظياًر كاإلض كييخاًلفيوي، ككذلؾى 
ميخالىفىتيوي  كال تىحسيفي  (3)مكؿى الش   فيدى يي  أفٍ  ييٍتبىعي ضميري حاضرو إال   (2)ا، كالى ذكيًر كفركًعًيمى كالت  

، كً نٍ تى  أكٍ  يؼو المتبكعى بتعر  ،يكً نٍ تى  المتبكعى بتعريؼو أكٍ  تيوي ميخالىفى  سيفي حٍ تى  كالى يرو ص  تى خٍ تى  أفٍ  إال   رو
ٍف كافى البدؿي بعضى المتبكًع أكٍ 41/ ةي،رى كً لن  ا  ى فيًو أكً ًو معنن لككنً  متبكعي عميًو ال بلن تمً مش ب/ كا 

، ك  كيؿ  تىًبعى  ،اميوي غالبن زً بلى ا يي مى ا لً اسمن  ٍر ىي  لـضميرو ، كسمكى تى بً  إال   كى ييضمى ك مي خٍ يى  كده، كالى قي فٍ مى  اعيوي م ؼو
أٍف يىٍقتىًرفى البىدىؿي بػ  وي، إال  لى الميٍبدىًؿ ًمنٍ إدو عائً  فٍ ؿي االشتماًؿ مً بىدى  بىدىؿي البعًض كالى  ؼً عرى في األى 
 )إال (.

                                                                                                                                                                                              

قامة المنعكت حذؼ يجكز (1)  أم ،11سبأ{سىاًبغىاتو  اٍعمىؿٍ  أىفً  } :عالىت قكلو نحك دليؿ عميو دؿ   إذا مقامو، النعت كا 

 كسيئة. كحسنة كأبطح، دابة، :كنح ، دالجكام لمجر  فجرت صكفاتيا،مك  عف بصفات كاستغنى سابغات. دركعان 

  .422-2/421 اعدالمس ينظر: مكصكفاتيا. عف بيا استغنى صفات كميا فيذه

 .172 التسييؿ مف صحيحالت األصؿ)كلـ(، في (2)

 قكلو نحك لشمكؿ،كا اإلحاطة كاقتضى كؿ، مف كؿ البدؿ كاف أف إال الحاضر ضمير مف الظاىر يبدؿ ال أم (3)

ًلنىا ًعيدان  لىنىا تىكيكفي  } تعالى: ىك   تدؿ لـ ففإ كىك)نا( بالبلـ، المجركر الضمير مف بدؿ فأكلنا .114المائدة { كىآًخًرنىا أل 

 .3/250 عقيؿ ابف شرح .يدان ز  رأيتؾ نحك: امتنع اإلحاطة عمى

ب40  
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(: األكثري كك  كـً الميط   ؿً الميٍبدى  في )فصؿه  ا الى ًو ضميرن بً  االعتناءي كيجبي  رًح،ًمنوي في حي
. كييبدىؿي الًفعٍ ًمنوي ظاىً  بًدؿى ًو إٍف أي مت صبلن بً  وي أكٍ نٍ ى عى نى غٍ تى ييسٍ  في  افً قى افى كى تى يى ى، فى مكافًقًو معنن  فٍ ؿي مً ره

ؽ  مً انً ًؿ، لككًف الث  اإلضراًب عىًف األك   عمى سبيؿً  وً اينً ميب فٍ كييبدىؿي االسـي مً  ،(1)اإلعرابً  وي نٍ ي أىحى
مىطو أ بىدىؿي  كى يي ، فى كذلؾى  يىكيفٍ  ـلى  فإٍف ًر، كٍ بالذ    .(2)افو سيى نً  كٍ غى

 
 
 
 
 

 لبيانعطف  ا باب  
حى متكى يي المذككري لً  عي ابً الت   كى ىي أ/ كى 42/ ، ك  الى  وي بكعى ض  يًر ذكً في اإلفراًد كالت   قيوي كافً يي غيري
متبكًعًو، كال  تعريؼى تعريفىوي ك  ـى التىزى  ًلمىفً  اخبلفن ا، أيضن  نكيرً كفي الت   ا، كفي الت عريؼً مى يً كفركعً 

، كيجكزي الحي  خىص  أ ككنيوي ييشتىرىطي  ح  ا مى  ًبعى إذا تى  ًة، إال  بالبدلي   ـي عميوً كٍ مف المتبكًع عمى األصى
فةه باًصفىةه ميعى  إليوً  يفتٍ أيض ،بل  لر  بي بى  ل،لمنادن ا أك أيفًردى تابعن  ـً بي دى المنصكًب، ك عٍ فإن وي يينصى  يينصى

، كى مي ضٍ دى المى عٍ كييرفىعي بى  ، كلذلؾى  إذً  م وي،كافى بىدىالن تىعي فى ضى  كٍ لى كـً ٍكـً المستىًقؿ  قد ييعادي  البىدىؿي في حي
تبكًعوً  وي مىعى   .(3)خاًفضي مى

 
 
 
 

                                                           

مىف } :تعالى قكلوك الفعؿ مف الفعؿ يبدؿ االسـ مف االسـ يبدؿ كما (1) اعىؼٍ  {68} أىثىامان  يىٍمؽى  ذىًلؾى  يىٍفعىؿٍ  كى  لىوي  ييضى

. كىك بإعرابو فإعرابو )يمؽ( مف بدؿ فػ)يضاعؼ( .69-68 الفرقاف{اٍلعىذىابي   الجـز

دي  ما أحدىما :قسميف عمى منوي  لممبٌدؿ المبايف البدؿ (2) دي  كما وي متبكعي  يقصى  كبدؿ اب،اإلضر  بدؿ ىكيسم   ىك يقصى

 لؾى  ابدى  ثـ ا،بزن خ تأكم بأنؾ اإلخبارى  :الن أك   قصدت ا،لحمن  اخبزن  تي أكم نحك: خفائو، بعد الصكاب ظيكر كىك البداء،

نما فقط، البدؿ يقصد بؿ متبكعو، يقصد ال ما :الثاني ا.أيضن  الحمن  أكمت أنؾ تخبر أنؾ  مبدؿال فذكر المتكمـ غمطى  كا 

  .3/249 عقيؿ ابف شرح ينظر: ا.حمارن  جبلن ر  رأيتي  نحك: كالنسياف لغمطا بدؿ ىيسم  ك  منو

: كبعد زيدان، أخانا يا :صكبالمن بعد المفرد مثاؿ (3) ، غبلـي  يا المضمـك  ألف بدالن، بشران  يككف أف يجكز كال كبشران. بشره

 .222-3/221 عقيؿ ابف شرح :رينظ العامؿ. تكرار نية عمى البدؿ

 أ42
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(1)المعطوف  عطف  الناسق   باب    

، الميتبًع بً  اؿي كاٌتص ،(2)الحركًؼ اآلتي ًذكريىا ـنلى ميتيعو مً إ تىًقري الت ابعي الميفٍ  كى ىي كى  ًو كاجبه
فٍ  ، قيد رى عامً مى فيًصؿى بينىيي  كا   .(3)ؿه عمى رأمو ا بظرؼو

(، كىيى تبعاتً ب/ فىًمفى المي 42/  ترتيبو  بةو كالى صاحى مي في الحكـً دكفى تىعر ضو لً  ر ؾي تيش )الكاكي
( لمتشريؾً  ك. ك)الفاء( (4)في ؽي كالميقارً حً كالبل  ؽي ابً سا اليى ييعطىؼي بى  ، كلذلؾى   ،(5)رتيبً كالت   )ثيـ 

                                                           

 .1/421 ابالكت ينظر: (.الشركة )بابيوسيبك  كترجمة ف،فييلمكك  الترجمة ىذه (1)

 .176 التسييؿ :ينظر (2)

ذىا } نحك: كمجركر، جارٍّ  أك بظرؼ فعبلن، يكف لـ بأف كالمعطكؼ العاطؼ بيف يفصؿ قد (3) كىٍمتيـ كىاً   أىف الن اسً  بىٍيفى  حى

مىؽى  ال ًذم الم وي  } ،58 النساء { ًباٍلعىٍدؿً  تىٍحكيميكاٍ  ًمفى  سىمىاكىاتو  سىٍبعى  خى  المساعد ينظر: .12الطبلؽ { ًمٍثمىييف   اأٍلىٍرضً  كى

2/478. 

لىقىدٍ  نحك:} السابؽ عمى بالكاك العطؼ (4) ٍمنىا كى ـى  نيكحان  أىٍرسى ٍبرىاًىي  ًإلىٍيؾى  ييكًحي كىذىًلؾى  } نحك: البلحؽ كعمى .26 الحديد { كىاً 

لىى ٍينىاهي  } :نحك المصاحب أك المقارف كعمى .3الشكرل { قىٍبًمؾى  ًمف ال ًذيفى  كىاً  ابى  فىأىنجى  .15العنكبكت { الس ًفينىةً  كىأىٍصحى

 .213،159،158 لمبيبا كمغني ،175،174 ييؿالتس :ينظر (5)

ب42  



123 
 

( بالمي  ص  كتختى  ممةو الى بً ك  سبيًب ك)الفاءي( بالت   مىًة،يٍ )ثيـ  ًصؿى عائً  عطًؼ جي دى فييا عمى جممةو كي
ايى بً 

ادي رى المي  ـى فييً  ى إفٍ ـً دكفى المعنى كٍ ( ك)الفاءي( في الحي )الكاكي شًركىًت أي  امى ريب  كى  ،(1)
(2). 

كٍ ىت  )حى ك ك)لكف( لئلثباًت  ،.(3)ا عمى مزي ةو فيوً ًو تنبيين مً ( لتشريًؾ بعًض المتبكًع في حي
اضييى ( تيناقً ك)الى  ،(4)فيالن   دى عٍ بى 

ًؿ المتبكًع  في عٍ جى اإلثباًت لً  دى عٍ بى لكف، كى ػ ك يً فٍ دى الن  عٍ ( بى ك)بىؿٍ  ،(5)
 .(7)عً ابً وي لمت  مي كٍ حي  امنسكبن  (6)وي نٍ كًت عى كي سٍ المى  ـً كٍ حي 

 م ىتيسى سكيًة ك دى ىمزًة الت  عٍ ، كبى ييفً عٍ ا لمت  طمبن  ىمزًة االستفياـً  دى عٍ بى  ةي ( الكاردى : )أىـً كمنيا
ٍف لى  ،(8) ةن مى صً ميت   ـي ا حينئذو اإلضرابي كاالةه كمعناىى منفصمى  يى يً فى  ا ذيًكرى ًؼ مى تىستىكٍ  ـٍ كا   ،(9)امعن  ستفيا
.ي مً تى كى  ،(9)امعن   كيؿ  كبلـو

ًَ ًب، كاإلباحى مى في الط   ( لمش ؾ  في الخبًر، كالتخييرً أ/ ك)أكٍ 43/ ًَ ًَ ًَ ميوي عٍ ًغ فً ًة في الساًئ
.كتىرٍ   كيوي، كتجيءي لئلضراًب عمى رأمو

رى )إم  ك ح  لمعناىى ا( المكر   ةً باحى اإلبياـً أًك اإل أكً  خييرً ا ًمفى الش ؾ  أًك الت  ةي جائيةه عمى األصى
مىيىابٍ اكي قى الكى  ذً ًؼ، إطٍ العى  نكيًع الى الت   أكً 

(10). 

                                                           

بي  يطيري  الذم ذلؾ: مثاؿ (1) ، زيده  فيغضى  .2/448 دالمساع ينظر: عمرك. فيغضبي  ىنده  تقـك كالذم الذبابي

ًريضان  ًمنكيـ كىافى  فىمىف } تعالى: قكلو كمنو داللة،لم معطكفيا مع الفاء تيحذؼ قد (2) مىى أىكٍ  م  رى  أىي اـو  م فٍ  فىًعد ةه  سىفىرو  عى  { أيخى
ؤيكا } نحك: الكاك ككذلؾ أيخر. أياـ مف عدة فعميو فأفطر أم .184 البقرة يمىافى  الد ارى  تىبىك   اعتقدكا أم .9الحشر { كىاإٍلً

  .3/242 عقيؿ فاب شرح ينظر: .اإليماف

 حقيران  أك عظيمان  إال يككف ال حتى بػ المعطكؼ كأف زيدان، حتى القـك ضربتي  نحك: جمع، مف كاحدان  يككف بأف كذلؾ (3)

 .452-2/451 المساعد ينظر: .فان ضعي أك قكيان  أك

 .177 التسييؿ :ينظر (4)

 .177 التسييؿ ينظر: (5)

  عمرك. بؿ زيده  كقاـ عمرك، بؿ زيدان  أضرب نحك: اإلضراب بذلؾ يعني (6)

ثبات بشيء عميو يحكـ فبل عنو، كالمسككت قبميا ما تجعؿ أم (7)  .152 المبيب مغني بعدىا. لما الحكـ كا 

 بعدىا. عما قبميا ما ستغنى ال ألنيا متصمة أـ سميت (8)

 أىـٍ  نحك:} تفياـاس مع إضرابان  كتقتضي اليمزة، لفظ يتقدميا مالـ كىي صمةالمت سكل ما المنقطعة كأ كالمنفصمة (9)

ًمقيكا ٍيرً  ًمفٍ  خي  مفك  اإلبطاؿ، جية عمى اإلضراب كيككف ،خمقكا بؿ أم كاليمزة، بؿ بتقدير كىي .35كرالط { شىٍيءو  غى

ؽ   ىيكى  بىؿٍ  اٍفتىرىاهي  يىقيكليكفى  أىـٍ  } الثاني: ب ؾى  ًمف اٍلحى  ،إبطاؿ غير مف ؽالساب باإليجا عف لئلضراب فيي .3 السجدة { ر 
 .2/455 المساعد اإلنكار. جية عمى دىابع عما السؤاؿ كيستأنؼ

 .176 التسييؿ :ينظر (10)
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ـي ف (: يىمزى ا ميًر المجركًر، خبلفن المعطكًؼ عمى الض   عى ار  مى االختياًر إعادةي الجى  ي)فصؿه
ٍفًع ميت صً  ،(1) لبعًض الككفييفى  ٍف تىًبعى ضميرى رى كـي قي ا يى مى  بتككيدو أكٍ  الفصؿً  دى عٍ بى  بلن قىبيحى ، إال  كا 

 .(2) (بػ)الى  كبعدىهي ًؼ بفضمةو اطً ؿى العى قىبٍ  ؿو صٍ فى  مىفٍ مقامىوي 
ممةو جى يككنى  ـٍ ا لى مى  فً يٍ مى ؼي عمى عامً ييعطى  كالى  ـه ا أحديىيمى ار  ا جيزءىم جي عمى  وي معميكلي  عه تابً  ا ميقد 

 .(3)اءي ، فيجيزيهي األخفشي كالفر  رً ًع اآلخى تابً 
 
 

(: قى  ري  دٍ قى كى  ،(5)ب/ عميًو لقرينةو 43/ (4)ا عيًطؼى مى  ييحذىؼي العاًطؼي أكٍ  دٍ )فصؿه ييؤىخ 
 .(6)االمعطكؼي عميًو اضطرارن 

 
 
 
 

 
                                                           

 بؾ مررت يجكز الك  كبزيد بؾ مررت نحك كجكبان  الجر، ضمير عمى عطؼ إذا الجار، إعادة النحاة جميكر جعؿ (1)

،  الجار، إعادة غير مف المجركر الضمير عمى بالعطؼ كنظمان  نثران  السماع لكركد الككفيكف، ذلؾ خالؼ كقد كبزيدو

ـى  ًبوً  تىسىاءليكفى  ال ًذم الٌموى  كىات قيكاٍ  حمزة:} قراءة النثر فمف ا كيٍفره  } .1 النساء { كىاألىٍرحى رىاـً  كىاٍلمىٍسًجدً  ًبوً  كى  .217 قرةالب { اٍلحى
 .فالمكضعي في بالباء المجركرة الياء عمى عطفان 

ـٍ  أىنتيـٍ  كينتيـٍ  لىقىدٍ  قىاؿى  } نحك: غيره أك بتككيد يفصؿ لـ ما المتصؿ الرفع ضمير عمى العطؼ كيضعؼ (2) كي  { كىآبىاؤي
نىا نىٍحفي  كيًعٍدنىا لىقىدٍ  } .54 ألنبياءا  يةالناف ببل يفصؿ أك ضعيفان. زيده ك  قمتي  مالؾ فاب ؿكجع .83 المؤمنكف { كىآبىاؤي

ا } تعالى: لوكقك  ٍكنىا مى نىا كىالى  أىٍشرى نىافػ) .148 األنعاـ { آبىاؤي  .ببلى  لمفصؿً  ؾى ذل كجازى  )نا( عمى معطكؼ (آبىاؤي

 الدار في إف نحك: اطؼبالع المعطكؼ ؿكتص جاٌران، أحدىما كاف إف عامميف عمى العطؼ كالفراء األخفش أجاز (3)

 .2/471 المساعد ينظر: عمران. لحجرةاك  زيدان 

 عطؼ(. )أك :ؿاألص في زيادة بعدىا (4)

ـي  سىرىاًبيؿى  } :نحك يامعطكف مع الكاك تحذؼ قد (5) ر   تىًقيكي  حذؼ مف شرمالزمخ كجعؿ البرد. أم .81 حؿالن { اٍلحى

ـٍ  تيٍتمىى آيىاًتي تىكيفٍ  أىفىمىـٍ  } تعالى: وقكل عميو لةلمدال عميو المعطكؼ مىٍيكي  فمـ آياتي تأتكـ ـأل :التقدير .31 الجاثية { عى

 .2/243 عقيؿ ابف شرح (.تكـتأ كىك)ألـ عميو لمعطكؼا ذؼفح عميكـ تيتمى تكف

  نحك: لمضركرة بالكاك عميو المعطكؼ عمى المعطكؼ قد ـ كقد (6)
 كالسبلـي  اهلل كرحمةي  عميؾً         عرؽ ذاتً  مف نخمةن  يا أال

 .كرةلمضر  اهلل رحمة ككى المعطكؼ عمى السبلـ كىك يوعم المعطكؼ فأخر
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 م نادىال باب  
، استغناءن  ؿو الى بعامً  صكبه من كى ىي كى  كلنيابىًة اليمزًة عنوي في  دلكًلًو،مى  ؿً وي بحصك نٍ عى  يىظيىري

كمن  البيعًد حقيقةن أكٍ ( في ا( ك)ىىيىا( ك )أىمٍ ا( ك )أىيى القيرًب، ك)يى  ـي يمزى  ا، كالى يدن ًب تككً ا، كفي القيرٍ حي
، كالمستغاثى بًو، كالمندكبى  لمشارً ا سـى ، كااهللى  ال  ائبي إالن   كريب ما فارؽى اسـى  ،إليًو، كالجنسى

 .(2) ا(. كقد ييحذىؼي المنادىل فيمزـي)يى (1)الجنسً 
(: ييبٍ   كالى  دىهي عٍ بى  ًفيمىا ؿو معرفىةن غيرى عامً  كافى  إفٍ  (3)وً بً  رفىعي يي  ا كافى ادىل عمى مى نى نىى المي )فصؿه

م ًة إفٍ ذً  حي تٍ كزي فى جي . كيى  ؼو صٍ نسؽو، أك كى  بعطؼً  داءً ؿى الن  بٍ كىم ؿو قى مي  مىمن  م الض   اا مكصكفن كافى عى

                                                           

 ليؿ( )أصبح قكليـ: نحك بو السماع لكركد منيـ طائفة أجازهي  كلكف النحكيكف نوم الجنس اسـ مع النداء حرؼ حذؼ (1)

. يا مأ . يا أم كرا(. كأطرؽ) ليؿي  .3/257 عقيؿ ابف شرح كري

)يا( كالدعاء األمر قبؿ المنادل يحذؼ قد (2) ديكا أىال   } :الكسائي اءةكقر  فاألمر فتمـز  ءكالدعا .25 النمؿ { ًلم وً  يىٍسجي
 .2/486 المساعد ، عمى...( اهلل لعنة ىؤالء أ,)يا ،قكـي  يا كالمعنى: كميـ( كاألقكاـ هللا لعنةي  نحك)يا

 زيدكف. يا نحك: كبالكاك، زيداف، يا نحك: باأللؼ رفعلكبا زيد، يا نحك: بالضـ، يرفع ما بو، يرفع (3)
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مىـو إاؼو ميضى  بابفو  كأًلؼي  ًة،رى ك ري في الض   ا إال  في غيًر النداًء تنكينيوي لفظن  حذىؼي كيي  ،لى عى
ط  يٍ أ/ في الحالى 44/بفً اال  .(1) اًف خى

 .(2)كجيافً  لن داءً ببنتو في غيًر ا صؼً لكى ا كفيًف، ؼي باالبٍ صٍ ًة كالكى باالبنى  ؼي صٍ كالكى 
(: الى  ، بى بل  لكا ؼً ا ذا األلً الن داءي غالبن  ييباًشري  )فصؿه الجنسي   امى يً كبً حي صٍ مى تيكصىؼي بً  ؿٍ ـً

: )يى قً . كى (3)يوً بً نٍ ا( الت  بػ)ىى  ةن كلى ةن مكصي كمى مي ضٍ مى  ناداةن ( مي إشارةو)أىم   باسـً  أكٍ  ا،مرفكعن   ياوي(ك)ا الم  يؿى
ب مى ا(، كى )يى فٍ الميـً مً  يضً ييـ ( بتعك ( ك)الم  (4)م وي أىل ةً كرى ري الض   يا فا اجتمعى ري

 (5). 
(: إفٍ  ًَ  )فصؿه ا، مطمقن  جىبى نصبيوي ـً كى ًؼ كالبل  األلً  فى ا مً ا عارين ل مضافن عي المنادى كافى تاًب

فٍ  ٍف تىًبعى مضميكمن  اصكبن كافى غيرى ذلؾى كتىًبعى من كا  ، كا  ًفعى  انيًصبى بى ، كنيصً  بلن عمى الم فظً مٍ حى  ري
ا ميييمى كٍ تاًبعىٍيًف حي  امى مييي كٍ حي ـ، فى كالبل   األلؼً  فى م مً البدىؿى كالمنسكؽى العارً  إال   ًضًع،كٍ بلن عمى المى مٍ حى 
ب/ في 44( /اإلشارًة كػ)أمٍّ  كًر، كاسـي المذكي  ايى فً صٍ ا( غيري كى تبىعي)أي  يى  . كالى اءً دى ًف بالن  يٍ م  قً تى سٍ مي 
غيري  الى  فظً الم  كؿه عمى مي حٍ مى  التاًبعً  اًبعي ًه، كترً ا في غيىى ًؼ، ككغيرً صٍ الكى 

(6). 
(: إضافى  َى ا ابٍ يى  ًة غيًرًه، إال  كإضافى  لى ياًء المتكم ـً إلى المضاًؼ إل ةي المنادى )فصؿه ك  فى أيـ 

َى ابٍ  ايى  ـ  ب مى كى  ، الياءً  ا دكفى كسًرىى  أكٍ  ،ـً المي بفتحً ا مى يي ، فاستعمالي فى عى  .(7)افن قيًمبىٍت ألً  ٍت أكٍ ا ثىبىتى ري
(: تاءي)يى   ، تيٍفتىحي كتيكٍ كى تى ياًء المي  فٍ مً  كىضه ًت( عً ا أىبى )فصؿه  ىاءن  تاءن أكٍ ا عمييى  ؼي كقى كيي ري سى م ـً
 .(8)تيكتىبي  ككذلؾى 

                                                           

 .180 التسييؿ ينظر (1)

 .180 التسييؿ ينظر (2)

 يا يقاؿ: فبل الغمبة، أك الصفة لممح فيو آؿ مما كالصعؽ كالحارث الفرزدؽ نحك: بالجنسي كأخرج غبلـ، يا يقاؿ: ال (3)
، ديفً الزي بنحك: يكصؼ ال ك الفرزدؽ ياأي يديفى  أييا يا الجائز: كمثاؿ الزيدكف، أي يا كال الزيداف، أييا يا :قاؿي فبل كالز 

قىاليكاٍ  } :ؿالمكصك  اؿكمث الرجؿ، مىٍيوً  نيز ؿى  ال ًذم أىي يىا يىا كى          طرفة: قكؿ اإلشارة سـا كمثاؿ .6 الحجر { الذ ٍكري  عى

 ....... الزاجرم أي يذا أال
 .504-2/502 المساعد ينظر: 

 ككصميا. اليمزة بقطع يعني (4)

 حرؼ مف عكض كىي البصرييف عند زائدة مشد دةال الميـك  اهلل. يا دكف الميـ، الشريؼ: االسـ نداء في األكثر (5)

 قكؿ ىذاك  – االضطرار في كشذ النداء، غير يف الميـ يستعمؿ الك  بخير. أم نا : بقية ىي :كفيكفالك كقاؿ النداء،

 .511-509-1 المساعد الميـ. يا – ييفالبصر 

 .182-181 التسييؿ ينظر (6)

 .2/521 مساعدال :ينظر عٌما... ابنة يا نحك: ألفان  تقمب أم ي...أك ابف يا قكلو: نحك المتكمـ ياء تثبت أم (7)

 دكف ىاء ككتبيا بالتاء إال المصحؼ في تكتب كلـ الكسر، مىع أكثرىـ باإلشارة سبعة،ال في كالكسر بالفتح قرئ (8)

 .2/522 المساعد .يحفص صحيح ككبلىما بالياء، كبعضيـ ،السبعة في عمييا كقؼ كبالتاء ذلكف
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نو   تعجاب  بو  والم مستغاث  ال باب    م 
ر   عميًو غيرى  ةن المعطكؼى كرى سي كٍ مى ًبًو، كى  تغاثى وي كالمسل المتعج بى ًمنٍ ـي مفتكحةن المنادى البل   تىجي
ًليىٍت)يى  (1)أجًموً  فٍ مً  ا( كالمستغاثى ميعادو مىعىوي)يى  ٍف كى ، كييعاًقبي الى فالمنادى  ، ا( مكسكرةن كا  ـى ل محذكؼه

 .(2)كبً المندي  ؼً لً أى أ/ آًخرىهي كى 45/يمً أًلؼه تى  المستغاًث ًبوً 
 
 
 

                                                           

، لزيد ايى  :نحك يا، عىوي مى  معادً ال غيرً  كؼً المعط عى مى  ـي البل   تيٍكسري  (1)  بؿ المعطكؼ، في ببلـز البلـ ىذه ذكر كليس كلعمركو

،كعم لزيدو  يا يجكز:  .527-2/526 عدالمسا لمعجب(. كلمشٌباف لمكيكؿ )يا نحك: أجمو مف رةم لمستغاثا كمع ركو

 بمنزؿ جعمو عمى بلـال ففتح لىمدكاىي، كيا لىمماء، كيا ،لمعجب يا : في الكجياف العرب عف جاء ؾذل كعمى (2)

 بدؿ منو كالمتعجب المستغاث في فيدخؿ الندبة، كألؼ ألؼ عاقبياكت المستغاث، حذؼ عمى ككسرىا اث،المستغ

  : وكمن الكممة، آخر في كألؼ البلـ
ا الن اسي  يقكؿى  حتى                                    النا ًشرً  لمميتً  عجبنا يا       رأكا ًمم 

 .532-2/531 المساعد عجبان(. ) قكلو في البلـ بدؿ منو كالمتعجب المستغاث آخر في الندبة كألؼ األفن  فأدخؿ

 أ45
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 داء  لم ت سَتعمْل في غير  الن   أسماء   باب  
(  كى  ، ((1): )ىىنىاهي يى ىً كى  ( في سىب  المي  ك المكزكفي ، كى )فيمىوي( )فيؿي ًر، كبػ)فىعىاًؿ( ك  ذى بػ)فيعىؿو
ا غيرى مينادلًضيى عٍ بى  اؿً الستعم طير  ضٍ ا اكريب مى  ًث،ؤن  المي  ب  ا في سى مكسكرن 

(2). 
 
 
 
 

                                                           

 .2/523 المساعد الضمير. بيا تشبييان  كالضـ ف،الساكني اللتقاء فالكسر كالضـ، بالكسر ىناهي  يا (1)

 فكنايتا كفيمىةي  ؿي فىفي  النداء، في إال تستعمؿ لـ بؿ ذلؾ، نحك كال ة،مجركر  كال فاعبلن  كال مبتدأ ستعمؿت لـ سماءاأل ىذه (2)
بىثي  كيا فيسىؽي  يا نحك: المذكر، سب في فيعىؿ إلى كالمعدكؿ .نةكفبل فبلف بمعنى فيما العاقؿ، العمـ فع  عف عدالن  خي

 كقد خبيثة. كيا فاسقة يا أم باثً خ كيا فاسؽً  يا نحك: المؤنث سب في الكسر عمى مبنيان  فعاؿً  كالى كخبيث. فاسؽ

 ينظر: لىكاع(. قعيدتو بيتو  فيًؿ،)كالى عف فبلنان  مسؾا ةلجن نحك:)في ضركرة النداء، غير في بعضيا يستعمؿ

  .545-2/544 عدالمسا
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 الن ْدَبة   َباب  
عن ا)كى  ( أكٍ ابػ)يى  امقركنن  سماًئوً ًر أى المدعيك  بأشيى  : ىكى المندكبي  المنادىل  معميًو، كييساكً  ا( تفج 

اميبيى  كالى  ةن يككفي نىًكرى  الى  أىن وي  في أحكاًمًو كأقساًمًو، إال   ،بميعي   ٍكصيكلىةً ( المى غيرى )مىفً  من  فٍ : مى  كػ فو
فىرى بً  مٍ  ٍئرى حى ـو زى ؽي كيىمٍ  ، زى ،أى  وً بً  ـ  تى  امى  آًخرى  كىازناجى  حى ىىاألى  تىحي ييفٍ  ًلؼه ًَ  إٍف كافى  ذىؼي ، كييحٍ يوً تىمً  امى  ٍجًؿ

ٍنديكبي ا لييىاإً  يؼى ياءن ساكنةن أيضً  أكٍ  ٍنًكيننا،تى  أكٍ  فنالً أى  دً في أى  لمى  .(1)ًخرً كتيفتىحي في اآل ٍجيىٍيًف،الكى  حى
(: كتيقٍ  ،ب/ كاؼى مي 45/ًليىتٍ ياءن إٍف كى  بىةً الن دٍ  ًلؼي أى  مىبي )فىصؿه ًليىتٍ إٍف  اك كاكن  ؤن ثو ىاءى  كى

،ميـى جى  أكٍ  بو غائً  ؽي تى  كالى  بًس،مخافةى الم   ٍمعو  .(2)ليكنيسى  بلىفناخً  نديكًب،المى  تى نىعٍ  ٍمحى

                                                           

،أى  وً بً  ـ  تى  امى  رى آخً  اجكازن  يمحؽي  (1) ىىاألى  ٍفتىحي يي  ازيدىا،كى  ك ازيدي،ك  :فيجكزي  ًلؼه ًَ  ،زيداهي  يا زيدي: يا في: ؾى قكلً  نحك ، تميوً  امى  ٍجًؿ
 ياءن  أك زيداهي  غبلـى  اكى  نحك: ، اتنكينن  أك ، كساهي مي  اكى  نحك: ، األفن  كافى  إفٍ  كيحذؼي  ، اهي الممك عبدى  يا :الممؾً  عبدً  كفي

 ، ياءً ال إثباتً  سيبكيوً  كأكجبى  المبرد، مذىبي  كىذا ي؛غبلمً  كا : تريدي  اهي،غبلمى  كا نحك: ، المندكبي  اإلييى  امضافن  ساكنةن 
،سى  مىفٍ  غةً ل في هي عندى  فتقكؿ -2/536 المساعد .كاغبلمياهي  : اؿي فيق ،الياءي  ٍفتىحي تي  كقد . غبلمياهي  كا :يغبلمً  يا فقاؿ: ك فى
537. 

 .541-2/540 كالمساعد ،186،185 التسييؿ ينظر: (2)

 ب45
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 التاْرخيم   باب  
ن ثناإٍف كافى مي  تقديرنا أكٍ  ٍفظنالى  ٍضميكـي المى  المينادىل ،عمى ثبلثًة أى ازاًئدن  مىمناعى  أكٍ  اًء،بالي ؤى  حريؼو

ال   ك بنا،كافى ميرى  إفٍ  فً يٍ ظى فٍ الم   يجازى ترخيميوي بحذًؼ ثانً  ٍذؼً ف كا  َي آخً  بحى ابً  امصحكبن  ًرًه إٍف  ٍبمىوي قى  مى
ال   ٍرفىٍيًف،حى  فٍ مً  كثرى كبأ،  اتقديرن  أكٍ  ابحركةو تيجاًنسيوي لفظن  امسبكقن  ازائدن  حرؼى ليفو  كافى  فغيري  كا 

ـي المضاًؼ كالثبلثي  جائزه عندى  ، كترخي ـي يي  كبعضي العربً  ، الككفييفى  مصحكبو الجممةى  رىخ 
 .(1)ابحذًؼ عجًزىى 

(: األعرى  ب ما قيد رى ا قبمىوي غالبن ي ري مى غى يي  بلى فى  بكًت،المحذكًؼ منكم  الث   في ؼي كك )فىصؿه ا، كري
 إفٍ  اظن فٍ ؿى المحذكًؼ لى بٍ ا قى ـ  مى أ/فييضى 46ةن،/قى يكيًف المحذكؼي ىاءى تأنيثو فارً  ـٍ إٍف لى  ميستىقبل   باقيال

ٍف كافى ياءن أكٍ  إفٍ  اكتقديرن  ا،صحيحن كافى  ؼو دى ألً عٍ ةن بى دى فتحةو، كىمزى عٍ بى  أًلفنا قيًمبى  اكاكن  كافى ميعتىبل ، كا 

                                                           

ـي  يجكزي  (1)  سيبكيوً  نىص  كى  ،إسنادو  تركيبى  رىك بً المي  لعىمىـً ا ترخيـً  ٍنعً مى  عمى متفقكفى  كالنحكيكفى  ،لسيبكيوً  اكفاقن  ، الجممةً  ترخي

ـي تي  الى  يةي الحكا :اؿق ، ٍنعً المى  عمى رخيـً الت   بابً  في  فى مً  فٍ أى  عمى سبً الن   في ص  كنى  .َي  ٍحريهنى  بىرىؽى كى  ر ا،شى  ًبتىأىب طى  م ثىؿكى  .رىخ 
ميوي يي  فٍ مى  رىبً العى   .2/533 المساعد . أىب طى تى  ايى  : فيقكؿي  رىخ 
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ٍف كافى كاكنا بى  م ةو أيٍبًدلىتً  ٍعدى زائدةو، كا  م ةي كىٍسرىةن الكى  ضى  إلى تىٍقديري االستقبلؿً  لفىًإٍف أىد  ، اكي ياءن كالض 
بى لىوي، كى  نىظيرى  فو الى زٍ كى  بو أكٍ مٍ قى   .(1)فيًو المحذكؼي عمى رأمو  ليينكى  ذمال   الكىٍجوً  إلىالر جكعي  جى

ب ما : )فىصؿه( ةن فأيقًحمىٍت مى  ، رًخيـً لمت   أنيثً الت   تاءً قيد رى حذؼي  ري  يىاعمى كقكعً  اتنبيين  ٍفتيكحى
ـً بحذًفيى  جكدي كاألى  ،مىكًقعى المفتكًح  في  ٍنيىاعى  ًنيالكقؼي عميًو بياًء السٍّكًت، كقد ييغٍ  افي الميرىخ 

ـي اإلطبلًؽ، كى  ًلؼي الش عًر أى  كطً لمش   ٍستىٍكًفيالمي  غيرً  نادىلكالمي  ، لغيًر المينادى  تىٍرًخي  في  إال   تىًنعه ميمٍ  ري
كرىةً الض    .(2) ري

 
 
 
 
 
 
 

م   م  والذا  ْدح  عمى المَ  ب  والناصْ  االختصاص   باب    والتاَرح 
دى المي  إذا ـي قىصى ٍكـً تأكيدى اختصاًصًو با ًه،ضميرً  ٍعدى بى  تىكىم  اًغرنامي  أكٍ  تىًخرناب/ ميفٍ 46/لحي  تىصى

 سىوي نف إال   يىابً  عًنييى  كالى  ، ٍرفىوي حى  إال   ن داءً في ال الىيىامى  ًطييىايقكـي مقامىيىا ميعٍ  امى  ( أكٍ ا)أي  الىهي أىكٍ 
)أمٍّ  ـى ميًر، كيقكـي مقا ميرً  اسـه داؿ  عمى مفيكـً  ا( منصكبن كمشاًركىوي في الض   ًـ معىر ؼه بالبل   الض 

ب مىاكى  ًة،اإلضافى  أكً  ضميرى مخاطىبو  الختصاصي ىذا ا ًمييى  قىدٍ كى  مىمنا،كافى عى  ري
لً  ،(3) ٍف كى  اغائبن  يى كا 

ـً بً  أكً  ـ  الذ   ًح أكً دٍ المى  عمى ٍصبيوي نى  جيكزي يى  ًكفٍ لى  الباًب،ىذا  فٍ مً  فميسى  (4) ،يى  الى  ًفٍعؿو الت رىح   ٍظيىري
ـي كى   .(5)اغالبن  ٍعريفيوي تى  ييٍمتىزى

 
 

                                                           

 .189 تسييؿال ينظر: (1)

 .189 التسييؿ :ينظر (2)

 .191 يؿالتسي ينظر: (3)

 .3/32 عاليم ينظر: (4)

 .2/19،18 يعيش البف المفصؿ شرح :رينظ (5)
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 ام  العَ  الناْفي   باب  
دةن أكٍ  افيةي ( الن  )الى  االسـى  ًصبي تىنٍ  مىفٍّ تى  أكٍ  ٍرضو عى  استفياـو أكٍ  يىٍمزىةً بً  ٍقتىًرنىةن مي  لمجنًس ميجر 

بيًنيى  مىؿٍ يىعٍ  فإٍف لىـٍ  ىىا،غيرً  أكٍ  بإضافةو  ٍعدىهي بى  افيمى  ؿه عامً  ا،تشبيين  أكٍ  اتحقيقن  ًكرىةه نى  كى المجر دى، كىي 
 ، ح  م ًنوً عمى األصى َى كجمًع  ثنيىةً / الت  أ47كالنىكفى في/ الياءى  ًزـى كأيلٍ  ،(1)حرًؼ االستغراؽً  ىمعنى  ًلتىضى

ةى باأللًؼ كالتاًء، كالفى  لكسرىةى كالتنكيفى في الجمعً كا الـً الس   المذكرً   .(2) ذلؾى  تنكيفو في غيرً  بلى بً  ٍتحى
فٍ  ًفعى باالبتد نىًكرىةو بً  شىب وو مي  غيرى  ةن معرفى  كافى  أكٍ  ًصؿى في  كا   باسً الع   ًبيأى  غيرً  كلىًزـى عندى  اًء،ري
رً  العطؼى  فعو لً (3)ٍفعىؿى أٍف تى  ؾى نىٍكلي  : )الى كاكقالي  ،( )الى ًبتىكىر  بػ:  تىٍأًكيًموً كبغيًر تكرارو لً  تىٍعًريًفًو،( ًبرى

بي  قىدٍ كى  ،(4)ؾى لى  ٍنبىًغييى  ـى أيقٍ  ؼى معارً  إلى افاتو ميضى  خى كاألى  بى كاألى  ثىن ىالمي  يىابً  كانىصى ،الـي الجى  امىعىيى  ًح  ر 
                                                           

 .69،67 تسييؿال ينظر: (.فٍ )مً  ر  الجى  حرؼي  االستغراؽً  بحرؼً  المقصكدي  (1)

 .343-2/342 كالمساعد ،68-67 التسييؿ ينظر: (2)

 .319 المبيب كمغني ، 2/302 الكتاب (3)

 .1/346 كالمساعد ،68 ييؿالتس ينظر: (4)
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فٍ  ٍبمىياقى  ٍصؿي الفى  نىعي كييمٍ  ا،اضطرارن  لبل ـي ا ذىؼي تيحٍ  قىدٍ كى  ، ةً شىبىوي الن ًكرى  ٍصؿً بالفى  ليىثبيتى   ٍرفناكافى ظى  كا 
 .(1) ييكنيسى لً  ًخبلىفنا

(: يى  فعيوي إٍف عيًطؼى عميًو ب ٍبًني  ( المى )الى  بقاءي اسـً  جيكزي )فىصؿه  بلىحي ةً في صى  ٍثميوي مً  الكاكً كرى
،الن صٍ  بىقىاءً ال اؿً في حً  ٍممىٍعطيكؼً كلً  ،( )الى عىوي مى  عىادناالبنىاًء مي  فٍ  البناءي  ٍيفً كفي الحالى  بي  ـٍ لى  كالر فعي، كا 

عرابي المعطكؼً  لىًزـى ( )الى  عىدٍ تي  ًصفىةي المى  البقاءي، كا  دىةي الميفٍ  ٍبًني  بالكجييًف، كى  كالمعطكًؼ عميوً  رى
فً الى ) ةً بإعاد مىتٍ انٍ  إفً  ًتيىابغيًر إعادى  ككالمعطكؼً ب/ 47/ مىتٍ ات صى  ( كا   دىةو غيرى مفرى  تٍ كانى  أكٍ  فىصى
)الى  في صبلحي ًة الًبناًء إفٍ  ساًكمكالمعطكؼي غيري المي  ا،مطمقن  في  إال   ساًكم،( كالمي قىًبؿى عىمىؿى
فٍ  ،البناءً  ٍكميوي يقبىٍؿ فى  ـٍ لى  كا  كٍ  حي دكفى  ٍبًني  ( المى )الى  ـي اس رى كير   فٍ كا   ، في االستقبلؿً  ميوي في العطًؼ حي

 .(2)بيوي كنىصٍ   انيجازى بناءي الث   ٍصؿو فى 
(: شيب يىٍت )الى  (  ( المذككرةي )فىصؿه مىيى  ،بػ)إف  بىًرىىاكى  اخبرن  ًميىااسٍ  ٍعدى بى  كاستحق تٍ  افعًممىٍت عىمى  خى

كديهي كي  كى  ، م   يؿه،غيرى ظرؼو قم ري ذٍ  بى كغى مىوي كى  كفى الحجازي   فىوي حى ب مىاكى  ،(3)الت ميمي كفى  اٍلتىزى ًذؼى  ري حي
بىري الخى  ٍبًقيى االسـي كأي 

فٍ  ،(4) مى  كا  ث ٍر تي  ـٍ ًفعًمًو لى  فٍ نابى عى  ٍصدىرو مى  ىعم تٍ دىخى  .فيوً  ؤى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .68،67 التسييؿ :ينظر ك ،2/276 الكتاب (1)

رى كي  إذا (2) فىةي، المكصكؼي  ك بى ري  مىاكى  ؿً األك   عى مى  وً لتركيبً  الث اني بناءي  جازى  فصؿو  دكفى  المبني   الى  اسـي  ر   اأيضن  كيجكزي  كالص 
ٍفعيوي كى  وي نصبي   .2/350 مساعدال .رى

رى ضى  الى  :يىادكنى  ٍذًفوً حى  فٍ كمً  . اهللي  إال   وى إلى  ال نحك: ،إال   عى مى  كفى الحجازي   وي يحذفي  امى  أكثري  (3)  ميمي كفى الت   كًجبي كيي  .ارى ًضرى  كالى  رى

 .1/341 المساعد . معمكـً ال بىرً الخى  حذؼى  كفى كالطائي  

ن مىاك  : سيبكيوً  قاؿى  ، عميؾى  الى  نحك: ىىا،خبري  ٍبًقيى كأي  الى  اسـي  ًذؼى حي  ب ماكري  (4)  . يؾى عم شيءى  كالى  ،عميؾى  بأسى  الى  :يدي ير  اً 
 .1/341 المساعد
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قَ أ لْ  َماواإلغراء  وَ  التاحذير   َباب    اب ي مَ  ح 
رناميكى  ٍممىٍحذيكرً لً  بىةن ناصً  اًشٍبيييى  أكٍ ( ؽً )ات  حًذيرً في الت   الزكمن  ييٍضمىري   أكٍ  اًلًب،في الغى  ر 

، كالى  ٍحذيكرً بالكاًك عمى المى  امعطكفن  ،لً  ٍنفىًصبلن مي  اضميرن  أ/ إال  48/كيكفي يى  إٍف ذيًكرى اطىبو ب مىاكى  ميخى  ري
اطىبى المي  ًبسي ييبلى  ابعًض مى  أكٍ  اًئبو غ أكٍ  ميتىكىم ـو كافى لً  افنامي  خى الكاكي  ذىؼي تيحٍ  كالى  ، ًميًرهً ضى  إلى ضى

كره مى  ٍحذيكري كالمى  ( إال  ؾى )إي اٍعدى بى  ، كى عى مى  ٍقًديريىىابػ)ًمٍف(، كتى  ٍجري ( كاؼو ا)أٍف يىٍفعىؿى ًمؿى عمى)أٍف  ريب مى حي
( مصدره  ريحه ، يىٍفعىؿى ري  به ناصً  عىوي مى  ًمرى أيضٍ  أكٍ  صى آخى

(1). 
ظيىاري  )إي اؾى  لمىٍنصيكبي ا كافى  إفٍ  زه جائً  اًصبً الن   كىاً  ٍكرىارو تى  عطؼو كالى  دكفى ( غيرى

(2). 
( : ككإضماًر)ات ًؽ( في الت   ـٍ في اإلغراًء)ا مىري ييضٍ  حذيرً )فىصؿه ًَ  يييىا( كًشبٍ ٍلزى  بةن ناًص

رناميكى  وً بً  رىللمميغٍ   .(3)بناغالً  مىٍيوً عى  ٍعطيكفنامى  أكٍ  ر 
(: أيلٍ   ،أمثاؿه ، كغيري أمثاؿو  اًصبً الن   مارً في التزاـً إض غراءً كاإلً  يرً بالت حذً  ًحؽى )فىصؿه

ٍعناهي،الًئؽه بً  به ناصً  ٍنيىاكؿٍّ مً  عى مى  قد ري يي  دي كاألى  مى ااستفيى  ٍنيىامً  افى ك اييقاسى عمى مى  الى  أفٍ  ٍجكى  أكٍ  امن
بىرناخى 

 (1). 
                                                           

،إي   بػ امنصكبن  (لشر  ) فميسى  ،الشر   اؾى إي   نحك: اآلخري  الناصبي  (1) ن بٍ  :هي تقديري  آخرى  بعامؿو  ؿٍ بى  اؾى  .ر  الش   ؾى نفسى  جى

ـً الٍ  فتقكؿ: (2)  .كرىارو تى  كالى  عطؼو  دكفى  كىذا .ٍيدى العى  زى

ـٍ )إلغراءً ا في ٍضمىري يي  ، التحذيرً  في إت ؽً  كإضمار (3) رنامي  وً بً  ٍمميغرىللً  اناصبن  (اٍحفىظٍ :) كنح ، ٍبييوي شً  أكٍ  (اٍلزى  نحك: ، كىر 

 .لىدى كالكى  ؿى األىٍ  :نحك ، عميوً  امعطكفن  أكٍ  م ةى،الخً  م ةى الخً 
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 َمَعان يَياوَ  فعال  الَ  َأبنَية   باب  
دناميسىم ى الفاًعؿى  ًلمىاًضييىاب/ 48/ ( كاًئدً الز   عىفً  ميجر  ( ك)فىًعؿى ()فىعيؿى ( ك )فىٍعمىؿى  .(2)ك)فىعىؿى

ٍضعي   اعىفناميضى  ًجئٍ يى  لىـٍ كى  ٍلكىاًف،األى  بىٍعضً كى  ةً كالت أثيراًت الثابتى  ًئزً لمغرا ا( غالبن عيؿى )فى فىكى
ـ (، كالى إال   ( كذى ـي رى  إال   تعد ينامي  (، كالى ـى كالن عمى )نىعً مي حٍ مى  إال   ـً البل   أكٍ  عيفً ال يائي   )لىب  بىكي  حي

: كيٍدتى تى  إال   عىةً في المضارى  العيفً  مكـً غيرى مض كالى  ،(3)كؿي الد خي  ظىره كفيًو نى  كىادي،نحكى
(4). 

، كى  أكٍ  ًعيؿو منوي عمى فى  (5)فىعىؿى  فٍ مى  كاسـي   كى  فىعيؿو ك  ًفٍعؿو فىعىؿو كفىًعؿو ك  عمى جيءي يى  قىدٍ فىٍعؿو
،كفاعً  عىاؿو كفيعيؿو كأٍفعىؿى كفى  فىعيكؿو  ب مىاكى  يبلن،فيعىاؿه فىعً  ةً لممبالغى  ٍخميؼي كيى  ؿو  .(6)شيد دى إٍف كافى أٍبمىغى  ري

( الفى  ٍسري (: يىٍخميؼي كى ٍصؿه )فى  (  ٍتحي عىيًف)فىًعؿى ًفؽى( ك)كىًرثى ًمؽى( ك )كى في مضارًع غيًر)كى
لً  (، ك)كى ًرمى ًرـى( ك)كى ًرعى( ك )كى ،كيىبٍ  ٍيئىسي يىٍحسىبي كيى  ( إال  يى ك)كى ـي ، ئىسي يىٍنعى اكى  ، ٍجيىافً كى  ًفيًيف  فى  كى ب مى  ري

ـي كى  يؿى قً  كميوي .يىٍيًبسي يىٍنًع ًضعى غالبن  ، مف تعد يوً  أكثري  كلزي  أ/49/ٍعرىاضً األى ك  ٍمًعمىؿً لً  افمذلؾى كي

                                                                                                                                                                                              

اكً  نحك: مثاؿي األ (1) ؿً األى  عى مى  ييقىد ري فى  ،البقرً  عمى كالكبلبى  وي،كنفسى  امرأن ك  تىٍمرنا،كى  مىٍيًيمى  الثاني كفي ا،كتمرن  مىٍييماكً  ٍعًطًنيأى  : ك 

ؿً  : ثالثً ال مىعى كى  كنفسىوي، امرأن  دىعٍ  ًَ  .578-2/576 المساعد . ذلؾى  فٍ مً  شيءو  عمى قاسي يي  الك  .قىرً البى  مىع بى الكبل أىٍرًس

 .6/20 عكاليم ،2/585 المساعد ك ،1/67 مرضيل يةالشاف كشرح ،195 التسييؿ :ينظر (2)

 .674 يبالمب كمغني ،1/75 لمرضي الشافية رحكش المساف)رحب(، (3)

 .6/22،20 كاليمع ،587-2/585 المساعد ك ،1/67 لمرضي الشافية كشرح ،195 التسييؿ :ينظر (4)

 .ؿً الفاعً  اسـى  بذلؾى  يريدي  (5)

 .588-2/587 المساعد ك ،195 التسييؿ :ينظر (6)
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    فٍ عى  ٍمًنيىابىةً كلً  ا،األلكاًف ميطمقن  لبعضً  ًجيءي يى  قىدٍ كى  يىا،كألكانً  عضاءً كًلًكبىًر األى  ، كأىٍضدىاًدىىا
)  .(1) )فىعيؿى

، كى  أكٍ  ٍفعىؿى أك أ عمى فىًعؿو أك فىٍعبلفى  الىًزًموً  فٍ فىعىؿى مً  فٍ مى  كاسـي   فىعىؿى ك  تىعىد يًو،مي  ًمفٍ فىعيؿو
ًفيؼو مريضو كضاًحؾو كى  . كنحكي (2)ؿو عمى فاعً  مىقناميطٍ  مٍ  ميرٍّ كى  بىي فو كى  خى ،ك  كو كحي عمى  ٍحميكؿه مى  أىٍشيىبى

 .ره نادً  غيًرًه أكٍ 
كـه،كى  عىدٍّ تى  فىعىؿى : لً  (ؿه )فىص مىبى  عىاًنيوً مى  ًمفٍ ك  ليزي (  فٍ عى  ةي كالن يابى  ، (4)مطمقنا (3)اًعؿً الميفى  ةي غى )فىعيؿى

( في المضاعى  دى كاط   ، اءً باليى  تىؿ  كالميع ؼً )فىعيؿى  أكٍ  يىابً  أكٍ  ٍنيىامً  ٍمنىٍيؿً لً  عيافً األى  سماءً أى  فٍ مً  ٍكغيوي صى  رى
( ك بىى)أى غيرً  مضاًرعو في  ٍمًقي ةن حى  لبل ـي ا أكً  يى تىكيٍف ىً  ـٍ إٍف لى  (5)ٍينيوي عى  تىحي تيفٍ  كالى  ٍنيىا،مً  كـو إطعاـً مىطعي 
(، بى  ذىرى دي أى  ٍشًتًيٍر يى  ـٍ إٍف لى  اتخييرن  ـ  تيضى  تيٍكسىري أكٍ  ؿٍ ك )كى ٍيًف،األى  حى ـي لً  ٍمرى الكىٍسًر  ًتزىاـً كالٍ  سىبىبو أك ييمتىزى

، كى  اؤيهي ا فى فيمى  مٍ أحديىيمى  كليسى ياءه  ميوي الى  أكٍ  ٍينيوي عى  ًفيمىاكاكه غيًر  زـً ًؼ البل  كفي المضاعى  ًقي ا،ا حى
م   ـ  في المضاعى  اـً ككالتزى  وي،المحفكًظ ضى اكى  كىٍسريهي،غيًر المحفكًظ  مب/ الميتعد  49/ؼً الض   ًفيمى

ٍمًقيٍّ لً  تأثيرى  الكىٍسًر، كالى  ٍمًزـً مي  فٍ مً  اخالين  ؿً الميفاعً  غمىبىةً لً  افً  حى  ًؿ،ًصيغى لغمىبىًة الميفاعً  أكٍ  كًعؼى ضي  يمى
 في ىذا. لمكسائي   بلىفناخً 

قىدٍ  ٍـّ بً  ٍمًقي  الحى  كذي  ًجيءي يى  كى ب مىاكى  ،(6) ٍسرو كى  أكٍ  ضى ر   ري  .غى نىبى  عً كمضارً  مىقناميطٍ  ٍينيوي عى  كىتٍ حي
(: ييكٍ  ( كجم اًرعً مض رً آخً  قىٍبؿى  امى  سىري )فىصؿه ليوي تاءن  يدى زً  امى  المزيًد فيًو إال   ٍمًثمىةً أى  يعً )فىٍعمىؿى  أك 

ؿي المضارً  ،(7) ـ  أك  ال   ا،ريباعي   ييوي ماضً  افى ك إفٍ  عً كييضى ،الحً  ري كيىكًسريهي غي ؛(8)فيًتحى  كا  اًزي يفى  ـٍ إٍف لى  جى

                                                           

 .590-2/588 المساعد ك ،196-195 التسييؿ :ينظر (1)

 .591-2/590 المساعد ك ،196 التسييؿ :ينظر (2)

 نتي فكي  ًتي،بكتابى  وي ككتابتي  مبشعرً  هي شعرى  قابؿى  أم وي،فكتبتي  بىًنيككاتى  وي،فشعرتي  ًنيشاعرى  نحك: ، المقابؿى  :بالمفاًعؿً  يريد (3)

 .أىٍكتىبى ك  ٍنوي مً  ٍشعىرى أى 

 . س مف ساقطة مطمقنا( )(4)

 .مضارعو عيف فتح كال : س في (5)

ؿى دى  نحك: ، بضٍـّ  ٍمًقي  الحى  كذي  ًجيءي يى  قىدٍ  (6) ؿي يى  خى ، يسيكءي، كساءى  ، ٍدخي ًبكىٍسرو  . يىًجيءي  كجاءى  ٍنًزعي يى  عى نىزى  نحك: كى

،كيى  ٍنطىًمؽي،كيى  دىٍحًرجي يي  نحك: (7) رىجى كى  ٍستىٍخًرجي . يىتىعىم ـي، نحك: ٍتحً بالفى  وي فإن   ًىمىا،كنحكً  رىجى كتىدىحٍ  عىم ـى تى  : بمضاًرعً  خى  كيىتىدىٍحرىجي

ـ  كى  (8) ؿي أى  ييضى ـى أى  نحك: ا،رباعي   ييوي ماضً  كافى  إفٍ  عً المضارً  ك  ،ييكٍ  ٍكرى ال   .ٍحًرجي ييدى  ٍحرىجى كدى  ًرـي ؿي أ ًتحى في  أم ًتحى في  كا   ، عً المضارً  ك 
 .ٍستىٍخًرجي كيى  طىًمؽي يىنٍ  نحك:

 ب49
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كهي ككى  ؛(1)تاءن، أك ىمزةى كصؿو  ليوي أك   يدى زً  أكٍ  لماًضيا ييكيٍف ياءن ككيًسرى ثانً  ـٍ لى  في  سىري
( م ( ، كنحكً ى)أبى عً مضارً   .(2)طمقنا)كىًجؿى

(: مً  (، كىً فيوً  ًزيدً المى  مثمىةً أى  فٍ )فىصؿه  أكٍ  ،مكافو  زمافو أكٍ  عىدىدو أكٍ  كغً بيمي  أكٍ  عًديىةً لمت   يى )أٍفعىؿى
تييىا،كى  أكٍ  كديىىاميستفادو كيجي  عىٍيفو لً  أكٍ  سىبىًبي ًو،لمفاًعًؿ أك لً  ىلمظيكًر بمعنن   حقيقةن أكٍ  ٍمًميؾً لمت   أكٍ  ٍثرى

ازنامى  ، أك إللفاًئًو ميت صفن  ةً لمصادفى  أكأ/ 50لئلعانًة،/ أكٍ  جى ابً  اشيءو (، أًمنوي  ًيغى صً  مى  كٍ )أٍفعىؿى
( أكٍ عىةً لمطاكى  أكٍ  عريًض،لمت   أكٍ  مطمقنا، ًلمس ٍمبً  (، أك لً )فىعىؿى  .(3)شيءو  إلى من ٍسبىةً )فىع ؿى

ًمٍنيىا (، كى كى ا ًجيءي كتى  كًثيًر،لمت   أكٍ  ا،غالبن  عًديىةً لمت   ًىيى : )فىع ؿى مٍ  أىيضن وً كالت كى  بً لمس   ب ًو،كالت شى  ج 
، كلً  إلى منسبىةً كلً  ازنا،مى  أكٍ  حقيقةن  مميؾً (، كلمت  فىع ؿى )تى  ميكىافىقىةً شيءو  أكٍ  بلت خاذً كلً  ، يركرىةً كلمص   جى
( أى ٍفعىؿى )أى  فٍ عى  أكٍ  ٍنوي عى  ٍغنىىأى   .(4) كافىقىوي  كٍ ( أك)تىفىع ؿى

ؿى )تى كىعىةً لمطا تىفىع ؿى  ك ، أكٍ  مدخيكؿً (، كلً تىٍفعىؿى )اسٍ ( أكً فىاعى  امى  حىسبً شيءو بً  ٍمؿً حى  في شيءو
 .(5)افشيئن  اشيئن  ٍمعىمىؿً كلً  ًو،بً  ًميؽي يى 

( القتساـً الفاعمي  ك ؿى افييً  كاالشتراؾً  ا،كالمفعكلي ًة لفظن  ةً )فاعى ( ؼي كقد تيرادً  ى،معنن  مى )أٍفعىؿى
افييً  لبلشتراؾً ( ؿى )تىفاعى أىٍصؿي (، ك ؿى ( ك)تىفاعى ؿى ك)فىع   مى

فٍ  ا،ًة لفظن كفي الفاعمي   ىمعنن  (6)  ىكى  د لتىعى  كا 
فٍ  لىالتاًء إ ( دكفى ع ؿى )فى  أكٍ  ىكى  ،ك  إلى مىعىيىاتىعد ٍت  عيكلىٍيًف،مى ال   احدو ، كى  كا   تىًجيءي لىًزـى

( مرادً لمطاكعةً  ؿى (، كلمظيكًر في ًصفىةو مى ؼً )فاعى ( ع ؿى ( ك)تىفى ؿى )أٍفعى كاًفؽي يي  قىدٍ تخييبلن، كى  ا)أٍفعىؿى
(، كى  تٍ  ريب مىاك)اٍفتىعىؿى ر دى ىذًه الخمسي المي  ساكى  .(7)ٍنوي عى  أىٍغنىتٍ كى  جى

                                                           

ةن،مف المضارعً  عيفي  تٍ ككانى  الماضي ثاني ًسرى كي  إفٍ  ياءن  كيفٍ يى  ـٍ لى  امى  يفى الحجازي   غيري  يىٍكًسريهي كى  (1)  ٍعمىـي كنً  إٍعمىـي  فيقكلكف: تكحى

ةً المطاكى  تاءي  كىيى  اءن ت ليوي أك   يدى زً  أكٍ  .الياءً  في ذلؾى  يفعمكفى  كالى  اًء،كالت   كفً كالن   اليمزةً  بكسرً  ٍعمىـي،كتً   : فيقكلكفى  ٍبيييىاشً  أكٍ  عى
 غيري  الباقي ككذا ، اليمزةً  بكسرً  ستخرج،كا ً  ًإٍنطىمؽ فيقكلكف: ،كصؿو  ىمزةى  أكٍ  ،الياءً  غيرً  في لكسرً با تكسر،كتً  ًإتذكر

 .الياءً 

 : فيقكلكفى  ىذا، في اأيضن  كالياء ،ذلؾى  يكسركفى  بىؽى،سى  فيما الياءً  غيرى  يكسركفى  ال ذيفى  أم أبىى، عً مضارً  في وي كيكسركنى  (2)
عي  كىًجعى  نحك: مفتكحةن  وً مضارعً  كعيفي  ًو،ككزنً  نيوي ككزٍ  ،كاكه  هي فاؤي  ما كىك كنحكه، كىًجؿى كى  الباقي. ككذا ، ًيٍئبىى :  ،ًيٍكجى

ؿي  نحك: ، ياءن  الكاكي  فتنقمبي  يىا،كم   مضارعىةً ال حركؼى  فيكسركفى  عي،يً  ك ًيٍبجى  ٍتًح،الفى  مىعى  ياءن  الكاكى  ٍبًدؿي يي  فٍ مى  العربً  فى كمً  ٍيجى

،يىبٍ  :يقكلكفف ؿي  الباقي. ككذا جى

 .601-2/600 كالمساعد ،1/83 لمرضي الشافية كشرح ،198 التسييؿ ينظر: (3)

 .24-6/23 كاليمع ،2/601 كالمساعد ،1/92 لمرضي الشافية كشرح ،198 التسييؿ :ينظر (4)

 .2/602 كالمساعد ،1/104 لمرضي شافيةال كشرح ،199-198 التسييؿ :ينظر (5)

 كالمفعكلية. الفاعمية بذلؾ أراد (6)

 .604-2/602 كالمساعد ،99-1/96 لمرضي الشافية كشرح ،199 التسييؿ :ينظر (7)
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 .(1) ذلؾى  غىٍيرً لً  ًجيئافً يى  قىدٍ كى  قىي دىًة،كالمي  ٍطمقىةً ( لؤللكاًف المي اؿ  ( ك)اٍفعى أىٍفعىؿ  )ك
( لً ك دً المي  بلثي  الث   ميطىاكىعىةً )اٍنفىعىؿى ر  ، كى 50/جى ب مىاب/ الٌداؿ  عمى تأثيرو ( كساكى  ري  لطاكىعى )أٍفعىؿى
 ،(2)ىمزةه  ياءه أكٍ  كاكه أكٍ  راءه أكٍ  أكٍ  ـه الى  نكفه أكٍ  هي فاؤي  افيمى  ٍنياعى  ًني( كتيغٍ اٍفتىعىؿى )اًكييىاكتيسى  دى،المجر  

اذً لبلت   ا( أيضن اٍفتىعىؿى ) تىًجيءي كى   .(3)ٍعؿً الفً  تحصيؿً  يكلمتسىب ًب ف ، فاعيؿً الت   ىكمعنى  خى
 اشيئن  ٍمعىمىؿً كلً  ًة،مصيركرى لك  ًلبلت خاًذ،(، كى ٍفعىؿى )أى ػالمنسكًب لً  ٍلفىاءً كاإلً  ٍمطمىبً ( لً تىٍفعىؿى )اسٍ كى 

دى ( اٍفتىعىؿى ك) ىيى  تيساًكمكى  ا،فشيئن   .(4)ٍنوي عى  ًنيىافً كييغٍ  المجر 
( لً كى  ؿى  .(5)ٍممبالىغىةً )اٍفعىٍكعى
 
( بً كى  ؿى ( كى أىم اكى  ،(6)ٍقتىضىبه مي  نىاءه )اٍفعىك  ؿى ( كى )فىٍكعى ؿى قىاته ( فى ٍعمىى( ك)فى عىؿى )فىيٍ )فىٍعكى (، ؿى )فىٍعمى ػبً  ميٍمحى

( كى  ٍمحىؽي جاءى المي  ريب مىاكى  ( كى عمى )فىٍعنىؿى ()فىٍنعىؿى  .(7) )فىٍعيىؿى
ؽي  (، كى ػبً  ئلٍلحاؽً لً  ٍنيىامً  تىعىد مى المي  ت اءي ال كتىٍمحى ( لً ك ىيكى )تىفىٍعمىؿى ( ميطاكىعىةً )اٍفعىٍنمىؿى  أكٍ  تحقيقنا)فىٍعمىؿى

( )اٍفعىٍنمىى( ك)اٍفعىٍنبلى ػبً  أيٍلًحؽى ، كى  اتقديرن   (.ء)اٍفعىٍنمىؿى
،ميقٍ  نىاءه ( بً ؿ  )اٍفعىمى كى  به ( ًنسٍ فٍ مً  ًنٍسبىتيوي كى  تىضى ( مً بىةي )فىٍعمىؿى (فٍ )اٍفعىؿ   .(8) )فىعىؿى

 :)  ك( (11)اؿ  )اٍفعى  ك( (10)ؿ  ( ك)اٍفعى (9) )اٍفعىمىؿ  إال   ؿه قابً  تعًديىةً لم األىمثمةً  هً ىذً  كيؿ  )فىصؿه
ؿى )ا ا(، كى (12)ٍفعىٍكعى قناميمٍ  أكٍ  طاًكعنامي  وً بً  يءى جً  مى ب مىاكى  ًو،بً  حى ؿى ( ك)اٍفعىكٍ اٍفعىٍنمىىأ/ عيد مى )51/ري (، عى

ؿً الميمكًز األى  فى ( مً ٍفعىؿى كىمزةي غيًر)أى   .(1) ٍصؿو كى  ٍمزةي ىى  ك 

                                                           

 .607-2/606 كالمساعد ،17 انيلمميد الطرؼ ىةكنز  ،200 التسييؿ ينظر: (1)

 .606-2/605 كالمساعد ،1/108 رضيلم الشافية كشرح ،200 التسييؿ :ينظر (2)

 .2/604 كالمساعد ،1/108 لمرضي الشافية كشرح ،200-199 التسييؿ :ينظر (3)

 .2/606 كالمساعد ،1/110 يلمرض الشافية كشرح ،200 التسييؿ ينظر: (4)

 .1/52 لمجاربردم الشافية كشرح ، 2/608 كالمساعد ،200 سييؿالت :ينظر (5)

 ، إلحاؽو  أكٍ  ىلمعنن  يدى زً  ٍرؼو حى  فٍ مً  ميك  الخي  عى مى  ، كاألصؿً  أك لىوي  أصؿ رى بآخى  ييسبؽٍ  ـٍ لى  ثىاؿو مً  عمى كافى  امى  :قتضىبي المي  (6)
طى اعٍ  :ٍنوي كمً   .196-1/170 كالممتع ،2/609 المساعد ينظر: .بلىهي كعى  عينيًقوً بً  عىم ؽى تى  إذا ًمك اطنااعٍ  بىًعيرىهي  مىك 

 .2/609 ساعدكالم ،201 – 200 تسييؿال :ينظر (7)

 .611-2/610 كالمساعد. ،201 التسييؿ :ينظر (8)

 .أىف  اٍطمى  مثؿ: (9)

 .ر  اٍحمى  مثؿ: (10)

 .ياض  ابٍ  :مثؿ (11)

،اخٍ  مثؿ: (12)  .قىٍكقىؼى كاحٍ  ٍشٍكشىفى

 ب50
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 الَوْصل   ىمزة   باب  
ؿي الميتى  كىًىيى  كىص 

اًدًرىىاكمى  كرىةً المذكي  فعاؿً في األى  اًكفً االبتداًء بالس   إلى يىابً  (2)  ٍمرً كاألى  صى
ٍبًني  ا دً المي  بلثي  الث   ًمفى كى  ٍنيىا،مً  لمى ر  اًرًعًو،مي  يثانً  اًكفً الس   جى ،كفي ابٍ  ضى ،، كامٍ  كاثنيفو  فو  ًرئو

،كاسٍ  اًتيىا،كمؤن ثى  ،ك  ـو ،كابٍ  اٍستو ،في القى  اٍيمىفو ك  نيـو  ذىٍيًف،ىى  عى كتيفتىحي مى  عريًؼ،الت   ٍرؼً حى  مىعى كى  سىـً
،قىٍبؿى ضم ةو الى  ـ  كتيضى  ، كالى  كىلسً  افيمى  تيٍكسىري كى  ًزمىةو م يى  ذلؾى ـ  بى  ابي ذىىى  ايىمنىعي ضى  جؿً ألى  ٍعدىىىاالض 

 .(3)ميرً ياًء الض  
(: الى   تككفى مفتكحةن  فٍ أى  إال   ا،ضركرةو إٍف بيًدئى بغيًرىى  في غيرً  ؿً الكىصٍ  ٍمزىةي ىى  ٍثبيتي تى  )فىصؿه

، فتيسىي   ٍمزىةى ىى  ًميتى  ؿى بالمضمي  ٍفعنارى  فناتيٍبدىؿي ألً  أكٍ  ؿي استفياـو ًف ات صى ةً لئللباًس، كا  ساًكفه ييحر ؾي  كمى
م وي كى  ، اًكنىٍيفً الس   قىاءً اللتً  كىٍسريهي جازى ضى

(4). 
 

                                                                                                                                                                                              

 .2/611 كالمساعد ،201 ، 200 التسييؿ ينظر: (1)

 .بيا المتكصؿ : مف بدال ، الثابتة : س في (2)

 .209-4/207 عقيؿ البف األلفية كشرح ،615-2/613 كالمساعد ،203 التسييؿ :ينظر (3)

لىقىدً  } :كنح حيحي فالص   ،مجراهي  جارو  أك ، صحيحه  لس اًكفي فا (4) كاٍ  قيؿً  }ك (،10:) األنعاـ {اٍستيٍيًزئى  كى  : يكنس {انظيري
 .كىٍسًرىىاكى   كً كالكا ـً كالبل   اؿً الد   بضـ   بعىةً الس   في قيرئ (.3) : المزمؿ { ًمٍنوي  انقيٍص  أىكً  } نحك: مجراهي  كالجارم (،101)

 .617-2/616 المساعد
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 راد  الم جَ  ث ي  الث لَ  َصادر  مَ  َأبنَية   َباب  
دنا،مي  ٍيفً مفتكحى العى  (1)الفاءً  ؽى ميطمى  بلىًثي  الث   ًمٍنيىاب/ فى 51/ ر   ؼً األلً  أكً  ت اًء،بال ن ثناأك ميؤى  جى

 .ًزيدىتىٍيفً كنكفو مى  ؼو ذا ألً  المقصكرًة، أكٍ 
ًمٍنيىا ( كى )ًفعىالةه( ك)فيعىالةه( كى )فىعىالةه( كى ( ك)فيعىاؿه( كى عىاؿه )فً :)فىعىاؿه( كى كى  )فىًعمىةه()فىعىمىةه( كى )فىًعؿه

امي  ٍيفً العى  ٍمميٍعتىؿ  ( لً ةه )فىٍيعىميكلى  ( كى فىعيكؿه )( كى ءي )فىٍعبلى ( كى يمىةه )فىعً )فىعيكلىةه( كى كى  من (، كى  ٍذفييىا،حى  ٍمتىزى ٍفعىؿه )مى
دىٍيًف أى  ر  ( ميجى ٍفًعؿه اؿً  اًء،بالت   كٍ ك)مى ًؼ ) ٍمكىالىياتً (، كلً ةه )فىعىالى كًلٍمًخصى  ًلٍمًشرىادً (، كى ًفعىالىةه كالًحرى

(، كلؤلى ًشٍبًيوً كى  ( كى ٍصكىاتً )ًفعىاؿه  ىىذىا ،( فه )فىعىبلى م بً كالت قى  ٍمتىنىق ؿً (، كلً ؿه )فيعىاًلؤلىدكىاءً (، كى ًعيؿه )فى  )فيعىاؿه
( كى  كاألىٍغمىبي  ، يًيف  فً  ٍغمىبي األى  ( البل  ػلً  ٍكنيوي في )فىعىؿو ،)فىًعؿى  .(2)م ٍكفً لً  ٍكنيوي ( كى مىةو كفي )فيعٍ  ًزـً

(، كى تىعىد مفي المي  كىالمىًقيسي   (.(3)كؿه )فيعي ًزـً البل   في)فىٍعؿه
ًلٍممىر ةً  ا(، كى (1)عىالىةه )في ٍبًييىاشً  أكٍ  ًلٍمفىٍضمىةً كى  ،((4)ٍعمىةه )فً ًلٍميىٍيئىةً (، كى ٍعمىةه )فى اًلبناغى  كى ـى تى  ًلمى ط   أكٍ  حى

سٍ  ألىثىرً ( كى (2)اؿه كادى)فيعى   (.(3)اؿه )ًفعى اًلبناغى  ـً الكى
                                                           

 . كالمكسكرةى  كالمفتكحةى  ةى المضمكمى  الفاءى  : اءً الفى  بمطمؽً  يريدي  (1)

 .622-2/618 كالمساعد ،160-1/151 لمرضي الشافية كشرح ،205-204 التسييؿ ينظر: (2)

 .2/622 كالمساعد 1/151،153،160 رضيلم الشافية كشرح ،205 التسييؿ ينظر: (3)

 .2/623 كالمساعد ،1/178 لمرضي افيةالش كشرح ،205 التسييؿ :ينظر (4)
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ر  مَ  َأبنَية   َباب    (4)ث ي  غير  الث لَ  َصاد 
ليوي ىى  ٍعؿو فً  ؿ  كي  فٍ مً  (5)ىىاأ/ بناؤي 52/  ًمم اكى  ًرًه،آخً  ٍبؿى قى  ًلؼو أى  ًزيادىةً كى  اًلًثوً ثى  كىٍسرً بً  ٍصؿو كى  ٍمزىةي أك 

ليوي  ـ  بً  ةً المضارعى  غيرً ل ًزيدىةه تاءه مى  أك  ( ؿى )فىع   ًمفٍ (، كى ٍفعىاؿو ( عمى )إً ٍفعىؿى )أى  ًمفٍ كى  ًرًه،آخً  ٍبؿى قى  امى  ضى
كرىةً في  ( إال  ًعيؿي )الت فٍ ـً البل   ٍعبلىؿى (، كيىمنىعي إً ًعمىةو )تىفٍ ( كى ٍفًعيؿو عمى )تى   .(6)الض ري

ًبنىاؤيىىا ؿى )فى  فٍ مً  كى مةو ( عمى ميفى اعى ،كى  اعى ( عمى )فىٍعمىمىةو( كى ًمفٍ كى  ًفعىاؿو فٍ ًفٍعبلىؿو ))فىٍعمىؿى كمافى  (، كا 
ا(، كى بلىؿو فاًء)ًفعٍ  ٍتحي جازى فى  اعىفناميضى  ب مى ؿى )فى )فىع ؿى ًفع االن( كى يؿى قً  ري ًتًفع االن(  فىع ؿى )تى ( كى االن ًفيعى  اعى
 عىفً (، كى ى)الًفع يمى  أكً ، ( ٍفعىاؿي ( )الت  ًعيؿً )الت فٍ فً عى  كثيرً في الت   ٍغًنييي  قىدٍ كى  ،( يمىةن فيعىم   )اٍفعىمىؿ  كى 

 (.(7)الًفع يمىى() اعيؿً فى )الت  

                                                                                                                                                                                              

 .1/155 لمرضي الشافية كشرح ،205 التسييؿ ينظر: (1)

 .2/623 كالمساعد ،1/155 لمرضي الشافية كشرح ،205 التسييؿ :ينظر (2)

 .1/155 لمرضي الشافية كشرح ،205 التسييؿ :رينظ (3)

اًدرً مى  أىبنيىةً  بىابي  : مف بدالن  ، الثبلثي غير مصدر بناء : س في كرد (4)  .ًثي  الث بلى  غيرً  صى

 .بناؤه : س في (5)

 .626-2/625 كالمساعد ،167-1/163 لمرضي الشافية كشرح ،206 التسييؿ :ينظر (6)

 ، ةي الكثير  الداللةي  أم يمى،كالد ل   ىالًفع يمى  أكً  ، كالت رداد الت ضراب نحك: ، الت ٍفعىاؿي  لت فعيؿً ا فً عى  كثيرً الت   في غنييي  قىدٍ كى  (7)
ًؿ،الت   فً عى  اأيضن  ىالًفع يمى  غنييي  كقد .ري الكثي اليرـي  أم ر يمىىكاليً  يتى  ييـبينى  كافى  نحك: فاعي  تىفىاعؿه، تىرىاـو كى  رىاـو تى  أم ى،ًرم 

،تىرى  :وي كأصمي   .629-2/628 المساعد .م ةً لمض   اكاكن  ،الياءً  بقمبً  اميكه
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ـي تاءي الت   (: تىمزى االمحذكًؼ، كى  فى مً  اًعكىضن  ٍيفً العى  ٍعتىم يمي  االٍسًتٍفعىاؿى كى  ٍفعىاؿى اإلً  أنيًث )فىصؿه ب مى  ري
بلى اإلً  ؽي ج ٍنيىا،مً  ٍفعىاؿي خى مىر ةً عمى ال لةن دىالى  ابً أمثمًة البى  ميعى كتىمحى

(1). 
(: يى  اكى  ًثيرنا؛كفي غيًرًه كى  ًميبلن،قى  بلىًثي  في الث   ٍفعيكؿً المى  نىةً زً  مىع ٍصدىري المى  ًجيءي )فىصؿه ب مى  ري

 .(2)اًعؿً الفى  ـً اسٍ  مىٍفظً بً  ًثي  في الث بلى جاءى 
 
 
 
 
 

ل و  في أَ  يم  الم   يَدت  ز   َما باب   َفة  ب   َلْيَس وَ  وا  (3) ص 
( فتيفتىحي عى اؿي ًمثى  بلًثي  الفٍعًؿ الث   فى مً  اغي ب/ ييصى 52/ ٍفعىؿو الز مافي  أكً  ري المصدى  وً بً  اميرادن  ٍينيوي )مى

ميوي الى  تىم تٍ اعٍ  المكافي إفً  أكً 
، كالى  أكٍ  ا،كاكن  ٍينيوي عى  تٍ كانى  أكٍ  ، (4) ح  فإٍف  ًعًو،ميضارً  ٍيفي عى  سىري تيكٍ  صى

ٍت في المى  ٍت، فيًتحى ،المصدى  وً بً  ادناميرى  ٍفعىؿً كيًسرى ـى المكافي . كالتى  الز مافي أكً  وً بً  ميرىادنا كيًسرىتٍ ك  ري  زى
افً  ياسى قً  كالى  ييٍحفىظي، ذلؾى  عً جمي فٍ مً  ذ  شى  مىاكى  ٍطمىقنا،كاكه مي  هي فاؤي  االكىٍسرى فيمى  ي ئو غيري طى  عينيوي  يمى

، كأيىٍ  خييري الت   ياءه، كفيوً  ( غيًر ذم تاءو إال  في ميكازً  ًمؿى عمى رأمو ٍفعيؿو مىعيكنناكى  ريمنامىكٍ  )مى
(5). 

(: ييصى  يى  فٍ كىثيرى مً  ا( ًلمىحؿ  مى ٍفعيمىةو )مى ( أكٍ ٍفعىمىةو )مى ٍثؿي مى  اغي )فىصؿه إٍف  ًموً اسٍ  فً مً  هً غيرً  أكٍ  كىافو حى
َى ثيبلى  كافى  بىةو كنحك : ميعى  ٍصًؿ،األى  أكً  ظً الم فٍ  ثي  ٍعقىرىةو  ميثىٍعمىبىةو كى  ٍقرى مى ره نادً  ميثىٍعمىةو كى  كى

(6). 
اغي  امى  ذ  شى  امى  ال  ( إً عىمىةو )ًمفٍ ( أكٍ عىاؿو )ًمفٍ  ( أكٍ عىؿو )ًمفٍ ثىاؿي مً  بلىًثي  الث   ٍعؿً الفً  ةً آللى  كييصى  ٍضميكمن

ـ  لً   .(1)ييٍحفىظى فى  اًلًثوً ثى  ضى
                                                           

 .630-2/629 المساعد ك ،207 التسييؿ :نظركي ،4/86،83 الكتاب (1)

َي  عندم ما مرفكعه  نىاىي  تقكؿ: ، ٍضعً كالكى  فعً الر   ىبمعنى  ،كالمكضكعً  المرفكعً  ذلؾى  كمثاؿي  (2) ا أم ق،كمكضكعي  عيوي أرفى  مى

عيوي ك   : ذلؾى  فٍ كمً  مفعكالن، الكبلـً  فى مً  كثيرو  في المصدرى  يجعمكفى  العربي  .كثيره  هً غيرً  كفي ،قميؿه  بلًثي  الث   في ىكى  ، أضى
 ا،قيامن  أم ا،قائمن  ـٍ قي  نحك: ًؿ،الفاعً  اسـً  بمفظً  بلًثي  الث   في جاءى  ريب مىاكى  .عسارً كاإلً  يسارً اإلً  ىبمعنى  كالمعسكري  الميسكري 

 .631-2/630 المساعد . ًذبً الكى  نىىبمع ةي،الكاذبى  ٍنوي كمً 

 .صفة : س في (3)

 .)مطمقا( بزيادة ، مطمقنا المو : س في (4)

 .636-2/632 عدالمسا ك ،1/168 لمرضي الشافية كشرح ،209-208 التسييؿ :ينظر (5)

 .638-2/637 عدكالمسا ،189-1/188 لمرضي الشافية كشرح ،209 سييؿالت :ينظر (6)
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 ْفَعال  الَ  َأسماء   باب  
ـي تيفٍ  لفاظه أى  ًىيى أ/ كى 53/ فىةو غيري ميتىصى  (2)اؿً عى فٍ األى  عىاًنيى مى  ًي ر ؼى تى  كالى  فىيىا،تيصر   ر  ،  األسماءً  صى
كٍ  ـي حي  مييىاكحي كـً كالم   د مفي الت عى  م يىاًتيىاميسى  ٍك اًر،كاإلً  ظيىارً كاإلً  زي ـي يى  كالى  ضمى  اخبلفن  ا،منصكبييى  تىقىد 

،أى  كأىكثريىىا ،(3) لمكسائي   ٍعنىىفى  اخبرن  ٍنيىاكافى مً  اكمى  كاًمره ذيىىاكمى  ا،غالبن  يالماضً  ًبمى  ،إال   الس ماعي  ٍأخى
مىقيسه في الثبلثيٌ  وً سيبكي عندى  ييكى )فىعىاًؿ( فى كىاًزفى مي 

  ًميعييىاكجى  اًء،بالن دى  ٍخصيكصي المى  كذلؾى ك  ،(4)
مىةً في ميبلى  ٍرؼً بىًو الحى ًلشى  ٍبًني  مى   .(5)كاحدو  ىمعنن  زى

فٍ  مىـٍ يفيوي، فى رً عٍ التيًزـى تى  امى  األىٍفعىاؿً  أىسماءً  فٍ (: مً صؿه )فى  ًمٍنيىا ، يينىك  مىوي يريهي فبلكً نٍ التيًزـى تى  امى  كى  زى
، كى  التنكيفي  يىٍيفً فىيىًردي بالكىجٍ  ًف،استعمالىيٍ  كذي  ًمٍنيىاعبلمةن عمى ذًلؾى

(6). 
                                                                                                                                                                                              

ـ  بال ذ  شى  (1) ؿه كى  , عيطه ميسٍ  ض  ميٍدىيفه  ، ميٍنخي مىةه كمي  ميديؽ  كى  ، كى ةه كى  ٍكحي ؿه كى  ميٍحريضى  .2/638 المساعد .ميٍنصي

ـي تيفٍ  لفاظه أى  : مف بدال ، مقاميا تقـك ألفاظ : س في (2)  .فعاؿً األى  عىاًنيى مى  ًي

 .5/120 كاليمع ،2/657 المساعد ، 213 التسييؿ :ينظر (3)

ر ؼو مي  بلىًثيٍّ ثي  ٍعؿو فً  ؿ  كي  ًمفٍ  اؿً فىعى  عمى مرً األى  ٍعؿً فً  اسـً  بناءي  شً كاألخف سيبكيوً  عندى  يجكزي  (4) رى  نحك: ،تاٍـّ  تىصى  ، ازيدن  ابً ضى
 .2/565 المساعد .ًرٍبوي اضٍ  أم

 .127-5/119 كاليمع  بعدىا، كما ،2/639 المساعد ، 210 التسييؿ ينظر: (5)

فى ني  امى  ٍنيىامً  (6) اكى  نكرةه  ييكى فى  ، ك  فٍ يي  ـٍ لى  مى اكى  ،الجميكرً  قكؿي  ىذا ، معرفةه  ييكى فى  نك  فى ني  ًمم  ادائً  ك  اكى  ، اىناكى  من فٍ يي  ـٍ لى  مى  ًمم اكى  زىاًؿ،نى  نىك 

و بالكجييفً  جاءى   .2/658 المساعد . صى
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(: أيلٍ  ًضعىتٍ  ، صكاتى تيسىم ى األى  لفاظه أى  فعاؿً األى  سماءً بأى  ًحؽى )فىصؿه  ٍسميكعىاتو مى  يىابً  كىىييحٍ لً  كي
ـي اإلً  يىامقصكدو بً  غيرى   ث  الحى  أكً  ٍجرً الز   بيؿً عمى سى  ٍيـً الفى  ًليأك لييخاطىبى بيا غيري أيكٍ  ا،غالبن  ٍفيىا
اءً  أكً   يىاًمنٍ  ادي ييرى  م اغيًر ذلؾى مً  أكٍ  االٍسًتٍدعى

(1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ْوك يد  التا  نوَني   باب  ب/ 53/
كبنا،كي  ـً سى القى  في بىتى الميثٍ  تىٍقبىؿى الميسٍ  ٍعؿى الفً  (2)افً قى حى كثقيمةه تمٍ  ةه خفيفى  كنىاًف،ني  لمت ككيدً  كفي  جي

،عمى األى  الن ييً ( ك)الى بػً  فيً كالن   كىازنا،( جى ا)إم  بػ رطً كالش   مىبً الط   ؽي كييمٍ  صح  (، ـٍ )لى ػالن فيي بً  وً بً  حى
، كاض ٍطمىقنامي  قميؿي كالت   ، كى  طرارناعمى رأمو  عى ذلؾى مى  كأكثري  ا،( أخكاتييى م اعمى )إً  ًمؿى حي  ريب مىاعمى رأمو

(ا)مى االقتراًف بػً 
 (3). 

ابً  دي (: المؤك  ؿه )فىصٍ  فٍ  آًخريهي، ييٍفتىحي فى  ،مبني   ًيمى ًذفىتٍ  هي ياؤي  الضميًر أكٍ  كاكي  عىوي كافى مى  كا   بىٍعدى  حي
ٍف كافى مىعىوي أى  ، ٍيًرهً غى  ٍعدى بى  وً كحير كىٍت بً ،  جاًنسً المي  َي تى  ـٍ لى  كنيوي ني  أكٍ  ميرً الض   ًلؼي كا  ٍقوي  ةي،الخفيفى  ٍمحى

 .(5)ًلؼو بأى ميرً الض   كفً ني  بىٍيفى كى  ٍينىيىابى  ٍفصيكالن مى  ٍكسيكرىةن مى  يمىةي الث قً  لىًحقىٍتوي كى  ،(4) ليكنسى  اخبلفن 

                                                           

كٍ  كىحٍ  كى  ، ًبؿً لئلً  كىابً  ، لمبىغؿً  عىدىٍس كى  ، الخيؿً  زىٍجرً لً  ىىبلى  : األصكاتً  ىذهً  فٍ مً  (1)  .لمسبعً  كجاهً  ،لمحمارً  كحر   بقًر،لم كحى
 .214-2/213التسييؿ ينظر:

 .افً تمحقى  كثقيمةه  ةه خفيفى  كنىاًف،ني  لمت ككيدً   : مف بدال ، يمحقاف كثقيمة خفيفة كىما : س في (2)

 .216 التسييؿ :ينظر (3)

 .3/527 الكتاب (4)

 .زيدافً  يا ٍضًربىاف  تى  كىىىؿٍ  ،  ٍضًربىاف  تى  الى  ك ، ًربىاف  اضٍ  نحك: ، ثنيفً اال ًلؼً أى  ٍعدى بى  قيمىةي الث   تيٍكسىري  (5)

 ب53



145 
 

ٍذًفيىابً  ًفيفىةي الخى  ٍختىص  (: تى ؿه )فىصٍ   مىيىاقىبٍ  امى  ـ  ضي  إفٍ  ٍقفناكى  كى  ،(1)ٍعدىىىابى  اًكفو سى  ميبلىقىاةً لً  ٍصبلن كى  حى
، فإفٍ  كٍ أى  ٍذًفيىاعميًو بً  ٍكقيكؼً المى  ؿً الًفعٍ  إلى ادي كييعى  ،(2) افن ألً  تٍ فيًتحى أيبًدلى  كيًسرى  ٍصؿً يؿى في الكى أيزً  امى  حى
سىبىًبيىابً 

(3). 
ًني ًتًو،ألى  ٍبًيينناتى  ـً االسٍ  رى آخً  ادي تيزى  ًكنىةه سا كفه ني  لت نكيفي (: اؿه أ/)فىصٍ 54/ اتى  يًرًه أكٍ كً نٍ تى  أكٍ  ٍمكى  ٍعًكيضن

ًكمٍّ لً  ٍردىافناإً  أكٍ  ذىك ًر،المي  ٍمعً جى  نيكفً مقابمةن لً  أكٍ  ليًو،إً  ضاؼً المي  فى مً  ،سى  رى  كالى  اًلي،الغى  م ىكييسى  اًكفو
ؽي يىمٍ  بٍ  إال   نىك ري المي  حى  .ًني امى

 
 
 

قىدٍ  ،في رى  نًكيفي الت   ادي ييزى  كى ،الت رى  تىٍرؾً بً  شعىارناإً  ًكمٍّ ؽي فىيى  ن ـً  ًلؼً األى  اكالمبني  كذى  ٍعرىبى المي  سـى اال ٍمحى
 .(4)كالًفٍعؿى  بل ـً لكا

 
 
 
 

                                                           

 يا اضًرًبفٍ  نحك: ، كسرةو  كٍ أ ، رجاؿي  يا ًربيفٍ اضٍ  نحك: ، م ةو ضى  أكٍ  زيدي، يا اٍضربىفٍ  :نحك ، فتحةو  بعدى  كانت سكاء أم (1)
ؿى الر   ًرًبياضٍ  ك جاؿي رً  يا جؿى الر   بيكاكاضرً  ،زيدي  يا جؿى الر   بى اضرً  فتقكؿ: ىندي،  .ىندي  يا جي

لىنىكيكنىف   } (،15) : العمؽ { لىنىٍسفىعان  } :نحك ةو فتح ٍعدى بى  ًلفناأى  ةن مبدلى  اعمييى  كبالكقؼً  (2)  ًلفناأى  ن كفال فتبدؿ (.75:) التكبة { كى

 .2/675 المساعد .بالكقؼً  ااعتبارن  المصحؼً  في ًتبىتٍ كي  ًلؼً كباألى  عمييا، تىًقؼكى 

ييعادي  (3) ٍذًفيىابً  عميوً  قكؼً المك  الفعؿً  إلى كى  ًرًبي،اضٍ  ىندي: يا اضًرًبفٍ  في: الكقؼً  في فتقكؿ سىبىًبيىابً  ٍصؿً الكى  في يؿى أيزً  امى  حى

 .2/675 المساعد .ًربيكااضٍ  : ًرجاؿي  يا ًربيفٍ اضٍ  كفي

ن ـً الت   تنكيفي  يمحؽي  (4)   : تىمىك فو مي  باسـو  إلحاًقوً  فمثاؿي  كالياء. كاأللؼ كاكال : اإلطبلؽً  حركؼً  في أم ، مطمؽو  ًكمٍّ رى  في رى
ٍنًزًلفٍ كى  حبيبو  ٍكرىلذً  فٍ مً  ٍبؾً نى  ًقفىا  مى

 :  أؿٍ  ذم كمثاؿي 
ـى  أىقم ي                                 كالعتابىفٍ  عاًذؿى  الم كى

 : نحك  كالمبني  
م ؾى  أبىتىا اي                                 عساكىفٍ  أىكٍ  عى

  نحك:  كالفعؿً  
 فٍ أصابى  قىدٍ لى  أصبتي  إفٍ  كقيكًلي                       
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 (1)ْنَصر ف  يَ  الَ  َماوَ  ْنَصر ف  يَ  امَ  باب  
،المي  كى ىي  ٍمكىفي األى  االسـي  ًرؼي ٍرفيوي كى  ٍنصى  فى مً  نىعيوي كيىمٍ  صالىًتًو،بىقاًئًو عمى أى  تىٍبييفً لً  ٍنكينيوي تى  صى

رٍ  ن ثي  ( الى بلىفى )فىعٍ  عمى فىةن ككنيوي صً  ؼً الص   يىا،بً  ًبييناشى  أكٍ  ٍعديكلىةن مى  فىةن ككنيوي صً  أكٍ  ا،غالبن  اءً بالت   يؤى
 صالىةً أى  مىعى  لىىأىكٍ  وً بً  كى ىي  أكٍ ، الًفٍعؿى  خيص  أك ككنيوي عمى كزفو يى  ٍطمىقنا،مي  ٍأًنيثو تى  ًلؼً ككنيوي ذا أى  أكٍ 

ٍصًفي ةً  اؽً لً  ًتنىاعي كامٍ  ، الكى ،مي  بكزفو  ارى اعتب كالى  ٍطمىقنا،مي  مىًمي ةً العى  عى مى  أكٍ  أًنيًث الت   تاءً  حى  بلىفناخً  ٍشتىرىؾو
ٍمعنا ككنيوي  االص رًؼ أيضن  فى االسـى مً  عي نى مٍ يى كى  ،لعيسى بف عيمىرى  / جى  ٍرفىافً حى  ٍعدىىىاب/ بى 54ثاًلثيوي ألؼه

،ساكً  ٍكسىطييىاأى  ثةه ثبل أكٍ  ًَ  مىمناككنيوي عى  أكٍ  فه مقصكرةو  أىًلؼو  عى مى  الجمًع المذككًر، أكٍ  مىعى كزًف
 عى مى  أكٍ  ،إلحاًؽ تاًء التأنيًث  ًزلىةى مىنٍ  ؿو ميتىنىز   ركيبو تى  عى مى  أكٍ  يدىتىٍيًف،مىزً  نيكفو كى  ًلؼو أى  عى مى  ، أكٍ  لئللحاؽً 

،أحٍ  بلىثىةً عمى ثى  ًزيدو مى  شىٍرطً بً  ًمي ةً لمعمى  اًبقىةو غيًر سى  ٍجمىةو عي  عى مى  كٍ غيًرًه، أى  إلى ثىاؿو مً  فٍ عى  ٍدؿً العى   ريؼو

                                                           

 .الصرؼ منع باب : س في (1)

 ب54



147 
 

كىةً حى  أكٍ  ،عمى رى  بلىًثي  الث   يثانً  رى لبعًض  بلىفناخً  ٍرفيوي،صى  عىي فى تى  اًنيالث   فى ساكً  اثي  فإٍف كافى ثبل ٍأمو
ًريفى الميتى  عٍ  أىخ   .(1)فً ٍجيىيٍ كى  اذى  ًموً في جى

اأي ٍرؼً الص   فى االسـى مً  يىٍمنىعي (: كى ؿه )فىصٍ   أكٍ  ٍطمىقنا،مي  اءبالت   ٍأًنيًث الت   عى مى  مىمناككنيوي عى  ضن
ن ثو مي  عمى عميؽً الت   اصو باخٍ  اؿً في الحى  أكٍ  ، ٍصؿً في األى  ؤى  ذىك رو مي  إلى ؿى نيقً  فإفٍ  ، مىبىةو غى  أكٍ  ًتصى
،أى  بلىثىةً عمى ثى  ٍنعيوي مشركطه بمزيدو مى فى  ،أك ميقى  ق ؽو ميحى  يرو بتذكً  ٍسبيكؽو مى  غيرً  وً كككنً  ٍحريؼو  ـٍ لى  فإفٍ  د رو

ًميٍّ أى  ٍيري غى  اًنيالث   في ساكً  بلىًثي  ثي  ىيكى كى  ك رو ميذى  إلى ؿٍ ييٍنقى  ،مي  فٍ مً  ٍنقيكؿه مى  الى كى  ٍعجى  ٍجيىاًف،كى  ًفيوً فى  ذىك رو
اأى  ديىيمى المىٍنعي  ٍجكى

(2). 
ٍنعيوي  ًمـً قىًع كالكى كالبي  بىاًئؿً القى  سماءً أى  ٍرؼي )فىصؿه(: صى  أ/55/ مى الميسم ى  ٍعًتبىارً عمى ا ٍبًني افً مى  كى

ًعؿى أى  ًإفٍ فى  ، ي ا أكٍ  بناجي ٍف  ٍفظنالى  أكٍ  كىاننامى  أكٍ  حى ، كا  ًعؿى صيًرؼى  ـٍ لى  ًممىةن كى  أكٍ  ٍقعىةن بي  أكٍ  قبيمةن  أكٍ  اأيم   جي
قىدٍ  ، رىؼٍ ييصٍ  دي أى  ٍغًمبي يى  كى ،اآلخى  ييٍيمىؿي  كالى  ٍيفً االعتبارى  حى ب مىاكى  ري  .(3) ٍستىًكيافً يى  قىدٍ كى  ، ًمؿى أيىٍ  ري

(: ييصٍ  ،الص   ٍنًعوً في مى  ةي العممي   أث رىتً  ـو كيؿ  اسٍ  ك رنامينى  رىؼي )فىصؿه  ٍبؿى قى  ًنعى مي  امى  إال   ٍرؼى
ٍصًفي ةً  مىًمي ةً العى  دً في أى خفشً لؤل اخبلفن  نىعي،فييمٍ  يىالى  بلىًحي ًتوً صى  فٍ عى  تىغىي ٍر تى  لىـٍ كى  لمكى انى  ٍكلىٍيوً قى  حى في  ص 

اأٍفعىؿى كا ً  ث ري يي  قىدٍ كى  يىا،تىمىب سيوي بً  اًرضً العى  ٍرؼً صى  ٍنعً عمى مى  اإلجماعً  ًعقىادً النٍ  ، غيًرهً في  لزىامن َى  ؤى
 .(4)ةو ليغى  عمى األسماءً  ضً في بع ٍصًفي ةً تقديري الكى 
رٍ  كعً ني مٍ المى  فى مً  ٍسرىةو كى  ٍعدى ياءه بى  آًخريهي  امى  بً الن صٍ  ٍيرً في غى  في ك  كيينى  ـي كييحٍ  ًؼ،الص   وي ًمنٍ  ٍمعىمىـً لً  كى

ٍكـً يكنيسى بً  ٍندى عً  فٍ  بلىمةً عى  ظيييكرً في  إال   يًح،الص حً  حي  .(5)عً الر 
 ٍعتىبل ،مي  كيفٍ يى  ـٍ لى  امى  كاًمؿً بالعى  أث ري غيًرًه فيت إلىب/ 55/ رىك بً المي  ٍدري صى  اؼي ييضى  دٍ (: قى ؿه )فىصٍ 

ـي كى  ٍك كٍ  ينىًئذو ح ٍجزً العى  حي ًد،المي  ـي حي  .(6)ركيبً غيرى الت   مىًمي ةً العى  عى مى  اًنعه مى  كيفٍ يى  ـٍ لى  إفٍ  رىؼي فييصٍ  ٍفرى
ـي  ٍك (: حي ٍكميوي  ا،في ىذا الباًب غالبن  وً بً  ىميسم   مىةً الس بلى  ٍمعً جى  ميؤن ثً  )فىصؿه  ف  ألى  ٍمعنا،جى  حي

تىوي كىسٍ   .(7)نيكنيوي كى  ذىك رً ياءي المي  ًيمىاكتنكينىوي بً  رى

                                                           

 .219-218 ييؿالتس :ينظر (1)

 .220-219 التسييؿ ينظر: (2)

 .112-1/111 كاليمع ، 221-220 التسييؿ :نظري (3)

 .117-1/115 كاليمع ، 221 التسييؿ ينظر: (4)

 .115-1/114 كاليمع ، 221 التسييؿ :ينظر (5)

 .222-221 التسييؿ :رينظ (6)

 .25-1/24 كالمساعد ،8 التسييؿ ينظر: (7)

 أ55

 ب55
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(: العى  فٍ ميكىاًزفي ( كى رى كره عمى)أيخى صي قٍ مى  الكصفي ةً  عى مى  ٍمنىعي يى  ال ذم ٍدؿي )فىصؿه ( اؿو ( ك)فيعى عىؿو )مى
،أى  إلى كاًحدو  فٍ مً   بىوً شى  عى . كالذم يىمنىعي مى (1)بلىؼه العشرًة خً  إلىعمييا  قياسً كفي ال اعنا،سىمى  ٍربىعىةو
( تى ميكىاًزفً في  عريؼً الت   أكٍ  ٍصًفي ةً الكى  ( كىاًزفً في مي  مىًمي ةً العى  عى يمنىعي مى  ذمكال   ، ٍكًكيدنا)فيعىؿى )فيعىؿى
ا،عى  ؿو فاعً  فٍ عى  ٍعديكؿً المى   كىاًنعً المى  يباقً  بانتفاءً  انىٍقميوي غيرى مصركؼو مقطكعن  وً بً  ٍمـً كطريؽي العً  مىمن
مىمن تىًميـو  ًنيبى  غىةً لي  مىع ٍكًموً حي  يكف ٍنوي،عى  ن ثو مي  فٍ عى  ٍعديكالن مى  ثىىألينٍ  ا)فىعىاًؿ( عى نىزىاًؿ عمى  ػكى  ىيكى كى  ؤى
،الحً  غىةً لي  اًزي يفى ااسٍ  ٍنوي مً  جاءى  مىاكى  اءه،رى  ميوي ا الى فيمى  ميمي يفى الت   كثري أى  كاًفقيييـيي  كى  جى  ًلمىٍصدىرو أ/ 56/ من
ن ثو لً  ٍصفناكى  أكٍ   .(2) اقناات فى  ٍسرً عمى الكى  ييٍبنىىفى  ، ااألسماًء غالبن  لمجرى  اًريناجى  ميؤى

 
 
 
 

ًرؼي يىنٍ  الى  امى  رىؼي (: ييصٍ ؿه )فىصٍ   ٍرؼً صى  ٍنعً كفي مى  ًر،ضركرًة الش عٍ  في، ك  اسيبً لمت نى  صى
ًرؼً المي   .(3)بلىؼه خً  يىالى  ٍنصى

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .222 التسييؿ :ينظر (1)

 .223-222 التسييؿ :ينظر (2)

ًرؼي يى  الى  امى  ييٍصرىؼي  (3) ًسبلى  } نحك: ، ناًسبً لمت   ٍنصى الن  سىبلى سىًعيران  كىأىٍغبلى  لصرؼً  (سبلسؿ) ًرؼى صي  (،4) : اإلنساف { كى

ًرؼي يى  الى  امى  صرؼي  الضركرةً  في كيجكزي  ، (سعيرك) (أغبلؿ)  :وً كقكلً  كذلؾى  ، ٍنصى
َى  ؿٍ ىى  ًميميخى  ٍر تىبىص                             ...... ظغائفو       فٍ مً  رىلتى

 اسً العب   قكؿي  ٍنوي كمً  ًه،جكازً  إلى األخفشي  فذىبى  ،خبلؼه  لمضركرةً  المنصرؼً  صرؼً  منعً  كفي . لمضركرةً  ظغائف فصرؼى  

 : مرداس بف
  ٍجمىعً مى  في ٍردىاسى مً  يفكقافً         ..............                     

 .44-3/43 دالمساع ينظر: .البصرييفى  أكثري  فىوي خالى ك   ، مصركؼه  اسـه  كىك ، لمضركرةً  الص رؼً  فى مً  مرداسى  نىعى مى  حيثي 
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َية  بمفظ  كائ ن  َما كانَ   باب  كيفياة  التاْسم 
ال   إٍف كافى حرؼى  فً يٍ فى رٍ ي الحى ثانً  ييضع ؼي  ، كا  دي بيمزًة الكصًؿ ، كييكم ؿي الحرؼي الكاحً بلى فى  ليفو

ال  ساكنن  كافى  إفٍ  ركًتًو مى  فبتضعيًؼ ميجانسً  ا، كا  ،  فييجبىري  (1) ًف كػ)ًش(يٍ كى خى فاًقدى أى  يكيفٍ  ـٍ ا لى حى
ًذؼى آًخريهي ككذلؾى ييٍجبىري  فٍ ا قبؿى آخً مى  أىكٍ  كيؿ  فٍعؿو حي ًذفىتقىتٍ حً لى  ًرًه، كا   .(2)وي ىاءي الس كًت حي

( بنحًك اغً رى ي البى كنً مي كى كفى عمى لغًة)أى ًممي كا كييسٍ مي مى اًف، كأسٍ مى مً ٍت كييسٍ مىمى نحك: أسٍ  ؽي حى ييمٍ كى  يثي
يٍ مً ًممىةو كميسٍ ميسٍ  ، كييجٍ مً مً ك ميسٍ ًف مى ال  تى ثىبى  ي، إفٍ ئً تي كالبل  ذم كال  عىؿي ال  يفى ، كا   ٍت ياءاتيييف  كشجٍّ كقاسو
ٍف كافى المى ى كييدن عىؿي األيلى كييجٍ  ،(3)كبأبو  ، ـو دى كى فى  كٍ مى صً كؿي بً صي كٍ ل، كا  ًو ًة بً يى مً سٍ دى الت  عٍ ميوي بى ًتًو فحي

كٍ  ٍيفً  فً ةن مً مى مٍ سى جي يٍ ا لى ؾى مى ا، ككذلً مىيى بٍ ميوي قى حي ، ا اآلخى ديىيمى حى ًر، كتىًبعى أى ا في اآلخى حديىيمى ًمؿى أى عى  اسمى رى
، كالمعطكؼً كٍ حي / كى ب56/ ـي كؼو عميوً طي عٍ ؼو دكفى مى رٍ حى بً  ـي المجركًر بأداةو عمى حرؼو كاحدو ٍك ، حي

ًلًو ات صى  اسـه  ًف، أكً يٍ فى رٍ حى  فٍ كؿ  حرؼو ميرك بو مً  ًة ككذلؾى مى مٍ الجي  ، أكٍ  أداةه ؿى بأك   عمى حرؼو كاحدو

                                                           

 كشى. مف األمر مثؿ)ًش( كاحد حرؼ عمى كبقي حرفاف منو حيذؼى  يكف لـ ما بذلؾ يريد (1)

 .226،225 التسييؿ ينظر: (2)

 .3/501 المساعد ينظر: . بأبو  يمحؽ أم (3)
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كٍ ثٍ ؿي باألسماًء مً ت صً يى  ا الى مى  هً ؿى بآًخرً ؿو ات صى عٍ فً  عمى حرؼو كاحدو  داةو ليستٍ ـي المجركًر بأى ميوي. كحي
 .(1)ليوً إً  ـي المضاًؼ كالمضاؼً كٍ حي 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 م و  ام  وَ عَ إعراب  الفعل  وَ  باب  
 فى مً  بلى في األصًؿ، إٍف خى  أكٍ  في الحاؿً  لبلٍسـً  احن ا صالً عن قً كٍ كًعًو مى قي كي عي لً ارً ضى ؿي المي عٍ الفً  فىعي ييرٍ 
ا في أك ظن   ،(3)ًموً صٍ أى  فٍ عى  ا غيرى ميخرىجو من مى تىًؿ عى  ـٍ ا لى )أٍف( مى  صىبي بػ، كيينٍ (2)ـً ًب كالجازً الن اصً 

( ناصً فٍ ةن مً كفى ميخف فى كي تى ، فى  فً يٍ يى جٍ ًد الكى حى أى  زي إال  يىبٍ  الى  سـو ةن البى )أف  اارن اضطرى  ري
ري جممةه بى كالخى  ،(4)

، فً نٍ تى  يو أكٍ فٍ نى  حرؼً ( أك دٍ اءن بػ)قى عى يكيٍف دي  ـٍ لى جكًد إٍف تىصر ؼى كى فه في األى ؿه مقترً عٍ ةه أك فً ابتدائي   يسو
، كالى الًعمٍ  فى ك مً مي خٍ ، كقد تى ًو، نداءه بً  الميخبىرً ًؿ عٍ ؿى الفً بٍ يككفي قى  دٍ قى كى  ا يى ؿى لككنً عٍ ًصبي الفً نٍ تى  ـً كالظ ف 
ق فو بحرًؼ أمرو ميتىيى  ةن مسبكقى أك  ةً ا( المصدري  عمى)مى  ةن عمييا أكٍ محمكلى  ةى أكٍ فى ف  خى أ/ المي 57/

                                                           

 بعدىا. كما 3/45 كالمساعد ،227-226 التسييؿ :ينظر (1)

يوً  : س في (2)  .خبلى  إفٍ   : مف بدالن  ، لتعر 

ـى } تعالى: كقكلو الثقيمة مف مخففة بؿ األكثر في لممضارع ناصبة تكف لـ اعممن  تٍ يى لً كى  فإف (3) ًم  ًمنكيـ سىيىكيكفي  أىف عى

 .3/59 المساعد كتحقؽ. كتيقف كعمـ اتحقيقن  أفاد ما بالعمـ، كالمرادي  (20)  المزمؿ {م ٍرضىى

 ضركرة، غيره في كعمميا الشأف ضمير الحذؼ عند ككنو كيجبي  ا،اضطرارن  إالٌ  يبرز ال السـ ناصبة أف   فتككف (4)

 نحك: إبرازه، كيجب
 ......... سألتني الرخاء يـك في أن ؾً  فمك

 .3/60 ساعدالم 
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ـي مى  كقكعيوي، كالى  كًلًو في صً كؿي منصكًبيى مي عٍ يتقد  ـى ا أكٍ ، كمى اءً ر  ا لمفى ا، خبلفن مىًتيى ا لدخي  فٍ ذلؾى مً  ىى
 .(1)رً ادً كى ؽى بالن  حً مسمكعو أيلٍ 

(: يينٍ  َى )فصؿه ا ا عمييى يى معمكًؿ منصكبى  (، كفي جكاًز تقديـً فٍ ا بػ)لى عي أيضن بي المضارً صى
 .(2)ا لمخميؿً ٍف(، خبلفن كأى  : )الى فٍ ا مً يى عمى عدـً تركيبً  دليبلن 

ى الـً معنى  تٍ ا إٍف أفادى ىى ٍف(. ك)أٍف( مضمرةه بعدى ى)أى معنى  تٍ أفادى  ( إفٍ يٍ بػ)كى  بي كيينصى 
ـي دىًت البل  جً كيىتىعي في األكؿي إٍف كي  ،عميؿً الت  

 (3). 
 
 

بي  لً  ا إفٍ يى ا بً د رن ا بػ)إذٍف( ميصى غالبن  كيينصى لً  ا، أكٍ يى يى كى ًليىيى يى قىسىمن كى يكيٍف حاالن، كمعناهي  ـٍ لى ا، كى ا كى
، أكٍ دى عاطً عٍ ا بى يى ا نيًصبى بً اءي، كريب مى الجكابي كالجزى  ًَ  ؼو  .(4)برو م خى ًذ

(: يينصى  في  المؤك دىةي لمنفي بي الًفعؿي بػ)أٍف( الًزمةى اإلضماًر بعدى الـً الجحكًد، كىيى )فصؿه
) ب/ الكاقعة 57كبعدى)أك(/ ر ة،ًة لػ)إلى( أك )كي( الجاى( الميرادفى )حت   أك بعدى  ، (5) خبر)كافى

مكقعى)إلى أٍف( أك)إاٌل أٍف(
نييو أك دعاءو أك استفياـو أك  ا ألمرو أكٍ جكابن  كبعدى فاًء الس ببً  ،(6) 

ب ما  ،عرضو أك تحضيضو أك تمفٍّ أك رجاءو  ًمؿى كري كالخبري الميٍثبىتي عمى  ،(7)الت قميؿي عمى الن في حي
معً  ،(8)عمى األمرً  كاقعةن في مكاضًع الفاًء ما لـ ييعطىٍؼ بًيما أك بػ)أك( عمى  (9)كبعد كاًك الجى

                                                           

 آكؿ. أف طعامؾ أريد كال: آكؿ، أف أريد طعامؾ البصرييف: عند يجكز فبل صمتيا، تماـ مف معمكليا معمكؿ ألف (1)

  كقكلو: لندكرًه، بو استشيد فيما حجة كال
 أجمدا أف بالعصا ائيجز  كاف

 .3/62 المساعد . عمييا أف معمكؿ تقديـ جكاز عمى الفراء بو استدؿ   

 .3/68 المساعد في)لف(. التركيب إلى ذىبا كالكسائي كالخميؿ كالجميكر، سيبكيو عند بسيطة بيي (2)

 .230-229 التسييؿ ينظر: (3)

ذان  ،}53 النساء { الن اسى  ييٍؤتيكفى  ال   فىًإذان  تعالى:} قاؿ الغاءىىا، عاطؼ بعد إذف في العرب لساف في األكثر (4)  ال   كىاً 
 فيحتـ خبر، ذم بعد أما .76-3/75 المساعد فييما. النكف بحذؼ اءالقرٌ  بعض كقرأ .76 اإلسراء { يىٍمبىثيكفى 

 يكرمؾ. إذف زيدان  إف في: كالفراء الكسائي كأجازه النصب يكرمؾ، إذف زيده  في: ىشاـ كأجاز الغاءىا، البصريكف،

 .3/76 المساعد

( في لمنفي : مف بدالن  ، كاف خير لنفي : س في (5)  .خبر)كافى

 .230 التسييؿ كينظر: ،2/342 الكتاب (6)

 .231 التسييؿ :ينظر (7)

 .232 التسييؿ ينظر: (8)

 .3/90 المساعد ينظر: مع. بمعنى يالت الكاك ىي الجمع كاك (9)
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، أك ييضمري مبتدأه أك ييقصى  ، كعبلمةي الجمًع كالجكاب إمكافي االستغناًء فعًؿ قىبؿي دي االستئناؼي
ًف الفاًء ببلـً كي، كتنفىًردي الفاءي بأف  ما قمىيا  لما بعدىىا،  ببان يككفي إاٌل س العف الفعًؿ بالحاًؿ، كعى

ـي عند سقكًطيا بما قبمىيا ًلتىضم نًو معنى الش رط، كييرفىعي   كأف  ما بعدىىا في غير النفي ييجزى
 .(1)مقصكدان بًو الكصؼي أك االستئناؼي 

 
 
 
 
 

ريًح، فإٍف لـ يىحسيٍف تقيدي)أف( مى  كجكابي   عى الخبًر المفيدي معنى األمًر كجكاًب األمًر الص 
ـٍ جكابيوي، خبلفان لمكسائي، كريب ما أي يً ( الن  )الى  اصبةي بعدى الكاًك كالفاًء ( الن  ضمرٍت)أفً ي، لـ ييجزى

، كقد ييجزى أالكاقعتيًف بعد مجزكمىٍي   (2)ـً زً أ/المعطكؼي عمى ما قيًرفى بالفاًء البل  58ـي/داًة شرطو
ا، الجٍزـي لسقكًطيى 

(3). 
)أٍف( كتيضمى  (: كتظيري  فً كي يى  ـٍ ا لى صريحو كبعدى الـً كي، مى  عمى اسـو  ؼً ري بعدى العاط)فصؿه

، كالى ( بعدى البل  (، فيتعي في إظياري )أفٍ ا بػ)الى الًفٍعؿي مقركنن  )أفٍ صً نٍ تى  ـً المكاًضًع  رةن في غيرً مى ضٍ ( مي بي
رى منيا خبلؼه ا، كفي القياًس عمى ما نىدى نادرن  المذككرًة إال  

(4). 
(: تيزادي )أفٍ  لمقسـً  ًبيىا ط أي ا بعدى كاًؼ الجر  كييكى ًة( كشذكذن رفي  ا( الظ  م  دى)لى عٍ ا بى ( جكازن )فصؿه

)لى   .(5)اهي إي   ى القكًؿ كليسى فو بمعنى غٍ تى دى كبلـو ميسٍ عٍ ا بى يدي( تفسيرن (، كتيفً الى كٍ قىٍبؿى

                                                           

 لقصد أك لمحاؿ يصمح ال نكرة قبمو كاف إف النعت، لقصد أك االستئناؼ رفع الشرط، معنى ترد كلـ الفاء، سقطت إذا (1)

 نحك: في رفعت فإذا األمريف، يشمؿ ما بالكصؼ فمراده منو، الحاؿ مجيء محيص قبمو ما كاف إف الحاؿ، لقصد

 المساعد ينظر: حاؿ. الفعؿ يزكرنا، يقكـي، زيدان  ليت كفي: نعت؛ فأنفؽي  الكصؼ، لقصد منو، أنفؽي  ماالن  لي ليت

3/97. 

، إليؾ أيحسف تأتي إف نحك: (2) ، كأيًكـٍ  كأزكرؾى )أيكًرـ( فيجكز أخاؾى  أف فيو يجكز ألنو أزكرؾ، مكضع عمى عطفان  جـز

 .101-3/100 المساعد :ينظر ك ،4/137 اليمع مجزكمان، يككف

 .139-4/131 كاليمع ،233-232 التسييؿ ينظر: (3)

 .233 التسييؿ :ينظر (4)

 .146-4/144 كاليمع ،233 التسييؿ ينظر: (5)
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فٍ  ًليى  كا  ًفعى عمى الن  عه مىعىوي)الى ا مضارً يى كى ًزـى عمى الن يٍ  يً فٍ ( ري عٍ ، كجي ( ًؿ)أفٍ ًي، كنيًصبى عمى جى
 .(2)اكأٍم تفسيره مطمقن  (1)ةن مصدري  

 :) ، أكٍ دى)حت  عٍ كبي بى صي نٍ المى )فصؿه ةي ذلؾى كعبلمى  ،(3)ؿً بى ـً الميستقٍ ماضو في حيكٍ  ى( ميستىٍقبىؿه
فٍ وي نٍ عى  ابن ب  ا، أك ميسى يى مى بٍ ا قى مى ا غايةن لً دىىى عٍ ا بى ككفي مى  ًفعى، كٍ في حي  ؿي حاالن أكٍ عٍ كافى الفً  كا  ـً الحاًؿ ري

)حت  مًؿ الفاًء عٍ كعبلمتيوي صبلحي ةي جى  ٍف أٍمكىفى الت  يى ـً قىبمى بلى ب/ الكى 58/كتماـً  ، ى(كافى ًف يبلى أكً ا، كا 
 .(4)افً جازى اإلعرابى 

 
 
 

 عوامل  الجزم   باب  
ـي في أمًر غيًر ثيـ ، كتىمزى كى  ةن، كقد تيسىك في بعدى الفاًء كالكاكً كرى سي كٍ : الـي األمًر كالد عاًء مى ًمٍنيا

مك هي مً  هً كالغالبي في أمرً ًة، كرى ري في الض   ًب إال  ًؿ المخاطى الفاعً   كى ىي ًة، كى حركًؼ المضارعى  فٍ ا كمً يى نٍ خي
ـي آًخرى المجزكـً كيى  ا لمككفييفى مجزكـه، خبلفن  كؼه الى قي كٍ مى  ـي آًخرىهي ما يىمزى مزى

(5). 
، كى سى ( في القى لػ)إال   غيري الميراًدفىةً  ،(7) (ـٍ ك)لى  ،(6)كالدعاءً  ( في الن ييً )الى :كمنيا  دى إفً عٍ بى ـً

ى بمعنى  ًه، أكٍ ى داللةن عمى كجكًد شيءو لكجكًد غيرً عنن ما ك النافيًة، كغيري الداخمًة في ماضو لفظن 
 .(1)اا اختيارن عمييى  ؼً قٍ كى ال قىٍد(، كجكازً  كفو بػ)ري قٍ ؿو مى عٍ ًي فً ا( الجاًزمىةي ًبنىفٍ م  دي)لى رً فى نٍ تى كى  ،(8) ()حيفو 

                                                           

 .148-4/144 كاليمع ،234-233 التسييؿ :ينظر (1)

)أٍف( يعني (2)  .147-4/146 كاليمع 3/113 كالمساعد ،233 التسييؿ ينظر: التفسير)أم(. في تجرم أف 

ب   حتى ألسيرف   نحك: مستقبؿ حتى بعد المنصكب (3)  حتى سرتي  نحك: المستقبؿ حكـ في ماضو  أك القادسية، حى أصى

 المدينة. أدخؿى 

 .116-4/111 كاليمع ،234 التسييؿ :ينظر (4)

، آخر يمـز ما آخره، كيمـز (5) ، كارـً  كاغزي  كاضربي، اكاضربك  كاضربا اضربٍ  فتقكؿ: المجزـك  لـ تقكؿ: كما كاخشى

. كلـ يرـً  كلـ يغز كلـ تضربي، كلـ يضربكا كلـ يضربا كلـ يضًربٍ   يخشى

ب نىا} كالدعاء: زيدان، تضرب ال النيي: فمثاؿ (6)  .286 اآلية البقرة {تيؤىاًخٍذنىا الى  رى

 .235 التسييؿ، ينظر: (7)

 ذلؾ نفي عف اإلخبار زماف عف أم الحاؿ. زماف عف منقطعان  نفييا يككف أف فيجكز االنتفاء، لمطمؽ مكضكعة لـ (8)

ٍذكيكران  شىٍيئان  يىكيف لىـٍ  } نحك: فاألكؿ الحاؿ، بزماف متصبلن  ككنو كيجكز الفعؿ،  ككنو انتفاء النقطاع .1 اإلنساف { م 

لىـٍ  } نحك: كالثاني كاف ثـ يكف لـ يحسف: كلذا مذككر؛ شيء حينئذو  ألنو اإلخبار، زماف عف مذككران، شيئان   أىكيف كى

اًئؾى  ًقٌيان  رىب   ًبديعى  .129-3/128 المساعد النطؽ. بزماف متصؿ الشقاء فنفي ،4 مريـ { شى
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ٍيمى ٍف(، ك)مى )مى )إٍف(، كى : يى ىً ، كى  رطً الش   أدكاتي  ايى ًمنٍ كى  (، ك)أىن ى(، ا(، ك)أم  ا(، ك)مى
تى  ( كى ك)مى ، ك)إذٍ ا ظرفى مى ىي ى(، ك)أي افى يٍ مى ا زمافو ، كمى ا ظرفى مى ا( كىي مى نى يٍ ا( ، ك)أى ثيمى ا(، ك)حى ا ا مكافو
نىةه مى ٍف( أسماءه ميتىضى إأ/ )59ل/كى سً   .(2)ا( ًخبلؼه مى )إذٍ  ا( كفي اسمي ةً )أي   إال   لذلؾى  تٍ يى نً بي ا، فى اىى نى عٍ م 

 
 
 
 
 
 
 
 
ممتى  ايى م  ككي  د ري أيكٍ  فً يٍ تقتضي جي دى عٍ فىس رو بى رو مي ميضمى  رو أكٍ كـو باألداًة، ظاىً زي جٍ ؿو مى عٍ فً ا بً مى ىي الى تيصى

ـي الفاءي جكابى ابن كى ةي جزاءن كجى انيى كالث   ،(3)اشرطن  هً ى ىذً ، كتيسم  ا بمضارعو كذن ذي شي االسـً بماضو كى  ا، كتىمزى
د رى بً الـ يىصح  تقديريهي شرطن  إف ٍف صي ًزـى في غيًر الضركرًة كجكبن عٍ فً ، كا  ا إٍف كافى ؿو مضارعو جي

فٍ  ،(5)ارطي ماضين الش   كافى  ا إفٍ كجكازن  ،(4)الشرطي مضارعان   .(6) اقيًرفى بالفاًء ريفعى مطمقن  كا 

                                                                                                                                                                                              

، كقد زيده، يقـ ٌمال نحك: بقد المقركف الفعؿ (1) ، ال كقد يقـك  في بيؿ االستغناء كجكاز قاـ. قد نفي يقـ لما ألف كذلؾ يقـك

 الندـ. نفعو كٌلما أم كلما، عمركه  كندـ الندـ، كنفعو زيده  كندـ ادخميا كٌلما أم كلٌما؛ المدينة، قاربت نحك: االختيار

 . 321،320-4/316 بعدىا، كما 3/132 المساعد ك ،234 التسييؿ :ينظر (2)

ف أكرمؾ؛ أك أكرمتؾ، جئتني إف نحك: جممتيف، تقتضي الشرط أدكات كؿ (3) . فأنت تجيء لـ كا   أكالىما تسمى مكـر

فٍ  } نحك: اإلضمار، في الكثر ىك كىذا بفعؿ، معمكلو بعد مفس ر أك ظاىر، بفعؿ كتصدر شرطان  ده  كىاً   م فى  أىحى

ارىؾى  اٍلميٍشًرًكيفى   كقكلو: لـ دكف ان مضارع ككنو يشذ   استجارؾ،  فالمشركي مف أحده  استجارؾ أف أم ،6 التكبة { اٍستىجى
 مزيدي  يستزدؾ، ىك إف ،ؾى يكلد

دىقىاتً  تيٍبديكاٍ  ًإف } نحك: شرطان، تقديره يصح لـ إف الضركرة غير في الفاء كتمزمو ا،كجكابن  جزاءن  الثانية الجممة كتسمى   الص 

ا  .271 البقرة { ًىيى  فىًنًعم 

ـٍ  ًإف } تعالى: قكلو ذلؾ مثاؿ (4) سىنىةه  تىٍمسىٍسكي ف تىسيٍؤىيـٍ  حى ـٍ  كىاً  كاٍ  سىي ئىةه  تيًصٍبكي  .120 عمراف آؿ { ًبيىا يىٍفرىحي

. أكرمؾ، جئتني إف ذلؾ: مثاؿ (5)  بالجـز

مىفٍ  } نحك: ذلؾ بخبلؼ المضارع أك بمـ المنفي المضارع أك الماضي بمفظ الشرط كاف سكاءن  أم (6) ادى  كى ـي  عى  الٌموي  فىيىنتىًق

ب وً  ييٍؤًمف فىمىف،}95 المائدة { ًمٍنوي  اؼي  فىبلى  ًبرى  .13 الجف {يىخى
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 .(1)ةً غيًر الط مبي  ًة الفاًء في الجممًة االبتدائي   فً عى  تنكبي )إذا( المفاجأةً  دٍ قى كى 
(: ألداًة الش   ، فإفٍ  رطً )فصؿه ـى عمييى  صدري الكبلـً دليؿه  كى يي ى فى يوه بالجكاًب معنن بً ا شى تقد 

ٍف (3)ا اكتفاءن بالدليؿً مى ىً ا في الكىعًد كالكعيًد كفي غيرً امن ؼي إبيى ذً حٍ ، كيى (2)اهي عميًو، كليسى إي   . كا 
 ىكافقوي معنن  رًط إفٍ الش   فى ًدؿى مً عه جائزي الحذًؼ غيري صفةو، أيبٍ كالجكاًب مضارً رًط الش   بيفى  طى تكس  

ال   ًفعى ككافى  ، كا   .(4)في مكضًع الحاؿً  ري
( ك)مى يٍ )إٍف( ك)أى بػا( الزائدًة ب/ كات صاؿي )مى 59/ (، ل بػ)أى ا ييجازى . كقىؿ  مى (5)ى( جائزه تى فى ٌيافى
ا(ا استيفٍ كريب مى  ٍيمى ـى بػ)مى ًي

 (6). 
، كالى ا جائً ًة أجكدي، كتخاليفيييمى يغى في الص   رًط كالجكابً الش   افيؽي كى تى كى  غيرى طي رٍ كفي الش  كي يى  زه
، بخبلؼً  ى إال  المعنى  ميستىقبىؿً   .(7)الجكابً  بمفًظ كافى

(: )لى  ، ص  باألفعاًؿ، لكف تقتضي امتناعن تى خٍ ا حرؼه مي )إٍف( في أن يى  ( مثؿي كٍ )فصؿه ا لكجكبو
ب مااءي استقبالى كأجازى الفر   ،(8)ا ماضو ؿي، ألف  مقتضاىى مى عٍ تى  كالى  ًزـى  وي، كري فٍ  ،(9)عرً بيا في الش   جي  كا 
ًليى  لً س  رو ميفى ؿو ميضمى عٍ ا اسـه فيكى معمكؿي فً يى كى ب ما كى ، كري ا اسماًف مرفكعاًف يى يى رو بظاىرو بعدى االسـً
فٍ  مى  كا  ( لـ يىمٍ  تٍ دىخى ـٍ ككفي عمى )أف   ا إال  يككفي جكابييى  . كالى (10) ـً ذلؾى ا ًلزاعً بلن، خبلفن ا ًفعٍ خبًرىى زى

 .(11) ا(في )مى تيقارً  دٍ قى ا(، كى تيٍنؼى بغيًر)مى  ا لىـٍ ، مى اةن غالبن جيممةن فعمي ةن مقركنى 
 
 

                                                           

فتعالى:} قاؿ (1) ا سىي ئىةه  تيًصٍبييـٍ  كىاً   .36 الرـك {يىٍقنىطيكفى  ىيـٍ  ًإذىا أىٍيًديًيـٍ  قىد مىتٍ  ًبمى

 . كالمبرد لمككفييف خبلفنا : كىي ، س في زيادة بعدىا (2)

 دخكؿ كال جزمو يجكز ال ألنو البصرييف، جميكر عند الشرط جكاب ليس فأيكًرميؾ جئتني، إف أيكًرميؾ قمت: إذا كذلؾ (3)

نما عميو، الفاء ، يجكز: فبل ،ماضيان  الجزاء كاف إف بالمنع كقيؿ المحذكؼ. الجكاب عمى دليؿ ىك كا   أك زيده  إف قمتي

 .3/164 المساعد يقـ. غف أك زيد، اـق إف فتقكؿ: مضارعان، كاف إف كالجكاز يقـ، إف

 .181-3/179 المساعد ك ،239 التسييؿ :ينظر (4)

 .239 التسييؿ :ينظر (5)

 .236 التسييؿ ينظر: (6)

 .240،239 التسييؿ ينظر: (7)

 .240 التسييؿ ينظر: (8)

 .190-3/188 المساعد :ينظر (9)

 .3/193 المساعد في كما السيرافي ىك الزاعـ (10)

 .241-240 التسييؿ ينظر: ،140-3/139،121 ابالكت (11)
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بْ  الكلم   تتميم   باب    رْ ي ذكَ  مْ ا لَ ا ذ ك َر ومَ ا م ما ي ي مَ عمى)إذ( و)إذا( وش 
افه أك ييكًجبى مى ا زى ييضاؼى إلييى  أفٍ  إال  ًة، رفي  ةى الظ  ًزمى ي الى الماضً  أ/ )إذا( لمكقتً 60/
، ا فييعىك ضي الت  يى ـً بً مٍ عً مٍ ا لً اؼي إلييى تي تيضى كيهي، كتيحذىؼي الجممةي ال  حٍ نى  يا )اٍذكيٍر( أكٍ مفعكلي تى  نكيفي

، يى يى مً يى  حي أفٍ يىقبي كى  ًة، كاألكثري أى ا( لممفاجى ا( ك)بىٍينى نىمى دى)بىيٍ عٍ بى عميًؿ، كى كتجيءي لمت  ا اسـه بعدىهي ماضو
 .(1)تركييا

نىةن معنى  )إذا( لمكقتً ك ،ا أن يا ًلمى  ا، إال  غالبن  رطً ى الش  الميستقٌبًؿ ميتضم  )إٍف(،  بخبلؼً  تيييق فى
 .(3)ااضطرارن  بيا إال   (2)ؿٍ لـ ييعمى  فمذلؾى 

كٍ  كٍ ا يى يى لً اسـو كى  ـي كحي لً ـي مى حي )إفٍ ا كى ب مى ذلؾى  دى عٍ ًة مقد رةن بى أى يءي لممفاجى جً ًد، كتى جكى ( عمى األى يى ا ، كري
ـى بً  ًك  .(4)ؿه ا ًفعٍ ييى مً يى  الى ا، كى يى تً ي  فً رٍ حى حي
 .(1)ى اإلشارةً م ًنيا معنى ًلتىضى  تٍ يى الحاضًر، كبينً  مكقتً ( ل)اآلفى ك

                                                           

 .93-92 التسييؿ :ينظر (1)

 السياؽ. يقتضيو كالتصحيح األصؿ)تعمؿ( في (2)

 .128-127 المبيب كمعني ،93 التسييؿ ينظر: (3)

 .94-93 التسييؿ ينظر: (4)
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ر  مى الييى ا، كتيسك في دى كنييى ؼي ني ، كقد تيحذى  (2)ًؿ الغايةً )لىديٍف( ألك  ك ـ ، كتىجي ا ىى دى عٍ ا بى ا كتيضى
ًف.يين بً شٍ ًصبي غيدكىةن تى تى تنٍ باإلضافًة، كى   ا بتمييًز المينىك 

 .(3) ًر ياءن مائً الض   عى ا مى بي أىًلفييى )لىدىل(، كتيقمى  ًب، ككذلؾى كالقيرٍ  الحضكرً  كافً مى دى( لً نٍ )عً ك
ًرؼو ب/ غيرى مينٍ 60وي/كنى بي رً عٍ ك تميـو يي ني بى ًر، كى سٍ مًس( مبني  عمى الكى )أى ك  .(4)صى
(، كى )عىكٍ امييى ابً تيقى ا، كى قن رى غٍ تى ي ميسٍ ماًف الماضً ط ( لمز  )قى كى  اًف بالن في، كى تى خٍ تى ا، كى مييى تيماثً  دٍ قى ضي ا يى بينً ص 

 .(5)اى كاحدن ا معنن كًمًيمى زي مً لً 
( يٍ )كى  كأيجريىتٍ  ، كالى اىى نى عٍ مى ركًؼ، كى ل الظ  رى جٍ مى (6)ؼى ، ا لمككفييفى ا، خبلفن يى ل بً ييجازى  ا: أم  حاؿو

)أى تي  دٍ قى ا)أن ى(، كى كتيراًدفييى  تى يٍ راًدؼي ( ك)مى  .(7) ى(فى
 والم ْقَسم  عميو   م  الَقسَ  باب  

ممةه ميتضم نى  (8) القىسـي  ةه، ةه كفعمي  اسمي  ا اىيمى تى مٍ ةو، ككً نى م  ضى لفًظ ميراًدًفًو كغيري ميتى  فًظًو أكٍ مى ةه لً جي
ـي إضماري الًفعًؿ إفٍ  ر  بً زى مٍ يى  بغيًر الباًء، كالى  امجركرن  ذيًكرى المقسـي عميوً  كيمزى ا، كيينصىبي يى ـي إٍف جي

ر  مى  إفٍ  )اهللي(، بجكاًز الجى ، كيختص  ًذؼى الجار  قطًع  أكٍ  اليمزةً  ا( أكً ذًؼ بتعكيًض)ىى الحى  عى حي
، فإٍف أيخًبرى كجكبن  ر  بغيًر تعكيضو ًذؼى عًف الميقسىـً بً  األسمي ةً  ا في الجممةً ألًفًو، كريب ما جي ًو حي

، مى  بىري ( أكٍ  ـٍ ا لى الخى مىي  ؿو عٍ فً االبتداًء جازى نصبيوي بً  ببلـً  يقتًرفٍ  ـٍ ريهي لى بى خى  كالمحذكؼي  حكىهي،ن يكيٍف)عى
، /مى ميضٍ  )أيأ/ كال ييضى 61رو اهلًل ،  ـي  ؿي صٍ أى  كى ىي كنيوي، كى ذىؼي ني ًة، كقد تيحٍ إلى اهلًل كالكعبى  ( إال  ميفي اؼي

 .(9)عمى رأمو 
(: المقسـي عميًو جممةه تقترً  ، أكٍ في في اإلثباًت بالبل  )فصؿه (، كفي الن في بػ)مى ـً ( )الى ا( أكٍ )إف 

افي كيجكزي حذؼي الن   ، طمبيٍّ الئؽو ا أك حرؼو يى ( أيختً ا( أك)لىم  ًب، بػ)إال  مى ، كفي الط   )إٍف(أكٍ 
ب  عى غيرًه بشرًط االستطالى ـً مى بل  للممضارًع كحذؼي ا ًذفىتٍ  ماًة، كري ي في بالماضً رً تى قٍ ا تى م مى قى مىعىوي، كى  حي

                                                                                                                                                                                              

 .516-1/515 كالمساعد ،95 التسييؿ ينظر: (1)

 . كمكاننا زماننا : كىي ، س في زيادة بعدىا (2)

 .97 التسييؿ :ينظر ك ،405 ، 234-3/233 الكتاب (3)

 .95 التسييؿ :ينظر ك ،3/283 الكتاب(4)

 .95 التسييؿ ينظر: (5)

 .  الحاؿ عف بكيؼ يستفيـ : كىي ، كيؼ بعد زيادة  س في ا(6)

 .242 التسييؿ :ينظر ك ، 4/233 ، 3/60 الكتاب (7)

 . صريح كغير صريح : كىي ، س في زيادة بعدىا (8)

 .504-3/499 الكتاب (9)
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الش رًط بالجزاًء،  ارتباطى ـً عميًو سى قٍ ـي بالمي طي القىسى بً تى رٍ يى ا، كى عن ا مى فى ييحذى  ـٍ لى  )قد(، فمذلؾى  فٍ ا مً خالين 
ـى مً ؼي مى ذٍ كزي حى جي يى كى  ًم ط ئىًة لً ًو بالبل  سىـً بً قٍ ـً كالمي القىسى  فً يى عى نً تيغٍ اسٍ  دٍ قى كى  ا،ييمى نٍ ا عي ، ـً سى قى مٍ ـً الميكى

ٍيًر( كمعناىا)نىعىـٍ  ق  قً ( كى كبػ)جى : )حى ب مى (. كى ايؿى ذا اجٍ (1) تٍ ا فيًتحى ري  يى نً ـه كشرطه، استيغٍ سى قى  عى مى تى . كا 
ب مى ا، كى ًيمى قً سابً  بجكابً   .(2)ارًط مطمقن الش   يى بجكابً نً ا مبتدأه، استيغٍ تقد مىييمى  ، فإفٍ  سً كٍ ا فيًعؿى بالعى ري
 
 
 
 
 
 
 
 

 العَدد   باب  
اؼي  ،مييزً عشرةو كمئةو، كاحده منصكبه عمى الت   ا بيفى مى  ري س  ميفى  ييضى ب/ 61غيريهي إلى / كى

ييفىس ري الكاًحدي كاالثناًف  ا، كالى ًردى تمييزن ا أيفٍ ريب مى ا، كى يى كينٍ يى  ـٍ ا لى المئًة مى  تى حٍ ا تى مى  عى ا مى مفىس ًرًه مجمكعن 
مٍ اضطرارن  دى رى ا كى مى  ا إال  ًيمى كحً ضي كي لً  ا نيًقؿى مى  م ةو إال  عي قً مٍ فى جى كى مٍ أى  ةو إفٍ رى ثٍ عى الكى ا، كال ييجمىعي الميفىس ري جى
ٍف كافى ظي فى حٍ يي فى   .(3)ظي فى حٍ يي ا إليًو فى افن ضى ا سيًمعى مي مى  ( إال  فٍ ا بػ)مً كنن ري قٍ عو فيًصؿى مى مٍ اسـى جى  ، كا 

(: تيحٍ   ا، أكٍ ثن ن  ؤى مي  كدً دي عٍ كافى لفظي كاحًد المى  ا إفٍ مى يي نى يٍ ا بى ًة كالعشرًة كمى ثى بلى ذىؼي تاءي الث  )فصؿه
،ك  ميذى  جمعو  فٍ بو عى نائً  ا، غيرى ثن عو مؤن  مٍ جى   سـى ا كافى  يًر، ؼو يىديؿ  عمى الت ذكً صٍ كى مسبكؽو بً  كالى  رو
ًذفى ريب مى كى  فٍ المعنى  ا بتأنيثً اعتبارن  رً ك  ذى فًظ المي الم   عى اءي مى الت   تً ا حي وي مقامى  ًصفىةي الميفىس رً  تٍ قامى  ى، كا 
 .(4)احالييى  الى كًؼ صي كٍ يًث حاؿي المى أنً كالت   يرً كً ذٍ ا في الت  تيًبرى غالبن اعٍ 

                                                           

 .154،153،152 التسييؿ :ينظر (1)

 .239،153 التسييؿ ينظر: (2)

 .73-2/68 كالمساعد ،2/152 لمرضي الكافية كشرح ،116 التسييؿ ينظر: (3)

 عىٍشري  فىمىوي  } :ىتعال قكلو كمنو نساء، أردت إف تاء ببل ربعات، كثبلث رجاالن، أردت إف بالتاء ربعات ثبلثة تقكؿ: (4)

 مذكر. أمثاؿ كاحد ألف ،أمثاليا عشرة لقيؿ: الصفة اعتبرت كلك أمثاليا، حسنات عشر أم ،160 األنعاـ { أىٍمثىاًليىا

 .2/76 المساعد
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(: ييعٍ  ا ةي مىعىوي اسمن ؿي العشرى عى ، كتيجٍ (1)وي كأخكاتي  ًو العشركفى يٍ الى حى ؼي عمى الن ي ًؼ بً طى )فصؿه
 .(2)ؼي العاطً  يظيىرً  ـٍ ا لى مى  حً تٍ ا عمى الفى ي  نً بٍ ا مى كاحدن 

العىٍشرىًة أ/ 62عى /ا مى يى ، كلى  ركيبً ؿى الت  بٍ ا قى يى ا كافى لى مى  الن ي ؼً ًؼ في ذٍ الث بيكًت كالحى  فى مً  اءً كلمت  
)عى شً كى  ،(3) سي ذلؾى كٍ عى  ، كقى ةى( ساكً رى شٍ يفي سىري ييكٍ  دٍ فه

يٍ كريب مى  ،(4) ( بى ا سيك فى عى )عىشىرو  .(5)ر ؾو حى تى دى مي عٍ في
دى عىشىرى ، ثبلثةى عىشىرى  ا دكفى في مذك ًر مى  ييقاؿي كى  ل دى ًو: إحٍ كفي مؤن ثً ، ا عىشىرى نى كاثٍ  : أحى

عرابي اثٍ عىشٍ  اتى نى رىةى، كاثٍ شٍ عى   الى  عى الن كًف، كلذلؾى قً كٍ ا مى مى يي نٍ ةو مً رى شى عى رو كى ا باؽو لكقكًع عىشى تى نى ا كاثٍ نى رىةى، كا 
. (6)اءً ر  ا لمفى ا، خبلفن ا باؽو عمى بناًئًو غالبن مى يً أخكاتً  فٍ يؼى مً ا أيضً كمى  ا،مى يً أخكاتً  بخبلؼً  افً افى ضى يي 

، كتيفتىحي الن   ةه أكٍ رىةى مفتكحى ي عىشٍ انً مى كياءي ثى   .(7)كفي ساكنةه، كقد تيحذىؼي
( ك )إحٍ )أحى كىمزةي  ، كييعٍ  فٍ ؿه مً دى ل( بى دى دو  ا، كالى يى العشركفى كأخكاتي  اا أيضن مى طىؼي عمييً كاكو

 .(8)ي ؼو نى  دو غيرً دى ًف في عى بلى مى عٍ تى سٍ يي 
، كذلؾى  ( أحكاؿه كظركؼه دى عىشىرى (: ريك بى تركيبى )أحى  .(9)قميؿه ا مى ىً في غيرً  )فصؿه

(: إذا قيًصدى تعريؼي العى   كافى  إفٍ  رً ا كعمى اآلخى كافى ميفردن إٍف ـي عميًو أيدًخمىًت البل   دً دى )فصؿه
 ب/62/ ركيبً ًة كالت  في اإلضافى  فً يٍ مى ا عمى االسٍ مى كلييي خي دي ا، كى بن ك  رى مي  كافى  إفٍ  ؿً ا، كعمى األك  مضافن 

، كأى بً قى   .(10)مييزً ا عمى الت  مى كلييي خي وي دي نٍ حي مً بى قٍ يحه
                                                           

 الني ًؼ. عمى كأخكاتو العشركف يعطؼ :س في (كأخكاتوي  العشركفي  بحاليوً  الن ي ؼً  عمى ييعطؼي )األصؿ: عبارة كردت (1)

 يقاؿ فبل دكنيا، فما تسعة التعييف في كالنيؼ تسعيف، إلى ثبلثكف أخكاتو ،النيؼ عمى كأخكاتو العشركف يعطؼ (2)

 المؤنث: كفي كعشركف، ثبلثة لممذكر: كيقاؿ .أخكاتيا بعض أك عشركف أك عشرة كبعده إال نيؼ ىذه مف لشيء

 نحك: الفتح عمى مبنيان  كاحدان  اسمان  النيؼ مع العشرة كتجعؿ كثبلث ثبلثة العطؼ: دـع عند يقاؿ كما كعشركف ثبلث

حدل رجبلن، عشر أحد  معنى لتضمف االسماف كبني العاطؼ فحذؼ العطؼ كاألصؿ عشرة، كبضعة امرأةن، عشرة كا 

 .78-2/77 المساعد لمتخفيؼ. طمبان  فتحة الحركة ككانت العطؼ حرؼ

 .2/79 كالمساعد ،117 التسييؿ ينظر: (3)

 .558-3/557 الكتاب ينظر: (4)

 .2/79 كالمساعد ،117 التسييؿ :ينظر (5)

 .81-2/80 كالمساعد ،118 التسييؿ :ينظر (6)

 .118 التسييؿ ينظر: (7)

 .118 التسييؿ :ينظر (8)

، يكـى  الظركؼ: مف (9) ، كبيفى  مساءى  كصباح يكـى قكا األحكاؿ: كمف بيفى ، شىغىرى  تفر  ، كشذرى  منتشريف. أم بىغىرى  أم مذرى

 .100-2/99 المساعد ينظر: كجو. كؿ في ذىبكا

 العشر الخمسة قبضتي  نحك: كالتركيب، اإلضافة في كليادخ مف أقبح كىك أؿ كالتمييز المركب العدد عمى يدخؿ (10)

 .2/91 المساعد األخفش. حكاه الدرىـ،
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(: ييصاغي   دي أكٍ رى ييفٍ وي فى نٍ يغى مً ا صً ى بعًض مى ةو بمعنى رى شى عى  إلى اثنيفً  فً فاعؿو مً  كاًزفي مي )فصؿه
 كى ا ىي مى الميصد ًر بً  الميرىك بً  دً العدى  إلىًة رى شى العى  فى يغى مً ا صً اؼي مى وي، كييضى نٍ مً  كى ا ىي مى  إلىضاؼي يي 
ا عميًو رن صً تى ًؼ ميقٍ الن ي   عى ا مى يى يبى كً رٍ تى  ةي رى شى العى تيرىك بي مىعىوي  كأخكاتيوي أكٍ  العشركفى  عميوً طىؼي ييعٍ  وي أكٍ نٍ مً 

، كييستعٍ  كى ىي المرك ًب المطابًؽ لوي، كى  إلىا مضافن  ا، أكٍ غالبن  ائًد في الز   ا االستعماؿى ؿي ىذى مى القياسي
فٍ  ا،حاًدين  دي مجعكالن بالتحكيؿً كاحً الةو رى شى عمى عى  ٍعؿي قيًصدى بفاعً  كا  ا تى مى حٍ ذم تى ال   ًؿ المذككًر جى

( ؿو )جاعً  كًؿ استعماؿى المجعي  عى مى  ؿى مً عٍ ةو، كاستي رى شى عى  إلىثبلثةو  فٍ ًو بيًنيى مً بىتً وي في ريتٍ نٍ يغى مً صً 
ٍز بً  ـٍ لى بلن، كى عٍ فً  وي لى  ف  في أى  وي لمساكاًتًو لى  كٍ ةي، كى رى ًو العىشى تيجاكى  إلىا بالنسبًة م يى كي  اؿً حكى ميوي في األى حي

 .(1)ؿً الفاعً  ـي اسـً كٍ يًث حي التأنً ك  يرً ذكً الت  
 
 
 
 

 َكْم وكذا وكأي ن وكيَت وَذْيتَ  باب  
، كى  ييحذىؼي إال   ا ميمىي زه الى يى مي زى مٍ يى فى  ،يىـو دىدو ميبٍ عى )كـ(: اسـه لً  أ/63/ ـى بً استيفٍ  إفً  كى ىي بدليؿو ا يى ًي

َى كى  ـى ، مي ؿى عمييى (2)ةً عى زه في الس  مىوي جائً أف  فىصٍ  إال  ي ًز العشريفى ٍف دىخى ر هي جى رٍّ فى ا حرؼي جى ، كا 
 .(3)زه جائً 

                                                           

 .3/560 الكتاب (1)

 .الضركرة في إال   لؾذ يفصؿ كال : س في زيادة بعدىا (2)

 الجر حرؼ كدخكؿ جاءؾ، رجبلن  كـ كمثاليا: عمييا الضمير كعكد إلييا اإلسناد اسميتيا كدليؿ مبيـ، لعددو  اسـ كـ (3)

 فرشخان  ككـ صمت؟ يكمان  ككـ دراىمؾ؟ كانت كـ نحك: عمييا، النصب عكامؿ كتسميط إلييا كاإلضافة عمييا الجر

؟  ككـ رجبلن؟ كـ أم غممانؾ؟ ككـ ديناران؟، أك درىمان  كـ أم مالؾ؟ كـ نحك: بدليؿ، إال يحذؼ ال كمميزىا سرتى

ٍنييـٍ  قىاًئؿه  قىاؿى } تعالى: قاؿ مان،يك  أك فرسخان  ـٍ  م   كأخكاتو، عشريف كميز بيا استفيـ إف كىي .19 الكيؼ { لىًبٍثتيـٍ  كى

 نحك: الكبلـ سعة في كمميزىا ستفياميةاال كـ بيف فيفٌضؿ ككثيره. العدد لقميؿ صالحة كىي منصكبان، مفردان  فيككف

 جذع كـ عمى قكليـ: عف الخميؿ، يعني كسألتو، سيبكيو: قاؿ رجبلن؟ ضربت ككـ رجبلن؟ أتاؾ ككـ درىما؟ لؾ كـ

؟ بيتؾ  حذفكىا كلكنيـ مف، معنى أرادكا جٌركا)فإنيـ( الذيف كأما الناس، عامة قكؿ كىك النصب، القياس فقاؿ: مبني 

 .109-2/107 المساعد منيا. عكضان  كصارت تخفيفان 
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َى كى  كى يي ا فى ا تكثيرن يى ًبرى بً أيخٍ  فٍ ا ً ك  ـى ، نيًصبى حى ي  ميمى  ةو أكٍ رى شى ي ًز عى مي ٍف فيًصؿى بلن عمى مٍ ًز مئةو، كا 
ي   ب   ا،، كريب ما نيًصبى مطمقن ا في االستفياـً ًزىى ميمى ،  ا جير  لمضركرًة مفصكالن بظرؼو مى كري رٍّ أك حرًؼ جى
فٍ   .(1)كؼه ذي حٍ ي زي مى حاؿه كالميمى  كى يي عه فى مٍ وي في االستفياـً جى قىعى مكانى كى  كا 

 :) ، كبي لىًزمىتٍ )فصؿه ( صدرى الكبلـً ـٍ ًفًو، كحاؿي رٍ ى حى ا معنى م ًنيى ضى في االستفياـً ًلتى  نيىتٍ )كى
، كى كؿه عمى مي حٍ الخبًر مى   ،امضاؼه إلييى  أكٍ  ، ةه كلى عي فٍ مى  أكٍ  ، ةه أى دى تى ا ميبٍ يى يٍ في حالى  يى ىً حاًؿ االستفياـً

ره دى صٍ مى  أكٍ  ، ظرؼه  أكٍ  ، (2) خبري كافى  أكٍ 
(3). 

فً  فً ذيك  ًردى كى فٍ ا أي إلييى  ا في المنسكبً تيًبرى لىفظييى اعٍ  كا  ، كا  ًمعى كى رى المعنى اعتيبً  رى  كافى  أين ثى إفٍ ى جي
 ا.ثن ن  ؤى مي 

(: كائً  /أى كى كى  فه )فصؿه ا( ذى ى )كى ا كمعنى اىى كمعنى  (4) (ًئٍف، لغاته في )كأي فٍ كى ءو كى يٍ كى ب/ كى 63م 
ي زً ا كمي ، كميمىي زيىى ةً ( الخبري  ـً ى)كى كمعنى  )كى أى  ، إال   ةً ( االستفيامي  ـً )كى  مى ري ا( تيكى ذى ف  ا مييى زى مٍ يى  ا، كالى غالبن  ر 

ي زً  بي الً كالغى  .ةي عمى الكثيرً لى الى الد   الت صديري كالى   .(5) (فٍ ي ف( بػ)مً أى )كى اقترافي ميمى
(الجمًؿ بػ)كىيٍ  فً عى  ىن  كييكى  ( ك )ذىي تى ( ك )ذىٍيتى ( ك)كىي تى ( عى كما ييكى  ،(6) تى  فً ن ى بػ)فبلفو

( عى )ىى ـً كى عبلى األى   .(7)األجناسً  فً فو
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 .124 التسييؿ ينظر: (1)

 نقكديؾ؟. كانت كـ ذلؾ: مثاؿ (2)

 .115-2/113 كالمساعد ،246،245 المبيب كمغني ،125 التسييؿ :ينظر (3)

 )ككف(. ك كالمساف)كيف( الصحاح (4)

كىأىي ف} تعالى: كقكلو (5) كىأىي ف} ،105 يكسؼ { آيىةو  م ف كى  .146 عمراف آؿ {ن ًبيٍّ  م ف كى

 .32 التسييؿ ينظر: (6)

 .1/135،134 كالمساعد ، 32 التسييؿ :ينظر (7)
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 الحكاية   باب  
كً ك  مذككرو مينى  فٍ ( عى سيًئؿى بػ)أمٍّ  إفٍ  ، حي إعرابو كتأنيثو  فٍ الىوي مً ا مى ا في لىفًظيى مطمقن  يى رو

فٍ  كتثنيةو كجمعً  ، كا  نوي بػ)مى  تصحيحو ا بىعي الحركاتي في نكًنيى ، لكف تيشٍ فكذلؾى  ؼً ( في الكقفٍ سيًئؿى عى
ك ًر المفرًد الميذى  غيرً  عى ًف مى بلى ًة، كقد ييستعمى يى نً ثٍ الت   أنيًث حاؿى ؿى تاًء الت  بٍ حاؿى اإلفراًد، كتيسىك في قى 

ااستعما مىعىوي  لىييمى
(1). 

                                                           

، الحكاية مجرل بمف الحكاية في فيجرم منكر مذككرو  عف سئؿ إذا (1)  كرأيت مىنيك؟ قمت: رجؿ، قاـ قيؿ: فإذا بأم 

ن ا؟ قمت: رجبلن، ، كمررت مى  كفي التأنيث؛ تاء قبؿ أم التثنية، في كحركت اداألفر  في سكنت كربما مني؟ قمت: برجؿو

؟ نحك: ث،المؤن تثنية نة؟ مىنىٍت؟ في كالحكاية بالفتح، النكف تحريؾ كالفصيح كالتاء، النكف بسككف منٍنتي  في مقدرة كمى

نىتاف؟ المؤنث: تثنية في يقكؿ مف كمنيـ كالياء، التاء  أمٌ  في ىكيحك القياس. كىك التاء، في النكف بتحريؾ منتيف؟ مى

 أك رجؿ، قاـ قاؿ: لمف فتقكؿ بالتاء المؤنث في كيأتي تذكير، كال تأنيث في يجمع كال يثنى كال فقط، اإلعراب

؟ رجاؿ: أك رجبلف،  رجاؿ: أك رجميف أك برجؿ مررت قاؿ: كلمف أيا؟ رجاالن: أك رجميف أك رجبلن، رأيت قاؿ: كلمف أم 

؟ : أك أم  . أك نيصب إف جرٍّ  أك كنصب ريفع، إف برفع أي ة، المؤنث: في كتقكؿ بأم  ر  -3/260 المساعد ينظر: جي
263. 
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ـي 64/ا معرفةه إال  ى غالبن كى ييحٍ  كالى  ،(1) ا ليكنسى (، خبلفن فٍ بػ)مى  ى في الكصؿً كى ييحٍ  كالى   أ/ العىمى
ٍف( غيًر مقركنةو بعاطؼو عدى كفى بى ، فيحكيو الحجازي   )مى

(2). 
 .(3)ا عميًو خبلؼه معطكفن  ا أكٍ العىمىـً معطكفن  حكايةً  كفي
( مضاؼو ى مكصكفن كى ييحٍ  كالى  مىـو  إلىا بغيًر)ابفو ب مى  ،(4)عى كً كري  ،(5)ؤاؿو االسـي دكفى سي  يى ا حي

كً  اكريب مى  ري حكايةى المينىك رً يى المضمى حي
(6). 

ا ل بكجكًه اإلعراًب اسمن ييجرى  ًو، أكٍ كلً لي دٍ مى لً  ًو الى ظً فٍ مى لً  كى حكـه ىي  المفردي المنسكبي إليوً  ىكى كييحٍ 
 .(7)فظً الم   ًة أكً لمكممى 

(: إفٍ  اهي كى ًو، حى بخبلفً  ا ذيًكرى أكٍ ًو عمى مى ككنً  مذككرو مينًكري اعتقادً  فٍ باليمزًة عى  سأؿى  )فصؿه
ؿى منتياهي، كى ا كى غالبن   إفٍ  حركتىوي ا بمد ةو تجاًنسي جكازن  ا، في الكقؼً معطكفن  صفةن أكٍ  كافى  كٍ لى كىصى

)إفٍ  ا أكٍ ثن كافى مؤن   رةو إفٍ سٍ دى كى عٍ بياءو ساكنةو بى  ا، أكٍ كافى متحر كن  ا لمبياًف، ي  تككيدن كً حٍ ي المى مً ( تى نكفى
ًليتٍ  كريب ما ؟: أىأنا إً وي يؿى لى ى، كقكًؿ مىٍف قً ًو المعنى ح  بً صي دكفى حكايةو ما يى  كى : ؟ كقد ييقاؿي يوٍ نً : أتىٍفعىؿي

، فإفٍ قاؿى  ؟ ًلمىفٍ  تيكهبٍ ىى أىذى  ( أكٍ  : ذىبتي ؿى بيفى اليمزًة كالمذككًر)بقكؿو ب/ 64كافى / ًه، أكٍ نحكً  فىصى
، لى غيرى مينٍ  بلن أكٍ صً اؿي ك ائً الس    .(8)دي الزكائً  هً ىذً  ؽٍ حى تيمٍ  ـٍ ًكرو

(: إذا نطؽى بكممةو ميتى  ؿى آخرىىى ذى )فصؿه  إفٍ  وي تى تيجاًنسي حركى  ةو ا بمد  ك ره غيري قاصدو لمكقًؼ كىصى
 الس كتً  ي ىذًه الزيادةى ىاءي مً تى  ا، كالى ا صحيحن كافى ساكنن  ا، كبياءو ساكنةو بعدى كسرةو إفٍ ر كن حى ميتى  كافى 

 .(9)اإلنكارً  ةً ، بخبلًؼ زيادى 
 
 
 

                                                           

 .5/322 كاليمع ،2/411،410 الكاتب :ينظر (1)

 .5/324،232 كاليمع ك ، 264-3/263 المساعد ك ،248 التسييؿ :ينظر (2)

 .326-5/325 كاليمع ،248 التسييؿ :ينظر ك ،2/414،413 الكتاب (3)

 .249 التسييؿ :ينظر (4)

 .249 التسييؿ ينظر: (5)

 .5/323 كاليمع 249 التسييؿ :ينظر (6)

 .5/326 كاليمع 249 التسييؿ :ينظر (7)

 .323-5/322 كاليمع 249 التسييؿ :ينظر ك ،422-2/419 الكتاب (8)

 .277-3/276 كالمساعد 250 التسييؿ :ينظر(9)
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 باب  اإلخبار  
ني ا ميثبتن رن ا مؤخ  مرفكعن  (1) شرطي االسـً الميخبىًر عنوي في ىذا الباًب جكازي استعماًلوً  ا بن ك ا مى

ٍعمي  ، كأفٍ عنوي بضميرو ال يطمبيوي بالعىكًد شيئافً   كذلؾى  كافى  ا ًصمةن، فإفٍ يى يككفى مف جممةو يىًصح  جى
د رى  ـً إفٍ ًؼ كالبل  كًعًو، كباأللً ري ذم( كفي )ال   فى ا ييكاًفقيوي مً مى أيٍخًبرى عىنوي مطمقان بً   كى تي ىي الجممةي ال   تً صي

ٍعًؿ ، كتأخيًر االسـً خبرن أن المكصكًؿ ميبتدى  بتقديـً  ، كذلؾى امى يي وي ًصمىةه لى اغي ًمنٍ ؿو ييصى عٍ فً ا بً يى نٍ مً  ا، كجى
/مً كًؿ ضى صي كٍ ا إلى المى يى نٍ ا مً دن ةن عائً ا ًصمى مى ا بينىيي مى   .(2)ؿ  حى ؼي االسـى في اإلعراًب كالمى مي أ/يىخٍ 65يره

 

                                                           

 . استعماًلو جكازي  : مف بدالن  ، بأجنبي عنو االستغناء إمكاف : س في (1)

 كشرط المخاطبة، باب ككذلؾ النحك، أبكاب مف تعممو ما المتعمـ ضبط بو ليعمـ الباب، ىذا العربية أىؿ كضع (2)

 ذلؾ معنى بالذم، عنو أخبر قيؿ: الذم لبلسـ يككف أف ذلؾ كمعنى االستفادة، الباب ىذا في عنو المخبر االسـ

 ىذا مف: اثنيف عف كال القيس امرئ في كالقيس بكر، أبي مف بكر عف يخبر فبل فائدة، باإلخبار كتحصؿ المحؿ،

 .3/278 المساعد ينظر: بذلؾ. اإلخبار في فائدة ال ألنو اثناف، ثانييما ىذا المذاف يقاؿ: فبل اثنيف؛ ثاني
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 يث  ن  أْ والتا ذكير  التا  باب  
، فاستىغٍ الت   االسـً  أصؿي  بخبلًؼ التأنيًث، فإف  عبلمىتىوي في األسماًء  ةو عبلمى  فٍ ى عى نى ذكيري

ـي تأنيثي مى  ،(1) ممدكدةه  ؼه مقصكرةه أكٍ ألً  ةه، أكٍ ميقد رى  أكٍ ظاًىرىةه ًة تاءه نى المتمك    تظيري  ـٍ ا لى كييٍعمى
ًعًو عمى مثاؿو مٍ جى  عىدىًدًه أكٍ  ًة إليًو أكٍ اإلشارى  ًه أكً ضميرً  كصًفًو أكٍ  أكٍ  غيًرًه،العبلمةي فيًو بتص

 ، أكً ك رً الميذى  أكصاؼً  فٍ مً  المؤن ثً  ًؿ أكصاؼً صٍ فى لتاًء لً ا مجيءً  . كأكثري (2)ايىخيص  المؤن ثى غالبن 
ب مى جناًس المصنكعى كآحادى األى  األسماءى  ا فىصمىتً ًة، كريب مى ا المخمكقى يى أجناسً  فٍ مً  اآلحادً   ًت ا لىًحقى ًة، كري

قًت انٍ الجً  لبياًف الن سًب أك  ًع، أكٍ مٍ الجى  أكً  أنيثً الت   ا لتأكيدً كتجيءي أيضن  ،(3) لكاحدى سى كفارى

                                                           

 .253 التسييؿ :ينظر ك ،4/166 الكتاب (1)

 في غمب فإنو أفعيؿ،ك فيو يغمب أك المؤنث، يخص الجمع فيذا كيندات، المؤنث، يخص مثاؿ عمى الجمع (2)

 في ذلؾ لقمة تذكيره، ييعمـ مالـ بتأنيثو، قضي )أفعؿ( عمى اسـ جمع فإذا كأيميف، كيميف كأعقيب، كعيقاب المؤنث،

 .292-3/291 المساعد كأٍجنيف. كجنيف كأغريب، كغيراب المذكر،

 لمجمع. ككماة لمكاحد، كـ؟ كقكليـ: الكاحد، كفارقت الجنس خفة ربما (3)
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، كالجنسي الميت مي زي كاحً  فٍ ا عى عكضن  ًة أكٍ المبالغى  عريًب أكً الت   ، إال  يي ك ري كى هي ييذى دي محذكؼو أٍف  ؤن ثي
كٍ  دً ًمبى استعماليوي بأحى يىغٍ  فً يٍ مى الحي

(1). 
ًة باإلناًث/ فاًت المختىص  (: الغالبي في الص   أفٍ  اءي، إال  ا الت  يى تىمحقى  الى  ب/ أفٍ 65)فصؿه

دى بً   أكٍ  ًؿ،صٍ ا في األى يى ا كيًصؼى بً لتذكيًر مى  كٍ ًب، أى الن سى ا معنى يى تً يى دً لتأٍ  ًؿ، كذلؾى عٍ ى الفً ا معنى يى ييقصى
ب مى مٍ ألى  ةه كى رى تى شٍ صفاته مي  ٍت كذلؾى ا جاءى ًف ال ٍبًس، كري

(2). 
(: الى  كؿو فىعي  أكٍ  (5)ًعيؿو ًمفٍ  أكٍ  (4)ٍفًعؿو مي  أكٍ  (3)اؿو عى ا صفةن عمى ًمفٍ ؽي التاءي غالبن تمحى  )فصؿه

ى مىفعيكؿو يؿو بمعنى فىعً  أكٍ  ،(6)ؿو فاعً  بمعنىى 
كًلشىبىًيًو حقوي، مٍ تى يؿو فى ؼى مكصكؼه فىعً ذى أٍف ييحٍ  إال   ،(7)

دى ًر في الم  ا عمى اآلخى ؿي أحديىيمى مى ييحٍ  دٍ ؿو قى ى فاعً ذم بمعنى يؿو ال  عً فى بً  يؿو غي فىعً كٍ صى كى  ،(8)ًموً حاًؽ كعى
فعي بمعنى  ، كى قً ًتًو غيري مى رى ثٍ كى  عى كؿو مى ى مى ب مى يسو اتي ذككرو فى صً  أين ثىتٍ  دٍ كقى ،  (9)ٍفعىؿو ى مي بمعنى  ا جاءى ري

 .(10) ا في األصؿً يى ًصؼى بً ا كي نيًث مى أٍ تى لً 
 

 
 
 
 

                                                           

 .6/63،62 كاليمع ، 3/294 كالمساعد 253 التسييؿ :ينظر (1)

ال بالياء اينثت الفعؿ معنى بيا قصد فإف التاء، تمحقيا ال كنحكىا فيذه كطالؽ؛ كمرضع مؿكحا كذلؾ (2)  كجعؿ فبل، كا 

ٍكنىيىا يىٍكـى  } : مف ا ميٍرًضعىةو  كيؿ   تىٍذىىؿي  تىرى عىتٍ  عىم   لتكير أك حمؿ ذات أم النسب معنى لتأديتيا كذلؾ .2 الحج { أىٍرضى

 عند تاء بغير أم مشتركة، صفات كذلؾ جاءت كربما المبس، ألمف أك مرضع. شخص أم األصؿ في كصفيا ما

نيبف رجؿه  قالكا: المؤنث، قصد نيب. كامرأة جي  .301-2/290 المساعد جي

 .3/301 المساعد كمذكار. معطار )ًمفعاؿ(:مثاؿ (3)

 أك ًمفعاؿ عمى صفة غالبان  التاء تمحؽ )ال :254 التسييؿ في كقاؿ . 3/302 المساعد ميحًمؽ. ميذكر )ميفًعؿ(:مثاؿ (4)

 ىنا. عما فزاد)ًمفعىؿ( ًمٍفعىؿ...( أك ميفعؿ

 .3/302 المساعد كمعًطير. ًمٍكثير ذلؾ: مثاؿ (5)

بكر ذلؾ: مثاؿ (6)  .3/302 المساعد كشككر. صى

 .3/302 المساعد كقتيؿ: جريح ذلؾ: مثاؿ (7)

 .6/63 كاليمع ،303-3/302 المساعد ك ،254 التسييؿ :ينظر (8)

، أعقدتي  كقكليـ: ميفًعؿو  بمعنى فعيؿ كيجيء (9)  ميعقىد. أم عقيد فيك العسؿى

 .254 التسييؿ ينظر: (10)
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 أنيث  ألَفي التا  باب  
فىٍعمىمىى ىمى عى كفي  ىكفىٍعمى  ىمى ًلفيعٍ  فيوً  يى ا ىً ةي بمكازنًة مى المقصكرى  رىؼي تيعٍ   ا، أكٍ كًفٍعمىى مصدرن  كى

فٍ ا ًلفىعٍ ثن ن  ؤى مي  ا أكٍ عن مٍ ا، كفىٍعمىى جى عن مٍ جى  ًرؼى مى  بلىًف، كا  لىًحقىٍتوي  ذيك رى أكٍ  أكٍ  ل ذلؾى كى أ/ سً  66ا /صي
ال  ا، فأًلفيوي لئللحى اءي غالبن الت    .(1)أنيثً يى لمت  يً فى  اًؽ، كا 

ارى مٍ حى لً  فيوً  يى ا ىً ًة مى الممدكدةي بمكازنى  ؼي رى كتيعٍ 
مى  كٍ أى  (3) اءى ٍأثى دى  كٍ أى  ،(2)ءى  ءى ارى يى سً  اءى، أكٍ كيرى

 أكٍ  ،(4)
 كٍ أى ،(2)اءى ككى بىري  كٍ اءى أى عاشيكرى  كٍ أى  ،(1)اءى أك قيرفيصى  ،اءى بى عىقرى  كٍ اءى أى بى ائً سى  كٍ اءى أىيى رً بٍ كً  كٍ اءى، أى صًدقى أى  أكٍ 

                                                           

 .3/308 كالمساعد ،256،255 التسييؿ ينظر: (1)

 . بعدىا كما ،3/317 المساعد :ينظر (2)

 دأث. المساف: ينظر: الحمقاء، مةي األى  :ثاءأالد (3)

 .3/317 كالمساعد المساف)سير(، القز. مف ييعمؿ مخطط كثكب النبت، مف ضرب رىاء:يى كالس   فعبلء، كىك (4)
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كى  كٍ أى  ،(3)اءى اكى رى بى  ءى، بلى ءى ، كفيعٍ بلى ا ًفعٍ م  أى كى  ،(6)ثاءى يقىرً  كٍ أى  ،(5)اءى كخى مىشيي  كٍ أى  ،(4)اءى ًزًمك   كٍ اءى، أى ي  رً زى
 .(7)افو ىى كبيرٍ  بقرطاسو   ًمئللحاؽً فى 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المقصور  والممدود   باب  
، كاسـً قً ريهي مى حيًح فىقىصٍ ؿى آًخًر نظيًرًه الص  بٍ ا قى مى  .(8)اآلًخًر كجىبى فىٍتحي  معتؿ   ؿ  كي  مفعكًؿ  يسه

، كالمى زً ، كمصدًر فىًعؿى البل   أحرؼو  ا زادى عمى ثبلثةً مى  ٍمًع في كالًمفٍ  ؿً عى فٍ ـً ًفعٍ  ٍعمىةو،عىًؿ، كجى  ،مىةو كى
، كمصدًر مى ًه ألً ؿى آًخًر نظيرً عىًؿ، فإٍف لىًزـى قبٍ فٍ األى  مؤن ثً ى مى كالفيعٍ  ليوي ىمزةي أى ا ؼه فىمىد هي مىقيسه ك 

، كًمفٍ  ، مكاًزًف فىع اؿو ذيهي خى أٍ مى فى  كذلؾى  يكيفٍ  ـٍ ا لى ، كمى  اًعمىةو غالبن فٍ ًد أى ، ككاحً  عىاؿو ، كتىفٍ  اؿو عى كصؿو
 .(9) الس ماعي 

 
 

                                                                                                                                                                                              

 )قرفص(،المساف قعدتو. في اجتمع إذا القيرفيصاء، قىعىدى  يقاؿ قميؿ، كىك اسمان، إالٌ  يجيءٍ  لـ بالضـ القيرفصاء (1)

 .3/321 كالمساعد

ثىكا ابترككا؛ (2)  القامكس)برؾ(. البىركاء. كىي فاقتتمكا، لمر كبً  جى

 كشدتيوي. معظموي  شيء: كؿ كبركاءي  رٌجالةن  كيقاتمكا خيميـ، عف كينزلكا بإبميـ يبرككا أف كالبىركاء فىعىاالء، كىك (3)

 .3/317 كالمساعد المساف)برؾ(،

 المساف)زمؾ(. ينظر: كمو، كقيؿ الطائر، ذنب أصؿ كيقصر، يمد ى،ك  مى الز  (4)

 .3/322 كالمساعد المساف)شيخ(، الشيكخ، لجماعة مىفعكالء، :كىخاءيي شٍ مى (5)

 .3/325 كالمساعد المساف)قرث(، بسران. التمر أطيب كىك التمر، مف لضرب بالمد، القىًريثاء (6)

 .76-6/73 كاليمع ،328-3/317 كالمساعد ، 257،256 التسييؿ ينظر: (7)

. كجبى  : مف بدالن  ، فيًتحى  : س في  (8)  فتحي

 .325-2/324 لمرضي الشافية كشرح ، 258 التسييؿ :ينظر (9)
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 ن  يْ نَ اك  التقاء  السا  باب  
لييي  ا إال  ًؿ غالبن صٍ اًف في الكى نى ي ساكً قً متى يى  ب/ الى 66/ ـه  امى ييي كثانً  ، يفو ا حرؼي لً مى أك  ؛  ميدغى

ـً ييدٍ  ـٍ لى  ًؿ ىمزةو مفتكحةو بدؿى األًلًؼ، فإفٍ عٍ جى بً  ذلؾى  فٍ كريب ما فير  مً  ًذؼى األك  انً الث   غى  كافى  ؿي إفٍ ي حي
)لىديفٍ  ا، أكٍ كدن دي مٍ مى  رى ي آخً انً الث   فً كي يى  ـٍ ا لى غيرىىيف  حير ؾى مى  كافى  ( فإفٍ نكفى تككيدو خفيفةن، أك نكفى

ب ما كى ىي  ر ؾي حى يي فى  بتنكيفو  كممةو كليسى  ًذؼى . كري ؿي إفٍ  حي  .(1)افن كافى ألً  ًبتى إفٍ ا ، كأيثٍ تنكينن  كافى  األك 
، كييعدىؿي عى ا الكىسٍ مى يي نٍ ا حير ؾى مً مى  ؿي صٍ أى كى  ا ن بن جى تى  كٍ ًؿ، أى ا لؤلصٍ د  رى  كٍ ا، أى إتباعن  كٍ ا، أى يفن فً خٍ وي تى نٍ ري

ٍمبلن عمى نى  كٍ ًس، أى بٍ م  لً  ، أى ظً حى  .(2)ا لمتجانيسً يثارن إً  كٍ يرو

                                                           

 .259 التسييؿ :ينظر (1)

 .259 التسييؿ :ينظر (2)
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(: تيفتىحي ني  )مً )فصؿه ايى عى ري مى سٍ ا، كالكى ا غالبن ىى غيرً  عى ، كتيكسىري مى (1)الت عريؼً  ـً الى  عى ( مى فٍ كفي
(2) 

)عىفٍ ني  سىري تيكٍ ا، ك غيًرىى  عى ًح مى تٍ الفى  فى ؿ  مً قى أى  ب مى ا، كى ( مطمقن كفي ـ  عريًؼ. كتيضى الت   ـً الى  عى مى  ا ضيم تٍ ري
ال   ًع،مٍ جى مٍ لً  كانتٍ  ا إفٍ يى مى بٍ ا قى كحي مى اكي المفتي الكى   .(3)سً كٍ تىًردي بالعى  دٍ قى ، كى كيًسرىتٍ  كا 

(: استى  ـى الًفعٍ يـو مً ك تى ني حىبى بى صٍ )فصؿه ع ًؼ اإدغا قٍ  كٍ ا أى من زٍ أ/ جى 67ا/يى نً اكً ـ الس  بل  لًؿ الميضى ا، فن كى
كـً في المضمي  (4)م وي ضى ىاًء غائبةو، كى  ؿى بٍ ا قى ىى ا، كفي غيرً قن مى طٍ في)ىىميـ ( مي  غىـً فيوً دٍ حى المي تٍ كا فى مي كالتىزى 

ب مى ؿى ىاًء غائً بٍ الفاًء قى  ، كري ، كالى بو ، بى ؿى ساكً بٍ ـ  قى ييضى  ا كيًسرى فٍ ري غالبن سى ييكٍ  ؿٍ فو بشيءو  ؿٍ يت صً  ـٍ لى  ا. كا 
ـى كالتى عٍ بى ةى الفاًء، كى حركى  ًبعى ك أيتٍ رى أى كيسً  كٍ ا ذيًكرى فيًتحى أٍ م  مً  يرو مً ضى ًؿ بً ـى الفتحى في المت صً زى ضيييـ أىٍدغى
 .(5) يعى ذلؾى مً كفى جى ي  ازً جى فؾ  الحً ؿى ًبًو، كى ا ات صى مى  ك في ييسى 

 
 
 
 
 
 

 (6)ليو  االسم المنسوب  إ   باب  
كًر سي كٍ ؿى المى بٍ ا قى ا مى ًميى جٍ ا، ييحذىؼي ألى ا قىبمىيى ةه مكسكره مى مشد دى  ياءه المزيدي آًخرىهي لمن سًب  كى ىي كى 

  ةو مشد دى ياءو  فٍ مً  االسـً  رى ا كافى آخً ا مى ؼي أيضن ٍؿ، كييحذى ينفىصً  ـٍ ا لى ا مى ا ًمثمييى غىـو فييى ياءو ميدٍ  فٍ مً 
، بلثً ا يينسىبي إلى المقصكًر الث  مى فيًو، كى  يى ا ىً ًسبى إلى مى ثالثةن ني  تٍ كانى  ا، فإفٍ ةو فصاعدن عى رابً  ي 

( أك بلى ل)فىعٍ رى في غيًر جارو مىجٍ  صحيحً الت   عً مٍ جى ًة، كى يى نً ثٍ مةي الت  بلى عى ا تاءي التأنيًث، كى كتيحذىؼي أيضن  فى
، كييحذىؼي أيضان آخري  ب/ ما لـ يكيف الرابعي 67المنقكًص، أك المقصكًر رابعان فصاعدان /ًغسميفى
فٍ ألفان لغيًر التأنيًث فىتيقمىبي كاكن  ، كا   امىبي كاكن تيقٍ  دٍ قى وي فى فى ثانيي ا سيك  فيمى  نيثً ان لمتأٍ فن لً كافى أى  ا، كقد تيحذىؼي

                                                           

 .   الت عريؼ الـ : مف بدالن  ، التعريؼ حرؼ : س في  (1)

 التعريؼ. الـً  مع أم (2)

 .260-259 التسييؿ ينظر: (3)

 .3/345 المساعد ريد هي، ك يىريد هي، لـ نحك: غائب ىاءً  قبؿ الفاء المضمـك في فيو، المدغـ ضـ   بذلؾ يريد (4)

 .260 التسييؿ ينظر: (5)

 كمالكٌي. ىاشميٌ  نحك: كسرة، تمي مشد دة، ياء إليو، المنسكب إعراب حرؼ يجعؿ (6)

أ67  
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ب مى  ؼو كدكفى ذلؾى لً زيادًة أى  بىٍعدى  ، كييحذىؼي أى ي مى باعً ا فيًعؿى بالمنقكًص الر  ، كري ا يضن ا ييٍفعىؿي بالث بلثي 
فن عى مي  كافى  إفٍ  ةً م اإلضافى ري ذً دٍ ةو، كصى بغيًر إضافى  بي ك  رى عجزي المي  بً الن سى  لياءً  ةن كنيى  كٍ اني، أى ا بالث  ر 
ب مى ا، كى مى يىكيٍنيي  ـٍ لى  زيهي إفٍ جٍ كعى   .(1)وً ـه فيينسىبي إليٍ ًب اسٍ ك  رى المي  ءىمً زٍ جي  فٍ ى مً ييٍبنى  دٍ قى كى  ، ريهي دٍ ا حيًذؼى صى ري

(: ييقاؿي في )فىعً  ، اعى ييضى  ـٍ ا لى مى  ، فيعىًمي  :  كلىةو(ةو( ك )فىعي مى يٍ ةو(: فىعىًمى  : كفي )فيعى يمى )فصؿه ففى
 .(2)ـً ةو( صحيحًة البل  يمى عً )فى  كلىةو( أكٍ )فىعي  في يٍ ؿ  عى تى عٍ أك تى 

( ك)فىعً )فيعىيٍ  مىيٍ الى  ؿي بلى تً كاعٍ  ( ييمٍ ؿو يحي حً ا صى مى يي نٍ ًحؽى مً ا أيلٍ ةو(، كمى يمى ةو( ك)فىعً مى يٍ ا بػ)فيعى قيييمى حً يؿو
(، خً كػ)فىعي  ا الى يى يحً حً ـً كالص  ؿ  البل  تى عٍ كلىةه( المي ك)فىعي  ، (3) عميوً  ٍس ييق ـٍ لى  ـً البل   ي بً ا ألى فن بلى كؿو
 .(4)اسالعب  

 
 

) ًرًؼ كىٍجيىاًف ،  ةً ىمزى  فٍ : تيبدىؿي الكاكي مً  )فصؿه ًرًؼ ، كالميٍنصى الممدكًد غيًر المنصى
تيوي  ا فيمىا ىٍمزى ديىيمى المنقكًص  أكٍ /  أ68/ الثبلثي  المقصكرً  رً آخً  فٍ مً كى  ، (5) يحي حً ؿه الت صٍ أصٍ أجكى

( آًخًر)ليو  فٍ ا مً اكي أيضن الكى  (، كتيبدىؿي (7) ًميٍّ بنحًك )مىرٍ  ا فيًعؿى ذلؾى كريب مى  ،(6)ًرهً آخً  ؿى بٍ ا قى ا مى مفتكحن 
د  ثانيًو، كى  حً تٍ فى  دى عٍ الث بلثي  بى  فى مً كى  ،(8)كنحًكهً  . (9)هً تغييرً  ا ألبي عمرك في عدـً ًمًو، خبلفن صٍ أى  إلى هً رى
 .(1)ؼي ( أعرى ًمبو )تىغٍ في نحكً  ةن، كترؾي ذلؾى حى تٍ ًف الثبلثي  فى يٍ ةي عى رى سٍ . كتيبدىؿي كى (9)هً تغييرً 

                                                           

 كفي عبقسٌي، القيس: عبد كفي مرقىسٌي، القيس: امرئ في كقكليـ إليو، فينسب اسـ المركب جزءم مف يبنى كقد (1)

 . 3/364 المساعد عبدرٌم، الدار: عبد كفي حضرمٌي، مكت: حضر

يى  في فتقكؿ ٌي،فيعىمً  ة:كفىعيكلى  ةمى يفىعً  كفي فة،يحن في حنفيٌ ك فىعىمٌي، فعيمة: في يقاؿ (2) يى  كبيثينة: ينةجي  كفي كبيثىنٌي. يٌ نً جي

مي  في ةكلى كفىعي  يمةفىعً  مم ة:كبى كرىكي  كلة،حى  كلةؤي قى  : مثالو ـ،البل   صحيحة ةيمى فىعً  أك كلةعي فى  عيف تعتؿ لىـ ما بى.كرىكى  يحى

 المساعد التغيير. فيكثر ألفان، فتقمب قبميا ما كينفتح الكاك تتحرؾ لئبل تحذؼ كال مٌي،يكطك  كليؤي قى  فنقكؿ: ة،كيمى كطى 

3/365-366. 

 مف بصحيحيا كاحترز ، فيٌ يكثق ميٌ يىيذ فتقكؿ: الحذؼ، عدـ كالقياس ثقفٌي، ثقيؼ: كفي لي،ىيذى  يؿ:ىيذى  في كقكليـ (3)

 ا.مى ىً كنحكً  كعمي   قصي  

 يقاؿ كما تغيير، ببل م،ك  دي تقكؿ:عى  فبل شىنىئٌي، تقكؿ: كما ، عىدكم فتقكؿ: ، شىنيكءة إلى ينسب كما عىديك ة إلى ينسب (4)

 .3/367 المساعد ٌك.عىدي  في ذلؾ

 .2/54 لمرضي الشافية كشرح ،261 التسييؿ :ينظر (5)

 .262 التسييؿ ينظر: (6)

 .2/49 لمرضي الشافية كشرح ،262 التسييؿ :ينظر (7)

 .264 التسييؿ ينظر: (8)

 .262 التسييؿ :ينظر (9)
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(: المحذكؼي  رى في بً جي  اءً كالت   ؼً باأللً  كالجمعً  ةً يى نً ثٍ ا في الت  د ىى رى رى بً بً جي  إفٍ  ـً البل   )فصؿه
ال  الن سى  د  عيفي المجبكرً (2)فكجيافً  ًب، كا  ةن، ع فى ميضى  تىكيفٍ  ـٍ لى  حي إفٍ تيفتى  ؿٍ ا، بى يى أصمً  إلى . كال تيرى
فٍ  ا لؤلخفشً خبلفن  ًلًو ىمزةي الكى  تٍ كانى  ، كا  ًذفى صٍ في أك  فٍ تٍ ًؿ حي ع ؼي ، كييضى  ذىؼٍ تنحٍ  ـٍ لى  ٍر بى ييجٍ  ـٍ لى  ، كا 

فٍ  ي المجيكؿً نائً آًخري الث   د  في نحكً  ا بيمزةو، كالى ا ًجيءى بعدىىى فن لً كافى أى  األصًؿ، كا   أفٍ  )ًعدىةو( إال  رى
ميوي ؿ  الى تى عٍ تى 

(3). 
(: تيبدى  كفي نحك)غايةو( ثبلثةي  ،(4)مف ياءو نحك)سقايةو( كقد تيجعؿي كاكان  ؿي اليمزةي )فصؿه

كال يغي ري ما الميوي ياءه أك كاكه مف الثبلثي  الصحيًح العيًف الٌساًكًنيا،  ،(5)أكجوو: أجكدىا اليمزي 
 إلى. كالن سىبي (6)ب/ ذا تاًء تأنيثو 68نيسى في فتح عينًو كقمًب يائًو كاكان إف كاف/ك ا ليخبلفن 

( كنظاًئرىا كالن سًب  . كتقكؿ (7)يا، خبلفان ليكنيس في إيبلًئًو ياءى الن سب تاءىاًتياميذكراتً  إلى)أيختو
، كشاىي   ًكم  ، كذكى ( ك)شاةو(: فىًمي  ك فىمىكم  ( ك)ذم( ك)ذاتو  .(8) في )فـو

                                                                                                                                                                                              

 .263 التسييؿ :ينظر ك ، 341-3/340 الكتاب (1)

حٍ  شىكىىة أصمو: شاه، نحك: العيف، معتؿ كاف إف ردىا يجبر البلـ محذكؼ (2)  التأنيث تاء فكليت المو، فحذفت فة،كصى

 أخ نحك: التثنية في ردىا جبر إف العيف صحيح ككذا ألفان. فقبمت قبميا، ما مفتكحان  متحركة فصارت ففتحت الكاك،

 نحك: كالتاء، باأللؼ كالجمع كأبكٌم، أخكمٌ  فيقاؿ: النسب، في فترد البلـ، برد كأبكاف، أخكاف التثنية: في قالكا ،كأب

 البلـ جعؿ كمف كسنكٌم، أخكمٌ  النسب: في فيقاؿ البلـ، برد كسنكات، أخكات المذككر: الجمع في قالكا كسنة، أخت

. قالكا: كقد سنيٌي، قاؿ: سنة، في ىاء ف سانىيتي  كعدمو، الرد فكجياف، المذككر، كالجمع التثنية في بالرد يجبر لـ كا 

، كغىدمٌ  كشفىيٌي، غىدكمٌ  لنسبا في فيقكؿ فتاف،كش غداف التثنية: في يقاؿ كشفة غىد نحك:  كالحذؼ. باإلثبات كشىفيى

 .372-3/370 المساعد

 .264-263 التسييؿ :ينظر (3)

 سقاكٌم. فتقكؿ: اكاكن  تجعؿ كقد قائٌي،س فتقكؿ: سقاية، ياءي  ىمزةن  تبدؿ (4)

 كأجكدىا كاكان، الياء مف المبدلة اليمزة بقمب كغاكم، ىمزة. الباء بقمب كغائي، لفظًو، عمى بإبقائو غايي، يقاؿ (5)

 الياءات. ثقؿ مف لسبلمتو كذلؾ اليمز،

 بالتاء. أنث إف كبالكاك، الغيف بفتح كغٌزكٌم، ظىبىكمٌ  يقاؿ: يكنس مذىب كعمى كدلكٌم، ظىبييٌ  كدىلك: ظبيٍ  في تقكؿ (6)

 .3/376 المساعد

 التاء. النسب ياء إيبلء في كبنتٌيف أختٌي، يكنس كيقكؿ كثنكٌم، كبنكمٌ  أخكمٌ  كثنتاف: كبنت أخت في فنقكؿ (7)

 .3/367،366 الكتاب (8)
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(: يينسبي  كـي أسماء الجمع  إلى)فصؿه اٌل فىًبمىفًظًو، كحي ، كا  ـى ًم الجمًع بمفًظ كاحدًه إف عي
ـى مٌما ذيًكرى  ًم كـي اآلحاًد، كما غيي رى في الن سًب تغييران لـ ييذكىٍر، أك سى كالجمكع الميٌسم ى بيا حي

ًفظى، كلـ ييقسى عميوً   .(1)حي
ؽي ياءي الن سًب أسماءى أبعاضى جسـ اإلن (: قد تمحى (، أك (3)مبني ةن عمى )فيعاؿ (2)سافً )فصؿه

كتمحؽي أيضان فارقةن بيفى الكاحًد كجنًسًو  ،(4)أك مزيدان في آخًرىا ألؼه كنكفه لمداللًة عمى ًعظىميا
، فعىك ضكا ألفان  ،(5)كعبلمةن لممبالغًة، كزائدةن في بنيًة الكممة عىمكا ياءى الن سًب كياًء قاضو ب ما جى كري

( مف لفًظ المنسكب إليًو إف  ،(6)ألفان قبؿى ما تىميًو الياءي  كييستغنى عف الياًء غالبان بصكًغ)فع اؿو
ب ما  ، كري ( إف قيًصدى معنى ذم الشيًء ال غيري قيًصدى االحتراؼي كالمعالجةي، كبصكًغ)فاًعؿو

( م )فع اؿه ـى (.أيقي ـى )فاًعؿو  قا
 
 
 

 ه  ير  ث  كَ و  وَ يم  ع  َقم  مْ الجَ  َأْمث َمة   باب  أ/ 69/
وي أى حً صٍ لى عشرةو تى إثبلثةو  فٍ مً  كى ىي ا عمى قميًمًو كى غالبن  يىديؿ    كٍ ( أى ٍفعيؿو يريهي عمى )أى سً كٍ تى  كٍ يحي

( أى عى )أىفٍ  ًمعى في األسماًء مى  فى مً ، فى عيوي بغيًر ذلؾً مٍ ًمؿى جى ا أيىٍ ال  فيمى إً  (7) ( مىةو عٍ فً  )كٍ ًعمىةو( أى فٍ )أى كٍ اؿو ا جي
ًذؼى مى ا، كى اىيمى دى إلحٍ  كى ا ىي مى بً  فً يٍ الى الحى  ذا أى كسيًر، كى كده في الت  دي رٍ مى  في اإلفرادً  ا حي ـو عمى اسٍ  تى مٍ حى ا 
 .(8)دو يٍ قى  ـً دى عى  كٍ اشتقاؽو أى  كً كدو أى جمي تىٍز بً يىمٍ  ـٍ ا لى كاًزنيوي مى عميًو مي  ٍس ييقى مٍ فى 
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( لً فٍ ؿه(: )أى صٍ فى  ، كى فىمٍ ًف كى يٍ حيًح العى صى عيؿه ظي في نحًك فى كييحٍ ، قابو عً ًذراعو كى ناؽو كى عى ثو كى ن  ؤى مي لً سو
مىكافو ةو كى مى ًنعٍ ًعنىبو كى رىسىفو كى ؿو كى ًفعٍ عىبدو كى بو كى كٍ ثى فو كى يٍ عى 

(1). 
(: )أى صٍ )فى  (: لً عى فٍ ؿه )فيعىبلن( غالبن  يٍّ جاًمدو الى ثيبلثً  فٍ عيؿه( مً فٍ اسيوي )أى يى ا قً مى  رً يٍ غى اؿه  ٍـ لى ا، كى ييكاًزفي
ٍز  ييجاكى
دو كفيعيؿو ًعنىبو كى : نىًمرو كى ا في نحكً غالبن ا، كى فن اعى ضى فىعىؿو مي مو كى ميدٍ كى  فىميكٍّ  ؿو كنحكً بٍ في إً  (2) عىضي

، كييحٍ ًجمٍ كى  مىؽو كى كى  ؿو يفىعً ؿو كى : فىعٍ فىظي في نحكً ؼو رٍّ كى خى ، كى يٍ مى كى  دو اىً شى نىًكدو كى كى ظو يىقً حي ، لٍ أى نىدىرى في تو دو كى
 .(3)ق دً ؾي الت فى تارً  كى ىي كى 

: كى نى : جى كً حٍ نى ًعمىةه( لً فٍ ب/)أى 69ؿه(:/صٍ )فى  ، كى ًسبلى احو ، كى حو ، كى غيرابو ، كى رىغيؼو ٍز  ـٍ لى عىمكدو  يتجاكى
، كى : شى كً حٍ فىظي في نى ييحٍ ا، كى ًؼ غالبن اعى ضى المي  الى ًؼ، كى م األلً ؿ  اآلًخًر ذً تى عٍ في المي  ( في ةو مى )ًفعٍ حيحو

، كغيبلى بً صى ى، كى تن : فى كً حٍ نى  ، يٍّ خو يٍ شى كى ـو
(4). 

(: مً  ( كى ثً أمثمًة الكى  فٍ )فصؿه ةي يحى حً نيوي الص  يٍ ـ  عى تيضى اءى، كى رى مٍ حى كى  مىرى حٍ : أى كً حٍ نى لً  كى ىي يًر)فيٍعؿه
، كى رٍ كى  دو كى سى : أى كً حٍ ظي في نى فى ييحٍ ا، كى اضطرارن  ، كى بى دو ( لً )فيعي كى .  ؾو فيمٍ دىنىةو، كباًزؿو  فٍ نيوي مً يٍ ح  عى ا صى مى ؿه

، كفي كى لي ذى كى  سى اعىؼو ليضى فىظي في مي ًخًرًه ميد ةه، كييحٍ آؿى بٍ قى ريباًعيٍّ مىًزيدو  ك رو ميذى  سى يٍ ؼو لى صٍ كؿو
، كفي نحكً بفىعي  فو ثً خى  كى  نىصىؼو ؿو كى سىحٍ ًمرو كى نى ؼو كى سىقٍ ةو كى حيفى صى كؿو كى عىجي ازو كى كىنى اعو كى نى صى  كؿو
، كى شى كى   لىٍـ  كٍ ا أى يى يىكينٍ  ـٍ لى  كزي إفٍ جي يى ًة، كى كرى ري في الض   ال  ا إً كاكن  تٍ كانى  ًو إفٍ نً يٍ يفي عى كً ًجبي تىسٍ يى اًرؼو

، كتيكٍ اعى تيضى   .(5)ييضو : بي كً حٍ اءي حينئذو في نى سىري الفى ؼي
 ) (: )فيعىؿه ًيًو ًشبٍ يرو كى رً سى كى  ، لىةو حيكى كى  ، ةو يى : قىرٍ ل، كييحفظي في نحكً رى ةو كالكيبٍ فى غيرٍ لنحًك )فصؿه

( لنحكً عيًؼ. كى ضٍ في الت   يٍ  ظي في نحكً فى ةو، كييحٍ مى : ًنعٍ )ًفعىؿه  .(6)عو قىشٍ كى  ًعدىةو مى ارىةو كى تى مىةو كى خى
(: )ًفعى  ( لً )فصؿه رٍ اءى كى حى طٍ بى اءى كى سى نفى بىةو كي عٍ صى أ/ كى 70ةو/يمى رً كى يـو كى رً : كى كً حٍ نى اؿه افى بى ضٍ غى ى كى مى حى

مٍ كى افو مى دٍ نى كى  ، كى بلثً الث   فى هي مً ري يٍ وي غى ييبلًزمٍ  ـٍ ا لى مى لً كى  اًتيىا،ن ثى ؤى مي افو كى صى خي ٍز جى يي  ـٍ لى ي  ، طىكً  في نحكً  اكى يؿو
، كى : كىعٍ ا في نحكً ين اكً سى بلثي  مي عيكؿي في الث  اًكبيوي الفي يينى كى  ب مى بو دو بيرٍ ؿو كى : ًعدٍ كً ا في نحقن ائً فى ا، كى عى تىمى ا اجٍ ري
، كى قى كى  عو ًضمٍ كى  بىؿو كى نحكً في  اكقن مىفي اًعدو عٍ مى بيرٍ رىةو كى بىدٍ : جى صى ، كى ةو كى ، كٍ ثى ا، كى وي كاكن ني يٍ ا عى ا فيمى رن ادً نى بو بو
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(،عى فٍ )أى  عمى ايى عي مٍ جى  ـي زى مٍ يى  )ًفًعبلن( فٌ أى  يعني (2) ،كى  ؿو بً إً كى  اؿو  .3/402 المساعد آباؿو
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 .6/91،90 كاليمع ،4/119،118 عقيؿ ابف كشرح ،2/131 لمرضي فيةالشا كشرح ،27 التسييؿ :ينظر (4)

.يي كمي  ككتيبو  بيييٌض  كالجمع كبيكض بائض الدجاجة (5)  .2،271،270 التسييؿ :ينظرك  مكس)بيض(.االق ؿو

 .273 التسييؿ :ينظر (6)

ب69  

أ70  



175 
 

، كبنحكً ا عينيوي يى مى ا بً يسن قً ؿه مى ك دى فيعي رى فى كانٍ  ، كى : نىمً اءه، كىبىيتو ، كانٍ رً ظى كى  نىاؽو عى  ا بحنكً كظن في حٍ مى رو  دى رى فى يؼو
كادو كى فىصً افو كى حى بنحًك ًسرٍ  اكظن في اؿه( مىحٍ )ًفعى  كىًجعو كىجى قىبى ي دو كى جى يؿو كى ، كى ًىجى ةو كى رى : نىدىرى في نحكً افو
ًَ ًة كى كلى عي اءي كالبي ا الت  ييمى قي حى مٍ تى  دٍ قى اءى، كى فى عىجٍ جىؼى كى عٍ أى  ب مى ًة، كى الى مى الًج نٍ نً تيغٍ ا اسٍ ري ًَ  ا بنحكً ييمى يى عى يبو كىًؿ

 .(1)ارو كظيؤى 
(: )فيع  صٍ )فى  ( كى . كى (2) اًربىةو كضى  بو ارً لنحًك ضى  ؿه(ؿه ، فى افً حًك كى نى )فىعىمىةه( لً  )فيع اؿه ؿ  تى اعٍ  فً إً رو

 .(3)غيز ل نحكً  فٍ ا نىدىرى مً مى  ال  )فىعىمىةه( إً وً ميوي، التيًزـى بً الى 
( بمعنى ى( لػً مى )فىعٍ . كى (4)دو ًقرٍ دو كى غىرٍ طو كى قيرٍ  )ًفعىمىةه( لنحكً ك ًمؿى مى لً رىهي، كى ا ييكٍ م  مىفعيكؿو مً ى )فىًعيؿو ا حي

ًمؿى عميوً  ( كى  فٍ مً  حي  ،(6)ىبى ًظرٍ ى كى مى يؿه كىًحجٍ مً ب/ قى 70ى( /مى )ًفعٍ كى  ،(5)مٍّ كً نى عٍ بىوو مى ًرًه ًلشى يٍ غى )فىًعؿو
، كى رً كى  ءي( لنحكً )فيعىبلى كى  بى يـو ، كشيجى جى (، ءى بلى عً فٍ ميوي فييكس ري عمى )أى أك تىعتىؿ  الى  ؼٍ عو ما لىـ ييضاعى اافو
، كى دي كى  ةو كى يفى مً خى كى  رو شاعً  كً حٍ ءي( في نى بلى ظي )فيعى فى حٍ يي كى   كً حٍ ءي( في نى ًعبلى فٍ )أى . كى (7)يرو سً أى ، كى حو مٍ سى كدو

، كى نى يؽو، كى دً صى   .(8)ىي فو صيبو
(: )فً صٍ )فى  ( لً بلى عٍ ؿه ، كى اكو كىعي م كى ذً فه ، كى غيرى  كً حٍ نى لً كدو ٍز جى تى يي  ـٍ لى ابو ،  ا في نحكً غالبن  اكى دو صيرى

( كى )فىعٍ كً حٍ فىظي في نى ييحٍ كى  ( كى )فىعً ؿو ( كى يؿو . (10)اًئطو حى اعو كى شيجى كى  (9)ارو ًصكى كدو كى عي قى كو كى ًصنٍ )فىعىؿو
( لً بلى ك)فيعٍ  ، كييحٍ ضً قى  حكً نى فه ( كى ظي في )فىعٍ فى يبو ( ك)فى ؿو (عى )فىعىؿو ( اؿو ثىنً ًذئٍ  كً حٍ نى ، كى ك)فىاًعؿو يٍّ بو كى

دى كى سٍ أى كى 
(11). 
( لً كى )فى :  ؿه(صٍ )فى  ، كى لً أى  وي يي ا ثانً مى اًعؿي ديري كيىنٍ  ،(12) اطو ابى سى جاميكسو كى  كً حً ياءه في نى  نىوي يٍ ي عى تمً ؼه
 .(1)ؿو رو عاقً ك  ا لميذى فن صٍ ( كى ؿو في )فاعً 
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(: )فىعى صٍ )فى  ، كى بلى كىسٍ  ى( لنحكً الى ؿه ، كى مى ندٍ فو لرى ًذفٍ افو
بٍ ى كى بى ضٍ غى كى  ،(2) ظي فى حٍ يي ، كى ءى بلى فىعٍ كى ى، مى حي

، كى  نحكً في  ًبطو ، ك حى ، كى ي  أى يىتيـو ميوي ري الى سى تيكٍ  دٍ قى ـو
 .(4)كظه في حٍ يرو مى سً فو كأى بلى كىسٍ  ى( في نحكً الى )فيعى كى  ،(3)

(: )فىعى صٍ )فى  ( لػً ائً ؿه ظي في فى ةو، كييحٍ كبى مي حى ةو، كى ابى ؤى ذي ةو، كى امى مى حى ةو، كى الى سى رً  كةو(، كنحمى ي))فىعً  ؿي
 .(5)اءً الت   فى مً  اًرمكالعى  ؼً صٍ الكى 

(: مً صٍ )فى  ( /اعً )مىفى اؿي ثى ؿه ا مى  غيرً  فٍ ؼو مً ري حٍ أى  عمى ثبلثةً  ادى ا زى كيؿ  مى لً ، كى رً بى كٍ األى  كً حٍ نى أ/ لً 71ؿى
 فى يؿ(، كييحٌذؼي مً اعً فى )مى بمثاؿً  رى كؼو كيس  ذي حٍ مى  فٍ يضي مً كً عٍ ًثرى الت  أيكٍ  كٍ يفو أى لً  ؼى رٍ عيوي حى ابً رى  رى كافى ذيكً 
ى معنن  ا فيوً يى مى قً ، أيبٍ أكثري  ةً دو كفي الكممى احً كى يى بً تيفً اكٍ  فٍ إً فى  ،(6)فً يٍ الى ثى المً  دي حى أى  وً بً  ذ ري عى تى ا يى ًد مى ائً كى الز  
ـي الن ظيرً ذٍ حى ا بً مى ده، كى ائً زى  ةً بً  اءً قى البى  ٍرًجيحً ًه، كفي تى ًؼ غيرً ذٍ حى  فٍ وي عى في ذٍ ي حى نً ييغٍ  ا الى ، كمى ًفًو عىدى  صح 
فٍ يً خٍ تى الت  بى اًف ثى دى ائً الز   أى افى كى تى  فإفٍ ، بلؼه خً  اًؽ،ًو لئللحنً كٍ كى  كٍ ًو أى د مً قى تى  أكٍ  دً ائً الز   ، كا  دي حى ذ رى أى عى تى  يري
ارىجن خٍ مى ا أكٍ ظن فٍ لى  دً ائً كى الز   بعضى  ؿى اثى مى  ا إفٍ عييى رابً  أك ا،سييى امً كًؿ حيًذؼى خى ًض األيصي عٍ بى بً  فً يٍ الى ثى المً 

(7). 
(: ييسٍ  ًد، كفي مى ي  الميجى اسً مى يًر في الخي سً كٍ الت   فً عى  يحً حً ا بالت صٍ غالبن ى نى غٍ تى )فصؿه ، عي فٍ ر  كؿو

ليوي مً  يدً زً ، كفي المى يٍّ ثً بلى ثي  غيرً  فً يٍ العى  ع ؼً كالميضى   ثى ن  ؤى خيص  المي ا يى مى عيبلن( كى )ميفٍ ال  ةه إً كمى مي ضٍ يـه مى أك 
()ميفٍ  فٍ مً   .(8) ًعؿو

(: أي صٍ )فى   ،(9)ادً اآلحى  بعضً  كسيرً تى  فٍ ا عى يى ضً عٍ بى يى بً نً كًع فاستيغٍ مي الجي  ضً عٍ ادي بى آحى  تٍ مى مً ىٍ ؿه
ا(10)اءً ب/ كالت  71/ ؼً لً مىعي باألى ييجٍ ، فى  ؿي قى ييعٍ  الى  ذىك رو يري مي سً كٍ تى  ؿي مى يييٍ  دٍ قى كى  مى  عً مٍ ى الجى نى عٍ مى  فادى أى  ، كى
(، أك)فىعى (13) (ؿو )ًفعى  أكٍ  ،(12)(ؿو ا لػ)فىعٍ نن ازً كى مي  كٍ أى  ،(11)دً عمى الكاحً  ةً ال  اًء الد  بلن لمت  قابً   ،(1) ؿو
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(، أكٍ )فىعى أكٍ  ًدًه، احً ظى كى فٍ لى  ييكىاًفؽي  دٍ قى عه، كى مٍ جى  عو الى مٍ جى  اسـي  كى يي ةو(، فى مى )فىعٍ  ةو(، أكٍ مى )فيعٍ ( أكٍ )فاًعؿو اؿو
طىٍرفىاءى في األٍعرىؼً  بيٍيمىى كى ٍنكىةو ، كى كىحى
( أكٍ )مىفاعً .  (2) ( جى اعً فى )مى ؿى ميثيًؿ اآلحاًد،  فٍ عى شبيًيًو مً مٍ يؿى

( باأللؼً  )مفاًعؿى ًمعى مكاًزفي  .(3)اءً كالت   كريب ما جي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ير  غ  التاصْ  باب  
( كى يٍ ل)غى كى ا سً مى  ك فً مً تى المي  فى مً  يقبىميوي  ا  ( ك)مىعى( كى بو سٍ دى( ك)حى )ًعنٍ  رو ؿى في عٍ ابىوى الفً شى  مى

م ؽى عمى زى  أكٍ  ،اي  كً نى عٍ ا مى يدن كً كٍ ًو تى ك دى بً كي  ، أكٍ ؿً مى العى  مىمن مى عي  ،(4)كديهي حاالن ري التيًزـى كي  كً أى  ،عىمىـً الٍ كى  ا أكٍ افو عى
ليوي كقيًمبى ثانً ـ  أى ك في ضي مى تى المي  غ رى إذا صي فى  ،(5)اكعيييمى ري ا( كفي )ذى ذم( كى )ال  فً ك  مى تى المي  غيرً  فٍ ميوي مً كيىقبى   وي يي ك 
ا يى لى  ةه، ييحذىؼي نى ساكً  ياءه  هي دى عٍ يدى بى زً ا، كى قن مى طٍ ، كفيًتحى مي  ؿً صٍ كلةى األى يي جٍ مى  كٍ ةن أى دى ا زائً فن لً كافى أى  إفٍ ا، كاكن 

ؿي ياءىيٍ  لياىى أىك  لً مى  كييقمىبي ياءن  ا، ًف كى  كانتٍ  أكٍ  م تٍ تى أ/ اعٍ 72/أكً  تٍ سيك نى  ا إفٍ كبن جي كاكو كي  فٍ ا مً يى يى اكى
امن الى  فٍ كي تى  ـٍ لى كى  تٍ كى ر  حى تى ا إف ا، كاختيارن المن 

لً مى  ري سى . كييكٍ (6) ؿو ميت صً  الى كى  غيرى آًخرو  صغيرً ياءى الت   يى ا كى
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 : ىىبىي خو  في ًلؾى كقك  ااىى يى لً كى  فً يٍ ياءى  ؿي أك   صغيرً الت   لياءً  ؼي حذى يي كى  ،يره نً يٍ كدينى  ـه يي يٍ ديرى  :كدينارو  ـو ىى رٍ دً  في صغيرً الت   في ييقاؿي  (6)
ي   نحك: ، تٍ نى ك  سي  فٍ أب اكجكبن  كاكو  فٍ مً  ايى يى لً كى  امى  اءن ي بي مى قٍ يي كى  ،خه ىيبىيٍ   ،اـو قى مي  في ـيٍ ميقى  نحك: ،تٍ م  اعتى  أكً  ،زو كٍ جي عى  في زعيجى

 ـٍ لى كى  تٍ كى ر  حى تى  بأفٍ  اكاختيارن  اء.كى شٍ عى كى  ةكى زٍ غى كى  ك،زٍ غى  تصغيرً  في ةي  كعيشى  ةي  كغيزى  غيزىمٌ  نحك: ا،من الى  كانتٍ  أكٍ  ـ.قىكٍ مي  :وي كأصمي 
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امىيى بٍ ًؼ قى لً األى  كً أى  أنيثً الت   ؼً لً أى ؿو بً ت صً مي  كٍ وي، أى لىتى زً نٍ مينىز ؿو مى  كٍ يثو أىنً أٍ بتاًء تى 
(، أى عى فٍ ًؼ )أى لً أى  كٍ أى  ،(1)  كٍ اؿو

ايً يٍ مى كسيري عى فى الت  ييبٍ  ـٍ كفو لى ني ؼو كى لً أى  مى
(2). 

ؿي  ص  ييتىكى َى ـً بً بل  لا يًف أكً العى  اًء أكً الفى  كؼً ذي حٍ ي  المى ائً نى ( في الث  ؿو يٍ ؿ)فيعى اً ثى لى مً إ كى د  رى
اقن مى طٍ مي  وً في يى ًؿ ًمم ا ىً صٍ ؼي الكى لً اؿي أى تيزى . كى (3)كؼً حذي المى 

(4). 
 

ؿي  ص  ييتىكى ( عً اًؿ)فيعىيٍ ثى لى مً إ كى ( فيمى يعً )فيعىيٍ أكٍ ؿو فاعً  عمى مثاؿً  ري سى ا ييكٍ ؿو ا مى ( بً يؿى اعً فى )مى  ( أكٍ ؿى )مى
ًة عى بى رٍ أى  دى عٍ بى  فً يٍ تى يدى زً كفى المى ؼى كالن  ةى، كاأللً كدى دي مٍ وي المى فى لً ، كأى  أنيثً تاءى الت   أىف   . إال   ا فيوً مى إلييً  ؿى ص  تيكي 

 .(5)يرً فى في الت صغً ذىفٍ ييحٍ  ، الى  ادن أحريؼو فصاعً 
د   ييرى ، كى زً البل   غيرً  ؿً دى ك البى ًو ذي مً صٍ لى أى إكى ؿي مى ا أٌ ازن كى ري جى سى ييكٍ ـً في  ري سى ا ييكٍ مى ياءه، كى  وي يي ا ثانً ك 

مٍ  (جى  .(6) ًعًو عمى)فيعيكؿو
(: تى  الت صغيًر، ياًء بً ريهي ؿى آخً ت صى ا إفً  ةو عبلمى  فٍ مً  الخاليى  ؤن ثى المي  أنيثً ؽي تاءي الت  حى مٍ )فصؿه

ال   ،  م اهي ميسى  ك رً الميذى  تأنيثً  ةً صالى ب/ بأى 72ا/نى اعتبارى ىي  ًو، كالى عىدىمً  أكٍ  اؽً حبالم   رى ما نىدى  ، إال  بلى فى  كا 
 .(7) ا ليكنيسى فن بلى خً 

                                                                                                                                                                                              

 ٌييف.رى كى كى  فً ي ارى كى  إال   صغيرً الت   في قاؿي يي  الى  اىذى  عى مى كى  ، يفاكً رى كى  :عً مٍ الجى  في كاقالي  ـٍ يي ن  فإً  اف،كى رى كى  فٍ مً  ااحترازن  امن الى  فٍ كي تى 

 .496-3/494 المساعد ينظر:

يٍ  :ـو ىى ًدرٍ  في تقكؿ (1) فٍ  ،ـه يى ديرى َى  ،جو رً بٍ زً  في رجو يٍ بى زي كى  ًو،تً رى سٍ كى  عمى أيًقر   امكسكرن  كافى  كا   كافى  فإفٍ  ، التأنيًث  بياءً  ؿه صً ت  مي  كالى

ال   ة،نيٌميرى  نحك: ، حى تً في  ايى بً  بلن صً ت  مي  ةيٍ ديحى  نحك: ، رى كيسً  كا  بى  نحك: ، التأنيثً  ؼً ألً  أكٍ  ايى منزلتى  منىز ؿو  اسـو  أكً  . ًرجى  في مىيٍ حي

بٍ  يٍ  ثكابو أى  في ابي  أيثى  نحك: ، اؿو عى فٍ أى  ألؼً  أكٍ  اء،رى يٍ حيمى  نحك: ، ايى قبمى  األلؼً  أكً  ى.مى حي  كنكفو  ألؼو  أكٍ  . اؿو مى جٍ أى  في اؿو مى كأيجى

ًَ يٍ تى يدى زً مى   .500-3/498 المساعد ينظر: اف.رى يٍ سيكى  : فتقكؿي  رافكٍ سى كى  ًف

 .285-284 التسييؿ :ينظر (2)

د   (3) ،كى  امن الى  ـٍ أ سىوو كى  ان عينن  أكٍ  ، ةو دى عً كى  فاءن  المحذكؼي  كافى أ سكاءه  اني،الث   فى مً  ؼى ذً حي  امى  ييرى يٍ  :فتقكؿي  يدو  كييٌدٌم، ، ويٍ تى كسي  ةدى كيعى

 المغتيف. عمى كسينييىةى  ةسيني   : سنةو  في كتقكؿ

، رً المصغ   يى ثانً  ألف   كذلؾى  ا،مطمقن  فيوً  ىيى  ام  مً  الكصؿً  ألؼي  تيزاؿي  (4) ر ؾه  كانطبلؽو  اسـو  في فتقكؿ إلييا، حاجة بلى فى  ميتىحى

يٍ  ميؽه يٍ طى كني  سيمىي   : رابو ضتً كاسٍ  ًَ كتيضى  . به ًر

 .285 التسييؿ :ينظر (5)

 .286 التسييؿ :ينظر (6)

 .3/484 الكتاب (7)
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(: تيصغ ري أسماءي الجمكًع كجمكعي الًقم ًة، كالى  د   ةو إال  رى ثٍ عي كى مٍ غ ري جى ييصى  )فصؿه  دً حى أى لى إ بالر 
 أنيثً الت   يحً كًط، كبتصحً ري ى الش  فى كٍ تى اسٍ  إفً  يرً كً الت ذٍ  يحً بتصحً  اكعن مي جٍ ًد مى لى الكاحً إ كٍ ًة، أى م  ًة القً مى ثً مٍ أى 

اًفيى كٍ تى سٍ يى  ـٍ لى  إفٍ 
(1). 
اب ًر كى كى المي  عمى غيرً  غ رً صى يري المي سً كٍ ؿي تى مى : قد يييٍ  )فصؿه( ًنعى نى  مى في  ذلؾى  حكي صي

ًقيؿى .(2)الت كسيرً  ي اءي( لى )أيكٍ  كى ا( ي  )الم تى )تي ا( كى ذىي ا( كى )الم  ا(، كى ي  ا، )ذى مى يً كعً ري في ذم( كى )ال  ا( كى في)ذى  كى
(كفى ك)الم ذي    .(3) ( ك)الم تي اتي
(: تى صٍ )فى  دن ميجى  يًد فيوً زً ًؿ المى عٍ جى رخيـً بً يري الت  غً صٍ ؿه ( أكٍ يٍ )فيعى  فٍ ًو مً يؽي بً مً ا يى ى مى طى ا ميعٍ ر       ؿو

(يٍ )فيعى   .(4) ًعؿو
 
 
 

 ايَ ام  كَ حْ وف  وأَ ر  ي الح  ان  عَ م  عمى مَ لَ تتميم  الكَ  باب  
ال  قىًببلى  إفٍ  يؿً مً ًع لمت قٍ المضارً  عى مى اًؿ، كى الحى  فى ي لتقريًبًو مً (: مىعى الماضً )قىدٍ  ا يى مىعىيى يً فى  ، كا 

 .(5)ـو ًر قىسى يٍ غى ا بً مى ًدىً حى أى  فٍ ؿي مً صى ييفٍ  ، كالى  حقيؽً ت  مٍ لً 
ًمٍثمييىا ـى االست تً ًزمى كأيلٍ  ،(6)سيبكبوً  دى نٍ ( عً ؿٍ )ىى صؿً األى  في كى سى يٍ ًة فيما لى زى مٍ اليى  فً ةن عى يى نً ميغٍ  فيا

، كالى  الى أ/ كى 73، /اتقريرن  دي بمقامً فٍ بلن عمى نى داخً  طمبى تعييفو ، كتىتفر  ـى الن فٍ يى يو ( بػ)إال   مكجبةن  يً ا مقا
، كى  تٍ مى فىدىخى  يًر،بتىماـً الت صد اليمزًة استأثرتٍ  ةً كألصالى   ،(7)اعمييى  فى مٍ خي دٍ يى  ـٍ لى عمى الكاًك كالفاًء كثيـ 

ب مى ، كى  ()ىىؿٍ  ؼً بلى خً بً  ًذفى ري  .(8)يؿو لً دى لً  تٍ ا حي

                                                           

 .287 التسييؿ :ينظر (1)

 .288،287 التسييؿ :ينظر (2)

 .288 التسييؿ :ينظر ،3/489،488 الكتاب (3)

ـي كالت   ا،يى لفظً  بتقميؿً  ، الكممةً  تسييؿي  ائدً الز   حذؼً  في ألف   ، االسـً  بيذا سيم يى  (4)  في منقكؿه  ،التسييؿي  : غةً الم   في رخي

رى  :جو رى خٍ تى سٍ مي  كفي طيمىيؽ :ؽو مً طى نٍ مي  كفي ر،يٍ زيىى  أزىير:  عمى ،ثبلثةن  األصكؿي  نىتً كا إفٍ  فتجعؿ ج،رً يٍ ديحى  :جو رى حٍ دى مي  كفي جيٍ خي

 .3/529 المساعد .ًعؿو فيعىيٍ  :مثاؿً  عمى أربعةن  أك ، ؿو فيعىيٍ  اؿً ثى مً 

 .4/223 ،3/151،115،114 الكتاب ،244،243 التسييؿ :ينظر (5)

 .3/211 المساعد :ينظر ، 3/189 الكتاب (6)

 .3/216 المساعد .االستفياـً  ىمزةً  عمى مفى خي دٍ يى  ـٍ كلى  ،ـ  ثي كى  كالفاءى  الكاكى  : ؾى بذل يريدي  (7)

 .243 التسييؿ :ينظر (8)
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(: ىىبل  صٍ )فى  .  ا ماضو أكٍ مى ييً مً يى  ا تحضيضو فى رٍ ( حى ال  : ك)أى ؿه مضارعه ظاىره أك مضمره
، فى كي ا عمى امتناعو لً ف أيضن يىديال  ا( كى مى كٍ ، ك)لى  ( الى كٍ لى  ا)ميييمى ثٍ مً كى   اسـه مبتدأه الى  يما إال  يً مً يى  بلى جكدو

 .(1) الككفييفى  ؿه، خبلفان لبعضً فاعً 
(: )صٍ )فى    ، أكٍ ةى شارى اإل اسـً  عى ا( مى )ىى ري استعماؿً ثى . كأكٍ (2)ت نبيوً مٍ )أم ا( لً ( كى ال  )أى ا( كى ( ك)يى ىىاؿه
 ا في األحكاؿً فييى لً ؼي أى ذى ا، كتيحٍ عينن  ا( ىاءن أكٍ )أم   ةي زى مدىؿي ىى تيبٍ  دٍ قى كى  ،(3)ؿو صً فى نٍ عو مي فٍ رى  ضميرً 

 .(4)بلثً الث  
(: مً  ب مى كى  ي ةه،ةه كنانغى ا لي ًنيى يٍ ري عى سٍ كى ( كى اًب)نىعىـٍ كى الجى  حركؼً  فٍ )فصؿه لىتٍ ا أيبٍ ري ًَ  يى ىً كى  ،حاءن  ًد

، أكٍ بى ميخٍ  يؽً لتصدً  فٍ سى بالقى  ص  تى خٍ ا كتى اىى نى عٍ مى ( بً مٍ ك)إً  ،(5)بو ًد طالً كىعٍ  ، أكٍ ـو يً فٍ تى ميسٍ  إعبلـً  رو ، كا   ـً
لً  ًذفى  كٍ ا أى ىى ياؤي  ا اهللي فيًتحتٍ يى يى كى ؿٍ كى  ،(7)سيكن ت (6)[أىكٍ ب/]73/تٍ حي ى( مى )بى كى  ،(8)ًبرً خٍ ًة المي ( إلجابى )أىجى
نٍ يىمن فٍ تى سٍ مي  ا أكٍ ي  فً نٍ مى  كٍ أى  اتن بى ثٍ ا مي مىيى بٍ ا ذيًكرى قى( إلثباًت مى مى )بى كى  اوي، ا عى ب مى  دى عٍ ا بى يى ( مكًقعى )نىعىـٍ تٍ كقىعى  كىري

 .(9)يو فٍ عمى نى  ؿً اخً اـو دى يى فٍ استً 
(: )أم ا( حى  (، فى  فٍ مً  كيفٍ ا يى مى يٍ بػ)مى  ؿه ميؤىك   تفصيؿو  ؼي رٍ )فصؿه  الى ا، كى ىى دى عٍ اءي بى ـى الفى ؾى لىزً لً ذى مً شيءو

 ـً عٍ زى  فٍ عى  عً دٍ ( لمر  . ك)كىبل  (10)اىى ادً رى فٍ إً  فٍ ري مً ثى كٍ ا أى ىى اري رى كٍ تى دىهي، كى عٍ ؿو بى عٍ فً ؽه بً م  عى تى مي  كٍ مبتدأه أى  ا إال  يى يى مً يى 
 .(11)ـً سى ًة القى ئى طً كٍ تى لً  كٍ ، أى كابً ًر الص  يٍ غى 
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 التاصريف   باب  
دي ثي  كافى  إفٍ   دى عٍ بى  ر ؾى بغيًر ضم ةو حي  كٍ نيوي، أى يٍ سيك فى عى ا كى قن مى طٍ هي مي اؤي فى  ؾى ا حير  ي  ثً بلى االسـي المجر 

م ةو إال  عٍ رىةو بى سٍ كى  كٍ ةو أى رى سٍ كى  فٍ  ،(1)ؿالد ئً  فى دىرى مً ا نى مى  دى ضى ليوي كثالً كى ا تى ي  اعً بى كافى ري  كا  ثيوي في افىؽى أك 
ليوي كفيًتحى ثانً  كٍ الحركاًت، أى  ليوي أك ثالثيوي أك ضـ   وي يي كيًسرى أك  مينًكًرهً ا لً فن بلى كفيًتحى ثالثيوي، خً  أك 

 فٍ كا ً  ،(2)
ليوي كى اسً مى خي  كافى  ؿو فىرٍ سى يان فيًتحى أك  ٍمرىشو جى حى كىجى

ـ  كى 74/كٍ أى  ،(4)بو طىعٍ ًقرٍ كيًسرى كى  كٍ أى  (3)  ،(5)قيذىعًمؿو أ/ ضي

                                                           

 .290 التسييؿ :كينظر (.ؿى أالقامكس)د . ل(آكى  )ابفي  اليمزةي  ـ  ضى تي  دٍ قى كى   زةً اليم رسً كٍ كى  ـ  بالض   الديًئؿي  (1)

 .291-290 التسييؿ :ينظر (2)

مرىش(، العظيمةً  ىعى لؤلفٍ  يقاؿ (3) حى  كالمساعد )جحمرش( المحيط القامكس . ن ةي سً المي  العجكزي  يى ىً  : يرافي  الس   كقاؿى  )جى

4/17. 

 .4/17 كالمساعد ، شئ أكٍ  ، كثيره  كال قميؿه  ال :  ةه بى طىعٍ ًقرٍ  هي دى نٍ عً  امى  قاؿي يي  ،شيءو  بمعنى ، الًقٍرطىٍعبي  (4)
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مىؿه مييٍ  ل ذلؾى كى ا سً مى كى  ،(2)بلؼه عو خً كفي ىيندىلً  ،(1)قيذىعًمؿو كى 
ؼو ذٍ حى  ةو دكفى ثبلثى  فٍ قيصي عى نٍ يى  الى كى  ،(3)

ييوي بٍ شً  كٍ ؼه أى رٍ حى  إال  
ر دً حر ؾي في تى يى  الى كى  ،(4) كىٍيفً حى تى مي  دى عٍ ؼه بى رٍ حى  الميجى في  ا، إال  آًخرن  كيفٍ يى  ـٍ ا لى مى  ر 

مى  كً حٍ نى   الى ، كى بعةى الس   ايًد فييى زً سماًء المى باألى  ٍز اكى جى ييتى  ـٍ لى كى  ،(6)ةو ؼو ثالثى لً ك أى ًؿ ذي صٍ وي في األى ن  ألى  ،(5)طو بً عي
 .(7)َى ةت  اًؿ الس  عى فٍ األى بً  الى كى 

(: يي  ، كالكى صٍ أى  كى يي فى  ال  ، كا ً ليؿي ذلؾى تى دى بى ثى  إفٍ  ؼً رٍ الحى  ةً ـي بزيادى كى حٍ )فصؿه ؿي  ؿى ابى ييقى  أفٍ  في زٍ ؿه أك 
، كى يٍ عى ا بً يى يي ، كثانً بفاءو  األيصكؿً  ، كى بلى ا بً اًلثييى ثى فو ا في يى نى يٍ ل بى سىك  ـ مي بل  لا بتضعيؼً  اًمسييىاا كخعييى ابً رى ـو

فٍ ؿً كٍ الش   ا ؿ  مى حى ًة كالمى كرى الص   فى عميًو مً  كى ا ىي عمى مى  اؿً ثى يدى في المً ده، زً زائً  كفً زي كٍ في المى  كافى  ، كا 
، فى صٍ أى  يرى رً كٍ تى  يىكيفٍ  ـٍ لى  رى في مي كى يي ؿو  .(8)رً كثى األى  دى نٍ عً  ؿً صٍ ؿي األى ًو ميقابً تً مى ابى قى ر 

َو الى  كٍ فو أى يٍ الزائدي تكريري عى :  )فصؿه( ، أىالى فو كى يٍ عى  كٍ ، أى  ـو حركًؼ  عضً ب كٍ أى ، فو يٍ عى فاءو كى  كٍ ـو
فٍ ا الياءي كالبل  عن قً كٍ ا مى ، كأقم يى  )سألتمكنييا(  دى نٍ ةن عً دى تيعىد  زائً  ـٍ ا لى ىى دى حٍ ب/ الفاءي كى 74/تً رى كير   ـي، كا 

لىـٍ  ،(9)األكثرً  مى  دٍ ييزى  كى ب مى ؿى آًخًرًه، كى بٍ إال  حرؼي مىدٍّ قى يٍّ اسً في خي ًرًه يٍ ادي في غى ييزى ًرًه، كى دى آخً عٍ يدى بى ا زً ري
حرؼو إال   فٍ ؼو أكثري مً رٍ حٍ ًب لً ناسً ًر المي يٍ ي  غى ثً بلى الث   فاءً  ؿى بٍ قى  دٍ ييزى  ـٍ لى كى  ،(10)اي  اعً يصيرى سيبى  لى أفٍ إ

(قىحٍ نٍ في )إً  (ىٍ زى نٍ )إً كى  (11) ؿو ( ري حٍ دى )تى في نحكً  ، إال  اقن مى طٍ مي  ي  ثً بلى الث   فاًء غيرً  ؿى بٍ قى  كالى  ،(12) كو جو
(حٍ ك)ميدى  رىجو

 (13). 

                                                           

 )قذعمؿ(. المحيط القامكس .ؿه مً عٍ قيذى  : ـً خٍ الض   لمبعيرً  يقاؿي  (1)

 . ( ىندلع ) المحيط القامكس . ةو مى قٍ بى  اسـي  : ىيٍندىًلعو  (2)

 .2026-4/2024 الشافية الكافية كشرح ،291 التسييؿ ينظر: (3)

 .4/2013 فيةالشا الكافية كشرح ،291،290 التسييؿ :ينظر (4)

مى  ) : ـً خٍ الض   جؿً لمر   ييقاؿي  (5)  )عمبط(. المحيط القامكس (. طه بً عي

 .291 التسييؿ كينظر: ،4/437،289 الكتاب (6)

 .4/2019،2018،2017،2016 الشافية الكافية كشرح ،290 التسييؿ :ينظر (7)

 .2031-4/2028 الشافية الكافية كشرح ،293 التسييؿ :ينظر (8)

 .2034-4/2031 الشافية الكافية كشرح ،293 التسييؿ :ينظر (9)

 .2019-4/2018 الشافية الكافية كشرح ،294 التسييؿ :ينظر (10)

 التصريؼ في كالممتع )قحؿ( القامكس .ـً رى كاليى  كالًكبىرً  سً ؤٍ البي  فى مً  وً مً ظٍ عى  عمى هي دي مٍ جً  سى بً يى  ذمال   ؿي جي الر   ىكى  :ؿه حٍ قى نٍ إ (11)

1/13. 

 .293 التسييؿ :ينظر ،4/247 الكتاب (12)

 .1/169،145 كالممتع ،293 التسييؿ :ينظر (13)

 ب74
   



183 
 

(: المى صٍ )فى  ،د ده كغيري جى يدي ميتى زً ؿه د دو ث  ًب مي الً ا في الغى ىيمى بلى ككً  ميتىجى  امىد   كٍ ا أى فًظ إلحاقن ره في الم  ؤى
وي ا لى وي محككمن ا فكقى اعي  مى الريبى  كً ي  أى بلثً الث   وً ازىفى بً ا كى مى  ؽي حى مٍ ى، كالمي ره في المعنى ث  ؤى مي ا، كى أك تعكيضن 

ادي في ييزى  الى ، كى وً بً  ؽً حى مٍ رى المي دى صٍ هي مى مصدىري  ازىفى بلن كى عٍ ؽي فً حى مٍ المي  كافى  فٍ ، كا ً اًو غالبن مً ـً ميقابً كٍ حي بً 
ؽه ًب ميمٍ الً الغى  ال   ـً البل   يرً رً كٍ تى بً  كافى  يسه إفٍ قً مى  ؽي حى كالميمٍ ، ارن آخً  ؼه إال  لً ؽي أى حى تيمٍ  الى الن، كى ك  أى  حى  ، كا 
يٍ  يرً رً كٍ تى اقيوي بً حى لٍ فالمختاري إً  ، يٍّ اسً مى خي ًحؽى بً ا أيلٍ ي  ثً بلى ثي  فٍ كي يى  ـٍ ا لى كعه مى مي سٍ مى فى   كٍ ، أى اقن مى طٍ ًمًو مي الى ًنًو كى عى

ؿو 75بزيادًة نكفو ثالثةو /  .(1)أ/ كأىًلؼو آًخرىةو إٍف كافى ًلئللحاًؽ نحك سىفىٍرجى

، كى أى ٍيًف مىعى العى ، كى  يؿه مً ـً قى بل  لا عى اثيؿي الفاًء مى مى :تى  ؿه(صٍ )فى  كػنى  امى  ا مييمىؿه إال  مى مىعىيي قىؿ   (ب ةو )بى   دىرى
اكي كليس منوي الكى  ،(2)

  ًمؿى أيىٍ كى  ، عه اسً اؿو كى صى مٍ صى سـو كى ابي ًسمٍ بى كى  ،  فان لؤلخفشً بلى خً  ، (3)  
(فىعٍ ) زٍ يٍ غى  بلىؿه   :كنحك  ، (6) رو بتضعيؼو دى صٍ ري مى يٍ غى  (5)ؿه(بلى عٍ )فً بغيًر تضعيؼو كى  (4) اؿً عى ري الخى

  :كنحك
 

دٍ  دو رى حى
ًر العى الميكى  فى مً  ،(7) ( عى يٍ )فى كى  ،(8)ليزى ضً ٌر كى دى ا نى مى  ، إال  فً يٍ تى فى مىى( صً )ًفعٍ مىةه( كى عً ًف ك)إفٍ يٍ ر   فيؿه

( في الصحيحً عى يٍ )فى ، كى تىؿ  الميعٍ  في (يى عٍ )فى كى  ،(9)ؿه ( كى يى ك)فيعٍ  (10) ؿه (، إال  كى عٍ )فً ؿه  فٍ رى مً دى ا نى مى  ؿه
مٍ  دو ًعتٍ عو كى كى رٍ خً كى  (11)بو يى عي كى

(12). 

                                                           

 .298 التسييؿ :ينظر ك ،  327 ،311 ،247 ،4/246 الكتاب (1)

 حكاية أك الثقيؿ، األحمؽ أك ، سميف أم ، بىب ةه  غبلـه  : كيقاؿ .2/214 كالمصنؼ ،292-291 التسييؿ :ينظر (2)

 . بب   الطفؿ.المساف صكت

 .2/214 كالمصنؼ ،292 التسييؿ :ينظر (3)

 داء. :  كالخزعاؿ . الخزعاؿ غير فم بدال ، الخزعاؿ  إال   : س في (4)

 . فىيعاؿ : س في (5)

 .151-1/150 كالممتع ،294 التسييؿ :ينظر (6)

 .296 التسييؿ كينظر القصير، :الحدرد (7)

 .294 التسييؿ :ينظر (8)

 .1/81 كالممتع ،294 التسييؿ :ينظر (9)

)فىعٍ  (10) يٍ  ؿ(يى مثاؿي مٍ ال كى ىي كى  دى،يى ضى ًكبلىىيمىا) :3/216 الخصائص في يٌ ن  جً  ابفي  قاؿى  .مكضعو  اسـي  ،دي يى عىتٍ كى  . ديدي الش   بي ص   كى

 .1/84 الممتع :ينظر  (.مصنكعه 

مىيى  (11) :عي . اسـي  به  .4/268 الكتاب :ينظر كادو
 .مكضعو  اسـي  د:كى ًعتٍ كى  .1/84 كالممتع ،294 التسييؿ :ينظر (12)
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، كى نٍ يى  ي  إال  أفٍ بلثً ًر الث  يٍ اًك في غى ةي الكى الى صى أى  كأيٍىًممىتٍ  اًء الفى  ؿ  تى عٍ ـى مي ا الى يى ني كٍ كى ، كى ك ال  أى  اتييى ادى يى زً ديرى
ًفظى مً مى  ًف، إال  يٍ العى  أكً  ، كى قىكً كو كى نحًك دى  فٍ ا حي كٍ  كى  (1)تي يٍ قى كٍ قى  فٍ رى مً دى ا نى مى مى اكو كى  . كى (2)تي يٍ ضى ضى

(3). 
اكو كى 

(3). 
فٍ ك  ا أى ادىتييى يى زً  تٍ ذ رى عى تى ًيًو، كى بٍ شً  كٍ ؼو أىرٍ في حى  ًؼ، إال  لً ةي األى الى صى أى  كىأيٍىًممىتٍ  حً  الن، كا   أكثرى  تٍ بى صى

ره أى  الياءي  أكً  اكي الكى  كً أى  يى ىً  فً يٍ مى صٍ أى  فٍ مً  رى ؤى مي  كٍ ةه أى د رى صى ةه مي زى مٍ ىى  كٍ ميكر  دى عٍ كفه بى ني  كٍ أى  يى ب/ ىً 75ةه /خ 
كً د  ألًؼ زائدةو أك ميـه ميصى   فً كٍ كى  كٍ أى  كثًر،األ ًؿ عمىمٍ عي كاالشتقاًؽ كالحى نى مٍ يي  ـٍ ا لى ـى بالزيادًة مى رةه، حي

ؿ   ا رن ًة آخً ةي غيري المسبكقى ا اليمزى ذى ككى  ،(5)ةه كظى في حٍ ا مى ا كآًخرن كن شٍ كزيادةي الميـً حى  (4)قابؿو  غيرى  المىحى
سٍ  بابً  كحركؼي  ،(6)بألؼو  ، إال  صي ا أي م يى سى كي كى كى  ا، ففيوً يى ثً الً ثى  كطً سقي ى بً ـى المعنى يى ييفٍ  فٍ أى  كؿه

ًر كى ًة الميكى الى صى أى ـي بً كى كييحٍ  ،(7)ؼه بلى خً   ـٍ ا لى يـو مى مً  ةو أكٍ زى مٍ يى ةو بً د رى ةو ميصى اعي  بى الكاًك كالياًء في كممةو ري ر 
زيادىتيييف  بدليؿو  فٍ تىبً 

دى زيادةي الن   ،(8) ا ثن الً كًعًو، كثى ري اًؿ كفي عى فً ا في االنٍ كثانين ، ًة عى الن لممضارى ك  كًف أى كاط رى
ماسي  ساكنن  افًو، كى كعً ري في ًؿ كى بلى ًعنٍ ا في االفٍ عن ابً كرى  ةو ،ا في كممةو خي  كى ىي ا، كى ىى ًة كغيرً ثنيى الت   فى ؽى مً بى سى  يمى

 اءي في غيرً الت   ككذلؾى  ،(9)ؿو صٍ ابمةى أى قى ـي مي دى عى ًع االشتقاؽي كى نى مٍ يى  ـٍ ا لى ؿه مى صٍ في غيًر ذلؾى أى 
ا في ادىتييى يى اًد زً االط رى  فى يبه مً رً قى ا، كى كًعًيمى ري كفي  ع ؿً اًؿ كالت فى عى تً كاالفٍ  ةً ا الميٌطًردى ًضًعيى اكٍ مى 
اعى في طى تى ًف اسٍ يٍ ًة عى كى رى حى  فٍ ا مً ضن كى عً كًعًو، كى ري في اًؿ كى عى فٍ تً يفي في االسٍ يدىًت الس  زً أ/ كى 76/(10)كتو كي مى مى 
دً كى جٍ األى 

، كى كٍ ةي بى كىسى سٍ كى  يى ىً ن ًث كى ؤى اًؼ المي دى كى عٍ بى  ؼً قٍ في الكى كى  ،(11) فٍ رو  أيبًدلىتٍ  كٍ أى  بالش يفً  ؾً لً فيًعؿى ذى  ا 
ا، كفي ريىى كٍ ي ذً عى يأتً اضً كى ا في مى فن قٍ اءي كى اليى  يدىًت زً كى  ،(12)يـو مً ةي تى شى كى كىشٍ  يى يً فى  ةً كرى كي ذٍ المى  لكاؼً ا فى مً 
ب مى ا كى ( غالبن ًع)أيٍـّ مٍ جى  ،تى أيم يىوه، كى  يؿى ا قً ري  اؽى رى ىٍ إكىاءي  أىم ٍيتي

                                                           

 صاحت. : جاجةي الد   قىٍكقىتي  (1)

ٍكضىى (2)  . ةً بى مى كالجى  اءً كضى الض   فٍ مً  :ضى

 .292 التسييؿ :ينظر (3)

 .295 التسييؿ :ينظر (4)

 .296،295 التسييؿ :ينظر (5)

 .295 التسييؿ :ينظر (6)

 .297-296 التسييؿ :ينظر (7)

 .298-297 التسييؿ :ينظر (8)

 .295 التسييؿ :ينظر ك،326-4/319 الكتاب (9)

 .188-1/174 األعراب صناعة كسر ،295 التسييؿ :كينظر ،318-4/315 الكتاب (10)

 .1/25 الكتاب :ينظر (11)

 .296،295 التسييؿ :كينظر ،200-4/199 الكتاب (12)
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(جٍ ا في)ىً تييى صالى أى اعى، كى طى يًف اسٍ سً كى  رىعو
ا، مى ًتيً ادى يى زً  فٍ ؽ  مً حى ا أىمى ىً كً حٍ نى كى  (2) لىةو(كىكٍ رٍ ك)ىً  (1) 

َى ـي في اإلشارى بل  ال ًزيدىًت كى  ،(3)لؤلخفشً  افن بلى خً  اًة ؾى ب مى ؽى، كى بى سى  مى ًؿ(كػ)الفىحٍ  اآًخرن  يدىتٍ ا زً ري  (4) جى
، كفيوً فٍ : أى يف جى ثٍ يً لً كٍ ، كفي قى  ره ظى نى  حى  ، ى كاحدو بمعنن  نحك ذلؾى كى  (5)دىًمثه كى  ره ـ: ًدمى

يىبو مٍ سى ا كى سقكًطيى  دى نٍ ى عً اًء المعنى قى بى تيوي بً ادى يى زً  تٍ ا نىدىرى ًة مى يادى ل زً كى س ؾى في دىعٍ كًىفي الت مى ا يي مى 
(6) 

يىبو مٍ سى كى 
مً  (6) سى  .(8)ًدالىصو كى  (7)صو مً كديالى  بو كى

(: أيبٍ  ، كى لً أى ًة بً المسبكقى  أنيًث ًؼ الت  ألً  فٍ ا مً كبن جي ةي كي اليمزى  تً ًدلى )فصؿه ؽ  في تيحً ا اسٍ م  مً ؼو
ما  ب/ إال  76كسيًر/ؼي الت  لً ا أى مى يي نى يٍ اءو بى يى كى  فً يٍ ياءى  أكٍ  فً يٍ اكى ي كى ثانً  فٍ ًر مً اؿى باآلخً صى االختياًر االت  

يى شذ  كى  ( في حى عى عمى)فى  المجمكعً  ثً الً ثى  فٍ مً كى  ،(9)اًكفى ضى مٍ اًئؿى ًمؿى  اريب مى ًعًو، كى اًؿ جى ا بعضي مى  عميوً  حي
، كأيبٍ فى عمى مى  المجمكعً  فى عينيوي مً  ؿ  تي ا اعٍ مى  في يٍ عى  يى اكو ىً كى  كٍ ؿ  ياءو أى كي  فٍ مً  جيكبناا كي ضن أيٍ  تٍ ًدلى اًعؿى

فى طى تى مي  كٍ ًمًو، أى عٍ في فً  م تٍ تي عٍ اي ؿو فاعً  ؿً  فٍ مً ةو، كى دى ائً ؼو زى لً دى أى عٍ ةو بى ر   ةو ليسى مى مً ا في كى د مى قى تى  فً يٍ اكى كى  أك 
فٍ ا مى مى يي يي انً ثى  ًَ أيبٍ . كى (10)افً يى جٍ كى ؿه فى صٍ ا فى مى يي نى يٍ نيًكمى بى  د ةن، كا  ةن م  ةو ضى كمى اكو مضمي ؿ  كى كي  فٍ ا مً جكازن  تٍ لى ًد
قً نً كٍ في كى  اسً ي العب  ا ألبً فن بلى اءن، خً ًة فى نى ًة الكائً كرى سي كٍ اًك المى الكى  فى ا مً اعن مى سى ةن، كى مى زً الى  ا مى ا، كى يسن ًو مى
 ايرن ثً ا كى ىيمى ًف، كى يٍ كالعى  اءً اليى  فى قميبلن مً  تٍ لى دً أيبٍ كى  ،(11)كعه مي سٍ يًف مى الم   حركؼً  فٍ ا مً يى الً دى بٍ إً  فٍ مً  ل ذلؾى كى سً 
ايى نٍ مً 

(12). 

                                                           

 . األحمؽي  : الًيجرعي  (1)

 . اؾً رى كٍ األى  الضخمةي  :اليرككلىةي  (2)

 .221-1/217 كالممتع ،296 لتسييؿا :ينظر (3)
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لتً  َى ي يى نى )ىي ا( كى نى ًؼ)أى لً أى  فٍ ا مً فن قٍ اءي كى اليى  كىأيٍبًد اءي ىى . كى (1) (ةو ي  م( ك)ىينى ذً اًء)ىى يى  فٍ مً ( كى بلى ا( ك)حى
ىىنىكىاتو في  اًىرىةً اًك الظ  الكى  فى ةو مً دىلى ةو ميبٍ زى مٍ ىى  فٍ ح  بىدىؿه مً صى األى  عمى  ةي خيرى اهي األى نى ىى 

(2). 
(: تيقمىبي الكاكي  ( كنى كي يى  ـٍ ا لى ةو مى مى ت صً ةو مي حى تٍ فى  دى عٍ ا بى كى ر  حى ا إٍف تى فن لً الياءي أى ك )فصؿه ا في )فىًعؿى

(، فٍ أى أ/ عمى )77المحمكًؿ/ آًخري  يكيفٍ  ا، أكٍ مى ىي دى عٍ ا بى في مى ك  ييسى  ( أكٍ ؿى اعى فى )تى  ( المحمكؿً عىؿى تى )افٍ كٍ أىعىؿ 
تى عٍ دىرى فً صٍ مى  فٍ كي يى  ، أكٍ ص  األسماءى خي زيادةن تى  ا فيوً ا ىيمى مى  ح   ؽ  ىذا اإلعبلؿى حى تى اسٍ  ، فإفً ا فيوً ؿو صى

ليييمى  فً بلى ت صً مي  حرفافً  حى أك  ب مى ا، كى صيح  ا أيًعؿ  المحمكؿي عمى ) فىًعؿى (  اري حى الثاني كىريب مى أيًعؿ  كصيح 
ا  المذكيكرً  ب مى ًة  دى عٍ ا بى قيًمبى كىري اًء اؿي الت  إبدى  ؼي فيوً رى عٍ ، كاألى  اؿً عى تً في االفٍ  دى ذلؾى ، كاط رى  ساكنيفالفتحى

ذا اجٍ  فً يٍ ضى ا عارً كنى كي يى  ـٍ ا لى ا مى مى يي نٍ مً  ؽي ابً الس   كيفً يى  ـٍ ا لى ا، قيًمبى الكاكي ياءه مى مى يي قي سابً سيك فى ا كى عى مى تى ، كا 
ـي، كى عى تى ا، كى بن مً قى نٍ مي  حى كى مى ي فى اإلدغا يٍ ا صيح  ، أى كى ضى م بى كى  كٍ فو ، فنادً ًو كى ائً اكيهي عمى يى غي ، كى فىتيكٍّ عٍ ره ؿي جى

 .(3)ي ئو ةي طى غى ا، لي فن لً ةن، كالياًء أى حى تٍ ؿى الياًء فى بٍ الكسرًة قى 
(:كى صٍ )فى   ؼً األلً  ؿى بٍ ا قى ـ  مى ضى ا ياءن، كى يى بى مٍ بي قى كجً يي  ةً نى اكً الس   الكاكً  ًؼ أكً األلً  ؿى بٍ ا قى ري مى سٍ ؿه
قً الياءي بالط   تً مى ات صى  إفً فى ،  يؼً ف  لمتضعً صً ييحٍ  ـٍ ا لى ا مى ا كاكن يى بى مٍ بي قى كجً يي  ةً نى الساكً  كالياءً   يىتٍ رًؼ، كي

عٍ بً  ب/ في 77/ ؼى بلى خً  ، كالى عو مٍ جى بً  يًص ذلؾى صً خٍ في تى  ا لؤلخفشً فن بلى ا، خً قن مى طٍ مي  رةن سٍ ًة كى م  ًؿ الض  جى
( كى عي فٍ )مى  فٍ نيوي ياءه مً يٍ ا عى مى  ةً مى امى عى مي   فى كبان مً جي ؿي الكاكي كي دى ًس. كتيبٍ يى كٍ ى األى ثى كسىى أينٍ ى( كالكي مى )فيعٍ كؿو

)نى الياًء الكائً  (، كالى ؿو ًفعٍ  ا، أكٍ ( اسمن فىٍعمىىًة الـى ، كالى عٍ نً ا بً قن حى مٍ مي  يككفي إال   عمى)فىعيؿو  بي ىى ذٍ يى  ـى
 .(4)ؿو إعبلى  فٍ ا مً مى يً بى بً جى ا كى ا مى يفن فً خٍ ًة تى رى سٍ ًة أك الكى م  الض   يفً كً سٍ تى بً 

(: تيبدىؿي الياءي مً  زٍ  ذ  كػى ا شى مى  ا إال  ى( اسمن مى ا في)فيعٍ المن  الكاكً  فى )فصؿه لكى حي
ا ا المن يى نٍ مً كى  ،(5)

، كى ثً بلى ةو في ثي رى سٍ كى  دى عٍ بى  فً يمى ةو فً حى تٍ فى  دى عٍ بى ا كى ىى دى عٍ بى ي  ري كثى فو فاألى اكً سى ةي بً رى سٍ الكى  تً مى صى فى انٍ  ا فكقىوي، كا 
، كى حً صٍ الت   ( جى )فيعي  يا فمن ا الى يى نٍ ا مً ؿي أيضن دى تيبٍ يحي فٍ  تٍ كانى  فإفٍ  ذ ،ا شى مى  ا، إال  عن مٍ كؿو )مى ( عي الـى كؿو
( مى أكٍ  ( جى يٍ عى  ا، أكٍ رن دى صٍ )فيعيكؿو )فيع ؿو ب مى ًف، كى يٍ يى جٍ دي الكى كى جٍ يحي أى حً ا، فالت صٍ عن مٍ فى (، في )فيع اؿو  ا أيًعم تٍ ري
ؿى كٍ عى فٍ اكػ) فً يٍ اكى كى ةن بً كقى بي سٍ ؿ  مى تى عٍ تى  كالى   .(6)ا لؤلخفشً فن بلى ، خً ؿً كٍ القى  فى ( مً عى
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تيبدىؿي  م  كي  فٍ ةي مً رى سٍ الكى  كى ، إً آخً  يى ياءه ىً  ا كاكه أكٍ يى ًليىتٍ كى  ةو ؿ  ضى في األسماًء  ليسى  ذٍ ري اسـو
ًَ م ةو كى ؿ  ضى كي  فٍ مً ك، كى عي دٍ ريهي كآًخًر يى ك فه آخً مى ميتى  فٍ ا كاكي يى تٍ يى ًؿ ( أكٍ عي )مى ( أيًعم تٍ  كؿو ميوي، أ/ الى 78/)فيعيكؿو

( كى كفي ضى   .(1)افً يى جٍ م ًة )فيعيكؿو
(: تيبدىؿي   أيعم تٍ  عو مٍ جى لً  كٍ في ًفعًمًو، أى  رو أيًعم تٍ دى صٍ مى لً  يننااًك عالكى  فى رةو مً سٍ كى دى عٍ الياءي بى  )فصؿه

ح تٍ  ًدًه، أكٍ كاحً  في  ( مى ثاؿً عي عمى مً مٍ ، كالجى تٍ كسيك نى  صى ةو يمى حً نحكي : ـي بل  لا ؿ  تى عٍ تى  ـٍ ا لى )ًفعىاؿو
، كثىكٍ يؿو كى كً طى ؿو كى كً حى كى  ثً ًطياؿو  .(2)اذ  رىةو شى يى رو كى

(: تينٍ  يٍ اًك كى ةي الكى كى رى ؿي حى قى )فصؿه ، أكٍ عى تى ًر يٍ غى فى فىًعؿو لً الياًء الكائنًة عى َى يٍ عى  ج بو في ازً كى يي اسـو  فى
لى ا أى يدن زً مى  وي، أكٍ نٍ كالن مً قي نٍ ؿى مى الًفعٍ  لى ا أى يدن زً نيوي مى ايً ييبى  كٍ وي ميـه، أى ك  )نأتي( عٍ وي بى ك  سيك فى  ا إفٍ يى مى بٍ ا قى لى مى إضي
، كى ؼى لً رٍ حى  كيفٍ يى  ـٍ لى كى  رى يٍ ا، غى من زً ا الى فه سيككنن ساكً  الى ؼه كى اعى ضى فى مي يٍ ـ يىًؿ العى لى ـي، كى ؿ  البل  تى عٍ تى  ـٍ لى يفو
(، أكً عى رو عمى )إفٍ دى صٍ ًؼ مى لً أى  (، كى عى فٍ تً )اسٍ اؿو ًة كى رى ًس الحى نٍ جً  فٍ في مً يٍ بي العى مى تيقٍ . كى (3)كؿو عي فٍ اًك مى رى كى يٍ غى اؿو

ٍنقيكلىةً  ( ك)اسٍ عى في )إفٍ  ي ساكنافً قً تى مٍ يى ا، كى يى سٍ انً جى تي  ـٍ لى  إفٍ  المى (، فييحذىؼي ثى عي فٍ ( ك)مى اؿو عى فٍ تً اؿو ا مى ييي انً كؿو
لي  الى  فٍ  ا لؤلخفشً فن بلى ا، خً ييمى أك  فٍ يٍ عى  كافى  ، كا  )مى ( يى عي في وي الت  اءن، صى كؿو فٍ كفى ي  يمً مً ح حى ا اكن كى  كافى  ، كا 
وي شى حً صٍ تى فى  ًب، الش كٍ  فى يبه مً شً ذ  مى شى ا، كى يسن قً ًو مى نً كٍ في كى  اسً ي العب  بً ا ألى فن بلى اذ ، خً يحي

/كمىيي  (، ألن وي مٍ ًة، حى بى اليىيٍ  فى ب/ مً 78كبه كـي)ًمفعاؿو ( حي كـي)ًمفعىؿو ، كحي بلن عمى ًشيبى كىيكبى
حى بى (4)أصميوي  ب ما صيح   ا.ًفيى كٍ تى سٍ يى  ـٍ ا لى ييعىؿ  مى  الى كى  ،(5)ؿً ى شركطى اإلعبلى فى كٍ تى ا اسٍ ضي مى عٍ . كري

(: تيفٍ صٍ )فى  ( إفٍ )مىفى اؿً ثى عو عمى مً مٍ دى ألًؼ جى عٍ ةي بى ضى ارً ةي العى زى مٍ دىؿي ياءن اليى تيبٍ تىحي كى ؿه  م تٍ تى اعٍ  اًعؿى
ًعؿى مى احً ةن في الكى رى ا ظاىً اكن كى  تٍ كانى  ميوي، فإفٍ الى  ب مى ا، كى اكن افى الياًء كى كى ًد، جي فٍ  ذلؾى ا فيًعؿى ري  ٍر يى ظٍ تى  ـٍ لى  كا 

 .(6)دً احً في الكى 
ةو، د رى قى مي  كٍ ا أى يى كظو بً في مٍ ةو مى مى زً ةو الى رى سٍ كى ةو كى كحى تي فٍ فى ياءو مى يٍ ةي بى نى اكً اكي الس  الكى  تً مى قً تيثٍ سٍ اؿه(: صٍ )فى 

ًذفى فى  ًمؿى في ذلؾى كى  تٍ حي ، كى األمٍ اتيوي، كى كى عمى يىفًعؿي أخى  حي  ةً كى رى حى ًف بً يٍ ؾى العى ر  ا ميحى رن دى صٍ ةه مى مى عٍ فى  كٍ ةه أىمى عٍ فً ري
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حى ا صيح  ريب مى ا، كى ي  قً مٍ ًمًو حى ًف الى كٍ كى نيوي، لً يٍ عى  ًتحى ا في ًض مى عٍ ًر بى دى صٍ في مى  كفي فتحةن إال  كي تى  الى ، كى اءً الفى 
 .(1)ـو اسٍ الن بً ك  ؤى مي  كٍ أى  ؿً صٍ ا عمى األى ين ب  نى مىةو مي اؿي ًفعٍ ثى مً 

(: أيبٍ صٍ )فى  ، كثانً يٍ ن  تىظى اًؿ كى ثى مٍ ًث األى الً ثى  فٍ ا مً اعن مى الياءي سى  تً لى دً ؿه ، كى يٍ مى مٍ أى ا كى مى ييً تي ا مى يٍ أىا كى مى يي لى ك  أى تي
. كى  اًنبى كسادسو رى أى  اًدعى فى ًر ضى أ/ آخً 79/فٍ ا مً ، كاضطرارن ي  ابً رى ضى كى  اًسي  كفو في أنى ني  ًمفٍ كديكافو

 .(2)كثالثو 
(: تيبٍ  اًؿ دى الد  عٍ االن بى دى اًد، كى اًد كالص  اًء كالض  اًء كالظ  الط   دى عٍ طاءن بى  اؿً عى تً اءي االفٍ ؿي تى دى )فصؿه

ـي فييا الث  تيدٍ  كٍ اًء أى دى الث  بىعٍ اءن ثى ام، كى اًؿ كالز  كالذ   ا صادن  طاءن أكٍ  تٍ كانى  اًء إفٍ عىؿي كالفى تيجٍ  دٍ قى اءي، كى غى
ًمؿى عمييا تاءي الض  مى ب  ري ، كى  يـً الجً  دى عٍ االن بى دى  تٍ لى دً ا أيبٍ مى ب  ري ا، كى ينن سً  ا أكٍ اين زى  االن أكٍ دى  أكٍ  في  ميرً ا حي
 .(3)كالز ام الد اؿً  دى عٍ االن بى ا دى يى الً دى اًد، كفي إبٍ اًء كالص  دى الط  عٍ ا طاءن بى يى الً إبدى 

وي كى مى ثٍ أى ا كى اعن مى سى  اكً الكى  فى اءي مً الت   كىأيٍبًدلىتً   :  كػ يفو سً  فٍ مً ًف كى يٍ تى : ًثنٍ  ػياءو كى  فٍ مً كى  ، تيراثو جى
 .(5)ٍصتو ػ: لً ادو كى صى  فٍ مً كى  .(4)  ًستو 

 
 
 
 

ـي كي المً  كأيبًدلىتٍ  ، كى  ؿى بٍ قى  ةً نى اكً الس   كفً الن   فى ا مً كبن جي ي  تٍ ًدلى ا أيبٍ ريب مى كى  ،(6)اكذن ذي شي  ةً كى ر  حى تى المي  فى مً باءو
رىتً غى نٍ أى كى  الميـً  فى مً  يى ىً 

ادي جى يى نٍ مً كى  ،(9)ؽو اسً خى ام كى الز   فى يفي مً كالس   ،(8)اةي الش   (7) عى قى كى  ا إفٍ ازن كى ا الص 
فٍ ، كى  اءه طى  كٍ قاؼه أى  كٍ خاءه أى  كٍ فه أى يٍ ا غى ىى دى عٍ عى بى قى كى  فٍ بى  ازي كى الجى فى  افً فى رٍ حى  كٍ ؼه أى رٍ حى  ؿى صى فى  ا   اؽو، كا 
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فٍ ا، كى ا زاين الييى دى بٍ جازى إً  ، اؿو دى  ؿى بٍ قى  (1) الس يفي  تً سيك نى   يفى الكمبي   دى نٍ عً  ذلؾى كف ، قاؼو  ؿى بٍ قى  تٍ كى ر  حى تى  ا 
ب مى . كى (2) ،/رى  كٍ يـو أى جً  دى عٍ بى  تٍ ًدلى ا أيبٍ ري  ، امو كزى كى  ، ازاين  ؿى الد اؿً بٍ ًة قى نى اكً اًد الس  ؿي الص  عٍ جى ب/ كى 79اءو

، كا ً جائً  يى بلى خٍ زه  .(3)اامييى مى شٍ إً  ا الى بن الً تىًنعه غى مٍ مي  تٍ كى ر  حى تى  ا إفٍ اين ا زى صي
(: كى صٍ )فى   يـً فى المً يٍ بى كى  ،(4)اءً اًؿ كالت  الد  اًء كى الط   فى يٍ ا بى اعن مى اًؿ سى دى افيؤي في اإلبٍ كى قىعى الت  ؿه

اءً بى الكى 
ـً البل   فى يٍ بى كى  ،(8)اؼً القى الكاًؼ كى  فى يٍ بى كى  ،(7)اءً الفى اًء كى الث   فى يٍ بى كى  ،(6)اءً الحى ًف كى يٍ العى  فى يٍ بى كى  ،(5)

ب مى كى  ،(10)كفً الن  كى  ـً البل   فى يٍ بى كى  ،(9)اءً الر  كى  قىعى  اري  اؿً الد   فى يٍ بى ، كى ـً كالبل   ادً الض   فى يٍ بى اًء، كى خى الًف كى يٍ غى ال فى يٍ بى  كى
 اءً في اليى كٍ ري كى ثى كٍ اًء، كاألى اليى كى  ـً يالجً  فى يٍ بى كى  ،(11)اءً اليى كى  اءً الحى  فى يٍ بى كى  ،اءً البى اًء كى الفى  فى يٍ بى اًء، كى الث  كى  اؿً الد  

ـي مي يى نٍ ًؿ مً الميبدى  ، كى يٍ عى ةن بً كقى بي سٍ مى  كٍ ا عمييا أى كفن قي كٍ ةن مى دى د  شى ا الجي ب مى كى  ،(12)ةى اعى ضى قي ةي جى عى جٍ عى  يى ىً فو ا ري
ـي مً المً  تً ًدلى أيبٍ  ٍيفو  كٍ أى اءو حى  دى عٍ اءي بى الحى  اءً اليى  فى دىؿي مً تيبٍ  دٍ قى كى  ،(13)اكً الكى  فى ي ـي غى أيكًثرى اإلدٍ  ًإفٍ  عى ا

(14)، 
ذا سي كى  ،(15)يـً الجً  فى يفي مً الش   لىتً دً ا أيبٍ ريب مى كى  عٍ جازى داؿو  ؿى بٍ قى  ،(16)ك نىتٍ ا   .(17)يفو شً ا كى مييى جى
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 ة  زَ مْ حكام  اليَ أَ  باب  
فٍ ا كاجً يى بيًدئى بً  إفٍ  تىٍحًقيقييىاا يى مى بٍ قى  ، كا  سي انً جى أ/ مي 80ا ساكنةن/يى نٍ ًدؿى مً ا أيبٍ ىى رً يٍ غى بيًدئى بً  به

ال  يى مى اثى مى  ا إفٍ كبن جي ا كي مى  ةً كى رى حى  فٍ افجكازن  ا، كا   ا إفٍ اكن كى  ا قيًمبىتٍ ًتيى مى مً كى  فٍ ل مً خرى أي  دى عٍ بى  تٍ كى ر  حى تى  ، كا 
، كى م  ضى  كٍ ةو أى حى تٍ فى  دى عٍ ةن بى يى ثانً  تٍ فيًتحى  ا نن يٍ عى  كيفٍ تى  ـٍ ا لى مى كى  ،  ًؼ ذلؾى بلى خً بً  تٍ كانى  ًب إفٍ الً اءن في الغى يى ةو
ـى مى فىتىسٍ ؿى أى ػ سى كى 

(1). 
(: تيحٍ  ًَ دى األكثًر فيمى نٍ ا عً كبن جي ا كي يى مى بٍ ًف قى اكً لى الس  إا تييى كى رى حى  قىؿي ةي كتينٍ زى مٍ اليى  ؼي ذى )فصؿه يغى ا ًص

كيًف يى  ـٍ ا لى مى  ذلؾى  ا في غيرً ًؿ، كجكازن لى األصٍ إطىر  ييضٍ  ـٍ ا لى مى  ةن آا كمرٍ ئي  رٍ مى كى  لأن رٍ مى  ال  ًة إً يى ؤٍ الر   فى مً 
ًثرى أيكٍ  ًؼ إفٍ لً األى  دى عٍ ي ؿي بى تيسى ، فى صغيرً لمت   أىكٍ ا، مىيى ثٍ ياءن مً  ، أكٍ د  مى مٍ ةن لً يدى زً مى  كاكن  كٍ ا أى فن لً في أى اكً الس  
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، كتيبدىؿي يى فً الت خٍ  ـي. كى ي في اإلدغى عى تى يى كى  ،اكً الكى  دى عٍ ا بى اكن كى  دى الياًء، كى عٍ اءن بى يؼي ًمؿى في ذلؾى ريب مى ا ا حي
 .(1)دً ائً الز   ي  عمىمً صٍ األى 

فٍ  ( أكٍ ا ػ)ًمفى كًف كى ـي عمى الس كي يًؼ ريت بى الحيكٍ رً عٍ الـى الت   كؿي إليوً قي نٍ المى  كافى  كاً  عمى  آلفى
(: )مً ػى ًة ككلى ًة المنقي كى رى الحى  اًك لى الياًء كالك إًؿ الن قٍ  فً عى  اليمزةً  ؼً ذٍ حى بً  يى نً غٍ تي ا اسٍ ريب مى . كى ( 2) ٍف آلفى
اييى نً ثٍ تى سٍ يى  الى  فٍ مى  ـٍ يي نٍ مً ةن، كى حى تٍ ةي فى كى رى الحى  تىكيفً  ـٍ ا لى مى 

 ذلؾى ل كى فيما سً  ًفيفييىاخٍ كزي تى جي يى ب/ كى 80/،  (3)
فٍ رى سٍ دى كى عٍ اءو بى يى م ةو، كى ضى  دى عٍ ةن بكاكو بى ا مفتكحى اًليى دى بٍ إً بً  عٍ يى مً ييً فىًبتىسٍ  كذلؾى  فٍ كي تى  ـٍ لى  ةو، كا  ا مىيى ا، أم جى
م ةو ضى  دى عٍ ًة بى كرى سي كٍ اءن، كالمى ةو يى رى سٍ دى كى عٍ ًة بى كمى المضمي  في إبداؿً  ا لؤلخفشً فن بلى ا، خً يى تً كى رى حى  سً انً جى مي كى 
 يًؽ الى قً ا في الت حٍ مى يي نى يى مىعي بى جٍ يي ا، كى ًتيى مى مً كى  غيرً  فى مً ل ًة أيخرى يى قً بلى ًة تخفيؼي المي دى يًؼ المفرى فً خٍ تى كى ، كى ااكن كى 

،دى نٍ عً  يًؼ، إال  فً خٍ في الت   اًزي يفى فً  الًحجى بداؿي الثانيًة  تٍ قى ات فى  كا  حركتاىيما جازى أيضان الحذؼي كا 
ف سيك نىت األكلى أيبًدلىت أك نيًقؿى إلييا حركة الثانية، كأىؿي الحً   كفى لي دً اًز ييبٍ جى بمجانًس حركتيا، كا 

عي نً تى مٍ يى ا، كى تىيى كى رى كا حى مي قى نى  ال  ا ً ةى، كى يى انً لث  كا اي مي ةن سى حى تٍ فى  تٍ كانى  ا، فإفٍ يى مى ا قىبٍ ًس حركًة مى ى بميجانً األيكلى 
ـي في األى اإلدغى  ، كى يى فٍ ى لبلستً األيكلى  تً كانى  ؼو إفٍ لً أى بً كزي الفصؿي جي يى ًؼ، كى رى عٍ ا بٍ اـً  ا إفٍ فن لً ًة أى يى انً اؿي الث  دى ا 
 .(4)ةن كحى تي فٍ مى  تٍ كانى 

(: اسٍ  ( مى )أىفٍ ىىٍمزىةي  ًقمىتٍ تيثٍ )فصؿه ًذفىتٍ م  تىكى ًة المي زى مٍ ىى  عى عىؿى ًمؿى عمى )أيفٍ كى  ـً فىحي اتيوي، كى خى ؿ( أى عً حي
( ك)الميفٍ )الميفٍ كى  (/ًعؿي ًذفىتٍ ًؿ. كى لى األصٍ إ طىر  ييضٍ  ـٍ ا لى أ/ مى 81عىؿي ذٍ  حي (، )ميٍر ( كى )كيؿٍ ( كى فاءي)خي

 .(5)افً يى جٍ ؼو كى دى عاطً عٍ كفي)ميٍر( بى 
كً مى كى  ، أى ل مى ؼو ًسكى ذٍ حى  كٍ اؿو أى إبدى  فٍ ًة مً زى مٍ مى في اليى ا ري ًض عٍ التيًزـى في بى  ؼو يفً خٍ تى  كٍ ا ذيًكرى

 اًع.كره عمى الس مى صي قٍ مى اًئًر، فى ظى الن  
قىدٍ  اؽو، رى تى كى  ًئثو الكى  اًكئو سى اًئؽى في: مى رى تى كىمىسىاءو كالثو كى  يؿً حكً تىؿ  بالت  عٍ المي كزي كى مي يٍ ييعىؿ  المى  كى

 .(6)ا لمخميؿً فن بلى ا، خً ىيمى كي حٍ نى ا كى ايى طى خى اءو كى كليسى منيا جى 
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وف    (1)باب  مخار ج  الح ر 
ٍمؽ ؿي الحى ا  (2)أىك  مى اًء، كى اًء، كىأدناهي ًلٍمغىٍيًف كىالخى ًلٍميىٍمزىًة كىاليىاًء كىاألىًلًؼ، كىأٍكسىطيوي ًلٍمعىٍيًف كىالحى

ا  مى ا يىًميًو ًلٍمكىاًؼ، كى مى ا يىًميًو يىًميًو ًلٍمقىاًؼ، كى مى اف ًة الم سىاًف كى ؿي حى يىًميًو ًلٍمًجيـً كىالش يًف كىاليىاًء، كىأك 
ادً  ا بىٍيفى (3)لمض  مى . كى نىًؾ األىٍعمىى ًلبل ـً ًفًو كميحاًذم ذلؾى ًمفى الحى اف ًتًو إلى ميٍنتىيىى طىرى ا ديكفى حى مى ، كى

ٍيؽى الث نىايىا لمن كًف كالر اًء ،  فيكى ًفًو كى ًفًو كىأيصيكًؿ طىرى ا بىٍيفى طىرى مى ؿي في ظىٍيًر الم ساًف قىًميبلن، كى كىًىيى أدخى
ادً  بىٍيفى الث نىايىا لمز ام كىالس يًف كالص  ا بىٍينىوي كى مى ا بىٍينىوي /(4)الث نىايىا لمط اًء كالد اًؿ كالت اًء، كى مى ب/ 81، كى
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بىٍيفى أىٍطرىاًفيىا ا لمظ اًء كالذ اًؿ كالت   (1)كى مى بىاًطفي الشىف ًة الس فمىى كأىطراؼي الثٌنايا العيميا لمفاًء، كى اًء ، كى
.  بىٍيفى الش فىتىٍيًف ًلٍمكىاًك كىالبىاًء كىالًميـً

يىا   مىٍخرىجي ، كىًىيى اليىٍمزىةي الميسىي مىةي، كالغين ةي كى كعه تيٍستىٍحسىفي (: ًليىًذًه الحيركًؼ فيري )فىٍصؿه
كعه تيٍستىٍقبىحي كىًىيى كاؼه  فيري ادي كالز ام؛ كى ، كىالص  الًة كىالت ٍفًخيـً ، كالش يفي كالًجيـً ٍيشيكـي، كىأىًلفىا اإلمى  الخى

ًبالعىٍكسً  ، كى بىاءه كفاءو كىًجيـو ظىاءه كىثىاءو كى ، كى طىاءه كىتىاءو ، كى اده كىًسيفو ، كىصى اده (2)، كىًجيـه كىًشيفو ، كىضى
ًعيفىةه   (.3)ضى

مىا عىدىاىىا مجيكرةه،  ( كى ث وي شىٍخصه يىٍجمىعييىا)سىكىتى فىحى (: ًمفى الحركًؼ ميمكسةه، كى )فصؿه
) عييىا)أىجديؾى قىط ٍبتى يىٍجمى ًمٍنيىا شىًديدىةه ، كى اكى مى ـٍ يىٍرًكعىن ا( كى يىٍجمىعييىا )لى عىدىاىيمىا  ، كمتكسطةه، كى

 .(4)ًرٍخكىةه 
ًمٍنيىا ميٍطبىقىةه كىًىيى الٌصادي  ادي كالط اءي  كى ةه، كالميٍطبىقىةي مىعى (5)كالٌظاءي  كالض  ا عىدىاىىا ميٍنفىًتحى مى ، كى

ا  مى اًء كالقىاًؼ ميٍستىٍعًميةه، كى عييىا )قىط  الغىٍيًف كالخى يىٍجمى كؼي القىٍمقىمىًة كى ًمٍنيىا حيري ةه، كى عىدىاىىا مينخًفضى
/ فير: الزامي كالس يفي (، كحركؼي الص  أ/ كالٌصادي، كحركؼي الم يًف كاإلعبلًؿ : الكىاكي كىالياءي 82بجدو

، كالمى  ري الر اءي، كاليىاًكم األىًلؼي ًرؼي البل ـي، كالميكىر  ، كالمينحى كؼي الذ الىقًة كاألىًلؼي ٍيتيكتي الت اءي، كىحيري
اًرًجيىا  ا ًسكىل ذلؾى ًمٍف ألقىاًب الحيركًؼ ًنسىبه إلى مىخى مى (، كىالميٍصمىتىةي مىا عىدىاىىا، كى اءي)ميٍر ًبنىفىؿو ًىجى

اكىرىىىا  .(6)أىٍك مىا جى
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 (1)باب  اإلدغام  
كىذىًلؾى إٍف ًإذا اٍلتىقىى الًمٍثبلىًف كسىكىفى  ـي ميٍطمقنا، كى ا كليسى مىد ةن كالى ىىٍمزىةن، تىعىي فى اإلدغا ليييمى أك 

( أٍك  ًة، أك اسـو ليسى عمى )فىعىؿو ا نيكننا أك ياءن لممضارىعى ليييمى ـٍ يىكيٍف أىك  ا لى َو مى ر كىا كىىيمىا في ًفٍعؿو تىحى
ٍدريهي مى  ( كيم وي أٍك صى ( أك)فيعيؿو ( أك )فيعىؿو ا، فىيىتىعىي في )فىًعؿو ا أٍك ًبكىاكو أٍك ياءو قبمىييمى ؽي بأحًدًىمى ـٍ يىٍمحى ا لى

م ًة فىيىجيكزي األىٍمرىاًف. ًف الض  ا تاءن زاًئدىةن، أٍك الن كفي الناًئبىةي عى ليييمى ، أٍك يكيٍف أك   الفىؾ 
ينيوي  ٍت عى ظياري لىًححى ، كا  ٍمًع ذيبابو ( في جى ـي )فيعيؿو شذ  إدغا ا قىٍبؿى كى ٍف كافى مى كنحًكًه، كا 

كىٍسريهي جاًئزه إٍف كافى 82الميٍدغىـً ساًكننا / كىًتًو ميٍطمىقنا، كى رى ، حير ؾى ًبحى ب/ غيرى مىد ةو كىالى ياءى تىٍصًغيرو
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ٍينيوي  ـي تاءى االٍفًتعىاًؿ، كفي مىا عى كىةي  (1)الميٍدغى رى ـي إٍف لىًزمىٍت حى الًمًو، كالىميوي ياءه اإلظيىاري كاإلدغا
ـي. ا اٌل تىعي فى اإلظياري غالبنا، كاألىٍكثىري في تىًحي ةو اإلٍدغى  كا 

. ٍرؼى ليفو ـٍ تىًميىا سىاًكننا ليسى حى ا لى ـي، مى ازى اإلٍدغا تىٍيًف جى ا ًمٍف كىًممى ر ؾى الًمٍثبلىفى كىىيمى ٍف تىحى  كا 
(: ييبدىؿي الحرؼي الكاًئفي قىٍبمىوي حركةه أٍك حرؼي ًليفو ًمثٍ  ـي )فصؿه ؿى ميقاًرًبًو ال ذم بىٍعدىهي، كييٍدغى

ًفيًري ا بىٍعدىهي  ا، أٍك صى ادنا أٍك ًشيننا أٍك فاءن، أٍك ميمن ، أٍك ىىٍمزىةن، أٍك ضى رؼى ًليفو ـٍ يىكيٍف حى ا لى فيًو جكازنا مى
ـي فييا بالت ضعيؼً  ا ٍرفىاًف في كىًممىةو ييمًبسي اإلٍدغى ، أٍك يىٍمتىًؽ الحى ًفيًرم   .(2)غيري صى

ـي الر اًء في البل ـً مىٍحفيكظه) دغا ـى الفاءي في البىاءً 3كا  ادي في الط اًء (4)(، كىريب ما أيٍدًغ ، كالض 
 .(5)الميبدىلىًة مف تاًء االٍفًتعىاؿً 

 
 
 
 
 

اًء كىالغىٍيًف  بىٍيفى الخى اًء كىالعىٍيًف، كى اـً بىٍيفى الحى قىعى الت كافيؤي في اإلٍدغى (: كى  أ/83، / (6))فصؿه
بىٍيفى الكىاًؼ كىالقىاؼً  ًفيرً (7)كى بىٍيفى حيركًؼ الص  بىٍيفى الط اًء كىالد اًؿ كىالت اًء كالظ اًء  (8)، كى ،  (9)، كى

ـي الس ت  (10)كالذ اًؿ كالث اءً  تيٍدغى ًفيًري ة (11)، كى ـي في الت ٍسعىًة (12)في الص  تيٍدغى ، كالش يًف  (13)، كى
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 .266-4/264 كالمساعد ،322 التسييؿ: ينظر: (2)
 .323-322 التسييؿ: ينظر: (3)
 .323 التسييؿ: ينظر: (4)
 .323 التسييؿ: ينظر: ك ،4/470 الكتاب (5)
 .323 التسييؿ: ينظر: (6)
 .323 التسييؿ: ينظر: . كالكاؼ القاؼ كبيف : س في كرد (7)
 .323 التسييؿ: ينظر:   الصفير، أحرؼ : س في (8)
 . س مف ساقطة : كالظاء (9)
 .323 التسييؿ: ينظر: (10)
 كالثاء. كالذاؿ كالظاء كالتاء كالداؿ الطاء أم (11)
 .2/701 كالممتع ،323 التسييؿ: ينظر: (12)
 .4/272 المساعد ينظر: كالظاء. كالطاء كالصاد كالسيف كالزام كالذاؿ كالٌداؿ كالثاء التاء كىي: التسعة الحركؼ (13)
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سيفى ًإٍدغامييىا في الر اءً  ٍف كانىٍت ًلغىٍيًرًه حى كبنا إٍف كانىٍت لمت عريًؼ، كا  اًد كالن كًف كىالر اًء البل ـي كيجي  كالض 
س طى في البىكىاًقيً  تكى ا قيًرئى ًبًو، كى قىبيحى في الن كًف ، إال  مى  .(1)كى

اًء  ـي في الحى (: تيٍدغى ـي (2)اليىاءي )فصؿه ـي فييا(3)، كفي الش يًف كالت اًء الًجي ، كفي (4)، كييٍدغى
اًد الس ت ةي  ًفيًري ةً  (5)الش يًف كالض  ـى الميٍطبىؽي إبقاءي (6)الميدغىمىةي في الص  ، كىاألىٍقيىسي إذا أيٍدًغ

ـي الن كفي بغيًر غين ةو في الر اًء كالبل ـً ، كى (7)اإلٍطبىاؽً  ييٍدغى ، (8)ًبغين ةو في ًمٍثًميىا كىالًميـً كىالكىاًك كىاليىاءً ، كى
ٍصًؿ في الماًضي كاألىمًر، (8)كىاليىاءً  ( في ميقىاًرًبيىا فىييٍؤتىى ًبيىٍمزًة الكى ؿى )تىفىاعى ( كى ـي تاءي)تىفىع ؿى تيٍدغى ، كى

ًد الًمٍثمىٍيًف أىٍك  ٍذًؼ أىحى ا ليًجئى إلى حى ب مى اـً ًلتىعىذ ًر االبتدىاًء ًبالس اًكًف، كىري الميتىقىاًربىٍيًف ًلتىعىذ ًر اإلٍدغى
ذى، 83الث اًني ، أىٍك الٍسًتٍثقىاًلًو بتصد ًرً / (9)ًلسيكيكًف  ذى( أىٍصميوي: اٍستىٍتخى قىٍكليييـ : )اٍستىخى ، كى ب/ الميٍدغىـً

ليييمىا كىعيك ضى ًمٍنوي الس يفي  ًذؼى أىك  ذى( فىحي ًذؼى ثاًني الت اءىٍيًف، أىٍك )ات خى ذى، فحي قياليكا: )اٍستىاعى( اٍستىٍتخى ، كى
ٍبداًؿ الط اًء تىاءن  بقىاًء تاًء االٍسًتٍفعىاًؿ، أىٍك ًبالعىٍكًس ، كىا   .(10)ًبٍحٍذًؼ الط اًء كىا 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

 .323 التسييؿ: ينظر: ك ،459-4/457 الكتاب (1)
 .323 التسييؿ: ينظر: ك ،4/449 الكتاب (2)
 .323 التسييؿ: ينظر: ك ،4/452 الكتاب (3)
 الجيـ. في يدغـ أم (4)
 كالثاء. كالذاؿ كالظاء كالتاء كالداؿ الطاء ىي: لست ةا (5)
 .702-2/701 كالممتع ،323 التسييؿ: ينظر: (6)
 .2/706 كالممتع ،323 التسييؿ: ينظر: (7)
 .323 التسييؿ: ينظر: ك ،454-4/452 الكتاب (8)
 .324 التسييؿ: كينظر: ، )س( مف كالتصحيح )بسككف( : األصؿ في (9)
 .324 التسييؿ: ينظر: ك ،476-4/475 الكتاب (10)
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َماَلة    (1)باب  اإل 

ٍنيىا  (2)كىًىيى أىٍف ييٍنحىى باأللًؼ نىٍحكى الياءً  )فىًعؿى  (3)أىٍك عىٍف عىٍيفً ، جكازنا، ًلكىٍكًنيىا ميٍنقىًمبةن عى
اـو فييىا، أىٍك جاًئيىةن بىٍعدى ياءو ميت ًصمىةو ًبيىا، أىٍك ميٍنفىًصمى  فنا الى إلٍدغى ةن )فىًعؿى ًفٍعبلن(، أٍك ًصاًئرىةن ياءن طىرى

ٍرفى  ٍرؼو أىٍك حى ٍنيىا ًبحى رةن عى ، أىٍك ميتىقىد مىةن عمى كىٍسرىةو تىًمييىا، أىٍك ميتىأىخ  ٍرؼو ٍنيىا ًبحى ا عى ، مى ا سىاًكفه ليييمى ٍيًف أىك 
ٍرفىٍيًف فىيىٍمنىعى تأثيرى الي ٍرؼو أىٍك حى ٍنيىا ًبحى ـٍ يىكيٍف بىٍعدى األىًلًؼ ميٍستىٍعؿو ميت ًصؿه ًبيىا أىٍك ميٍنفىًصؿه عى اًء لى

ـى  كىذىًلؾى إٍف تىقىد  ٍنًع ميٍطمىقنا، كى ٍيًر  كالكىٍسرىًة المىٍكجيكدىتىٍيًف، ًخبلىفنا ًلميد ًعي المى مىٍييىا الميٍستىٍعًمي، غى عى
ب مىا / ، كىري ٍكسيكرو ًصمىةي (4)أ/ منعى قىٍبمىيىا ميٍطمىقنا84مىكيسيكرو كىالى سىاًكفو بىٍعدى مى َى ًت الر اءي الميت  ٍف فيًتحى ، كا 

                                                           

 .327-325 التسييؿ كينظر: بعدىا، كما 4/117 الكتاب (1)
 .  الياءً  نىٍحكى  باأللؼً  ك ، الكسرة نخك بالفتحة ييٍنحىى أىفٍ  كىًىيى  : س في العبارة كردت (2)
 . س مف عيف( ) كممة قطت (3)
، نحك: المكسكري  (4)  .287-4/26المساعد ينظر: ًمٍصباح. نحك: كالساكف ًغبلىؼي
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ـي الميٍستىٍعًمي غالبنا ٍك ٍكمييىا حي ًصمىةي ًباألىًلًؼ أىٍك ضيم ٍت، فىحي َى ا(1)الميت  ٍت كىف ًت المى ٍف كيًسرى ، (2)ًنعى ، كىا 
ا الىًة إال  أٍف يىكيكفى بىٍعضى مى ث ري ميسىك غي اإلمى ٍت ميٍنفىًصمىةن تىٍأًثيرىىىا ميت ًصمىةن، كىالى ييؤى ا أىث رى األىًلؼي  كىريب مى

ٍنًكي ةن في ميٍدغىـو أىٍك مىٍكقي  ًت الكىٍسرىةي مى ا أىث رى اًنعييىا ميٍطمىقنا، كىريب مى ث ري مى ييؤى وي،  كى كؼو عمٍيًو، أىٍك زاًئدنا بىٍعضي
فىاًئيىا  .(3)تىبىاعديىىا باليىاًء ًلخى

اًؿ ًلكىكًنًو آًخرى مجاًكرً  رىًة الميمى ا أيًميؿى آًخريهي  (4)كقد ييماؿي عارو ًمٍف سىبىًب اإلمالًة لمجاكى مى
 .(5)طمىبنا لمتناسيبً 

)يىا( كأيًميؿى ًمفى األسماًء غيًر المتمك نىًة )ذىا( ك)مىتىى( كى  ًمفى الحركًؼ )بىمىى( كى )أىن ى(، كى
)الى( في ًمفى الفىتحاًت الكاقعًة قىٍبؿى رىاءو مىٍكسيكرىةو ، أىٍك تاًء تىٍأًنيثو مىٍكقيكؼو  (7))إم ا الى(  (6)كى ، كى

مىمنا كافى أىٍك غىيرىهي  ، عى ا ذيًكرى الن ٍقؿي مىٍييىا. كميستىنىدي اإلمالًة في غيًر مى  .(8)عى
 

 ب/ باب  الَوْقف  84/
ـٍ يكيٍف  ا لى ط   (9)إٍف كافى آًخري المكقكًؼ عميًو ساكننا ثىبىتى بحاًلًو مى ، مييمىبلن في الخى

كىًة غالبنا، الى تنكيفي  رى اًنسي الحى ، إال  تنكيفى منصكبو غيًر ميؤن ثو بالت اًء، فييعك ضي ًمٍنوي ميجى فييٍحذىؼي
، خبلفنا لمماًزني  في الت عكيًض المرفكًع كالمجركًر في  حيًح في ذلؾى المقصكري األىٍعرىًؼ، ككالص 

ك كالكسائي  في عىدىـً الت عكيًض فيًو ميٍطمىقنا  (.10)ًمٍف تىٍنًكيًنًو ميٍطمىقنا، كألىًبي عمرو

                                                           

. ىذا نحك: كالمضمكمةي  حمارنا، كرىأيت كًفرىاش، رىاشد نحك: المفتكحةي  الراءي  (1)  .4/288 المساعد ينظر: حماريؾى
: مثاؿي  (2) . قاًربه  ذلؾى  .4/288 المساعد ينظر: كغاًربه
 .292-4/289 المساعد ينظر: (3)
 )س(. مف كالتصحيح )ما( بزيادة جاكىرىىا( )ما األصؿ في (4)
 .4/295،293 كالمساعد ، 326 التسييؿ: ينظر: (5)
 .326 التسييؿ: كينظر: )س(  مف كالتصحيح )ك( األصؿ في (6)
 .4/295،294 كالمساعد ، 326 التسييؿ: ينظر: (7)
 .4/299،296 كالمساعد ،327 ، 326 التسييؿ: ينظر: (8)
ا : مف بدالن  ، يككف أف إال   : س في (9)  . يكيفٍ  لىـٍ  مى
 .328 التسييؿ: ينظر: (10)
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ا قيًمبىٍت أىًلؼي المىٍكقيكًؼ عميًو ياءن  ب مى ، أىٍك (2)، أٍك كىاكنا(1)كييعىك ضي أىًلؼه ًمٍف نكًف)ًإذىٍف(، كىري
)أىالى((3)ىىٍمزىةن  ًصمىٍت ًبيىا ىاءي الس ٍكًت في)ىينىا( كى قىٍد تيٍحذىؼي أىًلؼي المقصكًر (4)، كىريب مىا كي ، كى

 اٍضًطرىارنا.
ـٍ تيٍحذىٍؼ فىاؤيهي أىٍك  ا لى دي، مى ـي ياًئًو أىٍجكى ننا فىعىدى ٍنقيكصي غيري المنصكًب إٍف كافى مينىك  ٍينيوي كالمى عى
ـي ياًء الميتىكىم ـً الس اًكنىًة كى  ٍك كىذىًلؾى حي دي، كى ننا فاإلٍثبىاتي أىٍجكى ـٍ يىكيٍف مينىك  ٍف لى ، كا  ٍصبلن، فىيىتىعي في اإلثباتي

ًحيًح ، / ـي الص  ٍك كىٍيًف حي ر  ـي الياًء كالكىاًك الميتىحى ٍك يىٍدعيك 85كىحي ٍذؼى في: يىٍقًضي كاٍفعىًمي كى أ/ كىالى حى
 .(5)اٍفعىميكا كنىٍحًكىف  غالبنا، إال  في قافيةو أىٍك فىاًصمىةو كى 

كىتيوي ميٍطمىقنا، أىٍك ييشىاري إلييىا دكفى  رى ـي حى ، أىٍك تيرىا ر ؾي كىىيكى األىٍصؿي (: ييسىك في الميتىحى )فصؿه
ـٍ يى  ٍرؼي إٍف لى ع ؼي الحى ـي، أىٍك ييضى ا م ةه، كىىيكى اإلٍشمى ٍكتو إٍف كانىٍت ضى كيٍف ىىٍمزىةن كىالى ميٍعتىبل  كىالى بىٍعدى صى

ـى الن ًظيًر أٍك ت ـٍ يىتىعىذ ٍر تىٍحًريكيوي، أىٍك ييكًجبي عىدى ا لى كىةي إلى الس اًكًف قىٍبمىوي، مى رى ، كتيٍنقىؿي الحى كيًف  سىاًكفو
كىةي فتحةن، فىبلى تيٍنقىؿي إال  ًمٍف ىىٍمزىةو  رى  .(7)، ًخبلىفنا لمكيكًفييفى (6)الحى

 
 
 

ـي الن ظيًر في الن ٍقًؿ ًمٍنيىا ميٍغتىفىره  كفى ًمٍنوي (9)ًإال  ًعٍندى بعًض الت ميمييفى  (8)كىعىدى ، (10)، فيًفر 
ا كىًة الفاًء اتباعن رى ٍيًرهً (11)إلى تحريًؾ الس اًكًف ًبحى يىٍحًمميكفى المىٍنصيكبى في ذىًلؾى عمى غى ذا   (12)، كى ، كا 

                                                           

 المساعد بعًصٍي. كمررتي  عًصٍي، كرىأٍيتي  عًصٍي، ىًذهً  يقكلكف: قميمةه، كًىيى  قيس، ًمفٍ  كناسو  لفزارةى  لغةه  كىًىيى   (1)

4/305. 
. لبعضً  لغةي  كىًىيى   (2) : طي ئو  .4/305 المساعد بأفعيك. رتي كمر  أٍفعيٍك، ىًذهً  يقكلكفى
. لبعضً  لغةه  كىًىيى  (3) : طي ئو ٍرتي  فىتىأٍ  كرأيتي  فىتىٍأ؛ ىذا يقكلكفى مىرى  .4/306 المساعد . ًبفىتىأٍ  كى
: أىفٍ  كذلؾى   (4)  .4/306 المساعد كأىالىهي. ىينىاهي، تقكؿى
 .328 التسييؿ: ينظر: (5)
 .329 التسييؿ: ينظر: (6)
فٍ  قىٍبمىيىا، الس اًكفً  إلى الفتحةً  قؿى ن الككفيكفى  أجازى   (7) : ىىٍمزىةن، المفتكحي  يىكيفً  لىـٍ  كا   .4/318 المساعد البكىٍر. رأيتي  فيقكلكفى
فٍ  قىٍبمىيىا، الس اكفً  إلى اليمزةً  ًمفى  الكسرةى  فتنقؿ ، البيًطئٍ  مررتي  تقكؿ:  (8) ( إلى أد ل كا  : ككذا )فيًعؿى ديٍؤ، ىذا تقكؿي  بالن قؿً  الر 

فٍ  ، بالن قؿً   .4/319 المساعد فيًعٍؿ. إلى أد ل كا 
كفى  الى   (9) ـى  يغتفري دى  .4/319 المساعد كغيًرًه، الميمكزى  كيجعمكفى  اليمزىًة، مىعى  الن ظيرً  عى
 .4/319 المساعد اليمزًة. ًمفى  النقؿً  ًمفى  بػ)ًمٍنوي( يريدي   (10)
(11)  : ًدٍئ، ىذا يقكلكفى ًدٍئ، كرأيتي  الر  ًدٍئ. كمررتي  الر  بىٍأ. البيطيؤٍ  كىذا بالر   .319 /4 كالمساعد كالخى
يىٍحًمميكفى المىٍنصيكبى في ذىًلؾى عمى غيره() عبارة  (12)  س. ةنسخ مف ساقطة كى
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كىةي  رى كىًتيىانيًقمىٍت حى رى اًزي كفى كاقفيفى عمى حاًمًؿ حى ذىفىيىا الًحجى ا (1)اليىٍمزىًة حى ، ييكقىؼي عميًو ميٍستىًبد ا (2)ًبمى
كىًة/ رى ا قىٍبمىيىا نىاًقبلن أىٍك ميٍتًبعنا، 85ميٍستىًبد ا ًبًو، كىأىٍثبىتىيىا غيريىيـ ساًكنىةن أىٍك ميٍبدىلىةن بمجاًنًس حى ب/ مى

رى  ا أيٍبًدلىٍت بمجانًس حى اًزي كفى كىريب مى ٍنقيكلىةو، كىالى ييٍبًدلييىا الًحجى ٍيًر مى كىةو غى رى كىًتيىا بىٍعدى سككفو باؽو، أىٍك حى
اًنًسيىا كىةو إال  ًبميجى رى  .(3)بىٍعدى حى

(: ًإبداؿي تاًء الت أنيًث  ٍمًع  (4))فصؿه ـٍ تىكيٍف في جى ا لى ًتيىا، مى ٍقًؼ ىاءن أىٍعرىؼي ًمٍف سبلمى في الكى
، فتك ٍمًع تىٍصًحيحو ( كىٍجيىافً جى ، كفي )ىىٍييىاتى ؛ كىًىيى في الت سميىًة ًبيىا (5)كفي سبلمىتييىا أىعرىؼى

فىاتو  ال  فػ كىعىرى ، كىاً  ةى إٍف ليًحظى اإلٍبدىاؿي  .(6)كطمحى
ا( االستفيامي ًة  ٍقفنا، كعمى)مى ا أىٍك كى ٍزمن ييكقىؼي ًبيىاًء الس ٍكًت عمى الًفٍعًؿ المىٍحذيكًؼ اآلًخًر جى كى
ـٍ  ا( مضافنا إلييىا، كاختيارنا إٍف لى كبنا إٍف كافى الًفٍعؿي مىٍحذيكؼى الفىاًء كالعىٍيًف، ككانىٍت)مى المجركرًة كيجي
 ) )أىٍيفى ( كى )لىعىؿ  ( كى )لىٍيتى ( كى )ثيـ ( كى )كىٍيؼى ( كى )ىىميـ ( كى )ًىيى ( كى كىازنا بػ)ىيكى ؿي جى تيكصى يىكيكنىا كذلؾى ، كى

( ميرىاًدفىةً  )ًإف  ك دىةً كى ( كىالن كًف الميعىاقىبىًة لئلضافىًة كىالد ال ًة عمى اإًلناًث، كالميؤى ـٍ تىاًء  )نىعى الث ًقيمىًة، كى
كىاًفًو /  ًميًر كى )ىينىا( 86الض  كىًة كىأىًلفىي )أىالى( كى ر   .(7)أ / كياًئًو الميتىحى

ٍقًؼ اضطرارنا،  ٍصؿي مىٍجرىل الكى يٍجًرم الكى ًمٍنوي إبدىاؿي بعًض كى ا أيٍجًرمى مىٍجرىاهي اختيارنا، كى كىريب مى
ٍصًؿ ألؼى المقصكًر كىاكنا  .(8)الط ائييفى في الكى

ٍحًبًو  –كالحمدي هلًل كىٍحدىهي  –تىـ  الًكتىابي  م دو الن ًبي  كىآًلًو كىصى ٍمًقًو ميحى مىكاتيوي عمى ًخيرىًة خى كىصى
م ـى  سى مىى يىًد العىبٍ  –كى فىا اهللي عى ب ًو، إبراىيـ بف طاىر بف عبد اهلل األىٍرًبم ي، عى ًد الفىًقيًر إلى رىٍحمىًة رى

ًبيع اآلًخر ًمٍف شيكًر سىنىًة  ًف المسمميفى كاف ةن، كذلؾى في يكـً االثنيًف ثىاًمًف رى ٍنوي كىعىٍف كىاًلدىٍيًو كىعى عى
 كستمئةو. (9) [كىأىٍربىًعيفى ]خمسو 

                                                           

(1)  : بٍ  ىىذىا يقكلكفى ٍب، كرأيتي  ،الخى ٍب، كمررتي  الخى ٍد، كىذا . بالبيطٍ  كمررتي  ، البيطٍ  كرأيتي  ، البيطٍ  كىذا بالخى  كرأيتي  الر 

ٍد، ٍد. كمررتي  الر   .4/319 المساعد بالر 
 . كما : س في  (2)
-322، 2/310 لمرضي الشافية كشرح ،74-9/73 يعيش البف المفصؿ كشرح ،330-329 التسييؿ: ينظر: (3)

 .6/214 كاليمع .319-4/318 كالمساعد ،323
 . قبميا ما المتحرؾ :  زيادة س في بعدىا  (4)
 . كجياف مف بدال ، لغتاف : س في  (5)
 .217-6/215 كاليمع .2/288لمرضي الشافية كشرح ،330 التسييؿ: ينظر: (6)
 .219-6/216 كاليمع .2/296لمرضي الشافية كشرح ،331-330 التسييؿ: ينظر: (7)
 .221-6/219 كاليمع .2/324لمرضي الشافية كشرح ،331 التسييؿ: ينظر: (8)
 يبدك. ما عمى الكتاب نسخة كىي األصؿ، في كاضح غير  (9)

أ86  
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 قائمة المصادر والمراجع
ىػ .تحقيؽ: عز الديف 351: أىبك الط يًب الم غكم  ، عبد الكاحد بف عمي، ت  اإلبدال  

 ـ.1961-1960التنكخي، دمشؽ 
ىػ. تحقيؽ: طو عبد 911: السيكطي، جبلؿ الديف، تالشباه والنظائر في النحو

 .1975الرؤكؼ سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، القاىرة 
ىػ. تحقيؽ: د. 316: ابف السراج، أبك بكر محمد بف السرم، ت الصول في النحو

، كالجزء الثاني طيبع 1973النجؼ،  -عبد الحسيف الفتمي، الجزء األكؿ طبع بمطبعة النعماف
 .1973بغداد  –بمطبعة سمماف األعظمي 
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عبد اهلل، ت: : ابف مالؾ، جماؿ الديف محمد بف االعتماد في نظائر الظاء والضاد
 .1980ىػ. تحقيؽ: د. حاتـ الضامف، فرزة مف مجمة المجمع العممي العراقي 672

 .1956، الطبعة الثانية 1976: الزركمي، خير الديف، ت العلم
: ابف مالؾ ، تحقيؽ د. محمد حسف عكاد، دار اللفاظ المختمفة في المعاني المؤتمفة

 .1991الجيؿ، بيركت، كدار عمار، عٌماف 
ىػ. 646: القفطي، جماؿ الديف عمي بف يكسؼ، ت إنباه الرواة عمى أنباه النحاة

 .1973-1955تحقيؽ: محمد أبي الفضؿ إبراىيـ، مطبعة دار الكتب المصرية 
ىػ. تحقيؽ: محمد محيي 577: أبك البركات األنبارم، ت اإلنصاف في مسائل الخلف

 الديف عبد الحميد ، دار الفكر لمطباعة.
ىػ. 761: ابف ىشاـ األنصارم، جماؿ الديف عبد اهلل بف يكسؼ، ت مسالكأوضح ال

 .1974، دار الفكر لمطباعة 6تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد ، ط
ىػ. تحقيؽ: د. حسف 377: أبك عمي الفارسي، الحسف بف أحمد ت اإليضاح العضدي
 .1969فرىكد شاذلي، مصر 

ىػ.  مطبعة 745ير الديف محمد بف يكسؼ، ت : أبك حياف األندلسي، أثالبحر المحيط
 ىػ.1328السعادة بمصر 

: السيكطي، تحقيؽ: محمد أبي الفضؿ بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة
 .1965إبراىيـ، مطبعة عيسى البابي الحبي بمصر 

ىػ. 817: الفيركز أبادم، مجد الديـ محمد بف يعقكب، ت البمغة في تاريخ أئمة المغة
 دمشؽ. 1972: محمد المصرم، تحقيؽ

ـ . ترجمة: د. رمضاف عبد التكاب، 1956: كارؿ برككمماف، ت تاريخ الدب العربي
 ـ.1975دار المعارؼ بمصر 

ىػ ، 932: الزركشي، محمد بف إبراىيـ، ت والحفصية  تاريخ الدولتين الموحدية
 ىػ.1289مطبعة الدكلة التكنسية، 

 ىػ. حيدر آباد.748الذىبي، شمس الديف محمد بف أحمد، ت  تذكرة الحفاظ:
: ابف مالؾ، تحقيؽ: محمد كامؿ بركات، دار الكتاب تسييل الفوائد وتكميل المقاصد

 .1967العربي بمصر، 
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 ـ.1967-1964ىػ. القاىرة 370: األزىرم، محمد بف أحمد، ت تيذيب المغة
المرادم، ابف قاسـ  شرح اللفية(:توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك )

 ، مكتبة الكميات األزىرية، القاىرة.2ىػ. تحقيؽ: عبد الرحمف عمي سميماف، ط749، ت
ىػ. تحقيؽ: يكسؼ أحمد 645الشمكبيف، عمر بف محمد، ت  ي: أبك عمالتوطئة

 .1973المطاكع، القاىرة، 
محمد شريؼ سعيد : ابف ىشاـ األنصارم، تحقيؽ: الجامع الصغير في عمم النحو

 .1968الزيبؽ، مطبعة المبلح بدمشؽ، 
: المرادم، تحقيؽ: طو محسف، العراؽ، المكصؿ الجنى الداني في حروف المعاني

1976. 
ىػ. تحقيؽ: سعيد عبد الكريـ 521: ابف السيد البطميكسي، ت الحمل في إصلح الخمل

 .1980، دار الرشيد، بغداد 
ىػ. تحقيؽ: محمد عمي النجار، دار 392ماف، ت : ابف جنى، أبك الفتح عثالخصائص
 . دار المعارؼ اإلسبلمية، الترجمة العربية.1952الكتب المصرية 

، أحمد بف القادر ، تذيل القراء الكبار ىػ. نشر مع كتاب)معرفة 749: ابف مكتـك
 .1969لمذىبي(، تحقيؽ: محمد سيد جاد الحؽ، مطبعة دار التأليؼ بمصر  –القراء الكبار 

 .1954: ابف جنى، تحقيؽ: السقا كآخركف، مصر ر صناعة اإلعرابس
ىػ. تحقيؽ: مصطفى 845: المقريزم، أحمد بف عمي، ت السموك لمعرفة دول المموك

 .1934زيادة، القاىرة 
ىػ. مكتبة 1089: ابف العماد الحنبمي، عبد الحي، تشذرات الذىب في أخبار من ذىب

 ىػ.1350القدس بمصر 
عمي بف مى ألفية ابن مالك )منيج السالك إلى ألفية ابن مالك(: شرح الشموني ع

 ىػ. مطبعة البابي الحمبي بمصر.929محمد األشمكني، ت
ق. 686: ابف الناظـ، بدر الديف محمد بف محمد بف مالؾ، ت شرح ألفية ابن مالك

 منشكرات ناصر خسرك، بيركت.
 .1974مف السيد، القاىرة : ابف مالؾ، الجزء األكؿ. ت. د. عبد الرحشرح التسييل
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القسـ األكؿ، بغداد  –: المرادم، تحقيؽ: حسيف تكراؿ، رسالة ماجستير شرح التسييل
1971. 

 ىػ. البابي الحمبي بمصر.905: خالد األزىرم، ت شرح التصريح عمى التوضيح
ىػ. تحقيؽ: د. 669: ابف عصفكر، عمي بف مؤمف األشبيمي، ت شرح جمل الزجاجي

 .1980، العراؽ، المكصؿ صاحب أبك جناح
ىػ، دار الطباعة العامرة، 746: الجاربردم، أحمد بف الحسف، تشرح الشافية

 ىػ.1310
ىػ. تحقيؽ: نكر الحسف كآخريف، 688: رضي الديف االستربادم، ت شرح الشافية

 ىػ.1358-1356مطبعة حجازم، القاىرة 
ديف عبد الحميد، : ابف ىشاـ األنصارم، تحقيؽ: محمد محيي الشرح شذور الذىب

 .1957، مطبعة السعادة بمصر 7ط
: بياء الديف عبد اهلل بف عقيؿ اليماني، شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك

 .1974، دار الفكر  6ىػ. تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، ط769ت
: ابف مالؾ، تحقيؽ: د. عبد المنعـ ىريدم، الجزء شرح عمدة الحافظ وعدة اللفظ

 .1975،  1األكؿ، ط
: ابف مالؾ، تحقيؽ: عدناف الدكرم، مطبعة العاني، شرح عمدة الحافظ وعدة اللفظ

 .1977بغداد 
: ابف ىشاـ األنصارم، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد شرح قطر الندى وبل الصدى

 .1963، مصر 11الحميد، ط
، الطبعة 1979ت، : رضي الديف االستربادم، دار الكتب العممية، بيرك شرح الكافية

 المصكرة.
: ابف مالؾ، تحقيؽ: د. عبد المنعـ ىريدم، دار المأمكف لمتراث، شرح الكافية الشافية

 .1982،  1ط
ق. عالـ الكتب، بيركت، الطبعة 643: ابف يعيش بف عمي، ت شرح المفصل

 المصكرة.
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 ىػ. تحقيؽ: د.646: ابف الحاجب، عثماف بف عمر، ت شرح الوافية نظم الكافية
 .1980مكسى بنام العميمي، مطبعة اآلداب في النجؼ األشرؼ 

ىػ. تحقيؽ: أحمد عبد  400: الجكىرم، إسماعيؿ بف حماد، ت بحدكد سنة الصحاح
 .1956الغفكر عطار، القاىرة 
ىػ. تحقيؽ:عبد اهلل الجبكرم، مطبعة 772: األسنكم، جماؿ الديف، ت طبقات الشافعية

 .1970اإلرشاد، بغداد 
ىػ. تحقيؽ: الطناحي 771: السبكي، تاج الديف عبد الكىاب، ت لشافعيةطبقات ا

 كالحمك، مطبعة عيسى البابي الحمبي، مصر.
ىػ. تحقيؽ: د. محسف غياض، 847: ابف قاضي شبية، ت طبقات النحاة والمغويين

 .1974-1973النجؼ األشرؼ 
ىػ. تحقيؽ: 833: ابف الجزرم، محمد بف محمد، ت  غاية النياية في طبقات القراء

 .1935-1932برجستراسر كبرتز، القاىرة 
: ابف معيط، أبك الحسيف زيف الديف يحيى ابف عبد المعطي، ت الفصول الخمسون

 .1977ىػ. تحقيؽ: محمكد محمد الطناحي، البابي الحمبي، القاىرة 628
 ىػ مطبعة السعادة بمصر. 817: الفيركز أبادم ، ت القاموس المحيط

ىػ. 953: محمد بف طكلكف الصالحي، ت ية في تاريخ الصالحيةالقلئد الجوىر 
 .1949تحقيؽ: محمد أحمد دىماف، دمشؽ 

 ىػ.1314: ابف الحاجب، االستانة الكافية في النحو
ىػ. تحقيؽ: عبد السبلـ ىاركف، 180: سيبكيو، أبك بشر عمرك بف عثماف، ت الكتاب

 .1977، الييئة المصرية، القاىرة  2ط
ىػ، استانبكؿ 1067: حاجي خميفة، ت ن أسامي الكتب والفنونكشف الظنون ع

 ـ.1944
، ت لسان العرب  .1955ىػ، دار صادر ، بيركت 711: ابف منظكر محمد بف مكـر

 .1960ىػ ، تحقيؽ: عز الديف التنكخي، دمشؽ 351: أبك الطيب المغكم، ت المثنى
 ىػ.1318ىػ، طبعة بكالؽ 458: ابف سيده، عمي بف إسماعيؿ، ت المخصص

 .1968ـ، دار المعارؼ بمصر 2005: د. شكقي ضيؼ، ت المدارس النحوية
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، دار الشركؽ، طالمدارس النحوية في مصر والشام ، 1: د. عبد العاؿ سالـ مكـر
1980. 

: ابف عقيؿ، تحقيؽ: د. محمد كامؿ بركات، دار الفكر المساعد عمى تسييل الفوائد
 .1984-1980بدمشؽ، كدار المدني بجدة 

، تحقيؽ: نجاتي 1ىػ، ج207: الفراء، أبك زكريا يحيى بف زياد، ت عاني القرآنم
 .1972-1955، تحقيؽ: شمبي، القاىرة 3، تحقيؽ: النجار، ج2كالنجار، ج

 .1957ـ، مطبعة الترقي، دمشؽ 1987: عمر رضا كحالة، ت معجم المؤلفين
مازف المبارؾ كمحمد : ابف ىشاـ األنصارم، تحقيؽ: مغني المبيب عن كتب العاريب

 .1979عمى حمد اهلل، جار الفكر، بيركت 
: أحمد بف مصطفى الشيير بطاش كبرم زادة ، ت مفتاح السعادة ومصباح السيادة

 ىػ ، الجزء األكؿ، مراجعة: كامؿ البكرم، كعبد الكىاب أبك النكر، دار الكتب الحديثة. 968
ىػ. تحقيؽ: محمد 538شرم، ت : الزمخشرم، جار اهلل محمكد بف عمر الزمخالمفصل

 محيي الديف عبد الحميد، مطبعة حجازم بالقاىرة.
ىػ. تحقيؽ: د. كاظـ بحر 471: عبد القاىر الجرجاني، ت المقتصد في شرح اإليضاح

 .1982المرجاف، منشكرات كزارة الثقافة كاإلعبلـ، دار الرشيد لمنشر، بغداد 
تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ ىػ. 285: المبرد، محمد بف يزيد، ت المقتضب

 ـ القاىرة.1984 -ىػ  1404عضيمة،ت
: ابف عصفكر، تحقيؽ: د. أحمد عبد الستار الجكارم كعبد اهلل الجبكرم ، المقرب

 .1972-1971بغداد ،   –رئاسة ديكاف األكقاؼ ، إحياء التراث اإلسبلمي 
آلفاؽ الجديدة، : ابف عصفكر، تحقيؽ: د. فخر الديف قباكة، دار االممتع في التصريف

 .1979بيركت 
ابف جنى، تحقيؽ: إبراىيـ مصطفى، كعبد اهلل  المنصف )شرح التصريف لممازني(:

 .1954أميف، البابي الحمبي بمصر 
: أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: جيمزر منيج السالك في الكلم عمى ألفية ابن مالك

 .1947نيكىافف 
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ف تغرم برد، جماؿ الديف ابك المحاسف : ابالنجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة
 ىػ. دار الكتب المصرية. 847يكسؼ بف تغرم بردم، ت 

: الميداني، أبك الفضؿ أحمد بف محمد النيسابكرم، ت نزىة الطرف في عمم الصرف
 ق.1298ىػ. مطبعة الجكائب، القسطنطينية، 518

ىػ، 1014: المقرم، أحمد بف محمد، ت نفح الطيب عن غصن الندلس الرطيب
 .1968تحقيؽ: د. إحساف عباس، بيركت 

: السيكطي، رسالة ماجستير، النكت عمى اللفية والكافية والشافية والشذور والنزىة
 .1983كمية اآلداب،  –دراسة كتحقيؽ: فاخر جبر مطر، جامعة بغداد 

: السيكطي، الجزء األكؿ ، تحقيؽ: عبد السبلـ ىمع اليوامع شرح جمع الجوامع
، كالجزء الثاني ىاركف كا السابع بتحقيؽ: الدكتكر عبد العاؿ  إلىلدكتكر عبد العاؿ سالـ مكـر

، دار البحكث العممية، الككيت   .1980-1975سالـ مكـر
ىػ. الجزء الثالث، نشر باعتناء 764: صبلح الديف آيبؾ الصفدم، ت الوافي بالوفيات

 .1953ديدرينغ، المطبعة الياشمية، دمشؽ 
ىػ. تحقيؽ: عادؿ نكييض، 809نقذ، أحمد بف حسف بف عمي، ت : ابف مالوفيات

 .1978بيركت 
 
 
 
 
 

 المحتكيات
 رقـ الصفحة المكضكع
  الطبعة األكلى افتتاحية
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  مالؾ ابف
  كنسبتو الكتاب اسـ
  كتابو في المؤلؼ نيج

  العبارة في االختصار
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  التسييؿ في رأيو مخالفة
  الكتاب في الخبلفية المسائؿ

  الكتاب في مالؾ ابف آراء
  كأمثمتو الكتاب شكاىد
  القبائؿ لغات
  اآلراء نسبة في
  النحكم الخبلؼ بياف في

  مالؾ ابف عند النحكم المصطمح
  التسييؿ كأبكاب الكتاب أبكاب بيف

  التحقيؽ منيج
  الكتاب نسخة كصؼ
  المخطكطة مف صكر
  المحقؽ النص
  المؤلؼ خطبة
  كاألقساـ العبلمات مف بذلؾ يتعمؽ كما الكممة شرح باب
  بيما يتعمؽ كما كاألفعاؿ األسماء مف الصحيح إعراب باب
  كاألفعاؿ األسماء مف المعتؿ إعراب باب
  بذلؾ يتعمؽ كما كالمجمكع المثنى إعراب باب
  التصحيح كجمع التثنية باب
  كالنكرة المعرفة باب
  العمـ باب
  المضمرات باب
  اإلشارة أسماء باب
  المكصكالت باب
  كالبلـ األلؼ لحاؽ باب
  المبتدأ باب
  لمخبر الناصبة لبلسـ األفعاؿ الرافعة باب
  المقاربة أفعاؿ باب
  باألفعاؿ المشبية الحركؼ باب
  كالخبر لممبتدأ األفعاؿ الناصبة باب
  الفاعؿ باب
  الفاعؿ عف ينكب الذم المفعكؿ باب
  مبلبسو أك بضميره بو المفعكؿ عف شبيو أك الفعؿ اشتغاؿ باب
  كلزكمو الفعؿ تعدم باب
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  كاحدان  معمكالن  فصاعدان  العامميف تنازع باب
  المصدر باب
  لو المفعكؿ باب
  فيو المفعكؿ باب
  معو المفعكؿ باب
  االستثناء باب
  الحاؿ باب
  التمييز باب
  االستثناء في المذككرة سكل كمعانييا الجارة الحركؼ باب
  اإلضافة باب
  المصدر إعماؿ باب
  التعجب باب
  كبئسى  نعـى  باب
  حبذا باب
  التفضيؿ أفعاؿ باب
  الفاعؿ اسـ باب
  الفاعؿ باسـ المشبية الصفة باب
  التابع باب
  التككيد باب
  النعت باب
  البدؿ باب
  البياف عطؼ باب
  النسؽ عطؼ المعطكؼ باب
  المنادل باب
  منو كالمتعجب بو المستغاث باب
  النداء غير في تستعمؿ لـ أسماء باب
  الندبة باب
  الترخيـ باب
  كالترحـ كالذـ المدح عمى كالنصب االختصاص باب
  العاـ النفي باب
  بيما ألحؽ كما كاإلغراء التحذير باب

  كمعانييا األفعاؿ باب أبنية
  الكصؿ ىمزة باب
  المجرد الثبلثي مصادر أبنية باب
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  الثبلثي غير مصادر أبنية باب
  بصفة كليس أكلو في الميـ زيدت ما باب
  األفعاؿ أسماء باب
  التككيد نكني باب
  ينصرؼ ال كما ينصرؼ ما باب
  كاف ما كائف بمفظ التسمية كيفية باب
  كعكاممو الفعؿ إعراب باب
  الجـز عكامؿ باب
ذا إذ عمى الكبلـ تتميـ باب   يذكر لـ كما ذكر مما كشبييما كا 
  عميو كالمقسـ القسـ باب
  العدد باب
  كذيت ككيت ككأيف ككذا كـ

  الحكاية باب
  باب اإلخبار

  باب التذكير كالتأنيث
  التأنيثباب ألفي 

  باب المقصكر كالتأنيث
  باب التقاء الساكنيف

  باب االسـ المنسكب إليو
  باب أمثمة الجمع قميمو ككثيره

  باب التصغير
  باب تتميـ الكبلـ عمى معاني الحركؼ كأحكاميا

  باب التصريؼ
  باب أحكاـ اليمزة

  باب مخارج الحركؼ
  باب اإلدغاـ
  باب اإلمالة

  الكقؼباب 
  قائمة المصادر كالمراجع

  المحتكيات
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