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مجيع احلقوق حمفوظة ملكتبة أهل البيت (ع)


مقدمة مكتبة أهل البيت
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل أهل بيته
احلمد هلل ّ
الطيبني الطاهرين – وبعد:
يرس مكتبة أهل البيت(ع) أن تقدّ م لك أخي القارئ الكريم كتاب «املناهل
ّ

الصافية رشح املقدمة الشافية» ملؤلفه العالمة :العالمة لطف اهلل بن حممد
الغياث الظفريي ،املتوىف سنة 1035هـ وذلك ضمن مطبوعات املكتبة للعام
1436هـ2015 -م.
وقد َصدَ َر بحمد اهلل تعاىل عن مكتبة أهل البيت(ع):
-1الشايف ،تأليف /اإلمام احلجة عبداهلل بن محزة(ع) 614هـ ،مذ ّي ً
ال بالتعليق
الوايف يف ختريج أحاديث الشايف ،تأليف السيد العالمة نجم العرتة الطاهرة/
احلسن بن احلسني بن حممد ¦1388هـ.
َ -2م ْط َل ُع ال ُبدُ ْو ِر َو ََمْ َم ُع ال ُب ُح ْو ِر يف تراجم رجال الزيدية ،تأليف /القايض العالمة
املؤرخ شهاب الدين أمحد بن صالح بن أيب الرجال ¦1029 ،هـ 1092-هـ.
ّ
َ -3م َط ْالِ ُع األَ ْن َو ْا ِر َو َم َش ْا ِر ُق ّ
س َواألَ ْق َم ْا ِر  -ديوان اإلمام املنصور باهلل
الش ُم ْو ِ
عبداهلل بن محزة(ع) 614 -هـ.

َ-4مموع كتب ورسائل اإلمام املهدي احلسني بن القاسم العياين(ع) 376هـ 404 -هـ.
َ -5حم َ ِ
اس ُن األَ ْز َه ِ
رت ِة األَ ْط َه ْا ِر ،رشح القصيدة التي نظمها
ار يف َت ْف ِص ْي ِل َمنَا ِق ِ
ب ال ِع ْ َ

اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة(ع) ،تأليف /الفقيه العالمة الشهيد محيد
ّ
املحّل اهلمداين الوادعي ¦ 652 -هـ.
بن أمحد

َ -6مموع السيد محيدان ،تأليف /السيد العامل نور الدين أيب عبداهلل محيدان بن
حييى بن محيدان القاسمي احلسني .¥

-7السفينة املنجية يف مستخلص املرفوع من األدعية ،تأليف /اإلمام أمحد بن
هاشم(ع)  -ت 1269هـ.
 -8لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار وتراجم أويل العلم واألنظار ،تأليف/
اإلمام احلجةَ /مدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428هـ.
َ -9مموع كتب ورسائل اإلمام األعظم أمري املؤمنني زيد بن عّل(ع) ،تأليف/
اإلمام األعظم زيد بن عّل بن احلسني بن عّل بن أيب طالب(ع) 75هـ 122 -هـ.
-10رشح الرسالة الناصحة باألدلة الواضحة ،تأليف /اإلمام احلجة عبداهلل بن
محزة(ع)  -ت 614هـ.
-11صفوة االختيار يف أصول الفقه ،تأليف/اإلمام احلجة عبداهلل بن
محزة(ع) ت614هـ.
 -12املختار من صحيح األحاديث واآلثار من كتب األئمة األطهار وشيعتهم
َِص ِه /الس ّيد العالمة حممد بن حييى بن احلسني بن حممد حفظه
األخيار ،لِ ُم ْخت ِ ِ
اهلل تعاىل ،اختِصه من الصحيح املختار للسيد العالمة /حممد بن حسن

العجري ¦.
-13هداية الراغبني إىل مذهب العرتة الطاهرين ،تأليف /السيد اإلمام اهلادي بن إبراهيم
الوزير(ع)  -ت822هـ.
-14اإلفادة يف تاريخ األئمة السادة ،تأليف /اإلمام أيب طالب حييى بن احلسني
اهلاروين(ع)  424 -هـ.
-15املنري  -عىل مذهب اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم
(ع) تأليف /أمحد بن موسى الطربي .¥
 -16هناية التنويه يف إزهاق التمويه ،تأليف السيد اإلمام /اهلادي بن إبراهيم
الوزير(ع) 822 -هـ.
 -17تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني ،تأليف /احلاكم اجلشمي املحسن بن حممد
بن كرامة ¦ 494 -هـ.

 -18عيون املختار من فنون األشعار واآلثار ،تأليف اإلمام احلجةَ /مدالدين
بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-19أخبار فخ وخرب حييى بن عبداهلل (ع) وأخيه إدريس بن عبداهلل(ع)،
تأليف /أمحد بن سهل الرازي ¦.
ِ
العامل ،تأليف /اإلمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم
-20الوافد عىل
الريس(ع)  246 -هـ.
 -21اهلجرة والوصية ،تأليف /اإلمام حممد بن القاسم بن إبراهيم الريس(ع).
-22اجلامعة املهمة يف أسانيد كتب األئمة ،تأليف/اإلمام احلجة َمدالدين بن
حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-23املختِص املفيد فيام ال جيوز اإلخالل به ّ
لكل مكلف من العبيد ،تأليف /القايض
العالمة أمحد بن إسامعيل العلفي  ¥ت 1282هـ.
-24مخسون خطبة للجمع واألعياد.
-25رسالة الثبات فيام عىل البنني والبنات ،تأليف /اإلمام احلجة عبداهلل بن
محزة(ع) ت614هـ.
-26الرسالة الصادعة بالدليل يف الرد عىل صاحب التبديع والتضليل ،تأليف/
اإلمام احلجةَ /مدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-27إيضاح الداللة يف حتقيق أحكام العدالة ،تأليف /اإلمام احلجة َمدالدين
بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-28احلجج املنرية عىل األصول اخلطرية ،تأليف/اإلمام احلجة َمدالدين بن
حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-29النور الساطع ،تأليف /اإلمام اهلادي احلسن بن حييى القاسمي(ع) 1343هـ.

رب العباد ،تأليف /السيد العالمة حممد بن احلسن
-30سبيل الرشاد إىل معرفة ّ
بن اإلمام القاسم بن حممد(ع)1010هـ 1079 -هـ.

-31اجلواب الكاشف لاللتباس عن مسائل اإلفريقي إلياس  -ويليه /اجلواب
الراقي عىل مسائل العراقي ،تأليف /السيد العالمة احلسني بن حييى بن
احلسني بن حممد (ع) (1358هـ 1435 -هـ).
-32أصول الدين ،تأليف/اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني(ع)245هـ 298 -هـ.

-33الرسالة البديعة املعلنة بفضائل الشيعة ،تأليف /القايض العالمة عبداهلل بن
زيد العنيس ¦ 667 -هـ.
-34العقد الثمني يف معرفة رب العاملني ،تأليف األمري احلسني بن بدرالدين
حممد بن أمحد(ع) 663هـ.
-35الكامل املنري يف إثبات والية أمري املؤمنني(ع) ،تأليف /اإلمام القاسم بن
إبراهيم الريس (ع) 246هـ.
كتاب الت َّْحرِ ْيرِ  ،تأليف /اإلمام الناطق باحلق أيب طالب حييى بن احلسني
ُ -36
اهلاروين(ع) 424 -هـ.
َ-37مموع فتاوى اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني(ع) 1319هـ.
-38القول السديد رشح منظومة هداية الرشيد ،تأليف /السيد العالمة احلسني
بن حييى بن احلسني بن حممد (ع) (1358هـ 1435 -هـ).
-39قصد السبيل إىل معرفة اجلليل ،تأليف السيد العالمة /حممد بن عبداهلل
عوض حفظه اهلل تعاىل.
-40نظرات يف مالمح املذهب الزيدي وخصائصه ،تأليف السيد العالمة/
حممد بن عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-41معارج املتقني من أدعية سيد املرسلني ،مجعه السيد العالمة /حممد بن
عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-42االختيارات املؤ َّيدية ،من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد اإلمام احلجة/
َمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع)1332( ،هـ 1428 -هـ).
-43من ِ
ثامر ال ِع ْل ِم واحلكمة (فتاوى وفوائد) ،تأليف السيد العالمة /حممد بن
عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.

-44التحف الفاطمية رشح الزلف اإلمامية ،تأليف اإلمام احلجةَ/مدالدين بن
حممد املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
واجل ْهرِ ببسم اهلل الرمحن الرحيم ،وإثبات
الرفع َّ
-45املنهج األقوم يف َّ
والضم َ
حي َع َىل َخ ْ ِري ا ْل َع َم ِل يف التأذين ،وغري ذلك من الفوائد التي هبا النَّ ْف ُع األَ َعم،
َّ
تأليف /اإلمام احلجةَ /مد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع).

-46األساس لعقائد األكياس ،تأليف/اإلمام القاسم بن حممد (ع).
-47البالغ الناهي عن الغناء وآالت املالهي .تأليف اإلمام احلجةَ/مدالدين
بن حممد املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-48األحكام يف احلالل واحلرام ،لإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن
القاسم بن إبراهيم(ع) 245هـ 298 -هـ.
-49املختار من(كنز الرشاد وزاد املعاد ،تأليف/اإلمام عزالدين بن احلسن(ع)ت900هـ).
-50شفاء غليل السائل عام حتمله الكافل ،تأليف /العالمة الفاضل :عّل بن
صالح بن عّل بن حممد الطربي.
-51الفقه القرآين ،تأليف السيد العالمة /حممد بن عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-52تعليم احلروف إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-53سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة املبتدئني /اجلزء األول احلروف
اهلجائية ،إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-54سلسلة تعليم مبادئ احلساب /اجلزء األول األعداد احلسابية من ( 1إىل ،)10
إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-55تسهيل التسهيل عىل متن اآلجرومية ،إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-56أزهار وأثامر من حدائق احلكمة النبوية عىل صاحبها وآله أفضل الصالة
والسالم ،تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
 -57متن الكافل بنيل السؤل يف علم األصول ،تأليف /العالمة حممد بن حييى
هبران (ت957 :هـ).

 -58املوعظة احلسنة ،تأليف /اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني(ع) 1319-هـ.
-59أسئلة ومواضيع هامة خاصة بالنساء ،تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل
عوض حفظه اهلل تعاىل.
-60املفاتيح ملا استغلق من أبواب البالغة وقواعد االستنباط ،تأليف السيد العالمة/
حممد عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-61سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة املبتدئني /اجلزء الثاين احلركات وتركيب
الكلامت ،إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-62سلسلة تعليم مبادئ احلساب /األعداد احلسابية اجلزء الثاين ،إصدارات
مكتبة أهل البيت (ع).
 -63املركب النفيس إىل أدلة التنزيه والتقديس ،تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل
عوض حفظه اهلل تعاىل.
 -64املناهل الصافية رشح املقدمة الشافية ،تأليف /العالمة لطف اهلل بن حممد الغياث
الظفريي ،ت 1035هـ.
وهناك الكثري الط ّيب يف طريقه للخروج إىل النور إن شاء اهلل تعاىل ،نسأل اهلل
تعاىل اإلعانة والتوفيق.
ونتقدّ م يف هذه العجالة بالشكر اجلزيل ّ
لكل من ساهم يف إخراج هذا العمل اجلليل إىل
النور -وهم كُ ُثر -نسأل اهلل أن يكتب ذلك للجميع يف ميزان احلسنات ،وأن جيزل هلم
األجر واملثوبة.
ف بإهداء هذا العمل املتواضع إىل روح موالنا اإلمام احلجة/
نترش ُ
وختام ًا ّ
َمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي -سالم اهلل تعاىل عليه ورضوانه-
ِ
باعث كنوز أهل البيت(ع) ومفاخرهم ،وصاحب الفضل يف نرش تراث أهل
البيت(ع) وشيعتهم األبرار .¤
وأدعو اهلل تعاىل بام دعا به(ع) فأقول :اللهم ِّ
صل عىل حممد وآله ،وأمتم علينا نعمتك
الدار ْين ،واكتب لنا رمحتك التي تكتبها لعبادك املتقني؛ اللهم ع ّلمنا ما ينفعنا ،وانفعنا
يف َ

َ َّ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ
ان
بام ع ّلمتنا ،واجعلنا هداة مهـتدين؛ ﴿ربنا اغ ِفر َلا و ِ ِِلخوان ِنا اَّلِين سبقونا ب ِا ِِليم ِ
ٌ
َ ََْْ
ُ ُ َ ا َّ َ َ ُ َّ َ َّ َ
ح ٌ
يم [ ﴾10الحشر] ،نرجوا اهلل
َوَل َتعل ِِف قلوبِنا غًِّل ل َِّلِين َءامنوا َربنا إِنك َر ُءوف َر ِ
هلل أسأل أن يصلح العمل ليكون من السعي
التوفيق إىل أقوم طريق بفضله وكرمه ،وا َ

املتق ّبل ،وأن يتداركنا برمحته يوم القيام ،وأن خيتم لنا ولكافة املؤمنني بحسن اخلتام ،إنه
َ ِّ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ
ويل اإلجابة ،وإليه منتهى األمل واإلصابة﴿ ،رب أو ِزع ِِن أن أشكر ن ِعمتك ال ِِت
َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ ْ َ ُ َ َ ْ ْ
ُ ِّ َّ ِّ ُ ْ ُ َ ْ َ
اِلا ترضاه وأص ِلح ِِل ِِف ذري ِِت إِِّن تبت إَِلك
أنعمت لَع ولَع و ِاِلي وأن أعمل ص ِ
َ ِّ َ ْ ُ ْ
َ
وإِِّن مِن المس ِل ِمي﴾ [األحقاف.]15:
وصىل اهلل عىل س ّيدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين.

مدير املكتبة/

مقدمة التحقيق

╝
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد بن عبداهلل الصادق
األمني ،وعىل آله الغر امليامني ،وبعد:
فإننا بعون اهلل ومنِّه نقدم إلخواننا القراء كتاب «املناهل الصافية رشح املقدمة
الشافية» يف حلته اجلديدة ،بعد أن بذلنا ما بوسعنا يف مراجعته وتصحيحه ،وأثبتنا
ضبط ما حيتاج إىل الضبط من ألفاظه ،وتوضيح ما حيتاج إىل التوضيح من عباراته
بإثبات ما يناسب ذلك يف احلوايش ،وتركنا ما ليس فيه كبري فائدة ،واعتمدنا يف ذلك
عىل ثالث نسخ خمطوطة معتمدة؛ فإذا اختلفت يف رسم لفظة أو وضوح عبارة أثبتنا ما
رأيناه مناسب ًا للمعنى ،وأقوى يف تأدية املقصود ،من دون أن نشري إىل ذلك يف احلاشية؛
جتنب ًا منا إلثقال الكتاب باحلوايش؛ ألن أكثر األخطاء البسيطة تكون َمرد سهو من
النساخ؛ فإن كان اختالف الكلمة يف النسخ يؤدي إىل اختالف كبري يف املعنى أرشنا إىل
ذلك يف احلاشية.
هذا ،وقد تم إضافة بعض العناوين ،وتقسيم الفقرات ،ووضع عالمات الرتقيم
بحيث ختدم القارئ ،وتضع النص أمامه يف أوضح صورة ،وأهبى ُح َّلة.
النسخة األوىل:
وهي مكتوبة بخط جيد ،معجمة ومشكولة ،وعليها حواش كثرية ،كتب يف
آخرها« :وكان الفراغ من تامم هذا الرشح املبارك صبيحة يوم السبت لعله  /11يف
شهر جامدى اآلخر سنة 1087هـ ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وسلم .قال
املؤلف رمحه اهلل تعاىل ولقاه نرضة ورسور ًا ...إلخ».
وهبامش الصفحة :تم يل سامع هذا الكتاب عىل الصنو العالمة صفي اإلسالم ،من
أوله إىل آخره ،وكان التامم ليلة الربوع ثاين شهر رجب األصب سنة (1184هـ)،
واحلمد هلل رب العاملني  .كتبه أسري ذنبه الفقري إىل عفو ربه إسحاق بن حممد غفر اهلل له
ولوالديه وللمؤمنني.

ويف موضع آخر :قرأت هذا الكتاب من أوله إىل آخره عىل سيدنا القايض العامل
صارم الدين إبراهيم بن أمحد بن صالح نفع اهلل بعلمه ،واحلمد هلل رب العاملني.
النسخة الثانية:
ٍ
حواش كثرية وواضحة ،قال
وهي بخط واضح ومجيل ،معجمة قلية التشكيل ،وعليها
يف آخرها « :وبمعونة اهلل صادف الفراغ من تسويد هذه النسخة املباركة يف الساعة اخلامسة
والنصف من اليوم الثالث من األول من الثاين عرش من الثامنة من الثامن من الرابعة من
الثاين من هجرة املصطفى العدناين ÷ املوافق  /10شهر يونيه /سنة 1959م ،عىل
نسخة حي سيدي وشيخي العالمة الرباين مطهر بن حييى الكحالين رمحه اهلل
املخطوطة بخطه الرشيف  »...ثم قال يف آخر الصفحة« :بخط مالكه أفقر العباد إىل
رمحة اهلل تعاىل  ،خادم العلم الرشيف ،حممد بن عّل بن حممد بن املنصور فقهه اهلل يف
الدين ،اللهم عافني يف قدرتك وأدخلني يف رمحتك ،واختم يل بخري عمّل ،واجعل
ثوابه اجلنة ،آمني اللهم آمني ،وسبحان اهلل وبحمده.
النسخة الثالثة:
وهي بخط واضح ومجيل ،وعليها حوايش كثرية منظمة ،قال يف آخرها :وافق الفراغ من
زبر هذه النسخة العظيمة :جامد اآلخرة سنة 1337هـ عىل نسخة شيخنا وبركتنا العالمة
املحقق الفهامة املدقق ،ذي الباع الطويل يف كل فن ،وجيه اإلسالم عبدالوهاب بن حممد
املجاهد حامه اهلل ،بعناية مالكها أحقر الورى حسن بن نارص املختار وفقه اهلل».
وهبامش الصفحة كتب« :وتم للحقري سامعها عىل الشيخ املذكور بتحقيق يف ذي
القعدة سنة  1336حسن نارص املختار ،بمحروس هجرة الظفري حوطة اإلمام
املهدي واإلمام رشف الدين حرسها اهلل بالصاحلني.
قال يف مطلع البدور ملا ذكر مؤلفات الشيخ لطف اهلل« :منها (املناهل الصافية)
كـ(املختِص) للريض ،فيها أبرز الفوائد من الريض يف صور تعشقها األفهام ،وأتى
للمنتهي والقارص بام يريده ،حتى مل يفتح الطالبون بعدها كتاب ًا يف الفن إال املتوسع
املتبحر ،وقد صارت الرشوح كاملنسوخة باملناهل.

وكان العالمة أمحد بن حييى حابس أراد التقريب لـ«نجم األئمة» إىل أفهام الطلبة ،فلام رأى
هذا الكتاب أعرض عن ذلك وقال :إذا جاء هنر اهلل بطل هنر معقل .وله عليها حاشية ،وولع
هبذا الكتاب من رآه ،ولقد جعله شيخنا القريواين من فوائد سفره إىل اليمن ،واعتنى بتملكه».
شيخ الشيوخ ،وإمام أهل الرسوخ ،احلري بأن يسمى أستاذ البرش ،هباء الدين سلطان
املحققني /لطف اهلل بن حممد الغياث بن الشجاع بن الكامل بن داود الظفريي ¦.
ليس عندي عبارة تؤدي بعض صفاته ،وال تأيت بالقليل من سامته يف مجيع أنواع
الفضل ،أما احللم فكان بمحل ال يلحق ،ال يذكر له سقطة يف قول وال فعل ،وكان حيِص
العلامء عىل كلامته؛ لوقوفه يف الكالم عىل ما يقيض به الرجاح ،وكان يف العلم غاية ال يصل
إىل رتبتها يف زمنه إال القليل ،قد استجمع العلوم اإلسالمية واحلكمية ،وحققها،
وعارض أهلها ،واستدرك ما استدرك ،ومل يكن لقائل بعده مقال فيام تلكم به ،بل صار
حجة؛ إذا ذكر خضع لذكره النحارير ،ولقد صار مفخرة لليمن عىل سائر البالد ،ونقل
أهل األقاليم الشاسعة أقواله ،وما وضعه من الكتب هو مرجع الطالبني يف اليمن.
وله يف الطب ملكة عظيمة ،كان القاسم - #وهو من علامء هذا الفن -يقول:
الشيخ لطف اهلل طبيب ماهر ،ومع ذلك فلم يتظهر هبذا العلم ورع ًا ،وله يف علم اجلفر

والزجيات وغريها إدراك كامل ،وكان قد أراد إلقاء يشء إىل تلميذه املوىل العالمة
احلسني بن أمري املؤمنني ،أرسل إليه قبل وفاته أن يبعث إليه بالقايض العالمة أمحد
بن صالح العنيس -رمحه اهلل -ليستودعه شيئ ًا من مكنون علمه ،فوصل القايض
وقد نقله اهلل إىل جواره ،وكان كابن اخلوام يف الفرائض واحلساب ،إليه النهاية يف
هذا العلم [انتهى نق ً
ال من مطلع البدور بتِصف].
وكان ممن أخذ عن إبراهيم بن عّل رشف الدين ،وغريه ،ثم رحل إىل الطائف؛
فسمع عىل علامء تلك اجلهة ،ثم عاد إىل اليمن[ .من اجلواهر املضيئة].

وأخذ عنه اإلمام حسني بن القاسم ،وولد أخيه حممد بن احلسن ،وصديق بن
رسام ،وأمحد بن صالح العنيس ،وغريهم [من اجلواهر].

 -1املناهل الصافية رشح املقدمة الشافية (هذا الذي بني يديك).
 -2رشح عىل الكافية ،لكنه ما تم له.
 -3اإلجياز يف علمي املعاين والبيان ،وهو من أعجب كتبه ،رشحه برشح مفيد
فيه يزيد املقاالت ألهل الفن.
 -4احلاشية املفيدة عىل رشح التلخيص الصغري.
 -5رشح عىل الفصول اللؤلؤية ،ثم مل يتم له ،لعله بلغ فيه إىل العموم ،وهو
كتاب حمقق منقح مفيد.
 -6وكان قد اشتغل بكتاب فيه العبارات املبهمة من األزهار بنحو غالب ًا ومطلق ًا،
ونحو ذلك ،ومقاصد أخر أرادها ،ومل يكن قد علم برشح الفتح ألنه كان يومئذ
بـ(الطائف) ،فلام وصل (اليمن) اطلع عىل كتاب حييى محيد املسمى (بفتح الغفار)
ورشحه املسمى (بالشموس واألقامر) ،فاكتفى بذلك ملوافقته ملا أراد.
 -7ومام ينسب إىل الشيخ أرجوزة مثل األرجوزة املسامة برياضة الصبيان.
 -8رشح عىل خطبة األساس كتاب اإلمام القاسم . #
 -9أجوبة مسائل منقحة[ .نق ً
ال من مطلع البدور بتِصف].

تويف ¦ يف (ظفري حجة) يف شهر رجب سنة مخس وثالثني وألف[ .مطلع]

الصفحة األوىل من النسخة األوىل

الصفحة األخرية من النسخة األوىل

الصفحة األوىل من النسخة الثانية

الصفحة األخرية من النسخة الثانية

الصفحة األوىل من النسخة الثالثة

الصفحة األخرية من النسخة الثالثة

[املقدمة]

╝
رب يرس وأعن يا كريم.
اعلم( )1أهنا قد جرت عادة كثري من العلامء إذا ألف كتاب ًا يف فن من فنون العلم
أن يقدموا عىل الرشوع فيه مقدمة ،تعني الطالب ،ويكون هبا عىل بصرية يف
الرشوع ،كام قرر( )2يف مظانه ،واألكثر يذكر فيها تعريف العلم وموضوعه وغايته.
وبعضهم يزيد( )3عىل ذلك ،وبعضهم يقتِص عىل البعض ،كام اقتِص
املصنف عىل تعريف العلم هنا فقال(:)4
(الترصيف) وهو( )5لغ ًة :التغيري .سمي به هذا العلم لكثرة بحثه عن
التغيريات التي تطرأ عىل الكلمة ،كام ستعرفه إن شاء اهلل تعاىل.
واصطالح ًا قوله( :علم()6
ٍ
بأصول يعرف هبا أحوال أبنية الكلم التي
ليست بإعراب):
األصول :مجع أصل ،واملراد به هنا ما يرادف القانون والقاعدة والضابط،
وهو حكم عىل كّل( )7بحكم يعرف منه أحكام جزئياته ،كقولنا :كل ٍ
واو
( -)1أي :اعلم أهيا الشارع يف حتصيل هذا الكتاب ،فهو حتضيض عىل اإلصغاء عىل ما باحلد من
مباحثه الدقيقة ،وإشارة إىل كوهنا من الكليات فافهم .متت رشح قواعد لعبدالروؤف.
(-)2أي :كون املقدمة بمعنى ما يعني الطالب .متت منه.
( -)3كاستمداده وحكمه وغري ذلك مام يسميه القدماء الرؤوس الثامنية .متت هتذيب منطق.
( -)4من عاداهتم استعامل العلم يف الكليات يقال :علم بأصول .واملعرفة يف اجلزئيات فلذلك قال:
يعرف هبا األحوال؛ ألن املراد باألحوال هنا املوارد اجلزئية التي تستعمل تلك األحوال فيها.
* -فائدة :العلم يطلق عىل ثالثة معان؛ أحدها :العلم باألصول ،وثانيها :نفس األصول ،وثالثها:
عىل إدراك أحكام اجلزئيات .متت شيخ رمحه اهلل تعاىل ،انتهى من خطه .شامي.
(-)5ومنه« :تِصيف الرياح» أي :تغريها وتقلبها يف ذواهتا وأحواهلا كحارة وباردة ونحوها.
( -)6وأتى بالباء يف قوله :بأصول ألنه يقال :علمه وعلم به ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :أل َ ْم َي ْعلَ ْم بأَن َ
اَّلل
ِ
ََ
ضمنه معنى اإلحاطة فأتى بصلتها فكان انتقال الصلة للتضمني .متت
يرى ،﴾14أو ّ
(*)-واحلق أن هذه األصول هي التِصيف ال العلم هبا .متت
( -)7أي :األصل :حكم عىل كّل بحكم يعرف من احلكم أحكام جزئيات الكّل .متت

[

]

حتركت وانفتح ما قبلها تقلب ألف ًا؛ فقد حكمنا بقولنا :تقلب ألف ًا عىل كّل وهو
الواو املتحركة املنفتح ما قبلها ،وهذه الواو هلا جزئيات وهي :واو عصا ،ودعا،
وغزا ،وغريها ،وقد علم من احلكم عىل الكّل أهنا تقلب ألف ًا.
ٍ
جنس للكلمة(.)1
والكلم :اسم
ووزهنا وصيغتِها :هيئتُها التي()2
واألبنية :مجع بناء ،واملرا ُد من ِ
ِ
بناء الكلمة
يمكن أن يشاركها فيها غريها ،وهي(:)3

عدد حروفها املرتبة ،وحركاهتا( )4املعينة ،وسكوهنا ،كل يف موضعه ،مع
اعتبار احلروف الزائدة واألصلية كذلك( .)5فـ « َر ُجل» مث ً
ال عىل هيئة وصفة

يشاركه فيها « َع ُضد» وهي كونه عىل ثالثة أحرف أوهلا مفتوح وثانيها مضموم.

ٍ
وأما احلرف األخري فال تعترب حركاته وسكونه يف البنا؛ فرجل ورج ً
ورجل
ال
عىل ٍ
َض َب.
بناء واحد ،وكذا َ َ
مجل عىل بناء َ َ
فبقيد اإلمكان يدخل فيه( )6مثلِْ :
احل ُبك ،فإنه عىل هيئة يمكن أن يشاركه
فيها غريه وإن مل يوجد.
وبقيد الرتتيب ال يكون (أيس) عىل وزن (يئس) كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل،
بل األول ( َع ِف َل) ،والثاين ( َف ِع َل).
( -)1معرفة املضاف من حيث هو مضاف تتوقف عىل معرفة املضاف إليه ،فإذا احتاجا إىل بيان كان
األوىل تقديم املضاف إليه؛ فلذلك قدم بيان الكلم عىل بيان األبنية ،وبيان األبنية عىل بيان
األحوال .متت منه واهلل أعلم ونسأله اإلعانة والتوفيق آمني.
( -)2إنام زاد هذا القيد بأمجعه أعني قوله :التي يمكن أن يشاركها..إلخ لتخرج من اهليئة ما ليست
مقصودة هنا ،مث ً
ال كون الكلمة من حروف القلقلة كطبخ فإهنا هيئة وال يمكن أن يشاركها فيها
غريها ،فأراد إخراج نحو ذلك من اهليئة .نبه عىل ذلك شيخنا حامه اهلل ،قال يف األم :متت من
خط العالمة حسن سيالن واهلل أعلم.
( -)3أي :اهليئة.
( -)4عطف عىل عدد ،ال عىل حروفها ،فإن املادة نفس احلروف َمردة عن احلركات ،واهليئة ما
انضم إىل ذلك من الرتكيب املخصوص عىل اهليئة املخصوصة .متت منقولة عن الريض.
( –)5أي :كل يف موضعه.
ِ
( -)6أي :يف تعريف البناء .واحل ُبك :الطرق .متت

كرم( )1عىل وزن (ف ْعلل)
وبقيد اعتبار احلروف الزائدة واألصلية ال يقالَّ :

أو (أ ْف َعل) أو ( َفا َعل)(.)2

وقد خيالف ذلك( )3يف أوزان التصغري كام جييء إن شاء اهلل تعاىل.
وبقيد «كل يف موضعه» يف املوضعني( )4ال يكون ِد ْر َهم بوزن(ِ )5ق َم ْط ٍر ،وال

()6
رش َيف.
بَ ْي َطر بوزن َ ْ

وأحوال األبنية :األمور التي تعرض هلا كاإلدغام( )7يف مدّ ؛ إذ أصله مدد

كرضب ،واإلعالل يف قال؛ إذ أصله َق َول.
إذا عرفت هذا فقوله« :علم» شامل جلميع العلوم ،وقوله« :بأصول» خيرج
عرف هبا أحوال أبنية الكلم» خيرج
العلم باجلزئيات كعلم متن اللغة .وقولهُ « :ي ُ
سائر العلوم.
وأما قوله« :التي ليست بإعراب» فقد قصد به املصنف إخراج علم النحو؛
بنا ًء منه عىل أنه مل خيرج بقوله« :أحوال» ،وأن اإلعراب والبناء من مجلتها.

وأورد عليه( )8أنه لو احتيج إليه لوجب ذكر البناء( ،)9فالصواب أنه قد

خرج بقوله« :أحوال»؛ إذ ال تعترب حركة اآلخر وسكونه يف البناء.
(كرم) عىل وزن ( َف ّعل) متت نجم الدين.
( -)1بل ّ
( -)2إذ ال زائد يف فعلل ،والزائد يف فاعل الثاين ،ويف أفعل األول .متت نجم
( -)3أي :تفسري البناء بام ذكر؛ ال اعتبار احلروف الزائدة واألصلية فقط؛ ألنه يقال :إن وزن
(أويدر)-تصغري (آدر)( :فعيعل) ال (أعيفل) متت منه.
( -)4األول يف قوله« :عدد حروفها املرتبة وحركاهتا املعينة ،وسكوهنا كل يف موضعه» ،والثاين
قوله« :كذلك» يف قوله« :مع اعتبار احلروف الزائدة واألصلية كذلك» .متت
( -)5لتخالف مواضع الفتحتني والسكونني .متت ريض
( -)6لتخالف موضعي اليائني .متت ريض
( -)7اإلدغام إذا كان يف كلمة واحدة فهو داخل يف البنية ،وإذا كان يف كلمتني فحينئذ يكون داخ ً
ال
يف األحوال؛ ألنه حالة تطرأ عىل الكلمة من كلمة أخرى .متت
( -)8املورد الريض.
( -)9يمكن أن يقال :تساحموا يف تغليب اإلعراب عىل البناء ،واملمنوع التسامح يف احلدود ،وال حد هنا .متت

[

]

وفيه( )1نظر؛ ألن من اإلعراب ما هو حال للبنية قطع ًا كحذف ألف نحو:
خيشى ،وواو يدعو للجزم ،وكذا من البناء كحذفهام يف صيغة فعل األمر ،فال بد
من قيد خيرج علم النحو(.)2
نفس البناء،
واعلم أن أصول التِصيف ثالثة أقسام :قسم منها يعرف به ُ
كقولنا :كل مصدر أل ْف َعل فهو عىل إِ ْف َعال.
وقسم منها يعرف به حال البناء ،كقولنا :كل واو حتركت وانفتح ما قبلها
تقلب ألف ًا.
ِ
لآلخر مام ليس بحال للبنية ،كالوقف
وقسم منها يعرف به ما يعرض
بالسكون مث ً
ال .وستتضح هذه األقسام إن شاء اهلل تعاىل عند رشح قوله فيام
سيأيت« :وأحوال األبنية..إلخ»؛ فاألخري غري داخل يف األحوال( ،)3كام أن
القسم األول غري داخل يف األحوال؛ فتعريف املصنف غري جامع أيض ًا(.)4
واألحسن( )5أن يقال :علم بأصول يعرف هبا بنية الكلمة( )6وما يعرض
حلروفها( )7وألواخرها( )8مام ليس بإعراب وال بناء.

( -)1أي :يف خروج علم النحو بقوله :أحوال .متت
( -)2قال اجلاربردي ما لفظه :قوله :التي ليست بإعراب خيرج علم النحو بأقسامه -أي :بحث
املبنيات واملعربات -فإنه يقال :هذا كتاب إعراب القرآن وإن كان مشتم ً
ال عىل ذكر اإلعراب
والبناء ،ويشهد له قول املصنف يف أول املقدمةَ :أ ْن ُأ ِْحل َق بمقدمتي يف اإلعراب ،فاندفع
اعرتاض بعض الشارحني بأنه غري مانع لدخول املبنيات فيه .انتهى بلفظه واهلل أعلم.
( -)3فاحلد غري جامع؛ ألنه خيرج عنه أبواب التِصيف التي يعرف هبا أبنية الكلمة .متت
( -)4أي :كام أنه غري مانع كام عرفت من ورود نحو اخش .متت منه
( -)5بل الواجب؛ إذ ال يتم احلد إال بذلك فكيف يقال أحسن؟ متت منه.
( -)6ليدخل القسم األول.
( -)7ليدخل القسم الثاين.
( -)8ليدخل القسم الثالث.

هذا ،وأما موضوع التِصيف فهو الكلمة؛ إذ التِصيفي إنام يبحث عن
أحواهلا واألمور العارضة هلا مام ذكر(.)1
وأما غايته :فغاية علم النحو()2؛ إذ التِصيف كاجلزء( )3منه بال خالف من
أهل الصناعة(.)4
ثم أراد تعيني األبنية التي يبحث يف هذا العلم عن أحواهلا عىل ما ذكر(،)5
غري متعرض ألبنية احلروف واألسامء العريقة البناء؛ لندور تِصفها( ،)6فقال:
األصول) ال املزيدة فقد تكون سداسية أيض ًا كمستخرج،
(وأبنية االسم
ُ
وسباعية كاستخراج( -ثالثية) ك َف ْلس (ورباعية) كجعفر (وخامسية) كسفرجل.
ومل ينقص املتمكن( )7عن ثالثة()8؛ ليكون األول مبتدأ به ،والثالث موقوف ًا
عليه ،والثاين واسطة بينهام؛ فيكون بني االبتداء فيه واخلروج منه مهلة.
( -)1واتصاف الكلمة بكون مصدرها عىل إفعال مثالً ،واتصاف إفعال بكونه مصدر ًا ألفعل حال
عارضة هلا ،فال يتوهم أن هذا ال يشمل ما بحث فيه عن األبنية نفسها ،فتأمل؛ ففرق بني حال
الكلمة وحال البناء .متت منه واهلل أعلم.
( -)2وهو فهم الكتاب والسنة.
( -)3ألنه يبحث يف اجلميع عن حال الكلمة ،وإن كان البحث عنها هنا مفردة ويف النحو مركبة.
( -)4أي :أهل املعرفة يف هذا الفن.
( -)5إشارة إىل ما خرج عليه من القسمني املذكورين .متت منه
رب بالتشديد والتخفيف ،قال ابن عقيل:
( -)6إنام قال :لندور تِصفها ألهنا قد تِصف نادر ًا ،نحوّ :
وما جاء من اإلبدال واحلذف يف بعض احلروف نحو :سف وسوف ويس فيوقف وال يقاس
عليه عنده بال خالف ،متت.
قد يقال :هذا ليس بتِصف وإنام هي لغات ،وأيض ًا فالتِصيف املراد هنا يدخل حتت قاعدة
كلية كام ذلك ظاهر .متت واهلل أعلم.
( -)7وأما غري املتمكن فلم يتعرض له كمن وكم .متت
( -)8أحرف بحسب الوضع؛ بدليل االستقراء ،وإنام قلت :بحسب الوضع إذ قد حيذف من االسم
فيبقى عىل حرفني كيد ودم ،وكذا من الفعل ،نحو :ره زيد ًا ،وقه زيد ًا .وكون أقل األصول
ثالثة هو مذهب البِصيني ،وذكر أبو الفتح أن مذهب الكوفيني أن أقل ما يكون االسم عليه
حرفان :حرف يبتدأ به ،وحرف يوقف عليه .متت عقيل .متت
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ومل يزد األصّل عىل اخلاميس؛ لالستثقال ،إذ يصري كأنه كلمتان ،فاستكره
ذلك يف األصول للزومها ،بخالف الزوائد؛ إذ ال ُيباىل بحذفها يف التِصيف

كالتصغري( )1والتكسري ،بخالف األصول.

كاستخرج
الفعل) أي :األصول؛ إذ قد تكون املزيدة سداسية
(وأبني ُة
َ
ِ
(ثالثية) كرضب (ورباعية) كدحرج .ومل ينقص عن الثالثة ملا تقدم( ،)2ومل
يزد عىل األربعة ألنه مع ثقل معناه -لداللته عىل احلدث ،والزمان ،والنسبة إىل
فاعل ما -يثقل لفظه بام يلحقه مطرد ًا من حروف املضارعة ،والضامئر املتصلة
املرفوعة( )3التي هي كجزئه(.)4
(ويعرب عنها) أي :عن احلروف األصول (بالفاء والعني والالم) أي :إذا
أردت وزن الكلمة جعلت مكان أول األصول الفاء ،ومكان ثانيها العني،
َض َب عىل وزن َف َع َل(.)5
ومكان ثالثها الالم ،كام تقولَ َ :

قال نجم األئمة الريض :اعلم أنه وضع لبيان الوزن املشرتك فيه -كام

ذكرنا( -)6لفظ متصف بالصفة التي يقال هلا :الوزن ،واستعمل ذلك اللفظ يف
( -)1كام تقول يف مستخرج :خمريج يف التصغري ،وخمارج يف التكسري ،وليس غري التصغري والتكسري
موجود ًا مام حيذف الزوائد له.
( -)2يف األسامء ليكون األول مبتدأ..إلخ.
( –)3قوله :املتصلة أي :البارزة .وقوله :املرفوعة أي :ال املنصوبة نحوَ :ضبك.
( -)4بدليل إسكان ما قبله ،فاخلاميس فيه كالسدايس يف االسم وهو مرفوض.
( -)5قال ركن الدين :وإنام كان امليزان ثالثي ًا لكون الثالثي أكثر من غريه ،وألنه لو كان رباعي ًا أو خامسي ًا
مل يمكن وزن الثالثي إال بحذف حرف أو أكثر ،ولو كان ثالثي ًا مل يمكن وزن الرباعي واخلاميس إال
بزيادة الالم مرة أو مرتني ،فالزيادة عندهم أسهل من احلذف؛ وهلذا قيل :ادعاء زيادة اهلاء يف أمهات
أحسن من ادعاء حذفها يف أمات ،ذكره ابن جني يف رشح الصناعة ،انتهى بلفظه وحروفه.
( -)6يف قوله :التي يمكن أن يشاركها فيها غريها .متت
(*) -وهي عدد حروفها املرتبة ،وحركاهتا املعينة ،وسكوهنا؛ كل يف موضعه ،مع اعتبار احلروف
الزائدة واألصلية كذلك.

َض َب عىل وزنَ :ف َع َل ،وكذاَ :ن َِصَ ،
وخ َرج،
معرفة أوزان مجيع الكلامت ،فقيلَ َ :

أي :عىل صفة يتصف( )1هبا َف َعل ،وليس قولكَ :ف َعل( )2هي اهليئة املشرتكة بني

هذه الكلامت؛ ألنا نعرف َضورة أن نفس الفاء والعني والالم غري موجودة يف
يشء من الكلامت املذكورة؛ فكيف تكون الكلامت مشرتكة يف َف َعل؟ بل هذا
اللفظ موضوع ليكون حم ً
ال للهيئة املشرتكة فقط.
وأما تلك الكلامت فليست موضوعة لتلك اهليئة ،بل هي موضوعة ملعانيها
املعلومة ،فال جرم( )3ملا كان املراد من صوغ َف َعل املوزون به َمرد الوزن سمي
وزن ًا(ِ )4
وزن ًة ،ال أنه يف احلقيقة وزن( )5وزنة.

وإنام اختري لفظ ( َف َعل) هلذا الغرض من بني سائر األلفاظ ألهنم قصدوا أن
يكون ما تشرتك األفعال -التي هي األصل يف التغيري -يف هيئته اللفظية مام
تشرتك أيض ًا يف معناه(.)6
بيان ذلك( )7أن الغرض األهم من وزن الكلمة معرفة حروفها األصول،
وما زيد( )8فيها من احلروف ،وما طرأ عليها من تغيريات حروفها باحلركة
والسكون ،ونحو ذلك ،واملطرد يف هذا املعنى الفعل واألسامء املتصلة باألفعال
( -)1كون أوله وثانيه متحركان.
( -)2يعني أن ثمة تساحم ًا يف قوهلم :إن فعل مشرتك بني األفعال التي تأيت عىل وزنه ،وإنام املشرتك
هيئته التي هو عليها ،ال لفظة الفاء والعني والالم .متت واهلل أعلم وأحكم.
( –)3قال الفراء :كلمة كانت تستعمل يف األصل بمعنى :ال بد وال حمالة ،فجرت عىل ذلك وكثرت
حتى حتولت إىل معنى القسم وصارت بمعنى :حق ًا ،فلذلك جياب بالالم كام جياب هبا عن
القسم ،أال تراهم يقولون :ال جرم آلتينك .متت صحاح.
(َ -)4ماز ًا من تسمية املحل باسم احلال .متت
( -)5بل الوزن والزنة ما وضع له من اهليئة املشرتكة.
( -)6وهو أن كل حدث فعل.
( -)7أي :كون األفعال أص ً
ال يف التغيري ،وأهنا تشرتك يف معنى :ف ع ل .متت منه
( -)8باختصار فإذا قيل مث ً
ال وزن مستخرج مستفعل كان أخِص من أن يقال :امليم والسني والتاء
زوائد ،وإذا قيل إن وزن أادر أعفل علم أ ن العني متقدمة عىل الفاء .متت وسبحان اهلل العظيم.
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كاسم الفاعل ،واملفعول ،والصفة املشبهة ،واآللة ،واملوضع؛ إذ( )1ال جتد فع ً
ال
أو اس ًام متص ً
ال به إال وهو يف األصل( )2مصدر قد غري غالب ًا( )3إما باحلركات
ِ
رضب ومرضوب.
وَضب ،أو باحلروف
كضارب و َي ْ ِ
كرضب ُ ِ
َ َ

وأما االسم الِصيح الذي ال اتصال له بالفعل فكثري منه خال عن هذا املعنى
ٍ
أصل.
فرجل ،ال تغيري يف يشء منها( )4عن
وس َ
كرجل ،وفرسَ ،
وج ْعفرَ ،
هذا ،ومعنى تركيب (ف ع ل) مشرتك بني مجيع األفعال واألسامء املتصلة
هبا؛ إذ الرضب فِ ْعل ،وكذا ال َقتْل ،والنَّوم ،واهلزم ،فجعلوا( )5ما تشرتك األفعال
يف هيئته اللفظية مام تشرتك أيض ًا يف معناه ،ثم جعلوا الفاء والعني والالم يف
مقابلة احلروف األصلية؛ إذ الفاء والعني والالم أصول.
(وما زاد) عىل ثالثة من األصول عرب عنه (بالم ثانية وثالثة) ،فيقال :جعفر
و َد ْح َرجَ :ف ْع َلل ،وسفرجل(َ )6ف َع َّلل؛ ألنه ملا مل يكن بد من تكرير أحد احلروف التي
يف مقابلة األصول بعد الالم وكانت الالم أقرب كررت الالم دون البعيد.
( -)1علة لالطراد .متت
( -)2إنام قال يف األصل ليدخل نعم وعسى وبئس معنى ألهنا غري متِصفة .متت
ب فإن وزن مصدره وفعله واحد .متت مؤلف
( -)3حيرتز مام ال يتغري كـَ :ط َل َ
( -)4يعني فعرب عن اجلميع بالفاء والعني والالم اعتبار ًا باألكثر .متت منه
( -)5هذه النسخة إنام هي من كالم الريض وليست من كالم الكتاب ألنه قد تقدم ذلك يف قوله
ألهنم قصدوا ،وأما الريض فلم يذكر ذلك الذي قدمه وقد حذف الشيخ رمحه اهلل :فجعلوا..إىل
قوله :معناه .متت حبيش
( -)6بثالث المات ،وهذا قول البِصيني عىل القول بأن الكلمة تنتهي إىل مخسة أصول ،فيعربون
عام زاد عىل الثالثة األصول بام ذكر ،وأما الكوفيون فريون أن هناية الكلمة ثالثة ،وما زاد
حكموا بزيادته ،فام كان ثالثي ًا وزنوه بام سبق ،وما زاد قيل :ال يوزن ،فإذا قيل :ما وزن
سفرجل؟ قيل :ال أدري ،وقيل :ينطقون بلفظ ما زاد عىل الثالثة فيقال :وزن جعفر فعلر،
وسفرجل :فعلجل .وقيل :يكرر الالم مع اعتقاد زيادة ما زاد عىل الثالثة؛ ذكره ابن عقيل .متت
واهلل أعلم وأحكم.

(ويعرب( )1عن الزائد بلفظه) أي :الذي ثبتت زيادته بدليل من األدلة التي
ستأيت يف باب ذي الزيادة فيورد لفظه يف الزنة يف مثل موضعه يف املوزون ،فيقال:
َض ِ
ارب َفا ِعل مث ً
ال.
(إال( )2املبدل من تاء( )3االفتعال) كالدال يف :ازدجر ،والطاء يف:
اصطرب ،فإهنام بدالن عن التاء الزائدة؛ إذ أصلهام ازجتر واصترب (فإنه) يعرب عنهام
واصطرب :افتعل ،ال افدعل( ،)4وال افطعل.
(بالتاء) ،ال بلفظهام ،فيقال :ازدجر ْ
قال املصنف( :)5إما لالستثقال ،أو للتنبيه عىل األصل.

قال نجم األئمة الريض :وهذان( )6حاصالن يف نحوَ :ف َح ْص ُط و ُف ْز ُد،
يعني يف َف َح ْص ُت وفزت ،فإن الطاء والدال بدالن عن التاء( ،)7وال يوزنان إال
( -)1وليس املراد بالزائد ما لو حذف لدلت الكلمة عىل ما دلت عليه وهو فيها ،فإن ألف ضارب زائد،
ولو حذفت مل يدل الباقي عىل اسم الفاعل ،بل املراد :ما ليس بالم وال عني وال فاء ،سواء أزيد
تعويض ًا أو تكثري ًا حلروف الكلمة أو إحلاق ًا بغريها أو إفادة ملعنى زائد فيها .متت جاربردي.
(*) -ويف بعض نسخ الريض :ولو قال« :ويعرب عن الزائد بلفظه إال املدغم يف األصّل فإنه بام بعده،
واملكرر فإنه بام قبله» ليدخل فيه نحو :ازَّ ين ،وا ّدارك عىل وزن ا َّفعل وا ّفاعل ،وقولك :قردد
وق ّطع وا ّطلب عىل وزن :فعلل ،وف َّعل ،وا ّفعل -كان أوىل وأعم ،واهلل أعلم .متت
( -)2هذا االستثناء منقطع؛ ألن املبدل من تاء االفتعال ليس من جنس حروف الزيادة .متت
( -)3ولو قال« :من نحو تاء االفتعال» لكان أوىل؛ ليشمل تاء تفعل وتفاعل وا ّدارك ،ونحو :ا ّطري
أصله تطري وتدارك قلبت الفاء طاء وداالً ،وأدغمتا ،فلام تعذر االبتداء باملدغم جيء هبمزة
الوصل .متت زكريا.
( -)4ألن املقتيض لإلبدال يف املوزون غري موجود يف الوزن فرجع إىل أصله ،وما قيل فإن ذلك له
مع الفعل ليس بشء .متت مرادي.
( -)5يف الرشح .متت
( -)6أي :االستثقال أو التنبيه عىل األصل .متت.
( –)7التاء يف فزت ضمري ،وهو اسم غري متمكن ،وال حظ له يف الزنة كام عرف ،ففزت مع اإلبدال
وعدمه مجلة ،واجلملة ال توزن من حيث هي مجلة ،وإنام يوزن أفرادها ،وال يصح أن يوزن من
أفرادها هاهنا إال الفعل ،فوزن «فزد»« :فل»؛ ألن عينه قد حذفت ،فقول نجم الدين إن وزنه
«فلد»-غري صحيح ،بل نطقت بلفظ البدل ال أنك وزنته وإال لكنت وازن ًا ملا ال يوزن،
وكذلك إذا قيل لك :ما وزن َضبت؟ فجوابهَ :ف َع َل ،ولو أجبت ب َف َع ْل ُت لكنت وازن ًا لرضب ال
غري وأتيت بالتاء بلفظها وكنت غري مصيب حقيقة اجلواب؛ إذ السائل يسأل عام يوزن ،فحق
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وفح ْصط َف َع ْلط ،فال يسلم له أن وزن ازدجر
بلفظ البدل ،فيقال :فزد فلد(َ ،)1
واصطرب :افتعل؛ بل :افدعل وافطعل.
(وإال) الزائد (املكرر) أي :الذي وقع زائد ًا مع وجود أصّل يف الكلمة
مامثل له فصارت صورته صورة املكرر ،سواء كان مكرر ًا حقيقة أم ال(،)2
(لإلحلاق) كقردد ،وسيأيت إن شاء اهلل بيان معنى( )3اإلحلاق( ،أو لغريه)
عرب به عام تقدمه فيقالَ :ق َّطع
ك َق ّطع (فإنه) يعرب عنه (بام تقدمه) أي :بام ُي ّ
َف َّعل( ،)4وقردد فعلل.
ولو قال« :بمقابل ما هو تكرير له» لكان أوىل؛ ليفيد( )5ذلك ظاهر ًا ،وألن

ظاهره يوهم أنه يعرب( )6عن التاء الثانية يف حلتيت بالياء مث ً
ال.
كرم( )7الثاين عىل ما
وألن ظاهره ال يصح إال عىل القول بأن الزائد يف نحوَّ :

اختاره املصنف كام سيجيء يف ذي الزيادة.

ويمكن توجيه كالمه بأن املراد ما تقدمه من فاء أو عني أو الم( )8وجود ًا
حقيقة( )9أو حك ًام ،وال شك أن األصّل حيكم بتقدمه عىل الزائد.
اجلواب َف َع َل وحينئذ عرفت اختالل كالم النجم .متت من إفادة السيد حممد بن إسامعيل األمري
رمحه اهلل تعاىل آمني.
( -)1ألن عينه حمذوفة ألنه من الفوز .متت ع شيخ
( -)2املكرر حقيقة كقردد ،واملكرر صورة :ما قام الدليل عىل عدم قصد التكرير فيه كسحنون بفتح
السني ،وإنام احتيج إىل هذا التعميم ليكون لالستثناء بقوله إال بثبت فائدة .متت منه
( –)3يف ذي الزيادة يف قول ابن احلاجب :ومعنى اإلحلاق أهنا إنام زيدت لغرض َج ْعل مثال عىل مثال
أزيد منه ليعامل معاملته ،وقيل :يف قوله :وللمزيد فيه مخسة وعرشون بناء .متت واهلل أعلم.
( –)4يف الريض :ال فعطل.
كرم»
( –)5إنام قال الشارح رمحه اهلل :ليفيد ذلك ظاهر ًا إذ يلزم من قوله :بام تقدمه أن يقال يف وزن « َّ
مثالً« :ف ْع َرل»؛ إذ الذي تقدم الرا ُء يف مثالنا ،وإنام لزم ذلك ألن عبارته مل تفد أن املراد التعبري
بمثل ما عرب عام قبله؛ إذ مل يقل :بام يعرب كام فعل الشارح فافهم .متت
( -)6ألن الذي تقدم التاء هو الياء ،ويظهر أن هذا اإللزام الزم للشارح يف قوله :بام يعرب به عام
تقدمه؛ ألنه يعرب عند الوزن عن الياء بالياء .متت.
كرم هو الفاء.
( -)7أما لو قيل بأن الزائد هو األول مل يصح قوله :بام تقدمه؛ ألن الذي تقدمه يف َّ
( –)8فاء مثل :رصرص .أو عني مثل :ق ّطع .أو الم مثل :قردد.
(*) -يعني تقدم حقيقة أو حك ًام.
كرم الثاين ،واحلكم عىل قول من جيعله األول،
نحو:
يف
الزائد
إن
( –)9احلقيقة عىل قول من يقول
ّ

=

وإنام وزن املكرر( )1بذلك تنبيه ًا يف الوزن عىل أن الزائد حصل من تكرير حرف أصّل.
واعلم أنه إذا وقع زائد مع وجود مثله :فإن مل يكن من حروف الزيادة
العرشة التي ستأيت فهو تكرير قطع ًا؛ ألنه ال تكون الزيادة لغري التكرير إال منها،
ٍ
قردد.
كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل؛ فيوزن بام تقدم( ،)2كالطاء يف ق ّطع ،والدال يف
(وإن كان من حروف الزيادة) فكذلك أيض ًا ،أي :يوزن بام تقدم؛ إذ
الظاهر فيه التكرير ،وحيتمل عدم التكرير لكن ال حيكم به (إال بِ َثب ٍ
ت( ))3أي:
َ
إال بدليل يدل عىل عدم التكرير كام سيأيت( ،)4فقوله« :إال ب ّث َبت» استثناء()5

مفرغ ،أي :يعرب عام صورته صورة املكرر بام تقدمه مع كل تقدير( )6إال مع

تقدير وجود الثبت.
ن َث َّم َة) أي :ومن أجل( )7أنه يعرب عن املكرر صورة إذا كان من
(و ِم ْ
َ
حروف الزيادة بام تقدمه إذا مل يقم دليل عىل عدم قصد التكرار (كان) وزن
فيصح عىل القولني.
( –)1هذا التعليل أوىل من تعليل ابن احلاجب ،فإنه قال :إنام وزن املكرر لإلحلاق بأحد حروف فعل
ألنه يف مقابلة احلرف األصّل .وهذا ينتقض بقوهلم يف وزن حوقل ،وبيطر :فوعل وفيعل؛ بل
العلة يف التعبري عن املكرر لإلحلاق كان أو لغريه باحلرف الذي تقدمه عين ًا أو الم ًاًً ما ذكرنا،
وهو قوله :تنبيه ًا يف الوزن..إلخ .متت
( –)2من أنه يوزن بمقابل ما هو تكرير له .متت مؤلف
( –)3قال يف الصحاح :رجل ث ْبت –بالسكون -أي :ثابت القلب ،ويقال أيض ًا :ال أحكم بكذا إال
ب َث َبت بالتحريك أي :بحجة .متت واهلل أعلم .فالنون من عثنون من حروف «اليوم تنساه» ،وال
يعرب عنه يف الوزن بالنون بل بالالم الذي تقدمه .متت نجم.
( -)4يف سحنون بالفتح .متت.
( –)5وهو استثناء مفرغ من قوله :فإنه بام تقدمه .متت رشح مصنف ،ويف اجلار خالفه؛ إذ جعله
استثناء من قوله :إال املكرر .متت
(*) -وصح من اإلجياب ألنه بمعنى النفي؛ إذ معنى قولنا :يعرب عنه بام تقدمه أنه ال يعرب عنه
بلفظه .متت منه ،فيكون كقولك« :قرأت إال يوم كذا» أي :ما تركت القراءة إال يوم كذا .متت
إمامنا املنصور باهلل رمحه اهلل.
( –)6أي :مطلق ًا سواء كان من حروف الزيادة أم ال ،وسواء وجد الفاصل أم ال ،وسواء كان
التكرير لإلحلاق أم ال .متت
( –)7ولو قال« :ومن جهة» لكان أوىل؛ ألن ثمة للمكان واجلهة تالئمها .متت
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ِ
(ح ْلتِ ْيت) –وهو :صمغ األُ ْن ُج َذان( ،)1وتاؤه الثانية مزيدة؛ ملا سيجيء من أن
التكرار يف الرباعي واخلاميس إذا مل يفصل بني املتامثلني( )2حرف أصّل

ال يكون( )3إال زائد ًا ،وهنا مل تفصل إال الياء ،وحيكم بزيادهتا وزيادة الواو
واأللف مع ثالثة أصول يف مثله( )4كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل( -فِعليالً)
باحلمل عىل ما هو الظاهر من قصد التكرير ،فيكون ملحق ًا ِبربطِ ْيل(( ،)5ال
فِعليت ًا) باحلمل عىل عدم قصد التكرير؛ لعدم ال َث َبت عىل ذلك ،وإن كان ف ْع ِل ْيت

()6
حنُون) وهو( )7اسم رجل (و ُع ْثنُون) وهو رأس
وس ْ
موجود ًا كعفريت ُ ( .

اللحية ،عطف عىل حلتيت ،أي :وكان سحنون وعثنون ،ونوهنام الثانية زائدة؛ ملا
ذكرنا يف حلتيت (فعلوالً) باحلمل عىل ما هو الظاهر من قصد التكرير ،فيكون
ملحق ًا ب ُعصفور( ،ال ُفعلون ًا) باحلمل عىل عدم قصد التكرير (لذلك) أي:
لوجوب احلمل عىل الظاهر من قصد التكرير عند عدم الدليل عىل عدم قصده؛
إذ مل يقم عليه فيهام دليل( ،ولعدمه) أي :وألن لنا دلي ً
ال عىل قصد التكرير فيهام،
( –)1األُ ْن ُجذان -بضم اجليم :-نبات يقاوم السموم ،جيد لوجع املفاصل ،جاذب مدر ُحم ْدر
للطمث .متت قاموس.
( –)2مثل :سلسبيل.
( -)3أي :التكرير .متت.
( –)4إنام قال« :يف مثله» ألن الواو والياء ال يزادان أوالً نحو :ورنتل ويستعور ،فهام أصالن فيهام.
متت منه .وأما األلف فال يمكن وقوعها أوالً لسكوهنا .متت .ورنتل :وهو الرش كام يأيت،
واليستعور :هو الباطل .متت
( –)5وهو الرشوة ومثل برطيل حجر طويل .متت
( –)6ألن احلمل عىل الظاهر أوىل.
( –)7لكن رصح نجم األئمة أنه ال مانع أن يقال إنه فعليت أيض ًا ،إذ قد جيوز يف بعض الكلامت أن
حتمل الزيادة عىل التكرير وأن ال حتمل عليه إذا كان احلرف من حروف «اليوم تنساه» ،وذلك
كام يف حلتيت حيتمل أن يكون الالم مكررة كام يف شمليل ،فيكون وزنه فعليالً ،فيكون ملحق ًا
بربطيل ،وأن يكون مل يقصد فيه تكرير الالم وإن اتفق ذلك ،بل كان القصد إىل زيادة الياء
والتاء كام يف عفريت ،فيكون فعليت ًا؛ انتهى وقد ذكره الشارح يف آخر التنبيه قريب ًا .متت
(*) -ويف رشح الشافية سحنون –بالضم -أول الريح واملطر ،وبالفتح اسم رجل .متت

وهو أنه لو محلت زيادهتام عىل عدم قصد التكرير فيهام لكان وزهنام فعلون ًا ومل
يثبت( ،)1بخالف ُف ْعلول كعصفور فهو موجود ،واحلمل عىل املوجود هو
الواجب كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.
ثم ذكر أمثلة( )2قام الدليل فيها عىل عدم قصد التكرير ،فيعرب فيها عن الزائد
حنُون إن صح( )3الفتح) أي :يف سينه؛ إذ املشهور الضم
(وس ْ
بلفظه ،فقالَ :

(ف َف ْع ُلون) باحلمل عىل عدم قصد التكرير ،بل أريد زيادة النون فاتفق أن وجد
(كح ْمدون) اسم رجل ،فإنه فعلون قطع ًا؛ لعدم التكرير فيه
قبلها نون أصلية
َ

ال حقيقة وال صورة(( ،)4وهو) أي :هذا الوزن(( )5خيتص بالعلم)؛

وذلك(( )6لندور َف ْعلول) أي :لدليل دل عىل عدم قصد التكرير وهو أن

(ص ْع ُفوق( ))8مل يوجد يف الفصيح
َف ْعلوالً نادر (وهو) أيَ :ف ْع ُلول النادر(َ )7
غريه ،فلو محل نون َس ْحنُون عىل قصد التكرير لكان وزنه َف ْع ُلوالً فيلحق بالوزن

وص ْع ُفوق :علم لرجل ،وبنو
النادر ،وال جيوز احلمل عليه مع إمكان غريهَ .

َص ْع ُقوقَ :خ َول( )9بالياممة.

فإن قيل :ال نسلم أنه ال يوجد( )10ما هو عىل وزن َف ْع ُلول غري َص ْع ُفوق؛ إذ

( –)1بل لو وجد فعلون ًا لوجب رعاية القاعدة املذكورة كام مر يف حلتيت .متت
( –)2وهي ثالثة :سحنون ،وسمنان ،وبطنان .متت
( –)3هذا رشوع يف بيان قوله« :إال بثبت» وهو ما يكون صورته صورة التكرار ولكن انتظم دليل
عىل أنه مل يرد به التكرار فلم يعتد بصورته ،ويوزن بلفظه ،ال باعتبار ما تقدم .متت جار
( –)4كالذي دل الدليل عىل عدم قصد التكرير فيه ،مثل :سحنون .متت
( –)5يريد أنه مقصور عىل األعالم وال يوجد يف غريها ،فكان األوىل أن يقول :خيتص به العلم ألن
الباء يف مثله إنام تدخل يف االستعامل املشهور عىل املقصور ال عىل املقصور عليه .متت واهلل أعلم
( –)6قوله« :وذلك» أي :احلمل عىل عدم قصد التكرير..إلخ .متت
( –)7بل معدوم يف كالم العرب؛ ألنه عجمي ،فهو ممتنع هلا مع العلمية .متت
( –)8قيل هو غري منِصف للعلمية والعجمة .متت
( –)9خول الرجل :حشمه ،الواحد :خايل ،وقد يكون اخلول واحد ًا ،ويقع عىل العبد واألمة ،قال
الفراء :اخلايل :الراعي ،وقال غريه :هو مأخوذ من خويل وهو التمليك .متت حاشية ابن جامعة.
( –)10وقيل أيض ًا لصعفوق نضري وهو زَ رنوق ،لغة فصيحة يف زُ رنوق –بالضم -وهو ما ينصب
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َ
(وخ ْر ُنوب)
اخلَ ْرنوب -وهو نبتَ :-ف ْع ُلول ،قلنا :املشهور فيه ضم اخلاء،
بالفتح (ضعيف) أي :رواية ضعيفة ،فال يلحق به مع إمكان غريه(.)1
(وس ْمنَان( ))2اسم موضع ،ونونه الثانية زائدة؛ ملا ذكرنا يف حلتيت
َ
( َف ْعالن) باحلمل عىل عدم قصد التكرير؛ لقيام الدليل عليه ،وهو أنه لو حكم
بالتكرير لكان وزنه فعالالً فيكون ملحق ًا ب َِخ ْز َعال( ،و) هو أي( :خزعال)
وزن (نادر( ))3مل يأت عىل َفعالل غريه عىل ما ذكره املصنف( ،)4فال يلحق
بالنادر مع إمكان غريه .يقال :ناقة هبا َخ ْز َعال ،أيَ :ض َلع.
(وبطنان)وهو اسم لباطن الريش ،ونونه الثانية زائدة ( ُف ْعالن) باحلمل عىل عدم
ُ

قصد التكرير؛ لقيام الدليل عليه ،وهو أنه لو حكم بقصد التكرير فيه لكان وزنه ُف ْعال ً
ال،
ْ
و ُفعالل وزن غري ثابت عىل ما ذكره( )5املصنف؛ فال جيوز احلكم به مع إمكان غريه.

عىل البئر فيستقى به ،و َق ْربوس يف ُق ْربوس ،وهو مقدم الرسج ،وعَصفور يف عُصفور .متت ركن
واهلل أعلم .والفتح فيام عدا قربوس منها شاذ جاء مرجوح ًا مع الضم .ويف القاموس :إن راء
قربوس ال تسكن إال يف َضورة الشعر .متت
( –)1وقد منع اجلوهري الفتح ،ولو ثبت أيض ًا مل يدل عىل ثبوت فعلول؛ ألنه فعنول؛ ألن النون
زائدة؛ لقوهلم :اخلروب –بالتضعيف -بمعناه ،وهو نبت .متت ريض واهلل أعلم
( –)2قال اجلاربردي :وسمنان ماء لبني ربيعة ،وهو غري منِصف للعلمية والزيادة .قال احلاميس:
بفتيــــة فــــيهم املــــرار واحلكــــم
نحــو األمــيلح مــن ســمنان مبتكــر ًا
قال الريض :وال دليل يف منع سمنان عىل كونه فعالن؛ جلواز أن يكون فعالالً وامتناع رصفه
لتأويله باألرض والبقعة ألنه اسم موضع .متت واهلل أعلم وأحكم.
( –)3اعلم أن املراد بالشاذ يف استعامهلم ما يكون بخالف القياس من غري نظر إىل قلة وجوده وكثرته
كالقود ،والنادر ما قل وجوده وإن مل يكن بخالف القياس كخزعال ،والضعيف ما يكون يف
ثبوته كالم كقرطاس بالضم .متت جاربردي ،وقيل :الضعيف ما مل يسلم وروده ،وهو قريب
من األول ،وهو كونه مام اختلف يف ثبوته .متت
( –)4إشارة إىل ما أورد عليه الريض من ثبوت فعالل يف املضاعف كزلزال وخلخال فوجوده فيه
كثري ليس بنادر اتفاق ًا ،وليس بفعفال خالف ًا للفراء ،فلم ال جيوز أن يكون سمنان ملحق ًا هبذا
الوزن الغالب؟ متت منه.
(*) -ولعل املصنف أراد غري الثالثي املكرر كام رصح به اجلاربردي.
( –)5إشارة إىل ما ذكره الريض من ثبوت قسطاس متت منه ،وقرطاط(*) وقال ابن احلاجب :ال جيوز أن

=

(و) أما ( ُقرطاس) -بضم القاف -فهو (ضعيف) ،والفصيح كرس القاف.
(مع) أن يف بُطنان مؤيد ًا لعدم قصد التكرير بزيادة نونه األخرية :وهو أنه (نقيض

ُ
ظ ْهران) الذي هو اسم لظاهر الريش ،وزيادة نونه ليست للتكرير قطع ًا ،فلتكن يف
نقيضه أيض ًا كذلك؛ ألن النقيض حيمل عىل النقيض يف كثري من املواضع.
قيل :احلق يف الدليل عىل عدم قصد التكرير يف بُطنان أنه مجع بطن ،وفعالل

ليس من أبنية اجلموع ،و ُف ْعالن منها ك ُق ْفزان يف قفيز.

تنبيه :ظهر لك مام تقدم أن ما صورته صورة املكرر إن مل يكن من حروف
الزيادة فهو تكرير قطع ًا ،وإن كان منها فإن دل دليل عىل قصد التكرير فهو
تكرير قطع ًا ،كام ذكرنا يف ُس ْحنون و ُع ْثنون.

وإن دل دليل عىل عدم قصد التكرير فليس بتكرير قطع ًا ،كام ذكرنا يف

َس ْحنون -بفتح السني -وبُ ْطنان ،وكذا َس ْمنان عىل ما ذكر املصنف.
وإن احتمل األمرين بأن مل يقم دليل عىل أحدهام كحلتيت محل عىل الظاهر،
وهو قصد التكرير.
وقال نجم الدين :ما احتمل األمرين بقي عىل االحتامل ،فيحتمل أن يكون
« ِحلتيت» فِ ْعلي ً
ال أو فِ ْعليت ًا.
وملا كان الغرض من وضع الزنة بيان املوزون -كام عرفت -كان تغيري املوزون -
إذا اقتىض خالف( )1الزنة -موجب ًا لتغيري الزنة ،فأشار املصنف إىل بعض ذلك فقال:
(ثم) أي :بعد أن عرفت كيفية التعبري بالزنة عن املوزون (إن كان َق ْلب يف
يكون بطنان ملحق ًا ُبقرطاس؛ ألنه ضعيف ،والفصيح بكرس القاف .قال نجم الدين :ولقائل أن
يقول :قسطاس غري ضعيف ،وقد قرئ يف الكتاب العزيز بالضم والكرس ،وما قيل إهنا لغة رومية مل
يثبت .يقال :وإن مل يثبت ذلك وثبت كونه عربي ًا فهو نادر فال حيمل عليه فتأمل متت.
(*) -ال ِقرطاط –بالكرس :-الداهية كال ُقرطاط بالضم .متت قاموس.
( –)1ال مطلق ًا ،بل إذا اقتىض..إلخ؛ إذ من التغيريات ما ال يوجب ذلك كالغازي .متت منه
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املوزون) عنى به هنا( )1تقديم بعض حروف الكلمة عىل بعض ،وهو واقع يف
كالم العرب كام سيأيت من األمثلة ،وليس بقيايس إال ما ادعى اخلليل يف نحو:
ٍ
(جاء) كام سيأيت .وأكثره يف املعتل واملهموز ،ويقع يف غريهام قلي ً
ال :كامضحل
يف اضمحل ،فإذا حصل قلب يف كلمة املوزون ( ُقلبت الزنة) قلب ًا (مثله) أي:
مثل قلبه (كقولك يف آ ُدر) وهو مجع دار (أ ْع ُفل) بتقديم العني عىل الفاء،
أدور كزمن وأزمن؛ إذ أصله َد َور ،قلبت الواو ألف ًا لتحركها وانفتاح ما
أصله ُ
قبلها فصار دار ًا ،ثم مجع عىل أفعل فرجعت الواو؛ لزوال موجب قلبها ألف ًا؛

لسكون ما قبلها ،فصار أدور ًا ،ثم قلبت الواو -لكوهنا مضمومة -مهزة؛ ملا
سيأيت من جواز ذلك يف مثله ،فصار :أدؤر ًا –باهلمزة ،-ثم قدمت اهلمزة عىل
الدال( )2فصار َأ ْأ ُدرا ،ثم قلبت اهلمزة الثانية ألف ًا؛ الجتامع مهزتني مع سكون

الثانية ،ووجوب قلبها ألف ًا حينئذ -عىل ما سيأيت -فصار :آدر ًا عىل وزن أع ُفل.

وملا كان القلب خالف الظاهر مل يكن له بُدٌّ من عالمة ُيعرف هبا؛ إذ األصل
عدمه؛ فأشار املصنف إىل ست عالمات له ،أشار إىل األوىل منها بقوله:
(ويعرف القلب بأصله) أي :بام اشتق منه الكلمة التي فيها القلب (كناء
َينَا ُء) ،وأصله :نأي :ينأي :كسأل َ
يسأ ُل ،قلبت الياء ألف ًا لتحركها وانفتاح ما

قبلها ،ثم قدمت األلف التي هي الم الكلمة عىل اهلمزة التي هي عني الكلمة
فصار ناء يناء كشاء يشا ُء ،فوزنه حينئذ :ف َلع ي ْف َلع؛ وإنام حكمنا بذلك بداللة

أصله؛ ألنه مشتق (من النأي) بمعنى البعد ،وعينه مهزة والمه ياء.

( –)1إنام قيده بقوله« :هنا» إذ قد يطلق القلب عىل غري هذا :كتحويل حرف العلة إىل حرف آخر كام
يف :قال وباع كام سيأيت يف اإلعالل .متت
( –)2أي :بعد أن نقلت حركة العني إليها لتكون اهلمزة بعد القلب ساكنة فتقلب ألف ًا ،أو املراد نقل
احلرف مع بقاء الشكل ،وهذا أنسب بام قرروه يف قلب أينق.

وإىل الثانية بقوله( :وبأمثلة اشتقاقه) أي :يعرف القلب أيض ًا بالكلامت
املشتقة مام اشتق منه املقلوب (كاجلاه) فإن «توجه» و«أوجهته» و«الوجاهة»
وجه» مشتقة من الوجه ،فيكون اجلاه –أيض ًا -مشتق ًا منه ،وأصله « َو ْجه»
و« َّ
فقدمت اجليم عىل الواو ،ثم قلبت الواو ألف ًا؛ قيل :ألنه ملا ُغري بالتقديم ُغري بالقلب.
وال يبعد أن يقال :إهنا ملا قدمت اجليم عىل الواو حركت اجليم بالفتح؛ لتعذر
االبتداء هبا ساكنة ،والفتح أخف ،وبقيت الواو مفتوحة كام كانت قبل ،فقلبت
ألف ًا لتحركها وانفتاح ما قبلها ،فصار جاه ًا عىل وزن َع ْفل.
(واحلادي) يف مثل قوهلم :احلادي عرش –أيض ًا -مقلوب عن الواحد،
ِّ
أخرت الواو التي هي فاء الكلمة إىل موضع الالم ،ثم ُأ ِّخرت األلف التي بعدها
عن احلاء التي هي عني الكلمة؛ لعدم إمكان االبتداء هبا ،فصار :احلا ِدو
ِ
كالضارب ،ثم قلبت الواو يا ًء النكسار ما قبلها ،فصار احلادي بزنة العالف.
ٍ
كلمة إعراهبا عىل فائها؟ وجياب باملقلوب كاحلادي.
ويورد يف املعاياة :أي
التوحد» و«التوحيد» و«الواحد» مشتقة
والقلب فيه عرف بأمثلة اشتقاقه؛ فإن « ّ
من «الوحدة» اشتقاق احلادي منها.
ِس) أيض ًا مام يعرف فيه القلب بأمثلة االشتقاق ،فإن «األقواس»
(وال ِق ِ ُّ

و«تقوس» و«استقوس» و«التقويس» مشتقة( )1من «القوس» اشتقاق ُ
القيس منه،
فهو مجع َق ْو ٍ
س ،مقلوب من ُقووس :ك َف ْلس و ُف ُلوس ،جعلت الالم موضع العني،

والعني موضع الالم( ،)2فصار ُق ُس ّو ًا ،ثم قلبت كل من الواوين يا ًء ،وأدغمت

( –)1أي :متصلة به كاتصال القيس به ،وإال فهو جنس؛ إذ االشتقاق اشتقاقان :أكرب وأصغر،
فاألكرب اتصال كلمة بأخرى ولو يف أسامء األجناس وأصغر كام يف االشتقاق من األفعال .متت
من خط السيد صالح بن حسني األخفش رمحه اهلل تعاىل.
قسو عىل وزن فلوع ،قلبت الواو املتطرفة ياء فصار
( –)2لكراهتهم اجتامع الضمتني والواوين ،فحصل ّ
قسوي ًا ،اجتمعت الواو والياء والسابق ساكن قلبت الواو ياء وأدغمت فيها .متت جار .قوله« :قلبت
الواو املتطرفة ياء» ،أي :لتطرفها يف مجع وانضامم ما قبلها ،قالوا :وال أثر للمدة الفاصلة [أي :بني
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األوىل يف الثانية ،كام هو القاعدة يف مثله كام سيجيء( ،)1وكرست السني لتناسب
الياء ،وأما القاف فيجوز( )2كرسها وضمها ،فصار ُق ِيس بزنة ُف ِل ْيع.
وبصحته) أي :ويعرف القلب بصحة الكلمة وعدم
وإىل الثالثة بقوله( :
َّ
إجرائها عىل مقتىض ما جيب من إعالهلا لو مل تكن الكلمة مقلوبة ،برشط وجود
كلمة أخرى بمعناها ،وال ختالفها لفظ ًا إال بتقديم بعض احلروف يف إحداهام
دون األخرى ،وعدم وجود مقتيض اإلعالل فيها()3؛ فيعلم أن هذه مقلوبة منها
ِس) فإن مقتيض قلب يائه ألف ًا موجود -وهو حتركها
وإال وجب إعالهلا( :كأي َ
وانفتاح ما قبلها -ومل تعل ،فلام كان يئس الذي ال مقتيض لإلعالل فيه
موجود ًا( )4وهو بمعناه ،وال فرق بينهام إال بالتقديم والتأخري ،حكم بأن أيس
ٍ
مقلوب منه ،فوزنه()5
حينئذ َع ِفل.
وإىل الرابعة بقوله( :وبِق ّلة استعامله) أي :بقلة استعامل الكلمة برشط
وجود كلمة أخرى كثرية( )6االستعامل بمعناها ،وال فرق بينهام لفظ ًا إال
بالتقديم والتأخري ،وبرشط أن يرجعا إىل أصل واحد ،فيحكم بأن ال ُق ّىل مقلوبة
من الكثرى( :كآرام) مجع رئم ،وهو ولد الظبي األبيض ،وأصله ْأرءآم ِ
كح ْمل
وأحامل ،فقدمت اهلمزة( )7التي هي عني إىل موضع الراء التي هي فاء فصار:

الضمة والواو] فكأن الواو وليت الضمة أو نزلت هي منزلة الضمة .متت ابن جامعة.
( –)1عند قوله :وتقلب الواو طرف ًا بعد ضمة يف كل متمكن إىل أن قال :وال أثر للمدة الفاصلة يف
اجلمع إال يف اإلعراب.
( –)2ويف الركن :وكرست القاف بالتبعية؛ لكراهتهم االنتقال من الضمة إىل الكرسة .متت
( –)3أي :يف الكلمة األخرى.
( –)4خرب كان .متت
( –)5وملا حكم بأنه مقلوب مل يكن فيه مقتىض قلب الياء ألف ًا؛ ألن الفاء ال تعل بحال ولو حتركت
وانفتح ما قبلها كام سيأيت.
( –)6قال الريض :وال يلزم أن يكون املقلوب قليل االستعامل ،بل قد يكون كثري ًا كاحلادي واجلاه ،وقد
يكون مرفوض األصل كالقيس ،فإن أصله -أعني القووس -غري مستعمل .متت واهلل أعلم.
(َ –)7مردة عن احلركة .متت منه

أأرام ًا ،ثم قلبت اهلمزة ألف ًا( )1فصار آرام ًا ،وهو أقل استعامالً من أرآم؛ فحكم
بأنه مقلوب منه ،فوزنه :أعفال.
(و) مثله (آدر) أيض ًا ،وقد مىض رشحه.
واملصنف مل يِصح بام اشرتطنا( )2يف هذه والتي قبلها ،وال بد منه؛ ألن
وحوِ ل كام سيأيت ،فال ُي ْعرف القلب هبا()3
الصحة قد ال تكون للقلب ك َعوِ ر َ

َ
مطلق ًا ،وكذا قلة االستعامل قد ال تكون مع كلمة أخرى يظهر القلب يف هذه
منها ،كالكلامت الغريبة كافرنقعوا ،وقد تكون مع كلمة أخرى كذلك( )4لكن
وج َبذ ،فإن أحدهام أقل استعامالً من األخرى،
كج َذب َ
لكل منهام أصلَ ،
وهي( )5جبذ؛ لوجود اجلذب( )6واجلبذ ،فال حيكم بأن إحداهام مقلوبة من
األخرى كام رصح به نجم الدين.
قال :ويصح أن يقال :إن مجيع ما ذكر من املقلوبات يعرف بأصله( ،)7فاجلاه
واحلادي والقيس عرف قلبها بأصوهلا ،وهي الوجه والوحدة والقوس ،وكذا
أيس يأيس باليأس ،وآرام وآدر برئم ودار.
وإىل اخلامسة بقوله( :وبأداء تركه إىل اجتامع مهزتني عند اخلليل) أي :أن
عرف القلب وحيكم( )8به إذا أدى تركه إىل اجتامع مهزتني ،وذلك يف
اخلليل ُي ِّ
( –)1الجتامع مهزتني مع سكون الثانية .متت
( –)2وهو قوله يف العالمة الثالثة برشط وجود كلمة أخرى بمعناها..إلخ .متت
( –)3فال يعرف القلب هبا ،أي :بالصحة ،مطلق ًا أي :من غري رشط ،بل يشرتط وجود كلمة أخرى
بمعناها..إلخ .متت
( –)4أي :يظهر القلب يف هذه منها .متت منه
( –)5أي :األقل استعامالً .متت
( –)6بل هام أصالن كام قالوا .متت ريض ،ويف الصحاح« :جبذت الشء مثل جذبته مقلوب منه.
متت .اجلبذ :اجلذب ،وليس مقلوبه ،بل لغة صحيحة ،ووهم اجلوهري وغريه .متت قاموس.
( –)7ويمكن أن جياب عنه بأن معرفتها بأصلها ال يمنع معرفتها بصحة حرف علته وبقلة استعامله؛ ألن
املعرف هاهنا أمارة ،وجيوز اجتامع أمارات كثرية عىل يشء واحد .متت ركن الدين ،متت واهلل أعلم.
( –)8إنام قال :وحيكم به ألن هذا ليس عالمة حقيقة؛ إذ مل حيصل القلب إال به ،بخالف ما سبق فإنه
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ثالثة مواضع :يف اسم الفاعل من األجوف املهموز الالم ،ويف مجعه عىل فوا ِعل،
ويف كل مجع أقىص ملفر ٍد المه مهزة قبلها حرف مد.

فاألول (نحوٍ :
جاء) فإن أصله :جايئ ،من جيأ ،كبايع من بَ َيع ،فلو مل تؤخر

الياء عن اهلمزة لوجب قلبها مهزة -كام هو قياس( )1مثله من نحو بايع عىل ما
سيأيت إن شاء اهلل تعاىل -فيجتمع مهزتان ،وهو مستكره ،فقدمت اهلمزة عىل
قاض( ،)2فصار ٍ
فال .ومن ثمة()3
جاء بزنة ٍ
ٍ
الياء ،وأخرت الياء ،وأعل إعالل
وجب حذف الياء لكوهنا غري منقلبة عن اهلمزة ،بخالف املنقلبة عنها
كـ«داري» اسم فاعل من «درأ» فال جيب فيه حذف الياء.
ٍ
ٍ
وشواء مجعي جايئة وشايئة.
جواء
والثاين نحو:
والثالث نحو :خطايا( )4مجع خطيئة ،وسيأيت ذلك يف مواضعه إن شاء اهلل تعاىل.
وأما سيبويه فال يعرف القلب هبذا وال حيكم به ،ويقول :اجتامع اهلمزتني إنام

يستكره إذا خيف بقاؤه وثباته ،أما إذا كان هناك سبب يزيله -كام نحن فيه-
فال ،فإنه هنا جيب قلب اهلمزة الثانية يا ًء كام جييء إن شاء اهلل تعاىل.

وأما مفارقته( )5لداري يف وجوب احلذف فألن حلرف العلة املنقلبة

عالمة للقلب احلاصل ،فكون هذا عالمة فيه خفاء .متت واهلل أعلم وأحكم.
( –)1ألن الياء بعد ألف فاعل جيب قلبها مهزة .متت ع شيخ .وعند املصنف لكوهنا عين ًا السم فاعل
من ثالثي َمرد ُأ ّ
عل فعله.
( -)2أي :بحذف ضمة يائه للثقل ،ثم حيذف الياء اللتقاء الساكنني .متت ابن جامعة
( –)3أي :ومن أجل ثبوت القلب وجب..إلخ .متت
( –)4ألنه جيمع عىل خطايئ هبمزة بعد ياء ،وياء فعيلة تقلب يف اجلمع األقىص مهزة؛ لوقوعها بعد ألف
اجلمع ،وبعد قلبها اجتمع مهزتان فقلبت الثانية ياء؛ ألن اهلمزتني إذا اجتمعتا والثانية الم قلبت ياء،
فصار خطائي ،ثم قلبت اهلمزة ياء مفتوحة والياء ألف ًا ،هذا عند س ،وأما عند اخلليل فيقول :تقدم
الياء عىل اهلمزة وهي عنده الم الكلمة فوزنه عنده فعايل ،وعند سيبويه فعايل .متت واهلل أعلم.
( –)5أي :اعرتض عىل مذهب سيبويه بأنه لو كانت الياء املتطرفة منقلبة عن اهلمزة لكان قياسها أن
تثبت الياء ويكون حذفها جائز ًا يف جائي كام يف داري ،فأجاب أصحاب سيبويه بأنه ال يسلم أن
قياس الياء املنقلبة عن اهلمزة كذلك ،بل يفصل فيه فإن كان القلب واجب ًا فاإلعالل واجب كام
يف ٍ
جاء ،وإن كان القلب جائز ًا فاإلعالل جائز كام يف داري ،فاعرتض أصحاب اخلليل عىل

=

عن اهلمزة إذا مل يكن فاء ،وكان االنقالب الزم ًا -كام نحن فيه -أو جائز ًا
لغرض اإلدغام كام يف خطية حكم حرف العلة األصّل.
وأما تصحيح أيمة( )1فلكون الياء املنقلبة عن اهلمزة فيه فاء.
وإىل السادسة بقوله( :أو إىل منع الرصف بغري علة) أي :يعرف القلب بأن
يؤدي تركه(- )2مع احلمل عىل الظاهر من عدم حذف يشء من الكلمة  -إىل
منع الِصف بغري علة ،وهو حمذور ،ومعرفة القلب باألداء إىل هذا هو (عىل
األصح) من املذهبني :وهام مذهب اخلليل وسيبويه ،ومذهب الكسائي ،وذلك
(كأشيا َء) فإن املسموع فيها منع الِصف ،فلو محلت عىل عدم القلب وحكم
يش ٍء» كبيت وأبيات -كام زعم الكسائي -لكان منع الِصف
بأهنا أفعال مجع « َ ْ
بغري علة ،وهو غري موجود يف لسان العرب ،فوجب احلكم بالقلب ،ودعوى()3
أن أصله شيئآء عىل وزن فعالء ،اسم مجع كالطرفاء( ،)4والقصباء ،يؤيده()5
مجعه عىل أشايا( )6كصحراء وصحارى ،فكره اجتامع مهزتني بينهام حاجز غري

حصني ،وهي األلف ،فقدمت اهلمزة التي هي الم الكلمة عىل الفاء ،فصار
التفصيل ،أما عىل قوهلم :إن كان القلب واجب ًا فاإلعالل واجب – فبأنه منقوض بـ «أيمة» فإن
أصله أإمة هبمزتني ،وقلب اهلمزة الثانية ياء واجب ،مع أن إعالهلا بقلبها ألف ًا لتحركها وانفتاح
ما قبلها غري واجب .وأما عىل قوهلم :إن كان القلب جائز ًا فاإلعالل جائز –فبأنه منقوض
بـ«خطيئة» فإن قلب اهلمزة فيه ياء جائز ،مع وجوب اإلدغام بعد القلب .فأجاب عن
االعرتاض بداري وخطيئة َّ
بأن حلرف العلة املنقلب عن اهلمزة -إذا مل يكن فاء -انقالب ًا الزم ًا
حكم حرف العلة األصّل ،وأجاب عن
كام يف جائي ،أو جائز ًا لغرض اإلدغام كام يف خطيئة
َ
«أيمة» بأن حرف العلة املنقلب عن اهلمزة فاء فليس له حكم حرف العلة األصّل .متت
( –)1أصلهَ :أ ْأ ِممَة ،نقلت حركة امليم األوىل إىل اهلمزة الساكنة التي قبلها وأدغمت يف امليم الثانية ،ثم
قلبت اهلمزة ياء النكسارها .متت من باب حتقيق اهلمزة.
( –)2أي :ترك القول به .متت
( –)3عطف عىل احلكم يف قوله« :فوجب احلكم بالقلب» أي :ووجب دعوى.
( –)4الطرفاء :شجر ،الواحدة :طرفة ،وهلذا سمي طرفة بن العبد ،وقال سيبويه :الطرفاء واحد ومجع.
( -)5أي :يؤيد أن أصله شيئاء.
( –)6ألن فعاىل مجع فعالء ،ولو كان أفعاالً كام قال الكسائي ،أو أفعالء كام قال الفراء مل جيمع عىل
فعاىل .متت
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ُ
أهون من
ارتكاب القلب املوجود يف لساهنم
أشياء عىل زنة لفعاء()1؛ ألن
َ
ارتكاب منع الِصف بغري علة؛ ولذلك قال:
(فإهنا لفعاء .وقال الكسائي :أفعال( ))2وزعم أن منع رصفها توه ًام()3
ُ

أهنا كحمراء.

(وقال الفراء ):إن أشياء ال حتمل عىل الظاهر من عدم احلذف ،بل حتمل
عىل أهنا (أفعاء ،وأصلها َأ ْف ِعال ُء) حذفت منها الالم ،وهي مجع( )4يشء خمفف
ش ِّيئ ،ك َب ْ ٍ
وبني فإنه جيمع عىل أبيناء ،فحذفت اهلمزة التي هي الم الكلمة؛
ني ِّ
كراهة اجتامع مهزتني بينهام حاجز غري حصني.

حذف اهلمزة عىل غري قياس( ،)6وعد ُم استعامل
وهو( )5ضعيف من وجوه:
ُ
كبني وس ّيد وم ّيت مع خمففاهتا ،مع أن الواجب -قياس ًا
ش ِّيئ مع يشءّ ،
وتصغري ُه عىل ُأ َش ّياء(،)8
عليها( -)7أن يكون أكثر استعامالً من يشء املخفف،
ُ
ومجعه عىل أشايا( ،)9كام تقدم.

( –)1ويف ذلك قيل شعر ًا:

أشــيا ُء َشــ ْيئَاء يف أصــل وقــد قلبــوا

الملل هلا للا فعللع بعللد القللل

أ لليا

فقللل ملللن يللدعع م العلللم فلسللفة

حفظللت لليو هلا وغابللت عنل

أ لليا

يشء ،وف ْعل جيمع عىل أفعال كقول وأقوال ،وبيت وأبيات .متت
( –)2أي :قال :إن أشياء مجع ْ
( –)3كذا يف األصول .متت
( –)4وإنام جعله مجع يشء املخفف من ش ِّيئ ليصح كون مجعه أشيئاء كأبنياء؛ إذ لو كان مجع يشء
الغري املخفف من ش ِّيئ لكان كبيت وأبيات فيكون مجعه أفعال .متت واهلل أعلم.
( –)5أي :قول الفراء .متت
( –)6ألن اهلمزة ال حتذف إال إذا كان قبلها ساكن .متت
( –)7أي :عىل سيد وميت ،فال يرد عليه أنه قد يقل استعامل األصل ،وأنه قد يرفض كام سيأيت يف
عرس ويرس .متت
( –)8ولو كان أفعالء -وهو مجع كثرة بال خالف -وجب رده يف التصغري إىل الواحد وهو يشء
كفلس ،فيقالُ :ش َي ْيئ كزييد ،ثم جيمع مجع السالمة ،فام صغروه عىل ُأ َش َّياء إال لكونه مفرد ًا ،أي:
شيئاء كالطرفاء والقصباء وهجراء .متت ع
( –)9وأفعالء ال جيمع عىل أفاعل ،وال يلزم سيبويه يشء من ذلك؛ ألن منع الِصف ألجل ألف
التأنيث ،وتصغريه عىل ُأ َش ّياء ألنه اسم مجع ال مجع ،ومجعه عىل أشايا ألهنا اسم عىل فعالء
فتجمع عىل فعاىل كصحراء وصحارى .متت جابردي.

(وكذلك) أي :وكالقلب (احلذف) أي :إن كان يف املوزون حذف حذفت
ٍ
(قاض فاعٍ) إذ أصله :قايض ،حذفت منه الالم
يف الزنة مثله (كقولك يف) زنة
فتحذف من الزنة.
وال يظهر وجه لتخصيص احلذف بالقياس عىل القلب ،بل الظاهر أن مجيع ما
ختتلف به الزنة( )1من التغيريات يف املوزون يتبعها تغيريات الزنة ،فلو قال« :ثم إن
كان تغيري يف املوزون يقتيض تغيري الزنة غريت مثله» لكان أعم كام ال خيفى(.)2
(إال أن يبني) األصل (فيهام) أي :إذا أردت بيان األصل يف املقلوب
واملحذوف مل تقلب يف الوزن ومل حتذف فيه ،بل تقول :آدر أفعل ،وقاض فاعل.
وهو -كام قال الريضَ -و َهم؛ ألنك ال تقول :أشياء عند سيبويه فعالء ،وال
تقول :قاض فاعل ،إذا قصدت بيان أصلهام ،بل تقول :أصل أشياء فعالء،
وأصل( )3قاض فاعل ،وال يكون أبد ًا وزن نفس املقلوب واملحذوف إال
مقلوب ًا وحمذوف ًا؛ فال معنى لالستثناء بقوله :إال أن يبني فيهام.
[أقسام األبنية]
ُ
ُ
وغريها(( )4إىل صحيح ومعتل( ،)5فاملعتل ما فيه)
األبنية
(وتنقسم)
األصول ُ
( –)1الظاهر أن املراد بالزنة األوىل اهليئة التي يمكن أن يشاركها فيها غريها ،وبالثانية اللفظ
املوضوع لبياهنا وال إشكال .متت سيدنا أمحد احلبش واهلل أعلم.
( –)2فيدخل فيه التغيري بنقل احلركة نحو :يقول ويبيع ،وخيرج مثل :قائل وبائع .متت
( –)3يقال :هال محلت عبارة املصنف عىل هذا ،وقرينة محلها عليه واضحة؛ فإنه ال يتم بيان األصل
الذي أراده إال بقولك :أصل قاض فاعل مثالً؛ إذ لو قلت :قاض فاعل لكان غري بيان لألصل،
وهو خالف ما أراده من االستثناء .متت من السيد حممد بن إسامعيل األمري رمحه اهلل.
( –)4كورنتل فإنه معتل الفاء وهو من غري األصول؛ إذ وزنه فعنلل ،وفعنلل ليس من أبنية األصول؛ ألنه
سيأيت أن للخاميس أربعة أوزان ليس فعنلل منها .إفادة سيدي أمحد بن زيد الكبيس رمحه اهلل.
( –)5وال يكون رباعي االسم والفعل معت ً
ال وال مهموز الفاء وال مضاعف ًا ،وال يكون اخلاميس
مضاعف ًا ،وقد يكون معتل الفاء ومهموزه نحو :ورنتل وإصطبل ،بل قد يكون الرباعي

=
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أي :يف جوهره ،يعني حروفه األصول التي هي الفاء والعني والالم ،فيخرج
نحو :حو َقل وبيطر( ،حرف علة) وهو الواو واأللف والياء ،سمي كل منها به
ألهنا ال تصح ،بل تتغري عن حاهلا يف كثري من املواضع بالقلب( )1واإلسكان
واحلذف .واهلمزة وإن شاركتها يف هذا املعنى لكن مل جير االصطالح بتسميتها
حرف علة.
(والصحيح بخالفه) أي :ما ليس فيه حرف علة.
وينقسم املعتل من الثالثي( )2إىل سبعة أقسام؛ ألن حرف العلة إن كان أحد
الثالثة األصول فقط ففيه ثالثة أقسام( ،)3وإن كان اثنني منها فكذلك ،وإن كان
مجيعها كلفظة الواو فهو القسم السابع ،ومل يتعرض له املصنف لقلته ،وهلا()4

أسامء أشار املصنف إليها بقوله:
(فاملعتل بالفاء) يقال له( :مثال) أي :يسمى باملثال؛ ملامثلته الصحيح يف
خلو ماضيه -الذي هو أصل أمثلة( )5األفعال -من اإلعالل غالب ًا نحو :وعد
ويئس ،وقلنا :غالب ًا لئال يرد نحو :أقتت(.)6

مضاعف ًا برشط فصل حرف أصّل بني املثلني كزلزل .نجم الدين واهلل أعلم.
ظاهر كالم نجم الدين أن ورنتل خاميس ،وليس كذلك ،بل هو من مزيد الرباعي؛ ألن النون
زائدة ،فبطل قوله أيض ًا ال يكون رباعي االسم معتالً.
( –)1بالقلب نحو :قال ،واإلسكان نحو :يقول ،واحلذف نحو :قل.
( –)2يعني ال جتري األقسام السبعة كلها إال يف الثالثي وإن جرى بعضها يف غريه كاملثال مثالً .متت
منه .ومثاله :ورنتل ويستعور .متت واهلل أعلم.
( –)3مثال وأجوف ومنقوص .متت .وقوله :وإن كان اثنني منها فكذلك ،أي :ثالثة :لفيف مقرون
اثنان ،ولفيف مفروق.
( –)4أي :ألقسام املعتل من الثالثي.
( –)5ألن املضارع فرع عليه يف اللفظ؛ ألنه املايض بزيادة حرف املضارعة ،فاملايض أصل أمثلة
األفعال يف اللفظ .ريض واهلل يرىض عنا آمني.
( –)6يف :وقتت .يف (ح  ،ب).

(و) املعتل (بالعني) يقال له( :أجوف( ))1ألن اعتالله يف جوفه ،أي:
وسطه( ،و) يقال له أيض ًا( :ذو الثالثة) اعتبار ًا بأول ألفاظ( )2املايض؛ ألن
رصفوا املايض أو املضارع ابتدأوا بحكاية النفس
الغالب يف اصطالحهم أهنم إذا ّ

نحوَ :ضبْ ُت؛ ألن نفس املتكلم أقرب األشياء إليه ،واحلكاية عن النفس من
األجوف عىل ثالثة أحرف غالب ًا(.)3

(و) املعتل (بالالم) يقال له( :منقوص) لنقصان حرفه األخري للجزم
والوقف( )4مث ً
ال ،نحو :ال تغز واغز( ،و) يقال له أيض ًا( :ذو األربعة) ألنه
يصري يف أول ألفاظ املايض -أعني احلكاية عن النفس -عىل أربعة كغزوت ،مع
أن فيه حرف العلة يف حمل التغيري( ،)5أعني األخري ،فلام مل يِص عىل ثالثة مع
ذلك كام صار األجوف استغرب بقاؤه عىل أربعة()6؛ فسمي ذو األربعة لذلك،
بخالف َضبت ووعدت( )7فال استغراب يف كوهنام عىل أربعة أحرف.
(و) املعتل (بالفاء والعني) كويح ويوم(( )8أو بالعني والالم) كقوي
( –)1تشبيه ًا بالشء الذي له جوف من القصب والشجر ونحوهام؛ ألنه يذهب جوفه كثري ًا نحو:
قلت وبعت ،وقل وبع ،ومل يقل ومل يبع .متت نجم الدين واهلل أعلم
( –)2عبارة ركن الدين لكونه مع ضمري الفاعل املتحرك عىل ثالثة أحرف يف املتكلم واملخاطب
قلتًًُِ وبعت بضم التاء وفتحها وكرسها .واهلل أعلم.
املذكر واملؤنث نحو َ
وحوِ ل فإنه يصري عىل أربعة أحرف ،لكن التسمية باعتبار
( –)3خيرج بقوله« :غالب ًا» نحوَ :عوِ ر َ
الغالب .منه .وكذا قوي وخبي مام صحت عينه .مؤلف.
( –)4املراد بالوقف البناء ،فهم يعربون عنه بذلك يف كثري من املواضع كام ستعرف ذلك ،فاغز مثال
له ،فهو فعل أمر ال مضارع كام توهم.
( –)5أي :ملا صار يف األجوف إىل ثالثة أحرف ،وحرف العلة يف غري حمل التغيري ،ففي الناقص أوىل بأن
يصري عىل ثالثة؛ لكون حرف العلة يف حمل التغيري ،فاستغرب بقاؤه عىل أربعة فسمي بذلك .متت
( –)6قال نجم الدين :وناقص ال باعتبار ملا سيجيء يف باب اإلعراب ألنه سمي هناك منقوص ًا
لنقصان إعرابه وسمي هنا منقوص ًا لنقصان االسم .متت واهلل أعلم وأحكم
( –)7جواب عن سؤال مقدر ،وتوجيهه أن يقال :إذا كان سبب تسمية الناقص« :ذا األربعة» كونه
عىل أربعة أحرف إذا أخربت عن نفسك جيب أن يكون َضبت ووعدت ناقص ًا لكوهنام عىل
أربعة أحرف إذا أخربت عن نفسك .ابن جامعة .وعدم االستغراب لكون َضبت صحيح ًا،
ووعدت لكون حرف العلة ليس يف حمل التغيري.
( –)8وال يبنى منه فعل .جاربردي

[

]

وحيي يقال له( :لفيف) اللتفاف حريف العلة ،أي :اجتامعهام يف الكلمة،
(مقرون) القرتاهنام ،أي :اجتامعهام عىل التوايل.
(و) املعتل (بالفاء والالم) كوقى يقال له( :لفيف) ملا تقدم( ،مفروق)
لوجود الفارق بني حريف العلة.
والقسم السابع :ينبغي أن يقال له أيض ًا :لفيف مقرون ،وهو ظاهر.
واعلم أن األبنية تنقسم( )1أيض ًا باعتبار آخر إىل مهموز ،وهو ما أحد
أصوله مهزة :كأمر وسأل وقرأ ،وغري مهموز :كوعد وَضب.
وباعتبار آخر إىل :مضاعف ،وهو ما عينه والمه من جنس واحد ،كر ّد -وهو

كثري ،أو فاؤه( )2وعينه من جنس واحد ،كددن -وهو اللهو ،وهو يف غاية القلة،
أو ما ذكر فيه حرفان أصليان بعد مثليهام ،كزلزل.
وغري مضاعف كرضب ووعد.
ثم إن املصنف ملا ذكر سابق ًا أن أبنية االسم األصول ثالثية ورباعية

وخامسية ،وأبنية الفعل األصول ثالثية ورباعية أراد أن يذكر مجلتها( )3يف كل
واحد منها( ،)4فقدم االسم الثالثي لكثرته وخفته؛ ومن ثمة كانت أوزانه أكثر
من غريه ،فقال:

( –)1وجيمعها قول من قال:
مجيـــع أصـــول الفعـــل ســـبعة أَضب
صـــحيح ومهمـــوز لفيـــف وأجـــوف

هلــا أنــا يف بيــت مــن الشــعر واصــف
مثـــال ومنقـــوص البنـــاء ومضـــاعف
( –)2وأما ما فاؤه والمه متامثالن كقلق وسلس فال يسمى مضاعف ًا .متت منه.
( –)3أي :األبنية .متت
( –)4منهام (نخ).

(ولالسم الثالثي املجرد عرشة أبنية ،والقسمة تقتيض اثني عرش)؛
ألن الالم لإلعراب والبناء فال يتعلق به الوزن كام تقدم ،وللفاء ثالثة أحوال:
ضم وفتح وكرس ،وال يمكن سكوهنا؛ لتعذر االبتداء بالساكن .وللعني أربعة
أحوال :ثالث حركات مع السكون ،والثالثة يف األربعة اثنا عرش( ،سقط
ُف ِع ُل) -بضم الفاء وكرس العني( -وفِ ُعل) -بكرس الفاء وضم العني-
(استثقاالً) للخروج من ثقيل إىل ثقيل خيالفه.
وأما( )1نحوُ « :عنُق» و«إِب ٍِل» فتامثل الثقيلني خفف شيئ ًا .واخلروج من
الكرس إىل الضم أثقل من العكس؛ ألنه خروج من ثقيل إىل أثقل منه؛ فلذلك مل
يأت فِ ُع َل يف فِ ْع ٍل وال يف اسم إال يف ِ
احل ُبك إن ثبت ،وجيوز( )2ذلك إذا كانت
رضب.
إحدى احلركتني غري الزمة ،نحوَ :ي ْ ِ
وج ِّوز
وأما « ُف ِعل» فلام كان ثقله أهون بقليل جاء يف الفعل املبني للمفعولُ ،
ذلك لعروضه؛ لكونه فرع ًا عن املبني للفاعل.
فإن قيل :ال نسلم سقوط « ُف ِعل» يف األسامء؛ إذ قد جاء الد ِئل عل ًام أليب
قبيلة ،وجنس ًا لدويبة شبيهة بابن عرس(.)3

(وجعل الدُّ ِئل منقوالً) أي :ليس ببناء
قلنا :أجاب عنه املصنف بقوله:
ُ
أصّل يف األسامء ،بل هو منقول من الفعل ،وأصلهَ :د َأل ،من الدَّ أالن ،وهو:

مش( )4يقارب فيه اخلطا ،أما إذا كان عل ًام فال إشكال؛ لكثرة نقل األعالم من
كشمر ويزيد.
األفعال َّ
( –)1جواب ما يقال إنه قد حصل اخلروج من ثقيل إىل ثقيل .متت
( –)2أي :االنتقال من الكرس إىل الضم ،وهذا جواب سؤال مقدر ،وهو أن اخلروج من الكرس إىل
الضم ثقيل فام تقول يف :يرضب ،فإن فيه ذلك؟
( –)3ابن عرس :دويبة عىل خلقة اهلر ،مولع بأخذ الذهب من معدنه .ذكره يف كتاب النظم
املستعذب .متت واهلل أعلم.
ً
( –)4فلام نقل إىل معنى االسم غري لفظه أيضا من صيغة املبني للفاعل إىل صيغة املبني للمفعول
لتكون الصيغة املختصة بالفعل دلي ً
ال عىل أن أصله كان فعالً .متت نجم الدين

[

]

وأما إذا كان جنس ًا فهو وإن كان( )1قلي ً
ال فقد جاء منه شطر صالح،
كقوله ÷(( :إن اهلل تعاىل هناكم عن قيل وقال(.)))2
الو ِعل ،والر ِئم بمعنى االست .فاجلواب:
الو ِعل لغ ًة يف َ
فإن ِقيل :قد جاء ُ
احلمل عىل الشذوذ.

فإن قيل :ال نسلم سقوط «فِ ُعل»؛ إذ قد جاء ِ
احل ُبك -بكرس احلاء وضم

الباء -عىل ما نقل بعضهم.

ِ
(واحل ُبك إن ثبت) أي :ال يقطع بثبوته،
قلنا :أجاب عنه املصنف بقوله:

ومع فرضه(( )3فعىل تداخل اللغتني يف حريف الكلمة( ))4حيمل ،وذلك أن
احل ُبك -بضم احلاء والباءِ ،-
واحلبِك –بكرسهام ،-فأراد املتكلم أن
فيه لغتنيُ :
يقولِ :
احلبِك –بكرستني -ثم بعد كرسه احلاء َذ ِهل عنه وذهب إىل اللغة

احل ُبك –بضمتني -فلم يرجع إىل ضم احلاء ،بل خالها مكسورة،
األخرى وهي ُ

فتداخل اللغتان :لغة ضمهام ولغة كرسهام يف حريف الكلمة :احلاء والباء.
ويف تركيب ِ
احل ُبك –بضمتني -مجع
احل ُبك من اللغتني إن ثبت نظر؛ ألن ُ
ِ
احل َباك ،وهي :الطريقة يف الرمل ونحوه ،وبكرستني إن ثبت فهو مفرد( ،)5مع
بُ ِ
عده؛ ألن فِ ِع ً
ال قليل ،حتى إن سيبويه قال :مل جيئ منه إال إِبِل ،ويبعد تركيب
اسم من مفرد ومجع ،فاألوىل احلكم بالشذوذ إن ثبت.

( –)1أي :النقل إىل أسامء األجناس .متت
قيل َ
( –)2ويروى :عن َ
شب إىل ُد ٍّب ،ومن
وقال ،عىل إبقاء صورة الفعلية .وكذا قوهلم :أعييتني من ٍّ
دببت عىل العصا .متت نجم الدين .قال يف اللسان:
شببت إىل أن
ب إىل ُد َّب ،أي :من لدن
ُ
ُ
ُش َّ
ب إىل ُد ٍّب» األول عىل صيغة الفعل املبني
ب إىل ُد َّب» ،و«من ُش ٍّ
ويف املثل« :أعييتني من ُش َّ
للمجهول ،والثاين اسم معرب منون عىل زنة قفل .متت من حاشية عىل رشح الريض للشافية.
( –)3إذ املشهور بضمتني أو كرستني .متت جاربردي
( –)4إنام قال :يف حريف الكلمة ألن التداخل يكون يف كلمتني أيض ًا ،كام قالواَ :قن ََط َي ْقنِط مثل َضب
يرضب ،و َقنِ َط ي ْقن َُط مثل علم يعلم ،ثم ملا قالواَ :قنِـَط يقنَـِط بالفتح أو بالكرس فيهام علم أن
املايض من إحداهام واملضارع من األخرى .متت جار
احل ُبك ِ
واحلبك بمعنى واحد فحينئذ فال إشكال.
( –)5لعل املصنف بنى عىل قول ابن جني ،وهو أن ُ
متت صديق

(وهي) أي :األبنية العرشة -مفتوح الفاء مع أربع حاالت العني(َ ( )1ف ْلس
َف َرس َكتِف َع ُضد) ،ومكسورها مع ثالث حاالت العني ِ
(ح ْرب ِعنَب إِبِل)،
ُصد) اسم طائر ( ُعنُق).
ومضمومها مع ثالث حاالت العني ( ُق ْفل ُ َ

(وقد ُير ّد بعض( ))2من األوزان املذكورة (إىل بعض) منها ،وهي أربعة

أوزان ،واخلامس عىل رأي :كام سيتضح ،وذلك -أعني رد بعض إىل بعض -لغة
متيم ،وأما أهل احلجاز فال ُيغريون البناء.
( َف َف ِعل مام ثانيه حرف ح ْلق ك َف ِ
خذ جيوز فيه) ثالث تفريعات ُمطردة
ْ
(فخذ) بالرد إىل َف ْلس ،بحذف الكرسة للتخفيف؛ كراهة
اطراد ًا ال ينكرس:
االنتقال من الفتح اخلفيف إىل الكرس الذي هو أثقل منه يف بناء الثالثي املبني
عىل اخلفة ،فسكنوه ألن السكون أخف من الفتح ،فيكون االنتقال إىل األخف.
(وفِ ْ
خذ) بالرد إىل ِح ْرب ،بنقل الكرسة إىل الفاء بعد حذف حركتها؛ كراهة

لالنتقال من الفتح اخلفيف إىل أثقل منه وهو الكرس ،وحلذف( )3أقوى احلركتني

املتقاربتني -إذ الفتحة قريبة من الكرسة -وهي( )4الكرسة ،فنقلت إىل ما قبلها.
(وفِ ِ
خذ) بالرد إىل إِبِل ،بإتباع حركة الفا حركة العني؛ لقوة حرف احللق.
َ

(وكذلك) أي :وكـ« َف ِعل» االسمي احللقي العني (ال ِف ْعل) أيَ « :ف ِعل»
الفعّل احللقي العني ( َ
كشهِ دَ ( ))5يطرد فيه الثالث التفريعات املذكورة.
(ونحوَ :كتِف) أيَ :ف ِعل الذي ليس ثانيه حرف حلق (جيوز فيه َكتْف)
وح ِذرِ ،
وص ْفر ،وزِ َيم أي :متفرق ،وبِلِز
( –)1وأمثلته من الصفات عرشةَ :ص ْعب ،وبَ َطل ،و َط ُمعَ ،
ورسح يقال :ناقة رسح ،أي :رسيعة .متت جاربردي
أي :ضخم ،و ُم ٍّر ،و ُلكع أي :لئيمُ ُ ،
( –)2يعني أنه قد يقال يف بعض الكلم التي هلا وزنان أو أكثر من األوزان املذكورة قبل :إن أصلها
فخذ -بسكون اخلاء -فرع ف ِ
البعض اآلخر ،كام يقال :إن ْ
خذ بكرسها .متت نجم واهلل أعلم
( –)3أي :وكراهة حلذف..إلخ.
( –)4أي :أقوى احلركتني.
( –)5ويشارك «شهد» يف إتباع حركة الفاء حلركة العني «فعيل» احللقي كشهيد وسعري ونحيف
ورغيف وبخيل .متت ريض ،وكذا رخيم احلوايش متت واهلل أعلم.

[

]

بالرد إىل َف ْلس( ،و ِكتْف) بالرد إىل ِح ْرب؛ ملا تقدم ،ومل جيز فيه اإلتباع؛ لعدم القوة
لغري حرف احللق.
(ونحوَ :ع ُضد جيوز فيه َع ْضد) بالرد إىل َف ْل ٍ
س؛ ملا تقدم يف رد فخذ إليه،
ومل جيز فيه الرد إىل ُق ْفل بالنقل؛ لبعد الضمة عن الفتحة فلم يبال بحذفها(.)1
(ونحوُ :عنُق جيوز فيه ُعنْق) بالرد إىل قفل؛ الستثقال توايل الضمتني.
(وإِبِ ٍل وبِ ِل ٍز) وهي الناقة الضخمة (جيوز فيهام إِبْل وبِ ْلز) بالرد إىل ِح ْرب؛

استثقاالً لتوايل الكرستني (وال ثالث( )2هلام) قال سيبويه :ما ُيعرف إال إبل.
وزاد األخفش بلز ًا.

وكأنه مل يثبت عند املصنف ما روي من ِ
إل ِطل
احل ِرب لصفرة األسنان ،وا ِ
إل ِقط( )3لغة يف َ
األ ِقط ،وأتان ِإبِد ،أي :ولود.
إلبِط لغ ًة يف اإلِبْط ،وا ِ
للخارصة ،وا ِ
ويف بعض النسخ« :ويف نحو :إبل وبلز» .وال ينافيه قوله« :وال ثالث هلام»؛ إذ املراد
بنحوهام ما يمكن وجوده مام هو عىل وزهنام ،وإن مل يكن موجود ًا عند املصنف.
(ونحوُ :ق ْفل جيوز فيه ُق ُف ٍل عىل رأي) بالرد إىل ُعنُق .وعن( )4األخفش
كح ْمر ،أو معتل العني
أن كل ُف ْعل يف الكالم فتثقيله جائز ،إال ما كان صفة ُ
كس ٍ
وق ،وكذا قال عيسى بن عمر ،ولكنه مل يستثن الصفة ومعتل العني( ،ملجي
ُ
ُع ُ ٍ
ُس و ُي ُُس) يف ُع ْرس و ُي ْرس ،فإن الضم فرع السكون فيهام؛ لقلة االستعامل
بالضم ،وكثرته بالسكون.
( –)1أي :الضمة .متت
* -وربام نقل بعضهم فقال :ع ُْضد متت ،وما هو عىل َف ُعل فيه معنى التعجب جاز فيه النقل ،قال:
ب هبا مقتولة حني تقتل ،للداللة عىل نقله إىل معنى التعجب .متت واهلل أعلم.
وح ّ
ُ
ِ
ِ
( –)2يريد أنه ليس يف الكالم فعل بكرستني إال إبل يف األسامء وبلز يف الصفات .وقيل معناه :أنه ال
فرع آخر هلام كام لكتف وفخذ .وفيه نظر؛ ألن لعضد وعنق أيض ًا فرع ًا واحد ًا فقط ،ومل يقل
هناك :وال ثالث هلام ،فام وجه الرتجيح .متت جاربردي
إل ِقط –بكرستني ،وبفتح فكرس :-طعام يتخذ من اللبن املخيض.
( –)3ا ِ
( –)4الواو ال توجد يف نسخة املؤلف ،وقد َضب عليها يف نسخ كثرية.

واألكثرون( )1ال جيوزون ذلك؛ ملا يف الضم من كثرة الثقل ،وإن جاز تثقيل
كالش ْعر َّ
َف ْلس حلقي العني برده إىل َف َرس َّ
والش َعر ،والن َّْحر والن ََّحر؛ خلفة الفتحة
بالنسبة إىل الضمة.
واجلواب عن ُع ُرس و ُي ُرس :إما ادعاء أهنام أصالن ،وإما ادعاء العكس ،أعني
أن الساكن -لكونه أخف -فرع املضموم.
فإن قيل :مجيع التفاريع املذكورة كانت أقل استعامالً من أصوهلا ،وهبذا
ُعرفت الفرعية ،و ُع ْرس و ُي ْرس بالسكون أشهر منهام بالضم.
أجي بأن ثقل الضمتني أكثر من الثقل احلاصل يف سائر األصول املذكورة ،فيجوز
أن َ ْحي ِمل تضاعف الثقل عىل قلة االستعامل يف بعض الكلامت وإن كانت أص ً
ال(.)2
واعلم أن هذا التفريع ورد بعض إىل بعض هو لغة بني متيم كام تقدم ،وأما
أهل احلجاز فال يفرعون ،وما جاء مام يوهم ذلك محل عىل أنه لغتان يف الكلمة.
وأنه( )3جيوز عند التميميني يف « َف ِعل» ال ِف ْعّل مام ليس عينه حرف حلق ك َع ِلم
إسكان العني كام جاز يف االسم نحوَ :كتْف ،ويف « َف ُعل» -مضموم العني -كك َُرم
أيض ًا إسكاهنا كام جاز يف االسم نحوَ :ع ْضد .وأنه( )4قد خيفف « ُف ِعل» املبني
()5
حي َرم ال ِقرى َم ْن ُف ْصدَ له ،أيُ :ف ِصدَ له.
للمفعول بتسكني العني ،كقوهلم :مل ُ ْ

وأنه ال جيوز رد َف َرس( )6إىل َف ْلس .وقوله:

( –)1هذا مقابل قوله :عىل رأي .متت
( –)2وإذا كان االستثقال يف األصل يؤدي إىل ترك استعامله أص ً
ال كام يف نحو :يقول ويبيع وغري
ذلك مام ال حيىص فام املنكر من أدائه إىل قلة استعامله؟ نجم الدين.
( –)3أي :واعلم أنه .متت
(-)4أي :واعلم أنه .متت
( –)5إنام سكن كراهة لتوايل الثقيلني يف الثالثي اخلفيف ،فسكن الثاين المتناع تسكني األول،
وأيض ًا فإن الثقل جاء من الثاين ألنه بالتوايل حصل ،ولتوايل الثقيلني أيض ًا خفف نحو :عنق
وإبل بتسكني الثاين فيهام .متت ريض
( –)6أي :إذا تواىل الفتحتان مل ختفف الثانية خلفة الفتحة .متت نجم الدين

[

ومــا كــل مبتــاع ولــو ســلف َصـ ْف ُق ُه

براجـــع مـــا قـــد فاتـــه بـــرِ َداد

]
()1

شاذ.
وملا فرغ من أبنية الثالثي ذكر الرباعي ،وقدمه عىل اخلاميس ألنه أخف ،فقال:
(وللرباعي مخسة) ،والقسمة تقتيض ثامنية وأربعني ،حاصلة من َضب ثالث
حاالت الفاء يف أربع حاالت العني تصري اثني عرش ،ترضهبا يف أربع حاالت الالم
األوىل تصري ثامنية وأربعني ،اقتِص منها عىل ما ذكر ،وسقط الباقي؛ للتعذر يف
(ج ْع َفر())3
بعض -وهو ما التقى فيه ساكنان( -)2ولالستثقال يف الباقي ،وهي َ
وهو النهر الصغريِ ،
(وزبْرِ ج( ))4الزينة من ويش( )5أو جوهر ،وقيل :الذهب،

(وبُ ْر ُثن) هو للسبع والطري بمنزلة األصابع لإلنسان،
وقيل :السحاب الرقيقَ ،
الربثن( ،و ِد ْر َهم ،و ِق َمطر) وهو ما يصان فيه الكتب.
وا ِملخلب :ظفر ُ

(وزاد األخفش) بنا ًء سادس ًا وهو ُف ْع َلل -بضم الفاء ،وفتح الالم األوىل،
وسكون العني  -وروى ( ُج ْ
خدَ ب ًا) كذلك( ،)6وهو اجلراد األخرض الطويل الرجلني.
( –)1البيت ينسب لألخطل التغلبي .والسلف :نوع من البيوع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة
بالوصف إىل أجل معلوم .متت خمتار
قال يف رشح شواهد الشافية :سلف بمعنى مىض ووجب ،واهلاء يف صفقه ضمري املبتاع،
والصفق :مصدر صفق البائع صفق ًا ،إذا َضب بيده عىل يد صاحبه عند املبايعة بينهام ،والباء يف
«براجع» زائدة يف خرب ما النافية ،وراجع :اسم فاعل مضاف إىل ما الواقعة عىل املبيع أو الثمن،
وقوله :برداد :الباء للسببية متعلقة براجع ،والرداد -بكرس الراء -مصدر راد البائع صاحبه
مرادة ورداد ًا .والشاهد يف البيت :تسكني الالم من سلف للرضورة ،وأصله بفتحها .متت
( –)2وذلك ثالثة :فتح الفاء مع سكون العني والالم ،وضمها مع سكوهنام ،وكرسها مع سكوهنام.
متت ركن الدين.
( –)3يف األسامء ،وسلهب للطويل يف الصفات .متت ركن الدين
( –)4يف األسامء ،و ِد ْفنِس للحمقاء .متت
( –)5الويش :نقش الثياب باأللوان املختلفة .متت نظام
وج ْوذر كذلك يف الصفات لولد البقرة .متت
(ُ –)6

كرب ُثن .واحلق ثبوته()1؛ ملا حكى الفراء من
وسيبويه يرويه بضم الدال ُ

ُط ْح َلب( )2وبُ ْر َقع ،وإن كان املشهور فيهام الضم ،لكن النقل ال ُي َرد وإن كان
املنقول غري مشهور مع ثقة الناقل.

فإن قيل :ال نسلم انحصار أبنية الرباعي يف اخلمسة أو الستة؛ ألنه قد ثبت
َجن َِدل ملوضع فيه احلجارة -بفتح الفاء والعني ،وكرس الالم األوىل ،-و ُع َلبِط
للغليظ من اللبن وغريه -بضم الفاء ،وفتح العني ،وكرس الالم األوىل.-
وع َلبِط( )4فتوايل احلركات)
قلنا :أجاب عنه املصنف بقوله( :وأما َجن َِدل(ُ )3
(َح َلهام)
األربع يف كلمة واحدة املستكره عندهم؛ ومن ثمة سكنوا الزم َضبت َ َ
يعني أوجب محلهام (عىل) أهنام ليسا ببنائني للرباعي ،بل هام يف األصل من املزيد
وعالبِط) فقِصا بحذف األلف ،وكذا « ُهدَ بِد» للبن
فيه ،أعني (باب َجنَادل ُ
احلامض مقصور من ُهدابِد ،و« ُد َو ِدم» مقصور من دوادم(.)5
(وللخاميس أربعة) ،والقسمة تقتيض مائة واثنني وتسعني ،حاصلة من
َضب ثالث حاالت الفاء يف أربع حاالت العني تصري اثني عرش ،ترضهبا يف
أربع حاالت الالم األوىل تصري ثامنية وأربعني ،ترضهبا يف أربع حاالت الالم
الثانية تصري مائة واثنني وتسعني ،اقتِص منها عىل أربعة( ،)6وسقط الباقي
( –)1واحلق ثبوته؛ ألهنم يقولون :ما يل عنه ُعنْدَ د ،أي :بُد ،والدال الثانية لإلحلاق وإال لوجب
اإلدغام ،فوجب ثبوت ُفعلل ليكون ملحق ًا به ،وأيض ًا ذكر املصنف يف إعالل العني أنه صح
ُع ْل َيب ملحافظة اإلحلاق ،وهذا يدل عىل ثبوته .متت جار واهلل أعلم
( –)2وهو األخرض الذي يعلو املاء.
( –)3وجعله الفراء وأبو عّل فرع ًا عىل َف َعلِيل وأصله جنديل ،واختاره ابن مالك؛ ألن َجندالً مفرد
فتفريعه عىل املفرد أوىل .من األلفية .أي :وأما جنادل فهو مجع عىل فعالل.
( –)4قال نجم الدين :قال سيبويه :الدليل عىل أن ُهدَ بِد ًا وعُ َلبِط ًا مقصورا ُهدَ ابِد وعُالبِط أنك ال جتد
ُف َع ِل ً
ال إال ويروى فيه فعالِل كعالبط وهدابد ودوادم يف ُد َو ِدم .انظر رشح الريض ج /1ص.38
( –)5الدودم والدودام :يشء شبه الدم خيرج من شجر السمر.
( –)6وقد ذكر ابن الرساج مثاالً خامس ًا وهو ُهنْدَ لِ ْع لبقلة .وفيه نظر؛ الحتامل أن يكون رباعي ًا ونونه
زائدة ووزنه ُفنْ َعلِل .متت حاشية ابن جامعة.

[

]

()1
(س َفرجل(،)2
لالستثقال يف بعض ،والتعذر يف بعض كام تقدم ،وهي َ
و ِق ْر َ
ح َمرِ ش) وهي العجوز املسنة،
ط ْعب) وهو السحاب(،)3
(وج ْ
َ

(و ُق َذ ْع ِمل) اإلبل الضخم.

وملا فرغ من أبنية االسم األصول ذكر املزيد فيها إجامالً يف غري اخلاميس وتفصي ً
ال
فيه فقال( :وللمزيد فيه) يعني من الثالثي والرباعي (أبنية كثرية) يطول رشحها؛
إذ ترتقي عىل قول سيبويه إىل ثالثامئة بناء وثامنية أبنية ،وزيد عليها بعد سيبويه
َن ْيف( )4عىل الثامنني ،منها صحيح وسقيم ،فاألوىل االقتصار عىل قانون يعرف به
الزائد من األصّل( )5كام جييء يف ذي الزيادة إن شاء اهلل تعاىل.

وأما اخلاميس فلام كان مزيده قلي ً
ال عده املصنف فقال( :ومل جييء
للخاميس إال َع ْ
ُ
(وخ َز ْعبِ ْيل) للباطل من كالم ومزاح،
ظ َر ُفوط) لدويبة،
(و ِق ْر َ
ط ُبوس) للداهية والناقة العظيمة الشديدة ،وفيه لغة أخرى بفتح القاف
َ

عىل مثال َع ْظرفوط( ،و َق َب ْع َثرى)( )6للجمل الضخم الشديد الكثري الوبر،

( –)1وذلك املتعذر أحد وعرشون؛ ألنه سقط بامتناع سكون العني والالم األوىل فقط تسع حاالت
الفاء والالم الثانية ،ويسقط بامتناع سكون الالم األوىل والثانية فقط تسع حاالت الفاء والعني،
ويسقط بامتناع سكون(*) العني والالمني مع ًا ثالث حاالت الفاء ،يبقى مائة وأحد وسبعون
بناء ،اقتِص منها عىل أربعة وسقط الباقي لالستثقال .متت نجم الدين
(*) -وذلك ألن للالم الثانية مع الفاء تسع حاالت مع سكون العني والالم األوىل فقط :ضم الفاء مع
احلركات الثالث يف الالم وكذا فتحها وكرسها مع احلركات الثالث تكون تسع ًا .متت واهلل أعلم.
( –)2ويف الصفات :مهرجل لواسع اخلطو ،وجردحل إلبل ضخم ،وقهلبس لألفعوان العظيم،
وخبعثن للشديد .متت جاربردي
( –)3يف الصحاح :يقال :ما عنده قرطعبة وال قذعملة وال سعنة وال معنة ،أي :يشء.
( –)4النَّ ْيف :الزيادة ،خيفف ويشدد ،وكل ما زاد عىل العقد فهو نيف .صحاح.
( –)5وهو إما باألصل أو باالشتقاق أو بعدم النظري كام سيأيت.
( –)6وألفه ليست للتأنيث؛ لقوهلم :قبعثراه ،فلو كانت للتأنيث ملا حلقها تأنيث آخر .وال لإلحلاق؛
لزيادهتا عىل الغاية وهو اخلاميس؛ إذ ليس لنا أصل سدايس فنلحقه به ،فهي لتكثري الكلمة وإتامم
بنائها ،وهذا معنى قول الزخمرشي :وهي يف :قبعثرى كنحو :ألف كتاب إلنافتها عىل الغاية.

=

َ
(وخنْدَ ِرِِيس) وهي اخلمر( ،)1وإنام قال( :عىل األكثر) ألنه قد قيل :إن
خندريس ًا فنعليل ،فيكون من مزيد الرباعي .واألوىل احلكم بأصالة النون؛ إذ قد
وج ْع َف ِل ْيق ،و َع ْل َط ِم ْيس(،)2
جاء :بَ ْر َقعيد لبلد ،و َد ْر َدبِ ْيس للداهية ،وسلسلبيلَ ،
وال ترجح الزيادة عىل األصالة( )3إال عىل تقدير ندور الوزنني ،وكثرة أبنية
املزيد فيه عىل أبنية األصول بكثري كمزيد الثالثي والرباعي ،وكون الوزن بتقدير
األصالة من األصول ،ومجيعها منتف فيام نحن فيه؛ لوجود الكلامت
املذكورة( ،)4ومقاربة مزيد اخلاميس ألصوله ،وكونه مزيد ًا عىل تقدير أصالة
النون بزيادة الياء قطع ًا؛ كذا قيل.
ويف انتفاء الثاين نظر؛ إذ يصري عىل تقدير زيادة النون من مزيد الرباعي ،ال
من مزيد اخلاميس ،ومزيد الرباعي أكثر من أصوله بكثري.
نعم ،انتفاء بعض الثالثة ٍ
كاف يف املقصود( .)5ولو قال بدل َخنْدَ ريس:
بَ ْر َق ِع ْيد  -السرتاح من قوله :عىل األكثر(.)6

هكذا ذكره يف رشح اهلادي .ويظهر لك من هذا أن ما ذكره يف الصحاح من أن ألف قبعثرى
إلحلاق بنات اخلمسة ببنات الستة غري صحيح .جاربردي
( –)1القديمة .متت ركن الدين.
( –)2سلسبيل :اسم لعني يف اجلنة .وجعفليق :العظيمة من النساء .وعلطميس :الناقة العظيمة .متت
قاموس .وقيل :املرأة السمينة .متت
( –)3كأن الشيخ استشعر سؤاالً وهو أن يقال :أليس إذا تردد حرف بني األصالة والزيادة فاعتباره
زائد ًا أوىل؟ فأجاب بقوله :وال ترجح الزيادة..إلخ .متت .أي :ال ترجح الزيادة عىل األصالة إال
عىل تقدير ثالثة أمور :ندور..إلخ .متت
( –)4فكيف حيكم بكونه نادر ًا؟ متت .وقوله :ومقاربة مزيد اخلاميس ألصوله ينتفي األمر الثاين
لعدم كثرة أبنية مزيد اخلاميس عىل أصوله ،وقوله :وكونه مزيد ًا عىل تقدير أصالة النون فينتفي
األمر الثالث ،أي :لو حكم بأصالة النون مل يكن الوزن من األصول ألن الياء زائدة.
(–)5يعني أنه مل ينتف من الرشوط الثالثة إال اثنني وهام :ندور الوزن ،وكون الوزن بتقدير األصالة
من األصول .متت واهلل أعلم.
( –)6ألنه فعلليل بال خالف.

[

]

وملا ذكر املصنف أن التِصيف علم ُيعرف به أحوال األبنية ذكر تلك األحوال

إجامالً ،وبني فائد َة كل منها واحلام َل عليه( )1فقال( :وأحوال األبنية قد تكون
للحاجة) الرضورية أو امللحقة هبا( ،)2أي :حيتاج إىل هذه األشياء املذكورة إما
لتحصيل املعنى( )3باعتبارها (كاملاض ،واملضارع ،واألمر ،واسم الفاعل،
واسم املفعول ،والصفة املشبهة ،وأفعل التفضيل ،واملصدر ،واسمي
الزمان( )4واملكان ،واآللة ،واملصغر ،واملنسوب ،واجلمع).
وإما لالضطرار إىل بعضها لفظ ًا( :)5إما بعد اإلعالل (و)ذلك كام يف (التقاء
الساكنني) يف نحو :مل َي ُق ْل ،أو عند وصل بعض الكلم ببعض كالتقائهام يف
نحو :اذهب اذهب ،أو عند الرشوع يف الكالم (و) هو (االبتداء) أ(و) لوجه
استحساين كوجوه (الوقف) عىل ما يأيت إن شاء اهلل تعاىل ،وهذا وإن مل يكن
َضوري ًا؛ إلمكان الوقف عىل املتحرك ،لكنه يف حكم الرضوري ألن الوقف
حمل االسرتاحة.
(وقد تكون للتوسيع) يف اللغة حتى لو احتيج إىل مثل هذا البناء يف وزن أو
سجع كان موجود ًا (كاملقصور واملمدود وذي الزيادة) ،كأنه أراد ما مل
يدخل منها فيام سبق ،فال يرد :مؤنث أفعل التفضيل ،ومؤنث أفعل الصفة،
وزيادة اسم الفاعل واسم املفعول؛ إذ تلك الزيادات للحاجة ،وال فيام سيأيت،
كمعطى واإلعطاء،
مثل :املقصور واملمدود اللذين اقتضاهام اإلعالل ُ
( –)1احلامل :السبب الباعث ،كتحرك واو قال وانفتاح ما قبلها ،والفائدة اخلفة بانقالبه ألف ًا .متت
( –)2أي :بالرضورية وذلك كالوقف .متت .والضمري يف اعتبارها لألشياء .متت
( –)3ويسمى باالحتياج املعنوي .جاربردي.
( –)4مثاهلامُ :خم َْرج اشتق للزمان واملكان باعتبار وقوع الفعل فيه واملراد مكان اخلروج أو زمانه.
متت واهلل أعلم.
( –)5ويسمى باالحتياج اللفظي .متت جاربردي

فال يرد( )1دخول ذلك يف قوله :لالستثقال؛ ال يف قوله :للتوسيع .وزيادة
اإلحلاق داخلة يف التوسيع وإن أفادت مع ذلك غرض إحلاق كلمة بأخرى.
(وقد تكون للمجانسة كاإلمالة( ،)2وقد تكون لالستثقال كتخفيف
اهلمزة( ،)3واإلعالل ،واإلبدال ،واإلدغام ،واحلذف).
واعلم أن املصنف جعل مجيع ما ذكر أحوال األبنية ،وقد سبق( )4لك إشارة
إىل خالف ذلك ،واحلق أهنا ثالثة أقسام:
بعض التقاء الساكنني :وهو التقاؤهام يف كلمة
بعضها أحوال أبنية ،وهيُ :
ُ
ُ
واإلبدال،
واإلعالل،
وختفيف اهلمزة،
نحو :مل يقل ،واالبتدا ُء ،واإلمال ُة،
ُ

واحلذف ،وكذا بعض الوقف:
وبعض اإلدغام :وهو اإلدغام يف كلمة كر َّد،
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
وإثباهتا يف نحو:
وحذف الياء( )5من نحو :القايض
والتضعيف
بالنقل
كالوقف
ِ
ٍ
قاض كام سيأيت.
وبعضها ليس ببنية وال حال بنية ،وهي ثالثة :أكثر الوقف ،وبعض التقاء
الساكنني :وهو التقاؤهام يف كلمتني نحو :اذهب اذهب ،وبعض اإلدغام :وهو
اَضب بَكر ًا؛ ملا عرفت من أنه ال اعتبار بحركة اآلخر
اإلدغام يف كلمتني نحو:
ْ
وسكونه يف البناء.

( –)1جواب ملا يقال :ظاهر قول املصنف« :وقد تكون للتوسيع كاملقصور واملمدود» أن كل
مقصور وممدود ومزيد للتوسيع ،وليس كذلك ،فإن بعض ذلك للحاجة ،مثل :مؤنث أفعل
التفضيل والصفة ،ومثل :زيادة اسم الفاعل واسم املفعول ،وقد يكون لالستثقال كمعطى
واإلعطاء ،فهو داخل يف قوله« :لالستثقال» ال يف قوله« :للتوسيع» ،وأجيب بام معناه :لعل
املصنف قصد باملقصور واملمدود وذي الزيادة ما مل يدخل منها فيام تقدم وال فيام سيأيت ،فال يرد
عليه قولك :إن نحو :فضىل ومحراء وضارب ومرضوب داخل يف قوله :واحلاجة ،ونحو:
معطى واإلعطاء داخل يف قوله :لالستثقال ،ال يف قوله :للتوسيع .متت
( –)2فإن اإلمالة :قصد املناسبة لكرسة أو ياء كام سيأيت للمصنف .متت
( –)3كآدم يف أأدم ،ورأس فيقال فيه :راس ،وكذا بري يف بئر .متت
( –)4يف قوله الشارح :واعلم أن أصول التِصيف ثالثة أقسام..إلخ .متت
( –)5فإن ثبوهتا يف القايض بنية ،وحذفها منه حال بنية ،وحذفها يف ٍ
قاض بنية وإثباهتا فيه حال بنية .متت

وسائر ما ذكر( )1أبنية ،عىل أن تسميتها أبنية أيض ًا عىل سبيل املجاز()2؛ ملا
عرفت من حقيقة البناء( ،)3وإنام هي أشياء ذوات أبنية ،لكنه َماز مشهور،
يقالَ :ضب مث ً
ال بناء حاله كذا(.)4
ثم إنه قدم الفعل ألنه األصل يف التِصيف لثقله ،وقدم املايض ألنه أصل
أمثلة األفعال؛ إذ املضارع هو املايض بزيادة حرف املضارعة ،واألمر مأخوذ من
املضارع ،فقال:
أبنية املاضي الثالثي اجملرد
(املاض ،للثالثي) قدمه عىل الرباعي خلفته (املجرد) عن الزوائد (ثالثة
غريها؛ لثقل الفعل ،وهي ( َف َعل و َف ِعل َف ُعل) ومل يبن منه ساكن
أبنية) مل يرد ُ

العني؛ ألنه ملا كان يتصل به الضمري املرفوع املتحرك مطرد ًا قصدوا أن يكون

عىل وترية واحدة يف سكون آخره ،فلو بنوا منه ساكن العني لزم إما خمالفة
أخواته إن بقيت حركته( ،)5وإما التقاء الساكنني عىل غري حدّ ه إن مل يتحرك،
()6
وَضبَه ،و َق َعدَ ،
وإما كثرة التغيري إن سكن وحرك األول( ،نحو :ق َت َلهَ َ ،

س) م َّثل ل َف َعل املفتوح العني بأربعة؛ ألنه يكون متعدي ًا والزم ًا ،وعىل كل
وج َل َ
َ
تقدير فمضارعه إما بكرس العني أو بضمها ،وأما الفتح ألجل احللقي فهو فرع
فلم يمثل له.

( –)1وهي ما تضمنه قول املصنف :كاملايض..إىل قوله :واجلمع ،وكذا قوله :كاملقصور واملمدود
وذي الزيادة .متت واهلل أعلم.
( -)2تسمية للمحل باسم احلال.
( –)3وهي اهليئة التي يمكن..إلخ ،وقد عرفت أهنا حالة يف َضب ال حروفه كام حققه يف مباحث
الزنة .متت واهلل أعلم
( –)4يعني أنه عىل ثالثة أحرف أوهلا مفتوح وثانيها كذلك ونحوه .متت.
( –)5أي :حركة آخره .متت .وأخواته هي الثالثة املتحركة العني .متت
( –)6أي :إذا سكن آخره وحرك األول ،وهو ما كان ساكن ًا .متت

ووثِق) مثل أيض ًا ل َف ِعل املكسور العني بأربعة؛
َ ِ
وو ِم َقه ،و َفرِ حَ ،
(وَشبَهَ ،

ألنه أيض ًا يكون متعدي ًا والزم ًا ،وعىل كل تقدير فمضارعه إما مفتوح العني
ووثِ َق.
كو ِمق َ
كرشب وفرِ َح ،أو مكسورها َ
(وك َُرم) مثل ل َف ُعل املضموم العني بواحد؛ ألنه ال يكون إال الزم ًا،
ومضارعه مضموم العني فقط.
(وللمزيد فيه) أي :الثالثي (مخسة وعرشون بناء) هي املشهورة ،وقد
جاء غريها قلي ً
ال بعضها ملحق وبعضها غري ملحق.
اإلحلاق
ومعنى اإلحلاق يف االسم والفعل :زيادة حرف فصاعد ًا عىل تركيب زياد ًة
مِصف ًا
غري مطردة يف إفادة معنى ،صائر ًا هبا املزيد فيه بزنة كلمة أخرى،
ّ

تِصيفها إال احلذف يف امللحق باخلاميس.

ٍ
قردد( )1وجلبب إذا كان املزيد فيه
فقولنا« :حرف» كملحق الرباعي نحو:

ثالثي ًا ،أو اخلاميس إذا كان املزيد فيه رباعي ًا(.)2
كأ َلنْدَ د()3
وقولنا« :فصاعد ًا» كملحق اخلاميس إذا كان املزيد فيه ثالثي ًا َ

امللحق بسفرجل.
ٍ
تركيب» يشمل ما كان ذلك الرتكيب قبل اإلحلاق كلمة نحو:
وقولنا« :عىل
َش ْم َلل ،فإن َش َمل موجود ،وما مل يكن ذلك الرتكيب كلمة قبل اإلحلاق بأن مل
يوضع نحو :كوكب؛ إذ مل يوضع «ككب» ملعنى.

( –)1قردد ملحق بجعفر ،وجلبب ملحق بدحرج .وقردد :اسم جبل .وما ارتفع من األرض ،ومن
الظهر أعاله ،ومن الشتاء شدته وحدته.
( –)2نحو :جحنفل [غليظ الشفة] ،متت .وحبوكر [الداهية ملحق ًا بسفرجل .متت نجم].
( –)3األلندد واليلندد :مثل األلد ،وهو الشديد اخلصومة.

وكرم وسائر
وقولنا« :غري مطردة يف إفادة معنى» خيرج زيادة نحو :أخرج َّ

ما تطرد -أي :تغلب -زيادته يف إفادة معنى غري التأكيد ،كزيادة( )1اسم الفاعل
واسم املفعول واملصدر والزمان واملكان ،فال يقال :إن أكرم مث ً
ال ُملحق

بدحرج ،وال مقتل بجعفرَ ،ل ّما اطردت الزيادات يف إفادة معنى ،ومن ثمة يدغم

نحو :أمدّ ( )2ومر ّد مع عدم جواز اإلدغام يف امللحق كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.

ويف قولنا« :غري مطردة يف إفادة معنى» إشارة إىل أنه ال يرض تغري املعنى بزيادة
اإلحلاق ،فإن معنى :حوقل خمالف ملعنى َح َقل( ،)3وإنام الرشط عدم( )4االطراد.
وقولنا« :صائر ًا هبا املزيد فيه بزنة كلمة أخرى» ألنه لو خالفها يف يشء من
يسم املزيد فيه ملحق ًا هبا ،فال يقال إن قردد ًا مث ً
ال ملحق( )5ب ِق َمطر.
الزنة مل ّ
وقولناُ « :مِصف ًا تِصيفها» احرتاز من أن خيالفها يف يشء من التِصيف،

ونعني به( )6املايض واملضارع واملصدر واسم الفاعل واسم املفعول إن كان

امللحق به فع ً
ال ،والتصغري والتكسري إن كان امللحق به اس ًام ،فال يقال :إن كتاب ًا
ملحق ب ِق َمطر؛ ملا خالفه يف اجلمع؛ إذ يقال :قامطر وال يقال :كتايب ،بل كتب.
وقولنا« :إال احلذف يف امللحق باخلاميس» يعني فإنه ال يشرتط موافقته
للخاميس فيه؛ إذ يف اخلاميس حيذف يف التصغري والتكسري احلرف األخري أو ما
أشبه الزائد عىل ما سيأيت إن شاء اهلل تعاىل ،وحيذف يف امللحق احلرف الزائد(.)7
( –)1كزيادة اسم الفاعل مثال ملا تغلب زيادته يف إفادة معنى غري التأكيد .متت
( –)2أمدَّ يف الفعل ،ومرد يف االسم ،أي :ومن أجل أن ما تطرد زيادته يف إفادة معنى ال يكون لإلحلاق
أدغم نحو :أمدَّ ومرد ،ولو كان لإلحلاق ملا جاز اإلدغام؛ لئال ينكرس وزن امللحق به .متت
( –)3حقل الزرع إذا نبت ،وحقلت اإلبل :أصيبت باحلقلة ،وهي من أدواء اإلبل ،وأما حوقل
فمعناه :كرب وعجز عن اجلامع .متت
( –)4بل يكفي أن ال تكون تلك الزيادة يف مثل ذلك املوضع مطردة يف إفادة معنى ،كام أن زيادة
اهلمزة يف أكرب وأفضل للتفضيل .متت ريض
ِ
( –)5لتخالف موضع الفتحتني والسكونني؛ ألن األولَ :ف ْع َلل ،والثاين :ف َع ٌّل .متت
( –)6أي :التِصيف.
( –)7أين كان .متت

إذا عرفت هذا فامللحق من مزيد الفعل بعضه ( ُملحق بدَ حرج ،نحو:
(وح ْو َقل) أي :ك َِرب وعجز عن اجلامع (وبَ ْيطر) أي :عمل
َش ْم َلل) أي :أرسعَ ،

َس و َق ْل َسى) زيد عمر ًا
البيطرة ،وهي شق احلافر
(وج ْه َو َر) رفع صوته (و َق ْلن َ
َ

ألبسه ال َق َلنسوة ،فإن الالم الثانية يف شملل والواو يف حوقل والياء يف بيطر
والواو يف جهور والنون يف َق ْلن ََس واأللف يف َق ْل َسى زوائد لإلحلاق بدحرج.

(وبعضه ملحق بتدحرج( ،)1نحو :جتلبب) أي :لبس اجللباب،

(وجتورب) أي :لبس اجلورب (وتشيطن) أي :صار كالشيطان يف مترده
(ومتسكَن) تشبه باملساكني (وتغا َفل) أظهر من
هوك) تبخرت يف مشيته
(وتر َ
ْ
َ
نفسه ما ليس فيه من الغفلة (وتكلم).
ويف كالمه نظر من وجهني:
األول :أن ظاهره يقيض بأن زيادة التاء يف هذه األوزان لإلحلاق باملزيد فيه -
أعني بتدحرج -وهم ال جيوزون أن يقع حرف اإلحلاق إال يف مقابلة أصّل(،)2
وأيض ًا ال تكون زيادة اإلحلاق عندهم يف األول .كذا قيل.
واملفهوم من كالم الريض أهنم إنام يمنعون من ذلك إذا كان بغري مساعد()3
()4
ثم مساعد كأ َلنْدَ َد وكام نحن فيه فإن فيهام مساعد ًا
كإثمد وإِبْ ُلم  ،وأما إذا كان ّ

وهو النون يف ألندد والباء مث ً
ال يف جتلبب ،عىل أن نجم األئمة ينازعهم يف
املوضعني(.)5
( –)1أي :بالرباعي املزيد فيه حرف .متت
( –)2وهو هنا يف مقابلة التاء يف :تدحرج ،وليست بحرف أصّل .متت
( –)3يعني يوجد حرف آخر يف الوسط أو يف اآلخر زائد لإلحلاق .متت منه
( –)4اإلثمد –بكرستني بينهام سكون – حجر يتخذ منه الكحل ،وهو ملحق بزبرج .واألبلم –
بضمتني بينهام سكون ،أو كرستني بينهام سكون :-اخلوص ،وهو ملحق بربثن .متت
( –)5حيث قال يف املوضع األول :وال يكون اإلحلاق إال بزيادة حرف يف موضع الفاء أو العني أو الالم،
هذا ما قالوا ،وأنا ال أرى منع ًا من أن يزاد لإلحلاق ال يف مقابلة احلرف األصّل إذا كان امللحق به ذا
زيادة ،فنقول :زوائد اقعنسس كلها لإلحلاق باحرنجم .وقال يف املوضع الثاين :قيل ال يكون حرف

=

وأيض ًا الظاهر أن التاء يف جتلبب إنام زيدت بعد إحلاق( )1ما دخلته لغرض
املطاوعة كام تزاد يف امللحق به لذلك.
الثاين :أن نحو :تغافل وتكلم مام زيادته مطردة يف إفادة معنى كام يأيت إن شاء
اهلل تعاىل ،وما هذا حاله قد عرفت أنه ال يكون زيادته لإلحلاق.
قال نجم األئمة :ويف عد نحو :متسكن من امللحق نظر أيض ًا؛ ألن زيادة امليم
فيه ليست لقصد اإلحلاق ،بل هو( )2من قبيل التوهم ،ظنوا أهنا يف نحو :مسكني
فاء الكلمة كقاف قنديل ودال درهم فالقياس()3
تسكَّن ونحوه كام سيأيت إن
َ

شاء اهلل تعاىل يف ذي الزيادة.
جم) أي :بمزيد الرباعي ،يقال :احرنجمت
باح َر ْن َ
(و) بعضه (ملحق ْ
(واس َلنْ َقى) يقال:
اإلبل :ازدمحت( ،نحو :ا ْق َعن َْسس) أي :رجع وتأخر
ْ
سلقيته -أي :رصعته -فاسلنقى ،فالسني الثانية يف األول واأللف يف الثاين
لإلحلاق ،دون اهلمزة والنون لكوهنام يف مقابلة اهلمزة والنون الزائدتني ،وال
يكون عندهم( )4حرف اإلحلاق إال يف مقابلة أصّل.
ويف عد اسلنقى من امللحق باحرنجم جتوز؛ إذ الزيادة فيه جاءت بعد إحلاق سلقى
بدحرج كام قلنا يف جتلبب( ،)5وأما اقعنسس فليس مثله()6؛ إذ مل يستعمل َق ْع َس َس.
اإلحلاق يف األول فليس أبلم ملحق ًا بربثن وال إثمد بزبرج ،وال أرى منه مانع ًا ،فإهنا تقع أو ً
ال لإلحلاق
مع مساعد اتفاق ًا ،كام يف :ألندد ،ويلندد ،وإدرون؛ فام املانع أن يقع بال مساعد؟ متت
( –)1أي :الظاهر أن التاء ليست لإلحلاق بل أحلق جلبب بدحرج ،ثم زيدت التاء لغرض املطاوعة
كام أهنا زيدت يف امللحق به وهو تدحرج لغرض املطاوعة .متت
( –)2أي :ظنوا أن وزن متسكن تفعلل ،وليس كذلك ،بل امليم زائدة ،فوزنه :متفعل ،فالقياس يف أن يقول عند
كتدرع وتندَّ ل يف مدرعة ومنديل؛ ألن امليم فهام زائدة .متت
عده للملحقات بتدحرج :تسكَّن ونحوه َّ
( –)3والقياس .متت رشح الريض
( –)4إشارة إىل ما ذكره الريض أن الزوائد كلها تكون لإلحلاق .متت منه .وقد مر ذلك وسيأيت أيض ًا .متت
( –)5إن التاء زيدت فيه للمطاوعة بعد إحلاق جلبب بدحرج .متت
( –)6أي :ليس مثل اسلنقى يف كون الزيادة فيه جاءت بعد إحلاقه بدحرج؛ إذ مل يستعمل قعسس،
فالتمثيل صحيح .متت

واعلم أن نجم األئمة جييز وقوع حرف اإلحلاق ال يف مقابلة أصّل كام
سبقت اإلشارة إليه ،لكنه قال :ال تلحق كلمة بكلمة مزيد فيها إال بأن جييء يف
امللحق ذلك الزائد بعينه يف مثل مكانه يف امللحق به ،فال يقال :إن اعشوشب
واجلوذ ملحقان باحرنجم؛ ألن الواو فيهام يف موضع نونه.
َّ
(و) بعضه (غري ملحق) لعدم حصول معنى اإلحلاق فيه (نحو :أخرج
وجرب وقاتل وانطلق واقتدر واستخرج) الطراد كل من زوائدها يف إفادة
َّ
وجرب وقاتل موازن ًا( )1لدحرج ،مع
معنى كام سيجيء ،وإن كان كل من أخرج ّ

أنه أيض ًا ليس مثله يف مجيع التِصفات؛ إذ املخالفة يف بعض التصاريف متنع
اإلحلاق ،وقد خالفه يف أشهر مصدري دحرج ،أعنيَ :ف ْع َل َلة(.)2
ْ
واش َهاب) أي :ابيض؛ لعدم أصّل بزنته حتى يلحق به
ب
(واشه َّ
َ
البعري ،أي:
(وا ْغدَ ْو َدن) يقال :اغدودن النبت والشعر ،أي :طال (وا ْع َل َّوط)
َ

َت َع َّلق بعنقه؛ ألهنام وإن كانا بزنة احرنجم لكن ليس فيهام الرشط الذي ذكرناه،
أعني وقوع الزائد بعينه يف مثل مكانه يف امللحق به .ومن هنا يعلم أن يف
استخرج مانع ًا آخر عن اإلحلاق باحرنجم غري اطراد زيادته يف إفادة معنى.
(واستكان) أي :ذل وخضع (قيل ):أصله (افتعل) مثل اقتدر ،مأخوذ
(من السكون)؛ ألن الذليل يسكن (فاملد) أي :األلف (شاذ) إذ القياس
استكنُ ،فأشبِعت الفتحة كام يف قوله:
ز ّيافـــة مثـــل ال َفن ِ ْيـــق املكـــدم()3
ينبــاع مــن ِذفــرى غضــوب جســـرة
( –)1لعله يريد الوزن العرويض ألن جرب ليس عىل وزن فعلل ،بل :ف َّعل كام تقدم .متت
( –)2وإن وافقه وزن ًا عروضي ًا يف غري املشهور من املصدرين وهو فِ َّعال.
( –)3استشهد به عىل أن أصله ينبع وتولدت األلف من إشباع فتحة الباء ،وفاعل ينباع ضمري الرب
بضم الراء -وهو شبيه الدبس ،وهو يف بيت قبله ،شبه العرق السائل من رأس هذه الناقةوعنقها ب ُرب يرتشح ،وعرق اإلبل أسود ،والذفرى -بكرس الذال املعجمة والقِص :-املوضع
واجلرسة -بفتح
الذي يعرق من اإلبل خلف األذن .والغضوب :الناقة الصعبة الشديدةَ ْ .
اجليم :-الناقة املاضية يف سريها ،وقيل :الضخمة القوية .والزيافة :املتبخرتة يف مشيها ،مبالغة

=

[

]

إال أن اإلشباع يف استكان الزم.
(وقيل ):هو (استفعل) وهو الذي رجحه املصنف كام سيأيت يف اإلعالل
إن شاء اهلل ،مأخوذ (من) مصدر (كان) أي :الكون ،لكن املصنف حذف
املضاف( )1للعلم به ،أو لكون القائل كوفي ًا(( ،)2فاملد قياس) إذ أصله
العز إىل ٍ
استكون ،أي :حتول من ٍ
كون آخر وهو الذل ،فالسني للتحول
كون وهو ّ
كاستحجر الطني عىل ما جييء إن شاء اهلل تعاىل ،ثم أعل إعالل استقوم بقلب
الواو ألف ًا.
وقيل :هو مأخوذ من الكني ،والسني أيض ًا للتحول ،أي :صار كالكني ،وهو
حلم داخل الفرج ،أي :يف اللني والذلة.
[معاني األفعال األصول واملزيدة التي زيادتها مطردة ملعىن]
ٍ
ملعان
ثم َشع يف بيان معاين األفعال األصول واملزيدة التي زيادهتا مطردة
فقال( :ف َف َعل ملعان كثرية) ال تنضبط كثرة وسعة؛ لكونه أخف األبنية،
فتوسعوا فيهّ ،
فقل أن جتد فع ً
ال من أبنيتهم غريه له معنى إال وقد استعمل َف َعل
فيه ،بخالفه فكثري ًا ما خيتص بمعان ال يستعمل غريه فيها.
ومن مشهور معاين َف َعل املختصة به :املغالبة ،أي :إذا قصد الفاعل الداللة
عىل غلبته للمفعول يف مصدر الفعل بنى ذلك الفعل من َف َعل -بفتح العني-
َي ْف ُعل –بضمها ،-كام إذا قصدت أن تأيت بلفظ دال عىل أنك غلبت ُمقابلك يف
أَضبُه ،أي:
َضبك له أو يف َضبكام للغري فإنك تقول :ضاربني فالن فرضبته ُ
زائفة .والفنيق -بفتح الفاء وكرس النون :-الفحل املكرم الذي ال يؤذى وال ُيركب لكرامته.
واملكدم :املعضوض ،وروي :املقرم وهو الذي ال يذلل وال حيمل عليه لكرمه .متت من رشح
شواهد الشافية.
( –)1أي :لفظة «مصدر» من قوله« :من كان» .متت
( –)2ألن أصل املشتقات عندهم الفعل ال املصدر.

غالبني يف الرضب فغلبته فيه ،فباب املغالبة خمتص ب َف َعل ي ْف ُعل؛ فأشار املصنف
إىل ذلك فقال:
(وباب املغالبة ُي ْبنى) كثري ًا وإن مل يكن قياس ًا (عىل َف َعلته أف ُعله) بالضم،
فإن مل يكن من باب َف َعل يف ُعل –بالضم -نقلته إليه (نحو :كارمني) زيد
(أكر ُمه) أي :أغلبه ،فإنه من باب َف ُعل ي ْف ُعل
(فكر ْمتُه) أي :غلبته يف الكرم
ُ
َ

فنقلته إىل َف َعل ،وكذا إن كان من َف َعل الذي ليس مضارعه يف ُعل نحو :غالبني
فغ َل ْبتُه أ ْغ ُل ُبه ،وإن كان من باب َف َعل يف ُعل نحو :قتل يقتل كان املميز بني املعنيني
هو القرائن(.)1

وال يستثنى من القاعدة املذكورة -أعني ضم عني املضارع( -إال) مضارع
دت) أي :املثال واوي ًا كوعدت ،أو يائي ًا كيرست( ،و) باب (بعت)
(باب و َع ُ
أي :األجوف بالياء (و) باب (رميت) أي :املنقوص بالياء (فإنه) أي :مضارع
باب كل من املذكورة (أ ْف ِع ُله بالكُس) كام كان عليه يف غري املغالبة ،نحو:
رسه ،وبايعني فبِعتُه أبْ ِي ُعه ،وراماين
رس ُته أي ِ ُ
واعدين فوعدته أ ِعدُ ه ،ويارسين ف َي َ ْ
فرميته ْأر ِم ْيه ،ألن هذه األنواع مضارعها من َف َعل َي ْف ِعل مكسور العني قياس ًا ال
ينكرس ،فكرهوا خمالفة قاعدهتا املطردة؛ واملميز بني معنى املغالبة وغريها
القرائن ،وعىل املغالبة محل اجلوهري قول جرير:
تبكي عليك نجوم الليــل والقمــرا()2
الشــمس طالعــة ليســت بكاســفة
َ
أي :أن الشمس تغلب نجوم الليل والقمر يف البكاء.
(وعن الكسائي) أنه استثنى ما عينه أو المه حرف حلق فيقول :إن
( –)1وهو تقدم قاتلني ونحوه.
( –)2استشهد به عىل أن تبكي للمغالبة ،ونجوم الليل مفعوله ،وهي مغلوبة بالبكاء ،وقيل :النجوم
مفعولة لكاسفة ،وقيل :مفعول معه بتقدير الواو التي بمعنى مع ،أي :ليست الشمس تكسف
ضوء النجوم مع طلوعها لقلة ضوئها وبكائها عليك .ويروى :الشمس كاسفة ليست بطالعة،
ومجلة تبكي خرب بعد خرب.
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مضارعه يلزم أن يكون يف املغالبة مفتوح العني؛ ملا سيأيت من مناسبة الفتح
فش َعرته ْ
حلروف احللق ،فيقول( :يف نحو :شاعرين َ
أش َع ُره) ومانعني فمنَ ْعتُه

أمنَ ُعه (بالفتح) يف عني املضارع ،وهو ضعيف قياس ًا واستعامالً:

أما القياس فألن حرف احللق ال يلزم طريقة واحدة حتى حيافظ عليها كام
دخل ُ
حوفظ يف تلك األنواع؛ إذ تضم عني املضارع معه نحوَ :
يدخل.
وأما االستعامل فلام حكى أبو زيد عن العرب :شاعرته فش َعرته أش ُع ُره،
ففخر ُته ُ
وفاخرته َ
أفخ ُره –بالضم -وهذا نص يف عدم لزوم الفتح يف مثله.
(و َف ِع َل تكثر فيه العلل واألحزان وأضدادها) أي :السالمة والفرح
(وحزِ ن) يف احلزن( ،وفرِ ح) يف
وس ِلم يف ضدهاَ ،
(كس ِقم ومرِ ض) يف العللَ ،
ضده( .وجتيء األلوان والعيوب ِ
واحل ُـ َىل) وهي اخللق الظاهرة كالزبب والغمم
لكثرة الشعر ،فتعم( )1األلوان والعيوب ،وجتيء (كلها عليه) أي :عىل َف ِعل،
ّ
واخضار.
وازراق
واصفر،
وامحر
ابيض
واألغلب يف األلوان :ا ْف َع ّل واف َع َّال ،نحوّ :
ّ
ّ
ّ

نعم وقد يشاركه َف ُعل -مضموم العني -يف األلوان والعيوب واحلىل ،وإىل
جـِف
هذا أشار املصنف بقوله( :وقد جاء َأ ُدِِ َم
وسمـِر) يف األلوان (و َع ُ
ُ

وخ ُرِِق) أي :محق (و َع ِ
وَحـِق َ
جـُم) أي :عيي يف الكالم آلفة يف لسانه
َُ
(ور ُعـِن) من الرعونة وهي احلمق ،يف العيوب (بالكُس والضم).
َ
واعلم أن كالم املصنف ال يدل عىل اختصاص َف ِعل بشء من املعاين
املذكورة( ،)2وال أنه فيها أكثر منه يف غريها ،وال أهنا فيه أكثر منها يف غريه.

( –)1أي :احلىل.
( –)2أي :األلوان واألحزان ونحو ذلك ،وال أن فعل فيها أي :يف املعاين املذكورة أكثر منه ،أي :من
نفسه يف غري املعاين املذكورة ،وال أن املعاين املذكورة يف فعل أكثر منها يف غري فعل .متت

نعم ،يفهم من كالم نجم األئمة هنا ويف الصفة املشبهة أن الغالب يف وضع
َف ِعل املعاين املذكورة وما ناسبها( ،)1وأهنا غالبة فيه أيض ًا.
(و َف ُعل ألفعال الطبائع) أي :الغرائز ،يعني األوصاف املخلوقة
(ونحوها) وهو ما كان له ل ْبث نحوَ :ط ُهر و َمكُث.

ن و َق ُبح) فإهنام من الصفات املخلوقة؛
ثم مثل ألفعال الطبائع فقال:
(كح ُس َ
َ

وص ُغر) فإن كون
باحلسن تناسب الشكل واللون،
إذ املراد
ِ
والقبح ضده (وك َُرب َ
ِ
الشء صغري ًا بالنسبة إىل ما هو أكرب منه ِخ ْل ِقي (و َ
ظ ُرف) أي :صار ظريف ًا لطيف ًا
يف شكله ،فهو ِخ ْلقي ،ولو قصد الظرافة املكتسبة يف أدب أو صناعة كان مام هو

نحو :أفعال الطبائع ،ولعل احلمل عليه أنسب ليحصل له( )2التمثيل.
ثمة) أي :ومن جهة كونه موضوع ًا ملا ذكر (كان الزم ًا) أي :فقط -
(ومن ّ

ولو قال« :مل يكن إال الزم ًا» لكان أظهر -ألن الغريزة الزمة لصاحبها ال تتعدا

ّ
(وشذ َر ُح َبتْك الدار) هذا جواب عن سؤال مقدر ،تقديره أنه قد
إىل الغري.

رحبتك الدار» فال يصح قولك :كان الزم ًا ،فأجاب بأنه
جاء متعدي ًا يف قوهلمُ « :
شاذ خمالف للقياس ،ووجهه مع الشذوذ أنه نزع منه اخلافض وأوصل الفعل،
رح َبت بك) فكأنه
فال يكون يف احلقيقة من املتعدي ،وإليه أشار بقوله( :أيُ :
قال :إنه ال يرد إشكاالً؛ ألنه من غري هذا الباب ،أعني من غري املتعدي بنفسه،
مع أنه شاذ؛ إذ نزع اخلافض والنصب به ليس بقياس.
قال نجم األئمة :قال األزهري :هو من كالم نِص بن سيار( )3وليس بحجة،
فاألوىل أن يقال :إنام عدّ اه لتضمنه معنى وسع ،أيِ :
وس َعتك.
( –)1من اجلوع والعطش ونحو ذلك .متت
( –)2أي :لنحو أفعال الطبائع .متت
( –)3هو نِص بن سيار بن رافع بن حري بن ربيعة بن عامر بن هالل بن عوف ،كان أمري خراسان يف
الدولة األموية ،وكان أول من واله هشام بن عبدامللك.

[
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فإن قيل :قد قال اجلمهور :إذا أسند األجوف الواوي أو اليائي من « َف َعل» -
مفتوح العني -إىل الضمري املرفوع املتحرك نقل األول إىل « َف ُعل» -بضم العني-
والثاين إىل َف ِعل -بكرس العني -لتنقل حركة العني إىل الفاء وحتذف()1؛ فيحصل
بذلك الفرق بني الواوي واليائي ،فإذا كان ف َعل األجوف الواوي متعدي ًا نحو:
َس َو ْد ُت ونقل إىل َس ُو ْدت فقد جاء من َف ُعل ما هو متعد وإن كان منقوالً؛ فكيف
يصح قول املصنف إن َف ُعل عىل اإلطالق الزم؟

قلنا :أجاب املصنف بأن ما ذكره اجلمهور من أن الضم إنام حصل يف نحو:
« ُسدت زيد ًا» بواسطة النقل إىل ف ُعل غري صحيح فقال( :وأما باب ُسد ُته
فالصحيح أن الضم) فيه اجتلب ابتدا ًء (لبيان بنات الواو) أي :بنات

الكلامت التي عينها واو (ال) أنه حصل الضم (للنقل) أي :بواسطة نقل َف َعل

إىل َف ُعل ،ثم نقل الضمة إىل الفاء وحذف الواو ،فهو باق عىل أنه َف َعل مفتوح
العني ،واملتعدي هو َف َعل ال َف ُعل؛ إذ ال نقل إليه أص ً
ال.
(وكذا باب بعته) أي :الكرس فيه اجتلب ابتداء لبيان بنات الياء ،ال للنقل
إىل ف ِعل ثم نقل الكرسة إىل الفاء ،فليس ما ذكره اجلمهور صحيح ًا فيهام مع ًا؛
حلصول املقصود وهو التنبيه عىل الواو والياء باجتالب الضمة والكرسة ابتدا ًء
من غري ارتكاب توسيط النقل من ٍ
باب إىل باب خيالفه من غري َضورة؛ [إذ من
القاعدة أن ال ينقل يشء من باب إىل باب خيالفه إال لرضورة مثل :خمافة خرم
القاعدة العربية( ،)2وليس هنا يشء من ذلك ،فوجب االلتزام لكالم ابن
احلاجب( ])3فنقول :إنه أسند ساد وباع بعد قلب حرف العلة فيهام ألف ًا لتحركه
( –)1أي :العني.
( –)2مثال خمافة خرم القاعدة يتأتى يف الصفة املشبهة «رمحن» فإهنا لو اشتقت من رحم املتعدي
النخرمت القاعدة وهي كوهنا ال تكون إال من الالزم فينقل املتعدي إىل الالزم ،وهو رحم
مضموم العني .متت منقولة.
( –)3ما بني املعكوفني غري موجود يف بعض النسخ.

وانفتاح ما قبله إىل املضمر املذكور كام يسندان إىل غريه نحو« :ساد وباع زيد»
بعد القلب ،فوجب حذف األلف اللتقاء الساكنني؛ بسبب سكون آخر الفعل
ألجل الضمري ،فبقي َسدْ ت وبَ ْعت ،فخيف التباس الواوي باليائي ،وأمكن
الفرق بينهام باجتالب ضمة عىل فاء األول وكرسة عىل فاء الثاين فاجتلبتا ،من
غري توسيط حتويل إىل َف ُعل و َف ِعل.
ولو قال« :لبيان بنات الواو بغري نقل» لكان أظهر؛ إلهيام عبارته أن غريه ال
يقول بأن الضم لبيان بنات الواو ،بل للنقل ،وليس كذلك؛ إذ ال خالف بينه وبينهم
عىل مقتىض التقرير السابق إال يف توسيط النقل عندهم وعدم توسيطه عنده.
فإن قيل :لو كان الضم يف نحوُ « :سدت» لبيان بنات الواو لوجب ضم فاء
األجوف الواوي من َف ِعل مكسور العني نحوَ :خوِ ف إذا أسند إىل املضمر
املذكور ،مع أنه ليس إال مكسور ًا.
قلنا :أجاب عنه املصنف بقوله( :وراعوا يف باب ِخفت بيان البِنية) أي:
بنية َف ِعل؛ إذ حيصل ذلك( )1بتحريك الفاء بمثل حركة العني لتخالفهام ،بخالف
ف َعل مفتوح العني فإهنام لتجانسهام ال يمكن التنبيه فيه عىل البنية ،والواجب هو
التنبيه عىل البنية إذا أمكن ،وإنام عدل عنه( )2يف َف َعل لعدم إمكانه ،فراعوها يف
ِخ ْف ُت ،ومل يبالوا بلبس الواوي باليائي يف نحوِ :ه ْبت.

وتوضيح الكالم يف املقام عىل مقتىض ما ذكره املصنف :أن األجوف إما
واوي أو يائي ،وعىل كل تقدير إما أن يكون مفتوح العني أو مكسورها أو
مضمومها صارت ستة أقسام ،لكن مل يأت من األجوف اليائي عىل َف ُعل إال

هيؤ( ،)3لكن ياؤه مل تعل ،بل بقيت عىل حاهلا ،فيسند إىل ظاهر أو مضمر كام
( –)1أي :بيان بنية َف ِعل .متت
( –)2أي :عدل عن بيان البنية إىل بيان بنات الواو والياء لعدم إمكانه..إلخ.
( –)3هيؤ الرجل ،أي :صار ذا هيئة.
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كس َود ،واليائي
رشف من غري تغيري ،فبقيت مخسة أقسامَ :ف َعل الواوي َ
يسند َ ُ
ك َب َيع ،وف ِعل الواوي َ
ِب ،و َف ُعل الواوي ك َط ُول.
كهي َ
كخوِ ف ،واليائي َ
فوجب قلب حرف العلة فيها ألف ًا لتحركه وانفتاح ما قبله ،فإذا أسند يشء
منها إىل غري الضمري املذكور نحو« :ساد أو باع أو خاف أو هاب أو طال زيد» مل
ٍ
حينئذ التنبيه عىل بنية وال عىل واو وال عىل ياء؛ ألن األلف موجودة ،وما
يمكن
قبل األلف ال يكون إال مفتوح ًا.
وإن أسند إىل الضمري املذكور وجب حذف األلف اللتقاء الساكنني؛ فيمكن
ٍ
وحينئذ َأ ْم َك َن فيام عينه مكسورة أو مضمومة التنبي ُه
حتريك الفاء بغري الفتحة،

عىل البِنْية -لِت َ
َخا ُلف حركة العني والفاء -بتحريك الفاء بحركة العني؛ فيجب
التنبيه عليها ،فالكرسة يف خفت وهبت ،والضمة يف ُطلت لبياهنا من غري نظر إىل
واو وال ياء.
وأما ما عينه مفتوحة فال يمكن التنبيه فيه عىل البِنية؛ إذ التنبيه إنام حيصل
بحركة العني وهي هاهنا َمانسة حلركة الفاء؛ فال حيصل هبا تنبيه عىل البنية ،لكنه
يمكن التنبيه عىل أنه واوي أو يائي باجتالب الضمة يف نحوُ :سدت ،والكرسة
يف نحو :بِعت؛ فوجب املصري إليه مراعاة ملا تقتضيه احلكمة بقدر اإلمكان.
[معاني بعض أبنية املزيد فيه]
وملا فرغ من أبنية الثالثي األصول رشع يف بيان بعض املزيد :وهو ما زيادته
مطردة يف إفادة معنى؛ ألن ما عداه إما ملحق -والغرض املهم فيه لفظي كام
عرفت -وإما غري ُملحق لكن زيادته غري مطردة يف إفادة معنى( )1فلم ير العناية
به ،فقال:

َّ
وافعول .متت
وافعال وافعوعل
( –)1كا ْف َع َّل
َّ

(وأ ْف َعل للتعدية غالب ًا) أي :يأيت ملعان والغالب منها هو التعدية ،وهي :أن
ال مفعوالً ملعنى اجلعل فاع ً
جيعل ما كان فاع ً
ال ألصل احلدث عىل ما كان،
أجلسته) فمعنى أجلست زيد ًا :جعلت زيد ًا جالس ًا ،فصار زيد مفعوالً
(نحوْ :
ملعنى اجلعل الذي استفيد من اهلمزة ،وبقي فاع ً
ال للجلوس كام كان يف جلس
زيد ،فإن كان الفعل الثالثي غري متعد صار باهلمزة متعدي ًا إىل واحد ،وإن كان
اجل ْعل ،والثاين
متعدي ًا إىل واحد صار باهلمزة متعدي ًا إىل اثنني :أوهلام مفعول َ
ألصل الفعل ،نحو :أحفرت زيد ًا النهر أي :جعلته حافر ًا له ،فاألول َمعول،
والثاين حمفور ،ومرتبة املجعول مقدمة عىل مرتبة مفعول أصل الفعل؛ ألن فيه
معنى الفاعلية.
وإن كان الثالثي متعدي ًا إىل اثنني صار باهلمزة متعدي ًا إىل ثالثة :أوهلا للجعل،
والثاين والثالث ألصل الفعل ،وهو فِ ْعالَن فقط :أعلم وأرى ،وأما أنبأ وأخرب
فليس هلام فعل ثالثي.
معرض ًا
(وللتعريض) أي :تفيد اهلمزة أنك جعلت ما كان مفعوالً للثالثي َّ

ألن يكون مفعوالً ألصل احلدث ،سواء صار مفعوالً له أو ال( ،نحو ):الفرس
(أبَ ْعتُه) أي :عرضته للبيع سواء صار مبيع ًا أو ال( .ولصريورته) أي:
لصريورة ما هو فاعل أفعل ،فريجع الضمري إىل ما يدل عليه سياق الكالم؛ إذ
أفعل فِ ْعل ال بد له من فاعل( ،ذا كذا) لفظ «كذا» كناية عن يشء ،أي :صاحب
يشء ،وذلك الشء إما ما اشتق منه أفعل (نحو :أغد البعري إذا صار ذا غدة)
وهي داء يصيب اإلبل ،وإما صاحب( )1ما اشتق منه ،نحو :أجرب فالن ،أي:
صار ذا إبل ذات جرب.

( –)1عبارة الريض :وإما أن يصري صاحب يشء هو صاحب ما اشتق منه أفعل :نحو :أجرب فالن
أي :صار صاحب إبل هي صاحبة جرب .متت بتِصف
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(ومنه) أي :ومن معنى الصريورة (احلينونة) وهي بلوغ الفاعل حد ًا يستحق
صدَ الزرع) أي :بلغ حد ًا يستحق معه
أح َ
معه أن ُيوقع عليه أصل الفعل (نحوْ :
أن يوقع عليه احلصاد ،فهو بمعنى صار ذا حصاد ،وذلك حلينونة احلصاد.
وإنام قال« :ومنه» ألن أهل التِصيف جعلوه قس ًام مستق ً
ال ،وملا كان معناه ما
ذكر كان إدراجه يف الصريورة أوىل؛ تقلي ً
ال لألقسام.
(ولوجوده) أي :املفعول الذي دل عليه سياق الكالم أيض ًا ،كائن ًا (عىل
ٍ
صفة) تلك الصفة كونه فاع ً
ال( )1ألصل الفعل ،أو مفعوالً له (نحو :أَحدته)
أي :وجدته حممود ًا (وأبخلته) أي :وجدته بخي ً
ال.
(وللسلب) أي :إلزالة الفاعل عن املفعول أصل الفعل (نحو :أشكيتُه)
أي :أزلت شكواه ،ومنه :أعجمت الكتاب ،أي :أزلت ُع ْجمته بالنَّ ْقط بالسواد.
(وبمعنى َف َعل) أي :جييء موافق ًا للثالثي يف املعنى (نحوِ :ق ْلتُه) البيع

(وأقلته) ،والظاهر أن يف قوهلم« :هذا الفعل املزيد بمعنى َف َعل» تساحم ًا ،وأهنم
أرادوا بقوهلم« :بمعنى َف َعل» أهنام يتفقان( )2يف املعنى كام أرشنا( )3إليه؛ إذ ليس

لفعل معنى مضبوط حتى حيال عليه غريه ،وأيض ًا ال بد للزيادة إذا مل تكن

لإلحلاق من معنى وإن مل يكن إال التأكيد.
واعلم أنه ليس يشء من هذه األبنية للمزيد بقيايس ،وال يشء من املعاين
املذكورة ملا بني منها أيض ًا بقيايس ،فليس لك أن تبني( )4أف َعل مث ً
أي
ال من ِّ

ثالثي ،وال أن جتعل كل ما هو أ ْف َعل للتعدية مث ً
ال ،بل ال بد من سامع استعامل
اللفظ املعني يف املعنى( )5املعني.

( –)1يف الالزم كأبخلته ،وقوله :أو مفعو ً
ال له ،أي :يف املتعدي كأمحدته ،فالنرش عىل غري ترتيب اللف.
( –)2أي :يتفقان يف أن كل واحد يدل عىل حصول أصل الفعل ال أن أفعل بمعنى فعل؛ إذ ليس
لفعل معنى مضبوط حتى حيال عليه .متت منقولة
( –)3أي :يف قوله :أي :جييء موافق ًا للثالثي يف املعنى .متت
( –)4يعني ليس لك أن تقول مث ً
ال يف َظ ُرف :أظرف ،وال يف نِص :أنِص .متت منقولة
( –)5فكام أن لفظ أذهب وأدخل حيتاج فيه إىل السامع فكذا معناه املستفاد منه -أي :النقل -حيتاج
عرض
إىل أن يسمع استعامله فيه ،فليس لك أن تستعمل :أذهب بمعنى أزال الذهاب أو َّ

=

وأنه قد جييء بعضها ملعان مضبوطة غري ما ذكره( )1املصنف ،وأنه قد جييء
كل منها ملعان ليس هلا ضوابط( )2كضوابط املعاين املذكورة.
(و َف َّعل للتكثري) أي :لتكثري فاعلية أصل الفعل (غالب ًا) أي :يف غالب
األحوال ،يعني أنه الغالب من معانيه (نحو :غ َّلقت) األبواب أو الباب ،إذا
أغلقته مرة بعد مرة أخرى( ،وق َّ
طعت) الثياب أو الثوب ،إذا قطعته مرة بعد
وطوفت) أي :أكثرت اجلوالن وال َّط َوفان ،وإذا
(وجولت
أخرى ،يف املتعدي،
َّ
ّ

املال) أي :كثر املوتان()3
كثر منك فعل يشء فقد كثرت فاعليتك له( ،وم َّوت ُ

َ

يف اإلبل ،يف الالزم.
فرحته)
(وللتعدية) معنى التعدية يف هذا الباب كام تقدم يف أ ْف َعل (نحوَّ :

أي :جعلته فرح ًا( .ومنه) ما جعله أهل التِصيف قس ًام مستق ً
ال فقالوا :وقد
فسقته) أي :نسبته
جييء ف ّعل للنسبة ،أيُ :نسبة مفعوله إىل أصل الفعل (نحوَّ :
إىل الفسق ،فقال املصنف :يرجع معناه إىل التعدية ،أي :جعلته فاسق ًا بأن نسبته

إىل الفسق ،فال وجه جلعله قس ًام مستق ً
ال.
البعري) أي :أزلت جلده بالسلخ
(وللسلب) وقد مر معناه (نحوَ :ج َّلدت
َ

(و َق َّردته) أي :أزلت قراده.

(وبمعنى َف َعل نحوِ :ز ْلته) هو أجوف يائي مثل :بعته ،وليس من
(وز َّيلته) ومعناهام أزلته أو ّفرقته.
الزوال(َ )4

(و َفا َع َل لنسبة أصله) أي :املشتق منه (إىل أحد األمرين) أي :الشيئني،

للذهاب أو نحو ذلك .متت نجم الدين.
( –)1مثل َميء أفعل للدعاء كأسقيته ،أي :دعوت له بالسقيا ،ومطاوعة ف َّعل نحو :ف َّطرته فأفطر.
متت نجم الدين معنى.
( –)2كأبِصه إذا رآه ،وأوعزت إليه أي :تقدمت .متت نجم الدين
( –)3املوتان –بالضم :-موت يقع يف املاشية .متت قاموس .واملوتان -بفتح الفاء والعني :-خالف
احليوان .متت
( –)4بل من الزيل .متت
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والتعريف للجنس ،ويف بعض النسخ :أمرين( ،متعلق ًا) أي :حال كون َفا َعل
متعلق ًا باألمر (اآلخر) ليكون مفعوالً له ،عىل ما هو املتبادر من لفظ التعلق،
أعني أنه يستعمل يف الفضالت ،ومن ثمة يقال :أحوال متعلقات الفعل.
فقوله« :متعلق ًا» حال من الضمري املسترت يف اخلرب ،أعني قوله« :لنسبة» العائد
إىل فا َعل (للمشاركة) أي :ذلك التعلق تعلق خمصوص ،وهو تعلق سببه إفادة
مشاركة املفعول للمنسوب إليه يف أصل الفعل (ُصحي ًا) أي :النسبة( )1الكائنة
عىل الوجه املذكور هو الواقع رصحي ًا ،فـ «رصحي ًا» صفة ملصدر حمذوف ،أي:
فاعل ثبت للنسبة املذكورة ثبوت ًا رصحي ًا ،أي :مِصح ًا به.
وإذا عرفت أن ذلك التعلق للمشاركة (فيجيء العكس) أي :لنسبة أصله
إىل األمر اآلخر مع تعلقه باألمر األول َميئ ًا ِ
(ضمن ًا) أي :متضمن ًا( ،نحو):
زيد (ضاربته وشاركته) فقد نسبت أصل ضاربت وشاركت -وهو الرضب
والرشكة -إىل أحد األمرين -وهو املتكلم -حال كون كل منهام( )2متعلق ًا
باآلخر ،أي :مستدعي ًا له طالب ًا إياه ليكون مفعوالً له.
وسبب هذا التعلق قصد إفادة مشاركة زيد للمتكلم يف الرضب والرشكة،
فهذه النسبة عىل ما ذكره رصحية ،وقد لزم منه أن الرضب والرشكة أيض ًا
منسوبان إىل زيد مع التعلق باملتكلم ،لكن ال رصحي ًا بل ضمن ًا ،فال فرق بني
النسبتني إال بالتِصيح والتضمن ،ال بشء آخر كام توهم أن املرفوع هو السابق
بالرشوع عىل املنصوب.
(ومن َث َّم) أي :ومن جهة اقتضاء «فا َعل» تعلق ًا ،وكونه( )3بسبب املشاركة

(جاء غري املتعدي) أصله (متعدي ًا) نظر ًا إىل اقتضائه التعلق؛ إذ قد عرفت أن
( –)1نسبته (نخ).
( –)2أي :من ضاربت وشاركت.
( –)3أي :التعلق.

املراد بالتعلق هاهنا استدعاء املفعول( ،نحو :كارمته وشاعرته ،و) جاء نظر ًا
ٍ
واحد ُمغاير
إىل اقتضائه كون ذلك التعلق بسبب املشاركة (املتعدي إىل
املشارك -بفتح الراء-
للم َفا َعل) -بفتح العني -أي :إىل واحد هو غري
َ
ُ
املشارك -بفتح الرا -مفعول أصل الفعل كان
(متعدي ًا إىل اثنني) أي :إن كان
َ

املتعدي إىل واحد من الثالثي متعدي ًا إىل واحد هاهنا أيض ًا ،نحو« :شامتت زيد ًا»
املشارك يف الشتم هو املشتوم ،فمفعول أصل الفعل ومفعول املشاركة يشء
فإن
َ
واحد ،فال يزاد مفعول آخر.
املشارك غري مفعول أصل الفعل تعدى إىل اثنني( ،نحو ):زيد
وإن كان
َ
(جاذبته الثوب) فإن مفعول أصل الفعل الثوب ،واملشارك زيد( ،بخالف
شامتته) كام عرفت( .وبمعنى ف َّعل) أي :التكثري؛ لكونه الغالب يف َف َّعل
(نحو :ضاعفت) له العطاء ،بمعنى :ض َّعفت( .وبمعنى َف َعل نحو:
سافرت) بمعنى سفرت ،أي :خرجت إىل السفر.
(وتفا َعل ملشاركة أمرين فصاعد ًا) أي :الشرتاك أمرين فصاعد ًا ،ولو
قال كذلك لكان أوىل؛ إذ يتوهم من عبارته أن تفاعل ملشاركة أمرين لغريهام،
وليس بمقصود( ،يف أصله ُصحي ًا) أي :تشاركا رصحي ًا بأن نسب الفعل الدال
عىل املشاركة إليهام مع ًا (نحو :تشاركنا) فقد نسبت الرشكة إىل املتك ِل ِمني أو

املتك ِل َمني رصحي ًا( .ومن َثمة) أي :ومن جهة كون «تفا َعل» يف الِصيح
وظاهر( )1اللفظ منسوب ًا إىل املشرتكني يف أصل الفعل ،بخالف فا َعل فإنه لنسبته
يف اللفظ إىل أحد األمرين فقط ،وتعلقه باآلخر تع ّلق شارك( )2بمفعوله
( –)1عطف تفسريي .متت
( –)2أي :كالتعلق الذي لشارك -وهو من مجلة أفراد فاعل -بمفعوله .متت منه.
تعلق منصوب عىل املصدر النوعي ،أي :تعلق فا َع َل باآلخر مثل تعلق شارك بمفعوله ،وإنام خص
لضار َب وقاتل ونحوهام ألن شارك يدل
شارك بأن جعله مشبه ًا به دون سائر املوازنات لفا َع َل
َ
عىل تعلقه بمفعوله من جهة هيئته ومادته .متت
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(نقص مفعوالً عن فا َعل) فإن كان فا َعل متعدي ًا إىل اثنني نحو« :نازعتك
احلديث» كان تفا َعل متعدي ًا إىل ثانيهام فقط ،ويرتفع األول داخ ً
ال يف الفاعلية
َ
احلديث».
نحو« :تنازعنا
وإن كان فا َعل متعدي ًا إىل واحد نحو« :ضاربتك» مل يتعدّ تفاعل إىل يشء؛
لدخول ذلك املفعول يف مجلة الفاعل نحو« :تضاربنا».
وانتصاب «مفعوالً» يف قوله« :نقص مفعوالً» :عىل املصدر ،وهو لبيان النوع،
كقولك« :ازددت درجة» و«نقصت مرتبة» أي :نقص هذا القدر من النقصان،
ص مفعول واحد منه.
وجيوز أن يكون متييز ًا ،إذ هو بمعنى الفاعل ،أيَ :ن َق َ

ٍ
لغرض له (أن
(و) جييء تفا َعل (ليدل عىل أن الفاعل أظهر) لغريه

أصله) أي :املشتق منه (حاصل له ،و) احلاصل أنه ليس بحاصل له ،بل (هو
جتاهلت وتغا َفلت) أي :أظهرت اجلهل والغفلة إهيام ًا
منتف عنه ،نحو:
َ
لغريي أهنام حاصالن َّيف ،وليس َّيف يشء منهام.

(وبمعنى َف َعل ،نحو :توانيت) يف األمر ،بمعنى ونيت ،أي :فرتت.
(و) جييء ( ُم َ
ط ِ
اوع فا َعل) ،املطاوعة يف اصطالحهم :التأثر وقبول األثر،

سواء كان التأثر متعدي ًا نحو :ع َّلمته الفقه فتعلمه -وإن كان( )1من غري هذا
الباب -أي :قبل التعلم ،فالتعليم تأثري ،والتعلم تأثر وقبول لذلك األثر ،وهو
متعد كام ترى.
أو الزم ًا (نحو :باعدته فتباعد) ،وتسميته مطاوع ًا من قبيل املجاز ،تسمية له
املطاوع –
مطاوع ًا تسمية له باسم فاعله ،فإن
فاعل»
باسم فاعله ،وكذا تسمية « َ
َ
َ
ِ
واملطاوع –بالكرس -حقيقة هو
بالفتح -حقيقة هو املؤثر ،أعني املبا ِعد يف مثالنا،
املتأثر ،أعني املتبا ِعد فيه؛ ألنه ملا قبل األثر فكأنه( )2طاوعه ،وقس عىل هذا غريه.
( –)1أي :علمته.
( –)2إنام قال :فكأنه طاوعه ،ومل يقل :فقد طاوعه – ليدخل فيه نحو :باعدت الكتاب فتباعد ونحوه .متت

(وتف َّعل ملطاوعة َف َّعل) الذي للتكثري ،نحو :ق ّطعته فتق ّطع ،أو
للتعدية( ،)1نحو :ق َّيسته فتق َّيس ،أي :جعلته قيسي ًا بأن نسبته إىل قيس ،وقد
فتكُس).
كُسته
َّ
عرفت معنى املطاوعة( ،نحوَّ :

(وللتكلف) أي :للداللة عىل أن الفاعل مريد حماول مع ٍ
ان حلصول أصل
َُ

حت َّلم) أي :حاول حصول
الفعل مع عدم حصوله (نحو:
تشجع) زيد (و َ
َّ
الشجاعة واحللم مريد ًا لذلك ومل حيصال ،بخالف ما تقدم يف نحو :جتاهلت فإن

الفاعل هناك ال يريد حصول أصل الفعل له وال حياوله ،وإنام أظهره إهيام ًا
لغريه ،عىل ما تقدم.
(ولالختاذ) أي :الختاذ الفاعل أصل الفعل أو شيئ ًا موصوف ًا باملشتق منه
توسد) أي :اختذ وسادة ،وتوسد احلجر ،أي :اختذها وسادة.
الفعل (نحوَّ :

(وللتجنُّب) أي :ليدل عىل أن الفاعل جتنب أصل الفعل (نحو :تأ َّثم) أي:

(وحترج) أي :جتنب احلرج.
جتنب اإلثم
َّ

(وللعمل) أي :الفعل (املتكرر) حصوله (يف مه ٍ
لة) أي :يف مدة يكون بني
ُْ

جت َّرعه) أي :رشبه جرعة بعد ُجرعة.
كل فعلني ما ُيعد مهلة يف العادة (نحوَ َ :

وتعرف ،كأنه حصل
(ومنه) أي :مام هو للعمل املتكرر يف مهلة نحو( :ت َف َّهم) َّ

له الفهم واملعرفة شيئ ًا بعد يشء .وإنام قال« :ومنه» ألن معنى الفعل املتكرر يف
مهلة ليس بظاهر فيه؛ ألن الفعل ليس بمحسوس فيه كام يف التجرع.

(وبمعنى استفعل) أي :املعنى الكثري فيه :وهو الطلب ،كام سيأيت ،نحو:
تنجز الوعد ،أي :طلب نجازه ،كاستنجزه ،و(نحو :تع َّ
وتكرب) أي :طلب
ظم
ّ
َّ

أن يكون كبري ًا وعظي ًام ،وقد يكون( )2بمعنى آخر الستفعل أيض ًا وسنذكره،

ويمكن أن حيمل عليه تعظم ،أي :عد نفسه عظيمة واعتقدها كذلك،
( –)1عطف عىل قوله :للتكثري .متت
( –)2أي :تف َّعل .متت

[

]

تكرب ،بل هو أقرب إىل معناهام من الطلب.
وكذا ّ

(وانفعل الزم) ال غري ،سامع ًا ،ال لكونه مطاوع ًا كام ُت ِ
وهم؛ إذ املطاوعة ال

ِ
(مطاوع َف َعل) يف األغلب (نحو :كُسته فانكُس،
تنايف التعدي كام عرفت.
وقد جاء ُم َ
ط ِ
(فانس َفق ،و)
(أس َف ْقتُه) أي :رددته
َ
اوع أفعل ،نحو ):الباب ْ

زيد ًا (أزعجته فانزعج ،قلي ً
ال ،وخيتص) انفعل (بالعالج) أي :هو مقصور
عىل العالج ،فال ينافيه َميء مطاوع العالج عىل غريه ،نحو :طردته فذهب.
ومعنى العالج فيه :أن يكون من األفعال الظاهرة للعيون؛ ألن هذا الباب هو
املوضوع للمطاوعة التي هي قبول األثر ،وقبول( )1األثر فيام يظهر للعيون
كالقطع والكرس واجلذب أوىل وأوفق ،فال يقال :علمته فانعلم .ومل يظهر يل
فائدة يعتد هبا لقوله( :والتأثري) فتأمل.
(ومن ثمة) أي :ومن جهة اختصاصه بالعالج (قيل ):قول العامة:
(انعدم) الشء (خطأ(.))2
(وافتعل للمطاوعة غالب ًا) قال سيبويه :الباب يف املطاوعة انفعل ،وافتعل
قليل .فلام مل يكن موضوع ًا للمطاوعة كانفعل جاز َميئه للمطاوعة يف غري
العالج نحو( :غممته()3
فاغتم ،ولالختاذ) وقد تقدم (نحو :اشتوى) أي:
ّ

اختذ شواء ،وا ّطبخ ،أي :اختذ طبيخ ًا.

(وللتفاعل) أي :اشرتاك أمرين فصاعد ًا يف أصله كام تقدم (نحو :اجتوروا)
ُ
فإنه بمعنى جتاوروا ،وهلذا( )4مل ُي ّ
عل كام سيجيء يف اإلعالل إن شاء اهلل تعاىل.
( –)1قوله« :وقبول األثر» مبتدأ ،وقوله« :أوىل وأوفق» خربه .متت
( –)2أي :ألن اإلعدام استئصال املوجود دفعة فال يبقى ثمة عالج وتأثري ،وألن املعدوم ال يتصور
فيه أثر صوري كاالنكسار الالئح يف املنكرس .متت من حاشية ابن جامعة عىل اجلاربردي
( –)3أي :أحدثت فيه الغم .متت
( –)4أي :لكون اجتوروا بمعنى جتاوروا مل يعل اجتوروا بقلب الواو ألف ًا مع حصول رشوط قلبها؛
لكونه بمعنى جتاوروا الذي ال يعل لعدم حصول رشوط اإلعالل فيه.

(وللترصف) أي :للداللة عىل العناية واالجتهاد يف حتصيل أصل الفعل
(نحو :اكتسب) اخلري ،أي :اجتهد يف حتصيله وحاول أسبابه ،بخالف
«كسبت» فإنه بمعنى حصلت ،سواء اجتهدت يف حتصيله أم ال ،فلهذا قال
تعاىل﴿ :ل َ َها َما َك َس َب ْ
ت﴾ أي :سواء اجتهدت يف اخلري أو مل جتتهد فإنه ال يضيع،
َ َ ََْ َ ْ
اكتَ َس َب ْ
ت﴾ أي :ال تؤاخذ إال بام اجتهدت يف حتصيله وبالغت فيه
﴿وعليها ما
من املعايص ،كذا قال الريض.

ويف الكشاف :ملا كان الرش مام تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه وأمارة به كانت
يف حتصيله أعمل وأجد ،فجعلت لذلك مكتسبة فيه ،وملا مل تكن يف باب اخلري
كذلك لقصورها يف حتصيله وصفت بام ال داللة فيه عىل االعتامل والتِصف.
(واستفعل للسؤال غالب ًا) أي :للداللة عىل أن الفاعل طلب من املفعول
ْ

أصل الفعل( :إما) سؤاالً (ُصحي ًا) بأن يكون املفعول مطلوب ًا حقيقة (نحو:
استكتبته) أي :طلبت منه الكتابة( ،أو) سؤاالً (تقدير ًا) بأن نزل املفعول
منزلة من ُيطلب منه (نحو ):الوتد (استخرجته) فإن طلب اخلروج منه حقيقة
حمال ،إال أنه ملزاولة إخراجه واالجتهاد يف حتريكه كأنه طلب منه أن خيرج.
(وللتحول) أي :للداللة عىل حتول الشء إىل يشء آخر :إما حقيقة (نحو:
استحجر الطني) أي :صار حجر ًا ،أ(و) َماز ًا نحو( :إن ال ُب َغاث) -وهو
َ
يس َتنُْس) أي :يصري كالنرس يف القوة،
مثلث الفاء :-ضعاف الطري (بأرضنا ْ
أي :إن جارنا وإن كان ذلي ً
ال يعز بنا.
قر واستقر) .وجييء أيض ًا كثري ًا لالعتقاد يف الشء
(وبمعنى ف َعل ،نحوّ :

أنه عىل صفة( )1أصله ،نحو :استكرمته ،أي :اعتقدت فيه الكرم ،واستسمنته،
أي :عددته ذا ِس َمن ،واستعظمته ،أي :عددته ذا عظمة.
( –)1اإلضافة بيانية ،أي :عىل صفة هي الكرم .متت

[

]

هذا ،وقد سبقت إشارة إىل أن املصنف مل يذكر إال بعض ما عدّ ه يف املزيد،
وذلك أنه عد مخسة وعرشين ومل يذكر يف التفصيل إال ثامنية ،والعذر يف ترك ما
هو لإلحلاق قد تقدم.
اشهب ،وا ْف ّ
وأما األربعة التي هي :ا ْف ّ
عال نحو :اشهاب ،وافعوعل
عل ،نحو:
ّ
اعلوط؛ فقيل :العذر أهنا ليس هلا معنى غري
وافعول نحو:
نحو :اغدودن،
ّ
ّ
املبالغة ،فلم يكن هلا معان حتتاج إىل التفصيل.
قال الريض :وأما اف َع ّل فاألغلب أنه للون( )1أو العيب احليس( )2الالزم،

وافعال ل َّلون أو العيب احليس العارض ،وقد يكون األول يف العارض()3
ّ
والثاين يف الالزم( .)4وأما افعوعل فللمبالغة فيام اشتق منه ،نحو :اعشوشبت

األرض ،أي :صارت ذات عشب كثري ،وكذا :اغدودن النبت ،وقد يكون
كاعلوط ،أي :عال،
وافعول بناء مرجتل(،)6
متعدي ًا ،نحو :اعروريت( )5الفرس.
ّ
ّ
واخروط ،أي :أرسع ،وليس منقوالً من فعل ثالثي.
واجلوذ
وهو متعد،
ّ
َّ
(وللرباعي املجرد بناء واحد)؛ ألنه ملا ثقل بزيادة احلرف الرابع اقتِصوا
له عىل واحد ،واختاروا له أخف أوزان الرباعي كام ال خيفى ،أعني َف ْع َلل -بفتح
الفاء ،وسكون العني ،وفتح الالم األوىل؛ إذ ال يمكن سكوهنا بعد سكون
العني( -نحو :دحرجته) يف املتعدي (و َد ْربخ) -أي :خضع -يف الالزم.
(وللمزيد فيه) ثالثة( :تدحرج) وهو مطاوع دحرج ،نحو :دحرجته
فتدحرج( ،واحرنجم) وهو مطاوع حرجم ،يقالَ :ح ْر َمج ُت اإلبل
وابيض.
امحر
َّ
( –)1نحوَّ :
َّ
واحول .متت
اعور
( –)2نحوَّ :
وامحر وجهه خجالً ،ومنه قراءة ابن عامر﴿ :تزور عن كهفهم ذات
( –)3نحو :اصفر وجهه وجالً،
ّ
اليمني﴾ ذكره ابن مالك.
( –)4نحو :مدها ّمتان ،أي :خرضاوان يرضبان إىل سواد من شدة اخلرضة .متت بيضاوي
( –)5أي :ركبته عري ًا .متت
( –)6أي :ليس منقوالً من فعل ثالثي .متت ريض

فاحرنجمت ،أي :رددهتا فارتدت ،فهو يف الرباعي بمنزلة انفعل يف الثالثي(،)1
اقشعر جلد الرجل ،إذا أخذته القشعريرة،
(واقشعر) من القشعريرة ،يقال:
ّ
ّ
(وهي( )2الزمة) سامع ًا.
واعلم أن املعاين املذكورة لألبنية ليست بمختصة بمواضيها( ،)3لكنه إنام
ذكرها يف املايض ألنه أصل األفعال.
املضارع
وملا فرغ من املاض َشع يف املضارع فقال:
(املضارع) -وقد عرفت حقيقته يف علم النحو -حيصل (بزيادة حرف
املضارعة عىل املاض) وهو أحد حروف نأيت كام عرفت أيض ًا يف النحو،
وذلك املايض :إما أن يكون َمرد ًا ،وإما أن يكون غريه.
(فإن كان جمرد ًا) فال خيلو :إما أن يكون عىل َف َعل ،أو عىل َف ِعل ،أو عىل
َف ُعل؛ فإن كان (عىل َف َعل ك ِ
ُُست عينه أو ضمت) يف املضارع عىل سبيل
رضب
التخيري فيام مل ُيسمع ،وإال فعىل حسب السامع يف أحدهام ،نحوَ :ي ْ ِ
و َين ِْحت( )4يف األول ،و َي ْقتُل ويدْ ُخل يف الثاين ،أو فيهام مع ًا ك َع َر َش َي ْعرِ ش
و َي ْع ُرش( ،)5وسواء كان العني أو الالم حلقي ًا أو غري حلقي.

كأهنم قصدوا اختالف حركتي عني املايض واملضارع ملا اختلف معنياهام(،)6

فكرسوا أو ضموا يف املضارع.

( –)1أي :ال جييء إال مطاوع ًا .متت
( –)2أي :الثالثة األبنية التي للمزيد فيه .متت
( –)3بل ما ثبت للاميض من هذه املعاين ثبت جلميع تصاريف الفعل من املضارع وغريه .متت
( –)4نحته ينحته –بالكرس -نحت ًا ،أي :براه .صحاح
( –)5ع ََر َش َي ْع ُرش و َي ْعرِ ش عرش ًا ،أي :بنى بناء من خشب .صحاح
( –)6بحسب الزمان .متت

قوله( :أو فتحت) لكن ال مطلق ًا ،بل (إن كانت العني أو الالم حرف
حلق) فإنه حينئذ يفتح كثري ًا ،نحو :بَ َح َث و َفتَح ،فيقال فيهامَ :ي ْب َحث و َي ْفتَح،
وإنام كثر الفتح مع حرف احللق ألنه لثقله لكون خمرجه ساف ً
ال ناسبه التخفيف
بأن تليه( )1فتحة أو يليها( ،)2بخالف حلقي الفاء؛ ألهنا ال تكون يف املضارع إال
ساكنة فتصري كامليتة ،وأيض ًا تبعد عنها الفتحة( .)3وسواء كان ما عينه أو المه
حرف حلق صحيح ًا أو أجوف أو ناقص ًا ،واو َّيني أو يائ َّيني فإن الفتح فيه شائع،
ونأى(َ )5
يشأى أي :سبقَ ،
نحو :شأى(ْ )4
ينأى ،وشا َء( )6يشا ُء ،من املشيئة .قال
نجم األئمة :وما عرفت أجوف واوي ًا حلقي الالم( )7مفتوح ًا.

وإنام جيوز الفتح ألجل احللقي إذا كان حرف احللق (غري ألف) وأما إذا كان
عني َف َعل أو المه ألف ًا -نحو :قال وسال وغزا ورمى -مل يفتح يف املضارع ألجله
العني؛ ألن ألفه ليست أصلية ،بل( )8هي منقلبة عن واو أو ياء ،فام هي فيه أجوف
أو ناقص واويان أو يائيان ،وسيأيت أنه جيب الضم يف الواوي والكرس يف اليائي.
َّ
(وشذ) فتح عني املضارع لكون الم ماضيه ألف ًا يف( :أبَى يأبَى) ألن
القياس رده إىل أصله ،أعني الياء ،وأن يكون املضارع مكسور العني،
يأيب ،وال ينايف شذوذه َميئه يف القرآن الكريم()9؛ ألن الشاذ ما خالف
فقياسه ِ ْ
( –)1نحو :يبحث؛ ألن احلركة يف اصطالحهم بعد احلرف إذا كانت عليه .متت
( –)2نحو :يفتح .متت
( –)3إذ تصري العني فاصلة بني الفاء والفتحة؛ لكون احلركة بعد احلرف ،فتأمل .متت
( –)4ناقص واوي من الشأو .متت
( –)5ناقص يائي من النأي ،وهو البعد .متت
( –)6أجوف يائي .متت
( –)7قال ابن عقيل يف رشح التسهيل :بل قد قالت العرب :ماهت السفينة متوه وتامه (أي :دخلها
املاء)-فال يتم كالم الريض يف قوله« :وما عرفت» ومن علم حفظ عىل من مل حيفظ .متت
منقولة .وهو أيض ًا يف َممل اللغة البن فارس.
( –)8أي :فهو يف األصل ليس حلقي ًا ،وف َعل ال يفتح يف املضارع إال إذا كانت العني أو الالم حرف حلق.
﴿و َال َي ْأ َب الش َهدَ ا ُء إِ َذا َما ُدعُوا﴾ [البقرة.]282:
( –)9كقوله تعاىلَ :

القياس أو الغالب وإن كان فصيح ًا.
َ
(يقىل فعامرية) أي:
(وأما قىل) بمعنى أبغض ،حيث قيل يف مضارعه:
ليست دلي ً
ال عىل أنه قد تفتح عني املضارع إذا كان الم « َف َعل» ألف ًا؛ إذ هي لغة
ضعيفة منسوبة إىل بني عامر ،واملشهور َق َىل َي ْق ِّل -بكرس العني -عىل القياس.
فإن قيل :فقد قالواَ :ركَن ْيركَن كمنَع يمنَع ففتحوا مع غري حلقي.
(وركَن يركَن من التداخل) وذلك أهنم
قلنا :أجاب املصنف عنه بقولهَ :
يرشب ،فركب من اللغتني
قالواَ :ركَن ير ُك ُن ك َق َتل َي ْقتُل ،ور ِك َن يركَن َ ِ
كرشب ْ َ

َر َك َن َي ْركَن بفتحهام.

ثم ذكر ختصيص ًا لذلك العموم -أعني كون عني مضارع «ف َعل» عىل أحد

الوجهني -بقوله :ولزموا..إلخ ،أي :لزموا فيام سيذكر أحدَ هام عىل التعيني قياس ًا
مطرد ًا فقال( :ولزموا الضم) أي :ضم العني (يف األجوف بالواو) نحو:
قال يقول (واملنقوص هبا) نحو :غزا يغزو( .و)لزموا (الكُس فيهام) أي :يف
األجوف واملنقوص (بالياء) نحو :باع يبيع ،ورمى يرمي ،وطوى يطوِ ي؛
حرص ًا عىل بيان كون الفعل واوي ًا أو يائي ًا ،إذ لو قالوا يف قال :ي ْقوِ ل ،ويف غزا:
يغزِ و -لوجب قلب واوي املضارعني يا ًء؛ ملا مر من أن بيان البنية عندهم أهم
من بيان الواوي من اليائي ،فكان يلتبس إذ ًا الواوي باليائي يف املايض واملضارع،
وهلذا بعينه لزموا الكرس يف األجوف والناقص اليائيني؛ إذ لو قالوا يف باع :يب ُيع،
ويف رمى :ير ُمي -لوجب قلب اليائني واو ًا ،فيلتبس يف املايض واملضارع.

وال أثر لكونه أجوف واوي ًا إذا كان منقوص ًا بالياء نحو :طوى ،بل يكرس.
طو ْحت وأ ْ
هت وأ ْت َوه) يعني أهنم قد قالوا:
ط َوح) منه
(وتو ُ
َّ
(ومن قالَّ :

حريت ،وأطوح
طوحت وط َّيحت ،بمعنى أذهبتَّ ،
َّ
وتوهت وت َّيهت ،بمعنى َّ
وأتوه منه ،وأطيح وأتيه منه ،وقالوا أيض ًا :طاح يطيح ،وتاه يتيه .فمن قال:
ط َّيحت وتيهت فال إشكال عليه يف طاح يطيح وتاه يتيه؛ إذ هو كباع يبيع.

وتوهت فال خيلو :إما أن يكون قائ ً
ال بأنه ال يكون إال
طوحت َّ
وأما من قالَّ :
بالواو ففيه إشكال؛ ألنه خمالف لقياس َف َعل الواوي؛ إذ القياس يف ُعل -بضم
العني -كام تقدم ،فأجاب املصنف بقوله:
(ف َ
طاح يطيح وتاه يتيه شاذ عنده) أي :عند من كانت لغته طوحت
وتوهت فقط .وإما أن يكون قائ ً
ال بأنه يكون بالياء مع الواو أيض ًا كان عنده من
ّ
التداخل؛ ولذا قال املصنف:
(أو من التداخل) يعني أنه أخذ املايض من طاح يطوح وتاه يتوه،
واملضارع من طاح يطيح وتاه يتيه.
وهو َو َهم؛ فإنه بعد ثبوت اليائي عنده ال يكون طاح يطيح إال من اليائي(،)1
وهتت -بضم الطاء والتاء-
وكذا تاه يتيه ،وإنام يكون من التداخل لو ثبت ُطحت ُ

أطيح وأتيه ،إذ يعلم بضم الطاء والتاء أنه واوي( .)2وهذا كله مبني عىل أهنام من
ف َعل مفتوح العني .وقال اخلليل :هام من َف ِعل مكسور العني مام جاء مضارعه أيض ًا
كحسب ِ
مكسور العني ِ
حيسب .فال إشكال عليه يف طاح يطيح وتاه يتيه عىل تقدير
وأتوه :اسم تفضيل؛ فلذا مل يعل(.)3
وأطوح َ
أخذه من الواوي أيض ًاَ .
(ومل يضموا يف املثال) واوي ًا كان أو يائي ًا ،نحوَ :و َعد و َي َرس؛ استثقاالً
للضمة بعد ياء تليها واو نحوَ :ي ْو ُعد ،أو بعد ياء تليها ياء نحوَ :ي ْي ُرس ،سواء

بقيت بعد الضمة( )4أو حذفت.

جيد) -بضم اجليم( -ضعيف) ،والفصيح جيِد -بكرس اجليم،-
َ
(وو َجد َ ُ

والضم لغة بني عامر ،قال لبيد العامري:

( –)1إذ األصل أن يكون املضارع واملايض من باب واحد .متت جاربردي
ِ
( –)2أي :ألن الضمة يف طحت ليست لبيان البنية؛ ألن ف ُعل ال يأيت مضارعه عىل يفعل بالكرس،
فهي لبيان بنات الواو .متت
( –)3لئال يلتبس باميض األفعال لو أعل كام سيأيت يف اإلعالل .متت
( –)4أي :الواو والياء .متت

لــو شـ ِ
ـئت قــد نقـع الفــؤاد بشــربة

تــدع الصــوادي ال َجيــدن غلــيال()1

ُ

يقال :نقعت باملاء ،أي :رويت ،والغليل :حرارة العطش.
(ولزموا الضم يف املضاعف املتعدي نحوَ ):شدّ ( َي ُشدّ  ،و)مد ( َي ُمدُّ ،
(َيدُّ ) ،قيل :كأنه لكثرة الثقل فيه حني يتصل به ضمري غائب منصوب
و)هدَّ َ ُ

نحو :يشده؛ إذ فيه خروج من كرسة إىل ضمة؛ إذ الفاصل بينهام ساكن
كاملعدوم( ،)2وبَ ْعدَ تلك الضمة أيض ًا ضمة الضمري املتولد من إشباعها الواو،
ومحل عليه الباقي(.)3

(وجاء الكُس) أي :مع الضم (يف ُ
نم
يشـِدُّ ه ،و َي ِعـُ ُّله) يف الرشب( ،و) َّ
احلديث (ين ُُّمـِه) من النميمة( ،و)بّ َّت األمر ،أي :قطعه ( َيبِـُـ ُّته).
(ولزموه) أي :الكرس (يف ح َّبه ِ
حي ُّبه ،وهو) أي :استعامل ح َّبه حيبه (قليل)
والكثري أحبه ُحيبه.
وقوله« :املتعدي» ،وأما الالزم من املضاعف فقد لزموا فيه الكرس ،نحو:
َّ
غص ْصت َت َغص .ولو ذكر املصنف التزامهم الكرس
جل جيِل ،إال ما شذ ،نحوَ :
فيه لكان أوىل.
(وإن كان) املايض َمرد ًا (عىل َف ِعل) -بكرس العنيُ ( -فتِحت َع ْينه)؛
لتخالف حركتها يف املضارع حركتها يف املايض ،كام ذكرنا يف املفتوح العني،
( –)1تبع املصنف اجلوهري يف نسبة هذا البيت للبيد ،قال ابن بري يف حواشيه عىل صحاح
اجلوهري :الشعر جلرير وليس للبيد كام زعم ،وقد رجعنا إىل ديوان جرير فألفيناه فيه،
واستشهد به املؤلف عىل أن الضم يف مضارع وجد لغة ضعيفة خاصة ببني عامر.
وقوله :ولو شئ ِ
ت -بكرس التاء -خطاب ألمامة ،ومجلة «قد نقع الفؤاد» جواب لو ،واقرتان
جواب لو املايض بقد غريب ،قاله ابن هشام يف املغني ،واستشهد بالبيت .ونقع :ارتوى،
والغليل :حرارة العطش ،وبرشبة :متعلق بنقع ،والرشبة :املرة من الرشب .وقوله« :تدع
الصوادي» :فاعل تدع ضمري الرشبة ،ومعناه :ترتك .والصوادي :مجع صادية ،أي :الفرقة
الصادية ،أو هو مجع صاد .والصدى :العطش ،والصادي :العطشان ،يقول :لو ذاقت الفرق
الصوادي من تلك الرشبة لرتكتهم بال عطش .متت من رشح شواهد الشافية بتِصف.
( –)2مع كونه مدغ ًام .متت
( –)3أي :النصب واجلزم ،وحني مل يتصل به ضمري غائب منصوب .متت

يرشب ،أو مثاالً يائي ًا نحو :يئس ي ْيأس ،أو
وسواء كان صحيح ًا نحوِ َ :
رشب ْ َ

واوي ًا نحوِ :
وجل ْيو َجل ،وهذا هو القياس( .أو كُُست) عىل حسب السامع،
ور َ
لكنه مل ُيسمع إال (إن كان مثاالً) واوي ًا نحوِ :
وو ِيل ِيّل ،ووجهه يف
ث َيرِ ثَ ،
املثال الواوي أنه حيصل موجب حذف الواو ،أعني توسطها بني الياء املفتوحة
والكرسة ،فيحصل التخفيف .فاملعنى أنه ال يوجد الكرس إال يف املثال كام قلنا يف
قوله« :أو فتحت إن كانت العني أو الالم حرف حلق» ،ال َّ
أن كل مثال جيب
كرس عينه ،وسيجيء من كالمه يف اإلعالل يف عدم بناء نحو :و َد ْد ُت(– )1
بالفتح -ما يدل عىل أن هذا مراده .وقد شذ كرس غري املثال نحوَ :ح ِسب ِ
حيسب.
(وطي تقول يف باب بَ ِق َي ي ْبقى :ب َقى ي ْب َقى) يعني أهنم جيوزن قلب الياء
التي قبلها كرسة يف « َف ِعل» ألف ًا ،والكرسة التي قبلها فتحة ،وهذه قاعدة هلم
مطردة يف كل ياء مفتوحة فتحة غري إعرابية قبلها كرسة نحو :بقي ،ونحو:
ناصية ،قال شاعرهم:
لقــد آذنــت أهــل الياممــة طــيء

بحــرب كناصــاة احلصــان املشــهر()2

وذكره هنا استطرادي ،وإال فمحله باب اإلعالل.
(وأما َف ِ
ضل َي ْف ُضل و َن ِعم ينْ ُعم فمن الشواذ أو من التداخل) إشارة إىل

جواب ما يرد عىل قوله :إن مضارع َف ِعل يكون مفتوح العني ،وذلك أهنم قالوا
يفضل وين ُعم -بضم العني ال بفتحها ،-فقال :هو شاذ،
يف مضارع َف ِضل ون ِعمُ :
( –)1ألنه لو بني عىل و َد ْد ُت –بالفتح -لوجب كرس عينه يف املضارع فيلزم إعالالن ،فبني عىل
وددت –بالكرس -ليكون مضارعه مفتوح العني فال يلزم إعالالن ،بل إعالل واحد وهو
اإلدغام ،وال يلزم اإلعالل اآلخر وهو حذف الواو لوقوعها بني ياء وكرسة ،فلام قال :يبنى
مكسور العنيُ ،علِ َم أنه ال جيب كرس عني
وددت –بالكرس -لتفتح العني يف املضارع ،وهو مثال
ُ
مضارع ف ِعل املثال.
( –)2البيت حلريث بن عتاب الطائي ،واالستشهاد به يف قوله :ناصاة .عىل أن طيء يقلبون كل ياء
مفتوحة فتحة غري إعرابية قبلها كرسة ألف ًا.

والقياس الفتح ،أو من التداخل ،وذلك أهنم قد قالواِ :
يفضل كرشِ ب
فضل َ
ككرم
وفضل ُ
يرشبَ ،
يرشب ،ون ُعم ين ُعم ُ
يفضل كقتَل يقتُل ،ون ِعم ين َعم كرشِ ب َ
َ

يكرم ،فركب من اللغتنيِ :
يفضل ،ون ِعم ين ُعم ،بأن أخذ املايض من األوىل
فضل ُ
ُ
واملضارع من الثانية ،فليس من باب ف ِعل يف ُعل.
ِ
وفضل هنا من الفضلة ،ال من قولكَ :ف َضلته ،إذا غلبته يف الفضل؛ ألن ذلك

ليس فيه إال الفتح يف املايض والضم يف املضارع؛ ألنه من باب املغالبة.
(وإن كان) املايض َمرد ًا (عىل َف ُعل) -بضم العني( -ضمت عينه) يف
يكرم؛ ألنه ملا كان معناه أمر ًا واحد ًا -وهو الطبيعة وما يف
كرم ُ
املضارع ،نحوُ :

حكمها( -)1أجري عىل وترية واحدة يف ضم عني ماضيه ومضارعه ،ومل يلتفت

فيه إىل ثقل يف حلقي نحوَ :س ُهل ،وال مثال نحو :و ُقر.

(وإن كان غري ذلك) عطف عىل قوله« :فإن كان َمرد ًا عىل َف ُعل..إلخ»،
أي :وإن كان غري َمرد عىل ف َعل أو ف ِعل أو ف ُعل بأن ال يكون َمرد ًا أص ً
ال بل
مزيد ًا ،أو يكون َمرد ًا عىل غري أحد الثالثة فيكون رباعي ًا (كُُس ما قبل اآلخر)
وخيرج و َيستخرج ،وكذلك سائرها؛ ألنه يتغري أوله :إما بالضم يف
نحوُ :يدحرج ُ
األول وذلك يف الرباعي نحوُ :يدحرج( ،)2وإما بسقوط مهزة الوصل فيام كانت

فيه نحو :انطلق واستخرج ،والتغيري ُجي ِّرئ عىل التغيري.
فإن مل يتغري أوله بدخول حرف املضارعة عام كان عليه مل يغري ،ولذلك قال:
ترجم يرتجم،
(ما مل يكن أول ماضيه تاء زائدة) احرتاز عن األصلية نحوَ :
وذلك (نحو :تعلم وجتاهل وتدحرج فال يغري) املضارع بكرس ما قبل
اآلخر؛ إذ مل يتغري األول عن حاله ،وكذا أيض ًا يستثنى من كرس ما قبل اآلخر ما
( –)1ما كان له لبث .متت
( –)2لعله اعترب بضم الياء يف يدحرج نظر ًا إىل أن األصل يف حرف املضارعة الفتح وإال فلم يتغري
املايض هنا.

كان المه مكررة ،ولذلك قال( :أو تكن الالم مكررة) إذ لو كانت مكررة
واحامر فتدغم) أي :الالم فيام هو تكرير هلا الجتامع املثلني ،بناء
اَحر
َّ
(نحوَّ :
عىل أن الزائد هو الثاين ،أو فيدغم بالياء أي :ما قبل اآلخر.
ويرد عليه أن ظاهره يقتيض وجوب اإلدغام يف املكرر الالم مطلق ًا ،وليس
اس َحنْكَك َي ْس َحنْ ِ
كك(َ ،)1
حي َمرِ ْرن ال
وش ْم َلل ُي َش ْم ِللَ ْ ،
وامح َر ْرن ْ
كذلك؛ إذ نحوْ :
جيوز فيه اإلدغام؛ ملا سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.
ويمكن توجيه كالمه بأن مراده أو تكن الالم مكررة تكرير ًا يقتيض إدغام
واحامر عىل
امحر
امحر
ّ
واحامر ،فيؤخذ نحوّ :
ّ
األول يف الثاين كام يقتضيه يف نحوّ :
سبيل التقييد ،أو بأن معناه :أن الالم إذا كانت مكررة مل جيب كرس ما قبل اآلخر،
بل يفصل فيه :بأنه إن كان مقتىض اإلدغام موجود ًا أدغم ،وإال كرس األول،
ويكون معنى قوله« :فتدغم» أهنا حينئذ يمكن إدغامها ،وذلك حيث يرتفع
املانع ،أو بأن معنى فتدغم :بحيث( )2تدغم ،ولو ترك استثناء املدغم لكان
أوىل؛ ألنه يف احلقيقة مكسور ما قبل اآلخر ،وإنام ذهبت الكرسة لإلدغام.
(ومن ثمة) أي :ومن جهة أن املضارع هو مجيع حروف املايض مع زيادة
حرف املضارعة (كان أصل مضارع أفعل) نحو :أكرم (يؤ ْف ِعل) كيؤكرم،
كام تقول دحرج يدحرج (إال أنه) أي :هذا األصل (رفض) ومل يستعمل
(ملا يلزم) من استعامله (من توايل مهزتني يف التكلم) نحو :أكرمت ُأ َأكرم،
وتوايل اهلمزتني مكروه ،فحذفت الثانية ،ومل ختفف بقلبها واو ًا كأو ْيدَ م طلب ًا
لزيادة التخفيف يف املضارع الكثري االستعامل (فخفف) باحلذف (يف اجلميع)
وشمر.
( –)1اسحنكك الليل :اشتدت ظلمته .وشملل :أرسع َّ
( –)2لعل الفرق بني هذا التوجيه والذي قبله أن القضية عىل األول ممكنة ،أي :تدغم باإلمكان وإن مل
حيصل اإلدغام بالفعل ،فيكون حيمررن ونحوه ممكن اإلدغام ،وذلك عند ارتفاع املانع .وعىل هذا
تكون القضية مطلقة ،أي :حمكوم فيها بفعلية النسبة ،أي :حتققها ،فيكون معنى فتدغم :بحيث لو
وجد اإلدغام بالفعل ،فال يرد :حيمررن ونحوه أصالً .متت حممد بن إبراهيم بن املفضل.

أي :مجيع املضارع طرد ًا للباب( .و)إثبات اهلمزة يف (قوله):
شــــيخ ًا عــــىل كرســــيه معمــ ـ ًام
(فإنـــه أهـــل ألن يؤكرمـــا())1
شاذ) خلروجه عن القياس الذي عليه االستعامل ،وإن جرى عىل القياس املرفوض.
األمر واسم الفاعل واسم املفعول واسم التفضيل
(واألمر) الذي هو القسم الثالث من أبنية الفعل (واسم الفاعل
واملفعول) أي :واسم املفعول ،وكان القياس ذكر لفظ اسم؛ ألن َمموع
اللفظني علم السم املفعول ،وأنت ال تقول( )2فيمن سمي بعبد قيس إذا
عطفت عليه من سمي بعبد شمس :يا عبد قيس وشمس ،لكنها عبارة قد كثر
استعامل املصنفني هلا ،وكأهنم الحظوا فيهام املعنى األصّل اإلضايف(.)3
(وأ ْف َعل التفضيل تقدّ مت) يف النحو ،ولكنها ملا ذكرت فيه باعتبار عملها
استطرد ذكر صيغها هنالك لعدم كثرة تفاصيلها فلم يبق هنا مقتض لذكرها.
الصفة املشبهة
وأما الصفة املشبهة فلام كثرت فيها الصيغ وفيها نوع تفصيل كام سيذكره مل
ير ذكرها استطرادي ًا هناك ،بل ذكرها هناك باعتبار العمل واستطرد قوله:
«وصيغها خمالفة لصيغة اسم الفاعل» توضيح ًا للفرق بينها وبني اسم الفاعل،
وذكر هنا صيغها فقال:
(الصفة املشبهة من نحوَ :فرِ ِِ َح) أي :من ف ِعل -بكرس العني( -عىل)

َف ِعل -بكرس العني -أيض ًا نحوَ ( :فرِ ِِ ٍح غالب ًا) سامع ًا( ،وقد جاء معه) أي :مع

( –)1البيت من الرجز املشطور ،ومل يوقف عىل نسبته إىل قائل .واالستشهاد به يف قوله :يؤكرما
حيث أبقى اهلمزة فلم حيذفها كام هو القياس.
( –)2صواب العبارة :وأنت ال تقول فيمن سمي بعبد شمس إذا عطفته عىل من سمي بعبد
قيس..إلخ فتأمل.
( –)3أي :ال العلمي .هذا كالمه هنا ولفظ «اسم» ثابت يف كثري من النسخ.

الكرس املعلوم ضمن ًا (يف بعضها) أي :يف بعض الصفات التي من َف ِعل –
بالكرس( -الضم) للعني (نحوَ ):ن ِدس -أي :فطِن -فهو َن ِدس و( َندُ س)،
ِ
وعجل فهو ِ
ِ
(وعجل ،وجاءت) عىل قلة
عجل
(وح ُذر)،
وحذر فهو َح ِذر
ُ
َ
وش ِ
(س ِليم)َ ،
كس خلقه -أي :ساء -فهو
(عىل) غري َف ِعل نحوَ :س ِلم فهو َ

ْس) بزنة َف ْل ٍ
(شك ٍ
َ
(حر ،و) صفرت يده -أي :خلت-
س( ،و) حرِ ْرت فأنت ُ
فهي ِ
غرت تغا ُر فأنت (غيور).
(ص ْفر) بزنة حرب( ،و) ْ
قوله( :ومن األلوان والعيوب واحلىل عىل أ ْف َعل) الظاهر أنه عطف عىل
واحلىل،
مقدر ،أي :هذا الذي ذكر يف ف ِعل إذا كان ف ِعل من غري األلوان والعيوب ُ
ومنها تكون الصفة غالب ًا عىل أفعل ،نحو :أسود وأعرج وأبلج ،وظاهره أن

الغالب يف العيوب مطلق ًا أفعل ،وقال الريض :ذلك يف الظاهرة ،وأما الباطنة
كحرِ د فعىل َف ِعل.
َ
كرم عىل كريم غالب ًا ،وجاءت) قليلة (عىل) غري فعيل،
(ومن نحوُ :
نحوَ :
(خ ِش ٍن) من َخ ُشن فهو َخ ِشن -بكرس العني -وهو ضد اللني ،وعىل َف َعل
(حسن ،و) عىل ف ْعل -بسكون العني -نحو:
-بفتح العني -نحوَ :ح ُسن فهو َ

(ص ْعب ،و)عىل ُف ْعل -بضم الفاء وسكون العني -نحو:
َص ُعب األمر فهو َ
(ج َبان،
الرجل فهو َ
ب الشء فهو ُ
َص ُل َ
(ص ْلب ،و)عىل فعال َك َق َذال نحوَ :ج ُبن َّ
و) عىل ُفعال -بضم الفاء -نحو :شجع الرجل فهو ُ
جاع ،و) عىل َف ُعول
(ش َ

كص ُبور نحو :وقر الرجل -أي :صار ذا وقار ،وهو ضد الطيش -فهو (وقور،
َ
(جنُب) أي :ذو جنابة.
و) عىل ُف ُعل ك ُعنُق نحوَ :جنُب الرجل فهو ُ
(وهي) أي :الصفة املشبهة (من َف َعل قليلة) ألن حق الصفة االستمرار
واللزوم ،ومعاين ف ِعل و َف ُعل يف األغلب كذلك كام تقدم فكثرت منهام.
وأما َف َعل فليس األغلب فيه الفعل الالزم ،وما جاء منه الزم ًا أيض ًا ليس
بمستمر كالدخول واخلروج ،إال نادر ًا كالشيب( ،و)هي من ف َعل وإن كانت

حرص فهو (حريص ،و) ِش ْبت تشيب فأنت
قليلة فقد جاءت (نحوَ ):
(أش َيب ،و) ِضقت تضيق فأنت (ض ِّيق).
(وجتيء) الصفة املشبهة (من اجلميع) يعني َف َعل و َف ِعل وف ُعل (بمعنى
اجلوع والعطش) مام فيه خلو يف الباطن (وضدهام) مام فيه امتالء (عىل
َف ْعالن نحو :جوعان) ،وهو من َف َعل؛ بدليل ُجعت أجوع( ،)1فليس ف ِعل
بالكرس ،وليس من أفعال الطبيعة ونحوها فال يكون َف ُعل –بالضم( -وشبعان
ف و َم ُلؤ اإلناء
وعطشان وريان) كلها من ف ِعل بالكرس ،ومثال املضمومَ :ن ُص َ
فهو َن ْص َفان و َمآلن.

المصدر
ثم ذكر املصدر وإن كان أيض ًا قد ذكره يف النحو؛ ملثل ما ذكرنا يف الصفة فقال:
(املصدر ،أبنية الثالثي املجرد كثرية) أي :ال تنضبط بقياس كأبنية غريه
عىل ما سيتبني إن شاء اهلل تعاىل ،وقد عد املصنف أربعة وثالثني أكثرها هو
الغالب يف مصادر الثالثي فقال( :نحوَ :قتْل وفِ ْسق ُ
ور َْحة ونِ ْشدَ ة)،
وش ْغل َ

وليس رمحة للمرة ،وال نشدة للنوع(( ،)2و ُكدْ رة ودعوى و ِذكْرى وبُرشى
ول َّيان) من لوى ،أي :مطل ،وهو وزن( )3نادر ،قيل :أصله الكرس ففتح،
وقد روي بالكرس( ،)4وجاء أيض ًا َشنْآن –بالسكون ،-وقرئ يف التنزيل هبام.
وخنِ ٍق()5
ِ
وغ ْفران و َن َزوان) من نزا ينزو ،إذا وثب (وط َل ٍ
ب َ
(وح ْرمان ُ
( –)1ألنه لو كان من فِعل بالكرس لقيلِ :جعت بالكرس تنبيه ًا عىل البنية ك ِ
خفت كام مر.
( –)2ألنه ال مصدر لنشد ورحم غريهام ،فاملصدر واملرة والنوع متفقة يف الوزن ،والفرق بالقرائن.
( –)3أي :فعالن -بفتح فسكون -نادر يف املصادر ،وقيل :أصله الكرس كحرمان ففتح ،وقرأ شنآن
بفتح فسكون -عىل الوزن النادر ،وقرأ َشنَآن –بفتح الشني والنون -وهو شاذ لعدم داللتهعىل احلركة .متت
( –)4قال الريض :وقد ذكره أبو زيد بكرس الالم .متت
( –)5اخلنِق –بكرس النون :-مصدر قولكَ :خنَ َقه خينُ ُق ُه .صحاح

وذهاب ِ
ِ
وهدى َ
وُصاف) يقال :رصفت الناقة رصاف ًا،
وغل َبة َ ِ
وسقة َ
وص َغر ُ
وز َها َدة و ِد َرا َية و ُد ُخول و َق ُبول) قال الريض :ومل
(وس َؤال َ
إذا اشتهت الفحل ُ
يأت ال َف ُعول مصدر ًا بفتح الفاء إال مخسة أحرف :توضأت َوضوء ًا ،وتطهرت
َطهور ًاَ ،و َولِعت َو ُلوع ًا ،ووقدت النار َو ُقود ًا ،وقبِل َق ُبوالً ،كام حكى سيبويه.

(وص ُهوبة) -بضم الفاء -من َص ُهب
(وو ِج ْيف) وهو نوع من سري اإلبل
ُ
َ
امحر محرة صافية( ،و َمدْ َخل) ذكره هنا -وإن كان قياسي ًا كام
الشعر ْ
يصهب ،إذا ّ
سيجيء -استيفاء للمشهور من أوزان مصدر الثالثي (و َم ْر ِجع) وهو مصدر
ميمي خالف القياس بكرس العني( ،ومس ٍ
عاة) من سعى يسعى ،وزهنا باعتبار
َ ْ
األصل َم ْف َع َلة؛ إذ أصلها َم ْس َع َية ،قلبت الياء الف ًا ،وهي أيض ًا مصدر ميمي
خالفت القياس بلحوق التاء( ،وحم ِمدَ ٍة) من محد حيمد ،وهي أيض ًا مصدر
ميمي خالفت القياس بكرس العني وحلوق التاء.
هذه األوزان هي التي ذكرها سيبويه (و) زاد املصنف (بُغاية وكراهية)،

وقد ذكر غريهام أبنية كثرية وسيجيء بعض منها ،ولكن الغالب داخل فيام ذكر.

(إال أن الغالب) الظاهر أنه استثناء منقطع عام قبله ،أي :لكن بعضها
غالب بالنسبة إىل بعض ،فالغالب (يف َف َعل الالزم نحوَ :ركَع عىل ُركُوع،
َض ٍ
ب) وإن جاء كثري ًا عىل غريهام
َض َ
ب عىل َ ْ
و)يف َف َعل (املتعدي نحوَ َ :

ك ِف ْسق ُ
وش ْغل( ،ويف الصنائع) هذا ختصيص ملا سبق ،أي :الغالب( )1يف َف َعل

إذا مل يكن مام سيذكر -ما تقدم ،وأما إذا كان من الصنائع كالنجارة والصياغة(ونحوها( ))2كعرب الرؤيا ِع َبارة ،وم َّثل للصنائع بقوله( :نحو :كتب)
فالغالب أن يأيت املصدر منه عىل فِ َعالة ،فيأيت كتب (عىل ِكتابة) وفتحوا األول

( –)1قوله :الغالب :مبتدأ ،خربه قوله :ما تقدم ،وما بينهام اعرتاض .متت
( –)2أراد بنحو الصنائع :ما ليس منها لكن يشاهبها كعرب الرؤيا عبارة ،أو يضادها كبطل بطالة ،مح ً
ال
للنقيض عىل النقيض ،كام قالوا :احليوان واملوتان .متت جاربردي

والوالية(.)1
كالوكالة والدَّ اللة َ
يف بعض ذلك َ
(و)إن كان مام فيه اضطراب وحركة فالغالب (يف االضطراب نحوَ :خ َفق
عىل َخ َفقان) وجال عىل َج َوالن.
ُصخ) أن يأيت
(و)إن كان مام هو صوت فالغالب (يف األصوات نحوَ َ :

(ُصاخ) و َن َبح عىل ُن َباح.
(عىل) ُف َعال ،نحوُ :

فاجعله عىل َف ْعل
(وقال الفراء :إذا جاءك َف َعل مام مل ُيسمع مصدره ْ
ٍ
لنجد) يعني قياس أهل احلجاز أن يقولوا يف مصدر َف َعل إذا
للحجاز و ُف ُعول
مل يسمع مصدرهَ :ف ْع ً
ال ،متعدي ًا كان أو الزم ًا ،وقياس أهل نجد ُف ُعول ،واملشهور
ما تقدم ،وهو أن األغلب يف غري املعاين املذكورة أن يكون املتعدي عىل َف ْعل،

والالزم عىل ُف ُعول.
وقوله« :يسمع» ينبغي أن يقرأ بالياء؛ إذ يتبادر من قراءته بتاء املخاطب أن
من مل يسمع جعله كذلك وإن مل يبحث ،والظاهر خالف ذلك.
رى خمتص باملنقوص) أي :أن وزن ُف َعل -بضم الفاء
دى و ِق ً
(ونحوُ :ه ً
وفتح العني -وفِ َعل -بكرس الفاء وفتح العني -مقصوران عىل املنقوص ال
يأتيان يف غريه من َف َعل ،مع أنه مل يأت يف املصادر عىل ُف َعل إال اهلدى والرسى
الضيف َي ْقرِ يه.
رى :مصدر قرى
َ
عىل ما قيلُ ،
دى :مصدر َهدَ ى هيدي ،و ِق ً
وه ً
(ونحوَ :
ط َلب) مام كان عىل َف َعل -مفتوح العني والفاء( -خمتص بيف ُعل)
أي :مقصور عىل َف َعل الذي مضارعه عىل يف ُعل -بضم العني -ال يأيت مصدر ًا لغريه
اجل ْر ِح) فإنه جاء مام مضارعه َي ْف ِعل -بكرس
(ج َل ُ
(إال) يف لفظني وهامَ :
ب ُ

اجلرح َجي ِلب -بكرس العنيَ -ج َلب ًا ،أي :أخذ يف االلتئام،
العني-؛ إذ ُيقالَ :ج َلب
ُ
و «جلب» مضاف إىل «اجلرح» يف عبارة املصنف ،يعني وأما ج َلب األنعام مث ً
ال
فهو عىل القياس؛ إذ هو من باب َف َعل يف ُعل –بالضم.-
( –)1الوكالة بالفتح والكرس ،والداللة مثلث الفاء ،والوالية بالفتح والكرس .متت

ََ
ْ َ
ُ
(و)الثاين( :ال َغ َلب) ،قال تعاىلَ ﴿ :وه ْم م ِْن َب ْع ِد غلب ِ ِه ْم َس َيغل ُِبون(،﴾)3

قال الفراء( )1جيوز أن يكون يف األصل «غلبتهم» -بالتاء -فحذفت كقوله:
وأخلفوك ِعدَ األمر الــذي وعــدوا()2
إن اخللــيط أجــدوا البــني فــانجردوا
أي :عدة األمر.
(و)الغالب يف ( َف ِعل الالزم نحوَ :فرِ ح) أن يأيت مصدره (عىل َف َرح،
و)يف َف ِعل (املتعدي نحوَ :جهِ ل) أن يأيت (عىل) َف ْعل -بفتح الفاء وسكون
(ج ْهل ،ويف األلوان والعيوب نحوَ :س ُمـِر وأ ُدِِم) أن يأيت
العني -نحوَ :
(س ْمرة و ُأ ْد َمة) يف األلوان ،وأ ْدرة يف العيوب ،وهو
(عىل) ُف ْعلة نحوُ :
ختصيص للعموم( )3السابق.

قال الريض :هذا الذي ذكره هو الغالب يف األلوان وإن كانت من َف ُعل -
بضم العني -أيض ًا ،وأما َميء العيوب عىل ال ُف ْعلة فقليل.

ٍ
(كرامة غالب ًا)،
(و)مصدر ( َف ُعل نحو :ك َُرم) يأيت (عىل) َف َعالة نحو:
وجاء عىل فِ َعل -بكرس الفاء وفتح العني -نحوِ ( :ع َ
ظم ،و)عىل َف َعل –

بفتحهام -نحو( :ك ََرم) مصدري َع ُظم وك َُرم (كثري ًا) ،وال منافاة بني الكثرة

( –)1فال يكون حجة ألنه َف َعلة ال َف َعل .متت
ِ
ِ
ن بَ ْعد َغ َلبِعِ ْم َس َي ْغلِب َ
ون[ ﴾3الروم] :جيوز أن
( –)2أنشده عىل أن الفراء قال يف قوله تعاىل﴿ :م ْ
يكون يف األصل غلبتهم –بالتاء -فحذفت التاء كام حذفت من «عد األمر» يف البيت ،واألصل
عدة املر ،والبيت للفضل بن العباس بن عتبة بن أيب هلب .قال اجلوهري :اخلليط :املخالط،
كالنديم :املنادم ،واجلليس :املجالس ،وهو واحد ومجع .وقوله« :أجدوا» يف العبابَ ،أجده:
صريه جديد ًا ،فالبني مفعوله ،وهو بمعنى البعد والفراق هنا .وقوله :فانجردوا –باجليم :-أي:
بعدوا ،يف العباب :وانجرد بنا السري :أي :امتد وطال ،وروي بدله :فانِصموا ،أي :انقطعوا.
متت من رشح شواهد الشافية.
( –)3أي :قوله :وفِعل الالزم نحو :فرح عىل فرح ،فكأنه قال :إال أن يكون من األلوان والعيوب
فعىل فعلة.

وعدم الغلبة؛ إذ الكثرة أمر نسبي ،فقد يكون الشء كثري ًا بالنسبة إىل ما هو أقل
منه( ،)1وإن كان قلي ً
ال بالنسبة إىل ما هو أكثر منه.
(و)مصدر (املزيد فيه) من الثالثي والرباعي (و)مصدر (الرباعي قياس)
له ضابط كّل ،أشار إليه بقوله( :فنحو :أكرم عىل إكرام) يعني ما كان عىل
وزن «أفعل» فمصدره بكرس أوله وزيادة ألف قبل آخره.
كرم عىل تكريم وتكرِ َمة) يف الصحيح( ،)2لكن تفعي ً
ال هو
(ونحوَّ :
املطرد( )3القيايس ،وتفعلة كثرية لكنها مسموعة ،فلو قال املصنف« :وجاء عىل
تكرمة» لكان أوىل؛ لئال يتوهم أنه قيايس كتكريم.
(وجاء) عىل فِ َّعال نحوِ ( :ك َّذاب ،و)عىل فِ َعال –بالتخفيف -نحو:
( ِك َذاب) ،قال الريض :وأما « ِك َذاب» -بالتخفيف -يف مصدر ك ََّذب فليس
َ
َ
بمشهور ،واألوىل أن يقال يف قوله تعاىلَ ﴿ :وكذبُوا ب ِآيَات َِنا كِذابا﴾ يف قراءة
التخفيف :إنه مصدر «كَا َذ َب» أقيم مقام مصدر َّ
كذب ،كام يف قوله تعاىل:
َ ْ َ َ
﴿ َوتبَتل إَِلْهِ تبْتِيل.﴾)4(8
عزى
(والتزموا احلذف والتعويض يف) مصدر َف َّعل املنقوص (نحوَّ ):
عزي ( َت ْعز َية) فتحذف ياء التفعيل وتعوض منها اهلاء( )5لزوم ًا؛ الستثقال
ُي ِّ
الياء املشددة ،وقد جاء التشديد يف الرضورة كقوله:

( –)1وهو النادر.
( –)2خيرج املنقوص مثل :تعزية ،وسيأيت .متت
( –)3قال أبو سعيد :جعلوا التاء التي يف أوله بدالً من العني الزائدة يف ف َّعل ،وجعلوا الياء بمنزلة
األلف التي يف األفعال فغريوا أوله كام غريوا آخره .متت
ال أقيم مقام تبت ً
( –)4فإن تبتي ً
ال إذ هو قياس مصدر تف َّعل.
( –)5التاء.

فهــــي ُت َنــــ ِّزي دلوهــــا َتنْزِ َّيــــا

كــــام ُت َنــــزِ ي َشــــ ْهلة صــــبي ًا()1

والتزموا احلذف والتعويض أيض ًا يف مصدر أ ْفعل واس َت ْف َعل إذا كان أجوف،
(واستِجازة) يف مصدر استجاز ،وأصلهام
أجاز،
نحو( :إجازة) يف مصدر
َ
ْ

إجواز واستجوازّ ،
أعل املصدر بإعالل الفعل -كام جييء يف باب اإلعالل-
قول ،أو الثانية عىل()3
فقلبت العني ألف ًا ،فاجتمع ألفان فحذفت األوىل( )2عىل ٍ
آخر ،كام يأيت هناك ،وعوضت منها اهلاء .وجيوز حذف اهلاء مع اإلضافة نحو:
َ
َ
﴿إَوقام الصلة ِ﴾؛ لكون املضاف إليه قائ ًام مقامها ،ومل يثبت حذف اهلاء يف
نحو :التعزية يف حال من( )4األحوال ،كام جوزوا يف نحو :إقام الصالة.
(ونحو :ضارب عىل مضاربة) وهو األشهر( ،و)عىل فِ َعال سامع ًا ،نحو:
(َضاب ،و) أما فِ َّعال بالتشديد نحو :مارى ( ِم َّرا ًء) من املامراة فهو (شاذ)،
والقياس مامراة أو ِمراء بالتخفيف( ،وجاء) ف ْيعال سامع ًا ،نحو( :ق ْيتال).

(ونحوَ :تك ََّرم) -أي :ما كان يف أوله التاء؛ فيشمل َت َفاعل و َت َف ْع َلل َ
ومت َ ْفعل-

اهل ،وتدحرج عىل تدَ ْح ُرج،
اهل عىل َ َ
يأيت مصدره (عىل تك ََّرم)َ َ ،
جت ُ
وجت َ
َ
ومت ْسكَن عىل َمت ْسكُن -بضم ما قبل اآلخر فيها( .-وجاء) يف مصدره تِ ِف َّعال
سامع ًا ،نحوِ :
(متِالَّق) مصدر مت َّلق ،قال:
( –)1أنشده عىل أن َميء تفعيل مصدر ًا لف َّعل املعتل الالم َضورة ،والقياس تفعلة كتكرمة،
والشهلة :العجوز .وتنزي :ترقص .واملعنى :هذه املرأة حترك دلوها يف االستقاء وترفعها
وختفضها عند االستقاء لتمتلئ حتريك ًا مثل حتريك عجوز صبيها يف ترقيصها إياه ،أي :بثقل
وضعف .متت
( –)2عند األخفش والفراء ،فيكون وزن املصدر إفالة واستفالة.
( –)3عند سيبويه واخلليل ،فيكون وزن املصدر إفعلة واستفعلة.
( –)4ملا يلزم من جعل الياء عرضة للتحريك يف النصب ،وللحذف يف الرفع واجلر ،مع ما فيه من
اإلجحاف بالكلمة باجلمع بني احلذفني .متت جاربردي .قوله« :باجلمع بني احلذفني» هام:
حذف الياء األوىل ،وحذف الياء الثانية ،أي :إذا مل يكن ذلك املصدر مضاف ًا أو كان مضاف ًا ملا
فيه األلف والالم.

ب عالقـــة
فحـــ ٌّ
ثالثـــة أحبـــاب ُ

وحــب ِ ِ
متــالّق وحــب هــو القتــل

()1

(و)مصدر (الباقي) من أوزان املزيد مام يف ماضيه مهزة وصل -وال بد أن
يكون بينها وبني اآلخر منه( )2متحركان( -واضح) بأن تزيد قبل اآلخر ألف ًا،
وتكرس أول املتحركني ،نحو :انطلق انطالق ًا ،واستخرج استخراج ًا ،واحرنجم
احرنجام ًا ،وإنام زادوا يف املصادر عىل األفعال شيئ ًا يف األغلب ألن األسامء
أخف من األفعال وأمحل لألثقال.
الَّت َداد
(و)قد يبنى من الثالثي مصدر عىل ال َّت ْف َعال -بفتح التاء( -نحوْ َّ :

َّجوال) والت َّْه َذار وال َّت ْل َعاب ،وهو كثري ،وليس بقيايس.
والت ْ
(و)قد يبنى منه( )3ومن تفاعل أيض ًا مصدر عىل ِف ِّعيىل ،نحوِ :
(احل ِّث ْيثى وال ِّر ِم َّيا)
واهل ِّجريى ِ
والق ِت ْيتى ِ
ِ
واحل ِّج ْيزى ،يف :تفاعل ،والدِّ ِّل ْيىل ِّ
واخل ِّليفى ،من الثالثي ،وليس
أيض ًا بقيايس .وبناء املصدر عىل الوزنني املذكورين (للتكثري) أي :لقصد التكثري،
فالرتداد والتجوال والتهدذار والتلعاب كثرة الرد واجلوالن واهلذر واللعب.
واحلثيثى والر ّميا واحلجيزى كثرة التحاث والرتامي والتحاجز.
والدليىل والقتيتى واهلجريى واخلليفى كثرة الداللة والنميمة واهلجر -أي:
اهلذر -واخلالفة.
ثم إن املصنف أراد أن يبني أن من املصدر الثالثي وغريه قس ًام قياسي ًا وهو
املصدر امليمي ،سمي ميمي ًا نسبة إىل امليم يف أوله؛ للزومها له ،فقال:
( –)1البيت مل يوقف عىل نسبته إىل قائل .واالستشهاد به يف قوله :متالق ،حيث جاء مصدر تفعل
«حب» -بالتنوين -يف املواضع
عىل تفعال ،وقوله :فحب عالقة..إلخ قال ابن جامعة :الرواية
ٌّ
الثالثة ،ويروى :فحب باإلضافة يف كال املوضعني ،قاله اخلوارزمي يف رشح املفصل.
( –)2أي :من ماضيه.
( –)3أي :من الثالثي .متت

(وجييء املصدر من الثالثي املجرد أيض ًا) أي :كام جاء عىل ما سبق (عىل
َم ْف َعل) -بفتح امليم والعني( -قياس ًا مطرد ًا) فيه نظر؛ فإن املثال الواوي منه غري
ْضب).
املنقوص عىل َم ْف ِعل -بكرس العني -نحو :مو ِعدَ ،
(كم ْقتَل و َم ْ َ
وأما نحو :ا ْل َم ْر ِجع واملصري فشاذ.

مكرم) يف نحو :قوله:
وال جييء عىل َم ْف ُعل -بضم العني( ،-وأما ُ
*** ليوم رو ٍع أو َف َعال مكْرم()1

َ ُ

(و َم ُع ْون) يف نحو :قوله:
إن ال ْ
ني الزمـــي ال ّ
إن لزمتـــه
بُ َثـــ ْ ُ

عــىل كثــرة الواشــني أي :م ُعــون()2

َ

(وال غريهام) عىل وزهنام موجود (فنادران ،حتى جعلهام الفراء) فرار ًا
من ثبوت « َم ْف ُعل» يف الكالم (مجع ًا ملك ُْرمة و َم ُع ْو َنة) عىل ما هو مذهبه يف

نحو :متر ومترة(.)3

فإن قيل :قد ثبت مف ُعل ولو كان مجع ًا؛ فلم حيصل باحلمل عىل اجلمعية
اخللو من مف ُعل.
ظاهر كالم
أجيب :بأن النادر إنام هو مف ُعل املصدر ال غريه .وفيه نظر؛ فإن
َ

ورصيح كالمه -أعني الريض -يف اسام
سيبويه -عىل ما ذكره نجم( )4األئمة-
َ
الزمان واملكان أن مف ُع ً
ال عىل اإلطالق نادر.
( –)1البيت أليب األخزر احلامين .والروع :الفزع واخلوف ،والفعال –بفتح الفاء -الوصف حسن ًا أو
واملكرم :الكرم وهو حمل الشاهد يف البيت .من حوايش رشح الريض.
قبيح ًا،
ُ
( –)2أصل م ُعون :م ْع ُون -بسكون العني وضم الواو ،-فنقلت حركة الواو إىل الساكن قبلها وهو
شاذ ،والقياس :معان ،وأصله :م ْع َون -بسكون العني وفتح الواو ،-فنقلت حركة الواو وقلبت
ألف ًا .والبيت جلميل بن عبداهلل بن معمر العذري ،وبثني :مرخم بثينة :اسم حبيبته .والشاهد
فيه :قوله :معون –بضم العني -وأصله ما تقدم.
( -)3مذهب الفراء :أن كل ما له واحد من تركيبه سواء كان اسم مجع كباقر وركب أو اسم جنس
كتمر وروم فهو مجع وإال فال.
( –)4قال الريض :قال سيبويه :مل جييء يف كالم العرب مفعل .يعني ال مفرد ًا وال مجع ًا.

وقيل :إن حذف التاء يف البيتني للرضورة ،وأصلهام مكرمة ومعونة.
اهللك،
قيل :يف قول املصنف« :وال غريهام» نظر؛ إذ قد جاء « َم ْه ُلك» بمعنى ُ
ُ
ميُسه ِ﴾
و«مأ ُلك» بمعنى الرسالة ،وجاء يف بعض القراءات﴿ :فنظرة إىل
باإلضافة إىل الضمري.

(و)جييء املصدر(( )1من غريه) أي :من غري الثالثي املجرد(( )2عىل زنة)
تخرج،
خرج و ُم ْس َ
(كم َ
اسم (املفعول) ،بميم مضمومة وفتح ما قبل اآلخر ُ
رنجم.
دحرج ُ
وحم َ
كمنْط َلق و ُم َ
وكذلك الباقي) ُ

(وأما ما جاء) من املصدر (عىل) زنة (مفعول( )3كاملعسور) بمعنى العرس،

اجل َلد ،أي :الصرب( ،واملفتون)
(وامليسور) بمعنى اليرس( ،واملجلود) بمعنى ْ َ
ُ ُ َْ ْ ُ ُ
ون ،﴾6أي :الفتنة ،عىل ٍ
قول(،)4
بمعنى الفتنة ،قال اهلل تعاىل﴿ :بِأييكم المفت
واملرفوع بمعنى الرفع ،واملوضوع بمعنى الوضع -وهام نوعان من السري-
ور َّد ما ُذ ِكر ونحوه إىل اسم املفعول بالتأويل(.)5
(فقليل) ،وقد أنكره سيبويهَ ،
(وفا ِعلة) أي :وما جاء منه عىل فاعلة (كالعافية) ،تقول :عافاين اهلل عافية،

أي :معافاة( ،والعاقبة) .فيه أن الظاهر أهنا اسم فاعل؛ ألهنا بمعنى اآلخر،
( –)1أي :املصدر امليمي.
( –)2وغري الثالثي املجرد هو الثالثي املزيد فيه والرباعي املجرد واملزيد فيه.
( –)3أي :ما جاء من املصادر امليمية من الثالثي املجرد عىل زنة اسم املفعول.
( –)4أي :عىل قول من جعل الباء غري زائدة وال للظرفية ومل يقدر مضاف ًا ،بل جعل الباء أصلية
للمالبسة ،فيكون املفتون مصدر ًا بمعنى الفتنة ،وأما إذا جعلت الباء زائدة فاملفتون اسم
مفعول بمعنى املجنون ،أي :أيكم املجنون ،وإن جعلت ظرفية فاملفتون اسم مفعول ال مصدر،
واملعنى :يف أي فرقة منكم املفتون ،وكذا إن قدر مضاف كام ذهب إليه األخفش ،أي :بأيكم
فتن املفتون ،فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه ،والباء عىل هذا سببية .متت
( –)5جعل امليسور واملعسور صفة للزمان يف قوهلم :دعه إىل ميسوره ،وإىل معسوره؛ فقال سيبويه:
يعرس فيه ،عىل حذف اجلار .واملجلود :الصرب
هام صفتان معناهام إىل زمان يؤرس فيه وإىل زمان َ
الذي جيلد فيه ،أي :يستعمل اجلالدة .وجعل الباء يف ﴿بأيكم املفتون﴾ زائدة .وجعل املرفوع
واملوضوع بمعنى السري الذي ترفعه الفرس وتضعه ،أي :تقويه وتضعفه .وجعل املعقول
بمعنى املحبوس املشدود ،أي :العقل املشدود املقوى .متت

يقال :عقب الش ُء الش َء ،أي :خلفه ،واهلاء دليل االسمية( ،)1أو نقول إهنا
َ ْ َ
صفة النهاية يف األصل( .والباقية) بمعنى البقاء ،قال اهلل تعاىل﴿ :ف َهل ت َرى
َ
ل ُه ْم م ِْن بَاق َِية ،﴾8أي :بقاء ،عىل قول(( .)2والكاذبة) بمعنى الكذب ،قال
َ
َ
ْ
اهلل تعاىل﴿ :ليْ َس ل َِوق َعت ِ َها َكذِبَة ،﴾2أي :كذب ،عىل قول( ،)3والدالة بمعنى

الدَّ الل وال ُغنُج(( )4أقل) من مفعول.

(و)مصدر (نحو :دحرج) أي :الرباعي وامللحق به (عىل) َف ْع َل َلة حقيقة أو

حك ًام( ،)5نحو( :دحرجة) وشمللة وحوقلة ،وهو املطرد( ،و) قد جاء عىل
فِ ْعالل حقيقة أو حك ًام ،وليس بمطرد ،نحوِ ( :د ْح َراج) وشمالل وحيقال.
(و)مصدر املضاعف (نحو :زلزل) مثل دحرج يف أن املطرد فيه َف ْع َل َلة،
نحو :زلزلة وقلقلة ،وجيي فيه ال ِف ْعالل –بالكرس -مثله ،نحو :زلزال،

واختص بوجه آخر وهو جواز فتح فائه لثقل املضاعف ،بخالف غري
املضاعف ،ولذلك قال( :عىل ِزَِِِلزال -بالفتح والكُس ،)-ولو قال:
«ونحو :زلزل مثل دحرج وخيتص بجواز فتح فاء مصدره املكسور األول» أو
نحو( )6ذلك لكان أوىل؛ إلهيام عبارته أن مصدر نحو :زلزل ال جييء فيه ف ْع َللة،
وإنام يكون عىل فِ ْعالل مكسور الفاء أو مفتوحها ،ويف بعض النسخ :ونحو:
زلزل عىل زلزلة وزلزال -بالفتح والكرس -فال إشكال عليه حينئذ.
( –)1أي :دليل النقل من الوصفية إىل االسمية.
( –)2وجيوز أن يكون بمعنى نفس باقية ،أو يشء باق ،واهلاء دليل االسمية .متت نجم .قال السيد
صارم الدين إبراهيم بن عّل بن أمري املؤمنني :أقول حاصل الكالم يف املسألة ثالثة أوجه:
بمعنى بقاء ،وهو حيث تكون «باقية» بمعنى املصدر .الثاين :أنه صفة ملحذوف وهي نفس،
والتاء عىل أصلها من التأنيث .الثالث :أنه بمعنى باق ،والتاء للنقل إىل االسمية .متت
( –)3وجيوز أن يكون بمعنى :نفس كاذبة ،أي :تكون النفوس يف ذلك الوقت مؤمنة صادقة .متت
( –)4هو إدالل الزوجة عىل زوجها كأهنا ختالفه وليست ختالفه .متت
( –)5يشمل ما ساوى فعللة يف عدد احلروف واحلركات والسكنات املعينة مام مل يكن وزنه فعللة
كحوقلة وبيطرة؛ إذ وزن األول فوعلة ،والثاين فيعلة ،وعىل ذلك فقس .متت منه
( –)6قوله :أو نحو ذلك – عطف عىل قوله :ونحو زلزل .متت

مطلق املصدر مدلو ُله اجلنس الشامل ألنواعه املحتمل للقليل
وملا( )1كان
ُ
والكثري ،فإذا ُق ِصدَ ْت الوحدة منه أو النوع و ُأ ِر ْيد الداللة عىل ذلك فقد أشار
املصنف إىل بيان كيفية العمل يف أكثر ذلك فقال( :واملرة من الثالثي املجرد
مام ال تاء فيه) احرتاز من نحو :نِشدة وكُدرة ،يبنى (عىل َف ْعلة) -بفتح الفاء
َضبَة و َقتْلة) وركعة
وسكون العني -وحتذف الزوائد إن كانت فيه( ،نحوْ َ :
َضبَة و ِخ ْرجة ،أي :نوع
وخرجة( ،و ُتكُس الفاء) من َف ْعلة (للنوع) فيقالْ ِ :

من الرضب واخلروج ونحوهام موصوف بصفة ،وتلك الصفة إما أن تذكر نحو:
حسن الرِ ْك َبة ،ويسء ا ِمل ْيتَة ،وجلست ِج ْل َسة حسنة ،أو تكون معلومة
هو َ

بقرينة( )2كقوله:
هــا ّ
إن تــا ِع ـ ْذرة إن مل تكــن نفعــت

فإن صلاحبعا قلد تلاه م البللد()3

أيُ :ع ْذر بليغ ،وقد ال تكون ال َف ْعلة مرة وال ِف ْعلة نوع ًا كالرمحة والنِّشدة
كام تقدم(.)4
(وما عداه) أي :ما عدا الثالثي املجرد الذي ال تاء فيه( -)5من الرباعي
واملزيد والثالثي ذي التاء -املرة منه (عىل املصدر املستعمل) يف معناه
املصدري ،يعني من غري إرادة الوحدة والنوع ،تقول :نشدت نِ ْشدة ،ودحرجت
َد ْحرجة ،وعزيته تعزِ ية ،وال تقول :نشدته َن ْشدة ،والقرينة هي التي ُمتيز بني
( –)1جواب «ملا» حمذوف؛ للعلم به ،ولسد جواب إذا مسده.
( –)2والقرينة قوله قبل هذا البيت :واملؤمن العائذات الطري يمسحها .متت منه.
( –)3البيت من قصيدة طويلة للنابغة الذبياين .ويروى عجزه هكذا :فإن صاحبها قد حالف النكد.
وقوله «ها» :للتنبيه .وتا :اسم إشارة للمؤنث ،وقد فصل بني ها وتا بـ «إن» ،والعذرة –
بالكرس -اسم للعذر ،وهو حمل الشاهد .وأراد بصاحب العذرة نفسه ،وتاه يتيه :ضل عن
الطريق ،وأراد الزمه وهو اهلالك.
( –)4من أهنام املصدر العام؛ ألنه ال مصدر لرحم ونشد غريهام.
( –)5أي :الثالثي املجرد الذي ال تاء يف مصدره.

املعنى األصّل وبني الوحدة ،واألكثر يف مثله( )1الوصف بالواحدة؛ لرفع
اللبس ،نحو :عزيته تعزية واحدة.
(فإن مل تكن) يف املصدر املستعمل (تاء زدهتا) عليه داللة عىل املرة ،نحو:
أخرجت إخراجة ،واستخرجت استخراجة.
وإذا جاء للرباعي وذي الزيادة مصدران أحدهام مطرد واآلخر غري مطرد
فالوحدة عىل املطرد ،تقول :دحرج دحرجة ،وال تقول :دحراجة ،وكذا ال
تقول :قاتلته ِقتَالة ،فكأن املصنف أراد باملستعمل الفرد الكامل منه ،وهو
املستعمل باطراد( ،و)قد جاء يف الثالثي( )2لفظان مل ُي َر ّدا إىل بناء َف ْعلة ،بل أحلق

هبام التاء كام هام ،وهام :إتيانة ولقاءة ،تقول( :أتيته إتيانة ،ولقيته لقاءة) ،وكل
منهام (شاذ) ،وجيوز« :أتية» و « َل ْقية» عىل القياس ،قال أبو الطيب:
شــفت كم ـدي والليــل فيــه قتيــل()3
لقيــت بــدرب الفجــر إلفــي َل ْق َيــ ًة
وما ذكره املصنف من عدم رد مصدر الثالثي ذي التاء إىل َف ْعلة عند قصد
املرة قال الرض فيه :مل أعثر يف مصنف عىل ما قاله ،بل أطلق املصنفون أن املرة
من الثالثي املجرد عىل َف ْعلة ،قال :والذي أرى أنك ترد ذا التاء أيض ًا من الثالثي
إىل َف ْعلة ،فتقول :نشدت َن ْشدة -بفتح النون ،-ودريت َد ْرية.

هذا( ،)4ومل يبني املصنف كيفية العمل عند قصد النوع فيام عدا ما املرة منه

( –)1أي :ما فيه التاء يف مصدره املستعمل وإن مل يكن الشارح قد ذكره.
( –)2أي :الثالثي املجرد الذي ال تاء يف مصدره إذ مصدرهام إتيان ولقاء ،فالقياس بناء الوحدة
منهام عىل فعلة.
( –)3البيت للمتنبي من قصيدة مدح هبا سيف الدولة ،ولكن الرواية يف رشح شواهد الشافية وغريه
هكذا :لقيت بدرب القلة الفجر لقية...إلخ ،يريد أن الليل انقىض وبدت تباشري الصبح وقد
واىف املكان فشفى لقاء الصبح كمده ،والليل قتيل يف الفجر ألنه ينقيض بطلوعه .والكمد:
احلزن املكتوم .ودرب القلة –بضم القاف -موضع قرب مالطية .واالستشهاد به يف قوله:
«لقية» عىل أنه جيوز أن يأيت مصدر لقيته عىل لقية .من رشح شواهد الشافية.
( –)4إشارة إىل أن الصواب خالف ما رصح به بعض الرشاح من أن قوله« :وما عداه عىل املصدر
املستعمل» شامل للنوع واملرة؛ ملكان قوله« :فإن مل تكن تاء زدهتا» فإن الظاهر أن ذلك خمتص
باملرة ،وشموله للنوع كام ذكر يقتيض أن يقال يف النوع :إخراجة ،وهو بعيد .متت منه.

عىل َف ْعلة ،والظاهر أنه عىل املصدر املستعمل ،ال فرق بني اجلنس والنوع مام ال

تاء فيه ،نحو :إخراج إال بالقرينة ،وال بني كل منهام( )1وبني املرة فيام فيه التاء إال
بالقرينة أيض ًا ،فإذا قلت« :عزيته تعزية» مث ً
ال صلح للثالثة( ،)2لكن حيمل عىل
املعنى اجلنيس إال أن تدل قرينة عىل وحدة أو نوع .ولو قال« :فإن مل تكن تاء
زدهتا للمرة» ألمكن رشح كالمه بام ذكرنا من غري تكلف(.)3
[أمساء الزمان واملكان]

(أسامء الزمان واملكان) وهي ما اشتق من فعل ملا وقع فيه(( ،)4مام
مضارعه مفتوح العني) كيرشب ويصعد (أو مضمومها) كيقتُل ويي ُقظ
(ومن املنقوص) ولو كان مضارعه عىل يف ِعل أو كان مثاالً كريمي ويقي (عىل
مرشب و َم ْص َعد ومقتَل ومي َقظ ومرمى وموقى.
َم ْف َعل) -بفتح العني ،-فيقالَ :
(ومن مكسورها) كيرضِ ب وي ِعد (واملثال) يعني به الواوي نحوْ :يو َجل

ِ
وموسم،
رضب ومو ِعد و َم ْو ِجل
ويوسم (عىل َم ْف ِعل) -بكرس العني ،-نحوَ :م ْ ِ
ُ
واملثال اليائي بمنزلة الصحيح عندهم خلفته فيأيت عىل َم ْف َعل ،ومنه قوله تعاىل:
﴿فنظرة إىل َ
ميُسه ِ﴾ يف بعض القراءات.

واحلاصل أن اسام الزمان واملكان من الثالثي عىل مف ِعل -بكرس العني -إن
كان صحيح الالم مع كرسِ عني مضارعه أو كونِ ِه مثاالً واوي ًاَّ ،
وإال فعىل مف َعل -
بفتح العني .-كأهنم بنوا الزمان واملكان عىل املضارع فكرسوا العني فيام
مضارعه مكسور العني ،وفتحوا فيام مضارعه مفتوحها.

وإنام مل يضموها فيام مضارعه مضمومها نحو :يقتل ألنه مل يأت مف ُعل يف الكالم
يف غري هذا الباب إال نادر ًا كام تقدم يف :مك ُْرم و َم ْع ُون ،فلم حيملوا ما أدى إليه قياس
( –)1أي :اجلنس والنوع.
( –)2اجلنس والنوع واملرة.
( –)3إشارة إىل أنه يمكن رشحه بام ذكرنا بتكلف ،وذلك بأن يقال :املراد بقوله« :فإن مل تكن تاء»
مع إرادة ما عالمته التاء أعني الوحدة زدهتا .متت منه
( –)4الضمري يف «فيه» يعود إىل «ما» أي :هي ما اشتق من فعل ملا وقع يف املشتق.

[

]

وعدل إىل أحد اللفظني :مف َعل ومف ِعل،
كالمهم عىل بناء نادر يف غري هذا البابُ ،
وكان الفتح أخف .وإنام مل يكرسوها يف املعتل الالم مطلق ًا( )1قصد ًا للتخفيف
بانقالب الالم( )2ألف ًا ،ومل يفتحوها يف املثال الواوي ولو مل يكن مكسور عني()3

غريوه( )4يف يوجل فقالوا :ييجل وياجل ،فلام أعلوه بالقلب
املضارع ألهنم ربام َّ
شبهوه بواو ْيو ِعد املعل باحلذف ،فكام قالوا هناك« :موعد» قالوا هناِ « :
موجل».
ِ
ينسك
(وجاء) شاذ ًا مام مضارعه مضموم العني بكرس العني
(املنسك) من نسك ُ
ملوضع النسك ،أي :العبادة (واملجزِ ر) من جزر جيزر ملوضع اجلزر :وهو نحر اإلبل
(واملنبِت) من نبت ين ُبت ملوضع النبت (واملط ِلع) من طلع يطلع ملوضع الطلوع
(واملرشِ ق) ملوضع الرشوق (واملغرِ ب) ملوضع الغروب (واملرفِق) وهو

ُ
االنتفاع واالتكا ُء عىل
موصل الذراع والعضد ،وكل ما ينتفع به ،واالرتفاق:
ُ

املرفق ،ومعنى املوضع فيهام( )5بعيد ،وذلك بتأويل أهنام مظنتا الرفق ومكاناه.
(واملس ِ
جد) وهو اسم للبيت املخصوص ،قال سيبويه :وأما موضع
ْ

فاملس َجد –بالفتح -ال غري.
السجود ْ
خر) لثقب األنف وهو من النخري للصوت باألنف( ،وأما ِمنْ ِ
(واملن ِ
خر) -

بكرس امليم( -ف َف ْرع) َملنْ ِ
خر –بفتحها ،-وليس ببناء أصّل ،بل أتبع حركة امليم
حركة اخلاء (ك ِمنْتِن) -بكرس امليم -فإنه فرع ُملنْتِن –بضمها( -وال غريهام)

موجود عىل ِمف ِعل -بكرس امليم والعني( .-ونحو :املظِنّة واملقربة) مام جاء
من أسامء الزمان واملكان بالتاء ،قوله( :فتح ًا وض ًام) يعني يف املق َبـُرة ،وأما
املظِنَّة فليس فيه إال الكرس ،واملظِنة :موضع الظن( ،ليس بقيايس) بل شاذ،
( –)1سواء كان مكسور العني أم مفتوحها أم مضمومها ،وسواء كان مثاالً أم ال .متت
( –)2إذ لو كرس لقيل :مرمي مث ً
ال فلم تقلب الالم ألف ًا.
يوجل.
( –)3نحوَ :
( –)4أي :الواو .متت
( –)5أي :يف موصل الذراع والعضد ويف كل ما ينتفع به.

والقياس عدم َميئها( ،)1ولكن نحو :املظنة شاذ من جهتني :كرسِ العني
ِ
ربة –بالفتح -شاذ من جهة إحلاق التاء فقط،
ومضارعه َي ُظن،
وإحلاق التاء ،واملق َ

و-بالضم -من جهته ومن جهة الضم.

(وما عداه) أي :ما عدا الثالثي املجرد الذي دل عليه سياق الكالم السابق
حرج ُ
ستخرج ،فيحتمل كل
وخم َرج و ُم
َ
(فعىل لفظ) اسم (املفعول) ،تقولُ :مدَ َ

منها أربعة معان :املصدر واملفعول والزمان واملكان.

واعلم أنه قد يبنى من االسم الثالثي واملزيد فيه ولو جامد ًا ملحل كثرة
أسدة و َم ْف َعاة ،أي:
مدلوله أو سببها َم ْف َعلة -بفتح امليم والعني ،-نحو :أرض َم َ
كثرية األُ ْسد واألفاعي ،ونحو :الولد َم ْ َبنة َم ْب َخ َلة ،أي :سبب لكثرة اجلبن

والبخل ،وليست بقياسية مع كثرهتا(.)2
وقد يبنى سامع ًا أيض ًا ِمف َعل -بكرس امليم وفتح العني -ك ِمط َبخ ،و ُم ْف ِعل -
كم ْع ِشب ملحل املشتق منه ،أي :مكان الطبخ وال ُعشب.
بضم امليم وكرس العنيُ -
وقد يبنى نادر ًا من الرباعي عىل ُم َف ْع ِل َلة -بضم امليم وكرس الالم األوىل-
ملحل كثرة مدلوله ،نحوُ :م َث ْع ِل َبة و ُم َع ْقرِ بة ،أي :كثرية الثعالب والعقارب،
و َم ْع َق َرة -بحذف الباء -شاذ.

اآللة
وهي ما اشتق من فعل ملا ُيستعان به يف ذلك الفعل ،وهي تبنى (عىل ِم ْف َعل
و ِم ْف َعال و ِم ْف َع َلة) وفِ َعال أيض ًا كاخلياط( )3والنظام ،ومل يذكره املصنف(.)4
ح َلب( ))5آللة احللب ،وهو اإلناء الذي حيلب فيه ،وليس بموضع
(كا ِمل ْ
( –)1أي :التاء .متت
( –)2فال يقال :مسبعة ومقردة .متت نجم
ُ
( –)3اخلياط :اسم لإلبرة ،والنظام :كل خيط يضم به لؤلؤ ونحوه ،مجعه ُنظم ككتب.
( –)4لعدم اطراده .متت عقيل.
( –)5وهو اسم ما حيلب فيه ،لكن ملا كان يستعان به يف احللب جاز إطالق اآللة عليه .متت جاربردي

احللب؛ ألن موضعه هو املكان الذي يقعد احلالب فيه للحلب ،بل هو آلة
حة) وهي اسم ملا يكسح به ،أي :يكنس.
ْس َ
حيصل هبا احللب( ،وا ِمل ْفتاح وا ِملك َ

(ونحو :ا ُمل ْس ُعط وا ْل ُمن ُ
ح ُرضة
ْخل وا ُملدُ ّق وا ُمل ُ
ْحلة وا ُمل ْ
دهن( )1وا ُملك ُ
ليس بقياس) يعني أنه ُس ِمع ضم امليم والعني يف الكلامت املذكورة عىل خالف

ُ
ولفظ «نحو» موهم أنه قد جاء غريها ،وقال سيبويه :جاء مخسة أحرف
القياس،
بضم امليم :كاملكحلة( )2واملسعط واملنخل واملدهن واملدق ،وظاهر كالمه عدم
َميء الضم يف غريها.
قال الرض :وأما ا ُمل ْح ُر َضة فذكرها جار اهلل العالمة ،ويف الصحاح:

حرضة -بكرس امليم وفتح الراء ،-وكذا قال ابن يعيش :ال أعرف فيها الضم،
ا ِمل َ
احلرض ،وهو األشنان(.)3
وهو وعاء ُ

التصغري
(املصغر املزيد فيه) أي :اللفظ( )4الذي زيد يف أصله -أعني املكرب -يشء،
فيدخل فيه غري املحدود( )5من كل ما زيد فيه يشء ،وقوله( :ليدل) أي:
الزائد( )6الذي دل عليه قوله :املزيد (عىل تقليل) خيرج ما عدا املحدود،
( – )1املسعط :ما يسعط به الصبي أو غريه ،أي :جيعل به السعوط يف أنفه .واملدق :ما يدق به الشء
كفهر العطار .واملدهن :ما جيعل فيه الدهن.
( –)2اعرتض عىل الشيخ بأنه قال :إن لفظ «نحو» موهم ثم أتى بالكاف َّ
فجل من ال يسهو.
( –)3األشنان -بضم اهلمزة وكرسها -معروف ،دواء للجرب واحلكة ،جالء ،منق ،مدر للطمث،
مسقط لألجنة .متت قاموس .يغسل به األيدي بعد الطعام واملوتى أيض ًا ،وهو يشء َمموع من
حواد إذخر ونورة ،وقيل :شجر تبيض الثياب .متت
( –)4أي :االسم ليخرج الفعل واحلرف فال يصغران؛ ألن التصغري وصف يف املعنى ،وسمع تصغري
أفعل التعجب فال يطرد .وقال اجلاربردي :وإنام قلنا :اللفظ ومل نقل االسم كام هو يف الرشوح
يشمل نحو :ما أحسنه فإنه من املصغر إذ لو مل يكن منه كيف يقال إنه شاذ فإن شذوذه عىل
تقدير كونه مصغر ًا إذ التصغري من خواص األسامء.
( –)5كاملثنى واملجموع واسم الفاعل واسم املفعول .متت
( –)6هذا مبني عىل عدم وجود لفظ يشء يف املتن وإال فهو عائد إليه.

ويشمل تصغري املبهامت كذ ّيا واللذيا .ويف بعض النسخ :املزيد فيه ياء ،واألوىل

أوىل؛ لشموهلا تصغري املبهامت( )1من غري تكلف ،بخالف هذه .والتقليل

يشمل تقليل العدد ،نحو :عندي ُدرهيامت ،أي :أعدادها قليلة ،وتقليل ذات
املص َّغر بالتحقري حتى ال ُيتَوهم عظي ًام ،نحو :كُليب ورجيل ،وتقليل الوصف،

نحو :ضويرب ،أي :ذو َضب حقري ،وتقليل ما اشتمل عليه( ،)2كيويم
ُ
وشهري ،أي :حقري ما اشتمل عليه اليوم والشهر من األمور الواقعة فيه .واملراد
من الداللة الوضعية(.)3
()4
ني» ،و«أنت ُصد ِّيقي» فمن
وأما التصغري املفيد للشفقة والتلطف كـ «يا بُ ّ

َماز( )5تقليل الذات؛ ألن الصغار ُيشفق عليهم ويتلطف هبم ،فكني بالتصغري
عن عزة املصغر عىل من أضيف إليه ،وكذلك التصغري املفيد للمالحة كقولك:
هو ُلط ِّيف ،و ُمل ِّيح ،ومنه:
يــــــــــا مــــــــــا أمــــــــــيلح

.......البيت

كام سيأيت( )6إن شاء اهلل تعاىل؛ وذلك ألن الصغار يف األغلب لطاف ومالح،
فإذا كربت غلظت وجهمت(.)7
وكذا املفيد للتعظيم كقوله:
( –)1ألن فيها زيادة الياء واأللف ،أما عىل النسخة التي فيها «املزيد فيه ياء» فال بد من تكلف ،مثل
أن يقال :زيادة الياء ال تنايف زيادة غريها معها ،وإنام خصت بالذكر الطراد زيادهتا.
( –)2أي :املصغر .متت
ِ
( –)3قيل :كأنه احرتز هبذا عن الداللة االستعاملية كداللة التنوين يف قوله تعاىلَ ﴿ :ورِ ْض َو ٌ
ن
ان م َ
ال َّل ِه َأك ََْب﴾ [التوبة ،]72:أي :رضوان قليل أكرب ليدل عىل غريه باألوىل.
( –)4الظاهر واهلل أعلم أنه أراد هبذا دفع ما عساه أن يقال :التصغري املفيد للشفقة والتلطف ال يدل
عىل تقليل؛ فال يطرد قولكم :ليدل عىل تقليل .ووجه الدفع أنه يدل عىل التقليل وضع ًا ،وأما
عند إفادته ذلك فهو َماز ،واهلل أعلم.
( -)5والعالقة اللزوم؛ ألن من الزم الصغار اإلشفاق والتلطف .متت
( –)6من أن تصغري فعل التعجب للتلطف .متت منه ،وسيأيت البيت مرشوح ًا يف ص....
( –)7رجل جهم الوجه أي :كالح الوجه .وقد جهم –بالضم -جهومة :إذا كان بارس الوجه .صحاح

دوهيية تصفر منها األنامل()1

***
ّ
من باب الكناية ،كنَّى بالصغر عن بلوغ الغاية؛ ألن الشء إذا جاوز حده()2
جانس ضده.
وجيوز أن يكون تصغريها يف البيت الحتقار الناس هلا وهتاوهنم هبا()3؛ إذ املراد
هبا املوت ،أي :جييئهم ما حيتقرونه مع أنه عظيم يف نفسه تصفر منه األنامل.
(فاملتمكن( ))4خصه ألن املبهامت تصغر عىل غري هذا النمط كام جييء إن

شاء اهلل تعاىل ،وكأنه أراد به ما عدا املتوغل يف شبه احلرف ،فيدخل فيه( )5نحو:
مخسة عرش( ،يضم أوله ،ويفتح ثانيه ،وبعدهام ياء ساكنة) وذلك ألن
املصغر لقلة أبنيته صيغ عىل وزن ثقيل؛ ألن الثقل مع القلة حمتمل ،فجلبوا
ألوهلا أثقل احلركات ،ولثالثها أوسط حروف املد ثق ً
ال ،وهو الياء؛ لئال يكون
ثقي ً
ال باملرة ،وجاءوا بني الثقيلني بأخف احلركات وهي الفتحة؛ لتقاوم شيئ ًا من
ورصيد غريهام
ثقلهام .واألوىل أن يقال :إن الضمة والفتحة يف ُعنيق ُ
ومجيل ُ

ورصد.
يف(ُ :)6عنُق َ َ
ومجل ُ ُ

( –)1هذا عجز بيت للبيد ،وصدره :وكل أناس سوف تدخل بينهم .واستشهد به عىل أن دوهيية
تصغري داهية للتعظيم ،وقيل :للتحقري؛ الحتقار الناس هلا ،وسوف هنا للتحقيق والتأكيد،
والداهية :مصيبة الدهر ،مشتقة من الدهي –بفتح الدال وسكون اهلاء -وهو النكر وإذا مات
الرجل اصفرت أنامله واسودت أظافره ،وقيل :املراد من األنامل األظفار ،فإن صفرهتا ال
تكون إال باملوت .متت من رشح شواهد الشافية.
( –)2فاملنية ملا بلغت الغاية يف العظمة كأهنا صارت حمقرة.
( –)3أي :ملا مل يتهيأ الناس للموت وأقبلوا عىل الدنيا وأعرضوا عن حتصيل زاد اآلخرة كأهنم حقروا
املوت وصغروه؛ لعدم االلتفات إليه ،فأورد الكالم معهم عىل ما يدل عليه حاهلم من تصغري
املوت تبكيت ًا هلم وجري ًا عىل سننهم ،ونبه بلفظ الداهية عىل أن ما صغروه عظيم جيب التنبه له.
وقيل :إن التصغري يف «دوهيية» لتقليل املدة لرسعة وصوهلا .جاربردي معنى.
( –)4أراد باملتمكن ما مل يكن بناؤه الزم ًا ،فيتناول املنادى واسم ال واملبني بالرتكيب ،إذ كلها
تصغر ،فيقال :يا رجيل ،وال رجيل ،ومخيسة عرش .متت عصام
( –)5أي :يف املتمكن .متت
( –)6أي :الضمة يف ُعنَيق غري الضمة يف ُعنُق ،والفتحة يف ُمجَيل غري الفتحة يف َمجَل ،والضمة
رصد.
والفتحة يف رصيد غري الضمة والفتحة يف ُ َ

(ويكُس ما بعدها) أي :ما بعد الياء (يف األربعة) أي :يف اللفظ الذي عىل أربعة
أحرف ،أصلي ًا كان أو مزيد ًا؛ ليناسب الياء التي قبله ،وأما الثالثي فام بعد الياء فيه حرف
إعراب ال جيوز أن يالزم الكرس( .إال يف) ما اتصل بام يّل الياء واحد من( :تاء
كسكريى ،أو املمدودة كحمرياء (واأللف
التأنيث) كطليحة (وألفيه) املقصورة ً
والنون املشبهتني هبام) وذلك إذا كانتا يف صفة أو علم مرجتل ،وكذا يف اسم جنس

وكانت األلف( )1التي قبل النون خامسة أو سادسة وتصري يف التصغري خامسة بحذف
حرف ،كعبوثران()2؛ إذ حتذف الواو -ملا سيجيء -فيصري عبيثران ،أو رابعة( )3وليس
االسم( )4عىل َف ْعالن( )5وال ِف ْعالن( )6وال َف َعالن( )7وال ُف ْعالن(.)8
وأما العلم املنقول فحكمه حكم املنقول منه(( .)9وألف أفعال مجع ًا) فإنه

()10
كريى ،ومحرياء،
يفتح ما بعد ياء التصغري يف هذه  ،تقولُ :طليحةُ ،
وس َ
وسكريان ،و ُنديامن ،و ُعثيامن ،و ُظريبان يفَ :ظرِ بان( ،)11وهكذا لو سمي بواحد
منها ،و ُأ َح ْي َمال( .)12وال حاجة إىل قوله« :مجع ًا»؛ ألنه ال يكون إال كذلك(.)13
( -)1أي :يف اسم اجلنس.
( –)2قوله :كعبوثران مشكك عليه ووجهه أنه قد حصل كرس ما بعد ياء التصغري وفتح ما قبل
األلف والنون فال حاجة إىل ذكره .متت .وقيل :ال وجه للتشكيك ،وهذا كله يف املشبه أللفي
التأنيث ال متثي ً
ال ملا يفتح فيه ما بعد ياء التصغري واهلل أعلم.
( –)3عطف عىل قوله :خامسة أو سادسة.
( –)4أي :اسم اجلنس.
كح ْو َمان.
(َ –)5
كرس َحان.
(ْ ِ –)6
كو َر َشان.
(َ –)7
كس ْل َطان.
(ُ –)8
ِ
رسحان وورشان –بالفتح -وسلطان أعالم ًا :رسحيني ووريشني وسليطني .متت
( –)9تقول يف ْ
ريض .ويف َضبان وورشان –بالكرس -وعقربان وندمان وسكران أعالم ًاَ :ضيبان ووريشان
وعقريبان ونديامن وسكريان .متت نجم الدين
( –)10أي :تاء التأنيث وألفيه..إلخ .متت
( –)11الظربان –بفتح فكرس :-دابة تشبه القرد عىل قدر اهلر منتنة الرائحة.
( –)12باجليم واحلاء .متت
( –)13قال يف اجلاربردي ما لفظه :قيد بقوله« :مجع ًا» احرتاز ًا عام ليس بجمع نحو :أعشار فإن

=

وإنام فتح :أما مع تاء التأنيث؛ فلكوهنا كلمة مركبة مع األوىل -وإن صارت
كبعض حروفها من حيث دوران اإلعراب عليها -وآخر أوىل الكلمتني
املركبتني مفتوح ،فصار حكم التاء يف فتح ما قبلها يف املكرب واملصغر سواء.
وأما مع ألفي التأنيث فإشفاق ًا عليهام من أن ينقلبا ياء( )1وهام عالمة التأنيث،
والعالمة ال تغري ما أمكن( ،)2أما لزوم انقالب عالمة التأنيث ياء يف املقصور
فظاهر( ،)3وأما يف املمدودة فالعالمة وإن كانت هي اهلمزة التي أصلها األلف
قلبت مهزة ،واأللف التي قبلها للمد ،لكن َل َّما كان قلب ألف التأنيث مهزة -ال

واو ًا وال ياء -لأللف التي قبلها؛ إذ لو ُقل َبت إىل أحدهام وجب مصريها إىل
ٍ
اهلمزة ملا سيأيت يف نحوٍ « :
وبناء» يف اإلعالل إن شاء اهلل تعاىل -كان()4
كساء،
يلزم من قلب األوىل ياء قلب الثانية ياء أيض ًا.
وأما مع األف والنون املشبهتني فإحلاق ًا هلام بام شبها به.
وأما مع ألف أفعال فإبقا ًء عىل عالمة ما هو مستغرب يف التصغري ،أعني اجلمع؛

ألهنم -كام سيجيء -مل يصغروا من صيغ اجلمع املكرس إال أوزان مجع القلة
َّ
فكأن اجلمع( )5يستنكر يف الظاهر مع التصغري ،فلو مل يبقوا عالمته مل حيمل
األربعة،
تصغريه أعيشري إذا كانت الربمة -وهي القدر -مكرسة قطع ًا ،وقد جاء أفعال مفرد ًا يف أمشاج
نن ْ
ط َف ٍة َأ ْم َش ٍ
اج﴾ [اإلنسان.]2:
يف قوله تعاىلِ ﴿ :م ْ
( –)1لو كرس ما بعد الياء .متت
( –)2ليخرج ما إذا وقعت العالمة قبل ألف التثنية واجلمع فتغري للرضورة نحو :حبليان وحبليات،
وإنام غريت يف نحو :محراوات مع عدم الرضورة إجراء للممدودة يف القلب قبل ما ذكر َمرى
املقصورة يف قلبها قبل ألفي التثنية واجلمع .متت
( –)3من حيث إنه مل يفصل بينها وبني الكرسة فاصل ،بخالف املمدودة .متت
( –)4قوله :كان هو جواب ملا .متت .وإنام كان يلزم من قلب األوىل ياء قلب الثانية ياء أيض ًا لتناسب
الياء التي قبلها.
( –)5إنام قال :فكأن اجلمع..إلخ ،ألنه قد يقال :ال تنايف بني اجلمع والتصغري؛ إذ اجلمعية باعتبار
األعداد والتصغري باعتبار ذوات املعدودات ،وأن املراد أفراد كثرية العدد حقرية يف الذوات،
فدفعه بأن هذا االستنكار يف الظاهر .متت من إمالء السيد حممد بن إسامعيل األمري.

السامع املصغر عىل أنه مصغر اجلمع؛ للتباين( )1بينهام يف الظاهر.
وكان عليه أن يذكر ألف التثنية وياءها ،وواو مجع املذكر ،وألف مجع املؤنث،
فيستثنيها كام استثنى تاء التأنيث وما ذكر معها؛ فإنه ال يكرس ما بعد ياء التصغري
مع املذكورات( )2أيض ًا ،وكذا كان عليه أن يستثني املركب نحو :بعلبك.
(وال ُيزاد عىل أربعة) قال الريض :عبارة ركيكة ،مراد هبا أن ال يصغر
اخلاميس ،أي :ال يرتقى إىل أكثر من أربعة أحرف أصول يف التصغري؛ ألن
األسامء ثالث درجات :ثالثي ورباعي وخاميس ،فيصغر الثالثي ويزاد عليه،
أي :يرتقي عنه إىل الرباعي أيض ًا فيصغر ،وال يزاد عىل الرباعي ،أي :ال يزاد
االرتقاء عليه ،بل يقتِص عليه وال يصغر اخلاميس ،فإن صغرته عىل ضعفه
فاحلكم ما ذكره من حذف اخلامس أو غريه.
(ولذلك) أي :ألنه ال يرتقي عن الرباعي (مل جييء يف غريها) أي :يف غري
ذي تاء التأنيث وذي ألفيه ،وذي األلف والنون املشبهتني هبام ،وذي ألف أفعال،
وكذا يف غري ما ذكرنا أيض ًا ،بل وغري املنسوب أيض ًا نحو :عمريي ،وغري نحو:
ُم َسيلمني( ،)3وكان عليه أن يستثنيهام هنا أيض ًا( .إال) ثالثة أوزان؛ ألنه إن كان
ثالثي ًا فتصغريه ( ُف َع ْيل) ،وإن كان رباعي ًا فإن مل يكن مع األربعة مدة رابعة
فتصغريه ( ُف َع ْي ِعل) ،وإن كانت فتصغريه ( ُفعيعيل) .وقد خولف يف الوزن هنا
ما سبق من اعتبار احلروف الزائدة واألصلية؛ إذ يدخل يف فعيعل جعيفر
( –)1ووجه التباين :أن التصغري يدل عىل التقليل ،واجلمع يدل عىل التكثري فتضادا .متت منه
( –)2وال بد من زيادة قيد يف تاء التأنيث وألفيه واأللف والنون املشبهتني هبام لعدم كرس ما بعد ياء
التصغري فيها ،وكذا فيام زاده الشارح من ألف التثنية ويائها وواو مجع املذكر وألف مجع املؤنث،
وهو أن تكون رابعة ألهنا لو مل تكن رابعة بل خامسة وما فوقها كرس ما بعد ياء التصغري نحو:
دحريجة يف دحرجة ،وجحيجب يف جحبى ،وخنيفساء يف خنفساء ،وزعيفران يف زعفران،
وكذا مسيلِ َمان ومسيلِ َمني يف مسلامن ومسلِ َم ِ
ني ،وكذا مسيلمون يف مسلمون ،ومسيلامت يف
مسلامت .ذكر هذا القيد يف تاء التأنيث وألفيه واأللف والنون ابن جامعة.
( –)3لعل املراد مجع املذكر السامل نصب ًا وجر ًا ألنه مل يذكره يف االستثناء سابق ًا؛ ألنه يكرس فيه ما بعد الياء.

ومح ِّري و ُمسيجد ونحوها ،ويف فعيعيلُ :مفيتيح ومتيثيل ونحو ذلك،
وأكيلب ُ
ومن ترتيبها()1؛ إذ يقال :وزن ُأ َو ْيدر تصغري آ ُدر ُف َع ْي ِعل ال ُأ َع ْي ِفل؛ قصد ًا
لالختصار بحِص أوزان التصغري فيام تشرتك األلفاظ فيه بحسب احلركات
املعينة والسكنات ،ال بحسب زيادة احلروف وأصالتها وترتيبها ،فوزنوها بوزن
يكون يف الثالثي دون الرباعي؛ لكونه أكثر( )2منه ،وأقدم بالطبع ،فإذا احتيج
إىل زيادة عىل الفاء والعني والالم كررت العني ،دون الفاء أو الالم؛ ألن الفاء ال
يكون فيها زيادة التضعيف ،والالم يلتبس معها بوزن الرباعي( )3األصّل،
واملقصود كام ذكر وزن الثالثي.
وإن مل يقصد هذا احلِص املذكور وزن كل بناء بام يليق به ،فيقال :درهيم
ومح ّري فع ِّيل ،و ُمقيتِل ُمف ْي ِعل ،ونحو ذلك.
ُفعيللُ ،
وقوله« :يف غريها» ألنه فيها جييء غري األمثلة الثالثة ،وال جييء يشء من
األمثلة الثالثة إال قبل ألف التأنيث( )4وما ذكر معها.
(وإذا صغر اخلاميس عىل ُض ْع ِفه) أي :مع ضعف تصغريه لثقله (فاألوىل
حذف اخلامس) ألن الكلمة ثقيلة باخلمسة األصول ،فإذا زدت عليها ياء
التصغري زادت ثق ً
ال.
وسبب( )5زيادة الثقل وإن كان زياد َة الياء لكنه ال يمكن حذفها؛ إذ هي
( –)1عطف عىل قوله :من اعتبار احلروف الزائدة..إلخ .متت
( –)2أي :لكون الثالثي أكثر من الرباعي وأقدم .متت
( –)3فلو قالوا« :فعيلل» اللتبس بوزن جعيفر ،أي :يلتبس وزن الثالثي الذي قصد الوزن به بوزن
الرباعي املجرد عن الزوائد ،وهم قصدوا وزن الثالثي كام ذكرنا ،فكرروا العني؛ ليكون الوزن
خاصة .متت نجم بتِصف
اجلامع وزن الثالثي َّ
( –)4يعني أن وزن فعيل موجود مث ً
ال يف سكريى قبل ألف التأنيث فأما بانضاممها إىل ما قبلها
فالوزن كله فعيىل .متت منه رمحه اهلل تعاىل.
( –)5مبتدأ خربه ما دل عليه قوله« :لكنه ال يمكن حذفها» ،واملعنى :وسبب زيادة الثقل ال يمكن
حذفها ،وهو ظاهر.

فحذف ما صارت به الكلمة عىل حالة تؤدي إىل الثقل بزيادة
عالمة التصغريُ ،
حرف آخر عليها وهو اخلامس.
ال يقال :هال جاز إبقاء اخلامس وغايته أن يكون مثل مزيد( )1اخلاميس.
ألنا نقول :تلك الزيادة ليست بقياسية فال تكثر يف الكالم ،وأما التصغري
فقيايس؛ فيؤدي( )2إىل كثرة وجود الثقيل يف الكالم.
(وقيل):األوىل حذف (ما أشبه الزائد) برشط أن يكون رابع ًا ،ولو رصح
به املصنف لكان أوىل ،فال حتذف امليم من :جحمرش.
ومشاهبته للزائد إما بأن يكون من حروف :اليوم تنساه( ،)3كام لو ثبت فرزتق
بالتاء ،أو بأن يكون مشاهب ًا لشء منها يف املخرج ،كالدال يف فرزدق فإهنا تشبه
التاء ،فتحذف عىل هذا القول التاء من األول والدال من الثاين؛ ألنه إذا مل يكن
بد من حذف فحذف ما أشبه الزائد أوىل.
واألكثر عىل حذف اآلخر؛ لكونه أوىل بالتغيري.
(وسمع األخفش) تصغريه بإثبات احلروف اخلمسة؛ كراهة حلذف حرف
ريجل) بإبقاء مجيع احلروف وفتح اجليم.
(س َف َ
أصّل ،فيقال يف سفرجلُ :

(و ُي َّرد) ما قلب فيه حرف حرف ًا َ
املكرب لوجود سبب زال ذلك
آخ َر يف
َّ
السبب بالتصغري (نحو :باب وناب) فإن أصلهام «بَ َوب و َن َيب» ،قلب حرف
موزان -بواو
العلة فيهام ألف ًا لتحركه وانفتاح ما قبله( ،و ِم ْيزان) فإن أصله ْ
ساكنة -قلبت ياء لسكوهنا وانكسار ما قبلها( ،و ُم َوقظ) فإن أصله ُم ْيقظ،
قلبت الياء واو ًا لسكوهنا وانضامم ما قبلها (إىل أصله) فيقال :بويب و ُن َي ْيب
ومويزين ومييقيظ؛ (لذهاب املقتيض) لذلك القلب؛ بذهاب مجيعه يف:
( –)1أي :غاية إبقاء اخلامس مع ياء التصغري أن يكون املصغر مثل مزيد اخلاميس كعرضفوط .متت
( –)2أي :إبقاء اخلامس.
( –)3ولو كان أصلي ًا .متت ريض

«ميزان»؛ النضامم امليم وانفتاح الواو ،وجزئه يف الباقي :أما يف «باب وناب»
فلعدم انفتاح األول ،وأما يف «موقظ» فلعدم سكون الياء.
سبب قلب الواو
(بخالف) ما مل ُيزِ ل التصغري سبب قلبه (نحو :قائم) فإن َ
مهزة عند املصنف( )1كو ُنه اسم فاعل لفعل ُأ ّ
عل ،وذلك ال يزول بالتصغري،
(وتراث) وهو املال املوروث ،أصله :وراث؛ فإن سبب قلب الواو تاء كوهنا
مضمومة يف األول ،وذلك باق يف التصغري( ،وأدد) وهو علم أليب قبيلة من
اليمن ،يريد أن أصله :ودد -بالواو املضمومة  -استثقل االبتداء هبا فقلبت
مهزة ،وذلك باق يف التصغري ،فال يرد يشء منها إىل أصله ،بل يقالُ :ق َو ْيئم
و ُترِ ّيت و ُأديد.
قال الريض :وال أدري أي يشء محلهم عىل دعوى انقالب مهزة أدد عن
الواو؟ وما املانع من كونه من تراكيب َأ َدد وقد جاء منه اإلد بمعنى األمر العظيم
ونحو ذلك()2؟

(وقالوا ُع َي ْيد) يف تصغري عيد ،وأصله ِع ْود ،قلبت الواو ياء لسكوهنا

وانكسار ما قبلها ،وقد زال ذلك يف التصغري؛ النضامم ما قبلها وحتركها؛ فكان
عويد ،لكنهم إنام فعلوا ذلك (لقوهلم) يف مجعه:
القياس أن يصغر عىل َ
(أعياد) ،والتصغري والتكسري من واد واحد( ،)3وإنام مل يقولوا يف مجعه:
«أعواد ًا» فرق ًا بني مجعه ومجع ُع ْود ،ولو قال« :وقالوا :عييد فرق ًا بينه وبني تصغري
ُع ْود» لكان أوىل.
(فإن كانت) يف املكرب (مدة ثانية) من ألف ،أو ياء ساكنة مكسور ما
( –)1إشارة إىل ما ذكره الريض من اتفاقهم عىل اشرتاط وقوع الواو والياء بعد األلف ،وليست يف
التصغري واقعة بعد األلف ،فيحتاجون إىل بيان سبب عدم رد العني إىل أصلها .وبعضهم يردها
إىل أصلها فيقول يف قائم :قو ِّيم .متت
( –)2نحو :أ َّد البعري ،إذا هدر ،والناقة حنَّت .متت قاموس.
( –)3أي :أنه يف املعنى مثله من حيث إهنم قصدوا إىل معنى زائد يف االسم فغريوا صيغته .متت جاربردي.

قبلها(( )1فالواو) جيب يف التصغري قلبها إليها؛ النضامم ما قبلها( ،نحو:
ضويرب يف ضارب ،وضويريب يف ضرياب) ،فإن كانت واو ًا فهي باقية
بحاهلا ،نحو :طويمري يف طومار(.)2
(واالسم) الكائن (عىل حرفني) بسب حذف يشء معلوم( )3منه (يرد
حمذوفه) يف التصغري؛ لتتم بنية فعيل( ،تقول يف عدة) واملحذوف منها الفاء،
وأصلها وعدة( ،و)يف (كل اس ًام) وأصله ُأ ْأكل بزنة اقتل ،حذفت فاؤه ملا
سيأيت( ،)4ثم حذفت مهزة الوصل؛ لعدم االحتياج إليها؛ إذ مل يبق يف األول()5

إال الكاف وهي متحركة( :و ُعيدة و ُأكيل) برد الفاء ،لتتم بنية ُف َعيل ،وال
اعتداد بالتاء يف عدة؛ لكوهنا كلمة أخرى كام تقدم( ،)6وقوله« :اس ًام» قيد ل ُك ْل،
أي :إذا سمي به؛ ألنه إذا كان فع ً
ال ال ُيصغر.
(س ٍه ومذ) إذا كان مذ (اس ًام) أي :عل ًام أو ظرف ًا ،ال حرف ًا،
(ويف) تصغري َ
(ست َّي َهة و ُمنَ ْيذ) بردهام إىل أصلهام ،إذ أصل سه:
واملحذوف منهام العنيُ :

سته( ،)7وفيه ثالث لغات :سه -بحذف العني ،-وست -بحذف الالم -مع
است -بحذف الالم وإسكان السني واملجيء هبمزة
فتح السني فيهام ،والثالثةْ :
الوصل -وأصل مذ :منذ بزعم النحاة.
وقال الريض :ال دليل عليه( ،)8فيصغر عنده عل ًام تصغري «من» إذا سمي به،
(« –)1مكسور ما قبلها» قيد للياء .متت .والضمري يف قوله« :قلبها» للمدة ،ويف« :إليها» للواو ،ويف
قوله« :النضامم ما قبلها» للمدة.
( –)2الطومار :الصحيفة ،ومجعه طوامري .متت
( –)3حيرتز مام ال يعرف أن الذاهب منه أي :يشء هو فله حكم آخر كام يأيت يف قوله :أو كنت ال
تعرف أن الذاهب منه أي :يشء هو .متت
( –)4يف ختفيف اهلمزة عىل غري قياس؛ إذ قياسه قلبها واو ًا كام سيأيت ،لكن خولف القياس لكثرة
االستعامل .متت
( –)5أي :يف أول الكلمة .متت
( –)6يف رشح قوله« :إال يف تاء التأنيث وألفيه» ،يف قول الشارح :وإنام فتح أما مع تاء التأنيث..إلخ .متت
( –)7والتاء األخرى للتأنيث يف مصغره ،واهلاء الم الكلمة.
( –)8أي :عىل أن أصل مذ منذ ،فيصغر عنده إذا كان عل ًام بزيادة ياء وإدغامها يف ياء التصغري كام

=

ٍ
وح َريح)
وسيأيت( ،ويف) تصغري (د ٍم
وحر) واملحذوف منهام الالمُ ( :د َمي ُ
بردهام إىل أصلهام ،والم «دم» ياء ،والم «حر» حاء؛ لقوهلم يف اجلمع :أحراح.
واحلذف فيام ذكر عىل غري قياس ،إال ِعدَ ة فهو عىل القياس ،كام جييء يف بابه إن
شاء اهلل تعاىل.

ٍ
وهنت) يعني إذا حذفت
(وكذلك( )1باب ابن واسم وبنت وأخت

الالم وأبدلت منها مهزة الوصل يف أول الكلمة ،أو التاء يف مقام الالم ،فإنه ال
يتم بالبدلني بُنْية التصغري ،بل ال بد من رد الالم.
وإنام قلنا :إن اهلمزة والتاء بدالن من الالم ألهنام ال جيامعاهنا .وإنام مل تتم
البنية هبمزة الوصل ألهنا غري الزمة ،بل ال تكون إال يف االبتداء ،فلو اعتد هبا مل
تبق البنية يف حال الدَّ ْرج إن سقطت اهلمزة ،وإن مل تسقط خرجت مهزة الوصل
عن حقيقتها؛ ألهنا هي التي تسقط يف الدرج .وإنام مل ُيعتد بالتاء يف البنية ملا فيها
من رائحة التأنيث؛ الختصاص هذا اإلبدال باملؤنث دون املذكر.
قال الريض :ومل جييء من الكلامت ما أبدل من المه تاء فيكون ما قبلها ساكن ًا
ويوقف عليها بالتاء إال سبع كلامت :أخت ،وبنت ،وهنت( ،)2وكيت ،وذيت،
وهنَ َّية أو
وثنتان ،وكلتا عند سيبويه؛ فتقول يف تصغريها :بُن ٌَّي ،وبُنَ َّية ،و ُأ َخ َّيةُ ،
ُهنَ ْيهة؛ ألن المها ذات وجهني.
وأما االسم عىل حرفني من أصل الوضع -كام إذا سميت بـ «من» -أو كنت
يأيت ،ال ظرف ًا فال يصغر عنده.
( –)1أي :يرد حمذوفه.
( –)2أصل هنت :هنو ،وأصل كيت :ك َّية فأبدلت التاء من الياء ،فيقال يف تصغريها :كي َّية ،ومثلها
ثني .قوله :وكلتا عند سيبويه ،أي :أن التاء بدل
ذيت .وأصل ثنتان :ثني كجبل ،فتصغريه عىل ّ
من الم الكلمة وهي الواو ،واأللف بعدها للتأنيث ،وأما عند اجلرمي فالتاء للتأنيث ،واأللف
الم الكلمة ،ووزنه فعتل ،ومل يثبت يف كالمهم ،وعند الكوفيني أصل كلتا وكالٌّ :
كل ،فخفف
بحذف أحد الالمني ،واأللف للتثنية .متت

ال تعرف أن الذاهب منه أي يشء هو فإنك تزيد يف آخره يف التصغري ياء قياس ًا عىل
األكثر؛ ألن أكثر ما حيذف من الثالثي الالم دون الفاء والعني ،وأكثر ما حيذف من
الالم حرف العلة ،وهو إما واو أو ياء ،ولو زدت واو ًا وجب قلبها ياء؛ الجتامعها
مع الياء الساكنة قبلها ،فجئت من أول األمر بياء ،فتقولُ :من ٌَّي( .بخالف) ما بقي
منه بعد احلذف ما تتم به بنية التصغري نحو( :باب َم ْيت) مام حذفت عينه مام هو
وج ْيد فإن أصلها :م ِّيت وس ِّيد
وس ْيد َ
عىل وزن َف ْي ِعل يف األصل من املعتل ،كـَ :م ْيت َ
وج ِّيد ،عىل فيعل ،حذفت العني ملا سيأيت إن شاء اهلل تعاىل(.)1
ٍ
ٍ
(وناس)
(وهار) فإن أصله :هائر ،اسم فاعل من هار هيور ،حذفت عينه،

فإن أصلهُ :أ ٍ
ناس .واحلذف يف هذه الثالثة ال لعلة موجبة ،بل للتخفيف ،فال يرد
وه َوير و ُن َويس.
املحذوف؛ لعدم احلاجة إىل رده ،بل تقولُ :م َييت ُ
(وإذا ويل ياء التصغري واو) ك ُعروة (أو ألف منقلبة) كعصا (أو زائدة)
كرسالة (قلبت ياء)؛ إذ ال بد من حتريك ما بعد ياء التصغري؛ لوقوعه حينئذ
موقع الم ُف َع ْيل( )2أو عني َف َع ْي ِعل ،فإن كانت واو ًا وجب قلبها ياء؛ الجتامعها
مع الياء وسبق الياء بالسكون ،وإن كانت ألف ًا فلو ردت إىل الواو وجب قلبها
ياء ،فقلبها ياء من أول األمر أوىل .والكالم هنا يف غري ذي الزيادتني ،فال َيرِ ُد
نحو« :مقاتل» حيث حتذف ألفه وال تقلب.
(وكذلك اهلمزة املنقلبة) عن واو أو ياء (بعدها) -أي :بعد األلف
ٍ
كرداء؛ فإن أصله «رداي»،
الزائدة -جيب ردها يف التصغري إىل أصلها :من الياء

( –)1يف باب اإلعالل يف قوله« :وجيوز احلذف يف نحو :سيد وميت» فإهنا حتذف الياء الثانية منهام
ختفيف ًا الجتامع يائني وكرسة .متت
( –)2وإال لزم التقاء الساكنني ،وعندما حتركت الواو اجتمعت هي والياء وسبقت الياء بالسكون
فقلبت الواو ياء وأدغمت ياء التصغري فيها .وأما األلف فلام كان حتريكها متعذر ًا وكذا حتريك
ياء التصغري متعذر وجب ردها ياء لتقبل احلركة ،ومل ترد إىل الواو ملا ذكره املصنف.

أو الواو كغطاء؛ إذ أصله «غطاو» ،قلبت الياء والواو فيهام مهزة ملا سيأيت( )1يف
اإلعالل إن شاء اهلل تعاىل ،فيجب ردهام يف التصغري لذهاب علة قلبهام( )2مهزة،
كام يأيت يف اإلعالل إن شاء اهلل تعاىل ،ثم تقلب الواو ياء؛ النكسار ما قبلها،
فتقول يف (نحوُ ):ع ْروةُ ( :ع َر َّية) أصله :عريوة ،قلبت الواو ياء ملا ذكرنا( ،و)

(ر َس ِّيلة .وتصحيحها( ))3أي:
يف نحو :عصاُ ( :ع َ
ص َّية) ،ويف نحو :رسالةُ :
وجدَ ّيل) أي :إذا كانت متحركة قبل( )4الالم ،سواء
الواو (يف باب ُأ َس ّيد ُ
كجدْ ول (قليل) ،واألكثر القلب ،وإنام جاز -
كانت أصلية كأسود ،أو زائدة َ
عىل قلة -تصحيحها لقوهتا باحلركة ،وكوهنا ليست حمل التغيري(.)5

(فإن اتفق) بسبب التصغري (اجتامع ثالث ياءات حذفت األخرية()6

كم َع َّية ،وأن تكون الثانية
نسي ًا) برشط أن تكون طرف ًا أو يف حكم الطرف ُ
مكسورة يف غري اجلاري عىل الفعل ،ولو رصح به لكان أوىل ،بخالف مص َّغر
نحو :عدوان( )7فإنه يقال فيه عُدَ ّي ْني ،وبخالف مصغر نحوَ :ح ّي( )8فإنه يقال

ُح َي ّي ،وبخالف مصغر نحوُ :حم َ ٍّي(( )9عىل األفصح) حيتمل تعلقه بحذفت،

( –)1من وقوعهام طرف ًا بعد ألف زائدة.
( –)2وهو وقوعهام بعد األلف الزائدة؛ ألن األلف الزائدة؛ تقلب ياء كام تقدم يف رسالة؛ فتذهب
علة قلبهام مهزة.
( –)3وهذا اعرتاض عىل قوله« :وإذا ويل ياء التصغري واو قلبت ياء» بأنه منتقض بأسود وجدول فإنه قد جاء
تصغريها عىل أسيود وجديول مع أنه ويل ياء التصغري فيهام واو ،فأجاب املصنف بأنه قليل.
( –)4بخالف عجوز فإهنا ساكنة قبل الالم فليس فيها إال القلب ياء .متت
( –)5بخالف عروة .قال اجلاربردي :ثم إن من صحح يف تصغري أسود نظر إىل املكرب ،ومن أعل ثم
أدغم فألن التصحيح يف املكرب إنام كان لئال يلتبس بالفعل ،والتصغري يرفع ذلك ،ومن صحح
يف تصغري جدول فلصحة جدول حمافظة عىل اإلحلاق ،ومن أعل وأدغم وقال :جديل فألن
اإلدغام ال خيرجه عن حركته وسكونه .متت
( –)6وخصت األخرية باحلذف لتطرفها وكثرة تطرق التغيري إىل اآلخر .متت جاربردي
( –)7إذ ليست طرف ًا وال يف حكم الطرف .متت
( –)8لعدم كرس الياء الثانية .متت
حمي كمكربه
حمي فيقال فيهّ :
( –)9إذ هو جار عىل الفعل ،وأصله :حميي ،أعل إعالل قاض ،فبقي ّ

=

فيكون إشارة إىل ما روي عن الكوفيني من عدم احلذف ،قال الريض :وليس
بمشهور من مذهبهم.
أح ٍّي»؛
وحيتمل تعلقه بنسي ًا ،فيكون إشارة إىل ما ذهب إليه أبو عمرو يف « َ

فكأنه قال :حذفت األخرية نسي ًا مطرد ًا عىل األفصح ،فيكون األفصح إشارة إىل
أح ّي.
أحوى عىل َ
عدم االطراد عىل قول أيب عمرو؛ الستثنائه مصغر ْ

واجتامع( )1ثالث ياءات وحذف األخرية (كقولك يف غطاء وإداوة

وغاوية ومعاويةُ :غ َ
طي) أصلهُ :غ َط ّيئ ،قلبت اهلمزة ياء(( ،)2وأدية)
أصلهاُ :أد ّيوة ،قلبت الواو ياء النكسار ما قبلها فصار أ َد ّيية؛ فحذفت األخرية،
(و ُغ َو ّية) أصلهُ :غ َو ْيوية ،قلبت الواو( )3ياء ملا تقدم فصار ُغ َو ّي َية ،فحذفت
األخرية( ،و ُم َع َّية) أصلهُ :م َع ْيوِ ية؛ ألهنا حذفت األلف منه ملا سيأيت( ،)4ثم

قلبت الواو ياء فصار ُمع ّي َية ،فحذفت األخرية( .وقياس أحوى) ونحوه مام هو
عىل وزن أفعل من املعتل الالم والعني أن يصغر عىل ( ُأ َح َّي غري منرصف)؛

ب الواو ياء ملا
ألن أصلهُ « :أ َح ْيوي» بقلب األلف ياء النكسار ما قبلها ،و ُق ِل َ

عرفت( ،)5وأدغم ياء التصغري فيها ،وحذفت األخرية نسي ًا ،فيمنع من الِصف؛
ألن وزن الفعل وإن مل يبق باحلذف فقد بقي ما يرشد إليه من زيادة الفعل.
ألن فيه زيادتني الياء الثانية فتحذف الياء ألهنا أقلهام فائدة ،ثم يصغر وتدغم ياء التصغري يف
الياء األوىل ،وقد اجتمع بسبب التصغري ثالث ياءات :ياء التصغري ،والياء التي بعدها ،والياء
التي حذفت ألجل اإلعالل وهي الم الكلمة فهي كاملوجودة فال حتذف نسي ًا بل يقال :هذا
ٍ
ٍ
حمي بالرفع عىل الياء .متت
حمي
كقاض رفع ًا وجر ًا فلو حذفت نسي ًا لقيل :هذا ٌّ
( –)1قوله« :اجتامع» مبتدأ ،خربه :كقولك .متت
( –)2ثم حذفت.
( –)3أي :األخرية ،وقوله« :ملا تقدم» أي :من اجتامع الواو والياء واألوىل منهام ساكنة ،فصار :غو ِّيية
بثالث ياءات فحذفت األخرية نسي ًا.
( –)4من أن فيه زيادتني :امليم واأللف ،فتحذف أقلهام فائدة ،وهي األلف ،ثم قلبت الواو ياء
الجتامعها مع الياء وسبق الياء بالسكون.
( –)5الجتامعها مع الياء وسبق الياء بالسكون .متت

أح ّي)
(وعيسى) بن عمر (يرصفه)؛ لذهاب الوزن( .وقال أبو عمروَ :
ٍ
قاض،
ببقاء الكرسة عىل الياء ،وحذف الثالثة ال نسي ًا ،بل كام حذفت يف

ٍ
جوار ،عىل اخلالف املعروف يف النحو .ووجهه أنه
والتنوين فيه كالتنوين يف
شبهه بالفعل ملوازنته له نحوُ :أ َح ّيي مضارع َح َّي ْيت ،فكام أهنا ال حتذف فيه الثالثة
أح ّي.
مل حتذفها نسي ًا يف َ

(أح ْي ٍو)
(وعىل قياس أسيود) -من التصحيح عىل قلة -تصغري أحوى َ

ببقاء الكرس والتنوين؛ إذ مل حتذف الثالثة نسي ًا؛ لعدم اجتامع الياءات .واخلالف
يف امتناعه وانِصافه كام يف جوار.
وكذلك حتذف الياء املشددة املتطرفة الواقعة بعد ياء مشددة إذا مل تكن الثانية
للنسبة ،تقول يف تصغري « َم ْرو ّية» اسم مفعول من روىُ « :م َر َّية» ،بخالف ما لو
كانت للنسبة فال حتذف ،تقول يف تصغري «غزوي» املنسوب إىل الغزوُ « :غ َز ّيي».
(ويزاد املؤنث الثالثي بغري تاء تاءُ ،
كأ َذ ْينة) يف ُأ ْذ ٍن( ،و ُع َي ْينَة) يف عني؛
ألن التصغري ُي ْو ِرد يف اجلامد معنى الوصف ،فقولك« :أذينة» بمنزلة قولك:
«أذن صغرية» ،فكام أنك لو أتيت بالوصف الِصيح أتيت بالتاء فيه كذلك تأيت
هبا فيام يفيد معناه ،وهو التصغري.
وما حذف منه حرف يف التصغري حتى صار ثالثي ًا فله حكمه يف إحلاق التاء،
ٍ
كسامء تقول يف تصغريهاُ :س َم َّية(.)1
(وع َر ْيب) يف َعرب (وعريس) يف ُعرس ،وال ِعرس –بالكرس :-امرأة
ُ
الرجل ،و-بالضم :-وليمة العرس (شاذ) والقياس بالتاء؛ ألهنام مؤنثان سامعيان.
( –)1ألنه جيتمع فيه ثالث ياءات :ياء التصغري ،واأللف التي بعدها تقلب ياء كام يف رسالة ،واهلمزة
ترد إىل أصلها وهو الواو ،ثم تقلب الواو ياء النكسار ما قبلها كام قال الشارح يف موضع ،أو
نقول :قلبت اهلمزة ياء كام قال يف موضع آخر ،فلام اجتمع ثالث ياءات حذفت األخرية نسي ًا
فصار ثالثي ًا فلحقته التاء.

(بخالف الرباعي) فال تزاد فيه التاء (ك ُعقريب) يف تصغري عقرب؛ إذ
(و ُو َريئة) يف تصغري «وراء»
يثقل بزيادهتا( .و ُقدَ يديمة) يف تصغري « ُقدّ ام» َ
(شاذ) ،والقياس ُقدَ ْي ِديم وور ّييء ،هذا عىل القول بأن الم «وراء» مهزة ،من
وريت
« َو َّرأت بكذا» أي :ساترت به ،وأما عىل القول بأن المه واو أو ياء ،منّ « :
بكذا» -وهو األشهر -فليس مام نحن فيه ،أعني مام تثبت التاء فيه من الرباعي
شاذ ًا ،وقياسه عىل هذا القول ُو َر َّية ال غري(.)1
(وحتذف ألف التأنيث املقصورة غري الرابعة) ألهنا للزومها الكلمة
وكوهنا ساكنة عىل حرف نزلت منزلة حرف منها ،فكام حيذف احلرف األصّل
الزائد عىل األربعة حتذف هي مثله ،وكام يثبت رابع ًا تثبت رابعة( ،كجحيجب)
(وح َو ْييل) يف حواليا ،وهي اسم موضع،
يف جحجبا ،وهي قبيلة من األنصار،
ُ
بحذف ألف التأنيث فيهام ،وقلب األلف الوسطى يف حواليا ياء؛ لوقوعها بعد
كرسة( )2التصغري ،وإدغامها يف الياء.
(وتثبت املمدودة مطلق ًا) أي :رابعة كحمراء ،أو خامسة كخنفساء
(ثبوت الثاين) من املركب (يف) نحو( :بعلبك)؛ لكوهنا( )3كلمة عىل
حرفني ،وكام تثبت تاء التأنيث لقوهتا باحلركة.
(واملدة)؛ بل حرف العلة ،ولو قال كذلك لكان أوىل()4؛ ليشمل نحو:
( –)1ألنه جيتمع فيه عند التصغري ثالث ياءات :ياء التصغري ،والياء املنقلبة عن األلف الواقعة بعد
ياء التصغري ،والياء التي ردت إليها اهلمزة عند زوال موجب قلب الياء أو الواو مهزة -وهو
وقوعهام بعد األلف ،-فتحذف الياء األخرية نسي ًا فيصري ثالثي ًا فتلحقه التاء قياس ًا كام تقدم يف
«سمية» تصغري «سامء».
( –)2كام يأيت يف قوله« :واملدة الواقعة بعد كرسة التصغري تنقلب ياء» متت.
( –)3علة لثبوت املمدودة .واحلرفان هام:األلف واهلمزة.
( –)4املدة يف عرفهم :حرف اللني الساكن الذي قبله حركة من جنسه ،وحرف العلة يطلق عىل
األلف والواو والياء ،سواء كانت متحركة أم ساكنة ،وسواء كانت مسبوقة بحركة أم ال ،وسواء
رس َول.
كانت احلركة َمانسة أم ال .فتعبري ابن احلاجب باملدة ال يشمل ِج َّلوز و ُف َّليق و َم َ ْ

«ج َّل ْوز» للضخم الشجاع ،و « ُف َّل ْيق» للخوخ املتفلق عن نواه ،ونحو:
رس َول( ،)1قوله( :الواقعة بعد كُسة التصغري) أي :الكرسة التي حتدث يف
ُم َ ْ
التصغري بعد يائه( ،تنقلب ياء)؛ ملناسبة الكرسة التي قبلها ،وجيب سكوهنا()2

إن مل تكن آخر الكلمة( )3كأريط يف ْأرطى ،أو يكون بعدها ما يقتيض فتحها

كرتيقية( )4يف ترقوة ،وإنام تقلب ياء (إن مل تكن) تلك املدة (إياها) يعني ياء؛

ألن الياء ال تنقلب ياء نحوُ :منَ ْيديل ،وتلك املدة إما ألف (نحو ):مفتاح،
فيصغر عىل (مفيتيح ،و)إما واو نحو :كُر ُدوس جلامعة اخليل ،فيصغر عىل
رسول عىل ُم َس ْرييل.
(كريديس) ،ويصغر جلوز عىل ُجليليز ،و ُم َ
واعلم أن االسم الثالثي ذا الزيادة الواحدة ال حيذف منه يشء( ،و)أما
(ذو الزيادتني غريها) أي :غري املدة املذكورة (من الثالثي) فإنه (حيذف
أقلهام فائدة) لئال خيرج( )5ببقائهام مع ًا عن أوزان التصغري( ،نحو :مطيلق)
يف منطلق؛ فإن فيه زيادتني :امليم والنون ،وامليم أكثر فائدة؛ الطراد زيادهتا يف
اسم الفاعل واسم املفعول من غري( )6الثالثي املجرد( ،و ُم َغ ْي ِلم) يف ُم ْغ َت ِلم،

وال ُغ ْلمة :شدة شهوة النكاح ،فإن فيه زيادتني :امليم والتاء ،وامليم أكثر فائدة؛
ملثل ما ذكرنا يف منطلق ،فيجب حذف النون والتاء وإبقاء امليم فيهام.
( –)1مرسول :اسم مفعول ،يقال :فرس مرسول ،إذا جاوز بياض حتجيله العضدين والفخذين.
( –)2أي :سكون الياء الواقعة بعد كرسة التصغري.
( –)3ألهنا إذا كانت آخر الكلمة مل تكن ساكنة عىل كل حال؛ إذ هي حمل اإلعراب فحاهلا خمتلف؛
تارة حتذف نحو :هذا أريط ،وتارة تثبت ساكنة نحو :هذا أريطيكم ،وتارة متحركة نحو :رأيت
أريطيكم ،ونحو ذلك.
ُ
األلف
ومثل تاء التأنيث يف اقتضاء فتح الياء
( –)4واملقتيض للفتح يف تريقية هو تاء التأنيث،
ُ
املمدودة ُس َي ْي ِمياء يف سيمياء ،أو األلف والنون املشبهتان أللفي التأنيث كعنيفيان يف عنفوان.
متت ريض بتِصف .والرتقوة –بفتح فسكون فضم :-مقدم احللق يف أعىل الصدر.
( –)5الضمري يف خيرج عائد عىل الثالثي يف قوله« :من الثالثي».
( –)6قوله« :من غري الثالثي املجرد» عائد إىل اسم الفاعل فقط؛ الطراد زيادهتا يف اسم املفعول يف
الثالثي املجرد وغريه.

(و ُم َض ْريب) يف مضارب ،بحذف األلف( ،و ُم َق ْي ِدم) يف مقدّ م ،بحذف
أحد الدالني وإبقاء امليم فيهام ملا تقدم ،وقد ظهر معنى قوله( :يف منطلق
ومغتلم ومضارب وم َقدّ م).
ولو قال مكان قوله« :حيذف أقلهام فائدة»« :تبقى الفضىل» كام قال فيام بعده
لكان أوىل؛ ألن الواجب إنام هو إبقاء الفضىل ،وال َف ْضل ال ينحِص يف كثرة
ِ
كالتصدر( ،)2فهمزة ألندد أوىل
الفائدة ،بل قد يكون( )1هبا ،وقد يكون بغريها
باإلبقاء من النون ،وككو ِن أحد الزائدين مكرر احلرف األصّل؛ فجيم
عفنجج( )3أوىل باإلبقاء من النون.
(فإن تساويا) أي :الزيادتان يف الفائدة؛ بأن مل يكن إلحداهام مزية عىل
األخرى (فمخري) يف حذف أيتهام شئت( ،كقلينسة وقليسيه) يف تصغري
قلنسوة ،وفيها زيادتان ،هام :النون والواو ،وال مزية إلحداهام عىل األخرى،
(وحبينِط وحبي ٍ
ط) يف تصغري حبنطى ،وهو :صغري البطن ،وفيه زيادتان :النون
ُ َْ
ُ َْ

واأللف ،فإن حذفت األلف قلتُ :ح َب ْينِط بإجراء اإلعراب رفع ًا ونصب ًا وجر ًا

عىل الطاء ،وإن حذفت النون قلبت األلف ياء؛ لوقوعها بعد كرسة التصغري ،ثم
يعل إعالل قاض.
()4
كم َف ْيتيح يف مفتاح.
وأما املدة فيجب بقاؤها لعدم إخالهلا بالبنية ُ

(وذو) الزيادات (الثالث غريها) أي :غري املدة فتُبقى -ملا عرفت(-)5

كم َقيديم يف تصغري مقاديم :اسم رجل مث ً
ال( ،تبقى الفضىل) وحتذف
ُ
( –)1أي :بل قد يكون الفضل بكثرة الفائدة ،وقد يكون بغريها..إلخ .متت
( –)2فاألول باإلبقاء أوىل ألن األواخر حمل التغيري لتثاقل الكلمة إذا وصلت إليها .متت ريض.
( –)3العفنجج كسفرجل :الضخم األمحق.
( –)4هذا رشح «غريها» يف قوله يف املتن :وذو الزيادتني غريها.
( –)5من عدم إخالهلا بالبنية ،فمقاديم فيه ثالث زيادات :امليم واأللف والياء ،فتحذف األلف
فقط ،وال حتذف املدة.

(كم َق ْي ِعس يف ُم ْق َعنسس) وفيه ثالث زيادات :امليم والنون
املفضولتان،
ُ
والسني ،فتبقى امليم؛ ألهنا أفضل ملا عرفت ،وحتذف النون والسني.
(وحتذف زيادات الرباعي كلها) أي :واحدة كانت كمدحرج ،أو أكثر كام
سيأيت( ،مطلق ًا) أي :سواء كان لبعضها فضل عىل بعض أم ال( ،غري املدة)
شعر) وفيه زيادتان :امليم وأحد الرائني ،وامليم
فإهنا تبقى( ،ك ُق َش ْي ِعر يف ُم ْق ٍّ
(وح َر ْجييم يف احرنجام) وفيه ثالث زيادات :اهلمزة
أفضل ،فحذفتا مع ًا،
ُ
والنون واملدة ،فحذفت اهلمزة والنون ،وبقيت املدة؛ ملا عرفت.
(وجيوز التعويض عن حذف الزائد) أي :عن الزائد املحذوف؛ إذ
التعويض ناشئ عن حذف الزائد ،أي :أن سببه حذف الزائد ،واملراد بالزائد :الزائد
عىل بنية التصغري ،سواء كان حرف ًا أصلي ًا كام يف سفرجل ،أو زائد ًا كام يف ُم َقدَّ م ،فإنه
جيوز التعويض عنه (بمدة بعد الكُسة) أي :كرسة التصغري ،وإنام جيوز ذلك
(فيام ليست فيه) املدة ،إذ لو كانت فيه مل جيز؛ الشتغال حملها هبا( ،كمغيليم يف
وسفرييج يف سفرجل.
مغتلم) عوضت املدة عن التاء التي حذفتُ ،
(و)إذا صغر ما يدل عىل الكثرة فإنه (يرد مجع الكثرة ال اسمه) أي :اسم
اجلمع كقوم وركب ،وال مجع القلة :كأحامل وأقذلة ،فإهنا تصغر عىل لفظها،
تقول :قويم وركيب وأحيامل وأقيذلة وأفيلس وغليمة ،وكذا مجع التصحيح:
كمسيلمون ،وكذا اسم اجلنس كتمري يف متر( ،إىل مجع قلته) إن كان له مجع قلة،
(فيصغر) ذلك اجلمع أعني مجع القلة( ،نحو :غليمة) يف تصغري غلامن( ،أو
إىل واحده) املستعمل إن كان له واحد مستعمل ،أو القيايس إن مل يكن،
(فيصغر) ذلك الواحد (ثم جيمع مجع السالمة) بالواو والنون إن كان لعاقل
مذكر اللفظ واملعنى (نحوُ :غ َل ِّيمون) يف تصغري غلامن ،رددته إىل غالم
فصغرته عىل غل ّيم ،ومجعته بالواو والنون لكونه ملذكر عاقل( ،و)باأللف والتاء
إن كان لغريه ،مذكر ًا كان كك َت ِّيبات يف كتب ،أو مؤنث ًا ك ُقديرات يف قدور،

أو حمتم ً
ال( )1هلام كالدار ،فتقولُ ( :د َو ْيرات) يف تصغري دور ،رددته إىل دار،
وصغرته عىل دوير أو دويرة؛ ألن الدار يذكر ويؤنث ،ثم مجعته عىل دويرات.
واحلاصل أن مجع الكثرة إن ثبت لواحده مجع قلة فأنت خمري بني الرد إليه أو
إىل ذلك الواحد ،كغلامن ودور فإنه جاء لواحدهام جع قلة أيض ًا وهو غلمة
وأدؤر؛ فإن شئت قلتُ :غ َل ْيمة وأد ِّير ،وإن شئت قلتُ :غل ِّيمون ودويرات .وإن
مل يثبت لواحده مجع قلة فإن ثبت له واحد مستعمل رددته إليه ،سواء كان مجعه
عليه قياسي ًا :كدراهم ورجال ،فتقول :درهيامت ورجيلون ،أو غري قيايس:
كمحاسن( )2ومشابه يف مجع ُح ْسن ِ
وش ْبه ،فتقولُ :ح َس ْينُون ُ
وش َب ْي ُهون.
وإن مل يثبت له واحد مستعمل رددته إىل واحده الذي قياسه أن يكون مجع ًا

له ،كعباديد وعبابيد بمعنى متفرقات ،فتقولُ :عبيديدون( )3وعبيبيدون()4؛
ألن فعاليل مجع ُفعلول أو فِعليل أو فِعالل.
وإنام رد مجع الكثرة إىل ما ذكر ومل يصغر عىل لفظه ألن املقصود من تصغريه
تقليل العدد ،فمعنى «عندي غليمة» :عندي عدد قليل منهم ،وليس املراد حتقري
ذواهتم ،فلم جيمعوا بني تقليل العدد بالتصغري وتكثريه بإبقاء لفظ اجلمع الكثري.
وأما اسم اجلمع ومجع السالمة فمشرتكان بني القليل والكثري عىل األصح -
كام ذكره الريض -فتصغريهام نظر ًا إىل القلة(.)5
وأما اسم اجلنس فحكمه حكم سائر املفردات؛ إذ ليست اجلمعية الزمة له
من جهة املعنى؛ إذ يطلق عىل القليل والكثري.
( –)1أي :للتذكري والتأنيث.
( –)2إذ مفردهام القيايس املهمل حمسن ومشبه ،قال يف الصحاح :احلسن –بالضم -ضد القبح،
واجلمع :حماسن عىل غري القياس؛ ألنه مجع حمسن .متت
( –)3ألن عباديد ُع ْبدود أو عبديد أو عبداد وأ ًّيا ما كان فتصغريه :عبيديد ثم جيمع بالواو والنون.
( –)4ألن عبابيد ُع َّبود أو ِع ِّب ْيد أو ِع َّباد ،وأ ًّيا ما كان فتصغريه :عبييد ،ثم جيمع بالواو والنون.
( –)5فال يلزم التناقض .متت ريض

والفرق بني اجلمع واسم اجلمع سيأيت يف اجلمع إن شاء اهلل تعاىل ،وكذا بني
اسم اجلمع واسم اجلنس.
وإنام مجع الواحد املردود إليه ليعلم أن املصغر مصغر اجلمع ،وإنام جاز مجعه
مجع التصحيح مطلق ًا -سواء مجع مكربه مجع التصحيح أم ال -ألن التصغري
أحدث فيه معنى الوصف الذي مل يكن يف مكربه.
(وما جاء) من املصغر (عىل غري ما ذكر) من مقتىض القواعد السابقة
(كأنسيان) يف تصغري إنسان ،قيل :بناء عىل أنه فِ ْعالن ،وأن قياسه حينئذ أنيسني
كام عرفت( ،وعشيشية) يف تصغري عشية ،والقياس :عش َّية -بإحلاق ياء
التصغري ،وحذف الياء الثالثة( ،-وأغيلمة) يف تصغري غلمة ،والقياسُ :غ َل ْيمة،
(وأصبية) يف تصغري صبية ،والقياسُ :ص َب َّية( ،شاذ) ملخالفته القياس.
وملا ذكر املصنف أن التصغري يدل عىل التقليل وكان يف ذلك نوع غموض يف
بعض األسامء أشار إىل بيانه بقوله( :وقوهلم« :أصيغر منك» ،و «دوين هذا»
و«فويق هذا» لتقليل ما بينهام) أي :بني املفضل واملفضل عليه يف نحو :أصيغر
منك ،واملظروف وما أضيف إليه الظرف يف نحو :فويق هذا ودوين هذا (من
التفاوت) وبيان ذلك يف أصغر منك ونحوه :أن املقصود من حتقري النعوت ليس
حتقري الذات املنعوتة ،بل حتقري ما قام هبا من الوصف الذي يدل عليه لفظ النعت،
فمعنى ضويرب :ذو َضب حقري ،فعىل هذا معنى «أصيغر منك» :أن زيادته يف
الصغر عليك قليلة؛ ألن أفعل التفضيل ما وضع ملوصوف بالزيادة عىل غريه يف
املعنى املشتق هو منه ،فهو مفيد لتقليل الوصف ،ويف «فويق هذا» و «دوين هذا»
ونحوهام :أن الغرض من تصغري هذه األزمنة واألمكنة قرب مظروفها مام أضيفت
إليه من ذلك اجلانب الذي أفادته الظروف ،فمعنى «خرجت قبيل قيامك» :قرب
اخلروج من القيام من جانب القبلية ،ومعنى «وقفت دوين النهر»َ :ق ُر َب وقويف من
النهر من جانب الدونية ،وقس عىل ذلك ،فهو مفيد لتقليل الذوات.

(ونحو :ما أحيسنه) مام صغر من فعل التعجب (شاذ) وليس بقياس؛ إذ
التصغري من خواص األسامء ،وإنام جرأهم عليه جترده عن معنى احلدوث
والزمان اللذين هام من خواص الفعل ،ومشاهبته معنى ألفعل التفضيل؛ ومن ثم
بنيا من أصل واحد ،فصار أفعل التعجب كأنه اسم فيه معنى الصفة كأسود وأمحر،
والصفة كام تقدم إذا صغرت فالتصغري راجع إىل ذلك الوصف املضمون ال
املوصوف ،ففي مثل« :ما أحيسنه» التصغري راجع إىل احلسن ،وهو تصغري التلطف
كام تقدم يف نحو :يا بني؛ كأنك قلت :هو حسني (واملراد املتعجب منه) وهو
مفعول نحو :أحسن ،فإذا قلت« :ما أحسن زيد ًا» فاملراد تصغري زيد ،لكن لو
صغرته مل يعلم أن تصغريه من أي وجه :أمن جهة احلسن أم من جهة غريه،
فصغرت أحسن تصغري الشفقة والتلطف لبيان أن تصغري زيد تصغري التلطف
راجع إىل حسنه ال إىل سائر صفاته.
(ونحو :مجيل وكعيت لطائرين) صغريين ،ومثلهام سكيت آلخر خيل
احللبة (وكميت للفرس) الذي لونه بني احلمرة والسواد (موضوع عىل
التصغري) كأن هذا جواب عن سؤال مقدر ،وتقديره أن يقال :إن هذه
مصغرات ال يظهر للتقليل فيها معنى ،وقد ذكرت أن التصغري يدل عىل التقليل،
فأجاب بأن التصغري املفيد للتقليل هو التصغري الطارئ عىل املكرب ،وأما ما ذكر
فهو موضوع عىل التصغري وال مكرب له فليس مام نحن فيه .وإنام نطقوا بأسامء
الطري املذكورة مصغرة ألهنا عندهم مستصغرة ،والصغر من لوازمها فوضعوا
األلفاظ عىل التصغري ،ومل تستعمل مكرباهتا.
قال الريض :وأما كميت فهو تصغري أكمت وكمتاء تصغري الرتخيم ،وقد ذكرنا أن
املراد بتصغري الصفة تصغري املعنى املضمون ال تصغري ما قام به ذلك املعنى .والكمتة
لون يلزمه الصغر؛ إذ هي لون ينقص عن سواد األدهم ويزيد عىل محرة األشقر فهي
بني احلمرة والسواد فوضعوا كميت عىل صيغة التصغري لصغر معناه املضمون.

(و)قد يصغر االسم عىل غري ما تقدم ويسمى (تصغري الَّتخيم) ،وهو أن
(حتذف منه كل الزاوئد) سواء كانت واحدة أو أكثر (ثم يصغر ،كحميد يف
أَحد) بحذف اهلمزة ،ويسمى تصغري الرتخيم ألن الرتخيم التقليل ،يقال:
صوت رخيم ،إذا مل يكن قوي ًا .وجيري يف العلم كام مر ،ويف غريه عىل
الصحيح( ،)1كفتيح يف مفتاح.
وملا فرغ من بيان كيفية تصغري االسم املتمكن أشار إىل كيفية تصغري
غريه فقال:
(وخولف) قياس التصغري يف املتمكن (باسم اإلشارة واملوصول) أي:
بتصغري ما يصغر منهام ،والباء يف باسم للتعدية ،أي :جعل تصغري اسم اإلشارة
واملوصول خمالف ًا لتصغري املتمكن؛ وذلك ألنه كان حقهام أن ال يصغر يشء
منهام؛ لغلبة شبه احلرف عليهام ،مع أن يف اسم اإلشارة مانع ًا آخر من التصغري:
وهو أن أصله -وهو ذا -عىل حرفني ،لكن ملا تِصف «ذا» و «الذي» تِصف
األسامء املتمكنة -من كوهنام موصوفني( ،)2وصفتني ،وتثنيتِهِ ام ،ومج ِعهِ ام -جاز
تصغريهام وتصغري ما تِصف منهام ،دون سائر أسامء اإلشارة ك َث َّم وهنا ،ودون
سائر املوصوالت كمن وما.
وملا كان تصغريهام عىل خالف األصل خولف بتصغريهام تصغري األسامء
( –)1إشارة إىل قول الفراء :إنه ال يصغر تصغري الرتخيم إال العلم؛ ألن ما أبقي منه دليل عىل ما
ألقي؛ لشهرته .متت
َ
َ
( –)2مل يذكر الريض املوصول موصوف ًا ملا ذكر يف النحو من أ َّنه مل يظفر بمثال قاطع يف ذلك ،وأ َّن الظاهر
أنه استغني عن وصفه بصلته ،لكنه قد نقل يف باب اإلضافة عن ابن الرسي أن «غري املغضوب»
صفة لـ«الذين أنعمت» وقرره ،والظاهر عدم املانع كام يوصف املوصوف؛ فإذا أردت أن تصف
شخص ًا بأنه ُمك َْرم ملخاطبك وأنه عامل قلت :جاءين الذي أكرمته العامل .متت منه.

املتمكنة( ،فأحلقت قبل آخرهام ياء) عالمة للتصغري( ،وزيد بعد آخرهام
ألف( ))1ليكون عوض ًا عن ضم األول ،إال يف« :أوالء» املمدود ،فإهنا تزاد الياء
ثالثة ،وألف العوض قبل اآلخر ،كام رصح( )2به يف رشح املفصل ،ثم تقلب
األلف التي كانت والية لالم ياء -ملا سيتضح( -)3وتدغم فيها ياء التصغري،
فيصري « ُأو َلياء» باملد ،قال:
****

مـــن هؤليـــائكن الضـــال والســـمر()4

ولو استثناه لكان أوىل.
ومل يضم( )5أوهلام ،وال التُزِ م أن تكون الياء ثالثة كام يف املتمكن( ،فقيل) يف
تصغري ذاَ ( :ذ َّيا)؛ ألهنا ملا زيدت الياء ثانية وجب قلب األلف ياء؛ لوقوعها بعد

ياء التصغري ،وحركت بالفتح ألجل األلف التي بعدها( ،)6وأدغمت ياء
التصغري فيها( ،و)يف تصغري تا( :تيا)؛ ملثل ما ذكرنا يف ذا .وكذا تقول أيض ًا يف
تصغري « ِيت»َ :ت َّيا( ،)7وتفتح التاء مالحظة حلال ياء التصغري يف املتمكن؛ إذ ما

قبلها مفتوح فيه .وال يصغر «ذي» لئال يلتبس باملذكر ،وال «ذه» ألنه( )8فرعه.

( –)1ألن هذه األسامء مبنية ،وسكون اآلخر هو األصل يف البناء ،فناسب أن يؤتى يف اآلخر بحرف
الزم السكون .متت جاربردي.
( –)2املصنف.
( –)3يف قوله« :وجب قلب األلف ياء لوقوعها بعد ياء التصغري» .متت
( –)4هذا عجز بيت وصدره قوله :يا ما أميلح غزالن ًا شدن لنا .وقد اختلف يف قائل البيت فنسب إىل العرجي،
ّ
وشدن -بتشديد النون-
ونسبه قوم إىل بدوي ،ونسبه آخرون إىل احلسني العريني .وأميلح :تصغري أملح،
 :فعل ماض مسند إىل نون اإلناث ،تقول :شدن الغزال يشدن شدون ًا كخرج خيرج خروج ًا ،إذا قوي
وطلع قرناه واستغنى عن أمه ،وهؤلياء :تصغري هؤالء ،وهو حمل الشاهد .والضال -بتخفيف الالم:-
مجع ضالة ،وهو السدر الربي .والسمر -بفتح فضم :-مجع سمرة ،وهي شجرة الطلح.
( –)5عطف عىل قوله يف املتن« :فأحلقت قبل آخرهام ياء ،وزيد بعد آخرهام ألف».
( –)6أي :األلف التي زيدت للعوض.
( –)7وإن التبس بتصغري «تا» ألن الكل بمعنى واحد ،بخالف ذي.
( –)8أي :ألن «ذه» فرع «ذي».

وتقول يف املثنى« :ذيان ،وتيان» بحذف ألف العوض؛ الجتامع ألف املثنى
وذلك األلف.
(و)يف تصغري «أوىل» املقصور( :أول َّيا) بإحلاق ياء التصغري ثالثة ،وقلب
األلف بعدها ياء ،وزيادة ألف العوض .وهذه الضمة يف املقصور واملمدود هي
التي كانت يف «أوىل» ،ال للتصغري؛ فلذا زيد األلف بدالً من الضمة.
(و) يف تصغري «الذي والتي»( :ا َّلذ َّيا وا َّللت َّيا) بزيادة ياء التصغري قبل
اآلخر ،وفتح ما قبلها ،وفتح الياء التي بعدها -ملا تقدم(.-)1
ني واللت َّي ْ ِ
(و)تقول يف املثنى( :اللذ َّيا ِن واللت َّيان) واللذ َّي ْ ِ
ني ،بحذف ألف
العوض قبل عالمة املثنى -الجتامع الساكنني( -)2نسي ًا عند سيبويه.

(و)يف اجلمع املذكر( :الذ ُّيون والذ ِّيني) بضم الياء يف األول ،وكرسها يف

الثاين؛ إذ األلف حذفت نسي ًا( .)3وإنام اطرد يف املصغر «الذيون» رفع ًا و«الذيني»
نصب ًا وجر ًا ،وشذ يف املكرب «الذون» رفع ًا()4؛ ألنه ملا صغر شابه املتمكن،
فجرى مجعه يف حال رفعه َمرى مجعه( .و)يف مجع املؤنث( :اللتيات())5
بحذف ألف العوض؛ الجتامعها مع ألف اجلمع .واس ُت ْغنِي به عن تصغري الاليت
والالئي عند سيبويه(.)6
( –)1أي :ألجل ألف العوض .متت
( –)2هي وعالمة املثنى.
( –)3عند سيبويه ،وعند األخفش حذفت ال نسي ًا يف املثنى واجلمع ،وال تظهر فائدة اخلالف يف
التثنية؛ ألن الياء مفتوحة رفع ًا ونصب ًا وجر ًا ،وتظهر يف اجلمع ،فسيبويه يقول :اللذيون بالضم
للياء رفع ًا ،واللذ ِّيني بالكرس نصب ًا وجر ًا؛ لعدم االعتداد بألف العوض املحذوفة ،واألخفش
يعتد هبا فيبقي فتح ما قبلها ليكون الفتح دلي ً
ال عليها فيقول :اللذ َّيون واللذ َّيني ،فيكون الفرق
عنده بني املثنى واملجموع يف النصب واجلر بفتح النون يف املثنى وكرسها يف اجلمع.
( –)4أي :ألن الذي ملا صغر شابه املتمكن ،فجرى مجع الذي يف حال رفعه َمرى مجع املتمكن .متت
( –)5مجع سالمة اللتيا تصغري التي .متت نجم
( –)6قال الريض :وقد صغرهام األخفش عىل لفظهام ،قياس ًا ال سامع ًا ،وكان ال يبايل بالقياس يف غري
املسموع ،فقال يف تصغري الاليت« :اللويتا» بقلب األلف واو ًا كام يف اجلمع ،أي :اللوايت ،وحذف ياء

=

ثم ذكر املصنف أسامء رفضت العرب تصغريها فقال( :ورفضوا تصغري
الضامئر)؛ لغلبة شبه احلرف عليها ،مع قلة تِصفها؛ إذ ال تقع صفات وال
موصوفات كأسامء اإلشارة .وملثل هذه العلة مل تصغر أسامء االستفهام والرشط؛
فإهنا تشابه احلرف ،وال تِصف بكوهنا صفات وال موصفات ،ولذلك قال:
ن)
(ونحو :أين ومتى) من سائر أسامء االستفهام والرشط( ،و)نحو( :ما و َم ْ

من سائر املوصوالت؛ لكوهنا أوغل يف شبه احلرف من «الذي»؛ لكوهنا( )1ال

تثنى وال جتمع ،وألن وضع كثري منها عىل حرفني ،وال جتري َمراه( )2يف وصفها
والوصف هبا.
(و) نحو( :حيث ومنذ) من الظروف املبنية الالزمة اإلضافة ،وإنام صغر «مذ»
لتِصفه بحذف النون منه ،بناء عىل أن األصل منذ ،قال الريض :وال دليل عليه.
(و)نحو( :مع) وإن كان معرب ًا لكنه غري متِصف يف اإلعراب ،وال يقع
صفة وال موصوف ًا ،وهو عىل حرفني .وكذا «عند( ،»)3لكنه عىل ثالثة أحرف.
(و) نحو( :غري) فلم يصغر كام صغر «مثل» وإن كانت املغايرة قابلة للقلة
والكثرة كاملامثلة؛ لقصوره يف التمكن؛ ألنه ال يدخله الم ،وال يثنى وال
()4
وسوا» بمعنى غري.
جيمع  .وكذا «سوى ُ

(و) نحو( :حسبك)؛ لتضمنه معنى الفعل؛ ألنه بمعنى «اكتف» .وما هو
«الاليت» لئال جيتمع مع ألف العوض مخسة أحرف سوى الياء .وقال يف تصغري الالئي« :ا َّللويئا»
بفتح الالم فيهام .وقال املازين :إذا كان ال بد من احلذف فحذف الزائد أوىل ،يعني األلف التي بعد
الالم ،فتصغري الاليت كتصغري التي سواء ،وقال بعض البِصيني :اللويتيا واللويئيا من غري حذف
يشء .وكل ذلك هوس وجتاوز عن املسموع بمجرد القياس ،وال جيوز.
( –)1أي :نحو :من وما من سائر املوصوالت.
( –)2أيَ :مرى الذي.
( –)3ألن املراد بتصغري الظروف القرب كقبل وبعد ،و «عند» يف غاية القرب فال فائدة زائدة يف
تصغريها .متت
( –)4أما كونه ال جيمع ففيه نظر ،قال اجلوهري :غري بمعنى سوى ،واجلمع :أغيار .متت

بمعناه( )1أيض ًا ال يصغر مثل :رشعك وكفيك ،وكذلك مجيع أسامء األفعال.
ال عمل ِ
(واالسم) حال كونه (عام ً
الف ْعل) أي :العمل املختص بالفعل
بحيث ال يعمله االسم إال ملشاهبته ،وهو الرفع والنصب ،بخالف اجلر؛ إذ ال حيتاج
وع ِّل َل
يف عمله إىل املشاهبة للفعل( .)2وظاهر هذا( )3اإلطالق يعم املصدر وغريهُ ،
بغلبة شبه ال ِف ْعل عليه حال العمل ،وكام ال يصغر الفعل ال يصغر مشبهه،
وعليه بنى( )4الريض يف رشح الكافية ،وأما يف هذا املوضع فأشار إىل تضعيفه،

بالصغر كام تقدم ،فيكون
وقال يف التعليل :ألن االسم إذا صغر صار موصوف ًا ِّ
قولك :ضويرب بمنزلة قولك :ضارب صغري ،واألسامء العاملة عمل الفعل إذا
وصفت انعزلت عن العمل؛ فال تقول« :زيد ضارب عظيم عمر ًا» ،و«أضارب
عظيم الزيدان» وذلك( )5لبعده إذ ًا عن مشاهبة الفعل؛ إذ وضعه عىل أن يسند وال
يسند إليه ،واملوصوف مسند إليه الصفات ،وظاهر كالم املصنف اإلطالق(.)6
ثم قال الرض :هذا يف الصفات ،أعني اسم الفاعل واملفعول والصفة املشبهة،
أما املصدر فال يعزله عن العمل كونه مسند ًا إليه؛ لقوة معنى الفعل فيه؛ إذ ال يعمل
الفعل -الذي هو األصل -يف الفاعل واملفعول إال لتضمنه معنى املصدر ،فيجوز
عىل هذا أن تقول« :أعجبني َضبُك الشديدُ زيد ًا» ،و«َضيبك زيد ًا».
(فمن ثم) أي :من جهة أنه ال يصغر عام ً
ال عمل الفعل ،ويفهم منه أنه
ال عمله (جاز) «زيد (ضويرب») مث ً
يصغر إذا مل يكن عام ً
ال( ،وامتنع)
«عمرو (ضويرب زيد ًا») .وهاهنا بحث ،وهو :أن ظاهر إطالقهم أنه ال جيوز
( –)1أي :بمعنى حسبك.
( -)2إذ املضاف الذي هو عامل يف املضاف إليه عىل الصحيح ال حيتاج إىل مشاهبة أصالً.منه
( –)3أي :يف قوله :واالسم عام ً
ال عمل الفعل .متت
( –)4أي :عىل عدم جواز تصغري املصدر العامل وإن علل ذلك بعلة غري هذه .متت منه
( –)5أي :االنعزال عن العمل.
( –)6أي :مصدر ًا كان أو غريه .متت

أيض ًا «زيد ضويرب»؛ لعمله يف الضمري املسترت ،وذلك( )1بعيد ،كيف وقد قال
()2
فس َو ّير فرسخ ًا» فإنام جاز
الريض يف رشح الكافية :وأما قوهلم« :أنا مرحتل ُ

لكون املعمول ظرف ًا ويكفيه رائحة الفعل ،انتهى .ومن املعلوم أن «سوير ًا» ال
خيلو من الضمري.

تنبيه :ال يصغر أيض ًا «أمس وغد» ،وكذا -عند سيبويه -كل زمان يعترب كونه
أوالً وثاني ًا وثالث ًا ونحو ذلك؛ فال تصغر أيام األسابيع :كالسبت واألحد
واالثنني إىل اجلمعة ،وكذا أسامء الشهور( :)3كاملحرم وصفر إىل ذي احلجة .قال
ابن مالك :وال يصغر املوضوع عىل التصغري ككعيت ،وال ما فيه معناه كقليل،
وال ما ينافيه ككثري.
[املنسوب]
(املنسوب امللحق بآخره) أي :بآخر أصله( )4وهو املنسوب إليه (ياء
مشددة ليدل) اإلحلاق أو الياء (عىل نسبته) أي :عىل نسبة ذلك الذي أحلق بآخر
أصله الياء (إىل املجرد عنها) وهو املنسوب إليه ،مث ً
ال« :هاشمي» اسم أحلق بآخر
أصله -وهو «هاشم»؛ لكون( )5الياء زائدة -ياء مشددة؛ لغرض الداللة عىل نسبة
الشخص املوصوف بأنه هاشمي إىل هاشم ،وهو املجرد عن الياء.
وإنام افتقرت النسبة إىل عالمة ألهنا معنى طار عىل االسم فال بد له من
عالمة ،وكانت من حروف اللني؛ خلفتها.
( –)1أي :عدم اجلواز الذي اقتضاه ظاهر كالمهم.
ً
( –)2بعد قوله :وجوز بعضهم عمل املصغر واملوصوف -أي :اسم الفاعل – قياسا عىل املثنى
واملجموع ،وليس بشء ملا ذكرنا ،وأما قوهلم أنا مرحتل..إلخ .متت
( –)3إذ معناه الشهر األول والثاين ونحو ذلك .متت نجم األئمة.
( –)4أشار بتقدير املضاف إىل االعرتاض عىل املصنف بأن امللحق بآخره هو املنسوب إليه ال
املنسوب؛ فيتحد املنسوب واملنسوب إليه .واجلواب :أن املنسوب هو املركب من الياء
واملنسوب إليه ،واملنسوب إليه هو املجرد عنها ،فافرتقا.
( –)5علة لكون أصله هاش ًام .متت

[

]

وإنام أحلقت باآلخر ألهنا بمنزلة اإلعراب من حيث العروض ،فموضع زيادهتا
هو االخر .وإنام مل تلحق األلف لئال يصري اإلعراب تقديري ًا ،ولئال يلتبس باملنصوب
حال الوقف ،وال الواو ألنه أثقل ،وكانت مشددة لئال تلتبس بياء املتكلم.
وقوله« :ليدل عىل نسبته» ُخيرج ما حلقت آخره ياء مشددة للوحدة :كرومي
وروم ،وزنجي وزنج ،وما حلقت آخره للمبالغة :كأمحري ودواري ،وما حلقته
ال ملعنى :ككريس ،فال يقال هلذه األسامء إهنا منسوبة ،وال ليائها إهنا ياء النسبة.
ثم إن املنسوب قد يعرض له بسبب إحلاق الياء بأصله تغيريات لذلك
األصل ،بعضها قيايس وبعضها شاذ ،فأشار املصنف إىل ذلك فقال( :وقياسه
حذف تاء التأنيث مطلق ًا) سواء كان ذو التاء عل ًام كمكة والكوفة -ومنه()1

ما سمي بجمع املؤنث السامل نحو :أذرعات( ،)2تقول فيها :أذرعي؛ أما حذف
وغري
األلف فلكوهنا رابع ًة فصاعد ًا يف اآلخر؛ إذ التاء( )3عارضة للتأنيث،
َ
منقلبة ،فتحذف كام سيأيت -أو غري علم كالغرفة والصفرة ،بخالف زيادة التثنية
واجلمع فقد ال حيذفان يف العلم كام جييء ،وإنام حذفت حذر ًا من اجتامع التائني
قبل الياء وبعدها لو مل حتذف وكان املنسوب مؤنث ًا؛ إذ كنت تقول :كوفتية ،ثم
طرد حذفها يف املنسوب املذكر نحو :كويف.
(و) حذف (زيادة التثنية) وهي األلف والنون ،أو الياء والنون يف نحو:
مسلامن ومسلمتان ومسلمني ومسلمتني (و) حذف زيادة (اجلمع) أي :اجلمع
( –)1أي :مام حتذف فيه التاء وكان ذو التاء عل ًام .وحق العبارة :ومنه مجع املؤنث السامل إذا سمي به.
( –)2أذرعات :موضع بالشام.
( –)3قوله« :إذ التاء» علة لكون األلف يف اآلخر .وقوله :رابعة فصاعد ًا وغري منقلبة -بيان حلال
األلف يف كل ما سمي به من مجع املؤنث السامل من أهنا تكون رابعة أو خامسة أو سادسة ،فال
وجه لقول بعض املحشني :األوىل «خامسة» .وقوله «وغري منقلبة» هذا رشط لأللف الرابعة؛
فيشرتط أن تكون غري منقلبة كمرمى ،وغري أصلية كحتى ،وغري ملحقة كأرطى ،وأما اخلامسة
فتحذف مطلق ًا ،لكن ينظر أين املقابل ألما يف قوله :أ ّما حذف األلف.

عىل حد التثنية( ،)1وهو مجع التصحيح املذكر ،بإرادة( )2الفرد الكامل؛ إذ
االستثناء أعني قوله :إال عل ًام قد أعرب باحلركات يدل عليه ،وأما زيادة مجع
املؤنث السامل فيعلم وجوب حذفها مام سيأيت من وجوب رد اجلمع إىل الواحد،
وكذا كان يعلم من هنالك وجوب حذف زيادة مجع املذكر السامل ،إال أنه ذكره
ِ
واستثناء ال َع َلم املذكور.
هنا ملشاركته للمثنى يف العل ِة
وإنام حذفت زيادهتام :أ ّما حذف النون فواضح؛ لداللتها عىل تامم الكلمة،

وياء النسبة كجزء من أجزائها .وأ ّما حذف األلف والواو والياء املذكورة
فلكوهنا إعراب ًا ،وال يكون اإلعراب يف الوسط ،وأيض ًا لو مل حتذف الجتمع
العالمتان املتساويتان يف نحو :مسلامنيان( )3ومسلمونيون ،وعالمة التثنية
واجلمع يف نحو :مسلامنيون ومسلمونيان ،فيكون يف الكلمة إعرابان.
قوله (إال عل ًام قد أعرب باحلركات) هو استثناء مفرغ( )4منصوب عىل
احلالية ،أي :حتذف زيادة املثنى واجلمع يف كل حال إال حال كون أحدهام عل ًام
قد أعرب باحلركات فال حتذف الزيادتان.
بيان ذلك :أنك إذا سميت باملثنى واجلمع عىل حده :كضاربان وضاربون ،أو
جاري ًا َمراهام :كاثنان أو عرشون فاألكثر أن يعرب إعرابه قبل التسمية ،وقد
جتعل النون يف كليهام معتقب اإلعراب ،برشط أن ال تتجاوز حروف الكلمة
سبعة()5؛ فال جتعل النون يف «مستعتبان ومستعتبون» معتقب اإلعراب،
( –)1أي :عىل طريقة املثنى يف إعرابِ ِه باحلروف ،وسالم ِة واحده ،واختتام ِه بنون زائدة حتذف
لإلضافة .متت رشح تِصيح.
( –)2أي :املراد باجلمع يف قوله« :واجلمع» :الفرد الكامل يف اجلمعية وهو مجع التصحيح املذكر،
وكان الكامل يف اجلمعية ألنه ليس بفرع كجمع املؤنث.
( –)3مسلامنيان إذا نسب مثنى إىل مثنى ،ومسلمونيون يف نسبة اجلمع إىل اجلمع ،ومسلامنيون يف نسبة
املثنى إىل اجلمع ومسلمونيان يف نسبة اجلمع إىل املثنى.
( –)4وصح َميء احلال من املضاف إليه لكون املضاف جزء ًا منه .متت منه ،وصح يف املوجب؛
الستقامة املعنى ،والتقدير :ال تبقى الزيادة يف حال إال يف حال كونه عل ًام..إلخ .متت
( –)5لئال خترج الكلمة عن مزيد االسم.

[

]

فإذا أعربت النون ُألزم املثنى األلف واجلمع الياء يف األغلب( ،)1فإن أعربته عىل
ما كان عليه قبل التسمية وجب احلذف أيض ًا يف النسبة؛ إذ املحذور(ٍ )2
باق.
وإن جعلت النون معتقب اإلعراب مل يكن األلف والياء لإلعراب ،ومل تفد
النون تامم الكلمة ،بل يصريان كسكران وغسلني ،فيجب أن ينسب إليهام بال
وز ْي ِد ْين؛
حذف يشء ،نحو« :بحراين وزيديني» يف النسبة إىل املسمى ببحران َ
ِ
حذف العالمة إن أعرب باحلروف وعد ِمه إن أعرب
(فلذلك) أي :لوجوب

باحلركات (جاء قنُّسي) يف املنسوب إىل ما ال يعرب باحلركات (وقنُسيني)
يف املنسوب إىل ما يعرب هبا ،وقنرسين -بكرس القاف والنون وتشديد النون:-
بلد بالشام.
(ويفتح الثاين من) كل اسم ثالثي مكسور العني (نحو :نمر والدُّ ئل)
وإبل ،تقولَ :ن َمري و ُد َؤيل وإِبَّل؛ لئال تصري الكلمة املبنية عىل اخلفة -أي:
الثالثي املجرد -يف غاية من الثقل بتتابع األمثال من الياء والكرس ،إذ يف نحو:
«إبّل» مل خيلص منها يشء ،ويف نحو :نمري ودؤيل مل خيلص منها إال األول.
الصعق
قال الريض :ومن كرس الفاء إتباع ًا للعني املكسور احللقي يف نحوِّ :
قال يف املنسوبِ :ص ِعقي -بكرس الصاد والعني ،-وهو شاذ ،ولعل ذلك( )3يف
مثله ليبقى سبب كرس الصاد بحاله ،أعني كرس العني( ،بخالف) الزائد عىل
الثالثة (نحو ):تغلب إذا نسبت إليه فإنك تقولَ ( :ت ْغ ِلبي) ،وإن اجتمعت
الكرستان والياءان؛ إذ مل يكن وضع الكلمة عىل أخف األبنية.
واستثنى املربد من مجلة الزائد عىل الثالثة ما كان عىل أربعة ساكن الثاين نحو:
َت ْغلب و َي ْثرب ،فأجاز الفتح فيام قبل احلرف األخري قياس ًا مطرد ًا؛ وذلك ألن
الثاين ساكن ،والساكن كامليت املعدوم ،فلحق بالثالثي .والقول هو األول؛ إذ مل
( –)1إىل هنا يف غري النسبة.
ُ
( –)2وهو ُ
واجتامع العالمتني لو بقيت األلف.
وكون العالمة يف الوسط
إيذان النون باالنفصال لو بقيت،
ُ
( –)3أي :كرس العني وعدم فتحها.

يسمع الفتح إال يف «تغلبي» ،ولذلك أشار املصنف إىل ضعف كالمه بقوله:
(عىل األفصح).
(وحتذف الواو والياء من َف ُعولة و َف ِع ْيلة برشط صحة العني ونفي
التضعيف) أي :ال تكون العني والالم من جنس واحد( ،كحنفي) يف النسبة
ُ
(وشنَئي)
إىل حنيفة ،حذفت الياء فصار كنمري ،ففتحت النون؛ ملا تقدم،
يف النسبة إىل َشن ُْوءة ،حذفت الواو وفتحت النون عىل غري القياس(( ،)1ومن

ُفعيلة) -بضم الفاء -حال كونه (غري مضاعف) احرتاز ًا عن نحوُ :مدَ ْيدَ ة(،)2
(كج َهنِي) يف النسبة إىل جهينة.
فإن النسبة إليه ُمدَ ْيدي،
ُ
وإنام حذفت الياء من « َفعيلة و ُفعيلة» لقرب هذين الوزنني من الثالثي،

ويستويل الكرس والياء عىل أكثر حروفهام( ،)3وكانت التاء قد حذفت للنسبة
جي ِّرئ عىل التغيري ،فخففوه بحذف الياء ،بخالف َف ِع ْيل و ُف َع ْيل إذ مل
والتغيري َ
حيذف منهام يشء قبل الياء.
وأما « َفعولة» فسيبويه جيرهيا َمرى « َف ِعيلة» يف حذف حرف اللني قياس ًا
مطرد ًا؛ تشبيه ًا لواو املد بيائه؛ لتساوهيام يف املدة واملحل ،أعني كوهنام بعد العني،
وجرى عليه املصنف ،وقال املربد« :شنئي» يف «شنوءة» شاذ ال جيوز القياس
عليه ،ورجحه نجم األئمة.
(بخالف) ما فيه تضعيف من « َفعيلة» نحو( :شديدي) يف النسبة إىل
كمديدي يف النسبة إىل « ُمديدة» ،أو من َف ُعولة نحو:
«شديدة» ،أو من « ُف َعيلة»ُ :

( –)1قوله« :عىل غري القياس» يعود إىل فتح النون فقط ،وإىل حذف الواو عىل قول غري سيبويه.
( –)2مديدية :تصغري مدة .وجيوز أن يكون املكرب بضم أوله ومعناه :الزمان وما أخذت من املداد
عىل القلم ،وبالفتح ومعناه :واحد املدة الذي هو الزيادة يف أي :يشء ،وبالكرس ومعناه :ما
جيتمع يف اجلرح من القيح .متت من حاشية رشح الشافية للريض.
( –)3لو قلت :فِـَ ْع ِيّل و ُف َع ْي ِّل .متت

[

]

«كدودي» يف النسبة إىل «كدودة(»)1؛ ألنك لو حذفت الياء والواو وقلت:
َشدَ ِدي و ُمدَ ِدي و َكدُ ِدي بعدم اإلدغام كان ثقي ً
ال ،وإن أدغمت وقلتَ :شدِّ ي
و ُمدِّ ي و َكدِّ ي التبس باملنسوب إىل َشدَّ ة و ُمدَّ ة و َكدَّ ة( ،و) بخالف ما مل تكن
عينه صحيحة من فعيلة :كطويلة فإن النسبة إليها عىل (طوييل) ،أو من فعولة:
كقوولة وبيوعة فإن النسبة إليهام عىل قوويل وبيوعي؛ ألنك لو حذفت الياء
والواو فإن أبقيت حرف العلة املتحرك املفتوح ما قبله أدى إىل الثقل ،نحو:
َط َويل وقويل وبيعي ،وإن قلبته ألف ًا -عىل ما هو القياس -التبس باملنسوب إىل
طال ٍ
ٍ
وقال وبا ٍع.
وأما حتركه وانفتاح ما قبله يف طويلة وبيوعة فال يوجب قل َبه ألف ًا؛ لوجود

مانع( )2من ذلك ،وهو وقوع حرف املد بعده كام سيأيت يف اإلعالل إن شاء اهلل

تعاىل .ومل يشرتط صحة العني يف ُف َعيلة -بضم الفاء -لعدم مقتيض قلب حرف
العلة ألف ًا فيها؛ النضامم ما قبله ،فتقول يف املنسوب إىل قويمةُ :ق َومي.
(و)أما (سليقي) يف املنسوب إىل السليقة وهي الطبيعة ،والسليقي :الرجل
يكون من أهل السليقة ،وهو الذي يتكلم بأصل طبعه ولغته ،ويقرأ القرآن
كذلك ،بال تتبع للقراء فيام نقلوه من القراءات ،قال [الطويل]:
فــأعرب()3
ولكــن ســليقي أقــول ُ
بنحـــوي يلـــوك لســـانه
ولســـت ْ
(وسليمي) يف املنسوب إىل سليمة -بفتح السني( -يف األزد) قبيلة من
َ
( –)1وهي بئر قليلة املاء .متت .أي :مل ينل ماؤها إال بكد .متت قاموس
( –)2يعني قد يمنعهام من ذلك القلب ،ال أنه دائ ًام يمنعهام من القلب ،فإن مصدر الفعل األجوف
تعل عينه بالقلب مع وقوع األلف بعدها نحو :إقامة واستقامة .متت منه
( –)3مل نعثر عىل نسبة هذا البيت إىل قائل معني .والنحوي :الرجل املنسوب إىل علم النحو ،ويلوك
لسانه :من الك الشء يف فمه ،إذا علكه ،يريد التكلف والتصنع يف الكالم .وسليقي :خرب مبتدأ
حمذوف ،أي :أنا سليقي .واالستشهاد به يف قوله« :سليقي» عىل أن سليقي يف النسبة إىل السليقة
شاذ .والقياس :سلقي .من رشح شواهد الشافية.

قبائل العرب( ،و َع ِمريي) يف املنسوب إىل َعمرية -بفتح العني( -يف كلب)
قبيلة أيض ًا ،فإنه (شاذ)؛ لعدم حذف الياء من فعيلة ،وإنام قال« :يف األزد ويف
كلب» إشارة إىل أنه لو كان يف العرب سليمة يف غري األزد ،وعمرية يف غري كلب،
أو سميت بسليمة أو عمرية شخص ًا أو قبيلة أو غري ذلك قلتَ :س َل ِم ٌّي و َع َمرِ ٌّي
(وج َذ ِمي) -بضم اجليم ،-األول()1
عىل القياس( ،و ُع َب ِدي) -بضم العني-
ُ
(يف) حي من عدي يسمون بني ( َعبِيدة) -بفتح العني( -و) الثاين يف بني
(جذيمة) -بفتح اجليم -وحذف املضاف -أعني لفظ بني -يف املوضعني ملا
َ

جييء(( )2أشذ) من نحو :سليقي؛ ألن يف نحو :سليقي ترك حذف الياء يف
فعيلة وهو( )3إبقاء الكلمة عىل أصلها قياس ًا عىل املذكر ،وليس فيه تغيري الكلمة
عن أصلها(.)4
ُ
(وخ َر ْيبِي) يف النسبة إىل ُخريبة -بضم اخلاء -قبيلة (شاذ) ،والقياس :خريب،
وفصله عام قبله ألن األول كان يف َفعيلة -بفتح الفاء -وهذا يف ُفعيلة –بضمها.-
(و َث َقفي) يف النسبة إىل ثقيف القبيلة املعروفة( ،وقريش) يف النسبة إىل
قريش (و ُفقمي) يف النسبة إىل ُفقيم -بضم الفاء -قبيلة (يف كنانة ،و ُم ِ
لحي)
يف النسبة إىل مليح -بضم امليم -قبيلة (يف خزاعة شاذ) حلذف الياء من َف ِع ْيل
-بفتح الفاء -يف ثقفي ،ومن ُفعيل –بضمها -يف الباقية؛ إذ ال حتذف قياس ًا إال

من املؤنث كام تقدم ،وقال« :يف كنانة ويف خزاعة» ملثل ما تقدم(.)5
(وحتذف الياء من املعتل الالم) من َف ِعيل و ُف َعيل (املذكر و)من َف ِعيلة
و ُف َعيلة (املؤنث)؛ لالستثقال املفرط يف البناء القريب من الثالثي لو مل حتذف،
( –)1أي :عُبدي .متت
( –)2يف النسبة إىل املضاف .متت
( –)3أي :ترك حذف الياء .وكذا الضمري يف قوله :وليس فيه ،أي :يف ترك حذف الياء.
( –)4أما يف ع ُبدي وجذمي ففيه ضم الفاء املفتوحة ،وهو إخراج الكلمة عن أصلها .متت ريض معنى
( –)5يف قوله« :وإنام قال :يف األزد ويف كلب» .متت
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فلهذا مل يفرق بني املذكر واملؤنث ،بخالف الصحيح الالم(( ،)1وتقلب الياء
األخرية) وهي الم الكلمة (واو ًا)؛ لئال تتواىل األمثال ،وقلبوا الكرسة يف فعيل
وي)
ص ّ
فتحة؛ لثقلها قبل الواو( ،كغنوي) يف النسبة إىل غني( )2أو غنية( ،و ُق َ
ي) يف النسبة إىل ُأمية.
يف النسبة إىل قيص أو قصية( ،و ُأ َموِ ّ

(وجاء) يف ُف َع ْيل أو ُف َع ْيلة -بضم الفاء -إبقاء الياء املشددة ،فيقالُ ( :أ َم ِّيي،
بخالف) َف ِعيل أو َفعيلة فلم جييء غري (غنَوي) ومل جييء غن ِّي ّي بإبقاء الياء

املشددة؛ ألن الثقل يف األول أقل؛ النفتاح ما قبل املشددة فيه(.)3
وقال الريض :بل حكى يونس أنه يقالَ :غنِ ِّي ّي أيض ًا ،لكنه أقل من استعامل

نحوُ :أ َم ّي ّي.
(و َأَِموي) -بفتح اهلمزة( -شاذ) ،قال سيبويهَّ :
كأن من قاله رده إىل
مكربه()4؛ طلب ًا للخفة.
ِ
حذف العني،
(وأجري) َت ْف ِع َلة املعتل العني والالم نحو :حت ّية َمرى َف ِع ْي َلة يف
ِ
وي يف
وقلب الياء التي هي الم الكلمة واو ًا،
وإبدال الكرسة فتحة ،فيقالَ َ :
ِ
(حت ّ
حت ّية) اسم قبيلة؛ إجراء له (جمرى َغنَوِ ي) يف غنية؛ ألنه ملا صار باإلدغام
كفعيلة يف عدد احلركات والسكنات أعطي يف النسبة حكمها.
ي يف) النسبة
(وأما) إبقاء الواو املشددة يف فعول املعتل الالم (نحو :عَدُ ّو ّ
( –)1ففرق بينهام باحلذف من املؤنث أعني َفعيل و ُفعيلة ،وعدم احلذف من املذكر أعني َفعيل و ُفعيل
كام تقدم.
( –)2حي من غطفان .متت كفاية .والفارق بني املذكر واملؤنث القرينة.
ِ
( –)3وهو امليم يف أميي ،بخالف الثاين فإن ما قبل الياء املشددة مكسور ،كالنون يف غني لو قيل :غَ ن ِّي ّي.
( –)4اعلم أن أمية تصغري أمة ،وهي اجلارية ،والتاء عوض عن الالم املحذوفة ،وأصلها الواو؛
بدليل َأ َم َوات ،فلام أرادوا تصغريه ردوا الالم كام ترد يف نظائره ،فصار :أميو ،فقلبت الواو ياء؛
الجتامعها مع الياء وسبق الياء بالسكون ،وأدغمت فيها الياء ،ثم زيد عليها تاء التأنيث عىل ما
هو قياس االسم الثالثي املؤنث املجرد من التاء عند تصغريه ،فصار :أمية ،فأما تاء العوض فقد
حذفت حني ردت الالم؛ ألنه ال جيمع بني العوض واملعوض ،والنسبة إىل َأ َمة املكربَ :أ َموي -
برد الالم وجوب ًا -كام هو قياس مثله .متت من حاشية عىل رشح الريض للشافية بتِصف.

(عدو فاتفاق) بني سيبويه واملربد؛ لعدم استثقال الواو املشددة قبل الياء
إىل
ٍّ
استثقال الياء املشددة قبلها ،كام أن الضمة ال تستثقل قبلها يف نحو :عضدي
استثقال الكرسة قبلها يف نحوَ :ن ِمرِ ي؛ لتخالف الثقالء.
(و)أما إبقاء الواو املشددة يف فعولة فقد اختلفا فيه( ،قال املربد يف نحو:
عدوة) :ينسب إليها (مثله) أي :مثل املذكر ،فتبقى الواو املشددة ،فيقال
ّ
عدوي( ،وقال سيبويه) :بل حتذف الواو ويفتح ما قبلها ،فتقول( :عَدَ ِوي)
شنوءة شاذ ال
شنوءة ،قال املربدَ :شنَ ِئي يف ْ
قياس ًا عىل الصحيح نحوَ :شنَ ِئي يف ْ
جيوز القياس عليه.
شنوءة ،فإهنم قالوا فيها :شنئي ،قال :وقول
غر سيبويه ْ
قال الريض :والذي َّ
املربد هاهنا متني.
دي
كِص ّ
وإذا نسبت إىل قيس وعيص علمني قلتُ :ق َس ّ
وي و ُعصوي ُ َ
فضممت الفاء ألن أصله الضم ،وإنام كنت كرسته إتباع ًا لكرسة العني ،فلام
انفتحت العني يف النسبة رجعت الفاء إىل أصلها.
(وحتذف الياء األخرية من نحو ):س ِّيد وم ِّيت مام كان عىل وزن َف ْي ِعل من
األجوف ،ومن نحوُ :م َه ِّيم مام كان عىل وزن ُم َف ِّعل من األجوف أيض ًا ،فيقال:

(س ْيدي و َم ْيتي و ُم َه ْيمي من َه َّيم) احلب فالن ًا ،أي :صريه هائ ًام متحري ًا؛
َ
استثقاالً الجتامع أربع ياءات وكرستني ،ومل ُحتذف الساكنة؛ لئال يبقى ياء
متحركة( )1بعدها حرف مكسور بعدها ياء مشددة؛ إذ النطق بمثل ذلك أصعب
وطائي شاذ) أصله:
من النطق باملشددتني بكثري ،وذلك ظاهر يف احلس( ،
ّ
ئي بياء ساكنة ،ثم
ط ِّيئي كميتي فحذفت الياء املكسورة كام هو القياس ،فصار ط ْي ٌّ
قلبوا الياء الساكنة ألف ًا عىل غري القياس؛ قصد ًا للتخفيف؛ لكثرة استعامهلم إياه،
( –)1بالكرسة .متت
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أو حذفت الياء الساكنة عىل غري القياس ،ثم قلبت الياء املكسورة ألف ًا لتحركها
وانفتاح ما قبلها عىل القياس ،واألول هو املوافق لكالمه يف اإلعالل(.)1
هوم ،أي :نام نوم ًا خفيف ًا،
(فإن كان ُم َه ِّيم تصغري ُم َه ِّوم) اسم فاعل من َّ

فإذا صغرته خففته بأن حذفت إحدى الواوين؛ الجتامع زيادتني :هي( )2وامليم،

وامليم أفضل -كام تقدم -فصار ُم َهيوم ًا ،فتقلب الواو ياء؛ الجتامعها مع الياء
وسبق الياء بالسكون( .قيلُ :م َه ِّي ْيمي بالتعويض) أي :بتعويض املدة عن
الزائد املحذوف ،يعني أنك كنت قبل النسبة خمري ًا بني اإلتيان بمدة العوض
وبني أن ال تأيت هبا ،وأما إذا نسبت إىل هذا املصغر فالواجب إبدال الياء من الواو
يمي؛ ألنك لو نسبت إليه بحذف الياء األخرية اللتبس
املحذوف؛ فتقولُ :م َه ّي ٌّ

باملنسوب( )3إىل ُم َه ِّيم اسم فاعل ،ولو أبقيتها ألدى إىل االستثقال كام تقدم،

فأتيت بالياء الساكنة التي كانت جائزة فيه قبل النسبة ،وصارت واجبة؛ لتفصل
مه ّيم» وبني « ُم َه ّيم» مصغر
بني الكرسات .وال فرق بني «مهيم» مصغر « َ
« ُم َه ِّوم» ،فال وجه للتخصيص بمصغر «مهوم».
واعلم أن قياس ما تقدم يف التصغري أن ال يقال يف تصغري مهيم( )4ومهوم

( –)1ألنه قال يف اإلعالل« :وطائي شاذ» فلو كان املحذوف الياء الساكنة -أي :األوىل -ملا كان
شاذ ًا؛ إذ تكون الثانية حتركت وانفتح ما قبلها فتقلب ألف ًا عىل القياس.
( –)2قوله« :هي» أي :إحدى الواوين .متت
( –)3أي :لو نسبت إىل مه ِّيم بحذف الياء الثانية وقلتُ :م َه ْيمي التبس باملنسوب إىل ُم َه ِّيم اسم فاعل
من ه َّيم احلب فالن ًا ،وإن قلتُ :م َه ِّيمي بال حذف أدى إىل االستثقال كام تقدم من اجتامع أربع
ياءات وكرستني ،فأبقيت اليائني وجئت بعدهام بياء العوض وجوب ًا لتفصل بني الكرسات
فقلتُ :م َه ِّي ْي ِمي.
( –)4ألن يف مهيم ومهوم زيادتني :امليم وإحدى اليائني يف مهيم ،وامليم وإحدى الواوين يف مهوم،
وقد تقدم أن ذا الزيادتني حيذف منه أقلهام فائدة إن مل تكن مدة ،وعند املصنف أن الزائد هو
الثاين ،وهو حرف علة واقع بعد كرسة التصغري فال حيذف ،فكأن املصنف بنى هنا عىل قول من
يقول :إن الزائد هو األول ،فيحذف ألنه غري املدة ،أو كأنه ال جييز يف التصغري بقاء حرف العلة
إال إذا كان مدة ،وهو هنا غري مدة؛ ألنه متحرك.

إال مه ِّي ْيم عىل األكثر( ،)1ومهيويم عىل األقل؛ ألن الزائد هو الثاين عند املصنف
حرف علة واقع بعد كرسة التصغري ،وقد تقدم أنه يبقى،
كام سيأيت -وهوُ
َّ
فكأن ما ذكره هنا مبني عىل
كمسرييل يف :مرسول ،ومشرييف يف :مرشيف،
قول ،أو كأنه ال جييز يف التصغري إبقاء حرف العلة( )2مطلق ًا ،بل برشط أن يكون
مدة؛ كام هو ظاهر تعبريه هناك باملدة.
(و)إن كان آخر االسم املنسوب إليه ألف ًا فال خيلو :إما أن تكون ثالثة أو ما
فوقها ،فإن كانت ثالثة فإهنا (تقلب) تلك (األلف األخرية الثالثة) سواء
واو كعصا ،أو ٍ
كانت أصلية كمتى وإذا ،أو منقلبة عن ٍ
ياء كرحى ،ويف بعض
النسخ «مطلق ًا» ومعناه ما ذكرنا.
(و)إن كانت رابعة فإهنا تقلب أيض ًا تلك األلف (الرابعة املنقلبة) عن واو
أو عن ياء ،وكذا األصلية كحتَّى َّ
كأرطى ،ولو رصح
وكال ،والتي لإلحلاق ْ
املصنف هبام لكان أوىل (واو ًا)؛ ألن ما قبل ياء النسبة ال يكون إال مكسور ًا،
فوجب ردها إىل حرف يقبل احلركة ،فردت إىل الواو التي هي أختها؛ ألهنا
أنسب من الياء يف النسب ،ومل حتذف؛ لكوهنا أصلية أو يف حكم األصلية ،مع
صوي) يف عصا ،وألفها منقلبة عن واو،
خفة الوزن( ،)3وذلك يف الثالثة (ك َع َ
(ورحوي) يف رحى ،وألفها منقلبة عن ياء ،و َمتَوي يف املنسوب إىل متى،
وإِ َذوي يف املنسوب إىل إذا( .و)يف الرابعة نحوَ ( :م ْل َهوي) يف َم ْل َهى ،وألفها

وحتَّوي يف حتى،
منقلبة عن واو( ،و َمر َموي) يف َم ْرمى ،وألفه منقلبة عن ياءَ ،
وأر َطوي يف ْأرطى ،وهي لإلحلاق.
وهي أصليةْ ،
( –)1أي :عىل األكثر من قلب الواو ياء وإدغام ياء التصغري فيها ،وقوله« :أو مهيويم عىل األقل»
أي :تصحيح الواو كام مر يف أسيود.
( –)2الواقع بعد كرسة التصغري ،وقوله :مطلق ًا ،أي :سواء كان مدة أم ال.
( –)3لتخرج اخلامسة والسادسة.
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(وحتذف) األلف إذا كانت (غريها) أي :غري الرابعة املنقلبة ،بل وغري ما
ذكرنا من األصلية والتي لإلحلاق ،وهي( )1الرابعة التي للتأنيث؛ ألهنا ملا كانت
زائدة عالمة للتأنيث ومل يكن بد من تغيريها بالقلب لو بقيت فحذفها أوىل؛ فرق ًا
بيل) يف النسبة إىل ُح ْبىل،
بينها وبني األصلية وما هي يف حكم األصلية،
ُ
(كح ّ

مجزى ،وهو :السري الرسيع.
(ومجزي) يف النسبة إىل َ َ
ََ
()2
امي يف ُم َرا َمى ،وهي
والتي فوق الرابعة؛ للثقل ،من اخلامس ِة نحوُ :م َر ٌّ
ْطي يف
منقلبة عن الياء،
ومصطفي يف مصطفى ،وهي منقلبة عن الواوَ ،
وح َبن ٌّ
ٌّ
وح َباري يف ُح َبارى ،وهي للتأنيث.
َح َبنْطى ،وهي لإلحلاق بسفرجلُ ،
كم ْست َْس ِق ٌّي يف ُم ْستَسقى ،وهي منقلبة عن الياء ،و ُمس َلنْ ِقي يف
والسادس ِة ُ

الوي يف حواليا ،وهي
ئي أو َح ْو ٌّ
ُم ْس َلنْ َقى ،وهي لإلحلاق بمحرنجمَ ،
وحوال ّ
ثري يف َق َب ْع َثرى ،وهي زائدة لتكثري األبنية.
زائدة للتأنيث ،و َق َب ْع ٌّ
(وقد جاء يف نحوُ :ح ْبىل) مام كانت فيه ألف التأنيث رابعة وهو ساكن
(ح ْب َلوي) تشبيه ًا هلا باألصلية وما يف حكمها( ،وح ْبالوي) تشبيه ًا هلا
الثاين ُ
بألف التأنيث املمدودة(.)3

وجيوز أيض ًا تشبيه الرابعة األصلية وما يف حكمها بألف التأنيث املقصورة()4

واملمدودة ،فيقالَ :ملهِ ٌّي وملهاوي ،وحتي وحتاوي ،وأرطي وأرطاوي،
(مجزي) فال جيوز تشبيهها فيه باألصلية
(بخالف) الرابعة فيام ثانيه متحرك نحوَ َ :
وما يف حكمها؛ لقيام احلركة فيه مقام احلرف اخلامس ،فال وجه غري حذفها.

( –)1أي :غريها ،وغري ما ذكرنا.
( –)2عطف عىل الرابعة من قوله :وهي الرابعة.
( –)3فتزيد قبلها ألف ًا آخر ،وتقلب ألف التأنيث واو ًا ،فتقول حبالوي ودنياوي كصحراوي .متت ريض
( –)4أي :يف احلذف.

(و)إن كان آخر االسم املنسوب إليه ياء مكسور ًا ما قبلها فإن كانت ثالثة فإهنا
(تقلب تلك الياء األخرية الثالثة املكسور ما قبلها) ال الساكن ما قبلها فستأيت
(واو ًا) استثقا ً
ال الجتامع الياءات مع حترك ما قبلها ،ومل حتذف؛ لئال يؤدي إىل
ِ
اإلخالل بالبنية وبقا ِئها( )1عىل حرفني ،ويفتح ما قبلها كام فتح يف نحوَ :ن َمري ،بل
هذا أوىل؛ ملكان حرف( )2العلة( ،كعموي) يف ٍ
عم( ،وشجوي) يف ٍ
شج.

(و)إن كان املكسور ما قبلها رابعة فإهنا (حتذف) تلك (الرابعة) سواء كان
الثاين متحرك ًا نحوَ « :ي َت ِقي» خمفف «ي َّتقي» إذا سمي به ،أو ساكن ًا فإهنا حتذف فيه
أيض ًا (عىل األفصح كقاض) يف املنسوب إىل قاض؛ الستثقال اجتامع الياءات
وعدم امللجي إىل قلبها واو ًا؛ لعدم اإلخالل بحذفها.
وقال املربد :جيوز «قاضوي» تشبيه ًا هلا بالثالثة؛ لقرب الوزن من الثالثي
بسبب سكون الثاين ،كام تقدم له نظري ذلك يف «تغلبي» ،وإىل ضعفه أشار
املصنف بقوله :عىل األفصح.
وإن كانت ما سوى الثالثة والرابعة بان تكون خامسة أو سادسة فإنه (حيذف
ما سواهام) لالستثقال مع عدم اإلخالل (كمشَّتي) يف النسبة إىل مشرتي،
وهي خامسة فيه ،و «مستسقي» يف النسبة إىل مستسقي ،وهي سادسة فيه،
(وباب حم ّيي) وهو اسم فاعل من ف َّعل املضاعف املعتل الالم والعني بالياء،
وكذلك مصغره (جاء) النسبة إليه (عىل حموي وحم ّيي) ألن الياء األخرية
خامسة جيب حذفها كام عرفت ،فيبقى حمي بعد حذفها كقيص وإن خالف الياء
الياء( )3كام قلنا يف حتية ،فيجوز فيه الوجهان كأموي وأم ّيي كام تقدم.
( –)1قوله« :وبقائها عىل حرفني» – عطف تفسري لإلخالل بالبنية .متت
( –)2قال الريض :وإذا فتحوا العني املكسورة يف الصحيح الالم فهو يف معتلها أوىل لئال تتواىل الثقالء.
( –)3يعني ياء قيص وحمي ،فياء قيص األوىل التي جيوز حذفها زائدة ،والثانية هي الم الكلمة ،وياء

=

[

]

وملا فرغ من الياء التي قبلها مكسور رشع يف الياء الثالثة التي قبلها ساكن
ور ْق َية وغزوة
صحيح ،واستطرد معها ذكر الواو فقال( :ونحو :ظبية و ِقن َية ُ
و ُعروة ِ
شوة) أي :ما كان مؤنث ًا آخره ياء أو واو من َف ْعلة أو فِ ْعلة أو ُف ْعلة
ور َ

(عىل القياس عند سيبويه) أي :ينسب إليه مع بقاء أصله بال تغيري غري حذف
التاء؛ خلفة الياء الساكن ما قبلها فض ً
ال عن الواو يف النسب( ،)1فيقالَ :ظ ْبيِي
و َغ ْز ِوي(.و ِز َنوي) يف النسبة إىل بني ِز ْن َية ،وهي قبيلة( ،و َق َروي) يف النسبة إىل

القرية (شاذ عنده) ،والقياسِ :ز ْني ِّي و َق ْري ِّي.

()2
جي ِّري عىل
(وقال يونس) :بل يفتح الثاين فيه؛ ألن التغيري بحذف التاء ُ َ

التغيري بالفتح؛ فيحصل بالتحريك قلب الياء واو ًا ،فتخف الكلمة ،مع قصد
الفرق بني املذكر واملؤنث ،فتقولَ ( :
ظ َبوي ،و) محل عليه الواوي فقال :يقال:

( َغ َز ِوي) ،فزِ َنوي و َق َروي قياس عنده .واحلق قول سيبويه(.)3
ٍ
وغزو) مام كان آخره ياء أو واو قبلها ساكن وهو
(واتفقا يف باب ظبي

مذكر عىل أنه ينسب إليه عىل األصل؛ فيقالَ :ظ ْبي ٌِّي و َغ ْز ِوي؛ لعدم املسوغ
ي) يف املنسوب إىل بدو (شاذ عند
للفتح( )4هنا كام كان يف ذي التاء( ،وبَدَ ِو ّ

اجلميع) لكونه مذكر ًا.

حمي األوىل هي العني عىل القول بأن الزائد هو الثاين كام عند املصنف ،والثانية زائدة.
( –)1فهي يف النسب وقبلها متحرك أخف من الياء فكيف وما قبلها ساكن ،قال الريض :وإذا كان
يلتجأ إىل الواو مع حترك ما قبلها يف نحو :عموي وقاضوي عند بعضهم فام ظنك برتكها عىل
حاهلا مع سكون ما قبلها .متت
( –)2كام عرفت من أن َمرد اجتامع الياءات ال تأثري له يف القلب بل ال بد من حتريك ما قبلها .متت منه
( –)3إذ التخفيف حاصل ،واألصل عدم التغيري .متت ريض
( –)4وهو التغيري بحذف التاء املجرئ عىل التغيري.

(وباب طي وحي) مام آخره ياء مشددة بعد حرف واحد ،سواء كانت أوىل
اليائني منقلبة عن واو :كطي؛ إذ أصله َط ْوي ،قلبت الواو ياء الجتامعها مع الياء
وسبقها بالسكون ،أو ال :كحي ،كام سيأيت يف اإلعالل أن عينه والمه ياءان عىل
الصحيح( ،ترد األوىل) من اليائني (إىل أصلها) إن كان هلا أصل وهو الواو كام
يف «طي» (وتفتح)؛ أما فتحها فليحصل فك اإلدغام بالتحريك الذي حيصل به
قلب الياء الثانية واو ًا -كام تقدم يف نحوَ :ع َموي -فتخف الكلمة ،وأما
ختصيص الفتح فلخفته ،وأما ردها إىل أصلها فلزوال موجب قلبها ياء أعني
سكوهنا( ،فيقال :طووي) يف طي( ،و)إن مل يكن هلا أصل فتحت وقلبت
الثانية واو ًا نحو( :حيوي) يف حي ،وملا كان فتح األوىل يستلزم قلب الثانية واو ًا
مل يذكره املصنف.
وكوة()1
دو ،وهي :املفازةّ ،
(بخالف) ما آخره واو مشددة بعد حرف نحوّ :

وهي :ثقب( )2البيت ،فإنه ال يغري عن حاله؛ لعدم استثقال الواو املشددة قبل
وكوي).
ي ِّ
دو ّ
ياء النسبة ،فيقال يف النسبة إليهامِّ ( :

هذا حكم ما آخره ياء مشددة بعد حرف واحد ،وقد عرفت حكم ما آخره
ياء مشددة بعد حرفني نحوَ « :غنِي و ُق َيص».
(و)أما (ما آخره ياء مشددة بعد ثالثة) أحرف فنقول( :إن كانت يف
نحو :مرمي) بأن تكون رابعة واألخرية أصلية (قيل :مرموي) بحذف األوىل
وقلب الثانية واو ًا ،وال حتذف؛ احرتام ًا للحرف األصّل( ،و َم ْر ِمي) بحذفهام
لالستثقال ،وهو األوىل( ،وإن كانت) املشددة كلها (زائدة حذفت) أي:
( –)1الكوة –بالفتح :-ثقب البيت ،واجلمع :كواء –بالكرس -ممدود ومقصور ،والكوة –بالضم:-
لغة ،ومجعها :كوى .متت خمتار
( –)2الثقب –بالفتح :-واحد الثقوب ،والثقب –بالضم :-مجع ثقبة ،كالثقب -بفتح القاف .-متت خمتار
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ليس فيها الوجهان كام كان فيام الثانية فيه أصلية ،بل حتذف لالستثقال ،سواء
كانت رابعة (ككريس) ،فيكون املنسوب واملنسوب إليه بلفظ واحد ،أو كانت
خامسة (و)ذلك نحو( :بَخايت يف) النسبة إىل (بخايت) اسم رجل ،فهو غري
منِصف؛ لكونه يف األصل أقىص اجلموع؛ إذ هو يف األصل مجع بُختي(،)1
واملنسوب إىل هذا( )2يكون منِصف ًا؛ ألن ياء النسبة ال تعد يف أبنية اجلموع.

وكذا لو كان ثاين اخلامسة املشددة أصلي ًا فإهنا حتذف أيض ًا ،كام لو نسبت إىل
أثايف( )3اسم رجل مث ً
ال ،وإنام قال« :اسم رجل» ألنه ال ينسب إليه مجيع ًا.
(وما آخره مهزة بعد ألف) زائدة( )4إذا مل تكن اهلمزة بدالً عن حرف
أصّل غري حرف العلة ال ختلو من أربعة أقسام :للتأنيث ،أو أصلية ،أو منقلبة،
أو لإلحلاق.
(فإن كانت للتأنيث قلبت) يف النسبة (واو ًا)؛ قصد ًا للفرق بني األصّل
أنسب
املحض والزائد املحض ،وكان الزائد بالتغيري أوىل ،وخصت الواو ألهنا
ُ

( –)1البخت –بالفتح :-اجلد ،معرب ،وبالضم :اإلبل اخلراسانية؛ كالبختية ،واجلمع :بخايت
وبخاتى وبخات .متت قاموس.
( –)2أي :إىل بخايت اسم رجل ،فالفرق بني املنسوب واملنسوب إليه الِصف وعدمه .متت
( –)3األثايف –بتخفيف الياء :-مجع ُأثفية –بضم اهلمزة ،وسكون الثاء ،بعدها فاء مكسورة ،فياء
مشددة ،وقد ختفف -وهي حجر يوضع عليها القدر ،وهي ثالثة أحجار.
( –)4هنا نسختان إحداهام هكذا :وما آخره مهزة بعد ألف زائدة ال ختلو من..إلخ .والثانية هكذا:
وما آخره مهزة بعد ألف إذا مل تكن اهلمزة بدالً..إلخ.
ويرتتب عىل النسختني كالمه اآليت ،حيث قال بناء عىل النسخة األوىل :وإنام قيدت األلف بأن تكون
زائدة ألهنا لو كانت..إلخ .وقال بناء عىل الثانية :وإنام قلت :إذا مل تكن اهلمزة بدالً عن حرف
أصّل..إلخ واملعنى واحد ،فالتقييد بزائدة خيرج مهزة ماء؛ ألهنا واقعة بعد ألف مبدلة من أصل
فال تغري اهلمزة ،والتقييد بإذا مل تكن اهلمزة بدالً من حرف أصّل غري حرف العلة خيرج مهزة
ماء؛ ألهنا بدل من حرف أصّل غري حرف العلة وهو اهلاء فال تغري.

وأكثر ما يقلب احلرف املستثقل إليه قبل ياء النسبة ،فيقال
احلروف إىل الياء(،)1
ُ
يف النسبة إىل محراء :محراوي.
(وصنعاين وهبراين وروحاين) يف املنسوب إىل صنعاء -بلد يف اليمن،-
وهبراء -قبيلة من قضاعة ،-وروحاء -موضع قريب من املدينة رشفها اهلل
وح ُروري) يف املنسوب إىل َجلوالء،
(وج ُلويل َ
تعاىل ،-بقلب اهلمزة نون ًا فيهاَ ،

موضع بالعراق ،وحروراء كذلك( )2أيض ًا ،بحذف اهلمزة واأللف التي قبلها
فيهام( ،شاذ) ،والقياس« :صنعاوي» بقلب اهلمزة واو ًا ،وكذلك سائرها.

ُ
مشاهبة ألف التأنيث
ووج ُه قلب اهلمزة نون ًا فيام قلبت فيه من ذلك مع الشذوذ
املمدودة لأللف والنون ،ووج ُه احلذف يف «جلوالء وحروراء» ُ
طول االسم ،شبهوا

ألف التأنيث بتائه( .)3واحلرورية :هم اخلوارج ،سامهم هبذا االسم أمري املؤمنني

عّل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه ملا نزلوا بـ «حروراء» حني فارقوه.
(وإن كانت أصلية ثبتت عىل األكثر)؛ ألن اهلمزة ال تستثقل قبل الياء
استثقال الياء قبلها(( ،)4كقرائي) يف املنسوب إىل «قراء»( ،)5و«وضائي» يف
املنسوب إىل «وضاء»(.)6
تشبيهها
وقال« :عىل األكثر» ألنه قد جا َء عىل قلة حتى يكاد يلحق بالشذوذ
ُ

بالتي للتأنيث؛ فتقلب واو ًا ،نحو :قراوي ووضاوي( ،وإال) أي :وإن مل تكن
للتأنيث وال أصلية رصف ًا( )7بأن تكون منقلبة عن أصل ككساء ورداء،
( –)1ومل تقلب ياء لئال جيتمع ثالث ياءات .متت جاربردي.
( –)2أي :موضع بالعراق.
( –)3فحذفوها كام حتذف التاء .متت
( –)4أي :قبل الياء .متت
( –)5القراء –بضم القاف وتشديد الراء مفتوحة :-الناسك املتعبد ،وبفتح القاف وتشديد الراء
كذلك :احلسن القراءة أو الكثريها.
( –)6الوضاء –بضم الواو وتشديد الضاد مفتوحة :-الويضء احلسن الوجه.
( –)7أي :حمض ًا.
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أو لإلحلاق ك ِع ْل َباء(( )1فالوجهان) :قلبها وواو ًا ،وإبقاؤها بحاهلا( ،ككساوي
وعلباوي) يف املنسوب إىل «كساء» ،وهي فيه منقلبة عن واو ،وأصله :كساو،
وإىل علباء ،وهي فيه زائدة لإلحلاق بدحراج.
[وإنام كان فيهام وجهان( ])2ألن هلام نسبة إىل األصّل؛ من حيث كون
إحداهام منقلبة عن أصّل واألخرى يف مقابلة احلرف األصّل ،وهلام نسبة إىل
الزائد الِصف؛ من حيث إن عني اهلمزة فيهام ليست الم الكلمة كام يف قراء،
لكن القلب يف امللحقة أوىل منه يف املنقلبة ،والقلب يف املنقلبة أوىل منه يف
األصلية ،والقلب يف امللحقة أوىل من البقاء ،ويف املنقلبة عىل العكس ،وهو يف
األصلية كالشاذ.
وإنام قلت(« :)3إذا مل تكن اهلمزة بدالً عن حرف أصّل غري حرف العلة»
ألهنا لو كانت كذلك ،كامء إذ أصله :موه ،ومهزته بدل عن اهلاء ،فليس فيه إال
إثبات اهلمزة ،تقول :مائي( ،وشاوي) يف شاء ،ومهزته –أيض ًا -بدل من اهلاء
(شاذ) ،والقياس شائي.
(وباب ِسقاية) ودرحاية( )4وحواليا مام وقعت فيه الياء بعد ألف زائدة مل
تقلب فيه مهزة ملانع(( )5سقائي باهلمز) ودرحائي وحوالئي؛ إذ املانع كان هو
التاء واأللف ،وقد زالتا للنسبة ،وليس لياء النسبة اتصال تاء التأنيث وألفه؛ إذ

( –)1العلباء –بكرس فسكون :-عصب عنق البعري ،ويقال :الغليظ منه خاصة.
( –)2متت نجم.
( –)3يف نسخة :وإنام قيدت األلف بأن تكون زائدة ألهنا لو كانت بعد املنقلبة عن أصل كامء إذ
أصله..إلخ كام تقدم يف حاشية سابقة ،وفيها إشارة إىل هذا.
( –)4رجل ِد ْر َحا َية ،أي :قصري سمني ضخم البطن ،وهو فعالية ،ملحق بجعظاوة .صحاح
( –)5وهو عدم تطرفها بسبب التاء غري الطارئة يف سقاية ودرحاية ،واأللف يف حواليا.

األلف الزمة دائ ًام ،والتاء قد تلزم يف بعض املواضع نحو :قمحدوة( ،)1بخالف
تلك( ،)2فصارت الياء( )3كاملتطرفة ،وهي ثقيلة يف النسبة قبل يائها ،فقلبت مهزة،
كام هو قياسها إذا تطرفت عىل ما سيأيت يف اإلعالل إن شاء اهلل تعاىل ،وبعضهم
يقلبها واو ًا فيقول :سقاوي ونحوه؛ لكثرة قلب الياء واو ًا قبل ياء النسبة.
(وباب َش َقاوة) مام وقعت فيه الواو بعد ألف زائدة مل تقلب فيه مهزة
ملانع(( )4شقاوي بالواو)؛ ألن تطرف الواو عارض ألجل النسبة ،والواو ال
تستثقل يف النسبة قبل يائها.
(وباب راي وراية) مام كان آخره ياء ثالثة بعد ألف ،وال تكون تلك األلف إال
منقلبة عن عني الكلمة -سواء كان مذكر ًا أم مؤنث ًا -جيوز فيه ثالثة أوجه( :رائي)
باهلمزة؛ تشبيه ًا للياء فيه بالواقعة بعد ألف زائدة َل َّما استثقلت بعض استثقال قبل

ياء النسبة( ،ورايي) ببقائها ،وهو القياس؛ خلفتها بسكون ما قبلها :كظبيي،
(وراوي) بقلبها واو ًا؛ تشبيه ًا هلا بالياء الثالثة يف نحوٍ :
عم؛ ألن األلف حاجز غري

حصني ،فكأهنا والية للفتحة ،أو ألن األلف خلفته يف حكم الفتحة.
(وما كان عىل حرفني) بسبب حذف ثالثه عىل ثالثة أقسام:
قسم جيب رد حمذوفه يف النسبة ،وقسم يمتنع ،وقسم جيوز فيه األمران.
فاألولَ :ضبان :أحدهام مرشوط بثالثة رشوط :أشار إليه وإليها بقوله( :إن
كان متحرك األوسط أص ً
ال) أي :يف أصل الوضع( ،و)كان (املحذوف
الالم ،ومل يعوض مهزة وصل).
( –)1القمحدوة :ما خلف الرأس ،واجلمع :قامحد .صحاح
( –)2أي :ياء النسبة.
( –)3يف سقاية.
( –)4وهو عدم تطرفها بسبب التاء غري الطارئة .متت
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وثانيهام مرشوط برشطني :أشار إليهام وإليه بقوله( :أو كان املحذوف فاء)
واملطرد منه املصدر الذي فاؤه واو حتذف يف مضارعه :كعدة وزنة وشية( ،وهو
معتل الالم -وجب رده) أي :رد ذلك املحذوف (كأبوي وأخوي
وستهي) هذه أمثلة الرضب األول ،أعني ما حترك وسطه وضع ًا ،فإن أصلها:
أبَو َ
وستَه.
وأخو َ
وإنام وجب رد الالم فيه لئال يلزم اإلجحاف يف البنية بحذف الالم وحذف
حركة العني()1؛ إذ هذه الكرسة ألجل ياء النسبة ،مع أن املحذوف يف( )2اآلخر
الذي هو حمل التغيري.
وإنام قال( :يف ست) لئال يلتبس باملنسوب إىل «سه» -بحذف العني -فإنه ال
جيوز فيه رد املحذوف.
وعموم كالمه يقيض بأن النسبة جتوز إىل «فم» برد املحذوف أيض ًا فيقال:
َف َوهي؛ إذ هو حمذوف( )3الالم ،متحرك األوسط( )4يف األصل؛ إذ أصله « َف َوه»،
وإىل فو زيد مث ً
فمي،
ال :فوهي .لكن الريض قال :يقال يف النسبة إىل فو زيدّ :
فمي وفموي ،ومل يذكر غريه(.)5
و َن َقل عن سيبويه أنه يقال يف النسبة إىل فمّ :

يب يف «أب» للزم اإلجحاف بحذف الالم ،وهي الواو ،وحذف
( –)1أي :لو مل ترد الالم وقيل :أ ٌّ
حركة العني ،وهي الفتحة ،وأما الكرسة فهي ألجل ياء النسبة .متت
( –)2قوله« :مع أن املحذوف يف اآلخر» أي :فريد املحذوف.
( –)3قال الريض يف رشح الكافية :أصله فوه بفتح الفاء وسكون العني أما فتح الفاء فألن فم بفتح
الفاء أكثر وأفصح من الضم والكرس ،وأما سكون العني فألنه ال دليل عىل احلركة واألصل
السكون ،انتهى .فقول الشارح هنا مبني عىل قوله إنه متحرك األوسط يف نسخته ثم َضب
عليه وقال :ساكن الوسط ،فعىل هذا ليس من القسم الذي جيب فيه رد املحذوف فكان حقه أن
يذكر فيام جيوز فيه األمران .متت
( –)4يف النسخة األم :ساكن األوسط ،قال فيها :وجدت نسخة صحيحة هكذا ،يعني :ساكن
الوسط ،ثم قال يف حاشية عليها ما لفظه :كان الثابت يف نسخة املصنف عوض قوله ساكن:
متحرك ،ثم َضب عليه بخط يده ،إال أنه ليس مام نحن بصدده؛ إذ هو من قوله :وإال
فالوجهان .متت
( –)5أي :غري هذا املذكور من فمي وفموي .متت

(ووشوي يف شية) هذا مثال للرضب الثاين؛ إذ أصله وشية ،فحذفت
الفاء ،فإذا نسبت إليه وجب رد املحذوف؛ إذ ليس يف الكلامت املعربة الثنائية()1

ما ثانيه حرف علة ،وكانت التاء قائمة مقام الثالث فلم يكن قبل حذفها عىل
حرفني ،فلام حذفت للنسبة بقي عىل حرفني ،فلام احتيج إىل ثالث كان املحذوف
هو األوىل بأن يؤتى به ،وبقيت كرسة السني عىل حاهلا ،ومل جتعل ساكنة كام
كانت يف األصل؛ ألن الفاء وإن كانت أص ً
ال إال أن ردها هاهنا للرضورة ،وهي
ما ذكرنا( ،)2وهذه الرضورة عارضة يف النسبة فلم يعتد هبا؛ فلم حتذف كرسة
العني الالزمة هلا عند حذف الفاء ،فصار ِو ِشي ِّي كإِب ِِّل ،ففتح العني كام يف إبَّل،
وقلبت الياء واو ًا كام يف حيوي.

ولعلك تقول :بقي قسم مل يعلم حكمه ،وهو ما كان املحذوف عينه وهو
معتل الالم فنقول :ذلك غري موجود()3؛ إذ مل حتذف العني إال يف سه اتفاق ًا ،ومذ
عىل قول(.)4
(وقال األخفش ):ترد العني إىل سكوهنا األصّل ملا ردت الفاء ،فيقال:
ِ
(و ْشي ِّي عىل األصل) ك ِقنْي ِّي( )5وال تستثقل الياءات؛ ألجل سكون العني.

والثاين(َ )6ضب واحد ،أشار إليه بقوله( :وإن كانت المه صحيحة

واملحذوف غريها) من فاء أو عني (مل يرد ،كعدي) يف عدة( ،و ِز ِين) يف زنة،
واملحذوف فيهام الفاء؛ إذ أصلهام :وعدة ووزنة ،فال ترد الفاء يف النسبة؛ لكون
( –)1املستقلة .متت .وال يشكل عىل هذا بذو؛ ألهنا مل تستعمل مقطوعة عن اإلضافة ،فهي من قبيل
ما ال يستقل بنفسه .متت نيسابوري.
( –)2يعني من أنه ليس يف الكلامت املعربة الثنائية..إلخ.
( –)3أي :مع مصريه عىل حرفني ،احرتاز من نحو :مري و ُيري خمففي مرئي ويرئي علمني ،فتقول
يف النسبة :مري ويري.
( –)4والالم فيهام صحيحة.
( –)5يف قنية .متت
( –)6وهو الذي يمتنع رد حمذوفه .متت
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الالم صحيحة( ،)1وعدم كون املحذوف يف حمل التغيري( ،وسهي يف سه)
واملحذوف فيه العني؛ إذ أصله سته ،فال ترد العني؛ لذلك أيض ًا.
(وجاء) يف «عدة» عن ناس من العرب ( ِعدَ وي) شاذ ًا( ،وليس) هذا
(برد) للمحذوف كام زعم الفراء؛ إذ لو كان رد ًا لرد يف موضعه ،بل هذا زيادة
واو يف موضع التغيري عىل غري قياس كالعوض عن املحذوف.
قيل :أو قلب( ،)2بجعل الفاء موضع الالم.
وفيه :أنه ال قلب إال مع الرد ،وإن أراد( )3ليس برد فقط ،بل هو رد مع قلب
فالظاهر أنه ليس مراد املصنف؛ إذ ذلك( )4عني مذهب الفراء كام قرره
الريض( ،)5والظاهر أن املصنف أراد بقوله« :وليس برد» اإلشارة إىل رد
كالمه( )6فتأمل.
والثالث ما أشار إليه بقوله( :وما سواهام) أي :ما سوى ما جيب فيه الرد
وما يمتنع ،وهو ثالثة أَضب :ما مل يكن متحرك األوسط أص ً
ال من املحذوف
الالم ،وما كان متحرك األوسط منه وعوض فيه مهزة الوصل ،وما كان ساكن
الوسط منه وعوض فيه مهزة الوصل ،فاملختار أنه (جيوز فيه األمران ك َغ ِدي
كجمّل -يف املنسوب إىل غد ،هذا مثال األول؛ إذ أصله « َغدْ و»
و َغدَ وي) – َ
ك َف ْل ٍ
س ،فإن شئت مل ترد املحذوف؛ ألن أصله سكون العني؛ فال يلزم من ترك

( –)1أي :فال يلزم إذا مل يرد املحذوف ما يلزم يف شية من قوله :إذ ليس يف الكلامت املعربة الثنائية ما
ثانيه حرف علة.
( –)2قوله« :أو قلب» عطف عىل «زيادة» يف قوله« :بل هذا زيادة..إلخ».
( –)3أي :صاحب القيل .متت
( –)4أي :الرد مع القلب.
( –)5حيث قال :والفراء جيعل الفاء املحذوفة يف هذا الباب من الصحيح الالم كان أو من معتله بعد الالم،
حتى يصري يف موضع التغيري -أي :اآلخر -فيصح ردها فيقولِ :عدَ ِوي وزِ َنوِ ي َو ِش َيوِ ي .متت
( –)6أي :كالم الفراء .فكيف يقال إنه أراد بقوله :وليس برد ،أي :فقط .بل هو رد مع قلب.

الرد إخالل بالكلمة( ،)1بخالف أب –مث ً
ال -كام تقدم ،وإن شئت رددت؛ ألن
الالم قابل للتغري.
(وابني وبَنَوي) يف املنسوب إىل ابن؛ هذا مثال الثاين()2؛ فلك االكتفاء
بالعوض لقيامه مقام املعوض ،فتقول :ابني ،ولك الرد إىل األصل وحذف
العوض؛ لئال جيمع بينه وبني املعوض ،فتقول :بنوي.
وإنام قلنا :إن اهلمزة عوض عن الالم؛ ملعاقبتها إياها؛ إذ ال جيتمعان.
وهذا( )3حكم مطرد يف كل ثالثي حمذوف الالم يف أوله مهزة الوصل.
(وحرِ ي ِ
ِ
وح َر ِحي) –ك ِعنَبي -يف املنسوب إىل ِح ْرح ،وهذا أيض ًا مثال
لألول ،ولو وصله باملثال األول لكان أوىل ،وإنام مثل لألول بمثالني ألن
أحدهام من املعتل الالم ،وثانيهام من صحيحه.
واعلم أنك إذا نسبت إىل ما أصل عينه السكون برد الالم فإنك تفتح عينه إذا
مل يكن مضاعف ًا()4؛ ألن العني صارت الزمة للحركة اإلعرابية ،فلام رددت
املحذوف قصدت أن ال جتردها عن بعض احلركات تنبيه ًا عىل لزومها
للحركات قبل ،والفتحة أخفها؛ ففتحتها.
(وأبو احلسن) األخفش (يسكن ما أصله السكون) رد ًا إىل األصل،
وح ْر ِحي) ِ
وي َك َف ْلِسِ ،
كح ْربي.
(فيقولَ :غدْ ّ
ومل يذكر( )5للثالث مثاالً ،ومثاله :اسمي و ِسـُـ ْموي يف املنسوب إىل اسم.

( –)1بحذف الالم وحركة العني؛ ألن العني هنا ساكنة ،بخالف أب .متت
( –)2وهو ما كان متحرك األوسط من املحذوف الالم وعوض فيه مهزة وصل.
( –)3قال الريض :واعلم أن كل ثالثي حمذوف الالم يف أوله مهزة الوصل تعاقب الالم فهي
كالعوض منها؛ فإن رددت الالم حذفت اهلمزة ،وإن أثبت اهلمزة حذفت الالم .متت
ريب باإلسكان لإلدغام اتفاق ًا؛
«ر َب» املخففة فإنك تقولِّ :
( –)4فإن كان مضاعف ًا كام إذا نسبت إىل ُ
لئال يثقل بفك اإلدغام .متت منه
( –)5أي :املصنف ،للثالث :وهو ما كان ساكن الوسط من املعتل الالم وعوض فيه مهزة وصل.
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(وأخت وبنت) ونحوهام مام أبدل فيه من الالم يف الثالثي التاء ،وهي
األسامء املعدودة التي تقدم ذكرها يف التصغري (كأخ وابن عند سيبويه)
فينسب إليهام بحذف التاء ورد املحذوف؛ وذلك ألن يف التاء -وإن كانت بدالً
من الالم -رائح ًة من التأنيث؛ الختصاصها باملؤنث ،فتحذف للنسبة ،فإذا
حذفت رجع إىل صيغة املذكر؛ ألن مجيع ذلك كان مذكر ًا يف األصل ،فلام أبدلت
بضم الفاء من «أخت» ،وكرسها من «بنت
التاء من الالم غريت الصيغة
ِّ
وثنتان» ،وإسكا ِن العني فيها()1؛ تنبيه ًا عىل َأ َّن هذا التأنيث ليس قياسي ًا كام يف
ضارب وضاربة ،و َأ َّن التاء ليست ملحض التأنيث ،بل فيها رائحة منه ،فتقول يف
أختَ :أ َخوِ ي ،ويف بنت :بَنَوي ،ويف ثنتانَ :ثنَوي.
(وعليه) أي :عىل قياس مذهبه يف نحو :أخت ،يقال يف املنسوب إىل كلتا:
( ِكلوي) كعنبي؛ ألن التاء فيه عنده بدل من الالم ،وملا مل تكن لِصيح التأنيث
وج َاز اإلتيان بعدها بألف التأنيث وتوسيط التاء ،ومل يكن ذلك
ُس ِّك َن ما قبلهاَ ،
مجع ًا لعالمتي تأنيث؛ ألن التاء ليست ملحض التأنيث ،بل فيها رائحة منه كام

عرفت ،فـ «كلتا» عنده كـ «حبىل» :األلف فيه للتأنيث ،ال ينِصف ال معرفة وال
نكرة ،فإذا نسبت إليه رددت الكلمة إىل صيغة املذكر كام يف نحو :أخت ،فيصري:
مجزي.
كلوي -بفتح العني -فيجب حذف ألف التأنيث ،كام يف َ َ
(وقال يونس ):جيوز أيض ًا( )2يف املنسوب إىل أخت وبنت (أختِي
وبنتي)؛ نظر ًا إىل أن التاء ليست( )3للتأنيث ،وهي بدل من الالم.
(وعليه) أي :عىل قياس جتويز «أختي وبنتي» جيوز يف املنسوب إىل كلتا
( –)1أي :يف الثالثة :أخت وبنت وثنتان.
( –)2مع أخوي وبنوي .متت
( –)3أي :ليست للتأنيث فتحذف للنسبة ،وهي بدل من الالم فكأهنا أصل.

تي وكلتوي وكلتاوي) كحبّل يف املنسوب إىل حبىل ،فإنه جيوز فيه األوجه
(ك ْل ُّ
الثالثة كام تقدم .هذا حكم ما له ثالث فحذف.
وأما ما ليس له ثالث أص ً
ال ،فإن نسبت إليه من غري جعله عل ًام لغري اللفظ
ضعفت ثانيه ،نحو :ال َك ِّم َّية واللمية واللوية ،وإن نسبت إليه بعد جعله عل ًام لغري
اللفظ بقي عىل حالته قبل النسبة ،نحوَ :منِ ّي و َك ِمي -بتخفيف النون وامليم.-
(واملركب) إذا أريد النسبة إليه -أي مركب كان -ال يبقى اجلزءان مجيع ًا يف
النسبة؛ لالستثقال ،بل غري املضاف (ينسب إىل صدره) وحيذف عجزه؛ ألن
الثقل منه نشأ ،وموضع التغيري اآلخر ،والصدر حمرتم( ،كبعيل) يف املنسوب إىل
بعلبك( ،وتأبطي) يف املنسوب إىل تأبط رش ًاِ ،
وس ْيبِي يف املنسوب إىل سيبويه،
(ومخِس يف مخسة عرش عل ًام ،وال ينسب إليه عدد ًا)؛ ألن النسبة إليه بال
حذف يشء منه مؤدية إىل االستثقال ،وال جيوز حذف أحدهام ألهنام يف املعنى
معطوف ومعطوف عليه؛ إذ معنى مخسة عرش :مخسة وعرشة ،وال يقوم واحد
من املعطوف واملعطوف عليه مقام اآلخر.
(و)أما تركيب (املضاف) -أي :اإلضافة( -)1فيفصل فيام حيذف منه،
فيقال( :إن كان) اجلزء (الثاين) وهو املضاف إليه (مقصود ًا) بأن يكون شيئ ًا
معروف ًا يتعرف به املضاف (أصالً) أي :يف أصل الوضع ،سواء كان معروف ًا يف
احلال أيض ًا (كابن الزبري)؛ فإن الزبري معروف يف األصل؛ إذ أصل «ابن» أن ال
يضاف إال إىل األب أو األم ،ويف احلال أيض ًا؛ إذ هو اسم لشخص معروف،
( –)1محل املضاف عىل أنه مصدر ألنه لو محل عىل ظاهره مل يصح؛ إذ املضاف وحده ليس مركب ًا،
وإن قصد باملركب ما ركب مع غريه فليس وحده منسوب ًا إليه .متت

[

]

أو مل يكن معروف ًا يف احلال (و) ذلك مثل( :أيب عمرو) إذا سمي به املولود،
فإن الثاين يف مثله مقصود يف األصل؛ ألن هذه الكنى عىل سبيل التفاؤل ،فكأنه
عاش إىل أن ولد له ولد فسمي بذلك ،فالثاين وإن مل يكن مقصود ًا يف احلال وال
معرف ًا لألول إال أنه مقصود يف األصل؛ إذ األصل أال يقال« :أيب ()1عمرو» إال
ِّ
وعمري ،وإن كان)
ملن له ولد اسمه عمرو (قيل) يف النسبة إليه( :زبريي،
ْ
تركيب اإلضافة (كعبد مناف ،وامريء القيس) مام مل يكن املضاف إليه
مقصود ًا يف األصل؛ إذ ليس واحد من القيس ومناف معروف ًا حتى يقصد
فيتعرف به املضاف (قيل) يف النسبة إليهَ ( :ع ْب ِدي و َم َر ِئ ّي) -بفتح الراء-؛
ألنك ملا حذفت مهزة الوصل عىل غري القياس( )2بقيت حركة الراء بحاهلا،

وهي تابعة حلركة اهلمزة ،واهلمزة لزمها الكرس ألجل ياء النسبة ،فكرست الراء
أيض ًا ،فصارَ :مرِ ِئي َكنَ ِمرِ ي ،ثم فتحت كام يف َن َمري .فنسب إىل اجلزء األول
فيهام عىل القياس.
واعرتض( )3عىل املصنف بأنا ال نسلم أن الثاين يف نحو :عبد مناف وامرئ
القيس ليس مقصود ًا يف األصل؛ إذ األصل أن ال يقال« :عبد مناف» إال يف
( –)1أبو (نخ).
( –)2ألن المه موجودة فال تكون اهلمزة عوض ًا عن الالم ،فلهذا قال سيبويه :ال جيوز إال امرئي،
قال :وأما مرئي يف امرئ القيس فشاذ ،قال السريايف :هذا قياس منه ،وإال فاملسموع :مرئي ال
امرئي .متت
( –)3قال اجلاربردي :ويل يف هذا الكالم أي :كالم املصنف نظر؛ ألن للقائل أن يقول ال نسلم أن
الثاين ليس بمقصود يف عبد مناف ألن مناف ًا اسم صنم وقد قصد املضاف إليه فأضيف إليه حيقق
هذا املعنى ما ذكر يف الكشاف يف آخر سورة األعراف يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ه َو ا َّل ِذي
س َو ِ
ن َن ْف ٍ
احدَ ٍة﴾ [األعراف ،]189:إن اخلطاب لقريش واملعنى خلقكم من نفس
َخ َل َقك ْم ِم ْ
قيص وجعل من جنسها زوجها عربية قرشية فلام آتاهام اهلل ما طلبا من الولد جعال هلل رشكاء فيام
آتاهام اهلل تعاىل حيث سميا أوالدهام األربع بعبد مناف وعبد العزى وعبد قيص وعبد الدار،
وذكر يف حواشيه للطيبي أنه أضاف قيص ولديه إىل صنميه مناف والعزى وواحد ًا إىل نفسه
وواحد ًا إىل داره التي هي دار الندوة .متت

شخص هو عبد ملن اسمه مناف ،وال« :امرئ القيس» إال يف شخص بينه وبني
يشء معروف اسمه القيس مالبسة.
بم علمت أن مناف ًا والقيس غري معروفني ،مع أن مناف ًا اسم للصنم،
وأيض ًا َ
والقيس للشدَّ ة؟ فيكون األول بمعنى :عبد هلذا الصنم ،والثاين بمعنى :امرئ
الشدة ،أي :رجل الشدة؛ لصربه عند حدوثها.
وقال نجم األئمة يف التفصيل يف املركب من املضاف واملضاف إليه :إن
القياس هو النسبة إىل اجلزء األول ،فإن كثر االلتباس بالنسبة إىل املضاف -بأن
جتيء أسامء مطردة واملضاف يف مجيعها لفظ واحد واملضاف إليه خمتلف ،كقوهلم
يف الكنى :أبو زيد ،وأبو عّل ،وأبو احلسن ،وأم بكر ،وأم عّل ،وأم احلسن،
وكذا :ابن الزبري ،وابن عباس -فالواجب النسبة إىل املضاف إليه ،نحو :زبريي
يف ابن الزبري ،وبكري يف أيب بكر؛ إذ الكنى مطرد تصديرها بأب وأم ،وكذا
وابني أو بنوي
وأمي
أبوي
تصدير األعالم بابن كاملطرد ،ولو قلت يف اجلميع:
ٌّ
ٌّ
ٌّ
الطرد اللبس.
وإن مل يطرد ذلك( )1بل كثر ،نحو :عبد الدار ،وعبد مناف ،وعبد القيس،
فالقياس النسبة إىل املضاف ،نحو :عبدي يف عبد القيس ،وقد ينسب لاللتباس
إىل املضاف إليه ،نحو :منايف ،يف عبد مناف.
قال :وهذا الذي ذكرنا تقرير كالم سيبويه ،وهو احلق.
ما ذكرنا يف النسبة إىل املركّب هو الغالب ،وقد ينسب إىل الثاين يف املركب
املزجي نحو« :بكي» يف :بعلبك.

( –)1أيَ :ميء األسامء واملضاف يف مجيعها لفظ واحد واملضاف إليه خمتلف .متت

[

]

وقد يبنى شاذ ًا مسموع ًا من جزئي املركب «ف ْعلل» بفاء كل منهام وعينه:
كـ«عبشم» يف :عبد شمس ،فإن اعتلت عني( )1الثاين كامرئ القيس وعبد الدار
كم ْر َق ٍ
س وعبدَ ٍر ونسب إليه ،فيقال :عبشمي ،ومرقيس،
كمل البناء بالم الثاين َ
()2
كي يف املنسوب
وعبدري .وربام نسب إليهام مع ًا مزاالً تركيبهام نحو :بَ ْع ِ ٌّّل بَ ٌّ

إىل بعلبك ،وباقي ًا عىل حاله نحو :بَ ْع َل َب ِّكي.

وملا فرغ من بيان حكم النسبة إىل املفرد واملثنى ومجع السالمة املذكر َّبني
حكم غريها فقال( :واجلمع) إذا نسب إليه (يرد إىل الواحد) إن كان له
واحد؛ ألن أصل املنسوب إليه واألغلب فيه( )3أن يكون واحد ًا :كالوالد أو
املولود أو البلد أو الصنعة ،فحمل عىل األغلب( ،فيقال يف كتب وصحف
َفي (ومسجدي و َف َر ِض)
في) َ
وص َ
ومساجد وفرايض :كتايب َ
كحن ّ
ح ّ
كحنفي ،وسواء كان ذلك الواحد واحد املعنى كام ذكر ،أو متعدده كاسم اجلمع،
فيقال يف النسبة إىل أقوام :قومي؛ ألن واحده قوم ،وهو اسم مجع ،وإىل نساء:
نسوي؛ ألن واحده نسوة .وكذلك اسم اجلنس ،فيقال يف النسبة إىل متورَ :متْرِ ي.

وسواء كان واحد ًا له بغري واسطة كام ذكر ،أو بواسطة ككلب فإنه واحد

ألكالب بواسطة أنه واحد لواحد أكالب وهو أكلب ،فأراد بالواحد الفرد
( –)1مل يتعرض الريض ملا اعتلت فيه عني األول نحو« :مال عمرو» لو سمي به ،وكأنه لعدم سامع
النسبة عىل الوجه املذكور إىل يشء مام عني املضاف فيه معتلة؛ إذ قد عرفت أن هذا سامع ،حتى
قال بعضهم :مل يسمع بناء فعلل إال فيام أولد عبد .متت منه رمحه اهلل تعاىل.
( –)2قال الريض :وأجاز اجلرمي النسبة إىل األوىل أو إىل الثاين أهيام شئت يف اجلملة أو يف غريها فتقول يف
بعلبك بعّل أو بكي ،ويف تأبط رش ًا تأبطي أو رشي ،وقد جاء النسب إىل كل واحد من اجلزئني قال:
تزوجتها رامية هرمزية ،بفضل الذي أعطى األمري من الرزق نسبها إىل رام هرمز .متت
( –)3وألن الغرض من النسبة إىل اجلمع الداللة عىل أن بينه وبني هذا اجلنس مالبسة ،وهذا حيصل
باملفرد ،فيقع لفظ اجلمع ضائع ًا .متت جاربردي

الكامل ،وهو الواحد حقيقة ،أعني املفرد ،ال ما يسمى واحد ًا ولو كان مجع ًا
كأكلب بالنسبة إىل أكالب.
وقلنا« :إن كان له واحد» ليخرج ما ال واحد له كعباديد بمعنى :متفرقني،
فإنه ينسب إليه ،فيقال :عباديدي ،وال ُي َرد إىل ما قياسه أن يكون واحد ًا له
كعبدودي( )1أو عبديدي أو عبدادي .ومثله :أعرايب؛ ألن أعرابا ًمجع ال واحد له
من لفظه ،وأما العرب فليس بواحده؛ ألن األعراب ساكنة البدو ،والعرب يقع
عىل أهل البدو واحلرض.
وأما إذا كان له واحد غري قيايس كـ «حماسن» يف مجع « ُح ْسن» فقيلُ :ير ّد إىل
واحده فيقالُ :ح ْسنِي ،وهو ظاهر إطالق املصنف ،وقيل :إىل لفظه فيقال :حماسني.
هذا حكم اجلمع إذا كان باقي ًا عىل معناه ،وأما إذا سمي به فكاملفرد ،وإليه

أشار بقوله( :وأما مساجد عل ًام فمساجدي ،كأنصاري) يف املنسوب إىل
األنصار؛ إذ صار بالغلبة عل ًام جلامعة معينني( ،وكاليب) يف املنسوب إىل ِكالب
َع َل ُم قبيلة.
وملا فرغ مام هو القياس يف النسبة أشار إىل أن ما جاء عىل غري ما ذكر شاذ
فقال( :وما جاء عىل غري ما ذكر) مام مل يغري فيه ما حقه التغيري ،وما غري فيه ما
حقه عدم التغيري (فشاذ) ،والشواذ كثرية بعضها تقدم ذكره بالتبعية :كجذمي
ِِصي -بكرس الباء -يف املنسوب
وقريش وسليقي ،وبعضها مل يذكر كقوهلم :ب ْ ِ
إىل البِصة.
( –)1وإنام مل يرد إىل ما جاز أن يكون واحده يف القياس كام ردوه إليه يف التصغري ألنه ليس رده إىل
فعلول أو فعليل أو فعالل أوىل من رده إىل اآلخر بخالف التصغري ألن تصغري الكل واحد
وليست النسبة إىل الكل واحدة .متت جاربردي ألن واو فعلول وألف فعالل مدة واقعة بعد
كرسة التصغري فتقلب ياء وياء فعليل تبقى فتصغري اجلميع واحد وهو عبيديد .متت

[
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وملا كان النحاة قد ذكروا أن بعض ما صورته صورة اسم الفاعل الذي
للمبالغة وغريه -وهو( )1الذي بمعنى «ذي الشء» ،أي :صاحب الشء -مام
ليس فيه معنى احلدوث وضع ًا( )2كام هو شأن اسم الفاعل -بمعنى( )3املنسوب
إىل ذلك الشء( )4الذي هو صاحبه ،أشار إليه املصنف فقال( :وكثر جميء
َف َّعال يف ِْ
احل َرف) مجع ِحرفة :وهي الصناعات ونحوها( ،ك َبتَّات) لبائع البت،
(وثواب)
(وعواج) لصاحب العاج ،وهو عظم الفيل،
وهي األكسية،
َّ
َّ

(ومجال) لصاحب اجلامل.
لصاحب الثيابَّ َ ،
(وجاء فا ِعل أيض ًا) وإن مل يكثر كثرة ف ّعال (بمعنى ذي كذا) قيد هلام مع ًا
من جهة املعنى( ،)5أي :أنه جاء ف َّعال كثري ًا وفاعل قلي ً
ال بالنسبة إليه بمعنى ذي

كذا ،أي :ذي يشء ،فـ «كذا» هنا كناية عن الشء( ،كتامر) أي :ذي متر،
(والبن) بمعنى :ذي ٍ
ٍ
ِ
(ودارعٍ) بمعنى :ذي درع( ،ونابل) بمعنى :ذي
لبن،
نبل ،فهام( )6مشرتكان يف أن كل واحد منهام يكون بمعنى :ذي كذا ،إال أن ف َّعاالً
ملا كان يف األصل ملبالغة فاعل مل جييء ف ّعال الذي هو بمعنى ذي كذا إال بمعنى
صاحب يشء يزاول ذلك الشء ويعاجله ويالزمه بوجه من الوجوه :إما من
جهة البيع كالبقال ،أو من جهة القيام بحاله كاجلامل والب ّغال ،أو باستعامله
كالس َّياف ،أو غري ذلك.
ّ
( –)1أي :ما صورته صورة اسم الفاعل .متت
( –)2قيد بقوله :وضع ًا؛ ليخرج عنه ما فيه معنى احلدوث وضع ًا ثم سلب عنه كام سيأيت إشارة إليه
يف رشح طاعم وكاس .متت منه رمحه اهلل تعاىل.
( –)3قوله« :بمعنى» هو خرب َأ َّن يف قولهَ :أ َّن بعض ما صورته..إلخ .وقوله :أشار..إلخ جواب ملا.
واملنسوب بالياء بمعنى واحد كبتي
( –)4ألن ذا الشء منسوب إىل ذلك الشء ،وأيض ًا جاء َف َّعال
ُ
وبتات لبائع البت ،وهو الكساء .متت ريض.
( –)5أي :وأما من جهة اللفظ فمفعول لآلخر عند البِصيني ولألول عند الكوفيني وهلام عند الفراء
كام هو يف باب التنازع.
( –)6أي :فاعل وفعال .متت

وفاع ً
ال( )1يكون لصاحب الشء من غري مبالغة .وكالهام حمموالن عىل اسم
الفاعل وبناء مبالغته ،وقد يستعمل اللفظان مجيع ًا يف الشء الواحد :كسايف
وتراس ،وليس يشء منهام
وس ّياف ،وقد يستعمل أحدهام دون صاحبهَّ :
كقواس َّ
بقياس ،فال يقال لصاحب الربَّ :برار ،ولصاحب الفاكهة :فكَّاه.
ويعرف أنه ليس باسم فاعل :إما بأن ال يكون له فعل وال مصدر كنابل
وب ّغال ،أو يكون بمعنى املفعول :كامء ٍ
دافق ،إذا مل ُحيمل عىل املجاز ،أو يكون
مؤنث ًا َمرد ًا عن التاء :كحائض وطالق.

ٍ
(عيشة
(ومنه) أي :ومن الذي هو بمعنى النسبة مام ُذ ِكر« :راضية» يف

راضية) أي :ذات رض ًا؛ إذ العيشة مرضية ال راضية( ،وطاعم وكاس) أي:
ذو طعم وكسوة ،وذلك إذا ارادوا أن له ُط ْعام ًوكُسو ًة لنفسه ،وهو مام ُيذ ًّم به،
أي :ليس له فعل غري أنه َيط َعم ويكتيس ،قال احلطيئة:
واقعد فإنك أنت الطــاعم الكــايس()2
دع املكـــارم ال ترحـــل لبغيتهـــا
قال الريض :وال َضورة لنا إىل جعل «طاعم» بمعنى النسبة ،بل نقول :إنه
اسم فاعل من طعم يطعم مسلوب ًا عنه معنى احلدوث.
كاس» فيجوز أن يقال فيه ذلك؛ ألنه بمعنى مفعولٍ ،
كامء ٍ
وأما « ٍ
دافق ،وجيوز
أن يراد الكايس نفسه ،واألظهر األول؛ ألن اسم الفاعل املتعدي إذا أطلق
فاألغلب أن فعله واقع عىل غريه.

( –)1عطف عىل قوله :إال أن فعاالً .متت
( –)2البيت للحطيئة من قصيدة هجا هبا الزبرقان بن بدر ،وقد استشهد بالبيت عىل أن الطاعم
والكايس للنسبة ،أي :ذو كسوة وذو طعام.

اجلمع
وملا فرغ من املنسوب رشع يف اجلمع فقال( :اجلمع) أي :املكرس ،أي :بيان
صيغه املختلفة ،إذ املصحح عرفت صيغته النضباطها يف النحو ،كام عرفت
حقيقتهام( )1هنالك ،وإن ذكر بعض من أحكام يشء من املصحح هنا( )2فعىل
سبيل التبعية ،كام ذكر يف النحو متييز أوزان مجوع القلة( )3عن مجوع الكثرة عىل
سبيل التبعية ،وذكر حقيقتهام يف النحو استيفاء ألقسام االسم من املفرد واملثنى
واملجموع ،وإال فموضع ذكر أبنيتهام التِصيف.
واالسم املراد مجعه إما :ثالثي ،أو رباعي ،أو خاميس ،فقدم الثالثي خلفته
وكثرة مجوعه فقال( :الثالثي) وقدم منه املجرد لذلك( ،)4وهو مذكر ومؤنث،
وكل منهام اسم وصفة ،فقدم املذكر الذي هو اسم ألنه األصل ،وقد عرفت أن
أوزانه( )5عرشة فقال( :الغالب) وأشار بلفظ الغالب إىل أن مجعه سامعي ،بل
أكثر مجع التكسري سامعي ،إال أنه قد يغلب بعض اجلموع يف بعض األوزان
ويندر غريه ،فاملصنف يذكر ما هو الغالب ،وكثري ًا ما يذكر بعد ذلك شيئ ًا من
غري الغالب الذي هو كالشاذ ،منبه ًا عليه بلفظ :جاء.
فإن قلت :ما وجه بحث التِصيفي من حيث إنه تِصيفي( )6عام مل يكن له
قياس؟ فإنه إنام يبحث عام له قانون كام عرفت يف حده حيث قيل :علم بأصول،
والغالب ليس بقياس.
قلت :قد ُن ِّزل الغالب هنا منزلة القياس ،ولذلك قال الريض ناق ً
ال عن
( –)1أي :املصحح واملكرس بقوله :ما دل عىل آحاد مقصودة..إلخ .متت منه
( –)2كام سيأيت له هنا يف قوله :وباب سنة جاء فيه سنون..إلخ .متت
( –)3حيث قال :ومجع القلة أفعال وأفعل وأفعلة وفعلة .متت
( –)4أي :خلفته وكثرة مجوعه .متت
( –)5أي :الثالثي املجرد .متت
( –)6أي :ال من حيث إنه طالب علم .متت

سيبويه بعد أن ذكر الغالب يف مجع َف ْعل -مفتوح الفاء ساكن العني :-قال
سيبويه :القياس يف َف ْعل ٍما ذكرنا ،وما سوى ذلك يعلم بالسمع ،فلو اضطر
شاعر أو ساجع يف مجع َف ْعل إىل يشء مام ذكرنا أنه قياسه فال عليه أن جيمع عليه
وإن مل ُيسمع ،انتهى.

وأيض ًا ملا كان بعض مجع التكسري قياس ًا( )1ذكر معه غري القيايس بالتبعية ،كام

يذكرون الشاذ ،وقوله« :اجلمع» ال إعراب له ،وال لقوله« :الثالثي»؛ لعدم
فص ْل ،وجيوز رفع مثل ذلك عىل أنه خرب مبتدأ
بابْ ،
الرتكيب ،كام تقولْ :
حمذوف ،أي :هذا باب اجلمع ،وهذا باب مجع الثالثي ،أو مبتدأ حمذوف اخلرب،
أي :باب اجلمع هذا ،وحكم الثالثي منه هذا.
إذا عرفت ذلك فالغالب (يف نحوَ :ف ْل ٍ
س) مام هو مفتوح الفاء ساكن العني
غري أجوف أن جيمع يف القلة (عىل) َأ ْف ُعل ،نحو( :أ ًف ُلس ،و)يف الكثرة عىل
فعول ،نحوُ ( :ف ُلوس).
وأما األجوف واوي ًا (و)هو (باب ثوب) ،أو يائي ًا وهو باب بيت ،فالغالب
ٍ
أفعال ،نحو( :أثواب) وأبيات؛ الستثقال الضمة عىل
أن جيمع يف القلة (عىل)
حرف العلة لو بُني عىل أ ْف ُع ٍل.

(وجاء) أي :قلي ً
ال ـ كام يشعر به لفظ جاء ـ :فِ َعال ،نحو( :زناد) يف َز ْند،

وهو عود ُي ْقدَ ح به النار (يف غري) األجوف اليائي ،وهو (باب سيل) ،بل إما
يف الصحيح كزناد ،أو يف الواوي كثياب؛ ألن الكلمة فيه ختف بانقالب الواو ياء
(رئالن) يف ر ٍ
ملا( )2سيأيت يف اإلعالل( .و) فِ ْعالن -بكرس الفاء -نحوِ :
أل،
َ
وهو ولد النعام( ،و) ُف ْعالن -بضم الفاء -نحو( :بُ ْ
طنان) يف بطن ،اسم لباطن
الريش ،واملطمئن من األرض( ،و)فِ َع َلة -بكرس الفاء وفتح العني -نحو:
( –)1وهو الرباعي وما وازنه من الثالثي .متت
( –)2كام (نخ).

( ِغ َردة) يف َغ ْر ٍد ،وهو َضب من الكمأة( ،و) ُف ُعل -بضم الفاء والعني -نحو:
(س ُقف) يف مجع س ْق ٍ
ف.
َ
ُ
واعلم أن يف عبارة املصنف إهيام أن املراد بباب ثوب األجوف الواوي فقط،
ال سيام مع ذكر باب َس ْي ٍل ،وأن باب ثوب جيمع يف القلة والكثرة عىل أثواب،

وأن فعاالً كزِ ناد قليل يف مجعه ،وليس كذلك ،بل املراد بباب ثوب األجوف

مطلق ًا ،وبقوله« :عىل أثواب» يف القلة فقط ،كام أرشت إليه ،وأما يف الكثرة
فعىل :فِ َعال كثياب ،وفعال كثري يف مجع َف ْع ٍل ،فالوجه عىل هذا أن يقال :الغالب
يف قلة َف ْعل أ ْف ُعل يف غري باب ثوب وسيل ،فإهنام عىل أفعال ،ويف كثرته :فعول أو
فِ َعال يف غري باب ثوب فإنه عىل ثياب( ،)1ويف غري باب سيل فإنه عىل سيول(.)2

(و)أ ْف ِع َلة يف مجع َف ْعل نحو( :أ ْن ِ
جدَ ة) يف مجع َن ْجد ،وهو املكان املرتفع
(شاذ) أي :بمنزلة الشاذ؛ ملخالفته الغالب ،وإال فالشاذ ما خالف القياس ،ومل
حيكم بشذوذ غريه مام نبه عىل قلته بلفظ «جاء»؛ ألنه مل يبلغ يف القلة مبلغ أ ْف ِع َلة.
َحل) مام هو عىل وزن فِ ْعل -مكسور الفاء ساكن العني( -عىل
(ونحوْ ِ :
(وَحول) يف الكثرةِ ،
واحل ْم ُل –بالكرس :-ما كان عىل ظهر أو
أحامل) يف القلةُ ُ ،

رأس ،وبالفتح :ما كان يف ٍ
بطن أو عىل شجر.

(وجاء) قلي ً
ال مجعه (عىل قداح) مجع ِقدْ ٍح :وهو السهم قبل أن ُيراش
(أر ُجل) يف ِر ْج ٍل( ،و) فِعالن -بكرس
ويركب نصله ،وقدح امليرس( ،و) عىل ْ
الفاء -نحو( :صنوان) يف صنو ،إذا خرج نخلتان أو ثالث من أصل واحد
فكل واحدة صنو ،واالثنتان ِصنوا ِن -بكرس النون ،-واجلمعِ :صنْوان -بضم
النون -يف حال الرفع( ،و) ُف ْعالن -بضم الفاء -نحوُ ( :ذ ْؤبان) يف ِذئب،
(و)فِ َعلة نحوِ ( :ق َردة) يف قرد.
( –)1أي :فقط ،ال عىل فعول .متت
( –)2أي :فقط ،ال عىل فعال .متت

(ونحوُ :ق ْر ٍء( ))1مام كان مضموم الفاء ساكن العني ،الغالب يف مجعه أن
راء ،و) ُفعول يف الكثرة ،نحوُ ( :قر ٍ
ال يف القلة ،نحو( :أ ْق ٍ
يكون (عىل) أ ْف َع ٍ
وء).
ُ
ُ
ال (عىل ِفع َلة ،نحوِ :قرطة) يف ُقر ٍ
(وجاء) قلي ً
ط ،وهو ما يعلق يف شحمة
َ
ْ
َ
األذن( ،و) ِف َعال ،نحو( :خفاف) يف خف امللبوس ،وأما ُخف البعري فعىل أخفاف،
وقال الريض :إن ِفعا ً
ال غالب فيه ،وإن كان ُف ُعول أكثر منه( ،و)عىل ُف ْع ٍل الذي هو
ك) ،قال اهلل تعاىلِ﴿ :ف الْ ُفلْ ِ ْ َ ْ ُ
زنة مفرده ،نحوُ ( :ف ْل ٍ
ون[ ﴾119الشعراء] ،وقال
ِ
ك المشح ِ
ُْ ْ
َ ُ ُْ
َ
ك َو َج َريْ َن( )2ب ِ ِه ْم﴾ [يونس.]22:
اهلل تعاىل﴿ :حَّت إِذا كنت ْم ِِف الفل ِ
(وباب ُع ْود عىل ع ْيدان) يعني األجوف من ُف ْعل ال جيمع يف الكثرة إال عىل
ِف ْعالن -بكرس الفاء -نحوِ :ع ْيدان يف مجع ُع ْود ،وأما يف القلة فعىل أ ْف َعال كغريه.
مجل) أي :ما كان عىل وزن َف َعل -مفتوح الفاء والعني -فالغالب
(ونحوَ َ :
(أمجال) ،أو أجوف
أن جيمع يف القلة (عىل) أفعال ،سواء كان صحيح ًا نحوَ ْ :
نحو :أتواج( ،و) يف الكثرة عىل( :فِ َعال) نحوِ :
(جامل) إذا كان صحيح ًا( ،و)
األجوف نحو( :باب تاج عىل) فِ ْعالن نحو( :تيجان) ،وهو الدليل عىل أن
أصل تاج فتح عينه()3؛ إذ ال جيمع نحوَ :ن ِمر و َع ُضد عىل( )4فِ ْعالن.

(وجاء) مجع َف َع ٍل قلي ً
ال (عىل) ُف ُعول نحوُ ( :ذكُور ،و) أ ْف ُعل نحو:
وأج ُب ٍل يف مجع جبل ،ولو مثل به لكان أوىل؛ الحتامل كون
( َأ ْز ُمن) يف مجع ز َم ٍنْ ،
أز ُمن مجع زمان ،كأ ْمكُن يف مكان( ،و) عىل فِ ْعالن -بكرس الفاء -يف الصحيح
نحوِ :
احلبارى(( ،)5و)عىل ُف ْعالن -بضم الفاء-
(خ ْربان) يف َخ َرب ،وهو ذكر ْ ُ
( –)1للحيض والطهر فهو من األضداد.
( –)2ففلك هنا مجع؛ لقوله تعاىل﴿ :وجرين﴾ ،قال الزخمرشي :والضمري يف ﴿جرين﴾ للفلك؛ ألنه
مجع فلك.
( –)3الحتامل أن يكون قبل القلب مفتوح العني أو مكسورها أو مضمومها فجمعه عىل هذا رفع االحتامل.
( –)4ألن عينهام مكسورة ومضمومة ،وفعالن ال يكون مجع ًا إال ملفتوح العني .متت
( –)5احلبارى :طائر للذكر واألنثى ،والواحد واجلمع ،وألفه للتأنيث وغلط اجلوهري؛ إذ لو مل تكن

=

محل ،وهو اجلذع من ولد الضأن( ،و) عىل ِف ْع َلة -بكرس الفاء
(َحالن) يف َ َ
نحوْ ُ :

وسكون العني -نحوِ :
رية) يف جار ،والدليل عىل فتح عينه :ما ذكرنا( )1يف تاج،
(ج ْ َ
(و)عىل ِف ْعىل -بكرس الفاء -نحوِ :
جىل) يف مجع َح َجل ،وهو الطري املعروف.
(ح ْ
(و)الغالب يف مجع (نحوَ :ف ِ
خذ) مام هو مفتوح الفاء مكسور العني أن

يكون (عىل أفخاذ فيهام) أي :يف القلة والكثرة اللذين سبق ذكرهام التزام ًا فيام
سبق من اجلموع.
(وجاء) قلي ً
ال مجعه (عىل) ُف ُعول ،و ُف ُعل –بضمتني -نحوُ ( :ن ُمور و ُن ُمر)
يف مجع َن ِمر :للسبع املعروف.
جز) أن يكون
(و)الغالب يف مجع َف ُعل -بفتح الفاء وضم العني( -نحوَ :ع ُ
عىل أفعال ،نحو( :أعجاز) يف القلة والكثرة.
ال يف مجعه :فِ َعال ـ بكرس الفاء ـ نحو ِ
(وجاء) قلي ً
(سباع) يف مجع َس ُبع.

(وليس َر ْج َلة) -بفتح الفاء( -بتكسري) َلر ُجل ،فال يعد من أوزان مجعه،

بل هو اسم مجع؛ ألن َف ْع َلة ليس من أوزان اجلموع ،فقياسهْ :أر َجال كأ ْع َجاز،
وأما ِر ْجلة -بكرس الفاء -يف َر ُجل فتكسري؛ إذ هو من أوزان اجلموع وإن مل
يذكره املصنف يف مجع َف ُعل ،وكأنه ترك ذكره لندرته.

وظاهر ذكر املصنف لـ« َر ْجلة» هنا أنه أراد به ما يطلق عىل جامعة الرجال ،وأنه
اسم مجع للرجل ضد األنثى .وقيل :الظاهر أنه ليس املراد بالرجل الذي هو
مفرده()2
َ
الرجال ،وقد
الرجل الذي هو خالف املرأة؛ ألنا مل نجد « َر ْجلة» بمعنى ِّ

الر ّجالة وهي خالف الفرسان ،فيكون املراد به( )3الراجل؛
ُو ِجدَ َر ْجلة بمعنى ّ

له النِصفت .متت قاموس.
ِ
( –)1أي :مجعه عىل جريان؛ ألن نحو نمر وعضد ال جيمع عىل فعالن .متت
( –)2أي :ليس املراد بالرجل الذي هو مفرد َر ْج َلة الرجل الذي هو خالف املرأة ،فقوله :الرجل –
خرب ليس .متت
بالر ُجل الذي هو مفرد َر ْج َلة .متت
( –)3أيَّ :

ٍ
راجل ،واستشهد له بقول الشاعر:
فإنه ذكر بعضهم أنه جاء رجل بمعنى
ال إال بأصـــحايب()1
أمــا أ َق ِاتــ ُل عــن دينــي عــىل فــريس
وهكـــذا َر ُجـــ ً
ومعنى البيت :اإلنكار عىل من يرى أن مقاتلة هذا الشاعر ال تليق إال يف حال
مصاحبته ألصحابه ،فقالِ :مل َ ال أقاتل منفرد ًا ،سواء أكون فارس ًا أو راجالً؟
رجل َر ُجل ،أيَ :ر ُجل ِ
راجل ،انتهى،
وذكر يف الكشاف أنه يقال[ :جاء] ُ

وعىل هذا فهو من باب الصفة؛ فال يناسب إيراده هنا.
(و) الغالب يف مجع فِ َعل -بكرس الفاء وفتح العني( -نحوِ :عنَب) أن
يكون (عىل) أ ْف َعال ،نحو( :أ ْعنَاب) يف القلة والكثرة .وظاهر هذا :أن املجرد
جي َمع تكسري ًا؛ فيكون أعناب مجع ًا لعنب ،وأشجار مجع ًا
مام يميز واحده بالتاء ُ ْ
لشجر ،ال لعنبة وشجرة.
وقال الريض :إن املجرد كاجلمع الكثري فاألوىل أن ال جيمع( ،)2وقد
رصح( )3بأن أشجار ًا مجع لشجرة ،فينبغي أن يقال يف أعناب كذلك.
(وجاء) قلي ً
(أض ُلع ،و) ُف ُعول يف الكثرة،
ال يف مجعه أ ْف ُعل يف القلة ،نحوْ :
(ض ُلوع) يف مجع ِض َلع -بكرس الضاد وفتح الالم -وهو لغة يف ِض ْلع -
نحوُ :
بكرس الضاد وسكون الالم.-
(و)الغالب يف مجع نحو :فِ ِعل -بكرس الفاء والعني -نحو (إِبِل) أن يكون
ٍ
(آبال فيهام) أي :يف القلة والكثرة.
(عىل) أ ْفعال ،نحو:
ٍ
لطائر أن يكون (عىل) ُف ْعالن -بضم
(ُصد)
(و)الغالب يف مجع ُف َعل نحوَ ُ :

(ُصدان فيهام) أي :يف القلة والكثرة.
الفاء وسكون العني ،-نحوْ ُ :

( –)1البيت من البسيط ،قائله حيي بن وائل ،ويروى :وال كذا رجالً ،ورج ً
ال معناه :راجالً ،كام
تقول العرب :جاءنا فالن حافي ًا رجالً ،أي :راجالً .متت من حوايش رشح الريض.
( –)2إال أن تقصد األنواع .متت
( –)3أي :املصنف .متت

(وجاء) قلي ً
ال أفعال يف مجعه ،نحو( :أرطاب) يف مجع ُر َطب( ،وفِعال) -
بكرس الفاء ،-نحوِ :
(رباع) مجع ُربَع ،وهو الفصيل الذي ُينْتَج يف الربيع.

(و) الغالب يف مجع ُف ُعل -بضم الفاء والعني( -نحوُ :عنُق) أن يكون
(عىل) أفعال ،نحو( :أعناق ،فيهام) أي :يف القلة والكثرة.
واعلم أن ما مل يأت له إال بناء مجع القلة أو بناء مجع الكثرة من هذه األوزان
وغريها فهو مشرتك بني القلة والكثرة.
قال نجم األئمة :مجع القلة ليس بأصل يف اجلمع؛ ألنه ال يذكر إال حيث يراد
به بيان القلة ،وال يستعمل ملجرد اجلمعية واجلنسية( ،)1كام يستعمل مجع الكثرة،
يقال :فالن حسن الثياب ،يف معنى :حسن الثوب ،وال حيسن :حسن األثواب،
وكم عندك من الثوب أو الثياب؟ وال حيسن :من األثواب ،ويقال :هو أنبل

الفتيان ،وال يقال :أنبل الفتية -مع قصد بيان اجلنس.
ثم ذكر املصنف قاعدة متعلقة باألبحاث املتقدمة فقال( :وامتنعوا من
أ ْف ُعل يف) مجع (املعتل العني) ،يعني أن أ ْف ُع ً
ال ال جييء يف األجوف من هذه
األمثلة العرشة املذكورة ،واوي ًا كان أو يائي ًا؛ لثقل الضمة عىل حرف العلة،
( –)1قد اشتهر أن استعامل مجع الكثرة فيام دون العرشة َماز ،والظاهر أن الريض قصد بقوله« :كام
يستعمل جع الكثرة» أنه يستعمل مجع الكثرة ملجرد اجلمعية حقيقة ،وإن َق َر َنه بام استعامله فيه
َماز ،وهو َمرد اجلنسية ،فيكون املراد أن مجع الكثرة حقيقة يف مطلق اجلمع سواء كان أكثر من
العرشة أو أقل ،فوافق ما ذكره التفتازاين يف التلويح حيث قال :إهنم مل يفرقوا يف التعريف بام
يفيد االستغراق بني مجع الكثرة ومجع القلة؛ فدل بظاهره عىل أن التفريق بينهام إنام هو يف جانب
الزيادة ،بمعنى أن مجع القلة خمتص بالعرشة فام دوهنا ،ومجع الكثرة غري خمتص بالعرشة ،ال أنه
خمتص بام فوقها .متت.
قال سيالن يف حاشيته عىل رشح الغاية عند قول ابن اإلمام« :عىل أن مجع الكثرة يستعمل ملجرد
اجلمعية واجلنسية» :املراد االستعامل ملجرد اجلمعية وإن كان دون العرشة حقيقة ،واجلنسية
الصادق بواحد َماز ًا ،كام ذكره الشيخ رمحه اهلل تعاىل يف حاشية مناهله بيان ًا ملا ذكره الريض .متت

(وأقوس) يف مجع قوس( ،وأثوب) يف مجع ثوب( ،وأنيب) يف مجع ناب،
بمعنى السن ،ال بمعنى :املسن من النوق فإنه جيمع عىل :نِ ْيب(( ،)1شاذ،

وامتنعوا أيض ًا من) اجلمع عىل( :فِعال يف املعتل الياء) منها( ،)2فلم يقولوا:
نِياب( ،دون) املعتل (الواو)؛ استثقاالً للكرسة قبل الياء يف اجلمع الثقيل معنى
من غري حصول يشء من التخفيف ،بخالف الواوي؛ إذ حيصل التخفيف
بانقالب الواو ياء؛ النكسار ما قبلها ،كثياب وحياض( ،كفعول) أي:

كامتناعهم من اجلمع عىل ُف ُعول (يف) املعتل (الواو ،دون) املعتل (الياء،
و ُف ُو ْوج وس ُووق) يف مجع َف ْو ٍج وس ٍ
اق (شاذ) بخالف بيوت يف مجع بيت،
َ
ُ
وسيول يف مجع سيل ،إذ ُت ْس َت ْث َقل الضمة عىل واو متوسطة بني ضمة وواو،
بخالفها عىل ياء كذلك(.)3

وملا فرغ من مجوع أبنية االسم الثالثي املجرد عن التاء رشع يف مجوعها إذا
كانت مع التاء فقال( :املؤنث) وهو إما ساكن العني أو متحركها؛ واألول :إما
مفتوح الفاء (نحو :قصعة) والغالب يف مجعه أن يكون (عىل) فِ َع ٍ
ال -بكرس

الفاء -نحوِ ( :قصاع ،و) قد جيمع عىل ُف ُعول نحو( :بُدُ ور ،و) عىل فِ َعل -
بكرس الفاء وفتح العني -نحو( :بِدَ ٍر) يف مجع بَدْ رة ،وهي عرشة آالف درهم،
(و)عىل ُف َعل -بضم الفاء وفتح العني -نحوُ ( :ن َوب) يف مجع َنوبة(.)4

( –)1قال نجم األئمة :وأصل نيب فعل كسوق ،قلبت الضمة كرسة لتصح الياء ،وليس فعل من
أبنية اجلموع .متت
( –)2أي :من األمثلة العرشة .متت
( –)3أي :متوسطة بني ضمة وواو كبيوت .متت
( –)4يقال :جاءت نوبتك ونيابتك ،وهم يتناوبون النوبة فيام بينهم يف املاء وغريه .صحاح

وظاهر عبارة املصنف استواء األربعة األوزان يف مجع َف ْعلة ،وليس كذلك،
بل الغالب فيه :فِ َعال ،فلو قال« :عىل قصاع ،وجاء عىل كذا» كام هو قاعدته
سابق ًا والحق ًا لكان أوىل.

ٍ
احللوب من اإلبل ،وجتمع (عىل)
(و) إما مكسورها (نحو :لِ ْقحة) وهي ْ َ
فِ َعل -بكرس الفاء وفتح العني -نحو( :لِ َقح غالب ًا ،وجاء) قلي ً
ال عىل فِعال
نحو( :لقاح) ،وعىل أ ْف ُعل نحو( :أ ْن ُعم) يف مجع نِ ْع َمة.

(و)إما مضمومها (نحو :بُ ْرقة) وهي أرض ذات حجارة ،وجتمع (عىل)

ُف َعل -بضم الفاء وفتح العني -نحو( :بُ َرق غالب ًا ،وجاء) قلي ً
ال مجعها (عىل)

جوز) يف مجع ُح ْجزة الرساويل ،أي :معقدها( ،و) عىل فعال
(ح ُ
ُف ُعول نحوُ :
نحو( :بِرام) يف مجع :بُ ْر َمة ،وهي ال ِقدْ ُر.

(و)الثاين( :)1إما مفتوح الفاء ،وهو أيض ًا ثالثة :مفتوح العني (نحو:
َر َقبة) ،وجتمع (عىل) فِ َعال -بكرس الفاء -نحوِ :
(ر َقاب) غالب ًا( ،وجاء عىل)

كر َقبة ،وأصله :أ ْن ُوق ـ لقوهلم ُن ْوق،
أ ْف ُعل نحو( :أ ْينُق) يف مجع ناقة ،وهيَ :ف َعلة َ
واس َتن َْوق اجلمل ـ استثقلت الضمة عىل الواو فقدمت( )2عىل النون؛ لتكون

جي ِّرئ عىل
ساكنة والنون مضمومة ،ثم قلبوها ياء عىل غري القياس؛ إذ التغيري ُ َ
التغيري( ،و)عىل فِ َعل -بكرس الفاء وفتح العني -نحوِ ( :ت َري) يف مجع تارة(،)3

أصلهاَ :تو َرة؛ ألن فِ َع ً
ال مثل فِ َعال ال يأيت يف اليائي( ،و)عىل ُف ْعل -بضم الفاء
وسكون العني -نحو( :بُدْ ن) يف بَدَ نة( .و)مكسورها (نحو َم ِعدَ ة) ،وجيمع
(عىل) فِ َعل -بكرس الفاء وفتح العني -نحوِ ( :م َعد) .ومضمومها نحوَ :س ُم َرة،
ومل يذكره املصنف ،وكأنه مل يسمع فيه مجع التكسري.
( –)1أي :متحرك العني.
( –)2أي :قدمت الواو عىل النون لتكون الواو ساكنة .متت
( –)3فعل ذلك تارة بعد تارة أي :مرة بعد مرة ،واجلمع تارات وتري كعنب .متت خمتار

وإما مكسور الفاء ،ومل يذكر املصنف منه شيئ ًاًً :أما مفتوح العني فكأنه لعدم
سامع مجع التكسري فيه ،نحوِ :عنَ َبة ،وأما مكسورها فلام عرفت من قلة نحو:
إِبِل ،وأما مضمومها فألنه بناء مرفوض.
(و)إما مضموم الفاء ،وذكر املصنف منه مثاالً واحد ًا وهو مفتوح العني
(نحوُ :خت ََمة) ،وجيمع (عىل) ُف َعل -بضم الفاء وفتح العني -نحوُ :
(ختَم) .ومل

يذكر مضموم العني كـ « ُهدُ بة»؛ وكأنه لعدم سامع مجعه مكرس ًا ،وال مكسور

العني؛ لرفضه.
وملا كان بعض أوزان ما فيه التاء يلحقه تغيري َّما إذا مجع تصحيح ًا ذكره هنا؛
ألنه بسبب ذلك التغيري ُقرب من التكسري ،أو ألنه لو مل يذكر مل ُي ْعلم حكمه من
القاعدة التي ذكرها يف النحو .وهو قسامن:
قسم مجع باأللف والتاء.
وقسم مجع بالواو والنون ،وقد جيمع باأللف والتاء أيض ْا.
وقدم ما مجع باأللف والتاء فقط؛ إما ألن األبحاث املتعلقة به أكثر ،أو ألن
األصل يف مجع املؤنث إذا صحح أن يكون باأللف والتاء.
فاعلم أنه إذا صحح ما عينه متحركة فال مزيد فيه عىل ما ذكر يف النحو من
إحلاق األلف والتاء ،فال بحث هنا عنه .وأما إذا صحح ما عينه ساكنة فأكثره
يلحقه التغيري بتحريك عينه؛ فرق ًا بني االسم والصفة( ،)1ومل يعكس؛ ألن
ٍ
الصفة لثقلها من حيث داللتها عىل ٍ
وحدث أوىل باخلفة؛ فلذلك خصه()2
ذات
بالذكر فقال:
( –)1إذ الصفة باإلسكان .متت
( –)2أي :ما عينه ساكنة من االسم .متت

(وإذا صحح) ما هو عىل َفع ٍ
لة -بفتح الفاء ،-وهو صحيح العني ،وذلك
ْ
ِّ
ٍ
ور َميات
(باب َمتْرة) فتحت يف اجلمع عينه و(قيلَ :متَرات) و َغ َزوات َ
ُ
واإلسكان َضورة) كقوله [الطويل]:
(بالفتح،
ُخ ُفوق ًا َور ْق َصات اهلوى يف املفاصــل()1
أتت ِذ َكـر عــودن أحشــاء قلبــه
َ
جوزات
(ومعتل العني) ،وذلك باب َج ْو َزة وبَ ْيضة( :ساكن) ،فيقالْ :

وبَ ْيضات؛ ألنه لو حرك ثقل ،وال سبيل إىل ختفيفه بقلب حرف العلة ألف ًا؛

لعروض احلركة عليه ،ولكثرة التغيري(.)2

(وهذيل تسوي) بني معتل العني وصحيحها ،فتفتح املعتل أيض ًا ،قال
قائلهم يف صفة النعامة:
ٍ
ـأو ُب
أخــــو بَ َي َضـــات رائــــح متـــ ِّ

رفيــق بمســح املنكبــني ســبوح()3

ِ

ومل يقلب حرف العلة عندهم ألف ًا لعروض الفتحة.
(و)إذا صحح ما هو عىل ِف ْعلة -بكرس الفاء ،-وهو غري معتل العني ،وال معتل
الالم بالواو ،وذلك (باب ِك ُْسة) ،فإنه جيمع (عىل ِك َسـِـرات -بالفتح
والكُس )-لإلتباع( ،)4وكذا نحوِ :ق ْن َية يقال فيهِ :ق َن ِـ َيات -بفتح العني وكرسها.-

(واملعتل العني) وال تكون عينه إال ياء ،أصلية كانت نحو :بِ ْي َعة ،أو منقلبة
( –)1البيت لذي الرمة ،واستشهد به عىل تسكني عني مجع َف ْع َلة صحيح العني للرضورة ،ويف نسخ
املناهل «أتت» ،و«رقصات»  -بالقاف والصاد ،-وأنشده الزخمرشي يف أساس البالغة:
«أبت» ،و«رفضات» –بالفاء والضاد -قال :من رفضت اإلبل إذا تفرقت يف املرعى .وكذا يف
رشح الريض للشافية والكافية :أبت ورفضات.
( –)2بالتحريك والقلب .متت
( –)3البيت ينسب ألحد اهلذليني ،والشاهد فيه :فتح الياء من «بيضات» عند هذيل ،يقول :مجّل يف
رسعة سريه كالظليم –أي :ذكر النعام – الذي له بيضات ،يسري لي ً
ال وهنار ًا ليصل إليها .والرائح:
من الرواح ،وهو الذهاب .واملتأوب :من تأوب ،إذا جاء أول الليل .والرفيق بمسح املنكبني :هو
العامل بتحريكهام يف السري .والسبوح :حسن اجلري .متت من رشح التِصيح عىل التوضيح.
( –)4قوله« :لإلتباع» عائد إىل الكرس فقط.

نحو :ديمة( ،واملعتل الالم بالواو) نحوِ :ر ْشوة ( ُي ْسكَّن)؛ الستثقال احلركة
عىل الياء بعد الكرسة يف األول ،واستثقال احلركة قبل الواو املتحركة يف الثاين،
(و ُي ْفتَح) ،وال يكرس؛ ألن الفتح وإن كان فيه بعض ثقل بالنسبة إىل السكون
لكنه أخف من الكرس ،وألنه لو ك ُِرس يف الثاين لوجب قلب الواو( )1يا ًء؛

فيلتبس الواوي باليائي ،ولو ُخ ِّليت الس ُت ْث ِقل.

(و) إذا صحح ما هو عىل ُف ْعلة -بضم الفاء -وهو غري معتل العني ،وال
معتل الالم بالياء ،وذلك (باب حجرة) ،فإنه جيمع (عىل حج ٍ
رات –
ُ ُ
ُ َْ
بالضم )-لإلتباع (والفتح) خلفته ،وكذاُ :ع ْروة.
(واملعتل العني) وال تكون إال واو ًا نحوُ :دولة( ،واملعتل الالم بالياء)

نحو :بُ ْغ َية ( ُيسكن)؛ خلفة السكون( ،ويفتح) ،وال يضم؛ ألن الفتح وإن كان
فيه بعض ثقل بالنسبة إىل السكون لكنه أخف من الضم؛ فيغتفر لقصد
الفرق( ،)2وألنه لو ضم يف الثاين فمع بقاء الياء( )3يستثقل ،ومع قلبها واو ًا
اعتداد ًا باحلركة العارضة يلتبس اليائي بالواوي.
واعلم أن ما ُفتح عينه من فِ ْع َلة نحو :بِ ْي َعة ،أو ُف ْع َلة نحوُ :د ْو َلة ،فهو عىل لغة
جرات،
هذيل( ،وقد تس َّكن) العني (يف متيم يف) املضموم الفاء (نحوُ :ح ْ
و) املكسورها نحوِ ( :ك ُْسات)؛ استثقاالً للضمتني والكرستني.
(واملضاعف) مام عينه ساكنة يعني :ما كانت عينه والمه من جنس واحد (ساكن
كشدَّ ة ،أو مكسورها ِ
يف اجلميع) أي :سواء كان مفتوح الفاء َ
كشدَّ ة ،أو مضمومها
ك ُمدَّ ة؛ فرار ًا من الثقل احلاصل بتحريك أول املثلني ،وهذا ختصيص بعد التعميم.
( –)1النكسار ما قبلها.
( –)2بني االسم والصفة .متت
( –)3فقيل :بُغُيات استثقل إن بقيت الياء ،وإن قلبت واو ًا النضامم ما قبلها ضمة عارضة التبس
اليائي بالواوي كعروة.

الساكن العني إذا صحح استطرد ذكر
االسم الذي فيه التاء
وملا ذكر حكم مجع
ِ
ِ
الصفة -وإن مل يكن هذا حمله؛ ألن الكالم يف االسم -لئال حيتاج إىل الذكر يف بحث
الصفات فيطول ،فقال( :وأما الصفات) إذا صححت (فباإلسكان) للعني،
أي :بإبقائها ساكنة ،سواء كانت مفتوحة الفاء أو مكسورهتا أو مضمومتها ،نحو:
َص ْعبةِ ،
وص ْلبة ،أي :شديدة ،عىل( )1األصل ،وكان تسكينها
وص ْفرة ،أي :خاليةُ ،
أوىل من تسكني األسامء لثقلها كام تقدم.
جل َبة -وهي الشاة التي أتى عليها بعد نتاجها
فإن قيل :فقد قالوا يف مجع َ ْ

جلبات –بالفتح ،-ويف مجعَ :ربْ َعة :ربَ َعات -بالفتح،-
أربعة أشهر فجف لبنهاَ َ :-
جلبة وربْعة ساكنتا العني.
يقال :امرأة ربعة ،أي :ال قصرية وال طويلة ،مع أن ْ

وربَعات؛
جل َبات َ
فقد أجاب املصنف عن الفتح فيهام :بقوله( :وقالواَ َ :
ٍ
اسمية أصلية) ،يعني أهنام كانتا يف األصل اسمني ثم وصف هبام،
ل َل ْم ِح
فلوحظ فيهام األصل ،كام يقال يف مجع امرأة كلبة :نساء ك َلبات()2؛ نظر ًا إىل

عروض الصفة .لكن قال نجم األئمة :مل أر يف موض ٍع أن جلبة يف األصل()3
ْ

اسم ،بىل ،قيل ذلك يف ربعة.

وقيل :وجه الفتح فيهام أن فيهام لغة هي فتح العني يف الواحد ،فجاء اجلمع
عليها ،ويظهر من كالمه يف رشح الكافية اختيار هذا الوجه.
(وحكم نحوَ :أ ْر ٍ
العرس
ض و َأ ْه ٍل و ُع ْرس) -بضم العني -وهي وليمة ْ
(و ِع ِري) -بكرس العني( -كذلك) يعني أن ما سمع فيه اجلمع باأللف والتاء
من املؤنث بتاء مقدرة كاملؤنث بتاء ظاهرة ،جتري يف مجعه األوجه املذكورة،
( –)1عىل األصل :متعلق بإبقائها .متت
( –)2بفتح العني .متت من رشح الريض عىل الكافية.
( –)3بل قد ذكره اجلوهري يف الصحاح .متت

وأهالت ـ بالفتح ـ كتَمرات ،وقد يسكن مجع «أهل» اعتداد ًا
فيقالَ :أر َضات َ

بالوصف العارض؛ فإنه يف األصل اسم دخله معنى الصفة()1؛ ولذا مجع بالواو

والنون ،ودخلت عليه التاء ،قال(:)2
َ
وأهلـــ ِة و ّد قـــد تربيـــت ودهـــم

وأبليــتهم يف احلمــد جهــدي ونــائّل

أي :وجامعة مستأهلة للود ،ويقالُ :ع ُر ًَسات -بالضم والفتح -كام يف:
ُح ُجرات ،ويقالِ :ع ْي َـرات -بالفتح والسكون -والعري :اإلبل التي عليها األحامل.
وملا فرغ من مجع ما جيمع باأللف والتاء فقط مام فيه التاء ظاهرة ذكر حكم
القسم الثاين( )3منه فقال( :وباب سنة) أي :الثالثي الذي عوض من المه هاء
التأنيث كسنة ،فإن أصلها َسنوة؛ بدليل سنوات ،أو َسنْهة()4؛ لقوهلم ساهنت،

(و ُق َلة) وهي عودان :قصري وطويل يلعب هبام الصبيان ،واألصلُ :ق َلوة،
وعوض
(و ُث َبة) وهي اجلامعة ،واألصلُ :ث َب َية ،فحذفت الالم يف الثالثة اعتباط ًاِّ ،

عنها التاء( ،جاء فيه) -أي :يف هذا الباب -مجعه بالواو والنون ،فقيل:
(سـِنون ،و ِقـُ ُلون ،وثِـُ ُبون)؛ جرب ًا ملا حلقها من الوهن بحذف الماهتا،
ُ

ِ
أرشف اجلموع وإن كان خالف القياس ،و ُغ ِّري أوائل بعضها؛
فج ِم َعت عىل
ُ
تنبيه ًا عىل أهنا ليست بجمع سالمة حقيقة ،فقالوا يف املفتوح الفاء نحو َسنَة:
ِسنُون -بكرس الفاء ،-وجاء ضمها أيض ًا ،وهو قليل .وجاء يف بعض مضموم

الفاء مع الضم الكرس أيض ًا ،كال ُقـِ ُلون والثـِـ ُبون ،وليس بمطرد؛ إذ الظ ُبون()5
( –)1ألنه بمعنى مستحق .متت
( –)2البيت من شعر أيب الطمحان القميني ،ومعنى «تربيت ودهم» :تعرضت له وبذلت طاقتي
ونائّل .والنول والنوال  :العطاء .والنائل :مثله .متت
( –)3وهو الذي جيمع تارة باأللف والتاء وتارة باأللف والنون .متت
( –)4كجبهة .متت صحاح ،وتفتح النون ،ذكره الريض.
( –)5ظبة السيف وظبة السهم :طرفه ،وأصلها ظبو(*) ،واهلاء عوض عن الواو ،واجلمع :أظب يف
أقل العدد ،وظبات وظبون .متت صحاح-)*( .بوزن رصد كام يف اللسان.

والك ُُرون مل يسمع فيهام الكرس ،وأما املكسور الفاء فلم يسمع فيه التغيري
كالعضني( )1واملئني.
عوض
وهذا اجلمع مع أنه خالف القياس شايع فيام مل ُيك ََّرس من االسم الذي ّ

من المه ها ًء :كسنة و ُق َلة ،وجاء( )2قلي ً
ال ملا ثبت تكسريه كالثبون واألثايب يف

الثبة ،وربام جاء( )3يف املحذوف الفاء أيض ًا كرِ قة ورقني.

(و) جاء فيه أيض ًا مجعه باأللف والتاء :إما مع رد الالم نحو( :سنوات
و ِع َضوات) يف مجع عضة ،وهي قطعة من الشء ،وأصلهاِ :ع َض َوة ،من
(وهنَات) يف
َعضوته ،أيّ :فرقته( .و) إما بال رد الالم نحوُ ( :ثبات) يف ُث َبةَ ،
َهن ٍَة ،أصلهاَ :هن ََوة ،وهي العورة والشء املستهجن.
فإن قيل :تعريف املصنف يف النحو جلمع التكسري بقوله« :ما تغري بناء
واحده» يقتيض أن يصدق عىل ما وقع فيه تغيري( )4من هذه اجلموع املصححة
فكيف عُدّ ت من الصحيح؟
أجي  :بأنه يقدر أنه حصل هذه التغيريات بعد اإلتيان بمفردها يف اجلمع
سامل ًا؛ لغرض( ،)5وإن مل يثبت نحو :مت ْرات –بالسكون.-
(وجاء) يف مجع أمة -وأصلها :أ َم َوة كرقبة ،حذفت المها وعوضت عنها
ين َج َعلوا
( –)1عضهه عضه ًا :رماه بالبهتان ،قال الكسائي :العضة :الكذب والبهتان ،قال تعاىل﴿ :ا َّل ِذ َ
ا ْلق ْر َ َ
ان ِع ِضنيَ [ ﴾91احلجر] ،ويقال :نقصانه الواو ،وأصلهِ :ع ْض َوة ،وهو من عضوته ،أي:
فرقته؛ ألن املرشكني فرقوا أقاويلهم فيه ،فجعلوه كذب ًا وسحر ًا وكهانة وشعر ًا .ويقال :نقصانه اهلاء،
عض َهة؛ ألن العضة والعضني يف لغة قريش السحر .متت صحاح بتِصف.
وأصله َ
( –)2أي :هذا اجلمع.
( –)3أي :هذا اجلمع ،والرقة :الدراهم املرضوبة ،واهلاء عوض من الواو وأصلها ورق ،وجتمع عىل
رقني .متت صحاح بتِصف.
( –)4والذي وقع فيه تغيري بعض األمثلة ،من قوله :وإذا صحح باب مترة إىل هنا .متت
( –)5وذلك الغرض :إما الفرق بني االسم والصفة كام يف مترات كام تقدم ،أو التنبيه عىل أن اجلمع
ليس بجمع سالمة حقيقة كام خففته يف سنون .متت .وقوله« :وإن مل يثبت نحو متْرات» أي:
وإن مل يثبت املجيء بمفرد مترات سامل ًا يف اجلمع ،وإنام يقدر ذلك تقدير ًا .متت

التاء( -آ ٍم) وأصله :أ ْف ُعل -بضم العني( -كآكُم) يف مجع أكمة ،فأصله :أأ ُمو،
قلبت الواو ياء( ،)1والضمة كرسة كأ ْد ٍل يف مجع د ْل ٍو ،عىل ما سيأيت يف اإلعالل
إن شاء اهلل تعاىل ،وحذفت الياء كام يف قاض ،وقلبت اهلمزة الثانية ألف ًا ،كام يف
آمن .وال أعرف لتخصيصها( )2بالذكر يف هذا املوضع وجه ًا؛ إذ يكفيه ذكر
كرس
كرس كام ُي َّ
«أينق» فيام سبق ،وإن قصد التنبيه عىل أن املحذوف الالم قد ُي َّ
غريه؛ دفع ًا لوهم من يتوهم أنه ال جيمع إال مجع التصحيح فقد جاء غري أفعل
ك ِف َعال نحو :إماء ،ف ِل َم َمل ْ يذكره؟
وملا فرغ من الكالم عىل االسم الثالثي رشع يف بيان مجع ما جيمع من
ص ْعب) -مام هو مفتوح
الصفات الثالثية ،وقدم املذكر فقال( :الصفة نحوَ :
الفاء ساكن العني صحيحها [أو معتلها بالواو] -جيمع (عىل) -فِعال بكرس
الفاء -نحو( :صعاب غالب ًا) ،والصعب :األمر الذي فيه مشقة.
(وباب شيخ) -مام هو معتل العني منه( -)3جيمع غالب ًا (عىل) أفعال نحو:
(أشياخ) ،وظاهر كالم كثري من الرشاح أن ذلك يف معتل العني مطلق ًا،
والظاهر أن ذلك خمتص باليائي؛ إذ ال مانع من فِ َعال يف الواوي كام عرفت(.)4

(وجاء) يف مجع الوزن املذكور من غري الغالب ثامنية أبنية :فِ ْعالن -بكرس
الفاء -نحوِ :
(و ْغدان) يف
(ض ْيفان) م َض ْيف( ،و) ُف ْعالن –بضمها -نحوُ :
َو ْغد ،أي :لئيم ،وجيوز أن يكون أصل ِضيفان ضم الفاء ،وكرست لتسلم الياء
( –)1لتطرفها بعد ضمة ،وقلبت الضمة كرسة ملناسبة الياء .متت
( –)2يعني آم .متت
( – )3أي :من باب َف ْعل الذي يدل عليه السياق .متت
( – )4لعله يريد ما ذكره يف مجع فعل إذا كان اس ًام عىل فعال من قوله :ألن الكلمة فيه ختف بانقالب
الواو ياء.

نحو :بِ ْيض( .و) ُف ُعول نحوُ ( :ك ُهول) يف مجع كهل( ،و)فِ َع َلة -بكرس الفاء
(ر َ
وفتح العني -نحوِ :
ط َلة) يف مجع َر ْطل ،وقد تكرس فاؤه ،يقال :غالم ِرطل
أي :مل تستحكم قوته.
(و)فِ ْعلة -بكرس الفاء وسكون العني -نحوِ :
(ش ْيخة) يف مجع شيخ،
(و ْرد) يف مجع َو ْرد ،يقال :فرس
(و) ُف ْعل -بضم الفاء وسكون العني -نحوُ :
َو ْرد ،إذا كان بني الك َُم ْيت واألشقر ،وخيل ُو ْرد ،إذا كانت كذلك( .و) ُف ُعل -

حل) يف مجع َس ْحل ،وهو الثوب األبيض من
(س ُ
بضم الفاء والعني -نحوُ :
القطن ،قال نجم األئمة :والظاهر أن أحد املذكورين( )1فرع اآلخر ،فإنه يقال
وس ُحل ،وربام ال يستعمل األصل( .و) ُف َعالء -باملد وضم الفاء
فيهُ :س ْحل ُ
(س َمحاء) يف مجع َس ْم ٍح ،أي :كريم.
وفتح العني -نحوُ :
(و)جيمع نحوِ :
(ج ْلف) مام هو مكسور الفاء ساكن العني (عىل) أفعال،

(أجالف( )2كثري ًا) أي :مجع ًا كثري ًا ،أو زمان ًا كثري ًا ،واجللف :هو الشاة
نحوْ :
املسلوخة بال رأس وال قوائم.
(أج ُلف) قد مجع عليه ،ولكنه (نادر) ،بل أ ْف ُعل عىل
(و)أفعل نحوْ :
اإلطالق نادر يف الصفات.
(ونحوُ :ح ّر) مام هو مضموم الفاء ساكن العني ،جيمع (عىل) أفعال ،نحو:
(أحرار).
(ونحو :بَ َ
طل) -مام هو مفتوح الفاء والعني -جيمع (عىل) مخسة أبنية:
أفعال نحو( :أبطال) ،والبطل :الرجل الشجاع.( – )1عبارة الريض :وجاء ُف ُعل بضمتني ،والظاهر أن أحد البنائني .وإنام قال :أحد املذكورين ألن
بعضهم يقول :اإلسكان فرع الضم ،وبعضهم يقول :الضم فرع اإلسكان كام يف عرس ويرس .متت
ٍ
جاف .متت .ومل يمنع أجلف من الِصف للوزن
( – )2قال اجلاربردي :يقال أعرايب جلف ،أي:
والصفة؛ ألنه جرى َمرى األسامء اجلامدة يف االستعامل فصار كأنه ليس فيه وصف ،مع أن هذا
الوزن له عارض؛ ألنه للجمع ال للواحد فِصف لذلك .متت حاشية ابن جامعة.

(و)فِ َعال -بكرس الفاء -نحو( :حسان) يف مجع َح َسن.(و) فِ ْعالن -بكرس الفاء وسكون العني -نحو( :إخوان) يف مجع أخ،وأصلهَ :أ َخو.
(و) ُف ْعالن -بضم الفاء وسكون العني -نحوُ ( :ذكْران) يف مجع َذكَر.صف) يف مجع َن َصف،
(و)اخلامسُ :ف ُعل -بضم الفاء والعني -نحوُ ( :ن ُيقال :رجل َن َصف ،قيل :أي :منصف( .)1وعده لـ «ِ َذكَر» هنا يف الصفات
باعتبار األصالة ،وفيام تقدم يف األسامء باعتبار االستعامل.
قال نجم األئمة :وما كان للمصنف أن يعد الثالثة -يعني :أخ ًا وذكر ًا و َن َصف ًا -يف

الصفات؛ ألهنا إنام كُرست عليها( )2الستعامهلا كاألسامء من دون املوصوف.

قلت :أما نصف بمعنى منصف عىل ما قيل ففيه نظر(.)3
(ونحوَ :ن ِ
كد) مام هو مفتوح الفاء مكسور العني ،جيمع عىل ثالثة أوزان

غالب ًا( :عىل) أفعال ،نحو( :أنكاد) ،والنَّ ِ
كد :ال َع ِرس( ،و) فِعال -بكرس الفاء-
 ،نحوِ :
(و َجاع) يف مجع َو ِجع( ،و)الثالثُ :ف ُعل -بضم الفاء والعني ،-نحو:
ُ
(خ ُشن) يف مجع َخ ِشن.
(وجاء) -غري غالب -مجعه عىل َف َعاىل كسكارى ،نحو( :وجاعى) يف

وجع( ،وحباطى) يف َحبِط ،وهو منتفخ البطن من كثرة أكل( )4الربيع،
(وحذارى) يف حذر.
( – )1يف الصحاح :الن ََصف –بالتحريك :-املرأة بني احلدثة واملسنة ،وتصغريها نصيف بال هاء؛
ألهنا صفة ،ونساء أنصاف ،ورجل َن َصف ،وقوم أنصاف ونصفون .متت
ومحالن و ُأ ُسد ،وكذا
( – )2أي :عىل فِعالن و ُفعالن و ُف ُعل ،الستعامهلا كاألسامء فهي مثل ِخربان ُ
ُن ْصف باإلسكان مثل ُأ ْسد عند سيبويه .متت
( – )3ألنه ال يستعمل إال مع املوصوف ظاهر ًا أو مقدر ًا .متت منه رمحه اهلل.
( – )4يف األم :الربيع :شجر.
* -نسبة َمازية إىل بقل الربيع أو األكل احلاصل يف الربيع .متت واهلل أعلم .وهذه العبارة :من كثرة
أكل الربيع هي كذلك يف رشح الريض .ويف الصحاح :واحلبط أيض ًا :أن تأكل املاشية فتكثر
حتى تنتفخ لذلك بطوهنا وال خيرج ما فيها ،وقال ابن السكيت :هو أن ينتفخ بطنها عن أكل
الذرق ،وهو احلندقوق .متت

(ونحوَ :ي ُقظ) مام هو مفتوح الفاء مضموم العني ،جيمع (عىل) أفعال،
نحو( :أي َقاظ) ،وال َي ُقظ :الرجل املتيقظ لألمور( ،وبابه التصحيح) يعني أن
الغالب فيام كان عىل وزن َف ُعل يف الصفات أال جيمع إال مجع التصحيح ،قيل :مل
جييء يف هذا الباب مكرس ًا إال لفظان هام :ي ُقظ عىل أيقاظ ،و َن ُجد –أي :شجاع-
عىل :أنجاد ،والباقي منه َمموع مجع السالمة ،وأما ِي َقاظ فجمع يقظان ،ك ِعطاش
يف عطشان.
(ونحوُ :جنُب) مام هو مضموم الفاء والعني ،جيمع (عىل) أ ْف َعال (نحو:
أجنَاب) ،يقال :رجل ُجنُب ،أي :أصابته اجلنابة ،أو َمانِب ،أي :مباعد.
ْ
مل يذكر املصنف فِ َع ً
ال -بكرس الفاء وفتح العني -كزِ َيم بمعنى متفرق ،وال
كح َطم ،أي :قليل الرمحة ،وال فِ ِع ً
ُف َع ً
ال -مكسور
ال -بضم الفاء وفتح العنيُ -
()1
تكرس ،بل إنام
الفاء والعني -كبِ ِلز ،أي :ضخم .قيل  :إنام مل يذكرها ألهنا ال َّ

جتمع بالواو والنون ،أو باأللف والتاء.
(وجيمع اجلميع) من األوزان املذكورة (مجع السالمة) أي :بالواو
والنون ،وأطلقه( )2ألنه الفرد الكامل؛ إذ اجلمع باأللف والتاء فرع عليه،
(للعقالء الذكور) ملا عرف يف النحو(.)3
(وأما مؤنثه) أي :مؤنث اجلميع من األوزان املذكورة ،وما هو يف حكم
املؤنث مام ال يعقل (فباأللف والتاء ال غري) أي :ال جيمع مجع التكسري
(وح ِذرات)
كاملذكر( ،نحوَ :ع ْبالت) يف مجع َع ْبلة ،وهي :املرأة التامة اخللقَ ،
يف مجع حذرة( ،ويقظات) يف مجع يقظة( ،إال) ما كان عىل َف ْع َلة -بفتح الفاء
( – )1القائل اجلابردي .انظر اجلاربردي ص(.)138
( – )2حيث مل يقل املذكر .متت
( – )3من اشرتاط كونه صفة ملذكر عاقل .متت

وسكون العني( -نحوَ :ع ْب َلة فإنه جاء) تكسريه أيض ًا (عىل) فِعال -بكرس
الفاء -نحوِ ( :ع َبال ،و ِك َماش) يف مجع كمشة ،وهي الناقة الصغرية الرضع،

(و) إال فِ ْعلة -بكرس الفاء وسكون العني -فإنه سمع فيه التكسري عىل فِ َعل -
بكرس الفاء وفتح العني ،-فإهنم (قالواِ :ع َلج يف مجع ِع ْلجة) ،والعلج:

العظيم من محري الوحش.
قال نجم األئمة :قال سيبويه :جتمع َف َعلة نحو :حسنة عىل حسان ،وال جيمع
عىل فِ َعال( )1إال ما مجع مذكره عليه ،كام تقول يف مجع حسن وحسنةِ :ح َسان،
وملا مل ُي َقل يف مجع بطل بِ َطال مل ُي َقل يف مجع بَطلة بِ َطال( ،)2فهذا الذي قاله سيبويه

خمالف لقول املصنف.
واعلم أن األسامء -كام سيأيت -أشد متكن ًا يف التكسري ،والصفات حممولة
عليها ،فإذا اشتبه عليك تكسري يشء من الصفات فإن كنت يف الشعر فامحلها
عىل األسامء وكرسها تكسريها ،وإن كنت يف غري الشعر فال جتمع إال مجع
السالمة ،كذا قال الريض.
وملا فرغ املصنف من الثالثي املجرد رشع يف بيان مجع أوزان من املزيد فيه،
وكأنه ترك ما ترك منها لعدم سامع مجع التكسري أو ندرته فيه( ،)3فقال( :وما
زيادته مدة) أي :ألف أو ياء أو واو وحركة ما قبل كل واحدة منها من جنسه
(ثالثة) ،قدَّ مه عىل ما زيادته مدة ثانية نحو :فاعل؛ لكثرة أوزانه التي يسمع فيها
التكسري ،واملذكور منه مخسة أوزان؛ ألن للفاء ثالثة أحوال مع كل واحدة من
( – )1أي :من فعلة فقط .متت
( – )2تكملة عبارة سيبويه كام ذكرها الريض« :فكل صفة مجعت عىل َف َعل مجعت عىل فعال جيمع
مؤنثها أيض ًا عليه ،فهذا الذي...إلخ».
( – )3أي :فيام ترك .متت

املدات الثالث تكون تسعة ،لكن سقط كرس الفاء مع الياء والواو ،وضمها مع
الياء؛ لعدمها ،ومل يذكر ما فيه ضمها مع الواو نحو :ركوع؛ وكأنه لعدم سامع
مجع التكسري فيه أو قلته ،فالباقي ما مدته ألف مع حركات الفاء الثالث ،وما
مدته الياء أو الواو مع فتح الفاء ،وكل منها اسم أو صفة:
(االسم نحو :زمان) مام مدته ألف وفاؤه مفتوح ،جيمع (عىل) أ ْف ِعلة نحو:
(أز ِمنة غالب ًا).
ْ
(وجاء) قلي ً
ال ثالثة أوزانُ :ف ُعل -بضم الفاء والعني -نحوُ ( :ق ُذل) يف مجع
َق َذال ،وهو ما بني نقرة( )1القفا إىل األذن( ،و)فِ ْعالن -بكرس الفاء -نحو:
( ِغ ْزالن) يف مجع غزال( ،و) ثالثها ُف ُعول -بضم الفاء -نحوُ ( :عنُوق) يف مجع

َعناق ،قال الريض :ليس هذا موضعه؛ ألن ال َعنَاق مؤنث( ،)2وهي األنثى من
ولد املعز ،يقال يف املثلُ :عنُوق بعد النوق ،يف الذي يفتقر بعد الغنى.
َحار) -مام مدته ألف وفاؤه مكسور -جيمع (عىل) أ ْف ِع َلة و ُف ُعل،
(ونحوَ ِ :
محر -بإسكان العني -يف متيم.
وَحر غالب ًا) ،وقد خيفف نحوْ ُ :
(أَحِ َرة ُ ُ
نحوْ :

ال بناءان :فِعالن ـ بكرس الفاء ـ نحوِ :
(وجاء) فيه قلي ً
(ص ْريان) يف مجع
ِصوار ،وهو القطيع من بقر الوحش( ،و)الثاينَ :ف َعائل نحو( :شامئل) يف مجع
ِشامل ،بمعنى الطبع ،وأما بمعنى اليد فهو مؤنث ،وليس هذا موضع ذكره.
(ونحوُ :غراب) مام مدته ألف وفاؤه مضموم جيمع (عىل) أفعلة نحو:
(أغربة).
(وجاء) فيه ثالثة أوزان غري غالبة:
ُف ُعل -بضم الفاء والعني -وختفف يف متيم ،نحوُ ( :ق ُرد) يف مجع ُق َراد.
( – )1النقرة :احلفرة الصغرية ،ومنه نقرة القفا .متت قال اجلاربردي :وهام قذاالن :من اليمني قذال
ومن الشامل قذال .متت
( – )2قد ثبت عناق لألمر الشديد كام يف القاموس ،فال اعرتاض .متت

(و)فِ ْعالن -بكرس الفاء -نحوِ ( :غ ْربان) يف مجع غراب.

(ز ّقان) يف مجع زقاق ،وهو السكة.
(و)الثالثُ :فعالن -بضم الفاء -نحوُ :
(و) مجعه عىل فِعلة -بكرس الفاء -نحوِ ( :غ ْل َمة) يف غالم (قليل) بالنسبة

إىل الثالثة األوزان التي هي غري غالبة أيض ًا.

ب) م مجع ذباب (نادر) عزيز الوجود.
(و) مجعه عىل ُف ْعل نحوُ ( :ذ ّ
وظاهر( )1عبارة املصنف أن أصلهُ :ف ْعل -بسكون العني ،-وأنه هو النادر.
وقال نجم األئمة :وقد حيمل ُفعال -بضم الفاء -عىل فِعال –بالكرس-
كجدُ ر يف ِجدار ،وهو قليل نادر ،ومثله:
لتناسب احلركتني ،فيقالُ :ق ُرد يف ُقراد ُ
ب ،واإلدغام بناء عىل مذهب بني متيم يف ختفيف ُر ُسل وعنُق،
ُذب ،وأصلهُ :ذبُ ْ

وإال فحق ُف ُعل أال يدغم( )2كام جييء يف باب اإلدغام إن شاء اهلل تعاىل ،انتهى.

ويظهر من كالمه أن ذبّ ًا ُف ُعل يف األصل بضمتني ،وأن وزن ُف ُعل مجيعه نادر.
(و)أما املؤنث بالتاء املقدرة فالذي (جاء يف) مجع (مؤنث الثالثة) األوزان
التي هي َف َعال ،و ُف َعال ،و ِف َعال هو :أ ْف ُعل ،وهو الغالب ال غريه .ويف عبارة املصنف
()3
فجم ُع نحوَ :عناق عىل (أعنق ،و)
نوع قصور عن أداء هذا املعنى كام ال خيفى ْ .

نحو :ذراع عىل (أ ْذ ُرع ،و)نحوُ :عقاب ـ لطائر ـ عىل (أعقب).
(وأمكن) يف مجع مكان (شاذ)؛ لكونه مذكر ًا.

(ونحو :رغيف) مام مدته ياء ،وال يكون فاؤه إال مفتوح ًا ـ كام مر -جيمع
(ر ُغف،
(عىل) أ ْف ِع َلة نحو( :أر ِغ َفة ،و) عىل ُف ُعل -بضم الفاء والعني -نحوُ :
(ر ْغفان غالب ًا).
و)عىلُ :ف ْعالن -بضم الفاء -نحوُ :

( – )1ألنه قدم أوالً ُف ُعل وجعل له حك ًام بني الغالب والنادر فقال« :وجاء قرد» فظهر أن مراده
بقوله« :وذب نادر» وهو ُف ْعل .متت
( – )2ألنه لو أدغم مل يدر أهو ُف ُعل -بضم العني -سكن ألجل اإلدغام ،أو ُف ْعل -بسكون العني .-متت
( – )3حيث صدر الكالم بلفظ «جاء» املوهم للشذوذ عىل ما عرف من قاعدته يف لفظ «جاء» .متت

(وجاء) عىل غري الغالب ثالثة أبنية :أ ْف ِعالء نحو( :أنصباء) يف مجع نصيب.
صال) يف مجع فصيل ،وهو ولد الناقة( ،و)الثالثَ :فعائل نحو( :أفائل) يف
(وفِ َ

أفِ ْيل ،وهو الصغري من اإلبل.
(و)مجعه عىل فِ ْعالن -بكرس الفاء -نحو( :ظِ ْلامن) يف مجع َظ ِليم ،وهو الذكر
من النعام (قليل).
(وربام جاء مضاعفه) أي :ما عينه والمه من جنس واحد نحو :رسير

يكرس عىل
سر) -بفتح العني مع ضم الفاء -يعني أن األصل أن َّ
َمموع ًا (عىل ُ َ
رسر
ُف ُعل –بضمتني ،-ولكن حكى أبو زيد وأبو عبيدة أن ناس ًا فتحوا عني ُ ُ
رسر ،واألشهر الضم ،كذا قال الريض.
فقالواَ ُ :

وعبارة املصنف توهم أنه قد جاء عىل قلة مجع املضاعف من رسير( )1وغريه

رسر» لكان أوىل.
عىل ُف َعل ـ بفتح العني ـ ،فلو قال« :وربام جاء ُ َ

ومؤنث فعيل املجرد عن التاء كمؤنث الثالثة املذكورة نحو :يمني وأيمن،

وقد كرس عىل أيامن أيض ًا ،ومل يذكره املصنف.
(ونحو :عمود) مام مدته واو ،واملذكور منه ما فاؤه مفتوح ملا عرفت( ،)2جيمع
(ع ُمد).
(أع ِمدة ،و)يف الكثرة عىل ُف ُعل نحوُ :
غالب ًا يف القلة (عىل) أ ْف ِعلة نحوْ :
(وجاء) فيه ثالثة أوزان :فِ ْعالن ـ بكرس الفاء ـ نحوِ ( :قعدان) يف مجع
َق ُعود ،وهو من اإلبل الذي يركب يف كل حاجة( ،و)أفعال نحو( :أفالء) يف
مجع َف ُل ٍّو ،وهو ولد الفرس الذي يفتىل ،أي :يفطم( .و)الثالث :فعائل نحو:
(ذنائب) يف مجع ذنوب ،وهو الدلو ،لكن فعائل يف املؤنث املجرد عن التاء يف

رسر ال غريه .متت
( – )1أي :مع أنه مل جييء إال ُ َ
( – )2من أنه سقط كرس الفاء مع الواو ،ومضمومها مع الواو مل يذكره ،ولعله لعدم سامع مجع
التكسري فيه .متت

فعول غالب كذنوب وذنائب ،وقد جيمع( )1عىل ُف ُعل ،فصار فعول يف املؤنث
خمالف ًا ل ُف َعال( )2و َف ِعيل؛ وذلك ألنه( )3أحلق بذي التاء -أعني َفعولة -يف اجلمع
لكونه أثقل من أخواته بسبب الواو؛ فكأن مؤنثه املجرد ذو تاء ،نحو :تنوفة()4

وتنائف ،بخالف األربعة املذكورة( .)5هذا حكم املذكر واملؤنث املجرد.
(واملؤنث) ذو التاء جيمع (كيف كان) أي :سواء كان َف َعالة أو ُف َعالة أو
فِعالة أو َف ِعيلة أو َف ُعولة (عىل) َف َعائل ،نحو( :حامئم) يف حاممة( ،ورسائل) يف
رسالة( ،وذوائب) يف ذؤابة( ،وصحائف) يف صحيفة ،وتنائف يف تنوفة.
ٍ
حف) يف مجع
(ص ُ
(و) قد جاء يف مجع َف ِعيلة ُف ُعل –بضمتني -نحوُ :
(وس ُفن) يف مجع سفينة .وهذا ـ أعني قوله ـ« :واملؤنث..إىل آخره» مل
صحيفةُ ،
يثبت يف كثري من النسخ ،وكأنه ملحق.
هذا حكم االسم مام زيادته مدة ثالثة.
وأما (الصفة) فإن (نحو :جبان) مام مدته ألف وهو مفتوح الفاء جيمع
(صنُع) يف صناع،
(ج َبناء ،و) ُف ُعل –بضمتني -نحوُ :
(عىل) ُف َعالء ،نحوُ :
(و) فِ َعال -بكرس الفاء -نحوِ :
(جياد) يف جواد للفرس( .)6وظاهر كالمه أن
مجعه عىل فِعال كثري ،والذي ذكره الريض أنه قليل.

( – )1أي :مؤنث َف ُعول ،كصرب .متت
( – )2بتثليث الفاء .متت
( – )3أي :فعول املؤنث أحلق بفعولة يف اجلمع لكون فعول املؤنث أثقل من فعال -بتثليث الفاء-
وفعيل .متت
( – )4التنوفة :املفازة ،أو األرض الواسعة البعيدة األطراف ،أو الفالة التي ال ماء هبا وال أنيس .متت قاموس
( – )5وهي فعال -باحلركات الثالث -وفعيل .متت
( - )6وأما الرجل فقيلُ :ج ْود -بسكون العني -كأنه مجع بضم العني ك ُق ُذل ثم سكن.

(ونحوِ :كناز) مام مدته ألف وهو مكسور الفاء جيمع (عىل) ُف ُعل –
بضمتني ،-نحوُ ( :كنُز) ،وال ِ
كناز :هو املكتنز اللحم ،يستوي فيه املذكر
واملؤنث ،يقال :مجل كناز ،وناقة كناز.
(و) عىل فِعال كمفرده نحو( :هجان( ))1يقال :هذا هجان ،أي :كريم
خالص ،وهؤالء هجان ،فهو يف املفرد ككتاب ،ويف اجلمع كرجال.
(ونحو :شجاع) مام مدته ألف وهو مضموم الفاء جيمع (عىل) ُف َعالء -
بضم الفاء وفتح العني -نحوُ :
جعاء ،و) عىل ُفعالن -بضم الفاء وكرسها-
(ش َ
(شجعان) بالضمِ ،
نحوُ :
(وشجعان) بالكرس.
(ونحو :كريم) مام مدته ياء -وال يكون إال مفتوح الفاء كام عرفت(-)2
جيمع عىل تسعة أبنية( :عىل) ُف َعالء ـ بضم الفاء وفتح العني ـ نحو( :كرماء،
و) عىل فِعال ـ بكرس الفاء ـ نحو( :كرام ،و)عىل ُف ُعل –بضمتني -نحوُ ( :ن ُذر)

يف مجع نذير( ،و) ُف ْعالن -بضم الفاء -نحوُ ( :ثنْيان) يف مجع ثني( ،)3وهو الذي
يلقي ثنيته( ،و) فِعالن ـ بكرس الفاء ـ نحوِ :
صيان) يف مجع خيص ،ويف
(خ ْ
التمثيل به نظر؛ إذ الكالم هنا يف فعيل بمعنى فاعل كام سيتبني ،وخيص :بمعنى

خميص( .و)أفعال نحو( :أَشاف) يف مجع رشيف( ،و)أفعالء نحو( :أصدقاء)
يف مجع صديق( ،و)أ ْف ِعلة نحو( :أشحة) يف مجع شحيح( ،و)التاسعُ :ف ُعول
نحوُ ( :
ظروف) يف مجع ظريف.

( – )1هذا هو مذهب اخلليل وسيبويه ،وتقول يف التثنية عندهام :هذان هجانان .وذكر اجلرمي :هذا
هجان ،وهذان هجان ،وهؤالء هجان ،يف املفرد واملثنى واملجموع بلفظ واحد؛ جلريه َمرى
املصدر .متت ريض بتِصف.
( – )2من سقوط كرس الفاء مع الياء وضمها معها؛ لعدمها .متت
( – )3وهو الذي قد دخل يف السنة السادسة من ذي اخلف ،ويف السنة الثالثة من ذي الظلف
واحلافر .متت

(ونحو :صبور) مام مدته واو وفاؤه مفتوح فقط كام عرفت جيمع إذا كان
(ص ُرب غالب ًا) ،ويستوي يف هذا البناء
ملذكر (عىل) ُف ُعل –بضمتني -نحوُ :
املذكر واملؤنث ،إال أن الغالب يف مجع املؤنث فعائل كام سيأيت ،والتاء يف()1
نحو :ملولة للمبالغة ال للتأنيث ،فيجمع معها باأللف والتاء ،نحو :ملوالت.
(وجاء عىل) غري الغالب بناءانُ :ف َعالء -بضم الفاء وفتح العني -نحو:
(و َدداء) يف َو ُدود( ،و) أفعال ،نحو( :أعداء) يف عدو.
ُ
(وفعيل بمعنى مفعول بابه) يف اجلمع ( َف ْعىل) يعني أن ما ذكرنا يف اجلمع
من نحو :كريم إىل آخره حكم فعيل بمعنى فاعل ،وأما فعيل بمعنى مفعول فبابه
فعىل ،ولو قدمه عىل قوله« :ونحو :صبور..إىل آخره» لكان أوىل كام ال خيفى(،)2
وكان عليه أن يقول« :بابه فعىل إذا كان آفة» ،إذ لو مل يكن من اآلفات واملكاره
التي يصاب هبا احلي كاجلرح والقتل مل جيمع هذا اجلمع ،نحو :رجل محيد ،فال
يقال :محدى( ،كجرحى وأسى وقتىل) يف مجع :جريح وقتيل وأسري.
(وجاءُ :أسارى) -بضم اهلمزة -ألن أصل فعاىل -بفتح الفاء -يف
()3
وسكَارى ،وقد يضم فيه( )4الفاء كام
كسكْران َ
املذكر أن يكون مجع فعالن َ

سيأيت ،فحمل أسري عليه؛ ملشاركته نحو« :هلفان» يف حرارة اجلوف ،وضموا
أوله كام يضم أول َف َعاىل مجع َف ْعالن ،والتزموا الضم يف هذا املحمول.
(وشذ) يف مجعهُ :فعالء -بضم الفاء -وذلك قوهلم يف قتيل وأسريُ ( :قتالء،
و ُأساء) ،ووجه ذلك مع شذوذهام :محل فعيل بمعنى مفعول عىل فعيل بمعنى
فاعل ،نحو :كريم وكرماء.
( – )1جواب سؤال مقدر تقديره :إنكم ذكرتم أن فعول يستوي فيه املذكر واملؤنث فلم أحلقت التاء
يف ملولة؟ واجلواب ما ذكر .متت
( – )2من عادته ،حيث يقدم ما فيه الكرسة والياء عىل ما فيه الضم والواو .متت منه
( – )3ال فعاىل يف املؤنث فهو مجع فعالء كام يأيت يف نحو :صحراء وصحارى.
( – )4أي :يف سكارى.

(وال جيمع) فعيل هبذا املعنى (مجع التصحيح) بالواو والنون( ،فال يقال):
رجال (جرحيون ،وال) باأللف والتاء ،فال يقال :نسوة (جرحيات؛ ليتميز عن
فعيل األصل) يعني فعي ً
ال الذي هو بمعنى فاعل ،وإنام كان هذا هو األصل لكونه
أكثر من فعيل بمعنى مفعول ،وألن الفاعل مقدم عىل املفعول ،فلام مجع الذي
بمعنى الفاعل مجع السالمة مل جيمع هذا عليه؛ فرق ًا بينهام.
(و)ما مجع هذا اجلمع -أعني عىل َفعىل -من غري باب فعيل بمعنى مفعول
(نحو ):قوهلم يف مجع مريض( :مرىض) مع أنه بمعنى فاعل (حممول عىل) مفرد
(جرحى) أي :عىل فعيل بمعنى مفعول؛ ملوافقته له لفظ ًا ،وهو ظاهر ،ومعنى؛ بام
فيه من معنى اآلفة واملكروه( .و)أشار املصنف إىل أن محله عليه غري مستبعد؛ ألهنم
(إذا) كانوا قد (َحلوا) ما شاركه يف املعنى املذكور (نحو ):هالك وميت وأجرب
مع املخالفة يف الوزن -حيث مجعوها عىل (هلكى ،وموتى وجربى ،عليه)أي :عىل نحو :قتيل (فهذا) أي :نحو :مريض (أجدر) وأحق بأن حيمل عليه؛
لكونه مع مشاركته إياه يف املعنى موافق ًا له يف الوزن.
ثم أشار إىل أن محل باب عىل باب خمالف له يف الوزن للمشاركة يف املعنى أمر
شائع عند العرب فقال( :كام َحلوا) مفرد (أيامى) وهو أيم ،ووزنه :فيعل،
وهو الذي ال زوج له من الرجال والنساء( ،و)مفرد يتامى ،وهو يتيم ،ووزنه
َف ِعيل (عىل) مفرد (وجاعى) وهو وجع ،ووزنه َف ِعل( ،و)مفرد (حباطى)
وهو َحبِط ،ووزنه أيض ًا َف ِعل ،فجمعوهام( )1مجعهام ،أعني عىل فعاىل؛ ملشاركتهام
إياهام يف املعنى؛ إذ األيمة واليتم ال بد فيهام من احلزن والوجع.

( – )1أي :مجعوا أيم ويتيم مجع وجع وحبط .متت

وملا فرغ من بيان مجع املذكر لألوزان اخلمسة يف الصفات أشار إىل بيان مجع
بعض املؤنث منها( )1فقال( :املؤنث ،نحو :صبيحة) مام هو عىل وزن فعيلة
جيمع (عىل) فعائل وفِعال ـ بكرس الفاء ـ نحو( :صبايحِ ،
وصباح) ،وقد
يستغنى بفعال عن َف َعائل نحو :صغار وكبار ،وال يقال :نسوة صغائر وال كبائر.
(وجاء :خلفاء) ،وظاهره أنه مجع خليفة؛ فتكون فعيلة قد جاء يف مجعها
ُف َعالء ،لكن املصنف أشار إىل أن األوىل محله عىل غري ذلك فقال( :وجعله مجع
ٍ
خليف أوىل)؛ ألنه قد جاء خليف وإن مل يشتهر ،قال [البسيط]:
إن مـــن القـــوم موجـــود ًا خليفتـــه

وما خليــف أيب وهــب بموجــود()2

فيكون خلفاء مجعه ،واشتهر دون مفرده.
(ونحو :عجوز) يعني مام هو عىل وزن َف ُعول من املؤنث جيمع غالب ًا (عىل)
فعائل نحو( :عجائز) ،وقد جيمع مؤنث َف ُعول عىل ُف ُعل كاملذكر ،يقال :نسوة
ُص ُرب ،كام يقال :رجال ُص ُرب.

ومل يذكر املصنف حكم املؤنث من الثالثة األوزان التي املدة فيها ألف رأس ًا،

وال مؤنث فعيل الذي التاء فيه مقدرة ،وذكر مؤنث فعيل الذي التاء فيه ظاهرة،
ومؤنث فعول ،وال تكون التاء فيه إال مقدرة كام عرفت.
أما َفعال و ِفعال ـ بفتح الفاء وكرسها ـ وفعيل الذي التاء فيه مقدرة -وهو فعيل
بمعنى مفعول إذا جرى عىل صاحبه -فالستواء املذكر واملؤنث يف مفردها،
( – )1أي :من اخلمسة.
( – )2البيت ألوس بن حجر التميمي يرثي عمرو بن مسعود ،وأيب وهب :كنية عمرو بن مسعود،
قال ابن حبيب :العرب تقول :فالن خليفة فالن ،إذا قام مقامه وفعل فعله وإن مل يستخلفه،
يقول الشاعر :إذا مات أحد خلفه من يقوم مقامه ويفعل مثل فعله إال أبا وهب فإنه مل خيلفه
أحد يف جوده وشجاعته ،واستشهد به عىل أن خليف ًا قد ورد بمعنى خليفة ،فيكون مجع خليف
عىل خلفاء ،ومجع خليفة عىل خالئف .متت من رشح شواهد الشافية بتِصف.

فليس يف يشء منها تاء ظاهرة ،وحكم املؤنث بالتاء املقدرة فيها حكم املذكر،
ومجعه مجعه غالب ًا ،فاكتفى عن التِصيح ببيان مجعها ،ولذلك( )1رصح ببيان مجع
عجوز؛ ملا خالف مذكره يف مجعه الغالب كام عرفت.
وقلنا« :غالب ًا»؛ ألنه قد جاء عىل قلة يف مجع فعال املؤنث بالتاء املقدرة فعائل
كهجان وهجائن ،وأما ُفعال ـ بضم الفاء ـ فالتاء الظاهرة تدخله.
قال الريض :وقياس مجع ُفعالة كامرأة ُطوالة أن يكون كجمع فعيلة؛ ملساواة
مذكره مذكره ،يشري بذلك إىل ما نقله عن سيبويه من أن ُفعاال بمنزلة فعيل،
نحوُ :طوال وطويلُ ،
وخفاف وخفيف ،ويدخل يف مؤنثه التاء كام يدخل يف
مؤنث فعيل ،نحو :امرأة طويلة و ُطوالة ،فكام جيمع مؤنث فعيل عىل فعائل
وفِعال كذلك حق مؤنث ُفعال.
وملا فرغ مام زيادته مدة ثالثة رشع يف بعض ما زيادته مدة ثانية فقال( :فاعل)
أي :هذا بيان مجع فاعل ،وهو إما اسم أو صفة:
(االسم نحو :كاهل) وهو ما بني الكتفني ،جيمع غالب ًا (عىل) فواعل نحو:
(كواهل) ،قلبت ألفه واو ًا تشبيه ًا للتكسري بالتصغري.
جران) يف مجع حاجر،
(ح ْ
(وجاء) يف مجعه ُف ْعالن -بضم الفاء -نحوُ :
احل ْجر ،وهو املنع .وعده يف األسامء
وهو :ما يمسك املاء عند شفة الوادي ،من َ

ألنه قد غلب يف احلاجر املخصوص ،فلم يبق عىل وضع الوصفية ،فصار
كاألسامء( ،و) فِ ْعالن ـ بكرس الفاء ـ نحوِ :
(جنَّان) يف مجع ٍّ
جان ،وهو أبو
اجلن ،وقد جاء عىل أ ْف ِعلة ٍ
كواد وأودية.
( – )1أي :وألجل أن االكتفاء عن التِصيح ببيان مجع الثالثة املذكورة بسبب كون حكم املؤنث
بالتاء املقدرة فيها حكم املذكر ومجعه مجعه غالب ًا رصح..إلخ ،فحني انتفى االستواء يف اجلمع
انتفى االكتفاء عن التِصيح بالبيان .واهلل أعلم

(واملؤنث) من االسم الذي عىل فاعل (نحو :كاثبة) -وهي من الفرس
مقدم املنسج( )1حيث يقع عليه يد الفارس -جيمع (عىل) فواعل ،نحو:
(كواثب ،وقد نزلوا) ما فيه ألف التأنيث أعني( :فاعالء منزلته) أي :منزلة
ما فيه التاء؛ إجرا ًء أللف التأنيث َمرى تائه؛ لكوهنا عالمة له مثلها (فقالوا) يف
مجع قاصعاء :جلحر من جحرة الريبوع ،وهو الباب الذي َيقصع فيه ،أي:
َيدخل( :قواصع ،و)يف مجع (نافقاء) جلحر من جحرته أيض ًا يكتمه و ُيظهر
غريه ويعده هلربه ،فإذا ُأيت من قبل القاصعاء َضب النافقاء برأسه وخرج منه:
(نوافق ،و)يف مجع دا ّماء( )2جلحر من جحرته أيض ًا يدمه بالرتاب ،أي :يطّل
رأسه به( :دوا ّم) ،وأصله :دوامم ،فأدغم( ،و)يف مجع سابياء وهي املشيمة التي
ٍ
قاض.
خترج مع الولد( :سواب) ،وأصله :سوايب أعل إعالل
ثم رشع يف الصفة فقال( :الصفة نحو :جاهل) جيمع (عىل) ُف َّعل و ُف َّعال
وج َّهال غالب ًا ،و)عىل َف َعلة نحو( :فسقة) يف فاسق (كثري ًا)،
(ج َّهل ُ
نحوُ :
لكن ال كاألولني( .وعىل) ُف َعلة نحو( :قضاة يف املعتل الالم) ،وأصله َف َعلة،
لكن وجب ضم الفاء ليعتدل طرفا الكلمة بالثقل يف أوهلا واخلفة بالقلب يف
آخرها ،وإنام قيل :إن أصله َف َعلة –بالفتح -ألنه مل يوجد ُف َعلة يف الصحيح،
ُ
حيمل عىل الصحيح ،وقيل :يمكن أال جيعل أصله
واملعتل إذا أشكل أمره
ذلك()3؛ جلواز أن يكون من األبنية املختصة باملعتالت.
( – )1قال يف القاموس :كمنرب :أداة يمد عليها الثوب ينسج ،ومن الفرس أسفل من حاركه ،أي:
كاهله .متت
( – )2باملد وتشديد امليم .متت
( – )3أي :أصل ُفعلة –بالضمَ -فعلة –بالفتح-؛ جلواز أن يكون ُفعلة –بالضم -من األبنية
املختصة باملعتالت ،وإن مل يوجد يف الصحيح.

(وعىل) ُف ُعل –بضمتني -ك ُب ُزل يف بازل ،وهو البعري الذي انشق نابه ،وذلك
يف السنة التاسعة ،وقد خيفف بتسكني العني نحو( :بُ ْزل) ،وذلك يف لغة متيم،
وح ْول مجع عائط وحائل فيجب عند اجلميع إسكان
وأما األجوف نحوُ :ع ْوط ُ
واوه؛ لالستثقال( .و) عىل ُف َعالء نحوُ ( :ش َعراء) يف شاعر( ،و) عىل ُف ْعالن
(جتار) يف تاجر( ،و) عىل
(صحبان) يف صاحب( ،و)عىل فِ َعال نحوَ ِ :
نحوُ :
ُف ُعول نحوُ ( :ق ُعود) يف قاعد.
(وأما فوارس) يف مجع فارس (فشاذ) ،يوهم أن مجع فاعل الصفة عىل فواعل
شاذ مطلق ًا ،وليس كذلك ،بل إذا كان فاعل وصف ًا ملن يعقل ،وأما غري العاقل
ٍ
مواض.
فيجمع فيه عىل فواعل إحلاق ًا له باملؤنث ،نحوِ :جامل بوازل ،وأيام
وما ذكر من شذوذ فواعل يف مجع فاعل للعقالء هو مذهب سيبويه ،وظاهر
كالمه( )1أنه مل جييء إال فوارس ،وقال غريه :قد جاء هوالك أيض ًا ،يقال :فالن
هالك يف اهلوالك ،قال السريايف :وجاء يف الشعر أيض ًا [الوافر]:
ومـــثّل يف غـــوانيكم قليـــل()2
أحــامي عــن ِذ َمــ ِ
ار بنــي ُســ َلي ٍم
وقال املربدَّ :
مجع فاعل الصفة إذا غلبت عليه االسمية كفارس -حيث اختص
إن َ
براكب الفرس -عىل فواعل أصل ،وإنه يف الشعر شائع حسن ،قال [الكامل]:

( – )1أي :كالم سيبويه حيث قال« :وفوارس شاذ» ،قال الريض :قال سيبويه :وال جيوز يف هذا
الوصف الغالب فواعل كام كان يف االسم الِصيح؛ ألن له مؤنث ًا جيمع عىل فواعل ،ففرقوا بني
مجع املذكر ومجع املؤنث ،وقال :وقد شذ فوارس ،وقال غريه :جاء هوالك أيض ًا..إلخ .متت
( – )2البيت لعتيبة بن احلارث قاله جلزء بن سعد ،والبيت يف رشح الشافية ورشح شواهدها هكذا:
أحـــامي عـــن ذمـــار بنـــي أبـــيكم

ومـــــــثّل يف غـــــــوائبكم قليـــــــل

وأحامي :من احلامية :وهي احلفظِّ .
والذمار –بكرس الذال املعجمة :-ما وراء الرجل مام حيق
عليه أن حيميه ،وعندما قال الشاعر جلزء ذلك قال :نعم ،ويف شواهدنا ،واستشهد بالبيت عىل
أن غوائب مجع غائب .متت من رشح شواهد الشافية.

وإذا الرجـــال رأوا يزيـــد رأيـــ َتهم

ـواكس األبصــار()1
ُخ ْضع الرقاب نـ َ

قال الريض :وال دليل يف مجيع ما ذكروا؛ إذ جيوز أن يكون اهلوالك مجع
ٍ
هالكة ،أي :طائفة هالكة ،وكذا غريه ،كقوهلم :اخلوارج ،أي :الفرق اخلوارج.
وملا فرغ من املذكر ذكر حكم املؤنث فقال( :املؤنث) أي :بالتاء الظاهرة
ونوم ،وكذلك) املؤنث بالتاء
(نحو :نائمة عىل) فوا ِعل و ُف َّعل ،نحو( :نوائم َّ
وح َّيض).
املقدرة نحو :حائض جيمع عىل ذلك (نحو :حوائض ُ
ثم رشع املصنف يف بيان مجع املؤنث باأللف فقال( :املؤنث باأللف)
وهي تنقسم إىل :رابعة ،وما فوقها؛ فإن كانت (رابعة) فهي إما مقصورة أو
ممدودة ،وكل منهام إما يف اسم أو صفة.
فاملقصورة يف االسم (نحو :أنثى) ،وجيمع (عىل) فِ َعال -بكرس الفاء-

نحو( :إناث) يف مجع أنثى( ،و)املمدودة فيه(( )2نحو :صحراء) ،وجيمع

(عىل) َف َعاىل نحو( :صحارى) ،وأصله :صحاري -بكرس الراء(-)3

وأصله( )4صحاري بالتشديد؛ ألنك إذا مجعت صحراء أدخلت بني احلاء والراء
ألف اجلمع األقىص ،وكرست الراء كام هو حقها بعد ألف اجلمع األقىص ،نحو:
( – )1خضع :مجع أخضع ،مثلُ :محْر يف مجع أمحر ،واألخضع :الذي يف عنقه تطامن يف أصل اخللقة،
ويروىُ :خ ُضع –بضمتني -وهو مجع خضوع ،صيغة مبالغة خلاضع .والنواكس :مجع ناكس،
وهو املطأطئ رأسه .واستشهد بالبيت عىل أن مجع ناكس عىل نواكس مام هو وصف غالب
أصل ،وأنه يف الشعر شائع حسن ،قاله املربد .والبيت للفرزدق يمدح يزيد بن املهلب بن أيب
صفرة .متت
( – )2أي :يف االسم .متت
( – )3والتخفيف .متت
( – )4أي :أصل صحاري -بكرس الراء والتخفيف .-متت

مساجد ،فتقلب األلف األوىل التي بعد الراء يا ًء؛ النكسار ما قبلها ،وترجع
اهلمزة إىل أصلها ،أعني األلف؛ لزوال املوجب لقلبها مهزة ،أعني وقوعها بعد
األلف ،ثم تقلب يا ًء؛ ملناسبة الياء التي قبلها ،ثم حذفت الياء األوىل ملجرد
التخفيف املناسب للجمع ،وقلبت الثانية ألف ًا لذلك ،ولتسلم األلف(- )1التي
هي عالمة -من احلذف عند التنوين.
(والصفة) يعني :واملؤنث باأللف رابعة إذا كان صفة يف املقصورة (نحو:
عطشى) مام له مذكر غري أ ْف َعل جيمع (عىل) فِ َع ٍ
ال ،نحو( :عطاش) فإن مذكره
عطشان( ،ونحو :حرمى) مام ليس له مذكر (عىل) َف َعاىل نحو( :حرامى)،
وحرمى -بفتح احلاء :-هي الشاة التي تشتهي الفحل.
(و) املمدودة (نحو :بطحاء) وهي مسيل واسع فيه دقاق احلىص ،ومنه:
بطحاء مكة ـ رشفها اهلل تعاىل ـ جيمع (عىل) فِعال -بكرس الفاء -نحو( :بطاح،
و) كذا (نحوُ :ع َرشاء) مام فتحت عينه وضمت فاؤه جيمع أيض ًا (عىل) فعال
نحو( :عشار) .ولو قال« :ونحو :بطحاء و ُعرشاء عىل بطاح وعشار» لكان
أوىل( )2كام ال خيفى.
جي َمع (عىل)
(و ُف ْع َىل) مام له مذكر هو (أ ْف َعل نحو :الصغرى) حقه أن ُ ْ

(الص َغر) .وترك املصنف هاهنا قس ًام؛ وذلك ألن ما مذكره أ ْف َعل إما
ُف َعل نحو:
ُّ
مقصور وحقه أن جيمع عىل ُف َعل كام ذكره ،وإما ممدود وحقه أن جيمع عىل ُف ْعل

كح ْمر يف مجع محراء ،ومل يفرقوا يف مجعه بني املذكر واملؤنث؛ لكثرته ،فقصدوا
ُ

التخفيف بإتباع مذكره يف اجلمع .هذا ما رشح به بعضهم( )3كالم املصنف يف

( :– )1قال ابن جامعة عند رشح قول اجلاربردي« :ولتسلم األلف» :يريد أهنم فتحوا الراء لتقلب
ٍ
حينئذ فيمتنع الِصف أللف التأنيث ،فسلم األلف من
الياء ألف ًا لتحركها وانفتاح ما قبلها
ٍ
احلذف الذي كان يلحق الياء لو بقيت عند دخول التنوين كام يف جوار .متت
( – )2لالختصار بسقوط نحو :وعىل .متت
( – )3اجلاربردي.

هذا املوضع ،وهو( )1حيتمله.
وأما نجم األئمة فقال ما معناه :إن ذا األلف الرابعة مقصورة أو ممدودة إذا مل
يكن مذكره أفعل يطرد مجعه باأللف والتاء ،وجيوز مجعه مكرس ًا ،لكن غري مطرد.
وكان عليه( )2أن يقول :إذا مل يكن مذكره أ ْف َعل وال َف ْعالن كعطشى( ،)3ثم
يقول :وجيوز مجعه ومجع فعىل فعالن مكرس ًا ،لكن غري مطرد.
ثم قال :وتكسريه عىل َضبني :األول :أن جيمع اجلمع األقىص ،فتقول يف
كدعاو و ُدعاوى يف االسم ،ويف الصفة فعاىل باأللف()4
املقصورةَ :ف َع ٍ
ٍ
ال و ُف َعاىل

كحباىل َ
وخنَاثى ،واأللف يف كليهام( )5مبدلة عن الياء.
ال غريَ ،
وتقول يف املمدودةَ :ف َعاىل باأللف املبدلة ،و َف َع ٍ
ٍ
كجوار يف األحوال الثالثة،
ال
وجيوز فعايل قلي ً
ال ،وهو األصل ،قال [اهلزج]:
ــــــر يغتـــــال الصـــــحاريا()6
لقـــــد أغـــــدو عـــــىل أشقــــــ
َ

والثاين :أن جيمع عىل فِعال ـ يعني بكرس الفاء ـ كإناث وعطاش وبطاح
وعشار يف :أنثى ،وعطشى ،وبطحاء ،و ُع َرشاء.

( – )1أي :كالم املصنف حيتمل هذا الرشح .متت
( – )2هذا اعرتاض من الشيخ عىل الريض .متت
( – )3إذ ال جتمع باأللف والتاء كام قرر يف النحو .متت منه
( – )4وإنام وجب يف الوصف الذي ألفه مقصورة قلب الياء يف اجلمع الف ًا دون االسم -كام ذكرنا-
ألن الوصف أثقل من االسم من حيث املعنى ،فالتخفيف به أنسب .متت ريض.
( – )5أي :االسم والصفة .متت
( – )6استشهد به عىل أن الصحاريا مجع صحراء ،فلام قلبت األلف بعد الراء يف اجلمع ياء قلبت اهلمزة
التي أصلها ألف التأنيث ياء أيض ًا ،وهذا هو األصل ،ثم خيفف بحذف الياء األوىل ،فيصري صحاري
بكرس الراء وختفيف الياء ،-وجيوز أن تبدل كرسة الراء ألف ًا فتقلب الياء ألف ًا لتحركها وانفتاح ماقبلها ،وأغدوا :مضارع غدا غدوا ،إذا ذهب غدوة ،وهي ما بني صالة الصبح وطلوع الشمس،
واألشقر :اخليل الذي محرته صافية ،ويغتال :هيلك ،استعارة لقطع املسافة برسعة شديدة .والبيت
للوليد بن يزيد بن عبدامللك بن مروان .متت من رشح شواهد الشافية.

وإنام جييء هذا اجلمع فيام ال جييء فيه اجلمع األقىص ،فلام قالوا« :إناث» مل
يقولوا« :أناثى» ،وملا قالواَ « :خناثى» مل يقولواِ « :خناث» .فانظر ما بني الكالمني
من التفاوت.
(و) إن كان املؤنث (باأللف خامسة( )1نحوُ :ح َبارى) لطائر ،مام ألفه
ار َيات) ،وأما املمدودة فقد
مقصورة ،فإنه ال جيمع إال تصحيح ًا (عىلُ :ح َب َ
ُجيمع اجلمع األقىص نحو :خنافس يف ُخنفساء ،وقواصع يف قاصعاء كام تقدم.
ثم ذكر حكم مجع أ ْف َعل فقال( :أ ْف َعل) وهو إما اسم أو صفة( :االسم
ٍ
لطائر
كيف ترصف) أي :كيف كانت حركة مهزته وعينه (نحو :أجدل)

(وأصبع) وهي مثلثة اهلمزة ،ومع كل حركة تثلث الباء ،فيأيت فيها تسعة
أوزان( ،وأحوص) اسم رجل ،جيمع (عىل) أ َفا ِعل نحو( :أجا ِدل ،وأصابع،
ص ،إذا ضاقت عينه،
وأحاوص) ،وهو يف األصل من باب أمحر محراء ،من َحوِ َ
لكن ملا ُس ّمي به مجع مجع األسامء.

(ح ْو ٍ
ص) عىل « ُف ْع ٍل» إنام جاز (للمح الوصفية
(وقوهلم) يف مجعهُ :
األصلية) كام ذكرنا ،قال [الطويل]:
قيس لــو هنيــت األحاوصــا()2
فيا عبد ٍ
أتاين وعيد احلوص مــن آل جعفــر
وأراد باألحاوص األحوص وأوالده.
أَحر) مام مؤنثه فعالء باملد جيمع (عىل) ُف ْعالن ،و ُف ْعل -
(والصفة نحوَ ْ :
وَحر).
(َحران ُ ْ
بضم الفاء وسكون العني فيهام -نحوْ ُ :
(– )1وأما ما فوق اخلامسة نحو :حواليا فاحلذف ال غري .نجم
( – )2البيت من قصيدة لألعشى ميمون ،هجا هبا علقمة بن عالثة الصحايب ،وأراد باحلوص
واألحاوص :أوالد األحوص بن جعفر ،وهم :عوف وعمرو ورشيح وربيعة ،وعبد عمرو هو
ابن رشيح بن األحوص ،وكان سبب هجو األعشى أن علقمة هتدده بالقتل .واالستشهاد به
عىل أن األحوص بالنظر إىل كونه يف األصل وصف ًا مجع عىل احلوص ،وبالنظر إىل االسمية مجع
عىل أحاوص .من رشح شواهد الشافية وفيها« :فيا عبد عمرو» بدل« :عبد قيس» كام مر يف
رشح البيت ،وكذا يف الصحاح واملفصل وديوان املعاين.

(وال) جيمع مجع السالمة بالواو والنون ،فال (يقال :أَحرون؛ ليتميز عن
أفعل التفضيل) الذي قد مجع بالواو والنون ،وخص به؛ لرشفه؛ لكامل معنى
الصفة فيه؛ ألنه دال عىل الزيادة( .وال) جيمع هو وال مؤنثه أيض ًا باأللف والتاء،
(َح َراوات؛ ألنه) أي :اجلمع
فال يقال فيام ال َي ْع ِقل :أمحرات ،وال يف املؤنثْ َ :
باأللف والتاء (فرعه) أي :فرع اجلمع بالواو والنون؛ ألن املؤنث فرع املذكر ،فال
يكون للفرع عىل األصل مزية .وجيوز للرضورة أ ْف َعلون و َف ْعالوات ،قال [الوافر]:
وأمحرِ ينــــا()1
ٍ
نـــزار
فـــام وجـــدت بنـــات بنـــي
حالئــــل أســــودين ْ َ
وأجاز ذلك ابن كيسان اختيار ًا.
(وجاء :اخلْضاوات؛ لغلبته اس ًام) يعني أن قياس خرضاء أن يكون مجعه
عىل ُخ ْرض فقط كحمر ،وإنام جاز مجعه باأللف والتاء ألنه غلب يف النباتات التي
تؤكل رطبة ،فكام جيوز مجع «فعالء» باأللف والتاء مع العلمية لزوال الوصف
جاز مع الغلبة أيض ًا؛ ألن الغلبة تقلل معنى الوصفية.
(ونحو :األفضل) مام هو اسم تفضيل جيمع (عىل) األفاعل تكسري ًا،
واألفعلني تصحيح ًا ،نحو( :األفاضل واألفضلني).
ثم ذكر مجع ما سمع فيه التكسري مام آخره ألف ونون اس ًام أو صفة ،وقدم
االسم فقال( :ونحوَ :شيطان ِ
(وسلطان) من كل
وسحان) وهو الذئب
ُ

اس ٍم عىل « َفـًُِـ ْعالن» ِ -
ساكن العني -كام ذكر -أو متحركه
مثلث الفاء
ِ
()2
والس ُبعان -إذا مل يكن عل ًام مرجت ً
ال جيمع (عىل) َف َعالني
َ
كو َرشان وال َظرِ بان َّ
نحو( :شياطني ،وساحني ،وسالطني).

( – )1استشهد به عىل مجع أسود وأمحر مجع تصحيح لرضورة الشعر ،وحالئل مفعول وجدت ،وهو
مجع حليل وهو زوج املرأة ،والبيت من قصيدة حلكيم األعور هجا هبا قبائل مرض .متت من
رشح شواهد الشافية.
( – )2الورشان :طائر شبه احلاممة ،والظربان :دويبة منتنة الريح .والسبعان :اسم مكان .متت

(وجاء) فِ ٍ
وض ُبعانِ :
(ساح)
عال -بكرس الفاء -قالوا يف مجع رسحان َ
وضباع؛ تشبيه ًا بغضبان وغضاب؛ فإن كان عل ًام مرجت ً
ال نحو :سلامن وعثامن
وعفان( )1مل جيع إال مجع السالمة(.)2
واعلم أهنم قالوا يف مجع ظربان« :ظِ ْربى» أيض ًا ،كحجىل يف مجع َح َجل ،ومل

يأت يف كالمهم مكرس ًا عىل هذا الوزن غريهام.

ثم أخذ يبني مجع الصفة فقال( :والصفة نحو :غضبان) مام هو عىل َف ْعالن
ـ بفتح الفاء ـ سواء كان له َف ْعىل :كسكران وسكرى ،أو مل يكن له :كنَدْ مان
و َندْ مانة ،فإنه جيمع (عىل) فِ َعال ،نحوِ ( :غ َضاب ،و) عىل َفعاىل نحو:
(سكارى) يف سكران؛ ملشاهبة فعالن لفعالء بالزيادتني والوصف .وليس يشء
من الوزنني( )3مطرد ًا فيهام ،أي :ما كان كسكران وما كان كندمان ،وقد جيمع
َف ْعالن فعالنة عليهام نحو :ندامى وندام.
وإذا كان مضموم الفاء نحوُ :مخصان و ُعريان مل جيمع عىل َف َعاىل ،بل جيمع
عىل فِ َعال نحوِ :خامص.
وقد جاء الضم للفاء يف بعض مجع فعالن الذي مؤنثه فعىل خاصة؛ لكون
تكسريه عىل أقىص اجلموع خالف األصل ،وذلك أنه إنام كرس عليه ملشاهبة األلف
والنون فيه ألف التأنيث؛ فغريوا أوله لينبه من أول األمر عىل أنه خمالف للقياس،
وإليه أشار املصنف بقوله( :وقد ضمت أربعة) قال نجم األئمة :مل أر أحد ًا حِص
املضموم األول يف أربعة ،بل( )4قال يف املفصل :إن بعض العرب يقول:

(ِ – )1ع َّفان -بكرس الفاء -بمعنى اجلبن ،كذا يف الضياء .متت
( – )2قال الريض :وذلك ألن التكسري يف املرجتل مستغرب ،بخالفه يف املنقول؛ إذ له عهد بالتكسري ،وال
سيام إذا كان يف املرجتل ما ينبغي أن حيافظ عليه من األلف والنون؛ لشبهه بألف التأنيث .متت
( – )3أي :فعال و َفعاىل .وعبارة الريض :وليس يشء من اجلمعني..إلخ .متت
( – )4يف رشح الريض :بىل .متت

وعجاىلُ ،
وغيارى) بالضم ،وال تِصيح باحلِص فيه(.)1
وسكارىُ ،
(كُساىلُ ،
ثم ذكر مجع َف ْي ِعل فقال( :و َف ْي ِعل نحوَ :م ِّيت) جيمع (عىل) أفعال نحو:
(أموات ،و) فِ َعال -بكرس الفاء -نحو( :جياد) يف مجع َج ِّيد (و) أ ْف ِعالء نحو:
(أبْ ِينَاء) يف مجع بَ ِّني.

َشابون) -بفتح الشني-
ثم ذكر صفات مل
َّ
تكرس فقال( :ونحوَّ :
(وفسيقون) ،وهذه الثالثة أبنية للمبالغة،
(وح َّسانون) -بفتح احلاء وضمها-
َ
ِّ
وج َّبإٍ( ،)3و ُف َّع ْيل ك َُز َّميل
ال يستوي فيها املذكر واملؤنث ،ومثلها ُف َّعل ُ
كز َّمل(ُ )2
وسكَّيت(( .)4و)نحو( :مْضوبون ،و ُمكْرِ َِمون ،و ُمك َْرمون) من كل ٍ
جار
ُ
عىل الفعل من اسم الفاعل واسم املفعول وأوله زيادة يف مقام حرف املضارعة

(استغني فيها بالتصحيح) عن التكسري يف األغلب ،فيجمع مذكرها بالواو
والنون ،ومؤنثها باأللف والتاء؛ جري ًا عىل األصل يف الصفات؛ إذ األصل فيها
عملها ،فيلحق بأواخرها للجمع ما
أن ال تكرس؛ ملشاهبتها األفعال
وعم ِلها َ
َ
يلحق بأواخر األفعال ،وهو الواو والنون ،فيتبعه األلف والتاء؛ ألنه فرعه ،إال

أهنم كرسوا بعض الصفات؛ لكوهنا أسامء كسائر اجلوامد وإن شاهبت الفعل.
وتكسري الصفة املشبهة أكثر من تكسري اسم الفاعل الثالثي؛ إذ شبهها للفعل
أقل من شبهه .وتكسري اسم الفاعل الثالثي أكثر من تكسري اس ِم املفعول منه
واس ِم الفاعل واس ِم املفعول من غري الثالثي؛ ألن األخريين أكثر مشاهبة
ملضارعيهام لفظ ًا من اسم الفاعل الثالثي ملضارعه.
وأجري اسم املفعول من الثالثي ألجل امليم يف أوله َُمرى اس ِم الفاعل
واس ِم املفعول من غري الثالثي يف قلة التكسري.
( – )1أي :يف املفصل.
( - )2قال يف الصحاح :الز َّمل والز َّميل والز َّمال بمعنى ،وهو اجلبان الضعيف .متت
( – )3اجل َّبأ –ويمد :-اجلبان .متت
( – )4السكَّيت –وختفف الكاف -ككميت العارش من اخليل الذي جييء يف آخر احللبة من العرش
املعدودات .متت

(وجاء) يف مجع ُع َّوار وهو اجلبان ،وهو مثل ُح َّسان -بضم الفاء -مكرس ًا

عىل فعاعيل نحو( :عواوير)؛ جلريه َمرى األسامء؛ ألهنم ال يقولون للمرأة:

ُع ّوار؛ ألن الشجاعة واجلبن يف األغلب مام يوصف هبام الرجال الذين حيرضون
القتال ،فشبهواُ :ع ّوار ًا و َعواوير ب ُكالّب وكالليب(.)1
(و) جاء يف مفعول الثالثي مجعه عىل مفاعيل ،نحو( :مالعني) يف ملعون،
(وميامني) يف ميمون( ،ومشائيم) يف مشؤوم.
(و)جاء أيض ًا يف ُم ْف ِعل و ُم ْف َعل مجعهام عىل مفاعيل ،نحو( :مياسري) يف مجع
مؤرس( ،ومفاطري) يف م ْفطِر( ،ومناكري ) يف منْكَر ،وألزمت هذه الثالثة()2
ُ
ُ

الياء مع ضعفها يف نحو :معاليم مجع معلم؛ للتنبيه عىل أن تكسريها خمالف
لألصل ،وقياسه التصحيح( ،ومطافل) يف مجع ُم ْط ِفل :للظبية التي معها
طفلها( ،ومشادن) يف ُم ْش ِدن :لولد الظبية إذا طلع قرناه.
وملا فرغ من الثالثي املجرد وبعض املزيد ذكر حكم الرباعي وبعض ما جيمع
مجعه من املزيد فقال( :الرباعي نحو :جعفر وغريه) من نحو :درهم،
وج ْخدَ ب .عىل قول األخفش (عىل) فعالل ،نحو:
وزبرج ،وبُ ْر ُثن ،و ِق َمطرُ ،
(جعافر قياس ًا) مطرد ًا ،سواء كان للقلة أو للكثرة؛ إذ ال حيذف يشء من
حروفه األصلية حتى يرد به( )3إىل مجع القلة .وأما ذو التاء منه( )4فقيل يكرس
يف الكثرة عىل ما كرس عليه املذكر ،ويف القلة جيمع باأللف والتاء نحو :مججمة
ومج ُجامت وجامجم ،وكذا ما هو عىل عددحروفه من مزيد الثالثي غري املذكور
ُْ
قبل ،نحو :مكرمة ومكارم ومكرمات ،وأنملة وأنامل وأنمالت.
( – )1الكالب :املهامز .ويرادفه كَلوب -بفتح الكاف وتشديد الالم .-متت
( – )2أي :ألزم مياسري ومفاطري ومناكري الياء مع ضعف الياء يف نحو :معاليم..إلخ .متت
( – )3عبارة الريض :حتى يرد بسببه إىل مجع القلة .متت
( – )4أي :من الرباعي وما جيمع مجعه .متت

حرف مدٍّ  :ألف كقرطاس،
(ونحو :قرطاس) من الرباعي الذي قبل آخره
ُ
كربطيل ،أو واو كعصفور -فإنه جيمع قياس ًا (عىل) فعاليل بقلب املدة ياء
أو ياء ِ
إن مل تكن إياها ،نحو( :قراطيس) وبراطيل وعصافري.
(وما كان عىل زنته) أي :عىل عدد حروفه سواء كان مثله يف احلركات
والسكنات( )1أو ال( ،)2وسواء كان الرباعي مزيد ًا فيه مدة ،أو ال (ملحق ًا)
ذلك املوازن (أو غري ملحق) إذا كانت تلك املوازنة حاصلة (بغري مدة)
احرتاز من أن تتوقف املوازنة عىل املدة ،حتى لو فرض عدمها خرج عن عدد
حروف الرباعي ،وهو احرتاز عن فاعل وفِـَـُعال -مثلث الفاء -و َف ِعيل،
و َف ُعول ،فإن هذه ال تساوي الرباعي إال بسبب زيادة املدة حتى لو فرض عدم
املدة لنقص عن عدد حروف الرباعي.
وإنام احرتز عن هذه األمثلة ألن تكسريها ال يلزم أن يكون كتكسري
الرباعي ،بل هلا مجوع معينة كام تقدم .فام وازنه بغري مدة (جيري جمراه) م
اجلمع (نحو :ك َْوك ٍ
وجدول) وهام موازنان للرباعي الذي ال مد فيه نحو:
َب َ
جعفر وملحقان به( ،و ِع ْث َري) وهو موازن لدرهم وملحق به( ،و َتن ُْضب) -
بفتح التاء وضم الضاد -لشجر ،وهو مساو للرباعي الذي ال مدة فيه يف
احلروف ال يف احلركات ،وغري ملحق( ،و ِمدْ َعس) للرمح ،سمي به ألنه

ُيدْ َعس به ،أيُ :ي ْطعن ،وهو موازن للرباعي الذي ال مدة فيه نحو :درهم ،وغري

ملحق؛ الطراد زيادته يف إفادة معنى.

( – )1ككوكب وجدول فإهنام كجعفر .متت
( – )2كتنضب كام يأيت ،وقوله« :وسواء كان الرباعي مزيد ًا فيه مدة» كقرواح وما بعده إىل مصباح،
وقوله« :أو ال»؛ ككوكب وما بعده إىل قوله :مدعس .متت

(و ِق ْرواح) لألرض املستوية ،مثال املوازن للرباعي الذي فيه مدة زائدة عىل
ٍ
كقرطاس ،وهو ملحق به( ،و ُق ْرطاط) -بضم القاف -للربذعة( ،)1مثال
بِنْيته
املوازن ملا فيه املدة وهو غري ملحق؛ ملخالفته يف احلركة؛ إذ مل يثبت ُف ْعالل -بضم

الفاء -كام تقدم( ،ومصباح) مثال له أيض ًا ،وليس بملحق؛ الطراد الزيادة يف
إفادة معنى .هذه هي النسخة التي رشح عليها نجم األئمة.
ويف بعض النسخ هكذا« :وما كان عىل زنته ملحق ًا أو غري ملحق بغري مدة أو
بمدة..إلخ» ،ويمكن أن يكون معناه أن املوازن للرباعي ملحق ًا ذلك املوازن أو
غري ملحق ،كائن ًا ذلك الرباعي بغري مدة زائدة عىل بنيته أو بمدة زائدة عليها،
وأمثلة األقسام ما يف الكتاب كام عرفت ،فيخرج أيض ًا بتقييد املدة بالزائدة فاعل
وأخواته املذكورة ،فيتحد املعنى عىل النسختني.
إال أن يف الثانية قلق ًا من حيث جعل إحدى احلالني من ضمري كان الذي هو
عبارة عن املوازن ،أعني قوله :ملحق ًا أو غري ملحق ،والثانية من ضمري زنته
الذي هو عبارة عن الرباعي ،واألوىل احلكم بأحسنية النسخة الثانية ،وأن جتعل
احلاالن كلتاهام من املوازن ،واملعنى :أن املوازن للرباعي بغري مدة فيه أو بمدة،
وعىل كل تقدير فملحق أو غري ملحق جيري َمراه ،واألمثلة ما عرفت.
ويكون املراد بقوله :وما كان عىل زنته :مام مل يذكر سابق ًا ،ومل يِصح به()2

استغناء بسبق ذكرها ،فيخرج فاعل وأخواته ،ونحو :سكران ،وعىل النسخة
األوىل والتفسري األول للثانية يبقى نحو :سكران داخ ً
ال فيه.
واعلم َأ َّنه جيمع مجع الرباعي -كام أشار إليه املصنف بقوله :نحو :كوكب-

كل( )3ثالثي مزيد فيه حرفان وقبل آخره حرف لني ،مدة كانت ككلوب،
( – )1الربدعة -بالدال والعني املهملة -والربذعة –بالذال :-احللس يبقى حتت الرحل .متت قاموس.
( – )2أي :بام مل يذكر سابق ًا.
( – )3قوله :كل ثالثي..إلخ – نائب فاعل «جيمع».

()1
وسكَّيت .و َأ َّن َك
كسنَّور ُ
و ُكالّب ،وإصباح ،وإجفيل  ،وأملود ،أو غري مدةَ :

وح َبنْطى واستخراج ،ومن الرباعي
حتذف من الثالثي املزيد فيه نحو :قلنسوة َ
املزيد فيه ما حذفت يف التصغري سواء ،ختّل الفضىل من الزوائد وحتذف غريها
مام خيل وجوده ببناء مفاعيل ،وإن مل يكن ألحدهام فضل كنت خمري ًا كام يف
حبنطى ،ولك بعد احلذف زيادة الياء بعد الكرسة كام يف التصغري.
(ونحو :جواربة وأشاعثة) بإحلاق التاء يف اجلمع األقىص ثابت مطرد
املعرب كجورب( ،و)يف مجع العريب (املنسوب)
(يف) مجع (األعجمي)
َّ
نحو :أشعثي؛ للداللة عىل كون واحده معرب ًا يف األول ،وللعوض عن ياء النسبة
التي جيب حذفها يف اجلمع لثقله لفظ ًا ومعنى يف الثاين .والتاء الزمة يف مجع
املنسوب دون املعرب ،فقد حتذف منه نحو« :جوارب»؛ تشبيه ًا باجلمع العريب؛
ألهنا ليست فيه عوض ًا عن يشء ،بخالف املنسوب كام ذكرنا.
وإنام عوضت التاء منها( )2لكوهنا أخف منها ،مع ما بينهام من املناسبة؛
لوقوع كل منهام للوحدة كرومي يف روم ،ومترة يف متر ،وللمبالغة كأمحري
ودواري وع ّالمة ،وال ملعنى :كربدي( )3وكريس و ُغرفة.
وأما يف غريهام( )4فقد تلحق مجعه األقىص عوض ًا عن ياء غري ياء النسبة نحو:
جحاجحة يف جحاجيح :مجع جحجاح( ،)5أو لتأكيد اجلمعية نحو :مالئكة
وصياقلة ،كام تدخل غريه( )6لتأكيد اجلمعية ،نحو :عمومة وخؤولة.
( – )1اإلجفيل :اجلبان ،وهو رسيع اهلرب ،والكالب :املهامز ،وهو احلديدة التي عىل خف
الرائض ،ويرادفه كلوب بفتح الكاف وتشديد الالم .متت
( – )2أي :من الياء ،لكوهنا -أي :التاء -أخف من الياء .متت
( – )3الربدي –بالضمَ -ضب من أجود التمر ،والربدي –بالفتح -نبات معروف .متت
( – )4أي :غري مجع األعجمي واملنسوب .متت
( – )5اجلحجاح :السيد السمح ،وقيل :الكريم .متت
( – )6أي :غري اجلمع األقىص من اجلموع .متت

(و)ملا ذكر تكسري الثالثي والرباعي ذكر أن (تكسري اخلاميس مستكره
كتصغريه)؛ الحتياجك فيهام إىل حذف حرف أصّل منه ،وال شك يف كراهته،
تكرسه ،لكن إذا سئلوا :كيف قياس كالمكم إذا
وال تصغره العرب وال ِّ
صغرمتوه أو كرسمتوه؟ قالوا :كذا وكذا ،فيصغرونه ويكرسونه (بحذف
خامسه) كفرازد يف :فرزدق ،وقيل :ما أشبه الزائد كفرازق يف :فرزدق.
أوزان مجع التكسري سبعة وعرشون ،للقلة أربعة ،وللكثرة ثالثة وعرشون،
وقد تقدمت مجيعها مفرقة ،فتتبع ما تقدم يظهر لك ذلك.
ثم ذكر املصنف أمور ًا تشارك اجلمع يف إطالقها عىل ما فوق االثنني عىل جهة
اللزوم وعىل غري جهته ،مام اختلف يف كونه مجع ًا أو ال ،فقال( :ونحوَ :متْر،
ٍ
ٍ
وبطيخ ،مام) يقع عىل القليل والكثري بلفظ املفرد ،وإذا قصد التنصيص
وحنظل،
عىل املفرد (يميز واحده بالتاء) نحو :مترة ،وحنظلة ،وبطيخة ،أو بالياء نحو:
رومي وروم ،ولو ذكره( )1املصنف لكان صواب ًا( ،ليس بجمع) ،بل يسمى اسم
جنس (عىل األصح) ،وقال الكوفيون :هو مجع ،واحده ذو التاء أو الياء ،وقوهلم
فاسد لفظ ًا ومعنى ،أما لفظ ًا :فلتصغري مثل هذا االسم عىل لفظه ،فلو كان مجع ًا -
وليس عىل صيغة مجع القلة -مل يصغر عىل لفظه ،ولغلبة التذكري( )2عىل املجرد من
التاء منه نحو :متر طيب ،ونخل منقعر ،وال جيوز :رجال فاضل.
( – )1فيقول :مام يميز واحده بالتاء أو بالياء .متت
( – )2إشارة إىل كون اجلمع مؤنث ًا قال جار اهلل العالمة:
ال أبـــايل بجمعكـــم كـــل مجـــع مؤنـــث
قلـــت ملـــا جتمعـــوا وبقـــتّل حتـــدثوا:

وأما معنى :فلوقوع املجرد عن التاء أو الياء منه عىل الواحد واملثنى أيض ًا؛ إذ
جيوز لك أن تقول :أكلت عنب ًا أو تفاح ًا مع أنك مل تأكل إال واحدة أو اثنتني ،بىل
قد جاء يشء منه ال يطلق عىل الواحد واالثنني ،كام ال يقال :الكلم لكلمة وال
لكلمتني ،وكذا األكم( ،)1وذلك قليل .فأما ما ليس له واحد من لفظه نحو:
عسل وماء فليس بجمع اتفاق ًا.
(وهو) أي :االسم الذي يقع عىل القليل والكثري ويميز واحده بالتاء
(غالب) سامع ًا (يف غري املصنوع( ))2من األمور املخلوقة كام تقدم(.)3
(ونحو :سفني) يف سفينة( ،ولبن) يف لبنة( ،وقلنس) يف قلنسوة (ليس
بقياس) أي :ليس بغالب؛ لكوهنا مصنوعات.
(وكمأة وكمء وجبأة وجبء) لبقلتني (عكس مترة ومتر) فإن التاء فيهام
للداللة عىل اجلنس ،والتجريد عنها للداللة عىل الوحدة ،فال يكون ذو التاء
أيض ًا مجع ًا.
قال نجم األئمة :وقال اخلليل -ونعم ما قال :-إن الكمأة اسم للجمع ،وهو
بالنسبة إىل كمء كركب يف راكب ،فعىل هذا ال يقع كمأة عىل القليل والكثري
كتمر ،بل هو مثل رجال يف املعنى ،ومثله فقعة وفقع( ،)4وجبأة وجبء.
( – )1األكم :املواضع املرتفعة ،واحده :أكمة .متت
( – )2يعني أن العلة فيه السامع وإن كان قياس ًا كام رصح به يف النحو ،واإلشارة هبذا إىل عدم
االلتفات إىل ما ذكره بعضهم من أن ذلك لكون املخلوقات كثري ًا ما خيلقها اهلل تعاىل مجلة..إلخ؛
لضعف تلك العلة كام ذكره الريض .متت منه بلفظه.
( – )3يف النحو :يف رشح الكافية حيث قال :جتيء التاء ألربعة عرش معنى ثم قال :الثاين :لفصل
اآلحاد املخلوقة وآحاد املصادر من أجناسها ،كنخل ونخلة ،ومتر ومترة ،وبط وبطة ،وغل
وغلة ،ثم قال :واملصادر نحوَ :ضب وَضبة ،وإخراج وإخراجة ،واستخراج واستخراجة،
وهو قياس يف كل واحد من اجلنسني املذكورين ،أعني املخلوقة واملصادر ،واملراد باجلنس هنا:
ما يقع عىل القليل والكثري بلفظ الواحد ،وقد جاء قلي ً
ال الفرق بني اآلحاد املصنوعة وأجناسها
وهي أسامء حمفوظة كسفني وسفينة ،ولبن ولبنة .انظر رشح الكافية  162ج.2
( – )4الفقعَ :ضب أبيض من الكمأة ،بفتح الفاء وتكرس ،والفقعة -بفتح الفاء -مجعه ،وهذا من

=

(وح َلق) -بفتح احلاء والالم -يف َح ْلقة -بفتح
(ونحو :ركب) يف راكب
َ

احلاء وسكون الالم -وحكي عن أيب عمرو فيها( )1فتح العني أيض ًا ،وبعض

العرب يكرس احلاء يف املجرد( ،)2فيكون مجع ًا؛ لكونه من أبنية اجلموع(.)3
مجل (وس ٍ
رسي ،أي :سيد( ،و ُف ْر َهة) يف فاره وهو
اة( ))4يف
(وجا ِمل) يف َ َ
ّ
ََ
احلاذق( ،و َغزِ ي( ))5يف غاز( ،و ُت َؤام) ك ُغراب يف َت ْوأم( ،)6مام ليس من أبنية

املجموع ،وال يقع ذو التاء منه عىل الواحد ،وال يفيد إال معنى اجلمع (ليس
بجمع) ،بل هو اسم مجع (عىل األصح).
ورشب
وقال األخفش :كل ما يفيد اجلمع عىل َف ْعل من باب فاعلَ :
كص ْحب َ ْ

يف صاحب وشارب( )7فهو مجع تكسري ،واحده ذلك الفاعل .ومذهبه يقتيض
أن يكون كل ما له تركيب من لفظه يقع عىل مفرده كاألمثلة التي تقدمت مجع ًا،
وقوله ضعيف؛ جلواز تذكري( )8ضمريه ،قال [الطويل]:
.................

مع الصبح ركب من ُأحاظــة َُم ْ ِفـ ِل()9

اجلمع النادر .متت من شمس العلوم .واجلبء –بفتح فسكون – الكمأة احلمراء .قال يف
الصحاح :اجلبء واحد اجلبأة ،وهي احلمر من الكمأة .متت
( – )1أي :يف حلقة .متت
( – )2عن التاء .متت
( – )3كام جتمع لقحة عىل لقح ،فافرتق من اسم اجلمع .متت
( – )4رساة بفتح السني وأصله رسوة ،وأما ُرساة بضم السني فهو مجع سار .متت
( – )5كحجيج يف حاج ،وهو بفتح فكرس.
( – )6ألن واحد توءام املستعمل توأم ،وفوعل ال جيمع عىل ُفعال ،وهو الذي يولد مع َ
آخر يف بطن .متت.
الرشب :مجع شارب ،مثل صاحب وصحب .متت
( – )7قال يف الصحاحْ َ :
( – )8وذلك دليل عىل إفراده .متت
( – )9البيت من أبيات المية العرب للشنفري يف وصف قطا وردت ماء وأنه سبقها إليه فرشبت
فضلته .و ُأحاظة -بضم اهلمزة -قبيلة من األزد يف اليمن ،واالستشهاد بالبيت عىل أن ركب ًا لفظه
مفرد؛ بدليل عود الضمري عليه مفرد ًا يف قولهَ :مفل ،وصدر البيت :فعبت غشاش ًا ثم مرت
كأهنا .العب :رشب املاء بال مص ،وضمري ع َّبت للقطا ،و ِغشاش ًا -بكرس الغني -قيل :عىل
عجلة ،وقال بعض أهل اللغة أي :قلي ً
ال أو غري مريء .وَمفل :صفة ثانية لركب ،اسم فاعل
من أجفل بمعنى أرسع .متت من رشح شواهد الشافية.

وتصغريه عىل لفظه ،قال [الرجز]:
ُ

ال عاديا()1
أخشى ركيب ًا أو ُرجي ً

...........

وأما ما ال جييء من تركيب لفظ يقع عىل املفرد كالغنم واإلبل واخليل فال
خالف يف أهنا اسم مج ٍع وليست بجمع.
املفهوم من كالم نجم األئمة أن َح َلق ًا يف َح ْل َقة من القسم األول ،أعني اسم

اجلنس ،حيث قال يف أثناء الكالم فيه( :)2قال سيبويه :وقد جاء ذو التاء َف ْعلة -
قة( )3و َف ْل ٍ
بسكون العني -واملجرد بفتحها ،نحو :ح ْل ٍ
كة( ،)4واجلنس َح َلق
َ
و َف َلك ،قال :خففوا الواحد بتسكني العني ملا أحلقوه الزيادة ،أي :التاء ،انتهى.
[وهو أيض ًا مقتىض الضابط الذي ذكرنا( )5وهو مأخوذ من كالمه أيض ًا(.])6
ويف عد «رساة» أيض ًا من هذا القسم نظر؛ إذ َف َع َلة من أوزان اجلموع كفسقة

عىل ما تقدم -وإن مل يكن( )7من مجع املعتل ،فحقه أن يكون مع أراهطونحوه ،إال أن يشرتط يف كون اللفظ مجع ًا أن يكون له واحد حمقق أو مقدر لو
مجع عليه لكان قياس ًا( )8له أو غالب ًا فيه.

( – )1البيت من الرجز ،قائله أحيحة بن اجلالح ،واستشهد به عىل أن ركب ًا اسم مجع ولفظه مفرد،
بدليل تصغريه عىل لفظه كام تصغر املفردات.
( – )2أي :يف اسم اجلنس .متت
احللق عىل غري
احل ْلقة –بالتسكني :-الدروع ،وكذلك َح ْلقة البابَ ،
وح ْلقة القوم ،واجلمعَ :
(َ – )3
قياس .متت صحاح
َ
َ
( – )4الفلكة :قطعة من األرض أو الرمل تستدير وترتفع عىل ما حوهلا ،واجلمع :فلك .متت صحاح.
( – )5هو الذي تقدم للشيخ يف قوله :يقع عىل القليل والكثري بلفظ املفرد ،وإذا قصد التنصيص عىل
املفرد يميز واحده بالتاء .متت
( – )6ما بني املعكوفني غري موجود يف بعض النسخ ،ويف بعض النسخ كتب عىل ذلك ما لفظه:
مرضوب عليه يف نسخة املصنف .متت
( – )7أيَ :ف َعلة من مجع املعتل؛ ألن املعتل مجعه بضم الفاء كام تقدم ،نحو :قضاة .متت
( – )8يعني وليس كذلك فعلة؛ إذ ليس بغالب وال قياس يف فعيل الذي هو مفرده .متت

وعد «غزي وتؤام» أيض ًا من هذا القسم عىل قول غري سيبويه( )1أن فعي ً
ال
و ُفعاالً ليسا من أبنية اجلموع.
ثم ذكر مجوع ًا لفظ ًا ومعنى جاءت عىل غري قياس مجع واحدها فقال:
(ونحو :أراهط) مجع رهط ،وقياسه أال يكون إال عىل أحد مجوع نحو :فلس
التي تقدمت مام يغلب فيه( ،وأباطيل) مجع باطل ،وقياسه بواطل،
(وأحاديث) مجع حديث ،وقياسه أن يكون كرغيف( ،وأعاريض) مجع
َع ُر ْوض كعمود ،وهو آخر جزء من املِصاع األول يف البيت( ،وأقاطيع) مجع
قطيع( ،وأهال) مجع أهل( ،وليال) مجع ليلة (وَحري) مجع حامر ،وذكره يف هذا
القسم مبني عىل قول سيبويه( ،)2لكن كان القياس أن يكون مجع َف ْعل

ككليب( )3ومعيز وضئني( ،وأمكن) مجع مكان (عىل غري الواحد منها) أي:
جاءت عىل غري قياس مجع الواحد منها ،عىل ما عرفته مام سلف.
(وقد جيمع اجلمع) إما تكسري ًا (نحو :أكالب) مجع أكلب – َ
كأص ُبع -مجع
كزلزال -مجع َن َعم( ،وجامئل) مجع ِجامل –
كلب( ،وأناعيم) مجع أنعام – َ
ِ
مجل .أو تصحيح ًا (و)ذلك نحو( :جامالت) يف جامل،
كشامل -مجع َ َ
(وكالبات) يف كالب( ،وبيوتات) يف بيوت( ،وَحرات) يف محر،
( – )1قال الريض :وعند سيبويه أيض ًا فعال من أبنية اجلموع خالف ًا لغريه ،لكن قياسه عنده أن يكون مجع
ِف ْعل كظؤار يف ظئر ،و َف ْعل كرخال يف َر ْخل ،قال :وتؤآم يف توأم شاذ ،وعند غريه هو اسم اجلمع.
وقال الريض أيض ًا :وأما نحو :الكليب واملعيز فهو عند سيبويه مجع ،وعند غريه اسم مجع .متت
( – )2إن فعي ً
ال من أبنية اجلموع .متت
( – )3كليب مجع كلب عند سيبويه ،ومعيز مجع معز ،وضئني مجع ضأن .متت .قال يف الصحاح :الكلب
معروف ،وربام وصف به ،يقال :امرأة كلبة .واجلمع أكلب وكالب وكليب مثل :عبد وعبيد .وقال:
الضائن :خالف املاعز ،واجلمع الضأن واملعز ،وقد جيمع عىل ضئني ،وهو فعيل ،مثل غاز وغزي.
وقال :املعز من الغنم :خالف الضأن ،وهو اسم جنس ،وكذلك املعز واملعيز .متت

(وجزرات( ))1يف جزر ،مجع جزور .وإنام مجع اجلمع باأللف والتاء ألن
املكرس مؤنث .وأشار بلفظ قد إىل أن مجع اجلمع غري مطرد.
قال نجم األئمة :واعلم أن مجع اجلمع ليس بقياس مطرد ،كام قال سيبويه
وغريه ،سواء كرسته أو صححته ،نحو :أكالب وبيوتات ،بل يقال فيام قالوا وال
يتجاوز ،فلو قلت :أفلسات وأدليات يف أفلس وأدل مل جيز ،وكذلك أسامء
األجناس كالتمر والشعري ال جتمع قياس ًا ،وكذا املصدر ألنه أيض ًا اسم جنس،
فال تقول :الشتوم والنصور يف الشتم والنِص ،بل يقتِص عىل ما سمع كاألشغال
واحللوم ،ثم قال :بل يقتِص يف مجيع ذلك عىل املسموع إال أن يضطر شاعر
فيجمع اجلمع ،قال [الرجز]:
..............

بأعينـــات مل خيالطهـــا القـــذى()2

ومل يذكر( )3اسم اجلمع ،والظاهر أيض ًا أنه ال يطرد مجعه ،كاسم اجلنس.

( – )1اجلزرات مجع ُجزُ ر –بضم أوله وثانيه – وهو مجع جزور ،وهو البعري املجزور ،ويقال :هو
خاص بالناقة املجزورة .متت من حوايش رشح الريض.
( – )2مل يوقف للبيت عىل نسبة إىل قائل معني ،واستشهد بالبيت عىل أنه جيوز يف الشعر أن جيمع
اجلمع كام هنا ،فإن أعينات مجع أعني ،والقذى :ما يسقط يف العني أو غريها من الوسخ .متت
من حوايش رشح الشافية .والبيت هناية الكالم املنقول من رشح الريض.
( – )3أي :الريض .متت

أحكام التقاء الساكنني
ثم رشع يف بيان أحكام التقاء الساكنني فقال( :التقاء الساكنني) وهو
متعذر إن مل يكن أوهلام حرف علة ،قيل :مطلق ًا( ،)1وقيل :يف غري الوقف .وهو
الظاهر .ومستثقل إن كان أوهلام حرف علة( ،)2أو كان الثاين منهام موقوف ًا عليه،
لكنه (يغتفر) التقاؤهام (يف) أربعة أحوال :األول :يف (الوقف) أي :إذا كان
ثانيهام موقوف ًا عليه جاز مالقاته لساكن قبله (مطلق ًا) سواء كان األول لين ًا أو
غريه؛ وذلك ألن الوقف لقصد االسرتاحة ،ومشارفة الراحة هتون أمر الثقل
الذي حيصل من التقائهام.
والثاين :إذا كانا يف كلمة وكان ثانيهام مدغ ًام وأوهلام لين ًا ،وإياه عنى( )3بقوله:
(ويف املدغم قبله لني يف كلمته) ،وعنى باللني حرف العلة الساكن ،فيشمل
ما مل تكن حركة ما قبله من جنسه (نحو :خويصة) ،فإن ما قبل الياء فتحة،
(و)ما كانت من جنسه ،وهو الذي يسمى مد ًا .وما ذكرنا يف تفسري اللني واملد
هو الغالب ،وقد يسمى حرف العلة لين ًا ومد ًا مطلق ًا( ،)4واملد نحو( :الضالني)
فإن ما قبل األلف فتحةُ ،
(ومتُو ّد الثوب) من «تامددنا الثوب» ،فإن ما قبل الواو
ضمة ،ونحو« :قيل هلم» إذا أدغم ،فإن ما قبل الياء كرسة .وإنام اغتفر يف املذكور
ملا يف حرف اللني من املد الذي يتوصل به إىل النطق بالساكن بعده ،مع أن
املدغم واملدغم فيه بمنزلة حرف واحد؛ ألن اللسان يرتفع هبام دفعة واحدة،
( – )1يف الوقف وغريه .متت .والقائل الريض؛ ألنه قال :ال يمكن التقاء الساكنني إال مع إتيان
بكرسة خفيفة عىل األول منهام.
حمياي ،أو كان الثاين موقوف ًا عليه نحو :بكر .متت
( – )2األول حرف علة نحو:
ْ
( – )3إنام قال« :وإياه عنى» تنبيه ًا عىل أن عبارة املصنف قارصة عن إفادة هذا املعنى ،كام سينبه عليه
الشارح عن قريب .متت جالل.
( – )4سواء كان قبله حركة من جنسه أم ال .متت

واملدغم فيه متحرك ،فيصري الثاين منهام( )1كأنه متحرك ،وهلذا قد جيمع يف
اجلامع للرشوط بني ثالثة سواكن يف حال الوقف ،نحو :دواب.
واشرتط كوهنام يف كلمة احرتاز ًا عن نحو :خافا اهلل ،وخافوا اهلل ،وخايف اهلل؛
فإنه حيذف حرف املد للساكنني؛ وذلك ألن يف التقائهام مطلق ًا(- )2كام عرفت-
ٍ
ثق ً
مكان يليق به احلذف -وهو آخر الكلمة -كان التخفيف
ال ،فإذا كان أوهلام يف
به( )3أوىل.
تنبيه :ظاهر قول املصنف« :قبله لني» شمول كل واو وياء ساكنتني وإن مل يكونا
مد ًا ،ويوافقه ما سيأيت يف اإلدغام إن شاء اهلل تعاىل عند رشح قوله :وعند ساكن
اللني
صحيح قبلهام( .)4لكن قال نجم األئمة :إن ذلك( )5ال جيوز إال إذا كان ُ
يا َء التصغري ،نحو :خويصة ،فإهنا تصغري خاصة ،فال تقول يف أفعل من الود
وأود ،بحذف حركة الالم األوىل والدال األوىل كام يف أصيم(،)7
واليلل(َ :)6أ ْي ّل ْ

بل تنقل حركة أول املثلني عند قصد اإلدغام إىل الواو والياء ،نحوَ :أ َي ّل و َأ َو ّد؛

()8
وأمر.
لقلة املد الذي فيهام ،كام فعلت يف :أشد ّ

ويظهر من كالم نجم األئمة هنا ويف اإلدغام أن املدغم واملدغم فيه إن كانا
يف كلمة واحدة وجب أن يكون الساكن األول مد ًا أو ياء التصغري ،وإن كانا يف
كلمتني مل يشرتط إال كون األول لين ًا مطلق ًا .فظهر أنه فرق بينهام يف كلمة وبينهام
( – )1أي :من الساكنني .متت
( – )2أي :حصلت الرشوط أم ال .متت .وقيل :وص ً
ال ووقف ًا .متت
( – )3أي :باحلذف .متت
( – )4فظاهره أنه إذا وقع قبلهام حرف علة مل يمتنع اإلدغام ،وسواء كان مد ًا نحو :عمود داود،
وقيل هلم ،أو غري مد نحو :جيب بكر ،وثوب بكر.
( – )5أي :التقاء الساكنني وأوهلام غري مد .متت
( – )6اليلل :قِص األسنان أو انعطافها إىل داخل الفم .متت
( – )7اجلار واملجرور متعلق بحذف ،و ُأ َص ْي ّم :تصغري أصم.
( – )8اجلار واملجرور متعلق بتنقل .متت

يف كلمتني ،وظهر لك أيض ًا أن قوله( )1يف هذا املوضع« :إنه يشرتط أن يكون
املدغم واملدغم فيه يف كلمة واحدة» ليس عىل ما ينبغي(.)2
وال خيفى ما يف عبارة املصنف -أعني قوله :ويف املدغم..إىل آخره -من عدم
الوضوح يف املعنى املذكور( ،)3وتوجيهها أن َ
جتعل يف للسببية ،أي :يغتفر بسبب
الوقف ،وبسبب املدغم كائن ًا قبله لني أو الكائن قبله لني ،أو جيعل «لِني» مبتدأ و
«قبله» خربه مقدم عليه ،واجلملة حالية ،ويرا َد( )4بالقبلية أن يسبقه وال يفصل
بينهام فاصل.
(و)احلال الثالث مام يفتقر فيه التقاء الساكنني :ما الساكن الثاين فيه (يف)
حكم املوقوف عليه ،وذلك (نحو :ميم ،قاف ،عني) من أسامء حروف
التهجي ،وأسامء األعداد والتعداد نحو :اثنان ثالثة( ،)5وزيد عمرو بكر (مام
بني لعدم الَّتكيب) الذي يتحقق معه العامل الذي هو رشط اإلعراب (وقف ًا
ووصالً) أي :يغتفر فيه التقاؤهام يف حالتي الوقف والوصل.
أما الوقف فلام مر ،وأما الوصل -وهو املقصود هنا ،وإنام ذكر الوقف
استطراد ًا ـ فألن هذه الكلامت وإن اتصل بعضها ببعض يف اللفظ فآخر كل
واحد منها يف حكم املوقوف عليه()6؛ ألن كل كلمة مقطوعة عام بعدها
( – )1أي :الريض ،حيث قال :يشرتط يف الساكن الثاين أحد رشطني :أحدهام أن يكون مدغ ًام،
برشط أن يكون املدغم واملدغم فيه مع ًا من كلمة حرف املد..إىل آخر ما قال يف البحث.
( – )2ملخالفته ما سيأيت له من عدم االشرتاط عند رشح قول املصنف يف اإلدغام :وعند ساكن
صحيح قبلهام يف كلمتني .متت
( – )3أي :قوله فيام سبق :الثاين إذا كانا يف كلمة وكان ثانيهام مدغ ًام وأوهلام لين ًا .متت
( – )4قوله :ويراد – عطف عىل جتعل يف قوله« :وتوجيهها أن جتعل» ،فليس قوله« :ويراد» قيد ًا
للوجه األخري؛ بل عائد إىل اجلميع .متت
( – )5اثنان ثالثة :مثال ألسامء األعداد ،وزيد عمرو بكر :مثال للتعداد .متت
( – )6والدليل عىل كون كل واحدة منها يف حكم املوقوف عليه أمران-1 :إثبات ألف الوصل يف
«اثنان» إذا عددت ألفاظ العدد ،وألف الوصل تسقط يف الدرج-2 .قلب تاء «أربعة وثالثة»
هاء ،نحو :واحد اثنان ثالثه اربعه ،وال تنقلب الثاء هاء إال يف الوقف .ريض بتِصف

من حيث املعنى ،وإن كانت متصلة به يف اللفظ ،فيجري يف آخر كل واحد منها
حكم الوقف()1؛ لعدم تعلق يشء منها بام بعده.
(و) احلال الرابع مام يغتفر فيه التقاؤهام :ما دخلت فيه مهزة االستفهام عىل
ما أوله مهزة وصل مفتوحة ،وال يكون ذلك( )2إال يف موضعني :أحدهام:
أيمن ،نحو( :آيمن اهلل
املعرف بالالم ،نحو( :آحلسن عندك؟ و)ثانيهامُ :
يمينك؟) فإن مهزة الوصل فيهام ال حتذف؛ اللتباس االستخبار باخلرب؛ ألن
حركتي اهلمزتني متفقتان؛ إذ هام مفتوحتان .وللعرب فيهام طريقان :أكثرهام:
قلب الثانية ألف ًا حمض ًا .وهو األوىل؛ ألن حق اهلمزة الثانية هو احلذف ،والقلب
أقرب إليه( )3من التسهيل الذي فيه إبقاء َّما للهمزة.
وثانيهام :تسهيل الثانية بني اهلمزة واأللف.
فإذا قلبت الثانية ألف ًا التقى ساكنان ،ومل حتذف األلف املنقلبة عن اهلمزة؛
وه َّو َن ذلك(ُ )5
كون األلف أمك َن يف
لئال يعود اللبس الذي كان الفرار( )4منهَ ،
املد من أخويه.
(و)التقاء الساكنني يف قوهلم« :التقت (حلقتا البطان» شاذ)؛ خلروجه عن
األربعة األحوال ،يقال يف املثل« :التقت حلقتا البطان» ،إذا تفاقم الرش؛ ألهنام ال
يلتقيان إال عند غاية هزال البعري ،وعند فرط شد البطان ،والبطان للقتب:
ُ
اهلزال أو شد
احلزام الذي جيعل حتت بطن البعري ،فيه حلقتان متى التقتا فقد بلغ
البطان غايته.

( – )1وهو جواز التقاء الساكنني .متت
( – )2أي :دخول مهزة االستفهام عىل ما أوله مهزة وصل مفتوحة .متت
( – )3أي :إىل احلذف .متت
( – )4أي :التباس االستخبار باخلرب .متت
( – )5أي :التقاء الساكنني املفهوم من قوله« :التقى ساكنان» .متت

وكأن وجهه مع الشذوذ أهنم قصدوا تفظيع احلادثة بإبقاء األلف لتطويل
الصوت .ومثله يف الشذوذ إبقاء ِ
ألف «ها» يف قوهلم« :ها اهلل ذا» ،وياء «إي» يف
إي اهلل(.»)1
قوهلمْ « :
(فإن كان) التقاء الساكنني (غري ذلك) املذكور يف األربعة األحوال
(وأوهلام) ملا كان هو املوجب المتناع( )2التلفظ بالثاين أو استثقاله(- )3كان
التِصف فيه إلزالة ذلك أوىل من التِصف يف الثاين ،إن مل يمنع مانع كام
سيأيت( )4إن شاء اهلل تعاىل ،وهو( )5إما مدة -أي :حرف علة ساكن حركة ما
قبله من جنسه -أو غريها.
فإن كان (مدة حذفت) إن مل يمنع مانع؛ ألن التِصف يف األول إما
بتحريكه أو بحذفه ،واألوىل التحريك؛ حلصول الغرض به مع بقاء احلرف ،إال
أنه ملا كان يتعذر ذلك يف املد إذا كان ألف ًا مع بقائه ألف ًا ،ويستثقل حتريك الواو
والياء إذا كان ما قبلهام من جنسهام ،مع أن ما قبل املد من احلركة يدل عليه-
ف و ُق ْل
حذفوا( )6املد ،سواء كان الساكن الثاين من كلمة األول (نحوَ :خ ْ
وب ِْع) ،أو كان كاجلزء منها ،بأن يكون ضمري ًا مرفوع ًا( ،و)ذلك نحو:
(ختشني) يا هند ،وتغزون يا قوم ،وترمني يا هند ،كان أصلها ختشى ،وتغزو،
وترمي؛ فاتصلت الضامئر الساكنة هبا فسقطت الالمات للساكنني.
( – )1أصل «ها اهلل» :واهلل ،حذف حرف القسم وعوض عنه حرف التنبيه ،فال جيوز يف لفظ اجلاللة
إال اجلر .وأصل «إي اهلل» :إي واهلل ،فحذف حرف اجلر ،واألفصح حينئذ نصب لفظ اجلاللة.
( – )2إذا كان األول صحيح ًا .متت
( – )3إذا كان األول حرف لني .متت
( – )4أي :من التِصف يف األول ،واملانع :إما من حذفه كام سيأيت للشارح يف قوله :حذفت إن مل
يمنع مانع ،ثم قال :وإنام قلنا « :إن مل يمنع مانع ..إلخ » ،وإما من حتريكه كام سيأيت للمصنف يف
قوله :إال يف نحو :انطلق ،ومل يلده.
( – )5أي :أوهلام .متت
( – )6جواب ( َل َّما).

(و) كذلك نحو( :اغزوا( ))1يا قوم( ،وارمي) يا هندُ ؛ إذ األمر هو
املضارع بإسقاط حرف املضارعة.
أو بأن يكون(َ )2
أول نوين التأكيد املدغم أحدهام يف اآلخر( ،و)ذلك نحو:
َّ
ن) يا هند ،فإنه يسقط فيهام الضمريان؛ التصال
(اغزن( ))3يا قوم( ،وار ِم ّ

النون الساكنة هبام ،أو كان( )4الساكن الثاين أول كلمة منفصلة (و)ذلك نحو:
(خيشى القوم ،ويغزو اجليش ،وترمي الغرض) وهو اهلدف.
وإنام قلنا« :إن مل يمنع مانع» احرتاز عن نحو« :مسلامن ومسلمون ويسلامن
ويسلمون( ،»)5فإن النون يف األصل ساكن ،ونحو :اَضبان ،فإن األلف()6ال
حتذف؛ حلصول اللبس يف األمثلة املذكورة ،ومن نحو :اَضبنان يف مجع املؤنث؛
إذ لو حذفت األلف لنُقض الغرض من اإلتيان هبا ،وهو كراهة اجتامع النونات.

فإن قيل :ملا كان املوجب حلذف املد التقاء الساكنني كان ينبغي إذا زال
سكون الثاين أن يعود املد لزوال املوجب ،مع أنه مل يعد يف بعض املواضع ،قلنا:
أشار املصنف إىل جوابه بقوله( :واحلركة يف نحو« :خف اهلل ،واخشوا()7
( – )1أصله :اغزووا ،استثقلت الضمة عىل الواو فحذفت؛ فالتقى ساكنان :الواو التي حذفت
ضمتها وواو الضمري ،فحذفت األوىل .متت ركن .وكذلك :ارمي ،أصله :ارميي ،استثقلت
الكرسة عىل الياء فحذفت؛ فالتقى ساكنان :هذه الياء وياء الضمري ،فحذفت تلك الياء .متت
منه رمحه اهلل تعاىل.
( – )2أي :الساكن الثاين ،فقوله «وبأن يكون..إلخ» معطوف عىل قوله« :بأن يكون ضمري ًا».
َّ
َّ
اغزون ،فحذفت الضمة
اغزوون ،فحذفت الواو األوىل ملا تقدم يف اغزوا ،فصار
( – )3اصله:
لالستثقال والواو اللتقاء الساكنني .متت ركن.
( – )4هذا هو الطرف الثالث من قوله :سواء كان الساكن الثاين من كلمة األول أو كان كاجلزء
منها..إلخ.
( – )5إذ يلتبس نحو :مسلامن ومسلمون باملفرد املنصوب واملرفوع املنونني ،ويف نحو :يسلامن
ويسلمون بالفعل املؤكد بالنون اخلفيفة يف بدء النظر ،ويف نحو :اَضبان بالواحد .متت
( – )6وكذا الواو ،وهي عبارة الريض ،وهي موجودة يف نسخة من املناهل.
( – )7أصله :اخشيوا اهلل ،حتركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألف ًا ،ثم حذفت األلف اللتقاء
الساكنني .متت ركن معنى.

َ
َ
ني» -غري معتد هبا)-؛ لعروضها ،يعني أن حركة
واخش ُو َّن،
اهلل،
واخش ِ َّ
الالم يف :خف اهلل ،والواو يف :اخشوا اهلل عرضت ألجل كلمة منفصلة وهي
اهلل -فلم يعتد هبا ،فلم ترجع األلف املحذوفة ،وكذلك حركة واو «اخشون»،
وياء «اخشني»؛ ألن النون املتصلة بالضامئر البارزة كالكلمة املنفصلة( )1عىل ما
ذكر املصنف يف آخر الكافية.
(بخالف) حركة الم الكلمة أللف الضمري (نحو :خافا) ،أو واو اجلمع
نحو :خافوا ،أو ياء املخاطبة نحو :خايف -فيعتد هبا؛ لكون كل منها( )2كاجلزء
ن) يا زيد ،فيعتد هبا أيض ًا؛ إذ
من الفعل ،أو لنون التأكيد (و)ذلك نحو( :خاف ّ
اتصلت نون التأكيد بالفعل الذي هي تأكيد له فكانت كاجلزء ،بخالف
اتصاهلا( )3بالضمري البارز يف نحو :اخشون فإهنا اتصلت بام ليست تأكيد ًا له؛ إذ
هي تأكيد للفعل ال له(.)4
املنع من
(فإن مل يكن) أول الساكنني (مدة حرك) األول غالب ًا؛ لريتفع موجب ِ

ِ
االستثقال ،وقلنا :غالب ًا؛ ألنه قد ال حيرك بل ُحيذف ،كام يف نون
التلفظ بالثاين أو

التأكيد اخلفيفة( ،)5ولدن( ،)6وتنوين العلم املوصوف بابن أو ابنة مضاف ًا إىل علم.

اذهب اذهب) فتحرك الباء من اذهب األول ملالقاهتا ذال اذهب
(نحو:
ِ
( – )1بسبب توسط الضمري بينهام .متت
( – )2عبارة الريض :وأما حركة الالم يف خافا وخافوا وخايف وخا َف ّن فإهنا مع عروضها صارت
كاألصلية بسبب اتصال الضمري املرفوع املتصل الذي هو كجزء الفعل ،واتصال نون التأكيد
بنفس الفعل.
( – )3أي :نون التأكيد .متت
( – )4أي :ال للضمري البارز .متت
( – )5كقوله:
تركــــع يومــــ ًا والــــدهر قــــد رفعــــه
ال هتـــــــني الفقـــــــري علـــــــك أن
اَضب الرجل –بفتح الباء -أي :اَضبن .متت ابن جامعة.
ونحو:
َ
( – )6نحو :ما رأيته من لد الصباح .وقد جاءت هذه ثابتة قلي ً
ال يف قول الشاعر:
مـــــن لـــــدن الظهـــــر إىل العصـــــري
تنــــــتهض الرعــــــدة يف ظهــــــريي

الساكنة؛ إذ حتذف مهزة الوصل( ،ومل أبَ ِل ْه) أصله :أبايل ،سقطت الياء بدخول

اجلازم ،فكثر استعامل «مل ِ
أبال»؛ فطلب التخفيف؛ فجوزوا جزمه مر ًة أخرى؛
فأ ِحلق هاء السكت؛ ألن()1
فأسقطت حركة الالم؛ فسقط األلف للساكنني؛ ُ
الالم يف تقدير احلركة؛ إذ هي( )2إنام حذفت عىل خالف القياس فكأهنا ثابتة كام

يف :مل يره ،ومل خيشه ،والتقى ساكنان()3؛ فكرس األول كام هو القياس ،وأيض ًا

فالكرس حركته األصلية.
ميم» بالفتح ،فقيل:
ميم « َ
(وأمل اهلل) يعني إذا وصلت «أمل» بـ «اهلل» فإهنا حترك ُ
ذلك اللتقاء الساكنني بعد ذهاب مهزة الدرج ،وعليه بنى املصنف ،وقيل :لنقل
حركة اهلمزة ،واختاره الريض؛ ملا تقدم من أن أسامء حروف التهجي إذا مل
تركب تركيب اإلعراب يف حكم املوقوف عليها ،وأن بعضها غري متصل ببعض
من حيث املعنى ،وإن اتصلت من حيث اللفظ.
(واخشوا اهلل ،واخيش اهلل) ُح ِّرك األول ومل حيذف؛ إذ ليس مد ًا؛ لفتح ما قبل

واخشني؛ ألنه كاملنفصل) أي:
الواو والياء( ،ومن ثم( )4قيل :اخشون
ِّ
حركة الواو والياء قبل نون التأكيد؛ ملا عرف يف النحو :من أن نون التأكيد مع
الضمري البارز كاملنفصل .وال فائدة لقوله« :كاملنفصل»؛ إذ الساكن األول ُحي َّرك
إذا مل يكن مدة سواء كان الثاين كاملتصل مثل :اهلاء يف :مل أبله ،أو منفص ً
ال
كاخشوا اهلل ،أو يف حكم املنفصل كاخشون.
( – )1دفع ملا يقال :إن اهلاء إنام يؤتى هبا لبيان احلركة وهنا قد زالت ،فأجاب بأن الالم..إلخ .متت
( – )2أي :احلركة .متت
( – )3الالم وهاء السكت .متت
( – )4قوله« :ومن ثم..إلخ» أي :ملا ذكر من أنه إن مل يكن أول الساكنني مدة حرك األول ،وقال
الشارحون يف تفسري قوله« :ومن ثمة» :أي :ومن أجل أن نون التأكيد كاملنفصل ،فأصل الكالم
عىل ما ذكروه هكذا« :ألجل أن نون التأكيد كاملنفصل قيل :اخشون واخشني؛ ألنه كاملنفصل»،
وال خيفى فساده .متت جاربردي.

(إال) أن يمنع مانع من حتريك األول ،وذلك حيث يكون يف حتريكه نقض
للغرض بتسكينه( ،)1وذلك (يف نحو :ان َ
ط ْل َق) أمر من االنطالقُ ،ش ِّبه « َط ِل ْق»

بـ«كتف» فسكن الالم؛ فالتقى ساكنان( ،)2فلو ُح ِّرك األول لكان نقض ًا
للغرض( ،و)كذا الكالم يف الم (مل يلده) وأصله :مل َي ِلدْ ه( ،)3قال [الطويل]:
وذي ولــــ ٍ
ـد مل ْيلـــ ـدَ ُه أبـــــوان()4
***
(ويف نحوُ :ر ّد ،ومل َي ُر ّد) من الفعل املضاعف الساكن المه للجزم أو

للوقف ،وأصله :ار ُد ْد ،ومل ير ُد ْد ،فأسكن األول( )5ل ُيدغم فتخف الكلمة

باإلدغام ،فالتقى ساكنان ،فلو حرك األول لكان نقض ًا للغرض( .)6وحتريك
الثاين يف هذه األفعال أعني نحو :انطلق وما بعده (-يف متيم) ،وأما احلجازيون
فال يفرعون كام تقدم ،وال يدغمون يف نحو :اردد ،ومل يردد ،كام سيأيت يف
اإلدغام( )7إن شاء اهلل تعاىل.
فحرك الثاين) واضح معناه مام
وقوله( :مام ُف َّر من حتريكه للتخفيف
ِّ
تقدم ،و«مام ُفر من حتريكه» بيان لـ«نحو» يف قوله« :يف نحو انطلق».
آخر الكلمة املبنية ،نحو :أمس ،ومنذ ،وأين،
وقد حيرك الثاين أيض ًا إذا كان َ
( – )1وهو التخفيف .متت
( – )2فحركوا القاف وفتحوها اتباع ًا حلركة أقرب املتحركات إليها وهي فتحة الطاء .متت
جاربردي .ومل يعتدوا باحلاجز لكونه شائع ًا .متت ابن جامعة.
( – )3ثم ملا سكن الالم تشبيه ًا بكتف والتقى ساكنان حرك الدال بالفتح ملا مر .متت جاربردي.
( – )4البيت لرجل من أزد الرساة ،وصدره :عجبت ملولود وليس له أب .أراد باملولود عيسى ،#
وأراد بذي ولد آدم  ،#والشاهد فيه قوله« :مل ي ْلده» حيث سكن الالم وفتح الدال ،وأصله:
مل يلِدْ ِه -بكرس الالم .-متت
( – )5بعد نقل حركته إىل الساكن قبله .متت
( – )6من اإلدغام وهو التخفيف .متت جاربردي
( – )7ألن رشط اإلدغام أال يكون الثاين ساكن ًا .متت جاربردي .لئال يلزم التقاء الساكنني عىل غري
حده .متت حاشية ابن جامعة

حرف علة( )2تستثقل
وكيف ،وحيث؛ لئال يلتبس وزن( )1بوزن ،وأيض ًا فيام فيه
ُ
احلركة عىل حرف العلة إن مل يقلب ،وإن ُق ِلب كان تِصف ًا يف غري املتمكن.
(وقراءة حفص :وي َّت ْق ِه) -بسكون القاف( -ليست منه) أي :مام حرك
فيه ثاين الساكنني فرار ًا من نقض الغرض (عىل األصح) ،ال كام زعم
ف،
الزخمرشي ،فإنه قال :أصله :يت َِّق ،أحلقت به هاء السكت فصارَ :ت ِق ْه ك َكتِ ْ
فخفف بحذف حركة القاف ،كام هو لغة بني متيم؛ فالتقى ساكنان ،فحرك
الثاين( ،)3أي :هاء السكت؛ لئال يلزم نقض الغرض لو حرك األول .وفيام قال
ارتكاب حتريك هاء السكت ،وهو بعيد(.)4
وقال املصنف -وهو احلق :-بل اهلاء فيه ضمري راجع إىل اسمه تعاىل يف
قوله﴿ :ويخش اَّلل﴾ وكان َت ِق ِه ك َكتِف ،فخفف بحذف كرسة القاف ،ثم

حذف الصلة التي بعد هاء الضمري ،أي :الياء؛ ألنه( )5حيذف إذا كان اهلاء بعد

الساكن نحو :منه ،وعنه ،وعليه.
(واألصل) فيام حرك من الساكنني -سواء كان هو األول أو الثاين -أن
تكون حركته (الكُس)؛ ألن السكون يف الفعل -أي :اجلزم -أقيم ُم َقام الكرس

يف االسم ،أي :اجلر ،فلام احتيج إىل حركة قائمة مقام السكون مزيلة له أقيم

الكرس ُمقامه عىل سبيل التقاص .وقيل :ألنه( )6من سجية النفس إذا مل تستكره

عىل حركة أخرى.

( – )1فكان يشتبه « َف ْعل و ُف ْعل» الساكنا العني باملتحركيها .متت ريض .يعني حيث كرسوا األول من
الساكنني حيصل لبس ساكن العني بمتحركها فلم يعلم هل احلركة للتخفيف أو أصلية .متت
( – )2كأين وحيث وكيف .متت
( – )3بالكرس .متت ألنه لو كرس األول لزم ما فر منه يف الساكن األول ،وهو الكرس .متت حاشية
ابن جامعة.
( – )4ألهنا لغرض الوقف ،كام أن مهزة الوصل أن تكون متحركة؛ ألهنا لغرض االبتداء ،وال يوقف
إال عىل ساكن ،وال يبتدأ إال بمتحرك .متت هطيال
( – )5أي :الصلة .متت
( – )6أي :الكرس .متت

جيوز املخالفة،
(فإن خولف) هذا األصل (فلعارض) يوجب أو يرجح أو ِّ
َ
ْ
(كوجوب الضم يف ميم اجلمع) إذا لقيها ساكن آخر ،نحو﴿ :أن ُت ُم
اء﴾ [فاطر ]15 :و﴿به ُم ْاْلَ ْ
َ
ُ
الْ ُف َق َر ُ
العارض قصدُ التحريك
وذلك
،
]
البقرة
[
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بحركتها األصلية ،وهي الضمة؛ إذ األصل :أنتمو ،وهبمو ،لكن حذفت الواو
وأسكنت امليم للتخفيف.
قال الريض :ليس ضم ميم اجلمع واجب ًا إذا لقيها ساكن عىل اإلطالق ،بل إذا
مل تكن بعد هاء مكسورة نحو﴿ :به ُم ْاْلَ ْس َب ُ
اب﴾ ،فإن كانت فاألشهر الكرس،
ِِ
ُ
اْلسباب﴾ ،وباقي القراء عىل خالف املشهور.
كقراءة أيب عمر﴿ :به ِم
(و ُم ْذ) فإهنا تضم ذاله إذا لقيه ساكن ،نحوُ :م ُذ اليوم؛ إما ألن أصله الضم
لكونه منقوص ًا من منذ عىل ما قال النحاة ،وإما إلتباع الذال امليم.

قال الريض :ليس ضم ذاهلا واجب ًا كام قال املصنف ،نعم ،هو أكثر من
الكرس(.)1
وكاختيار الفتح يف نحو( :أمل اهلل)؛ كراهة توايل الثقالء لو كُرس؛ إذ قبل امليم
ياء وكرسة ،وأيض ًا ليحصل التفخيم يف الم اهلل؛ إذ هي تفخم بعد الفتح والضم،
وترقق بعد الكرس .وهذا مبني عىل أن حتريك امليم بالفتحة( )2اللتقاء الساكنني،
ال لنقل حركة اهلمزة ،كام تقدم.
وكأن املراد بنحوها :ما لو قيل يف التعداد :زيد ،عمرو ،وجيم ،ميم اهلل ،أو
ميم جيم اهلل.
وأشار بقوله« :اختيار الفتح» إىل ما أجازه األخفش من الكرس فيه ،قال نجم
( – )1عبارة الريض :ال جيب ضم ذال «مذ» كام ذكر املصنف ،بل ضمها للساكنني أكثر من الكرس:
إما ألن أصلها الضم عىل ما قيل من كوهنا يف األصل منذ ،وإما إلتباع الذال للميم ،وإما لكونه
كالغايات كام مر يف بابه .متت ج.241 /2
( – )2قال الريض :واختلف يف هذه الفتحة ،واألقرب -كام قال جار اهلل -أهنا فتحة مهزة اهلل نقلت
إىل امليم ،كام قلنا يف :ثالثة أربعة ،وقال بعضهم :هي إلزالة الساكنني .متت.

األئمة :قياس ًا ال سامع ًا؛ عىل عادته يف التجري بقياساته عىل كالم العرب الذي أكثره
مبني عىل السامع ،وهذا من األخفش بناء عىل أن احلركة للساكنني ال للنقل(.)1
(وكجواز الضم إذا كان بعد) الساكن (الثاين) بغري فصل (ضمة
أصلية) أي :يقتضيها أصل البنية ،سواء كانت باقية أو ال ،ال عارضة فال عربة
هبا( ،يف كلمته) أي :يف كلمة الساكن الثاين ،وهو( )2صفة بعد صفة لقوله:
ضمة ،أي :ضمة ثابتة يف كلمته .وحيتمل أن يكون حاالً .فيشمل( )3ما فيه ضمة
أصلية باقية يف كلمته (نحو :قالت اخرج ،و)ما كانت قد ذهبت لعارض
باغز -
نحو( :قالت اغزي) يا هند ،ألن أصل الزاي الضمة؛ إذ الياء حلقت ُ
بضم الزاي.-
(بخالف) ما كانت الضمة بعد الثاين عارضة ،كضمة الراء يف نحو( :إن
امرؤ)؛ ألن ضمة الراء تابعة لضمة اإلعراب العارضة ،وتابع العارض عارض.
(و)يف نحو( :قالت ارموا) ألن أصل امليم الكرس؛ إذ الواو حلقت بـ«ارم» ـ
بكرس امليم ـ ،وإنام ضمت امليم ألجل الواو( ،و) بخالف ما فيه ضمة أصلية
باقية لكن ال يف كلمته نحو( :إن( )4احلكم).
وإنام جاز الضم يف اجلامع للرشوط لكراهة اخلروج من الكرس إىل الضم
القوي ،فضم الساكن األول لإلتباع ،وإنام كان الضم هنا قوي ًا لقوة الضمة هنا
بلزومها ،وأصالتها ،وكوهنا يف كلمة الساكن الثاين ،بخالف ما اختل فيه رشط.
ومل يعتد بالفاصل لسكونه(.)5
( – )1هنا هناية كالم الريض.
( – )2أي :قوله :يف كلمته .متت
( – )3عىل التقديرين .متت
( – )4فإن ضم احلاء وإن كان أصلي ًا لكن ليس يف كلمة الساكن الثاين؛ فإن الم التعريف كلمة ،و
«حكم» كلمة أخرى .ورسه أنه إذا كان يف كلمة أخرى ال يكون الزم ًا للساكن الثاين .متت
( – )5جواب لسؤال نشأ من قوله« :لكراهة اخلروج من الكرس القوي» ،كأنه قيل :ال خروج

=

اَضب ،وقاس بعضهم
وربام ُضم أول الساكنني إتباع ًا لضم ما قبله نحوُ :ق ُل ْ
عليه فتح املسبوق بفتحة نحو :اصن ََع ْ
اخلَري.
(واختياره( ))1أي :الضم ،مع جواز الكرس غري خمتار (يف) واو اجلمع
املفتوح ما قبلها ،نحو( :اخشوا القو َم) ،ومصط َف ُو القوم ،فرق ًا بينها وبني الواو

التي لغري اجلمع ،فلذلك قال( :عكس لو استطعنا) فإن املختار فيها( )2الكرس
عىل األصل ،وجيوز الضم غري خمتار .وكان واو( )3اجلمع بالضم أوىل؛ لِت ََما َثل
حركات ما قبل نون التوكيد يف مجع املذكر يف مجيع األبواب ،نحو :اَضبُ ّن
واخشو ّن ،ومحل عليه ما قبل غريها( )4من السواكن يف الفعل .ولِتَام َثل
واغز ّن
ُ
ُ
ٍ
ساكن نحو :ضاربو القوم،
حركات آخر مجع املذكر السامل يف االسم عند مالقاة
ومصطفو القوم.
وقد تشبه واو اجلمع بواو نحو :لو فتك َْرس ،وكذا يشبه واو نحو :لو بواو
اجلمع ف ُيضم ،وكالهام قليل.
(وكجواز الضم والفتح يف) املضاعف الساكن المه للجزم أو للوقف ،مام
حركة أول متامثليه ضمة إذا أدغم ،كام هو لغة بعض بني متيم( ،نحوُ :ر َّدُِ) يا

زيد( ،ومل َي ُر ُّدَِ) ،فالضم لإلتباع ،والفتح قصد ًا لتجنيب الفعل الكرسة
الالزمة( ،)5ومن َث ّم وجب الفتح يف ا ْن َط ْل َق ومل ي ْلدَ ه .وجيوز الكرس فيه عىل
األصل ،كام هو لغة بعض بني متيم.
لوجود الفاصل .فأجاب بأنه ساكن كاملعدوم .أو من قوله« :فضم الساكن األول لإلتباع» ،كأنه
قيل :ال إتباع إال إذا مل يكن بينهام فاصل.
( – )1عطف عىل قوله :كوجوب الضم .متت
( – )2أي :الواو التي لغري اجلمع .متت النتفاء داعي الضم كام كان يف واو اجلمع .متت
( – )3أي :قصدوا الفرق بني واو اجلمع والواو التي لغري اجلمع ،وكان واو اجلمع بالضم أوىل من
الواو التي لغري اجلمع..إلخ .متت
( – )4أي ما قبل غري نون التوكيد ،نحو :اخشوا القوم.
( – )5وأما يف :اردد القوم فعروضها سهل أمرها .متت ريض

عض
وكذا جيوز الفتح والكرس فيام حركة أول املتامثلني فتحة أو كرسة ،نحوَّ :
و َع ِّز؛ ملا ذكر ،أو إلتباع الفتحة يف املفتوح ،والكرسة يف املكسور.
(بخالف ُر ِّد القوم) مام اتصل بالساكن الثاين من املضاعف املذكور ساكن
آخر فإنه يكرس كام هو األصل (عىل األكثر) ،ومنهم من يفتحه ،كأهنم حركوه
بالفتح قبل دخول الالم ،فلام جاء الالم مل يغريوه.
قال الريض :ومل يسمع من ٍ
أحد منهم الضم قبل( )1الساكن ،وقد أجازه
ُ
املصنف( ،)2وهو َ ()3
جينَّب الفعل هذه الكرسة لعروضها.
وهم  .ومل ُ َ
و(كوجوب الفتح) إذا اتصلت باملضاعف املذكور هاء الواحدة املؤنثة ،كام
(يف نحوُ :ر َّدها) و ُع َّضها واستعدَّ ها؛ ألن اهلاء خفية ،فكأن األلف وليت
املدغم فيه ،وال يكون قبلها( )4إال الفتحة.
(و)كوجوب (الضم) إذا اتصلت به هاء الواحد املذكر ،كام (يف نحو:
ر ُّده) وعض ُه واستعد ُه (عىل األفصح)؛ ألن الواو( )5كأهنا وليت املدغم فيه؛
خلفاء اهلاء ،كأنك قلتُ :ردوا ،و ُعضوا ،واستعدوا.

ٍ
حينئذ تبع ًا له ،كام هو عادهتا
(والكُس) يف مثله ( ُل َغ َّية) قليلة ،وتكرس اهلاء
يف :بِ ِه ،وغال ِم ِه؛ فتنقلب الواو( )6ياء ،إذ لو بقيت اهلاء عىل أصلها الستُكره؛
لكون الواو الساكنة كأهنا بعد الكرسة؛ خلفاء اهلاء.

( – )1يف نحو :رد القوم .متت
( – )2يف الرشح .متت
فغضًًُِ الطرف..إلخ بالفتح والكرس والضم ،قال
( – )3قال يف رشح امللحة :وقد أنشدَّ :
اجلاربردي :ومنهم من يضم وهو قليل .والبيت هو:
ٍ
فــــال كعبــــ ًا بلغــــت وال كالبــــا
نمــــري
فغــــض الطــــرف إنــــك مــــن
( – )4أي :األلف .متت
( – )5الصلة .متت
( – )6الصلة .متت

وجوز ثعلب من غري سامع فتح املدغم فيه مع َميء هاء الغائب بعده ،نحو:
َّ
ر َّد ُه و َع َّض ُه واستعدَّ ه ،وغ َّلطه جامعة ،ولذلك قال املصنف( :و ُغ ِّلط ثعلب يف

جواز الفتح( .))1قال الريض :والقياس ال يمنعه؛ ألن َميء الواو الساكنة بعد
الفتحة غري قليل ،ك َق ْو ٍل و َط ْو ٍل.

ن» َمع) كون الساكن الذي لقيها (الالم،
(و) كوجوب (الفتح يف نون « ِم ْ
الرجل)؛ لكثرة َميء الم التعريف بعد ِم ْن ،فاستثقل توايل
ن
ُ
نحوِ :م َ

الكرستني(( .)2والكُس) يف نون « ِمن» مع الالم (ضعيف) ،ووجهه مع
الضعف :أنه مل ُي َ
بال بالكرستني لعروض الثانية.
(عكسِ :م ِن ابنك) مام لقي نون « ِم ْن» ساكن غري الم التعريف ،فإنه جيب
فيه الكرس عىل األصل؛ لعدم الكثرة.
(وعن) إذا لقي نو َنه ال ُم التعريف كُرس ،كام إذا لقيه غريه()3؛ لعدم اجتامع

ن
الكرستني( ،عىل األصل) يف التقاء الساكنني( ،و)حكى األخفش (ع ُ
ُ
الرجل ـ بالضم ـ) لنون عن ،وهو (ضعيف) ،ش ّبهه بنحو﴿ :قل انظروا﴾،

يعني حرك النون بالضم إتباع ًا لضمة اجليم ،ومل يعتد بالراء املضاعفة .وفيه
ضعف؛ ألن الضم مل جيز يف نحو« :إ ِن احلكم» ،مع أن الضمة بعد الساكن الثاين
بال فصل ،فكيف هبذا؟
ُ
حتريك( )4األول منهام،
(وجاء يف) نوعني من (املغتفر) التقاء الساكنني فيه

( – )1يف رده قياس ًا عىل رد ألن الواو بعد الضمري موجود يف اللفظ واهلاء حاجز غري حصني فال
يصح القياس .متت ركن
( – )2أي :كرسة امليم وكرسة النون لو كرس عىل أصل التقاء الساكنني .قال الريض :وليس ذلك
لنقل حركة اهلمزة ،وإال جازَ :
هل الرجل .متت
( – )3أي :كام إذا لقي نونه غري الم التعريف من السواكن .متت .وعبارة الريض بعد أن قال :قوله« :وعن
عىل األصل» أي :يكرس نونه مع أي ساكن كان؛ إذ ال جيتمع معه كرستان كام يف «من» .متت
(« – )4حتريك» فاعل جاء .متت

النوع األول :ما يكون سكون الثاين فيه للوقف وأوهلام غري حرف لني ،نحو:
ن النَّ ِقر) فيحرك األول بحركة الثاين بنقل حركته إليه ،كام
هذا (النَّ ُقر ،و ِم َ
سيأيت يف الوقف إن شاء اهلل تعاىل.
(و)كذلك إذا كان الساكن الثاين هاء الضمري ،نحو( :اَضبه) فإنك تنقل
حركة اهلاء إىل ما قبلها .ومل يمثل لنقل الفتحة؛ لقلته؛ إذ ال جييء إال يف املهموز،
كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.
والقول( )1بأن هذا عىل غري لغة من ينقل يف حال الوقف كام يف بعض الرشوح
خالف الظاهر( .)2والنقر :التقاط الطائر احلبة ،وقد يطلق عىل( )3غري ذلك.
(و)النوع الثاين :ما يكون الساكن الثاين فيه مدغ ًام واألول ألف( ،نحو:
دابة وشابة) ،فإهنا تقلب فيه األلف مهزة مفتوحة ،كام حيكى يف الشواذ« :وال
الضأ ِّل ْني»؛ وذلك للفرار من التقاء الساكنني .وجيوز أن يقال :إهنا قلبت مهزة كام
تقلب يف غريه ،نحو :العأمل ٍ
ونأر ،عىل ما جييء يف باب اإلبدال؛ فلم يمكن َميء
الساكن بعد تلك اهلمزة الساكنة كام أمكن مع األلف ،فحرك األول وهو اهلمزة.
وفتحت؛ ألن هذه األلف ال أصل هلا يف احلركة ،فأشبه يشء هبا( )4وباهلمزة
الفتح؛ ألنه بعض األلف ،وخمرج األلف واهلمزة احللق .وعىل الوجه األخري()5

إن كان أصل األلف حرف ًا متحرك ًا ُحركت اهلمزة بتلك احلركة ،قال [الرجز]:

( – )1القول مبتدأ ،وقوله« :خالف الظاهر» – خربه .متت
( – )2أي :بل الظاهر أنه عىل لغة من ينقل كام ذكره الشارح .متت
(َ – )3ن َق َر الطائر احلبة ين ُقرها نقر ًا :التقطها ،ونقرت الشء :ثقبته باملنقار ،ونقر يف الناقور :نفخ يف
الصور .ونقرت الرجل نقر ًا :عبته .وقد نقرت بالفرس نقر ًا :وهو صويت تزعجه به .والنقر:
صويت يسمع من قرع اإلهبام عىل الوسطى .متت صحاح
( – )4أي :باأللف إذا حركت للساكنني كام يف الوجه األول ،وقوله« :وباهلمزة» يعني إذا قلبت
األلف إليها كام يف الوجه الثاين.
( – )5وهو كون القلب لغري التقاء الساكنني ،بل كام تقلب يف العأمل ونأر.

مـــي بـــدكاديك الـــربق
يـــا دار
ّ

صرب ًا فقد هيجــت شــوق املشــتئق()1

(بخالف) ما لو كان األول واو ًا (نحو :تأمروين) بإدغام نون اإلعراب يف
نون الوقايةُ ،
الثوب ،أو يا ًء نحو :دوي َّبة وخو ْي َّصة ،فإهنا( )2ال تقلب مهزة؛
ومت ُ ْو َّد
ُ
وذلك لكثرة األلف يف مثل هذا املكان ،دون الواو والياء.
۞۞۞۞۞
۞۞۞
۞

( – )1البيت لرؤبة بن العجاج .قال يف رشح شواهد الشافية :قال ابن جني :والقول فيه عندي أنه
اضطر إىل حركة األلف التي قبل القاف من املشتئق؛ ألهنا تقابل الم مستفع ُلن ،فلام حركها
انقلبت مهزة ،إال أنه حركها بالكرس ألنه أراد الكرسة التي كانت يف الواو املنقلبة األلف عنها،
وذلك أنه مفتعل من الشوق ،وأصله مشتوق ،ثم قلبت الواو ألف ًا لتحركها وانفتاح ما قبلها،
فلام احتاج إىل حركة األلف حركها بمثل احلركة التي كانت يف الواو التي هي أصل لأللف.
ودكاديك :مجع دكداك ،وهو الرمل املتلبد يف األرض ومل يرتفع .والربق :مجع برقة –بالضم-
وهي غلظ حجارة ورمل ،وقوله« :صرب ًا» مفعول مطلق ،أي :اصربي صرب ًا ،أو مفعول به
لفعل حمذوف ،أي :أعطيني صرب ًا .متت
( – )2هذا جواب سؤال مقدر ،حتريره :أنه لو كان قلب األلف مهزة للفرار من التقاء الساكنني يف
نحو :دأبة -كام ذهب إليه الزخمرشي واملصنف -لكان الفرار منه يف نحوُ :
«مت ُ ْو َّد الثوب» أوىل؛
ألن األلف أقعد يف املد من الواو والياء ،فالتقاء الساكنني مع األلف أسهل منه مع غريها.
واجلواب :أن «متود الثوب ،وتأمروين ،ودويبة» وإن كان أثقل إال أن« :وال الضالني ،ودابة،
وشابة» أكثر ،وهذا كالم الريض َفنْ َق َله بقوله :فإن قيل..إلخ .متت واهلل أعلم.

[االبتداء]
(االبتداء) أي :هذا باب االبتداء ،أي :الرشوع يف التلفظ (ال يبتدأ إال
ٍ
بمتحرك)؛ لتعذر االبتداء بالساكن ،كام يشهد به احلس( ،كام ال يوقف) أي :كام
ال يوقع انتهاء اللفظ وختمه (إال عىل ساكن) أو شبه الساكن كام يوقف فيه بالروم
أو اإلشامم ،ال لتعذره( ،)1بل لالستحسان؛ ألن ختم الكالم وانقطاعه عام بعده
يناسبه التخفيف واالسرتاحة ،والسكون أو شبهه( )2أخف من التحريك.
(فإن كان األول) أي :أول حروف اللفظ الذي يريد املتكلم الرشوع بالتلفظ
به ،أو أول حروف الكلمة ،سواء كان أوالً حقيقة( )3أو حك ًام كالم التعريف فإهنا
كاجلزء مام دخلت عليه (ساكن ًا) بدليل حال الوصل ،فإنك جتد السني مث ً
ال من
« ٍ
اسم» يف قولك :ما اسمك؟ ساكن ًا (وذلك) مسموع يف األسامء التي ال اتصال هلا
باألفعال ويف احلروف ،ومقيس يف بعض األسامء واألفعال ،فاملسموع من األسامء
(يف عرشة أسامء) مام ال اتصال له باألفعال (حمفوظة) ال يقاس عليها غريها،
(وهي :ابن) أصله :بَنَوَ ،ك َف َر ٍ
س؛ بدليل :أبناء؛ إذ أفعال قياس َف َعل -مفتوح

ٍ
العني -كأفراس وأجامل ،ال ساكن العني إال إذا كان معت ً
كحوض وبيت ،وليس
ال
محل( )4أو ُق ْر ٍء؛ بدليل :بنون ـ بفتح الباء ـ ،فتُِصف فيه بحذف الالم
من باب ِ ْ
ُِصف فيها كام
وإسكان الباء عىل غري قياس( ،و)كذلك (ابنة) أصلها :بَن ََوة ،فت ُ ِّ

تِصف يف ابن( ،وابنم) أصله :بَنَو أيض ًا ،فأبدلت امليم من الالمُ ،
وغ ّري بإسكان
الباء وإتباع حركة النون حركة الالم عىل غري قياس.
( – )1أي :الوقف عىل املتحرك.
( – )2الروم واإلشامم .متت
( – )3كالسني من اسم ،وقوله« :كالم التعريف» مثال لألول حك ًام .متت
ال أو ُف ْع ً
( – )4أي :ليس فِ ْع ً
ال الذي مجعه أيض ًا أفعال مثل ِمحل و ُقرء؛ بدليل فتح الباء يف بنون فإنه
يدل عىل أن املفرد مفتوح الباء.

[

]

ٍ
كحرب أو ُق ْفل عند البِصيني ،من سام؛ ألنه
(واسم) أصلهِ :س ْمو أو ُس ْمو،
يسمو بمسامه ويشهره ،ولوال االسم لكان خامالً .وعند الكوفيني :وسم؛ لكونه
كالعالمة عىل مسامه.
فحذف عىل األول( )1الالم ،وأسكنت الفاء ،وعىل الثاين( )2حذفت الفاء،
وبقيت السني عىل سكوهنا .قال الريض :وال نظري ملا قالوا -يعني الكوفيني -إذ
ال حتذف الفاء ويؤتى هبمزة الوصل ،وما قالوا( )3وإن كان أقرب من قول
البِصيني من حيث املعنى؛ ألن االسم بالعالمة أشبه ،لكن تِصفات االسم -
كالس ِم ّي عىل وزن احلليف،
كس َم ٌّي وأسامء ،وغري ذلك َّ
من التصغري والتكسريُ ،

ونحو :قوهلمَ :س َّميت و َت َس َّميت -تدفع ذلك ،إال أن يقولوا( :)4إنه ُقلب االسم
بأن جعل الفاء يف موضع الالم وحذف يف ذلك املكان( .واست) أصلها :سته،
كجبل؛ بدليل أستاه ،وال جيوز أن يكون كأقفال وأجذاع؛ لقوهلم يف النسبة إليه:

ستهي(( .)5واثنان) أصله :ثنيان ،كفتيان؛ لقوهلم يف اجلمع :أثناء كأبناء ،ويف
النسبة َثنَوي( )6كجبّل( ،واثنتان) أصلهاَ :ثنَ َيتَان ،كشجرتان ،فتِصفوا يف هذه
األسامء بحذف الماهتا وإسكان فاءاهتا عىل غري قياس( .وامرؤ ،وامرأة)
أصلهامَ :م ْرء كفلس ،و َم ْر َأة ،كتمرة ،فتِصفوا فيهام بإسكان فائهام( ،وايمن اهلل)
بمعنى :يمني اهلل ،مفرد عىل وزن أفعل( ،)7وقد حتذف نونه؛ فيقال :ايم اهلل.

( – )1أي :قول البِصيني .متت
( – )2أي :قول الكوفيني .متت
( – )3أي :الكوفيون .متت
( – )4عبارة الريض :إال أن يقولوا إنه قلب االسم بأن جعل الفاء يف موضع الالم َل َّما قصدوا ختفيفه
باحلذف؛ إذ موضع احلذف الالم ،ثم حذف نسي ًا ،ورد يف تِصفاته يف موضع الالم؛ إذ حذف يف
ذلك املكان .متت
( – )5ولو كانت السني مضمومة أو مكسورة لظهر ذلك يف النسبة .متت
( - )6ولو كانت الثاء مضمومة أو مكسورة لظهر ذلك يف النسبة ،ولو كانت العني ساكنة لقالوا:
ثنْيي –باإلسكان -ك َظ ْبيِي .متت جاربردي.
( – )7وقد جاء عليه املفرد مثل آجر وآنك ،وألن العرب قد تِصفت فيه وغريته تغيري ًا مل جييء مثله

=

وعند الكوفيني أنه مجع يمني( ،)1وإنام سقطت اهلمزة يف الوصل لكثرة
االستعامل.

ٍ
مصدر بعد ألف فعله املاض أربعة
(و)املقيس من األسامء (يف كل

فصاعد ًا) احرتاز عن نحو :أكل وأخرج؛ فإن بعد األلف يف األول حرفني ويف
ٍ
ماض
الثاين ثالثة ،فاهلمزة يف مصادرها مهزة قطع ،وكذا يف أفعاهلا من
مطلق ًا(ٍ ،)2
وأمر يف نحو :أخرِ ج.
وإنام جاز تسكني أوائل هذه املصادر مح ً
ال هلا عىل أفعاهلا َل ّما ُف ِعل فيها ذلك؛
فجوز تِصيفه عىل الوجه املستبعد( ،)3ومحِل عليه املصدر.
لقوة تِصف الفعل ّ

مصدَ ٍر مكسور ما يّل ساكنه» لكان أخِص وأوىل()4
ولو قال املصنف« :ويف كل ْ

وأوضح ،كام ال خيفى( ،كاالقتدار ،واالستخراج) واالنطالق وغريها.
ٍ
ٍ
وأمر) ،ومل يكن( )5يف
ماض
(و)من األفعال (يف أفعال تلك املصادر من
املضارع؛ ألنه زاد عىل املايض بحرف املضارعة ،فلو ُسكِّن أوله الحتاج إىل مهزة
الوصل فيزداد الثقل ،فلام ُحذف حرف املضارعة يف أمر املخاطب( )6احتاج إىل
اهلمزة كام احتاج إليها املايض.

يف اجلمع ،فقالوا :ايمن وايم وام -بفتح اهلمزة وكرسها يف الثالثة -واألصل الكرس؛ ألهنا مهزة
وصل وإال ملا سقطت يف الدرج .متت جاربردي بتِصف.
( – )1ومهزته مهزة قطع.
( – )2سواء كان بعد ألفه حرفان نحو :أكل أم ال ،نحو :أخرج.
( – )3أعني سكون أوائل األفعال ،وإنام كان االستبعاد ألن األصل أن يكون أول حروف الكلمة
متحرك ًا كام تقدم .متت نجم الدين.
( – )4األولوية لظهور خروج نحو :أهراق وأسطاع من غري تكلف ،واألوضحية ملا يف قوله« :بعد ألف
فعله املايض» مع قوله« :أحلق يف االبتداء خاصة مهزة وصل» من شبه الدور فتأمل .متت منه.
( – )5أي :السكون .متت .وعبارة الريض ومل يسكن حرف املضارعة ألنه..إلخ.
( – )6للتخفيف لكونه أكثر استعامالً من أمر الغائب .ريض

[

]

وأما اسم الفاعل واسم املفعول فلم يؤت يف أوائلهام باهلمزة؛ لسقوطها
بوقوع امليم يف أوائلهام(.)1
وأمحر
وهذه األفعال أحد عرش مشهورة ،تسعة من الثالثي املزيد فيه ،كانطلق
ّ
واجلوذ واعشوشب ،واثنان من
واحامر واقتدر واستخرج واقعنسس واسلنقى
َّ
َّ

الرباعي املزيد فيه ،نحو :احرنجم ،واقشعر.

وقد جتيء( )2يف تف ّعل وتفاعل إذا أدغم تاؤهام يف الفاء ،نحو :ا ّط ّري وا ّثاقل.

وال يرد أهراق إهراقة وأسطاع إسطاعة ألن( )3بعد ألف الفعل املايض منه
أربعة؛ إذ( )4أصلهام أراق وأطاع ،وزيادة اهلاء والسني عارضة.
(ويف صيغة أمر الثالثي) إذا مل تتحرك الفاء يف املضارع( ،)5احرتاز عن
نحوُ :ق ْل وب ِْع َ
ف.
وخ ْ

(و)املسموع من احلروف (يف الم التعريف ،و) يف (ميمه) .هذا مبني عىل
مذهب سيبويه أن حرف التعريف هي الالم وحدها ،وضعت ساكنة ليستحكم
امتزاجها بام دخلت عليه .ويف لغة محري ونفر من طي :إبدال امليم من الم التعريف،
كام روى النمر( )6بن تولب عنه ÷(( :ليس من امرب امصيام يف امسفر)).
وأما عىل مذهب اخلليل أن آلة التعريف اهلمزة( )7والالم فال سكون لألول،
وإنام حذفت اهلمزة عنده يف الدرج -وإن كانت مهزة قطع -لكثرة االستعامل.
( – )1هذه العلة تصلح يف املضارع بأن يقال هكذا لسقوطها بوقوع حرف املضارعة يف أوله وعلته
تصلح هاهنا فتأمل .متت
( – )2أي :مهزة الوصل .متت
( – )3علة لريد من دون نفي ،فهو من تامم االعرتاض أي :بَ ْعد ألف الفعل املايض منه أربعة وليست
مهزته مهزة وصل بل قطع .متت
( – )4تعليل لقوله :ال يرد .متت
( – )5أو حتذف يف األمر نحو :خذ وكل وعد وزن.
( – )6بكرس امليم وسكوهنا .متت
( – )7ألهنا من خصائص األسامء ،وتفيد معنى فيها ،وهي بمنزلة «قد» يف األفعال ،وذلك ثنائي
فكذلك هذا ،وألن حروف املعاين ليس فيها ما وضع عىل حرف مفرد ساكن ،فوجب أن حيمل
هذا عىل ما ثبت دون ما مل يثبت .متت جاربردي.

(أحلق يف االبتداء خاصة) جواب قوله :فإن كان األول ساكن ًا ،يعني أن
احلرف الذي تريد االبتداء به إذا كان ساكن ًا -وذلك يف املواضع املذكورة ،وقد
علمت تعذر االبتداء بالساكن -توصلت إىل ذلك الساكن بشء ،وذلك مهزة؛
ألن األوىل فيام احتيج إىل زيادته أن يكون من حروف املد؛ خلفتها( ،)1واهلمزة
قريبة من األلف يف املخرج ،فزيدت مهزة ،وتسمى (مهزة وصل)؛ ألنه بسبب
سقوطها يف الدرج يتصل ما قبلها بام بعدها( ،)2بخالف مهزة القطع فإهنا قاطعة
بني ما قبلها وما بعدها.
وقوله« :يف االبتداء خاصة»؛ ألن َميئها لتعذر االبتداء بالساكن ،فإذا مل يبتدأ
بالساكن بسبب وقوع يشء قبله مل حيتج إىل اهلمزة.
وتلك اهلمزة (مكسورة())3؛ ألن الكرس أوسط احلركات ،فلام احتيج إىل
اجتالهبا متحركة كان أوىل( ،إال فيام) أي :يف الفعل الذي (بعد ساكنه) أي:
الساكن الذي ألجله اجتلبت مهزة الوصل (ضمة أصلية فإهنا) حينئذ
(تضم)؛ كراهة لالنتقال من الكرسة إىل الضمة وليس بينهام إال حرف ساكن،
فتضم لإلتباع ،إذا كانت تلك الضمة بعد الساكن أصلية ،سواء كانت( )4باقية
(نحو :اقتل ،اغز) يا زيد ،أو ذاهبة لعارض( )5نحو( :اغزي) يا هند،

( – )1واأللف أخفها ،وهو متعذر االبتداء به فنابت عنه اهلمزة.
( – )2تقول« :كتبت اسمك» فتسقط مهزة اسم ،فاتصل التاء بالسني ،وقيل :إنام سميت مهزة وصل ألنه
إنام يتوصل هبا إىل النطق بالساكن ،وهلذا سامها اخلليل :سلم اللسان .وتقول يف املنقطعة« :نِص
أمحد» فهمزة «أمحد» ملا ثبتت حجزت بني الراء واحلاء فقطعت بينهام .متت جاربردي واهلل أعلم.
( – )3والكوفيون عىل أن أصل اهلمزة السكون؛ ألن زيادهتا ساكنة أقرب إىل األصل؛ ملا فيه من
تقليل الزيادة ،ثم حركت بالكرس كام هو حكم أول الساكنني إذا مل يكن مد ًا ،وظاهر كالم
سيبويه يدل عىل حتركها يف األصل .متت ريض.
( – )4أي :الضمة .متت
( – )5وهو الضمري ،وقوله :فإن أصله «اغزوي» هذا عىل قاعدهتم ،وأما عىل قاعدة نجم الدين
فيقول« :اغز» فاتصلت الياء فكرست الزاي .متت كفاية.

[

]

فإن أصله :اغزوي( ،بخالف) ما لو كانت عارضة( )1نحو( :ارموا)؛ إذ
أصله كرس امليم.
فقوله« :أصلية» يدخل نحو :اغزي ،وخيرج نحو :ارموا .ويدخل يف قوله« :إال
ٍ
ماض مل يسم فاعله من األفعال املذكورة( ،)2نحو:
فيام بعد ساكنه ضمة أصلية» كل

اقت ُِدر عليه ،وان ُط ِلق به؛ ألن الضمة فيام مل يسم فاعله أصلية فيها(.)3

أشمت
شمة كام يف اختري وانقيد َّ
وإذا جاءت اهلمزة املضمومة قبل ضمة ُم َّ
ضمتها أيض ًا كرسة.
(وإال يف الم التعريف) وميمه ،وترك ذكرها ألهنا بدل من الالم فحكمها
حكمها( ،وايمن فإهنا تفتح) ،أما يف الم التعريف فلكثرة استعامهلا( ،)4وأما
يف «ايمن اهلل» فألن اجلملة القسمية يناسبها التخفيف؛ ألهنا مع جواب القسم يف
حكم مجلة واحدة(.)5
وحكى يونس عن بعض العرب كرس مهزة «ايمن وايم».
(وإثباهتا وص ً
ال حلن) أي :خطأ وعدول عن الصواب؛ لعدم املحوج إىل
اإلتيان هبا .قال يف الكشاف( :)6اللحن :أن تلحن بكالمك ،أي :متيله إىل نحو:
من األنحاء ليفطن له صاحبك كالتعريض والتورية ،قال [الكامل]:
()7
واللحـــن يفهمـــه ذوو األلبـــاب
حلنــ ُت لكــم لكــيام تفهمــوا
وقــد ْ
وقيل للمخطئ :الحن؛ ألنه يعدل بالكالم عن الصواب.
( – )1فال تضم بل تبقى عىل األصل وهو الكرس .متت
( – )2أي :األحد عرش التي تقدمت .متت
( – )3أي :يف األفعال املذكورة .متت
( – )4فطلب التخفيف بفتحها .متت ريض
( – )5أال ترى إىل حذف اخلرب يف ايمن ولعمرك وجوب ًا ،وحذف النون من أيمن؟ متت ريض
َل ِن ا ْل َق ْو ِل﴾ [حممد ،]30:وآخر كالمه
( – )6ذكر ذلك يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :و َل َت ْعرِ َفنَّع ْم ِم َ ْ
قوله :ألنه يعدل بالكالم عن الصواب .متت
( – )7البيت للقتال ،أحد بني بكر بن كالب ،شاعر إسالمي يف الدولة املروانية .استشهد به عىل أن صاحب
الكشاف قال :اللحن أن تلحن بكالمك..إلخ ،وأنشد البيت .متت من رشح شواهد الشافية.

(وشذ) إثباهتا (يف الْضورة) كقوله(:)1
ببـــ ٍّ
ـث وتكثــــريِ الوشــــاة قمــــني
إذا جــــاوز اإلثنــــني رس فإنــــه
فإذا كان قبلها كالم ال حيسن الوقوف عليه وجب يف السعة حذفها ،إال أن
تقطع كالمك األول وإن مل تقف مراعي ًا حكم الوقف ،بل النقطاع النفس أو
غريه( ،)2وقد فعل الشعراء ذلك يف أنصاف األبيات؛ ألهنا مواضع الفصل ،وإنام
يبتدئون بعد قطع ،كقوله [الكامل]:
بــــادر يف الشــــتاء وليــــدُ نا
وال ُي
ُ

ألقـــدْ ر ينزهلــــا بغــــري رحــــال()3
ِ

َ

وملا كان مقتىض هذا الكالم عدم اإلتيان هبمزة الوصل يف الدرج ،وال بشء
يقوم مقامها وكان قد تقدم أن للعرب يف نحو :آحلسن عندك؟ وآيمن اهلل
يمينك؟ مذهبني ،أفصحهام جعلها ألف ًا -أشار إىل ذلك وإىل علته بقوله:
(والتزموا جعلها ألف ًا ال بني بني) أي :بني اهلمزة واأللف (عىل
األفصح) -كام عرفت فيام تقدم( -يف نحو :آحلسن عندك؟ وآيمن اهلل
يمينك؟ للبس) أي :التباس االستخبار باخلرب؛ لتوافق حركتي اهلمزتني،
( – )1قائله :قيس بن اخلطيم -باخلاء املعجمة كاميف القامو ،والشاهد فيه :قوله« :اإلثنني» بقطع مهزة اثنني
شذوذ ًا للرضورة .وقد روي« :بنث» -بفتح النون وتشديد املثلثة -مصدر من نث احلديث ينثه نث ًا،
إذا أفشاه .وروي أيض ًا «فإنه ينشز» ،وضمري «فإنه» للرس ،والباء متعلقة بـ «قمني» بمعنى جدير،
وقوله« :وتكثري» باجلر معطوف عىل «بث» وهو مصدر مضاف إىل املفعول ،أي :الرس املجاوز اثنني
ٍ
واش ،وهو النامم ،وقيل :هو مصدر مضاف إىل الفاعل ،ومفعوله
يكثر األعداء والوشاة ،وهو مجع
حمذوف ،أي :وتكثري الوشاة ذلك الرس .متت من رشح شواهد الشافية بتِصف.
( – )2كالفواصل .يعني فإنك تأيت هبا.
( – )3نسب ابن عصفور البيت إىل لبيد بن ربيعة العامري الصحايب .ويف مجيع نسخ املناهل التي قابلنا عليها:
«وال يبادر» بالياء وكذلك رواه األعلم الشنتمري ،قال :يقول :إذا اشتد الزمان فوليدنا ال يبادر القدر
حسن أدب .فوليدنا :فاعل يبادر ،والقدر :مفعوله ،وينزهلا :بدل اشتامل من القدر بتأويل املصدر.
وأنشده كذلك املربد يف الكامل ،وسيبويه يف الكتاب .وأما يف رشح الشافية فرواه« :تبادر» قالوا:
وفاعله ضمري يعود عىل الكنة ـ أي :امرأة االبن – يف بيت قبله .ووليدنا مفعوله ،والقدر جيوز فيه الرفع
عىل االبتداء والنصب عىل رشيطة التفسري .ويف نسخ املناهل« :بغري رحال» ومل نقف عليه هبذه الرواية
بل كل من ذكره يرويه« :بغري جعال» واجلعال –بكرس اجليم  :-اخلرقة ينزل هبا القدر .ومراده بالشتاء:
زمن القحط .واالستشهاد بالبيت يف قوله« :ألقدر» حيث قطع الشاعر مهزة الوصل لرضورة الشعر.

[

]

ََ
بخالف نحو﴿ :أَ ْ
ص َط ََف ْاْلَ َ
لَع ْاْلَن َ
ِي﴾ [الصافات ،]153:وقوله [الكامل]:
ات
ن
ِ
()1
َ
ـرب؟
راجع
أم
الركب من أشــياعهم خــرب ًا
أستحدث
القلب من أطرابــه طـ ُ
َ
َ
ُ
فإن اختالف حركتي اهلمزتني رافع ل َّلبس بعد حذف مهزة الوصل.
(وأما سكون هاء) «هو وهي» بعد واو العطف وفائه والم االبتداء نحو:
وهلي) وإن كان سكون ًا يف أول الكلمة
(وهو ،و ْ
ْ
وفهوْ ،
وهيْ ،
وهلوْ ،
وفهيْ ،

(فعارض) ال حيتاج له إىل اجتالب مهزة وصل ،وهو مع ذلك (فصيح) ،ويف
َ َْ َ ْ
ْ َ َ ُ
ْل َِج َ
ارة ِ﴾ [البقرة،]74:
القرآنَ ﴿ :وه َو خ ْْي لك ْم﴾ [البقرة﴿ ،]216:فه َك
َ ْ َ َْ ُ
ْي الرازق َ
﴿ل َ ْه َو َخ ْ ُ
اْل َي َوان﴾ [العنكبوت ،]64:فال يرد
ِي﴾ [احلج﴿ ،]58:له
ِ
اعرتاضا ًعىل حِصنا ما أوله ساكن ،وإجياب إحلاق مهزة الوصل به فيام تقدم.
قال نجم األئمة :وليس هذا()2
ٍ
بجواب َمريض؛ ألن هذا اإلسكان عىل تشبيه
بعضد()3
وفهي» مشبه ُ
وفهو ْ
أوائل هذه الكلم باألوساط ،فنحوْ « :
ووهي ْ
وهو ْ

وكتِف؛ فلم يسكنوها إال جلعلهم إياها كالوسط ،فكيف جتتلب ملا هو كوسط

الكلمة مهزة وصل؟ ووجه تشبيههم هلا( )4بالوسط عدم استقالل ما قبلها،
واستحالة الوقف عليه(.)5
(وكذلك الم األمر نحو :و ْل ُيوفوا) يعني إذا وقعت بعد الواو والفاء فإهنا
تسكن ،لكن سكوهنا عارض فصيح( ،وشبه به) أي :بـ«هو وهي» الواقع بعد
( – )1البيت من قصيدة لذي الرمة .استحدثت خرب ًا :وجدت خرب ًا جديد ًا .والركب :أصحاب اإلبل،
واألشياع :األصحاب .والطرب :استخفاف القلب يف فرح أو يف حزن .يريد أبكاؤك وحزنك خلرب
حدث أم راجع قلبك طرب؟ واالستشهاد بالبيت عىل أن مهزة االستفهام إذا دخلت عىل مهزة وصل
غري مفتوحة فإن مهزة الوصل حتذف حينئذ؛ لعدم اللبس؛ ألن اختالف حركتي اهلمزتني رافع للبس
بعد حذف مهزة الوصل؛ ألن مهزة االستفهام مفتوحة ،ومهزة الوصل يف استحدث مكسورة.
(– )2يعني قوله :فعارض فصيح .متت
( – )3أي :وهو وفهو مشبه بعضد ،و :وهي وفهي مشبه بكتف .متت
( – )4أي :ألوائلها .متت
( – )5أي :عىل ما قبلها .إذ هو حرف واحد ال يتأتى الوقف عليه.

(أهو)
الواو( )1والفاء« :هو وهي» إذا وقع أحدهام بعد مهزة االستفهام ،نحوْ :
(وأهي) فعلت كذا؟ قال [البسيط]:
قال كذا؟
ْ
أهـي رست أم عــادين ُح ُلـم؟()2
فقمــت لل َّط ْي ـف مرتاع ـ ًا فـ َـأ َّرقني
ُ
فقلت ْ َ َ َ
فخففا بإسكان اهلاء؛ إذ صار األول( )3كعضد ،والثاين( )4ككتف.
ووهي» لقلة استعامهلام ،فالتخفيف فيهام أقل.
وهو ْ
وإنام جعال مشبهتني بـْ «:
ووجه الشبه :كون اهلمزة حرف ًا غري مستقل كالواو والفاء( .و)شبه بالالم
الواقعة بعد الواو والفاء الالم الواقعة بعد ثم ،نحو( :ثم ْليقضوا)؛ لكوهنا
حرف عطف مثلهام .وبه قرأ الكسائي وغريه ،ومل يستحسن البِصيون ذلك؛
ألن ُث َّم مستقلة يوقف عليها.
(ونحو :أن يمل ْهو) -بإسكان هاء هو -عىل تشبيه الالم األخرية من
﴿يمل﴾ مع ﴿هو﴾ بعضد ،كام قرئ يف الشواذ(( )5قليل)؛ ألن «يمل» كلمة

مستقلة ،وال يمكن تشبيهها بالم االبتداء -كام شبه ثم بالواو -لعدم اشرتاكهام
أيض ًا يف املعنى ،بخالف ثم والواو.

( – )1وشبهوا ثم هو وثم هي بقولك :فهو وهي لكوهنا حرف عطف مثله .متت ريض عىل الكافية.
( – )2البيت للمرار العدوي .واملراد بالطيف هنا :خيال املحبوبة الذي رآه يف النوم ،يف رشح الشافية
وبعض نسخ املناهل «للزور» وهو مصدر من الزائر املراد به طيفها ،واملرتاع :اخلائف ،وأرقني:
أسهرين ،وأهي :بسكون اهلاء بعد اهلمزة وهو حمل االستشهاد بالبيت .ورست :سارت ليالً.
وعادين :جاءين بعد إعراضه عني .واحللم –بضمتني :-رؤيا النوم .قال ابن احلاجب :يريد أين
قمت من أجل الطيف منتبه ًا مذعور ًا للقائه ،وأرقني ملا مل حيصل اجتامع حمقق ،ثم ارتبت هل
كان االجتامع عىل التحقيق أو كان يف املنام.
( – )3أي :أهو .متت
( – )4أي :أهي .متت
( – )5أي :بإسكان هاء هو بعد يمل .متت

الوقف
وملا فرغ من االبتداء رشع يف الوقف فقال( :الوقف :قطع الكلمة عام
بعدها) أي :عام يمكن أن يكون( )1بعدها ،أي :أن تسكت عىل آخرها قاصد ًا
لكوهنا آخر الكالم ،فيدخل فيه مجيع وجوه الوقف ،ولو وقفت عليها ومل تراع
أحكام الوقف التي تذكر -كام تقف مث ً
ال عىل آخر زيد باحلركة والتنوين -لكنت
واقف ًا ،لكنك خمطئ يف ترك أحكامه.
فالوقف ليس َمرد إسكان احلرف األخري ،وإال مل يكن الروم وقف ًا ،وكان
«من» يف قولك« :من زيد؟» موقوف ًا عليه مع وصلك إياه بزيد.
(وفيه) أي :يف الوقف (وجوه) أي :أحكام يوجبها الوقف ،كالروم
واإلشامم (خمتلفة يف احلسن) أي :متفاوتة فيه ،فبعضها أحسن من بعض ،كام
جييء ـ إن شاء اهلل تعاىل ـ من أن قلب األلف واو ًا أو ياء أو مهزة ضعيف ،وكذا
نقل احلركة والتضعيف .وقد يستوي وجهان أو أكثر يف احلسن ،كاإلسكان
وقلب تاء التأنيث هاء.
(و)خمتلفة أيض ًا يف (املحل) أي :حمال الوجوه املذكورة ،وهي ما يذكر
ٍ
وجه مصدَّ ر ًا بـ«يف» ،كقوله« :فاإلسكان املجرد
املصنف غالب ًا( )2بعد ذكر كل
يف املتحرك ،والروم يف املتحرك» ،فقوله« :اإلسكان املجرد والروم» وجهان
للوقف ،وقوله« :يف املتحرك» حمل هذين الوجهني؛ إذ يكونان فيه( )3دون
الساكن ،وعىل هذا القياس إىل آخر الباب.
( – )1إنام قلنا املراد هذا ألنه قد يقف الواقف وال يكون بعد ذلك يشء .متت .قال الريض :قوله:
«عام بعدها» يوهم أنه ال يكون الوقف عىل كلمة إال وبعدها يشء ،ولو قال« :السكوت عىل
آخر الكلمة اختيار ًا جلعلها آخر الكالم» لكان أعم .متت
( – )2احرتاز من قوله« :وإبدال اهلمزة حرف ًا» فإنه مل يذكر حم ً
ال مصدر ًا بفي .متت منه
( – )3أي :يف املتحرك .متت

وهذه الوجوه خمتلفة يف املحل ،أي :لكل وجه منها حمل يثبت فيه غري حمل
اآلخر .وقد يتشارك وجهان أو أكثر يف حمل واحد ،كاشرتاك الروم واإلسكان يف
املتحرك .فمعنى قوله« :خمتلفة يف احلسن واملحل» :أهنا قد ختتلف فيهام ،ال أهنا
ال تكون أبد ًا إال خمتلفة فيهام.
ومجلة الوجوه املذكورة اثنا عرش :اإلسكان املجرد ،والروم ،واإلشامم،
وإبدال التنوين ألف ًا ،وقلب األلف واو ًا أو يا ًء أو مهز ًة ،وقلب التاء هاء ،وإحلاق
هاء السكت ،وزيادة األلف ،وحذف الواو والياء ،وإبدال اهلمزة من جنس
حرف حركتها ،والتضعيف ،ونقل احلركة.
(فاإلسكان املجرد) عن روم وإشامم وتضعيف ونقل (يف املتحرك) غري
املنون مطلق ًا( ،)1واملنون غري املنصوب عىل الفصيح ،كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.
وأما الساكن فقد كفيت مؤنة إسكانه نحوَ :م ْن ،وك َْم ،بل ال يكون معه وجه

من وجوه الوقف(.)2

ولو قيل :إن سكون الوقف غري سكون الوصل مل يبعد ،كام قيل يف ضمة
« ُف ْلك» ،وحذفت احلركة ملا ذكرنا من أن الوقف حمل االسرتاحة.
(والروم يف املتحرك ،وهو) يف اللغة :القصد ،ويف االصطالح( :أن تأيت
باحلركة) التي كانت عىل اآلخر (خفية)؛ حرص ًا عىل بياهنا .وسمي روم ًا؛
ألنك تروم احلركة وتريدها حني مل تسقط( )3بالكلية .ويدرك الرو َم األعمى

الصحيح السمع إذا استمع؛ ألن يف آخر الكلمة صويت ًا خفي ًا ،قال:
ُ
ب
ُيرى رو ُمنا والعمــي تســمع صــو َته
وإشــام ُمنا مثــل اإلشــارة بال َع ْضــ ِ

( – )1منصوب ًا أو ال .متت
( – )2بل تقف بالسكون فقط .متت
( – )3عبارة الريض :حني مل تسقطها بالكلية.

(وهو) أي :الروم (يف املفتوح( )1قليل) ،مذهب القراء والفراء من
النحاة عدم جوازه؛ ألن الفتح ال جزء له خلفته ،وجزؤه كله .وعند سيبويه
وغريه من النحاة :جيوز فيه الروم كام يف املرفوع واملجرور.
تصوير خمرج
(واإلشامم يف املضموم) دون غريه؛ ألن املقصو َد باإلشامم
ُ
احلركة للناظر بالصورة التي يتصور هبا ذلك املخرج عند النطق بتلك احلركة؛
ليستدل بذلك( )2عىل أن تلك احلركة هي الساقطة دون غريها ،والشفتان
بارزتان لعينيه فيدرك نظره ضمهام.
وأما الكرسة فهي جزء الياء التي خمرجها وسط اللسان ،والفتحة جزء األلف
التي خمرجها احللق ،وهام( )3حمجوبان بالشفتني والسن؛ فال يمكن املخاطب
إدراك هتيئة املخرجني للحركتني؛ فلذلك كان حقيقته يف االصطالح ما ذكره
املصنف بقوله:
(وهو أن تضم الشفتني بعد اإلسكان .واألكثر عىل أن ال روم وال
إشامم يف هاء التأنيث)؛ لسكوهنا؛ إذ احلركة إنام كانت عىل التاء التي هي بدل
عنها ال عليها حتى ينبه عليها بالروم أو اإلشامم.
(وميم اجلمع) نحوَ :ضبتم وعليكم وإليكم؛ ألهنا حني تكون آخر ًا ال
ض ملالقاة ساكن ،وال اعتداد باحلركة العارضة ،ولذلك
حركة عليها إال أن َت ْعرِ َ
قال( :واحلركة العارضة) ،كام إذا وقفت عىل« :عليكم» من :عليكم السالم،
ُ ْ ْ
أو عىل« :يشأ» من قوله تعاىلَ ﴿ :م ْن ي َ َشأ ِ
اَّلل يُضل ِل ُه﴾ [األنعام ،]39:أو «لقد» من
َ
قوله تعاىلَ ﴿ :ولَ َقد ْ
اس ُت ْه ِزئ﴾ [األنعام]10:؛ ألن الروم واإلشامم إنام يكونان
ِ
للحركة املقدرة يف الوقف ،واحلركة العارضة للساكنني ال تكون إال يف الوصل،

( – )1غري املنون ،فأما املنون فال خالف يف عدم جوازه فيه إال عىل لغة من حيذف التنوين .متت نجم الدين.
( – )2أي :بتصوير خمرج احلركة للناظر .وقوله« :ليستدل» أي :الناظر
( – )3أي :املخرجان .متت

فإذا مل تقدر يف الوقف فكيف ينبه عليها()1؟
وقول املصنف« :واألكثر» يدل عىل أن منهم من يروم ويشم يف الثالثة.
قال الريض« :مل أر أحد ًا من القراء وال من النحاة ذكر أنه جيوز الروم
واإلشامم يف أحد الثالثة املذكورة ،بل كلهم منعوهام فيها مطلق ًا».
(وإبدال األلف) من التنوين (يف املنصوب املنون) غري ما فيه تاء التأنيث
فإنه حيذف؛ لوجوب قلبها ها ًء -كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل ،فلو أبدل التنوين

ألف ًا اللتبس هباء الضمري ،نحو« :رأيت شجرها» يف :شجرة.

(نحو :رأيت زيد ًا)؛ خلفة األلف؛ فال تستثقل الكلمة به ،فقلب التنوين
ألف ًا حرص ًا عىل بيان اإلعراب .وربيعة حيذفونه كاملرفوع واملجرور.
(ويف إذ ًا) نحو« :أكرمك إذ ًا» يف جواب« :أنا آتيك»؛ إما ألنه تنوين يف األصل،
كام اختاره نجم األئمة ،وإما تشبيه ًا لنونه بنون التنوين يف املنصوب لسكوهنا
وانفتاح ما قبلها .وأوجب املازين الوقف عليها بالنون .وأجاز املربد الوجهني.
(ويف نحو :اَضبَن) مام آخره نون التوكيد اخلفيفة املفتوح ما قبلها ،فإهنا

تقلب ألف ًا؛ ملثل ما تقدم يف( )2التنوين( .بخالف املرفوع واملجرور يف الواو
والياء) أي :بالنظر إىل الواو يف املرفوع ،والياء يف املجرور ،فإنه ال يقلب التنوين
يف األول واو ًا ،وال يف الثاين يا ًء؛ لتأديته إىل الثقل يف موضع االستخفاف.

قو ُله( :عىل األفصح) إشارة إىل ما زعم أبو اخلطاب من أن أزد الرساة يقولون:

هذا زيدو ،ومررت بزيدي ،كام قالوا :رأيت زيدا؛ حرص ًا عىل بيان اإلعراب.
(ويوقف عىل األلف يف باب عصا) من املقصور املنون الواوي،
(ورحى) من املقصور املنون اليائي (باتفاق) ،واختلف يف هذه األلف،
( – )1بالروم .متت
( – )2أي :خلفة األلف .وأما قوله« :فقلب التنوين ألف ًا حرص ًا عىل بيان اإلعراب» فال جتري يف
الفعل .متت

والصحيح -املصحح روايته عن سيبويه -أهنا التي حذفت للتنوين ردت يف
حال الوقف؛ لزوال الساكن األخري الذي أوجب مالقاته حذفها ،وهو التنوين؛
ألن األلف أخف من كل خفيف ،فاعترب زوال التنوين مع عروضه ،ألن
اعتباره( )1يؤدي إىل كون الوقف عىل أخف ما يكون.
ويدل عىل كوهنا الم الكلمة يف األحوال الثالثة :أهنا جاءت روي ًا يف النصب،
قال [الرجز]:
رب ضـــيف طـــرق احلـــي رسى

صــادف زاد ًا وحــديث ًا مــا اشــتهى

القـــرى()2
إن احلـــديث جانـــب مـــن ِ

وال جيوز« :زيد ًا» مع « َحم ْ َيا وموىل»؛ ملا ثبت يف علم القوايف .وأيض ًا فإهنا تامل
َْ َ ُ َ ً
ُ
يف النصب ،كقوله تعاىلَ ﴿ :واَّتِذوا م ِْن َم َق ِ
ام إِبراهِيم مصّل﴾ [البقرة،]125:
وتكتب( )3ياء ،وألف التنوين بعيدة من مثل هذه األشياء .وقيل :بدل عن
التنوين يف األحوال الثالث؛ لوقوعها( )4بعد الفتحة يف الوقف ،كام تقلبها يف
( – )1جواب سؤال ،كأنه قيل :كيف اعتربتم زوال التنوين هنا مع كونه عارض ًا وأرجعتم األلف
املحذوفة ومل تعتربوا زواله يف نحو :قاض حيث مل ترجعوا الياء املحذوفة وتقفوا عليها كام
فعلتم هنا كام سيأيت؟ فأجاب بقوله :ألن اعتباره..إلخ .متت
( – )2استدل بالبيت عىل كون األلف يف املقصور الم الكلمة يف األحوال الثالثة؛ ألهنا جاءت روي ًا
يف النصب ،فألف «رسى» الم الكلمة ،ال أهنا بدل من التنوين للوقف؛ إذ ال جيوز أن تكون
املبدلة روي ًا مع األلف األصلية كألف «اشتهى والقرى» ،كام ال جيوز أن يكون الروي «زيا» مع
«حم ْ َيا وموىل» ،ورسى :جع َسـ ُْـر َية -بضم السني وفتحها -أي :طروق رسي ،وقيل :إنه ظرف،
َ
أي :ليالً .وقوله« :صادف» جواب رب ،و «ما» :مصدرية ظرفية ،وهذا الرجز للشامخ ،يف مدح
عبداهلل بن جعفر بن أيب طالب .متت
( – )3وأجيب بأن اإلمال َة والكتاب َة بالياء رأي من مذهبه كوهنا الم الكلمة؛ فال ينتهض دلي ً
ال عىل
غريهم .متت جاربردي.
وهذا اجلواب ضعيف؛ ألن اإلمالة مسموعة ممن ال يعرف املذاهب ،كالنبي ÷ والعرب،
والشامخ الشاعر العريب ال يعرف هذه العقيدة حتى يبني قافيته عليها يف قوله :رب ضيف..إلخ،
والكتابة بالياء رسم املصحف ،وهو أثر متبع وإن خالف اصطالح أهل صناعة اخلط .متت صديق
( – )4قال اجلاربردي :وقال املازين :هي ألف التنوين يف األحوال الثالث ألهنم إنام قلبوا التنوين يف النصب
ألف ًا لوقوعه بعد الفتحة وتنوين مسمى وبابه يف مجيع األحوال واقع بعد الفتحة فوجب قلبه ألف ًا .متت

«زيدا» املنصوب؛ ألن موقعها يف األحوال الثالث مثل موقع «زيد ًا» املنصوب،
بل هاهنا أوىل؛ ألن فتحة «زيد» عارضة إعرابية ،وفتحة املقصور الزمة .وقيل:
هي األصلية يف حال الرفع واجلر ،واملبدلة من التنوين يف حال النصب؛ قياس ًا
عىل الصحيح(.)1
واحلق هو األول؛ ملا تقدم من االستدالل عليه.
وأما املقصور املجرد من التنوين فاأللف الذي يف الوقف فيه هو الذي كان
يف الوصل بال خالف ،كأعىل والفتى ،وقد حيذف ألف املقصور اضطرار ًا،
قال [الرمل]:
وقبيـــل مـــن ُلك ٍ
َيـــز شـــاهد

رهط مرجوم ورهط ابن املعــل()2

أي :املعىل.
(وقلبها) أي :ألف التنوين ،وقيل :ألف املقصور( ،وقلب كل ألف)
سواء كانت للتأنيث كحبىل ،أو لإلحلاق كمعزى ،أو لغريهام نحو :يرضهبا
(مهزة ضعيف)؛ ملا يف األلف من اخلفة املناسبة للوقف ،فال وجه لتغيريها.
ووجه القلب مهزة أن اهلمزة أبني من األلف ،وليست( )3اهلمزة يف « َر ُجأل» بدالً

من التنوين لبعد ما بينهام ،وإنام هي بدل من األلف(.)4

( – )1فإنه يقلب فيه التنوين ألف ًا نصب ًا ،وحيذف رفع ًا وجر ًا .متت
( – )2البيت للبيد .والشاهد فيه حذف ألف «املعىل» يف الوقف َضورة؛ تشبيه ًا بام حيذف من الياءات يف
األسامء املنقوصة .والقبيل :العريف والكفيل ،ولكيز -بضم الالم وفتح الكاف وآخره زاي
معجمة -أبو قبيلة ،والرهط :قوم الرجل وقبيلته ،والرهط أيض ًا :ما دون العرشة من الرجال ال
تكون فيهم امرأة .ومرجوم –باجليم :-قال ابن دريد يف اجلمهرة :هو لقب رجل من العرب .ورهط
مرجوم بالرفع :خرب مبتدأ حمذوف والتقدير :هو رهط مرجوم ،وجيوز نصبه بتقدير أعني .وأما املعىل
فقال ابن دريد« :هو جد اجلارود برش بن عمرو بن املعىل» .متت من رشح شواهد الشافية.
«ر ُجأل» مل ال
( – )3قال ابن جامعة :قوله« :وليست اهلمزة يف َر ُجأل» جواب سؤال ،وهو أن مهزة َ
جيوز أن تكون منقلبة عن التنوين ابتداء .متت ،وقوله« :لبعد ما بينهام» أي :اهلمزة والتنوين.
( – )4التي هي بدل من التنوين .متت جاربردي.

(وكذا قلب ألف نحو :حبىل) ظاهره أن املراد به ما فيه ألف التأنيث
املقصورة (مهزة) مل يكن حمتاج ًا إليه( )1مع قوله« :قلب كل ألف مهزة»
(أو واو ًا أو يا ًء) ،وعىل هذا الظاهر جرى كثري من الشارحني.

وأما نجم األئمة فقال :اعلم أن فزارة وناس ًا من قيس يقلبون كل ألف يف

كم ْثنَى ،كذا قال النحاة ،وخص
اآلخر يا ًء ،سوا ًء كانت للتأنيث كحبىل أو ال َ
املصنف ذلك بألف نحو :حبىل( ،)2وليس بوجه .ثم قال( :)3وبعض طي

يقلبوهنا واو ًا ،انتهى.
وإنام قلبها هؤالء ياء أو واو ًا ألهنام أبني منها( ،)4وهي خفية ،وإنام تبني إذا
ٍ
حرف
جئت بعدها بحرف آخر ،وذلك يف حالة الوصل؛ ألن أخذك يف جرس
آخر يبني جرس األلف وإن كان خفي ًا ،وأما إذا وقفت عليها فتخفى غاية اخلفاء
حتى تظن معدومة ،ومن ثم يقال« :هؤاله» و «يارباه» هباء السكت بعدها،
فأبدلوا منها يف الوقف حرف ًا من جنسها أظهر منها ،فبعضهم أبدل الياء,
وبعضهم الواو.
(وإبدال تاء التأنيث االسمية) وهي املتحركة املفتوح ما قبلها ،ال الفعلية
فإهنا ال تبدل باتفاق ,نحو :قامت وقعدت( ,هاء) فرق ًا بينها وبني الفعلية( ,يف
نحو :رَحة) لو ترك لفظ «يف» لكان أوىل ،إذ ال تكون تاء التأنيث االسمية إال
يتمحض له،
يف نحو :رمحة ،إال أن تفرس تاء التأنيث بام يدل عىل التأنيث ولو مل
َّ
( – )1أي :قوله :مهزة .متت
( – )2فعىل هذا كالم نجم الدين مثل كالم غريه من الشارحني يف أن املراد بألف نحو :حبىل ألف
التأنيث املقصورة ،فال معنى لقول الشارح« :وأما نجم األئمة..إلخ» فإنه يوهم خمالفته
للرشاح ،وليس خمالف ًا ،فتأمل .متت صالح بن حسني األخفش .مراد الشيخ لطف اهلل أن الكثري
من الرشاح قرروا لكالم املصنف ومل يعرتضوا عليه ،وأما الريض فاعرتض عليه.
( – )3أي :نجم األئمة .متت
( – )4أي :األلف .متت

فيشمل نحو :أخت ومسلامت ثم خيرج هبذا القيد ،لكنه خالف الظاهر يف تاء
التأنيث االسمية إذا أطلقت .وإنام مل يوقف عىل نحو« :أخت» باهلاء ألهنا وإن
كانت فيها رائحة من التأنيث الختصاص هذا البدل باملؤنث -إال أهنا من حيث
اللفظ خمالفة لتاء التأنيث بسكون ما قبلها ،وبكوهنا كـ «الم» الكلمة بسبب
كوهنا بدالً منها .وإنام قلبت تاء التأنيث االسمية ها ًء ألن يف اهلاء مهس ًا ولين ًا أكثر
مام يف التاء ،فهو بحال الوقف الذي هو حمل االسرتاحة أوىل .وخصت االسمية
باإلبدال ألهنا األصل؛ إذ أحلقت بام هي عالمة تأنيثه ،بخالف الفعلية فإهنا
حلقت بام املؤنث فاعله ،والتغيري بام هو أصل أوىل .وإنام قال( :عىل األكثر)
ألنه زعم أبو اخلطاب أن ناس ًا من العرب يقفون عىل االسمية أيض ًا بالتاء ,نحو:
طلحت ،قال[:الرجز املشطور]
اهلل نجــــاك بكفــــي مســــلمت

مـــن بعـــدما وبعـــدما وبعـــدمت()1

والظاهر أن هؤالء ال يقفون عىل املنصوب باأللف (,)2بــل يقولــون :رأيــت
َأ َم ْت ،قال[ :الرجز املشطور]
( – )1يف رشح شواهد الشافية :هذا الشعر مل أقف عىل قائله ،وقوله« :اهلل نجاك» :اهلل مبتدأ ومجلة
نجاك خربه ،ونجاه :خلصه .وبكفي :الباء متعلقة بـ «نجاك» .وكفي :مثنى كف ,وهو الراحة
مع األصابع ,وأراد هبا اليد من إطالق اجلزء عىل الكل ،واملراد من اليد هنا الدفع ,يقال :ما يل
هبذا األمر يد وال يدان؛ ألن املبارشة والدفاع إنام تكون باليد ,فكأن يديه معدومتان لعجزه عن
الدفع .ومسلمة :الظاهر أنه مسلمة بن عبدامللك بن مروان ,و «ما» يف قوله «من بعد ما» جيوز
أن تكون مصدرية وأن تكون كافة مسوغة لبعد أن يليها الفعل ,والفعل عىل الوجهني هو قوله:
«صارت» وكرر «بعدما» ثالث مرات للتهويل وتفخيم احلال ,وأصل «بعدمت»« :بعدما»
فأبدل من األلف يف الوقف هاء ،ثم أبدل اهلاء تاء ليوافق بقية القوايف .وعجز البيت :من بعد ما
وبعد ما وبعد مت .والشاهد فيه :الوقف عىل تاء التأنيث االسمية بالتاء .متت بتِصف
( )2يريد أهنم ال يقولون ذلك يف االختيار وأما يف الرضورة فقد قالوه ،كام يف قوله:
فيـــــا حســـــن شـــــملتها شـــــملتا
إذا اغتزلــــــت مــــــن بقــــــام الفريــــــر
فشملتا :متييز ,وأصله :شملة ,لكنه شبه تاءه بتاء بيت فأحلقها يف الوقف عليها ألف ًا.متت

صارت نفوس القوم عند الغلصمت

وكــادت احلــرة أن ُتــدْ َعى أمــت()1

(وتشبيه تاء هيهات) يف الوقف عليها باهلاء (به) أي :بتاء التأنيث
االسمية ،وذكَّر الضمري باعتبار احلرف (قليل) ،والكثري الوقف عليها بالتاء،
لكن شبه عىل «قلة»بقوقاه( )2ودوداه( ،)3فوقف عليهام باهلاء.
ويف جعل وجه القلب التشبيه املذكور إشارة إىل الرد عىل من زعم أن من
وقف عليه باهلاء قدره مفرد ًا أصله هيهية( ،)4ومن وقف عليه بالتاء قدره مجع ًا
أصله :هيهيات ،فحذفت الياء( )5شاذ ًا لكونه غري متمكن.
قال( )6يف رشح املفصــل :وهــذا كلــه تعســف ال حاجــة إليــه؛ ألنــه( )7أمــر
تقديري؛ إذ «هيهات» اسم للفعل فال يتحقق فيه إفراد ومجع ( ،)8وإنــام ذلــك()9

لشبهها بتاء التأنيث لفظ ًا ,دون إفراد ومجع.
(و)إبدال التاء هاء (يف) مجع املؤنث السامل نحو( :الضاربات ضعيف)؛ ألهنا
مل تتخلص للتأنيث ،بل فيها معنى اجلمع ،فال تكون كتاء املفرد ،فال تقلب هاء.
ووج ُه قلبها هاء ـ مع ضعفه ـ تشبيهها بتاء املفرد؛ إلفادهتا معنى التأنيث كإفادهتا
معنى اجلمع ،حكى قطرب :كيف البنون وال َبنَاه؟
( – )1قال الريض :والظاهر أن هؤالء ال يقولون يف النصب« :رأيت أمت ًا» كزيد بألف ,بل :رأيت
أمت ،كام يف قوله :وكادت احلرة أن تدعى أمت؛ وذلك حلمله عىل «أمه» باهلاء فإنه هو األصل
يف الوقف .انتهى .وهذا البيت هو بعد البيت الذي قبله .والغلصمة ـ بالفتح ـ:رأس احللقوم.
واالستشهاد بالبيت يف قوله« :أن تدعى أمت» عىل أن من يقف عىل تاء التأنيث االسمية بالتاء
ال يقفون عىل املنصوب باأللف حيث مل يقل« :أن تدعى أمتا».
( – )2قوقت الدجاجة قوقاة :إذا صاحت .متت شمس العلوم.
( – )3الدوداة :واحدة الدوادي ,وهي آثار أراجيح الصبيان عىل العيدان .متت شمس العلوم.
( – )4عىل وزن فعللة من املضاعف كالقلقلة ويوقف عليها باهلاء.
( – )5التي هي الالم ,ويوقف عليه بالتاء ,ووزنه فعالتا ,واألصل فعلالت .متت جاربردي
( – )6املصنف .متت جاربردي.
( – )7أي :ما جعله النحويون من أن هيهات مفرد أو مجع .متت من حاشية ابن جامعة.
( )8ألن اإلفراد يقال فيام يكون فيه تثنية ومجع يف مقابلتها ,واألفعال وأسامء األفعال ليس هلا تثنية
ومجع فال يطلق عليها اإلفراد وال يقال إنه مفرد .حوايش ابن جامعة
( – )9أي :جواز الوقف باهلاء لشبهها بتاء التأنيث لفظ ًا .متت من حاشية ابن جامعة.

ـاهتم -بفــتح التــاء ـ
(و ِعرقــات( ))1حكــى الكوفيــون :استأصــل اهلل ِعرقـ َ
حـت تـاؤه يف النصـب) كــام يف هــذه احلكايــة
وكرسها أشهر ،فنقول( :إن ُفتِ َ
(فباهلاء) عىل أنه مفرد ,اسم مجع ،واأللــف لإلحلــاق بــدرهم ,كمعــزى( ,وإال)
تفتح التاء ،بل كرست ـ كام قلنا إنــه األشــهر ـ (فبالتـاء)؛ ألن كرســها يف حــال
النصب يدل عىل أنه مجع عرق ()2؛ إذ قد يؤنث( ،)3واألوىل الوقف عليه بالتــاء,
كام يف مسلامت.
املحرك (نقل
(وأما ثالثه أربعه فيمن حرك) هاء ثالثة (فألنه) أي:
ِّ
حركة مهزة القطع) من أربعة ( َل َّما وصل) ثالثة هبا ،هذا جواب عن سؤال
مقدر ,تقديره :أنك قد قلت:إن التاء تبدل هاء يف الوقف ،و «ثالثه» يف «ثالثه
أربعة» ليس موقوف ًا عليه؛ ألنه موصول بأربعة وإال مل تنقل حركة اهلمزة إىل
اهلاء .فأجاب بأن الوصل أجري َمرى( )4الوقف؛ وذلك ألنه وصل ثالثة
بأربعة ،ومع ذلك( )5قلبت تاؤه هاء .كذا يف رشح نجم األئمة ،ويف غريه
نحوه.وال خيفى عدم ظهور انطباقه عىل كالم املصنف ،وأنه ال يبقى لقوله:
«فيمن حرك» فائدة( ،)6وأن حق العبارة لو أراد ذلك( )7أن يقول :وأما ثالثه
أربعه يف الوصل فإلجرائه َمرى الوقف ،أو نحو ذلك.
كرس ,والعرقة ـ بالكرس ـ:األصل ,أو أصل املال ,أو أرومة الشجر التي تتشعب
( – )1ال َعرقاة ,و ُي َ
فتحت آخره ,وهو األكثر ,وإن
فتحت أوله
عرقاهتم» إن
منها العروق ,وقوهلم« :استأصل اهلل
َ
َ
َ
كرسته ,عىل أنه مجع ِعرقة ـ بالكرس ـ .متت قاموس.
كرسته َ
َ
( -)2يف حاشية ابن جامعة :أي :مجع عرقة ,كسدرة وسدرات .وكذا يف القاموس كام يف احلاشية السابقة.
( – )3أي :عرق .متت
( – )4مح ً
ال للضد عىل الضد .متت
( – )5أي :مع أنه وصل .متت
( – )6ألن إجراء الوصل َمرى الوقف حيصل بقلبها هاء ,حركت أم مل حترك نحو :ثالثه يا فتى .متت
واهلل أعلم.
(– )7أي :إجراء الوصل َمرى الوقف.

والذي خيطر يف بايل أن هذا رد عىل صاحب املفصل حيث جعل ثالثه أربعه
مام أجري فيه الوصل َمرى الوقفُ ،ي ْر ِشدُ إىل ذلك( )1كال ُم ُه يف رشح املفصل،
قال فيه :ولو قال قائل :إن ثالثه مبني عىل السكون ,وليس سكونه للوقف؛ فال
يمتنع وصل غريه معه مع بقاء آخره ساكن ًا هاء؛ فال حكم للوقف فيه؛ ألن
ذلك( )2إنام يكون فيام يكون يف وصله تاء متحركة ،وهذا واجب له البناء عىل
السكون ،فصار سكونه ال للوقف ،واهلاء الزمة لسكونه ،فال حكم للوقف
فيه ،فليس فيه إجراء الوصل َمرى الوقف ،وإنام فيه حكم الوصل خاصة,
واتفق أن حكم الوصل كحكم الوقف ,كام يف قولك« :كم» وأشباهها ،فإن
حكم الوصل فيها حكم الوقف( .)3فمراده هنا أن اإلتيان باهلاء يف ثالثة مع
وصلها بأربعة سواء كان فيمن حرك أو فيمن سكن ليس من قبيل إبدال التاء فيه
هاء حتى يرد اعرتاض ًا بأن التاء قد أبدلت هاء يف غري حال الوقف ،وحيتاج إىل
اجلواب عنه بأن ذلك معاملة للوصل معاملة الوقف.كام أجاب صاحب
املفصل ،بل ال تاء فيه أص ً
ال يف حال الوصل ،فمن سكن فاألمر عنده ظاهر؛ إذ
هو باق عىل أصله ،وأما من حرك فاحلركة عارضة للنقل عنده.

وملا كان هاهنا مظنة وهم أن فتحة ميم «أمل» يف قوله تعاىل﴿ :المُ 1
اَّلل﴾ [آل عمران]،

مثل فتحة هاء «ثالثة»؛ لكون كل منهام ساكن ًا بعده مهزة مفتوحة ,مع اشرتاكهام

يف كوهنام من الكلامت املبنية األواخر عىل السكون؛ لعدم الرتكيب ،فكام كانت
فتحة هاء ثالثة لنقل مهزة أربعة كذلك فتحة ميم أمل لنقل حركة مهزة اهلل ـ دفع
ذلك الوهم بقوله:

( – )1أي :إىل أنه رد عىل صاحب املفصل .متت
( – )2أي :ما يكون للوقف فيه حكم .متت
( – )3انتهى كالم املصنف يف رشح املفصل هنا .متت

(بخالف﴿ :أمل اهلل﴾) فإن فتحته ليست لنقل حركة اهلمزة (فإنه ملا
ُو ِ
صل) حذفت اهلمزة وجوب ًا لكوهنا مهزة وصل ،وشأن مهزة الوصل إذا
حذفت أال تنقل حركتها إال يف الشذوذ ,كام حكى الكسائي« :بسم اهلل الرمحن
الرحيم احلمد هلل» بفتح ميم «الرحيم» ،فإذا سقطت مهزة اهلل مع حركتها (التقى
َ
ساكنان) :ميم أمل ،والم اهلل؛ فحرك امليم للساكنني .وإنام فتحت ملا تقدم()1؛

فالفتح اللتقاء الساكنني ،ال للنقل.

[زيادة األلف]
(وزيادة األلف يف أنا ( ) )2فإن الضمري عند البِصيني اهلمزة والنون
املفتوحة ،فإذا وقفت عليه بينت حركة البناء باأللف .وبعض العرب يصل أنا
باأللف يف الوصل أيض ًا يف السعة ،واألكثر أهنم ال يصلون هبا يف الوصل إال
َضورة ،قال:
أنـــا ســـيف العشـــرية فـــاعرفوين

ُمحيـــد ًا قـــد تـــذريت الســـناما()3

وقرأ نافع بإثباهتا قبل اهلمزة املضمومة( )4واملفتوحة( )5دون املكسورة ،قال
أبو عّل :ال أعرف الوجه يف ختصيص إثباهتا باهلمزة املضمومة واملفتوحة دون
املكسورة ودون غري اهلمزة(.)6
( – )1من اإلبقاء عىل تفخيم اهلل تعاىل ،وفرار ًا من توايل الثقالء :الكرسة بعد الياء والكرسة .متت
ريض بتِصف يسري.
(« -)2زياد ُة» :مبتدأ ,و« يف أنا» :خربه.
ً
( –)3البيت حلميد بن بحدل الكلبي .وقوله« :محيدا» منصوب عىل أنه بدل من الياء يف «فاعرفوين»,
«محَيد ًا» بالتصغري عىل أنه
أو بفعل حمذوف يدل عىل االختصاص أو املدح ،هذا كله إن رويته ُ
علم ،فإن رويته َمحيد ًا ـ بفتح احلاء ـ عىل أنه صفة بمعنى حممود فهو حال .وتذريت :علوت.
والسنام للبعري :معروف ،وأراد هنا عايل املجد والرفعة .والشاهد فيه :قوله «أنا» حيث جاء
باأللف مع الوصل لرضورة الشعر .متت
( – )4كقوله تعاىلَ ﴿:أ َنا أ ْحيِع﴾ [البقرة.]258:
﴿و َأ َنا َأ ْع َل ُم ب َِما َأ ْخ َف ْيت ُْم﴾ [املمتحنة.]1:
( – )5كقوله تعاىلَ :
َ
َ
( – )6كقوله تعاىلَ ﴿ :ف َق َال أ َنا َربك ُُم ْاألع َْىل[ ﴾24النازعات].

(ومن ثم) أي :ومن جهة زيادة األلف يف آخر «أنا» وقف ًا (وقف عىل)
«لكنا» يف قوله تعاىلَ ﴿( :ل ِ
كنَّا ُه َو ال َّل ُه َر ِّيب﴾ [الكهف ]38:باأللف)؛ ألنه «أنا» يف

األصل ,جاءت بعد لك ْن اخلفيفة؛ بدليل(َ )1ميء ضمري املرفوع ـ أعني قوله:

«هو اهلل ريب» ـ بعده ،وال جييء بعد «لك َّن»املشددة ،ثم نقلت حركة مهزة «أنا»
َ َْْ
إىل نون «لك ْن»وحذفت( ,)2كام يف نحو :قوله تعاىل﴿ :ق َد افل َح([ ﴾)3املؤمنون،]1:
ثم أدغمت النون يف النون.
وابن عامر يثبت األلف يف «لكنا» وص ً
ال أيض ًا؛ ليكون مؤ ِذن ًا من أول األمر
أنه ليس «لك َّن» املشددة ،بل أصله« :لك ْن أنا».
(ومه) بحذف ألف «ما» االستفهامية غري املجرورة والوقف عليها باهلاء
أجازه بعضهم؛ تشبيه ًا بنحوَ « :ره»( .و)كذا أجاز بعض طيء الوقف عىل «أنا»
باهلاء ,فيقولَ ( :أ َنه) قال حاتم« :هكذا فزدي أنه» ,وهو (قليل) ،واألكثر
الوقف عليهام باأللف ,وعدم حذف ألف ما إال إذا كانت َمرورة كام سيأيت.
ومذهب الزخمرشي أن اهلاء فيهام بدل من األلف.
وقال الريض :هي يف« َأ َنه» للسكت ،وكذا قال يف مه :ومحلها عىل املجرورة يف
نحو :مثل مه أوىل ،أعني جعلها هاء السكت جيء هبا بعد حذف األلف
كالعوض منه.

( – )1وال يستقيم تقدير ضمري الشأن ليكون اسم لكن ،وقوله« :هو اهلل ريب» خرب؛ ألن ضمري
الشأن املنصوب ال حيذف إال يف الرضورة ،وألهنم وقفوا عليه باأللف ولو كان لك ّن ملا جاز
الوقف عليه باأللف .متت جاربردي
( – )2أي :اهلمزة .متت
( – )3فإهنا نقلت حركة اهلمزة إىل الدال ثم حذفت .متت

(وإحلاق هاء السكت) له ثالثة أحوال :الزم ،وجائز ،وممتنعَ ،ذكَر الالزم
واجلائز وما سواهام هو املمتنع غالب ًا( )1فقال( :الزم يف) كل ما يبقى بعد
احلذف عىل حرف واحد ،ومل يكن كجزء( )2من غري مستقل( )3قبله :إما بأن ال
يكون كاجلزء من يشء أص ً
(ره ،و ِقه) ،أو بأن يكون كاجلزء من مستقل
ال نحوَ :

(و) ذلك نحو« ( :جميء( )4مه» و«مثل مه» يف جميء م جئت؟ ومثل م
أنت؟) ،وإنام لزم ألن االبتداء ال يكون إال بمتحرك( ،)5والوقف ال يكون إال
عىل ساكن أو شبهه( ،)6فال بد من حرف بعد االبتداء يوقف عليه ،فجيء باهلاء
لسهولة السكوت عليه.
و « َره» مفتوح الراء أو مكسورها ,من ترى ـ بفتح الراء ـ من الرؤية ,أو من

َترِ ي ـ بكرسها ـ من َو َريت الزند تري ،حذفت األلف( )7أو الياء لكونه أمر ًا .و
« ِقه» من تقي ,حذفت الياء لذلك()8؛ فبقي كل منهام عىل حرف واحد.

أي َميء جئت ،و«مثل
و«ما» يف َميء مه؟ ومثل مه؟ استفهامية ،فمعناهّ :
أي يشء أنت؟» ،وأصله َميء ما ،ومثل ما ،حذفت األلف ملا سيأيت.
( – )1حيرتز من نحو :وازيداه و يا غالماه فيجوز .متت
( – )2أما إذا كان كجزء من غري مستقل فسيأيت حكمه يف قوله :وجائز..إلخ .متت
( – )3احرتاز من «ما» االستفهامية مع حروف اجلر كحتامه؟ وعالمه؟ وإالمه؟ فإنه من اجلائز كام
يأيت .متت جاربردي
أي :صفة جئت ,ثم أخر الفعل؛ ألن
( – )4أصله :جئت َميء ما ،وهو سؤال عن صفة املجيء ,أي :عىل ِّ
االستفهام له صدر الكالم ,ومل يمكن تأخري املضاف ,وحذفت ألف «ما»ألن ما االستفهامية حتذف
ألفها إذا وقعت مضاف ًا إليها؛ فرق ًا بني االستفهام واخلرب .متت جاربردي.178
( – )5ألنك إذا وقفت عىل قبل إحلاق اهلاء مث ً
ال فال خيلو إما أن تسكن الراء أو ال فإن أسكنت لزم
االبتداء بالساكن وإن مل تسكن لزم الوقف عىل املتحرك وكالهام ممنوعان .متت جاربردي.
( – )6املوقوف عليه بالروم واإلشامم .متت
( – )7حذفت األلف إن كان من َت َرى من الرؤية ،أو الياء إن كان من َترِ ي من وريت الزند .متت
( – )8أي :لكونه أمر ًا .متت

فـ «ما»( )1يف املثالني وشبههام ـ أعني ما تكون فيه مضاف ًا إليها ـ مثل «ره»
و«قه» من وجه()2؛ ألن الكلمة التي قبل «ما» مستقلة ،لكوهنا( )3اس ًام ،وليس
مثلهام من وجه آخر؛ ألن املضاف إليه كاجلزء من املضاف ،لكن سقوط األلف
بال عالمة ظاهرة ألزمه التعويض هباء السكت(.)4
(وجائز يف نحو :مل خيشه ،ومل يغزه ،ومل ترمه ،وغالميه ،وحتامه،
وإالمه ،وعالمه ،مام حركته غري إعرابية) بأن تكون من أصل الكلمة( )5أو
تكون بنائية( ,وال مشبهة هبا ,كاملاض) فإن حركته مشبهة لإلعرابية ،فإنه إنام
بني عليها ملشاهبته املعرب ،إذ معنى «زيد َضب» :زيد ضارب ،ومعنى «إن
َضبت َضبت» :إن ترضب أَضب( .وباب يا زيد) أي :املنادى املفرد
ضمتَه حتدث بحدوث حرف النداء وتزول بزواله( ،و)باب (ال
املعرفة ،فإن َّ
َر ُجل) أي :اسم ال املبني عىل الفتح؛ فإن فتحته حتدث بحدوث ال وتزول
بزواهلا,فأشبهتا( )6حركة املعرب التي حتدث بحدوث العامل وتزول بزواله،
فتجوز اهلاء فيام ذكر لبيان احلركة الالزمة( ،)7وجيوز عدم اإلتيان هبا :إما
لقوهتا بكوهنا عىل أكثر من حرف ،وذلك فيام عدا «ما»املجرورة ،وإما لكوهنا
كاجلزء( )8مام ال يستقل ،وهي ما االستفهامية مع حروف اجلر.
واعلم أن األغلب( )9حذف ألف ما االستفهامية إذا كانت َمرورة،
(« – )1ما»مبتدأ ،وقوله« :مثل ره وقه» خرب ،وقوله« :وليس مثلهام من وجه آخر» معطوف عىل
اخلرب .متت
( – )2وهو بقاؤها عىل حرف واحد .متت
( – )3فكأهنا باقية عىل حرف واحد الستقالل ما قبلها .متت
( – )4وإال فحقه جواز الوجهني من هذا الوجه .متت
( – )5التي من أصل الكلمة مجيع األمثلة يف املتن ما عدا :غالميه ،وقوله أو تكون بنائية كغالميه .متت
( – )6أي :ضمة املنادى ,وفتحة اسم ال .متت
( – )7أما «غالميه» ففيه أن حتريك الياء ليس بالزم .متت
( – )8ينظر ما سوغ حذفها يف نحو :غالميه مع عدم وجود يشء من العلتني املذكورتني ؟واهلل أعلم.
( – )9وإنام قال «األغلب»ألنه قد جاء إثباهتا نثر ًا ونظ ًام ,فالنثر كقراءة عيسى وعكرمة﴿ :عام

=

وذلك ألن هلا صدر الكالم لكوهنا استفهام ًا ،ومل يمكن تأخري اجلار عنها؛ فقدم
عليها وركب معها حتى يصري املجموع ككلمة موضوعة لالستفهام فال يسقط
االستفهام عن مرتبة الصدر ،وجعل حذف األلف دليل الرتكيب.
(و) جائز أيض ًا إحلاق هاء السكت (يف) كل حرف أو اسم عريق البناء آخره
ألف مثل :ال وبىل ,و(نحو :هاهناه ،وهؤاله) يف هؤال املقصور( ،)1وذلك
لتبيني األلف خلفائه.

(وحذف الياء يف نحو :القاض) ويا قايض ،من كل ياء قبلها كرسة يف
آخر االسم مل تسقط للتنوين يف الوصل( .و)كذا (غالمي) من كل ياء متكلم,
سواء (حركت) هذه الياء( )2حال الوصل؛ إذ جيوز فيها الفتح( ،أو سكنت)؛
إذ جيوز سكوهنا ،فجوز بعض العرب فيه حذف الياء؛ ألن الوقف موضع
االسرتاحة ،والياء املكسور ما قبلها ثقيلة ،بخالف نحو :القايض إذا حتركت
ياؤه كام يف حال النصب فليس فيها إال اإلسكان وبقاء الياء.
(وإثباهتا أكثر)؛ ألهنا إذا كانت متحركة فالراحة حتصل بتسكينها ،وإن
كانت ساكنة فاملطلوب -وهو وجود حرف ساكن يوقف عليه -حاصل.
وقال الريض :إذا حتركت الياء مل يوقف عليها باحلذف ،بل بإسكاهنا كام نص
عليه سيبويه وغريه.
ٍ
قاض) أي :الذي آخره ياء قبلها كرسة تسقط تلك الياء للتنوين يف
(عكس
الوصل ،فإن احلذف فيه حال الرفع واجلر أكثر من اإلثبات؛ ألن حذف التنوين
يتساءلون﴾ ,والنظم كقول حسان:
عــــىل مــــا قــــام يشــــتمني لئــــيم

كخنزيـــــــــر متـــــــــرغ يف رمـــــــــاد

( – )1وأما إذا كان «هؤالء» باملد فهو داخل فيام حركته غري إعرابية وال مشبهة هبا .متت جاربردي.
( – )2أي :ياء غالمي .متت

عارض للوقف فكان كالثابت ،وتقديره هاهنا أوىل؛ لئال تعود الياء فيكون حال
الوقف ظاهر الثقل ،بخالف األلف( )1يف نحو :عصا ،كام تقدم.
وحكى أبو اخلطاب ويونس عن املوثوق بعربيتهم :رد الياء؛ اعتداد ًا بزوال التنوين.
وأما حال النصب فيجب قلب التنوين ألف ًا نحو :رأيت قاضيا ,إال عىل
لغة( )2ربيعة.
هذا ،وما ذكرناه من مساواة «يا قايض» للقايض يف أن إثبات الياء أكثر رصح
به املصنف يف رشح املفصل ،وهو اختيار اخلليل واملربد؛ ملا تقدم( ،)3واختار
يونس وقواه سيبويه :حذف الياء؛ ألن املنادى موضع التخفيف.
هذا يف املنادى الذي مل حتذف عينه ،أما نحو« :يا ُمرِ ي» حمذوف اهلمزة اسم
فاعل من أرأى فقد ذكر املصنف حكمه بقوله( :وإثباهتا يف نحو« :يا ُمرِ ي»
اتفاق) عىل وجوبه ،وأصلهُ :م ْرئي ،نقلت حركة اهلمزة إىل ما قبلها وحذفت،

فصار مري ،فلو حذفوا الياء أيض ًا ألجحفوا بالكلمة بحذف بعد حذف ال
إلعالل موجب؛ فال َيرِ ُد نحو :هذا ُم ٍر( .)4ومثله( :)5املري واملني ,من أنأى
ينئي ،ويا مني.
(وإثبات الواو) التي هي الم الكلمــة يف الفعــل نحــو :زيــد يــدعو و يغــزو
(والياء) التي هي الم الكلمة يف االســم نحــو :القــايض ،والفعــل نحــو :يرمــي
(وحذفهام يف الفواصـل) وهــي رؤوس اآلي ومقــاطع الكــالم (والقـوايف)
املِصعة ،مجع قافية من قفوت ،أي :تبعــت،
وعنى هبا أواخر األبيات واألنصاف
ّ

كأن أواخر األبيات يتبع بعضــها بعضـ ًا (فصـيح) وإن كــان احلــذف يف الفعــل
( – )1فتعود ألن األلف خفيفة ,بخالف الياء يف قايض .متت
( – )2فإهنم حيذفونه كاملرفوع واملجرور.
( – )3من أن الوقف حمل االسرتاحة والياء املكسور ما قبلها ثقيلة .متت
( – )4ألن احلذف فيه لإلعالل وهو التقاء الساكنني ,وهام:الياء والتنوين .متت
( – )5أي :مثل «يا مري» يف وجوب إثبات الياء .متت

واالسم املنصوب ممتنع ًا يف غريهام( )1ويف االسم املرفوع واملجرور غــري فصــيح؛
ألن( )2الفواصل والقوايف يراعى فيها االزدواج والتجانس ( .)3فحذف الياء من
ْ َ ُ ْ
َ
ْي ال ُم َت َعِِا ِ [﴾9الرعــد]َ ﴿ ،والل ْيِِ ِل إِذا
الفواصــل كــام يف قولــه تعــاىل﴿ :الك ِبِِ
َْ
ُس[﴾4الفجر] .ومن القوايف كام يف قوله[ :الكامل]
ي ِ
ـــض القــوم خيلــق ثــم ال يفــر()4
وألنــت تفــري مــا خلقــت وبعـــ
هكذا أنشد بإسكان الراء وتقييد القافية .وحذف الواو يف القافية نحو:
قوله[ :الطويل]
صحا القلب عن سلمى وقد كاد ال يسل

وأقفر عن سلمى التعانيق والنقــل()5

وقوله بعده([ )6الطويل]:
وقــد كنــت مــن ســلمى ســنني ثامني ـ ًا

عىل صري عيش مــا ُيمــر ومــا حيــل

ومل أظفر حال الكتابة بمثال ملا حذف واوه التي هي الم الفعل يف الفواصل.
( – )1أي :غري الفواصل والقوايف .متت
( – )2تعليل للحذف .متت
( )3الظاهر أن معنى االزدواج والتجانس واحد فهو عطف تفسريي.
( – )4البيت لزهري بن أيب ُس ْل َمى .والشاهد فيه :ال يفر .وأصله :يفري ،فحذفت الياء وسكنت الراء
للوقف عىل القافية ،وتفري :تقطع ،واخللق :أحد معانيه التقدير ,وهو املراد هنا ،فرضبه هنا
مث ً
ال لتقدير األمر وتدبريه ثم إمضائه وتنفيذ العزم فيه ،واملعنى :أنك إذا هتيأت ألمر مضيت له
وأنفذته ومل تعجز عنه ,وبعض القوم يقدر األمر ويتهيأ له ثم ال يعزم عليه وال يمضيه عجز ًا
وضعف مهة .متت من رشح شواهد الشافية بتِصف.
( – )5البيت لزهري بن أيب سلمى أيض ًا وفيه اختالف يف الرواية ،فقد روي :الثقل بدل النقل ،والتعانيق
والنقل :موضعان.والشاهد فيه قوله :النقل؛ إذ حذف الواو التي تكون لإلشباع .متت
ِ
والصري ـ بكرس الصاد املهملة ـ :اإلرشاف عىل الشء
( – )6أي :قول زهري بعد البيت السابق.
والقرب منه ،وأمر الشء :صار مر ًا ،وكذلك مر الشء َيمر ـ بالفتح ـ مرارة .وحيلو :مضارع
حال الشء ,أي :صار حلو ًا .والشاهد فيه حذف الواو من «حيل»للوقف .والفرق بني هذا
البيت والبيت السابق أن الواو املحذوفة يف هذا الشاهد الم الكلمة ,والواو املحذوفة من البيت
السابق واو اإلشباع .متت

(وحذفهام) أي :الواو واليــاء إذا كانــا ضــمريين (فـيهام) أي :يف الفواصــل
والقوايف (يف نحو« ):القــوم (مل يغـزوا» ,و) «هنــد (مل ترمـي( »)1و) «القــوم
(صنعوا» ،قليل)؛ ألهنام كلمتان وليستا حرفني.
ووجه حذفهام عىل القلة تشبيههام هبام المي الكلمة يف الوقف الذي هو حمل
االسرتاحة ،مع قصد االزدواج يف الفواصل ،يروى قول الشاعر[:البسيط]
ال يبعــــد اهلل إخوانــــ ًا تــــركتهم

مل أدر بعــد غــداة البــني مــا ص ـن َْع()2

بحذف الواو وإسكان العني.
وكذا:
يــــا دار عبلــــة بـــ ِ
ـم
ـاجلواء تكلـــ ْ
أنشد بإسكان امليم.

و ِع ِم ـي صــباح ًا دار عبلــة واســلم()3

ْ

ومل حيرضين مثال حلذفهام يف الفواصل ( .)4عىل أن نجم األئمة قال :ال أعرف
حذف واو الضمري يف يشء من الفواصل كام كان يف القوايف.
(وحذف الواو يف) ضمري الغائب (نحوَ :ضبه) ،وكذا الياء يف به( ,و)يف
ضمري اجلمع املذكر نحوَ( :ضهبم) ،وكذا الياء يف نحو :عليهِ ِم ،ولو ذكر اليــاء
مع الواو لكان حسن ًا( ,فيمن أحلق) وهم األكثر يف ضمري الغائــب املتحــرك مــا
قبله ،لكن إن كانت حركته فتحة نحوَ« :ضبَه» أو ضمة نحو« :يرضبُه» فــالواو،
( )1صوابه «وأنت يا هند مل ترمي» و وجه التصويب أن الضمري يف املضارع يسترت يف الغائب
والغائب ،فالياء يف «هند مل ترمي» الم الفعل وليست بضمري ,إال أن يأول بأن هند منادى حذف
حرف النداء منه.
( – )2البيت من قصيدة لتميم بن أيب بن مقبل.ولفظ البيت إخبار ومعناه دعاء ،ويبعد:مضارع أبعده
بمعنى أهلكه ،والبني:الفراق .ما:استفهامية .والشاهد فيه :حذف واو الضمري من صنعوا
للوقف .متت من رشح شواهد الشافية بتِصف.
( – )3البيت لعنرتة بن شداد .واجلواء ـ بكرس اجليم واملد ـ :موضع ،والشاهد فيه :حذف ضمري
املخاطبة وهو الياء من تكلمي واسلمي للوقف.
( )4قال الريض :وحذف ياء الضمري يف الفواصل نحو« :فإياي فاعبدون» ،ومثل غريه بقوله تعاىل:
«فيقول ريب أكرمن» ،و «فيقول ريب أهانن».

وإن كانت كرسة فالياء نحو :به ،عىل األكثر ،وبعضهم الواو( )1أيض ًا ،وبعضــهم
ال يلحق الواو والياء فيه ( ،)2بل يأيت يف األول بضمة خمتلسة ،ويف الثــاين بكرســة
خمتلســة ،وبعضــهم يســكن .واألقــل()3يف الســاكن مــا قبلــه نحــو« :منــه» و
َضبَتْه»( )4و «عليه» ،لكن إن كان الساكن غري ياء فالواو ،وإن كــان يــاء نحــو:
«َ َ
«عليه» فالياء.

وأما يف ضمري اجلمع فامللحق الواو بامليم هم األقل ،يقولون يف الوصل:
َضبتهمو ،ويلحقون الياء بعد امليم إذا كان قبلها هاء قبلها كرسة نحو :هبمي ،أو
ياء نحو :عليهمي .واألكثر عىل عدم اإلحلاق .فمن أحلق يف املوضعني حذف يف
الوقف؛ ألن الوقف موضع االسرتاحة ،والواو والياء زائدتان ،وهم كثري ًا ما
حيذفون لالسرتاحة األصّل كام عرفت.
وأما من مل يلحق يف املوضعني فال واو حتى حتذف.
(و)حذف (الياء) الثابتة وص ً
ال (يف «ذه» و«ته»),اهلاء يف «ته» و « «ذه»
بدل من الياء يف« :يت» و «ذي» ،لكنهم ملا قلبوا الياء ها ًء شبهوا( )5اهلاء يف
األغلب بـ هاء املذكر املكسور ما قبلها نحو« :به» و «بغالمه» ،فوصلوه بياء،
فحذفوها يف الوقف حذفها .وبعض العرب يبقيها عىل سكوهنا كميم اجلمع,
فيقولونِ :
هذ ْه وص ً
ال ووقف ًا .وبعضهم حيذف الياء منها يف الوصل ويبقي
كرسهتا .ولو أخر املصنف قوله« :فيمن أحلق » عن «ته »و «ذه» لعم اجلميع.
( – )1أي :يلحق الواو مع الكرس .متت
( )2أي :يف ضمري الغائب.
( )3عطف عىل قوله :وهم األكثر يف ضمري الغائب املتحرك ما قبله.
( – )4قال الريض :فإن كان قبل اهلاء ساكن نحو« :منه» و «عليه» مل يأتوا يف الوصل بالواو والياء
الساكنتني ,فال يقولون عىل األكثر« :منهو» و «عليهي»؛ لثقل الواو والياء ,ولكون اهلاء خلفائها
كالعدم ,فكأنه يلتقي ساكنان إن قالوا ذلك .ومل حيذفوا من «عليها» و «منها» وإن كان كاجتامع
ساكنني أيض ًا؛ خلفة األلفة .متت
( – )5إال أن هاء الضمري قد يوصل عند أهل احلجاز مع كون ما قبلها مكسور ًا أو ياء بالواو نحو:
هبو وعليهو ،وال يوصل هاء ذه وته بواو أصالً .متت ريض

(وإبدال اهلمزة حرف ًا ساكن ًا من جنس حركتها) وذلك إذا كان ما قبلها
ساكن ًا أو مفتوح ًا (عند قوم) ممن حيقق اهلمزة وال خيففها( ،)1فإهنم يبدلون املفتوحة
ألف ًا ،واملضمومة واو ًا ،واملكسورة يا ًء ،بعد نقل حركتها( )2إىل ما قبلها إذا كان ساكن ًا.
وإنام أبدلوها:أما إىل الواو والياء فحرص ًا عىل اإلتيان بام هو أبني من اهلمزة الساكنة
التي يكثر خفاؤها يف الوقف .وأما إىل األلف فحم ً
ال له عىل أخويه(.)3
(نحو :هذا ال َك َل ْو( ))4يف اهلمزة املضمومة املفتوح ما قبلها فأبدلت واو ًا،
(واخلَ ُب ْو) يف املضمومة الساكن ما قبلها بعد فتحة( ،وال ُب ُ
ط ْو) م املضمومة

(والر ُد ْو) يف املضمومة الساكن ما قبلها بعد
الساكن ما قبلعا بعد ضمة,
ِّ
كرسة ،فأبدلت يف الثالثة واو ًا بعد نقل حركتها إىل الساكن قبلها.
(ورأيت الك ََال) يف املفتوحة املفتوح ما قبلها فأبدلت ألف ًا( ,واخلَ َبا،
وال ُب َ
والر َدا ) يف املفتوحة الساكن ما قبلها فأبدلت ألف ًا بعد نقل حركتها.
طاِّ ،

قبلها (واخلَبِي) يف املكسورة
,
(ومررت بالك ََيل) يف املكسورة املفتوح ما
الساكن ما قبلها بعد فتحة( ,وال ُبطِي) يف املكسورة الساكن ما قبلها بعد ضمة,
(والر ِدي) يف املكسورة الساكن ما قبلها بعد كرسة.
ِّ
وليس هذا القلب ختفيف ًا للهمزة( )5كام يف بري وراس ومومن؛ ألهنم ليسوا

من أهل التخفيف كام ذكرنا(.)6
( – )1بالقلب أو احلذف .متت
( – )2إنام قيدت بذلك ألن قول املصنف :ومنهم من يقول..إلخ يدل عليه ،ولو رصح بالتقييد كان
أوىل .متت منه رمحه اهلل تعاىل .وكذا اجلاربردي يف رشحه فقال :ثم إن كان قبلها فتحة تبقى
الفتحة ،وإن كان قبلها سكون ينقل حركة اهلمزة إىل ما قبلها .متت
( – )3وإن كانت اهلمزة أبني .متت
( – )4الكأل:العشب.واخلبء :ما خبي .والبطء :نقيض الرسعة .والردء :العون .متت جاربردي.
( – )5بل هذا القلب للحرص عىل بيان احلرف املوقوف عليه .متت ريض
( – )6حيث قال :عند قوم ممن حيقق اهلمزة وال خيففها.

(ومنهم) أي :ومن هؤالء املبدلني فيام ذكر (من) يفر من هذا الوزن
املرفوض -وإن كان عارض ًا -فيقلبها إذا كانت مضمومة قبلها ساكن بعد
مكسور يا ًء ،وإذا كانت مكسورة قبلها ساكن بعد مضوم واو ًا ,و(يقول) يف
الر ِدي ،و)يف الثاين( :من ال ُب ُ
طو ,فيتبع) حركة الفاء حركة العني،
األول( :هذا ِّ
فتنقلب الواو ياء يف األول ،والياء واو ًا يف الثاين.

وإنام قلنا« :إذا كان ما قبله ساكن ًا أو مفتوح ًا»؛ ألنه لو كان مضــموم ًا كــأكمؤ،
أو مكسور ًا كأهنِئ( )1مل يوقف عليهام إال كام يوقف عىل الرجل( )2والكبد؛ إذ ال
يمكن تدبريهام بحركة أنفسهام؛ ألن األلف ال جتيء بعد الضمة والكرسة ،والياء
الساكنة ال جتيء بعد الضم ،وال الواو الساكنة بعد الكرس ,فبقــوا اهلمــزتني عــىل
حاهلام ,ومل يقلبوهام كــام قلبــوا املفتــوح مــا قبلهــا .وكــأهنم()3طــردوا احلكــم يف
املضمومة املضموم ما قبلها نحو :هذا أكمؤ ،واملكسورة املكسور ما قبلها نحــو:
مررت بإهنئ.
وأما الذين خيففون اهلمزة ـ وهم أهل احلجاز ـ فسيأيت بيان كيفية الوقف عىل
ما آخره مهزة عندهم يف ختفيف اهلمزة إن شاء اهلل تعاىل.

( – )1فعل أمر للمخاطب ,بكرس اهلمزة ,من هنأه ,أي :أصلحه .متت وقد سمي به رجل ،قال يف
رشح السيد ركن الدين :إهنئ:اسم رجل ,من هنأين الطعام هينأين ,أو من هنأت الرجل أهنؤه
وأهنئه ,إذا أعطيته .متت من خط املؤلف رمحه اهلل تعاىل.
( – )2أي :بالسكون من دون تغيري اهلمزة .متت
( )3قوله :وكأهنم طردوا..إلخ يعني أن التعليل بقوله« :ألن األلف ال جتيء بعد الضمة
والكرسة...إلخ» ال يتناول إال املفتوحة املضموم واملكسور ما قبلها ,واملكسورة املضموم ما
قبلها ,واملضمومة املكسور ما قبلها ,وبقي املكسورة املكسور ما قبلها واملضمومة املضموم ما
قبلها فقال الدخاهلام :وكأهنم طردوا...أخ.

(والتضعيف) يكون (يف) احلرف املوقوف عليه (املتحرك) غري املنصوب
املنون()1؛ إذ ليس فيه إال قلب التنوين ألف ًا عىل غري لغة ربيعة( )2كام عرفت،
وقوله«:املتحرك»احرتاز عن الساكن ،إذ الغرض من التضعيف بيان أن احلرف
املوقوف عليه كان متحرك ًا يف حال الوصل.
وإنام قلنا :إنه ينبه بتضعيف احلرف عىل كونه متحرك ًا يف األصل؛ ألن احلرف
املضعف يف الوصل ال يكون إال متحرك ًا؛ إذ ال جيمع بني ساكنني.
(الصحيح) دون املعتل؛ إذ يستثقل تضعيف حرف العلة( ,غري اهلمزة)؛
لثقلها ،فإذا ضعفت صار كالتهوع( ,املتحرك ما قبله) ,ال الساكن ما قبله نحو:
ُق ْفل؛ ألن املقصود بالتضعيف -كام عرفت -بيان كون احلرف األخري متحرك ًا يف
الوصل ،وإذا كان ما قبله ساكن ًا مل يكن هو إال متحرك ًا يف األصل ـ لئال يلتقي
ساكنان ـ فال حيتاج إىل ذلك .وذلك (نحو :جعفر) فإنه جامع للرشوط.
(وهو) أي :التضعيف (قليل)؛ ألنه إثبات حلرف يف موضع حتذف فيه
احلركة ،فهو تثقيل يف موضع التخفيف( .ونحو :القصبا) مام ضعف فيه
احلرف األخري مع وجود حرف اإلطالق بعده :إما ألف ,كالقصبا ونحوه يف
قوله [:الرجز املشطور]
لقـــــد خشـــــيت أن أرى جـــــدَ ب ًا

يف عامنـــا ذا بعـــد أن أخصـــبا()3

( – )1فإن كان غري منون نحو :رأيت الرجل ،ولن جيعل ،ورأيت أمحد فال كالم يف جواز تضعيفه كام
يف الرفع واجلر .متت ريض
( – )2فإهنم جيوزون حذف التنوين؛ فال منع إذ ًا عندهم من التضعيف .متت ريض
( – )3هذه أبيات من الرجز املشطور تنسب لرؤبة بن العجاج .قال يف رشح شواهد الشافية :وقد
فتشت ديوانه فلم أجدها فيه .وجدبا :يريد اجلدب .والدَّ با :اجلراد .والسبسب :القفر واملفازة.
واسلحب :امتد .والقصبا :القصب .واالستشهاد هبذه األبيات يف قوله :جدب ًا ،والقصبا،
والتهبا ،واخصبا ،وسبسبا -حيث ض َّعف فيها احلرف األخري مع وجود حرف اإلطالق بعده.

=

إن الـــــدبا فـــــوق املتـــــون دبـــــا

وهبــــت الــــريح بمــــور هبــــا

تـــرتك مـــا أبقـــى الـــدبا سبســـ ّبا

كأنـــــه الســـــيل إذا اســـــلحبا

أو احلريــــــق وافــــــق القصــــــ ّبا

فالتهبـــــا
والتـــــبن واحللفـــــاء
ّ

أو غري ألف ,كقوله:
................

عيهـــل()1
َ
ببـــازل وجنـــاء أو

(شاذ َضورة)؛ ألن حق التضعيف أال يكون إال يف احلرف املوقوف عليه.
ووجهه مع كونه شاذ ًا َضورة عىل ما قال النحاة :أن الشاعر أجرى الوصل
َمرى الوقف ,يعنون أن حرف اإلطالق هو املوقوف عليه؛ إذ ال يؤتى به إال
للوقف عليه؛ فإذا كان هو املوقوف عليه مل يكن ما قبله موقوف ًا عليه ،بل يف درج
الكالم ،فيكون التضعيف يف درج الكالم ،وهذا إجراء للوصل َمرى الوقف.
فعىل هذا حرف اإلطالق سابق عىل التضعيف.
وأما نجم األئمة فقال :إهنم جوزوا يف الشعر حتريك املضعف ،يعني أنه
ضعف أوالً للوقف ,ثم أيت بحرف اإلطالق فحركوا له املضعف؛ ألن الشعر
موضع الرتنم والغناء وترجيع( )2الصوت ،وال سيام يف أواخر األبيات،
متت .واجلدب ـ بفتح اجليم وسكون الدال ـ :نقيض اخلصب ،وإنام حرك الدال اللتقاء الساكنني
حني شدد الباء ،وإنام حركها بالفتح ألنه أقرب احلركات إليه .وقوله« :أخصبا» قال السخاوي:
يروى بفتح اهلمزة وكرسها ,فالفتح عىل أنه من أخصب خيصب إخصاب ًا ,وشدد الباء ،ومن رواه
امحر إال أنه قطع مهزة الوصل ،انتهى .وكل منهام َضورة إال أن تشديد الباء أخف
بالكرس كان مثلّ :
من قطع مهزة الوصل .وقوله :إن الدبا :يروى بكرس مهزة إن وبفتحها ،والدبا ـ بفتح الدال ـ :اجلراد
قبل أن يطري .واملتون :مجع متن :وهو املكان الذي فيه صالبة وارتفاع ،ودب :حترك ,وألفه
لإلطالق ،وقوله :بمور :الباء متعلقة هببت ،واملور –بضم امليم -الغبار .متت
( – )1البيت ملنظور بن مرثد األسدي .والبازل:الداخل يف السنة التاسعة من اإلبل ذكر ًا كان أم
أنثى .والوجناء :الناقة الشديدة .والعيهل :الناقة الطويلة .واالستشهاد به عىل تضعيف احلرف
األخري مع وجود حرف اإلطالق بعده وهو غري ألف .متت
( – )2ترجيع الصوت :ترديده يف احللق كقراءة أصحاب األحلان .متت خمتار

وحروف اإلطالق ـ أي :الواو واأللف والياء ـ هي املتعينة من بني احلروف
للرتديد والرتجيع ،قال :فعىل هذا التقديرِ ليس قوله« :القصبا» شاذ ًا وال
َضورة ،وليس يف كالم سيبويه( )1ما يدل عىل كون مثله شاذ ًا أو َضورة ،قال:
وكان الواجب أن ال يلحق التضعيف املنصوب املنون يف نحو :قوله« :ترتك ما
أبقى الدبا سبسبا» ألن املنصوب املنون ال يضعف كام تقدم( ،)2قال :ولكن
الشاعر محل النصب عىل الرفع واجلر ،وقاسه عليهام.
(ونقل احلركة فيام) أي :يف احلرف املوقوف عليه الذي (قبله ساكن) غري
مدغم نحو( :)3الرد والشد؛ لئال يؤدي إىل فك اإلدغام.
واحرتز بقوله« :ساكن» عن املتحرك؛ إذ احلامل عىل النقل إما الفرار من
الضن باحلركة اإلعرابية كام سيتضح ،وال التقاء
التقاء الساكنني ،أو هو( )4مع ِّ
ساكنني مع حترك ما قبله( ،صحيح) ال معتل؛ لثقل احلركة عليه نحو :زيد
وحوض( ،إال) أن تكون احلركة هي (الفتحة) الكائنة (يف غري اهلمزة) فإهنا
( – )1بل عبارة سيبويه فيها ما يدل عىل أنه َضورة ،قال« :وأما التضعيف فقولك« :هذا خالد» و
«هو جيعل» و «هذا فرج» ,حدثنا بذلك اخلليل عن العرب ,ومن ثم قالت العرب يف الشعر يف
القوايف «سبسبا» يريد السبسب ,و«عيهل» يريد العيهل؛ ألن التضعيف ملا كان يف كالمهم يف
الوقف أتبعوه الياء يف الوصل والواو عىل ذلك ,كام يلحقون الواو والياء يف القوايف فيام ال
يدخله ياء وال واو يف الكالم ،وأجروا األلف َمراهام ألهنا رشيكتهام يف القوايف..إلخ ،فقوله:
ومن ثمة قالت العرب يف الشعر يف القوايف سبسبا..إلخ ،رصيح يف أنه َضورة ،وكذا قوله :كام
يلحقون الواو والياء يف القوايف فيام ال يدخله ياء وال واو يف الكالم .متت
( – )2عبارة الريض :ألن حقه أن يتحرك حرف إعرابه يف الوقف ويقلب تنوينه ألف ًا ال غري ،ومع
حترك حرف اإلعراب يف الوقف ال ألجل اإلتيان بحرف اإلطالق ال يضعف لكن
الشاعر..إلخ .متت
( – )3مثال للمدغم ,فال نقل فيه .متت
( – )4أي :الفرار من التقاء الساكنني مع الضن ـ أي :البخل ـ باحلركة ،قال يف خمتار الصحاح :ضن
بالشء يضن ـ بالفتح ـ ضن ًا ـ بالكرس ـ وضنانة ـ بالفتح ,أي :بخل؛ فهو ضنني به .متت

ال تنقل؛ أما يف املنون فظاهر؛ ألنه يوقف عليه بقلب التنوين ألف ًا عىل الفصيح
كام تقدم( ،)1وأما غري املنون( )2فألن أصله املنون ،وتعريه عن التنوين عارض،
هذا( )3عند سيبويه.
وغري سيبويه جوزه؛ لكونه مثل املرفوع واملجرور سواء يف وجوب إسكان اآلخر.
وأما املنصوب غري املنون املهموز اآلخر فقد ثبت النقل فيه اتفاق ًا؛ خلفاء
اهلمزة ساكنة بعد الساكن.
(وهو) أي :النقل (أيض ًا قليل) كقلة التضعيف ,إال يف اهلمزة فهو كثري
فيها؛ ملا ذكرنا من خفائها ساكنة بعد الساكن.
وإنام قل لتغيري بناء الكلمة يف الظاهر بتحريك العني الساكنة مرة بالضم ومرة
بالفتح ومرة بالكرس ،وإن كانت احلركات عارضة ،وأيض ًا الستكراه انتقال
اإلعراب الذي حقه أن يكون يف األخري إىل الوسط.
وإنام سهل هلم ذلك()4
الفرار من الساكنني ,والضن باحلركة اإلعرابية الدالة
ُ

عىل املعنى ،ولو ثبت ذلك يف مثل «منذ» من املبنيات فاملسهل الفرار من
الساكنني فقط(.مثل :هذا بك ُْر) بنقل الضمة التي عىل الراء إىل الكاف,
(وخ ُبؤ) بنقل ضمة اهلمزة إىل الباء( ,ومررت بب ِ
كر وخبِيء) بنقل الكرسة
فيهام( ،ورأيت اخل َبأ) بنقل فتحة اهلمزة.
(وال يقال :رأيت البكَر) بنقل فتحة الراء؛ ملا عرفت من عدم جريان النقل
ٍ
فتحة غري فتحة اهلمزة( ،وال) يقال( :هذا ِح ُرب) بنقل ضمة الراء إىل الباء,
يف

(وال :من ُق ِفل) بنقل كرسة الالم إىل الفاء؛ ألدائه إىل الوزن املرفوض ،بل جيب
( – )1إال عىل لغة ربيعة حلذفهم الفتحة أيض ًا.
( – )2ملنع رصف أو غريه كاملعرف .متت
( – )3أي :عدم نقل الفتحة يف غري املنون.
( – )4أي :النقل .متت

اإلتباع( )1عند الناقل .ومل يِصح به( )2املصنف ,وكأنه اعتمد عىل فهمه
باملقايسة عىل ما ذكره يف املهموز من قوله :ومنهم من يفر فيتبع.
احلرب وال ُق ُفل،
وقد رصح به( )3الريض وقال :ويف النصب أيض ًا ،فيقول :هذا ِ
احلرب وال ُق ُفل ،ومررت ِ
باحل ِرب وال ُق ُفل؛ ألنه( )4ملا لزمه تسوية الرفع
ورأيت ِ
واجلر فيهام( )5ـ لئال يؤدي إىل الوزن املرفوض ـ أتبعهام املنصوب ،وجعل
األحوال الثالث متساوية.
ولو رصح املصنف يف الضابط باشرتاط عدم أداء النقل إىل وزن مرفوض يف
غري اهلمزة كام رصح بسائر الرشوط وقال« :إال الفتحة أو ما أدى فيه النقل إىل
وزن مرفوض» لكان صواب ًا.
والعج

أنه اعرتض م رشح املفصل عبارته بإهامله هذا الرشط ،ثم أتى

هنا بمثل عبارته.
(ويقال) يف املهموز(:هذا الر ُدؤ) بنقل ضمة اهلمزة إىل الدال( ,ومن الب ِ
طئ)
بنقل كرسة اهلمزة إىل الطاء ،وإن لزم منه الوزن املرفوض اغتفار ًا لذلك يف اهلمزة؛
ملا ذكرنا من خفائها( .ومنهم من يفر) من الوزن املرفوض (فيتبع) يعني يف
املهموز يف األحوال الثالث .قال الريض :وكذا غري املهموز وإن مل يذكره املصنف.
والفرق بني املهموز وغريه أن املهموز يغتفر فيه األداء إىل الوزن املرفوض فيجوز
ذلك كام جيوز االتباع ,وأ َّما غري املهموز فال جيوز فيه إال االتباع.
قال الريض :وهاء الضمري كاهلمزة يف اخلفاء ،فإذا سكن ما قبلها جاز نقل
ضمتها إىل ذلك الساكن ,نحوِ :منُه وعنُه ،قال[ :الرجز]
( – )1بأن يتبع حركة العني حركة ما قبلها .متت
( – )2أي :باإلتباع .متت
( – )3أي :بوجوب اإلتباع .متت
( – )4أي :الناقل .متت
( – )5أي :يف حرب وقفل .متت

عجبـــت والـــدهر كثـــري عجبـــه

مـــن عنـــزي ســـبني مل أَضبـــه()1

ُ

وبعض بني عدي من بني متيم حيركون ما قبل اهلاء للساكنني بالكرس,
فيقولونَ :ضبَتِه وقا َلتِه ،واألول هو األكثر.
واعلم أنه جيوز الوقف عىل حرف واحد كحرف املضارعة ,فيوصل هبمزة

تليها األلف ،وقد يقتِص عىل األلف ,قال[:الرجز]
وال أريــــد الشـــــر إال أن تــــا()2
بــــاخلري خــــريات وإن رش ًا فــــا
أي :إن رش ًا فرش ،وال أريد الرش إال أن تشاء .ويروى :فأاو تأا ـ هبمزة بعدها
ألف ـ ,كأهنا زيدت عىل األلف ألف أخرى إلشباع الفتحة ثم حركت األوىل
للساكنني وقلبت مهزة كام ذكرنا يف دأبَّة.
تنبيه :قد جيري الوصل َمرى الوقف ،والغالب منه يف الشعر للرضورة
الداعية إليه ،قال[ :الرجز]
ملــــا رأى أن ال دعـــ ْه وال شــــبع

مــال إىل أرطــاة حقــف فــالطجع()3

وربام جاء يف غري الشعر ،منه قراءة ابن عامر﴿ :لكنا هو اَّلل ريب﴾ ،وقوله

تعاىل﴿ :كتابيه﴾ و﴿حسابيه﴾ وص ً
ال ,كام يف بعض القراءات.
وقوله تعاىل﴿ :أنا أحيي وأميت﴾ بإثبات ألف أنا.

( – )1البيت لزياد األعجم ،وعنزي :نسبة إىل عنزة ,قبيلة من ربيعة بن نزار ,وهم عنزة بن أسد بن
ربيعة .واالستشهاد بالبيت عىل أن ضمة الباء من «أَضبه» منقولة من اهلاء إليها للوقف .متت
( – )2البيت ينسب للقيم بن أوس ,من بني أيب ربيعة بن مالك ,والشاهد فيه الوقف عىل حرف
واحد كام ذكره الشارح .متت
( – )3الشاهد فيه يف قوله« :أالّ دعه» حيث أبدل التاء هاء يف الوصل إجراء له َمرى الوقف.
والدعة :الراحة والسكون ،قال اجلوهري :والدعة :اخلفض ،واهلاء عوض من الواو ،تقول
منه :ودع الرجل –بالضم – فهو وديع :أي :ساكن ،ووادع أيض ًا ،والشبع ـ بكرس الشني وفتح
املوحدة ـ :نقيض اجلوع .واألرطى :شجر من شجر الرمل ،والواحدة أرطأة .واحلقف -بكرس
احلاء وسكون القاف :-التل املعوج من الرمل .والطجع :أصله اضطجع :وضع جنبه عىل
األرض .ونسب ياقوت والعيني هذا البيت إىل منظور بن حبة األسدي .متت

[

]

[املقصور واملمدود]
وملا فرغ من الوقف رشع يف املقصور واملمدود فقال( :املقصور ما) أي:
اسم متمكن؛ إذ نحو :متى ،وإذا ،وغزا ،وما ،وال ،ال يسمى مقصور ًا يف
االصطالح( ،آخره ألف مفردة) عن ألف قبلها ،احرتز به عن املمدودة يف
نحو :محراء ،وكساء؛ ألهنا يف األصل ألفان ،قلبت الثانية مهزة .وال حاجة إىل
هذا ،فإن آخر قولك«:كساء» و«محراء» مث ً
ال ليس ألف ًا ،بل مهزة ،بىل قد كان ذلك
يف األصل(.كالعصا ،والرحى).
(واملمدود ما) أي :اسم متمكن؛ إذ نحو :هؤالء ،وجاء( ،)1وشاء ،ال
يسمى ممدود ًا يف االصطالح ،وقوهلم«:هؤالء( )2مقصور وممدود»عىل سبيل
التجوز؛ قصد ًا للفرق بني القِص واملد يف هذه اللفظة( .كان بعدها) أي:
األلف (فيه) أي :يف اآلخر (مهز ,ة كالكساء ،والرداء) .قال الريض :واألوىل
أن يقال :املمدود :ما كان آخره مهزة بعد ألف زائدة؛ ألن ماء وشاء ال يسميان
ممدودين يف االصطالح.
ووجه تسميتهام باملقصور واملمدود ظاهر للمقابلة(( .)3و)كل منهام قيايس
وسامعي ,فنقول( :القيايس من املقصور ما يكون قبل آخر نظريه من
الصحيح) الالم (فتحة) يعني أن يكون له نظري يف الصحيح قيايس قبل آخره
فتحة ،كام تقول :إن كل اسم مفعول من باب اإلفعال عىل وزن ُم ْف َعل .فيشمل
الصحيح نحوُ :مك َْرم ،واملعتل نحوُ :م ْعطى ،فقبل آخر نظري نحو :معطى
القيايس من الصحيح فتحة؛ ألنه( )4إذا وقع حرف العلة بعد الفتحة يف مثله
( – )1هؤالء لعدم التمكن ،وجاء وشاء لعدم االسمية .متت
( – )2عبارة اجلاربردي :وأما قوهلم يف هؤال وهؤالء مقصور وممدود فتسمح يف العبارة .متت
( – )3قال الريض :واألوىل يف تسمية املقصور مقصور ًا أنه لكونه ال مد يف آخره وذلك ألنه يف مقابلة
املمدود ,يقال :جيوز يف الشعر قِص املمدود ,أي :اإلتيان باأللف فقط.
( – )4تعليل ملا فهم من سياق الكالم ,تقديره فإذا أردت بناء تلك الصيغة من املعتل الالم وجب أن
يكون مقصور ًا ألنه إذا..إلخ.

انقلب ألف ًا( )1كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.
(و)القيايس (من املمدود ما يكون ما قبله) أي :قبل آخر نظريه من
الصحيح الالم (ألف ًا) كام تقول :إن كل مصدر من أفعل عىل إ ٍ
ِفعال .فيشمل
الصحيح نحو :إكرام ،واملعتل نحو :إعطاء ،فقبل آخر نظري نحو :إعطاء
القيايس من الصحيح ألف؛ ألنه إذا وقع حرف العلة بعد األلف الزائدة انقلب
مهزة كام سيأيت يف اإلعالل إن شاء اهلل تعاىل.
ولو قال« :القيايس من املقصور مقصور يكون له وزن قيايس ما قبل آخره
مفتوح ،ومن املمدود ممدود يكون له وزن قيايس آخره مهزة بعد ألف زائدة»
لكان أوىل؛ لعدم احلاجة إىل توسيط النظري ،ولعدم شمول التعريفني جلميع
القيايس من املقصور واملمدود كام سيتضح لك.
إذا عرفت هذا فقد فصل املقصور القيايس بقوله( :فاملعتل الالم من أسامء
املفاعيل من غري الثالثي املجرد) بأن يكون رباعي ًا كقوقى ،أو مزيد ًا كــأعطى
واشــرتى (مقصــور) قياســ ًا( ,كمعطــى ومشــَّتى) ومقــوقى فيــه؛ (ألن
نظائرها) من الصحيح مفتوح ما قبل آخرها قياس ًا كام عرفــت يف النحــو ،وهــو
ـدحرج( .واملعتـل الـالم مـن أسـامء الزمـان
نحو:
َّتك) ومـ َ
(مكرم ومشـ َ
َ

واملكان واملصدر مام قياسه) ينبغــي أن يكــون املعنــى:مام قيــاس نظــريه مــن
الصحيح؛ ليوافق ما سبق من كالمه ( َم َفعل) -بفتح امليم والعني( -أو ُم ْف َعـل)
()2
(كم ْغـ َزى)
ونحوه -بضم امليم وفتح ما قبل اآلخر -مقصــور أيضـ ًا قياسـ ًاَ ,
مثــال األول( ,و ُم ْل َه ـى) مثــال الثــاين ،ومشــرتى ،ومســتدعى ،ومتسـ ّ
ـىل عنــه،

ومسلنقى فيه ،وغريها ،وكل منهام( )3حيتمل الثالثة كام تقــدم( .ألن نظائرهـا)
( – )1فيحصل اسم آخره ألف وهو معنى املقصور .متت جاربردي.
( – )2مفتعل ومستفعل وغري ذلك ,ومل يذكر املصنف إال مفعالً .متت نجم الدين
( – )3يف نسخة :وكل منها ،وقد اعرتض عىل املصنف عىل هذه النسخة بأنه ال حيتمل الثالثة ما فيه حرف
جر كمسلنقى فيه ومتسىل عنه ،وأما عىل نسخة :وكل منهام فال بأس بقوله :حيتمل الثالثة .متت

[

]

من الصحيح مفتــوح مــا قبــل آخرهــا قياسـ ًا ,أعنــي نحــو( :مقتـل وخمـرج).
وعىل هذا ( )1ال يشمل نحو :موىل ،وموقى ،أعني املثــال الــواوي؛ ألن نظــريهام
من الصحيح مكسور العني ,نحوَ :م ْو ِعد ،ولو فرس قولــه« :مــام قياســه» بــام هــو

الظاهر -أعني قياسه بنفسه ـ ويكون قيد ًا للمصــدر( )2فقــط ،إذ أســامء الزمــان
واملكان من املعتل ال يكــون إال كــذلك( -)3لشــمل ذلــك( ،)4لكنــه ال يوافــق
تعريف املصنف للقيايس من( )5املقصور ،وال قوله :ألن نظائرها.
(و)املعتل الالم من (املصدر من َف ِعل فهو أ ْف َعل أو َف ْعالن أو َف ِعل) أي:
من َف ِعل الذي صفته عىل أحد الثالثة مقصور أيض ًا قياس ًا ،ال ما مل تكن صفته
عىل أحدها نحوَ :فنِي فهو ٍ
فان فنا ًء( ,كالعشى) من عش فهو أعشى ،وهو
َ
ٍ
الذي يبِص يف النهار وال يبِص يف الليل( .والصدى) من صدي فهو صد(،)6
وهو( )7العطش( ،والطوى) من طوي فهو طيان ،وهو اجلوع.
(ألن نظائرها) من الصحيح مفتوح ما قبل آخره ,نحو( :احلول) نظري
العشى ،من َحوِ ل فهو أحول( ،والعطش) نظري الطوى ،من عطش فهو
عطشان( ،وال َف َرق) وهو اخلوف ,نظري الصدى ،من َفرِ ق فهو َفرِ ق ،والنرش عىل
( -)1أي :عىل أن معنى قوله« :مام قياسه» :مام قياس نظريه من الصحيح.
( – )2ال لقوله« :أسامء الزمان واملكان»؛ إذ ال فرق يف املعتل الالم بني أن يكون فعله يفعل ـ بكرس
العني ـ أو غريه فإن اسم الزمان واملكان منه مف َعل ـ بالفتح ـ ،وأما املصدر من املعتل الالم فلم
يتعني فيه ذلك فلذلك قيده به متت جاربردي .قوله« :مام قياسه» احرتاز عن املصدر الغري
امليمي فإنه ال يكون مقصور ًا بالقياس بل يف السامع كدعوى ,وكذا عن ميمي عىل غري الوزنني
كمرجع .متت ابن جامعة.
( – )3بخالف املصدر فقد يكون من املعتل الالم كذلك ,وقد يكون عىل غري ذلك ,نحو :غزا يغزو
غزو ًا ،ورمى يرمي رمي ًا ,ونحو ذلك .متت
( – )4أي :نحو :موىل وموقى ,أعني املثال الواوي .متت
( – )5ألنه اعترب توسط النظري هنالك ،وألن قوله هنا «ألن نظريها» ـ فإن ظاهره عود الضمري إىل
أسامء الزمان واملكان واملصدر ـ ال يوافق ذلك .متت
( – )6هذا مثال لفعل الذي صفته عىل َف ِعل .متت
( – )7أي :الصدى .متت

غري ترتيب( )1اللف.
(و) ال يرد (الغراء) فإن املشهور فيه املد مع أنه من غري باألمر ـ أي :ولع ـ
ٍ
كصدي ,فهو ٍ
كصد ,فإنه (شاذ) خمالف للقياس( ,واألصمعي يقرصه)
غر
ويقولَ :غ َر ًى جري ًا عىل القياس.
ويف كون هذا القسم ـ أعني املصدر املذكور ـ من املقصور القيايس نظر؛ ألنه
ال قياس لنا إىل أن كل َف ِعل من الصحيح صفته عىل أحد الثالثة يكون مفتوح ًا ما
قبل( )2آخر مصدره ،وال إىل أن كل مصدر َف ِعل من الناقص الذي صفته عىل
أحدها يكون مقصور ًا ،أال ترى إىل قوهلمَ :خزِ ي خيزى ِخ ْزي ًا فهو(َ )3خ ْزيان،
ور ِو َي َي ْر َوى ر ّي ًا فهو ريان .وكأنه أراد بالقياس يف هذا املوضع( )4ما يعم
َ
الغالب؛ فلذلك جعل هذا ومجع ُف ْعلة وفِ ْعلة وأسامء األصوات التي ستأيت
ومفرد أفعلة قياس ًا.
زى) مجع عروة ِ
رى ِ
وجزية
وج ً
(و)املعتل الالم من (مجع ُف ْعلة وفِ ْعل ,ة ك ُع ً
مقصور أيض ًا قياس ًا (ألن نظائرهام) من الصحيح مفتوح ما قبل آخره قياس ًا,
نحوُ ( :ق َرب) مجع ُقربة -بضم القاف( -و ِق َرب) مجع ِقربة -بكرس القاف.-
ومن املقصور القيايس الذي شمله تعريف املصــنف ومل يــذكره يف التفصــيل:
كل مذكر لفعالء املعتل المه مــن األلــوان واحلــىل كــأحوى وحــواء؛ ألن نظــريه
مفتوح ما قبل آخره نحو :أمحر.ومن الذي ال يشمله تعريفه :ما عرفت من نحــو:
املوىل واملوقى ،وكل مؤنث ألفعل التفضيل( ،)5وكل مؤنث بغري هاء لفعالن()6
( – )1ألنه يف اللف قدم فعالن عىل فعل ويف األمثلة قدم فعل ويف النظري قدم نظري الطوى عىل نظري الصدى .متت
( – )2بل قد يكون ساكن ًا ,نحو :سكر سكر ًا فهو سكران .متت
(– )3قال الريض :بل جيب أن يكون مقصور ًا إذا كان مفتوح الفاء والعني .متت
( – )4أي :يف املقصور واملمدود .متت منه
( – )5نحو :فضىل أفضل .متت
( – )6نحو :سكرى سكران .متت
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الصفة ،وكل مجــع لفعيــل بمعنــى مفعــول إذا تضــمن معنــى الــبالء( )1واآلفــة،
وكل مؤنث باأللف من أنواع املش كالقهقرى واخلوزىل والبشكى واملرطى (،)2
وكل ما يدل عىل مبالغة املصدر من املكسور فاؤه املشدد عينه ِ
كاحل ِّثيثي.
وأما تفصيل املمدود القيايس فذكره بقوله( :و)املعتل الالم من (نحو:
والر َماء) -بتخفيف امليم( -واالشَّتاء واالحبنطاء( ))3أي :كل
اإلعطاء
ِّ
ٍ
ٍ
ِ
مكسور األول لغري الثالثي املجرد (ممدود) قياسي ًا؛ (ألن
منقوص
مصدر
نظائرها) من الصحيح قبل أواخرها ألفات ,نحو( :اإلكرام ،والطالب،
واالفتتاح ،واالحرنجام ،و)املعتل( )4الالم (من أسامء األصوات
املضموم أوهلا).ال غري املضوم أوهلا كالنَّ ِع ّي ,ونظريه من الصحيح الزئري

لصوت األسد ،والنهيق لصوت احلامر ـ ممدود( )5أيض َا قياس ًا( ,كالعواء

والثغاء) األول :اسم لصوت الذئب والكلب عند تأذيه من برد أو غريه،
والثاين :اسم لصوت الشاة؛ (ألن نظائرها) من الصحيح ما قبل آخره ألف
قياس ًا ,نحو( :النباح والرصاخ ،و) املعتل الالم من (مفرد أ ْف ِعلة نحو:
ِك َساء و َق َباء) و ُد َعاء ممدود أيض ًا قياس ًا؛ (ألن نظائرها) من الصحيح [ما قبل
آخره ألف قياس ًا نحو]ِ :
(خامر و َقذال) و ُغراب.
ويف عده مفرد أفعلة من القيايس نظر عىل تعريفه؛ ألنه إنام يصح لو مل تكن أفعلة
مجع ًا يف الصحيح إال ملا قبل آخره ألف ،أو الغالب عليه كونه مجع ًا له ،وليس كذلك؛
( – )1كقتىل وجرحى .متت
( )2القهقرى :الرجوع إىل خلف .واخلوزىل :مشية فيها تثاقل وتبخرت .والبشكى :خفة املش.
واملرطى :االرساع يف املش.
( – )3مصادر أعطى ورامى واشرتى واحبنطى .متت ركن
( – )4مبتدأ .متت
( – )5خرب املبتدأ.

فإنه جيمع عليه ما قبل آخره ياء كرغيف ،أو واو كعمود ،كام عرفت يف اجلمع.
وأما عىل التعريف الذي ذكرناه فوجهه ما ذكرنا من أن املراد بالقيايس ما يعم
الغالب ،والغالب يف مفرد أفعلة إذا كان معت ً
ال أن يكون ما قبل آخره ألف ،وقد
جييء غريه نحو :أندية وأنجية يف مجع َن ِدي و َن ِجي،
(و)ال يرد مفرد أندية ,فإنه مفرد أفعلة مع أنه مقصور؛ ألنا نقول( :أندية) يف
مجع ندى(( )1شاذ).
ومن املمدود القيايس ومل يشمله تعريف املصنف :كل مؤنث بغري التاء
ألفعل الذي لأللوان واحلىل كأمحر ومحراء.
وملــا فــرغ مــن القيــايس املقصــور( )2واملمــدود ذكــر الســامعي هلــام فقــال:
(والسامعي) من املقصور (نحو :العصـا والرحـى ،و)مــن املمــدود نحــو:
(اخلفاء واألباء ( )3مام ليس له نظري) قيايس يف الصحيح قبل آخــره فتحــة()4

مجل يف األول ،وال نحو:
أو ألف( )5حتى (حيمل عليه) ،وال ينفع ُوجدان نحوَ َ :
َقذال ِ
وخامر يف الثاين؛ إذ ليس بقيايس ،وعىل قياس ما ذكرنا( )6ينبغي أن يقال:مام

ليس له قياس ملا عرفت (.)7

( )1الندى :البلل ,وقيل :ما سقط آخر الليل .ومجعه عىل أندية شاذ.
( )2يف نسختني للمقصور.
( )3األباء -بالفتح واملد :-القصب ,والواحدة أباة .وأما االباء ـ بالكرس ـ فممدود قيايس؛ ألن له
نظري وهو النفار واجلامح.
( – )4يف املقصور .متت
( – )5يف املمدود .متت
( – )6يف تعريف القيايس من املقصور واملمدود .متت منه
( )7من عدم احلاجة إىل توسيط النظري الخ.

[
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[ذو الزيادة]
الزيادة
,
وملا فرغ من املقصور واملمدود رشع يف ذي الزيادة فقال( :ذو
حروفها) عرشة جيمعها قولك( :اليوم تنساه ،أو سألتمونيها) قيل :سأل
تلميذ َ
شيخه عن حروف الزيادة فقال :سألتمونيها ,فظن أنه مل جيبه إحالة عىل ما
أجاهبم به قبل هذا ،فقال :ما سألناك إال هذه النوبة ،فقال الشيخ :اليوم تنساه،
فقال :واهلل ال أنساه ،فقال :قد أجبتك يا أمحق ,مرتني .أو (السامن هويت)
قيل :إن املربد سأل املازين عنها فقال:
الســـــ َمان َف َت َّي ْمن َِنـــــي
هويـــــت ِّ

ومــا كنــت قــدم ًا هويــت الســامنا

فقال :أنا أسألك عن حروف الزيادة وأنت تنشدين الشعر ,فقال :قد أجبتك مرتني.
وقد مجع ابن خروف منها نيف ًا عىل عرشين تركيب ًا حمكي ًا وغري حمكي ،قال:
وأحسنها لفظ ًا ومعنى قوله:
احلروف الزائدات عن اسمها
سألت
َ

فقالــت ومل تبخــل :أمــان وتســهيل

وملا مل يكن معنى كوهنا حروف زيادة أهنا ال تكون إال زائدة ـ إذ ما منها
حرف إال ويكون أص ً
ال يف كثري من املواضع ـ َف َّرس املراد بقوله( :أي :التي ال
تكون الزيادة) عىل حروف الكلمة األصلية إذا كانت تلك الزيادة (لغري
اإلحلاق)؛ إذ لو كانت لإلحلاق فقد تكون منها كجدول ،وقد تكون من غريها:
كقردد( .و)لغري (التضعيف) أي :التكرير مع اإلدغام؛ إذ لو كانت
للتكرير( )1فقد تكون منها كس ّلم ،ومن غريها كق َّطع( ,إال منها) أي :من هذه
احلروف .ولو أريد بالتضعيف مطلق( )2التكرير لكان قوله« :لغري
اإلحلاق»موه ًام أنه يكون اإلحلاق بغري التضعيف من غري هذه احلروف,
( – )1أي :مع اإلدغام .متت
( – )2أي :بدون قيد مع اإلدغام .متت

وليس كذلك ،بل ال يكون إال منها ،ولكان يكفي قوله« :لغري التضعيف»؛ إذ
الزيادة للتضعيف سواء كان التضعيف لإلحلاق أو لغري اإلحلاق قد يكون منها
وقد يكون من غريها.
(ومعنى اإلحلاق :أهنا) أي :الزيادة ،أي :حروفها (إنام زيدت لغرض
جعل مثال عىل) وزن (مثال أزيد منه) بأن تزيد عىل الثالثي حرف ًا ليوازن
الرباعي ،أو تزيد عليه حرفني ،أو عىل الرباعي حرف ًا ليوازن اخلاميس (ليعامل
معاملته) يف التصاريف ،وقد تقدم تفصيل ذلك.
(فنحو :قردد) وجدول (ملحق بجعفر)؛ إذ ال غرض يف الزيادة غري اإلحلاق
املذكور( ،ونحوَ :م ْقتَل) ِ
وحمْ َلب (غري ملحق) بجعفر ودرهم؛ (ملا ثبت من
قياسها) أي :قياس زيادة امليم يف مثل هذا املوضع (لغريه) أي :لغري اإلحلاق :من
املصدر ،أو الزمان ،أو املكان يف األول ،واآللة يف الثاين .وليس ألحد أن يرتكب
كون احلرف املزيد إلفادة معنى لإلحلاق أيض ًا؛ ألنه لو كان كذلك مل يدغم نحو:
ينكرس وزن جعفر ،وال نحوِ :مس ّلة ِ
وخمدّ ة؛ لئال ينكرس وزن
أشد ومر ّد؛ لئال
َ
درهم ،كام ال يدغم مهدد وقردد حمافظة عىل وزن جعفر.

(ونحو :أفعل وف َّعل وفاعل كذلك) أي :غري ملحقة بدحرج (لذلك)
أي :ملا ثبت من قياس زيادهتا لغري اإلحلاق ،كام تقدم يف بيان معانيها( ،وملجيء
مصادرها خمالفة) ملصدر نحو :دحرج؛ إذ يأيت فيه فعللة ،بل هو املشهور كام
تقدم ،وال يكفي موافقة إفعال وف ّعال وف ْي َعال لدحراج؛ إذ املخالفة يف يشء من
التصاريف تكفي يف الداللة عىل عدم اإلحلاق.
(وال تقع األلف لإلحلاق يف االسم) وأما يف الفعل فقد تقع نحو :تغافل
عنده كام تقدم( ,حشو ًا) أي :وسط ًا ،ال آخر ًا فقد تكون لإلحلاق ،نحو :أرطى
و ِم ْع َزى( ,ملا يلزم من حتريكها) إذا كانت كذلك ،وال جيوز حتريك األلف يف
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موضع حرف أصّل ،وإنام وجب حتريكها ألن الثاين يف نحو« :خاتم»يتحرك يف
التصغري ،وكذلك الثالث نحو :حامر ،والرابع الوسط أيض ًا يتحرك يف التصغري
والتكسري إذا حذف اخلامس ،وأما اآلخر فقد ال يتحرك كسلمى وبرشى.
قال نجم األئمة :واالعرتاض عليه أنه ال منع من حتريك األلف يف مقابلة
احلرف األصّل ,وأيش املحذور فيه؟ ومع التسليم فإنه ال يلزم حتريكها يف نحو:
ُعالبِط ال يف التصغري وال يف التكسري ،بل حتذف( ،)1فال بأس بأن تقول :هو
ملحق بقذعمل ،وقوهلم :الرابع الوسط يتحرك يف التصغري والتكسري إذا حذف
اخلامس ليس بمستقيم؛ ألن األلف تقلب إذ ًا يا ًء ساكنة ,فيقال :رسيد ْيح يف
رسداح ،ومع التسليم يلزمهم أال تزاد األلف يف األخري ،يعني لإلحلاق نحو:
أرطى ومعزى؛ ألنه يتحرك األلف فيه باحلركة اإلعرابية بعد قلبها ياء.
وملا مل يؤد األمر إىل حتريك األلف وسط ًا يف الفعل( )2حكم الزخمرشي -
وتقبله املصنف -بأن ألف نحو :تغافل لإلحلاق بتدحرج ،وهو َو َهم؛ ألن
األلف يف مثله غالبة يف إفادة معنى كون الفعل بني اثنني فصاعد ًا ،وما كان ملعنى
متفق عىل أنه ال يكون لإلحلاق.
ثم قال :وملا مل يقم دليل عىل امتناع كون األلف يف الوسط لإلحلاق جاز أن
ساس ٍم»و« َ
عامل»و«خا َتم» بكوهنا لإلحلاق بجعفر ،وبكوهنا يف «عالبط»
حيكم يف « َ
لإلحلاق بقذعمل ،انتهى.
وأما نحو« :حامر»فال يمكن إحلاقه بقمطر جلمعه عىل أمحرة ومحر ،ومجع
قمطر عىل قامطر.

( – )1إذ تقول يف التكسري :عالبيط ،واأللف ألف اجلمع ،ويف التصغري :عليبيط بحذفها.
( – )2لعدم تصغريه وتكسريه .متت

وملا كانت الزيادة بخالف األصل مل يكن هلا بد من عالمة فبينها بقوله:
(ويعرف الزائد) بأحد أمور ثالثة( :باالشتقاق) وهو كون إحدى الكلمتني
مأخوذة من األخرى ،كام يعرف زيادة ألف ضارب بأخذه من الرضب( ،وعدم
النظري) كمعرفة زيادة التاء يف ُت ْر َتب -بضم التاء األوىل وفتح الثانية -لعدم
وجود ُف ْع َلل عند سيبويه( .وغلبة الزيادة) كمعرفة زيادة مهزة نحو :أصبع
لغلبة زيادة اهلمزة يف مثله ،وسيأيت تفصيل ذلك إن شاء اهلل تعاىل.
(و)إذا تعارض مقتىض هذه الثالثة بأن يقتيض أحدها زيادة حرف واآلخر
آصالته -وسيتضح لك ذلك -فالعمل عىل (الَّتجيح عند التعارض) كام
ستقف عليه إن شاء اهلل تعاىل.
(واالشتقاق املحقق( ))1أي :الظاهر القريب (مقدم) عىل ما يعارضه من
اشتقاق غري واضح ،أو عدم نظري ،أو غلبة زيادة ،أو كون األصل أصالة احلرف،
ووجهه( )2ظاهر( .فلذلك) أي :فألجل أنه يعرف الزائد باالشتقاق وأنه مقدم
(حكم بثالثية عنسل) للناقة الرسيعة ،من العسالن ,وهو الرسعة ،فالنون زائدة،
(وشأمل وشمأل) بمعنى :الشامل ،يقال :شملت الريح -إذا هبت شامالً ,فاهلمزة

( – )1هو ما تكون الداللة فيه عىل املعنى املشرتك واضحة كضارب وَضب ،وما مل تظهر فيه فهو
شبهه كاشتقاق هجرع من اجلرع ،واالشتقاق املحقق َضوب منها ما تعني اشتقاقه من يشء،
ومنها ما دار بني شيئني فصاعد ًا من غري ترجيح ألحد األمرين أو األمور ,و الثالثة مقدم عىل
عدم النظري والغلبة .متت عصام.
(*) -وخرج باملحقق شبهة االشتقاق بأن تكون الداللة عىل املعنى املشرتك غري ظاهرة كهجرع
للطويل عند القائل بأنه من اجلرع ,وهو ما استوى من الرمل ,وسيأيت بيان حكمه .متت زكريا
( – )2إذ احلكم به قطعي .متت جاربردي.
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زائدة( ،ونِ ْئ ِدل) كزبرج ،وهو الكابوس( ،)1من الندل ،وهو االختالس ،كأنه
يندل الشخص ,أي :خيتلسه ويأخذه بغتة ،فاهلمزة فيه زائدة( ،ورعشن)
الر ْع َشة ،فالنون زائدة( ،وفرسن)كزبرج ,مقدم
كجعفر ,بمعنى :املرتعش ,من َّ
خف البعري؛ ألنه يفرس به ,أي :يدق ،فالنون زائدة( ،وبِ َل ْغن) كقمطر ,من

(وحطائط(– ))3باهلمز :-الصغري ،كأنه حط عن
البالغة( ،)2فالنون زائدة,
ُ
مرتبة الكبري ،فاأللف واهلمزة زائدتان( ،و ُدالمص) وهو الدرع الرباقة اللينة،
بمعنى :الدليص والدالص ،وقد دلصت الدرع ,أي :النت ،فاأللف وامليم
زائدتان( .وقامرص) بمعنى :القارص ،وهو اللبن الذي اشتدت محوضته،
فاأللف وامليم زائدتان ،والثالثة ك ُعالبط(.)4
ِ
(وهرماس وفِرناس) كدحراج ,لألسد الشديد ،من اهلرس والفرس،
(وزر ُقم) كربثن ،وهو األزرق ،فامليم
فامليم والنون مع األلف زوائد فيهامُ .
زائدة( ،و ِقنعاس) كدحراج ،وهو البعري العظيم ،من القعس ,وهو :الثبات،
يقالِ :ع َّزة قعساء ,أي :ثابتة؛ ألن العظيم يثبت وال يربح ،فالنون واأللف
زائدتان( ,و َت ْر َن ُموت) َت َرن ُم( )5القوس عند النزع ،قال[ :الرجز]
اوب القــــوس برتنموهتــــا()6
ُجتـــ ِ
..................
( – )1الكابوس ما يقع عىل اإلنسان بالليل ويقال هو مقدمة الِصع .متت صحاح.
( – )2قال اجلاربردي :من البلوغ .متت
( – )3لظهور اشتقاقه من احلط .متت
( – )4يف الوزن العرويض ال الِصيف ,فاألول وزنه فعائل ,والثاين مفاعل ،والثالث فامعل ،ووزن
عالبط فعالل ،فال توافق يف الِصف .متت
( – )5الرنم –بالتحريك :-الصوت ،وقد رنم ـ بالكرس ـ وترنم إذا رجع صوته ,والرتنيم مثله,
وترنم الطائر يف هديره ,وترنم القوس عند اإلنباض ,والرتنموت الرتنم .متت صحاح
( – )6البيت من الرجز املشطور ,وهو مع بيتني آخرين:
رشيانـــــة تـــــرزم مـــــن عنتوهتـــــا

جتــــــاوب القــــــوس برتنموهتــــــا

تســــــتخرج احلبــــــة مــــــن تابوهتــــــا

=

فالتاءان والواو زوائد ،فقد عرفنا زيادة األحرف املذكورة يف األمثلة
املذكورة باالشتقاق املحقق الواضح ،وقدم عىل كون األصل أصالة احلرف.
ومل نعرف زيادهتا( )1بعدم النظري؛ ألن تقدير أصالة احلرف ال يوجب
ارتكاب وزن نادر ،وال بغلبة الزيادة؛ ألهنا( )2ليست من الغوالب يف مواضعها
املذكورة ,عىل ما جييء إن شاء اهلل تعاىل.
(وكان) عطف عىل « ُح ِ
كم» ،وانظر( )3مل فصل ألنْدد ًا وما بعده عام قبله
ِ
ِ
وتعيني األوزان؟ (ألندد) بمعنى األلد ,من اللدد :وهو شدة
بتوسيط كان
اخلصومة (أ َفنْ َعالً) فاهلمزة والنون زائدتان لالشتقاق ،وإال ففيه ثالثة غوالب
يمكن احلكم بزيادة اثنني منها :إما اهلمزة والنون -كام تقدم -فهو من لدد ،أو
اهلمزة وإحدى الدالني فيكون من لند ،أو النون وإحدى الدالني ,فيكون من
ألد ،فباالشتقاق الواضح اختري الوجه األول من الثالثة.
(و)كان (معد) وفيه غالبان :امليم وإحدى الدالني (ف َعالًّ) باحلكم بزيادة
إحدى الدالني وأصالة امليم؛ (ملجيء متعدد) روي أن عمر قال« :اخشوشنوا
ٍ
بمعد ،وهو معد بن عدنان أبو العرب ،أي :دعوا التنعم
ومتعددوا» ،أي :تشبهوا
ِ
وزي العجم ،كام ورد يف حديث آخر(( :عليكم بال ِّلبسة املعدية)) ,قال سيبويه:
والرشيانة ـ بفتح الشني وكرسها ـ :شجر تتخذ منه القيس .وترزم :مضارع من أرزمت الناقة,
إذا أنت وصوتت من غري أن تفتح فاها .والعنتوت :احلز يف القوس .وجتاوب :مصدر تشبيهي
نصب عىل أنه مفعول مطلق ،ويروى :جتاوب بصيغة املضارع .واحلبة :سويداء القلب ,وجعل
القلب تابوهتا كام قيل القلب تابوت احلكمة ،قال يف رشح شواهد الشافية :إن الشارح تبع ابن
جني يف رواية :جتاوب القوس ,والصواب ما أنشده اجلوهري :جتاوب الصوت ،واملعنى
جتاوب صوت الصيد يعني إذا أحست بصوت حيوان أجابته برتنم وترها.
( – )1أي :األحرف املذكورة .متت.
( - )2أيَ :مموع الزيادة وإن كانت األلف يف بعضها من الغوالب ,لكن َمموع األلف وما انضم
إليها ليست من الغوالب .متت منه.
( – )3يعني أنه وإن ظهر لفصل بعضها وجه مل يظهر لفصل مجيعها كجرائض وسنبتة وبلهنية
وانقحل و ِع َر ْضنَة وخنفقيق وعفرنى ،وأما باقيها فيظهر وجه الفصل فيه .متت منه رمحه اهلل.

[

]

لو مل تكن امليم أصلية لكان متعدد متفعل ،ومل جييء يف كالمهم.
(ومل يعتد بتمسكن( )1ومتدرع) إذا لبس املدرعة ،وهي قميص صغري
ضيق الكمني ،أو لبس الدرع ،ودرع املرأة:قميصها( ,ومتندل) إذا مسح بيده
املنديل ,مع أن كل واحد منها َمت َ ْف َعل (لوضوح شذوذه)؛ ألهنم إنام فعلوا ذلك
توه ًام أن امليم يف كل منها( )2أصلية ،وهي قليلة االستعامل ردية ،واملشهور

تدرع وتسكّن وتندّ ل.
الفصيحّ :

(و) كان (مراجل) وهي ثياب الويش(( )3فعالل) ,وكان ينبغي نظر ًا إىل

غلبة الزيادة أن حيكم بزيادة امليم؛ لكونه يف األول مع ثالثة أصول ،لكن سيبويه
حكم بأصالتها لقول العجاج[:الرجز]
....................

بشـــــية كشـــــية ا ُملمرجـــــل()4

َ

ولذلك قال املصنف( :ملجيء ثوب ممرجل) وهو الذي فيه نقوش عىل
ِ
املراجل ,كام قال امرؤ القيس:
صورة
فقمت هبــا أمشـــي جتــر وراءنــا

عىل إثرنــا أذيــال مـ ٍ
ـرط مر ّجـل()5
َُ

( – )1جواب سؤال وهو أن يقال :ال نسلم عدم َميء متفعل ملجيء هذه األمثلة فأجاب بأنه شاذ.
متت ابن جامعة.
( – )2أي :من مسكني ومنديل ومدرعة .متت
( – )3الويش :نقش الثوب ,ويكون من كل نوع ،وشا الثوب :حسنه ونمقه .متت قاموس
( – )4الرجز للعجاج كام قال الشارح ،والشية :هي اللون خيالطه لون آخر ،ومنه سمي الويش
الختالف ألوانه ,كأنه شبه يف البيت اختالف لون الثور الوحش ملا فيه من البياض والسواد
بويش املراجل واختالفه .واستشهد بالبيت عىل أن املمرجل وزنه عند سيبويه مفعلل .متت من
رشح شواهد الشافية.
( – )5البيت المرئ القيس .واملرط ـ بكرس امليم ـ :كساء من خز أو من صوف ،واستشهد به عىل أن
املرجل معناه :الذي فيه صورة الرجال ،ومل يروه رشاح املعلقات باجليم ،وإنام رووه باحلاء
املهملة ،وهو الذي فيه صورة الرحال بالويش ،وما رواه باجليم إال الصاغاين يف العباب ،قال:
روي مرجل ـ باجليم ـ :أي :معلم ،وباحلاء ,أي :موشى شبيه ًا بالرحال..إلخ .انظر رشح
شواهد الشافية.

أي :الذي فيه صورة الرجال .فحكم بأصالة امليم؛ لئال يكون وزنه ُمم َ ْف َع ً
ال
وليس بموجود يف كالمهم ،فقدم االشتقاق عىل غلبة الزيادة.
(و)كان (ضهيأ) فع ً
أل بزيادة اهلمزة ،وإن مل يكن فعأل موجود ًا يف غري هذا
الوزن؛ ملجيء ضهياء كحمراء بمعناه ,أعني املرأة التي ال حتيض؛ ألهنا تضاهي
الرجال ,وهي فعالء بال خالف؛ لكونه غري منِصف ،فاهلمزة فيه زائدة،
فكذلك األول الذي بمعناه.
(و) كان (فينان فيعاالً) بزيادة الياء وأصالة النون ,يقال :رجل فينان ،أي:
حسن الشعر طويله ،وهو منِصف ،وفيه غالبان يف الزيادة غري األلف -فإنه ال
كالم مع إمكان ثالثة أصول غريه يف زيادته( -)1أحدهام :النون :إما ألنه
تضعيف مع ثالثة أصول ،وإما لكون األلف والنون يف اآلخر مع ثالثة أصول،
والثاين :الياء مع ثالثة أصول ،والواجب احلكم بزيادة الياء بشهادة االشتقاق؛
(ملجيء َفنَن)؛ ألن الفنن الغصن ،والشعر كالغصن.
(جرائض) كعالبط ( ُفعائالً) باحلكم بزيادة اهلمزة ،وإن لزم
(و) كان ُ
منه( )2عدم النظري؛ (ملجيء ُجرواض) بمعنى ُجرائض ،وهو العظيم [البطن]
الضخم من اإلبل ،وليس يف ُجرواض مهزة؛ فتكون مهزة جرائض زائدة ،وهام
من تركيب جرض بريقه ,إذا غص؛ ألن الغصص مام ينتفخ له.
(و) كان ( ِمعزى فعىل) ،وفيه غالبان :األلف مع ثالثة أصول ،وامليم مثله،
لكن حكمنا بزيادة األلف بشهادة االشتقاق؛ (لقوهلم :معز) بمعناه ،وال ألف
فيه ،وا ْل َم ْعز -بسكون العني وفتحه -خالف الضأن.
(و) كان (سنبتة) وهي حني من الدهر (فعلتة) بزيادة التاء ـ ال فعللة ـ وإن

( – )1أي :األلف .متت
( – )2أي :من احلكم بزيادة اهلمزة .متت

[

]

لزم منه عدم النظري بشهادة االشتقاق؛ (لقوهلمَ :سنْب( ))1بمعناه ،يقال :مىض
سنب من الدهر وسنبتة ،أي :حني منه.
قال الريض :وال منع من احلكم بزيادة نون سنبتة؛ ألن السبت أيض ًا احلني
من الدهر.
(و)كان (بلهنية ُف َع ْلنية) بزيادة الياء والنون ـ ال فعل ِّية كسلحفية -وإن لزم
منه عدم النظري؛ بشهادة االشتقاق؛ ألنه مأخوذ (من قوهلم :عيش أبله) أي:
غافل عن الرزايا كالرجل األبله فإنه غافل عن املصائب ال يبايل هبا فيصفو
عيشه ،وبُ َل ْهنِية العيش :خفضه(.)2
(و) كانت (ال ِع َر ْضنة( ))3وهي مشية يف اعرتاض ,أي :أخذ عىل غري
الطريق من النشاط (فِ َع ْلنة) ل ال فع ّلة ِ
حلة ِ
حلة ل وإن لزم منه عدم
وربَ ْ
كس َب ْ
النظري؛ بشعادة اال تقاق؛ ألهنا مأخوذة (من االعَّتاض) وال نون فيه.
(و) كان ( َأ ُّو ُل أفعل) ـ ال فوع ً
ال ـ بشهادة االشتقاق؛ (ملجيء األُوىل) يف

مؤنثه ،واألُ َول يف مجع مؤنثه ،وال شك يف أهنام ال ُفعىل وال ُف َعل ،وال جييء من
فوعل مثل ذلك؛ ألن مؤنثه فوعلة ،ومجعها فواعل كجوهرة وجواهر.
واختلف يف تركيبه أهو من َو َول ،أو من وأل ،أو من أول؟ (والصحيح أنه

من وول) وإن مل يوجد ما فاؤه وعينه واو غريه( ،ال من وأل( ،)4وال من
أول())5؛ لئال يلزم قلب اهلمزة واو ًا عىل غري القياس.
( – )1سنب بفتح السني وسكون النون .متت
( – )2اخلفض ـ بالفتح ـ :الدعة .متت قاموس
( – )3بكرس العني وفتح الراء وسكون الضاد .متت ابن جامعة
( – )4وقيل :إنه من وأل ,فأصله أوأل ,فقلبت اهلمزة واو ًا عىل غري القياس ،والقياس نقل حركتها
كمقروة أصله مقروءة فقلبت
إىل الواو ألصالة الواو ,وإنام يقتيض اإلدغام إذا كانت زائدة
َّ
اهلمزة واو ًا وأدغمتا .متت
( – )5وقيل :إنه من أول ,فأصله أأول ,فقلبت اهلمزة واو ًا عىل غري القياس وأدغمتا ,والقياس قلب
اهلمزة ألف ًا لسكوهنا وانفتاح اهلمزة التي قبلها ,لكن القائل به قلبها واو ًا ملصلحة اإلدغام

=

حل) وهو الشيخ القحل ،أي :اليابس (إ ْن َف ْعالً) ال فِ ْع َل ًّ
ال
(و)كان (إ ْن َق ْ
ِ
كج ْر َدحل( ،)1وإن لزم منه عدم النظري ،بشهادة االشتقاق (ألنه) مأخوذ (من)
قوهلمَ ( :ق ِ
حل( ،)2أي :يبس ،و) كان ( ُأفعوان) وهو ذكر األفاعي (أف ُعالنا)
باحلكم بزيادة اهلمزة والنون وأصالة الواو ،بشهادة االشتقاق (ملجيء أفعى)
وهو أفعل قطع ًا النِصافها( ،)3ولوال ذلك( )4جلاز أن يكون فعلوان ًا كعنفوان؛
ألن فيه ثالثة غوالب غري األلف -فإنه ال كالم يف زيادته إذا أمكن ثالثة أصول
غريه :-النون مع ثالثة أصول ،وكذلك الواو واهلمزة .فإن حكمت بزيادة
اهلمزة مع الواو فهو :أفعوال ،ومل يأت يف األوزان ،وإن حكمت بزيادة اهلمزة
مع النون فهو أفعالن كأقحوان ،وإن حكمت بزيادة الواو والنون فهوُ :ف ْع ُلوان
ك ُعنْفوان ،فقد تردد بني األُ ْف ُعالن وال َف ْع ُلوان()5؛ فحكمنا باألول بشهادة أفعى.
(و)كان (إضحيان إفعالن ًا) بشهادة االشتقاق؛ ألنه مأخوذ (من
الضحى) يقال :يوم إضحيان ،أي :ميضء ،وليلة إضحيانة( ،)6من ضحى,
أي :ظهر وبرز ،ولوال االشتقاق هنا ـ أيض ًا ـ لعرفنا بعدم النظري أنه إفعالن
كإسحامن جلبل ،وإربيان لنوع من السمك؛ ألن فعليانا وإفعياالً مل يثبتا ،لكن ال
يلتفت إىل املعرفة بغري االشتقاق مع إمكان املعرفة به.
(و)كان (خنفقيق) للداهية (فنعليالً) باحلكم بزيادة النون والياء( )7وأحد
املستجلب للخفة .متت
( – )1الضخم من اإلبل .متت
ِ
(َ – )2ق َحل ,كمنع ,قحوالً ،وكعلمَ ,ق ْحالً ،أو حيرك ،و ك ُعن َي قحوالً:إذا يبس جلده عىل عظمه,
كتقحل .متت قاموس
( – )3أي :انِصاف أفعى دليل عىل أهنا أفعل ال فعىل وإال ملنعت الِصف أللف التأنيث .متت
( – )4أيَ :ميء أفعى .متت
( – )5لعدم أفعوال كام تقدم .متت
( – )6ليلة ضحياء :مضيئة ال غيم فيها ,وكذلك ليلة إضحيانة ـ بالكرسـ .متت صحاح
( – )7أما الياء فمفروغ من زيادهتا ,ومل تكن لفظة «والياء» موجودة يف بعض النسخ .متت واهلل أعلم بالصواب.

[

]

املضعفني؛ بشهادة االشتقاق؛ ألنه (من َخ َفق) أي :اضطرب؛ ألن يف الداهية
اضطراب ًا وقلق ًا ملن وقع فيها ،وهي أيض ًا مضطربة متزلزلة ،ولوال االشتقاق جلاز
أن يكون التضعيف هو الزائد فقط()1؛ لكونه غالب ًا يف الزيادة ,وتكون النون
أصلية؛ ألهنا ليست من الغوالب ،فيكون خنفقيق ملحق ًا بسلسبيل بزيادة النون
والياء والتضعيف.
(فعلنى) باحلكم
(عفرنى) وهو األسد القوي املعفر لفريسته
(و) كان
ً
ً
بزيادة النون واأللف؛ بشهادة االشتقاق؛ ألنه (من ال َع َفر) –بالتحريك -وهو
الرتاب ،ولوال االشتقاق مل حيكم إال بزيادة األلف؛ ألن النون أصلية وليست
من الغوالب يف موضعها ،وهو ملحق بسفرجل ،ويقال للناقة :عفرناة(.)2
هذا حكم اللفظ إذا رجع إىل اشتقاق واحد واضح.
(فإن رجع إىل اشتقاقني واضحني كأرطى) وهو من شجر الرب(ُ )3يدبغ

به (وأولق) وهو اجلنون(( )4حيث قيل :بعري ِ
آرط) إذا أكل األرطى ،فدل
ٍ
راطيُ ,فأ ِع ّل
(راط) أصله:
عىل زيادة األلف وأصالة اهلمزة(( ،)5و)بعري
ٌّ

ٍ
كقاض( ،)6فدل عىل زيادة اهلمزة وأصالة األلف [فيكون أفعل]( ,وأديم
مأروط) أي :مدبوغ باألرطى ,فدل عىل زيادة األلف( ,و َم ْر ِ
طي) فدل عىل
زيادة اهلمزة( .ورجل مألوق) ل باهلمزة ـ إذا أصابه اجلنون( ,ومولوق) ـ
بالواو ـ,فدل األول عىل أنه من تركيب ألق ،والثاين عىل أنه من تركيب ولق،
( – )1أي :ال النون ,وأما الياء فزائدة قطع ًا ،ولعل قوله هنا «فقط» بناء عىل ما تقدم من أن لفظة
«والياء» غري موجودة يف بعض النسخ .متت
( – )2فلو كانت األلف للتأنيث مل تدخل التاء عليها .متت
( – )3وهو القرض .متت
( – )4يف اجلاربردي وهو املجنون ،واهلل أعلم .متت
( – )5فيكون فعىل.
( – )6أي :استثقلت الضمة عىل الياء فحذفت فالتقى ساكنان فحذفت الياء .متت

(جاز األمران) فيجوز أن يكون أرطى فعىل( )1أو أفعل ،وأن يكون أولق
أفعل أو فوعل؛ الستواء االشتقاقني يف الوضوح.
(وكحسان و) قبان يف( :حامر قبان( ))2فإن األول يرجع إىل احلس( ،)3أو
الضمر( ،)4أو إىل القبن وهو الذهاب يف
احلسن ،والثاين يرجع إىل القبب وهو
ْ
األرض ،واالشتقاقان فيهام واضحان (حيث ُصف) كل منهام فدل عىل أصالة
النون وزيادة أحد املضعفني (ومنع) فدل [املنع] عىل أصالة التضعيف وزيادة النون.
(وإال) أي :وإن مل يكن يف الكلمة اشتقاق واضح ،بــل فيهــا اشــتقاق واحــد
غري( )5واضح وعارضــه عــدم نظــري ،أو غلبــة زيــادة ،أو كــون األصــل أصــالة
احلرف ،أو أكثر( )6وبعضها أوضح من بعض (فالَّتجيح) يرجع إليه يف احلكم
بالزيادة واألصالة ،ويف نسخة الريض ( :)7فاألكثر الرتجيح ،يعني يف مجيع ذلك،

وأشار بقوله« :األكثر» إىل القول بجواز األمرين كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.

(كمألك) بمعنى ملك ،فإنه( )8خمفف منه؛ لقوهلم يف مجع ملك :مالئك
ومالئكة ،ولقوله:
ٍ
ملـــألك
ولســـت جلنـــي ولكـــن

ب()9
تنــزل مــن جــو الســامء َي ُصــ ْو ُ

( – )1وحينئذ تكون ألفه لإلحلاق بجعفر ,ال التأنيث؛ ألن الواحدة أرطاة فلو كانت األلف للتأنيث
مل يدخلها تأنيث آخر .متت
( – )2حامر قبان باإلضافة اسم دويبة كاخلنفساء .متت جاربردي.
( – )3القتل واالستئصال .متت قاموس.
( – )4بفتح الفاء وسكون العني ,بمعنى الضمور ,وهو خفة اللحم .متت شمس علوم.
( – )5كام يف تنبالة وتربوت وسربوت .متت ريض .فمثال تعارض االشتقاق البعيد وعدم النظري:
تنبالة ,قال سيبويه :هو فعاللة ,فإن فعالالً كثري كرسواح ,وتفعال قليل كتلقاء وهتواء كام ذكرنا
يف املصادر ،ورجح بعضهم االشتقاق البعيد فقال :هو تفعالة ,من النبل .متت ريض
( – )6عطف عىل قوله :اشتقاق واحد .متت
( )7أي :نسخة املتن التي رشح عليها الريض.
( – )8أي :ملك خمفف من مألك .متت
( – )9اختلف يف قائل البيت؛ فنسبه بعضهم إىل علقمة بن الفحل ،قال يف رشح الشافية :ومل أجده يف
ديوانه ،وحكى السريايف أنه أليب وجرة السلمي املعروف بالسعدي من قصيدة يمدح هبا عبداهلل

=
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ألزموا الواحد التخفيف()1؛ لكثرة استعامله ،كام ألزموا َأ َرى و ُيرِ ي( ،قيل :هو

معفل) أي :مقدم عينه عىل فائه؛ ألنه مأخوذ (من األلوكة) وهي الرسالة،
فامللك رسول من قبله تعاىل إىل العباد ،فأصوله عىل هذا :مهزة والم وكاف.
(وقال ابن كيسان ):هو (فعأل) بأصالة امليم وزيادة اهلمزة ،وال قلب فيه؛
ألنه مأخوذ (من ا ُمللك( ))2ألنه مالك لألمور التي جعلها اهلل تعاىل إىل تدبريه.
وهو اشتقاق بعيد ،وفعأل قليل ،ال يرتكب مثله إال لظهور االشتقاق كام يف شمأل.
وقال (أبو عبيدة ):هو (م ْف َعل من ألك ،أي :أرسل) فكأنه م ْف َعل بمعنى

املصدر جعل بمعنى املفعول؛ ألن املصادر كثري ًا ما جتعل بمعنى املفعول ،قال:
دار لســعدى إ ْذ ِه مــن هواكــا()3
.........................
أي :من مهوياتك.
ِ
ندور الوزن(،)4
ومذهب أيب عبيدة أوىل؛ لقربه معنى ،وسالمته من

وارتكاب القلب(.)5
ِ
(وموسى) التي هي موسى احلديد ,وهو مؤنث سامعي كالقدر ,اختلف
فيها :فقال البِصيون :هع ( ُم ْف َعل) باحلكم بزيادة امليم واألخذ (من

أوسيت) رأسه ,أي :حلقت .وهذا االشتقاق ظاهر ،وهي منِصفة قبل العلمية
غري منِصفة معها كعقرب ،ثم تنِصف بعد التنكري.

بن الزبري ،ورواه :ولست إلنيس بدل :جلني ،ومل يذكر غريه .ويصوب :ينحدر إىل أسفل ،ويف
الصحاح أصاب املاء يصوب :نزل ،وقال الطيبي :يصوب بمعنى يميل ،واستشهد به عىل أن
أصل ملك مألك .متت
( – )1بحذف اهلمزة .متت
( – )2بضم امليم وسكون الالم .متت زكريا
( – )3البيت من الرجز ،وقبله :هل تعرف الدار عىل ترباكا -بكرس التاء املثناة الفوقية وسكون
الباء .-وترباك :موضع يف ديار بني فقعس .ومل أقف عىل نسبته إىل قائل معني .واالستشهاد به
عىل أن هوى يف قوله :هواك – مصدر بمعنى املفعول ,أي :مهوياتك .متت
( – )4يف الثاين ,أي :مذهب ابن كيسان .متت
( – )5يف األول ,أي :مذهب من قال :هو معفل .متت

(و)قال (الكوفيون) :هي ( ُفعـىل) فهــي مؤنــث بــاأللف ،بــاحلكم بزيــادة
األلف واألخذ (من ماس) يميس ,إذا تبخرت؛ ألن املز َّين يتبخرت .وهو اشــتقاق

بعيد ( ،)1قلبت عندهم الياء واو ًا النضامم ما قبلها ،عىل ما هو مذهب األخفــش
( )2يف مثله كام جييء يف باب اإلعالل.
وأما موسى اسم رجل فقيل :هو أيض ًا ُم ْف َعل؛ بدليل انِصافه بعد التنكري،

و ُف ْعىل ال ينِصف عىل كل حال ،فال ينِصف للعجمة والعلمية ،وينِصف بعد
التنكري كعيسى.
خدَ ب ،وإال()3
بج ْ
وقال الكسائي :هو ُف ْعىل؛ فينبغي أن يكون ألفه لإلحلاق ُ

وجب منع رصفه بعد التنكري.
(وإنسان) اختلف فيه ,فقيل :هو ( ِفعالن) باحلكم بأصالة اهلمزة ،واألخذ (من
ُ
األنس)؛ ألنه يأنس ،بخالف الوحش .وقيل :من اإليناس,أي :اإلبصار ,كقوله
ِ َ َْ ُ َ
تن ،بخالف اجلن.
تعاىل﴿ :إِ ِّن ءانست نارا﴾ [القصص]29:؛ ألنه يؤنس( )4وال َجي ّ
(وقيل ):هو (إفعان) باحلكم بزيادة اهلمزة واألخذ (من نِس) أي :من
أصل نيس وهو النسيان ،فأصله إنسيان ،حذفت المه عىل غري القياس؛ إذ أصل
ََ َ ََْ َ َ
َن ْد َُل َع ْزما[ ﴾115طه]،
اإلنسان آدم عليه السالم ،وقد قال تعاىل﴿ :فن ِِس ولم ِ
(وملجيء) تصغريه عىل (أنيسيان).

واالشتقاق من النسيان يف غاية البعد ،وارتكاب شذوذ التصغري ـ كام يف
( )1واألول أوىل؛ ألن النسبة إىل احللق أكثر منها إىل التبخرت ،وألن مفع ً
ال أكثر من فعىل؛ ألنه يبنى
من كل أفعل ,وألن املسموع فيه الِصف ولو كان فعىل ملا رصف؛ ألن األلف يف فعىل تكون
للتأنيث .متت جاربردي
( )2ليس مذهب األخفش وحده بل مذهب مجيع النحاة كام سيأيت يف اإلعالل أن عني ُفعىل اس ًام ال
صفة تقلب واو ًا .متت
(– )3أي :وإن مل تكن ألفه لإلحلاق بل للتأنيث وجب..إلخ.
( – )4أي :يبِص.
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ُع َش ْي ِشية ـ أهون من ادعاء مثل ذلك االشتقاق.
(و َت َربُوتَ :ف َعلوت) باحلكم بزيادة الواو والتاء؛ ألنه مأخوذ (من الَّتاب
عند سيبويه؛ ألنه الذلول) يقال :مجل تربوت ،أي :ذلول ،ويف الرتاب معنى
الذلة ،قال اهلل تعاىل﴿ :أَ ْو م ِْسكِينا َذا َم ْ َ
ْت َبة[ ﴾16البلد] ،ومل جيعله(َ )1ت َفعوالً؛
الصبي ُي َربِّتُه َت ْربِ ْيت ًا ،أي :رباه ،وحروفه األصول:
بأن يكون من قوهلم :ربَّ َت
َّ
الراء والباء والتاء؛ ذكره يف الصحاح ,مع أن املناسبة املعنوية متحققة بني قوهلم:
َت َربُوت ،وبني قوهلم :ربَّتَه؛ ألن اجلمل إنام يصري ذلوالً بالرتبية واالعتامل.

قيل :إنام حكم سيبويه بذلك ألن التاء بعد الواو تزاد يف مثل هذا البنــاء كثــري ًا

كجربوت يف املبالغة يف التجرب ،وملكوت للملك العظيم ،ويقال :رهبــوت خــري
من رمحوت ،أي :ألن ُترهب خري من أن ُترحم ،ويقــال :رجــل َر َغبــوت؛ فظهــر
رجوع هذا إىل االشتقاقني ()2واألخذ بالرتجيح فيه.

ففي هذه األمثلة اشتقاق أوضح واشتقاق غري أوضح ،وقد رجح األوضح
كام عرفت ،إال يف تربوت ـ عىل ما يف الصحاح ـ فإنه( )3رجح غري األوضح؛ لِام
ادعى من غلبة الزيادة.
رب ْوت) وهو الدليل احلاذق الذي يسرب الطريق
(وقال) يعني سيبويه (يف ُس ْ ُ

وخيربها ،وهو مام فيه اشتقاق واحد معارض بعدم النظري :هو ( ُف ْع ُلول)
ترجيح ًا لعدم النظري عىل االشتقاق ،فقال :هو فعلول كعصفور ،وليس
بفعلوت؛ لندرته( .و)األوىل هاهنا ترجيح االشتقاق واحلكم بكونه فعلوت ًا
ملحق ًا بعصفور ,كام (قيل ):إنه (من السرب) بشهادة االشتقاق الظاهر
( – )1أي :سيبويه .متت
( -)2يعني ال كام قال الريض .متت منه .فإنه ذكر أنه ليس يف تربوت إال اشتقاق غري واضح ,وهو
اشتقاقه من الرتاب ,كام ذكره سيبويه ,مل يعارضه عدم نظري وال غلبة.
( – )3يعني سيبويه .متت

كام تقدم( ،)1فهو اشتقاق واضح غري بعيد ،فام كان حقه أن يذكر هنا(.)2
(وقال) يعني سيبويه (يف تنبالة) وهو مام عارض االشتقاق البعيد فيه قلة
النظري :هو (فعاللة) باحلكم بأصالة التاء؛ ترجيح ًا للفرار من قلة النظري عىل
االشتقاق؛ ألن فعاللة كثري كرسادح( ،)3وتفعال قليل كتلقاء.
(وقيل ):هو تِ ْفعالة باألخذ (من النَ َبل الصغار) ل والنَّ َبل ـ بالتحريك ـ:
الصغار من احلجارة ـ ترجيح ًا لالشتقاق عىل الفرار من قلة النظري ،وإن كان
بعيد ًا فقد وجد فيه نوع مناسبة؛ (ألنه) أي :التنبالة (القصري) ،والقصري
صغري .قال الريض :وال منع من جتويز األمرين( ،)4يعني فيام عارض االشتقاق
البعيد فيه عدم النظري أو قلته(.)5
(وسية) وهي مام فيه اشتقاقان أحدهام أوضح اختلف فيها( :قيل :هي)
ُ ِّ

الُس) ،وضم السني من شواذ النسب كدُ هري يف
ُف ْع ِل ّية كدُ هر ّية ,مأخوذة (من ِّ
الرس بمعنى اخلفية؛ ألهنا أمة ختفى عن احلرة،
الدّ ْهر ،وهو الظاهر ،وهو إما من ِّ

الرس بمعنى اجلامع؛ ألهنا لذلك ،ال للخدمة( .وقيل :هي) ُف ِّع ْيلة (من
وإما من ِّ

()6
كم ِّريق،
الُساة ) وهي :أعىل الشء؛ ألنه يركب رساهتا .وهذا وزن نادر ُ

العص ُفر.
وهوْ :

(و َم ُؤ ْونة) وهو مام فيه اشتقاق أوضح ،واشتقاق غري أوضح ،اختلف فيه:

(قيل :هو) َف ُعولة (من َم َ
ان) فالن ًا (يمون) إذا احتمل مؤنته وقام بكفايته.

( – )1من أنه الذي يسرب الطريق .متت
( – )2بل يف االشتقاق الواضح .متت
( – )3الرسداح :الناقة الكثرية اللحم ,وقال الفراء :العظيمة .متت
( – )4بناء عىل نسخة الريض السابقة .متت
( – )5أي :قلة النظري .متت
( – )6هو بفتح السني مجع رسي ,وهو عزيز ,وأصله رسوة .متت ابن جامعة.
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وهذا االشتقاق ظاهر ،وأصله :موونة ـ بالواو ـ قلبت الواو املضمومة مهزة(،)1
(وقيل ):هو َم ُف ْعلة (من األون) وهي أحد ال ِعدْ لني؛ (ألهنا) أي :املؤونة ( ِث ْقل)،

فهمزته أصلية ،وأصلهْ :
مأ ُونة( )2كمك ُْرمة .وهو أبعد من االشتقاق األول؛ ألن
الثقل غالب يف املؤونة ال الزم( ،وقال الفراء) :هي م ُف ْعلة أيض ًا ،لكنها مأخوذة

(من األين) وهو اإلعياء .وهو أبعد من االشتقاق الثاين ،وأصله:مأ ُينة ،نقلت

الضمة إىل ما قبلها ،وقلبت الياء واو ًا ،عىل ما هو أصل األخفش(.)3

(وأما منجنيق) فالوجوه املحتملة العقلية فيه سبعة()4؛ ألن فيه ستة
أحرف ،فالياء منها زائدة قطع ًا؛ إلمكان ثالثة أصول دوهنا ،واجليم والقاف
أصالن قطع ًا؛ إذ ليسا من حروف الزيادة ،وحينئذ حيتمل أن يكون خامسي ًا
ال أو َفنْ َعلي ً
ال ،وأن يكون رباعي ًا مزيد ًا فيه فيكون إماَ :م ْف َعلي ً
فيكونَ :ف ْع َل ِلي ً
ال ،أو

ال أو فنعني ً
ال ،أو ثالثي ًا مزيد ًا فيه فيكون إما منفعي ً
َف ْع َلنِي ً
ال أو مفعنيالً.
و َف ْع َل ِليل خمتلف فيه ،كام ذكر املصنف( ،)5والباقي نادر ،إال فنْ َعلي ً
ال
ك َعنْرتيس ،وهي الناقة الشديدة ،من العرتسة ،وهي الشدة.
وقد رويَ :جنَ ُقونا( ،)6وسمع مجعه عىل َمانيق(.)7

( – )1ألن الواو املضمومة املتوسطة تقلب مهزة نحو :أدور .متت جاربردي.
( – )2نقلت ضمة الواو إىل اهلمزة فصارت مؤونة.
( – )3من أن الياء إذا وقعت عين ًا ساكنة مضموم ًا ما قبلها تنقلب واو ًا ,ال أن تبدل الضمة كرسة كام
هو مذهب سيبويه .متت جاربردي.
( – )4وذلك ألن امليم إما أصلية أو زائدة؛ فإن كانت أصلية فإن كان النونان أيض ًا كذلك فهو
فعلليل ،وإن كانا زائدتني فهو فنعنيل من َمق ،وإن كان األول أص ً
ال دون الثاين فهو فعلنيل من
منجق ،وإن كان العكس فهو فنعليل من َمنق ،وإن كان امليم زائد ًا:فإن كان النونان أصليني
فهو مفعليل من نجنق ،وإن كان األول أص ً
ال دون الثاين فهو مفعنيل من نجق ،وإن كان
العكس فهو منفعيل من جنق .متت ريض.
( – )5يف مزيد اخلاميس يف الكالم عىل خندريس .متت
( – )6فوزن منجنيق منفعيل؛ ألن أصوله اجليم والنون والقاف .متت جاربردي .والواو يف قوله:
وقد روي واو احلال .متت
( – )7فيكون وزن منجنيق فنعلي ً
ال؛ ألن حذف النون يف اجلمع دليل عىل زيادهتا ,وإذا كانت النون زائدة فال

=

ِجنَ ُقو َنا) يعني :رمونا باملنجنيق ،وجعلت عربية
إذا عرفت هذا (فإن اعتُد ب َ
(فمنْ َف ِعيل) أي :فوزنه َمنْ َف ِعيل باحلكم بزيادة امليم
مأخوذة من لفظ املنجنيق َ

والنون( ،)1وإن كان معدوم النظري؛ بشهادة االشتقاق.

(وإال)أي :وإن مل يعتد بجنقونا بناء عىل ما قال الفراء :إن املنجنيق مولدة ـ
أي :عجمية -وهم إذا اشتقوا من األعجمي خلطوا فيه؛ ألنه ليس من كالمهم،
فقوهلم« :جنقونا» من معنى منجنيق ،ال من لفظه ،كدَ ِم ٍ
ث( )2و ِد َم ْث ٍر [وثرة
وثرثار] ،وإنام احرتزوا من كونه من تركيب جنق ألن زيادة حرفني يف أول اسم
غري جار عىل الفعل كمنطلق قليل نادر عندهم كإنقحل(( .)3فإن اعتد
بمجانيق) أي :بام سمع عن العرب من مجعه عىل َمانيق (ففنعليل) أي :فوزنه
فنعليل ،باحلكم بزيادة النون()4؛ بشهادة االشتقاق؛ ألن سقوطها يف اجلمع
دليل زيادهتا ،وإذا ثبتت زيادهتا فامليم أصل؛ لئال يلزم زيادة حرفني يف أول اسم
غري جار عىل الفعل ،ومل حيكم بزيادة النون الثانية؛ لعدم وجود فنعنيل يف
كالمهم ،وألن األصل أصالة احلرف إذا مل يقم عىل زيادته دليل.
(وإال) أي :وإن مل يعتد بمجانيق (فإن اعتُد بسلسبيل) أي :حكم بوجود
فعلليل (عىل) ما هو قول (األكثر) يف سلسبيل :إنه فعلليل بزيادة الياء فقط؛ إذ
ال تضعيف مع( )5الفصل باألصّل كام سيأيت ،وقال الفراء بل هو( )6فعفليل
جيوز أن تكون امليم أيض ًا زائدة؛ إذ ال جيتمع يف أول االسم زيادتان إال أن يكون جاري ًا عىل الفعل كاسم
الفاعل واسم املفعول كمنطلق ومستخرج فإنه جيوز أن جيتمع يف أوهلام زيادتان.
( – )1األُوىل ,ويصري وزن مجعه مفاعيل .متت
( – )2الدمث :السهل اخللق ,وبابه فرح ,ودماثة أيض ًا ,وأصل ذلك من الدمث بمعنى األرض
السهلة اللينة التي ال يشق السري عليها ،والدمثر كسبطر وعلبط وجعفر :بمعناه ,أي :بمعنى
الدمث ،فقد اختلف اللفظ واحتد املعنى .متت
( – )3مثال القليل النادر الذي فيه زيادة حرفني يف أوله وهو اسم غري جار عىل الفعل .متت
( – )4األُوىل ويصري وزن َمانيق :فعاليل .متت
( – )5أي :ال جيوز تكرير حرف أصّل مع توسط حرف أصّل بينهام .متت
( – )6أي :سلسبيل .متت
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لتجويزه التضعيف مع الفصل باألصّل (فف ْع َل ِليل) أي :فوزنه فعلليل ،فيكون
خامسي ًا مزيد ًا فيه الياء؛ إذ ال حيكم بالزيادة إال لدليل قاهر ،وال دليل هنا
فجميعها أصول.
(وإال) أي :وإن مل يعتد بسلســبيل ،أي :مل حيكــم بكونــه فعللــي ً
ال -كــام قــال
األكثر -بل حكم بأنه فعفليــل -كــام قــال الفــراء( -ففن َع ِليـل ( ))1أي :فوزنــه
فنعليل ،باحلكم بزيادة النون األوىل؛ لوجود هذا الوزن وندرة غريه ،كام عرفت.
وليس يشء من امليم والنون األخرى حرف ًا غالب ًا زيادته يف مثل حمله حتى
يعرف بالغلبة أنه عىل أحد األوزان األخر.
(وجمانيق حيتمل الثالثة) األوزان؛ إذ اجلمع يعترب وزنه بوزن واحده،
(فيكون مفاعيل) إن ثبت جنقونا( ،أو فالليل) حمذوف العني عىل غري
القياس إن اعتد بأن سلسبي ً
ال فعلليل( ،أو فعاليل) إن كان وزن منجنيق
فنعلي ً
ال ،إما اعتداد ًا بمجانيق ،وإما ترجيح ًا له( )2لوجوده دون غريه ،هذا تقرير
كالم املصنف.
وقال نجم األئمة :إن َمانيق مجع منجنيق عند عامة العرب فكيف ال يعتد
به؟ ويف اجلمع ال حيذف من حروف مفرده األصول إال اخلامس ،فحذفهم للنون
بعد امليم دليل زيادهتا ،وليس َمانيق كجنقونا؛ ألن ذلك( )3حكاية عن بعض
العرب ،وَمانيق يف مجع منجنيق متفق عليه .وكونه فنعلي ً
ال مذهب سيبويه ،ففي
قول املصنف« :وإال» ،أي :وإن مل يعتد بمجانيق نظر.
وقال أيض ًا :ويف قول املصنف« :فإن اعتد بسلسبيل» نظر أيض ًا؛ ألن فعللي ً
ال
( )1يف املتن الذي رشح عليه اجلاربردي «و ّإال ففعلنيل» وكذا يف رشح الريض وغريهام ،فينظر يف
ذلك .متت
( – )2أي :لفنعليل لوجوده دون غريه كام تقدم للشارح .متت
( – )3أي :جنقونا .متت

ثابت وإن مل يثبت أن سلسبي ً
ال فعلليل؛ وذلك ألن برقعيد(- )1وهي :قصبة يف
ديار ربيعة فوق املوصل -فعلليل بال خالف ،وكذا ع ْل َطميس( )2بمعنى الشابة؛
ألن الالم وامليم والسني( )3ليست بغالبة يف مواضعها( ،)4ولو مل جيمع منجنيق
عىل َمانيق لكان منجنيق فعللي ً
ال سواء َث َب َت بنحو :برقعيد فعلليل أو ال؛ وذلك
ألن جنقونا غري معتد به ،واألصل أال نحكم بزيادة حرف إال إذا اضطررنا إليه:
إما باالشتقاق ،أو عدم النظري ،أو غلبة الزيادة.
فإن قيل :إذا لزم من احلكم بزيادة حرف وزن غريب ،ومن احلكم بأصالته
وزن غريب فاحلكم بزيادته أوىل؛ ألن ذوات الزوائد أكثر من أبنية األصول.
قلت :ذلك إذا مل يكن يف ذلك البناء زائد متفق عليه ،والياء يف نحو :منجنيق متفق
عىل زيادهتا ،فمثل هذا البناء عىل أي :تقدير كان من ذوات الزوائد ،فلو مل يثبت
َمانيق لكنا نجمع منجنيق ًا عىل مناجن بحذف احلرف األخري كسفارج ،انتهى.
ويعلم من كالمه أن منجنيق ًا فنعليل ،لكن ما ذكره من قوله« :ذلك إذا مل
يكن يف ذلك البناء زائد»..إىل آخره؛ خيالف ظاهر كالم املصنف وكثري من رشاح
كالمه( )5فيام سيأيت ،وسننبه عليه.
(ومنجنون) وهو الدوالب (مثلـه) أي :مثــل منجنيــق يف احــتامل األوجــه
الثالثة ،وهي :أصالة امليم والنون األوىل حيث حكم بأنه فعلليل ،وأصــالة املــيم
وزيادة النون األوىل حيث حكم بأنه فنعليــل ،وزيــادهتام معـ ًا حيــث حكــم بأنــه
( – )1ممتنع للعلمية والعجمة .متت مؤلف ،لكن ال يبقى فيه حجة إذا كان أعجمي ًا ,فالظاهر أنه ممتنع
للتأنيث والعلمية .متت
( – )2العلطميس كزنجبيل من النوق الشديدة الغالية ،واهلامة الضخمة الصلعاء ،واجلارية الت ََّّارة
احلسنة القوام ،والكثري األكل الشديد البلع .متت قاموس ،والتار:املسرتخي من جوع أو غريه.
متت قاموس.
( – )3يف علطميس .متت
( – )4حتى جتعل زائدة .متت
( – )5وذلك أنه إذا ندر الوزن عىل التقديرين حكم بالزيادة سواء كان هنالك زائد متفق عليه أم ال .متت
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منفعيل( ،ملجيء منجنني) بمعناه ،ومنجنني مثل منجنيــق ،فكــان منجنــون أيضـ ًا
مثله( ،إال يف) واحد منها ،وهو احتامل زيادة امليم والنون األوىل الذي كان به هناك
(منفعيل) ( )1فإنه ليس له وجه يف منجنون ,كام أنه ليس لــه وجــه يف منجنــني؛ ألن
ثبوته( )2هناك كان مبني ًا عىل رواية :جنقونــا ،ومل يســمع هنــا :جنّونــا ،فلــم يبــق إال
فعللول إن ثبت فعلليل ،وإال ففنعلول ،وذلك ألن من لغاته منجنين ًا وهو إما فعلليل
إن ثبت نحو :برقعيد ،أو فنعليل إن مل يثبت؛ لثبوت عنرتيس كام تقدم.
وليس منفعي ً
ال لعد ِم جنّونا( )3واستبعا ِد منفعيل( )4كام تقدم.

وبقي من األوزان التي حتتمل هنا :مفعليل ،وهو ساقط لغرابته ،وأما بقية

األوزان املحتملة هناك -وإن ذكرنا أهنا نادرة -فهي هنا غري موجودة ,وهي:
فنْ َعنيل ،وف ْعلنيل ،و َم ْف َعنيل؛ ألن إحدى الالمني يف :منجنني ـ أعني النونني

األخريتني ـ ال بد من احلكم بزيادهتا إذا حكمت بأصالة امليم والنون األوىل مع ًا،
أو بأصالة إحداهام؛ ألن التضعيف ال يكون أص ً
ال مع ثالثة أصول دونه ،أو
أربعة إذا مل يفصل حرف أصّل ،فإحدى النونني حينئذ تكرير لألخرى ،وهي()5

الم ,فال ينطق هبا إال الم مثلها ،فال يوجد يشء من الثالثة املذكورة فيه ،فال
يثبت يف :منجنون إال ما ثبت يف منجنني.
(ولوال منجنني) أي :لوال وجود منجنني بمعنى منجنون (لكان) منجنون
(فعللوالً) قطع ًا ,فتكون النون األوىل فيه أصلية ،ويكون رباعي ًا ملحق ًا
باخلاميس؛ لثبوت فعللول بغري تردد (كعْضفوط) ،ومل يقل( )6إنه ال يكون
ف ْع َل ُلوالً إال إذا ثبت فعلليل وإال فهو َفنْ َع ُلول.
( )1عىل احلكاية .متت
( – )2أي :منفعي ً
ال .متت
( – )3ليدل عىل زيادة امليم والنون يف منجنون كام دل جنقونا عىل زيادهتام يف منجنيق .متت جاربردي
( – )4ملا يلزم من زيادة حرفني يف أول اسم غري جار عىل الفعل .متت
( – )5أي :األخرى .متت
ً
ً
ً
ً
( – )6عطف عىل قوله لكان فعللوال ,أي :لوال منجنني لكان فعللوال قطعا وملا قلنا إنه ال يكون فعللوال إال
إذا ثبت فعلليل ,بل يقال عند انتفاء منجنني إنه فعللول سواء ثبت فعلليل أم مل يثبت .متت

قال الريض :واألوىل احلكم عليه بفعللول ،وعىل منجنني ب َف ْعلليل؛ لعدم الدليل
عىل زيادة النون األوىل ،واألصل احلكم بأصالة احلرف إال أن يمنع منه مانع.
ومجع منجنون
وأما إحدى النونني األخريتني فالغلب ُة دالة عىل زيادهتا,
ُ
ومنجنني عىل مناجني ,كذا جيمعهام عامة العرب ,سواء كان ف ْع َل ُلوالً أو َفنْ َعلوالً؛
ألن حذف إحدى النونني األخريتني ـ لكوهنا طرف ًا أو قريبة من الطرف ـ أوىل
من حذف النون التي بعد امليم.
ٍ
مناجن
والظاهر أن الزائد من املكرر فيه هو األول؛ إذ لو كان الثاين جلاز
بالتعويض عن املحذوف وتر ِك التعويض ,كام يف سفارج وسفاريج،
ومناجني
ِ
لكنه يأباه ما سيأيت إن شاء اهلل تعاىل من أن الزائد يف املكرر لإلحلاق هو الثاين
باتفاق ،فاألوىل أن يقال :التزم فيه التعويض عىل غري القياس.
(وخندريس كمنجنني) يف احلكم بأصالة نوهنا إن ثبت :ف ْع َل ِليل ،أو زيادهتا
إن مل يثبت .قال نجم األئمة :هذا آخر ما ذكره املصنف من حكم االشتقاق.
وتقسيمه أن يقال :إن كان يف االسم اشتقاق فهو إما واحد أو ال ،والواحد
إما ظاهر أو ال ،والذي فوق الواحد إما أن يكون اجلميع ظاهر ًا أو يكون اجلميع
غري ظاهر ،أو بعضه ظاهر ًا دون اآلخر.
فالواحد الظاهر حيكم به كام يف :ر ْع َشن( ،)1وبِ َل ْغ ٍن ،والواحد غري الظاهر إن
عارضه مرجح آخر من الغلبة أو خروج االسم عن األصول اختلف فيه ،هل
حيكم به أو باملرجح اآلخر؟ قال :وال منع من جتويز األمرين.
وإن مل يعارضه( ،)2فهل حيكم باالشتقاق أو بكون األصل أصالة احلرف؟
فيه تردد .قال :واألوىل اعتباره(.)3
( – )1رعشن كجعفر :املرتعش.
( – )2يف الثالث النسخ يعارضاه ويف رشح الريض يعارضه .متت
( – )3أي :االشتقاق .متت
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وما فوق الواحد إن كانا ظاهرين احتملهام َ
كأ ْو َلق ،وإن كان أحدهام ظاهر ًا
دون اآلخر فاألوىل ترجيح الظاهر ,كام يف مؤونة ورسية.
وإن كانا خفيني ()1فهل حيكم هبام أو بمرجح( )2آخر؟ فيــه الــرتدد املــذكور؛
فإن حكم هبام:فإن تساويا احتملهام ،وإن كان أحدهام أظهر حكــم بــه ( ،)3قــال:
وجوز بعضهم األمرين ،انتهى .ومل يذكر مجيع األمثلة(.)4
وملا فرغ من املعرفة باالشتقاق رشع يف املعرفة بعدم النظري ـ واملراد بعدم
النظري هو عدمه حقيقة أو حك ًام ،فيشمل ما ندر نظريه فإهنم يعدونه منه( )5ـ
فقال( :فإن فقد االشتقاق) أي :الظاهر واخلفي (فبخروجها) أي :يعرف
الزائد بخروج زنة الكلمة بتقدير أصالة احلرف (عن األصول) ,خروجها عن
األصول عىل وجهني:
أحدهام :أن خترج بتقدير األصالة والزيادة .والثاين :أن خترج بتقدير أصالة
احلرف ال بتقدير زيادته.
وأوضح مثال فيه(«:)6منجنيق» عىل تقدير عدم ثبوت« :جنقونا» ،وعدم
«فعلليل» ،فإنه خيرج عىل تقدير األصالة لعدم فعلليل ،ال عىل تقدير الزيادة
لثبوت نحو :عنرتيس .وهذا القسم هو الذي ينبغي أن يكون مراد املصنف
بقوله هنا« :فبخروجها عن األصول»؛ ليقابل قوله فيام بعد« :فإن خرجتا مع ًا»،
( - )1عبارة رشح الريض« :وإن كانا خفيني وفيه مرجح آخر فهل حيكم هبام أو باملرجح اآلخر؟ إلخ».
( – )2هذا كالمه ,ولو قال« :أو بمعارض آخر» لكان أوىل ،واهلل أعلم .متت منه
( - )3قال الريض بعد هذا« :وإن مل يكن فيه مرجح آخر حكم هبام عىل الوجه املذكور» .متت
( – )4مل يذكر أمثلة قوله« :وإن كانا خفيني» ،وال مثال قوله«:والواحد غري الظاهر إن عارضه مرجح
آخر من الغلبة أو خروج االسم عن األصول» .متت صديق
( – )5أي :مام عدم نظريه حك ًام .متت
( – )6أي :فيام خرج بتقدير األصالة ال بتقدير الزيادة .متت

لكن األمثلة التي ذكرها فيه ال( )1توافقه ,كام ستعرفه.
واملراد باألصول هنا :األوزان املعروفة املشهورة( ،)2ال أوزان الرباعي
واخلاميس املجردة عن الزوائد؛ بدليل عَدِّ ه :ألنججا(ُ ،)3
وخنْ ُفساء ـ بضم الفاء ـ
يف األوزان األصول.
(كتاء َت ْت ُفل) -بفتح التاء األوىل ،وسكون الثانية ،وضم الفاء -وهو :ولد
الثعلب( ،وتاء َت ْر ُتب) وهو مثله يف الزنة؛ فإنه لو حكم بأصالة تائيهام لكان

وزن كل منهام َف ْع ُل ً
ال -بفتح الفاء وضم الالم األوىل -وهو غري موجود ،فيحكم
بزيادة التاء ولو كان َت ْف ُعل أيض ًا غري موجود؛ ألن أبنية املزيد أكثر ،يقالَ :أ ْمر
ب ُرتوب ًا ،أي :ثبت.
َت ْر ُتب ,أي :ثابت ،ويقالَ :ر َت َ

قال الريض :وما كان له أن يعده( )4فيام ُف ِقد االشتقاق فيه؛ ألن اشتقاقه

ظاهر( )5كام قلنا.
(ونون ُكنْتَأل) باهلمز ،وهو مضموم األول ساكن الثاين والرابع ،وهو:
القصري ،فإن نونه ال جيوز أن تكون أصلية؛ إذ يكون وزنه ُف ْع َل ّ
ال إن مل تكن
اهلمزة زائدة ،أو ُف ْع ْ
ألالً إن كانت زائدة ،وكالهام نادران ,فيحكم بالزيادة ولو
كان ُفنْ َع ّل أو ُفنْ َعأل أيض ًا نادرين.
القطع بزيادة النون ،والرتد ُد يف زيادة اهلمزة ،ولعل
كذا يفهم من كالمهم
ُ
( – )1وقد أورد هذا السؤال املحقق اجلاربردي وأجاب عنه ,فقال :و يعلم منه أن تتف ً
ال وترتب ًا مام
خيرج عن األصول بتقدير أصالة التاء وزيادهتا ,والكالم فيام خيرج منها عىل أحد التقديرين؛
فكيف يصح ذكرهام هنا؟ وغاية ما أمكنني فيه أن يقال :مراد املصنف أن يبني أنه إذا خرج
اللفظ عن األصول بتقدير أصالة حرف فإنه حيكم بزيادة ذلك احلرف ,وم َّثل لذلك بام خيرج
عىل تقدير األصالة ،ومل يعبأ بخروجه عىل تقدير الزيادة أيض ًا فإنه ليس منظور ًا فيه هاهنا .متت
( )2أعم من أن تكون من أوزان الرباعي أو اخلاميس أو غريهام .متت
( – )3قال يف اللسان :األلنجج عود الطيب وقيل هو شجر غريه يتبخر به.
( – )4أي :ترتب .متت
( – )5فيحكم بالزيادة ألجل االشتقاق .متت
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الفرق قل ُة زيادة اهلمزة يف الوسط وكثر ُة زيادة النون .لكن مقتىض ما تقدم عن
الريض( )1أنه ال حيكم بزيادة النون إال عىل فرض أصالة اهلمزة.
(و) نون (كن َْه ُبل) ـ مفتوح الكاف والنون ،ساكن الفاء ،مضموم الباء ـ وهو

من أشجار البادية ،فإنه حيكم بزيادهتا()2؛ خلروج الكلمة عن األصول عىل تقدير

أصالتها ،إذ َف َعلل نادر ،ولو كان َفنَ ْع ُلل أيض ًا مثله يف الندرة.
(بخالف) نون (كن َْه َو ٍر) وهو العظيم من السحاب ,بزنة :سفرجل ،فال
حيكم بزيادهتا؛ لعدم خروج الكلمة عن األصول عىل تقدير أصالتها ،إذ يصري:
َف َع ْل َوالً ،فيكون ملحق ًا بسفرجل.

(ونون (ُ )3خن َفساء) -بضم اخلاء وفتح الفاء -فإنه لو حكم بأصالتها لكــان

وزهنا ُف ْع َلالء ـ بضم الفاء وفتح الالم األوىل ـ وهو نادر ،فيحكم بزيادهتا ،ولو كان
ُفنْ َعالء أيض ًا نادر ،والريض حيكم بأصالة النون؛ ألن األلف زائدة قطعـ ًا( .ونـون
ُقنْ َفخر) -بضم القاف وفتح الفاء -وهو الفائق يف نوعه ،فإنه لو حكــم بأصــالتها
لكان وزنه ُف ْع َل ًّ
ال -بضم الفاء ،وفتح الالم األوىل -وهو نــادر ،فــيحكم بزيادهتــا،
ولو كان ُفنْ َع ٌّل أيض ًا نادر ًا.

(أو بخروج( )4زنة أخرى هلا) يعني إذا كان يف كلمة لغتان ،وبتقدير أصالة

حرف من حروف الزيادة يف إحدى الزنتني ال خترج الزنة عن األصول ،لكن الزنة
األخرى التي لتلك الكلمة خترج عن األصول بأصالة ذلك احلرف ،فإنه حيكم
بزيادة ذلك احلرف يف الزنتني مع ًا؛ ألن اللفظ واملعنى متفقان ،فكيف يكون أص ً
ال
يف أحدهام ويف اآلخر زائد ًا؟ ,وذلك (كتاء ُت ْت ُفل) -بضم التاء( -و ُت ْر ُتب) -
( – )1حيث قال الريض :قلت :وذلك إذا مل يكن يف البناء زائد متفق عليه .متت
(– )2أي :نون كنهبل .متت
( )3عطف عىل قوله« :ونون كنتأل» .متت جاربردي
( – )4عطف عىل قوله« :فبخروجها» ,أي :فإن فقد االشتقاق فيعرف الزائد بخروج تلك الكلمة
عن األصول أو بخروج زنة أخرى لتلك الكلمة عنها .متت جاربردي

بضم التاء األوىل أيض ًا( -مع) وجودَ :تتْفل و َت ْرت

–بفتحعا -فإنه لو حكم

كَبثن ،لكن ملا خرج َتتْفل و َت ْرت
بأصالتعا لكان ْ

-بفتح التا األوىل -من

األصول بتقدير أصالتعا حكمنا بزيادهتا مع ضمعا أيض هلا( .و) كذا (نون
ِقنْ َفخر) بوزن ِق ْر َطعب (مع) وجود ( ُقنْ َف ْ
خر) -بضم القاف -فإنه لو حكم

بأصالتها لكان ك ِق ْر َط ْع ٍ
ب ،لكن ملا خرج عن األصول عىل لغة ضم قافه حكم
بالزيادة مع كرسها أيض ًا( .و) كذا نون ُ
(خن ُفساء) ل بضم الفاء ـ (مع) وجود

ُ
(خن َفساء) –بفتحها -فإنه لو حكم بأصالتها لكان ك ُقر ُفصاء ،لكن ملا خرجت
بفتحها عن األصول حكم بالزيادة مع الضم أيض ًا( .و)كذا (مهزة َألنجج) -
بفتح اهلمزة( -مع) وجود (ألنجوج) بمعناه ،فإن ك ً
ال منهام معناه ال ُعود( ،)1فإنه
لو حكم بأصالتها يف ألنجج مل خترج عن األصول؛ إذ يكون وزنه َف َعنْ َل ً
ال وهو

كرش ْن َبث( ،)2لكن ملا خرج ألنجوج عن األصول عىل تقدير أصالة
موجود َ َ
اهلمزة؛ ألن َف َعنْ ُلوالً شاذ ولو كان َأ َفنْ ُع ْول مثله( )3ـ حكم( )4بالزيادة فيهام مجيع ًا،

والنون الثالثة فيهام زائدة أيض ًا؛ لغلبة زيادهتا ثالثة ساكنة كام سيجيء إن شاء اهلل
تعاىل ،فوزنه :أفنْ َعل ،وال جيوز أن حيكم بأصالتها( )5وزيادة التضعيف؛ ألن
«لنج» مهمل ،بخالف «لج» ففيه شبهة االشتقاق ،وهبا()6
يعرف الريض زيادة
ّ

اهلمزة والنون فيهام مع ًا ،ال بعدم النظري يف ألنجوج؛ ألن الواو زائدة قطع ًا.

(فإن خرجتا مع ًا) أي :الزنتان عن األصول عىل تقدير أصالة احلرف
( – )1الذي يتبخر به .متت جاربردي
( – )2هو الغليظ الكفني والرجلني ,واألسد .متت
( – )3يف الشذوذ .متت
( – )4قوله« :حكم» جواب َّملا .متت
( – )5أي :النون الثالثة .متت
( – )6أي :بشبهة االشتقاق ،وعبارة الريض هكذا «فعىل هذا مل يعرف زيادة مهزة ألنجوج بعدم
النظري ألنه مزيد فيه باالتفاق؛ إذ الواو فيه زائد من غري تردد ,بل عرفنا زيادة مهزته ومهزة
ألنجج بشبهة االشتقاق والغلبة..إلخ» .انظر /360ج.1
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وزيادته (فزائد أيض ًا) أي :فيحكم بزيادة حرف الزيادة؛ ملا عرفت من كثرة أبنية
املزيد( ,كنون َن ِ
رجس) -بفتح النون وكرس اجليم -للنبت املعروف ،فإنه حيكم
بزيادهتا وإن مل يأتَ :ن ْف ِعل يف األسامء كام مل يأت َف ْع ِلل بكرس الالم.

(و) كذا نون ِ
(حنْطأو) ـ باهلمز ك ِق ْر َطعب ـ وهو العظيم البطن؛ فإنه حيكم
بزيادهتا وإن ندر :فِنْ َع ْلو كام ندر ف ْع َل ْلو ،وأما الواو فعرفت زيادهتا بالغلبة مع
ثالثة أصول.
ومقتىض كالم الريض أال حيكم بزيادة النون إال أن له فيه عذر ًا كام سيأيت يف
ٍ
حنظأو(.»)1
تعداد الغالب عند قول املصنف« :ونون
(و) كذا (نون ُجنْدَ ب) وهو اجلراد األخرض الطويل الرجلني ،فإنه حيكم

بزيادهتا؛ لعدم نظريها عىل تقدير األصالة (إذا مل يثبت ُج ْ
خدَ ب( ))2وإن كان
ُفنْ َعل أيض ًا نادر ًا.

قال الريض :األوىل أن جندب ًا ُفنْ َعل ,ثبت ُج ْخدَ ب أو ال؛ لالشتقاق( ،)3ألن

اجلراد يورث جدب األرض ،ولذا سمي جراد ًا؛ جلرده وجه األرض من النبات.
(إال أن تشذ الزيادة) يعني لو أدى احلكم بزيادة احلرف إىل شذوذ الزيادة
بأن ال يزاد يف مثل ذلك املوضع أص ً
ال( )4كام يدل عليه قوله« :إذ مل ُتزد امليم
خامسة...إلخ» ،إذ لو محل( )5عىل خالف الغلبة مل حيكم( )6بزيادة النون يف ُكنْتأل

( – )1حيث قال الشارح :وقال الريض :فيه غالب واحد وهو الواو ،وأما النون واهلمزة فليستا
بغالبتني إال أهنام ملا كانتا رسيلتيها فيه ويف كنتأو وسندأو جعل حكم أحدهام يف الزيادة حكم
الواو..إلخ.
( – )2وجخدب بفتح الدال وهو بمعنى جندب .متت.
( – )3ويمكن أن يقال :هذا إنام يتم لو كان هذا االشتقاق حمقق ًا ,وليس كذلك .متت جاربردي
( – )4ال غالب ًا وال نادر ًا .متت
( – )5أي :قوله :إال أن تشذ الزيادة .متت
( – )6جواب لو الثانية .متت

وح ْن َط ٍ
ِ
أو( )1وغريها ـ مل حيكم( )2بزيادته ،ولو خرجت الكلمة بأصالته عن األوزان
جوش( ))3فإنه ال حيكم بزيادهتا( ،دون نوهنا) فيحكم
أيض ًا (كميم َم ْر َز ْن ُ
بزيادهتا؛ (إذ مل تزد امليم أوالً خامسة) يعني يف أول االسم غري اجلاري عىل الفعل
إذا كان بعده أربعة حروف أصول ،أما يف اجلاري كمدحرج فتزاد ،بخالف النون
فإهنا ال تشذ زيادهتا ،فلام ثبت أصالة امليم وجب زيادة النون؛ ألن االسم ال يكون
فوق اخلاميس فهوَ :ف ْع َلنْلول وإن مل يأت له نظري كام مل يأت ملفعنلول أيض ًا.

(و)كذا (نون َب ْر َناس ًا( ))4وهو اإلنسان ،قيل :عطف عىل ميم مرزنجوش ،أي:

إال أن تشذ الزيادة كميم مرزنجوش ،وكنون برناس ًا فإنه حيكم بأصالتها ،ووزنه:
فعال ً
ال؛ إذ النون ال تكثر زيادهتا ثالثة متحركة ،وقيل :عىل نوهنا ،أي :دون نون
مرزنجوش ودون نون برناسا فإنه حيكم بزيادهتا ،فيكون وزنه فعناال ،وهذا أظهر(.)5
(وأما ُكنَأبيل) باهلمزة :اسم أرض َع َلم ،فليس مام حيكم بزيادة نونه أو
مهزته؛ إذ ال خترج الكلمة عىل تقدير أصالتهام عن األصول لوجود نظريه ،ولذا
قال( :فمثلُ :خ َز ْعبِيل) فيكون من مزيد اخلاميس .وكأن املقصود بذكره الرد
عىل الزخمرشي حيث جعله من مزيد الرباعي.
وقال الريض :كنابيل ،باأللف ال غري( .)6فعىل هذا تكون( )7زائدة لإلحلاق
( – )1إذ هي غري غالبة .متت .وهذا بناء عىل ما نقل عن الريض أن النون غري غالبة يف حنطأو وما
أشبهه .متت
( – )2جواب لو األوىل .متت
( – )3وهو املردقوش .متت قاموس ،وكذا قال اجلوهري حكاية عن ابن السكيت ,قال :ويقال :هو
الزعفران ,قال :وأنا أظنه معرب ًا .متت صحاح
( – )4فيه لغات :بَ ْر َنساء ,كعقرباء ,وبَرناسا ,وبُرناسا ,ذكره اجلوهري ،واهلل أعلم.
( – )5إذ ال دليل عىل عدم زيادة النون يف الوسط متحركة ,وعدم كثرة زيادهتا كذلك ال يرض؛ بناء
عىل ما ذكرناه من معنى الشذوذ هنا .متت منه واهلل أعلم.
( – )6أي :ال باهلمزة ،وهي عبارة الريض حيث قال :وما يوجد يف بعض النسخ «وأما كنأبيل باهلمز
فمثل خزعبيل» الظن أنه وهم من املصنف أو من الناسخ؛ ألن كنأبيل باأللف ال باهلمزة,
واأللف يف الوسط عنده ال تكون لإلحلاق .متت
( – )7أي :األلف .متت
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بخزعبيل؛ لصحة كون األلف لإلحلاق وسط ًا عنده( )1كام تقدم ،وعرفت
زيادهتا( )2بالغلبة.
وملا فرغ من املعرفة بعدم النظري رشع يف املعرفة بالغلبة فقال( :فإن مل خترج)
أي :الكلمة عن األصول بتقدير أصالة احلرف ،وال اشتقاق هناك ،سواء
خرجت بتقدير الزيادة كسلحفية( )3أو ال كخامر (فبالغلبة) أي :فتعرف زيادة
احلرف الذي يف الكلمة من حروف الزيادة بغلبة زيادته ،وذلك أنه ُع ِلم

باالشتقاق زيادة كثري من كل واحد منها( ،)4فحمل ما جهل اشتقاقه عىل ما
علم فيه ذلك؛ إحلاق ًا للفرد املجهول حاله باألعم األغلب( ،كالتضعيف())5
الكائن (يف موضع) كالعني وحدها أو الالم وحدها( ،أو) يف (موضعني)
كفاء وعني ،أو عني والم ،وإنام حيكم بزيادته (مع ثالثة أصول) إذ لو مل يكن
كر َّد ،وذلك التضعيف
التضعيف معها مل تتم البنية إال به فال حيكم بزيادته َ

(لإلحلاق وغريه كقردد) وهي األرض املستوية ،فالتضعيف يف الالم لإلحلاق
بجعفر( ،ومرمريس) وهو األملس ،فالتضعيف فيه يف الفاء والعني لإلحلاق
بربقعيد (وعصبصب) وهو الشديد ,فالتضعيف فيه يف العني والالم لإلحلاق
()6
(ومهرِ ش) للعجوز
بسفرجل .لكن فيه اشتقاق ظاهر ألنه بمعنى عصب َّ َ ،

املسنة ,فالتضعيف فيه يف العني لإلحلاق بجحمرش.

( – )1أي :عند الريض .متت
( – )2أي :األلف .متت
( – )3فإهنا ال خترج عن األصول بتقدير أصالة يائها؛ إذ يكون وزهناُ :ف َع ِّللة وهو موجود كقذعملة،
ال إن فرض زيادهتا ألنه يكون وزهنا ُف َع ِّل َية وهو غري موجود يف كالمهم .متت
( – )4أي :من حروف الزيادة .متت
( – )5قد عرفت يف أول هذا الباب أن الغرض من هذا الباب بيان الزيادة التي هي لغري اإلحلاق
والتضعيف ،وإنام ذكر التضعيف هاهنا لغلبة زيادته ال أنه مام نحن فيه؛ ولذلك مثل له بام ليس
من حروف الزيادة كام يف قردد وعصبصب .متت جاربردي
( – )6قال يف الصحاح :العصب :الطي الشديد .متت

(وعند األخفش) أنه ليس بمضاعف العني ،بل هو :ف ْع َل ِلل أصل غري
ح َمرِ ش) ألنه لو جعل مضاعف العني
ملحق (أصلهَ :هن َْمرِ ش( ))1فهو
(كج ْ
َ
ألدى إىل بناء معدوم (لعدم ف َّع ِلل) يف كالمهم( ،قال :ولذلك( ))2أي :لعدم

ف َّع ِل ٍل حتى يلتبس به بسبب اإلدغام (مل يظهروا النون) كام هو الواجب يف مثله
-كام سيأيت يف اإلدغام -مام حيصل فيه بإدغام النون الساكنة( )3يف كلمة لبس

بكلمة أخرى.
قال الريض :األخفش ال خيص َف َّع ِل ً
ال ،بل يقول :مل يلحق من الرباعي
بجحمرش يشء ،ال عىل َف َّعلل وال عىل غريه.

تنبيه :التضعيف يف موضع يكون لإلحلاق( )4وغريه ،وأما يف موضعني فينظر

هل يأيت لغري اإلحلاق( )5أم ال()6؟
واعلم أن خمتار املصنف :أن املتعني للزيادة يف التضعيف فيام كان لإلحلاق
نحو :قردد هوالثاين؛ ألنه جعل يف مقابلة الالم الثانية ،وأما األول فقد كان يف
مقابلة الالم األوىل فلم ُحيتج إىل الزيادة هلا ،وقس غري الالم عليه .واختاره
كثريون ،ومنهم الريض.
( – )1فال يكون فيه تضعيف عنده ,بل قلبت النون مي ًام وأدغمت يف امليم؛ فلذا توهم التضعيف,
وليس فيه تضعيف .متت ابن جامعة.
( – )2كأنه إشارة إىل جواب سؤال ,وهو أن يقال :لو كان أصله هنمرش ًا ملا أدغم؛ ألنه ال يدغم من
املتقاربني ما يؤدي إىل اللبس برتكيب آخر ,فأجاب بأنه ال يلبس هنا لعدم َف َّعلِل فيعلم أنه
َف ْع َللِل .متت جاربردي
( – )3سيأيت للمصنف يف باب اإلدغام متثيل ما يؤدي إىل اللبس برتكيب آخر بقوهلم« :وتد الوتد» و
«وطد األمر» ,وهو رصيح يف عدم اختصاص النون الساكنة بذلك فينظر فيام هنا .متت العالمة
صالح بن حسني األخفش رمحه اهلل تعاىل.
( – )4لإلحلاق كقردد ولغريه كق ّطع .متت
( – )5أما إذا مل يثبت فعلليل فمرمريس تضعيف لغري اإلحلاق ,لكن احلق ثبوت فعلليل كام عرفت.
متت منه.
( – )6الظاهر أنه يأيت كحلبالب لنبت كام سيأيت يف مسائل التمرين؛ إذ ال أصل يلحق به .متت
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()1
كرم) فقال املصنف :هو (الثاين
(و)أما (الزائد يف) غريه (نحوّ :
أيض ًا)؛ طرد ًا للباب.

(وقال اخلليل ):الزائد فيه هو (األول( ))2كمذهبه فيام كان لإلحلاق،
واستدل عىل ذلك بدليل غري مفيد ,كام نقله عنه( )3الريض.
(وجوز سيبويه األمرين) أي :احلكم بزيادة الثاين أو األول مطلق ًا(،)4
فيحكم بزيادة أحدهام ال عىل التعيني؛ لتعارض األمارتني .واختار الريض
مذهب سيبويه فيام ليس لإلحلاق.
واحلاصل أن يف زائد املضعف ثالث َة إطالقات وتفصيالً:
اخلليل :األول مطلق ًا ،وسيوبه :جتويز األمرين مطلق ًا ،املصنف وكثريون:
الثاين مطلق ًا .الريض :الثاين يف اإلحلاق ،وجتويز األمرين يف غريه.
وعبارة املصنف توهم أن خالف اخلليل وسيبويه ليس إال فيام ليس
لإلحلاق( ،)5وليس كذلك كام رصح به الريض.
(وال تضاعف الفاء) فال يقال يف نحوَ :ضب :ضرضب؛ لعلمهم أنه ال
يدغم ،المتناع االبتداء بالساكن ،فيبقى( )6االبتداء باملستثقل ،فعىل هذا ترك
تضعيف الفاء وحدها وإن كان مع الفصل بينهام بحرف زائد.
( – )1أي :يف غري ما كان لإلحلاق .متت
( - )2قيل :ألن احلكم عىل الساكن بالزيادة أوىل .متت منه
( – )3قال الريض :قال سيبويه :سألت اخلليل عن الزائد يف نحو :س ّلم؟ فقال :األول؛ ألن الواو
والياء واأللف يقعن زوائد ثانية كفوعل وفاعل وفيعل ،وكذا قال يف نحو :حلبب وخدب؛
لوقوع الواو والياء واأللف زائدة ثالثة كجدول وعثري وشامل .قال الريض :وأما استدالل
اخلليل ومعارضيه فليس بقطعي كام رأيت .متت
( – )4فيام كان لإلحلاق وغريه .متت
( – )5قال« :والزائد يف نحو :كرم الثاين أيض ًا ,وقال اخلليل األول ,وجوز سيبويه األمرين» فأوهم أن
خالفهام يف نحو :كرم فقط .متت
( – )6ألنه لو ترك اإلدغام حلصل االستثقال ،ولو أدغم لسكن األول والمتنع االبتداء به .متت

وكأن ذلك()1
ّ
ونحو :كوكب ليس أحد املثلني فيه زائد ًا ،بل هام أصالن،

ألن الزائد كالعدم.
وقوله( :وحدها) يعني أهنا تضاعف مع العني كمرمريس ،وإنام املمنوع
تضعيفها منفردة.
(و)ما أتى فيه بعد الفاء واحلرف الذي يليها حرفان مثلهام يف املخرج أو يف
اللني ومل تتم ثالثة أصول إال بأحدهام( ،)2فاألول(نحو :زلزل ،و)الثاين قد
(ص ْيصية) وهي احلصن (و) نحو( :قوقيت) من
يتفق فيه حرفا اللني نحوَ :
قوقى الديك أي :صاح( ،وضوضيت) من الضوضأة :وهي اجللبة والصياح،
بناء عىل ما يف رشح املفصل من أن الياء منقلبة عن الواو فيهام()3؛ لوقوعها رابعة
كأغزيت ،فيكون الكل متفق ًا فيه احلرفان ،وقد خيتلفان كاملثالني بناء عىل ما ذكر
الريض من جتويز كون الياء فيهام أصلية( ،رباعي ،وليس) يشء من حروف ما
ذكرنا زائد ًا (بتكرير الفاء) أي :بأن يعتقد بأنه مكرر الفاء كام قيل يف نحو:
زلزل( .وال) زائد ًا بتكرير (العني) كام ربام يدعى يف اجلميع( )4إن كان أصل
الياء يف األخريين الواو وإال ففي األولني فقط؛ (للفصل) بني املثلني بحرف
أصّل ،وال جيوز الفصل بني احلرف وما كرر منه بأصّل ،وإنام جوزوا نحو:
مرمريس مع ما يلزم من الفصل بني احلرف األصّل الذي هو امليم األوىل
واحلرف الزائد الذي هو امليم الثانية بحرف أصّل وهو الراء ألن الراء حرف
مكرر( )5يف :مرمريس فكأنه ليس بأصّل(.)6
( – )1أي :عدم االعتداد بالفصل بالزائد .متت
( – )2أي :إال بأحد احلرفني الواليني للفاء واحلرف الذي يليها .متت وقوله :فاألول أي :املامثلني يف
املخرج .متت
( – )3أي :يف :قوقيت ,وضوضيت .متت
( – )4أي :مجيع ما ذكر من األمثلة .متت
( – )5فليس هنا تكرار الفاء وحدها بل تكرار العني أيض ًا ,واملحذور األول .متت ابن جامعة
( – )6ملشاهبته يف اللفظ ملا ليس بأصّل وهو الراء الثانية فإهنا زائدة قطع ًا ,وما أشبه الشء قد يعطى
حكمه .متت ابن جامعة
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(وال) أي :وليس يشء مام فيه حرف اللني (بذي زيادة ألحد حريف
اللني) من غري قصد التكرير يف نحو :صيصية؛ (لدفع التحكم) أي :احلكم
بغري دليل ،إذ ليس أحدهام أوىل باألصالة أو الزيادة من اآلخر ،وال يمكن
احلكم بزيادهتام مع ًا؛ لئال تبقى الكلمة عىل حرفني.
وفيه :أن جتويز األمرين يدفع التحكم ،فاألوىل أن يقال :للزوم كونه من باب
يني( )1أو سلس القليلني.
(وكذا سلسبيل خاميس عىل األكثر)؛ ملا عرفت من عدم جواز تكرير
الفاء وحدها ،ومن عدم جواز التكرير مع الفصل بأصّل.
وقال الفراء :هو ف ْع َف ِليل ،فهو خيالفهم يف املوضعني ،أعني أنه جيوز التكرير
وجيوز التكرير مع الفاصل األصّل.
يف الفاء وحدهاِّ ,
(وقال الكوفيون :زلزل) مكرر الفاء؛ ألنه مأخوذ (من زل) ،فوزنه:
فعفل( ,وُصُص) مكرر الفاء أيض ًا؛ ألنه (من ُص ،ودمدم( ))2كذلك؛ ألنه
(من دم؛ التفاق املعنى) أي :بشهادة االشتقاق ،وهو أقوى ما يعرف به الزائد
من األصّل ،فهم يقولون :جيوز تكرير الفاء وحدها مع الفصل بحرف أصّل يف
مثله( )3مام يفهم منه املعنى بسقوط ثالثه.
واعلم أنه مل يظهر لكون الفصل باألصّل يمنع التكرير يف غري الفاء وجه
فلينظر فيه(.)4
( – )1عبارة ركن الدين :لو جعلت األوىل زائدة لصار مثل صيصية من باب «يني» ,أي :باب ما يكون
فاؤه وعينه حرف ًا واحد ًا؛ ألن الصاد األوىل فاء والصاد الثانية عني حينئذ ,وباب يني قليل ،واليني:
اسم مكان ،ولو جعلت الياء الثانية زائدة صار من باب «سلس» أي :من باب ما يكون فاؤه والمه
من حرف واحد؛ ألن الصاد األوىل فاء والياء األوىل عني والصاد الثانية الم ,وباب سلس أيض ًا
قليل؛ وألجل هذا حكم عىل صيصية بأهنا فعللة ,وعىل قوقيت وضوضيت بأهنا فعللت ال فعليت
وال فعلوت ،وأن الالم الثانية واو قلبت ياء لوقوعها رابعة .متت منه رمحه اهلل تعاىل.
صوت ،ودم :هلك .متت جاربردي
( – )2رصَّ :
( – )3أي :يف مثل :زلزل ورصرص مام بقي بعد سقوط الثالث مناسب ًا للمعنى الذي كان قبل سقوط
ثالثه مناسبة قريبة ،وأما ما ال يفهم منه ذلك كالبلبال واخللخال فال يرتكبون ذلك فيه .متت
ريض .والبلبال :اهلم ووسواس الصدر .متت ريض
( – )4قيل :وكذا يف الفاء ,وأما منع تضعيف الفاء مع الفصل بزائد فوجهه ظاهر؛ ألن الزائد

=

(وكاهلمزة ( ))1فإهنا تغلب زيادهتا (أوالً) ال وسط ًا فال حيكــم بزيادهتــا إال
بدليل ظاهر كشمأل( ،)2وكذا آخر ًا إال بعــد ألــف زائــدة ك ِع ْلبــاء( ،مـع ثالثـة
أصول) ال أقل؛ إذ ال تكون الكلمة عىل أقــل مــن ثالثــة( ,فقـط) أي :ال أكثــر
منها؛ ألنه ثبت باالشتقاق غلبة زيادهتا إذا كانت كذلك كــأمحر وأصــفر وأعلــم،
فرددنا ما مل يعلم( )3ذلك فيه باالشتقاق إليه.
(فأفكل) وهي الرعدة (أفعل) باحلكم بزيادة اهلمزة لذلك( ،واملخالف)
القائل :ما مل يعلم باالشتقاق زيادة مهزته املصدرة حكمنا بأصالتها فقال :أفكل
فعلل كجعفر (خمطئ)؛ ملا ذكره سيبويه من وجوب ترك رصف أفكل لو
ال لِصف ،وأيض ًا لو كان َف ْع َل ً
سمي( )4به ،ولو كان فعل ً
ال جلاء يف باب فعلل

يفعلل فعللة ما أوله( )5مهزة.
(وإصطبل فِ ْع َل ّل كقرطعب) باحلكم بأصالة اهلمزة؛ إذ مل يعرف

باالشتقاق غلبة زيادهتا فيام فوق الثالثة األصول حتى حيمل عليه ما جهل.
(وامليم كذلك) أي :كاهلمزة تغلب زيادهتا يف األول مع ثالثة أصول ،وال تزاد
مع أربعة ،فمنبج(- )6اسم بلد -حممول يف الزيادة عىل نحو :مقتل ومرضب ،محل
كالعدم ،والفاء ال تضاعف وحدها كام سبق .متت
( - )1عطف عىل قوله« :كالتضعيف» ,أي :مام يعرف زيادته بالغلبة ما كان أوله مهزة مع ثالثة
أصول فقط .متت
( – )2وهو االشتقاق كام تقدم .متت
( – )3كأرنب وأيدع .متت وقوله« :باالشتقاق»متعلق بيعلم ,و «إليه» متعلق برددنا .متت
( – )4للوزن والعلمية .متت
(« – )5ما» فاعل جاء .متت
( – )6بفتح امليم وسكون النون وكرس الباء املوحدة وبعدها جيم :بلدة بالشام بني حلب والفرات,
بناها كرسى .متت

[

]

املجهول عىل املعلوم .فإذا تقدمت عىل أربعة أصول كام يف «مرزنجوش» حكم
بأصالتها ،وال حيكم بزيادهتا غري أول إال بدليل ظاهر كدُ المص.
(ومطردة) أي :زيادهتا (يف اجلاري عىل الفعل) عنى به املصدر واسم
الفاعل واسم املفعول والزمان واملكان كاملدحرج( )1واآللة كا ِملحلب ،وهو()2
خالف املشهور؛ إذ املشهور يف اجلاري عىل الفعل أنه إما بمعنى املوازن كاسم
الفاعل ,وكاسم املفعول من غري( )3الثالثي ،يقال :جاريان عىل املضارع ،أي:
موازنان له .أو بمعنى املشتق منه الفعل ،كام قال يف الكافية« :املصدر اسم
احلدث اجلاري عىل الفعل» أي :املشتق منه الفعل؛ فلو قال يف موضع اجلاري
عىل الفعل« :املتصل بالفعل» لكان صواب ًا(.)4
واطراد زيادهتا يف املتصل بالفعل أعم من أن يكون بعدها ثالثة أصول فقط
أو أكثر ،وكذا اهلمزة يكون بعدها أربعة أصول يف املتصل بالفعل وهي مهزة
الوصل يف نحو :االقشعرار واالحرنجام.
واعلم أن املصنف كثري ًا ما يورد يف هذه الغوالب ما تعلم زيادته باالشتقاق،
كام ذكر من زيادة امليم يف اجلاري عىل الفعل ،وكام سيأيت يف غريها ،فإن بنى مجيع
ذلك عىل قوله قبل«:فإن فقد االشتقاق» فهو غلط( ،)5وإن قصد ترك ذلك
وبيان الغوالب سواء عرف زيادهتا بمجرد الغلبة أو هبا وبشء آخر من
االشتقاق وعدم النظري فهو صحيح ،كذا قال الريض.

( – )1املدحرج ـ بكرس الراء ـ:اسم فاعل ،و ـ بفتحها ـ ألربعة :اسم املفعول واملصدر والزمان
واملكان .متت
( – )2أي :إطالق اجلاري عىل الفعل عىل املصدر واسم الفاعل..إلخ.
( - )3قيد السم املفعول .متت
( – )4إذ ال يقال يف املوضع والزمان :هام جاريان عىل الفعل .متت نجم
( – )5إذ مل يفقد .متت

(والياء زيدت مع ثالثة) أي :إذا ثبت ثالثة أصول غري الياء فالياء زائدة،
َريمع( )1ويرضب ،أو يف الوسط كرحيم و ُف َّل ْيق( ،)2أو يف
سواء كانت يف األول ك َ ْ

اآلخر كالليايل .قوله( :فصاعد ًا) أي :فام زاد عىل ثالثة فإهنا تزاد معه (إال يف
أول الرباعي( ))3فإنه حيكم بأصالتها (إال فيام جيري عىل الفعل) يعني

(كيدحرج) فإهنا فيه زائدة أيض هلا.
قال الريض :وعندي أن حروف املضارعة حروف معنى ال حروف مبنى
كنوين التثنية واجلمع ,يعني فال وجه لعدها يف الزوائد هنا.
وهم ,وحقه إال يف الفعل ،فإن
وقوله«:فيام جيري عىل الفعل» قال الريضَ :
االسم اجلاري عىل الفعل ال يوجد يف أوله ياء .ويمكن توجيهه بأنه عىل اختيار
الكوفيني أن الفعل أصل للمصدر ،ويريد بالفعل هنا املصدر ،فإنه يطلق
عليه( ،)4أو أراد( )5بالفعل املصدر أيض ًا ،وباجلري :مطلق االتصال ،وإن كان
حيكم بزيادهتا يف أول الرباعي،
خالف املشهور( ،ولذلك) أي :وألنه ال
ُ
وحيكم بزيادهتا يف غريه (كان يستعور) ل وهو الباطل ،يقال :ذهب يف
ُ
(سلح ِفية)
اليستعور ،وهو أيض ًا بلد باحلجاز ـ فعللوالً (كعْضفوط ،و) كان ُ

ك ُق َذ ْع ِملة ,وهي دويبة جلدها عظام ( ُف َع ِّل َية) باحلكم بزيادة الياء؛ لكوهنا ليست
يف أول الرباعي.
( – )1حجارة بيض دقاق .متت جاربردي
( – )2اخلوخ املتفلق عن نواه .متت
( – )3كيستعور وهو اسم موضع عند حرة املدينة وشجر يستا كبه وكساء جيعل عىل عجز البعري
واسم من أسامء الدواهي ،والياء فيه أصل ألن الزوائد ال تلحق ببنات األربعة من أوهلا إال ما
كان جاري ًا عىل الفعل ،وقوله :إال فيام جيري عىل الفعل أراد به املضارع .متت جاربردي
( – )4فيكون املعنى إال فيام يشتق منه املصدر.
( – )5والفرق بني التوجيهني أن األول ال يصح إال عىل كالم الكوفيني بخالف الثاين .متت

[

]

(والواو واأللف زيدتا مع ثالثة فصاعد ًا ،إال يف األول) ،هام مع ثالثة
أصول فصاعد ًا ال يكونان إال زائدتني يف غري األول ،فالواو نحو :كوكب()1
وجدول وعصفور وحنطأو .واأللف كخاتم ،وحامر ،ورسداح ،وأرطى.
وأما يف األول فاأللف ال يمكن وقوعها فيه ،والواو ال تزاد فيه مطلق ًا()2

ور ْنتَل) -وهو الرش يقال :وقع يف ورنتل ،أي :يف رشَ -ف َعنْل ً
ال
(ولذلك كانَ :

اجل ْحفلة أي :الشفة.
(كجحنفل) وهو العظيم َ

(والنون كثرت) زيادهتا (بعد األلف) الزائدة إذا كانت (آخر ًا) وقد حصل
من دوهنا ثالثة أحرف أصول أو أكثر كسكران وزعفران ,ال نحو :عنان وسنان
َش ْنبث)
فهي أصلية فيهام؛ إذ مل يتقدمها ثالثة أصول( .وثالثة ساكنة نحوَ َ :

(وع ُر ْند) -بضم العني والراء -وهو
كسفرجل ,وهو غليظ الكفني والقدمني,
ُ

الغليظ من قوهلم :يشء عرد ،أيُ :صلب .قال الريض :ينبغي أن َي ُض َّم إىل قوله:
«ثالثة ساكنة» قيد ًا آخر ،وهو :أن يكون بعد النون حرفان كرشنبت وقلنسوة ،أو
أكثر من حرفني كجعنظار( ،)3وأما ما ذكره من «عرند» فليس النون فيه من
الغوالب ،بل عرفنا زيادته باالشتقاق؛ ألنه بمعنى ال َع ْرد .وأيض ًا فإنا لو جعلنا النون
يف عرند أصلية لزم زيادة بناء يف أبنية الرباعي املجرد(.)4

( – )1الواو يف كوكب ثانية ويف جدول ثالثة ويف عصفور رابعة ويف حنطأو خامسة .متت .وكذلك
أمثلة األلف .متت
( – )2أي :مكسورة ومفتوحة ومضمومة مع ثالثة أصول أو أكثر .متت .ألهنا إن كانت مضمومة أو
مكسورة تطرق إليها اهلمزة جواز ًا مطرد ًا يف نحو :وجوه ,وكذا يف نحو :وشاح عند املازين ،وإن كانت
مفتوحة تطرق إليها اهلمزة عند صريورهتا مضمومة ،وذلك يف االسم حال التصغري نحو :وجه ثم
َت[ ﴾11املرسالت] ،قرئ
الرسل أ ِّقت ْ
وجيه ثم أجيه ,ويف الفعل عند بنائه للمفعول نحوَ ﴿ :و ِإ َذا ُّ
بالوجهني ,وإذا مهزت مل يعلم أهي منقلبة أم ال .متت جاربردي مع حاشية ابن جامعة.
( – )3وهو الرشه النهم ,واألكول الغليظ الضخم .متت قاموس.
( – )4إذ ليس فيها ُف ُع ٌّل .متت

(واطردت) زيادهتا (يف املضارع) نحوَ :ن ْفعل( ،واملطاوع) نحو :انفعل،

وافعنلل ،وكذا فروعهام( )1من املصدر واألمر واملضارع.

(والتاء زيدت) باطراد (يف تفعيل) كتكريم ونحوه ،وهو ال َّت ْفعال،
وال َّت َفعل ،والتفاعل ،وال َّت َف ْع ُلل ،واالفتعال ،واالستفعال( .و) بغلبة يف (نحو:
رغبوت) مام وقعت فيه آخر الكلمة بعد الواو الزائدة التي قبلها ثالثة أصول
فصاعد ًا ،وكذا بعد الياء الزائدة التي قبلها ثالثة أصول نحو :عفريت(.)2
وسيبويه ال حيكم بغلبتها بعد الواو والياء فيام ذكر ،وجيعل الزيادة يف مثله إنام
تعرف باالشتقاق أو عدم النظري(.)3
(والسني اطردت) زيادهتا (يف) باب (استفعل) كاستكرم ،واستحجر.
(وشذت) زيادهتا متوسطة بني اهلمزة والطاء (يف) قوهلم( :أسطاع) بفتح
اهلمزة يف لغة غري مشهورة عىل ما (قال سيبويه) فإنه قال ( :هو أطاع) من
باب اإلفعال ,وأصله:أطوع كأقوم ،أعلت الواو وقلبت ألف ًا بعد نقل حركتها إىل
ما قبلها ،ثم جعل السني عوض ًا عن حتريك العني الذي فاته ،وإذا كان أصله ما
ذكرنا (فمضارعه) عنده ُيسطيع (بالضم) حلرف املضارعة؛ لكونه رباعي ًا(.)4
(وقال الفراء ):زيادة السني فيه من املطردة ال من الشواذ ،وإنام (الشاذ) فيه
(وحذف التاء) ،وأصله :استطاع من باب
(فتح اهلمزة) وجعلها مهزة قطع
ُ
ُ

( – )1أي :فروع انفعل وافعنلل .متت
( – )2وعىل قول سيبويه :عفريت معلوم زيادته باشتقاقه من العفر ـ بكرس العني ـ وهو اخلبيث
الداهية .متت نجم
( – )3كام سيأيت يف غزويت .متت منه
( – )4إذ زيادة السني شاذة فكأهنا معدومة .متت

[

]

استفعل ،فحذفت التاء ملا جييء يف باب اإلدغام( ،)1فبقي اسطاع –بالكرس-
ففتحت اهلمزة ،وقطعت( ،فمضارعه) عنده ( َيسطيع بالفتح)؛ لكونه زائد ًا عىل

ُ
واللغة املشهور ُة إذا حذفت التاء من استطاع -بقا ُء اهلمزة مكسورة
األربعة.
َ
َ
ْ
ْ
اس َط ُ
موصولة كام كانت ،قال تعاىل﴿ :ف َما ْ
اعوا أن َيظ َه ُر ُ
وه﴾ [الكهف.]97 :
(وعد سني الكسكسة) يف احلروف الزائدة كام عده جار اهلل العالمة

(غلط؛ الستلزامه) أي :استلزام عده منها عد (شني الكشكشة)؛ إذ ال فرق
بينهام ،مع أن الشني ليست من حروف الزيادة اتفاق ًا ،وهذا اجلواب إلزامي.
والتحقيق أهنا مل تعد لكوهنا حرف معنى ال حرف مبنى.
وسني الكسكسة لغة بعض العرب ،يلحقون السني غري املعجمة بكاف
اخلطاب للمؤنث ،فيقولون :أكرمتكس ،وبعضهم يلحق الشني املعجمة،
وكالهام يف حال الوقف؛ إلبقاء الكرسة؛ إذ لو سكنوا الكاف ذهب الفرق بني
املذكر واملؤنث ،وخصوا الشني والسني خلفائهام ملا فيهام من اهلمس ،ف ُعلم أن

ك ً
ال منهام حرف جيء به ملعنى(.)2

ٍ
ٍ
(وعبدل) يف عبد( ,حتى)
(كزيدل) يف زيد،
(وأما الالم فقليل) زيادهتا
إنه ُأنكر زيادهتا و(قال بعضهم) وهو اجلرمي (يف فيشلة ):وهي رأس الذكر،
وزهنا( :ف ْي َعلة ) ،فحكم بأصالة الالم وزيادة الياء (مع) قوهلم( :فيشة)
بمعناه ،والياء فيه أصلية قطع ًا ،وال الم فيه.
(و)قال (يف هيقل) أيض ًا :إنه فيعل (مع) وجود (هيق) بمعناه ،وهو ذكر النعام.
(و)قال (يف طيسل ):إنه فيعل (مع) وجود (طيس) بمعناه ،وهام
(للكثري) من كل يشء.
( – )1لتعذر اإلدغام؛ ألنه يقتيض حتريك السني التي ال تتحرك وال حظ هلا يف احلركة .متت
( – )2وهو الفرق املذكور .متت

(و)قال (يف فحجل ):إنه (كجعفر) يعني إنه رباعي ال زيادة فيه (مع)
وجود (أفحج) بمعناه,أي :الذي تتدانى صدور قدميه وتتباعد عقباهام ،وجعل
ذلك كثرة وثرثار( )1كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل ،وذلك تكلف منه.
والظاهر زيادة الالم يف مجيع ذلك ,فإن زيادة الالم ثابتة قطع ًا يف :زيدل
وعبدل ،بمعنى :زيد وعبد ،وليس كذلك ثرة وثرثار ،فإن زيادة الثاء مل تثبت
فأجلئنا إىل احلكم بأصالتها.
(وأما اهلاء فكان املربد ال يعدها) من حروف الزيادة (وال) يرد عليه هاء
السكت فيقال :إهنا تزاد يف الوقف ,وال (يلزمه) القول بزيادهتا (يف نحو:
اخشه ,فإهنا) أي :هاء السكت (حرف معنى) ال حرف مبنى ،يعني أهنا أتت
ملعنى مستقلة بإفادته ،وهو :بيان احلركة مث ً
ال( ,كالتنوين ،وباء اجلر ،والمه)
فإن كل واحد منها ملا كان ملعنى مل ُيعد من حروف الزيادة وإن كانت زائدة عىل
بنية الكلمة.
وقولنا« :مستقلة بإفادته»ليخرج نحو :ألف ضارب عن أن يسمى حرف
معنى؛ إذ ال استقالل له بإفادة معنى ،فإن الدال عىل الذات مع احلدث هو
َمموع اهليئة واملادة كضارب مثالً.
ت ونحو ):أمهة ،قال[:الرجز]
(وإنام) يرد عليه و(يلزمه نحو :أمها ,
(أمهتــي خنــدف وإليــاس أيب)()2
...........................
( – )1قال الريض :وقال [أي :اجلرمي] :إنه قد يكون لفظان بمعنى يظن هبام أهنام متالقيان اشتقاق ًا
للتقارب يف اللفظ ويكون كل واحد من تركيب آخر كام يف ثرة وثرثار ،ودمث ودمثر كام
جييء ...إىل أن قال الريض :وكل ذلك تكلف منه .متت
( – )2البيت من الرجز ,وقائله قيص بن كالب جد النبي ÷ ,وقبله:
عنــــــد تنــــــادهيم هبــــــال وهــــــب
إين لــــدى احلــــرب رخــــي اللبــــب
أمهتــــــي خنــــــدف وإليــــــاس أيب
معتــــزم الصــــولة عــــايل النســــب
ورخي :مرختي .واللبب :ما يشد عىل ظهر الدابة ليمنع الرسج والرحل من التأخر ،واالرختاء
إنام يكون عن كثرة جري الدابة ،وهو كناية عن كثرة مبارزته لألقران ،وقوله :عند تنادهيم:

=

[

]

فإن اهلاء فيهام زائدة؛ ألهنام بمعنى األمات واألم( ،وأم فعل) قطع ًا؛
(بدليل األمومة) وهي فعولة ،وال هاء فيها.
(وأجيب بجواز أصالتها) أي :بجواز أن يكون أصل «أم»أمهة؛ (بدليل)
قوهلم( :تأمهت) فالنة -عىل ما حكى اخلليل -أي :اختذهتا أم ًا ،وهو تفعلت
بال خالف ،وإن كان الظاهر املشهور :تأممتها بامليم( .فتكون أمهة ف َّعلة
كأهبة) وهي العظمة (ثم حذفت اهلاء) التي هي الم الكلمة وقدر تاء التأنيث
َّ
كام يف قدر ٍ
ونار.
ورد هذا اجلواب بأنه ال يتمشى يف لفظ األمومة؛ إذ هو فعولة بال خالف؛
وال جيوز أن يكون أمومة فعوعة بحذف اهلاء التي هي الم الكلمة واألصل()1

أمومهة؛ إذ فعوعلة غري موجود.
(أو) يقال يف اجلواب( :هام) أي :أم وأمهة (أصالن)؛ ملجيء« :تأمهت» و
«تأممت» و «األمومة» ،فليس أحدهام فرع ًا عىل اآلخر وإن كان معناهام واحد ًا،
(كدَ م ٍ
ث ودمثر) كقمطر فإن معناهام واحد ،وهو املكان اللني ،وجيب احلكم
ْ
ٍ
وثرثار) يف قوهلم :عني
بأهنام أصالن؛ إذ الراء ليست من حروف الزيادة( ،وثرة
ثرة وثرثار ,بمعنى :غزيرة( ،)2وجيب احلكم بأهنام أصالن؛ إذ الثاء ليست من
حروف الزيادة( ،ولؤلؤ وألأل) فإن معنى ألَّال موافق ملعنى لؤلؤ إذ هو بايعه،
وجيب احلكم بأهنام أصالن؛ ألن لؤلؤ ًا رباعي؛ للفصل بحرف أصّل( )3كام عرفت،
ظرف متعلق برخي ،وهال :اسم فعل زجر للخيل ،وهب وكذا هبي :اسم فعل دعاء للخيل ,أي:
أقدمي وأقبّل ،ومعتزم من العزم وهو عقد القلب عىل فعل ،والصولة من صال الفحل صولة ,إذا
وثب عىل اإلبل يقاتلها ،وقوله أمهتي يريد أم جده مدركة بن إلياس ،وكذا يريد بقوله :وإلياس أيب:
جده إلياس بن مرض ،وخندف ـ بكرس اخلاء املعجمة وكرس الدال ،والنون بينهام ساكنة،
واالستشهاد به عىل أن اهلاء يف أمهتي زائدة ,أي :أمي .متت من رشح شواهد الشافية.
( – )1أي :وأن يكون .متت
( – )2املاء .متت نجم.
( – )3وال يمكن أن تكون اهلمزة الثانية يف لؤلؤ زائدة وإال لزم باب سلس .متت جاربردي ،وأراد بباب

=

وألأل فعال بمعنى النسبة ،وهي( )1ال جتيء إال من الثالثي كام هو معلوم من
قاعدهتم ،فالألال من ثالثي مل يستعمل.
وهذا اجلواب وإن كان أقرب من األول( )2ففيه بعد؛ ألن نحو :دمث ودمثر
من الشاذ النادر ،واملتنازع فيه ال حيمل عىل الشاذ ،فاألوىل القول بزيادة اهلاء يف
األمهة واألمهات ،واحلكم بشذوذ تأمهت كام قيل( ،)3فال عربة به.
(ويلزمه) أي :املربد (أيض ًا نحو :أهراق) -باهلاء الساكنة بعد اهلمزة
املفتوحة -لغة غري مشهورة يف أراق ،يقولون :أهراق ُ ْهيرِ يق إهراقةُ ،م ْهرِ ْيق،
ُم ْه َراقَ ،أ ْهرِ ق ,ال ُ ْهترِ ق -بسكون اهلاء يف كلها ،-فإن اهلاء فيه زائدة.

قال سيبويه :اهلاء الساكنة عوض عن حتريك العني ()4الذي فاهتا ،إذ حتريكها

زال وصار الفاء( )5حمرك ًا كام قلنا يف اسطاع.
واعلم أهنا قد جاءت فيه أيض ًا لغة غري مشهورة وهي :هراق ـ بإبدال اهلمزة
هاء ـ ُ َهيرِ يق ـ بإبقاء اهلاء مفتوحة ـ ألن األصلُ :ي َؤريق ,حذفت اهلمزة الجتامع

اهلمزتني يف املتكلم؛ فلام أبدلت اهلمزة هاء مل جتتمع اهلمزتان فقيلَ ُ :هيرِ يق
ُم َهريق ُم َهراق ،واملصدرِ :هراقةَ ،هرِ ْق ،ال ُ َهترِ ق ،كلها بفتح( )6اهلاء ألهنا بدل
من اهلمزة املفتوحة.
أهراق عىل اللغة األوىل هي التي
فعىل هذا للمربد أن يقول إن اهلاء الساكنة يف ْ

سلس كل كلمة فاؤها والمها من جنس واحد ,وهو غري جائز إال نادر ًا .متت من حاشية ابن جامعة
( – )1أي :فعال بمعنى النسبة .متت
( – )2وهو قوله :وأجيب بجواز أصالتها .متت
( – )3أي :كام قال بعضهم إن تأمهت شاذ .متت منه رمحه اهلل تعاىل.
َ
( )4وهي الياء التي قلبت ألف ًا بعد نقل حركتها إىل الفاء ,إذ أصل أراق أ ْر َيق .متت
( – )5الذي هو الراء .متت
( – )6يعني غري املصدر ,بقرينة قوله :بدل من اهلمزة .متت منه رمحه اهلل تعاىل .فإهنا فيه مكسورة؛
ألهنا فيه بدل من اهلمزة املكسورة .متت

[
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كانت بدالً من اهلمزة ألهنا ملا تغريت صورة( )1اهلمزة -وهذه( )2اللفظة من
باب أفعل ،وهذا الباب يلزم أوله اهلمزة -استنكروا( )3خلو أوله من اهلمزة
ذهوالً عن( )4كون اهلاء بدالً عن اهلمزة ،ثم ملا تقرر عندهم أن ما بعد مهزة
اإلفعال ال يكون إال ساكن ًا سكنوا اهلاء فصار( )5أهراق.
وتوهامت العرب غري عزيزة ،كام قالوا يف مصيبة :مصائب( )6باهلمز ،ويف
مسيل مسالن(.)7
وقوله« :نحو :أهراق» كأنه أراد به ما تِصف منه وإال فليس هنا يشء آخر
غريه( ،)8وكذا قوله فيام تقدم« :نحو :أمهات وأمهتي» لعله يريد به ما مل يكن
عىل خصوصية اللفظني كأمهاتك ،وأمهاته ،وأمهتك ،وأمهته ،وإال فال وجه
لذكر «نحو» أيض ًا.
قال (أبو احلسن) األخفشِ :
ج َرع( )9للطويل) بزيادة اهلاء؛ بشهادة
(ه ْ
اجل َرع) ـ بفتح الراء ـ (للمكان السهل) املنقاد ،وهو
االشتقاق ،ألنه (من َ
يناسب معنى الطول ،وهو اشتقاق خفي(( ,)10و)قال ِ
(ه ْب َلع لألكول)
( – )1بإبداهلا هاء .متت
( – )2هذه مبتدأ ,وقوله« :من باب» خرب .متت
( – )3جواب ملا .متت
( – )4فأتوا هبمزة ثانية يف صورة أفعل .متت
( – )5فتكون اهلاء بدالً من اهلمزة فال يلزمه القول بزيادهتا عىل ذلك الفرض .متت
( – )6أي :توهم أن ياء مصيبة زائدة كياء قبيلة فهمزت يف اجلمع فقيل :مصائب ,والقياس
مصاوب .متت ريض
( – )7توهم يف ميم مسيل أهنا أصلية فجمع عىل مسالن كام مجع قفيز عىل قفزان ،والصواب أهنا
زائدة ,وحقه مسايل .متت
( – )8االعرتاض هنا عىل قول ابن احلاجب :نحو .متت
( – )9وهذا من تامم االستدالل عىل املربد بزيادة اهلاء كام ذكره اجلاربردي .متت
( – )10لعدم املناسبة الواضحة بني الطول واملكان السهل .متت وهبلع من البلع أظهر اشتقاق ًا؛ ألن
األكل والبلع قريبان من حيث املعنى .متت وهبلع مثال درهم الطويل ,وهجرع مثال درهم
األكول .متت صحاح

بزيادة اهلاء؛ بشهادة االشتقاق؛ ألنه (من البلع) .وهو أظهر اشتقاق ًا من
هجرع( .وخولف) األخفش كام( )1سيأيت.
(وقال) اخلليلِ ( :هركَولة( )2للضخمة) األوراك (هفعولة) ،فاهلاء فيه
زائدة؛ بشهادة االشتقاق( ،ألهنا تركل يف مشيها) أي :ترضب األرض َضب ًا
شديد ًا برجلها؛ ألهنا لضخامتها ال تقدر أن متش مشي ًا خفيف ًا( .وخولف())3
اخلليل .قال الريض :أكثر الناس عىل ما قال ابن جني [وهو] ( )4أن اهلجرع
واهلبلع فعلل ,وهركولة فعلولة؛ لقلة زيادة اهلاء(.)5
هذا الذي تقدم إذا مل يتعدد الغالب( ،فإن تعدد الغالب( :))6فإما أن ال
يتعني بعضه لألصالة وبعضه للزيادة؛ بأن يمكن احلكم بزيادة مجيعه ،بأن يكون
(مع ثالثة أصول) ،أو يتعني؛ بأن ال تتم الثالثة األصول إال ببعض()7

الغالب ،إن مل يتعني (حكم بالزيادة فيها) مجيع ًا إن كانت أكثر من اثنني
َك َق ْي َق َبان ،وهو شجر ،فيحكم بزيادة الياء واأللف والنون( ،أو فيهام) إن كانا
اثنني (كحبنطى( ))8ففيه غالبان :النون واأللف ،فيحكم بزيادهتام مع ًا.

( – )1أي :بكالم ابن جني اآليت .متت
( – )2بكرس اهلاء وفتح الكاف .متت ابن جامعة
( – )3أي :خالفه العلامء؛ ألن االشتقاق ليس بواضح فال يكون دليالً ،وإنام قلنا :ليس بواضح؛ ألنه
ال مناسبة بني الركل الذي هو الرضب بالرجل وبني اهلركولة وهي الضخمة .متت
( )4ما بني القوسني من رشح الريض .متت
(– )5يعني أن زيادة اهلاء قليلة مطلق ًا فال يؤثر االشتقاق كام ال يؤثر يف ثرة وثرثار ،ومعنى قوهلم :إن
االشتقاق املحقق مقدم – أنه مقدم عىل ما علمت زيادته إما مطلق ًا أو يف موضع ما ,واهلاء ال
تغلب زيادهتا يف موضع .متت منه رمحه اهلل تعاىل.
( – )6قوله« :فإن تعدد الغالب» مرتبط بقوله« :فإن مل خترج فبالغلبة» فكأنه قال :حيكم بزيادة ما
غلب زيادته إن مل يتعدد الغالب ,فإن تعدد..إلخ .متت جاربردي
( – )7أي :بأصالته .متت
( – )8وقد عرفت زيادهتام باالشتقاق الظاهر ألنه العظيم البطن ,من حبطت املاشية حبط ًا ,وهو أن
ينتفخ بطنها من أكل الذرق ،وال بأس بذلك بعد القول بأن املصنف مل يبن األمثلة عىل فقد
االشتقاق كام تقدم ,وقس عليه غريه .متت منه رمحه اهلل تعاىل.
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(فإن) مل يمكن احلكم بزيادة اجلميع لكون بعض الغالب أحد األصول ال يتم
بدونه و(تعني أحدهام) للزيادة واآلخر لألصالة ،ولو قال« :بعضها» لكان أوىل؛
ليشمل ما فيه ثالثة غوالب( ،رجح) تعيني بعضها للزيادة (بخروجها) عن
األوزان املشهورة عىل تقدير أصالته ،بخالف اآلخر فإهنا ال خترج عنها( )1عىل
تقديرها( ,كميم مريم ومدين) فإن يف كل منهام غالبني :امليم ،والياء ،لكن احلكم
بزيادة الياء وأصالة امليم خيرجه عن األوزان املشهورة؛ إذ يكون َف ْع َي ً
ال وهو غري

موجود ،بخالف احلكم بزيادة امليم فإن الوزن يكون معه َم ْف َع ً
ال وهو موجود.
(ومهزة َأ ْيدَ ع) وهو الزعفران ،فإن فيه غالبني :اهلمزة ،والياء ،لكن احلكم
بأصالة اهلمزة وزيادة الياء يصريه فيع ً
ال وهو غري موجود ،بخالف احلكم بزيادة
اهلمزة فإنه يصري به أفعل وهو موجود .والقول بأن فيع ً
ال غري موجود قال الريض:
ليس بوجه؛ ألنه ليس بخارج عن األوزان يف الصحيح العني( )2كصريف وضيغم.
(وياء َت َّيحان) -بفتح الياء ،وقد روي بكرسها -وهو الرجل الطويل أو
الفضويل ،ففيه أربعة غوالب :األلف ،والنون ،وال كالم يف زيادهتام ،والتاء،
والياء املدغمة ،وجيب احلكم بزيادة الياء؛ فيكون وزنه ف ّعالن( ،)3وهو موجود
كه ّي َبان( ،)4أو يكون وزهنام( )5مجيع ًا في َعالن( ،)6ومثلهام ت َّيهان ويكون كقيقبان،
ال بزيادة التاء؛ إذ يكون تف ِعالن ،وهو غري موجود.
قال الريض :وهذا( )7مام ثبت فيه االشتقاق وعرفت الزيادة به؛ إذ يقال يف
معناهِ :م ْت َيح( )8و َت َّياح.
( – )1أي :عن األوزان املشهورة عىل تقديرها ،أي :عىل تقدير األصالة .متت
ِ
(– )2وأما املعتل العني فلم يأت منه إال ع ََّني ,قال :ما بال عيني كالشعيب ال َع َّني .متت ريض
( – )3إذ يعرب عن املكرر بام تقدمه .متت
( – )4اهليبان -بكرس الياء املشددة وفتحها :-من خياف الناس .متت من حوايش الريض.
( – )5أي :هيبان وتيحان .متت
( – )6قوله :أو يكون وزهنام مجيع ًا فيعالن مبني عىل ما ذكره الريض يف أول الكتاب من أن ما مل يقم
دليل عىل قصد التكرير وال عىل عدمه احتمل األمرين كام تقدم .متت منه
( – )7أي :تيحان .متت
ِ
( – )8رجل ِم ْت َيح ,أي :يعرض فيام ال يعنيه ,والت ّيحان مثله ،وتاح يف مشيه ,إذا تاميل ،وفرس م ْت َيح

=

(وتاء ِغ ْزويت( ))1وهو طائر ،واسم بلد ،ففيه ثالثة غوالب :الياء وال كالم
يف زيادهتا ،والواو ،والتاء ،لكن جيب احلكم بزيادة التاء؛ إذ يكون فعليت ًا وهو
موجود كعفريت ،ال بزيادة الواو؛ إذ يكون فِ ْعوي ً
ال وال نظري له.
وسيبويه ال يعد التاء من الغوالب يف نحو :عفريت كام تقدم( ،)2لكنه حيكم

بزيادة التاء لثبوت فعليت دون فعويل.
ط ْو َ
(وطاء َق َ
طى) كسفرجل ،وهو الذي يتبخرت يف مشيته ،ففيه ثالثة
غوالب :الواو وال كالم يف زيادهتا ،وأحد الطائني ،واأللف ،لكن جيب احلكم
بزيادة أحد الطائني( .والم ادلوىل) كاعشوشب ،وهو بالدال املهملة ,بمعنى
أرسع ،ففيه أربعة غوالب :مهزة الوصل ,والواو ،وال كالم يف زيادهتام ،وإحدى
الالمني ،واأللف ،وجيب احلكم بزيادة إحدى الالمني( ,دون ألفهام) أي :ألف
َقطوطى وادلوىل ،فيحكم بأصالته (لعدم فعوىل) لو حكمنا بزيادة األلف يف
قطوطى ،ووجود فعوعل كعثوثل وهو املسرتخي(( ،)3و) لعدم (ا ْف َع ْوىل) لو
حكمنا بزيادة األلف يف ادلوىل ،ووجود افعوعل كاعشوشب.
(وواو َح ْواليا( ))4ففيه أربعة غوالب :الواو ،واأللف الوسطى ،والياء،
واأللف األخرية ،وال كالم يف زيادة األلفني ،وجيب احلكم بزيادة واوها (دون
يائها) قيل :لوجود فوعاالً مثل :زوعاالً ،وهو النشاط ،وعدم :فعاليا ،وقال
الريض :إن فوعاالً وفعاليا مل يثبتا( ،)5إال أن احلكم بزيادة الواو أوىل؛ لكون
و َت َّياح وت ّيحان ,إذا اعرتض يف مشيه نشاط ًا ومال عىل قطريه .متت صحاح
( – )1عزويت بالعني املهملة ،والغني املعجمة .متت ركن
( – )2يف رغبوت ,فسيبويه ال يعرف زيادة التاء بالغلبة ,بل إما باالشتقاق كام يف عفريت من العفر،
وإما بعدم النظري كام هنا .متت
( – )3األعضاء .متت جاربردي.
( – )4وهو اسم مكان .متت
( – )5فعىل هذا يكون مام سيأيت يف قوله :فإن خرجتا .متت
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الواو الساكنة أغلب يف الزيادة من الياء املتحركة.
َي َري والتضعيف) ,يف هيري(- )1وهو صمغ الطلح -ثالث ُة غوالب:
(وأول َ ْ

الياءان ،والتضعيف ،فهو إماَ :ي ْف َع ّل أو َف ْع َي ّل أو َي ْف َي ْعل ،واألخريان نادران،
واألول وإن كان نادر ًا مثلهام إال أن سيبويه مل يبال بالتضعيف وجعله كاملخفف
المه ،وقالَ :ي ْف َعل موجود كيلمع( )2ويرمع ،وفعيل معدوم؛ ولذلك قال
املصنف :فيجب احلكم بزيادة الياء األوىل فيه والتضعيف.
وانظر مل خص املصنف التضعيف بالذكر مع األول يف هيري ،مع عدم تعرضه
ملثله يف غريه؟ مثالً :مل يقل فيام سبق :وياء تيحان مع األلف والنون ،وفيام يأيت:
ومهزة أرونان مع األلف والنون ،وغريهام مام توسط بينهام( ،دون) الياء
(الثانية) فيجب احلكم بأصالتها.
أرونان) يقال :يوم أرونان ،أي :شديد احلر ،ففيه أربعة غوالب:
(ومهزة َ
اهلمزة ،والواو ،واأللف ،والنون ،وال كالم يف زيادة األلف والنون ،وجيب
احلكم بزيادة مهزته (دون واوه) لوجود أف َعالن (وإن مل يأت إال أن َبخان)
باجليم أو اخلاء املعجمة ،يقال :عجني أنبخان ،إذا سقي ماء كثري ًا وأحكم عجنه
وأبقي زمان ًا فارتبى ،من النبج ،وهو اجلدري ,وكل ما ينتفط ويمتلئ .وأما
َف ْع َوالن فلم يوجد منه يشء ،فحكم بأصالة الواو.
(فإن خرجتا) أي :الزنتان احلاصلتان عىل تقدير أصالة كل من الغالبني
وزيادته ،وال شبهة اشتقاق يف أحدهام دون اآلخر (رجح) تعيني الزائد
(بأكثرهام) أي :بأن يكون ذلك الزائد أكثر الغالبني زيادة( ,كالتضعيف يف
َت ِئ ّفان) -بتاء مفتوحة ،ومهزة مكسورة ،وفاء مشددة -وهو أول الشء ،يقال:
( – )1اجلار واملجرور خرب مقدم ،وقوله« :ثالثة غوالب» مبتدأ مؤخر .متت
( – )2اليلمع :الرساب ,وما ملع من السالح ,واسم برق خلب ،ويرمع :اخلذروف الذي يلعب به
الصبيان ,وهو أيض ًا حجارة رخوة إذا فتِّتت انفتت .متت من حوايش الريض.

جاء عىل َت ِئفان ذلك ،أي :أوله ،ففيه أربعة غوالب :األلف ،والنون ـ وال كالم
يف زيادهتام ـ والتاء ،والتضعيف.
وجيب احلكم بزيادة التضعيف؛ ألنه أكثر زيادة من التاء ،وإن كان َف ِع َّالن
و َت ْف ِعالن خارجني عن األوزان املشهورة.

(والواو يف ك ََو ْأ َلل) كسفرجل ،وهو القصري ،يعني أن فيه ثالثة غوالب:

التضعيف وال كالم يف زيادته ،والواو ،واهلمزة.
وجيب احلكم بزيادة الواو؛ ألهنا أغلب من اهلمزة ،وإن كان َف َو ْع َلل و َف َعألل
كالهام خارجني.
قال الريض :يف عد اهلمزة يف ك ََو ْأ َلل من الغوالب نظر( ،)1بل ليس فيه إال
غالبان :الواو والتضعيف ،فحكم بزيادهتام.
(ونون ِحن ٍ
ْطأو وواوها) وهو القصري ،وقيل :العظيم البطن ،يعني أن فيه
ثالثة غوالب هي :النون واهلمزة والواو ،والوزن خارج عىل تقدير زيادة أي
اثنني فرض زيادهتام ،لكن جيب احلكم بزيادة النون والواو دون اهلمزة؛ ألن كل
واحد منهام أكثر من زيادة اهلمزة.
وقال الريض :فيه غالب واحد ،وهو الواو ،وأما النون واهلمزة فليستا بغالبتني،
إال أهنام ملا كانتا رسيلتيها( )2فيه ويف «كنتأو»و«سندأو»جعل حكم أحدهام يف
الزيادة حكم( )3الواو وإن مل يكونا من الغوالب ،واحلكم بزيادة النون أوىل من
احلكم بزيادة اهلمزة؛ لكون زيادة النون يف الوسط أكثر من زيادة اهلمزة.
وقوله« :بأكثرهام» خيرج املستويني فإنه حيتملهام .وكأنه لعدم الظفر بمثال للمستويني
جزم بوجود األكثر عىل تقدير خروجهام ،فلذلك مل يقل :فإن استويا احتملهام.
( – )1ألهنا ال تغلب زيادهتا وسط ًا إال بدليل ظاهر كشمأل كام تقدم .متت
( – )2أي :مصاحبتني للواو .متت
( – )3أي :موافقني هلا يف الزيادة .متت
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وقلنا( :)1وال شبهة اشتقاق يف أحدهام دون اآلخر؛ إذ لو كان كذلك رجح
هبا ،ذكره الريض وم َّثل له بتئفان؛ ألن األفف( )2مستعمل دون تأف.
وال يمكن يف هذين القسمني( )3إظهار شاذ ( )4يمكن الرتجيح به فلــذلك مل
يتعرض له إال يف الثالث(.)5
(فإن مل خترج) الكلمة عن األوزان املشهورة (فيهام( ))6أي :بالنظر إىل
زيادة أهيام فرضت زيادته ،وتعارض يف الكلمة اإلظهار الشاذ وشبهة االشتقاق،
ومعنى التعارض :أن االجتناب عن اإلظهار الشاذ يقتيض زيادة أحدهام(،)7
وشبهة االشتقاق تقتيض زيادة اآلخر(( )8رجح) تعيني الزائد (باإلظهار
الشاذ) أي :بام يؤدي احلكم بزيادته( )9إىل اجتناب اإلظهار الشاذ.
(وقيل :بشبهة االشتقاق) أي :بام كانت شبهة االشتقاق تقيض
بزيادته( ،)10ومعنى شبهة االشتقاق :أنه يوجد تركيب فيه حروف الكلمة
( – )1يف نسخة «وقلنا» مقدم عىل «وقوله بأكثرهام» السابق.
( – )2األفف :القلة ,ومثله األف ـ بضم اهلمزة ـ ,واألف أيض ًا :الوسخ الذي حول الظفر ،وقيل:
هو وسخ األذن .متت من حوايش الريض.
( – )3وهام :خروجها عن األوزان املشهورة عىل تقدير أصالته دون اآلخر فال خترج عنها عىل تقدير
أصالته .والثاين :هو ما نحن فيه وهو قوله« :فإن خرجتا..إلخ» .متت
( )4أ َّما من القسم الثاين فألن االظهار الشاذ إنام يكون إذا كان االظهار شاذ ًا بأحد التقديرين قياس ًا
باآلخر لكونه ملحق ًا بوزن ثابت وقد فرضنا أنه خارج عن األوزان بجميع التقديرين .وأ َّما
القسم األول فال يمكن أن يكون فيه إظهار شاذ باعتبار الوزن الذي ال خيرج به عن األوزان
املشهورة حتى يتعارض هو واخلروج عن األوزان؛ إذ لو كان باعتباره شاذ ًا لكان باعتبار الوزن
الذي خيرج به عنها قياسي ًا ،أي :لإلحلاق ،وكيف يلحق بام مل يثبت .متت
( – )5وهو قوله اآليت« :فإن مل خترج فيهام» .متت
( – )6أي :يف احلرفني املفروض زيادة أحدهام ،وهام يف هذا املثال الياء وامليم مع أحد اجليمني .متت
ركن
( – )7وهو اجليم يف املثال اآليت .متت
( – )8وهو اجليم والياء يف املثال اآليت .متت
( – )9وهو اجليم يف املثال .متت
( – )10وهو اجليم فيكون فك اإلدغام لإلحلاق وهو غري شاذ .متت

ْ
ومأ َجج) ل
أجج
وال اتصال بينهام يف املعنى( .ومن ثم( )1اختلف يف َي َ
باهلمزة كجعفر ـ :اسم أرض ،ويأجج غري منِصف إما للوزن والعلمية
والتأنيث( ,)2وإما للعلمية والتأنيث.
ففي كل منهام غالبان يف الزيادة :الياء وامليم والتضعيف ،وتركيب َأ َج َج
مستعمل ,دون يأج ومأج ،وشبهة االشتقاق تقيض أن يكونا َي ْف َعل و َم ْف َع ً
ال ،وهام

موجودان ،لكن يلزم من احلكم بمقتضاها أن يكون اإلظهار شاذ ًا؛ إذ الواجب
()3
جينِّب عن اإلظهار الشاذ من أصالة
اإلدغام يف مثله ،بخالف احلكم بام ُ َ
الياء( )4وامليم ،فقال املصنف :يرجح الثاين(.)5

وقال الريض :يرجح العمل بشبعة اال تقاق ،قال :ألن إثبات تركي
مرفوض م كالم العرب( )6أصع

من إثبات إظعار اذ؛ إذ الشاذ كثري،

وال سيام م األعالم.
(ونحوَ :حمْبب( )7عل ًام) لرجل ,باإلظعار الشاذ (يقوي) الوجه
(الضعيف( ))8عند املصنف ،يعني أنه ُح ِ
ك َم بأنه مأخوذ من احلب ترجيح ًا
لشبهة االشتقاق مع ما لزم من اإلظهار الشاذ.
(وأجيب) بأن حمبب ًا ليس احلكم فيه بأصالة التضعيف لشبهة االشتقاق ،بل
(بوضوح اشتقاقه( ))9أي :بسبب أن فيه اشتقاق ًا واضح ًا من احلب ،يعني :أن
( – )1أي :من أجل االختالف يف سبب الرتجيح .متت
( – )2إن حكم بزيادة الياء ،وقوله :وإما للعلمية والتأنيث عىل فرض زيادة اجليم .متت
( – )3ألن هذين الوزنني ال يكونان لإلحلاق ملا ذكرنا أن امليم والياء تطرد زيادهتام يف أول الكالم
ملعنى ,وما كان مطرد ًا زيادته ملعنى مل يكن لإلحلاق .متت
( – )4إذ هو حينئذ لإلحلاق ,وما كان لإلحلاق ال يدغم؛ فليس اإلظهار شاذ ًا .متت
( – )5أي :احلكم بام جينب عن اإلظهار الشاذ ,فوزهنام عنده فعلل .متت
( – )6وهو يأج ومأج .متت
( – )7كمقعد .متت قاموس.
( – )8وهو األخذ بشبهة االشتقاق التفاقهم عىل أنه مفعل ،فلو رجح باإلظهار لقيل :وزنه فعلل .متت
حب .متت
أج مثل َحم ْبب من َّ
( – )9وللخصم أن يقول :يأجج أيض ًا واضح االشتقاق من َّ
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عادة العرب يف التسمية باملشتقات ونحوها مالحظة املعاين األصلية كاحلسن
والفضل كام قرر يف مظانه.
(فإن) مل يتعــارض اإلظهــار الشــاذ وشــبهة االشــتقاق بــأن (ثبتـت) شــبهة
االشتقاق فيهام( )1مع ًا ،أو مل تثبت يف يشء منهام ،أو ثبتت يف أحدهام لكن تكــون
حاكمة بام حيكــم بــه اإلظهــار الشــاذ (فباإلظهـار) حيكــم (اتفاقـ ًا)؛ لوجــود
ِ
مهدَ َد) ـ علم المرأة ـ فإن كـ ً
املقتىض( )2وعدم املعارض,
ال مــنَ :م َهـدَ
(كدال ْ

وهدّ موجود ،لكن جيب احلكم بأصالة امليم ليكــون ملحقـ ًا بجعفــر فــال يكــون
َ

اإلظهار شاذ ًا ،وهذا مثال للقسم األول ( ،)3ومل حيرضين مثال لآلخرين.

(فإن مل يكن) يف الكلمة (إظهار) ،وثبت يف أحدهام فقط شبهة االشتقاق،

ومل يعارضها أغلب الوزنني (فشبهة االشتقاق) ترجح تعيني الزائد( ,كميم
َم ْو َ
ظب) مع الواو ،وهو علم لبقعة ،غري منِصف ،فإنك إن جعلته مفع ً
ال كان

من وظب ،وهو بناء مستعمل؛ يقال :وظب عىل الشء وظوب ًا ,أي :دام ،وإن

جعلته فوع ً
ال كان من مظب وهو غري مستعمل فحكم بزيادة امليم.
(و)كذلك ( َم ْع َىل) ألنك إن جعلت امليم زائدة كان من عىل ،وهو مستعمل،

وإن جعلتها أصلية كان منَ :م َع َل وهو غري مستعمل.

قيل :فيه نظر؛ ألنك تقول :معلت الشء ,إذا أخذته برسعة.
ومثل بمثالني تنبيه ًا عىل أنه إذا مل يعارض شبهة االشتقاق أغلب الوزنني
رجح بشبهة االشتقاق ،سواء عارضها أقيس الوزنني كام يف موظب( ،)4أو ال كام
يف َمعىل.
( – )1أي :يف احلرفني .متت .أي :يف كال التقديرين :تقدير الزيادة وتقدير األصالة .متت
( – )2وهو اإلحلاق ،وقوله :وعدم املعارض وهي الشبهة .متت
( )3وهو ما ثبتت شبهة االشتقاق فيهام مع ًا.
( – )4وذلك ألن قياسه كرس العني ألنه مثال .متت

(و) إن عارضها أغلب الوزنني ,بمعنى أن أغلب الوزنني يقتيض زيادة
أحدهام ،وشبهة االشتقاق تقتيض زيادة اآلخر ،فنقول (يف تقديم أغلبهام) أي:
أغلب الوزنني وأكثرهام (عليها نظر) وتردد للتعارض(.)1
(ولذلك) أي :وألن أغلبية الوزنني معارضة لشبهة االشتقاق معارضة قوية
َقدَّ مها بعضهم عىل الشبهة ،وإليه أشار بقوله( :قيل :ر ّمان ُف َّعال) ال ُف ْعالن،
يعني باحلكم بزيادة التضعيف وإن كان َر َمن غري مستعمل ،ال بزيادة األلف
والنون ،وإن كان َر ّم مستعم ً
ال؛ (لغلبتها) أي :غلبة زنةُ :ف ّعال (يف نحوه) مام
ينبت من األرض كال ُقالّم()2
واجل َّمار والك َُّراث والسالّق وال ُق َّراص ،و ُف ْعالن
ُ

قليل يف هذا املعنى.

(فإن ثبتت) شبهة االشتقاق (فيهام مع ًا) أي :بالنظر إىل تقدير زيادة كل من
الغالبني ،فإن كان أحد الوزنني أغلب وعارضه أقيس الوزنني (رجح بأغلب
الوزنني) أي :بام يؤدي احلكم بزيادته إىل أن يكون الوزن أغلب الوزنني؛ ألن
خمالفة القياس كثرية وخاصة يف األعالم (.)3
(وقيل :بأقيسهام) أي :بام يؤدي احلكم بزيادته إىل أن يكون الوزن أقيس
ثمة) أي :ومن جهة ذلك االختالف (اخ ُت ِلف يف َم ْو َرق)
الوزنني( .ومن َّ
وهو اسم رجل ،وفيه غالبان :امليم ،والواو ،وشبهة االشتقاق ثابتة عىل تقدير
( – )1اعلم أهنم يقدمون أغلب الوزنني عىل شبهة االشتقاق؛ ألن احلمل عىل ما كثرت نظائره أوىل
من احلمل عىل ما قلت نظائره ,وقال املصنف :فيه نظر؛ جلواز أن يكون رده إىل أغلب الوزنني
رد ًا إىل تركيب مهمل ,ورده إىل غري أغلب الوزنني ـ أعني شبهة االشتقاق ـ رد ًا إىل تركيب
مستعمل ,ورد الكلمة إىل تركيب مستعمل أوىل من ردها إىل تركيب مهمل .متت ركن الدين.
( – )2القالم :الباقال ,واجلامر :شحم النخل ,والقراص ـ بالصاد املهملة ـ:زهر األقحوان .ويف نظام
الغريب :القالم:شجرة وشوك ترعاه اإلبل ،والقالم أيض ًا :نوع من احلمص .والسالق قال يف
والس ْلق:النبت
الصحاح :هو بثر خيرج عىل أصل اللسان ,ويقال :تقرش يف أصول األسنانِّ ,
الذي يؤكل .متت
( – )3فإن خمالفة القياس فيها غري عزيزة كمورق وحمبب وحيوة .متت ريض
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زيادة كل واحد منهام؛ إذ َم َرق( )1وورق موجودان ،لكن إن حكمت بزيادة امليم

وجعلته َم ْفع ً
ال فهو أغلب من َف ْو َعل ،لكن فيه خمالفة القياس؛ ألن املثال الواوي
ال جييء إال َم ْف ِع ً
ال -بكرس العني -كاملو ِعد.
وإن حكمت بزيادة الواو وجعلته َف ْوع ً
ال فهو أقيس الوزنني؛ إذ مل يستلزم

خمالفة القياس ،لكنه ليس بأغلب الوزنني.
وإن مل يعارضه( )2أقيس الوزنني رجح باألغلب بال خالف؛ ولذلك قال:
(دون حومان) وهي األرض الغليظة ،فإن فيه غالبني :الواو والنون؛ إذ ال كالم يف
ومح ٍن( )4موجود ،يقال للقراد :محنانة ،فيحكم بأنه
زيادة األلف ،وتركيب َح ْو ٍم(ْ َ )3
احلمن؛ لغلبة فعالن ،وال خمالفة فيه لقياس.
ف ْعالن من احلوم ،ال فوعال من ْ
(فإن) مل يكن أحدهام أغلب بأن استويا يف الكثرة -إن ثبت له مثال -أو
(ندرا) مجيع ًا (احتملهام) أي :احتمل احلكم بزيادة كل من الغالبني؛ لعدم
املرجح ألحدهام( ,كأرجوان) لصبغ أمحر ،فإن فيه ثالثة غوالب غري األلف:
اهلمزة ،والواو ،والنون؛ فيحكم بزيادة اثنني منهام.
وشبهة االشتقاق موجودة عىل تقدير زيادة كل اثنني ُفرضا؛ إذ َأر َج ،ورجى،

كأسح َمان ،أوُ :ف ْعلوان
ورج َن ،مستعملة؛ لكن أفعوال مل يثبت ،فهو إما أفعالن
ُ
َ
ك ُعنْفوان ،وهام نادران عىل مقتىض كالم املصنف.

قال الريض :ويف قوله« :فإن ندرا» نظر من وجهني :أما أوالً فألنه يف أقسام
ما مل خيرج الوزنان فيه عن األوزان املشهورة فكيف يندران؟
أسحامن وهو جبل ،وأل ُعبان يف
وأما ثاني ًا :فألن أف ُعالن ًا( )5قد جاء فيه:
ُ
( – )1يقال :ورق الشجر يرق ،ومرق السهم عىل الرمية :خرج من اجلانب اآلخر .متت قاموس
( – )2أي :أغلب الوزنني .متت
( – )3احلوم :القطيع الضخم من اإلبل إىل األلف أو ال حيد .متت قاموس.
( – )4احلمن واحلامن :صغار القراد.
( – )5بزيادة اهلمزة والنون .متت

ال َّل ّعاب ،وأقحوان؛ بداللة دواء( )1مقحو ،وأفعوان؛ لقوهلم :مفعاة ,وفعوة

السم ،وف ْعلوان( )2جاء فيه عنفوان و ُعنْ ُظوان( .)3ولعله أراد كون الوزنني
لقلتهام يف حد الندرة.
(فإن فقدت شبهة االشتقاق فيهام) أي :بتقدير زيادة أي :الغالبني ،وكان
أحد الوزنني أغلب (فباألغلب) يرجح( ,كهمزة أفعى) فإن فيه غالبني:
اهلمزة ،واأللف ،وأ َف َع و َف َعى مهمالن؛ لكن جيب احلكم بزيادة اهلمزة؛ ألن
أفعل أغلب من فعىل.
قال الريض :إذا جعلته أفعل ففيه االشتقاق الظاهر فض ً
ال عن شبهته؛ لقوهلم:
فعوة السم ،وأرض مفعاة ،فكيف أورده فيام ليس يف وزنه شبهة االشتقاق؟
(و) مهزة ( َأ ْو َتكان) وهو القصري ،وفيه أربعة غوالب :األلف ،والنون ـ وال
كالم يف زيادهتام ـ وبقي الرتجيح بني الواو واهلمزة ،وو َت َك وأ َت َك مهمالن ،لكن
جيب احلكم بزيادة اهلمزة؛ ألن أفعالن ثابت وإن كان قلي ً
ال كأنبجان(.)4
ومقتىض كالمه( )5أن فوعالن أيض ًا موجود لكن األول أغلب ،لكن قال
الريض :فوعالن غري موجود( ،)6فكان ينبغي أن يورد هذا املثال فيام( )7يتعني
فيه أحدهام ويرجح( )8بخروجهام.
( – )1عبارة الريض :وكذا أقحوان بدليل قولك :دواء مقحو .متت
( – )2بزيادة الواو والنون .متت
( – )3العنظوان ـ بضم أوله ـ والعنظيان ـ بكرس أوله ـ :الفاحش من الرجال ,واألنثى عنظوانة
وعنظيانة .متت من حوايش الريض.
( – )4باجليم واخلاء .متت
( – )5حيث قال :فباألغلب .متت
( – )6بل قد جاء فيه حوفزان اسم رجل ,وجوتنان بالتاء اسم أرض وبالثاء كذلك ,ومل يأت أفعالن ًا
إال أنبجان وأروثان ,اللهم إال أن يقال :زيادة اهلمزة يف األول أغلب من زيادة الواو ثانية
ساكنة ,لكن قوله بعد ذلك «وإن ندرا» ال يساعد عىل هذا .متت جاربردي.
(– )7عند ميم مريم .متت
( – )8أي :تعيني الزائد .متت

[

]

(وميم إ ّمعه( ))1وهو الذي يكون مع كل واحد ،ففيه غالبان :اهلمزة
وممَع مهمالن كالهام ،لكن جيب احلكم بزيادة
والتضعيف ،أعني أحد امليمني .و َأ َم َع َ

كإو َّزة(.)3
امليم؛ ألن ِف َّعلة كثري كد ّنبة :للقصري ,والقنَّبة( )2واإل ّمرة ،وإ ْف َع َلة قليل َ

(فإن) مل يكن أحدهام أغلب بأن استويا( )4يف الكثرة -إن ثبت له مثال -أو

(ندرا) أي :الوزنان احلاصالن عىل التقديرين (احتملهام) أي :احتمل اللفظ
الوزنني ،فتحكم بزيادة أي :احلرفني شئت؛ إذ ال ترجيح حينئذ.
قال الريض :والكالم فيه ـ يعني يف قوله« :فإن ندرا» ـ كالكالم يف قوله« :فإن
ندرا» قبله( ،)5والعذر كالعذر(.)6
(كأسطوانة) فإن فيه أربعة غوالب :األلف ،وال كالم يف زيادته ،والواو،
()7
وس َطن مهمل،
أسط َ
وهي أيض ًا زائدة ملا سيأيت  ،واهلمزة ،والنون .وتركيب َ

فأسطوانة إماُ :ف ْع ُلوانة باحلكم بزيادة النون( )8كعنفوان من اعتنفت الشء ,إذا
استأنفته ،وهو وزن نادر ،أوُ :أ ْف ُعوالة باحلكم بزيادة اهلمزة(( )9إن ثبت
ُأ ُفعوالة) وكانت نادرة؛ إذ يستوي الوزنان حينئذ يف الندرة ،وهذا عىل سبيل

الفرض ،وهو يكفي يف التمثيل ،وإال فأفعوالة غري موجود.
قوله( :وإال) أي :وإن مل تكن أف ُعوالة ثابتة كام ذكرنا أهنا مل توجد
(ف ُف ْع ُلوانة) أي :فهي فعلوانة ال غري .و(ال) جيوز أن تكون (أ ْف ُعالنة) بأصالة
( – )1بفتح امليم وكرسها .متت قاموس .اإلمعة :الذي يوافق كل أحد ويقول :أنا معك .متت ركن،
وكأنه مركب من كلمتني وهام :أنا معك ،كام أن اإل َّمرة مركب من :أنا مأمورك .متت ريض
( – )2القنبة بمعنى الدنبة وهو القصري .متت
( – )3واألصل :إوززة ,نقلت حركة الزاي األوىل إىل الواو ثم أدغمت الزاي األوىل يف الثانية .متت
( – )4أي :الوزنان اللذان فقد فيهام شبهة االشتقاق استويا يف الكثرة أو يف الندور .متت
( – )5أي :قوله :وفيه نظر من وجهني .متت
( – )6وهو قوله :ولعله أراد كون الوزنني لقلتهام يف حد الندرة .متت
( – )7من قوله :وال جيوز أفعالنة .متت
( – )8وأصالة اهلمزة .متت
( – )9وأصالة النون .متت

الواو وزيادة النون(- )1وإن كان فيه شبهة االشتقاق ألن السطو مستعمل-
(ملجيء أساطني) يف مجعه ،ولو( )2كان أفعالنة فالطاء عني الكلمة والواو
المها ،ويف اجلمع ال حتذف الم الثالثي ،فال جيوز إذن أن يقال :حذفت الواو
وقلبت األلف ياء حتى يكون وزن :أساطني أفاعني ،وال جيوز أن يقال :حذفت
األلف وقلبت الواو التي هي الم الكلمة ياء فوزنه أفا ِع ْلن؛ إذ هو وزن مفقود يف
اجلمع ،فلم يبق إال أن يقال :هو فعالني من تركيب أسط املهمل(.)3

۞۞۞۞۞
۞۞۞
۞

( – )1واهلمزة .متت
( – )2وجواب لو حمذوف لظهور داللة ما بعده عليه تقديره :مل جيز حذف الالم .متت
( – )3بحذف الواو وقلب األلف ياء النكسار ما قبله .متت
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