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مجيع احلقوق حمفوظة ملكتبة أهل البيت (ع)

╝
وملا فرغ من ذي الزيادة رشع يف اإلمالة فقال( :اإلمالة) لغة :مصدر قولك:
أملت اليشء إمالة ،إذا عدلت به إىل غري اجلهة التي هو فيها ،من :مال اليشء
يميل ميل ،إذا انحرف عن القصد.
ويف االصطلح( :أن ينحى) أيُ :يقصد (بالفتحة نحو الكرسة) أي :جانبها،
ونحو اليشء وناحيته :جهته .و«ينحى» مسند إىل «نحو» ،والباء يف «بالفتحة» لتعدية
«ينحى» إىل ثاين املفعولي ،وهو املقدم عىل األول هنا ،أيُ :ت رْشب الفتحة شيئا من
صوت الكرسة فتصري الفتحة بينها وبي الكرسة.
بالغت يف إمالة الفتحة نحو الكرسة ،وما مل يبالغ فيه
وإنام تسمى إمالة إذا
َ
يسمى بي اللفظي ،وترقيقا .والرتقيق إنام يكون يف الفتحة التي قبل األلف.
وإنام مل يقلُ « :ينحى بالفتحة نحو الكرسة ،وباأللف نحو الياء» ألن اإلمالة عىل
أربعة أنواع:
إمالة فتحة قبل األلف نحو الكرسة .
وإمالة فتحة قبل اهلاء نحو الكرسة ،كام يف نحو :رمحة.
وإمالة فتحة قبل الراء نحو الكرسة ،كالكرب.
وإمالة فتحة قبل اهلمزة كام سيأيت .
فإمالة الفتحة نحو الكرسة شاملة لألربعة األنواع ،ويلزم من إمالة فتحة
األلف نحو الكرسة إمالة األلف نحو الياء؛ ألن األلف املحض ال يكون إال بعد
الفتح املحض ،ومتيل إىل جانب الياء بقدر إمالة الفتحة إىل جانب الكرسة
( )1كعامد ونحوه.
( )2يف رشح قوله :رأيت عامدا ومثل برأي ورأية.

رضورة ،فلام لزمتها مل حيتج إىل ذكرها.
(وسببها) الذي جيوز عنده اإلمالة عند من جيوزها من العرب -إذ ليست لغة
مجيعهم ،فإن أهل احلجاز ال يميلون ،وأشدهم حرصا عليها بنو متيم ،ومن
جوزها مل يوجبها؛ فكل موضع حيصل فيه سبب اإلمالة جاز لك فيه الفتح-
(قصد املناسبة لكرسة أو ياء) أي :قصد مناسبة صوت نطقك بالفتح بصوت
نطقك بالكرس أو بالياء( ،أو لكون األلف منقلبة عن مكسور أو ياء) الظاهر
إسقاط اللم من قوله« :لكون» ليكون عطفا عىل قصد املناسبة ،أي :سببها إما
قصد املناسبة لكرسة أو ياء ،أو كون األلف منقلبة عن مكسور أو ياء؛ إذ املعنى
مع ثبوهتا  :قصد مناسبة الفتحة لكون األلف منقلبة عن مكسور أو ياء،
وال معنى لذلك ،كذا قيل.
وفيه نظر؛ فإنه ال يناسب قوله« :أو للفواصل أو إلمالة» كام ال خيفى،
إال أن يقال :املراد إسقاط اللم من قوله« :لكون األلف» وما بعده،
أي قوله« :للفواصل» وقوله« :إلمالة قبلها» فله وجه.
وال يبعد أن يقال :إن قوله« :لكرسة» ليس متعلقا بقوله« :املناسبة»،
بل املعنى أن سبب اإلمالة قصد املناسبة ،أي :اإلتيان باللفظ عىل وجه
فيه اعتبار مناسب ،ثم فصل احلامل عىل اإلتيان باللفظ عىل ذلك الوجه
بقوله« :لكرسة..إلخ» ،وحينئذ ينتظم الكلم غاية االنتظام ،فتأمل .
وإنام كان كذلك -أي :كون األلف منقلبة عام ذكر سببا -ألنه حيصل باإلمالة
التنبيه عىل أصل تلك األلف.
( )1يعني :فلام لزمت إمالة األلف نحو الياء إمالة الفتحة نحو الكرسة مل حيتج إىل ذكرها.
( )2أي :اللم من قوله« :لكون».
بم يتعلق قوله« :لكرسة» فتأمل .سيدنا حسن سيلن.
( )3وعىل هذا ينظر َ

(أو) كون األلف (صائرة يا ًء مفتوحة) للتنبيه عىل احلال التي يصري إليها
األلف يف بعض األحوال .واشرتط يف الياء أن تكون مفتوحة ملا سيأيت .
(أو للفواصل) أي :لرعاية تناسب رؤوس اآلي ومقاطع الكلم ،بمعنى أنه
إذا كان يف بعض الفواصل إمالة لسبب فإنه ُيامل منها ما ال سبب فيه ملناسبته.
(أو إلمالة قبلها) أي :قبل هذه اإلمالة (عىل وجه) كأنه أراد به بعض اللغات.
ورشع يف بيان كل من هذه األسباب رصحيا أو ضمنا

عىل التفصيل

فقال( :فالكرسة) قد تكون (قبل األلف) وال بد من فاصل بينها

وبي

احلرف املتحرك بالكرسة ،إما حرف واحد (نحو عامد) وهي أقوى يف اقتضاء
اإلمالة لقرهبا ،أو حرفان فقط أوهلام ساكن ال متحرك (و)ذلك نحو (شمالل)

وهي الناقة الرسيعة؛ ألن الفصل بالساكن أقل من الفصل باملتحرك؛ إذ الفصل
باملتحرك فصل به وبحركته؛ إذ احلركة بعد احلرف ،فل يامل ما فصل بينهام
حرفان متحركان أو أكثر من حرفي نحو« :هذان عنَ َبا زيد أو ن رع َمتاه».
(و)أما (نحو :درهامن ) إذا أضيف نحو« :درهام زيد ،وأن ينزعها»،
مام فصل بينهام ثلثة أحدها اهلاء ،أو حرفان متحركان أحدهام اهلاء ،ومل ينضم
احلرف الذي قبلها ،فإن انضم مل جتز نحو :هو يرضهبا كذا ذكره الريض.
( )1من قوله« :قال املصنف :ألن الساكنة ضعيفة فهي كاملعدومة».
( )2السبب الضمني :الفواصل واإلمالة كام سيرصح به الشارح؛ ألهنام متضمنان للسببي ،ال أهنام
سببان رصحيان.
( )3أي :بي األلف.
( )4أي :الكرسة التي مل يفصل بينها وبي األلف إال حرف واحد.
(« )5عنبا» فصل بي الكرسة واأللف بحرفي متحركي ،و«نعمتاه» بثلثة أحرف.
( )6ويف التمثيل بنحو« :درهامن» نظر؛ جلواز أن تكون إمالته ألجل النون املكسورة فل يكون شاذا
وال مام نحن فيه ،اللهم إال أن يقال :ال اعتداد بكرسة النون؛ ألهنا تسقط عند اإلضافة.
جاربردي .ولذا قال الشيخ :إذا أضيف.
( )7اإلمالة.
( )8ألن اهلاء مع الضمة ال جيوز أن جتعل كالعدم؛ ألنه يؤدي إىل أن يكون ما قبل األلف مضموما
وال جيوز .نجم.

ومفهوم كلمه أهنا لو انضمت حيث كانت املتقدمة نحوُ « :ي َس ِّف ُهنَا» أميل،
ومفهوم كلمه أيضا أنه يشرتط عدم انضامم ما قبلها يف الثلثة األحرف ،
ومفهومه ثبوت اإلمالة يف نحو :منهام .
وتعليل الدماميني يف رشح التسهيل يقتيض عدم ثبوت اإلمالة إذا انضم ما
بي الكرسة واأللف مطلقا

فهو وإن جازت فيه اإلمالة فإنام (سوغه)

سوغ إمالته (خفاء اهلاء) فكأنه قيل يف األول« :درمان» ،ويف الثاين:
أيّ :
«ينزعا» (مع شذوذه) أيضا؛ لكثرة الفصل بي الكرسة واأللف .وعموم كلمه
يقتيض أن الكرسة املذكورة سبب إلمالة الفتحة واأللف ،سواء كانت األلف يف
كلمة حرفها

كام تقدم ،أو يف كلمة أخرى متصلة هبا نحو« :بنا» و«منّا»،

أو منفصلة عنها نحو« :من رب العاملي ،ولزيد مال» ،وهو كذلك ،وإن كان
إمالة األول أكثر.
(و)قد تكون الكرسة (بعدها) أي :بعد األلف ،وال تؤثر إال إذا وليت
األلف ،وكانت الزمة أو عىل الراء (نحو :عامل) ومن دار ،فإن مل تلها مل تؤثر،
فل يامل نحو :آ ُجر .
وإنام أثرت املنفصلة عن األلف قبل ،ومل تؤثر بعد -ألن االرتفاع بعد اهلوي
أشق من العكس.
( )1من حيث إنه رشط عدم انضامم ما قبلها من االثني ،فالثلثة باألوىل.
( )2حيث انضمت وهي ثلثة.
( )3أي :سواء انضمت هي أو ما قبلها ،وسواء تقدمت اهلاء أو تأخرت ،وسواء كانت
يف اثني أو ثلثة.
( )4أي :حرف الكرسة .كام تقدم يف درهامن.
( )5أي :ما كانت األلف يف كلمة حرف الكرسة؛ لقرهبا.
( )6أي :الكرسة الزمة ،أي :ال عارضة ككرسة اإلعراب ،أو ليست بلزمة بل عارضة لكنها
عىل راء .وال بد أن تكون الكرسة والية لأللف وإال فل إال عىل قلة.
( )7لفصل اجليم.

وإن مل تكن الزمة وال عىل الراء مل ُمتل األلف إال عىل قلة؛ ولذلك
قال( :ونحو :من كال ٍم) وثلثا درهم (قليل) لضعفها بالعروض؛ لكوهنا
إعرابية يف األول ،وكوهنا من كلمة منفصلة يف الثاين ،فهي غري الزمة لأللف
(بخالف :من ٍ
دار) و«عينا رئم» فإن إمالته كثرية (للراء) ألهنا وإن ضعفت

بالعروض فتكرر الراء جرب وهنها.
(و)إذا زالت الكرسة التي بعد األلف ألجل اإلدغام فل تامل األلف؛ ألهنا
ساقطة يف اللفظ لزوما وإن كانت مقدرة باعتبار األصل ،فإنه (ليس مقدرها

األصيل كملفوظها عىل األصح) وقد اعتربها قوم نظرا إىل األصل ،كام أميل
نحو« :خاف» نظرا إىل كرسته األصلية

كام جييء ،وذلك (كجاد وجواد)

أصلهام جادد وجوادد ،فزالت الكرسة لإلدغام (بخالف سكون الوقف)

يف نحو :راع وماش ،فإن األكثر عىل إمالته؛ ألن سكون الوقف عارض يزول
يف الوصل.
(وال تؤثر الكرسة) عىل غري الراء (يف) األلف (املنقلبة عن واو) سواء
كانت الكرسة قبل األلف أو بعدها ،فل يامل (نحو :من بابه ،و)من (ماله)

اعتدادا بسببية الكرسة التي عىل امليم من لفظ «من»؛ ألن كون أصل األلف
الواو يبعد الكرسة عن اقتضاء اإلمالة.
(و)ال يرد (الكبا) -بالكرس والقرص -وهو الكناسة  ،فإنه قد سمع فيه
اإلمالة مع أنه واوي لقوهلم يف التثنية :ك َبوان؛ ألنه (شاذ كالعشا) أي :كام شذ
إمالة ال َعشا مقصورا كالعصا ،مصدر األعشى

والعشوى (واملكا) بفتح امليم

والقرص :جحر الضب ،وهو واوي؛ ألن املكو بمعناه.
( )1ألن األلف منقلبة عن الواو املكسورة؛ إذ أصله َخوف.
( )2القاممة .قاموس.
( )3يريد مصدر الفعل الذي صفته املذكر األعشى ،واملؤنث العشوى .وشذ العشا لعدم مقتيض اإلمالة.

ٍ
ٍ
ومال واحلجاج) علام (والناس) يف غري حال اجلر فإنه قد
(باب
(و)إمالة

سمع فيها اإلمالة (بغري سبب) يسوغها ،وقلنا :احلجاج علام؛ ألنه ال يامل صفة.
فإن قلت :مقتىض هذا الكلم أن «بابا» و«ماال» قد سمع فيهام اإلمالة عىل
الشذوذ يف غري حال االتصال بنحو «من» ،وظاهر متثيله هبام سابقا

أهنام ال

يامالن يف حال االتصال هبا الذي هو أوىل باإلمالة فيهام .
قلت :أراد سابقا أهنام ال يامالن قياسا بانضامم «من» مثل إليهام؛ اعتدادا
بأن فيهام سببا لإلمالة وهو كرسة «من» ،وذلك ال ينايف ثبوت إمالتهام
عىل الشذوذ بغري اعتداد بالكرسة ،وأن هلا تأثريا ،وقد أرشت إليه حيث
قلت :اعتدادا بسببية الكرسة.
(وأما الربا) حيث أميل وألفه منقلبة عن واو؛ لقوهلم يف التثنية :ربوان
(فألجل الراء) ملا عرفت من تكريرها ،فل يرد اعرتاضا.
هذا كلم املصنف ،أعني :الفرق بي األلف املنقلبة عن واو وبي غريها يف
تأثري الكرسة.
قال الريض :ومل أر أحدا فرق بينهام إال املصنف وجار اهلل ،وكلم سيبويه يدل
عىل عدم الفرق بينهام .
(والياء إنام تؤثر) يف اإلمالة إذا كانت (قبلها) أي :قبل األلف ،فلو تأخرت
كالتبا ُيع واملبا َيع -بفتح الياء -مل تؤثر؛ ألهنا أنقص يف اقتضاء اإلمالة من
( )1أما حيث وقع اجلر يف هذه األسامء فاإلمالة من غري شذوذ .نجم.
( )2يف قوله« :نحو :من بابه ومن ماله».
( )3يف نسخة «فيه».
( )4قال سيبويه« :ومام يميلون ألفه قوهلم« :مررت ببابه» و«أخذت من ماله» يف موضع اجلر،
شبهوه بكاتب وساجد .قال :وإمالة هذا أضعف؛ ألن الكرسة ال تلزم» .فضعفها سيبويه ألجل
ضعف الكرسة ال ألجل أن األلف عن واو ،ولو مل تؤثر الكرسة يف إمالة األلف منقلبة عن واو-
مل يقل :إن اإلمالة ضعيفة لضعف الكرسة ،بل قال :ممتنعة لكون األلف عن واو .ريض.

الكرسة؛ مليلها إىل خمرج حرف حركتها .وأثرت متقدمة ملا عرفت من أصعبية
الصعود بعد اهلبوط.
ورشطها يف التأثري أيضا أن تكون إما متصلة باأللف (نحو :سيال)

وه َيام ،أو متصلة باحلرف املتصل باأللف ،ساكنة (و)ذلك
وهو شجر ذو شوكُ ،
نحو( :شيبان) أو متحركة نحوَ « :ح َيوان» و« َح َيدان» ،فلو فصل بينها وبي
األلف حرفان مل تؤثر نحوَ :د ريدَ بان

-وإن أثرت الكرسة يف نحو :شملل-

لكثرة الفصل هنا بزيادة احلركة.
(واملنقلبة عن) واو (مكسور) وال تكون إال عينا (نحو :خاف ،و)املنقلبة
(عن ياء) مكسورة ،وال تكون أيضا إال عينا نحو :هاب ،أو غري مكسورة
يف االسم ،عينا (نحو :ناب) بدليل أنياب يف اجلمع ،أو الما (و)ذلك
نحو :الرحى) بدليل رحيان يف التثنية ،أو يف الفعل كذلك (و)ذلك
نحو( :سال ورمى).
وظاهر كلم املصنف أن املنقلبة عن واو مكسور تامل قياسا يف االسم
والفعل ،وقال الريض :ليس ذلك عىل اإلطلق ،بل ينبغي أن يقال:
مال ٌ
املنقلبة عن مكسور يف الفعل؛ ألن نحو :رجل ٌ
ونال  ،وكبش صاف -
وصوف ،ومع هذا ال تامل قياسا ،بل إمالة بعضها لو أميلت
أصلهاَ :مول و َنول َ
حمفوظة ،وذلك ألن الكرسة قد زالت بحيث ال تعود أصل .
( )1وهو الواو يف التبايع لكوهنا مضمومة ،واأللف يف املبايع ،فتنقص عن اقتضاء اإلمالة.
( )2الديدب :حامر الوحش ،والرقيب ،والطليعة ،كالديداب ،وهو معرب ،وأمهله اجلوهري .قاموس.
( )3قا ل ابن السكيت :رجل نال ،أي :كثري النوال ،ورجلن ناالن .صحاح .ورجل مال،
أي :كثري املال.
( )4صفة مشبهة ،أي :ذو صوف.
( )5يف االسم .ومل تنقل كام جاء يف الفعل.

أما يف الفعل نحو :خاف فإن الكرسة ملا كانت يف بعض املواضع

تنقل إىل

ما قبل األلف نحو« :خ رفت» أجيز إمالة ما قبل األلف.
(والصائرة) يف بعض األحوال (يا ًء مفتوحة) وهي كل ألف إما يف آخر
الفعل منقلبة عن الواو (نحو :دعا) إذ تصري ياء مفتوحة يف املبني للمجهول
نحوُ :دعي ،أو زائدة (و)ذلك نحو( :حبىل) لصريورهتا ياء مفتوحة يف التثنية
نحوُ « :ح ربليان» ،ومثلها :الرابعة املنقلبة عن واو فام فوقها نحو :أعىل ومصطفى؛
لصريورهتا كذلك نحو :أعليان ومصطفيان.
أو منقلبة
إذ تصري كذلك

عن الواو يف آخر مجع ُف رعىل للتفضيل (و)ذلك نحو( :العىل)

يف املفرد نحو :العليا ،وأما صريورهتا يف التصغري واجلمع ياء

كذلك ك ُع َصية والعص فل يعتد به؛ ألن سكون ما قبل الياء بَعدها عن صورة
األلف املاملة ،وكأن املصنف جعل املثال قيدا فلذلك مل حيرتز عنها.
(بخالف) الصائرة يف بعض األحوال ياء ساكنة نحو( :جال) جوالنا،
(وحال) حوال -إذ تصري ساكنة يف املبني للمجهول نحو :جيل وحيل-
فإهنا ال تامل ،قال املصنف :ألن الساكنة ضعيفة؛ فهي كاملعدومة.
وقال الريض :السبب صريورهتا ياء يف اآلخر الذي هو حمل التغيري ،فعدم
إمالة نحو« :جال» و«حال» لعدم كوهنا يف اآلخر.
(والفواصل) التي حيصل فيها اإلمالة بسبب فواصل أخر يوجد فيها سبب
( )1وذلك عند إسناد الفعل إىل ضمري املتكلم ونحوه.
( )2أي :ياء مفتوحة.
( )3عطف عىل قوله« :يف آخر الفعل».
( )4أي :ياء مفتوحة.
( )5هذه العلة حاصلة يف ألف العىل؛ فإهنا صارت ياء مفتوحة يف املفرد -وهو العليا -مع سكون ما
قبلها ،فاألوىل أن يقال :سكونا ال يعتد به؛ لعروض صريورهتا ياء ملامزجة زائدة ،وهي ياء اجلمع
والتصغري كام ذكره ابن مالك يف التسهيل.

اإلمالة (نحو :والضحى) فإن ألفه عن واو ،من الضحوة ،وال سبب فيه
لإلمالة ،إال أنه ملا قرن بفاصلة فيها سبب اإلمالة -أعني :قىل؛ ألن ألفه عن ياء-
أميل إمالتها.
(واإلمالة) التي حتصل بسبب إمالة أخرى ،إما (يف) تلك الكلمة (نحو)

إمالة فتحة الدال يف (رأيت عامد ًا) فإنه أميل بسبب اإلمالة السابقة لفتحة امليم
التي سببها موجود وهو الكرسةَ ،أ رو فيام هو كجزئها نحو :معزانا ،فتامل فتحة
نون «نا» إلمالة فتحة الزاي.
وقال فيام تقدم« :أو إلمالة قبلها» فقيدها بكوهنا قبلها؛ لقلة اإلمالة إلمالة
بعدها ،فإهنا ال جتيء إال إذا كانت اإلمالة الثانية لفتحة اهلمزة ،نحو :رأى ونأى،
فإن بعضهم يميل فتحتي الراء والنون إلمالة فتحت اهلمزة .
واعلم أن اإلمالة للفواصل هي يف احلقيقة إمالة لإلمالة ،إال أن ذلك

يف

كلمتي مستقلتي بخلف هذا  .وقد تبي يف هذين الفاصلة واإلمالة
اللذين هام سببان ضمنا.
(وقد تامل ألف التنوين) أي :املنقلبة عن التنوين ،وذلك إذا وجد سبب
اإلمالة (نحو :رأيت زيد ًا) فتامل الفتحة واأللف لوجود الياء قبلها.
قال سيبويه :يقال« :رأيت زيدا» كام يقال :رأيت شيبان ،لكن اإلمالة يف نحو:
«رأيت زيدا» أضعف؛ ألن األلف ليست الزمة لزوم ألف شيبان.
حرف (االستعالء) وهو ما يرتفع به اللسان إىل احلنك ،وجيمع حروفه:
(و) ُ
قظ خص ضغط ( .يف غري باب خاف) أي :األلف املنقلبة عن واو مكسور،
( )1وسببها موجود وهو كون األلف منقلبة عن ياء.
( )2أي :اإلمالة للفواصل.
( )3فإنه يف كلمة.
(« )4اللذان» .نخ.
( )5مجع يف هذا حروف االستعلء مرتبة عىل األمثلة التالية.

(و)غري باب (طاب) أي :األلف املنقلبة عن ياء( ،و)غري باب (صغى)

أي :األلف الصائرة ياء مفتوحة( -مانع) من اإلمالة؛ ملناقضته لإلمالة؛
ألن اللسان ينخفض باإلمالة ويرتفع هبذه احلروف.
وقال :يف غري هذه األبواب املذكورة ،يعني وأما فيها فل متنع اإلمالة؛
لقوة سببها فيها.
وحرف االستعلء قد يكون قبلها وقد يكون بعدها ،وإنام يمنع إن كان
(قبلها) أي :قبل األلف ،بْشط أن (يليها) بحيث ال يفصل بينهام فاصل
كقاعد ،وظامل ،وخامد  ،وصاعد ،وضامن ،وغائب ،وطائف؛ لقوته حينئذ
بالقرب ،فيامل نحو :غوالب؛ لضعفه بالفصل.
وبعضهم ال يميل مع الفصل بحرف بْشط أن يكون يف كلمتها ،وهو الذي
أراد بقوله( :أو بحرف

يف كلمتها عىل رأي) يعني وأما يف غري كلمتها

فل أثر حلرف االستعلء اتفاقا نحو :سبط عامل ٌ؛ ألن املستعيل ملا كان يف كلمة
منفصلة صار كالعدم.

ومقتىض كلمه أن بعضهم خيتص بأنه ال ُيميل مع الفصل بحرف مطلقا ،
واملفهوم من كلم الريض أن بعضهم خيتص بأنه جيعل للمستعيل مع الفصل
باحلرف أثرا إذا كان املستعيل مكسورا نحو :قفاف  ،أو ساكنا نحو :مصباح،
وأما لو كان مضموما نحوُ « :خفاف » يف حال اجلر ،أو مفتوحا نحو« :غوالب»
فاتفاق أنه يؤ ِّثر ويمنع من اإلمالة.
( )1مخدت النار ختمد -من باب قعد -مخودا ،إذا سكن هلبها ،ويقال :قوم خامدون ال تسمع
هلم حسا ،مأخوذ من مخود النار.
( )2معطوف عىل مقدر ،تقديره :االستعلء مانع قبلها يليها بغري حرف أو بحرف يف كلمتها ،ال غري
كلمتها عىل رأي ،ومانع بعدها يليها بغري حرف وبحرف وبحرفي عىل األكثر .ركن الدين.
( )3أي :سواء كان حرف االستعلء مضموما أم مفتوحا أم ساكنا أم مكسورا.
( )4قفاف :مجع ُقف ،وهو ما ارتفع من متن األرض .صحاح.
( )5اخلفاف -كغراب :-اخلفيف.

(و)أما إن كان (بعدها) فإنه يمنع إذا كان (يليها يف كلمتها) نحو :فاقع ،
وناظم ،وباخل ،ونارص ،وناضد ،وناغب ،وناطق( ،و)كذا إذا فصل بينها وبينه
(بحرف) نحو« :نافق » اتفاقا.
(و)كذا أيضا إذا فصل بينهام (بحرفي) فإنه يمنع (عىل األكثر) نحو :مناشيط؛
وذلك ألن الصعود بعد االنحدار أصعب من العكس ،فلذا فرق بي ما
قبلها وما بعدها.
وقوله« :يف كلمتها» ألنه إذا مل يكن يف كلمتها نحو :محى قاسم ،وعامد قاسم،
مل يؤثر املستعيل عىل األكثر؛ لضعفه بالفصل.
وقوله« :عىل األكثر» ألن بعضهم قد أمال نحو :املناشيط ،وهي قليلة.
وقولنا« :عىل األكثر» ألن بعضهم جيعل للمستعيل املنفصل تأثريا ،فل يميل
نحو :عامد قاسم.
(والراء غري املكسورة) بأن تكون مفتوحة أو مضمومة (إذا وليت األلف)

بأن ال تتباعد عنه ،سواء كانت (قبلها) أي :قبل األلف ،وال تكون إال مفتوحة،
(أو بعدها) وهي قد تكون مفتوحة ومضمومة (منعت) سبب اإلمالة عن
اقتضاء اإلمالة ،فل متيل يف نحو :هذا راشد ،وهذا فراش ،وهذا حامر ،ورأيت
حامرا ،فتمنع غري املكسورة سبب اإلمالة ،أي :الكرسة املتقدمة
(منع) احلروف (املستعلية) يعني يف غري األبواب املستثناة

واملتأخرة

سابقا ،فل متنع

يف نحو :درى .
( )1الفاقع :شديد الصفرة .خمتار.
( )2نافق :اسم فاعل من :نفقت السلعة تنفق -من باب نرص -نفاقا :إذا راجت وغل سعرها،
أو من :نفق احليوان -من باب قعد -بمعنى مات.
( )3املتقدمة نحو :فراش ،واملتأخرة نحو :راشد.
( )4أي :األلف املنقلبة عن واو مكسورة ،وهو باب خاف ،واأللف املنقلبة عن ياء،
وهو باب طاب ،واأللف الصائرة ياء مفتوحة ،وهو باب صغى.
( )5لصريورهتا ياء يف بعض األحوال لو قيلُ :دري.

وإنام منعت ألن الراء حرف مكرر فضمتها كضمتي ،وفتحتها كفتحتي،
وكرسهتا ككرستي ،فصارت غري املكسورة كحرف االستعلء؛ ألن تكرر الفتح
والضم خلف اإلمالة.
(و)لكون كرسهتا ككرستي (تغلب) الرا ُء (املكسورة) الكائنة (بعدها)

أي :بعد األلف ،إذ لو كانت قبلها مل تغلبها (املستعلية) ال مطلقا كام يومهه
إطلقه ،بل إذا كانت املستعلية قبل األلف.
(و)تغلب أيضا الرا َء (غري املكسورة) وال تكون إال املفتوحة الواقعة قبل
األلف (فيامل :طارد ،وغارم ،ومن قرارك ).
وأما إذا كانت املستعلية بعد األلف فإن الراء ال تغلبها ،فل يامل «فارق»؛
ملا تقدم من صعوبة الصعود بعد اهلبوط.
(فإن تباعدت) الراء بأن فصل بينها وبي األلف فاصل (فكالعدم يف املنع )

إن كانت غري مكسورة( ،و)يف (الغلب) للمستعيل ولغري املكسورة إن كانت
وبرباب ،
وروافد ُ
مكسورة (عند األكثر ،فيامل :هذا كافر) ورأيت كافرا َ ،
ُ
ُ
املفتوحة الكرس َة عن اقتضاء اإلمالة؛ لبعدها.
املضمومة و
فل متنع الرا ُء
(ويقبح) إمالة (مررت بقادر) ورواق  ،ورقاب  ،وباملرائر ،فل تغلب
املستعيل وال املفتوحة؛ ألهنا

ملحقة باملستعيل فل تبلغ أن تكون كاملستعيل

( )1مع أن قبل األلف يف «طارد وعازم» حرفا من حروف االستعلء ،ويف «من قرارك» راء مفتوحة،
لكن ملا كانت الراء مكسورة غلبتهام.
( )2لإلمالة.
( )3مثال تأخر الراء عن األلف بفاصل والراء مضمومة أو مفتوحة.
الربى بالضم
مجع
بالضم
–
باب
والر
ُّ
( )4مثال تقدم الراء عىل األلف بفاصل مفتوحة أو مضمومةُّ .
عىل فعىل :-الشاة التي وضعت حديثا .صحاح
( )5الرواق -ككتاب وغراب :-سقف يف مقدم البيت ،والرواق أيضا :سرت يمد دون السقف.
( )6التمثيل بـ«رواق» غري مستقيم؛ ألنه اشرتط يف غلبة املكسورة أن يكون املستعيل قبل األلف،
وهنا ليس كذلك ،فل يامل باتفاق .والتمثيل بـ«رقاب» أيضا غري مستقيم؛ ألن الْشط أن تكون
الراء بعد األلف ،بخلف «رقاب» فل تامل باتفاق.
( )7أي :الراء املكسورة ال تغلب املستعيل وال الراء املفتوحة؛ ألن غريا ملكسورة ملحقة.

حتى تؤثر مع البعد أو تقاومه ،وأما تأثريها يف نحو« :طارد» فلقرهبا من األلف،
مع سهولة االنحدار بعد الصعود بالنسبة إىل عكسه كام عرفت.
(وبعضهم يعكس) فل يميل يف :هذا كافر ،ويميل يف :مررت بقادر؛ اعتدادا
هبا مع بعدها.
(وقيل :هو) أي :العكس للعتداد هبا مع البعد (األكثر).
(وقد يامل

ما قبل هاء التأنيث يف الوقف) قيد به -وإن كانت ال جتيء

إال يف الوقف -لئل يتوهم أن املراد هبا تاء التأنيث  ،وتسميتها هاء التأنيث
باعتبار حالة الوقف ،كام قال املصنف يف غري املنرصف :رشطه صيغة منتهى
اجلموع بغري هاء .
والظاهر أن ما قبل اهلاء أعم من أن يكون فتحة أو ألفا نحو :سعلة ،
وإن مل يميلوا إال األول  .وإنام أميل ما قبلها تشبيها هلا بألف التأنيث
يف نحو :حبىل؛ لكوهنا علمة للتأنيث مثلها ،ومشاهبة هلا يف املخرج واخلفاء.
لكن األلف ال يتفاوت احلال يف إمالة ما قبلها بكون ما قبلها مستعليا
أو راء أو غريهام.
وأما اهلاء فتتفاوت إمالة ما قبلها بذلك؛ ألن املشبه دون املشبه به؛ فلذلك
قال :و(حتسن) اإلمالة (يف نحو :رمحة) حيث مل يكن ما قبلها راء وال مستعليا،
(وتقبح) اإلمالة (يف الراء نحو :كدرة) ألن إمالة الفتحة فيها كإمالة الفتحتي
( )1ملا فرغ مام فيه بعد الفتحة ألف رشع فيام ليس كذلك .جاربردي.
( )2وأهنا تامل يف حال الوصل وليس كذلك.
( )3أي :بغري تاء التأنيث.
( )4السعلة :أخبث الغيلن .خمتار
( )5أي :ما كان فتحة.
( )6فل تامل تاء التأنيث يف األفعال؛ لفقدان الشبه اللفظي وهو اخلفاء ،وال هاء السكت والضمري؛
لفقدان الشبه احلكمي وهو كوهنا للتأنيث .جاربردي.
( )7كحمقى ،أو راء كذكرى ،أو غريهام كحبىل.

لتكرر الراء؛ فالعمل يف إمالته أكثر.
(وتتوسط) اإلمالة بي احلسن والقبح (يف) فتحة حرف (االستعالء) الواقع
قبل اهلاء (نحو :حقة ) فل يمنع املستعيل اإلمالة لشبهها باأللف الذي ال
تأثري له معها ،ومل يقبح كالذي مع الراء ألن سبب قبحها كون إمالة فتحتها
كإمالة فتحتي ،وليست فتحة املستعيل كذلك .وليس استقباح إمالة فتحة الراء
وتوسط إمالة فتحة املستعيل لكون الراء أقوى يف املنع من املستعيل؛ ألنه قد سبق
أن املستعيل أقوى منها ،وهي ملحقة ومشبهة به ،فل تبلغ درجته.
(واحلروف ال تامل) لعدم ترصفها ؛ فل يامل نحو« :إما» و«إال» وإن
كان هناك كرسة ،كام ال تامل« :حتى» و« َأال» و«هل ».
(فإن سمي هبا فكاألسامء) فإن كان فيها سبب لإلمالة أميلت كاملذكورات ؛
لكون ألفها رابعة كألف حبىل ،فتصري ياء مفتوحة يف التثنية ،وإال مل متل ،كام لو
سميت بعىل ،وعدا وخل احلرفيتي  ،وبأ َما َ
وبأال؛ إذ ال سبب لإلمالة.
(و)إنام (أميل بىل ،ويا ،وال يف) حال حذف الْشط بعدها ،كام تقول
لشخص« :افعل كذا» فيأبى ،فتقول له :افعل هذا (إما ال) أي :إما ال تفعل
ذلك (لتضمنها) أي :هذه احلروف (اجلملة) فصارت كالفعل املضمر فاعله
( )1حقة بفتح احلاء يف نسخة املصنف .وبالضم :معروف ،واجلمع حقق .وبالكرس :ما بلغ ثلث
سني من اإلبل ،الذكر حق ،واألنثى حقة ،واجلمع حقاق.
( )2الضمري يف «له» للمستعيل ،ويف «معها» لأللف .ويف «لشبهها» هلاء التأنيث.
( )3أي :التي مع الراء.
( )4واإلمالة ترصف .جاربردي.
( )5أي :الذي ال سبب فيه لإلمالة.
( )6أي :إما وإال وحتى وأال وهل.
( )7ألن األلف الرابعة يف االسم حيكم بأهنا عن ياء .جاربردي.
( )8ألهنام إذا كانتا فعليتي أميل؛ ألن ألفهام تصري ياء يف الفعل املبني للمفعول.
( )9يف االستقلل.

نحو :غزا ورمى؛ إذ تقول يف جواب من قالَ :أ َما قام زيد؟ :بىل ،أي :بىل قام
حي َذف
زيد .وكذا «يا» متضمنة معنى الفعل ،وهو :دعوت وناديت ،وكذا «ال» ر
الْشط بعدها.
وإنام قال« :يف إما ال» ألهنا إذا انفردت عن «إما» مل متل وإن كانت كـ«بىل»
يف اإلغناء عن اجلملة؛ لكوهنا عىل حرفي .وأما «يا » فإن معها الياء وهو
سبب اإلمالة.
وحكى قطرب إمالة «ال» من دون «إما» نحو :ال أفعل؛ إلفادهتا
اجلملة كـ«بىل».
(وغري املتمكن) من األسامء (كاحلروف) يف عدم الترصف ،فل يامل وإن
وجد فيه سبب اإلمالة نحو :إذا  ،وإن سمي به أميل ما فيه سبب اإلمالة
كـ«إذا» ،دون غريه كـ«متى» رشطا.
(و)أميل (ذا ) يف اإلشارة (وأنى ومتى) يف االستفهام (كبىل) أي :كام
أميل «بىل» يف احلروف ،أما «ذا» فلترصفها؛ إذ توصف ،وتصغر ،ويوصف هبا،
بخلف «ما» االستفهامية .والظاهر أن «تا» مثلها .
وأما «أنى» و«متى» فإلغنائهام عن اجلملة؛ ألنك حتذفها معهام إذا قامت
عليها قرينة ،كام تقول :متى؟ ملن قال :سار القوم ،وكقوله:
( )1جواب سؤال مقدر ،تقديره :وإذا كانت عىل حرفي فـ«يا» كذلك ،فأجاب بقوله :فإن
معها الياء.إلخ.
( )2عبارة الريض :إلفادهتا معنى اجلملة يف بعض األحوال كبىل.
( )3وألفه منقلبة عن الياء عىل قول األخفش ،وعن الواو عىل قول غريه .نجم الدين.
( )4قال يف رشح اهلادي :وألفه منقلبة عن ياء ،وأصله ذي ،فحذفت الياء الثانية ختفيفا،
وقلبت الثانية ألفا النفتاح ما قبلها وإن كانت ساكنة طلبا للخفة .جاربردي .وألفها منقلبة
عن الياء عينا عىل قول األخفش ،أو الما عىل قول غريه.
( )5أي :مثل ذا.

أنــى ومــن أيــن آبــك الطــرب؟

مـــن حيـــث ال صـــبوة وال َأر ُب

فل يامالن إال يف االستفهام ،إذ اجلملة إنام حتذف بعدهام فيه ،بخلف ما إذا
كانتا للْشط.
وملا كان «عسى» فعل غري مترصف كان مظنة أن ُيتوهم أهنا ال تامل كام ال
تامل األسامء غري املتمكنة -فدفع الوهم بقوله( :وأميل عسى ملجيء عسيت)

يعني أنه وإن كان غري مترصف لكنه أقوى من غري املتمكن؛ إذ تنقلب ألفه ياء
عند حلوق الضمري به ،وذلك ترصف ما تستفيد به قوة.
(وقد تامل الفتحة مفردة) عن ألف أو هاء أو مهزة ماملة فتحتها ،
وذلك إذا كانت قبل راء مكسورة ،سواء كانت عىل الراء (نحو :من الضر)،
أو عىل حرف االستعلء نحو :من امل َ
طر ،أو غريهام (و)ذلك نحو( :من الكب،
ومن املحاذر) .وإذا أميلت فتحة الذال يف املحاذر مل متل األلف التي قبلها؛
ألن الراء ال قوة هلا عىل إمالة الفتحة التي قبلها وإمالة األلف التي قبل الفتحة،
بل ال تقوى إال عىل إمالة الفتحة املتصلة هبا أو املنفصلة عنها بحرف ساكن
كفتحة «عمرو».
وقد تامل الضمة التي قبل الراء املكسورة متصلة هبا نحو :من الس ُمر،
ومنفصلة بساكن نحو :من ُع رمر.
وإنام اقترص يف التعريف عىل الفتحة لندرة إمالة الضمة.
( )1استشهد به عىل أن «أنى» فيه للستفهام بمعنى كيف ،واجلملة املستفهم عنها حمذوفة؛ لداللة ما بعده
عليها ،والتقدير :أنى آبك ومن أين آبك؟ وآبك :جاءك وغشيك ،وهو فعل ماض من األوب.
والطرب :خفة من فرح أو حزن ،واملراد األول .والصبوة :الصبا والشوق .من حوايش رشح شواهد
الشافية .وروى بدل قوله :وال أرب :وال ريب ،ثم قال :والريب :مجع ريبة ،وهي الشبهة.
والبيت مطلع قصيدة للكميت بن زيد األسدي مدح هبا رسول اهلل ÷.
( )2أي :فتحة اهلمزة.
( )3أي :املصنف يف قوله« :اإلمالة :أن ينحى بالفتحة نحو الكرسة».

وملا فرغ من اإلمالة رشع يف ختفيف اهلمزة فقال( :ختفيف اهلمزة جيمعه

اإلبدال واحلذف وبي بي ) أي :ال خيرج عن هذه الثلثة؛ ألن املجموع
ال خيرج عن جامعه .وقدم اإلبدال عىل احلذف ألن فيه إبقاء ّما عىل اهلمزة بقيام
غريها مقامها ،بخلف احلذف فإنه إذهاب هلا بالكلية.
وأخر بي بي مع أن اإلبقاء فيه عليها أكثر الحتياجه إىل التفسري ،فأخره
ليتصل بتفسريه ،وتتصل األقسام من غري حاجة إىل تكرار ذكره ،فمن ثمة
قال( :أي :بينها وبي حرف حركتها) أي :بي اهلمزة والواو إن كانت
مضمومة ،وبينها وبي الياء إن كانت مكسورة ،وبينها وبي األلف إن كانت
مفتوحة ،وجتعل احلركة التي عليها خمتلسة سهلة بحيث تكون كالساكنة وإن
مل تكن ساكنة؛ بدليل جميئها يف الشعر وبعدها ساكن بحيث لو مجع بي الساكني
النكرس البيت ،قال األعشى:
أرض بـــه
أأن رأت رجـــل أعشـــى ّ

ريــب املنــون ودهــر متبــل َخبــل

(وقيل ):بي بي عىل رضبي؛ ألنه إما أن يكون بينها وبي حرف حركتها كام
ذكر ،وهو األول (أو) يكون (بينها وبي حرف حركة ما قبلها) وهو الثاين،
( )1أي :بي اإلبدال واحلذف.
( )2أي :التخفيف ،ال خيرج عن جامعه وهو الثلثة.
( )3قال األعلم :استشهد به عىل ختفيف اهلمزة الثانية من قوله :أأن ،وجعلها بي بي ،واالستدالل
هبا عىل أن مهزة بي بي يف حكم املتحركة ،ولوال ذلك النكرس البيت؛ ألن بعد اهلمزة نونا
ساكنة ،فلو كانت اهلمزة املخففة يف حكم الساكنة اللتقى ساكنان وذلك ال يكون يف الشعر إال
يف القوايف .انتهى.
والبيت من قصيدة األعشى املشهورة ،و«أأن» اهلمزة األوىل للستفهام ،وأن -بالفتح -هي أن
املصدرية ،وهي مع مدخوهلا جمرورة بلم العلة .واألعشى :الذي ال يبرص بالليل .واملتبل:
الذي يذهب املال والولد .وخبل -بفتح املعجمة وكرس املوحدة :-ملتو عىل أهله .من رشح
شواهد الشافية.

وهذا الثاين عىل قول هذا القائل ال يكون يف كل موضع ،بل يف املواضع املعينة،
كام يف « ُسئل» و«مستهزئون» عىل ما جييء إن شاء اهلل تعاىل.
(ورشطه) أي :ختفيف اهلمزة (أن ال تكون) اهلمزة (مبتدأ هبا) أي :يف ابتداء
الكلم بحيث مل يسبقها لفظ أصل ،بل تكون مسبوقة إما ببعض حروف كلمتها
كرأس ،أو بكلمة أخرى نحو :قد أفلح.
وإنام رشط ذلك ألن إبدال اهلمزة إنام يكون بتدبري

حركة ما قبلها،

كام جييء يف نحو :بئر .وحذفها إنام يكون بعد نقل حركتها إىل ما قبلها ،كام يف
«مسألة» و«قد أفلح» .وكذا بي بي البعيد تدبر

بحركة ما قبلها ،وإذا كانت

يف ابتداء الكلم مل يكن قبلها يشء ،مع أنه

يقرهبا من الساكن أيضا.

وأما بي بي املشهور فيقرهبا من الساكن كام جييء إن شاء اهلل تعاىل ،واملبتدأ هبا
ال تكون ساكنة وال قريبة من الساكن.
ومل ختفف نوعا آخر من التخفيف غري األنواع املذكورة كقلبها حرفا من
جنس حركتها مثل ألن املبتدأ هبا خفيفة؛ إذ الثقل يكون يف األواخر ،عىل أهنا قد
قلبت يف األول هاء يف بعض املواضع ،كهرقت ،وهرحت ،وهياك.
(و)اعلم أن اهلمزة ملا كانت أدخل حروف احللق وهلا نربة كرهية جتري جمرى
التهوع ثقلت بذلك عىل املتلفظ هبا ،فخففها قوم -وهم أهل احلجاز ،وال سيام
قريش -وحققها غريهم ،والتحقيق هو األصل كسائر احلروف ،والتخفيف
استحسان ،فنقول:
(هي) قسامن( :ساكنة ومتحركة) وهي قسمة حارصة (فالساكنة) إذا أريد
ختفيفها (تبدل بحرف حركة ما قبلها) إذ حرف العلة أخف منها ،سواء كانت
( )1أي :بقلب .ولفظ حاشية :أي :بإتباع.
( )2أي :تبدل وتقلب.
( )3أي :بي بي.

تلك احلركة يف كلمتها وهي وسط (كراس ،وبري ،وسوت ) أو آخر
نحو« :مل يقرا» و«مل يقري» و«مل يردؤ ».
أو يف غري كلمتها (و)ال تكون إال أوال (نحو :إىل اهلد اتنا ) بالتاء املكسورة
بعد األلف (واللذيتمن ) بالتاء املضمومة بعد الياء (ويقول وذن يل) بالذال
املفتوحة بعد الواو؛ ألهنا حذفت ألف اهلدى اللتقاء الساكني ،وقلبت اهلمزة ألفا
للفتحة التي قبلها .وكذلك حذفت ياء الذي اللتقاء الساكني؛ فقلبت اهلمزة ياء
النكسار ما قبلها .وكذلك قلبت واوا يفُ « :
يقول وذن ل» للضمة التي قبلها.
وإنام أبدلت بحرف حركة ما قبلها ومل جتعل بي بي إذ ال حركة هلا حتى
جتعلها بينها وبي حرف حركتها.
ومل حتذف ألهنا إنام حتذف بعد إلقاء حركتها عىل ما قبلها ليكون دليل عليها،
وال حركة هلا.
(واملتحركة) إذا أريد ختفيفها إما أن يكون قبلها ساكن أو متحرك( ،إن كان
قبلها ساكن وهو واو أو ياء زائدتان) يف بنية الكلمة (لغري اإلحلاق قلبت)
( )1سؤت :فعل ماض مسند إىل املتكلم ،من ساء يسوء .جاربردي.
( )2من الردء ،وهو اهللك.
( )3إيتنا :أمر من اإلتيان ،قلبت اهلمزة الثانية فيه ياء؛ لسكوهنا وانكسار ما قبلها ،وليس هذا موضع
االستشهاد ،ثم اتصل بقوله« :اهلدى» فسقطت مهزة الوصل من أوله ،فعادت اهلمزة الثانية
املنقلبة؛ لزوال موجب القلب ،فالتقى ساكنان -وهام ألف هدى واهلمزة العائدة -فحذفت
ألف هدى ،فصار« :إىل اهلدئتنا» هبمزة ساكنة بعد الدال ،فانقلبت ألفا ،فصار إىل اهلد اتنا،
وهو موضع االستشهاد .جاربردي
( )4أومتن :فعل ماض جمهول ،من االئتامن ،قلبت اهلمزة الثانية واوا لسكوهنا وانضامم ما قبلها ،وملا
اتصل بقوله« :الذي» سقطت مهزة الوصل يف الدرج وعادت الثانية املنقلبة ،فالتقى ساكنان:
اهلمزة من «اؤمتن» ،والياء من «الذي» ،فحذفت الياء ،فصار «الذئتمن» هبمزة ساكنة بعد الذال،
فقلبت ياء ،فصار« :الذيتمن» .جاربردي.
( )5ايذن :أمر من أذن يأذن ،قلبت اهلمزة الثانية منه ياء ،ثم أسقطت مهزة الوصل يف الدرج وعادت
اهلمزة املنقلبة ،فصار« :يقول أذن» ،فقلبت اهلمزة واوا ،فصار« :يقول وذن ل».

اهلمزة (إليه) أي :إىل ذلك الساكن الذي هو إما الواو أو الياء (وأدغم) ذلك
الساكن (فيها)؛ ألنه ملا مل يمكن ختفيفها بجعلها بي بي -لئل يلزم شبه
الساكني -وال باحلذف -ألن الساكن الذي قبلها مام ذكر ال يقبل احلركة كام
سيتضح  ،واحلذف إنام يكون بنقل احلركة إىل ما قبلها ليدل عليها -قصد
التخفيف باإلدغام وإن مل يقرب خمرج اهلمزة من خمرج الواو والياء ،لكنهم
قنعوا يف اإلدغام بأدنى مناسبة -وهو اشرتاك اجلميع يف صفة اجلهر-
الستكراههم اهلمزة ،وانسداد سائر أبواب التخفيف  ،وهلذا قلبوا الثانية
لإلدغام إىل األوىل ،مع أن القياس يف إدغام املتقاربي -كام جييء يف بابه -قلب
األوىل إىل الثانية؛ ألن حاملهم عىل اإلدغام الفرار من اهلمزة املستكرهة ،فلو
قلبوا األوىل إىل الثانية لوقعوا يف أكثر مام فروا منه ،وذلك (كخطية) يف
خطيئة( ،وأفيس) يف ُأ َف ريئس مصغر أفؤس ،مجع فأس( ،ومقروة) يف مقروءة.
ومثل يف الياء بمثالي تنبيها عىل أهنا قد تكون مدة وقد تكون غري مدة ،وليس
ذلك

إال ياء التصغري فقط؛ ألهنا كاملدة يف عدم قبوهلا احلركة ،وأما الواو فل

تكون إال مدة .
وملا قال بعضهم  :إن هذا التخفيف ملتزم يف «نبي» و«برية» وال جيوز غريه
رده املصنف فقال( :وقوهلم :التزم يف نبي وبرية غري صحيح) كيف ونافع يقرأ

( )1من كونه غري أصيل وال يف مقابلة أصيل.
( )2جواب «ملا».
( )3أي« :احلذف وبي بي»؛ ملا ذكره أوال.
( )4أي :الواو والياء ،إىل الثانية أي :اهلمزة.
( )5أي :غري املدة.
( )6هنا.
( )7يف نسخ :بعض.

«النبيء» باهلمزة يف مجيع القرآن ؟ وهو وابن ذكوان يقرآن« :الربيئة» باهلمزة؟
لتزم (ولكنه كثري) ،وهذا
بم َ
فليس ُ
السبع -كام هو مذهب املصنف -ظاهر.

الدليل

عىل القول بتواتر القراءات

قيل :وعىل غريه أيضا؛ إذ ال أقل من أن تكون كغريها مام نقله اآلحاد،
بل ما نقله القراء أوىل؛ ألهنم ناقلون عمن ثبتت عصمته من الغلط ،وهم أعدل
من النحاة ،فاملصري إىل قوهلم أوىل .وهذا مبني عىل أن «النبيء» من املهموز
اللم كام هو مذهب سيبويه.
قال الريض :وهو احلق ،خلفا ملن قال :إنه من النباوة ،أي :الرفعة؛ وذلك
ألن مجعه «نبئآء» ككرماء ،وإنام مجع عىل أنبئاء -وإن كان أفعلء مجع فعيل املعتل
اللم كصفي وأصفياء ،وفعلء مجع الصحيح اللم ككريم وكرماء -ألنه ملا كثر
يف واحده التخفيف صار كاملعتل اللم نحو :سخي.
وعىل أن الربية -وهي اخللق -مأخوذة من «برأ» باهلمز ،أي :خلق ،ال من
«الربا» وهو الرتاب وإال مل يكن من املهموز ،قال الفراء  :تقول منه :براه اهلل
يربوه بروا ،أي :خلقه.
(وإن) مل يكن الساكن الذي قبلها هو الواو والياء املذكورتي ،بل (كان ألف ًا)
ََ ْ َْ َ َ
( )1عىل رواية ورش ،وأما قالون فكذلك إال يف موضعي يف سورة األحزابَ ﴿ :وهبت نفسها
َّ
َ َْ ُ ُ ُُ َ
وت انلَّ ي
ِلن ي
ب ﴾53يف حال الوصل ،وينظر هل يقف يف املوضعي
بَ﴿ ﴾50ل تدخلوا بي
ِ
ل ِ
باهلمزة أو بالياء.
( )2هذا مبتدأ ،وقوله« :ظاهر» خربه.
( )3يعني :قراءة نافع.
( )4أي :كونه من املهموز اللم.
( )5فقيل :نبي.
( )6عطف عىل قوله :عىل أن النبيء من املهموز اللم.
( )7قال الفراء :إن أخذت من الربى -وهو الرتاب -فأصلها غري اهلمزة ،تقول منه :براه اهلل يربوه
بروا ،أي :خلقه .جاربردي.

كساءل ويشاء (فبي بي املشهور) أي :بينها وبي حرف حركتها وإن كان
شبه الساكني؛ لتعذر غريه ،فاحلذف إنام يكون بعد نقل حركتها إىل ما قبلها
كام تقدم ،ونقلها إىل األلف حمال.
وكذا ال جيوز قلبها واوا أو ياء متحركة؛ الستثقاهلا بعد األلف الزائدة،
ومن ثمة

تقلب مهزة يف نحو :قائل وبائع ،و ُطرد احلكم فيها بعد األصلية،

وال ساكنة لذلك ،وللساكني .
وال اإلدغام؛ ألن األلف ال تدغم

كام جييء يف بابه .ومل يمكن بي بي

البعيد ؛ إذ ال حركة ملا قبلها.
(وإن كان) الساكن الذي قبلها حرفا (صحيح ًا) غري نون انفعل كـ«ا رن َأ َطر »؛
للزومها

السكون  ،وكأن املصنف مل يستثنه لقلته (أو معت ً
ال غري ذلك)

أي :غري األلف والواو والياء اجلامعتي

للْشوط ،بأن تكونا أصليتي،

أو زائدتي لإلحلاق ،أو من غري بنية الكلمة

(نقلت حركتها إليه) لقبوله احلركة

( )1أي :وإن ثبت ،فكان تامة ،وقيل :عىل باهبا.
( )2أي :ومن أجل استثقال الواو أو الياء املتحركة بعد األلف الزائدة.
( )3عطف عىل متحركة من قوله « :وال جيوز قلبها واوا أو ياء متحركة» متت .وقوله « :لذلك»
أي :الستثقاهلا بعد األلف.
( )4أي :ألنه يلتقي ساكنان لو قلبت اهلمزة واوا أو ياء ساكنة بعد األلف ،والساكنان هام :األلف،
والواو أو الياء.
( )5وال يدغم فيها .جاربردي.
( )6أي :بينها وبي حرف حركة ما قبلها.
( )7أي :اعوج .قاموس.
( )8أي :نون «انفعل».
( )9قال ابن جامعة :وسبب ذلك -أي :عدم نقل احلركة إىل نون انفعل -ما يؤدي إليه من االلتباس؛
فإنك إذا نقلت إليها حذفت اهلمزة ثم مهزة الوصل للستغناء عنها فتبقى نطر ،فتلتبس بالثلثي
املجرد .قال أبو حيان :ومن مل يبال بالعارض أجاز ذلك.
( )10أي الواو والياء .ورشوطهام عكس هذه األمور.
( )11كأن يكونا ضمريين نحو :اتبعوا أمرهم ،واتبعي أمرهم؛ إذ الواو والياء كلمتان مستقلتان
حتتملن احلركة نحو :اخشون واخشي .ريض بترصف.

حينئذ (وحذفت) اهلمزة .ومل ُجتعل بي بي لئل يلزم شبه الساكني ،فل جتعل
اهلمزة بي بي إال يف موضع لو كان مكاهنا فيه ساكن جلاز  ،إال مع األلف وحدها
كام تقدم للرضورة ،كذا قال الريض.
وهو منقوض بجعلها بي بي يف «مستهزئون » كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.
ومل يبدلوها

حرف علة بل نقل حركة وال بعد نقلها ،قال سيبويه :ألهنم

كرهوا أن يدخلوها يف بنات الواو والياء ( .نحو :مسلة) يف :مسألة (واخلب)

يف :اخلبء (ويش) يف :يشء (وس ٍو) يف َس روء؛ فنقلت فيها

لقبوهلا احلركة؛

ألن فاء الكلمة وعينها والمها أصلها قبول احلركة( .وجيل) يف :جيأل،
وهو الضبع (وحوبه) يفَ :ح رو َأبة ـ باحلاء املهملة ـ وهي القرية الواسعة ،
ب يوب
نقلت فيهام لقبوهلام احلركة؛ ألن ما لإلحلاق يف مقابلة حرف أصيل .وأ َ
يف :أب َأيوب (وأبو يوب) يف :أبو أ ُّيوب (وذومرهم) يف :ذو أمرهم،
نقلت فيها ألن الواو والياء من أصل الكلمة ،فهام قابلتان للحركة.
ابتغوا امره» يف :يا قوم ابتغوا أمره،
(وابتغي مره) يف :يا هند ابتغي أمره ،و« َ
لو
ومسلمي بيك (وقاضو بيك) يف :مسلمي أبيك ،وقاضو أبيك .وقات ُ
( )1وهنا ال جيوز سكون ما قبلها.
( )2نحو :قائل وكساء .ريض.
( )3فإهنا جعلت فيه بي بي مع أنه لو كان مكاهنا ساكن مل جيز؛ مللقاهتا واو اجلمع الساكنة.
ويمكن أن يقال :مراد الريض من قوله« :فل جتعل اهلمزة  ».إلخ اهلمزة التي قبلها ساكن؛
بقرينة السياق ،وقرينة ما سيأيت من ختفيف مستهزون.
( )4عطف عىل قوله« :ومل جتعل بي بي  ».إلخ.
( )5أي :الذي عينها أو المها واو أو ياء.
( )6أي :يف األمثلة.
( )7وهو اسم ماء أيضا ،والواو فيه والياء يف «جيأل» لإلحلاق بجعفر.
( )8والفرق بي هذه األمثلة وبي ما تقدم أن ما تقدم يف كلمة ،وهنا الثقل يف كلمتي.
( )9والياء والواو للضمري.
( )10هذا املثال وما بعده يف ياء اجلمع وواوه.
( )11مجع قاض ،واألصل قاضون ،حذفت النون ألجل اإلضافة .جاربردي

قاتيل ا ِّمك ،وجازري ابلك ،نقلت فيها لقبوهلا احلركة.
ا ّمك ،وجازرو ابلك ،وب ُ

واغتفر الضم والكرس عىل الواو والياء هنا لعروضه؛ ألن الواو والياء فيها

ليست من بنية الكلمة :أما يف ياء الضمري وواوه فلكوهنام كلمتي مستقلتي،
وأما يف ياء اجلمع وواوه فلكوهنام ملعنى كالتنوين .
(وجاء باب يشء وسوء مدغ ًام أيض ًا) عند بعض ،يعني قد تشبه الواو والياء
اللتي

حقهام أن يكونا كالصحيح بالواو والياء اللتي

حقهام قلب اهلمزة

يش
إليهام وإدغامهام فيها ،فتقلب اهلمزة إىل الواو والياء ويدغامن فيها يف نحوٍّ :
وسو و َأبُو ُّيوب ،وذو رمرهم..إىل آخرها؛ لكن ذلك يف اهلمزة املفتوحة خلفتها،
ٍّ
وسو.
كيش ٍّ
والتي حركتها إعرابية لعدم ثبوهتا ٍّ
وأما اهلمزة املكسورة واملضمومة لغري اإلعراب [فل يدغم فيها يف هذا

الباب لثقله]

ب ّمك»،
فل يقال يف «أبو أمك» و«أب أمك»ُّ « :
أبو مك» و«أ ُّ

وس ِّوي.
وال يف «سوءوا » و«سوئي»ُ :س ُّووا ُ
(والتزم ذلك) التخفيف ،أعني حذف اهلمزة بعد نقل حركتها (يف باب يرى)

مضارع رأى ،أصلهَ :ير َأى كيمنع ،نقلت حركة اهلمزة إىل الراء وحذفت
أرأى ُيرإ ُي ،نقلت حركة اهلمزة إىل الراء وحذفت.
(وأرى يري) زيد عمرا ،أصلهَ :
وأراد بباب يرى وأرى كل ما كان من تركيب رأى -سواء كان من الرؤية
أو من الرأي أو من الرؤيا -إذا زدت عليه حرفا آخر لبناء صيغة وسكن راؤه،
فإنه جيب حذف مهزته بعد نقل حركتها ،إال « َم ررأى » و«مرآة» و«مرئي»،
( )1فجريا جمرى ياء الضمري وواوه ،فيتحملن احلركة نحو :مصطفو القوم ومصطفي القوم .نجم.
( )2ليستا بزائدتي .جاربردي.
( )3الزائدتي كام يف خطيئة ومقروءة .جابردي.
( )4كأيوب وأمرهم.
( )5ما بي املعكوفي من رشح الريض.
(« )6سوءوا» فعل أمر للجامعة ،أي :سوءوا يازيدون الظن بعمرو .و«سوئي» فعل أمر للمؤنث،
أي :سوئي يا هند الظن بفلن.
( )7يقال :هو مني بمرأى ،أي :بحيث أراه .واملرآة -بكرس امليم :-التي ينظر فيها اإلنسان،
=

وذلك (للكثرة) أي :لكثرة االستعامل .وقد جاء إثباهتا يف الشعر ،قال:
كلنــــــا عــــــامل بالرتهــــــات
ُأري َع ري َنـــــي مـــــا مل ترأيـــــاه
(بخالف ينأى  ،وأنأى ،وينئي) فإنه مل يلتزم فيه هذا التخفيف ،بل جيوز
[فيه] عىل األصل؛ ألنه أقل استعامال من َيرى ونحوه.
(وكثر) هذا التخفيف (يف سل) وأصله اسأل ،نقلت حركة اهلمزة إىل السي
وحذفت مهزة الوصل.
قال املصنف :يلزم حذف مهزة الوصل وإن كانت حركة السي عارضة؛
ألن مقتيض كثرة التخفيف فيه اجتامع اهلمزتي ،فكأن اهلمزة

باقية َلما بقيت

حركتها عىل السي ،فحذفت مهزة الوصل وجوبا.
وإنام كثر فيه بخلف نحو :مسألة (للهمزتي) فيه  ،وهام :مهزة الوصل،
واهلمزة التي هي عي الكلمة.
(وإذا

وقف عىل املتطرفة) املتحركة عىل مذهب أهل التخفيف

–

وبالفتح :املنظر احلسن .صحاح .أي :فل ختفف وجوبا ،قال ابن جامعة :دون اسم الفاعل
واسم املفعول وأفعل التفضيل وفعيل التعجب واسمي املكان واآللة ،نحو :أنا راء ،وأنت
مرئي ،وهو أرأى منه ،وما أرآه وأرء به ،وهذا مرأى ،وهذه مرآة.
( )1أي :التزام التخفيف.
( )2أفرد «عامل» رعاية للفظ كل؛ فإنه مفرد لفظا مثنى معنى .والرتهات :مجع ترهة ،وهي الباطل.
والبيت لرساقة البارقي يف قصته مع املختار الثقفي .و«أري عيني» بضم اهلمزة مضارع
من اإلراءة ،خفف بحذف اهلمزة من آخره .و«ما» نكرة بمعنى يشء ،مفعول ثان ألري،
واألول هو عيني .وكلنا ،أي :أنا وأنت .واستشهد به عىل أنه جاء لرضورة الشعر إثبات اهلمزة
يف ترأياه والقياس :نقل حركتها إىل الراء وحذفها .من رشح شواهد الشافية بترصف.
( )3مضارع نأى ،أي :بعد.
( )4الثانية.
( )5أي :يف سل.
( )6هذا رشوع يف بيان أن اهلمزة املتطرفة التي كانت متحركة يف الوصل كيف يوقف عليها ،ومل يْش
إىل مثل ذلك يف الساكنة؛ ألن اهلمزة الساكنة يف الوصل حكمها يف التخفيف حال الوصل
كحكمها حال الوقف .جاربردي .وقوله« :حكمها يف التخفيف حال الوصل كحكمها حال
الوقف» قال ابن جامعة :األحسن العكس كام ال خيفى ،لكنه بدأ باملعلوم.
( )7أهل احلجاز.

إذ قد مىض يف الوقف حكمها عند أهل التحقيق ( -وقف بمقتىض الوقف)

من وجوهه السابقة (بعد التخفيف) السابق ذكره الذي هو ثابت هلا يف حال
الوصل ،فيجتمع مقتىض الوقف والتخفيف ،يعني أنك ختفف اهلمزة أوال؛
ألن حالة الوصل مقدمة عىل حالة الوقف ،فتخفف أوال عىل ما هو حق
التخفيف من النقل واحلذف يف نحو« :اخلبء» ،ومن القلب واإلدغام يف
اخلب» بتحريك الباء كالدم ،ويبقى «بري»
نحو« :بريء ومقروء» ،فيبقى « َ
و«مقرو» مشددين ،فيوقف عليهام بمقتىض الوقف (فيجيء) حينئذ
(يف« :هذا اخلب» و«بري» و«مقرو» السكون والروم واإلشامم) إذ هي
مقتىض الوقف فيها .وجيوز يف نحو« :اخلب» أيضا التضعيف؛ إذ هو من مقتىض
الوقف فيه كام تقدم.
(وكذا

ٍ
وسوء) أي :ما تطرفت فيه اهلمزة مام قبلها واو أو ياء،
باب يشء

وحقها فيه احلذف ،وجيوز فيه القلب واإلدغام -جيري فيه الوجوه الثلثة ،سواء
(نقلت) حركة اهلمزة إىل ما قبلها وحذفت كام هو األكثر (أو) قلبت اهلمزة إىل
الواو والياء و(أدغمت) كام هو األقل( ،إال أن ما

قبلها) من اهلمزة املتطرفة

(ألف) نحو :يشاء -وقد عرفت َأنه جيوز الوقف عليها بالسكون والروم واإلشامم،
فمقتىض الوقف أحد الثلثة ،و َأن ختفيفها بجعلها بي بي كام تقدم-
( )1بنو متيم ،وهو أهنم يبدلوهنا حرفا من جنس حركتها املضمومة واوا واملفتوحة ألفا واملكسورة ياء.
( )2أي :عىل الواو يف مقرو والياء يف بري ،ويف نسختي «عليها» ،أي :عىل اهلمزة املتطرفة.
( )3أي :السكون والروم واإلشامم مقتىض الوقف يف اخلب وبري ومقرو.
( )4مبتدأ خربه قوله :جيري فيه الوجوه الثلثة.
( )5ألنه حينئذ يكون يف آخرهام ياء خمفف مضموم ،أو ياء مشدد مضموم ،أو واو كذلك ،فريجع إىل
ما مر .جاربردي.
( )6أي :التي.
( )7أي :وعرفت أن ختفيفها بجعلها بي بي ،أي :املشهور.

فهي (إذا وقف) أي :أريد الوقف (عليها بالسكون) وهو األكثر أو ما يف حكمه
من اإلشامم (وجب قلبها ألف ًا ) ومل يمكن حينئذ أن يوقف عليها بمقتىض الوقف
بعد التخفيف كغريها؛ ألن بي بي ال جيامع السكون ،إذ ال بد فيه من يشء من
احلركة ،فحينئذ وجب إسكان اهلمزة املجعولة بي بي ،وجاز التقاء الساكني
ألنه يف الوقف ،فبطل ختفيف بي بي بإسكاهنا  ،ووجب قلبها ألفا؛ ألنه قصد
ختفيفها  .ومل يتأت احلذف (إذ ال نقل) لتعذر حتريك األلف ،وذلك إنام يكون
بنقل احلركة إىل ما قبل اهلمزة( ،وتعذر التسهيل) ملا تقدم  ،فلم يبق إال قلب
اهلمزة ألفا؛ لكون األلف قبلها بمنزلة الفتحة ،فصار مثل :مل يقرا( ،فيجوز) بعد
قلبها ألفا (القرص) بحذف أحد األلفي  ،فتمد مدة قصرية بتقدير ألف واحدة
(والتطويل) بإبقاء األلفي ،واحتمل ذلك

ألن الوقف حيتمل فيه التقاء

الساكني ،ف ُيمد مدة طويلة بتقدير ألفي.
(وإن وقف) عىل املتطرفة التي قبلها ألف (بالروم) -وهو األقل -وقف
عىل قياس ما تقدم ،أعني بالروم بعد التخفيف؛ ألنه مقتىض الوقف حينئذ،
فيجمع بينه وبي التسهيل؛ إلمكان جمامعة بي بي للروم ،إذ هو حركة خفية
كام تقدم ،وهذا معنى قوله( :فالتسهيل

كالوصل) .ومل يتعرض للتضعيف

( )1لوجود األلف قبلها ووجوب قلب اهلمزة حرفا من جنس حركة ما قبل األلف .ركن.
( )2أي :حي أن تريد الوقف عليها بالسكون.
( )3أي :األلف واهلمزة التي قد صارت ألفا.
( )4ألن الفرض أنه وقف عليها بالسكون.
( )5بنوع آخر من التخفيف ،وهو القلب ألفا.
( )6أي :احلذف.
( )7من أن بي بي ال جيامع السكون.
( )8للساكني.
( )9أي :إبقاء األلفي.
( )10أي :يتعي أن يكون ختفيفها بجعلها بي بي كام كان ختفيفها حال الوصل كذلك .جاربردي.

ألنه ليس من مقتىض الوقف؛ إذ ال تضعف اهلمزة كام تقدم.
هذا إذا كانت اهلمزة مضمومة أو مكسورة أو غري منونة ،فإن كانت منصوبة
منونة فليست متطرفة ،فل جييء فيها هذه الفروع  ،فيقلب التنوين ألفا نحو:
دعاءا وعشاءا.
(وإن كان قبلها متحرك فتسع) أي :فهي باعتبار حركتها وحركة ما قبلها
تسع مهزات( :مفتوحة وقبلها الثالث) احلركات( ،ومكسورة كذلك) أي:
وقبلها الثلث (ومضمومة كذلك).
والفتحة قد تكون يف كلمتها وقد تكون يف غريها ،وأمثلتها عىل الرتتيب ما
ذكره بقوله( :نحو :سأل) و« َ
قال َأمحد» يف املفتوحة مفتوحا ما قبلها( ،ومئة)
و«بغلم أبيك» فيها مكسورا ما قبلها( ،ومؤجل) و«هذا غل ُم أبيك» فيها
مضموما ما قبلها.
(وسئم) و« َ
قال إبراهيم» يف املكسورة مفتوحا ما قبلها( ،ومستهزئي)
و«بغلم إبراهيم» فيها مكسورا ما قبلها( ،وسئل) و«هذا غل ُم إبراهيم» فيها
مضموما ما قبلها.
َ
جبل ُأحد» يف املضمومة مفتوحا ما قبلها،
(ورؤوف) و«رأيت
(ومستهزئون) و«بجبل ُأحد» فيها مكسورا ما قبلها( ،ورؤوس) و«هذا ُ
جبل
ُأحد» فيها مضموما ما قبلها.
فإذا أردت ختفيفها متصلة كانت أو منفصلة (فنحو :مؤجل واو) أي :ما
كانت مفتوحة بعد مضموم فإهنا تقلب واوا حمضة؛ لتعذر حذفها ،إذ ال حتذف
إال بعد نقل احلركة ،وال تنقل احلركة إىل متحرك.
( )1السكون والروم واإلشامم.
( )2كذا يف مجيع النسخ ،وكتب عليها :الصواب :واحلركة؛ ليكون أعم للثلث.
( )3وهذا غلم أبيك.

ويتعذر التسهيل أيضا؛ إذ تصري بي اهلمزة واأللف ،فلام استحال جميء
األلف بعد الضمة مل جيوزوا جميء شبه األلف بعدها.
(ونحو :مئة ياء) أي :املفتوحة املكسور ما قبلها تقلب ياء حمضة؛ ملثل ما
ذكرنا يف نحو« :مؤجل».
(ونحو :مستهزئون) من املضمومة بعد مكسور (وسئل) من املكسورة بعد
مضموم ختفيفها (بي بي املشهور) وهو بي اهلمزة وبي حرف حركتها،
أعني بي اهلمزة والواو يف األول ،وبينها وبي الياء يف الثاين ،كباقي األمثلة.
(وقيل ):ال جيوز فيهام إال بي بي (البعيد ) إذ لو سهلتها عىل املشهور
لكانت األوىل

كالواو الساكنة ،وال جتيء بعد الكرسة ،والثانية

كالياء

الساكنة ،وال جتيء بعد الضمة ،كام ال جييء األلف بعد الكرسة والضمة.
وهذا

الذي ذهب إليه هذا القائل قياسا عىل «مؤجل» و«مائة» وإن كان

قريبا لكن يمكن الفرق بأن املسهلة املفتوحة مل يستحل جميئها بعد الضم
والكرس ،لكنه ملا استحال جميء األلف الرصيح بعدهام منع جميء شبه األلف
أيضا بعدهام.
وأما الواو الساكنة فل يستحيل جميئها بعد الكرسة ،بل يستثقل ،وكذلك الياء
الساكنة بعد الضمة ،فلم يمنع جميء شبه الواو الساكنة

بعد الكرسة،

( )1املشهور ملا ذكره الشارح .وغري املشهور إما ألنه فرعه ،أو ألن كل موضع جيوز فيه بي بي غري
املشهور جيوز فيه املشهور ،وملا مل جيز هنا بي بي املشهور امتنعوا عن غري املشهور؛ لئل يتوهم
أن املشهور أيضا جائز.
( )2فيكون :مستهزئون بي اهلمزة والياء ،وسئل بي اهلمزة والواو .جاربردي.
( )3أي :مهزة نحو :مستهزئون.
( )4أي :مهزة نحو :سئل.
( )5قوله« :وهذا» مبتدأ ،خربه مقدر مدلول عليه بقوله« :يمكن الفرق» ،أي :وهذا الذي ذهب إليه
القائل بالقياس عىل مؤجل ومائة يمكن دفعه ببيان الفرق بأن املسهلة .إلخ.
( )6كمؤجل ،والكرس كامئة.
( )7وهي املسهلة املضمومة يف مستهزئون.

وشبه الياء الساكنة بعد الضمة .وهذا القول ينسب إىل األخفش ،وقد ينسب
إليه أيضا يف املوضعي قلبها يف األول ياء حمضة ،ويف الثاين واوا حمضة.
(والباقي) من األمثلة -وهو مخسة -ختفيفها (بي بي املشهور) أي :بينها
وبي حرف حركتها بل خلف؛ ألن القصد التخفيف ،وقد حصل بالتسهيل بي
بي ،واألصل عدم إخراج احلرف عن جوهره لغري رضورة.
(وجاء) ختفيف اهلمزة املفتوحة املفتوح ما قبلها بوجه آخر ،وهو إبداهلا ألفا
(نحو :منساة وسال) وقرئ به يف القرآن( ،و)املكسورة املكسور ما قبلها بإبداهلا
ياء ساكنة (نحو :الواجي وصالً) يف قولك« :مررت بالواجي يا فتى» مثل.
واملضمومة املضموم ما قبلها بإبداهلا واوا ساكنة ،نحو :روس ،قال سيبويه:
وليس ذا بقياس متلئب  ،بل سامع ،قال :وإذا كان ذلك يف اضطرار الشعر
صار قياسا ،قال:
راحـــت بمســـلمة البغـــال عشـــية

فـــارعي فـــزارة ال هنـــاك املرتـــع

وقال:
ســــالتاين الطــــلق أن رأتــــاين

قـــل مـــال قـــد جئـــتامين بن رُكـ ـر

( )1وهي املسهلة املكسورة يف سئل.
( )2أي :مطرد يف سعة وغريها .جاربردي.
( )3البيت للفرزدق ،قاله حي عزل مسلمة بن عبدامللك عن العراق ووليها عمر بن هبرية،
فهجاهم الفرزدق ،ودعا عىل قومه أن ال هينئوا النعمة ،وأراد بالبغال بغال الربيد التي قدمت
بمسلمة عند عزله .وراح يروح روحا يكون بمعنى الغدو وبمعنى الرجوع .و«عشية» :واحدة
العيش ،وهو ما بي الزوال إىل الغروب ،وقيل :هو آخر النهار ،وقيل :من الزوال إىل الصباح.
وفارعي :أمر من الرعي ،من رعت املاشية ترعى ،إذا رسحت بنفسها إىل املرعى .وفزارة :أبو
قبيلة من غطفان ،مبني عىل الضم؛ ألنه منادى بحرف نداء مقدر ،وباعتبار القبيلة قال :فارعي
باخلطاب املؤنث ،وجعلهم هبائم ترعى .و«ال هناك املرتع» :دعاء .واالستشهاد بالبيت عىل أن
أصل هناك هنأك ،فأبدلت اهلمزة ألفا لرضورة الشعر .من رشح شواهد الشافية.
( )4البيت لزيد بن عمرو بن نفيل القريش العدوي .واالستشهاد بالبيت يف قوله« :سالتاين» عىل أن
أصله «سألتاين» فخفف اهلمزة بقلبها ألفا للرضورة.

وقال:
ســالت هـ ٌ
ـذيل رســول اهلل فاحشــة

ضلت هذيل بــام قالــت ومل تصــب

(وأما) إبدال اهلمزة ياء يف الواجي يف قول الشاعر:
(يشجججر رأسججه بججالفهر واجججي )
وكنـــت أذل مـــن وتـــد بقـــاع
املتلئب يف مثله ،اجلائز يف الشعر وغريه؛ ألن واجي آخر البيت،
(فعىل القياس)
ِّ
وهو موقوف عليه ،فكان آخر الكلمة مهزة ساكنة قبلها كرسة كام يف :مل ُي رقرئ،
وقياسه التخفيف بقلبها ياء يف الشعر ويف غريه( ،خالف ًا لسيبويه) حيث دل كلمه
عىل أنه مام ال جيوز إال يف الشعر فإنه أنشده فيه .
(والتزموا) حذف اهلمزة الثانية يف (خذ وكل) وأصلهام ُأ رأ ُخذ و ُأ رأكُل -هبمزة
ساكنة بعد مهزة الوصل املضمومة -فحذفوا اهلمزة الثانية وجوبا (عىل غري قياس)
إذ قياسها قلبها واوا كام سيأيت يف اهلمزتي إذا اجتمعتا والثانية ساكنة  ،وإنام خولف
القياس فيهام (للكثرة) أي :لكثرة استعامهلام ،فبولغ يف ختفيفهام باحلذف ،ثم حذفت
مهزة الوصل لعدم املحوج إىل بقائها؛ لكون أول الكلمة متحركا.
(وقالوا) يف صيغة األمر من «أمر» وأصلهاُ :أ رأ ُمر -هبمزة ساكنة بعد مهزة
( )1البيت حلسان بن ثابت األنصاري من كلمة هيجو فيها هذيل؛ ألهنم قدموا عىل النبي ÷
وفيهم أبو كبري اهلذل ،فقال أبو كبري للنبي :أحل ل الزنا.إىل آخر القصة .واالستشهاد بالبيت
يف قوله« :سالت» ،وأصله :سألت ،فخفف اهلمزة املفتوحة املفتوح ما قبلها بقلبها ألفا.
من حوايش رشح الريض.
( )2البيت لعبدالرمحن بن حسان بن ثابت من كلمة هيجو هبا عبدالرمحن بن احلكم بن أب العاص.
والقاع :املستوي من األرض ،و«يشجج» :يدل عىل املبالغة يف الشج .والفهر -بكرس فسكون:-
احلجر إذا كان ملء اليد ،والواجي :اسم فاعل من وجأت عنقه أجؤها ،إذا رضبتها .ويرضب
املثل يف الذل واملهانة بالوتد ،فيقال :هو أذل من وتد بقاع .واالستشهاد بالبيت يف قوله :واجي
وأصله الواجئ باهلمز ،فلام وقع يف القافية ووقف عليه سكنت اهلمزة ،فخففت بقلبها ياء
النكسار ما قبلها .من حوايش رشح الريض.
( )3فإنه قال :ال جيوز إال رضورة ،وأنشد هذا البيت.
( )4وانضم ما قبلها .ريض

مضمومة -إذا كانت يف االبتداء( :مر) بحذف اهلمزة الثانية ،ثم حذف مهزة
الوصل كام يف «خذ» و«كل» عىل غري قياس ،لكنهم مل يلتزموه (و)إن كان
(هو أفصح من) ختفيفها القيايس -أعني (أومر) بقلبها واوا -ألنه

وإن كثر

استعامله مل يبلغ يف كثرة االستعامل مبلغ «خذ» و«كل».
(وأما) إذا كانت يف الدرج نحو( :وأمر) أهلك ،فأمر ،قلت له أمر ،فبقاء
اهلمزة فيه أكثر من احلذف؛ ألن علة احلذف اجتامع اهلمزتي ،ويف الدرج تسقط
مهزة الوصل فل جتتمع مهزتان؛ ولذلك قال( :فأفصح من :ومر) بحذف
اهلمزتي كحالة االبتداء.
ووجه جوازه مع قلته أن أصل الكلمة أن تكون مبتدأ هبا ،فكأنه حذف اهلمزة
يف االبتداء أوال ،ثم وقعت تلك الكلمة حمذوفة اهلمزة يف الدرج فبقيت عىل حاهلا.
وكان حق هذا -أعني قوله :والتزموا احلذف يف خذ وكل إىل آخره -أن يذكر يف
بحث قوله :واهلمزتان يف كلمة إن سكنت الثانية وجب قلبها ،كام ال خيفى .
(وإذا خفف باب األمحر) من االسم الذي يف أوله مهزة قطع إذا دخل عليه
الم التعريف ،فإذا نقل حركة مهزته إىل الم التعريف (فبقاء مهزة) الوصل
الداخلة عىل (الالم أكثر) من حذفها؛ ألن اللم يف تقدير السكون ،لكون
أصلها السكون ،وألهنا من غري كلمة اهلمزة؛ فهي

عىل رشف الزوال،

ولعدم لزوم هذا التخفيف.
وقد جاء عىل قلة حذفها؛ اعتدادا بحركة اللم ،وتنزيل هلا منزلة احلركة
( )1علة لكونه مل يلتزم فيه التخفيف كام يف «كل» و«خذ».
( )2قال اجلاربردي :وإنام ذكر املصنف هذا البحث هنا مع أنه مام اجتمع فيه مهزتان ملناسبته
مع منساة وسال والواجي وصل يف كون ختفيفها عىل غري القياس.
( )3أي :الم التعريف كلمة أخرى غري التي يف أوهلا اهلمزة ،فهي عىل رشف الزوال ،فكأهنا زالت
وانتقلت حركة اهلمزة التي نقلت إليها إىل اهلمزة وبقيت اللم ساكنة ،بخلف قاف «قل» فإهنا
من كلمة الواو ،والثالث :أن نقل حركة اهلمزة إىل ما قبلها غري الزم فكأهنا مل تنقل .ريض.

اللزمة( .فيقال) عىل األكثر( :احلمر) ببقاء اهلمزة (و)عىل األقل (حلمر)

بحذفها (وعىل األكثر) قيل :أخذت (من حلمر ،بفتح النون ) كام هو املختار
يف نون من اجلارة إذا القت اللم( ،وفج حلمر) بحذف الياء ؛ مللقاته اللم
التي هي يف التقدير ساكنة.
(وعىل األقل :من حلمر بسكون النون ،ويف حلمر بإثبات الياء) اعتدادا
بحركة اللم.
(وعىل األقل) أي :عىل جعل حركة اللم كاللزمة (جاء :عادلوىل) -بلم
مشددة بعد الدال ،وبعدها واو ،أصله :عادا األوىل ،نقلت حركة اهلمزة إىل اللم
وحذفت  ،فقياسه عىل األكثر عدم إدغام التنوين  ،وكرسه اللتقاء الساكني،
فيقال :عادن لوىل ،لكنه ملا ُجعل حركة اللم كاللزمة أدغم فيها التنوين كام
تقول :من لك.
(و)استشعر سؤاال وهو أن «سل» وأصله اسأل ،و« ُقل» وأصله اقول ،نقلت
حركة اهلمزة والواو إىل ما قبلها مثلَ :
أحلمر ،فل َم بقيت فيه مهزة الوصل عىل
األكثر دوهنام حيث (مل يقولوا :اسل وال اقل؟) فأجاب بقوله( :الحتاد الكلمة)

يعني أن ثمة فرقا بي هذا وبي املعرف باللم ،وهو أن كلمة املنقول عنه
واملنقول إليه فيهام واحدة ،بخلف اللم ومهزة املعرف به ،فإن اهلمزة من غري
كلمة اللم.
( )1ألن اللم كالساكن ،فلو مل حترك النون التقى ساكنان .جاربردي.
( )2من يف اجلارة.
( )3أي :اهلمزة ،فقياس اللغة الكثرية أن يقال :عادن لوىل؛ ألن التنوين ساكن والم التعريف ساكنة
يف احلكم ،فيجب كرس التنوين اللتقاء الساكني .جاربردي.
( )4لعروض حتريك اللم فكأهنا ساكنة ،وال يدغم الساكن يف الساكن.
( )5أي :يف أحلمر ،ودوهنام ،أي :دون سل وقل.

وأيضا ألن أصل الساكن هنا احلركة ،والنقل إليه يف :قل الزم ،بخلف
باب األمحر .
واعلم أيضا أن حق قوله« :وإذا خفف باب األمحر ..إىل آخره» أن يذكره يف
سياق قوله سابقا :وإن كان صحيحا أو معتل غري ذلك نقلت حركتها إليه
وحذفت؛ كام ال خيفى.
هذا حكم اهلمزة الواحدة( ،و)أما (اهلمزتان) فقد تكونان يف كلمة ،وقد
تكونان يف كلمتي ،فإن كانتا (يف كلمة) فإما أن تسكن الثانية ،أو تسكن
األوىل ،أو يتحركا معا( ،إن سكنت الثانية) -وال بد أن تتحرك األوىل؛ إذ ال
يلتقي ساكنان يف مثله -دبرت بحركة ما قبلها ،و(وجب قلبها) ألفا إن
انفتحت األوىل (كآدم) ،وياء إن انكرست نحو( :إيت) ،وواوا إن انضمت
(نحو :أومتن).
وإنام قلبت الثانية ألن الثقل منها جاء ،وإنام دبرت بحركة ما قبلها لتناسب
احلركة احلرف الذي بعدها ،فتخف الكلمة.
(وليس آجر) من قولكَ :أ رأجر زيد داره من عمرو (من ذلك) أي :مام
اجتمع فيه مهزتان وسكنت الثانية ،فقلبت ألفا لفتحة األوىل (ألنه فاعل) فألفه
ليست عن مهزة( ،ال أفعل) حتى يقال :قلبت الثانية ألفا (لثبوت يؤاجر) يف
مضارعه ،وهو مضارع فاعل نحو :كارم ،ال مضارع أفعل نحو أكرم.
وهذا إنام ينفي جواز أن يكون خمفف َأ رأجر الذي هو أفعل مطلقا

إذا مل

( )1أي :أصل القاف الساكنة يف «اقول» والسي الساكنة يف «اسأل» احلركة يف ماضيهام الذي هو
أصلهام ،وهو «سأل» و«قال» واحلركة يف «قل» و«سل» كاللزمة فلم حيتج إىل مهزة الوصل،
بخلف باب األمحر.
( )2وسل.
( )3فإن النقل فيه غري الزم وال غالب.
( )4أي :من غري احتامل.

يثبت يؤجر ،وهو ممنوع ،فإن يف كتاب العي  :آجرت مملوكي ُأؤجره
إجيارا فهو ُم رؤجر.
(ومام قلته فيه) أي :يف االستدالل عىل أن آجر ليس أفعل -من النظم:
(دللت ثالث ًا) أي :دالالت ثلثا ،أو أدلة ثلثة ،والتأنيث

باعتبار أن الدليل

آجر ليس أفعل ،لكنه
حجة (عىل أن يؤجر ال يستقيم مضارع آجر) يعني عىل أن َ
عرب عن نفيه بنفي الزمه ،أعني الزم الزمه؛ ألن الزم اللزم الزم ،وذلك ألن أفعل
إذا وجد وجد ُي رفعل الذي هو مضارعه ،وإذا وجد ُي رفعل الذي هو مضارعه كان
مستقيام كونه مضارع أفعل ،ويلزم من ذلك أهنا إذا انتفت استقامة كون يؤجر
مضارع آجر انتفى وجود يؤجر ،وإذا انتفى وجود يؤجر انتفى وجود آجر أ رف َعل؛
ألن انتفاء اللزم يستلزم انتفاء امللزوم ،فانتفى وجود آجر أفعل ،وهو املطلوب.
فاألول من الثلثة :ما أراده بقوله( :فعالة جاء) يعني جاء مصدره عىل
إجارة ،وفعالة ال تأيت من أ رفعل ،وتأيت من فاعل ،نحو :كاتب كتابا ،وقاتل قتاال.
والتاء يف «إجارة» للمرة.
والثاين :ما أراده بقوله( :واإلفعال عز) يعني ال يستعمل «إجيار» ،فلو كان
أفعل الستعمل «إجيار» كأكرم إكراما .وهو

ممنوع بام تقدم عن كتاب العي،

ومثله أيضا يف أساس اللغة .
( )1للخليل بن أمحد الفراهيدي.
( )2فلو كان فاعل لقيل :أواجره.
( )3ملا قال« :أو أدلة ثلثة» نشأ سؤال ،وهو أنه إذا كان املعنى أدلة ثلثة فلم أنثت وقلت« :ثلثا»،
ألن حقه اإلتيان بالتاء يف ثلثة؛ ألن أوله مجع دليل وهو مذكر؟ فأجاب بأن التأنيث باعتبار
أن الدليل حجة ،واحلجة مؤنثة فتذكر معه الثلثة.
( )4يف نسخة« :فثبت انتفاء آجر أفعل».
( )5أي :عدم استعامل إجيارا.
( )6أي :أساس البلغة للزخمْشي.

وال جيوز أن يريد بقوله« :عز» أنه قل؛ إذ ال يفيده قلته كام ال خيفى[ .فعدم
وجود اإلفعال ينفي جواز يؤجر؛ إذ ال يكون إال مام مصدره إفعال].
اعل الثابت باالتفاق (متنع
والثالث :ما أراده بقوله( :وصحة آجر) الذي هو َف َ

أأجر) الذي هو أفعل ،وإنام منعته ملا قال يف الْشح« :إن آجر فاعل ثابت باالتفاق،
وفاعل ذو الزيادة ال بد أن يكون مبنيا من الثلثي ال من ذي زيادة أجر ،كام أن
فاعل يكون مبنيا من َأ َجر الثلثي ،ال من
داخل مبني من دخل ،ال من أ ردخل ،فآجر َ

َأ رأ َجر أ رفعل ،فيثبت أجر الثلثي وال يثبت آجر أفعل ،هذا تقرير كلمه.

واحلق أن أ رفعل وفاعل من تركيب أجر ثابتان ،ولكل منهام معنى خيالف معنى
ُ
وكون
اآلخر ،فأفعل بمعنى أكرى ،وفاعل بمعنى عقد مع آخر عقد اإلجارة.
إجارة مصدر فاعل عىل تقدير

ُ
وصحة أآجر
صحته مع ثبوت إجيار كام تقدم،

فاعل ووجوب بنائه من أجر الثلثي لعدم استقامة بنائه من أفعل -ال يدالن عىل
مدعاه؛ إذ ال يدل األول إال عىل ثبوت فاعل ال عىل نفي أفعل ،والثاين إال عىل
ثبوت فاعل ،وأنه ال يصح بناؤه من أفعل ،وذلك ال ينفي ثبوت أفعل.
وأما قوله« :واإلفعال عز» فقد عرفت ثبوته باملنقول عن العي واألساس.
( )1ما بي املعكوفي قال يف حاشية :هذه نسخة وقد رضب عليها يف بعض النسخ الصحاح ،وهو األوىل.
( )2كون مبتدأ ،وقوله« :وصحة» معطوف عليه ،وقوله« :ال يدالن» خرب.
( )3إنام قال« :عىل تقدير صحته» إشارة إىل أنه غري صحيح؛ ألن صحته مبنية عىل أن التاء للمرة كام
عرفت ،وليس بيشء؛ ألن املرة من املزيد إنام تبنى عىل املصدر املشهور املطرد ،فيقال :قاتلت
مقاتلة واحدة ،وال يقال :قاتلت قتالة ،كام تقدم يف املصدر؛ إذ فعال ليس بمطرد يف فا َعل.
وأيضا لو كان إجارة مصدر فاعل للمرة جلاز آجر إجارا ال للمرة ،بل كان ينبغي أن يكون هو
األكثر ،كام كان استعامل رضبا أكثر من رضبة ،ومل يستعمل إجارا أصل ،وأيضا مل يكن
اإلجارة مصدر أجر
يستعمل إجارة إال للمرة كام مل يستعمل تسبيحة وتقديسة إال هلا.
وكأن َ َ ْ
َ
لَع أ ْن تَأ ُج َرِن َث َم ِاِنَ
يأجر نحو :كتب يكتب كتابة ،أي :كان أجريا ،قال اهلل تعاىل﴿ :
ِ
َ
حِجج﴾ [القصص ،]27فاإلجارة كالزراعة والكتابة؛ ألهنا صنعة ،إال أن إجارة تستعمل
َ َ َ َّ ْ َْ
يف األغلب مصدر أأجر أفعل كام يقام بعض املصادر مقام بعض نحو﴿ :وتبتل إَِل ِه
َْ ً
تبتِيل[ ﴾8املزمل] .منه ¦.

(وإن حتركت) اهلمزة الثانية (وسكن ما قبلها) أي :اهلمزة التي قبلها،
وسؤال (ثبتت) مدغمة يف الثانية؛
يف صيغة موضوعة عىل التضعيف (كسأال) ُ
للمحافظة عىل وضع الصيغة ،وال يكون ذلك إال إذا اتصلت األوىل بالفاء؛
ألن اهلمزة ثقيلة ،وال سيام املضعف منها ،فإذا وليت األوىل أول الكلمة خفت،
وأما يف غري

ذلك فل جيوز ،فل يبنى من قرأ مثلُ « :ق ُمدٍّ » وال «فل ٍّز ».

وجيوز اجتامعهام ساكنة أوالهام متحركة ثانيتهام يف صيغة غري موضوعة عىل
التضعيف ،وعند ذلك تقلب الثانية ياء ،وال تدغم فيها ،نحو« :ق َر رأ ٌي» عىل
وزن «سبطر» من قرأ ،وال خيفف بنقل حركة الثانية إىل األوىل وحذفها كام يف
مسلة؛ ألن تلك يف حكم الثابتة .
(وإن حتركت) أي :الثانية (وحترك ما قبلها) أي :األوىل ،ومل تكن الثانية الما
(فقالوا  :وجب قلب الثانية يا ًء إن انكرس ما قبلها) سواء كانت مكسورة
أيضا -كام لو بنيت مثل «إجرد » من « ّ
إن» ،فتقول :إين

أو مفتوحة

.

قال الريض :ومل توجد مضمومة مكسورا ما قبلها يف كلمهم ،وكأنه لذلك
( )1كأن تكون ثالثة.
( )2ال ُق ُمدُّ  :القوي الشديد .صحاح .ويف القاموس املحيط :وذكر قمد كعتل :شديد اإلنعاظ.
( )3الفلز :جواهر األرض من الذهب والفضة والرصاص .وقيل :هو ما أذيب من ذلك .ضياء.
وقيل :إن الفلز النحاس األبيض .جاربردي.
( )4أي :عند اجتامعهام كذلك.
( )5أي :املحذوفة يف مسلة.
( )6ولو فعلنا يف هذه مثل تلك لكانت اهلمزة الثانية أيضا يف حكم الثابتة ،وحينئذ ال حيصل ختفيف.
( )7يعني النحاة .جاربردي.
( )8أي :الثانية.
( )9كإثمد :نبت خيرج عند الكمأة فيستدل به عليها.
( )10أصله :إإنن ،نقلت حركة النون األوىل إىل اهلمزة الساكنة فصار إإن ،فقلبت اهلمزة املكسورة
ياء ،النكسار ما قبلها ،وأدغمت النون يف النون.
( )11كأن تبني من أم مثل إصبع -بفتح الباء -فتقول :إ َيم ،وأصله :إإمم ،نقلت حركة امليم األوىل
إىل اهلمزة وأدغمت امليم يف امليم فصار إأم ،فقلبت اهلمزة الثانية ياء.

أطلق

املصنف ،وإال مل يستقم اإلطلق إال عىل مذهب األخفش ،فإن

املضمومة عند سيبويه جتعل واوا رصحية مطلقا  ،قياسا عىل التسهيل ،فلو جاء
نحو «إ رف ُعل» بكرس اهلمزة وضم العي لقلت من أم« :إ ُوم » عند سيبويه
بالواو ،و«إ ُيم» بالياء عند األخفش عىل ما روي عنه يف نحو :مستهزئون.
(أو انكرست) فإهنا تقلب ياء أيضا ،بأي حركة حتركت األوىل.
(و)جيب قلب الثانية (واو ًا يف غريه) أي :يف غري املنكرس ما قبلها أو املنكرسة،
بأن تكون مفتوحة أو مضمومة وقبلها كذلك ،خلفا للامزين يف املفتوحة املفتوح
ما قبلها فإنه يقلبها فيه ياء كام سيأيت( ،نحو :جاء) هذا مثال املكسور ما قبلها،
فإن أصله :جائئ ،قلبت الثانية ياء النكسار ما قبلها ،سواء كانت متحركة بالضم
أو بالكرس أو بالفتح.
(وأئمة) مثال للمكسورة املفتوح ما قبلها ،فإن أصلهَ :أ رأممة ،نقلت حركة
امليم إىل اهلمزة الساكنة التي قبلها وأدغمت يف امليم الثانية ،ثم قلبت اهلمزة
ياء النكسارها.
ومثال املكسورة املضموم ما قبلها ما إذا بني من « َأن يئن» مثل ُأكرر َم؛ فإنك
تقولُ :أين عند سيبويه ،و ُأون عند األخفش ،عىل ما تقدم يف نحو « ُسئل» من
اخللف بينهام.
( )1أي :يف قوله« :وإن حتركت وحترك ما قبلها قلبت ياء إن انكرس ما قبلها» ،ومل يقيد فيقول:
وكانت مكسورة أو مفتوحة؛ لعدم وجود املضمومة املكسور ما قبلها( .وإال) أي :وإال نقل
بعدم وجود مضمومة مكسورا ما قبلها بل قلنا بوجودها مل يستقم اإلطلق يف قوله« :قلبت ياء»
إال عىل مذهب األخفش الذي يقلبها ياء ولو كانت مضمومة إذا انكرس ما قبلها ،ال عىل مذهب
سيبويه فإنه يقلبها واوا إذا كانت مضمومة ،كرس ما قبلها أم ال.
( )2أي :سواء كان ما قبلها مكسورا أم غريه.
( )3ألنك إذا بنيت مثل إفعل من أم قلت :إأمم ،ثم تنقل حركة امليم األوىل وهي الضمة إىل اهلمزة
وتدغم امليم يف امليم ،فيصري إ ُأم ،ثم تقلب اهلمزة املضمومة واوا عند سيبويه وياء عند األخفش.
( )4أي :الثانية.

(وأوادم) يف مجع آدم ،مثال املفتوحة املفتوح ما قبلها [ولو بنيت من األَ ِّم مثل
أ رف َعل قلت :هو َأ َوم منك].
وعند املازين أن املفتوحة املفتوح ما قبلها تقلب ياء ،فتقول يف أ رف َعل من األ ِّم:
أ َيم منك.
(وأويدم) يف تصغري آدم ،مثال املفتوحة املضموم ما قبلها.
ومل يمثل للمضمومة ،ومثاهلا مفتوحا ما قبلها « ُأوم» يف املبني منَ :أممرت ُأؤ ُّم،
ومضموما ما قبلها « ُأ ُو ُّم» يف املبني من :أ ّم عىل مثال ُأبر ُلم.
وقلنا« :ومل تكن الثانية الما» ألهنا لو كانت الما قلبت ياء مطلقا

بأي

حركة حتركت؛ ألن اآلخر حمل التخفيف ،والياء أخف من الواو ،وأيضا
فمخرج الياء أقرب إىل خمرج اهلمزة من خمرج الواو ،فتقول يف مثل جعفر من
أي  ،رقرأيان ،رقرأيون.
قرأ :رقر ٌ
ومن هذا يعلم أن التمثيل بـ«جاء» ليس نصا يف املقصود ،بخلف ما ذكرنا
من مثال «إي ّن» عىل وزن «إجرد».
(ومنه) أي :مام اجتمع فيه مهزتان (خطايا) ونحوها من كل جع أقىص
لفعيلة مهموز اللم ،لكن ذلك ليس منه إال (يف التقدير األصيل) ال يف احلال،
وال يف التقدير املتفرع عىل األصل ،وذلك أهنا ُمجعت «خطيئة» عىل «خطايئ»
هبمزة بعد ياء ،وياء فعيلة تقلب يف اجلمع األقىص مهزة

كام جييء يف باب

اإلعلل إن شاء اهلل تعاىل ،فبعد قلبها اجتمعت مهزتان ،فقلبت الثانية ياء؛
( )1سواء انضم ما قبلها أو انفتح أو انكرس.
( )2الظاهر أن َق رر َأ ي باأللف؛ لوجوب انقلب الياء ألفا  .منه ¦ .لعله لتحرك الياء وانفتاح
ما قبلها.
( )3للمكسور ما قبلها ليس نصا؛ الحتامل أن تكون قلبت ياء لكوهنا الما.
( )4وهذا هو التقدير األصيل.

خطائي»،
لام تقدم من أن اهلمزتي إذا اجتمعتا والثانية الم قلبت ياء ،فصار «
ٌ
وهذا هو التقدير املتفرع عىل األصيل ،ثم قلبت اهلمزة ياء مفتوحة والياء ألفا كام
نذكره بُعيد هذا يف نحو :مطية ،وهو الذي صار عليه يف احلال ،والتقدير األصيل
املذكور إنام يثبت عند سيبويه (خالف ًا للخليل ) فإنه ال يثبته ،وال جتتمع فيه
مهزتان عنده أصل ،بل تقلب بالتقديم والتأخري كام تقدم.
(وقد صح التسهيل والتحقيق يف نحو :أيمة) مجلة حالية ،أي :قالوا:
وجب إىل آخره واحلال أنه قد صح التسهيل والتحقيق يف نحو أئمة ،يعني يف
القراءة ،وهذا اعرتاض عىل النحاة حيث قالوا :وجب..إلخ ،يعني :كيف
يطلقون الوجوب املذكور وقد ثبت يف نحو« :أئمة» التسهيل والتحقيق؟
قال الريض :ومل جييء يف القراءة قلب اهلمزة الثانية ياء رصحية ،بل مل يأت
فيها إال التحقيق وتسهيل الثانية بي اهلمزة والياء .وهذان احلكامن ال خيتصان
عند بعضهم بنحو « :أئمة» ،بل جيريان يف كل مهزتي متحركتي يف كلمة ،قال
أبو زيد :سمعت من يقول :اللهم اغفر ل خطائئي كخطاععي.
ويف هذين الوجهي -أعني حتقيقهام وتسهيل الثانية -زاد بعضهم ألفا بي
األوىل والثانية إذا كانت األوىل مبتدأ هبا؛ لكراهة اجتامع اهلمزتي

أو شبه

اهلمزتي يف أول الكلمة ،واجتامع املثلي يف أول الكلمة مكروه.
(والتزم يف باب أكرم) يعني صيغة املضارع للمتكلم من باب اإلفعال
(حذف الثانية) ،وكان قياسها عىل ما تقدم قلبها واوا كام يف «أويدم»،
( )1فأصل خطايا عنده خطايئ ،قلبت اللم وهي اهلمزة إىل موضع الياء فصار خطائي ،ثم حذفت
الضمة من الياء وقلبت اهلمزة ياء مفتوحة والياء ألفا.
( )2أي :التحقيق وتسهيل الثانية.
( )3مع التحقيق.
( )4مع التسهيل.

لكنه خففت الكلمة باحلذف كام خففت يف :كُل ُ
وخ رذ باحلذف( .ومحل عليه
أخواته) من صيغ املخاطب ،والغائب ،واملتكلم مع غريه ،نحوُ :تكرم و ُيكرم
و ُن ركرم كام تقدم .
(وقد التزموا قلبها مفردة) أي :يف حال انفرادها عن مهزة أخرى (يا ًء

مفتوحة يف باب مطايا) يعني به كل مجع أقىص آخره ياء قبلها مهزة ،مام ليس يف
مفرده تلك اهلمزة ،والياء بعد ألف زائدة كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل يف اإلعلل،
وذلك أن «مطية» فعيلة ،وقياسها يف اجلمع األقىص -كام سيأيت -أن تقلب الياء
الزائدة

فيها مهزة ،واألصل فيه ختفيف الثقيلي وجوبا -أعني الياء املكسور

ما قبلها واهلمزة -وذلك بقلب الياء ألفا ،والكرسة قبلها فتحة ،وتقلب
اهلمزة ياء .ومثله :ركية وركايا ،ودرية ودرايا.
(ومنه) أي :مام وقعت فيه اهلمزة قبل ياء يف اجلمع األقىص (خطايا) يعني
ونحوها من كل مجع أقىص لفعيلة مهموز اللم (عىل القولي) معا ،يعني قول
اخلليل وسيبويه ال فرق؛ إذ صار «خطائي» إما بقلب اهلمزة الثانية ياء أو بالتقديم
والتأخري ،فاخلليل يقول :إن اهلمزة التي صارت ياء الم الكلمة ،فوزنه فعاىل.
وسيبويه يقول :هي املنقلبة عن الياء الزائدة ،فوزنه عنده فعايل ،وقد تقدم
ذكر اخللف بينهام .وكان حق قوله« :وقد التزموا قلبها مفردة..إلخ» أن يذكر
قبل ذكر أحكام اهلمزتي .

( )1يف بحث املضارع.
( )2يعني األوىل.
( )3لوقوعها بي ألفي وهو مستثقل.
( )4الركية :البئر .ومجعها َرك ّي وركايا .والدرية :دابة يسترت هبا الصائد .صحاح
( )5ليكون حكم اهلمزة الواحدة متصل بعضه ببعض.

قال نجم األئمة :واعلم أنه إذا تواىل يف كلمة أكثر من مهزتي أخذت يف
التخفيف من األوىل فخففت اهلمزة الثانية ،ومل تبدأ يف التخفيف من األخرية كام
فعلت ذلك يف حروف العلة نحو :طوي ،وثوي ،وذلك لفرط استثقاهلم لتكرار
اهلمزة ،فيخففون كل ثانية -إذ منها نشأ الثقل -إىل أن يصلوا إىل آخر الكلمة.
فإن بنيت من قرأ مثل «سفرجل» قلت :قرأيأ ،حققت األوىل وقلبت الثانية
التي منها نشأ الثقل ،وإنام قلبتها ياء ال واوا لكوهنا أقرب خمرجا إىل اهلمزة من
الواو ،وصححت األخرية لعدم جمامعتها إذا اهلمزة .
بنيت مثل «سفرجل» من اهلمزات قلتَ « :أو رأيأ» عىل قول النحاة،
وإن
َ
أيم منك ،فتحقيق األوىل هو القياس؛
و« َأ َي رأ َي ٌأ» عىل قول املازين كام تقدم يف :هو ُّ
إذ اهلمزة األوىل ال ختفف كام مر ،وأما حتقيق الثالثة فألنك ملا قلبت الثانية
صارت الثالثة أوىل اهلمزات ،ثم صارت الرابعة كالثانية جمامعة للهمزة التي
قبلها ،فخففت بقلبها ياء كام ذكرنا يف «قرأيأ» ،ثم صارت اخلامسة كاألوىل.
ولو بنيت منها

مثل «قرطعب» قلت :إيئآء ،قلبت الثانية ياء كام يف :ايت،

والرابعة ألفا كام يف آمن ،وتبقى اخلامسة بحاهلا كام يف راء وشاء.
ولو بنيت منها مثل «جحمرش» قلت :آأيئ ،فقلبت الثانية ألفا كام يف آمن،
والرابعة ياء كام يف أئمة ،وتبقى اخلامسة بحاهلا لعدم جمامعتها اهلمزة.
ولو بنيت مثل « ُقذعمل» قلتُ :أو رأيئ ،قلبت الثانية واوا كام يف أويدم،
والرابعة ياء كام يف قرأيء ،وتبقى اخلامسة بحاهلا.
( )1يعني :أوىل األخريتي.
( )2األوىل.
( )3أي :الرابعة.
( )4أي :من اهلمزات.

(و)أما (اهلمزتان يف كلمتي) إذا كانت األوىل آخر كلمة فإنه (جيوز حتقيقهام)
معا لعدم لزوم اجتامعهام ،وهو خمتار قراء الكوفة

وابن عامر ،وهو ظاهر،

(وختفيفهام) معا ،فتخفيف األوىل بام هو قياسها منفردة من القلب يف نحو:
مل يقرا أبوك ،ومل يقري أبوك ،ومل يردو أبوك ،واحلذف يف نحو :خب أبيك،
أو التسهيل يف نحو :جاء أبوك وقرأ أبوك.
وأما ختفيف الثانية -وال تكون إال متحركة لكوهنا أول الكلمة -فإن كانت
األوىل ساكنة سهلت الثانية بي بي إذا وليت األلف قبلها؛ المتناع النقل إىل
األلف ،وحذفت بعد نقل احلركة إىل ما قبلها إذا وليت الواو والياء؛ إلمكان
ذلك ،فيقال« :إقرا اية» باأللف يف األوىل والتسهيل يف الثانية ،و«ا رقر َي باك»
بالياء املفتوحة بفتحة اهلمزة املفتوحة املحذوفة ،و«مل ير ُد َو بوك» بالواو
يقري مك،
املفتوحة .وعليه قس نحو :مل تر ُد ُو ُّمك ،ومل تردو ابلك ،ومل
ُ
ومل يقري براهيم.
وإن كانت األوىل متحركة خففت الثانية ختفيف املتحركة بعد متحرك،
فتجيء األمثلة التسعة

املذكورة ثمة ،فلريجع إىل أحكامها فهي هي بعينها،

فيجيء يف «قرأ أبوك» بي بي بعد مثله  ،ويف نحو« :يقرأ أبوك» بعد بي بي
قلب الثانية واوا كمؤجل ،ويف نحو« :بكأل أمحد» بعد بي بي قلبت الثانية ياء
ُ
كمية  ،ويف نحو« :يشاء إىل» يف الثانية بعد بي بي يف األوىل بي بي املشهور،
والبعيد ،وقلبها واوا كام يف سئل ،ويف نحو« :بنداء ُأمك» التسهيل املشهور،
( )1محزة والكسائي وعاصم.
( )2يعني :فتكون األوىل مضمومة وبعدها ثلثة أوجه ،ومفتوحة وبعدها ثلثة ،ومكسورة وبعدها
ثلثة أوجه.
( )3يعني :بعد بي بي مثله ،وهذا املثال أول التسعة.
( )4يف مائة.

والبعيد ،وقلبها ياء.
(وختفيف إحداهام عىل قياسها) لو انفردت ،فمنهم من خيفف األوىل لكوهنا
آخر الكلمة ،واألواخر حمل التغيري ،وهذا قول أب عمرو .ومنهم من خيفف الثانية
دون األوىل؛ ألن االستثقال منها جاء ،كام فعلوا يف اهلمزتي يف كلمة ،وهو قول
اخلليل .فمن خفف األوىل وحدها فكيفيته ما مر من احلذف أو القلب أو التسهيل،
خب أبيك ،ونحو :مل يقرا أبوك ،والتسهيل نحو :قرأ أبوك.
نحو :هذا ُ
ومن خفف الثانية وحدها فإن كانت األوىل ساكنة نقل حركتها إليها وحذفها
نحو :مل ُي رقر َأ باك ،وإن كانت متحركة فكاهلمزة املتحركة بعد متحرك يف كلمة،
فتجيء التسعة األمثلة ،وحتقيقها ما مر.
(وجاء يف نحو« :من يشاء إىل» الواو أيض ًا يف الثانية) يعني إذا كانت األوىل
مضمومة والثانية مكسورة فإنه قد جاء فيها أيضا -يعني كام جاء فيها ما هو
قياسها من بي بي املشهور عند األكثر ،أو البعيد عند بعض ،كام تقدم -قلبها
واوا رصحية؛ لتناسب حركة ما قبلها ،كام جاء ذلك يف «سئل» عند بعض عىل
ما تقدم.
وكذا إذا كانت األوىل مكسورة والثانية مضمومة نحو« :بنداء أمك»
فإنه جيوز قلب الثانية ياء رصحية كام يف «مستهزئون» عند بعض كام تقدم.
(وجاء يف اهلمزتي املتفقتي) يف احلركة نحو« :هم أوليا ُء ُأولئك» و«جا َء
َأرشاطها» ،و«من السامء إن» -وجهان آخران من التخفيف :أحدهام عن أب
عمرو( :حذف إحداهام) وبقاء األخرى بحاهلا( ،و)ثانيهام عن ورش وقنبل:
(قلب الثانية) حرف مد رصحيا (كالساكنة) أي :ألفا إن انفتحت األوىل ،وواوا
إن انضمت ،وياء إن انكرست.
( )1فاعل جاء.

وقلنا« :إذا كانت األوىل آخر كلمة» ألهنا إذا كانت مبتدأ هبا كهمزة
االستفهام فحكمها حكم اهلمزتي يف كلمة إذا كانت أوالهام مبتدأ هبا كأيمة.
مكسورة

وإذا كانت األوىل مهزة االستفهام والثانية مهزة الوصل فإن كانت
أو مضمومة حذفت نحو :أصطفى ،و َأس ُت رخرج ،وإن كانت مفتوحة نحو:
«أأحلسن» قلبت ألفا أو جعلت بي بي كام تقدم.

( )1إذا دخلت عىل ما أوله مهزة قطع.
( )2أي :مهزة الوصل.

وملا فرغ من ختفيف اهلمزة رشع يف اإلعلل فقال( :اإلعالل) لغة :جعل
اليشء عليل ،سمي به التغيري املذكور ألن ذلك التغيري علة حدثت باحلرف.
وحيتمل أن يكون من أفعل الذي للسلب ،وكأن معنى أعل الكلمة :أزال علتها،
أي :ثقلها؛ ألن العلة ثقل ،فعىل هذا يكون معناه لغة :إزالة العلة.
ويف االصطلح( :تغيري حرف العلة) أي :تغيري ذاته بقلب أو حذف،
أو صفته باإلسكان .واحرتز بقوله« :حرف العلة» عن غريه كاهلمزة وغريها
مام يغري ،فإنه ال يسمى تغيريه إعلال

(للتخفيف) احرتز به عن تغيريه

لإلعراب كام يف نحو :أبوك ومسلامن ومسلمون.
(وجيمعه القلب) كقال (واحلذف) كـ«مل يقل» (واإلسكان) كـ«يقول »،
يعني :ال خيرج اإلعلل عن هذه الثلثة .ولفظ القلب يف اصطلحهم خمتص
بإبدال حروف العلة واهلمزة بعضها مكان بعض ،واملشهور يف غري األربعة لفظ
اإلبدال ،وكذا يستعمل يف اهلمزة أيضا.
(وحروفه) أي :حروف اإلعلل التي يكون فيها (األلف والواو والياء)

سميت الثلثة حروف علة ألهنا تتغري وال تبقى عىل حال واحد يف األغلب،
شبهت بالعليل املنحرف املزاج ،املتغري حاال بحال .وتغيري

هذه احلروف

لطلب اخلفة ليس لغاية ثقلها ،بل لغاية خفتها بحيث ال حتتمل أدنى ثقل،
وأيضا لكثرهتا يف الكلم؛ ألنه إن خلت كلمة من أحدها فخلوها من أبعاضها
أعني :احلركات -حمال ،وكل كثري مستثقل وإن خف.( )1فل يقال لتغيري اهلمزة بأحد الثلثة إعلل ،نحو :راس ومسلة واملراة ،بل يقال :إنه ختفيف
للهمزة .ريض.
( )2أصله :يقول ،بإسكان القاف وضم الواو ،فنقلت الضمة إىل القاف.
( )3أي :اإلبدال.
(« )4تغيري» مبتدأ ،وقوله« :ليس لغاية» خربه.

(وال تكون األلف أص ً
ال يف) اسم (متمكن) أي :معرب ،أما يف الثلثي

والرباعي فألن االبتداء باأللف حمال ،واآلخر مورد احلركات اإلعرابية،
والوسط يتحرك

يف التصغري ،فلم يمكن وضعهام

ألفا .وأما يف اخلاميس

فاألول والثاين والثالث واخلامس ملا مر  ،والرابع ألنه م رع َت َقب اإلعراب
يف التصغري والتكسري .
(وال) تكون أيضا أصل (يف فعل) أما يف الثلثي فلتحرك ثلثتها يف
ماضيه  ،وأما الرباعي فلتباعه للثلثي( ،ولكن) تكون

منقلبة (عن واو)

نحو :قال (أو) عن (ياء) نحو باع .وقد ذكر بعضهم أن األلف يف نحو:
«عاعيت» و«حاحيت» أصلية .
وأما غري املتمكن كـ«متى» واحلرف كـ«إذا » فهي أصلية فيهام.
وملا كانت األلف منقلبة عنهام يف الكثري الترصف من الفعل واالسم
املتمكن ،وكانت الواو والياء قد يتفقان وقد خيتلفان بَي حاهلام يف ذلك ومل
يتعرض لأللف بقوله( :وقد يتفقان) حال كوهنام (فائي) أي :أن كل واحدة
وقعت فاء (كوعد ويرس ،و)حال كوهنام (عيني كقول وبيع ،والمي كغزو

ورمي ،و)حال كون كل منهام (عين ًا والم ًا كقوة وحية) وهام قليلن.
( )1فيتحرك الثاين بالفتحة ألجل ياء التصغري ،والثالث بالكرس ألجلها أيضا.
( )2أي :اآلخر والوسط؛ ألنه حيصل التقاء الساكني :األلف وياء التصغري.
( )3من كونه موردا وحماال .واخلامس بالنظر إىل حال كون االسم مكربا هو مورد احلركات.
( )4ألن اخلامس حيذف فيهام.
( )5وحينئذ ال يمكن جعل األلف أصل يف الفعل الثلثي المتناع قبول األلف احلركة .ركن الدين.
( )6أي :األلف.
( )7فهي عنده فعلل يفعلل ،ال :فاعل يفاعل؛ بدليل أن مصدره حيحاة وحيحاء ،كزلزلة وزلزال،
وقال بعضهم :هو فاعل يفاعل؛ بدليل قوله :حماحاة ومعاعاة .نجم الدين.
( )8أي :الفجائية عند األخفش والكوفيي ،واختار ابن مالك أهنا حرف.
( )9إذ ال تكون إال منقلبة عنهام يف الكثري الترصف ومل يعتد بكوهنا أصلية يف غريه .جاربردي.
أي :يف غري الكثري الترصف.

(و)اتفقتا أيضا يف أهنام (تقدمت كل واحدة عىل األخرى) حال كون
إحداهام (فاء و)األخرى (عين ًا) يعني تقدمت كل واحدة حال كوهنا فاء عىل
األخرى حال كوهنا عينا .ولو قال :تقدمت كل واحدة فاء عىل األخرى عينا
لكان أظهر (كويل) يف تقديم الواو فاء عىل الياء عينا .ومل يسمع منه إال «ويل»
و«ويح» و«ويس» و«ويب »( .ويوم) يف تقديم الياء فاء عىل الواو عينا.
ومل يسمع منه إال «يوم» و«يوح » .فهذه وجوه االتفاق.
(واختلفتا يف أن الواو تقدمت) حال كوهنا (عين ًا عىل الياء) حال كوهنا
(الم ًا يف نحو :طويت ولويت) وهو كثري (بخالف العكس) وهو تقدم الياء
عينا عىل الواو الما؛ ألن الوجه أن يكون احلرف األخري أخف مام قبله؛ لتثاقل
الكلمة كلام ازدادت حروفها ،وكون احلرف اآلخر معتقب اإلعراب.
(وواو حيوان) ليست أصلية حتى يقال :إن تقدم الياء عينا عىل الواو الما
أيضا موجود فليس من وجوه االختلف ،بل هي (بدل عن ياء) ،وأصله
«حييان» ،أبدلت الواو منها لتوال اليائي ،وأبدلت الثانية ألن استكراه التتال
منها حصل ،وأيضا لو أبدلت األوىل حلمل عىل باب «طويت» الكثري وظن أهنا
أصل يف موضعها لكثرة هذا الباب ،فلام قلبت الثانية واوا صارت مستنكرة يف
موضعها؛ فيتنبه بذلك عىل كوهنا غري أصل ،وإنام حكم بذلك لعدم نظريه يف
كلمهم إال ما ذهب إليه (أبو عيل) يف لفظة الواو كام سيأيت  ،ال ألن حييت
يدل عليه؛ جلواز أن يكون كرضيت.
(« )1ويل» :دعاء بالعذاب ،و«ويح» :كلمة رمحة  ,و«ويس» :كلمة رمحة واستملح للصبي،
و«ويب» :بمعنى ويل .من حوايش رشح الريض
( )2اليوح :اسم من أسامء الشمس .من حوايش رشح الريض.
( )3أي :بأن واو «حيوان» بدل من الياء.
( )4حيث قيل :إن أصله «ويو».
( )5عطف عىل قوله« :لعدم نظريه».
( )6أي :ليس يف «حييت» دليل عىل كون الواو يف «حيوان» ياء؛ جلواز أن يكون «حييت» كرضيت،
=

(و)اختلفتا يف (أن الياء وقعت فاء وعين ًا يف ي ٍ
ي) اسم واد( ،وفاء والم ًا يف
يديت) أي :أصبت يده أو أنعمت( ،بخالف الواو) فلم تقع فاء وعينا (إال يف

أول عىل األفصح) ملا تقدم

أنه من وول .ومفهوم كلم املصنف كثرة وقوع

الياء فاء وعينا دون الواو.
قال الريض :واحلق أن الواو والياء متفقتان هاهنا يف كون كل واحد منهام
فاء وعينا معا ،كل واحدة منهام يف كلمة واحدة فقط ،يعني الياء يف « َي ري»،
والواو يف « ّأول» .ويمكن توجيه كلم املصنف بأن األول
والثاين خمتلف فيه.

متفق عليه،

(و)مل يقع الواو فاء والما (إال يف) لفظة (الواو عىل وجه) أي :عىل قول
أب عيل إن أصله « َو َي ٌو»؛ لكراهة بناء الكلمة عىل الواوات.
وذهب األخفش إىل أن أصله َو َو ٌو؛ لعدم تقدم الياء عينا عىل الواو الما.
فتقول عىل مذهب أب عيل :وي ريت واوا ،قلبت الواو األخرية ياء كام يف أعليت
وع ّليت  ،وتقول عىل مذهب األخفش :أويت .
(و)اختلفتا يف (أن الياء وقعت فاء وعين ًا والم ًا يف :يييت) كقطعت ،تقول:
َيي ريت ياء حسنة ،أي :كتبت( ،بخالف الواو) فلم تقع فاء وعينا والما (إال يف)

لفظة (الواو عىل وجه) وهو مذهب األخفش كام تقدم ،فعىل هذا يستويان
عند األخفش يف هذا احلكم.
أي :أن أصل الياء واو ،قلبت ياء النكسار ما قبلها ،وأصله من الرضوان .ريض معنى.
( )1يف أوائل باب ذي الزيادة.
( )2أي :يي.
( )3أي :أول.
( )4علة لعدم وقوعه.
( )5أي :لكوهنا رابعة فصاعدا.
( )6بقلب الواو األوىل مهزة؛ لكوهنا متحركة يف األول ،وتقلب األخرية ياء؛ لكوهنا رابعة.

وقولهَ « :يييت» بناء عىل أن أصل الياء « َي َي ٌي» كام هو مذهب غري أب عيل،
ومذهب أب عيل أن أصل الياء «يوي» فتقول :يويت.
وكذا اخللف بينهم يف مجيع ما هو عىل حرفي من أسامء حروف املعجم ثانيه
ألف نحو :با ،تا ،ثا ،را ،زا ،فهم يقولون« :بَي ريت» إىل آخرها ،وهو يقول« :بويت»
إىل آخرها.
وإنام حيكم عىل ألفاهتا بكوهنا منقلبة عند وقوعها مركبة معربة ،ال قبل
الرتكيب فل أصل أللفاهتا؛ لعدم متكنها .وإنام حكم أبو عيل بكوهنا واوا،
وبأن المها ياء -لكثرة باب طويت.
وأما ما ثانيه ألف من هذه األسامء وبعده حرف صحيح كدال ،ذال ،صاد،
فقبل إعراهبا ال أصل أللفاهتا لعدم متكنها ،وأما بعد إعراهبا فجعلها يف األصل
واوا أوىل من جعلها ياء؛ ألن باب «دار» و«نار» أكثر من باب «ناب».
وأما ما ثانيه ياء نحو :جيم عي فعينها ياء؛ لوجود الياء فيها ،وعدم الدليل
عىل كوهنا عن الواو.
ثم رشع يف بيان إعلل الواو والياء إذا كانتا فائي فقال( :الفاء) أي :هذا
إعلل الفاء التي هي واو أو ياء( ،تقلب الواو) إذا كانت فاء (مهزة لزوم ًا يف)

ما وقع فيه بعد الواو التي هي الفاء واو (نحو :أواصل) مجع واصلة ،أصله
وواصل( ،وأويصل) تصغري واصل ،أصلهُ :و َو ريصل( .واألول) مجع األوىل،
أصلهُ :و َول ،فقلبت األوىل مهزة فيها وإنام تقلب الواو وجوبا (إذا حتركت الثانية)

كام يف األمثلة املذكورة؛ الستثقال اجتامع املثلي يف أول الكلمة مع حتركهام ،وقلبت
مهزة ال ياء لفرط التقارب بي الواو والياء ،واهلمزة أبعد ،فلو قلبت ياء لكان اجتامع
املستثقل باقيا( ،بخالف) ما كانت الثانية فيه ساكنة نحو( :ووري) امليت ،مغري
الصيغة من واراه ،فإنه ال جيب القلب.

(و)تقلب الواو مهزة (جواز ًا) فيام كانت فيه منفردة من واو بعدها وهي
مضمومة ،نحو( :أجوه) يف «وجوه» ،و ُأقتت يف «وقتت» ،أو كانت الثانية
ساكنة( ،و)ذلك نحو( :أوري) .وهذا حكم كل واو خمففة مضمومة ضمة
ووعد ،أو يف حشوها كأ ردور وأ رنور،
الزمة ،سواء كانت يف أول الكلمة كوجوه ُ
أعني :أن قلبها مهزة جائز جوازا مطردا ال ينكرس؛ ألن الضمة بعض الواو،
فكأنه اجتمع واوان .بخلف املشددة؛ لقوهتا بالتشديد وصريورهتا كاحلرف
كدلوك  ،واخشوا اهلل ؛ لعروضها .ومل جيز
الصحيح ،وما ليست الزمة
ُ
قلب

طووي لعروض ياء النسبة التي اجتمعت الواوان
األوىل مهزة يف نحوَ :

بسببها ،فاجتامعهام كل اجتامع.
ُ
ر
الفحول يف وجوب قلب أوىل الواوين مهزة
يشرتط
وقال الريض ما معناه :مل
َ
حترك الثانية ،بل أن ال تكون زائدة منقلبة عن زائد نحو :ووري ؛ لعروض
الثانية من جهتي :من جهة الزيادة ،ومن جهة انقلهبا عن األلف .فلو كانت
أصلية كام يف األوىل ،أو زائدة غري منقلبة عن يشء كاملبني من الوعد عىل وزن
جورب ،أو كانت منقلبة عن أصيل كاملبني عىل ُف رعل من «وأيت» -فإنه جيب
قلبها مهزة ،فتقول يف األول أوعد ،ويف الثاين أوي.
ويرد عليه أن مقتىض ما ذكره أن ال جيب قلب األوىل يف أواصل وأويصل،
( )1لفظ الريض :كهذه دلوك .فاحلركة إعرابية غري الزمة.
( )2احلركة عارضة اللتقاء الساكني.
( )3عبارة الريض :وكان قياس الواوين املجتمعي غري أول نحو :طووي جواز قلب األوىل مهزة،
لكن ملا كان ذلك االجتامع لياء النسبة وهي عارضة كالعدم كام تقرر يف باب النسبة صار
االجتامع كل اجتامع .ريض
( )4ألنه من وارى ،فالواو عن الزائد وهو األلف من فاعل.
( )5أي :مثال جورب من الوعد.
( )6أي :املبني عىل فعل من وأيت.
( )7ألن الثانية زائدة منقلبة عن زائد.

واملعلوم خلفه .والصواب أن يقال :الْشط إما حتركها أو أن ال تكون زائدة منقلبة
عن زائد.
(وقال املازن :و)تقلب الواو التي هي فاء مهزة جوازا قياسا أيضا (يف) ما كانت
فيه مكسورة (نحو :إشاح) لثقل الكرسة وإن كان ثقلها أقل من الضمة .فاستثقل
ذلك يف أول الكلمة دون وسطها كطويل ،واألوىل كون ذلك سامعا.
(والتزموه) أي :قلب األوىل مهزة (يف األوىل) مع أن الثانية ساكنة (محالً)

للمفرد (عىل) اجلمع الذي هو (األول) ،فل يرد اعرتاضا عىل اشرتاط حترك
الثانية .وقد عرفت من املنقول عن نجم األئمة ما ال حيتاج معه إىل االعتذار عن
وجوب قلب واو «أوىل» مهزة.
(وأما) الواو املفتوحة املصدرة وإن كان قد جاء قلبها مهزة يف كلامت قليلة
منها( :أناة) يف وناة ،وهي املرأة التي فيها فتور( ،وأحد) يف وحد( ،وأسامء)

يف وسامء ،اسم امرأة ،فعلء من الوسامة وهي احلسن ،وليس مجع اسم؛
ألن التسمية بالصفة أكثر من التسمية باجلمع( ،فعىل غري القياس).
(ويقلبان) أي :تقلب كل من الواو والياء اللتي هام فاءان (تاء يف) افتعل
(نحو :اتعد) من الوعد ،أصله اوتعد( ،واترس) من اليرس ،أصله :ايترس -فرارا
من ختالف التصاريف بالواو والياء لو مل تقلبها؛ إذ كنت تقول يف األول:
إيتعد  ،وفيام مل يسم فاعلهُ :او ُتعد ،ويف املضارع واسم الفاعل واسم
بالواو ،ويف األمر بالياء .ويف الثاين :إ ري َترس ،وفيام مل يسم فاعله:

املفعول
ُأ رو ُترس ،وكذا يف اسم الفاعل واسم املفعول بالواو.

وخصت التاء لقرهبا كثريا من الواو لتقارب خمرجيهام ،ومحلت الياء
( )1لسكوهنا وانكسار ما قبلها.
( )2يف املضارعَ :يو َتعد ،واسم الفاعل ُم روتعد ،واسم املفعول مو َتعد.

عليها  ،مع ما حيصل بقلبهام تاء من التخفيف باإلدغام.
وقد يوجد يف بعض النسخ بعد قوله« :اترس» قوله( :عىل األفصح) وهو
إشارة إىل ما قيل :إن بعض أهل احلجاز ال يلتفت إىل ختالف أبنية الفعل ياء
وواوا فيقول :ايتعد وايترس ،ويقول يف املضارع :ياتعد وياترس ،وال يقول :يوتعد
وييترس؛ استثقاال للواو والياء بي الياء املفتوحة والفتحة كام يف ياجل.
(بخالف) فاء افتعل التي هي ياء منقلبة عن اهلمزة ،نحو( :ايتزر) يف أئتزر،
فل تقلب ياؤه تاء؛ ألنه وإن وجب قلب مهزته مع مهزة الوصل املكسورة ياء،
وحكم حرف العلة املنقلب عن اهلمزة انقلبا واجبا حكم حرف العلة األصيل
كام مر  ،لكن ملا كانت مهزة الوصل ال تلزم -إذ كنت تقول« :قال :ائتزر»
فرتجع اهلمزة -روعي

جوز قلب يائها تاء
أصل اهلمزة .وبعض البغدادية ّ

فقال :اتزر واترس ،وقرئ شاذا{ :الذي ُّامتن أمانته}.
(وتقلب الواو) التي هي فاء (ياء إذا) سكنت و(انكرس ما قبلها ،والياء

واو ًا إذا) سكنت و(انضم ما قبلها) الستثقاهلام ساكنتي بعد احلركة املخالفة
هلام خمالفة كلية (نحو :ميزان وميقات) مثال ملا قلبت فيه الواو ياء؛ إذ هام من
الوزن والوقت( ،وموقظ ومورس) مثال ملا قلبت فيه الياء واوا؛ إذ هام من
اليقظة واليرس .والكرسة التي قبل الواو قد تكون يف كلمتها كام تقدم ،وقد
تكون يف غريها نحو :يا غلم اجيل.
وكذا الضمة قبل الياء قد تكون يف كلمتها كام تقدم ،وقد تكون يف غريها
نحو :يا زيد وأس .وظاهر كلم املصنف عدم الفرق يف وجوب القلب بي الواو
والياء مطلقا  ،وكأنه لغة األكثر.
( )1أي :عىل الواو.
( )2يف رشح قوله :وبأداء تركه إىل اجتامع مهزتي عند اخلليل.
( )3جواب «ملا».
( )4سواء كانت يف كلمتها أو يف غريها.

قال الريض :قال سيبويه :بعض العرب يقول :يا زيدُ ايأس -بالياء -تشبيها
بـ« ُق ريل» مشام ،واستضعفه سيبويه ،وقال :يلزم فيه أن يقال« :يا غلم اوجل»
بالواو مع كرس ما قبلها.
وهلم أن يفرقوا باستثقال الواو يف أول الكلمة مع كرس ما قبلها ،بخلف الياء
املضموم ما قبلها؛ إذ ثبت له نظري نحو :قيل .واشرتطنا سكون كل منهام إذ لو
حتركتا مل تقلبا؛ لقوهتام باحلركة ،نحو :إوزة ،ويا زيد يرست ،فل جتذهبام حركة ما
قبلهام إىل ناحيتهام ،وكأن املصنف اكتفى عن اشرتاط سكوهنام باملثال عىل أن
يؤخذ عىل جهة القيدية.
(وحتذف الواو) التي هي فاء (من) مضارع الثلثي الذي عىل َي رفعل -بكرس
العي( -نحو :يعد ويلد) مضارعي َوعدَ َو َولد؛ (لوقوعها بي ياء) مفتوحة
(وكرسة أصلية) سواء كانت موجودة يف احلال كام مر ،أو يف األصل كـ«يضع»
مضارع وضع؛ فإن قياسه كام تقدم َي رفعل ـ بكرس العي ـ لكونه مثاال واويا.
وإنام حذفت الواو املذكورة ملجامعتها للياء عىل وجه مل يمكن إدغام إحداهام يف
األخرى كام أمكن يف طي  ،وال سيام والكرسة بعد الواو ،والكرسة بعض
الياء ،وكون حركة ما قبل الواو غري موافقة له كام إذا كانت مضمومة نحوُ :يوعد
مضارع أوعد ،مع كون ذلك يف الفعل الثقيل معنى لداللته عىل احلدث والزمان،
ولفظا بام يتصل بأوله من حروف املضارعة ويلحق بآخره من الضامئر ،فلو كان ذلك
يف االسم مل حيذف الواو ،كام لو بنيت مثل يقطي من الوعد فإنك تقول« :يوعيد»
( )1أي :الواو والياء.
( )2الستلزامه االبتداء بالساكن.
طوي ،وال حتذف الواو منه ،بل تقلب ياء وتدغم يف الياء؛ قصدا للتخفيف
( )3مصدر طوى ،فأصله
ٌ
كام سيأيت.
( )4فكأن الواو جامعت ياءين ،وهو مستثقل مع الياء الواحدة فكيف هبذا!
( )5عطف عىل «جمامعتها».

بإثبات الواو .وحذفت الواو دون الياء ألهنا أثقل ،مع أن الياء علمة املضارع .وأيضا
الثقل حصل من الواو ألهنا الثانية.
(ومن ثم) أي :ومن جهة أنه جيب حذفها إذا وقعت بي ياء مفتوحة
وكرسة أصلية (مل يبن) فعل -بفتح العي -من املضاعف املعتل فاؤه بالواو
(نحو« :وددت» بالفتح) ،بل عىل فعل -بالكرس -نحو « َود رد ُت»؛ ملا علمت أن
مضارع املثال الواوي من الثلثي يف املفتوح العي عىل يفعل ،فرتك بناؤه
(ملا يلزم من إعاللي) لو بُني (يف) مضارعه -أعني (يد) -وهام :اإلدغام
للمثلي ،واإلعلل لوقوع الواو بي ياء وكرسة أصلية .وتسمية اإلدغام إعلال
تغليب كالعمرين وهم يستكرهون اجتامع اإلعللي يف الثلثي.
وجل عىل األصل» يعلم أن قوله يف
ومام ذكره هنا ومن قوله فيام سيأيت :و« َي َ
املضارع يف َفعل بكرس العي« :أو كرست إن كان مثاال» معناه أنه قد جييء
الكرس يف مثال الواوي ،ال أنه قياسه كمثال َف َعل -بفتح العي -الواوي ،وإال
لكانت الواو فيه تقع أيضا بي ياء وكرسة أصلية ،فل جيوز بناء نحو «وددت»
منه ،كام ال جيوز من املفتوح العي.
(ومحل أخواته) التي ال ياء فيها (من نحو ):أنت (تعد ،و)نحن (نعد ،و)أنا
(أعد ،وصيغة أمره) نحو« :عد» يف وجوب احلذف وإن مل تقع الواو فيها بي
ياء وكرسة (عليه) أي :عىل نحو« :يعد»؛ طردا للباب يف املضارع ،واألمر
مأخوذ منه( .ولذلك) أي :وألجل أهنا ال حتذف إال إذا وقعت بي ياء وكرسة
أصلية ،وقد وجدت حمذوفة يف «يضع» و«يسع» مع الفتحة (محلت فتحة يضع

ويسع عىل العروض) حتى حيصل موجب احلذف ،يعني أن يف كل منهام كرسة
أصلية ،لكنها فتحت لعارض وهو حرف احللق ،أما كون فتحة يضع عارضة
( )1أي :يف قوله« :مل يبن» نحو :وددت بالفتح.
( )2أي :يف فعل بكرس العي.

فألنه مثال واوي من َف َعل ،وقد عرفت أن قياسه «يفعل» بكرس العي ،وأما فتحة
«يسع» فقد تبي بحذف الواو أنه كان عينها مكسورا كومق يمق ،لكن فتحت
حلرف احللق.
(و)محلت فتحة (يوجل) مضارع «وجل» مكسور العي (عىل األصل)

لعدم حذف الواو فيه ،فيحمل عىل ما هو أصله ،أعني فتح عي مضارع فعل.
(وشبهتا) أي :فتحة يضع ويسع ،وفتحة يوجل (بالتجاري) مصدر جتارى
يتجارى (والتجارب) مجع جتربة ،يعني شبهت فتحة يضع ويسع بكرسة
التجاري فإهنا عارضة مثل فتحتيهام؛ إذ أصله الضم؛ ألن مصدر تفاعل تفا ُعل،
كتضارب ،لكن كُرست لوقوعها قبل الياء كام سيأيت .وفتحة «يوجل» ش ِّبهت
ُ
بكرسة التجارب فإهنا أصلية.
(بخالف الياء) إذا وقعت يف املضارع بي ياء وكرسة فإهنا ال حتذف كالواو
(نحو :ييئس) مضارع يئس كحسب حيسب( ،وييرس) مضارع َي َرس -بفتح
العي-؛ ألن اجتامع اليائي يف الثقل ليس كاجتامع الواو والياء.
يرس
(وجاء يئس) بحذف الياء ،حكى سيبويه يف لغتي حذف الياء ،وهامَ :
يئس ،وهام شاذان.
يرسه ،من ال َي َرس ،ويئس ُ
البعري ُ
َ
(وجاء) عن بعض العرب قلب الياء الواقعة يف املضارع بي الياء املفتوحة
والفتحة فقط ألفا نحو (يائس) يف ييأس -بالفتح -مضارع َيئس أيضا؛ محل
للياء عىل الواو يف نحو :ياجل .قال الريض :وال يكون ذلك إال يف املفتوح
العي .فمن ثم قلنا :فقط.
عدم قلب الواو والياء تاء ،وقل ُبهام
(كام جاء) يف ايتعد وايترس يف بعض اللغات ُ
ألفا يف املضارع؛ لوقوعهام بي الياء املفتوحة والفتحة (نحو :ياتعد وياترس .وعليه)
( )1أي :يف كلمتي.

أي :عىل مذهب من ال يقلب الواو والياء تاء يف اتعد واترس ،بل أبقاهام
وقلبهام ألفا يف املضارع (جاء موتعد وموترس يف) اسم الفاعل ،ال متعد ومترس،
قوله( :لغة الشافعي) يعني أن الشافعي كان يتكلم به كثريا.
(و)قياس مضارع املثال الواوي من فعل -بكرس العي -بقاء الواو عىل
حاله؛ لعدم ما يوجب تغيريها ،لكون الواقع بعدها فتحة أصلية ،لكنه (قد شذ
يف مضارع وجل ييجل) بقلب واوه ياء؛ ألن الياء أخف من الواو (وياجل)

بقلب واوه ألفا؛ ألن يف وقوعه

بي الياء والفتحة ثقل ،لكن ليس الثقل

بحيث حتذف الواو له( .وييجل) بكرس ياء املضارعة وقلب الواو ياء،
كأنه استشنع قلب الواو ياء ال لعلة ظاهرة ،فكرس ياء املضارعة ليكون انقلب
الواو ياء لوقوعها بعد الكرسة .وليس الكرسة فيه كالكرسة يف ت رع َلم ونعلم؛
ألن من يكرس ذلك ال يكرس الياء .
قال الريض :وظاهر كلم السريايف وأب عيل يدل عىل أن قلب واو نحو
«يوجل» ألفا أو ياء قياس وإن قل ،وهذا خلف ظاهر قول املصنف،
أعني قوله :وشذ..إلخ.
(وحتذف الواو) جوازا (من) مصدر الفعل الذي حتذف يف مضارعه؛
تشبيها له بالفعل التصاله به ،لكن لضعف سبب احلذف فيه جيب أن يعوض
عن املحذوف هاء التأنيث يف اآلخر ،كام يف (نحو :العدة واملقة) مصدري
وعد وومق ،وإنام كرست العي ألن الساكن إذا ُح ِّرك فاألصل الكرس،
وأيضا ليكون كعي الفعل الذي أجري هو ُجمراه ،فلهذا مل جتتلب مهزة الوصل
بعد حذف الفاء.
( )1أي :واو يوجل.
( )2الستثقاهلم الكرسة عىل الياء.

وإذا فتحت العي يف املضارع حلرف احللق جاز أن تفتح يف املصدر أيضا،
نحو :يسع سعة ،وجيوز أن ال تفتح ،نحو :هيب هبة .وقوهلم يف الصلة  :صلة
بالضم -شاذ.(ونحو :وجهة قليل) ظاهره أنه أراد أن وجهة مصدر كالعدة ،وقد مجع فيه
بي العوض

واملعوض منه

فخالف القياس  ،وفيه نظر؛ فإهنا ليست

بمصدر ،بل اسم للموضع الذي يتوجه إليه ،فليس تاؤها بدال من الواو ،فإثبات
الواو فيها قياس ،ومثلها ولدة مجع وليد ،وهو الصبي والعبد .ويمكن توجيه
كلمه بأن املعنى عىل حذف مضاف ،تقديره وإعلل نحو وجهة قليل.
قال الريض :وأما اجلهة والرقة

فشاذان؛ ألهنام ليسا بمصدرين ،فليس تاؤهام

بدال من الواو.
وملا فرغ من إعلل الفاء رشع يف إعلل العي فقال( :العي ،تقلبان

ألف ًا

إذا حتركتا) بحركة أصلية؛ ليخرج نحوَ :ج َوزات وبَ َيضات يف هذيل ،ونحو:
يش وسو خمففتي؛ لعروضها( ،مفتوح ًا ما قبلهام) وهو ظاهر( ،أو يف حكمه)

وهو الساكن الذي كان مفتوحا يف املايض الثلثي املحقق

واملقدر

كام

سيتضح؛ وذلك لثقلهام باحلركة ،وهتيؤهام لقلبهام ألفا النفتاح ما قبلهام حقيقة
( )1مصدر وصل.
( )2أي :هاء التأنيث ،واملعوض منه وهو الواو.
( )3يف نخ« :عنه».
( )4إذ القياس جهة.
( )5الرقة :الدراهم املرضوبة.
( )6أي :الواو والياء.
( )7كـ«أقام».
( )8كـ«استنوق».
( )9أي :الواو والياء.

أو حكام؛ لكون

الفتحة مناسبة لأللف ،مع كون ذلك يف الفعل الثقيل أو يف

شبهه؛ ولذلك قال( :يف فعل ثالثي أو حممول عليه) يعني أو يف فعل حممول
عىل الفعل الثلثي .واملحمول عليه ما ينفتح الواو والياء فيه بعد حرف ساكن
كان مفتوحا يف املايض الثلثي ،كذا فرسه الريض.
وحينئذ يكون نحو« :اختار» و«انقاد» خارجا عن األقسام
املصنف .ولو قال« :يف فعل

التي ذكرها

أو اسم حممول عليه» واقترص عليه لكان

أشمل وأخرص.
(أو يف اسم حممول عليهام) أي :عىل الفعل الثلثي ،بأن يوازنه ،أو عىل الفعل
املحمول عىل الثلثي :إما بأن يوازنه يف عدد احلروف واحلركات املعينة وإن باينه
يف تعيي الزيادات وأمكنتها كام سيتضح ،أو يكون مصدرا قياسيا له جاريا عىل
نمطه

يف ثبوت زياداته يف مثل مواضعها من الفعل( ،نحو :باب وناب) مثال

ب؛ بدليل
االسم املحمول عىل الفعل الثلثي ،أصل األول :بَ َو ٌب ،والثاينَ :ن َي ٌ
أبواب وأنياب( .وقام وباع) مثال الفعل الثلثي ،أصل األولَ :ق َوم ،والثاين :بَ َيع.
أقوم وأب َيع،
(وأقام وأباع) مثال الفعل املحمول عىل الفعل الثلثي ،أصلهامَ :
نقلت حركتهام إىل ما قبلهام وقلبتا ألفا.
(واإلقامة ،واالستقامة ،ومقام ،ومقام) مثال االسم املحمول عىل الفعل
الثلثي ،فاألوالن من املصدر الذي ذكرنا؛ فإن إقواما واستقواما مصدران
قياسيان جاريان عىل نمط أقام واستقام يف ثبوت اهلمزة فيهام

يف األول،

( )1علة للتهيؤ.
( )2ألنه ليس بثلثي وال حممول عليه ،بل علته يف نفسه.
( )3أي :لو قال« :يف فعل» واقترص عىل ذلك ومل يقيد الفعل بقوله« :ثلثي» ،ومل يعطف عليه «أو
حممول عليه» أي :أو فعل حممول عليه -لكان أشمل؛ ألنه يدخل يف إطلق الفعل نحو اختار
وانقاد ،واالختصار ظاهر.
( )4النمط -حمركة :-الطريق.
( )5أي :يف إقامة واستقامة يف أوهلام ،والسي يف الثاين والتاء يف الثالث يف استقامة فقط.

والسي والتاء يف الثاين والثالث مثل ثبوهتا يف أقام واستقام.
قوما -بفتح امليم-
واألخريان من املوازن للمحمول عىل الثلثي؛ فإن َم َ
وحي َمد فيام ذكرنا ،وإن بايناه يف
حمد ُ
و ُم َ
قوما -بضمها -يوازنان الفعل ك َي َ
تعيي الزائد.
ويف بعض النسخ هكذا :يف اسم ثلثي أو فعل ثلثي إلخ.
ويناسبه الرتتيب يف كثري من األمثلة املذكورة ،وهو يف ما عدا َمقاما و ُمقاما
كام ال خيفى ،لكن األُوىل َأوىل؛ لعدم إشعار هذه بأن االسم الثلثي حممول عىل
الفعل ،وهو يف اإلعلل حممول عليه كام تقدم.
وقد يوجد يف بعض النسخ بعد قوله :االستقامة (واستكان منه) يعني من
املقلوب عينه ألفا حلمله عىل الثلثي؛ بناء عىل أنه استفعل من الكون أو الكي ،ال
افتعل من سكن (خالف ًا لألكثر ،لبعد الزيادة ) فيه ،كام قالوا

إهنا لإلشباع،

(ولقوهلم يف مصدره :استكانة) كاستقامة ،وال يقال يف افتعل افتعالة.
(بخالف) الواو والياء الساكني املفتوح ما قبلهام نحو( :قول وبيع) فإهنام ال
يقلبان؛ خلفتهام بالسكون.
طيء كم ريت يف م ِّيت -بقلب
ٌّ
طيء خمفف ِّ
(وطائي) يف ط ريئ ٍّي املنسوب إىل ر
( )1قوله« :مثل ثبوهتا» أي :مثل ثبوت هذه احلروف ،أي :اهلمزة يف أقام ،واهلمزة والسي والتاء
يف استقام.
( )2عبارة الريض :كـ«خياف ويقال» املحمولي عىل الثلثي وهو «خاف وقال»؛ ألن األصل
يف اإلعلل املايض ،واملضارع فرعه.
( )3أي :يف نسخ املتن.
( )4أي :الرتتيب.
( )5أي :االسم الثلثي.
( )6أي :زيادة املدة بي العي واللم يف باب افتعل .ولفظ ركن الدين :يعني أنه لو كان افتعل من
سكن لكان األلف يف استكان زائدة ،وزيادة األلف من افتعل بعيدة.
( )7أي :األكثر.
( )8قوله« :ولقوهلم» عطف عىل قوله« :لبعد» ،وهام علة لكون استكان ليس من افتعل.

الياء ألفا مع سكوهنا بناء عىل أن املحذوف العي (وياجل) يف يوجل بقلب
الواو ألفا مع سكوهنا (شاذ) كل واحد منهام لعدم حتركهام .وال وجه لذكرهام
هنا؛ ألن الكلم يف العي ،واألوىل زائدة ،والثانية فاء.
(وبخالف) ما مل يكن ما قبلهام فيه مفتوحا وال يف حكم املفتوح (نحو:

قاول وبايع) إذ األلف فيهام زائدة ،فلم يكن ما قبلهام

مفتوحا يف الثلثي ،

(وقوم وبي وتقوم وتبي) إذ ما قبل الواو والياء فيهام زائدٌ

إن كانت العي

هي الثانية ،وإن كانت هي األوىل فهي ساكنة ،فيصري مثل قول وبيع( ،وتقاول

وتبايع) إذ األلف فيهام زائدة.
(ونحو :القود والصيد ) مام مل ُيعل من االسم الثلثي مع وجود السبب
(و)نحو (أخيلت) السامء ،أي :صارت حقيقة باملطر (وأغيلت) املرأة،
أي :أرضعت عىل احلبل (وأغيمت) السامء ،أي :صارت ذات غيم ،مام مل يعل من
الفعل املحمول عىل الثلثي مع وجود السبب (شاذ) ملخالفته للقياس.
ووجهه  :التنبيه عىل أن اإلعلل فيها ليس بأصيل ،بل للحمل عىل الفعل
الثلثي .وعند أب زيد التصحيح قياس يف باب اإلفعال واالستفعال إذا مل يكن
له فعل ثلثي كام يف «استنوق».
وملا ذكر أن الواو والياء إذا حتركتا مفتوحا ما قبلهام أو يف حكمه فيام ذكر تقلبان
ألفا ،وكانتا قد يتحركان وينفتح ما قبلهام حقيقة أو حكام وال يعلن أصل،
( )1أي :الياء املقلوبة يف طائي.
( )2أي :الياء املقلوبة يف ياجل.
( )3أي :الواو والياء مفتوحا يف الثلثي لسكون األلف.
( )4يعني أن األلف زائد ومل يكن موجودا يف الفعل الثلثي حتى حيكم بأنه كان مفتوحا يف الثلثي
فيعل الفعل بإعلل ماضيه وحيمل عليه.
( )5والكلم يف إعلل احلرف األصيل.
( )6القود :القصاص ،والصيد -بالتحريك -مصدر األصيد ،وهو الذي يرفع رأسه كربا .صحاح.
( )7أي :عدم اإلعلل.

أو يعلن بغري ذلك -بَي املانع من ذلك فقال فيام مل يعل أصل مام كان ثلثيا:
(وصح باب قوي) يعني فعل املكسور العي مام عينه والمه واو (و)باب
(هوى) يعني فعل -بفتح العي -مام المه ياء؛ بدليل القوة يف األول ،وهو ريت يف
الثاين (لإلعاللي) أي :للزوم اجتامع إعللي فيهام لو قلبت عينهام ألفا،
وقد علمت استكراههم إياه يف الثلثي ،وذلك ألنه قد أعل قوي بقلب واوه
التي هي اللم ياء النكسار ما قبلها؛ ملا سيأيت من وجوب ذلك يف مثلها.
وأعل َه َوى بقلب يائه التي هي اللم ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها،
فلو أعلت العي أيضا الجتمع اإلعلالن.
و ُقدِّ م إعلل اللم ألن االشتغال بإعلل األطراف أسبق من االشتغال
بإعلل ما يف الوسط بقلب أو إدغام.
(و)صح (باب طوي وحيي) يعني فعل -بكرس العي -مام عينه واو أو ياء،
والمه ياء ،فاألول كطوي؛ بدليل طيان  ،والثاين كحيي ،فلم تقلب عي كل
منهام ألفا

(ألنه) أي :فعل -بكرس العي( -فرعه) أي :فرع ف َعل -بالفتح-؛

ألن فعل -بفتح العي -يف األفعال أكثر من أخويه؛ لكونه أخف ،واخلفة
مطلوبة يف األفعال ،وهو أيضا أكثر ترصفا؛ ألن مضارعه يأيت عىل ثلثة أوجه،
دون مضارعهام.
ثم ذكر علة أخرى لعدم إعلل ما كان عىل فعل بالكرس مام ذكر فقال( :أو ملا

يلزم) يعني لو أعل بقلب العي ألفا (من يقاي ويطاي وياي ) بضم الياء
يف املضارع ،وهو مرفوض؛ لثقل الفعل ،وإنام كان يلزم ذلك ألن كل أجوف من
( )1فلو كان الم طوي أصله الواو لقيل :طوان فلمل قيل :طيان علم أن أصلها الياء قلبت عينه ياء
الجتامعها مع الياء.
( )2وإن مل يلزم إعلالن .ريض.
( )3ومل يذكر مضارع هوى ألن مضارعه هيوي -بكرس العي ،-فل جتري العلة املذكورة فيه.
( )4األخرية.

باب فعل ـ بالكرس ـ قلبت عينه يف املايض ألفا تقلب عينه يف املضارع أيضا ألفا
نحو :خاف خياف ،وهاب هياب ،فلو قالوا :قاي ،وطاي ،وحاي ،لقالوا:
يقاي..إىل آخرها.
قال الريض :وجيوز أن يعلل ترك إعلهلم عي طوي وحيي بامتناع إعلل
المهام الذي كان أوىل باإلعلل لو انفتح ما قبله؛ لكونه آخر الكلمة.
ثم ذكر أن ما عينه والمه ياء ،وما عينه والمه واو من فعل وإن اشرتكا يف
عدم إعلل عينهام فهام خمتلفان من جهة اإلدغام يف أحدهام وعدمه يف اآلخر
فقال( :وكثر اإلدغام يف باب حيي) يعني مضاعف الياء ،وإن مل يكن واجبا
ملا سيأيت يف اإلدغام (للمثلي) َلما اجتمعا فيه ،وهام الياءان.
(وقد تكرس الفاء) يعني يف حيي املبني للفاعل عىل ما هو الظاهر ،فيقال:
حيي -بكرس احلاء -لتناسب الياء.
قال الريض :والظاهر أنه غلط نقله من املفصل ،وإنام أورد سيبويه يف
قرن ألوى ،و ُق ُر ٌ
املبني للمفعول ُح ّي وحي ،كقوهلم يف االسم ٌ :
ون ُل -
بالضم والكرس.
(بخالف باب قوي) يعني مضاعف الواو ،فل جيوز فيه اإلدغام
قلب الواو ياء تغيري يف الطرف،
(ألن اإلعالل) يف مثله (قبل اإلدغام) ألن َ
وإدغا َم األول

يف اآلخر تغيري يف الوسط ،واألول

أسبق كام تقدم .

( )1فقط.
( )2لتحرك األول.
( )3عبارة الريض :كقوهلم يف االسم يف مجع قرن ألوى :قرون ُلــي -بالضم والكرس .-واأللوى:
شديد االلتواء.
( )4أي :أول املثلي يف آخرهام ،أي :العي يف اللم كام هي عبارة الريض.
( )5أي :التغري يف الطرف بقلب الواو ياء.
( )6من أن االشتغال بإعلل األطراف أوىل من االشتغال بإعلل ما يف الوسط بقلب أو إدغام.

وأيضا قوي بقلب الواو ياء أخف منه بإدغام الواو يف الواو ،والطريق الذي
هو مؤد إىل زيادة اخلفة أوىل بالسلوك مام ليس كذلك.
وإنام ز رد ُت لفظ« :يف مثله » -أعني فيام كان مقتيض اإلعلل متأخرا عن
مقتيض اإلدغام -ألن ظاهر عبارة املصنف توهم أن اإلعلل مقدم عىل اإلدغام
مطلقا ،وليس كذلك ،بل التقديم ملا سببه متأخر منهام ،ومن ثمة قدم اإلدغام
يف َأو ّزة ـ أصلها إوززة؛ لقوهلم :وز بمعناه ،وألن إفعلة أكثر من ف َع ّلة كه َجف ـ
عىل قلب الواو ياء النكسار ما قبلها .ولو رصح املصنف بذلك القيد لكان أوىل.
(ولذلك) أي :وألن اإلعلل يف مثله قبل اإلدغام (قالوا) يف مضارعهام
(:ييا ،ويقوى) بقلب الياء يف األول والواو يف الثاين ألفا؛ إذ أصلهام حييي
احلوة  ،وأصله ا رح َو َاو َو،
ويقوو( ،واحواوى) باأللف ،وهو افعا َلل من ُ
فقلبت الواو التي هي ال ٌم ألفا (يواوي) يف املضارع بقلب الواو ياء النكسار ما
قبلها (وارعوى) بقلب الواو ألفا ،أصله :ارعوو (يرعوي) يف املضارع بقلب
الواو أيضا النكسار ما قبلها ياء (فلم يدغموا) يف األمثلة املذكورة بأن يقولوا:
يشهب؛
يرعو كاشهب
كيشهاب ،وارعو
حيواو
كاشهاب
واحواو
ويقو،
حيي،
ُّ
ُّ
ُّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُّ
تقديام لإلعلل عىل اإلدغام ملا تقدم .
وملا جاء مصدر احواوى عىل وجوه استطرد ذكره هنا تنبيها عليها ،وإال
فمحله عند قوله« :وتقلب الواو عينا أو الما أو غريهام ياء إذا اجتمعت مع
ياء»..إلخ ،أو يف اإلدغام -فقال( :وجاء) يعني يف مصدره (احويواء)

كاشهيباب ،بغري قلب للواو ياء مع اجتامعها معها وسبق الياء بالسكون؛
( )1أي :قوله« :ألن اإلعلل يف مثله قبل اإلدغام».
( )2أي :ومن جهة أنه يقدم ما سببه متأخر من اإلعلل واإلدغام قدم اإلدغام يف إوززة ألن سببه متأخر.
( )3احلوة -بضم احلاء وتشديد الواو :-سواد إىل اخلرضة ،أو محرة إىل السواد.
( )4لسبق اإلعلل عىل اإلدغام ،ولكون الكلمة به أخف .ريض.

لكون الياء عارضة يف املصدر للكرسة ،وأصلها األلف يف احواوى( .و)جاء
أيضا فيه (أحوياء) بالقلب واإلدغام ،قال الريض :ومل يذكر سيبويه إال هذا نظرا
إىل كون املصدر أصل للفعل؛ فل تكون الياء بدال من األلف ،بل األلف يف
الفعل بدل من الياء يف املصدر.
اشهاب  ،بحذف الياء كام هو لغة البعض
(ومن قال :اشهباب) يف مصدر
ّ
يف مثله (قال :احوواو) فتجتمع فيه الواوان (كاقتتال) يف مصدر اقتتل اجتمعت
فيه التاءان.
(ومن أدغم اقتتاالً) من العرب كام جييء يف باب اإلدغام إن شاء اهلل تعاىل
(قال) يف احوواء( :حواء ) والواوان يف الوسط ال يستثقلن كام يستثقلن
حي ِّوي ،أو حوى ُحي ِّوي ،ك َقتّل عىل ما سيأيت.
يف الطرف ،فيقالَ :حوى ُ َ
(وجاز اإلدغام) عطف عىل قالوا ،يعني وألن اإلعلل يف مثله مقدم عىل
اإلدغام وهو مانع من اإلدغام جاز اإلدغام (يف أحيي واستحيي) مغريي الصيغة
من أحيا واستحيا؛ لعدم سبب اإلعلل فيه حتى يقدم عىل اإلدغام فيمنعه.
(بخالف نحو :أحيا واستحيا) يف املبني للفاعل فإن سبب اإلعلل
املقتيض لتقديمه عىل اإلدغام -وهو

حترك الياء وانفتاح ما قبلها -موجود

فيمنع اإلدغام.
ويف استحيا لغتان :لغة أهل احلجاز :استحيي يستحيي مستحي مستحيا منه
باليائي -عىل وزن اسرتعى يسرتعي سواء.استحى يستحي ،بتحريك احلاء وحذف أوىل اليائي
ولغة بني متيم:
َ
(ُّ )1
الشهبة يف األلوان :البياض الذي غلب عىل السواد .صحاح.
( )2يعني :ومن مل يراع سكون ما قبل املثلي يف مثل هذا البناء وقال :قتال فقياسه أن يقول :حواء؛
ألنه يسكن أول املثلي وحيرك ما قبله بحركته فيقول :قتال وحواء .جاربردي.
( )3حيث مل يفتح ما قبل الياء.
( )4أي :سبب اإلعلل .يعني يف أصله ،وهو أح َيي واستح َي َي.

حس ُت و َم رس ُت؛ ألن حق املثلي اإلدغام ،فلام امتنع
كام حذف أول املثلي يف َأ ر
حذفت األوىل ألنه أشبه يشء باإلدغام.
(وأما امتناعهم) من اإلدغام (يف ييي ويستحيي) مع عدم وجود سبب
اإلعلل املانع من اإلدغام (فلئال ينضم ما رفض ضمه) وهو الياء يف املضارع،
أو لعدم لزوم حركة الثانية؛ فإنه رشط يف جواز اإلدغام يف مثله

كام جييء

إن شاء اهلل تعاىل.
واستطرد ذكر حكم للمضاعف الواوي من الثلثي فقال( :ومل يبنوا من

باب قوي مثل رضب) يعني ف َعل -بفتح العي( -وال) مثل (رشف) يعني ف ُعل
بضم العي( -كراهة) اجتامع الواوين مع تعذر اإلدغام حالة اإلسناد إىلاملضمر املرفوع املتحرك (نحو :قووت ،وقووت).
وأما يف غريها

فل اجتامع يف املفتوح؛ إذ تنقلب الثانية ألفا تقديام لإلعلل

عىل اإلدغام .واجتامع الواوين يف املضموم وإن كان حاصل لكنه ال يتعذر
قو يف َق ُو َو.
اإلدغام نحو ّ
ورشف من نحو حيي ،والثاين
ويشعر كلم املصنف بأنه يبنى مثل رضب ُ

معلوم عدم جميئه.

قال الريض :مل يأت من األجوف اليائي عىل ف ُعل إال ه ُيؤ .وينظر يف األول .
(ونحو :القوة والصوة ) وهي ال َع َلم يف الطريق (والبو) وهو جلد ولد
البعري اململوء تبنا (واحلو) -باحلاء املهملة املضمومة -وهو مجع األحوى،
( )1أي :احلذف.
( )2األخرية.
( )3أي :فيام كان عينه والمه ياءين.
( )4أي :غري حالة اإلسناد إىل الضمري املرفوع املتحرك.
( )5أي :مثل رضب من حيي.
( )6الصوة -بالضم -واحدة الصوى وهي األحجار املنصوبة علمات يف الطريق.

جواب عن سؤال مقدر ،كأنه قيل :إذا مل
أو باجليم املفتوحة وهو اهلواء ،كأنه
ٌ
يبنوا من باب قوي خمافة الواوين ،فلم احتملوا ذلك يف نحو القوة؟ فقال :إنه
ف الكلمة ،بخلف
(حمتمل) أي :مغتفر اجتامع الواوين فيه (لإلدغام) إذ َخف َ
نحو :قووت.
قال الريض :لو كان اإلدغام مقدما عىل اإلعلل أيضا مل جيز ذلك يف الفعل
كام جاز يف االسم؛ لثقل الواوين يف الفعل الذي هو ثقيل.
وقال أيضا فيام مل يعل أصل من املزيد فيه وما هو فرع يف عدم اإلعلل عليه
من الثلثي ( :وصح

باب ما أفعله!) نحو :ما أقوله ،مع أن األصل يف

اإلعلل الفعل (لعدم ترصفه) ملا عرفت يف النحو من عدم ترصف ف رعل التعجب،
واإلعلل ترصف( .وأفعل منه) يعني أفعل التفضيل (حممول عليه) أي :عىل فعل
التعجب يف عدم اإلعلل ،نحو :أقوم منه ،وأبيع منه؛ ملشاهبته له يف اللفظ واملعنى
كام عرفت يف النحو( ،أو للبس بالفعل) فإنه لو قيل يف أقوم منه« :أقام» مل ُيعلم أنه
مايض اإلفعال

أو اسم التفضيل .وهذا التعليل األخري

أوىل من األول؛

ألنه اختل فيه رشط إعلل مثله ،وهو خمالفة الفعل كام سيجيء  ،فل حاجة إىل
محله عىل فعل التعجب ،بل لو عكس األمر لكان أوىل كام فعل سيبويه ،أعني أنه
علل باألخري ،وعلل عدم إعلل فعل التعجب بمشاهبته السم التفضيل.
( )1أي :اجتامع الواوين.
( )2أي :املصنف ،وهو عطف عىل قوله فيام سبق :فقال فيام مل يعل أصل مام كان ثلثيا وصح باب قوي.
( )3من بيانية لقوله« :ما هو فرع».
( )4هذا مقول قول الشيخ لطف اهلل« :وقال أيضا  ».الخ.
( )5فصححوا االسم وأعلوا الفعل وكان ذلك أوىل من العكس؛ ألن اإلعلل يف أهيام كان
إنام يتوجه باحلمل عىل الفعل املايض الثلثي ،نحو قال ،والفعل بالفعل أشبه.
( )6أي :قوله« :أو للبس بالفعل» ،أوىل من األول وهو قوله« :حممول عليه».
( )7أي :يف اسم التفضيل رشط إعلل مثله وهو خمالفة الفعل؛ ألنه مل خيالفه الحتاد الزيادة التي
يف أوله وأول الفعل وما هذا حاله من األسامء فل يعل.
( )8يف قوله« :ورشط إعلل العي».

وقوله« :أو للبس بالفعل» معطوف عىل قوله« :حممول عليه»؛ ألن املعنى:
وصح أفعل منه للحمل عليه أو للبس.
(و)صح (ازدوجوا واجتوروا) مع حترك حرف العلة وانفتاح ما قبله
(ألنه بمعنى :تفاعلوا) أي :تزاوجوا وجتاوروا ،فلم يعل تنبيها عىل كونه تابعا
له يف املعنى .فإن مل يقصد يف افتعل معنى تفاعل أعل ،نحو :ارتاد واختان.
(و)صح (باب اعوار واسواد) يعني ما كان عىل وزن ّ
افعال وأصله ا رف َعالل،
فإنه ال يعل (للبس ) فإنه لو قلب الواو ألفا فيهام ونقلت حركتها إىل ما قبلها
سقطت مهزة الوصل وإحدى األلفي ،فيبقى ساد وعار ،فيلتبس بـ«فاعل»
املضاعف .ومثله ما كان عىل وزن ّ
كابيض ،والعلة العلة .ويمكن أن يفرس
افعل
ّ
كلم املصنف بام يشمله فيقال :أراد بباب «اعوار» املضعف اللم من املزيد.
(و)صح الثلثي من األلوان والعيوب نحو (عور وسود؛ ألنه بمعناه )

أي :بمعنى افعال.
(وما ترصف مام صح) من هذه األبواب إما بزيادة عليه إن كان ثلثيا،
أو بكونه متصل به كاسم الفاعل واسم املفعول أو مصدر أو صفة مشبهة
(صحيح أيض ًا) كام صح أصله (كأعورته واستعور) صحا لصحة أصلهام وهو
الثلثي ،أعني عور( ،ومقاول ومبايع) مل يعل كقائل

وبائع لصحة أصلهام،

اول وبَا َيع ( ،وعاور) مل يعل كقائل لصحة أصله ،أعني عور،
أعني َق َ
( )1أي :لتفاعلوا .وصح عي تفاعلوا لعدم العلة املوجبة لقلب الواو ألفا ،وأجروا ما كان يف معناه
عليه؛ تنبيها عىل كونه بمعناه.
( )2قال الريض ما معناه :إنه مل يكن حمتاجا إىل قوله« :للبس»؛ ألن ما سكن فيه ما قبل الواو إنام يعل
إذا أعل فعله وهنا مل يعل عور.
( )3واألصل يف األلوان والعيوب هو باب افعال فحمل ما ليس بأصل عىل األصل .نيسابوري.
( )4أي :كام أعل قائل وبائع.
( )5ألن قبل حرف العلة ساكن.

(وأسود) مل يعل كأقام لصحة أصله ،أعني سود.
(ومن قال :عار) يعني أنه قد يعل َفعل من العيوب نحو قوله:
عينـــــه أم مل تعـــــارا
ُ
أعـــــارت
فتُعل فروعه أيضا ،فمن أعله (قال :أعار ،واستعار ،وعائر).
وملا كان قوله« :وما ترصف مام صح صحيح» مشعرا بأن ما ترصف مام أعل
يعل ومل ُي رف َعل ذلك يف بعض املواضع بَي العذر يف ذلك فقال:
(وصح تسيار وتقوال) وهام مصدرا سار وقال للتكثري -مع أهنام مترصفان
من املعل (للبس) لو أعل؛ إذ كنت تقلب الواو والياء ألفا وحتذف األلف
ٌ
وتقال فيلتبس ب َف َعال كتلف.
تسار
للساكني ،فيبقى ٌ
قال الريض  :والوجه أن املصدر ال تعل عينه هذا اإلعلل إال أن يكون
مصدرا مطردا مساويا لفعله يف ثبوت الزيادة فيه يف مثل موضعها من الفعل
كإقامة واستقامة ،وليس نحوَ :ت رقوال و َت رسيار كذلك .
(و)صح (مقوال وِمياط) ونحوهام مام هو عىل م رفعال من املعتل العي،
بم رفعل
مع أنه آلة مترصف من الفعل ،فكان حقه أن يعل إلعلل أصله (للبس) َ
( )1أي :مل يعل أسود كام أعل أقام ،وأصله أقوم نقلت حركة الواو إىل ما قبلها وقلبت ألفا لصحة .الخ.
( )2صدر البيت:
وســـــائلة بظهـــــر الغيـــــب عنـــــي
وأنشده ابن قتيبة:
تســـــاءل بـــــابن أمحـــــر َمـــــن رآه
عىل أن الباء بمعنى «عن» .وأعارت ،أي :أعورت ،فاهلمزة للستفهام .والشاهد فيه :أنه قد يعل
باب فعل من العيوب؛ فإن عارت أصله :عورت -بكرس الواو -فقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما
قبلها .وتعارا يروى بفتح التاء وكرسها وهي لغة فيام كان مثله ،وأراد تعارن بالنون اخلفيفة
فأبدل منها ألفا لينة للوقف .من رشح شواهد الشافية.
( )3عبارة الريض :لئل يلتبس بعد اإلعلل بفعال .هذا قوله ،والوجه ما تقدم من أن املصدر  .الخ.
( )4أي :ال مطردا وال مساويا.

واحل ُّق أن سبب صحته عدم وجود رشط إعلل مثله ،وهو موافقة
لو ُأعل.
َ
الفعل كام سيأيت.
(و)صح (مقول وِميط) ونحوهام ألهنام (حمذوفان منهام ) فأجريا جمراهام،
(أو) ألهنام (بمعناهام) فحمل عليهام.
قال الريض :وهذا أوىل ؛ إذ موافقته ملعناه ال تدل عىل أنه فرعه .يعني بل
نقول :إن م رفعل ٌ
أصل كم رفعال.
وقال فيام أعل بغري ذلك ( :وأعل نحو :يقوم ويبيع) يعني مضارع األجوف
إذا كان ذلك املضارع مضموم العي أو مكسورها (و)نحو (مقوم ومبيع)

يعني ما كان عىل وزن مف ُعل أو َم رفعل -بالضم أو الكرس -منه

(بغري ذلك)

أي :بغري ما أعل به أصلها من قلب العي فيه ألفا ،بل بنقل حركتهام إىل ما قبلهام
وإسكاهنام (للبس) لو أعلت بإعلل أصلها؛ إذ كنت تقولَ :ي َقام و َي َباع
و َم َقام و َم َباع ،فيلتبس بنية ببنية  .و«مقوم» هنا اسم مفعول ،أصله مقووم ،أعل
بنقل الضمة إىل ما قبلها ،ثم حذفت إحدى الواوين اللتقاء الساكني
عىل ما سيأيت .
( )1ومقوال وخمياط ليسا عىل مثال الفعل؛ ملفارقتهام له باأللف التي بعد العي ،وألنه اكتنف حرف
العلة ساكنان وذلك موجب للتصحيح يف الفعل نحو :اسود ،ومع االسم أجدر .جاربردي.
( )2أي :من مقوال وخمياط.
( )3عبارة الريض :والعذر أنه مقصور من مفعال فأجري جمرى أصله .ولنا أن ال نقول :إنه فرعه،
بل نقول :هام أصلن ،ومفعل حممول عىل مفعال يف ترك اإلعلل؛ لكوهنام بمعنى ،وهذا أوىل؛
إذ موافقته ..الخ.
( )4هذا الذي وعد به يف قوله« :وصح باب قوي» حيث قال« :أو يعلن بغري ذلك».
( )5أي :من األجوف.
( )6أي :الواو والياء.
( )7أي :بنية ف َعل ببنية فعل ،فلو قيل :يقام ويباع اللتبسا بباب خياف.
( )8من اخللف بي سيبويه واألخفش ،فعند سيبويه املحذوف الثانية لزيادهتا ،وعند األخفش
األوىل وهي العي لسبقها.

و َمبيع جيوز أن يكون اسم مفعول ،أصله مبيوع فأعل
وأن يكون زمانا أو مكانا ُفأعل بالنقل .

كام سيأيت،

وكان األوىل عدم توسيط قوله« :وأعل نحو يقوم..إلخ» بي األقسام التي
اعتذر لصحتها بأن يقدم أو يؤخر.
(و)صح ما زيادته مدة ثالثة من املعتل العي (نحو :جواد وطويل

وغيور؛ لإللباس) لو أعل بقلب عينه ألفا (بفاعل) لو حركت املدة الثانية
بعد اإلعلل كام يف قائل (أو بفعل) املفتوح العي لو حذفت.
واحلق أنه ليس من األقسام املذكورة قبل ،فليس فيه سبب اإلعلل؛
ٍ
بجار عىل الفعل) أي :اسم فاعل أو اسم مفعول
ولذلك قال( :أو ألنه ليس

(وال موافق ) يف عدد احلروف واحلركات والسكنات.
(و)صح (اجلوالن واحليوان والصورى) وهو اسم ماء

معي (واحليدى)

يقال :حامر حيدى ،إذا كان كثري احليد -أي :امليل -عن ظله لنشاطه
(للتنبيه بحركته) التي كانت تذهب لو أعل (عىل حركة مسامه  .و)صح
(املوتان ألنه نقيضه) أي :نقيض احليوان فحمل عليه.
قال الريض :هذا عجيب ،فإن حركة اللفظ ال تناسب حركة املعنى إال
باالشرتاك اللفظي ؛ إذ حرك ُة اللفظ املجي ُء بعد احلرف بيشء

من الواو

( )1بنقل الضمة إىل الباء ثم حذفت الواو اللتقاء الساكني ،ثم قلبت الضمة كرسة لتسلم الياء.
( )2فقط ،ال بحذف حرف.
( )3أي :لو أعلت األمثلة املذكورة اللتقى ساكنان وهام األلفان يف جواد ،واأللف والياء يف طويل،
واأللف والواو يف غيور ،وحينئذ إما أن حترك الثانية ثم تقلب مهزة كام يف قائل ،فتقول :جائد وطائل
وغائر ،فيلتبس بفاعل الذي هو اسم فاعل ،وإما أن حتذف الثانية فيحصل اللبس بالفعل املايض.
( )4أي :موازن له موازنة َم َقام و ُم َقام.
( )5قرب املدينة املنورة رشفها اهلل تعاىل.
( )6أي :لتبقى حركته الدالة عىل حركة مسامه واضطرابه .ركن.
( )7وهو تسمية كل منهام حركة ،وهي ال جتدي نفعا.
( )8أي :بعض من الواو وهو الضمة ،ومن الياء وهو الكرسة ،ومن األلف وهو الفتحة.

والياء واأللف كام هو مشهور ،وحركة املعنى عىل فراسخ من هذا املعنى،
ٍ
بجار) عىل الفعل،
فكيف ينبه بأحدهام عىل اآلخر؟ فالوجه قوله( :أو ألنه ليس

أي :اسم فاعل أو مفعول (وال موافق) أي :موازن له موازنة َم َقام و ُمقام.

(و)صح (نحو :أدو ٍر وأعي) يعني ما كان عىل وزن أ رف ُعل -بضم العي-
مام اعتلت عينه من اجلمع أو من غريه (لإللباس) ألنه لو قيلَ :أ ُد رور و َأع ري
معل بنقل احلركة واإلسكان اللتبس بمضارع دار وعان من العي ،

(أو ألنه ليس بجار) عىل الفعل ،يعني اسم فاعل أو مفعول (وال ِمالف) ألن
رشط مثله مع املوافقة نوع من املخالفة كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل ،وليس فيه.
(و) صح ما حتركتا

فيه وقبلهام ساكن باألصالة (نحو :جدول وخروع)

لشجر (وعليب) لواد (ملحافظة اإلحلاق) فلو أعلت بنقل احلركة أو قلب
حرف العلة ألفا خلالف امللحق به ،فيبطل غرض اإلحلاق ،فامللحق ال يعل،
إال إذا كان اإلعلل يف اآلخر فإنه ُي ّ
عل؛ ألن األواخر حمل التغيري ،وألن سكون
حركة اآلخر كامل رعزا ال خيل بالوزن كام تقدم من تفسري البناء ،وسقوط احلرف
األخري ألجل التنوين غري الزم للكلمة.
بج رخدَ ب ،وعند سيبويه هو أيضا لإلحلاق
و« ُع رل َيب» ملحق عند األخفش ُ
كس رؤ َدد وإن مل يأت عنده ُف رع َلل.
ُ
بجنردَ ب ُ
( )1كام لو بنيت مثل أص ُبع من قال وباع .منه.
( )2قال يف املجمل :عنت الرجل :أصبته بعيني ،وهو معي ومعيون ،والفاعل العائن.
( )3حتى ال يلتبس بالفعل .ريض.
( )4أي :الواو والياء.
( )5جواب سؤال مقدر ،تقديره أن يقال :قد يلزم من إعلل آخر امللحق بالقلب ألفا اإلخلل
بالبنية ،أال ترى أن معزى بالتنوين خمل بالبنية فأجاب بقوله :وسقوط  .الخ .وعبارة الريض:
وإنام جوز حذف األلف للساكني يف معزى وأرطى مع أن الوزن ينكرس به كام ينكرس بإدغام
نحو مهدد وقردد؛ ألن هذا االنكسار ليس الزما؛ إذ التنوين يف معرض الزوال وترجع األلف
مع اللم واإلضافة  .الخ.
( )6أي :كام أن سؤددا ملحق بجندب .قال سيبويه :قعدد ودخلل بفتح اللم ملحق بجندب وإن كان
=

(أو للسكون املحض ) أي :ألن ما قبل الواو والياء ساكن سكونا خالصا
غري مشوب بكون أصله الفتح كام يف َمقام ،فلم يثبت فيهام سبب اإلعلل.
وذكر هذا -أعني نحو :جدول..إلخ -استطراد؛ إذ حرف العلة فيها ليس
عينا ،وكلمنا فيها.
ثم رشع يف بيان موضعي آخرين يقلب كل من الواو والياء فيهام إذا كانتا عينا
ألفا ،لكنها بعد ذلك تصري مهزة ،فقال يف األول:
(وتقلبان

مهزة يف) اسم الفاعل من الثلثي (نحو :قائل وبائع املعل فعله)

وكذا فيام كان عىل فاعل مام ال فعل له كاحلائط.
قال الريض :قول النحاة يف هذا الباب« :تقلب الواو والياء مهزة»
ليس بمحمول عىل احلقيقة؛ وذلك ألنه قلبت العي ألفا ،ثم قلبت األلف مهزة،
فكأنه قلب الواو والياء مهزة.
وإنام قلبتا ألفا هنا

ألن اسم الفاعل املذكور موازن للفعل

املعل،

ومؤد معناه ،وعامل عمله ،وقد وقعتا فيه بعد ألف زائدة فهي كالعدم،
فكأن الفتحة اتصلت هبام.
وإنام قلبت بعد ذلك مهزة ألنه ملا احتيج إىل حتريكها للساكني ،وامتنع قلبها
إىل الواو والياء؛ ألنه إنام ُفر منهام -قلبت إىل ما يكون أنسب هبا بعد الواو والياء
جندب عنده فنعل؛ ألنه جعل النون كاألصل كام يأيت يف املضاعف .ريض من باب ذي الزيادة.
( )1قال الريض :وهذا هو العذر احلق ،ال األول؛ ألن الواو والياء الساكن ما قبلهام إنام تقلبان ألفا
لكون ذلك الساكن مفتوحا يف أصل تلك الكلمة ،ومل يثبت فيام نحن فيه حركة يف األصل.
( )2أي :الواو والياء.
( )3عطف عىل قوله« :تقلبان ألفا إذا حتركتا» ،وإنام أعاد «وتقلبان» ألن هذا باب آخر من القلب .ركن.
اول كام تقدم.
( )4يعني ومل تقلب يف َق َ
( )5أي :للمضارع وزنا عروضيا.
( )6التي قبل األلف.

وهو اهلمزة؛ ألهنام حلقيان .ومل حتذف األلف األوىل للساكني كام هو الواجب
يف مثله لكوهنا علمة للفاعل.
(بخالف) ما مل يعل فعله (نحو :عاور) اسم فاعل «عور» فل يعل كام تقدم.
(و) أما قلب

العي إىل موضع اللم كام هو لغة بعض العرب يف بعض

ٍ
شاك) يف شائك ،اسم فاعل
اسم الفاعل من األجوف فرارا من اهلمزة (نحو:

من شاك يشوك ،أصله :شاو ٌك ،فأخرت العي إىل موضع اللم فصار شاكو،
حذف
فقلبت الواو ياء ملا سيأيت  ،وأعل إعلل قاض فصار :شاك( .و)كذا
ُ
العي كام هو لغة بعض يف بعض اسم الفاعل األجوف نحو( :شاك) برفع
الكاف ،كأهنم قلبوا العي ألفا ثم حذفوا العي للساكني  ،ومل حيركوها فرارا
من اهلمزة فإنه (شاذ) والقياس :شائك.

ٍ
(جاء) فإنه اسم
(ويف) اسم الفاعل من الثلثي األجوف املهموز اللم نحو:

فاعل جاء ،أصله :جيأ (قوالن ،قال اخلليل ):هو (مقلوب) أي :مؤخر عينه
عن المه؛ كراهة اجتامع مهزتي (كالشاكي ) وال إعلل فيه بقلب العي ألفا
ثم مهزة

كأخواته من نحو :قائل وبائع( .وقيل ):بل هو جار (عىل القياس)

يف قلب حرف العلة ألفا ثم مهزة ،ثم قلب الم الكلمة -وهو اهلمزة -ياء وجوبا
ثم حذفها كقاض ،وقد تقدم الكلم فيه يف القلب.
( )1هذا جواب عن سؤال مقدر ،تقديره :أن نحو شاك لتام السلح ،من شاكتني الشوكة ،إذا دخلت
يف جسدي ،فهو مثل فاعل مع أن واوه مل تقلب مهزة ،بل حذفت ،وأنتم قلتم :إهنا تقلب مهزة.
فأجاب عنه بأنه شاذ .ركن .ومثله« :الث» ،من الث العاممة عىل رأسه يلوثها لوثا .جاربردي.
( )2النكسار ما قبلها.
( )3أصله شاوك ،حتركت الواو وانفتح ما قبلها -ألن األلف زائدة؛ فهي يف حكم العدم ،فكأن
الفتحة اتصلت هبا -فقلبت ألفا ،فالتقى ساكنان :األلف املنقلبة عن الواو ،واأللف األوىل
الزائدة ،فحذفت العي فصار شاك ،فوزنه فال.
( )4أي :الياء ،عن المه ،أي :اهلمزة.
( )5يف التأخري ،ال يف اجتامع اهلمزتي.
( )6كام هو قول سيبويه ،وإنام أعل إعلل قاض ،فوزنه عند اخلليل فال ،وعند سيبويه فاع.

وقال يف الثاين مام يقلبان فيه ألفا ثم مهزة كام تقدم( :ويف نحو :أوائل وبوائع)
مجع أول وبايعة (مام وقعتا فيه) أي :الواو والياء اللتان هام عينان (بعد ألف

باب مساجد) مام بعد األلف فيه حرفان فقط (وقبلها واو أو ياء) سواء اتفق
ما بعد األلف منهام وما قبلها بأن يكون كلهام واوا كأوائل أو ياء كبيايع مجع ب ّيع-
أو اختلفا ،بأن يكون األول واوا والثاين ياء كام يف بوايع مجع بويعة ،فوعلة من
البيع ،أو بالعكس نحو :عيايل مجع ع ِّيل  ،وأصله ع ريول؛ ألنه من عال يعول.
وإنام أعلتا يف اجلمع املذكور إعلل نحو« :قائل» الكتناف حريف العلة أللف
اجلمع األقىص ،مع كون احلاجز بي العي والفتحة غري حصي لكوهنا ألفا
زائدة ،ومع قرهبام من الطرف الذي هو حمل التغيري ،فخففتا بذلك اإلعلل ،ومل
حتذف األوىل اللتقاء الساكني ألهنا علمة اجلمع.
(بخالف) اجلمع الذي بعدتا فيه عن الطرف (نحو :عواوير) مجع ُعوار،
وهو القذى (وطواويس ) مجع طاووس ،وهو الطائر املعروف.
(و)أما (ضياون) مجع ضيون كجدول وهو السنَور الربي -حيث مل يعل فإنه
(شاذ) والقياس :ضيائن.
(و)إنام (صح عواور) قال:
وكحـــــل العـــــي بـــــالعواور
ّ
مع أن قياسه :عوائر (وأعل عيائيل) مع أن قياسه عياييل بالياء لبعدها عن
( )1من املوضعي اآلخرين.
( )2أي :قبل ألف باب مساجد.
( )3وإنام جعلوه مجع فوعلة وإن كان بائعة أيضا كذلك دفعا لوهم من يتوهم أن اهلمزة يف بوائع فرع
عىل مفردها ،فدفعوا هذا الوهم بتقدير مفرد ال مهزة فيه .جاربردي.
( )4كسيد ،وهو الفقري.
( )5وهام ألف اجلمع واهلمزة عند قلبها ألفا.
( )6فإهنا ال تقلب الواو فيه مهزة؛ لبعدها عن الطرف بواسطة املدة التي بعدها ،والعتامدها عليها.

الطرف (ألن األصل) يف األول (عواوير) بقلب األلف التي يف املفرد ياء ك ُكلّب
وكلليب (فحذفت) الياء اكتفاء بالكرسة ،وهي ال تعل فيه لبعدها عن الطرف
(و)األصل يف الثاين (عيائل) وحقها اإلعلل (فأشبع ) بأن زيدت الياء.
(ومل يفعلوه) يعني هذا اإلعلل

طلبا للتخفيف (يف) الوزن الثقيل

لفظا ومعنى وإن مل تكتنف األلف فيه حرفا علة ،أعني به

(باب مقاو م

ومعايش) مجعا ُمقيمة و َمعيشة ،مام وقع فيه بعد ألف اجلمع التي ليس قبلها
ليست بمدة زائدة ،سواء كانت أصلية كام يف ُمقيمة

واو أو ياء واو أو يا ٌء
ٌ
أو زائدة كام يف جداول وعثاير (للفرق بينه) أي :بي باب مقاوم ومعايش
(وبي باب رسائل وعجائز وصحائف) مام وقعتا فيه بعد ألف مساجد،
وهام مدتان زائدتان .وخصتا بالتخفيف إذا كانتا مدتي ألن ما له حركة
أصلية

أجلد وأقوى فل ينقلب ،مع أنه ليس فيه كل الثقل؛ لعدم اكتناف

حريف العلة لأللف ،بل تنقلب كل من تلك املدات -التي هي األلف يف
رسالة ،والواو يف عجوز ،والياء يف صحيفة  -مهزة بعد قلب الواو والياء يف
عجوز وصحيفة ألفا كام تقدم.
(وجاء) يف مجع معيشة (معائش باهلمزة عىل ضعف) تشبيها هلا بفعيلة،
(والتزم مهزة مصائب) مجع ُمصيبة ،وقياسه مصاوب بالتصحيح ،فهو شاذ.
( )1أي :أشبعت الكرسة فتولدت منها الياء.
( )2بأن يقلبوا حرف العلة مهزة.
( )3أي :بالوزن الثقيل.
( )4قوله« :واو أو ياء» فاعل «وقع».
( )5مثل معيشة.
( )6يريد أن القياس أال تقلب الواو فيه مهزة؛ ألهنا عي الكلمة وليس فيها قبل األلف واو وال ياء،
فقياسه أن تبقى كام يف مقاوم ومعايش .جاربردي.

ثم رشع يف نوع آخر من إعلل العي لكنه خاص بالياء فقال:
(وتقلب ياء فعىل) -بضم الفاء -أي :الياء التي هي عي الكلمة يف فعىل
(واوا) للفرق بينها اسام وصفة ،وكان االسم أوىل
حال كوهنا (اس ًام) ال صفة
ً
بالقلب لثقل الصفة ،فاحتمل التثقيل بقلبها واوا (نحو :طوبى ) إما أن يكون
ُ َ َُ
مصدرا كالرجعى ،قال اهلل تعاىل﴿ :طوَب له ْم﴾ [الرعد ،]29أي :طيبا هلم ،كقوهلم:
تعسا له ،فهو اسم حقيقة ،وإما أن يكون مؤنثا لألطيب ،فهو وإن كان يف

األصل صفة إال أنه قد أجري ُجمرى االسم.
(و)مثله (كوسى) تأنيث األكيس  .وإنام أجريت جمرى األسامء،
قال سيبويه :ألهنا ال تكون وصفا بغري األلف واللم؛ ألهنا ال تستعمل مع «من»
كام هو معلوم ،وأما مع اإلضافة فإن املضاف إليه يبي املوصوف؛ ألن أفعل
التفضيل بعض ما يضاف إليه؛ فل تقول« :عندي جارية حسنى اجلواري»؛
ألن اجلواري تدل عىل املوصوف ،فلام مل تكن بغري الم صفة ،ومل تترصف يف
الوصفية ترصف سائر الصفات -جرت جمرى األسامء.
(وال تقلب) الياء واوا (يف الصفة) للفرق كام تقدم (ولكن يكرس ما قبلها)

وهي الفاء (لتسلم الياء) عن قلبها واوا للضمة؛ إذ ال بد من أحدهام؛ لثقل الياء
الساكنة بعد الضمة (نحو ):حيكى يف قوهلم( :مشية حيكى) إذا كان فيها
تبخرت ،من :حاك حييك حيكانا ،إذا تبخرت.
قال سيبويه :هو ُف رعىل بالضم ال :ف رعىل بالكرس؛ ألن ف رعىل ال تكون صفة.
وأما «عزهاة» فهو بالتاء ،وهو الذي ال يطرب للهو (و)مثله «ضيزى»
( )1أصلها طيبى بضم الطاء وسكون الياء.
( )2واألكيس خلف األمحق ،والكيسى نعت للمرأة ،وهو تأنيث األكيس ،وكذلك الكوسى.

ْ َ ً
يف قوله تعاىل﴿ :ت ِلك إِذا (قسمة ضيزى[ )﴾22النجم] أي :جائرة ،من ضاز ،
إذا جار.

(وكذا) تقلب الضمة كرسة لتسلم الياء فيام كان عىل ُف رعل أو ُف رعلن

من

(باب بيض) يعني مجع أفعل و ُفعىل ،وذلك لثقل اجلمع .وقد ترتك يف باب
«بيض» الضمة بحاهلا فتقلب الياء واوا؛ وذلك خلفة الوزن.
(واختلف يف غري ذلك) أي :يف غري فعىل واجلمع ،سواء كان عىل ُف رعل -كام
إذا بنيت عىل وزن بُ ررد من البيع -أو عىل غري وزن فعل (فقال سيبويه :القياس

الثان) وهو قلب الضمة كرسة لتسلم الياء .وال تقلب الياء واوا؛ ألن األول أقل
تغيريا (فنحو :مضوفة) وهي الشدة ،بقلب الياء واوا لضم ما قبلها؛ إذ أصلها
َم رض ُيفة ،من الضيافة؛ ألنه حيتاج يف دفعها

إىل انضياف بعض إىل بعض،

فنقلت الضمة إىل الضاد ،وقلبت الياء واوا (شاذ عنده) والقياسَ :مض ري َفة -

بكرس الضاد -لتسلم الياء.
(ونحو :معيشة جيوز) عنده (أن تكون مفعلة) بالكرس فنقلت الكرسة
إىل الفاء

(و)جيوز أن تكون (مفعلة) بالضم فنقلت الضمة إىل ما قبلها

ثم قلبت كرسة.
(وقال األخفش :القياس األول) وهو قلب الياء واوا لتسلم الضمة؛
مستدال باتفاقهم عىل قلب الياء إذا كانت فاء واوا لضم ما قبلها نحو :مورس.
وأجيب بأن ذلك

للبعد من الطرف ،بخلف ما إذا كانت الياء قريبة من

الطرف كام فيام نحن فيه( .فمضوفة) بقلب الياء واوا (قياس عنده ،ومعيشة)
( )1يف احلكم .ركن.
( )2فعل كبيض ،وفعلن كبيضان.
( )3أي :الشدة.
( )4فل تكون مام نحن فيه.
( )5أي :قلب الياء إذا كانت فاء واوا.

عنده (مفعلة) بكرس العي فقط ،وال جيوز أن تكون َم رف ُعلة بالضم (وإال لزم

عنده معوشة) بقلب الياء واوا.
(و)يتفرع (عليهام ) أنه (لو بني من البيع مثل :ترتب لقيل :تبيع) بكرس
كرب ُث ٌن،
الباء عند سيبويه (وتبوع) بقلب الياء واوا عند األخفش؛ إذ أصلهُ :ت رب ُي ٌع ُ ر
نقلت الضمة إىل الباء فصار ُت ُب ريع ،ثم فعل فيه عند كل منهام ما تقدم .
وال خلف بينهام إذا حتركت وانضم ما قبلها كـ « ُه َيام » ،أو كانت ساكنة
مدغمة كـ« ُغيب» -أنه ال يغري يشء منها وال من الضمة .
ثم رشع يف نوع آخر من إعلل العي خمتص بالواو فقال( :وتقلب الواو
املكسور ما قبلها يف) ثلثة مواضع :أحدها :يف (املصادر يا ًء ،نحو :قيا ٍم)
ٍ
(وعياذ) مصدر عاذ (وقيم) مصدر قام أيضا.
مصدر قام

وإنام أعلت (إلعالل أفعاهلا) فحملت عليها يف اإلعلل وإن اختلف
اإلعلالن بقلبها يف الفعل ألفا ويف املصدر ياء؛ وذلك ملناسبة الكرسة.
وأعل هذا املصدر وإن مل يوازن الفعل وال هو جار عىل نمطه -كاإلقامة
واالستقامة -بقلب واوه ياء ،بخلف نحو «اجلوالن» فلم تقلب واوه ألفا محل
طلب
له عىل ف رعله  ،مع اشرتاكهام يف عدم املوازنة واجلري عىل النمط -ألن
َ
( )1أي :مذهب األخفش وسيبويه.
( )2من قلب الضمة كرسة عند سيبويه لتسلم الياء عن قلبها واوا ،أو قلب الياء واوا عند األخفش
ملناسبة الضمة.
( )3اهليام -بالضم :-أشد العطش ،واهليام :اجلنون من العشق ،واهليام أيضا :داء يأخذ اإلبل فتهيم
يف األرض ال ترعى.
( )4لقوهتا باحلركة يف األول وباإلدغام يف الثاين.
( )5وهو جال.
(-)6تعليل إلعلل هذا املصدر دون اجلوالن.

الكرسة

لقلب الواو الذي بعدها ياء أشدُّ من طلب الفتحة

لقلب الواو

الذي بعدها ألفا ،أال ترى إىل كثرة نحوَ « :ق رول» وعدم نحو« :ق رول» بكرس الفاء
وسكون الواو ،فبأدنى مشاهبة بي املصدر وفعله ُيعل املصدر بقلب واوه ياء
النكسار ما قبلها؛ لقوة الداعي إليه.
(و)تصحيح الواو يف (حال حوالً) شاذ (كالقود) فإن التصحيح فيه شاذ كام
تقدم( .بخالف مصدر نحو :الوذ) فإنه ال يعل ؛ لصحة فعله  ،قال تعاىل:
ً
َ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ َّ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ
ِين يتسللون مِنك ْم ل َِواذا﴾ [النور.]63
﴿قد يعلم اَّلل اَّل
وبخلف نحو :ع َوض؛ إذ ليس بمصدر فل تقلب واوه ياء.

وثانيها :اجلمع لواحد أعل عينه بقلبها ياء أو ألفا ،وهو الذي أراد بقوله( :ويف

نحو :جياد) مجع ج ّيد ،أصله جيود (وديار) مجع دار ،أصلهَ :د َو ٌر؛ بدليل ُد َو ريرة
ٍ
(ورياح) مجع ريح ،أصله :ر رو ٌح -بواو ساكنة بعد كرسة -بدليل أرواح
وأ رد ُور
يف اجلمع (وت ٍ
ري) مجع تارة ،أي :مرة ،أصلها َت َور ٌة؛ بدليل قوهلم :الناس يتتاورون،

أي :يأخذ هذا تارة وآخر تارة ،وألن ف َعل يف اجلمع كَف َعال فيه خمتص بالواوي.
(وديم) مجع د ريمة ،أصلها د رو َم ٌة -بواو ساكنة بعد كرسة -ألهنا من الدوام؛
ألهنا املطر الذي يدوم يوما بليلته ،فأع ّل ذلك اجلمع (إلعالل املفرد).
(وشذ طيال) مجع طويل؛ إذ مل تعل عي واحده فالقياس طوال.
(وصح «رواء» مجع ريان) مع أن واحده -أعني ريان -معل العي بقلب واوه
( )1يف نحو قيام.
( )2يف جوالن ونحوه.
( )3بقلب الواو ياء النكسار ما قبلها .واللواذ :الغدر .قاموس .ولو كان فعله معل لقيل :لياذا ,جاربردي.
اول.
( )4لكونه ك َق َ
( )5والتصغري واجلمع يردان األشياء إىل أصوهلا .وأدور دليل عىل أن وزن املفرد َف رعل؛ إذ نمر
وعضد ال جيمعان عىل أفعل.
( )6انقلبت الواو ياء لسكوهنا وانكسار ما قبلها .جاربردي.

ُ
إعلل الياء التي هي اللم بقلبها
ياء؛ إذ أصله رويان (كراهة) مجع (إعاللي) هام:
وقلب الواو ياء لو أعل،
ألفا ثم مهزة كام يف رداء عىل ما سيأيت إن شاء اهلل تعاىل،
ُ
وهو وإن مل يكن ثلثيا فهو قريب منه ،فكُره فيه كام يكره يف الثلثي كام تقدم .
(و)أما (نواء) فصحته لصحة مفرده ؛ إذ هو (مجع ٍ
ناو) وهو السمي

من اإلبل ،مع أنه لو أعل مفرده مل جيز إعلل اجلمع الجتامع إعللي .
وأعل هذا اجلمع

بقلب واوه ياء ملا ذكرنا من ثقل الواو بعد الكرسة،

ال سيام مع كون الوزن مجعا معل املفرد فحمل عليه.
وثالثها :اجلمع لواحد ساكن عينه ،وهو معنى قوله( :ويف نحو :رياض) مجع
روضة (وثياب) مجع ثوب ،فإهنا تقلب فيه الواو ياء (لسكوهنا يف الواحد)

والسكون وإن مل يكن إعلال فهو شبيه به؛ ألنه جيعلها ميتة؛ فكأهنا معلة،
لكن لضعف هذه العلة ال تؤثر إال (مع) كون (األلف بعدها) ألن كون الواو
بي الكرسة واأللف

كأنه مجع بي حروف العلة الثلثة ،فقلب أثقلها -أي:

الواو -إىل ما جيانس حركة ما قبلها ،أي :الياء.
(بخالف) ما مل تقع فيه األلف بعد الواو (نحو :عودة) مجع َع رود ،وهو
املسن من اإلبل (وكوزة) مجع كوز.
(وأما ثرية) يف ث َورة مجع ثور ،بقلب الواو ياء مع عدم وقوع األلف بعدها
(فشاذ) ووجهه مع الشذوذ احلمل عىل ثريان ،وقد جاء «ث َو َرة» عىل القياس.
( )1يعني يف إعلل العي يف رشح قوله« :ومن ثمة مل يبن نحو وددت بالفتح ملا يلزم من إعللي».
( )2يعني لصحة عي مفرده .جاربردي معنى.
( )3ألن أصله «نواي» قلبت الياء ألفا ثم مهزة كام يف رداء ،فلو قلبت الواو ياء الجتمع فيه إعلالن.
( )4أي :جياد وما بعده.
( )5يعني لو مل تعل الواو بقلبها ياء وقيل :رواض لكانت الواو بي الكرسة واأللف ،والكرسة
بعض الياء فكأنه مجع بي الياء والواو واأللف.

قد عرفت حكم الواو املتحركة املكسور ما قبلها إذا كانت عينا ،وأما الساكنة
املكسور ما قبلها فإن مل تكن مدغمة قلبت ياء كديمة وعيد ،وإن كانت مدغمة
كقوام مصدر قوم مثل مل تقلب ،وديوان شاذ.
ثم ذكر نوعا آخر من إعلل العي ،واستطرد غريها فيه لعمومه له ،لكنه
خاص بالواو فقال( :وتقلب الواو) حال كوهنا (عين ًا أو الم ًا أو غريهام) بأن
أي ياء ،سواء كانت عينا أو الما
تكون فاء أو زائدة (يا ًء إذا اجتمعت مع ياء) ِّ
أو فاء أو زائدة (وسكن السابق) منهام ،بْشط أن تكون كل منهام الزمة ،وأن
تكونا يف كلمة أو ما يف حكمها .
وإنام قلبت الستثقال اجتامعهام ،فقصد التخفيف بقلب أثقلهام إىل أخفهام،
أعني الواو إىل الياء ،هذا

ما يقتضيه كلم املصنف يف اإلدغام ،أعني قوله:

«ونحو :سيد ول ّية إنام أدغام ألن اإلعلل صريهام مثلي».
قال الريض :بل قصد من أول األمر التخفيف بإدغام إحداهام يف األخرى،
وال يتم ذلك إال بقلب إحداهام إىل األخرى ،فقلبت الواو إىل الياء سواء
تقدمت

أو تأخرت ،وإن كان القياس يف إدغام املتقاربي قلب األول إىل

الثاين ،وإنام فعل ذلك

ليحصل التخفيف املقصود؛ ألن الواو والياء ليستا

( )1وأصله «دوان» فقلبت الواو ياء شذوذا.
( )2أي :هذا النوع.
( )3كمسلمي.
( )4أي :التعليل باستثقال اجتامعهام.
( )5يف لوية ،من لوى الرجل رأسه ،إذا أماله وأعرض.
( )6أي :الواو.
( )7أي :قلب الواو إىل الياء.

بأثقل من الواو املضعفة.
واشرتط سكون السابق منهام ليحصل الثقل  ،بخلف ما لو حترك كام يأيت
يف اإلدغام  ،أو ليكون متهيئا لإلدغام ال يتوقف عىل غري القلب .
(ويدغم) ذلك السابق الجتامع املثلي ،وملا عرفت من أن املقصود بالقلب
هو اإلدغام كام ذكره الريض.
نحوُ « :ت ُس روير» و« ُت ُب رويع»
وقلنا« :بْشط أن تكون كل منهام الزمة» ليخرج ُ
ونحو« :ديوان»؛ إذ يقال :دواوين ،و«اجليواذ »؛
جمهول تساير وتبايع،
ُ
إذ يقال :اجلواذ.
وقلنا« :يف كلمة أو ما يف حكمها» ليدخل نحو :مسلمي ،وليخرج نحو :ذو
يوسف ،وأبو يعقوب .ولو ذكر املصنف هذين الْشطي لكان صوابا.
(ويكرس ما قبلها) أي :ما قبل الياء املشددة أو ما قبل الساكن ،والتأنيث
باعتبار اللفظة (إن كان ضمة) الستثقال الضمة قبل الياء الساكنة ،بخلف
الفتحة( .كسيد ) أصلهَ :س ريود؛ ألنه من السؤدد ،وهو مثال ما الواو فيه عي
والياء زائدة.
(وأيام) مجع يوم ،أصله أ ري َوام ،وهو مثال ما الواو فيه عي والياء فاء.
(وديار) «فيعال» من دار يدور ،أصلهَ :د ري َوار ،ال « َفعال» ،وإال لقيلَ :دوار.
(وقيام وقيو ٍم) هام فيعال وف ري ُعول ،أصلهامَ :ق ري َوام و َق ري ُووم ،ال َفعال و َف ُّعول،
( )1يعني عىل قول املصنف .منه.
( )2نحو :طويت ولويت.
( )3عىل قول الريض.
( )4كتسكي متحرك.
( )5ألن القلب عارض عىل خلف القياس ويزول ذلك يف مجعه وتصغريه ،نحو :دواوين
ودويوون ،وتقول يف اجليواذ :اجلواذ عىل األكثر .نجم الدين.
( )6هذا املثال عائد إىل أول املسألة ،ومثال قوله« :ويكرس ما قبلها إن كان ضمة» قوله« :ومرمي
ومسلمي» كام ال خيفى.

وإال لقيلَ :قوام و َق ُّووم ،وهذه أيضا أمثلة ملا الواو فيه عي والياء زائدة.
(ودلية ) تصغري دلو ،وأصلها ُد َل ري َوة ،مثال ملا هي فيه الم والياء زائدة.
(وط ٌّي) مصدرَ :طوي ،أصلهَ :ط رو ٌي ،من أمثلة ما هي فيه عي والياء الم.
(ومرمي) أصله مرموي ،اسم مفعول من الرمي ،مثال ما الواو فيه زائدة
والياء أصلية.
(ومسلمي رفع ًا) أي :حال كونه مرفوعا ،أصلهُ :مسل ُم رو َي بعد حذف النون
لإلضافة ،مثال ما الواو والياء فيه زائدتان .وقوله« :رفعا» إذ ال واو يف حال
النصب واجلر .فعرفت أن الواو والياء قد يكونان أصليي معا كطي ،وزائدتي
كم رسلمي ،والياء زائدة دون الواو كسيد وأخواته ،والعكس كمرمي.
معا ُ
(يل يف مجع ألوى ) وهو الشديد اخلصومة ،أصله
(وجاء) يف الثلثي نحوٌّ :
ُل رو ٌي كأمحر ومحر (بالكرس) ملناسبة الياء (والضم) عىل األصل ،واغتفر فيه
الضم ألنه ثلثي.

(وأما) نحو( :ضيون ) بعدم القلب (وحيو ٍة) اسم رجل ،منَ :حي َي،

بقلب الياء الثانية واوا (وهنو) يف َهنُ روي ،بقلب الياء واوا ،يقال :رجل َهنُو عن
وهن ّي.
املنكر ،مبالغة ناه (فشاذ) والقياسَ :ض ّي َ
وحية َ
(وصيم وقيم) مجع صائم وقائم ،بقلب الواو املشددة ياء (شاذ)

لعدم املقتيض لقلبها ،ووجهه مع الشذوذ قربه من الطرف .وقيل :إن القلب يف
مثله قيايس .
( )1من قوله« :وديار».
( )2وأتى بالتاء ألهنا تذكر وتؤنث.
( )3إنام قال« :يف مجع ألوى» احرتاز من اليل الذي هو املصدر فإنه ال جيوز ضم اللم وال كرسها .ريض.
( )4ألن القياس أن تقلب الضمة كرسة قبل الياء الساكنة.
( )5الضيون :السنور الذكر .ركن.
( )6قال الريض يف رشح قول املصنف فيام يأيت« :وال أثر للمدة الفاصله يف اجلمع ..الخ» :وجيوز ذلك يف
=

(و)قلب الواو املشددة ياء يف لفظ «النُّيام» يف قوله:
فــام أر َق ُّ
النـــيام إال ســل ُمها
طر َقترنـــا ميـــ ُة ابنـــ ُة منـــذر
أال َ
أشذ) من القلب يف ُصيم و ُقيم؛ للبعد من الطرف.
ثم ذكر نوعي آخرين من إعلل العي سواء كانت واوا أو ياء ،وإنام أخرهام
عن األنواع املختصة بكل واحد من الواو والياء مع أن هلام اتصاال بام يعلن فيه
بقلبهام

ألفا من حيث شموهلام هلام ،أعني للواو والياء ،وألن حمل هذين

النوعي داخل يف ضابط ما جيب القلب فيه ألفا ،ومن ثم اعتذر إلعلهلام بغري
ذلك بقوله سابقا« :وأعل نحو :يقوم ويبيع ،أصلهامَ :ي رق ُوم و َي ربيع ..إلخ»-
استيفاء لألقسام التي يقلبان فيها عىل التوال ،فقال يف األول:
(وتسكنان وتنقل حركتهام) فيام كانت فيه ضمة أو كرسة من مترصفات
الفعل املعل كا رل ُم َضارع (يف نحو :يقوم ويبيع) أصلهام َي رق ُوم و َي ربيع ،وكان حقه
أن يعل بإعلل أصله -أعني :قام وباع -إال أنه ترك ذلك (للبسه) لو أعل به،
أي :للبس ي رف ُعل بالضم أو الكرس (بباب خياف) أي :بيف َعل املفتوح العي؛
فإن يف َعل املفتوح العي قد أعل بإعلل أصله إلمكانه فيه؛ إذ مل يؤد
ُفعل مجعا من األجوف الواوي ،نحو :صيم وصوم وقوم وقيم قلبها ياء ،والتصحيح أوىل،
قال :وحكم املصنف بشذوذ قلب الواو يف نحو صوم وكلم سيبويه يشعر بكونه قياسا .منه.
( )1استشهد به عىل أن النيام أشذ من صيم؛ ألن ألف فعال فاصلة بي العي واللم فبعدت العي
من الطرف ،بخلف صيم فلم يفصل بي العي واللم ألف .ومية :معشوقة ذي الرمة ،وأرقه
تأريقا :أسهره ،والطروق :املجيء يف الليل .من رشح شواهد الشافية بترصف.
( )2يعني فكان القياس تقديم ذكر هذين النوعي عىل األنواع املختصة.
( )3علة لقوله« :وإنام أخرهام  ..الخ».
( )4صوابه« :يعلن فيها» ألنه ال قلب هنا ،بل نقل وإسكان.

إعلله به إىل لبس بيشء آخر ،بخلف املضموم واملكسور فإنه لو أعل به
حلصل اللبس .وكذلك نحوُ :أقيم يف ُأ رقوم ،و ُأن ريل يف ُأ رنيل؛ إذ يلتبس لو قلب
ألفا باملبني للمتكلم من مضارعه.
وكالزمان

واملكان وغريهام ،ولذلك قال( :ومججفعل) إما أن يكون بفتح

امليم مع ضم العي ،فيكون املراد أن هذا شأنه

ولو مل يأت منه يف املعتل إال:

كمدر ُهن إذا بني من قام .
َم ُعون ،وإما أن يكون بضم امليم مع ضم العي ُ
(ومفعل) بكرس العي (كذلك) أي :تعل عينهام باإلسكان والنقل .وكذلك:
بم رف َعل و ُم رف َعل و ُم رس َت رف َعل  .وكاسم
كمق ريم و ُم رس َتق ريم؛ للبس َ
ُم رفعل و ُم رس َت رفع ٌل ُ
املفعول الذي هو عىل مفعول؛ ولذلك قال( :ومفعول كذلك) أي :تعل عينه
باإلسكان والنقل (نحو :مقو ٍل ومبيعٍ) أصلهام :ر
مق ُو رول وم ربيوع ،فنقلت حركة
العي إىل ما قبلها؛ فالتقى ساكنان فحذف أحدهام( .واملحذوف عند سيبويه)

هو (واو مفعول)؛ ألنه رأى الياء يف اسم املفعول اليائي ثابتا بعد اإلعلل
نحو :مبيع ،فحكم بأن الواو هي الساقطة فيه ،ثم طرد احلكم يف األجوف
الواوي .وإنام خولف عنده باب التقاء الساكني هاهنا بحذف الثاين ألن الكلمة
يف اليائي تصري به أخف منها بحذف األول ،وأيضا ليحصل الفرق بي اسمي
املفعول من الواوي واليائي ،ولو حذف األول اللتبسا ،فلام حذف واو «مبيوع»
كُرست الضمة لتسلم الياء ،كام هو مذهب سيبويه يف مثله كام تقدم.
( )1أي :بإعلل أصله.
( )2أي :مغري الصيغة.
( )3معطوف عىل قوله« :كاملضارع».
( )4أي :الثقل والتسكي.
( )5ألجل يكون معتل كمقوم.
كم َقام و ُم َقام ومستطاب كام مر يف أول بحث العي.
( )6التي قد ثبت إعلهلا بالقلب َ
( )7أي :بحذف الثاين.

(و)املحذوف (عند األخفش العي) يف الواوي واليائي كام هو قياس
التقاء الساكني ،فقيل له :فينبغي أن يبقى عندك «مبوع» فام هذه الياء يف مبيع؟
فأجاب بام قال املصنف( :و)هو أهنا ملا نقلت الضمة

إىل ما قبلها كرست

الضمة ألجل الياء قبل حذف الياء ،ثم حذفت الياء للساكني ،ثم (انقلبت واو

مفعول عنده ياء للكرسة) التي قبلها.
قال الريض :وفيه نظر؛ ألن الياء إنام تستحق قلب ضمة ما قبلها كرسة إذا
كانت مام يبقى

ال مام حيذف ،فاألوىل أن يقال عىل مذهبه :حذفت اليا ُء أوال،

ثم قلبت الضمة كرسة فانقلبت الواو ياء.
(فخالفا أصليهام) أما سيبويه فألنه حذف ثاين الساكني  ،وأصله وأصل
غريه حذف أوهلام ،وأما األخفش فألن أصله أن الياء الساكنة تقلب واوا لضم
كرس هاهنا ضم ما قبل الياء مع أن الياء
ما قبلها وإن كانت الياء مام يبقى ،وقد َ
مام حيذف.
(وشذ ) قلب العي يف الواوي ياء نحو( :مشيب) يف مشوب ،من شاب
يشوب ،ومثلهَ :من ريل من نال ينول ،أي :أعطى ،ومليم يف ملوم ،كأهنا بنيت عىل
ش ريب ون ريل ول ريم .
(و)شذ أيضا قلب العي يف اليائي واوا نحو( :مهوب ) يف مهيب من
اهليبة ،كأنه بني عىل ُه روب ك ُب روع.
( )1أي :ضمة الياء.
( )2مثل بيض وبيضان ،ال مام حيذف كام هنا.
( )3لقائل أن يقول :األصل عنده وعند غريه كذلك إذا كان أوهلام حرف مد ،أي :مسبوقا بحركة
جتانسه ،واسم املفعول من األجوف اليائي بعد أن نقلت حركة الياء إىل الساكن الصحيح قبلها
ال تبقى الياء حرف مد؛ ألن قبلها ضمة ،فإذا حذف الياء ال يقال :إنه خالف أصله.
( )4إنام قال« :وشذ  ..الخ» ألن قياس اسم املفعول من شاب يشوب ونال ينول والم يلوم مشوب
وملوم ومنول ،كمقول من قال يقول.
( )5أي :عىل املبني للمجهول.
( )6والقياس مهيب؛ ألنه من هابه هيبة ،فقياسه الياء كمبيع من باع.

(وكثر) استعامل اليائي عىل األصل ،أعني :بدون اإلعلل (نحو :مبيوع)
وخميوط ،وهي لغة متيمية( ،وقل) عدم إعلل الواوي (نحو :مصوون)

من صانه يصونه؛ لكون الواوين أثقل من الواو والياء .ومنع سيبويه ذلك
وقال :ال نعلمهم أمتوا الواوات .وحكى الكسائي :خاتم مصووغ ،وأجاز فيه
كله أن يأيت عىل األصل قياسا.
ويف بعض النسخ( :وإعالل نحو :تلووا ويستحيي قليل) يعني أن
«تلووا» أصله تلو ُيوا كترضبوا ،ثقلت الضمة عىل الياء فحذفت ،وحذفت الياء
اللتقاء الساكني ،ثم ُضمت الواو األوىل ملناسبة الواو األخرية ،وقد تعل مرة
أخرى بنقل ضمة الواو األوىل إىل اللم وحذفها اللتقاء الساكني ،وهو قليل؛
ملا فيه من اجلمع بي اإلعللي يف الثلثي .وكذا يستحيي مضارع استحيا قد
يعل بنقل كرسة الياء إىل احلاء وحذفها للساكني ،وهو أيضا قليل؛ إذ ال مقتىض
لإلعلل فيه كام تقدم .
ولفظة «نحو» يف قوله« :نحو تلووا» تشعر بأنه جيوز عىل قلة نحو« :مل َي ُط رو»
يف «مل َي رط ُو روا» ،ونحو« :يستعي» يف «يستعيي» إن سمع ،فينظر يف ذلك.
وقال يف الثاين( :ويذفان) أي :الواو والياء وجوبا (يف) ثلثة مواضع:
( :نحو :قلت ،وبعت ،وقلن ،وبعن) يعني ما اتصلت به تاء الضمري
أو نونه مام انقلبت عينه يف املايض الغائب ألفا؛ اللتقاء

الساكني ،أعني تلك

العي التي صارت ألفا والم الكلمة؛ إذ تسكن ألجل الضمري .وهذا
( )1أي :يف الواوي واليائي.
( )2وهو املراد بقوله« :قليل».
( )3لعدم إعلل أصله وهو استحيا؛ لعدم السبب وهو رشط كام تقدم.
( )4علة للحذف.
( )5أي :احلذف.

حكم

يعم الثلثي -كام تقدم -وغريه ،نحو :أقمت ،واستقمت ،وانقدت ،واخرتت.
لكن قوله( :ويكرس األول )..إلخ ،خمصوص بالثلثي؛ وإال لوجب ضم األول
من نحو :أقمت ،وكرسه من نحو :أبعت .وإنام يكرس (إن كانت العي يا ًء)

يعني :مفتوحة كباع؛ للفرق بي اليائي والواوي (أو مكسورة) سواء كانت واوا
نحو :خ رفت ،فإن أصلهَ :خوف ،أو ياء نحو :ه ربت ،فإن أصله هيب؛ بدليل
خياف وهياب  ،فإنه يكرس لبيان البنية كام تقدم .ومل يذكر الياء املضمومة ألنه مل
جيئ فيه إال «ه ُيوء» وهو شاذ ،وال ُيعل ،بل يقال :ه ُيؤت.
(ويضم يف غريه) أي :ما مل تكن العي أحدهام ،بأن تكون واوا غري مكسورة
لت؛ للفرق
لت و ُط ُ
نحوُ :ق ُ

بي الواوي واليائي كام تقدم .ويف جعل الواو

جتوز؛ إذ املحذوف األلف املنقلبة عنهام.
والياء هام املحذوفتي يف هذا املوضع ُّ
نعم ،ال جتوز فيه يف نحو :قلت وبعت عند من يقول :إهنام منقوالن إىل َف ُعل
و َفعل ،كام تقدم.
(ومل يفعلوه) أي :مقتىض القياس املذكور (يف لست) -فإهنا من األجوف
اليائي املكسور العي ك َعل َم؛ بدليل إسكان عينها  ،مع عدم جميء غري «هيؤ»
الشاذ -حيث مل يكرس األول ،بل بقي مفتوحا (لشبهه) بعدم الترصف بمضارع
أو أمر أو هني (باحلرف) فلام مل يكن مترصفا مل يترصف فيه بقلب وال نقل ،بل
حذفت احلركة نسيا (ومن ثم) أي :ومن جهة مشاهبته للحروف (سكنوا الياء)

عىل الدوام بحيث مل يستعمل عىل األصل.
( )1فإنه َلما أعل بإعلل أصله -أعني بالقلب -دل عىل أنه مضارع املكسور ،ال مضارع غريه؛ ألن
إعلل مضارع غريه بالنقل كام تقدم.
( )2قوله« :للفرق  ».الخ مستقيم يف قلت ،وأما يف طلت فلبيان البنية كام تقدم؛ ألنه من فعل.
رضب كام يقال يف علم .وعبارة الريض:
رض َب َ :ر
( )3أي :ولو كانت مفتوحة مل تسكن؛ ألنه ال يقال يف َ
رض َب كام يقال يف
ب
رض
يف
يقال
فل
حتذف،
ال
والدليل عىل أن العي كانت مكسورة أن فتحة العي
َ
َ
َ َ ر
عَل َم عَ رل َم ،وباب ف ُعل -بالضم -ال جييء فيه األجوف اليائي إال هيؤ ،وهو شاذ.
( )4أي :مل يقلبوا الياء ألفا ألن ذلك ترصف ،كام أن نقل حركة الياء إىل ما قبلها ترصف ،فلام كان
=

(و)

 :ما عناه بقوله( :ويف نحو :قل وبع) يعني صيغة األمر مام حتذف

عينه مع تاء الضمري ونونه يف املايض ،فإهنا حتذف العي فيه (ألنه) أي :نحو قل
وبع (فرع) عن املضارع؛ إذ هو املضارع بحذف حرف املضارعة فهام فرع
(عن تقول وتبيع) وأصلهام ا رق ُو رل وابري رع ،فنقلت حركة الواو والياء إىل ما قبلهام
كام يف أصلهام الذي هو املضارع ،ثم التقى ساكنان :الواو أو الياء مع اللم
الساكنة للبناء ،فوجب حذفهام.
وكذلك خف وهب أصلهام :ر
واه َيب ،فهام مأخوذان من خياف
اخ َوف ر
وهياب ،فنقلت حركتهام إىل ما قبلهام

وقلبتا ألفا كام يف أصلهام ،ثم التقى

ساكنان فحذفت األلف اللتقاء الساكني ،وقس عىل ذلك نحو :أقم ،واستقم،
وانقد ،واخرت.
 :مصدر أ رف َعل واس َت رف َعل ،وهو ما أراده بقوله( :ويف اإلقامة واالستقامة)

واإلبانة واالستبانة ،فإن أصلها إقوام واستقوام وإبيان واستبيان ،فأعلت
بقلب عي كل منها ألفا ،فالتقى ساكنان :هذه األلف مع ألف املصدر ،فحذفت
املنقلبة عن العي عىل قياس التقاء الساكني .وهذا هو مذهب األخفش .
وعند سيبويه أن املحذوفة هي الزائدة كام قال يف واو مفعول .
قال الريض :وقول األخفش أوىل قياسا عىل غريه مام التقى فيه ساكنان.
ثم ذكر نوعا آخر من حذف العي لكنه خاص بالياء نظرا إىل احلال ،وعام هلام
نظرا إىل األصل ،وهو عىل سبيل اجلواز ،فقال:
الفعل غري مترصف مل يترصف فيه بقلب وال نقل ،بل حذفت احلركة نسيا .ريض.
( )1وحذفت مهزة الوصل.
( )2فوزن إقامة عنده إفالة.
(-)3فوزن إقامة عنده إفعلة.

(وجيوز احلذف يف) َف ريعل من األجوف الواوي (نحو :سيد وميت) فيقال:
س ريدٌ وم ري ٌت كفلس؛ الستثقال اليائي ،أصلهام سيود وميوت ،قلبت الواو ياء
الجتامعها مع الياء وسبقها بالسكون ،ثم أدغمت فيها الياء.
أو اليائي نحوِّ :بي ،فيقال فيه :بَ ري كف رلس ،وجيوز اإلبقاء عىل األصل.

(و)يف ف ري َع ُلولة نحو( :كينونة وقيلولة) مصدري كان وقال يقيل ،هام بفتح
العي عىل وزن عيضموز ،إال أن اللم مكررة يف ك ّينونة  ،وأصلها :كيونونة،
قلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء .يعني أنه جيوز فيهام ويف نحوهام كالصريورة
احلذف واإلبقاء عىل األصل.
قال الريض :وفيه نظر؛ وذلك ألن احلذف واجب يف نحو :كينونة إال يف
رضورة الشعر ،قال:
ضـــمنا ســـفينة
يـــا ليـــت أنـــا
ّ

حتـــى يعـــود الوصـــل كينُونـــة

وإنام لزم احلذف فيها للثقل بكثرة حروف الكلمة مع كون التاء الزمة فيها.
وإنام حكم بأن أصل املذكورات ف ري َع ُلولة ال ف رع ُلولة كام قال الفراء

النقلب

الواو ياء يف ك رينُو َنة؛ إذ لوال ذلك مل يكن لقلبها موجب  ،وللترصيح بذلك
األصل يف الشعر كام يف البيت.
( )1أي :الجتامع الواو مع الياء وسبق الياء بالسكون.
( )2وكذا قيلولة.
( )3االستشهاد بالبيت يف قوله« :كينونة» بتشديد الياء املفتوحة فإن هذا يدل عىل أن «كينونة»
بسكون الياء خمفف منه ،ووجه الداللة أن الشاعر ملا اضطر رجع إىل األصل املهجور ،وقوله:
«يا ليت أنا» بفتح اهلمزة «أنا» مع اسمها وخربها يف تأويل مصدر ساد مسد معمول ليت،
و«ضمنا» مجعنا ،و«سفينة» فاعل ،و«كينونة» مصدر كان ،واملراد به اسم املفعول ،أي :حتى
يعود الوصل موجودا .من رشح الشواهد.
وصندوق ،ففتحوا الفاء
( )4قال الريض :قال -أي :الفراء -يف كينونة ونحوها :أصلها كُونونة ،كبهلول ُ
ألن أكثر ما جييء من هذه املصادر ذوات الياء نحو :صار صريورة وسار سريورة ،ففتحوه حتى
تسلم الياء؛ ألن الباب للياء ،ثم محلوا ذوات الواو عىل ذوات الياء ،فقلبوا الواو ياء يف كينونة.
( )5إذ يصري كونونة ،وحينئذ فل موجب لقلب الواو ياء.

(ويف) األجوف من الثلثي املايض املغري الصيغة أعني به (باب قيل) من
الواوي (وبيع) من اليائي (ثالث لغات :الواو والياء) ألن أصلهامُ :قول وبُيع
بكرس العي ،-استثقلت الكرسة عىل حرف العلة فحذفت عند املصنف؛ إذ النقل عنده إىل متحرك ،فبقي « ُق رول» و«بُ ريع» بواو وياء ساكنتي بعد الضمة،
فبعضهم يقلب الياء واوا يف بيع لتسلم الضمة ،فيقول :قول وبوع ،وهي أقل
اللغات .وبعضهم يقلب الضمة يف بيع كرسة لتسلم الياء ،ومحل عليه ُق رول.
وعند اجلزول :نقلت الكرسة إىل ما قبلها؛ ألن الكرسة أخف من حركة ما
قبلها  ،وقصدهم التخفيف ما أمكن ،فيجوز عىل هذا نقل احلركة إىل متحرك
بحذف حركته إذا كانت حركة املنقول أخف من حركة املنقول إليه ،فبقي ق رول
وب ريع ،فقلبت الواو ياء .
قال  :وبعضهم يسكن العي وال ينقل الكرسة إىل ما قبلها ،فتبقى الواو
عىل حاهلا  ،وتقلب الياء واوا لضمة ما قبلها ،فيقالُ :ق رول وبُ روع.
قال الريض :وقول اجلزول أقرب؛ ألن إعلل الكلمة بام تقتضيه نفسها
أوىل من محلها يف اإلعلل عىل غريها  ،وهو -أي :املصنف -إنام اختار حذف
الكرسة الستبعاد نقل احلركة إىل متحرك ،وال بعد فيه عىل ما ذكرنا  .يعني إذا
كان حركة املنقول أخف من حركة املنقول إليه.
( )1ألنه معتل العي مثله ،فقلبت الضمة كرسة فانقلبت الواو ياء النكسار ما قبلها.
( )2وهي الضمة.
( )3كام يف ميزان.
( )4أي :اجلزول .واجلزول -بضم اجليم والزاي -أبو موسى ،واسمه عيسى.
( )5يف قول ،وقوله« :وتقلب الياء واوا  ..الخ»  ،أي :يف بوع.
( )6يعني أن اجلزول أعل نحو قيل بام تقتضيه ،حيث نقل الكرسة من عي الكلمة إىل فائها،
ثم قلبت الواو ياء ملناسبته الكرسة ،وأما املصنف فإنه محله عىل بيع كام ذكره الشارح يف قوله:
«ومحل عليه قول».
( )7هذه هناية كلم الريض املنقول من رشح الكافية ،إال أنه قال« :وال بعد فيه عىل ما بينا» بدل
قوله« :عىل ما ذكرنا».

(واإلشامم ) وهو أفصحها ،وحقيقة هذا اإلشامم :أن تنحو بكرسة فاء الفعل
نحو الضمة ،فتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليل؛ إذ هي تابعة حلركة ما
قبلها .والغرض باإلشامم اإليذان بأن األصل الضم يف أوائل هذه احلروف.
(فإن اتصل به) أي :بباب قيل وبيع (ما يسكن المه) وهو تاء الضمري
ونونه ،وحينئذ حتذف عينه للساكني (نحو :بعت يا عبد) أي :باعك سيدك،
(و«قلت يا قول » فالكرس واإلشامم والضم) كام كان كذلك قبل احلذف.
وظاهر كلم املصنف أنه ال فرق بي أن تقوم قرينة عىل أنه للمجهول -كام يف
املثالي املذكورين -وبي أن ال تقوم ،نحو« :بُ رعت» و« ُق رلت» جمردا عن قولك:
«يا عبد» و«يا قول» يف جواز الثلثة ،وهو ظاهر كلم السريايف أنه ال جيب فيه
الفرق ،بل يغتفر االلتباس لقلة وقوع مثله.
وقال الريض يف رشح الكافية :إن قامت قرينة جاز إخلص الضم يف الواوي
وإخلص الكرس يف اليائي ،وإن مل تقم -نحو :بُعت وعدت -فل بد يف الواوي
من إخلص الكرس أو اإلشامم ،ويف اليائي من إخلص الضم أو اإلشامم؛ لئل
يلتبس باملبني للفاعل.
(وباب) افتُعل وانفعل من األجوف نحو( :اختري) أصله :ر
اختُري (وانقيد)
أصله :ا رن ُقو َد (مثله) أي :مثل باب قيل وبيع (فيها) أي :يف األوجه الثلثة؛
ألن نحوُ :ت َري يف األول ،و ُقو َد يف الثاين مثل :بُيع و ُقول ،فعومل معاملتهام.

(بخالف باب) ُأ رفعل واس ُت رفعل نحو( :أقيم واستقيم) فليس فيهام إال الكرس

الرصيح؛ ألن الضم واإلشامم إنام جاءا من ضم ما قبل الواو والياء ،وأما أقيم
واستُقيم فأصلهام ُأ رقوم واس ُت رقوم ،فليس ما قبل حرف العلة مضموما.
( )1وهو أن تضم الشفتي ثم تتلفظ بقيل وبيع .ركن.
( )2إنام قال« :يا قول» -يعني يا مقول -ليظهر أن قلت صيغة جمهول .عصام.

بأي إعلل (يف االسم
(ورشط إعالل العي) ِّ

غري الثالثي ) يعني

نحو :ناب وباب (و)غري (اجلاري عىل الفعل) كأنه عنى به اسم الفاعل واسم
املفعول ،وصح إطلق اجلاري عليهام خاصة -أعني دون سائر املتصلت-
ألهنام أكمل أفرادها ؛ ملا فيهام من معناه الذي هو احلدوث (مام مل يذكر) احرتز
به عام ذكر أنه يعل من األسامء غري اجلارية مام ليس فيه الْشط املذكور كإقامة
واستقامة وقيام ،وأوائل وكينونة ،وعام ذكر أنه ال يعل وإن وجد فيه الْشط
نحو :خ رر َوع و ُع رل َيب؛ إذ ُفقد فيه رشط آخر

(موافقة الفعل حركة وسكون ًا)

بأن يكون عدد حركاته وسكناته كالفعل (مع ِمالفته بزيادة أو بنية

ِمصوصتي به) أي :باالسم ،فالزياد ُة املختصة به كامليم يف « َمقام» مصدرا أو
زمانا أو مكانا ،فإن حركاته وسكناته ك َيحمد ،لكن امليم ال تزاد يف أول الفعل.
والبني ُة كاحلرف الذي يزاد يف الفعل ويكون حمركا

بحركة ال حيرك يف الفعل

بمثلها ،نحو« :ت َباع» عىل وزن ت رف َعل -بكرس التاء وفتح العي -فإنه يوزان ا رعلم،
لكنه ليس يف الفعل تاء مزيدة يف األول مكسورة ،وأما نحو« :ت رع َلم» فهي لغة
قوم ،ومع ذلك فليست بأصل.
وإنام رشط فيه املوافقة لتقربه من الفعل الذي هو األصل يف اإلعلل،
ورشطت املخالفة لئل حيصل اللبس ،كام يف ُأ رد ُور و ُأ رع ُي كام تقدم.
وإنام قال« :غري الثلثي» ألن الثلثي خلفته وحصول عي علة األصل
( )1إذ الفعل يعل مطلقا إذا مل يلزم من إعلله حمذور كتوال إعللي وترصيف ما ال يترصف ونحو
ذلك من موجبات ترك اإلعلل .رياض.
( )2إذ الثلثي إنام يشرتط فيه املوازنة فقط كام مر ،وال يشرتط فيه معها خمالفة.
( )3أي :املتصلت.
( )4وهو املوافقة لدحرج يف عدد احلروف واحلركات والسكنات.
( )5وهو كونه لإلحلاق ،أو لعدم انفتاح ما قبل حرف العلة كام تقدم.
( )6يعني يف االسم.
( )7أي :مع أهنا لغة قوم ليست الكرسة بأصل ،بل األصل الفتح.
( )8وهو الفعل.

فيه -أعني حترك العي وانفتاح ما قبلها -ال يشرتط فيه املخالفة ،بل تكفي فيه
املوافقة ،والقرائن متيز .
وقال« :غري اجلاري» ألن اجلاري -أعني اسم الفاعل واسم املفعول عىل
ما قلنا -ال يشرتط فيه ذلك ،فإن نحو «قايل» يعل ولو كان غري خمالف؛
إذ هو عىل وزن « َضار رب» أمر من « َض َار َب» وغري خمالف له ،ونحو «مقوول»
ليس بموافق للفعل ،بل اكتفي يف إعلهلام بقوة اتصاهلام بالفعل ملا فيهام من معناه
الذي هو احلدوث.
وما ذكرته من أنه ينبغي أن يراد باجلاري هنا ما ذكرت ألنه إن أريد به
املصدر -كام هو أحد ما يطلق عليه -مل تظهر املخالفة يف فاعل

أصل،

وال املوافقة يف مفعول إال بتكلف إن تم.
وأيضا ال يوافقه قول املصنف فيام تقدم يف اجلوالن والطريان :أو ألنه ليس
بجار عىل الفعل  .وإن أريد به املتصل بالفعل مطلقا مل يوافقه ما قال يف
اجلوالن ونحوه ،وال قوله يف جواد وطويل :أو ألنه ليس بجار .
(فلذلك) أي :للْشط املذكور الذي يتوقف وجود املْشوط عليه
(لو بنيت من البيع مثل مضب) بكرس الراء مع فتح امليم (و)مثل (حتلئ)

بكرس التاء واحلاء املهملة الساكنة ،وهو اجللد الذي أفسده السكي وقت قْشه،
من حأل اجللد ،أي :قْشه (قلت« :مبيع» و«تبيع» معالً) بإسكان الياء ونقل
حركتها إىل الباء؛ لوجود املوافقة مع املخالفة يف األول بالزيادة املخصوصة
ناب زيدٌ » بالرفع من النيابة ،والفارق القرينة.
ناب زيد» -باجلر -بمعنى رضسه غري « َ
( )1فقولكُ « :
( )2إذ «قائل» مثل ضار رب فل خمالفة .وقوله« :وال املوافقة» إذ مرضوب خمالف ليرضب.
( )3وهو أن يقال :القياس يف اسم املفعول أن يبنى عىل وزن مضارعه املجهول ،فقياسه ُم رف َعل
كيفعل فتحصل املوافقة ،ذكر معنى ذلك الريض.
( )4مقول قول املصنف.
( )5مع أنه مصدر.
( )6إذ هو جار ومتصل به أيضا.

باالسم ،أعني امليم ،ويف الثاين بالبنية كام تقدم.
(و)لو بنيت من البيع (مثل :تضب قلت« :تبيع» مصحح ًا) ببقاء الكرسة
عىل الياء؛ لعدم الْشط؛ إذ ال خمالفة .وكذلك ال يعل نحو «أهوناء» و«أبيناء»
لعدم املوافقة  ،وعىل ذلك فقس.
وإنام كان هذا الْشط خمصوصا بإعلل العي ألنه يف احلقيقة رشط لقلبها ألفا
أو ما يف حكمه من اإلسكان أو احلذف ،والعلة ضعيفة يف استدعاء ذلك اإلعلل؛
إذ الياء والواو ولو حتركتا ال يستثقلن بعد الفتحة استثقاال كثرياُ ،
فق ِّويت هذه العلة
لضعفها باشرتاط املوافقة للفعل موافقة ال تفيض إىل اللبس بالفعل .والفاء ال تقلب
ألفا .واللم يف حمل التغيري ،فيكفي يف استدعاء قلبها ألفا حتركها وانفتاح ما قبلها
وإن مل يوجد الْشط املذكور ،كإعلل ُربا -بضم الراء -مجع َربروة ،وربا -بكرس
الراء -مع عدم املوافقة ،ونحو «أحوى» و«أسقى» مع عدم املخالفة.
فإن قلت :كيف قلت :إن هذا الْشط إنام هو إلعلل العي بقلبها ألفا أو ما يف
عممت هناك إبقاء له عىل ظاهر
حكمه ،مع قولك سابقا :بأي إعلل؟ قلت :إنام
ُ
إطلق املصنف ،وليبقى لقوله« :مام مل يذكر» فائدة يعتد هبا ،كام ال خيفى .
وملا فرغ من إعلل العي رشع يف إعلل اللم فقال( :الالم تقلبان) أي:
الواو والياء (ألف ًا إذا حتركتا وانفتح ما قبلهام) ملا عرفت من أن ذلك يف العي
يقتيض قلب كل منهام ألفا ،لكن ال تؤثر هنا إال بْشوط ،وهو ما أراده بقوله:
( )1للفعل؛ ألنه ال يوجد فعل عىل أفعلء.
( )2بخلف ما إذا قيل :ورشط إعلل العي بقلبها ألفا أو ما يف حكمه فإنه مل يكن قوله:
«مام مل يذكر» إال إلخراج إقامة واستقامة ،وهو فائدة قليلة خفية إرادهتا من قوله« :مام مل يذكر»
مع إمكان ذكرها رصحيا باختصار بأن يقال :ورشط إعلل العي بقلبها ألفا يف غري نحو إقامة
واستقامة .منه ¦.
( )3أي :التحرك واالنفتاح.

(إن مل يكن بعدهام موجب للفتح) أي :لفتح كل واحد منهام ،وذلك
املوجب كألف الضمري  ،أو ألف التثنية ،أو اجلمع كصلوات ،أو نون التأكيد
كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.
وجوب الفتح ألجلها يف املنع عن القلب؛
يؤثر
ُ
وأما تاء التأنيث كحصاة فل ُ
فكأنه لعدم االلتباس يف القلب معها ،وعدم ما حيمل عليه  ،وعىل هذا كان
عىل املصنف أن يقول :إن مل يكن بعدهام موجب للفتح حيصل بالقلب معه
اللبس أو ما يف حكمه .
فاحلاصل أن لقلب اللم ألفا ثلثة رشوط :اثنان منها تشاركها فيهام العي،
وواحد خمتص باللم ،وهو عدم موجب الفتح؛ إذ ال يتْشط ذلك يف العي،
ومن ثم أعل إقوام واستقوام.
وحي َي ُي
(كغزا ورمى ويقوى وييا) يف الفعل ،أصلهاَ :
ور َم َي و َي رق َوو َ ر
غز َو َ
(وعصا وفتى) يف االسم ،أصلهامَ :ع َص ٌو و َفت ٌَي( .بخالف) ما اختل فيه رشط
من الثلثة نحو( :غزوت ورميت وغزونا ورمينا و)أنتن يا هندات (ختشي

وتأبي) مام اتصل به تاء الضمري أو نونه فإنه ال يقلب يشء منهام لفقد رشط
التحرك ( ،و)بخلف (غزو ورمي) فل يقلبان لفقدان رشط انفتاح ما قبلهام،
(وبخالف غزوا ورميا) وخيشيان يف الفعل (وعصوان ورحيان) يف االسم
ونحوهام؛ لفقد رشط عدم

موجب الفتح؛ إذ وجد ،وهو ألف الضمري يف

( )1الذي يف الفعل ،نحو غزوا ،وقوله« :أو ألف التثنية» أي :الذي يف االسم ،نحو :عصوان
ورحيان.
( )2يعني ال تلتبس بيشء آخر ،وال نظري هلا حيصل اللبس مع ذلك النظري وحيمل هذا عليه،
كاألمر محل عىل املضارع ،وسيأيت قريبا إن شاء اهلل تعاىل.
( )3أي :يف حكم ذلك املوجب املذكور كاخشيا .منه .ويف نسخة :كاخشي.
( )4أي :لفقد رشط هو التحرك ،فاإلضافة بيانية.
( )5لفقد رشط هو عدم موجب الفتح ،واملعنى لوجود موجب الفتح.

الفعل ،وألف التثنية يف االسم.
و َلما كان وج ُه اشرتاط هذا الْشط -لزيادته
اشرتاط األولي حمتاجا  -إىل البيان بينه بقوله( :لإللباس) لو قلبتا ألفا؛

عىل ما علم يف العي من

إذ حتذف األلف األوىل اللتقاء الساكني فيحصل اللبس يف نحو :غزوا ورميا
باملبني للواحد ،ويف نحو ختشيان باملبني للواحد يف حال النصب .
ويف نحو :عصيان وفتيان يف حال اإلضافة؛ لسقوط النون .وهذا اإللباس ال
حيصل يف العي نحو :إقامة واستقامة ،فلذلك رشط هذا الْشط يف اللم فقط.
(و)بخلف ما بعد الواو والياء فيه موجب للفتح من صيغة األمر،
أعني (اخشيا ونحوه) كارضيا ،فإهنام ال يقلبان فيه ألفا وإن مل يؤد ذلك إىل
لبس؛ إذ كنت تقول يف املثنى :اخشا وارضا باأللف ،ويف املفرد بحذفها
(ألنه من باب) املضارع الذي يؤدي اإلعلل فيه إىل اللبس نحو( :لن ختشيا)

إذ مثال األمر هو املضارع بحذف حرف املضارعة.
(و)بخلف ما اتصل به موجب الفتح من نون التأكيد ،أعني نحو( :اخشي)

يا زيد ،وهل ختشي يا عمرو؟ فل قلب فيه (لشبهه) أعني ما فيه نون التأكيد مع
غري الضمري البارز (بذلك) أي :بام فيه ألف الضمري؛ ملا قرر يف الكافية من أهنام
معه كاملتصل ،يعني كألف الضمري ،فل تقلب فيه اللم وإن مل يؤد إىل اللبس.
وقال الريض :إنام مل تقلب يف «اخشي» لعروض حركة الياء ألجل النون،
( )1تعليل لقوله« :حمتاجا» مقدم عليه ،فهو من تقديم العلة عىل املعلول.
( )2التحرك واالنفتاح.
( )3خرب كان.
( )4جواب َلما.
( )5إذ كنت تقول يف ختشيان :لن ختشى بحذف النون للناصب ،واأللف اللتقاء الساكني،
وكذلك تقول للمفرد :لن ختشى ،وأما يف حال اجلزم فإن األلف حتذف من املفرد للجزم
وتبقى يف ختشيان للجزم بحذف النون فيبقى لن ختشى فل لبس.
( )6أي :نون التأكيد اخلفيفة والثقيلة.

فاحلق أن يقال :مل تقلب حروف العلة املتحركة ألجل إحلاق ألف الضمري يف
نحو :غزوا ورميا ،وألف املثنى واجلمع يف نحو :عصوان وصلوات ،ونون
التأكيد يف نحو :ارضي -ألفا لعروض حركتها ألجل هذه اللواحق ،فإهنا وإن
كان أصلها احلركة إال أهنا لوال هذه اللواحق مل تتحرك ،فحركتها إذا عارضة،
وال تقلب الواو و الياء إال إذا حتركتا بحركة غري عارضة .انتهى.
وكأنه أراد بالعروض عدم اللزوم ؛ ليوافق ما تقدم.
(بخالف) املتصل به الضمري البارز جلمع املذكر أو للمخاطبة ،سوا ٌء مل
تتصل به نون التأكيد (نحو :اخشوا) أو اتصلت (و)ذلك نحو( :اخشون) يف
مجع املذكر( ،واخيش واخشي) يف املخاطبة ،فإن اللم فيه تقلب ألفا إذا انفتح
ي،
ما قبلها كاألمثلة املذكورة ،فإن أصلها :اخشيوا واخشيون ،واخشي ري واخشي ر ّ
فقلبت الياء ألفا وحذفت؛ لعدم االلباس بحذفها .
ولعل الريض يقول عىل تقدير تسليم أن األصل ما ذكر يف مثل «اخشوا»
و«اخشي» :إهنا َث ُقلت

الضمة والكرسة عىل الياء فحذفتا ،ثم حذفت الياء

اللتقاء الساكني ،وإن كان خمالفا ملا خيتاره من أن الضامئر إنام تلحق بآخر املفرد
بعد إعلله.

( )1فتدخل فيه حركة اإلعراب يف نحو عصو ،فإهنا وإن كان نوعها عارضا إال أن جنسها الزم؛
إذ ال بد لكل معرب باحلركات من حركة إما رفعا أو نصبا أو جرا كام رصح -أعني الريض-
بذلك يف أول إعلل العي .منه رمحه اهلل.
( )2قال الريض :واحلق أن يقال :إن أصل اخشوا واخيش :اخش ،حلقته الواو والياء،
وأصل اخشون واخشي :اخشوا واخيش ،حلقته النون فحركت الواو والياء الساكني،
ومل حيذفا ألهنام ليسا بمدتي.
( )3وذلك ألن احلركة عنده عارضة فل تستحق الياء قلبها ألفا ثم حذفها للساكني .منه.

ثم ذكر نوعا آخر من إعلل اللم لكنه خمتص بالواو فقال( :وتقلب الواو

يا ًء إذا وقعت مكسور ًا ما قبلها) الستثقاهلا بعد الكرسة ،مع كوهنا يف حمل
التغيري (أو رابعة فصاعد ًا ومل ينضم ما قبلها) بل انفتح.
ولو قال بدل قوله« :ومل ينضم ما قبلها»« :وانفتح ما قبلها» لكان أوىل؛ لئل
يرد نحو :كساء .
وهذا الْشط -أعني :عدم انضامم ما قبلها -إنام هو يف الفعل ،لكنه مل يقيده
به استغناء بترصحيه بعد هذا بقلبها يف االسم طرفا بعد الضمة .وإنام قلبت الواو
املذكورة ياء لوقوعها موقعا يليق به اخلفة؛ لكوهنا رابعة ،ومتطرفة ،وتعذر غاية
التخفيف -أعني قلبها ألفا -لسكوهنا لفظا يف بعض  ،وللبس

أو سكوهنا

تقديرا يف بعض  ،كام سيتضح إن شاء اهلل تعاىل ،فقلبت إىل حرف أخف من
الواو ،وهي الياء.
واعلم أن لقلب الرابعة ياء أيضا رشطا آخر ،وهو أن ال جيوز قلبها ألفا،
وإال مل تقلب ياء ،بل ألفا ،كأغزا

وأعىل ،لكنه اكتفى عن ذكر هذا الْشط

بام تقدم من ذكر املواضع التي تقلب فيها ألفا ،فإنه خيصص هذا التعميم.
نعم ،له

رشط آخر كان عليه أن يرصح به ،وهو :أن ال جييء بعدها حرف

الزم جيعلها يف حكم الوسط كام يف :ر
مذ َر َوان  ،بل تكون إما طرفا كأغزيت،
( )1ألنه يصدق عليه أنه مل ينضم ما قبل الواو ومع ذلك مل تقلب الواو ياء بل مهزة مع أهنا رابعة.
( )2كام يف غزوت.
( )3نحو :يغزوان ويرضيان يف حالة النصب عند املصنف.
( )4عىل تعليل الريض.
( )5أصلهام أغزو وأعلو ،حتركتا وانفتح ما قبلهام فقلبتا ألفا.
( )6أي :ما تقدم من ذكر املواضع التي تقلب فيها ألفا.
( )7أي :لقلب الرابعة ياء.
( )8املذروان :طرف اإلليتي ،ومن القوس ما يقع عليه الوتر .وإنام كان األلف الزما يف مذروان
غري الزم يف أعليان ألنه ليس علمة للتثنية كام يف أعليان.

أو يف حكم الطرف ملجيء حرف بعدها غري الزم كأعليان.
وأما املكسور ما قبلها فل يشرتط فيها هذا الْشط ،لقوة استدعاء الكرسة
للقلب إىل الياء ،فلو بني من الغزو عىل وزن َفعلن -بكرس العي -قيلَ :غزيان،
ولو صارت يف حكم الوسط ملجيء احلرف اللزم للكلمة بعدها.
(كدعي) أصلهُ :دع َو (ورض) أصلهَ :رض َو ،مثال املكسور ما قبلها غري
رابعة( ،والغازي) أصله :الغازو ،مثال الرابعة املكسور ما قبلها( ،وأغزيت

واستغز رو ُت ،هذه أمثلة الرابعة
أغز رو ُت و َت َغز روت
َ
وتغزيت واستغزيت) أصلهاَ :
فام فوقها وما قبلها مفتوح .فقلبت يف هذه ياء لتعذر قلبها ألفا؛ أما يف الغازي
فلنكسار ما قبلها ،وأما يف البواقي فلسكوهنا ،فعدمت فيها علة قلبها ألفا.
غري الصيغة (ويرضيان) مضارع «ريض» املبني
(ويغزيان) مضارع « ُأ رغز َي» ُم ّ

ريض املبني للمفعول ،أصلهام ُي رغ َزوان و ُي رر َضوان ،فقلبت ياء لتعذر
للفاعل ،أو ُأ ر َ
قلبها ألفا؛ للبس أو لعروض حركتها ،كام تقدم من تعليل املصنف والريض.

(بخالف) الرابعة املضموم ما قبلها يف الفعل نحو( :يدعو ويغزو) فإهنا ال
تقلب ياء؛ إذ لو قلبت ياء النكرس ما قبلها ،فيلتبس بناء ي رف ُعل املضموم العي
ببناء ي رفعل املكسورها ،واملحافظة عىل البنية عندهم مهم.
(و)قلب الواو الثالثة الساكن ما قبلها يف قوهلم( :قنية) لليشء املكتسب
(و)يف دنيا -بكرس الدال -يف قوهلم( :هو ابن عمي دنيا) أصله :د رنوا،
وهو القرب ،أي :حلا

(شاذ) ألنك قلبت الواو التي هي الم ياء مع فصل

الساكن بينها وبي الكرسة قبلها .ووجه ذلك مع شذوذه كون الواو الما ،
وكون الساكن كالعدم .
( )1أي :الصق النسب ،فإن مل يكن الصق النسب ،بل كان من العشرية -قلت :هو ابن عمي
كللة .وانتصاب دنيا ونحوه عىل احلال.
( )2وهي يف حمل التغيري.
( )3أي :وجوده كعدمه فكأهنا وليت الكرسة.

وقنية من الواوي؛ لقوهلم :قنوت ،واألوىل أن يقال :هو من َق َن ريت ؛ ألن المه
ذات وجهي.
وملا كانت هذه الياء التي تنقلب عن الواو قد ُتعل بعد ذلك أيضا بقلبها ألفا
يف لغة طيء يف بعض احلاالت ذكر حكمها يف هذا املوضع.
ثم ملا كان هذا احلكم عند طي عاما هلا ولغريها من الياءات عمم احلكم،
وإال فل مناسبة لذكر إعلل الياء يف أثناء إعلل الواو ،اللهم إال أن يقال:
اجلامع كون كل منهام مكسورا ما قبله فقال:
(وطيء تقلب الياء) جوازا (يف باب :رض ودعي وبقي) يعني به كل ما
فيه ياء مفتوحة فتحة غري إعرابية ،سواء كانت بنائية كام يف األمثلة ،أو من بنية
ورمي ،أو منقلبة عن
الكلمة كناصاة يف ناص َية ،وسواء كانت الياء أصلية ك َبقي ُ
يض و ُدع َي (ألف ًا) فرارا من الياء يف اآلخر بعد الكرسة.
الواو َ
كر َ
ومن هذا النوع املختص بالواو ما ذكره بقوله( :وتقلب الواو) الما أو غريها
مام هو من الكلمة (طرف ًا بعد ضمة).
قوله« :طرفا» ال إذا كانت يف حكم الوسط ملجيء حرف الزم -كتاء التأنيث
و َق َم رحدُ َوة ،واأللف والنون لغري املثنى نحو :أ ُف ُعوان

يف نحوُ :عن ُرصوة
و ٌأ رق ُح ُوان -فإهنا ال تقلب ،إال أن تكون الضمة التي قبلها عىل واو أيضا مثل:
« َق ُو َوان» عىل مثال الس ُبعان فيقالَ :قويان.

( )1فل وجه لشذوذه ،بل حيمل عىل أنه من «قنيت» اليائي.
( )2يعني كلام كان فيه ياء مفتوحة فتحة غري إعرابية كام سيأيت للشارح.
( )3وذلك ألهنم استثقلوا الكرسة فقلبوها فتحة فانقلبت الياء ألفا ،وذلك خمتص باألفعال دون
األسامء كالقايض ،فيقولونَ :ر َضا وبَ َقا و ُدعَا يف جمهول دعا .جاربردي.
( )4العنصوة :اخلصلة من الشعر .صحاح.
( )5أي :كام أن املتطرفة واو.

وقوله« :بعد ضمة» ال بعد فتحة فتقلب ألفا كام تقدم ،وأما بعد كرسة فقد
تقدم ( ،يف كل متمكن) أي :اسم -ال فعل كيدعو -معرب ،ال مبني كهو
(يا ًء ،فتقلب الضمة) التي قبلها (كرسة) ألن الواو املضموم ما قبلها ثقيلة،
وال سيام إذا تطرفت ،وخاصة يف االسم املتمكن؛ إذ تكون حينئذ حمل حركات
اإلعراب املختلفة .فتقلب الواو أوال ياء؛ ألن البداية بتخفيف األخري أوىل،
ثم الضمة التي قبلها كرسة؛ لصريورهتا حينئذ قبل الياء (كام انقلبت) قبل الياء
كرسة (يف الرتامي والتجاري) وأصلهام التفا ُعل؛ إذ هام مصدرا َت َفا َع َل
ٍ
قاض) يعني مام آخره ياء
ارب .وإذا ُفعل ذلك (فيصري) االسم (من باب
كال َت َض ُ
حكم ُه يف حال التنكري والتعريف باللم أو اإلضافة.
حكم ُه
قبلها كرسة ،فيكون
َ
ُ
وقد عرفت وجه عدم قلبها إذا تطرفت بعد ضمة يف الفعل  ،وكذا يف االسم
غري املتمكن؛ إذ ال إعراب فيه.
ويشرتط يف الضمة التي قبل الواو أن تكون الزمة ،فل تقلب يف نحو:
ُخ ُطوات؛ ألن ضمة الطاء عارضة يف اجلمع  ،وجيوز إسكاهنا .ومثلها يف عدم
لزوم الضمة نحو :أبو زيد ،وأخو زيد  .وكان عىل املصنف أن يرصح به.
(نحو :أدل) مجع دلو ،أصله أ رد ُل ٌو (وقلنس) يف جنس قلنسوة ،أصلهَ :ق َلن ُرس ٌو .
(بخالف) غري املتطرفة بسبب جميء حرف الزم بعدها كتاء التأنيث يف
(قلنسوة وقمحدوة) وهي ما خلف الرأس؛ لبعدها

عن الطرف ،وسيأيت

( )1إذا حتركت كام تقدم.
( )2أهنا تقلب ياء.
( )3من التباس بنية ببنية كام تقدم قريبا يف رشح قوله« :بخلف نحو يدعو».
( )4التباع اخلاء .وال يقال :خطوات الواو فيها يف حكم الوسط فل تكون داخلة ألنا نقول :األلف
والتاء غري الزمة ألهنا مثل املثنى.
( )5النقلب الضمة كرسة يف حال اجلر وفتحة يف حال النصب.
( )6قلبت الواو ياء لتطرفها ووقوع الضمة قبلها ،ثم قلبت الضمة كرسة ،فصار أدل وقلنيس،
فأعل إعلل قاض.
( )7أي :الواو.

إن شاء اهلل تعاىل بيان كون التاء يف قلنسوة الزمة.
(وبخالف) الواو التي ليست بلم ،وهي (العي كالقوبا ) فإهنا ال تقلب
ياء؛ للبعد من الطرف ،وأما الفاء نحو « ُمواعد» فأبعد ،ولذلك مل يذكرها.
قوله( :واخليالء) يعني وبخلف اخليلء ،فإن الضمة التي قبل الياء فيها ال
تقلب كرسة؛ لكون الياء عينا ،وإنام تقلب الضمة كرسة إذا كانت قبل الياء
املتطرفة .وإنام ذكرها مع «القوبا» مع أن كلمه يف الواو املضموم ما قبلها ألن
الياء املضموم ما قبلها يف حكم الواو املضموم ما قبلها يف وجوب قلب الضمة
معها كرسة حيث جيب قلب ضمة ما قبل الواو كالرتامي ،وعدم وجوب قلبها
حيث ال جيب مع الواو كاخليلء.
وملا كان املفهوم من قوله« :بعد ضمة» أن التي بعد سكون ال تقلب خصص
ذلك املفهوم بقوله( :وال أثر للمدة الفاصلة) بي الواو والضمة -وال تكون
تلك املدة إال واوا  -إذا كانت تلك املدة (يف اجلمع) فإهنا ال تؤثر يف حكم من
األحكام الثابتة يف الكلمة عىل تقدير عدم املدة ،بل وجودها وعدمها سواء
(إال يف اإلعراب) فإنه كان احلكم يف الكلمة بدوهنا أنه تقديري يف حال الرفع
واجلر ،وهو مع وجودها لفظي (نحو :عتي) مجع عات (وجثي) مجع جاث،
وج ُثو كقاعد وقعود ،فل تؤثر املدة يف عدم قلب الواو ياء والضمة
أصلهام ُعتُو ُ
قبلها كرسة ،بل تقلب الواو ياء ،فتنقلب املدة أيضا ياء  ،والضمة التي قبلها
كرسة ،لكنها لقوهتا بإدغام الياء فيها ال حتذف كام حتذف يف نحوَ :أ ردل،
فيبقى اإلعراب عليها لفظيا يف حال الرفع واجلر.
والقوبا :الداء يظهر يف اجلسد وخيرج عليه .قاموس .وهي باملد والواو مفتوحة
( )1ال ُق روبا
َ
وقد تسكن للتخفيف.
( )2إذ األلف والياء ال يمكن وقوعهام بعد الضمة؛ وذلك لتعذر النطق باأللف بعد الضمة
واستثقال الياء بعدها.
( )3الجتامعها مع الياء التي هي الم الكلمة وسبقها بالسكون .جاربردي معنى.

وإنام مل تؤثر يف اجلمع لثقله فناسبه التخفيف (بخالف املفرد) فإهنا تؤثر يف
وج ُث ّو مصدري :عتا
عدم وجوب قلبها ياء كام تؤثر يف اإلعراب ،نحوُ :عت ُّو ُ
وجثا .و َم رعدُ و :اسم مفعول من عدا يعدو ،و َم رغ ُزو من غزا يغزو.
(و)إذا قلبت الواو ياء فإهنا (قد تكرس الفاء) فيام هو عىل وزن ُف ُعول
(لإلتباع) يعني إلتباع حركتها حركة العي (فيقال :عتي وجثي) بكرس فائهام.
(و)عدم القلب اعتدادا باملدة يف نحو( :نحو) يف مجع َن رحو ،يقال :إنه لينظر يف
ُن ُح ٍّو كثرية ،أي :جهات كثرية (شاذ) والقياسُ :نحي .ومثله ُن ُجو مجع َن رجو،
وهو السحاب ،و ُأ ُخو و ُأبُو مجع أخ وأب.
(وقد جاء) عدم االعتداد باملدة الفاصلة يف املفرد أيضا نحو( :معدي

ومغزي كثري ًا) قال:

أنا الليث َم رعـديا عليــه وعاديــا

(والقياس الواو) خلفة املفرد.
واعلم أن نجم األئمة جعل األقسام مع املدة الفاصلة أربعة ،اثنان منها جيب
فيهام القلب ،أحدهام اجلمع عىل ُف ُعول نحو « ُعت ُّو» كام ذكره املصنف.
وثانيهام تكون فيه الضمة عىل واو نحوُ :غ رز ُو ّي عىل وزن عصفور من الغزو،
ومنه َم رقو ّي مفعول من القوة.
( )1باإلعلل.
( )2مجعا كان أو مفردا .ركن.
( )3هذا عجز بيت لعبد يغوث بن وقاص احلارثي ،وصدره قوله:
وقـــد علمـــت عـــريس مليكـــة أننـــي
وعرس الرجل -بكرس فسكون :-امرأته .ومليكة :اسمها ،وهو بضم أوله وفتح ثانيه.
واالستشهاد بالبيت يف قوله« :معديا» حيث جاء به معل ،وهو من عدا يعدو ،وكان حقه
أن يقول :معدوا ،ولكنه شبهه باجلمع فأعله ،ومنهم من جيعله جاريا عىل عدي املبني
للمجهول ،أي :فلام أعل فعله أعل هو محل عليه .من حوايش رشح الريض.

والثالث :يكون القلب فيه أوىل وجيوز تركه ،وهو كل مفعول ليس الضمة
مرض ٍّو؛
فيه عىل الواو لكنه من باب َفعل -بالكرس -نحوَ :م رريض فإنه أكثر من ُ
إتباعا للفعل املايض.
كج ُث ٍّو
والرابع :ما يكون ترك القلب فيه أوىل ،وهو كل مصدر عىل ُف ُعول ُ
و ُعت ٍُّو ،و َم رن قلب فإلعلل الفعل  .وكذا يف اسم املفعول الذي ليس الضمة
فيه عىل الواو وال هو من باب فعل -بالكرس -كم رغ ُز ٍّو.
قال :وقد يعل هذا اإلعلل

املفعول الذي المه مهزة ،وذلك بعد ختفيف

اهلمزة  ،كقوهلم :خمبي ،أصله :خمبوء.
وجيوز لك يف فاء ُفعول مجعا كان أو غريه بعد قلب الواو ياء أن تتبعه العي
وأن ال تتبعه ،نحو :عـُـتي و ُدل.
ثم ذكر نوعا آخر من إعلل اللم مشرتكا بي الواو والياء ،ولو قدمه عىل
قوله« :وتقلب الواو ياء إذا وقعت مكسورا ما قبلها ..إلخ» أو أخره إىل بعد
قوله« :مراعاة للمفرد» لكان أوىل كام ال خيفى  ،وذلك النوع هو ما عناه بقوله:
(وتقلبان مهزة إذا وقعتا طرف ًا بعد ألف زائدة) ملثل ما ذكرنا يف علة قلبهام مهزة
يف نحو :قائل وبايع ،وإن مل يترصفا من ف رعل ُم َع ٍّل ،فوقوعهام طرفا قائم مقام

ٍ
ٍ
(ورداء) أصله :رداي( ،بخالف) الواقعتي
كساو
كساء) أصله:
ذلك (نحو:
ٌ
طرفا بعد ألف أصلية (نحو :راي

وثاي) وهو مأوى اإلبل؛ ألهنام إذا وقعتا

( )1وإن اختلف اإلعلالن.
( )2يعني قلب الواو ياء.
( )3وذلك بقلبها إىل ما قبلها ،أعني الواو.
( )4لتحصل املواالة بي األقسام الشاملة هلام ،بخلف ما ذكره املصنف فإنه لزم منه الفصل باخلاص
بأحدهام ،واهلل أعلم.
( )5الراي :اسم جنس مجعي واحده راية .والثاية -غري مهموز :-مأوى الغنم ،والثاية -أيضا:-
=

بعد الزائدة فهي كالعدم ،فكأهنام وقعتا بعد الفتحة ،بخلف األصلية فإنه يعتد
هبا يف الفصل لقوهتا .وألفهام عن واو ،من رويت وثويت.
(ويعتد) يف احلكم عليهام بعدم التطرف الذي هو رشط يف وجوب القلب
(بتاء التأنيث قياس ًا) إذا كانت الزمة ،وكذا ألف التثنية اللزمة نحو:
ورمايان ،عىل وزن سلمان
الثنايان  ،واأللف والنون لغري التثنية ك ُغ َزاوان ُ
من الغزو والرمي ،وتاء التأنيث اللزمة هي (نحو) تاء (شقاوة وسقاية) فل
يقلبان مع احلرف اللزم بعدهام؛ لعدم التطرف حينئذ ،مع ضعف العلة.
واشرتط اللزوم يف تأثري احلرف الذي بعدهام ألن غري اللزم كاملعدوم.
وغري اللزم هو التاء الفارقة بي املذكر واملؤنث يف الصفات نحوَ :سقاءة
و َغزاءة ،لقوهلمَ :سقاء و َغزاء ،وتاء الوحدة القياسية نحو :استقاءة واصطفاءة،
وألف التثنية غري اللزمة نحو :كساءان ورداءان .
(ونحو :صالءة) يف صلية ،وهي حجر صغرية (وعباءة) يف عباية،
وهي رضب من األكسية (وعظاءة) يف عضاية ،وهي دويبة أكرب من الوزغة
(شاذ) والقياس عدم القلب؛ ألن أصل هذه التاء اللزوم؛ ألهنا ليست قياسية
كام يف استقاءة

وإن كانتا معا للوحدة ألن

الفرق يف اسم العي بي مفرده

وجنسه بالتاء سامعي قليل  ،من املخلوقات كان أو من غريها ،كتمرة
حجارة ترفع فتكون علام بالليل للراعي إذا رجع .صحاح.
( )1لعدم املفرد فيه ،وهو طرف احلبل املثني.
( )2وهو أبو قبيلة من طيء.
( )3أي :الواو والياء مع احلرف اللزم بعدهام ،وهو التاء فيهام.
( )4ظاهره فيجب القلب مهزة ،ويف الكافية وغريها من كتب النحو جيوز الوجهان :القلب
والتصحيح ،فينظر فيه.
( )5فإن تاء الوحدة يف املصدر قياسية ،فعروضها ظاهر .ريض.
( )6تعليل لكون التاء يف صلءة وعباءة وعظاءة غري قياسية.
( )7قد تقدم ما خيالف هذا يف باب اجلمع ،حيث قال :وهو -أي :االسم الذي يقع عىل القليل
=

وتفاحة وسفينة و َلبنة.
وإنام جاز اهلمزة يف األسامء الثلثة نظرا إىل عدم لزوم التاء؛ إذ يقال« :صلء»
و«عبا ٌء» و« َعظا ٌء» يف اجلنس.
وقال الريض :عدم لزومها فيها خيرجها عن الشذوذ وإن كان األصل لزومها،
ولو اتفق غري هذه الثلثة يف مثل حاهلا جلاز فيه الوجهان أيضا قياسا.
ثم ذكر نوعا آخر من إعلل اللم لكنه خمتص بالياء فقال( :وتقلب الياء

واو ًا يف فعىل اس ًام كبقوى) وهو بمعنى اإلبقاء ،وهو الرمحة

والرعاية

(وتقوى) وهي التقية والورع ،وهي غري منرصفة ألن ألفها للتأنيث.
ويف الكشاف أنه روى سيبويه عن عيسى بن عمر« :عىل تقوى من اهلل»
بالتنوين ،ووجهه

أنه جعل األلف لإلحلاق ال للتأنيث كترتى ،فمن

ّنون

أحلقها بجعفر.
أصلهام :بَ رقيا و َت رقيا ،والتاء يف «تقيا» مبدلة من الواو؛ ألهنا من وقيت ،فأصلها
وقيا ،فقلبت الواو تاء كام يف :تراث وختمة ،فصارت تقيا ،فقلبت الياء واوا؛
قصدا العتدال طريف الكلمة؛ لئل يكون طرفاها كلهام خفيفي ،أعني :الفتحة
يف األول والياء يف اآلخر ،وخص االسم بذلك لسبقه عىل الصفة ،ولقصد
والكثري ويميز واحده بالتاء -غالب سامعا يف غري املصنوع من األمور املخلوقة  .الخ.
( )1بأن تكون تاؤه ليست الزمة ويكون أصلها اللزوم.
( )2قال يف الصحاح :أبقيت عىل فلن ،إذا أرعيت عليه ورمحته ،واالسم منه البقيا ،وكذلك البقوى
بفتح الباء .صحاح معنى.
( )3قال يف الكشاف :فإن قلت :فام وجه ما روى سيبويه عن عيسى بن عمر« :عىل تقوى من اهلل»
بالتنوين؟ قلت :قد جعل األلف لإلحلاق ،ال للتأنيث كترتى فيمن نون أحلقها بجعفر.
( )4يف نسخة عىل نسخة املصنف« :فيمن نون» ،وهي عبارة الكشاف كام تقدم ،قال اجلاربردي:
وإنام قال« :فيمن نون» ألن بعضهم جيعل األلف للتأنيث .وقد تقدم يف اإلمالة.

الفرق بينهام؛ ولذلك قال( :بخالف الصفة نحو :صديا وريا ) يعني :فإهنا ال
تقلب ياؤهام واوا ملا عرفت .
ومام تقلب فيه الياء واوا أيضا إذا وقعت مفتوحة فتحة الزمة بعد ضمة
كرس َو  ،وكذا لو سكنت العي ختفيفا؛
حقيقة أو حكام عىل غري واو يف فعل َ ُ
إذ هي يف حكم املضمومة ،أو يف اسم ومل تكن كاملتطرفة ملجيء زائد الزم
اسح َمان أو مثل َس ُمرة عىل تقدير لزوم التاء،
بعدها ،كام إذا بني من رمى مثلُ :
كر ُم َية عىل
ور ُم َوة .بخلف ما مل تكن فيه الفتحة الزمة َ
فإنك تقولُ :أ رر ُموان َ
فرض عدم لزوم التاء فإنك تقلب الضمة كرسة وتبقى الياء ،وبخلف ما إذا
كانت الضمة عىل الواو كام إذا بنيت مثل :الس ُبعان من َط َوى فإنك تقول:
َطويان ،فتبقى الياء وتنقلب الضمة كرسة.
ثم ذكر نوعا آخر

خمتصا بالواو فقال( :وتقلب الواو يا ًء يف فعىل اس ًام)

حلصول نوع من الثقل فيه؛ لكون الضمة يف أول الكلمة ،والواو قرب اآلخر،
ُ
الفرق بي االسم والصفة ،فقلبت الواو ياء يف االسم
ف ُقصدَ فيه مع التخفيف
(كالدنيا) أصله الدُّ رنوا ،من الدنو (والعليا) أصله :ال ُع رلوى ،من ال ُع ُلو.
وعد

الدنيا والعليا من ُف رعىل االسمية مع أهنام تأنيث األدنى واألعىل أفعل

( )1صديا :أنثى صديان ،بمعنى عطشان ،من صدي ،إذا عطش .وريا :ضد صديا ،وهي أنثى ريان،
من روي فهو ريان .والريا –أيضا :-اسم للرائحة الطيبة .ركن.
( )2أي :لسبق االسم وقصد الفرق بينهام.
كرسو بإسكان العي للتخفيف ،وهو مراد
( )3مثال ملا بعد ضمة حقيقة ،والذي بعد ضمة حكما ر
الشارح بقوله« :وكذا لو سكنت العي ختفيفا».
( )4من إعلل اللم.
( )5ومل يعكس؛ ألن االسم خلفته أوىل بالتغيري .جاربردي.
( )6املصنف.

التفضيل ألن ُف رعىل مؤنث أفعل ألهنا
حكمها حكم االسم كام ذكره سيبويه ،وقد تقدم.

ال تكون وصفا بغري اللم كام تقدم

(وشذ) إثبات الواو يف (القصوى) مؤنث األقىص مع أنه اسم ملا ذكرنا،
قال سيبويه :وقد قالوا :القصوى ،فلم يقلبوا واوها ياء؛ ألهنا قد تكون صفة
باأللف واللم (و)يف (حزوى) اسم موضع.
(بخالف الصفة) فإهنا ال تقلب فيها الواو ياء ملا تقدم  ،وذلك
(نحو :الغزوى) مؤنث األغزى أفعل التفضيل ،وقد علمت أن حكمه حكم
االسم ،ففي عده من الصفات نظر.
قال السريايف :مل أجد سيبويه ذكر صفة عىل ُف رعىل بالضم مام المه واو إال ما
يستعمل باأللف واللم نحو :الدنيا والعليا وما أشبه ذلك ،وهذه عند سيبويه
بمنزلة األسامء .قال  :وإنام أراد أن ُف رعىل من ذوات الواو إذا كانت صفة تكون
عىل أصلها وإن كان ال حيفظ يشء من كلمهم عىل ذلك.
(ومل يفرق) أي :مل يوقع الفرق بي االسم والصفة (يف فعىل) بفتح الفاء
(من بنات الواو) بأن تقلب الواو فيها اسام ياء ،كام فرق يف ُفعىل من الياء
(نحو :دعوى) يف االسم (وشهوى) يف الصفة؛ إذ هي مؤنث شهوان؛
العتدال

أول الكلمة وآخرها بالفتحة والواو ،فلو قلبت ياء لصار طرفا

الكلمة خفيفي.
(وال) يف (فعىل) بضم الفاء (من) بنات (الياء) كام فرق يف ُفعىل من الواو
( )1تعليل لقوله« :حكمها حكم االسم» ،وقوله« :حكمها حكم االسم» خرب عن قوله« :ألن فعىل
مؤنث أفعل» ،وانظر ما ذكره سيبويه ص.63
( )2من كون االسم خلفته أوىل بالتغيري.
( )3أي :السريايف« .وإنام أراد» أي :سيبويه.
( )4من عدم القلب.
( )5علة لقوله« :مل يفرق».

(نحو :الفتيا) يف االسم (والقضيا ) يف الصفة؛ ألهنا تأنيث األقىض ،وقد
عرفت أن جعلها صفة ليس عىل ما ينبغي .
ومل يذكر فعىل -بكرس الفاء -لعزة وجودها ،وإن وجد منها يشء فحكمها
عدم الفرق بي االسم والصفة يف بنات الياء والواو معا؛ ألن الكرسة ليست يف
ثقل الضمة وال يف خفة الفتحة ،بل هي متوسطة بينهام ،فهي معتدلة يف اخلفة
والثقل ،فيحصل هبا اعتدال مع الياء ومع الواو.
ثم ذكر نوعا آخر من إعلل اللم لكنه خمتص بالياء فقال( :وتقلب الياء إذا

وقعت بعد مهزة) حال كون تلك اهلمزة (بعد ألف يف باب مساجد) يعني به
اجلمع األقىص الذي بعد ألفه حرفان (وليس مفردها) أي :مفرد هذه الصيغة
(كذلك ) أي :ليس بعد ألف مفردها مهزة بعدها ياء (ألف ًا ،واهلمزة ياء)

ملا تقدم يف ختفيف اهلمزة

(نحو :مطايا وركايا) مجع مطية وركية ،فعيلة من

الناقص اليائي ،وكان أصلهام :مطائي وركائي؛ ألن ياء فعيلة يف اجلمع األقىص
تصري مهزة كام تقدم.
(و)كذا (خطايا) مجع خطية ،فعيلة مهموز اللم ،فإن فيه ياء بعد مهزة بعد
ألف اجلمع (عىل القولي) أي :قول اخلليل وسيبويه ،أما عىل قول سيبويه
فألنك تقلب ياء فعيلة يف اجلمع مهزة ،فتجتمع مهزتان أوالهام مكسورة؛ فتقلب
الثانية ياء وجوبا.
( )1بالضاد املعجمة ،من قضيت ،أي :حكمت.
( )2ملا تقدم أن فعىل مؤنث أفعل حكمها حكم االسم وإن كانت صفة.
( )3احرتاز من مثل شائية وشواء.
( )4وهو كون الوزن أقىص اجلموع واألصل فيه ختفيف الثقيلي ،وذلك بقلب الياء ألفا والكرسة
التي قبلها فتحة ،فتنقلب اهلمزة ياء.

وأما عىل قول اخلليل فألن أصله :خطايئ -بياء بعدها مهزة -ثم قلبت اهلمزة
إىل موضع الياء  ،فتقلب عىل القولي اهلمزة ياء والياء ألفا.
(وصاليا مجع) صلءة (املهموز و)مجع (غريه) يعني صلية؛ ألن مجع فعالة
فعائل باهلمز كحامئل ،كام تقدم ،فيصري مجع صلءة هبمزتي كجمع خطيئة عند
غري اخلليل ،فتقلب الثانية ياء مثلها.
والظاهر
القلب

أن اخلليل ال يوافق هنا أيضا؛ إذ جتتمع اهلمزتان فيفر منه إىل

كام هو مذهبه حيث كان القلب رافعا له  ،وهنا كذلك؛ إذ لو مل

تقلب بالتقديم والتأخري النقلبت األلف التي هي مدة ثالثة يف املفرد مهزة،
وبعدها مهزة هي الم الكلمة ،فتجتمع اهلمزتان ،ولو أخرت األلف من اهلمزة
وصار صلآى كصحارى ثم تقلب اهلمزة ياء مل جتتمع اهلمزتان.
ومجع صلية صلئي هبمزة بعد ياء.
(وشوايا مجع شاوية ) من شويت اللحم ،أصله :شواوي ،فقلبت الواو التي
هي بعد األلف مهزة كام يف أواول ،فصار شوائي ،ثم قلبت الياء ألفا واهلمزة ياء،
(بخالف) ما كان مجع فاعلة من الناقص املهموز العي (نحو :شواء مجع شائية،

من شأوت) أصلها شائوة ،فقلبت الواو ياء النكسار ما قبلها ،فقيل« :شائية» بياء
بعد مهزة بعد ألف ،ثم مجع عىل شوائي كجواري ،ثم أعل إعلهلا( .وبخالف)
( )1فيصري خطائي أيضا.
( )2إنام قال« :والظاهر» ألن الريض ذكر أن خلف اخلليل ليس إال يف فاعل من األجوف املهموز
اللم ويف مجعه عىل فواعل ،ويف كل مجع أقىص ملفرد المه مهزة قبلها حرف مد .منه.
( )3بالتقديم والتأخري.
( )4أي :الجتامع اهلمزتي.
( )5عطف عىل قوله« :فيصري مجع صلءة  ».الخ ،وإنام آخره عنه للخلف الواقع يف صلءة دون صلية.
إملء.
( )6وإنام مل تقلب العي يف شاوية مهزة كام يف قائلة وبائعة ألن فعلها مل تعل عينه نحو :شوى يشوي.
جاربردي.

واء وج ٍ
ما كان مجع فاعلة من األجوف املهموز اللم (نحو :ش ٍ
واء) مجع شائية

وجائية ،أصلهام شايئة وجايئة -هبمزة بعد ياء-؛ إذ األول من املشيئة ،والثاين
من املجيء ،فقلبت الياء مهزة كبايعة (عىل القولي) أي :قول اخلليل وسيبويه
(فيهام) أي :يف جواء وشواء ،فإن أصلهام شواي ٌء وجواي ٌء؛ ألن الواو بدل عن
ألف فاعلة ،واأللف جمتلبة للجمع ،فيقع بعدها

عي الكلمة وهي ياء،

فعند سيبويه تقلب مهزة كجمع بائعة ،ثم تقلب الثانية ياء كام تقدم .
وعند اخلليل تؤخر إىل موضع اهلمزة  ،فل تقلب يف هذه األمثلة ونظائرها
الياء ألفا واهلمزة ياء؛ ألنه ملا كان املفرد كاجلمع يف أن فيه ياء بعد مهزة بعد ألف
ُطوبق باجلمع مفرده.
(وقد جاء) يف مجع إداوة وهي املطهرة (أداوى ،و)يف مجع علوة وهي ما
يعلق عىل البعري بعد محله كالسقاء (عالوى ،و)يف مجع هراوة -وهي العصا-
(هراوى) بإبقاء الواو فيهن ،يعني والقياس« :أدايا» و«عليا» و«هرايا» ،فإن
أصله أدائو وعلئو وهرائو ،ثم يصري :أدائي وعلئي وهرائي ،بقلب املدة الثالثة
مهزة كام يف رسالة ،ثم قلبت الواو ياء ،ثم تقلب الياء ألفا واهلمزة ياء ،فتصري
أدايا وعليا وهرايا كمطايا ،ولكنهم قلبوا اهلمزة واوا فيه (مراعاة للمفرد) ملا
ثبت فيه الواو .ومقتىض كلم الريض أن قلب اهلمزة واوا يف مثله قياس فيام مجع
منه اجلمع األقىص ،ومل يراعوا املفرد يف نحو :شوايا مجع شاوية بأن يقولوا:
شواوى؛ ألنه ملا كان أصله شواوي فقلبت الواو التي بعد األلف مهزة كام يف
أوائل مل تقلب اهلمزة بعدُ واوا؛ لئل يكون عودا إىل ما فر منه ،فرجع فيه من
مراعاة املفرد إىل اجلري عىل األصل الذي هو قلب اهلمزة ياء فقيل :شوايا.
( )1أي :بعد ألف اجلمع.
( )2ويعل إعلل قاض ،فوزنه عنده فواع.
( )3ثم يعل إعلل قاض ،فوزنه عنده فوال بعد اإلعلل.

ثم ذكر نوعا آخر من إعلل الواو والياء المي فقال( :وتسكنان يف) الفعل
املضارع ،أعني (باب يغزو) الواوي (و)باب (يرمي) اليائي ،إذا كانا (مرفوعي)
يرمي؛ خلفة الفتحة.
لثقل الضمة عليهام ،ال منصوبي نحو :لن َ
يغزو ولن َ
(و)تسكن (الياء) أيضا سواء كانت منقلبة عن الواو (يف) نحو( :الغازي)

أصله الغازو ،فقلبت الواو ياء لوقوعها مكسورا ما قبلها ،أو أصلية (و) ذلك نحو:
(الرامي رفع ًا وجر ًا) أي :حال كون كل منهام مرفوعا وجمرورا؛ لثقل الضمة
والكرسة عىل الياء يف اآلخر ،ال نصبا نحو :رأيت الرامي؛ خلفة الفتحة.
(والتحريك يف) حال (الرفع) للواو يف نحو :يغزو ،أو للياء يف نحو :يرمي
والرامي (و)يف حال (اجلر يف الياء) إذ ال جر عىل الواو
الواو فكقول الشاعر:
ـلو ُق ِّيضــت
إذا قلت عل القلــب يسـ ُ

(شاذ) أما الرفع يف

هــواجس ال تنفــك ُت رغريــه بالوجــد

وأما يف اليائي فلم أظفر له بشاهد يف الفعل  ،وأما يف االسم فكقول الشاعر:
العــوس ُشــ ّحاح
قــد كــاد يــذهب بالــدنيا ولــذهتا
مــوا ٌل ككبــاش ُ
وأما يف اجلر فكقوله:
( )1إذ الواو تقلب ياء حال كون قبلها كرسة .ألنه ليس يف األسامء املتمكنة ما آخره واو قبلها حركة.
جاربردي.
( )2البيت ألب اهلندي عبد املؤمن بن عبد القدوس .الشاهد فيه «يسلو» ،حيث أظهر الضمة
عىل الواو شذوذا.
( )3شاهده يف الفعل قوله:
ـاوي عنـــدي غـــري مخـــس دراهـــم
فعوضـــني منهـــا غنـــائي ومل تكـــن
تســ ُ
( )4البيت جلرير بن عطية ،وقوله« :كاد» يروى مكانه «كان» ،وقوله« :ولذهتا» يروى «وهبجتها».
واملوال :مجع موىل ،وله معان كثرية ،منها السيد ،وهو املراد هنا .والكباش :مجع كبش.
والعوس :اسم مكان أو قبيلة .وشحاح :مجع شاح ،وهو السمي .والشاهد فيه قوله« :موا ٌل»،
حيث حرك الياء بالضم شذوذا.

مـــا إن رأيـــت وال أرى يف مـــديت

كجـــواري يلعـــبن يف الصـــحراء

(كالسكون) فإنه شاذ (يف النصب) أما الواو فكقوله:
وفارســها املشــهور يف كــل موكــب
وإين وإن كنــت ابــن ســيد عــامر
فــام ســودتني عــامر عــن وراثــة

أســـمو بـــأم وال أب
أبـــى اهلل أن
ر

وأما الياء يف الفعل فكقوله:
فآليــت ال أرثــي هلــا مــن كللــة

ـي حممــدا
وال م رر َوحــي حتــى ُتلقـ ر

وأما يف االسم فكقوله:
ولــــــو أن واش بالياممــــــة داره

وداري بأقىص حرضموت اهتدى ليــا

(واإلثبات) أي :وكاإلثبات فإنه شاذ (فيهام) أي :يف الواو والياء (ويف

األلف) أيضا (يف حال اجلزم).
أما الواو فكقوله:
هجــوت زبّ ـان ثــم جئــت معتــذرا

مــن هجــو زبــان مل هتجــو ومل تــدع

وأما الياء فكقوله:
أمل يأتيـــــك واألنبـــــاء َتنرمـــــي

بـــام القـــت لبـــون بنـــي زيـــاد

ف ُيقدر يف الرضورة الضمة يف الواو والياء ليحذفها اجلازم؛ ألن اجلازم ال بد له
( )1البيت ألب صدقة الديري .واالستشهاد بالبيت يف قوله« :كجواري» ،حيث حرك الياء بالكرس شذوذا.
( )2البيت لعامر بن الطفيل العامري .وسودتني :جعلتني سيدا ،وعامر :اسم قبيلة .والشاهد فيه
«أسمو» ،حيث سكن الواو يف حال النصب شذوذا.
( )3البيت لألعشى .واالستشهاد به عىل قوله« :تلقي» ،حيث سكن الياء يف حال النصب شذوذا.
( )4البيت ملجنون ليىل .واالستشهاد به يف قوله« :واش» ،حيث سكن الياء يف حال النصب شذوذا،
ثم حذفت اللتقاء الساكني.
( )5البيت ينسب ألب عمرو بن العلء ،وزبان صفة له .واالستشهاد بالبيت عىل إثبات الواو يف
«هتجو» يف حال اجلزم شذوذا.
( )6البيت لقيس بن زهري العبيس .واالستشهاد به يف قوله« :يأتيك» حيث أثبت الياء يف حال اجلزم شذوذا.

الضمة عىل الواو ُ
َ
أثقل منها عىل الياء.
من عمل ،وتقديرها يف الياء أوىل وأكثر؛ ألن
وأما يف األلف فكقوله:
ِّ
فطلـــق
إذا العجـــوز عضـــلت

وال ترضــــــــاها وال ِّ
متلـــــــق

وتقدير الضمة يف األلف أبعد؛ ألهنا ال حتتمل احلركة.
ثم ذكر نوعا آخر من إعلهلام المي فقال( :وحتذفان يف) املتصل به ضمري
مجع املذكر أو املخاطبة من مضارع أو أمر (نحو :يغزون) أصله يغزو ،حلقه واو
اجلمع فحذفت الواو األوىل للساكني.
(ويرمون) أصله يرمي ،حلقه واو اجلمع فحذفت الياء للساكني ،ثم ضمت
امليم لتسلم الواو؛ إذ هي كلمة تامة ال ُتغري.
(واغزن) يا قوم ،أصله :ر
اغ ُزو  ،حذفت الواو ملعاملته معاملة املجزوم ،ثم
أحلق به واو اجلمع فصار :اغزوا ،فلحقته نون التأكيد فسقطت الواو للساكني.
(واغزن) يا هند ،أصله :اغزو ،حذفت الواو ملعاملته معاملة املجزوم ،وأحلق به
ياء املخاطبة فصار :اغزي ،ثم أحلق به نون التأكيد فسقطت الياء للساكني.
(وارمن) يا قوم ،أصله «ارمي» للمفرد ،ثم ارم ،ثم ار ُموا ،ضمت امليم
ألجل الواو ،فلحقته نون التأكيد فسقطت الواو للساكني.
(وارمن) يا هند ،وأصله بعد حذف الياء التي هي الم :ارمي ،ثم حلقه نون
التأكيد فحذفت الياء.
(« )1غضبت» نخ.
( )2البيت لرؤبة بن العجاج .واالستشهاد بالبيت يف قوله« :وال ترضاها» ،حيث أثبت األلف
يف حال اجلزم شذوذا.
( )3فصار يغزوون ،استثقلت الضمة عىل الواو فحذفت ،ثم حذفت الواو األوىل التي هي
الم الكلمة اللتقاء الساكني.
( )4هذا مبني عىل خلف ما اختري يف التقاء الساكني من كون أصله اغزووا ،فهذا مبني عىل مذهب
الريض من أن الضامئر حلقت باملفرد بعد جزمه.

وتقول يف أمر املخاطبة من وأى يئي بمعنى :وعد يعد :إن يا هندُ  ،وأصله:
إي؛ ألنه مأخوذ من املضارع ،وأصل املضارعَ :ي رؤئي ،كوعدت توعد،
ر
حذفت الواو عىل القياس  ،فبقي َيئي ك َيعد ،ثم حذفت ياء املضارع لألمر،
إي يا زيد ،حذفت الياء ملعاملته معاملة املجزوم ،فبقي إ يا زيد ،فأحلقت به
فبقي ر
ياء ضمري املخاطبة فقيل :إ ري يا هند ،ثم أحلق به نون التأكيد
قال الشاعر:
إن هنـــــدُ املليحـــــ ُة احلســـــنا ُء

فحذفت الياء،

َو رأ َي مـــن أضـــمرت خلـــل وفـــاء

بالضم عىل «هند» ألهنا منادى مفرد معرفة ،أي :عدي يا هند ،وجيوز يف صفتها -
أعني :املليحة -الرفع والنصب ،وكذا احلسناء ،لكنه يف البيت منصوب.
وملا ذكر اإلعلل القيايس ونبه يف كثري من األنواع عىل الشاذ منه أو عىل
بعضه ذكر أن َثم أشياء قد تعل ليست بقياسية فقال:

(ونحو :ي ٍد ود ٍم) واألصل :يدر ٌي و َد رم ٌي -بسكون العي -عند سيبويه،
لقوهلم يف اجلمع :أيد كأ رف ُلس ،ودماء كظباء ،وليس لك أن ُت رقد َم عىل حركة

العي إال بدليل .وقيلَ :ف َعل -بالتحريك-؛ بدليل قوله:
وهتضـــام
َيـــدَ َيان بيضـــاوان عنـــد ُحم ّلـــم
قـــد متنعانـــك أن تضـــام ُ
وقوله:
ولـــو أنـــا عـــىل حجـــر ُذبحنـــا
وأجيب بالشذوذ ،فل حجة يف ذلك.
( )1لوقوعها بي ياء وكرسة أصلية.
( )2فالتقى ساكنان.
( )3أي :احلسناء ،منصوب عىل حمل املنادى.

جـــرى الـــد َم َيان بـــاخلرب اليقـــي

وض ِّعف بأن اليائي اللم أكثر.
وقيل :إن «دما» واوي اللمُ ،
(واسم) أصله :س رم ٌو (وابن) أصله بَن ٌَو (وأخ) أصلهَ :
أخ ٌو (وأخت)
أصله َ
أخ ٌو ،فحذفت اللمات فيها اعتباطا ونسيا ،إال يف أخت فقد عوض
عنها التاء كام تقدم ،و(ليس بقياس) ملا عرفت من عدم شمول يشء من
األقيسة السابقة هلا ،بل قياس بعضها

اإلبقاء ،وقياس بعضها القلب

إىل األلف .
وال بأس أن نلحق بباب اإلعلل نبذة مأخوذة مام ذكره نجم األئمة تتعلق
بالواو والياء مام له مزيد نفع يف حل بعض ألفاظ الكتاب ،وال سيام يف مسائل
التمرين كام سيتضح إن شاء اهلل تعاىل ،فنقول:
إذا اجتمع يف كلمة ياءان متحركتان واألخرية ال ٌم ،وحركتها الزمة،
ومل جيز قلبها ألفا ،وال إدغام األوىل فيها -فاألوىل قلبها واوا نحو :ح َيوان ،
خلفا لسيبويه ،فإنه يبقي اليائي عىل حاهلام  ،وحيوان عنده شاذ.
وإن اجتمع ثلث ياءات واألوىل مدغمة يف الثانية ،ومل يكن ذلك يف الفعل
واجلاري عليه ،واألخرية طرف أو يف حكمه ،ومل يمكن قلبها ألفا -فإن كانت
املشددة غري مكسورة قلبت الثالثة واوا كحيوان عىل وزن ف ري َعلن،
كم َعية،
وعند سيبويه :حي َيان .وإن كانت املشددة مكسورة حذفت الثالثة نسيا ُ
أح ّي كام تقدم يف التصغري.
خلفا ألب عمرو يف نحوَ :
( )1يد ،ودم ،واسم؛ لسكون ما قبل حرف العلة.
( )2لتحرك حرف العلة مع انفتاح ما قبله.
( )3إنام مل جيز قلب الثانية ألفا لعدم موزانة الفعل كام مر .ريض .وفيه نظر؛ ألنه قد تقدم أن ذلك
إنام اشرتط يف إعلل العي ال اللم ،فاألوىل أن يقال :لعدم تطرفها .منه.
وإنام مل جيز اإلدغام ألن فعلن من املضاعف نحو «رددان» ال يدغم كام جييء يف باب اإلدغام.
( )4فيقول :حييان.

وإن كانت الثانية مدغمة يف الثالثة ،وكانت األوىل ثالثة الكلمة متحركا ما
قبلها -قلبت واوا ،كام إذا بنيت من الرمي مثل «محصيصة » قلتَ :ر َمو ّية
كرحوية ،ويفتح ما قبل الواو لتسلم إن كان مكسورا نحوَ :ع َموي.
وإن كانت األوىل رابعة الكلمة ففي النسب حتذف عىل األفصح كقايض
كام تقدم ،ويف غري النسب تقلب واوا ،تقول عىل وزن خ ري َث ُعور

من الرمي:

َر ري َموي ،واألصلَ :ر ري َم ُيوي ،قلبت الواو ياء وأدغمت يف األخرية ،ثم كرست
الضمة وقلبت الياء واوا.
وإن مل يكن منها يشء مدغام يف يشء ،فإن كانت الثالثة تستحق قلبها ألفا
محر
قلبت ،كام إذا بنيت من حيي مثل ا ر َ

قلبتها ألفا نحو :ا رح َي َيا ،ثم إن أدغمت

كام يف اقتتل قلت :حيا ،وإن مل تدغم قلبت الثانية واوا نحو :احيوى.
وجنَدل -فلك
وإن مل تستحق ذلك -كام إذا بني من حي َي مثلُ :هدَ بد َ
وحيا ،بقلب الثانية ألفا لتحركها وانفتاح
حذف الثالثة نسيا فتقولُ :حيا َ
ما قبلها ،ولك قلب الثانية واوا كام يف حيوان فتسلم الثالثة  ،فيصري ُح َيويا
وح َيويا  ،وال تعل الثالثة إعلل ياء قاض من دون قلب الثانية واوا،
َ
خلفا ملا سيأيت من كلم املصنف يف مسائل التمرين.
وإن اجتمع أربع ياءات يف غري النسبة :فإن كانت األوىل فقط مدغمة يف الثانية -
( )1احلمصيصة -بالصاد املهملة :-بقلة احلمقاء.
( )2بالثاء املثلثة واخلاء املعجمة والراء :اليسء اخللق .قاموس.
( )3قبل اإلدغام؛ ألن أصله :امحرر ،فتصري احييي ،حتركت الثالثة وانفتح ما قبلها فقلبت
ألفا فصار احييا.
( )4عطف عىل قوله« :فإن كانت الثالثة تستحق قلبها ألفا» أي :وإن مل تستحق قبلها ألفا.
( )5الجتامع ثلث ياءات.
( )6لزوال اجتامع الياءات .أي :تسلم من احلذف نسيا .منه .أما يف النصب فظاهر ،وأما يف الرفع
فألنه يعل إعلل قاض.
( )7يف حال النصب.

كام إذا بنيت من حيي مثل :جحمرش -فلك قلب الثالثة واوا لتسلم الرابعة،
فتقولَ :حيو  ،ولك حذف الرابعة نسيا وقلب الثالث ألفا ،فتقول :ح ّيا.
وإن كانت الثانية فقط مدغمة يف الثالثة -كام إذا بنيت مثل « ُق َذ رعمل» من
َحي َي -حذفت الرابعة نسيا ،فتقولُ :ح َي ُّي.
وإن كانت األوىل مدغمة يف الثانية ،والثالثة يف الرابعة -كام إذا بنيت مثل
«ق رر َطعب» منه -بقيت املشددتان بحاهلام ،فتقول :حيي ،وكام إذا بنيت مثل
جيوز يف مثله إال ُق َضو ّية
« ُق َذ رعم ري َلة» من قىض قلتُ :ق َض ِّيية .واملازين مل ِّ

قياسا

عىل النسب ،ك ُق َصوية يف النسبة إىل ُق َصية ،وعليه بنى املصنف فيام سيأيت يف
مسائل التمرين إن شاء اهلل تعاىل.
وإذا اجتمع يف كلمة واوان متحركان يف الوسط ،ومل جيز اإلدغام -كام إذا
بنيت عىل َف َعلن -بفتح العي -من القوة -فاألوىل قلب الثانية ياء ،فتقول:
َق َويان ،خلفا لسيبويه فقالَ :ق َووان.
وإن كانت األوىل ساكنة ،وهام يف الطرف ،وانكرس ما قبلها -قلبتا يائي ،كام
إذا بنيت من ال َغزو عىل وزن فل ّز ،فتقول :غز ّي.
وإن اجتمع ثلث واوات يف الطرف ،واألخرية الم ،والثانية مدغمة يف
الثالثة -قلبت املشددة ياء بأي حركة حترك ما قبلها ،كق َو ّي عىل وزن ق َم رطر،
وقو ّي عىل وزن فل ّز ،و ُق ُو ُّي

عىل وزن ُق ُمدّ  ،إال أن يكون ما قبل األوىل

ب .
ساكنا فل قلب ،كقرطعب من الغزو ،فتقول :غ رز َوو كق رر َش ّ
( )1بعد إعلله إعلل قاض ،وأصله :حيوي.
( )2بحذف ياء فعيلة وقلب الم الكلمة واوا كام يف التصغري.
( )3ثم تقلب الضمة كرسة كام تقدم .منه.
( )4القمد :القوي الشديد.
( )5القرشب :الضخم الطويل من الرجال .وقيل :اليسء احلال.

فإن كانت الواوات يف الوسط بقيت ،نحو :ا رق َوول عىل مثال :اغدر َد رو َدن،
واألخفش قد يقلب األخرية ياء فتنقلب الثانية أيضا نحو :ا رق َوي َل.
وإن اجتمع أربع واوات والثالثة مدغمة يف الرابعة قلبتا يائي ،تقول
من قو َي عىل مثال «ق رر َط رعب» :قوي ،وإن مل تكن مدغمة فيها بقيت
بحاهلا

جح َمرش» من القوة :قوو ،وعند
عند سيبويه ،يقول يف مثل « ر

األخفش :ق َو ّي .

( )1الجتامع الواوات ،فتنقلب الثانية ياء الجتامعها مع الياء وسبق الياء بالسكون .وسيبويه
مل يبال بذلك لتوسطها.
( )2أي :الثالثة ،وأما الرابعة فتقلب ياء النكسار ما قبلها ،ثم أعل إعلل قاض.
( )3قلبت الثالثة ياء لقرهبا من الطرف مع استثقال اجتامع ال واوات ،وأما الرابعة فلنكسار
ما قبلها.

وملا فرغ من اإلعلل رشع يف اإلبدال فقال( :اإلبدال :جعل حرف مكان
ٍ
حرف غريه ) فهو أخص من التعويض؛ إذ ال يلزم يف التعويض أن جيعل

العوض يف موضع املعوض عنه كالتاء يف عدة وزنة وغريهام  .وأعم من
القلب؛ الختصاص القلب بجعل حرف من حروف العلة أو اهلمزة مكان
اآلخر منها .وكأنه أتى بلفظ «غريه» إشارة إىل ذلك ،أي :حرف مغاير له أي
مغاير كان  ،وإال فل حاجة إليه يف احلد كام ال خيفى.
ولو زاد عىل احلد« :لغري اإلدغام» لكان صوابا؛ لئل يرد نحو :اظ َلم .
(و)ملا كان اإلبدال خلف األصل مل يكن للحكم به بد من علمة يعرف هبا،
فذكر أنه (يعرف بأمثلة اشتقاقه) أي :اشتقاق اللفظ الذي فيه احلرف املبدل،
يعني األمثلة التي اشتقت مام اشتق منه اللفظ الذي فيه اإلبدال (كرتاث) أصله
وراث ،فإن أمثلة اشتقاقه من «ورث» و«وارث» و«موروث» مجيعها مشتق من
الوراثة ،كام أن تراثا مشتق منها( .وأجوه) يف وجوه ،فإن أمثلة اشتقاقه من
«توجه» و«مواجه» و«وجه» مشتقة من الوجه الذي اشتق أجوه منه.
فإذا كان يف مجيع أمثلة اشتقاقه مكان حرف منه حرف آخر عرفت أن احلرف
الذي هو فيه بدل مام هو ثابت يف مكانه يف أمثلة اشتقاقه.
( )1احرتز بقوله« :غريه» عن رد املحذوف يف مثل أب وأخ يف النسب ،فإنك جتعل حرفا مكان
حرف هو نفسه ال غريه ،فل يسمى إبداال.
( )2اهلمزة يف ابن واسم .جاربردي.
( )3أي :ال خيتص بحروف العلة أو اهلمزة.
( )4أصله :اظتلم ،فجعل الظاء مكان التاء إلرادة اإلدغام ،وال يسمى إبداال؛ ألن الظاء ليس
من حروف اإلبدال .جاربردي.

(وبقلة استعامله) أي :اللفظ الذي فيه البدل بالنسبة إىل استعامل لفظ آخر.
يعني إذا كان لفظان بمعنى واحد ،وأحدهام أقل استعامال من اآلخر ،وال فرق
بينهام لفظا إال بحرف يف أحدهام يمكن أن يكون بدال من احلرف الذي يف مثل
ذلك املوضع من األكثر استعامال (كالثعايل) مجع الثعلب ،فإنه بمعنى الثعالب،
واألول أقل استعامال من الثاين -فإن ذلك احلرف الذي يف األقل بدل من الذي
يف األكثر .ولو قيل يف هذه الثلثة األمثلة ونحوها :إنه يعرف اإلبدال فيها بأصل
اللفظ -لكان أخرص.
(وبكونه) أي :اللفظ الذي فيه حرف (فرع ًا) للفظ آخر فيه حرف آخر مكان
حرف اللفظ األول ،كاملصغر للمكرب (واحلرف) الذي اختلف فيه األصل والفرع
(زائد ،كضويرب) يف ضارب فإنه فرع لضارب ،وكل من األلف فيه والواو يف
ضويرب زائد ،فيعرف أن الواو يف ضويرب بدل من ألف ضارب.
(وبكونه) أي :اللفظ الذي فيه حرف (فرع ًا) للفظ آخر فيه حرف آخر يف
مكان حرف اللفظ األول (وهو أصل) أي :واحلال أن ذلك احلرف املخالف ملا
يف اللفظ األول من األصول التي هي الفاء والعي واللم (كمو ٍ
يه) يف تصغري

ماء فإنه فرع له ،واحلرف من األصول ،أعني األلف واهلمزة ،فبالتصغري يعرف
أن أصلهام الواو واهلاء ،أبدلتا ألفا ومهزة كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.
واحلاصل أن احلرفي اللذين فيهام االختلف يف اللفظي إن كانا زائدين فام يف
الفرع هو البدل ،وإن كانا أصلي فام يف األصل هو البدل.
وال خيفى أن العبارة قارصة عن تأدية هذا املعنى؛ إذ ال يعلم منها إال أنه
يعرف بام ذكر كون احلرف يف أحد اللفظي ال عىل التعيي

بدال من اآلخر.

( )1وال يعرف أهيام بدل من اآلخر ،بل معرفة ذلك موقوفة عىل يشء آخر وهو أن ينظر يف الفرع فإن
زال منه موجب اإلبدال الذي يف األصل ،كام زال يف مويه علة قلب الواو ألفا بانضامم ما قبلها،
وعلة قلب اهلاء مهزة وهو وقوع اهلاء التي هي كحرف العلة بعد األلف التي كالزائدة عرفت أن
=

وأيضا العلمة األخرية ال تطرد ،أال ترى إىل ختلفها يف نحوَ :غزو و ُغ َز ّي .
(وبلزوم ٍ
ٍ
جمهول) أي :يعرف اإلبدال بأنك إن مل حتكم يف الكلمة بكون
بناء
حرف فيها بدال من حرف آخر لزم بناء جمهول (كهراق) املاء بمعنى أراقه ،فإنك
إن مل حتكم بأن اهلاء بدل لزم بناء « َه رف َعل» وهو جمهول ،يعني :ليس من األبنية
املعروفة( .و)مثله (اصطب وادارك) يف اصترب وتدارك ،فإنك لو مل حتكم بإبدال
الطاء يف األول والدال يف الثاين لزم بناء «افطعل» و«افا َعل» وهام جمهوالن .
ولو ترك «ا ّدارك» لكان أوىل؛ ألن جعل احلرف فيه مكان احلرف لإلدغام،
وليس مام نحن فيه كام عرفت وكام سيأيت.
قال الريض« :ولقائل أن يمنع لزوم بناء جمهول يف افطعل وافاعل ،وذلك بأن
يقول :كل ما هو عىل هذين الوزني وفاء األول حرف إطباق ،وفاء الثاين دال أو
ثاء

أو تاء أو غريهام مام جييء يف بابه -فإن بعد فاء األول طاء ،وقبل فاء الثاين

حرفا مدغام فيه ،فهام بناءان مطردان ال جمهوالن .بىل ،يعرف كون احلرفي يف
البنائي بدلي بأن الطاء ال جييء يف مكان تاء االفتعال إال إذا كان قبلها حرف
إطباق ،وهي مناسبة للتاء يف املخرج ،وملا قبلها من حروف اإلطباق باإلطباق،
فيغلب عىل الظن إبدال التاء طاء؛ الستثقاهلا بعد حرف اإلطباق ،ومناسبة الطاء
حلرف اإلطباق والتاء ،وكذا الكلم يف احلرف املدغم يف نحو :ادكر واثاقل».
حرف الفرع أصل ،وإن عرض يف الفرع علة اإلبدال التي مل تكن يف األصل كام عرض بضم فاء
ضويرب علة قلب ألف ضارب واوا عرفت أن حرف الفرع فرع .ريض.
( )1فإن احلرف الذي اختلف األصل والفرع فيه -وهو الواو -من األصول؛ إذ هو الم الكلمة،
وليس ما يف األصل هو البدل ،بل الذي يف الفرع هو البدل ،وهو الياء فإهنا بدل من الواو.
و ُغزَ ّي مصغر غزو املذكور.
( )2ومع احلكم باإلبدال يكون افتعل وتفاعل وهام معروفان.
( )3قوله« :كل ما هو» مبتدأ ،وقوله« :فإن بعد فاء األول  ».الخ خرب.
( )4الدال نحو :ادارك ،والثاء نحو :اثاقل ،والتاء نحو :اتارك.
( )5أي :الطاء.
( )6أي :التاء.

(وحروفه) املشهورة التي تكون بدال عن حروف ُأخر أربعة عْش ،جيمعها

قولك( :أنصت يوم جد ٍ
طاه زل ).

وقلنا« :املشهورة» ألنه قد جييء غريها عىل سبيل القلة والشذوذ ،كالشي من
الكاف يف :حرش ،بمعنى :حرك .والثاء من الفاء نحو :ثروغ بمعنى فروغ ،
من التفريغ .والباء من امليم نحوَ :ما اسبك؟ أي :ما اسمك؟ .واحلاء املهملة من
اخلاء املعجمة يف الشعر ،قال:
غمـــر األيـــادي كـــريم الســـنح

أبلـــج مل يولـــد بـــنجم الشـــح

والراء من اللم نحو :نثر الدرع ،أي :نثلها  .والفاء من الثاء نحو :قام زيد
ُف ّم عمرو ،وجدث وجدف .والكاف من القاف ،يقال :عرب ُقح
ومن التاء قال:
وطاملــــــا عنّيتنــــــا إليكــــــا
يـــا ابـــن الـــزبري طاملـــا عصـــيكا

وكح.

وجيوز أن يكون وضع الضمري املنصوب موضع املرفوع .والعي املهملة
من اهلمزة يف :أن ،وهي عنعنة متيم؛ ألهنا يف لغتهم ،قال:
مــاء الصــبابة مــن عينيــك مســجوم
أع ـ رن ترســمت مــن خرقــاء منزلــة
َ
(وقول بعضهم) يعني به جار اهلل العلمة رمحه اهلل :إن حروف اإلبدال
( )1أنصت :من اإلنصات ،ويوم :ظرفه ،وجدُّ  :مبتدأ مضاف إىل طاه ،وهو َع َلم ،وزل :من الزلل،
وهو خرب املبتدأ ،والظرف مضاف إىل اجلملة ،أي :أنصت يف هذا اليوم .جاربردي.
( )2ثروغ الدلو :مجع ثرغ -بفتح فسكون -وهو ما بي عراقي الدلو ،ويف القاموس :الفرغ :خمرج
املاء من الدلو بي العراقي.
( )3السنح -بكرس فسكون :-األصل ،وأصله السنخ باخلاء ،فأبدل منها حاء مهملة ،وهو حمل
االستشهاد بالبيت .والشح :البخل.
( )4أي :ألقاها عنه.
( )5أي :خالص.
( )6الشاهد يف قوله« :عصيك» ،وقد اختلف يف ذلك ،قال ابن هشام يف املغني :الكاف بدل من التاء
بدال ترصيفيا ،ال من إنابة ضمري عن ضمري كام ظن ابن مالك.

جيمعها( :استنجده يوم طال -وهم يف نقص الصاد والزاي؛ لثبوت) إبداهلام
من السي يف (رساط وسقر) إذ قالوا فيهام (رصاط وزقر ،ويف زيادة السي) مع
أنه مل يثبت إبداهلا يف موضع.
(ولو أورد) يف االستدالل عىل أن السي من حروف اإلبدال االصطلحي
إبدا ُلـها من تاء االفتعال يف استمع؛ إذ يقال( :اسمع -ورد) مجيع ما يبدل من
تاء االفتعال أو غريها ليحصل إدغام ،نحو الذال يف (اذكر ،و)الظاء يف (اظلم)

أصل األول :اذتكر ،والثاين :اظتلم ،فأبدلت التاء ذاال يف األول وظاء يف الثاين،
فيلزم أن يكونا من حروف اإلبدال ،وليسا منه اتفاقا؛ ألن ما أبدل لإلدغام
ال يسمى بدال يف االصطلح ،وكذلك غريهام مام يبدل لإلدغام.
اسمع» هو متمسك الزخمْشي رمحه اهلل،
ومفهوم كلم املصنف أن « ّ
وقال الريض :متسك الزخمْشي بأن السي بدل من الشي يف السدة والشدة،
ور رحل مشدودة ،والشي أصل؛ ألهنا أكثر ترصفا.
ور رحل مسدودة َ
َ
وقالوا :إن استخذ ،أصله :اختذ من التخذ ،فهي بدل من التاء ،وقيل :إن
أصله استتخذ ،فإذا ال حجة فيه.
إذا عرفت هذا فقد ثبت أن حروف اإلبدال املشهورة هي األربعة عْش،
وهي :اهلمزة ،واأللف ،والياء ،والواو ،وامليم ،والنون ،والتاء ،واهلاء ،واللم،
والطاء ،والدال ،واجليم ،والصاد ،والزاي ،فْشع املصنف يف بيان مواضع
إبداهلا عىل هذا الرتتيب فقال( :فاهلمزة) تبدل (من مخسة هي :حروف اللي)

ثلثة (و)الرابع (العي ،و)اخلامس (اهلاء ،فمن اللي إعالل) ملا عرفت أن
تغيري حرف العلة قيايس ،إما (الزم) وذلك يف (نحو :كساء ورداء) مام وقعت
فيه الواو والياء متطرفتي بعد ألف زائدة ،سواء كانتا أصليتي
( )1ككساء ورداء.

كام مر ،أو ال

كعلباء؛ فإن اهلمزة فيه ويف نحوه من امللحقات أصلها األلف املنقلبة عن الياء
الزائدة لإلحلاق؛ بدليل إتياهنم بالياء إذا أنثت نحو :درحاية ودعكاية .
(و)يف اسم الفاعل الثلثي معل فعله نحو( :قائل وبائع ،و)فيام وقعت فيه
الواو يف األول بعدها واو متحركة -عىل ما قال املصنف  -نحو( :أواصل)

وقد تقدم ما ذكره الريض .
(و)إما (جائز نحو :أجوه وأوري) مام وقعت فيه واو مضمومة ضمة
الزمة  ،يف األول كانت أو يف الوسط  ،والتي يف األول سواء كانت جمردة أو
كان بعدها واو ساكنة

مطلقا

عند املصنف ،وعىل ما ذكره الريض يشرتط

مع ذلك أن تكون زائدة منقلبة عن حرف زائد كأوري .
(وأما) إبدال اهلمزة من األلف للفرار من التقاء الساكني يف املغتفر
(نحو :دأبة وشأبة ،أو) لغريه

نحو( :العأمل ونأر) وأصل ألفه الواو بدليل

أنوار ونويرة (و)من الياء يف (شئمة

) وأصلها الياء( ،و)من الواو يف (مؤقد)

( )1بدحراج وقرطاس.
( )2يقال :رجل درحاية -بالكرس -أي :قصري سمي بطي .والدعكاية -بالكرس -اللحيم
واللحيمة طويل كان أو قصريا .قاموس .والتاء الزمة كام يف خزاية ،فلذا مل تقلب الباء،
بخلف حرباءة .ريض.
( )3إشارة إىل ما قال الريض من أنه ال يشرتط حترك الثانية.
( )4قال الريض يف رشحه يف باب إعلل الفاء :وقول املصنف« :إذا حتركت الثانية» هذا رشط
مل يشرتطه الفحول من النحاة كام رأيت  .الخ .وقال يف هذا الباب :قوله« :وأواصل» ضابطه
كل واوين يف أول الكلمة ليست ثانيتهام زائدة منقلبة عن حرف آخر.
( )5احرتاز عن ضمة اإلعراب والضمة للساكني.
( )6نحو :أدؤر وأنؤر.
( )7نحو :أوري.
( )8أي :زائدة أم ال ،منقلبة عن زائد أم ال.
( )9ينظر كلم الريض يف إعلل الفاء.
( )10أي :لغري الفرار من التقاء الساكني ،ولكن لتقارب خمرجي األلف واهلمزة .ريض بترصف.
( )11الشئمة :الطبيعة ،وأصله :الشيمة فهمز .من حوايش رشح الريض.

أصله موقد بالواو (فشاذ) إذ ال قياس يؤدي إليه.
(و)إبداهلا من العي يف (أباب بحر) يعني عباب بحر ،أنشد األصمعي:
...........................
أبـــاب بحـــر ضـــاحك هـــزوق
اهلزوق :املستغرق يف الضحك (أشذ) مام ذكر أنه شاذ؛ ألنه مل يثبت قلب
ووجه ُه مع
العي مهزة يف موضع ،بخلف قلب الواو والياء واأللف مهزة.
ُ
قرب خمرجيهام.
الشذوذ ُ
(و)إبداهلا من اهلاء يف (ماء شاذ الزم) ووجهه مع الشذوذ تقارب
املخرجي ،وأصلهَ :م َو ٌه ،أبدل الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ،ثم شبه
اهلاء بحرف اللي خلفائها ،فكأهنا واو أو ياء واقعة طرفا بعد األلف الزائدة،
فقلبت ألفا ثم مهزة .وقالوا أيضا يف أمواه :أموا ٌء ؛ ملثل هذا ،قال:
تســـتن يف رأد الضـــحى أفياؤهـــا
وبلـــــدة قالصـــــة أمواؤهـــــا

إبدال اهلمزة فيام ذكر أعم من أن تكون بواسطة -كإبداهلا من الواو
يف «كساء» ،ومن الياء يف «رداء» ،ومن اهلاء يف «ماء» ،فإنه بواسطة قلبها ألفا-
أو بغري واسطة ،كإبداهلا من الواو يف «أواصل» ،ومن األلف يف «دأبة»،
ومن الياء يف «شئمة» ،ومن العي يف «أباب بحر».

( )1واألباب :العباب ،كغراب ،وهو معظم املاء وكثرته .والرجز مل يوقف عىل قائله .وضحك
البحر كناية عن امتلئه.
( )2لكن اإلبدال يف ماء الزم ،ويف أمواء غري الزم .جاربردي.
( )3البيت من الرجز املشطور ،ومل يوقف عىل قائله .والواو واو رب ،وقالصة اسم فاعل ،من قلص
املاء يف البئر ،إذا ارتفع ،وأمواؤها :مجع ماء ،ويستن :معناه جيري يف السنن وهو الطريق،
ورأد الضحى :ارتفاعه ،وأفياؤها :مجع يفء وهو الظل .واالستشهاد بالبيت يف قوله« :أمواؤها»،
حيث قلب هاء أمواه مهزة.

(واأللف) تبدل من ثلثة ،وعىل ما يف بعض النسخ من زيادة اهلاء من أربعة
(من أختيها) يعني الواو والياء (ومن اهلمزة) ،ويف بعض النسخ (واهلاء)

بعد قوله :اهلمزة.
(فمن أختيها الزم يف) كل واو وياء حتركتا وانفتح ما قبلهام حقيقة أو حكام
عىل الْشوط املذكورة يف باب اإلعلل (نحو :قال) فإهنا بدل من الواو (وباع)

فإهنا بدل من الياء (وآل عىل رأي) وهو رأي الكسائي أن أصله َأول؛
ألهنم يؤولون إىل أصل واحد .وقيل :أصله أهل ،ثم أأل بقلب اهلاء مهزة،
ثم آل بقلب اهلمزة ألفا؛ ألنه مل يثبت قلب اهلاء ألفا

وثبت قلبها مهزة،

واحلمل عىل ما ثبت مثله أوىل.
(و)إبدال الواو الساكنة التي قبلها ياء مفتوحة ألفا يف (نحو :ياجل) أصله:
يوجل (ضعيف) وإن كان مطردا يف بعض اللغات كام تقدم  ،وضعفه لقلب
الواو املذكورة ألفا مع خفتها.
(و)إبدال الياء ألفا يف (طائي شاذ) لعدم املقتيض للقلب؛ إذ الياء الساكنة
خفيفة ،لكنه (الزم).

(و)إبداهلا

(من اهلمزة) الساكنة املفتوح ما قبلها (يف نحو :راس) عىل

سبيل اجلواز ،ويف نحو «آدم» عىل سبيل الوجوب.
ويف بعض النسخ( :ومن اهلاء يف ٍ
آل عىل رأي) وقد تقدم بيانه.

وتبدل أيضا من التنوين والنون يف :رأيت زيدا ،ولنسفعا.
( )1كأنه أراد أنه مل يثبت قلب اهلاء ألفا بحيث مل تتغري بعد ذلك ،وإال فقد تقدم أن اهلاء يف ماء
قلبت ألفا ثم مهزة .منه.
( )2يف قوله« :وشذ يف مضارع وجل ييجل».
( )3أي :األلف.

(والياء) تبدل من تسعة( :من أختيها ،ومن اهلمزة ،ومن أحد حريف
املضاعف  ،والنون ،والعي ،والباء) املوحدة( ،والسي) املهملة( ،والثاء)

املثلثة.
(فمن أختيها) يعني الواو واأللف (الزم) من الواو (يف) ما كانت فيه ساكنة
وقبلها كرسة (نحو :ميقات) ،أو متطرفة بعد كرسة (و)ذلك نحوٍ ( :
غار)

أو بعد ضمة (و)ذلك نحو( :أدل) مجع دلو ،أو متحركة مكسورا ما قبلها يف
مصدر أعل فعله (و)ذلك نحو( :قيام) ،أو يف مجع أعل مفرده نحو :ديار،
أو سكنت عي مفرده (و)ذلك نحو( :حياض) عىل ما تقدم.
(و)من األلف فيام وقعت فيه بعد كرسة اجلمع األقىص نحو( :مفاتيح)،
أو بعد كرسة التصغري (و)ذلك نحو( :مفيتيح)

(وشاذ) من األلف (يف نحو :حبيل) مام وقعت فيه األلف رابعة كام تقدم
يف الوقف (و)من الواو يف نحو( :صيم) كام تقدم يف اإلعلل ،وقد تقدم أهنام
مطردان يف بعض اللغات ،فكان األوىل أن يقول :ضعيف ،ال :شاذ.
(و)شاذ من الواو أيضا يف نحو( :صبية) أصله ص رب َوة( ،وييجل) يف يوجل
كام تقدم .قال أبو عيل :هو قياس عند قوم ،فهو ضعيف ،ال شاذ كياجل.
(و)إبداهلا (من اهلمزة) إذا كانت ساكنة مكسورا ما قبلها مطرد غري الزم
(يف) نحو( :ذيب) ،والزم يف نحو :ايت.
(و)أما إبداهلا (من الباقي) يعني باقي احلروف التسعة وهي الستة الباقية
بعد الواو واأللف واهلمزة -فهو (مسموع) ال يقاس عليه يف األغلب ،لكنه
(كثري يف) أحد حريف املضاعف ويف النون.
( )1من كل مثلي اجتمعا من أي احلروف الثامنية والعْشين.

فأما يف أحد حريف املضاعف فإما يف الثاين (نحو :أمليت) يف أمللت،
(وقضيت) يف قضضت

بمعنى :فرقت ،وكذا يف أمثاهلام من كل ثلثي مزيد

فيه جيتمع فيه مثلن وال يمكن اإلدغام لسكون الثاين ،أو ثلثة أمثال وأوهلا
مدغم يف الثاين ،فل يمكن اإلدغام يف الثالث ،فيكره اجتامع األمثال ،وال طريق
هلم إىل اإلدغام ،فيسرتحيون إىل قلب الثاين ياء لزيادة االستثقال .فإن كان
ثلثيا جمردا مل يقلب الثاين ،فل يقال يف مددت :مديت.
وإما يف األول يف وزن فعال إذا كان اسام ال مصدرا ،نحو :قرياط ودينار؛
بدليل قراريط ودنانري ،وهذا اإلبدال قياس؛ إذ ال جييء فعال غري مصدر إال
وأول حريف تضعيفه مبدل ياء؛ فرقا بي االسم واملصدر ،فل يبدل يف املصدر
نحوّ :
كذب كذابا.
(و)أما يف النون فذلك إذا وقعت بعد ياء يف اجلمع األقىص نحو( :أنايس)

مجع إنسان ،واألصل أناسي ،كالظراب مجع ال ّظربان  ،وجيوز أن يكون مجع
إنيس ،فل تكون الياء بدال من النون.
(وأما) إبداهلا من العي نحو( :الضفادي) أصله :الضفادع ،قال:
ولضــــــفادي مجــــــه نقــــــانق
ومنهــــل لــــيس لــــه حــــوازق
أي :لضفادع مجه ،أي :كثرية أصوات.
( )1بمعجمتي .قاموس .وظاهر كلم اجلاربردي أن قصيت بالصاد املهملة ،حيث قال :قالوا:
قصيت أظفاري يف قصصت .وجيوز أن يكون املراد بقصيت أظفاري أتيت عىل أقاصيها؛
ألن املأخوذ أطرافها ،وطرف كل يشء أقصاه .بلفظه.
( )2الظربان بفتح فكرس ،والظرباء :دابة تشبه القرد عىل قدر اهلر.
( )3املنهل :أصله اسم مكان ثم استعمل يف املورد من املاء ،واحلوازق -يروى باحلاء املهملة
والزاي :-وهي اجلوانب ،واجلم :مجع مجة ،وهي معظم املاء وجمتمعه ،والنقانق :أصوات
الضفادع ،واحدهتا نقنقة ،والشاهد فيه يف قوله« :الضفادي» ،حيث أبدل الياء من العي.
قال األعلم :هذا الرجز يقال :صنعه خلف األمحر .من رشح شواهد الشافية.

(و)من الباء يف (الثعايل) أصله( :الثعالب) مجع ثعلب ،قال:
مــن الثعــال ووخــز مــن أرانيهــا
هلـــا أشـــارير مـــن حلـــم ُتت َّمـــره
(و)من السي يف (السادي) أصله السادس ،قال:
فزوجــك خــامس وأبــوك ســادي
إذا مــــا عــــد أربعــــة فســــال
(و)من الثاء يف (الثايل) أصله :الثالث ،قال:
وأنــــــت بــــــاهلجران ال تبــــــال
قـــد مـــر يومـــان وهـــذا الثـــال
(فضعيف) خمالف للفصيح .وقد تبدل الياء من اجليم ،يقالَ :ش َ َرية ُ
وش َي ر َرية،

يف شجرة وشجرية.

(والواو) تبدل من ثلثة( :من أختيها ومن اهلمزة ،فمن أختيها) يعني
األلف والياء (الزم) ،أما من األلف فذلك (يف) اجلمع األقىص لفاعلة أو فاعل،
ويف تصغريهام جمردين أو بالتاء ،نحو( :ضوارب) مجع ضاربة ،أو ضارب ملا ال
يعقل (وضويرب) تصغري ضارب ،وضويربة ،وخواتم وخويتم ،وكذا يف
ُض رور َب و ُت ُض رور َب.
(و)فيام كانت فيه ثالثة أو رابعة منقلبة وحلقتها ياء النسبة ،نحو( :رحوي

وعصوي) وملهوي ،فإهنا تقلب األلف واوا ،سواء كانت عن واو أو ياء ،وعلة
مجيع ذلك ظاهرة مام سبق.
(و)أما من الياء فذلك إذا انضم ما قبلها يف نحو( :موقن) أصله :ميقن،
( )1األشارير :مجع إرشارة بكرس اهلمزة ،وهي اللحم القديد ،وتتمره :جتففه ،والوخز :قطع اللحم،
واحدهتا وخزة ،واألراين :األرانب .واالستشهاد بالبيت يف قوله« :من الثعال» وقوله« :أرانيها»،
حيث قلب الباء يف كل منهام ياء ،وأصلهام :الثعالب واألرانب.
( )2الفسال :مجع فسل ،وهو الرذل من الرجال .واالستشهاد بالبيت يف قوله« :سادي» ،حيث قلب
السي ياء ،وأصله سادس.

(وطوبى) أصله طيبى( ،وبوطر) أصله بيطر(.أو) وقعت الما لفعىل (نحو:

بقوى ) وعلة مجيع ذلك ظاهرة مام تقدم .
(وشاذ) خمالف للقياس (ضعيف) خمالف للفصيح إبداهلا من الياء (يف :هذا

ممضو عليه) أصله ممضوي ،من مىض يميض ،فقياسه مميض( .و)كذا يف
أمر
ٌّ
(هن ٌّو عن املنكر) أصلهَ :هنُ روي عن املنكر ،فقياسهَ :هني ،كأهنا قلبت الياء واوا
ليكون موافقا ألَ ُمور؛ ألهنم يقولون :هذا َأ ُم رو ٌر باملعروف وهنو عن املنكر،
ولو قلبوا الواو ياء لكرست الضمة فصار َهني ،فلم يطابق َأ ُم رورا.

وقالوا :ال ُف ُتوة والنُّدُ وة ،أصلهام :ال ُف ُت رو َية والنُّدُ رو َية( .و)شاذ ضعيف أيضا

اوة وج َبا َية ،واألصل جباية؛ ألنه أكثر.
يف (جباوة) قالوا :جبا اخلراج َج َب َ
(ومن اهلمزة) جوازا (يف نحو :جونة وجون) فيام وقعت فيه اهلمزة ساكنة
أو مفتوحة بعد مضموم؛ إذ أصلهام جؤنة وجؤن .وجونة العطارُ :ح ّقته .قيل:
املثال غلط؛ ألن تركيب «جأن» مهمل يف الكلم ،وحينئذ ال يعلم أن أصل عي
اجلون
جونة اهلمزة ،قال يف الصحاح« :اجلونة بالضم :مصدر َ

من اخليل،

واجلونة أيضا :جونة العطار ،وربام مهزوا» .وقول صاحب الصحاح« :وربام
ُ
مهزوا» ظاهر يف إرادة عكس ما ذكره املصنف .
ووجوبا يف نحو :اومتن.
(وامليم) تبدل (من) أربعة( :الواو ،والالم ،والنون ،والباء) املوحدة،
(فمن الواو الزم يف :فم) ومل جيئ إبداهلا من الواو إال فيه (وحده)

وأصله َف رو ٌه ؛ بدليل أفواه وفويه وتفوهت ،حذفت اهلاء خلفائها ،ثم أبدلت
( )1واألصل بقيا ،من أبقى عليه ،أي :أشفق ،وهو من بقي ،أي :طلب بقاه .جاربردي.
( )2يف اإلعلل .من الفرق بي االسم والصفة.
( )3صفة مشبهة.
( )4ألنه جعله معتل يف األصل ،واهلمزة فيه بدل من الواو .ركن الدين.
( )5بإسكان الواو .زكريا.

الواو ميام؛ لئل تسقط فيبقى املعرب عىل حرف.
(وضعيف

يف الم التعريف ،وهي طائية) أي :يف لغة طيء ،قال

عليه الصلة والسلم(( :ليس من امب امصيام يف امسفر)) ،قاله عليه [وآله]
الصلة والسلم مطابقة لقول النمـرـر بن تولب :أمن امرب امصيام يف امسفر؟
فل يلزم فصاحته.
(ومن النون الزم) يف كل نون ساكنة قبل الباء (يف) كلمة (نحو :عنب وشنبى)

مؤنث األشنب ،من الشنب ،يقال :شنب الثغر ،إذا رق وجرى عليه املاء.
أو يف كلمتي نحو :سميع بصري؛ وذلك ألنه يعرس الترصيح بالنون الساكنة
قبل الباء؛ ألن النون الساكنة جيب إخفاؤها مع غري حروف احللق كام جييء يف
اإلدغام إن شاء اهلل تعاىل ،والنون اخلفية ليست إال الغنة التي معتمدها األنف،
والباء معتمدها الشفة ،ويتعرس اعتامدان متواليان عىل خمرجي النفس املتباعدين،
فطلب حرف تقلب النون إليه متوسط بي النون والباء ،فوجدوه هو امليم؛
ألن فيه الغنة كالنون ،وهو شفوي كالباء.
وأما إذا حتركت النون نحوَ :شنَب ونحوه فليست النون جمرد الغنة ،بل أكثر
معتمدها الفم بسبب حتركها ،فل جرم مل تقلب ميام إال عىل ضعف؛ فلذلك قال:
(وضعيف يف البنام) أصله :البنان ،قال رؤبة:
وكفـــــك املخضـــــب البنـــــام
يـــا هـــال ذات املنطـــق التمتـــام
( )1إذا قلبت ألفا والقاها ساكن.
( )2ولقائل أن يمنع كوهنا بدال من اللم؛ جلواز أن تكون مرادفة هلا فتكون للتعريف باالستقلل،
ال لكوهنا بدال من اللم .ركن الدين.
( )3هال :مرخم هالة ،وأصلها الدائرة حول القمر ثم سمي به ،والتمتام :الذي فيه متتمة ،أي :تردد
يف الكلم .واالستشهاد بالبيت يف قوله« :البنام» ،حيث قلب النون ميما ،وأصله البنان.
من حوايش رشح الريض.

(و)يف قوهلم( :طامه اهلل عىل اخلري) أي :طانه ،من الطينة ،أيَ :ج َبله،
ومل يسمع لطام ترصف.
(و) ضعيف أيضا إبداهلا من الباء (يف) قوهلم( :بنات ِم ٍر) يف :بنات بخر،
وهي سحائب يأتي قبل الصيف بيض منتصبات يف السامء ،قال ابن الرسي :هو
مشتق من البخار ،وقال ابن جني :لو قيل :إن بنات خمر من املخر بمعنى الشق
َ
ُْ ْ َ َ
خ َر فِي ِه﴾ [النحل ]14مل يبعد ( .و)يف قوهلم:
من قوله تعاىلَ ﴿ :وت َرى الفلك م َوا ِ

(ما زلت رات ًام) عىل هذا األمر؛ أي :راتبا ،فامليم بدل من الباء؛ ألنه ال يقال :رتم
مثل رتب( .و)يف قوهلم :رأيناه (من كثم) أي :من كثب ،أي :قرب ،ويترصف
يف كثب ،يقال :أكثب األمر ،أيُ :قرب.
(والنون) تبدل من اثني( :من الواو والالم) ،فمن الواو (شاذ) وذلك
(يف :صنعان وهبران) يف املنسوبي إىل صنعاء وهبراء؛ ألن القياس صنعاوي
وهبراوي كام تقدم.
(وضعيف يف :لعن) لغة يف لعل ،والفصيح لعل ،وقيل :هام أصلن؛
ألن احلرف قليل الترصف .

(والتاء) تبدل من مخسة( :من الواو ،والياء ،والسي) املهملة (والباء)

املوحدة (والصاد) املهملة( ،فمن الواو والياء الزم) قياسا أيضا (يف) كل واو
أو ياء هو فاء افتعل ،كام مر يف باب اإلعلل (نحو :اتعد واترس عىل

األفصح  ،وشاذ) يف غري ذلك ،كإبداهلا من الواو (يف نحو :أتلجه) يف أوجله،
قال امرئ القيس:
( )1وعليه فل إبدال؛ ألن امليم أصلية.
( )2فل يقال :إن النون بدل من اللم؛ ألن ذلك نوع من الترصف.
( )3وإنام قال« :عىل األفصح» ألنه قد جاء فيهام :ايتعد وايترس .جاربردي.

ُر ّب رام مــــــن بنــــــي ٌث َعــــ ـل

رلج كفيـــــه مـــــن ُقـــ ـ َرته
ُمـــ ـت ٌ

ورضبه حتى أتكأه  ،ومنه :جتاه  ،وتكلة  ،وختمة ،وهتمة ،وتقوى،
وترتى من املواترة ،وتوراة من الوري  ،وهو فوعلة؛ لشذوذ تفعلة .
(و)من السي (يف طست) أصله طس؛ ألن مجعه طسوس ال طسوت ،وإنام
قال( :وحده) إشارة إىل ضعف ما ذكره يف املفصل معه من ست ،وأصله
سدس ،ومن النات وأكيات يف قول الشاعر:
عمـــرو بـــن مســـعود رشار النـــات
يــــا قاتــــل اهلل بنــــي الســــعلة
غـــري أعفـــاء وال أكيـــات
ألن اإلبدال يف األول

ألجل اإلدغام كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل ،ويف

األخريين نادر.
(و)إبداهلا من الباء (يف الذعالت) أصله :الذعالب ،بمعنى الذعاليب،
واحدها ذعلوب :وهو قطع اخلرق األخلق (و)كذا إبداهلا من الصاد يف
(ُ )1ث َعل :أبو قبيلة من طيء يقال :إنه أرمى العرب ،ومتلج :اسم فاعل من أولج ،أي :أدخل،
وأصله :مولج ،فأبدل من الواو تاء ،وهو حمل االستشهاد بالبيت .وال ُق َرت :مجع ُق ررتة -بضم
فسكون -وهي حظرية يكمن فيها الصياد لئل يراه الصيد فينفر.
( )2أي :أوكأه ،واالتكاء :االعتامد.
( )3تقول :قعد فلن جتاه فلن ،أي :تلقاءه ،والتاء بدل من الواو ،وأصله من املواجهة.
( )4قال يف لسان العرب :يقال :وكلة تكلة مثل مهزة :أي :عاجز يكل أمره إىل غريه ويتكل عليه.
( )5أي :من وري الزناد.
( )6قال يف لسان العرب :قال الفراء :التوراة من الفعل تفعلة عىل لغة طيء؛ ألهنم يقولون يف
التوصية :توصاة ،وقال البرصيون :توراة فوعلة ،وفوعلة كثرية يف الكلم ،فاألصل عندهم:
ووراة ،ولكن الواو األوىل قلبت تاء .بترصف.
( )7البيت من الرجز املشطور وهي لعلباء بن أرقم اليشكري ،هيجو فيها بني عمرو بن مسعود
أو يربوع ،وأعفاء :مجع عفيف ،واالستشهاد باألبيات عىل إبدال السي تاء يف «النات»،
وأصله :الناس ،ويف «أكيات» ،وأصله :أكياس.
( )8أي :ست.

(لصت) أصله :لص ،وكذا قالوا يف مجعه :لصوت ،قال:
وبنـــي كنانـــة كاللصـــوت املـــرد
فــــرتكن هنــــدا ُعــ ـيل أبناؤهــــا
(ضعيف) والفصيح عدم اإلبدال .وقد جاء التاء بدال من الطاء ،قالوا:
«فستاط» يف فسطاط.
(واهلاء) تبدل من أربعة( :من اهلمزة ،واأللف ،والياء) املثناة التحتانية،
(والتاء) املثناة الفوقانية( ،فمن اهلمزة مسموع) غري مقيس (يف هرقت) املاء،
واألصل أرقته (وهرحت) الدابة ،أي :أرحتها (وهياك) يف :إياك ،قال:
مــوارده ضــاقت عليــك املصــادر
فهيــاك واألمــر الــذي إن تراحبــت
(وهلنك) يف إلنك ،قال:
أال يــا ســنا بــرق عــىل قلــل احلمــى

هلنـــك مـــن بـــرق عـــيل كـــريم

وإنام مجع بي اللم وإن ألهنا َلما ُغ ِّريت صورة إن بقلب مهزهتا هاء جاز
جمامعة اللم إياها.
(وهن فعلت) يف :ر
فعلت ،وذلك (يف لغة طيء) جيوزون قلب
فعلت
إن
ُ
َ
مهزة ر
إن الْشطية هاء (وهذا الذي يف :أذا الذي؟) اهلمزة للستفهام ،قال:
مـــنح املـــودة غرينـــا وجفانـــا
وأتت صــواحبها فقلــن َهـ َذا الــذي
( )1نسب الصاغاين يف العباب هذا البيت إىل عبد األسود بن عامر بن جوين الطائي ،قال ابن
احلاجب يف أماليه :معناه :أن هؤالء تركوا أبناء هذه القبيلة فقراء؛ ألهنم قتلوا آباءهم ،وبني كنانة
كذلك ،وانضم إىل ذلك أهنم بقوا من شدة الفقر لصوصا مردة ،وهند :أبو قبيلة من اليمن،
وعيل :مجع عائل ،من عال ،إذا افتقر ،وأبناؤها :فاعل عيل ،ومرد :مجع مارد ،من مرد يمرد ،إذا
عتا وخبث .ورواه ابن جني يف رس الصناعة «فرتكت» بضمري املتكلم .من رشح شواهد الشافية
( )2البيت ينسب إىل طفيل الغنوي .واملوارد :مجع مورد ،وهو املدخل .واملصادر :مجع مصدر ،وهو
املخرج .واالستشهاد بالبيت يف قوله« :فهياك» ،حيث أبدل اهلمزة هاء .من حوايش رشح الريض.
( )3البيت قائله جمهول ،واالستشهاد به عىل أن أصل هذا الذي ،فأبدلت مهزة االستفهام هاء.

(ومن األلف شاذ يف :أنه) بناء عىل أن اهلاء بدل من األلف ،وقد مر عن
الريض أن األوىل أهنا للسكت كام يف :ر ره وق ره (و)يف (حيهله) أصله :حيهل،
فأبدلت اهلاء من األلف .واألوىل أيضا أن يقال :إهنا للسكت (ويف :مه؟

مستفه ًام) بناء عىل أهنا بدل من ألف ما ،قال:
مـــــن هاهنـــــا ومـــــن ُه َنـــ ـه
قــــــد وردت مــــــن أمكنــــــه
تروهــــــــــا فمــــــــــه؟
إن مل ِّ
وجيوز أن يقال :إهنا حذفت األلف من ما االستفهامية غري املجرورة كام
حتذف من املجرورة نحو :فيم وإالم ،ثم ُتدر َعم هباء السكت كام يف :ر ره وق ره.
(ويف «يا هناه» عىل رأي) وهو رأي أكثر البرصيي ،وأصله عندهمَ :هن ٌَاو بمعنى
َهن؛ لقوهلم :هنوات ،وهو خمتص بحال النداء ،فقلبت واوه ألفا ،ثم قلبت األلف
هاء  .ولو قيل :إهنا بدل من الواو بالواسطة -كام تقدم نظريه -جلاز.
وعند أب زيد واألخفش والكوفيي أن اهلاء فيه للسكت  .وقيل :هي
أصل ،وهو ضعيف؛ لقلة باب :س رلس  .ولو قيل :إن قوله« :عىل رأي» متعلق
بقوله« :ومن األلف» لكان مستقيام .
(و)إبداهلا (من الياء يف :هذه) أي :يف« :هذي» عىل ما تقدم يف الوقف
(ومن التاء يف رمحة وقف ًا) كام مر.
( )1البيت قائله جمهول .والضمري يف «وردت» لإلبل ،والورد :الوصول إىل املاء من غري دخول فيه.
وأمكنة :مجع مكان ،ومن هاهنا إىل آخره بدل من أمكنة .وروي« :إن مل أروها» أي :إن مل أرو
هذه اإلبل الواردة من هنا ومن هنا فام أصنع؟ منكرا عىل نفسه أن ال يروهيا ،فحذف الفعل
الناصب ملا االستفهامية .واالستشهاد بالبيت عىل أن اهلاء يف «فمه» بدل من ألف ما
االستفهامية .من رشح شواهد الشافية بترصف.
( )2ومل تقلب مهزة لئل يظن أهنا من التهنئة.
( )3واأللف زائدة كألف الندبة.
( )4أي :ما فاء الكلمة والمها من جنس واحد.
( )5إذ يف كل هذه احلروف خلف.

(والالم) تبدل من اثني( :من النون ،والضاد) املعجمة ،فمن النون

(يف أصيالل) أصله أصيلن ،وهو (قليل) ،والكثري أصيلن مصغر أصلن،
وهو إن كان مجع أصيل -وهو ما بي العرص واملغرب -كرغفان مجع رغيف -
وهو الظاهر -فهو شاذ من وجهي :أحدهام :إبدال اللم من النون ،والثاين:
كر ّمان و ُق رربان -مع أنه مل
تصغري مجع الكثرة عىل لفظه .وإن كان ُأ رصلن واحدا ُ
يستعمل -فشذوذه من جهة واحدة ،وهي قلب النون الما.
قال األخفش :لو سميت به مل ينرصف؛ ألن النون كالثابتة ،وكذا هراق إذا
سميت به غري منرصف ؛ ألن اهلمزة يف حكم الثابتة.
(و)من الضاد (يف الطجع) من قول الشاعر:
مــال إىل أرطــاة حقــف فــالطجع
ملــــا رأى أن ال دعــــة وال شـــبع
أي :اضطجع ،وهو (رديء).
(والطاء) تبدل (من) يشء واحد ،وهو (التاء) ،وإبداهلا منها (الزم يف نحو:

اصطب) مام كان فاء افتعل فيه أحد احلروف املستعلية املطبقة ،وهي :الصاد ،والضاد،
والطاء ،والظاء؛ وذلك ألن التاء مستفلة ال إطباق فيها ،وهذه احلروف جمهورة
مستعلية مطبقة ،فاختاروا حرفا مستعليا مطبقا قريبا من خمرج التاء ،وهو الطاء،
فجعلوه مكان التاء؛ ألنه يناسب التاء يف املخرج ،ويناسب الثلثة يف اإلطباق.
( )1ألن فيه العلمية ووزن الفعل؛ إذ أصله :أراق ،وهو أفعل.
( )2البيت من الرجز ،ملنظور بن مرثد األسدي ،والدعةَ :خ َفض العيش ،والتاء فيه بدل من الفاء
الذاهبة يف أوله ،واألرطاة :واحدة األرطى ،وهو شجر من شجر الرمل ،واحلقف -بكرس احلاء
وسكون القاف :-التل املعوج ،والطجع :أصله اضطجع ،فأبدل الضاد الما ،وهو حمل
االستشهاد بالبيت.

(وشاذ يف :حصط) ونحوه مام وقعت فيه تاء الضمري بعد صاد أو ضاد أو
طاء أو ظاء ،نحو :فحصط برجيل ،أي :فحصت .وحصط عني ،أي :حصت،
بمعنى ملت .وخضط يف األمر ،بمعنى خضت .وإنام شذ ألن تاء الضمري كلمة
تامة فل تغري .ومن َق َل َب ُه فلكونه عىل حرف واحد كاجلزء مام قبله مثل تاء افتعل.
(والدال) تبدل (من) حرف واحد ،وهو (التاء) ،وإبداهلا منها الزم
(يف ازدجر وادكر) يعني إذا كانت تاء افتعل وفاؤه زايا أو ذاال معجمة،
وكذا الدال نحو :ا ّدان ،لكن اإلبدال يف ا ّدان لإلدغام؛ إذ هو الزم فيه ،فليس
مام نحن فيه؛ وهلذا مل يذكره.
وأما يف اذدكر فاإلدغام فيه جائز ،فمع اإلدغام ال يكون أيضا مام نحن فيه،
وهو الثابت يف النسخ التي اطلعت عليها ،واألوىل اذدكر مكان ا ّدكر ،إال أن
يقال :إنه مل يبدل ألجل اإلدغام ،بل عرض اإلدغام بعد اإلبدال.
وإنام أبدلت التاء داال بعد الثلثة ألهنا

جمهورة والتاء مهموسة ،فقلبت

التاء داال؛ ألن الدال مناسبة للذال والزاي يف اجلهر ،وللتاء يف املخرج،
فتوسطت بي التاء وبينهام.
وإنام أدغمت الذال يف الدال دون الزاي لقرب خمرجها من خمرج الدال وبعد
خمرج الزاي منها .
(وشاذ) م رن تاء الضمري بعد الزاي (يف) نحو (فزد) يف فزت ،أو بعد
الذال نحو« :لذد» يف لذت ،أو بعد الدال نحوُ « :عدُّ » يف عدت .وحاله كحال
نحو :فحصط وقد تقدم.
( )1أي :الثلثة التي هي :الزاي ،والذال املعجمة ،والدال املهملة.
( )2أي :الدال.
( )3أي :كونه شاذا؛ ألن تاء الضمري كلمة تامة فل تغري  .الخ.

(و)م رن تاء االفتعال بعد اجليم (نحو :اجدمعوا) أصله اجتمعوا( ،واجدز)

يف اجتز ،قال:
فقلــــت لصــــاحبي ال حتبســــانا

بنـــزع أصـــوله واجـــدز شـــيحا

ألن اجليم وإن كانت جمهورة كالزاي والذال ،والتاء مهموسة ،إال أهنا
أقرب إىل التاء منهام؛ ملا فيها من الشدة التي يف اجليم أيضا ،فيسهل النطق بالتاء
بعد اجليم ،ويصعب بعد الزاي والذال ،وال يقاس عىل املسموع منه؛ فل يقال:
«اجدرح» يف اجرتح.
(و)م رن التاء يف (دولر) وهو الكناس ،من الولوج ،أصله :وولج ،فقلبت
الواو تاء ،ثم قلبت التاء داال؛ وذلك ألن التولج أكثر استعامال من دولج.
(واجليم) تبدل (من) حرف واحد ،وهو (الياء) ،فمن (املشددة يف :فقيمر)

يف فقيمي منسوب إىل فقيم ،و َعلج يف عيل قال:
بالعشـــــج
املطعـــــامن اللحـــــم
خـــال عويـــف وأبـــو علـــج
ِّ
[وبالغــــداة ف َلــــ َق الــــربن ّج]

...............................

وإنام تبدل من املشددة (وقف ًا) أي :يف حال الوقف؛ ألن اجليم أبي من الياء،
فأبدلت منها يف الوقف لقرهبا منها خمرجا وصفة يف اجلهر ،ومع تشديد الياء
( )1البيت من الوافر ،وهو من قصيدة ملرضس بن ربعي الفقعيس .وقوله« :فقلت لصاحبي  ».الخ
خاطب الواحد بخطاب االثني يف قوله« :ال حتبسانا» ،ثم عاد إىل اإلفراد يف قوله« :واحدز»،
يش اللحم بتشاغلك بنزع أصول احلطب ،بل اكتف بقطع ما فوق
واملعنى :ال تؤخرنا عن ِّ
وجه األرض منه .واالستشهاد بالبيت يف قوله« :واجدز» ،وأصله :اجتز ،فأبدل التاء داال.
من حوايش رشح الريض.
( )2أي :اجليم أقرب إىل التاء من الزاي والذال؛ ملا يف التاء من الشدة التي يف اجليم.
( )3نسبوا هذه األبيات لبدوي راجز ومل يعينوه .وقوله« :أبو علج» يريد :أبو عيل ،و«بالعشج»
يريد :بالعيش .واالستشهاد بالبيت عىل أن بعض العرب يبدلون الياء املشددة جيام.

أيضا يزداد القرب بالشدة؛ فبينت بإبداهلا جيام يف الوقف؛ إذ فيه خيفى احلرف
املوقوف عليه (وهو) مع ذلك (شاذ).
وقد تبدل يف غري الوقف ،قال أبو النجم:
كـــــأن يف أذنـــــاهبن ُّ
من عــبس الصــيف قــرون األجـل
الشـــــول
(ومن غري املشددة) يف الوقف (نحو:
الهجججم إن كنجججت قبلجججت حججججتر)

..........................

أي :حجتي ،وكذا فيام بعده ،أعني قوله:
هنـــات ينــــزي وفــــرت رج
فـــل يـــزال شـــاحج يأتيـــك بـــج
أقمــــر ّ
أي :يأتيك ب ،ووفريت ،وهو (أشذ) من إبداهلا من املشددة؛ لفوات التشديد
الذي به مزيد القرب.
(ويف) غري الوقف ،كام يف قوله:
..........................

(حتججى إذا مججا أمسجججت وأمسجججا )

( )1البيتان من مشطور الرجز ألب النجم العجيل ،والضمري يف «أذناهبن» لإلبل .والشول :مجع شائل،
من شالت الناقة بذنبها تشول ،إذا رفعته للقاح وقد انقطع منها اللبن .والعبس -بفتحتي :-ما يعلق
بأذناب اإلبل من أبعارها وأبواهلا فيجف عليها ،وأضافه إىل الصيف ألنه يكون يف ذلك الوقت أجف
وأيبس .واإلجل -بكرس اهلمزة وضمها مع تشديد اجليم مفتوحة :-الوعل .واالستشهاد بالبيت يف
قوله« :األجل» ،حيث أبدل الياء املشددة جيام يف غري الوقف .من حوايش رشح الريض.
( )2أنشد أبو زيد هذه األبيات يف نوادره لبعض أهل اليمن .والشاحج :البغل أو احلامر،
واألقمر :األبيض ،والنهات :النهاق ،وبج :يريد :ب ،وينزي :حيرك ،ووفرتج :يريد به وفريت،
فأبدل الياء جيما ،والوفرة -بفتح فسكون :-الشعر إىل شحمة األذن .واالستشهاد بالبيت عىل
قلب الياء اخلفيفة جيما.
( )3هذا بيت من الرجز املشطور مل يوقف عىل قائله ،ونسبه بعضهم إىل العجاج ،واختلفوا يف
الضمري يف قوله« :أمسجت وأمسجا» ،فقيل :هام عائدان إىل أتان وعري ،وقيل :هام عائدان
إىل نعامة وظليم ،ويريد بقوله« :أمسجت وأمسجا» :أمست وأمسى ،إال أنه ردهام إىل أصلهام،
وهو أمسيت وأمسيا ،ثم أبدل الياء جيام .واالستشهاد بالبيت يف قوله« :أمسجت وأمسجا»،
حيث أبدل الياء املخففة جيام يف غري الوقف.

يعني :أمست وأمسى ،أصله :أمس َي رت وأمسيا (أشذ ) من األشذ؛ لفوات
البيان الذي يطلب يف الوقف.
(والصاد) تبدل (من) حرف واحد ،وهو (السي التي بعدها عي أو خاء

أو قاف أو طاء جواز ًا) ال وجوبا وإن كان مطردا؛ وذلك ألن السي حرف
مستفل ,وهذه احلروف مستعلية ,فكرهوا اخلروج من املستفل إىل املستعيل,
فأبدلوا السي صادا؛ ألن الصاد توافق السي يف اهلمس والصفري ,وتوافق هذه
احلروف يف االستعلء؛ فيتجانس الصوت.
وقوله« :بعدها» أعم من أن يكون بل فاصل أو بفاصل حرف أو أكثر (نحو:

أصبغ) يف أسبغ ,فيه الفاصل حرف (وصلخ) يف سلخ مثله (ومس صقر) يف
سقر ,ال فاصل فيه (ورصاط) يف رساط ,الفاصل فيه حرفان.
وقد يفصل ثلثة نحو« :مصاليق» يف مساليق  .وقوله« :بعدها» احرتاز عام
لو كان أحد تلك احلروف قبل السي فل إبدال ,فل يقال« :قصت» يف قست؛
ألهنا إذا كانت متأخرة كان املتكلم منحدرا بالصوت من عال ,وال يثقل ذلك
ثقل الصعود من سافل .وما ذكرناه لعلة اإلبدال قبل هذه احلروف وجه مناسبة,
فل يلزم اطراده يف غري السي من املستفلة ،وال يف السي الواقعة قبل غري هذه
احلروف من املستعلية ،كالضاد املعجمة والظاء ،وأكثر العلل التي تذكر يف هذا
الفن من هذا القبيل.

( )1وإنام كان أشذ جلعلهم الياء املقدرة كامللفوظة .جاربردي.
( )2مساليق :مجع مسلق ،وهو اخلطيب البليغ.

(السي والصاد) املهملتي
,
(والزاي) تبدل (من) حرفي ،وهام:
(الواقعتي قبل الدال) حال كوهنام (ساكنتي) ألن الدال جمهورة ,والسي
والصاد مهموستان ,فكرهوا اخلروج من حرف إىل حرف ينافيه؛ فقربوهام من
الدال بأن قلبوهام حرفا متوسطا بينهام وبي الدال ،وهو الزاي؛ ملناسبته هلام يف
الصفري ,وللدال يف اجلهر.
وقوله« :ساكنتي» ألهنام إذا حتركتا حالت احلركة بينهام وبي الدال فل يثقل [أي:
اللفظ] ،وذلك (نحو :يزدل ثوبه) يف :يسدل ثوبه ،فأبدهلا من السي( ،وهكذا

ُ
رجاهلم وبقي مع
فزدي أنه) أي :فصدي ،وهو قول حاتم ملا وقع يف أرس قوم فغزا
النسوة ،فأمرنه بالفصد فنحر وقال« :هكذا فزدي أنه» ،وأنه تأكيد للياء .
(وقد ضورع بالصاد الزاي) يعني :وقد اختصت الصاد املذكورة بوجه آخر
ال جيري يف السي ،وهو أهنا قد جعلت مضارعة للزاي -أي :مشاهبة له -بأن
أرشبت شيئا من صوت الزاي ،ومل جتعل زايا خالصة حمافظة عىل اإلطباق الذي
فيها( ،دوهنا) أي :دون السي فإنه ال يضارع هبا الزاي ,بل جتعل زايا خالصة
فقط؛ إذ ال إطباق فيها.
والباء يف قوله« :بالصاد» للتعدية ،فإن ضارع كان يتعدى إىل املشابَه -بفتح
الباء -فقط ،فيتعدى إىل املشابه أيضا بحرف اجلر ،واألصل :قد ضارعت
الزاي ,فإذا قلت« :ضارعت بالصاد الزاي» فقد أدخلت باء التعدية عىل
الصا ُد
َ
ما كان فاعل.
(و)ختتص الصاد بأنه (قد ضورع هبا) الزاي (متحركة أيض ًا ،نحو :صدق

وصدر) يعني :إذا حتركت وبعدها دال أشم الصاد صوت الزاي ,وال جيوز
( )1أي :الصاد والسي.
( )2وقد تقدم الكلم عىل اهلاء يف «أنه» يف الوقف ،فلريجع إليه.

إبداهلا زايا رصحية؛ لوقوع احلركة فاصله بينهام.
فإن فصل بينهام أكثر من حركة كاحلرف واحلرفي مل تستمر املضارعة,
بل يقترص عىل ما سمع من العرب ،كلفظة الصاد واملصادر .
(و)اإلبدال واملضارعة املذكوران وإن كانا جائزين قياسا لكن (البيان)

وهو اإلتيان بالسي والصاد الرصحيي من غري إبدال فيهام ,وال مضارعة
يف الصاد (أكثر فيهام) يعني يف السي والصاد .ويف بعض النسخ :منهام ،يعني
من اإلبدال واملضارعة.
واملضارعة يف الصاد أكثر من اإلبدال.
(و)إبدال الزاي من السي الواقعة قبل القاف ،نحو( :مس زقر) يف :سقر
(كلبية) أي :يف لغة كلب إبداهلا زايا كام يبدهلا غريهم صادا؛ وذلك ألنه ملا تباين
السي والقاف -لكون السي مهموسة والقاف جمهورة -أبدلوها زايا؛ ملناسبة
الزاي للسي يف املخرج والصفري ,وللقاف يف اجلهر.
(وأجدر وأشدق باملضارعة) للزاي (قليل) يعني :إرشاب اجليم والشي
املعجمتي الواقعتي قبل الدال ساكنتي صوت الزاي قليل.
قال الريض« :وهذا خلف ما قال سيبويه ,فإنه قال يف إرشاب مثل هذا الشي
صوت الزاي« :إن البيان أكثر وأعرف ،وهذا عرب كثري».
وإنام ضورع بالشي الزاي يف هذا ألهنا تشابه الصاد والسي اللتي
تقلبان إىل الزاي ،لكوهنا
الصوت

مهموسة رخوة مثلهام ،فإذا أجريت يف الشي

رأيت ذلك بي طرف لسانك وأعىل الثنيتي موضع الصاد والسي،

ثم إن اجليم محلت عىل الشي وإن مل يكن فيها مشاهبة للصاد والسي مثل ما بي
الشي وبينهام؛ وذلك ألن اجليم من خمرج الشي فعمل هبا ما عمل بالشي».
( )1يعني أنه قد سمع فيهام املضارعة .والرصاط؛ ألن الطاء كالدال .نجم
( )2أي :الشي.
( )3أي :صوت الزاي.

وملا فرغ من اإلبدال رشع يف اإلدغام فقال( :اإلدغام) بسكون الدال خمففة
من اإلفعال كاإلكرام عبارة الكوفيي ،وبتشديدها من االفتعال عبارة البرصيي.
وهو يف اللغة :إدخال اليشء ،يقال :أدغمت اللجام يف فم الفرس ,أي:
أدخلته فيه ،سمي به املعنى االصطلحي ألن فيه إخراجا للحرفي من خمرج
واحد دفعة واحدة باعتامد واحد ,فكأنه أدخل األول يف الثاين.
واملعنى االصطلحي هو ما عناه بقوله( :أن تأيت بحرفي) وهذا يشمل غري
املتواليي ,واملتواليي املتحركي ,والساكني ،واملتحرك والساكن ،وما يكونان
من خمرجي ،ومع فصل بسكتة .فبقوله( :ساكن فمتحرك) خرجت األربعة
األول ،وبقوله( :من ِمرج واحد) خرج ما يكونان من خمرجي  ،وبقوله:
(من غري فصل) خرج ما يكونان مع الفصل بسكتة نحوُ :ق روول.
واحلامل عىل اإلدغام قصد التخفيف؛ لثقل املكرر عىل اللسان ،وباإلدغام
يصريان كاحلرف الواحد فيخف عىل اللسان.
(ويكون) اإلدغام (يف املثلي واملتقاربي) بعد صريورهتام مثلي كام سيأيت
إن شاء اهلل تعاىل.

(فاملثالن) ينقسامن بالنظر إىل إدغام أوهلام يف الثاين إىل ثلثة أقسام :القسم
األول( :واجب) فيه اإلدغام ,وذلك (عند سكون األول) من املثلي ,سواء
اسمع ع رل َما».
كانا يف كلمة كالشد واملد ،أو يف كلمتي نحو« :
ر
(إال يف اهلمزتي) فإنه يمتنع لثقل اهلمزة ،فيعدل فيهام عن اإلدغام إىل
( )1نحو :فلس ،فيمتنع فيه اإلدغام لتغاير املخرجي .زكريا

التخفيف ,يف كلمة اتفاقا كام يف :ق َر رأي عىل مثل :س َب رطر  ،ويف كلمتي أيضا عند
أكثر العرب ،نحو :أ رقر ري أباك ،وليقرأ ابوك ،ومل يردو ابوك.
والقليل منهم حيقق اهلمزتي فيدغم وجوبا إذا سكنت األوىل ،وجوازا إذا
حتركت ,وكأن املصنف مل يعتد به ،ولذلك أطلق.
(إال يف نحو :السأال والدأاث ) مام كانت صيغة موضوعة عىل التضعيف
كام تقدم يف ختفيف اهلمزة ،فيغتفر فيه إبقاء اهلمزتي وإدغام األوىل يف الثانية؛
لوضع الصيغة عىل ذلك  .والدأاث :اسم واد.
(وإال يف األلف) إذا وقعت بعدها ألف ،كام إذا وقفت عىل نحو :السامء
والبناء باإلسكان كام مر يف ختفيف اهلمزة ،فإنك جتمع فيه بي ألفي ،وال جيوز
اإلدغام (لتعذره) يف األلف؛ ألن اإلدغام إيصال احلرف املتحرك بالساكن قبله،
واأللف ال يكون متحركا.
وإنام ذكره وإن كان قد علم من حقيقة اإلدغام أنه ال يمكن يف األلف؛
ألنه ملا أطلق قوله« :واجب عند سكون األول» ومل يقيده بتحرك الثاين -أوهم
أن األلف يدغم يف مثله.
(وإال يف نحو :قوول) مام كان أول املثلي فيه مدا منقلبا عن حرف آخر
انقلبا الزما ،قال الريض « :ال لإلدغام ,يف وزن قيايس ,وكان اإلدغام
فيه يؤدي إىل اللبس بوزن آخر قيايس ,فإنه يمتنع اإلدغام فيه اتفاقا» (لإللباس)

ٌ
وزن قيايس ملجهول «فا َعل» اللتبس
فإنه لو أدغم نحو «قوول» الذي هو
بمجهول َفعل ،أعني ُف ِّعل الذي هو وزن قيايس له ,فيدغم نحو « ُم رغ ُز ِّو»
( )1السبطر :الطويل والشهم املايض ،وهو أيضا األسد يمتد عند الوثبة.
( )2ذكره ياقوت بتشديد ثانيه مفتوحا.
( )3أي :عىل التضعيف ،فيحافظ عىل وضع الصيغة.
( )4يعني أن الريض زاد هذه القيود.

لعدم االنقلب عن حرف آخر ،ونحو «مرمي» ألن االنقلب لإلدغام عند
الريض ,ولعل املصنف يعلل بأنه ال يلتبس قيايس بقيايس ،ونحو « ُأ ِّول» عىل
وزن أبلم من األول مام ليس بقيايس؛ لعدم التباس قيايس بقيايس ،وإن وقع
اللبس يف بعض الصور مل يبال به؛ لعدم االستمرار يف غري القيايس.
(وإال) فيام كان انقلب املد الذي هو أول املثلي فيه عن حرف آخر غري
الزم (نحو :تووي) من آويت ,أصله تؤوي –باهلمزة ،فخفت بقلبها واوا
(وريي ًا) أصله :رئيا باهلمزة ،وهو املنظر احلسن ،فخففت بقلبها ياء ،فإنه يمتنع
اإلدغام (عىل املختار إذا خففت) ألن اجتامع املثلي عارض غري الزم ،فهام
كاهلمزتي ،واهلمزة ال تدغم يف الواو والياء ما دامت مهزة.
ورية،
وأجاز بعضهم اإلدغام نظرا إىل ظاهر اجتامع املثلي ،وعليه قوهلمُ :ر ّيا ُ
يف رؤيا ورؤية.
(و)إال فيام يكون أول املثلي فيه مدة يف كلمتي (نحو :قالوا وما ،ويف يوم)

فيمتنع اإلدغام فيه  ،بل يفصل بسكتة؛ ألنه ثبت يف الواو والياء يف الكلمتي
مد ،وإدغامهام فيام عرض انضاممه إليهام مزيل لفضيلة املد الذي ثبت هلام قبل
انضامم الكلمة األخرى إىل األوىل.
(و)جيب أيضا اإلدغام يف املثلي (عند حتركهام) معا (يف كلمة) ال يف كلمتي
فسيأيت حكمه (وال إحلاق )حاصل بأحد املثلي يف اسم نحو :قردد ,أو فعل
نحو :جلبب؛ إذ لو كان كذلك فل إدغام؛ ألن الغرض الوزن؛ فل يكرس ذلك
الوزن باإلدغام (وال لبس) إذ لو أدى اإلدغام إىل اللبس كْشر فل إدغام مطرد
( )1جواز اإلدغام.
( )2كام إذا بني من األول عىل وزن كوكب قيل أول من غري فصل بسكتة عىل وزن فوعل،
وإن التبس بأول الذي هو أول أفعل.
( )3أي :الواو والياء يف تووي و رييا.
ُ َّ َّ َ ْ َ َ َ ُ ُ َّ َّ َ ْ َ َ ْ َ ُ
( )4فإن كان األول لينا وجب االدغام ،كقوله تعاىل﴿ :ثم اتقوا وءامنوا ثم اتقوا وأحسنوا﴾ [املائدة.]93

فيه ،وسيأيت( ,نحو :رد) أصله :ردد ،فأسكن األول وأدغم يف الثاين (ويرد)

أصله :يردد ،فأدغم األول بعد إسكانه يف الثاين (إال يف نحو :حيي) مام املثلن

فيه ياءان وال علة لقلب ثانيهام ألفا  ،وحركت ُه الزمة ( ،فإنه) أي :اإلدغام
فيه (جائز) ال واجب ,بخلف نحو :أحيا؛ لوجوب قلب الثانية ألفا النفتاح
ما قبلها ,وبخلف نحو :حميية وحمييان فإن حركة الياء

عارضة ألجل التاء

التي يف الصفة وألف املثنى ,وهام عارضان ال يلزمان الكلمة ،وكذا احلركة
ََ َ ْ ُْ َْ َ
اإلعرابية كقوله تعاىل﴿ :لَع أن ُي َ
ِي الم ْوت﴾ [األحقاف ،]33وقولك :رأيت حمييا؛
ِ
فيمتنع فيه اإلدغام.
ولو ترك قوله« :فإنه جائز» إحالة عىل اندراجه فيام سيأيت لكان أخرص.
(وإال يف نحو :اقتتل) مام كان أول املثلي فيه تاء االفتعال (و)نحو( :تتنزل)

مام كان أوهلام فيه تاء املضارعة الداخلة عىل تفعل ,أو تاء املضارعة الداخلة
عىل تفاعل (و)ذلك نحو( :تتباعد) فإنه ال جيب اإلدغام فيها (وسيأيت)

الكلم فيها.
(وتنقل حركته) أي :حركة األول من املثلي (إن كان قبله ساكن) حمافظة
عىل تلك احلركة ،مع احتياج األول إىل التحريك؛ لئل يلتقي ساكنان ,فكان
نقلها أوىل من اجتلب حركة أجنبية .بخلف ما إذا كان قبله متحرك فل نقل؛
حلصول الغنية بحركة ما قبله .وإنام تنقل إذا كان ذلك الساكن (غري لي) عنى به
املدة -أعني اللي الذي حركة ما قبله من جنسه -أو ياء التصغري .ولو قال« :غري
مدة أو ياء التصغري» لكان أوىل .وذلك نحو :دابّة ومتو ّد وأص ِّيم وخو ّيصة؛
إذ ال حموج إىل النقل؛ جلواز التقاء الساكني فيه كام تقدم ،بخلف ما إذا كان
( )1لعدم انفتاح األوىل منهام.
( )2ألهنا بنائية.
( )3الثانية.

اللي غري مد ،وذلك نحو :إوزة فإن احلركة تنقل إليه .وذلك (نحو :يرد) أصله
يردد ,نقلت ضمة الدال إىل الراء وأدغمت يف الدال األخرى.
(وسكون) الثاين ألجل (الوقف) الصناعي -ال البنائي يف نحوُ :ا رر ُد رد -
(كاحلركة) لعروضه  ،فتنقل حركة الدال األوىل يف يردد ويدغم يف الدال
األخرى يف حال الوقف كحال الوصل.
(ونحو :مكنني ويمكنني ،ومناسككم ،وسلككم ،من باب كلمتي) هذا
جواب سؤال مقدر ،تقديره :قد اجتمع يف املذكورات املثلن وال إحلاق
وال لبس ومل يدغم األول يف الثاين .فأجاب بأنه من باب كلمتي ،وسيأيت
الكلم

فيه؛ إذ كلمنا اآلن فيام كان املثلن فيه يف كلمة؛ وذلك ألن كل من

نون الوقاية يف نحو :مكنني ويمكنني ،والضمري املجرور يف :مناسككم،
واملنصوب يف :سلككم -كلمة أخرى.
وملا فرغ من الواجب إدغامه ذكر مقابله وهو املمتنع فقال( :ويمتنع)

اإلدغام (يف اهلمزة) ملا عرفت من ثقلها ,فيعدل عن إبقائها واإلدغام إىل
التخفيف (عىل األكثر) فل جتتمع مهزتان .ومن حيقق أوجب اإلدغام مع
سكون األوىل نحو :إقر رأ آية ،وجوزه مع حتركهام نحو :قر َأ َأبوك.
(و)يمتنع أيضا (يف األلف) ملا تقدم ،ومل يستغن عن ذكر اهلمزة واأللف
بام تقدم ألن ذكرهام َثم من حيث إنه ال جيب فيهام اإلدغام ,وال يعلم
منه االمتناع .
( )1مثال للوقف البنائي.
( )2أي :الوقف الصناعي.
( )3يعني جيوز فيه اإلدغام وتركه .نجم
( )4أي :االمتناع الذي فهم من التعليل .منه.

نعم ،يعلم امتناعه يف األلف من قوله سابقا :لتعذره ,لكنه سيق لتعليل عدم
وجوب اإلدغام فيه ،فلم يكن مقصودا بالذات.
(و)يمتنع أيضا (عند سكون الثان) من املثلي (لغري الوقف) وذلك
بأن يسكن للبناء أو للجزم ,سواء كان املثلن يف كلمة (نحو :ضللت)

أو يف كلمتي (و)ذلك نحو( :رسول احلسن)؛ إذ لو أدغم األول فيه لوجب
حتريكه وهو واجب السكون .وقوله« :لغري الوقف» ملا عرفت من أن سكون
الوقف كاحلركة.
(ومتيم تدغم) جوازا ما كان سكون الثاين فيه للجزم أو ما يف حكمه
(نحو :رد ،ومل يرد) ألن أصل احلرف الثاين فيه احلركة وإن انتفت بالعارض،
وهو اجلزم والوقف الذي يف حكمه .وإذا أدغم حرك الثاين كام تقدم يف باب
التقاء الساكني.
(و)يمتنع اإلدغام أيضا (عند اإلحلاق واللبس بزنة أخرى) فاإلحلاق
رش َرة ؛
(نحو :قردد) إذ هو ملحق بجعفر (و)اللبس نحو( :رشر) جنس َ َ
إذ لو أدغم اللتبس بف رعل ساكن العي ،ونحوُ :ق روول كام تقدم.
واعلم أن ظاهر إطلق املصنف أن ال يدغم يشء من االسم الثلثي
املتحرك العي -إذ اللبس بالساكن حاصل يف اجلميع كام ال خيفى ,بخلف
الفعل؛ إذ ال لبس فيه بساكن العي؛ لعدم كونه من أبنية الفعل -وليس كذلك,
بل يدغم منه

ما كان عىلَ :فعل -بفتح الفاء وكرس العي -نحو :رجل

َصب  ،أصله :صبب ,وكذا َطب  ,أصلهَ :طبب ،أو عىلَ :ف ُعل -بفتح الفاء
( )1الْشر :ما يتطاير من النار ،الواحدة رشرة .صحاح معنى.
( )2أي :من االسم الثلثي.
( )3أي :عاشق مشتاق.
( )4أي :عامل.

وضم العي -كام لو بنيت مثلَ :ندُ س من ر ّد قلتَ :رد باإلدغام ,ملوازنة الفعل
الثقيل وإن التبس.
وكان القياس أيضا أن يدغم ما كان عىل َف َعل -مفتوح الفاء والعي -
ص؛ ملوازنة الفعل ,لكنه ملا كان اإلدغام ملشاهبة الفعل الثقيل,
كْشر و َق َص َ
وكان مثل هذا الفعل

يف غاية اخلفة لكونه مفتوح الفاء والعي -تركوا

اإلدغام فيه.
وأيضا لو أدغم مع كثرته اللتبس بساكن العي ,فيكثر االلتباس ,بخلف
مكسور العي ومضمومها مع فتح الفاء فإهنام قليلن يف املضاعف ,فلم يكرتث
بااللتباس القليل.
وإذا اتصل بآخر االسم الثلثي املوازن للفعل حرف الزم كألف التأنيث
واأللف والنون مل يمنع ذلك من اإلدغام فيام يدغم فيه بدون ذلك احلرف
اللزم ،فتقول من « َرد» عىل َفعلن -بالكرس -و َف ُعلن -بالضم :-ردان
باإلدغام ،بخلف َف َعلن ـ بفتح العي ـ فتقول :رددان باإلظهار.
(و)يمتنع اإلدغام أيضا (عند) وقوع (ساكن صحيح قبلهام) ال معتل
فل يمتنع ،سواء كان مدا نحو :قال هلم ،وقيل هلم ،وعمود داود ،أو لينا غري
مد نحو :ثوب بكر ،وجيب بكر .وإنام يمتنع إذا كان املثلن (يف كلمتي نحو:
قرم

مالك) بخلف الكلمة الواحدة نحو :يردد فإنه ينقل حركة أول

املثلي كام تقدم.
وإنام مل جيز النقل يف كلمتي وجاز يف كلمة ألن اجتامع املثلي إذا كانا يف كلمة
( )1بمعنى فطن .منه.
( )2يف رشح الريض« :االسم» ،ولعله الصواب.
( )3قرم بالراء ،والقرم :السيد  ,وهو يف األصل اسم للفحل من اإلبل .ركن الدين

الزم ,فجاز لذلك اللزم الثقيل تغيري بنية الكلمة ,بخلف ما إذا كان املثلن
يف كلمتي فإنه ال جيوز تغيري البنية ليشء عارض غري الزم.
ويمتنع اإلدغام أيضا إذا كان األول مدغام فيه نحوَ :ردد؛ ألنه لو أدغم الثاين
يف الثالث فل بد من نقل حركته إىل األول فيبقى ر َدد وال جيوز؛ إذ التغيري إذن ال
خيرجه إىل حال أخف من األول.
وكذا يمتنع إذا كان املثلن يف األول نحو :جاد ببدرة ,إال يف نحو« :تتنزل»
و«تتيطر» فإنه قد جييء فيه اإلدغام.
ويرد عليه

ما نسب إىل بعض القراء من اإلدغام يف نحو :خذ العفو وأ ُمر،

وشهر رمضان ،فأجاب عنه بقوله( :ومحل قول بعض القراء) يف تسميته إدغاما
(عىل) أهنم جتوزوا باإلدغام عن (اإلخفاء) يعني ليس بإدغام حقيقي ,بل هو
إخفاء أول املثلي إخفاء شبيها باإلدغام.
ُ
ُ
الشيخ الشاطبي ¦ يف قصيدته ،ومل يرتضه
واحلامل لقوهلم عىل ذلك
املصنف كام رصح به وبسط القول فيه يف رشح املفصل ,وقال فيه :ال يثبت أن
القراء امتنعوا من اإلدغام ,بل أدغموا اإلدغام الصحيح الرصيح ،ثم قال فيه:
واألوىل الرد عىل النحويي يف منع اجلواز.
وملا فرغ من بيان الواجب واملمتنع ذكر اجلائز بقوله( :وجائز فيام سوى

ذلك) الذي عرفت وجوبه فيه وامتناعه مام فصلنا ،وأما عبارته فهي قارصة عن
إفادته كام ال خيفى  ,فنحو« :طبع عىل قلوهبم » من قسم اجلائز.
( )1أي :عىل قول املصنف« :عند ساكن صحيح».
( )2إذ ظاهر عبارته جواز اإلدغام يف جاد ببدرة وردد ،وقد ذكرنا أنه ممتنع فافهم .منه.
( )3هذا متثيل للجائز ال بيان وجه قصور قول املصنف كام تومهه عبارة الشيخ.

وملا فرغ من بيان اإلدغام يف املثلي أراد أن يذكر اإلدغام يف املتقاربي ,لكن
ذلك يتوقف عىل معرفة معنى التقارب ,وتعيي كل متقاربي منها ,فبي ذلك
تكون احلرف
بقوله( :املتقاربان ،ونعني هبام ما تقاربا يف املخرج) أي :موضع ُّ
يف احللق واللسان وغريهام مام سنذكره.
ومعرفة ذلك بأن تسكن احلرف وتأيت قبله بمتحرك كاهلمزة ،وتنظر أين
أب -بسكون الباء-
ينتهي الصوت؟ فحيث ينتهي ف َثم خمرجه ،كام إذا قلت :ر
فإنك جتد الصوت قد انتهى يف الشفتي( .أو) احتدا (يف صفة تقوم مقامه)

أي :مقام املخرج ،أي :جتعل الصفة من اجلهر واهلمس ونحوهام مام يذكر
كاملخرج الواحد ,فينزل ُ
اتفاق احلرفي فيها منزلة تقارهبام يف املخرج يف استدعاء
اإلدغام مثل ,كاستدعاء صفة اجلهر والتوسط بي الشدة والرخاوة يف النون
واالختلف فيها بمنزلة التباعد يف املخرج يف
إدغامها يف الواو والياء كام سيأيت،
ُ
التبعيد عن اإلدغام مثل ,كتبعيد استطالة الضاد إياها عن اإلدغام يف الشي.
واحلاصل :أن تكون تلك الصفة من الصفات التي هلا تأثري يف استدعاء
اإلدغام أو اإلظهار أو نحوهام كاإلبدال .واحرتز بذلك عن صفة ال تأثري هلا يف
ذلك ،كاإلعجام واإلهامل مثل.
(وِمارج احلروف التسعة والعرشين :ستة عرش) خمرجا (تقريب ًا) وإحلاقا
ملا اشتدت مقاربته بمقاربه فجعل من خمرج واحد (وإال فلكل حرف) بحسب
التحقيق (ِمرج) فتكون تسعة وعْشين خمرجا؛ ألن

الصوت الساذج الذي هو

حمل احلروف -واحلروف هيئة عارضة له -غري خمالف بعضه بعضا يف احلقيقة,
( )1علة لقوله« :وإال فلكل حرف خمرج».

وإنام خيتلف باجلهارة واللي  ،وال أثر هلام يف اختلف احلروف؛ ألن احلرف
تكون احلروف يف اللسان
الواحد قد يكون جمهورا وخفيا ,فلوال اختلف مواضع ُّ
واحللق وغريهام مل ختتلف احلروف.
ثم ذكر ترتيب احلروف يف املخارج مبتديا بام يكون من أقىص احللق ،وتدرج
إىل أن ختم بام خمرجه الشفة ،وقدم األدخل يف كل خمرج فاألدخل عىل ما هو
الظاهر فقال:
(فللهمزة واهلاء واأللف أقىص احللق) أي :أبعده عن الفم.
(وللعي واحلاء) املهملتي (وسطه).

(وللغي واخلاء) املعجمتي (أدناه) إىل الفم ,وهو رأس احللق.
(وللقاف أقىص اللسان) أي :أبعده عن الشفة (وما فوقه) أي :فوق ذلك
األقىص (من احلنك).

(وللكاف منهام) أي :من اللسان واحلنك (ما يليهام) أي :ما يقرب من
األقىص وما فوقه إىل خارج الفم.
(وللجيم والشي والياء وسط اللسان وما فوقه من احلنك).
(وللضاد) املعجمة (أول إحدى حافتيه) احلافة :اجلانب ،وللسان حافتان
من أصله إىل رأسه كحافتي الوادي .ويريد بأول احلافة ما ييل أصل اللسان،
وبآخر احلافة ما ييل رأسه( .وما يليها) أي :تلك احلافة (من األرضاس)

وقال« :إحدى حافتي اللسان» ألن بعض الناس خيرجها من اجلانب األيمن -
وهو األكثر عىل ما يؤذن به كلم سيبويه ,ورصح به السريايف -وبعضهم خيرجها
من اجلانب األيرس .ويقال للضاد :طويل؛ ألنه من أقىص احلافة إىل أدنى احلافة،
وهو أول خمرج اللم ،فاستغرق أكثر احلافة.
( )1صوابه« :واخلفاء».

(ولالم ما دون طرف اللسان) أي :ما يقرب إىل رأس اللسان من جانب
ظهره إىل (منتهاه) أي :إىل رأس اللسان (وما فوق ذلك) أي :ما فوق ما دون
طرف اللسان إىل رأسه ,وهو من احلنك ما فوق الثنية.
(وللراء منهام) أي :مام دون طرف اللسان إىل منتهاه ،ومام ييل ما فوق ذلك
(ما يليهام) فيكون أخرج من خمرج اللم.
(وللنون منهام) أي :مام ييل ما دون طرف اللسان إىل منتهاه ،ومام ييل ما فوق
ذلك (ما يليهام) أي :ما ييل ذينك الواليي ,فمرجع الضمري ما دل عليه الكلم
السابق ,فهي أخرج من الراء .ومل يقل املصنف« :وللراء والنون منهام ما يليهام»
لئل ُيتوهم أن الوال ليس إال شيئا واحدا فل يكون ٌ
فرق بي خمرجيهام.
(وللطاء والدال) املهملتي (والتاء) املثناة من فوق (طرف اللسان وأصول

الثنايا) بمعنى الثنيتي العلييي.
اعلم أن األسنان اثنتان وثلثون سنا ,ستة عْش يف الفك األعىل ،ومثلها يف
الفك األسفل ,فمنها الثنايا ,وهي أربع من قدام :اثنتان من فوق ,ومثلهام من
أسفل ,ثم الرباعيات ،وهي أيضا أربع :رباعيتان من فوق يمنة ويرسة ،ومثلهام
من أسفل ،وخلفهام األنياب ،وهي أربع :نابان من فوق يمنة ويرسة ,ومثلهام من
أسفل ،وخلف األنياب الضواحك ,وهي أربع :ضاحكان من فوق يمنة ويرسة،
ومثلهام من أسفل ،وخلف الضواحك األرضاس ,وهي ست عْشة :ثامن من
فوق :أربع يمنة وأربع يرسة ،ومثلها من أسفل .ومن الناس من ينبت له خلف
األرضاس النواجذ ،وهي أربع من اجلانبي :اثنتان من فوق واثنتان من أسفل,
فتصري ستا وثلثي سنا.
(وللصاد) املهملة (والزاي والسي) املهملة (طرف اللسان والثنايا)

يعني مجيع الثنيتي العلييي ،فهي خترج من بي رأس اللسان والثنايا من غري أن
يتصل طرف اللسان بالثنايا كام اتصل بأصوهلا إلخراج الطاء والتاء والدال,

بل حياذهيا ويسامتها ،كذا قال الريض يف تفسري هذه العبارة ،وعىل هذا فاألوضح
أن يقال :ما بي طرف اللسان والثنايا.
(وللظاء والذال) املعجمتي (والثاء) املثلثة (طرف اللسان وطرف الثنايا)

يعني رؤوس الثنايا العليا.
(وللفاء باطن الشفة السفىل وطرف الثنايا العليا).

(وللباء) املوحدة (وامليم والواو ما بي الشفتي) وتسمى شفوية أو شفهية؛
ألن الم «شفة» ذات وجهي كام تقدم يف املنسوب.
ما تقدم مخسة عْش خمرجا ،والسادس عْش قيل :هو خمرج املتفرع الذي
يذكره ،وقيل :مل يذكره ،وهو :خمرج النون اخلفية ,وهو اخليشوم .وهو حق,
وسيأيت بيانه.
ثم إن أصل حروف املعجم تسعة وعْشون عىل ما هو املشهور ،قيل :ومل
يكمل عددها إال يف لغة العرب ،وال مهزة يف كلم العجم إال يف االبتداء،
وال ضاد إال يف العربية ،ولذلك قال ÷(( :أنا أفصح من تكلم بالضاد))
يعني أنا أفصح العرب .قيل :من قال :إنه عنى نفس الضاد لصعوبتها فقد
أخطأ؛ الستواء العرب الفصحاء يف اإلتيان باحلروف مجيعها عىل وجه الكامل.
وعد «الم ألف» حرفا مستقل عامي ال وجه له وإن اشتهر ,ولشهرته ارتكبه
ب
احلريري يف الرسالة الرقطاء حيث قال« :أخلق سيدنا ُ َ
حت ُّ

» .وقال الريض

يف رشح الكافية :إن لفظة «ال» عبارة عن األلف؛ فإهنم ملا مل يمكنهم النطق
باأللف الساكنة توصلوا إليه باللم املتحركة ،كام توصلوا إىل النطق بلم
( )1يعني أنه جعل الم ألف من أخلق حرفا؛ إذ األلف مهملة ،واخلاء معجمة ،والكل -أي :اللم
واأللف -مهمل ،والقاف معجم ،وهلم جرا؛ ألن قاعدته أن جيعل حرفا مهمل وحرفا معجام.

التعريف الساكنة باأللف املتحركة ،أعني اهلمزة ،وأما ألف فهو اسم اهلمزة ألن
أوله اهلمزة ،فينبغي أن تقول« :ال» وال تقول« :الم ألف».
وأما قوله:
تكتبــــان يف الطريــــق الم ألــــف

[كمـــــ رثلام تكتبـــــه ال خيتلـــــف]

فمقصوده اللم واهلمزة ,ال صورة «ال».
وملا بي املخارج األصلية بي املخرج املتفرع فقال( :وِمرج املتفرع واضح)

فإنه حرف من املذكورة أرشب صوت غريه ،فمخرجه بي خمرج احلرف األصيل
وبي خمرج غريه (و)هو كثري ،لكن (الفصيح) منه (ثامنية) أحرف( :مهزة بي

بي ثالثة) كام تقدم يف ختفيف اهلمزة ،أي :بي اهلمزة واأللف ,أو بينها وبي
الياء ,أو بينها وبي الواو( ,والنون اخلفية) وتسمى اخلفيفة أيضا خلفائها
وخفتها ،وهي نون ساكنة غري ظاهرة خمرجها من اخليشوم فقط ،وإنام جتيء قبل
احلروف اخلمسة عْش  ،كالكاف (يف نحو :عنك) وغريها من احلروف التي
تذكر عند ذكر أحوال النون ,فعىل هذا ليست من املتفرعة باملعنى املذكور ,بل هلا
خمرج مستقل وهو اخليشوم؛ وهلذا لو سددت أنفك وحاولت التلفظ هبا لوقع
اإلخلل هبا.
قال السريايف :ولو تكلف متكلف إلخراجها من الفم مع هذه اخلمسة عْش
حرفا ألمكن بعلج وعرس.
وكأن املصنف عدها من املتفرع ألن أصل خمرجها من الفم واخليشوم,
وخروجها من اخليشوم فقط عارض هلا عند اتصاهلا بحروف الفم التي ختفى
( )1قوله« :خلفائها» علة لقوله« :اخلفيه» ،وقوله« :وخفتها» علة لقوله« :اخلفيفة».
( )2التي تسمى حروف اإلخفاء.

معها النون ,وعىل هذا فمعنى املتفرع :ما هو َفرع مطلقا ,أعني سواء أرشب
صوت غريه أم ال.
(وألف اإلمالة) أي :التي يؤتى هبا بينها وبي الياء كام تقدم (والم التفخيم)

يعني هبا اللم التي تيل الصاد أو الضاد أو الطاء أو الظاء املعجمة ,إذا كانت هذه
احلروف مفتوحة أو ساكنة كالصلة ويصلون ,فإن بعضهم يفخمها .وكذا الم
«اهلل» إذا كان قبلها ضمة أو فتحة.
قال الريض :ومل يذكر املصنف ألف التفخيم ,وذكرها سيبويه يف احلروف
املستحسنة ,وهي األلف التي ينحى هبا نحو الواو كالصلة والزكاة واحلياة ,وهي لغة
أهل احلجاز ,وزعموا أن كتبهم الزكاة والصلة ونحوهام بالواو عىل هذه اللغة.
(والصاد كالزاي) كام تقدم يف نحو :تصدق وصدق.
(والشي كاجليم) بأن يؤتى بالشي مْشبة صوت اجليم يف نحو :أشدق,
فهذه هي الفصيحة.
(وأما الصاد كالسي) يف نحو :تصدق ورصاط ،قرهبا بعضهم من السي
لكوهنام من خمرج واحد (والطاء) املهملة (كالتاء) املثناة الفوقانية ,وهي تكون يف
كلم عجم أهل الْشق كثريا؛ ألن الطاء يف أصل لغتهم معدوم ,فإذا نطقوا هبا
تكلفوا بام ليس يف لغتهم ،فجاءوا يف نحو« :طالب» بيشء بي الطاء والتاء
(والفاء كالباء املوحدة) يف نحو :فالج ،قال السريايف :وهي كثرية يف لغة العجم,
وهي عىل رضبي :أحدهام لفظ الباء أغلب عليه من الفاء ،واآلخر لفظ الفاء أغلب
عليه من الباء ,وقد ُجعل حرفي من حروفهم سوى الباء والفاء املخلصي ،قال:
وأظن أن العرب إنام أخذوا ذلك من العجم ملخالطتهم إياهم( .والضاد الضعيفة)

قيل :هي يف لغة قوم ليس يف لغتهم ضاد ،فإذا احتاجوا إىل التكلم هبا يف العربية
اعتاصت عليهم ,فربام تكلفوا إخراجها من خمرج الضاد فلم يتأت هلم،
فخرجت بي الضاد والظاء .ويف حاشية كتاب مربمان :الضاد الضعيفة كام يقال

يف« :اثرد له» ارضد له ،يقربون الثاء من الضاد ,فعىل هذا هي بي الثاء والضاد,
(والكاف كاجليم) نحو «جافر» يف :كافر (فمستهجنة) أي :مستقبحة هذه
احلروف اخلمسة.
ومن املتفرعة :القاف بي القاف والكاف ،قال السريايف :وهو مثل الكاف
التي كاجليم ،واجليم التي كالكاف .ومنها :اجليم التي كالزاي ,والشي التي
كالزاي ،كام تقدم يف أجدر وأشدق.
(وأما اجليم كالكاف)نحو «كمل» يف مجل ،و«ركل» يف رجل (واجليم كالشي)

نحو :أشدر يف أجدر (فال يتحقق) يعني أن بعضهم عد من املستهجنة اجليم
كالكاف واجليم كالشي ،وليسا حرفي آخرين غري الكاف كاجليم ,والشي كاجليم،
فاألول قد علم أنه مستهجن ،فذكره تكرار ،والثاين

قد تقدم أنه مستحسن،

فل يصح عده يف املستهجن.
قال الريض :كأنه ظن أن مرادهم باجليم كالشي حرف آخر غري الشي كاجليم،
وهم.
وكذا ظن أن مرادهم باجليم كالكاف غري مرادهم بالكاف كاجليم ،وهو ر
قال ما معناه :بل الشي التي كاجليم وعكسه يشء واحد  ،وكذا اجليم التي
كالكاف وعكسه يشء

واحد ,إال أن أصل أحدهام يف األول الشي كأشدق،

واآلخر اجليم كأجدر ،ويف الثاين أصل أحدهام الكاف نحو :كافر ،واآلخر اجليم
نحو :مجل.
قال :ذكر سيبويه الشي كاجليم يف احلروف املستحسنة ,واجليم كالشي من
احلروف املستهجنة ،وكلهام واحد ,لكنه استحسن الشي املْشبة صوت اجليم
( )1أي :الكاف كاجليم.
( )2الشي كاجليم.
( )3وهو لفظ بي اجليم والشي.
( )4وهو لفظ بي اجليم والكاف.

ألنه إنام يفعل ذلك

هبا إذا كانت الشي ساكنة قبل الدال ،والدال جمهورة

شديدة ،والشي مهموسة رخوة تنايف جوهر الدال ،وال سيام إذا كانت ساكنة؛
ُْشب الشي صوت اجليم التي هي
ألن احلركة خترج احلرف عن جوهره ,فت َ
جمهورة شديدة كالدال لتناسب الصوت ,فل جرم استحسن ذلك .وإنام
استهجن اجليم التي كالشي ألنه ُي رف َعل ذلك هبا إذا سكنت وبعدها دال أو تاء
نحو :أجدر واجتمعوا ،وليس بي اجليم والدال وال بينها وبي التاء تباين ,بل هام
شديدتان ,لكن الطبع ربام يميل الجتامع الشديدين إىل السلسة واللي فيْشب
اجليم ما يقاربه يف املخرج ,أي :الشي ,فالفرار عن املتنافيي مستحسن ،والفرار
عن املتامثلي مستهجن ,فصار احلرف الواحد مستحسنا يف موضع ومستهجنا
يف موضع آخر بحسب موقعه.
وملا فرغ من تقسيم احلروف املتقاربة باعتبار املخارج ذكر تقسيمها باعتبار
الصفات فقال( :ومنها املجهورة واملهموسة) وهو عطف عىل مقدر يفهم من
سياق الكلم؛ إذ املعنى أن احلروف املتقاربة منها حروف احللق ,ومنها كذا ,إىل
آخرها ,أي :تنقسم إىل املتصف بصفة اجلهر واملتصف بصفة اهلمس ،وباعتبار
آخر إىل املتصف بصفة الشدة واملتصف بصفة الرخاوة واملتصف بأنه بينهام،
وهو معنى قوله( :ومنها الشديدة والرخوة وما بينهام) وقس عىل ذلك قوله:
(ومنها املطبقة واملنفتح ,ة ومنها املستعلية واملنخفض ,ة ومنها حروف الذالقة
واملصمتة ،ومنها حروف القلقل ,ة والصفري) أي :وحروف الصفري (واللينة)
( )1أي :االرشاب.
(« )2جهر» .نخ.
( )3إذا كان أصله الشي؛ ملا عرفت من املنافاة بينهام وبي الدال.
( )4إذا كان أصله اجليم؛ ملا بي من االتفاق بينهام يف الصفة .ن.

أي :ومنها احلروف اللينة (واملنحرف ,واملكر ,ر واهلاوي ,واملهتوت) هذا
حرصها عىل سبيل اإلجامل.
ثم رشع يف تفصيلها عىل الرتتيب فقال( :فاملجهورة) سميت احلروف التي
يذكرها جمهورة ألن اجلهر رفع الصوت ,وكل واحد منها

إنام حيصل من

إشباع االعتامد يف موضعه ,ومن ذلك حيصل ارتفاع الصوت ,كام أنه من ضعف
االعتامد حيصل اهلمس الذي هو إخفاء الصوت ,فل بد يف بياهنا وإخراجها من
جهر ما ،وال يتهيأ النطق هبا إال كذلك ،كالقاف والعي ،بخلف الكاف مثل
فإنه يتهيأ لك أن تنطق به ويسمع منك خفيا ,كام يمكنك أن جتهر به.
وحقيقة املجهورة( :ما ينحرص) أي :حرف حيتبس (جري النفس مع
حتركه) أي :عدم الوقف عليه ،فل خيرج األلف ؛ وذلك ألن الن َفس اخلارج من
الصدر -وهو مركب الصوت -حيتبس إذا اشتد اعتامد الناطق عىل خمرج احلرف؛ إذ
شدة االعتامد عىل موضع من احللق أو الفم حيبس ال ّن َفس وإن مل يكن هناك صوت،
اشرتط التحرك ملا سيأيت.
وإنام جيري النفس إذا ضعف االعتامد .وإنام ُ
(وهي) أي :املجهورة (ما عدا حروف :ستشحثك

خصفه) باهلاء يف

خصفة للوقف .ومعنى الكلم :ستشحذ عليك ،أي :تتكدى عليك ،والشحاذ
والشحاث :املتكدِّ ي ،وخصفة :اسم امرأة .وجيمع الذي عداها من احلروف
قولك :ظ ُّل َق ٍّو َربَ ٌض إذ غزا جند مطيع .
(واملهموسة بخالفها) أي :ما ال ينحرص جري النفس مع حتركه ,فإن
جوهرها لضعف االعتامد عىل خمرجها ال حيبس الن َفس ,فيخرج الن َفس وجيري.
( )1أي :من املجهورة.
( )2يعني فإهنا إذا اتصلت بحرف بعدها نحو :قاما انحرص جري النفس عليه .منه.
( )3الشحث :اإلحلاح يف املسألة .جاربردي .وخصفة :اسم امرأة .جاربردي.
( )4قو -بفتح القاف وتشديد الواو :-اسم موضع .وربض املدينة :ما حوهلا  ,وربض الغنم:
مأواها .زكريا

(ومثال) أي :املجهور واملهموس ليحصل الفرق بينهام باالنحصار يف املجهورة
وعدمه يف املهموسة (بققق وككك) يعني بأن يكرر احلرف مفتوحا أو مضموما
أو مكسورا ،رفعت صوتك هبا أو أخفيته ،فإنك ترى الصوت جيري وال ينقطع،
وال جيري النفس يف األول إال بعد انقضاء االعتامد وسكون الصوت ،أما مع
الصوت فل جيري؛ ملا تقدم من شدة االعتامد فيها ،بخلف الثاين فإن النفس
جيري كام جيري الصوت؛ لضعف االعتامد كام تقدم .وإنام كرر احلرف يف امتحان
الفرق ألنك إذا نطقت بواحد من املجهورة غري مكرر فعقيب فراغك منه جيري
النفس بل فصل ،فيظن أن النفس إنام خرج مع املجهور ال بعده ،فإذا تكرر
وطال زمان احلرف ومل خيرج مع تلك احلروف املتكررة نفس عرفت أن النطق
باحلرف هو احلابس للنفس .وإنام حركت احلروف ألن التكرر من دون احلركة
حمال .وكذا لو أشبعت احلركات حتى تتولد احلروف نحو قا قا قا ،و قي قي قي،
و قو قو قو؛ ألن الواو واأللف والياء أيضا جمهورة فل جيري مع صوهتا النفس.
قو َربَ ٌض إذ غزى جند
(وخالف بعضهم ) فيام ذكرناه من أن مجيع حروف «ظ ّل ٍّ
مطيع» جمهورة ،ومجيع ما عداها مهموسة( ،فجعل) السبعة احلروف التي مخسة
منها من الرخوة وهي( :الضاد والظاء والذال والزاي والغي) املعجمة,
(و)اثنان مام بي الشديدة والرخوة ،وهام( :العي) املهملة (والياء من املهموسة,

و)جعل (الكاف والتاء) اللتي هام من الشديدة (من املجهورة) فتكون
املجهورة عنده هي حروف :وملن أجدك قطبت ( ،و)هذا البعض (رأى أن

الشدة تؤكد اجلهر) والرخاوة تنافيه .وليس بيشء؛ ألن الشدة أن ال جيري
الصوت باحلرف عند إسكانه ,والرخاوة أن جيري الصوت باحلرف عند إسكانه
( )1هذا الضابط ال يشمل الراء واأللف مع أهنام عىل هذا القول من املجهورة ،واألوىل أن يقال:
وملن أجارك قطبت.

كام سيأيت ،واجلهر :رفع الصوت باحلرف سواء جرى صوته أم مل جير ،وعلمته:
عدم جري الن َفس كام تقدم.
(و)تنقسم مجيع احلروف باعتبار آخر كام تقدم إىل ثلثة أقسام :شديدة,
ورخوة ,وما بينهام ,فنقول( :الشديدة :ما ينحرص) أي :حرف حيتبس (جري

صوته) أي :صوت ذلك احلرف ,أي :التصويت به (عند إسكانه) أي :الوقف
عليهُ ,ق ِّيد به ألنه عند التحريك جيري الصوت يف مجيع احلروف ,فل فرق عند
التحريك بي الشديد وغريه.
وقوله( :يف ِمرجه) متعلق بـ«ينحرص» (فال جيري) بل يسمع به يف آن ثم
ينقطع (و)هي ثامنية أحرف (جيمعها :أجدك قطبت) فهي أخص من املجهورة
من وجه؛ الجتامعهام يف اجليم مثل ،ووجود املجهورة بدوهنا يف العي مثل,
وبالعكس يف الكاف مثل.
وكذا من املهموسة؛ الجتامعهام يف التاء ,ووجود املهموسة بدوهنا يف السي
مثل ,و بالعكس يف اجليم مثل.
(والرخوة بخالفها) أي :ما ال ينحرص جري صوته عند إسكانه يف خمرجه،
بل جيري .والنسبة بينها وبي املجهورة واملهموسة العموم من وجه أيضا,
كام بينهام وبي الشديدة .
وعند البعض أن الشديدة أخص مطلقا من املجهورة  ،والرخوة أخص مطلقا
من املهموسة  ،فعنده كل شديد جمهور ,وكل رخو مهموس ،وال عكس.
( )1الجتامع الرخوة واملجهورة يف الزاي والذال مثل ،ووجود الرخوة بدوهنا يف اخلاء والثاء مثل،
واملجهورة بدوهنا يف الغي والياء مثل ,ووجود الرخوة واملهموسة يف الثاء واخلاء ،ووجود
الرخوة دوهنا يف الصاد والطاء ،ووجود املهموسة دوهنا يف الكاف والتاء مثل .جاربردي
( )2لوجود املجهورة دوهنا يف الواو واللم ،وعدم وجود الشديدة بدون املجهورة.
( )3لوجود املهموسة يف الظاء والذال دوهنا.

(وما بينهام) أي :والذي بي الشديدة والرخوة هو (:ما ال يتم له) أي:
حرف ال يتم له (االنحصار وال اجلري) عند اإلسكان( ,و)هي ثامنية أحرف
ٌ
(جيمعها :مل يرو عنا) فبقيت الرخوة ثلثة عْش حرفا ،وهي :الثاء ,واحلاء,
واخلاء ,والذال ,والزاي ,والسي ,والشي ,والصاد ,والضاد ,والظاء ,والعي,
والفاء ,واهلاء .والنسبة بينها وبي املجهورة :أن املجهورة أعم منها مطلقا.
وبينها وبي املهموسة أهنام متباينان.
(ومثلت الثالثة باحلر) وهو مثال الشديدة (والطش) وهو مثال الرخوة
(واخلل) وهو مثال ما بينهام .وإنام جعل حروف« :مل يرو عنا» بي الشديدة
والرخوة ألن الشديدة -كام عرفت -هي التي ينحرص الصوت يف مواضعها عند
الوقف ,وهذه األحرف الثامنية ينحرص الصوت يف مواضعها عند الوقف ,لكن
تعرض هلا أعراض توجب خروج الصوت من غري مواضعها :أما العي
فينحرص الصوت يف خمرجه ،لكن لقربه من احلاء التي هي مهموسة ّ
ينسل صوته
شيئا قليل ،فكأنك وقفت عىل احلاء.
وأما اللم فمخرجها -أعني :طرف اللسان -ال يتجاىف عن موضعه من
احلنك عند النطق به ,فل جيري منه صوت ,لكن ملا مل ينسد طريق الصوت
بالكلية كالدال والتاء ,بل انحرف طرف اللسان عند النطق به -خرج الصوت
عند النطق به من مستدق

اللسان فويق خمرجه.

وأما النون وامليم فإن الصوت ال خيرج من موضعيهام من الفم ,لكن ملا كان
هلام خمرجان يف الفم واخليشوم جرى الصوت من األنف دون الفم؛ ألنك لو
أمسكت أنفك مل جير الصوت هبام.
وأما الراء فلم جير الصوت يف ابتداء النطق به ,لكنه جرى شيئا النحرافه
( )1أي :طرف.

وميله إىل اللم كام قلنا يف العي املائلة إىل احلاء ،وأيضا الراء مكرر ،فإذا تكرر
جرى الصوت معه يف أثناء التكرار .وكذلك الواو والياء واأللف ال جيري
الصوت معها كثريا ،لكن ملا كان خمرجها يتسع هلواء الصوت أشد من اتساع
غريها من املجهورة كان الصوت معها يكثر فيجري منه يشء .وهذه احلروف
أخفى احلروف؛ التساع خمارجها ,وأخفاهن األلف؛ ألن اتساع خمرجها أكثر.
(واملطبقة  :ما) أي :حرف (ينطبق عىل ِمرجه احلنك) ,لو قال« :ينطبق به
أي :بسببه -احلنك عىل اللسان» لكان صوابا ؛ ألنك ترفع اللسان إليهعند النطق هبا ,فيصري احلنك كالطبق عىل اللسان ,فتكون احلروف التي خترج
بينهام مطبقا عليها.
وأما قوله« :عىل خمرجه» فل يشمل الضاد؛ ألن خمرج الضاد حافة اللسان,
وحافة اللسان تنطبق عليها األرضاس كام تقدم ،وباقي اللسان ينطبق عليه
احلنك( ,وهي) أربعة أحرف( :الصاد ،والضاد ،والطاء ،والظاء).
(واملنفتحة

بخالفها) ألنه ينفتح ما بي احلنك وخمرج احلرف

عند

النطق هبا.
(احلنك وهي)
,
(واملستعلية :ما يرتفع اللسان هبا) أي :بسببها (إىل) جهة

سبعة أحرف( :املطبق ,ة واخلاء والغي) املعجمتان (والقاف) ألنه يرتفع اللسان
هبذه الثلثة أيضا ,لكن ال إىل حد انطباق احلنك عليها.
( )1الثلثة.
( )2هي يف احلقيقة اسم متجوز فيها؛ ألن املطبق إنام هو اللسان واحلنك ،وأما احلرف فهو مطبق
عنده ،فاخترص فقيل :مطبق ،كام قيل للمشرتك فيه :مشرتك ،ومثله كثري يف اللغة .جاربردي
( )3ألجل يشمل الضاد.
( )4أي :إىل احلنك.
( )5الكلم يف املنفتحة يف التسمية كالكلم يف املطبقة ألن احلرف الينفتح وإنام ينفتح عندها اللسان
عن احلنك .جاربردي
( )6من اللسان وغريه.

(واالنخفاض) الذي هو صفة غريها من احلروف (بخالفه) أي :بخلف
االستعلء الذي هو صفة السبعة احلروف ,فاملنخفضة :ما ينخفض هبا اللسان
وال يرتفع.
(وحروف الذالقة) أي :الفصاحة واخلفة يف الكلم ,وهذه احلروف أخف
احلروف؛ ولذلك ُع ِّرفت بقوله( :ما ال ينفك رباعي أو خاميس عن يشء منها)

وذلك (لسهولتها) عىل اللسان ،والرباعي واخلاميس ثقيلن ,فلم خيليا عن
حرف سهل عىل اللسان خفيف إال شاذا نحو :العسجد (و)هي ستة أحرف
(جيمعها) قولك( :مر بنفل ) ،ال يقال :قد تقدم أن أخف احلروف األلف
والياء والواو ،فكيف حكم بأن الستة احلروف أخف؟
قلنا :املراد أن هذه الستة أخف من سائر احلروف غري حروف املد؛ إذ قد علم
أهنا أخف احلروف؛ وهلذا مل خيل ثنائي وال ثلثي -فضل عن الرباعي
واخلاميس -عن أبعاضها ,أعني :احلركات.
(واملصمتة بخالفها) أي :ما يكثر خلو الرباعي واخلاميس عن يشء منها،
وسميت مصمتة (ألنه صمت) أيُ :سكت (عنها يف بناء رباعي أو خاميس

منها ) جمردة عن حرف من حروف الذالقة.
قال الريض :األوىل يف وجه التسمية أن يقال :إهنا سميت بذلك لثقلها عىل
اللسان تشبيها باليشء املصمت ,وهو الذي ال جوف له فيكون ثقيل،
وإنام كان أوىل ألن احلروف املصمتة ضد حروف الذالقة يف املعنى ,فمضادهتا
هلا يف االسم أنسب.
(وحروف القلقلة) سميت هذه احلروف التي نذكرها حروف القلقلة
( )1النفل -بالتحريك :-بعض الغنيمة .جاربردي
( )2أي :من املصمتة .قال اجلاربردي :كأهنم مل جيعلوها منطوقا هبا ،أي :أصمتوها ،أي :جعلوها
صامتة ,أو أصمت املتكلمون أن جيعلوا منها رباعيا أو خامسيا.

ألنه يصحبها ضغط يف خمرجها يف الوقف مع شدة الصوت املتصعد من الصدر,
وهذا الضغط التام يمنع خروج ذلك الصوت ,فإن أردت بياهنا للمخاطب
احتجت إىل قلقلة املخرج وحتريكه عن موضعه حتى خيرج صوهتا فيسمع؛
ولذلك كان حقيقتها ما ذكره بقوله( :ما ينضم إىل الشدة فيها ضغط يف

الوقف) ،وهي مخسة أحرف (جيمعها) قولك( :قد طبر) الطبج :رضب اليد
عىل يشء جموف.
(وحروف الصفري :ما يصفر هبا) أي :ما حيصل الصفري بسبب النطق هبا،
والزاي والسي).
,
(وهي) ثلثة( :الصاد،
(واللينة :حروف اللي) الثلثة.
(واملنحرف :الالم) وإنام سمي منحرفا (ألن اللسان ينحرف به).
قال الريض :إنام سمي اللم منحرفا ألن اللسان ينحرف عند النطق به,
وخمرجه من اللسان -أعني :طرفه -ال يتجاىف عن موضعه من احلنك ,وليس
خيرج الصوت من ذلك املخرج ,بل تتجاىف ناحيتا مستدق اللسان وال يعرتضان
الصوت ,بل خيليان طريقه وخيرج الصوت من تينك الناحيتي.
(واملكرر :الراء) وإنام سمي مكررا (لتعثر) طرف (اللسان) عند النطق به,
كأنه يقوم فيعثر ,ثم يقوم فيعثر؛ للتكرير الذي فيه ,ولذلك كانت حركته
كحركتي كام مر يف اإلمالة.
(واهلاوي :األلف) معنى اهلاوي :ذو اهلواء ,كالنابل والدارع ،وإنام سمي
األلف به (التساع هواء الصوت) عند النطق به .والواو والياء وإن اتسع هواء
الصوت هبام لكن االتساع لأللف أكثر؛ ألنك تضم شفتيك للواو فيتضيق
املخرج ,وترفع لسانك ق َبل احلنك للياء ،وأما األلف فل تعمل له من هذا شيئا,
تفرج له املخرج ,فأوسعهن خمرجا األلف ,ثم الياء ,ثم الواو.
بل ِّ

واهلت :رسد الكلم عىل
(واملهتوت :التاء) سميت بذلك (خلفائها),
ّ
رسعة .وهي حرف ال يصعب التكلم به برسعة خلفائه.
ثم بعد أن ّبي تقارب ما تقارب من احلروف يف املخرج والصفة رشع يف بيان

إدغام املتقاربة بعضها يف بعض ,و َقدم مقدمتي :إحداهام ملعرفة كيفية إدغامها,
واألخرى ملعرفة ما مل جيز إدغامه منها يف َ
اآلخر.

فاألوىل هي قوله( :ومتى قصد إدغام املتقارب فال بد من قلبه) أي :متى
قصدت إدغام أحد املتقاربي يف اآلخر فل بد من قلب أحدهام ,ولو قال كذلك
لكان أوىل؛ ألن التقارب تفا ُعل ,وإنام يكون بي شيئي ,وال يسمى الواحد
متقاربا ,بل االثنان متقاربان.
وكذلك قوله« :ال بد من قلبه» ظاهره أنه ال بد من قلب املدغم ،وليس
كذلك ,بل املراد :ال بد من قلب واحد منهام ،كام سيتضح.
وإنام مل يكن بد من قلب أحدهام إىل اآلخر ملا عرفت أنه ال بد يف اإلدغام من
احتاد املخرج.
وإذا مل يكن بد من قلب أحدهام فاألصل (والقياس قلب األول) إىل الثاين
دون العكس؛ ألن اإلدغام تغيري األول بإيصاله بالثاين وج رعله معه كحرف
بعد صريورة املتقاربي متامثلي

واحد ،فلام مل يكن لألول بُد من التغيري
ٍ
لعارض) يمنع من القياس املذكور كائن
ابتدأت بتغيريه بالقلب ,فيقلب (إال
اذبح هذه؛ فإنه ُقلب
اذبح َعتودا ،أو ر
يف إدغام احلاء يف العي أو اهلاء (يف نحو ) :ر
فيه الثاين إىل األول فقيل( :اذبحتود ًا ،واذبحاذه) ،وذلك العارض أن األول
أخف من الثاين ,مع كوهنام حلقيي كام سيتضح ,وكام عرض أيضا يف نحو :برية
( )1باإلسكان واإليصال.

ومقروة

إذا خففت كام تقدم؛ لكون األول أخف من الثاين أيضا.

(و)إال (يف مجلة) أي :يف كثري (من تاء االفتعال) فيقلب فيه الثاين إىل األول
كام سيأيت (لنحوه) أي :لوجود عارض يشبه ذلك العارض األول ,وهو كون
األول ذا فضيلة

ليست للثاين( ,و) ليشء آخر حيمل عىل تغيري الثاين إذا كان

تعودت التغري كثريا
تاء االفتعال ,وهو ما عناه بقوله( :لكثرة تغريها) أي :ألهنا ّ
لغري اإلدغام ,كام يف اضطرب واصطرب؛ فجرأ ذلك عىل تغيريها لإلدغام وإن
كان القياس تغيري ما قبلها ،فقوله« :ويف مجلة من تاء االفتعال» عطف عىل قوله:
«لعارض» ال عىل قوله« :يف نحو :اذبح عتودا» ملكان قوله« :لنحوه» فتأمل.
وملا ذكر أن جعل املتقاربي متامثلي بأحد وجهي :إما بقلب األول إىل الثاين
كام هو القياس ،أو قلب الثاين إىل األول لعارض ،وكان قد ُسمعَ « :حم ُّم» يف:
« َم َع ُهم» بقلب العي واهلاء كليهام حائي ،و«ست» يف «سدر س» بقلب الدال
والسي تائي ،فلم جير اإلدغام فيهام عىل القياس األول وإال لقيلَ :م ُّهم وس ُّس،
وال عىل قياس العارض وإال لقيل :معم وسد -أجاب عنه املصنف بقوله:
(وحمم يف :معهم ضعيف) والفصيح ترك اإلدغام فيه عىل ما هو القياس يف مثله
كام سيأيت.
مع َهؤالء .ووجهه مع الضعف أنه ملا استثقل
وكذا قالوا :حماوالء ،يفَ :
اإلدغام باجلري عىل القياس األول ،وباجلري أيضا عىل قياس العارض,
واستثقل أيضا ترك اإلدغام؛ ألن كل واحدة منهام مستثقلة لنزوهلا يف احللق,
فكيف هبام جمتمعتي مع تنافرهام؟ إذ العي جمهورة واهلاء مهموسة ,فطلبوا حرفا
( )1بقلب اهلمزة ياء فيهام.
( )2وهي أصالته.
( )3ألنه لو عطف عىل قوله« :اذبح عتودا» ملا كان لذكر «نحوه» فائدة؛ إذ قلب الثاين إىل األول
فيه ويف تاء االفتعال من العارض فل حيتاج لتعليله بقوله« :لنحوه».

مناسبا هلام أخف منهام وهو احلاء .أما كونه أخف فلكونه أعىل منهام يف احللق،
وأما مناسبته للعي فلكوهنام من وسط احللق ،وللهاء يف اهلمس

والرخاوة

فقلبا حائي وأدغم أحدهام يف اآلخر .واألكثر والفصيح ترك القلب واإلدغام؛
لعروض اجتامعهام.
(وست أصله :سدس ) بداللة :التسديس (شاذ) إذ القياس ما ذكرنا
ٌّ
(الزم) مل ينطق به إال كذلك .ووجهه مع الشذوذ :أن بي الدال والسي تقاربا
يف املخرج؛ ألن كليهام من طرف اللسان ,فلو قلبت الدال سينا كام هو القياس
اجتمع ثلث سينات ،وال جيوز قلب السي داال إبقاء عىل فضيلة الصفري ،ومع
تقارب السي والدال يف املخرج بينهام تنافر يف الصفة؛ ألن الدال جمهورة شديدة,
والسي مهموسة رخوة ,فتقارهبام داع إىل ترك اجتامعهام مظهرين،
ممتنع كام مر ,فلم يبق إال قلبهام
وكذا تنافرهام  ،وقلب أحدهام إىل اآلخر
ٌ
إىل حرف يناسبهام ,وهو التاء؛ ألهنا م رن خمرج الدالُ ,
ومثل السي يف اهلمس.
واملقدمة الثانية هي قوله( :وال يدغم منها يف كلمة)..إىل قوله« :فاحلاء يف
اهلاء والعي» ,يعني إذا اجتمع متقاربان يف كلمة وكان اإلدغام يؤدي إىل لبس مل
يدغم (ما يؤدي إىل لبس) تركيب (برتكيب آخر ,نحو :وطد) األمر ,أي:
أحكمه (ووتد) أي :رضب الوتد ،فقد اجتمع الطاء والدال يف األول ,وهام
متقاربان يف املخرج ،والتاء والدال يف الثاين ,وهام أيضا متقاربان كذلك ،فلو
أدغم األول يف الثاين مل ُيعلم أن عي األول طاء وعي الثاين تاء وإن علم
(« )1فباهلمس» نخ.
( )2والدليل عىل أن أصله سدس قوهلم يف التصغري« :سديس» ،ويف مجعه« :أسداس» كرهوا توافق
الفاء واللم؛ لقلة باب سلس .جاربردي
( )3داع إىل ترك اجتامعهام مظهرين لكن تركه للعلم به.
( )4أي :احلروف.

الوزن ؛ إذ َف رعل بسكون العي ال يكون يف األفعال.
فالتباس الرتكيب أعم من التباس الوزن ،فقد جيتمعان كام يف « َوتد» االسم
عىل وزن كَتف ،وقد يوجد األول

دون الثاين كام يف« :وطد ،ووتد» الفعل

(و)كام يف (شاة زنامء ) وغنم ُز رنم؛ إذ وزن زنامء َف رعلء ,ولو فرض أنه يدغم,
كح رمر ولو أدغم .
وكذلك وزن ُز رنم ُف رع ٌل ُ
وقوله« :يف كلمة» ألهنام لو كانا يف كلمتي نحو« :عن ما» و«عن مثلك» أدغم
أحدهام يف اآلخر ومل يبال باللبس إن عرض؛ ألهنام يف م رع َرض االنفكاك ،فإذا
انفكا يعرف أصل كل واحد منهام ,ثم إن حتركا مل جيب اإلدغام ومل يتأكد ،وإن
ُسكِّن األول فقد جيب كالنون يف حروف« :يرملون» ,والم التعريف يف احلروف
التي يأيت ذكرها ،وال جيب يف غريهام ,بل يتأكد وال سيام إذا اشتد التقارب .
(ومن ثم) أي :ومن جهة أنه يمتنع فيه اإلدغام إذا أدى إىل اللبس
وو َتدَ ( :وطد ًا وال وتد ًا) كام قالوا يف مصدر َوعَدَ :
(مل يقولوا) يف مصدر َو َطدَ َ
و رعدا( ,بل) ألزموهام احلذف والتعويض وقالوا( :طدة وتدة) كعدة (ملا يلزم)
لو قالوا ذلك (من ثق ٍل) إن مل يدغم مع شدة التقارب
احلرفي (أو لب ٍ
وو َتد
س) لرتكيب برتكيب إن ُأدغم .بخلف نحو :و َطدَ َ
الفعل ،فإن احلركة فاصلة بي املتقاربي .
والقرب بي

( )1أي :يعلم أنه متحرك العي؛ إذ فعل -بسكون العي -ال يكون يف األفعال ،وأما لبسه بمكسور العي
أو مضمومها فهام قليلن يف املضاعف ،فلم يكرتث بالتباس القليل كام تقدم.
( )2إذ لو أدغم فقيل« :و ّد» مل يعلم أن عينه تاء ،ومل يعلم أنه فعل بكرس العي.
( )3أي :التباس الرتكيب دون التباس الوزن.
( )4الزنمة :يشء يقطع من أذن البعري فيرتك معلقا.
( )5قال يف رشح اهلادي :فلو أدغم مل يعلم هل تركيبه من ميمي أو من نون وميم فامتنع لذلك.
( )6كالتاء والدال.
( )7يف املخرج.
( )8لعدم احلركة الفاصلة بي احلرفي.
( )9فلم يشتد القرب ألجل فصل احلركة وإن اشتد التقارب.

(بخالف) ما مل يلبس إدغامه (نحو :احمى) يف« :انمحى» بإدغام النون يف
امليم (واطري) يف «تطري» بإدغام التاء يف الطاء ،فإن إدغامه ال يؤدي إىل لبس؛
ألن اف َعل بتضعيف الفاء أو الفاء والعي ليس من أبنيتهم؛ إذ ال جييء األول
إال وقد أدغم يف فائه نون انفعل ،أو أدغم فاؤه يف تاء ا رف َت َعل ؛ وهلذا ال يقال:
وارضب ،وال جييء الثاين إال وقد أدغم يف فائه تاء ت َفعل.
اقطع
َ
(وجاء) اإلدغام وإن حصل اللبس نحو( :ود) يف (وتد) االسم ككَتف (يف)

لغة (متيم) خففوه بحذف كرسة العي نحوَ :كترف ,فقالوا بعد اإلسكانَ :ود،
ومل جيز يف لغتهم« :و رتدٌ » بسكون التاء مظهرة كام قيل« :عتردَ ان» يف مجع َعتُود؛
لكثرة استعامل هذه اللفظة فتستثقل ,ومجعها عىل «أوتاد» يزيل اللبس.
هذا ،وظاهر إطلق املصنف أن اللبس مانع من اإلدغام يف املتقاربي
مطلقا  ,فل يكون إال يف أبواب يسرية ،وهي :انفعل ،وافتعل ،وتفاعل،
وتفعل ،و َفنر َعلل كهن َرمرش.
وقال الريض :هو

مانع مع حتركهام ,ومع سكون األول أيضا إن مل يكن

كز رنامء ,فإن كان تقارهبام كامل جاز اإلظهار نظرا إىل االلتباس
تقارهبام كامل َ
باإلدغام ،وجاز اإلدغام نظرا إىل شدة التقارب ,وذلك نحو« :عتردان » يف مجع
َعتُود ،ومنهم من يدغم التاء يف الدال ،قال األخطل:
الصــ َ ُري
وأ رذ ُكـــ رر ُغدانـــة عـــدانا مزنمـــة
مــن احل َبلــق ُت رب َنــى حولــه ِّ
( )1نحو اص َرب يف اصطرب.
( )2أي :مضعف الفاء والعي.
( )3أي :وتد.
( )4سواء وجد القرب مع التقارب أم مل يوجد.
( )5أي :اللبس.
( )6هذا مثال اإلظهار.
( )7البيت لألخطل التغلبي ,وغدانة -بضم الغي املعجمة :-أبو قبيلة من متيم .وعدانا :أصله:
=

(وال تدغم حروف« :ضوي مشفر » فيام يقارهبا) أي :ال يدغم كل منها
يف مقاربه ،مثل :ال تدغم الشي يف اجليم يف نحو :األشجار مع تقارهبام يف
املخرج (لزيادة صفتها) فلو أدغم لوجب قلبه إىل جنس املدغم فيه ,فتزول
فضيلته التي هي الصفة الزائدة له ,وهي

يف الضاد االستطالة ،ويف الياء

والواو اللي ،ويف امليم الغنة ،ويف الشي التفيش والرخاوة .وفضيلة الفاء
التأفيف ،وهو صوت خيرج من الفم بعد النطق بالفاء .وفضيلة الراء التكرير،
وأيضا لو أدغم لكان كمضعف أدغم يف غريه نحو :رد َد ,وهو ال جيوز.
(ونحو :سيد ولية إنام أدغام) مع أن أصل األول« :سيود» والثاين « َل روية»،
والواو والياء من حروف ضوي مشفر (ألن اإلعالل صريهام مثلي) يعني لو
كان قلب الواو إىل الياء لإلدغام لورد ذلك ,لكنها إنام قلبت إليها لإلعلل,
وهو أنه استثقل اجتامعهام مع شدة القرب  ،ال لقصد اإلدغام؛ وهلذا تقلب
الواو ياء سواء كانت أوىل أو ثانية  ,بخلف نحو :طويت ؛ إذ احلركة فاصلة,
فلم يشتد تقارهبام ,فلام صارتا بعد اإلعلل

مثلي اجتمع ياءان أوالهام ساكنة

فوجب اإلدغام ,فهو من إدغام املثلي ال من إدغام املتقاربي.
وأما الريض فلام كان القلب عنده لإلدغام ملا أورده من االعرتاض عىل
عتدانا ,والعتدان :مجع عتود ,وهو اجلذع من أوالد املعز .واملزنمة :ذات الزنمة .و احلبلق -بفتح
احلاء املهملة والباء املوحدة وتشديد اللم :-أوالد املعز .والصري :مجع صرية ،وهي احلظرية.
هيجو هؤالء بأننم رعاة ال ذكر هلم وال رشف .واالستشهاد بالبيت يف قوله« :عدانا» فإن أصله
عتدان ،فأبدل التاء داال ثم أدغم الدال يف الدال.
( )1ضوي الرجل :هزل جسمه .واملشفر -بفتح امليم وكرسها -وهو من البعري بمنزلة الشفة لإلنسان.
( )2أي :الصفة الزائدة.
( )3وهبذا يندفع اعرتاض الريض عىل املصنف بـ«طويت» و«لويت»؛ لفصل احلركة فل شدة قرب
هناك .منه.
( )4الواو أول كس ِّيد وثانية كلية.
( )5فلم يستثقل اجتامعهام فل إدغام فيه .منه.
( )6يف سيد ولية.

املصنف بنحو :طويت ولويت -وقد عرفت اندفاعه بام أرشنا إليه -أجاب بأن
احلامل عىل إدغام أحدهام يف اآلخر تقارهبام يف الصفة؛ لكوهنام لينتي,
وجمهورتي ,وبي الشديدة والرخوة ,و ُقل َبت الواو

وإن كانت ثانية ألن القصد

التخفيف باإلدغام ،والواو املشددة ليست بأخف من الواو والياء.
كذا قال ،وفيه نظر؛ ألن الظاهر أن الواو املشددة أخف من الواو والياء اللتي
أوالهام ساكنة.
قوله( :وأدغمت النون يف الالم والراء؛ لكراهة نبهتا) هذا جواب عن
سؤال مقدر يرد عىل قوله« :لزيادة صفتها» ,تقدير السؤال :أن يف النون زيادة
صفة كام يف حروف :ضوي مشفر ،وهي الغنة ,مع أهنا قد أدغمت يف اللم
والراء وذهبت فضيلتها -وهي الغنة -بذلك اإلدغام ,فلو كانت زيادة الصفة
متنع اإلدغام ملا جاز إدغامها فيهام.
وتقرير اجلواب :أنه اغتفر ذلك؛ ألن للنون نربة ,أي :رفع صوت.
ف
قال الريض :وهذا جواب فيه نظر؛ ألنه إن كان املوجب لإلدغام النربة َف رلت رُخ َ
بل إدغام ,كام ُختفى مع القاف والكاف والدال والتاء ونحوها ,بل احلق أهنا ملا
كانت مع اللم والراء ال مساغ إلظهارها كام يف حروف احللق كام سيجيء إن
شاء اهلل تعاىل ،وهي قريبة املخرج من كل منهام أدغمت واغتفر ذهاب الغنة.
(و)أدغمت النون (يف امليم وإن مل يتقاربا) خمرجا؛ الحتادهام صفة (لغنتهام)

فزيادة صفة النون -أعني الغنة -حاصلة يف املدغم فيه -أعني امليم -وإن كانت
أقل من غنة النون.
وقوله« :يف امليم» ليس باعرتاض ,لكنه يشء َع َرض يف أثناء االعرتاض
بقوله :وأدغمت النون يف اللم والراء ،وبقوله :ويف الواو والياء.
( )1يعني فيهام ياء ،وقوله« :وإن كانت ثانية» يعني يف سيود.
( )2أي :كام تظهر مع حروف احللق.

قو ُله( :ويف الواو والياء

اعرتاض وجواب ،تقرير
إلمكان بقائها)
ٌ

االعرتاض :أدغمت النون مع ما هلا من فضيلة الغنة يف الواو والياء اللتي ال غنة
فيهام ،فلو كانت زيادة الصفة مانعة مل تدغم فيهام.
وتقرير اجلواب :أهنا إنام أدغمت فيهام إلمكان بقاء تلك الفضيلة -وهي
الغنة -بأن ُتْشب الواو والياء املضعفتان غنة؛ ملا فيهام من املد.
وفيه :أهنم قد رصحوا بأن يف الواو أيضا غنة ،فل َم َمل ر تكُن كامليم؟

(وقد جاء) اإلدغام لبعض حروف «ضوي مشفر» ،كإدغام الضاد يف الشي
َ ْ
ْ
يف قوله تعاىلَِ ِ ﴿ :لع ِض شأن ِِه ْم﴾ [النور ،]62والراء يف اللم يف قوله تعاىل:
ْ
َْ ْ
﴿اغ ِف ْر ِل﴾ [إبراهيم ،]41والفاء يف الباء يف قوله تعاىلَ﴿ :ن ِسف ب ِ ِه ُم﴾ [سبأ.]9
وح ّذاق أهل األداء عىل أن املراد باإلدغام يف
قال الريضُ :نقل اإلدغام يف مثلهُ ،
مثله اإلخفاء ،وتعبريهم عنه بلفظ اإلدغام جتوز؛ ألن اإلخفاء قريب من اإلدغام،
ولو كان ذلك إدغاما اللتقى ساكنان ال عىل حده يف نحو :لبعض شأهنم.
(وال) تدغم (حروف الصفري يف غريها) بل يدغم بعضها يف بعض كام
سيأيت (لفوات الصفري منها) لو أدغمت؛ فتذهب فضيلتها.
(وال) تدغم احلروف (املطبقة يف غريها من غري) إبقاء لفضيلتها ,بأن تدغم
ر
احفظ ذلك ،باإلدغام مع اإلطباق وتركه،
بل (إطباق عىل األفصح) تقول:
وإبقاؤه أفصح كام جييء.
ٍ
حلق يف) حرف (أدخل منه) ألن اإلدغام فيها غري
(وال) يدغم (حرف

أصل لثقلها ،فيكره التضعيف فيها ،وإذا كان املدغم فيه أدخل ازدادت
الكراهة؛ ألن القياس قلب األول إىل الثاين فيزداد الثقل( ,إال) أهنم قد أدغموا
(احلاء يف) حرفي أدخل منها ,وهام( :العي واهلاء) ملا سيأيت ,لكن بمخالفة
القياس املذكور ،أعني( :بقلبهام حائي) فرارا من الثقل.
( )1نحو :من واقد ,ومن يقول .ركن.

(ومن ثمة) أي :ومن أجل أن إدغام حرف حلق يف أدخل منه ال جيوز ألجل
الثقل قلبوا الثاين ملا اتفق ذلك ،و(قالوافيهام) أي :يف احلاء املدغمة يف العي
(إذبحتود ًا) يف :اذبح عتودا (و)يف احلاء املدغمة يف اهلاء (اذبحاذه) يف :اذبح
هذه ،ف ُقلبت العي يف األول واهلاء يف الثاين حائي؛ فرارا من الثقل.
وقد جاء أيضا إدغا ٌم حلقي يف أدخل منه مع جريه عىل القياس ,وهو اخلاء يف
الغي

كام سيأيت ,فلو استثناه أيضا لكان صوابا.

ثم أخذ املصنف يف التفصيل بعد اإلجامل ,فقال مبينا ملا يدغم منها يف مقاربه
اج َب ره ّحاتام ،
عىل الرتتيب من احللقية إىل آخرها( :فاهلاء يف احلاء) نحو :ر
والبيان أحسن؛ ملا عرفت من ثقل اإلدغام يف حروف احللق ،واإلدغام عرب
حسن؛ لقرب املخرجي ,وألهنام مهموسان رخوان.
وال تدغم اهلاء يف العي -وإن كانت العي أقرب خمرجا إىل اهلاء من احلاء-
ألن اهلاء مهموسة رخوة كاحلاء ،والعي جمهورة بي الشديدة والرخوة.
ادفع ّحاتام ،وذلك لقرب املخرج.
(والعي) تدغم (يف احلاء) نحو:
ر
قال سيبويه :اإلدغام حسن ،والبيان أحسن.
(واحلاء) تدغم (يف اهلاء والعي) وإن كانتا أدخل منها؛ لشدة القرب
بينها وبي كل منهام كام عرفت ،وملا كانتا أدخل منها مل تدغم فيهام إال بمخالفة
واذبحاذه.
القياس ,وذلك بقلبهام إليها كام تقدم يف :اذبَحتودا،
ّ
(وجاء) إدغام احلاء يف العي بقلب احلاء عينا عىل القياس فيام روي عن
أب عمرو أنه قرأ قوله تعاىلَ ﴿ :ف َم ْن ُز ْحز َح َعن انلَّ
ار﴾ [آل عمران ]185باإلدغام
ِ
ِ
ِ
بقلب احلاء عينا.
( )1نحو :اسلخ غنمك.
( )2يقال :جبهته ،أي :صككت جبهته .جاربردي
( )3أي :احلاء .وبي كل منهام ،أي :من اهلاء والعي ،أما اهلاء ففي الصفة ،وأما العي ففي املخرج.

(والغي) تدغم (يف اخلاء) ألن اخلاء أعىل منه ,نحو :اد َم رغ خ َلفا.
قال سيبويه :البيان أحسن ,واإلدغام حسن.
ر
اسلخ غنمك ،والبيان أحسن ،واإلدغام
(واخلاء) تدغم (يف الغي) نحو:
حسن ،لكن ال كحسن إدغام الغي يف اخلاء؛ ألن اخلاء أعىل من الغي .وإنام جاز
إدغام اخلاء يف الغي بقلب األول إىل الثاين -مع أن األول أعىل من الثاين -ألن
خمرجهام أدنى خمارج احللق إىل اللسان .
ومل يتعرض للهمزة ألهنا ال تدغم يف مقارب  ,وال لأللف إذ ال تدغم أصل
كام تقدم.
حل رق كّامل .قال سيبويه :البيان حسن,
(والقاف) تدغم (يف الكاف) نحو :ا ر َ

واإلدغام أحسن؛ لقرب املخرجي وتقارهبام يف الشدة.

(والكاف) تدغم (يف القاف) نحو :اهنك قطنا  ,اإلدغام حسن ,والبيان
أحسن؛ ألن القاف أدخل.
أخرج شيئا ،اإلدغام والبيان حسنان؛
(واجليم) تدغم (يف الشي) نحو:
ر
ألهنام من خمرج واحد.
(والالم املعرفة) ومثلها املوصولة (تدغم وجوب ًا يف مثلها) أي :يف الم
أخرى ،نحو :اللحم .وال وجه لذكره هنا؛ ألن الكلم يف إدغام أحد املتقاربي
يف اآلخر ,ال املثلي (ويف :ثالثة عرش حرف ًا) هي :النون ،والراء ،والزاي،
والتاء ،والثاء ،والدال ،والذال ،والصاد ،والضاد ،والطاء ،والظاء ،والسي،
( )1فأجري جمرى حروف الفم ،ولذلك يقول بعض العرب :منخل  ,باخفاء النون يف اخلاء كام ختفى
يف حروف اللسان والفم .جاربردي .وقوله« :جمرى حروف الفم» وحروف الفم ال يعترب فيها
َأ رد َخل و َأ رخ َرج ،فلام أشبه هذا حروف الفم أجري عليهام حكم تلك ،وهو عدم اعتبار األدخل
واألخرج .ابن جامعة.
( )2مع أهنا من حروف احللق.
( )3أهنكت الثوب :إذا لبسته حتى خلق.

والشي .وإنام أدغمت يف هذه احلروف وجوبا لكثرة اللم املعرفة يف الكلم،
وكثرة موافقتها هلذه احلروف؛ ألن مجيع هذه احلروف من طرف اللسان كاللم
إال الضاد والشي ,وهام خيالطان حروف طرف اللسان أيضا ،أما الضاد فألهنا
استطالت لرخاوهتا حتى اتصلت بمخرج اللم ,وكذا الشي حتى اتصلت
بمخرج الطاء.
(و)أما اللم الساكنة (غري املعرفة) فإدغامها (الزم يف) الراء (نحو :بل ران)

وهل رأيت؛ لقرب خمرجيهام( ,وجائز يف البواقي) من الثلثة عْش؛ ملا تقدم،
وإن مل يكن قرهبا من اللم قرب الراء منها ،هذا كلمه.
وقال الريض« :إذا كانت اللم الساكنة غري املعرفة نحو الم :هل ،وبل ،و ُق رل,
فاإلدغام مع الراء أحسن من اإلظهار؛ وذلك لقرب خمرجيهام ،ويليه يف احلسن
تركه؛ وذلك أن ال يدغم نحو :هل رأيت .قال سيبويه يف ترك اإلدغام :هو لغة أهل
نظر؛ بىل
الزم يف نحو :بل ّران» ٌ
احلجاز ,وهي عربية جائزة .ففي قول املصنفٌ « :

لزم ذلك يف الم هل وبل وقل خاصة مع الراء يف القرآن ,والقراءة أ َث ٌر ُيتبع».

(والنون الساكنة) هلا مخسة أحوال  :األول والثاين :أهنا (تدغم وجوب ًا يف

حروف :يرملون) لشدة قرهبا منها يف املخرج أو يف الصفة كام سيتضح،
وإدغامها فيام عدا امليم والنون منها بغنة وبغري غنة ,هذان حاالن.
(و)لكن (األفصح إبقاء غنتها يف الواو والياء) ألن مقاربة النون إياهام
بالصفة ؛ ألهنا معهام من املجهورة ومام بي الشديدة والرخوة ,فلذلك وجب
اإلدغام ،ولكن ملا مل يقارباها يف املخرج مل يغتفر ذهاب فضيلتها -أي :الغنة-
رأسا ملثل هذا القرب ،فيبقى يش ٌء من الغنة .
( )1قال ركن الدين :أحدها :وجوب إدغامها يف حروف يرملون مع بقاء الغنة .والثاين :وجوب
إدغامها فيها مع ذهاب الغنة ،إىل آخر ما ذكره الشيخ.
( )2بالصفة خرب أن .ال باملخرج .ريض
( )3لكن دون التي مع النون وامليم.

(و)األفصح (إذهاهبا) أي :الغنة إذا أدغمت (يف الالم والراء) ألن النون
تقارهبام يف املخرج ,ويف الصفة أيضا؛ ألن الثلثة جمهورة وبي الشديدة والرخوة,
فاغتفر ذهاب الغنة مع كوهنا فضيلة للنون للقرب يف املخرج ويف الصفة.
وبعض

العرب يرتك الغنة مع الواو والياء اكتفاء بالتقارب يف الصفة،

وبعضهم يدغمها يف اللم والراء مع الغنة ضنا بفضيلة النون.
واحلال الثالث :أهنا (تقلب مي ًام قبل الباء) نحو :عنرب؛ ملا تقدم يف اإلبدال.
(و)احلال الرابع :أهنا (ختفى مع غري حروف احللق) بأن خترج من اخليشوم
فقط؛ ألن هناك داعيي إىل إخفائها :أحدهام :سكوهنا؛ ألن االعتامد عىل احلرف
الساكن أقل من االعتامد عىل املتحرك .واآلخر :كون احلرف الذي يليها مام ال
حيتاج إلخراجه إىل فضل اعتامد كحرف احللق ,فيجري االعتامدان عىل نسق
واحد ،فأخفيت النون قبل غري حروف احللق.
احلال اخلامس :أهنا تظهر وجوبا مع حروف احللق كام يفهم من قوله« :مع
غري حروف احللق» ,نحوَ :م رن خلق؛ وذلك ألن النون هلا خمرجان :أحدهام :يف
الفم كام تقدم ،واآلخر يف اخليشوم؛ إذ ال بد فيها من الغنة ،وإذا أردت إخراجها
يف حالة واحدة من املخرجي فل بد فيها من اعتامد قوي وعلج شديد؛
إذ االعتامدان عىل املخرجي يف حالة واحدة أقوى من االعتامد عىل خمرج واحد,
فل ختفى؛ ألن حروف احللق حتتاج إىل فضل اعتامد ,فتجرى النون عىل أصلها
من فضل االعتامد ليجري االعتامدان عىل نسق واحد ,فظهر معنى قول املصنف:
(فيكون هلا) أي :للنون الساكنة (مخسة أحوال).
(و)أما النون (املتحركة) فإهنا (تدغم جواز ًا) يعني يف حروف :يرملون،
بعد إسكاهنا ،قال سيبويه :مل نسمعهم يسكنون النون املتحركة مع احلروف التي
( )1هذا مقابل لقوله« :واألفصح إبقاء غنتها مع الواو والياء».

ختفى النون الساكنة قبلها كالسي والقاف وسائر حروف الفم نحوَ :ج ُبن
سليامن ,قال :وإن قيل ذلك مل يستنكر.
(والطاء) املهملة (والدال والذال والظاء والتاء) املثناة الفوقانية (والثاء)

املثلثة ،هذه احلروف الستة (يدغم بعضها يف بعض).
فإدغام الطاءَ « :فرط دارم» أو «ذابل» أو «ظامل» أو «تاجر» أو «ثامر».
وإدغام الدال« :حرد ّطارد » أو «ذابل» أو «ظامل» أو «ثامر».
والذال نحو« :نبذ طارد» أو «دارم» أو «ذابل» أو «ظامل» أو «تاجر»
أو «ثامر».
والظاء« :وعظ طارد» أو «دارم» أو «ذابل» أو «تاجر» أو «ثامر».
والتاء« :سكت طارد» أو «دارم» أو «ذابل» أو «ظامل» أو «ثامر».
والثاء« :عبث طارد» أو «دارم» أو «ذابل» أو «ظامل» أو «تاجر».
(و)تدغم أيضا (يف الصاد والزاي والسي) فكل من الستة تدغم يف ثامنية
من مقاربه ،فالطاء« :فرط صابر» أو «زاجر» أو «ساير».
والدال« :حرد صابر» أو «زاجر» أو «ساير».
والذال« :نبذ صابر» أو «زاجر» أو «ساير».
والظاء نحو« :وعظ صابر» أو «زاجر» أو «ساير».
و«سكت صابر» أو «زاجر» أو «ساير».
و«عبث صابر» أو «زاجر» أو «ساير».

وال يدغم يشء من الثلثة فيها ؛ لكوهنا حروف الصفري كام عرفت .
( )1حرد :قصد ,وبابه رضب ,واحلرد -بالتحريك :-الغضب .وقيل :هو خمفف ،فبابه فهم .وقيل:
وقد حيرك ،فبابه طرب .خمتار بترصف
( )2أي :يف الستة.
( )3لذهاب فضيلتها باإلدغام.

وقد عرفت أن األفصح يف املطبقة إذا أدغمت يف غريها بقاء اإلطباق؛ لئل
تذهب فضيلة احلرف .وبعض العرب يذهب اإلطباق أصل.
قال سيبويه :ومام أخلصت فيه الطاء تاء سامعا عن العربُ :حت ُّهم يفُ :ح رطتُهم.
ومع بقاء اإلطباق تردد املصنف يف أنه هل هناك إدغام رصيح أو إخفاء
حلرف اإلطباق مسمى باإلدغام فقال( :واإلطباق يف نحو :فرطت إن كان معه
ٍ
بطاء أخرى) يعني أن ذلك ال يكون إال بأن تقلب حرف
إدغام فهو إتيان

اإلطباق -كالطاء مثل يف :فر رط ُّت -تاء وتدغمها يف التاء إدغاما رصحيا,
ثم تأيت بطاء أخرى قبل احلرف املدغم (و)حينئذ هو (مجع بي ساكني) هام
الطاء املأيت هبا واملدغم.
وإنام قال« :إنه إتيان بطاء أخرى» ألن اإلطباق من دون حرف اإلطباق
متعذر( .بخالف غنة النون) إذا أدغمت يف الياء مثل إدغاما رصحيا (يف) نحو:
(من يقول)؛ ألن الغنة قد تكون ال مع حرف الغنة ,وذلك بأن ُتْشب الواو
والياء املضعفتي غنة يف اخلشيوم ,وال تقدر عىل إرشاب التاء املضعفة إطباقا؛
إذ اإلطباق ال يكون إال مع حرف اإلطباق ,قال « :واحلق أن ليس مع اإلطباق
إدغام رصيح ,بل هو إخفاء شبيه باإلدغام ,فسمي إدغاما لشبهه به ,كام سمي
اإلخفاء يف « :لبعض شأهنم» ،و«العفو وأمر» إدغاما.
(والصاد والزاي والسي يدغم بعضها يف بعض) فإن أدغمت الصاد
وبرز
يف أختيها فاألوىل إبقاء اإلطباق كام مر ،وأمثلتهاَ :خ َلص سائر أو زاير،
ر
ّصاعد أو ساير ،وجلس صاعد أو زائر.
(والباء يف امليم والفاء) نحو :ارضب ّمالكا أو فاجرا.
( )1أي :املصنف.

وملا فرغ من بيان إدغام املتقاربي ذكر أحكاما ختتص بتاء افتعل هي املوعود
هبا يف قوله يف أول باب اإلدغام« :وإال يف نحو اقتتل  ...وسيأيت» ،واملشار إليها
يف قوله يف مقدمات إدغام املتقاربي« :ولكثرة تغريها» فقال:
(وقد تدغم تاء افتعل) يعني أنه ال جيب إدغام يشء من تاء افتعل؛ ألن
املتحركي إذا مل يكونا يف األخري مل جيب اإلدغام ,لكنه جيوز إدغامها إما (يف مثلها)

وهو كثري ,نحو :اقتتل (فيقال :قتل) بفتح القاف (وقتل) بكرسها .ووجه الفتح
أهنا نقلت حركة أول املثلي إىل فاء الكلمة -كام هو الرسم

يف َي ُر ُّد -فتسقط مهزة

الوصل؛ للستغناء عنها.
وإنام وجب حذف اهلمزة هاهنا ومل جيب يف باب احلمر ملا عرفت يف الفرق
بينه وبي :سل  .ووجه الكرس أهنا حذفت حركة أول املثلي فالتقى ساكنان:
فاء الفعل وتاء افتعل ،فكرس الفاء؛ ألن الساكن إذا ُح ِّرك فاألوىل الكرس,
فإذا كرسهتا سقطت اهلمزة للستغناء عنها.
ومل جيز حذف حركة أول املثلي يف نحوَ :ي ُر ّد ملا تقدم من أنه جيب املحافظة
عىل حركة العي يف الفعل؛ إذ هبا يتميز بعض أبوابه عن بعض.
وإما يف مقارهبا  ،وهو قليل ,فل جيوز إال إذا كان العي داال كيهدِّ ي ،أو
صادا كـ« َخي َِّصمون» ,والقياس ال يمنع من أن تدغم تاء افتعل فيام تدغم فيه التاء
من التسعة األحرف املذكورة.
(وعليهام) أي :وعىل النقل للحركة واحلذف يقال يف اسم الفاعل من اقتتل:
( )1أي :القاعدة.
( )2من كوهنا يف احلمر يف كلمتي ويف سل يف كلمة واحدة.
( )3بل نقلت إىل الراء الساكن قبلها.
( )4عطف عىل قوله« :إما يف مثلها».
( )5مل يتقدم للشيخ ابن احلاجب والشيخ لطف اهلل إال اإلدغام يف الثامنية األحرف ،وأما التاسع -
وهو الضاد املعجمة املستطيلة -فإنام ذكره نجم الدين بقوله« :اخترص».

(مقتلون) -بفتح القاف -عىل النقل (ومقتلون) -بكرسها -عىل احلذف،
ويف املضارع عىل األولُ :ي َقتِّل -بفتح القاف ،-وعىل الثاينُ :يقتِّل -بكرسها,
وال جيوز كرس امليم إتباعا ،وجيوز كرس حرف املضارعة لإلتباع؛ ألن حرف
علم وتعلم ،لكن الياء ال تكرس
املضارعة متعود للكرس لغري اإلتباع نحو :أنا إ ُ
إال لداع آخر

كام يف :ييجل ،وأما نحو :منرتن فشاذ كام تقدم.

(وقد جاء مردفي) بضم الراء (إتباع ًا) لضمة امليم

كام يفُ :ر ُّد،

ومل ُي ُر ُّد  ،وذلك بحذف حركة أول املتقاربي وحتريك ما قبله بحركة اإلتباع؛
إلزالة الساكني.
وإذا كان فاء افتعل مقاربا يف املخرج لتائه ،وذلك إذا كان الفاء أحد احلروف
الثامنية التي تقدم أن التاء تدغم فيها لكوهنا من طرف اللسان -وهي :الثاء
والسي والطاء والظاء والصاد والدال والذال والزاي -فحكمها معها خيتلف
(و) ذلك أهنا (تدغم الثاء فيها وجوب ًا عىل الوجهي) أي :قلب األول إىل الثاين
عىل القياس ،والثاين إىل األول؛ ألن الثاين زائد دون األول( ,نحو) اثتأر ،أي:
أخذ بثأره ,فتقول فيه( :اتأر) بالتاء (واثأر) بالثاء ،قال الريض :قوله « :وجوبا»
فيه نظر؛ ألن سيبويه ذكر أنه يقال :مثرتد  ،ومثرد ونحوه.
(وتدغم فيها السي شاذ ًا) ألن إدغام السي يف غري حروف الصفري شاذ
(عىل) الوجه (الشاذ) وهو قلب الثاين إىل األول (نحو ):استمع فيقال فيه:
(اسمع) ,وإنام قلب فيه الثاين إىل األول (المتناع :امتع) لذهاب فضيلة الصفري،
( )1من اسم الفاعل.
( )2وذلك إذا كان بعدها ياء كام يف «ييجل» ،أو لإلتباع كام يف «يقتل» بكرس الياء إتباعا للقاف.
( )3أصله مرتدفي ،من ارتدفه ،أي :استدبره ،فلام أريد اإلدغام قلبت التاء داال فصار مرددفي بدالي ،ثم
حذفت حركة الدال األوىل وأدغمت يف الثانية ،وكرست الراء اللتقاء الساكني ،فصار ُمر ِّدفي بضم
امليم وكرس الراء والدال ,وجيوز فتح الراء ملا مر ,وجاء ضمها إلتباع امليم .جاربردي.
( )4بإتباع حركة الدال حركة الراء إن كان جمزوما أو يف حكمه.
( )5مثرتد بالبيان  ,ومثرد بقلب الثاين إىل األول  ,وقوله« :ونحوه» أي :مرتد.

والشذوذ األول قد زالت كراهته بسبب الشذوذ الثاين؛ ألنك إذا قلبت الثاين
سينا فام أدغمت السي إال يف حرف الصفري.
(وتقلب بعد حروف اإلطباق طاء) مهملة؛ ملا بينها وبي حروف اإلطباق
من التنافر يف الصفة -الستثقاهلا واستعلء املطبقة -مع كثرة استعامهلا ,فتخفف
بقلبها إىل حرف متوسط بينها وبي املطبقة ,فتقلبها طاء؛ ألن الطاء تناسب التا َء يف
َ
واملطبقة يف اإلطباق (و) حينئذ (تدغم) فاء الكلمة (فيها) أي :يف الطاء
املخرج
التي أبدلت من التاء (وجوب ًا) إن كان فاء الكلمة طاء؛ الجتامع املثلي مع سكون
األول (يف) نحو( :اطلب  ,و)تدغم الظاء املعجمة فيها ،أي :يف الطاء املبدلة من
(جوازا عىل الوجهي) أي :قلب األول إىل الثاين كام هو القياس،
التاء
ً
وقلب الثاين إىل األول لزيادة الثاين وأصالة األول ،وذلك (يف) نحو( :اضطلم)

فتجيء فيه ثلثة وجوه :اإلدغام عىل الوجه األول ،فيقال« :اط َلم» بالطاء املهملة،
وعىل الوجه الثاين ،فيقال« :اظ َلم» بالظاء املعجمة ،وترك اإلدغام رأسا،
فيقال« :اضطلم».
(وجاءت الثالثة) األوجه (يف) قول زهري:
عفــوا (ويظل جم أحيان ج ًا فججيظطلم )
هــو اجلــواد الــذي يعطيــك نائلــه
(و)تدغم الصاد والضاد يف الطاء املبدلة (شاذ ًا) أما الصاد فلكوهنا حرف
صفري ،وأما الضاد فألهنا من حروف :ضوي مشفر ،وإنام يدغامن فيها (عىل)

الوجه (الشاذ) وهو قلب الثاين إىل األول؛ حمافظة عىل فضيلتهام  .قال الريض:
واألوىل أن نقول :إن تاء االفتعال قلبت صادا أو ضادا من أول األمر ،وأدغمت
( )1واالصل :اطتلب ,فقلبت التاء طاء وأدغمت وجوبا الجتامع املثلي .جاربردي.
( )2البيت لزهري بن أب سلمى ,والنائل :العطاء ,وقوله« :عفوا» معناه :سهل من غري مطل وال
تسويف ,وقوله« :يظلم أحيانا» معناه :أنه يسأل يف حال عرسته ويكلف ما ليس يف وسعه,
فيظطلم ،أي :يتحمل ذلك ويتكلفه .واالستشهاد بالبيت يف قوله« :فيظطلم» فقد روي بثلثة
أوجه :فيظطلم ,فيظلم ,فيطلم.
( )3وهي يف الصاد الصفري ,ويف الضاد االستطالة.

الصاد والضاد يف الصاد والضاد؛ إذ ال دليل عىل قلبه طاء أوال ثم قلب الطاء
صادا أو ضادا .وذلك (يف اصطب واضطرب) فيقال :اص َرب وارضب ،وإنام
أدغم عىل الوجه الثاين (المتناع) اجلري عىل الوجه األول الذي هو القياس ،فل
يقال( :اطب واطرب) لئل يذهب الصفري واالستطالة.
(وتقلب) أي :التاء (مع الدال والذال والزاي داالً) ألن هذه احلروف
جمهورة والتاء مهموسة ،فبينهام تنافر يف الصفة ,فقلبت داال ألنه أقرب حروف
اللسان إىل التاء ،وبعد قلبها داال (تدغم) فاء افتعل فيها (وجوب ًا يف ادان)

الجتامع املثلي مع سكون األول( ،و)إدغاما (قوي ًا) مع الذال املعجمة
(يف ادكر) أصله اذتكر ،ثم اذدكر ،ثم ا ّدكر بالدال املهملة.
وجاء (اذكر) بقلب الثاين إىل األول؛ ملا عرفت ( ,و)جاء أيضا (اذدكر)
برتك اإلدغام( ,و)تدغم أيضا إدغاما (ضعيف ًا) مع الزاي (يف) نحو (ازان)

أصله :ازتان -من الزينة -ثم :ازدان ،ثم ازان .ووجه الضعف كونه شاذا

عىل

الشاذ كام عرفت  .وإنام ارتكب فيه الوجه الضعيف عند إرادة إدغامه
(المتناع) اجلري عىل القياس ,فل يقال( :ادان) لذهاب الصفري.
اعلم أنه ملا كان اإلدغام بقلب الثاين إىل األول عىل خلف القياس كان
األغلب مع الصاد والضاد والظاء املعجمة قلب تاء االفتعال طاء بل إدغام؛
ألن قلب األول إىل الثاين فيها ممتنع .فاضطلم واضطرب واصطرب أوىل من
غريها ،وكذا ازدان -بالدال -أوىل من « ّازان» بالزاي ,و«ادكر» بالدال املهملة
أوىل من «ا ّذكر» بالذال املعجمة ,وكذا «ات َغر» بالتاء املثناه أوىل من «اثغر» بالثاء
املثلثة ,وإبقاء التاء بحاهلا يف استمع أوىل من اس َمع.
( )1أي :لزيادة الثاين وأصالة األول.
( )2الشذوذ األول إدغام حرف الصفري يف غريه  ,والشذوذ الثاين قلب الثاين إىل األول.
( )3قريبا يف قوله :وتدغم الصاد والضاد يف الطاء املبدلة شاذا عىل الشاذ.

(ونحو :خبط) بإبدال تاء الضمري طاء بعد املطبقة ,أي :الطاء كام مثل
(و)الصاد (نحو :حصط) عنه ،والظاء نحوَ :حف رظ ُط ،والضاد نحوُ :خ رض ُط,
(وفزد وعد) بإبداهلا داال بعد الزاي والدال؛ تشبيها هلا بتاء افتعل (يف خبطت
وحصت

وفزت وعدت شاذ) ألن تاء الضمري كلمة أخرى .ووجهه مع

الشذوذ شدة اتصال تاء الضمري بالفعل كاتصال تاء االفتعال بام قبلها.
(وقد تدغم تاء )املضارعة يف تاء ت َفعل وتفاعل إذا اتفقت حركتهام ,وذلك
يف (نحو :تتنزل وتتنابزون) الجتامع املثلي مع اتفاق حركتيهام ,وإنام تدغم
بْشطي :أراد األول بقوله( :وصالً) أي :موصولة بكلمة أخرى نحو :قال
ّتنزل ،وقال ّتنابزون .والثاين بقوله( :وليس قبلها ساكن صحيح) بأن ال يكون
ساكنا أصل كام مثلنا ,أو يكون ساكنا لكن غري صحيح نحو :قالوا تنز ُل ،وقاال
تنابزون ,وقول تنزل .فإن مل تكن موصولة بكلمة قبلها مل تدغم؛ إذ لو أدغمت
الجتلبت هلا مهزة الوصل  ،وحروف املضارعة ال بد هلا من التصدر؛ لقوة
داللتها  .وكذا إن كان قبلها ساكن صحيح نحو :هل تتنابزون؛ إذ حيتاج إذن
إىل حتريك ذلك الساكن ،وال تفي اخلفة احلاصلة من اإلدغام بالثقل احلاصل من
حتريك ذلك الساكن ,بخلف غري الصحيح فإنه حيذف.
وكان عليه أن يقول« :وليس قبلها ساكن غري مد»؛ ألن حرف العلة إذا مل
يكن مدا ال حيذف اللتقاء الساكني ,بل حيرك نحو :لو تتنابزون.
( )1خبطت الرجل إذا أنعمت عليه من غري معرفة بينك وبينه .صحاح ,وحصت من احلوص
وهو اخلياطة  ,وفزت من الفوز وعدت من العود.
( )2ومهزة الوصل ال تدخل عىل الفعل املضارع ،ألنه يف معنى اسم الفاعل ،فكام ال تدخل يف اسم
الفاعل ال تدخل الفعل املضارع .جاربردي
( )3يعني عىل الضامئر.
( )4قال ابن جامعة عىل قول اجلاربردي :أو ساكن غري صحيح ،أي :بأن كان حرف مد كام مثل ,ال
حرف لي؛ المتناع نحو :لو تنزل باإلدغام؛ ألن الواو حينئذ ال جيوز حذفها؛ لعدم ما يدل عليها,
وال إبقاؤها؛ اللتقاء الساكني عىل غري حده؛ ألهنام ليسا يف كلمة واحدة.

وقلنا« :إذا اتفقت حركتهام» ألهنا إذا اختلفت كام يف املبني للمفعول نحو:
َحمل» مل جيز اإلدغام؛ الختلف احلركتي ,فل يستثقلن كام ُتستثقل
« ُتت ّ
احلركتان املتفقتان.
(و)قد ُتد َغم (تاء تفعل وتفاعل) املاضيي (فيام تدغم فيه التاء) من
احلروف التسعة (فتجب مهزة الوصل ابتدا ًء) لعدم إمكان االبتداء بالساكن كام
وا و)الزاي نحو( :ازينوا ,و)الثاء نحو( :اثاقلوا),
عرفت ,فالطاء نحو( :اطري ,
والدال نحو :ادارأوا ،والتاء نحو :اترس ،والظاء نحو :اظاملوا ،والذال نحو:
ا ّذاكروا ،والصاد نحو :اصابرتم ،والسي نحو :اسمع ،وهذا اإلدغام مطرد يف
املايض واملضارع واألمر واملصدر واسمي الفاعل واملفعول.
واعلم أهنا ال تدغم التاء يف نحو  :استطاع واستدان؛ ألن اإلدغام يقتيض
حتريك السي التي ال تتحرك وال ّ
حظ هلا يف احلركة.
وأيضا فإن الثاين يف حكم السكون ألن حركته عارضة منقولة إليه مام
اسطاعوا أن يظهروه} باإلدغام ،
بعده  ،وقد قرأ محزة قوله تعاىل{ :فام ر
وخطأه النحاة ,فأشار املصنف إىل خمالفته للقياس بقوله( :ونحو :اسطاع مدغ ًام
مع بقاء صوت

السي نادر) قال أبو عيل :ملا مل يمكن إلقاء حركة التاء عىل

السي التي ال تتحرك أبدا ُمجع بي ساكني .ومل تظهر ل فائدة يعتد هبا لقوله:
«مع بقاء صوت السي».

( )1يريد أنه إذا وقع يف باب االستفعال بعد التاء أحد هذه احلروف فل تدغم التاء فيها ،سواء كانت
تلك احلروف ساكنة نحو :استدرك واستطعم؛ لفقد رشط اإلدغام [وهو حترك الثاين] أو كانت
تلك احلروف متحركة؛ ألن فاءها وإن حتركت لكنها يف نية السكون .جاربردي
( )2ألن أصل استطاع :اس َت رط َوع.متت
( )3من دون حتريك السي.
( )4قوله « :مع بقاء صوت السي» أي :ساكنة .ابن جامعة

وملا فرغ من اإلدغام رشع يف احلذف ,واعلم أنه قد يفر من اجتامع املثلي
أو املتقاربي

لتعذر اإلدغام أو استثقاله إىل حذف أحدهام ،وأن صاحب

املفصل جعل البحث عن ذلك ذيل لصنف

اإلدغام ،وذكر أكثر ما ذكره

املصنف هنا ،وكأن املصنف ملا رأى كثرة احلذف ألحد املثلي أو املتقاربي
ولغريه مع كون البحث عنه بحثا عن أحوال البناء استحسن جعله بابا مستقل
من أبواب الترصيف ,فعده يف أحوال األبنية كغريه من أبواب الترصيف ,ثم
ذكره هنا تفصيل كذلك .
وملا كان أكثره قد تقدم ذكره عىل سبيل التبعية :بعضه يف أثناء أبواب
الترصيف -كام ذكر منه يف التصغري والنسبة وغريهام -وبعضه يف أثناء أبواب
النحو -كالرتخيم وغريه  -وبعضه مل يتقدم له ذكر ،وهو بعض ما ُفر إليه من
اجتامع املثلي أواملتقاربي -ا رك َت َفى

باإلشارة إىل ما تقدم بقوله« :قد تقدم»

أي :جنس كل منهام  ،وال يلزم منه تقدم مجيع أفرادهام ،ورصح هنا بام مل يتقدم
له ذكر من ذلك.
ثم أعاد اإلشارة إىل ما تقدم منه ،أعني ما ُفر فيه مام ُذكر

إىل احلذف-

بقوله« :ونحو :تبْشوين ..إلخ» تذكريا ملا تقدم منه بخصوصه ،ودفعا لتوهم أنه
ف
قصد أنه مل جييء منه إال ما ذكر هنا فقال( :احلذف اإلعاليل) يعني :ما ُحذ َ
( )1نحو :أحست.
( )2نحو :باحلارث يف بني احلارث لتقارب النون واللم.
( )3يف نسخة« :لبحث».
( )4أي :كغريه من أبواب الترصيف.
( )5كحذف النون لإلضافة والتقاء الساكني والوقف.
( )6جواب «ملا».
( )7االعلل والرتخيمي.
( )8أي :اجتامع املثلي أو املتقاربي لتعذر االدغام أو استثقاله.

لعلة مطردة كقاض (والرتخيمي) يعني به ما ُحذف من حروف العلة لغري علة
كام يف :يد و َدم (وقد تقدم) كل منهام ,أما اإلعلل ففي ضمن القواعد املذكورة
يف باب اإلعلل وغريه ،وأما الرتخيمي فباإلشارة إليه بقوله« :ونحو :يد ودم»
إىل قوله« :ليس بقياس».
(وجاء) من احلذف (غريه) أي :غري ما تقدم من اإلعلل والرتخيمي (يف)

ما اجتمع يف أوله مثلن هام تاءان زائدتان يف الفعل املضارع متفقة حركتهام كام
تقدم ,نحو( :تفعل) يف تتفعل ،ك ُتن ُّز ُل يف َت َتنَز ُل( ,وتفاعل) نحو :تباعد يف
تتباعد؛ ألنه ملا اجتمع فيه تاءان جاز لك ختفيفهام :إما باإلدغام كام تقدم ،وإما
باحلذف ,وهو أكثر.
وإذا حذفت فمذهب سيبويه أن املحذوفة هي الثانية؛ ألن الثقل منها جاء،
وألن تاء املضارعة زيدت عىل تاء الفعل لتكون علمة ,والطارئ يزيل الثابت
إذا كره اجتامعهام.
وقال الكوفيون :املحذوفة هي األوىل .وجوز بعضهم األمرين.
ُ
تتارك  ,أو
وإذا ُحذ َفت مل تدغم التاء الباقية فيام بعدها إن ماثلها نحو:
قارهبا نحو :تذكّرون؛ لئل جيمع يف أول الكلمة بي احلذف واإلدغام مع أن
قياسهام أن يكونا يف اآلخر.
(ويف) ما اجتمع فيه مثلن يف اآلخر من الفعل املتصل به الضمري املرفوع
املتحرك (نحو ):مسست ،فإنه جيوز فيه حذف األول يف لغة ُس َليم ،وربام استعمله
غريهم شاذا ال مطردا ،فيقال( :مست ،و)مثله (أحست) يف :أحسست( ,وظلت)

يف :ظل رلت؛ وذلك لكراهتهم اجتامع املثلي ,فحذفوا أول املثلي ملا تعذر اإلدغام,
أح رس ُت ،وإن
فإن كان ما قبل األول ساكنا أوجبوا نقل حركة األول إليه نحوَ :
( )1أصله قبل احلذف :تتتارك ،بثلث تاءات.
( )2إذ لو حذفوا يف «أحسست» السي األوىل مع حركتها الجتمع ساكنان فيؤدي إىل تغيري ثان .جاربردي

كان ما قبل األول متحركا جاز حذف حركة األول ونقلها إىل ما قبلها إن كانت
كرسة أو ضمة فيقالَ :ظ رلت و َم رست -بفتح الفاء وكرسها  ،-وكذا قالوا يف

ل ُب رب ُتَ :ل رب ُت و ُل ربت -بفتح الفاء وضمها -وذلك لبيان بنية الفعل.

(و)جاء احلذف يف املتقاربي يف استطاع ،فيقال( :اسطاع يسطيع) بكرس
اهلمزة يف املايض ,وفتح حرف املضارعة  .واألشهر ترك احلذف عىل األصل.
وإنام جاز احلذف ألنه ملا تعذر فيه اإلدغام كام تقدم ،وقصد فيه التخفيف لكثرة
ف
استعامله بخلف نحو :استدان ُ -حذ َ

األول كام يف ظللت ومسست،

واحلذف هنا أوىل؛ ألن األول -وهو التاء -زائدة.
وأما « َأسطاع» بفتح اهلمزة يف املايض ,و« ُيسطيع» بضم حرف املضارعة فهو

مر يف باب ذي الزيادة .
من باب اإلفعال كام ّ

(وجاء ) يف كلمهم (استاع) بكرس مهزة الوصل (يستيع) بفتح حرف
املضارعة ،قال سيبويه :إن شئت قلتُ :حذف التاء ألنه يف مقام احلرف املدغم,
ثم ُجعل مكان الطاء تاء؛ ليكون ما بعد السي مهموسا مثلها ،كام قالوا:
« رازدان » ليكون ما بعد الزاي جمهورا مثله ،وإن شئت قلتُ :حذف الطاء

؛

ألن التكرير منها نشأ.
( )1من املثلي.
( )2ووجه ذلك أنك إن حذفت من غري نقل احلركة فتحت ,وإن نقلت احلركة ثم حذفت كرست.
جاربردي.
( )3يف املضارع.
( )4فلم يكثر استعامله.
( )5جواب ملا.
( )6من املتقاربي.
( )7وأصله :أطوع إطواعا.
( )8يف استطاع يستطيع.
( )9يف :ازتان بالتاء.
( )10وأبقيت التاء بحاهلا.

(و)جاء احلذف يف املتقاربي واملتامثلي يف كلمتي إذا كان الثاين الم التعريف
(قالوا :بلعنب ،وبلحارث) يف :بني العنرب وبني احلارث ،قال سيبويه :مثل هذا
املعرفة ،بخلف بني النجار( .و)قالوا:
احلذف يف كل قبيلة تظهر فيها اللم ِّ
(علماء ،وملماء) ،فحذفوا النون (يف بني العنب ،و)اللم يف (عىل املاء،
و)النون يف (من املاء).
وقد حذفت التاء من ثلث كلامت :يتسع ويتقي ويتخذ؛ لكثرة االستعامل,
وهو مع هذا شاذ؛ فلذلك قال املصنف:
(وأما نحو :يتسع ويتقي فشاذ) وتقول يف اسم الفاعلُ :متَق  ،وكذا قياس
متخذ ومتسع.
(وعليه) أي :عىل حذف التاء (جاء) قول الشاعر:
(تق اهلل فينا والكتاب الذي تتلو )
تنســـــينها
زيادتنـــــا نعـــــامن ال َ
(بخالف) قوهلم( :ختذ) اليشء (يتخذ) بمعنى أخذ يأخذ (فإنه أصل)

كجهل جيهل ،وليس حمذوفاََ من اختَذ كام قال الزجاج ،ولو كان كام قال ملا قيل:
َختذ -بكرس اخلاء -يف املايض ،وال َيت َرخذ -بفتحها -يف املضارع.
(واستخذ) مأخوذ من (استتخذ )بحذف التاء( ,وقيل :أبدل السي) فيه
(من تاء اختذ ,وهو) أي :اإلبدال (أشذ) من احلذف ،قال سيبويه :عن بعض
العرب :استخذ فلن أرضا ,بمعنى :اختذ ,قال :وجيوز أن يكون أصله استتخذ
من ختذ يترخذ َخترذا ،فحذفت التاء الثانية ,كام قيل يف استاع :إنه حذف الطاء؛
( )1وأما الياء فحذفت للساكني.
( )2بالتخفيف.
( )3البيت من قصيدة لعبداهلل بن هامم السلول خاطب هبا النعامن بن بشري األنصاري وكان أمريا عىل
الكوفة يف مدة معاوية .وقوله« :زيادتنا» منصوب عىل رشيطة التفسري إن قيل :إن الفعل املؤكد بالنون
يعمل فيام قبله فيفرس عامل فيه .ونعامن :منادى .واالستشهاد به عىل أن «تق» أمر من «يتقي» بفتح
املخففة ،وماضيه تقي ,وأصلهام :اتقى يتقي بالتشديد .من رشح شواهد الشافية

وذلك ألن التكرير حصل من الثاين ،وجيوز أن تكون السي بدال من تاء اختذ
األوىل لكوهنام مهموستي.
وإنام كان هذا الوجه أشذ من األول ألن العادة أن يفر من املتقاربي إىل
اإلدغام ,واألمر هنا بالعكس  ،وال نظري له.
والتعويل عند املصنف عىل الوجه األول؛ لقوته بالنظر إىل الثاين ,وهلذا ذكر
الثاين بقيل ،ومل ي ُعدّ السي من حروف اإلبدال كام عرفت .
(و)حذف غري ما ذكر يف هذا الباب من املثلي أو املتقاربي كالنون يف
(نحو :تبرشون) أصله :تبْشونني ,وتبْشاين أصله :تبْشانني ,و ُت َب ِّْشيني
أصله :تبْشينني( ,وإن) أصله :إنني (قد تقدم) ,فالنون يف النحو يف بحث نون
الوقاية ,وكذا غريها من مجيع ما تقدم يف النحو ،أو يف الترصيف مام مل يكن
إعلليا وال ترخيميا ،كل يف موضعه ،فتشمل اإلشارة به مجيع ما تقدم ذكره [مام
مل يكن إعلليا وال ترخيميا وال مذكورا يف هذا الباب مام ُحذف فيه أحد املثلي
أو املتقاربي] فل حاجة إىل استيفاء الكلم هنا فيه.
وهاهنا انتهى الكلم يف أبواب الترصيف.

( )1والبن جامعة علة يف ذلك.
( )2وإنام عدها الزخمْشي كام تقدم.

واعلم أهنا قد جرت عادة الترصيفيي أن يضعوا أمثلة يف بناء كلمة ثلثية
فصاعدا عىل بناء كلمة كذلك ,مساوية

هلا يف األصول أو أكثر منها .فقلنا:

«ثلثية فصاعدا عىل بناء كلمة كذلك» أي :ثلثية فصاعدا؛ ألن ما دون الثلثة
ال يبنى منه  ،وال يبنى مثله.
وقلنا« :مساوية هلا يف األصول أو أكثر منها» ألهنا إذا كانت املحذو عليها أقل
من املبنية مل جيز البناء؛ ألن ذلك يكون هدما ال بناء ,فل جيوز أن ُيبنى من
الرباعي ثلثي ,وال من اخلاميس ثلثي وال رباعي.
حكي عن الفاريس أنه حرض يوما عند أب بكر بن اخلياط ,فأكثر أصحاب أب
بكر عليه املسائل وهو جييبهم ويورد الدالئل ،فلام أنفدوا أقبل عىل أكربهم سنا
وأوسعهم عند نفسه علام فقال :كيف تبني من سفرجل مثل :عنكبوت؟ فقال
سفر ُروت ،فلام سمعها قام من فوره ,وص ّفق بيديه وهو
مرسعا جميبا ألب عيلَ :
يقول :سفرروت؛ فالتفت أبو بكر إىل أصحابه وقال هلم :ال أحسن اهلل جزاءكم،
وال أكثر يف الناس من أمثالكم؛ خجل من أب عيل واستحياء منه.
وإنام أنكر عليه أبو عيل ألن عنكبوتا رباعي ،والواو والتاء زائدتان؛ فل يبنى
من سفرجل الذي هو خاميس مثله.
نعم ،لو كان يف الكلمة زوائد جلاز أن ُيبنى منها عىل مثال أقل حروفا منها,
بأن ال يكون فيه تلك الزوائد ,لكن البناء يقع من احلروف األصول ،والزوائد
تقع ملغاة ,مثل أن تبني من مستغفر مثل ج رذع فإنك تقول :غ رف ٌر ،وحتذف
الزوائد ،ومن َث ّمة قلنا« :يف األصول».
( )1أي :املبني عليها ,وقوله« :هلا» أي :للمبنية.
( )2ألنه ال يترصف.

فذكر املصنف أمثلة من ذلك ،ونبه عىل الغرض من ذلك البناء فقال( :وهذه

مسائل للتمرين) أي :لتدريب املتعلم فيام تعلمه من بعض أبواب الترصيف،
وتذكريه إياها كام سيتضح ,وقدم مقدمة فقال( :معنى قوهلم :كيف تبني من

كذا) أي :من الكلمة الفلنية كرضب (مثل كذا) أي :مثل الكلمة الفلنية
(أي :إذا ركبت منها) الضمري راجع إىل كذا يف قوله« :من كذا»؛ ألنه بمعنى
الكلمة كام ذكرنا( ,مثل زنتها) الضمري راجع إىل كذا يف قوله« :مثل كذا» ألنه
بمعنى الكلمة أيضا.
وكيفية الرتكيب :أن تعمد إىل احلروف األصول من الكلمة املبني منها
وجتعلها يف مقابل األصول من املحذو عليها -وال تلتفت إىل زوائد املبني منها,
كام قلنا يف مستغفر إذا بني منه مثل :جذع -وحتركها بمثل حركة حروف
األصل ،وكذا تسكن ما سكن مثله يف األصل املحذو عليه ,وإن كان يف املحذو
عليه زائد زدت مثله يف الفرع يف مثل موضعه من األصل ،فلو بنيت من ج رذع
مثل مستخرج قلتُ :م رستَجذع( ,وعملت) بعد الرتكيب يف الفرع (ما يقتضيه

القياس الترصيفي) فيه من القلب واحلذف واإلدغام إن كان يف الفرع أسباب
هذه األحكام (كيف تنطق به؟) خرب قوله :معنى قوهلم ،وقوله« :أي :إذا
ركبت  »..إلخ اعرتاض  ،واملراد أن معنى قوهلم« :كيف تبني من كذا مثل
كذا» :كيف تنطق به؟ أي :إذا ركبت منها مثل زنتها وعملت ما يقتضيه القياس،
ولو قال كذلك لكان أظهر .
والضمري يف قوله« :كيف تنطق به» عائد إىل مثل  ،أي :كيف تنطق هبذا
املبني بعد العمل املذكور فيه؟
( )1بي املبتدأ وخربه.
( )2أي :لو قدم اخلرب عىل االعرتاض.
( )3وإنام كان أظهر لكثرة الفصل بي املبتدأ واخلرب.
( )4أي :مثل األول يف املتن.

واجلمهور عىل أنه يشرتط يف األصل أن تبنيه العرب ,ال يف الفرع ،خلفا
لألخفش يف األول  ,فأجاز بناء مثل :جالينوس من رضب ،وللجرمي يف
الثاين فمنع بناء مثل :جعفر من رضب.
(وقياس قول أيب عيل) أن ال يكتفى يف البناء بأن يعمل يف الفرع ما يقتضيه
قياسه

فقط ,بل (أن تزيد) عىل ما ذكرنا وتقول( :وحذفت) يف الفرع

(ما حذف يف األصل) وهي الصيغة املمثل هبا (قياس ًا) وإن مل يوجد مقتضيه
يف الفرع.
(وقياس) قوم (آخرين) أال يكتفى أيضا بذلك ,بل تزيد عىل قول أب عيل:
«قياسا» قولك( :أو غري قياس) وحاصله :أهنم حيذفون يف الفرع ما حذف يف
األصل مطلقا .
واحلق هو األول؛ إذ ال تعل الكلمة لعلة ثابتة يف غريها إال إذا كان الغري
أصلها كام يف :أقام وقيام .
واعلم أن أبا عيل يزيد أيضا يف الفرع ما زيد يف األصل قياسا ،واآلخرين
يزيدونه مطلقا ،كذا ذكر الريض؛ فعىل هذا قياس قول أب عيل أن تزيد:
«وحذفت أو زدت ما ُحذف أو زيد  »..إلخ.
إذا عرفت اختلفهم (فمثل حموي) -يف النسبة إىل حم َ ٍّي -إذا بني (من

رضب) يقال فيه( :مضيب ) إذ ال مقتىض فيه حلذف الراء والباء.
( )1أي :يف األصل ،فأجاز صوغ وزن مل يثبت يف كلمهم للمتحان والتدريب.
( )2أي :يف الفرع ،فمنع بناء مثل ُجعفر ..الخ ،قال اجلاربردي :بكرس الفاء وضمها .ألن جعفرا
بكرس الفاء أو ضمها مل يثبت يف كلمهم.
( )3كام هو قول اجلمهور.
( )4قياسا أو غري قياس.
( )5فإن أصل أقام أقوم ،قلبت الواو يف فعله -وهو قام -ألفا ،وأصل قيام :قوام ،فقلبت الواو يف
مصدره ياء ،فأعل قيام إلعلل فعله وإن اختلف اإلعلالن.
( )6عىل قول اجلمهور .وذلك ألن قولك حموي اسم فاعل من حي حييي ،وكان قبل حلوق ياء النسبة عىل
=

(وقال أبو عيل) واآلخرون أيضا :بل حيذف فيه ما حذف من مقابله يف
األصل -أعني :الراء والباء -فيقال( :مضي) ألن حذف اليائي قياس يف
حموي كام مر؛ فظهرت ثمرة اخللف بي أب عيل واجلمهور ،وكذا بي اآلخرين
واجلمهور يف هذا املثال ,لكن يف احلذف فقط.
ولو بنيت مثل« :عدة» من رضب لظهرت ثمرة اخللف يف احلذف والزيادة؛
رض ٌب ك ََو رعد ،وعند أب عيل واآلخرين« :ربَ ٌة» بحذف فاء
إذ تقول عند األولي :ر

الكلمة وزيادة تاء التأنيث.

(ومثل اس ٍم وغ ٍد) إذا بني (من دعا) أيت بأصول الفرع يف مقابلة أصول

ادع -بحذف اللم وزيادة
األصل ،فقيل( :دِعو) كس رمو (ودعو) ك َغدر و ،ال ٌ
اهلمزة يف األول -وال َد ُع -بحذف الواو يف الثاين -اتفاقا بي اجلمهور وأب عيل؛
إذ ال مقتىض لذلك ال يف الفرع وال يف األصل قياسا (خالف ًا لآلخرين) الذين
حيذفون ويزيدون يف الفرع ما حذف وزيد يف األصل قياسا أو غري قياس،
فيقولون :ا رد ُع و َد ٌع؛ ألن القصد عندهم متثيل الفرع باألصل؛ فظهرت ثمرة
اخللف بي اآلخرين وغريهم يف هذين املثالي يف احلذف والزيادة.
(ومثل صحائف) إذا بني (من دعا :دعايا ،باتفاق؛ إذ ال حذف يف

األصل) وأصله :دعايو ،ثم دعائي ،ثم دعايا ،كام تقدم يف اإلعلل؛ فلام مل يكن
يف صحائف الذي هو األصل ال حذف وال زيادة مل خيتلف يف دعايا ,بل أعل علة
اقتضاها هو.
مخسة أحرف قبل آخره ياء مشددة ،وأنت إذا نسبت إليه حذفت الياء األخرية ،كام إذا نسبت إىل
املشرتي ،فتقول :حم ّي ّي ،فتجتمع كرسة وأربع ياءات ،فتحذف إحدى الياءين وتقلب األخرى واوا،
فتقول :حموي ،فإذا بنيت مثله من رضب قلت عىل القول األول :مرضب؛ ألنه ليس يف الفرع قياس
يقتيض التغيري ،وأما عىل قول أب عيل فتقول :مرضي؛ ألنه حيذف ما حذف يف األصل قياسا ،وقد
حذفت الم الكلمة وإحدى العيني فوجب أن حتذف أيضا من الفرع ويقال :مرضي ,وكذا عىل قول
اآلخرين؛ ألهنم حيذفون ما حذف يف األصل قياسا أو غري قياس .جاربردي

وأما إذا كانت يف األصل علة قلب ليست يف الفرع فل خلف أنه ال يقلب
يف الفرع ،فيقال عىل وزن أوايل من القتل :أقاتل ،وكذا اإلدغام تقول يف مثل:
كرم :ك رَرم.
مدّ من ُ
(و)إذا بني (مثل عنسل من عمل) قيل( :عنمل ،و)مثل َعنرسل (من باع
وقال :بنيع وقنول بإظهار النون فيهن) وال تدغم النون يف امليم والياء والواو
قول» بف ّعل ,وهو وإن كان خمتصا بالفعل
عمل» و«ب ّيع» و« ّ
(لإللباس) لو قيلّ « :

لكنه يظن أن نحوَ « :قول» علم منكّر؛ فلذا يدخله الكرس والتنوين.

(و)إذا بني (مثل قنفخر) بكرس القاف (من عمل) قيل( :عنمل ،ومن
ٌّ
وقنول باإلظهار)للنون (لإللباس بعلكد فيهن) أي :بوزن
بنيع
باع وقال:
ٌّ
علكرد ,وهو فعل -بكرس الفاء وتشديد العي واللم -إلدغام اللم األوىل

يف الثانية لسكوهنا.
(وال يبنى مثل جحنفل) بفتح اجليم واحلاء املهملة ,ثم نون ساكنة ,بعدها
فاء مفتوحة (من) لفظ ال ُمه را ٌء أو ال ٌم (نحو :كرست أو جعلت؛ لرفضهم

وج َعل عىل مثال جحنفل,
مثله) أي :لرفضهم البناء احلاصل من ك ََرس َ
وج َعنرلل (ملا يلزم من ثق ٍل) إن مل تدغم النون الساكنة يف الراء
وهو ك ََسنررر َ
واللم لتقارب املخرجي ,وأما الواو والياء وامليم فليس قرهبا من النون الساكنة
وز رن َماء ،ومل جييء:
كقرب الراء واللم منها؛ فلذا جاء :صنوان وبنيان َ
قن ٌرر وقن ٌرل ( .أو لب ٍ
س) إن أدغمت فيهام؛إذ يلتبس بف َعلل نحوَ :ش َفلح -
( )1جواب عام يقال :ال لبس؛ إذ لو كان فعل ملا نون ،وأجاب الشيخ بقوله :وهو وإن كان..الخ.
( )2فان فعل منقول من الفعل إىل االسم ثم بعدما صار علام نكرته فإنه يلتبس هبذا املنكر .وعبارة
ابن جامعة :قال الشيخ نظام الدين :وفعل وإن كان خمتصا باألفعال لكنه قد يظن أن لفظ قنول
مثل لو أدغم فعل سمي به ثم نكر.
( )3أي :من دون إدغام النون الساكنة يف الراء واللم.
( )4قال أبو زيد :الشفلح :الواسع املنخرين ,العظيم الشفتي .ومن النساء الضخمة األسكتي،
الواسعة الفرج .صحاح

وهو ثمر الكرب  -فل يعلم أنه فعنلل.
(و)إذا بني (مثل أبل ٍم) -بضم اهلمزة ,وسكون الباء ,وضم اللم -وهو

ُخوص املقل (من وأيت) بمعنى :وعدت قيل( :أو ٍء) هبمزة مضمومة بعدها
واو ساكنة بعدها مهزة مكسورة منونة يف الرفع واجلر ،أصلهُ :أو ُأي -بضم
اهلمزتي -فأعل إعلل جتار مصدر جتارينا ,أي :قلبت ضمة ما قبل الياء كرسة
فأعل إعلل قاض( .ومن أويت) إىل املنزل («أو» مدغ ًام) أي :بضم اهلمزة ,بعدها
واو مشددة ,أصلهُ :أ رأ ُو ري -هبمزة مضمومة ,ثم مهزة ساكنة ,ثم واو مضمومة,
بعدها ياء -فقلبت اهلمزة الثانية واوا وجوبا كام يف أومتن ،فوجب إدغام الواو يف
الزم؛ فحكمها حكم الواو
الواو (لوجوب الواو) هنا؛ إذ انقلهبا عن اهلمزة ٌ
األصلية( ,بخالف) انقلهبا عنها يف (تووي) فإنه غري الزم؛ فحكمها حكم اهلمزة
كام تقدم -ثم قلبت الضمة كرسة كام يف التجاري ،ثم أعل إعلل قاض.
(و)إذا بُني (مثل إجرد) بكرس اهلمزة ,وسكون اجليم ,وبعده راء مكسورة,
بعدها دال مهملة ،وهو نبت (من وأيت) قيل( :إيء) هبمزة مكسورة ,بعدها
ياء ساكنة ,بعدها مهزة مكسورة منونة يف الرفع واجلر ،أصله« :إ روئي» هبمزة
مكسورة ,بعدها واو ساكنة ,بعدها مهزة بعدها ياء ،قلبت الواو ياء كام يف ميزان،
إي) هبمزة مكسورة ,بعدها ياء مشددة منونة،
واعل إعلل قايض( .ومن أويت ٌّ
أصله« :إئروي» هبمزة مكسورة ,بعدها مهزة ساكنة ,بعدها واو مكسورة,
بعدها ياء ,قلبت اهلمزة ياء وجوبا كام يف :ايت ،فصار :إيويا ،اجتمعت الواو
والياء التي ليست يف حكم اهلمزة لوجوب قلبها إليها  ,فأعل إعلل س ّيد،
( )1الكرب :األصف ،فاريس معرب ،والكرب :نبات له شوك .لسان..
( )2اخلوص بالضم :ورق النخل ،واحده خوصة .قاموس
( )3أي :قلب اهلمزة إىل الياء .وقد تقدم أن الواو والياء املنقلبتي عن اهلمزة وجوبا كأهنام غري
منقلبي عنها  ,وإن كان االنقلب جائزا فحكمها حكم اهلمزة كتووي.

فيجتمع يف آخر الكلمة ثلث ياءات كام يف نحو «م َع ِّي َية» فيجب حذف الثالثة
نسيا ،فيبقى «إي» معربا باحلركات الثلث ظاهرا؛ ولذلك قال( :فيمن قال:

أحي) غري منون؛ ألنه حذف الثالثة نسيا.
وأما من مل حيذفها نسيا -عىل ما نسب إىل الكوفيي كام تقدم يف التصغري أهنم
ال حيذفوهنا نسيا ,بل يعلون إعلل قاض -فمن مل حيذفها نسيا و(قال :أحي)

بالتنوين قال( :إي) هبمزة بعدها ياء مشددة منونة مكسورة يف الرفع واجلر،
وتقول يف النصب :إييا.
متفق عليه بي أهل املرصين
قال الريض :والصحيح َأن حذف الثالثة نسيا ٌ
أحي.
إال فيام أوله زيادة كزيادة الفعل كام يف ّ
ال يقالُ :يبدأ بإعلل اآلخر فتحذف الياء حذف ياء قاض ،ثم بعد قلب الواو
ياء ال جتتمع ثلث ياءات ألنا نقول :املحذوف لإلعلل كالثابت ،فسواء
ابتدأت بتغيري اآلخر أو األول فاملآل واحد.

(و)إذا بني (مثل :إوز ٍة) أصلها قبل اإلدغام :رإو َز َزة (من وأيت) قيل:

(إيآاة) هبمزة مكسورة ,بعدها ياء ساكنة ,بعدها مهزة مفتوحة ,بعدها ألف,
بعدها تاء التأنيث ,أصله :رإوأ َي ٌة ،فقلبت الواو ياء كام يف ميزان ،وقلبت الياء
األخرية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها( .ومن أويت« :إياة» مدغ ًام) أصله :إإوي ٌة
هبمزة مكسورة ,بعدها مهزة ساكنة ,بعدها واو مفتوحة ,بعدها ياء ,بعده تاءالتأنيث -قلبت اهلمزة الساكنة ياء كام يف :ايت ،وأدغمت يف الواو بعد قلبها ياء؛
لوجوب قلب اهلمزة ياء ,وقلبت الياء ألفا ملا عرفت.
اطلخم األمر ,إذا عظم
(و)إذا بني (مثل اطلخم) أصله :اطلخمم ,يقال:
ّ
(من وأيت) قيل( :إيأيا) هبمزة مسكورة ,بعدها ياء ساكنة ,بعدها مهزة مفتوحة,
بعدها ياء مشددة ,بعدها ألف ,أصله :رإو أيي ,قلبت الواو ياء كميزان ،وقلبت
الياء األخرية ألفا( .ومن أويت :إيويا) هبمزة مكسورة ,بعدها ياء ساكنة ,بعدها

واو مفتوحة ,بعدها ياء مشددة ,بعدها ألف ,أصله :ائو ّيي ،قلبت اهلمزة ياء,
والياء األخرية ألفا ,ومل تقلب الواو ياء وتدغم فيها الياء املنقلبة عن اهلمزة ألن
قلب اهلمزة ياء وإن كان واجبا مع اهلمزة األوىل لكنها
لكوهنا مهزة وصل تسقط يف الد ررج

غري الزمة للكلمة؛

نحو :قال ُايوي ،فحكم الياء إذا حكم

اهلمزة.
(وسئل أبو عيل عن) بناء (مثل) «شاء» و«اهلل» من قولك«( :ما شاء اهلل»

من :أولق ،فقال :ما ألق اإلالق عىل األصل ,والالق عىل اللفظ) هذا عىل أحد
وجهي سيبويه يف لفظ «اهلل» أن أصله اإلله.

ٍ
وجه) آخر من وجهي سيبويه,
ألق (األلق عىل
(و)قال أبو عيل أيضا :ما َ

وهو أن أصله :اللي ُه  ،من اله ,أي :تسرت؛ لتسرت ماهيته تعاىل عن البصائر،
وذاته عن األبصار ,وذلك أن أبا عيل (بنى عىل أنه) أيَ :أ رولق (فوعل) أي :عىل
أن الزائد الواو واهلمزة أصلية ,فإذا جعلته عىل وزن :شاء -وهو فعل -قلت:
أ َل َق .وعىل الوجه األول يف «اهلل» -أعني أن أصله اإلله -تقول« :اإلالق» من
غري ختفيف اهلمزة بنقل حركتها إىل ما قبلها وحذفها؛ وذلك أن مثل هذا احلذف
وإن كان قياسا يف األصل

والفرع لتحرك اهلمزة وسكون ما قبلها إال أن مثل

هذا احلذف إذا كانت اهلمزة يف أول الكلمة نحو« :قد أفلح» أقل منه يف غري
األول؛ لكون الساكن إذا غري الزم؛ إذ ليس جزء كلمة اهلمزة كام يف غري األول،
واللم كلمة عىل كل حال وإن كانت كجزء الداخلة هي فيه ،فتخفيف األرض
( )1أي :اهلمزة األوىل.
( )2فكأن اهلمزة الثانية باقية .ابن جامعة .وهو معنى قول الشيخ :فحكم الياء إذن حكم اهلمزة.
( )3قال نظام الدين :جوز سيبويه أن يكون أصل اسم اهلل اله يليه ،إذا استرت ,دخلت عليه األلف
واللم فجرى جمرى االسم العلم ،والتقدير :ليه ،مثل حسن ,قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما
قبلها .ابن جامعة
( )4اإلاله والفرع اإلالق.

واألسامء أقل من ختفيف نحو مسألة وخبء ,فيجوز عنده

أن تنقل حركتها

إىل ما قبلها وحتذف؛ ألن ذلك قياس يف الفرع وإن قل مع كون اللم كاجلزء,
ومطرد غالب يف األصل وإن كانت غلبته شاذة كإدغام اللم يف اللم؛ ألهنام
متحركان يف أول الكلمة  ,لكن جرأهم عىل ذلك كون اللم كجزء مام دخلته،
وكوهنا يف حكم السكون؛ إذ احلركة التي عليها للهمزة ،وأيضا كثرة استعامل
جوزت من التخفيف فيها مطردا ما ال يطرد يف غريها؛ فلهذا جاز
هذه اللفظة ّ
عنده يف الفرع « ّ
اللق» بإدغام اللم يف اللم كام يف لفظة «اهلل» ،لكن سهل أمر
اإلدغام يف لفظة «اهلل» كثرة استعامهلا كام عرفت بخلف اإلالق.
ولفظ «اإلالق» يف قوله« :ما ألق اإلالق» جيوز أن يكون خمففا

وغري

خمفف؛ ألن كتابتهام سواء.
وإنام تعرض أبو عيل لبناء مثل «شاء» ومثل «اهلل» من أولق ،وأمهل التعرض
لبناء مثل «ما» منه  -ملا عرفت من أن ما دون الثلثي ال يبنى منه وال يبنى
عليه ,ال سيام واملبني منه هنا أكثر أصوال من املبني عليه؛ فلم ُجيب إال عما علم
أنه مقصود السائل.
(وأجاب) أبو عيل ملا قيل له :كيف تقول (يف) مثل باسم؟ فقال( :بإل ٍق)
مو» بكرس
هبمزة مكسورة (أو :بأل ٍق) هبمزة مضمومة؛ألن أصل اسم« :س ٌ

السي أو ضمها ،حذف اللم شاذا ،وأبو عيل ال حيذف يف الفرع وال يزيد فيه ما
حذف يف األصل أو زيد فيه عىل غري قياس كام تقدم ,وذلك بناء منه (عىل ذلك)

فو َعل.
أي :عىل أن أولقا ر
( )1أي :عند أب عيل.
( )2يف قولك :اهلل .وخاصة إذا كان اجتامعهام عارضا .نجم الدين
( )3حتى صار مطردا.
( )4بنقل حركة اهلمزة إىل ما قبلها.
( )5أي :من أولق.

(وسأل أبو عيل ابن خالويه عن مثل :مس ٍ
طار) وهو اخلمر ,قيل :هو
معرب ,وإن كان عربيا فكأنه مصدر كاملستخرج بمعنى اسم الفاعل من استطاره,
أي :طريه,وجيوز أن يكون اسم مفعول ،قيل ذلك هلديرها وغلياهنا ,أصله
ألف ,بعدها مهزة,
مستطار  ،فقال له :إذا بني مثلُ :م رسطار (من آء ٍة) هبمزة بعدها ٌ
بعدها تاء التأنيث -وهي شجرة ,أصلها :رأو َأةٌ؛ ألن سيبويه قال :إذا أشكل عليك
األلف يف موضع العي فامحله عىل الواو؛ ألن األجوف الواوي أكثر.
(فظنه) ابن خالويه (مفعا ً
ال وحتري) يف اجلواب ,وهو

عىل تقدير أن يكون

ُم رفعاال من السطر ُم رؤ َوا ٌء (فقال أبو عيل) منبها عىل أنه ليس من السطر بل من طار:
(مسئا ًء) ألن التاء حذفت من مستطار كام يف مستطاع (فأجاب عىل أصله) من أن
ما حذف يف األصل قياسا حذف يف الفرع قياسا وإن مل يثبت يف الفرع علة احلذف,
فحذفت التاء يف «مستئاء» كام حذفت يف مستطار؛ الجتامع التاء والطاء.
واحلق أن احلذف يف مثله ليس بقيايس كام تقدم ,فل يقال :اسطال يسطيل،
خمالف ألصله ,فقياسه ما عليه األكثر( .و)هو (عىل
بم رسئاء
ٌ
فجواب أب عيل ُ

األكثر) أي :عىل القول األكثر ،وهو أنه ال حيذف وال يزاد يف الفرع إال إذا ثبتت
علته (مستئاء) ملا عرفت.
(وسأل ابن جني ابن خالويه عن مثل :كوكب) كيف تنطق به إذا بني (من

وأيت) حال كون ذلك املثل (ِمفف ًا جمموع ًا مجع السالمة) بالواو والنون
(مضاف ًا إىل ياء املتكلم؟ فتحري أيض ًا ,فقال ابن جني :أوي) هبمزة بعدها واو
مفتوحتي ,بعدها ياء مشددة مفتوحة ,أصلهَ :و رو َأ ٌي ككوكب ،أعلت الياء كام
يف فتى ،فصارَ :و رو َأ را ,فإذا خففت مهزته بنقل حركتها إىل ما قبلها وحذفها قلت:
( )1حذفت التاء الجتامعها مع الطاء كام يف مسطاع.
( )2أي :اجلواب.
( )3بأن حتركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا.

َو َوى ,قلبت الواو األوىل مهزة كام يف «أواصل» فصار َأوى.
قال املصنف :الواو الثانية يف تقدير السكون ،فلو قيلَ « :و َوى» من غري
قلب جاز.
قال الريض :لو كانت الواو الثانية ساكنة أيضا نحو « َو روأى» وجب
اإلعلل كام مر حتقيقه يف باب اإلعلل .فإذا ُمجع أوى -وهو كفتى -مجع
السلمة بالواو والنون صار َأوون ،فإذا أضفته إىل ياء املتكلم سقطت النون
وبقيَ :أو روي ,تقلب الواو ياء وتدغم كام يف مسلم ّي.
(ومثل :عنكبوت) إذا بني (من بعت) قيل( :بيععوت) ألنك جعلت العي
وهي الم الكلمة ككاف عنكبوت مكررا ,وجعلت مكان الواو والتاء الزائدتي
مثلهام يف الفرع.
(ومثل اطمأن) إذا بني من بعت قيل( :ابيعع) -بعي مشددة بعدها عي
فالعي األوىل-
خمففة؛ ألن أصل اطمأن :اطمأنن ،بدليل اطمأننت واطمأنن,
ُ
لكوهنا يف مقابلة اهلمزة -ساكن ٌة؛ فتدغم يف الثانية (مصحح ًا) يعني ال يعل
بقلب الياء فيه ألفا؛ لعدم انفتاح ما قبلها ،فهو كابر َيض.
اس َود وابر َيض إنام امتنع من اإلعلل ألن
قال الريض :فيه نظر؛ ألن نحو ر
ثلثيه ليس معل حتى حيمل عليه كام محل أقام عىل قام ،أو ألنا لو أعللناهام
لصارا ساد وباض ،والتبسا بفاعل ،وليس الوجهان حاصلي يف ابيعع؛
إذ ثلثيه معل ,وال يلتبس لو قيل :باعع ,وأما سكون ما بعد الياء فليس بامنع؛ إذ
مثل هذين الساكني جائز اجتامعهام نحو :الضالي.
وإذا بني مثل «اغدودن» من بعت قيل :اب َييع ,أصله :ابيويع ,قلبت الواو ياء
وأدغمت يف الياء (و)إذا بني (مثل اغدودن من قلت) قيل( :اقوول) ملا ذكرنا
( )1أي :إعلل األوىل بقلبها مهزة.

يف آخر باب اإلعلل أهنا إذا اجتمعت ثلث واوات يف الوسط والثانية مدغمة
يف الثالثة بقيت.
(وقال أبو احلسن :اقويل) ملا عرفت هناك من أنه يقلب الثالثة ياء؛ فتنقلب
الثانية أيضا؛ الجتامعها مع الياء حينئذ وسبقها بالسكون؛ كراهة منه (للواوات)

املجتمعة ,وسيبويه ال يرى بذلك بأسا يف الوسط.
(و)إذا بني (مثل اغدودن ) مغري الصيغة (من قلت وبعت) قيل( :اقووول

وابيويع مظهر ًا) أي :بغري إدغام ,وال قلب للواو يف ابيويع وإن اجتمعت مع
الياء مع سبقها بالسكون.
قال الريض :ألن الواو يف حكم األلف التي هي أصلها يف املبني للفاعل,
يعني كام مر يف نحو قوول وبويع مغريي الصيغة من قاول وبايع .وفيه نظر؛
فإنه ال ألف هاهنا يف املبني للفاعل من اغدودن ,فالظاهر أن يقال :ا رق ُو ِّول
باإلدغام ،وابر ُي ِّيع بالقلب واإلدغام؛ إذ ال يلتبس بيشء كام قال املصنف يف
نحوُ :ق روول :إنه ال يدغم لإللباس.
(و)إذا بني (مثل مضوب من القوة قيل :مقوي) أصله مقوو ,فقلبت
الواو املشددة ياء؛ ملا ذكرنا من أنه إذا اجتمع ثلث واوات يف الطرف واألخرية
الم والثانية مدغمة يف الثالثة قلبت املشددة ياء بأي حركة حترك ما قبلها.
قو ُّو -بواوين
(و)إذا بني (مثل عصفور) من القوة قيل( :قوي) أصلهُّ :
مشددتي -فقلبت املشددة األخرية ياء؛ ملا ذكرنا أيضا أنه إذا اجتمع أربع
واوات والثالثة مدغمة يف الرابعة قلبتا يائي.
(و)إذا بني مثل عصفور (من الغزو) قيل( :غزوي) أصلهُ :غ رز ُو ّو ،قلبت
املشددة ياء ملا ذكرنا يف َم رقو ّي.

(و)إذا بني (مثل عضد من قضيت) قيل( :ق ٍ
ض) أصلهَ :ق ُيض كعضد ,أعل

إعلل ترام مصدر ترامينا.

(و)إذا بني من قضيت (مثل قذعمل) قيل( :قَض) أصله :قض ِّيي ,فحذفت
الثالثة نسيا؛ ملا ذكرنا من أنه إذا اجتمع ثلث ياءات يف مثله حذفت الثالثة نسيا.
(و)إذا بني من قضيت (مثل قذعملة) قيل( :قضية) أصله :قضيية ،فحذفت
الثالثة نسيا (كمعية يف التصغري).
(و)إذا بني (مثل قذعميلة) قيل( :قضوية) أصله قض ّي ّية -بيائي مشددتي-
عمل به ما عمل بقضوية يف املنسوب إىل قضية .وقد ذكرنا يف آخر باب اإلعلل
أن هذا مذهب املازين ،واألوىل بقاء الياءات خلفتها بالتشديد ,فيقال :قضيية،
بيائي مشددتي.
(و)إذا بني من قضيت (مثل محصيصة) بفتح احلاء وامليم ,وكرس الصاد
املهملة األوىل ,ثم ياء ساكنة ,بعدها صاد مهملة أيضا ,بعدها تاء التأنيث،
وهي بقلة ,قيل( :قضوية) أصلهَ :ق َضي ّية ،قلبت الياء األوىل واوا؛ ملا ذكرنا يف
باب اإلعلل أنه إذا اجتمع ثلث ياءات واألوىل ثالثة الكلمة قلبت واوا.
(و)إذا بني من قضيت (مثل ملكوت) قيل( :قضوت) أصلهَ :ق َضيوت ,حتركت
الياء بعد فتحة فقلبت ألفا ,ثم حذفت اللتقاء الساكني ,وأعل وإن خرج االسم
هبذه الزيادة عن موازنة الفعل؛ ألن اشرتاط املوازنة إنام يشرتط يف العي كام تقدم.
(و)إذا بني (مثل جحمرش ) قيل( :قضي ٍي) قال الريض :يعني تعله إعلل
قلب الثانية
قاض ،واألوىل كام ذكرنا يف آخر باب اإلعلل
ُ
حذف الثالثة نسيا ,ثم ُ
ألفا ،أو قلب الثانية واوا فتسلم الثالثة.
( )1إشارة إىل اجلواب عام ذكره الريض حيث قال :ذكرنا عند إعلل العي أن األصل أن يقال:
غزووت ورميوت ،كجربوت ،من غزوت ورميت؛ خلروج االسم هبذه الزيادة عن موازنة
الفعل ،فل تقلب الواو والياء ألفا كام ال تقلب يف الصورى واحليدى.
( )2أي :يف اصول الكلمة.
( )3من قضيت .زكريا

(و)مثل جحمرش (من حييت حي ٍو) أصله :حيي ٌي  ,قلبت الثالثة واوا
كراهة اجتامع الياءات ,ثم أعل إعلل قاض ،وقد ذكرنا أنه جيوز حيا بحذف
األخرية نسيا وقلب الثالثة ألفا.
ٍ
حلبالب) وهو نبت -من قىض قيل( :قضيضاء) العي
(و)إذا بني (مثل

واللم يف حلباب مكررتان ,فكررهتام مثله ,فصار :قضيضاي ,قلبت الياء
املتطرفة ألفا ثم مهزة كام يف رداء.
(و)إذا بني (مثل دحرجت من قرأ) قيل( :قرأيت) أصله :قر َأ رأت -
هبمزتي -قلبت الثانية ألفا كام يف آدم ،وال تكون األلف قبل تاء الضمري ونونه
يف كلمهم ,بل ال يكون قبلهام إال واو أو ياء نحو :غزوت ورميت ،وال جتوز
الواو هنا؛ ألهنا تكون رابعة ساكنة وقبلها فتحة فيجب قلبها ياء كام يف :أغزيت؛
فقلبت األلف من أول األمر ياء.
(و)إذا بني (مثل سبطر ) للطويل قيل( :قرأي) قد تقدم يف ختفيف اهلمزة
أن اهلمزتي إذا اجتمعتا والثانية طرف قلبت ياء.
(و)إذا بني (مثل اطمأننت) من قرأ قيل( :اقرأيأت) أصله :ا رق َر رأ َأ رأت -
بثلث مهزات بعد الراء ,األوىل ساكنة ,والثانية مفتوحة ,والثالثة ساكنة -فقلبت
الثالثة ياء فقيل :اقرأيأت ،وهذا -كام تقدم يف ختفيف اهلمزة عند اجتامع أكثر من
مهزتي -مذهب املازين.
وعند النحاة تقول :اقرأوأت ،هكذا قال الريض؛ لكنه مل يتقدم له يف املذكور
من الباب املشار إليه -أعني :باب ختفيف اهلمزة -ذكر خلف للامزين إال يف
املفتوحة املفتوح ما قبلها ,كام ذكرنا هنالك أيضا ,بل يفهم مام تقدم من كلمه -
أعني الريض -أهنا تقلب يف مثل هذا ياء عند النحاة أيضا.
( )1بأربع ياءات ،ثم تقول :حيوي.
( )2من قرأ.

(ومضارعه :يقرئيء) هبمزة مكسورة بعد الراء ,بعدها ياء ساكنة ,بعدها
ر
يقر رأئئ -هبمزة
مهزة -لكونه ملحقا بيطمئن ,وأصله:
يطمأنن ,فأصل هذاَ :
ساكنة ,بعدها مهزة مكسورة ,بعدها مهزة -فنقلت حركة اهلمزة الثانية إىل األوىل
كام يف األصل ,ثم قلبت الثانية ياء لكرسة األوىل فصار (كيقرعيع) ولو فعلنا فيه
ما يقتضيه من التخفيف لقلنا :يقرأييء بقلب الثانية ياء عند املازين ،ويقرأوئ
بقلب الثانية واوا عند غريه ،ومل تنقل حركة الواو والياء إىل ما قبلهام كام نقلتا يف
نحو يقيم ويبي ألن ذلك إلتباعه املايض يف اإلعلل باإلسكان كام مر يف باب
اإلعلل.
قال الريض :واحلق أن بناءهم أمثال األبنية املذكورة ليس مرادهم به اإلحلاق,
بل املراد به لو اتفق مثل ذلك يف كلمهم كيف كان يعمل به؟ فاألوىل عىل هذا يف
مضارع اقرأيأت أو اقرأوأت :يقرأيئ أو يقرأوئ.

وملا فرغ من مقدمة الترصيف رشع يف مقدمة اخلط فقال( :اخلط تصوير

اللفظ) يف الكتابة (بحروف هجائه) أي :بجنس حروف اهلجاء واحدا أو أكثر؛
فإن كانت أكثر كتب بحروف اهلجاء التي ركب ذلك اللفظ منها ,سواء كان
اللفظ اسام ملا يصح كتابته كأسامء حروف اهلجاء ولفظ الشعر ولفظ القرآن أم ال
كزيد والرجل؛ فإن مجيع ذلك يكتب بحروف هجائه( .إال) ما كان اسام ملا
يصح كتابته نحو (أسامء احلروف) فإنك إن مل تقصد هبا املسمى ,بل قصدت
لفظها أو حروف هجائها بقرينة ،كأن تقول« :قرأت جيام» فإنك أردت لفظه ،أو
«كتبت جيام» فإنك أردت حروف هجائه -فإنك تكتبها أيضا بحروف هجائها.
وأما (إذا قصد هبا املسمى) كام هو الظاهر عند اإلطلق (نحو) أن يقال لك:
(اكتب جيم عي فاء راء) ال تعرب شيئا من هذه األسامء وإن كانت مركبة مع
العامل؛ لئل يظن أنه قصد أن تكتب كل واحد من هذه األحرف األربعة
منفصل من البواقي وال تكتب حروف كلمة واحدة ،فلم تعرب األسامء
ومل جتيء بواو العطف نحو :اكتب :جيم وعي وفاء وراء؛ بل وصلت بعضها يف
اللفظ ببعض داللة عىل اتصال مسمياهتا بعضها ببعض لكوهنا حروف كلمة
واحدة (فإنك تكتب هذه الصورة :جعفر؛ ألنه) إنام أمرك بكتابة املسميات,
وما ذكر هو (مسامها لفظ ًا وخط ًا) أما لفظا فألنك إذا أمرت أن تتلفظ بجيم
قلتَ :ج ره.
وأما خطا فألنك لو أمرت بكتابة جيم لكتبته هكذاَ :ج ره؛ ملا عرفت من أن
اخلط تصوير اللفظ بحروف هجائه كام عرفت .
(ولذلك) أي :لكون جعفر مسمى جيم عي فاء راء لفظا (قال اخلليل) رادا
( )1من أن املراد حروف اجلنس.

عىل أصحابه (ملا سأهلم) فقال هلم( :كيف تنطقون باجليم من جعفر؟) أي:
كيف تنطقون بمسمى هذا اللفظ؛ لام تقدم من أن الظاهر من إطلق اللفظ إرادة
مسامه إذا أمكن إرادته نحو :رضبت زيدا ،أي :مسمى هذا اللفظ ،وأما إذا مل
يمكن نحو :قرأت زيدا وكتبت زيدا فل  ,بل املراد غريه ،مثل املراد باألول من
املثالي اللفظ ،وبالثاين حروف هجاء اللفظ.
(فقالوا :جيم :إنام نطقتم باالسم) مقول القول ,يعني إنام نطقتم بجيم الذي
هو عىل وزن ف رعل ،وهو اسم للمسمى الذي هو املسؤول عنه وهوَ :ج ره (ومل
تنطقوا باملسؤول عنه) وهو املسمى( .واجلواب) الذي ينبغي أن جييبوا به (جه؛

ألنه املسمى) كام عرفت.
(مسمى آخر) يعني غري حروف
(فإن سمي هبا)أي :بأسامء حروف التهجي
ًّ
شخص (كتبت كغريها)
التهجي مام ال يصح كتابته ،كام لو سمي بذال مثل
ٌ

أي :كتبت ألفاظها بحروف هجائها ،فإذا قيل :اكتب داال -كتبت كذا «دال»
كام تكتب زيدا.
(و)أما (يف املصحف) فإهنا تكتب (عىل أصلها) أي :تكتب مسمى حروف
التهجي ,وال تكتب تلك األسامء بحروف هجائها (عىل الوجهي) أي :سواء
كانت هذه الفواتح -أعني (نحو :يس ،وحم) -أسامء حروف التهجي كام قال
جار اهلل العلمة :إن املراد هبا التنبيه عىل أن القرآن مركب من هذه احلروف
كألفاظكم التي تنطقون هبا ،فعارضوه إن قدرتم؛ فهي إذا َحتدٍّ هلم  ،أو مل
تكن؛ بأن تكون أسامء للسور كام قال بعضهم ,أو أسامء أشخاص كام قيل :إن
يس وطه اسامن للنبي ÷  ,وق اسم جبل ,ونون اسم للدواة ,وغري ذلك ,أو
تكون أبعاض الكلم كام نسب إىل ابن عباس  ¥يف قوله تعاىل« :أمل» إن
( )1أي :تعجيز هلم.

معناها :أنا اهلل أعلم ،وغري ذلك مام قيل فيها ،وإنام كتبت يف املصحف كذلك
أثر ُيتبع ،هذا تقرير كلم املصنف.
ألن املصحف ٌ
وإذا حققت النظر مل جتد كل لفظ يكتب إال بحروف هجائه ما عدا ما يف
املصحف؛ وذلك ألن أسامء احلروف حي يراد هبا املسميات مل تكتب قط حتى
تكتب بحروف هجائها ،بل املكتوب ما هو املراد -وهو املسمى -وقد كتب
بحروف هجائه ،فإنه إذا قيل :اكتب جيم فكأنه قيل :اكتب مسمى جيم ،فل
فرق بي أن يقول :اكتب مسمى جيم وبي أن يقول :اكتب َج ره ,فل حاجة إىل
االستثناء بقوله« :إال أسامء احلروف  »...الخ ،وكذلك لفظ الشعر والقرآن ،فإنه
إذا قال :اكتب شعرا كان املتبادر أنه أراد اكتب مثل:
بسقط اللوى بي الدخول فحومل
قفا نبك مــن ذكــرى حبيــب ومنــزل
وإذا قال :اكتب القرآن كان املتبادر منه أنه أراد اكتب سورة الفاحتة مثل،
فكأنه قال :اكتب قفا نبك  ..البيت ،واكتب بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل
رب العاملي ..إىل آخرها؛ فلم يأمرك إال بتصوير اللفظ بحروف هجائه ،ومل
تكتب أنت أيضا إال حروف هجاء ذلك اللفظ.
(واألصل يف كل كلمة أن تكتب بصورة لفظها) أي :بحروف هجائها حال
كوهنا ملتبسة (بتقدير االبتداء هبا والوقف عليها) يعني مقدرا استقلهلا عن يشء
يكون قبلها أو بعدها إن كانت مام يستقل (فمن ثم كتب نحو) من ابنك؟ هبمزة
الوصل؛ ألنك لو ابتدأت هبا مل يكن بُدّ من مهزة الوصل ،ونحو( :ره زيد ًا) بفتح
الراء وكرسها (وقه زيد ًا باهلاء) ألنه يوقف عليه باهلاء كام تقدم.
(و)كتبت «ما » بعد حذف ألفها إذا أضيف إليها اسم نحو( :مثل مه

أنت؟ وجميء مه جئت؟ باهلاء أيض ًا) ملا تقدم يف الوقف من أن ما االستفهامية
( )1أي :لفظة« :ما».

املجرورة باالسم املحذوفة األلف جيب أن يوقف عليها باهلاء (بخالف) «ما»
املذكورة إذا كان انجرارها باحلرف (اجلار نحو :حتام وإالم وعالم) فإنه ال
جيب أن تكتب باهلاء كام ال جيب أن يوقف عليها باهلاء (لشدة االتصال

باحلرف) لعدم استقلله ,بخلف االسم (ومن ثم) أي :ومن جهة شدة
االتصال باحلرف (كتبت) حتى وعىل وإىل (معها) أي :مع «ما» املذكورة
(بألفات) ومل تكتب بالياء؛ ألن كتابتها بالياء يف إىل وعىل إنام كانت النقلب
ألفهام ياء مع الضمري نحو :عليك وإليه ،ومع «ما» املذكورة ال يدخلن عىل
الضمري .ويف حتى ألهنا ُتامل اسام لكون األلف رابعة متطرفة ،ومع «ما»
املذكورة ال تكون طرفا.
(وكتبت مم وعم بغري نون) أي :من جهة اتصال «ما» باحلرف مل يكتب
«مم» و«عم» بالنون ,بل حذفت النون املدغمة خطا كام حيذف كل حرف مدغم
واحمى يف :انمحى.
يف اآلخر يف كل كلمة واحدة ,نحوَ :مهرش يف :هنمرشّ ,
وعم
(فإن قصدت إىل اهلاء ) يعني إذا قلت :علم جئت؟ ومم جئت؟ ّ
يتساءلون؟ وقصدت أنك لو وقفت عىل [«م» يف] علم ،و«مم» و«عم» أحلقت
هبا هاء السكت؛ لكون الوقف عىل «ما» املذكورة املجرورة باحلرف باهلاء جائزا
كام تقدم يف الوقف (كتبتها) أي :اهلاء؛ ألنك تكون إذا معتربا ما االستفهامية
مستقلة بنفسها فتكتب اهلاء وجوبا.
(ورجعت الياء) يف حتى وأختيها (وغريها) كالنون يف :عن مه ،ومن مه،
لكن ليس رجوع الياء والنون وجوبا ,بل (إن شئت) رجوعهام ,فأنت خمري؛ فإن
رددهتام فنظرا إىل اهلاء؛ ألهنا إنام أحلقت بام نظرا إىل استقلهلا ،وإن مل َت ُرد فنظرا
إىل عدم استقلل حروف اجلر دون «ما» ،فيكون لفظ «عل مه» مثل :كيفه
( )1يف ما االستفهامية عند اتصاهلا بحرف اجلر .زكريا

وأينه ،وكأن اهلاء حلقت آخر كلمة واحدة حمركة بحركة غري إعرابية وال مشبهة
هلا.
(ومن ثمة) أي :ومن جهة أن مبنى الكتابة عىل الوقف (كتب :أنا زيد

باأللف) ألنه يوقف عليه كذلك( ,ومنه) أي :من لفظ « :أنا» الذي كتب
َّ ُ ي
َ َّ ُ
باأللف« :أنا» املتصل بلكن املخففة يف قوله تعاىل﴿ :لكِنا ه َو اَّلل َرّب﴾

[الكهف ،]38يعني إذا مل يقرأ باأللف فإنه يكتب باأللف كام يكتب هبا إذا قرئ هبا؛

ألن أصله« :لكن أنا هو اهلل» كام تقدم.
(ومن ثمة) أي :ومن جهة أن مبنى الكتابة عىل الوقف (كتبت تاء التأنيث
ٍ
ٍ
وفحمة هاء ) ألهنا كذلك يوقف عليها
رمحة
االسمية) التي (يف نحو

(وفيمن وقف بالتاء تاء ) كام هو لغة بعضهم ،أعني الوقف عليها بالتاء ،قال:
بل َج روز َتيهــاء كظهــر احلجفــت
...........................
(بخالف :أخت وبنت وباب قائامت) يعني مجع السلمة املؤنث (وباب

قامت هند) يعني الفعل املايض املتصل به تاء التأنيث ,فإهنا تكتب بالتاء؛ إذ
يوقف عليها بالتاء كام تقدم ,ومن وقف عىل نحو :الضاربات باهلاء كتبها باهلاء.
(ومن ثمة كتب

املنون املنصوب باأللف) نحو :رأيت زيدا؛ إذ يوقف

عليه كذلك ،ومن وقف عليه بغري األلف كتبه كذلك.
(وغريه) أي :غري املنون املنصوب ،وهو إما ما ال تنوين فيه ،سواء كان
منصوبا أو ال نحو :رأيت الرجل وإبراهيم ،أو فيه تنوين لكنه غري منصوب
( )1ويف نسخة اجلاربردي قمحة -بتقديم امليم عىل احلاء -والقمح :الرب .جاربردي
( )2البيت من الرجز املشطور ،وقد نسبه ابن بري والصاغاين لسؤر الذئب ,واجلوز -بفتح اجليم
وآخره زاي :-الوسط ,والتيهاء :املفازة التي يتيه فيها السالك ,واحلجفة -بفتح احلاء املهملة
«احلجفت» حيث وقف
واجليم والفاء :-الرتس ,ورب مقدرة بعد بل .واالستشهاد به يف قولهُ :
عىل تاء التأنيث االسمية بالتاء فتكتب تاء.
( )3أي :من أجل أن مبنى الكتابة عىل الوقف.

نحو :جاء زيدٌ ,ومررت بزيد ,كتب (باحلذف) أي :بحذف التنوين ,أي :بعدم
إثباته يف األول  ،إال أنه عرب عنه باحلذف تنزيل للممكن وجوده منزلة
املوجود ,فكأن التنوين ملا كان وجوده ممكنا فيه -أعني يف املنصوب غري املنون-
وجد ثم حذف .وحيذف التنوين حقيقة يف الثاين ؛ ملا سيأيت يف النقص.
(وكتب إذ ًا) يف نحو :إذا أكرمك ،يف جواب :أنا آتيك (باأللف عىل األكثر)

ملا بُ ِّي يف الوقف أن األكثر يف «إذا» الوقف عليه باأللف .واملازين يقف عليه
بالنون فيكتبه بالنون.
(وكذا) كتب املؤكد بالنون اخلفيفة نحو (ارضبن) للواحد املذكر باأللف؛
إذ ال يوقف عليه إال هبا.
(وكان قياس :ارضبن) مام أكد هبا أمر جامعة املذكر أن ُيكتب (بواو وألف)
هكذا :ارضبوا( ,و)قياس (ارضبن) مام أكد هبا أمر املخاطبة أن ُيكتب (بياء)

هكذا :ارضب( ,وقياس هل تضبن) مام أكد هبا املضارع جلامعة املذكر
(بواو ونون ) هكذا :ترضبون( ,و)قياس (هل تضبن) مام أكد هبا املضارع
للمخاطبة أن يكتب (بياء ونون) هكذا :ترضبي؛ ملا عرفت يف النحو من أنك
إذا وقفت عىل النون اخلفيفة املضموم أو املكسور ما قبلها رددت ما حذف
ألجل النون من الواو والياء يف نحو :ارضبوا وارضب ,ومن الواو والنون يف:
«هل ترضبون» ،ومن الياء والنون يف «هل ترضبي» ,فكان القياس أن تكتب
كذلك بناء للكتابة عىل الوقف (ولكنهم كتبوه عىل لفظه) أي :عىل ما يلفظ به
يف حال الوصل ،يعني بالنون (لعرس تبينه) أي :ألنه يعرس معرفة أن املوقوف
عليه من ارضبن يف« :يا قوم ارضبُن» وكذلك من «ارضبن» و«هل ترضبُن»
( )1وهو ما ال تنوين فيه.
( )2وهو ما فيه تنوين.
( )3غري نون التوكيد؛ ألنه يرد ما حذف ألجلها وهو الواو والياء ،فريد يف الوقف.

كذلك  ,أي :ترجع يف الوقف احلروف املحذوفة ,فإنه ال يعرف ذلك إال
حاذق يعرف اإلعراب ،فلام عرس ذلك عىل الكتاب كتبوه عىل الظاهر (أو لعدم

تبي قصدها) يعني لو كتب بالواو واأللف ,وبالياء والنون ،وبالواو والنون,
مل يتبي -أي :مل ُيعلم -قصدها ,أي :املقصود منها؛ فهو مصدر بمعنى املفعول,
أو مل يتبي أنك قصدهتا؛ فهو باق عىل مصدريته مضاف إىل املفعول ،يعني مل يعلم
هل هو مام حلقته نون التأكيد أو مام مل تلحقه.
(وقد جيرى ارضبن جمراه) يعني قد يكتب بالنون ما هو للواحد املذكر وإن
عرس التبي -فإنه ليس بمتعرس؛ إذ هو يف
مل حيصل فيه يشء من الوجهي ،أعني َ
اللفظ كـ :زيدا ورجل -وعد َم تبي القصد؛ إذ ال يلتبس بيشء؛ ألن الواحد
املذكر ال يلحقه ألف ,إال أن بعضهم خاف التباسه باملثنى فكتبه بالنون محل
له عىل ارضبُن وارضبن؛ ألنه من نوعهام.

ٍ
قاض
(ومن ثم) أي :ومن جهة أن مبنى الكتابة عىل الوقف (كتب باب

بغري ياء ,وباب القاض بالياء عىل األفصح فيهام) إذ الوقف عليهام كذلك عىل
األفصح الذي هو لغة األكثر كام تقدم يف الوقف.
ومن وقف عىل نحو قاض بالياء ،وعىل نحو القايض بحذفها -كتبها كذلك,
وهي لغة األقل كام تقدم.
(ومن ثم) اإلشارة بثم هنا إىل ما يفهم من قوله« :بتقدير االبتداء هبا والوقف
عليها» فإنا قد ذكرنا أن املراد إن كانت مام يبتدأ هبا ويوقف عليها ,يعني ومن
جهة أنه إذا مل يمكن تقدير االبتداء هبا والوقف عليها لعدم صلحيتها لذلك
(كتب نحو) الباء واللم والكاف يف نحو( :بزيد ولزيد وكزيد -متصالً)
باالسم (ألنه ال يوقف عليه) لكوهنا حروفا ال تتم إال بام بعدها (وكتب)
( )1خرب أن.

الضمري املجرور والضمري املنصوب املتصل (نحو :منك ومنكم ورضبكم
متص ً
ال؛ ألنه ال يبتدأ به) لكونه ضمريا متصل.

(والنظر) أي :البحث (بعد) معرفة (ذلك) األصل الذي مهده للكتابة من
كوهنا مبنية عىل االبتداء والوقف (فيام) ختتلف كتابته ,وهو ما (ال صورة له

ختصه) بل له صورة مشرتكة بينه وبي غريه ,كام سيتبي إن شاء اهلل تعاىل ,فلعدم
جريه عىل وترية واحدة يف الكتابة ال بد من بيان أحواله املختلفة (وفيام خولف)

فيه هذا األصل املمهد (بوصل أو زيادة أو نقص أو إبدال) ،فصار البحث يف
مخسة أنواع:
(األول) وهو ما ال صورة له ختصه( :املهموز) ويف بعض النسخ« :اهلمز»
وهي أوىل .وإنام قال« :إن اهلمز ال صورة له ختصه» ألن صورة األلف -أعني
هذه «ا» -كانت مشرتكة بينه وبي اهلمزة ،وقياس لفظة األلف أن تكون خمتصة
باهلمزة؛ ألن أول األلف مهزة ،وقياس حروف التهجي أن تكون أول حرف من
أسامئها كالباء واجليم وغريهام .ثم ملا كثر ختفيف اهلمزة -وال سيام يف لغة أهل
احلجاز ,فإهنم ال حيققوهنا ما أمكن التخفيف -استُع رري للهمزة يف اخلط وإن مل
ختفف صور ُة ما تقلب إليه إذا خففت ,وهي صورة الواو والياء ,ثم يعلم عىل

ء

تلك الصورة املستعارة بصورة العي البرتاء هكذا « » ليتعي كوهنا مهزة.
وإنام جعلت العي علمة اهلمزة لتقارب خمرجيهام.
(وهو) أي :اهلمز (أول ووسط وآخر ،فاألول) صورته يف الكتابة
(ألف) أعني (مطلق ًا) أي :سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة

(كأ ٍ
حد وأحد وإبل) وذلك ألهنا ليست يف موضع التخفيف ،فتكتب بصورهتا

األصلية املشرتكة.
(والوسط إما ساكن فبحرف حركة ما قبله) أي :األلف إن كان ما قبله

مفتوحا (مثل :يأكل ,و)الواو إن كان مضموما ,مثل( :يؤمن ,و)الياء إن كان
مكسورا ،مثل( :بئس) بناء للكتابة عىل حكم ختفيفها ,وهي ختفف كذلك.
(وإما متحرك قبله ساكن فيكتب) أي :فالقياس أن يكتب (بحرف حركته،

مثل :يسأل ويلؤم ويسئم) فيكتب األول باأللف ,والثاين بالواو ,والثالث
بالياء؛ وإنام كتبت كذلك وإن كان التخفيف فيام ذكر بحذفها ألن حذ َفك يف
اخلط ملا هو ثابت لفظا

أو يف حكم الثابت

خلف القياس؛ فبقيت عىل
ُ

األصل ,فلام مل حتذف ومل ُتب َن كتابتها عىل التخفيف اعتربت صورة حروف
حركتها؛ ألهنا أقرب األشياء إليها ,فدبرت اهلمزة بحركتها.
وتساؤل و ُي َسائل بحرف حركته؛ بناء
وكذا القياس أن يكتب نحو ساأل
ُ
للكتابة عىل التخفيف ,وختفيفها -كام تقدم -باعتبار حركتها.
وإطلق كلمه يقتيض أن ما كان ختفيفه بالقلب واإلدغام كذلك ,أعني
كسوأال عىل وزن
ُيكتب بحرف حركته ,وليس كذلك ,بل جيب حذفها يف اخلط ُ

ُطومار ,و َق ُروءاء عىل وزن بَ ُروكاء ؛ ألنك يف اللفظ تقلبها إىل احلرف الذي
قبلها ,وجتعلها مع ذلك احلرف كحرف واحد ،فكذا جعلت يف اخلط.
(ومنهم من) أي :بعض من الكتاب (يذفها إن كان ختفيفها بالنقل) أي:
بنقل حركة اهلمزة وحذفها ,كاألمثلة املذكورة يف املتن (أو اإلدغام) كاألمثلة

املذكورة يف الْشح ؛ بناء منه للكتابة عىل التخفيف ,فيحذفها خطا يف كل ما
( )1حيث مل ختفف.
( )2إذا كان خمففا بالنقل؛ لبقاء حركتها إن نقلت إىل ما قبلها.
( )3أي :قوله :يكتب بحرف حركته.
( )4كام تقدم يف قول املصنف :واملتحركة إن كان قبلها ساكن وهو واو أو ياء زائدتان لغري اإلحلاق
قلبت إليه وأدغم فيها.
( )5فتكتب ُسوال و َقرواء .والربوكاء :الثبات يف احلرب.
( )6فيقول َي َس ُل ,وي ُل ُم و ُيسيم.
( )7يف قوله :كسوال عىل وزن طومار الخ.

ختفف فيه لفظا باحلذف أو اإلدغام ،وقد عرفت أن ذلك اتفاق يف اإلدغام.
(ومنهم من يذف) من مجلة ما خفف بالنقل (املفتوحة فقط) لكثرة
االستعامل ,نحو :مسألة ويسأل ,وال حيذف يف نحو :يلؤم و ُي رسئم.
(واألكثر عىل حذف املفتوحة بعد األلف كسال) وإن كان القياس كتابتها
بحرف حركتها ,وذلك كراهة لصوريت األلفي( ,ومنهم من يذفها) أي :اهلمزة
بعد األلف (يف اجلميع) أي :يف مجيع احلاالت ،أعني حال كوهنا مفتوحة
كتساؤل ,أو مكسورة ك ُيسائل .قال الريض :ويف هذا القول
كسا َءل ,أو مضمومة
ُ
نظر؛ إذ ُكتّاب عرصنا ال يكتبون كذلك أبدا.
ٌ
(وإما متحرك وقبله متحرك) وهي التسعة األمثلة (فيكتب عىل نحو ما
يسهل به) بناء للكتابة عىل التخفيف (فلذلك كتب نحو «مؤجل» بالواو،

ونحو «فئة» بالياء) إذ خيففان كذلك( ,وكتب) اخلمسة التي ختفف بجعلها بي
بي املشهور (نحو :سأل ،ولؤم ,ويئس ،ومن مقرئك ورؤس بحرف حركته)

ألن ذلك موافق ملا اعترب فيها حال التخفيف ,إذ اعتربت حركتها فاعترب هنا
حرف حركتها.
(وجاء يف) نحو( :سئل ويقرئك القوالن) فعىل قول سيبويه بحرف حركته،
وعىل قول األخفش بحرف حركة ما قبله.
وإنام قال« :عىل نحو ما يسهل» ومل يقل« :عىل ما يسهل» ألن منها ما يكتب
عىل لفظ ما يسهل إليه كام يفُ :م َؤجل وف َئة ،ومنها ما ال يكتب عىل لفظه كاألمثلة
الباقية؛ إذ لفظه بي بي وال صورة له ,إال أهنا ملا سهلت باعتبار حركتها يف
اخلمسة ,أو باعتبارها

أو باعتبار حركة ما قبلها يف األخريين -ك َ
َان اعتبار

كتابتها بام اعترب ولوحظ يف تسهيلها ،أعني احلركة ،فكتبت بحرف تلك احلركة.
( )1أي :عىل مذهب سيبويه .وقوله« :أو باعتبار حركة ما قبلها» أي :عىل مذهب األخفش.

(واآلخر إن كان ما قبله ساكن ًا حذف) أما ما خيفف فيه بالنقل (نحو :خبء،
خبأ ،خب ٍء) فبناء للكتابة عىل التخفيف وإن كان القياس أن ال تبنى عليه هنا كام

ُ

ذكرنا يف نحو :مسألة ,إال أن اآلخر حمل التخفيف لفظا فخفف خطا.
النبي» فلام تقدم يف املتوسطة .
وأما ما خيفف فيه باإلدغام نحو « ِّ
مقرو» و« ّ
وأما ما خيفف فيه بالتسهيل -وهي التي قبلها ألف نحو :السامء والبناء-
فألن قياسه أن يكتب باأللف؛ ألن األكثر قلب مثلها ألفا يف الوقف كام مر يف
باب ختفيف اهلمزة ,فاستنكرت صورة ألفي فحذفت.
أي حركة كانت (كيف
(وإن كان) ما قبله (متحرك ًا كتب بحركة ما قبله) ِّ

كان) هو ,أي :سواء كان متحركا (مثل :قر ,أ ويقرئ ,ويردؤ) أو ساكنا (و)ذلك
نحو( :مل يقرأ ,ومل يقرئ ,ومل يردؤ) .أما إذا كان ساكنا فظاهر ،وأما إذا كان
متحركا فألن احلركة تسقط يف الوقف فتدبر اهلمزة بحركة ما قبلها.
(و)اهلمز (الطرف الذي ال يوقف عليه التصال غريه ) مام ال استثقال له
(كالوسط) فيعامل معاملته؛ ألنه ملا اتصل هبا ما ال يستثقل صار هو وما هي يف
آخره كالكلمة الواحدة ،فيكتب إن كان متحركا وقبله ساكن غري مد بحرف
حركته( ،نحو ):هذا (جزؤك) ,ورأيت (جزأك) ،وعجبت من (جزئك)

يلؤم
ف ُيكتب األول بالواو ,والثاين باأللف ,والثالث بالياء ,كام كتب كذلكُ :
َ
ويسأل و ُيسئم.
(و)إن كان متحركا قبله مد هو ألف كتب عىل نحو ما يسهل ,أعني بالواو يف
ك و)باأللف يف نحو :رأيت (ردااك) ،لكنها حتذف يف هذا ملا
(نحو ):هذا (رداؤ ,
وتساؤل و ُيسائل.
سيأيت ( ,و)بالياء يف نحو :عجبت من (ردائك) كساأل
ُ
( )1من قوله :وإما متحرك قبله ساكن فيكتب بحرف حركته ,ويأيت هنا ما أتى فيه.
( )2من ضمري متصل أو تاء تأنيث .زكريا
( )3من كراهة صورة ألفي .منه ¦.

وإن كان متحركا قبله مد هو واو أو ياء كخطيئة ومقروءة كتب باحلذف كام
قلنا يف نحو :سوال عىل وزن طومار.
(و)إن كان متحركا وقبله متحرك (نحو :يقرؤه ويقرئك) ولن تقر َأه ولن
كرؤف ،والثاين بالواو وبالياء عىل
يقرئك كتب عىل نحو ما يسهل ,فاألول بالواو ُ
كس َأل ،والرابع بالياء كفئة ،وعىل
القولي كام يف :مستهزئون ،والثالث باأللف َ
ذلك فقس.
قوله( :إال يف نحو  :مقروءة وبريئة) يعني ما خيفف باإلدغام ,كأنه يريد
أهنا ال تعامل معاملة الوسط يف كتابتها بحرف حركتها عىل ما هو ظاهر إطلقه
سابقا ,يعني بل حتذف هنا وتعامل معاملتها غري متصل هبا يشء .وقد عرفت أن
هذا أيضا حكم املتوسطة باالتفاق؛ فل وجه لقوله« :إال يف نحو مقروءة
وبريئة»؛ ومن ثم ذكرته يف الْشح مع أخواته ,أعني بعد :رداؤك وردائك.
(بخالف األول املتصل به غريه) وإن كان قد خيفف بالقلب يف (نحو:

بأحد وألحد وكأحد) ،وباحلذف كام يف األرض وقد أفلح ،وباإلدغام كام يف
أبو أيوب -فإنه يعامل معاملة الوسط؛ ألنه ملا مل َي َت َطر رق إىل اهلمزة التي يف األول
إذا مل يتصل هبا يشء َو رج ٌه من وجوه التخفيف ،وكان األصل هو االنفصال،
وهي يف حال االنفصال ليست إال بصورة األلف -أجريت عىل وترية واحدة
يف أن ال تكتب إال بصورهتا األصلية املشرتكة ،أعني هكذا «ا».
وأما األخرية فالتخفيف يتطرق إليها ولو مل يتصل هبا يشء ,وبحسب
ذلك ختتلف صورهتا يف الكتابة ,فعوملت مع اتصال يشء هبا معاملة الوسط؛
( )1أي :حكم اهلمزة املتطرفة املتصل هبا غريها من ضمري متصل أو تاء تأنيث كحكم اهلمزة
املتوسطة يف الكتابة ،إالّ يف نحو :مقروة وبرية فإهنم كتبوها بحذف اهلمزة من اخلط كام حذفوها
من اللفظ .ركن الدين
( )2جواب «ملا».

لكثرة اختلف صورهتا بدون اتصال ,فجرأ ذلك

عىل جعلها خمتلفة حال

االتصال أيضا.
(بخالف ) مهزة « ر
أن» إذا دخلت عىل «ال» ودخل عليها الم اجلر نحو:
(لئال) فإهنا قد عوملت معاملة الوسط فكتبت بالياء كفئة (لكثرته) أي :لكثرة
استعامله ,فعوملت الثلث الكلامت معاملة كلمة واحدة (أو لكراهة صورته) لو
كتب عىل األصل هكذا «ألال»؛ إذ النون ال تكتب إلدغامها يف اللم.
ويف بعض النسخ( :وبخالف لئن لكثرته) والظاهر أنه أراد مهزة « ر
إن»
الْشطية إذا دخلت عليها الم االبتداء ,يعني فإهنا تكتب بالياء كسئم؛ لكثرة
استعامهلا ,فعوملت معاملة الكلمة الواحدة .ومل يتعرض لْشحها الريض
فليحقق ذلك.
(وكل مهزة بعدها حرف مد) صورته يف الكتابة (كصورهتا ) فيها فإهنا
(حتذف) إذا مل يؤد إىل لبس؛ كراهة توال صورتي متفقتي ،وسواء كانت يف
ور ُؤف و َنئيم  ،أو يف الطرف (نحو :خطأا يف النصب)
كس َأال َ
الوسط َ
أو يف حكم الطرف (و)ذلك نحو( :مستهزئون) عىل مذهب سيبويه
(ومستهزئي .وقد تكتب بالياء) ,قال الريض :األكثر عىل أن الياء ال حتذف؛
ألن صورهتا ليست مستقلة كنئيم ومستهزئي ( .بخالف) ما يؤدي فيه حذفها
( )1أي :االختلف.
( )2هذا جواب سؤال مقدر ،تقديره :إن اهلمزة يف «لئل» وقعت أوال واتصلت بلم اجلر ،فكان
قياسها أن تكتب باأللف عىل ما ذكرتم ،لكنها تكتب بالياء ,فأجاب عليه بوجهي :أحدهام:
كثرة االستعامل  .الخ.
( )3أي :كصورة اهلمزة يف الكتابة.
( )4صوت األسد.
( )5قوله« :نحو :خطأا» املد الذي بعد اهلمزة فيه هو األلف املنقلبة عن التنوين يف الوقف.
( )6قال الريض بعد هذا الكلم :وهذا معنى قوله« :وقد تكتب الياء» .وقال اجلاربردي :وكتبوا
=

إىل البس (نحو :قرأا ويقرأان للبس) فإهنام لو كتبتا بألف واحدة اللتبس «قرأا»
باملسند إىل ضمري الواحد ,و«يقرأان» بجمع املؤنث.
(وبخالف) ما مل يكن الذي بعدها مام صورته كصورهتا مدا (نحو:
مستهزئي يف املثنى) فإهنا ال حتذف (لعدم املد) قال الريض :ليس بتعليل جيد؛
ألن املد ال تأثري له يف اخلط ,بل إنام كان احلذف الجتامع املثلي خطا ,وهو حاصل
سواء كان الثاين مدا أو غري مد ،بل الوجه الصحيح أن يقال :األصل أن ال حتذف
الياء -كام ذكرنا -خلفة كتابتهام عىل الوالء كام ذكرنا ,بخلف الواوين واأللفي ,مع
أن أصل مستهزئ رَي -وهو مستهزئان -يثبت فيه للهمزة صورة ،فحمل الفرع عليه
يف ثبوهتا ,وأما أصل مستهزئ ري يف اجلمع فلم يكن للهمزة فيه صورة نحو
مستهزءون؛ الجتامع الواوين -يعني عىل مذهب سيبويه -فحمل الفرع عليه.
(وبخالف) ما بعد اهلمزة فيه حرف مد إذا كان ياء املتكلم كام يف (ردائي

ونحوه) فإهنا ال حتذف (يف األكثر؛ ملغايرة الصورة) أي :للختلف بي
صوريت اليائي يف الكتابة يف مثله ،فلم يكره بقاؤهام

(أو للفتح األصيل) يعني

أهنا مل تكن يف األصل مدا؛ بناء عىل ما ذكره املصنف يف النحو من أن أصل ياء
املتكلم البناء عىل الفتح ،وقد عرفت اعرتاض الريض عليه بأنه ال تأثري للمد.
و(بخالف) ما بعد اهلمزة فيه حرف مد لكنه ُ
أول يائي النسبة (نحو:
حنائي) يف املنسوب إىل حناء ،فإهنا ال حتذف (يف األكثر؛ للمغايرة) يف الصورة
(والتشديد) الذي صارت به الياء كأهنا ليست مدا؛ إذ صارت مع الثانية
املتحركة كاحلرف الواحد.
مستهزؤون بواو واحدة ومستهزئي بياء واحدة ,وقد تكتب اهلمزة ياء يف مستهزئي فتكتب
بياءين ,ومل يفعلوا يف مستهزؤون كذلك كأهنم ملا استثقلوا الواوين لفظا استثقلوهام خطا ،وليس
الياء يف االستثقال مثلها.
( )1ألن الياء الثانية متطرفة ذات بطن ،بخلف مستهزئي لو كتبت بياءين فإن صورهتام متحدة.
ركن الدين

وقوله فيه ويف ردائي« :يف األكثر» إشارة إىل أن بعض ال ُكتّاب حيذفها كراهة
اجتامع صورة اليائي.
(وبخالف) ما بعد اهلمزة فيه حرف مد لكنه ياء املخاطبة نحو( :مل تقرئي)

يا هند؛ فإهنا ال حتذف (للمغايرة واللبس) إذ يلتبس بلم َت رقري يا هند,
من القرى .

( )1أي :الضيافة.

وملا فرغ من الذي ال صورة له ختصه رشع فيام خولف فيه أصل الكتابة،
وقدم منه الوصل ألن اللفظ فيه باق عىل حاله مل يتغري بزيادة وال نقص وال
إبدال حرف [علة ]فيه فقال:
(وأما الوصل) أي :وصل لفظ بلفظ يف الكتابة (فإهنم وصلوا احلروف

وشبهها) أي :األسامء التي فيها معنى الْشط واالستفهام (بام احلرفية) كان
ينبغي أن يقول :بام احلرفية غري املصدرية؛ ألن «ما» املصدرية حرفية عند األكثر
ومع هذا تكتب منفصلة ،نحو :إن ما صنعت عجيب ،أي :صنعك.
وإنام وصلوها بام الكافة يف (نحو :إنام إهلكم اهلل) إذ كفت إن عن العمل,
(و)الزائدة يف نحو( :أينام تكن أكن ,و)الكافة أيضا يف نحو( :كلام أتيتني

أكرمتك) إذ كفت «كل» عن اقتضاء املضاف إليه ،وخصت الكافة لتأثريها فيام
اتصلت بآخره بكفها له ,والزائدة لكوهنا كاملعدومة من جهة املعنى فخففت
بوصلها خطا مع أن كل واحد منهام غري مستقل( ،بخالف ) احلروف وشبهها
إذا وليتها االسمية نحو( :إن ما عندي حسن ،وأين ما وعدتني ،وكل ما

عندي حسن) وهي يف األولي موصولة ,ويف الثالث حتتمل املوصولة
واملوصوفة -فإهنا ال توصل احلروف وشبهها هبا؛ لعدم تأثري ما االسمية فيها،
وأيضا هي -أي :االسمية -مستقلة.
(وكذلك) وصلوا «من وعن» بـ«ما» املذكورة

ومل يصلوها باالسمية,

فصار (من ما ،وعن ما يف الوجهي) أعني الوصل وعدمه مثل« :إن» و«أين»
و«كل» مع «ما»؛ فإن كان «ما» حرفا نحو :عام قليل ﴿م َِّما َخ َ ْ
طيئات ِِهم﴾ [نوح]24
ِ
( )1أي :احلرفية.

وصلت؛ ألن األوىل

والثانية حرفان ,وهلام اتصال آخر من حيث وجوب

إدغام آخر األوىل يف الثانية .وإن كانت «ما» االسمية نحو« :بعدت عن ما رأيته»
و«أخذت من ما أخذته» فصلت؛ النفصال االسمية بسبب استقلهلا.
(وقد تكتبان) أي :من وعن (متصلتي) بام (مطلق ًا) أي :سواء كانت «ما»
اسمية أو حرفية؛ ملا بينهام من االتصال يف اللفظ (لوجوب اإلدغام) ملا عرفت
من وجوب إدغام النون الساكنة يف حروف «يرملون» ,فلام اتصلتا لفظا وصلتا
خطا.
(ومل يصلوا متى) بام احلرفية نحو :متى ما أتيتني أكرمك (ملا يلزم) لو
وصلت (من تغيري الياء) إذ تقلب حينئذ ألفا كام قلبت يف «علم» و«إالم»
و«حتام» فإن كتابتها بالياء إنام هو لإلمالة ،ومع الوصل املشعر بجعلها مع ما
بعدها كلفظة واحدة تصري متوسطة فل تامل.
أي فساد يلزم من قلب ياء متى ألفا كام قلبت يف
قال الريض« :وال أدري ُّ
علم وإالم؟ والظاهر أهنا مل توصل لقلة استعامهلا معها ،بخلف إالم وعلم».
(ووصلوا «أن» الناصبة للفعل مع «ال») نحو :أريد أال تقوم ،ولئل يعلم
أهل الكتاب( ،بخالف) أن (املخففة) فلم توصل مع (ال ،نحو :علمت أن ال

تقوم) ألن الناصبة متصلة بام بعدها معنى من حيث كوهنا مصدرية ,ولفظا من
حيث اإلدغام ،واملخففة وإن كانت كذلك إال أهنا منفصلة تقديرا لدخوهلا عىل
ضمري شأن مقدر ,بخلف الناصبة.

َ ُ ْ
(ووصلوا «إن» الرشطية بج«ما» و«ال» نحو﴿ :إال تفعلوه) تكن
َ ًَ
َْ
ْ َْ
خيانة﴾ [األنفال ]58لكثرة استعامهلا
ف ِتنة﴾ [األنفال﴿( ]73وإما ختافن) مِن قوم ِ
َّ َ َ
( )1أي :عام يف عام قليل ،والثانية مام يف﴿ :مِما خ ِطيئات ِِه ْم﴾ .واألوىل أن املراد باألوىل عن ومن،
وبالثانية ما احلرفية.

وتأثريها يف الْشط ،بخلف [إن] املخففة نحو :إن ال ،وإن ما أظنك ملن
الكاذبي ،والزائدة نحو :إن ما قام و إن ال يقوم زيدٌ -أي :ما قام زيد و ال يقوم
زيد -إن سمع ذلك؛ لقلة استعامهلام وعدم تأثريهام.
(وحذفت النون يف اجلميع) أي :يف مجيع الكلامت التي آخرها نون ساكنة
إذا وصلت بام أو ال ،فلم تكتب هكذا« :منام ،وعنام ،ولئنل ،وإن ال (لتأكيد

االتصال) .وإنام ذكر ذلك ألنه مل يعلم فيام سبق إال االتصال ،ومل يلزم منه
احلذف كام صورنا ،فبي أنه مع الوصل حتذف النون؛ ألنه ملا اتصل لفظا بقلب
النون ميام وجوبا لإلدغام حتى صارا يف اللفظ كحرف واحد ،وخطا ملا تقدم-
ُأكِّد ذلك االتصال اللفظي واخلطي بحذفها.
ٍ
ٍ
وحينئذ ،يف مذهب
يومئذ،
(ووصلوا) الظرف املضاف إىل «إذ» بإذ (نحو:

البناء) أي :إذا بني ذلك الظرف املتقدم عىل «إذ»؛ ألن البناء دليل شدة اتصال
الظرف بـ«إذ» .وأما يف مذهب اإلعراب فقد يكتبان منفصلتي ،واألكثر أيضا
كتابتهام متصلتي محل عىل البناء؛ ألنه أكثر من اإلعراب.
(فمن ثم) أي :من جهة اتصال الظرف بإذ (كتبت اهلمزة يا ًء) لكوهنا حينئذ
متوسطة كام يف سئم ،وإال فاهلمزة يف األول فكان حقها أن تكتب ألفا كام يف
بأحد وإلبل.
(وكتبوا) أداة التعريف يف (نحو :الرجل عىل املذهبي) أي :مذهبي اخلليل
وسيبويه (متص ً
ال ) باملعرف؛ أما عىل مذهب سيبويه فظاهر؛ ألن اللم وحدها هي
املعرف عنده ,فهي ال تستثقل حتى تكتب منفصلة ،وأما عىل مذهب اخلليل وهو
كوهنا كـ«بل وهل » فذلك (ألن اهلمزة) وإن مل تكن للوصل عنده لكنها
( )1من أن املعرف «أل» ال اللم وحدها.
( )2فكان القياس «أل رجل» مفصولة ،كام فصلت هل وبل عن الذي يليها.

حتذف ،فصارت (كالعدم ،أو) يقال :خفف خطا بالوصل (اختصار ًا للكثرة)
أي :لكثرة استعامل األلف واللم ,بخلف «هل وبل».
وملا فرغ من الوصل رشع يف الزيادة ,وقدمها عىل النقص ألن حروف اللفظ
معها يف اخلط باقية مجيعها عىل صفتها مل تغري بنقص وال إبدال فقال:
(وأما الزيادة) أي :ما خولف فيه األصل املذكور بزيادة يف الكتابة بام ليس
يف اللفظ (فإهنم زادوا بعد واو اجلمع املتطرفة يف الفعل ألف ًا نحو :أكلوا

ورشبوا -فرق ًا بينه وبي الواو العاطفة) إذ قد تلتبس هبا يف بعض املواضع
نحو :إن غريوا رضبتهم.
وخصت ألهنا يف اآلخر الذي هو حمل التغيري لفظا.
فهاهنا ثلثة رشوط :أن تكون واو اجلمع ،وأن تكون متطرفة ،وأن تكون يف
الفعل( ,بخالف) ما اختل فيه رشط :إما بأن ال تكون واو اجلمع ,بل الم
الكلمة (نحو :يدعو ويغزو) ألن الواو التي هي اللم ال تنفصل عن الكلمة
كواو اجلمع حتى تلتبس بواو العطف؛ إذ هي من تامم الكلمة :متصلة كانت
يف اخلط نحو :يدعو ،أو منفصلة نحو :يغزو.
أو بأن ال تكون متطرفة (ومن ثمة) أي :ومن جهة اشرتاط تطرفها (كتبوا:

رضبوا هم يف التوكيد) أي :إذا كان «هم» تأكيدا (بألف) ألن الواو إذا متطرفة،
فحصل الْشط( ,ويف املفعول) أي :إذا كان «هم» مفعوال (بغري ألف) ألنه
ضمري متصل بفعله لكونه مفعوله.
أو بأن ال تكون يف الفعل ,بل يف االسم نحو :غازو القوم ،فاألكثرون
( )1قال اجلاربردي :فإنه وإن مل حيصل االلتباس يف نحو :أكلوا ورشبوا؛ ألن واوه تكتب متصلة،
وواو العطف ال تكتب متصلة  ,لكن قد جيئ من األفعال ما ال يتصل به الواو صورة نحو :جاؤا
وساؤا فيحصل االلتباس حينئذ ،فجعلوا الباب كله واحدا.

ال يكتبون األلف فيه؛ لكونه أقل استعامال من الفعل املتصل به واو اجلمع؛
فلم يبالوا باللبس فيه وإن وقع؛ لقلته.
(ومنهم من يكتبها) يف مجع االسم أيضا ،فيكتبها (يف نحو :شاربوا املاء)

اعتدادا باللبس الذي حيصل وإن قل.
(ومنهم من يذفها) أي :األلف (يف اجلميع) يعني يف الفعل واالسم؛ لندور
التباس واو اجلمع فيهام بواو العطف ,فلم ُيعتد به لو اتفق.
(وزادوا يف مائة ألف ًا فرق ًا بينها وبي منه) وكأهنم خصوها لتغيريهم لصورة
مهزهتا بكتابتها ياء ،فجرأ التغيري عىل التغيري.
(وأحلقوا املثنى) أعني :مائتي يف زيادة األلف (به) أعني باملفرد ،وإن مل
حيصل اللبس ال يف املثنى وال يف املجموع؛ ألن لفظ املفرد باق يف املثنى ،فهو
أقرب إىل املفرد (بخالف اجلمع) إذ تسقط فيه تاء املفرد.
ٍ
عمرو» واو ًا فرق ًا بينه وبي عمر) ُ
وخص بالزيادة ألنه أخف يف
(وزادوا يف «

اللفظ .وإنام زيدت الواو دون األلف متييزا للمرفوع واملجرور عن املنصوب,
ودون الياء متييزا له عن املضاف إىل ياء املتكلم.
(ومن ثم) أي :ومن جهة أهنم إنام زادوا الواو فيه للفرق املذكور (مل يزيدوه)

أي :الواو (يف النصب) حلصول الفرق باأللف املبدلة من التنوين يف عمرو,
بخلف ُع َمر؛ إذ ال تنوين فيه.
(وزادوا الواو) بعد اهلمزة (يف أولئك فرق ًا بينه وبي إليك) وخص بالزيادة
لكونه اسام( ,وأجري أوالء) يف زيادة الواو فيه وإن مل حيصل لبس (عليه) أي:
عىل أولئك؛ ألنه هو.

وملا فرغ من الزيادة ذكر النقص -وقدمه عىل اإلبدال ملقابلته للزيادة -فقال:
(وأما النقص) يعني ما خولف فيه األصل املمهد للكتابة بسبب نقص بعض
حروف اللفظ (فإهنم كتبوا كل مشدد من كلمة حرف ًا واحد ًا) قوله« :من
كلمة» احرتاز من نحو :اشكر ربك .سواء كان املدغم أحد املثلي يف اآلخر
(نحو :شد ومد) أو املتقاربي ,وذلك نحو( :ادكر) وإنام كتب املشدد يف كلمة
حرفا للزوم جعلهام بالتشديد كحرف يف اللفظ؛ فجعل يف اخلط حرفا .وأما إذا كانا
يف كلمتي فل يلزم جعلهام كحرف يف اللفظ؛ فلم جيعل أيضا حرفا يف اخلط.
وأيضا فإن مبنى الكتابة كام تقدم عىل الوقف واالبتداء ،وإذا كان املثلن
أو املتقاربان يف كلمتي مل يلتق عىل تقدير االبتداء والوقف مثلن وال متقاربان
حتى يكتبا حرفا واحدا.
(وأجري) ما كان اإلدغام فيه يف كلمتي وهام مثلن والثاين منهام تاء الضمري
(نحو :فتت) اخلبز ،ونحوه (جمراه) أي :جمرى نحو «شدّ » و«مدّ » مام املثلن فيه
يف كلمة؛ لكون التاء فاعل وضمريا متصل كجزء الفعل ,فجعل يف اخلط
حرفا واحدا؛ لوجوب اإلدغام بسبب تامثلهام( ,بخالف) ما مل يكونا فيه مثلي
(نحو :وعدت) فلم يكتبا حرفا لعدم لزوم اإلدغام؛ إذ ليسا مثلي.
وبخلف ما مل يكن ثانيهام تاء الضمري (نحو :اجبهه) فلم يكتبا حرفا ألهنام
وإن كانا مثلي والثاين ضمري متصل لكنه ليس كاحلرف من الفعل؛ لكونه
فضلة؛ إذ هو مفعول.
(وبخالف) املشدد يف كلمتي غري ذلك نحو( :الم التعريف مطلق ًا) سواء
كان بعدها ُم َقار ٌب (نحو :الرجل) أو م رث ٌل (و)ذلك نحو( :اللحم) فإنه ال
ينقص يف اخلط يف املوضعي (لكوهنام) أي :الم التعريف وما دخلته (كلمتي)

وقد احرتز عنه بقوله« :يف كلمة».
وأما اتصال تاء نحو« :فت َّت» فهو أشد من اتصال كل لفظ متصل بلفظ؛ ملا
فتت بثلث تاءات (ولكثرة اللبس)
تقدم من الوجهي ,مع أنه قد يكتب نحوّ :

لو كتب حرفا واحدا هكذا« :احلم» ،و«ارجل»؛ إذ يلتبس بمجرد عن اللم
داخل عليه مهزة االستفهام أو حرف النداء.
(بخالف نحو الذي والتي والذين) فإهنا كتبت بلم واحدة؛ لشدة اتصال
الماهتا لكوهنا ال تنفصل عنها ,فهي وما دخلت عليه ككلمة واحدة ،وأيضا ال
تلتبس باملجرد؛ إذ ال تتجرد عن اللم.
(و)إنام كتب (نحو «اللذين» يف التثنية بالمي للفرق بي املثنى واملجموع,

ومحل «اللتي» عليه) وكذلك اللذان واللتان وإن مل يلتبس بيشء آخر إجراء
لباب املثنى جمرى واحدا ،وكان إثبات اللم يف املثنى أوىل منه يف اجلمع لكون
املثنى أخف معنى من اجلمع ,فخفف اجلمع خطا داللة عىل ثقل معناه .ولفظة
«نحو» يف قوله« :ونحو اللذين» زائدة ال يظهر هلا فائدة يعتد هبا .
(وكذلك الالؤون وأخواته) أي :اللئي والليت واللوايت؛ فإهنا تكتب
بلمي ,وظاهره أنه للحمل عىل « َ
اللذ رين» ,وقال الريض :ألهنا أجريت جمرى
اللء ,ولو كتب «اللء» بلم واحدة اللتبس بـ «أال».
(و)نقص النون من (مم ،وعم ،وإما ،وإال -ليس بقياس) ألهنام كلمتان،
وكذلك لئل ،فكان حق املشدد أن يكتب حرفي ،وهذا وإن كان خلف القياس إال
أن وجه كتابتهام حرفا واحدا ما تقدم يف الوصل من شدة االتصال وكثرة االستعامل.
(ونقصوا) من لفظ «اسم» إذا كان يف البسملة أعني (بسم اهلل الرمحن

الرحيم -األلف؛ لكثرته) أي :لكثرة استعامله (بخالف) لفظ «اسم» يف غري
( )1يقال :لعل املراد بنحو« :اللذين واللتي» اللذان واللتان ،كام ذكره الشارح رمحه اهلل.

البسملة ,نحو أن يقترص عىل (باسم اهلل) أو باسم اهلل الرمحن (وكذا) إذا قلت:
(باسم ربك ونحوه ) مثل :باسم الرمحن ،باسم اخلالق ,فإهنا ال تنقص األلف
منه؛ لقلة االستعامل.
(وكذلك) نقصوا (األلف من اسم اهلل) يعني من لفظ «اهلل» (و)من لفظ
(الرمحن مطلق ًا) يعني سواء كان يف البسملة أو ال؛ لكثرة االستعامل.
(ونقصوا) من املعرف باللم إذا دخلت عليه الم (نحو :للرجل ،وللدار)

سواء كانت اللم الداخلة عليه (جر ًا أو ابتداء) أي :الم جر أو الم االبتداء
(األلف؛ لئال يلتبس بالنفي) لو كتب باأللف ،إذ يصري :ال لرجل ،وال لدار.
حرف غري اللم كالباء يف (نحو:
(بخالف) املعرف باللم إذا دخل عليه
ٌ

بالرجل ونحوه) مثل :كالرجل ,فإنه ال ينقص؛ إذ ال يلتبسان بيشء.
(ونقصوا) من املعرف باللم إذا دخلت عليه الم اجلر أو الم االبتداء (مع
األلف) التي ذكرنا أهنا تنقص منه (الالم) أيضا إذا كان املعرف (مام أوله الم نحو:

للحم ،وللبن ،كراهة اجتامع ثالث المات) لو كتب هكذا :لللحم ،ولللبن.
قال الريض :وفيام قال نظر؛ ألن عادة الكتاب يف عرصنا جارية بكتبه بثلث
المات؛ لئل يلتبس املعرف باملنكّر.
(ونقصوا من) كل لفظ أوله مهزة وصل مكسورة إذا دخلت عليه مهزة
بار؟ يف االستفهام ،و﴿أصطفى البنات﴾)
االستفهام (نحو :أبنك ٌّ
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يف االستفهام أيضا (ألف الوصل) كراه َة اجتامع ألفي ,وداللة عىل وجوب
حذفها لفظا .بخلف ما أوله مهزة وصل مفتوحة إذا دخلت عليه مهزة
االستفهام فإن ألف الوصل ال حتذف منه وجوبا ،بل جيوز؛ فلذلك قال( :وجاء

واإلثبات داللة
احلذف كراهة اجتامع األلفي خطا،
يف «آلرجل» األمران) يعني
َ
َ
قريب منها -أعني :بي بي -عىل
عىل إثباهتا لفظا عىل األفصح ,أو إثبات ما هو
ٌ

غريه كام تقدم.
(ونقصوا من « ٍ
ابن» إذا وقع صفة بي علمي) بأن يكون صفة لعلم،

ومضافا إىل علم (ألفه ،مثل :هذا زيد بن عمرو) ألن االبن اجلامع للْشطي
كثري االستعامل ,فحذف ألف ابن خطا كام حذف تنوين موصوفه لفظا عىل ما
عرف يف النحو( .بخالف) ما اختل فيه أحد الْشطي ،إما بأن ال يكون صفة
(نحو :زيد ابن عمرو) وهو خرب املبتدأ ,أو كان صفة ال بي علمي نحو« :هذا
عامل ٌ اب ُن عامل» ،أو «هذا زيدٌ ابن العامل» ،أو «هذا العامل ابن زيد» ,فإن ألفه ال
تنقص؛ لقلة االستعامل( .وبخالف املثنى) نحو :هذان الزيدان ابنا عمرو ,فإن

األلف فيه ال حتذف؛ لقلة االستعامل.
(ونقصوا ألف ها) التي (مع اسم اإلشارة ،نحو :هذا ،وهذه ،وهذان،

وهؤالء) لكثرة استعامله (بخالف :هاتا ،وهايت ،وهاتان) فإهنا ال تنقص منه
(لقلته) أي :لقلة استعامله( ,فإن جاءت الكاف) أي :كاف اخلطاب التي تلحق
اسم اإلشارة (ردت األلف) فيام حذفت منه (نحو :هاذاك ،وهاذانك؛

التصال الكاف) يعني :أن الكاف لكوهنا حرفا ال اسام وجب اتصاهلا بالكلمة
لفظا؛ إذ صارت كجزئها ,فتثاقلت الكلمة؛ إذ صارت الثلث الكلامت كلمة
واحدة ,فكره اتصاهلا يف اخلط ,فردت األلف ليكتب كل منها منفصل عن
األخر .وفيه نظر؛ إذ عىل تقدير عدم ردها مل يتصل ثلث كلامت؛ إذ األلف التي
بعد اسم اإلشارة منفصلة عنه ,وفاصلة بينه وبي الكاف يف الكتابة ،ومل حيصل
يف اخلط امتزاج ثلث كلامت ،فاألوىل أن يعلل رد األلف بأهنا إذا حلقتها الكاف
قليل ُة االستعامل.
(ونقصوا األلف من ذلك ،ومن أولئك ،ومن الثلث ،ومن الثلثي ،ومن
( )1أي :عىل غري األفصح.

لكن ولكن) لكثرة االستعامل ،ومل يتعرض للثلثة ،والظاهر أهنا مثل الثلث.
(ونقص كثري) من الكتاب (الواو من داود) لكراهة اجتامع الواوين,
(واأللف من إبراهيم وإسامعيل وإسحاق) لطول هذه الكلامت مع كوهنا
أعجمية .وبعض يكتبها.
(و)نقص (بعضهم األلف من :عثامن ،وسليامن ،ومعاوية) كأنه لكثرة
االستعامل.
قال الريض« :والقدماء من أهل الكوفة كانوا ينقصون مطردا األلف
املتوسطة إذا كانت متصلة بام قبلها نحو :الكافرون والنارصون ونحوه .
ونقص التنوين خطا يف كل منون؛ فرقا بي النون األصيل والنون العارض
غري اللزم ،وأما نون ارضبن وأخواته فإهنا كتبت ملوجب تعرس تبينها كام تقدم،
بخلف التنوين فإنه الزم لكل معرب إذا مل يمنع منه مانع ،فيعرف إذا تنوينه
وإن مل يثبت خطا.
وملا َف َر َغ من النقص رشع يف البدل فقال( :وأما البدل) يعني ما خولف فيه
أصل اخلط بأن جعل يف الكتابة حرف يف اللفظ حرفا آخر (فإهنم كتبوا كل ألف

رابعة فصاعد ًا يف اسم أو فعل يا ًء) داللة عىل اإلمالة وعىل انقلهبا ياء ,نحو:
تغزيان ،وأغزيت ،وأعليان ،ومصطفيان ,ونحوها (إال فيام قبلها ياء) فإهنا
تكتب ألفا وإن كانت رابعة أو ما فوقها نحو :أحيا واستحيا؛ كراهة اجتامع يائي
وإن اختلفا صورة (إال) إذا كان قبلها ياء (يف) َع َلم (نحو :ييى وريى علمي)

فإهنا تكتب بالياء؛ للفرق بي العلم وغريه ،وال َع َلم بالياء أوىل؛ لكونه أقل،
( )1الظاملون وسلطان وشيطان.
( )2كرمحن.

فيحتمل فيه الثقل.
(وأما) األلف (الثالثة فإن كانت) منقلبة (عن ياء) كرحى ورمى (كتبت

ياء) تنبيها عىل أن أصلها الياء( ,وإال) يكن أصلها الياء ,بل الواو أو جهل
أصلها (فاأللف) تكتب به عىل ما هو األصل .وكأهنا مل تكتب التي أصلها الواو
بالواو لثقل الواو.
قال الريض« :وقد كتبت الصلة والزكاة بالواو داللة عىل ألف التفخيم» كام
ذكرنا.
(ومنهم من يكتب الباب كله) أي :مجيع ما آخره ألف مقصورة ,ثالثة كانت
أو رابعة أو فوقها ,عن الياء كانت أو عن غريها (باأللف) عىل األصل.
(و)يتفرع

(عىل كتبه) أي :كتب ما ذكر أنه يكتب (بالياء فإن كان منون ًا)

كرحى (فاملختار أنه كذلك) يعني يكتب بالياء (وهو قياس املبد) ملا تقدم يف
ُ
األصلية مطلقا  ،ال املبدلة من التنوين.
الوقف من أن املوقوف عليها
َ
(وقياس املازن) أن املنون يكتب (باأللف) بناء عىل أن املوقوف عليها هي
املبدلة عن التنوين مطلقا.
(وقياس سيبويه) التفصيل ,وهو أن (املنصوب) يكتب (باأللف ،وما

سواه) أي :املرفوع واملجرور (بياء) بناء عىل ما روي عنه من أن املوقوف عليها
يف حال النصب املبدلة من التنوين ,ويف حال الرفع واجلر األصلية ،وقد تقدم أن
الصحيح عنه أهنا األصلية عىل كل حال ,فيكتب عىل قياس قوله بالياء كام ذكر
املصنف أنه املختار.
وملا ذكر يف الثلثي أنه يكتب بياء إن كانت ألفه عن ياء وإال فباأللف -ذكر ما
( )1قوله« :ويتفرع» فاعله مضمون قول املصنف« :فإن كان منونا  ».الخ ،أي :ويتفرع هذا الكلم.
( )2قوله« :مطلقا» يف املوضعي ،أي :سواء كان مرفوعا أم منصوبا أم جمرورا.

يعرف به الثلثي الواوي من اليائي فقال( :وتتعرف) األلف التي أصلها (الواو
من األلف) التي أصلها (الياء) بام سمع من األمور املذكورة ,أعني (بالتثنية)
إن سمعت (نحو :فتيان) يف فتى (وعصوان) يف عصا ،فبتثنيتهام علم أن األول
يائي والثاين واوي؛ النقلهبا يف األول ياء ،ويف الثاين واوا؛ إذ قد عرفت من
قاعدهتم يف األلف املعلوم حاهلا يف الثلثي أهنم يردوهنا يف املثنى إىل أصلها,
(وباجلمع) إن ُسمع ،وكذا غريهام  ,أعني أنه يعرف به إن كان قد سمعه
املتعرف وعلم به (نحو :الفتيات) مجع الفتاة (والقنوات) مجع القناة.

(وباملرة نحو :رم ٍ
ية وغزو ٍة .وبالنوع نحو :رمية وغزوة .وبرد الفعل إىل

نفسك نحو :رميت وغزوت) إذ جيب رد األلف إىل أصلها يف مثله،
(وباملضارع) ملا مر يف باب املضارع أن الناقص اليائي مكسور العي ,والواوي
مضمومها (نحو :يرمي ويغزو .وبكون الفاء واو ًا نحو :وعى ووقى) فإنه
يعلم بكون الفاء واوا أن اللم يا ٌء؛ ملا تقدم يف اإلعلل من أنه ليس يف الكلم ما

فاؤه والمه و ٌاو إال لفظة الواو عىل وجه .

(وبكون العي واو ًا نحو :شوى) فإنه يدل عىل أن اللم ياء؛ لقلة كون العي
واللم واوين ,وكثرة كون الواو عينا والياء الما؛ ولذلك قال( :إال ما شذ) كون
عينه والمه واوين (نحو :القوى والصوى ) مجع القوة والصوة؛ فعند اجلهل
احلمل عىل األكثر أوىل.
(فإن جهل) األصل من الواو والياء ومل يسمع يشء مام يتعرف به( ,فإن

أميلت) تلك األلف (فالياء) تكتب هبا (نحو :متى) ألهنا ملا أميلت نحو الياء
( )1مام يعرف به ,يعني يقال يف قوله اآليت« :وباملرة» :إن سمعت ،وعىل هذا القياس إىل آخرها .منه
( )2ذهب أبو عيل إىل أن أصل واو :ويو؛ لكراهة بناء الكلمة عىل الواوات ,وذهب األخفش إىل أن
أصله :ووو؛ لعدم تقدم الياء عينا عىل الواو الما .ريض بترصف
( )3الصوة -بالضم :-السياع ,وحجر يكون علمة يف الطريق ,وخمتلف الريح ،واجلمع ُصوى .قاموس

ُجعلت يف اخلط ياء ليناسب اخلط اللفظ( ,وإال) متل (فاأللف) يكتب هبا عىل
األصل كإذا.
(وإنام كتبوا لدى بالياء) مع أهنا جمهولة األصل ومل ُمتَل (لقوهلم :لديك) بقلبها
ياء مع الضمري ،فلام صارت يف بعض املواضع ياء كتبت بالياء تنبيها عىل ذلك.
(و«كال» يكتب عىل الوجهي) أي :باأللف والياء (الحتامله) أن يكون ألفه
عن واو؛ بدليل انقلهبا تاء يف «كلتا» كام انقلبت الواو تاء يف أخت ،وأن تكون
عن ياء ،قال املصنف :بدليل إمالتها؛ ألن الكرسة ال تامل هلا األلف ثالثة عن
واو.
قال الريض :وقد مر الكلم عليه يف باب اإلمالة .
وملا ذكر حكم األلف يف االسم والفعل ذكر حكمها يف احلروف فقال( :وأما

احلروف فلم يكتب منها) أي :من ألفاهتا (بالياء غري) أربعة ،وباقيها تكتب
باأللف عىل األصل؛ لعدم املقتيض لكتابتها بالياء ،وتلك األربعة هي( :بىل)

إلمالتها (وإىل وعىل) لقوهلم :إليك وعليك (وحتى) للحمل عىل «إىل»
الشرتاكهام يف كوهنام حريف جر ،ويف معنى االنتهاء.
واهلل أعلم بالصواب ،واحلمد هلل عىل ما أوالنا من النعم الظاهرة والباطنة،
ونسأله املزيد من فضله وب ِّره ،ونستعينه عىل اإلعانة ملا حيبه ويرضاه ،ونسأله خري
ما سأله نبيه حممد عليه وآله الصلة والسلم ،ونستعيذه مام استعاذه منه نبيه
حممد ÷ ،وحسبنا اهلل ونعم الوكيل ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله
الطيبي الطاهرين.

( )1حاصله أنه قال :مل أر أحدا فرق بي األلف املنقلبة عن الواو وغريها يف تأثري الكرسة غري
املصنف وجاراهلل ,وكلم سيبويه يدل عىل عدم الفرق بينهام .واهلل أعلم.
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