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 الجزء األول

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  تفسير وجوه العربية وإعراب األسماء واألفعال

  . عربيا كان أو أعجميا من هذه الثالثة-ال خيلو الكالم . اسم، وفعل، وحرف جاء ملعىن: فالكالم كله

  .وسنأيت على تفسري ذلك كله إن شاء اهللا.  والفعل املضارعاالسم املتمكّن،: واملعرب

رجل، وفرس، وزيد، وعمرو، وما أشبه ذلك وتعترب األمساء : أما األمساء فما كان واقعاً على معىن، حنو
  .كل ما دخل عليه حرف من حروف اجلر فهو اسم، وإن امتنع من ذلك فليس باسم: بواحدة

  . على الرفع، والنصب، واجلر:وإعراب األمساء على ثالثة أضرب

  .زيد، وعبد اهللا، وعمرو: فأما رفع الواحد املعرب غري املعتل فالضم ؛ حنو قولك

  .زيداً، وعمرواً، وعبد اهللا: حنو قولك: ونصبه بالفتح

  .زيٍد، وعمرٍو، وعبد اهللا: وجره بالكسرة ؛ حنو قولك

، فإن كان مبنياً ال يزول من حركة إىل أخرى، فهذه احلركات تسمى ذه األمساء إذا كان الشيء معرباً
  .ومل يقل مرفوع ؛ ألنه ال يزول عن الضم.  قيل له مضموم-حيث، وقبل، وبعد : حنو

  .وأين و كيف يقال له مفتوح، وال يقال له منصوب، ألنه ال يزول عن الفتح

الكسر وكذلك من، وهل، هؤالء، وحذار، وأمس مكسور، وال يقال له جمرور، ألنه ال يزول عن : وحنو
  .ألنه ال يزول عن الوقف. وبل يقال له موقوف، وال يقال له جمزوم

  .وإذا ثنيت الواحد أحلقته ألفاً، ونوناً يف الرفع

فإن كان . أما األلف فإا عالمة الرفع، وأما النون فإا بدل من احلركة والتنوين اللذين كانا يف الواحد
الرجلني، . جاءين الرجالن، ورأيت:  فعالمته ياٌء مكان األلف وذلك قولكاالسم جمروراً أو منصوباً،

  .ومررت بالرجلني

يستوى النصب، واجلر يف ذلك، وتكسر النون من االثنني لعلة سنذكرها مع ذكر استواء اجلر، والنصب 
  .يف موضعها إن شاء اهللا

  .فإن مجعت االسم على حد التثنية أحلقته يف الرفع واواً، ونوناً

ويكون فيه يف اجلر، . أما الواو فعالمة الرفع، وأما النون فبدلٌ من احلركة والتنوين اللذين كانا يف الواحد
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ويستوي اجلر، والنصب يف هذا اجلمع ؛ كما استويا يف التثنية ؛ ألن هذا اجلمع . والنصب ياء مكان الواو
  .على حد التثنية، وهو اجلمع الصحيح

مسلم مث ثنيته أديت بناءه كما كان، مث زدت : إذا ذكرت الواحد، حنو قولكوإمنا كان كذلك ؛ ألنك 
عليه ألفاً، نوناً، أو ياء ونوناً فإذا مجعته على هذا احلد أديت بناءه أيضاً، مث زدت عليه واواً، ونوناً، أو ياء 

  .ونوناً، ومل تغير بناء الواحد عما كان عليه

تفتح : دراهم: درهم، مث تقول: قولك. ر الواحد عن بنائه، حنووليس هكذا سائر اجلمع ؛ ألنك تكس
وكذلك . الدال، وكانت مكسورة، وتكسر اهلاء وكانت مفتوحة، وتفصل بني الراء واهلاء بألف تدخلها

  .أكلب، وأفلس، وغلمان

 على ويكون إعرابه كإعراب الواحد ؛ ألنه مل يأت. مجع تكسري: فلذلك قيل لكل مجع بغري الواو، والنون
  .حد التثنية

  .ونون اجلمع الذي على حد التثنية أبداً مفتوحة

وإمنا حركت نون اجلمع، ونون االثنني، اللتقاء الساكنني، فحركت نون اجلمع بالفتح ألن الكسر، 
وذلك أا تقع بعد واو مضموم ما قبلها، أو ياٍء مكسور ما قبلها، وال يستقيم . والضم ال يصلحان فيها

  .ات والضمات مع الياء والواو، ففتحتتوايل الكسر

ومل تكن فيهما مثل هذه العلّة . وكسرت نون االثنني، اللتقاء الساكنني على أصل ما جيب فيهما إذا التقيا
  .فتمتنع

: مسلمون يف مجع مسلم أن تقول يف مسلمة: وإذا مجعت املؤنث على حد التثنية فإن نظري قولك

  .مسلمات، فاعلم

لتاء من مسلمة ؛ ألا علم التأنيث، واأللف والتاء يف مسلمات علم التأنيث وحمال أن وإنما حذفت ا
  .يدخل تأنيث على تأنيث

  .مسلماٍت: مسلمات فاعلم، ونصبه وجره: فإذا أردت رفعه قلت

  .يستوي اجلر، والنصب ؛ كما استويا يف مسلمني، ألن هذا يف املؤنث نظري ذلك يف املذكر

. مررت بك، ورأيتك: تقول.  والنصب يف التثنية، واجلمع ؛ الستوائهما يف الكنايةوإمنا استوى اجلر

فعلى هذا جتري التثنية، . أي فعلت هذا به: مررت بزيد: واستواؤمها أما مفعوالن ؛ ألن معىن قولك
  .واجلمع يف املذكر، واملؤنث من األمساء

  . جبميع تفسريها إن شاء اهللا.فأما األفعال فإنا أخرنا ذكرها حىت نضعها يف مواضعها
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  هذا بابالفاعل

  .قام عبد اهللا، وجلس زيد: وذلك قولك. وهو رفع

    

. وإمنا كان الفاعل رفعاً ألنه هو والفعل مجلةٌ حيسن عليها السكوت، وجتب ا الفائدة للمخاطب

  .ائم زيدالق: قام زيد فهو مبرتلة قولك: فالفاعل، والفعل مبرتلة االبتداء، واخلرب إذا قلت

  .وذلك ألنه تعدى إليه فعل الفاعل. واملفعول به نصب إذا ذكرت من فعل به

  .وإمنا كان الفاعل رفعاً واملفعول به نصباً، ليعرف الفاعل من املفعول به، مع العلة الذي ذكرت لك

  .قام زيد، فليس ههنا مفعول جيب أن تفصل بينه وبني هذا الفاعل: أنت إذا قلت: فإن قال قائل

ملّا وجب أن يكون الفاعل رفعاً يف املوضع الذي ال لبس فيه للعلة اليت : فإن اجلواب يف ذلك أن يقال له
ذكرنا وملا سنذكره من الِعلَل يف مواضعها فرأيته مع غريه علمت أنّ املرفوع هو ذلك الفعل الذي عهدته 

  .مرفوعاً وحده وأنّ املفعول الذي مل تعهده مرفوعاً

  . مل يقم زيد، ومل ينطلق عبد اهللا، وسيقوم أخوك:وكذلك إذا قلت

  .مل يقم فقد نفيت عنه الفعل فكيف رفعته ؟: إمنا رفعت زيداً أوالُ ألنه فاعل، فإذا قلت: فإن قال قائل

إنّ النفي إنما يكون على جهة ما كان موجباً، فإمنا أعلمت السامع من الذي نفيت عنه أن يكون : قيل له
مل يضرب عبد اهللا زيدا علم ذا اللفظ من ذكرنا أنه ليس بفاعل ومن ذكرنا أنه : قلتفاعال، فكذلك إذا 

ما زيد يف : زيد يف الدار فأردت أن تنفي ما قال أنك تقول: ليس مبفعول، أال ترى أن القائل إذا قال
 يضرب مل: يضرب زيد يضرب هي الرافعة فإذا قلت: ومع هذا فإن قولك. فترد كالمه مث تنفيه: الدار

زيد فيضرب اليت كانت رافعة لزيد قد رددا قبله، و ملْ إنما عملت يف يضرب ومل تعمل يف زيد وإمنا 
أضرب زيد ؟ : سيضرب زيد إذا أخربت، وكاستفهامك إذا قلت: فهذا كقولك. وجب العمل بالفعل

  .علإنما استفهمت فجئت باآللة اليت من شأا أن ترفع زيدا وإن مل يكن وقع منه ِف

فللفاعل يف كل هذا لفظ واحد . ولكنك إنما سألت عنه هل يكون فاعال ؟ وأخربت أنه سيكون فاعال
  .وكذلك املفعول، وارور، ومجيع الكالم يف حال إجيابه، ونفيه. يعرف به حيث وقع

ه إن وسنضع من احلجج املستقصاة يف مواضعها أكثر من هذا ؛ ألن هذا موضع اختصار وتوطئة ملا بعد
  .شاء اهللا

  هذا باب حروف العطف بمعانيها
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إشراك الثاين فيما دخل فيه األول ؛ وليس فيها دليل على أيهما كان أوالً ؛ حنو : ومعناها. فمنها الواو
فجائز أن تكون البصرة أوالً، كما قال اهللا عز . جاءين زيد وعمرو، ومررت بالكوفة والبصرة: قولك
  .والسجود بعد الركوع"  مع الراكعني واسجدي واركعي: " وجلّ

رأيت زيدا، فعمرا، : وهي توجب أنّ الثاين بعد األول، وأنّ األمر بينهما قريب ؛ حنو قولك. ومنها الفاء
  .ودخلت مكة فاملدينة

  .ضربت زيدا مث عمروا، وأتيت البيت مث املسجد: تقول. و ثُم مثل الفاء ؛ إالّ أنها أشد تراخيا

قولك أتيت زيداً أو عمروا، : وذلك. وهي ألحد األمرين عند شك املتكلم، أو قصده أحدمها. ومنها أو
  .وجاءين رجل أو امرأةٌ

أي ال جتمع بينهما، ولكن اختر أيهما : كل السمك، أو اشرب اللنب: هذا إذا شك، فأما إذا قصد فقوله
  .وكذلك أعطين ديناراً، أو اكسين ثوبا. شئت ؟

جالس احلسن، أو ابن سريين، وائت املسجد أو : وذلك قولك. اإلباحة: ضع آخر، معناهوقد يكون هلا مو
  .أي قد أذنت لك يف جمالسة هذا الضرب من الناس، ويف إتيان هذا الضرب من املواضع: السوق

وعلى هذا قول . أي ال جتالس هذا الضرب من الناس: ال جتالس زيدا أو عمرا: فإن يت عن هذا قلت
  ".وال تطع منهم آمثاٌ أو كفوراً " وجل اهللا عز 

  .و ِإما باخلرب مبرتلة أَو، وبينهما فصل

جاءين زيد، أو عمرو، وقع اخلرب يف زيد يقينا حتى ذكرت أَو فصار فيه ويف عمرو : وذلك أنك إذا قلت
 وكذلك وقوعها .أحدمها: أي: جاءين إما زيد، وإما عمرو: وذلك قولك. شك ؛ و ِإما تبتديء ا شاكّاً

فاآلمر مل يشك ولكنه خير املأمور ؛ كما كان ذلك يف . اضرب إما عبد اهللا، وإما خالدا: للتخيري ؛ تقول
وجلّ. أَو ا كفورا : " ونظريه قول اهللا عزا شاكراً وإمبيل إما هديناه السا : " وكقوله" إنا بعد وإما منفإم

  " .فداء 

ضربت زيدا، ال عمروا، ومررت : وذلك قولك. راج الثاين مما دخل فيه األولوهي تقع إلخ. ومنها ال
  .برجل، ال امرأة

    

ضربت زيدا، بل عمروا، وجاءين : اإلضراب عن األول، واإلثبات للثاين ؛ حنو قولك: ومعناه. ومنها بل
  .عبد اهللا، بل أخوه، وما جاءين رجل، بل امرأة

ة ؛ . النفيوهي لالستدراك بعد . ومنها لكنة تامة إىل قصوال جيوز أن تدخل بعد واجب إالّ لترك قص
جاءين زيد لكن عبد اهللا مل يأت، وما جاءين زيد لكن عمرو، وما مررت بأخيك لكن : حنو قولك
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  .مررت بأخيك لكن عمرو مل جيز: ولو قلت. عدوك

  .وهلا باب على حياله . ومنها حتى

يف اخلرب، ونذكره يف باب االستفهام إن شاء اهللاوهي يف االستفهام ن. ومنها أَم ظرية أَو.  

  . تدخل الثاين من اإلعراب فيما دخل فيه األول-حرف العطف -فهذه احلروف 

  هذا باب من مسائل الفاعل والمفعول

رفعت الضرب، ألنه فاعل باإلعجاب، وأضفته إىل . أعجبين ضرب الضارب زيدا عبد اهللا: وتقول
زيدا ؛ ألنه مفعول يف صلة الضارب، ونصبت عبد اهللا بالضرب األول، وفاعله الضارب، ونصبت 

  .فهكذا تقدير املصدر. أعجبين أن ضرب الضارب زيدا عبد اهللا: الضارب ارور، وتقديره

  .سرين أن قام أخوك: سرين قيام أخيك، فقد أضفت القيام إىل األخ وهو فاعل، وتقديره: وتقول

ضرب زيٍد عمرو إذا كان عمرو ضرب زيدا، : ب زيٍد عمروا، وإن شئت قلتأعجبين ضر: وتقول
وإن نونت، أو أدخلت فيه ألفاً والما جرى ما بعده . تضيف املصدر إىل املفعول كما أضفته إىل الفاعل

أعجبين ضرب زيد عمروا، وإن شئت نصبت زيد ورفعت عمروا، أيهما كان فاعال : على أصله، فقلت
  .م أو تأخررفعته، تقد

أو إطعام يف يوم ذي مسغبٍة يتيماً : " وتقول أعجبين الضرب زيد عمروا، فمما جاء يف القرآن منونا قوله
  : وقال الشاعر فيما كان باأللف والالم" ذا مقربٍة 

  لحقت فلم أنكل عن الضرب مسمعا  علمت أولى المغيرة أنني لقد

  : ومثله قوله. لف والالم امتنعت اإلضافة، فعمل عمل الفعلأراد عن ضرب ِمسمع، فلما أدخل األ

  بضاحي عذاٍة أمره وهو ضامز  وقوفٌ ينتظرن قضاءه وهن

  .أي ينتظرن أن يقضي أمره، فأضاف القضاء غلى ضمريه

. عجبت من ضرِب الناس زيدا إذا كان مفعوال، وترفعه إذا كان فاعال، على ما وصفت لك: ومثل ذلك

  .يف موضع نصب، ألم مفعولونوتصري الناس 

فهذا ال يصلح إال أن يكون . أعجبين دق الثوب القصار، وأكل اخلبز زيد، ومعاقبة اللص األمري: وتقول
  .األخري هو الفاعل

ما أعجب شيء شيئا إعجاب زيد ركوب الفرس عمرو، فنصبت إعجاباً باملصدر، وأضفته إىل : وتقول
ئا، كما أعجب زيدا أن ركب الفرس عمرو، ألنك أضفت الركوب ما أعجب شيء شي: زيد، فالتقدير
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  .إىل الفرس، والفرس مفعول، ألن عمروا ركبه، وزيد املفعول، ألن الركوب أعجبه

سرين واملشبعه طعامك شتم غالمك زيدا، بالنصب، والرفع يف زيد على ما تقدره، من أن يكون : وتقول
  .فاعال، أو مفعوال

راهم خاك غالمك إياك، نصيت إياك بأعجب وجعلت غالمك هو الذي أعطى أعجب إعطاء الد: وتقول
  .الدراهم أخاك

ضرب الضارب عمروا املكرم زيدا أحب أخواك، نصبت الضرب األول بأحب، وجررت : وتقول
الضارب باإلضافة، وعديته إىل عمرو، ونصبت املكرم بالضرب األول، والضرب األول متعد ؛ فإن رأيت 

وهذا كله يف صلة الضرب ؛ ألنك أضفته إىل . ضرب الضارب املكرٍم زيدا أحب أخواك: تأال تعديه قل
  .الضارب، وسائر الكالم إىل قولك أحب متصل به

  .سر الشارب املطعمه طعامك شرابك زيدا: وتقول

ونصبت الطعام بالفعل الذي . واملطعم يرتفع بالفعل الذي يف الشارب. ف الشراب ينتصب ب الشارب
  .طعم وكله اسم واحديف امل

. فالذي يف موضع نصب بظننت، وعمروا مفعول ثان. ظننت الذي الضارب أخاه زيد عمروا: وتقول

وإمنا اتصال بالذي للهاء . الضارب أخاه زيد الضارب مبتدأ وزيد خربه، ومها مجيعا يف صلة الذي: وقوله
  .اليت يف قولك أخاه ؛ ألا ترجع إىل الذي

 ضربت هند أباها مل جيز، ألن الذي ال يكون امساً إال بصلة، وال تكون صلته إال قام الذي: ولو قلت
كالما مستغنيا، حنو االبتداء واخلرب، والفعل والفاعل، والظرف مع ما فيه، حنو يف الدار زيد، وال تكون 

ها عنده، او ضربين الذي أكرمت هند أبا: فلو قلت. هذه اجلملة صلة له إال وفيها ما يرجع إليه من ذكره
  .يف داره لصلح ملا رددت إليه من ذكره

    

: ونظري الذي ما، ومن، وأي، وأل اليت يف معىن الذين وكل موصول مما مل نذكره فهذا جمراه ولو قلت

أبوه صحت املسألة بالراجع : ضرب من أبوك منطلق زيدا مل جيز، فإن جعلت مكان الكاف هاء وقلت
  .من ذكره

  .ما صنعته: ، ألن ههنا هاء حمذوفة واملعىنوكذلك بلغين ما صنغت

وإمنا حذفتها ؛ ألن أربعة . يف كل هذا قد حذفت هاًء. وكذلك رأيت من ضربت، وأكرمت من أهنت
وإن شئت جئت . الذي، والفعل، والفاعل، واملفعول به، فخفَّفت منها: أشياء صارت امسا واحدا ؛ وهي

  .ا
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 الذي هو املوصول الذي يقع عليه املعىن، والفعل هو الذي يوضحه، وإمنا كانت اهلاء أوىل باحلذف ؛ ألن
ومل جيز حذف الفاعل ؛ ألن الفعل ال يكون إال بفاعل، فحذفت املفعول من اللفظ، ألن الفعل قد يقع 

وإمنا فعلت هذا باملفعول يف الصلة، ألنه . وال مفعول فيه، حنو قام زيد، وتكلم عبد اهللا، وجلس خالد
  :  مبا قبله، فحذفته منه كما حتذف التنوين من قولهكان متصالً

  وال ذاكر اهللا إال قليال

. وما أشبهه، ولو كان منفصالً مل جيز حذفه ؛ ألن الضمري قد خرج من الفعل وصار يف حيز الباء

الذي ضربت أخاه زيد، ال جيوز حذف اهلاء من األخ كما حذفت اهلاء من األول ملا ذكرت : وكذلك
  .لك

نصبت القائم بسر، ورفعت عمروا . سر دفعك إىل املعطى زيدا دينارا درمها القائم يف داره عمرو: لوتقو
. سر دفُعك إىل زيد درمها ضربك عمروا كان حماال ؛ ألن الضرب ليس مما يسر: ولو قلت. بقيامه

ناه ومع. وافق قيامك قعود زيد لصلح: ولو قلت. أعجب قيامك قعودك كان خطأ: وكذلك لو قلت
  .فلو أردت معىن املوافقة اليت هي إعجاب مل يصلح إال يف اآلدميني. أما قد اتفقا يف وقت واحد

  .أن يشتم عمرو خالدا: كأنك قلت. اشتهى زيد شتما عمرو خالد: وتقول

وكذلك األلف والالم، فإن مل تنون، ومل تدخل ألفاً والماً، أضفت املصدر إىل االسم الذي بعده، فاعال 
  .أو مفعوال، وجرى الذي بعده على األصلكان 

أعجبك ضرب زيد عمروا، إذا كان زيد فاعال، : وقد فسرنا هذا فيما مضى يف ذكرنا هذ الباب وتقول
  : وضرب زيٍد عمرو إذا كان زيد مفعوال، وحنوه وقال الشاعر

 قرع القواقيز أفواه األباريق  أفنى تالدي وما جمعت من نشٍب

  .لقواقيز أفواه األباريق، وتنصب األفواه إن جعلت القواقيز فاعالأن قرعت ا: التقدير

  هذا باب نقول في مسائل طوال يمتحن بها المتعلمون

الضارب الشامتَ املكِرم املعِطيةَ درمها القائم يف داره أخوك سوطا أكرم اآلكل طعامه غالمه زيد عمروا 
. أكرم: علت ما بعد الضارب يف صلته إىل قولكخالٍد بكرا عبد اهللا أخوك، نصبت الضارب بأكرم، وج

وهذه األمساء املنصوبة . فصار امسا واحدا، والفاعل هو اآلكل، وما بعده صلة له إىل ذكرك األمساء املفردة
وخالٍد ارور بدل من اهلاء يف غالمه واملرفوع بدل من أحد هؤالء . بدل من الضارب، والشامت، واملكرم

أكرم اآلكل طعامه غالمه الرجل الذي ضرب سوطا : كأنك قلت: وتقديرها. مالفاعلني الذي ذكر
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  .رجال شتم رجال أكرم رجال أعطاه درمها رجلٌ قام يف داره أخوك

  .بكر وحده: أعجب ضرب زيٍد غالمه خالداً عمراً بكٍر مل جيز، لقولك: ولو قلت

ضرب زيٍد غالمه خالدا عمرا أعجب : وذلك ألنك إذا قلت.  صحيحة- إذا حذفته منها -واملسألة 
نصبت عمرا بأعجب ونصبت خالدا فجعلته بدال من الغالم، فإن جئت ببكر فجررته فإمنا جتعله بدالً من 

  .اهلاء يف غالمه واهلاء هي زيد، فقد أحلت حني جعلت زيدا بكرا، وفصلت بني الصلة واملوصول

 الذاهب إليه أخواه معجبا بكرا كان جيدا، إذا ظننت بناء الدار الساكنها املعجبه القائم عنده: ولو قلت
  .جعلت معجبا بكرا هو املفعول الثاين يف ظننت، ومل تذكر الباين

فإن ذكرت الباين جعلته امسا قبل املفعول الثاين فرفعته، ألن قولك الساكنها صفة للدار وما بعده داخل يف 
 عبد اهللا، ورأيت زيدا، فإمنا تذكر بعد جاءين: صلته، والصلة واملوصول اسم واحد أال ترى أنك تقول

  .جاءين ورأيت امسا واحدا فاعال أو مفعوال

جاءين القائم إليه الشارب ماءه الساكن داره الضارب أخاه زيد فالقائم إليه اسم واحد وهذا كله : وتقول
  .يف صلته

    

احدا، وهذا الكالم من جاءين الذي اللذان ضرباه القائمان إليك كانت الذي جاءك و: وكذلك لو قلت
جاء الذي أبوه منطلق، وجاءين الذي أبوه غالمه زيد إذا كان الغالم لألب، فإمنا الصلة : صلته مبرتلة قولك

  .موضحة عن املوصول ويف هذه املسائل ما يدلك على مجيع ما يرد عليك يف هذا الباب إن شاء اهللا

  .و صفة ؛ وإن شئت جعلته بدالضربت زيدا أخا عمرو، فإن شئت جعلت أخا عمر: وتقول

وإمنا الصفات حتلية الشيء ؛ حنو . ضربت أخاك زيدا، فال يكون زيد إال بدال، ألنه اسم علم: وتقول
الظريف، والطويل، وما أشبه ذلك مما أخذ من الفعل أو نسب، حنو الفالين، والتميمي، والبكري، وما 

  .اعتوره شيء من هذين املعنيني

 اسم معرفةً كان أو نكرةً مظهراً كان أو مضمر إذا كان األول يف املعىن أو كان والبدل جيوز يف كل
  .بعضه

  .مررت بأخيك عبد اهللا: فأما بدل املعرفة من املعرفة فكقولك

اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم : " ونظري بدل املعرفة من املعرفة حنو قول اهللا عز وجل
."  

فكأنك . كأنك حنيت الرجل ووضعت زيدا مكانه. مررت برجل زيد: نكرة كقولكوبدل املعرفة من ال
وإنك لتهدي إىل صراٍط " ونظري هذا قول اهللا : مررت بزيد، ألن ذلك الرجل هو زيد يف املعىن: قلت
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  ".مستقيم صراط اهللا 

هو يف مررت بزيد رجل صاحل، وضعت الرجل يف موضع زيد، ألنه : وبدل النكرة من املعرفة كقولك
  " .لنسفعنا بالناصية ناصيٍة كاذبٍة : " ونظري هذا قول اهللا عز وجل. املعىن

ضربت زيدا رأسه وجاءين قومك بعضهم أراد أن يبني : وأما بدل بعض الشيء منه للتبيني فنحو قولك
ومن ذلك قول اهللا عز وجل . املوضع الذي وقع الضرب به منه، وأن يعلمك أن بعض القوم جاء ال كلهم

  .ألن فرض احلج إمنا وقع منهم على املستطيع" وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال " 

سلب زيد : وقد جيوز أن يبدل الشيء من الشيء إذا اشتمل عليه معناه، ألنه يقصد قصد الثاين، حنو قولك
  .أخذ ثوبه، فابدل منه لدخوله يف املعىن: ثوبه، ألن معىن سلب

  .ب كان أجود إذا مل ترد البدلولو نصبت الثو

. ، ألن املسألة وقعت عن القتال"يسألونك عن الشهر احلرام قتاٍل فيه " ومثل ذلك قول اهللا عز وجل 

  : ومثل ذلك قول األعشى ينشد كما أصف لك

 لباناٍت ويسأم سائم تقضي  لقد كان في حوٍل ثواٍء ثويته

ضربت : احلول، وجعل ثواء بدال منه، كما أنه إذا قاللقد كان يف ثواء حول، فأوقع الفعل على : اراد
  .تقضى لبانات ويسأم: ويروى. ضربت رأس زيد، فأوقع الفعل وجعله بدال: زيدا رأسه، إمنا أراد

: مررت برجل محاٍر، أراد أن يقول. وذلك قولك. بدل الغلط: وللبدل موضع آخر وهو الذي يقال له

مررت برجل، فتدارك، فوضع الذي جاء به وهو يزيده يف : ولهمررت حبمار، فإما أن يكون غلط يف ق
  .موضعه، أو يكون كأنه نسى، فذكر 

  .فهذا البدل ال يكون مثله يف قرآن والشعر، ولكن إذا وقع مثله يف الكالم غلطا أو نسيانا، فهكذا إعرابه

  هذا باب ما كان لفظه مقلوباً

  فحق ذلك أن يكون لفظه جاريا على ما قلب إليه 

قووس ؛ ألن الواحد قوس وأدىن العدد فيه ... فمن ذلك قسى، وإمنا وزا فُعول، وكان ينبغي أن يكون 
و كذلك مجيع هذا . ثوب و أثواب و ثياب، وسوط وأسواط وسياط: أقواس والكثري قياس، كما تقول
  .الباب الذي موضع العني منه واو

كعب وكعوب، وصقر وصقور، فكرهوا : ؛ حنوفأما قووس فجار على غري ما جتري عليه ذوات الواو 
  .واوين بينهما ضمة فقلبوا
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كعب وأكعب، وكلب أكلب، : ؛ كقولك" وكان حق فَعل من غرب املعتل أن يكون أدىن العدد فيه أَفْعل 
  .أبيات، وأثواب : فهذه العلة قلب إىل أَفْعال فقيل. وصقر وأصقر

وزند و أزناد، وجد وأجداد فإن احتاج إليه شاعر . وأفراخإذ كان ذلك قد يكون يف غري املعتل من فرخ 
  : رده إىل األصل كما قال

  لكل دهٍر قد لبست أثوابا

  .فهذا نظري فُعول يف الواو

  .وكان أصل هذه أنوق والعلة فيه كالعلة فيما وصفنا. ومن املقلوب قوهلم أينق يف مجع ناقة

  . ألنه أَفْعل على مثال أقتلفلو مسيت بأنيق رجال مل تصرفه إال يف نكرة ؛

    

وكان أصلها شيئاء يا فىت فكرهوا مهزتني بينمها . إمنا هي عنده فَعالُء: ومن ذلك أَشياُء يف قول اخلليل
ألف فقلبوا ؛ لنحو ما ذكرت لك من خطايا كراهة ألفني بينهما مهزة، بل كان هذا أبعد، فقلبوا فصارت 

ال : " لَفْعاء ولذلك مل ينصرف، قال اهللا عز وجل: ار تقديره من الفعلالالم اليت هي مهزة يف أوله، فص
  .ولو كان أَفْعاال ال تصرف كما ينصرف أحياء وما أشبهه" تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم 

أشياء أَفِْعالُء يافىت، مجع عليها فَعل ؛ كما جِمع مسح على سمحاء، وكالمها مجع : وكان األخفش يقول
. جلساء: كُرماُء، ويف جليس: أَحصِدقاُء، ويف كرمي: ويف صديق: أَنصباُء: يل ؛ كما تقول يف نصيبلفِع

  .فسمح وشيء على مثال فَعل فخرج إىل مثال فَعيل 

ِلم لَم ترده إىل الواحد ؟ إنه أَفِْعالُء فقد : فسألته. أشياء: كيف تصغرهن ؟ فقال: فقلت له: قال املازين
وهذا ترك قوله ؛ ألنه إذا زعم أأفعالء فقد وجب عليه أن يصغر الواحد مث .  يأت مبقنعوجب عليه فلم

فُعيالت وال جيب هذا على اخلليل ألنه : شييئات فاعلم، تقدير: جيمعه، فيقول يف تصغري أشياء على مذهبه
ر، فهذا إمنا جيب عليه تصغريه إذا زعم أنه فَعالُء فقد زعم أنه اسم واحد يف معىن اجلمع، مبرتلة قوم، ونف

  .فقد ثبت قول اخلليل حبجة الزمة . يف نفسه

أن أعرابياً مسع كالم خلف األمحر : - فيما حدث به علماؤنا -قول األصمعي : ومما يؤكد ذلك السماع
يا أمحر، إن عندك ألشاوى فقلب الياء واواً، وأخرجه مخرج صحراء وصحارى، فكل مقلوب فله : فقال
   .لفظه

  هذا باب اللفظ بالحروف
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كيف تلفظون بالباء من ضرب والدال من قد وما : خرج اخلليل يوماً على أصحابه فقال: قال سيبويه
فرجعوا يف . إنما مسيتم باسم احلرف، ومل تلفظوا به: با، دال، فقال: أشبه ذلك من السواكن ؟ فقالوا

أزيد ألف الوصل فأقول ِاب، ِاد ؛ ألن العرب إذا أن : - إذا أردت اللفظ به -أرى : ذلك إليه فقال
  .ِاضرب، اُقتلْ إذا مل يكن سبيل إىل أن تبتدي بساكن : أرادت االبتداء بساكن زادت ألف الوصل فقالت

أرى : كيف تلفظون بالباء من ضرب والضاد من ضحى ؟ فأجابوه كنحو جوام يف األول فقال: وقال
به، ضه : فأقول" وما أدراك ماهيه " ارمه :  تزاد هاٌء لبيان احلركة كما قالوا أن- إذا لفظ باملتحرك -

  .وبعد هذا ما ال جيوز يف القياس غريه . وكذلك كل متحرك

  .فإن مسيت حبرف من كلمة فإن يف ذلك اختالفا 

 وهذا خطأٌ .هذا إب فاعلم: فإن مسيت بالباء من ضرب فإن بعض النحويني كان يزيد ألف الوصل فيقول
فاحش ؛ وذلك أن ألف الوصل ال تدخل على شيٍء متحرك، وال نصيب هلا يف الكالم ؛ إمنا تدخل 

  .ليوصل ا إىل الساكن الذي بعدها ؛ ألنك ال تقدر أن تبتدئ بساكن، فإن كان قبلها كالم سقطت 

 ما تثبت عينه والمه، أرأيت: رب فاعلم فأرد موضع العني من ضرب فقيل له: أرى أن أقول: وقال غريه
  .ِعدة، وِزنة ؟: وفاؤه حمذوفة من غري املصادر اليت فاؤها واو ؛ حنو

ويدلك على ذلك . ناس احملذوف موضع الفاء وال نعلم غريه: فاعتلّ مبا قد وجد من غريها وذلك قوهلم
  . وهذا واضح جداً فإمنا هو فُعال على وزن غراب مشتق من أِنس، وإنسان ِفعالن. أناس: اإلمتام إذا قلت

ضب كما ترى فيحذف موضع العني كما فعل يف مذْ ألن احملذوف يف منذ موضع : قال أبو احلسن
  .العني 

  : وكذلك سه إمنا احملذوف التاء من أستاه قال الشاعر 

عاد هُأحيحاً باسمه ال تنس  هالس انُأحيحاً هي ِصْئب ِإن  

والقول األول أليب عثمان " العني وكاء السه : " بن أيب طالب كرم اهللا وجههعلي : وقد قال أمري املؤمنني
ضرب كما ترى، وال حيذف ؛ : املازين، مث رأى بعد إذا مسى بالباء من ضرب فلريد الكالم كله فيقول

  .ألنه إذا آثر أن يرد رد على غري علة 

مها : ذواتا، وقولك: يدلك على ذلك. ان فَعالًهذا ذوا فاعلم ؛ ألن أصله ك: ولو مسيت رجالً ذو لقلت
  .ذوا مال 

  هذا باب ما يسمى به من األفعال المحذوفة والموقوفة
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  .إذا مسيت رجال ِلتقُم أو مل تقم أو إنْ تقم أقم فاحلكاية ألنه عامل ومعمول فيه إذا جئت بالعامل معه 

    

هذا أَقوم فاعلم، وهذا تقوم فاعلم، ورأيت تقوم : ت فقلتوإن مسيته أَِقم أو تقُم وليس معهما ملْ أعرب
ورددت الواو ألا حذفت يف الفعل اللتقاء الساكنني فلما حتركت امليم . فاعلم ؛ ألنه ليس فيه فاعل

  .رجعت 

. هذا قوم على وزن فُعل، وهذ ِبيع على وزن ديك يافىت ألن األمساء ال تنجزم: وإن مسيته قُم أو بع قلت

ال تصرفه . هذا أقيم قد جاء: وإن مسيته أَِقم قلت. إذا حتركت أواخرها رد ما حذف اللتقاء الساكننيو
  .للزيادة اليت يف أوله 

هذا رأى مثل قفا، وعصا، ترد : فإن حذفت زيدا ومسيته بالِفعل وحده قلت. وإن مسيته رزيدا حكيته
  . تنجزم ألن األمساء ال. اهلمزة وهي عني الفعل وترد األلف

  .وهذه مجل تدل على أبواا إن شاء اهللا 

  حدود التصريف ومعرفة أقسامه

وما يقع فيه، من البدل، والزوائد، واحلذف، وال بد من أن يصدر بذكر شيء من األبنية ؛ لتعرف 
  .وليعلم ما يبىن من الكالم، وما ميتنع من ذلك . األوزان

  هذا باب ما يكون عليه الكلم بمعانيه

وذلك أنه ال . ألنه مستحيل. وال جيوز حلرف أن ينفصل بنفسه. ما تكون عليه الكلمة حرف واحدفأقل 
الِفظ حبرف، لقد كان سألك : فلو قال لك قائل. ميكنك أن تبتدئ إال مبتحرك، وال تقف إال على ساكن

اجعل : ل لكأن حتيل ؛ ألنك إذا ابتدأت به ابتدأْت متحركاً، وإذا وقفت عليه وقفت ساكناً، فقد قا
  .احلرف ساكناً متحركاً يف حال 

ولكن سنذكر اللفظ باحلروف ساكنها ومتحركها يف موضعه، ليوصل إىل املتكلم به إن شاء اهللا فما كان 
  .على حرف فال سبيل إىل التكلم به وحده

 إال أا فمما جاء على حرف مما هو اسم التاء يف قمت إذا عىن املتكلم نفسه، أو غريه من ذكر أو أنثى،
  .تقع له مضمومةً ذكراً كان أو أنثى، ولغريه إذا كان ذكراً مفتوحة، وإن كانت أنثى مكسورة 

  .ضربتك، ومررت بك، تنفتح للمذكر، وتنكسر للمؤنث : والكاف من حنو

  .واهلاء يف ضربته، ومررت به، وهلا أحكام نبينها إن شاء اهللا 
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فتوصل ا الواو إذا وصلت، فإن وقفت . دة ؛ ألن اهلاء خفيةوذلك أن أصل هذه اهلاء أن تلحقها واو زائ
رأيتهو يا فىت، ورأيتهو يا فىت، فتلحق بعد : وذلك قولك. مل تلحق الواو لئال يكون الزائد كاألصلي

  .املضموم واملفتوح 

  .فإن كان قبلها كسرة جاز أن تتبعها واوا، أو ياء أيهما شئت 

ت لك، وأما الياء فلقرب اجلوار، ألن الضمة مستثقلة بعد الكسرة، أما الواو فعلى األصل الذي ذكر
  .والناس عامةً للكسرة، والياء بعدها أكثر استعماالً 

. لزموا األصل" فخسفنا ِبهو وبدارهو األرض " فأما أهل احلجاز خاصةً فعلى األمر األول فيها يقرأون 

  .ومها يف القياس على ما وصفت لك

: تقول: ء بعد واو، أو ياء ساكنتني، أو ألف فالذي خيتار حذف حرف اللني بعدهافإن كانت هذه اهلا

  .عليه مال يا فىت بكسر اهلاء من أجل الياء اليت قبلها كما فعلت ذلك للكسرة

  .عليه مالٌ : ومن لزم اللغة احلجازية قال

  " .فألقى موسى عصاه " هذا أبوه فاعلم : وتقول

ن اهلاء خفية، واحلرف الذي يلحقها ساكن، وقبلها حرف لني ساكن فكره وإمنا حذفت الياء، والواو، أل
  .اجلمع بني حريف لني ساكنني ال يفصلهما إال حرف خفي 

وذلك قولك على قول . والواو على األصل، ألن اهلاء حرف متحرك يف احلقيقة. وإن شئت أحلقت الياء
  .وهذا أبوهو فاعلم ".  فألقى عصاهو فإذا هي "عليهو مال : عليهى مال، وعلى قول أهل احلجاز: العامة

إن شئت أثبت، وإن شئت : فإن كان قبل اهلاء حرف ساكن من غري حروف املد واللني فأنت خمري
  .حذفت 

. أما اإلثبات فعلى ما وصفت لك، وأما احلذف، فألن الذي قبل اهلاء ساكن وبعدها ساكن وهي خفية

وإن " منه آيات حمكمات : " وذلك قولك.  اجلمع بني الساكننيفكرهوا أن جيمعوا بينهما ؛ كما كرهوا
  .فهذا مجلة هذا . ، وعنهو أخذت"منهو اآيات " شئت قلت 

بعد اهلاء ؛ إذ . واعلم أن الشاعر إذا احتاج إىل الوزن وقبل اهلاء جرف متحرك، حذف الياء والواو اللتني
  : فمن ذلك قوله . مل يكونا من أصل الكلمة

فإن مينا فإنَِّنييكا   غَثّاً، أو سهي لنفسِه مقْنَعنَيُل عيَأجعس  

  : وقال آخر 

  ما حج ربه في الدنيا وال اعتمرا  معبر الظهر ينبي عن وليته أو
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  : وقال آخر 

  من الريح فضٌل ال الجنوب وال الصبا  له من مجد تليد، وما لهو وما

    

  : كة كما قال وأشد من هذا يف الضرورة أن حيذف احلر

 مشتاقان له أرقان ومطواي  فظلت لدى البيت العتيق أريغه

فأما ما كان من هذه احلروف اليت جاءت ملعان، فهي منفصلة بأنفسها مما بعدها وقبلها، إال أن الكالم ا 
 مثل زيد ،: أنت كزيد، ومعناه: كاف التشبيه اليت يف قولك: فإن منها. منفردة حمالٌ، كما وصفت لك

: تكون مكسورة مع الظاهر، ومفتوحة مع املضمر. والالم اليت تسمى الم امللك ؛ حنو هذا لعبد اهللا ولك

  .لعلة قد ذكرت يف موضعها 

فقد صار . جئت ألكرمك ؛ ألن الفعل انتصب بإضمار أن، و أن والفعل مصدر: وهي اليت يف قولك
  .املعىن جئت إلكرامك 

  .واالستعانة ومنها الباء اليت تكون لإللصاق، 

كتبت بالقلم، وعمل النجار : فأما اإللصاق فقولك مررت بزيد، وأملمت بك، وأما االستعانة فقولك
  .بالقدوم 

: فإذا قلت. أحلف باهللا: باهللا ألفعلن فمعناه: ومنها واو القسم اليت تكون بدالً من الباء ؛ ألنك إذا قلت

  .واو من الشفة واهللا ألفعلن فذلك معناه ؛ ألن خمرج الباء، وال

أرأيتك هذا الذي " ومن ذلك الكاف اليت تلحق آخر الكالم ال موضع هلا، حنو كاف ذاك، ورويدك و
  " .كرمت علي 

  .أبصرك زيدا : وقوهلم

  .وهذه احلروف كثرية إال أنا نذكر منها شيئاً يدل على سائرها 

  هذا من باب 

  ما جاء من الكلم على حرفين

  .قل تكون يف اخلرب، واالستفهام، واازاة فمن ذلك من وهي ملن يع

  .فإذا كانت معرفة لزمتها الصلة، كما تلزم الذي . وتكون يف اخلرب معرفةً، ونكرةٌ

  .وإذا كانت نكرة لزمها النعت إلامها 
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  .من يأتين آته : من ضربك ؟ ومن أخوك ؟ وأما اازة فقولك: فأما كوا يف االستفهام فكقولك

  .خلرب فرأيت من عندك وأما يف ا

  : مررت مبن صاحل كما قال : وأما كوا نكرةً فقولك

  رحن على بغضائه واغتدين  رب من يبغض أذوادنا يا

  .أال ترى أا يف مجيع هذا واقعة على اآلدميني 

  .ومنها ما وهي سؤال عن ذات غري اآلدميني، وعن صفات اآلدميني 

  .معناها ما وصفت لكوتقع يف مجيع مواضع من، وإن كان 

زيد، أو عمرو، وإمنا جوابه أن خترب : ما عندك ؟ فليس جواب هذا أن تقول: وذلك قولك يف االستفهام
  .رجل فتخرجه إىل باب األجناس: مبا شئت من غري اآلدميني، إال أن تقول

: ما تقولويكون سؤاالً عن جنس اآلدميني إذا دخل يف األجناس، أو جتعل الصفة يف موضع املوصوف ك

" قال اهللا عز وجل .  تقع على اآلدميني إلامها-ومررت حبليم، فإن ما على هذه الشريطة . مررت بعاقل

رأيت ما عندك مبعىن : ف ما ههنا لآلدميني، وكذلك تقول". إال على أزواجهم أو ما ملكت أميام 
  .الذي 

أو ملك أميام، وكذا قيل يف قوله :  معناهوقد قيل يف قوله عز وجل،. ما تصنع أصنع على اازة: وتقول
  .والذي بناها : أي وبنائها، وقالوا" والسماء وما بناها : " عز وجل

  : وأما وقوعها نكرةٌ فقوله

  رب ما تكره النفوس من األمر له فرجةٌ كحل العقال

  .صغري واجلمع واعلم أنه ال يكون اسم على حرفني إال وقد سقط منه حرف ثالث، يبني لك ذاك الت

  .على ثالثة، وأربعة، ومخسة : فاألمساء على أصول ثالثة بغري زيادة

  .على ثالثة، وأربعة، ونذكر هذا يف موضعه : واألفعال على أصلني

 ومما جاء على حرفني من احلروف اليت جاءت ملعىن واألمساء الداخلة على هذه احلروف قوهلم قَد.  

أي : قدك من هذا: كأَنْ قَد، وحنو قولك: ع حسب ؛ حنو قولهوهي تكون امسا إذا كانت يف موض
  .حسبك 

أن تكون لقوم يتوقعون : أحدمها: فإذا كانت كذلك فلها موضعان من الكالم . وتكون حرفاً جاء ملعىن
  .قد جاء : ها جاء زيد ؟ فيقول لك: اخلرب ؛ حنو قولك
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  .قد أتى : ملا يأت فيقول لك: وتقول

  : ا كقوله وتكون يف موضع رمب

 أثوابه مجت بفرصاد كأن  قد أترك القرن مصفراً أنامله

  : وقوله 

  يهدي لها نسب في الحي معلوم  وقد أقود أمام الخيل سلهبةً

هل أتى على " هل جاء زيد ؟ وتكون مبرتلة قد يف قوله عز وجل : ومنها هلْ وهي لالستفهام ؛ حنو قولك
:  خترج عن حد االستفهام، تدخل عليها حروف االستفهام ؛ حنو قولك؛ ألا" اإلنسان حني من الدهر 

  : أم هل فعلت ؟ وإن احتاج الشاعر إىل أن يلزمها األلف فعلَ كما قال 

  أهل رأونا بسفح القف ذي األكم  فوارس يربوٍع بشدتنا سائل

    

: من فالن إىل فالن فمعناه: كتابويف ال. ومنها ِمن وأصلها ابتداء الغاية ؛ حنو سرت من مكة إىل املدينة

  .أن ابتداءه من فالن، وحمله فالن 

أخذت : أخذت مال زيد، فإذا أردت البعض قلت: وذاك أنك تقول. وكوا يف التبعيض راجع إىل هذا
  .من ماله، فإمنا رجعت ا إىل ابتداء الغاية 

  .ت فضل عمرو علمت أنه فوقه فإذا عرف. زيد أفضل من عمرو إمنا جعلت غاية تفضيله عمرا: وقولك

وذاك أن كل كلمة إذا وقعت وقع معها معىن . إا تكون زائدة فلست أرى هذا كما قالوا. وأما قوهلم
فذكروا . ما جاءين من أحد، وما رأيت من رجل: فذلك قوهلم. فإمنا حدثت لذلك املعىن، وليست بزائدة

 أحد، وليس كما قالوا وذلك ؛ ألا إذا مل تدخل جاز ما رأيت رجالً، وما جاءين: وأن املعىن. أا زائدة
إمنا نفيت جميء واحد . ما جاءين رجل، وما جاءين عبد اهللا: أن يقع النفي بواحد دون سائر جنسه تقول

ما جاءين من عبد اهللا مل : ما جاءين من رجل فقد نفيت اجلنس كله، أال ترى أنك لو قلت: ؛ وإذا قلت
  .رفة، فإمنا موضعه موضع واحد جيز، ألن عبد اهللا مع

  .حسبك : قطك يف معىن قولك: ومنها قَطْ ومعناها حسب وهي اسم وقولك

  .الناس يف مكان كذا، وفالن يف الدار: ما استوعاه الوعاء ؛ حنو قولك: ومن هذه احلروف يف معناها

له أصل مث يتسع فيه فيما والكالم يكون . فيه عيبان فمشتق من ذا، ألنه جعله كوعاء للعيبني: فأما قوهلم
وتقول عليه دين، فإمنا أرادوا أن الدين قد ركبه وقد . زيد على اجلبل: فمن ذلك قوهلم. شاكل أصله

  .قهره
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. زيد على اجلبل يا فىت، وزيد عال اجلبل: وقد يكون اللفظ واحدا ويدل على اسم، وِفعل ؛ حنو قولك

  . قريب فيكون عال ِفعالَ، ويكون حرفا خافضا، واملعىن

ومن كالمهم اختالف اللفظني الختالف املعنني، واختالف اللفظني واملعىن واحد، واتفاق اللفظني 
قام، وجلس، وذهب، : واختالف املعنيني، فأما اختالف اللفظني الختالف املعنيني فهو الباب، حنو قولك

  .وجاء، ومجل، وجبل 

بر وحنطة، وذراع وساعد اتفاق : ، وقولكوأما اختالف اللفظني واملعىن واحد ؛ فنحو جلس وقعد
  .ضربت مثال، وضربت زيدا، وضربت يف األرض، إذا أبعدت. اللفظني واختالف املعنيني فقولك

وكذلك وجدت تكون من وجدان الظالة، وتكون يف معىن علمت ؛ كقولك وجدت زيدا كرميا، ويف 
  .معىن املوجدة، حنو وجدت على زيد

  .نعود إىل البابفهذا عارض يف الكتاب مث 

ووقوعها على املستقبل من أجل أا عاملة، وعملها اجلزم، وال جزم . ومنها لَم وهي نفي للفعل املاضي
  .مل يفعلْ ؛ فإمنا نفيت أن يكون فَعل فيما مضى: قد فعل، فتقول مكذبا: وذلك قولك. إال ملعرب

خرب عما سلف، فإن اتصلت هذه ذهب ومضى فت: واحلروف تدخل على األفعال فتنقلها ؛ حنو قولك
إن : إن جئتين أكرمتك، وإن أكرمتين أعطيتك فإمنا معناه: األفعال حبروف اجلزاء نقلتها إىل ما مل يقع، حنو

  .تكرمين أعطك 

هو يفعل جاز أن خترب : سيفعل، ألنك إذا قلت: ومن هذه احلروف لَن وإمنا تقع على األفعال نافيةً لقولك
: فإذا قلت. ال، وعما مل يقع، حنو هو يصلي، أي هو يف حال صالة، وهو يصلي غدابه عن ِفعل يف احل

سيفعل ؛ كما : لن يفعل فهو نفي لقوله: سيفعل، أو سوف يفعل فقد أخلصت الفعل ملا مل يقع، فإذا قلت
  .هو يفعل: ما يفعل نفي لقوله: أن قولك

ال يقوم زيد، : وذلك قولك. نفته مستقبالفإذا وقعت على ِفعل . ومنها ال وموضعها من الكالم النفي
واهللا ليقومن : كأنك قلت. اليقوم يا فىت: ليقومن زيد فتقول: وحق نفيها ملا وقع موجبا بالقسم، كقولك

الرجل يف الدار، وال زيد يف : واهللا ال يقوم وإذا وقعت على اسم نفته من موضعه ؛ كقولك: فقال ايب
  . الباب يستقصى فيه إن شاء اهللالدار وال عمرو، ويفرد هلذا

أي ليعلم كما قال " لئال يعلم أهل الكتاب أن اليقدرون على شيء " ولوقوعها زائدةً يف مثل قوله 
  : الراجز

 رأين الشمط القفندرا لما  وما ألوم البيض أال تسخرا
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  .فمن ذلك من هلا أربعة مواضع كما ذكرت لك: ومن احلروف ما يستجمع منه معاٍن

  .ما تصنع أصنع: تكون جزاًء يف قولك: من ذلك ما هلا مخسة مواضعو

     ما صنعت ؟ : وتكون استفهاما لقولك

إال أا يف هذه املواضع اسم، ووقوعها على ذات غري : أرأيت ما عندنا ؟: وتكون مبرتلة الذي يف قولك
ما عندك ؟ : ليس جواب قوله إذا قال ماعندك ؟ فرس، أو محار، أو مال، أو بر، و-اآلدميني حنو قولك 

وأما وقوعها " إال على أزواجهم أو ما ملكت أميام " وقد خربتك بعمومها يف قوله . زيد، وال عمرو
  .شريف، أو وضيع: ما زيد ؟ فيقول: لصفات اآلدميني فكقوهلم

ا زيد يف م: النفي، حنو قولك: فأحدمها: وهلا موضعان تقع تقع فيهما وليست باسم، إمنا هي فيهما حرك
  .الدار، وما يقوم زيد

" وكذلك " فبمارمحة " واملوضع اآلخر هي فيه زائدة مؤكدة الخيل طرحها باملعىن، كقول اهللا عز وجل 

  ".فبما نقضهم ميثاقهم 

فمن ذلك املوضع الذي تنصب فيه : ومن احلروف اليت يستجمع هلا معاٍن أن اخلفيفة هلا أربعة مواضع
يسرين أن تذهب غداً ومع الفعل املاضي ملا : وذلك قولك. الفعل يف معىن املصدرأا و: الفعل، فمعناها

وال يقع يف . أريد ذهابك: إمنا هو. يسرين قيامك، وأريد أن تذهب يا فىت: معناه. فرط حنو أن تقوم يا فىت
  .ه ما مضىإمنا يقع مع الفعل املستقبل ملا بعد، حنو يسرين أن ذهبت، وأن كلمت زيدا، ألن معنا. احلال

علمت أن زيدا خري من : وتكون خمففة من الثقيلة، حنو قولك علمت أن زيد خري من عمرو، ومعناه
  .عمرو

وبني أن املخففة من الثقيلة أن اخلفيفة ال تقع ثابتةً، إمنا تقع مطلوبةً أو متوقعة ؛ . والفصل بني أن خفيفةً
ة من الثقيلة وقعت ثابتةٌ على معىن الثقيلة ؛ حنو فإذا وقعت خمفف. حنو أرجو أن تذهب، وأخاف أن تقوم

أرجو أنك ستقوم، ألنه مل يستقر عنده، ألن : وال يصلح. أنك ستقوم: أعلم أن ستقوم، على معىن قولك
  .الثقيلة إمنا تدخل على ابتداٍء مستقر

د استقر يف ظنك طننت أنك منطلق، خترب أن هذا ق: فأما ظننت فإن الثقيلة، واخلفيفة جيوزان بعدها تقول
  .؛ كما استقر األول يف علمك

" ومن ذلك قول اهللا عز وجل . وأخاف: وجيوز للتشكك أن تقع على اخلفيفة، ألا ترجع إىل معىن أرجو

  ":.تظن بأن يفعل ا فاقرةٌ 

 وانطلق املأل منهم أن امشوا واصربوا: " وتقع أن يف موضع أي اخلفيفة للعبارة والتفسري كقوله عز وجل

  .وال تقع إال بعد كالم تام ؛ ألنه إمنا يفسر بعد متامه. معناه أي امشوا". على آهلتكم 
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. فإن حذفت مل ختلل باملعىن. واهللا أن لو فعلت لفعلت. ملا أن جاء ذهبت: وتقع زائدةً توكيدا كقولك

  . آتكفمنهم اجلزاء ؛ حنو إن تأتين: وكذلك املكسورة تقع على أربعة أوجه: فهذه أربعة أوجه

  .أي ما زيد يف الدار: ومنهم أن تكون يف معىن ما، حنو إن زيد يف الدار

  ".إن يقولون إال كذبا " وقال " إن الكافرون إال يف غرور " وقال اهللا عز وجل 

إن : وذلك قولك. فإذا كانت كذلك لزمتها الالم يف خربها لئال تلتبس بالنافية. وتكون خمففة من الثقيلة
ملنطلق زيد.  

  ".إن كل نفٍس ملا عليها حافظٌ " وقال اهللا عز وجل 

وجاز النصب ا إذا كانت . فإن نصبت ا مل حتتج إىل الالم ؛ حنو إن زيدا منطلق ؛ ألن النصب قد أبان
خمففة من الثقيلة، وكانت الثقيلة إمنا نصبت لشبهها بالفعل، فلما حذف منها صار كفعل حمذوف، فعمل 

  .ع كالما: مل يك زيد منطلقا وكقولك: ف منك كقولكالفعل واحد وإن حذ

فلما نقصت عن ذاك اللفظ الذي به . إمنا أشبهت الفعل باللفظ، ال يف املعىن: وأما الذين رفعوا ا فقالوا
إن زيدا ملنطلق إمنا هو : أشبهت الفعل رجع الكالم إىل أصله ؛ ألن موضع إن االبتداء ؛ أال ترى أن قولك

. وملا بطل عملها عاد الكالم إىل االبتداء، فباالبتداء رفعته ال بإن ؛ وما بعده خربه. املعىنزيد منطلق يف 

  .وهذا القول الثاين هو املختار

  .فإذا خففت فذلك املعىن تريد. كأن تشبه: وليس كذا كأن إذا خففت، ألنك إذا قلت

 خيتار فيهما ؛ ألا على االبتداء وقولك لكن يف مرتلة إن يف ختفيفها وتثقيلها يف النصب و الرفع وما
  .داخلة

ما زيد : ما إن زيد منطلق فيمتنع ما ا من النصب الذي كان يف قولك:  وتكون إن زائدة يف قولك-
  .إمنا زيد أخوك: كما ميتنع إن الثقيلة ا من النصب يف قولك.. منطلقا 

  : فمن ذلك قوله 

 ناودولة آخري منايانا  فما إن طبنا جبن ولكن

فقد ذكرنا من احلروف واألمساء اليت تقع على حرفني ما فيه دليل على تأويل ما كان مثله مما مل نذكره إن 
  .شاء اهللا 

  .ونذكر من اآليات اليت على ثالثة أحرف ما يدل على ما بعده 

    

أي له : مالعند فالن ِعلْم، أو عنده : فإن قلت. زيد عندك: من ذلك ِعند ومعناها احلضرة ؛ حنو قولك
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فإن . على زيد ثوب، فهذا صحيح: مال وإن مل يكن حبضرته، فإمنا أصله هذا، وإن اتسع ؛ كما تقول
  .عليه مالٌ، فتمثيل ؛ ألنه قد ركبه : قلت

من لدنك ؛ : يدلك على أنه اسم دخول اآلالت كقولك. ومن هذه احلروف لَدنْ وهي اسم فمعناها عند
  .من عندك : كما تقول

  ".يسأل أيان يوم القيامة " مىت، كقوله عز وجل : ومعناه.  زادت حروفه-يان وأصله الثالثة وإن ومنها أ

  .فهذه احلروف تفتح لك ما كان من هذه اآلالت 

  هذا باب األبنية ومعرفة حروف الزوائد

، وعلى تكون على ثالثة أحرف، وعلى أربعة: اعلم أن األمساء اليت ال زيادة فيها تكون على ثالثة أجناس
وحنن مفسروه بأقسامه وأوزانه، وذاكرون ما يلحقه من الزوائد بعد . مخسة، وال زيادة يف شيٍء من ذلك

تكون على ثالثة : الفراغ من األصول، وكم مبلغ عدده من الزوائد ؟ فأما األفعال فتكون على ضربني
 وعن امتناعها أن تكون وسنخرب عن ذلك،. أحرف، وعلى أربعة أحرف بال زوائد، مث تلحقها الزوائد

مخسة ؛ كما كانت األمساء، وخنرب عما وقع من األمساء واألفعال على حرفني ما الذاهب منه ؟ ومل ذهب 
  .؟ إن شاء اهللا 

  .ساكن.  من األمساء على ثالثة أحرف، واحلرف األوسط منه-فأول األبنية ما كان 

 لك من حتريك األول ؛ ألنك ال تبتدئ وذلك أنه البد. ال يكون اسم غري حمذوف على أقل من ذلك
  .بساكن، ويتحرك اآلخر، ألنه حرف اإلعراب 

  .فأول ذلك ما كان على فَعٍل، وهو يكون امساً ونعتاً 

  .ضخم، وجزل : بكر، وكعب، والنعت قولك: فاالسم حنو

  .ِجذْع، وِعجل، والنعت ِنقْض، ونِضو : فاالسم. ويكون على ِفعل فيهما

  .والنعت مر، وحلو . فاالسم خرج، وقفل. عٍل فيهماويكون على فُ

  .والنعت بطل، وحسن . فاالسم مجل، وجبل. ويكون على فَعٍل فيهما

  .والنعت فرح، وحذر . فاالسم فخذ، وكتف. ويكون على فَِعٍل فيهما

  .رجل، وعضد، والنعت حذر، وندس : فاالسم. ويكون على فَعٍل فيهما

  .طنب، وعنق، والنعت جنب، وشلل : فاالسم حنو. ويكون على فُعٍل فيهما

  .والنعت، عدى، وقيم . فاالسم ضلع، وعنب. ويكون على ِفعٍل فيهما
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  .ومها إبل، وإطل : ومل يأت ثبتا إال يف حرفني. ويكون على ِفِعٍل يف االسم

  : ل والنعت حطم، ولبد، وكتع، وخضع قا. فاالسم صرد، ونغر. ويكون على فُعٍل امساً، ونعتاً

  قد لفها الليل بسواٍق حطم

  " .أهلكت ماالً لبدا " وقال اهللا عز وجل 

  .وال يكون يف الكالم فعل يف اسم، وال ِفعل 

  .فهذا مجيع بناءات الثالثة بغري زوائد : وال يكون يف األمساء شيٌء على فُِعل 

  .ونذكر الزوائد، والبدل، مث نرجع إىل بناءات األربعة إن شاء اهللا 

معرفة الزوائد ومواضيعهاباب ا هذ  

  .األلف، والياء، والواو، واهلمزة، والتاء، والنون، والسني، واهلاء، والالم، وامليم : وهي عشرة أحرف

. وال تكون أبداً إال ساكنة. فأما األلف فإا ال تكون أصالً يف اسم وال فعل، إمنا تكون زائدة، أو بدالً

أي إال مفتوحاً ؛ ألن الفتحة من األلف، والضمة من الواو، والكسرة من : هاوال يكون ما قبلها أبداً إال من
  .الياء 

  .واأللف ال تزاد أوالً ؛ ألا ال تكون إال ساكنة، وال يبتدأ بساكن، ولكن تزاد ثانيةً فما فوق ذلك 

  .ضارب، وذاهب ؛ ألما من ضرب، وذهب : فأما زيادا ثانيةً فقولك

  .ذهاب، ومجال : كوتزاد ثالثةً يف قول

  .حبلى للتأنيث، واإلحلاق، وغري ذلك يف مثل عطشان، وسكران : ورابعةً يف قولك

  .فإمنا مذكر ما يدل على املوضع، مث نرجع نستقصى يف بابه إن شاء اهللا . فهذا موضع جمل

  .وتزاد خامسةً يف مثل حبنطى، وزعفران 

 وسادسةً يف مثل قبعثرى.  

  .زاد أوالً فيكون احلرف على يفْعل، حنو يرمع، ويعملة، ويف مثل قولك يربوع، ويعسوب فأما الياء فت

  .جيدر، وبيطَر : وتزاد ثانيةًيف مثل قولك

  .وثالثةً يف مثل سِعيد، وِعثْير 

  .وما بعد ذلك كاأللف . ورابعةٌ مثل قنديل، ودهليز

  .ي متيمي، وقيس: وتزاد للنسب مضعفةً ؛ حنو قولك

  .وتزاد لإلضافة إىل نفسك ؛ حنو غالمي وصاحيب 

  .وتقع يف النصب ؛ حنو ضربين، والضاريب 
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  .وتقع دليالً على النصب، واخلفض يف التثنية، واجلمع ؛ حمو مسلمين ومسِلمني 

    

  .وأما الواو فال تزاد أوال كراهة أن تقع طرفا، فيلزمها البدل ولكن تزاد ثانية يف مثل حوقل، وكوثر

  .وثالثةً يف مثل ضروب، وعجوز ورابعةً يف مثل ترقُوة وخامسةً يف مثل قلنسوة ؛ كاأللف والياء 

  .وهلا مواضع نذكرها يف باب البدل إن شاء اهللا. مسلمون: وتزاد دليال على رفع اجلمع يف مثل قولك

  .وأما اهلمزة فموضع زيادا أن تقع أوال ؛ حنو أمحر، وأمحد، وإصليت وإسكاف

  .وكذلك يف مجع التكسري ؛ حنو أَفْعل كأَكْلُب، وأفلس ؛ وأفعال كأعدال، وأمجال

فهذا . إكراما، وإحسانا: ويف مصدره يف قولك. أفعلت ؛ حنو أكرمت، وأحسنت: ويف الفعل يف قولك
  .موضعها

زيادا مشأل، وشأمل يدلّك على : حنو قولك. وقد تقع يف غري هذا املوضع فال جتعل زائدةً إال بثبت
  .مشلت الريح فهي تشمل مشوال: قولك

وامليم مبرتلة اهلمزة ؛ إالّ أنها من زوائد األمساء، وليست من زوائد األفعال ولكن موضعها كما ذكرت 
  .لك أوال

  .مضروب، ومقتول: فمن ذلك مفعول، حنو

رم، ومنطلق، ومنطَلق به، مكِرم ومك: وإذا جاوز الفعل ثالثة أحرف حلقت اسم الفاعل واملفعول ؛ حنو
  .ومستخرج، ومستخرج منه

. وكذلك مغزى وملهى. أدخلته مدخال، وهذا مدخلنا: وتلحق يف أوائل املصادر، واملواضع ؛ كقولك

  .فهذا موضع زيادا

زرقُم، وفُسحم ؛ إنما هو من األزرق، وفسحم : فإن وقعت غري أول مل تزد إال بثبت ؛ حنو قوهلم
  .سوب إىل انفساح الصدرمن

  .فُعاِمل: فتقديرها. دليص، وِدالص: امليم زائدة، ألم يقولون: وكذلك دالمص

  .حنن نذهب: وأما النون فتلحق يف أوائل األفعال إذا خبر لتكلم عنه وعن غريه ؛ كقولك

  .أو تلحق ثانيةً مثل ؛ منجِنيق، وجندب

  .وتلحق ثالثةً يف حبنطى ودلنظى

  .بعةً يف رعشن، وضيفَن ؛ ألن رعشن من االرتعاش، وضيفن إمنا هو اجلائى مع الضيفورا

  .وتزاد مع األلف يف غضبان، وسكران

وكذلك األلف يف . ومع الياءات، والواو، واأللف، يف التثنية، واجلمع، يف رجلَين، ومسِلمني، ومسلمون
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  .رجالن

  .، ورأيت زيداًهذا زيد: وتزاد عالمةً للصرف يف قولك

  .ففي هذا دليل. اضربن زيدا ؛ أو اضربن عمروا: ويف الفعل، مفردة، ومضاعفةً، يف قولك

  .وهذه التاء تبدل منها اهلاء يف الوقف. وأما التاء فتزداد عالمةً للتأنيث يف قائمة، وقاعدة

  .وتزاد مع األلف يف مجع املؤنث يف مسلمات، وذاهبات

  .ل، ومفتعل ؛ حنو اقتدر، وافتقروتزاد وحدها يف افتع

  .ومع السني يف مستفعل ؛ حنو مستضرب، ومستخرج

  .ومع الياء يف عفريت. وتزاد مع الواو يف ملكوت، وعنكبوت

  .وتزاد يف أوائل األفعال يعىن ا املخاطب، مذكّرا كان أو مؤنثا، واألنثى الغائبة

  . وتذهبنيأنت تقوم، وتذهب، وأنِت تقومني،: فأما املخاطب فنحو

  .جاريتك تقوم، وتذهب: واألنثى الغائبة ؛ حنو

  .فأما تفعل فنحو تشجع وتقرأ. وتقع زائدةَ يف تفعل، وتفاعل

  .تغافل، وتعاقل: وأما تفاعل، فنحو

  .وأما السني فال تلحق زائدة إالّ يف موضع واحد، وهو استفعل، وما نصرف منه

  .فواهلاء تزاد لبيان احلركة، وخلفاء األل

  ".فبهداهم اقتده " و " وما أدراك ما هيه " ارمه : فأما بيان احلركة فنحو قولك

  .يا صاحباه، ويا حسرتاه: وأما بعد األلف فقولك

  .فأما الالم فتزاد يف ذلك، وأولئك، ويف عبدل تريد العبد

حروف البدلباب هذا   

 وثالثة من غريها وهذا البدل ليس منها مثانية من حروف الزوائد اليت ذكرناها،. وهي أحد عشر حرفاً
  .ببدل اإلدغام الذي تقلب فيه احلروف ما بعدها

  .وهي األلف، والواو، والياء. فمن حروف البدل حروف املد واللني املصوتة

  .فاأللف تكون بدالً من كل واحدة منهما ؛ كم وصفت لك

ا، ومن النون اخلفيفة، ألا كالتنوين إذا وتكون بدالً من التنوين املفتوح ما قبله يف الوقف ؛ حنو رأيت زيد
" والوقف " لنسفعن بالناصية : " ويف قوله. اضربا: انفتح ما قبلها ؛ تقول اضربن زيدا فإذا وقفت قلت

  ".لنسفعا 
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ضويرب، : والواو تكون بدالً من األلف الزائدة يف فاِعل، وفاِعلة، يف التصغري واجلمع ؛ كقولك
  .وضوارب

ذا انضم ما قبلها، وكانت ساكنة ؛ حنو جؤنة ولؤم، ومن اهلمزة املبدلة اللتقاء اهلمزتني يف ومن اهلمزة إ
  .أُويِدم، وأَواِدم : وذلك قولك يف آدم. التصغري واجلمع

    

موِقن، وموِسر ؛ ألا من : وتكون بدالً من الياء إذا انضم إىل ما قبلها وكانت ساكنة ؛ حنو قولك
  .مياِقن، ومياِسر: ن حتركت، أو زالت الضمة رجعت إىل أصلها ؛ تقولأيقنت، وأيسرت، فإ

  .وهلا يف باب فتوى، وطوىب ما نذكره يف موضعه إن شاء اهللا

ميزان، وميعاد، وميقات ؛ ألنه : وذلك قولك. والياء تكون بدال من الواو إذا انكسر ما قبلها وهي ساكنة
: وذلك قولك. سرة، أو حتركت رجعت إىل أصلهافإن زالت الك. من وزنت، ووعدت، ومن الوقت

  .مواِزين، ومواعيد، ومواقيت

  .وتبدل من الواو إذا كانت رابعة فصاعدا ؛ حنو أغزيت، واستغزبت، وغازيت

فإمنا األصل تثقيل النون والراء ؛ أال . دينار، وقرياط: وتبدل مكان أحد احلرفني إذا ضوعفا يف مثل قولك
  .دنانري وقراريط: قا ظهرا، تقولترى أما إذا افتر

  .واألصل تسررت، وتقضضت. أمللت، وأمليت، وتقضيت من الِقضة، وتسربت: وكذلك تقول

  .سقَّاٌء، وغزاٌء: وأما اهلمزة فإا تبدل مكان كل ياٍء، أو واو تقع طرفا بعد ألف زائدة، وذلك قولك

  .أويصل: مة، وذلك قولك يف تصغري واصلوتبدل مكان إحدى الواوين إذا التقيا يف أول كل

  .أويعد: وكذلك تصغري واِعد

وجوه، : وإن شئت. أجوه: وذلك قولك يف وجوه. فإن انضمت الواو كنت يف بدهلا وتركه خمريا
  .إمنا هو فعلت من الوقت" وإذا الرسل أقتت " وكذلك ورقة، وأرقة، ومن ذلك قول اهللا عز وجل 

فهذا . ء يف مفتعل وما تصرف منه ؛ حنو متعد، ومتزن، ومتبس من اليبسوالتاء تبدل من الواو واليا
  .موضعها فيها

وكذلك ختمة، وتكأة . تراث، إمنا هو من ورثت، وجتاه فعال من الوجه: وتبدل من الواو خاصة يف قولك
  .فعلة

  .وتيقور فيعول من الوقار

  .فهذا موضع جمل وتوطئة ملا بعده

  . الداخلة للتأنيث ؛ حنو نخلَة، ومترة، إمنا األصل التاء واهلاء بدل منها يف الوقفوأما اهلاء فتبدل من التاء
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  .وشنباء فاعلم. عنرب، ومنرب: وامليم تبدل من النون إذا سكنت وكانت بعدها الباء، حنو قولك

غضبان، وعطشان، إمنا النون، واأللف يف موضع ألفى : والنون تكون بدال من ألف التأنيث يف قولك
. محراء يافىت، ولذلك مل تقل، غضبانة، وال سكرانة ؛ ألن حرف تأنيث ال يدخل على حرف تأنيث

  .فكذلك ال تدخل على ما تكون بدال منه

ونشرح هذا يف باب ما ينصرف وما ال . صنعاين، وراين: وهلذه العلة قيل يف النسب إىل صنعاء، وراء
  .ينصرف إن شاء اهللا

  .وف الزوائدفهذه مثانية أحرف من حر

الطاء وهي تبدل مكان التاء يف مفتعل، وما : فأما الثالثة اليت تبدل وليست من حروف الزوائد ف أحدها
  .تصرف منه إذا كان قبلها حرف من حروف اإلطباق

مصطرب، ومضطَّهد، ومظلم وهو مفتعل : وذلك قولك. وحروف اإلطباق الصاد، والضاد، والطاء والظاء
  .من الظلم

  . ما تصرفن منهن لإلدغام ففي بابه نذكروأما

وهي تبدل مكان التاء يف مفتعل، وما تصرف منه إذا كان قبلها حرف جمهور من خمرجها، . ومنهن الدال
: مزدان، ومن الذكر: ومما يدانيها من املخرج ؛ حنو الذال، والزاي، وذلك قولك يف مفِْتعل من الزين

  .مدكر

ل إن شئت مكان الياء املشددة يف الوقف للبيان، ألن الياء خفية، وذلك واحلرف الثالث اجليم وهي تبد
  .تميِمج يف تيمىي ؛ وعِلج أي على: قولك

معرفة بنات األربعة التي ال زيادة فيهاباب هذا   

والنعت، مثل سلجم، . فمنها ما يكون على فَعلَل، فيكون امسا وصفة، فاالسم حنو جعفر، وشل
  .وسلهب

  .فاالسم ؛ حنو الربثن، والترمت. ى فُعلُل فيهماويكون عل

  .والصفة، حنو قولك رجل قلقل، وناقة كحكح

  .ويكون على ِفعِلل فيهما، فاالسم الرببرج واخلمخم

  .والنعت اللطلط وهو قليل

  .والصفة هجرع. فاالسم درهم. ويكون على ِفعلَل فيهما

  .سبطر وقمطر:  قوهلموذلك. ويكون علىِفعلُّ غري مضاعف يف النعت خاصة
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وذلك . واعلم أنه ال يكون اسم على أربعة أحرف كلها متحركة إال وأصله يف الكالم غري ذلك فيحذف
  .علَِبط وحنوه، وإمنا أصله عالِبط: قوهلم

  .وكذلك هدِبد إمنا أصله هداِبد، وذلك مجيع بابه

معرفة بنات الخمسة من غير زيادةباب هذا   

  .منها فَعلَّل، وهو يكون امسا ونعتا: لةوهي على أربعة أمث

  .والصفة حنو مشردل. السفرجل: فاالسم حنو

  .ويكون على فُعلَّل فيهما

  .والصفة ؛ حنو اخلبعثن، والقذعملة. فاالسم، حنو اخلزعبلة

    

  .ويكون على ِفعلَلَّ غري مضاعف، فيكون امسا، ونعتا

  .والنعت جردحل، وحرتقر. فاالسم قرطعب

  .عجوز جحمرش، وكلب خنورش: وذلك قوهلم. لى فَعلَِلل نعتاويكون ع

معرفة األبنية وتقطيعها باألفاعيلباب هذا   

  وكيف تعتبر بها في أصلها وزوائدها 

  .ونبدأ باألمساء الصحيحة

فحق هذا أن . زد على هذه احلروف الثالثة حرفا: ابن من ضرب مثل جعفر فقد قال لك: فإذا قيل لك
ضريب فاعلم، فيكون على وزن جعفر، وتكون قد وضعت الفاء والعني يف : قولتكرر الالم، فت

ابن من ضرب مثل : موضعهما، وكررت الالم حىت حلق بوزن فَعلَل، أال ترى أنك تقول إذا قيل لك
  .كرر العني، فإمنا زدت على العني عينا مثلها: ضرب فاعلم، ألنه إمنا قال لك: قطع

كرر العني والالم، : ضربرب، ألنه إمنا قال لك:  من ضرب مثل صمحمح لقلتابن يل: ولو قال لك
  .فأجبته على شرطه

ضروب فاعلم ؛ ألنه مل يقل لك أحلقه جبعفر، إمنا : ابن يل من ضرب مثل جدول لقلت: ولو قال لك
  .اشترط عليك أن تلحقه مبا فيه واو زائدة، فزدت له واوا حبذاء الراء

ضورب فاعلم، فاحتذيت على املثال املطلوب :  ابن يل من ضرب مثل كوثر لقلت:وكذلك لو قال لك
  .منك
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  .ضريب فاعلم: ابن يل من ضرب مثل حيدر لقلت: ولو قال

  .سلقيت: ضربيت مثل قولك: ضريب، وقلت لنفسك: ابن يل من ضرب مثل سلقى لقلت: ولو قال

  .فهذا جيرى يف الزوائد، واألصول على ما وصفت لك

  .منا ذكرنا هذا الباب توطئةً ملا بعدهوإ

وإذا ألقاه على أحد جنبيه . بطحه: وإذا ألقاه على وجهه قيل. إذا ألقاه على قفاه: سلقه: يقال: تفسري
  .وإذا ألقاه على رأسه قيل نكته. قتره، وقطَّره: قيل

معرفة األفعال أصولها وزوائدهاباب هذا   

  .يكون على فعلَ، فيشترك فيه املتعدى وغري املتعدى: نية إذا كان ماضيافالفعل يف الثالثة يقع على ثالثة أب

  .ملا ال يتعدى. ضرب، وقتل فهذا متعد، وجلس وقعد: وذلك حنو

  .شرب، ولقم : فما يتعدى فنحو. ويكون على فَِعلَ فيهما

  .بطر، وخرق: وأما ما ال يتعدى فنحو

: ال اليت ينتقل إليها الفاعل وذلك ما كان على فَعلَ حنووالفعل الثالث ملا ال يتعدى خاصةً، إمنا هو للح

  .كرم، وظرف، وشرف

  .شرب يشرب، وعلم يعلم: فأما ما كان على فَِعلَ فالالزم يف مستقبله يفْعل تقول

فف يظرم، وظرم يكرلُ ؛ حنو كرفْعل فالالزم يوما كان على فَع.  

  .يضرب، ويقتل: يفِْعل، و يفْعل ؛ حنووأما ما كان على فَعلَ فإنه جيىء على 

وذاك إذا كان احلرف من حروف . وإن عرض فيه حرف من حروف احللق جاز أن يقع على فعلَ يفْعل
  .احللق عينا أو الما

  .وأما موضع الالم فصنع يصنع وقرأ يقرأ. ذهب يذهب، وطحن يطحن: فأما العني فنحو

تلف مصادرها الختالفها يف أنفسها ؛ ألن املصدر إمنا جيرى على وهذه األفعال اليت على ثالثة أحرف خت
  .ِفعله

  .فإذا خرجت األفعال من الثالثة مل يكن كل ِفعل منها إال على طريقة واحدة، ومل ختتلف مصادرها

وذاك أن الفعل إذا خرج من الثالثة إمنا خيرج لزائد يلحقه، إال أن يكون من بنات األربعة، فيكون يف 
  .عة أصال ؛ كما كانت بناب الثالثةاألرب

  .أخرج، وأكرم: فأما بنات الثالثة فإن اهلمزة تلحقها أوال، فيكون الفعل على أَفْعل ؛ حنو

خيرج، ويكرم، وكان األصل أن يكون وزنه يؤفِْل، فحذفت اهلمزة ؛ ألنه كان : ويكون املستقبل، حنو
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  .ك ممتنعيلرمه إذا أخرب عن نفسه أن جيمع بني مهزتني وذل

وأتبعت حروف املضارع اهلمزة ؛ كما . فلما كانت زائدة وكانت تلزم ما ال يقع يف الكالم مثله حذفت
  .جرين يف باب وعد جمرى الياء

  .أكرم يكِْرم إكراما، وأحسن يحِسن إحسانا: ويكون املصدر على إفْعال وذلك قولك

قاتل يقاتل، : وذلك قولك. فْعلت قبل أن حيذفويكون على فاعلْت فيكون مستقبله على وزن مستقبل أَ
  .وضارب يضارب

ضريت، مث : ومعىن فاعل إذا كان داخال على فعلَ أن الفعل من اثنني، أو أكثر وذلك ؛ ألنك تقول
  .فتخرب أنه قد كان إليك مثل ما كان منك وكذلك شامتت. ضاربت: تقول

  .بت اللص، وطارقت نعلىحنو عاق: فإن ال يكن فيه فعلَ فهو ِفعل من واحد

  .قاتلت مقاتلة، وشامتت مشامتة: واملصدر يكون على مفاعلة ؛ حنو

  .ويقع اسم الفعل على ِفعال، حنو الِقتال، والضراب

    

واعلم أن الفعلني إذا اتفقا يف املعىن جاز أن حيمل مصدر أحدمها على اآلخر ؛ ألن الفعل الذي ظهر يف 
أنا أدعك تركاً شديداً، وقد تطويت انطواًء، ألن تطويت يف : ك حنو قولكوذل. معىن فعله الذي ينصبه

واهللا أنبتكم : " وقال. ألن تبتل وبتل مبعىن واحد" وتبتل إليه تبتبال : " قال اهللا عز وجل. معىن انطويت
  : ولو كان على أنبتكم لكان إنباتا، قال امرؤ القيس" من األرض نباتاً 

  لورضت فدلت صعبةً أي إذال

  .لكن رضت يف معىن أذللت. أي ذل: ولو كان على ذلت لكان

فلذلك وجب أن يكون . ويكون الفعل على فعل فيكون مستقبله على يفَعل ؛ ألنه يف وزن فاعل، وأَفْعل
  .مستقبله كمستقبلهما

  .قطعت تقطيعا، وكسرت تكسريا : حنو: واملصدر على التفِْعيل

ها ومفعوهلا كسرةٌ تلحق الفاعل قبل آخر حروفه، وفتحة ذلك من احلرف وهذه األفعال الفصل بني فاعل
  .مكِرم ومكرم، ومقاِتل، ومقَاتلٌ، ومقطَّع ومقطِّع: من لفعول ؛ حنو قولك

وما كان من للصادر اليت أوائلها امليم، أو أمساء املواضع اليت على ذلك احلد، أو األزمنة فعلى وزن املفعول 
  .الت؛ ألا مفعو

قال اهللا عز . فاملصدر مفعول أحدثه الفاعل، والزمان واملكان مفعول فيهما، وذلك قولك أنزلته مرتالً
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  ".باسم اهللا جمراها ومرساها " و " ليدخلنهم مدخال يرضونه : " وجل

  : أي موضع قتالنا، كما قال: هذا مقاتلنا: وتقول

  من الكربوأنجو إذا غم الجبان   أقاتل حتى ال أرى لي مقاتال

  : قال. سرحته مسرحا، أي تسرحيا: وتقول

  فالعيا بهن، وال اجتالبا  ألم تعلم مسرحي القوفي

  .ويكون الفعل على افْتعلَ فيكون مستقبله على يفِْتعلُ

  .على ما وصفت. واملصدر االفِْتعال، ويكون الفاعل مفْتِعال

ستقبل ينفَِعل على وزن يفْتِعل وهو بناٌء ال يتعدى ويكون للم. ويكون على انفعلَ وهو يف وزن افْتعل
  .الفاعل إىل املفعول

  .ومصدره االنفِعال على وزن االفِْتعال

  .هذا يوم منطلق فيه : تقول. الزمان واملكان: وال يقع فيه مفعول إال الظرفان. وفاعله منفِعل

. ل، وهو أن يرومه الفاعل فيبلغَ منه حاجتهأن يكون ملا طلوع الفاع: فأحدمها: وينفِعل يكون على ضربني

  .كسرته فانكسر، وقطعته فانقطع: وذلك قولك

  .انطلق عبد اهللا، وليس على فعلْته: ويكون للفاعل بالزوائد ِفعال على احلقيقة ؛ حنو قولك

  .امحر، واخضر: ويف هذا الوزن إال أن اإلدغام يدركه، ألنك تزيد على الالم مثلها، وذلك قولك

  .أصله امحررو

امحررت، أل التضعيف يظهر إذا سكن آخره فيصري : يتبني ذلك لك إذا جعلت الفعل لنفسك، وقلت
امحررت على وزن انفعلت وافتعلت، والفاعل منه حممر وأصله حممرر، وهو ِفعل ال يتعدى الفاعل ؛ ألن 

  .أصل هذا الفعل إمنا هو ملا حيدث يف الفاعل، حنو امحر، واعور

  .مكان حممر فيه، ومعور فيه: ذلك للمكان أو الزمان قلتفان وقع 

  .االمحرار واالصفرار فلذلك على زن االْفِتعال واالنفعال: ويكون املصدر على مثال افِْعالل، حنو

  .ويكون الفعل على مثال استفْعلْت، حنو استخرجت، واستكثرت

  .يستخرج، ويستكثر: ويكون مستقبله على يستفِْعل، حنجو

  .استخراجا، واستكثارا: ويكون املصدر اسِتفْعاال ؛ حنو

  .والفاعل مستخرج، واملفعول مستخرج

إال أن افْعنلَلَت ملحقة فنحتاج إىل أن نعيد ذكرها يف باب . ويكون على مثال افْعنللْت، وافْعوعلْت
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  .اغدودن : اقْعنسس، ويف افْعوعل: وذلك قولك. األربعة

تقلب الواو ياًء ؛ . افِْعنالال، ومن افْعوعلْت افِْعيعاال: تقول من افْعنللْت. صدر استفْعلْتواملصدر كم
  .ألنكسار ما قبلها، وسكوا

اعلوط الرجل، إذا ركب دابته فضم بيديه على عنقها إذا : اعلوطت، تقول: ويكون على افْعولْت ؛ حنو
  .خاف السقوط

  .او ؛ ألا مشددة، وكما صحت الواو يف الفعل صحت يف املصدرتصح الو. واملصدر اعلواطا

واألصل أن يكون على وزن . ويكون على افْعاللْت فيكون على هذا الوزن ؛ إال أن اإلدغام يدركه
  .امحاررت، واشهاببت، وامحار الدبة واشهاب: وذلك قولك. استخرجت وما ذكرنا بعدها

وهذا الوزن أكثر ما يكون عليه . امحار اِمحريارا: وذلك قولكواملصدر افِْعيالل على وزن استخراج، 
  .االسم حروفا، وال يوجد اسم على سبعة أحرف إال يف مصدر الثالثة واألربعة املزيدة

    

قطعته : على املطاوعة من فعل فال يتعدى، حنو قولك: ويكون الفعل على تفعلَ فيكون على ضربني
  .لمطاوعةفتقطع، وكسرته فتكسر، فهذا ل

  .تقحمت عليه وتقدمت إليه: ويكون على الزيادة يف ِفعل الفاعل ؛ حنو

  .واألصل إمنا هو من قحمته فتقحم، وقدمته فتقدم

التقدم، والتقحم فإذا كان على زيادة غري فَعلَ كان مثل تكلم ومثل ما يقول : واملصدر التفَعل، حنو
  .تشجع، وجتمل، وتصنع: وإنه خيرج من هيئة إىل هيئة، حن: النحويون

فيكون على . ويكون على تفَاعل كما كان تفَعل ؛ ألن هذه التاء إمنا حلقت فعل وفاعل يف األصل
  .ضربني

: كسرته فانكسر، ألنك مل خترب يف قولك: ناولته فتناول، وليس كقولك: وذلك حنو. املطاوعة: أحدمها

دمته فتقدم، وناولته فتناول خترب أنه قد فَعلَ على احلقيقة ق: انكسر بفعل منه على احلقيقة، وأنت إذا قلت
  .أدخلته فدخل: فإمنا هذا كقولك. ما أردت منه

ويكون ضرب آخر، وهو أن يظهر لك من نفسه ما ليس عنده وذلك ؛ حنو تعاقل، وتغاىب، وتغافل كما 
  : قال

  إذا تخازرت وما بي من خزر
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ل على وزن التفعفَاعلواملصدر الت.  

  .ففي ما ذكرنا دليل ىل كل ما يرد عليك من هذه األفعال إن شاء اهللا

معرفة باب هذا   

  ألفات القطع وألفات الوصل

  وهن همزات في أوائل األسماء، واألفعال، والحروف 

فما كان من ذلك أصلياً فهمزته مقطوعة، ألا مبرتلة سائر احلروف، وكذا إذا أحلقت بغري ما استثنيه 
رأيت أباك، وأخاك، : أمحر، وأصفر تقول: أب، وأخ، والزائدة:  حنو قولك يف اهلمزة األصليةوذلك. لك

  .وأمحر، وأصفر

يا زيد أحسن، : تقول. والزائدة مهزة أعطى، وأكرم. ويف األفعال اهلمزة األصلية ؛ حنو مهزة أكل وأخذ
  .وأكرم 

واملصادر اليت . ن األمساء أمساٌء بعينها خمتلةوتلحق م. فأما اهلمزة اليت تسمى ألف الوصل فموضعها الِفعل
  .أفعاهلا فيها ألف الوصل

ألنك ال تقدر على أن تبتدىء بساكن، فإذا وصلت إىل . وإمنا دخلت على هذه األلف لسكون ما بعدها
  .التكلم مبا بعدها سقطت

وتسقط األلف، . وإمنا تصل إىل ذلك حبركة تلقى عليه، أو يكون قبل األلف كالم فيتصل به ما بعدها
  .ألا ال أصل هلا وإمنا دخلت توصال إىل ما بعدها ؛ فإذا وصل إليه فال معىن هلا

فمان كان كذلك فلحقته األلف فهي ألف الوصل . فآية دخوهلا يف الِفعل أن جتد الياء يف يفْعل مفتوحة
زيد انطلق، ويا يا زيد اضرب، ويا : وذلك قولك. يضرب، ويذهب، وينطلق، ويستخرج: وذلك قولك
  .زيد استخرج

: أحسن، وأكرم، وأعطى، ألنك تقول: وذلك حنو. فإن انضمت الياء يف يفْعل مل تكن األلف إال قطعا

تكون األلف ثابتة ؛ كما تكون دال دحرج ؛ ألن حروف املضارعة تضم فيها . يكرم، وحيسن، ويعطى
  .يدحرج ويرامى: كما تنضم مع األصول يف مثل قولك

يا زيد أكرم إكراما، وأحسن : كان من الِفعل ألفه مقطوعةٌ، فكذلك األلف يف مصدره، تقولفكل ما 
  .إحسانا

  .يا زيد استخرج استخراجا، وانطلق انطالقا: تقول. وإذا كانت يف الفعل موصولة فكذلك تكون مصدره
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  .اعلم، انطلق: تقول. وهذه األلف املوصولة أصلها أن تبتديء مكسورةً

وذلك لكراهيتهم الضم بعد الكسر ؛ حىت إنه ال . الث من يفْعل مضموما ابتدئت مضمومةًفإن كان الث
  .فخذٌ كما ترى: يوجد يف الكالم إال أن يلحق الضم إعرابا، حنو قولك

فكرهوا أن يلتقى حرف مكسور وحرف مضموم ال حاجز بينهما إال حرف ساكن، وذلك قولك يف 
  .اركض برجلك، اعد يافىت، اقتل: إذا استأنفتركض يركض، وعدا يعدو، وقتل يقتل 

اغزي اعدي ؛ ألن األصل كان أن تثبت الواو : اُقْتلُي، ألن العلة واحدة، تقوهلا هلا: تقول. وكذلك للمرأة
فذهبت الواو اللتقاء . قبل الياء، ولكن الواو كانت يف يعدو ساكنة، والياء اليت حلقت للتأنيث ساكنة

كون ثابتة، فاستؤنفت ألف الوصل مضمومةً على أصل احلرف، ألن يعدوا مبرتلة الساكنني، واألصل أن ت
  .يقتل

  .وقد مضى تفسري هذا. انطلق به، اقتدر عليه. استضعفت زيد: وكذلك تقول

  .ابن، واسم، وامرؤ، كما ترى: وأما وقوع ألفات الوصل لألمساء فقولك

إمنا حدث فيه هذا السكون خلروجه عن فأما ابن فإنه حرف منقوص مسكن األول فدخلت لسكونه، و
  .أصله، وموضع تفسريه فيما نذكره من بنات احلرفني

  .وكذلك اسم

    

 سقطت األلف، ألنه يتحرك ما بعدها فيمكن -فإن صغرما أو غريمها مما فيه ألف الوصل من األمساء 
  .بىن، ومسى، تسقط األلف وترد ما ذهب منهما: وذلك قولك. االبتداء به

  .مرؤ فاعلم فإن امليم مىت حركت سقطت األلفوأما 

  .، وهذا مرىيء فاعلم"حيول بني املرء وقلبه " تقول هذا مرٌء فاعلم، وكما قال تعاىل 

  .مرأة: مرٌء قال يف مؤنثه: امرأة، ومن قال: امرؤ قال يف مؤنثه: ومن قال

 مضموما، وليس مبرتلة اركض، واعلم أنك إذا قلت امرؤ فاعلم ابتدأت األلف مكسورة، وإن كان الثالث
ألن الضمة يف اركض الزمة، وليست يف قولك امرؤ الزمة ألنك تقول يف النصب رأيت امرأ، ويف اجلر 

  .مررت بامرىء فليست بالزمة

  .إذا حترك احلرف الساكن، فبتحويل احلركة عليه سقطت ألف الوصل: وأما قولنا

 أن حتذف - إذا كان قبلها حرف ساكن -حكمها اسأل فإن خففت اهلمزة فإنّ : فمن ذلك أن تقول
. وهذا نأىن على تفسريه يف باب اهلمزة إن شاء اهللا. فتلقى على الساكن حركتها، فيصري حبركتها متحركا

اسل فسقطت ألف الوصل لتحرك :  حذفت اهلمزة فصارت-اسأل : سل ؛ ألنك ملا قلت: وذلك قولك
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  ".ئيل سل بين إسرا" قال اهللا عز وجل . السني

يقول، ويبيع فتحول حركة العني : ومن ذلك ما كانت الياء والواو فيه عينا ؛ قال، وباع، ألنك تقول
  .على الفاء

  .قل، وبع ؛ ألما متحركتان: فإذا أمرت قلت

يقول، ويبيع على مثال يقتل، . قول، وبيع على مثال قتل، وضرب: ولو كانتا على األصل لقلت
  .اضرب لسكون احلرف: ابيع ؛ كما تقول: اقتل، وقلت: ما تقولأقول ؛ ك: ويضرب، ولقلت

ومن ذلك ما كانت فاؤه واوا ووقع مضارعه على يفِْعل ؛ ألنك حتذف الواو اليت هي فاٌء، فتستأنف العني 
وإمنا األمر . ِعد، وِزنْ ؛ ألما من وعد، ووزن، يعد، ويزن ففاؤمها واو تذهب يف يفِْعل: متحركة، فتقول

  .وكل ما جاءك من ذا فعلى هذا فقس إن شاء اهللا. الفعل املستقبل، ألنك إمنا تأمره مبا مل يقعمن 

. ومن ألفات الوصل األلف اليت تلحق مع الالم للتعريف وزعم اخلليل أا كلمة مبرتلة قد تنفصل بنفسها

منكورا، فإذا أدخلت جاءين رجل فقد ذكرت : ألنك إذا قلت. وأا يف األمساء مبرتلة سوف يف األفعال
  .أللف والالم صار معرفة معهودا

زيد يأكل فأنت مبهم على السامع، ال يدري أهو يف حال أكل أم يوقع ذلك فيما يستقبل ؟ : وإذا قلت
  .سيأكل، أو سوف يأكل فقد أبنت أنه ملا يستقبل: فإذا قلت

رورة، كما جيوز مثله يف سوف، وكان جائزا للض. ولو احتاج شاعر إىل فصل األلف والالم الستقام ذلك
  : وقلّما، وقد، وحنوها من احلروف اليت تكون أصال لألفعال كما قال حيث اضطر الشاعر

  وصاٌل على طول الصدود يدوم  فأطولت الصدود وقلما صددت

  : وعلى هذا قال الشاعر حيث اضطر. وإمنا قلما للفعل

 ه بجلإنا قد مللنا بالشحم  دع ذا وعجل ذا وألحقنا بذل

  .ففصل األلف والالم على أنه قد ردمها يف البيت الثاين

وقد شرحت لك أنّ هذه األلف إذا اتصلت باالسم الذي فيه كالم قبله سقطت إذ كانت زائدة، لسكون 
أستخرجت من زيد ماال ؟ إذا كنت مستفهما ؛ ألن ألف االستفهام ملا دخلت سقطت : تقول. ما بعدها

سواٌء عليهم أستغفرت هلم أم مل " قال اهللا عز وجل . هرت ألف االستفهام مفتوحةألف الوصل، فمن مثّ ظ
  .فذهبت ألف الوصل" تستغفر هلم 

فإن حلقت ألف االستفهام ألف الوصل اليت مع الالم مل حتذف ؛ ألا مفتوحة، فلو حذفت مل يكن بني 
 آلغالم ضربك ؟ وكذا حكم كلّ آلرجل قال ذاك ؟: فتقول. االستفهام واخلرب فصل، ولكنها جتعل مدة
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وال نعرفها مفتوحة إال اليت مع الالم، وألف امي اليت تقع يف القسم ؛ فإنك إذا . ألف وصل تقع مفتوحةٌ
  .آمي اهللا لقد كان ذاك ؟ والعلة الفرق بني اخلرب واالستخبار: استفهمت عنها قلت

تفسير بنات األربعةباب هذا   

  ا من الزوائد من األسماء واألفعال بما يلحقه

عصفور، وزنبور فالواو وحدها : وذلك ؛ حنو قولك. فاالسم من بنات األربعة يكون على مثال فُعلُول
  .زائدة

  .ويكون على مثال ِفعِليل ؛ حنو دهليز، وقنديل

  .ويكون على مثال ِفعالل ؛ حنو سرداح، ومحالق

  .ويكون على مثال فُعاِلل، حنو عذافر، وعالبط

تدحرج، وتسرهف وهذا مثال ال يتعدى : وذلك ؛ حنو. فيكون على مثال تفَعلَلَ. ل الزوائدوتلحق األفعا
  .دحرجته فتدحرج، وسرهفته فتسرهف: ؛ ألنه يف معىن االنفعال وذلك قولك

    

: ويكون بالزوائد على مثال افْعلَل وذلك، حنو احرجنم، واخرنطم وألف هذا موصولة ؛ ألنك إذا قلت

  .الياءحيرجنم فتحت 

  .وفيما كتب لك دليل على املعرفة مبوضع الزوائد. وقد مضى تفسري هذا

ما كان فاؤه واواً من الثالثةباب هذا   

وعد يعد، ووجد جيد، : وذلك قولك. اعلم أن هذه الواو إذا كان الفعل على يفِْعل سقطت يف املضارع
  .ووسم يسم

  .وسقوطها ؛ ألا وقعت موقعا متتنع فيه الواوات

ذلك أا بني ياء وكسرة وجعلت حروف املضارع األخر توابع للياء ؛ لئالّ خيتلف الباب وألنه يلزم و
  .احلروف ما لزم حرفا منها ؛ إذ كان جمازها واحدا

  .وقد بينت لك أنه إذا اعتل الفعل اعتل املصدر إذا كان فيه مثل ما يكون يف الفعل

وعدته وعدا، : وذلك قولك. ٍل ثبتت واوه ؛ ألنه ال علة فيهافإن كان املصدر من هذا الفعل على مثال فَع
  .ووصلته وصال

وإن بنيت املصدر على ِفعلَة لزمه حذف الواو ؛ وكان ذلك للكسرة يف الواو، وأنه مصدر ِفعل معتل 
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  .حمذوف

  .وعدته عدةً، ووزنته زنة: وذلك قولك

عني ؛ ألن العني كانت ساكنة، وال يبتدأ وكان األصل وعدة، ووزنة، ولكنك ألقيت حركة الواو على ال
  .حبرف ساكن

أكرمته إكراما، وأحسنت : واهلاء الزمة هلذا املصدر ؛ ألا عوض مما حذف ؛ أال ترى أنك تقول
ولو . أردت إرادةً، وأقمت إقامةً: وذلك قولك. فإن اعتلّ املصدر حلقته اهلاء عوضا ملا ذهب منه. إحسانا

  .وكذلك عدة، وزنة. اما، ومل حتتج إىل اهلاءأقومت إقو: صح لقلت فيه

وجهة ؛ ألنه ال يقع فيه فعل يفِْعل، : ولو بنيت امسا على ِفعلَة غري مصدر مل حتذف منه شيئاً ؛ حنو قولك
  .وإن كان يف معىن املصادر

 وعدته :فإن انفرد به أحدمها مل يعتلل، أال ترى أنك تقول. وإمنا اعتل املصدر للكسرة، واعتالل فعله
  .وعدا

  .ومثل ذلك خوان، مل تنقلب واوه ياًء، ألنه ليس مبصدر

  .وكذلك اجلوار ال يعتلّ، ألنه مصدر جاورت ؛ فيصح كما صح فعله

قلت قوال لصح املصدر ؛ : واو قلت. قمت قياما، فيعتل املصدر العتالل فعله، والكسرة اليت فيه: وتقول
  .وعدتألنه ال علّة فيه، وهو مبرتلة وعدا من 

وجل يوجل، ووحل : فإن كان الفعل على ِفعلَ كان مضارعه صحيحا إذا كان على يفْعل وذلك قولك
  .يوحل، ووجع الرجل يوجع، ألن الواو مل تقع بني ياٍء، وكسرة

. وقد استنكر ذلك بعضهم. يوم، وما أشبهه: وثبات الواو بعد الياء إذا مل تكن كسرة غري منكر كقولك

وليس ذلك جبيد ؛ ألن القلب إمنا جيب إذا سكن أول . يبجل، وييحل: فقالوا. قياسوله وجه من ال
. وكذلك لية. وأصلهما سيود، وميوت ؛ ألنه من ساد يسود، ومات ميوت. سيد، وميت: احلرفني، حنو

  .إمنا هي لوية، ألا من لويت

كنة إذا انكسر ما قبلها انقلبت ياًء، نكسر أوائل املضارعة، لتنقلب الواو ياًء ؛ ألن الواو السا: وقال قوم
  .ييجل، وييحل: نقول: كما ذكرت لك يف ميزان، وميعاد، فقالوا

اهلمزة والتاء والنون، لكان قياسا على قولك بالكسر يف باب فَِعل كلّه إذا : ولو كسروا األحرف الثالثة
ك ؛ لتنقلب الواو ولوال ذلك مل ولكن ملا كسروا الياء يف ييجل علمنا أن ذل. أنا إعلم، وأنت تعلم: قلت

  .يكسروا الياء وهذا قبيح إلدخاهلم الكسر يف الياء

: وهم الذين يقولون. يا جل ويا حل: نبدهلا على ما قبلها فنقول: - وهم أهل احلجاز -وقال قوم 
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  .موتعد، وموتزن، ويا تعد ويا تزن

: ما، وكلّ واحدة منهما يف موضع حركة ؛ حنووهذا قبيح ؛ ألن الياء والواو إمنا تبدالن إذا انفتح ما قبله

  .قال، وباع، وغزا، ورمى

وكذا إن سكن . قول، وبيع: فأما إذا سكنا وقبل كلّ واحدة منهما فتحةٌ فإما غري مغريتني ؛ حنو قولك
  .رمى، وغزو: ما قبلهما مل تغريا ؛ كقولك

  .ثالثة جائزة على بعدوهذه األقاويل ال. وإمنا القياس، والقول املختار يوجل، ويوحل

ما لحقته الزوائد من هذا البابباب هذا   

وذلك االختيار، . افْتعل، ومفتعل ما تصرف منه فإن الواو من هذا الباب تقلب فيه تاًء: اعلم أنك إذا قلت
  .والقول الصحيح

  . حروف الشفة وهي أقرب الزوائد من الفم إىل. وإمنا فعلوا ذلك، ألن التاء من حروف الزوائد والبدل

إن السني من حروف البدل فسنبني أن السني ليست من حروف البدل، وإمنا تلزم استفعل، وما : فإن قلت
  .وقد مضى تفسري هذا. تصرف منه

  .أتلج وإمنا هو من وجل: وقد كانت التاء تبدل من الواو يف غري هذا الباب يف مثل قولك

    

وهذا أكثر من . والتخمة من الوخامة. جه، والتراث من ورثتوكذلك فالن جتاه فالن، وهو فُعال من الو
فلما صرت إىل افتعل من الواو كرهوا ترك الواو على لفظها، ملا يلزمها من االنقالب . أن حيصى

: وذلك قولك. وكانت بعدها تاء الزمة، فقبلوها تاًء، وأدغموها يف التاء اليت بعدها. باحلركات قبلها

  .متزن، ومتجل من وجلتاتعد، واتزن، ومتعد، و

ييبس وييئس : يبس ويئس إذا قلت: وكانت الياء من قبل الزوائد خمالفةً للواو فيما فاؤه واو وذلك قولك
وكذلك ما كان فعلَ منه مفتوحا، حنو يعر اجلدى ييعر، وينع يينع، مل حتذف الياء لوقوعها بني الياء 

  .، كما ثبتت ضاد يضرب، وعني يفْعل فلذلك ثبت. والكسرة، ألنه ليس فيها ما يف الواو

  .يوجل: ييبس، وييأس فهو على قياس من قال: فمن قال يف يبس، ويئس

  .وهذا ردىء جداً. ياءس ويابس: يا جل يقول: وبعض ما يقول

  .متبس، ومتئس : فإذا صرت إىل باب يفْتِعل، ومفْتِعل صارت الياء يف البدل كالواو تقول

ن الياء إذا انضم ما قبلها صارت واوا، لسكوا، فالتبست بالواو وألن الواو إذا وإمنا صارت كذلك، ال
فتقلب الياء واوا، كما فعلت ذلك . موسر، وموقن: انكسر ما قبلها صارت ياًء، أال ترى أنك تقول



املربد-املقتضب  38  

تزن، ياتئس، ويا: يا جل فإنه يقول: فقد خرجنا يف مفْتعل إىل باب واحد فأما من يقول. بالواو يف ميزان
  .وموتئس، وموتزن

ويقيس هذا أمجع على ما . ايتبس إذا أرادوا افتعل من اليبس: ويقول. ايتزن الرجل: فإذا أراد افتعل قال
  .وألصل والقياس ما بدأنا به. وصفت لك وهو قول أهل احلجاز

 يف بابه إن ونبني هذا. والضمة مستثقلة يف الواو، ألا من خمرجها، ومها مجيعا من أقل املخارج حروفا
  .شاء اهللا 

  .أعد: أجوه، ويف وعد: وذلك قولك يف وجوع. فمىت انضمت الواو من غري علة فهمزها جائز

  .إمنا هي فُعلت من الوقت، وكان أصلها وقتت" وإذا الرسل أقتت " ومن ذلك قوله

  .ذا غزو وعدوه: إذا انضمت لغري علة، فإن العلة أن حيدث فيها حادث إعراب وذلك قولك: وأما قولنا

  ".وال تنسوا الفضل بينكم " " لترون اجلحيم " اخشوا الرجل : ويكون اللتقاء الساكنني كقولك

  .وإمنا وجب يف األول ما مل جيب يف هذا، ألن الضمة هناك الزمة

  .وِعد، فال تزايلها الضمة ما كانت ملا مل يسم فاعله: تقول

  .وكذلك كلّ ما كانت ضمته عل هذه البنية. نيةوجوه ال يكون على غري هذه الب: ويف قولك

ورأيت . هذا غزو: تقول. فأما من ضم لإلعراب فإن ضمته لعلة، مىت زالت تلك العلة زالت الضمة
  .غزواً، ومررت بغزو، فالضمة مفارقة

 فإن. إمنا ضمته إذا وقع إىل جانب الواو ساكن، حنو اخشوا الرجل: وكذلك ما ضم اللتقاء الساكنني ؛

  .اخشوا زيدا، واخشوا عبد اهللا: وقع بعدها متحرك زالت الضمة ؛ حنو قولك

  .وال مزها مكسورةً غري أول، لعلٍة نذكرها إن شاء اهللا. فإن انكسرت الواو أوال فهمزها جائز

  .إشاح: إسادة، ويف وشاح: وذلك يف قولك وسادة

كن بد من مهز األوىل ؛ إذ كنت خمريا يف مهز وإن التقت يف أول الكلمة واوان ليست إحدامها للمد مل ي
  .الواو إذا انضمت

وويِصل ؛ ألن يف واصل ؛ ألن يف واصل واوا، : وكان أصلها. أَويصل: وذلك قولك يف تصغري واصل
  .ضويرب: تقول يف ضارب. وألف فاعل تبدل يف التصغري واوا

فتقلب األلف واوا، فاجتمعت يف . ضوارب: وذلك قولك يف مجع ضاربة. ومجع التكسري مبرتلة التصغري
  .أواصل: واصل واوان إذا صغرته، أو مجعت واصلة، تقول يف مجعها

  .وكذلك تصغري واقد

وكان أصلها ووعد ؛ ألن واوا من األصل، وبعدها واو . أوعد: ابن من وعد فَوعل لقلت: ولو قيل لك
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  .وفَوعل، فهمزت األوىل على ما وصفت لك

  . إالّ أن تكون الثانية مدة فإن املدة األلف، والياء املكسور ما قبلها، والواو املضموم ما قبلها:وأما قولنا

 فإن شئت مهزة األوىل لضمها، وال -فإذا التقت واو يف أول الكالم إىل جانبها واو، واألوىل مضمومة 
ل قوول زيد، وهو فُوِعلَ وذلك إذا أردت مث. يكون ذلك الزماً ؛ ألن الواو اليت هي مدة ليست بالزمة

وإن شئت مهزت الواو لضمها، وليست من أجل اجتماع . ووعد زيد: من قاولت ومن وعدت تقول
الواوين ؛ لو كان لذلك مل جيز إال اهلمز، ولكن املدة بدل من ألف واعد، وليست بالزمة، إمنا انقلبت 

؛ واو " ماووري عنهما من سوآما " وجل ومثل ذلك قول اهللا عز . واوا ملا أردت بناء ما مل يسم فاعله
  .كان غري القرآن لكان مهز الواحد جائزا

    

وأما الياء فال يلحقها من اهلمز ما يلحق الواو خلروجها من العلة وصحتها فيما تعتل فيه الواو من باب 
  .وعدت

الواو أو الياء منه في موضع العين من الفعلباب هذا   

قال، : وذلك حنو قولك. فعلَ: ا وهي ثانية فحكمها أن تنقلب ألفا يف قولكفإذا كانت واحدة منهما عين
  .وباع

  .وقد تقدم قولنا يف هذا. وإمنا انقلبت ؛ ألا يف موضع حركة، وقد انفتح ما قبلها

يفْعل فما كان من بنات الواو فإنَّ يفعل منه يكون على يفْعل كما كان قتل يقتل، وال يقع : فإذا قلت
  .قال يقول، وجال جيول، وعاق يعوق: وذلك قولك. لتظهر الواو. ف ذلكعلى خال

ولكن ملا سكنت العني يف فَعلَ سكنت يف يفْعل، لئال خيتلف . وكان األصل يعوق، وجيول مثل يقتل
يدعى كانت ألفها : فإذا قلت. دعي، فتقلب الواو ياًء لكسرة ما قبلها: أال ترى أنك تقول. الِفعالن

مها يدعيان، فإمنا انقلبت يف يدعيان إتباعا لدعي، فكذلك ما : ويدلّك على ذلك قولك.  ياٍءمنقلبة من
  .وتبني هذا موضعه بغري ما ذكرنا من احلجج إن شاء اهللا. ذكرت لك

ومل ينب على غري ذلك لتسلم . يفْعل يف فَعلَ من الياء كان على يفِْعل كما كان ضرب يضرب: وإذا قلت
  .يبيع، ويكيل: باع يبيع، وكال يكيل، فأسكنت الياء من األصل من قولك: لكوذلك قو. الياء

فعلت من الواو لزمك أن تلقى حركة العني على الفاء، كما فعلت ذلك يف يفْعل، وتسقط : فإذا قلت
 حركة الفاء، إال أنك تفعل ذلك بعد أن تنقلها من فَعلْت إىل فَعلْت لتدلّ الضمة على الواو ؛ ألنك لو

  .قلت، وجلت: وذلك قولك. أقررا على حاهلا الستوت ذوات الواو وذوات الياء
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احلق قلته، : الدليل على أا فَعلت قولك: قيل له. إمنا قلت فَعلْت يف األصل وليست منقلبة: فإن قال قائل
 ؛ أال ترى أنك ال ألن فَعلت إمنا هو فعل الفاعل يف نفسه. ولو كانت يف األصل فَعلْت مل يتعد إىل مفعول

  .كرمته، وال شرفته، وال يف شيٍء من هذا الباب بالتعدي: تقول

وذلك . فَعلْت من الياء نقلتها إىل فَِعلْت لتدل الكسرة على الياء ؛ كما دلّت الضمة على الواو: وإذا قلت
  .بعت، وكلت: قولك

باع يبيع، : تقول. ارعها يفِْعلألن مض: ما تنكر من أن تكون فَِعلت يف األصل ؟ قيل: فإن قال قائل
  .وكال يكيل

  .ولو كانت فَِعلَ لكان مضارعها يفْعل ؛ حنو شرب يشرب، وعلم يعلم

لقي، : وقد تدخل فَِعل على ذوات الياء والواو، ومها عينان، كما دخلن عليهما ومها المان يف قولك
  .ك على ذلك خياف، ويهابخفت، وهبت، إمنا فَِعلت يف األصل، يدل: وشقى، وغيب، وذلك قولك

إمنا جاز يف : فلم ال نقلت خفت إىل فَعلْت ؛ ألا من الواو فتنقلها من فَِعل إىل فَعل ؟ قيل: فإن قال قائل
فَعل التحويل ؛ الختالف مضارعه ؛ ألن ما كان على فَعل وقع مضارعه على يفِْعل، ويفْعل و يفْعل إن 

  .صنع يصنع، وذهب يذهب: حنوكان فيه حرف من حروف احللق ؛ 

وقد ذكرت لك لزوم الِفعِل بعضه بعضا يف اعتالله وصحته ؛ أعين . وما كان من فَِعل فيفْعل الزم له
  .املضارع واملاضي

اسم الفاعل والمفعول من هذا الفعلب باهذا   

تلٍّ، فاعتل اسم فإن بنيت فاعال من قلت، وبعت لزمك أن مز موضع العني ؛ ألنك تبنيه من ِفعل مع
قائل، وبائع ؛ : الفاعل العتالله ِفعله، ولزم أن تكون علته قلب كلّ واحد من احلرفني مهزة، وذلك قولك

 واأللفان ال تكونان -وباع، فأدخلت ألف فاِعل قبل هذه املنقلبة ؛ فلما التقت ألفان : وذاك أنه كان قال
فلو حذفت اللتبس الكالم، وذهب البناء، . التحريكإالّ ساكنتني لزمك احلذف اللتقاء الساكنني، أو 

فحركت العني ألن أصلها احلركة، واأللف إذا حركت : قالٌ: وصار االسم على لفظ الفعل، تقول فيهما
  .قائل، وبائع: وذلك قولك. صارت مهزة

له ؛ صح الفاعل لصحة ِفع: هو عاور غدا ومجلك صايدا غدا من الصيد ؟ قيل: فإن قلت فما بالك تقول
: ما باله يصح وال يكون كقال، وباع ؟ قيل: ألنك تقول عور، وصيد، وحول، وصيد البعري يصيد فتقول

اعور، واحولّ ؛ فإمنا : وذلك قولك. وما بعده. ألنه منقول مما البد أن جيري على األصل لسكون ما قبله
اعتونوا، وازدوجوا، : مث تقولاختار الرجل، وابتاع، : عور، وحول منقول من هذا ؛ أال ترى أنك تقول
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  .فيصح ؛ ألنه منقول من تعاونوا، وتزاوجوا ؛ ألن هذا ال يكون للواحد

  .كالم مقولٌ، وخامت مصوغ: فإن بنيت مفعوال من الياء أو الواو، قلت يف ذوات الواو

    

 ساكنة ثوب مبيع، وطعام مكيل، وكان األصل مكيول، ومقوول، ولكن ملا كانت العني: ويف ذوات الياء
  .كسكوا يف يقول، وحلقتها واو مفعول، حذفت إحدى الواوين اللتقاء الساكنني

  .ومبيع حلقت الواو ياًء وهي ساكنة، فحذفت إحدامها ؛ اللتقاء الساكنني

واليت قبلها أصلية، فكانت . فأما سيبويه، واخلليل فإما يزعمان أن احملذوف واو مفعول ؛ ألا زائدة
  .مبوع: والدليل على هذا عندمها مبيع ؛ فلو كانت الواو ثابتة والياء ذاهبة لقالوا.  باحلذفالزيادة أوىل

احملذوفة عني الفعل ؛ ألنه إذا التقى ساكنان حذف األول، أو حرك اللتقاء : وأما األخفش فكان يقول
ن مبيع ذهبت مبوع ؛ ألن الياء م: فإن كان األول احملذوف فقل يف مبيع: فقيل لألخفش. الساكنني

  .والباقية واو مفعول

قد علمنا أن األصل كان مبيوع، مث طرحنا حركة الياء على الباء اليت قبلها ؛ كما فعلنا يف يبيع، : فقال
وكانت الياء يف مبيوع مضمومة، فانضمت الباء، وسكنت الباء، فأبدلنا من الضمة كسرة لتثبت الياء، مث 

. كسرة واو مفعول، فقلبتها ؛ كما تقلب الكسرة واو ميزان، وميعادحذفنا اللتقاء الساكنني، فصادفت ال

إمنا يريد كما فُِعل يف بيض، ألن بيضا أصله فُعل مجيع فعالً " أبدلنا من الضمة كسرة لتثبت الياء : " وقوله
ن أمحر ومحر، وأصفر، وصفر فكذا القياس يف أبيض ولكن أبدلوا م: مجع أَفْعل الذي يكون نعتا ؛ كقولك

  .الضمة كسرة

قد تركت قولك، ألنه يزعم أنه يفعل ذلك يف اجلمع، وال يفعله يف الواحد، لعله نذكرها : فقيل لألخفش
  .بوض: لو صغت فُعال من البياض تريد به واحدا لقلت: يف باب اجلمع إن شاء اهللا، وكان يقول

يشة جيوز أن تكون مفْعة، وجيوز أن مع: فأما سيبويه واخلليل وغريمها من النحويني البصريني فيقولون
  .تكون مفِْعلة ولكن تقلب ضمتها كسرة حىت تصح الباء، كما قالوا يف بيض

وجيوز أن يكون فُعال، ال يفرقون يف ذلك بني الواحد . وكذلك قوهلم يف ديك، وقيل جيوز أن يكون ِفعال
  .واجلمع

  : مبيوع ؛ كما قال علقمة بن عبدة:  األصل، فيقولفإذا اضطر شاعر جاز له أن يرد مبيعا ومجيع بابه إىل

  يوم الرذاذ عليه الدجن مغيوم  تذكر بيضاٍت وهيجه حتى

  : وأنشد أبو عمرو بن العالء
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  وكأنها تفاحةٌ مطيوبةٌ

  : وقال آخر

 أنك سيد مغيون وإخال  نبئت قومك يزعمونك سيدا

مقوول، : ني الواوين ؛ وذلك أنه كان يلزمه أن يقولفأما الواو فإن ذلك ال جيوز فيها، كراهيةٌ للضمة ب
  .فلهذا مل جيز يف الواو ما جاز يف الياء

هذا قول البصريني أمجعني، ولست أراه ممتنعا عند الضرورة، إذ كان قد جاء يف الكالم مثله، ولكنه يعتل 
  . هذا على ذاكوالذي جاء يف الكالم ليس على ِفعل، فإذا اضطر الشاعر أجرى. العتالل الِفعل

  : سرت سوورا وحنوه، قال أبو ذئيب: النوور، وقوهلم: فمما جاء قوهلم

  كلون النؤور وهي أدماء سارها  ماء المرد فاها فلونه وغير

  : وقال العجاج

  كأن عينيه من الغوور

  .وإمنا مث واوان بينهما ضمة. وهذا أثقل من مفْعول من الواو ألن فيه واوين وضمتني

ما لحقته الزوائد من هذه األفعالباب هذا   

  .اعلم أن أصل الفعل من الثالثة فَعلَ فمىت حلقته زائدة فإا تلحقه بعد اعتالله، أو صحته 

وإن كان قبل كل واحد . فما كان معتالً وقبل يائه أو واوه حرف متحرك، فقصته قصة فَعلَ يف االنقالب
اكن الذي قبلها لئال يلتقي ساكنان ؛ ألنك إذا سلبت منهما ساكن طرحت حركة حرف املعتل على الس

  .املعتل حركته سكن، وأبدلته ؛ ألن الزيادة إمنا حلقته بعد أن ثبت فيه حكم البدل 

واألصل أقوم، وأجود، . أقام، وأصاب، وأجاد، وحنو ذلك: فمن ذلك أن تلحقه اهلمزة يف أوله فتقول
حركة الواو، والياء على موضع الفاء من الفعل، وقلبت فطرحت . كما أن أصل قال قول، وأصل باع بيع

إن كانت مفتوحة قلبتها ألفاً، وإن كانت مضمومة : اليت تطرح حركتها إىل احلرف الذي حركتها منه
  .قلبتها واواً، وإن كانت مكسورة قلبتها ياًء 

  .أقام للفتحة : وذلك قولك

الياء والواو .  يقول ألن أصله يقول على وزن يقتلفهذا مثل. يقيم ؛ ألن أصله يقوم: وتقول يف املضارع
  .يف ذلك سواء 
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إقامة، وإرادة، وإبانة، وكان األصل إقوامة، وإبيانة، ولكنك فعلت باملصدر : فإن بنيت منه مصدرا قلت
فصارت ألفاً ؛ ألا كانت مفتوحة، وإىل . ما فعلت بالفعل، فطرحت حركة الواو أو الياء على ما قبلها

  .فحذفت إحدى األلفني اللتقاء الساكنني . ها ألف اإلفعالجانب

احملذوفة عني الفعل، على قياس ما : وأما األخفش فيقول. احملذوفة الزائدة: فأما سيبويه واخلليل فيقوالن
  .كال الفريقني جاٍر على أصله . قال يف مبيع

: ى أَفْعلت ِإفْعاال ؛ حنو قولكألن املصدر عل: واهلاء الزمة هلذا املصدر عوضا من حذف ما حذف منه

فكان األصل أقومت إقواما فلما لزمه احلذف دخلت اهلاء عوضا مما . أكرمت إكراما، وأحسنت إحسانا
ويكون فيها على غري هذا املعىن . حذف ؛ إذن كلت اهلاء ال متتنع منها املصادر، إذا أردت املرة الواحدة

بطارقة :  وزناديق، فإن حذفت الياء دخلت اهلاء فقلتبطريق، وبطاريق، وزنديق: والعوض ؛ كقوهلم
صيقل : وزنادقة ؛ ألن اجلمع مؤنث، فأدخلت اهلاء ؛ ألا تدخل فيما هو موضع هلا ؛ أال ترك تقول

  .وصياقلة، ومحار وأمحرة

وكل ما لزمه حذف من هذا الباب بغري هذه الزائدة فحاله يف العوض كحال ما حلقته الزيادة اليت 
  .هاذكرنا

: استقام استقامة، واستطاع استطاعة ؛ ألنه كان يف األصل استطوع استطواعا ؛ كما تقول: وذلك قوهلم

  .فلما حذفت اللتقاء الساكنني عوضت. استخرج استخراجا

انقاد انقيادا، واختار اختيارا، فإنه على متامه ؛ ألن الياء املنكسر ما قبلها منفتحةٌ يف هذه : فأما قولك
 فإمنا هن مبرتلة الياء يف النصب يف أواخر األمساء، واألفعال إذا كان ما قبلها مكسورا ؛ حنو املصادر،

رأيت قاضيا يا فىت، ويريد أن يقضى فاعلم، ولكنها تتقلب يف االنقياد، وحنوه من الواو، فيكون : قولك
  .هذا اعتالهلا

  .قلب على جهة واحدةقياد من انقياد مثل قيام الذي هو مصدر قمت، فان: وذلك أن قولك

  .ويف هذه اجلملة ما يدل على ما يرد عليك من هذا الباب إن شاء اهللا

فإن بنيت شيئا من هذه األفعال بناء ما مل يسم فاعله فإنك جتريها جمرى الثالثة يف القلب، وتسلم صدرها 
فتلقى . قد أقيم عبد اهللا: ؛ ألا يف إحلاق الزوائد كالصحيح من األفعال وذلك قولك فيما كان من أَفْعل

أقوم عبد اهللا ؛ مثل أخرج، فحولت احلركة على القاف : ألا كانت قبل: حركة الواو على ما قبلها
واألصل يف هذا ما ذكرت لك . فانكسرت القاف وسكنت الواو فانقلبت ياًء، لسكوا وكسرة ما قبلها

  .يف باب أَفعل

ل ؛ ألن حق هذا الكالم أن يكون افتعل، وانفعل، قد اختري، وانقيد ضممت ألف الوص: فإن قلت
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ولكنك طرحت حركة العني على ما قبلها كما فعلت يف قيل، وبيع، ألن تري من اختري، و قيد من انقيد 
  .وقد مضى القول يف هذا. مبرتلة قيل، وبيع

  .وكذلك استفُعِل ؛ حنو استطيع

  . مثقد بوع، وقُول فعل ههنا كما فَعلَ: ومن كان قوله

  .ومن رأى اإلمشام أشم ههنا، فارى واحد

  هذا باب األسماء المأخوذة من األفعال

اعلم أن كل اسم كان على مثال الفعل، وزيادته ليست من زوائد األفعال، فإنه منقلب حرف اللني كما 
  .كان ذلك يف األفعال، إذ كان على وزا وكانت زيادته يف موضع زيادا

  .يون يرون هذا جاريا يف كل ما كان على هذا الوزن الذي أصفه لكوالنحويون البصر

  .ولست أراه كذلك، إال أن تكون هذه األمساء مصادر فتجري على أَفْعاهلا

  .أو تكون أمساًء ألزمنة الفعل، أو ألمكنته الدالة على الِفعل

وسنأيت على شرح ذلك إن . لفأما ما صيغ منها امسا لغري ذلك فليس يالزمه االعتدال ؛ لبعده من الِفع
  .شاء اهللا

مقال ومباع، : - إذا أردت به مذهب الفعل من القول والبيع وما كان مثل واحد منهما -تقول يف مفْعل 
فامليم يف أوله كاهلمزة يف أول الفعل، فلم ختف التباسا، ألن امليم ال تكون من . ألنه يف وزن أقال، وأباع

  .زوائد األفعال

  .يقال، ويراد: مقال، ومراد ؛ كما كنت تقول:  منه شيئا على مفْعل قلتفإن بنيت

هذا : فإن صغت امسا ال تريد به مكانا من الفعل، وال زمانا للفعل، وال مصدرا قلت يف مفْعل من القول
  .إن الفكاهة مقودةٌ إىل األذى: وقالوا. مزيد: مبيع ؛ كما قالوا يف األمساء: مقول، ومن البيع

مراما، وهذا مرامك إذا أردت املوضع الذي تروم فيه، : مرمي، ولو كان مصدرا لقلت: ى هذا قالواوعل
  .وكذلك الزمان

    

  .انقيادا: وعلى هذا استخرت مستخارا يف معىن االستخارة وانقدت منقادا يف معىن قولك

فظ املفعول إذا جاوزت الثالثة واعلم أن املصدر واسم املكان والزمان بزيادة امليم يف أوائلها يكون لفظها ل
وباسم اهللا جمراها " " وقل ريب أنزلين مرتال مباركا : " وذلك حنو قوله. وذلك ؛ ألا مفعوالت. من الِفعل
  .، وما أشبه ذلك"ومرساها 
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  .فأما الفاعل منها فيجرى على وزن يفِْعل، إال أن امليم يف أول امسه مضمومة، ليفصل بني االسم والفعل

فعول جيرى على مثال ؟ يفْعل ؛ إال أن امليم يف أوله مضمومة ألنه اسم ؛ وامليم آية األمساء فيما كان وامل
  .مقيم، ومريد ؛ ألن فعله يقيم، ويريد: من األفعال املتزيدة، وذلك قولك للفاعل

  .واملفعول مقام، ومراد، على مثال يقام، ويراد

  .لى مثال الفعل فاالسم تامفإن كانت هذه امليم يف اسم ومل يكن ا ع

فيتم ؛ ألنه إمنا اعتل االسم . رجل مقول، وخميط، ومشوار، من الشارة واهليئة، ومسوك: وذلك قولك
  .إلجرائه على الفعل، فلما خرج عن ذلك كان على أصول األمساء

، ألنه على هذا مما تلزمه العلّة: فإن قال قائل. قولل وبيعع: ولو بنيت مثل جعفر من قلت وبعت لقلت
اإلحلاق بدحرج ؛ ألن امللحق باألصلي يقع : أحدمها: ميتنع هذا من العلة لشيئني: مثال دحرج، قيل له

  .على مثاله

أن الياء والواو، ال تقع واحدة منهما أصال يف ذوات األربعة، إال فيما كان مضاعفا ؛ حنو : والعلة األخرى
نعنا من العلة يف هذا البناء ونبني هذا يف موضعه بعد مقدمته فلهذا امت. الوحوحة، والوعوعة، وما كان مثله

  .إن شاء اهللا

فإن كانت الياء والواو بعد حرف متحرك، مل تلق على ما قبلها حركة واحدة منهما، ألن قياس املتحرك 
اختار الرجل، وانقاد وأصلهما اختري وانقود ؛ ألن . الذي قبلهما قياس قاف قال، وباء باع وذلك قولك

فما كان يلزم يف ذاك فهو . اختار انفعل من اخلري، وانقاد انفعل من القود فصارت أواخرها كقال، وباع
  .يف هذا الزم فهذه مجلة كافية فيما يرد عليك من باا إن شاء اهللا

فإن كانت زوائد األمساء كزوائد األفعال مل يكن يف األمساء إال التصحيح ؛ لئالّ يلتبسا وذلك أنك لو 
زيد أقول الناس، وأبيعهم ؛ لئالّ : أقول، وأبيع يا فىت، كما تقول: ت أَفْعل من القول والبيع امسا لقلتبني

  .يلتبسا مبثل أخاف، وأراد، وما أشبهه

  .أبيع وما أشبهه: أقولة وأبيعة، لئالّ يلتبس بقولك: وعلى هذا تقول

أللف إمنا هو افْعل فهذا مما ال اختالف فيه بني وكذلك أبيناء ؛ ألن ألف التأنيث ال يعتد ا فالكالم بغري ا
  .النحويني

  .فإن كانت الزائدة ال تبلغ به مثال األفعال، فإن االسم عند سيبويه، واخلليل، وغريمها من البصريني

  .وكذلك إذا كان بينه وبني مثال األفعال فصل حبركة

أصله تقول، ولكنا ألقينا حركة الواو على ما وكان . تقيل: لو بنينا مثل ِتفِْعل من القول لقلنا: فيقولون
  .قبلها، فسكنت وقبلها كسرة فانقلبت ياًء
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  .تبيع: فلو قلناه من البيع لقلنا

تقول وتبوع ؛ كما يقولون فيما حلقته امليم، وليس مبشتق من الفعل : وكذلك لو بنينا تفْعل منهما لقلنا
  .مصدرا وال مكانا

  .ه من زيادة األفعال، واحلركة قد رفعت اللبسألن زيادت: فعل هذا: وقالوا

  .وال أراه كما قالوا ؛ ألنه ليس مبنيا على ِفعل فتلحقه علّته، وال هو على مثاله

ما كان على ثالثة أحرفباب هذا   

  مما عينه واو أو ياء 

  .بههدار، وباب، وساق، وما أش: وذلك قولك. فما بنيته من ذلك على فَعٍل وجب يف عينه االنقالب

  .وإمنا انقلبت ؛ ألا متحركة وقبلها فتحة، فصارت يف األمساء مبرتلة قال، وباع، يف األفعال

مل مل جتر على أصلها ليكون بينها وبني الفعل فرق، كما فُِعل ذلك فيما حلقته الزوائد ؟ : فإن قال قائل
على ما قبله، وتسكن ؛ وهذه مل الفصل بينهما أن األفعال فيما حلقته الزوائد تلقى حركة عينه : قيل له

تلق حركة عينها على غريه، واحتيج إىل الفرق مع الزوائد ؛ ألن ما حلقته زائدة من األمساء تبلغ به زنة 
األفعال مل ينصرف، فيلتبس بالفعل ؛ ألنه ال يدخله خفض، وال تنوين وما كان على ثالثة فالتنوين، 

  .بسواخلفض فصل بينه وبني الفعل، فقد أمن الل

وأصل انقالب الياء، والواو يف فَعل واحد امسا كان أو ِفعال، ألن القالب هلما الفتحة قبلهما، وأما يف 
  .فهذا مبرتلة قفاً، وغزا. موضع حركة

    

واألفعال يف أَفْعل وما أشبهها تقلب، وتلقى احلركة على ما قبلها، وال يكون ذلك يف األمساء ألن أَفْعل 
يسكن فاؤه إمنا يبين على فَعل، فيعتل بعلته واألمساء مصوغة على غري تصرف، فإمنا يلزمها وما أشبهه مما 

  .صحة الياء والواو

وإذا سكنا فإن كان شيء من هذا على فَعل صحت واوه وياءه، لسكوما، وقد تقدم القول يف هذا 
  .قَول، وبيع: وذلك ؛ حنو

  . إن شاء اهللاونذكر سائر األمثلة اليت على ثالثة أحرف

: قُول ومن البيع: فإنك تقول فيها من القول. وكذلك ما بىن على مثال ال يكون عليه الفعل ؛ حنو فُعل

  .وما كان على ِفعل ؛ حنو بيع، وِحول. صور، ونوم، وحنو ذلك: بيع، كما قلت
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ب، ّألنها متحركة ؛ ومن ِقِول، ومل تقل: وكذلك لو بنيت من واحد منهما مثل ِإِبل لقلت من القول
  .البيع، ِبِيع

رجل صيود، وقوم صيد، ودجاجة بيوض، : فإن بنيت منهما مثل فُعل فإنّ الياء تسلم فيه، حنو قولك
  .ودجاج بيض

بيض ؛ ألنه : ِصيد، ويف بيض: قال يف صيد. رسل ملا نذكره بعد هذا الباب: ومن أسكن فقال يف رسل
  .م فيه ما يلزم يف مجع أبيضفُعل فيلز

عضد ؛ كراهة الضمة يف : رسل، ويف عضد: ومن بناه من الواو فإنه خيتار اإلسكان ؛ كما قال يف رسل
خون، واألصل : قُول ؛ كما تقول يف مجع ِخوان: الواو على ما تقدم به قولنا، فيقول يف فُعل من القول

  .قُول، وخون

  .ل فأردت أن تبدل من الواو مهزة كان ذلك جائزا النضمامهافإن جئت به على األص

وقلما يبلغ به األصل، وهو جائز، ولكنه جمتنب، لثقله، وألن الصحيح فيه جيوز فيه إسكان املضموم 
  : فمما جاء على األصل قول العجاج. واملكسور يف مثل هذا الباب

وفي األكفّ الالمعات سور  

  : وقال اآلخر

  ت تمنحه سوك اإلسحل  يا أحم اللثاأغر الثنا

وأما ما كان من هذا على فَِعٍل أو فَعٍل فإنه يعتل، فتنقلب واوه وياؤه ألفا، كما اعتلّ خاف، وطالٌ ؛ ألن 
  .املعتلّني يف موضع حركة وقبل كل واحد منهما فتحة

فُِعٍل ؛ حنو رجل حِول، وعِور، فإن هذا فأما القَود والصيد واخلَونةُ، واحلَركة، وما كان حنو ذلك من باب 
  .يفسر يف باب ما يبلغ به األصل إن شاء اهللا

وأما العور، واحلَولَ، والصيد مصدر األصيد فإمنا صحت لصحة افعاهلا، ليكون بينها وبني ما اعتلّ فعله 
ر واحولّ، نقول إنّ مصادرها إن هذه األفعال من عِور وحِول إنما هي منقولة من اعو: فصل، وكما قلنا

  .منقولةٌ من مصادره

ما اعتلت عينه مما المه همزةباب هذا   

  .جاء جييء، وساء يسوء، وشاء يشاء: وذلك حنو قولك

  .فما كان من هذا على فَِعلَ فهو مبرتلة خاف خياف
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روف العلة فالواو والياء وما كان منه على فَعلَ يفِْعل فه مبرتلة باع يبيع ؛ وذلك ألن اهلمزة ليست من ح
قبلها مبرتلتهما قبل سائر احلروف، ولكنا أفردنا هذا الباب لنبين ما يلحق اهلمزة من القلب يف فاِعٍل 

  .وحنوه، وما يدعى فيه من التقدمي والتأخري، ونبين اختالف النحويني يف ذلك إن شاء اهللا

اِعل اعتلّ موضع العني منه، فهمز على ما اعلم أنك إذا بنيت من شيٍء من هذه األفعال امسا على ف
فإذا مهزت العني التقت هي والالم اليت هي مهزةٌ فلزم اهلمزة اليت هي الم . وصفت لك يف قائل، وبائع

القلب إىل الياء، لكسرة ما قبلها، ألنه ال يلتقي مهزتان يف كلمة إال لزم اآلخرة منهم البدل واإلخراج من 
  .ما ترى، وكان األصل جائي فقلب، ملا ذكرت لك، وكذلك شاٍء، وساٍءجاء ك: فنقول. باب اهلمز

قد رأيتهم يفرون إىل القلب فيما كانت : فهذا قول النحويني أمجعني إال اخلليل بن أمحد، فإنه كان يقول
ا، فيه مهزة واحدة، استثقاال هلا، فيقدمون الم الفعل، ويؤخرون اهللزة اليت هي عني فيما ال يهمز فيه غريه

  : ليصري العني طرفا فيكون ياًء، وذلك قوله

  الث به األشاء والعبرى

  : وقال

  شاٍك سالحي في الحوادث معلم  فتعرفوني أنني أنا ذاكمو

  .يريد شائك أي ذو شوكة

جائي فاعلم، وشائي يا فىت، فاهلمزة اليت تلي األلف : فلما التقت مهزتان كان القلب الزما، فأقول: قال
 الم الفعل اليت مل تزل مهزة، واملتأخرة إمنا هي عني الفعل اليت كانت مز لالعتالل إذا كانت إىل إمنا هي

  .جانب ألف، وميضى على هذا القياس يف كل ما كان مثل هذا يف واحد أو مجع

  .وكال القولني حسن مجيل

     هذا باب 

  األسماء الصحيحة والمعتلة على مثال فَِعٍل

  . ها في ثاني حروفه كسرة، وما كان من األفعال كذلك وفَعٍل، وما كان من

اعلم أنه جيوز إسكان احلرفني من املضموم، واملكسور يف املوضعني اللذين حددما استثقاال للكسرة 
  .والضمة

  .فَخذ: حمر، ويف فَِخذ: عضد، ويف حمر: وذلك قولك يف عضد

  .كرم : علَم، ويف كرم: والفعل تقول يف علم



املربد-املقتضب  49  

وال جيوز يف مثل ذهب أن تسكن، وال يف مثل مجٍل، ال يسكن ذلك امسا وال ِفعال، خلفة الفتحة، وثقل 
: هذا زيد، ومررت بزيد، وتبدل يف النصب من التنوين ألفا تقول: الكسرة والضمة، أال ترى أنك تقول

يا فىت، وال حترك الياء هذا قاٍض فاعلم، ومررت بقاٍض : زيدا، ألن الفتحة ال عالج فيها، ولذلك تقول
رأيت قاضيا، وتفسري هذا يف باب مصطفون مبا يزيده : وتقول. املكسور ما قبلها بضمة وال كسرة

  .إيضاحا 

  هذا باب جمع األسماء المعتلة عيناتها

  وما يلحقها مما هو صحيح إذا زيدت فيه حروف اللين 

ة اليت ال زوائد فيها وما يلحقها من الزوائد وجيب التصدير يف هذا الباب أن نبداً بذكر األمساء الصحيح
  .اليت تسمى امللحقة، والزوائد غري امللحقة، واجتماع اجلمع، والتصغري

اعلم أن األمساء إذا كانت على أربعة أحرف أصلية، أو فيها حرف مزيد، فإن مجعها على مثال تصغريها 
  .يف األصل، فإن خرج من ذلك شيٌء فلعلة موجبة

ا على مثال جعفر، أو قمطر، أو جلجل، فإن تصغريه جعيفر، وقميطر وجليجل ؛ ألن العدد إذا مجعت امس
  .أربعة، وتصغري األربعة على مثال واحد، اختلفت حركته، أو اتفقت، زائدا كان أو أصليا

رغيف ويف عجوز، عجيز، ويف مثل ذلك جدول جديل، : فاألصلية ما قدمنا، والزوائد يف قولك رغيف
والقلب . وأسيود. أسيد: جديول، ألا متحركة، وإن كانت زائدة كما قلت يف أسود: توإن شئت قل

: جداول، كما تقول: أجود ، ألن واو جدول ملحقة، وامللحق حكم األصلي ؛ أال ترى أنك تقول

  .أساود

 وإن كانت األربعة مستوية يف التصغري على اختالف حركاا، ألن التصغري مثال خيرج إليه، كما أن

عمري، وكذلك عمرو، : الثالثة على مثال واحد، وإن اختلفت حركاا، أال ترى أنك تقول يف عمر
  .وكذلك مجل، ومعى، وكل ما كان من الثالثة

  .وإن كان االسم على مخسة أحرف أصلية، أو فيها زائدة، فإن التصغري على ما كان يف األربعة

رية وإن كانت من األصل، ألن التصغري تناهى سفريج، وحتذف الالم األخ: تقول يف تصغري سفرجل
  .دوا

قليسية إن حذفت النون، وقلينسة إن حذفت الواو، ألن الزيادتني إذا استوتا : وتقول يف تصغري قلنسوة
  .كنت يف حذف إحدامها باخليار أيها شئت
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 يف اجلمع فإن كانت إحدامها لإلحلاق أو لعالمة أقررا وحذفت األخرى، إال أنه جيوز لك العوض
والتصغري من كل ما حذفت، وذلك أنك إذا صغرت امسا على مخسة ورابعة أحد احلروف الثالثة املصوتة 

وذلك قولك يف مثل دينار . وهي الياء، والواو، واأللف، فإن مجعه وتصغريه غري حمذوف فيهما شيء
سراحيب، وسرحييب، : حوبقناديل وقنيديل، ويف سر:دنانري إذا مجعت، ودنينري إذا صغرت، ويف قنديل 

براذين وبريذين، تقر الباء ياًء، وتقلب الواو واأللف إىل الباء، ألن كل واحدة منهما تقع : ويف برذون
  .ساكنة بعد كسرة

فتجعل هذا الياء عوضا مما . سفاريج: سفرييج إن شئت ويف اجلمع: والعوض أن تقول يف تصغري سفرجل
م شيئا، فهذا غري ممتنع فعلى هذا تقول يف قلنسوة فيمن حذف حذفت، ودليال على أنك حذفت من االس

  .قلينيسة وقالنيس: النون، قليسية وقالسي، ومن حذف الواو قال

إن تصغريه من باب مجعه، فإمنا تأويل ذلك أنك إذا مجعت زدت : فأما قولنا فيما كان على أربعة أحرف
 عوضت يف اجلمع، وإن تركته حمذوفا يف حرف اللني ثالثا، وكسرت ما بعده، فإن عوضت يف التصغري

  .أحدمها فكذلك هو يف اآلخر، ألنك إذا صغرت أحلقت حرف اللني ثالثا، وكسرت ما بعده

والفصل بني التصغري واجلمع، أن أول التصغري مضموم، وأول اجلمع مفتوح، وحرف لني اجلمع ألف، 
  .وحرف لني التصغري ياء

األصل أن : ضوارب ؟ قيل له: ضويرب، وأنت ال تقول يف مجعه: فما بالك تقول يف ضارب: فإن قلت
  .ضوارب: ضوارب، ولكنه اجتنب للبس بني املذكر واملؤنث ألنك تقول يف مجع ضاربه: يقال يف مجعه

وما كان من باب فاعٍل فإمنا هو اسم مبين من الفعل، أو على جهة النسب، فأما ما كان من الفعل منه 
  .وقاتل، وشامتضارب، : فهو الباب، حنو

    

أي ذو فرس، وذو درع، وذو نبل، وليس : وأما ما كان على جهة النسب فنحو فارس، ودارع، ونابل
  .فيه فَعل فهو فاِعل

  .وما كان للمرأة فعلى هذا، حنو ضربت، وشتمت، وقتلت

نية املذكر يف فلما كان مجع فاعلة فواعل اجتنبوا مثل ذلك يف املذكر، وعدلوا به عن هذا الباب، لكثرة أب
  .اجلمع

  .ولو احتاج إليه شاعر لرده إىل األصل فجمعه على فواعل

وكذلك هالك يف اهلوالك ملا . فوارس، إذ كان مثل هذا مطرحا من املؤنث: أال تراهم قالوا يف مجع فارس
  : قال الفرزدق حيث احتاج إليه. أردت اجلنس كله
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  كس األبصارخضع الرقاب نوا  الرجال رأوا يزيد رأيتهم وإذا

  هذا باب جمع ما كان على أربعة أحرف وثالثه واو، أو ياء، أو ألف 

 -فما كان من ذلك أصال، أو ملحقا باألصلي، أو متحركا يف الواحد، فإنه يظهر يف اجلمع وذلك قولك 

أساود إذا مجعت أسود، وأصايد إذا مجعت أصيد، وقد  " -فيما كان أصال وكان متحركا يف الواحد 
  .ت كل واحد منهما امساجعل

: قساور، ويف عثري: جداول، ويف قسور: وأما ما كان متحركا يف الواحد وهو زائد فقولك يف جدول

  .عثاير

مبايع، ألنه : مقاول، ألنه من القول، ويف مباع: وأما ما كان أصال وهو ساكن يف الواحد فقولك يف مقال
  .من البيع

  : ال الفرزدقيزايد، ق: وإن مجعت يزيد اسم رجل قلت

  جرير وال مولى جريٍر يقومها  لقوام مقاوم لم يكن وإني

فإن مجعت امسا على أربعة وثالثه حرف لني زائد ساكن، فإنك مز ذلك احلرف يف اجلمع وذلك قولك 
  .صحائف: عجائز، ويف صحيفة: رسائل، ويف عجوز: يف رسالة

ا وقعت إىل جانب ألف ومل تكن متحركة، وال وإمنا فعلت ذلك، ألن هذه األحرف ال أصل هلا، فلم
دخلتها احلركة يف موضع أبدلت ملا قبلها، مث حتركت كما حترك اللتقاء الساكنني، فلزمتها اهلمزة، كما 

  .لزمت قضاًء، ملا سنبينه يف موضعه إن شاء اهللا

هلا، كما ذكرت لك يف فأما معيشة فال جيوز مهز يائها، ألا يف األصل متحركة، فإمنا ترد إىل ما كان 
  .صدر الباب

فأما قراءة من قرأ معائش فهمز فإنه غلط، وإمنا هذه القراءة منسوبة إىل نافع بن أيب نعيم، ومل يكن له علم 
  .بالعربية، وله يف القرآن حروف وقد وقف عليها

فِْعلة، مصائب إمنا هو غلط، وإمنا اجلمع مصاوب، ألن مصيبة م: وكذلك قول من قال يف مجع مصيبة
  .فعلى هذا جيري وما أشبهه

  هذا باب ما كانت عينه إحدى هذه األحرف اللينة

  ولقيها حرف لين 
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  .سيد و، وميت، وهين ، ولين، ألن هذا البناء إمنا هو فَيِعل من ياٍء أو واو: وذلك حنو

  .لين فمن الياءفأما ذوات الواو منه فهين، وميت، وسيد، ألنه من ساد يسود، ومات ميوت، وأما 

واحلكم فيهما واحد يف بنائهما على باب فَيِعل، ألما مشتركان يف العلة، فخرجا إىل باب بواحد خالفاً 
على الصحيح وذاك أنه ال يكون يف الصحيح فَيِعل، إمنا نظري هذا البناء من الصحيح فَيعل حنو رجل جيدٍر 

  .وزينب، وخيفق

  .ه ما ذكرت لك من الصحيحفهذا البناء من املعتل نظري

  .وقد يكون للمعتل البناء الذي له نظري من الصحيح على غري لفظه، ويكون له البناء ال يقابله فيه الصحيح

: فمما كان من املعتل على خالف لفظه يف الصحيح سوى ما ذكرت لك قوهلم يف فاِعٍل من الصحيح

  .وعلَمةفَعلَة، حنو كاتب وكتبة، وحافظ وحفَظَة، وعامل 

قضاة، وراٍم ورماة وغاٍز وغزاة، وشاٍر : ونظري هذا من املعتل فُعلَة مضموم األول، وذلك قولك يف قاٍض
  .وشراة

كان كينونة، وصار صريورة، فأصل هذا إمنا هو فَيعلولة، : وما كان للمعتل خاصةً دون الصحيح قوهلم
إمنا وزنه فَعلُول، ألن اللفظ على ذلك، قيل : قال قائلفإن . وال يكون فَيعلُول إال يف ذوات الواو والياء

الدليل على أنه ليس ٍبفَعلُوٍل وأنه على ما ذكرنا أنه ليس يف الكالم فَعلُولٌ بفتح الفاء، وأنه لو كان : له
د على ما وصفتم لكان اللفظ كَونونة، ألنه من الواو، ولكنت تقول يف قيدود، قودود بالواو، ألنه من القو

هين، وكذلك مجيع بابه، استثقاال للتضعيف : ميت، ويف هين: ولكنه ملا كان جيوز لك أن تقول يف ميت
قيدود، وكينونة، وكان األصل كينونة ؛ : يف حروف العلّة جعلت احلذف فيما كثر عدده غالباً، فقلت

لقلب ما لزم يف سيد ؛ ألن كما أن أصل سيد سيود، ألنه فيِعل من ساد يسود، فلزم فيه من اإلدغام وا
  .صدور هذه األمساء كسيد، وإن كانت مفتوحة

    

فإذا مجعت سيدا، أو ميتا، أو ما كان مثلهما، فإن النحويني يرون مهز املعتل الذي يقع بعد األلف وذلك 
شة ما باهلم مهزوا، وإمنا هي عني، وقد تقدم شرطهم يف باب معي: سيائد، وميائت، فإن قال قائل: قولك

أنه ال يهمز موضع العني، وإمنا يهمز ما كان من هذا زائدا ؟ فإن قوهلم يف هذا إمنا هو اللتقاء هذه 
احلروف املعتلة، وقرب آخرها من الطرف، وألم جعلوا هذه األلف بني واوين أو ياءين وواو، فالتقت 

 ال يثبت فيه واو وال ياء ثالثة حرف كلها لينة، فكأا على لفظة واحدة وقربت من الطرف، وهو موضع
بعد ألف، وإمنا تقلب كل واحدة منهما مهزة، ففعلوا هذا ملا قبلها، ولقرا من الطرف، أال ترى أن 

قولك غزاء، وسقّاء، وإمنا مها من غزوت، وسقيت، فكانتا : الواحدة منهما إذا كانت طرفا أبدلت وذلك
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  .ياًء، أو واوا

  .وكذلك مجيع هذا الباب

: طواويس، ويف بياع: ن وقع بينها وبني الطرف حرف صحيح مل مز وذلك قوهلم يف طاووسإ: وقالوا

  .وال تكون إال ذلك، لبعدمها من الطرف، كما ال يكون يف باب قضاء وسقاٍء إال اهلمز. يباييع

  .فهذا قول مجيع النحويني فيما تباعد من الطرف

سن األخفش كان اليهمز من هذا الباب إال ما وأما مذ ذكرنا من باب مجع سيد، وميت فإن أبا احل
  .أوائل: - وزنه أفعل ففاؤه من لفظ عينه -كانت األلف فيه بني واوين، حنو قولك يف أول 

فيجعل علته يف مهز الواو، لقرا من الطرف . قَوائل، وجواِئل: وكذلك يقول يف فَوعل من قلت، وجلت
فكان جيعل همز األخرى من هذا الباب . ن أوال مهزت األوىل منهمانظريا ملا ذكرناه أنه إذا التقت الواوا

وإن كانت األلف قد حالت الجتماع الواوين والقرب من الطرف وال يرى مثل ذلك إذا . واجباً
  .ألنه لو التقت الياءان، أو الياء والواو مل يلزمين مهز: أو ياء، وواو، ويقول. اجتمعت ياءان

 ال خيتلفون يف إجراء الياء، والواو، والياءين جمرى الواوين يف هذا الباب، كما والنحويون أمجعون غريه
  .صدرنا به يف أول الباب

رائي : ألم جييزون يف النسب إىل راية، وغاية. وعلّتهم يف ذلك ما وصفنا من التقاء املتشاة وذلك
فيه فلذلك ذكرنا أحد وجوهه ليستقصى وغائي، فيهمزون الجتماع الياءات إن شاءوا، وهلذا باب نذكره 

  .يف موضعه إن شاء اهللا

والقول البين الواضح قول النحويني القول أيب . وإمنا أخرنا تفسري هذا، ليقع بابا على حياله مستقصى
احلسن األخفش، أال ترى أنه يلزمك من مهز الياء إذا وقعت طرفا ما يلزمك من مهز الواو إذا وقعت طرفاً 

  .ف، وأن الياء والواو تظهران إذا وقع اإلعراب على غريمها، حنو سقاية، وشقاوةبعد األل

  .وليس هذا من باب ما يقع من مهز الواو إذا لقيها واو أول الكلمة وال مما يناسبه

وهذا يدل على أنه من أجل األواخر، . والدليل على ذلك أما مجيعا إذا تباعدتا من الطرف مل يكن مهز
  .ألوائلال من أجل ا

  .طواويس: كياييل، فلم مز، كما تقول: كيال لقلت يف اجلمع: ولو بنيت مثل فَيعال من كلت فقلت

  هذا باب الجمع على وزن فعل وفعال مما اعتلت عينه

اعلم أن ما كان من هذا من ذوات الواو فإن األجود فيه أن تصح الواو وتظهر، وذلك قولك على قول 
  .وكذلك مجيع هذا الباب. صوم، وقائل قُول: هد يف صائمش: من قال يف مجع شاهد
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وذلك أنك تقول يف مجع . وقد جيوز أن تقلب الواو ياًء وليس بالوجه، ولكن تشبيها مبا اعتلت المه
  .عىت ال يصلح غريه إذا كان مجعا: عاٍت

صيم، وقائل : مفلما كان هذا الباب يقرب من الطرف جاز تشبيهه ذا الذي هو طرف فتقول يف صائ
  .والوجه ما ذكرت لك أوال، وإن هذا تشبيه وجماز. قُيل

صائم وصوام، : فإن بنيته على فُعال ظهرت الواو، ومل جيز إالّ ذلك، لتباعدها من الطرف، وذلك قولك
  .وقائل وقوال

  .وهذا كنحو ما ذكرت لك يف اجلمع الذي قبله يف صحته إذا تباعد من الطرف

  . على األصل- وفُعال - فُعل -من الياء فجاٍر يف البابني مجيعا فأما ما كان 

  .قوم بيع، وبياع، يكون إال ذلك: تقول

وكذلك إن بنيت واحدا من الواو على فُعل مل جيز القلب، ألن الوجه فيما اعتلت المه فكانت واوا 
  ". وعتوا عتواً كبرياً "قال اهللا عز وجل . عتا يعتو عتوا: الثبات يف الواحد، حنو قولك

رجل حول قُلّب، ال : رجل قُول، كما تقول: فالواحد إذا كان الواو فيه عينا الزم ملوضعه، وذلك قولك
  .يكون إال ذلك

     هذا باب 

  ما كان من الجمع على فعله

رى على اعلم أن كل ما كان من هذا اجلمع من بنات الياء، والواو اللتني مها عينان فإن الياء منه جت
  .أصلها، والواو إن ظهرت يف واحدة ظهرت يف اجلمع

  .عود وِعودة، وثَور وِثورة: فأما ما ظهرت فيه فقولك

ِثيرة فله علة أخرناها، لنذكرها يف : ِدميه وِديم، وقامة وِقيم فأما قوهلم: وأما ما قبلت فيه يف الواحد فقولك
  .موضعها إن شاء اهللا

  ان على فعل من ذوات الياءهذا باب جمع ما ك

  والوا اللتين هما عينان 

  .فرخ وأفراخ، وزند وأَزناد: فأدىن العدد فيه أَفْعال إذ كان يكون ذلك يف غري املعتل، حنو

صوت وأَصوات، وحوض وأَحواض، ثوب وأَثواب وما كان من الياء : فأما ما كان من الواو فنحو قولك
  .، وقَيد وأَقيادفشيخ وأَشياخ، وبيت وأَبيات
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  .فإذا جاوزت الثالثة إىل العشرة فقد خرجت من أدىن العدد

ثوب وثياب، وحوض وحياض، وسط وسياط، تنقلب : وذلك قولك. فما كان من الواو فبابه ِفعال
  .ابلواو فيه ياًء، لكسرة ما قبلها، وألا كانت يف الواحد ساكنة

  .طويل وِطوال، وما كان مثله: حنو قولكفإن كانت يف الواحد متحركة ظهرت يف اجلمع، 

أما ما كان من الياء فإنك تقول فيه إذا جاوزت أدىن العدد فُعول ألن فُعول، وِفعال يعتوران فعل من 
كَعب وكُعوب، وفلس وفلوس، ويكونان معا يف الشيء الواحد، حنو ِكعاب : الصحيح، وذلك قولك

  .وكعوب، وِفراخ وفُروخ

شيخ : و بِفعال كراهية الضمتني مع الواو خصت الياء بفُعول لئال يلتبسا وذلك قولكفلما استبدت الوا
  .وشيوخ، وبيت وبيوت، وقَيد وقُيود

فلم مل يفصل بينهما يف العدد األقل ؟ فإن اجلواب يف ذلك أما تظهران يف أَفْعال، فتعلم : فإن قال قائل
 واحد منهما بني من صاحبه، كما كان يف بيت، فكل. أبيات، وأحواض: الواو من الياء، وذلك قولك

  .وحوض

وإن احتاج شاعر فجمع ما كان من باب فَعٍل، وحنوه على أَفْعٍل جاز ذلك، ألن باب فَعل كان يف 
  : كَلْب وأَكْلُب، وكَعب وأَكْعب، وكذلك ما كان نظريا هلذا إذا اضطر ؛ كما قال: الصحة َألفْعل، حنو

  ثوبالكل عيٍش قد لبست أ

  : ومثل ذلك عني وأعني، وأعيان جيد على ما وصفت لك ؛ قال

  دالص كأعيان الجراد المنظّم  ولكنني أغدو علي مفاضةٌ

  : ومثل أعني، وأثوب قوله

 أنعتهن آيراً وكمرا  أنعت أعياراً رعين الخنزرا

  : ومثل أعيان قوله

  اقيرففي البطون وقد راحت قر  يا أضبعا أكلت آيار أحمرٍة

  هذا باب ما يصح من ذوات الياء والواو

  لسكون ما قبله وما بعده 

فال جيوز أن تغري . وقال، وبايع، ألن قبل الياء والواو ألفا، فلو قلبتها لصرت إىل علة بعد علة: وذلك حنو
  .حرف اللني بطرح حركته على ما قبله، إذا كان الذي قبله من حروف اللني 
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رجل قُول، وقوم قُوال، ورجل : وذلك قولك. عل، وفُعال، وفَعال، وأَفْعالومن ذلك ما كان على فُ
  .وكل ما سكن ما قبله من هذا املنهاج ومل نذكره فهذا قياسه . وأحوال. وكذلك أقياد. قَوال، وبياع

لفدان فإمنا صححن ألن وهي حديدة تكون يف ا: أَهِوناء، وأَبنياء، وأَخِونة، وأَعينة مجع عيان: وأما قوهلم
  .أوهلن زيادة الفعل، فصححن، ليفصل بني اإلسم والفعل 

  .وقد مضى تفسري هذا 

  .ومن هذا الباب ساير، وتساير القوم، وتقاولوا، وتبايعوا 

  .كل جيري جمرى واحداً، وكل ما مل نذكره فهذا جمراه إذا كان على هذا 

  هذا باب ما اعتل منه موضع الالم

 ما كان من هذا على فَعلَ فكان من الواو فإن جمرى بابه يفْعل، ال جيوز إال ذلك، لتسلم اعلم أن كل
  .غزا يغزو، وعدا يعدو، وهلا يلهو : وذلك قولك. الواو ؛ كما ذكرت لك يف باب ما اعتلت عينه

رمى يرمي، :  حنووذلك. فإن كان من الياء على يفِْعل ؛ ألن تسلم الياء ؛ كما ذكرت لك يف باب العني
هذا قاٍض فاعلم ؛ : وقضى يقضي، ومشى ميشي وتعتل الالم فتسكن يف موضع الرفع منهما، كما تقول

  .ألن الضمة والكسرة مستثقلتان يف احلروف املعتلة 

أريد أن ترمي يا فىت، وأن : وذلك كقولك. فأما يف النصب فتحرك الياء، ملا قد تقدمنا بذكره يف الفتحة
  .رأيت قاضياً، وغازياً : لم كما تقولتغزو فاع

    

فإن حلق شيئاً من هذه األفعال اجلزم فآية جزمها حذف احلرف الساكن ؛ ألن اجلزم حذف فإذا كان 
مل يغز، ومل يرِم، : تقول. آخر الفعل متحركاً حذفت احلركة، وإذا كان ساكناً حذف احلرف الساكن

  .مل خيش : كما تفعل باأللف إذا قلت

شِقي الرجل، : م أن فَِعلَ يدخل عليهما ومها المان ؛ كما دخل عليهما ومها عينان وذلك قولكواعل
  .وغَِبي من الشقوة، والغباوة، وخِشي يا فىت من اخلشية 

فإن أردت نصبه تركته مسكّناً ؛ المتناع األلف من احلركة ؛ . يفْعل لزمه يخشى، ويرضى: فإذا قلت
  .ثىن فال حيرك رأيت امل: كما تقول

  .وإن أردت اجلزم حذفتها ؛ كما وصفت لك من حكم هذا الفعل 

  هذا باب ما لحقته الزوائد من هذه األفعال
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واألصل عطا يعطو، إذا . ناول: أعطى الرجل ومعناه: اعلم أن الزوائد تلحقها كما تلحق الصحيح فتقول
  .ريته غزا الرجل، وأغزيته، وجرى الفرس، وأج: تناول ؛ كما تقول

ويكون على استفْعلَ، وفاعل، وافْعوعل، ومجيع أبنية الفعل، إال أنك إذا زدت يف الفعل فصارت ألفه 
يفْعل فيما فيه الزيادة من هذا الباب : خلروج بنات الواو إىل الياء ؛ ألنك إذا قلت: رابعة استوى البابان

: ميزان ؛ لسكوا، وكسرة ما قبلها، وذلك قولكانكسر ما قبل الواو، فانقلبت ياًء ؛ كما تنقلب واو 

  .يغزى، ويعِدي، ويستغزى وحنو ذلك 

  .دِعي، وغُِزي فتقلب الواو ياًء : فعلى هذا جيرى أغزيت، واستغزيت ؛ كما أنك تقول

خر لئال مها يدعيان، ويغزيان ؛ ألن الفعل إذا لزم يف أحد وجهيه شيء اتبعه اآل: وتقول يف املضارع
  .خيتلف، إذ كان كل واحد منهما يبىن على صاحبه 

. ما بال ترجى، وتغازى يرجعان إىل الياء وليس واحد منهما يلحقه يف املضارع كسرة: فإن قال قائل

  .تعازينا، وترجينا ؟: ترجى يترجى، وتغازى يتغازى، فلم قلت: ألنك تقول

  . بعد أن انقلبت الواو ياء ألن التاء إمنا زادت: قيل

  .رجى يترجى، وغَازى يغازى، مث حلقت التاء : أال ترى أنك تقول

تغازى زيد حىت : والدليل على ذلك أن غازى ال يكون من واحد، ويتغازى على ذلك ال جيوز أن تقول
  .وعمرو، وما أشبهه : تقول

بناء األسماء على هذه األفعالباب هذا   

  ير المزيد فيها ؛ وذكر مصادرها، وأزمنتها، ومواضعها المزيد فيها وغ

. اعلم أن كل اسم بنيته من ِفعل من هذه األفعال اليت هي فَعلَ فبناء االسم فاعل ؛ كما جيري يف غريها

  .هذا خاٍش فاعلم : هذا راٍم يا فىت ومن خشيت: هذا غاٍز فاعلم ومن رميت: فتقول من غزوت

مل يغز، ومل يرِم : هو يغزو، ويرمي فأسكنتهما يف موضع الرفع، وقلت: ذا قلتواعتالله كاعتالل ِفعله إ
هذا غاٍز، : والعلة يف فَاِعل أنك تسكن الياء يف موضع الرفع واخلفض، فتقول. فحذفتهما يف موضع اجلزم

  .ومررت بغاٍز، وكذلك حكم كل ياٍء انكسر ما قبلها وهي خمفَّفة 

لن يغزو، : ت قاضياً، وغازياً خلفة الفتحة ؛ كما كانت تقول يف الفعلرأي: فأما يف موضع النصب فتقول
  .ولن يرمي يا فىت، فتحرك أواخر األفعال بالفتح، ملا قد تقدم تفسريه 

وكلما زاد من هذه األفعال شيٌء فقياسه قياس غريه من الفعل الصحيح، إال أنك تسكن آخره يف الرفع 
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 إذا بنيت من -وذلك قولك . حه يف النصب على ما وصفت لكواخلفض، كما كان اعتالل فعله، وتفت
  .أعطى وأغزى، وهن يعطي، ويغزي، ولن يعطي، ولن يغزي : -هذا الفعل شيئاً على أَفْعل 

  .فعلى هذا جمرى مجيع هذه األفعال . وكذلك استعطى، وهو يستعِطي، ولن يستعطي، ورأيت مستعطياً

سماًمن بنى من هذه األفعال اباب هذا   

رمياً فاعلم على : على فَِعيل، أو فَعول، أو ِفعال، أو فَعلَل، وما أشبه ذلك اعلم أنك إذا قلت من رميت
تلتقي يف آخره ياءان يذهب إحدامها التنوين ؛ اللتقاء . رماٍي فاعلم: مثال جعفر فأردت مجعه فإنك تقول

قاء الساكنني ؛ ألن الياء ساكنة، ويلحقها قاٍض فاعلم حذفت الياء اللت: الساكنني ؛ كما أنك إذا قلت
  .التنوين وهو ساكن ؛ فتذهب اللتقاء الساكنني 

فإذا قلت من هذا شيئاً أصله . بعري معٍي وإبل معاٍي ؛ ألنك إمنا جئت بعد األلف حبرف أصلي: وتقول
  .احلركة مل يلزمك يف اجلمع مهزه 

  .ا عينان وقد مضى تفسري هذا يف باب الياء والواو اللتني مه

    

أن تبدهلا : كل ما كان آخره ياًء قبلها كسرةٌ. إبل معايا فليس هذا الزماً، ولكنه جيوز ذلك: وأما قوهلم
  .ِمدرى ومدارى، وعذراُء وعذَارى : ألفاً بأن تفتح ما قبلها، وذلك قوهلم

ا، ألن الفتحة واأللف، واألصل مداٍر وعذاٍر، ولكنه جاز ذلك على ما وصفن. وكذلك كل ما كان مثله
أخف من الكسرة والياء، ومل ختف التباسا، ألنه ال يكون شيٌء من اجلمع أصل بنائه فتح ما قبل آخره، 

 ،ولذلك مل جيز يف مثل راٍم فاعلم أن حتمله على الفتح وتثبت مكان يائه ألفاً ؛ ألنه كان يلتبس برامي
  .له التباس وغازى، فهذا جائز هناك، ممتنع يف كل موضع دخ

فإن بنيته بناء فَِعيلة، أو فَِعيل الذي يكون مؤنثاً، أو ما كان مجعه كجمعها لزمك اهلمز، والتغيري، من أجل 
  .كما ذكرت لك يف باب صحائف، وسفائن : الزيادة

وكذلك ِفعالة، وفُعالة، وفَعول، وكل مؤنث على أربعة أحرف ثالث حروفه حرف لني وما مجعته على 
  .مجعه 

هذا قضائي فاعلم، : رمايا، وقضية قضايا وكان األصل: ذلك قولك إذا مجعت مثل رمية أو رمايةو
صحائف، فكرهوا اهلمزة، والياء، والكسرة، فألزموه بدل األلف، ومل جيز إال : ورمائي فاعلم ؛ كقولك

، فلما أبدلت ذلك ؛ ألنه قد كان جيوز فيما ليست فيه هذه العلة، فلما لزمت العلة كان البدل الزماً
وقعت اهلمزة بني ألفني، فأبدلوا منها ياًء، ألن خمرج اهلمزة يقرب من خمرج األلف، فكان كالتقاء ثالث 
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  .مطايا، وركايا : ألفات، فلذلك قالوا

وسنبني ذلك بعد فراغنا من . ولو اضطر شاعر لرده إىل أصله ؛ كرد مجيع األشياء إىل أصوهلا للضرورة
  .الباب إن شاء اهللا 

ال مز يف التباعد . رمايي، وغزاوي: رميي، وغزوي، ويف اجلمع: وتقول يف فُعلُول من رميت، وغزوت
فُعالة، : من الطرف خاصة فإن قلت فَِعيلة مما المه مهموزة، أو ما يلحقه يف اجلمع ما يلحق فَِعيلة ؛ حنو

  .خطايا : إن مجعتها قلتخطيئة، ف: وذلك قولك. وِفعالة وفَعولة اعتل اعتالل ما وصفت لك

. خطَاِئيء فاعلم، فأمبلت إحدى اهلمزتني ياء، لئال تلتقي مهزتان: وكان أصلها أن تلتقي مهزتان فتقول

  .فلما اجتمعت مهزة وياء، خرجت إىل باب مطية وما أشبهها

  .واعلم أن كل ما ظهرت الواو يف واحدة فإا تظهر يف مجعه 

ك الواو، ولكنك تبدل من مهزته واوا ؛ لتدل على ظهور الواو يف الواحد، ليس إن اليت تظهر يف اجلمع تل
وذلك يف قولك يف . إذ كان قد جيوز أن تبدل اهلمزة واوا يف الباب الذي قبله، وإن كان االختيار الياء

  .هراوى : أداوى، وهراوة: داوة

وليس القول . مطاوى: ةفهذا عندهم على قياس من قال يف مطي. شهاوى. وقد قال قوم يف مجع شهية
  .وهو مذهب أكثر النحويني . عندي ما قالوا، ولكنه مجع شهوى

وكان اخلليل يرى يف هذا اجلمع الذي تلتقي فيه علتان من باب مطايا، وأداوى، الذي جتتمع فيه مهزة، 
 وكذلك. وحرف علة القلب ؛ كما كان يرى يف باب جاء ذلك الزماً، إذ كان يكون يف غريه اختيارا

شواٍع على القلب أن يكون هذا الزماً فيما اجتمعت فيه ياء، : هذا الباب، إذ كنت تقول يف شوائع
  .ومهزة 

  : قال الشاعر 

  ضربت على شُزٍن فهن شواعي  أوالها كعاب مقامٍر وكان

  .خطائي، فاعلم ؛ ألا اهلمزة اليت كانت يف الواحدة : فكان يقول يف مجع خطيئة

 يف الواحد مل يلزمها يف اجلمع تغيري ؛ ألن اجلمع مل جيلبها، أال ترى أنك لو مجعت وإذا كانت اهلمزة
ألنك إمنا ودت اهلمزة اليت كانت يف الواحدة وكذلك لو بنيت فَعلَل من . إال جواٍء فاعلم: جائية مل تقل

  .جيأَى، وتقديرها جيعى: جاء يا فىت لقلت

ة مل تعرض يف مجع، إمنا كانت يف الواحد كالفاء من جعفر، جياٍء فاعلم ؛ ألن اهلمز: فإن مجعت قلت
  .جعاِفر : فقلت يف اجلمع كما قلت
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  .إن التغيري إمنا يلزم اجلمع إذا كان اهلمزة جمتلباً فيه، ومل يثن يف واحده : فهذا أصل هذا الباب

ى ال على صحار: مدارى، ويف صحراٍء: وكان اخلليل جييز خطايا، وما أشبهه على قوهلم يف مدرى
أال ترى أنه إذ أثبت األلف أبدل من اهلمزة ياًء، كما يفعل ؛ لئال تقع . األصل، ولكنه يراه املخفة أكثر

  .مهزة بني ألفني لشبه اهلمزة باأللف 

واعلم أن الشاعر إذا اضطر رد هذا الباب إىل أصله وإن كان يرى القول ألول، ألنه جيوز له للضرورة أن 
  : رد، ألنه األصل كما قال ردد يف موضع : يقول

  الحمد هللا العلي األجلِل

  : وكما قال 

  أني أجود ألقواٍم وإن ضننوا

    

فإذا اضطر إىل الباء املكسور ما قبلها . وجيوز له صرف ما ال ينصرف ؛ ألن األصل يف األشياء أن تنصرف
  : ياتى أن يعرا يف الرفع واخلفض فعل ذلك ؛ ألنه األصل ؛ كما قال ابن الرق

 إال لهن مطلب يصبحن  ال بارك اهللا في الغواني هل

  .ألن غواين فواعل، فجعل آخرها كآخر ضوارب 

  : وقال اآلخر 

 رأتني خلفا مقلوليا لما  قد عجبت مني ومن يعيليا

ا فإمن. ألنه ملا بلغ بتصغري يعلى األصل صار عنده مبرتلة يعلم لو مسيت به رجالً ؛ ألنه إذا مت مل ينصرف
  .انصرف باب جواٍر يف الرفع واخلفض، ألنه أنقض من باب ضوارب يف هذين املوضعني 

لو مسيت به امرأة النصرف يف الرفع واخلفض ؛ ألن التنوين يدخل عوضاً مما حذف . وكذلك قاٍض فاعلم
  .منه 

  .فأما يف النصب فال جيرى ؛ ألنه يتم فيصري مبرتلة غريه مما ال علة فيه 

:  أال جيريه، ولكنه يقول- إذا حرك آخره يف الرفع واخلفض -اعر إىل مثل جواٍر فحقه فإن احتاج الش

  : مررت جبواري كما قال الفرزدق 

 عبد اهللا مولى مواليا ولكن  فلو كان عبد اهللا مولى هجوته

  .فإمنا أجراه للضرورة جمرى ما ال علة فيه 

  :  فيصري مبرتلة غريه مما ال علة فيه ؛ كما قال فإن احتاج إىل صرف ما ال ينصرف صرفه مع هذه احلركة،
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  جيشٌ إليك قوادم األكوار  قصائد وليركبن فلتأنينك

  : موىل مواليا قد جعله مبرتلة الصحيح ؛ كما قال جرير : أال ترى أنه يف قوله

 ترى منهن غُوٌل تغوُل ويوماً  فيوماً يجارين الهوى غير ماضٍي

  : وقال الكميت 

  تأزر طوالً وتلقى اإلزارا  دي في ملعٍبدوا خريع

  : فأما قوله . من أن الشاعر إذا اضطر رد األشياء إىل أصوهلا: ويكفيك من هذا كله ما ذكرت لك

  سماء اإلله فوق سبع سمائيا

أنه مجع مساًء على فعائل، والذي يعرف من مجعها : أحدمها: فإنه رد هذا إىل األصل من ثالثة أوجه 
  .مساوات 

مسايا، ألن اهلمز يعرض يف اجلمع بدالً من األلف : أنه إذا مجع مساًء على فعائل فحقه أن يقول: والثاين
فتصري الواو ياًء . الزائدة يف فَعال وترجع الواو اليت هي مهزة، يف مساٍء، ألن مساًء إمنا هو فَعال من مسوت

مهزة، وياء، فيلزم التغيري كما ذكرت لك، لكسرة ما قبلها، كما صارت واو غزوت ياًء يف غاٍز، فتلقى 
فردها للضرورة إىل مسائيا مث فتح آخرها وكان حق الياء املنكسر ما قبلها أن تسكن، فإذا حلقها التنوين 

  .حذفت اللتقاء الساكنني، فحرك آخرها بالفتح، كما يفعل بالصحيح الذي ال ينصرف 

  .، ومنعها الصرف مجعها على فعائل، وتركها ياًء: فهذه ثالثة أوجه

وأما ما كان من هذا الباب كأول يف بابه ِفعلَّته يف اهلمز كعلة أول، إال أن اهلمز يلزم ذوات الياء، والواو، 
  .والتغيري 

  .اللفظان سواء : وكذلك فَعلَل. حيا: تقول يف فَعل من حييت

تح ما قبل الياء اليت هي الم وهي  ؛ كما ثقلت عني قطَّع، فانف- وهي ياء -فأما فعل فإنك ثقلت العني 
  .يف موضع حركة، فانقلبت ألفا 

. فأما قوهلم بقَّم فإنه اسم أعجمي. وال يكون اسم على مثال فَعل إال أن تصوغه معرفةً، فتنقله من فعل

لم فلو مسيت به رجالً مل تصرفه يف املعرفة ؛ ألنه وقع من كالم العرب على مثال ال تكون عليه األمساء، ف
  .يكن بأمثل حاالً من عريب لو بنيته على هذا املثال 

  . فإمنا هو فعل منمقول، وهو غري منصرف يف االسم - للعنرب بن عمرو بن متيم -خضم : فأما قوهلم

وأما فَعلَلٌ من . مث نعود من القول إىل الباب. وهذا شيء ليس من هذا الباب، ولكن ملا ذكر وصفنا حاله
  .ساكنة، والالمان متحركان، فأدغمت العني يف الالم األوىل، وأبدلت الثانية ألفا حييت فإن العني 
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  .قرادذ : فعالل ؛ كما قلت يف قردذ: فإن مجعت فعلَل فتقدير مجعه

ليس من . سالمل وأيهما مجعت يلزمه اهلمز: وإن مجعت فَعل فتقدير مجعه فَعاِعل ؛ كما تقول يف سلَّم
  .كن اللتقاء حرفني معتلني، األلف بينهما كما ذكرت لك يف أوائل أجل أن فيه زائداً، ول

فعاعل : وكذلك لو قلت. مطايا: وكان األصل حيائي، فلزم ما لزم مطية يف قولك. حيايا: فتقول فيهما
  .جيايا : من جئت لقلت

 إىل باب هذا جاٍء فاعلم، مث تذهب: فكنت تبدل الثانية ياًء، كما فعلت يف قولك. وكان األصل جيائي
  .مطايا 

    

شوايا، ولوايا فتظهر الواو ؛ ألن العني واو ؛ كما : فَعاِلل، وفَعاِعل من شويت ولويت، قلت: فإن قلت
  .مشوى، ومحياً : مفْعل من شويت أو حييت، قلت:  فإن قلت-أظهرت الباء يف حييت، وجيت 

 يهمز من أجله، وإمنا وقع حرفا العلة فلم مز، ألنه مل يعرض ما. مشاٍو، وحماٍي: فإن مجعت قلت
  .األصليان بعد األلف 

مشاوي : وذلك قولك. فإن بنيت منه شيئاً على مفاعيل، أو فعاليل أو ما أشبه ذلك مل يصلح اهلمز أيضاً
  .ومالوي ؛ لبعد حرف العلة من الطرف وقد تقدم تفسري هذا يف باب طواويس

أبدلت من . حياوي: تقول يف فعاليل، أو مفاعيل من حييت: يلفإن كان مكان الواو ياء ففيه ثالثة أقاو
  .رحوي : الياء واواً ؛ كراهية اجتماع الياءات ؛ كما قلت يف النسب إىل رحى

وليست اهلمزة . وهو الذي خيتاره سيبويه. حيائي فاعلم: وجيوز أن تبدل من إحدى الياءات مهزة، فتقول
 من أجلها، ألنكم فيه خمري، وإمنا هي بدل من الياء، وهي مبرتلة مبرتلة ما كنت مز قبل، فيلزمك التغيري

  .الياء لو ثبتت 

أميي، ترك الياء هنا على : رحيي، وإىل أمية: ومن أجرى األشياء على أصوهلا فقال يف النسب إىل رحى
  .حيايي : حاهلا، فقال

  .والنسب إىل راية، وآية، وما كان مثلهما . وذه املرتلة

وهي . وتقلبها واو. وتبدل اهلمزة إن شئت. رايي، وآيي: رار الياء مع ياء النسب الثقيلة، فتقولجيوز إق
  .وسيبويه خيتار اهلمزة . أجود األقاويل عندي

  .فعاعيل فال جيوز إال شواوي فاعلم : فأما ما كان من الياء مثل شويت إذا قلت

ها من الياء اليت هي أصل، فلما كانت ثابتة مل جيز أن وذاك ؛ ألن الواو من أصل الكلمة، وقد كان يفر إلي
  .يتعدى إىل غريها 
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وهذا الباب يرجع بعد ذكرنا شيئاً من اهلمز وأحكامه، وشيئاً من التصغري والنسب، مما جيري وما ميتنع من 
  .ذا إن شاء اهللا

  هذا الباب 

  ذوات الياء التي عيناتها والماتها ياءات

  .مر، وحييتعييت باأل: وذلك حنو قولك

فما كان من هذا الباب فإن موضع العني منه صحيح ؛ ألن الالم معتلة، فال جتمع على احلرف علتان، 
  .فيلزمه حذف بعد حذف، واعتالل 

  .خشيت وخيشى: حييت، وحييا ؛ كما تقول: تقول. فالعني من هذا الفعل جيري جمرى سائر احلروف

شويت، : م ياء، فحكمه حكم ما تقدم، وذلك حنووكذلك إن كان موضع العني واو، وموضع الال
رميت، ويرمى وال تقلب الواو يف شوى ألفا ؛ كما قلبتها يف قال، : ولويت، يشوى، ويلوى، كما تقول

  .ولكن يكون شويت مبرتلة رميت، وحييت، مبرتلة خشيت 

يلزم اخلليل قلب هذا، وال . هذا رجل شاو، ورجل الٍو وحاوٍى بغري مهزة ؛ ألن العني العلة فيها: وتقول
  .ألنه مبرتلة غري املعتل

  .جتربة على هذا. مرمى فيه، ومقضى فيه: مكان حمىي فيه، ومشوي فيه ؛ كما تقول: وتقول يف املفعول

  هذا الباب 

  ما كانت عينه والمه واوين

مها جاز فإن التقت عني والم كال. اعلم أنه ليس من كالمهم أن تلتقي واوان إحدامها طرف من غري علة
وذلك قولف قٌوة، وحوة، . ثباا إن كانت العني ساكنة ؛ ألنك ترفع لسانك عنهما رفعةً واحدة لإلدغام

  .وصوة، وبكن قو، واحلو، وحنو ذلك

فتلتقي فيه واوان، ألنك لو أردت مثل ". فَعلَ "فإن بنيت من شيٍء من هذا فعال مل جيز أن تبنيه على 
فجمعت بني واوين يف آخر الكلمة، وهذا مطرح من الكالم ؛ ملا يلزم قووت أقوو، : غزوت أغزو لقلت
  .من الثقل واإلعتالل

قوي : وذلك قولك. فإمنا يقع الِفعل منه على فَِعلت ؛ لتنقلب الواو الثانية ياًء يف املاضي، وألفاً يف املستقبل
ريف ما الياء من أصله، ما فإذا قلت كذلك صرفت الواو الثانية املنقلبة ياًء تص. يقوى، وحوي حيوى
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  .دمت يف هذا املوضع 

فألن الواو خمالفة للياء يف . ما بال الواوين مل تثبتا ثبات الياءين يف حييت، وحنوه ؟: فإن قال قائل
  .مواضعها ؛ أال تراها مز مضمومةً إذا التقت الواوان أوالً، وال يكون ذلك يف الياء 

 -من هذا املثال حىت يقعا منفصلتني ثبتتا للحائل بيتهما وذلك قولك فإن أخرجت الواو اليت تالقيها واو 

فترجع الواوان إىل أصوهلما ؛ ألنه ال مانع من :  احواوى الفرس، واحواوت الشاة-إن أردت مثل امحار 
  .ذلك 

وإمنا ندل يف هذا املوضع على األصل ؛ ألنه موضع مجل، ونأيت على تفسريه يف موضع التفسري واملسائل 
  .إن شاء اهللا 

    

ال يكون يف األفعال مثل وعوت وأما الياء . اعلم أنه ال يكون فعل، وال اسم موضع فائه واو، والمه واو
وهو مع ذلك قليل ؛ ألن باب سلس، وقلق أقل من . يديت إليه يداً: وذلك قولك. فقد جاء منها خلفتها

  .وصفت لك فلذلك كثر يف الياء مثل حييت، وعييت، وقل فيما . باب رد

  هذا باب ما جاء على أن فعله على مثال حييت

  وإن لم يستعمل 

غاية، : وذلك حنو. فرفض ذلك من الفعل ؛ ملا يعتوره من العلل. ألنه لو كان ِفعال للزمته علة بعد علة
  .وراية، وثاية 

 فَعلة فكان حق هذا أن يعتل منه موضع الالم، وتصحح العني، كما ذكرت لك يف باب حييت، فيكون
  .هذا قول اخلليل. منه على مثال حياة، ولكنه إمنا بىن امساً، فلم جير على مثل الفعل

هي فَعلَة يف األصل وكان حقها أن : وزعم سيبويه عمرو بن عثمان أن غري اخلليل ومل يسمهم كان يقول
 ؛ ألنه اسم غري جاٍر وجاز ذلك. ولكن ملا التقت ياءان قلبوا إحدامها ألفاً كراهية التضعيف. تكون أية
  .على ِفعل 

  .وقول اخلليل أحب إلينا 

هو أول منه، : يدلك على ذلك قوهلم. وهو أَفْعل. ومما رفض منه الفعل ملا يلحقه من االعتالل أول
ولكن كانت . الكربى والصغرى: هو أفضل منه، وأفضل الناس، وأن مؤنثه األوىل ؛ كما تقول: كقولك

  .مثل هذا ال يكون يف الفعل فاؤه من موضع عينه، و
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ومما ال يكون منه ِفعل يوم وآءة ؛ ملا يلزم من االعتالل واعلم أن الالم إذا كانت من حروف اللني، والعني 
من حروف اللني فإن العني تصحح، وال تعتل، وتعل الالم، فتكون العني مبرتلة غري هذه احلروف ؛ لئال 

وإمنا ذكرناها هاهنا يء هذه األمساء .  هذا يف باب حيتجتتمع على احلرف علتان وقد مضى تفسري
  .على ما ال يكون فعالً، وال امساً مأخوذاً من ِفعل 

فتكون الياء . رماة: وحياة ؛ كما تقول من رميت.. قواة : فلو بنيت من حييت فَعلَة أو من قويت لقلت
  .أو الواو اليت هي عني مبرتلة غري املعتل 

اهلمزة منقلبة من ياٍء، وأا كانت يف األصل شاي : يقول قوم:  كما ترى فإن فيه اختالفاً شاٌء: فأما قوهلم
فكان . سوي وقلبت الياء مهزة ؛ الا طرف وهي أبعد ألف: كما ترى، فأعلت العني وهي واو من قوهلم

غاية، وآية ؟ أال هال إذا أعلت العني صححت الالم، ليكون كباب : فيقال هلم. هذا مبرتلة سقاٍء وغزاٍء
  : آي، وراي مجع راية، قال العجاج : ترى أم ملا أعلوا العني صححوا الالم ؛ لئال جتتمع علتان ؛ فقالوا

 إذا أورده الطعن صدر راي  وخطرت أيدي الكماة، وخطر

فأظهروا رواٌء فاعلم، : ثياب، فلما مجعوا روي قالوا: قيام، ويف مجع ثوب: ونظري ذلك قوهلم يف مجع قائم
  .الواو اليت هي عني ملا اعتلت الياء، وهي يف موضع الالم 

  .وال اختالف يف أنه ال جيتمع على احلرف علتان 

وزعم أهل هذه املقالة يف شاٍء يا فىت أنه واحد يف معىن اجلمع ولو كان مجع شاة وعلى لفظها مل يكن إال 
  .شويهة يف التصغري : لك على ذلك قوهلمشياه، ألن الذاهب من شاة اهلاء، وهي يف موضع الالم يد

  .شوي يف معىن الشاء وقساد قوهلم ما شرحت لك : وزعم أن اهلمزة منقلبة من حرف لني لقوهلم

وأما غري هؤالء فزعم أن شاًء مجع شاة على اللفظ ؛ ألن شاة كانت يف األصل شاهة، على قولك 
مع كلفظ الواحد، يف الوقف، فأبدلوا من اهلاء شويهة، والظاهر هاء التأنيث، فكرهوا أن يكون لفظ اجل

ماء : أرقت، وهرقت، وإياك، وهياك، وكما قالوا: شاًء فاعلم، لقرب املخرجني ؛ كما قالوا: مهزة فقالوا
  .فاعلم، وإمنا أصله اهلاء، وتصغريه مويه فاعلم ومجعه أمواه، ومياه 

 والربية، ويفسر هذا يف باب اهلمز مستقصى وذهب هؤالء إىل أن شوي خمفف اهلمزة كما تقول يف النيب،
  .إن شاء اهللا

  .وهذا القول الثاين هو القياس 

  باب الهمز
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اعلم أن اهلمزة حرف يتباعد خمرجه عن خمارج احلروف، وال يشركه يف خمرجه شيٌء، وال يدانيه إال اهلاء 
  .وهلما علتان نشرحهما إن شاء اهللا . واأللف

وإمنا هي هواء يف احللق .  أا ال تكون أصالً، وأا ال تكون إال بدالً أو زائدةأما األلف فقد تقدم قولنا يف
  .يسميها النحويون احلرف اهلاوي 

    

أعين اهلمزة احملققة فلتباعدها من احلروف، وثقل . واهلاء خفية تقارب خمرج األلف، واهلمزة حتتهما مجيعاً
ف، ومل جيز أن جتتمع مهزتان يف كلمة سوى ما نذكره خمرجها، وأا نربة يف الصدر، جاز فيها التخفي

  .فيالتقاء العينني اللتني بنية األوىل منهما السكون، وال جيوز حتريكها يف موضع البتة 

كذا حق كل . قرأ الرجال، وسأل عبد اهللا: فإذا كانت اهلمزة مفتوحة وقبلها فتحة وأردت حتقيقها قلت
  .مهزة إذا مل ترد التخفيف 

  .قرأ يا فىت : فقلت. ت التخفيف حنوت ا حنو األلف، ألا مفتوحة، والفتحة من خمرج األلففإن أرد

  : واملخففة بوزا حمققةً، إال أنك خففت النربة ؛ ألنك حنوت ا حنو األلف، أال ترى أن قوله

  أان رأت رجالً دعشى أضر به

  .داً، ولكين ذكرته ؛ ألمثل لك وحتقيقها إذا التقتا ردئ ج. أأن: يف وزا لو حققت فقلت

. فإن كانت قبلها فتحةٌ وهي مضمومة حنوت هلا حنو الواو، ألن الضمة من الواو يف حمل الفتحة من األلف

  .لوم الرجل الوزن واحد على ما ذكرت لك: لؤم الرجل إذا حققت، فإذا خففت قلت: وذلك قولك

 - حيث وقعت -واملخففة . ، وذلك يئس الرجلفإن كانت مكسورةٌ وما قبلها مفتوح حنوت حنو الياء

  .بوزا حمققة، إال أن النرب ا أقل، ألنك تزحيها عن خمرج اهلمزة احملققة

  .فإن كانت مضمومة وقبلها فتح أو كسر، فهي على ما وصفنا ينحى ا حنو الواو

  .وكذلك املكسورة ينحى ا حنو الياء، مع كل حركة تقع قبلها

إنه إن كانت قبلها كسرة جعلت ياًء خالصة، لنه ال جيوز أن ينحى ا حنو األلف، وما فأما املفتوحة ف
وذلك قولك يف مجع مئرة من . قبلها مكسور، أو مضموم، ألن األلف ال يكون ما قبلها إال مفتوحا

ا وال يكون ختفيفه. مري، ختلصها ياًء: فإن خففت اهلمزة قلت. مئر: أي أرشت بينهم: مأرت بني القوم
  .إال على ما وصفت لك للعلة اليت ذكرنا

وإن كان ما قبلها مضموما وهي مفتوحة جعلت واوا خالصة والعلة فيها العلة يف املكسور ما قبلها إذا 
  .جؤن مهموز: وذلك قولك يف مجع جؤنة. انفتحت
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  .جون: فإن خففت اهلمزة أخلصتها واو، فقلت

ما قبلها وذلك .  على مقدار حركة- إذا أردت ختفيفها -واعلم أن اهلمزة إذا كانت ساكنة فإنه تقلب 
راس، وجونة، وذيب، ألنه ال مينكنك أن تنحو : - إذا أردت التخفيف -قولك يف رأس، وجؤنة وذئب، 

ا حنو حروف اللني، وأنت خترجها من خمرج اهلمزة إال حبركة منها، فإذا كانت ساكنة فإمنا تقلبها على 
  .، أو واوا، أو ألفافتخلصها ياًء. ما قبلها

إذا انضمت اهلمزة وقبلها كسرة قلبتها ياًء، ألنه ليس يف الكالم واو قبلها كسرة، : وكان األخفش يقول
  .يستهزيون: - إذا خففت اهلمزة -فكان يقول يف يستهزئون 

ة، ألم مل جيعلوها واوا خالصة ،إمنا هي مهزة خمفف: وذلك. وليس على هذا القول أحد من النحويني
  .يستهزيون، وقد تقدم قولنا يف هذا: فيقولون

فهذا قول مجيع . واعلم أنه ليس من كالمهم أن تلتقى مهزتان فتحققا مجيعاً، إذا كانوا حيققون الواحدة
النحويني إال عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي، فإنه كان يرى اجلمع بني اهلمزتني، وسأذكر احتجاجه 

  .رنا قول العامةوما يلزم على قوله بعد ذك

النحويون إذا اجتمعت مهزتان يف كلمتني كل واحدة منهما يف كلمة ختفف إحدامها فإن كانتا يف كلمة 
  .واحدة أبدوأ الثانية منهما، وأخرجوها من باب اهلمزة

  .آدم، جعلوا اثانية ألفا خالصة، للفتحة قبلها: أما ما كان يف كلمة، فنحو قوهلم

وقالوا يف فاِعل من . خوالد، فلم يرجعوا ا إىل اهلمز:  كما قالوا يف مجع خالدأوادم،: وقالوا يف مجعه
جاٍء كما ترى، فقلبوا اهلمزة ياًء، ألا يف موضع الالم من الفعل، وموضع العني تلزمه : جئت، وحنوه

ثانية منهما فلما التقت اهلمزتان يف كلمة قلبوا ال. قائل: اهلمزة العتالله ؛ كما قلت يف فاِعل من يقول
  .على ما وصفنا

فإذا كانتا يف كلمتني فإن أبا عمرو بن العالء كان يرى ختفف األوىل منهما وعلى ذلك قرأ يف قوله عز 
  .إال أن يبتدأ ا ضرروة كامتناع الساكن" فقد جاء أشراطها " وجل 

دل، ألن ألف االستفهام وخيفف الثانية، وال يلزمها الب" ألد وأنا عجوز " وكان حيقق األوىل إذا قرا 
ألن البدل ال يلزم إال الثانية، وذلك ألن : منفصلة، وكان اخلليل يرى ختفيف الثانية على كل حال، ويقول

  .األوىل يلفظ ا، وال مانع هلا، والثانية متتنع من التحقيق من أجل األوىل اليت قد ثبتت يف اللفظ

    

  .وقول اخلليل أقيس، وأكثر النحويني عليه

أما ابن أيب إسحق فكان يرى أن حيقق يف اهلمزتني، كما يراه يف الواحدة، ويرى ختفيفها على ذلك، ف
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مها مبرتلة غريمها من احلروف، فأنا أجريهما على األصل، وأخفف إن شئت استخفافا، وإال فإن : ويقول
هذه : -ألصل  إذا جاء به على ا-وكان يقول يف مجع خطيئة . حكمهما حكم الدالني، وما أشبههما

  .خطايا، ولكنه ال يرى التحقيق فاسدا: خطائىء وخيتار يف اجلمع التخفيف، وأن يقول

واعلم أن اهلمزة املتحركة إذا كان قبلها حرف ساكن فأردت ختفيفها، فإن ذلك يلزم فيه أن حتذفها، 
  .وتلقى حركتها على الساكن الذي قبلها، فيصري الساكن متحركا حبركة اهلمزة

وجب ذلك ؛ ألنك إذا خففت اهلمزة جعلتها بني بني، قد ضارعت ا الساكن، وإن كانت وإمنا 
  .متحركة

من ابوك، فتحرك : وذلك قولك. ووجه مضارعتها أنك ال تبتدئها بني بني ؛ كما ال تبتدىء ساكنا
  .النون، وحتذف اهلمزة، ومن اخوانك

  ".سل بين إسرائيل " وقوله " ب يف السماوات اهللا الذي خيرج اخل" وتقرأ هذه اآلية إذا أردت التخفيف 

إمنا كانت اسأل فلما خففت اهلمزة طرحت حركتها على السني، وأسقطتها، فتحركت السني، فسقطت 
مرة فهذا حكمها بعد كل حرف من : هذه مرأة كما ترى فأراد التخفيف قال: ومن قال. ألف الوصل

  .غري حروف اللني

إذا كانت الياء، و الواو مفتوحا ما قبلهما : او، أو ياٍء فإن فيها أحكامافأما إذا كانت بعد ألف، أو و
  .جيل: تقول يف جيأل. فهما كسائر احلروف

  .وكذلك إذا كانت واحدة منهما امسا، أو دخلت لغري املد واللني

  .سول كما قلت يف الياء: سوأل فإن أردت التخفيف قلت: وتقول يف فَوعل من سألت

تقول يف اتبعوا . أو قبل الياء كسرة. يه واحدة منهما امسا، وإن كان قبل الواو ضمةوكذلك ما كنت ف
  .اتبعى بلكم: اتبعى مره، ويف اتبعوا إبلكم: اتبعو مره، ويف اتبعى أمره: أمره

  .ال تباىل أمفتوحةً كانت اهلمزة، أم مضمومة، أم مكسورة

الّ ملد، أو كانت واو قبلها ضمة على هذه فإن كانت الياء قبلها كسرة وهي ساكنة زائدة مل تدخل إ
خطيئة، ومقروءة، فإن ختفيف : الصفة مل جيز أن تطرح عليها حركة، ألنه ليس مما جيوز حتريكه وذلك حنو

  .مقروة: خطية، ويف مقروءة: اهلمزة أن تقلبها كاحلرف الذي قبلها، فتقول يف خطيئة

على هذه الياء وهذه الواو حلركت شيئا ال جيوز أن وإمنا فعلت ذلك ؛ ألنك لو ألقيت حركة اهلمزة 
عدو، : يتحرك أبدا ؛ ألا للمد، فهو مبرتلة األلف، إال أن اإلدغام فيه جائز، ألنه مما يدغم، كما تقول

وأما األلف فإن اإلدغام فيها حمال وهي حتتمل أن تكون اهلمزة بعدها بنب بني، . ودىل، ومغزو، ومرمى
  .كما
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دابة، وشابة ؛ ألن املدة قد صارت خلفا من احلركة، فساغ ذلك : ن املدغم يف قولكاحتملت الساك
  .ولوال املد لكان مجع الساكنني ممتنعا يف اللفظ. للقائل

وكذلك مضى إبراهيم، وجزى . اتبعا امره فتجعلها بني بني: - إذا أردت اتبعا أمره فخفّفت -فتقول 
 طرحت عليها احلركة خلرجت من صورا، وصارت حرفا أمه، ألن األلف ال تكون إال ساكنة، فلو

  .آخر

هكذا جيري فيما مل تكن حروف لينة أصلية، أو .  نيب كما ترى- إذا خففت اهلمزة -وتقول يف نيبء 
  .كاألصلية

نباء، فريدها إىل : أما من خفف فقال نيب وجعلها كخطية فإنه يقول: وهم يف نيبء على ثالثة أضرب
  : د خرجت عن فعيل، كما قالأصلها ؛ ألا ق

  بالحق كل هدى السبيل هداكا  يا خاتم النبآء إنك مرسٌل

أحد يف وحد فيقول أنبياء، كما : عيد وأعياد، وكقولك: نيب فجعلها بدال الزما، كقولك: ومن قال
  .تقي وأتقياء، وشقي وأشقياء، وغين وأغنياء: يقول

  .وكذلك مجع فَِعيل الذي على هذا الوزن

نبا ينبو، أي مرتفع باهللا، فهذا من حروف العلة، فحقّه على ما : ك يقول من أخذه من قولكوكذل
  .وصفت لك

جييك، ويسوك، حترك الياء والواو حبركة : هو جييئك، ويسوءك قلت: وإن خففت اهلمزة من قولك
  .فهذا يدلك على ما يرد عليك من هذا الباب. اهلمزة، ألما أصال يف احلروف

 من أىب قول ابن أيب إسحق يف اجلمع بني اهلمزتني فإنه إذا أراد حتقيقهما أدخل بينهما ألفا واعلم أنه
  .اضربنان زيدا: زائدة، ليفصل بينهما، كاأللف الداخلة بني نون مجاعة النساء، والنون الثقيلة إذا قلت

    : ومثل ذلك قول ذي الرمة" آأنت قلت للناس : " وتقول" آئذا كنا ترابا : " فتقول

 النّقا آأنت أم أم سالم وبين  فياظبية الوعساء بين جالجٍل

  .وإمنا نذكر هاهنا من اهلمزة ما يدخل يف التصربف

اعلم أن اهلمزة اليت لالستفهام إذا دخلت على ألف وصل سقطت ألف الوصل ؛ ألنه ال أصل هلا، وإمنا 
حلرف الساكن سقطت األلف وقد تقدم أيت ا لسكون ما بعدها، فإذا كان قبلها كالم وصل به إىل ا

القول يف هذا، إال األلف اليت مع الالم فإنك تبدل منها مدة مع ألف االستفهام، ألا مفتوحة، فأرادوا أال 
آختذناهم سخريا أم زاغت " آبن زيد أنت ؟، : - إذا استفهمت -وذلك قولك . يلتبس االستفهام باخلرب
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  ".عنهم األبصار 

  .فالعلة واحدة. ألا مفتوحة وهي ألف وصل: قسم، و امين مبرتلة ألف الالموألف امي اليت لل

  .وكل ما كان بعد هذا فما ذكرناه دال عليه

فإذا التقت اهلمزتان مبا يوجبه البناء حنو بنائك من جئت مثل فَعلَل قلبت الثانية ألفا، النفتاح ما قبلها، 
واجب أن تقلب الثانية منهما إىل احلرف الذي منه من أنه : كما وصفت لك يف اهلمزتني إذا التقتا

  .جيأى على وزن جيعى: احلركة، وأما ال تلتقيان يف كلمة واحدة فيقرا مجيعا، فتقول

وذلك . فما بالك جتمع بني اهلمزتني يف كلمة واحدة إذا كانتا عينني يف مثل فعل وفَعال: فإن قال قائل
  .تفعل مثل ذلك يف مثل جعفر، وقمطر ؟وال . رجل سئال وقد سئل فالن: قولك

  .فاجلواب يف هذا قد قدمنا بعضه، ونرده هاهنا ونتمه

ألن العني إذا ضوعفت فمحال أن تكون الثانية إال على . إمنا التقت اهلمزتان إذا كانت عينني فيما وصفنا
عني األوىل ال تكون يف عني، والم، ومع هذا أن ال: ولوال ذلك لقيل. لفظ األوىل، وذا علم أما عينان

  .هذا البناء إال ساكنة، وإمنا ترفع لسانك عنهما رفعةً واحدة لإلدغام

قمطر فالالم األوىل ساكنة، فهالّ وجب فيها ويف اليت بعدها ما وجب يف العينني : فأنت إذا قلت: فإن قال
  . جاز أن تقع من قبل أن الالم ال تلزمه أن تكون الالم اليت بعدها على لفظها، وإن: ؟ قيل

  .ولكن العني هذا فيها الزم، أال ترى أن قمطرا خمتلفة الالمني مبرتلة جعفر، وحنوه 

  .ِقرأْي فاعلم، تصحح الياء، ألنه ال تلتقي مهزتان : فإذا قلت من قرأت مثل قمطر قلت

  .فلم قلبتها ياًء وليست قبلها كسرة ؟: فإن قيل

فالياء، والواو إذا . اللني كانت كما جرى أصله من حروف اللنيفإمنا ذلك، ألنك إذا قلبتها إىل حروف 
أصليةً كانت أو زائدة، فإمنا هي مبرتلة ما أصله ياء ؛ أال ترى أن . كانت واحدة منهما رابعةً فصاعدا

  .راميت، وأحييت . أغزيت، وغازيت على لفظ

ه يف موضع املسائل والتصريف إن ونعيد مسائل اهلمز مع غريها مما ذكرنا أصول. وقد تقدم قولنا يف هذا
  .شاء اهللا 

واعلم أن قوماً من النحويني يرون بدل اهلمزة من غري علة جائزاً، فيجيزون قريت، واجتريت يف معىن 
  .قرأت، واجترأت 

  .وهذا القول ال وجه له عند أحد ممن تصح معرفته، وال رسم له عند العرب 

  .ستثقال وجييز هؤالء حذف اهلمزة لغري علة إال اال

  .وهذا القول يف الفساد كالقول الذي قبله 



املربد-املقتضب  71  

فهؤالء الذين . وهم يقولون يف مجع بريء الذي هو براء على كرمي وكرماء، وبراء على كرمي وكرام
اهلمزة حرف مستثقل، فنحذفه ؛ ألن : وصفنا يقولون براء فاعلم، فيحذفون اهلمزة من برآء، ويقولون

  .نافيما أبقينا دليال على ما ألقي

  .رجل شاك السالح: ويشبهون هذا بفاِعل إذا قلت

شاك السالح فإمنا أدخل ألف فاِعل، وبعدها األلف اليت يف : وليس ذا يف ذاك من شيٍء، ألنه من قال
  .الفعل املنقلبة وهي عني، فتحذف ألف فاِعل، اللتقاء الساكنني

 فقد تركوا قوهلم من -أقرا : الوا؟ فق. كيف تقولون يف مضارع قريت: وقد قال هلم بعض النحويني
رميت أرمى ؛ : يقري، كما تقول: حيث مل يشعروا ؛ ألن من قلب اهلمزة فأخلصها ياًء لزمه أن يقول

  .ألن فعل يفْعل إمنا يكون يف حروف احللق

ولو جاز أن تقلب اهلمزة إىل حروف اللني لغري علة جلاز أن تقلب احلروف املتقاربة املخارج يف غري 
  .فإن فُِعل هذا لغري علة فليفعلْ ذلك. إلدغام ؛ ألا تنقلب يف اإلدغام ؛ كما تنقلب اهلمزة لعلةا

ولكن إذا اضطر الشاعر جاز أن يقلب اهلمزة عند الوقف على حركة ما قبلها، فيخلصها على احلرف 
ذلك قول عبد فمن . الذي منه حركة ما قبلها ؛ كما جيوز يف اهلمزة الساكنة من التخفيف إن شئت

  : الرمحن بن حسان

  يشجج رأسه بالفهر واجى  أذل من وتٍد بقاٍع وكنت

    

  .إمنا هو من وجأت

  : وقال الفرزدق

  فارعى فزارة الهناك المرتع  بمسلمة البغال عشيةً راحت

  : وقال حسان بن ثابت

  ضلت هذيٌل بما قالت ولم تصب  هذيل رسول اهللا فاحشةً سالت

  . لالضطرار ؛ كما جيوز صرف ماال ينصرف، وحذف ماال حيذف مثله يف الكالمفهذا إمنا جاز

كما خيتلف اللفظان واملعىن . سلت أسال مثل خفت أخاف، ومها يتساوالن: وقد يقال يف معىن سألت
ولو كان على القلب كان يف غري . فإمنا هذا على ذلك ال على القلب. ض، ووثب: الواحد، حنو قولك

  .فهذا حق هذا.  ؛ كما كان فيهاسألت موجودا

  هذا باب ما كان على فعلى مما موضع العين منه ياء
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. الطوىب، والكوسى: وذلك حنو قولك. أما ما كان من ذلك امسا فإن ياءه تقلب واوا ؛ لضمة ما قبلها

  .أخرجوه بالزيادة من باب بيض وحنوه

فعلت يف بيض، ليفصلوا بني االسم والصفة، فإن كانت نعتا أبدلت من الضمة كسرة ؛ لتثبت الياء ؛ كما 
حاك : ويقال. هو حييك يف مشيته، إذا جاء يتبختر: يقال. قسمةٌ ضيزى، ومشية حيكى: وذلك قوهلم

  .الثوب، والشعر حيوكه

الدليل على أنه فُعلَى مغري موضع الفاء أن ِفعلى : فما أنكرت أن يكون هذا ِفعلَى ؟ قيل له: فإن قال قائل
  .امرأة حبلى، وحنوه: ن نعتا، وإمنا تكون امسا ؛ حنو معزى، ودفلى، وفُعلَى يكون نعتا كقولكال تكو

من أين زعمت أن الطوىب، والكوسى امسان ؟ فمن قبل أن هذا البناء ال يكمل نعتا إال : فإن قال قائل
ملذكر، هذا أفضل من زيد، وهذه أفضل من زيد، فيكون أفعل للمؤنث وا: تقول. من كذا: بقولك

  .واالثنني واجلمع، على لفظ واحد

فإذا قلت الفضل والفضلى، ثنيت ومجعت ؛ كما فصلت بني املؤنث واملذكر وهلذا باب يفرد مستقصى 
  .فيه مسائله

  .فلما ذكرت لك جرت جمرى األمساء

  .فإن كان هذا الباب من الواو، جرى على أصله امسا وصفةً

هذا أسود منه، وأقول منه ؛ ألن هذا إذا رد إىل : ودى تأنيث قولكالقوىل، والس: فأما االسم فنحو قولك
  .األلف والالم خرج إىل باب األكرب والكربى

وإن كان نعتا مل يلزم أن يكسر ما قبل واوه، إمنا لزم الكسر يف فُعل مما كان من الياء، أال ترى أنك تقول 
  . من هذا امسا، وصفةفكذلك تسلم الواو. سود، خالفا ألبيض وبيض: يف مجع أسود

  هذا باب ما كان على فعلى وفعلى من ذوات الواو

  والياء اللتين هما المان 

أما ما كان على فَعلَى من ذوات الياء فإن ياءه تقلب واوا إذا كان امسا، وتترك ياًء على هيئتها إذا كان 
  .نعتا

  .فأما االسم فالفتوى، والتقوى، والرعوى

  .ديا، وريا، وطياص: وأما النعت فنحو قولك

. وذلك، ألنك كنت تقلب الالم واوا، والعني واوا، ألا من رويت. ولو كانت ريا امسا لكانت روى
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  .فتلقى الواوان فيصري مبرتلة قول

  .وأما ما كان من الواو فإنك ال تغريه امسا وال صفة

  .دعوى، وعدوى: تقول يف االسم

فة جترى هاهنا على أصلها ؛ كما جرت الصفة من الياء وإمنا فعلت ذلك ألن الص. والصفة مثل شهوى
  .على أصلها

وأما االسم فال تقلب من الواو ؛ ألن هذا باب قد غلبت الواو على بابه، فإذا أصيبت الواو مل تغري، ألن 
  .الياء تنقلب إىل الواو

  .الدنيا، والقصيا: كوأما ما كان من هذا الباب على فُعلَى فإن واوه تنقلب ياًء إذا كان امسا ؛ كقول

  .والنعت جيرى على أصله، ياًء كان أو واوا ؛ كما وصفت لك فيما مضى من النعوت

فعلى هذا جيري التصريف يف هذه . وذوات الياء ال تتغري هاهنا ؛ كما أن ذوات الواو ال تتغري يف فَعَى
  .األبواب

  .ةاخلونة، واحلوك: القصوى فهذا مما نذكره مع قوهلم: وأما قوهلم

  .وغري ذلك مما يبلغ له األصل إن شاء اهللا. قد علمت ذاك بنات ألببه وحيوة، وضيون: و

  هذا باب المسائل في التصريف مما اعتل منه موضع العين

  .سوير: إذا بنيت فُِوِعلَ من سرت: تقول

يده، وألن هال ادغمت الواو يف الياء ؛ كما قلت يف لية وأصلها لوية ؛ ألا من لويت : فإن قال قائل
حكم الواو والياء إذا التقتا واألوىل منهما ساكنة، أن تنقلب الواو إىل الياء، وتدغم إحدامها يف األخرى، 

لويته، وشويته لية، وشيا إمنا كانا لوية، وشويا ؛ ألن العني : فأما ما كان من هذا ياؤه بعد واوه فنحو
  . ياء وقبلها واو مفعولواو، وكذلك مرمي فاعلم إمنا هو مرموي ؛ ألن الالم

  .فنحو سيد، وميت ؛ ألنه يف األصل سيود، وميوت: وأما ما كانت الياء منه قبل الواو

    

فلم مل يكن يف سوير مثل هذا ؟ فاجلواب يف ذلك أن واو سوير مدة، وما كان من هذه : فإذا قال
والدليل على أن هذه . ف حمالاحلروف مد فاإلدغام فيه حمال، ألنه خيرج من املد ؛ كما أن إدغام األل

: الواو مدة أا منقلبة من ألف، أال ترى أا كانت ساير، فلما بنيت الفعل بناء ما مل يسم فاعله قلت

  .سوير فالواو غري الزمة

والعلة يف هذا، العلة فيما قبله ؛ ألا بدل من ألف . قوول، فلم تدغم: ولو قلت مثل هذا من القول لقلت
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  .قاول

  .لب الواو يف اإلدغام إىل الياء وإن كانت الياء قبلها، مث نعود إىل املسائل إن شاء اهللا ونذكر ق

فهال قلبت : إذا التقيت الياء والواو وإحدامها ساكنة، وجب اإلدغام، وقلبت الواو إىل الياء فيقال: قد قلنا
ملعتل فإمنا تدغم األول يف الثاين، الياء إىل واو إذا كانت الواو بعدها ؛ كما أنك إذا التقى حرفان من غري ا

يطلم، فتدغم الظاء إىل : ود، ويف يفتعل من الظلم: وتقلب األول إىل لفظ الثاين ؛ حنو قولك يف وتد
  .ذهبت طلحة، تقلب التاء طاًء : وكذلك ذهب طلحة تريد. الطاء

أنه : اجلواب يف هذا: أنفذت ؟ قيل: وأنفت تريد. أخذت، فتدغم الذال يف التاء: ومثل ذلك أخت، تريد
  .إذا التقى احلرفان ومل يكن يف اآلخر منهما علة مانعة متنع من إدغام األول فيه أدغم فيه 

وإن كان األول أشد متكناً من الذي بعده، وتقاربا تقارب ما جيب إدغامه، مل يصلح إال قلب الثاين إىل 
  .األول 

إا ال تدغم فيما جاورها من الطاء، والتاء، ف. فمن ذلك حروف الصفري وهي السني، والصاد، والزاي
  .والدال 

وجماورن إياها أن من طرف اللسان، وأصول الثنايا العلى، وحروف الصفري من طرف اللسان، 
وأطراف الثنايا، وهلن انسالل عند التقاء الثنايا، ملا فيهن من الصفري، وجتاورهن الظاء، والذال، والثاء من 

إال أن هذه احلروف يلصق اللسان هلا بأطراف الثنايا، وهي حروف النفث . ف الثناياطرف اللسان، وأطرا
  .وإذا تفقدت ذلك وجدته 

  .النفخ اخلفي : ومعىن النفث

ونذكر هذا يف موضعه . فالصاد وأختاها لتمكنهن ال يدغمن يف شيٍء من هؤالء الستة، وتدغم الستة فيهن
  .إن شاء اهللا 

 من هذه الستة، واآلخر من حروف الصفري فأردت اإلدغام أدغمته على لفظ فإذا التقى حرفان أحدمها
  .احلرف من حروف الصفري 

مسمع، ويف مزدان، ومزدجر ؛ : مصري، ويف مستمع: - إذا أردت اإلدغام -تقول من مفْتِعل من صريت 
  .مزان، ومزجر 

موضع أكثر احلروف وأمكنها والواو وجيب إدغامها على لفظ الياء، ألن الياء من . فكذلك الياء، والواو
خمرجها من الشفة، وال يشركها يف خمرجها إال الباء، وامليم فأما امليم فتخالفها ؛ ملخالطتها اخلياشيم مبا 

  .فيها من الغنة ؛ ولذلك تسمعها كالنون 

 حىت تتصل والباء الزمةٌ ملوضعها، خمالفة للواو ؛ ألن الواو وي من الشفة للفم ؛ ملا فيها من اللني
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  .األلف، والياء : بأختيها

  .ولغلبة الياء عليها مواضع نذكرها يف باب اإلدغام ؛ ألنه يوضح لك ما قلنا مبيناً 

  .وليست الواو كالفاء ؛ ألن الفاء ال ختلص للشفة، إمنا خمرجها من الشفة السفلى، وأطراف الثنايا العليا 

  .فلذلك وجب ما وصفنا من اإلدغام 

  .دغام إذا كانت إحدامها حرف مد وال جيب اإل

  .وآية ذلك أن تكون منقلبة من غريها ؛ كما وصفت لك يف واو سوير ؛ ألا منقلبة من ألف ساير 

وأما واو مغزو ومرمي، فليست واحدة منهما منقلبة من شيٍء، إمنا هي واو مفْعول غري منفصلة من 
ظلموا واقداً فال تدغم ؛ كما ال : إال ترى أنك تقولولو كانت منفصلةً مل تدغم وقبلها ضمة ؛ . احلروف

وكذلك أغزي ياسراً ال يلزمك اإلدغام، لكسرة ما قبل الياء، وضمة ما قبل . ظلماً: تدغم إذا قلت
  .الواو 

  .ولو كات قبل كل واحدة منهما فتحة مل جيز إال اإلدغام يف املثلني، ومل ميكنك إال ذلك 

  .سراً رموا واقداً، وأخشى يا: تقول

فما بالك من أخشى واقداً، ورموا ياسراً ال تدغم، واألول منهما ساكن وقد تقدم الشرط يف : فإن قلت
  .الواو والياء ؟ فإمنا قلنا يف املتصلني 

  . خمري- إذا تقاربت احلروف -فأما املنفصالن فليس ذلك حكمهما، ألنك يف املنفصلني 

ن الواو عالمة اجلمع والياء عالمة التأنيث، فلو أدغمت واحدة وأما يف هذا املوضع فال جيوز اإلدغام ؛ أل
ورجع بنا القول إىل ما . منهما على خالف لذهب املعىن، وهذا حيكم لك يف باب اإلدغام إن شاء اهللا

  .يتبع باب سوير

    

دغم، فإذا كانتا قد تقدمنا يف القول أن الواو الزائدة والياء، ، إذا كانا مدتني مل تدغما، كما أن األلف مل ت
  .مدتني صارتا كاأللف

وإمنا استحال اإلدغام يف األلف ؛ ألا لو كانت إىل جانبها ألف ال جيوز أن تدغم فيها، ألن األلف ال 
  .تكون إال ساكنة وال يلتقى ساكنان

ها وبعد فإن لفظها وهي أصلية ال تكون إال مداً، وابلمد ال يكون مدغما، واو رمت ذلك يف األلف لتقلت
  .عن لفظها

  .قد قوول زيد، وبويع ال غري ذلك: فتقول

وكذلك رؤيا إذ خففت اهلمزة وأخلصتها واوا، ألن اهلزة الساكنة إذا خففت انقلبت على حركة ما 
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  .قبلها

  .ومل جيز يف هذا القول أن تدغمها، ألا مدة، وألن أصلها غري الواو، فهي منقلبة كواو سوير

  .لى غري هذا املذهب، ونذكره يف بابه إن شاء اهللاريا ورية فع: وأما من قال

  .فهذا حكم الزوائد

ابيويع، فأدغمت الواو يف الياء : ابيع وكان أصلها: اقوول، ومن البيع: افْعوعلَ من القول لقلت: ولو قلت
  .اليت يعدها 

دغام، ألن الواو ابيويع، واقووول، وال جيوز اإل: فإن بنيت الفعل من هذا بناء ما مل يسم فاعله قلت
  .الوسطى مدة

  .فأما عدو، ووىل، فاإلدغام الزم، ألن الواو والياء مل تنقلبا من شيٍء

. احواوت، واحووى الرجل، وإمنا أصل امحار امحارر، فأدركه اإلدغام: وتقول يف مثل امحار من احلوة

  .امحاررت، ومل حيمارر زيد: ويظهر ذلك إذا سكنت الراء األخرية تقول

  .احواويت، واحواوى زيد: ذا تقولفعلى ه

  .حيواوى مل تدغم، ألن الياء ساكنة، والواو متحركة: فإذا قلت

  .وإمنا جيب اإلدغام يف هذا سكن األول

احووى يف هذا املكان، فال تدغم، ألن الواو الوسطى منقلبة : فإن بنيت الفعل بناء ما مل يسم فاعله قلت
  .عن ألف افعالّ

احوياء ؟ وأصلها احويواء، فتدغم هال تركت : ول يف املصدر على مثل امحريارفما بالك تق: فإن قلت
  .الياء مدة ؟ فمن قيل أن املصدر اسم، فبناؤه على حالة واحدة، والفعل ليس كذلك لتصرفه

  .فامللحقة يف هذا الباب، والزائدة لغري اإلحلاق سوتاء يف قول النحويني

أميت وكان : أجودت، وأطيبت لقلت: من اليوم يف قول من قاللو بنيت أَفْعلْت : وكان اخلليل يقول
  .أيومت، ولكن انقلبت الواو للياء اليت قبلها ؛ كما فعلت يف سيد: األصل

أووم ؛ ألن الياء منقلبة : فإن بنيت الفعل بناء ما مل يسم فاعله، أو تكلمت مبضارعه قلت يف قول اخلليل
دة، وإن كانت أصلية، ألا منقلبة ؛ كما انقلبت واو سوير من من واو، فلما بناها هذا البناء جعلها م

  .ألف ساير، فقد صارت نظريا يف االنقالب

ميال، : مويس، فتجعلها بني بني، ويف ميأل وهو ِمفْعل من وألت: وتقول يف موئس فيمن خفف اهلمزة
  .خطية إذا خفف اهلمزة: فال جتعلها كالواو يف خطيئة إذا قال

امي، ألا أصلية، فاإلدغام : مجعون على خالفه، إلدخاله األصول على منهاج الزوائد فيقولونوالنحويون أ
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  .الزم هلا ؛ ألن املد ليس بأصل يف األصول

مول إذا خففوا اهلمز، واألصل ميئل، فطرحوا حركة اهلمزة على الياء فلما : ويقول يف ِمفْعل من وألت
  .موازين: ألت، كما رجعت واو ميزان إىل أصلها يف قولكحتركت رجعت إىل أصلها، ألا من واو و

ميس، ألم طرحوا حركتها على الواو، فسقطت اهلمزة، : ويقول النحويون يف موئس إذا خففوا اهلمزة
  .فهذا قول النحويون وهو الصواب والقياس. ورجعت الواو إىل الياء ملا حتركت، ألنه من يئست

قول، : قلت: قول، وبيع، فإن بنيته بناء ما مل بسم فاعله:  البيع لقلتولو بنيت من القول فَعل أو من
  .وبيع، ألا ليست منقلبة، إمنا رددت العني مثقلة كما كانت

ايوين ؛ كما :ايووا، وللنساء : ايويا، وللجمع: ايو يا رجل، ولالثنني: وتقول يف افْعلْ من أويت إذا أمرت
  .تقول من عويت

مزة، وال يلزمك االدغام، ألن األلف ألف وصل، فليس البدل الزما للياء، ألن أصها فالياء مبدلة من اهل
  .اهلمز

  .إياة، فاعلم: ولكنك لو قلت مثل إوزة من أويت لقلت

وكان أصلها إئواة، فلما التقت اهلمزتان أبدلت الثانية ياء ؛ لكسرة ما قبلها ؛ كما ذكرت لك يف جاٍء 
 واو، فقلبتها هلا ؛ ألن الياء ساكنة، ومل جتعلها مدا، ألنه اسم، وقد وحنوه، فصارت ياء خالصة وبعدها

  .تقدم قولنا يف هذا يف باب عدو، ووىل، وحنوه

    

وأيت، فالواو يف موضع الفاء، واهلمزة يف : وؤىي، ألنك إذا قلت: ولو قلت من وأيت مثل عصفور لقلت
بناء، والواو الزائدة تقع بني الالمني ؛ كما تقع فعلول احتجت إىل تكرير الالم لل: موضع العني فلما قلت
  .وؤىي: يف مثال فُعلول فقلت

وإمنا لزمك . واألصل وؤيوى، فقلبت الواو ياء ؛ للياء اليت بعدها، وضممت الواو األوىل ملثال فُعلول
ضى القول وقد م. اإلدغام ألنه اسم، ولوال ذلك لكانت واو فُعلول كواو سوير، ولكن األمساء ال تتصرف

  .يف هذا

فكذلك آخر . مرمي إمنا هو مفْعول من رميت، فكان حقّه أن يكون مرموى فأدغمت: أال ترى أن قولك
  .فُعلُول

  .هذا مكان حمىي فيه: ولو قلت مثل مفْعول من حييت لقلت

 األصل مشووى ؛ ألن العني واو بعدها واو مفعول، -حميوى، وكذلك مشوي، وكان : وكان األصل
  .بعد واو مفعول الياء اليت هي الم الفعلو
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مل تغري ؛ لتباعد األلف من الطرف، فأدغمت الياء . رمايي فاعلم: ولو قلت مثل فَعاِليل من رميت لقلت
  .الزائدة يف الياء اليت هي الم

ذا ونبني ه. فأما مثل طويل، وقومي، وما أشبه ذلك فال يلزمك اإلدغام ؛ لتحرك احلرف األول من املعتلني
  .بأكثر من هذا التبيني يف باب مسائل التصريف إن شاء اهللا

تصرف الفعل إذا اجتمعت فيه حروف العلةباب هذا   

  .إن شئت أدغمت، وإن شئت بينت: حيي يا فىت فأنت فيه خمري: إذا بنيت املاضي من حييت فقلت

  .قد حي يف هذا املوضع، وقد حيي فيه: تقول

  .رد، وكر: ة آخر فَعلَ، وأنه قد صار باحلركة مبرتلة غري املعتل ؛ حنوأما اإلدغام فيجب للزوم الفتح

هو حيىي : وأما ترك اإلدغام ؛ فألا الياء اليت تعتل يف حيىي، وحيىي، فال تلزمها حركة ؛ أال ترى أنك تقول
ل وكذلك حييا وحنوه ؛ وقد فسرت لك من اتصا. زيدا، ومل حيى، فتجعل حمذوفة، كما حتذف احلركة

  .الفعل املاضي باملضارع، وإجرائه عليه يف باب أغزيت وحنوه ما يغىن عن إعادته

  .رد، وردوا، ألنه قد صار مبرتلة الصحيح: حيوا مثل: حي يا فىت قال للجميع: ومن قال

وذلك ؛ ألن الياء إذا انكسر ما قبلها مل تدخلها الضمة، كما ال . حيوا للجماعة: حىي فبني قال: ومن قال
  .هو يقضي، يا فىت، وال هو قاضي: قولت

  .وكان أصلها حييوا على وزن علموا، فسكّنت والواو بعدها ساكنة، فحذفت اللتقاء الساكنني

" من حىي عن بينة : " وهو أكثر وترك اإلدغام" وحييا من حي عن بينة " فمثل اإلدغام قراءة بعض الناس 

  . ما مجيعا-وقد قريء 

  : موكذلك قيل يف اإلدغا

  عيت ببيضتها الحمامه  بأمرهمو كما عيوا

  : وقال يف ترك اإلدغام

  حيوا بعد ما ماتوا من الدهر أعصرا  وكنا حسبناهم فوارس كهمٍس

لن يعىي زيد، ولن حيىي أحد ؛ ألن احلركة ليست : وذلك قولك. هو يفْعل مل جيز اإلدغام البتة: فإذا قلت
  .ا يلزم اإلدغام بلزوم احلركةوإمن. بالزمة، وإمنا تدخل للنصب

  .؛ ال جيوز اإلدغام كما ذكرت لك" أليس ذلك بقادٍر على أن حيىي املوتى " وكذلك قول اهللا عز وجل 

قد حي يف : ومن أدغم قال. قد حيي يف هذا املكان: قد فُِعلَ من حييت على قول من بين قلت: فإذا قلت
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  .هذا املكان

  .من الضمة كسسرة ؛ للياء اليت بعدهاقد حي، فأبدل : وإن شاء قال

يلٌّ ؛ : قرنٌ ألوى وقرون يل، وإن شئت قلت: تقول. وكذلك كلّ ما كان من هذا، امسا كان أو ِفعال
 أَفْعل فُعل، إذا كان أَفْعل نعتا ؛ حنو أمحر -وإمنا دخل الكسر من أجل الياء ؛ ألن مجع . واألصل الضم

  .فتهومحر، ولكن الكسر يف هذا أكثر خل

ثدي وعصي، : ثدي، وعصي، وإن شئت قلت: وكذلك ما كان على فعول مما اعتلت المه، وتقول
  .والكسر أكثر ؛ ملا ذكرت لك والضم األصل ؛ ألن البناء فُعول

  ".لبا بألسنتهم " وكذلك . ويل، وعدي: فأما املفتوحة فال تبدل كسرة خلفة الفتحة ؛ حنو

أحيويا : قد احيوييا يف هذا، ويف قول من أدغم: يت لقلت يف قول من مل يدغمفإذا ثنيت أُفْعوِعلَ من حي
  .فيه

فكيف اجتمعت الواو وهي ساكنة، والياء بعدها ساكنة لإلدغام ؟ فقد تقدم قولنا يف أن حرف : فإن قلت
ا يف املد يقع بعده الساكن املدغم ؛ ألن املدة عوض من احلركة، وأنك تعتمد على احلرفني املدغم أحدمه

  .دابة، وشاب ؛ ومتود الثوب، وهذا بريد ود، وحنو ذلك: اآلخر اعتمادةً واحدة ؛ حنو قولك

    

 على لفظ واحد جبميع علله من الصحيح، مث نرجع إىل املعتل إن شاء -وحنن ذاكرو ما تلتقى المه، وعينه 
  .اهللا

؛ فإنه يلزمك أن تسكن املتحرك فَِعل أوفعل مما عينه والمه سواء فكان احلرفان متحركني : إذا قلت
رد، وفر، : وذلك قولك. األول، فتدغمه يف الذي بعده ؛ ألا لفظ واحد، فال يقع يف الكالم التباين

  .وعض، وردوا، وفروا 

  .وإمنا يظهر ألن الذي بعده ساكن، فإن أسكنته مجعت بني ساكنني. فإن سكن الثاين ظهر التضعيف

مل يرددن ومل يفررن ؛ ألن ما قبل نون مجاعة النساء ال يكون إال : لرددت، وفررت، وتقو: لذلك تقول
  .وكذلك ما قبل التاء إذا عين ا املتكلم نفسه، أو خماطبه. ساكنا ؛ ملا قد تقدم ذكره

  .ردا ال غري ؛ ألن الثانية تتحرك: وتقول

. أقتل: دد ؛ كما تقولار: افْعلْ من هذه املضاعفة فأنت خمري إن شئت قلت: فإذا أمرت الواحد فقلت

  .وهذا أجود األقاويل. إضرب: إفرر ؛ كما تقول: وتقول. إذهب: إعضض ؛ كما تقول: وتقول

فإذا قلت ذلك فإمنا طرحت حركة العني على الفاء، فلما حتركت . فر، رد، غض: وقد جيوز أن تقول
رف من باب يفْعل فأنت الفاء سقطت ألف الوصل، وقد التقى يف الوقف ساكنان، فإذا وصلت فكان احل
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  .غض يا فىت، وغض، وغض: تقول: جيوز فيه الوجوه الثالثة: يف حتريكه خمري

  .أما الكسر فعلى أنه أصل يف التقاء الساكنني

  .وأما الفتح فألنه أخف احلركات ؛ ألنك إمنا حترك اآلخر اللتقاء الساكنني. وأما الضم فلإلتباع

  .وجاز الكسر ملا ذكرت لك. خلفته، واإلتباع:  من وجهنيفإن كان من باب مس جاز فيه الفتح

وجاز الفتح . لإلتباع، وألنه أصل التقاء الساكنني: وإن كان من باب فر جاز فيه الكسر من وجهني
  .خلفته

وإمنا جاز يف هذا ما مل جيز فيما قبله مما حترك منه األول، ألن هذا أصله احلركة، وإمنا سكن للجزم، وليس 
  .ردا، وردوا، وردى: الزما له ؛ ألنك لو ثنيته أو مجعته أو أنثته، للزمته احلركة ؛ حنوالسكون 

  . اخلفيفة، أو الثقيلة-وكذلك إن أدخلت فيه النون 

وما كان قبل التاء، والنون اليت جلماعة املؤنث مل يكن إال ساكنا ال تصل إليه احلركة، فلما كان كذلك 
  .يكن كما قد تقدمنا يف ذكرهكان حتريكه حتريك اعتالل، ولك 

  .فان لقيه ساكن بعده اختري فيه الكسر

  .وال أراه إذا حرك للذي بعده يف التقدير جيوز فيه إال الكسر

رد الرجل، وغض : وذلك قولك. فان قدر حتريكه ملا قبله جازت فيه الوجوه كلها، على ما تقدمنا بذكره
ملضموم باألوجه الثالثة، كما كان من قبل أن يدخل الساكن وإن شئت قدرته ملا قبله فقلت يف ا. الطرف

  .وقلت يف املفتوح بالفتح والكسر. الذي بعده

  : وهذا البيت ينشد على األوجه الثالثة ملا ذكرنا وهو. وكذلك املكسور

 كعباً بلغت وال كالبا فال  فغض الطرف إنك من نميٍر

  : وكذلك الذي بعده وهو

 بعد أولئك األيام والعيش  اللّوىذم المنازل بعد منزلة 

. وقد تقدم قولنا يف ذوات الياء و الواو املضاعفة، مث ذكرنا ذا. فعلى ما ذكرت لك جمرى هذا الباب

  .ونعود إىل استقصاء ما فيها إن شاء اهللا

: ك حنواعلم أنه ال يقع يف األفعال ما تكون عينه ياء والمه واوا، ولكن تكون عينه واوا، والمه ياء، وذل

ويلحق به ما كانت عينه والمه واوين، ألنه يبىن على فَِعلت، فيصري المه مبرتلة . شويت، ولويت، وطويت
  .حويت، وقويت: ما أصله الياء، حنو

الواو منقلبة من ياٍء، ألنه اسم، فخروجه عن : قال اخلليل: حيوان يف االسم فقد قيل فيه قوالن: فأما قوهلم
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ا الفعل كخروج آية، وبا.  

  .اشتاق هذا من الواو لو كان فعال، ولكنه ال يصلح ملا تقدمنا بذكره: وقال غريه

  .ونظريه يف هذا الباب على هذا القول جبيت اخلراج جباية، وجباوة، وليس من جباوة ِفعل

  .ومثل ذلك فاظ امليت فيظاً وفوظا، وليس من فوظ ِفعل

  .ولذلك ظهر على األصل ليدل على أصله

 قولنا يف أنه ال تظهر واوان جمتمعني إذا كانت إحدامها طرفا، وال يقع يف الكالم ما موضع فائه وقد تقدم
  .وحنن ذاكرو ما يتصل به إن شاء اهللا. واو، والمه واو، حنو وعوت

ومل جيز إال ذلك ؛ ألا يف املضارع يغزوي على ما ذكرنا من . غزويت: إذا بنيت من الغزو فَعلَلْت قلت
  .الباب

لو مل يكن ذلك لوجب أال جتتمع واوان ؛ أال ترى أم يذهبون بفَعلْت من الواو إىل ِفِعلت يف حنو قويت و
  .وحويت ؛ لئلّ جيتمع واوان

    

خيل حو، وبطن قو، وقد : فإذا كانت إحدامها غري طرف، أو كان ما قبلها ساكنا فهي ثابتة، حنو قولك
  .قلنا يف هذا ولكن رددناه ملا بعده

اقوول فتجتمع ثالث واوات، ومل تكن واحدة منهن :  بنيت افْعلْوعل من قلت فإن النحويني يقولونإذا
يقلب آخرهن : اقويل: طرفا ينتقل عليها اإلعراب، إال أبا احلسن األخفس، فإنه كان يقول يف هذا املثال

رى األبنية على األصول، وليس إمنا جت: ويقول. ياء، ويدغم فيها اليت قبلها وعلته يف ذلك اجتماع الواوات
  .يف األصول ما هو هكذا

ول من غزوت فهو مغزوفْعتمع عليه، تصح الواو اليت هي حرف اإلعراب ؛ لسكون . فإن قلت مهذا ا
  .ما قبلها

كما فعلت يف اجلمع، وليس بوجه، ألن الذي يقلب إمنا : وذلك ؛ ألنك قلبت الطرف. وقد جيوز مغزي
  .اكن الذي قبلها غري حاجزيذهب إىل أن الس

وال تكون الواو يف األمساء طرفا وما قبلها متحرك، فلم يعتد مبا بينهما ؛ أال ترى أنك إذا مجعت دلو 
قلنٍس وحقّه قلنسو، ولكنك قلبت الواو ملا : هذه أدٍل، وإمنا هي أَفْعل، وتقول يف قلنسوة واجلمع: قلت

  : لك قال الراجزعلى ذ. كانت طرفا وكان ما قبلها متحركا

  أهل الرياط البيض والقلنسي  مهل حتى تلحقي بعنس ال
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  : وقال اآلخر

  حتى تفضي عرقي الدلى

  .وكان حقّه عرقو. مجع عرقوة

  .فهكذا حكم كل واو طرف إذا حترك ما قبلها فكان مضموماً أو مكسوراً

ن حكم الواو يف هذا املوضع وإن كان مفتوحاً انقلبت ألفاً ؛ كما ذكرت يف غزا، وكذلك رمى ؛ أل
  .كحكم الياء

  .يا كرا، أقبل: يا حار لقلت: لو رمخت كروانا فيمن قال

  . يا كرو، لكن حترك ما قبلها وهي يف موضع حركة فانقلبت ألفاً-وكان األصل 

ومل يكن ذلك يف كروان ؛ ألن األلف بعدها، فلو قلبتها ألفاً جلمعت بني ساكنني ؛ كما كان يلزمك يف 
  .وا مل تردها إىل الواوغز

  .أرض مسنية، وإمنا الوجه مسنوة: مغزي إمنا شبهوه ذا وعلى ذلك قالوا: فالذين قالوا

  .فإن كان هذا البناء مجعاً فالقلب ال غري

غزي ؛ كما : وإن كسرت أوله على ما ذكرت لك قبل فقلت. عيت، ويف غاز غزي: تقول يف مجع عات
  .واألصل الضم ؛ ألنه فُعول. ثر خلفّتهعصي، فالكسر أك: تقول

  .وقويل يف هذا اجلمع أوجب ؛ ألن باب االنقالب إمنا أصله اجلمع، فلذلك أجرينا سائر اجلمع عليه

  .وقد قلنا يف صيم ما يستغىن عن إعادته

لف للفتحة واأل. واعلم أن الالم إذا كانت ياء أو واوا، وقبلها ألف زائدة وهي طرف أا تنقلب مهزة
  .هذا سقاء يا فىت، وغزاء فاعلم: وذلك قولك. اللتني قبلها

  .شقاوة، وعباية: وذلك قولك. فإذا مل يكن منتهى الكلمة مل تنقلب

عظاءة، وعباءة، فإمنا بناه أوال على التذكري، مث أدخل التأنيث بعد أن فرغ من البناء فأنثه : فأما من قال
  .على تذكريه

  .امرأة سقّاءة، وحذّاءةصالءة، و: فعلى هذا تقول

  .شقاوة، واية: سقّاية، وحذاوة فاعلم، كما تقول: ولو بنيتها على التأنيث على غري مذكر لقلت

وكذلك ما كانت آخره واو وليس مبنتهى الكلمة حنو قولك يف مثل فُعلَة من غزوت إن بنيته على التذكري 
  .هذا غٍز فاعلم: غزية ؛ كما كنت تقول يف املذكر: قلت

ترقوة، وقلنسوة ؛ ألن اإلعراب : غزوة، كما قلت: وإن بنيته على التأنيث الذي هو من غري تذكري قلت
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  .على اهلاء، ومل يثبت له مذكّر يقع تأنيثه عليه

هو يدلو دلوه، : هذا يغٍز ؛ كما ترى ؛ كما قلت، يف الِفعل: أال ترى أنك لو مسيت رجال يغزو لقلت
  .ثال للفعلوأنا أدلو ؛ ألنّ هذا امل

هذه أدٍل فاعلم، تقلب الواو ياء ملا ذكرت لك ؛ ألن األمساء ال يكون آخر اسم منها : وتقول يف مجع دلو
عنفوان، وأقحوان، وغري ذلك حيث وقع : واوا متحركا ما قبلها، ويقع ذلك يف حشو االسم يف مثل

  .ثانياً، أو ثالثاً، أو رابعاً بعد أالّ يكون طرفاً

تقلب الياء واوا ؛ النضمام ما قبلها: رميوة: لُلَة من رميت على التأنيث لقلتولو قلت فُع.  

وقد تقدم قولنا يف أن : رميية، ألا تنقلب مذكرة فأعللتها على ذلك: ولو بنيتها على التذكري لقلت
ب رابعة احلرف إذا كان على أربعة أحرف وآخره ياء أو واو، استوى اللفظان على الياء ؛ ألن الواو تنقل

مذروان، وفالن ينفض مذرويه، وإمنا حق هذا : فصاعدا إىل الياء ملا ذكرنا من العلة، وأعدنا ذلك لقوهلم
فهو مبرتلة ما بىن على التأنيث مما ال . الياء، ألن األلف رابعةٌ، ولكنه جاء بالواو ؛ ألنه ال يفرد له واحد

  .مذكّر له

    

فهذا . العظاء: عظاءة ؛ ألنك تقول يف مجيع هذا:  عظاية من قولكوعلى هذا مل جيز يف النهاية ما جاز يف
  .حيكم لك ما يرد عليك من هذا الباب إن شاء اهللا

  أبواب اإلدغام

مخارج الحروف وقسمة أعدادهاباب هذا   

يف مهموسها، وجمهورها، وشديدها، ورخوها، وما كان منها مطبقاً، وما كان من حروف القلقلة، وما 
. واللني، وغري ذلك. املدكان من حروف   

  .اعلم أن احلروف العربية مخسة وثالثون حرفاً، منها مثانية وعشرون هلا صور

  .فأما يف املشافهة فموجودة. واحلروف السبعة جارية على األلسن، مستدلّ عليها يف اخلط بالعالمات

ويليها يف البعد خمرج . وهي أبعد احلروف. فمن أقصى احللق خمرج اهلمزة: فمنها للحلق ثالثة خمارج
  .واملخرج الثاين من احللق خمرج احلاء والعني. واأللف هاوية هناك. اهلاء

  .واملخرج الثالث الذي هو أدىن حروف احللق إىل الفم مما يلي احللق خمرج اخلاء، والغني

  .مث أول خمرج الفم مما يلي احللق خمرج القاف
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  .ويليها خمرج اجليم. ني خمرج الكاف وبعدها خمرج الش-ويتلو ذلك 

  .فبعض الناس جتري له يف األمين، وبعضهم جتري له يف األيسر. ويعارضها الضاد وخمرجها من الشدق

وهو احلرف املنحرف املشارك . وخترج الالم من حرف اللسان، معارضا ألصول الثنايا، والرباعيات
  .ونفسره يف موضعه مبعانيه إن شاء اهللا. ألكثر احلروف

  .ولذلك ال يدغم فيها غري الالم.  املخارج منه خمرج النون املتحركةوأقرب

فأما النون الساكنة فمخرجها من اخلياشيم ؛ حنو نون منك، وعنك وتعترب ذلك بأنك لو أمسكت بأنفك 
  .عند لفظك ا لوجدا خمتلّة

فمحل الالم . اء اجليمفأما النون املتحركة فأقرب احلروف منها الالم ؛ كما أن أقرب احلروف من الي
  .والنون والراء، متقارب بعضه من بعض، وليس يف التداين كما أذكر لك

والالم تتصل ا . فإذا ارتفعت عن خمرج النون حنو الالم فالراء بينهما ؛ على أا إىل النون أقرب
  .باالحنراف الذي فيها

  .، والتاء، والدالمث من طرف اللسان وأصول الثنايا مصعدا إىل احلنك خمرج الطاء

وهي حروف تنسلّ انسالال وهي السني، . ومن طرف اللسان وملتقى حروف الثنايا حروف الصفري
  .والصاد، والزاي

  .ومن طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا خمرج الظاء، والثاء، والذال

  .ومن الشفة السفلى، وأطراف الثنايا العليا خمرج الفاء

الباء، وامليم ؛ إال أن الواو وى يف الفم حىت تتصل مبخرج الطاء والضاد، ومن الشفة خمرج الواو، و
فهذه االتصاالت تقرب بعض احلروف من بعض، وإن تراخت . وتتفشى حىت تتصل مبخرج الالم

  .خمارجها

، و فلذلك تسمعها كالنون ؛ ألن النون املتحركة مشربة غنة. وامليم ترجع إىل اخلياشيم مبا فيها من الغنة
  .الغنة من اخلياشيم

وإال فإما ليسا من خمرج . وإمنا مسيتا باسم واحد ؛ الشتباه الصوتني. والنون اخلفيفة خالصة من اخلياشيم
  .؛ ملا ذكرت ذلك

  . ومن احلروف حروف جتري على النفس، وهي اليت تسمى الرخوة-

  .ومنها حروف متنع النفس، وهي اليت تسمى الشديدة

  .ذا رددا يف اللسان جرى معها الصوت، وهي املهموسةومنها حروف إ

  .ومنها حروف إذا رددا ارتدع الصوت فيها، وهي اهورة
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ومنها حروف تسمع يف الوقف عندها نربة بعدها ؛ وهي حروف القلقلة ؛ وذلك ألا ضغطت 
  .مواضعها

  .هللاوحنن ذاكرو مجيع ذلك بأوصافه إن شاء ا. ومنها املطبقة، واملنفتحة

اهلمزة بني بني، فاأللف املمالة، : وأما احلروف الستة اليت كملت هذه مخسة وثالثني حرفا بعد ذكرنا
وألف التفخم واحلرف املعترض بني الشني واجليم، واحلرف املعترض بني الزاي، والصاد، والنون، اخلفيفة، 

  .فهي مخسة وثالثون حرفا

  .ا القول يف غريها إن شاء اهللاونفسر هذه اليت ليست هلا صور مع استقصائن

اهلاء، واحلاء، والكاف، والصاد، والفاء، : فأما احلروف املهموسة فنبدأ بذكرها، وهي عشرة أحرف
والسني، والشني، والتاء، والثاء، وتعلم أا مهموسة بأنك تردد احلرف يف اللسان بنفسه، أو حبرف اللني 

  . اهورة لوجدته ممتعناالذي معه، فال مينع النفس، ولو رمت ذلك يف

  .فأما الرخوة فهي اليت جيري النفس فيها ما غري ترديد

  .وذاك أنك إذا لفظت ا مل يتسع خمرج النفس معها. والشديدة على خالفها

    

فالرخوة كالسني، والشني، والزاي، والصاد، والضاد، وكل ما وجدت فيه ما ذكرت لك والشديدة ؛ 
  .لكاف، والتاء، ونذكر هذا يف موضعه مستقصى إن شاء اهللاحنو اهلمزة، والقاف، وا

وهذه احلروف اليت تعترض بني الرخوة، والشديدة هي شديدة يف األصل وإمنا جيري فيها النفس ؛ 
الستعانتها بصوت ما جاورها من الرخوة ؛ كالعني اليت يستعني املتكلّم عند اللفظة ا بصوت احلاء، 

الحنرافها واتصاهلا مبا قد تقدمنا يف ذكره من احلروف، وكالنون اليت يستعني واليت جيري فيها الصوت ؛ 
  .بصوت اخلياشيم ؛ ملا فيها من الغنة، وكحروف املد واللني اليت جيري فيها الصوت للينها

  .فهذا ما ذكرت لك من االستعانة. فهذه كلها رمسها الشدة

  .جيري فيها الصوت ؛ ملا فيها من التكريرفإمنا . وهي شديدة، ولكنها حرف ترجيع. ومنها الراء

واعلم أن من احلروف حروفا حمصورة يف مواضعها فتسمع عند الوقف على احلرف منها نربة تتبعه وهي 
  .وإذا تفقّدت ذلك وجدته. حروف القلقلة

ف، فمنها القاف، والكاف، إال أا دون القاف ؛ ألن حصر القاف أشد، وإمنا تظهر هذه النربة يف الوق
وهذه . فإن وصلت مل يكن، ألنك أخرجت اللسان عنها إىل صوت آخر، فحلت بينه وبني االستقرار

  .املقلقلة بعضها أشد حصرا من بعض، كما ذكرت لك يف القاف والكاف
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 ما تقدم منا فيه غري -وإمنا قدمنا هذه املقدمات يف مواضع األصول لنجريها يف مسائل اإلدغام على 
  . نذكر اإلدغام على وجهه إن شاء اهللامث. رادين له

إدغام المثلينباب هذا   

  .ونذكر أوال معىن اإلدغام، ومن أين وجب ؟

  .اعلم أن احلرفني إذا كان لفظهما واحد فسكن األول منهما فهو مدغم يف الثاين

ن املخرج وتأويل قولنا مدغم أنه ال حركة تفصل بينهما، فإمنا تعتمد هلما باللسان اعتمادة واحدة، أل
. وكذلك حممد، ومعبد، ومل يذهب بكر، ومل يقم معك. قطّع، وكسر: وذلك قولك. واحد، وال فصل

  .فهذا معىن اإلدغام

وقد جاوز الثالثة . فإذا التقى حرفان سواء يف كلمة واحدة، الثاين منهما متحرك ومل يكن احلرف ملحقا
ن أمثلة الفعل وجب اإلدغام، متحركا كان األول أو أو كان منها على غري فَعل، أو ما ليس على مثال م

ساكنا، ألن الساكن على ما وصفت لك واملتحرك إذا كان احلرف الذي بعده متحركا أسكن ؛ لريفع 
هذا موضع . اللسان عنهما رفعة واحدة ؛ إذ كان ذلك أخف، وكان غري ناقض معىن، وال ملتبس بلفظ

  .وسنذكر تفصيلها إن شاء اهللا. مجل

هذا باب إدغام املثلني يف الفعل وما اشتق منه وما ميتنع عن ذلك اعلم أن األلفني ال يصلح ففيها اإلدغام، 
  .ألن األلف ال تكون إال ساكنة، وال يلتقي ساكنان، وقد قلنا يف األلف أوال ما يغىن عن إعادته

  . ذكرت لكوكذلك اهلمزتان ال جيوز فيهما اإلدغام يف غري باب فَعل وفَعال، ملا

فإذا مل . فإن التقتا ومها المان، أوعني والم مما مل نستثنه مل جيز فيهما اإلدغام، ألنه ال جيوز أن حيققا مجيعا
جيز اجتماعهما، ألن الثانية يف قول اخلليل وغريه يف الكلمة األوىل مبدلة واألوىل يف املنفصلني خاصةً يف 

  .بههقول أيب عمرو خمففة، فلم يلق احلرف ما يش

  .فأما من قال بقول ابن أيب إسحاق حتقيق اهلمزتني فغ، ه يدغم، ألما مبرتلة غريمها من احلروف

فأمما ما يلتقى فيه حرفان األول منهما ساكن من غري ما ذكرنا فاإلدغام فيه واجب، ال يقدر إال على 
  .قوة، وردة، وقر فاعلم: ذلك، حنو قولك

فَعل، : رد يافىت، وفر فتقديره: كة والثانية كذلك مما هو ِفعل حنو قفولكوأما ما التقتا فيه واألوىل متحر
وأصله ردد، وفرر، ولكنك أدغمت ؛ لثقل احلرفني إذا فصلت بينهما، ألن اللسان يزايل احلرف إىل 

  .موضع احلركة، مث يعود إليه

شم، وأعض، عضضت، ومشمت، أ: يبني ذلك قولك. فَِعلَ: ومثل ذلك مس، وشم، وعض، وتقديرها
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وأفر ،لَ رددت، وفررت، أردكما تقول يف فَع.  

وذلك . لب الرجل من اللب، ومل يأت من فَعل غريه، لثقل الضمة مع التضعيف: حنو: وكذلك فَعلَ
  .سفه سفاهة وهو سفيه: لببت لبابة فأنت لبيب، كما قالوا: قولك

هو مريض، استثقاال للضمة كما لببت تلب وأنت لبيب، على وزن مرض ميرض و: وأكثرهم يقول
  .وصفت لك

  .فهذا ال اختالف فيه انه مدغم

  .فإن كان من هذا شيٌء من األمساء فكان على مثال الِفعل فحكمه حكم الفعل، إال ما استثنيته لك 

    

  .فرقت فأنا فرق: رجل طب، ورجل بر، ، ألنه من بررت، وطببت، فإمنا تقديره: تقول يف فَِعٍل

وكذلك لو بنيت منه شيئا على . هذا رجل خاف، ومالٌ إذا أردت فَِعل: ذا كاعتالل قولكفاعتالل ه
  .فَعل

  .فأما الذي استثنيته فإنه ما كان من هذا على فَعٍل فإنه صحيح

جلَل، وشرر، وضرر، وكل ما كان مثله، وإمنا صححوا هذه األمساء ؛ خلفة الفتحة، : وذلك حنو ذلك
  .القَود، والصيد، واخلونة، واحلَوكة: ، حنو.فيما ال يصح فَعلْت منه ألا كانت تصح 

  .فلما كانت فيما ال يكون فَعلْت منه إالّ صحيحا لزم أن يصحح

  .هذا قول اخلليل، وسيبويه، وكل حنوي بصري علمناه

ن االسم قصص ولكنهما لغتان تعتورا: قص، وقصص فليس قص مدغما من قولك: فأما قوهلم يف الصدر
  .شعر، وشعر، وٍْر وَر، وصخر وصخر: فيكون على فَعل، وفَعٍل وذلك قوهلم. كثريا

  : رأيت أعربياً باملوضع الذي ذكره زهري يف قوله: وحدثين أبو عثمان املازين عن األصمعي قال

  ماء مشرقى سلمى فيد أوركك  استمروا، وقالوا إن مشربكم ثم

فإن مل يكن شيٌء من هذا على مثال . هذا مبرتلة ما وصفنا. رك فاعلم:  قال هذاأين ركك ؟: فقلت
شرر، ودرر، وقُذَذ، كما : الِفعل من الثالثة فاإلظهار ليس غري وذلك قولك فيما كان على مثال فُعل

  .سور: قلت يف الواو

ِثورة، وِبيع، : ت تقول يف الثاء والواوِقدد، وِشدد، وِسرر، كما كن: وما كان منه على ِفعٍل فكذلك تقول
  .وِقيم، وِعودة
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كما كنتت تقول صيد ،وسرر لٌ فيه حضضوكذلك فُع.  

  : و

  سوك اإلسحل

ردد فاعلم، ألنه إمنا يعتل من هذا :  منه شيئا على مثال ِفِعل مثل إبل لصححته، وكنت تقول-ولو بنيت 
  .ما كان فعال، أو على مثاله

فإن زدت على الثالثة شيئا فالتقى فيه حرفان على اللفظ ال تريد ما اإلحلاق مل يكن . الثةهذه ذوات الث
  .إال مدغما، امسا كان أو فعال

  .أَمد، وأَعد، وأَجد يف أمره: وذلك قولك فيما كان فعال إذا كان على أَفْعل من املضعف

من هذا، وكان األصل أبرر فأسكنت موضع وكذلك إن كان امسا ؛ حنو رجل ألد، ورجل أغر، وهذا أبر 
العني، وألقيت حركته على ما قبله، ألن الذي قبله كان ساكنا، فلما أسكنته حولت حركته، لئال يلتقي 

أقام، وأراد، وقد مضى تفسري : ساكنان، كما فعلت يف الفعل املضاعف، وذوات الواو والياء يف قولك
  .هذا

عاد عبد اهللا زيدا، وساره، وماد يافىت ؛ أال ترى أنك إذا : ؛ حنو قولكوما كان منه على فَاعلَ فكذلك 
عاددت زيدا، وماددته ؛ كما كنت تقول فيما كان على : عنيت به نفسك ظهر التضعيف والوزن، فقلت

  . ؛ وأصممت زيدا، وأجررته رسنه-أعددت : أفْعل

ردد عبد اهللا زيدا، وبدد معيزه، وذاك : كوذلك قول. فأما ما كان من هذا على فَعلَ فإنه ال تغيري فيه
ألم لو ألقوا احلركة على ما قبلها، مل خيرجهم ذلك من إدغام واحد وتضعيف آخر، فلما كانت العلة 

  .واحدة امتنع حتريك العني اليت ال تقع يف الكالم قط إال ساكنة

  . وارتد، وما كان مثلهمااقند،: وإن أردت بناء انفَعلَ أدغمت، وكذلك افْتعلَ ؛ حنو قولك

  .منقد، ومرتد: وكل ما كان من هذه األفعال فأمساؤها مدغمة مثلها ؛ حنو قولك

ومغار ،ومواد ،وماد ،وكذلك راد.  

؛ ألن األلف مدة، فما فيها : فهالّ ألقوا على األلف حركة ما بعدها إذا سكّنوه ؟ قيل: فإن قال قائل
م به قولنا من احتماهلا، واحتمال ما كان مثلها الساكن املدغم ؛ ملا فيها من ِعوض من احلركة على ما تقد

ولو ألقيت عليها حركة لزمك أن مز، ألن األلف مىت حتركت صارت . املدة، وفيما بعدها من االعتماد
  .مهزة

ألفعال دليل استرد، واستعد، ومستعد ؛ وفيما ذكرنا من هذه ا: وتقول فيما كان من هذا على استفْعل
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  .موضح ملا مل نذكره 

  .مدق: وذلك حنو. وما كان من األربعة فصاعدا على غري مثال الفعل فمدغم، إالّ أن يكون ملحقاً

: ف أما مثل معد فليس مبسكن من شيٍء، وإمنا هو فَعل يف األصل، ويدلك على أن امليم أصل قوهلم

  .متعددوا

  .والشربةويف وزن معد هبي، وهيبة، 

  .ولو كان فَعلَل مل جيز فيه اإلدغام، ألنه ملحق جبعفر وما أشبهه

  .ولذلك مل يدغم قَردد، ومهدد، وحنومها 

  .فَفَعلّ من فَعلَل مبرتلة جبن ومن قعدد، إمنا جبن فُعلّ، ولو كان فُعلُال مل يدغم، ألنه ملحق جبلْجٍل

    

ِرمِدد، ألنه ملحق : ِعلّ يف األصل، ألنه لو كان ِفعِلل مل يدغم، حنو قولكوكذلك ِطِمر، إمنا هو ِف
  .ِبِخمِخم

وكذلك . جلْبب يجلْبب، ألنه ملحق بدحرج: وكذلك األفعال ما كان منها ملحقا مل يدغم، حنو قولك
  .احرنجم:  بقولك-اقْعنسس، ألنه ملحق 

  .فامللحق يبلغ به الذي هو ملحق به

  .ما كان على غري ذلك فقد أوضحته لك يف الثالثة، وما فوقها يف العدةو

هذا باب اإلدغام يف املثلني يف االنفصال إعلم أنه إذا التقى حرفان من كلمتني وقبل األول منهما حرف 
  .متحرك، فإن اإلدغام وتركه جائزان

كلما كثرت . نك رفعةً واحدةفإن أردت اإلدغام أسكنت األول، وإمنا تفعل ذلك استخفاف، لترفع لسا
وإمنا كان . جعل لك: جعلك وإن شئت قلت: وذلك قولك. احلركات يف الكلمتني ازداد اإلدغام حسنا

  .ترك اإلدغام جائزا يف املنفصلني، ومل جيز فيما سوامها مما ذكرت لك، ألن الكلمة الثانية ال تلزم األوىل

أرأيت الذي يكذّبا لدين " قَِد حممد، وقِدم حممد و :  تقولوإمنا وجب يف املتصلني للزوم احلرفني، وكذلك
  .هذا على ما وصفت لك" 

اإلدغام في المقاربة وما يجوز منهباب هذا   

  وما يمتنع 
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  .أما اهلمزة، واأللف فقد قلنا فيهما. ونبدأ حبروف احللق

ما متقاربتان وليس بينهما إال أن اجبه محيدا ؛ أل: اجبحميدا تريد: وأما اهلاء فتدغم يف احلاء، حنو قولك
  .احلاء من وسط احللق، واهلاء من أوله، ومها مهموستان رخوتان

وال تدغم احلاء يف اهلاء ؛ ألن احلاء اقرب إىل اللسان، وألن حروف احللق ليست بأصل لإلدغام، لبعدها 
وأدغمت، ليكون اإلدغام من خمرج احلروف وقلتها، ولكن إن شئت قلبت اهلاء حاء إذا كانت بعد احلاء 

  .أصلح هيثما، ف أما أن تدعها من غري أن تقبلها فال: أَصِلحيثَما تريد: وذلك قولك. فيما قرب من الفم

  .وكذلك العني ال تدغم يف اهلاء، وال تدغم اهلاء فيها

  .فأما ترك إدغامها يف اهلاء، فلقرب العني من الفم

  .ها إياها يف اهلمس والرخاوةوأما ترك إدغام اهلاء فيها ؛ فلمخالفت

  .وقد تقدم قولنا يف ذلك

معهم وهي كثرية يف : حمم تريد: وذلك قولك. فإن قلبت العني حاء لقرب العني من احلاء جاز اإلدغام
  .كالم بين متيم

أَصِلحا ِمرا : تقول. وكذلك العني واحلاء إذا أدغمت واحدة منهما يف األخرى فقلبت العني حاء جاز
  . أَصِلح عامرا:تريد

  .أدغمت العني يف احلاء، وهذا حسن. ادفع حامتا: تريد. ادفَحاِتما: وكذلك

فأما قلب العني إىل احلاء إذا كانت بعدها فهو جائز، وليس يف حسن هذا، ألن حق اإلدغام أن يدغم 
  .األول يف الثاين، وحيول على لفظه

دغام كل واحدة منهما يف أختها جيد، وإدغام العني وإ. واملخرج الثالث من احللق خمرج الغني واخلاء
ومل يذكر ذلك سيبويه، ولكنه مستقيم يف اللغة، معروف جائز يف . واحلاء فيهما جيوز يف قول بعض الناس

  .القياس، ألن الغني واخلاء أدىن حروف احللق إىل الفم

 واحلاء من الثاين، وليس حروف احللق فإذا كانت اهلاء تدغم يف احلاء، واهلاء من املخرج األول من احللق،
بأصل لإلدغام، فاملخرج الثالث أحرى أن يدغم فيما كان معه يف احللق، وهو متصل حبروف الفم، كما 

  .تدغم الباء يف الفاء، والباء من الشفة حمضة، والفاء من الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا

اضرب فَرجا، لقرب الفاء من حروف : فّرجا تريداذهب يف ذلك، واضر : تريد. اذهفّى ذلك: تقول
  .الفم

  .امدح خلَفا: تريد. امدح غَالبا، وامدخلَفا: تريد. امدغّاِلبا: فكذلك تقول

  .امسع غَالباً: امسع خلَفا، واسمغاِلبا، تريد: تريد. وكذلك العني حنو اسمخلَفا
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  .اخلاء أقرب إىل الفم يف املخرج منهما إليهوسيبويه يأىب هذا التراخى بينهما، وأن الغني و

وأما ما ال اختالف فيه فإنك تدغم الغني يف اخلاء، الشتراكهما يف الرخاوة، وأنه ليس بينهما إال اهلمس 
  .اصبخلفا، وهو أحسن من البيان : اصبغ خلفا: واجلهر، فتقول يف قولك

  .نادمغْ خالدا، والبيان جائز حس: وكذلك ادمخالدا تريد

والبيان أحسن، ألن الغني مهجورة، والتقاء . اسلخ غنمك: تريد. اسلَغنمك: وتدغم اخلاء يف الغني فنقول
  .املهموسني أخف من التقاء اهورين، وكلّ جائز حسن

: وذلك قولك. وحيتج سيبويه بأنه قد جيوز لك أن ختفى النون معهما، كما تفعل ا مع حروف الفم

خنل، ومغنما إن قربتا من الفم فأصلهما احللقمل، أل.  

    

  .وهي حيز على حدة. مث نذكر حروف الفم

احلكّلدة، : وذلك قولك. والقاف أدىن حروف الفم إىل احللق، والكاف تليها. تدغم القاف يف الكاف
 من واإلدغام أحسن، ألن الكاف أدىن إىل سائر حروف الفم. احلق كلدة، فتدغم لقرب املخرجني: تريد

  .القاف، وهي مهموسة، والبيان حسن

اك : وهو قولك انهقّطنا، تريد. والبيان أحسن، ألن القاف أدىن إىل حروف احللق. وتدغم الكاف فيها
  .واإلدغام حسن. قطنا

  .اجليم والياء: مث نذكر الشني، وأختيها

. للني متتنع من اإلدغام لعللاعلم أن الياء ال تدغم يف اجليم وال يف الشني، ألا حرف لني، وحروف ا

  .منها

ألا ال تكون إال ساكنة، : أن األلف اليت هي أمكن حروف اللني ال تدغم يف شيٍء، وال يدغم فيها شيء
  .ويف الياء والواو الشبه ا، فيجب أن متتنعا كامتناعها

عمرو، وبكر وما : ولوبعد هذا، فإن حروف املد واللني ال يالئمها يف القوايف غريها، أال ترى أنك تق
  .أشبه ذلك يف القوايف، فتعادل احلروف بعضها بعضا

  .جور أو خير، مع بكر ونصر مل جيز: ولو وقعت واو أو ياء حبذاء حرف من هذه احلروف حنو

  .وكذلك تكون القافية على سعيد، وقعود، ولو وقع مكان الياء والواو غريمها مل يصلح

  .فهذه علل الزمة

 الياء والواو مداوليناً، فلو أدغمت الياء يف الشني أو اجليم، أو أدغمت الواو يف الباء وامليم، ومنها أن يف
  .لذهب ما كان فيهما من املد واللني
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وهي حروف بائنة من مجيع احلروف، ألا ال ميد صوت إال ا، واإلعراب منها، وحتذف ال لتقاء 
ولو . هذا الغالم، وأنت تغزو القوم، وترمى الغالم:  حنو قولكالساكنني يف املواضع اليت حترك فيها غريها،

  .كان غريها من السواكن حلرك اللتقاء الساكنني، حنو اضرب الغالم، وقل احلق

وال تدغم الشني وال اجليم فيها، لئال يدخل يف حروف املد ما ليس ميد، فالياء بائنة منهما للمد واللني 
رف بعيد املخرج من خمرجهما، وإن كانت من ذلك املوضع، كما أا الذي فيها، فهي منهما مبرتلة ح

وذلك ملا جيمعهما من املد، واللني، والكثرة . والواو مبرتلة ما تدانت خمارجه وإن كانت بعيدة املخرج منها
نحركا يف الكالم، ألنه ليس كلمة ختلو منهما، ومن األلف، أو من بعضهن، وبعضهن.  

 زيف مواضع احلركات فيدللن من اإلعراب فحروف املد حي على ما -على حدة، اال ترى أنك تذكرهن 
  .مسلمني، ومسلمون، ورجلني، ورجالن: تدل عليه احلركات، حنو

  .وكذلك، أخوك، وأخاك، وأخيك

  .ويبدل بعضهن من بعض، وليس هكذا شيٌء من احلروف

  .قن، فتقلب الياء واواموسر، ومو: ميزان، وميعاد فتقلب الواو ياء، وتقول: تقول

  .ورمى وغزا، إمنا هي واو غزوت وياء رميت وكذلك ما أشبه هذا

واإلدغام حسن، . اخرج شبثا: أخِرشبثا، تريد: واجليم تدغم يف الشني لقرب املخرجني وذلك قولك
  .والبيان حسن

جها، حىت تتصل وال تدغم الشني يف اجليم البتة، ألن الشني من حروف التفشي، فلها استطالة من خمر
  .مبخرج الطاء، واإلدغام ال يبخس احلروف وال ينقصها

  .افرش جبلة، تظهر وختفى وال تدغم، واإلخفاء يف وزن املتحرك، أال أنه خفض صوت

وهلا . فهذه حالة الشني مع اجليم: أراك متعقّفا، إمنا هو كاالختالس: وإمنا حيكمها املشافهة، حنو قولك
دغم فيهن ما جاورهن، وال يدغمن يف شيء من تلك احلروف، منها الضاد، أخوات نصل ذكرها ا، ي

  .وامليم، والفاء، والراء

  .تدغم الطاء وأختاها يف الضاد، وال تدغم الضاد يف شيٍء منها، الحنرافها

  .والباء والنون تدغمان يف امليم، وال تدغم امليم يف واحدة منهما

  .ء فيهاوتدغم الباء يف الفاء، وال تدغم الفا

  .وتدغم الالم، والنون يف الراء، وال تدغم الراء يف واحدة منهما، ألن فيها تكرارا

  .فيذهب ذلك التكرير

هذا عمرو، فينبو اللسان نبوةً مث يعود إىل موضعه وإذا تفطنت لذلك : أال ترى أنك تقول يف الوقف
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  .إن شاء اهللاوجدته بينا، وإذا صرنا إىل موضع هذه احلروف ذكرنا العلة يف ذلك 

  .مث نذكر احلرف املنحرف، وهو أكثر يف الكالم من غريه، وله اتصال بأكثر احلروف وهو الالم

  .وخمرجه من حرف اللسان متصال مبا حياذيه منت الضحاك والثنايا والرباعيات

عشر فمنها أحد . وهو يدغم إذا كان للمعرفة يف ثالثة عشر حرفا، الجيوز يف الالم معهن إال اإلدغام
  .حرفا جتاور الالم، وحرفان يتصالن ا

    

إحدامها كثرة الم املعرفة، وأنه ال يعرى منكور منها إذا : وإمنا كان ذلك الزما يف الم املعرفة ؛ لعلّتني
  .أن هذه الالم الزم هلا السكون، فليست مبرتلة ما يتحرك يف بعض املواضع: أردت تعريفه، واألخرى

وحنن .  املعرفة جاز إدغامها يف مجيع ذلك، وكان يف بعض أحسن منه يف بعضفإن كانت الالم غري الم
  .ذاكروها مستقصاة إن شاء اهللا

الدال، والتاء، : الراء، والنون، والطاء، وأختاها: فهذ احلروف منها أحد عشر حرفا جماورة للالم وهي
  .الصاد، والسني: الذال، والثاء، والزاي، وأختاها: والظاء، وأختاها

  .الشني، والضاد: احلرفان اللذان يبعدان من خمرجها ويتصالن ا يف التفشي الذي فيهماو

  .فأما الشني فتخرج من وسط اللسان من خمرج امليم، والياء، مث تتفشى حىت تتصل مبخرج اللالم

والطرفاء، التمر، والرسول، : فالم املعرفة مدغمة يف هذه احلروف ال جيوز إال ذلك، لكثرا ولزومها، حنو
  .فكل هذه احلروف يف هذا سواء. والنمر

  .فإن كان االم لغري املعرفة جاز اإلدغام واإلظهار، واإلدغام يف بعض أحسن منه يف بعض

. جعراشد، كما تسكن يف املثلني: هل رأيت زيدا وجعل راشدا، جاز أن تسكّن فتقول: إذا قلت

  .واإلدغام ههنا أحسن إذا كان األول ساكنا

  .ان منتحركا اعتدل البيان واالدغامفإن ك

  .هل طرقك ؟، أو هل دفعك ؟ أو هل مت لك ؟ فاإلدغام حسن، والبان حسن: فإن قلت

  .وهو عندى أحسن، لتنراخي املخرجني

  ".هثّوب الكفّار " فأدغم وقرأ " بتؤثرون " وقرأ أبو عمرو 

  .ما، وهو جائزواإلدغام يف الضاد، والشني أبعد، ملا ذكرت لك من تراخي خمارجه

يف : وذلك ألن النمون تدغم. هل نرى، وهل حنن: هنرى، هنحن، إذا أردت: وهو يف النون قبيح، حنو
  .مخسة أحرف ليس منهن شيء يدغم فيها، والالم أحد تلك احلروف

وهو جائز على قبحه وإمنا جاز، . فاستوحشوا من إدغامها فيها، إذ كانت النون ال يدغم فيها غريها
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  .املخرجنيلقرب 

. العني. القوم. الكرم: فإن كانت احلروف غري هذه فتباعدت من خمرجها مل جيز اإلدغام، حنو قولك

  .اهلادى

  .الفرج، واملثل، والبأس، والوعد، فهذا سبيل الالم: وكذلك حروف الشفة، وما اتصل ا، حنو

ال يشركها يف ذلك . حمضاخمرج الساكنة من اخلياشيم : وأما النون فإن هلا خمرجني كما وصفت لك
  .املوضع شيء بكماله

  .ولكن النون املتحركة وخمرجها مما يلي خمرج الراء والالم

  .وامليم خمرجها من الشفة تتناوالن اخلياشيم مبا فيها من الغنة

  .وللنونات أحكام نذكرها، مث نعود إىل سائر احلروف

  . معه من اخلياشيم ال يصلح غري ذلكاعلم أن النون إذا وليها حرف من حروف الفم فإن خمرجها

وكان العلم ا . وذلك ألم كرهوا أن جياوروا ا ماال ميكن أن يدغم معه إذا وجدوا عن ذلك مندوحة
من قال، ومن جاء ؟ : من قال، ومن جاء ؟ وال تقول: وذلك قولك. أا نون كالعلم ا وهي من الفم

ويلٌ يومئٍذ " من سليمان ؟ وال : وال تقول"  للمكذبني ويلٌ يومئٍذ" فتبني، وكذلك من سليمان ؟ 
  .فتبني" للمكذبني 

فإن كان معها حرف من حروف احللق أمن عليها القلب، فكان خمرجها من الفم ال من اخلياشيم لتباعد 
من حامت ؟ فتخفى، : من هو ؟ فتظهر مع اهلاء وكذلك من حامت ؟، وال تقول: ما بينهما، وذلك قولك

  .فتبني" أال يعلم من خلق " ن علي ؟ وأجود القراءتني وكذلك م

أجود القراءتني، ألن قوما جييزون إخفاءها مع اخلاء والغني خاصة ؛ ألما أقرب حروف : وإمنا قلت
  .وهذا عندي ال جيوز. منخل، ومنغل: احللق إىل الفم فيقولون

  .وال يكون أبدا مع حروف احللق إال األظهار

يف أا خترج مع حروف الفم إىل اخلياشيم فإمنا ذلك عنده ألا إن أدغمت مع ما ختفى فأما حجة سيبويه 
  .فلما وجدوا عن ذلك مندوحة صاروا إليها. معه مل يستنكر ذلك، وال يصلح اإلدغام لتباعد املخارج

 من بعض وأنأ أرى تقويٍة هلذا القول أن امتناعهم من تبيينها مع حروف تتفرق يف الفم، ويتباعد بعضها
  .فكرهوا أن يبينوها يف حيز ما يدغم يف نظريه

  .ممثلك ؟: أال ترى أا تدغم يف امليم يف قولك

  .وتقلب مع الباء ميما إذا كانت ساكنة، وذلك عمرب، ومشباء، وممرب، فهي يف كل هذا ميم يف اللفظ

  .من رأيت ؟ ومن لك ؟ فهذا خمرج آخر: وتدغم يف الالم والراء، حنو



املربد-املقتضب  95  

  .فهذا خمرج امليم والباء. موىل:  الواو، حنو من ولّى إذا قلتوتدغم يف

     من يريد ؟ ومن يقوم ؟ : وتدغم يف الياء، حنو

فلما كانت تدغم يف حروف بأعياا من مجيع املخارج استنكر إظهارها مع ما جاور هذه احلروف 
 بعض إن شاء اهللا ؟ أما وسنذكر بعقب هذا من أين جاز إدغامها يف هذ احلروف على تباعد بعضها من

: أشهد أن حممدا رسول اهللا، وأحسرأيك تريد: تقول. إدغامها يف الالم والراء، فألن خمرجها بينهما

  .أحسن رأيك، وحممد لك

وإن شئت أذهبت الغنة، . وإظهار الغنة أحسن ؛ لئال تبطل. وإدغامها فيهما على وجهني بغنة، وبغري غنة
  .حلجرف الذي يدغم فيهكما ختلص ما تدغمه يف لفظ ا

وأما إدغامها يف امليم وإن خرجت من الشفة فهي جتاورها، ملا يف امليم من الغنة، وتشاركها يف اخلياشيم، 
والنون تسمع كامليم، وكذلك امليم كالنون ، وتقعان يف القوايف املكفأة، فتكون إحدى القافيتني نونا، 

  : واألخرى ميما، فال يكون عيبا، كما قال

  المنطق اللين والطعيم   إن البر شيء هينبني

  : وقال آخر

 عملين حديث سن بازل  ما تنقم الحرب العوان مني

   هذا ولدتني أمي لمثل

  : وقال اآلخر

  بين الذّنابى في مكاٍن سخن  بخنجٍر من لحم يطعنها

 فاملتقارب يلحق ما كان من ألن القوايف نسق واحد،: وال يصلح مثل هذا إال يف حروف متقاربة املخارج
  .لفظه و وذلك قوله

 كبير ال أطيق العندا إني  إذا ركبت فاجعالني وسطا

وال تدغم امليم فيها، ألن امليم تنفرد بالشفة، وإمنا تشرب غنة من اخلياشيم، فامليم داخلة عليها، وهي بائنة 
  .من امليم

ا إال الالم وذلك قبيح وقد ذكرته لك وأما قلبها ميما والراء ال تدغم فيها وال شيء مما تدغم فيه يدغم فيه
مع الباء، فألن الكالم ال يقع يف شيٍء منه ميم ساكنة قبل الباء، فأمنوا االلبتاس وقلبوها ميما، لشبهها امليم 

  .يف الغنة ؛ ليكون العمل من وجه واحد يف تقريب احلرف إىل الباء

منها مضارعة النون للياء والواو، ألا تزاد يف موضع زيادما، : وأما إدغامها يف الواو فلعلل غري واحدة
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  .فتزاد ثانية، وثالثةً ورابعة

عنسل، وعنبس، ألنه من العسول، والعبوس، وجندب، وعنظب ومجيع ما كان : فأما زيادا ثانيةً فنحو
ما أشبه ذلك كوثر، وبيطر، وتابل، وضارب، و: على هذا الوزن، وهذا موضع زيادة حروف اللني، حنو

وتزاد ثالثة يف حبنطًى، وجحنفَل، وهو موضع زيادة األلف يف قائل، وحبارى، والواو يف جدول، 
  .وعجوز، والياء يف ِعثَري، وقضيب

سلقيت، وحبلى، : وكذلك تزاد النون رابعة يف رعشن، وضيفَن، حبذاء الواو والياء واأللف يف مثل قولك
  .أن حيصىوترقوة وعرقوة، وذها اكثر من 

  .وتكون النون عالمة إعراب يف مثل قولك يفعالن

والتنوين الذي يدخل األمساء، والنون الثقيلة واخلفيفة يف األفعال، وتبدل من األلف، وتبدل األلف منها، 
  .رأيت زيدا: رأيت زيدا يا فىت فإذا وقفت قلت: تقول

  .نعاينص: راين، ويف صنعاء: وأما بدهلا من األلف فقولك يف راء

وكذلك فَعالن ايل له فَعلى إمنا نونه بدل من األلف اليت هي آخر محراء، وقد مضى تفسري هذا يف 
  .الكتاب

 لفظاً -وقد أدغمت فيما جاورها يف املخرج، فأشبهنها . فهي تصرف معها يف الزيادات والعالمات
  .ومعىن

  .وكذلك الياء يف باب الزيادات والشبه

  .غم يف الراء، والياء على طريق الراء، وإن يعد خمرجها منهاومع ذلك فإن النون تد

وكذلك األلثغ بالالم، ألن هذه احلروف . وكذلك الالم على طريقها، أال ترى أن األلثغ بالراء جيعلها ياًء
  .بعضها يقع على سنن بعض، وبعض ينحرف عن ذلك السنن، فأدغمت يف الياء لذلك

كنية، : ، أو واو، أو ميم ظهرت، لئال يلتبس باملضاعف من غريه ؛ حنوفإذا كانت يف كلمة واحدة مع ياٍء
  .وزمناء، قنواء

وزعم سيبويه أن النون إمنا أدغمت يف الواو، ألن الواو من موضع تعتل فيه النون، ألن الواو وامليم من 
 من خمرجها، ومل الشفة، ولذلك تقلب النون الساكنة مع الباء ميما، لتعتل مع الباء كما اعتلت مع ما هو

تدغمهما فيها، ألا ال جتانسها، وألن الياء ال يدغم فيها ما هو من خمرجها، لتصرف امليم والواو، وذلك 
  .العنرب والشنباء يافىت، وممن أنت ؟ وأمن االلتباس، ألنه ليس يف الكالم ميم ساكنة قبل باٍء: قولك

  .ة ما تقاربت خمارجهوأدغم النون يف الياء ألن الياء والواو عنده مبرتل
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وهذا . سيد، وأيام، ولويت يده ليا، وشويته شيا: حنو: أال ترى أما إذا التقتا واألوىل ساكنة لزم اإلدغام
  .يبني بعد فراغنا من أمر النون إن شاء اهللا

  .وتقلب مع الباء كما وصفت لك. الراء، والالم، والياء والواو، وامليم: النون تدغم يف مخس أحرف

وزعم سيبويه أا مع ما تدغم فيه خمرجها من الفم، ال من اخلياشيم، ألا لو كانت تدغم يف حروف الفم 
  .وهي من اخلياشيم مع تباعد ما بينهما جلاز أن يدغم األبعد يف األبعد

  .وهذا نقض الباب، واخلروج من املعقول

 النون لو كانت من خمرج الراء والقول عندي كما قال يف مجيع هذه احلروف إال حروف الشفة، فإن
والالم، لبعدت من امليم، ولكن خمرجها مع امليم من اخلياشيم، الن امليم خترج من الشفة، وتصري إىل 

  .فهذه قصة النون . اخلياشيم للغنة اليت فيها، فدغم فيها امليم لتلك ااورة

تركتان يف املد و اللني، وأما خيرجان وذلك الا مش. واعلم أن الياء و الواو مبرتلة ما تدانت خمارجه
  .مجيعا منهما إذا حتركتا، وكان قبل كل واحد منهما فتحة

  .والواو خترج من الشفة، مث وى يف الفم حىت تنقطع عند خمرج األلف

  .والياء خترج من وسط اللسان من خمرج الشني واجليم حىت تنقطع عند خمرج االلف، فهما متجاورتان 

  . يف كلمة و األوىل منهما ساكنة أدغمت إحدامها يف األخرىفإذا التقتا

  .وأصله لوية، وشويا. لويت يده لية، وشويته شياً: فما كانت األوىل واوا، والثانية ياًء هو حنو قولك

 وإن كانت الثانية واوا قلبتها ياًء مث أدغمت الياء فيها، ألن الواو تقلب إىل الياء، وال تقلب الياء إليها، ألن

وإمنا اإلدغام نقل األثقل إىل األخف، والياء من موضع . الواو من الشفة، وليست من جممع احلروف
أيام يف مجع يوم، وإمنا األصل أيوام ، ومثله سيد، وميت، وأصلهما سيود، : وذلك قولك. احلروف
  .وميوت

  .وكذلك قيام، وقيوم، وإمنا هو فَيعال، وفَيعول

سيد، وميت، النه اجتمع تثقيل الياء والكسرة، : جيوز فيه التخفيف فتقولواعلم أن مثل سيد، وميت 
كينونة، : وقد فسرنا حال فَيعلُول من هذا فيما تقدم، حنو. ميت، وهني، ولني: فحذفوا لذلك، وقالوا

  .سوير، وقوول: وذكرنا ما يكون بدال من األلف أو غريها، فال جيوز إدغامه، حنو. وقيدود

ن يوم كأنه من ميت، وكذا جيب أن يكون لو كان ِفعال، الن ذوات الواو إذا كانت فَعلْت وزعم اخلليل أ
فهي منقولة إىل فَعلْت، مثل القول واحلول، ولكن اجتمع فيها حرفا علة، وكان جيب أن يقعا يف يفْعل 

نها ِفعل، كما فلذلك مل يكن م. وهذا كله مطرح من الكالم. ضمة مع ياء وواو، وتكون الضمة يف الياء
  .مل يكن يف ويل، وويح، وويس، وويب ومعناها املصادر، ملا جيتمع فيها من العلة
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وكذلك اهلمزتان . وال يكون ِفعل يف مثل آءة، ألا حروف كلها معتلة، ألن األلف من حروف العلة
 منه، واألول، هو أول: ومثل ذلك أول، ألن الفاء والعني واوان، ومعناه أفْعل، أال ترى أنك تقول

  .واألوىل 

هو أفضل من زيد، : وكان جيب يف أَفْعل أن يكون أصله الِفعل كقولك. قهذه أشياء هلا مواقع من الفعل
  .فكذلك كان جيب يف أول، لوال ما ذكرت لك . إمنا معناه حيسن فوق حسن زيد

أميت، وهذا ال :  لقلتأجودت، وأطييت: لو قلت أَفْعلْت من اليوم على قول من قال: وقال اخلليل
  .وقد مضى تفسريها . أيام: اختالف فيه، ألنه كان أيومت، فلزمك اإلدغام، لسكون الياء كما قلت

أووم، فقبلت : أَفِْعلَ من اليوم لقلت: لو قلت: - وهو الذي خيالفه فيه كثري من النحويني -وكان يقول 
نت، وال تدغم، ألن األوىل حرف لني، ألا منقلبة أوقن من أيق: الياء واوا، النضمام ما قبلها، كما تقول
أوقن، وبوطر من البيطرة، ألنا ملا قلبنا ذلك : أال ترى إىل قولك. كا نقالب واو سوير، وإن كانت أصلية

  .جرى جمرى الزائد 

  .وكان يرى امللحق واألصلي إذا كان منقلبا كجروف اللني، ال يفصل بني بعض ذلك وبعض 

أمي، ألن العني تلزم الفاء كلزوم العينني إحدامها :  على خالفه يقولون يف أُفِْعلَ من اليوموالنحويون أمجعون
  .يف األخرى يف قول، وبيع، ويصرفون هذا على هذا 

فأما ظلموا واقدا، فال يلزم اخلليل ؛ ألن الواو قبلها ضمة، وهي مبرتلة األلف يف ظلما ؛ ألا حتل من 
  .ة فيضارع سوير من سايراجلمع حمل األلف من التثني

    

فإن كان حرف لني فال . ظلموا أخاك: فأنت تطرح عليها حركة اهلمزة إذا خففت، فتقول: فإن قال قائل
  .ينبغي أن حتول عليها احلركة ؛ كما ال حتوهلا يف النيبء، وخطيئة، وبريئة

 تدخل إال للمد ؛ حنو ياٍء هذا ال يلزم ؛ ألا حرف لني يف اللفظ، ودخلت ملعىن، فليست كما ال: قيل
  .فَِعيل، وواو فَعول

لتبلون يف " اخشوا الرجل و : أال ترى أن هذه إذا كانت قبلها فتحة حركت اللتقاء الساكنني ؛ حنو
  ".أموالكم 

  .فهذا هكذا. اخشى الرجل: وكذلك الياء يف قولك

  .هو يغزوباه للزمه مثل هذا و الواو الم الفعل: ولو قال رجل

  .فتضم الواو ؛ ألن الضمة يف احلقيقة للهمزة. زيد يغزومه: وتقول

فتكسر هلذه العلة، وهي الم الفعل ولفظها لفظ اللني ؛ لسكوا وانضمام ما . وكذلك هو يغزو خوانه
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  .قبلها

هو يقضى ياسر ويغزو : وأنت تقول. فإن دخل عليها ما ينصب نصبتهما مجيعا. وكذلك ياء يقضى
  .ا ذكرناه من لفظ اللنيواقد، فال تدغم ؛ مل

اخشوا واقدا، واخشى ياسرا ؛ ألن : فإن كانت قبل كل واحدة منهما فتحة مل يكن إال اإلدغام ؛ حنو
  .لفظ اللني قد ذهب

  .ويف هذا دليل على مجيع هذا الباب

  هذا باب ما تقلب فيه السين صاداً

  وتركها على لفظها أجود 

مما بعدها، فإذا لقيها حرف من احلروف املستعلية قلبت معه وذاك ألا األصل، وإمنا تقلب للتقريب 
  .ليكون تناوهلما من وجه واحد

  .الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، واخلاء، والغني، والقاف. واحلروف املستعلية

  .وهي احلروف اليت متنع اإلمالة. مستعلية ؛ ألا حروف استعلت إىل احلنك األعلى: وإمنا قيل

قاسم، وال صاعد، وال خازم وهذا مبني يف باب : عابد، وحابر، وسامل وال تقول: تقولأال ترى أنك 
  .اإلمالة

  .فإذا كانت السني مع حرف من هذه احلروف يف كلمة جاز قلبها صادا، وكلما قرب منها كان أوجب 

وسقر سطر، وصطر، : وذلك قولك. وكلما تراخى فترك القلب أجود. وجيوز القلب على التراخي بينهما
  .وصقر، وسلخت، وصلخت، ومساليخ ومصاليخ

قست، وقسوت، وطست فاعلم ؛ ألم : فإن كان حرف من هذه احلروف قبل السني مل جيز قلبها ؛ حنو
  .إمنا قلبوها وهذه احلروف بعدها، لئال يكونوا يف احندار مث يرتفعوا

 ألا والصاد من خمرج، ومها ووجب ذلك يف السني ؛. وإذا كانت قبلها فإمنا ينحدر إليها احندارا
  .مهموستان مجيعاً، وكالمها من حروف الصفري

  .ومل تكن الزاي ههنا ؛ ألا ليست مبستعلية

  .وال تبدل الصاد من الزاي مع هذه احلروف ؛ ألن الزاي جمهورة، والصاد مهموسة فهي خمالفة هلا

اء والدال ؛ ألن حلروف الصفري يف السمع ومل يكن ذلك يف الظاء مع الثاء والذال، وال يف الطاء مع الت
وقد تقدم قولنا يف هذه احلروف. والتصريف ما ليس هلن.  
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  هذا باب األسماء التي وقعت على حرفين

فما نقص . اعلم أن األمساء أصوهلا تكون على ثالثة أحرف بغري زيادة، وعلى أربعة، وتكون على مخسة
  .ورة علّته إن شاء اهللامن األمساء عن األفعال فمعلوم نقصه، ومذك

يد، ودم، وإست، وابن، واسم، وأخ، وأب ومامل نذكر فحكمه : فما كان من األمساء على حرفني فنحو
وهذه األمساء احملذوف منها ال يكون ما حذف إال حرف لني، أو حرفا خفيا كحرف اللني ؛ . حكم هذا

  .حذفأو يكون مضاعفا فيستثقل فيه التضعيف في. حنو اهلاء، والنون

  .فما مل يكن على هذا الشرط الذي ذكرناه مل حيذف منه شيٌء ؛ ألنه ال سبيل إىل حذفه

  .ابن، واسم، وأخ، وأب، وهٍن يف بعض األقاويل: فما ذهب منه الياء والوا فنحو

  .أخوان، وأبوان، وأخوك، وأبوك: تقول. يدلك على ما ذهب من أب، وأخ التثنية، واجلمع، والتصغري

  .وكذلك أيب، وأخي، وبين، ومسي. ٌء، وآخاٌء يا فىتآبا: وتقول

أما أب، وأخ فلم يسكنوا أوائلها ؛ لئال تدخل ألف الوصل وهي مهزة على اهلمزة اليت يف أوائلها فيصري 
  .إىل اعتالل ثاٍن

  .وأما ابن واسم واست، فبنيت على سكون أوائلها، فدخلها ألف الوصل لسكون ما بعدها

 بأصل يف األمساء، وإمنا حقّها األفعال ؛ لتصرف األفعال، وأا تقع مسكّنة األوائل يف وألف الوصل ليست
  .وهذه تذكر عند ذكرنا األفعال إن شاء اهللا. مواضع إسكان ضرورة ال حمالة

فأما األمساء فال يلحقها ذلك، إال أن تكون منقوصة، فتكون قد زالت عن أصل بنائها، فدخلها لذلك ما 
  .ل ؛ ألا قد أشبهتها يف النقص واالنتقاليدخل األفعا

    فما بال ألف الوصل حلقنه ؟ . امرؤ مل ينقص منه شيٌء: فإن قلت

  .فإمنا ذاك ؛ لتغريه يف اتباع ما قبل آخره من أجل اهلمزة اليت جيوز ختفيفها

 فاعلم، كما هذا امرؤ فاعلم، وهذا مرٌء: والدليل على ذلك انتقاله من حال إىل حال أال نرى أنك تقول
  ".حيول بني املرء وقلبه " قال عز وجل 

فإمنا حلقت ألف الوصل هذا االسم ؛ هلذا االنتقال والتغري اللذين ذكرما . امرأة، ومرأة: وتقول يف مؤنثه
  .لك

ابن، واسم، واست وامرؤ، ومؤنث ذلك على قياسه ؛ : فجميع ما جاءت فيه ألف الوصل من األمساء
  .وكذلك، اثنان واثنتان، وأمين يف القسم ؛ ألنه اسم يقع بدال من الفعل يف القسم. ةابنة، وامرأ: حنو

وحتذف النون " وقال فريق ليمن اهللا ما ندري : " امي اهللا، وامين اهللا، فألفه موصولة كما قال: تقول
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  .ليم اهللا ما كان ذلك، فيلحقه من التغيري مع لزومه موضعا واحدا ما يلحق امرأ: فتقول

ال تكون ألف الوصل إال فيما ذكرت لك من األمساء ؛ إال األلف اليت مع الالم للتعريف ؛ فإا داخلة ف
  .على حرف ال يكون إال ساكناً

  .انطالق، واستخراج، واقتدار: فأما املصادر اليت أَفعالُها موصولة األلفات فهي كأفعاهلا، حنو

  .فهذا معىن ألفات الوصل. إكرام، وإحسان: وفإن كانت أفعاهلا مقطوعة األلفات فهي كذلك ؛ حن

  .وذكرنا ما ذهب منه الباء والواو

  .بين، ومسي، وأبناء، وأمساء ؛ كما قلنا يف األب، واألخ: فابن، واسم من ذلك ؛ لقولك

  .وقلنا كذلك يف ابن. فأما الذاهب من األب، واألخ فقد بان لك أما واوان

  .ليس براجٍع يف تثنية وال مجع مادلّ على أحدمها دون اآلخر ؟فما الدليل عليه و: فإن قال قائل

  .نستدل بالنظائر: قلنا

ومل نر . هنت: أخت، ومن حيث قلت: بنت من حيث قلت: ابنة، وتقول: أما ابن فإنك تقول يف مؤنثه
  .هذه التاء تلحق مؤنثا إال ومذكره حمذوف الواو

  .تهنوا: يدلك على ذلك أخوان، ومن رد يف هٍن قال

. هو فُعل وأمساء تكون مجعا هلذا وهذا: وقال بعضهم: هو ِفعل: فقال بعضهم: فأما االسم فقد اختلف فيه

  .أَقفال: أجذاع ؛ كما تقول يف قُفْل: تقول يف جذع

  : فأكثرهم أنشد. وال يدرك صيغة األمساء إال بالسمع

  باسم الذي في كل سورٍة سمه

  : مسه وهو أقلّ، وأنشد أبو زيد الوجهني مجيعا، وأنشد: ضهموأنشد بع. فضم وجاء به على فُعل

 لخير معد كلها حيثما انتمى  فدع عنك ذكر اللهو واعمد لمدحٍة

 وأحسنها وجها وأعلنها سما  قدراً، وأكرمها أبا ألعظمها

  .جبالأبناٌء ؛ كما تقول مجل وأمجال، وجبل وأ: وذلك أنك تقول يف مجعه. فَعل: فأما ابن فتقديره

بنون يف : الدليل على ذلك أنك تقول: فلعلّه ِفعل أو فُعل، فإن مجعهما على أَفْعال، قيل له: فإن قال قائل
  .اجلمع فتحرك بالفتح

: ألن الباب يف مجع فَعل أَفْعل ؛ حنو: فما أنكرت أن يكون على فَعِل ساكن العني ؟ قيل: فإن قال قائل

ان فعال مل جيمع إال على بابه ليدل عليه، وإمنا خيرج الشيء إىل فلو ك. كلب وأكلب، وكعب وأكعب
  .غري بابه إذا أمنت اللبس يف مثل أزناد، وبابه
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  .فهذا لو كان فَعال مل جيز فيه أَفْعال مثل أزناد ؛ ألن أزنادا ال لبس فيه، وهذا يلتبس، فكان يلزم الباب

فهذا مثل فرق فرقا وهو فرق، وحمذر . مى فهو دٍمدمي يد: يدلك على ذلك أنك تقول. فأما دم فهو فَعل
  .فدم إمنا هو مصدر ؛ مثل البطر، واحلذر. حذرا فهو حذر

  : ومما يدلك على أنه فَعل أن الشاعر ملا اضطر فأخرجه على أصله ورد ما ذهب منه جاء به متحركا، فقال

  جرى الدميان بالخبر اليقين  أنا على حجٍر ذبحنا فلو

كلب وكالب، وِفعل وِفعال، فاجلواب يف ذلك أن : فإنك جتمعه على ِفعال ؛ كما تقول: ائلفإن قال ق
. ِفعاال مجع لفَعل املتحرك العني ؛ كما يكون لفَعل الساكن العني ؛ حنو قولك مجل ومجال وجبل وجبال

  .فهذا غري خارج من ذلك

  .جلمع وهذا مجع فَعلأيد يف ا: وأما يد فتقديرها فَعل ساكن العني ؛ ألنك تقول

ولو جاء شيٌء منه ال يعلم ما أصله من هذه املنقوصات، لكان احلكم فيه أن يكون فعال ساكن العني ؛ 
  .ألن احلركة زيادة، والزيادة ال تثبت

فلعلها ِفعل أو فُعل فإن الدليل : فإن قال قائل. يدلّك على ذلك أستاه. فأما است ففعل متحركة العني
    : كما قال الراجز. نا سه فاعلم، فترد اهلاء اليت هي الم، وحتذف العني، وبفتح السنيعلى ماقل

  إن أحيحاً هي صئبان السه  أحيحاً باسمه ال تنسه ادع

  .أن اإلنسان إذا كان متنبها علم ما خيرج منه من الريح: معناه. ويف احلديث العني وكاء السه

أَفْعال يف مجعه، مبرتلة جذع و أجذاع، ودليله بين ؛ ألن أوله : وهلمِفعل، وق: فأما حر املرأة فتقديره
  .مكسور

واعلم أنه ما كان على حرفني وال يدري ما أصله الذي حذف منه ؟، فإن حكمه يف التصغري واجلمع أن 
لقياس على تثبت فيه الياء ؛ ألن أكثر ما حيذف من هذا الياء و الواو، والياء أغلب على الواو عليها، فإمنا ا

  .األكثر

  .أين: فلو مسينا رجال بإن اليت للجزاء مث صغرناها لقلنا

  .وكذلك أَنْ اليت تنصب األفعال

  .أنني فاعلم: فإن مسينا إن املخففة قلنا

  .ألنا قد علمنا أن أصلها نون أخرى حذفت منها

  .منهربيب ؛ ألنا قد علمنا ما حذف : وكذلك لو مسينا برب املخففة من رب لقلنا

  :  األصل التثقيل ؛ كما قال-وكذلك بخ املخففة من بخ ترد فيها اخلاء احملذوفة ؛ ألن 
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  في حسٍب بخً وعز أقعسا

هذا ذوا قد جاء ؛ ألنه ال يكون اسم على حرفني أحدمها حرف لني ؛ ألن : واو مسينا رجال ذو لقلنا
" و " ذواتا أفنان " فعل، يدلك على ذلك التنوين يذهبه فيبقى على حرف، فإمنا رددت ما ذهب، وأصله 

  ".ذواتى أكٍل مخٍط 

  .هذا ذو مال فجئت به على حرفني ؛ ألن اإلضافة الزمة له، ومانعة من التنوين: وإمنا قلت

هذا فم فاعلم ؛ ألن اإلسم قد يكون على : هذا فو زيد، ورأيت فا زيد، فإذا أفردت قلت: كما تقول
  .زيد، ودم، وما أشبه ذلك: رف لني كما تقدم، من حنوحرفني إذا مل يكن أحدمها ح

  .هذا هو كما ترى فتثقل: فإذا مسيت رجال ب هو فإن الصواب أن تقول

  .هذا يف فاعلم: يف الدار زيد، زدت عى الياء ياًء وقلت: وإن مسيته ب يف من قولك

: فتقول. ا حكت كانت مهزةوإن مسيته ال زدت على األلف ألفاً مث مهزت، ألنك حترك ثانية، واأللف إذ

وإمنا كان القياس أن تزيد على كل حرف من حروف اللني ما هو مثله، ألن هذه . هذا والٌء فاعلم
  .حروف ال دليل على ثوالثها، ومل تكن امسا فيعلم ما سقط منها

ن فمجرمها جنرى احلروف يف مجيع حماهلما وإن دال على الظاهر مبا تقدم م. وهو وهي امسان مضمران
  .ذكره، فإمنا مجعت ما ظهر يف كل واحد منهما متبعا ملثله، حىت يتم امسا ومل جتعل الشاهد غائبا

  : قال الشاعر. وكذلك قالت العرب يف لو جيث جعلته

 لستا وإن لوا عناء إن  ليت شعري واين مئى ليت

  : فزاد على الواو واوا، لتحلق األمساء، وقال اآلخر

 لو لم تفتنى أوائله بأعقاب  ماأالم على لو ولو كنت عال

  : وقال اآلخر

 لوا داك أعيانا إن  : حاولت لواً فقلت لها

  .هذا كي فاعلم: وإن مسيت رجال كي قلت

وكذلك كل ما كان على حرفني ثانية ياٌء أو واوا، أو ألف ؛ أال ترى أم حروف التهجي موضوعة على 
 موقوفات غري منونات، ألن عالمات، فهن على وكذلك رأوها، إمنا هي. ثا. تا. الوقف ؛ حنو، با

  .الوقف

صاد، فتسكن أواخرها، ألنك تريد الوقف، ولوال الوقف مل جيمع بني . زاي. ولو: أال ترى أنك تقول
  .هذا زيد، وهذا عمرو: سساكنني ؛ كما تقول يف الوقف
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قال الرجل من .  لكباٌء، وتاٌء فزدت على لك حرف مثله على ما وصفت: فإذا جعلتهن أمساًء قلت
  : األعراب يذم النحويني إذ مسع خصومتهم فيه

 هاج بينهم قتال .وتاٍء  إذا اجتمعوا على ألٍف، وباٍء

  .فأعرا على ما ذكرت لك حني جعلها امسا

  : وحكاها أبو جنم إذ جدعلها يف مواضعها فقال

 طً مختلف... رجالي بخ  تخط  اٍد كالخرف... أقبلت من عند زي 

   في الطريق الم الف بانتكت

  : فإن كانت امسا فاإلعراب كما قال

  كما بينت كافٌ تلوح وميمها

  : فأعرب وأضاف، وكما قال

 في منازلها والم بكاف  كأن أخا اليهود يجد خطا

ولوال أا على الوقف . وفواتح السور كذلك على الوقف ؛ ألا حروف ج، حنو امل، املر، حم ، طس
  .ساكنانمل جيتمع 

  : فإذا جعلت شيئا منها امسا أعربت، كما قال الكميت

 منا تقي ومعرب تأولها  وجدنا لكم في آل حاميم آيةً

  : وقال. فحرك، ومل يضرب للعجة

  قد علمت أبناء إبراهيما  كتبا بين من حاميما أو

  : قال

تال حاميم قبل التقدم فهال  يذكرني حاميم والرمح شاجر 

    

وهذا . صاد بالقرآن عملك: ءة احلسن صاد والقرآن فإنه مل جيعلها حرفا ولكنه ِفعل، إمنا أرادف أما قرا
فأنت له " ومنه : أي عارضته: صاديت الرجل: تفسري احلسن، أي عارض بقالقرآن عملك، من قولك

  .أي تعارض" تصدى 

، ألنه إذا كان على حرفني ليس فم فهذا مبنلزة تثقيلك لو ثقلت:  مث تبدل فتقول-هذا فوزيد : وأما قولك
أحدمها حرف لني كان على مثاٍل تكون األمساء املنقوصة عليه، وإمنا أصله فوه فاعلم، ومجعه أفواه، 
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  .ما تفوهت بكلمة: على ذلك. ثوب وأثواب، وحوض وأحواض: كقولك

يد، ومررت بفي زيد، رأيت فاز: فإذا كان يف اإلضافة مل حتتج إىل تغيريه، ألنك تأمن عليه التوين، فتقول
هذا ذو مال، ورأيت ذا مال ؛ ألن أصل هذه األمساء اإلضافة، فإن أفردا : وهذا فوزيد، كما تقول

  .أخرجتها إىل باب األمساء

وما ذكرت لك غريها من حنو او ويف إمنا تلحق جبمله األمساء املفردة، مث تضاف إذا حدث ذلك فيها، 
  .هذا يف زيٍد، ولو عبد اهللا:  فهذا باب األمساء، تقول.كما يضاف رجل، وغالم، وما أشبهه

  .أجعل ذلك غري مثقل إذا مسيت به مؤنثا، ألمىن عليه التنوين: فإن قال قائل

هذه هند أخرى، وتنون زيدا إذا مسيت به امرأة يف قول : ملؤنث قد يكون نكرة فتنون، كقولك: قيل
لكم تكن فيها هاء التأنيث، فال يكون فيه التنوين، حنو مجاعة من النحويني، فيستوى املؤنث واملذكر إذا 

  .رجل مسيته بقدم، أودعد أوهند

وليس من كالمهم أن يكون االسم على هيئة فإذا مسى به غري من هو له . فليس هذا االعتراض بشيٍء
  .خرج إىل هيئة أخرى، فكذلك املفرد ال ينتقل إذا أضفته

 األصل الذي هو هلما، ألما ألزوما اإلضافة فكان حرف إعراما فأما فو زيد، وذو مال، فإمنا غريا من
أخوك، وأخاك، : متنقال على غري ما عليه مجلة األمساٍء، إمنا يكون ذلك يف أمساٍء بعينها معتلة ؛ حنو قولك

وأبوك، وفوزيد، ومحوك، وهنوك يف بعض اللغات، ألا يف اإلفراد أب، وأخ، وهن، وحم، فهذه أمساٌء 
  .ن أصلها اإلضافة، ألن رواجعها فيه خاصةًكا

فم كما : فأما فوك فإمنا حذفوا المه ملوضع اإلضافة، مث أبدلوا منها يف اإلفراد امليم لقرب املخرجني، فقالوا
  : ترى، ال يكون يف اإلفراد غريه، وقد حلن كثري من الناس العجاج يف قوله

  خالط من سلمى خياشيم وفا

ومن كان يرى . نه حيث اضطر أتى به يف قافية ال يلحقه معها التنوين يف مذهبهوليس عندي بالحن، أل
  : نتنوين القوايف فيقول

  أقلى اللوم عاذل والعتابن

  .مل ينون هذا، ألن ترك التنوين هو األكثر األغلب، ملا يف هذا االسم من االعتالل

قل األصول، فيكرهون احلذف منها إال فيما واعلم أن ما جاء من األمساء على حرفني قليل، ألن الثالثة أ
  .آخره حرف خفي أو حرف لني، فإم يستثقلون يف ذلك احلركات

قل، وبع فإمنا حذفت اللتقاء الساكنني ما هو يف نيتك، وحذفت من عد، وزن الواوات اليت : فأما مثل



املربد-املقتضب  106  

د، ووزن، وقال، وع: ويعود مجيع ذلك يف تصرف الفعل إذا قلت. ذهبت، ألا وقعت يف يعد ويزن
  .وباع، ويقول، ويبيع

  .فه لزيد، وعه كالما، وشه ثوبا: وكذلك إذا قلت

إمنا حلقها ذلك لذهاب الواو من أوهلا اليت تذهب يف عد، وذهاب الياء من آخرها اليت تذهب يف ارم، وال 
  .وعيت، ووليت، ووشيت: يلزم ذلك يف تصرف الفعل إذا قلت

سنة، وشية، وعدة، وثبة، وقلة، ورية، : ه هاء التأنيث فهو أكثر من ذا، حنوفأما ما جاء على حرفني مما في
وذاك ؛ ألن اهلاء ملا اتصلت به قوى فارع ما كان على ثالثة، وكان باهلاء أثبت من ابن، واست، واثنني 

؛ ألن ألف الوصل حيذفها الوصل، وحيذفها وحترك ما بعدها، وذلك يف التصغري كبىن وختفيف اهلمز 
فأما ردا أو ردوا فحذفها . رد إن شئت: اردد، مث تقول: سل، ويف التشديد وهو قولك: لك يف اسألكقو

  .الزم للزوم اإلدغام

وقد يرد يف النسب بعض ما يذهب . وهاء التأنيث إمنا تذهب يف الترخيم، ويف النسب، ألنه عوض منها
  .ن ذوات احلرفني أكثر مما ال هاء فيهوإمنا قصدنا أن خنرب أم ما فيه اهلاء م. منه اهلاء لعلة تلحق

  .وهذا شيٌء اتصل بالتصريف واإلدغام ملا يقع يف مثله، وهو ما أذكره لك

أعلم أن احلرفني املثلني إذا كانا ملتقيني يف كلمة، وكالمها متحرك، وقبل املتحرك األول ساكن، طرحت 
  .اقتتلوا. حركة املتحرك األول على ذلك الساكن، وأغمت كنحو ما ذكرت لك

    

اطري : فإذا التقيا ومها سواء أو متقاربان، واألول منهما أول الكلمة أدخلت ألف الوصل وأدغمت وذلك
زيد إمنا كانت تطري، فأسكنت التاء، فلم جيز أن تبتدىء بساكن، فأدخلت ألف الوصل، مث أدغمت التاء 

  .يف الطاء

  .وكذلك اترس زيد إذا أردته تترس

  .قتلوا، فالتحريك يسقطها، كما أن اإلسكان جيلبها: كسقوطها من اقتتتلوا إذا قلتفدخول األلف هاهنا 

وإمنا كان تدارأمت فيها، فأدغمت التاء يف الدال، " وإذا قتلتم نفساً فادارأمت فيها " ومن ذلك قوله 
  ".قالوا اطرينا بك ومبن ومعك " فاحتجت إىل ألف الوصل الستحالة االبتداء بساكن، ومثله 

تتكلمون، وتدعون، مل جيز اإلدغام وإدخال ألف الوصل، ألن ألف الوصل ال تدخل على : ن قلتفإ
الفعل املضارع، ألن األفعال إذا كانت على ما يفْعل وما أشبهه فهي مضارعه لألمساء، حنو فاِعل وما 

 يف األفعال إمنا تكون. أشبهه، فكما ال تكون ألف الوصل يف اسم الفاعل كذلك ال تكون فيما ضارعه
اضرب، اقتل، : أو يف األمر. انطلق، واقتدر وامحررت، واستخرج، واغدودن، واحرجنم: املاضية، حنو
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استخرج ؛ ألا تضارع أمساء الفاعلني فتمتنع، فهذا موضعها من الكالم، فقد شرحت لك أمرها يف 
  .األفعالاألفعال وتصرفها، وأمر وقوعها يف األمساء والعلة يف ذلك إذ كان باا 

هذا اسم موسى مل جيز أن تطرح حركة امليم على االسني، وحتذف ألف الوصل، : فإذا قلت يف املنفصلني
ولكنك ختفى إن . كما فعلت يف األفعال، ألن املنفصل بائن مما قبله، وإمنا اإلدغام على مقدار لزومه

فتختلس . أراك متعففاً: قولكشئت، وإن شئت حققت، واملخفى بزنة احملقق، إال أنك ختتلس اختالسا ك
  .وال جيوز اإلدغام، ألن الذي قبل الفاء الوسطى ساكن

قردد، : وذلك قولك. وأما امللحقات من األمساء فال إدغام فيها، ألا تنقص عن مقادير ما أحلقت به
  .قرادد، ومهادد، ليكون مثل جحعفر: ومهدد وما أشبهه، ألنه ملحق جبعفر، وذكلك اجلمع، حنو قولك

  .رجل ألد، وأصم ؛ ألن أَفْعلَ ليس مبلحق بفعلل: فإن مل يكن ملحقا لزم اإلدغام، حنو قولك

  .درحج دحرجة، وأكرم إكراما: أال ترى أن مصادرمها خمتلفة إذا كان ِفعلني تقول

  .وكذلك فَعلَ ليس مبلحق بدحرج، لن مصدره التفعيل

  .ولكن مثل جدول ملحق جبعفر وكذلك كوثر

حوقل حيوقل حوقلة، وبيطر بيطرة وسهوك سهوكة، : تقول. ا فعلني فهما ملحقان بدحرجوإن كن
  .وذكلك سلقى يسلقى سلقاة

  .وفيما ذكرته لك ما يدال على ما يرد عليك منه إن شاء اهللا

  هذا باب ما شبه من المضاعف بالمعتل

  محذوف في موضع حذفه 

 حركته على ما قبله، وحتذفها، تشبيها مست، وتطرح: أحست، ويف مسست: وذلك قولك يف أحسست
  .أردت، وأقمت، وكلت، وبعت، كمنا استويا يف باب رد وقام يف اإلسكان: بقولك

  .قدد: درر، ويبيع كما تقول: واستويا يف التصحيح يف باب فُعل وِفعل تقول ك صو ركما تقول

  .جوه، وذلك يف ِفعلْت وفَِعلْنوإمنا تفعل هذا يف املوضع الذي ال تصل إليه يف احلركة يوجه من الو

احسس، وامسس ومس وحس فال حتذف ؛ ألن هذا تدخله احلركة إذا ثنيت، أو : فأما مل أحس وقولك
  .وكذلك مسى ومسا. أحسوا، وأحسا، وأحسى: مجعت أو أثنيت ؛ حنو

  : عرقال الشا. وإمنا جاز يف ذلك املوضع لزوم السكون، وليس ذلك جبيد وال حسن، وإمنا هو تشبيه

  أحسن به فهن إليه شوس  خال أن العتاق من المطايا
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مست ففتح امليم فإمنا شببها بلست، ألن أصلها كان الس يلبس، وقد فسرنا امتناعها من ذاك : ومن قال
  .؛ ملا يلزمها يف املضارع وغريه من تصرف الفعل

  .فهذا الذي فتح امليم حذف ملا ذكرت لك، وترك امليم على أصلها للتغيري

واعلم ان التضعيف مستثقل وأن رفع اللسان عنه مرة واحدة مث العودة إليه فليس كرفع اللسان عنه وعن 
احلرف الذي خمرجه وال فصل بينهما فلذللك وجب وقوم من العرب إذا وقع التضعيف أبدلوا والياء من 

لب على الواو رابعةٌ فما الثاين لئال يلتقى حرفان من جنس واحد، ألن الكسرة بعض الياء، وأن الياء تغ
  .وقد مضى هذا. فوقها حىت تصريها ياًء، وال يكون إال ذلك

وذكلك تسريت يف تسررت والدليل على أن . أمليت: تقضينت، ويف أملت: وذلك قوهلم يف تقضضت
ا فأبدلت الياء للكسرة، فلم. دينار، وقرياط، واألصل دنار وقراط: هذا إمنا أبدل الستثقال التضعيف قولك

  .فرقت بني املضاعفني رجع الصل فقلت دنانري، وقراريط، وقريريط

    

واعلم أن الشعراء إذا اضطروا إىل إسكان حرف مما هو متحرك فلم يصلوا إىل ذلك أبدلوا منه الياء إذا 
  : كانت قبله كسرة، ألن الياء إذا كانت كذلك مل حترك، فيسلم اإلعراب، ويصح الوزن، وذلك وقوله

  من الثعالى ووخز من أرانيها  ر من لحٍم تتممرهأشاري لها

  : ومثله. مل جيز أن يذكر الباء يف الثعالب، وحيركها فينكسر الشعر، فأبدل الياء ملا ذكرت لك

 جمه نقانق ولضفادى  ومنهل ليس له حوازق

  هذا باب ما يحذف استخفافاً

  ألن اللبس فيه مأمون 

  .ا ما خيرجها عن أصوهلاوذلك أن لألشياء أصوال، مث حيذف منه

  .فمن هذا احملذوف ما يبلغ الشيء أصله

  .ومنه ما حيذف ألن ما يبقى دال عليه وإن يكن ذلك أصله

وهو الذي . فأما ما يبلغ به أصله فإن كناية ارور يف الكالم ككناية املنصوب، وذلك ألن األصل الرفع
  .الفاعلال يتم الكالم إال به ؛ كاالبتداء واخلرب، والفعل و

  .وأما املنصوب واملخفوض ملا خرجا إليه عن هذا املرفوع

  .مسلمني، ومسلِمني، ومسلمات: فلذلك اشتركا يف التثنية واجلمع، حنو
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مررت بعثمان، : ولذلك كان ما ال ينصرف إذا كان خمفوضا فتح، ومحل على ما هو نظري اخلفض، حنو
  .وأمحر يافىت

  .ررت بك، وضربته، ومررت به وضربتهم، وعليهم واحدضربتك، وم: وذلك قولك يف الكناية

ضربين، زدت نونا على املخفوض، ليسلم : هذا غالمي، وهذا الضاريب فيستويان، فإذا قلت: وتقول
  .الفعل، ألن الفعل ال يدخله جر وال كسر

والياء الضاريب : قد قلت: فإن قلت. فإمنا زدت هذه النون ليسلم، ألن هذه الياء تكسر ما وقعت عليه
  .منصوبة، فإمنا ذلك، ألن الضارب اسم فلم يكره الكسر فيه

  .الضارب زيدا : والدليل على أن الياء منصوبة قولك

اضرب الرجل، فإمنا ذلك اللتقاء الساكنني وليس بالزم، : فقد يدخل الفعل الكسرة يف قولك: فإن قلت
  .رابهوإمنا كسروا ليعلموا أنه عارض يف الفعل، إذا مل يكن من إع

  .مىن، وعىن، وقدين: ونظري زيادة هذه النون يف املنصوب قوهلم يف ارور

زادوا النون، ليسلم ما قبلها على سكونه، كما سلم الفعل على فتحه، فقد زيدت يف ارور كما زيدت 
  .يف املنصوب

  .هذا هىن، ودمى:ولو كان آخر االسم متصرفا باحلركة مل تزد، حنو قولك 

إنين، وكأنين، ولعلين، أن هذه احلروف مشبهة للفعل مفتوحة األواخر، :  مما حيذف قولكفالذي ذكرنا
  .فزدت فيها النون، كنما زدا يف الفعل لتسلم حركاا

  .إين، وكأين، ولكين: وجيوز فيهن احلذف فتقول

فت كراهية وإمنا جاز، ألن النون يف إن و كأن ثقيلة، وهي مع ذلك مشبهة بالفعل وليست بأفعال، فحذ
  .التضعيف، وإن أثبت فلما وصفته

وهي أقرب احلروف : لعلى، وليس يف لعل نون، فإمنا ذلك ألن لعل مضعفة: فن قال قائل، فأنت تقول
  .من النون، وتعاقبها، وتدغم كل واحدة منهما يف صاحبتها، وقد مضى القول يف هذا

يحذفها، ألن الضرروة ترد األشياء إىل أصوهلا، فأما ليتين فال جيوز حذف النون منها إال ان يضطر شاعر ف
  : فمن ذلك قوله. واألصل الياء وحدها، وليست ليت بفعل إمنا هي مشبهة

  أخا ثقة ذا اختلف العوالي  تمنى مزيد زيدا فالقى

 ويهلك جل مالي أصادفه  جابٍر إذ قال ليتني كمنية
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  .فهذا من احملذوف الذي يلغ به األصل

افاً ألم ما ظهر دليل عليه قوهلم يف كل قبيلة تظهر فيها الم املعرفة، مثل بىن احلارث، ومما حذف استخف
. هو بلعنرب، وبلجهم، فيحذفون النون لقرا من الالم ألم يكرهون التضعيف: وبين اهلجيم وبين العنرب

  .غام، واحلذفاإلد: فإن كان مثل بين النجار والنمر، والتيم مل حيذفوا، لئال جيمعوا عليه علتني

  : على املاء فيحذفون الم على، كما قال: علماء بنو فالن، يريدون: ويقولون

 طفنت علماء قلفة خالد ولكن  وما سبق القيسي كن ضعفٌ حيلٍة

واعلم أن كل مدغم فيما بعده إذا كانا من كلمتني فإظهار األول جائز، ألنه غري الزم للثاين، إال أنه يف 
  .ض على قدر تداين املخارج وبعدها بعض أحسن منه يف بع

. فإذا لقيت التاء داال أو طاء، كان اإلدغام أحسن، ألن خمرج الثالثة واحد، وإمنا يفصل بينها أعراض فيها

  .مل يعد متيم، ومل يعد طاهر: وكذلك هد مدار زيٍد ومثل ذلك. ذهبطلحة، اإلدغام أحسن: وذلك قولك

    

.  بأن تطبق موضع الطاء أحسن ألن يف الطاء إطباقا فيكرهون ذهابهانقط داود كان اإلدغام: فان قلت

  .انقطا ود: تقول

  .وإن مل تدغم فجائز . ولكن االختيار ما ذكرت لك. انقداود كان حسنا: ولو قلت

  .والظاء، والثاء، والذال هذا أمر بعضهن مع بعض يف تبقية اإلطباق وحذفه، وحسن اإلدغام وجواز التبيني

  . لك من قرب املخارج وبعدها كفايةوفيما ذكرت

فإن التبيني أحسن مما قرأ، ألن الثاء ال تقرب من " هثوب الكفار ما كانوا يفعلون "فأما قراءة أيب عمرو 
  ".بتؤثرون احلياة الدنيا " وكذلك التاء يف قراءته . الالم كقرب التاء وأختيها

فليس جيوز فيها مع هذه احلروف اليت . ريفهوليست هذه الالم كالم املعرفة الزمة لكل اسم تريد تع
  .وقد ذكرناها بتفسريها. ذكرت لك وهي ثالثة عشر حرفا إال إالدغام

إال أن : وإمنا يلزم اإلدغام على قدر لزوم احلرف، أال ترى أا إذا كانت يف كلمة واحدة مل جيز اإلظهار
  .ابة، ألن الباء األوىل تلزم الثانيةرد، وفر، ودابة، وش: يضطر الشاعر فريد الشيء إىل أصله، حنو

" مل تؤذونين وقد تعلمون: " ويف القرآن" أفغري اهللا تأمروين : " أمنا تكلمانين، وتكلماين، وقوله: فأما قوهلم

  .أمنا تظلمان زيدا، وأنتم تظلمون عمرا: تقول. فالن الثانية منفصلة من األوىل، ألا اسم املفعول

فإذا اضطر شاعر . فهما الزمة إحدامها لألخرى ال تنفصل منها. كذلك رد فَعلَوأما دابة فهي فاِعلة، و
  : جاز ردد، وضنن كما قال 
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  تشكو الوجى من أظٍل وأظلل

  : وقال

 أجود ألقوام وإن ضننوا أني  مهال أعادل قد جربت من خلقي

  : وقال

  الحمد اهللا العلي األجلل

 للتعريف ختالف سائر ألفات الوصل، وإن كانت يف الوصل واعلم أن ألف الوصل اليت تكون مع الالم
  .مثلهن

وذالك أا مفتوحة ؛ ألا مل تلحق امسا وال فعال ؛ حنو اضرب، واقتل، وابن، واسم، وإمنا حلقت حرفا، 
  .فلذلك فتحت وخولف بلفظها ملخالفة ما وقعت عليه األمساء واألفعال

لقيت القوم فتسقط، : وذلك قولك.  ألفات الوصلفإذا كانت يف درج الكالم سقطت كسقوط سائر
والقوم ذاهبون، وكذلك مجيع ما صرفت فيه، إال أن تلحقها ألف االستفهام فتجعلها مدة، وال : وتقول

وذلك قولك يف . حتذفها، فيلتبس اخلرب باالستفهام ؛ ألا مفتوحة، فلو حذفتها الستوى اللفظان
  ".هللا خري أم ما يشركون آ: " آلرجل لقيك ؟ وقوله: االستفهام

آمي اهللا لقد : تقول: وكذلك ألف أمي ؛ ألا لزمت امسا ال يستعمل إال يف القسم، فهو مضارع أللف الالم
يا أهللا اغفر لنا، ملا كنت يف اسم ال تفارقه وثبتت يف : ولذلك قالوا. كان ذاك، آمين اهللا لقد كان ذاك

  .االستفهام فعلوا ا ذلك

  . لتفعلن، ملا وصفت لكأفأهللا: وكذلك

  .فإذا كنت مستأنفة وحتركت الالم بعدها حبركة اهلمزة فإن النحويني خيتلفون فيها

؛ ألا " سل بين إسرائيل : " أحلمر جاءين فيثبتوا وإن حتركت الالم، وال جيعلوا مثل قولك: فيقول قوم
  .كانت اسأل، فلما حتركت السني سقطت ألف الوصل

 بثباا يف االستفهام، وأن ما بعدها ساكن األصل، ال يكون إال على ذلك وهؤالء فهؤالء حيتجون
فلذلك . اليدغمون ما قبل الالم يف الالم مما قرب جواره منها ؛ ألن حكم الالم عندهم حكم السكون

  .ثبتت ألف الوصل

 وأنه أهلك عاد "وعلى هذا قرأ أبو عمرو . حلمر جاءين، فيحذف األلف لتحرك الالم: ومنهم من يقول
  ".لوىل 

وهذا غلط شديد ؛ ألن . اسل زيدا ؛ ألن السني عنده ساكنة ألن احلركة للهمزة: وكان األخفش جييز
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السني متصرفة كسائر احلروف ؛ وألف الوصل ال أصل هلا، فمىت وجد السبيل إىل إسقاطها سقطت، 
لك حلقتها ألف الوصل مفتوحة خمالفةً ولذ. فأمرها خمتلف. والالم مبنية على السكون ال موضع هلا غريه

  .لسائر األلفات

كنا قدمنا يف أول كتابنا وبعد ذلك أشياء جرى ذكرها ملا يشاكلها يف : مت اإلدغام قال أبو العباس
  .مواضعها، ومل يكن موضع تفسريها، فوعدنا أن نفسرها إذا قضينا القول فيما قصدنا له عند ذكرها

هي مكسورة مع األمساء الظاهرة، ومفتوحة : يها النحوييون الم امللك فقلنافمن ذلك الم اخلفض اليت يسم
  .وهذا أوان ذكرها. مع األمساء املضمرة ؛ لعلة نذكرها

وكذلك . املال لك، واملال لنا، والدراهم لكم، وهلم: أصلها عندنا الفتح كما يقع مع املضمر ؛ حنو قولك
  .كل مضمر

    

؛ لئال تلتبس بالم االبتداء، ومل تكن احلركة فيها إعرابا فيسلمها على ما املال لزيد كسرا : فإذا قلت
  .خيلت 

إن زيدا هلذا، وإن عمرا لذاك، وأنت تريد الم امللك، مل يدر السامع أيهما : وموضع االلتباس أنك لو قلت
 ملكه، إن زيدا لذاك، علم أنه يف: إن زيدا يف ملك ذاك، أو إن زيدا ذاك ؟ فإذا كسرت فقلت: أردت

  .إن زيدا لذاك، علم أن زيدا ذاك: وإذا قلت

فلم : إن هذا لزيد مل يدر أهو زيد أم هو له ؟ فإن قال قائل: وكذلك األمساء املعربة إذا وقفت علها فقلت
ال يكون ذلك يف الباء ؟ قيل ألن الباء ال يشركها مثلها فتخاف لبسا ؛ فبنيتها أبدا الكسر مع الظاهر 

  .مررت بزيد، وبك، وبه، ومتقول . واملضمر

. لست كي ؟ فإمنا ذاك ؛ ألن ياء اإلضافة حتول كل حركة إىل كسرة: كما أن بنية الكاف الفتح إذا قلت

  .هذا غالمي، وضربت غالمي، واملال يل: تقول

هذا إن : تقول. فأما أمنك االلتباس يف الالم مع املضمر ؛ فإمنا ذاك ألن ضمري الرفع ال يلتبس بضمري اجلر
  .فالختالف اللفظني أمن االلتباس. لك، وإن هذا ألنت، وإن هؤالء لنحن

وكنا ذكرنا يف صدر هذا الكتاب أمر األفعال، واألمساء، ووعدنا أن خنرب مل كانت األمساء على : قال
 على ثالثة،: على ثالثة أحرف، وأربعة، ومخسة ؟ وكانت األفعال على ضربني: ثالثة أحناٍء ال زيادة فيها

  .فهذا وقت تفسريه وموضعه. ومل يكن يف األفعال شيء على مخسة أحرف كلها أصلى. وأربعة

  .للنحويني يف هذا أقاويل يقارب بعضها بعضا

  .األمساء أمكن من األفعال ؛ فلذلك كان هلا على األفعال فضيلة متكنها، وأن األفعال تبع هلا : يقولون
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حة ما قالوا أن األمساء الثالثية تكون على ضروب من األبنية الدليل على ص: فقلنا يف تفسري قول هؤالء
  .يفْعلْ، ويفِْعل، ويفْعل: هي فَعل، وفَِعل، وفَعل ومضارعاا: تلحقها أبنية األفعال ؛ ألن أبنية األفعال إمنا

رجل : فخذ وكتف، وعلى فَعل ؛ حنو: مجل وجبل، وعلى فَِعل ؛ حنو: واألمساء تكون على فَعل ؛ حنو
  .وعضد

  .خضض، وعنق: ضلع وعوض، وبفُعل حنو: وتكون األمساء مفردة بِفعل ؛ حنو

  .برد، وخرج: جذع، وعدل، وحنو: فهد، وكلب، وحنو: وتكون سواكن األوساط ؛ حنو

  .إبل، وإطٍل: ويكون يف املتحركة، حنو

فهذا . دحرج، وسرهف، ومهلج: وفإذا صرت إىل األربعة مل تكن األفعال بغري زائدة إال على فَعلَلَ ؛ حن
  .نظريه يف األمساء جعفر، وصندل، وفرقد

  .درهم، وهجرع: وتكون يف األمساء على ِفعلَل ؛ حنو

  .زبرج، وزئرب: حربج وترمت، وِفعِلل حنو: وفُعلُل حنو

  .فلذلك كان يف األمساء مثل سفرجل، وجحمرش، وجردحل، وقذعمل

وإمنا ذكرت لك رمسا وبقيت أشياء ؛ ألىن إمنا أردت مبا . ت لكفزادت هذه األبنية كما زادت ما ذكر
  .بينت اإليضاح هلذا األصل الذي ذكرته

األفعال تلزمها الزوائد، وتتصرف ا، فيلزمها حروف املضارعة وغري ذلك من الزوائد ؛ كما : وقال قوم
اقشعر، : عيف الالم يف قولكحلق األربعة التاء يف تدحرج، وألف الوصل والنون، يف احرجنم، وحنوه، وتض

. واطمأن، فكرهو أن يبلغوا ا اخلمسة، فتلزمها الزوائد فتخرج عن املقدار، وتصري إىل ما يستثقل

واألمساء ال يكره ذلك فيها ؛ ألن الزوائد غري الزمة هلا، وإن كانت قد تدخل يف بعضها وليس يف مبرتلة 
  .الالزم للمعاين

تخرج، وقاتل، واغدودن، واعلوط قد خرجت هذه األفعال إىل معاٍن اقتدر، واس: أال ترى أن قولك
  .بالزوائد، لوال هذه الزوائد مل تعلم

  .أنه طلب أن خيرج إليه: استخرج فمعناه: إذا قلت

  .فاعلَ وجب أن يكون الفعل من اثنني: وإذا قلت

  .فَعلَ فقد كثرت الفعل: وإذا قلت

مستخرج، ومنطلق، فإا بعد راجعة : اليت تبىن على أفعاهلا ؛ حنوواألمساء ال يكون فيها شيء من هذا إال 
  .إىل األفعال

ملا كانت األمساء هي اليت خيرب عنها، وإمنا األفعال آلة هلا، جعلت هلا على األفعال فضيلة تبني : وقال قوم
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  .ا حال متكنها

  .وهذا األخري قول املازين . وكل األقاويل حسن مجيل

  مصطفينباب 

  .وهذا أيضا مما مل يفسر: أبو العباسقال 

إذا كان االسم مقصورا فإمنا تأويل قصره أن يكون آخره ألفا، واأللف ال تدخلها احلركات، و ال تكون 
  .أصال، وإمنا هي منقلبة من ياٍء أو واو، أو تكون زائدة 

  .ٍء فأما املنقلبة ؛ فنحو ألف قفا، وإمنا هي واو قفوت، وحصى إمنا هي منقلبة عن يا

  .حصيات ؛ كما أا يف الفعل كذلك: تقول إذا مجعت

    

  .رمى، وغزا: رميت وغزوت، وتقول لغريك: تقول

  .معز، وحبط بطنه: والزائدة مثل ألف حبلى، ألنه من احلبل، وذكلك معزى، وحبنطى من قولك

إذا كان مما ال فهذه األلف ال يدخلها إعراب، ولكمنها تنون إذا كان االسم منصرفا، ويترك تنوينها 
  .ينصرف

فإذا ثنيت امسا هي فيه واالسم على ثالثة أحرف، أبدلت منها كما كان أصلها، فتظهر الواو الياء، ألا 
  .يف موضع حركة، واأللف ال تتحرك

غزوا إذا ثنيت ؛ ألنه من : رحيان ؛ كما كنت قائال يف الفعل: قفوان، ويف تثنية رحى: تقول يف ثنية قفا
  . ؛ ألنه من رميتغزوت، ورميا

أغزيت، :غزوت مث تقول : تقول. وإذا كانت األلف رابعة فصاعدا رجعت إىل الياء على كل حال
  .واستغريت 

  .ملهيان، مستغريان : وكذلك االسم، تقول يف تثنية ملهى، ومستغزى

  .فأما الياءات فال حيتاج إىل تفسريها ؛ ألن الواو إليها تصري، فيصري اللفظ ما واحدا

  .مسلمان:  تقول- وذلك ال يكون إال ملا يعقل -إذا أردت اجلمع على جهة التثنية ف

  .، وصاحلون -ومسلمون، وصاحلان 

: وكان األصل على ما أعطيتك مصطفيون، وقبل أن تنقلب. يف مجع مصطفى مصطفون: فعلى هذا تقول

  .لعلتنيمصطفوون، ولكنها ملا صارت ألفا، مل جيز أن ترد إىل ضمة وال إىل كسرة 

  .استثقال الضمة والكسرة يف املوضع الذي تنقلب الواو والياء فيه ألفني للفتحة قبلهما: إحدامها



املربد-املقتضب  115  

  .أنه ال نظري له فيخرج عن حد األمساء و األفعال: والثانية

  .فإن كان يف موضع فتح ثبت ؛ ألن الفتحة أخف، وألن له نظريا يف األمساء واألفعال

وكذلك رمى، . غزوا ؛ لثا بلتبس الواحد باإلثنني: غزا، ولإلثنني:  للواحدفأما يف األفعال فإنك تقول
  .ورميا

  .الرتوان، والغثيان ؛ ألنك لو حذفت ال لتبس بفعال من غري املعتل: وأما يف األمساء فقولك

  .قد بان لك أمرها. الفتحة أخف: وقولنا

  .كسرة أو ضمةهذا زيد، ومررت بزيد، فال تعوض عن التنوين ؛ ألن قبله : تقول

  .رأيت زيدا، فتبدل منه ألفا من أجل الفتحة: وتقول

رأيت قاضيا، وتسكن الياء يف اخلفض والرفع، يف الوقف والوصل، مث تذهب، اللتقاء الساكنني، : وتقول
  .وهو التنوين الذي يلحقها وهن ساكنة

  .علم :  فخذ ؛ ويف علم- إن شئت -وتقول يف فخذ 

  .وال جيوز اإلسكان يف مجل وما كان مثله.  ورجلعضد: وكذلك يف عضد، ورجل

  .مها مصطفيان، ومها األشقيان، وأعجبين قفوامها، ورأيت قفويهما واملصطفيني: فعلى هذا تقول

  .فإذا كان اجلمع حلقت الواو هذه األلف اليت كانت يف معزى، ومصطفى والواو ساكنة

يت واو اجلمع، أو ياء اجلمع، ، وما قبل كل وكذلك هذه األلف فحذفت األلف اللتقاء الساكنني، فبق
  واحد مفتوح ؛ ألنه كان مفتوحا قبل األلف فحذفت األلف وبقى الشيء على حاله 

  هذا باب المضمر المتصل

. قام أنا: قمت، وال يصلح: تقول: اعلم أن كل موضع تقدر فيه على املضمر متصال فاملنفصل ال يقع فيه

  .ياكضربت إ: وكذلك ضربتك، ال يصلح

  .رأيت إياى: وكذلك، ظننتك قائما، ورأيتين، وال يصلح

  .هذا مجلة هذا. فإن كان موضع ال يقع فيه املتصل وقع فيه املنفصل

. ما جاءك إال أنا: وتقول. أنت قمت، فتظهر أنت ؛ ألن التاء اليت تكون يف فعلت ال تقع ها هنا: تقول

ن الكاف اليت يف ضريتك ال تقع ها هنا ح ال تقول وما جاءين إال أنت، وما ضربت إال إياك ضربت ؛ أل
  .كضربت، وكذلك مجيع هذا 

  .قمت، وذهبت: يقول املتكلم إذا عىن نفسه ذكرا كان أو أثىن. واعلم أن ضمري املرفوع التاء

فعلت يا رجل، : تقول. وإن عىن غريه كانت التاء على حاهلا إال أا مفتوحة للذكر، ومكسورة للمؤنث
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فلعنا، ومل جيز فعل : فإن ثىن املتكلم نفسه، أو مجعها بأن يكون معه واحد أو أكثر قال.  امرأةوفعلت يا
  .حنن ؛ ملا ذكرت لك

  .فَعلَ أنتما: وال جيوز. وقد تقدم تفسري هذا. فعلتما، ذكرين كنا أو أثنتني: وإن ثىن املخاطب قال

فعلنت، وال جيوز :  أنتم وإذا كن إناثا قالفعل: فعلتم، وال يقول: فإن مجع فكان املخاطبون ذكورا قال
  .فعل أننت

  .زيد قام، وزيد ذهب: فإن خرب عن ذكر كانت عالمته يف النية، ودلّ عليها ما تقدم من ذكره فقال

  .أخواك قاما: فإن ثىن أحلق األلف فقال

: ول يف الواحدتق. إخوتك قاموا، فإذا كان للغائب مؤنثا فكذلك: وإن مجع أحلق واوا مكان األلف وقال

  .التاء عالمة التأنيث والضمري يف النية، كما كان يف املذكر وإن ثىن أحلق األلف. هند قامت

  .بك للمخاطب وتكسر الكاف للمؤنث

    

ورأيتها، ومررت ا للمؤنث، ورأيتهما، ومررت ما للمذكر . رأيته، ومررت به: وتقول يف الغائب
ر، ورأيتهن، ومررت ن للمؤنث، ورأيتكن، ومررت بكن واملؤنث، ورأيتهم، ومررت م للمذك

  .للمخاطبات، وللمذكر رأيتكم، ومررت بكم

  .وهذا املاريب، الياء يف موضع خفض. هذا الضاريب، الياء يف موضع نصب: وكذلك تقول

ال ال زادوها عمادا للفعل، ألن األفع. ضربين، وأكرمين فإمنا االسم الياء، وهذه النون زائدة: فأما قولك
  .وهذه الياء تكسر ما قبلها. يدخلها كسر وال جر

هذا غالمي، ورأيت غالمي، فتكسر امليم اليت موضعها مرفوع ومنصوب، فزيدت هذه النون، : تقول
  .لتسلم فتحة الفعل يف املاضي، وإعرابه يف إعرابه

  .وذلك ضربين، ويضربين، كما تفعل يف اخلفض إذا أردت سالمة ما قبل الباء

 مين وعين، األن ِمن، و عن ال حترك نوما، ألما حروف مبنية، وكذلك قطىن، وقدين وما كان :تقول
  .كمثل ذلك

وإمنا زيدت النون، ألا تزاد يف األواخر، كالتنوين الذي يلحق األمساء، والنون اخلفية والثقيلة اليت تلحق 
  . أغن مضارع حروف املد والني األفعال، والنون اليت تزاد مع األلف يف فعالن، والنون حرف

اإلضمار الذي يلحق الواحد الغائبباب هذا   

  وتفسير أصله، وأين يجوز أن يبدل من الواو التي تلحقها الياء والعلة في ذلك ؟ 
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فإذا وقفت . فاالسم اهلاء وحدها، والواو تلحقها خلفاء اهلاء. فاألصل يف هذا الضمري أن تتبع هاءه واو
  .رأيته، وأعطيته إذا وقفت: وذلك قولك. ا، لئال يكون الزاز مبرتلة احلروف األصليةوقفت باهلاء وحده

أعطيتهو يا رجل، وجاءين غالمهو فاعلم، ورأيت غالمهو يا فىت، ومررت بغالمهو، : فإذا وصلت قلت
  .، وعليهو مال، وهذه عصاهو يافىت، وهذا أخوهو فاعلم"فخسفنا و وبدارهو األرض" ومررت و، و 

  .هذا األصل يف هذا كله 

فإن كان قبل هذه اهلاء ياٌء أو كسرة، كان األحسن أن تبدل من ضمتها كسرة، الستثقاهلم الضمة بعد 
  .الياء، والكسرة، ومن الواو ياء

  .وإن جئت ا على األصل كما بدأنا به فعريب جيد 

 هذا، وحنو ذلك ، وأما ما كان مررت ى يا فىت، ونزلت يف دارهى يا: فأما ما كانت قبلها كسرة فنحو
  .بالياء فإمنا يصلح إذا كانت الياء ساكنة، حنو نزلت عليهى يا فىت، وذهبت إليهى يا رجل

: فتقول. وإن شئت حذفت اليت بعد اهلاء، لسكوا وسكون الياء، ألن اهلاء اليت بينهما حاجز ليس حبصني

  .نزلت عليه يا فىت، وذهبت إليه فاعلم

، ألن هذا يشبه بالتقاء الساكنني، "فألقى موسى عصاه " ا كان مثله حنو قوله عز وجل وكذلك تفعل مب
  .خلفاء اهلاء

رأيت قاضيهو يا فىت، وكلمت : تقول. فإن كانت الياء متحركة مل يكن ذلك، ألن احلركة حاجزة بينهما
  .غازيهو فاعلم

ؤنث واملذكر، وجرى ذلك يف الوقف فإن كانت هذه اهلاء ملؤنث لزمتها األلف والفتحة، للفصل بني امل
رأيت زيدا يف النصب، وتقف يف الرفع واخلفض : جمراه يف الوصل، خلفة الفتحة واأللف، كما أنك تقول

  .رأيتها، وضربتها، وهذا غازيها، ورأيت قاضيها: بغري واو وال ياٍء، ذولك قولك

ما يختار فيه حذف الواو والياء من هذه الهاءاتباب هذا   

نه إذا كان قبل هاء املذكر ياٌء ساكنة، أو واو ساكنة، أو ألف كان الذي خيتار حذف الواو والياء اعلم أ
  .بعدها

وذلك ؛ ألن قبلها حرف لني، وهي خفية، وبعدها حرف لني، فكرهوا اجتماع حرفني ساكنني كالمها 
  .حرف لني ليس بينهما إال حرف خفى، خمرجه خمرج األلف وهي إحدى هذه الثالث

  .وفيه بصائر ورأيت قفاه يافىت" وعليه ما محل " " فألقى موسى عصاه " لك قوله وذ

فإن كا قبل اهلاء حرف ساكن . وإن أمتمت فعرىب حسن، وهو األصل، وهو االختيار، ملا ذكرت لك
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  .ليس من هذه احلروف، فإن سيبويه واخلليل خيتاران اإلمتام

  ....، ومن لدنه يا فىت، يف إال "كمات منه آيات حم" وذلك قوله . واحلذف عندى أحسن

وسيبويه، واخلليل خيتازان إمتام الواو، ملا ذكرت لك، فاإلمتام عندمها أجود، ألا قد خرجت من حروف 
  .يا فىت... اللني تقول رأيت 

واعلم أن الشعراء يضطرون فيحذفون هذه الياء والواو، ويبقون احلركة، ألا ليست بأصل كما حيذفون 
  : فمن ذلك قول الشاعر. ر الزوائدسائ

  سأجعل عينيهي لنفسه مقنعا  يك غثاً أو سمينا فإنني فإن

  : وقال اآلخر

  من الريح حظٌ ال الجنوب، وال الصبا  له من مجٍد قديم وال له وما

    : وقال

  إذا طلب الوسيقة أو زمير  زجٌل كأنه صوت حاد له

  .وهذا كثري يف الشعر جدا

. شاعر أشد من هذه الضرورة، فحذف احلركة مع احلرف، وكان ذلك جائزا؛ ألا زيادةوقد اضطر ال

  : وهو قوله

 مشتاقان له أرقان ومطواى  فظلت لدى البيت العتيق أريغه

إضمار جمع المذكرباب هذا   

  .اعلم أن حد اإلضمار أن يكون كافا، وميما، وواوا إذا كان املخاطبون مذكرين

  .وم، ورأيتكمو املنطلقنيضربتكمو ياق: فتقول

: وإمنا كانت الواو هلذا الزمة، ألن التثنية رأيتكما، وإذا لزمت التثنية األلف لزمت اجلمع الواو كقولك

  .مسلمان، ومسلمون

  .رأيتكهم، زضربتكم:  فتقول-ولكنك حتذف إن شئت هذه الواو استخفافا 

  .هنا التباسوإمنا كان ذلك، ألن التثنية تلزمها األلف، فال يكون ها 

ملا تقدم ذكره من خفة : فلم مل حتذف األلف من االثنني، وتبقى الواو يف اجلمع ؟ قيل: فإن قال قائل
  .الفتحة واأللف

مررت به، ورأيته، : مررت ا، فال تقف إال باأللف، ويف وقف املذكر: أال ترى أنك تقول يف املؤنث
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  .زيد، ورأيت زيدامررت ب: بغري ياء وال واو، كما وصفت لك يف قولك

ألن الضمة يف : رأيتكم حذفتم الواو، ومل تثبتوا احلركة ؟ قيل: فما بالكم إذا قلتكم: فإن قال قائل
عليه ما " و " منه آيات حمكمات : " االستثقال مع هذا كالواو، وإمنا بقيت احلركة يف الواحد يف قوله

  .تقى ساكنان، ألن ما قبل اهلاء ساكن فلم جيوز إسكاا، فيل"محل 

  .فعلتما: فعلتمو، وذهبتمو، كما يقال لالثنني: وإن خربت عن مجاعة خماطبني أم فعلوا فحقه أن يقال

  .وأما الكاف يف ضربتكم فإمنا جاءت، ألا ضمري املتصوب واملخفوض مث حلقها زيادة للجمع

  .أال ترى أنك تقول ضربتك، وضربتكتما، وضربتكمو

  .، ضربت، ضربتما، وضربتموهإذا كانوا فاعلني: وتقول

  .وتقول ضربتم بغري واو وملا أخربتك يف أول باب، فهذا ذاك بعينه

  .فإن كان املذكرون غيابا وضعت اهلاء مكان الكاف إذا كانوا منصوبني، أو خمفوضني

  .رأيتهمو يا فىت، ومررت مو فاعلم: تقول

 املخاطبني، إال أنه جيوز اهلاء أن تكسر إذا وجيوز احلذف، ويكون حسنا خيتاره أكثر الناس، كما كان يف
  .كان قبلها كسرة، أو ياء

  .مررت مى، وتزلت عليهمى: فتقول

  .مررت م، ونزلت عليهم: ومن حذف قال

وإمنا جاز هذا يف اهلاء، خلفائها كما ذكرت لك يف الواحد، ومنهم من يكسر اهلاء خلفائها ويدع ما 
: مررت مو، واإلتباع أحسن وهو أن يقول: فيقول. وف اخلفيةبعدها مضموما ألنه ليس من احلر

  .مررت مى، ونزلت عليهمى

وناس من بكر بن وائل جيرون الكاف جمرى اهلاء، إذا كانت مهموسة مثلها وكانت عالمة إضمار 
  .كاهلاء

  .وذلك غلط منهم فاحش، ألا مل تشببها يف اخلفاء الذي من أجله جاز ذلك يف اهلاء

  : مررت بكم، وينشدون هذا البيت: ينبغي أن جيرى احلرف جمرى غريه إذا أشبههه يف علته، فيقولونوإمنا 

  من الدهر ردوا فضل أحالمكم ردوا  قال موالهم على جل حادٍث وإن

  .وهذا خطأ عند أهل النظر مردود

  . ضمريه يف النيةزيد قام، وإمنا: وذلك قولك. واعلم أن املذكر الواحد ال تظهر له عالمة يف الفعل

  .وإمنا كان للمخاطب عالمة اجلهة حرف املخاطبة
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فَعلُوا، ألن األلف إذا حلقت يف : فَعال، وإن مجعته أحلقت واوا فقلت: فإن ثنيت الغائب أحلقته ألفا فقلت
  .التثنية حلقت الواو يف اجلمع

  .الفأما يفعلون وما كان مثله فإنا أخرنا ذكره حىت نذكره يف إعراب األفع

واعلم أن املؤنث جيرى فيما ذكرنا جمرى املذكر، إال أن عالمة املؤنث املخاطب أن يلحقه الكسرة، ألن 
  .الكسرة مما تؤنث

  .ومجع املؤنث بالنون مكان امليم

ليكون احلرفان بإزاء . فكل موضع آل تكون عالمة املذكر فيه واوا يف األصل فالنون للمؤنث قفيه مضاعفة
  .احلرفني

  .ضع عالمة املذكر فيه الواو وحدها فنون املؤنث فيه مفردةوكل مو

ضربتكن كما : ضربتمو وقلتمو، يف املفعول: ضربنت وقلنت وقلت للمذكرين: وتقول فيما كان ملؤنث
  .ضربتكمو، وأكرمتكمو: تقول

  .دةضربوا، وأكرموا فال تلحق إال واوا واح: واملوضع الذي تكون فيه مفردة ضربن كما تقول للمذكرين

نون التأنيث أصلها السكون، ولكنها : فما بال الواو ساكنة، ونون مجع املؤنث متحركة ؟ قيل: فإن قلت
  .حركمت ال لتقاء الساكنني، ألن ما قبلها ال يكون إال ساكنا

    

  .فلم فتحت ؟ فاجلواب يف ذلك أنه نون مجع فحملت على نظريها: فإن قيل

 النونني، ألا إمنا حتذف ها هنا استثقاال للضمة، والواو، ولوال قمتم، وضربتم مل حيذف إحدى: ومن قال
ذلك لكان األصل إثابتها، وإمنا هي يف املؤنث نون مدغمة، فإذا أدغمت احلرف يف احلرف رفعت لسانك 

  .رفعةً واحدة 
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  اجلزء الثاين 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

   فيها دون سائر األفعال؟ هذا باب إعراب األفعال المضارعة وكيف صار اإلعراب

  .اعلم أن األفعال إمنا دخلها اإلعراب ملضارعتها األمساء، ولوال ذلك مل جيب أن يعرب منها شيء

  .وما كان غري األمساء فمآله هلا، وهي األفعال، و احلروف. و ذلك أن األمساء هي املعربة

ئد األربع اليت توجب الفعل غري ماض، و إمنا ضارع األمساء من األفعال ما دخلت عليه زائدةٌ من الزوا
  .ملا أنت فيه، وملا مل يقع: ولكنه يصلح لوقتني

  .مهزة: وهي عالمة املتكلم، وحقها أن يقال. األلف: و الزوائد

  .وهي عالمة الغائب: و الياء

  .وهي عالمة املخاطب، وعالمة األنثى الغائبة: و التاء

أفعل أنا، وتفعل أنت أو هي، ونفعل حنن، : ذلك قولكو. و النون، وهي للمتكلم إذا كان معه غريه
  .ويفعل هو

زيد يقوم، وزيد قائم، فيكون املعىن فيهما : تقول. و إمنا قيل هلا مضارعة؛ ألا تقع مواقع األمساء يف املعىن
  .أي حلاكم" و إن ربك ليحكم بينهم: "واحداً؛ كما قال عز وجل

أي . زيد آكلٌ: ال أكل، وأن يأكل فيما يستقبل؛ كما تقولزيد يأكل، فيصلح أن يكون يف ح: و تقول
وتلحقها الزوائد ملعىن؛ كما تلحق األمساء األلف والالم للتعريف؛ وذلك . يف حال أكل، وزيد آكلٌ غداً

  .سيفعل، وسوف يفعل، وتلحقها الالم يف إن زيداً ليفعل يف معىن لفاعل: قولك

افعل : ع الذي ذكرناه، وفعل وما كان يف معناه ملا مضى، وقولكمنها هذا املضار: فاألفعال ثالثة أصناف
  .وهذان الصنفان ال يقعان يف معاين األمساء، وال تلحقهما الزوائد كما تلحق األمساء. يف األمر

ضرب، وعلم، : فأما ما كان من ذلك على فعل قلت حروفه أو كثرت إذا أحاط به معىن فعل، حنو
 وقتدر، وكلم، واستخرج، واغدودن، واعلوط، وقاتل، وتقاتل، وكل وكرم، ومحد، ودحرج، وانطلق،

ضرب، ودحرج، واستخرج فهذا كله : ما كان يف هذا املعىن، وكذلك إن بنيته بناء ما مل يسم فاعله، حنو
  .مبين على الفتح

 و كان حق كل مبٍين أن يسكن آخره، فحرك آخر هذا ملضارعته املعربة، وذلك أنه ينعت به كما ينعت
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  .ا

  .هذا رجل يضربنا، وضاربنا: جاءين رجل ضربنا، كما تقول: تقول

فلم يسكنوها كما مل . إن تفعل أفعل: إن فعلت فعلت، فاملعىن: و تقع موقع املضارعة يف اجلزاء يف قولك
  .يسكنوا من األمساء ما ضارع املتمكن، وال ما جعل من املتمكن يف موضع مبرتلة غري املتمكن

  .من عل يا فىت مل يسكنوا الالم، ألنه يف النكرة من عل يا فىت: األمساءفاملضارع من 

  .ابدأ ذا أول ويا حكم: و املتمكن الذي جعل يف موضع مبرتلة غري املتمكن قوهلم

و أما األفعال اليت تقع لألمر فال تضارع املتمكن؛ ألا ال تقع موقع املضارع، وال ينعت ا؛ فلذلك 
  .سكن آخرها

ليضرب زيد : اضرب مبرتلة قولك: هي معربة جمزومة؛ ألن معناها األمر؛ أال ترى أن قولك: ل قائلفإن قا
صه، ومه، وقدك يف موضع األمر، وكذلك حذار، : منها قولك: يف األمر فقوله ذلك يبطل من وجوه

  .ونزال، وحنومها، فقد يقع الشيء يف معىن الشيء وليس من جنسه

واألمساء إذا دخلت . ه أن هذه األفعال املضارعة يف اإلعراب كاألمساء املتمكنةو من الدليل على فساد قول
وكذلك هذه األفعال تلحقها العوامل فتحدث هلا . عليها العوامل مل تغري أبنيتها، إمنا حتدث فيها اإلعراب

  .فعل، ونفعل، وأفعلاإلعراب بالزوائد اليت حلقتها، وهي التاء، واهلمزة، والنون، والياء اللوايت يف يفعل، وت

فإذا قلت افعل يف األمر مل تلحقها عامالً؛ ومل تقررها على لفظها؛ أال ترى أن اجلوازم إذا حلقتها مل تغري 
مل يضرب زيد وإن تذهب أذهب، وكذلك ليذهب زيد، وال يذهب عبد اهللا، فإمنا : اللفظ حنو قولك

  .يلحقها العامل وحروف املضارعة فيها

  .ذهب فليس فيها عامل، وال فيها شيٌء من حروف املضارعةا: و أنت إذا قلت

أن الفعل ال يعمل فيه اإلضمار : أحدمها: هذا فاسد من وجهني: قيل. اإلضمار يعمل فبها: فإن قال قائل
  .إال أن يعوض من العامل

    

 املضمر أنه لو كان ينجزم جبازم مضمر لكان حرف املضارعة فيه الذي به جيب اإلعراب، ألن: و الثاين
  .كالظاهر

مل يضرب، فحذفت مل، لبقيت يضرب : أال ترى أنك لو أردت إضمار مل وكان هذا مما جيوز من قولك
  .على لفظها ومعها مل

يضرب : اضرب، وانطلق فقد كسرت كما تقول: فلم بناه على مقدار املضارعة؛ حنو: فإن قال قائل
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ت هذه البنية؛ ألنه ملا مل يقع، وكذلك صورة ما مل إمنا حلق: يقتل؟ قيل: وكذلك اقتل كما تقول. وينطلق
  .فهذا احتجاج مغن، وفيه ما هو أكثر من هذا. يقع

تجريد إعراب األفعالباب هذا   

اعلم أن هذه األفعال املضارعة ترتفع بوقوعها مواقع األمساء، مرفوعةً كانت األمساء أو منصوبةً أو 
وال تنتصب إذا كانت األمساء يف موضع نصب، وال . فعهافوقوعها مواقع األمساء هو الذي ير. خمفوضةً

  .تنخفض على كل حال، وإن كانت األمساء يف موضع خفض

فهي مرفوعة ملا ذكرت لك حىت يدخل عليها ما . فلها الرفع؛ ألن ما يعمل يف االسم ال يعمل يف الفعل
.  تدخل عوامل األمساء عليهاوتلك عوامل هلا خاصة وال تدخل على األمساء، كما ال. ينصبها، أو جيزمها

  .فكلٌّ على حياله

زيد يقوم يقوم يف : يقوم يف موضع املبتدأ، وكذلك. يقوم زيد: فأما ما كان منها يف موضع رفع فقولك
  .يقوم يف موضع خرب إن. وإن زيداً يقوم. موضع اخلرب

  .يقومكان زيد يقوم يا فىت، وظننت زيداً : و ما كان منها يف موضع املنصوب، فنحو

  .مررت برجل يقوم، ومررت برجل يقوم أبوه: و ما كان يف موضع ارور فنحو

وسيأتيك هذا مبيناً يف هذا . فإذا أدخلت على هذه األفعال السني أو سوف فقد منعتها ا من كل عامل
  .الباب إن شاء اهللا

  هذا باب الحروف التي تنصب األفعال

إمنا يكون ملا يقع إن .  مصدره، إال أنه مصدر ال يقع يف احلالفمن هذه احلروف أن، وهي والفعل مبرتلة
  .وقعت على مضارع، وملا مضى إن وقعت على ماٍض

: واملاضي. يسرين قيامك؛ ألن القيام مل يقع: املعىن. يسرين أن تقوم: فأما وقوعها على املضارع؛ فنحو

ال ينتصب فعلٌ البتة إال : ل يقولوكان اخللي. فأن هي أمكن احلروف يف نصب األفعال. يسرين أن قمت
  .وليس القول كما قال ملا نذكره إن شاء اهللا. بأن مضمرةً أو مظهرةً

  .لن يقوم زيد، ولن يذهب عبد اهللا: تقول. سيفعل: و من هذه احلروف لن وهي نفي قولك

  .و ال تتصل بالقسم كما مل يتصل به سيفعل

  .ي يسرك زيدجئت كي تكرمين، وك: و من هذه احلروف كي، تقول

: فهذه تعمل يف األفعال عمل عوامل األمساء يف األمساء إذا قلت. إذن يضربك زيد: و منها إذن، تقول
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  .ضربت زيداً، وأشتم عمراً

فالفعل منتصب . و اعلم أن هاهنا حروفاً تنتصب بعدها األفعال وليست الناصبة، وإمنا أن بعدها مضمرةٌ
  . عليهابأن وهذه احلروف عوض منها، ودالةٌ

  .فمن هذه احلروف الفاء، والواو، وأو، وحىت، والالم املكسورة

: جئتك ألكرمك وقوله عز وجل: وذلك قوله. أحدمها نفي، واآلخر إجياب: فأما الالم فلها موضعان

  .فهذا موضع اإلجياب". ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر"

و ما كان " "ما كان اهللا ليذر املؤمنني: " تبارك وتعاىلوكذلك قوله. ما كان زيد ليقوم: و موضع النفي
  ".اهللا ليعذم وأنت فيهم

. ف أن بعد هذه الالم مضمرةٌ، وذلك ألن الالم من عوامل األمساء، وعوامل األمساء ال تعمل يف األفعال

م واحد، ف أن بعدها مضمرةٌ، فإذا أضمرت أن نصبت ا الفعل ودخلت عليها الالم؛ ألن أن والفعل اس
ا والفعل مصدرجئت لزيد: كقولك. جئت إلكرامك: جئت ألن أكرمك، أي: فاملعىن. كما أ.  

  .ما كنت هلذا الفعل: ما كنت ألضربك فمعناه: فإن قلت

  .وكذا حىت، وإذن. وأو ففيهما معان تفسر على حياهلا بعد فراغنا من هذا الباب إن شاء اهللا. و أما الفاء

  .إن أن بعد إذن مضمرةٌ: و كان اخلليل يقول

  .واهلمزة من أن وجعلتها حرفاً واحداً. و كذلك لن وإمنا هي ال أن ولكنك حذفت األلف من ال

فلو كان . زيداً سأضرب: زيداً لن أضرب؛ كما تقول: و ليس القول عندي كما قال؛ وذلك أنك تقول
  .ولكن لن حرف مبرتلة أن. يف صلة أنهذا كما قال اخلليل لفسد هذا الكالم؛ ألن زيداً كان ينتصب مبا 

لكي تقوم يا فىت فهي عنده والفعل مصدر؛ كما كان : أما من أدخل الالم فقال: و أما كي ففيها قوالن
  .ذلك يف أن

مله ف أن عنده بعدها مضمرة؛ ألا من عوامل : كيمه كما تقول: و أما من مل يدخل عليها الالم فقال
  .األمساء كالالم

    

إذنباب هذا   

اعلم أن إذن يف عوامل األفعال كظننت يف عوامل األمساء، ألا تعمل وتلغى كظننت؛ أال ترى أنك 
إذا أردت زيد قائم يف ظين، وكذلك إذن إذا اعتمد الكالم . ظننت زيداً قائماً؛ وزيد ظننت قائم: تقول

 جيوز أن تعمل يف هذا وإن كانت بني كالمني أحدمها يف اآلخر عاملٌ ألغيت وال. عليها نصب ا
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زيداً ظننت قائماً؛ ألن عوامل األفعال ال جيوز فيها التقدمي والتأخري؛ : املوضع، كما تعمل ظننت إذا قلت
  .ألا ال تصرف

. إذن أجزيك: أنا أكرمك قلت: فأما املوضع الذي تكون فيه مبتدأة وذلك قولك إذا قال لك قائل

  : طلق عمرو، ومثله قول الضيبإذن ين: انطلق زيد قلت: وكذلك إن قال

  إذن يرد وقيد العير مكروب  حمارك ال تنتزع سويته اردد

  .إن تأتين إذن آتك؛ ألا داخلة بني عامل ومعمول فيه: و املوضع الذي ال تكون فيه عاملةً البتة قولك

  .و كذلك أنا إذن أكرمك

ألن الكالم . واهللا إذن ال أكرمك: قولكو كذلك إن كانت يف القسم بني املقسم به واملقسم عليه؛ حنو 
إذن واهللا أضربك؛ : فكان القسم لغواً؛ حنو. فإن قدمتها كان الكالم معتمداً عليها. معتمد على القسم

  .إذن أضربك واهللا: ألنك تريد

ظننت زيد منطلق؛ : فالذي تلغيه ال يكون مقدماً؛ إمنا يكون يف أضعاف الكالم؛ أال ترى أنك ال تقول
  . إذا قدمت الظن فإمنا تبين كالمك على الشكألنك

و إمنا جاز أن تفصل بالقسم بني إذن وما عملت فيه من بني سائر حروف األفعال لتصرفها، وأا 
  .تستعمل وتلغى، وتدخل لالبتداء، ولذلك شبهت بظننت من عوامل األمساء

إن تأتين : ء، ملا أذكره لك وذلك قولكو اعلم أا إذا وقعت بعد واو أو فاٍء، صلح اإلعمال فيها واإللغا
  .وإن شئت جزمت. إن شئت رفعت،و إن شئت نصبت. آتك وإذن أكرمك

وأنا : والرفع على قولك. والنصب على إعمال إذن. أما اجلزم فعلى العطف على آتك وإلغاء إذن
  .أكرمك، مث أدخلت إذن بني االبتداء والفعل فلم تعمل شيئاً

الفعل فيها منصوب بإذن والتقدير واهللا " و إذن ال يلبثوا خلفك"ن مسعود و هذه اآلية يف مصحف اب
فإذا ال يؤتون : "أعلم االتصال بإذن، وإن رفع فعلى أن الثاين حممول على األول كما قال اهللا عز وجل

  .أي فهم إذن كذلك" الناس نقرياً

، وأن تنقطع إذن بعدمها مما فالفاء والواو يصلح بعدمها هذا اإلضمار على ما وصفت لك من التقدير
إن تعطين أشكرك وإذن أدعو اهللا : ونظري ذلك قولك. مث يدخالن للعطف بعد أن عملت إذن. قبلهما

  .إذن أدعو اهللا لك مث عطف هذه اجلملة على ما قبلها؛ ألن الذي قبلها كالم مستغٍن: كأنه قال. لك

إكرام، ألا إذا كانت للحال خرجت من إذن أكرمك إذا أخربت أنك يف حال : و قد جيوز أن تقول
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فهذه حال إذن إىل أن نفرد باباً ملسائلها إن . حروف النصب؛ ألن حروف النصب إمنا معناهن ما مل يقع
  .شاء اهللا

الفاء وما ينتصب بعدهاباب هذا   

  وما يكون معطوفاً بها على ما قبله 

أنت تأتيين فتكرمين، وأنا أزورك فأحسن : قولت. اعلم أن الفاء عاطفةٌ يف الفعل؛ كما تعطف يف األمساء
هذا إذا كان الثاين داخالً فيما يدخل . أنا آتيك مث أكرمك، وأنا أزورك وأحسن إليك: إليك؛ كما تقول

فإن خالف األول . رأيت زيداً فعمراً، وأتيت الكوفة فالبصرة: كما تكون األمساء يف قولك. فيه األول
ما تأتيين : فحمل األول على معناه فانتصب الثاين بإضمار أن، وذلك قولكالثاين مل جيز أن حيمل عليه 

  .فتكرمين، وما أزورك فتحدثين

  .ما أزورك، وما حتدثين كان الرفع ال غري؛ ألن الثاين معطوف على األول: إن أراد

ين كان كلما زرتك مل حتدث: ما أزورك فكيف حتدثين؟ وما أزورك إال مل حتدثين، على معىن: و إن أراد
ما تكون مين زيارة فيكون حديثٌ : ومتثيل نصبه أن يكون املعىن. النصب؛ ألن الثاين على خالف األول

فلما ذهبت باألول إىل االسم أضمرت أن إذا كنت قد عطفت امساً على اسم، ألن أن وما عملت . منك
األمر، والنهي، وهو . مل تكن زيارة فإكرام، وكذلك كل ما كان غري واجب: فيه اسم، فاملعىن

  .واالستفهام

  : ائتين فأكرمك، وزرين فأعطيك، كما قال الشاعر: فاألمر

 سليمان فنستريحا إلى  يا ناق سيري عنقاً فسيحا

وكقوله عز " ال تفتروا على اهللا كذباً فيسحتكم بعذاب: "و النهي مثل ال تأتين فأكرمك، كقوله عز وجل
  ".و ال تطغوا فيه فيحل عليكم غضيب: "وجل

    

  .أتأتيين فأعطيك؟ ألنه استفهم عن اإلتيان، ومل يستفهم عن اإلعطاء: و االستفهام

ال تقم، : ال تقم فتضرب زيداً جلزمت إذا أردت: أو قلت. و إمنا يكون إضمار أن إذا خالف األول الثاين
النصب؛ ألنك ال تقم فتضرب زيداً، أي فإنك إن قمت ضربته مل يكن إال : فإذا أردت. وال تضرب زيداً

  .ال يكن منك قيام فيكون منك ضرب لزيد: فصار املعىن. مل ترد ب تضرب النهي

  .أيكون هذا منك؟ فإنه مىت كان منك كان مين إكرام: و ذلك أتأتيين فأكرمك؟ املعىن
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مسائل هذا البابباب هذا   

  و ما يكون فيه معطوفاً أو مبتدًأ مرفوعاً 

  ن يضطر شاعر وما ال يجوز فيه إال النصب إال أ

  .فالنصب يشتمل على معنيني جيمعهما أن الثاين خمالف لألول. ما تأتيين فتحدثين: تقول

  .أي قد يكون منك إتيان ولكن لست حتدثين: ما تأتيين إال مل حتدثين: فأحد املعنيني

  . حتدثينال يكون منك إتيان وال حديث فاعتباره ما تأتيين حمدثاً، وكلما أتيتين مل: و املعىن الثاين

  .ما تأتيين فكيف حتدثين، أي لو أتيتين حلدثتين: و الوجه اآلخر

  .ما تأتيين، وما حتدثين، واآلخر شريك ألول داخل معه يف النفي: أحدمها: و أما الرفع فعلى وجهني

  .ما تأتيين فتحدثين أي ما تأتيين وأنت حتدثين وتكرمين:و الوجه الثاين أن تقول

ومثل ذلك يف اجلزم أمل أعطك . ما تعطيين وأنا أشكرك على حال: كرك، أيو كذلك ما تعطيين فأش
  .فأنت تشكرين: والرفع على قولك. فتشكرين؟ جزم تشكرين بلم ودخال معاً يف االستفهام

فكيف أكرمك؟ ومل جيز الرفع على : ما أنت بصاحيب فأكرمك لكان النصب على قولك: و لو قلت
ولكن لو محلته على فأنا أكرمك على حال مث تعطف . ك الفعل معهالشركة، ألن األول اسم فال يشر

  : وعلى هذا قوله. مجلة على مجلة جلاز

  و ال من تميم في الرؤوس األعاظم  أنت من قيس فتنبح دونها فما

  .و لو رفع على أنت تنبح على حال جاز

تيين، فأعطيك، أي لو تأتيين ال تأ: فهو على قولك" ال يقضى عليهم فيموتوا: "و أما قول اهللا عز وجل
  .لو تأتيين حلدثتين: ما تأتيين فتحدثين إذا أردت: وهو الذي ذكرناه يف أحد الوجهني من قولك. ألعطيتك

حمدثاً وهو الذي ذكرناه يف ما تأتيين فتحدثين، : كأنك ل تأتنا فتحدثنا إذا أردت الوجه يف قولك: و تقول
  : أي قد يكون منك إتيان وال حتديث، كما قال. تيين حمدثاًكلما أتيتين ل حتدثين، فهو ما تأ: أي

  فيصبح ملقى بالفناء إهابها  لم تذبح ألهلك نعجة كأنك

هذا . النصب هاهنا حمال؛ ألنه مل جيعل فيكون جواباً". فإمنا يقول له كن فيكون: "و أما قوله عز وجل
  .كن فيكون، وكن حكاية: ل لهفإنه يقو: إمنا املعىن.خالف املعىن؛ ألنه ليس هاهنا شرط

  .فالنصب والرفع" أن نقول له كن فيكون: "و أما قوله عز وجل
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  .فيكون يا فىت، والرفع على هو يقول فيكون: فأما النصب فعلى أن تقول

  : و أما قول الشاعر

 يغضب منه صاحبي بقؤول و  و ما أنا للشيء الذي ليس نافعي

  .لذي؛ ألن معناه الذي يغضب منه صاحيبفإن الرفع الوجه؛ ألن يغضب يف صلة ا

وليس القول عند كما قال،ألن املعىن الذي يصح عليه الكالم إمنا . وكان سيبويه يقدم النصب ويثىن بالرفع
  .يكون بأن يقع يغضب يف الصلة كما ذكرت لك

ألن الشيء وإمنا جاز . ومن أجاز النصب فإمنا جيعل يغضب معطوفاً على الشيء، وذلك جائز، ولكنه بعيد
وما أنا للشيء الذي هذه حاله، وألن يغضب صاحيب وهو كالم حممول على : منعوت، فكان تقديره

  .ومثل هذا جيوز. معناه؛ ألنه ليس يقول الغضب إمنا يقول ما يوجب الغضب

إمنا شفاء زيد السيف، وإمنا : وكذلك قولك. إمنا جاء به طعام زيد، واملعىن إمنا جئت من أجله: تقول
  : يته الشتم، أي هذا الذي قد أقامه مقام التحية ومقام الشفاء؛كما قالحت

  تحية بينهم ضرب وجيع  و خيل قد دلفت لها بخيل

  .فهذا كالم مفهوم وحتقيق لفظه ما ذكرته لك

فهذا هو الوجه؛ ألنه " أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فتصبح األرض خمضرةً: "و أما قول اهللا عز وجل
  .أنزل اهللا من السماء ماء فكان كذا وكذا. انتبه وانظر: إمنا هو" أمل تر: "س جبواب؛ ألن املعىن يف قولهلي

وليس اخضرار األرض واقعاً من أجل . أمل تأت زيداً فيكرمك؛ ألن اإلكرام يقع باإلتيان: و ليس كقولك
  .رؤيتك

    

ألنه مل جيعل "  حنن فتنةٌ فال تكفر فيتعلمونو ما يعلمان من أحد حىت يقوال إمنا: "و كذلك قوله عز وجل
: وقوله. إنك إن أتيتين ضربتك: ال تأتين فأضربك؛ ألنه يقول: سبب تعليمهم قوله ال تكفر؛ كما تقول

ولو كان كذلك كان ال تكفر فتتعلم يا فىت، . فيتعلمون ليس متصالً به: فال تكفر حكاية عنهم، وقوله
ال يصح املعىن إال على هذا أو على . فيتعلمون منهم" ون الناس السحريعلم: "ولكن هو حممول على قوله

  .منهم يتعلمون: القطع أي

  : و أما قول النابغة

 من الوسمي سح ووابل عليه  فال زال قبر بين بصرى وجاسم

 من خير ما قال قائل سأتبعه  حوذانا وعوفا منورا فينبت
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فال زال كان : و لو جعله جواباً لقوله.و فذاك ينبت حوذاناإمنا ه. فإن الرفع الوجه، ألنه ليس جبواب
  .وجهاً جيداً

  .فتشقها على ما فسرت لك: ال متددها فتشققها على العطف، فإن أردت اجلواب قلت: و تقول

أين بيتك فأزورك؟ فإن أردت أن جتعله جواباً نصبت، وإن أردت أن جتعل الزيارة واقعة على : وتقول
  . فأنا أزورك على حالأين بيتك: حال قلت

  .من يأتين فيكرمين أعطه، ال يكون إال ذلك؛ ألن الكالم معطوف على ما قبله: و تقول يف اجلزاء

  .فأنا أكرمه: من يأتين آته فأكرمه كان اجلزم الوجه، والرفع جائز على القطع على قولك: فإن قلت

  .ع غريهو جيوز النصب وإن كان قبيحاً؛ ألن األول ليس بواجب إال بوقو

  .باجلزم والرفع والنصب" حياسبكم به اهللا فيغفر ملن يشاء"و قد قرئ هذا احلرف على ثالثة أضرب 

  : و ينشد هذا البيت رفعاً ونصباً؛ ألن اجلزم يكسر الشعر وإن كان الوجه، وهو قوله

 مظلوم مجراً ومسحبا مصارع  و من يغترب عن قومه ال يزل يرى

 ما أساء النار في رأس كبكبا يكن   يسىءتدفن منه الصالحات وإن و

  .و الواو والفاء يف هذا سواء

  : فأما قوله

  فيذرك من أخرى القطاة فتزلق  قرب وال تجهدنه: له فقلت

  .وال يدنك، وال تزلقن: أراد. فإمنا هو على العطف فدخل كله يف النفي

  .إال تأتين فتكرمين أقعد عنك: و تقول

ما تأتيين : ، والنصب جيوز من أجل النفي؛ ألن معناه إال تأتين مكرماً؛ كما قالفاجلزم الوجه يف فتكرمين
  : وعلى هذا ينشد هذا البيت. أي ما تأتين حمدثاً. فتحدثين

  فيثبتها في مستوى األرض يزلق  و من ال يقدم رجله مطمئنةٌ

يذهب باألول إىل . أنو اعلم أن الشاعر إذا اضطر جاز له أن ينصب يف الواجب والنصب على إضمار 
أنت يكون منك إتيان فإكرام فهذا ال جيوز يف : تريد. أنت تأتيين فتكرمين: االسم على املعىن فيقول

الكالم، وإمنا جيوز يف الشعر للضرورة؛ كما جيوز صرف ما ال ينصرف، وتضعيف ما ال يضعف يف 
  : قال. الكالم

  و ألحق بالعراق فأستريحا  منزلي لبني تميم سأترك

  : و قال الشاعر
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  و يأوي إليها المستجير فيعصما  هضبةٌ ال ينزل الذل وسطها لنا

  .ليعصما وهو الوجه اجليد: وأكثرهم ينشد. هذا إنشاد بعضهم، وهو يف الرداءة على ما ذكرت لك

الواوباب هذا   

بلها فيدخل فيما اعلم أن الواو يف اخلرب مبرتلة الفاء، وكذلك كل موضع يعطف فيه ما بعدها على ما ق
أنت تأتيين وتكرمين، وأنا أزورك، وأعطيك، ومل آتك وأكرمك، وهل يذهب : وذلك قولك. دخل فيه

أين يذهب عمرو، وينطلق عبد اهللا؟ وال : زيد، وجييء عمرو؟ إذا استفهمت عنهما مجيعاً، وكذلك
  .تضربن زيداً، وتشتم عمراً؛ ألن النهي عنهما مجيعاً

: وذلك قولك. باً فليس له يف مجيع الكالم إال معىن واحد،و هو اجلمع بني الشيئنيفإن جعلت الثاين جوا

  .أي ال يكون منك مجع بني هذين. ال تأكل السمك وتشرب اللنب

ال تأكل السمك : قال ال تأكل السمك وتشرب اللنب؛ ألنه أراد: فإن اه عن كل واحد منهما على حال
  .على حال وال تشرب اللنب على حال

  .تمثيله يف الوجه األول ال يكن منك أكلٌ للسمك، وأن تشرب اللنبف

و على هذا القول ال يسعين شيٌء ويعجز عنك ال معىن للرفع يف يعجز، ألنه ليس خيرب أن األشياء كلها ال 
  : تسعه، وأن األشياء كلها ال تعجز عنه؛ كما قال

  عظيم إذا فعلت عار عليك  تنه عن خلق وتأتي مثله ال

  .ولو جزم كان املعىن فاسداً. ي ال جيتمع أن تنهي وتأيت مثلهأ

    

ال يسعين شيء إال مل يعجز عنك، : ال يسعين شيء فيعجز عنك كان جيداً؛ ألن معناه: و لو قلت بالفاء
وال يسعين عاجزاً عنك هذا متثيل هذا؛ كما قلت لك يف ما تأتيين فتحدثين أي إال مل حتدثين، وما تأتيين 

  .حمدثاً

وتنصب يف كل موضع . ونصبها على إضمار أن؛ كما كان يف الفاء. فمعىن الواو اجلمع بني الشيئني
  .زرين وأزورك، إمنا هو لتكن منك زيارة، وزيارة مين: تنصب فيه الفاء؛ أال ترى أن قولك

  .حىت يكون األمر جارياً عليهما. زرين وألزرك: و لو أراد األمر يف الثاين لقال

  :  ينشدون هذا البيت على ضربني، وهو قول الشاعرو النحويون

 لباناتٌ ويسأم سائم تقضى  لقد كان في حول ثواٍء ثويته
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  .فريفع يسأم ألنه عطفه على فعل وهو تقضى فال يكون إال رفعاً

فأضمر أن . ويسأم سائم؛ ألن تقضى اسم، فلم جيز أن تعطف عليه فعالً: تقضى لبانات قال: و من قال
وعلى هذا ينشد . أي وسآمة سائم: تقضى لبانات وأن يسأم سائم: صدر على املصدر، فصارليجري امل
  : هذا البيت

  أحب إلي من لبس الشفوف  عباءة وتقر عيني للبس

  .وأن تقر عيين: أي

  : فأما قوله

 بينكم المودة واإلخاء و  ألم أك جاركم ويكون بيني

كأنه . و لو أراد اإلفراد فيهما مل يكن إال جمزوماً! هذا مين؟أمل جيتمع كون هذا منكم، وكون : فإنه أراد
  .أمل يكن بيين وبينكم: قال

  .على ما ذكرت لك" و ملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين"و اآلية تقرأ على وجهني 

أوباب هذا   

ضربت زيداً أو : قلتو هي تكون للعطف فتجري ما بعدها على ما قبلها؛ كما كان ذلك يف االسم إذا 
  .عمراً

أنت تضرب زيداً، : إال أن يكون، وحىت يكون، وذلك قولك: و يكون مضمراً بعدها أن إذا كان املعىن
ستدعون إىل قوٍم أويل بأٍس شديٍد تقاتلوم أو : "وقال اهللا عز وجل. أو تكرم عمراً على العطف

  .أي يكون هذا، أو يكون هذا" يسلمون

أللزمنك أو تقضيين؛ أي؛ إال أن تقضيين، وحىت : تنصب فيه بإضمار أن فقولكفأما املوضع الذي 
  .تقضيين

  .على معىن إال أن يسلموا، وحىت يسلموا" تقاتلوم أو يسلموا"و يف مصحف أيب 

  : و قال امرؤ القيس

  نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا  ال تبك عينك إنما: له فقلت

  .إال أن منوت: أي

  : عجمو قال زياد األ

 كعوبها أو تستقيما كسرت  و كنت إذا غمزت قناة قوٍم



املربد-املقتضب  132  

  .أيكون منك واحد من األمرين: أجتلس أو تقوم يا فىت؟ كاملعىن: و يقال

هل يسمعونكم إذ : "قال اهللا عز وجل. ال معىن للنصب هاهنا. هل تكلمنا أو تنبسط إلينا: و تقول
  " .أو ينفعونكم أو يضرون. تدعون

 كل موضع تصلح فيه حىت، وإال أن فالنصب فيه جائز جيد إذا أردت هذا املعىن، أن: فجملة هذا
  .والعطف على ما قبله مستعملٌ يف كل موضع

أنباب هذا   

وال تقع مع . وهي تقع على األفعال املضارعة فتنصبها، وهي صالا. اعلم أن أن والفعل مبرتلة املصدر
  . ولكن ملا يستقبلالفعل حاالً؛ ألا ملا مل يقع يف احلال،

و : "قال اهللا عز وجل. سرين أن قمت، وساءين أن خرجت كان جيداً: فإن وقعت على املاضي؛ حنو
  .أي ألن كان هذا فيما مضى" :امرأة مؤمنةً أن وهبت نفسها للنيب

  .فهذا كله ال يلحق احلال؛ ألن احلال ملا أنت فيه

ا كانت ملا مل يقع بعد ما يكون توقعاً ال يقيناً؛ ألن و اعلم أن هذه ال تلحق بعد كل فعل، إمنا تلحق إذ
خنشى : "عز وجل: كما قال. أرجو أن تقوم يا فىت، وأخاف أن تذهب يا فىت: وذلك قولك. اليقني ثابت

  ".أن تصيبنا دائرةٌ

: أعلم أن تقوم يا فىت مل جيز؛ ألن هذا شيء ثابت يف علمك،فهذا من مواضع أن الثقيلة؛ حنو: و لو قلت

  .علم أنك تقوم يا فىتأ

أظن أنك ستقوم؛ ألنه شيٌء قد استقر يف ظنك؛ كما استقر اآلخر يف علمك، كما قال اهللا : و تقول
  ".الذين يظنون أم مالقو رم: "تبارك امسه

. فهكذا هو، ولكنها يف الثبات يف الظن ويف إعماهلا على الوجه اآلخر. إن يظنون هاهنا يوقنون: فإن قيل

والتثقيل يف الشك أكثر . فإن أريد ا الشك جاز األمران مجيعاً.  إذا أرد ا العلم مل تكن إال مثقلةإال أا
  .استعماالً؛ لثباته يف الظن كثبات األخرى يف العلم

تظن أن يفعل ا : "قال اهللا عز وجل. فأما الوجه الذي جيوز فيه اخلفيفة فإنه متوقع غري ثابت املعرفة
  ".فاقرةٌ

    

أيقنا فإمنا هو شيء متوقع، األغلب فيه ذا، إال أنه علم : معناه: وقوهلم" إن ظنا أن يقيما حدود اهللا"أما و 
  .ملا كان أيقنوا" فظنوا أم مواقعوها: "ثابت؛ أال تراه قال
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  .و اعلم أن ال إذا دخلت على أن جاز أن تريد ب أن الثقيلة، وأن تريد اخلفيفة

وهذا لك يف باب إن . بعدها؛ ألنه ال حيذف منها التثقيل إال مع اإلضمارفإن أردت الثقيلة رفعت ما 
  .وإمنا تقع اخلفيفة والثقيلة على ما قبلها من األفعال وال جيوز اإلضمار إال أن تأيت بعوض. وأن

  .ال، أو السني، أو سوف، أو حنو ذلك مما يلحق األفعال: و العوض

ليت قبلها اخلفيفة، وتنصب ما بعدها؛ ألن ال ال تفصل بني فأما ال وحدها فإنه جيوز أن تريد ب أن ا
. مررت برجل قائم، وقاعد: مررت برجل ال قائم وال قاعد؛ كما تقول: العامل واملعمول به، تقول

إال أن خيافا أال يقيما حدود : "أخاف أال تذهب يا فىت، وأظن أال تقوم يا فىت؛ كما قال: وذلك قولك
  ".اهللا

و حسبوا أن ال تكون : "قال اهللا عز وجل. ا تكون اخلفيفة والثقيلة كما وصفت لكو يف ظننت وبا
أي أنه ": أفال يرون أن ال يرجع إليهم قوالً"وكذلك . أا ال تكون فتنة: وأن ال يكون فالرفع على" فتنةٌ

  .ال يرون يف معىن يعلمون، فهو واقع ثابت. ال يرجع إليهم قوالً

علمت أن سيقومون، وظننت أن سيذهبون، وأن : تقول. ون قبلهما إال املثقلةفأما السني وسوف، فال يك
وال جيوز أن تلغى من العمل والعمل كما ". علم أن سيكون منكم مرضى: "سوف تقومون؛ كما قال

  .وصفت لك

. و ال جيوز ذلك يف السني وسوف؛ ألما ال يلحقان على معىن ال، فإمنا الكالم بعد ال على قدر الفصل

وإمنا . ف يعلم منصوبةٌ، وال يكون إال ذلك؛ ألن ال زائدة". لئال يعلم أهل الكتاب أن ال يقدرن: "الق
أم ال "وهي يف بعض املصاحف . أم ال يقدرون: إمنا هو" أن ال يقدرون: "وقوله. هو ألن يعلم

  ".يقدرون

ثاين ما أردت باألول من اإلجراء هذا باب الفعل بعد أن وانقطاع اآلخر من األول اعلم أنك إذا أردت بال
أريد أن تقوم فتضرب زيداً، وأريد أن تأتيين وتكرمين، : تقول. على احلرف مل يكن إال منسوقاً عليه

  .وأريد أن جتلس مث تتحدث يا فىت

أريد أن تأتيين فتقعد عين؟ : فإذا كان الثاين خارجاً عن معىن األول كان مقطوعاً مستأنفاً، وذلك قولك
أريد أن تكرم : فكأنه يف التمثيل. إمنا أراد اإلكرام. أنه مل يرد اإلهانة: فاملعىن! أن تكرم زيداً فتهينه؟وأريد 

  : زيداً فإذا أنت ينه، وأريد أن تأتيين فإذا أنت تقعد عين، كما قال

  و الشعر ال يضبطه من يظلمه

 إذا ارتقى فيه ال يعلمه
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 به إلى الحضيض قدمه زلت

 به فيعجمهيريد أن يعر

  .فعلى هذا جيري يف هذا الباب. فإذا هو هذه حاله: أي. فإذا هو يعجمه: أي

  .أريد أن تأتيين وهذه حالك جلاز: أريد أن تأتيين وأنت تكرمين، أي: و لو قال قائل

  .أريد ذا أو ذا: أحدمها: فالنصب على وجهني. أريد أن تتكلم خبري أو تسكت يا فىت: و تقول

حىت : على قولك. ألجلسن معك أو تنصرف يا فىت:  أن يكون حىت تسكت، كما تقول:و الوجه اآلخر
  .تنصرف

فإن " وما كان لبشٍر أن يكلمه اهللا إال وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسوالً: " فأما قوله عز وجل
ك لبطل النحويني يزعمون أن الكالم ليس حمموالً على أن يكلمه اهللا، ولو كان يرسل حمموالً على ذل

. املعىن؛ ألنه كان يكون ما كان لبشر أن يكلمه اهللا أو يرسل، أي ما كان لبشر أن يرسل اهللا إليه رسوالً

إال أن يوحي، أو يرسل، : ولكن املعىن واهللا أعلم ما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحياً، أي. فهذا ال يكون
  .إال وحياً، أو إرساالً: فهو حممول على قوله وحياً، أي

أو هو يرسل رسوالً، أي فهذا كالمه إياهم على ما يؤديه : و أهل املدينة يقرؤون أو يرسل رسوالً يريدون
  .الوحي والرسول

  .وحنن نقر يف األرحام ما نشاء: على ما قبله، ومتثيله". لنبني لكم ونقر يف األرحام"و أما قوله 

  .عاً ونصباًفيقرأ رف" و ال يأمركم أن تتخذوا املالئكة"و أما قوله 

أي ما كان له " ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب واحلكم والنبوة مث يقول للناس"فأما النصب فعلى قوله 
  .أن يقول للناس وال أن يأمركم أن تتخذوا املالئكة

  .وال يأمركم اهللا، وقطعه من األول: و من قرأ يأمركم فإمنا أراد

  . واحد إذا حصالفاملعنيان مجيعاً جيدان يرجعان إىل شيٍء

    

. أريد إتيانك مث قد استقر عندي أنك حتسن إيل: أريد أن تأتيين مث حتسن إيل، لكان معناه: و لو قال قائل

  .أريد أن تأتيين مث أنت حتسن إيل: والتقدير يف العربية. أي فهذا عندك معلوم عندي

وحذفه مع أن . نك حذفت حرف اخلفضأمرته بأن يقوم، إال أ: فاملعىن. أمرته أن يقوم يا فىت: و تقول
  .جيد

ا وصلتها اسمفقد صار . و إذا كان املصدر على وجهه جاز احلذف، ومل يكن كحسنه مع أن؛ أل
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  .فإذا طال الكالم احتمل احلذف. وإن اتصل به شيٌء صار معه يف الصلة. احلرف والفعل والفاعل امساً

  : ؛ كما قال الشاعرأمرتك اخلري يا فىت: فأما املصدر غري أن فنحو

 تركتك ذا مال واذا نشب فقد  أمرتك الخير فافعل ما أمرت به

و قضى ربك أن أال : "وأما أن فاألحسن فيها احلذف؛ كما قال اهللا عز وجل. فهذا يصلح على ااز
  .أمر: ومعىن قضى هاهنا" تعبدوا إال إياه

أوقع إيل هذا األمر : صدر، فاملعىن واهللا أعلم فإمنا محل الفعل على امل" و أمرت ألن أكون: "و أما قوله
  .لذا

و هذه الالم تدخل على املفعول فال تغري معناه؛ ألا الم إضافة، والفعل معها جيري جمرى مصدره كما 
إن كنتم للرؤيا : "قال اهللا عز وجل. جيري املصدر جمراه يف الرفع والنصب ملا بعده؛ ألن املصدر اسم الفعل

  ".تعربون

  .ردفكم: معناه" قل عسى أن يكون ردف لكم: "ال بعض املفسرين يف قولهو ق

فإن أخرته .لزيٍد ضربت، ولعمرو أكرمت إذا قدمت املفعول؛ لتشغل الالم ما وقعت عليه: و تقول
فاألحسن أال تدخلها،إال أن يكون املعىن ما قال املفسرون فيكون حسناً، وحذفه أحسن؛ ألن مجيع القرآن 

  .عليه

حتىباب هذا   

ضربت : تقول. اعلم أن الفعل ينصب بعدها بإضمار أن؛ وذلك ألن حىت من عوامل األمساء اخلافضة هلا
فعملها . القوم حىت زيد، ودخلت البالد حىت الكوفة، وأكلت السمكة حىت رأسها؛ أي مل أبق منها شيئاً

فضت كمعناها إذا نسق ا؛ وتدخل الثاين فيما دخل فيه األول من املعىن؛ ألن معناها إذا خ. اخلفض
  ".سالم هي حىت مطلع الفجر: "قال اهللا عز وجل. فلذلك خالفت إىل

فإذا وقعت عوامل األمساء على األفعال، مل يستقم وصلها ا إال على إضمار أن؛ ألن أن والفعل اسم 
فإذا . لع الشمسأنا أسري حىت متنعين، وأنا أقف حىت تط: وذلك قولك. مصدر، فتكون واقعة على األمساء

  .نصبت ا على ما وصفت لك كان ذلك على أحد معنيني على كي، وعلى إىل أن؛ ألن حىت مبرتلة إىل

  .أنا أسري حىت تطلع الشمس، وأنا أنام حىت يسمع األذان: فأما اليت مبعىن إىل أن فقولك

ا أكلم زيداً حىت يأمر يل أطع اهللا حىت يدخلك اجلنة وأن: و أما الوجه الذي تكون فيه مبرتلة كي فقولك
  .بشيٍء

  .فكل ما اعتوره واحد من هذين املعنيني، فالنصب له الزم على ما ذكرت لك
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ضربت القوم حىت زيداً : حنو. وهي حىت اليت تقع يف االسم ناسقةً. و اعلم أن حىت يرتفع الفعل بعدها
وقد مضى تفسري هذا يف باب . ينضربته ومررت بالقوم حىت زيٍد مررت به، وجاءين القوم حىت زيد جاء

  .األمساء

  .فاليت تنسق مث تنسق هاهنا؛ كما كان ذلك يف الواو والفاء ومث، ومجيع حروف العطف

سرت حىت : و ذلك قولك: فالرفع يقع بعدها على وجهني يرجعان إىل وجه واحد وإن اختلف موضعامها
  : خول اتصل به سريك؛ كما قال الشاعرفأنت خترب أنك يف حال د. كان مين سري فدخول: أدخلها، أي

  فإن المندى رحلةٌ فركوب

  .فليس يف معىن هذا كي، وال إىل أن، إمنا خربت بأن هذا كذا وقع منك

مرض : أن يكون السبب متقدماً غري متصل مبا خترب عنه، مث يكون مؤدياً إىل هذا، كقولك: و الوجه اآلخر
منقطع من األول، ووجوده إمنا هو يف احلال كما ذكرت لك هو اآلن كذاك، فهو : حىت ال يرجونه، أي

  .فيما قبله

  .أي هو اآلن كذلك. ومثل ذلك مرض حىت مير به الطائر فريمحه. يرجعان إىل شيٍء واحد: فذلك قويل

  : فمثل النصب قوله

  و حتى الجياد ما يقدن بأرسان  بهم حتى تكل مطيهم سريت

  .حىت اجلياد: ت، وهوومثل الرفع متام البي. إىل أن: أي

  : و نظري الرفع يف األمساء قوله

  كأن أباها نهشٌل أو مجاشع  عجباً حتى كليب تسبني فيا

ضربت : ضربت القوم حىت زيد يف األمساء ألن املعىن: وحىت كليب هذه حاهلا؛ كما أن نظري النصب: أي
  .القوم حىت انتهيت إىل هذا املوضع

    النصب، والرفع : هذا باب مسائل حىت يف البابني

  .إذا أردت معىن إىل أن أدخلها. سرت حىت أدخلها، وتطلع الشمس: تقول

والصواب . حىت تطلع الشمس، ألن طلوع الشمس مل يؤده فعلك: فإن أردت وجه الرفع مل جيز يف قولك
 سرت حىت أدخلها، وحىت تطلع الشمس؛ ألن الدخول كان بعملك، وطلوع: أن تقول إذا أردت الرفع

سرت حىت أنا يف حال دخول، وكان ذلك السري إىل أن تطلع : فاملعىن. الشمس ال يكون بعملك
  .الشمس

  .سرت حىت تطلع الشمس وحىت أدخلها، وإن شئت أدخلها: و تقول
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  .ما سرت حىت أدخلها مل جيز؛ ألنك مل خترب بشيٍء يكون معه الدخول: و لو قلت

إمنا . ليس هذا معىن حىت: قيل. ا سرت وأنا الساعة أدخلهاأي م: ما سرت حىت أدخلها: أقول: فإن قلت
فالرأس قد دخل يف األكل؛ . أكلت السمكة حىت رأسها: معناها أن يتصل ما بعدها مبا قبلها؛ كما تقول

  .ألن معناها عاملةً ومعناها عاطفةً واحد وإن اختلف اللفظان

  .تقرأ بالنصب والرفعفإا " و زلزلوا حىت يقول الرسول: "و أما قوله عز وجل

  .فالرفع على قوله فإذا الرسول يف حال قوله

  .و النصب على معىن إىل أن يقول الرسول

كان : كأنك قلت. كان سريي حىت أدخلها مل جيز إال النصب، ألن حىت يف موضع خرب: و لو قلت
  .سريي إىل هذا الفعل

  .سرياً متعباً: لنصب، ألن اخلرب قولككان سريي سرياً متعباً حىت أدخلها جاز الرفع وا: و لو قلت

إن جعلت اخلرب حىت وما بعدها مل يكن إال النصب، وإن جعلت . و كذلك كان سريي أمس حىت أدخلها
  .أمس، كان النصب والرفع على ما وصفت لك: اخلرب يف قولك

  هذا باب الحروف التي تجزم األفعال

: وذلك قولك. روف اازاة وما اتصل ا على معناهاو هي مل وملا، وال يف النهي، والالم يف األمر، وح

  .مل يقم عبد اهللا، ومل يذهب أخوك، وال تذهب يا زيد، وملا يقم عبد اهللا، وليقم زيد

وإمنا مسي هذا أمراً وياً، وقيل لآلخر طلب للمعىن، فأما اللفظ . و الدعاء جيري جمرى األمر والنهي
سألت : فإمنا تقول. وليغفر خلالد. م اغفر يل، وال يقطع اهللا يد زيدالله: وذلك قولك يف الطلب. الواحد

: سألته، ومل تقل: انظر يف أمري، أنصفين لقلت: وكذلك لو قلت للخليفة. أمرت اهللا: وال تقل. اهللا

  .أمرته

اضرب واقتل فمبين غري جمزوم ملا قد تقدم من شرحنا له، ومن أنه ليس فيه حرف من حروف : فأما قولك
  .ملضارعة اليت جيب ا اإلعرابا

فالالم جازمة لفعل . قم وألقم معك: فالالم يف األمر للغائب ولكل من كان غري خماطب، حنو قول القائل
  .املتكلم

افعل عن : و لو كانت للمخاطب لكان جيداً على األصل، وإن كان يف ذلك أكثر،الستغنائهم بقوهلم
  .بالتاء"  فلتفرحوافبذلك: "وروي أن رسول اهللا قرأ. لتفعل
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المجازاة وحروفهاباب هذا   

  .وقوع الشيء لوقوع غريه: ومعىن الشرط. و هي تدخل للشرط

  .أين، ومىت، وأىن، وحيثما: فمن عواملها من الظروف

  .من، وما، وأي، ومهما: و من األمساء

  .إن، وإذما: و من احلروف اليت جاءت ملعىن

  .ألمساء الشتمال هذا املعىن على مجيعهاو إمنا اشتركت فيها احلروف والظروف وا

  .فحرفها يف األصل إن وهذه كلها دواخل عليها الجتماعها

وسنذكر إن كيف صارت . و كل باٍب فأصله شيٌء واحد، مث تدخل عليه دواخل؛ الجتماعها يف املعىن
طف مفسراً إن شاء أحق باجلزاء؟ كما أن األلف أحق باالستفهام، وإال أحق باالستثناء، والواو أحق بالع

  .اهللا يف هذا الباب الذي حنن فيه

إن تأتين آتك، وجب اإلتيان الثاين باألول، وإن تكرمين أكرمك، وإن تطع اهللا يغفر لك، : فأما إن فقولك
و إن تطيعوا اهللا " "وإن تتولوا يستبدل قوماً غريكم" " إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف: "كقوله عز وجل

  ".ورسوله ال يلتكم

  : إذما تأتين آتك؛ كما قال الشاعر: و اازاة ب إذما قولك

 حقاً عليك إذا اطمأن المجلس  إذ ما أنيت على الرسول فقل له

وإذا زدت على كل . و ال يكون اجلزاء يف إذ وال يف حيث بغري ما؛ ألما ظرفان يضافان إىل األفعال
  .ر الباب يشرح بأكثر من هذا الشرح إن شاء اهللاوهذا يف آخ. واحد منهما ما منعتا اإلضافة فعملتا

فمن يؤمن بربه فال خياف : "وقوله" و من يتق اهللا جيعل له خمرجاً: "و أما اازاة ب من فقوله عز وجل
  ".خبساً وال رهقاً

  ".ما يفتح اهللا للناس من رمحٍة فال ممسك هلا: "و ب ما قوله

    : وقال الشاعر". م املوتأينما تكونوا يدركك: "و ب أين قوله عز وجل

  نصرف العيس نحوها للتالقي  تضرب بنا العداة تجدنا أين

  : و ب أىن قوله

  كال مركبيها تحت رجليك شاجر  أنى تأتها تلتبس بها فأصبحت

. وإمنا أخرنا ذكرها؛ ألن اخلليل زعم أا ما مكررة، وأبدلت من األلف اهلاء. و من حروف اازاة مهما

أين وأينما، ومىت ومىت ما، وإن وإما، وكذلك حروف : انية زائدة على ما األوىل؛ كما تقولوما الث
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ال يكونان للمجازاة إال ا، كما تقع رب على . فإن ما فيهما الزمة. اازاة إال ما كان من حيثما وإذما
إال على األمساء النكرات، ، ولو حذفت منها ما مل تقع "رمبا يود الذين كفروا: "األفعال إال ب ما يف قوله

  .رب رجل يا فىت: حنو

  ".أيا ما تدعوا فله األمساء احلسىن: "و اازاة ب أي قوله

  : و ب مىت قول طرفة

  و إن كنت عنها غانياً فاغن وازدد  تأتني أصبحك كأساً رويةً متى

  .و هذه احلروف كلها هذا جمازها

ف . إن تأتين آتك: فإذا قلت. وال يعرب إال املضارع. عرافأصل اجلزاء أن تكون أفعاله مضارعةً؛ ألنه ي
فزيد مرفوع . زيد منطلق: تأتين جمزومة بإن، وآتك جمزومة بإن وتأتين ونظري ذلك من األمساء قولك

  .واخلرب رفع باالبتداء واملبتدأ. باالبتداء

  .ن معىن الفعل فيهاو ال تكون اازاة إال بفعل؛ ألن اجلزاء إمنا يقع بالفعل، أو بالفاء أل

  .إن تأتين أكرمك، وإن تزرين أزرك: فأما الفعل فقولك

  .إن تأتين فأنا لك شاكر، وإن تقم فهو خري لك: و أما الفاء فقولك

. و قد جيوز أن تقع األفعال املاضية يف اجلزاء على معىن املستقبلة؛ ألن الشرط ال يقع إال على فعل مل يقع

جاءين مخسة عشر رجالً كان :  مل يتبني فيها اإلعراب؛ كما أنك إذا قلتفتكون مواضعها جمزومة، وإن
وكذلك جاءين من عندك، ومررت بالذي يف الدار؛ كل ذلك . موضعه موضع رفع وإن مل يتبني فيه البناء

  .غري معرب يف اللفظ وموضعه موضع اإلعراب

  .إن أتيتين أكرمتك، وإن جئتين جئتك: و ذلك قولك

: كيف أزالت احلروف هذه األفعال عن مواضعها وإمنا هي ملا مضى يف األصل؟ قيل لهف: فإن قال قائل

. زيد يذهب يا فىت فيكون لغري املاضي: احلروف تفعل ذلك ملا تدخل له من املعاين؛ أال ترى أنك تقول

ب مل يذهب زيد أمس، واستحال مل يذه: مل يذهب زيد كان ب مل نفياً ملا مضى، وصار معناه: فإن قلت
  .زيد غداّ

إن تأتين آتك، وإن تركب : تقول. إن إن أصل اجلزاء؛ ألنك جتازي ا يف كل ضرب منه: و إمنا قلنا
  .وسنذكر ذلك أمجع. وليس هكذا سائرها. محاراً أركبه، مث تصرفها منه يف كل شيء

  .فإن أردت ا غري ذلك مل يكن. من يأتين آته، فال يكون ذلك إال ملا يعقل: تقول يف من

فهذا لغري " و اهللا خلق كل دابٍة من ماٍء فمنهم من ميشي على بطنه: "فقد قال اهللا عز وجل: فإن قال قائل
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  ".و منهم من ميشي على أربع"اآلدميني، وكذلك 

، وإذا اختلط "واهللا خلق كل دابٍة من ماٍء: "إمنا جاز هذا؛ ألنه قد خلط مع اآلدميني غريهم بقوله: قيل
ى أحدمها ما هو لآلخر إذا كان يف مثل معناه، ألن املتكلم يبني به ما يف اآلخر وإن املذكوران جرى عل

  : فمن ذلك قول الشاعر. كان لفظه خمالفاً

  شراب ألباٍن وتمٍر وإقط

شربا، ولكن أدخلهما مع ما يشرب فجرى اللفظ واحداً، واملعىن أن ذلك : فالتمر واإلقط ال يقال فيهما
  : لهومث. يصري إىل بطوم

 متقلداً سيفاً ورمحا  يا ليت زوجك قد غدا

  : وعلى هذا أنشدوا بيت احلطيئة. حامل، فلما خلط بينهما جرى عليهما لفظٌ واحد: ألن معىن املتقلد

 قلص عن برد الشراب مشافره و  جارك العيمان لما جفوته سقوا

  رهعظام امرىٍء ما كان يشبع طائ  ومحضاً أنبتا اللحم فاكتست سناماً

  .والدليل على ذلك أنه بدأ بالسنام فال يقع إىل جانب سقوا. قروا: إمنا الرواية. و ليس هذا بشيء

  .فإن كان كذاك فال حجة يف البيت. بلى كان السنام يذاب يف احملض فيشرب: و قال قوم

الناس مل : يدما يأتين آته تر: فإن قلت. و ما تكون لغري اآلدميني؛ حنو ما تركب أركب، وما تصنع أصنع
  .يصلح

إال على أزواجهم "ومن بناها، وكذلك : ومعناه". و السماء وما بناها: "فقد قال اهللا عز وجل: فإن قيل
  ".أو ما ملكت أميام

    

والوجه الذي عليه النحويون غريه، إمنا هو والسماء وبنائها، وإال على أزواجهم أو . قد قيل ذلك: قيل
هذا ملك ميينك، وهذا الثوب نسج : كقولك. ن دلت على غريها ممن ميلكفهي مصادر وإ. ملك أميام

ولو كان على ما قالوا لكان على وضع النعت يف موضع املنعوت ألن . اليمن وهذا الدرهم ضرب األمري
ما زيد؟ : فتقول. زيد: من عندك؟ فيقول: تقول. ولصفات اآلدميني. ما إمنا تكون لذوات غري اآلدميني

والسؤال عن كل ما يعقل ب من . اد أو خبيلٌ أو حنو ذلك، فإمنا هو لسؤال عن نعت اآلدمينيجو: فيقول
أمن : "ف من هللا عز وجل؛ كما قال". أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض: "كما قال عز وجل

". ن عبادتهو من عنده ال يستكربون ع: "وقال تبارك امسه. وهذا يف القرآن أكثر" جييب املضطر إذا دعاه

إا : فهذا قويل لك" فمن يؤمن بربه فال خياف خبساً وال رهقاً: "وكذلك يف اجلن يف قوله. يعين املالئكة
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  .ملا خياطب ويعقل

فجواب . مىت تأتين آتك، ومىت خرج زيد؟ يف االستفهام: و من هذه احلروف مىت وال تقع إال للزمان، حنو
  .هذا يوم اجلمعة وما أشبهه

وحيث وقع حرف . وذلك كله خمطور معروف يف اجلزاء واالستفهام.  ال تكون إال للمكانو كذلك أين
  .من هذه احلروف

فأما إن فإا ليست باسم وال فعل، إمنا هي حرف، تقع على كل ما وصلته به ، زماناً كان أو مكاناً أو 
أقم فيه، وإن تأتين يوم اجلمعة وإن يقم يف مكان كذا وكذا . إن يأتين زيد آته: تقول. آدمياً أو غري ذلك

  .آتك فيه

: فالتقرير: تدخل على كل ضرب منه، وتتخطى ذلك إىل التقرير والتسوية. و كذلك األلف يف االستفهام

  ".أليس يف جهنم مثوى للمتكربين: "وقوله عز وجل. أما جئتين فأكرمتك: قولك

  .لدار أم عمرووقد علمت أزيد يف ا. ليت شعري أقام زيد أم قعد: و التسوية

  .إن اجلزاء ال يكون فيهما إال مبا وما ذكرنا من أنا سنفسره فهذا موضع تفسريه: فأما قولنا يف إذ وحيث

أما إذ فتنىبء عن زمان ماض، وأمساء الزمان تضاف إىل األفعال فإذا أضيفت إليها كانت معها كالشيء 
 يوم خرج زيد، وهذا يوم خيرج زيد، جئتك: الواحد، ومىت جزمتها فصلت منها؛ أال ترى أنك تقول

فلما وصلتها ب ما جعلتهما شيئاً واحداً فانفصلت من اإلضافة " هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم"و
  .فعملت

فحيث يف املكان كحني يف الزمان فلما . و حيث اسم من أمساء املكان مبهم يفسره ما يضاف إليه
فلما وصلتها ب ما امتنعت من . خلرب، أو الفعل والفاعلضارعتها أضيفت إىل اجلمل، وهي االبتداء وا

  .اإلضافة فصارت ك إذ إذا وصلتها ب ما

إن تأتين آتك، وإما تأتين : تقول. فأما سائر احلروف اليت ذكرنا سوامها فأنت يف زيادة ما وتركها خمري
  ".مساء احلسىنأياما تدعوا فله األ"آتك، وأين تكن أكن، وأينما تكن أكن، وأياً تكرم يكرمك، و

. أن تكون زائدة للتوكيد فال يتغري الكالم ا عن عمل وال معىن: أحدمها: ف ما تدخل على ضربني

إمنا زيد : ونظريمها قولك. ما وقع فيهما. والالزم. فالتوكيد ما ذكرته يف هذه احلروف سوى حيثما وإذما
بعد عبد اهللا، :  فهذا خالف قولكمنعت ما إن عملها، وكذلك جئتك بعد ما عبد اهللا قائم،. أخوك

  : وكذلك

  أفنان رأسك كالثغام المخلس  أم الوليد بعدما أعالقةً



املربد-املقتضب  142  

رمبا : فإذا أحلقت ما هيأا لألفعال فقلت. رب يقوم زيد: رب رجٍل، وال تقول: و كذلك رب، تقول
  ".رمبا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني"يقوم زيد، و

: يقول ذلك، فإن أدخلت ما امتنعت من األمساء وصارت لألفعال، فقلتقل رجلٌ : و كذلك قل تقول

  .ومثل هذا كثري. قلما يقوم زيد

  .وإذا جييء زيد أعطيته. إذا جاءين زيد أكرمته: تقول. فأما إذا فتحتاج إىل االبتداء واجلواب

إن تأتين آتك : إذا قلتو إمنا منع إذا من أن جيازى ا؛ ألا مؤقتة وحروف اجلزاء مبهمة، أال ترى أنك 
  .إن يأتين واحد من الناس آته: إمنا معناه. فأنت ال تدري أيقع منه إتيان أم ال؟ وكذلك من أتاين أتيته

إذا السماء : "إذا أتيتين وجب أن يكون اإلتيان معلوماً؛ أال ترى إىل قول اهللا عز وجل: فإذا قلت
  . أن هذا واقع ال حمالة"إذا السماء انشقت"و" إذا الشمس كورت"، و"انفطرت

و ال جيوز أن يكون يف موضع هذا إن، ألن اهللا عز وجل يعلم، وإن إمنا خمرجها الظن والتوقع فيما خيرب به 
  .ألن هذا راجع إليهم" إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف: "وليس هذا مثل قوله. املخرب

    

  .سر كان حماالً؛ ألنه واقع ال حمالةآتيك إن امحر الب: آتيك إذا امحر البسر، ولو قلت: و تقول

وال بد . فإن اضطر الشاعر جاز أن جيازي ا ملضارعتها حروف اجلزاء؛ ألا داخلة على الفعل وجوابه
  : فمما جاء ضرورةً قوله. للفعل الذي يدخل عليه من جواب

 إذا ما خبت نيرانهم تقد ناراً  ترفع لي خندفٌ واهللا يرفع لي

  : و قال اآلخر

 إلى أعدائنا فنضارب خطانا  ا قصرت أسيافنا كان وصلهاإذ

  : اجليد ما قال كعب بن زهري

  مغرب الشمس ناشطاً مذعورا  إذا ما تشاء تبعث منها و

  .و هذه إذا اليت حتتاج إىل اجلواب

خرجت فإذا زيد، وبينا أسري فإذا : وذلك قولك. حرف املفاجأة: ول إذا موضع آخر وهي اليت يقال هلا
و إن تصبهم سيئةٌ مبا : "قال اهللا عز وجل. و تكون جواباً للجزاء كالفاء.فهذه ال تكون ابتداء. األسد

: إن تأتين فلك درهم إمنا معناه: قنطوا؛ كما أن قولك: ، ألن معناها"قدمت أيديهم إذا هم يقنطون

  .أعطك درمهاً

هذا . إن تأتين آتك، وإن تأتين فلك درهم: هذا باب مسائل اازاة وما جيوز فيها وما ميتنع منها تقول
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إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة "كما قال عز وجل . وجه اجلزاء وموضعه
  ".األولني

فاألصل الفعل، والفاء داخلةٌ عليه؛ ألا تؤدي معناه؛ ألا ال تقع إال ومعىن اجلزاء فيها موجود، يقول 
: مل أغث أمس فتقول: ويقول. أي من أجل ذاك. فقد أعطيتك ديناراً: ، فتقولقد أعطيتك درمهاً: الرجل

إن أتيتين آتك : ولو قلت. إن تأتين: إن أتيتين فلك درهم، ألن معناه: ونقول. فقد أتاك الغوث اليوم
 .من يكن: ، ألن معناه"من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم: "لصلح؛ كما قال اهللا عز وجل

وهو جائز؛ كما قال . من يأتين أتيته جلاز، واألول أحسن؛ لتباعد هذا عن حرف اجلزاء: وكذلك لو قال
  : الشاعر

 بين حلقه والوريد كالشجا  من يكدني بسيىٍء كنت منه

  .من يأتين آته: من أتاين أتيته، كما أن وجه الكالم: و أعدل الكالم

ال تقع بعد اجلزاء إال ومعناها .  أتاين يف موضع من يأيتمن أتاين وتبسط إيل أكرمه؛ ألن من: و تقول
فهذه أصولٌ، مث . من يأتين ويكرمين آته: كما أن األحسن. واألحسن من أتاين وأكرمين أتيته. االستقبال

  .نذكر بعدها العطف منسقاً، ونكثر يف ذلك من املسائل لنوضح أمره إن شاء اهللا

  .ذا الفعل؛ ألا اسم فلم يدخل معها اسم آخرف من هي هل. من يأتين آته: فإذا قلت

إن يأتين آته على غري مذكور قبل كان حماالً؛ ألن الفعل ال فاعل فيه، ألن إن إمنا هي حرف : و لو قلت
  .وكذلك مجيع احلروف. جزاء وليست باسم

  .من جاءك وأيهم ضربك؟ وما حبسك؟ ألا أمساء: و تقول يف االستفهام

فليس يف األفعال . و هل حبسك؟ مل يكن بد من ذكر الفاعل؛ ألن هذه حروفأحبسك؟ أ: فإن قلت
  .فاعلون

أين يكن : ولو قلت. و كذلك الظروف اليت ال تكون فاعلةً إذا ذكرا مل يكن بد من ذكر الفاعل معها
  .أين يكن زيد أكن: أكن، مل يكن كالماً حىت تقول

فعلى هذا جيري ما . ؟ ومىت خيرج زيد؟ تعين املذكورأين يكون زيد: و كذلك يف االستفهام إذا قلت
  .ذكرت لك

فتكون اهلاء . إذا جعلت من األوىل استفهاماً وجعلت الثانية جزاًء كان جيداً. من من يأتين آته: و لو قلت
من أتاين آٍت هذا : أيهم من أتاين من الناس أتيته، أي: وتقديرها. يف آته ترجع إىل من اليت هي استفهام

  .ي أسأل عنهالذ
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  .أي إن ضربين أحد ضربت هندا. هند من ضربين ضربتها: و نظريه

ما من يأتين آته؛ ألن ما حرف نفي واحلروف ال يرجع إليها شيء وال إىل األفعال، إمنا نفيت : و تقول
  .ذا هذه اجلملة

  .جع إليهافإن جعلت ما امساً وجعلتها استفهاماً أو جزاًء أو يف معىن الذي مل يكن بد من را

واألحسن ما تركب أركبه نصبت ما بتركب وأضمرت هاًء يف . ما تركب أركب: فأما اجلزاء فقولك
  .تركب

وال يكون ذلك إال على إرادة اهلاء؛ ألنه معلق مبا قبله، وذلك يف . ما تركب أركب جلاز: و لو قلت
  .املعىن موجود

أي شيٍء أكلته؟ فإن : ما أكلته؟ أي: ذلكأي شيٍء حبسك؟ و ك: و يف االستفهام ما حبسك؟ واملعىن 
  .زيداً ضربت: أيهم ضربت؟ كما تقول: حذفت اهلاء نصبت ما ألا مفعول ا كقولك

  .ما يسرين يسرك: و يف موضع الذي قوله

    

ولو أردت أن يكون . من يأتنا نأته مكرمني له، نصبت مكرمني على احلال والعامل فيها نأته: و تقول
. تريد من من يأتنا يف حال إكرامنا إياه نأته. من يأتنا مكرمني له نأته: امالً يف احلال لقلتالفعل األول ع

  .مسرعاً جاء زيد: ولو أردت أن يكون مكرمني عامالً فيها نأته وقد قدمتها جاز؛ كما تقول

  ."من يأته من إن يأتنا نأته عامدين تأت يكرمك"و نقول يف مسائل طوال ميتحن ا املتعلمون 

واألجود أن . من يأته زيد يأت يف حال إكرامه لك: ألن تقديرها. إن رفعت يكرمك فاملسألة جيدة
من إن يأتنا : وقولك. واحلذف جائز وليس جبيد. تأته يكرمك، لتشغل الفعل باملفعول إذ كان خرباً: تقول

  .نأته اسم واحد مبرتلة زيد

فإن جعلته بدالً من .  تأت؛ ألن يكرمك لغريكو لو جزمت يكرمك على البدل مل يصلح إن أبدلته من
إن تأتين أعطك أحسن إليك جاز وكان حسناً؛ : ولكن لو قلت. شيء يف الصلة مل يصلح، خلروجه عنها

ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له : "ومثل ذلك قوله عز وجل. فلذلك أبدلته منه. ألن العطية إحسان
  : وكذلك قول الشاعر. لعذاب؛ ألن لقي األثام هو تضعيف ا"العذاب

  تجد حطباً جزالً وناراً تأججا  تلمم بنا في ديارنا متىتأتنا

  : ألن اإلتيان إملام؛ كما قال

  تؤخذ كرهاً أو تجيء طائعا  على اهللا أن تبايعا إن
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  .تؤخذ أو جتيء بتأويل املبايعة: ألن قوله

من يسألنا نعطه : كأنك أردت. أن يكون بدل الغلطمن يأتنا يسألنا نعطه على البدل مل جيز إال: و لو قلت
ونظريه من . من يأتنا غالطاً أو ناسياً مث ذكرت فاستدركت فوضعت هذا الفعل يف موضع ذلك: فقلت

  .األمساء مررت برجل محار

 إن يأتين زيد أعطه، ألن هذا الكالم كله: من يأتين من إن يأته الذي هند أخته يأته أعطه فاملعىن: و تقول

  .يف صلة من

أي القوم إن يأتك أبوه : فتقدير املسألة. أي القوم املنطلق آباؤهم إن يأتك الكاسيه ثوباً تكرمه: و تقول
  .تكرمه، وأي هنا استفهام

فما ورد عليك . أيهم يأته زيد ينطلق إليه: فمعناه. أيهم يأته الشامت أخاه املعطيه درمهاً ينطلق إليه: و تقول
  .على هذا إن شاء اهللامن املسائل فقسه 

إن تأتنا سائالً، : تريد. إن تأتنا تسألنا نعطك: هذا باب ما يرتفع بني ازومني وما ميتنع عن ذلك تقول
  : كما قال

  تجد خير نار عندها خير موقد  تأته تعشو إلى ضوء ناره متى

  : وقال اآلخر. مىت تأته عاشياً إىل ضوء ناره جتد: أراد

 ال يغنها يوماً من الدهر يسأم و  ل الناس نفسهومن ال يزل يستحم

من يأتنا : ولو قلت. من ال يزل مستحمالً: يستحمل الناس نفسه إمنا هو خري يزال كأنه قال: فقوله
ولكن إن . مىت تأته وعاشياً وال جاءين زيد وراكباً: ويسألنا نعطه على هذا كان حماالً، ألنك ال تقول

والوجه اجليد إن تأتنا . إن تأتنا وهذه حالك نعطك: تريد. وتسألنا نعطكإن تأتنا : أضمرت جاز فقلت
  .وتسألنا نعطك

وال يستقيم . مل جيز إال جزم تسألنا، ألن مث من حروف العطف. إن تأتنا مث تسألنا نعطك: و تقول
لح؛ ألن مث ملا مث أنت تسألنا تريد احلال مل يص: إن تأتنا مث تسألنا، تريد: ولو قلت. اإلضمار هاهنا بعدها

كما قال اهللا عز : لقيت زيداً وعمرو هذه حاله: لقيت زيداً وعمرو يتكلم أي: بعد؛ أال ترى أنك تقول
ولو وضعت مث هاهنا . أي إذ طائفةٌ يف هذه احلالة". يغشى طائفةً منكم وطائفةٌ قد أمهتهم أنفسهم: "وجل

  .مل يستقم

ف من يف موضع الذي، وإن للجزاء ويكرمه حال . من إن يأته زيد يكرمه يعطك يف الدار: و تقول
  .ويعطه جواب اجلزاء، ويف الدار خرب من. معناها مكرماً له
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كأنك . يكون أحسن إليه حاالً ويكون منقطعاً من األول. من يأتين آته أحسن إليه كان جيداً: و لو قلت
  .أنا أحسن إليه: ملا مت الكالم قلت

وكذلك مجيع حروف . ومن يأتين آته فأكرمه، ومن يأتين آته أكرمهوأكرمه، . من يأتين آته: و تقول
من يأتين آته وأكرمه، أي وأنا أكرمه، وإن شئت على احلال، : العطف اليت تقع هاهنا، وإن شئت قلت

  .وإن شئت فصلته مما قبله، وجعلتها مجلة معطوفة معلقة جبملة

  .األول وعطف مجلة على مجلة؛ وكذلك مثمن يأتين آته فأكرمه على القطع من : و تقول يف الفاء

    

و إمنا جاز اإلضمار هاهنا، ومل جيز حيث كانا متوسطني بني اجلزاء وجوابه؛ ألن الكالم قد مت فاحتمل 
إال أن الفاء، والواو جيوز بعدمها . االستئناف، وال تكون احلال يف مث وال الفاء؛ ألما ال تكونان إال بعد

وقد تقدم ذكرنا هلذا يف باب . ن اجلزاء غري واجب آخره إال بوجوب أولهالنصب على إضمار أن؛ أل
  .الفاء والواو

باجلزم وهو أجودها، ويليه " حياسبكم به اهللا فيغفر ملن يشاء: "و قد قرئ هذا احلرف على ثالثة أوجه
  .واألمر فيه على ما ذكرت لك. الرفع، مث النصب

ما تأتيين : وصار كقولك. النصب جيداً من أجل النفيمن ال يأتين فيكرمين آته كان : و لو قلت
فموضعه مل تأتين مكرماً، وهاهنا أعين يف اجلزاء إىل ذا يرجع إذا . أي كلما أتيتين مل تكرمين: فتكرمين

  .من ال يأتين مكرماً: من ال يأتين فيكرمين آته، ألن معناه: قلت

  : و قال

   األرض يزلقفيثبتها في مستوى  ال يقدم رجله مطمئنةً ومن

  .من ال يقدم رجله مثبتاً: كأنه قال

هذا باب ما جيوز من تقدمي جواب اجلزاء عليه وما ال جيوز إال يف الشعر اضطراراً أما ما جيوز يف الكالم 
: وتقول. إن جاء زيد: أتعطيين درمهاً؟ فأقول: ويقول القائل. آتيك إن أتيتين، وأزورك إن زرتين: فنحو

آيت من أتاين، وأصنع ما تصنع مل يكن هاهنا جزاء؛ وذلك أن حروف : فإن قلت. لتأنت ظاملٌ إن فع
  .اجلزاء ال يعمل فيها ما قبلها

وهذا ال يكون؛ ألن اجلزاء منفصل . آيت من أتاين، للزمك أن يكون منصوباً بالفعل الذي قبلها: و لو قلت
 أن جتعل مىت وأين ظرفني ملا بعدمها كان آتيك مىت أتيتين، أو أقوم أين قمت على: كاالستفهام، ولو قلت

فإن أردت أن يكونا . جيداً، وكانتا منقطعتني من الفعل األول، إال أنك ملا ذكرته سد مسد جواب اجلزاء
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ظرفني ملا قبلهما استحال؛ ألن اجلزاء ال يعمل فيه ما قبله؛ كما ال يعمل هو فيما قبله؛ أال ترى أنك ال 
فإذا كان الفعل ماضياً بعد حرف اجلزاء جاز أن . ، وال زيداً مىت تأت حتببهزيداً إن تأت يكرمك: تقول

يتقدم اجلواب؛ ألن إن ال تعمل يف لفظه شيئاً، وإمنا هو يف موضع اجلزاء، فكذلك جوابه يسد مسد 
  .جواب اجلزاء

  .إن أتيتين ألقومن، وإن مل تأتين ألغضنب: و حيسن يف الكالم

  .ألغضنب إن مل تأتين وألقومن إن أتيتين: لتقدمي والتأخري، كأنه قالفسيبويه يذهب إىل أنه على ا

: و الذي قال ال يصلح عندي، ألن اجلواب يف موضعه فال جيب أن يقدر لغريه، أال ترى أنك تقول

ضرب : ولو قلت. يضرب غالمه زيد؛ ألن زيد يف املعىن مقدم؛ ألن حق الفاعل أن يكون قبل املفعول
  .ز، ألن الفاعل يف موضعه فال جيوز أن يقدر لغريهغالمه زيداً مل جي

و لكن القول عندي أن يكون الكالم إذا مل جيز يف موضع اجلواب مبتدأ على معىن ما يقع بعد الفاء، 
أعجبين الذي ضرب زيداً، فإن جعلت األلف والالم يف : فكأنك قدرته وأنت تريد الفاء؛ كما أنك تقول

  .ىن صلة الذي ال على لفظهاموضع الذي كان صلتها على مع

أعجبين الضارب زيداً، ألن األلف والالم لألمساء، فال يليان ضرب؛ المتناع ما يكون لألمساء من : تقول
  .األفعال

  : فمن ذلك قول زهري

  ال غائب ما لي وال حرم: يقول  إن أتاه خليٌل يوم مسألة و

  .يقول على إرادة الفاء على ما ذكرت لك: فقوله

الفاء " فسالم لك من أصحاب اليمني. و أما إن كان من أصحاب اليمني: "ذلك قول اهللا عز وجلو من 
  .ال بد منها يف جواب أما، فقد صارت هاهنا جواباً هلا، والفاء وما بعدها يسدان مسد جواب إن

 فلزيد مهما يكن من شيٍء: أما إن كان زيد عندك فله درهم، لكان تقديره: و لو كان هذا يف الكالم
  .وتقديرها ما ذكرت لك. درهم إن كان عندك؛ ألن أما فيها معىن اجلزاء واقع وال بد من الفاء

  .مهما يكن من شيٍء فال تقهر اليتيم: فاملعىن" فأما اليتيم فال تقهر"أما زيد فمنطلق، : أال ترى أنك تقول

  : و لو اضطر شاعر فحذف الفاء وهو يريدها جلاز؛ كما قال

  و لكن سيراً في عراض المواكب   ال قتال لديكموالقتال أما

إن تأتين آتيك، وأنت ظامل إن تأتين؛ ألا قد جزمت، وألن اجلزاء يف : و أما ما ال جيوز إال يف الشعر فهو
موضعه، فال جيوز يف قول البصريني يف الكالم إال أن توقع اجلواب فعالً مضارعاً جمزوماً أو فاء، إال يف 
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  .الشعر

    

وقد مضى قولنا يف . أما إن تأتين أتيتك، فإن بعضهم قد جييزه يف غري الشعر؛ كما أجازوا إن أتيتين آتكف
  .الفصل بينهما

  : قال الشاعر على إرادة الفاء

 به أنت من بين الجوانب ناظر  و إني متى أشرف على الجانب الذي

 الفاء، ويصلح أن يكون على التقدمي؛ هو على إرادة: والبصريون يقولون. و هو عندي على إرادة الفاء
  .وإين ناظر مىت أشرف: أي

  : و كذلك قول الشاعر

  إنك إن يصرع أخوك تصرع  يا أقرع بن حابٍس يا أقرع

  : و قال آخر

 مطبعةٌ من يأتها ال يضيرها  تحمل فوق طوقك، إنها: فقلت

  .ال يضريها من يأا: يريد

  : و أما قول عبد الرمحن بن حسان

 الشر بالشر عند اهللا مثالن و  فعل الحسنات اهللا يشكرهامن ي

  .فال اختالف بني النحويني يف أنه على إرادة الفاء؛ ألن التقدمي فيه ال يصلح

هذا باب ما حتتمل حرف اجلزاء من الفصل بينها وبني ما عملت فيه أما إن إذا مل جتزم فالفصل بينها وبني 
إن اهللا أمكنين من فالن فعلت، وإن زيد أتاين أكرمته؛ : وذلك قوله. مما عملت فيه يف الظاهر جائز باالس

  : كما قال الشاعر

  عاود هراة وإن معمورها خربا

إن أمكنين اهللا من زيد، وإن خرب : أنك أضمرت الفعل بينها وبني االسم، فتقديره: و إمنا تفسري هذا
 أضمر، ولو مل يضمر مل جيز؛ ألن اجلزاء ال ولكنه أضمر هذا، وجاء بالفعل الظاهر تفسري ما. معمورها

وإمنا احتملت إن هذا يف الكالم، ألا أصل اجلزاء، كما حتتمل األلف يف االستفهام . يكون إال بالفعل
هل زيد قام؟ مل يصلح إال يف : لو وقلت. أزيد قام؟ ألا أصل االستفهام: تقدمي االسم يف حنو قولك

ن الفعل، وكذلك مىت زيد خرج؟ وأين زيد قام؟ ومجيع حروف االستفهام الشعر؛ ألن السؤال إمنا هو ع
  .غري ألف االستفهام ال يصلح فيهن إذا اجتمع اسم وفعل إال تقدمي الفعل، إال أن يضطر الشاعر
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و الفعل يف اجلزاء أوجب؛ ألن اجلزاء ال يكون إال بالفعل، واالستفهام قد يكون عن األمساء بال فعل، 
ال جيوز .  أخوك؟؟ أزيد يف الدار؟ وال يكون مثل هذا يف اجلزاء وسائر حروف اجلزاء سوى إنأزيد: تقول

من زيد يأته يكرمه، وال إن زيد يأتين آته، وال أين : ال تقول. فيها هذا يف الكالم وال يف إن إذا جزمت
  . جزمن أو مل جيزمنفإن اضطر شاعر جاز فيهن الفصل،. زيد أتاين أتيته، وال من زيد أتاه أكرمه

وال يكون . و جاز ذلك يف حروف اجلزاء دون سائر عوامل األفعال؛ ألنه يقع بعدهن املستقبل واملاضي
  .فلما متكن هذا التمكن احتملن اإلضمار والفصل. ذلك يف غريهن من العوامل

  : فمما جاء يف الشعر قوله

  أينما الريح تميلها تمل  نابتةٌ في حائٍر صعدةٌ

  : ل اآلخرو قا

  ومن ال نجره يمس منا مفزعا  نحن نؤمنه يبت وهو آمن فمن

  : و قال اآلخر

  ه وتعطف عليه كأس الساقي  واغٌل ينبهم يحيو فمتى

و اعلم أن املفعول إذا وقع يف هذا املوضع وقد شغل الفعل عنه انتصب بالفعل املضمر، ألن الذي بعده 
إن : وذلك قولك". أبشراً منا واحداً نتبعه"أزيداً ضربته، : قولكتفسري له؛ كما كان يف االستفهام يف 

. زيداً تره تكرمه، ومن زيداً يأته يعطه، وإن زيداً لقيته أكرمته، وكذلك إذا ألا ال تقع إال على فعل

  : إذا زيداً لقيته فأكرمه، قال: تقول

  و إذا هلكت فعند ذلك فاجزعي  تجزعي إن منفساً أهلكته ال

  :  اآلخرو قال

  فقام بفاٍس بين وصليك جازر  ابن أبي موسى بالالً بلغته إذا

ولكن رفعه . و لو رفع هذا رافع على غري الفعل لكان خطأ، ألن هذه احلروف ال تقع إال على األفعال
بلغته إظهار : وقوله. جيوز على ما ال ينقض املعىن، وهو أن يضمر بلغ، فيكون إذا بلغ ابن أيب موسى

  .عل وتفسري للفاعلللف

  .ال جتزعي إن منفس أهلكته على أن يكون املضمر هلك: و كذلك

وإمنا املعىن واهللا أعلم إذا " إذا الشمس كورت"و" إذا السماء انشقت: "و كذلك هذه اآليات كلها، وهي
  .كورت الشمس، وإذا انشقت السماء

" إذا الشمس كورت: " فاجلواب يف قوله.و اجلواب يف مجيع هذا موجود، ألن هذه ال تكون إال بأجوبة
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  ".علمت نفس ما قدمت وأخرت" "إذا السماء انفطرت: "واجلواب يف قوله". علمت نفس ما أحضرت"

    : فقد قيل فيه أقاويل" وأذنت لرا وحقت. إذا السماء انشقت: "فأما قوله

ا بعدها جواب، كما تكون جواباً يف هو اجلواب، ألن الفاء وم" فأما من أويت كتابه بيمينه: "فقوم يقولون
  .فهذا قول حسن مجيل. إذا جاء زيد فإن كلمك فكلمه: وهو كقولك. اجلزاء؛ ألن إذا يف معىن اجلزاء

إذا جاء زيد، أي إذا جاء زيد : كقول القائل عند تشديد األمر. اخلرب حمذوف؛ لعلم املخاطب: و قال قوم
لو رأيت فالناً ويف : كقول القائل. إىل ما يعلمه املخاطبإن عشت، ويكل ما بعد هذا : علمت؛ وكقوله

  .يده السيف

" وأذنت لرا وحقت. إذا السماء انشقت: "فقوله. الواو يف مثل هذا تكون زائدة: و قال قوم آخرون

  .حني يقوم زيد حني يأيت عمرو: كقولك. والواو زائدة" إذا األرض مدت"جيوز أن يكون 

  .أعين زيادة الواو. وهو أبعد األقاويل". سماء انشقت أذنت لرا وحقتإذا ال: "و قالوا أيضاً

ناديناه أن يا : املعىن: قالوا" وناديناه. فلما أسلما وتله للجبني"إن هذه اآلية على ذلك : و من قول هؤالء
: عندهماملعىن ". حىت إذا جاءوها وفتحت أبواا وقال هلم خزنتها: "ومثل ذلك يف قوله: قالوا. ابراهيم

يف مواضع من القرآن كثرية من هذا الضرب . حىت إذا جاءوها فتحت أبواا، كما كان يف اآلية اليت قبلها
  : قوهلم واحد، وينشدون يف ذلك

 رأيتم أبناءكم شبوا و  حتى إذا امتألت بطونكم

  إن الغدور الفاحش الخب  قلبتم ظهر المجن لنا و

  .قلبتم ظهر ان: وإمنا هو: قال

فأما حذف اخلرب فمعروف جيد من ذلك . و زيادة الواو غري جائزة عند البصريني، واهللا أعلم بالتأويل
  ".و لو أن قرآناً سريت به اجلبال أو قطعت به األرض أو كلم به املوتى بل هللا األمر مجيعاً"قوله 

  : قال الراجز

  لو قد حداهن أبو الجودي

 مسحنفر الروي برجٍز

 البرنيكنوى  مستوياٍت

ومثل هذا الكالم كثري وال جيوز احلذف حىت يكون احملذوف معلوماً مبا يدل . مل يأت خبرب لعلم املخاطب
  .عليه من متقدم خرب أو مشاهدة حال

األفعال التي تنجزم لدخول معنى الجزاء فيهاباب هذا   
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زيداً يكرمك، وال تأت زيداً ائت : و تلك األفعال جواب ما كان أمراً أو ياً أو استخباراً، وذلك قولك
  .يكن خرياً لك، وأين بيتك أزرك؟

ائتين فإن تأتين أكرمك؛ ألن اإلكرام : ائتين أكرمك، فإمنا املعىن: و إمنا اجنزمت مبعىن اجلزاء؛ ألنك إذا قلت
وأين بيتك . فإن مل تقم يكن خرياً لك: ال تقم يكن خرياً لك؛ ألن املعىن: وكذلك. إمنا جيب باإلتيان
  .إن تعلمين أزرك: أزرك؟ إمنا معناه

: مث ذكرها فقال" يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب اليم: "و قال اهللا عز وجل

  .؛ ألنه جواب هلل"يغفر لكم: "فلما انقضى ذكرها قال" تؤمنون باهللا"

 ال تعص اهللا يدخلك اجلنة :ولو قلت. ائتين أشكرك، والتفسري واحد: وتقول. و كذلك أعطين أكرمك
فإنك إن ال تعصه يدخلك اجلنة، واعتربه : فكأنك قلت. كان جيداً؛ ألنك إمنا أضمرت مثل ما أظهرت

  .بالفعل الذي يظهر يف معناه؛ أال ترى أنك لو وضعت فعالً بغري ي يف موضع ال تعص اهللا لكان أطع اهللا

أطع اهللا يدخلك النار : وقولك. أطع اهللا:  ألن معناهال تعص اهللا يدخلك النار كان حماالً؛: و لو قلت
  .حمال

تباعد : تباعد، ولو قلت: ال تدن فإمنا تريد: ال تدن من األسد يأكلك ال جيوز؛ ألنك إذا قلت: و كذلك
تريد فإنه . ولكن لو رفعت كان جيداً. من األسد يأكلك كان حماالً؛ ألن تباعده منه ال يوجب أكله إياه

  .مما يأكلك

ولكن املعىن واهللا . وما أشبهه، فليس يقولوا جواباً لقل" و قل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن: "و أما قوله
  .قولوا يقولوا: قل لعبادي: أعلم 

  .قل هلم يفعلوا يفعلوا: وإمنا هو" قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصالة"و كذلك 

ة أوجه، واجلزم على وجه واحد، وهو أجود من فالرفع على ثالث. مره حيفرها، ومره حيفرها: و تقول
  .الرفع؛ ألنه على اجلواب كأنه إن أمرته حفرها

فإنه ممن حيفرها، كما كان ال تدن من األسد : أن يكون حيفرها على قولك: و أما الرفع فأحد وجوهه
  .يأكلك

  . هلافلو كان امساً لكان مره حافراً. مره يف حال حفره: و يكون على احلال، كأنه قال

مره أن حيفرها، فتحذف أن وترفع الفعل؛ أن : و يكون على شيء هو قليلٌ يف الكالم، وذلك أن تريد
  .عامله ال يضمر
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والبصريون يأبون ذلك إال أن يكون . و بعض النحويني من غري البصريني جييز النصب على إضمار أن
  :  الوجه قول طرفةونظري هذا. الفاء والواو وما ذكرناه معهما: منها عوض؛ حنو

  و أن أشهد اللذات هل أنت مخلدي  أيهذا الزاجري أحضر الوغى أال

  .و من رأى النصب هناك رأى نصب أحضر

قل أفغري اهللا أعبد : فتقديره واهللا أعلم " قل أفغري اهللا تأمروين أعبد أيها اجلاهلون: "فأما قول اهللا عز وجل
  .ف غري منصوب ب أعبد. فيما تأمروين

قل أفغري اهللا تأمروين : أال أيهذا الزاجري أحضر الوغى، فكأن التقدير: د جيوز وهو بعيد على قولكو ق
  : وقد أجازه سيبويه على هذا، وهذا قول آخر وهو حذف الباء، كما قال. فتنصب غري ب تأمروين. أعبد

 فقد تركتك ذا ماٍل وذا نشب  أمرتك الخير فافعل ما أمرت به

وال جيوز على هذا القول أن ينصب غرياً بأعبد؛ ألن أعبد على هذا . لوجه الثاين لبعدهو أنا أكره هذا ا
  .يف صلة أن

  .فعلى اجلواب" ذرهم يأكلوا ويتمتعوا: "و أما قوله عز وجل

خمرجه من اهللا عز وجل على الوعيد؛ كما قال عز : أفأمر اهللا بذلك ليخوضوا ويلعبوا؟ قيل: فإن قال قائل
  ".و من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" "ا شئتماعملوا م: "وجل

ذرهم العبني، أي ذرهم يف حال : فإنه ليس جبواب، ولكن املعىن" ذرهم يف خوضهم يلعبون: "أما قوله
  .لعبهم

  هذا باب ألفات الوصل والقطع

بىن ي. فأما ألف القطع فهي اليت تكون يف أول االسم أصالً أو زائدة كاألصل. و هن مهزات على احلقيقة
فاستئنافها ووصلها مبا قبلها . عليها االسم بناء؛ كما يبىن على امليم الزائدة وغريها من حروف الزوائد

  .وكذلك اهلمزة يف إبل، ويف أمر. فهذه األصلية. هذا أب فاعلم، وهذا أخ يا فىت: سواء، وذلك حنو

  .احلمرة والصفرةفأما الزائدة فنحو أمحر، وأصفر، وهذا أفضل من ذا؛ ألنه من الفضل و

كان الكالم بعدها ال يصلح ابتداؤه؛ ألن أوله ساكن وال يقدر على . و أما ألف الوصل فإمنا هي مهزة
فإن كان قبلها كالم سقطت؛ ألن . فزيدت هذه اهلمزة ليوصل ا إىل الكالم مبا بعدها. ابتداء الساكن

  .الذي قبلها معتمد للساكن مغٍن، فال وجه لدخوهلا

ن حترك احلرف الذي بعدها لعله توجب ذلك سقطت األلف لالستغناء عنها بتحرك ما بعدها؛ و كذلك إ
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وسنذكر موضعها من األفعال وما تدخله من . ألن ابتداءه ممكن، فإمنا تدخل يف الكالم للضرورة إليها
  .األمساء إن شاء اهللا

األفعال التي تدخلها ألف الوصلباب هذا   

  واألفعال الممتنعة من ذلك 

أما ما تدخله ألف الوصل فهو كل فعٍل كانت الياء وسائر حروف املضارعة تنفتح فيه إذا قلت يفعل، 
  .قلت حروفه أو كثرت، إال أن يتحرك ما بعد الفاء فيستغىن عن األلف كما ذكرت لك

اضرب زيداً، اعلم ذاك، اكرم يا زيد؛ ألنك : ضرب وعلم وكرم، وتقول إذا أمرت: فمن تلك األفعال
  .يضرب ويعلم ويكرم، فالياء من مجيع هذا مفتوحة: ولتق

و اعلموا : "، وكما قال"قل ادعوا اهللا: "يا زيد اضرب عمراً فتسقط األلف؛ كما قال عز وجل: و تقول
  .ألن الواو حلقت فسقطت األلف" أمنا غنمتم من شيٍء

ينطلق : ك تقول يف املضارعانطلق يا زيد، وقد انطلقت يا زيد؛ ألن األلف موصولة؛ ألن: و كذلك تقول
وكل فعٍل . يستخرج: استخرجت ماالً، واستخرج إذا أمرت؛ ألنك تقول: فتنفتح الياء، وكذلك إذا قال

  .مل نذكره تلحقه هذه العلة فهذا جمراه

تقاعس الرجل، وتقدم الرجل فإن ألف الوصل ال تلحقه وإن : حنو: فأما تفاعل يتفاعل، وتفعل يتفعل
حة يف يتقدم، ويف يتقاعس؛ ألن احلرف الذي بعدها متحرك وإمنا تلحق األلف لسكون كانت الياء مفتو

  .ما بعدها

فإن كان يفعل مضموم الياء لك تكن األلف إال مقطوعة، ألا تثبت كثبات األصل إذ كان ضم الياء من 
وأعطى؛ ألنك أكرم، وأحسن، : يفعل إمنا يكون ملا وليه حرف من األصل؛ وذلك ما كان على أفعل؛ حنو

فإمنا تثبت األلف من أكرم؛ . يكرم، وحيسن، ويعطي، فتنضم الياء؛ كما تنضم يف يدحرج ويهملج: تقول
  .كما تثبت الدال من دحرج

و : "وقال" فاستمعوا له وأنصتوا: "قال اهللا عز وجل. دحرج: يا زيد أكرم عمراً، كما تقول: تقول
  .بالقطع" أحسن كما أحسن اهللا إليك

ولكن اطرحت اهلمزة ملا أذكره لك . يؤكرم مثل يدحرج ويؤحسن: ق هذا أن يقال يف املضارعو كان ح
  .يف موضعه إن شاء اهللا
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 و كل فعل كانت ألفه موصولةً فلحقت األلف مصدره فهي ألف وصل، وإن كان الفعل فيه ألف
  .مقطوعة فهي يف مصدره كذلك

  .واالقتداءاالنطالق، واالستخراج، : فأما املوصوالت فنحو

  .اإلكرام، واإلحسان، واإلعطاء: و أما املقطوعة فنحو

و اعلم أن ألف الوصل تستأنف مكسورةً، إال أن يكون ثالث احلروف مضموماً يف مجيع األفعال 
  .واألمساء

  .وما مل نذكره فهذه حالة. اقتدر. استخرج. اذهب: فأما الفعل فقولك

  . استخراج اقتدار، امرؤ فاعلمابن، اسم، انطالق،: و أما األمساء فقولك

إال . فأما ما ثالثه مضموم فإن ألف الوصل تبتدأ فيه مضمومةً، والعلة يف ذلك أنه ال يوجد ضم بعد كسر
  .أن يكون ضم إعراب؛ حنو فخذ فاعلم

فلما كان الثالث مضموماً، ومل يكن بينه وبني األلف إال حرف . و ال يكون اسم على فعٍل وال غري اسم
. استضعف زيد، وانطلق بعبد اهللا، وكذلك يف األمر:  مل يكن حاجزاً، واستؤنفت مضمومةً، تقولساكن

  .اركض برجلك. اقعد. ادخل: تقول

اغزي يا امرأة؛ ألن أصل الزاي الضم وأن يكون بعدها : ادخلي وتقول. اركضي: و للمرأة مثل ذلك
كسرة من أجل الياء اليت للتأنيث؛ أال ترى أنك ولكن الواو ذهبت اللتقاء الساكنني، وأبدلت الضمة . واو

. فإمنا تزيد الياء والنون بعد انفصال الفعل لتمامه. أنت تضرب زيداً، وللمرأة أنت تضربني: تقول للرجل

  .أنت تغزو، وللمرأة أنت تغزين، فتذهب الواو اللتقاء الساكنني على ما ذكرت لك: وتقول للرجل

وإمنا . الرجل، الغالم؛ ألا ليست باسم وال فعل: م للتعريف فمفتوحة؛ حنوفأما األلف اليت تلحق مع الال
  .فخولف حبركتها لذلك. هي مبرتلة قد وإمنا أحلقت الم التعريف لسكون الالم

و كذلك ألف امين اليت تدخل للقسم مفتوحة ألنه اسم غري متمكن، وليس بواقع إال يف القسم، فخولف 
  .، امين الكعبة ألفعلنامين اهللا ألفعلن: تقول. به

  : وامين اهللا ألفعلن؛ كما قال يف أخرى: و يدلك على أا ألف وصٍل سقوطها يف اإلدراج، تقول

  نعم وفريقٌ ليمن اهللا ما ندري  فريق القوم لما نشدتهم فقال

ها، و اعلم أن ألف الوصل إذا حلقتها ألف االستفهام سقطت؛ ألنه قد صار يف الكالم ما يستغىن به عن
كما ذكرت لك أنه إذا كان ما بعدها موصوالً مبا قبلها سقطت؛ ألنه قد استغىن عنها إذ مل يكن هلا معىن 

أنطلقت يا رجل؟ بالفتح؛ ألا ألف االستفهام، وكذلك : وذلك قولك. إال التوصل إىل الكالم مبا بعدها
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أختذناهم سخرياً أم زاغت عنهم "أضربت زيداً؟ ومثل ذلك : أستخرجت شيئاً؟ فهي األلف اليت يف قولك
  ".األبصار

إال ألف امين وألف الرجل فإنك إذا استفهمت مددت؛ لئال يلتبس االستفهام باخلرب؛ ألما مفتوحتان 
  آلرجل قال ذاك؟ آلغالم جاءك؟ آمين اهللا ألفعلن؟ : تقول. وألف االستفهام مفتوحةٌ

دخول ألف الوصل في األسماء غير المصادرباب هذا   

لم أا تدخل يف أمساء معلومة وتلك األمساء اختلت وأزيلت عن وجهها فسكنت أوائلها فدخلتها ألف اع
فإن اتصل ا شيء قبلها سقطت األلفات؛ ألن ألفات الوصل الحظ هلا يف الكالم أكثر . الوصل لذلك

  .فإذا وصل إىل ذلك بغريها فال وجه لذكرها. من التوصل إىل التكلم مبا بعدها

يكن حق األلف أن تدخل على األمساء، كما مل يكن حق األفعال أن تعرب، ولكن أعرب منها ما و مل 
  .وأدخلت هذه األلف على األمساء اليت اختلت فنقصت عن متكن غريها من األمساء. ضارع األمساء

ن هذا اب: فمن ذلك ابن وابنة؛ ألنه اسم منقوص قد سقط منه حرف، وذلك احلرف ياٌء أو واو فتقول
وكذلك إن صغرت سقطت؛ ألن فاء الفعل تتحرك وتبتدأ، . زيد، وهذه ابنة زيد، فتسقط ألف الوصل

وبنات . بين وبنية، وكذلك بنون؛ ملا حركت الباء سقطت األلف: تقول. وتستغين عن ألف الوصل
  .مبرتلتها

  .مسي: وإذا صغرت قلت. بدأت باسم اهللا: تقول. اسم: و من هذه األمساء

  .ولو كان يفرد لكان جيب أن يكون يف الواحد إثن، ولكنه ال يفرد يف العدد فيبطل معناه. لكو إثنان كذ

. االبن، واليوم الثين: اليوم االثن كما يقول: و من العرب من جيعله امساً لليوم على غري معىن العدد فيقول

ثنني والثالثاء واألربعاء وليس ذلك باجليد؛ ألن معىن التثنية أن الواحد كان عندهم األول مث بنوا اال
  .اليوم يومان من الشهر، أي متام يومني: واخلميس على ذلك؛ كما تقول

    

و من ذلك است إمنا هي على ثالثة أحرف، فالسني موضع الفاء، والتاء موضع العني، واهلاء يف موضع 
  . فاعلمأستاه: ستيهة ويف اجلمع: وهي الساقطة، يدلك على ذلك قولك يف التصغري. الالم

  .و منها امرؤ فاعلم، واعتالله اتباع عينه لالمه، وهذا ال يوجد يف غري ما يعتل من األمساء

وإمنا هو ابن وامليم زائدة، فزادت يف هذا االسم املعتل كما ذكرت لك، فاتبعت النون ما . و من ذلك ابنم
قال . يادة امليم وطرحها واحدومعناها بز. وقع يف موضع الالم؛ كما أتبعت العني الالم فيما ذكرت لك

  : املتلمس
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 اهللا إال أن أكون لها ابنما أبى  و هل لي ام غيرها إن تركتها

  : و قال الكميت بن زيد األسدي

  مؤرث نيران المكارم ال المخبى  منا لقيطٌ وابنماه وحاجب و

  .فألف الوصل يف هذه األمساء على ما ذكرت. أي وابناه

وإمنا زيدت على الالم؛ ألن الالم منفصلة مما . لف اليت تلحق مع الالم للتعريفو من ألفات الوصل األ
قد فيقف عليها إىل أن يذكر ما : بعدها، فجعلت معها امساً واحداً مبرتلة قد؛ أال ترى أن املتذكر يقول

  .قد استخرجت، وحنو ذلك. قدي يقدر قد انطلقت: بعدها، فإن توهم شيئاً فيه ألف الوصل قال

إىل يريد االبن، اإلنسان، على ختفيف اهلمزة : جاءين ال ورمبا قال: كذلك يف األلف والالم تقولو 
  : قل الراجز. فيفصلها كما يفصل البائن من احلروف

  دع ذا وقدم ذا وألحقنا بذل

  : فوقف عليها، مث قال متذكراً هلا وحلرف اخلفض الذي معها

  بالشحم إنا قد مللناه بجل

  ادر األفعال إذا جاوزت الثالثةهذا باب مص

  صحيحها ومعتلها واالحتجاج لذلك وذكر أبنيتها 

  .أما ما كان من ذوات األربعة فإن الفعل منه يكون على فعلل ماضياً، ويكون مستقبله على يفعلل

دحرجته دحرجةً، ومهلج الدابة مهلجة وسرهفته سرهفة، وسرعفته : و مصدره على فعللة وفعالل؛ حنو
  . وزلزل اهللا م زلزلةسرعفة،

  .و املضارع يدحرج ويسرهف ويهملج

  .و الفعالل؛ حنو السرهاف والسرعاف والزلزال

واهلاء الزمة له ألا بدلٌ من األلف اليت تلحق هذا الضرب من املصادر قبل . و املصدر الالزم هو الفعللة
  : قال العجاج. أواخرها حنو ما ذكرنا من السرهاف والزلزال

   ما شئت من سرهافسرهفته

و ما كان من ذوات الثالثة املزيدة الواقعة على هذا الوزن من األربعة فحكمه حكم هذه اليت وصفناها إذا 
: وكذلك. حوقلت حوقلة، وبيطرت بيطرة، وجهور بكالمه جهورة: كانت زيادته لإلحلاق، وذلك حنو

  .ته جعباة يا فىتمشللت مشللة، وصعررت صعررة، وسلقيته سلقاة، يا فىت، وجعبي
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فأما مثل الزلزال . حيعيب وحيوقل ويشملل، وكذلك مجيعها: و املضارع على مثال يدحرج؛ حنو
  : والسرهاف فاحليقال والسلقاء؛ كما قال

 يا قوم قد حوقلت أو دنوت

  و بعض حيقال الرجال الموت

وائد غري حروف اإلحلاق فإن فإن كان الشيء من ذوات الثالثة على وزن ذوات األربعة اليت وصفنا من ز
املضارع كمضارع ذوات األربعة؛ ألن الوزن واحد، وال يكون املصدر كمصادرها، ألنه غري ملحق ا، 

قطع يقطع، وكسر : وذلك ما كان على فعلت وفاعلت وأفعلت فالوزن على وزن دحرجت، تقول
  .فهذا فعلت. يكسر على مثال يدحرج

  .وضارب يضاربقاتل يقاتل، : و أما فاعلت فنحو

وكان األصل يؤكرم ويؤحسن حىت يكون على مثال . أكرم يكرم، وأحسن حيسن: و أما أفعلت فنحو
. يدحرج؛ ألن مهزة أكرم مزيدة حبذاء دال دحرج، وحق املضارع أن ينتظم ما يف املاضي من احلروف

نفسه، فتجتمع مهزتان، ولكن حذفت هذه اهلمزة؛ ألا زائدة، وتلحقها اهلمزة اليت يعين ا املتكلم 
فكرهوا ذلك، وحذفوها إذ كانت زائدة، وصارت حروف املضارعة تابعةً للهمزة اليت يعين ا نفسه؛ 

  .كما حذفت الواو اليت يف يعد لوقوعها بني ياٍء وكسرة وصارت حروف املضارعة تابعة للياء

كل، وخذ، فراراً من اؤكل ومن : و مع هذا فإم قد حذفوا اهلمزة األصلية اللتقاء اهلمزتني يف قولك
  .اؤخذ، وأمنوا االلتباس

  : يؤكرم ويؤحسن جاز ذلك، كما قال: فإن اضطر شاعر فقال

  وصاليات ككما يؤثفين

  : و كما قال

  كرات غالم في كساٍء مؤرنب

  : و كما قال

  فإنه أهٌل ألن يؤكرما

الستعمال على غري ذلك ليدل على أصل و قد جييء يف الباب احلرف واحلرفان على أصوهلما وإن كان ا
  .الباب

    

املستعمل يف هذا اإلغيال على ما جيده يف كتاب . ، وأغيلت املرأة"استحوذ عليهم الشيطان"فمن ذلك 
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  .استجاز وأقام واستقام: التصريف حنو

  : وحنو قولك. و كذلك حلحت عينه

  قد علمت ذاك بنات ألببه

ومل جيز يف الزائدة . اومر فهذا كنحو ما وصفت لك يف الكالم: يه قوهلمفمما جاء على أصله فيما اهلمزة ف
  .فإذا كان إثباا ممتنعاً فهو من الزيادة أبعد. مثل هذا يف غري الشعر، ألن األصلية أمكن

ومل يكن فيه مصدر جاء لزلزلة ألنه نقص يف املضارع فجعل هذا . فاملصدر يف أفعلت على مثال الزلزال
أكرمت إكراماً، وأعطيته إعطاًء، وأسلمت إسالماً فهذا غري منكسر وال ممتنع يف : حنوعوضاً، وذلك 

  .أفعلت من الصحيح

قاتلت مقاتلة، وشامتت : ما كان فيه الثنني أو لواحد، وذلك حنو. أما فاعلت فمصدره الالزم مفاعلة
 شيٌء على مثال ومل يكن فيه. مشامتة، وضاربت مضاربة، فهذا على مثال دحرجت مدحرجة يا فىت

وكان األصل . قاتلته قتاالً، وراميته رماًء: وجييء فيه الفعال؛ حنو. الدحرجة؛ ألنه ليس مبلحق بفعللت
فيعاالً؛ ألن فاعلت على وزن أفعلت وفعللت، واإلكرام، ولكن الياء حمذوفةٌ من فيعال استخفافاً، وإن 

ا جاٍء فمصيب جاء.  

  .ال يكون هذا من واحد، ولكن من اثنني فصاعداً. شامتت، وضاربت: حوما يكون الثنني فن: و أما قولنا

وهلذا موضع مميز . عاقبت اللص، وطارقت النعل، وعافاه اهللا: و أما ما يكون لواحد من هذا الباب فنحو
  .فيه إن شاء اهللا

عني، والياء و من هذا الوزن فعلت ومصدره التفعيل؛ ألنه ليس مبلحق، فالتاء الزائدة عوض من تثقيل ال
قطعته تقطيعاً، وكسرته تكسرياً، ومشرت : بدلٌ من األلف اليت تلحق قبل أواخر املصادر، وذلك قولك

  .تشمرياً

إفعاالً وزلزلت زلزاالً ولكنه غري لبيان أنه ليس : أفعلت: وكان أصل هذا املصدر أن يكون فعاالً كما قلت
  .مبلحق

فهذا على ". و كذبوا بآياتنا كذاباً: "كما قال اهللا عز وجل.و لو جاء به جاٍء على األصل لكان مصيباً
  .أعين فعللت وفاعلت وأفعلت وفعلت، وامللحقات بفعللت. وزن واحد

انطلق، : و يسكن أول الفعل من قبيل غري هذا فتلحقها ألف الوصل وتكون على مثال انفعل وذلك حنو
وال تلحق النون زائدةً . انكساراً، وانفتح انفتاحاًانطلق انطالقاً، وانكسر : تقول. واملصدر على االنفعال

  .ثانية أللف الوصل إال هذا املثال
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: و يف وزنه ما كان على افتعل والفاء تسكن فتلحقها ألف الوصل فيكون املصدر االفتعال وذلك حنو

  .اقتدر اقتداراً، واقتحم اقتحاماً، واكتسب اكتساباً

  .ئدةً بعد حرف أصلي إال هذا املثالو ال تلحق التاء شيئاً من األفعال زا

و يضاعف آخر الفعل ويسكن أوله فتلحقه ألف الوصل ويكون على هذا الوزن، إال أن اإلدغام يدركه 
  .امحررت واسوددت، واخضررت: اللتقاء احلرفني من جنس واحد، وذلك حنو

  .فهذا قبيل آخر. امحر يا فىت وما أشبهه، حلقه اإلدغام: فإذا قلت

وذلك أن السني والتاء زائدتان، إال أن السني ساكنة تلحقها . فعال ما يقع على مثال استفعلتو من األ
  .استخرجت، واستكرمت، واستعطيت: ألف الوصل، وذلك حنو

  .استخرجت استخراجاً، واستنطقت استنطاقاً: تقول. فاملصدر من ذا استفعاالً

امحاررت، : وذلك املثال حنو. غامو يكون على هذا الوزن إال أن آخره مضاعف فيدركه اإلد
واملصدر . وافعللت حمذوف منه. إال أن األصل افعاللت. على معىن امحررت، وابيضضت. وابياضضت

اشهاب الفرس اشهيباباً، وادهام ادهيماماً، وابياض : افعيالل وذلك: على وزن مصدر استفعلت، وتقديره
  .ابيضاضاً

وذلك افعولت . ه ألف الوصل، إال أن الواو فيه مضاعفةو يكون على هذا الوزن ويسكن أوله فتلحق
  .اجلوذ اجلواذاً، واعلوط اعلواطاً: ومصدره افعواالً، وذلك

اغدودن، : و من هذا الوزن ما زيدت فيه الواو بني العينني، فكان على مثال افعوعل وذلك حنو
 يف السكون واحلركة، واملصدر افعيعاالً على وزن استخراجاً. واعشوشبت األرض واخلولق للخري

يف سكونه وحركته، يف املضارع واملصدر، إال ما ذكرت : وكذلك كل شيٍء وازن شيئاً فهو جيري جمراه
  .لك من خمالفة فعل وأفعل يف املصدر لألربعة؛ لتفصل بني امللحق وغريه

  .بو يقع يف الوزن افعنلل من األربعة والثالثة ملحقة باألربعة فذلك نذكره بعد هذا البا

إن األفعال إذا وقعت على وزن واحد بغري إحلاق يف الثالثة اليت تلحقها الزوائد استوت مصادرها : و قولنا
  .فيه بيان كل ما يرد يف هذا الباب

    

و اعلم أن التاء تلحق فاعل، وفعل فيكون الفعل على تفاعل وتفعل، كما تلحق فعلل الذي أصله األربعة، 
تقطع : فكذلك تقول. تدحرج فيكون املصدر تدحرجاً: املطاوعة قلتدحرج، إذا ذكرت : وذلك حنو

  .تقطعاً، وتكسر تكسراً
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دحرجته : ناولته فتناول؛ كما تقول: تغافل تغافالً، وتناول تناوالً؛ ألنك تقول: و يف فاعل تقول
  .فتدحرج، وكذلك كسرته فتكسر

  هذا باب أفعال المطاوعة

  الثة، واألفعال التي ال زوائد فيها منها من األفعال التي فيها الزوائد من الث

  .و أفعال املطاوعة أفعال ال تتعدى إىل مفعول؛ ألا إخبار عما تريده من فاعلها

وقد يدخل عليه افتعل إال أن الباب انفعل؛ وذلك . فإذا كان الفعل بغري زيادة فمطاوعه يقع على انفعل
وكذلك قطعته فانقطع، وشويت .  فبلغت منه إراديتأين أردت كسره: فإن املعىن. كسرته فانكسر: قولك

  .اللحم فانشوى، ودفعته فاندفع

  .وقد يقع اشتوى يف معىن انشوى؛ ألن افتعل وانفعل على وزن

: تقول اشتوى القوم، أي. اشتوى، فأن يكون متعدياً على غري معىن االنفعال: فأما األجود يف قولك

  .قوم حلماًاشتوى ال: فتقول على هذا. اختذوا شواًء

  .و ال يكون انفعل من هذا وال من غريه إال غري متعٍد إىل مفعول

وذلك أخرجته فخرج؛ . ويكون فعل متعدياً وغري متعد. و إن كان الفعل على أفعل فبابه أفعلته ففعل
: وكذلك. جعله خيرج: أخرجه عبد اهللا، أي: فإذا فعل به ذلك غريه قلت. ألنك كنت تقول؛ خرج زيد

  .جعلته يدخلها: ه الدار فدخلها؛ أيأدخلت

ناولته فاألصل ذا، وما كان من : إذا تناول، وأعطيته أنا: عطا يعطو: تقول. فإمنا أفعلته داخلةٌ على فعل
  .ألبسته فلبس، وأطعمته فطعم: تقول. سواه فداخلٌ عليه

هذا حبذف فأما طرحت البئر وطرحتها، وغاض املاء وغضته، وكسب زيد درمهاً وكسبه فهو على 
  .أي تناول: أعطيته فأخذه، إمنا أخذ يف معىن عطا: وكذلك إن كان من غري هذا اللفظ؛ حنو. الزوائد

فإن كان الفعل على فاعل مما يقع لواحد فاملفعول الذي يقع فيه على أنه كان فاعالً يكون على متفاعل، 
  .وفعله على تفاعل

عافاه اهللا، : ا يصلح إذا كان فاعل للفاعل وحده؛ حنوهذا إمن. ناولته فتناول، وقاعسته فتقاعس: تقول
كان منه إيل مثل : وذلك حنو شامتت زيداً، أي. فأما إذا كان من اثنني فهو خارج من هذا. وناولت زيداً

  .ما كان مين إليه، وقاتلت زيداً، وضاربت عمراً

يل أن أشتمه، وضاربين شامتين فشتمته وحق : تقول. فالغالب من ذا يقع على فعل يفعل من الصحيح
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ال يكون الفعل من هذا إال على مثال قتل يقتل، وليس من باب ضرب يضرب وال . فضربته فأنا أضربه
  .علم يعلم

  .إنه يكون على تفاعل وتفعل: فإن كان الفعل على مثال فعلت أو فاعلت فقد قلنا

استنطقته :  املطلوب من فعله وذلكو استفعل يكون املطاوع فيه على مثاله قبل أن تلحقه الزيادة إذا كان
  .فنطق، واستكتمه فكتم، واستخرجته فخرج

سألته أن خيربين وكان فعله : استخربته فأخرب، ألنك تريد: فإن كان من غري فعله جاء على لفظ آخر، حنو
استعلمته فأعلمين، فعلى هذا جيري ما : فجاء على مقدار ما كان عليه، وكذلك. أخرب باأللف الثانية

  .كرناه من هذه األفعالذ

ما كان من بنات األربعةباب هذا   

. دحرج ومهلج، وسرهف: وأحلق به من الثالثة فمثال بنات األربعة اليت ال زيادة فيها فعلل وذلك؛ حنو

  .وقد مضى قولنا يف مصدره

وثر ك: حوقل؛ كما تلحق امساً؛ حنو: و تلحق به الثالثة بالواو ثانيةً فيكون على فوعل؛ وذلك حنو
  .وجورب، واملصدر كاملصدر

جدول، : جهور كالمه جهورةً؛ كما يلحقه امساً وذلك قولك: و تلحق الواو ثالثةً فيكون على فعول؛ حنو
  .واملصدر كاملصدر

رجل جيدر : كما يلحقه امساً إذا قلت. بيطر: و تلحقه الياء ثانيةً فيكون الفعل على فيعل؛ وذلك حنو
  .بيطر بيطرة: ولواملصدر كاملصدر تق. وصريف

  .واملصدر كاملصدر. سلقى وجعىب: و تلحقه الياء رابعةً؛ حنو

أرطاة : ويدلك على أن األلف ليست للتأنيث أنك تقول يف الواحدة. و نظريه من األمساء أرطى، وعلقى
  .وإمنا نذكر هاهنا شيئاً للباب الذي ذكرناه. وعلقاة، وهذا مبني يف باب التصريف

  . بشيٍء من الفعل فمصدره كمصدرهو كل ما كان ملحقاً

  .و ليس يف األفعال شيٌء على فعيل ولكن فعيل ملحق جرع وذلك هريع وحيثل

    

وفعلل . جعفر: فالفعل من بنات األربعة بغري زيادة ال يكون إال على فعلل فاألمساء تكون على فعلٍل؛ حنو
  .زهلق، ومخخم: ويكون على فعلل حنو. حنو الترمت، واجللجل

  .هجرع، ودرهم؛ لتمكن األمساء وتقدمها األفعال:  يكون على فعلل حنوو
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  .قمطر، وسبطر: و تكون األمساء على فعلٍّ؛ حنو

: فأما األفعال فتلحقها الزيادة، فيكون الفعل على تفعلل، وهو الفعل الذي يقع على فعلل، وذلك؛ حنو

  .للواملصدر التفع. دحرجته فتدحرج: تدحرج وتسرهف؛ ألن التقدير

  .تكسر تكسراً: و مصدر تفعل التفعل كقولك

فاستوت مصادر هذه يف السكون واحلركة؛ كما . تغافل تغافالً: و مصدر تفاعل إمنا هو التفاعل؛ حنو
  .استوت أفعاهلا

: و تلحق النون األفعال ثالثةً، وتسكن أوائلها، وتلحقها ألف الوصل، فيكون على افعنلل وذلك حنو

  .احرجنم، واخرنطم

أن تضاعف الالم فيكون الوزن افعنلل وإحدى : أحدمها:  امللحق به من بنات الثالثة يكون على ضربنيو
  .اقعنسس: الالمني زائدة، وذلك حنو

استلقى وال يكون اإلحلاق به من بنات : أن تزاد ياٌء بعد الالم فيكون افعنلى وذلك؛ حنو: و الوجه اآلخر
  .تقع بني حرفني من األصل فال يكون فيما أحلق به إال كذلكالثالثة غري احرجنم، ألن النون إمنا 

و تلحق بنات األربعة الزيادة آخراً، ويسكن أوهلا فتلحقها ألف الوصل، فيكون بناء الفعل على افعللت 
فنظريه من الثالثة . وكان أصله اقشعرر. اقشعررت، واقشعر: وافعلل، إال أن اإلدغام يدركه؛ وذلك حنو

  .ومصدره كمصدره ألن الوزن واحد. ببت، واشهاب الفرسامحاررت، واشها

اشهاب الفرس اشهيباباً؛ كما تقول : و كذلك استفعلت الذي ال يكون إال من الثالثة، وذلك قولك
وقد مضى قولنا يف استواء املصادر يف السكون . استخرج استخراجاً، واغدودن اغديداناً، واعلوط اعلواطاً

  .اواحلركة إذا استوت أفعاهل

ومثال اخلمسة لألمساء خاصة؛ . و ال يكون الفعل من بنات اخلمسة البتة، إمنا يكون من الثالثة واألربعة
  .لقوة األمساء ومتكنها

و أكثر ما يبلغ العدد يف األمساء بالزيادة سبعة أحرف، وال يكون ذلك إال يف املصادر من الثالثة واألربعة 
فأما اخلمسة فال تبلغ بالزيادة إال ستة . لى هذا الوزن من الثالثةاشهيباب واحرجنام، وما وقع ع: ، ومها

أحرف؛ ألنه ليس منها فعلٌ فيكون هلا مصدر كهذه املصادر، ولكن تلحقها الزوائد كما تلحق سائر 
  .عضرفوط، وعندليب، وقبعثرى، وهذا مبني يف باب التصريف: األمساء، وذلك حنو

  ير زيادةهذا باب ذوات الثالثة من األفعال بغ
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فاألفعال منها تكون على فعل يفعل ملا كان متعدياً وغري متعد.  

  .ضرب يضرب، وحبس حيبس، وشتم يشتم: فأما املتعدي فنحو

  .جلس جيلس، وحرص حيرص، وشهق يشهق: و أما غري املتعدي فنحو

  .و تكون على فعل يفعل فيكون للمتعدي وغريه

  .، وعتل يعتلقتل يقتل، وسجن يسجن: فأما املتعدي فنحو

  .قعد يقعد، ونظر ينظر من العني، وعطس يعطس: و أما غري املتعدي فنحو

  .و تكون على فعل يفعل ملا يتعدى وملا ال يتعدى

  .شرب يشرب، ولقم يلقم، وحذر حيذر: فاملتعدى

  .بطر يبطر، وفقه يفقه، وحلح يلحح، وشتر يشتر: و أما غري املتعدي فنحو

فهذه أبنية . كرم يكرم، وشرف، وظرف: وذلك حنو. يكون إال ملا ال يتعدىو يكون على فعل يفعل وال 
  .الثالثة

و اعلم أن حروف احللق إذا وقعت من فعل املفتوح يف موضع العني أو الالم جاء فيه يفعل بالفتح؛ وذلك 
  .ألن حروف احللق من حيز األلف، والفتحة منها

  .فتحت العني ليكون العمل من وجه واحدو إن كان حرف احللق يف موضع العني من الفعل ان

  .فأما ما كانت منه يف موضع الالم فسنذكره بعد ذكرنا حروف احللق إن شاء اهللا

فأقصاها اهلمزة واهلاء، واملخرج الثاين العني واحلاء، وأدىن خمارج احللق إىل الفم : و هذه احلروف الستة
  .الغني واخلاء

 قرأ يقرأ، وبسأ به يبسأ، وجبه جيبه، وصنع يصنع، ونطح ينطح، :فما كان من ذلك يف موضع الالم فنحو
  .وسنح يسنح، ومنح مينح، وسلخ يسلخ، ونبغ ينبغ، ورقأ يرقأ

  .ذهب يذهب، وفعل يفعل، وحنل ينحل، وش ينهش، وجأر جيأر: و ما كان يف موضع العني فنحو

. فاء ال تكون إال ساكنة يف يفعلو إن كان حرف احللق يف موضع الفاء مل يفتح له شيٌء؛ وذلك أن ال

  .يقول ويبيع: وإمنا تتحرك يف املعتل حبركة غريها، حنو

    

زأر األسد يزئر، ونأم : و اعلم أن األصل مستعملٌ فيما كانت حروف احللق يف موضع عينه أو المه؛ حنو
. عل عليهاملا ذكرت لك هاهنا من أجل مصادره ليجري الف. ينئم؛ألن هذا هو األصل، والفتح عارض

  .وحنن ذاكروها بعد ذكر أمساء الفاعلني يف هذه األفعال إن شاء اهللا
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  هذا باب معرفة أسماء الفاعلين في هذه األفعال

  وما يلحقها من الزيادة للمبالغة 

: ضرب فهو ضارب، وشتم فهو شامت وكذلك فعل حنو: اعلم أن االسم من فعل على فاعل؛ حنو قولك

  . شاربعلم فهو عامل، وشرب فهو

فأما . رجل قتال، إذا كان يكثر القتل: فمن ذلك فعال تقول: فإن أردت أن تكثر الفعل كان للتكثري أبنية
  : رجل ضراب وشتام، كما قال: وعلى هذا تقول. قاتلٌ فيكون للقليل والكثري؛ ألنه األصل

  و ليس بوالج الخوالف أعقال  الحرب لباساً إليها جاللها أخا

فعول كما ينصبه فاعلٌ؛ ألنك إمنا تريد به ما تريد بفاعل، إال أن هذا أكثر مبالغةً؛ أال تراه فهذا ينصب امل
  .أما العسل فأنت شراب: ومن كالم العرب. لباساً إليها جالهلا: يقول

هو ضروب زيداً، إذا كان يضربه مرة بعد : تقول: ضروب، وقتول، وركوب: من هذه األبنية فعول؛ حنو
   :كما قال. مرة

 عدموا زاداً فإنك عاقر إذا  ضروب بنصل السيف سوق سمانها

  .إنه ضروب رؤوس الدارعني: و من كالم العرب

  .إنه ملنحار بوائكها: ومن كالم العرب. رجل مضراب، ورجل مقتال: و من هذه األبنية مفعال؛ حنو

  .أراه جائزاًرحيم وعليم، فقد أجاز سيبويه النصب فيه، وال :فأما ما كان على فعيل حنو

فما خرج إليه من غري ذلك الفعل . و ذلك أن فعيال إمنا هو اسم الفاعل من الفعل الذي ال يتعدى
  .فمضارع له ملحق به

كرم فهو كرمي، وشرف فهو شريف، : حنو: و الفعل الذي هو لفعيل يف األصل إمنا هو ما كان على فعل
راحم وعامل : فإن قلت. م فهو ملحق بهفما خرج إليه من باب علم وشهد ورح. وظرف فهو ظريف

  : واحتج سيبويه بقول الشاعر. وشاهد، فهذا اسم الفاعل الذي يراد به الفعل

  باتت طراباً وبات الليل لم ينم  شآها كليٌل موهناً عمٌل حتى

  .عمل، وكليل: فجعل البيت موضوعاً من فعيل وفعل بقوله

 ظرف وليس مبفعول، والظرف إمنا يعمل فيه معىن الفعل و ليس هذا حبجة يف واحد منهما؛ ألن موهناً
كعمل الفعل، كان الفعل متعدياً أو غري متعد.  

فما كان على فعل . أكثر النحويني على رده، وفعيلٌ يف قول النحويني مبرتلته. و كذلك ما ذكر يف فعل
  .فرق، وبطر، وحذر: فنحو
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ذو حذر، وفالن بطر، : أي. فالن حذر: تقول. اهليئةو احلجة يف أن هذا ال يعمل أنه ملا تنتقل إليه 
ما كان ذا شرف : فإمنا هو كقولك. ما كان ذا بطر ولقد بطر، وما كان ذا حذر ولقد حذر: كقولك

  .وما كان ذا كرم ولقد كرم. ولقد شرف

رجل طب وطبيب، ومذل ومذيل، : وكذلك يقع فعل وفعيل يف معىن، كقولك. ففعلٌ مضارعة لفعيل
  .كثري جداًوهذا 

  : و احتج سيبويه ذا البيت

أموراً ال تضير، وآمن ليس منجيه من األقدر ما  حذر 

  .وإمنا القياس احلاكم على ما جييء من هذا الضرب وغريه. و هذا بيت موضوع حمدث

وليس مبرتلة ضروب؛ . هذا رسول: فإن ذكرت فعوالً من غري فعل مل جير جمرى الفعل، وذلك حنو قولك
رسول مل ترد به معىن فعل، إمنا : فإذا قلت. رجل ضارب وضروب ملن يكثر الضرب منه: ك تقولألن

  .واملفعول مرسل. والفعل منه أرسل يرسل. تريد أن غريه أرسله

  .و ليس رسولٌ مكثراً من مرسل؛ ألن رسوالً قد يستقيم أن يكون أرسل مرةً واحدة، فليس للمبالغة

  .ربو أما ضروب فمعناه كثرة الض

ال اختالف يف ذلك بني . فإن كانت األمساء جاريةً على أفعاهلا يف الفاعلني واملفعولني عملت عمل أفعاهلا
  .وحنن ذاكروها مع ما ذكرنا إن شاء اهللا. أحد

وإمنا . مضرب أعناق القوم؛ ألن االسم على ضرب مضرب: و ذلك أنك إذا أردت التكثري من ذا قلت
ضراب، : ه يف معىن مضرب؛ أال ترى أنك ال تقول ملن ضرب ضربةً واحدةًذكرنا النصب يف ضراب، ألن

خياطٌ، وال ضروب، وال خيوطٌ فإمنا مضرب من ضربت، ومستخرج من : وال ملن خاط خيطةً واحدةً
  .استخرجت، ومنطلق من انطلقت

    

فعول جار على واسم امل. فاسم الفاعل قلت حروفه أو كثرت مبرتلة الفعل املضارع الذي معناه يفعل
وزيد . زيد يضرب عمراً: زيد ضارب عمراً؛ كما تقول: تقول. الفعل املضارع الذي معناه يفعل

  .زيد يضرب سوطاً: مضروب سوطاً، كما تقول

  .فهذه مجلة هذا الباب

و اعلم أن املصادر تنصب األفعال اليت هي منها، وقد مضى قولنا يف هذا ويف مصادر ما جاوز عدده 
وحنن ذاكرو املصادر اليت جتري على األفعال من ذوات الثالثة على كثرا واختالفها بعد فراغنا . الثالثة
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  .من هذا الباب إن شاء اهللا

فإذا كان كذلك جرى جمرى املصدر . اعلم أن املصادر تلحقها امليم يف أوهلا زائدةً؛ ألن املصدر مفعولٌ
أي ضرباً، وغزوته غزواً ومغزى، :  ضربته مضرباً:الذي ال ميم فيه يف اإلعمال وغريه، وذلك قولك

  .وشتمته شتماً ومشتماً

  .يا عمرو مشتماً زيداً: و تقول

وكذلك إن بنيت . فإن كان املصدر لفعل على أكثر من ثالثة كان على مثال املفعول؛ ألن املصدر مفعول
ألن الزمان واملكان مفعول . من الفعل امساً ملكان أو زمان، كان كل واحد منهما على مثال املفعول

باسم اهللا "و" أنزلين مرتالً مباركاً: "أدخلته مدخالً، كما قال عز وجل: وذلك قولك يف املصادر. فيهما
  ".جمريها ومرساها

سرحته مسرحاً، وهذا مسرحنا؛ أي يف موضع تسرحينا، وهذا مقامنا؛ ألنك تريد به املصدر : و كذلك
يا : "وقال. ألا من أقمت" إا ساءت مستقراً ومقاماً: "اهللا عز وجلوعلى ذلك قال . واملكان من أقمت

  .ال إقامة: موضع قيام ومن قرأ ال مقام إمنا يريد. ألا من قمت" أهل يثرب ال مقام لنا

  : قال الشاعر

 عياً بهن وال اجتالبا فال  ألم تعلم مسرحي القوافي

  : وقال اآلخر. أي تسرحيي

  مغار بن هماٍم على حي خثعما  وعلقٍةما هي إال في إزار  و

  .أي وقت إغارة ابن مهام

: و هذا أوضح من أن يكثر فيه االحتجاج؛ ألن املصدر هو املفعول الصحيح؛ أال ترى أنك إذا قلت

ضربت زيداً، أنك مل تفعل زيداً وإمنا فعلت الضرب، فأوصلته إىل زيد، وأوقعته به، ألنك إمنا أوقعت به 
" و يسألونك عن احمليض: "عيشاً، مث قال: فمعناه" و جعلنا النهار معاشاً: "ل اهللا عز وجلفأما قو. فعلك

  .فكان أحد املصدرين على مفعل واآلخر على مفعل. أي احليض

  ".سالم هي حىت مطلع الفجر: "و قوله عز وجل

  .و مطلع الفجر وما أشبه هذا فله باب يذكر فيه إن شاء اهللا

  لثالثة على اختالفهاهذا باب مصادر ذوات ا

  وتبيين األصل فيها 
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اعلم أن هذا الضرب من املصادر جييء على أمثلة كثرية بزوائد وغري زوائد؛ وذلك أن جمازها جماز 
  .األمساء، واألمساء ال تقع بقياس

و إمنا استوت املصادر اليت جتاوزت أفعاهلا ثالثة أحرف فجرت على قياس واحد، ألن الفعل منها ال 
  . والثالثة خمتلفةٌ أفعاهلا املاضية واملضارعة؛ فلذلك اختلفت مصادرها، وجرت جمرى سائر األمساء.خيتلف

  .فمنها ما جييء على فعل مفتوح األول ساكن الثاين وهو األصل، وسنبني األصل إن شاء اهللا

ا قد جاء فهذ. ضربت ضرباً، وقتلت قتالً، وشربت شرباً، ومكثت مكثاً: فما جاء منها على فعل فقولك
: قتل يقتل، وعلى فعل يفعل، حنو: ضرب يضرب، وعلى فعل يفعل حنو: فيما كان على فعل يفعل؛ حنو

  .مكث ميكث: شرب يشرب ولقم يلقم، وعلى فعل يفعل؛ حنو

  .و يقع على فعٍل وفعٍل بإسكان الثاين وكسر األول أو ضمه

  .ك فقهعلم علماً، وحلم حلماً، وفقه فقهاً، وكذل: فأما الكسر فنحو

  .شغلته شغالً، وشربته شرباً، وسقم الرجل سقماً: الشغل تقول: و أما ما كان مضموم األول فنحو

  .و يكون على فعٍل؛ حنو جلبته جلباً، وطربت طرباً، وحلب الرجل الشاة حلباً

  .مسن مسناً، وعظم عظماً، وكرب كرباً، وصغر صغراً: و يكون على فعٍل؛ حنو

  . ضحك ضحكاً، وحلف حلفاً، وخنقه خنقاً:و يكون على فعٍل؛ حنو

  .هذه املصادر بغري زيادة

جلس جلوساً، وقعد قعوداً، ووقدت النار وقوداً، : و تكون الزيادة فيكون على فعوٍل وفعال، حنو
  .وشكرته شكوراً، وكفرته كفوراً

  .قمت قياماً، وصمت صياماً، ولقيته لقاًء: و الفعال، حنو

وأما . هو مصدر. يقول بعضهم. هبت ذهاباً، وخفيت خفاًء، وشربت شراباًذ: و يكون على فعال؛ حنو
  .وإمنا تزعم طائفة أنه يكون للمصدر. وهذا ال خالف فيه. أكثر النحويني فالشراب عنده املشروب

  .مجل مجاالً، وخبل خباالً، وكمل كماالً: و تقول

    

  .، وجهل جهالةً، وسقم سقامةًسفه سفاهةً، وضل ضاللةً: و يكون على هذا الوزن باهلاء حنو

وذلك أنك ال جتد مصدراً على فيعلولة إال يف . و يكون يف املعتل منه بناٌء ال يوجد مثله يف الصحيح
إمنا كان األصل كينونة، وصريورة . املعتل؛ وذلك شاخ شيخوخة، وصار صريورة، وكان كينونة

  .دد ألزموه التخفيف كراهية للتضعيفولكن ملا كثر الع. وكان قبل اإلدغام كيونونةً. وشيخوخة

  .سيد، وكذلك ميت، وميت، ولني ولني: هني، ويف سيد: و مثل ذلك قوهلم يف هني
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  .فلما كان التخفيف يف العدد األقل جائزاً كان يف العدد األكثر الزماً. و مجيع ما كان على هذا الوزن

.  اختصاص املعتل بأبنية ال تكون يف غريهو ال يوجد مصدر على فيعلولة يف غري املعتل؛ ألن من كالمهم

صعفوق : والدليل على أنه فيعلول أنه ال يكون اسم على فعلول بفتح أوله، ومل يوجد ذلك إال يف قوهلم
  .إنه اسم أعجمي أعرب: ويقال

  .و من الدليل على ذلك أن كينونة لو كان فعلولة لكان كونونة، ألنه من الواو، فهذا واضح جداً

 على أن أصل املصادر يف الثالثة فعل مسكن األوسط مفتوح األول أنك إذا أردت رد مجيع هذه و الدليل
ذهبت : وذلك قوهلم. املصادر إىل املرة الواحدة فإمنا ترجع إىل فعلة على أي بناء كان بزيادة أو غري زيادة

ت حلفة واحدة، قعدت قعدة واحدة، وحلف: وتقول يف القعود. ذهبت ذهبةً واحدة: ذهاباً مث تقول
  .ال يكون يف مجيع ذلك إال هكذا. وحلبته حلبة واحدة

وال يثبت يف الكالم بعد هذا حرف زائد وال حركة إال . و الفعل أقل األصول والفتحة أخف احلركات
  .بثبت وتصحيح

 و زعم سيبويه أن األكثر يف الفعل الذي ال يتعدى إىل املفعول أن يأيت على فعول وإن كان الفعل هو

جلست جلوساً، ووقدت : فكأن الواو إمنا زيدت وغري للفصل بني املتعدي وغريه؛ وذلك حنو. األصل
  .وقد جييء هذا فيما ال يتعدى أكثر. النار وقوداً، وإن كان األصل ما ذكرنا

توضأت وضوًء حسناً، وتطهرت طهوراً، : و جاءت مصادر على فعول مفتوحة األوائل؛ وذلك قولك
على أن الضم يف الوقود أكثر إذا كان مصدراً . اً، ووقدت النار وقوداً، وإن عليه لقبوالًوأولعت به ولوع

  .وأحسن

  هذا باب ما كان من المعتل فيما جاوز فعله الثالثة

  فلزمه الحذف العتالله واإلتمام لسالمته 

  .حمذوفاً، ومتمماً: اعلم أن املعتل يقع على ضربني

وما سلم من احلذف . لعلة راجعة يف مصدره فمصدره معتل كاعتاللهفما لزمه احلذف لعلة تكون تلك ا
  .فعله كان مصدره تاماً

يعد وجيد وقعت الواو : فإذا قلت. وعد ووجد: فمن ذلك ما يكون من الثالثة مما فاؤه واو، وذلك حنو
بعد ولو مل تكن الكسرة . يوعد ويوجد: وكان األصل. بني ياٍء وكسرة فحذفت لذلك، فكان يعد وجيد

  .ييجل وييحل، وياجل وياحل: كما تقول: الياء لصحت؛ كما تصح يف يوجل، أو أبدلت ومل حتذف
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  .وعداً، ووزناً صح املصدر؛ ألنه مل تلحقه علة: فإذا قلت

  .عدة وزنة أعللت فحذفت؛ ألن الكسرة يف الواو: فإن قلت

فيه؛ أال ترى أا لو كانت علة الفعل وقوعها : علة فعله، والثانية: إحدامها: فالعلة يف املصدر من جهتني
  .وحدها لصح املصدر كما ذكرت لك يف الوعد والوزن

و لو بنيت امساً على فعلة ال تريد به مصدراً لصحت الواو وذلك مثل الوجهة، فكذلك كل مصدر من 
  .وهذا الذي قدمت ما اعتلت فاؤه. املعتل

قمت قياماً فإمنا حذفت موضع العني من قمت؛ : و الذي تعتل عينه من باب قال وباع هذا جمراه، تقول
ومل يلتق يف املصدر ساكنان، ولكن يلزمك العتالل الفعل أن تقلب الواو ياًء، ألن . الجتماع الساكنني

لذت لياذاً، ومنت : فلذلك قلت. الكسرة قبلها، واعتالل الفعل: فقد اجتمع فيها شيئان. قبلها كسرةً
  .نياماً، وقمت قياماً

  .قاومته قواما، والوذته لواذاً: ان املصدر ل قاومت لصح فقلتو لو ك

  .خوان: و كان امساً غري مصدر حنو

قلت قوالً، وجلت جوالً، وكذلك : وذلك قولك. فإن كان املصدر ال علة فيه صح على ما ذكرت لك
  .ال نقص يف شيء من ذلك. بعت بيعاً، وكلت كيالً

  .لك العلة والفعل بزيادة أو غري زيادةو كذلك إن اعتلت الالم فلحقت املصدر ت

  هذا باب األمر والنهي

ليذهب . ليقم زيد: وذلك قولك. فالالزم له الالم. فما كان منهما جمزوماً فإمنا جزمه بعامل مدخٍل عليه
  .زرين وألزرك، فتدخل الالم؛ ألن األمر لك: وتقول. عبد اهللا

  .وانطلق. اذهب:  جمزوم وذلك قولكفأما إذا كان املأمور خماطباً ففعله مبين غري

    

و قد كان قوم من النحويني يزعمون أن هذا جمزوم، وذلك خطأ فاحش؛ وذلك ألن اإلعراب ال يدخل 
  .من األفعال إال فيما كان مضارعاً لألمساء

أفعل : كوذلك قول. الياء، والتاء، واهلمزة، والنون: و األفعال املضارعة هي اليت يف أوائلها الزوائد األربع
  .فإمنا تدخل عليها العوامل وهي على هذا اللفظ. أنا، وتفعل أنت، ويفعل هو، ونفعل حنن

اضرب، وقم ليس فيه شيء من حروف املضارعة، ولو كانت فيه مل جيز جزمه إال حبرف يدخل : و قولك
  .فهذا بني جداً. عليه فيجزمه
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فهذا جمزوم جزمته الالم وجاءت " ك فلتفرحوافبذل"و يروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قرأ 
ليقم : هذه القراءة على أصل األمر، فإذا مل يكن األمر للحاضر املخاطب فال بد من إدخال الالم، تقول

  .إذا كان األمر هلما؛ ألن زيداً غائب، وال يكون األمر له إال بإدخال الالم. زر زيداً وليزرك: زيد، وتقول

  .ليضرب زيد، ألن املأمور ليس مبواجه: يد فأردت األمر من هذاضرب ز: و كذلك إن قلت

دعاء وطلب للمعىن؛ : و اعلم أن الدعاء مبرتلة األمر والنهي يف اجلزم واحلذف عند املخاطبة، وإمنا قيل
اللهم اغفر : ليغفر اهللا لزيد وتقول: وذلك قولك. ألنك تأمر من هو دونك، وتطلب إىل من أنت دونه

  .اضرب عمراً: ليل؛ كما تقو

غفر اهللا لزيد، ورحم اهللا زيداً، وحنو ذلك فإن لفظه لفظ اخلرب ومعناه الطلب؛ وإمنا كان : فأما قولك
إمنا لفظه . علم اهللا ألقومن: كما أن قولك. كذلك ليعلم السامع أنك ال خترب عن اهللا عز وجل وإمنا تسأله

  .شهدعلم مست: لفظ رزق اهللا ومعناه القسم؛ ألنك يف قولك

  .يا زيد ليقم إليك عمرو، ويا زيد لتدع بين عمرو: و تقول

  : و النحويون جييزون إضمار هذه الالم للشاعر إذا اضطر، ويستشهدون على ذلك بقول متمم بن نويرة

  حر الوجه أو يبك من بكى لك الويل  مثل أصحاب البعوضة فاخمشي على

  : وقول اآلخر. أو ليبك من بكى: يريد

  إذا ما خفت من شيٍء تباال  د نفسك كل نفٍستف محمد

فال أرى ذلك على ما قالوا؛ ألن عوامل األفعال ال تضمر، وأضعفها اجلازمة؛ ألن اجلزم يف األفعال نظري 
فامخشي فهو يف موضع فلتخمشي، : ولكن بيت متمم محل على املعىن؛ ألنه إذا قال. اخلفض يف األمساء

  .فعطف الثاين على املعىن

  .ما هذا البيت األخري فليس مبعروف، على أنه يف كتاب سيبويه على ما ذكرت لكو أ

  .ليقم زيد، ويقعد خالد، وينطلق عبد اهللا؛ ألنك عطفت على الالم: و تقول

ولكن لو اضطر شاعر فحمله على موضع األول ألنه . قم ويقعد زيد مل جيز اجلزم يف الكالم: و لو قلت
  . ما وصفت لكمما كان حقه الالم كان على

وقد جيوز . و اعلم أن هذه الالم مكسورةٌ إذا ابتدئت فإذا كان قبلها فاء أو واو فهي على حاهلا يف الكسر
". ولتكن منكم أمةٌ" "فلتقم طائفةٌ منهم معك"قم وليقم زيد : تقول. إسكاا، وهو أكثر على األلسن

فصارتا مبرتلة ما هو يف . تكلم حبرف واحدوإمنا جاز ذلك؛ ألن الواو والفاء ال ينفصالن، ألنه ال ي
  .فخذ: علم، ويف فخذ: كقولك يف علم. الكلمة، فأسكنت الالم هرباً من الكسرة
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فإن اإلسكان يف الم فلينظر جيد ويف الم ليقطع حلن؛ ألن مث منفصلة . و أما قراءة من قرأ مث ليقطع فلينظر
  .وقد قرأ بذلك يعقوب بن إسحاق احلضرمي. من الكلمة

ال يقم زيد، وال تقم يا : وهو يقع على فعل الشاهد والغائب، وذلك قولك. فأما حرف النهي فهو ال
  .فالفعل بعده جمزوم به. رجل، وال تقومي يا امرأة

ال يقم زيد، ويقعد : وإن شئت قلت. ال يقم زيد وال يقعد عبد اهللا، إن عطفت ياً على ي: و تقول
ال يقم زيد، وال يقعد عبد اهللا تبني لك أنك قد : وضح؛ وذلك ألنك إذا قلتوهو بإعادتك ال أ. عبد اهللا

  .يت كل واحد منهما على حياله

  .ويقعد عبد اهللا بغري ال فهذا وجه: و إذا قلت

فإن قعد عبد اهللا، ومل يقم زيد مل يكن . ال جيتمع هذان: و قد جيوز أن يقع عند السامع أنك أردت
  .إن مل يقم زيد، وقعد عبد اهللاوكذلك . املأمور خمالفاً

ما جاءين زيد وال عمرو إذا أردت أنه مل يأتك واحد منهما، : تقول. و ال املؤكدة تدخل يف النفي ملعىن
ف ال . مل يأتين زيد وعمرو وقد أتاك أحدمها مل تكن كاذباً: على انفراد وال مع صاحبه؛ ألنك لو قلت

ز أن تكون اليت للنهي، وتكون املؤكدة اليت تقع ملا ذكرت لك ال يقم زيد، وال يقم عمرو جيو: يف قولك
  .يف كل نفي

    

واعلم أن الطلب من النهي مبرتلته من األمر، جيري على لفظه كما جرى على لفظ األمر؛ أال ترى أنك ال 
. ال يقطع اهللا يد فالن، وال يصنع اهللا لعمرو: وذلك قولك. يت من فوقي ولكن طلبت إليه: تقول

  .ملخرج واحد، واملعىن خمتلففا

و اعلم أن جواب األمر والنهي ينجزم باألمر والنهي؛ كما ينجزم جواب اجلزاء باجلزاء؛ وذلك ألن 
فإنك إن : ائتين أكرمك، ألن املعىن: وذلك قولك. جواب األمر والنهي يرجع إىل أن يكون جزاًء صحيحاً

: ال تأت زيداً يكن خرياً لك؛ ألن املعىن: تيانو كذلكتأتين أكرمك؛ أال ترى أن اإلكرام إمنا يستحق باإل

  .فإنك إال تأته يكن خرياً لك

تباعد، فتباعده : ال تدن فإمنا هو: ال تدن من األسد يأكلك كان حماالً؛ ألنه إذا قال: و لو قال على هذا
إنه مما :  قالال تدن من األسد مث: ولكن إن رفع جاز، فيكون املعىن. منه ال يكون سبباً ألكله إياه

  .يأكلك

: وإمنا اجنزم جواب االستفهام؛ ألنه يرجع من اجلزاء إىل ما يرجع إليه جواب األمر والنهي وذلك قولك

فإنك : بإن أعرفه أزرك وكذلك هل تأتيين أعطك، وأحسن إليك؛ألن املعىن: أين بيتك أزرك؟ ألن املعىن
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  .إن تفعل أفعل

: مث قال" ن آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاٍب أليٍميا أيها الذي: "فأما قول اهللا عز وجل

يغفر لكم ذنوبكم : "فإن هذا ليس جبواب، ولكنه شرح ما دعوا إليه، واجلواب" تؤمنون باهللا ورسوله"
  ".ويدخلكم

فهال كان الشرح أن تؤمنوا، ألنه بدل من جتارة؟ فاجلواب يف ذلك أن الفعل يكون دليالً : فإن قال قائل
من كذب كان : ى مصدره، فإذا ذكرت ما يدل على الشيء فهو كذكرك إياه؛ أال ترى أم يقولونعل

و ال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله هو : "كان الكذب وقال اهللا عز وجل: شراً، يريدون
  : وقال الشاعر. البخل هو خرياً هلم، فدل عليه بقوله يبخلون: ألن املعىن" خرياً هلم

  و أن أشهد اللذات هل أنت مخلدي  أيهذا الزاجري أحضر الوغى أال

. فلما ذكر أحضر الوغى دل على احلضور. عن حضور الوغى: عن أن أحضر الوغى، كقولك: فاملعىن

  .وقد نصبه قوم على إضمار أن وقدموا الرفع

  .و سنذكر ذلك باستقصاء العلة فيه إن شاء اهللا

 تضمر عواملها، فإذا حذفت رفع الفعل وكان داالً على مصدره مبرتلة اآلية فأما الرفع فألن األفعال ال
  .تؤمنون: مث قال" هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم"وهي 

أال . األكل أو الصالة:يأكل أو يصلي ألغناك عن أن تقول:ماذا يصنع زيد؟ فقلت: و كذلك لو قال قائل
قد كان منه قيام، : قد قام زيد مبرتلة قولك: ه إمنا هو املصدر، ألن قولكترى أن الفعل إمنا مفعوله الالزم ل

ضرب زيد لعلمت أنه قد فعل ضرباً واصالً إىل : والقيام هو النوع الذي تعرفه وتفهمه ولو قلت
  .ضرب وتعرف املصدر: مضروب، إال أنك ال تعرف املضروب بقوله

زوا معه النصب؛ ألن املعىن إمنا حقه بأن، وقد أبان ذلك و أما الذين نصبوا فلم يأبوا الرفع، ولكنهم أجا
فجعله مبرتلة األمساء اليت جييء بعضها حمذوفاً . وأن أشهد اللذات هل أنت خملدي؟: فيما بعده بقوله

  .للداللة عليه

فالقول عندنا أن من مشتملة على اجلميع؛ " يسأله من يف السماوات واألرض: "ويف كتاب اهللا عز وجل
  .تقع للجميع على لفظ الواحدألا 

وليس املعىن عندي كما قالوا وقالوا يف بيت . ومن يف األرض: وقد ذهب هؤالء القوم إىل أن املعىن
  : حسان

 وينصره سواء ويمدحه  فمن يهجوا رسول اهللا منكم
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 الفعل وليس األمر عند أهل النظر كذلك؛ ولكنه جعل من نكرةً، وجعل. ومن ميدحه وينصره: إمنا املعىن
وواحد ميدحه وينصره، ألن الوصف يقع : فكأنه قال. وصفاً هلا، مث أقام يف الثانية الوصف مقام املوصوف

  .يف موضع املوصوف، إذ كان داالً عليه

  ".و إن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به: "و على هذا قول اهللا عز وجل

  : و قال الشاعر

  بتغي العيش أكدحأموت وأخرى أ  هل الدهر إال تارتان فتارةٌ

  : و قال: وتارة أخرى: يريد

 خلف رجليه بشن يقعقع  كأنك من جمال بني أقيٍش

  .يقعقع خلف رجليه: كأنك مجل، وكذلك قال: يريد

  : و قال آخر

  تقربه مني وإن كان ذا نفر  ما منهما إال يسر بنسبٍة و

  : و قالوا يف أشد من ذا: وما منهما أحد: يريد

 كبداء شديدة الوتر وغير  ر سهم وحجرما لك عندي غي

    جادت بكفي كان من أرمى البشر

    

  .فهذا ما ذكرت لك من اختالفهم واختيار أحد القولني

  هذا باب ما وقع من األفعال للجنس على معناها

  نعم، وبئس وما وقع في معناهما : وتلك األفعال

كان ثانيه حرفاً من حروف احللق مما هو على فعل اعلم أن نعم وبئس كان أصلهما نعم وبئس، إال أنه ما 
نعم وبئس على التمام وفخذ، وجيوز أن تكسر : وذلك قولك. جازت فيه أربعة أوجه امساً كان أو فعالً

و جيوز اإلسكان، كما تسكن املضمومات واملكسورات إذ .نعم وبئس وفخذ: األول لكسرة الثاين فتقول
نعم ومن : علم ومن نعم: فخذ، وعلم: فيقول من قولك فخذ. لكوقد تقدم قولنا يف ذ. كن غري أول

  .فخذ فخذ، ونعم وبئس: قولك

اهلمزة واهلاء ومها أقصاه، والعني واحلاء ومها من أوسطه، والغني واخلاء ومها من : و حروف احللق ستة
فلما كثر . مإال أما األصل يف املدح والذ. فكان أصل نعم وبئس ما ذكرت لك. أوله مما يلي اللسان
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  .استعماهلما ألزما التخفيف، وجريا فيه ويف الكسرة كاملثل الذي يلزم طريقةً واحدة

  .وكل ذلك جائز حسن إذا أثرت استعماله، أعين الوجوه األربعة. و قد يقول بعضهم نعم

  : قال الشاعر

  ما أصاب الناس من سوٍء وضر  ففداء لبني قيس على

 ساعون في األمر المبرال نعم  ما أقلت قدمي أنهم

وكذلك . لكرم زيد، ولظرف زيد: فعل حنو: و أما ما ذكرت لك أنه يقع يف معنامها مقارباً هلما فنحو
  .وحنن ذاكرو كل باب من هذا على حياله إن شاء اهللا. حبذا

  .أما نعم وبئس فال يقعان إال على مضمر يفسره ما بعده والتفسري الزم

  .م على معىن اجلنس، مث يذكر بعدها احملمود واملذمومأو على معرفة باأللف والال

. نعم الرجل زيد، وبئس الرجل عبد اهللا، ونعم الدار دارك: فأما ما كان معرفةً باأللف والالم فنحو قولك

  .ملا أذكره لك إن شاء اهللا، وبئست الدابة دابتك. نعمت الدار: وإن شئت قلت

  .فمرتفعات بنعم وبئس؛ ألما فعالن يرتفع ما فاعالمها. الرجل، والدابة، والدار: و أما قولك

نعم الرجل فكأنه معناه : أنك ملا قلت: أحدمها: زيد، وما أشبهه فإن رفعه على ضربني: و أما قولك
  .هو زيد: من هذا احملمود؟ فقلت: زيد على التفسري كأنه قيل: حممود يف الرجال قلت

  .زيد نعم الرجل: تقدمي فأخرته، وكان موضعه أن تقولأن تكون أردت بزيد ال: و الوجه اآلخر

مررت : نعم الرجل زيد إمنا زيد بدلٌ من الرجل مرتفع مبا ارتفع به، كقولك: فإن زعم زاعم أن قولك
جاءين الرجل عبد اهللا، إمنا تقديره إذا طرحت : إن قولك: قيل له. بأخيك زيٍد، وجاءين الرجل عبد اهللا

وهذا حمال؛ ألن الرجل ليس يقصد . نعم زيد؛ ألنك تزعم أنه بنعم مرتفع: فقل. جاءين عبد اهللا: الرجل 
وإمنا هو واحد من الرجال . جاءين الرجل الذي تعرف: جاءين الرجل، أي: به إىل واحد بعينه؛ كما تقول

الرجال، ويؤول نعم الرجل يف التقدير إىل أنك تريد معىن حمموداً يف . على غري معهود تريد به هذا اجلنس
  .مث تعرف املخاطب من هذا احملمود؟

  .زيد: مث تفسر من هذا املذموم؟ بقولك. مذموم يف الرجال: بئس الرجل، فمعناه: و إذا قلت

. فالرجل وما ذكرت لك مما فيه األلف والالم دالٌّ على اجلنس، واملذكور بعد هو املختص باحلمد والذم

: د، إمنا تريد هذا اجلنس، ولست تعين أسداً معهوداً وكذلكفالن يفرق األس: وهذا هاهنا مبرتلة قولك

وقال اهللا عز . فالن حيب الدينار والدرهم، وأهلك الناس الدينار والدرهم، وأهلك الناس الشاة والبعري
إال الذين آمنوا وعملوا : "فهو واقع على اجلنس؛ أال تراه يقول" و العصر إن اإلنسان لفي خسر: "وجل
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  ".إال املصلني: "وقال". إن اإلنسان خلق هلوعاً: "لوقا" الصاحلات

نعم أخو القوم أنت، وبئس : و اعلم أن ما أضيف إىل األلف والالم مبرتلة األلف والالم، وذلك قولك
  .صاحب الرجل عبد اهللا

فقد خرج من موضع . نعم الذي يف الدار أنت مل جيز، ألن الذي بصلته مقصود إليه بعينه: و لو قلت
والدار بالنصب . ونعم الداخل الدار أنت. نعم القائم أنت: الذي ال يكون للجنس وتقولاالسم 

  .ألن تعريفك يقع كتعريف الغالم وإن كان معناه الذي. واخلفض، والنصب أجود على ما ذكرت لك

فإن الذي إذا كانت على هذا . فمعناه اجلنس" و الذي جاء بالصدق وصدق به"قد جاء : فإن قلت
  .وإمنا يكره بعد هذا تلك املخصوصة. لحت بعد نعم وبئساملذهب ص

    

وأنت تريد به واحداً على معىن الذي املخصوصة مل جيز؛ ملا . نعم القائم يف الدار أنت: و كذلك لو قلت
  .فهذا تفسري ما يقع عليه من املعارف اليت باأللف والالم. ذكرت لك من تعريف اجلنس

نعم رجالً أنت، وبئس يف الدار رجالً أنت، : يفسره ما بعده فهو قولهو أما وقوعها على املضمر الذي 
أن يف نعم مضمراً يفسره ما بعده وهو هذا املذكور املنصوب؛ ألن : فاملعىن يف ذلك. ونعم دابةً دابتك

عندي عشرون رجالً، وهو خري منك عبداً؛ : كقولك. املبهمة من األعداد وغريها إمنا يفسرها التبيني
رجالً وحنوه، لتبني نوع : عشرون أمت فلم يدر على أي شيٍء هذا العدد وقع؟، فقلت: ا قلتألنك مل

أباً، : هو خري منك مل يدر فيم فضلته عليه؟، فإذا قلت: هذا العدد، وهو خري منك عبداً؛ ألنك إذا قلت
  .فكذلك نعم. أو عبداً، أو حنوه فإمنا تفضله يف ذلك النوع

فهل يكون املضمر : فإن قال قائل.  أفضلهم عبداً، وعلى التمرة مثلها زبداًهو: و اإلضافة حنو قولك
وكان زيد خري . إنه عبد اهللا منطلق: فمن ذلك قولك. يكون ذاك إذا كان التفسري له الزماً: قيل. مقدماً؟

 باب يفرد إن احلديث أو إن األمر عبد اهللا منطلق، وكان احلديث زيد خري منك، وهلذا: منك؛ ألن املعىن
  .إن اخلرب: أي" إنه من يأت ربه جمرماً: "قال اهللا عز وجل. بتفسريه

ضربوين، وضربت إخوتك؛ ألن الذي بعده من ذكره األخوة : و منها قولك يف إعمال األول والثاين
، ألنه ذكر قبل "نعم العبد إنه أواب: "وقال" بئس للظاملني بدالً: "قال اهللا عز وجل. يفسره فكذلك هذا
  .فكذلك مجيع هذا

فإمنا هو حب . حبذا الشيء؛ ألن ذا اسم مبهم يقع على كل شيٍء: و أما حبذا فإمنا كانت يف األصل
مث جعلت حب وذا امساً واحداً، فصار مبتدأ، ولزم طريقة واحدة على ما . كرم هذا: هذا، مثل قولك

  .حبذا عبد اهللا، وحبذا أمة اهللا: وصفت لك يف نعم فتقول
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حبذه؛ ألما جعال امساً واحداً يف معىن املدح، فانتقال عما كانا عليه قبل التسمية؛ كما يكون : و ال جيوز
أطري فإنك ناعلة وحنو الصيف ضيعت اللنب؛ ألن أصل املثل إمنا كان المرأة، فإمنا : ذلك يف األمثال؛ حنو

 عندي مبرتلة اليت قيل هلا أنت: فإذا قلته للرجل فإمنا معناه. يضرب لكل واحد على ما جرى يف األصل
  .هذا

نعمت وبئست إذا عنيت املؤنث؛ فألما فعالن مل خيرجا من باب األفعال إىل التسمية؛ كما : فأما قولك
  .فعل حبب وذا وكأما على منهاج األفعال

ود يف نعم املرأة وما أشبهه فألما فعالن قد كثرا، وصارا يف املدح والذم أصالً؛ واحلذف موج: و من قال
  .كل ما كثر استعماهلم إياه

ولو كان من . فأما ضرب جاريتك زيداً، وجاء أمتك، وقام هند فغري جائز؛ ألن تأنيث هذا تأنيثٌ حقيقي
هدم دارك، وعمر بلدتك؛ ألنه تأنيث لفظ ال حقيقة حتته، كما قال : غري احليوان لصلح وكان جيداً؛ حنو

  : وقال الشاعر". فمن جاءه موعظةٌ من ربه: "قالو" و أخذ الذين ظلموا الصيحة: "عز وجل

 لئيم مآثره قعدد  لئيم يحك قفا مقرٍف

  : و قال اآلخر

  ل مضطمراً طرتاه طليحا  الغزاة فما إن يزا بعيد

  : و أما

  لقد ولد األخيطل أم سوٍء

. يني جائزاً على بعٍدولو كان مثله يف الكالم لكان عند النحو. فإمنا جاز للضرورة يف الشعر جوازاً حسناً

: فتقديرهم أن ذلك الكالم صار عوضاً عن عالمة التأنيث؛ حنو. وجوازه للتفرقة بني االسم والفعل بكالم

  .والوجه ما ذكرت لك. حضر القاضي اليوم امرأةٌ، ونزل دارك ودار زيد جاريةٌ

  : هو من أوىل الفعل مؤنثاً حقيقياً مل جيز عندي حذف عالمة التأنيث فأما قول

  ثالث شخوٍص كاعبان ومعصر  مجني دون من كنت أتقي فكان

  .كاعبان ومعصر: فإمنا أنث الشخوص على املعىن؛ ألنه قصد إىل النساء، وأبان ذلك بقوله

  : و مثل ذلك

  و أنت بريء من قبائلها العشر  كالباً هذه عشر أبطٍن فإن

  .فله عشر حسناٍت أمثاهلا: والتقدير واهللا أعلم " امن جاء باحلسنة فله عشر أمثاهل: "و قال اهللا عز وجل

وكذلك هذا البلد نعم الدار؛ ألنك . هذه الدار نعمت البلد؛ ألنك إمنا عنيت بالبلد داراً: فيقول على هذا
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  .إمنا قصدت إىل البلد

    

رجاالً، وال وال قومك بئسوا . قومك قاموا: قومك نعموا رجاالً، كما تقول: و اعلم أنه ال جيوز أن تقول
أخواك قاما؛ ألن نعم وبئس إمنا تقعان مضمراً فيهما فاعالمها قبل الذكر : أخواك بئسا رجلني، كما تقول

ولو كانا مما يضمر فيه خلرجا إىل منهاج سائر األفعال، ومل يكن فيهما من . يفسرمها ما بعدمها من التمييز
يقعا على مضمر يفسره ما بعده، أو على مرفوع فإمنا موضعهما أن . املعاين ما شرحناه يف صدر الباب

  .باأللف والالم تعريف اجلنس ملا ذكرت لك

وليس . زيد نعم الرجل، والرجل غري زيد؛ ألن نعم الرجل خرب عن زيد: و اعلم أنه ال جيوز أن تقول
 العبد مل زيد فاره: زيد قام الرجل؛ ألن نعم الرجل حممود يف الرجال؛ كما أنك إذا قلت: مبرتلة قولك

  .يكن الفاره من العبيد إال ما كان له، لوال ذلك مل يكن فاره خرباً له

ما أشرفه، : و اعلم أنه ما كان مثل كرم زيد، وشرف عمرو فإمنا معناه يف املدح معىن ما تعجبت منه حنو
قوله عز ومن ذلك . وكذلك معىن نعم إذا أردت املدح، ومعىن بئس إذا أردت الذم. وحنو ذلك أشرف به

  .نعم رجالً أخوك، وكرم رجالً عبد اهللا: ؛ كما تقول"ساء مثالً القوم: "وجل

. ألنه مستغىن عنه بذكر الرجل أوالً: رجالً توكيد: نعم الرجل رجالً زيد، فقولك: و اعلم أنك إذا قلت

 مل تذكره مل إمنا ذكرت الدرهم توكيداً، ولو. عندي من الدراهم عشرون درمهاً: وإمنا هذا مبرتلة قولك
  : وعلى هذا قول الشاعر. حتتج إليه

  فنعم الزاد زاد أبيك زادا  مثل زاد أبيك فينا تزود

. حسبك به رجالً، ووحيه رجالً، وما أشبهه فإن هذا ال يكون إال على مذكور قد تقدم: فأما قولك

  : قال الشاعر. كفى به فارساً، وأبرحت فارساً: وكذلك

  و يطعنهم شزراً فأبرحت فارسا  بددواو مرة يرميهم إذا ما ت

: ما رأيت مثل رجٍل أراه اليوم رجالً، أي: ما رأيت كاليوم رجالً، فاملعىن: فأما قوهلم: على معىن التعجب

ال : ال عليك؛ أي: حذف لكثرة استعماهلم له، وأن فيه دليالً؛ كما قالوا. ولكنه. ما رأيت مثله يف الرجال
إن ال تفعل : فما زائدة، والتقدير. إن كنت ال تفعل غريه: افعل هذا إما ال، أي: بأس عليك، وكما قالوا

  .عندي درهم ليس غري وليس إال: وكذلك قوهلم. غري هذا فافعل هذا

  : و أما قوله

 كالعشية زائراً ومزورا ال  يا صاحبي دنا المسير فسيرا
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لعشية؛ ألن الزائر واملزور ليسا بالعشية ال أرى كالعشية أي كواحد أراه ا: فعلى إضمار فعٍل كأنه قال
  .ال كزيد رجالً: فيكون مبرتلة

  هذا باب العدد وتفسير وجوهه

  العلة فيما وقع منه مختلفاً 

حرف اللني واملد، وهي األلف يف الرفع، والياء : األوىل منهما: اعلم أنك إذا ثنيت الواحد حلقته زائدتان
  .يف اجلر والنصب

النون، وحركتها الكسر، وكان حقها أن تكون ساكنة ولكنها حركت اللتقاء : و الزائدة الثانية
ورأيت . مها املسلمان: وذلك قولك. الساكنني، وكسرت على حقيقة ما يقع يف الساكنني إذا التقيا

  .املسلمني

  .فأما سيبويه فيزعم أن األلف حرف اإلعراب، وكذلك الياء يف اخلفض والنصب

  .لف حرف اإلعراب؛ كما قال سيبويه، وكان يزعم أن انقالا هو اإلعرابو كان اجلرمي يزعم أن األ

إمنا يكون : فأين حرف اإلعراب؟ قال: فإذا قيل له. و كان غريمها يزعم أن األلف والياء مها اإلعراب
  .فأما إذا كان حرفاً قام بنفسه. اإلعراب يف احلرف إذا كان حركة

وز غريه قول أيب احلسن األخفش؛ وذلك أنه يزعم أن األلف إن و القول الذي خنتاره، ونزعم أنه ال جي
كانت حرف إعراب فينبغي أن يكون فيها إعراب هو غريها؛ كما كان يف الدال من زيد، وحنوها، 

  .ولكنها دليل على اإلعراب؛ ألنه ال يكون حرف إعراب وال إعراب فيه، وال يكون إعراب إال يف حرف

 أن األلف حرف إعراب، وأن انقالا هو اإلعراب فقد لزمك يف ذلك إذا زعمت: و يقال أليب عمر
  .أنك تزعم أن اإلعراب معىن، وليس بلفظ، فهذا خالف ما أعطيته يف الواحد: أحدمها: شيئان

فأول ما وقعت التثنية وقعت واأللف فيها، فقد . أنك تعلم أن أول أحوال االسم الرفع: و الشيء اآلخر
  . موضع الرفع إعراب؛ ألنه ال انقالب معهاوجب أال يكون فيها يف

    

دليل على اإلعراب، إمنا هو أنك تعلم أن املوضع موضع رفع إذا رأيت األلف، وموضع خفض : و قولنا
وكذلك ما كان . مسلمون، ومسلمني: ونصب إذا رأيت الياء، وكذلك اجلمع بالواو والنون إذا قلت

خاك وأخيك، وأبوك وأباك وأبيك، وذو مال وذا مال، وذي أخوك وأ: املفهم ملوضعه حرفاً حنو قولك
  .ال يصلح يف القياس إال ما ذكرنا. مال، ومجيع هذه اليت يسميها الكوفيون معربةً من مكانني
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  .و الزائدة الثانية النون إمنا هي بدل مما كان يف الواحد من احلركة والتنوين وقد مضى القول يف هذا

رجل أو فرس أو حنو ذلك، فقد اجتمع لك فيه معرفة العدد : حد فقلتو اعلم أنك إذا ذكرت الوا
  .ومعرفة النوع

ثالثة أفراس مل جيتمع لك يف : وإذا قلت. رجالن أو فرسان، فقد مجعت العدد والنوع: إذا ثنيت فقلت
  .ثالثة العدد والنوع، ولكنك ذكرت العدة مث أضفتها إىل ما تريد من األنواع

ولكنك أمكنك أن تذكر الرجل بامسه فيجتمع . واحد رجاٍل، واثنا رجال: قولو كان قياس هذا أن ت
: وملا كانت التثنية اليت هي لضرب واحد من العدد أمكنك ذلك من لفظ الواحد فقلت. لك فيه األمران

رجالن، وغالمان، ومل حيسن ذلك يف اجلمع، ألنه غري خمطور، وال موقوف على عدة، وال يفصل بعضه 
  .من بعض

وإمنا .  لو أراد مريد يف التثنية ما يريده يف اجلمع جلاز ذلك يف الشعر؛ ألنه كان األصل، ألن التثنية مجعو
  : فمن ذلك قول الشاعر. أنه ضم شيٍء إىل شيٍء: مجع: معىن قولك

  ظرف جراب فيه ثنتا حنظل  خصييه من التدلدل كأن

ا إىل اجلمع؛ لتخرب أن هذه العدة مقتطعةٌ ملا فإذا مجعت الواحد فكان مذكراً ذكرت العدة، مث أضفته
  .أردت من اجلنس الذي ذكرت

: فمن ذلك ما كان على أفعٍل؛ حنو. فإن كان املذكر من ذوات الثالثة كانت له أبنية تدل على أقل العدد

: وما كان على أفعلة حنو. أمجال، وأقتاب، وأمثال: وما كان على أفعال؛ حنو. أكلب، وأفرخ، وأكبش

  .صبية، وغلمة، وفتية: وما كان على فعلة حنو. رة، وأقفزة، وأجربةأمح

مسلمون وصاحلون، فهو أدىن العدد؛ ألنه على منهاج : و ما كان من املذكر جمموعاً بالواو والنون، حنو
  .التثنية

  .مسلمات، وصاحلات، وكرميات: و نظري ذلك من املؤنث ما كان باأللف والتاء؛ حنو

  .وصفنا فهو ألكثر العدد، وسنفسر هذا أمجع حىت يعلم على حقيقته إن شاء اهللاو ما كان بعد ما 

. اعلم أنك إذا صغرت بناًء من العدد يقع يف ذلك البناء أدىن العدد فإنك ترده إىل أدىن العدد فتصغره

  .للقليلفإمنا ترده إىل ما هو . أكيلب؛ ألنك إمنا خترب أن العدد قليل: وذلك أنك إذا صغرت كالباً فقلت

وهذا هو احملال ونذكر هذا يف . فلو صغرت ما هو للعدد األكثر كنت قد أخربت أنه قليل كثري يف حال
  .باب التصغري، ولكنا ذكرنا منه هاهنا شيئاً ملا جيري يف الباب

ثالثة أثواب، وأربعة : وذلك حنو. فإذا أردت أن جتمع املذكر أحلقته امساً من العدة فيه عالمة التأنيث
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فدخلت هذه اهلاء على غري ما دخلت عليه يف ضاربة وقائمة، ولكن كدخوهلا يف عالمة، ونسابة، . رجال
  .ورجل ربعة، وغالم يفعة

وكانت . ثالث نسوة، وأربع جوار، ومخس بغالت: فإذا أوقعت العدة على مؤنث أوقعته بغري هاٍء فقلت
  . وقدرهذه األمساء مؤنثة بالبنية، كتأنيث عقرب، وعناق، ومشس،

  .و إن مسيت رجالً ب ثالث اليت تقع على عدة املؤنث مل تصرفه؛ ألنه اسم مؤنث مبرتلة عناق

  .ثالثة اليت تقع على املذكر صرفته: و إن مسيته ب ثالث من قولك

وفيما بني الثالث إىل العشر يف . فكذلك جيري العدد يف املؤنث واملذكر بني الثالثة إىل العشرة يف املذكر
" يف أربعة أياٍم سواًء للسائلني: "وقال" سخرها عليهم سبع ليال ومثانية أيام: "قال اهللا عز وجل. املؤنث

فصيام : "وقال. ؛ ألن الواحدة حجة"على أن تأجرين مثاين حجٍج فإن أمتمت عشراً فمن عندك: "وقال
  ".ثالثة أياٍم يف احلج وسبعٍة إذا رجعتم تلك عشرةٌ كاملةٌ

ثالثة أغلمة، وأربعة أمحرٍة، وثالثة : ما يقع ألدىن العدد أضفت هذه األمساء إليه فقلتفإذا كان يف الشيء 
  .أفلٍس، ومخسة أعداٍد

ثالثة من الكالب، ومخسة من احلمري؛ : على أنك أردت. ثالثة محٍري، ومخسة كالٍب جاز ذلك: فإن قلت
  ".يتربصن بأنفسهن ثالثة قروٍء: "كما قال اهللا عز وجل

  : رو قال الشاع

 بناٍن قانىء األظفار خمس  قد جعلت مي على الظرار

  .مخساً من البنان: يريد

    

و اعلم أنه ما مل يكن فيه أدىن العدد فالعدد الذي يكون للكثري جاٍر عليه ما يكون للقليل؛ كما أنه إذا 
يد وأيد، : ولككان جمموعاً على بعض أبنية العدد ومل يكن له مجع غريه دخل معه الكثري؛ وذلك حنو ق

. فهذا من أبنية أدىن العدد ومل يكن له مجع غريه فالكثري من العدد يلقب أيضاً ذا. ورجلٌ وأرجلٌ

  .وتقول ذلك للكثري؛ ألنه ال مجع له إال ذلك. وكذلك ثالثة أرسان

فيه ثالثة شسوٍع، فيشترك : شسوع فتقول: و أما ما يقع للكثري وال جيمع على أدىن العدد فنحو قولك
  .األقل واألكثر

  .عندي ثالثة دراهم، ورأيت ثالثة مساجد: وذلك قولك. فإذا جاوزت ذوات الثالثة استوى البناءان

ترده يف التحقري إىل بناٍء يكون ألدىن العدد ومجعت باأللف والتاء؛ . دريهمات: فإن حقرت الدراهم قلت
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  .ني لك يف باب اجلمع إن شاء اهللاوهذا يب. ألن كل مجاعة من غري اآلدميني ترجع إىل التأنيث

حمامد : فإن قلت. عندي ثالثة حممدين ومخسة جعفرين؛ ألن هذا مما جيمع بالواو والنون: و تقول
  .وجعافر، على أنك أردت ثالثة من اجلعافر وثالثة من احملامد، كان جيداً على ما فسرت لك

عندي : وذلك قولك. ل العدد إىل أن تتسعهفإذا خرجت عن العقد األول ضممت إليه امساً مما كان يف أص
بنيت أحد مع عشر، وغريت اللفظ للبناء، وذلك أنك جعلتهما . أحد عشر رجالً، ومخسة عشر رجالً

وكان األصل أحداً وعشرة، ومخسةً وعشرةً، فلما كان أصل العدد أن يكون امساً واحداً يدل . امساً واحداً
 بنوا هذين االمسني فجعلومها امساً واحداً، وألزمومها الفتح؛ ألنه ثالثة، وأربعة، ومخسة: على مجيع؛ حنو

  .هو جاري بيت بيت، ولقيته كفة كفة يا فىت، والقوم فيها شغر بغر: أخف احلركات؛ كما قالوا

حضرموت، وبعلبك، وما أشبههما؟ قيل إن حضرموت بنوا : فهال أعربوه؛ كما قالوا: فإن قال قائل
احداً، كما فعلوا مبا فيه هاء التأنيث، وجعلوا ذلك علماً، ومل يكن له حد صرف االمسني فجعال امساً و

عنه، والعدد الذي ذكرت كان له حد صرف عنه كما ذكرت لك فلما عدل عن وجهه عدل عن 
  .اإلعراب

 .جاءين اثنا عشر، ورأيت اثين عشر: و أما اثنا عشر فليست هذه سبيله؛ ألنه مما فيه دليل اإلعراب تقول

وال جتد ذلك يف بناء . فلما كان إعرابه كإعراب رجلني ومسلمني مل جيز أن جيعل مع غريه امساً واحداً
لقيته كفة كفة وحنوه ولكنهم جعلوا عشرة مبرتلة النون من : حضرموت، وال يف شيٍء مما ذكرت لك من

  .اثنني، إال أن هلا املعىن الذي أبانت عنه من العدد

يا اثن أقبل، حتذف األلف مع عشر؛ كما كنت فاعالً بالنون : عشر مث رمخته لقلتو لو مسيت رجالً اثين 
  .لو كانت مكان عشر

عشرة؛ فإمنا ذلك لصرفها عن وجهها، ولكنك أثبت اهلاءات للمذكر؛ كما : فأما تغيريهم عشر عن قولك
 عشر إنساناً، ومل ثالثة عشر رجالً، وأربعة عشر رجالً، ومخسة: كنت مثبتها يف ثالثة وأربعة، فتقول

تثبت يف عشر هاًء وهي للمذكر؛ ألنك قد أثبت اهلاء يف االسم األول، ومها اسم واحد، فال تدخل تأنيثاً 
  .محراءة وال صفراءة: على تأنيث؛ كما ال تقول

  .فأما االسم املنصوب الذي يبني به العدد فنحن ذاكروه يف موضعه مشروحاً إن شاء اهللا

بت اهلاء يف آخر االسم؛ ألن عشراً مذكر يف هذا املوضع، فأنثته ملا قصدت إىل مؤنث فإذا أردت املؤنث أث
ثالث عشرة امرأةً، ومخس عشرة جاريةً؛ ألنك بنيته بناًء على حدة؛ كما فعلت ذلك باملذكر : فقلت

ئها يف فسلمت األمساء األوىل؛ كما سلمت أمساء املذكر وأثبت اهلاء يف آخره، وبنيت العشرة على غري بنا
عشرة على غري منهاج عشرة، : إحدى عشرة، واثنتا عشرة، وإن شئت قلت: عشر نسوة فقلت: قولك
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  .علم: وعلم فتقول. فخذ: ولكنك أسكنت الشني؛ كما تسكن فخذاً فتقول

  .و تنصب االسم الذي تبني به العدد كما فعلت ذلك يف املذكر

نثة وعشرة فيها هاء التأنيث وكذلك اثنتا وإحدى مؤ. فما بالك قلت؛ إحدى عشرة: فإن قال قائل
  .عشرة

قائم وقائمة، : فاجلواب يف ذلك أن تأنيث إحدى باأللف، وليس بالتأنيث الذي على جهة التذكري، حنو
فهما امسان كانا بائنني، فوصال، ولكل واحد منهما لفظ من التأنيث سوى لفظ اآلخر، . ومجيل ومجيلة

.  اثنان واثنتان، فإمنا أنث اثنان على اثنتني ولكنه تأنيث ال يفرد له واحدفأما. ولو كان على لفظه مل جيز

  .فالتاء فيه ثابتة، وإن كان أصلها أن تكون مما وقفه باهلاء

    

. مذروان؛ ألنه ال يفرد له واحد، ولو كان مما ينفرد له واحد مل يكن إال مذربان: أال ترى أم قالوا

  . ينفرد منه الواحد مل يكن إال بثنائنيعقلته بثنايني ولو كان: وكقوله

فأما نصب االسم الذي بعد مخسة عشر، وأحد عشر، وبعد إحدى عشرة إىل تسع عشرة؛ فألنه عدد فيه 
إذا أردت التنوين ومل جيز أن يكون . هؤالء ضوارب زيداً غداً: نية التنوين ولكنه ال ينصرف؛ كما تقول

فإذا خرجت . ا وقع فيه أقل العدد، وذلك ما بني الثالثة إىل العشرةهذا مضافاً؛ ألن اإلضافة إمنا تكون مل
فإن كان منوناً انتصب ما بعده من ذكر النوع، وإن كان . عن ذلك خرجت إىل ما حتتاج إىل تبيني نوعه

  .غري منون أضيف إىل الواحد املفرد الذي يدل على النوع

ملا : مائة درهم، وألف درهم؟ قيل له:  كما تقولفهال كان هذا مما جتري عليه اإلضافة؛: فإن قال قائل
كان هذا امسني ضم أحدمها إىل اآلخر، ومل يكن يف األمساء اليت هي من امسني ضم أحدمها إىل اآلخر 

  .إضافة كان هذا الحتياجه إىل النوع مبرتلة ما قد لفظ بتنوينه

: ضرموت، مث أضفته؛ كما تقولإذا مسيت رجالً ح. هذا حضرموت زيٍد: فأنت قد تقول: فإن قال قائل

  .هذا زيد عمرو

  .وإمنا يكون إذا نكرته، مث عرفته مبا تضيفه إليه. إن إضافته ليست له الزمةً: قيل

و مخسة عشر عدد مبهم الزم له التفسري، فكانت تكون اإلضافة الزمةً، فيكون كأن أصله ثالثة أمساء قد 
  .جعلت امساً واحداً؛ ومثل هذا ال يوجد

زيد أفره الناس عبداً، : مخسة عشر رجاالً، كما تقول: فهال جعل ما تبني به النوع مجعاً، فتقول: الفإن ق
  .وأفره الناس عبيداً

زيد أفره الناس عبداً جاز أن تكون تعين عبداً واحداً، وأن تكون تعين : الفصل بينهما أنك إذا قلت: قيل



املربد-املقتضب  183  

مخسة عشر وحنوه فقد بينت العدد فلم حتتج إىل : ا قلتعبيداً بينت اجلماعة، وأنت إذ: فإذا قلت. مجاعة
  .النوع فجئت بواحد منكور يدل على جنسه؛ ألنك قد استغنيت عن ذكر اجلماعة

فإذا ثنيت أدىن العقود اشتققت له من امسه ما فيه دليل على أنك قد خرجت عنه إىل تضعيفه والدليل على 
يف الرفع، والياء والنون يف اخلفض والنصب، وجيري جمرى ذلك ما يلحقه من الزيادة، وهي الواو والنون 

عندي عشرون رجالً، وعشرون جاريةً، فيستوي فيه املذكر واملؤنث؛ ألنه مشتق : وذلك قولك. مسلمني
فكل عدد فمن هذا مشتق يف . واألصل ما بني الواحد إىل العشرة. مبهم وليس من العدد الذي هو أصلٌ

  .لفظ أو معىن

  . عشرون ومل يفتحوا لعشر العني، فقد قيل فيه أقاويلفأما قوهلم

إمنا كسرت؛ ليدلوا على الكسرة اليت يف أول اثنني؛ ألا تثنية عشرة وليست جبمع، وليس هذا : قال قوم
  .القول بشيٍء

عشر : عشرة وللمؤنث: فمنها أنك تقول يف املذكر: إنه اسم قد صرف على وجوه: و لكن نقول يف هذا
ليس على منهاج التذكري، ولو كان على منهاجه لكان حذف اهلاء الزماً للمذكر وإثباا باإلسكان و

مخسة عشر : ظريف وظريفة، ومتكلم ومتكلمة، وعلى هذا قالوا: الزماً للمؤنث كسائر األمساء؛ حنو
 حاالته، يف مجيع. فلما كان هذا االسم مغرياً. مخس عشرة فبنوه على خالف بناء التذكري: فغريوه، وقالوا

ومل يكن يف العشرين على منهاج سائر العقود غريه كان دليالً على جميئه على غري وجهه؛ أال ترى أم ملا 
: وذلك قولك. مجعوا منقوص املؤنث بالواو والنون غريوا أوائله؛ ليكون التغيري دليالً على خروجه من بابه

  .سنون، فتكسر السني، وكذلك قلة وقلون: مث تقول. سنة

إنه على خالف العقود، فإمنا هو ألنك اشتققت للثالثني من الثالثة؛ ألا ثالثة عقود، :  أما قولناو
وكذلك فعلت باألربعني واخلمسني وما بعده إىل التسعني، فكان الواجب إذ اشتققت للثالثني من الثالثة 

  .أن تنشق للعشرين من االثنني

 االثنني مما إعرابه يف وسطه، فلو فعل به ما فعل بالثالثة أن: فهال فعلوا ذلك؟ فاجلواب: فإن قال قائل
  .حيث صريت إىل الثالثني لبطل معناه، وصري إىل اإلفراد ومل يقع مفرداً قط فاالمتناع منه كالضرورة

أحد : فإذا زدت على العشرين واحداً فما فوق إىل العقد الثاين أو واحدة فما فوقها قلت يف املذكر
  .اثنان وعشرون رجالً، وواحد وعشرون؛ كما كنت قائالً قبل أن تصله بالعشرينوعشرون رجالً، و

فهال بين األحد مع العشرين وما بعد األحد من األعداد؛ كما فعل ذلك خبمسة عشر : فإن قال قائل
  .وحنوه فيجعالن امساً واحداً، كما كان ذلك يف كل عدد قبله
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 األمساء كحضرموت وبعلبك، ال جتد امسني جعال امساً واحداً مما مل يكن هلذا نظري فيما فرط من: قيل له
  .أحدمها إعرابه كإعراب مسلمني وقد تقدم قولنا يف هذا حيث ذكرنا اثين عشر

فإذا صرت إىل العقد الذي بعد العشرين كان حاله فيما جيمع معه من العدد كحال عشرين وكذلك 
  .وكذلك ملا بعده إىل التسعني. تثليث أدىن العقودإعرابه، إال أن اشتقاقه من الثالثة؛ ألن ال

إذا صرت إىل العقد الذي بعدها كان له اسم خارج من هذه األمساء، ألن حمله حمل الثالثني مما قبلها، 
ومل يشتق له من العشرة اسم لئال يلتبس بالعشرين، وألن العقد حقه أن . واألربعني مما قبلها، وحنو ذلك

ألعداد خارجاً من اسم قبله، وأضفته ملا بعده معرفةً كان أو نكرةً؛ كما كنت فاعالً يكون فيما فرط من ا
  .مائة درهم ومائة الدرهم اليت قد عرفت: وذلك قولك. ذلك بالعقد األول

عشرون الدرهم، ألن درمهاً بعد عشرين متييز منفصل من العشرين، واملائة مضافة، : و مل جيز أن تقول
  . مبا يضاف إليهواملضاف يكون معرفةً

الضاربون : العشرون رجالً، والثالثون جاريةً؛ كما تقول: فإذا أردت تعريف عشرين وما كان مثلها قلت
  .زيداً؛ ألن ما بعد التنوين منفصل مما قبله

و املائة اسم ليس التنوين له الزماً؛ ألن حال التنوين ليست حال النون، ألنك تقف على النون وال تقف 
املسلمون والصاحلون، : تقول. ن؛ وألن النون تثبت مع األلف والالم وال يثبت التنوين معهماعلى التنوي
إال أن الذي تضاف . فكانت مائة يف باا كثالثة يف باا. املسلم والصاحلٌ، فتقف على التنوين: وال تقول

ثالثة دراهم، ومائة درهٍم، : تقول. إليه مائة واحد يف معىن مجع، والذي يضاف إليه ثالثة وما أشبهها مجع
والفصل بينهما ما يقع يف الثالثة إىل العشرة من أدىن العدد، وأن املائة كالعشرين وحنوها وإن كانت 

مائة درهٍم ومائة جاريٍة، كما : تقول. وكذلك صار لفظها للمذكر واملؤنث على هيئة واحدة. مضافة
ة عشر، ومخس عشرة؛ ألما جمموعان مما كان كان ذلك يف العشرين وحنوها، ومل يكن هذا يف مخس

  .واقعاً ألدىن العدد

ثالثةٌ : فإن اضطر شاعر فنون، ونصب ما بعده مل جيز أن يقع إال نكرة، ألنه متييز، كما أنه إذا اضطر قال
  : فمن ذلك قول الشاعر. أثواباً

 ذهب اللذاذة والفتاء فقد  إذا عاش الفتى مائتين عاماً

فقد رجع يف اللفظ إىل حال . يف املائتني وإن كان تثنية املائة؛ ألنه مما يلزمها النونفإمنا حسن هذا 
  .ولكن املعىن يوجب فيه اإلضافة. العشرين وما أشبهها

ثالمثائة وأربعمائة، واختيارهم إياه على مائتني ومئات فإمنا ذلك قياس على ما مضى؛ ألن : فأما قوهلم
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عشرون درمهاً، وأحد وعشرون : فقياس هذا قياس قولك. ا بعده فرعاملاضي من العدد هو األصل، وم
ثالثون وما بعدها إىل تسعني مث : فالدرهم مفرد، ألنك إذا قلت. تسعة وعشرون درمهاً: درمهاً إىل قولك

ثالمثائة وأربعمائة؛ ألنك إذا جاوزت : فكذلك تقول. جاوزته صرت إىل عقد ليس لفظه من لفظ ما قبله
ثالثة آالف؛ ألن العدد : ألف، مث تقول: ت إىل عقد خيالف لفظه لفظ ما قبله، وهو قولكتسعمائة صر

  .الذي بعده غري خارج منه

أحد عشر ثوباً إىل العقد : عشرة أثواب، وأحد عشر ألفاً؛ كما تقول: عشرة آالف؛ كما تقول: تقول
  .ثليث وما بعدهعشر مئني، وإحدى عشر مائة لوجب مجعها يف الت: فلو كنت تقول. اآلخر

ثالث مئني وثالث مئات من أجل أنه مضاف؛ فشبهته من جهة اإلضافة ال غري : و إمنا جاز أن تقول
  : قال الشاعر. ثالثة أثواٍب وثالث جواٍر: بقوهلم

  ردائي وجلت عن وجوه األهاتم  مئيٍن للملوك وفى بها ثالث

  : و قال اآلخر

 رتجي مر أربعها أنذا أ و  ثالث مئين قد مررن كوامال

مائة درهم، ومائة جارية، وألف غالم، وألف جارية فال يكون فيه غال هذا؛ ألنه ليس مبرتلة : فأما قولك
ثالثة وما بعدها إىل عشرة وال ثالث عشر؛ ألن الثالث والثالثة على مئني وقع، أو على ألوف، أو غري 

  .ففيهن أقل العدد مما وقعن عليه. ذلك

  . أنه ال يكون ألدىن العدد جماز أحد عشر درمهاً فما فوقو جماز مائة وألف يف

ثالمثائة مث ذكر : فإنه على البدل ألنه ملا قال" و لبثوا يف كهفهم ثالث مائٍة سنني: "فأما قوله عز وجل
مئني أو ثالمثائة لكان على البدل، : أقاموا سنني يا فىت، مث قال: السنني ليعلم ما ذلك العدد؟ و لو قال قائل

    كم مقدار تلك السنني؟ : ليبني

وإمنا جيوز مثله يف . ثالث مائة سنني وهذا خطأ يف الكالم غري جائز: و قد قرأ بعض القراء باإلضافة فقال
الشعر للضرورة، وجوازه يف الشعر أنا حنمله على املعىن؛ ألنه يف املعىن مجاعة وقد جاز يف الشعر أن تفرد 

  :  الكالم دليل على اجلمع فمن ذلك قولهوأنت تريد اجلماعة إذا كان يف

 زمانكم زمن خميص فإن  كلوا في نصف بطنكم تعيشوا

  : و قال آخر

  في حلقكم عظم وقد شجينا  إن تقتلوا اليوم فقد سبينا
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  .شربنا: و ينشد

  : و قال علقمة بن عبدة

 وأما جلدها فصليب فبيض  بها جيف الحسرى فأما عظامها

فليس من هذا؛ ألن السمع " ختم اهللا على قلوم وعلى مسعهم وعلى أبصارهم: "لو أما قوله عز وج
  .مصدر، واملصدر يقع للواحد واجلمع

  : و كذلك قول الشاعر، وهو جرير

ثم لم يحيين قتالنا قتلننا  إن العيون التي في طرفها مرض 

فإن طنب لكم عن شيٍء منه : "وقوله" مث خيرجكم طفالً: "وأما قول اهللا عز وجل. ألن الطرف مصدر
. زيد أحسن الناس ثوباً، وأفره الناس مركباً: فإنه أفرد هذا، ألن خمرجهما خمرج التمييز؛ كما تقول" نفساً

  : وقد قالوا يف قول العباس بن مرداس قولني وهو. وإنه ليحسن ثوباً، ويكثر أمةً وعبداً

  فقد برئت من اإلحن الصدور  أسلموا إنا أخوكم :فقلنا

  .يف حلقكم أي يف حلوقكم: إنا إخوتكم، فوضع الواحد موضع اجلميع، كما قال: أراد: فقال بعضهم

مسلموكم : أخ وأخون، مث حتذف النون وأضاف؛ كما تقول: لفظه لفظ اجلمع من قولك: و قال آخرون
  : أب وأبون، وأخ وأخون؛ كما قال الشاعر: وتقول على ذلك. وصاحلوكم

  بكين وفديننا باألبينا  تبين أصواتنا فلما

  : و قال اآلخر

  و كنت له كشر بني األخينا  لنا فزارة عم سوٍء وكان

إضافة العدد واختالف النحويين فيهباب هذا   

: وبعضهم يقول. أخذت الثالثة الدراهم يا فىت، وأخذت اخلمسة عشر الدرهم: اعلم أن قوماً يقولون

  .وهذا كله خطأ فاحش. رين الدرهم اليت تعرفأخذت اخلمسة العشر الدرهم، وأخذت العش

  .و علة من يقول هذا االعتالل بالرواية، ال أنه يصيب له يف قياس العربية نظرياً

والقياس حاكم بعد أنه ال . فروايةٌ برواية. و مما يبطل هذا القول أن الرواية عن العرب الفصحاء خالفه
جاءين الغالم زيٍد؛ ألن : ال جيوز أن تقول. شتقة من األفعاليضاف ما فيه األلف والالم من غري األمساء امل

  .هذه الدار عبد اهللا، وال أخذت الثوب زيٍد: وكذلك ال تقول. الغالم معرف باإلضافة

هذه : فعلى هذا تقول. و قد اجتمع النحويون على أن هذا ال جيوز، وإمجاعهم حجةٌ على من خالفه منهم
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: هذه ثالثة األثواب، كما تقول: فإن أردت التعريف قلت.  صاحب ثوٍبهذا: ثالثة أبواٍب؛ كما تقول

هذا صاحب األثواب؛ ألن املضاف إمنا يعرفه ما يضاف إليه فيستحيل هذه الثالثة األثواب؛ كما يستحيل 
  : وهذا حمال يف كل وجه، أال ترى أن ذا الرمة ملا أراد التعريف قال. هذا الصاحب األثواب

  هل األزمن الالئي مضين رواجع   عليكمامٍي سالم أمنزلتي

 ثالث األثافي والرسوم البالقع  و هل يرجع التسليم أو يدفع البكا

  : و قال الفرزدق

 دنا فأدرك خمسة األشبار و  ما زال مذ عقدت يداه إزاره

  .فهذا ال جيوز غريه

مبرتلة حضرموت وبعلبك وقايل اخلمسة العشر فيستحيل من غري هذا الوجه، ألن مخسة عشر : و أما قوهلم
  .قال وأيدي سبا، وما أشبه ذلك من االمسني اللذين جيعالن امساً واحداً

ألن الثاين قد صار يف درج . فإذا كان شيء من ذلك نكرة فإن تعريفه أن جتعل األلف والالم يف أوله
  .الكالم األول، فهذا أقبح وأشنع

    

. عشرون: ن وجه ثالث، وهو أن العدد قد أحكم وبني بقولكالعشرون الدرهم فيستحيل م: و أما قوهلم

أخذت : فإن كانت العشرون معلومة قلت. فإمنا حيتاج إىل أن يعلم النوع، فإمنا درهم وما أشبهه للنوع
ولو كان كذلك كان ال . اليت قد عرفت، وليس الدرهم بواحد معلوم مقصوٍد إليه: العشرين درمهاً، أي

كل من جاءين من الرجال إذا : إمنا املعىن.  وكذلك كل رجٍل جاءين فله درهم.معىن له بعد العشرين
الذين جييئونك : كل اثنني جاءاين أكرمهما؛ ألنك تريد: كانوا واحداً واحداً فله درهم، أال تراك تقول

  .كل االثنني أو كل الرجل على هذا الستحال: فلو قلت. اثنني اثنني

ن تبني فساد ما قاله أن يرجع من قبل إىل حقيقة القياس، وال ميض على وينبغي مل. ففساد هذا بني جداً
  .التقليد

ما يضاف من األعداد المنونةباب هذا   

هذه عشروك، : فتقول. اعلم أنك إذا أضفت عدداً حذفت منه النون والتنوين، أي ذلك كان فيه
  .وثالثوك، وأربعوك، ورأيت ثالثيك، وأربعيك

  .و هذه مائتك، وألفك
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هذه ثالثتك وثالثوك، : وإن كان عدداً يف موضعه قلت. هذه ثالثةٌ وثالثوك إذا مسيت ا رجالً: تقولو 
  .هذا غالمك وجاريتك، وكذا سبيل كل معطوف: كما تقول

هذه ثالثة أثوابك، وهذه ثالثة أثواب القوم، ال يكون إال ذلك، ألن املضاف ينكر حىت يعرفه ما : و تقول
  .بعده أو ينكره

تقدر حذف ما فيه من التنوين يف . هذه مائة درمهك، وألف دينارك، وهذه مخسة عشرك: ذلك تقولو ك
هن حواج بيت اهللا إذا نويت التنوين، وهن حواج بيت اهللا إذا نويت طرحه؛ ألن : النية، كما تقول

 كما قال فإمنا يقع التنوين يف النية، وخيرج خمرج هذا ضارب زيداً وضارب زيٍد،. فواعل ال ينصرف
  : الشاعر

  طوالع نجداً فاضت العين تدمع  أم سرباٍح غدت في ظعائن إذا

  : و قال آخر

  أجب الظهر ليس له سنام  نأخذ بعده بذناب عيش و

  .و من مل يرد التنوين خفض يف هذين البيتني وما أشبههما

ك فتدعه مفتوحاً على هذه أربعة عشرك، ومخسة عشر: و اعلم أن القياس وأكثر كالم العرب أن تقول
  .هذه أربعة عشر، ومخسة عشر: قولك

: وهم قليل، وله وجيه من القياس. هذه أربعة عشرك، ومررت بأربعة عشرك: و قوم من العرب يقولون

: ذهب أمس مبا فيه، وذهب أمسك مبا فيه، وتقول: وهو أن ترده باإلضافة إىل اإلعراب، كما أنك تقول

  .من قبلك فهذا مذهبهم: أضفت قلتجئت من قبل يا فىت، فإذا 

  .وما مل ترده النكرة إىل أصله مل ترده اإلضافة. و إمنا كان القياس املذهب األول؛ ألن مخسة عشر نكرة

ولو جعلتهن نكرات لرجعن إىل اإلعراب؛ كما رجعن إليه يف اإلضافة . أما أمس وقبل وحنومها فمعارف
  .واأللف والالم

أوالً وآخراً؛ أال ترى أنك : على النكرة، على مثل قولك" ر من قبٍل ومن بعدهللا األم: "و على هذا قرئ
يا عبد اهللا فترده النكرة : يا رجالً أقبل، كما تقول: فإذا جعلته نكرة قلت. يا زيد أقبل: تقول يف النداء

فلو . أةجاءين اخلمسة عشر رجالً، واخلمس عشرة امر: إىل اإلعراب؛ كما ترده اإلضافة؛ أال تراك تقول
  .وإمنا أجاز سيبويه الضم على بعٍد. كانت اإلضافة ترده إىل اإلعراب لرددته األلف والالم

فغري جائز عندنا البتة؛ ألن . مررت بالقوم مخستهم: مررت بالقوم مخسة عشرهم، كما تقول: فأما قولك
 يكن إال نكرة، وليس مخسة عشر رجالً، ومل: ما بعد مخسة عشر إذا كان عدداً مل يكن إال مفرداً؛ حنو
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وعلى هذا . مبرتلة مخسة وستة وباما إىل العشر؛ وذلك أن الثالثة إىل العشرة مضاف إىل املعرفة والنكرة
  .أخذت عشرين درمهاً وثالثيه ألن الذي تبني به النوع ال يكون معرفةً مضمرةً وال مظهرةً: ال نقول

اشتقاقك للعدد اسم الفاعلباب هذا   

  كقولك 

  اني اثنين، وثالث ثالثة، ورابع أربعة هذا ث

إذ أخرجه الذين : "أحد اثنني؛ كما قال اهللا عز وجل: هذا ثاين اثنني، فمعىن هذا: اعلم أنك إذا قلت
هذا : فإن قلت: على هذا" لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة: "عز وجل: وقال" كفروا ثاين اثنني

وكذلك هذا . هذا الذي جاء إىل اثنني فثلثهما فمعناه الفعل: إمنا معناه. ثالث اثنني فعلى غري هذا الوجه
ما يكون من : "وعلى هذا قوله عز وجل. أنه ربعهم، وثلثهم: ورابع ثالثةٌ يا فىت، ألن معناه. رابع ثالثة

 سيقولون ثالثةٌ رابعهم: "ومثله قوله عز وجل". جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم

  ".كلبهم

    

  .أحد ثالثة وأحد أربعة: و تلك األوىل ال جيوز أن تنصب ا؛ ألن املعىن

أربعة : هذا رابع أربعة إذا كان هو وثالث نسوة؛ ألنه قد دخل معهن فقلت: فتقول على هذا القول
  .بالتذكري؛ ألنه إذا اجتمع مذكر ومؤنث جعل الكالم على التذكري؛ ألنه األصل

. هذا ضارب ثالث: هذا رابع ثالث يا فىت؛ ألنه مل يدخل معهن وإمنا مثاله:  اآلخرو تقول على القول

  .فعلى هذا فأجر هذا الباب

أحد : هذا ثالث ثالثٍة ورابع أربعٍة، أي: فإذا جاوز العقد األول فإن القياس على املذهب األول وهو
ولكن العرب .  عشرهذا حادي عشر أحد عشر، وخامس عشر مخسة: ثالثة وأحد أربعة أن تقول

فريفعون األول . هذا حادي أحد عشر، وخامس مخسة عشر: تستثقل إضافته على التمام لطوله فيقولون
  .وينصبونه مبا ينصبه، وخيفضونه مبا خيفضه؛ ألنه معرب. مبا يرفعه

 عشر وإمنا شبه مخسة. و إمنا منعهم من بنائه أن ثالثة أمساٍء ال جتعل امساً واحداً يف غري اإلضافة
  .حبضرموت، وبين ملا ذكرنا من إزالته عن موضعه

هذا خامس وسادس بنيته على الفتح؛ ألما : هذا حادي عشر وخامس عشر، كما تقول: فإن قلت
  .فعلى هذا القياس جيري هذا العدد. فحاهلما كحال مخسة عشر وحنوه. امسان
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هذا : فإن النحويني كانوا يقولون. ربعةًهذا رابع من ثالثةً وخامس أ: فإن قلت على قياس قول من قال
هذا رابع ثالث عشرة، إذا : خامس أربعة عشر، وهذه خامسةٌ أربع عشرة، ويقيسون هذا أمجع، ويقولون

فهذا قول النحويني . هذا رابع ثالث،و خامس أربع: كن نساًء، فصرن به أربعة عشر، كما تقول
رابع ثالثةً فإمنا جتريه جمرى : صواباً؛ وذلك ألنك إذا قلتاملتقدمني، وكان أبو احلسن األخفش ال يراه 

كانوا ثالثة فربعهم، وكانوا مخسة فسدسهم، وال جيوز أن تبين فاعالً : ضارب وحنوه، ألنك كنت تقول
  .خامس عشر أربعة عشر: من مخسة وعشرة مجيعاً؛ ألن األصل

  .و القياس عندي ما قال، وهو قول املازين

ن فما بعدها مل تنب منه فاعالً؛ ألنه يلتبس مبا قبله؛ ألنه جييء على لفظ العشرين، فإذا بلغت العشري
  .والثالثون على لفظ الثالثة، وهكذا إىل التسعني

إذا . وكانوا تسعمائة فألفتهم. إذا جعلتهم مائة: كانوا تسعة وتسعني فأمأيتهم: فإذا بلغت املائة قلت
أول حي آلف مع رسول "كل ذلك يقال وجاء يف احلديث . لتهمأفع: إذا أردت. فعلتهم، وآلفتهم: أردت

  ".اهللا صلى اهللا عليه وسلم جهينة، وقد آلفت معه بنو سليم بعد

  : قال جبري بن زهري

  و سبٍع من بني عثمان وافي  بألٍف من سليٍم صبحناهم

  .و بنو عثمان بن عمرو بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر هم مزينة

اف إليه من العدة من األجناسما يضباب هذا   

  وما يمتنع من اإلضافة 

عندي ثالثة أمجاٍل، وأربع : وذلك قولك. اعلم أنه كل ما كان امساً غري نعت فإضافة العدد إليه جيدة
  .أينٍق، ومخسة دراهم، وثالثة أنفٍس

عندي ثالثة : وذلك قولك. فإن كان نعتاً قبح ذلك فيه، إال أن يكون مضارعاً لالسم، واقعاً موقعه
وثالثة رجاٍل كرام، . ثالثة رجاٍل قرشيني: قرشيني، وأربعة كراٍم، ومخسة ظرفاء هذا قبيح حىت تقول

: كما قال اهللا عز وجل. جاءين ثالثة أمثالك، وأربعة أشباه زيد: فأما املضارع لألمساء فنحو. وحنو ذلك

فهذه القراءة املختارة عند أهل اللغة، ". افله عشر أمثاهل: "وقد قرئ" من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا"
  .واليت بدأنا ا حسنةٌ مجيلة

فإن كان الذي يقع عليه العدد امساً جلنس من غري اآلدميني مل يالقه العدد إال حبرف اإلضافة، وكان جمازه 
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واجلمال اجلمال تسري، : التأنيث، ألن فعله ومجعه على ذلك، إذ كان معناه اجلماعة، أال ترى أنك تقول
وعلى هذا جيمع؛ ". رب إن أضللن كثرياً من الناس: "يسرن؛ كما قال اهللا عز وجل عند ذكر األصنام

  .محام ومحامات، وسرادق وسرادقات: كما تقول

هم يضربون زيداً، : تقول. فأما اآلدميون فإن املذكر منهم جيري على مجعه التذكري، ألن فعله على ذلك
هم الرجال، وال يقع مثل هذا : مسلمون ومنطلقون، وحنوه، وعلى هذا تقول: وينطلقون، فلذلك تقول

  .إال مال يعقل

فأما هم فال . هي اجلمال: صلح على إرادتك هي مجاعة الرجال، كما تقول. هي الرجال: فإن قلت
  .يكون إال ملا يعقل

    

: وتقول.  من الغنمعندي ثالثٌ من اإلبل، وثالثٌ: فإذا أضفت إىل اسم جنس من غري اآلدميني قلت

ذكور بعد : عندي ثالثٌ من الغنم ذكور وثالثٌ من الشاء ذكور، وكذلك ما أشبه هذا، ألنك إمنا قلت
عندي : وتقول. أبيلة وغنيمة: أال ترى أنك إذا حقرت اإلبل والغنم قلت. أن أجريت يف امسه التأنيث

 من اإلبل، ومن الشاء، بعد أن جرى فيه :ثالثة ذكور من الشاء، وثالثة ذكور من اإلبل ألنك إمنا قلت
من النساء؛ ألنك أجريت عليه التذكري أوالً على : عندي ثالثة أشخص، مث تقول: التذكري؛ كما تقول

  .لفظه، مث بينت بعد ما تعين

وعلى . أما التذكري فإذا عنيت بالنفس املذكر. ثالث أنفٍس: عندي ثالثة أنفس، وإن شئت قلت: و تقول
عندي ثالث أنفٍس؛ ألا على اللفظ تصغر : عندي نفس واحد، وإن أردت لفظها قلت: هذا تقول

أن تقول نفس يا حسرتا : "وقال عز وجل" يا أيتها النفس املطمئنة: "وعلى هذا قوله عز وجل. نفيسة
بلى قد جاءتك آيايت فكذبت ا واستكربت : "، وقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم"على ما فرطت

  ".كل نفٍس ذائقة املوت: "على خماطبة النفس، وقال" وكنت

  .ثالثة أفراٍس وثالث أفراٍس، ألن الفرس يقع على الذكر واألنثى: و تقول

هذه عني القوم وأنت تعين الرجل بعينه، فألنك وضعته موضع العني بعينها، فأقمته ذلك : فأما قولك
ما أنت إال رجيل، : فإمنا هذا مبرتلة قولك للمرأة. عيني: ولو مسيت رجالً عيناً لقلت يف تصغريه. املقام

فقس ما ورد عليك من هذا تصب إن شاء . ما أنت إال مريئة؛ ألنك تقصد قصد الشيء بعينه: وللرجل
  .اهللا

فأما تسميتهم الرجل عيينة أذينة فإمنا مسوا ما بعد أن صغرتا يف موضعهما، ولو مسيت الرجل أذناً، مث 
  .اعلمأذين ف: صغرت لقلت
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  هذا باب الجمع لما يكون من األجناس على فعلة

اعلم أنه ما كان من ذلك امساً فإنك إذا مجعته باأللف والتاء حركت أوسطه، لتكون احلركة عوضاً من 
جفنات، ويف : طلحات، ويف جفنة: اهلاء احملذوفة، وتكون فرقاً بني االسم والنعت؛ وذلك قولك يف طلحة

  .ع هذا البابصفحات، وكذلك مجي: صفحة

  : قال الشاعر

 أسيافنا يقطرن من نجدٍة دما و  لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى

  : و قال اآلخر

  بسجستان طلحة الطلحات  اهللا أعظماً دفنوها نضر

  .فهذا إمنا يكون يف املفتوح على هذه اهليئة الواحدة، ألن الفتح أخف احلركات

فعالت، وأتبعت الضمة الضمة؛ كما أتبعت : إن شئت قلت:  أوجهفإن كان االسم على فعلة ففيه ثالثة
  .الفتحة الفتحة

  .و إن شئت مجعته على فعالت، فأبدلت من الضمة الفتحة خلفتها

و : "قال اهللا عز وجل. رسل: عضد؛ ويف رسل: فعالت؛ كما تقول يف عضد: و إن شئت أسكنت فقلت
  :  الشاعروقال. وواحدها خطوة". ال تتبعوا خطوات الشيطان

  على موطٍن ال نخلط الجد بالهزل  لما رأونا بادياً ركباتنا و

يف الظلمات، والظلمات، : "وذلك قوله. وهذه اآلية تقرأ على األوجه الثالثة. ركباتنا وركباتنا: ينشدون
  ".والظلمات

  .و ما كان على فعلة ففيه ثالثة أوجه

  .فعالت تتبع الكسرة الكسرة: أحدها

  .فتبدل الفتحة من الكسرة، كما أبدلتها من الضمة. فعالت: تو إن شئت قل

فخذ؛ الستثقال الكسرة، وذلك : إبل، ويف فخذ: فعالت، وأسكنت؛ كما قلت يف إبٍل: و إن شئت قلت
سدرات، : سدرات وقربات، ويف اإلسكان: فإن استثقلت قلت. قولك سدرة وسدرات، وقربة وقربات

  .وقربات

ضخمة، وضخمات، : تكون إال ساكنة، للفصل بني االسم والنعت؛ وذلك قولكو أما النعوت فإا ال 
  .وعبلة وعبالت، وخدلة وخدالت

  .العبالت فإمنا قصدوا إىل عبلة وهو اسم: و أما قوهلم يف بين أمية األصغر
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ذ إ. امرأة ربعة، ورجل ربعة فألنه جيري عندهم جمرى االسم: ربعات يف قوهلم: و أما قوهلم يف مجع ربعة
فرس للذكر واألنثى كذلك إنسان وبعري، يقع : مبرتلة قولك. صار يقع للمؤنث واملذكر على لفظ واحد

كما أن ربعة يف اللفظ مؤنث وهو يقع على املذكر . على املذكر واملؤنث وإن كان يف اللفظ مذكراً
وناقة جيري . رجلومجل جيري جمرى . إنسان: فبعري يقع عليهما وجمازه يف اإلبل جماز قولك. واملؤنث

  .جمرى امرأة

  : و أنشدين الزيادي عن األصمعي ألعرايب

  عرق الزجاجة واكف المعصار  تشتري لبن البعير وعندنا ال

جلبات على : جلبة وجلبة، وإمنا قالوا: أم يقولون. شاة جلبة، وشاٌء جلبات فزعم سيبويه: و أما قوهلم
  .قوهلم جلبة

    

ولو أسكنه مسكن على أنه . ال يلتبس باملذكر؛ ألنه ال يكون إال يف اإلناثبل حرك، ألنه : و قال قوم
  .صفة كان مصيباً

  : أنشدوا لذي الرمة. و قد جاء يف األمساء باإلسكان يف فعلة

  و رفضات الهوى في المفاصل

  .و هو مجع رفضة

ما جاء من هذا في ذوات الياء والواوباب هذا   

  التي ياءتهن وواوتهن المات 

: قشوات، كما تقول يف فعلة؛ حنو: غزوات، ويف قشوة: رميات، ويف غزوة: ذلك قولك يف رميةو 

فجرى . حصيات وقنوات؛ ألنك لو حذفت اللتقاء الساكنني اللتبس بفعال من غري املعتل. حصاة وقتاة
اء هاهنا جمرى غزواً ورمياً؛ ألنك لو أحلقت ألف غزا وألف رمى ألف التثنية للزمك احلذف اللتق

فلما كان هذا على ما ذكرت لك مل . غزا ورمى: الساكنني فالتبس االثنان بالواحد، فكنت تقول لالثنني
  .حيذف

  .فأما ما كانت الياء والواو منه يف موضع العني فإن فيه اختالفاً

: جوزاٍت، ويف لوزة: بيضات، ويف جوزة: أما األقيس واألكثر يف لغات مجيع العرب فأن تقول يف بيضة

  .وزاتل
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جوزات، وبيضات، ولوزات على منهاج غري املعتل، وال يقلبون : و أما هذيل بن مدركة خاصةً فيقولون
  .واحدةً منهما ألفاً

أليس حق الواو والياء إذا كانت كل واحدة منهما يف موضع حركة أن تقلب ألفاً إذا كان ما : فيقال
  .قبلها مفتوحاً؟

الياء وهذه الواو، ألن الباب وقع امساً متحركاً أحلق املعتل إمنا حركت هذه : فيقول من حيتج عنهم
لئال يلتبس . بالصحيح؛ لئال يلتبس النعت باملنعوت أجري هذا الباب يف ترك القلب جمرى خونة وحوكة

فصح هذا ألن أصله السكون؛ كما صح . دارات، وقارات: دارة، وقارة إذا قلت: مبا أصله فعلة، حنو
  .، وصيد؛ ألن أصل الفعل افعلالعور، والصيد، وعور

و اعلم أنه ما كان من هذا مضموم األول مما واوه أو ياؤه الم أو مكسور األول فله أحكام نذكرها 
  .مفسرةً إن شاء اهللا

: ومن قال. رشوات، وغدوات: غدوة ورشوة فإنك تقول فيه: حنو: أما ما كان من الواو مضموم األول

  .رشوات، وغدوات: ظلمات قال: الومن ق. رشوات وغدوات: ظلمات قال

غدوة فإنه ال جيوز له أن يقول فيه ما قال يف سدرات، : رشوة فيكسر أوله ويقول: و من كان يقول
ولكنه يسكن إن شاء، ويفتح إن . وكسرات؛ ألنه يلزمه قلب الواو ياًء، فتلتبس بنات الواو ببنات الياء

  .رشوات، ورشوات: شاء، فيقول

ظلمات؛ ألنه يلزمه : مدية فإنه ال جيوز له مجعها على منهاج قوله: ومن قال. شبههاو كذلك عدوة وما أ
  .مديات، وإن شاء فتح: ولكن يسكن إن شاء فيقول. قلب الياء واواً

  .فهذا العارض الذي يدخل يف بنات الواو والياء

  .و جمرى الباب وأصله ما ذكرت لك

الجمع لما كان على ثالثة أحرفباب هذا   

كلب :  كان من غري املعتل على فعٍل فإن بابه يف أدىن العدد أن جيمع على أفعل؛ وذلك قولكأما ما
كالب، : وذلك قولك: فإن جاوزت إىل الكثري خرج إىل فعال، أو فعول. وأكلب وفلس وأفلس

  .فهذا هو الباب. وكعاب، وفراخ، وفروخ، وفلوس

  : خ؛ كما قال الشاعرفرد وأفراد، وفرخ وأفرا: فأما ما جاء على أفعال فنحو

  حمر الحواصل ال ماء وال شجر  تقول ألفراٍخ بذي طلٍح ماذا

  : و زند وأزناد؛ كما قال الشاعر
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 زندك أثقب أزنادها و  خيرهم إذا اصطلحوا وجدت

  .فمشبه بغريه، خارج عن بابه

  .فقع وفقعة، وجبٍء وجبأة: و كذلك ما كان على فعلة؛ حنو

  .حجل وحجالن، ورأل ورئالن: ن؛ حنوو كذلك ما كان على فعال

  .ظهر وظهران، وبطن وبطنان: و ما كان على فعالن؛ حنو

و سنذكر مل جاز أن جييء على هذه األبنية اخلارجة عن األصل عند ذكرنا النعوت إن شاء اهللا؟ و ما 
  .جذع وأجذاع، وعدل وأعدال، وبئر وأبآر: كان على فعٍل فإن أدىن العدد فيه أفعال؛ حنو

وقد جتيء . لص ولصوص، وجذع وجذوع، ومحل ومحول: إذا جاوزت أدىن العدد فبابه فعول؛ حنوف
  .بئار، وذئاب: على فعال، ألا أخت فعول؛ حنو

وهو نظري ما جاء من فعل على . ذئب وأذؤب، فداخل على باب فعٍل: و أما ما جييء على أفعل؛ حنو
  .أفعال

  .إمنا هو مبرتلة ظهران. و كذلك ذؤبان

  .كل ذلك خارج عن بابه. إمنا هو مبرتلة فقعة. حسل وحسلة:  قولكو

قفل وأقفال، وجند وأجناد، وجحر : و ما كان من هذا على فعٍل فأدىن العدد فيه أفعال، وذلك حنو
  : وأجحار؛ كما قال

  إلى أجحارهن من الصقيع  كرام حين تنكفت األفاعي

    

  . جنود، وخروج:فإذا جاوزت أدىن العدد فبابه فعول، حنو

خف وخفاف، وقف : و املضعف جييء على فعال؛ ألم يكرهون التضعيف والضم، وذلك قولك
. وأما ما جاء منه مثل جحر وجحرة، وحب وحببة فبمرتلة فقعة يف بابه، وحسلة يف بابه. وقفاف

  .وسنذكر كل ما خرج من شيٍء من هذه األبواب عن أصله إن شاء اهللا

عل من بنات الياء والواو، فإنه إذا أريد أدىن العدد مجع على أفعال كراهيةً للضم يف الواو أما ما كان من ف
بيت وأبيات، وشيخ : ثوب وأثواب، وسوط وأسواط والياء حنو: والياء لو قلت أفعل وذلك قولك

  .وأشياخ، وقيد وأقياد

جل الضمة والواو؛ وذلك فإذا جاوزت أدىن العدد كانت بنات الواو على فعال كراهيةً ل فعول من أ
  .سوط وسياط وحوض وحياض، وثوب وثياب: قولك
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و كانت بنات الياء على فعول؛ لئال تلتبس إحدامها باألخرى، وكانت الضمة مع الياء أخف؛ وذلك 
  .بيت وبيوت، وشيخ وشيوخ، وقيد وقيود: قولك

  : لى الباب كما قال الشاعرأعني فإنه جاء على األصل مثل كلب وأكلب وأعيانٌ ع: فأما قوهلم يف عني

  دالص كأعيان الجراد المنظم  لكنما أغدو علي مفاضةٌ و

  : و قال اآلخر

 يملن بأجياد وأعيان حتى  فقد أروع قلوب الغانيات به

  : و إذا اضطر شاعر جاز أن يقول يف مجيع هذا أفعل ألنه األصل، كما قال الشاعر

  لكل عيش قد لبست أثوباً

مجل وأمجال وقتب وأقتاب، وصنم وأصنام، : الصحيح على فعٍل فإن باب مجعه أفعالٌ؛ حنوو ما كان من 
  : وأسد وآساد، قال الشاعر

  آساد غيٍل حين ال مناص

: مجال، وجييء على فعالن؛ حنو: أسود، وكذلك فعال؛ حنو: فهذا باب مجعه؛ وقد جييء على فعول؛ حنو

  : قال الشاعر. أجبل وأزمن: خرب وخربان؛ وعلى أفعل؛ حنو

  و باسم أوديٍة عن ذكر واديها  ألكني بأجباٍل عن اجبلها إني

  : و قال اآلخر

  هل األزمن الالئي مضين، رواجع  مي سالم عليكما أمنزلتي

ورل : وكذلك فعالن كقولك. محل ومحالن: فيخرج إىل ضروب من اجلمع منها فعالن كقولك
  .وورالن

  .نا بهفأما الباب واألصل فما صدر

كتف وأكتاف، وفخذ : ألنه كفعل يف الوزن وإن خالفه يف حركة الثاين؛ حنو. و كذلك فعلٌ بابه أفعال
  .وأفخاذ وكبد وأكباد

  .وهو أقل من فعل فاألصل ألزم. كبود، وكروش: و خترج إىل فعول؛ حنو

ال وسبع عضد وأعضاد، وعجز وأعجاز، وخيرج إىل فعال؛ حنو رجل ورج: و يكون كذلك فعلٌ؛ حنو
  .مجال، وحنوه: وسباع؛ كما قالوا

  .رجلة: لقوهلم يف أدىن العدد. أرجال: و مل يقولوا

  .و من كالمهم االستغناء عن الشيء بالشيء حىت يكون املستغىن عنه مسقطاً
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  .أسباع ألنه األصل: أرجال، ويف سبع: و لو احتاج شاعر جلاز أن يقول يف رجل

  .فال يكون مجع غريه. أرسان، وأقتاب: ل فيشركه فيه األكثر؛ كما تقولو قد يكون البناء يف األصل لألق

  .شسوع، وسباع، فيكون لكل األعداد: و قد يكون البناء لألكثر فيشركه لألقل؛ كما تقول

و إمنا اختلف اجلمع ألا أمساء، فيقع االختالف يف مجعها كاالختالف يف أفرادها، إال أنا ذكرنا الباب 
  .زم طريقةً واحدة والسبب يف اختالف ما فارقهالندل على ما يل

ضلع : و يكون على فعٍل فيلزمه أفعال، ألنه يف الوزن مبرتلة ما قبله وإن اختلفت احلركات؛ وذلك قوله
  .وهذا قليل جداً. وأضالع، وعنب وأعناب

  .ضلع وضلوع: أسود، ومنور؛ وذلك قولك: و قد خرج إىل فعول، كما قالوا

  .أضلع: أزمن، وأجبلٌ، وذلك قولك:  كما جاءو يكون على أفعل،

عنق وأعناق، وطنب : فأما ما كان على فعٍل فإنه مما يلزمه أفعال، وال يكاد جياوزها؛ وذلك قولك
  .وأطناب، وأذن وآذان

فرس ورد، وخيل ورد، : و قد جييء من األبنية املتحركة والساكنة من الثالثة مجع على فعل، وذلك قولك
جلعلنا ملن يكفر : "سقف وسقف وإن شئت حركت؛ كما قال اهللا عز وجل:  ثط وتقولورجل ثط وقوم

ال أعرف : ويقول" فرهن مقبوضةٌ"رهن ورهن وكان أبو عمرو يقرؤها : وقالوا". بالرمحن لبيوم سقفاً
  . فيهاغلقت الرهان مبا: ومن كالم العرب املأثور". فرهانٌ مقبوضةٌ"الرهان إال يف اخليل، وقد قرأ غريه 

  : أسد ومنر، قال الشاعر: و قالوا

  فيها عيائيل أسود ونمر

  .إبل وآبال، وإطل وآطال: قالوا. فأما فعلٌ فلم يأت منه إال القليل

    

فهذا حكم املتحركة من الثالثة إال فعال فإن له حنواً آخر خلروجه عن مجيع املتحركات وأنه ما عدل عن 
  .فاعل فإليه يعدل، فله حنو آخر

وكذلك فعل ال يكون يف األمساء، إمنا . فعل فإنه ليس يف شيء من الكالم: أما غري هذا من األبنية، حنوف
رد، : إال أن تكون ساكن الوسط؛ حنو. ضرب وقتل: هو بناء خمتص به الفعل الذي مل يسم فاعله حنو

  .فهو مبرتلة كر، وفيل، وما أشبه ذلك. وقيل

هذا . صرد، وصردان، ونغر ونغران، وجعل وجعالن:  فعالن؛ وذلك قولكفأما فعلٌ فإن مجعه الالزم له
  .بابه
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. شبه بسائر املتحركات من الثالثة، وذلك ربع وأرباع، وهبع وأهباع. و قد جاء منه شيء على أفعال

فهذا الذي ذكرت لك من اختالف اجلمع بعد لزوم الشيء لبابه إذ كان جمازه جماز األمساء، وكانت 
  .ى ضروب من األبنيةاألمساء عل

: باب، ودار، وقاع، وتاج فإن أدىن العدد يف ذلك أن تقول فيه: و أما ما كان من املعتل متحركاً، حنو

: فأما دار فإم استغنوا بقوهلم. باب وأبواب، وتاج وأتواج، وجار وأجوار، وقاع وأقواع: أفعال حنو

: نث يقع على هذا الوزن يف اجلمع، أال تراهم قالواواملؤ. أفعال ألما ألدىن العدد: أدور عن أن يقولوا

ألسنة، ومن أنثها : ومن ذكر اللسان قال. ذراع وأذرع، وكراع وأكرع، ومشال وأمشل، ولسان وألسن
  : ألسن وكذلك نار وأنور، قال الشاعر: قال

 مصابيح شبت بالعشاء وأنور  فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت

فهذا . نار ونريان، وقاع وقيعان، وتاج وتيجان:  بابه فعالن؛ وذلك قولكفإذا جاوزت أدىن العدد فإن
  .األصل، وما دخل بعد فعلى جهة التشبيه الذي وصفت لك

شكاعى واحدة وشكاعى كثري، ومى : الفلك للواحد والفلك للجميع فإنه ليس من قوهلم: و أما قوهلم
ا جيمعون ما كان على فعل لكثرة اشتراكهما ولكنهم جيمعون ما كان على فعل كم. واحدة ومى كثري

  .ويلتقيان يف أمور كثرية. قلفة، وقلفة، وصلعة وصلعة: أال تراهم يقولون

  .أقفال: أفالك؛ كما تقول يف قفل: آساد، قال يف فلك: يف أسد: فمن قال

: قولكونظري هذا مما عدده أربعة أحرف . فلك: أسد، لزمه أن يقول يف مجع فلك: و من قال يف أسد

أفعلة : دالص للواحد ودالص للجمع، وهجان للواحد وهجان للجمع وذاك ألنه إذا قال يف مجع فعيل
مداد وأمدة، وزمام : فيقول على هذا. رغيف وأرغفة، وجريب وأجربة: قال يف مجع فعال أفعلة، حنو

  .وأزمة، وعقال وأعقلة

دالص، ويف : مه أن يقول يف دالصكرمي وكرام، وظريف وظراف لز: فعال حنو: فإذا قال يف فعيل
: ويدلك على أنه ليس كمثل شكاعى واحدة وشكاعى مجع قوهلم. هجان، هجان، إذا أراد اجلمع

  : قال الشاعر. دالصان، وهجانان

  قليٌل وما لومي أخي من شماليا  ألم تعلما أن المالمة نفعها

  : وقال اآلخر. فجمع فعاالً على فعال. من مشائلي: يريد

  و أن ليس إهداء الخنا من شماليا  الشتم أني قد أصابوا كريمتي أبى
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  .وإمنا الباب ما صدرنا به يف مجيع ذلك. فهذا ما ذكرت لك من لواحق اجلمع

برة وبر، : و اعلم أن هذه املخلوقات أجناس، وباا أال يكون بني واحدها ومجعها إال اهلاء؛ وذلك قولك
ك مسكة ومسك، وبقرة وبقر، وطلحة وطلح، وشجرة وشجر، وشعرية شعري وحصاة وحصى، وكذل

  .وخنلة وخنل

  .فإن كان مما يعمله الناس مل جير هذا ارى، ال يقع مثل هذا يف جفنة، وصحفة، وقصعة

ولكن شبه للوزن . فالباب ما ذكرت لك. سدر ودرر: و قد يقولون يف مثل سدرة وسدر، ودرة ودر
  : شاعرقال ال. بظلمة وظلم، وكسرة وكسر

  في نسوة كن قبلها دررا  درةٌ منعمةٌ كأنها

  : و كذلك تومة وتوم، وإن مل يكن مرئياً حمدوداً بالبصر،قال الشاعر

 ساعةً ويهب ساعا فيخبو  و كنا كالحريق أصاب غاباً

جعثن، جعثنةٌ و: تقول فيما كان بغري زوائد. و األربعة يف هذا مبرتلة الثالثة، زوائد كانت أو بغري زوائد
  .ومخخمة ومخخم، وقلقلة وقلقل

  .شعرية وشعري، وقبيلة وقبيل، وما ذكرت لك من قليل هذا يدل على كثري: و يف الزوائد؛ حنو

ما يجمع مما عدة حروفه أربعةباب هذا   

وجريب وأجربة، . قفيز وأقفزة: أما ما كان من ذلك على فعيل فإن أدىن العدد أفعلة وذلك قولك
ورغيف . قضيب وقضب: ذا جاوزت أدىن العدد فإنه جييء على فعل وعلى فعالن حنوفإ. ورغيف وأرغفة

  .رغفان وكثبان وقضبان فهذا بابه: ورغف، وكثيب وكثب ويقال أيضاً

    

نصيب وأنصباء، وصديق وأصدقاء؛ ألنه جيري جمرى : و قد تكون األمساء من هذا على أفعالء؛ حنو
  .األمساء،ومخيس وأمخساء

فاً أو معتالً فهو جيري على أفعالء أيضاً؛ كراهية أن تعتور احلركات حروف اللني، أو فإن كان مضاع
  .يذهب التشديد فيها فيضاعف احلرف وإمنا وقع اإلدغام ختفيفاً

  .هذا رجل حديد: شديد وأشداء، وعزيز وأعزاء، وحديد وأحداء، من قولك: فاملضاعف حنو

  .و يكون الوصف يف ذلك كاالسم

  .نيب وأنبياء، وشقي وأشقياء، وغين وأغنياء، وتقي وأتقياء: لواو والياء فنحوو أما ذوات ا
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كرمي كرماء، : نبئاء؛ ألن فعيالً إذا كان نعتاً فمن أبواب مجعه فعالء؛ حنو: نىبء فاعلم قال: و من قال
  : قال الشاعر. وظريف وظرفاء، وجليس وجلساء

  ل هداكابالحق كل هدى السبي  خاتم النبئاء إنك مرسٌل يا

  .كرمي وكرام، وظريف وظراف، وطويل وطوال: و يكون من مجعه فعال، حنو

ولكنه . فليس من أصل الباب. ظليم وظلمان وقضيب وقضبان: فأما ما مجع يف األمساء على فعالن فنحو
طويل : تقول. على ما ذكرت لك وأخرجهم إىل ذلك أنه يف معىن فعال، ألما يقعان لشيٍء واحد

  : قال الشاعر. وخفيف وخفاف، وسريع وسراعوطوال، 

 به سلهبةٌ سراعه تعدو  أين دريد وهو ذو براعه

  .و ثوب رقيق ورقاق، وهذا أكثر من أن حيصى

. وكذلك كل ما كان على أربعة أحرف وثالثه حرف لٍني. و مجع فعاٍل يف أدىن العدد كجمع فعيل

  .غربان، وعقبان: فإذا أردت الكثري قلت. غراب وأغربة، وذباب وأذبة

غلمة؛ ألما ألدىن العدد، وجمازمها واحد إال أنك حذفت : أغلمة بقوهلم: فأما غالم فيستغىن أن يقال فيه
صبية، : ولو قلت. أغيلمة، وكذلك صبية: الزيادة، فإذا حقرت غلمة فاألجود أن ترده إىل بنائه فتقول

  : كما قال الشاعر. وغليمة على اللفظ كان جيداً حسناً

  ما إن عدا أكبرهم أن زكا  على الدخان رمكا صبيةٌ

  .إذا درج: زك زكيكا: يقال

: ولكن باب مجع فعال يف العدد لكثري فعالن، كما أن باب مجع فعيٍل فعالن. زقاق وزقاق: و قد قيل

فباب فعيل يف األمساء على . ظليم وظلمان، وقضيب وقضبان، فأدخل كل واحد منهما على صاحبه: حنو
  .ا وصفت لكم

جدد وسرر، يف مجع جديد : فأما قوهلم. و قد جييء على فعل؛ كما ذكرت لك قضب، ورغف، وكثب
  .وإمنا فتح لكراهة التضعيف مع الضمة. وسرير فإن األصل والباب جدد، وسرر

، ألا و اعلم أن فعاالً، وفعاالً، وفعاالً، وفعيالً، وفعوالً ترجع يف اجلمع يف أدىن العدد إىل شيٍء واحد
. قذال وأقذلة، وغزال، وأغزلة: مستويةٌ يف أا من الثالثة، وأن ثالثها حرف لني، أال ترى أنك تقول

: وتقول يف عمود. قذل، كما تقول جرب، وكثب: غربان وتقول: غزالن؛ كما تقول يف غراب:وتقول

. الستغناء عنه بغريهفإن ترك منه شيء ما فل. فمجرى هذا كله واحد. رسل: أعمدة، وعمد، ويف رسول

  .فإن جاء منه شيء على غري املنهاج الذي وصفت لك فعلى تسمية اجلمع الذي ذكرنا
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  .عمود وعمد، وأدمي وأدم، وأفيق وأفق: فمن ذلك قوهلم

و اعلم أنه ما كان من اجلمع على مثال فعل أو كان واحداً فإن اإلسكان جائز؛ كما جاز إسكان احلركة 
  .رسل، ورغف، وما أشبه ذلك: مة؛ وذلك قولكيف عضد هرباً من الض

وفعال إمنا يكون مجع ما كان . فصيل وفصال، وقلوص وقالص إمنا جاء على وزن فعال: و اعلم أن قوهلم
كرمي وكرام، وظريف وظراف، ونبيل ونبال؛ ألن ذلك يف األصل كان نعتاً، وإن جرى : وصفاً؛ حنو

  . من أمه، والقلوص ما حدث ومل يسننجمرى األمساء؛ ألن الفصيل هو حدث املفصول

ظريف وظروف إمنا مجع على حذف الزائدة وهي الياء، فجاء على مثال فلوٍس وأسود، : و اعلم أن قوهلم
  .إمنا جاز على حذف الزيادة؛ كقوهلم؛ عضد وأعضاد. وكذلك فلو وأفالء، وعدو وأعداء

  .فهذا ما ذكرت لك من دخول اجلمع بعضه على بعض

ع ما لحقته الهمزة في أوله من الثالثةجمباب هذا   

أفاكل، : فهذه األمساء كلها جتمع على أفاعل؛ حنو. أفكٍل وأيدٍع، وإصبٍع وإمثٍد وأبلٍم: و ذلك حنو
  .وأصابع، وأبامل

  .األصاغر واألكابر: تقول. من كذا جيري جمرى األمساء: و كذلك أفعل الذي ال يتم نعتاً إال بقولك

    

األحامر، واألحامس، وما كان من هذا : تقول. كون نعتاً مسيت به فإىل هذا خيرجو كل أفعٍل مما ي
قل هل "و" قالوا أنؤمن لك واتبعك األرذلون: "لآلدميني مل ميتنع من الواو والنون، كما قال اهللا عز وجل

  .فهذا كله على هذا" ننبئكم باألخسرين أعماالً

األصغر والصغرى واألكرب والكربى، واألجمد : وو مؤنث أفعل الذي يلزمه من يكون على فعلى؛ حن
  .وادى

الصغريات، والكربيات، وتكسره على فعل؛ ألن األلف يف آخره للتأنيث : تقول. و مجعه باأللف والتاء
  .ظلمة وظلم، وغرفة وغرف: الصغرى والصغر، والكربى والكرب، كما تقول: فتقول. فتكسر على فعل

أمحر ومحر، و أخضر : وذلك قولك.  فإن مجعه على فعل ساكن األوسطفإن كان أفعل نعتاً مكتفياً
أسود : وخضر، وأبيض وبيض، فانكسرت الباء لتصح الياء؛ ولو كان من الواو لثبت على لفظه حنو

وسود، وأحوى وحو.  

  .محراء ومحر، وصفراء وصفر: تقول. و كذلك مؤنثه

محروات، : وقلت يف املؤنث. األمحرون، واألصفرون: فإن جعلت أمحر امساً مجعته بالواو والنون فقلت
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. ألنه ذهب مذهب االسم" ليس يف اخلضروات صدقةٌ: "وصفروات، وجاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ما أكل رطباً، ومل يصلح أن يدخر فيؤكل يابساً: واخلضروات يف هذا املوضع

فهذا .  يكون مجعاً ملا كان نعتاً، ولكن أحامرو لو مسيت رجالً أمحر مل جيز يف مجعه محر؛ ألن هذا إمنا
  .مجلة هذا الباب

و ما كان من األمساء على فاعل فكان نعتاً فإن مجعه فاعلون؛ ألن مؤنثه تلحقه اهلاء، فيكون مجعه 
قائمة وقائمات، وصائمة : واملؤنث. ضارب وضاربون، وقائم وقائمون: فاعالت؛ وذلك قولك

  .ابفهكذا أمر هذا الب. وصائمات

  .فإن أردت أن تكسر املذكر فإن تكسريه يكون على فعل، وعلى فعاٍل

  .ضارب وضراب، وكاتب وكتاب: حنو: وفعالٌ. شاهد وشهد، وصائم وصوم: فأما فعلٌ فنحو

فكرهوا التباس . و ال جيوز أن جيمع على فواعل، وإن كان ذلك هو األصل؛ ألن فاعلة جتمع على فواعل
  .بة وضوارب، وجالسة وجوالس، وكذلك مجيع هذا البابضار: البناءين؛ وذلك حنو

  .فأمنوا االلتباس فجاءوا به على األصل. فارس وفوارس؛ ألن هذا ال يكون من نعوت النساء: و قد قالوا

هالك يف اهلوالك؛ ألنه مثل مستعمل، واألمثال جتري على لفظ واحد، فلذلك وقع هذا على : و قد قالوا
  . جاز أن جيمع فاعالً على فواعل؛ ألنه األصلو إذا اضطر شاعر: أصله

  : قال الشاعر

  خضع الرقاب نواكس األبصار  إذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم و

  .عائذٌ وعوذ، وحائل وحول، وهالك وهلكى، وشاعر وشعراء فمجموع على غري بابه: فأما قوهلم

  .ورد وورد، وأسد وأسد: لفأما ما كان من هذا على فعل فإنه جاء على حذف الزيادة كما تقو

: و أما هلكى فإمنا جاء على مثال فعيل الذي معناه معىن املفعول؛ ألن مجع ذلك يكون على فعلى؛ حنو

فلما كان هالك إمنا هو بالٌء أصابه كان يف . جريح وجرحى، وصريع وصرعى، وكذلك مجيع هذا الباب
مريض : وعلى هذا قالوا. ذي هو مفعولمثل هذا املعىن فجمع على فعلى، ألن معناه معىن فعيل ال

  .ومرضى؛ ألنه شيء أصابه، وأنت ال تقول مرض وال ممروض

كرمي : شاعر وشعراء فإمنا جاء على املعىن؛ ألنه مبرتلة فعيل الذي هو يف معىن الفاعل؛ حنو: فأما قوهلم
. يع هذا البابفكذلك مج. وكرماء، وظريف وظرفاء، وإمنا يقال ذلك ملن قد استكمل الظرف وعرف به

فلما كان شاعر ال يقع إال ملن هذه صناعته، وكان من ذوات األربعة بالزيادة، وأصله الثالثة كان مبرتلة 
  .فعيل الذي ذكرنا
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. ف فاعل وفعيل من الثالثة ويف صنف من هذا زائدة وهي حرف اللني، كما هي يف الباب الذي هو مثله

  .فلذلك محل أحدمها على اآلخر

  .أقمار وأصنام: شريف وأشراف، ويتيم وأيتام على حذف الزيادة، كما قالوا:  يف فعيٍلو قد قالوا

خادم وخدم، وغائب وغيب فإن هذا ليس جيمع فاعٍل على صحة إمنا هي أمساء للجمع، : و أما قوهلم
  .عمود وعمد، وأفيق وأفق، وإهاب وأهب: ولكنه يف بابه كقولك

فعل لكان :  فاعل؛ كما أنك لو قلت يف فعيل وفعول ومجيع بامافعل لكان من أبواب مجع: و لو قالوا
كتاب وكتب، وإهاب وأهب، وعمود وعمد، وكذلك كاتب وكتبة، وعامل وعلمة، وفاسق : الباب، حنو

  .وفسقة

فإن كان فاعل من ذوات الواو والياء اليت مها المان كان مجعه على فعلة؛ ألن فيه معاقبةً لفعلة يف 
  .قاٍض وقضاة، وغاٍز وغزاة، وراٍم ورماة: قولكوذلك . الصحيح

    

  .و املعتل قد خيتص بالنبأ الذي ال يكون يف الصحيح مثله

كينونة، وقيدودة، : من ذلك أن املعتل يكون على مثل فيعل، وال يكون مثل ذلك يف الصحيح، وذلك حنو
  .ثله يف الصحيحفهذا ما ذكرت لك من أن املعتل خيتص بالبناء الذي ال يكون م. وصريورة

جمع األسماء التي هي أعالم من الثالثةباب هذا   

  .اعلم أنك لو مسيت رجالً عمراً أو سعداً فإن أدىن العدد فيه أعمر، وأسعد

قال . فلس وأفلس وفلوس، وكعب وأكعب وكعوب: عمور، وسعود، كما كنت قائالً:و تقول يف الكثري
  : الشاعر

  خير إذ ذكر العمورو عمرو ال  شيد لي زرارة باذخات و

  : و قال آخر

  فلم أر سعداً مثل سعد بن مالك  سعوداً من شعوٍب كثيرٍة رأيت

  .فأما اجلمع بالواو والنون فهو لكل اسم معروف ليس فيه هاء التأنيث

  : قال الشاعر

  أنا ابن سعٍد أكرم السعدينا
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ت لك يف مثل كسرة يف هذه فأما ما كان مثل هند فإن مجعه هندات، وهندات، وهندات؛ كما قل
. اللغات، ألن هند، اسم مؤنث فجمعتها بالتاء ومل تكن فيها هاء، وكذلك قدر ولو مسيت ا مؤنثاُ

قال . أمجال ومجول: ويف مجل. جذع وأجذاع وجذوع: كما تقول: أهناد، وهنود: فأردت تكسريه قلت
  : الشاعر

دفشيبني الخوالد والهنو  قد علقتك بعد هنٍد أخالد  

مجالت : وتقول. ظلمات وعرفات: مجالت وحسنات كما تقول: فإن مسيتها مجالً وحسناً قلت
  .ظلمات وغرفات: وحسنات؛ كما تقول

  .هند مثل كسر فكذلك مجل وحسن؛ مثل ظلم وغرف فجيد بالغ: فإن قيل يف هند

تكسري جيري يف املذكر أصنام وأمجال؛ ألن ال: أقدام؛ كما تقول: و لو مسيت امرأة أو رجالً قدما لقلت
  .واملؤنث جمرى واحداً

وعلى . حسنون: يف حسن اسم رجل: كما تقول: قدمون: فإن أردت اجلمع املسلم، وعنيت مذكراً قلت
ما بينت لك جيري اجلمع يف املسلم املؤنث فكل ما كان يقع على شيٍء قبل التسمية فإن تكسريه باٍق 

  .فمنتقل بالتأنيث وللتذكريفأما اجلمع املسلم . عليه إذا مسيت به

طلح؛ ألن اجلمع الذي : ومل جيز أن تقول يف طلحة. عبال وطالح: و لو مسيت امرأة عبلة أو طلحة لقلت
  .مترة ومتر، وسدرة، وسدر، وشعرية وشعري: ليس بينه وبني واحده إال اهلاء إمنا يكون لألنواع؛ كقولك

فأما اجلمع املسلم .  كما كنت قائالً قبل التسمية بهأفخاذ؛: و لو مسيت رجالً بفخذ لقلت يف التكسري
  .فقس مجيع ما يرد عليك ذا تصب إن شاء اهللا. ففخذون

ما كان اسماً على فاعٍل غير نعتباب هذا   

  معرفةً أو نكرةً 

: لو مسيت رجالً حامتاً أو عاصماً لقلت. اعلم أن ما كان من ذلك آلدميني فغري ممتنع من الواو والنون

حوامت وعواصم؛ ألنه ليس بنعت فتريد أن تفصل بينه وبني مؤنثه، : وإن شئت قلت. ون، وعاصمونحامت
  .فحكمه حكم األمساء اليت على أربعة أحرف. ولكنه اسم

سواعد يف : قوادم يف قادم الناقة، وتقول: ولكنك تقول. و إن كان لغري اآلدميني مل تلحقه الواو والنون
  .لبابهكذا مجيع هذا ا. مجع ساعد

إين رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر : "فقد قال اهللا عز وجل يف غري اآلدميني: فإن قال قائل
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  ".رأيتهم يل ساجدين

أنه ملا أخرب عنها بالسجود وليس من أفعاهلا وإمنا هو من أفعال اآلدميني أجراها : فاجلواب عن ذلك
فإذا ذكر غريهم بذلك الفعل صار . ن أفعاهلم على ذلكجمراهم؛ ألن اآلدميني إمنا مجعوا بالواو والنون، أل

  .اجلمال يسريون: القوم ينطلقون، وال تقول: يف قياسهم؛أال ترى أنك تقول

ملا أخرب عنها أا تفعل وإمنا حقيقتها أن يفعل ا ". كلٌّ يف فلٍك يسبحون: "و كذلك قوله عز وجل
  .فتجري كانت كما ذكرت لك

، إمنا ذلك لدعواهم أا فعالة، وأا "ه كبريهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقونبل فعل: "و من ذلك قوله
قالت منلةٌ يا أيها النمل ادخلوا : "ومثله" لقد علمت ما هؤالء ينطقون"تعبد باستحقاق، وكذلك 

  : قال الشاعر. وكل ما جاء من هذا فهذا قياسه. ملا جعلها خماطبة وخماطبة" مساكنكم

  إذا ما بنوا نعٍش دنوا فتصوبوا  يدعو صباحهوالديك  تمززتها

  : ملا ذكرت من أنه جعل الفعل هلذه الكواكب، وعلى هذا قال الشاعر

  نعشٌ ويرهنك السماك الفرقدا  يقيدك من بنيه رهينةً حتى

  .من بنيه ملا خرب عنه ذا الفعل:فقال

ما كان على أربعة أحرف أصليةباب هذا   

  أو فيها حرف زائد 

    

علم أن مجيعها كلها يكون على مثال مفاعل يف الوزن، وإن اختلفت مواضعها وحركاا تقول يف ا
عجائز، ويف أسود إذا جعلته : جداول، ويف عجوز: سالهب، ويف جدول: جعافر، ويف سلهب: جعفر

  : أساود؛ كما قال الشاعر: امساً

  تساقت على لوٍح دماء األساود  شرى القت أسود خفيٍة أسود

األباطح واألبارق يف مجع األبطح واألبرق، ألما وإن كانا نعتني قد أجريا جمرى األمساء يف : و قالوا
  .معناها

  .ولكنه جيري جمرى األمساء يف معناه. و كذلك األدهم إذا عنيت احلية فهو غري مصروف

  : و كذلك األدهم إذا عنيت القيد، قال الشاعر

  لفطح المساحي أو لجدل األداهم  هو القين وابن القبن القين مثله
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و كذلك ما ذكرت لك يف التصغري جاء على مثال واحد أصلياً كان أو زائداً، اتفقت حركاته أو 
وسنذكره لك يف باب . اختلفت، إال يف تصغري الترخيم فإنه حيذف منه الزوائد، وال حتذف األصول

  .التصغري إن شاء اهللا

هن أصلما كان على خمسة أحرف كلباب هذا   

واحلرف الذي حتذفه . اعلم أنك إذا أردت مجعه مل يكن لك بد من حذف حرف ليكون على مثال اجلمع
هو احلرف األخري؛ وذلك ألن اجلمع يسلم حىت ينتهي إليه فال يكون له موضع؛ وذلك قولك يف 

  .مشارد وكذلك مجيع هذا: فرازد، ويف مشردل: سفارج، ويف فرزدق: سفرجل

والتاء من حروف . فرازق، وليس ذلك باجليد؛ وذلك ألن الدال من خمرج التاء:  فرزدقو قد يقال يف
جحارش؛ : فمن قال ذلك مل يقل يف جحمرش. فلما كانت كذلك، وقربت من الطرف حذفوها. الزيادة

  .والباب ما ذكرت لك أوالً. فهذا جيري جمرى الغلط. لتباعد امليم من الطرف

فإذا قالوه قالوه على ما . بنات اخلمسة؛ لكراهيتهم أن حيذفوا من األصول شيئاًمجع . و اعلم أم يتنكبون
  .ذكرت لك

ما عدته خمسة أحرف أو أكثر بزيادة تلحقهباب هذا   

وإن شئت أن تقوله . صحاٍر؛ وكان األصل صحاري: صحراء يا فىت، فإذا مجعت قلت: فمن ذلك قوهلم
إمنا جاز اإلثبات؛ ألن األلف إذا وقعت رابعةً فيما عدته و. قلته، وإن شئت أن حتذفه استخفافاً فعلت
: فتقول يف مفتاح. وإمنا حتذف إذا مل يوجد من احلذف بد. مخسة أحرف ثبتت يف التصغري والتكسري

  .فال حتذف شيئاً. قناديل: جراميق، ويف قنديل: سراديح، ويف جرموق: مفاتيح، ويف سرداح

  وفيه عالمة التأنيثما كانت عدته أربعة أحرفباب هذا 

صحفة : أما ما كان من ذلك على فعلة فجماعه فعال إذا كان من غري األنواع اليت ذكرنا وذلك قولك
  .وقصعة وقصاع، وجفنة وجفان. وصحاف

وإمنا الكالم جفنات . جفنة، وجفن، وضيعة وضيع فليس الباب، إمنا هي أمساء للجمع: و أما قوهلم
  .ت وضياعوجفان، وصحفات وصحاف، وضيعا

حبلى، وذفرى، ودنيا فإن مجعه أن : فإن كان على أربعة أحرف، والعالمة اليت فيه ألف التأنيث؛ حنو
  .وكذلك هذا الباب أمجع. ذفريات: دنييات، ويف ذفرى: حبليات، ويف دنيا: تقول يف حبلى
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 من عمرو فإن هذا أفضل من زيد، وهذا أكرب: حنو: و أما ما كان منه مؤنثاً من أفعل الذي تصف به
القصوى، والكربى والكرب، : وكذلك إن قلت. والقصيا والقصى. الدنيا والدىن: تقول. تكسريه على فعل
  .والصغرى والصغر

: جعافر، ويف جندب: و إن مل يكن مؤنثاً ألفعل فإنه جيمع على فعاىل يف وزن فعالل، كما قلت يف جعفر

  .حباىل: وذلك قولك يف حبلى. جنادب

  .ذفارى: تقول يف ذفرى. لىو كذلك فع

  .أراطى: تقول يف أرطى. و كذلك فعلى

ما كان على خمسة أحرف وفيه زيادتانباب هذا   

  ملحقتان أو غير ملحقتين 

اعلم أنه ما كان كذلك مما استوت فيه زيادتان فإنك يف حذف ما تشاء منهما خمري إذا كانتا متساويتني، 
  .حبنطى ودلنظى وسرندى: ولكإما ملحقتان وإما غري ملحقتني؛ وذلك ق

  .فالنون زائدة وكذلك األلف ومها ملحقتان بباب سفرجل

حبانط، ودالئظ، وسراند، ألن األلف يف : وإن شئت قلت. وسراٍد. حباٍط، ودالٍظ: فإن شئت قلت
  .وكذلك يكون هذا يف التصغري. الزيادة كالنون

قالنس فحذفت : فإن شئت قلت.  مثال قمحدوةو من ذلك قلنسوة؛ ألن الواو والنون زائدتان وهي على
  .قالٍس فحذفت النون: قلت: الواو، وإن شئت

  .والتصغري على هذا جرى. و كذلك فعلهما، يقال تقلنس وتقلسى

؛ ألنه ليس هاهنا زيادة إال :وكذلك قرنفل ال جيوز فيه إال قرافل. فأما جحنفل فليس فيه إال جحافل
  .النون

    

وكذلك قولك يف . وهي ياٌء تلحق قبل آخره. ذفت منه فالعوض فيه جائزو اعلم أن كل شيٍء ح
وإن حذفت األلف . حباطي إن حذفت النون وعوضت: وإن شئت قلت يف حبنطى. سفرجل سفاريج

  .والتصغري على هذا جيري. حبانيط: وعوضت قلت

ما تلحقه زائدتانباب هذا   

  إحداهما ملحقة واألخرى غير ملحقة 
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وذلك أن امللحق إمنا وضع بإزاء األصلي لتلحق : مللحق جمرى األصلي يف اجلمع والتصغرياعلم أنك جتري ا
قعاسس؛ : وذلك قولك يف مثل مسحنكك سحاكك، ويف مقعنسس. الثالثة باألربعة واألربعة باخلمسة

  .ألن امليم والنون مل تزادا لتلحقا بناء ببناء

فالسني . حراجم: ديد؛ ألنه يقول يف حمرجنموهذا غلط ش. مقاعس: و كان سيبويه يقول يف مقنعسس
  .الثانية يف مقنعسس حبذاء امليم يف حمرجنم

. فامليم زائدة أيضاً، إال أن السني ملحقة باألصول وليست امليم كذلك: قيل له. إا زائدة: فإن قال قائل

جديول، :  قال يف جدولأسيود: إمنا هي امليم اليت تلحق األمساء من أفعاهلا، أال ترى أن من قال يف أسود
  .فأجرى امللحق جمرى األصلي

  هذا باب التصغير وشرح أبوابه ومذاهبه

على فلس، : وضعت التصغري على ثالثة أبنية: زعم املازين عن األصمعي أنه قال قال اخلليل بن أمحد
  .ودرهم، ودينار

آخره زائدة مل يعتد ا، و ذلك أن كل تصغري ال خيرج من مثال فليس، ودريهم، ودنينري فإن كانت يف 
  .وصغر على أحد هذه األمثلة مث جيء بالزوائد مسلمةً بعد الفراغ من هذا التصغري

ما كان من المذكر على ثالثة أحرفباب هذا   

فليس، ويف : وذلك قولك يف فلس: اعلم أن تصغريه على مثال فعيل متحركاً كان حرفه الثاين أو ساكناً
ال تبايل ما . مجيل: رطيب، ويف مجل: خدير، ويف رطب:  عمر، ويف خدرعمري، وكذلك تقول يف: عمرو

أن يضم أوله، ويفتح احلرف الثاين، : وحكم التصغري. كانت حركته؟، ألن التصغري خيرجه إىل بنائه
  .ويلحق بعده ياء التصغري ثالثةً

يف التكسري؛ ألن فإن كان االسم على أربعة أحرف انكسر احلرف الذي بعد ياء التصغري، كما ينكسر 
إال أن أول التصغري مضموم، وأول اجلمع مفتوح، وعالمة التصغري ياء . التكسري والتصغري من واٍد واحد

: ومها يف تغيري االسم عن بنائه سواء؛ وذلك قولك يف جعفر. ثالثة ساكنة، وعالمة اجلمع ألف ثالثة

  .جعيفر وجعافر

له الثالثة، فإذا صغر فال بد من رد ما ذهب منه؛ ألن و اعلم أنه ال يكون اسم على حرفني إال وأص
دمي؛ ألن الذاهب منه ياء؛ يدلك على : التصغري ال يكون يف أقل من ثالثة أحرف؛ وذلك قولك يف دم

دماٍء فاعلم فتهمز : وتقول يف اجلمع. خشيت: كما تقول. دميت: ذلك أنك إذا أخرجته إىل الفعل قلت



املربد-املقتضب  209  

  .رداء وسقاء:  زائدة، كما تقولالياء؛ ألا طرف بعد ألف

  : وملا اضطر الشاعر رده إىل أصله فقال. أردية، وأسقية: فإذا فارقت األلف رجعت إىل أصلها فقلت

  جرى الدميان بالخبر اليقين  أنا على حجر ذبحنا فلو

 قبلها ياء ولكن الواو إذا كانت. غدي، ألن أصله غدو، فكان تصغريه غديو يا فىت: و تقول يف تصغري غد
وكذلك سيد . أيوام ألا مجع يوم: أيام، وأصلها: ساكنة قلبت ياًء وأدغمت الياء فيها؛ كما تقول

. وميت، إمنا هو سيود وميوت؛ ألنه من يسود وميوت، وكذلك قيام وقيوم، إمنا هو قيوام، وقيووم بواوين

  .وهذا حيكم يف باب التصريف

  : غد قال الشاعر: غدو كما يقولون: أم يقولون فيهو الدليل على أن الذاهب من غد الواو 

  إن مع اليوم أخاه غدوا  تقلواها وادلواها دلواً ال

  : و قال لبيد بن ربيعة

 يوم حلوها وغدوا يالقع بها  و ما الناس إال كالديار وأهلها

  .و كل ما مل نذكره من هذا الباب فهو جمازه

أحرفما كان من المؤنث على ثالثة باب هذا   

  .اعلم أنه ما كان من ذلك ال عالمة فيه فإنك إذا صغرته أحلقته هاء التأنيث اليت هي يف الوصل تاء

فيلزمك يف التصغري رد . و إن كان اء التأنيث ثالثة أحرف فقد ذهب منه حرف؛ ألن اهلاء ال يعتد ا
  .ذلك احلرف

ال يكون . هنيدة: نعيلة، ويف هند: ويف نعلدويرة، : أما ما كان من ذلك ال هاء فيه فنحو قولك يف دار
  .إال على ذلك

ما أنت إال : فإمنا صغروه بغري هاٍء ألا به مسيت؛ كما تقول للمرأة. نييب: فأما قوهلم يف الناب من اإلبل
  .رجيل؛ ألنك لست تقصد إىل تصغري الرجل

    

فلو مسينا امرأة حرباً . حربته حرباً: حريب إمنا املقصود املصدر من قولك: و كذا قوهلم يف تصغري احلرب
  .ونييبة. أو ناباً، مل جيز يف تصغريها إال حريبة

  .فريسة: فريس، وإن قصدت إىل األنثى قلت: فإن قصدت إىل الذكر قلت. و الفرس يقع للمذكر واألنثى

اهلاء شويهة فترد : شاة تقول يف تصغريها: و أما ما جاء على ثالثة أحرف أحدها هاء التأنيث فنحو
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  .الساقطة

شفيهة؛ ألن : وتقول يف حتقري شفٍة. شياه فاعلم: و الدليل على أن الذاهب منه هاء قولك يف اجلمع
  .شافهت الرجل، وشفة وشفاةٌ فاعلم: يدلك على ذلك قولك. الذاهب كان هاء

سنوات، : الفمن ق. الواو، واهلاء: سنية وسنيهة، ألنه جيتذا أصالن: ومن ذلك سنة فتقول يف تصغريها
فوصل بغري هاء فهو على قول من " فانظر إىل طعامك وشرابك مل يتسن وانظر: "واكتريته مساناة، وقرأ

: وقال" مل يتسنه وانظر: "ومن قال. ال جيوز غريه يف قوله. واألصل سنوة. فهذا يقول سنية. أذهب الواو

  .له إال سنيهة، واألصل عنده سنهةوال جيوز على قو. اكتريته مساةً، فهذا يزعم أن الذاهب اهلاء

و كذلك ما مل يكن فيه من ذوات احلرفني هاء وكان مؤنثاً فأمره مثل ما ذكرت لك؛ ألنك ترد احلرف 
. الذاهب، مث جتريه جمرى هند، ودعد، وقدر، ومشس، ألنه ما كان على حرفني فال بد من رد الثالث فيه

يدية؛ ألن : ا مل ينقص منه شيء؛ وذلك قولك يف يدفإذا رد صار مبرتلة ما كان على ثالثة أحرف مم
يديت إليه يداً، وكذلك أياد، وكل ما مل نذكره مما كان على : يدلك على ذلك قوهلم. الذاهب كان ياًء

  .هذا املثال فهذا قياسه

ته و اعلم أنك إذا مسيت مذكراً مبؤنث ال عالمة فيه أنك ال تلحقه هاء التأنيث إذا صغرته؛ ألنك قد نقل
  .عيني، ومشيس، وهنيد: إىل املذكر؛ وذلك قولك يف رجل مسيته هنداً أو مشساً أو عيناً

  .فقد جاء يف األمساء مثل عيينة، وأذينة: فإن قيل

والدليل على ذلك أنك مل تسم الرجل عيناً وال . إمنا مسي ما الرجالن بعد أن صغرتا ومها مؤنثتان: قيل
وكذلك إن مسيت امرأة أو . فهذا بني جداً. إمنا أول ما مسيت به عيينة وأذينة. أذناً، مث تأيت ذا إذا صغرته

وذلك أنك لو . مؤنثاً غريها باسم على ثالثة أحرف مما يكون للمذكر فال بد من إحلاق اهلاء إذا صغرا
؛ كما مل ال يكون إال ذلك. إال عمرية، وحجرية: مسيت امرأة حجراً أو عمراً أو عمر، مل تقل يف تصغريها

  .يكن يف املذكر إال ما وصفت لك إذا مسيته مبؤنث

تصغير ما كان من المذكر على أربعة أحرفباب هذا   

اعلم أن تصغري ذلك على وزن واحد، كانت فيه زوائد أو كانت احلروف كلها أصليةً اختلفت حركاته 
قميطر، ويف : فر، ويف قمطرجعي: أو اتفقت، كانت الزوائد ملحقة أو للمد واللني؛ وذلك قولك يف جعفر

عجيز، ويف : زهيلق، ويف عجوز: جليجل، ويف زهلق: عليبط ويف جلجل: دريهم، ويف علبط: درهم
  .كتيب: رغيف، ويف كتاب: رغيف

إن : و اعلم أن ما كانت فيه الواو متحركةً يف التكبري زائدةً ملحقةً أو أصلية فأنت يف تصغريه باخليار
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  .لتصغري ياًء للياء اليت قبلها، وهو أجود وأقيسشئت أبدلت من الواو يف ا

: أسيد، ويف أحول: و إن شئت أظهرت الواو؛ كما كانت يف التكبري متحركة؛ وذلك قولك يف أسود

  .جديل: قسري، ويف جدول: والزائدة تقول يف قسور. أحيل، فهذا األصلي

لك ملا رأوا التصغري واجلمع على أسيود، وقسيور، وجديول، وإمنا استجازوا ذ: و إن شئت قلت فيه كله
  .قساور، وجداول: منهاج واحد وكان مجع هذا إمنا يكون

والوزن . فأما األولون فعلموا أن الواو إمنا تنقلب للياء اليت قبلها، وأن األلف ال يوجد فيها مثل ذلك
  .وكلٌّ قد ذهب مذهباً، إال أن القلب أقيس ملا ذكرت لك. والقلب لعلٍة توجبه. واحد

. فإن كانت الواو ساكنةً يف التكبري مل يكن إال القلب؛ وذلك ألن ما حتركت واوه الوجه فيه القلب

فلما كانت املتحركة الوجه فيها القلب مل يكن يف الساكنة غريه؛ وذلك . وجيوز اإلظهار لتحرك الواو
  .عميد: عجيز، ويف عمود: قولك يف عجوز

ائدة يبلغ ا اخلمسة يف العدد بإحلاق أو غري إحلاق فإن تلك و اعلم أنه إذا كانت يف ذوات األربعة ز
الزائدة حتذف يف التصغري، إال أن تكون واواً رابعةً أو ياًء أو ألفاً يف ذلك املوضع فإا ال حتذف، ألا 

  .تصري على مثال دنينري

    

سريدق؛ ألن : قوذلك قولك يف سراد. فإن مل يكن ذلك فاحلذف الزم؛ ألنه يكون على مثال دريهم
  .األلف زائدة، ويف جحنفل جحيفل؛ ألن النون زائدة، وكذلك ما كان مثل ذلك

  .و أما معاوية فمن بنات الثالثة وسنشرح لك أحكامها لتقف عليها إن شاء اهللا

  .اعلم أن ذوات الثالثة إذا حلقتها زائدتان مستويتان، فأنت يف احلذف باخليار، أيهما شئت حذفت

فإن كانتا ملحقتني . امها ملحقة مل جيز حذفها، وحذفت األخرى؛ ألن امللحق كاألصليفإن كانت إحد
  .فأنت يف حذف أيهما شئت خمري

  .و إن كانتا غري ملحقتني وإحدامها للمعىن، حذفت اليت ليست للمعىن، وأبقيت اليت املعىن من أجلها يعلم

م، وإن شئت حبينطٌ؛ وذلك؛ ألنه من الثالثة، حبيٍط فاعل: فأما ما استوت فيه الزيادتان فقولك يف حبنطى
: حبيٍط، وإن حذفت األلف قلت: فإن حذفت النون قلت. والنون واأللف فيه زائدتان ملحقتان بسفرجل

  .حبيطي فاعلم، وفيمن حذف األلف حبينيطٌ: حبينطٌ، وإن عوضت فيمن حذف النون قلت

  .انيطحب: حبانط فاعلم، وإن عوضت قلت: تقول: و كذلك مجعه

  .حباطي، فعلى هذا جيري: حباٍط وإن عوضت قلت: فإن حذفت النون قلت

ال يكون إال ذلك؛ ألن امليم والتاء . مغيسيلٌ: وإن عوضت قلت. مغيسلٌ: و لو حقرت مثل مغتسل لقلت
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  .فامليم ال حتذف. مغتسل كان مؤدياً للمعىن: زائدتان، وامليم للمعىن؛ أال ترى أنك لو قلت

ولكنهم إذا اجتمعت ثالث ياءات . وكان األصل معيية. معية: أسيد قلت: اوية فيمن قالفإذا حقرت مع
  .يف بناء التصغري حذفت الياء املعتلة الجتماع الياءات

معيوية؛ ألنه حيذف األلف فيصري معيوية، وال جتتمع : أسيود قال يف تصغري معاوية: و من قال يف أسود
  .الياءات فيلزمك احلذف

عطي فاعلم؛ ألنك حذفت ياء : ت لك مما حيذف الجتماع الياءات فقولك يف تصغري عطاءفأما ما ذكر
  .عطيي فصار تصغريه كتصغري ما كان على ثالثة أحرف: واألصل

  .أحيٍو فاعلم: أسيود قال: أسيد، ومن قال: أحي فاعلم على قولك: فعلى هذا تقول يف تصغري أحوى

والواو أحق عندنا . الواو وإحدى الالمني: علم؛ ألن فيه زائدتنيعثيلٌّ فا: و تقول يف تصغري عثولٍّ
  .ومها مجيعاً لإلحلاق مبثل جردحل. والالم مضاعفة من األصول. بالطرح؛ ألا من احلروف اليت تزاد

وقد . هي ملحقة، وهي أبعد من الطرف: أسيود، ويقول: و كان سيبويه خيتار عثيلٌ، وعثيول فيمن قال
  .لكن املختار ما ذكرنا، للعلة اليت شرحناو. جيوز ما قال

  .عثيليل فهذا وجه هذا: عثييل وعثيويل، وعلى قولنا: و من عوض على قول سيبويه قال

قنيديل، ومفيتيح، ومشيليل؛ : و لو حقرت مثال مفتاح، وقنديل، ومشالن مل حتذف شيئاً، وكنت قائالً
فأنت إذا أتيت ا فيما مل تكن فيه أحرى . جسفريي: وذلك ألنك كنت قائالً لو عوضت يف مثل سفرجل

وإمنا تثبت يف هذا املوضع، ألنه موضع تلزمه الكسرة، والياء . أال حتذفها فيما هي فيه أو ما تكون بدالً منه
إمنا هي حرف لني، فدخلت بدخول ما هو منها وهو الكسرة، وكذلك اجلمع لذوات األربعة إمنا جيري 

  .فيجريان فيه على قياس واحد فيما جاوز الثالثةجمرى تصغريه يف كل شيٍء، 

تحقير بنات الخمسةباب هذا   

اعلم أنك إذا صغرت شيئاً على مخسة أحرف كلها أصلٌ فإنك ال حتذف من ذلك إال احلرف األخري؛ 
فإمنا حذفت الذي خيرج من مثال التحقري؛ وذلك قولك يف . ألنه جيري على مثال التحقري، مث ترتدع عنده

وكذلك إن . جريدح: جحيمر، ويف جردحل: مشريد، ويف جحمرش: سفريج، ويف مشردل: سفرجل
كانت يف ذوات اخلمسة زائدة حذفتها، مث حذفت احلرف األخري من األصول حىت يصري على هذا املثال؛ 

والعوض يف هذا كله . قبيعث: عنيدل، ويف قبعثرى: عضريف، ويف عندليب: وذلك قولك يف عضرفوط
  .فهذا قياس هذا الباب. وكذلك كل ما حذف منه. قبيعيث، وعضرييف:  قولكجائز؛ وذلك

وليس ذلك بالقياس، إمنا هو شبيه بالغلط وذلك ألن التاء من . فريزق: و من العرب من يقول يف الفرزدق
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فلما كانت طرفاً، وكانت أشبه ما يف احلرف حبروف الزيادة . حروف الزيادة، والدال من موضعها
  .حذفتها

فرازد وفريزد؛ ألن ما كان من حروف الزيادة وما أشبهها : واجليد. فرازق: من قال هذا قال يف مجعهو 
  .إذا وقع أصلياً فهو مبرتلة غريه من احلروف

جحريش، وإن كانت امليم من حروف الزيادة لبعدها من : فريزق مل يقل يف جحمرش: و من قال
  . كان هذا أبعد؛ ألن الالم من حروف الزيادةوإن. مشريد: ولكنه يقول يف مثل مشردل. الطرف

    

تصغير األسماء المبنية من أفعالهاباب هذا   

وقد تقدم القول يف . ال حتذف منه شيئاً؛ ألن الواو رابعة. مضرييب: اعلم أنك إذا حقرت مضروباً قلت
  .هذا وأنك لست حتذف إال مضطراً

  .يم زائدة، وليس هاهنا من حروف الزيادة غريهادحريج؛ ألن امل: فإن حقرت مدحرجاً أو مدحرجاً قلت

حتذف النون وال حتذف امليم، وإن كانتا زائدتني، ألن امليم للمعىن؛ . مطيلق: فإن حقرت مثل منطلق قلت
أال ترى أنك إذا جاوزت الثالثة أدخلت امليم على كل فاعل ومفعول، وتدخل علة املفعول من الثالثة 

سرت مسرياً، وأدخلته مدخالً كرمياً، وهذا مضرب زيد، : صدر، كقولكواسم الزمان، واملكان، وامل
  .ومدخل زيد

حتذف التاء من مفتعل؛ كما حذفت النون من منفعل؛ ألن العدة قد . مقيدر: فإن حقرت مثل مقتدر قلت
  .فال بد من حذف الزيادة. خرجت على مثال التصغري

: مطيليق، ويف مقتدر: ل يف منطلق إذا عوضتتقو. و العوض يف مجيع هذا جائز، ألنك قد حذفت منه

  .مقيدير

  .مقيتيل: مقيتل، حتذف األلف، وإن عوضت قلت: فإن حقرت مثل مقاتل قلت

مضريب، ومضرييب، حتذف التاء والسني، وال حتذف امليم؛ ملا ذكرت : فإن حقرت مثل مستضرب قلت
  .لك

وال . مغيدن، ومغيدين: لدالني، فتقولحتذف الواو وإحدى ا. و كذلك ما كان من مفعوعل مثل مغدودن
  .حتذف امليم؛ ألا للمعىن

  .و كل ما كان على شيٍء من األبنية فهذا قياسه

  .حتذف إحدى الراءين. حميمر: و تقول يف مثل حممر
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حتذف إحدى الراءين، وال حتذف األلف ألا رابعة، ولو . حميمري: و كذلك تقول يف تصغري حممار
حمامر يف : تقول.  من حذف إحدى الراءين ليكون على مثل التصغري واجلمع على ذلكحذفتها مل يكن بد

  .حممر، وحمامري يف حممار

قشيعر، وقشيعري إن عوضت حتذف امليم وإحدى الراءين، ألن احلرف يبقى على : و تقول يف مثل مقشعر
  .ىل مثال تصغري مدحرجأربعة، فلو حذفت غري امليم كنت حاذفاً من األصل تاركاً الزيادة، فنخرج إ

وتقول يف مثال حمرجنم حرجيم، وحرجييم إن . طميئن، وطميئني إن عوضت: تقول. و كذلك مطمئن
  .فتحذف امليم والنون ألما زائدتان، وال جتد من ذلك بداً؛ ألنه يبقى على أربعة أحرف. عوضت

عندي ما قال؛ ألن السني يف وليس القياس . مقيعس ومقيعيس: و كان سيبويه يقول يف تصغري مقعنسس
قعيسس وقعيسيس، حىت يكون مثل : فالقياس. وامليم غري ملحقة. مقعنسس ملحقة، وامللحق كاألصلي

  .حرجيم وحرجييم

ما لحقته زائدتانباب هذا   

  إحداهما ملحقةٌ واألخرى غير ملحقة 

مثينية، :  وأجوده أن تقولمثاٍن ومياٍن اعلم أنك إذا حقرت مثانية وعالنية، فإن أقيس ذلك: وذلك قولك
واأللف غري ملحقة وال يقع يف موضعها . وعلينية؛ وذلك ألن الياء فيهما ملحقة واقعةٌ يف موقع املتحرك
فلما، مل جيز يف عذافرة إال عذيفرة، فكذلك . إال حرف مد، فإمنا هي مبرتلة ألف عذافرة، والياء مبرتلة الراء

  .جيب فيما ذكرت لك

األوىل وإن مل تكن ملحقة فهي بعيدة من : ة، وعلينة، واحتجوا بأما زائدتان، وقالواو قد أجازوا مثين
كما أن قلنسوة ملا كانت يف وزن قمحدوة كانت النون حبذاء األصلي والواو . وهو وجه رديٌء. الطرف

  .فهذا جمرى هذا. حبذاء الواو الزائدة، فكان قلينسة أقيس من قليسية

: فيه زائدتان إذا حذفت إحدامها ثبتت األخرى، مل حتذف غريها؛ وذلك حنوو اعلم أنه كل ما كانت 

عضيميز، وعطيميس؛ ألنك لو حذفت الواو الحتجت أن : إذا حقرت: تقول. عيضمور، وعيطموس
وأنت إذا حذفت الياء وحدها مل حتتج إىل حذف الواو؛ ألا تقع . حتذف الياء ليكون على مثال التصغري

فكلما قل من احلذف مل يصلح غريه؛ أال ترى أنك لو . قريه مثل حتقري سرحوب، وقنديلرابعةً، فيصري حت
  .مجعت مل تقل إال عطاميس، وعضاميز، وسراحيب؟ فعلى هذا فأجر هذا الباب

ما يحقر على مثال جمعهباب هذا   
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  على القياس ال على المستعمل 

خواتيم، : وال تلتفت إىل قوهلم.  وخويتم:وطويبق، وخامت: دوينق، وطابق: و ذلك قولك يف حتقري دانق
توابل، : ودوانيق، وطوابيق؛ ألن اجلمع على احلقيقة إمنا هو دوانق، وخوامت، وطوابق؛ كما تقول يف تابل

  : وعلى هذا قال الشاعر. فوارس: ويف فارس

  و تترك أمواٌل عليها الخواتم

  .وكذلك طوابيق. روف املد يف الواحدفأما دوانيق فإن الياء زيدت للمد يف تكسريه؛ كما تزاد ح

    : خاتام؛ كما قال الشاعر: فأما خواتيم فإنه على قياس من قال

  أخذت خاتامي بغير حق  أعز ذات المئزر المنشق

. فإذا احتاج شاعر إىل زيادة حرف املد يف هذا الضرب من اجلمع جاز له؛ للزوم الكسرة ذلك املوضع

  : الشاعرقال . وإمنا الكسرة من الياء

 الدراهيم تنقاد الصياريف نفي  تنفي يداها الحصى في كل هاجرة

ما كان على أربعة أحرٍف مما آخره حرف تأنيثباب هذا   

: وذلك قولك يف حبلى. اعلم أنه ما كان من ذلك فإن ثالثه يترك مفتوحاً؛ لئال تنقلب ألف التأنيث

  .صارت األلف ياء فذهبت عالمة التأنيثجعيفر ل: حبيلى؛ ألنه لو قيل فيها كما قيل يف جعفر

  .دنيا: دفيلى، ويف دنيا: و كذلك تقول يف دفلى

أريٍط؛ ألن : وذلك قولك يف أرطى. فإن كانت األلف زائدة لغري التأنيث انكسر ما قبلها وانقلبت ياًء
 األلف أرطاة؟ فلو كانت: أال ترى أنك تقول يف الواحدة. أرطى ملحق جبعفر، وليست ألفه للتأنيث

  .للتأنيث مل تدخل عليها هاء التأنيث؛ ألنه ال يدخل تأنيث على تأنيث

  .معيٍز فاعلم، وهكذا كل ما كانت ألفه للتأنيث: و تقول يف معزى

فإمنا الباب فيها . فأما اهلاء فإا مبرتلة اسم ضم إىل اسم؛ أال ترى أا تدخل على املذكر، فال تغري بناءه؟
محيدة، ويف : باب كان على ما جيب يف مثله، مث تأيت ا؛ وذلك قولك يف محدةأن يصغر االسم من أي 

هليبيجة؛ ألنك لو : قسيورة، ويف هلباجة: أسيود قال: ومن قال يف أسود. قسرية: خنيلة، ويف قسورة: خنلة
  .هليبيج فلم حتذف منه شيئاً: صغرت هلباجاً لقلت

  .باهلاءفإمنا جيري على الصدر ما جيري عليه، مث تأيت 

  .فهذا حكم األلف واهلاء. سفريج: سفريجة؛ ألنك كنت قائالً يف سفرجل: و تقول يف تصغري سفرجلة
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فأما ما حلقته ألفان للتأنيث فإنك قائل فيه ما قلت يف اهلاء، ال ما قلت يف األلف املقصورة وسنبني ذلك 
  .إن شاء اهللا

خنيفساء يا فىت؛ ألنك : وتقول يف خنفساء. و كاهلاءمحرياء يا فىت؛ ألن اآلخر متحرك، فه: تقول يف محراء
تسلم . معيرياء: وتقول يف معيوراء. فإمنا تسلم الصدر، مث تأيت باأللفني. خنيفس: كنت تقول يف خنفس

  .الصدر على ما ذكرت لك؛ ألن األلفني جيريان جمرى اهلاء

.  حبيث ال حيذف من التصغري شيٍءوقد ذكرا لك رابعةً. فأما األلف املقصورة فإا يف االسم كبعضه

  .وسأذكرها خامسةً وسادسةً

اعلم أنك إذا صغرت شيئاً فيه األلف املقصورة وهو على مخسة أحرف ا أو أكثر ذلك فإنك حتذفها، 
  .كما حتذف احلرف اخلامس وما بعده من األصل والزوائد

ومل تكن لتكون بأقوى . األلف زائدةقريقر ألنك حقرت قرقراً، فانتهى التحقري، وهذه : تقول يف قرقرى
من الم سفرجل وما أشبهها من األصول، ومل تكن متحركة، فتصري كاسٍم ضم إىل اسم مبرتلة اهلاء 

  .فألف قرقرى للتأنيث وهي حمذوفة ملا ذكرت لك. واأللف املمدودة

: توإن عوضت قل. حبريك ملا ذكرت لك: فإن قلت يف مثل حربكى وألفه ملحقة بسفرجل قلت

  .حبرييك، وقريقري

حبريى، وهو : و إن كانت مع األلف زائدة غريها حذفت أيتهما شئت؛ وذلك قولك يف مثل حبارى
فألن تبقى . وألف حبارى األخرية للتأنيث. أقيس؛ ألن األلف األوىل من حبارى زائدة لغري معىن إال للمد

  .اليت للمعىن أقيس

  .وما دون الطرف أقوى مما كان طرفاً. ا زائدتانحبري، فحذفوا األخرية؛ ألم: و قد قالوا

حبرية، فيحذفها، ويبدل منها هاء التأنيث؛ لتكون يف : و كان أبو عمرو بن العالء يقول يف تصغريها
مل جيز إثباا ألا : ويقول. االسم عالمة تأنيث، ويفعل ذلك بكل ما فيه ألف التأنيث خامسةً فصاعداً

  .ل االسم من عالمة تأنيث ثابتةفإذا حذفتها مل أخ. ساكنة

  .لغيغيزة على مذهب أيب عمرو: حبرية قال يف حتقري لغيزى: و من قال يف حبارى

وقد . و قول مجيع النحويني يثبتون الياء يف لغيزى؛ ألم لو حذفوها الحتاجوا معها إىل حذف األلف
  .مضى تفسري هذا

التحقري ال تكون إال ثالثةً، وهذه رابعةً؛ كما أن األلف و اعلم أن ياء لغيزى ليست بياء التحقري؛ ألن ياء 
يف حبارى ال تكون للجمع؛ ألن اجلمع من هذا احليز ال يكون إال مفتوح األول، وال تكون ألفه إال ثالثةً 

  .يف موضع ياء التصغري
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ف خراسان بريكاء، وخريسان، فيحذف أل: و اعم أن سيبويه يقول يف حتقري بروكاء، وبراكاء، وخراسان
إمنا القياس أال حيذف شيئاً؛ . وليس هذا بصواب وال قياس. األوىل، وواو بروكاء؛ كما حيذف ألف مبارك

وحنن ذاكرون احتجاجه، . ألنك لست جتعل ألفي التأنيث، وال األلف والنون مبرتلة ما هو يف االسم
  .واالحتجاج عليه إن شاء اهللا

 يف موضع ألف مبارك حذفت لكثرة العدد؛ وذلك أن األلف إذا وقعت األلف ثالثةً: حجته أنه يقول
. والنون ليستا مما جيوز حذفه، ومها كهاء التأنيث يف اللزوم، وليستا مبرتلتهما يف أا كاسم ضم إىل اسم

  .فتحقر الصدر وتترك ما بعده ولكنهما مبرتلة، هو من االسم

  . حتقر ما مها فيه؛ إذا كان على ستة أحرف ماإن كانتا مبرتلة ما هو باالسم وجب عليك أال: فيقال له

و إن كانتا مبرتلة شيٍء ضم إىل الصدر وجب أن حيقر ما قبلهما؛ كما تفعل ذلك مبا قبل اهلاء، مث تأيت 
وكذلك حكم ألف التأنيث، . ما؛ كما تأيت باالسم األخري بعد األول يف مثل حضرموت ومعديكرب

زعيفران؟ فلو كانت األلف والنون كالالم يف : رى أنك تقول يف زعفرانأال ت. وياء النسب كهاء التأنيث
فإمنا حق هذا . مديئين: خنيفساء، ويف مدائين: سفرجل لكان هذا التحقري حماالً، ولكنك تقول يف خنفساء

ما ذكرت لك؛ أال ترى أن ما قبل األلف والنون يف التحقري إذا مل يكن ملحق اجلمع مفتوح، وما قبل 
  .فهذا بني جداً. التأنيث ال يكون إال مفتوحاً؛ كما يكون ما قبل اهلاءألفي 

  .جديران، فيحقر جداراً، مث يلحق األلف والنون: و كان سيبويه يقول يف حتقري جدارين إذا أردت التثنية

  .إال جديران على ما ذكرت لك وهذا نقض جلميع أصوله: فإذا مسي ما رجل مل يقل

دجاجة : ويقول. دجيجتان، فال حيذف من أجل هاء التأنيث: جتني اسم رجلو يقول يف تصغري دجا
  .مبرتلة دراجبرد يف أنه اسم ضم إىل اسم، ودجاجتان مبرتلة دراجبردين

  .و القياس يف هذا كله واحد

ما لحقته األلف والنون زائدتينباب هذا   

  .غضيبان، وسكريان: اعلم أنك إذا حقرت غضبان، وسكران، وحنومها قلت

عثيمان، وعريان؛ ألن حق األلف والنون أن يسلما على : و كذلك إذا حقرت عثمان، أو عريان قلت
فتفعل ذلك بتصغري الواحد، فيجري . هيئتهما بعد حتقري الصدر، إال أن يكون اجلمع ملحقاً باألصول

  .الواحد يف التصغري جمرى اجلمع

وتقول يف . سراحني: ، ألنك تقول يف اجلمعسرحيني: سرحان تقول يف تصغريه:فأما امللحق فمثل قولك
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وكذلك . ضباعني: كقولك. ضبيعني: سالطني، وتقول يف ضبعان: كقولك يف اجلمع. سليطني: سلطان
  .قربان

عثيمني؛ أال ترى أن فعالن الذي له : عثامني يف اجلمع لقلت يف التصغري: و لو كنت تقول يف عثمان
ظمآن ال يكون يف مجع شيٍء منه فعالني؛ ألنه ال يكون عطشان، وسكران، وغضبان، و: فعلى؛ حنو

وما كان غري . ما كان ملحق اجلمع وجب يف تصغري واحده اإلحلاق. ملحقاً؟ فكذلك مجيع هذا الباب
  .ملحق اجلمع مل يكن تصغريه إال كتصغري فعالن الذي له فعلى

ما كانت في آخره ألفان زائدتان لغير التأنيثباب هذا   

إال علييب، وحرييب؛ ألن األلفني : لباء، وحرباٍء، وزيزاٍء وحنوه اعلم أنك ال تقول يف حتقريهع: وذلك حنو
: إال سريديح، كما ال تقول يف مشالل: إمنا مها ملحقتان مبثل سرداح، ألنك ال تقول فيه. ليستا للتأنيث

  .إال مشيليل

إال قوييب؛ كما تقول يف : ال تقول يف تصغريهف. و كذلك قوباء فاعلم؛ ألن من قال كذا إمنا أحلقه بطوماٍر
هي القوباء فأنث : ومن قال. وال جيوز فيه إال التذكري والصرف ملا ذكرت لك. طوميري: تصغري طومار

وال ينصرف يف معرفة وال . فال يكون تصغريها على هذا إال قويباء. عشراء، ورحضاء: كان مبرتلة قولك
  .اب ما ال جيري وما ال جيريوقد مضى القول يف ذلك يف ب. نكرة

: وكان حده أن يقول. من ذكر صرف وهو عنده مبرتلة القضقاض واخلضخاض. و كذلك غوغاء

غويغي، : فمن قال هذا قال يف التصغري. ولكنك مهزت الواو لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة. غوغاو
  .لمغويغاء فاع: ومن أنث وجعلها كعوراء مل يصرف، وقال يف التصغري. وصرف

ما كان على ثالثة أحرفباب هذا   

  مما حذف منه حرف وجعل مكانه حرف 

  .اعلم أن تصغري ما كان من ذلك حبذف ما زيد فيه ورد ما ذهب منه

لتحرك ما بعدها؛ ألا : إحدامها: فأما ما كان يف أوله ألف الوصل من هذا الباب فإا تسقط منه لعلتني
  .إمنا دخلت لسكونه

    

  .أا زائدة على ما ذكرت لك يف أصل الباب: رىو العلة األخ

بين؛ ألن الذاهب منه : تقول يف تصغري ابن. ابن، واسم، واست، واثنان، واثنتان، وابنة تأنيث ابن: و ذلك
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  .مسي: وكذلك اسم وأمساء، تقول يف تصغريه. أبناء فاعلم: ياء أو واو، يدلك على ذلك قوهلم

  .ثنيان، ألن األلف والنون زائدتان للتثنية: صغريهتقول يف ت: و اثنان ذه املرتلة

: يدلك على ذلك قوهلم. ستيهة؛ ألن الذاهب منه هاء: ويف تصغري است. بنية: و تقول يف تصغري ابنة

سنوات، وسنيهة فيمن : فسنية فيمن قال. سنية، وسنيهة: فهذا جمرى هذا؛ كما قال يف سنة. أستاه فاعلم
  . هذاوقد مضى تفسري. سنهات: قال

أخيه، فتحذف التاء، وترد الواو : تقول يف تصغريها. أخت: و أما ما مل تكن فيه ألف الوصل فنحو قولك
  .أخوات، وإخوة، وأخوان: اليت كانت يف قولك

  : هنوات قال الشاعر: هنية، وبنية؛ ألن احملذوف من هذه الواو؛ ألنه يقال: تقول. و كذلك بنت، وهنت

 هنواٍت كلها متتابع على   وملنيأرى ابن نزاٍر قد جفاني

  .هين: و كذلك تقول يف تصغري هٍن

إال أن مجلة . هنيهة، وهنية: هنية ويف تصغري هنة: احملذوف منه هاء، فقالوا يف تصغري هٍن: و قد قال قوم
ن هذا الباب أنه ال يكون احملذوف من الثالثة إال حرف لني ياء أو واو أو حرفاً خفياً وهو اهلاء أو يكو

  .مضاعفاً، فتحذف منه استثقاالً؛ كما حذف هذا خلفائه

ما يصغر من األماكن وما يمتنعباب هذا   

  من التصغير منها 

. هنيدة: دويرة، كما تقول يف هند: تقول يف دار. اعلم أن أمساء األماكن كسائر األمساء خاصها وعامها

  .بييت وبييت: مكني، ويف بيت: تقول فيه. وكذلك مكان

خليف ذاك، ودوين ذاك، وفويق ذاك؛ ألنك : تقول. خلف، ودون، وفوق: مساء املبهمة فنحوفأما األ
  .أردت أن تقرب ما بينهما وتقلله

هو عند زيد مل جيز أن تصغر عند؛ وذلك أنه قد يكون خلفه بكثري وبقليل، وكذلك دونه، : فإن قلت
فال معىن . قد بلغت إىل غاية التقريبعندي ف: وإذا قلت. فإذا صغرما قللت املسافة بينهما. وفوقه

  .للتصغري

  .ومشرقة، ومشربة. وعلية. غرفة: و مجلة باب األماكن التذكري إال ما خصه التأنيث منها حنو قولك

: وكذلك تقول يف تصغريها. دار، إمنا هي يف باا مبرتلة نار، وقدر، ومشس: و كذلك تأنيث البناء حنو

. روف أن هذه املخصوصة ال يتعدى الفعل إليها، ألنه ال دليل فيه عليهادويرة وقد بينت لك يف باب الظ
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قمت يف دار زيد، وذهبت إىل زيد، ووضعته يف : فإمنا يتصل ا؛ كما تتصل بسائر األمساء، وذلك قولك
قمت دار زيد، وال قمت املسجد اجلامع يا فىت؛ : وال يصلح أن تقول. يد زيد، ورأيت أثراً يف رجل زيد

فال خيلو منه شيٌء أو من . وإمنا يتعدى إىل ما يعتور األمساء. مت ال يدل على مكاٍن خمصوصألن ق
  .وقد مضى تفسري هذا يف بابه. حنو قمت خلف زيد، وسرت أمام عبد اهللا، وقمت مكاناً. بعضه

قديدمية : قدام ووراء، وتصغريمها: فما جاء منها مؤنثاً بغري عالمة. فالظروف إمنا هي هذه على احلقيقة
  .ووريئة

فلو . ألن الباب على التذكري: فما هلاتني حلقت كل واحدة منهما اهلاء، وليستا من الثالثة؟ قيل: فإن قلت
  : قال القطامي. مل يلحقومها اهلاء مل يكن على تأنيث واحد منهما دليل

  أرى غفالت العيش قبل التجارب  التجريب والحلم، إنني قديديمة

 قديدمية اجلوزاء مسموم فكل ما ورد عليك من هذه الظروف ليست فيه عالمة التأنيث يوم: و قال اآلخر
  .قذيل: أميم؛ كما تقول يف قذال: خليف، وأمام: تقول يف تصغري خلف. فهو على التذكري

فكذلك سوى وسواء يا . و كل شيء جيري جمرى عند فغري مصغر ملا ذكرت لك من امتناعه يف املعىن
عندي رجل مكانك حيل : عندي رجل سواك، إمنا هو: ما معىن املكان؛ ألن قولكفىت، إذا أردت 

  .ال يصغران لقلة متكنهما. حملك، ويغين غناءك

  : وكما قال الشاعر" فرآه يف سواء اجلحيم: "الوسط من قوله عز وجل: فإن أردت بقولك سواء

  بعد المغيب في سواء الملحد  ويح أنصار النبي ورهطه يا

وكذلك إن أردت بسواء معىن االستواء . حتذف الياء الجتماع الياءات. سوي فاعلم: ، فقلتصغرته
  .كقولك هذا درهم سواء، أي متام صغرته؛ كما يلزمك يف كل متمكن

    لقلة متكنها؟ : ما معىن قولك: فإن قال قائل

وغري ليس مما .  غري زيد:عندي رجل سوى زيد، أي: تقول. أما داخلتان يف معىن غري: فإمنا قلة متكنها
جاءين غريك مل ختصص واحداً من الناس، إمنا زعمت أنه ليس به، وليس جيب : يصغر؛ ألنك إذا قلت

  .فيمن كان غري املذكور أن يكون حقرياً

عندي مثلك فحقرت املثل كان جيداً؛ ألنك إذا حقرت الذي هو مثله زعمت أنه هو حقري؛ : و لو قلت
  .ث زعمت أنه مثلهألنك حقرت اآلخر من حي

و كذلك حتقري شبه، وحنٍو، وشبيٍه؛ ألن الشيء ال يشبه الشيء يف مجيع حاالته، وإمنا يشبهه من حيث 
مل ترد الزمان والقدم، . كان خالد القسري مثل حامت الطائي: تقول: تشبهه به، وال يكون إال على مقدمة
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عليهما، ولكنك ذكرت جود خالد، فقرنته حبامت ملا ومل ترد اجلاهلية واإلسالم، ومل ترد أن القبيلة جتتمع 
  .سبق له

فإن . كان جرير كامرئ القيس بعد أن تذكر الشعر واملرتبة فيه، فهذا دليل التشبيه: و كذلك لو قلت
فباملعىن . هذا مثيل هذا، وقد قدمت حنواً مما ذكرنا علم أنك حقرته من حيث حقرت املشبه به: قلت

  .يصلح اللفظ ويفسد

تحقير الظروف من األزمنةباب  هذا  

  .وذلك أن الفعل إمنا بين ملا مضى من الزمان وملا مل ميض. و الزمان خاصه وعامه يتصل به الفعل

  .ذهب علم أن هذا فيما مضى من الزمان: فإذا قلت

  .سيذهب علم أنه ملا مل يأت من الزمان: و إذا قلت

  . أن تريد هو يأكل غداًهو يأكل جاز أن تعين ما هو فيه، وجاز: و إذا قلت

فالفعل ينقضي كالزمان، ألن الزمان مرور األيام والليايل، فالفعل على . و املكان ال يكون فيه مثل ذلك
وليست األمكنة كذلك، إمنا هي جثث ثابتة، تفصل بينها بالعني، وتعرف بعضها من . سننه ميضي مبضيه

  .بعٍض، كما تعرف زيداً من عمرو

وإمنا صغرته بالواو دون . يومي يف تصغري يوم، وعومي يف تصغري عام: تقول. ان يصغرفكل متمكن من الزم
وهذا يشرح يف باب على . عاومت النخلة: يدلك على ذلك أعوام، وقولك. الياء؛ ألن ألفه منقلبة من واو
  .حياله جبميع علله إن شاء اهللا

لييل، فأما لييلية فلها علة نذكرها يف : يلو كذلك كل ما كان مثله يرد يف التصغري إىل أصله؛ تقول يف ل
  .باا إن شاء اهللا

: أحيد، يف االثنني: سبيت، ويف تصغري أحد: و تقول فيما كان علماً يف األيام كذلك، يف تصغري سبت

ثليثاء يف قول : مسي، ويف الثالثاء: بين، ويف اسم: ثنيان؛ ألن األلف ألف وصل فهي مبرتلة قولك يف ابن
ثليثاء؛ ألنك إمنا صغرت ثالثاً فتسلم الصدر، مث تأيت بعده بألفي التأنيث، ويف : ويف قولناسيبويه، 
  .مجيعة: اخلميس، ويف اجلمعة: األريبعاء، ويف اخلميس: األربعاء

فإن عوضت . حتذف إحدى الراءين حىت تصري على مثال جعفر. حمريم: تقول يف احملرم. و كذلك الشهور
  .ربيع:  صفري، ويف ربيع:حمريمي، ويف صفر: قلت

مجيد وتفسريه كتفسري : مجيدى وهي أجود، وإن شئت قلت: إن شئت قلت: و يف مجادى أنت خمري
رميضان، ويف شوال، شويويل، : وكذلك رمضان. شعيبان: رجيب، ويف شعبان: حبارى، ويف رجب
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 االسم األول؛ أال ترى أنك ذوي القعدة؛ ألن التصغري إمنا يقع على: ألنه فعال مثل محاد، ويف ذي القعدة
  .غليم زيد؟ فكذلك هذا وما أشبهه: لو صغرت غالم زيد لقلت

غدية، ويف : سويعة، ويف غدوة: تقول يف تصغري ساعة. و تقول يف أمساء األوقات من الليل والنهار كذلك
 فيصري. وكذلك تصغري الضحاء، ألنك حتذف الياء. ويف ضحى ضحي: ضحية: بكرة بكرية ويف ضحوة

وقد مضى القول يف هذا. مثل تصغري ضحى؛ كما تقول يف حتقري عطاء عطي.  

وأصيالل، وأصيالن، وأصيالنات، . ومغريبان. عشيشية، وعشيانات: فأما قوهلم. عشية: و تقول يف عشية
ومغريبانات فنذكره يف موضعه مع ذكرنا اللييلية، واألنيسيان وما أشبه ذلك مما خيالف تصغريه مكربة إن 

  .ء اهللاشا

فعلى هذا فأجره؛ أال ترى أم . و كل متمكن من أمساء الدهر فتصغريه كتصغري نظائره من سائر األمساء
  .آتيك بعيدات بٍني، وأجروه مصغراً على تصغري مثله: قالوا

تصغير ما كان من الجمعباب هذا   

فإن صغرته وهو بناء . حالهاعلم أنك إذا صغرت مجعاً على بناء من أبنية أدىن العدد أقررت اللفظ على 
فإن مل يكن فيه أدىن العدد رددته إىل الواحد، وصغرته إن . للكثري رددته إىل أدىن العدد إن كان ذلك فيه

وقد مضى . وإن كان من غريهم أو مؤنثاً منهم فباأللف والتاء. كان مذكراً آدمياً ومجعته بالواو والنون
  .وإمنا أعدناه ملا بعده. تفسري هذا

    

: تقول يف رجل امسه أكلب. اعلم أنك إذا مسيت رجالً جبماعة فإنك تصغر ذلك االسم كما تصغر الواحد

  .ال يكون إال كذلك. أغيلمة: أحيمرة، ويف غلمة: أكيلب، وكذلك أمحرة تقول فيها

غليمان، : تقول. فإن مسيته بغلمان أو غربان أو قضبان أو رغفان كان تصغريه كتصغري غلمان وحنوه
: سرحيني لقولك: سرحيني؛ ألنك إمنا قلت: غريبني، كما تقول يف سرحان: ريبان، وقضيبان وال تقولوغ

  .سراحني؛ ألن سرحاناً واحد يف األصل

مصارين، فكيف أصغر مصراناً؟ فإن : مصري ومصران للجميع مث أقول يف مجع اجلمع: فأنا أقول: فإن قلت
ه إمنا أحلقته األلف والنون للجمع، فال تغري عالمة اجلمع؛ أال مصراناً تصغريه ال يكون إال مصرياناً، ألن

وأمجال، وأقتاب مل تقل فيه إال أجيمال، وأقيتاب، وأبيات، فإن : أبيات: ترى أنه ما كان على أفعال حنو
  .أظفار وأظافري ولكن العلة فيما ذكرت لك: أبيات وأبابيت؛ كما تقول: كان مجعاً جلمع قلت
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لى فعٍل من ذوات الياء والواوما كان عباب هذا   

وناب ودار وما أشبهه باب نحو   

دار، وغار، وباب، : اعلم أن هذا اجلمع ينقلب ياؤه وواوه ألفاً، النفتاح ما قبل كل واحدة منهما؛ حنو
. القود، والصيد، واخلونة، واحلوكة: إال أن جييء حرف على أصله لعلة مذكورة يف باب التصريف؛ حنو

  .باب فعلى ما ذكرت لكفأما جمرى ال

فإن صغرت شيئاً من ذلك أظهرت فيه حرف األصل، وذلك أن ياء التصغري تقع بعده ساكنة، فال جيوز 
: نويرة، وباب: فإذا حركته عاد إىل أصله، وذلك قولك يف حتقري نار. أن تسكنه، فتجمع بني ساكنني

. وكذلك غار. بوبت له باباً: ، وقولكأنوار؛ ألا من النور: يدلك على أن الواو األصل قولك. بويب

  .غوير؛ ألنه من غار يغور: تقول

نييب فإن ذلك جيوز يف كل ما كان ثانيه ياء يف التصغري ألنه من : فإن قلت. فأما ناب فتصغريه نييب
  .نيبت

  .غيري، وغيري؛ ألنه من غريت ونيبت: تقول فيه: و كذلك غار

وكل ما مل أذكره لك فهذا جمراه، وكذلك سائر ما كان . جتتويج؛ ألنه من تو: و تقول يف تصغري تاج
شييء، وشىيء، وكذلك كل ما علم أصله من : عيينة وعيينة، ويف شيٍء: على ثالثة أحرف، تقول يف عني

هذا الباب، فإن مل يعلم أصله رد إىل واحده يف التكبري أو إىل فعله فإن دليله يظهر، فإن مل يكن مشتقاً 
وإن كانت منتصبة ال جيوز فيها اإلمالة فهو . اإلمالة؟ فإن كانت ألفه ممالة فهو من الياءنظر هل تقع فيه 

  .من الواو

و اعلم أن كل حرف كان مكسوراً أو مضموماً بعده ياٌء أو واو فليس بدليل، ألن الواو الساكنة تقلبها 
تقول يف . وميعاد، وميقاتميزان : فمن ذلك قولك. الكسرة ياًء، والياء الساكنة تقلبها الضمة واواً

  .فإمنا قلبت الواو الكسرة. مويزين، ومويقيت، ومويعيد؛ ألنه من الوقت، والوعد والوزن: حتقريه

موازين، ومواعيد، : و ما كان منقلباً لعلة، ففارقته العلة فارقه ما أحدثته؛ أال ترى أنك تقول يف اجلمع
ال يكون يف . لك يف الياء موسر، وموقنوزنت، ووعدت، ووقت؟ و مثل ذ: ومواقيت؛ كما تقول

. مياسري، ومياقني: التحقري إال بالياء؛ ألن الواو إمنا جاءت ا الضمة؛ ألا من أيقنت، وأيسرت، وكذلك

  .مييسر، ومييقن، تردها احلركة إىل أصلها: فإن حقرت قلت

 ياًء للكسرة قبلها، وأا روحية؛ ألا من روحت، وإمنا انقلبت الواو: لو حقرا لقلت. و كذلك ريح
أثياب، : وكذلك ثياب، وحياض تقول يف تصغريمها. أرواح: ساكنة، أال ترى أنك تقول يف اجلمع
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ولوال ياء التصغري لظهرت . وإمنا تنقلب الواو ياًء لياء التصغري قبلها. وأحياض؛ ألنك تردها إىل أقل العدد
  .ثوب: كما تقول. واض، وأسواطأثواب، وأح: ملفارقة الكسرة إياها، فكنت قائالً

  .فهذا وجه هذا. وكذلك دمية حتقريها دومية؛ ألا من دام يدوم. و حوض، وسوط

ما كانت الواو فيه ثالثةً في موضع العينباب هذا   

إن شئت قلبتها لياء التصغري اليت تقع قبلها : اعلم أا إذا كانت ظاهرةً يف موضع العني فأنت فيها باخليار
  .فهذا األصل. مقيد: أحيل ويف مقود: أسيد، ويف أحول: ه اجليد فقلت يف أسودوهو الوج

    

قسري، وجديل؛ وذلك أن الياء الساكنة إذا وقعت قبل : قسور وجدول، تقول فيهما: و أما امللحق فنحو
ميت، وسيد، : وذلك قولك. وقد مضى تفسري هذا. الواو املتحركة قلبت الواو هلا ياء، مث أدغمت فيها

ميوتاً، وسيوداً، وهيوناً؛ وكذلك قيام وقيوم، إمنا هو قيوام وقيووم، وكذلك : إمنا كن يف األصل. وهني
فإن شئت قلت يف هذا أمجع بإظهار الواو، أي يف باب أسود، . أيام، وفيما ذكرنا دليل على ما يرد منه

ظاهرة حية، أي وإمنا جاز ذلك ألن الواو . أسيود، وجديول، وقسيور: وجدول، وقسور، فقلت
فشبهوا هذا التصغري به والوجه ما ذكرت . جداول، وقساور: وهي تظهر يف التكسري يف قولك. متحركة
  .لك أوالً

. فأما الساكنة فنحو واو عجوز، وعمود. فإن كانت الواو ساكنة، أو كانت مبدلة، مل تظهر يف التصغري

أال ترى أنك لو جئت بالفعل من . ، وال ملحقةال تقول إال عجيز وعميد؛ ألن الواو مدة، وليست بأصلية
ذلك يف عجوز مل جيز؛ ألا : ولو قلت. قسورت، وجدولت، فكانت كاألصل: جدول، وقسور لقلت

  .ليست مبلحقة

ال تقول فيهما إال مقيم، ومقيل؛ ألنك كنت ختتار يف الظاهرة . و أما األصلية املنقلبة فهو مقام، ومقال
  .فلم يكن يف الساكنة واملبدلة إال ما ذكرت لك. ليت قبلهااملتحركة القلب للياء ا

أسيد : ومن قال. معيوية؛ ألن الواو يف موضع العني: أسيود قال يف معاوية: و اعلم أنه من قال يف أسود
  .معية فيحذف الياء اليت حذفها يف تصغري عطاء وحنوه، الجتماع الياءات: على اختيار الوجه اجليد قال

. أريوية: أسيود قال: ومن قال. أسيد: أرية مثل قولك: وى عنده أفعل قال يف تصغريهو من كانت أر

إال أرية؛ ألن الواو يف موضع الالم على هذا القول، وإليه كان : ومن كانت عنده فعلى مل يقل يف أروية
  .يذهب األخفش، واألول قول سيبويه
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ما كانت الواو منه في موضع الالمباب هذا   

ا كانت يف موضع الالم فال سبيل إىل إقرارها على لفظها؛ ألنه كان خيتار فيها القلب وهي يف اعلم أا إذ
. فلما صارت يف املوضع الذي يعتل فيه ما يصح يف موضع العني مل يكن فيها إال القلب. موضع العني

رياء يا ع: تقيا، ويف عرواء: جري، ويف عروة عرية، ويف تقوى: غزي، ويف جرو: وذلك قولك يف غزو
  .ال يكون إال ذلك. فىت

  .ليس غري؛ ألن أروى عنده على هذا القول فعلى. أريا: إا فعلية قال يف أروى: و من قال يف أروية

أسيود : ومن قال يف أسود. و من جعل أروى أفعل مل يقل إال أري فاعلم؛ فيحذف ياء الجتماع الياءات
  . البابفهذا جمرى هذا. أريو فاعلم: على ااز قال

ما يسمى به من الجماعةباب هذا   

مسيجد، فحذفت األلف الزائدة؛ ألنك ال : اعلم أنك إذا مسيت رجالً مبساجد، مث أردت حتقريه قلت
  .مسيجيد: فإن عوضت قلت. تصغر شيئاً على مخسة أحرف

  .سممفيتيح، فتحذف الزائدة الثالثة، وتقر الياء؛ ألا رابعة يف اال: فإن مسيت مبفاتيح قلت

قبيئل، ورسيئل يف قول مجيع النحويني إال يونس ابن حبيب، فإنه كان : فإن مسيت قبائل أو رسائل قلت
  .وذلك رديء يف القياس. قبيل، ورسيل: يقول

واملتحرك حرف حي، . أما النحويون فأقروا اهلمزة، وحذفوا األلف، ألن اهلمزة متحركة واأللف ساكنة
؛ أال ترى أن اهلمزة من قبائل يف موضع الفاء من عذافر، واأللف ال تقع وهو يف مواضع امللحقة باألصول

  .فكانت أحق باحلذف. من هذا البناء يف موضعها إال زائدةً

ملا كانتا زائدتني كانت اليت هي أقرب إىل الطرف أوىل باحلذف وليس هذا : و أما يونس فكان يقول
  .القول بشيٍء ملا ذكرت لك

: وهو اجلمع فال جيوز فيه إال قبيالت، ورسيالت؛ ألنك إمنا حقرت الواحد حنوفأما حتقري هذا الضرب 

  .وقد مضى القول يف هذا. قبيلة ورسالة، مث مجعته مجع أدىن العدد

تحقير األسماء المبهمةباب هذا   

 منه بعضاً وإمنا نذكر. اعلم أن هذه األمساء خمالفةٌ لغريها يف معناها، وكثٍري من لفظها، وقد تقدم قولنا فيها
  .استغناء مبا مضى

فمن خمالفتها يف املعىن وقوعها على كل ما أومأت إليه، وأما خمالفتها يف اللفظ فأن يكون االسم منها على 
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  .ذا، وتا: حنو: حرفني أحدمها حرف لني

    

ا فإذا صغرت هذه األمساء خولف ا جهة التصغري، فتركت أوائلها على حاهلا، وأحلقت ياء التصغري أل
وأحلقت ألف يف آخرها تدل . ولو عري منها مل يكن على التصغري دليل. عالمة، فال يعرى ملصغر منها

على ما كانت تدل عليه الضمة يف غري املبهمة؛ أال ترى أن كل اسم تصغره من غري املبهمة تضم أوله؛ 
ويف . هاذيا: تنبيه قلتذيا، فإن أحلقت ال: فليس، ودريهم، ودنينري؟ و ذلك قولك يف تصغري ذا: حنو

  .هاذياك: هاذاك قلت: ذياك، فإن أحلقت التنبيه فقلت: تصغري ذاك

إمنا حلقت ثالثةً، ولكنك : ما بال ياء التصغري حلقت ثانيةً، وإمنا حقها أن تلحق ثالثةً؟ قيل: فإن قال قائل
  .حذفت ياء الجتماع الياءات، فصارت ياء التصغري ثانيةً

ا قلت ذا، فاأللف بدل من ياء، وال يكون اسم على حرفني يف األصل فقد ذهبت ذييا إذ: و كان األصل
  .ياء أخرى

تيا؛ : ذيا كراهة التباس املذكر باملؤنث، فقلت: وإمنا منعك أن تقول. تيا: فإن حقرت ذه أو ذي قلت
تصغري ذه فصغرت تا لئال يقع لبس، فاستغنيت به عن . ذي: كما تقول. تا يف معىن ذه، ويت: ألنك تقول

  : قال الشاعر. أو ذي على لفظها

 فكيف وهاتا هضبةٌ وقليب  و حبرتماني أنما الموت بالقرى

  : وقال عمران بن حطان. روضة وكثيب، أي وهذه: و يروى

  و ليست دارنا هاتا بدار  ليس لعيشنا هذا مهاه و

  .ذيالك: فإن حقرت ذلك قلت. ذياك: فإن حقرت ذاك قلت

  .أوليائك:  قلتو إن حقرت أولئك

  .أوليا يا فىت: و إن حقرت أوىل املقصور قلت

  .هاؤليائك: و إن حقرت هؤالء املمدود قلت

  .هاؤليا يا فىت: و إن حقرت هؤالء املقصور قلت

وكان حقيقتها هؤلييا؛ ألن أالء . و إمنا زدت األلف قبل آخرها لئال يتحول املمدود عن لفظه فقلبوا لذلك
  .فإن زدت األلف أولياء. وحتقري أوىل لو كان غري مبهم أويلٌّ فاعلم.  غراب غرنبوحتقري. يف وزن غراب

  : قال الشاعر. التيا: اللذيا، ويف حتقري اليت: و تقول يف حتقري الذي

  إذا علتها أنفس تردت  اللتيا واللتيا والتي بعد
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 كما تفعل باجلمع من غري املبهم تصغر اليت، وجتمعها؛. اللتيات: و لو حقرت الاليت لقلت يف قول سيبويه
  .الذي حيقر واحده

قوم ونفر، : اللويا؛ ألنه ليس مجع اليت على لفظها، فإمنا هو اسم للجمع؛ كقولك: و كان األخفش يقول
  .وهذا هو القياس

، و اعلم أنك إذا ثنيت أو مجعت شيئاً من هذه األمساء مل تلحقه ألفاً يف آخره؛ من أجل الزيادة اليت حلقته
  .اللذيون: اللذون قال: ومن قال. اللذيني: اللذيان، ويف الذين: وذلك قولك يف تصغري اللذان

يذهب إىل أن الزيادة كانت يف الواحد، مث ذهبت ملا جاءت ياء اجلمع . اللذيني: و كان األخفش يقول
  .ية واجلمع ملحقةوليس هذا القول مبرضي؛ ألن زيادة التثن. اللتقاء الساكنني، فيجعله مبرتلة مصطفني

وكذلك كم، وكيف، وأين . و اعلم أن من وما، وأيا ال حيقرن؛ كما ال حتقر احلروف اليت دخلن عليها
  .ال حيقرن ملا ذكرت لك، وكذلك مىت، وهن كلهن أمساء

وكل ما كان من . وكذلك كال. و كلٌّ ال حيقر؛ ألنه عموم فليس للتحقري فيه معىن؛ ألن كال إمنا أكثر به
  .ا النحو مما مل نذكره فهذه سبيله، فأجره على هذا البابهذ

أسماء الجمع التي ليس لها واحد من لفظهاباب هذا   

: اعلم أن جمراها يف التحقري جمرى الواحد؛ ألا وضعت أمساء، كل اسم منها جلماعة، كما أنك إذا قلت

  .مجاعة فإمنا هو اسم مفرد وإن كان املسمى به مجعاً

كالب بن ربيعة، : كما قالوا. يت رجالً مبسلمني لكان امساً جمموعاً وإن وقع على واحدو كذلك لو مس
  .إمنا هو مجع اليحبور وهو طائر: والضباب بن كالب، وكذلك أمنار، وكذلك حيابر

  .بشري، وقومي، ورهيط: تقول. نفر، وقوم، ورهط، وبشر: و تلك األمساء

. غنم، وإبل: وذلك قولك. إال مؤنثاً؛ وقد مضت العلة يف ذلكفإن كان امساً جلمع غري اآلدميني مل يكن 

فعلى هذا . نسية؛ ألن نسوة من امرأة مبرتلة نفر من رجل: غنيمة، وأبيلة، وكذلك نسوة، تقول: تقول
  .فأجر هذا الباب

التصغير الذي يسميه النحويون باب هذا   

  تصغير الترخيم

    

فإن مل تكن فيه زائدة صغرته بكماله؛ وذلك قولك يف .  فيهو هو أن تصغر االسم على حذف الزوائد اليت
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. سرحيب؛ ألن الواو فيه زائدة. محيد، وكذلك أمحد، ويف تصغري سرحوب: حريث، ويف حممد: حارث

عجيزة؛ ألنك إذا حذفت الواو بقيت على ثالثة أحرف فسميت ا : وكذلك لو حقرت عجوزاً لقلت
وذلك . اً على ثالثة أحرف حلقته اهلاء يف التصغري كما ذكرت لكاملؤنث، واملؤنث إذا كان امساً علم

  .مشيسة: هنيدة، ويف مشس: قولك يف هند

  .خليق: كما تقول يف خلق إذا نعت به املؤنث. عجيز: فإن مل تسم بعجوز، وتركتها نعتاً قلت

  مت التصغري 

  هذا باب الحروف التي تكون استفهاماً وخبراً

  بها إن شاء اهللا وسنذكرها مفسرةً في أبوا

أي مضافةً ومفردةً في االستفهامب باهذا   

أي إخوتك : وذلك قولك. اعلم أن أياً تقع على شيء هي بعضه، ال تكون إال على ذلك يف االستفهام
رأسه أم : أي زيٍد أحسن؟ فيكون اجلواب: وتقول. زيد؟ فقد علمت أن زيداً أحدها، ومل تدر أيهما هو

  .به ذلكرجله أم يده، وما أش

: و اعلم أن كل ما وقعت عليه أي فتفسريه بألف االستفهام وأم، ال تكون إال على ذلك؛ ألنك إذا قلت

ما زيد؟ مل : من زيد؟ أو: هل زيد منطلق؟ أو: أيهما يف الدار؟ ولو قلت: أزيد يف الدار أم عمرو؟ فعبارته
  .ذا كانت أي بعضاً هلايكن ألي هاهنا مدخل؛ ف أي واقعة على كل مجاعة مما كانت إ

وسنذكر من مسائل أي ما يوضح لك . و اعلم أن حروف االستفهام خمتلفة املعاين، مستوية يف املسألة
  .مجلته إن شاء اهللا

زيد ضربه يف : أي أصحابك واحد ضربه زيد؟؛ ألن قولك: أي أصحابك زيد ضربه؟، فالتقدير: تقول
  .ه خرباً ألي، وهو أوضح وأحسن يف العربيةزيد ضرب: وإن شئت كان قولك. موضع النعت

  .أي الرجلني هند ضارا أبوها، مل يكن كالماً؛ ألن أياً ابتداٌء ومل تأت له خبرب: و لو قلت

  .هند ضارا أبوها يف موضع خربه مل جيز؛ ألن اخلرب إذا كان غري االبتداء فال بد من راجع إليه: فإن قلت

أي القوم إن يأتنا نأته؛ ألن من تكون : كأنك قلت.  يأتيا نأته، كان جيدأي من يف الدار إن: و لو قلت
و منهم من : "وقال" و منهم من يستمع إليك: "قال اهللا عز وجل. مجعاً على لفظ الواحد وكذلك االثنان

بلى من أسلم وجهه هللا وهو : "وقال. فحمل على اللفظ" و منهم من يؤمن به: "وقال" يستمعون إليك
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. فحمل مرة على اللفظ، ومرة على املعىن" له أجره عند ربه وال خوف عليهم وال هم حيزنونحمسن ف

  : وقال الشاعر، فحمل على املعىن

  نكن مثل من يا ذئب يصطحبان  فإن عاهدتني ال تخونني تعش،

.فهذا جماز هذه احلروف  

فرس : ال تقول يف جواب من عندك؟. قلفأما من فإنه ال يعىن ا يف خٍرب وال استفهام وال جزاٍء إال ما يع
وقال عز وجل يعين " فمن كان يرجو لقاء ربه: "قال اهللا عز وجل. زيد أو هند: وال متاع، إمنا تقول

أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم : "وقال جل امسه" و من عنده ال يستكربون عن عبادته: "املالئكة
".األرض  

فرس، أو بعري، أو متاع : ما عندك؟ قلت: إذا قال. ني، ولنعوت اآلدمينيفأما ما فتكون لذوات غري اآلدمي
طويلٌ أو قصري أو : ما زيد؟ فتقول: ولكن جيوز أن يقول. وال يكون جوابه زيد وال عمرو. أو حنو ذلك

.عاقل أو جاهل  

.فإن جعلت الصفة يف موضع املوصوف على العموم جاز أن تقع على ما يعقل  

.سبحان ما سبح الرعد حبمده، وسبحان ما سخركن لنا: بو من كالم العر  

والسماء : إمنا هو: وقال آخرون. ومن بناها: معناه: فقال قوم". و السماء وما بناها: "و قال عز وجل
.بلغين ما صنعت، أي صنيعك؛ ألن ما إذا وصلت بالفعل كانت مصدراً: كما تقول. وبنائها  

وقال . أو ملك أميام: معناه: قال قوم" جهم أو ما ملكت أميامإال على أزوا: "و كذلك قوله عز وجل
.أو من: بل هو: آخرون  

.فأما أي والذي فعامتان، تقعان على كل شيٍء على ما شرحته لك يف أي خاصةً  

أي الذين إن يأتونا يأم : فالتقدير. أي من إن يأتنا يأته عبد اهللا: هذا باب مسائل أي يف االستفهام تقول
. اهللاعبد  

   

ولكن لو . أي من إن يأت زيداً قائماً يوم اجلمعة أخوك مل جيز؛ ألنك مل تأت للجزاء جبواب: و لو قلت
. أي من إن يأته من إن يأتنا نعطه يأت صاحبك كان الكالم جيداً، وكانت أي مرفوعةً باالبتداء: قلت

يأت جواب اجلزاء األول، : فقولك. أي الذين إن يأم من يأتنا نعطه يأت صاحبك: وتأويل هذا
أي الذين إن يأم زيد يأت صاحبك؛ ألن من الثانية : وتقدير هذا بال صلة. وصاحبك؛ خرب االبتداء
.وصلتها يف موضع زيد  
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أيهم : أي من إن يأته من إن يأتك تأته تكرمه نأيت كان إعراب أي النصب، وكان التقدير: و لو قلت
.نأيت  

دةً يف االستغناء واالحتياج إىل الصلة سواء؛ ألن املعىن واحد؛ كما أن زيداً و اعلم أن أيا مضافةً ومفر
.وزيد مناٍة سواء يف االحتياج واالستغناء؛ ألن املعىن التسمية واإلبانة عن الشخوص  

.أم زيد وخالد؟. أزيد وعمرو؟ أم عمر وخالد: أي الثالثة صاحباك كان جيداً؛ ألن املعىن: و لو قلت  

ضرباً مل يصلح أن يوصل فعلهما إال إىل :  الثالثة ضرباها كان فاسداً، ألنك إذا قلتأي: و لو قلت
.واحد، وإال زدت يف العدد  

فإن كان عمرو أحد . أي الثالثة ضربا عمراً؟ وعمرو غري الثالثة مل يكن يف إجازته شك: و لو قلت
أي الرجلني؟ : فإمنا ينبغي أن تقول. ةوذاك إن كنت تعرف عمراً؛ ألنه قد خرج من املسأل. الثالثة مل جيز

فإن كنت ال تعرف عمراً، إال أنك تعلم أنه من الثالثة فالقصة فيه كالقصة فيما قبله؛ ألنك إمنا تسأل عن 
.أحد اثنني، وحتتاج إىل أن تعرف عمراً  

حه لك؛ أي الثالثة أحدمها عمرو؟ كان عند بعض النحويني جائزاً، وليس جيوز عندي ملا أشر: و لو قلت
أهذا وهذا؟ : أي الرجال أحدمها عمرو، والرجال زيد وعمرو وخالد فكأنك قلت: وذلك أنك إذا قلت

فليس يف هذا بيان لتخليص خالٍد إذا كان مع عمرو . تعين زيداً وخالداً، أم هذا وهذا؟ تعين عمراً وخالداً
يس معىن أي إال التبيني، وال تبيني يف ول. من زيٍد؛ ألن قصتهما فيه واحدة، وال فيه دليل على عمرو بعينه

.هذا  

أي : فيقال له. قد وقع فيه ضرب من التبيني؛ ألنا نعلم أن الثالث املخلف ليس بعمرو: و من أجازه قال
.إمنا خربها هو املطلوب تفسريه، والذي بينت أنه ليس بعمرو ليس منهما  

أخوك زيد عمرو خالد يكلمه فيه :  تقولأي إخوانك زيد عمرو خالد يكلمه فيه عنده؟ كما: و تقول
.عنده، ألنه ابتداٌء بعد ابتداٍء  

أي الذين يف الدار هند ضاربتهم؟ جاز أن تكون اقتطعت بأي مجاعة من مجاعة والوجه : و لو قلت
: وقال" و كلٌّ أتوه داخرين: "قال اهللا عز وجل. وليس احلمل على املعىن ببعيد، بل هو وجه جيد. ضاربته

.فهذا على اللفظ، واألول على املعىن" لهم آتيه يوم القيامة فرداًو ك"  

أي من يف : أي القوم يكرمك؟ و لو قلت: أي من يف الدار يكرمك؟ كان جيداً؛ ألن املعىن: و لو قلت
أي من يكرمك يف الدار، : الدار يكرمك تكرمه، فإن شئت جعلت يكرمك األوىل من الصلة، فكان املعىن

وإن شئت كان يف الصلة، وإن شئت أخرجته من الصلة، وجعلته خرباً، .  وقع لك يف الدارفيكون اإلكرام
هذا يف الرفع وإن شئت جزمتهما، وإن شئت جعلت أي جزاء، وإن شئت رفعت . وجعلت تكرمه حاالً
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. لتهافأما من يف هذا املوضع فهي مبرتلة الذي، ويف الدار ص. األول، وجزمت الثاين، وجعلت أياً استفهاماً

.أي القوم تكرمه يكرمك إذا كان جزاًء، وتكرمه يكرمك إذا كانت استفهاماً: فكأنك قلت  

.زيد تضربه: أي تضربه؟، كما تقول: أياً تضرب؟ وتقول: و تقول  

.أزيداً تضربه؟ ألنه استفهام: فما بال النصب ال خيتار هاهنا كقولك: فإن قال قائل  

: وذلك قولك. السم، وهي حرف االستفهام، فال يكون قبلها ضمريأن أياً هي ا: فإن اجلواب يف ذلك

.أزيداً ضربته، إمنا أوقعت الضمري بعد ألف االستفهام، فنصبت زيداً  

فإن قدمت االسم كان على فعل . و لكن لو اجتمع بعدها اسم وفعل كان املختار فيها تقدمي الفعل
.زيداً تضربه: يضرب أخاه كان على قولكأيهم : ولو قلت. أيهم أخاه تضربه: وذلك قولك. مضمر  

أيهم زيداً ضاربه إذا كان زيد مفعوالً كان النصب يف زيد الوجه إذا مل يكن ضارب يف معىن : و لو قلت
.املاضي  

وإن شئت جعلته ضاربه خرباً . أيهم زيد ضاربه هو: أزيد أنت ضاربه قلت: فإن رفعت على قول من قال
وإن شئت جعلت هو مقدماً ومؤخراً .  ألن الفعل جرى على غري صاحبهلزيد فكان هو إظهار الفاعل،

.هو ضاربه أو ضاربه هو كان حسناً مجيالً: على قولك  

   

ال يكون يف أمة اهللا إال الرفع، ألن الفعل يف الصلة، فال جيوز أن . أيهم أمة اهللا املتكلم فيها هو: و تقول
.تضمر إال على جهة ما ظهر  

أي يوم : أيوم اجلمعة سار زيد إىل عمرو؟ فإن قلت: سار زيد إىل عمرو؟ كأنك قلتأي يوٍم : و تقول
.يوم اجلمعة سرت فيه: سار فيه زيد إىل عمرو رفعت، إال يف قول من قال  

.أي أصحابك من إن يأتنا من يضربه أخوه يكرمه؛ ألنك جعلت اجلزاء خرباً عن أي: و تقول  

فإن . ؛ ألنك إذا أضفت أياً إىل من مل تكن من إال مبرتلة الذيأي من يأتين آته كان حماالً: و لو قلت
أجعل أياً استفهاماً، وأجعل من جزاًء فقد أحلت؛ ألنك إذا أضفت إىل اجلزاء امساً دخله اجلزاء؛ أال : قلت

.غالم من يأتك تأته، فيصري اجلزاء للغالم صلة: ترى أنك تقول  

ال يكون كذلك إال أن توصل؛ ألا إذا مل تكن جزاًء أو استفهاماً : قيل. فأجعل أياً مبرتلة غالم: فإن قلت
.مل تكن إال موصولة  

قد أحلت؛ ألنك قد جعلتها جزاًء واستفهاماً يف حال، ومىت كانت يف : قيل. أجعلها استفهاماً: فإن قلت
.أحدمها بطل اآلخر  

ين صلةً، وآتيه خرباً، وأياً أي من يأتين آتيه؟ فذلك جيد؛ ألنك جعلت يأتي: أرفع فأقول: فإن قلت
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أي من يأتيين آته؛ فكانت أي : ولو فصلت أيا من من جلاز فقلت. أي القوم آتيه: فكأنك قلت. استفهاماً
.استفهاماً، ومن للجزاء  

جتعل اهلاء يف نكرمه راجعة إىل من األوىل، فيكون . من من يأتنا نكرمه؟ لكان جيداً: و كذلك لو قلت
أي إذا كنت مستفهماً مستثبتاًهذا باب ل الذي من أتانا من الناس أتيناه؟ من الرج: التقدير  

  .رأيت رجالً قلت أياً؟ وذلك أنك أردت أن حتكي كالمه: إذا قال لك رجل

أي يا فىت؟ ألا مرفوعة كالذي استفهمت : فإن وصلت قلت. أي؟ موقوفة: قلت. جاءين رجل: فإن قال
  .عنه

فإن . مررت بزيد: كما تقول يف املخفوض. أي؟ موقوف:  الوقفقلت يف. مررت برجل: فإن قال
أيةٌ يا فىت؟ و كذلك : أية؟ فإن وصلت قلت: جاءتين امرأة قلت: أي؟ يا فىت؟ فإن قال: وصلت قلت

  .تنصب إذا نصب، وختفض إذا خفض حكايةً لقوله، وتقف بال حركة وال تنوين. النصب واخلفض

  . أيان؟:جاءين رجالن قلت: فإن ثىن فقال

  .أيني؟ على حكاية كالمه: رأيت رجلني أو مررت برجلني قلت: فإن قال

أيتني؟ وتكسر النون يف الوصل، ألا نون : ويف النصب واخلفض. أيتان؟: جاءتين امرأتان قلت: و إن قال
  .االثنني

  .فإن وصلت فتحت النون. أيون؟: جاءين رجال قلت: فإن قال

  . رجاالً قلت أيني؟مررت برجال أو رأيت: و إن قال

مررت بنساٍء أو رأيت : أيات يا فىت؟ و إن قال: فإن وصلت قلت. أيات؟: جاءين نساء قلت: و إن قال
  .على ما وصفت لك. أياٍت يا فىت؟ إذا وصلت، فإن وقفت فبغري حركة وال تنوين: نساًء قلت

، أي يا فىت إذا كان مرفوعاً، وأياً، و إن شئت قلت يف مجيع هذا، ذكراً كان أو أنثى، مجعاً كان أو واحداً
وأي، إذا كان منصوباً أو خمفوضاً؛ ألن أياً جيوز أن تقع للجماعة على لفظ واحد، وللمؤنث على لفظ 

  .املذكر، وكذلك التثنية؛ ألا مبرتلة من وما؛ ألما يف مجيع ما وقعتا عليه على لفظ واحد

خواا؛ ألا تضاف، وتفرد، ويلحقها التنوين بدالً من اإلضافة؛ و إمنا جاز يف أي التثنية واجلمع دون أ
  .فلذلك خالفت أخواا

أي يا فىت؟ : فرفعت على االبتداء واخلرب، فقلت. و إن شئت تركت احلكاية يف مجيع هذا، واستأنفت
  .أي من ذكرت، وأي هؤالء؟: ألنك لو أظهرت اخلرب مل تكن أي إال مرفوعة؛ حنو قولك

فإن االستفهام أي عبد اهللا؟ ال . رأيت عبد اهللا:  أي إذا كنت مستثبتاً ا عن معرفة إذا قال رجلهذا باب
  .يكون إال ذلك؛ ألن أياً ابتداء، وعبد اهللا خربه
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  .أي يا فىت مل يكن إال للنكرة؛ ألنك جعلتها شائعة، إذا مل ختصص ا امساً: و لو قلت

. أنه أراد أن عبد اهللا هذا ممن ينكره فهو عنده شائع مبرتلة رجل جلازأي يا فىت؟ على : و لو قال قائل

  .فأما من عبد اهللا وحنوه، فبابه ظاهر. وليس بالوجه

أي أخواك؟ على اللفظ أو املعىن؛ واحلمل على املعىن : رأيت أخويك فإن الوجه أن يقول: و إذا قلت
خواي؟ ألنه قد فهم القصة فعنها جييب، وكذلك من أ: وهو الذي خيتاره من بعد سيبويه أن يقول. حسن

  .رأيت الرجل، ومررت بالرجل

  .أيان الرجالن، وأيان أخواي؟ فهذا الذي خيتاره النحويون: رأيت الرجلني أو أخويك فقلت: فإن قال

    

  .و اإلفراد يف أي الذي بدأنا به حسن؛ ملا ذكرنا يف الباب الذي قبله

أيون الرجال؟ وأي الرجال؟ على : ت بالرجال، أو جاءين الرجال لقلترأيت الرجال، أو مرر: و لو قلت
  .ما وصفت لك

و اعلم أنه إذا ذكر شيء من غري اآلدميني وقعت عليه أي كما تقع على اآلدميني؛ ألا عامة، وليست ك 
  .من

فإن وقفت . ؟أي يا فىت: مررت حبمار لقلت: أياً؟ أو قال: ركبت محاراً لكان اجلواب: و ذلك أنه لو قال
  .أي، على ما شرحت لك: قلت

  .أي احلمار؟ كما كنت قائالً يف اآلدميني: هذا احلمار قلت: و إن قال

من إذا كنت مستفهماً بها عن نكرةباب هذا   

أو . منو؟: جاءين رجل، فإنك تقول: أو قال. منا؟: رأيت رجالً، فإن اجلواب أن تقول: إذا قال لك رجل
مين؟ وليست هذه الواو والياء واأللف اللواحق يف من إعراباً، ولكنهن حلقن : تمررت برجل، قل: قال

  .فهن دليل، ولسن بإعراب. يف الوقف للحكاية

: منني؟ وإن قال: مررت برجلني أو رأيت رجلني، قلت: وإن قال. منان؟: جاءين رجالن، قلت: فإن قال

  .منه؟: رأيت امرأةً أو هذه امرأةٌ أو مررت بامرأٍة قلت

وإمنا حركتها فيما قبل . تسكن النون، كما كانت يف من ساكنة. منتان؟: قلت. جاءتين امرأتان: فإن قال
الياء، : من أجل ما بعدها؛ ألن هاء التأنيث ال تقع إال بعد حرف متحرك، وكذلك حروف التثنية، أعين

  .واأللف لسكوما

  .منو، ومين فإمنا حركت معها النون لعلتني: فأما قولك
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فلما حركت يف النصب حركت يف . قولك يف النصب، منا؛ ألن األلف ال تقع إال بعد مفتوح: حدامهاإ
  .اخلفض والرفع؛ ليكون ارى واحداً

فإن جعلت قبل كل واحدة منهما احلركة اليت هي منها ظهرتا، . أن الياء والواو خفيتان: و العلة األخرى
  .وتبينتا

  .ون؟من: جاءين رجال قلت: فإن قال لك

  .منني؟: مررت برجال، أو رأيت رجاالً قلت: و إن قال

  .منات؟: رأيت نساًء، أو مررت بنساٍء، أو جاءتين نساء قلت: و إن قال

من يا فىت؟ ألا األصل، وإمنا أحلقت تلك الدالئل يف الوقف، فصرن : فإن وصلت قلت يف مجيع هذا
  .مبرتلة ما يلحق يف الوقف مما ال يثبت يف الوصل

ما الوصل فليس فيه إال ما ذكرت لك؟ ألن من يف النصب والرفع، واخلفض، واملؤنث، واملذكر فأ
وقد شرحنا العلة يف . رأيت من يف الدار، وجاءين من يف الدار: تقول. والتثنية، واجلمع على لفٍظ واحد

  .ذلك

  : قال الشاعر. وليس ذلك حبسن. فإن اضطر شاعر جاز أن يصل بالعالمة

  عموا ظالما: قلت. الجن: فقالوا  منون أنتم؟: فقلتناري  أتوا

: منا؟ أو مررت برجال فقال: رأيت رجاالً قال: جاءين رجال منو؟ وإن قيل له: و لو قال قائل إذا قيل له

وقياس من فيها ما ذكرت . واألكثر ما بدأنا به. مين؟ يلحق العالمة، وال يثىن؟ من وال جيمعها كان جائزاً
  .رحه من أا مفردة تقع للجميع ولإلثنني وغري ذلك، وال تظهر فيها عالمةلك ما تقدم ش

جاءين عبد اهللا فإن السؤال إذا : هذا باب من إذا كنت مسترشداً ا عن إثبات معرفة إذا قال لك رجل
  .من عبد اهللا؟: كنت تعرف مجاعة كلهم عبد اهللا

من عبد اهللا؟ فهذا سبيل : مررت بعبد اهللا قلت: لمن عبد اهللا؟ و إن قا: رأيت عبد اهللا قلت: و إذا قال
  .كل اسم علٍم مستفهم عنه أن حتكيه كما قال املخرب

وإمنا حكيت، ليعلم السامع أنك تسأله عن . كان حسناً جيداً. من عبد اهللا؟: يف مجيع هذا: و لو قلت
ومن أو : لك أنك لو قلتوالدليل على ذ. هذا الذي ذكر بعينه، ومل تبتدئ السؤال عن آخر له مثل امسه

فمن مل يكن ما بعدمها إال رفعاً؛ ألنك عطفت على كالمه، فاستغنيت عن احلكاية؛ ألن العطف ال يكون 
  .مبتدًء

من أخي؟ وال حتكى؛ ألن : من أخوك، أو: رأيت أخاك، أو مررت بأخيك كان االستفهام: فإن قال
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  .كره لك من أا على غري منهاج سائر األمساءاحلكاية إمنا تصلح يف األمساء األعالم خاصةً، ملا أذ

. من الرجل؟ و كان يونس جيري احلكاية يف مجيع املعارف: رأيت الرجل يا فىت فقلت: و كذلك إن قال

  .ويرى باا وباب األعالم واحداً

. دعين من مترتان: عندي مترتان فقال: وإمنا هو على قول من قيل له. و قد جيوز ما قال، وليس بالوجه

  .ليس بقرشياً: رأيت قرشياً فقال: وقيل له

زيد منطلق؛ ألنه كالم قد عمل بعضه يف : قلت: إمنا حتكى اجلمل؛ حنو. فهذا جائز وليس هو على الباب
  .اهللا أكرب: احلمد هللا رب العاملني، ورأيت على خامته: وكذلك قرأت. بعض

    

  .؟ ألن ذلك إمنا هو سؤال شائع يف النكرة:رأيت زيداً، ولقيت أخاك: و ال يصلح أن تقول إذا قلت

  .فهذا مجلة هذا الباب. و الكىن اليت هي أعالم مبرتلة األمساء

رأيت : فتصري مبرتلة رجل، والرجل؛ حنو. و تثنية األعالم ومجعها يردها إىل النكرة، فتعرف باأللف والالم
ه باإلضافة؛ فتعريفه باق؛ ألن الذي زيدين، ورأيت الزيدين إال ما كان مضافاً إىل معرفة، فإن تعريف

  .أضيف إليه باٍق، وقد ذكرنا هذا يف باب املعرفة والنكرة

من عبد : و لو قال رجل يف مجيع اجلواب عن من رفعاً تكلم به املتكلم أو نصباً أو خفضاً فقال ايب
ان ذلك يف أي وهو قول بين كما ك. اهللا؟ على االبتداء واخلرب، كان جيداً بالغاً، وهو الذي خيتاره سيبويه

  .متيم، وهو أقيس

رأيت زيداً، فلم تدر أي : هذا باب من إذا أردت أن يضاف لك الذي تسأل عنه اعلم أن رجالً لو قال
  .القرشي أم الثقفي أم الطويل أم القصري؟: الزيود هو؟ لكان اجلواب على كالمه أن تبتدئ فتقول

أال ترى لو أن . ألن الكالم يرجع إىل أوله. يا فىت وحنو ذلكالقصري : و كذلك يرد عليك اجلواب فيقول
. صاحلاً؛ ألن كيف يف موضع اخلرب: كيف أصبحت، أو كيف كنت؟ لكان اجلواب أن تقول: قائالً قال

  .أصاحلاً أصبحت أم طاحلاً؟ فأجبته على مقدار ذلك: كأنه قال

القرشي أم : وكذلك جيوز.  أنا صاحل:صاحلٌ وحنوه جلاز، تدع كالمه، وتبتدئ كأنك قلت: و لو قلت
  .أهذا الذي ذكرت زيد القرشي أم زيد الثقفي: الثقفي؟ تركت كالمه، وابتدأت فقلت

  .القرشي على هو لكان جائزاً حسناً، ألنه غري خارج من املعىن: و كذلك لو قال لك

  هذا باب الصفة التي تجعل وما قبلها بمنزلة شيء واحد

  وف فيحذف التنوين من الموص
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هذا أبو عمرو بن : تقول. والكنية كاالسم. هذا زيد بن عبد اهللا، وهذا عمرو بن زيد: و ذلك قولك
  .فهذا الباب والوجه. العالء يا فىت، وهذا زيد بن أيب زيد

فأما أكثر النحويني فيذهبون إىل أن التنوين إمنا حذف اللتقاء الساكنني، وكان يف هذا الزماً؛ ألما مبرتلة 
  .واحدشيٍء 

فإن كان يف غري هذا املوضع فاملختار والوجه يف التنوين التحريك اللتقاء الساكنني؛ ألن احلذف إمنا يكون 
وأنه يقع كثرياً بدالً منها، وتزاد يف . وإمنا جاز يف التنوين ملضارعته إياها. يف حروف املد واللني خاصةً

وجرى معها أجري جمراها معها يف اضطرار فلما أشبهها . ال تنفك من ذلك. املوضع الذي تزاد فيه
  .الشاعر وفيما ذكرت من هذا االسم والصفة

  : فأما ما جاء من هذا يف الشعر فقوله

  و رجال مكة مسنتون عجاف  الذي هشم الثريد لقومه عمرو

  : و قال اآلخر

  أخو الخمر ذو الشيبة األصلع  حميد الذي أمج داره

  : و ينشد بيت أيب األسود

  و ال ذاكر اهللا إال قليال  غير مستعتٍب فيتهفأل

  .على أنه حذف التنوين اللتقاء الساكنني

  .وأما الوجه فإثبات التنوين وإمنا هذا جماز" قل هو اهللا أحد اهللا الصمد"و قرأ بعض القراء 

 ألنه مل هذه هند بنت عبد اهللا فيمن صرف هنداً؛: فمن ذهب إىل أن حذف التنوين اللتقاء الساكنني قال
يلتق ساكنان فكان أبو عمرو بن العالء يذهب إىل أن احلذف جائز، ألما مبرتلة اسم واحد اللتقاء 

هذا : هذا هو مبرتلة قولك: يا زيد بن عبد اهللا، وقال: الساكنني، وحيتج مبا ذكرته لك يف النداء من قوهلم
ت بزيد بن عبد اهللا، ورأيت بن عبد تكون زيد بن عبد اهللا، ومرر. امرؤ، ومررت بامرئ، ورأيت امرأ

  .هذه هند بنت عبد اهللا فيمن صرف هنداً: فيقول. اهللا

هذا زيد بن عبد اهللا؛ ألنه وقف على : و اعلم أن الشاعر إذا اضطر رده إىل حكم النعت واملنعوت فقال
  : فمن ذلك قوله. وهذا يف الكالم عندنا جائز حسن. زيٍد، مث نعته

   ثعلبهجاريةٌ من قيٍس ابن

رأيت زيداً ابن عمرو؛ ألنك وقفت على : تقول. فإن كان الثاين غري نعت مل يكن يف األول إال التنوين
  .زيد، مث أبدلت منه ما بعده
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ابن أخيك ليس بعلم، وألنك إمنا : هذا زيد ابن أخيك مل يكن يف زيد إال التنوين؛ ألن قولك: و لو قلت
هذا رجلٌ ابن رجٍل نعرفه، وهذا زيد : وكذلك. سوباً إىل علم مثلهحتذف التنوين من العلم إذا كان من

  .ابن زيدك؛ ألنك جعلت زيداً الثاين نكرة، مث عرفته باإلضافة

  .هذا زيد بين عمرو مل يكن إال التنوين؛ ألنه ليس مما كثر، فحذف، وال التقى ساكنان: و لو قلت

    

غري كنية، ولكنك أردت أن أباه أبو آخر يقال له عمرو هذا زيد ابن أيب عمرو، وأبو عمرو : و لو قلت
ومن قال . وقد مضى تفسريه" قل هو اهللا أحد اهللا الصمد"مل يكن يف زيد إال التنوين، إال يف قول من قرأ 

فعلى هذا . يا زيد أخا عبد اهللا: فهذا كقوله. يا زيد ابن عبد اهللا؛ ألنه دعا زيداً، مث أبدل منه: بالبدل قال
  .هذا البابجيري 

قرأ قوم وقالت اليهود عزير ابن اهللا؛ ألنه ابتداء وخرب، فال يكون يف عزير إال : فأما القراءة فعلى ضربني
  .التنوين

ويكون . هو عزير بن اهللا، وحنو هذا مما يضمر: و من قرأ عزير ابن اهللا فإمنا أراد خرب ابتداء كأم قالوا
فهذا وجه . زيد الذي يف الدار: فيصري كقولك. يد االبتداء واخلربحذف التنوين اللتقاء الساكنني وهو ير

ضعيف جداً؛ ألن حق التنوين أن حيرك اللتقاء الساكنني إال أن يضطر شاعر على ما ذكرت لك فيكون 
  : كقوله

  و رجال مكة مسنتون عجاف  عمرو العال هشم الثريد لقومه

  هذا باب ما يلحق االسم والفعل وغيرهما

  ن آخر الكالم في االستفهام مما يكو

  .إذا أردت عالمة اإلنكار ألن يكون األمر على ما ذكر أو على خالف ما ذكر

و هي واو تلحق املرفوع واملضموم، وياء تلحق املخفوض واملكسور، وألف تلحق املفتوح واملنصوب، 
 لتوضح احلرف، فإمنا تلحق اهلاء. وتلحقها بعد كل حرف من هذه احلروف؛ ألن حروف اللني خفية

  .كما تلحق يف الندبة وحنوها

  .وجد هذا الباب هكذا وهو ترمجة باب مل نذكر شرحه والباب معروف يف كتاب سيبويه وكذا وقع هذا

  هذا باب القسم
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اعلم أن للقسم أدواٍت توصل احللف إىل املقسم به؛ ألن احللف مضمر مطرح لعلم السامع به؛ كما كان 
  .وفاً منه الفعل ملا ذكرت لكيا عبد اهللا حمذ: قولك

: عليك عمراً: يا زيد عمراً، أي: و كذلك كل مستغىن عنه فإن شئت أظهرت الفعل؛ كما أنك تقول

: القرطاس واهللا، أي: الطريق يا فىت، أي ظل الطريق، وترى الرامي قد رمى، فنسمع صوتاً فتقول: وتقول

  .أصبت

  .اً، وأصبت القرطاس يا فىتخل الطريق، ويا زيد عليك عمر: و إن شئت قلت

كونوا هوداً أو : "اتبعوا؛ وذلك ألنه جواب قوله: إمنا هو" بل ملة إبراهيم: "و كذلك قوله عز وجل
  ".نصارى

. باهللا ألفعلن: وإن شئت قلت. أحلف باهللا ألفعلن: وذلك قوله. فهكذا القسم يف إضمار الفعل وإظهاره

فهي والواو تدخالن على كل مقسم به؛ ألن . مررت بزيد: والباء موصلة؛ كما كانت موصلة يف قولك
الواو يف معىن الباء؛ وإمنا جعلت مكان الباء، والباء هي األصل؛ كما كان يف مررت بزيد، وضربت 

بالسيف يا فىت؛ ألن الواو من خمرج الباء، وخمرجهما مجيعاً من الشفة، فلذلك أبدلت منها؛ كما أبدلت 
  : من رب يف قوله

  يس به أنيسو بلٍد ل

. ألا ملا أبدلت من الباء دخلت على رب ملا أشرحه لك يف باا؛ كما تدخل اإلضافة بعضها على بعض

" و ألصلبنكم يف جذوع النخل: "وقال. بأمر اهللا: أي" حيفظونه من أمر اهللا: "فمن ذلك قوله عز وجل

  : قال الشاعرو. يستمعون عليه: أي" أم هلم سلم يستمعون فيه: "وقال. على: أي

 فال عطست شيبان إال بأجذعا  هم صلبوا العبدي في جذع نخلٍة

  : و قال اآلخر

  لعمر اهللا أعجبني رضاها  رضيت على بنو قشيٍر إذا

  : وقال اآلخر. أي عين

  رأت حاجب الشمس استوى فترفعا  من عليه تنفض الطل بعد ما غدت

  .نع عنه إن شاء اهللاو سنفرد باباً ملا يصلح فيه اإلبدال وما ميت

وذلك . تقول واهللا ألفعلن، وتاهللا ألفعلن وتبدل التاء من الواو، وال تدخل من املقسم به إال يف اهللا وحده
؛ وإمنا امتنعت من الدخول يف مجيع ما دخلت فيه الباء، والواو؛ ألا مل "و تاهللا ألكيدن أصنامكم"قوله 

  .لت على الواو الداخلة على الباء؛ فلذلك مل تتصرفتدخل على الباء اليت هي األصل، وإمنا دخ
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هذا أتقى من هذا، واألصل : أال ترى أنك تقول. فأما إبداهلا من الواو فنحن نذكره مفسراً يف التصريف
وكذلك . وجتاه فعال من الوجه. إمنا هو وراث، ألنه من ورثت. وكذلك تراث. أوقى، ألنه من وقيت

 من أن حيصى أو يؤتى جبميعه، وحنن نستقصي شرحه يف باب التصريف إن وهذا أكثر. ختمة من الوخامة
  .شاء اهللا

    

اهللا : و اعلم أنك إذا حذفت حروف اإلضافة من املقسم به نصبته؛ ألن الفعل يصل فيعمل، فتقول
وكذلك كل خافض يف موضع نصب إذا حذفته وصل الفعل، . ألفعلن؛ ألنك أردت أحلف اهللا ألفعلن

  : وقل الشاعر. أي من قومه" و اختار موسى قومه سبعني رجالً: "عده؛ كما قال اهللا عز وجلفعمل فيما ب

  رب العباد إليه الوجه والعمل  اهللا ذنباً لست محصيه أستغفر

  : وقال الشاعر. أي من ذنب

 فقد تركتك ذا ماٍل وذا نشب  أمرتك الخير فافعل ما أمرت به

  .م بهوكذلك كل مقس. اهللا ألفعلن: فتقول

و اعلم أن للقسم تعويضاٍت من أدواته حتل حملها، فيكون فيها ما يكون يف أدوات القسم وتعترب ذلك 
فإن جاز اجلمع بني شيئني فليس أحدمها عوضاً عن اآلخر؛ . بأنك ال جتمع بينها وبني ما هي عوض منه

عليك مل جتمع : فإن قلت. الفعلخذ زيداً، وما أشبهه من : عليك زيداً، وإمنا املعىن: أال ترى أنك تقول
  .بينها وبني فعل آخر ألا بدل من ذلك الفعل

فتكون يف . الهلله ذا: الها اهللا ذا، وإن شئت قلت: تقول. فمن هذه احلروف اهلاء اليت تكون للتنبيه
  .ال واهللا: موضع الواو إذا قلت

فحذفت اخلرب لعلم السامع . ما أقسم بهال واهللا هذا : ذا فهو الشيء الذي تقسم به، فالتقدير: فأما قولك
  .به

ال هاهللا ذا فإنك أتيت ب ها اليت للتنبيه، وثبتت األلف؛ ألن : فأما مدا وإجراء املدغم بعدها يف قولك
وتكون املدة عوضاً من احلركة؛ ألنك ترفع لسانك عن املدغم . حروف املد يقع وبعدها الساكن املدغم

  .دابة، وشابة، وراد وما أشبهه: فيكون كقولك. هذاوقد مضى تفسري . رفعةً واحدة

الهلله ذا فإنك حذفت األلف من هاء التنبيه ملا وصلتها، وجعلتها عوضاً من الواو؛ كما : و أما قولك
  .وها هذه. فعلت ذلك ا يف هلم
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ه يقع قبل كل ما ال واهللا هذا ما أقسم به ألا للتنبيه، فالتنبي: قلنا املعىن. هذا: هي اليت تلحق يف قولك
  : نبهت عليه، كما قال الشاعر

  فاقدر بذرعك وانظر أين تنسلك  ها لعمر اهللا ذا قسماً تعلمن

  : وقال اآلخر. تعلمن لعمر اهللا هذا قسماً، فقدم ها: أراد

 لهم هذا لها ها وذا ليا فقلت  و نحن اقتسمنا المال نصفين بيننا

  .وهذا ليا: يريد

وسائر . االستفهام إذا وقعت على اهللا وحدها؛ ألنه االسم الواقع على الذاتو من هذه احلروف ألف 
  .آهللا لتفعلن: وذلك قولك. أمساء اهللا عز وجل إمنا جتري يف العربية جمرى النعوت

و كذلك ألف أمي إذا أحلقتها ألف االستفهام مل حتذف، وثبتت؛ كما تثبت مع األلف والالم اللتني 
ل قال ذاك؟ و كذلك ألف الوصل إذا حلقتها الفاء جعلت عوضاً، فثبتت، ومل آلرج: للتعريف يف قولك

  .أفأهللا لتفعلن: وذلك قولك. حتذف؛ كما ثبتت مع ألف االستفهام

هللا ما رأيت كاليوم قط، كما : وذلك قولك. و من حروف القسم إال أا تقع على معىن التعجب الالم
  : قال

  خٍر به الظيان واآلسبمشم  يبقى على األيام ذو حيٍد هللا

  .فهذا مجلة هلذه احلروف. و قد تقع التاء يف معىن التعجب، ومل نذكرها هاهنا ألن ذكرها قد تقدم

  .و سنبني مل دخل بعضها على بعض؟؛ كما شرحنا دخول الواو على التاء إن شاء اهللا

األسماء التي يعمل بعضها في بعضباب هذا   

  وفيها معنى القسم 

علم : األمساء اليت نذكرها لك، إمنا دخلها معىن القسم ملعاٍن تشتمل عليها؛ كما أنك تقولاعلم أن هذه 
علم : ف علم فعل ماٍض، واهللا عز وجل فاعله، فإعرابه كإعراب رزق اهللا إال أنك إذا قلت. اهللا ألفعلن

لفظه لفظ ما قد غفر اهللا لزيد، ف: فلذلك صار فيه معىن القسم، أال ترى أنك تقول. اهللا فقد استشهدت
فلما علم السامع أنك غري خمرب عن اهللا بأنه فعل جاز أن يقع على ما . أسأل اهللا أن يغفر له: وقع، ومعناه

: فإن أخرب عن خرب صادق كان جمازه جماز سائر األخبار فقال. ذكرناه، ومل يفهم عن قائله إال على ذلك

شهد : وكذلك. د صلى اهللا عليه وسلم فهذا جمازه، وغفر اهللا ألصحاب حمم"لقد رضي اهللا عن املؤمنني"
  .علم اهللا: اهللا ألفعلن؛ ألنه مبرتلة
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: فهذا مثل قولك. لعمرك ألفعلن، وعلي عهد اهللا ألفعلن، وعلي ميني اهللا ألفعلن: فمن تلك األمساء قولك

: وإذا قلت. أقسم بهلعمر اهللا ما . على زيٍد درمهان، ولزيد أفضل من عمرو؛ ألنه إمنا وقع قسماً لقوله

  : وبعض العرب ينشد هذا البيت، فريفع القسم، فيقول. علي عهد اهللا فقد أعطيته عهدك مبا ضمنته له

  و لو ضربوا رأسي لديك وأوصالي  فقلت يمين اهللا أبرح قاعداً

  .ميني اهللا علي: يريد

. ا؛ ألن فيها املعاين اليت وصفناو اعلم أن املصادر وما جيري جمراها إمنا تقع يف القسم منصوبةً بأفعاهل

ميني اهللا : قعيدك اهللا، وكذلك: وإن شئت قلت. عمرك اهللا ال تقم، وقعدك اهللا ال تقم: وذلك قولك
  .وعهده

بيمني اهللا وما أشبهه، فلما حذفت حرف اإلضافة وصل الفعل، فعمل على : و إن شئت كان على قولك
  .ما وصفناه يف أول الباب وكذلك وميني اهللا

عمرتك اهللا تعمرياً، ونشدتك اهللا نشداً، مث وضعت عمرك يف موضع : و إن شئت كان على قولك
  : قال الشاعر. وكذلك أخواته. التعمري

  هل كنت جارتنا أيام ذي سلم  اهللا إال ما ذكرت لنا عمرتك

  : وقال اآلخر. ذكرتك اهللا: يريد

  ألوي عليك لوان لبك يهتدي  اهللا العلي فإنني عمرتك

  : و لذلك جعل املصدر يف موضعه فقال

  عمرك اهللا كيف يلتقيان؟  أيها المنكح الثريا سهيالً

  : و قال اآلخر

  و ال تنكئي قرح الفؤاد فييجعا  قعيدك أن ال تسمعيني مالمةً

  .فكل ما كان من ابتداء أو خرب أو فعل وفاعل فيه معىن القسم فهذا جمازه

امين اهللا . ، وامين وألفها ألف وصل، ومتام االسم النون تقول امي اهللا ألفعلنو اعلم أن من هذه احلروف امي
  .ألفعلن

فوصلهم إياها . ولو كان مجع ميني لكانت ألفه ألف قطع. ولكنه اسم موضوع للقسم. و ليس جبمع ميني
  : وقال الشاعر. يدلك على أا زائدة، وأنه ليست من هذا االشتقاق

  ليمن اهللا ما ندري: نعم، وفريقٌ  :شدتهمفريق القوم لما ن فقال
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فإن وقع عليها ألف االستفهام مددت، ومل حتذف ألف الوصل . ليم اهللا ألفعلن: امي اهللا قال: فمن قال
آمي : فيقول. آلرجل قال ذاك؟: فيلتبس االستفهام باخلرب؛ كما كنت فاعالً باأللف اليت مع الالم يف قولك

  .اهللا لقد كان ذاك

تقول يف . امي اهللا يف موضع امي اهللا فهي عند هؤالء مبرتلة ابن واسم: ونس أن من العرب من يقولو زعم ي
أمي اهللا لقد كان ذاك؟ ألا تسقط للوصل، وحتدث ألف االستفهام ومنهم من حيذف ألف : االستفهام

  .م اهللا ألفعلن: االسم حىت يصري على حرف علماً بأنه ال ينفصل بنفسه فيقول

باهللا ألفعلن، وبريب ألفعلن؛ : أبدل من من الباء اليت يف قولك. من اهللا ألفعلن، ومن ريب ألفعلن: و يقال
فالن يف املوضع وباملوضع فيدخل الباء على يف، وكذلك دخلت من على الباء، واالحتجاج : كما تقول

  .يأتيك يف موضعه إن شاء اهللا

: تقول.ه، فما بعد ذلك الدليل مبرتلة ما بعد القسمو اعلم أنك إذا دللت على القسم مبا تضعه يف موضع

  .واهللا لتخرجن، فدل هذا على القسم: أقسمت ألقومن، واستحلفته ليخرجن، أي قال له

زيد يقومن، : ال تقول. و ال يلحق هذه الالم ما النون يف آخره خفيفةً أو ثقيلةً إال واملعىن معىن القسم 
و تفسري هذا .زيد واهللا ليقومن: يف هذه األخرية خاصةً، فكأنك قلتوال زيد ليقومن إال أن تريد القسم 

  .يف إثر هذا الباب إن شاء اهللا

: إي اليت يف معىن نعم؛ كما قال: إي اهللا ألفعلن، إمنا تريد: وإن شئت قلت. إي واهللا ألفعلن: و تقول

. والقسم بعدها مستأنففتصل املقسم به؛ ألن إي جواب، ". قل إي وريب إنه حلق وما أنتم مبعجزين"

  .إي واهللا ألفعلن: ولو كانت بدالً من حروف القسم مل جتتمع هي وهو؛ أال ترى أنك تقول

و إمنا الفصل بني بلى ونعم أن نعم تكون جواباً لكل كالم ال نفي فيه، وبلى ال تكون جواباً إال لكالم 
  .فيه نفي

: ل جاءك زيد؟ وكذلك من يأتك تأته فتقولوكذلك ه. أنت زيد؟ لكان اجلواب نعم: لو قال لك قائل

  .نعم، وال يصح هاهنا بلى

ألست قد ذهبت إىل زيد؟ وما أخذت منه :وكذلك. بلى: أما لقيت زيداً؟ كان اجلواب: فإن نفى فقال
  .فجواب هذا كله بلى.درمهاً؟ وأنت ال تعطي شيئاً

ما يقسم عليه من األفعالباب هذا   

  فيه يجوز حذفها واستعمالها وما بال النون في كل ما دخلت 
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    ال يف هذا املوضع الذي أذكره لك فإنه ال جيوز حذفها؟ 

واهللا : و ذلك قولك.اعلم أنك إذا أقسمت على فعل مل يقع لزمته الالم ولزم الالم النون، ومل جيز إال ذلك
  .ألقومن، وباهللا ألضربن، وواهللا لتنطلقن

. اضربن زيداً، وال تشتمن عمراً: ك يف األمر والنهي إذا قالفما بال هذا ال يكون كقول: فإن قال قائل

هل تنطلق؟ فإمنا : هل تنطلقن؟ وإن شئت قلت: وكذلك. اضرب زيداً، وال تشتم عمراً: وإن شئت قلت
  .ذلك ألن القسم ال يقع إال على ما مل يقع من األفعال، فكرهوا أن يلتبس مبا يقع يف احلال

وكذلك ال تكون يف . نه وبينهما بالالم؛ ألن الالم ال تكون يف األمر والنهيفأما األمر والنهي فيفصل بي
  .االستفهام

إن زيداً ملنطلق، ألن : وإمنا تفصل بالنون بني القسم وبني هذه األخبار اليت قد تقع يف احلال؛ حنو قولك
علم أن الفعل مل واهللا ليأكلن، : فإذا قلت. وكذلك إن زيداً ليأكل. حد هذا أن يكون يف حال انطالق

  .يقع

  .أي حلاكم" إمنا جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم: "قد جاء: فإن قلت

قد يكون هذا، ولكن ليس فيه دليلٌ على ما يقع يف احلال أو يقع بعد، على أن أكثر االستعمال أن : قيل
فلذلك لزمت الالم؛ ألنك قد . ال البتةفإذا دخلت النون علم أن الفعل ال يكون يف احل. يكون للحال

. ألنطلقن، فيعلم أن هذا على تقدير اليمني وأنه ليس للحال: تذكر األفعال، وال تذكر املقسم به فتقول

  .فلهذا أجري ما ذكرت لك

: فمن ذلك. فأما الالم فهي وصلة للقسم؛ ألن للقسم أدواٍت تصله باملقسم به، وال يتصل إال ببعضها

  .ولوال الالم مل تتصل. واهللا ألقومن، واهللا لزيد أفضل من عمرو: الالم، تقول

  .واهللا إن زيداً منطلق: وإن شئت قلت. واهللا إن زيداً ملنطلق: تقول. و كذلك إن

واهللا ال أضربك، واهللا ما أكرمك، وال حتتاج إىل النون ألن ما يدل : تقول. و كذلك ال يف النفي، وما
  .واهللا إين ألكرمك:  قلتعلى احلال؛ كما تدل إن إذا

أمر قد وقع، وال يقال هذا إال على شيٍء متقدم، فاألمر فيهما واحد، إال أن هذا على احلذف والتعجب، 
  .فعلى هذا فأجرمها. والذي ب قد على استقصاء الكالم

ال وليس هذا جبيد يف القياس، و. اهللا ألفعلن، يريد الواو، فيحذفها: و اعلم أن من العرب من يقول
وإمنا ذكرناه ألنه شيٌء قد قيل، وليس جبائٍز عندي؛ . معروف يف اللغة، وال جائٍز عند كثري من النحويني

  .ألن حرف اجلر ال حيذف ويعمل إال بعوض ملا تقدم من الشرح

والنهار . و الليل إذا يغشى: "و اعلم أن القسم ال يقع إال على مقسم به،و مقسم عليه، وأن قوله عز وجل
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. أن الواو األوىل واو قسم، وما بعدها من الواوات للعطف ال للقسم". وما خلق الذكر واألنثى. لىإذا جت

ولو كانت للقسم لكان بعض هذا الكالم منقطعاً من بعض، و تدل ال على ما مل يقع؛ كما تدل النون 
روف مستغٍن فيه عن فهذا مبني بأنفس احل. واهللا ال أفعل: واهللا ألفعلن، مث نفيت، فقلت: عليه إذا قلت

  .غريها؛ ألن النون إمنا دخلت لتفصل بني معنيني، فإذا كان الفصل بغريها مل حتتج إليها

واهللا : واهللا ال تفعل، وقلت: قلت: أقسمت ألفعلن وأقسمت ال تفعل مبرتلة قولك: و اعلم أن قولك
  .لتفعلن

مع بني الالم والنون؛ ألن الفعل املاضي و اعلم أنك إذا أقسمت على فعل ماٍض، فأدخلت عليه الالم مل جت
فلما كانت ال تقع ملا . مبين على الفتح غري متغرية المه، وإمنا تدخل النون على ما مل يقع كما ذكرت

  .واهللا لرأيت زيداً يضرب عمراً، فأنكرت ذلك: وذلك قولك. يكون يف احلال كانت من املاضي أبعد

وسنفسر . واهللا لقد رأيت زيداً، واهللا لقد انطلق يف حاجتك: تقول. و إن وصلت الالم ب قد فجيد بالغ
  .الفصل بني الفعل ب قد وبني الفعل إذا مل تدخله

قد جاء زيد مل تضع هذا الكالم ابتداء : فإذا قلت. أما قد فأصلها أن تكون خماطبة لقوم يتوقعون اخلرب
إن أدخلت الالم على قد فإمنا تدخلها على هذا ف. على غري أمٍر كان بينك وبينه، أو أمٍر تعلم أنه ال يتوقعه

  .الوجه

لقد؛ ألنه األول إىل آخر القسم : واهللا لكذب زيد كذباً ما أحسب اهللا يغفره له فإمنا تقديره: فأما قولك
ولكنه ". و النهار إذا جتلى"، مث ترك هذا، وابتدأ "و الليل إذا يغشى: "على غري حملوف عليه، فكان التقدير

  .واهللا مث اهللا ألفعلن، وإمنا مثلت لك بثم؛ ألا ليست من حروف القسم: ولكمبرتلة ق

    

فمن ذلك . و اعلم أن القسم قد يؤكد مبا يصدق اخلرب قبل ذكر املقسم عليه، مث يذكر ما يقع عليه القسم
مث ذكر قصة أصحاب " وشاهٍد ومشهود. و السماء ذات الربوج، واليوم املوعود: "قوله عز وجل

  .خدود توكيداًاأل

قتل أصحاب "إمنا وقع على : وقد قال قوم" إن بطش ربك لشديد: "و إمنا وقع القسم على قوله
  .وليس القول عندنا إال األول؛ ألن هذه االعتراضات توكيد. ، وحذفت الالم لطول الكالم"األخدود

وحذفت الالم لطول " اقد أفلح من زكاه: "فإمنا وقع القسم على قوله" والشمس وضحاها: "فأما قوله
  .القصة، ألن الكالم إذا طال كان احلذف أمجل

حضر القاضي اليوم امرأةٌ يا فىت، : قام هند، وذهب جاريتك، وجييزون: أال ترى أن النحويني ال يقولون
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  .فيجيزون احلذف مع طول الكالم؛ ألم يرون ما زاد عوضاً مما حذف

  : مله على املوضع، كان جائزاً كما قالوحق اهللا مث حقك ألفعلن مث حقك حت: وتقول

  فلسنا بالجبال وال الحديدا

  .؛ ألنه محله على موضع الفاء"فأصدق وأكن من الصاحلني"و على هذا قرئ 

  .واهللا ألضربنك، مث واهللا ألحبسنك؛ ألنك عطفت قسماً على قسم: و تقول

إال النصب؛ ألنك عطفت فعالً على فعل، واهللا ألضربنك مث ألحبسنك اهللا، مل يكن يف الثاين : و لو قلت
  .اهللا ألفعلن، فأوصلت إليه الفعل: كأنك قلت. مث جئت بالقسم بعد غري معطوف

  .فهذه مجلة هذا الباب

  هذا باب الفرق بين إن وأن

اعلم أن إن مكسورةً مشبهةٌ بالفعل بلفظها، فعملها عمل الفعل املتعدي إىل مفعول وقد مضى تفسريها يف 
  .باا

و ال تكون إال يف موضع األمساء دون األفعال؛ ألا .أن مفتوحةً فهي وصلتها يف موضع املصدر: إذا قلتف
علمت : علمت أنك منطلق، أي: بلغين انطالقك، وتقول: وذلك قولك. مصدر، واملصدر إمنا هو اسم

فهذا مجلة . أشهد على انطالقك وبقيامك: وكذلك أشهد أنك منطلق، وأشهد بأنك قائم، أي. انطالقك
  .هذا

ظننت زيداً أخاك، أو علمت زيداً ذا مال أنه ال جيوز االقتصار على املفعول األول : واعلم أنك إذا قلت
ألن الشك والعلم إمنا وقعا يف الثاين، ومل يكن بد من ذكر األول ليعلم من الذي علم هذا منه أو شك فيه 

  .من أمره؟

منطلقاً ففيه وقع الشك، فذكرت زيداً؛ لتعلم : ذاته، فإذا قلتظننت زيداً فأنت مل تشك يف : فإذا قلت
  .أنك إمنا شككت يف انطالقه ال يف انطالق غريه

مل حتتج إىل مفعول ثاٍن؛ ألنك قد أتيت بذكر زيد يف الصلة؛ ألن . ظننت أن زيداً منطلق: فإذا قلت
  .ظننت انطالقاً من زيد؛ فلذلك استغنيت: املعىن

ن المفتوحةمن أبواب أباب هذا   

خرب : أنه حيب عبد اهللا؛ ألن هذا موضع ابتداء وخرب، فالتقدير: أنه منطلق، وخرب زيد: قصة زيد: تقول
: بلغين أمرك، مث قلت: زيد حمبته عبد اهللا، وبلغنين أمرك أنك حتب اخلري، فاملعىن معىن البدل كأنك قلت
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  . زيد؛ ألن األخ هو زيدجاءين أخوك: حمبتك اخلري؛ ألن احملبة هي األمر، كما تقول

أشهد على : أشهد على أن حممداً رسول اهللا؛ أي: فكأن التقدير. أشهد أن حممداً رسول اهللا: و تقول
  .أشهد بذلك: ذلك، أو أشهد بأن حممداً رسول اهللا، أي

و : "فإذا حذفت حروف اجلر وصل الفعل فعمل، وكان حذفها حسناً لطول الصلة؛ كما قال عز وجل
و إن شئت جئت به؛ كما .من قومه، فهو مع الصلة واملوصول حسن جداً: أي" سى قومهاختار مو

  .وحيسن إثباا؛ ألا األصل. الذي ضربت زيد، فتحذف اهلاء من الصلة: تقول

و اعلم أنه ال حيسن أن يلي إن أن؛ ألن املعىن واحد؛ كما ال تقول لئن زيداً منطلق؛ ألن الالم يف معىن 
  .إن يف الدار لزيداً:  بينهما بشيٍء حسن واستقام، فقلتإن، فإن فصلت

إن أن : وعلى هذا ال تقول". إن يف ذلك آليةٌ: "إن لزيداً يف الدار بل تقول كما قال عز وجل: و ال تقول
إن يف الدار أنك منطلق، وإن يف الدار أن لك ثوباً حسن؛ كما قال اهللا : ولكن لو قلت. زيداً منطلق بلغين

و إنك ال تظمأ "وجيوز " وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى. إن لك أن ال جتوع فيها وال تعرى": عز وجل
  .على القطع، واالبتداء" فيها

  .ضربت زيداً وعمرو قائم: والقطع على قولك. ضربت زيداً وعمراً قائماً: فاألوىل على قولك

    هذا باب إن إذا دخلت الالم يف خربها 

وكان حدها أن تكون أول الكالم؛ كما تكون يف . ا دخلت عليه عما قبلهااعلم أن هذه الالم تقطع م
علمت لزيد منطلق، : فإذا أدخلت الالم قلت. قد علمت زيداً منطلقاً: وذلك قولك. غري هذا املوضع

إن زيداً ملنطلق أن تكون قبل : فكان حدها يف قولك. فتقطع ا ما بعدها مما قبلها، فيصري ابتداء مستأنفاً
فلما كان معناها يف التوكيد ووصل القسم معىن إن مل جيز . لزيد خري منك: إن؛ كما تكون يف قولك

أن تكون مقدمة؛ ألن اخلرب هو األول يف احلقيقة، أو فيه ما : اجلمع بينهما؛ فجعلت الالم يف اخلرب، وحدها
  .ن املنطلق هو زيدإن زيداً ملنطلق؛ أل: فلذلك قلت. يتصل باألول، فيصري هو وما فيه األول

فهذا . لعمرو يضربه؛ ألن الذي عمرو يضربه هو زيد: إن زيداً لفي داره عمرو، أو: و كذلك لو قلت
  .عربة هذا

إن يف الدار لزيداً، وإن من : أال ترى أنك إذا فصلت بني إن وبني امسها بشيٍء جاز إدخال الالم فقلت
  .فهذا يبني لك ما ذكرت. القوم ألخاك

فإذا أدخلت الالم قلت أشهد إن زيداً . أشهد أن زيداً منطلق، وأعلم أن زيداً خري منك: ولكو ذلك ق
و اهللا يعلم إنك لرسوله واهللا يشهد إن املنافقني : "قال اهللا عز وجل. خلري منك، وأعلم أن زيداً ملنطلق

أعلم : ذا أدخلت الالم قلتفإ. أعلم زيداً خرياً منك: فلوال الالم مل يكن إال أن؛ كما تقول". لكاذبون
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". إن رم م يومئٍذ خلبري. وحصل ما يف الصدور. أفال يعلم إذا بعثر ما يف القبور: "وقال. لزيد خري منك

  .فهذا جماز الالم

أشهد بأنك منطلق مل يكن إال الفتح، ألا اسم خمفوض، وعربا أبداً ب ذاك فيكون ذاك : و لو قال قائل
ا اسم تاموإذا . علمت ذاك: علمت أن زيداً منطلق فهو كقولك: فإذا قلت.  يف موضع أن وصلتهايف أ

أشهد : أشهد بأنك منطلق فمعناه: وإذا قلت. بلغين ذاك: بلغين أن زيداً منطلق فهو يف موضع: قلت
  .بذاك

م هذا حمال كسرت أو فتحت؛ ألن حد الكال: أشهد بأنك ملنطلق؟ قيل له: فكيف أقول: فإن قال قائل
لو . التقدمي، فلو أدخلت حرف اخلفض على الالم كان حماالً؛ ألن عوامل األمساء ال تدخل على غريها

  .قلت هذا لقلت أشهد يذاك

ألن إن وصلتها الفاعل، : بلغين أنك ملنطلق: و كذلك بلغين أنك منطلق، ال جيوز أن تدخل الالم فتقول
  .فهذا واضح بني جداً.  لذاكبلغين: فلو جاز هذا لقلت. والالم تقطع ما بعدها

. إال وهذا شأم: فمعناه" و ما أرسلنا قبلك من املرسلني إال أم ليأكلون الطعام: "فأما قوله عز وجل

  ".ما هلذا الرسول يأكل الطعام وميشي يف األسواق: "وهو واهللا أعلم جواب لقوهلم

ف أم وصلتها يف موضع ". م كفرواو ما منعهم أن تقبل منهم نفقام إال أ: "و أما قوله عز وجل
  .وما منعهم إال كفرهم: والتقدير واهللا أعلم . الفاعل

  : و نظري التفسري األول قول الشاعر

  إال وإني لحاجزي كرمي  أعطياني وال سألتهما ما

  : وغريه ينشده. فعلى هذا وضعه سيبويه. إال وهذه حايل: يقول

  أال وإني لحاجزي كرمي

أنا حاجزي كرمي من أن أسأل، أو : أن أال تنبيه، وأراد: ية خارجة من ذلك التفسري، ومعناهفهذه الروا
  .أقبل

إن المكسورة ومواقعهاباب هذا   

اعلم أن مكاا يف الكالم يف أحد ثالثة مواضع ترجع إىل موضع واحد وهو االبتداء؛ ألنه موضع ال 
  .خيلص لالسم دون الفعل

إن زيداً منطلق، وإن : وذلك قولك. ملوضع الذي ال جيوز أن يقع فيه االسمو إمنا تكون املفتوحة يف ا
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فإمنا املعىن معىن " و أن هذه أمتكم أمةً واحدةً: "فأما قوله. عمراً قائم، ال يكون يف هذا املوضع إال الكسر
  .وألن هذه أمتكم أمةً واحدة، وأنا ربكم فاعبدون: الالم، والتقدير

  .وألن: أي" و أن املساجد هللا فال تدعوا مع اهللا أحداً: "و كذلك قوله عند اخلليل

وهذا وجه حسن مجيل وزعم قوم من النحويني موضع أن خفض . هو على أوحي: و أما املفسرون فقالوا
  : واحتجوا بإضمار رب يف قوله. يف هاتني اآليتني وما أشبههما، وأن الالم مضمره وليس هذا بشيء

  و بلٍد ليس به أنيس

و أن املساجد : "يس كما قالوا؛ ألن الواو بدل من رب كما ذكرت لك، والواو يف قوله تبارك وتعاىلو ل
  .وحمالٌ أن حيذف حرف اخلفض وال يأيت منه بدلٌ. واو عطف" هللا

  .أنك منطلق بلغين أو علمت: و احتج هؤالء بأنك ال تقول

    

عد الواو منصوبة ألن املعىن معىن الالم؛ كما هي ال تتقدم إال مكسورةٌ، وإمنا كانت هاهنا ب: فقيل هلم
  : جئتك ابتغاء اخلري، فتنصب واملعىن معىن الالم، وكذلك قال الشاعر: تقول

  و أعرض عن شتم اللئيم تكرما  و أغفر عوراء الكريم ادخاره

  . اخلليلفهذا قول. جئتك أنك حتب املعروف فاملعىن معىن الالم، فعلى هذا قدمت، وهذا قد مر: فإذا قلت

وقد مضى قولنا يف هذا، ألن الالم تقطعها مما . أن تدخل الالم يف اخلرب: و املوضع اآلخر للمكسورة
  .فهذا مما ذكرت لك أا ترجع إىل االبتداء. قبلها، فتكون مبتدأة

 :عمرو منطلق، وقلت: قال زيد: كما تقول. أن تقع بعد القول حكايةً فتكون مبتدأة: و املوضع الثالث

  .وقد مضى هذا يف باب احلكاية. اهللا أكرب

قال : "من ذلك قوله عز وجل. إنك خري منه: إن عمراً منطلق، وقال عبد اهللا: قال زيد: فعلى هذا تقول
قال يا قوم إين لكم : "وقال" و إذ قالت املالئكة يا مرمي إن اهللا اصطفاك: "وقال". اهللا إين مرتهلا عليكم

  ".نذير مبني

  :  اليت يف معىن الظن فإا تعمل يف إن عملها يف االسم، كما قالفأما أتقول

  لعمر أبيك أم متجاهلينا  تقول بني لؤي أجهاالً

  : و كما قال

  فمتى تقول الدار تجمعنا  الرحيل فدون بعد غٍد أما
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  .مىت تقول أن زيداً منطلق، وأتقول أن عمراً خارج: فعلى هذا تقول. ألنه يريد الظن

زيد منطلق، تريد اللفظ، وال تريد :  ترد ا معىن تظن وأردت ا احلكاية كسرت؛ كما أنك تقولفإن مل
  .الظن

قد قاله القوم حىت إن زيداً يقوله، وقد شربوا حىت إن أحدهم جير : هذا باب من أبواب إن املكسورة تقول
أن : و لو قلت يف هذا املوضع: يقولهقد قاله القوم حىت زيد : أال ترى أنك تقول. بطنه، ألنه موضع ابتداء

  .قد قاله القوم حىت قول زيد كان حماالً: كان حماالً؛ ألن أن مصدر ينبئ عن قصة، فلو كان

بلغين أمرك : بلغين حديثك حىت أنك تظلم الناس كان من مواضع أن املفتوحة؛ ألن املعىن: و لكن لو قلت
  .حىت ظلمك الناس وإمنا يصلح هذا ويفسد باملعىن

: ظننت زيداً هو منطلق؛ كما تقول: ظننت زيداً إنه منطلق ال تكون إال املكسورة؛ ألن املعىن: و تقول

ظننت زيداً االنطالق، : ظننت زيداً أنه منطلق، ففتحت لكان املعىن: ولو قلت. ظننت زيداً أبوه منطلق
  .وهذا حمال

  .ظننت أمرك ظلمك الناس: عىنظننت أمرك أنك تظلم الناس كان جيداً، ألن امل: و لكن لو قلت

  : فإذا هو أمحق، كما قال: وكذلك ظننت زيداً عاقالً فإذا إنه أمحق، إمنا تريد

 أنه عبد القفا واللهازم إذا  و كنت أرى زيدا كما قيل سيدا

: كأنك قلت. أنه جاز على بعد: ولو قلت. وهذه حاله: عهدي به شاباً وإنه يومئذ يفخر، أي: و تقول

رأيت زيداً عاقالً فإذا إنه أمحق، وكنت أراه حراً فإذا إنه عبد، : وكذلك لو قلت.  شاباً وبفخرهعهدي به
  .ظننته حراً فإذا العبودية أمره: كأنك قلت. أنه جاز: ولو قلت

 حق أن هلم النار؛ كما قال -واهللا أعلم : ف أن مرتفعة جبرم، ومعناها". ال جرم أن هلم النار: "فأما قوله
  .ال حيقنكم: أي" و ال جيرمنكم شنآن قوم ":عز وجل

  : قال الشاعر

  جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا  لقد طعنت أبا عيينة طعنةً و

  .أما إنه منطلق على ذلك املذهب: وتقول. ف أال تنبيه، وإنه مبتدأه. أال إنه منطلق: و تقول

ردت ا من التحقيق والتوكيد ما أردت إذا أ. حقاً أنه منطلق: أما أنه منطلق، جاز على معىن: و لو قلت
  .حقاً؛ ألم يضعوا يف موضعها، فهذا قياس مطرد فيما ذكرت لك: بقولك

الظروف وأما إذا اتصلت بشيٍء منهن أنباب هذا   
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يوم اجلمعة : يوم اجلمعة أنك خارج، واليوم أنك راحل، ولك علي أنك ال تؤذي؛ ألنه أراد: نقول
رحلتك، ولك علي ترك األذى؛ أال ترى أنك لو وضعت ذاك يف هذا املوضع خروجك، ويف يوم اجلمعة 

  .يف يوم اجلمعة ذاك، ولك علي ذاك: لصلح فكنت تقول

    اليوم إنك منطلق، ولك علي إنك ال تؤذي؟ : هل جيوز: فإن قال قائل

نك ال تؤذي إنك منطلق اليوم وإ: فإن ذلك غري جائز؛ ألنك تريد التقدمي والتأخري، فيكون على قولك
وإمنا فسد ألن إن ال يصلح فيها التقدمي والتأخري، كما مل يصلح ذلك . وإن رحلتك يوم اجلمعة. لك على

فإذا كانت مفتوحة جاز فيها التقدمي والتأخري، أعين تقدمي . فيما تعمل فيه من األمساء إذا كانت مكسورة
  .اخلرب وتأخريه، ألا موضوعة موضع املصدر

فما . مهما يكن من شيٍء فإنك مرحتل يوم اجلمعة: وم اجلمعة فإنك مرحتل؛ ألن معىن أماأما ي: و تقول
ال يكون إال . أما زيداً فضربت، فإمنا هو على التقدمي والتأخري: بعد الفاء يقع مبتدأ، أال ترى أنك تقول

  .مهما يكن من شيء فزيداً ضربت، أو فضربت زيداً: ذلك، ألن املعىن

مهما يكن من شيء ففي يوم اجلمعة : أما يوم اجلمعة فإنك مرحتل جلاز، فيكون التقدير: و لو قال قائل
  .فهذا تقدير ما يقع يف أما. رحلتك

و أما "، "فأما اليتيم فال تقهر"أما زيد فمنطلق، : و الدليل على أا يف معىن اجلزاء لزوم الفاء جلواا، حنو
فإمنا . مهما يكن من شيء فهذا األمر فيه: فاملعىن" تصدىفأنت له . أما من استغىن"و" مثود فهديناهم

  .تقديرها يف الكالم كله التقدمي والتأخري، ال يكون إال على ذلك

من أبواب أن مكررةًباب هذا   

قد علمت أن زيداً إذا : قد علمت أن زيداً إذا أتاك أنه سيكرمك، وذلك أنك قد أردت: و ذلك قولك
: فمن ذلك قوله عز وجل.  توكيداً، ولست تريد ا إال ما أردت باألوىلأتاك سيكرمك، فكررت الثانية

فهذا أحسن األقاويل عندي يف هذه اآلية، وقد " أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم خمرجون"
  .وحنن ذاكروه يف آخر الباب إن شاء اهللا. قيل فيها غري هذا

فكان عاقبتهما : "وقوله عز وجل" و هم باآلخرة هم كافرون: "ىلو نظري تكرير أن هاهنا قوله تبارك وتعا
  ".و أما الذين سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها: "وكذلك قوله عز وجل". أما يف النار خالدين فيها

". أمل يعلموا أنه من حيادد اهللا ورسوله فأن له نار جهنم"و من هذا الباب عندنا وهو قول أيب عمر اجلرمي 

وإن كسرها كاسر جعلها مبتدأة بعد الفاء؛ ألن ما . واهللا أعلم فله نار جهنم، وردت أن توكيداً: فالتقدير
ف إن يف هذا " قل إن املوت الذي تفرون منه فإنه مالقيكم: "بعد فاء اازاة ابتداء، كقوله عز وجل
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 مبتدأة بعد الفاء، املوضع جيوز أن تكون األوىل اليت وقعت بعد احلكاية كررت، وجيوز أن تكون وقعت
  .من يأتين فإين سأكرمه: كقولك

أمل يعلموا أنه من حيادد اهللا ورسوله فأن له نار : "و أما أبو احلسن األخفش فقال يف قوله تبارك وتعاىل
  .فوجوب النار له، مث وضع أن يف موضع املصدر: املعىن: قال" جهنم

  .ربفهذا قول ليس بالقوي، ألنه يفتحها مبتدأة، ويضمر اخل

كتب ربكم على نفسه الرمحة أنه من عمل منكم سوءاً جبهالٍة مث تاب من بعده : "و كذلك قال يف قوله
رحيم أي فوجوب الرمحة له"وأصلح فأنه غفور ،.  

  .و القول فيه عندنا التكرير على ما ذكرت لك

كم إذا متم وكنتم تراباً أيعدكم أن"فأما ما قيل يف اآلية اليت ذكرنا قبل سوى القول الذي اخترناه وهي 
أيعدكم أنكم إذا : كأنه يف التقدير. مرتفعاً بالظرف" أنكم خمرجون"فأن يكون " وعظاماً أنكم خمرجون

  .فهذا قول حسن مجيل. متم إخراجكم

أن يعد وقعت على أن الثانية وذكر أن األوىل ليعلم بعد أي شيٍء يكون : املعىن: و أما سيبويه فكان يقول
  .اإلخراج؟

  .و هذا قول ليس بالقوي

  هذا باب أن وإن الخفيفتين

أن تكون هي والفعل الذي تنصبه مصدراً؛ حنو : فوجه: اعلم أن أن تكون يف الكالم على أربعة أوجه
فمن ذلك . أرجو ذهابك: أريد قيامك، وأرجو أن تذهب يا فىت، أي: أريد أن تقوم يا فىت؛ أي: قولك

  ".و أن يستعففن خري هلن: "ومثله. أي والصيام خري لكم" و أن تصوموا خري لكم: "قول اهللا

و آخر دعواهم أن احلمد هللا رب : "وذلك قوله عز وجل. أن تكون خمففة من الثقيلة: و وجه آخر
فإذا رفعت ما بعدها فعلى حذف التثقيل واملضمر يف النية، . لو نصبت ا وهي خمففة جلاز". العاملني

  .وقد مضى تفسري هذا يف موضع عملها خفيفةً.  رب العاملنيإنه احلمد هللا: فكأنه قال

و انطلق املأل : "و الوجه الثالث أن تكون يف معىن أي اليت تقع للعبارة والتفسري، وذلك قوله عز وجل
أي امشوا، : تريد. بينت له احلديث أن قد كان كذا وكذا: ومثله". منهم أن امشوا واصربوا على آهلتكم

  .وكذاوأي قد كان كذا 

    

  .ملا أن جاء زيد قمت، وواهللا أن لو فعلت ألكرمتك: أن تكون زائدة مؤكدة؛ وذلك قولك: و وجه رابع
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  .و أما إن املكسورة فإن هلا أربعة أوجه خمالفةً هلذه الوجوه

  .إن تأتين آتك، وهي أصل اجلزاء؛ كما أن األلف أصل االستفهام: فمن ذلك إن اجلزاء؛ وذلك قولك

  .ما زيد منطلق: إن زيد منطلق، أي: تقول. معىن ماو تكون يف 

و كان سيبويه ال يرى فيها إال رفع اخلرب؛ ألا حرف نفي دخل على ابتداء وخربه؛ كما تدخل ألف 
  .وذلك كمذهب بين متيم يف ما. االستفهام فال تغريه

، ألنه ال فصل بينها وهذا هو القول. و غريه جييز نصب اخلرب على التشبيه بليس؛ كما فعل ذلك يف ما
فهذان ". إن يقولون إال كذباً: "وقال" إن الكافرون إال يف غروٍر: "وبني ما يف املعىن، وذلك قوله عز وجل

  .موضعان

أن تكون إن املكسورة املخففة من الثقيلة، فإذا رفعت ما بعدها لزمك أن تدخل الالم : و املوضع الثالث
ظها كلفظ اليت يف معىن ما، وإذا دخلت الالم علم أا املوجبة ال على اخلرب، ومل جيز غري ذلك؛ ألن لف

و إن " "إن كل نفٍس ملا عليها حافظ: "وعلى هذا قوله عز وجل. إن زيداً ملنطلق: النافية، وذلك قولك
  ".كانوا ليقولون

  .إن زيداً ملنطلق: و إن نصبت ا مل حتتج إىل الالم إال أن تدخلها توكيداً؛ كما تقول

أن تدخل زائدةً مع ما، فتردها إىل االبتداء، كما تدخل ما على إن الثقيلة، فتمنعها : ملوضع الرابعو ا
ما : وذلك قولك" إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء"إمنا زيد أخوك، و: عملها، وتردها إىل االبتداء يف قولك

  : قال زهري. كرت لكال يكون اخلرب إال مرفوعاً ملا ذ. إن يقوم زيد، وما إن زيد منطلق

  تخالج األمر إن األمر مشترك  إن يكاد يخليهم لوجهتهم ما

  : و قال اآلخر

 ودولة آخرينا منايانا  و ما إن طبنا جبن ولكن

فما باهلا ملا خففت من الثقيلة املكسورة اختري بعدها الرفع، ومل يصلح ذلك يف املخففة من : فإن قال قائل
ألن املفتوحة وما بعدها مصدر، فال معىن هلا لالبتداء، : لى أن يضمر فيها؟ قيلاملفتوحة إال أن ترفع ع

  .واملكسورة، إمنا دخلت على االبتداء وخربه، فلما نقصت عن وزن الفعل رجع الكالم إىل أصله

مها مبرتلة الفعل، فإذا خففتا كانتا مبرتلة فعل : و من رأى النصب ا أو باملفتوحة مع التخفيف قال
. مل يك زيداً منطلقاً، فعمل عمله والنون فيه: فذلك قولك. ذوف منه، فالفعل يعمل حمذوفاً عمله تاماًحم

. واألقيس الرفع فيما بعدها، ألن إن إمنا أشبهت الفعل باللفظ ال باملعىن، فإذا نقص اللفظ ذهب الشبه

  .ولذلك الوجه اآلخر وجه من القياس كما ذكرت لك
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 هذان لساحران، فيؤدي خط املصحف ومعىن إن الثقيلة يف قراءة ابن مسعود إن و كان اخلليل يقرأ إن
  .ذان لساحران

هذا باب أن املفتوحة وتصرفها كتب مهلهل : مت اجلزء الثاين واحلمد هللا رب العاملني يتلوه يف اجلزء الثالث
 الدنيا واآلخرة له وألصحابه بن أمحد ببغداد سنة سبع وأربعني وثالمثائة و هو يسأل اهللا العفو والعافية يف

قابلت هذا اجلزء إىل آخره وصححته يف سنة سبع وأربعني وثالمثائة و كتب احلسن بن عبد اهللا السريايف 
  مسألة مرياث واجلواب عنها أضيفت إىل النسخة، و أخذت رقم 
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  اجلزء الثالث 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  تمام القول في إن وأن الخفيفتين

أن المفتوحة وتصرفهاباب هذا   

اعلم أا إذا كانت مع الفعل مصدراً جاز تقدميها وتأخريها، ووقعت يف كل موضع تقع فيه األمساء إال أن 
وذلك .  أا تنصبه، وذلك الفعل ملا مل يقع، وال يكون للحال- إذا وقعت على فعل مستقبل -معناها 
وإن وقعت . فهذا هكذا. وأكره أن تذهب إىل زيدأن تأتيين خري لك، ويسرين أن تقوم يا فىت، : قولك

سرين أن قمت، وساءين أن كلمك زيد وأنت غضبان، : تقول. على فعٍل ماٍض كانت مصدراً ملا مضى
  .هلذه العلة: أن كلمت زيدا، أي: على

    

أحب : ولتق. واعلم أا إذا وقعت بعدها األفعال املستقبلة، وكانت بينها وبينها ال، فإن عملها على حاله
فإن أردت ا الثقيلة مل جيز أن . أكره تركك كالم زيد: واملعىن. أال تذهب يا فىت، وأكره أال تكلم زيدا

وذلك . وحنن ذاكروا ذلك إن شاء اهللا. يليها الفعل إال أن تأيت بعوض مما حذفت من املضمر والتثقيل
 إذا -وهي . ف ال عوض.  تقومأنك ال: قد علمت أن ال تقوم، تريد: - إذا أردت الثقيلة -قولك 

فأما السني وسوف فال يكون أن قبلهما إال على التثقيل .  غري فاصلة بني أن والفعل-أردت اخلفيفة 
: مررت برجل ال قائٍم وال قاعٍد، فيمون مبرتلة قولك: واإلضمار؛ ألما ليستا ك ال؛ أال ترى أنك تقول

كان عبد اهللا ال شجاعا وال : وكذلك. ن األول منفياًمررت برجل قائٍم وقاعد يف اإلعراب، وإن كا
ال . علمت أن سيقومون، وأن سوف يقومون: وال تقع السني وسوف هذا املوقع؛ فعلى هذا تقول. بطال

وللثقيلة أفعالٌ، وللخفيفة أفعال سواها، وذلك مذكور على إثر هذا الباب إن شاء . يكون إال على ذلك
قد علمت أن قد ذهب زيد، :  دخل من العوض قد، فقلت-ع الفعل املاضي  م-فإن أردت الثقيلة . اهللا
  .أنه قد ذهب زيد: أي

األفعال التي ال تكون أن معها إال ثقيلةباب هذا   

  واألفعال التي ال تكون معها إال خفيفة واألفعال المحتملة للثقيلة والخفيفة 
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قد علمت : نه شيء قد ثبت واستقر، وذلك قولكأما ما كان من العلم فإن أن ال تكون بعده إال ثقيلة؛ أل
أنه : قد علمت أن سيقوم زيد، تريد: تقول. أن زيدا منطلق، فإن خففت فعلى إرادة التثقيل واإلضمار

أال ترى أنه ال . ؛ ألنه شيء قد استقر"علم أن سيكون منكم مرضى: "قال اهللا عز وجل. سيقوم زيد
خفت أن تقوم يا فىت، وأرجو : فة إمنا تكون ملا مل يثبت؛ حنوعلمت أن يقوم زيد؛ ألن أن اخلفي: يصلح

فأما األفعال اليت . فكل ما كان من الرجاء واخلوف فهذا جمازه. أن تذهب إىل زيد؛ ألنه شيء مل يستقر
كما استقر : فأما وقوع الثقيلة فعلى أنه قد استقر يف ظنك. تشترك فيها اخلفيفة والثقيلة فما كان من الظن

فإذا أدخلت على احملذوفة . ظننت أنك تقوم، وحسبت أنك منطلق: وذلك قولك. يف علمكاألول 
. أنك ال تقول خريا: ظننت أن ال تقول خريا، تريد: حسبت أن سيقومون، وكذلك تقول: العوض قلت

وهذه اآلية تقرأ على . وأما النصب فعلى أنه شيء مل يستقر، فقد دخل يف باب رجوت وخفت ذا املعىن
، فانتصب ما بعد ال وهي عوض؛ كما أوقعت "أن ال تكون فتنةٌ"و " وحسبوا أن ال تكون فتنةٌ: "هنيوج

، ألن معناها معىن "تظن أن يفعل ا فاقرةٌ: "وذلك قوله عز وجل. اخلفيفة الناصبة بعد ظننت بغري عوض
خفت أن ال تقوم يا فىت، : وزعم سيبويه أنه جيوز". إن ظنا أن يقيما حدود اهللا: "وكذلك. ما مل يستقر

ما أعلم إال أن تقوم، إذا مل يرد علماً واقعا، : وأجاز أن تقول. إذا خاف شيئاً كاملستقر عنده، وهذا بعيد
ومجلة . أرى من الرأى؛ وهذا يف البعد كالذي ذكرنا قبله: وكان هذا القول جارياً على باب اإلشارة؛ أي
أفال يرون أن ال يرجع : "فأما قول اهللا عز وجل. التوقعالباب تدور على ما شرحت لك من التبيني و

  : والوجه يف قول الشاعر. أنه ال يرجع إليهم قوال؛ ألنه علم واقع: فإن الوجه فيه الرفع، واملعىن" إليهم

  أن ال تذوق مع الشكائم عودا  عرائكها وخدد لحمها أفنى

  .ى املنهاج الذي ذكرت لكفهذا عل. إن الذي أفىن عرائكها هذا: الرفع؛ ألنه يريد

ما لحقته إن وأن الخفيفتان في الدعاءباب هذا   

  وما جرى مجراه 

    

أما أن، على ما فسرت لك يف أما أا تقع للتنبيه، وتقع يف معىن : أما إن غفر اهللا لك، وإن شئت: تقول
ضمار واحلذف بغري فكيف جاز اإل: أما إنه، وأما أنه غفر اهللا لك، فإن قلت: حقاً؛ فالتقدير: قولك

عوض؟ فإمنا ذلك ألنك ال تصل إىل قد؛ ألنك داٍع، ولست خمرباً؛ أال ترى أن اإلضمار قد دخل يف 
أما أن : وتقول يف املستقبل على هذا املنهاج. املكسورة هلذا املعىن، وال يدخل فيها يف شيء من الكالم
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لك؛ ألنك لو أدخلت السني أو سوف لتغري أما إن يغفر اهللا : أما أنه، وإن شئت: يغفر اهللا لك، تريد
وملا . املعىن، وكنت خمرباً، ولو أدخلت ال النقلب املعىن، وصرت داعياً عليه؛ فلذلك جاز بغري عوض

كانت املكسورة حتذف بتثقيلها مع الضمري يف هذا املوضع ليوصل إىل هذا املعىن، وال يقع ذلك فيها يف 
قد : فأما قولك.  ألن الضمري فيها مع العوض-نت املفتوحة أوىل  كا-شيء من الكالم غري هذا املوضع 

  : أنه زيد منطلق، وال حتتاج إىل عوض، كما قال الشاعر: علمت أن زيد منطلق فمعناه

 هالك كل من يحفى وينتعل أن  في فتيٍة كسيوف الهند قد علموا

يقع بعدها لو ثقلت، وأعملت كما يكون وإمنا امتنع الفعل أن يقع بعدها بغري عوض؛ ألن الفعل مل يكن ل
فلم يكونوا ليجمعوا عليها احلذف بغري عوض، وأن يوقعوا بعدها ما ال تقع عليه لو ثقلت، . االسم

  .وأعملت؛ ألا مبرتلة الفعل، وال يقع فعل على فعل

  هذا 

  باب النونين الثقيلة والخفيفة

  ومعرفة مواقعها من األفعال 

. ن األفعال إال على ما مل جيب، وال يكون من ذلك إال يف الفعل الذي يؤكد ليقعاعلم أما ال تدخالن م

وأما ما ضارعه فأنت . فأما القسم فإحدامها فيه واجبةٌ ال حمالة. وذلك ما مل يكن خرباً فيما ضارع القسم
ما ثقيلةً، ال واهللا ألقومن، وحق زيد ألمضني، فيلحق النون إما خفيفة وإ: وذلك قولك يف القسم. فيه خمري

مل كانت فيه واجبة؟ وأما الثقيلة فكقوله عز : وقد شرحنا ذلك يف باب القسم. يكون القسم إال كذاك
، "وليكونن من الصاغرين: "وأما اخلفيفة فعلى قراءة من قرأ". ليسجنن وليكونن من الصاغرين: "وجل

  : ، وقال الشاعر"كال لئن مل ينته لنسفعا بالناصية: "وكقوله

  ذمتي لئن فعلت ليفعالوفي 

اضرب، وال :- إذا مل تأت ما -وذلك قولك . األمر، والنهي؛ ألما غري واجبني: فمن مواضعها
. اضربن زيدا، وال تضربن زيدا، وإن شئت ثقلت النون، وإن شئت خففتها: تضرب، فإذا أتيت ا قلت

اضرب، وال :  مل تأت ا فقلت مؤكدة، وإذا ثقلت فهي أشد توكيدا، وإن شئت- إذا خففت -وهي 
وال تتبعان سبيل الذين ال : "، وقال"وال تقولن لشيٍء إين فاعلٌ ذلك غدا: "قال اهللا عز وجل. تضرب
  : وقال الشاعر يف اخلفيفة". فال متوتن إال وأنتم مسلمون: "، وقال"يعلمون

  وال تأخذن سهماً حديداً لتفصدا  والميتات ال تقربنها فإياك
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  : آلخروقال ا

  فأنزلن سكينةً علينا

االستفهام؛ ألنه غري : ومن مواضعهما. والطلب جيري جمرى األمر والنهي، وقد مضى القول يف هذا
وتدخل اخلفيفة كما دخلت الثقيلة؛ . هل تضربن زيداً، وهل يقومن زيد يا فىت: وذلك قولك. واجب

إذا حلقت ما زائدةً يف حرف اجلزاء؛ ألا اجلزاء : ألما يف التوكيد على ما ذكرت لك ومن مواضعها
. إما تأتيين آتك، ومىت ما تقعدن أقعد: ألفعلن، وذلك قولك: تكون كالالم اليت تلحق يف القسم يف قولك

فإن كان اجلزاء ". وإما تعرضن عنهم: "، وقال"فإما ترين من البشر أحداً: "فمن ذلك قول اهللا عز وجل
وإمنا جيوز دخوهلا اجلزاء بغري ما يف الشعر .  خرب جيب آخره بوجوب أولهبغري ما قبح دخوهلا فيه، ألنه

  : فمن ذلك قوله. للضرورة؛ كما جيوز ذلك يف اخلرب

  أبداً، وقتل بني قتيبة شافي  تثقفن منهم فليس بآئٍب من

  : فهذا جيوز؛ كما قال يف اخلرب

  ترفعن ثوبي شماالت  ربما أوفيت في علٍم

فإمنا أدخل النون من أجل ما الزائدة كالالم كما .  بعٍني ما أرينك وبأٍمل ما ختتننه:ومن أمثال العرب
  .ذكرت لك

الوقوف على النونينباب هذا   

  الخفيفة والثقيلة 

    

. اعلم أنك إذا وقفت على الثقيلة كان الوقف عليها كالوقف على غريها من احلروف املبنية على احلركة

ارمه، واغزه، واخشه، : وإن شئت أحلقت هاًء لبيان احلركة، كما تقولفإن شئت كان وقفها كوصلها، 
فهذا أمر . اضربن، وارمني، وقولن: ارم، اغز، اخش، فقلت: وإن شئت قلت على قولك. فهذا وجهها

فإذا كان ما قبلها مفتوحاً أبدلت منها األلف، . فأما اخلفيفة فإا يف الفعل مبرتلة التنوين يف االسم. الثقيلة
: فإن وقفت قلت. واهللا ليضربن زيداً: اضربا، وكذلك: قلت: فإذا وقفت. اضربن زيداً: ذلك قولكو

فإذا كان ما قبلها مضموماً أو مكسوراً، كان الوقف بغري نون وال ". لنسفعا بالناصية: "لتضربا؛ كما قال
هذا : فاً، وتقول يف الرفعرأيت زيداً، فتبدل من التنوين أل: بدل منها؛ ألنك تقول يف األمساء يف النصب

  .مررت بزيد، فال يكون الوقف كالوصل: ويف اخلفض. زيد
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:  اضربن زيدا، فإن وقفت قلت- إذا أردت النون اخلفيفة -وكذلك هذه األفعال، تقول للجماعة 

. وكذلك هذه األفعال: ويف نسخة أخرى. اضريب: اضربوا، واضربن زيدا يا امرأة، فإن وقفت قلت

: هل تضربن زيدا يا امرأة، فإن وقفت قلت: لتضربون، وتقول.  لتضربن زيدا فإن وقفت قلتواهللا: تقول

وال فصل بني النون اخلفيفة يف األفعال وبني التنوين يف األمساء، إال . هل تضربني فهذا نظري ما ذكرت لك
  .أن النون حتذف إذا لقيها ساكن، والتنوين حيرك اللتقاء الساكنني

. اضرب الرجل: - إذا أردت النون اخلفيفة -:  الشعر ويف ضعف من الكالم، فتقولوقد جيوز حذفه يف

وإمنا حذفت وخالفت التنوين، ألن ما يلحق األفعال أضعف . حذفت النون اللتقاء الساكنني، فهذا أمرها
يف القسم، مما يلحق األمساء؛ ألن األفعال أنت يف إدخال النون عليها خمري، إال ما وقع منها يف املستقبل 

واألمساء كل ما ينصرف منها فالنون اليت تسمى التنوين الزمةٌ فيه، واألمساء هي األول، واألفعال فروع 
  .وإذا وقفت على النون اخلفيفة يف فعل جلميع مرتفع، حذفت النون. ودواخل عليها

تغيير األفعال للنونينباب هذا   

  الخفيفة والثقيلة 

 فإا تبىن مع دخول النون على الفتحة؛ وذلك -نت أو منصوبةً أو جمزومةً  مرفوعةً كا-اعلم أن األفعال 
أن النون اخلفيفة : إحدامها: ومل تسكن لعلتني. أا والنون كشيء واحد، فبنيت مع النون بناء مخسة عشر

: رىوالعلة األخ. ساكنة، والثقيلة نونان، األوىل منهما ساكنة، فلو أسكنت ما قبلها جلمعت بني ساكنني

بيت بيت، : أنك حركتها؛ لتجعلها مع النون كالشيء الذي يضم ليع غريه، فيجعالن شيئاً واحداً؛ حنو
هل تضربن زيدا؟ واهللا : وذلك قولك للرجل. وإمنا اختاروا الفتحة؛ ألا أخف احلركات. ومخسة عشر
وال تضربن عمرا، وإما اضربن زيدا، : وتقول يف املوقوف، وازوم. فالفعالن مرفوعان. لتضربن زيدا

فإذا ثنيت، أو مجعت، ". وإما تعرضن عنهم ابتغاء رمحة من ربك: "كما قال عز وجل. تغزون زيدا أغزه
هل تضربن زيدا؟ : تقول للمرأة. أو خاطبت مؤنثاً، فإن نظري الفتح يف الواحد حذف النون مما ذكرت لك

لن تضرب يا فىت، : بني؛ أال ترى أنك إذا قلتوال تضربن عمرا؛ فتكون النون حمذوفة اليت كانت يف تضر
فحذف . لن تضريب، وكذلك مل تضربا، ولن تضربوا لالثنني واجلماعة: - إذا خاطبتها -قلت للمرأة 

وكذلك تذهب . اضربن زيدا اللتقاء الساكنني: النون نظري الفتحة يف الواحد، وذهبت الياء يف قولك
فإن كان قبل . ، وهل خترجن إىل زيد؛ فهذا نظري ما ذكرت لكاضربن زيدا: الواو يف اجلماعة إذا قلت

الواو والياء فتحة، مل حتذفهما اللتقاء الساكنني، وحركتا؛ ألنه إمنا حتذف الواو اليت قبلها ضمة، والياء اليت 
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ارم الرجل، وارموا : أال ترى أنك تقول. قبلها كسرة؛ ألما إذا كانتا كذلك كانتا حريف لني كاأللف
اخشوا الرجل، واخشي الرجل، فتحرك، وال حتذف، ألما : وتقول. جل، فتحذف اللتقاء الساكننيالر

ومع ذلك فإنك لو حذفت ما قبله الفتحة اللتقاء الساكنني، خلرج . مبرتلة احلروف اليت هي غري معتلة
فتقول . لرجلاخش ا: اللفظ إىل لفظ الواحد املذكر، وذهبت عالمة التأنيث وعالمة اجلمع، فكنت تقول

  .وكل ما جرى مما قبله مفتوح فهذه سبيله. اخشني زيدا: اخشون الرجل، وللمرأة: على هذا للجماعة

.فعل االثنين والجماعة من النساءباب هذا  .  

  في النون الثقيلة وامتناعهما من النون الخفيفة 

    

تكسر النون ألا بعد ألف، فهي . اضربان زيدا: اعلم أنك إذا أمرت االثنني، وأردت النون الثقيلة قلت
واهللا لتضربان زيدا، : وكذلك. كنون االثنني، والنون الساكنة املدغمة فيها ليس حباجز حصني لسكوا

". وال تتبعان سبيل الذين ال يعلمون: "قال اهللا عز وجل. ومجيع ما تصرفت فيه، فهذا سبيلها يف االثنني

زدت ألفا؛ الجتماع النونات، ففصلت ا بينهن، كما . ان زيدااضربن: فإذا أوقعتها يف مجع النساء قلت
: آأنت فعلت ذاك، فتجعلها بني اهلمزتني؛ إذ كان التقاؤمها مكروهاً، وكذلك: زدت يف قول من قال

تفعل بالنون بعدها ما . لتضربنان زيدا، وكسرت هذه النون بعد هذه األلف؛ ألا أشبهت ألف االثنني
. لتثنية، فال حتذف؛ ألا عالمة، وألنك كنت إن حذفتها ال تفرق بني االثنني والواحدتفعل ا بعد ألف ا

فإن . وأما األلف اليت أدخلتها للفصل بني النونات فلم تكن لتحذفها؛ ألن اخلفيفة إمنا تقع يف موقع الثقيلة
ست بواجبة، وأنت فأجئ ا، وأحرك النون اللتقاء الساكنني، كان ذلك غري جائز؛ ألن النون لي: قلت

وإن تركتها على سكوا مجعت بني ساكنني ومع . إذا جئت ا زائدةً، وأحدثت هلا حركة، فهذا ممتنع
هذا فإا كانت يف االستفهام ويف القسم ويف املواضع اليت يكون فيها الفعل مرفوعاً تلتبس بنون االثنني، 

وإمنا حذفت النون يف التثنية .  معها على الفتحوال سبيل إىل اجتماعهما ملا ذكرت لك من أن الفعل يبىن
هل تضربن :  ألا كالفتح يف الواحد؛ أال ترى أنك تقول للمرأة- إذا خوطبت -واجلمع وفعل املرأة 

  .هل تضربن زيدا؛ فهذا ما ذكرت لك: زيدا إذا أردت النون اخلفيفة، وللجماعة من الرجال

: اضربان زيدا، وللنساء: االثنني ومجاعة النسوة، فيقولوكان يونس بن حبيب يرى إثباما يف فعل 

اضربنان زيدا، فيجمع بني ساكنني، وال يوجد مثل هذا يف كالم العرب إال أن يكون الساكن الثاين 
اضربا، : فإذا وقف يونس ومن يقول بقوله قال لالثنني. مدغماً واألول حرف لني، وقد مضى تفسري هذا
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وهذا خطأ على قوله، وإمنا . اضربان الرجل: نا، وإذا وصل فعل االثنني قالاضرب: وللجماعة من النساء
فيحذف النون؛ ألا حتذف اللتقاء الساكنني، كما . اضرب الرجل: ينبغي على قياس قوله أن يقول

ذكرت لك يف أول الباب، مث حتذف األلف اليت يف اضربا لعالمة التثنية؛ ألا أيضاً ساكنة، فيصري لفظه 
  .الواحد إذا أردت به النون اخلفيفة، ولفظ االثنني بغري نون إذا حذفت ألفها اللتقاء الساكننيلفظ 

ما ال يجوز أن تدخله النونباب هذا   

  خفيفةً وال ثقيلةً وذلك ما كان مما يوضع موضع الفعل وليس بفعل 

يا فىت، إذا كففته، و ويهاً إذا أردت أن يزيدك من احلديث، وإيهاً : صه و مه، وإيه يا فىت: فمن ذلك قوله
إذا حذرته : وكذلك عليك زيدا، ودونك زيدا، ووراءك أوسع لك، وعندك يا فىت. إذا أغريته: يا فىت

ومن ذلك هلم يف لغة . فكل هذه ال تدخلها نون؛ ألا ليست بأفعال، وإمنا هي أمساٌء للفعل. شيئاً بقربه
وأما على مذهب بين متيم . نني، واجلماعة على لفظ واحدهلم للواحد، ولالث: أهل احلجاز؛ ألم يقولون

: هلموا، وجلماعة النسوة: هلما، وللجماعة: هلم، ولالثنني: فإن النون تدخلها؛ ألم يقولون للواحد

هلمن يا رجال، وهلمن يا امرأة، : هلمي؛ وإمنا هي ملَّ حلقتها اهلاء؛ فعلى هذا تقول: هلممن، وللواحدة
  .، فيكون مبرتلة سائر األفعالوهلممنان يا نسوة

حروف التضعيف في األفعالباب هذا   

  والمعتلة من ذوات الياء والواو في النونين 

ردن يا زيد، وال : اعلم أنك تلزمهن يف النونني ما تلزم األفعال الصحيحة من بناء الفعل على الفتح، تقول
وكذلك . مها احلركة على ما ذكرت لكاردد؛ ألن الدال الثانية تلز: ارددن على قول من قال: تقول
  .القني زيدا، وهل تغزون عمرا، وارمني خالدا، فتلزم الفعلني ما يلزم سائر األفعال: تقول

  هذا باب أما و إما

    

: فالتقدير. أما زيد فله درهم، وأما زيد فأعطه درمهاً: وذلك قولك. أما املفتوحة فإن فيها معىن اازاة

وهو كالم معناه .  فأعط زيدا درمهاً، فلزمت الفاء اجلواب؛ ملا فيه من معىن اجلزاءمهما يكن من شيٍء
مهما : أما زيدا فاضرب؛ فإن قدمت الفعل مل جيز؛ ألن أما يف معىن: أال ترى أنك تقول. التقدمي والتأخري



املربد-املقتضب  261  

سم؛ ليسد ولكنك تقدم اال. يكن من شيء؛ فهذا ال يتصل به فعلٌ، وإمنا حد الفعل أن يكون بعد الفاء
أن الكالم بعد أما على حالته قبل : ومجلة هذا الباب. مسد احملذوف الذي هذا معناه، ويعمل فيه ما بعده

" وأما مثود فهديناهم "- عز وجل -أن تدخل إال أنه ال بد من الفاء؛ ألا جواب اجلزاء؛ أال تراه قال 

فأما : "وقال. أما زيدا فاضربه: ذا فقالزيدا ضربته نصب : ومن رأى أن يقول. مثود هديناهم: كقولك
: وأما إما املكسورة فإا تكون يف موضع أو، وذلك قولك. فعلى هذا فقس هذا الباب" اليتيم فال تقهر

إما العذاب وإما : "ضربت زيدا أو عمرا، وقال اهللا عز وجل: ضربت إما زيدا، وإما عمرا؛ ألن املعىن
فإذا ذكرت إما فال بد من تكريرها، وإذا ".  إما شاكراً وإما كفوراًإنا هديناه السبيل: "وقال" الساعة

أما : "أما زيد فقائم، وأما قوله: تقول. إن شئت وقفت عليها إذا مت خربها: ذكرت املفتوحة فأنت خمري
" فأنت عنه تلهى. وهو خيشى. وأما من جاءك يسعى. وما عليك أال يزكى. فأنت له تصدى. من استغىن

هذا أو : ضربت إما زيداً، وسكت، مل جيز؛ ألن املعىن:  مستغٍن من قبل التكرير، ولو قلتفإن الكالم
  .هذا؛ أال ترى أن ما بعد إما ال يكون كالماً مستغنياً

ضربت زيدا أو عمرا فقد مضى صدر كالمك وأنت : وزعم اخلليل أن الفصل بني إما وأو أنك إذا قلت
ضربت إما زيدا فقد بنيت كالمك على الشك، : فإذا قلت. متيقن عند السامع، مث حدث الشك بأو

وزعم أن إما هذه إمنا هي إن ضمت إليها ما هلذا املعىن، وال جيوز حذف ما منها إال أن يضطر إىل ذلك 
  : شاعر، فإن اضطر جاز احلذف؛ ألن ضرورة الشعر ترد األشياء إىل أصوهلا، قال

  ال صبرفإن جزعن وإن إجم  كذبتك نفسك فاكذبنها لقد

إن تأتين آتك، وإن تقم أقم، فإنك إن شئت زدت : فأما يف اازاة إذا قلت. فهذا ال يكون إال على إما
إن تأتين آتك، : أينما تكن أكن، ومىت ما تأتين آتك؛ ألا: ما، كما تزيدها يف سائر حروف اجلزاء؛ حنو

وقد مضى تفسري هذا . إما تقم أقم معكإما تأتين آتك، و: - إن شئت -فتقول على هذا . ومىت تقم أقم
  .يف باب اجلزاء

  هذا باب مذ ومنذ

فإذا رفعت فهي اسم مبتدأ وما بعدها . أما مذ فيقع االسم بعدها مرفوعاً على معىن، وخمفوضاً على معىن
مذ يومان، مل آته : خربه، غري أا ال تقع إال يف االبتداء لقلة متكنها وأا ال معىن هلا يف غريه، وذلك قولك

: أنك قلت: -مل آته مذ يومان :  إذا قلت-واملعىن . وأنا أعرفه مذ ثالثون سنة، وكلمتك مذ مخسة أيام

بيين وبني رؤية هذا : والتفسري. مدة ذلك يومان: فكأنك قلت. مل أره، مث خربت باملقدار واحلقيقة والغاية
املوضع الذي ينخفض ما بعدها فأن تقع يف وأما . املقدار، فكل موضع يرتفع فيه ما بعدها فهذا معناه
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أنت عندي مذ اليوم، ومذ الليلة، وأنا أراك مذ اليوم : معىن يف وحنوها؛ فيكون حرف خفض وذلك قولك
رأيت زيدا مذ : وليس املعىن أن بيين وبني رؤيتك مسافةً، وكذلك. يا فىت، ألن املعىن يف اليوم ويف الليلة

مذ سنةٌ تتكلم يف حاجة زيد؛ ألنك تريد أنا يف حال رؤيتك مذ سنة فإن يوم اجلمعة ميدحك، وأنا أراك 
بيين : رأيتك، مث قلت: غاية املسافة إىل هذه الرؤية سنةٌ، رفعت؛ ألنك قلت: رأيتك مذ سنةٌ، أي: أردت

 أنك يف أنا أراك مذ سنٍة، فإمنا املعىن: وإذا قال. أنك رأيته، مث غربت سنةٌ ال تراه: وبني ذلك سنةٌ، فاملعىن
فهذا شرط . أراك؛ ألنك خترب عن حال مل تنقطع: حال رؤيته مل تنقض وأن أوهلا مذ سنة؛ فلذلك قلت

إن النفي : مل أرك مذ يوم اجلمعة، وقد رآه يوم اجلمعة؟ قيل: فما بايل أقول: فإن قال قائل.مذ وتفسريها
يوم اجلمعة، فقد أثبت الرؤية، مل أرك مذ وقت رؤييت لك : إمنا وقع على ما بعد اجلمعة، والتقدير

  .فهذا تفسريها وجمرى ما كان هذا لفظه، واتصل به معناه. وجعلتها احلد الذي منه مل أره

    

وباا اجلر؛ ألا يف األزمة البتداء الغاية مبرتلة من يف .  واحد- جررت ا أو رفعت -فأما منذ فمعناها 
من عبد اهللا إىل زيد، : هذا ابتداء الغاية؛ كما تقول: ، أيمل أرك منذ يوم اجلمعة: تقول. سائر األمساء

وذلك قليل؛ . فإن رفعت فعلى أنك جعلت منذ امساً، وذهبت إىل أا مذ يف احلقيقة. ومن الكوفة سرت
أا حمذوفة من منذ اليت هي اسم؛ ألن : فأما مذ فدل على أا اسم. ألا يف األزمنة مبرتلة من يف األيام

  .يد، ودم، وما أشبهه: يكون يف احلرف؛ إمنا يكون يف األمساء واألفعال، حنواحلذف ال 

بابهذا ال   

  التبيين والتمييز

    

. اعلم أن التمييز يعمل فيه الفعل وما يشبهه يف تقديره؛ ومعناه يف االنتصاب واحد وإن اختلفت عوامله

عندي : ملا قلت. اً، وثالثون ثوباًعندي عشرون درمه: أن يأيت مبيناً عن نوعه، وذلك قولك: فمعناه
عشرون، وثالثون، ذكرت عدداً مبهماً يقع على كل معدود، فلما قلت درمهاً عرفت الشيء الذي 

قصدت بأن ذكرت واحداً منه يدل على سائره، ومل جيز أن تذكر مجعا؛ ألن الذي قبله قد تبني أنه مجع، 
لدال على النوع معرفة؛ ألنه إذا كان معروفاً كان ومل جيز أن يكون الواحد ا. وأنه مقدار منه معلوم

فأما النصب فإمنا كان فيه؛ ألن النون منعت اإلضافة، . خمصوصاً، وإذا كان منكوراً كان شائعاً يف نوعه
: هؤالء ضاربو زيٍد؛ كما تقول: ولوال النون ألضفت فقلت. هؤالء ضاربون زيدا: كما متنعها إذا قلت
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الضاربني وما أشبهه أمساٌء مأخوذةٌ من الفعل تضاف كما تضاف األمساء، فإذا هذه عشرو زيٍد، إال أن 
منعت النون اإلضافة عملت هذه األمساء فيما بعدها مبا فيها من معىن الفعل، وكان املنصوب مفعوالً 
لك صحيحاً؛ ألا أمساء الفاعلني يف احلقيقة وفيها كنايتهم، فإذا قلت عشرون رجالً فإمنا انتصب بإدخا

إن زيدا منطلق، ولعل زيدا أخوك مشبه بالفعل يف اللفظ، : النون ما بعدها تشبيها بذلك؛ كما أن قولك
وال يكون منه فعل، وال يفعل وال شيء من أمثلة الفعل؛ وكما أن كان يف وزن الفعل وتصرفه، وليست 

كان زيد : فإذا قلت. مروضرب زيد عمرا، فتخرب بأن فعال وصل من زيد إىل ع: تقول. فعال على احلقيقة
والتشبيه . أخاك مل خترب أن زيدا أوصل إىل األخ شيئا، ولكن زعمت أن زيدا أخوه فيما خال من الدهر

. واملعىن واحد. وليس فعل وما حرف. فأما املعىن فتشبيهك ما بليس. يكون للفظ، وللتصرف، واملعىن

فإن ذلك . هل جيوز عندي عشرو رجٍل؟: ن قلتفإ. فهذا سبيل كل ما كانت النون فيه عاملة من التبيني
عشرو زيد، فلو أدخلت التمييز على هذا : غري جائز؛ ألن اإلضافة تكون على جهة امللك إذا قلت

املضاف اللتبس على السامع قصدك إىل تعريف النوع بتعريفك إياه صاحب العشرين، ومل يكن إىل 
والتبيني يف بابه من النصب . زيد، ودرهم عبد اهللاثوب : كقولك. النصب سبيلٌ؛ ألنه يف باب اإلضافة

هذا أفضلهم رجال، وافره : ومما ينصب قولك. وإثبات النون؛ فامتنع من إدخاله يف غري بابه خمافة اللبس
أعجبين ضرب زيٍد عمرا، فتضيف إىل زيد املصدر؛ ألنه : وذلك إنك كنت تقول يف املصادر. الناس عبدا

ولوال أنك أضفت إىل زيد لكان عمرو خمفوضاً . فعل، فتنصب عمرا، ألنه مفعولفعله، فتشغل اإلضافة بال
ضاربون زيدا حلل زيد حمل التنوين، واخنفض : بوقوع املضاف عليه؛ كما أنك لو مل تنون يف قولك

وأنت أفرههم عبداً . يل مثله رجالً: فلما كان عشرون رجالً مبرتلة ضاربني زيدا، كان قولك. باإلضافة
عشرو درهٍم للفصل بني : وكما امتنعت من أن تقول. ة أعجبين ضرب زيد عمرا، وشتمك خالدامبرتل

: أنت أفرههم عبداً من اإلضافة؛ ألنك إذا قلت: عشرو زيد، امتنعت يف قولك: التفسري وامللك إذا قلت

 العبد نفسه، إال أنت أفره عبد يف الناس فإمنا عنيت: وإذا قلت. أنت أفرههم عبداً فإمنا عنيت مالك العبد
: أفره عبد يف الناس، فإمنا معناه: وإذا قلت. أنت أفره العبيد فقد قدمته عليهم يف اجلملة: أنك إذا قلت

هذا خري اثنني يف الناس، إذا كان الناس اثنني : أنت أفره من كل عبٍد إذا أفردوا عبداً عبداً؛ كما تقول
وال جيوز عندي . وأجود الناس دوراً. فره الناس عبيدا أنت أ- وهو حسن جداً -وجيوز أن تقول . اثنني

عشرون، فقد أتيت على العدد، فلم حيتج إال إىل : أنك إذا قلت: والفصل بينهما. عشرون دراهم يا فىت
هو أفره الناس عبدا، جاز أن تعين عبداً واحداً، فمن مث حسن، : ذكر ما يدل على اجلنس، فإذا قلت

، "قل هل أنبئكم باألخسرين أعماالً: "قال اهللا عز وجل. عبيدا:  أن تقول-ة  إذا أردت اجلماع-واختري 
واجلمع أبني إذا كان األول غري . أفره الناس عبداً فتعين مجاعة العبيد حنو التمييز: وقد جيوز أن تقول
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 األول ومن التمييز وحيه رجالً، وهللا دره فارساً، وحسبك به شجاعاً، إال أنه إذا كان يف. خمطور العدد
وهللا دره من فارٍس؛ وحسبك . وحيه من رجٍل: فتقول. ذكر منه حسن أن تدخل من توكيداً لذلك الذكر

وأنا أرى . عشرون من درهم وال هو أمزههم من عبد ألنه مل يذكره يف األول: به من شجاع وال جيوز
     من طويٍل من جاءين : على هذا؛ كما تقول" وما بكم من نعمٍة فمن اهللا: "قوله عز وجل

واعلم أن التبيني إذا كان العامل . من: أعطيته، ومن جاءين من قصٍري منعنه؛ ألنك قدمت ذكره بقولك
: فإن شئت قدمت، فقلت. وتصببت عرقاً. تفقأت شحماً: فقلت. فيه فعالً جاز تقدميه؛ لتصرف الفعل

وهذا أفرههم . عشرون درمهاً: وهذا ال جييزه سيبويه؛ ألنه يراه كقولك. وعرقاً تصببت. شحماً تفقأت
أال ترى أنه . عبداً، وليس هذا مبرتلة ذلك؛ ألن عشرين درمهاً إمنا عمل يف الدرهم ما مل يؤخذ من الفعل

راكباً جاء زيد؛ ألن العامل : وتقول. وال جييز قائماً هذا زيد؛ ألن العامل غري فعل. هذا زيد قائماً: يقول
فقدم : وقال الشاعر. وهذا رأي أيب عثمان املازين. إذا كان العامل فعالًفعل؛ فلذلك أجزنا تقدمي التميز 

  : التمييز ملا كان العامل فعالً

  وما كان نفساً بالفراق تطيب  ليلى للفراق حبيبها أتهجر

كل رجل جاءين : وذلك قولك: ولكن يكون على معىن أذكره لك. واعلم أن من التمييز ما يكون خفضاً
كل اثنني : كل الرجال إذا كانوا رجالً رجال، كقولك: ولكن معناه.  شائع يف الرجالفهذا. فله درهم

ولكنك . وإمنا معناه معىن عشرين درمهاً. وألف درهٍم. مائة درهٍم: ومن ذلك قوله. أتياين فلهما درمهان
 وتثبت مع والنون يف عشرين الزمة؛ ألا تثبت يف الوقف،. أضفت إىل املميز؛ ألن التنوين غري الزم

والكرمي أباً، فإنه . زيد احلسن وجهها: فأما قولك. وقد مضى تفسري هذا يف باب العدد. األلف والالم
. هو احلسن الوجه يا فىت، وإن كان اخلفض أحسن: خارج التقدير من باب الضارب زيد؛ ألنك تقول

 وقد ذكرنا هذا يف بابه؛ ألن التنوين مانع،. فهذا ال يكون فيه إال النصب. هو حسن الوجه: وكذلك
أنت أحد : أنت أفره عبٍد يف الناس، فإمنا معناه: فأما قولك. فلذلك مل نذكر استقصاءه يف هذا املوضع

ولو . اخلليفة أفضل بين هاشم: وال يضاف أفعل إىل شيء إال وهو بعضه؛ كقولك. هؤالء الذين فضلتهم
هذا خري ثوب يف الثياب إذا عنيت : وكذلك. منهماخلليفة أفضل بين متيم كان حماالً؛ ألنه ليس : قلت
اخلليفة أفضل من بين متيم؛ ألن من دخلت : وكذلك تقول. وهذا خري منك ثوبا إذا عنيت رجالً. ثوبا

 -ما أنت بأحسن وجهاً مين، وال أفره عبداً : ولو قلت. فهذا وجه ذا. للتفضيل، وأخرجتهم من اإلضافة

إمنا تعين الوجوه إذا ميزت . هذا أحسن وجٍه رأيته: جه بعينه قلت فإن قصدت قصد الو-كان جيداً 
  .فعلى هذه األصول فقس ما ورد عليك من هذا إن شاء اهللا. وجهاً وجها
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  هذا باب التثنية على استقصائها

  صحيحها ومعتلها 

    

ًء ونوناً يف أما ما كان صحيحاً فإنك إذا أردت تثنيته سلمت بناءه، وزدت ألفاً ونوناً يف الرفع، ويا
زيدان، : اخلفض، ودخل النصب على اخلفض؛ كما ذكرت لك يف أول الكتاب؛ وذلك قولك يف الرفع

فإن كان االسم ممدوداً وكان منصرفاً، ومهزته أصلية، فهو . وعمران، وجعفران، وعطشانان، وعنكبوتان
خطاءين، : فض والنصبخطاءان، ويف اخل: قراءان، ويف تثنية خطاء: تقول يف تثنية قراء. على هذا

وإن كان ممدوداً . وقد يكون قراوان على بعد؛ لعلة أذكرها إن شاء اهللا. وزيدين، وعمرين، وقراءين
والقلب إىل الواو يف . رداءان، وكساءان، وغطاءان: تقول. منصرفاً ومهزته بدلٌ من ياء أو واو، فكذلك

وإن . كساوان، وغطاوان: وذلك قولك. الًوهو أحسن منه فيما كانت مهزته أص. هذا جيوز، وليس جبيد
محروان، وخنفساوان، : كان املمدود إمنا مدته للتأنيث مل يكن يف التثنية إال بالواو، حنو قولك

وإن كان املثىن مقصوراً فكان على ثالثة أحرف نظرت يف . وصحراوان، ورأيت خنفساوين، وصحراوين
:  من الياء أظهرت الياء، وذلك قولك يف تثنية قفًافإن كان من الواو أظهرت الواو، وإن كان: أصله

رحيان، : وأما ما كان من الياء فقولك يف رحى. عصوان، ورأيت قفوين، وعصوين: قفوان، وعصا
وإمنا فعلت ذلك ألن ألف التثنية تلحق األلف اليت كانت يف موضع الالم، وكذلك ياء . حصيان: وحصى

 يلتقيا؛ فال بد من حذف أو حتريك؛ فلو حذفت لذهبت الالم، فال جيوز أن. التثنية، ومها ساكنان
: فرددت كل حيٍز إىل أصله؛ كما كنت فاعالً ذلك إذا ثنيت الفاعل يف الفعل، وذلك قولك. فحركت

غزوا، ودعوا؛ ألنك لو حذفت اللتقاء الساكنني لبقي االثنان على لفظ : غزا الرجل، ودعا، مث تقول
فإن كان . فكذلك هذا املقصور يف التثنية. رميا، وقضيا: ، فإذا ثنيت قلترمى، وقضى: وتقول. الواحد

وكذلك . املقصور على أربعة أحرف فصاعداً كانت تثنيته بالياء من أي أصٍل كان، وقد مضى تفسري هذا
ملهيان، ومغزيان، وحباريان، وحبنطيان؛ كما تقول يف : تقول. إن كانت ألفه زائدة للتأنيث أو لإلحلاق

  .أغزيا، وغازيا، وراميا، واستغزيا، واستحييا، وحنوه؛ فعلى هذا جمرى مجيع املقصور: علالف

وجب عليك أن تأيت بالواحد، مث تزيد يف الرفع ألفاً . ثنه: فإذا قيل لك. واعلم أن التثنية ال ختطئ الواحد
هرت فيه الواو؛ ألنه ال جاء ينفض مذرويه؛ فإمنا ظ: فأما قوهلم. ونوناً، ويف اخلفض والنصب ياًء ونوناً

لكان: وكذلك. يفرد له واحد عقلته بثنائني؛ ألن الواحد ثناٌء : عقلته بثنايني ولو كان يفرد له واحد
بنيت على هذا . الشقاوة، والعباية: ملهيان، ولكنه مبرتلة قولك: مذريان؛ كما تقول: فاعلم، وكنت تقول
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ولو بنيته على التذكري مل يكن إال صالءة، . واو والياءالتأنيث، وصارت اهلاء حرف اإلعراب، فظهرت ال
 فأنثته على - وقد انقلبت الواو فيه مهزة -امرأة غزاءة؛ ألنك جئت إىل غزاٍء : وعباءة؛ كما تقول

خصيان فإمنا بنوه : فأما قوهلم. تذكريه، ولو كنت بنيته على التأنيث لكانت اهلاء مظهرة للياء وللواو قبلها
ألية وأيلٌ : وكذلك يقولون. خصيتان: خصية مل يقل إال: ومن ثىن على قوهلم. صي فاعلمخ: على قوهلم

  : قال الراجز. أليان: أيل قال: أليتان، ومن قال: ألية قال: فمن قال. يف معىن

  ترتج ألياه ارتجاج الوطب

  هذا باب اإلمالة

اعلم أن كل ألف زائدة أو أصلية . يهوال يكون ذلك إال لعلٍة تدعو إل. وهو أن تنحو باأللف حنو الياء
فمما ميال ما كان ألفه زائدةً يف . وليس كل ألف متال لعلة إال حنن ذاكروها إن شاء اهللا. فنصبها جائز

وهو . للكسرة الالزمة ملا بعدها. رجل عابد، وعاملٌ، وساملٌ؛ فإمنا أملت األلف: فاعل، وذلك حنو قولك
. عامل وعابد: يف كل هذا فجيد بالغٌ على األصل وذلك قولكوإن نصبت . موضع العني من فاعل

فأما . كل هذا إمالته جائزةٌ. عباد، وجبال، وحبال: وكذلك إذا كانت قبلها كسرة أو ياء، حنو قولك
. فكل ما كانت الياء أقرب إىل ألفه أو الكسرة فاإلمالة له ألزم. عيال فاإلمالة له ألزم، ألن مع الكسرة ياًء

  .وكل ما كثرت فيه الياءات أو الكسرات فاإلمالة فيه أحسن من النصب. فيه جائزوالنصب 

    

صار مبكان كذا، وباع زيد ماال؛ فإمنا : واعلم أنه ما كان من فعل فإمالة ألفه جائزةٌ حسنة، وذلك حنو
بة من والعني أصلها الكسر وألفها منقل. أملت؛ لتدل على أن أصل العني الكسر؛ ألنه من بعت، وصرت

فأما الواو فهو فيها جيد، وليس كحسنه يف الياء؛ ألن . إال أنه فيما كانت ألفه منقلبة من ياء أحسن. واو
خاف زيد كذا، ومات زيد : وذلك قولك. فيه علتني، وإمنا يف ذوات الواو علةٌ واحدة، وهو أنه من فعل

ذلك ملن : وقد قرأ القراء. يف قولهمت مل جتز اإلمالة : ومن قال. مت على وزن خفت: يف قول من قال
  .خاف مقامي

واعلم أن األلف إذا كانت منقلبة من ياٍء يف اسم أو فعل، فإمالتها حسنةٌ، وأحسن ذلك أن تكون يف 
رمى، وسعى، وقضى؛ وذلك ألن األلف هي : وسنفسر مل ذلك إن شاء اهللا؟ وذلك قولك. موضع الالم

فإذا كانت . اليت تنتقل على الثالثة، فتكون رابعة، وخامسة، وأكثرواإلمالة أبني، وهي . اليت يوقف عليها
أغزيت وقد فسرنا هذا : مغزيان، وملهيان، وقولك يف الفعل: كذلك رجعت ذوات الواو إىل الياء؛ حنو

فأما ما كان من ذوات الواو على ثالثة . فلما كانت الياء أمكن كانت اإلمالة أثبت. يف بابه مستقصى
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دعا، وغزا، وعدا وقد جيوز على بعد؛ ألن هذه األلف هي اليت متال : مالة فيه قبيحة؛ حنوأحرف فإن اإل
فأما األمساء فال جيوز فيها اإلمالة إذا كانت على ثالثة أحرف؛ ألا ال تنتقل انتقال . يف أغزى، وحنوه

ال . قفاً، وعصاً: لكوذلك قو. األفعال؛ ألن األفعال تكون على فعل، وافعل، وحنوه، واألمساء ال تتصرف
. ولكن رحى، وحصى، ونوى هذا كله تصلح إمالته. يكون فيهما، وال يف باما إمالةٌ؛ ألما من الواو

قال، وطال، وجال؛ ألا من واو، : وال تصلح اإلمالة فيما ألفه يف موضع العني إذا كانت واواً؛ حنو
  .قلت، وطلت، وجلت: وليست بفعل كخفت؛ ألنك تقول

ما كان على أربعة أحرف أصلية أو زائدةباب ا هذ  

اعلم أن ما كانت ألفه من ذلك طرفاً فاإلمالة فيه جائزةٌ، وهي اليت خنتار؛ وذلك أنه ال خيلو من أحد ثالثة 
وملهى، ومغزى . مرمى، ومسعى؛ ألنه من سعيت، ورميت: إما أن تكون ألفه منقلبة من ياٍء؛ حنو: أوجه

وكلما ازدادت . ملهيان، ومغزيان: ا إذا كانت كذا ترجع إىل الياء يف قولكمن غزوت وهلوت، فإ
احلروف كثرةً كانت من الواو أبعد، وقد فسرنا مل ذلك يف التصريف يف باب أغزيت، واستغزيت؟ أو 

فإذا كانت ذوات الواو ترجع إىل الياء . فحق الزوائد أن حتمل على األصول. تكون األلف زائدة للتأنيث
فأما امللحقة . وكذلك سكرى، وشكاعى وحنوه. حبليان، وحبليات: الزائد أوىل؛ وذلك قولك يف حبلىف

فكذلك . فكل هذا يرجع إىل الياء. أرطيان، ومعزيان، وحبنطيان: ومعزى تقول. حبنطًى، وأرطًى: فنحو
  .فافعل به إذا كانت األلف رابعة مقصورةً أو على أكثر من ذلك، امساً كان أو فعالً

الحروف التي تمنع اإلمالةباب هذا   

    

. الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والقاف، واخلاء، والعني: وهي حروف االستعالء، وهي سبعة أحرف

أن تقرب احلرف مما يشاكله من : وذلك أا حروف اتصلت من اللسان باحلنك األعلى، وإمنا معىن اإلمالة
احلرف غري ذلك ملت باحلرف إليه، فهذه احلروف منفتحة فإن كان الذي يشاكل . كسرٍة أو ياٍء

فإذا جاءت هذه احلروف عينات . هذا عابد، وعامل، وعاند: تقول. املخارج؛ فلذلك وجب الفتح
هذا ناقد، ومل جيز ناقد من أجل القاف، وكذلك ضابط، : والمات يف فاعل منعت اإلمالة ملا فيها، فقلت

موضع الفاءات من فاعل منعت اإلمالة لقرا، وهي بعد األلف فإن كانت هذه احلروف يف . وضاغط
هذا قاسم، وصاحل، وطالع، وال جتوز اإلمالة يف : وذلك قولك. أمنع؛ لئال يتصعد املتكلم بعد االحندار

فإن كان احلرف املستعلي بينه وبني األلف حرف، واملستعلي متقدم مكسور، فإن اإلمالة . شيٍء من ذلك
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صفاف، وقفاف؛ ألن الكسرة أدىن إىل األلف من املستعلي، والنصب هاهنا حسن : ولكوذلك ق. حسنة
ولو كان املستعلي بعد حرف . جداً، واإلمالة أحسن ملا ذكرت لك، وحسن النصب من أجل املستعلي

رقاب، وحقاف؛ : وذلك قولك. مكسور مل جتز اإلمالة فيه؛ ألن املستعلي أقرب إىل األلف فهو مفتوح
صاص فيمن كسر الراء، ال يكون إال النصب فإن كان املستعلي يف كلمة مع األلف وكان وكذلك ر

فما قبل املستعلي : فإن قلت. مساليخ، وصناديق: وذلك قولك. بعدها حبرف أو حرفني مل تكن إمالة
 مكسور، فهال كان هذا مبرتلة قفاف، وصفاف؟ فمن أجل أن املستعلي إمنا احندرت عنه، وأنت هاهنا لو

  .كسرت كنت مصعداً إليه

مررت مبال لك، ومررت بباب لك، وليس باحلسن؛ ألن األلفني منقلبتان من واوين، : واعلم أنك تقول
إمنا حتذف يف اخلفض يف الوصل، وال تكون يف الوقف، وال . مولت، وبوبت، وليست احلركة بالزمة: من

هذا ناب، : ولكن لو قلت. األلف زائدةيف غري اخلفض، فليست كعني فاعل؛ ألن الكسرة الزمة هلا، و
نيبت يف األمر، : وهذا عاب لصلحت اإلمالة؛ ألن األلفني منقلبتان من ياٍء؛ ألنه من العيب، ومن قولك

وناب وأنياب، والنصب أحسن؛ ألن اللفظ أوىل وليس يف اللفظ كسرة، وإمنا صلحت اإلمالة؛ ألن األلف 
ما كان يف الياء، أو الكسرة فيه أثبت، فاإلمالة له ألزم، إال أن مينع أنه كل : فجملة الباب. ياء يف املعىن

  .مانع من املستعلية

الراء في اإلمالةباب هذا   

فإن جاءت بعد األلف . اعلم أن الراء مكررةٌ يف اللسان، ينبو فيها بني أوهلا وآخرها نبوةً، فكأا حرفان
فكانت اإلمالة هاهنا ألزم منها يف . رم، وعارفهذا عا: وذلك قولك. مكسورةً مالت األلف من أجلها

فإن وقع قبل األلف حرف من املستعلية، وبعد األلف الراء املكسورة حسنت اإلمالة اليت . عابد، وحنوه
هذا قارب، وكذلك إن كان بني الراء وبني : كانت متتنع يف قاسم وحنوه؛ من أجل الراء، وذلك قولك

مررت بقادر يا فىت، وترك اإلمالة أحسن؛ لقرب : تقول. ةاأللف حرف مكسور إذا كانت مكسور
املستعلية من األلف، وتراخي الراء عنها، وينشد هذا البيت على اإلمالة والنصب أحسن ملا ذكرت لك 

  : وهو

 بمنهمر جون الرباب سكوب  عسى اهللا يغني عن بالد ابن قادٍر

.  الراء على ما وصفت لك اختري إمالة األلففإن مل يكن قبل األلف حرف من املستعلية، وكانت بعدها

من الكافر يا فىت، فاإلمالة حسنة، وليس كحسنها يف الكافرين؛ : وإن قلت. من الكافرين: وذلك قولك
ألن الكسر يف الكافرين الزم للراء وبعدها ياء، والكافر ال ياء فيه، وليست الكسرة بالزمة للراء إال يف 
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.  يف اخلفض والنصب والوقف واإلدراج، وال تكون يف الكافر يف الوقفاخلفض، وهي يف اجلماعة تلزم

وأما النصب . فأما اإلمالة فمن جهة كسرة الفاء. جاءين الكافر، فاعلم استوت اإلمالة والنصب: فإن قلت
: ولو قلت. رأيت الكافر يا فىت: فإن الراء بعدها كحرفني مضمومني، وكذلك هي يف النصب إذا قلت

 وإن كان قبلها التكرير - يده، أو ناعق يا فىت، مل تصلح اإلمالة من أجل املستعليني؛ ألن الراء فالن باسطٌ
هذا قراب سيفك لصلحت اإلمالة وإن كانت الراء مفتوحة؛ ألا يف : ولو قلت.  ال حتل حمل املستعلية-

  .احلقيقة يف وزن حرف

    

ن املؤنث إذا مسي به أن يكون مبرتلة سائر ما ال واعلم أن بين متيم خيتارون فيما كان على وزن فعال م
هذه حذام، : وأهل احلجاز يقولون. هذه حذام، ومررت حبذام يا فىت، ورأيت حذام: ينصرف، فيقولون

فإذا كان اسم من هذه األمساء يف آخره الراء . وقد بينا ذلك فيما ينصرف وما ال ينصرف. ومررت حبذام
از؛ ليميلوا األلف؛ ألن إجناحها أخف عليهم، وال سبيل إليه إال أن اختارت بنو متيم مذهب أهل احلج

وينشدون . هذه حضار فاعلم، وطلعت حضار، والوزن، ومررت بسفار يا فىت: فيقولون. يكسروا الراء
  : هذا البيت للفرزدق

  أديهم يرمي المستجيز المعورا  ما ترد يوماً سفار تجد بها متى

  : قال الشاعر.  الراء؛ كما يفعل يف غريهاومنهم من ميضي على لغته يف

 عنوةً وبار فهلكت  ومر دهر على وبار

نعم اهللا بك عينا، : وذلك قولك. ومما متال ألفه ما كان قبلها فتحةٌ ويف ذلك احلرف ياء. والقوايف مرفوعة
 فيه من أجل أن فأما إذا وصلت فال إمالة. ورأيت زيناً، فاإلمالة يف هذا حسنة يف الوقف من أجل الياء

. هذا عمران لكانت اإلمالة حسنة من أجل كسرة العني: ولو قلت. األلف تذهب، ويصري مكاا التنوين

. فإن كان مكان الراء حرف من املستعلية مل تصلح اإلمالة؛ ألن املستعلي أقرب إىل األلف وهو مفتوح

 حسنا علمك بأن النون مكسورة فإن قلت فهذان مسلمان، فأملت من أجل كسرة الالم صلح، ويزيده
فإن وصلت حسنت . مصلحان، أو مكرمان، مل حتسن اإلمالة؛ ألنه ال كسر وال ياء: يف الوصل، فإن قلت

رأيت عنباً مل تكن إمالة؛ ألنه ال : وهي بعيدة؛ ألن النون ال تلزمها احلركة يف الوقف، كما أنك لو قلت
فإن .  للتكرير الذي يف الراء؛ ألن احلركة تلحق يف الوصلنعوذ باهللا من النار،: وتقول. كسرة وال ياء

هذا رجل : فأما قوهلم. أحرقته النار، مل تكن إمالةٌ ملا ذكرت لك: وعد الكافرون النار، أو قلت: قلت
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حجاج فلم جتز اإلمالة؛ ألنه ال شيء يوجبها، مث قالوا يف االسم احلجاج فإمنا أمالوا للفصل بني املعرفة 
  .النصب أحسن وأقيس. االسم والنعت؛ ألن اإلمالة أكثر، وليس باحلسنوالنكرة، و

ما يمال وينصب من األسماء غير المتمكنةباب هذا   

  والحروف 

فلو . باٌء، وتاٌء، وراٌء؛ ليدلوا على أا أمساء: ذا عبد اهللا، وهذا عبد اهللا، وقالوا يف التهجي: اعلم أم قالوا
فهال فعلوا ذلك يف ما : فإن قلت.  ألن احلروف ال تصلح فيها اإلمالةألزمت النصب اللتبست باحلروف؛

اليت هي اسم ملضارعتها للحروف؛ ألا ال تكون امساً إال بصلة، إال يف االستفهام أو اجلزاء، فهي يف هذين 
فأما يف النفي فهي حرف وليس باسم، وكذلك هي زائدة . مضارعة للحروف اليت هي لالستفهام واجلزاء

فأما إما وحىت، وسائر احلروف اليت ليست بأمساء فإن اإلمالة . وحنوه" فبما نقضهم ميثاقهم: "قولكيف 
فأما . ولكن مىت متال؛ ألا اسم، وإمنا هي من أمساء الزمان، وال يستفهم ا إال عن وقت. فيها خطاٌ

فأما . رمى ورميت: تقولعسيت؛ كما : تقول. عسى فإمالتها جيدةٌ؛ ألا فعل، وألفها منقلبةٌ من ياء
جئت من عليه، : على، وإىل فال تصلح إمالتهما؛ ألن على من علوت، وهي اسم، يدلك على ذلك قوهلم

  : من فوقه قال الشاعر: أي

  رأت حاجب الشمس اسيوى فترفعا  من عليه تنفض الطل بعدما غدت

  : قال الشاعر. 

 ء مجهلوعن قيٍض ببيدا تصل  غدت من عليه بعد ما تم خمسها

  هذا باب كم

تكون خرباً، وتكون استفهاماً فمجراها جمرى عدٍد : اعلم أن كم اسم يقع على العدد، وهلا موضعان
أعشرون غالماً أم ثالثون، وما أشبه : كم رجالً عندك؟ وكم غالماً لك؟ تريد: وذلك قولك. منون

مىت خترج؟ فإمنا : ذا؟ وإذا قلتأين عبد اهللا؟ أيف موضع كذا أو يف موضع ك: ذلك؛ كما أنك إذا قلت
أوقت كذا أم وقت كذا؟ إال أنه جيوز لك يف كم أن تفصل بينها وبني ما عملت فيه بالظرف : معناه

. كم لك غالماً؟ وكم عندك جاريةً؟ وإمنا جاز ذلك فيها؛ ألنه جعل عوضاً ملا منعته من التمكن: فتقول

ون لك جارية، وال مخسة عشر لك غالماً إال أن عشر: وأما عشرون وحنوها فال جيوز أن تقول فيها
  : يضطر شاعر؛ كما قال حني اضطر
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  ثالثون للهجر حوالً كميال  على أنني بعد ما قد مضى

  : وقال اآلخر

 أستطيع على الفراش رقادي ال  في خمس عشرة من جمادى ليلةً

    

وكم قرياطاً، وما . م دانقاً درهم لكك: فكأن التقدير. كم درهم لك؟ ألن التمييز وقع على غريه: وتقول
كم : كم غالماً غلمانك؟ وال يكون يف قولك: كم غلمانك؟ فإمنا املعىن: أشبه ذلك؟ كما أنك إذا قلت

كم غلمانك؟ فتقديره من العدد : فإذا قلت. غلمانك؟ إال الرفع؛ ألنه معرفة، وال يكون التمييز باملعرفة
أعشرون غلمانك؟ فذلك معناه، ألن ما أظهرت دليلٌ على : قلتأعشرون غالماً غلمانك؟ فإن : الواضح

: بكم مناً ثوبك مصبوغٌ؟ أو بكم درمهاً؟ وتقول: بكم ثوبك مصبوغٌ؟؛ ألن التقدير: وتقول. ما حذفت

على كم جذعاً بيتك مبىن؟ إذا جعلت على كم ظرفاً لبىن رفعت البيت باالبتداء، وجعلت املبىن خرباً 
يف الدار زيد : يف الدار زيد قائم، ومن قال: فهذا على قول من قال. ظرفاً ملبىنعنه، وجعلت على كم 

على كم جذعاً بيتك مبنيا؟ إذا نصب مبنياً جعل على كم ظرفاً للبيت؛ : قائما، فجعل يف الدار خربا، قال
. د الكتفىيف الدار زي: على كم جذعاً بيتك؟ الكتفى؛ كما أنه لو قال: ألنه لو قال لك على املذهب

بعبد اهللا زيد مأخوذٌ؛ ألن : بكم رجٍل زيد مأخوذٌ؟ مل جيز إال الرفع يف مأخوذ؛ كما تقول: ولو قال
على كم جذٍع، وبكم رجٍل؟ جيعلون ما : والبصريون جييزون على قبح. الظرف هاهنا إمنا هو معلق باخلرب

على كم من جذٍع، وبكم من : ندخل على كم من حروف اخلفض دليالً على من، وحيذفوا، ويريدو
وليس إضمار من مع حروف . رجٍل؟ فإذا مل يدخلها حرف اخلفض فال اختالف يف أنه ال حيوز اإلضمار

فهذه كم اليت تكون . وما ذكرت لك حجة من أجازه. اخلفض حبسن وال قوي، وإمنا إجازته على بعد
كم رجٍل : أا اسم، و رب حرف وذلك قولكمعىن رب إال : فأما كم اليت تقع خرباً فمعناها. لالستفهام

أفضل من : إن جعلت قد رأيته اخلرب، وإن جعلت قد رأيته من نعت الرجل قلت. قد رأيته أفضل من زيد
رب رجل : فأما رب إذا قلت. زيد رفعت أفضل؛ ألنك جعلت أفضل خرباً عن كم؛ ألن كم اسم مبتدأ

أال ترى أن حروف اخلفض . وكم ال تكون إال امساًأفضل منك فال يكون له اخلرب؛ ألا حرف خفض 
كم : فإذا قلت. كم رجٍل ضربك، فهي هاهنا فاعلة: تقول. تدخل عليها، وأا تكون فاعلة ومفعولة

كم رجٍل قد رأيته لكانت مرفوعة؛ ألا ابتداء؛ لشغلك : رجٍل قد رأيت، فهي مفعولة، وكذلك لو قلت
  .جٍل قد ذهبت فلم أرهإىل كم ر: الفعل عنها، وكذلك تقول

  : واعلم أن هذا البيت ينشد على ثالثة أوجه، وهو
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  فدعاء قد حلبت علي عشاري  عمة لك يا جرير وخالٍة كم

كم عمةٌ : وإن قلت: كم عمةً؟ فعلى االستفهام: وإذا قلت. رب عمة: كم عمٍة فعلى معىن: فإذا قلت
.  قد حلبت علي عشاري، وكم مرةً، وحنو ذلككم يوماً عمةٌ لك وخالةٌ: أوقعت كم على الزمان فقلت

كم عمٍة فلست تقصد إىل واحدة، وكذلك إن نصبت، وإن رفعت مل تكن إال واحدة؛ ألن : فإذا قلت
رب رجٍل رأيته مل : التمييز يقع واحده يف موضع اجلميع، وكذلك ما كان يف معىن رب؛ ألنك إذا قلت

فإذا قلت كم . أعشرون أو ثالثون أو حنو ذلك؟: ا تسألكم رجالً عندك؟ فإمن: تعن واحداً، وإذا قلت
كم دانقاً هذا الدرهم الذي أسألك عنه؟ فالدرهم واحد مقصود قصده بعينه؛ : درهم عندك؟ فإمنا تعين

ما : فإذا قلت. كم مرةً جاءين صاحبك: كم جاءين صاحبك؟ إمنا تريد: ألنه خرب، وليس بتمييز، وكذلك
 ما بعدها واليت يف معىن رب ينخفض ا ما بعدها وكالمها للعدد؟ فإن يف هذا بال املستفهم ا ينتصب

أن اليت للخرب ملا ضارعت رب يف معناها اختري فيها ترك التنوين؛ ليكون ما بعدها مبرتلتها : أحدمها: قولني
صبت بعد رب، وتكون تشبه من العدد ثالثة أثواب، ومائة درهم، فتكون غري خارجة من العدد، وقد أ

هذا : أال ترى أن قولك. ا ما ضارعته؛ كما أن املضاف إليه إمنا خص باخلفض؛ ألنه على معىن الالم،
كم : هذا غالم لزيد، وقد جتوز أن تكون منونة يف اخلرب، فينتصب ما بعدها فتقول: غالم زيٍد إمنا معناه

فإن فصلت بينها وبني ما . فهم ا فصلإال أن األجود ما ذكرنا؛ ليكون بينها وبني املست. رجالً قد أتاين
تعمل فيه بشيٍء اختري التنوين؛ ألن اخلافض ال يعمل فيما فصل منه، والناصب والرافع يعمالن يف ذلك 

كم يوم اجلمعة رجالً قد أتاين، وكم عندك رجالً قد لقيته، وخيتار النصب يف : املوضع، وذلك قولك
  : قوله

 ال أكاد من اإلقتار أحتمل إذ  كم نالني منهم فضالً على عدٍم

    

وهذا بعيد؛ ألن . وقد زعم قوم أا على كل حال منونة، وإن ما اخنفض بعدها ينخفض على إضمار من
ومن فصل للضرورة . اخلافض ال يضمر؛ إذا كان وما بعده مبرتلة شيٍء واحد، وقد ذكرناه حبججه مؤكدا

  : وذلك قوله. خلرببني اخلافض واملخفوض فعل مثل ذلك يف كم يف ا

 بخله قد وضعه وشريف  كم بجوٍد مقرٍف نال العال

  : وقال اآلخر

 الدسيعة ماجٍد نفاع ضخم  كم في بني سعد بن بكٍر سيٍد

  : وقال اآلخر. والقوايف جمرورة
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  وياسر فتيٍة سمٍح هضوم  قد فاتني بطٍل كمي كم

ال حبشٍو كالظروف وما أشبهها مما ال يعمل فيه وال جيوز أن تفصل بني اخلافض واملخفوض يف الضرورة إ
ولو كان مكان اليوم ما تعمل فيه إن مل يقع إىل جانبها إال . إن اليوم زيد منطلق: اخلافض؛ كما تقول

ولوال أن هذه القوايف خمفوضة الختري يف هذين البيتني الرفع، وتوقع كم على مرار من الدهر، . معموالً فيه
كم رجالً جاءك؟ : وتقول. وباً؛ ألن كم اسم للعدد، فهي واقعة على كل معدودفتكون كم ظرفاً منص

كم يوماً لقيت زيدا؟ فتنصبها؛ ألا واقعة على عدد األيام : وتقول. فإمنا تسأل ا عن عدد الرجال
كم يوماً لقيت فيه زيدا؟ لكانت كم يف موضع رفع، : ولو قلت. واللقاء العامل فيها، فكذا كل مبهم

فهي يف أا اسم وأا . أعشرون يوماً لقيت فيها زيدا؟ إال أن كم يف هذا املوضع استفهام: ك قلتكأن
احلرف املستفهم به مبرتلة من، وما، وأين، ومىت، وكيف وإن كانت املعاين خمتلفةً؛ ألن من إمنا هي ملا 

ري اآلدميني، ولصفات وما لذات غ. من خرب، أو استفهام، أو جزاء، أو نكرة: يعقل خاصةً حيث وقعت
وأين للمكان، ومىت للزمان، وكيف للحال، وكم للعدد، فهي داخلة على مجيع هذا إذا سألت . اآلدميني

  .كم مكاناً قمت؟ وكم يوماً صمت؟ وكم حاالً تصرفت عليها؟ وحنو ذلك: عن عدد نوٍع منها؛ حنو

مسائل كم في الخبر واالستفهامباب هذا   

: فالتقدير. ال ثالثتان نصبت ثالثة؛ ألا متييز، وستةٌ خرب كم، وثالثتان بدلٌ من كمكم ثالثةً ستةٌ إ: تقول

كم دانقا درهم؟ مل يكن : كم لك درهم؟ وأنت تريد: ولو قلت. أي شيٍء من العدد ستةٌ إال ثالثتان؟
الدرهم يف كم لك درمها؟ لكان لك خرباً، وكان : ولو قلت. الدرهم إال رفعاً، ومل ترد به إال واحداً

كم دنانري عندك؟ وال جيوز النصب يف متييزها : كم من درهم لك؟ وتقول: موضع مجاعة، ألنك تريد
فإن ذكرت كم اليت تقع يف اخلرب . إال عشرون درمهاً، وال جيوز عشرون دراهم: جبماعة؛ كما ال تقول

ثة أثواب وحنوه من العدد، كم غلماٍن قد رأيت، وكم أثواٍب قد لبست؛ ألا مبرتلة ثال: جاز أن تقول
وألا مضارعةٌ رب ومها يقعان على اجلماعة، ووقوعها على الواحد يف معىن اجلماعة ملضارعتها رب، 

  .وتشبه من العدد مائة درهم، وألف درهم

كم : تقول. واعلم أن كم ال بد هلا من اخلرب، ألا اسم فهي خمالفة لرب يف هذا، موافقةٌ هلا يف املعىن
رب رجٍل يف الدار، : قد رأيت أفضل منك، ورب إمنا تضيف ا إىل ما وقعت عليه ما بعده؛ حنورجٍل 

كم رجل قد أتاين ال رجلٌ، وال رجالن كان جيداً، ألنك : ولو قلت. فهذا معناها. ورب رجٍل قد كلمته
  : فأما قوله. تعطف على كم وال جيوز مثل هذا يف باب رب؛ ألا حرف
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  عاراً عليك ورب قتٍل عار  لك لم يكنيقتلوك فإن قت إن

  وأكثرهم ينشده . فهذا إنشاد بعضهم. ال يكون إال على ذلك. فعلى إضمار هو

  وبعض قتل عار

    

عشرون من رجل؛ فإمنا ذلك ألن كم : كم من رجٍل قد رأيته؟ فتدخل من وأنت ال تقول: فأما قوله
هل : يداً وإعالماً أنه واحد يف معىن اجلميع، وذلكاستفهام، واالستفهام يدخل فيما وقع عليه من توك

ما أتاين رجل، وهل أتاين رجل، جلاز : ولو قلت. ما أتاين من رجل: أتاك من أحد؟ كما تقول يف املنفي
. وهل أتاك زيد؟. ما أتاين زيد: أن تعين واحداً؛ والدليل على ذلك وقوع املعرفة يف هذا املوضع؛ حنو

: فإذا قلت. إمنا هو عشرون من الدراهم؛ ألن عشرون وما أشبهه اسم عدد: اًعشرون درمه: ومعىن قولك

الستغنائك عن ذكر . جئت بواحد يدل على النوع. درمهاً: فلما قلت. من ذا النوع: هذا العدد، فمعناه
العدد، فلما اجتمع يف كم االستفهام وأا تقع سؤاالً عن واحد؛ كما تقع سؤاالً عن مجع، وال ختص 

وألا لو خصت مل تكن استفهاماً؛ ألا كانت تكون معلومة عند السائل، . اً دون عدد إلامهاعدد
  .دخلت من على األصل، ودخلت يف اليت هي خرب؛ ألا يف العدد واإلام كهذه

واعلم أن كل متييز ليس فيه ذكر للمقصود فإن من ال تدخله إذا كان مفرداً، ألنك لو أدخلتها لوجب 
عشرون درمهاً، ومائة درهم، وكل رجٍل جاءين فله درهم، وهو خري منك عبدا، :  وذلك قولكاجلمع؛

عشرون من الدراهم، : إال أن تقول. وعلى التمرة مثلها زبدا. أفره منك داية، وعندي ملْء قدٍح عسال
 املخصوص فإن كان فيها ذكر األول دخلت من يف. وهو خري منك من الغلمان، وعليها مثلها من الزبد

وال . وحيه رجال، ووحيه من رجل، وهللا دره فارسا، ومن فارس، وحسبك به رجال، ومن رجل: فقلت
ربه رجالً قد رأيته، ونعم رجالً : يكون هذا يف املضمر الذي يقدم على شريطة التفسري؛ ألنه جممل، حنو

  .عبد اهللا، وقد مضى باا مفسراً

  قاربةهذا باب األفعال التي تسمى أفعال الم

  وهي مختلفة المذاهب والتقدير، مجتمعة في المقاربة 

فمن تلك األفعال عسى وهي ملقاربة الفعل، وقد تكون إجياباً، وحنن نذكر بعد فراغنا منها شيئاً إن شاء 
واملصدر . وخربها مصدر؛ ألا ملقاربته. اعلم أنه ال بد هلا من فاعل؛ ألنه ال يكون فعلٌ إال وله فاعل. اهللا
. دنوت من ذلك، وقاربته بالنية: عسى زيد أن ينطلق، وعسيت أن أقوم، أي: وذلك قولك. م الفعلاس



املربد-املقتضب  275  

عسيت القيام، وإمنا ذلك ألن القيام مصدر، ال دليل فيه خيص وقتاً من : وال تقل. وأن أقوم يف معىن القيام
: قال اهللا عز وجل. تقبلوقت، وأن أقوم مصدر لقيام مل يقع؛ فمن مث مل يقع القيام بعدها، ووقع املس

ولو احتاج شاعر إىل الفعل ". فعسى أولئك أن يكونوا من املهتدين: "وقال" فعسى اهللا أن يأيت بالفتح"
  : فمن ذلك قوله. فوضعه يف موضع املصدر جاز؛ ألنه دالٌّ عليه

 جون الرباب سكوب بمنهمر  عسى اهللا أن يغني عن بالد ابن قادٍر

  : وقال اآلخر

 وراءه فرج قريب يكون  رب الذي أمسيت فيهعسى الك

عسى الغوير أن يكون أبؤسا؛ ألن عسى إمنا : عسى الغوير أبؤساً فإمنا كان التقدير: وأما قوهلم يف املثل
خربها الفعل مع أن أو الفعل جمرداً، ولكن ملا وضع القائل االسم يف موضع الفعل كان حقه النصب؛ ألن 

فإن . فموضعه نصب. كان زيد ينطلق: وخربها مفعوهلا؛ أال ترى أنك تقولعسى فعل، وامسها فاعلها، 
وعسى أن يقوم أبواك، وعسى أن تقوم . عسى أن يقوم زيد: فأما قوهلم. منطلقاً مل يكن إال نصبا: قلت

: فأما قول سيبويه. فعسى فعلٌ وجمازها ما ذكرت لك. أن يقوم رفع؛ ألنه فاعل عسى: جواريك فقولك

عساك وعساين، فهو غلطٌ منه؛ ألن األفعال ال : يف بعض املواضع مبرتلة لعل مع املضمر فتقولإا تقع 
  : فإما قوله. تعمل يف املضمر إال كما تعمل يف املظهر

 أبتي علك أو عساكا يا  قد أنى إناكا: تقول بنتي

  : وقال آخر

  لعلي أو عساني: تخالفني  نفس أقول لها إذا ما ولي

    

عساين : عساك اخلري أو الشر، وكذلك: أن املفعول مقدم، والفاعل مضمر، كأنه قال: يره عندنافأما تقد
وكذلك . عسى الغوير أبؤسا: احلديث، ولكنه حذف؛ لعلم املخاطب به، وجعل اخلرب امساً على قوهلم

ا كأنت، أن: وافق ضمري اخلفض ضمري الرفع يف لوالي، فليس هذا القول بشيٍء، وال قوله: قول األخفش
وال أنت كأنا بشيٍء، وال جيوز هذا، إمنا يتفق ضمري النصب، وضمري اخلفض كاستوائهما يف التثنية 

استوى فيه . مررت بعمر: واجلمع، ويف محل املخفوض الذي ال جيري على لفظ النصب؛ مثل قولك
. خياناخلفض، والنصب وأدخلت اخلفض على النصب، كما أدخلت النصب على اخلفض، فهذان متوا

  .وأما لوال فنذكر أمرها يف باا إن شاء اهللا. والرفع بائن منهما

ولعل حرف جاء ملعىن مشبه بالفعل كأن معناه التوقع . لعل زيداً يقوم: ومن هذه احلروف لعل تقول
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جماز فإمنا . لعل زيداً يأتينا خبري، ولعل عمراً يزورنا: وأصله عل والالم زائدة فإذا قلت. حملبوب أو مكروه
واخلرب يكون امساً؛ ألا مبرتلة إن، ويكون فعالً، . هذا الكالم من القائل، أنه ال يأمن أن يكون هذا كذا

. لعل زيداً صديق لك، ولعل زيداً يف الدار، ولعل زيداً إن أتيته أعطاك: وظرفاً؛ كما يكون يف إن تقول

لعل اهللا حيدث بعد ذلك : " اهللا عز وجلإذا ذكرت الفعل فهو بغري أن أحسن؛ ألنه خرب ابتداء، وقال
لعل زيداً أن يقوم جاز؛ : فإن قال قائلٌ يف الشعر". فقوال له قوالً ليناً لعله يتذكر أو خيشى: "وقال" أمراً

  : قال الشاعر. ألن املصدر يدل على الفعل، فمجاز املصدر هاهنا كمجاز الفعل يف باب عسى

  لالئي يدعنك أجدعاعليك من ا  يوماً أن تلم ملمةٌ لعلك

. كاد العروس يكون أمرياً، وكاد النعام يطري: تقول. كاد، وهي للمقاربة، وهي فعلومن هذه احلروف 

مل :  مل يرها، ومل يكد، أي- واهللا أعلم -فمعناه " إذا أخرج يده مل يكد يراها: "فأما قول اهللا عز وجل
، ألا فال تذكر خربها إال فعالً". من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم: "وكذلك. يدن من رؤيتها

جعل يقول، وأخذ يقول، وكرب يقول، إال أن يضطر شاعر، : فهي مبرتلة قولك. ملقاربة الفعل يف ذاته
  : قال الشاعر. فإن اضطر جاز له فيها ما جاز يف لعل

  قد كاد من طول البلى أن يمصحا

  هذا باب المبتدأ المحذوف الخبر استغناء عنه

  وهو باب لوال 

لوال عبد اهللا : وذلك قولك. د لوال يرتفع باالبتداء، وخربه حمذوف ملا يدل عليهاعلم أن االسم الذي بع
لوال عبد اهللا باحلضرة، أو لسبب كذا : والتقدير. ف عبد اهللا ارتفع باالبتداء، وخربه حمذوف. ألكرمتك
. ولوال حرف يوجب امتناع الفعل لوقوع اسم. ألكرمتك، خرب معلق حبديث لوال: فقولك. ألكرمتك

ولوال . لكان كذا وكذا، إمنا هو لشيٍء مل يكن من أجل ما قبله: فقوله. لوال زيد لكان كذا وكذا: تقول
لوال انقلب املعىن، : فإن حذفت ال من قولك. إمنا هي لو و ال، جعلتا شيئاً واحداً، وأوقعتا على هذا املعىن

. ألعطيتك، ولو كان زيد حلرمكلو جاءين زيد : وذلك قولك. فصار الشيء يف لو جيب لوقوع ما قبله

فإن قدمت االسم قبل الفعل فيها كان . ولو ال تقع إال على فعل. ف لوال األصل ال تقع يف إال على اسم
إمنا أنتم رفع بفعل ". قل لو أنتم متلكون خزائن رمحة ريب: "على فعل مضمر، وذلك كقوله عز وجل

  : وكذلك. يفسره ما بعده

  جعلت لهم فوق العرانين ميسما  قيصتيغير أخوالي أرادوا ن فلو



املربد-املقتضب  277  

: لو لطمتين ذات سواٍر، والصحيح من روايتهم: لو ذات سواٍر لطمتين إمنا أراد: ومثل ذلك قول العرب

  : وقال الشاعر. لو غري ذات سوار لطمتين وفيه خرب حلامت

  أدى الجوار إلى بني العوام  لو غيركم علق الزبير بحبله

لو أنك جئت ألكرمتك، وقد مر : وقوهلم. لنصب؛ ألن سببها يف موضع نصبفغريكم خيتار فيها ا
  .تفسريه يف باب إن و أن

  هذا باب المقصور والممدود

    

فلما كانت الواو بعد . مغزى؛ ألنه مفعل: وذلك؛ حنو. فأما املقصور فكل واو أو ياء وقعت بعد فتحة
غزا، ورمى فتقلب الواو والياء ألفاً، وال تنقلب : فتحة، وكانت يف موضع حركة انقلبت ألفاً؛ كما تقول

فإن كانت ساكنة األصل . واحدةٌ منهما يف هذا املوضع إال والفتح قبلها إذا كانت يف موضع حركة
فإذا أردت أن تعرف . قول، وبيع، وال تنقلب ألفاً؛ ألجل سكوا: وذلك؛ حنو. وقبلها فتحةٌ مل تنقلب

فإن كان آخره متحركاً قبله فتحةٌ علمت أن . نظري احلرف من غري املعتلاملقصور من املمدود فانظر إىل 
مستعطًى، : فهو مبرتلة خمرج ومكرم، وكذلك. معطًى، ومغزى؛ ألنه مفعل: فمن ذلك. نظريه مقصور

  .فعلى هذا فقس مجيع ما ورد عليك. ومستغزى؛ ألنه مبرتلة مستخرج

فرق يفرق فرقاً، وحذر : فاعل على فعٍل، وذلك قولكومن املقصور أن ترى الفعل على فعل يفعل، وال
وحذر ى؛ ألن املصدر يقع : ونظري هذا من املعتل. حيذر حذراً، وبطر يبطر بطراً وهو بطرهوى يهوى هو

وهو مبرتلة هوى يهوى وهو هٍو، وطوى يطوى . الفرق، واحلذر، والبطر: على فعل؛ أال ترى أنك تقول
أما ما كان . فهو كذلك. راً لفعل يفعل الذي االسم منه أفعل أو فعالنوما كان مصد. طوى وهو طٍو

عشي الرجل : عمي الرجل فهو أعمى، والعشى؛ ألنك تقول: االسم منه أفعل فهو أعمى؛ ألنك تقول
وأما فعالن فنحو الصدى، والطوى؛ ألنك . وهو أعشى، وكذلك القنا من قنا النف، ألن الرجل أقىن

عطش فهو عطشان، واملصدر هو : فنظري ذلك.  صديان، وطوي فهو طيانصدي الرجل فهو: تقول
عور فهو : ونظري األول. واملصدر العله. العطش، وظمئ فهو ظمآن، واملصدر الظمأ، وعليه فهو علهان

ومن املقصور كل اسم مجعه أفعالٌ . وكذلك احلول، والشتر، والصلع، وحنو ذلك. أعور، واملصدر العور
أقفاٌء، وأرجاٌء يا فىت؛ ألن اجلمع إذا كان على :  أو مضموم، أو مكسور وذلك حنو قولكمما أوله مفتوح،

. مجل، وأمجال، وقتب وأقتاب، وصنم وأصنام: أفعال وجب أن يكون واحده من املفتوح على فعل؛ حنو
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 وقد وجب أن يكون واحد. أمعاٌء؛ ألنه مبرتلة ضلع وأضالع: فإن كان مكسوراً فنحو قولك يف معى

  : فأما ندى فهو فعلٌ، ومجعه الصحيح أنداء فاعلم؛ وعلى ذلك قال الشاعر. األمعاء معى مقصور

 حبيراً ولم تدرج عليها المعاوز  إذا سقط األنداء صينت، وأشعرت

  : فأما قول مرة بن حمكان

  ما يبصر الكلب من ظلمائها الطنبا  ليلٍة من جمادى ذات أندية في

هو مجع على غري واحد، جمازه جماز االسم املوضوع على غري : قال بعضهم: والنفقد قيل يف تفسريه ق
فعلة، وال جتمع على ليايل، وحملة وذكر ال جيمعان على : مالمح، ومذاكري، وليايل؛ ألن ليلة: اجلمع، حنو

ندى القوم الذي يقيمون فيه، فيضيفون : إمنا أراد مجع ندى، أي: وقال بعضهم. مفاعل ومفاعيل
  : فخرون؛ كما قال الشاعروي

  ويوم سيٍر إلى األعداء تأويب  يوم مقاماٍت وأنديٍة يومان

رقية ورقى، وحلية : ومن املقصور ما كان مجعاً لفُعلة أو ِفعلة، حنو. فإمنا تستدل على املقصور بنظائره
كسرة وكسر، : تلمديةٌ ومدى؛ ألن نظريه من غري املع: وقد قالوا. وحلًى، ورشوة ورشى، ومدية ومدى

ومن املقصور كل ما كان مؤنثاً . فإمنا تستدل على املقصور ذا وما أشبهه. وقطعة وقطع، وظلمة وظلم
ومنه ما كان مجعاً . لفعالن؛ حنو غضبان، وعطشان، وسكران؛ ألن مؤنثه سكرى، وغضىب، وعطشى

ومنه ما كان مؤنثاً يف . القصىالدنيا والدنا، والقصيا و: لفعلى؛ ألنه يقع على مثال فعل، وذلك قولك
هذا األكرب، وهذه الكربى، : وذلك قولك. أفعل الذي كان معه من كذا؛ ألنه يكون على مثال فعلى

. هذا أصغر منك، وهذا أكرب منك، وهذا أول منك: واألصغر والصغرى، واألول واألوىل؛ ألنك تقول

ولكنك تستدل . ا مسيت قدم لكذا، وقذال لكذاإمن: قصر لكذا؛ كما ال يقال: ومن املقصور ما ال يقال له
  .على قصره مبا هو على خالفه بنحو ما ذكرناه

    

فأما املمدود فإنه ياٌء او واو تقع بعد ألف زائدة، أو تقع ألفان للتأنيث فتبدل الثانية مهزةً؛ ألنه إذا التقت 
هاهنا لعاد املمدود مقصوراً، ألفان فال بد من حذف أو حتريك؛ لئال يلتقي ساكنان، فاحلذف لو وقع 

. فأما ما كان غري مؤنث، فهمزته أصلية أو منقلبة من ياٍء أو واو بعد ألف زائدة. فحرك ملا ذكرت لك

. شراب، وقتال، وحسان، وكرام؛ ألن موضع الالم بعد ألف زائدة: فمن ذلك ما بنيته على فعال؛ حنو

سقاء، وغزاء يا فىت؛ ألنه من سقيت وغزوت، : ةٌ؛ حنوفإن كان من ذوات الواو والياء، أو ما مهزته أصلي
ومما يعلم منه أنه ممدود ما كان من هذا الباب مصدراً . قراٌء يا فىت؛ ألنه من قرأت، فهذا كهذا: وقولك
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ومن . هذا مما مهزته أصلية. أخطأت إخطاًء، وأقرأته إقراًء: ألفعلت؛ ألا تأيت على وزن اإلفعال؛ حنو
: وكذلك كل ما كان مصدراً الستفعلت؛ حنو. أعطيته إعطاًء، وأغزيته إغزاًء: واوذوات الياء وال

وكذلك كل ما كان . استقصيت استقصاًء، واستدنيت استدناًء؛ ألنه مبرتلة االستخراج، واالستضراب
:  حنوانفعل، وافتعل؛ ألنه يأيت مبرتلة االنطالق واالقتدار؛ ألن ما قبل الالم ألف زائدة؛: مصدراً لقولك

وكل مجع من هذا . وكل ما مل نسمه فقسه على نظريه من الصحيح. اختفى اختفاًء، وانقضى انقضاًء
رداء وأردية، وكساء وأكسية، وإناء وآنية، ووعاء وأوعية؛ آلن : الباب على أفعلة فواحده ممدود، حنو

: ت الواو والياء، وذلك حنوومن املمدود ما كان مجعاً لفعلة من ذوا. نظريه محار وأمحرة، وقبال وأقبلة

فأما قرية وقرى فليس من هذا . جراء فاعلم، وكذلك كوة وكواء: جروة قال: ومن قال. فروة وفراء
صحفة وصحاف، : الباب؛ ألن قرى فعل وليس على فعلة وفعال؛ ألن فعاالً يف فعلة هو الباب؛ حنو

ول يف معىن الصوت، فمن ذلك ومن املمدود كل مصدٍر مضموم األ. وقصعة وقصاع، وجفنة وجفان
فأما البكاء، . هذا ممدود؛ ألن نظريه من غري املعتل النباح، والصراخ، والشجاع. الدعاء، والعواء، والرغاء

وكذلك كل ما . فمن مد فإمنا أخرجه خمرج الصوت، ومن قصره أخرجه خمرج احلزن. فإنه ميد ويقصر
ة النقاز، والنفاض؛ وقلما جتد املصدر مضموم األول كان يف معىن احلركة على هذا الوزن؛ ألنه مبرتل

  .مقصوراً؛ ألن فعال قلما يقع يف املصادر

. وقع محار لكذا إال أنك تستدل بالنظائر: مد لكذا؛ كما ال تقول: واعلم أن من املمدود ما ال يقال له

ن، ورداءان، وقد جيوز أن كساءا: واعلم أن كل ممدود تثنيه وكان منصرفاً فإن إقرار اهلمزة فيه أجود، حنو
قراوان فهو أقبح؛ ألن اهلمزة : فإن قلت. كساوان، ورداوان، وليس باجليد: تبدل الواو من اهلمزة فتقول

. فإن كان ملحقاً كان أحسن، على أن اهلمزة أجود. وهذا جائز. أصل، وليست منقلبة من ياء أو واو

وكذلك .  بأصل، وال منقلبة من شيٍء من األصلعلباوان، وحرباوان؛ ألن اهلمزة ملحقة، وليست: وذلك
فإن كانت اهلمزة للتأنيث مل . كساوي: كساوان قال: كسائي، ومن قال: كساءان قال: من قال: النسب

  .محراوان ومحراوي: يكن إال بالواو؛ حنو

ات الياء فإن كان من ذو. قفوان: واملقصور إذا كان على ثالثة أحرف ردت الواو والياء يف التثنية، تقول
 مل تقل يف تثنيته - منصرفاً كان أو غري منصرف -فإن زاد على الثالثة شيئاً . رحيان، فردت الياء: قلت

فأما يف . حباريات، وحبليات: وكذلك اجلمع بالتاء حنو. جبليان، ومغزيان، وحباريان: إال بالياء؛ حنو
فإن زاد فله . رحوي، وقفوي: ني كان؛ حنوالنسب فما كان منه على ثالثة انقلبت ألفه واواً من أي الباب

ونذكر بعد هذا جماز وقوع املمدود واملقصور، ليعلم ما سبيل . حكم نذكره يف باب النسبة إن شاء اهللا
إما أن يكون امساً ألفه غري زائدة؛ : أما املقصور فإمنا هو على أحد أمرين. املد والقصر فيهما إن شاء اهللا؟
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وإما أن . ، ومرمى، ومستعطًى، فهذا كله انقلبت ياوه أو واوه ألفاً ملا ذكرت لكقفًا، وعصى، وهلًى: حنو
حبلى، : والتأنيث حنو. حنبطًى، وعفرنى، وأرطى: فاإلحلاق؛ حنو: تكون ألفه زائدة إلحلاق أو تأنيث

ان مثل فما ك. فهذه صيغٌ وقعت كما تقع األمساء اليت ال يقال هلا مقصورةٌ وال ممدودة. وبشرى، وقرقرى
حنبطى فالمه أصل؛ ألن : وما كان حنو. ومثل مغزى، وملهى، خمرج، ومدخل. قفا وعصا، فنحو مجل

جحنفل، وما أشبهه، وكأرطًى الذي هو فعلًى، فألفه ملحقة جبعفر : ألف حبنطًى ملحقة به؛ حنو
  .وسلهب، فألفات هذا الضرب أصلية، وتلك ملحقة ا

    

قبل آخره ألف زائدة، ويقع بعدها ألف مبدلة من ياٍء أو واو، للتأنيث أو وأما املمدود فال يكون إال و
 - فاعلم -وفعالء . حرباء، وعلباء: وأما امللحقة فنحو. فأما سقاء وغزاء، فبمرتلة ضراب وقتال. لإلحلاق

ما ما وأ. قوباٍء فاعلم فيمن أسكن الواو، وهو مبرتلة فسطاط: وفعالٌء تلحق؛ حنو. تلحق بسرداح، ومشالل
  .فهذا تأويل املقصور واملمدود. إمنا هي زائدة بعد زائدة. محراء، وصفراء، وخنفساء: كان للتأنيث فنحو

  هذا باب االبتداء

  وهو الذي يسميه النحويون األلف والالم 

: فإذا قلت. اعلم أن هذا الباب عربةٌ لكل كالم، وهو خرب، واخلرب ما جاز على قائله التصديق والتكذيب

ابن من قام فاعالً، وأحلقه األلف والالم على معىن : أخرب عن زيد، فإمنا يقول لك: زيد، فقيل لكقام 
: فاجلواب يف ذلك أن تقول. الذي، واجعل زيداً خرباً عنه، وضع املضمر موضعه الذي كان فيه يف الفعل

ويف القائم ضمري يرجع القائم زيد، فتجعل األلف والالم يف معىن الذي، وصلتهما على معىن صلة الذي، 
وإن شئت . إىل األلف والالم، وذلك الضمري فاعلٌ، ألنك وضعته موضع زيد يف الفعل، وزيد خرب االبتداء

الفاعل ال يكون : وقولك. ف الذي ال ميتنع منه كالم خيرب عنه البتة. الذي قام زيد: قلته ب الذي، فقلت
أخرب عن زيد باأللف والالم، مل جيز؛ ألنك مل تذكر : الزيد يف الدار فق: ولو قلت.إال من فعٍل خاصةً

الذي هو يف الدار زيد، فجعلت هو ضمري زيد، ورفعت هو : أخرب عنه بالذي قلت: فإن قيل لك. فعالً
زيد هو يف الدار، وجعلت هو ترجع إىل : يف صلة الذي باالبتداء، ويف الدار خربه، كما كان حيث قلت

فاهلاء يف قولك . اليت زيد فيها الدار: زيد يف الدار، قلت:  الدار يف قولكفإن قال لك أخرب عن. الذي
  .فيها خمفوض يف موضع الدار؛ ألن الدار يف املسألة هاهنا خرب اليت، فهذا وجه اإلخبار

  هذا باب الفعل الذي يتعدى الفاعل إلى المفعول
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ضرب : أخرب عن الفاعل يف قولك: كفإن قيل ل. ضرب عبد اهللا أخاك، وقتل عبد اهللا زيداً: وذلك حنو
الذي ضرب أخاك عبد اهللا، ويف ضرب : الضارب أخاك عبد اهللا، وإن شئت قلت: قلت. عبد اهللا أخاك

ضرب عبد اهللا، وهو العائد إىل الذي حىت صلحت الصلة، : اسم عبد اهللا فاعل؛ كما كان ذلك يف قولك
ف اهلاء ضمري . قلت، الضاربه عبد اهللا أخوك. عولأخرب عن املف: فإن قال لك. وعبد اهللا خرب االبتداء

األخ، وهي مفعول كما كان مفعوالً وعبد اهللا فاعل كما كان يف املسألة، وأخوك خرب االبتداء، وهو 
األلف والالم يف احلقيقة؛ ألن كل ما خترب عنه ف الذي تقدمه له، وهو خرب االبتداء، وكالمها تقصد به 

الضارب : أخرب عن الدار قلت: ضرب زيد أخاك يف الدار، فقيل لك: فإن قلت. الذي خترب عنه يف احلقيقة
يف : فيها هو قولك: وقولك. اليت ضرب عبد اهللا أخاك فيها الدار: وتأويله بالذي. زيدا أخاك فيها الدار

 ضرب عبد اهللا: فإن قلت. وقد مضى من التفسري ما يدل على ما يرد من هذا الباب. الدار يف املسألة

أخرب عن قائم، فقد سألك حماالً؛ ألن احلال ال تكون إال نكرة، واملضمر ال يكون إال : أخاك قائماً، فقيل
وال خيرب عن النعت؛ ألن . معرفة وكل ما أخربت عنه فإضماره ال بد منه؛ فاإلخبار عن احلال ال يكون

وال . عن التبيني؛ ألنه ال يكون إال نكرةوال خيرب . واملضمر ال يكون نعتاً؛ ألنه ال يكون حتلية. النعت حتلية
وال خيرب . خيرب عن الظروف اليت ال تستعمل امساً؛ ألن الرفع ال يدخلها، وخرب االبتداء ال يكون إال رفعاً

فكل ما كان مما ذكرته فقد أثبت . عن األفعال، وال عن احلروف اليت تقع ملعاٍن؛ ألا ال يكون هلا ضمري
وال خيرب عن كيف، وأين، وما أشبهه؛ ألن ذلك ال . م سوى ذلك فمخرب عنهوكل اس. لك العلة فيه

  .وال خيرب عن أحد وأخواته. يكون إال يف أول الكالم؛ ألا لالستفهام

الفعل الذي يتعدى الفاعل إلى مفعولينباب هذا   

  ولك أن تقتصر على أحدهما إن شئت 

    

كسوت زيداً، : با، وما أشبهه؛ ألنك إن شئت قلتأعطيت زيداً درمها، وكسوت زيداً ثو: وذلك قولك
: أخرب عن زيد، قلت: أعطيت زيداً درمها، فقال لك: فإذا قلت. وأعطيت زيداً، ومل تذكر املفعول الثاين

فهذا أحسن : أخرب عن الدرهم قلت: فإن قال لك. املعطيه أنا درمها زيد ،املعطي أنا زيدا إياه درهم
درهم يف موضعه؛ لئال يدخل الكالم لبس وإن مل يكن ذلك يف الدرهم، ولكن اإلخبار أن جتعل ضمري ال

املعطية أنا زيدا درهم؛ : أعطيت زيدا عمرا، فالوجه أن تقدم الذي أخذ، وقد جيوز: قد يقع يف موضعه
فإذا دخل الكالم لبس، فينبغي أن يوضع كل شيٍء يف . ألن هذا ال يلبس؛ ألن الدرهم ليس مما يأخذ
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  .املعطي زيداً درمها أنا: أخرب عن نفسك، قلت: فإن قال لك. موضعه

واعلم أن الفعل يتضمن الضمري، واسم الفاعل ال يتبني ذلك فيه، فإذا جرى على ما هو له مل يظهر فيه 
وإن جرى ملن ليس هو له خرباً، أو نعتاً، أو حاالً، أو صلة، مل يكن بد من إظهار الفاعل؛ أال ترى . ضمري

زيد ضاربه أنا، : فإن وضعت يف موضع تضربه ضاربه، قلت. زيد أضربه، وعمرو تضربه: أنك تقول
فلذلك ملا قال لك يف قوله . وعمرو ضاربه أنت؛ ألن الفعل الذي أظهرت قد جرى خرباً على غري نفسه

 املعطي زيدا درمها أنا، فلم تظهر بعد املعطي مضمراً؛ ألن: أعطيت زيدا درمها أخرب عن نفسك، قلت

: وإن أخربت عن الدرهم، أو زيدا، أظهرت أنا فقلت. األلف والالم لك والفعل لك فجرى على نفسه

املعطيه أنا درمها زيد؛ ألن الفعل لك، واأللف والالم لزيد، فجرى الفعل على غري من هو له، وكذلك 
ظهر الفعل، فلم حتتج فإن كان الذي . املعطي أنا زيدا إياه درهم؛ ألن األلف والالم للدرهم، والفعل لك

فإن أخربت عن .  الذي أعطيته درمها زيد- إن أخربت عن زيد -: وذلك قولك. إىل املضمر املنفصل
الذي أعطيت زيدا إياه : الذي أعطيته زيدا درهم، وإن وضعت ضمري الدرهم موضعه قلت: الدرهم قلت

درهم.  

لى أحدهماالفعل المتعدي إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر عباب هذا   

  دون اآلخر 

علمت زيداً أخاك، وظننت زيداً ذا مال، وحسبت زيدا : وتلك األفعال هي أفعال الشك واليقني؛ حنو
ظننت زيداً حىت تذكر املفعول : وإمنا امتنع. داخالً دارك، وخلت بكراً أبا عبد اهللا، وما كان من حنوهن

ظننت زيدا منطلقاً فإمنا : فإذا قلت. ا هو ابتداء وخربالثاين؛ ألا ليست أفعاالً وصلت منك إىل غريك، إمن
زيد منطلق يف ظين، فكما ال بد لالبتداء من خرب كذا ال بد من مفعوهلا الثاين؛ ألنه خرب االبتداء، : معناه

: أخرب عن نفسك، قلت: ظننت زيداً أخاك، فقال لك: إذا قلت. وهو الذي تعتمد عليه بالعلم والشك

أخرب عن األخ، : فإن قال. الظانه أنا أخاك زيد: أخرب عن زيد، قلت: فإن قال.  نفسكالظان زيداً أخاك
أخرب ب الذي عن : فإن قيل لك. تضع الضمري يف موضع الذي خترب عنه. الظان أنا زيدا إياه أخوك: قلت

 أخرب فإن قيل. الذي ظننته أخاك زيد: فإن أخربت عن زيد قلت. الذي ظن زيداً أخاك أنا: نفسك قلت
الذي ظننته زيداً أخوك؛ ملا يدخل الكالم : الذي ظننت زيدا إياه أخوك، ويقبح أن تقول: عن األخ، قلت

ظننت أخاك : فإن قلت. ظننت زيداً أخاك، فإمنا يقع الشك يف األخوة: أال ترى أنك إذا قلت. من اللبس
: ان الكالم موضحاً عن املعىن؛ حنووإمنا يصلح التقدمي والتأخري إذا ك. زيداً، أوقعت الشك يف التسمية
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ضرب زيدا عمرو؛ ألنك تعلم باإلعراب الفاعل واملفعول، فإن كان املفعول الثاين مما يصح موضعه إن 
أخرب عن الدار، : فإن قال. ظننت يف الدار زيدا، وعلمت خلفك زيدا: قدمته فتقدميه حسن؛ حنو قولك

: تقول. وكذلك اخللف. اليت ظننت فيها زيدا الدار: تقولو ب الذي . الظان أنا فيها زيدا الدار: قلت

ظننت زيدا يقوم، مل جيز اإلخبار عنه ملا : وإن كان املفعول الثاين فعالً، حنو. الظان أنا فيه زيدا خلفك
  .وكذلك إن كان من الظروف اليت ال حتل حمل األمساء. ذكرت لك

ل فيه لشيء واحدالذي يتعدى إلى مفعول واسم الفاعل والمفعوباب هذا   

  كان، وصار، وأصبح، وأمسى، وليس، وما كان نحوهن : وذلك

    

االبتداء واخلرب، وإمنا دخلت كان؛ لتخرب أن ذلك وقع فيما مضى، وليس : اعلم أن هذا الباب إمنا معناه
يفعل، وسيفعل، وهو : وإمنا صرفن تصرف األفعال لقون، وأنك تقول فيهن. بفعل وصل منك إىل غريك

الكائن أخاك زيد؛ : كان زيد أخاك فخربت عن زيد قلت: فإذا قلت. اعل، ويأيت فيهن مجيع أمثلة الفعلف
إمنا : فإن أخربت عن األخ فإن بعض النحويني ال جييز اإلخبار عنه، ويقول. كما كنت تقول يف ضرب

 وكذا؛ كذلك ال من أمره كذا: كان زيد من أمره كذا وكذا؛ فكما ال جيوز أن خترب عن قولنا: معناه
: زيد منطلق، فمعناه: وهذا قولٌ فاسد مردود ال وجه له؛ ألنك إذا قلت. جيوز أن خترب عما وضع موضعه

وكذلك باب ظننت وعلمت، وإن . فلو كان يفسد اإلخبار هناك لفسد هاهنا. زيد من أمره كذا وكذا
إن زيدا أخوك : كذا وكذا، وكذلكظننت زيدا من أمره : ظننت زيدا أخاك إمنا هو: وأخواا؛ ألن معىن

فمن زعم أنه ال جيوز اإلخبار عن ذلك لزمه أال جييز اإلخبار عن . إن زيدا من أمره كذا وكذا: إمنا هو
فاإلخبار عن . شيٍء من هذا، فإن كان خيرب عن هذا أمجع، وميتنع لعلة موجودة يف هذا، فقد ناقض

وإن . فهذا األحسن. الكائن زيد إياه أخوك:  تقول أن-كان زيد أخاك :  إذا قلت-املفعول يف كان 
الكائنه زيد أخوك، فحسن، واألول أجود؛ ملا قد ذكرته لك يف باب كان من أن الذي يقع بعدها : قلت

الكائنه، فوصل الضمري ب كان، فقد ذهب يف اللفظ ما يقوم مقام االبتداء، وهو : فإذا قال. ابتداٌء وخرب
  : ا األول؛ ألن له اللفظ واملعىن، وقد قال الشاعريف املعىن موجود فاخترن

 غذته أمه بلبانها أخوها  فإن ال يكنها أو تكنه فإنه

  : فهذا جائز، واألحسن ما قال الشاعر

 نرى فيه عريبا ال  هذا الليل شهر ليت
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  ك وال نخشى رقيبا  إياي وإيا ليس

: ده، مل جيز؛ ألنه عامل يف عمرو، وإن قيلخرب عن ضارب وح: كان زيد ضارباٌ عمرا، فقيل: فإن قلت

الكائنه زيد : خرب عن ضارب عمراً قلت: فإن قيل. الكائن زيد ضاربه عمرو: خرب عن عمرو جاز فقلت
فإن قلت ذلك ب . الكائن زيد إياه ضارب عمرا: إياه ضارب عمراً فتقول: ضارب عمرا، ولك أن تقول

الذي كان زيد ضارب عمرا، : فإن قلته باهلاء قلت. راالذي كان زيد إياه ضارب عم: الذي قلت
الذي كان زيد إياه، : فأما إذا قلت. الذي كانه: وحتذف اهلاء لطول االسم، وإن شئت جئت ا فقلت

فإن إياه ال جيوز حذفها؛ ألن املتصل حيذف، كما حيذف ما كان من االسم يف مواضع، وإياه منفصلة فال 
الذي مررت زيد؛ ألن : الذي ضربت زيد، وال تقول: أال ترى أنك تقول. لكحتذف؛ ألن هذا ال يشبه ذ

فأما ليس فال جيوز أن خترب عما عملت فيه باأللف والالم؛ ألا ليس فيها يفعل، . الضمري قد فصلته بالباء
يل فإن ق. ليس زيد منطلقاً، وليس زيد إال قائماً: وال يبىن منها فاعل، ولكن خيرب بالذي، وذلك قولك

أخرب عن منطلق : وإن قال. الذي ليس منطلقاً زيد: ليس زيد منطلقا، قلت: أخرب عن زيد يف قولك: لك
الذي ليس : ليس زيد إال قائماً، قلت: أخرب عن زيد يف قولك: وإن قيل. الذي ليس زيد إياه منطلق: قلت

ائمالذي ليس زيد إال إياه ق: أخرب عن قائم قلت: وإن قال. إال قائماً زيد.  

    

أخرب عن زيد : فإن قيل. زيد أخوك: وكل شيء ليس فيه فعل فاإلخبار عنه ال يكون إال بالذي، تقول
إن زيداً : وتقول. الذي زيد هو أخوك: أخرب عن األخ قلت: وإن قيل. الذي هو أخوك زيد: قلت

الذي إن : طلق قلتأخرب عن من: فإن قال. الذي إنه منطلق زيد: أخرب عن زيد قلت: فإن قال. منطلق
الذي هو : أخرب عن زيد قلت: فإن قال. زيد يف الدار: تقول. زيداً هو منطلق، فعلى هذا جتري اإلخبار

فيها الدار: أخرب عن الدار قلت: وإن قال. يف الدار زيد فإن . كان زيد حسنا وجهه: وتقول. اليت زيد
الكائن زيد : أخرب عن حسنا وجهه قلت: لفإن قا. الكائن حسنا وجهه زيد: أخرب عن زيد قلت: قال

فإن . أخرب عن وجهه مل جيز ذلك؛ وذلك ألنه يضع يف موضع وجهه ضمرياً: فإن قيل. إياه حسن وجهه
وإن رجع إىل زيد مل يرجع إىل الذي يف . رجع ذلك الضمري إىل الذي مل يرجع إىل زيد شيٌء فبطل الكالم

أخرب عن أبيه مل جيز للعلة اليت ذكرت لك، ويبني : إن قيل. كان زيد أبوه منطلق: وكذلك. صلته شيٌء
أن هو : إحدامها: الذي كان زيد هو منطلق أبوه، فرددت هو إىل زيد فسد من جهتني: هذا أنك إذا قلت

أرد هو إىل الذي : فإن قال. أنك مل جتعل يف صلة الذي شيئاً يرجع إليه: واآلخر. لألب، وقد جعلتها لزيد
. الذي كان زيد أبوه منطلق: أخرب عن منطلق لقلت: ولكن لو قال.  زيد ما يرجع إليهمل يكن يف خرب
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وهو أن تضع يف موضع : واعترب هذا بواحدة. فكانت اهلاء يف أبيه لزيد، وهو الذي به يصح الكالم
سنا كان زيد ح: الضمري أجنبياً، فإن صلح جاز اإلخبار عنه، وإن امتنع مل جيز؛ أال ترى أنك لو قلت

كان زيد أبوه يف داره جاز اإلخبار عن أبيه؛ : فإن قلت. كان زيد عمرو منطلق مل جيز: عمرو، وكذلك
. الكائن زيد هو يف داره أبوه: وإن أخربت عن أبيه قلت. كان زيد عمرو يف داره لصلح: ألنك لو قلت

فكل ما كان من .  إىل زيدجعلت هو يرجع إىل الذي؛ ألنه املخرب عنه، وجعلت اهلاء اليت يف داره ترجع
  .فهذا بابه، وسنفرد باباً ملسائله بعد فراغنا منه إن شاء اهللا. هذا فاعتربه باألجنيب كما وصفت لك

  هذا باب اإلخبار عن الظروف والمصادر

  .أمساء األفعال: وأما املصادر فهي. أمساء الزمان واألمكنة: فأما الظروف فهي

أخرب عن : -زيد خلفك :  إذا قال قائل- عنه جائز، وذلك قولك اعلم أن كل ظرف متمكٍن فاإلخبار
الذي زيد فيه خلفك، فترفعه؛ ألنه اسم، وقد خرج من أن يكون ظرفاً، وإمنا يكون ظرفاً إذا : خلف قلت

: فإن قلت. زيد مستقر يف هذا املوضع، واخللف مفعول فيه: زيد خلفك؛ ألن املعىن: تضمن شيئاً؛ حنو

،سرت يوم اجلمعة، فيوم اجلمعة ظرف : وكذلك.  مل يكن ظرفا، ورفعت؛ ألنك عنه ختربخلفك واسع
يوم اجلمعة مبارك، أخربت عن اليوم؛ كما خترب عن سائر األمساء؛ ألنه ليس بظرف، : فإن قلت. لسريك

  : وعلى هذا قال الشاعر. زيد حسن،: فهو كقولك

  وأمامهاالمخافة خلفها مولى  فغدت كال الفرجين تحسب أنه

    

وكل . فكل ظرف يستعمل امساً فهذا جمازه، وما كان ال يقع إال ظرفاً فال جيوز اإلخبار عنه؛ ألنه ال يرتفع
أخرب : زيد عندك، فقال قائل: فمن ذلك عند، لو قلت. ما خربت عنه فال بد من رفعه؛ ألنه خرب ابتداٍء

يد فيه عندك؛ فترفع ما ال جيوز أن يقع الذي ز: عن قولك عندك مل جيز؛ ألنه كان يلزمك أن تقول
وكذلك ذات مرة، وسوى، وسواء، وبعيدات بني، وسحر إذا أردت به سحر يومك وقد . مرفوعاً أبداُ

وكل ما نصبته نصب الظروف مل خترب عنه؛ ألن ناصبه قائم، . مرت العلة يف هذه الظروف يف مواضعها
املصادر، كل ما تنصب منها نصب املصدر مل خترب عنه فإن وكذلك . وإمنا خترب عنه إذا حولته إىل األمساء

نصبته نصب األمساء، فقد حكمت له بالرفع، واخلفض يف موضعهما، وجعلته كسائر األمساء، وذلك 
سرت إال أن تنعته، أو تصريه معرفة، : سرت بزيد سرياً، ليس يف قولك سرياً إال ما كان يف قولك: قولك

فإذا . سرت بزيد سرياً شديداً، أو سريةً واحدةً، أو سريتني، أو السري الذي تعلم: أو تفرده، أو تثىن فتقول
سري : فإن قلت. سري بزيد سري شديد، وسري بزيد سريتان: وتقول. أوقعت فيه الفائدة فالباب فيه التصرف
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- عز وجل -قال اهللا . بزيد سرياً فالنصب الوجه، والرفع بعيد؛ ألنه توكيد، وقد خرج من معاين األمساء

املنفوخ فيه نفخةٌ : فإذا أخربت عن الصور قلت. فرفع ملا نعت" فإذا نفخ يف الصور نفخةٌ واحدةٌ: "
سري بزيد فرسخ : وتقول. املنفوخة يف الصور نفخةٌ واحدةٌ: وإن أخربت عن النفخة قلت. واحدة الصور

املسري : أخرب عن زيد قلت: فإن قيل. خاملسري بزيد فرس: أخرب عنه، قلت: فإن قيل. إذا أقمته مقام الفاعل
زيد سري بزيد فرسخا، فنصبته نصب الظروف، ومل تقمه مقام الفاعل مل جيز اإلخبار : وإن قلت. به فرسخ

وكل ما مل جتعله من مصدر، أو ظرف امساً فاعالً أو . وكذلك سري بزيد يوماً، وسري بزيد سريا. عنه
سري بزيد سريا، فجعلت : عنه؛ ألن ناصبه معه؛ أال ترى أنك إذا قلتمفعوالً على السعة مل جيز اإلخبار 

سري بزيد يومان، : وإمنا يكون الرفع على مثل قولك. يسريون سرياً: قولك بزيد متاماً فإمنا هو على قولك
ولد لزيد الولد ستني عاماً، وسري به يف يومني، وهذا الرفع الذي ذكرناه : فاملعىن. وولد له ستون عاماً

وقال الشاعر"بل مكر الليل والنهار: " قال اهللا عز وجل. وحقيقة اللغة غري ذلك. اتساع ، :  

 ونمت وما ليل المطي بنائم  لقد لمتنا يا أم غيالن في السرى

  : وقال

  فنام ليلي وتقضى همي

اليوم سرت : الفمن جعل اليوم وحنوه ظرفاً ق. وقد استقصينا هذا يف بابه، وإمنا نذكر منه شيئاً لإلخبار
اليوم سرته؛ : ومن جعله امساً على االتساع قال. فيه؛ ألنه قد شغل الفعل عنه، فرد إليه ضمريه على معناه

  : فمن ذلك قوله. زيد ضربته: كما تقول

  قليٍل سوى الطعن النهال نوافله  شهدناه سليماً وعامراً ويوٍم

    

: سري بزيد فرسخان يومني فأنت خمري: فإن قيل. كرت لكشهدنا فيه على ما ذ: شهدناه، وإمنا أراد: فقال

أن تقيم أحدمها مقام الفاعل، وإن نصبت : واالختيار. فرسخني يومني: إن نصبتهما نصب الظروف قلت
املسريان بزيد : فإن أخربت عن الفرسخني قلت. سري بزيد فرسخان يومني: اليومني نصب الظرف قلت

وإن . املسري بزيد فيهما فرسخان يومان: ومني، وجعلتهما ظرفاً قلتفإن أخربت عن الي. يومني فرسخان
فإن جعلت اإلخبار عن الذي، وأخربت . املسري مها بزيد فرسخان يومان: جعلتهما امسني على السعة قلت

: فإن أخربت عن اليومني، وجعلتهما ظرفاً قلت. اللذان سريا بزيد يومني فرسخان: عن الفرسخني قلت

اللذان سريمها بزيد فرسخان يومان، : زيد فيهما فرسخان يومان وإن جعلتهما مفعولني قلتاللذان سري ب
 ألن الفعل - إذا أخربت عن الفرسخني -املسريان : وتقول يف األلف والالم. وإمنا توحد الفعل لتقدمه
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للفرسخني، ويف اليومني توحد؛ ألن األلف والالم هلما، والفعل . هلما، وهو مردود إىل األلف والالم
القائم : اللذان قاما، مث تقول: القائمان أخواك؛ ألنك تريد: ومثل ذلك قولك. وأفردته لظهور فاعله بعده
فإن قدمت الفرسخني . اللذان قام أبوامها، فتوحد الفعل؛ لظهور فاعله بعده: أبوامها أخواك؛ ألنك تريد

اليومان : د يومني وإن قدمت اليومني قلتالفرسخان املسريان بزي: على ما شرطنا يف أصل املسألة قلت
. املسري مها بزيد فرسخان: إن جعلتهما ظرفاً، وإن جعلتهما مفعولني قلت. املسري بزيد فيهما فرسخان

. فإن قدمت الفرسخني، واليومني، وجعلت اليومني مفعولني قلت الفرسخان اليومان املسريامها بزيدمها

بتداًء ثانياً، واملسريامها ابتداًء ثالثاً؛ ألن األلف والالم للفرسخني؛ فال جبعل الفرسخني ابتداًء، واليومان ا
: فإن جعلتهما ظرفني قلت. يكون خرباً عن اليومني، وقولك مها ضمري اليومني على أما مفعوالن

املسريان فيهما، وقولك مها خرب األلف والالم، واأللف، والالم، وخربها خرب اليومني، واليومان وما 
الرجالن اجلارية الضاربامها : وهذا إذا تأملته يف الفاعل، واملفعول مثل قولك. عدمها خرب الفرسخنيب

اليت : الضارا مها؛ ألنك أردت: فإن جعلت األلف والالم يف معىن اليت قلت. اللذان ضرباها مها: والتقدير
. لفعل جرى على غر من هو لهف اليت خرب عنها، وقولك مها إظهار الفاعلني؛ ألن ا. ضرا الرجالن

الذي هو : زيد الضاربك أبوه، فإن أخربت عن زيد قلت: وتقول. فعلى هذا جتري املسألة يف الفرسخني
الذي زيد هو أبوه الضاربك مل يصلح؛ : وإن أخربت عن الضارب بغري أبيه فقلت. الضاربك أبوه زيد

زيد صاحبه : ولكن لو قلت.  فمن هاهنا بطلألنك كنت ترفع أباه بالضرب والضمري ال معىن لفعل فيه؛
الذي زيد هو أبوه صاحبه؛ أال ترى أنك لو : أبوه، على أن جتعل صاحبه ابتداًء، وأباه خرباً جاز فقلت

  .زيد صاحبه عمرو أو زيد عمرو أبوه صلح فاعترب هذا باألجنيب؛ كما وصفت لك: قلت

  هذا باب اإلخبار عن البدل

اإلخبار : يقول قوم. أخرب عن زيد فإن فيه اختالفاً: فإن قال لك قائل. ٍل زيٍدمررت برج: وذلك قولك
املار به أنا رجل زيد، فتجعله بدالً؛ كما كان يف : أن خترب عن الرجل، مث جتعله بدالً منه، فتقول: عنه

: موضعه، فتقولإمنا الشرط اإلخبار عن البدل ال عن املبدل منه، فإمنا تبدل منه يف : وقال آخرون. املسألة

. املار أنا برجل به زيد ترد الباء؛ ألن ضمري املخفوض ال ينفصل، وردها فيما جيوز انفصاله جائز حسن

، فوقع البدل "قال املأل الذين استكربوا من قومه للذين استضعفوا ملن آمن منهم: "قال اهللا تبارك وتعاىل
".  على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالًوهللا: "وقال اهللا عز وجل يف موضع آخر. برد حرف اجلر

رأيت رجال زيد، فخربت عن زيد : فإن قلت. فهكذا طريق البدل. فجاء البدل بال حرف؛ ألنه ينفصل
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الرائيه أنا رجلٌ زيد، فعلى هذا : الرائي أنا رجالً إياه زيد، على هذا القول، وعلى القول األول: قلت
  .فأجر البدل

   في باب الفعلين المعطوف أحدهما على اآلخرهذا باب اإلخبار

    

إذا أعملت اآلخر فاللفظ معرى من املفعول يف الفعل األول، وهو . ضربت، وضربين زيد: وذلك قولك
وقد . ضربت زيداً، وضربين زيد، فحذف، وجعل ما بعده داالً عليه: يف املعىن عامل، وكان يف التقدير

 ختتار إعمال اآلخر؛ ألنه أقرب، وحتذف إذا كان فيما أبقوا دليل على فالعرب. مضى تفسري هذا يف بابه
". واحلافظني فروجهم واحلافظات: "، وقال"والذاكرين اهللا كثرياً والذاكرات: "قال اهللا عز وجل. ما ألقوا

  : قال الشاعر. فالفعالن فارغان يف اللفظ، معمالن يف املعىن

  لرأي مختلفعندك راٍض وا  بما عندنا وأنت بما نحن

ضربت، وضربين زيدا، فإن قدمت ضربين قلت يف : فإذا أعملت األول قلت. حنن راضون مبا عندنا: أراد
ضربين، وضربت زيدا قدمت الفعل مضمراً فيه الفاعل؛ ألن الفعل ال خيلو من فاعل، : إعمال اآلخر

د قلنا يف هذا يف موضعه ما يغين وق. والذي بعده تفسري له، وهو من املضمر املتقدم على شريطة التفسري
أعطيت : فإن أعملت األول قلت. أعطيت، وأعطاين زيد درمهاً، إذا أعملت األخري: وتقول. عن إعادته

ضربين، : وإعمال األول يف املسألة األوىل. أعطيت زيدا درمها، وأعطانيه: تريد. وأعطانيه زيدا درمها
ال يكون إال ذلك؛ . ظنين، وظننت زيدا منطلقاً إياه: ولوتق. ضربين زيد، وضربته: تريد. وضربته زيد

إياه قبل : ألن ظننت إذا تعدى إىل مفعول مل يكن من الثاين بد، فهكذا إعمال األخري، ومل جيز أن تقول
وإمنا أضمرت الفاعل قبل فعله اضطراراً؛ ألنه ال خيلو فعلٌ . أن تعطف؛ ألنك ال تضمر املفعول قبل ذكره

فإن أعملت . منطلق: ن مث وضعت إياه مؤخراً ملا تقدم ما يرد الضمري إليه، وهو قولكفم. من فاعل
ظننت زيدا منطلقا، وظننيه، وإن شئت : أردت. ظننت وظننيه زيدا منطلقا: األول، وقدمت ظننت، قلت

ويك ظننت أخ: ظننت، وظناين منطلقاً أخويك منطلقني، على إعمال األول، والتقدير: وتقول. وظنين إياه
وإن .منطلقني، وظناين منطلقا، والضمري ال يكون هاهنا؛ ألن خرب األخوين خمالف ملا يكون للواحد

أعملت اآلخر، واألول فارغٌ يف اللفظ، وهو يف املعىن . ظننت وظنين أخواك منطلقاً: أعملت اآلخر قلت
ن يتصل بالثاين؛ ألن األول وإمنا جيب إذا تعدى الظن إىل املفعول األول أ. معمل لداللة ما بعده عليه

أال . فاألول مذكور لريد إليه ما استقر له عند القائل من يقٍني أو شك. والثاين يف حمل االبتداء، وخربه
وقد مضى . زيد منطلق يف ظين: ظننت زيداً منطلقا إمنا وقع الشك يف االنطالق، والتقدير: ترى أن قولك
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: إذا قال القائل. ا هاهنا منه شيئاً ليصل به اإلخبار عنه إن شاء اهللاوإمنا ذكرن. هذا مفسراً يف أول الكتاب

ضربت زيداً وضربين، فإن اإلخبار عن التاء يف قول مجيع النحويني، إال أن : يريد. ضربت وضربين زيداً
 كان أبا عثمان املازين يقول يف هذا الباب قوالً مل يقله أحد، وقوله صحيح يتبينه من مسعه، ويعلم أن ما

  .اصطالحاً

    

الضارب زيداً والضاربه هو أنا؛ ألن : إذا أخربوا عن التاء يف ضربت وضربين زيدا: يقول النحويون
الضارب زيداً، كانت األلف والالم لك، والفعل لك جمرى : فلما قلت. ضربت زيداً وضربين: التقدير

 هو؛ ألن األلف والالم لك، والفعل والضاربه: الفعل صلة لنفسه، فلم حيتج إىل إظهار ما بعده، وقلت
الضاربه أنا، : فإن أخربت عن زيد قلت. لزيد، فجرى الفعل على غري من هو له، فأظهرت الفاعل

ضربت، وضربين زيد، : فإن قلت. أظهرت نفسك؛ ألن الفعل لك، واأللف والالم لزيد. والضاريب زيد
، فذكرت زيداً مع الفعل األول ومل يكن الضارب زيدا، والضاربه هو أنا: فإن أخربت عن نفسك قلت

فإن أخربت عن زيد فإن بني . الفعل من قبل اإلخبار عنه متعدياً يف اللفظ، فجعلته مبرتلته يف املسألة األوىل
ذكرنا الفعل غري متعد، وال بد أن : الضاربه أنا، والضاريب زيد، ويقولون: يقول قوم: النحويني فيه اختالفاً

وقال . ار عنه؛ لريجع الضمري إىل األلف والالم، وإال مل يكن يف صلة الذي ما يرجع إليهنعديه يف اإلخب
فيقال هلم إن مل تريدوا اهلاء . الضارب أنا، والضاريب زيد، فال تذكر يف الضارب شيئاً: تقول: آخرون

.  نريدها، وحنن حنذفها:فيقولون. فالكالم حمالً؛ ألنه ال يرجع إىل األلف والالم اللتني يف معىن الذي شيٌء

وال اختالف يف أن حذفها من صلة األلف والالم رديء جداً، وإن كان حيذف من الذي فقد آل إىل 
الذي ضربت زيد، : فإمنا كان حذفها جيداً يف الذي إذا قلت. القول األول، إال أم حذفوا ما إثباته أجود

 والفاعل واملفعول، فصار أربعة أشياء امساً والذي ضرب عبد اهللا زيد، ألن الذي اسم بنفسه والفعل
واحداً، فلم جيز حذف الذي وهو املوصول واملقصود، وال حذف الفعل وهو الصلة، وال حذف الفاعل؛ 

إذا كان الفعل ال يكون إال منه، فحذف املفعول استخفافاً؛ ألن الفعل قد خيلو منه وهو يف النية، ولوال 
واأللف والالم يف معىن الذي، وليس حملهما حمله؛ ألما . ىل املوصولذلك مل يكن يف الصلة ما يرجع إ

دخال على ضارب؛ كما يدخالن على الرجل، إال أن ضارباً وما أشبهه يف معىن الفعل، فصارتا يف معىن 
وهؤالء الذين قد حذفوا اهلاء قد صاروا إىل حال من أثبتها، إال . ما يوصل بالفعل وهذا مذهب النحويني

باا أجود، وليس حملها يف الصلة كمحلها يف الفعل؛ ألن املوصول ال بد من أن يكون وقع يف صلته أن إث
كاحلال والظرف واملصدر : ما يرجع إليه، والفعل املطلق يستغىن فيه عن ذلك، فيكون املفعول فيه فضلةً

 حبذفه مستغٍن؛ أال ترى وحنو ذلك، مما إذا ذكرته زدت يف الفائدة، وإذا حذفته مل ختلل بالكالم؛ ألنك
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قام زيد، فلوال الفاعل مل يستغن الفعل، ولوال الفعل مل يكن لالسم وحده معىن إال أن يأيت يف : أنك تقول
ضرب عبد اهللا، فعرفتين أنه قد كان : ضرب عبد اهللا زيدا، فإن شئت قلت: فإذا قلت. مكان الفعل خبرب

قام :  تعلم أن الضرب قد تعدى إىل مضروب، وأن قولكقام عبد اهللا، إال أنك: منه ضرب، فصار مبرتلة
ضرب عبد اهللا زيدا، أعلمتين من ذلك املفعول؟، وقد علمت أن ذلك الضرب : مل يتعد فاعله، فإن قلت

يوم اجلمعة بينت : عندك أوضحت املكان، فإن قلت: ال بد من أن يكون يف مكاٍن وزمان، فإن قلت
: قائماً عرفتين احلال منك أو منه، فإن قلت: فإن قلت. مفعول حاالًالوقت، وقد علمت أن لك حاالً، ولل

وقد علمت أن ذلك الضرب إما أن يكون كثرياً وإما قليالً، وإما شديداً، . قاعداً أبنت عن خالك أو حاله
لكذا أو : فإن قلت. عشرين ضربةً، زدت يف الفائدة: ضرباً شديداً،أو بينت فقلت: فإن قلت. وإما يسرياً

فكل هذا زيادةٌ يف الفوائد، وإن حذفت استغىن .  أجل كذا أفدت العلة اليت بسببها وقع الضربمن
وسنأيت على . وعمرو حاضر، لزدت يف الفائدة كنحو ما ذكرنا: ولو قلت. الكالم، وليس الفاعل كذلك

ب أيب مسائل من هذا الباب على ما أصله النحويون، مث خنرب عن فساد الباب يف قوهلم، وصحة مذه
أعطيت زيدا : تريد. أعطيت، وأعطانيه زيدا درمها: فإن قلت. عثمان املازين إخباراً شافياً إن شاء اهللا

الذي : تريد. املعطي زيدا درمها، واملعطيه هو إياه أنا: - إذا أخربت عن نفسك -: درمها، وأعطانيه قلت
 األلف والالم لك، والفعل لزيد؛ فلذلك فقولك واملعطيه. أعطى زيدا درمها، والذي أعطاه زيد إياه أنا

ولو أخربت . أظهرت الفاعل، ومل تظهره يف األول؛ أنه مبنى من أعطيت فاأللف والالم لك، والفعل لك
     ب الذي مل حتتج إىل أعادته مرتني؛ ألنك جتعل الفعلني يف 

 وأعطاه إياه أنا؛ فلم الذي أعطى زيدا درمها،: صلته، وال يستقيم ذلك يف األلف والالم، فكنت تقول
زيد أضربه فال : حتتج إىل هو؛ ألنك ذكرت الفعل، وإمنا حتتاج إليه يف اسم الفاعل؛ أال ترى أنك تقول

زيد ضاربه أنا، ألن الفعل حيتمل الضمري املتصل، : حيتاج إىل شيٍء، فإن وضعت موضعه ضاربه قلت
زيد ضاربك، فال حتتاج إىل هو؛ ألنه خرب : لواسم الفاعل ال حيتمل ذلك إال أن جيري على صاحبه، فتقو

املعطيه أنا درمها، واملعطيه زيد، وإن : فإن أخربت يف املسألة اليت ذكرنا عن زيد قلت. عن صاحب الفعل
املعطي أنا : وإن أخربت عن الدرهم فإن الصواب املختار يف ذلك أن تقول. واملعطي إياه: شئت قلت

وهذا يف . املعطيه أنا زيدا، واملعطيه هو درهم: والنحويون جييزون. مزيدا إياه، واملعطي هو إياه دره
أعطيت زيدا عمرا : الدرهم يبني لعلم السامع بأنه ال يدفع إليك زيدا ولكن قد يقع يف مثل هذه املسألة

فالوجه يف هذا ويف كل . فإن قدمت ضمريه صار هو القابض والدافع عند السامع. فيكون عمرو املدفوع
. وإمنا جيوز التقدمي والتأخري فيما ال يشكل.  يدخلها اللبس أن يقر الشيء يف موضعه؛ ليزول اللبسمسألة

ضرب هذا هذا، أو ضربت : فإن قلت. ضرب زيد عمرا، وضرب زيدا عمرو؛ ألن اإلعراب مبني: تقول
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 أنا زيدا إياه؛ واملعطى املعطي: وإمنا قلت يف اإلخبار عن الدرهم. احلبلى احلبلى، مل يكن الفاعل إال املتقدم
وكذلك كل ما . هو إياه درهم، فأظهرت ضمريك، وضمري زيد؛ ألن األلف والالم األوليني للدرهم

أخربت عنه فاأللف والالم له؛ ألنه خرب، واالبتداء شيٌء هو هو، والفعل لك، فجرى على غري نفسه، 
 على االبتداء؛ ليكون خرباً عنهما مجيعاً، فأظهرت الفاعل واأللف والالم األخريتان له، ألما معطوفتان

: والفعل لزيد؛ فلذلك أظهرت ضمريه؛ إذ جرى على غري نفسه، وعطف االبتداء على االبتداء كقولك

فإن أخربت ب الذي مل حتتج إىل إعادا مرتني؛ ألن . القائم والقاعد زيد، وأخوك وصاحبك عبد اهللا
الذي أعطى وأعطاه إياه : فإن أخربت عن نفسك قلت. ياألفعال يعطف بعضها على بعض يف صلة الذ

فإن أخربت . يعين من التقدمي والتأخري. جئت بالفعل يف الصلة؛ كما كان قبل اإلخبار عنه. زيدا درمها أنا
هذا األحسن أن تقدم الدرهم، ألنه ال بد من تقدمي . وأعطانيه زيد. الذي أعطيته درمها: عن زيد قلت

فإن . ضرب زيد عمرا: تقول.  قدرت على الضمري املتصل مل جيز أن تأيت مبنفصلضمري زيد؛ ألنك إذا
الذي : فإن أخربت عن الدرهم قلت. ضرب زيد إياه: ضربه زيد، ومل تقل: كنيت عن عمرو قلت

والتقدير على ما ذكرت . الذي أعطيت زيدا إياه درهم: أعطيته زيدا، وأعطانيه درهم، وإن شئت قلت
فإن أخربت عن . كسوت، وكسواين إيامها أخويك جبتني: وتقول.  وفيما ال يلبس.لك فيما يلبس

فاملسألة كاملسألة األوىل، إال أنك أفردت . الكاسي أخويك جبتني، والكاسيه مها إيامها أنا: نفسك قلت
فهو فعلٌ متقدم، وأظهرت مها، ألنه اسم . الفعل يف الكاسي؛ ألن األلف والالم لك، والفعل لألخوين

أعطيت وأعطاين أخواك درمهني، وكسوت وكساين زيد : فإن قلت. الفاعلني، وهلذا ذكرنا هذه املسألة
. املعطي، واملعطيه أخواك درمهني أنا: جبة، فأعلمت األخري يف هذه املسألة، إذا أخربت عن نفسك قل

ر فيه تقدير فإن أخربت عن األخوين فقد مضى القول يف حذف الضمري وإثباته؛ إذ كان من حذف يقد
املعطيهما أنا درمها، واملعطياين إياه أخواك، فيصريان يف اإلخبار يف إعمال الثاين يف : من أثبته فيقول

: تقول. فهذا الذي أخربتك به من قول النحويني وكذلك اإلخبار عن الدرهم. مرتلتهما يف إعمال األول

  .فهذا كما وصفنا. يانيهاملعط: املعطيه أنا أخويك، واملعطياي إياه درهم، وإن شئت

    

وتقول يف باب املفعولني اللذين ال جيوز االقتصار على أحدمها دون اآلخر، وهو باب ظننت وعلمت، 
فإن . ظننت، وظنين إياه زيدا ذا مال: كقولك يف هذين املفعولني يف إعمال األول والثاين، وذلك حنو

ياه أنا؛ فال بد من هو؛ ألن األلف والالم لك، الظان زيدا ذا مال، والظان هو إ: أخربت عن نفسك قلت
فإن . والظاين إياه: الظان أنا ذا مال، والظانيه زيد، وإن شئت قلت: فإن أخربت عن زيد قلت. والفعل له

الظان أنا زيدا إياه، والظاين هو إياه ذو املال؛ فيظهر ضمريك؛ ألن الفعل لك، : أخربت عن ذي املال قلت
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ىل لذي املال، واأللف والالم الثانية لذي املال أيضاً، والفعل لزيد؛ فلذلك أظهرت واأللف والالم األو
هذا ذو : تقول. ذو ال يضاف إىل املضمر: فإن أخربت عن املال مل جيز يف اللفظ؛ ألن قولك. ضمري زيدا

مالكه صاحبه و: فإن جعلت مكانه ما يكون مثله يف املعىن حنو قولك. املال هذا ذوه: مال، وال تقول
فإن أعملت الثاين . الظان أنا زيدا صاحبه، والظاين هو إياه املال: - إذا أخربت عن املال -فقلت . صلح
فإن . الظان، والظانه زيدا منطلقا أنا: فأخربت عن نفسك قلت. ظننت، وظنين زيدا منطلقا: فقلت

 هو؛ ألن األلف والالم الثانية فلم حتتج إىل. الظانه أنا منطلقا، والظاين إياه زيد: أخربت عن زيد قلت
فهذا على املنهاج . الظان أنا زيدا إياه، والظاين هو إياه منطلق: فإن أخربت عن منطلق قلت. والفعل لزيد

ظنين، وظننت زيدا منطلقا إياه، على إعمال األخري، : فإن قدمت فقلت. الذي ذكرنا يف باب أعطيت
وأعطاين زيد درمها، فلم تعتد بضمري الدرهم، ويف أعطاين، : خالف باب أعطيت؛ وذلك أنك تقول

أعطيت زيدا، وال تذكر املفعول : ظنين، وظننت زيدا منطلقا، ال بد من إياه؛ وذلك ألنك تقول: قولك
الثاين فيجوز، وال جيوز ظننت زيدا؛ ألن الشك إمنا هو يف املفعول الثاين؛ ألن الثاين خرب األول، وال يكون 

ظنين قبل ذكره؛ ألنه ال خيلو فعل من فاعٍل، وال يضمر : ضمرت الفاعل مضطراً يف قولكأبداً إال خبرب، وأ
ظنين؛ ألنه مستغىن عنه، فتذكره بعد أن ذكرت االسم مظهراً حىت : املفعول قبل ذكره مضطرا يف قولك

أحدمها دون يرجع هذا الضمري إليه؛ فمن مث قلنا يف باب الظن والشك مها املفعوالن اللذان ال يقتصر على 
علمين، : تقول. علمين وعلمت، فال بد من إياه: فإن قلت. علمت، وعلمين زيد أخاك: وكذلك. صاحبه

وكذلك الفعل الذي يتعدى إىل ثالثة مفاعيل، وال يكون يف . فهذا باب واحد. وعلمت زيدا أخاك إياه
فإنه يف .  من الكالم حنومهااألفعال ما يتعدى إىل أكثر من ذلك إال ما كان من ظرف، أو حال، أو فضلة

  .األفعال كلها ما يتعدى منها وما مل يتعد على طريقة واحدة

    

أعلم اهللا زيدا عمرا خري الناس، فلما، أعلمه ذلك غريه صار : والفعل املتعدي إىل ثالثة مفاعيل قولك
لناس، وأعلم اهللا زيدا علم زيد أن عمرا خري ا: مفعوالً باإلعالم، وما بعده على حاله، فاعتربه بأن تقول

إذا أردت برأيت معىن علمت، ال رؤية . رأى عمرو زيداً الظريف: وكذلك تقول. أن عمرا خري الناس
. وكذلك نبأت زيدا عمرا أخاك. أرى عبد اهللا عمرا زيدا خري الناس: فإن أراه ذلك غريه قلت. العني

ون بعض؛ ألن املعىن يبطل العبارة عنه؛ ألن وال جيوز االقتصار على بعض مفعوالا د. فكذا هذه األفعال
دخل زيد يف : واملفعول األول كان فاعالً، فألزمه ذلك الفعل غريه، وصار كقولك. املفعولني ابتداٌء وخرب

املعلم عمرا : أعلم زيد عمرا خالدا أخاك قلت: فإذا أخربت عن الفاعل يف قولك. الدار، وأدخلته إياها أنا
. املعلم زيدا إياه خالدا أخاك عمرو: أخربت عن عمرو مل جيز عندي إال أن تقولوإن . خالدا أخاك زيد
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املعلم زيد : فإن أخربت عن األخ قلت. املعلم زيد عمرا إياه أخاك خالد: فإن أخربت عن خالد قلت
ال أن املعلمه يف بعض هؤالء املفعولني، التبس الكالم، إ: وقلت. فإن مل تفعل هذا. عمرا خالدا إياه أخوك

وقد أجازه كثري من . فإن كان كذاك جاز، وإال مل يفهم. يكون الذي تقول فيه املعلمه املفعول األول
أعلم زيد عمرا : فإن أخربت ب الذي يف قولك. البصريني يف املفعوالت كلها، وليس قوهلم يف هذا شيئاً

وإن أخربت . ا خري الناس زيدالذي أعلم خالدا عمر: - إذا أخربت عن الفاعل -خالدا خري الناس قلت 
الذي أعلمه، : تريد. الذي أعلم زيدا خالدا خري الناس عمرو: عن عمرو يف قول من وصل الضمري قلت

وإن . الذي أعلمه: الذي ضربت زيد، وإن شئت جئت ا فقلت: فحذفت اهلاء لطول االسم؛ كقولك
مرو، وال جيوز احلذف على هذا؛ ألن الذي أعلم زيدا إياه خالدا خري الناس ع: فصلت الضمري قلت

احلذف يصلح يف صلة الذي إذا وصلتها باملفعول الذي ال ينفصل بنفسه، فيحذف منه، كما حيذف االسم 
إمنا أصل هذه . ميت، وكذلك صريورة، وقيدودة: ويف ميت. اشهباب: حنو قولك يف اشهيباب. إذا طال
:  املضمر مت بنفسه، فلم جيز حذفه؛ أال ترى أنك تقولوإذا انفصل.فيعلول، فألزمت التخفيف: املصادر

الذي ضربت إياه : ولو قلت. الذي مررت زيد؛ النفصال الكناية يف الثاين: الذي ضربت زيد، وال تقول
  .فعلى هذا جيري ما ذكرنا. زيد، مل جيز حذف إياه النفصاله

 اآلخر يف قول النحويني املتقدمني، فإذا مث نعود إىل تكثري املسائل يف باب الفعلني املعطوف أحدمها على
: إذا قلت. انقضى أخربنا بفساده، وبالصواب الذي رآه أبو عثمان وأخرب عنه، وال جيوز غريه إن شاء اهللا

ضربين وضربت زيدا أضمرت الفاعل يف ضربين مضطراً قبل ذكره؛ ألنه ال خيلو فعل من فاعل، فأخربت 
كما كان يف الفعل : اريب والضاربه أنا زيد؛ ليكون الفعل غري متعدالض: عن زيد على قول النحويني قلت

الضاربه هو، والضارب زيدا أنا، : فإن أخربت عن املفعول، وهو أنت أيها املتكلم قلت. قبل اإلخبار
: فخرج من هذا الشرط؛ ألنك عديت الضارب، ولو مل يكن متعدياً يف الفعل؛ أال ترى أنك إذا قلت

الضارب زيدا، والضاربه هو أنا، فتعدى ضربت يف : زيد، فأخربت عن نفسك تقولضربت، وضربين 
. اإلخبار ومل يكن متعدياً يف الفعل؛ فهذا الذي ذكرت لك من أن النحويني جروا فيه على االصطالح

 وإمنا االبتداء واخلرب كالفعل والفاعل، فحق الكالم أن يؤدى يف اإلخبار كما كان قبل؛ فإذا زاد أو نقص

وإذا قيل لك . القائم زيد: أخرب عن زيد، قلت: قام زيد، فقيل لك: أال ترى أنك إذا قلت. فسد الشرط
اليت زيد فيها الدار، فجعلت ضمريه كل شيٍء خترب عنه يف : زيد يف الدار، قلت: أخرب عن الدار يف قولك

 إذا أخربت عن نفسك أعطيت وأعطاين زيد درمها،: وتقول يف قول النحويني. موضعه، وجعلته خرباً
املعطيه أنا درمها، واملعطيه زيد، وإن : وإن أخربت عن زيد قلت. املعطى واملعطيه زيد درمها أنا: قلت

فإن . شئت واملعطي إياه، فهذا على خالف الشرط؛ ألنك عديت أعطيت، ومل يكن متعدياً يف الفعل
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فإن . املعطي، واملعطيه أنا درمها زيد:  إذا أخربت عن زيد- قلت -أعطاين وأعطيت زيدا درمها : قلت
واملعطي زيدا إياه أنا؛ فهذا : املعطيه هو درمها، واملعطيه زيدا أنا، وإن شئت: أخربت عن نفسك قلت

  .على ما ذكرت لك

    

وتقول على هذا الشرط يف الفعل الذي يتعدى إىل مفعولني وال يقتصر على أحدمها كما قلت يف هذا، ال 
: فإن أخربت عن زيد قلت.  أنك يف ذلك إذا عديت إىل واحد فال بد أن تعدي إىل آخرفصل بينهما إال

الظانه هو منطلقا، والظان زيدا إياه : وإن أخربت عن نفسك قلت. الظاين منطلقا، والظانه أنا إياه زيد
ن أنا الظاين هو إياه، والظا: وإن أخربت عن منطلق على هذه الشريطة اليت جرت يف قوهلم، قلت. أنا

وهذه املسائل تدل على ما بعدها، وجتري على منهاجها . فهكذا جمرى هذا يف كالمهم. زيدا إياه منطلق
فيما ذكرنا من األفعال مما يتعدى إىل مفعول وإىل اثنني وإىل ثالثة، وذلك قولك فيما تعدى إىل ثالثة 

أعلمت، وأعلمنيه إياه : ، وإن شئتأعلمت وأعلمين إياه زيدا عمرا خري الناس: مفعولني يف إعمال األول
وإن أخربت عن . أعلمت، وأعلمين زيد عمرا خري الناس: فإن أعملت اآلخر قلت. زيدا عمرا خري الناس

املعلم زيدا عمرا خري الناس واملعلمه، هو إياه إياه أنا؛ فأظهرت هو؛ ألن : إعمال األول عن نفسك قلت
املعلمة أنا عمرا خري الناس، واملعلمي هو إياه :  عن زيد قلتفإن أخربت. األلف والالم لك، والفعل لزيد

فإن . كل ذلك حسن، ألن املفعول األول يف موضعه. واملعلميه هو إياه زيد: إياه زيد، وإن شئت قلت
املعلم أنا زيدا إياه خري الناس واملعلمي هو إياه عمرو؛ فأظهرت أنا وهو؛ ألن : أخربت عن عمرو قلت

فإن . فلما جرى على غري نفسه أظهرت الفاعل. لعمرو، والفعل األول لك، والثاين لزيداأللف والالم 
: املعلم أنا زيدا عمرا إياه واملعلمي هو إياه إياه خري الناس، وإن شئت قلت: أخربت عن خري الناس قلت

 املفعوالت يف واملعلميه إال أن الثاين من املنصوبات إياه، وهو ضمري خري الناس، ليقع كل واحد من هذه
أعلمت زيدا أن زيدا هو : فإن وصلته وهو متباعد التبس ومل ينب موضعه؛ أال ترى أن قولك. موضعه

أن خري : ولو قدمت لصار املعىن. عمرا خري الناس، فإمنا عرفته أن عمرا خري الناس: الذي عرفته، فإذا قلت
: الفائدة؛ أال ترى أنك إذا قلتالناس املعروف بذلك هو عمرو، وكان ذلك معلوماً، وصار عمرو 

. فضع هذه األشياء مواضعها لتعرف معانيها. أعطيت زيدا عمرا، أن عمرا املدفوع وزيدا هو املدفوع إليه

أعلمت، وأعلمين زيد عمرا خري الناس، فخربت عن نفسك : وإن أعملت اآلخر على قول النحويني قلت
فإن أخربت عن .  فقلت املعلم فلم تعده كما كان يف الفعل.املعلم واملعلمه زيد عمرا خري الناس أنا: قلت

واملعلميه إياه زيد؛ : املعلمه أنا عمرا خري الناس، واملعلمي إياه إياه زيد، وإن شئت: زيد قلت على قوهلم
  .فصار إعمال اآلخر كإعمال األول يف قوهلم وفيما ذكرنا دليل على مجيع الباب
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ان المازنياإلخبار في قول أبي عثمباب هذا   

الذي مضىباب عن هذا ال  

    

الضارب أنا، والضاريب زيد، : ضربت، وضربين زيد، فأعملت اآلخر فإن اإلخبار عنك أن تقول: إذا قلت
فتجعل الضارب مبتدأ، وجتعل أنا خربه فيكون اخلرب هاهنا كالفاعل هناك؛ ألن نظري الفعل والفاعل 

د متعدياً؛ كما كان يف الفعل، ويكون مجلة معطوفة على مجلة االبتداء واخلرب، ويصري قولك الضاريب زي
ضربين، وضربت زيدا، فأعلمت اآلخر : فإن قلت. فاعترب هذا فإنه ال جيوز غريه. كما كانت هناك

. الضاريب هو، والضاربه أنا زيد: أضمرت الفاعل قبل ذكره على شريطة التفسري، فأخربت عن زيد قلت

ضربين، وجعلت اخلرب هو؛ ألنك احتجت إىل أن : ته؛ كما عديته يف قولكجعلت الضاريب مبتدأ وعدي
أنه ليس شيٌء ميتنع من : ومما يصحح هذا الباب. يكون مضمراً على شريطة التفسري؛ كما كان يف الفعل

ظناين منطلقا، وظننت أخويك منطلقني، : أن خيرب عنه، وليس هكذا يقع يف قول النحويني؛ ألنك لو قلت
الظاناين منطلقا، والظان أنا : ظناين مل جيز؛ ألنك كنت تقول يف التقدير: ن املضمر يف قولكفأخربت ع

والظان أنا أخويك منطلقني شيٌء يرجع إىل األلف والالم فيبطل؛ : أخويك منطلقني مها، فال يقع يف قولك
الظاناين منطلقا : تويف قول أيب عثمان إذا أخربت عنهما قل. ألنه ليس يف الصلة ما يرجع إىل املوصول

والظان أخويك منطلقني أنا، فتعطف اجلملة على اجلملة، : مها، فتجعل اخلرب مها وهو مضمر، مث تقول
ويف صلة كل واحد منهما ضمري يرجع إليه، وسنذكر من املسائل ما يوضح صحة هذا املذهب ويبطل ما 

ين زيد، فإن اإلخبار عن التاء يف ضربت، وضرب: ويف قول النحويني أنك إذا قلت. سواه إن شاء اهللا
: وذلك قولك على مذهب النحويني. ضربت، وعن الياء يف ضربين واحد؛ ألما يرجعان إىل شيٍء واحد

فأما .  فإمنا ذلك يف املعىن- وإن كانا راجعني إىل شيٍء واحد -وهذان . الضارب، والضاربه زيد أنا
الضارب أنا والضاريب زيد، : ن إن أخربت عن التاء قلتويف قول أيب عثما. اللفظ واملوضع فمخالفان له

فتجعل الضارب مبتدأ، وأنا خربه، وال تعده؛ كما مل يكن يف الفعل متعدياً، وتأيت بالفعل، والفاعل يف 
ضربت وضربين زيد، فجعلت االبتداء واخلرب كالفعل : والضاريب زيد؛ ألن الكالم إمنا كان: اإلخبار وهو

الضارب أنا، : فإن أخربت عن الياء يف ضربين قلت. ملتعدي متعدياً، واملمتنع ممتنعاًوالفاعل، وجعلت ا
الضاربه زيد أنا، ألن : ضربين زيد: والضاربه زيد أنا؛ كما كنت قائالً إذا أخربت عن نفسك يف قولك

قول وضربين زيد هو الذي وصفنا؛ أفال ترى إىل بيان هذا، واشتماله على كل اسم، وامتناع : قولك
: إذا قلت: ويقول النحويون. النحويني من بعض األمساء؛ المتناع الصالت من راجع إىل املوصوالت
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فإن أخربت يف قول . أن يكون ظين ما كظنهما يب: ظننت، وظنين أخواك منطلقا، فالتقدير يف املعىن
الظان أنا األلف : ن قولكالظان أنا، والظانان منطلقا أخواك كان حماالً؛ أل: النحويني عن األخوين فقلت

والالم لألخوين؛ ألما اخلرب، وليس يف الصلة ما يرجع إىل املوصول فهذا عندهم حمال، وكذلك هو على 
تقديرهم، وجييزون يف الذي؛ ألم ال حيتاجون إىل تكريرها مرتني، ولكنهم يذكروا مرة ويعطفون أحد 

اللذان ظننت، وظناين منطلقا : والتقدير. كون كالماًالفعلني على اآلخر، فريجع الذكر يف أحدمها، في
: والقول يف هذه املسألة على قول أيب عثمان وهي. أخواك فيصري الضمري يف ظناين يرجع إىل اللذين

الظان أنا، والظانان منطلقا أخواك، : - إذا أخربت عن نفسك -ظننت، وظنين أخواك منطلقا أن تقول 
 لك، وجتعل أنا خرب االبتداء؛ كما كان يف املسألة فاعالً، وال تعده؛ ألنه فيصري األلف والالم يف الظان

فكل ما ورد . فهذا ال ميتنع منه شيٌء. كان هناك غري متعد، مث تعطف عليه اجلملة على ما كانت يف الفعل
  .عليك من هذا الباب فقسه على ما ذكرت لك جتده مستقيماً إن شاء اهللا

  هذا باب من الذي والتي

     ألفه النحويون فأدخلوا الذي يف صلة الذي وأكثروا يف ذلك 

أبوك خرب الذي؛ : الذي زيد أخوه أبوك، فتصل الذي باالبتداء واخلرب، وقولك: وإمنا قياسه قياس قولك
وقد . رأيت زيدا: أرأيت الذي أخوه أبوك، فكأنك قلت: - إذا كان الذي غري مبتدأ -ألنه ابتداٌء فتقول 

لذي يوصل بالفعل والفاعل، وباالبتداء واخلرب، والظرف، وال بد يف صلة الذي من راجع إليه أعلمتك أن ا
فإن كان االستقرار . رأيت الذي يف الدار: رأيت الذي قام، فامسه يف قام، وكذلك: فإذا قلت. يوضحه

رأيت : كذلكعلى ذلك جيري، . رأيت الذي يف الدار أبوه، ورأيت الذي قام صاحبه: والقيام لغريه، قلت
وإذا وصلت الذي بالذي فال بد للثاين من صلة . الذي إن يأتين آته؛ ألن اازاة مجلة، وفيها ما يرجع إليه

فقولك الذي . الذي الذي يف داره زيد أخوك: تقول. وخرب، حىت يكون يف صلة األول ابتداًء، وخرباً
. مرفوع باالستقرار، وخمفوض باإلضافة: انابتداٌء، والثاين مبتدأٌ يف صلته، وقولك يف داره فيه ضمري

فاملرفوع يرجع إىل الذي الثاين، واملخفوض يرجع إىل األول وزيد خرب الذي الثاين، وأخوك خرب الذي 
الذي اليت اللذان ضربا : وتقول. فهذا جمرى هذا الباب. األول؛ ألن الثاين صار بصلته، وخربه صلة لألول

فالذي ابتداٌء، واليت ابتداٌء يف صلة اليت، واللذان ابتداٌء يف صلة اليت، وقولك . جاريتها أخواك عنده عبد اهللا
ضربا جاريتها صلة اللذين، واهلاء يف جاريتها ترجع إىل اليت، وأخواك خرب اللذين فتمت صلة الذي، 

 فإن أدخلت على هذا كان فالكالم على حاله إال الذي، وعبد اهللا فإنك. وقولك عبد اهللا خرب الذي

اللذان اليت يف الدار صاحبتهما أخواك على ما شرحت : وتقول. جاعل أحدمها اسم كان، واآلخر خربه
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زيد، كان . فإن قلت الذي اليت اللذان الذين اليت يف الدار جاريتهم منطلقون إليهما صاحباها أخته. لك
اًء يف صلة اليت، والذين ابتداًء يف جتعل الذي مبتدأ، واليت ابتداًء يف صلة الذي، واللذان ابتد. جيداً بالغاً

صلة الذين، واليت ابتداًء يف صلة الذين، وقولك يف الدار صلة اليت وجاريتهم خرب اليت، والضمري يرجع إىل 
فقد متت صلة الذين، . الذين، وقد متت صلتهم؛ ألن اليت وصلتها ابتداٌء، وجاريتهم خرب ذلك االبتداء

ن، فقد متت صلة اللذين، وقولك صاحباها خرب اللذين فقد متت صلة وقولك منطلقون إليهما خرب الذي
اليت األوىل، وأخته خرب اليت األوىل، واهلاء ترجع إىل الذي فقد متت صلة الذي، وزيد خرب الذي فقد صح 

  .الكالم

  هذا باب اإلضافة وهو باب النسب

م الذي نسبته إليه ياًء شديدة؛ ومل اعلم أنك إذا نسبت رجالً إىل حي أو بلد أو غري ذلك، أحلقت االس
هذا رجلٌ قيسي، وبكري، وكذلك : وذلك قولك. ختففها لئال يلتبس بياء اإلضافة اليت هي اسم املتكلم

  .كل ما نسبته إليه

واعلم أن االسم إذا كانت فيه ياٌء قبل آخره، وكانت الياء ساكنة، فحذفها جائز؛ ألا حرف ميت، 
. إلضافة، فتجتمع ثالث ياءات مع الكسرة، فحذفوا الياء الساكنة لذلكوآخر االسم ينكسر لياء ا

: سلمى، وإىل ثقيف: وذلك قولك يف النسب إىل سليم. إثباا هو الوجه: وسيبويه وأصحابه يقولون

: عقيلي، ومتيم: قشريي، وعقيل: منريي، وقشري: وإثباا كقولك يف منري. قرشي: ثقفي، وإىل قريش

وذلك .  هاء التأنيث يف االسم فالوجه حذف الياء؛ ملل يدخل اهلاء من احلذف والتغيريفإن كانت. متيمي
فأما قوهلم يف . ضبعي: جذمي، ويف ضبيعة: حنفي، ويف جذمية: ربعي، ويف حنيفة: قولك يف ربيعة

 واستحوذ"حلحت عينه، : سليقي فهذا مبرتلة الذي يبلغ به األصل؛ حنو: خرييب، ويف السليقة: اخلريبة

: وذلك قولك يف محري. فإن كانت الياء متحركة مل حتذف. والوجه ما ذكرت لك". عليهم الشيطان

  .عثريي: محريي، ويف عثري

النسب إلى كل اسم قبل آخره ياء مشددةباب هذا   

    

واليت حتذفها املتحركة؛ ألا لو . واعلم أنه ال بد من حذف إحدى الياءين؛ الجتماع الياءات والكسرة
فأما القلب فالنفتاح ما قبلها، وأما التغيري فالجتماع احلركات مع احلروف . للزمها القلب والتغيريبقيت 
: هيين، وإىل ميت: أسيدي، وإىل هني: وذلك قولك يف النسب إىل أسيد. فلو شئت ألسكنت. املعتلة
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ام يف حروف اللني، وقد كان جيوز التخفيف من قبل ياء النسب استثقاالً لإلدغ. ال يكون إال ذلك. مييت
ميت، : فأما التخفيف األول فهو قولك يف ميت. فلما توالت الياءات والكسرة مل يكن إال التخفيف

ويلزم التخفيف باب صريورة، وقيدودة، وكينونة، . لني: هني، ولني: سيد، ويف هني: وكذلك يف سيد
فما أنكرت أن يكون : فإن قال قائل. ولوال التخفيف لكان كينونة، وصريورة؛ ألا فيعلولة. لكثرة العدد

: لو كانت فعلولة خلالفت؛ ألن هذا البناء ال يكون إال مضموم األول، وكنت تقول: فعلولة؟ قيل له

كونونة، وقودودة؛ ألا من القود، والكون؛ أال ترى أن ميت لو كان فعل لكان موت؛ ألنه من الواو، 
  .فهذا أمر واضح. ولكنه حمذوف من فيعل

ما كان على ثالثة أحرف مما آخره حرف ليٍنباب  هذا  

. رحاً، وقفا، وعصا: وذلك قولك. اعلم أن ما كان من ذلك على فعٍل فإن األلف مبدلة من يائه أو واوه

وذلك أنك تقلب هذه اللف واواً . واعلم أن النسب إىل ما كان من الياء كالنسب إىل ما كان من الواو
: تقول. عصوي، وكذلك حصى، ورحى: قفوي، ويف عصا:  قفاتقول يف. من أي البابني كانت

وإمنا قلبت األلف املنقلبة من الياء واواً؛ لكراهيتك اجتماع الياءات والكسرات، فصار . حصوي، ورحوي
عٍم، : وكذلك إن كان على فعل؛ حنو. اللفظ يف النسب إىل املقصور الذي على ثالثة أحرف واحدا

شجوي؛ فإمنا : عموي، وشقوي، ويف النسب إىل الشجي: إىل فعل فقلتذهبت به يف النسب . وشٍق
وأنت يف غري املعتل كنت تفعل ذلك كراهيةً لتوايل . فعلت ذلك كراهيةً الجتماع الياءات والكسرات

شقري؛ : منري، ويف شقرة: فأما غري املعتل فنحو قولك يف النمر. فهذا هاهنا أوجب. الكسرتني والياءين
. فلو كان مكان الكسرة ضمةٌ مل تغريه؛ ألنه مل يتوال ما تكره. قد سويت بني فعل، وفعلأال ترى أنك 

وذلك أنه يسكن . فإن كان على فعل وفعل جرى جمرى غري املعتل. مسري ال غري: وذلك قولك يف مسرة
وجرو هذا ظيب، ودلو، وحني، : وذلك قولك. ما قبل آخره، فيقع عليه اإلعراب كما يقع على غري املعتل

ظيب، وحني، وكذلك إن حلقت شيئاً منه اهلاء؛ : فإذا نسبت إليه قلت. على هذا جيري مجيع هذا. فاعلم
أال ترى أنك . فكل ما نسبت إليه فاهلاء ملغاة منه، فكأنه مل تكن هاٌء. ألن ياء النسب تعاقب هاء التأنيث

ظبوي :  يف النسب إىل ظبيةفأما قول يونس. محدي: طلحي، وإىل محدة: تقول يف النسب إىل طلحة
األحسن : فإن كانت الياء شديدة أصلية فإن النسب على ضربني. إمنا القول ما ذكرت لك. فليس بشيٍء

حترك ما قبل الياء الثانية؛ لتقلبها ألفاً، فإا إذا كانت كذلك انقلبت واواً يف . حيوي: يف النسب إىل حية
حيي: وذلك قولك. ؛ الجتماع أربع ياءات مع الكسرةالنسب، وإن تركت على حاهلا جاز، وفيه قبح .

فلما . لووي؛ ألا لوية يف األصل: - وهو املصدر من لويت -حيوي قال يف النسب إىل لية : ومن قال
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وذلك قولك . فإن كانت الياء زائدة مثقلة فال اختالف يف حذفها لياء النسب. زال اإلدغام أظهرت الواو
فاعلم، وإىل خبايتخب: يف النسب إىل خبيت فإمنا وجب . خبايتٌّ فتصرف؛ ألن الياء الظاهرة ياء النسب: يت

: حذف هاتني الياءين ليائي اإلضافة؛ ألن ياءي اإلضافة تعاقب هاء التأنيث، فتقول يف النسب إىل طلحة

 متامه، فإما وإمنا عاقبتها؛ ألنه يؤتى ا زائدةً يف االسم بعد الفراغ من. حنظلي: طلحي، وإىل حنظلة
. أال ترى أنك تقول مترة، ومتر، وبرة وبر، فال يكون بني الواحد واجلمع إال اهلاء. حيالن حمالً واحداً

زجني وزنج ورومي، وروم، فال يكون بينهما إال الياء املشددة؛ فلذلك حلتا حمالً : وتقول على هذا
هلا أوجب؛ ألنك أو أقررا كنت جتمع بني فلما كانت اهلاء حتذف لياء النسب كان حذف الياء . واحداً

  .فعلى هذا فأجر هذا الباب. أربع ياءات مع العلة اليت ذكرنا من مضارعة اهلاء

اإلضافة إلى االسم الذي يكون آخره ياء مشددةباب هذا   

  واالخيرة الم الفعل 

    

يفة اليت كنت حتذفها من اعلم أنك إذا نسبت إىل شيء من ذلك فإن الوجه أن حتذف من االسم الياء اخلف
حنيفة، وثقيف، فإذا فعلت ذلك انقلبت الياء فيها ألفاً، مث انقلبت واو ليائى النسبة؛ كما جتب يف المات 

  .الفعل

فاعلم على وزن . عدوى؛ ألنك ملا حذفت الياء اليت تزيد يف فعيل صارت عد: فمن ذلك قولك يف عدى
  .عموى: عدوى؛ كما قلت: ذا الباب، فقلتعم، فذهبت بفعل إىل فعل ملا ذكرت لك قبل ه

  .حتذف ياء التصغري، فيصري كأنك نسيت إىل فعل. أموي: تقول. ومثل ذلك النسب إىل أمية

  .فعلى ما ذكرت لك فأخر هذا الباب. قصوى: وكذلك قصى تقول يف النسب إليه

النسب إلى المضاف من األسماءباب هذا   

هذه دار عبد اهللا، : ما يكون األول معروفاً بالثاين؛ حنو قولك: أحدمها: اعلم أن اإلضافة على ضربني
. وغالم زيد، فإن نسبت إىل شيٍء من هذا فالوجه أن تنسب إىل الثاين؛ ألن األول إمنا صار معرفة به

أن يكون املضاف : والوجه اآلخر يف اإلضافة. زيدي: زبريي، ويف غالم زيد: وذلك قولك يف ابن الزبري
عبدي، : ضاف إليه من متامه، فالباب النسب إىل األول، وذلك قولك يف عبد القيسوقع علما، وامل

وقد . عبدي، وكذلك إن نسبت إىل أيب عبد اهللا بن دارم: وكذلك إن نسبت إىل رجل من عبد الدر
تشتق العرب من االمسني امساً واحداً الجتناب اللبس؛ وكذلك لكثرة ما يقع عبد يف أمسائهم مضافاً، 
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والوجه . عبشمي: عبدري، وإىل عبد مشس: عبقسي، وإىل عبد الدار: ولون يف النسب إىل عبد القيسفيق
  .وإمنا فعل هذا لعلة اللبس. ما ذكرت لك أوالً

اإلضافة إلى االسمين اللذين يجعالن اسماً واحداًباب هذا   

وذلك قولك يف النسب .  منهمااعلم أنك إذا نسبت إىل امسني قد جعال امساً واحداً فإمنا النسب إىل الصدر
وقد جيوز أن تشتق منهما امساً يكون . رامي: حضري، وإىل رام هرمز: بعلي، وإىل حضرموت: إىل بعلبك

وذلك قولك يف النسب . والوجه ما بدأت به لك. فيه من حروف االمسني؛ كما فعلت ذلك يف اإلضافة
  .عبشمي، وعبدري: حضرمي؛ كما قلت يف عبد مشس، وعبد الدار: إىل حضرموت

ما يقع في النسب بزيادةباب هذا   

  لما فيه من المعنى الزائد على معنى النسب 

: مجاين، ويف طويل الرقبة: حلياين، ويف طويل اجلمة: وذلك قولك يف الرجل تنسبه إىل أنه طويل اللحية

رجالً إىل رقبة، أو شعر، شعراين؛ فإمنا زدت ملا أخربتك به من املعىن فإن نسبت : رقباين، ويف كثري الشعر
  .مجي، وشعري، ورقيب، ألنك تزيد فيه ما تزيد يف النسب إىل زيد، وعمرو: أو مجة قلت

والنسب . واعلم أن أشياء قد نسب إليها على غري القياس للبس مرةً، ولالستثقال أخرى، وللعالقة أخرى
وإمنا الوجه زبين؛ . زباين: سب إىل زبينةفمن تلك األشياء قوهلم يف الن. إليها على القياس هو الباب

بقا، ويف : ربعي، ولكنهم أبدلوا األلف من الياء؛ كما قالوا يف بقي: حنفي، ويف ربيعة: كقولك يف حنيفة
ومن ذلك قوهلم من النسب إىل . والبدل كثري يف الكالم، وهو مشروح يف باب التصريف. رضا: رضى

. ميين، وشامي: والوجه. يا فىت، فجعلوا اآللف بدالً من إحدى الياءينميان يا فىت، وشآٍم : الشام، واليمن

امي فاعلم، ومن : وقالوا يف النسب إىل امة. مياين فهو كالنسب إىل منسوب، وليس بالوجه: ومن قال
م فاعلم، ويقال يف النسب إليه اٍم : أراد العوض غري، ففتح التاء، وجعل امة على وزن مين فتقديره

وكل شيٍء مسيته باسٍم من هذه، فنسبته إليه مل . ففتحة التاء تبني لك أن االسم قد غري عن حده. فاعلم
تقية، وتكأة فتبدل التاء من الواو، ولو بنيت من هذا شيئاً امساً : أال ترى أنك تقول. يكن إال على القياس

. اء ترد إىل أصوهلا، فهذا ما ذكرت لكفالبدل يقع ملعاٍن يف أشي. حلذفت التاء وردت الواو؛ ألا األصل

بصري، ولو مسيت شيئاً البصرة : بصري، فالكسر من أجل الياء، والوجه: وقد قالوا يف النسب إىل البصرة
وكذلك قوهلم يف الذي قد أتى . بصري وهو أجود القولني يف النسب قبل التسمية: فنسبت إليه مل تقل إال
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فكل ما . دهري يف مجيعها: ينه وبني من يرجو الدهر، وخيافه، والقياسدهري؛ ليفصلوا ب: عليه الدهر عليه
  .كان على حنٍو مما ذكرت لك فالتسمية ترده إىل القياس

النسب فيما كان على أربعة أحرف ورابعه ألف مقصورةباب هذا   

    

ات األلف، وقبلها أما ما كانت ألفه أصالً، أو ملحقة باألصل منصرفةً يف النكرة فإن الوجه فيه، واحلد إثب
معزوي، وإىل : ملهوي، وإىل معزى: واواً؛ للتحرك الذي يلزمها، وذلك قولك يف النسب إىل ملهى

أجودها، وأحقها باالختيار، وأكثرها، : فإن كانت األلف للتأنيث ففيها ثالثة أقاويل. أرطوي: أرطًى
دنيي، : حبلي، وإىل دنيا: حبلىفتقول يف النسب إىل . وأصحها، وأشكلها ملنهاج القياس حذف األلف

وجيوز أن تلحق واواً زائدة، ألنك إذا فعلت ذلك . وكذلك بشرى، وسكرى، ودفلى، وما أشبه ذلك
وذلك قولك دنياوي، ودفالوي حىت يصري مبرتلة محراوي، . فإمنا خترجه إىل عالمة التأنيث الالزمة له

أن : والقول الثالث. قق منهاج التأنيثفهذا مذهب وليس على احلد، ولكنك وكدته؛ لتح. وصحراوي
حبلوي، : تقول. تقلب األلف واواً؛ ألن األلف رابعة، فقد صارت يف الوزن مبرتلة ما األلف من أصله

فمن قال هذا فشبهه مبلهى، ومعزى أجاز يف النسب إىل ما األلف فيه أصلية احلذف يشبهها . ودفلوي
وهو أردأ . ملهي، ومعزي يف النسب إىل ملهى، ومعزى: تقول. بألف التأنيث؛ كما شبه األلف به

  .األقاويل؛ ألن الفصل هاهنا الزم؛ إذ كان أحد األلفني أصالً، واآلخر زائداً

: وذلك حنو. فإن كانت األلف خامسة مقصورة فليس فيها إال احلذف منصرفةً كانت أو غري منصرفة

 ألا كانت حتذف رابعة إذا كانت وذلك. مرامي، وحباري: تقول. مرامى، وحبارى، وشكاعى
للتأنيث، وجيوز مثل ذلك فيها إذا كانت أصلية، فلما زاد العدد مل يكن إال احلذف، وكلما ازداد كثرةً 

وكذلك إن كان على أربعة أحرف ثالثةٌ منها متحركةٌ مل يكن إال احلذف، ومل . كان احلذف أحرى
حبلوي؛ ألن احلركة :  ال يكون فيها مثل لغة من قالمجزى ألا: وذلك حنو. تكن األلف إال للتأنيث

أخرجته عن ذلك؛ كما أخرجت قدماً عن أن تنصرف، اسم امرأة؛ كما تنصرف هند، ودعد؛ ألا 
  .زادت عليها حركة

فإن كان االسم ممدوداً مل حيذف منه شيٌء، وانقلبت املدة واواً ألا حرف حي فال حيذف، وألا للتأنيث 
فإن كان . خنفساوي: محراوي، ويف خنفساء: وذلك قولك يف محراء. ال تكون كحرف األصلتنقلب، و

فاهلمزة أصلٌ، ويف . قرائي: منصرفاً وحروفه أصٍل فالوجه إقرار اهلمزة وذلك قولك يف النسب إىل قراء
وقد جيوز القلب علباٍء، و حرباٍء، : وكذلك امللحقة حنو. فاهلمزة منقلبة، وحاهلا كحال تلك. ردائي: رداء
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وجيوز أيضاً يف . فهو يف هذا احليز أصلح؛ ألن اهلمزة زائدة. علباوي، وحرباوي: يف هذا املنصرف؛ حنو
: رداٍء، وكساٍء وهو فيهما أجود منه يف قراٍء ألن اهلمزة يف رداٍء، وكساٍء منقلبة وهو فيه أبعد أن تقول

  .قراوي

النسب إلى الجماعةباب هذا   

وذلك قولك يف رجٍل ينسب إىل . بت إىل مجاعة فإمنا توقع النسب على واحدهااعلم أنك إذا نس
فهذا هو الباب يف . حنفي: فرضي؛ ألنك رددته إىل فريضة، فصار كقولك يف النسب إىل حنيفة: الفرائض

وإمنا فعل ذلك؛ ليفصل بينها وهي . كليب: مسجدي، وإىل أكلب: والنسب إىل مساجد. النسب إليها
ا إذا كانت امساً لشيٍء واحد؛ ألا إذا مسي واحد بشيٍء منها كان النسب على اللفظ؛ ألنه قد مجع وبينه

وتقول . ضبايب: فإن نسبته إىل الضباب قلت. كاليب: وذلك قولك يف رجٍل من بين كالب. صار واحداً
. ك هذا أمجعأكليب، وكذل: وتقول يف النسب إىل أكلب من خثعم. رجل معافري ومعافر بن مر أخو متيم

. وتقول يف رجل من أبناء سعد. مدائين؛ ألا اسم لبلد واحد: ونظري ذلك قولك يف النسب إىل املدائن

فإن نسبت . كسائي وكساوي: أبناوي؛ ألنه قد صار اسم هلم، ولو قلت ابنائي كان جيداً؛ كما تقول
أي ذلك قلته .  ابين وبنوي:قلت. إليه وأنت تقدر أن كل واحد منهم ابن على حياله، مث جتمعهم

ألنه النسب إىل ابن: فصواب.  

النسب إلى كل اسم على حرفينباب هذا   

    

فالنسبة . اعلم أنه ما كان من األمساء على حرفني فإن رد احلرف الثالث إليه يف اجلمع بالتاء، أو التثنية
سنوي : وات، وإىل سنةأخ: أخوي؛ لقولك: وذلك قولك يف النسب إىل أخت. ال يكون إال ذلك. ترده

: ويف النسب إىل أب، وأخ. سنهي: سات، مسنيهة يف التحقري قال: ومن قال. سنوات: فيمن قال

وإن مل ترد . أبوان، وأخوان، وكذلك هذا اجلمع ال يكون غري ما ذكرت لك: أبوي، وأخوي؛ لقولك
وذلك . رددته، وإن شئت مل ترددهإن شئت : احلرف الثالث يف تثنية، وال مجع بالتاء فأنت يف النسب خمري

فأما األخفش . يدي، ويدوي يف قول سيبويه: دمي، ودموي، ويف النسب إىل يٍد: قولك يف النسب إىل دٍم
فهذا قوله . أصل يٍد فعل، فإن رددت ما ذهب رجعت باحلرف إىل أصله: يدي، ويديي، ويقول: فبقول

إىل حرف قد لزمه اإلعراب جلهد االسم؛ فال حيذف ما رددنا : وسيبويه وأصحابه يقولون. يف كل هذا
. دمي يدمى فهو دٍم: وسيبويه يزعم أن دما فعل يف األصل، وهذا خطأ؛ ألنك تقول. كان يلزمه قبل الرد
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فرق يفرق، واملصدر الفرق، واالسم فرق، وكذلك احلذر، : فمصدر هذا ال يكون إال فعل؛ كما تقول
  : قال. ن الدليل أنه فعلٌ أن الشاعر ملا اضطر جاء به على فعلوم. والبطر، ومجيع هذا الباب

  جرى الدميان بالخبر اليقين

أكلب، وأفلس، : فأما يد ففعل ساكنة ال اختالف يف ذلك؛ ألن مجعها أيٍد وأفعل إمنا هو مجع فعل؛ حنو
  .وغد فعل؛ ألن أصله غدو. وأفرخ

األوسط إال أن تثبت احلركة؛ ألن احلركة زيادة؛ فال وحق هذه السماء احملذوفة أن حيكم عليها بسكون 
  : تثبت إال حبجة؛ أال ترى أن الشاعر ملا اضطر إىل الرد رد على اإلسكان فقال

  إن مع اليوم أخاه غدوا

  : وقال الشاعر

  بها يوم حلوها وغدواً بالقع  وما الناس إال كالديار وأهلها

تثنية واجلمع بالتاء وما مل ترده تثنيه وال مجع ألن اإلضافة أرد؛ وإمنا كانت اإلضافة رادةً ما رجع يف ال
: وذلك أا مغرية أواخر األمساء ال حمالة؛ ألن اإلعراب عليها يقع، وألنه يلزمها احلذف من قولك

والتغري يف مثل بصري وما ذكرنا يدل على ما بعده؛ فلذلك كنت . أسيدي، وأموي، وحنفي، وحنو ذلك
  .ضافة ما يرجع يف تثنية أو مجع بالتاء ال حمالة، وخمرياً فيما مل يرجع يف تثنية وال مجعراداً يف اإل

واعلم أن كل ما كان من بنات احلرفني فحذفن منه حرفاً مزيداً جتعل عدته ثالثة فال بد من الرد؛ ألنك 
ئاً؛ ألنه له يف ملا حذفت ما ليس منه لزمك أن ترد ما هو منه؛ إذ كنت قد ترد فيما ال حتذف منه شي

ابين إذا اتبعت اللفظ، فإن حذفت ألف الوصل رددت موضع : وذلك قولك يف النسب إىل ابن. احلقيقة
وال تقول يف أخت إال أخوي؛ ألن التاء حتذف كما حتذف اهلاء يف النسب؛ ألا تلك . بنوي: الالم فقلت
حذفت التاء من أخت مل تقل إال عمري، فإذا : طلحي، ويف عمرة: وذلك قولك يف طلحة. يف احلقيقة

ومن . ابين يف ابن: ابين على قولك: قال. ابنة: ومن قال. بنوي؛ ألن التاء تذهب: أخوي، وكذلك بنت
تقول يف . وذلك أن النسب إىل كل مؤنٍث كالنسب إىل مذكره. بنوي: بنوي قال يف مؤنثه: قال يف ابن

  .ضاريب، وكذلك هو إىل ضاربة: النسب إىل ضارب

     باب ما كان على حرفني مما ذهب منه موضع الفاء هذا

عدة، وزنة؛ ألن األصل كان وعدة، ووزنة؛ ألنه من وعدت، ووزنت، وكذلك رثة من : وذلك قولك
وكل مصدر على فعلة مما فاؤه واو فهذه سبيله، وقد مضى القول يف حذف . ورثته رثة، وجدة: قولك

فإن . عدي، وزين: تقول. منه مل تغريه؛ لبعده من ياء النسبهذه الواو يف موضعه فإذا نسبت إىل شيٍء 
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فإمنا . نسبته إىل شيٍة فال بد من الرد؛ ألنه على حرفني أحدمها حرف لني، وال تكون األمساء على ذلك
: وكان سيبويه يقول يف النسب إليه. فإذا نسبته إليه حذفت اهلاء. صلح قبل النسب من أجل هاء التأنيث

هذا مذهبه، ومذهب اخلليل على ما تقدم من . ؛ ألنه إذا رد مل يغري احلرف عن حركتهوشوي على أصله
وكان أبو احلسن األخفش . يدوي فيمن رد، وغدوي يف غٍد فيمن رد: قولنا حيث ذكرنا يدا وقوله فيها

ء إذا رددت ما ذهب من احلرف رددته إىل أصله، وثبتت اليا: وشيي؛ ألنه يقول: يقول يف النسب إليها
واعلم أنه من . وقد مضى ذكر القولني يف موضعه. ظبيي: لسكون ما قبلها؛ كما تقول يف النسب إىل ظيب

دموي، ويدوي فإنه ال يرد : رد يف االسم من ذوات احلرفني الذي ال يرجع منه يف تثنية وال مجع بالتاء حنو
وضع العني فغري مردود ولكن وكذلك ما ذهب منه م. يف عدة؛ ألن الذاهب منه ليس مما تغريه اإلضافة

فقد شرحت لك أن ياء اإلضافة ال يرد هلا ما كان على حرفني إال موضع الالم؛ ألا ال تغري . مذي فاعلم
زيدي، فكسرت الدال من أجل الياء، ومل تقرها : هذا زيد فاعلم، فإذا نسبت إليه قلت: تقول. غري الالم

  : فأما قوله. كون يف اسم إعرابانعلى اإلعراب؛ ألن اإلعراب يف الياء، وال ي

  على النابح العاوي أشد رجام  نفثا في في من فمويهما هما

هذا فو زيد، فقد حذفت : فوه؛ ألنه من تفوهت بكذا، ومجعه أفواه على األصل، فإذا قلت: فإمنا فم أصله
 يف اإلضافة؛ ألا ولكن ثبت. موضع الالم، ولوال اإلضافة مل يصلح اسم على حرفني أحدمها حرف لني

رأيت فا زيد، ومررت بفي زيد، فإن أفردت مل : هذا ذو مال، فأنت تقول: وكذلك قولك. متنعه التنوين
. يصلح اسم على حرفني أحدمها حرف لني؛ ألن التنوين يذهب حرف اللني فيبقى االسم على حرف

وإمنا امليم والباء والواو من .  واحدفتقول يف اإلفراد فم فاعلم، فتبدل امليم من الواو؛ ألما من خمرج
وامليم وي يف الفم حىت . الشفة، مث وي إىل الفم،؛ ملا فيها من املد واللني، حىت تنقطع عند خمرج األلف

فمويهما فإنه جعل الواو بدالً من : فأما قوله. والباء الزمة ملوضعها. تتصل باخلياشيم؛ ملا فيها من الغنة
ومن قال فموان مل جيز . فمي، وفموي: فمن قال فمان قال يف النسب. وأن اهلاء خفيةٌاهلاء خلفائها للني 

  .يف النسب إال فموي

النسبة إلى التثنية والجمعباب هذا   

أما زيدا معاً، وقد : أحدمها: اعلم أنك إذا نسبت إىل مثىن حذفت منه األلف والنون، وحذفهما ألمرين
أنه يستحيل النسب إليه وألف التثنية أو ياؤها فيه؛ ألنه : لوجه الثاينوا. مضى هذا يف باب عطشان ومحراء

تقول يف النسب . فإن أضفت إىل مجع مذكر فهو كذلك. جيتمع يف االسم رفعان، أو نصبان، أو خفضان
رجلي؛ كما ينسب إىل الواحد، وكما ذكرت لك قبل : مسلمي، وإىل رجلني: إىل مسلمني أو مسلمني
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مسلمي، فتحذف : وتقول يف النسب إىل مسلمات. ينها وبني الواحد املسمى جبماعةاجلماعة؛ لتفصل ب
: األلف والتاء؛ كما حذفت األلف والنون، والواو والنون؛ وكما حتذف هاء التأنيث إذا قلت يف طلحة

  .طلحي

  هذا باب ما يبنى عليه االسم لمعنى الصناعة

  لتدل من النسب على ما تدل عليه الياء 

وإمنا أصل هذا . بزاز: عطار، ولصاحب البز: ثواب، ولصاحب العطر:  لصاحب الثيابوذلك قولك
يكثر هذا منه، وكذلك خياط، فلما كانت : هذا رجلٌ ضراب، ورجلٌ قتال، أي: لتكرير الفعل كقولك

فإن كان ذا . بزاز، وعطار: وإن مل يكن منه فعلٌ؛ حنو. الصناعة كثرية املعاناة للصنف فعلوا به ذلك
صاحب : رجل فارس، أي: صاحب شيٍء بين على فاعل؛ كما بين األول على فعال، فقلت: ٍء، أيشي

  : قال الشاعر. هذا آلته: فرس، ورجل دارع، ونابل، وناشب، أي

  وغررتني، وزعمت أنك البن بالصيف تامر

  : فأما قوله

  وليس بذي سيٍف وليس بنبال  بذي رمٍح فيطعنني به وليس

  .وليس بنابل، ولكنه كثر ذلك منه ومعه: ن يقولفإنه كان حقه أ

    

عيشة فيها رضا، ورجل له : معناه. إمنا هو على ذا. عيشٍة راضيٍة، ورجلٌ طاعم كأٍس: واعلم أن قوهلم
طامث، : وكذلك كل مؤنث نعت بغري هاٍء؛ حنو. فيه نصب: إمنا هو. وكذلك هم ناصب. طعام وكسوة

ضربت فهي ضاربة، وجلست : ن من هذا مبنياً على فعل فهو كقولكفما كا. وحائض، ومئتم، وطالق
، ألنه جاء مبنياً على "يوم تروا تذهل كل مرضعٍة عما أرضعت: "قال اهللا عز وجل. فهي جالسة

هلا حيض، : وذلك انك تريد. وما كان على غري فعل فعلى معىن النسب الذي ذكرت لك. أرضعت
إمنا ترتع اهلاء من كل مؤنث ال يكون : فأما قول بعض النحويني. هي ذات كذا: وتأويله. ومعها طالق

رجل عاقر، وامرأة عاقر، وناقة ضامر، وبكر : له مذكر، فيحتاج إىل الفصل فليس بشيء؛ ألنك تقول
فأما . وكذلك امرأة قتول، ورجل قتول، وامرأة معطار، ورجل معطار فهذا على ما وصفت لك. ضامر
فوقع . أنه معتاد ألكل احلمض وألكل العضاه: ري حامض فهو على هذا إمنا معناهبعري عاضه، وبع: قوهلم

  .هو كذا، فهذا بابه: النسب على معىن قولك
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المحذوف والمزيد فيهباب هذا   

  وتفسير ما أوجب ذلك فيهما 

ى فمن احملذوف ما يكون حذفه قياساً؛ ألن العلة جارية فيه وذلك ما كان من باب وعد، ووزن، وقد مض
ومن ذلك ما كان آخره ألفاً أو ياًء أو واواً من األفعال فإن اجلزم يذهب هذه احلروف؛ . قولنا يف ذلك

ألن اجلزم حذف األواخر، فإذا صادفت احلرف متحركاً حذفت احلركة، وإن صادفنه ساكناً كان احلرف 
مل : ، فإذا وصلت قلتمل يغز، ومل خيش، ومل يرم: هو احملذوف، وبقي ما قبله على حركته وذلك قولك

تدع احلركة على ما كانت عليه، ألنك حذفت احلرف . خيش يا فىت، ومل يرم يا فىت، ومل يغز يا فىت
للجزم فلم يكن لك على احلركة سبيلٌ؛ كما أنك ملا حذفت احلركة من يضرب وحنوه مل يكن لك على 

  .ع لبابهفما كان من حذف لعلة تشمله فذلك جام. احلرف سبيلٌ، فبقي كهيئته

ومن احملذوف ما حيذف استخفافاً من الشيء؛ ألنه ال يكون أصالً يف بابه، ويكون احلرف الذي يف آخره 
مل : أما قوهلم. مل أبلن ومل يك، وال أدر: فمن ذلك قوهلم. من احلروف اليت أمرها احلذف، أو مضارعاً هلا

مل : لواو اللتقاء الساكنني؛ كما تقوليك فإن احلد مل يكن وهو الوجه، أسكنت النون للجزم، فحذفت ا
مل أك فإنه ملا رأى النون ساكنة، وكانت مضارعةً للياء والواو بأا؛ تدغم : فأما من قال. أقل، ومل أبع

فيهما، وتزاد حيث تزادان، فتكون للصرف، كما تكونان لإلعراب، وتبدل األلف منهما، كما تبدل منها 
راين، : رأيت زيدا، وحتل حمل الواو يف قولك: اخلفيفة، ويف قولكاضربا، إذا أردت النون : يف قولك

وكانت تكون األصل فيما . وصنعاين، وحتذف النون اخلفيفة؛ كما حتذف الياء والواو اللتقاء الساكنني
. يكون: يقوم زيد، فتقول: وتقول. قد كان ذاك: أقام زيد؟ فتقول: وذلك قولك. مضى وما مل يقع

فقد بانت بعلة ليست يف غريها من أا عبارة وترمحة، فحذقت . ن غريها من األفعالفكانت العبارة دو
مل يك : مل يك زيد منطلقا، وال تقول: تقول. لسكوا استخفافاً؛ فإن حتركت النون مل جيز حذفها

  .الرجل؛ ألا تتحرك هاهنا اللتقاء الساكنني إذا قلتك مل يكن الرجل

مل أبال، فيلتقي : المهم، وكان األصل يف كل مطرح، وكان يقول يف الوقفوأما مل أبله فإنه كثر يف ك
ولوال كثرته مل حيذف؛ . األلف، والالم، فحذفت األلف اللتقاء الساكنني؛ لكثرة هذه احلروف: ساكنان

مل أبله؛ فيحذف األلف؛ ألا زائدة ملا ذكرت لك من : ومنهم من يقول. ألنه يلتقي ساكنان يف الوقف
  : فأما قوهلم. ذه احلروفكثرة ه

  أجره الرمح وال تهاله  فداء لك يا فضاله ويهاً
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فإن حرك الالم اللتقاء الساكنني؛ ألنه قد علم أنه ال بد من حذف، أو حتريك، فكان الباب هاهنا 
ال ل، ولكن للقافية حرك؛ ألن احلد ال ال، فتسكن الالم للجزم، مث حتذف األلف : احلذف، فيقول

فهذا حرك الالم من أجل القافية حركة اعتالل، وحركها بالفتح؛ لفتح ما قبلها وملا منه . لتقاء الساكننيال
. عض يا فىت، وانطلق يا فىت فيمن أسكن، وأدخل اهلاء لبيان احلركة: الفتح وهي اللف؛ كما تقول

. بسباً، وكلكالً، وحنومهاوإمنا كان يقف عليه، فوصله على وقفه، وقياسه قياس س. ال أدر رديء: وقوهلم

أم، : أمهات وهي يف اإلفراد: فأما ما يزاد يف مثل قوهلم. وقد مضى القول يف هذا مفسراً يف موضع الوقف
يا أمت، ويا أبت يف النداء فإن اهلاء يف يا أمت، ويا أبت بدلٌ من ياء اإلضافة؛ ألنه من : وكذلك قوهلم

يا أبة ال تفعل، فيجعل اهلاء : يا أم، ويا أب، ولكنه يقول:  مل يقليا أيب ال تفعل، ويا أمي ال تفعلي،: قال
بدالً من الياء، ويلزمها الكسر؛ لتدل على الياء؛ ألن هاء التأنيث ال تكون ساكنة؛ ألا كاسم ضم إىل 

. تزاد لبيان احلركة يف غري هذا املوضع فزيدت. فأما أمهات فاهلاء زائدة؛ ألا من حروف الزوائد. اسم

. أمات لكان هذا على األصل، ولكن أكثر ما يستعمل أمهات يف اإلنس، وأمات يف البهائم: ولو قلت

. ولكن الوجه ما ذكرت لك. فكأا زيدت للفرق، ولو وضع كل واحدة يف موضع األخرى جلاز

ا أو فما جاز من زيادة يف هذ. كل واحدة منهما أم: ترده إىل األصل فتقول. واآلخر إمنا جيوز يف شعر
  : قال الشاعر. محٍل على األصل فهو يف اآلخر جائز

  عقار مثنى أمهات الرباع  معروٍف، وفعاله قوال

اإلمتام؛ وإمنا ذكرنا احلذف ملا فيه : واعلم أن ال أدري، ومل يكن، ومل أبال يا فىت الوجه، واحلد واالختيار
  .فأما باب عدة وزنة، فحذف ذلك احلد والقياس. من العلل

مساء اليت تنقص من الثالثة ال جيوز أن ينقص منها شيٌء إال ما كانت المه ياًء أو واواً؛ ألا تعتل، أو واأل
فأما . وحرف اخلفاء هو اهلاء. تكون من املضاعف، فتحذف لالستثقال، أو يكون خفياً، فيحذف خلفائه

. يديت إليه يدا:  على ذلك قوهلميدلك. واحملذوف ياٌء. يدي: يٍد، وأصله: ما حذفت منه الياء الواو فنحو

. فأما ما حذفت اهلاء منه فشفة؛ ألا من شافهت. وكذلك دم من دميت. وتقول يف اجلمع أيدي

فاعترب . سنوات: سنية جعل احملذوف واواً من قولك: وكذلك سنة فيمن قال سنيها، وسات، ومن قال
ا ذلك ملضارعتها حروف اللني، وقد ذكرنا مذ قد حذفت النون منه؛ فإمن: فإن قلت. هذا ذا الضرب

دخوهلا يف مداخلهن، وبيناه تبييناً واضحاً، وذكرنا حروف الزوائد، ومواقع زيادن، وبيناه تبييناً يغين عن 
  .إعادته
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ما يعرب من األسماء وما يبنىباب هذا   

األفعال؛ ألن فما امتنع منها من الصرف فلمضارعته . اعلم أن حق األمساء أن تعرب مجع وتصرف
الصرف إمنا هو التنوين، واألفعال ال تنوين فيها وال خفض، فمن مث ال خيفض ما ال ينصرف إال أن تضيفه 
أو تدخل عليه ألفاً والماً، فتذهب بذلك عنه شبه األفعال، فترده إىل أصله؛ ألن الذي كان يوجد فيه ترك 

وسنذكر من . حلروف؛ ألنه ال إعراب فيهاوكل ما ال يعرب من السماء فمضارع به ا. الصرف قد زال
هذه األمساء مجلة تدل على مجيعها، ونذكر ما ضارعت فيه احلروف؛ ألنا قد أحكمنا باب ما ينصرف 

: كم، وأين وكيف، وما، ومىت، وهذا، وهؤالء، ومجيع املبهمة، ومنها: فمن تلك األمساء. وما ال ينصرف

ل على أن ما ذكرنا أمساٌء، وقوعها يف مواضع األمساء، وتأديتها واعلم أن الدلي. حيث: الذي واليت، ومنها
  .ما يؤديه سائر األمساء

    

جاءين من يف الدار، وضربت من يف الدار، وضربت : تقول. أما من فتكون فاعلة، ومفعولة، وغري ذلك
 إذا تكون خرباً فتكون معرفة: وموقعها يف الكالم يف ثالثة مواضع. من عنك، ومررت مبن أكرمك

: من ضربك؟؛ كما تقول: وتقول يف االستفهام. وصلت، ونكرة إذا نعتت، وتكون استفهاماً، وجزاًء

من يأتك : تقول. وكذلك اجلزاء. من ضربت؟، ومبن مررت؟ كما تقول يف زيد: أزيد ضربك؟ وتقول
زيدا تضرب، : من تعط يكرمك على تقدير: إن يأتك زيد تأته، وتقول: تأته، ف من مرفوعة على تقدير

فأما ما بنيت من أجله، ومنعت اإلعراب . فهذا قد أوضح لك أا اسم. وكذلك مبن مترر أمرر به
فأما يف . ملضارعته، فإا ضارعت يف اجلزاء إن اليت هي حرف اجلزاء، ويف االستفهام تضارع األلف وهل

نها أا يف اخلرب ال تتم إال بصلة وقوعها يف االستفهام واجلزاء، وم: اخلرب فال جيب أن تعرب، لعلل منها
ومن هذه األمساء أين، وكيف، ومضارعتها حلروف . فإمنا متامها صلتها، واإلعراب بأواخر األمساء

االستفهام واجلزاء قد وضحت لك، وحتريك آخرها؛ اللتقاء الساكنني، حركت بالفتح للياء اليت قبل 
 آخرها فإمنا أجراها جمرى الغايات؛ إذ كانت فأما من ضم. حيث يف قول من فتح: فكذلك. أواخرها

وكل مبين مسكن آخره إن ويل حرفاً متحركاً؛ . غاية، وتفسري هذا يف موضعه من هذا الباب إن شاء اهللا
ألن احلركات إمنا هي يف األصل لإلعراب، فإن سكن ما قبل آخره فال بد من حتريك آخره؛ لئال يلتقي 

ا ضارع منها املتمكنة، أو جعل يف موضع لعلة مبرتلة غري املتمكنة، وقد فهذه حال املبنية إال م. ساكنان
  .ذكرناه يف الكتاب وسنعيده يف هذا الباب، ألنه موضعه

وإمنا بين؛ ألنه اسم ال خيص يوماً . مضى أمس مبا فيه، ولقيتك أمس يا فىت: تقول. ومن املبنيات أمس
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ت هذا أمس يا فىت إمنا تعين اليوم الذي يلي يومك، فعل: وذلك أنك إذا قلت. بعينه، وقد ضارع احلروف
فإذا انتقلت عن يومك انتقل اسم أمس عن ذلك اليوم؛ فإمنا هي مبرتلة من اليت البتداء الغاية فيما وقعت 

وحيث زيد . عليه، وتنتقل من شيٍء إىل شيٍء، وليس حد األمساء إال لزوم ما وضعت عالماٍت عليه
وإمنا . امليم، والسني: فأما كسر آخر أمس فاللتقاء الساكنني. حيث منتقل معهفحيث انتقل زيد ف. جالس

وهو أنه إذا كان الساكن الذي حتركه يف الفعل كسرته؛ ألنك لو فتحته : كان احلد الكسر ملا أذكره لك
ن اللتبس بالفعل املنصوب، ولو ضممته اللتبس بالفعل املرفوع، فإذا كسرته علم أنه عارض يف الفعل؛ أل

وإن كان الساكن الذي حتركه يف اسم كسرته؛ ألنك لو فتحته اللتبس باملنصوب . الكسر ليس من إعرابه
غري املنصرف، وإن ضممت التبس باملرفوع غري املنصرف، فكسرته لئال يلتبس باملخفوض؛ إذ كان 

  .املخفوض املعرب يلحقه التنوين ال حمالة؛ فلذلك كان الكسر الالزم اللتقاء الساكنني

فأما الغايات فمصروفة عن وجهها؛ وذلك أا مما تقديره اإلضافة؛ ألن اإلضافة تعرفها وحتقق أوقاا، فإذا 
حذفت منها، وتركت نياا فيها، كانت خمالفة للباب معرفةً بغري إضافة، فصرفت عن وجوهها، وكان 

ضم، وكان ذلك دليالً على فلما عن مواضعها ألزمت ال. حملها من الكالم أن يكون نصباً أو خفضاً
جئت قبلك، : حتويلها، وأن موضعها معرفة وإن كانت نكرةً أو مضافةً، لزمها اإلعراب وذلك قولك

فإن أردت قبل ما تعلم . وبعدك، ومن قبلك، ومن بعدك، وجئت قبالً وبعداً، كما تقول أوالً وآخراً
والذين من : "قال اهللا عز وجل. دجئت قبل وبعد، وجئت من قبل ومن بع: فحذفت املضاف إليه قلت

وكذلك جئت من علو، وصب عليهم من فوق، ومن حتت يا " ومن بعد أن أظفركم عليهم"و " قبلهم
  .وكذلك من دون يا فىت. فىت إذا أردت املعرفة

فهي غاية، ". سنستدرجهم من حيث ال يعلمون"والقراءة املختارة . وحيث فيمن ضم وهي اللغة الفاشية
وإمنا حق هذا وبابه للظروف من الزمان، وحيث ظرف . ها ما وقعت عليه من االبتداء واخلربوالذي يعرف
ولو أفردت حيث مل يصح . ولكن ظروف الزمان دالئل على األفعال، واألفعال توضح معانيها. من املكان

ارعتها، فأضفتها إىل الفعل والفاعل، واىل االبتداء واخلرب؛ كما تفعل بظروف الزمان؛ ملض. معناها
قمت : قمت حيث قمت، وقمت حيث زيد قائم؛ كما تقول: ومشاركتها إياها باإلام؛ فلذلك تقول

  .يوم قام زيد، وحني زيد أمري، والغايات كلها مبرتلة ما ذكرناه

    

جئت : تقول. وأما ظروف الزمان فإمنا كانت بالفعل أوىل؛ ألا إمنا بنيت ملا مضى منه، وملا مل يأت
سأجيء وسأذهب، علم أنه فيما يستقبل من : ، فيعلم أن هذا فيما مضى من الدهر، وإذا قلتوذهبت

والزمان . كزيد، وعمرو: الدهر، وليس للمكان ما يقع هذا املوضع؛ ألنه ثابت ال يزول، ومرئي مميز
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ف فيه، أو الذي فعل فيه، أو عر: فمعناه. هذا يوم زيد: فإذا قلت. إمنا هو مضي الليل والنهار: كالفعل
هذا يوم خيرج زيد، فقد أضفته إىل هذه اجلملة، فاتصل : فإذا قلت. حدث له فيه حادث، أو حدث به

هذا : هذا يوم خيرج زيد: وهو معرفة؛ ألن قولك. بالفعل ملا فيه من شبهه، وأتبعه الفاعل؛ ألنه ال خيلو منه
واتصل باالبتداء واخلرب، . م من النطقهذا يوم منعه": هذا يوم ال ينطقون"يوم خروج زيد يف املعىن، و

وإذا ال يقع . وإذ يقع بعدها الفعل والفاعل، واالبتداء واخلرب. والفعل والفاعل؛ كما يكون ذلك يف إذ
. أتيتك إذ زيد أمري، وأتيتك إذ جاء زيد: وكنت يف إذ تقول. آتك إذا جاء زيد: بعدها إال الفعل، حنو

فأما امتناع االبتداء واخلرب .  االبتداء واخلرب كالفعل والفاعل؛ ألما مجلتانفأما جواز الوجهني يف إذ؛ فألن
أال تراها حتتاج إىل اجلواب؛ كما حتتاج . من إذا فألن إذا يف معىن اجلزاء، واجلزاء ال يكون إال بالفعل

فأكرمك : أكرمك إذا جئتين: إذا جاء زيد فأعطه، وإذا جئتين أكرمتك فإن قلت: تقول. حروف اجلزاء
فكل ما كان من أمساء الزمان يف . أكرمك إذا جئتين: يف موضع اجلواب؛ كما تقول يف حروف اجلزاء

وما كان يف معىن إذا وهو . معىن إذ فهو مضاف إىل ما يضاف إليه إذ من االبتداء واخلرب، والفعل والفاعل
. زيد أمري، وأتيتك يوم قام زيدجئتك يوم : تقول. الذي مل يأت فال يضاف إال إىل الفعل إذا كان كذلك

هذا : "قال اهللا عز وجل. يوم زيد أمري ملا ذكرت لك: أتيتك يوم يقوم زيد، وال جيوز: وتقول يف املستقبل
  ".هذا يوم ال ينطقون: "وقال". يوم ينفع الصادقني صدقهم

جئتك فإذا زيد، : لك قولكفأما إذا اليت تقع للمفاجأة فهي اليت تسد مسد اخلرب، واالسم بعدها مبتدأ وذ
جئت، ففاجأين زيد، وكلمتك، ففاجأين أخوك، وهذه تغين عن الفاء، : وتأويل هذا. وكلمتك فإذا أخوك

وإن : "قال اهللا عز وجل. فأنا أفرح: إن تأتين إذا أنا أفرح على حد قولك: وتكون جواباً للجزاء؛ حنو
إن : وقوله. يقنطوا: يف موضع" إذا هم يقنطون: "فقوله" تصبهم سيئةٌ مبا قدمت أيديهم إذا هم يقنطون

سواٌء عليكم أدعومتوهم أم : "تأتين فلك درهم يف موضع إن تأتين أعطك درمها؛ كما أن قوله عز وجل
 فإمنا أحلقها - وهو أجود القولني -فمن جعل حيث مضمومة . أم صمتم: يف موضع" أنتم صامتون

ومن فتح فللياء اليت . ل يا فىت، وابدأ ذا أول يا فىت، وحنوهمن قبل، ومن بعد، ومن ع: بالغايات؛ حنو
يا زيد وما أشبهه يف النداء، فقد مضت العلة فيه يف : فأما قوهلم. قبل آخره، وأنه ظرف مبرتلة أين، وكيف

وباب حذام، وتراك، وحالق، وبداد، . موضعها، واملبنيات كثرية، وفيما ذكرنا دليلٌ على ما تركنا
  . ذكرناه فيما جيري وما ال جيريونزال، قد

صه، ومه، وإيه، وإيها، ومهالً يا فىت، وما : فأما ما كان من سوى ذلك يف معىن الفعل املأمور به؛ حنو
أما صه، ومه، وقد اليت مبعىن حسب، فمبنيات على السكون حلركة ما قبل : أشبه ذلك فنحن ذاكروه
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 فحركت اهلاء اللتقاء الساكنني، وترك التنوين؛ ألن وأما إيه يا فىت. أواخرها، وأا يف معىن افعل
  : قال الشاعر. األصوات إذا كانت معرفة مل تنون

  وما بال تكليم الرسوم البالقع  وقفنا فقلنا إيه عن أم سالٍم

قال . إذا أغريته: إذا أمرته بالكف، وويها: إيهاً يا فىت: إيٍه يا فىت؛ كما يقول: ولو جعله نكرة لقال
  : عرالشا

  حاموا على مجدكم واكفوا من اتكال  فداء لكم أمي وما ولدت ويهاً

  .غاق يا فىت، فإن جعلته نكرة نونت، وكذلك ما كان مثله: قال الغراب: وكذلك قوهلم

االسم الذي تلحقه صوتاً أعجمياًباب هذا   

عمروية وحمدوية، وما أشبهه، واالختالف في هيهات، وذية، وذيت، وكية، : نحو
  كيت و

    

اعلم أن االسم األعجمي الذي يلحق الصدر جمراه جمرى األصوات، فحقه أن يكون مكسوراً بغري تنوين 
إيه يا فىت يف : فإن جعلته نكرة نونته على لفظه؛ كما تفعل ذلك باألصوات، حنو قولك. ما كان معرفةً

أنه قال : وتأويل ترك التنوين فيه. ةغاق، وغاٍق يف النكر: املعرفة، وإيٍه، إذا أردت النكرة، وقال الغراب
فأما الصدر فال يكون إال مفتوحاً؛ . الشيء الذي كنت تعرفه به؛ والنكرة إمنا هو قال صوتاً هذا مثاله

وذلك . محدة، وما أشبهها: حضرموت يا فىت، ومخسة عشر، وما يفتح قبل هاء التأنيث؛ حنو: كقولك
  : قال الشاعرعمروية، ومحدوية؛ كما : االسم ما كان حنو

 ال تبكي وال تشتاق مالك  يا عمرويه انطلق الرفاق

وزعم سيبويه مع التفسري الذي فسرناه أن العرب إذا ضمت عربياً إىل عريب مما يلزمه البناء ألزمته أخف 
يا ابن "مخسة عشر يا فىت، وهو جاري بيت يا فىت، ولقيته كفة كفة، و: احلركات، وهي الفتحة، فقالوا

فأما . وإذا بنوا أعجمياً مع ما قبله حطوه عن ذلك، فألزموه الكسر،وهذا مطرد يف كالمهم"  تأخذأم ال
فمنهم من جيعلها . يف البعد، وهي ظرف غري متمكن؛ إلامها، وألا مبرتلة األصوات: هيهات فتأويلها
ه هيهاه وترك فمن قال ذلك فالوقف عند" هيهات هيهات ملا توعدون: "علقاة فيقول: واحدا كقولك

وإذا وقف على هذا " هيهات هيهات ملا توعدون: "ومنهم من جيعلها مجعاً كبيضات فيقول. التنوين للبناء
ومن جعلها نكرة يف . القول وقف بالتاء، والكسرة إذا أردت اجلمع للبناء كالفتحة إذا أردت الواحد
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؛ ألن التنوين يف تاء اجلمع يف موضع بل نون وهي معرفة: وقال قوم. هيهاٍت يا فىت: اجلميع نون فقال
والدليل على ذلك أن معناه يف البعد كمعناه، فلو جاز أن تنكره وهو مجع جلاز : قال. النون من مسلمني

  : وينشد هذا البيت على وجهني، قال. أن تنكره وهو واحد، وهذا قول قوي

 عقلي ومولدي حجرا أدرك  ها أنذا آمل الحياة وقد

 هيهات هيهات طال ذا عمرا  ،هل سمعت به؟أبا امرئ القيس

  .بعض يفتح وبعض يكسر

فأما ذيت وذيت، وذية فإمنا هي كنايات عن اخلرب؛ كما يكىن عن االسم املعروف بفالن، وعن العدد بأن 
ومل يوضع على اإلفراد؛ فلذلك بنيت، والتاء متحركة بالفتح؛ اللتقاء الساكنني من . كذا وكذا: يقول

لقيته : وكل امسني أزيال فحكمهما إذا بنيا كذلك؛ حنو. خر أين، وكيف، وما أشبه ذلكحيث حركت آ
كفةً : وذلك أن معىن كفة كفة. فقد جتوز فيهما اإلضافة وترك البناء للمعىن. كفة كفة، وبيت بيت

وكذلك هو جاري بيت بيٍت . لقيته كفة كفٍة يا فىت: فيجوز أن تقول. قابلت صفحة صفحة: لكفة، أي
فأما شغر بغر فامسان ليس . فعلى ما ذكرت لك تصلح اإلضافة، ومتتنع. بيته إىل بييت: ا فىت؛ ألن املعىني

وفيما ذكرت لك من . يف أحدمها معىن اإلضافة إىل اآلخر؛ فلذلك مل يكن فيهما وفيما أشبههما إال البناء
  .املبنيات ما يدل على مجيعها إن شاء اهللا

مخارجهااألسماء واختالف باب هذا   

حجر، وجبل، وكل ما : فمنها ما يقع للفصل غري مشتق، وذلك حنو: اعلم أن األمساء تقع على ضروب
ومن األمساء ما يكون . كان مثل هذا فهذا سبيله، وهو نكرة ال يعرف باالسم منه إال أنه واحد من جنس

صغري، والعاقل، واألمحق، فهذه الطويل، والقصري، وال: فأما النعت فمثل. مشتقاً نعتاً، ومشتقاً غري نعت
فكل . املعروف بأنه طال: املعروف بأنه جيهل، والطويل: ألن معىن اجلاهل: كلها نعوت جارية على أفعاهلا

  .ما كان من هذا فعالً له أو فعالً فيه فقد صار حلية له

    

رجل : يقال. خالف يف هيئتهحنيفة؛ وإمنا اشتقاقه من احلنيف، وأصله امل: واألمساء املشتقة غري النعوت مثل
ولو كان على الفعل فكان من حتنف لكان . خمالف خلطأ األديان: أحنف ملا يف رجليه، ودين حنيف، أي

كما أن عيالن من العيلة، . مضر اللنب، إذا محض: وكذلك مضر إمنا هو مشتق من قولك. الفاعل متحنفاً
ملبهمة، وهي اليت تقع لإلشارة، وال ختص شيئاً ومن األمساء ا. وقحطان من القحط، وليست على أفعاهلا
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ومن السماء األعالم، وإمنا هي ألقاب حمدثة؛ . هذا، وهذاك، وأولئك، وهؤالء وحنوه: دون شيٍء، وهي
اهلاء يف به، والواو يف : ومن األمساء املضمرة، وهي اليت ال تكون إال بعد ذكر، حنو. زيد، وعمرو: حنو

فإن قلت جسم فهو . شيء؛ ألنه مبهم يف األشياء كلها: نكر األمساء قول القائلفأ. فعلوا، واأللف يف فعال
نكرة، وهو أخص من شيٍء؛ كما أن حيواناً أخص من جسم، وإنساناً أخص من حيوان، ورجالً أخص 

زيد وعبد اهللا فإن أشكل زيد من زيد : ما وضع على شيٍء دون ما كان مثله، حنو: واملعرفة. من إنسان
  .وقد ذكرنا هذا مفسراً يف باب املعرفة والنكرة. هما الصلةفرقت بين

مخارج األفعالباب هذا   

  واختالف أحوالها وهي عشرة أنحاء 

قام زيد، وجلس عمرو، وتكلم : الفعل احلقيقي الذي ال يتعدى الفاعل إىل مفعوله، وهو قولك: فمنها
 يتعد فهو متعد إىل اسم الزمان، واسم وكل فعل تعدى أو مل. فكل هذا وما كان مثله غري متعد. خالد

قام عبد اهللا ضاحكاً يوم اجلمعة عندك قياماً حسناً؛ وذلك أن فيه : املكان واملصدر، واحلال، وذلك قولك
أحدث قياماً، وتعلم أن ذلك فيما مضى من : قام زيد مبرتلة قولك: فقولك. دليالً على هذه األشياء

قام عبد اهللا ابتغاء اخلري، فجئت بالعلة : وكذلك إن قلت. كان على هيئةالدهر، وأن للحدث مكاناً، وأنه 
وكل ما كان فعله على فعل فغري متعد؛ ألنه النتقال الفاعل إىل حال عن حال؛ فال . اليت هلا وقع القيام

ما كان كرمياً ولقد كرم، وما كان : والتقدير. كرم زيد، وشرف عبد اهللا: معىن للتعدي؛ وذلك قولك
وحنو آخر ال يتعدى الفعل فيه الفاعل، وهو للفاعل على وجه . ريفاً وقد شرف، فهذا حنو من الفعلش

سقط احلائط، وطال عبد اهللا، وأنت تعلم أما مل يفعال على : أحدمها: ويقع على ضربني. االستعارة
: ذلك قولكو. والضرب الثاين الذي يسميه النحويون فعل املطاوعة. فهذا ضرب. احلقيقة شيئاً

كسرفانكسر، وشويته فانشوى، وقطعته فانقطع، وإمنا هذا ما أشبهه على أنك بلغت فيه ما أردت، 
ومن األفعال ما يتعدى الفاعل إىل مفعول واحد وفعله واصل . وانتهيت منه إىل ما أحببت؛ ال أن له فعالً

ت، والظروف، فال ميتنع منها فأما املصدر، واحلاال. ضربت زيدا، وكسرت الشيء يا فىت: مؤثر كقولك
ذكرت زيدا، وشتمت عمرا، : ومن هذه املتعدية إىل مفعول ما يكون غري واصل، حنو. فعلٌ البتة

  .فهذا نوع آخر. وأضحكت خالدا

    

أعطيت زيدا درمها، : وذلك قولك. ومن األفعال ما يتعدى إىل مفعولني ولك أن تقتصر على أحدمها
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ومنها ما يتعدى إىل مفعولني وليس لك أن تقتصر على أحدمها . يدا جبةوكسوت زيدا ثوبا، وألبست ز
والفصل بني . ظننت زيدا أخاك، وحسبت زيدا ذا احلفاظ، وخلت عبد اهللا يقوم يف حاجتك: وذلك حنو

أعطيت زيدا، فتخرب أنه كان منك عطاٌء، : تقول. هذا واألول أن األول فعل حقيقي يقع مفعواله خمتلفني
ظننت زيدا فال يستقيم؛ ألن الشك إمنا وقع يف املفعول : فأما قولك.  تذكره بعد ذكرتهوإن شئت أن

فهذا من غري . امت: زيد منطلق يف طين، إال أن تريد بظننت: فالثاين خرب عن األول، والتقدير. الثاين
: ز وجلفهو من باب ما يتعدى إىل مفعول؛ كما قال ع. عرفت: إذا أردت بعلمت: هذا الباب، وكذلك

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم يف : "وكذلك. ال تعرفوم اهللا يعرفهم: إمنا هو" ال تعلموم اهللا يعلمهم"
ومن هذه األفعال ما يتعدى إىل ثالثة مفعولني، وهو من باب الفعل املتعدي إىل مفعولني، ". السبت

أعلم اهللا زيدا : غريه أعلمه، فيقولولكنك جعلت الفاعل يف ذلك الفعل مفعوالً بأنه كان يعلم، فجعل 
ومنها ما يتعدى إىل . فما كان من هذا فهذا سبيله. عمرا خري الناس، ونبأتك عبد اهللا صاحب ذلك

مفعول واسم الفاعل واملفعول فيه لشيٍء واحد، وليست أفعاالً حقيقية، ولكنها يف وزن األفعال، ودخلت 
كان زيد أخاك، : وذلك قولك.  ظننت إمنا مها ابتداٌء وخربملعاٍن على االبتداء واخلرب؛ كما أن مفعويل

  .وكذلك ليس، ومازال، ومادام، فهذه مثانية أفعال متصرفة. وأمسى عبد اهللا ظريفاً يا فىت

وكذلك كل شيٍء دخله . ومنها فعل التعجب وهو غري متصرف؛ ألنه وقع ملعىن، فمىت صرف زال املعىن
ما أحسن زيدا؛ وما أظرف : لزم ذلك اللفظ لذلك املعىن، وهو قولكمعىن من غري أصله على لفظ فهو ي

  .وقد مضى تفسريه يف بابه وهو فعل صحيح. أخاك

فأما ما أشبه الفعل فدل . ما أجري جمرى الفعل وليس بفعل، ولكنه يشبه الفعل بلفظ، أو معىن: والعاشر
ليس زيد منطلقا، وما :  منطلقا؛ ألن املعىنما زيد: تقول. على معناه مثل داللته ف ما النافية، وما أشبهها

  .وقد ذكرنا احلجج يف باا. أشبهه يف اللفظ، ودخل على االبتداء واخلرب دخول كان، وإن وأخواما

الصلة والموصول في مسائلهباب هذا   

  فأما أصوله فقد ذكرناها 

    

رأيت الذي اللذان أبوامها : قلتفإن . ف الذي مرئي، وأبوه منطلق صلته. رأيت الذي أبوه منطلق: تقول
. ومها ابتداٌء ال خرب له. أبوامها منطلقان صلة للذين، واللذان يف صلة الذي: مل جيز؛ ألن قولك. منطلقان

رأيت الذي اللذان أبوامها منطلقان يف الدار، مل جيز أيضاً وإن كنت قد جئت : فإن قلت. فلم تتم الصلة
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رأيت الذي اللذان أبوامها منطلقان يف داره أو عنده : فإن قلت. ع إليهخبرب؛ أنه ليس يف صلة الذي ما يرج
رأيت الذي : فإن قلت. رأيت الذي أخواك عنده: أو ما أشبه ذلك، فقد صحت املسألة، وصار التقدير

رأيت : اللذان أبوامها منطلقان إليه مل جيز، ألن منطلقان خرب األبوين، وإليه متصل مبنطلقني، فكأنك قلت
رأيت اللذين الذي قاما إليه، فهو غري : فإن قلت. فعلى هذا فقس. فهذا ابتداٌء ال خرب له.  أخواهالذي

. رأيت اللذين الذي قاما إليه أخوك: وتصحيح املسألة. الذي قاما إليه ابتداٌء ال خرب له: جائز؛ ألن قولك

الذي، فتمت صلة اللذين، وصح فترجع األلف يف قاما إىل اللذين واهلاء يف إليه إىل الذي، وأخوك خرب 
ظننت الذي اليت تكرمه يضرا، مل جيز، وإن متت الصلة؛ ألن اليت ابتداٌء وتكرمه : ولو قلت. الكالم

. فقد مت الذي بصلته؛ وإمنا فسد الكالم؛ ألنك مل تأت مبفعول ظننت الثاين. صلتها، ويضرا خرب االبتداء

ضرب اللذان القائمان إىل زيد أخوامها الذي : وتقول. المأخاك أو ما أشبهه صح الك: فإن أتيت فقلت
رأيت الراكب الشامته : وتقول. فتجعل الذي منصوبا، وإن جعلته مرفوعا نصبت اللذين. املكرمه عبد اهللا

مررت بالدار اهلادمها : وتقول. رأيت الرجل الذي ركب الرجل الذي شتمته فرسك: والتقدير. فرسك
: وتقول. اهلادمها يف معىن اليت هدمها الرجل الذي أصلح داره عبد اهللا: فقولك. املصلح داره عبد اهللا

رأيت الرجل الذي محل الرجل الذي أطعمه طعامك : أردت. رأيت احلامل املطعمه طعامك غالمك
وافق ضربك : ولو قلت. غالمك، فغالمك هو احلامل، واهلاء يف املطعمه ترجع إىل األلف والالم األوىل

أن ضربك، : رفعت الضرب بأنه املوافق غالمك، وضربك تقديره. ك غالمك، كان جيداًصاحبك أخو
وإمنا حيتاج املصدر إىل الصلة إذا كان يف معىن . فهذا جيد. وصاحبك هو الفاعل، وأخوك نعت أو بدل

 أعجبين: فإذا قلت. ضربت ضرباً، فليس املصدر مما حيتاج إىل الصلة: فأما إذا قلت. أن فعل أو يفعل

أن : ضرب زيٍد عمرو فمعناه: أعجبين أن ضرب زيد عمرا وكذلك إن قلت: ضرب زيٍد عمرا، فمعناه
أن : قيام القائم إليه زيد معجب الشارب ماءه اآلكل طعامك، صار معناه: وإن قلت. ضرب زيدا عمرو

 حذاء أعجب حسن: وتقول. قام الذي قام إليه زيد معجب الذي شرب ماءه الرجل الذي أكل طعامك
  .البسا نعل أخيك: نعلك حذاؤها البس نعل أخيك، وإن شئت قلت

وهذه مسائل يسرية صدرنا ا لتكون سلماً إىل ما نذكره بعدها إن شاء اهللا من مسائل طويلة أو قصرية 
. أعجب املدخل السجن املدخله الضارب الشامت املكرم أخاه عبد اهللا زيدا: تقول. معماة االستخراج

 زيدا املدخل السجن املدخله الرجل الذي ضرب الرجل الذي شتم الرجل الذي أكرم أعجب: أردت
أخاه عبد اهللا إن شئت نصبت عبد اهللا بأنه األخ فبينته به، وإن شئت جعلته بدالً، وأبدلته من بعض 
 تبدله املنصوبات اليت مل تذكر أمساءها إذا كان إىل جانبه من الصلة، فإن فصلت بني ما يف الصلة وبني ما

منها مل جيز، ألنك إذا أبدلت شيئاً مما يف الصلة أو نعت به ما يف الصلة صار يف الصلة، وال تفرق بني 
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رأيت الذي ضرب أخاك خياطب زيدا عمرا، فجعلت عمرا : أو قلت. الصلة واملوصول؛ ألنه اسم واحد
فإن جعلت .  علمت مل جيزبدالً من األخ، وخياطب حاالً للذي أو مفعوالً ثانياً لرأيت وهي يف معىن

  .خياطب زيدا حاالً ألخيك دخل يف الصلة، فأبدلت عمرا فهو جيد حينئذ؛ ألنه كله يف الصلة

    

فوصلت ما وهي يف معىن الذي بإن، وما عملت فيه ألن إن . سر ما إن زيداً حيبه من هند جاريته: وتقول
وآتيناه من الكنوز ما : قال اهللا عز وجل. وااإمنا دخلت على االبتداء واخلرب، واملعىن كذلك، وكذلك أخ

جاءين الذي كأن زيدا أخوه، ورأيت الذي ليته : وتقول على هذا. إن مفاحته لتنوء بالعصبة أويل القوة
فإن . الذي إن تأته يأتك زيد، ورأيت الذي من يأته يكرمه: تقول. عندنا وكذلك كل شيٍء يكون مجلة

رأيت الذي زيد : فكأنك قلت. جتعل من يف موضع الذي. ه جازرأيت الذي من يأتيه يكرم: قلت
فمنكم من يبخل ومن يبخل : "فأما قول اهللا عز وجل. يكرمه: يأتيه، وخربها: يكرمه؛ ألن من صلتها

فأما الثانية . فإن من األوىل يف معىن الذي، وال يكون الفعل بعدها إال مرفوعاً" فإمنا يبخل عن نفسه
اء، ولو رفع رافع على معىن الذي كان جيداً؛ ألن تصيريها على معىن الذي ال خيرجها فوجهها اجلزم باجلز

فلوال أن الدرهم جيب باإلتيان مل جيز دخول . الذي يأتيك فله درهم: أال ترى أنك تقول. من اجلزاء
هلم بالليل الذين ينفقون أموا: "وقال اهللا عز وجل.زيد فله درهم، وعبد اهللا فمنطلق: الفاء؛ كما ال جيوز

الذي : فإذا قلت. فقد علمت أن األجر إمنا وجب باإلنفاق". والنهار سراً وعالنيةً فلهم أجرهم عند رم
فإذا كانت يف معىن اجلزاء جاز أن تفرد هلا وأنت تريد . يأتيك له درهم مل جتعل الدرهم له باإلتيان

فهذا لكل من فعل، ". لصدق وصدق بهوالذي جاء با: "اجلماعة؛ كما يكون من وما، قال اهللا عز وجل
  .فهذه أصول، ونرجع إىل املسائل إن شاء اهللا". فأولئك هم املتقون: "ولذلك قال

أن أحببت أن اشتهى زيد طعام : حمبتك شهوة زيد طعام عبد اهللا وافقت أخاك، أردت يف ذلك: تقول
 إىل املعجبه ضرب أخيه أخاك زيداً، أعجبت إرادتك قيام زيد: ولو قلت. عبد اهللا وافقت هذه احملبة أخاك

فاألمساء املوصولة املصادر . كان زيد مفعوالً بأعجبت، والكالم ماٍض على ما كان عليه مما شرحت لك
أن فعلت، واأللف والالم إذا كانت يف معىن الذي، واليت، ومن، وما، وأي يف اخلرب، : إذا كانت يف معىن

هذا ضارب زيدا فليس قول من يقول من : ن من النكرات؛ حنوفأما ما كا. وأىل اليت يف معىن الذين
: فتقول. يتقدم زيد فيه ويتأخر. النحويني إن زيدا من صلة الضارب بشيٍء؛ ألن ضارباً يف معىن يضرب

فإمنا الصلة واملوصول كاسم واحد ال يتقدم بعضه بعضا، فهذا . هذا زيدا ضارب، زيدا عبد اهللا شامتٌ
  . ال جيوز يف القياس غريهالقول الصحيح الذي

واعلم أن الصلة موضحة لالسم؛ فلذلك كانت يف هذه األمساء املبهمة، وما شاكلها يف املعىن؛ أال ترى 
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مررت بالذي قام، أو : جاءين الذي، أو مررت بالذي مل يدللك ذلك على شيٍء حىت تقول: أنك لو قلت
. هذا وما أشبهه وضعت اليد عليه:  فإذا قلت.مررت بالذي من حاله كذا وكذا، أو بالذي أبوه منطلق

أريد قيامك، وكذلك : أريد أن تقوم يا فىت، فتقوم من صلة أن حىت مت مصدراً، فصار املعىن: فإذا قلت
: قال اهللا عز وجل. يسرين قيامك: تقوم من صلة أن حىت مت مصدرا، فصار املعىن. يسرين أن تقوم يا فىت

. وكذلك أن الثقيلة. فهذا على ما وصفت لك" أن تصوموا خري لكمو"، و "وأن يستعففن خري هلن"

وكذلك ما بصلتها تكون . بلغين انطالقكم: بلغين أنكم منطلقون، أي: تقول. تكون مع صلتها مصدراً
أنا مقيم ما أقمت، وجالس ما : فأما قوهلم. سرين صنيعك: سرين ما صنعت، أي: تقول. مصدراً

. آتيك مقدم احلاج، وأتيتك إمرة فالن: ا من املصدر؛ أال ترى أنك تقولجلست، فهو هذا الذي ذكرن

أقيم وقت : أقيم ما أقمت، فإمنا تقديره: فإذا قلت. وقت إمرة فالن، ووقت قدوم احلاج: إمنا تريد
  .مقامك، ومقدار مقامك

    

جاءين الذي : ولو قلت. واعلم أنك إذا أدخلت شيئاً يف الصلة، فنعته وفعله والبدل منه داخالت يف الصلة
ضرب عبد اهللا زيدا الظريف يوم اجلمعة قائماً يف داره لكان هذا أمجع يف صلة الذي، ويعلق ا اهلاء اليت 

. فعلى هذا جتري هذه األشياء. داره، ودخل الظريف يف الصلة؛ ألنه نعت لزيد وهو يف الصلة: يف قولك

رأيت الرجل الذي : فهذه املسألة صحيحة، وتأويلها. اهللارأيت املكرمه املطعمه املعطيه درمها عبد : تقول
فعبد اهللا هو املعطي، واملعطي هو املكرم، . أطعمه الرجل الذي أكرمه الرجل الذي أعطاه درمها عبد اهللا

رأيت املطعمه أو بعد عبد اهللا، جاز، فإن جعلته بني : طعاماً طيباً عند قولك: ولو قلت.واملكرم هو املطعم
رأيت املعطي أخاك الشامته، : ولو قلت. ذا وبني صلته مل جيز أن تفصل بني الصلة واملوصولشيٍء من ه

درمها زيد مل جيز؛ ألنك فصلت بني زيد وبني شامته، وقلت درمها بعد الشامته، ففصلت بالشامته بينه وبني 
للمعطى، أو جعلت ولكن لو رأيت املعطي أخاك درمها الشامته زيد، إذا نصبت الشامته بالنعت . املعطي

فإن أردت أن ترفع الشامت ألنه املعطي مل يكن بد من . رأيت من رؤية القلب، فجعلت الشامته مفعوالً ثانياً
رأيت املعطي أخاك درمها الشامته أخوه، : فتقول. أن جتعل فيه كناية ترجع إىل األلف والالم يف املعطي

رأيت الضارب زيدا أخوه، فإمنا رأيت : صري مبرتلة قولكجتعل اهلاء من أخيه ترجع إىل األلف والالم، فت
رجالً ضرب أخوه زيدا ولن ترى أنت الضارب؛ ألن الضارب هو األخ، وإمنا رأيت واحداً الضارب زيدا 

رأيت الذي أعطى : رأيت املعطي أخاك درمها الرجل الذي شتمه أخوه؛ ألن املعىن: فعلى هذا قلت. أخوه
رأيت الذي اللذان اليت قامت إليهما عنده أخواك، فهذا : وتقول. اك درمهاالرجل الذي شتمه أخوه أخ

اللذان مبتدأ يف صلة الذي، واليت مبتدأه يف صلة اللذين، وقامت إليهما صلة اليت، : كالم جيد؛ ألن قولك
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فتمت صلة . أخواك خرب اللذين: وعنده خرب اليت وقولك: وعنده ظرف داخل يف الصلة وحقه أن يقال
جاءين الذي اليت اللتان اللذان الذي حيبهما : ولو قلت. رأيت الذي أخواه قائمان: لذي فصار تقدير هذاا

فكل ما زدت من . عندمها يف دارمها عنده جاريتك كان جيداً؛ ألن الكالم الذي يف صلة الذي األخري
  .هذا فهذا قياسه

ما حرفان، .  إليهاواعلم أن أن اخلفيفة إذا وصلت بفعل مل يكن يف الفعل راجعوكذلك أن الثقيلة؛ أل
وإمنا يستحق الواحد منهما أن يكون امساً مبا بعده، والذي، ومن، وأي أمساٌء، فال بد يف . وليسا بامسني

أيهم يأتيك تضربه، : وتقول. جاءين اللذان يف الدار، فيعرف: صالا مما يرجع إليها؛ أال ترى أنك تقول
  .وأيهم يأتيك فاضرب

عند سيبويه إذا كانت والفعل مصدراً مبرتلة أن واألخفش يراها مبرتلة الذي مصدراً كانت أو غري وما 
أن تأتيين خري لك، فليس يف تأتيين ذكر : وتقول. وسنشرح ما ذكرنا شرحاً بيناً شافياً إن شاء اهللا. مصدر

رأيت الذي : و اسم حىت تقولرأيت الذي تقوم مل جيز؛ ألنك مل تردد إىل الذي شيئاً وه: ولو قلت. ألن
جاءين من إنك منطلق مل جيز حىت : ولو قلت. بلغين أنك منطلق مل تردد إىل أن شيئا: ولو قلت. تقوم إليه

  .فهذا أمر احلروف، وهذه صفات األمساء. إنك منطلق إليه أو عنده: تقول

أعجبين : إذا قلت: ان يقولفأما اختالف األخفش وسيبويه يف ما إذا كانت والفعل مصدراً فإن سيبويه ك
: أعجبين ما ضربت زيدا؛ كما تقول: فعلى هذا يلزمه. أعجبين أن قمت: ما صنعت فهو مبرتلة قولك

: ما صنعته؛ كما تقول: أعجبين ما صنعت، أي: واألخفش يقول. أعجبين أن ضربت زيدا، وكان يقوله

، وقد خلط، فأجاز مثله، والقياس أعجبين ما قمت؛ ألنه ال يتعدى: أعجبين الذي صنعته، وال جييز
فإن أردت ب ما معىن الذي، فذاك ما ليس فيه كالم؛ ألنه الباب واألكثر، وهو . والصواب قول سيبويه

  .األصل، وإمنا خروجها إىل املصدر فرع

ما جرى مجرى الفعل وليس بفعل وال مصدرباب هذا   

    

 كانت يف مواضعها؛ وال جيوز فيها التقدمي ولكنها أمساٌء وضعت للفعل تدل عليه، فأجريت جمراه ما
والتأخري؛ ألا ال تصرف تصرف الفعل؛ كما مل تصرف إن تصرف الفعل، فألزمت موضعاً واحداً، 

وراءك وإليك، إذا : اسكت، واكفف، فليس مبتعد، وكذلك: صه ومه، فهذا إمنا معناه: وذلك قولك
ومنها ما يتعدى وهو . ا كان من هذا القبيل فهو غري متعدحذرته شيئاً مقبالً عليه، وأمرته أن يتأخر، فم

هات زيدا فهذه اللغة : هلم زيدا، إذا أردت: وكذلك. عليك زيدا، ودونك زيدا، إذا أغريته: قولك
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يقع هلم فيها موقع ما ذكرنا من احلروف، فيكون للواحد ولالثنني واجلمع على لفٍظ واحد، : احلجازية
فأما بنو متيم فيجعلوا فعالً ". والقائلني إخوام هلم إلينا: "ال اهللا عز وجلق. كأخواا املتقدمات

: هلموا، وللنساء: هلما، وللجماعة: هلم يا رجل، ولالثنني: صحيحاً، وجيعلون اهلاء زائدة، فيقولون

تصب كتاب ، فلم ين"كتاب اهللا عليكم: "فأما قول اهللا عز وجل. املمن، واهلاء زائدة: هلممن؛ ألن املعىن
أعلم أن هذا مكتوب عليهم، فنصب كتاب اهللا " حرمت عليكم أمهاتكم: "، ولكن ملا قال"عليكم"بقوله

. كتب اهللا عليكم، وكتب عليكم: للمصدر؛ ألن هذا بدلٌ من اللفظ بالفعل؛ إذ كان األول يف معىن

: ؛ ألنه قد أعلمك بقوله"وترى اجلبال حتسبها جامدةٌ وهي متر مر السحاب صنع اهللا: "ونظري هذا قوله

الذي : "وكذلك. صنع اهللا: أن مث فعالً، فنصب ما بعده؛ ألنه قد جرى جمرى" وهي متر مر السحاب"
  : قال الشاعر". أحسن كل شيٍء خلقه

  منه وحرف الساق طي المحمل  إن يمس األرض إال منكب ما

  : وله طوى، وكذلك قولهألنه ذكر على ما يدل على أنه طيان من الطي، فكان بدالً من ق

 بكاٍر شايحت بكارها دأب  إذا رأتني سقطت أبصارها

تدأب دأب بكار؛ ألنه بدل : كلما رأتين، فقد خرب أن ذلك دأا؛ فكأنه قال: إذا رأتين معناه: ألن قوله
: قوله عز وجل- إال أن اللفظ مشتق من فعل املصدر، ولكنهما يشتبهان يف الداللة -ومثل هذا . منه

واهللا أنبتكم من األرض : "وكذلك. وبتل غليه، ولو كان على تبتل لكان تبتالً: على" وتبتل إليه تبتيال"
وقال . أنه إذا أنبتكم نبتم نباتاً: - واهللا أعلم -ولكن املعىن . لو كان على أنبت لكان إنباتاً". نباتاً

  : الشاعر

 بأن تتبعه اتباعا وليس  وخير األمر ما استقبلت منه

  .وهذا كثري جداً

 إذا أردت -ومن احلروف اليت جتري جمرى الفعل ما يكون أشد متكناً من غريه، وذلك أنك تقول للرجل 
أولين زيدا، : على زيدا، فمعناه: وتقول. أتباعد: تباعد، فقال: كأنك قلت. إيل: إليك فيقول: -تباعده 
هي مبرتلة األفعال اليت منها ما : فها قيلفإن سأل سائل عن اختال. خذ زيدا: عليك زيدا، أي: وتقول

  .يتعدى، ومنها ما ال يتعدى، ومنها ما يتعدى إىل مفعولني

فإذا . حيهل بعمر: فأجودها: حيهل فإمنا هي امسان جعال امساً واحداً، وفيه أقاويل: ومن هذه احلروف
حيهالً يا فىت، وجائز أن : وجائز أن جتعله نكرة فتقول. حيهال، فجعلت األلف لبيان احلركة: وقفت قلت
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بادر بذكره، وإمنا : قربه، وتقديره يف العربية: تثبت األلف، وجتعله معرفة، فال تنون واأللف زيادة، ومعناه
  : قال الشاعر. حي على الصالة: ومن ذلك قوهلم. هلم: حي يف معىن

 كثير تناديه وحيهلٍة يوم  وهيج القوم من داٍر فظل لهم

  : ت فيه األلفوقال فيما أثب

  أمام المطايا سيرها متقاذف  يزجون كل مطيٍة بحيهال

  .وأدخل الباء عليه؛ ألنه اسم يف موقع املصدر

ومن املصادر ويح، وويل، . ومن أمساء الفعل رويد وهلا باب تفرد به نذكره بعد هذا الباب إن شاء اهللا
 ولكن مل جيز أن يكون منها أفعال لعلة .قبوح لزيد: ويلٌ لزيد يف موضع: وويب، وإمنا هي إذا قلت

سبحان اهللا، ورحيانه، : ومنها. نتناً ودفراً: وكذلك أفةً وتفة، وإمنا هي يف موضع. مشروحة يف التصريف
  .ومعاذ اهللا، وعمرك اهللا، وقعدك اهللا يف النداء

.تفسير ما ذكرنا من هذه األسماء الموضوعةباب هذا  .  

  ألسماء موضع المصادر وما أشبهها من ا

    

أما رويد زيدا، فاسم للفعل، وليس . تربا وجندال، وما أشبه ذلك: املدعو ا من غري املصادر؛ حنو
صه، ومه، ومل يسكن : مبصدر، وبين على الفتح؛ ألنه غري متصرف كما فعلت بأخواته املبنيات، حنو

فعلت يف أين، وكيف وما أشبه آخره؛ ألن قبله حرفاً ساكناً، واخترت له الفتح للياء اليت قبله؛ كما 
  : قال الشاعر. ذلك

 ولكن ودهم متماين إلينا  رويد عليا جد ما ثدي أمهم

أرودته كان املصدر إرواداً، وتصرف تصرف مجيع املصادر، فإن حذفت الزوائد على هذه : فإن قلت
فرده وتضيفه؛ ألنه وإن نعت به قلتك ضعه وضعاً رويداً، وت. رويداً يا فىت: الشريطة صرفت رويد فقلت

: ، ورويداً زيدا؛ كما تقول"فضرب الرقاب: "رويد زيٍد؛ كما قال اهللا عز وجل: وتقول. كسائر املصادر

رويدك زيدا فإن الكاف زائدة، وإمنا زيدت للمخاطبة، وليست باسم، : فأما قولك. ضربا زيدا يف األمر
إمنا الكاف زائدة . أبصرك زيدا: فعل؟، وكقولكالنجاءك يا فىت، وأريتك زيدا ما : وإمنا هي مبرتلة قولك

: للمخاطبة، ولوال ذلك كان النجاءك حماالً؛ ألنك ال تضيف االسم وفيه األلف والالم، وقوله عز وجل

ولو كانت يف رويدك عالمةً للفاعلني . قد أوضح لك أن الكاف زائدة" أرأيتك هذا الذي كرمت علي"
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  .أرودوا: مة الفاعلني الواو؛ كقولكرويدكم؛ ألن عال: لكان خطأ إذا قلت

واعلم أن هذه األمساء ما كان منها مصدراً، أو موضوعاً موضع املصدر فإن فيه الفاعل مضمراً؛ ألنه 
فإن حذفت التوكيد . رويدك أنت وعبد اهللا زيدا، وعليك أنت وعبد اهللا أخاك: تقول. كالفعل املأمور به

: قم وعبد اهللا كان جائزاً على قبح حىت تقول: رى أنك لو قلتقبح، وإعرابه الرفع على كل حال؛ أال ت

فإن طال الكالم حسن ". اسكن أنت وزوجك اجلنة"و " فاذهب أنت وربك فقاتال"قم أنت وعبد اهللا، و
وقد مضى هذا مفسراً يف " لو شاء اهللا ما أشركنا وال آباؤنا: "حذف التوكيد؛ كما قال اهللا عز وجل

وهو . إمنا جيري على توكيد فإن مل تؤكد جاز على قبح.  بالنفس يف املرفوعوكذلك ما نعته. موضعه
رويدك أنت نفسك زيدا، وعليك أنت : وذلك قولك. قم نفسك جاز: فإن قلت. قم أنت نفسك: قولك

  .رويدك نفسك زيدا: نفسك زيدا، واحلذف جائز قبيح إذا قلت

هذه الكاف : واآلخر. املرفوع الفاعل: اأحدمه: عليك زيدا ففي عليك امسان: واعلم أنك إذا قلت
أنفسكم : وجتعل قولك: عليكم أنفسكم أمجعون زيدا، فتجعل قولك أمجعون للفاعل: تقول. املخفوضة

وإن شئت أجريتهما مجيعاً على الكاف فخفضته، وإن شئت أكدت، ورفعتهما ملا ذكرت لك . للكاف
رويد : وإن قلت.  رفعت بغري توكيد على قبحمن قبح جمرى النفس يف املرفوع إال بتوكيد، وإن شئت

  ".عليكم أنفسكم: "جعلت النفس مفعولة مبرتلة زيد؛ كما قال اهللا عز وجل. نفسك، أو رويدك

  هذا باب إياك في األمر

إياك إذا : ال تقول. اعلم أن إياك اسم املكىن عنه يف النصب؛ كما أن أنت امسه يف الرفع، ومها منفصالن
وكذلك أنت ال تقع موقع التاء وأخواا . ضربته، وضربين: يف رأيتك وأخواا؛ حنوقدرت على الكاف 

فلما كانت إياك ال . يف ضربت وضربنا، وزيد قام يا فىت، فيقع الضمري يف النية، وقد مضى القول يف هذا
؛ ألن األمر كله ال تقع إال امساً ملنصوب كانت بدالً من الفعل، دالةً عليه، ومل تقع هذه اهليئة إال يف األمر

وإياك منصوب . اتق نفسك واألسد: إياك واألسد يا فىت وإمنا التأويل: وذلك قولك. يكون إال بفعل
إياك والصيب، وإياك ومكروه عبد اهللا، وإن أكدت رفعت إن : وكذلك. بالفعل؛ ألنه واألسد متقيان

أال ترى . ذي يف الفعل الذي نصبهاإياك أنت وزيد؛ ألن مع إياك ضمرياً، وهو الضمري ال: شئت، فقلت
إياك أنت وزيدا، فجعلت أنت توكيداً : احذر، واتق، وحنو ذلك، وإن شئت قلت: أن معىن إياك إمنا هو

والبيت يستوي . إياك وزيد فهو قبيح وهو على قبحه جائز كجوازه يف قم وزيد: لذلك املضمر، فإن قلت
  : فيه الوجهان؛ ألنه فيه توكيد وهو قوله

  إياك أنت وعبد المسيح أن تقربا قبلة المسجد
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: وأما قوله. وعمرا: زيدا اضرب عمرا حىت تقول: إياك زيدا؛ كما ال جيوز أن تقول: وال جيوز أن تقول

. أكرمتك أن اجتر مودة زيد: تقول. إياك أن تقرب األسد فجيد، ألن أن حتذف معها الالم لطوهلا بالصلة

فأما إياك . أجل كذا، فهذا جائز، وإن أدخلت الواو فجيد؛ ألن أن وصلتها مصدرإياك احذر من : فاملعىن
: فإن اضطر شاعر جاز؛ ألنه يشبهه للضرورة بقوله. إياك زيدا: الضرب فال جيوز يف الكالم؛ كما ال جيوز

  : وعلى هذا. أن تقربا

  إلى الشر دعاء وللشر جالب  إياك إياك المراء فإنه

: يريد. إياك أعلمه أنه يزجره، فأضمر فعالً: إياك فعالً آخر على كالمني؛ ألنه ملا قال: فاضمر بعد قوله

  .اتق املراء يا فىت

أن الضرب اسم للفعل . وبني أن يضرب، وأن يقتل يف املعىن. الضرب والقتل: والفصل بني املصدر حنو
أن : فإن قلت. ل ال يكون إال ملا يأيتأن تفع: فقولك. املاضي، واملوجود، واملنتظر: يقع على أحواله الثالثة

" وامرأةً مؤمنةً أن وهبت نفسها للنيب: "وقراءة من قرأ. فعلت، فال يكون إال للماضي وال يقع للحال البتة

مىت كان ذا؛ ألا إن اليت للجزاء واحلذف مع : فمعناه" إن وهبت نفسها للنيب: "وإن قرأ. املضي: معناه
م ملا ذكرت لك من أا علة لوقوع الشيء فعلى هذا يكون، وهذا بني أن وصلتها مستعمل يف الكال

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجلٌ وامرأتان : "وأما قول اهللا عز وجل. واضح
أن تضل : "قوله: فإن قال قائل". ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى

أنه إمنا أعد اإلشهاد : فاجلواب يف ذلك. وهو مل يعدد اإلشهاد؛ ألن تضل إحدامها. ملا ذكر" إحدامها
. أعددت هذا أن مييل احلائط: ونظريه من الكالم. للتذكري، ولكن تقدمت أن تضل؛ لتوقع سبب التذكرة

أعددت هذا : إمنا هو: فأدعمه، ومل يعدده طلباً ألن مييل احلائط، ولكنه أخرب بعلة الدعم، فاستقصاء املعىن
: وقد حيذف الفعل يف التكرير ويف العطف وذلك قولك. ألن إن مال احلائط دعمته، فإن األوىل هي الثانية

فإمنا حذف الفعل لإلطالة والتكرير، ودل على الفعل احملذوف مبا . رأسك واحلائط، ورأسه والسيف يا فىت
أهلك والليل وقد دل هذا على أنه : هلمرأسك والسيف، ومن أمثا: ومن أمثال العرب. يشاهد من احلال

اتق رأسك : وتقديره يف الفعل. نح رأسك من السيف: واألول على أنه. بادر أهلك والليل: يريد
لو قلت ذلك مل يدر ما الفعل . زيدا: حنو. فلو أفردت مل جيز حذف الفعل إال وعليه دليل. والسيف
ا أو ذكرت أنه يضرب أو حنو ذلك جاز ألن زيد: فإن رأيت رجالً قد أشار بسيف فقلت. احملذوف

. ضرباً ضرباً، إذا كنت تأمر: فإن كان مصدراً فقد دل على فعل، فمن ذلك. أوقع ضربك بزيد: املعىن
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فإما منا بعد وإما : "قال اهللا عز وجل. وإمنا كان احلذف يف األمر جائزاً؛ ألن األمر ال يكون إال بفعل
فاملصدر املأمور به يكون نكرة، وباأللف والالم، ".  كفروا فضرب الرقابفإذا لقيتم الذين: "وقال" فداًء

كل ذلك مطرد يف األمر، وكل شيٍء كان يف معىن املصدر فمجراه جمرى املصدر، وسنبني ذلك . ومضافاً
  .فله باب يفرد به إن شاء اهللا. احلمد هللا يف اخلرب، وسقياً لزيد، ورعياً له: فأما قولك. إن شاء اهللا

  ا باب ما جرى مجرى المصادر وليس بمتصرف من فعلهذ

أفةً، وتفةً، وويال لزيد، ووحيا له، وسالم على زيد، وويلٌ : سبحان اهللا، ومعاذ اهللا، وقوهلم: فمن ذلك
ومنه ما ال يلزمه إال . كل هذا معناه يف النصب واحد، ومعناه يف الرفع واحد. لزيد، وويح له، وتربا له

مرحبا، وأهالً وسهالً، : ومنه قولك. ال جيوز فيه إال الرفع لعلل نذكرها إن شاء اهللالنصب، ومنه ما 
براءة اهللا من السوء، وهو يف موضع املصدر، وليس منه : سبحان اهللا فتأويله: فأما قوهلم. وويلةً، وعولةً

فإن . تسبيحاً هللا: وتقديره، إذا مثلته فعالً.  وهو معرفة- عز وجل -فإمنا حده اإلضافة إىل اهللا . فعل
حذفت املضاف إليه من سبحان مل ينصرف؛ ألنه معرفة، وإمنا نكرته باإلضافة؛ ليكون معرفة باملضاف 

  : فأما قول الشاعر. إليه

  وقبلنا سبح الجودي والجمد  ثم سبحاناً نعوذ به سبحانه

  : فإمنا نون مضطراً، ولو مل يضطر لكان كقول اآلخر. نعوذ به: يف رواية

  سبحان من علقمة الفاخر  لما جاءني فخره ولأق

    

عذت : عياذ اهللا، أي: وتقديره تقدير. ومعاذ اهللا كذلك ال يكون إال مضافاً. براءةً منه: فهذا يف موضع
فمن . فهو يف موضعه لو تكلمي به. حراماً: حجرة،إمنا معناه: ومثل ذلك. فهذا موضع هذا. باهللا عياذاً

مرحباً وأهالً، فهو يف موضع : وأما قوهلم. حراماً حمرماً: أي" حجراً حمجوراً ":ذلك قول اهللا عز وجل
حجر، : ولو قلت. صادفت هذا: يقول. الدعاء: رحبت بالدك رحبا، وأهلت أهال، ومعناه: قوهلم

وأما سبحان وما كان مثله مما ال يكون إال مضافاً، فال يصلح فيه إال . أمرك هذا: ومرحب، لصلح، تريد
  : على الرفع والنصب وهو: وهذا البيت ينشد على وجهني. نصبال

  أهٌل ومرحب: لملتمس المعروف  ميمون النقيبة قوله وبالسهب

  : وقال اآلخر

  أال مرحب واديك غير مضيق  مرحباً: جئت بواباً له قال إذا
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ال تكن من فالن إال سالم : فمن قال. املبارأة واملتاركة: سالماً، وسالم يا فىت، فإن معناه: فأما قوهلم
ال تكن إال وأمرك وأمره املتاركة واملبارأة،وإمنا رفعت؛ ألنك جعلته ابتداًء وخرباً يف موضع : بسالم فمعناه

" وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالماً: "فمن ذلك قوله عز وجل. ولو نصبته كان جيداً بالغاً. خرب كان

فتأويل رحيان يف . سبحان اهللا، ورحيانه: ومن كالمهم. ا وبينكم وال شرال خري بينن: املتاركة، أي: تأويله
واحلب ذو : "تسبيحاً، واسترزاقاُ وتصديق هذا يف قوله عز وجل: وتقديره يف املصادر. الرزق: هذا املوضع

فإن أضفت مل يكن إال . ويلٌ لزيد، وويح لزيد، وتب لزيد، وويس له: فأما قوهلم". العصف والرحيان
فإن أفردت فلم تضف، فأنت خمري بني النصب . فإمنا ذلك ألن هذه مصادر. وحيه، وويله: لنصب فقلتا

ثبت ويل له؛ ألنه : ويلٌ لزيد، وويالٌ لزيد فأما النصب فعلى الدعاء، وأما الرفع فعلى قولك: تقول. والرفع
وهذا البيت ينشد على وجهني، وهو. فويلٌ مبتدأ، وله خربه. شيٌء مستقر :  

 لتيٍم من سرابيلها الخضر فويٌل  كسا اللؤم تيماً خضرةً في جلودها

فإنه ال يكون فيه إال الرفع؛ إذ كان ". ويلٌ يومئٍذ للمكذبني: "وقوله" ويلٌ للمطففني: "فأما قوله عز وجل
ال ويله، ووحيه، مل يكن إ: فإن أضفت فقلت. دعاٌء عليهم، ولكنه إخبار بأن هذا قد ثبت هلم: ال يقال

فإن كان مصدراً صحيحاً . نصباً؛ ألن وجه الرفع قد بطل بأنه ال خرب له، فكذا هذه اليت يف معىن املصادر
جاع جيوع، : تباً لزيد، وجوعاً لزيد؛ ألن هذا من قولك: وذلك قولك. جيري على فعله فالوجه النصب

. ة، وجتعل ما بعدها خربهاوالرفع جيوز على بعد؛ ألنك تبتدئ بنكر. وكذلك سقياً، ورعياً. وتب يتب

فإن كانت هذه املصادر . فأما سالم عليك فاسم يف معىن املصدر، ولو كان على سلم لكان تسليما
. معارف فالوجه الرفع، ومعناه كمعىن املنصوب، ولكن خيتار الرفع؛ ألنه كاملعرفة، وحق املعرفة االبتداء

وإمنا تنظر يف هذه املصادر . والنصب جيوز.  الظاملنياحلمد هللا رب العاملني ولعنة اهللا على: وذلك قولك
وإن كان ملا قد استقر مل يكن إال رفعاً . إىل معانيها؛ فإن كان املوضع بعدها أمراً أو دعاًء مل يكن إال نصباً

. فمما يدعى به أمساٌء ليست من الفعل، ولكنها مفعوالت. وإن كان يقع هلما مجيعاً كان النصب والرفع

فإن أخربت أنه مما قد ثبت . أطعمه اهللا، ولقاه اهللا، وحنو ذلك: إمنا تريد. ترباً، وجندال: كوذلك قول
  : قال الشاعر. رفعت

  فترب ألفواه الوشاة وجندل  ألب الواشون ألباً لبينهم لقد

؛ ألنه يف نتناً، ودفراً فإن أفردت أف بغري هاٍء فهو مبين: أفةً وتفةً فإمنا تقديره من املصادر: فأما قوله
موضع املصدر وليس مبصدر، وإمنا قوي حيث عطفت عليه؛ ألنك أجريته جمرى األمساء املتمكنة يف 

: ويف كتاب اهللا عز وجل. فإذا أفردته بين على الفتح والكسر والضم، وتنونه إن جعلته نكرة. العطف
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وهذه املبنيات إذا .  جائز جيدكل هذا" أف لكم وملا تعبدون: "وقال". فال تقل هلما أف وال تنهرمها"
  .غاٍق غاٍق يا فىت كذا تأويلها: إيه يا فىت، وقال الغراب: جعلت شيئاً منها نكرةً نونت، حنو

    

. واعلم أن من املصادر اليت ال أفعال هلا جتري عليها وإمنا يوضع موضع املصادر ما يكون مثىن ملبالغة

كل ما كنت يف رمحٍة منك : اد حناناً بعد حنان، أيلبيك وسعديك، وحنانيك، إمنا أر: وذلك قولك
. إذا رمحه: حتنن فالن على فالن: يقال. إمنا هو رمحةٌ بعد رمحة: وتأويل حنانيك. فلتكن موصولة بأخرى

  : قال الشاعر

 لكل مقاٍم مقاال فإن  تحنن علي هداك المليك

  : وقال اآلخر

   أهون من بعضحنانيك بعض الشر  أبا منذٍر أفنيت فاستبق بعضنا

فإذا ثنيت مل . إن شئت نصبت بالفعل وإن شئت ابتدأت: فهذا مما جيوز إفراده، فإذا أفردت فأنت خمري
  : وقال الشاعر فيما أفرد فيه. لبيك وسعديك: يكن إال منصوباً؛ ألنه وضع موضع ما ال يتمكن؛ حنو

 حنانك ذا الحنان معيزهم  ويمنحها بنو شمجى بن جرٍم

  : ر، فرفعوقال اآلخ

  أذو نسٍب أم أنت بالحي عارف  حنان ما أتى بك ههنا؟ :فقالت

  : رمحتك يا ذا الرمحة وقوله: كأنه قال. والفصل بني الرفع والنصب أن الناصب دعا له

  حنان ما أتى بك هاهنا؟

تلى عليكم مثل فيما ي: فالتقدير" مثل اجلنة اليت وعد املتقون: "أمرنا حنانٌ؛ كقوله عز وجل: إمنا أراد
صفة اجلنة فقد أخطأ؛ ألن مثل ال يوضع يف موضع : إمنا معناه: ومن قال. فيها، وفيها: اجلنة، مث قال

وإمنا املثل مأخوذ من املثال . مثل زيد مثل فالن: ويقال. صفة زيد أنه ظريف، وأنه عاقل: إمنا يقال. صفة
إذا لزمه ودام : ألب فالن على األمر: فإمنا يقال: لبيك: فأما تأويل قوهلم. واحلذو، والصفة حتلية ونعت

مالزمةً : لبيك فمعناه: فإذا قال العبد لربه. مداومةً على إجابتك، وحمافظةً على حقك: عليه فمعناه
قد أسعد فالن فالناً على أمره، : إمنا معناه من قولك. سعديك: وقولك. لطاعتك، وحمافظةً على أمرك

اللهم مالزمةً ألمرك، ومساعدةً ألوليائك، : هم لبيك وسعديك، فإمنا معناهالل: فإذا قال. وساعده عليه
فلو كان الباب واسعاً لكان متصرفاً؛ ألنه مبرتلة الضرب من ضربت، ولكنهما . ومتابعةً على طاعتك

نه فأما حنانٌ فمنفرد؛ أل. مشتقان للمبالغة من الفعل كسبحان اهللا، ومعاذ اهللا؛ فلذلك ألزما طريقةً واحدة
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حتنن : ذهبت ذهاباً، ويتصرف يف الكالم يف غري الدعاء وحناناً من لدنا وتقول: من حننت، مثل قولك
شكرانك ال كفرانك، فهما : فأما قوهلم. فهذا وجه ما جاء على فعله، وما مل يأت عليه فعل. علي

  .مبالغةولكن وقعت الزيادة لل. شكراً ال كفراً: وإمنا التقدير. مصدران حلقتهما الزيادة

فمن املصادر ما يكثر . واعلم أن املصدر كسائر األمساء إال أنه اسم للفعل، فإذا نصبت فعلى إضمار الفعل
فأما ما كثر استعماله حىت صار بدالً من . استعماله، فيكون بدالً من فعله ومنها ما ال يكون له حق االسم

فلوال االستعمال الذي أبان عن . أمحد اهللا محداً: وعجباً إمنا أردت. محداً وشكراً، ال كفراً: الفعل فقولك
ضمريك مل جيز أن تضمر؛ ألنه موضع خرب، وإمنا حيسن اإلضمار ويطرد يف موضع األمر؛ ألن األمر ال 

نصبت الضرب . وكذلك ضرب زيد. اضرب ضربا: إمنا أردت. ضرباً زيدا: حنو قولك. يكون إال بفعل
واألصل إثبات التنوين . هذا ضارب زيد غدا: التنوين؛ كما تقولباضرب، مث أضفته إىل زيد ملا حذفت 

أال ترى أن االسم املضاف إىل معرفة على نية التنوين ال يكون إال . وحذفه استخاف لعلم املخاطب
هو وصف ". هدياً بالغ الكعبة"و " هذا عارض ممطرنا: "نكرة؛ ألن التنوين يف النية، حنو قوله عز وجل

  : قال الشاعر. وقد مضى تفسري هذا يف بابه. عليه رب كما تدخل على النكرةللنكرة، وتدخل 

 مباعدةً منكم وحرمانا القى  يا رب غابطنا لو كان يطلبكم

 واهللا -وإمنا التقدير " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب: "ومن ذلك قوله عز وجل. غابٍط لنا: يريد
  . ما بعده، وما يرد من جنسه ونظائرهفهذا يدل على. فضرباً الرقاب: -أعلم 

المصادر في االستفهام على جهة التقديرباب هذا   

  وعلى المسألة 

مل تقل هذا سائالً، ولكن قلته موخباً منكراً ملا هو عليه، ولوال داللة . أقياماً وقد قعد الناس: وذلك قولك
ه دالٌّ؛ كما أن االسم ال يضمر حىت احلال على ذلك مل جيز اإلضمار؛ ألن الفعل إمنا يضمر إذا دل علي

أقعوداً وقد سار الناس، : ومثله. يذكر، وإمنا رأيته يف حال قيام يف وقت جيب فيه غريه، فقلت له منكراً
  : كما قال

أطرباً وأنت قنسري  

    

ماً قيا: وكذلك إن أخربت على هذا املعىن فقلت. فإمنا قال إنكاراً على نفسه الطرب وهو على غري حينه
وإن شئت وضعت اسم الفاعل يف موضع املصدر .  وقد قعد الناس، وجلوساً والناس يسريون- علم اهللا -
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أتثبت قائماً، فهذا يدلك على ذلك : والتقدير. فإمنا جاز ذلك؛ ألنه حال. أقائماً وقد قعد الناس: فقلت
زيد سريا، وزيد أبداً : وكذلكما أنت إال سريا، وما أنت إال ضربا، : وتقول يف باٍب منه آخر. املعىن

قياما، وإمنا جاز اإلضمار ألن املخاطب يعلم أن هذا ال يكون إال بالفعل، وأن املصدر إمنا يدل على فعله، 
فهذا جيوز على . زيد سري يا فىت: زيد يسري سرياً، وما أنت إال تقوم قياما، وإن شئت قلت: فكأنك قلت

ب سٍري، فاقمت املضاف إليه مقام املضاف؛ ملا يدل عليه؛ كما قال زيد صاح: أن يكون: أحدمها: وجهني
  : أهل القرية كما قال الشاعر: إمنا هو" واسأل القرية اليت كنا فيها: "اهللا عز وجل

 هي إقباٌل وإدبار فإنما  ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت

: وكذلك قوله عز وجل.  ذاك منهاذات إقبال وإدبار، ويكون على أنه جعلها اإلقبال واإلدبار لكثرة: أي

وجيوز أن يوضع الرب يف موضع البار على . ولكن الرب بر من آمن باهللا: والوجه". ولكن الرب من آمن باهللا"
ما أنت إال تشرب شرب اإلبل، والرفع يف : ما أنت إال شرب اإلبل فالتقدير: فإذا قلت. ما ذكرت لك

ما : فإذا قال. ما أنت إال صاحب سٍري؛ ألن السري له: فاملعىن. ما أنت إال سري: هذا أبعد؛ ألنه إذا قال
إال تشرب شرباً مثل شرب اإلبل، فإذا : وإمنا التقدير. أنت إال شرب اإلبل ففيه فعل؛ ألن الشرب ليس له

. ما أنت إال صاحب شرٍب كشرب اإلبل، فهذا ضعيف خبيث: أراد الضمري يف الرفع كثر، فصار املعىن

  :  قولهومثل األول

 خاللته كأبي مرحب  وكيف تواصل من أصبحت

  : ومن ذلك قول الشاعر". ولكن الرب من آمن باهللا: "فهذا كقوله عز وجل. كخاللة أيب مرحب: يريد

  على وعٍل في ذي الفقارة عاقل  خفت حتى ما تزيد مخافتي وقد

ها، أو كان باحلضرة ما يدل على واعلم أن املصادر ال متتنع من إضمار أفعاهلا إذا ذكرت ما يدل علي
أال ترى قوله عز . وقياسها قياس سائر األمساء يف رفعها ونصبها وخفضها، إال أا تبدل من أفعاهلا. ذلك
استوت : فكأنه قال. قد دل على أا قد متت" أربعة"وأن قوله " يف أربعٍة أياٍم سواًء للسائلني: "وجل

؛ أي خلق حسنا خلق، مث "أحسن: "؛ ألن فعله خلق فقوله" خلقهالذي أحسن كل شيٍء: "ومثله. استواًء
علم أن ذلك وعد منه، " ويومئٍذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا: "؛ ألنه ملا قال"وعد اهللا: "ومثل ذلك. أضافه

" حرمت عليكم أمهاتكم: "ملا قال". كتاب اهللا عليكم: "وكذلك. وعدهم وعداً، مث أضافه: فصار مبرتلة

" كتاب اهللا عليكم: "ومن زعم أن قوله. كتب اهللا ذلك: ذلك مكتوب عليهم، فكأنه قالأعلمهم أن 

عليكم كتاب اهللا، فليس يدري ما العربية؛ ألن السماء املوضوعة موضع األفعال ال تتصرف : نصب بقوله
  : فمن ذلك قوله. تصرف األفعال، فتنصب ما قبلها
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  طي المحملمنه وحرف الساق   إن يمس األرض إال منكب ما

فهذه أوصاف تبدل من الفعل لداللتها . طوي طي احململ: وذلك أنه دل ذا الوصف على انه منطٍو فأراد
  .عليه

ما يكون من المصادر توكيداباب هذا   

ال إله إال اهللا هو حق، : أقول قوالً حقاً؛ ألن قولك: كأنك قلت. ال إله إال اهللا قوالً حقا: وذلك قولك
ألقومن : ألقومن قسما ألن قولك: أقسم، وكذلك: ضربنك قسماً حقاً؛ ألنه بدلٌ من قولكأل: وكذلك

  .ومثله. فيه الم القسم

  قسماً إليك مع الصدود ألميل  ألمنحك الصدود وإنني إني

    

واهللا ألفعلن : تقع على تقدير القسم؛ ألن قولك: قيل. قد تقع الالم فيما ال قسم فيه: فإن قال قائل
 ولو أقسم مقسم على فعل مل يقع، مل يكن ليتصل به إال الالم والنون، فإمنا حقه القسم ذكر أو متصل،

حذف، وكذلك ما كان مثل الكعيت يعين البلبل، واجلميل، إمنا هو مصغر، وإن كان تكبريه غري 
 تكبريه، أال ترى أنه يرد إىل األصل يف مجعه، فيجمع على. مستعمل لعلة قد ذكرناها يف باب التصغري

أشقر وشقر؛ ألن األصل أكمت، وإمنا هو مصغر : كمت؛ كما تقول: وذلك قولك يف مجع كميت
فعل؛ كما تقول يف النغر، والصرد، : كعتان، ومجالن؛ ألن تكبريه: وكذلك تقول. تصغري الترخيم

ب وإن مل والياء ياء النس. إمنا هو فعل. فمثل ذلك كرسي، وقمري. جعالن، ونغران، وصردان: واجلعل
  .يستعمل غري منسوب، وليس فيه نسب إىل أرض وال رجل وال غري ذلك

ومن املصادر ما يقع يف موضع احلال فيسد مسده، فيكون حاالً، ألنه قد ناب عن اسم الفاعل، وأغىن 
 جئته: جئته مشياً؛ ألن املعىن: صابراً أو مصرباً، وكذلك: إمنا تأويله. قتلته صربا: غناءه، وذلك قوهلم

ولو . أمشي مشياً، ألن ايء على حاالت، واملصدر قد دل على فعله من تلك احلال: فالتقدير. ماشياً
جئته إعطاًء مل جيز؛ ألن اإلعطاء ليس من ايء، ولكن جئته سعياً، فهذا جيد؛ ألن ايء يكون : قلت
ى ما يرد مما يشاكلها، وجيري فهذا اختصار يدل عل". مث ادعهن يأتينك سعياً: "قال اهللا عز وجل. سعياً

  .مع كل صنف منها

كلمته فاه إىل يف، وبايعته يداً : هذا باب األمساء اليت توضع موضع املصادر اليت تكون حاالً وذلك قولك
فاه إىل يف موضع مشافهةً، ووضع : كلمته مشافهةً، وبايعته نقداً، فوضع قوله: فإمنا انتصب؛ ألنه أراد. بيٍد
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وأما . كلمته وفوه إىل يف: كلمته فوه إىل يف جلاز؛ ألنك تريد: فلو قلت. يف موضع نقداًيدا بيد : قوله
أخذت منه، وأعطيت، ولست خترب أنك بايعته : بايعته نقداً، أي: بايعته يداً بيٍد فال جيوز غريه؛ ألن املعىن

ويده فوق رأسه، : دتبايعته يده فوق رأسه، أر: ولكن تقول. ويد بيٍد؛ كما أنك كلمته وفوه إىل فيك
مشافهة ونقدا من نعت الفعل، : وهذه حاله؛ ألن هذا ليس من نعت املبايعة؛ كما كان قولك: أي

  .فكذلك بايعته ويده يف يدي

واعلم أن من املصادر ما يدل على احلال وإن كان معرفة وليس حبال، ولكن دل على موضعه، وصلح 
وفعل ذلك جهده . أرسلها العراك: وذلك قولك. إال نصباًللموافقة، فنصب، ألنه يف موضع ما ال يكون 

أرسلها وهي تعترك، وليس املعىن : فعله جمتهداً، وأرسلها معتركةً؛ ألن املعىن: وطاقته، ألنه يف موضع
  : أرسلها؛ لتعترك قال الشاعر

  ولم يشفق على نغص الدخال  فأرسلها العراك ولم يذدها

ادر يف موضع األحوال، وليست بأحوال، ولكنها موافقة، وموضوعة واعلم أن هذه املنتصبات عن املص
جاءين القوم : إمنا معناه. جاءين القوم قاطبةً، وطرا: وكذلك. يف مواضع غريها؛ لوقوعها معه يف املعىن

. مجعوا مجعاً: جاءين القوم مجيعاً إذا أخذته من قولك: مجيعاً، ولكن وقع طرا يف معىن املصدر؛ كما تقول

طرا فقد : فأما قولك". سيهزم اجلمع ويولون الدبر: "قال اهللا عز وجل. وقد يكون اجلمع امساً للجماعة
مررت م : طررت القوم، أي: ويقال. كان يونس يزعم أنه اسم نكرة للجماعة وإن مل يقع إال حاالً

  .إنه يف موضع املصدر الذي يكون حاالً: وقال النحويون سوى يونس. مجيعاً

األسماء الموضوعة في مواضع المصادرباب  هذا  

  إذا أريد بها ذلك أو أريد بها التوكيد جرت على ما قبلها مجرى كلهم وأجمعين 

    

مررت بزيد وحده، ومررت بأخويك وحدمها، ومررت بالقوم مخستهم، ومررت م : وذلك قولك
أوحدته مبروري إحياداً؛ : أويلهمررت بزيد وحده فت: أما قولك. ثالثتهم، وأتاه القوم قضهم بقضيضهم

وأما . وحده يف معىن املصدر، فال سبيل إىل تغيريه عن النصب: وقولك. أفردته مبروري إفرادا: كقولك
مررت بالقوم مخستهم، وما أشبه : مررت بالقوم مخستهم فجائز أن جتريه على األول فتقول: قولك

: مررت بالقوم مخستهم، فمعناه:  ألنك إذا قلتثالثتهم، وأربعتهم، واملعىن خمتلف: اخلمسة من قولك

فكذلك قولك يف اجلماعة إمنا هو . مل أخلط معه أحدا: مررت به وحده؛ أي: ؤالء ختميساً؛ كقولك
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. مررت بالقوم مخستهم، فهو على أنه قد علم أم مخسة، فإمنا أجري جمرى كلٍّ: وإذا قلت. خصصتهم

فاملعىن حيتمل أن تكون قد مررت .  من هؤالء اخلمسة أحداًمل أبق: مررت بالقوم كلهم، أي: أراد
: وأما قولك. مررت بإخوتك كلهم جاز أن تكون قد مررت بغريهم أيضاً: بغريهم؛ كما أنك إذا قلت

: ومن قال. مررت بالقوم كلهم ومجاعتهم: مررت بالقوم قضهم بقضيضهم فعلى هذا، كأنك قلت

وال جيوز مررت بزيد كله؛ ألن كال ال . نقض أوهلم على آخرهما: انقضاضاً، أي: قضهم بقضيضهم أراد
مررت بأخويك اثنيهما؛ ألن االثنني مها اهلاء وامليم، والشيء ال يضاف : يقوم يف هذا املوضع، وال جيوز

مخستهم؛ ألن هم لكل مجع، فاقتطعت من اجلمع شيئاً، فأضفته إىل مجيعه، فصار : وإمنا قلت. إىل نفسه
كالمها منطلق ف كال ال يكون إال الثنني، فلم : فأنت تقول: فإن قلت.  ومها ال يكون إال تثنية.خمتصاً به

. أن كالً اسم واحد فيه معىن التثنية، فإمنا أضفت واحداً إىل اثنني: أضفته إىل ضمريمها؟ فاجلواب يف ذلك

كل : فإمنا تأويله.  عن صاحبهاالثنان منطلقان، وكالمها منطلق، وكالنا كفيلٌ ضامن: أال ترى أنك تقول
  : واحد منا؛ كما قال الشاعر

  على ما ساء صاحبه حريص  وأعلم أن كالنا أكاشره

فمن هذا الوجه أيضا إذا . رجلٌ ورجالن، وامرأةٌ امرأتان: تقول. ومع هذا إن التثنية إمنا خترج عن الواحد
هذا نسيج : فأما قوهلم.  فذا بني جداًمررت ما وحدمها: مررت به وحده، قلت لالثنني: قلت للواحد

. هذا نسيج إفرادا: وحده فال معىن له إال اإلضافة، ألنه خيرب أنه ليس يف مثاله أحد، فلو مل يضف إليه لقال

وعيري . جحيش نفسه: ولو قال. وكذلك عيري وحده، وجحيش وحده. فاإلضافة يف احلقيقة إىل املصدر
وكان أبو احلسن األخفش ال . فهذا بني جداً. ذي خيدم نفسه وحدهانفسه وحدها لصلح؛ ألنه الرجل ال

اختصم ال يكون إال من اثنني أو أكثر؛ : اختصم أخولك كالمها، وال اقتتل أخواك كالمها، ويقول: جييز
جاءين إخوتك كلهم؛ : جاءين أخواك كالمها؛ ألعلم السامع أنه مل يأت واحد، وكذلك: وإمنا أقول

اختصم أخواك كالمها؛ ألنه ال يلتبس مبا بعد التثنية، فذهب : فقل: ق منهم واحدا، فقيل لهألعلم أين مل أب
وذلك أن كالً . وهذا قول كثري من النحويني وليس كما قال إذا حدد. أن كالمها يكثر به، وال يقلل به

 فيجوز أن تعين جاءين بنو فالن،: عموم؛ ألن األعداد قد يقتصر على الشيء منها، فيكون كالماً، فتقول
إمنا تقع على االثنني . وكال ليس كذلك. كلهم دخلت لتدل على العموم: بعضاً دون الكل فإذا قلت

فهذا ال يقع إال على ما وصفنا ألن مجاعةً أكثر من مجاعة، وال يكون اثنان . وأنت تريد كل واحد منهما
: استوى زيد وعمرو كالمها: أنه جيوزومن قول األخفش . تكثري أو تقليل: أعثر عدداً من اثنني فتقول

. ساوى فالنً فالنا، بل يدخل يف باب اقتتل، واختصم، وحنوه: ألن االستواء ال يكون من واحد، إذا أراد
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  .وإمنا تستخرج هذه املسائل بالتفتيش والقياس

    

صوابه أن يكون فمىت ما مسع منها شيٌء علم أن . واعلم أن من األمساء أمساًء حمتملة ال تنفصل بأنفسها
جاءين رجلٌ آخر، وال جيوز هذا إال أن تكون قد ذكرت قبله رجال، : حمموالً على غريه، وذلك قولك

. جاءين رجلٌ آخر: هل جاءك فالن؟ فتقول: جاءين فالنٌ ورجلٌ آخر، أو يقول القائل: فتقول

يت األمري دون سائر رأ: تقول. ال يكون إال مضافاً إىل شيٍء قد ذكر بعده. سائر كذا وكذا:وكذلك
وتأخر عين سائر إخويت، إذا كان عبد اهللا أخاك، فإن مل يكن أخاك مل جتز . األمراء، وجاءين عبد اهللا

فإن . أتتين جاريتك وامرأة أخرى كان غري جائز: ولو قلت. املسألة إذا مل يكن بعضا أضفت السائر إليه
.  امرأة؛ ألن الباب الذي ذكرا به جيمعهاأتاين أخوك، وإنسان آخر جاز وإن عنيت باإلنسان: قلت

  : فأما قوله. جاءتين جاريتك وإنسان آخر، وأنت تعين باإلنسان رجالً فهو جيد بالغ: وكذلك

  ليلى وصلى على جاراتها األخر  على عزة الرحمن وابنتها صلى

ملا قدم " فعدةٌ من أياٍم أخر": أال ترى إىل قول اهللا عز وجل. فإنه جعل ابنتها جارة هلا، ولوال ذلك مل جيز
وكان . فهذا باب هذا". منه آليات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاات: "وكذلك. من ذكر األيام

أن يكون نعتاً قائماً يف : أحدمها: حد آخر أن يكون معه من كذا، وكذا إال أن أفعل يقع على وجهني
هذا أفضل من زيد، : أن يكون للتفضيل، حنو: والوجه اآلخر. أمحر، وأصفر، وأعور: املنعوت، حنو

: من كذا، كذا، أو باأللف والالم؛ حنو: وأكرب من عبد اهللا فإن أردت هذا الوجه مل يكن إال أن تقول

وهو أهون : "كبري؛ كما قال عز وجل: اهللا أكرب، فتأويله: فأما قوله يف اآلذان. هذا األصغر، واألكرب
  : ونظري ذلك قوله. شيٌء أهون عليه من شيٍء: ه هني؛ ألنه ال يقالوهو علي: فإمنا تأويله". عليه

  وإني ألوجلعلى أينا تعدو المنية أول لعمرك ما أدري

جاءين زيد : فأما إذا أردت من كذا وكذا فال بد من منه أو األلف والالم؛ كقولك. إين لوجل: أي
ن إال بعد مذكور أو بعد أول، فلم حيتج ولكن علم أن اآلخر ال يكو. آخر منه: ورجل آخر، إمنا معناه

هذا أول منك، وهذه األوىل، : أخرى؛ كما تقول: والدليل على أن األصل هذا قوهلم يف مؤنثه. إىل منه
فلوال أن آخر قد استغىن فيه عن ذكر من كذا لكان الزماً؛ كما . واألوسط، والوسطى، واألكرب والكربى

يف أخر بغري الصرف؛ ألا حمدودة عن وجهها؛ ألن الباب : لتهذه أول من ذاك؛ ولذلك ق: يلزم قولك
قال اهللا عز . فلما سقط، من كذا سقط ما يعاقبه، فلم يصرف. ال يستعمل إال باأللف والالم أو من كذا

فهذان دليالن بينان مع . ، فلم يصرف"فعدةٌ من أياٍم أخر: "وقال. فلم يصرف" وأخر متشاات: "ذكره
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  .معهاملعىن الذي جي

  : فمن ذلك قوله. واعلم أن أفعل إذا أردت أن تضعه موضع الفاعل فمطرد

  أألم قوٍم أصغراً وأكبرا  قبحتم يا آل زيد نفرا

  .فهذا سبيل هذا الباب. صغرياً وكبرياً: يريد

مسائل أفعل مستقصاةً بعد ما ذكرنا من أصولهباب هذا   

.  منك أخوه، ورأيت رجالً أفضل منك أخوهمررت برجل خري منك أبوه، وجاءين رجل خري: تقول

فاعل وما : خيتار يف هذا الرفع واالنقطاع من األول؛ ألنه ليس اسم الفاعل الذي جيري على الفعل؛ حنو
مررت برجٍل حسٍن أبوه؛ ألنه اسم من حسن حيسن، ومررت برجٍل : أشبه ذلك مما هو اسم الفاعل، حنو

وأفضل فيه معىن الفعل، فإن أجريته على األول فبذلك . بكرٍمي أبوه ألنه من كرم كضارب من ضر
فإن جرى على األول أتبعه . وإن مل جتره فلما ذكرت لك، وهو الباب. يفضله أبوه: املعىن، كأنك قلت

مررت برجٍل خٍري منك، ومررت بدرهم سواٍء يا فىت، ومررت برجٍل : ألنه نعت له خاصةً، وذلك قولك
فعلى هذا جيري هذا . جٍل سواٍء هو والعدم خفضت؛ ألن سواًء له خاصةبر: فإن قلت. سواٍء درمهه

  .الباب

    

فأجريت أحسن على األول خالفاً . ما رأيت رجالً أحسن عنده زيد من عمرو: مث نذكر املسائل، ونقول
 ما رأيت رجالً أحسن يف عينه الكحل: ملا ذكرت أنه املختار، ومل جيز هاهنا غريه؛ وذلك أنك إذا قلت

منه يف عني زيد، فأردت أن ترفع أحسن كنت قد أضمرت قبل الذكر، وذلك ألن اهلاء يف قولك منه إمنا 
ما رأيت رجالً أحسن يف عينه الكحل منه يف عني زيد، كنت قد فصلت بني : ولو قلت. هي الكحل

 رأيت ما: فإن أخرت الكحل، فقلت. الكحل وما هو له مبا ليس من الكالم، ووضعته يف غري موضعه
رجالً أحسن يف عينه منه يف عني زيد الكحل وأنت تقدر أن أحسن هو االبتداء، كان خطأ ملل قدمت 

. وإن قدرت أن يكون الكحل هو االبتداء فجيد بالغ، وتأخريه كتقدميه. من ضمري الكحل قبل ذكره

ما من أيام أحب : وكذلك لو قلت. ما رأيت رجالً الكحل يف عينه أحسن منه يف عني زيد: فكأنك قلت
ما من أيام الصوم إىل اهللا : إىل اهللا فيها الصوم منه يف عشر ذي احلجة كان هو الوجه إال أن تقدم فتقول

. فيها منه يف عشر ذي احلجة أو تأخر الصوم، ومعناه التقدمي، فيكون كتأخريك الكحل يف املسألة األوىل

رأيت زيدا عبد اهللا أفضل منه، : أردت. ه عبد اهللازيد أفضل منه عبد اهللا، ورأيت زيدا أفضل من: وتقول
مررت برجٍل أخبث ما يكون أخبث منك : وأما قوهلم. فتجعله ابتداًء وخرباً يف موضع املفعول الثاين
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فهذا على إضمار إذ كان، وإذا . أخبث ما تكون، ومررت برجٍل خري ما يكون خٍري منك خري ما تكون
مررت برجٍل خٍري منك إذا كان خري ما يكون إذا : والتقدير.  يدل عليهكان، واحتمل الضمري؛ ألن املعىن

هذا إذ : هذا بسرا أطيب منه مترا، فإن أومأت إليه وهو بسر، تريد: ومثل هذا قولك. كنت خري ما تكون
هذا بسرا أطيب منه مترا، أي هذا إذ : صار بسرا أطيب منه إذا صار مترا، وإن أومأت إليه وهو متر قلت

فإن أومأت إىل عنب . بسراً أطيب منه إذ صار متراً، فإمنا على هذا يوجه؛ ألن االنتقال فيه موجودكان 
: هذا عنب أطيب منه بسر، تريد: هذا عنب أطيب منه بسر، ومل جيز إال الرفع؛ ألنه ال يتنقل فتقول: قلت

  : فأما هذا البيت فينشد على ضروب. هذا عنب البسر أطيب منه

  تسعى بزينتها لكل جهول   ما تكون فتيةًأول الحرب

احلرب أول ما تكون فتيةً جيعل أول ابتداًء ثانياً، وجيعل احلال يسد مسد اخلرب وهو فتيةً : منهم من ينشد
األمري أخطب ما يكون قائماً، وقد بينا نصب هذا يف قول سيبويه، ودللنا على : فيكون هذا كقولك

فأما تصيريه فتية حاالً ألول، .  األخفش خيتار، وهو الذي ال جيوز غريهموضع اخلرب يف مذاهبهم وما كان
ومنهم من : "فخرج هذا خمرج قول اهللا عز وجل. أول مذكر، وفتية مؤنثة، فألن املعىن مشتمل عليها

فما منكم من أحٍد : "؛ ألن من وإن كان موحد اللفظ فإن معناه هاهنا اجلمع، وكذلك"يستمعون إليك
  : ومنه قول الشاعر. ، وهذا كثري جداً"عنه حاجزين

  نكن مثل من يا ذئب يصطحبان  فإن عاهدتني ال تخونني تعش

وأما أبو عمرو ". ومن تقنط منكن هللا ورسوله وتعمل صاحلاً: "وقرأ القراء. أراد مثل اثنني ومثل اللذين
 وما تباعد منها على املعىن، ومن يقنط منكن هللا ورسوله وتعمل صاحلاً، فحمل ما يلي على اللفظ،: "فقرأ

فهذا على لفظ من، " بال من أسلم وجهه هللا وهو حمسن فله أجره عند ربه: "ونظري ذلك قوله عز وجل
  : ومنهم من ينشد. وهذا كثري جداً. على املعىن" وال خوف عليهم وال هم حيزنون: "مث قال

  الحرب أول ما تكون فتيةٌ

  : ومنهم من ينشد. قتاحلرب فتيةٌ يف هذا الو: يريد

  الحرب أول ما تكون فتيةً

ومنهم من . أول ما تكون تسعى بزينتها فتيةً، فقدم احلال: على غري هذا التفسري األول ولكن على قوله
  : ينشد

  الحرب أول ما تكون فتيةٌ

  : ومنهم من ينشد. احلرب فتية وهي أول ما تكون: أراد



املربد-املقتضب  334  

  الحرب أول ما تكون فتيةً

ا أول ما : معناه: ولو قال قائل. فهذه الوجوه تدل على ما بعدها. ا أول شيٍء يف هذه احلالفخرب أأ
الرب أرخص ما يكون : فأما قوهلم. هذا بسراً أطيب منه متراً، كان جميداً: تكون إذا كانت فتية، على قياس

 ما يكون الرب بستني، أرخص: وقوهلم. قفيزاً بدرهم، والزيت أرخص ما يكون ون وين بدرهم فعلى هذا
فكل ما كان معلوماً يف القول . الكربستني ولكنهم حذفوا الكر لعلمهم بأن التعسري عليه يقع: تأويله

  .فعلى هذا فأجره. جارياً عند الناس فحذفه جائز لعلم املخاطب

    

التسعيرباب هذا   

 أخذته بدرهٍم وبصاعد، أنك: مل ترد. أخذت هذا بدرهٍم فصاعدا، وأخذته بدرمهني فزائداً: تقول
أنك أخذته بدرهٍم، مث زدت صاعداً؛ فمن مث دخلت الفاء، ولو أدخلت مث : فجعلتهما مثناً، ولكن التقدير

: أخذته بدرهم مث صاعداً، ولكن الفاء أجود، ألن معناه االتصال، وشرحه على احلقيقة: لكان جائزاً؛ حنو

: إمنا تأويله على احلقيقة. بعت الشاء شاةً ودرمها: ومن ذلك قولك. أخذته بدرهم فزاد الثمن صاعداً

إن شئت رفعت؛ ألن لك : لك الشاء شاةً ودرمها كنت باخليار: فإن قلت. بعت الشاء مسعراً شاةٌ بدرهم
: وإن قلت. قائم فإمنا خربت عن قيامه: إن قلت. عبد اهللا يف الدار قائم، وقائماً: فهو مبرتلة قولك. ظرف

 وهو يريد أن -يف الدار عبد اهللا : ومن قال. ربت عن كونه يف هذا احملل، فاستغىن الكالم بهقائماً فإمنا خ
. وإمنا قائم هو اخلرب، ف يف الدار ظرف للقائم ال لزيد. ، فليس بكالم تام؛ ألنه مل يأت خبرب-يرفع القائم 

: الشاء شاةً ودرمها: ير قولكوتقد. وقد مضى تفسري هذا. وإذا كان يف الدار خرباً فهو لزيد ال لقائم

لك الشاء شاةٌ : زيد يف الدار قائما، وإذا قال: وجب لك الشاء مسعراً شاةٌ بدرهم؛ كما أنه إذا قال
  .الشاء شاةٌ بدرهم، مث أخرب أنه ذا السعر، فعلى هذا جيري هذا الباب: ودرهم فإمنا املعىن

مررت برب قفيز بدرهم؛ ألنك لو :  ال تكون نعوتاً تقولهذا باب ما يقع يف التفسري من أمساء اجلواهر اليت
. وهذا ال يكون؛ ألن النعوت حتلية، واجلواهر هي املنعوتات. مررت برب قفيٍز كنت ناعتاً باجلوهر: قلت

فكيف أجعله حاالً للمعرفة، وال أجعله صفةً : فإن قلت. العجب من بر مررنا به قفيزاً بدرهم: وتقول
 سيبويه اعتل يف ذلك بأن النعت حتلية وأن احلال مفعول فيها، وهذا على مذهبه صحيح بني للنكرة؟ فإن

العجب من : فالتقدير. مسعراً: إمنا هو موضوع يف موضع قولك: وشرحه وإن مل يذكر سيبويه. الصحة
بدرهم، ولوال ذلك قفيز منه : مرت برب قفيز بدرهم فتأويله: وإذا قال. بر مررنا به مسعراً على هذه احلال

مررت برجل غالم : وإمنا هذا كقولك. مل جيز أن يتصل باألول ويكون يف موضع نعته وال راجع إليه منه
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وسنشرح ما ذهبوا . هذا راقود خلٌّ، وهلذا خامتٌ حديد: وقد أجاز قوم كثري أن ينعت به فيقال. له قائم
: ويقال للذي أجاز هذا على النعت. ا قبله إن شاء اهللاإليه، ونبني فساده على النعت، وجوازه يف اإلتباع مل

خامتٌ حديد، وخامتٌ : البدل؛ ألن معناه: إن كنت مسعته من العرب مرفوعاً فإن رفعه غري مدفوع، وتأويله
وقد ذكرت أن النعت إمنا هو : فأما ادعاؤك أنه نعت. فيكون رفعه على البدل واإليضاح. من حديد

راقود خلٍّ، أو راقود خالً : عطيت، والعلة أنت ذكرا، وإمنا حق هذا أن تقولحتلية، فقد نقضت ما أ
مررت برجل فضة خامته، ومررت برجل أسد أبوه، على : فإن اعتل بقوله. فهذا حق هذا. على التبيني

شبيه بالفضة، ويكون : فضة خامته غري جائز، إال أن تريد: قبحه فبما ذكره وبعده، فإن هذا يف قولك
مررت برجل أسٍد أبوه؛ ألنه وضعه يف : وعلى هذا. فهذا ما ذكرت لك أن النعت حتلية. امت غري فضةاخل

مررت بدابة أسد أبوها إذا أراد السبع بعينه، فإذا أراد : أال ترى أن سيبويه مل جيز. موضع شديٍد أبوه
واملعىن، وذاك حممول مررت برجل قائم أبوه، ألن هلذا اللفظ : الشدة جاز على ما وصفت، وليس كجواز

وحق األمساء املأخوذة من األفعال . فحق اجلواهر أن تكون منعوتة؛ ليعرف بعضها من بعض. على معناه
جاز على البدل، وجييزه على النعت . مررت برب قفيٍز بدرهم: فإن قلت. أن تكون نعوتاً ملا وصفت لك
فعلى . ق هذا النصب؛ ألن التسعري يعمل فيهفح. معناه مسعر: فإن قيل. من عبنا قوله، وأوضحنا فساده

فإن . أنك نبهت له يف هذه احلال: هذا خامتٌ حديدا على احلال فتأويله: فأما قوهلم. هذا فأجر هذا الباب
: التنقل، واآلخر: فأحدمها: احلال على ضربني: قيل. مررت بزيد قائما: احلال باا االنتقال؛ حنو: قلت

: فمن الالزم قوله عز وجل.  مفعول فاللزوم يقع ملا يف امسها، ال ملا عمل فيهاوإمنا هي. احلال الالزمة

وأما الذين سعدوا ففي اجلنة : "وكذلك. البقاء: فاخللود معناه" فكان عاقبتهما أما يف النار خالدين فيها"
  .فهذا االسم ال ملا عمل فيه" خالدين فيها

ما يجوز لك فيه النعت والحالباب هذا   

    

   يكون مجازهما واحداً، ولما تحمل كل واحٍد منهما عليه وال

مررت بامرأٍة معها رجلٌ قائمٍة يا فىت، إذا محلت ذلك على مررت بامرأة، وإن محلته على : وذلك قولك
أنك مررت به معها يف حال قيامها، فكانت : - إذا نصبت -واملعىن . رجلٌ قائمةً: اهلاء يف معها قلت
إن محلته على الضمري يف تشتد، وإن . هذه دابةٌ تشتد مكسوراً سرجها: ومن ذلك. حلالاملقارنة يف هذه ا

هذه دابة مكسور سرجها، ويف الباب اآلخر أا تشتد : محلته على دابة رفعت، فيكون نعتاً كأنك قلت
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فإن . قحنن قوم ننطلق عامدين بلد كذا، وكذا فتنصب عامدين ملا يف قولك ننطل: وتقول. يف هذه احلال
، أي "وخيرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً: "وقد قرأوا هذه اآلية. أردت أن جتريه على قوم رفعت

مررت : فإن قلت. مررت برجل معه صقر صائٍد به، وصائداً به: ومن هذا الباب. خيرج له طائره كتابا
ررت برجل معه امرأة ضاربته ضارا، م: برجل معه امرأةٌ ضارا ضاربته كان جيداً، وأجود منه أن تقول

مررت برجل معه : وتقول. ضارا للهاء يف معه: فيجري نعت املرأة وهو إىل جنبها، وإن شئت قلت
مررت برجل معه امرأةٌ ضارا هو ال يكون : وتقول. فرس راكباً برذونا، وراكٍب على ما وصفت لك

مررت برجل معه امرأة ضاربته : ذلك لو قلتوك. إال كذلك؛ ألنك أجريت النعت عليها، والفعل له
مل يكن من إظهار الفاعل بد؟ ألنه الفعل جرى على غري من هو له وإمنا يكون هذا اإلظهار يف اسم . هي

: تقول. فإن كان فعالً مل حتتج فيه إىل إظهار. الفاعل؛ ألنه تبني فيه اإلضمار، وأنه حممول على الفعل

فإن . زيد هند ضاربته؛ ألن الفعل هلا: وكذلك تقول.  ومعه امرأة تضربهمررت برجل معه امرأة يضرا
إن شئت جعلت زيداً ابتداًء، وهند ابتداًء ثانياً، : قلت هو، وجيري على وجهني. زيد هند ضارا: قلت

وإن شئت جعلت . وضارا خرب عن هند، واهلاء والراجعة إليها، وهو إظهار فاعل، ورجوعه إىل زيد
ا ابتداًء ثالثاً، وجعلت هو خربه، وجعلتهما خرباً عن هند، وجعلت هنداً وما بعدها خرباً عن قولك ضار

: مررت بزبد وهند الضاربته، أي وهند اليت تضربه، فموضعها موضع احلال مبرتلة قولك: وتقول. زيد

فةً منكم وطائفةٌ يغشى طائ: "تقدير إذ؛ كما قال اهللا عز وجل: فتقدير الواو. كلمت زيدا، وعمرو عنده
أنت زيد ضاربه أنت؛ ألنك ابتدأت أنت، : وتقول. إذ طائفة يف هذه احلال: أي" قد أمهتهم أنفسهم

وجعلت زيدا مبتدأ بعده، وضاربه لك، فكان مبتدأ ثالثا، وأنت خربه، وإن شئت كان خرباً عن زيد، 
ولو . عل زيدا مرفوعاً بكانولو أدخلت على هذا كان مل تغريه عن لفظه، إال أنك جت. وأنت فاعله

. أدخلت عليه ظننت أو أن لنصبت زيدا، وتركت سائر الكالم على حاله؛ ألنه قد عمل بعضه يف بعض

. كان زيد أبوه منطلق: واعلم أنك إذا قلت. كان زيد أبوه منطلق، وإن زيدا أبوه منطلق: فصار كقولك

كان زيد يقوم يا فىت؛ ألنه :  قبلها، وكذلكأن أباه ومنطلقا يف موضع نصب، واجلمل ال يعمل فيها ما
وال جيوز . فعل وفاعل، فهو كاالبتداء واخلرب، فهذا مما يؤكد عندك أن عوامل األمساء ال تعمل يف األفعال

إذا جعلت ضاربه جارياً . أنت زيد ضاربه: أن تدخل بني الشيء وما يعمل فيه شيئاً مما ال يعمل فيه، حنو
  .فقس تصب إن شاء اهللا. ةٌ، واألصل ما وقفتك عليهعلى زيد، واملسائل كثري

المصادر التي تشركها أسماء الفاعلينباب هذا   
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وال تكون واقعة هذا الموقع إال ومعها من مشاهدة، فهي منصوبة على ذلك، خبراً 
  كانت أو استفهاماً 

أتثبت : فالتقدير.  بذلكأقائماً يا فالن وقد قعد الناس، وذلك أنه رآه يف حال قيام، فوخبه: وذلك قولك
أقياماً وقد قعد : وكذلك لو قال. قائماً وقد قعد الناس، وليس خيرب عن قياٍم منقٍض، وال عن قيام تستأنفه

  : ومن ذلك قول الشاعر. أختلفاً عن زيد مع بره بك وفضله: الناس، وأجلوساً والناس يسريون، ومثله

  أطرباً وأنت قنسري

قاعداً علم اهللا، وقد : ولو مل تستفهم لقلت منكراً. ب مع سنه، فوخبها بذلكإمنا رأى نفسه يف حال طر
فهذا ال يكون إال ملا تشاهد من احلال؛ فلذلك استغنيت عن . سار الناس، قائماً كما يرى والناس قعود

  .ذكر الفعل

    

 حال تلون وتنقل، وذلك أن ترى الرجل يف. واعلم أن األمساء اليت مل تؤخذ من األفعال جتري هذا ارى
. أتتحول وتتلون، وأغناه عن ذكر الفعل ما شاهد من احلال: أمتيمياً مرة، وقيسياً أخرى، تريد: فتقول

  : ومن ذلك قول الشاعر.  وقيسياً أخرى- علم اهللا -متيمياً مرة : وكذلك إن مل تستفهم قلت

  ركوفي الحرب أشباه النساء العوا  السلم أعياراً جفاء وغلظةً أفي

  : وقال اآلخر

  وفي العيادة أوالداً لعالت  الوالئم أوالداً لواحدٍة أفي

ما وقع من المصادر توكيداباب هذا   

هذا زيد فخربت، إمنا خربت مبا هو عندك حق، فاستغنيت : هذا زيد حقاً؛ ألنك ملا قلت: وذلك قولك
هذا : ولو قلت. له صار بدالً من الفعلأحق ذاك، وكذلك هذا زيد احلق ال الباطل؛ ألن ما قب: عن قولك

زيد احلق، لكان رفعه على وجهني، وليس على ذلك املعىن، ولكن على أن جتعل زيدا هو احلق، وعلى 
وقد قرئ هذا . قويل هو احلق، ألن هذا زيد إمنا هو قولك: احلق، تريد: هذا زيد، مث قلت: أنك قلت

هذا : وتقول. ، وقول احلق"سى بن مرمي قول احلقذلك عي: "احلرف على وجهني، وهو قوله عز وجل
أن قولك مبرتلة هذا القول حقاً، وهذا القول غري قيٍل : فتأويل هذا. وال أقول قولك: القول ال قولك، أي

هذا القول ال قوالً مل يكن هلذا الكالم معىن؛ ألنك إمنا تؤكد األول : ولو قلت. باطل؛ ألنه توكيد لألول
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ال قولك، فقد دللت على أنه قول : غري قيٍل باطل، فقد أوجبت أنه حق فإذا قلت:  قلتبشيٍء حتقه، فإذا
  : ومن ذلك قوله. ألضربن زيدا قسما حقا: ومن ذلك. باطل، فعلى هذا تؤكد

  قسماً إليك مع الصدود ألميل  ألمنحك الصدود وإنني إني

  .أقسم قسما: م، فكان هذا بدالً من قولهإين ألمنحك الصدود، وإنين إليك ألميل، علم أنه مقس: ملا قال

واعلم أن املصادر كسائر األمساء، إال أا تدل على أفعاهلا فأما يف اإلضمار واإلظهار واإلخبار عنها 
زيداً اضرب، : زيدا، تريد: تقول إذا رأيت رجالً يف ذكر ضرٍب. واالستفهام، فهي مبرتلة غريها

: ألضربن، قلت: فقال. من الذكر، فعلى هذا إذا ذكر فعالًإضرب مبا كان فيه : واستغنيت عن قولك

فإن مل يكن ذكر، وال حالٌ دالة، مل يكن من اإلظهار بد، إال أن يكون موضع أمٍر، . نعم، ضرباً شديداً
فتضمر، وتصري املصدر بدالً من اللفظ بالفعل، وإمنا يكون ذلك يف األمر والنهي خاصة؛ ألما ال يكونان 

وهو أن يكون :  فتأمر باملصدر نكرة، ومعرفة باأللف والالم واإلضافة، ولذلك موضع آخرإال بفعل،
ومن ذلك سقياً لزيد؛ ألن الدعاء كاألمر، . املصدر قد استعمل يف موضع الفعل حىت علم ما يراد به

قياً قلت س: وإن قلت. لزيد: فإن قلت ذلك مل حتتج إىل قولك. سقى اهللا زيدا سقياً: والنهي وإمنا أردت
: ومن ذلك قول عز وجل. فإن شئت أن حتذفه حذفته. لفالن؛ لتبني ما تعين، وإن علم من تعين: بعده

وكذلك قوله، تبارك . فاضربوا الرقاب ضرباً، مث أضاف: إمنا هو" فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب"
و " وعد اهللا حقاً"وكذلك . ، وإما فاديتم فداًءفإما مننتم مناً: إمنا تقديره" فإما مناً بعد وإما فداًء: "وتعاىل

  ".صنع اهللا"

واعلم أن من املصادر مصادر تقع يف موضع احلال، وتغين غناءه، فال جيوز أن تكون معرفة؛ ألن احلال ال 
جئتك ماشيا، وكذلك قوله عز : جئتك مشياً، وقد أدى عن معىن قولك: وذلك قولك. تكون معرفة

وإمنا الفصل بني املصدر وبني اسم الفاعل أنك إذا . قتلته صربا: ومنه".  سعياًمث ادعهن يأتينك: "وجل
. أن ضرب فيحتاج ما بعدها إىل الفاعل واملفعول: عجبت من ضرب زيٍد عمرا، أن ضرباً يف معىن: قلت

عجبت من ضارب عمرا، فقد جئت بالفاعل، وإمنا بقي املفعول، والفاعل حيمل على املصدر؛ : فإذا قلت
  : فمن ذلك قوله. قم قياماً: قم قائماً فاملعىن: تقول.ا محل املصدر عليهكم

 خارجاً من في زور كالم وال  على حلفٍة ال أشتم الدهر مسلماً

وال خروجاً فوضع خارجاً يف موضعه، وهذا قول : ال أشتم، وال خيرج من يف زور كالم؛ فأراد: إمنا أراد
  : إمنا قال: ىب ما فسرنا ويقولوكان عيسى بن عمر يأ. عامة النحويني

 رتاٍج قائماً ومقام لبين  ترني عاهدت ربي وإنني ألم
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 خارجاً من في زور كالم وال  على حلفٍة ال أشتم الدهر مسلماً

    

  .ال شامتاً، وال خارجاً من يف مكروه: عاهدت ريب على أمور وأنا يف هاتني احلالتني: يريد

ما يكون حاالًباب هذا   

  لف والالم على خالف ما تجري به الحال لعلٍة دخلت وفيه األ

فأما األول . ادخلوا واحداً بعد واحد: تأويله. ادخلوا األول فاألول، وادخلوا رجالً رجالً: وذلك قولك
أال ترى أنك . فإمنا انتصب على احلال وفيه األلف والالم؛ ألنه على غري معهود، فجريا جمرى سائر الزوائد

الرجال أتونا، كان :  فاألول أتونا، مل جيز؛ ألنك لست تقصد إىل شيٍء بعينه، ولو قلتاألول: لو قلت
وكذلك لو . دخل األول فاألول: كأنك قلت. دخلوا األول فاألول على البدل: وإن شئت قلت. جيداً
ذبٍة بالناصية ناصيٍة كا: "دخلوا رجلٌ فرجلٌ، فأبدلت النكرة من املعرفة؛ كما قال اهللا عز وجل: قلت

ادخلوا األول فاألول، فال سبيل عند أكثر النحويني إىل الرفع؛ ألن البدل ال يكون من : فإذا قلت". خاطئٍة
ليدخل : معناه: فأما عيسى بن عمر فكان جييزه، ويقول. املخاطب؛ ألنك لو قدرته حبذف الضمري مل جيز

  .لتدخل يف املعىن:  إمنا هوادخل: األول فاألول، وال أراه إال جائزاً على املعىن؛ ألن قولك

ادخلوا األول واآلخر، والصغري، : فإذا قلت" فبذلك فلتفرحوا: "- صلى اهللا عليه وسلم -وقرأ رسول اهللا 
فهذا ال ميون إال مرفوعاً، وال يكون إال بالواو؛ ألن الفاء جتعل . ادخلوا كلكم: والكبري، فالرفع؛ ألن معناه

مررت بزيد أخيك، : أال ترى أنك تقول. كلكم: ى معىن قولكشيئاً بعد شيٍء، والواو تتصل عل
: ولو قلت. زيد العاقل الكرمي، وكذلك زيد العاقل، والكرمي: وصاحبك، فتدخل الواو على حد قولك

جيد أن : وكان سيبويه يقول. العاقل فالكرمي، أو العاقل مث الكرمي، خلربت أنه استوجب شيئاً بعد شيٍء
هذا خامتٌ حديد إال مستكرهاً، إال : دا، وهذا سرجك خزاً، وال تقول على النعتهذا خامتك حدي: تقول

وإمنا . أن تريد البدل؛ وذلك ألن حديداً وفضة وما أشبه ذلك جواهر، فال ينعت ا؛ أن النعت حتلية
وهذا هذا خامت مثل احلديد، أي يف لونه وصالبته، : وتقول. يكون هذا نعتاً مستكرهاً إذا أردت التمثيل

هذا خطأ، وإمنا أجاز . مررت برجل أسد أبوه: فإن أردت السبع بعينه مل تقل. شديد: رجلٌ أسد أي
هذا خامتك حديدا، وهو يريد اجلوهر بعينه؛ ألن احلال مفعول فيها، واألمساء تكون مفعولة، وال : سيبويه

 أرى املعىن يصح إال مبا اشتق من وهذا يف تقدير العربية كما قال، ولكن ال. تكون نعوتاً حىت تكون حتلية
هذا خامتك حديداً، فاحلديد : وإذا قال. هذا زيد قائماً؛ ألن املعىن أنبهك له يف حال قيام: الفعل، حنو
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. فليس للحال هاهنا موضع بني، وال أرى نصب هذا إال على التبيني؛ ألن التبيني إمنا هو باألمساء. الزم

مررت بزيٍد رجالً صاحلاً لصلحت احلال : ولو قلت.  ما حكيت لكفهذا الذي أراه، وقد قال سيبويه
مررت بزيد رجالً، أي يف حال : لقولك صاحلاً إال أن يكون علم أنك مررت بزيد وهو بالغ فتقول

  .فقد دللتك ذا على معىن احلال. بلوغه

    

مل قمت؟ : لتقدير، واملعىنفهذا ا. ما أمرك يف هذه احلال: ما شأنك قائماً والتقدير: ومن احلاالت قولك
. يعلم اهللا ألقومن: غفر اهللا لزيد، واللفظ لفظ اإلخبار، واملعىن معىن الدعاء، وقولك: كما أنك تقول

أي شيٍء لك يف حال قيامك؟ : ما لك قائماً؟ والتقدير: ومثل هذا. يذهب زيد واملعىن القسم: اللفظ لفظ
 ما هلم - واهللا أعلم -: واملعىن". م عن التذكرة معرضنيفما هل: "مل قمت؟ قال اهللا جل ذكره: واملعىن

من زيد؟ سؤال يقتضي أن : من زيد قائما؟ مل جيز؛ ألن قولك: ولو قلت. مل أعرضوا؟: يعرضون؟ أي
أبن عمرو هو أم ابن خالد؟ التميمي هو أم القيسي؟ فالسؤال قد وقع عن تعريف الذات، فليس : تعرف

 زيد أخوك قائماً وأنت تريد النسب فهو حمال ألن النسب الزم فليس له :ولو قلت. للحال هاهنا موضع
زيد : ولو قلت. يف القيام معىن، ويستحيل يف تقدير العربية مع استحالته يف املعىن؛ ألن الفعل ينصب احلال

رد أو وكل شيٍء كان فيه فعل جم. يصادقك يف هذه احلال: املعىن. أخوك قائماً، تريد الصداقة، لكان جيداً
املال لك يوم : متلكه يف هذه احلال، وكذلك: املال لك قائماً، أي: معىن فعل، فاحلال فيه صحيحة؛ حنو

وظروف الزمان ال . زيد أخوك يوم اجلمعة إذا كان من النسب؛ ألنه ال فعل فيه: اجلمعة، وال يصلح
فأما . الزمان كعمله يف احلالوكل ما كان فعالً أو يف معىن الفعل فعمله يف ظروف . تضمن الفعل اجلثث

خرجت من : وتقول. الليلة زيد: احلدوث، ولوال ذلك مل جيز؛ كما ال تقول: الليلة اهلالل، فمعناه: قوهلم
خرجت فإذا زيد قائماً، كان جيداً؛ ألن : فلو قلت على هذا. فمعىن إذا هاهنا املفاجأة. الدار فإذا زيد

  .قينفإذا زيد قد واف: معىن فإذا زيد، أي

  هذا باب المخاطبة

كيف ذاك : إذا سألت رجالً عن رجٍل: فأول كالمك ملا تسأل عنه، وآخره ملن تسأله، وذلك قولك
وقولك ذاك إمنا زدت الكاف على ذا، وكانت ملا تومئ إليه . الرجل؟ فتحت الكاف؛ ألا للذي تكلم

دت الكاف للذي تكلمه ودل فإن قلت هذا ف ها للتنبيه، وذا هي االسم، فإذا خاطبت ز. بالقرب
الكالم بوقوعها على أن الذي تومئ إليه بعيد، وكذلك مجيع األمساء املبهمة إذا أردت التراخي زدت 

فإن سألت امرأة عن رجل . كافاً للمخاطبة؛ ألنك حتتاج إىل أن تنبه ا املخاطب على بعد ما تومئ إليه
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". قال كذلك اهللا خيلق ما يشاء: "قال اهللا عز وجل. كيف ذاك الرجل؟ تكسر الكاف؛ ألا ملؤنث: قلت

فإن سألت امرأةً . كيف تلك املرأة؟ بفتح الكاف؛ ألا ملذكر: - إذا سألت رجالً عن امرأة -وتقول 
: فإن سألت امرأتني عن رجلني قلت. كيف تلك املرأة، بكسر الكاف من أجل املخاطبة: عن امرأة قلت

وإن سألت رجلني . كيف تانكما املرأتان؟: ت رجلني عن امرأتني قلتوإن سأل. كيف ذانكما الرجالن؟
وإن شئت . كيف ذاكما الرجل؟: وإن سألت امرأتني عن رجل قلت. كيف تلكما املرأة؟: عن امرأة قلت

ومن قال يف الرجل ذلك . ذلكما، تدخل الالم زائدة، فمن قال يف الرجل ذاك قال يف االثنني ذانك: قلت
تبدل من الالم نوناً، وتدغم إحدى النونني يف األخرى، كما قال عز .  ذانك بتشديد النونقال يف االثنني

كيف أولئكم النساء؟ وإن سألت : وإن سألت رجالً عن نساٍء قلت". فذانك برهانان من ربك: "وجل
كيف ذاكن : كيف أولئكن الرجال؟ وإن سألت نساًء عن رجل قلت بغري الالم: نساًء عن رجاٍل قلت

  ".فذلكن الذي ملتنين فيه: "كيف ذلكن الرجل؟ كما قال اهللا عز وجل: رجل؟ وبالالمال

وقد جيوز أن جتعل خماطبة اجلماعة على لفظ اجلنس؛ إذ كان جيوز أن ختاطب واحداً عن اجلماعة، فيكون 
يقل ذلكم؛ ألن ومل ". ذلك أدىن أن ال تعولوا: "الكالم له، واملعىن يرجع إليهم؛ كما قال اهللا تبارك وتعاىل

  .املخاطب النيب صلى اهللا عليه وسلم فما ورد من هذا الباب فقسه على ما ذكرت لك تصب إن شاء اهللا

تأويل هذه الكاف التي تقع للمخاطبةباب هذا   

  أبصرك زيدا : رويدك وأرأيتك زيدا ما حاله؟، وقولك: إذا اتصلت بالفعل نحو

    

أرأيتك زيدا فإمنا هي : والدليل على ذلك أنك إذا قلت. ملخاطبةاعلم أن هذه الكاف زائدة زيدت ملعىن ا
. األول والثاين هو األول: أرأيت زيدا؛ ألن الكاف لو كانت امساً استحال أن تعدي رأيت إىل مفعولني

وإن أردت رؤية العني مل يتعد إال إىل مفعول واحد، ومع ذلك أن فعل الرجل ال يتعدى إىل نفسه، فيتصل 
. فأما ضربتين، وضربتك يا رجل فال يكون. يف باب ظننت وعلمت، ملا قد ذكرنا يف موضعهضمريه إال 

وكذلك . أبصر زيدا، ودخلت الكاف لإلغراء توكيداً للمخاطبة: وكذلك أبصرك زيدا يا فالن، إمنا هو
 لو أال ترى أا. أرود زيدا، والكاف للمخاطبة: رويدك زيدا، إمنا تريد: يدلك أنك إذا قلت. رويد

وإن كان الفعل الثنني أو . كانت اسم الفاعل كان خطأ؛ ألن الواحد املرفوع ال تظهر عالمته يف الفعل
فلو كان اسم الفاعل لكان ألفاً يف التثنية، وواواً يف اجلماعة؛ كما . رويدكما، ورويدكم: ثالثة قلت

أرأيت زيدا، : اطبة؛ كما تقولرويد زيدا إذا مل ترد أن تبني املخ: وقد تقول. اذهبا، واذهبوا: تقول
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يا فالن ملن هو مقبل : رويدك زيدا إذا أدخلت الكاف كقولك: وزعم سيبويه أن قولك. وأبصر زيدا
فكذلك تنبه باملخاطبة، وتركها كتركك يا . عليك توكيداً للتنبيه وملن هو غري مقبل عليك لتعطفه بالنداء

رويد زيدا؛ ألن رويد يف موضع املصدر وهو غري :  الكاففالن استغناًء بإقبالك عليه، وإمنا القول بغري
ومن أراد أن جيعل رويد مصدراً حمذوف الزوائد جاز له . متمكن؛ ألن املصدر من أرودت إمنا هو اإلرواد

  : فنظري األول قوله. رويداً زيدا: ذلك فقال

 ولكن ودهم متماين إلينا  رويد عليا جد ما ثدى أمهم

وإن كان نعتاً فهو . ضرب الرقاب: رويداً زيدا ورويد زيٍد؛ كما تقول: حيحاً قالومن جعله مصدراً ص
فمهل الكافرين : "ضعه وضعاً رويداً؛ كما قال عز وجل: مصروف منون على كل حال، وذلك قولك

  .وإمنا صرفنا هذا املصدر عندما جرى من ذكره مع كاف املخاطبة". أمهلهم رويداً

  صادر التي جرتهذا باب مسائل من هذه الم

رويدك أنت وعبد اهللا وقد تقدم : رويدك وعبد اهللا فهو جائز وفيه قبح حىت تقول: اعلم أنك إذا قلت
رويد عبد اهللا، وزيٍد، وال : فإن جعلت رويد متصرفةً قلت. تفسري هذا يف باب عطف الظاهر على املضمر

لمخاطبة؛ ألن الكاف ليست باسم، رويدك، ورويد زيٍد إذا جعلت رويد غري متصرفة والكاف ل: تقول
ورويد اسم، وال يقع العطف على استواٍء إال أن جتعل الكالم الثاين على غري معىن الكالم األول، فذلك 

جاءين زيد، وانطلق : وكل مجلة بعدها مجلةٌ فعطفها عليها جائز وإن مل يكن منها؛ حنو. جائز مىت أردته
ضعه وضعاً رويداً، مل تقع رويد احملذوفة : ولو قلت. فهذا على ذا. عبد اهللا، وأخوك قائم، وإن تأتين آتك

  .أرود زيدا: التنوين هذا املوضع؛ ألن تلك ال تقع إال يف األمر على معىن

النجاءك إمنا هي للمخاطبة مبرتلة كاف رويدك والدليل على ذلك حلاقها مع : واعلم أن الكاف يف قولك
  .فهذا بني جداً.  هذا حماالً؛ ألنك ال تضيف ما فيه األلف والالماأللف والالم، ولو كانت امساً كان

النجاءك نفسك، والنجاءكم كلكم : ويف هذه املصادر يف األمر والنهي من الضمري ما يف الفعل، تقول
فأما عليك، ودونك، وما أشبه ذلك، فإن الكاف يف موضع . واخلفض خطأ؛ ألن الكاف ليست باسم

الذي يكون به فاعالً، وإن شئت أتبعته التوكيد مرفوعاً، وإن شئت كان خفض وله ضمري املرفوع 
والدليل على أن . أنظر نفسك: عليك نفسك زيدا، وإن شئت نفسك، ألنك تريد: تقول. خمفوضاً

وكل شيٍء كان يف . الكاف هلا موضع أن حروف اإلضافة ال تعلق وال تنفرد فهي واقعة على األمساء
على زيٍد عمرا، وال جيوز أن : الً قال جيوز أن تأمر به غائباً، وال جيوز أن تقولموضع الفعل ومل يكن فع

كتاب اهللا : "ومن زعم أن قول اهللا عز وجل. زيدا عليك، وزيدا دونك: تقدم فيه وال تؤخر، فتقول
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مثل، عليه رجال ليسين، ألن هذا : وإمنا قالوا. إمنا نصبه بعليكم فهذا خطأ، وقد مضى تفسري هذا" عليكم
  .واألمثال جتري يف الكالم على األصول كثرياً

ما يحمل على المعنى وحمله على اللفظ أجودباب هذا   

    

ما جاءين غري زيد : اعلم أن الشيء ال جيوز أن حيمل على املعىن إال بعد استغناء اللفظ، وذلك قولك
يد، فحمل عمرو على هذا غري زيد إمنا هو إال ز: محل عمرو على املوضع؛ ألن معىن قوله. وعمرو
وإمنا جاز . رفعت العاقل، ولو خفضته كان أحسن. ما جاءين من أحٍد عاقلٌ: وكذلك قوله. املوضع

زين لكثٍري من املشركني قتل أوالدهم : "ومن ذلك قراءة بعض الناس. ما جاءين أحد: الرفع؛ ألن املعىن
اؤهم على املعىن؛ ألنه علم أن هلذا التزيني مزيناً شرك: قتل أوالدهم، مت الكالم، فقال: ملا قال". شركاؤهم

  : ومثل ذلك قول الشاعر. زينه شركاؤهم: فاملعىن

  ومختبطٌ مما تطيح الطوائح  يزيد ضارع لخصومٍة ليبك

  : ومن هذا قوهلم. ليبكه ضارع خلصومة: فكأنه قال. ليبكي يزيد علم أن له باكيا: ملا قال

  األفعوان والشجاع الشجعما  سالم الحيات منه القدما قد

قد ساملت القدم األفعوان : فنصب األفعوان؛ ألنك تعلم أن القدم مساملة؛ كما أا مساملة فكأنه قال
  ".انتهوا خرياً لكم: "ومن ذلك قول اهللا عز وجل. والشجاع

: ه، فكان التقديرانتهوا علم أنه يدفعهم عن أمر، ويغريهم بأمر يزجرهم عن خالف: زعم اخلليل أنه ملا قال

وهذا خطأ يف تقدير العربية؛ ألنه يضمر . يكن خرياً لكم: إمنا هو على قوله: وقد قال قوم. ائتوا خرياً لكم
وقد . اجلواب وال دليل عليه، وإذا أضمر ايتوا فقد جعل انتهوا بدالً منه، وكذلك انته يا فالن أمراً قاصداً

  : ومن ذلك قول الشاعر. مر من ذكر املضمرات ما يغين عن إعادته

وجناٍت وعيناً سلسبيال  وجدنا الصالحين لهم جزاء 

  : ومثل ذلك. فنصبهما؛ ألن الوجدان يف املعىن واقع عليهما

  ولها في مفارق الرأس طيبا  تراها وإن تأملت إال لن

وإمنا جاز نصبه . وهذا البيت أبعد ما مر؛ ألنه ذكره من قبل استغناء. ألن الرؤية قد اشتملت على الطيب
  : فأما قوله. فهذا على اإلضمار. لن تراها إال وأنت ترى هلا يف مفارق الرأس طيبا: على رأيت؛ ألن املعىن

  تواهق رجالها يديه ورأسه
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ضارب عبد اهللا زيد؛ ألن من : فمن أنشده برفع اليدين فقد أخطأ؛ ألن الكالم مل يستغن، ولو جاز جلاز
  .كل واحد منهما ضرباً

  هذا باب أم وأو

. أحدمها أن تقع عديلةً على معىن أي: فأما أم فال تكون إال استفهاماً، وتقع من االستفهام يف موضعني

فليس جواب هذا ال، وال . أأعطيت زيداً أم حرمته؟: أزيد يف الدار أم عمرو؟ وكذلك: وذلك قولك
يكن جواب هذا ال وال نعم؛ ألن املتكلم أي األمرين فعلت؟ مل : أيهما لقيت؟ أو: نعم؛ كما أنه إذا قال

فإن كان األمر على . زيد أو عمرو: فاجلواب أن تقول. مدٍع أن أحد األمرين قد وقع، وال يدري أيهما
اختذناهم سخرياً : "فمن ذلك قول اهللا عز وجل. مل ألق واحدا، أو كليهما: غري دعواه فاجلواب أن تقول

، فخرج "أهم خري أم قوم تبٍع: "ومثله" أنتم أشد خلقاً أم السماء بناهاأ: "وقوله". أم زاغت عنهم األبصار
  .فهذا أحد وجهيها. هذا خمرج التوقيف والتوبيخ، وخمرجه من الناس يكون استفهاماً، ويكون توبيخاً

سواٌء علي أذهبت أم جئت، وما أبايل أقبلت أم أدبرت، وليت : ويدخل يف باب التسوية مثل قولك
 سواٌء علي خترب أن األمرين عندك واحد، فأدخلت حروف : فقولك. يف الدار أم عمرو؟شعري أزيد

أزيد يف الدار أم عمرو، أما يف علمك : أال ترى أنك إذا قلت. االستفهام هاهنا إلجياا التسوية
امع؛ قد علمت أزيد يف الدار أم عمرو؛ ألما استويا عند الس: متساويان، فهذه مضارعة، وهلذا تقول

قد علمت : تقول. وأي داخلة يف كل موضع تدخل فيه أم مع األلف. كما استوى األوالن يف علمك
  : وعلى ذلك قول الشاعر". فلينظر أيها أزكى طعاماً: "قال اهللا عز وجل. إذا أم ذا: أيهما يف الدار؟ تريد

أساعة نحٍس جئته أم بأسعد  عليه أي حيٍن أتيته سواء  

أي الرجلني أفضل أزيد أم عمرو؟ وسنفرد باباً للمسائل بعد فراغنا من : ف وأم؛ كما تقولفقس أيا باألل
  .األصول، فهذا أحد موضعيها

    

إن هذا : أن تكون منقطعة مما قبلها، خرباً كان أو استفهاماً، وذلك قولك فيما كان خرباً: واملوضع الثاين
تومهته زيدا، فقلت على ما سبق إليك، مث ادركك وذلك أنك نظرت إىل شخص، ف. لزيد أم عمرو يا فىت

فإمنا هو إضراب عن األول على معىن . أم عمرو مستفهماً: الظن أنه عمرو، فانصرفت عن األول، فقلت
ضربت زيدا : بل، إال أن ما يقع بعد بل يقني، وما يقع بعد أم مظنون مشكوك فيه، وذلك أنك تقول

ف بل خترج من . بل عمرا مستدركاً مثبتاً للثاين، تاركاً األول:  فتقولناسياً أو غالطاً، مث تذكر أو تنبه،
: ومن ذلك. وأم معها ظن أو استفهام، وإضراب عما كان قبله. غلط إىل استثبات، ومن نسيان إىل ذكٍر
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فهذا . أضرب عن سؤاله عن انطالق زيد، وجعل السؤال عن عمرو. هل زيد منطلق أم عمرو يا فىت قائما
أيهما يف الدار؟ ألن أم عديلة : وأنت تريد. أزيد يف الدار أم عمرو: ا، وليس على منهاج قولكجمرى هذ

يا زيد، : أما زيد يف الدار على التقرير، وتقول: أال ترى أنك تقول. األلف، وهل إمنا تقع مستأنفة
أال ترى إىل . وضعتوخبه بذلك وقد وقع منه السكوت، وال تقع هل يف هذا امل. أسكوتاً والناس يتكلمون

  : قوله

  أطرباً وأنت قنسري

وذلك ألن األلف و أم حرفا االستفهام اللذان يستفهم ما عن . أتطرب وهو يف حال طرب؟: وإمنا هو
مجيعه، وال خيرجان منه، وليس كذا كسائر حروف االستفهام؛ ألن كل حرٍف منها لضرٍب ال يتعدى 

ومىت سؤال عن زمان، وكيف .  سؤال عن املكان ال يقع إال عليهذلك إىل غريه، أال ترى أن أين إمنا هي
: قوله عز وجل: وهل خترج من حد املسألة فتصري مبرتلة قد حنو. سؤال عن حال، وكم سؤال عن عدد

فاأللف وأم ال ينقالن عن االستفهام كما ". هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئاً مذكوراً"
من، وما، وأي كذلك، : فتكون جزاًء، ويكون ما كان منها يقع للناس وغريهم، حنو. تنقل هذه احلروف

األلف وأم، ومها يدخالن على هذه احلروف : وحرفا االستفهام اللذان ال يفارقانه. ويكون يف معىن الذي
كيف صنعت أم كيف صنع : هل زيد بالدار أم هل عمرو هناك؟ وتقول: أال ترى أن القائل يقول. كلها

  : فمن ذلك قوله. فدخل هذان احلرفان على حروف االستفهام لتمكنهما وانتقاهلما. أخوك؟

 أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم  هل ما علمت وما استودعت مكتوم

 األحبة يوم البين مشكوم إثر  هل كبير بكى لم يقض عبرته أم

  : فأدخل أم على هل، وقال

  ا بسفح القف ذي األكمأهل رأون  فوارس يربوٍع بشدتنا سائل

  : وقال

 الذين تحب باإلنجاد هم  القرار ببطن مكة بعدما كيف

 سقماً خالفهم وسقمك بادي  أم كيف صبرك إذ ثويت معالجا

وكذلك أم، كقول اهللا . وتدخل حروف االستفهام على من، وما، وأي إذا صرن يف معىن الذي بصالن
أفمن يلقى يف النار خري أم من يأيت آمناً يوم : "، وكقوله"أم من جييب املضطر إذا دعاه: "عز وجل

ترتيل الكتاب ال ريب فيه من رب . آمل: "فأما قول اهللا عز وجل. ، فقد أوضحت لك حاهلما"القيامة
أم اختذ مما خيلق : "، وما كان مثله، حنو قوله عز وجل"أم تسأهلم أجراً: "وقوله" أم يقولون افتراه. العاملني
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 -واهللا . إن ذلك ليس على جهة االستفهام؛ ألن املستخرب غري عامل، إمنا يتوقع اجلواب فيعلم بهف" بنات

وإمنا خترج هذه احلروف يف القرآن خمرج التوبيخ والتقرير، ولكنها لتكرير .  منفي عنه ذلك-عز وجل 
 -" من يأيت آمناً يوم القيامةأفمن يلقى يف النار خري أم : "أال تراه يقول عز وجل. توبيخ بعد توبيخ عليهم

السعادة :  ليزجرهم عن ركوب ما يؤدي إىل النار، كقولك للرجل-وقد علم املستمعون كيف ذلك 
أليس يف جهنم : "أحب إليك أم الشقاء؛ لتوقفه أنه على خطأ وعلى ما يصريه إىل الشقاء؛ ومن ذلك قوله

  : كما قال". مثوى للمتكربين

 العالمين بطون راح وأندى  ياألستم خير من ركب المطا

 واهللا أعلم -وأنت تعلم أنه مل يستفهم، ولكن قررهم بأم كذلك وأنه قد ثبت هلم، فمجاز هذه اآليات 
أيقولون افتراه؟ على التوبيخ هلم، وأم قالوا، فنبه الرسول واملسلمني على إفكهم، وترك خرباً إىل خرب : -

كما يقع أمر بعد زجر، وأمر بعد أمر :  تكرير خٍرب بعد خٍربال على جهة اإلضراب، ولكن على جهة
  .واهللا أعلم. الترغيب، والترهيب

من مسائل أمباب هذا   

    

على حياله، ونبينه من صاحبه إن شاء اهللا باب في البابين المتقدمين لنوضح كل   

أزيد عندك أم عمرو؛ : أيهما عندك فهذا عريب حسن، واألجود: أعندك زيد أم عمرو، فإذا أردت: تقول
ألنك عدلت زيدا بعمرو، فأوقعت كل واحد منهما إىل جانب حرف االستفهام، وجعلت الذي ال تسأل 

أقام زيد : ولو قلت. أزيدا ضربت أم عمرا، أزيد قام أم عمرو: وكذلك. عندك: عنه بينهما، وهو قولك
ا أم عمرو ضربت؟ كان ذلك جائزاً حسناً، أم عمرو؟ وأزيد أم عمرو قام؟ وأزيد أم عمرو عندك؟ وأزيد

أزيد عندك، أم : فإن أردت أن جتريه على استفهامني قلت. والوجه ما وصفت لك، وكل هذا غري بعيد
استفهم أوالً عن زيد، مث أدركه الشك يف عمرو، فأضرب عن زيد، ورجع إىل . عندك عمرو يا فىت
  : هذا متثيل ذلك، ومثله قول كثريأزيد عندك بل أعندك عمرو؟ ف: عمرو، فكأنه قال

 نجيٍب من خزاعة أزهرا لكل  أليس أبي بالنضر أم ليس والدي

  .ترك استفهام األول، ومال إىل الثاين، وإمنا أخرجه خمرج التقرير يف اللفظ، كاإلستخبار

ليس معىن أزيد يف الدار أم ال؟ : وأم املنقطعة تقع بعد االستفهام كموقعها بعد اخلرب، ومن ذلك قولك
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معىن أيهما، ولكنك استفهمت على أنك ظننت أنه يف الدار، مث أدركك الشك يف أنه ليس فيها، : هذا
  : فأما قول ابن أيب ربيعة. فأضربت عن السؤال عن كونه فيها، وسألت عن إصغارها منه

  وإن كنت دارياً بسبٍع رمين الجمر أم بثمان لعمرك ما أدري

أبسبٍع؟ فاضطر، فحذف األلف، وجعل أم دليالً على إرادته إياه؛ إذ :  أرادفليس على اإلضراب، ولكنه
  : كان املعىن على ذلك، كما قال الشاعر

  وإن كنت دارياً شعيث ابن سهٍم أم شعيث ابن منقر لعمرك ما أدري

  : فأما قول األخطل. أشعيث؟: يريد

  غلس الظالم من الرباب خياال  عينك أم رأيت بواسٍط كذبتك

وجيوز أن يكون ابتدأ كذبتك . أكذبتك عينك، فحذف األلف: جيوز أن يكون: فيكون على ضربني
: وأما ما حكى اهللا عن فرعون من قوله. عينك خمرباً، مث أدركه الشك يف أنه قد رأى، فاستفهم مستثبتاً

 فإمنا -" هو مهنيأليس يل ملك مصر وهذه األار جتري من حتيت أفال تبصرون أم أنا خري من هذا الذي "
أنت خري لكانوا عنده : أم أنا خري؟ على أم ما قالوا له. أفال تبصرون: أنه قال: - واهللا أعلم -تأويله 

وهذه أم املنقطعة؛ ألنه أدركه الشك يف بصرهم، . أفال تبصرون: - واهللا أعلم -بصراء، فكأنه قال 
فهذا يف قول مجيع النحويني ال نعلم بينهم . فسري هذاأزيد يف الدار أم ال، وقد مضى ت: كاملسألة يف قولك

أفال : أم زائدة، ومعناه: فأما أبو زيد وحده فكان يذهب إىل خالف مذاهبهم، فيقول. اختالفاً فيه
  : تبصرون أنا خري، وكان يفسر هلذا البيت

 قد تكون مشيتي توقصا بل  يا دهر أم كان مشيي رقصاً

وهذا ال يعرفه املفسرون، وال النحويون، ال يعرفون أم زائدةً ولكن . صاًيا دهر، ما كان مشى رق: يريد
  .إذا عرض الشيء يف الباب ذكرناه، وبينا عليه

أذهبت أم جئت، : أقمت أم قعدت، وسواٌء علي: ليت شعري أزيد يف الدار أم عمرو؟ وما بايل: وتقول
قد علمت : ليس باستفهام، وال قولكوقد ذكرنا هذا قبل، ولكن رددناه الستقصاء تفسريه؛ ألن هذا 

ال تدري أيهما هو؟ فقد استويا . إمنا هو أنك قد علمت أن أحدمها يف الدار. أزيد يف الدار أم عمرو
فالتسوية أجرت عليه هذه احلروف؛ إذ . عندك، فهذه األشياء اليت وصفنا مستويةٌ، وإن مل تكن استفهاماً

أال ترى .  ذلك أن أياً ال تكون إال هلذا املعىن داخلةً على مجيعهاوالدليل على. كانت ال تكون إال التسوية
. سواٌء علي أذهبت أم جئت: أيهما يف الدار، وإذا قلت: أزيد يف الدار أم عمرو فمعناه: أنك إذا قلت

أقمت أم قعدت، أي ما أبايل أي ذلك كان، : ما أبايل: سواٌء علي أي ذلك كان، كما تقول: فمعناه
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أال ترى أنه ال يدخل على االستفهام من األفعال إال ما جيوز أن يلغى؛ ألن . أي ذلك كان! وليت شعري
وهذه األفعال هي اليت جيوز أال تعمل خاصةً، وهي ما كان من العلم . االستفهام ال يعمل فيه ما قبله

ا بعدها مما ؛ ألن هذه الالم تفصل م"ولقد علموا ملن اشتراه"، "لنعلم أي احلزبني: "والشك فعلى هذا
  : وعلى ذلك قوله. علمت لزيد خري منك: فتقول. قبلها

  أم لحاني بظهر غيٍب لئيم  أبالي أنب بالحزن تيس ال

    : وقول الشاعر

 العهد يلبن فبرام أعلى  ليت شعري وأين مني ليتٌ

  : وقال الشاعر

بخرقاء أم أنحى لك السيف ذابح  عليك اليوم انصاعت النوى سواء  

اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، : قولك. ظري إدخاهلم التسوية على االستفهام الشتمال التسوية عليهاون
فأجروا حرف النداء على العصابة وليست مدعوة؛ ألن فيها االختصاص الذي يف النداء، وإمنا حق النداء 

توقعه إليه، فهو خمتص من أن تعطف به املخاطب عليك، مث ختربه، أو تأمره، أو تسأله، أو غري ذلك مما 
فأنت مل تدع العصابة، . اللهم اغفر لنا أيتها العصابة: فإذا قلت. يا زيد، ويا رجال: غريه يف قولك

ولكنك اختصصتها من غريها؛ كما ختتص املدعو، فجرى عليها اسم النداء، أعين أيتها، ملساواا إياه يف 
الدار أم عمرو، فقد استويا عندك يف املعرفة وإن مل ما أدري أزيد يف : االختصاص؛ كما أنك إذا قلت

: وعلى هذا تقول. يكن هذا مستفهماً عنه، ولكن حمله من االستفهام كمحل ما ذكرت لك من النداء

يا أيها الرجل، وال يا أيتها العصابة؛ ألنك ال تنبه : على املضارب الوضيعة أيها الرجل، وال جيوز أن تقول
ال تريد معىن أيهما . أزيد يف الدار أم يف البيت عمرو: وتقول. يا إمنا هي زجر وتنبيهإنساناً إمنا ختتص و 

وكل ما كان من اإلخبار، ومن . ولكنك أضربت عن األول، واستفهمت عن الثاين على ما شرحت
حروف االستفهام غري األلف فليست تقع أم بعده إال مستأنفةً، وتكون مع األلف مستأنفةً إذا أجريتها 

فإذا أردت معىن أيهما عدلتها باأللف، وتدخل عليها ما كان للتسوية على ما . على ما وصفت لك
ألضربنه أي ذلك كان، وإمنا عبارة األلف : يريد. ألضربنه أذهب أم مكث: وكان اخلليل جييز. وصفنا

على معىن كل حق هلا مسيناه أم مل نسمه، : وأم ب أي فحيث صلحت أي، صلحتا، وكان جييز على هذا
  .أي ذلك كان، والوجه يف هذا أو، وتفسريه يف باا إن شاء اهللا: قوله

أوباب هذا   
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وحقها أن تكون يف الشك واليقني ألحد الشيئني، مث يتسع ا الباب، فيدخلها املعىن الذي يف الواو من 
: اً أو شكا فقولكفأما الذي يكون فيه ألحد األمرين يقين. اإلشراك على أا ختص ما ال ختصه الواو

جاءين زيد : وذهب عنك أيهما هو؟ وكذلك. ضربت زيدا أو عمرا، علمت أن الضرب قد وقع بأحدمها
ألعطني زيدا : قد جعلتك يف ذلك خمرياً، وكذلك: ايت زيدا أو عمرا، أي: فأما اليقني فقولك. أو أخوك

  .مل تنس شيئاً، ولكنك جعلت نفسك فيه خمرية. أو عمرا درمها

ائت واحداً من هؤالء، ولكنك : مل ترد. ائت زيدا أو عمرا أو خالدا: باب الذي يتسع فيه قولكوال
فإذا . إذا ذكرت فاذكر زيدا أو عمرا أو خالدا: إذا أتيت فائت هذا الضرب من الناس؛ كقولك: أردت

 قال اهللا عز ال تأت زيدا أو عمرا أو خالدا، أي ال تأت هذا الضرب من الناس؛ كما: يت عن هذا قلت
اضرب زيداً وعمراً، فإن : والفصل بني أو وبني الواو أنك إذا قلت". وال تطع منهم آمثاً أو كفوراً: "وجل

: وكذلك إذا قال. أو فهو مطيع لك يف ضرب أحدمها أو كليهما: ضرب أحدمها فقد عصاك، وإذا قال

ت زيدا أو عمرا فليس له أن يأيت واحداً ال تأ: فأتى أحدمها فليس بعاٍص، وإذا قال. ال تأت زيدا وعمرا
ائت زيدا؛ وإن شئت فائت : ال تأت زيدا وال عمرا، وتقديرها يف اإلجياب: منهما، فتقديرها يف النهي

وعلى . ألضربنه يف هذه احلال كان أو يف هذه احلال: ألضربنه ذهب أو مكث؛ أي: وتقول. عمرا معه
أما الواو فعلى . ارٍج منها، وإن شئت داخٍل فيها وخارٍج منهاوكل حق هلا داخٍل فيها أو خ: هذا تقول

إن كان ذلك احلق داخالً أو كان : وأما أو فعلى قولك. كل حق هلا من الداخل، واخلارج: قولك
  : وهذا البيت ينشد على وجهني. خارجاً

 فأملى أو تناهى فأقصر أطال  إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده

    

أي ذلك كان؟ واأللف يف : وأما أم فعلى قولك. إن طال، وإن قصر: أما أو فعلى قولك. وينشد أم تناهى
، وإن كان كذا، وكذلك كل .إن كان كذا: أطال ألف استفهام، واألحسن يف هذا أو؛ ألن التقدير

ي وكل موضٍع يقع فيه أ. موضع ال يقع فيه استفهام على معىن أيهما، وأيهم، ونسق به على هذا التقدير
ما أدري أزيدا : وتقول. كائناً ما كان فألف االستفهام وأم تدخالنه، وإن كان األحسن فيهما ما قصصنا

مل ترد أن تعدل بني زيد، وعمرو، ولكنك جعلتهما مجيعاً عدالً خلالد يف . أوعمرا ضربت أم خالدا
أم مضري أنت أم متيمي قد علمت أربعي : وتقول. ما أدري أحد هذين ضربت أم خالدا: التقدير، واملعىن

وعلى هذا ينشد قول صفية بنت عبد . قد علمت أم من أحد هذين الشعبني أنت أم متيمي: كأنه قال
  : املطلب
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  كيف رأيت زبرا

 أم تمرا أأقطاً

 قرشياً صقرا أم

يصلح ال . أطعاماً رأيت أم قرشياً: أهذا، أم هذا ولكن أرادت: مل ترد أن جتعل األقط عدالً للتمر فتقول
فإن قوماً من النحويني " وأرسلناه إىل مائة ألٍف أو يزيدون: "فأما قول اهللا عز وجل. يف املعىن إال هذا

أن أو لو وقعت يف هذا : أحدمها: وهذا فاسد عندنا من وجهني. جيعلون أو يف هذا املوضع مبرتلة بل
زيدا أو عمرا، وما ضربت زيدا ضربت : املوضع موقع بل جلاز أن تقع يف غري هذا املوضع، وكنت تقول

  .أو عمرا على غري الشك، ولكن على معىن بل فهذا مردود عند مجيعهم

أن بل ال تأيت يف الواجب يف كالم واحد إال لإلضراب بعد غلٍط أو نسيان، وهذا منفي : والوجه اآلخر
بل عمرو؛ : ذكر، قالمررت بزيد غالطاً فاستدرك، أو ناسياً ف: عن اهللا عز وجل؛ ألن القائل إذا قال

وتقول عندي عشرة بل مخسة عشر على مثل هذا، فإن أتى بعد كالٍم قد . ليضرب عن ذلك، ويثبت ذا
فعلم السامع " وقالوا اختذ الرمحن ولداً: "سبق من غريه فاخلطأ إمنا حلق كالم األول؛ كما قال اهللا عز وجل

أم اختذ مما خيلق : "وقال".كة الذين هم عباد الرمحن إناثاُوجعلوا املالئ: "أم عنوا املالئكة مبا تقدم من قوله
بل هؤالء الذين ذكرمت أم ولد : ، أي"بل عباد مكرمون: "وقال" وجيعلون هللا ما يكرهون: "وقال" بناٍت

ولكن جماز هذه اآلية . بل عمرو: قد جاءك زيد، فيقول: ونظري ذلك أن تقول للرجل. عباد مكرمون
ايت هذا الضرب من الناس، فكأنه : ائت زيدا أو عمرا أو خالدا، تريد: ذكرنا قبل يف قولكعندنا جماز ما 

وكل حق هلا علمناه : وتقول. وهذا قول كل من نثق بعلمه. إىل مائة ألف أو زيادة: - واهللا أعلم -قال 
 فقد دخل يف هذا إن كان معلوماً، أو جمهوالً: كل حق هلا، فكأنك قلت: تريد توكيد قولك. أو جهلناه

  .البيع مجيع حقوقها

زيد يقعد أو يقوم : ومجلتها أنك تقول. وهلا يف الفعل خاصةٌ أخرى نذكرها يف إعراب األفعال إن شاء اهللا
لقيت زيدا أو : أفعل أحد هذين؛ كما قلت يف االسم: تريد. يا فىت، وإمنا أكلم لك زيدا، أو أكلم عمرا

أنا أمضي إىل زيد، أو أقعد إىل : وعلى القول الثاين. أحد هذين: أيعمرا، وأنا ألقى زيدا أو عمرا، 
وعلى هذا القول الذي بدأت به قول اهللا عز . أفعل هذا الضرب من األفعال: عمرو، أو أحتدث، أي

إال أن، : فأما اخلاصة يف الفعل فأن تقع على معىن. يقع أحد هذين: ، أي"تقاتلوم أم يسلمون: "وجل
، "تقاتلوم أو يسلموا: "ويف قراءة أيب. الزمه أو يقضيك حقك، واضربه أو يستقيم: لكوحىت، وذلك قو

  .وهذا تفسري مستقصى يف بابه إن شاء اهللا. إال أن يسلموا، وحىت يسلموا: أي
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     هذا باب الواو اليت تدخل عليها ألف االستفهام 

و ممن جيالسه؟ استفهمت على حد ما أو ه: -رأيت زيدا عند عمرو :  إذا قال القائل-وذلك قولك 
أو هذا كذا؟ وهذه األلف لتمكنها تدخل على : وهو ممن جيالسه، فقال: كأن قائالً قال. كنت تعطف

وهل هو عندك؟ فتكون : الواو، وليس كذا سائر حروف االستفهام، إمنا الواو تدخل عليهن يف قولك
وال . بد اهللا؟ وكذلك مجيعها إال األلفوكيف صنعت؟ ومىت خترج؟ وأين ع: وتقول. الواو قبل هل

ونظري هذه الواو، والفاء، وسائر . تدخل الواو على أم، وال أم عليها، ألن أم للعطف والواو للعطف
أو أمن أهل " "أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون: "حروف العطف قول اهللا عز وجل

وإمنا ". أفأمنوا مكر اهللا: "فالواو هاهنا مبرتلة الفاء يف قولك". نالقرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبو
وهذه الواو، وواو . والتقدير كما شرحت لك أوالً.  إجياب الشيء- واهللا أعلم -جماز هذه اآليات 

وتكون يف االستفهام والتقرير كما ذكرنا يف األلف، وللتعجب، . العطف جمازمها واحد يف اإلعراب
أويوصل إليه، فأنت : رأيت زيدا فتقول: إذا قال الرجل:  االستفهام احملض فنحو قولكفأما. ولإلنكار

أئنا "فأما التعجب واإلنكار فقول املشركني . أوأدركته؟ تستبعد ذلك: مسترشد أو منكر ما قال؟ فيقول
أو أمن : "عز وجلوالتقرير ما ذكرت لك يف اآليات يف الفاء والواو يف قوله ". ملبعوثون أو آباؤنا األولون

  ".أهل القرى

  هذا باب ما يجري وما ال يجري

  . بتفصيل أبوابه وشرح معانيه واختالف األسماء، وما األصل فيها

مل : اعلم أن التنوين يف األصل لألمساء كلها عالمةٌ فاصلةٌ بينها وبني غريها، وأنه ليس للسائل أن يسأل
ا املانع له من الصرف؟ وما الذي أزاله من منهاج ما هو م: انصرف االسم؟ فإمنا املسألة عما مل ينصرف

  .اسم مثله؛ إذ كانا يف االمسية سواًء؟ ونفسر ذلك جبميع معانيه إن شاء اهللا

ال يدخله خفض وال : ال ينصرف، أي: اعلم أن كل ما ال ينصرف مضارع به الفعل، وإمنا تأويل قولنا
وشبهه مبا يكون يف اللفظ، .  أشبهها جرى جمراها يف ذلكتنوين؛ ألن األفعال ال ختفض وال تنون، فلما

ويكون يف املعىن، بأي ذين أشبهها وجب أن يترك صرفه؛ كما أنه ما أشبه احلروف اليت جاءت ملعىن من 
  .املبين: األمساء فمتروك إعرابه؛ إذ كانت احلروف ال إعراب فيها وهو الذي يسميه النحويون

له زيادة من زوائد األفعال يكون ا على مثال الفعل، فمن ذلك أكلب، كل اسم يف أو: فمما ال ينصرف
أذهب، وأعلم، وما كان منها على : وأمحد، وإمثد، وإصبع؛ ألن ما كان من هذا على أفعل فهو مبرتلة
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أضرب، وأجلس، وما كان منها على مثال إمثد فهو مبرتلة اضرب يف األمر، وكل ما مل : أفِعل فهو مبرتلة
. فمن ذلك تنصب، وتتفل؛ ألما على مثال تقعد، وتقتل.  هذا الباب فعلى هذا منهاجهنذكر يف

  .وسنفسر ما يلحق هذه احلروف زوائد وما يكون من نفس احلرف إن شاء اهللا

أفعلباب هذا   

وإمنا . أمحر، وأخضر، وأسود: اعلم أن ما كان من أفعل نعتاً فغري منصرف يف معرفة وال نكرة، وذلك
أنه : والثاين. أحدمها أنه على وزنه: هذا الضرب من الصرف يف النكرة؛ ألنه أشبه الفعل من وجهنيامتنع 

ومع هذا أن النعت تابع للمنعوت . مررت برجٍل يقوم: أال ترى أنك تقول. نعت؛ كما أن الفعل نعت
: ة، وذلك حنوفإن كان امساً انصرف يف النكرة؛ ألن شبهه بالفعل من جهة واحد. كاتباع الفعل االسم

ما بال أمحد خمالفاً ألمحر؟ قيل من قبل : فإن قال القائل. مررت بأمحد، وأمحٍد آخر: أفكل، وأمحد، تقول
أن أمحد، وما كان مثله ال يكون نعتاً إال أن يكون معه من كذا فإن أحلقت به من كذا مل ينصرف يف 

ت برجل أمحد من عبد اهللا، وأكرم من مرر: وذلك قولك. معرفة وال نكرة؛ ألنه قد صار نعتاً كأمحر
يزيد، ويشكر، : وكل ما مسيت به من األفعال مل ينصرف يف املعرفة، وانصرف يف النكرة، حنو. زيد

ما باله انصرف يف النكرة، : فإن قال قائل. مررت بيزيد، ويزيٍد آخر: ويضرب، وحنوه لو كان امساً، تقول
صرف إمنا امتنع بشبهه بالفعل، وأمحر وما كان مثله ال وهو فعل يف األصل، وقد ذكرت أن ما ال ين

  .ينصرف يف معرفة وال نكرة، وهي أمساٌء؟

    

إن أمحر أشبه الفعل وهو نكرة، فلما مسيت به كان على تلك احلال، فلما رددته إىل النكرة رددته : قيل له
أرى إذا . راه كما قالواهذا قول النحويني، ولست أ. إىل حال قد كان فيها ال ينصرف؛ فلذلك خالفه

مسي بأمحر، وما أشبهه، مث نكر أن ينصرف؛ ألنه امتنع من الصرف يف النكرة؛ ألنه نعت، فإذا مسي به فقد 
أزيل عنه باب النعت، فصار مبرتلة أفعل الذي ال يكون نعتاً، وهذا قول أيب احلسن األخفش، وال أراه 

لت فيه ألفاً والماً، أو أضفته اخنفض يف موضع اخلفض؛ وكل ما ال ينصرف إذا أدخ. جيوز يف القياس غريه
ألا أمساٌء امتنعت من التنوين واخلفض؛ لشبهها باألفعال، فلما أضيفت وأدخل عليها األلف والالم باينت 

األفعال، وذهب شبهها ا؛ إذ دخل فيها ما ال يكون يف الفعل، فرجعت إىل االمسية اخلالصة، وذلك 
  .ر يا فىت، ومررت بأسودكممررت باألمح: قولك

ما يسمى به من األفعالباب هذا   
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  وما كان على وزنها 

اعلم أنك إذا مسيت رجالً بشيٍء من الفعل ليست يف أوله زيادة، وله مثال يف األمساء، فهو منصرف يف 
علم، وكرم، وباما؛ ألن ضرب على : ضرب، وما كان مثله، وكذلك: فمن ذلك. املعرفة، والنكرة

وكذلك ما كثر عدته، . رجل، وعضد: فخذ، وكرم على مثال: مجل، وحجر، وعلم على مثال: مثال
جعفر، وحوقل؛ ألن مثاله كوثر، : دحرج؛ ألن مثاله: فمن ذلك. وكان فيه هذا الشرط الذي ذكرنا

 مل تصرفه؛ ألنه على مثاٍل ليست عليه: فإن مسيت بفعل مل تسم فاعله. وامللحق باألصل مبرتلة األصلي

ضرب، ودحرج، وبوطر، إال أن يكون معتالً أو مدغماً؛ فإنه إن كان كذلك خرج : األمساء، وحنو ذلك
كر، وبرد، وحنومها، وقيل : قيل، وبيع، ورد، وما كان مثلها؛ ألن رد مبرتلة: إىل باب األمساء، وذلك حنو

؛ ألن األمساء ال تكون على وكذلك إن مسيت مبثل قطع، وكسر مل ينصرف يف املعرفة. مبرتلة فيٍل، وديك
وليست األمساء األعجمية بأصول، إمنا داخلة على . قد جاء مثل بقم، فإنه أعجمي: فإن قلت. فعل

. وخضم بعد إمنا هو فعل. خضم للعنرب بن عمرو بن متيم فإمنا هو لقب لكثرة أكلهم: فأما قوهلم. العربية

يدا إذا أمرته انصرف؛ ألن ضارب مبرتلة ضارٍب ضارب ز: ولو مسيت رجالً ضارب، أو ضارب من قوهلم
  .الذي هو اسم، وضارب مبرتلة خامت، فعلى هذا جيري ما ينصرف وما ال ينصرف

اهلمزة، والياء، والتاء، والنون، كان ا على مثال الفعل : فأما ما كان فيه زيادةٌ من زوائد األفعال األربع
يه منها بالزيادة، وإن مل يكن له فعل، وما حيكم بأنه أصلي فقد قلنا فيه، وسنقول يف شرحه، وما حيكم عل

أما ما كانت اهلمزة يف أوله، والياء فحكمه أن تكونا فيه زائدتني إذا كانت حروفه الثالثة . حىت يتبني
أصلية؛ ألنك مل تشتق من هذا شيئاً إال أوضح لك أما فيه زائدتان، فحكمت مبا شاهدت منه على ما 

أفكل، وأيدع، ويرمع؛ ألنك مل ترها يف مثل أمحر، وأصفر، وأخضر، وال يكون : لك حنووذ. غاب عنك
له فعل إال زائدة، وكذلك الياء؛ ألنك مل ترها يف مثل اليعملة وما كان حنوها إال زائدة؛ ألن أمحر من 

  .احلمرة، وكذلك أخضر، واسود، ويعملة من العمل

اهلمزة والواو، فعند ذلك حتتاج إىل اشتقاق؛ ليعلم أيهما : فأما أولق فإن فيه حرفني من حروف الزيادة
ألق الرجل فهو مألوق، فقد وضح لك أن اهلمزة أصل والواو زائدة؛ ألن اهلمزة يف : تقول فيه. الزائدة

فكالمها من . وكذلك أيصر؛ ألن فيه ياًء، ومهزة. موضع الفاء من الفعل؛ فقد وضح لك أا فوعل
  : قال األعشى. ه على إصار؛ فقد بان لك أن أيصر فيعلاحلروف الزوائد، فجمع

  ويجمع ذا بينهن اإلصارا  فهذا يعد لهن الخلى
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شل، : فمن ذلك قولك. فأما النون والتاء، فيحكم بأن كل واحد منهما أصل حىت جييء أمر يبني زيادا
إذا أسنا، وقد وضح لك أنه : لشلت املرأة وشل الرج: يدلك على أصليهما أنك تقول. وسر الذئب

فأما . أكرمت: وكذلك توأم إمنا هو فوعل من أتأمت املرأة كما تقول. مبرتلة دحرج؛ ألن النون أصلية
أال ترى أنه ليس . تتفل، ونرجس فقد وضح لك أن فيهما زائدتني؛ ألما على مثال ال تكون األمساء عليه

.  أن تتفال مثل تقتل فلو مسيت به رجالً مل تصرفهيف األمساء مثل جعفر، وال جعفر؛ فقد وضح لك

تتفل فإنه يصرف إن مسي به؛ وذلك ألنه على : فأما من قال. فهذا حكمه. وكذلك نرجس مبرتلة نضرب
أال ترى أن الزيادة ال متنع الصرف من األمساء إال ما كان . مثال ال يكون الفعل عليه ليس يف األفعال تفعل

 فما كان يف أوله زيادة ليس هو ا على وزن األفعال فهو مصروف، وذلك .منها على وزن األفعال
يربوع، وتعضوض، وطريق أسلوب؛ ألن األفعال ال تكون عليه، وكذلك إسكاف، وفيما قلنا دليلٌ :حنو

  .على ما يرد عليك إن شاء اهللا

ما ينصرف وما ال ينصرفباب هذا   

  مما سميت به مذكراً من األسماء الغربية 

 أن كل ما ال ينصرف من مذكر أو مؤنث، عريب أو أعجمي، قلت حروفه أو كثرت يف املعرفة فإنه اعلم
ما كان من أفعل صفةً، : ينصرف يف النكرة، إال مخسة أشياء فإا ال تنصرف يف معرفة، وال نكرة فمنها

عطشى، سكران، وسكرى، وعطشان، و: وما كان من فعالن الذي له فعلى؛ حنو. أخضر، وأمحر: حنو
وما كان فيه ألف التأنيث مقصوراً كان أو . وغضبان وغضىب، وسنذكر علته يف موضعه إن شاء اهللا

وما كان من اجلمع . محراء، وصفراء، وصحراء: واملمدود؛ حنو. سكرى وغضىب: فاملقصور؛ حنو. ممدوداً
 يف حال النكرة؛ وما كان معدوالً. مساجد، وقناديل، ورسائل: على مثال ال يكون عليه الواحد؛ حنو

فإذا مسيت مذكراً باسم عريب فهو مصروف إال أن مينعه أحد هذه املوانع اليت . مثىن، وثالث، ورباع: حنو
وصفت، أو ما أذكره لك مما يوجب ترك الصرف يف املعرفة، إال املعدول فإن له حكماً آخر إذا مسي به 

 التأنيث فإنه ال ينصرف يف املعرفة، وينصرف يف فمن ذلك أن تسميه مبؤنث فيها هاء. نذكره إن شاء اهللا
وإمنا منعه من الصرف يف املعرفة علم التأنيث الذي فيه، وذلك حنو رجل مسيته محدة، أو طلحة أو . النكرة

عربياً كان أو أعجمياً مل . إن كل ما كان فيه اهلاء مؤنثاً كان أو مذكراً: وقد تقدم قولنا. حنو ذلك
ما باله ينصرف يف النكرة وما كانت فيه ألف : فإن قال قائل. انصرف يف النكرةينصرف يف املعرفة، و
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إن الفصل بينهما أن ما كان فيه اهلاء فإمنا حلقته وبناؤه : قيل. التأنيث ال ينصرف يف معرفة، وال نكرة؟
تأنيث من فإمنا خترج إىل ال. قائمة: جالسة، وقائم مث تقول: جالس؛ كما تقول: بناء املذكر؛ حنو قولك

وما كانت فيه األلف فإمنا هو موضوع للتأنيث على غري تذكري خرج منه . التذكري، واألصل التذكري
أال ترى أن محراء على غري بناء أمحر، وكذلك عطشى . فامتنع من الصرف يف املوضعني؛ لبعده من األصل

  .على غري بناء عطشان

دد حروفه ثالثة أحرف فإنه ينصرف إذا مل تكن فيه هاء وما كان مؤنثاً ال عالمة فيه مسيت به مذكراً، وع
إن مسيت . دعد، ومشس، وقدم، وقفاً فيمن أنثها: وذلك حنو. التأنيث، حتركت حروفه أو سكن ثانيها

فإن كان على أربعة أحرف فصاعداً . وكذلك كل مذكر سوى الرجل. بشيٍء من هذا رجالً انصرف
وذلك حنو رجل مسيته عقرباً أو عناقا أو عقاباً .  وانصرف يف النكرةومعناه التأنيث مل ينصرف يف املعرفة،

وإمنا انصرف يف الثالثة خلفته؛ ألن الثالثة أقل أصول . فإنه ينصرف يف النكرة، وال ينصرف يف املعرفة
  .وكذلك إن كان االسم أعجمياً. األمساء

 ومها امسان أعجميان، وأن قارون، -  تبارك وتعاىل-أال ترى أن نوحاً، ولوطاً مصروفان يف كتاب اهللا 
وفرعون غري مصروفني للعجمة، وكذلك إسحق، ويعقوب، وحنومها، ونذكر هذا يف باب األعجمية إن 

فكل ما اشتققته، . فأما صاحل وشعيب، فامسان عربيان، وكذلك حممد صلى اهللا عليهم أمجعني. شاء اهللا
 ومل مينعه من الصرف تأنيث، وال عجمة، وال زيادةٌ من فرأيت له فعالً، أو كانت عليه داللة بأنه عريب،

زوائد الفعل تكون ا على مثاله، وال أن يكون عل مثال األفعال، وال عدل فهو مصروف يف املعرفة، 
  .والنكرة

ما كان من أسماء المذكرباب هذا   

  أو سمي به ما هو على ثالثة أحرف 

    

أو تكون فيه زائدة . شاة، وشية:  مما فيه هاء التأنيث؛ حنواعلم أن مجيع ذلك منصرف إال ما استثنيناه
أو يكون على مثاٍل ال . عمر، وزفر: أو يكون معدوالً؛ حنو. يضع، ويزن: يكون ا على مثال الفعل؛ حنو

  .فأما غري ذلك فمصروف. ضرب، وقتل: يكون إال لألفعال حنو

ما كان من هذه األسماء على مثال فُعلباب هذا   



املربد-املقتضب  356  

فأما ما كان منه نكرة، ويعرف باأللف والالم فهو مصروف، . ذكرناه لنبني املعدول منه من غريهوإمنا 
ثقب، : صرد، ونغٍر، وجعٍل، ينصرف يف املعرفة والنكرة واجلمع، حنو: فالواحد؛ حنو. واحداً كان أو مجعاً

  : ما قالسكع، وختع، وحطم ك: إذا أردت مجع عمرة، وكذلك إن كان نعتاً حنو: وحفر، وعمر

  قد لفها الليل بسواٍق حطم

: فأما ما كان منه مل يقع إال معرفة؛ حنو". أهلكت ماالً لبداً: "ولبد وهو الكثري من قول اهللا عز وجل

هذا : أال ترى أنك ال تقول. عمر، وقثم، ولكع، فإنه غري مصروف يف املعرفة؛ ألنه املوضع الذي عدل فيه
  .هذا اجلعل، وهذا النغر: لالقثم، وال هذا العمر؛ كما تقو

ما كان من فُِعلب باهذا   

اعلم أنه ما كان على فعل غري معتٍل مل يكن إال فعالً، وكذلك كل بناٍء من الفعل معناه فعل إذا كان غري 
فإن مسيت من هذا رجالً مل تصرفه يف املعرفة؛ ألنه مثال ال . دحرج، واستخرج، وضورب: معتل؛ حنو

فإن كان من ذوات الواو والياء، أو مما يلزمه اإلدغام، فكان ذلك .  هو فيها مدخليكون لألمساء، وإمنا
قد قيل، وبيع، ورد، : خمرجاً له إىل مثال األمساء، انصرف يف املعرفة، ألن املانع له قد فارقه، وذلك قولك

. رب، والكروشد إذا أردت مثل فعل؛ ألنه قد خرج إىل مثال فيل، وديك؛ كما خرج املدغم إىل مثال ال

امحور يف هذا املكان، ألنه : أطيع، وأستطيع، وقوول مل ينصرف يف املعرفة، وكذلك: وإن كان على مثال
  .فهذا مجلة هذا. مل خيرج إىل مثال من أمثلة األمساء

ما اشتق للمذكر من الفعلباب هذا   

 ومدحرج، فكل هذا جماهد، مقاتل، وضارب، ومكرم، ومستطيع،: فمن ذلك ما كان امساً للفاعل؛ حنو
خمرج، ومضروب، ومستطاع؛ : منصرف؛ ألنه ال مانع له من الصرف، وكذلك إن كان مفعوالً، حنو

واملعرب منها ما كان نكرة يف بابه؛ ألنك . وما كان من األعجمية معرباً فهذا سبيله. ألا أمساٌء مشتقة
فمن .  مينعه من الصرف إال ما مينعهاال. تعرفه باأللف والالم، فإذا كان كذلك كان حكمه حكم العربية

فإذا كان معرفة يف كالم العجم فغري . راقود، وجاموس، وفرند؛ ألنك تعرفه باأللف والالم: ذلك
إسحق، ويعقوب، : وذلك حنو. منصرف المتناعه بالتعريف الذي فيه من إدخال احلروف العربية عليه

 النصرف؛ ألنه عريب - تعىن ذكر القبج -ه بيعقوب الفرعون ولو مسيت: وفرعون، وقارون؛ ألنك ال تقول
والزوائد اليت يف أوله ال متنعه من الصرف؛ ألا ال تبلغ به مثال الفعل؛ ألن الفعل ال . على مثال يربوع

أسحقه اهللا إسحاقاً، وتعرق هذا من : وكذلك إسحاق إذا أردت به املصدر من قولك. يكون على يفعول
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ونظري . عجميني على غري هذه احلروف، وإمنا الءمت هذه احلروف العربذاك بأن إسحق ويعقوب األ
وإن . إسحق يف القصد إىل العريب والعجمي ما قلت لك يف عمر من أنك إذا أردت به مجع عمرة صرفته

وإن كان األعجمي قد أعرب ومل يكن على مثال األمساء . أردت به املعدول عن عامر امتنع من الصرف
فمن ذلك آجر . ريها، صرف وصار كعريب ال ثاين له؛ ألنه إذا أعرب فهو كالعربية األصليةاملنصرفة وال غ

. إبل، وإطل، وصعفوق: فهو مبرتلة عريب منفرد ببنائه حنو. مصروف لدخوله يف التعريف؛ إذ كان نكرة

 يكون إال فأما بقم فال ينصرف يف املعرفة وإن كان قد أعرب؛ ألنه قد وقع من أمثلة العرب على ما ال
وكذلك سراويل ال ينصرف . ضرب، وقطع فمنعه الصرف ما منع ضرب لو مسيت به رجالً: فعالً، حنو

قناديل، : عند النحويني يف معرفة وال نكرة؛ ألا وقعت على مثال من العربية ال يدخله الصرف، حنو
ي الواقع على اجلنس، فهذا مجلة القول يف األعجم. فكانت ملا دخلها اإلعراب كالعربية. ودهاليز

  .واملخصوص به الواحد للعالمة

  هذا باب الجمع المزيد فيه وغير المزيد

    

مصاحف، وحماريب، وما كان على هذا الوزن؛ : أما ما كان من اجلمع على مثال مفاعل، ومفاعيل؛ حنو
 وعدده، فغري فعالل، وفواعل، وأفاعل، وأفاعيل وكل ما كان مما مل نذكره على سكون هذا وحركته: حنو

وإمنا امتنع من الصرف فيهما؛ ألنه على مثال ال يكون عليه الواحد، . منصرف يف معرفة وال نكرة
والواحد هو األصل، فلما باينه هذه املباينة، وتباعد هذا التباعد يف النكرة، امتنع من الصرف فيها، وإذا 

من : "على ذلك قول اهللا عز وجلامتنع من الصرف فيها فهو من الصرف يف املعرفة أبعد، ويدلك 
فإن حلقته اهلاء . كل هذا هذه علته". هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد: "وقوله" حماريب ومتاثيل

للتأنيث انصرف يف النكرة على ما وصفت لك يف اهلاء أوالً؛ ألن كل ما كانت فيه فمصروف يف النكرة، 
نيث، فقد خرجت مبا كان من هذا اجلمع إىل باب طلحة، وممتنع من الصرف يف املعرفة؛ ألن اهلاء علم تأ

فما باله انصرف يف النكرة، وقد كان قبل اهلاء ال : فإن قال قائل. صياقلة، وبطارقة: ومحدة؛ وذلك حنو
رجل عباقية، : أال ترى أنك تقول. أنه قد خرج إىل مثال يكون للواحد: ينصرف فيها؟ فاجلواب يف ذلك

. أخرجته إىل هذا املثال؛ كما أن ياءي النسب خيرجانه إىل باب متيمي، وقيسيومحار حزابية، فاهلاء 

مدائين وحنوه، ينصرف يف املعرفة والنكرة؛ أال ترى أن مدائنياً إمنا هو للواحد، فبالياء خرج : وذلك قولك
ياء النسب إليه؛ كما أخرجته اهلاء إال أن ما كانت فيه اهلاء ال ينصرف من أجل التأنيث، وما كانت فيه 

فأما سراري، وخبايت، وكراسي فغري مصروف يف معرفة وال نكرة؛ ألن . فمصروف يف املعرفة، والنكرة
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حوايل، وحواري : فأما قولك. الياء ليست للنسب، وإمنا هي الياء اليت كانت يف الواحد يف خبتية وكرسي
رباع، وميان فنذكره يف :  قوهلمفأما. فهو حال، وحوار، فنسب إليه، فإمنا على هذا تعترب ما وصفت لك

  .ما اعتل من هذا اجلمع إن شاء اهللا: باب

أمجال، وفلوس فمنصرف يف املعرفة والنكرة، ألنه : فأما ما كان من اجلمع على مثال أفعال، وفعول، حنو
وفعول وإن كان . أعين أفعاالً. وهو مجع مضارع للواحد؛ ألنه ألدىن العدد. على مثال يكون للواحد

فأما أفعال فما يكون منه على مثال الواحد . كثر العدد فمضارعته للواحد؛ ألنه جيمع كما جيمع الواحدأل
متمزق، وجيمع كما جيمع الواحد وذلك : برمة أعشار وحبل أرمام، وأقطاع، وثوب أكياش: قوهلم
سان سدوس للطيل: وما كان على فعول للواحد فقولك. أنعام وأناعيم، وأعراب وأعاريب: قولك

قعدت قعوداً، وجلست جلوساً، وسكت : وما يكون من هذا مصدراً أكثر من أن حيصى؛ حنو. األخضر
فهما ينصرفان يف املعرفة والنكرة على كل . بيوت وبيوتات: وجيمع كما جيمع الواحد تقول. سكوتاً

 كل مؤنث، على ثالثة أعين أفعاالً، وفعوالً إال أن تسمي ما مؤنثاً فيمنعهما التأنيث الصرف؛ ألن: حال
أحرف متحركات غري منصرف، وكلما زاد يف عدد احلروف كان ذلك أوكد لترك صرفه، وهلذا موضع 

  .نذكره قيه إن شاء اهللا

أكلب وأكعب، فغري منصرف يف املعرفة؛ وإمنا منعه الصرف : وأما ما كان من اجلمع على مثال أفعل حنو
وينصرفان يف النكرة كما ذكرت لك فيما يكون على مثال أعبد، وأقتل، : أنه على مثال الفعل؛ حنو

قطبان وظلمان، فغري منصرف يف املعرفة : وما كان من اجلمع على مثال فعالن، وفعالن؛ حنو. الفعل
لزيادة األلف والنون، وخروجه إىل باب عثمان وسرحان، وينصرفان يف النكرة؛ ألن املمتنع من الصرف 

كما . غضبان، وسكران: الباب فعالن الذي له فعلى على ما ذكرت لك؛ حنويف املعرفة والنكرة من هذا 
: أن املمتنع من باب ما كان على مثال أفعل من أن يصرف يف املعرفة والنكرة، فأفعل الذي هو نعت؛ حنو

كعاب، وكالب؛ ألنه مبرتلة : وما كان من اجلمع على مثال فعال فمصروف، وذلك حنو. أمحر، وأصفر
  .ويف هذه اجلملة داللةٌ على كل ما يرد عليك من اجلمع إن شاء اهللا. محار، وكتاب: الواحد حنو

ما كان من جمع المؤنث باأللف والتاءباب هذا   

    

فهذا اجلمع يف املؤنث نظري ما كان بالواو والنون يف املذكر؛ ألنك فيه تسلم بناء الواحد كتسليمك إياه 
لضمة علم الرفع، واستوى خفضه ونصبه، كما استوى ذلك يف والتاء دليل التأنيث، وا. يف التثنية
فإن مسيت مبسلمات رجالً أو امرأة . مسلمني: والتنوين يف مسلماٍت عوض من النون يف قولك. مسلمني



املربد-املقتضب  359  

" فإذا أفضتم من عرفات: "وعلى ذلك قوله عز وجل. حلقه التنوين؛ ألنه عوض فلذلك كان الزماً

هؤالء مسلمون، ومررت مبسلمني يا فىت، : هذا يف قول من قال. بعينهوعرفات معرفة؛ ألنه اسم موضع 
وكل ما كان على وزن املسلمني فالوجه فيه أن جيري هذا ارى وإن مل يكن يف األصل مجعاً؛ كما أن 

فمن ذلك . كرسياً وخبتياً كاملنسوب وإن مل يكن فيه معىن نسب إىل حي، وال إىل أرٍض، وال غري ذلك
وتقول . وما أدراك ما عليون". كال إن كتاب األبرار لفي عليني: "قال اهللا عز وجل. الثونعشرون، وث

قنسرين : ومن مل يقل هذا، وقال. قنسرون، ومررت بقنسرين، وهذه يربون، ومررت بيربين: على هذا
ان هذه سنونٌ فاعلم، فإنه يفعل مثل هذا باملؤنث إذا ك: كما ترى، وجعل اإلعراب يف النون، وقال

  : هؤالء مسلمني فاعلم، كما قال الشاعر: واحداً، وجييزه يف اجلمع؛ كما تقول

  وقد جاوزت حد األربعين  يدري الشعراء مني وماذا

  : وقال اآلخر

 أبي أبي من أبيين وابن  إني أبي أبي ذو محافظٍة

هذه عرفات : ى هذا قالفمن رأ" وال طعام إال من غسلٍني": "فيما كان واحدا: "وقال اهللا عز وجل
  : مباركاً فيها، وعلى هذا ينشد هذا البيت

  بيثرب أدنى دارها نظر عالي  من أذرعات وأهلها تنورتها

  : وقال اآلخر

  تخيرها أخو عانات دهرا

  .غسلني، وعليني، فالوجهان مقوالن معتدالن: وأما الواحد؛ حنو. والوجه املختار يف اجلمع ما بدأت به

ا لحقته ألف ونون زائدتانمباب هذا   

. أما ما كان من ذلك على فعالن الذي له فعلى فقد تقدم قولنا فيه أنه غري مصروف يف معرفة وال نكرة

: وإمنا امتنع من ذلك؛ ألن النون الالحقة بعد األلف مبرتلة األلف الالحقة بعد األلف للتأنيث يف قولك

وأن . د يف السكون، واحلركة، وعدد احلروف، والزيادةوالدليل على ذلك أن الوزن واح. محراء وصفراء
فأما بدل النون من األلف فقولك يف صنعاء، . النون، واأللف تبدل كل واحدة منهما من صاحبتها

ضربت :  قلت-إذا أردت ضربت زيداً فوقفت-وأما بدل األلف منها فقولك. صنعاين، وراين: وراء
اضربا زيدا، ولنسفعا، وزعم اخلليل أن : اً بالناصية إذا وقفت قلتاضربن زيدا ولنسفع: زيدا، ويف قولك
أن كل مؤنث تلحقه عالمة التأنيث بعد التذكري فإمنا تلحقه على لفظه إال ما كان : الدليل على ذلك
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مضارعاً لتأنيث أو بدالً يف أن عالمة التأنيث ال تلحقه على لفظه؛ ألنه ال يدخل تأنيث على تأنيث، 
: فكذلك ال تقول. محراءة وال صفراءة: أال ترى أنك ال تقول. دخل على ما كان مبرتلتهوكذلك ال ي

فإن كان فعالن ليس له فعلى، أو كان على غري هذا . غضىب، وسكرى: غضبانة، وال سكرانة، وإمنا تقول
 وعريان، عثمان،: الوزن مما األلف والنون فيه زائدتان، انصرف يف النكرة، ومل ينصرف يف املعرفة؛ حنو

وإمنا امتنع من الصرف يف املعرفة للزيادة اليت يف آخره؛ ألا كالزيادة اليت يف آخر سكران . وسرحان
عريانة، ومخصانة، فقد وجبت فيه : يف مؤنثة: وانصرف يف النكرة؛ ألنه ليست مؤنثة فعلى؛ ألنك تقول

، وكمرتلة حبنطى من باب حبلى حقيقة التذكري فمرتلة هذا من باب غضبان كمرتلة أفكل من باب أمحر
فأما حسان، ومسان، وتبان، فأنت يف هذه األمساء . وسنذكرها بعقب هذا الباب إن شاء اهللا. وسكرى

وإن أخذت حسان من احلس، . إن أخذت ذلك من السمن، والتنب، واحلسن، فإمنا وزا فعال: خمري
فأما فينان . دة األلف والنون، وصرفته يف النكرةومسان من السم، وتبان من التب، مل تصرفه يف املعرفة لزيا

كثري الفنون، كأفنان : فالنون فيه أصل مبرتلة الدال من محاد، وذلك منصرف يف املعرفة والنكرة؛ ألن معناه
وكذلك مران ألنه . الشجر، فهو منصرف على كل حال، وتقديره من الفعل فيعال على وزن بيطار

فأما ما . فعلى هذا تصريف ما ينصرف وما ال ينصرف من هذا الباب. للنيا: املرانة، أي: فعال، ومعناه
كانت نونه زائدةً وليست فيها ألف فمنصرف يف املعرفة والنكرة؛ ألنه ال يشبه فعالن فعلى املنقلبة نونه 

    : رعشن إمنا هو من االرتعاش قال: فمن ذلك. من ألفه

  من كل رعشاء وناٍج رعشن

رته فقلت سرحيني لصرفت سرحييناً يف املعرفة والنكرة، وما كان مثله حنو تصغريك وكذلك سرحان لو صغ
وكذلك ضيفن النون زائدة؛ ألنه الذي جييء مع الضيف، . سليطني، وضبيعني: سلطانا، وضبعانا إذا قلت

  .فعلن: فتقدره

ما كانت آخره ألف مقصورةٌ للتأنيث ولإللحاقباب هذا   

. حبلى، وسكرى فقد تقدم قولنا فيه أنه ال ينصرف يف معرفة وال نكرة: حنوأما ما كانت ألفه للتأنيث؛ 

وأما ما كانت األلف فيه زائدة لإلحلاق فمصروف يف النكرة؛ ألنه ملحق باألصول، وممنوع من الصرف 
يف املعرفة؛ ألن ألفه زائدة كزيادة ما كان للتأنيث، فموضعه من حبلى وأخواا كموضع أفكٍل من أمحر 

فمن ذلك حبنطًى إمنا هو من حبط بطنه، فالنون واأللف زائدتان؛ لتبلغ . ضع عثمان من عطشانوكمو
حبنطاةٌ، ولو كانت األلف للتأنيث مل تدخل عليها اهلاء؛ ألنه : ما بناء سفرجل، وعلى هذا تقول للمرأة

وعلى ذلك تقول يف وكذلك أرطًى ملحق جبعفر، ووزنه فعلًى ملحق بفعلل، . ال يدخل تأنيثٌ على تأنيٍث



املربد-املقتضب  361  

فأما ما كان مثل ذفرى، وتترى الذي يكون فيه . ومثله معزى ملحق جرع، ودرهم. أرطاة: الواحدة
  .اإلحلاق والتأنيث، وما كان من بابه فسنذكره يف موضعه إن شاء اهللا: األمران

ما كان من أفعل نعتاً يصلح فيه التأويالن جميعاًباب هذا   

ألجود فيهما أن يكونا امسني؛ ألن األجدل إمنا يدل على الصقر بعينه، فمن ذلك أجدل، وأخيل؛ ا
إن أجدل إمنا هو مأخوذ من اجلدل وهي شدة اخللق، وأخيل : فإذا قال قائل. اسم طائر: واألخيل أيضاً

قيل له فإنه كذلك، وإىل . إمنا هو أفعل مأخوذ من اخليالن، وكذلك أفعى إمنا هو أفعل مأخوذ من النكادة
وال يصرفه يف معرفة وال نكرة، وليس بأجود القولني، أجودمها أن تكون :  كان جيب من يراه نعتاهذا

أال ترى أن .  فإمنا تدل على ذات شيٍء بعينه- وإن كان أصلها ما ذكرنا -أمساًء منصرفة يف النكرة؛ ألا 
ال يدل إال على هذا وكذلك أفعى . صفر: أجدلٌ مبرتلة قولنا: أجدل ال يدل إال على الصقر، تقول

. وهو الذي يلزم عندي يف أبغث لطائر. ومثل ذلك أخيل؛ ألنه يدل على طائٍر بعينه. الضرب من احليات

 فنعوت غري - إذا عنيت احلية - إذا أردت القيد، واألرقم - إذا عنيت احلية، واألدهم -فأما األسود 
 ا حتلية لكل ما نعتا غري دالةً على لوٍن بعينهمنصرفة يف معرفة وال نكرة؛ أل.  

: وأما كونه نعتاً فقوله. يكون امساً، ويكون نعتاً موصوالً به من كذا: فأما أول فهو يكون على ضربني

  .هذا رجلً أول منك، وجاءين هذا أول من جميئك، وجئتك أول من أمس

وعلى أي . دمياً وال حديثاًما تركت له ق: ما تركت له أوالً وال آخراً كما تقول: وأما كونه امساً فقوله
الوجهني مسيت به رجالً انصرف يف النكرة؛ ألنه على باب األمساء مبرتلة أفكل، وعلى باب النعوت مبرتلة 

أرملة، ولو كان : تقول للمرأة. والدليل على ذلك أن مؤنثه على لفظه. فأما أرمل فإنه اسم نعت به. أمحر
وكذلك . أرملة دليل على أنه اسم: فقوهلم. أمحر، ومحراء: تقولنعتاً يف األصل لكان مؤنثه فعالء؛ كما 

وإمنا جاز أن يقع . ال اختالف يف ذلك. هؤالء نسوةٌ أربع: أربع إمنا هو اسم للعدد وإن نعت به يف قولك
فإن قال . شديد: مررت برجل أسٍد؛ ألن معناه: معدودات؛ كما تقول: نعتاً وأصله االسم؛ ألن معناه

إمنا خيرج هذا وشبهه على : قيل. مثل أسد، واألربع حقيقة عدد: رجل ليس بأسد ولكن معناهفال: قائل
تأويل الفعل وصحته إذا جاز يف التمثيل، ومثل الشيء غريه؛ إذا كان املثل مضافاً إليه ولكنه األول الذي 

  .فالشيء الذي خيرج على أنه األول على غري حذف أجود. هو نعته

ولوال تقديرك املثل مل يكن . يد أسد معناه مثل أسد، فقد حذفت املثل وأنت تريدهز: إال ترى أن قولك
جواريك أربع حقيقة على غري حذف، ولكن ملا أردت النعت قدرت تقدير الفعل؛ ألن :وقولك. كالماً

. مررت برجٍل مثلك، فإمنا أردت مشبه لك، ولوال ذلك مل يكن نعتاً: النعت حتلية؛ أال ترى أنك إذا قلت
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. وكان األخفش ال يصرف أرمل، ويزعم أنه نعت يف األصل، وله احتجاج نذكره يف موضعه إن شاء اهللا

  .وليس على هذا القول أحد النحويني علمناه

    

والفصل . فإن مسيت بواحٍد منهما رجالً صرفته يف النكرة. فأما أمجع وأكتع، فمعرفة وال يكون إال نعتاً
 أن أمحر كان نعتاً وهو نكرة، فلما مسيت به ازداد ثقالً، وأمجع مل يكن نكرة، بينه وبني أمحر ومجيع بابه،

  .إمنا هو نكرة ونعت، فإذا مسيت به صرفته يف النكرة ألنك لست ترده إىل حال كان فيها ال ينصرف

فأما أولق، وأيصر فإن يف كل واحٍد منهما حرفني من حروف الزيادة، ففي أولق اهلمزة والواو، فال بد 
إذا أصابه : من االشتقاق حىت يعلم أيهما األصل؟ فنظرت إىل أولق فإذا الفعل منه ألق الرجل فهو مألوق

فوعل مثل كوثر، فهو مصروف يف : ملم من اجلنون، فعلمنا أن اهلمزة أصل، وأن الواو زائدة؛ فتقديره
كما . اهلمزة، وتسقط الياءإصار، فتثبت : وكذلك أيصر جيمع على فعال فيقال يف مجعه. املعرفة والنكرة

  : قال األعشى

  وينقل ذا بينهن اإلصارا  يعد لهن الخلى فهذا

تسمية الواحد مؤنثاً كان أو مذكراً بأسماء الجمعباب هذا   

مينعه من الصرف ما مينع الواحد، فإذا نقلت منه شيئاً، . قد تقدم قولنا يف مجع التكسري إنه مبرتلة الواحد
و على تلك احلال، وذلك أنك إن مسيت مذكراً أمنارا، أو كالبا انصرف؛ كما فسميت به مذكراً فه

فإن مسيته أكلب، وأكعب مل ينصرف . ذكرت لك يف أفعال؛ ألن هذا املثال ينصرف يف املعرفة والنكرة
يس وينصرف هذا املثال يف النكرة؛ ألنه ل. يف املعرفة لزيادة اهلمزة يف أوله؛ ألا على مثال أعبد، وأقتل

بنعت، وإمنا املمتنع من الصرف من هذا املثال يف النكرة أفعل الذي يكون نعتاً؛ ألنه ال يقع شيٌء مما على 
. فإن مسيته بغلمان مل ينصرف وكان كسرحان الذي هو واحد. وزن األفعال نعتاً إال ما كان على أفعل

رفة، وأنه ينصرف يف النكرة ألنه فإن مسيته بقضبان فحاله كحال عثمان يف االمتناع من الصرف يف املع
ليس شيٌء من هذا املثال يكون له فعلى إال ما كان على فعالن الذي هو يف السكون واحلركة، والزيادتني 

  .فهذا جيمع هذا الضرب من اجلمع. على مثال محراء

ة فقد أمجلنا طلحة، ونسابة، وأجربة، وصياقل: فأما ما كانت فيه هاء التأنيث، مجعاً كان أو واحداً، حنو
القول فيه أنه ال ينصرف يف املعرفة، وينصرف يف النكرة، واحداً كان أو مجعاً، قليل العدد كان أو كثرياً، 

فإن مسيت رجالً مبساجد، وقناديل فإن النحويني أمجعني ال يصرفون ذلك يف . عربياً كان أو أعجمياً
وعلى هذا مل يصرفوا سراويل وإن .  اجلمعمعرفة وال نكرة؛ وجيعلون حاله وهو اسم لواحد كحاله يف
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  .كانت قد أعربت؛ ألا وقعت يف كالم العرب على مثال ما ال ينصرف يف معرفة وال نكرة

فأما العجمة فقد زالت عنها بأا قد أعربت، إال أبا احلسن األخفش فإنه كان إذا مسى بشيٍء من هذا 
لقياس، وكان يقول إذا منعه من الصرف أنه مثال ال يقع رجالً أو امرأة صرفه يف النكرة، فهذا عندي هو ا

الدليل على ذلك ما يقول : وكان يقول. عليه الواحد، فلما نقلته فسميت به الواحد خرج من ذلك املانع
وصياقلة أنه مصروف يف النكرة ممتنع باهلاء من . النحويون يف مدائين وبابه أنه مصروف يف املعرفة والنكرة

فلم مل تصرف مساجد إذا كان اسم الرجل : قيل له. عرفة؛ ألما قد خرجا إىل مثال الواحدالصرف يف امل
إن بناءه قد بلغ به مثال ما ال ينصرف يف معرفة وال نكرة، فهو عنده يف هذا املثال مبرتلة : فقال. يف املعرفة

مبرتلة عثمان وسرحان، من باب من أمحر وبابه، و. امللحق باأللف مما فيه ألف التأنيث، ومرتلة أفكٍل وبابه
العرب جيعلها بعضهم واحداً، فهي عنده مصروفة يف : فأما سراويل فكان يقول فيها. غضبان وسكران

  : وينشدون: ومن العرب من يراها مجعاً واحدها سروالة. النكرة على هذا املذهب

  عليه من اللؤم سروالةٌ

دخاريص القميص : جعلوه أجزاًء؛ كما تقول: واحد، فيقولإمنا هي اسم لشيٍء : فمن رآها مجعاً يقال له
والواحد دخرصة فعلى هذا كان يرى أا مبرتلة قناديل؛ ألا مجع ال ينصرف يف معرفة وال نكرة، ولكن 

  .إن مسى ا صرفها يف النكرة كما وصفت لك يف غريها

    

ى سنة الواحد وإن عنيت به مجع الشيء؛ واعلم أن كل مجٍع ليس بينه وبني واحده إال اهلاء فإنه جاٍر عل
ترتع الناس : "من أنثه فليس إىل االسم يقصد، ولكنه يؤنثها على معناه؛ كما قال عز وجل. ألنه جنس

؛ "فترى القوم فيها صرعى كأم أعجاز خنٍل خاويٍة: "وقال. ؛ ألن النخل جنس"كأم أعجاز خنٍل منقعٍر
كذبت قبلهم قوم : "وقال عز وجل! أال ترى أن القوم اسم مذكر. ألنه مجع خنلة فهو على املعىن مجاعة

حصاة، وحصى، وقناة : وذلك اجلمع؛ حنو. إمنا هو مجاعة قوم نوح: - واهللا أعلم -ألن التقدير " نوٍح
  .وقنى، وشعرية وشعري، وكل ما كان مثل هذا فهذا جمازه

فمجاز ذلك أن يكون مؤنثاً كالواحد الذي ومن اجلمع ما يكون امساً للجمع، وال واحد له من لفظه، 
: غنم، وإبل فإنك تقول يف تصغريه: يعىن به الشيء املؤنث، إال ما كان جلماعة اآلدميني، وذلك حنو

وأما ما كان من اآلدميني من ذلك . هنيدة: دويرة، وتصغري هند: غنيمة، وأبيلة، كما تقول يف تصغري دار
قومي، :  تصغري شيٍء من ذلك إال كما تقول يف تصغري الواحد املذكررهط، ونفر وقوم، ال تقول يف: فنحو

فإن مسيت بشيٍء من مجيع هذا املؤنث الذي ليس فيه عالمة تأنيث، وال مانع مما ذكرت . ورهيط، ونفري
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وكذلك كل ما كان مجعه ملذكر . مجع عناق: عنوق: رجالً فهو مصروف يف املعرفة والنكرة، وذلك حنو
فكيف : فإن قال قائل. مينعه من الصرف ما مينع الواحد فهو مصروف إذا مسيت به مذكراًأو مؤنث، ومل 

هي اجلمال، وهي الرجال : انصرف يف املعرفة وأصله التأنيث؟ فإمنا ذلك ألن تأنيثه ليس حبقيقي، إمنا قلت
  .على معىن هي مجاعة الرجال، ومجاعة اجلمال

هي أنيق، كما تقول هي اجلمال فمامنا تريد : م واحد، فتقولأال ترى أن املؤنث واملذكر خيرجان إىل اس
: والتأنيث، والتذكري يف الواحد على ضربني. فأما الواحد فتأنيثه وتذكريه واقعان له. مجاعة: ا مجيعاً

لفظ، فهما يف ترك الصرف سواٌء، ألن الصرف إمنا هو للفظ، وليسا يف اإلخبار : حقيقة، واآلخر: أحدمها
فأما احلقيقي فما كان يف الرجل واملرأة، ومجيع احليوان؛ ألنك لو مسيت رجالً طلحة خلربت . ًءعنهما سوا

ولو مسيت امرأة، أو غريها من إناث احليوان باسٍم مذكر خلربت عنها . عنه كما خيرب إذا كان امسه مذكراً
جاءتين : عفر؛ كما تقولجاءتين ج: وذلك حنو امرأةً مسيتها جعفرا فتقول. كما خترب عنها وامسها مؤنث

جاءتين طلحة وأنت تعين : جاءين؛ ألن التأنيث حقيقة، كما ال جيوز أن تقول: محدة، وال جيوز أن تقول
يوم، وليلة، وبلدة، ودار ومرتل، فليس يف هذا أكثر من : والتأنيث الثاين، والتذكري حنو قولك. رجالً
ليس يف الدار حقيقة . الدار واملرتل شيٌء واحدقصر ليلتك، وعمر دارك جلاز؛ ألن : فلو قلت. اللفظ

وأخذ : "وقال" من جاءه موعظةٌ من ربه: "قال اهللا عز وجل. تصرفها عن ذلك، وكذلك البلد والبلدة
. ؛ ألن اإلخبار ليس عن واحد"وقالت نسوةٌ يف املدينة: "وقال يف تأنيث اجلمع". الذين ظلموا الصيحة

قام مسلماتك، وجاراتك : قام جاريتك مل جيز، وكذلك ال جيوز: القام جواريك صلح، ولو ق: فإن قال
حقيقي ال يغري الواحد عن بنائه إال أن يضطر شاعر كما قال. ولكن قامت؛ ألن هذا مجع :  

  لقد ولد األخيطل أم سوٍء

 وكذا قام يوم كذا: قام جاريتك لصلح، وليس حبسن حىت تذكر بينهما كالماً، فتقول: ولو قال يف الشعر
فاأللف والتاء يف . وهذا اجلمع إمنا هو على حد التثنية. جاريتك، وال جيوز مثل هذا عندنا يف الكالم

  .املؤنث كالواو والنون يف املذكر

    هذا باب تسمية املؤنث 

اعلم أن كل أنثى مسيتها باسٍم على ثالثة أحرف فما زاد فغري مصروف، كانت فيه عالمة التأنيث أم مل 
فإن مسيتها . كراً كان االسم أو مؤنثاً، وذلك حنو امرأة مسيتها قدما أو قمرا أو فخذا أو رجالتكن، مذ

بثالثة أحرف أوسطها ساكن، فكان ذلك االسم مؤنثاً أو مستعمالً للتأنيث خاصةً، فإن شئت صرفته، 
.  قولنا فيهشاة، فإن ذلك قد تقدم: وإن شئت مل تصرفه إذا مل يكن يف ذلك االسم علم التأنيث حنو
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مجل، ودعد، : وأما املستعملة للتأنيث فنحو. وذلك حنو امرأةً مسيتها بشمس أو قدم، فهذه األمساء املؤنثة
رأيت دعدا، وجاءتين : فأما من صرف فقال. فأنت يف مجيع هذا باخليار، وترك الصرف أقيس. وهند

ومن . يها من اخلفة معادالً ثقل التأنيثخفت هذه األمساء ألا على أقل األصول، فكان ما ف: هند، فيقول
عقرب وعناق، موجود فيما قل عدده؛ كما كان : املانع من الصرف ملا كثر عدته؛ حنو: مل يصرف قال

  .فيه عالمة تأنيث يف الكثري العدد والقليله سواًء

وذلك حنو . عرفةفإن مسيت مؤنثاً باسم على هذا املثال أعجمي، فإنه ال اختالف فيه أنه ال ينصرف يف امل
  .امرأةً مسيتها خبش، أو بدل، أو جباز؛ ألنه مجع مع التأنيث عجمة، فاجتمع فيه مانعان

فأما سيبويه واخلليل واألخفش واملازين، : فإن مسيت مؤنثاً مبذكر على هذا الوزن عريب فإن فيه اختالفاً
وذلك حنو امرأة . فكان مبرتلة املعدولفريون أن صرفه ال جيوز؛ ألنه أخرج من بابه إىل باب يثقل صرفه، 

وذلك . وحيتجون بأن مصر غري مصروفة يف القرآن؛ ألن امسها مذكر عنيت به البلدة. مسيتها زيدا أو عمرا
فليس حبجٍة عليه؛ ألنه مصر ". اهبطوا مصراً: "فأما قوله عز وجل" أليس يل ملك مصر: "قوله عز وجل

  . جاء يف التفسري، واهللا أعلممن األمصار، وليس مصر بعينها، هكذا

وأما عيسى بن عمر، ويونس بن حبيب، وأبو عمر اجلرمي وأحسبه قول أيب عمرو ابن العالء فإم كانوا 
حنن جنيز صرف املؤنث إذا مسيناه مبؤنث : إذا مسوا مؤنثاً مبذكر على ما ذكرنا رأوا صرفه جائزاً، ويقولون

إىل ثقل، فالذي إحدى حالتيه حال خفة أحق بالصرف؛ كما أن وإمنا أخرجناه من ثقٍل . على ما ذكرنا
. لو مسينا رجالً، أو غريه من املذكر باسم مؤنث على ثالثة أحرف ليس له مانع مل يكن إال الصرف

وكذلك لو . وذلك أنك لو مسيت رجالً قدما أو فخذا أو عضدا، مل يكن فيه إال الصرف، خلفة التذكري
ال جيوز . ثالثة أحرف متحركات مجع، أو ساكنة احلرف األوسط لكان مصروفاًمسيته باسم أعجمي على 

فكل مذكر بثالثة أحرف فمصروف إال أن . إال ذلك؛ ألن الثالثة أقل األصول، والتذكري أخف األبواب
يعد، ويضع، أو : شاة، وثبة فقد قلنا يف اهلاء، أو تكون فيه زيادة فعل حنو: تكون فيه هاء التأنيث؛ حنو

ضرب، وقتل، وقد تقدم : كعمر، وقثم، أو يكون على ما ال تكون عليه األمساء؛ حنو: كون من املعدولي
فأما ما كان من املذكر املسمى باسم مؤنث على أربعة أحرف فصاعداً، أو بأعجمي على . قولنا يف هذا

ى ثالثة أحرف مما هذه العدة فغري منصرف يف املعرفة؛ وذلك ألنه إمنا انصرف فيما كان من املؤنث عل
. ذكرت لك؛ ألا الغاية يف قلة العدد، فلما خرج عن ذلك احلد منعه ثقل املؤنث من االنصراف

  .واألعجمي املذكر جيري جمرى العريب املؤنث يف مجيع ما صرف فيه

فأما قوله عز ! أال ترى أن نوحا ولوطا امسان أعجميان ومها مصروفان يف كتاب اهللا عز وجل
فإن مثود " وإىل مثود أخاهم صاحلاً" "أال إن مثود كفروا رم: "وقوله"  ومثود وأصحاب الرسوعاداً:"وجل
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اسم عريب، وإمنا هو فعول من الثمد، فمن جعله امساً ألب أوحى صرفه، ومن جعله امساً لقبيلة أو مجاعة 
فأما األمساء .  صاحلوعلى ذلك اسم. ومكام من العرب معروف؛ فلذل كان هلم هذا االسم. مل يصرفه

جاز له . واعلم أن الشاعر إذا اضطر صرف ما ال ينصرف. املشتقة غري املغرية فهي تبني لك عن أنفسها
وإن اضطر إىل ترك صرف ما ينصرف مل جيز له ذلك؛ وذلك ألن . ذلك؛ ألنه إمنا يرد األمساء إىل أصوهلا

 إىل ما كان له قبل دخول العلة، حنو قولك يف راد الضرورة ال جتوز اللحن، وإمنا جيوز فيها أن ترد الشيء
  : هذا رادد؛ ألنه فاعل يف وزن ضارب، فلحقه اإلدغام، كما قال: إذا اضطررت إليه

 أجود ألقواٍم وإن ضننوا إني  مهالً أعاذل قد جربت من خلقي

  : ألن ضن إمنا هو ضنن، فلحقه اإلدغام وذلك قوله

  يشكو الوجى من أظلٍل وأظلل

    : على هذا قال الشاعرو

  جيشٌ إليك قوادم األكوار  قصائد وليركبن فلتأتينك

هذا قاٍض فاعلم، : أال ترى أنه ما كان من ذوات الياء فإن الرفع واخلفض ال يدخالنه؛ حنو. وحنو ذلك
  : ومررت بقاٍض، فلما احتاج إليه الشاعر رده إىل أصله فقال

 إال لهن مطلب يصبحن  ال بارك اهللا في الغواني هل

  : وقال الشاعر مثله

 ترى منهن غوٌل تغول ويوماً  فيوماً يجارين الهوى غير ماضٍي

  .فعلى هذا إجراء ما ال جيري ملا وصفت لك

إن أردت هذه سورة : هذه هود، وهذه نوح، فأنت خمري: هذا باب تسمية السور والبلدان أما قولك
" واسأل القرية: "ال ما حذف من قوله عز وجلنوح، وهذه سورة هود، فحذفت سورة على مث

وإن جعلت واحداً منهما امساً للسورة مل تصرفه يف قول من . هذه هود، وهذه نوح: تقول. فمصروف
وأما نوح فإنه اسم أعجمي ال ينصرف إذا . هذا يف هود خاصةً. رأى أال يصرف زيدا إذا كان امساً المرأة

فأما يونس، وإبراهيم فغري مصروفني، للسورة جعلتهما أو .  قبل هذاكان امساً ملؤنث، كما ذكرت لك
هذه سورة يونس، فحذفت؛ : هذه يونس أنك تريد: ويدلك على ذلك أنك إذا قلت. للرجلني؛ للعجمة

  .هذه الرمحن: كما أنك تقول

ال .  العربوأما حاميم فإنه اسم اعجمي ال ينصرف، للسورة جعلته أو للحرف؛ وال يقع مثله يف أمثلة
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وكذلك طس، ويس فيمن جعلهما امساً؛ كما قال ملا . هابيل: فإمنا تقديره تقدير. يكون اسم على فاعيل
  : جعله امساً للسورة

تال حاميم قبل التقدم فهال  يذكرني حاميم والرمح شاجر 

  : وقال الكميت

 منا تقي ومعرب تأولها  وجدنا لكم في آل حاميم آيةً

ألن " حم والكتاب"آمل ذلك و: سور فعلى الوقف؛ ألا حروف مقطعة؛ فعلى هذا تقولوأما فواتح ال
  : حق احلروف يف التهجي التقطيع؛ كما قال

 رجالي بخطٍّ مختلف تخط  من عند زياٍد كالخرف أقبلت

    تكتبان في الطريف الم اِلف

إن أردت سورة نون، وجعلته امساً : خمريقرأت نوناً يا فىت، فأنت : فأما نون يف قولك. فهذا جماز احلروف
. وكذلك صاد، وقاف. للسورة جاز فيه الصرف فيمن صرف هندا، وتدع ذلك يف قول من مل يصرفها

  .وهذه األمساء اليت على ثالثة أحرف أوسطها ساكن إمنا هي مبرتلة امرأة مسيتها دارا

هذا بلد، وهذه بلدة، وليس بتأنيث : تقولفأما البالد فإمنا تأنيثها على أمسائها، وتذكريها على ذلك؛ 
فكل ما عنيت به من هذا بلداً، ومل مينعه من الصرف ما مينع الرجل . احلقيقة، وتذكريه كالرجل واملرأة

وكل ما عنيت به من هذا بلدة منعه من الصرف وما مينع املرأة، وصرفه ما يصرف اسم املؤنث . فاصرفه
: وذلك حنو. ذهبني والوجه اآلخر فيه جائز، واألصل ما ذكرت لكعلى أن منها ما يغلب عليه أحد امل

وأما بغداد . فأما املدينة، والبصرة، والكوفة، ومكة، فحرف التأنيث مينعها. فلج، وحجر، وقباء، وحراء
: وعمان، ودمشق فاألكثر فيهما التأنيث؛ يراد البلدتان والتذكري جائز، يراد. وحنوها، فالعجمة متنعها

كما أن واسطاً األغلب عليه التذكري؛ ألنه اسم مكان وسط البصرة والكوفة، فإمنا هو نعت مسي . البلدان
أال ترى أنه ملا جعل حراء امساً لبقعة مل . به، ومن أراد البلدة مل يصرفها؛ وجعلها كامرأة مسيت ضارباً

  : يصرفه وقال

  وأعظمنا ببطن حراء نارا  أينا خير قديماً ستعلم

  : أال ترى أنه يقول. ا ما تقصد به إليهفأصل هذ

  ماء رواء، وطريقٌ نهج  كان ذا شك فهذا فلج من

  .فهذا، ومل يقل فهذه؛ ألنه أراد بلداً: فقال

هذه متيم، وهذه أسد، : تقول. هذا باب أمساء األحياء والقبائل فمجاز هذا جماز ما ذكرنا قبل يف البلدان
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أنا : وكذلك لو قلت. و مجاعة متيم، فتصرف؛ ألنك تقصد قصد متيم نفسهإذا أردت هذه قبيلة متيم، أ
فإن جعلت . إذا أردت ما ذكرنا، أو جعلت كل واحٍد منهما امساً للحي. أحب متيما، أو أنت جو أسدا

. هذه متيم فاعلم، وهذه عامر قد أقبلت: تقول. شيئاً من ذلك امساً للقبيلة مل تصرفه على ما ذكرنا قبل

  : هذه متيم بنة مر، وإمنا تريد القبيلة، كما قال:  هذا تقولوعلى

  نزل العدو عليك كل مكان  لوال فوارس تغلب بنة وائٍل

    

و " كذبت عاد"اجلماعة، وعلى هذا : ؛ ألن املعىن"كذبت قوم نوٍح املرسلني: "وكما قال اهللا عز وجل
  .؛ ألنه عىن القبيلة واجلماعة"كذبت مثود بالنذر"

على أن تقصد قصد احلي، : ما ما كان من هذا امساً ال يقع عليه بنو كذا، فإن التذكري فيه على وجهنيفأ
حي : جاء قريش يا فىت، إمنا تريد: تقول. قريش، وثقيف: أو تعمد لألب الذي مسي به القبيل، وذلك حنو

بنو :  بنو قريش؛ كما تقول:فهي مبرتلة ما قبلها إال فيما ذكرنا من أنك ال تقول. قريش، ومجاعة قريش
وقد اختلف الناس يف هذه التسمية ألي . متيم؛ ألنه اسم للجماعة وإن كانوا إمنا مسوا بذلك لرجٍل منهم

  : معنى وقعت؟ إال أن الثبت عندنا أا إمنا وقعت لقصي بن كالب ولذلك قال اللهيب

  وبنا سميت قريشٌ قريشا

. و احلي، املقصود يف ذلك أبوها قسي بن منبه ابن بكر بن هوازنوثقيف كذلك إمنا هو تلقيب القبيلة أ

  : ومن جعل هذه األمساء واقعة على قبائل أو مجاعات، مل يصرفه، كما قال

  وكفى قريشا المعضالت وسادها  المساميح الوليد سماحةً غلب

  : جعله امساً للقبيلة؛ كما قال األعشى

 يوم موٍد ذليلهامعد ال وإن  ولسنا إذا عد الحصى بأقلة

على أنه قد جيوز أن يقول موٍد ذليلها، لو أراد . موٍد ذليلها: جعل معد امساً للقبيلة يدلك على ذلك قوله
مجاعة معد، ولكن ترك الصرف قد أعلمك أنه يريد القبيلة، وأن ذليلها على ذلك : أبا القبيلة ألنه يريد

ا، فالتذكري والصرف ال غري؛ ألنك اآلن إمنا تقصد ولد كالب كذا، وولد متيم كذ: فإذا قلت. جاء
  : وأما قوله. اآلباء

  وعجت عجيجاً من جذام المطارف  الخز من عوٍف وأنكر جلده بكى

  .فإنه جعله امساً للقبيلة

هذه رقاش يا فىت على مذهب بين متيم، وهذه رقاش يف قول أهل احلجاز، فلهذا موضع : وأما قولك
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. ورقاش امرأة، وأبو القبيل عمرو بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة. لباب إن شاء اهللاسنبينه يف عقب هذا ا

وكذلك سلول، وسدوس فليس من هذا مصروفاً إال يف النكرة، وإمنا ذلك مبرتلة باهلة، وخندف وإن 
  .كان يف باهلة عالمة التأنيث

ك إذا مسيت رجالً باسم شيٍء من هذا باب تسمية الرجال والنساء بأمساء السور واألحياء والبلدان اعلم أن
ذلك على ثالثة أحرف ليس فيه مانع مما قدمنا ذكره فهو مصروف وإن وقع يف األصل مؤنثاً، كما 

فإن مسي بشيٍء على أربعة أحرف أو أكثر، وكان . ذكرت لك يف رجل يسمى هندا أو قدما أو فخذا
وذلك قولك يف رجٍل يسمى . ينصرفوإن كان أعجمياً أو مؤنثاً مل . عربياً مذكراً، فهو مصروف

فإن مسيته صاحلاً أو شعيباً، وذلك االسم . هذا حاميم مقبالً؛ ألنه أعجمي على ما وصفت لك: حاميم
اسم لسورة، انصرف؛ ألنه يف األصل مذكر، وإن علقته على مؤنث فإمنا ذلك مبرتلة غزال وسحاب، 

  .الً فإمنا ترده إىل أصلهمسيت بواحٍد منهما امرأة، مث مسيت بذلك االسم رج

وإمنا ذكرنا أن هنداً ودعداً ومجال أمساٌء مؤنثة؛ ألا وقعت مشتقة للتأنيث، فكانت مبرتلة ما أصله التأنيث 
ومن مث ال يصرف عند أكثر النحويني أمساء بن خارجة؛ ألن أمساء قد اختص . إذ كان املؤنث املختص ا

واألجود فيه الصرف وإن ترك إىل حالته اليت كان فيها مجعاً به النساء حىت كأن مل بكن مجعاً قط، 
لالسم، وعلى ذلك صرف هؤالء النحويون ذراعاً اسم رجل؛ لكثرة تسمية الرجال به، وأنه وصف 

  .هذا حائط ذراع، واألجود أال يصرف اسم رجل؛ ألن الذراع يف األصل مؤنثة: للمذكر يف قولك

ذلك بفعل، أجريته جمرى األمساء، وذلك أنك تقول إذا أضفت إىل فإن مسيت السورة أو الرجل أو غري 
قرأت سورة إقتربه؛ ألنك إذا مسيت بفعل فيه تاء تأنيث صارت يف الوقف ": اقتربت الساعة وانشق القمر"

هاًء؛ ألنك نقلته إىل اسم، فصار آخره كآخر محدة؛ ألنه يف األصل مدرج بالتاء، والتاء عالمة التأنيث، 
اضرب يف األمر : دل منها يف الوقف هاًء، وتقطع ألف الوصل؛ كما أنك لو مسيت رجالً بقولكوإمنا تب

: فعلى هذا قلت. هذا إضرب قد جاء، فتصريه مبرتلة إمثد: قطعت األلف حىت تصري كألفات األمساء فتقول

ساعة، ومسيت هذه سورة اقتربت الساعة؛ ألا اآلن فعل رفعت ا ال: هذه سورة إقتربه فإن وصلت قلت
وهلذا . هذا قام زيد؛ ألنك مسيت بفعل وفاعل: قام زيد لقلت: ما مجيعاً؛ كما أنك لو مسيت رجالً

  .موضع نذكره فيه على حدته إن شاء اهللا

     هذا باب 

: ما كان من األمساء املعدولة على فعال اعلم أن األمساء اليت تكون على هذا الوزن على مخسة أضرب

فذلك الضرب هو ما كان مذكراً، أو مؤنثاً غري مشتق، وجيمع . معدولة، وضرب على وجههفأربعة منها 
وأما املؤنث فنحو . رباب، وسحاب، ومجال: ذلك أن تكون مما أصله النكرة فأما املذكر فنحو قولك
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فما كان من هذا مذكراً فمصروف إذا مسيت به رجالً، أو غريه من . عناق، وأتان، وصناع: قولك
وأما ما . وما كان منه مؤنثاً فغري مصروف يف املعرفة، ومصروف يف النكرة، ملذكٍر كان أو ملؤنث. ذكرامل

: فمن ذلك ما يقع يف معىن الفعل حنو قولك. كان معدوالً فمجراه واحد يف العدل وإن اختلفت أنواعه

: يف موضع املصدر حنو قولكومنه ما يقع . فهذا نوع. احذر، وانظر: حذار يا فىت، ونظار يا فىت، ومعناه

وتكون . فهذا نوع ثان. ال مماسة: ال مساس يا فىت، أي: بدادا، ومثله: اخليل تعدو بداد يا فىت ومعناه
والنوع الرابع ما كان معدوالً . صفة غالبة حالة حمل االسم؛ كتسميتهم املنية حالق يا فىت فهذا نوع ثالث

. هذا أنه ال يكون شيء من هذه األنواع األربعة إال مؤنثة معرفةحذام وقطام، إال أن مجلة : للنساء؛ حنو

أما ما كان يف معىن . وحنن بادئون يف تفسريه نوعاً نوعاً. فأما ما مل يكن كذلك فغري داخل يف هذا الباب
األمر فإمنا كان حقه أن يكون موقوفاً؛ ألنه معدول عن مصدر فعل موقوف موضوع يف موضعه، فإمنا 

فإذا لقيتم : "ضرباً زيدا؛ كما قال اهللا عز وجل:  املصدر، إال أا املصادر اليت يؤمر ا؛ حنوجمازه جماز
  : إال أن املصدر مقدر مؤنثاً علماً هلذا املعىن وذلك حنو قوله" الذين كفروا فضرب الرقاب

  تراكها من إبل تراكها

وحركته الكسر ملا . كسر، اللتقاء الساكننياتركها إال أنه اسم مؤنث موقوف اآلخر حمرك بال: إمنا املعىن
  : أذكره لك إن شاء اهللا، ومن ذلك قوله

  أال ترى الموت لدى أرباعها  من إبل مناعها مناعها

  : وقال آخر

  حذار من أرماحنا حذار

  : وقال آخر

  نظار كي أركبه نظار

  : ويدلك على تأنيثه قول زهري

  ولج في الذعردعيت نزال   حشو الدرع أنت إذا ولنعم

  : وقال زيد اخلليل. دعيت: فقال

 كريه كلما دعيت نزال  وقد علمت سالمة أن سيفي

  : وأما ما كان امساً ملصدر غري مأمور به فنحو قوله

 والخيل تعدو بالصعيد بداد  وذكرت من لبن المحلق شربةً
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.  بالنا ال جند أكثر املصادر إال مذكراًما: فإن قال قائل. فإن لك يف احلياة أن تقول ال مساس: وقرأ القراء

: قد وجدمت يف املصادر مؤنثاً كثرياً، كقولك: قيل له. وهذا إمنا هو معدول عما ال جند التأنيث يف لفظه

وكل مصدر تريد به املرة الواحدة فال بد من دخول . أردت إرادة، واستخرت استخارة؛ وقاتلت مقاتلة
دةً وركبت ركبةً، وإمنا هذا معدول عن مصدر مؤنث كنحو ما جلست جلسةً واح: اهلاء فيه، حنو
والدليل على ذلك أن املذكر من املصادر، وغريها الذي هو على هذا الوزن مصروف . ذكرت لك

وأما ما كان نعتاً غالباً . دعيت نزال: ذهبت ذهاباً، ولقيته لقاًء، وأنه ملا أراد املكسور قال: متصرف؛ حنو
  : فمنه قوله

  ضرب الرقاب، وال يهم المغنم  الق بهم على أكسائهمح لحقت

  : املنية؛ كما قال مهلهل: يريد

  كلهم قد سقوا بكأس حالق  أرجي العيش بعد ندامى ما

  : وإمنا هذا نعت غالب نظري قوله

  عليه صفيح من تراب منضد  الجعدي بالرمل بيته ونابغة

  .صار امساًوإمنا النابغة نعت يف األصل، ولكنه غلب حىت 

فأما أهل احلجاز فيجرونه : حذام، وقطام، ورقاش، فإن العرب ختتلف فيه: وأما ما كان امساً علماً حنو
ففعال يف املؤنث نظري فعل . وإمنا أصله حاذمة، وراقشة، وقاطمة. جمرى ما ذكرنا قبل؛ ألنه مؤنث معدول

  .يف املذكر

    

فلما كان املذكر معدوالً عما . يا فساق، يا لكاع: لمرأةيا فسق، يا لكع، ول: أال ترى أنك تقول للرجل
ينصرف عدل إىل ما ال ينصرف وملا كان املؤنث معدوالً عما ال ينصرف عدل إىل ما ال يعرب؛ ألنه ليس 
بعد ما ال ينصرف إذ كان ناقصاً منه التنوين إال ما يرتع منه اإلعراب؛ ألن احلركة والتنوين حق األمساء، 

واختري له الكسر؛ ألنه كان معدوالً عما فيه عالمة . عدل التنوين لعلة أذهب احلركة لعلتنيفإذا أذهب ال
إنك : التأنيث، فعدل إىل مافية تلك العالمة؛ ألن الكسر من عالمات التأنيث، أال ترى أنك تقول للمؤنث

 فإن نكرت شيئاً .فاعلة، وأنت فعلت، وأنت تفعلني؛ ألن الكسرة من نوع الياء؛ فلذلك ألزمته الكسرة
ولو مسيت به مذكراً أعربته ومل تصرفه؛ . رأيت قطام، وقطاماً أخرى: من هذا أعربته وصرفته، فقلت

ألنك ال تصرف املذكر إذا مسيته مبؤنث على أربعة فصاعداً فإمنا هو مبرتلة رجل مسيته عقرباً، وعناقاً، 
وإمنا فعلت ذلك؛ ألنه مل يلزم الكسر للتأنيث، . هذا حذام قد جاء، وقطام يا فىت، وهذا حذام آخر: تقول
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ولو كان للتأنيث لكان هذا يف عقرب وعناق، ولكنه للمعىن، فإذا نقلته إىل املذكر زال املانع منه، وجرى 
وأما بنو متيم فال يكسرون اسم امرأة، ولكنهم جيرونه جمرى . جمرى مؤنث مسيت به مذكراً مما مل يعدل

يا فساق : ال يذهبون به إىل العدل، والدليل على ذلك أم إذا أرادوا العدل قالواغريه من املؤنث؛ ألم 
  .أقبلي ويا خباث أقبلي، ألن هذا ال يكون إال معدوالً

وما كان يف آخره راٌء من هذا الباب فإن بين متيم يتبعون فيه لغة أهل احلجاز، وذلك أم يريدون إجناح 
. هذه جعار فاعلم: فتقول للضبع. مكسورة وهذا مبني يف باب اإلمالةاأللف، وال يكون ذلك إال والراء 

  : وإمنا جعار نعت غالب، فصار امساً للضبع، فمن ذلك قوله

  بلحم امرٍئ لم يشهد اليوم ناصره  لها عيثي جعار وجرري فقلت

  : فمن ذلك قوله. ومنهم من جيري الراء جمرى غريها، وميضي على قياسه األول

 عنوةً وبار فهلكت  ى وبارومر دهر عل

فأما أخر فلوال العدل انصرفت؛ ألا مجع . أخر، وسحر، وعدهلما خمتلف: ومن املعدول. والقوايف مرفوعة
الكربى والكرب، والصغرى : فإمنا هي مبرتلة الظلم، والنقب، واحلفر، ومثلها مما هو على وزا. أخرى

وإمنا استويا يف اجلمع؛ . الظلمة والظلم، والغرفة والغرف: فباب فعلى يف اجلمع كباب فعلة حنو. والصغر
الستواء الوزن، وأن آخر كل واحٍد منهما عالمة التأنيث، فإمنا عدلت أخر عن األلف والالم من حيث 

وذلك أن أفعل الذي معه من كذا وكذا، ال يكون إال موصوالً مبن، أو تلحقه األلف والالم، : أذكره لك
فتأنيث األفعل .  منك، وهذا األفضل، وهذه الفضلى، وهذه األوىل، وهذه الكربىهذا أفضل: حنو قولك

جاءين زيد ورجل آخر امنا كان : الفعلى من هذا الباب، فكان حد آخر أن يكون معه من حنو قولك
فلما كان لفظ آخر يغين عن من ملا فيه من البيان أنه . أكرب منه، وأصغر منه: اصله آخر منه؛ كما تقول

فكان معدوالً . ضربت رجالً آخر، قد بينت أنه ليس باألول استغناًء عن من مبعناه: وكذلك. رجلٌ معه
جاءتين امرأة أخرى، وال جيوز جاءتين امرأة : عن األلف والالم خارجاً عن بابه، فكان مؤنثه كذلك فقلت

: رب، فلما مجعناها فقلناأصغر منك أو أك: الصغرى أو الكربى، أو تقول: صغرى وال كربى، إال أن يقول

" وأخر متشاات: "قال اهللا عز وجل. أخر كانت معدولة عن األلف والالم؛ فذلك الذي منعها الصرف

ألنه يصرف . فإن مسيت به رجالً فهي منصرفة يف قول األخفش ومن قال به". فعدةٌ من أياٍم أخر: "وقال
 وكان هذا قد زال عنه العدل، وصار مبرتلة أمحر إذا كان نكرة اسم رجل؛ ألنه قد زال عنه الوصف،

  .أصغر لو يسمى به رجالً

  .وسيبويه يرى أنه على عدله ولكل مذهب قوي يطول الكالم بشرحه، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء اهللا
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 عن األلف والالم؛ فإن أردت سحراً من األسحار صرفته - إذا أردت به يومك -فأما سحر فإنه معدول 
وقمت مرةً سحراً، وكل سحٍر طيب، فهذا . جاءين زيد ليلةً سحراً: أال ترى أنك تقول.  معدولألنه غري

هذا السحر خري لك من أول الليل، وجئتك يف أعلى السحر وعلى هذا : منصرف فتقول إذا أردت تعريفه
 إضافة؛ كما فأما يف يومك فإنه غلب عليه التعريف بغري". إال آل لوٍط جنيناهم بسحٍر: "قوله عز وجل

النابغة فصار كاالسم الالزم، فلما : غلب ابن الزبري على واحد من بنيه، وكما غلب الوصف يف قولك
سري عليه سحر يا فىت، ومل يكن متمكناً فترفعه، : كان ذلك امتنع من الصرف؛ كما امتنع أخر فقلت

ان، فامتنع من التصرف؛ كما سري عليه يوم اجلمعة، وسري عليه يوم: وجتريه جمرى األمساء؛ كما تقول
وإن صغرت هذا الذي هو معرفة صرفته؛ . فإن عنيت الذي هو نكرة صرفته وصرفته. امتنع من الصرف

ألن فعيال ال يكون معدوالً، وصار كتصغري عمر؛ ألنه قد خرج من باب العدل، ولكنك ال تصرفه يف 
فإن مسيت به .  ينصرف إذا كان مكرباً معدوالًومل. سري عليه سحري يا فىت إذا عنيت املعرفة: الرفع، فتقول

ما بالك صرفت هذا اسم رجل، ومل تفعل مثل ذلك يف : فيقال لسيبويه. رجالً فال اختالف يف صرفه
إن أخر على وزن املعدول، وعدل يف باب النكرة، فلما : باب أخر؟ فمن حجة من حيتج عنه أن يقول

ما أنا فال أرى األمر فيهما إال واحداً، ينصرفان مجيعاً إذا كانا وأ. امتنع يف النكرة كان يف املعرفة أوىل
  .ملذكر، وترجع أخر إذا فارقه العدل إىل باب صرد ونغر

هذه : تقول. فأما غدوة فليست من هذا الباب؛ ألا بنيت امساً للوقت علماً على خالف بنائها وهي نكرة
جئتك اليوم غدوة يا فىت، فهي ترفع : ت بعينه قلتفإن أردت الوق. غداةٌ طيبة، وجئتك غداة يوم األحد

  .وتنصب، وال تصرف ألا معرفة

ألنا إذا أردنا ا يوماً بعينه فهي نكرة؛ ألن لفظها يف هذا اليوم . نصرفها: قال قوم: فأما بكرة ففيها قوالن
ى أمجعني فتجريه ال نصرفها؛ ألا يف معىن غدوة؛ كما أنك جتري كلهم جمر: وقال قوم. ويف غريه واحد

. رأيت كلهم، ومررت بكلهم: على املضمر وإن كان كلهم قد يكون امساً وإن مل يكن جيداً حنو قولك

: إن قومك يف الدار كلهم، كما تقول: ولكن ملا أشبهتها يف العموم، وأجريت جمراها على املضمر، فقلت

وكال القولني .  معىن يدعوكما فتحت يذر وليس فيها حرف من حروف احللق؛ ألا يف: أمجعون
  .مذهب، والقائل فيها خمري، أعين يف جعل بكرة إذا أردت يومك، نكرة إن شئت، ومعرفة إن شئت

وإن شئت جعلت مكان مثىن ثناء يا فىت . مثىن، وثالث، ورباع، وكذلك ما بعده: ومن املعدول قوهلم
قال اهللا عز . د؛ كما قلت مثىنموح: وكذلك أحاد، وإن شئت قلت. حىت يكون على وزن رباع وثالث
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فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث : "وقال عز وجل" أويل أجنحة مثىن وثالث ورباع: "وجل
  : قال الشاعر". ورباع

  أحاد أحاد في شهر حالل  لك أن تالقيني المنايا منت

  : وقال اآلخر

  ذئاب تبغى الناس مثنى وموحد  أهلي بواٍد أنيسه ولكنما

أويل أجنحة مثىن وثالث : "أال تراه يقول. أنه أراد واحداً واحداً، واثنني اثنني: وتأويل العدل يف هذا
  .يا فاسق وكذلك يا لكع، ويا لكاع: والعدل يوجب التكثري؛ كما أن يا فسق مبالغة يف قولك" ورباع

 ألن املعىن واحد، وليس فيه تكثري، الثالث والرابع، فليس مبعدول؛: الثالثاء واألربعاء يريدون: وأما قوهلم
ما كان من غري ذلك، : ما كان من الناس، والعدل: ولكنه مشتق مبعىن اليوم كالعديل والعدل، والعديل

أال ترى أن اخلميس مصروف فهذان دليالن، وكذلك لزوم األلف والالم هلذه . واملعىن يف املعادلة سواء
وقد . وقد أبان ذلك األحد واالثنان؛ ألنه على وجهه. ما معرفةاأليام؛ كما يلزم النجم، والدبران؛ أل

ونظري العدل والعديل . فسرت لك باب العدل لتتناول القياس من قرب، ومتيز بعضه من بعض إن شاء اهللا
إمنا تريد يف املرأة أا متوقرة الزمة . ثقيل، ورزين: وتقول ملا ثقل وزنه. امرأة ثقال، ورزان: قوهلم

  . فعلى هذا بناؤه إن شاء اهللاملوضعها؛

األمثلة التي يمثل بها أوزان األسماء واألفعالباب هذا   

    

مل قلت، كل : فإن قال قائل. كل أفعٍل يف الكالم يكون نعتاً فغري مصروف، وإن كان امساً انصرف: تقول
أفعل : قيل لهأفعٍل يكون وصفاً ال ينصرف، وأنت قد صرفت أفعال هذه اليت ذكرت أا تكون وصفاً؟ 

إذا كان هذا املثال وصفاً مل ينصرف، : فإمنا قلت. ليس وصفاً يف الكالم مستعمالً وإمنا هو مثال ميثل به
ألنه وصف؛ كما : إذا كان وصفاً، ولكن تقول: ولو كان هذا شيئاً قد علم وصفاً مل تصرفه، ومل تقل

كل أفعل يف الكالم تريد به : ى هذا تقولكل آدٍم يف الكالم ال ينصرف؛ ألن آدم نعت مفهوم وعل: تقول
الفعل فهو مفتوح؛ ألن أفعال مثال، وليس بفعل معروف، وموقعه بعد كل وهو مفرد يدلك على أنه 

كل أفعل زيد مفتوح، مل يكن إال هكذا؛ ألنك قد رفعت به زيدا، فأخلصته فعال، : ولكن لو قلت. اسم
هذا رجل أفعل فاعلم؛ فال : ونظري ذلك قولك. حكايةووقعت كل عليه؛ ألنه عامل ومعمول فيه، فهو 

  .هذا قول اخلليل وسيبويه. تصرف أفعل؛ ألنك وضعته موضع النعت؛ كما وضعت األول موضع الفعل
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وأما أفعل زيد . ألنه ليس بنعت معلوم: هذا رجلٌ أفعلٌ، فيصرف أفعالً هذا، ويقول: وكان املازين يقول
فإذا قلت أفعل إذا . وقول اخلليل وسيبويه أقوى عندنا. اً به، وهو مذهبفيجعله فعال؛ ألنه قد رفع زيد

: وتقول. هذا البناء إذا كان نعتاً: فكأنك قلت. كان نعتاً مل ينصرف أفعل ألنه معرفة وإمنا بدأت به لذلك

وإمنا صرفت فعالنا هاهنا؛ ألنه ليس . كل فعالٍن له فعلى ال ينصرف وإن مل تكن له فعلى فمصروف
فعالن إذا كانت له فعلى مل : يٍء معروف له فعلى والقول فيه القول يف األول وعلى ذلك تقولبش

كل فعنلًى يف الكالم فاصرفه؛ ألن : وتقول. ينصرف، فال تصرف فعالن ألنه معرفة؛ كما قلنا فيما قبله
وسرندى، وكل ال يقع بعدها إال نكرة، وإمنا هو مثال حبنطًى، . هذا مثال ما ينصرف يف النكرة

كل فعلى يف الكالم، وفعلى فال ينصرف؛ ألن األلف للتأنيث، وإن شئت : وتقول. وسبندى، وحنوه
وإمنا متنعه ألفه . كل فعلًى يف الكالم وفعلًى يا فىت، فتصرفه، ألن هذا املثال لإلحلاق يكون وللتأنيث: قلت

فإن قدرما تقدير التأنيث كانتا . أرطًىال معناه، فإن قدرما تقدير امللحق انصرفتا، وكانت كمعزى، و
كل فعلى يف الكالم ال ينصرف ألن هذا : كدفلى، وتترى تكون لألمرين مجيعاً، واألجود التأنيث وتقول

وكذلك كل فعالء يف الكالم ال ينصرف، هذا املثال . املثال ال يكون إال للتأنيث وهو باب حبلى، ومى
كل فعالء، وفعالء فمصروف ألنه مثال ال يكون إال : وتقول.  وصحراءمحراء،: ال يكون إال للتأنيث حنو

ألنه : قوباء فاعلم: وأما فعالء فنحو قولك. وذلك حنو علباء، وحرباء. ملحقاً مصروفاً يف املعرفة والنكرة
  .فهذا يبني لك مجيع هذه األمثلة إن شاء اهللا. ملحق بفسطاط؛ كما أن علباًء ملحق بسرداح
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  ابع اجلزء الر

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  هذا باب إيضاح الملحقة وتبيين الفصل بينها وبين غيرها

جعفر، وجلجل، وقمطر، وسبطر، وجرج، ودرهم، : تقول فيما كان على أربعة أحرف كلها أصل، حنو
جدول فالواو زائدة أحلقت : وغري ذلك إذا أردت أن تبلغ وزنه ما أصله الثالثة، فقامت يف مثل جعفر

الثالثة ببناء األربعة، فصار جدول يف وزن جعفر، وإمنا هو من اجلدل، فهذه الواو زائدة أحلقته ذا املثال، 
  .فالواو ملحقة

عجوز، أو رغيف، أو رسالة فالياء والواو واأللف زوائد، ولسن مبلحقات؛ ألن مل يبلغن : فإن قلت
  . كان مثلهفهذا امللحق، وما. بالثالثة مثاالً من أمثلة األربعة

وما كان من الزوائد ال يبلغ بالثالثة مثاالً من أمثلة األربعة واخلمسة، وال يبلغ األربعة مثال اخلمسة فليس 
  .مبلحق

فسرحان ملحق بسرداح، وإمنا امتنع من الصرف يف املعرفة؛ ألن يف آخره الزائدتني اللتني يف آخر غضبان، 
  .وقد أشبهه من هذه اجلهة

فرجل بالنون واأللف، وإمنا منعه من الصرف يف املعرفة أن آخره كآخر حبلى يف وحبنطى ملحق بس
  .الزيادة، فأشبهها من هذه اجلهة، ولكن الزوائد يكن كزوائد حبلى؛ فلذلك مل ينصرف يف املعرفة

ما بال حرباء، وعلباء، وقوباء ينصرفن يف املعرفة والنكرة، والزائدتان يف آخر كل واحد منها : فإن قلت
  .هال ترك صرفهن يف املعرفة؛ كما ترك صرف ما ذكرناه من امللحقات؟. كالزائدتني يف آخر محراء

    

فالفصل بينهما أن األوائل اليت وصفنا، ألفاا غري منقلبة، وألفات هذه منقلبة من ياءات قد باينت ألفات 
  .فقد باينتها. التأنيث؛ ألن تلك ال تكون إال منقلبة من شيء

سقاء، : فلو ذكرت قلت درحاء كما ترى؛ كقولك. ى ذلك قوهلم درحاية، إمنا هي فعاليةوالدليل عل
  .وغزاء يا فىت

يا حار فرفع؛ ألن : أال ترى أن النحويني ال جييزون ترخيم رجل يف النداء يسمى حبلوى يف قول من قال
  .يا حار ال يعتد مبا ذهب، وجيعله امساً على حياله: الذي يقول
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يا حبلى أقبل؛ ألن الواو تنقلب ألفاً لفتحة ما قبلها، ومثال فعلى ال : وى لزمه أن يقولفإذا رخم حبل
يكون إال التأنيث، وحمال أن تكون ألف التأنيث منقلبةً، فقد صار مؤنثاً مذكراً يف حال؛ فلهذا ذكرت 

  .لك أنه حمال

  هذا باب جمع األسماء المؤنثة بعالمة التأنيث

، فعالمات التأنيث فيها مقصوراً كان أو ممدوداً فاملقصور؛ حنو سكرى، إذا وقعت ملذكر أو مؤنث
  .وغضىب، وحبلى

  .محراء، وصفراء، وصحراء: واملمدود؛ حنو

  .وما كان باهلاء يف الوقف؛ كحمدة، وطلحة

حبليات، وسكريات، ومحراوات، : فما كان من هذا امساً المرأة فغري ممتنع من األلف والتاء؛ حنو
  .محراوان: بدل من األلف اليت هي طرف واوا؛ كما تفعل يف التثنية إذا قلتوصفراوات؛ ت

ولو كانت أصال لكان األجود أن تبدل منها مهزة، كما كان يف الواحد قبل أن يثىن، فيكون ما كان منه 
 قراء فاهلمزة يف. قراءان: كساءان، ويف قراء: مبدال من ياء أو واو، مبرتلة اهلمزة األصلية، فتقول يف كساء

  .أصل، ويف كساء مبدلة، وكذلك سقاء، وما كان مثله جيوز يف هذا أمجع بدل الواو

وأما ما كانت مثل علباء، وحرباء فبدل الواو فيه أجود؛ ألن ألفيه زائدتان، فهما يشبهان ألفى التأنيث من 
  .جهة الزيادة

ألول؛ ألن اهلمزتني مبدلتان من ياء وأما ما كان مثل غزاء، وسقاء فاإلبدال فيه جائز، وليس كجوازه يف ا
  .أو واو، ومها أصالن

واألصل . وأما ما كان مثل قراء، فقد جيوز هذا فيه على قبح؛ ألن اهلمزة أصل، وليست مببدلة من شيء
وما كانت ألفاه . انه كل ما كان مذكراً من هذا الباب فالوجه فيه ثبات اهلمزة يف التثنية: يف هذا أمجع
  .ز إال القلب إىل الواوللتأنيث مل جي

: وما كانت فيه هاء التأنيث اليت وصفنا، فسميت به امرأة، أدخلت عليها يف اجلمع األلف والتاء، فتقول

  .محدات، وطلحات

  .أما حتريك وسطه فللفصل بني االسم والنعت، وهذا يذكر مفسراً يف باب التصريف

تاء إمنا دخلتا يف اجلمع التأنيث؛ فال يدخل تأنيث وأما حذف التاء اليت كانت يف الواحد، فألن األلف وال
على تأنيث؛ ألن هذه العالمات إمنا تدخل يف املذكر لتؤنثه، فحذفت التاء اليت يف محدة وأخواا لدخول 

  .األلف والتاء اللتني مها عالمة اجلمع
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 محراء اسم رجل إذا فإن مسيت رجالً بشيء فيه ألف التأنيث، فأردت مجعه مجعته بالواو والنون، فقلت يف
  .حبلون، وسكرون: محراوون، وصفراوون، وفيما كان مثل حبلى: مجعته

وعلى هذا . طلحاث، ومحدات على ما قلت يف املؤنث: وما كان باهلاء فإنك جتمعه باأللف والتاء، فتقول
  .طلحة الطلحات: قلت

 الزمة له؛ ألا مل تدخل على بناء والفصل بينهما أن ما كان فيه ألف التأنيث مقصورةً أو ممدودةً، فهي
  .مذكر

كيف جيوز دخول الواو والنون على ما فيه عالمة التأنيث، ومها عالمتا التذكري، أفيكون : فإن قال قائل
  .هذا حمال، ولكن األلف ال تثبت، وإمنا يثبت ما هو بدل منها: مؤنثاً مذكراً يف حال؟ قيل له

فلو كانت األلف ثابتة مل يدخل عليها علم التأنيث الذي هو . اتحبلي: أال ترى أنك تقول يف مجع حبلى
محدتات، ولكنك تبدل من األلف إذا كانت ممدودة واوا، فإمنا تدخل عالمة : للجمع؛ كما ال تقول

  .التأنيث وعالمة التذكري على شيء ال تأنيث فيه

  .ال، وهذا هو احملالفأما طلحة فلو قلت يف مجعها طلحتون للزمك أن تكون أنثته وذكرته يف ح

فإن هذا غري جائز، وإمنا جاز يف اجلمع يف املؤنث؛ ألنك ملا حذفتها جئت مبا قام . أحذف التاء: فإن قلت
  .فعلى هذا جيري مجيع ما وصفنا يف املذكر واملؤنث. والتأنيث. مقامها يف اللفظ

ما يحكى من األسماء وما يعربباب هذا   

تأبط شراً، وذرى :  امرأة بشيء قد عمل بعضه يف بعض؛ حنو تسميتهمفمن احلكاية أن تسمى رجالً، أو
  .حباً، وبرق حنره

    

فما كان من ذلك فإعرابه يف كل موضع أن يسلم على هيئة واحدة؛ ألنه قد عمل بعضه يف بعض، 
  : رأيت تأبط شراً، وجاءين تأبط شراً فمن ذلك قوله: فتقول

  قرناها تصر وتحلببنى شاب   وبيت اهللا ال تنكحونها كذبتم

  : وقوله أيضاً

  كأنه جبهة ذرى حبا  لها مركناً إرزبا إن

  : وقال اآلخر

  أحق الخيل بالركض المعار  في كتاب بني تميم وجدنا
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  .فلم جيز يف هذا إال احلكاية؛ ألنه ال يدخل عامل على عامل

وعلى هذا ينشد هذا البيت لذي . اعلفهذا مبرتلة الفعل والف. ف أحق اخليل رفع باالبتداء، واملعار خربه
  : الرمة

  انتجعي بالال: فقلت لصيدح  الناس ينتجعون غيثاً سمعت

  .مسعت هذا الكالم: الناس ينتجعون غيثاً؛ فحكى ما قال ذاك، فقال: مسعت من يقول: ألن التأويل

قرأ وكل عامل، ال جيوز إال ذلك؛ ألنه حكى كيف . احلمد هللا رب العاملني: قرأت: وعلى هذا تقول
  .زيد منطلق: احلمد هللا، وقرأت على فصه: قرأت على خامته: وتقول. ومعمول فيه هذا سبيلهما

رأيت على فصه األسد رابضاً؛ ألنك مل تر هذا مكتوباً، إمنا رأيت صورة؛ فأعملت فيها الفعل؛ : وتقول
  .رأيت األسد يا فىت: كما تقول

  .فإن املفسرين يقولون يف هذا قولني أعين املنصوب" سالمقالوا سالماً قال : "فأما قوله عز وجل

طاعة وقول : "أما املرفوع فال اختالف يف أن معناه واهللا أعلم ، قويل سالم، وأمري سالم كما قال
  .على احلكاية" وقالوا جمنون وازدجر: "وكما قال" معروف

  .سلمنا سالماً: كأم قالوا. وأما املنصوب فبإضمار فعل

واعلم أن هذه . قلت حقاً: فإمنا هو مبرتلة: مل يكن هذا هو اللفظ، ولكنه معىن ما قالوا: هموقال بعض
  .احلكاية ال جيوز أن تثىن وجتمع، وال تضاف؛ ألنه تزول معانيها باختالف ألفاظها

 رأيت: أحق اخليل بالركض املعار يف مكانني مكتوباً مل جيز أن تثنيه؛ كما تقول: أال ترى أنك لو رأيت

  .فإمنا حق هذه األمساء التأدية. زيدين

  .رأيت زيد الطويل، ومررت يزيد الطويل: فإن مسيت رجالً زيد الطويل والطويل خرب قلت

مررت بزيد الطويل، ورأيت زيدا الطويل، ألن الطويل تابع، : فإن جعلت الطويل نعتاً صرفته، فقلت
  .وعلى هذا الشرط وقع يف التسمية

  .فإنه وقع مرفوعاً باملبتدأ؛ كما كان املبتدأ رفعاً باالبتداءوأما حيث كان خرباً 

مررت بعاقلة لبيبة، وجاءتين عاقلة لبيبة، ألنك : ولو مسيت رجالً عاقلة لبيبة لكان الوجه فيه أن تقول
  .مسيت بامسني كالمها نكرة، فجعلت الثاين تابعاً لألول كحاهلما كانت يف النكرة

هذه عاقلة قد جاءت؛ ألنه معرفة، فيصري مبرتلة محدة : ان األحود أن تقولولو مسيت ب عاقلة وحدها لك
  .غري منصرف، واحلكاية جتوز، وليس بالوجه، ألنه على مثال األمساء

: ولك أن تثنيه وتنصبه، فتقول. لقيت تضربان، حكيته: وأما تضربان إذا مسيت به رجالً قلت فيه
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  .تضريبان ال غري: ين تضربان، فإذا صغرته قلتكلم: ولك أن تلحقه بعثمان، فتقول. تضربني

إذا ذهب : وهو احلبل املمتد يف صالبة، فتصرفه ويكون من شاط يشيط: وشيطان يكون فيعال من الشطن
  .وإنسان فعالن من األنس. باطالً؛ فال ينصرف

  .وطحان فعال من الطحن، ويكون فعالن من الطح وهو الطحاء وهو املمتد من األرض

إذا فتحته مل جتره، وإذا ضممته أجريته ومل جتره، ولك أن حتكيه، فتجعله مجعاً، فيكون الرفع : و عبدون
  .بالواو، ويف النصب بالياء، ويف األول بالواو ال غري

  .يا زيد منطلق أقبل ال تعمل فيه النداء؛ كما مل تعمل غريه: وإذا دعوت رجالً امسه زيد منطلق قلت

تنصب لطوله؛ كما تنصب . يا زيد الطويل أقبل: ن جعل الطويل نعتاً قلتوإن مسيته ب زيد الطويل فيم
  .وهذا مفسر يف باب النداء. عشرين رجالً

رأيت وزيد؛ وجاءين وزيد؛ ألن الواو عاملة يف زيد فإمنا : فإذا مسيت رجالً وزيد وأنت تريد القسم قلت
  .دجاءين بزي: أال ترى أنك لو مسيته بزيد لقلت. هي مبرتلة الباء

فإن كانت الواو للنسق فإن حكمها أن تقررها على ما كانت عليه قبل أن حتذف الذي قبلها؛ ألنك ال 
تقول يف النسق وزيد إال وقبله مرفوع، أو منصوب، أو خمفوض فأي ذلك كان فالواو جارية عليه غري 

  .مغرية

  .فضجاءين وزيداً، ومررت بوزيداً، وكذلك الرفع، واخل: تقول إن كان منصوباً

األلقابباب   

    

فإن . هذا قيس قفة يا فىت، وهذا سعيد كرز: إذا لقبت مفرداً مبفرد أضفته إليه، ال جيوز إال ذلك، فتقول
  .هذا زيد وزن سعة، وهذا زيد حارس الدار: لقبته مبضاف جرى اللقب على االسم كالنعت فقلت

د اهللا وزن سبعة، وهذا عبد اهللا كرز يا هذا عب: تقول. فإن لقبت مضافاً مبفرد أو مضافاً مبضاف فكذلك
  .فىت

وإمنا كان هذا كهذا ألن أصل األلقاب أن جترى على أصل التسمية، وليس حق الرجل أن يسمى بامسني 
عبد اهللا أيب فالن، فعلى هذا : زيد أبو فالن، أو مبضافني حنو: مفردين، ولكن مفرد ومضاف، حنو قولك

زيد وعبد اهللا : كاالسم واللقب كذلك؛ ألن األمساء اليت هي أعالم؛ حنوجتري األلقاب والكنية يف املفرد 
  .إمنا هن ألقاب تفصل الواحد من مجيع جنسه

  .ولوقوع اللقب الواحد على اثنني احتيج إىل الصفات
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الطويل وحنوه؛ لتفصل : فإذا خفت أن يلتبس عليه بزيد آخر تعرفه قلت. جاءين زيد: أال ترى أنك تقول
  .بينهما

ما ينتقل بتصغيرهباب ا هذ  

  .مسيجد، فتصرفه؛ ألنه قد عاد إىل مثل تصغري جعفر: تقول يف رجل مسيته ب مساجد إذا صغرته 

  .هذا قنيديل فاعلم؛ ألن املانع قد زال عنه: وكذلك رجل يسمى قناديل تقول

  .صرف فيهأجيدل قد جاء ال تصرفه؛ ألنه تصغري أفعل فاملانع لل: ولو مسيته أجادل، فصغرته لقلت

أحيمر، : فإذا قلت. أذهب، وأعلم: إمنا منع أفعل من الصرف؛ ألنه على مثال الفعل؛ حنو: فإن قال قائل
وأحيمد فقد زال عنه شبه الفعل، فما بالك ال ترده إىل الصرف، كما تصرف تتفال ألن زوائد الفعل 

إنه قد : مثال األفعال؟ قيل لهاملضارع ال تكون مضمومة، وكما تصرف يربوعا، ألن زيادته ال تبلغ به 
ما أميلح زيداً، وما أحيسنه، واملانع : فكما أشبه أمحر أذهب، أشبه أحيمر قوهلم. صرف الفعل مصغراً

  .قائم بعد معه

أنه كل ما صغر، فخرج تصغريه من املانع فهو مصروف، وما كانت العلة قائمةً فيه فترك : فجملة هذا
  .الصرف له الزم

ا كانت فيه هاء التأنيث، أو ألف التأنيث املمدودة؛ ألن احلكم أن تصغر، فتقر فيه ما ومن هذا الباب م
  .وحتذف ما حتذف لو مل تكونا فيه؛ مث يؤتى ما. تقر لو مل تكن هاء وال ألف ممدودة

صغرت خنفس؛ كما تصغر . خنيفساء يا فىت: وكذلك األلف والنون الزائدتان، وذلك قولك يف خنفساء
  .تيت باأللفني مسلمتنيجعفر، مث أ

سفريجة حتذف منها ما حتذف قبل اهلاء، مث تأتى باهلاء بعد؛ ألا كاسم ضم : وكذلك سفرجلة، تقول
  .إىل اسم

زعيفران، فلو كنت معتداً ذه الزوائد كان التصغري حماالً؛ ألنك ال تصغر امسا على : وتقول يف زعفران
وإمنا ذكرنا منه هاهنا ما يدخل . ا مبني يف باب التصغريمخسة أحرف إال ما كان رابعه حرف لني، وهذ

  .يف الباب الذي قصدنا له

االسمين اللذين يجعالن اسماً واحداًباب هذا   

  حضرموت، وبعلبك، ومعد يكرب : نحو
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اعلم أن كل امسني جعال امساً واحداً على غري جهة اإلضافة فإن حكمهما أن يكون آخر االسم األول 
هذا حضرموت يا فىت، وبعلبك فاعلم وكذلك :  وأن يكون اإلعراب يف الثاين، فتقولمنهما مفتوحاً،

  .رامهرمز

وال يصرف؛ ألما جعال مبرتلة االسم الذي فيه هاء التأنيث؛ ألن اهلاء ضمت إىل اسم كان مذكراً قبل 
  .محدة، وطلحة: حلاقها، فترك آخره مفتوحاً؛ حنو

محيدة يا فىت، وحضري موت يا فىت، فسلمت : ن النوعني قلتأال ترى أنك إذا صغرت واحداً من هذي
  .الصدر

  .والدليل على ما وصفنا صرفك هذين االمسني يف النكرة وهي أصول األمساء، وعلى هذا جيري الترخيم

  .يا محد أقبل: يا حضر أقبل؛ كما تقول: تقول إذا ناديت 

وبادي بدا، . قايل قال، وأيادي سبا:  كقولكفأما ما كان من هذه األمساء منتهى االسم األول منه ياًء
ومعد يكرب فإن الياءات تسكن؛ ألن يف حشو األمساء، وألن حكمها لو كانت حروف اإلعراب أن 

  .هذا قاض فاعلم ومررت بالقاضي فاعلم: تسكن يف موضع اجلر والرفع، تقول

  :  تسكن يف املوضعني؛ حنو قولهويضطر الشاعر إىل إسكاا يف النصب، فيكون ذلك جائزاً له؛ إذ كانت

  ضرب الوليدة بالمسحاة في الثأد  عليه أقاصيه ولبده ردت

  : سوى مساحيهن تقطيط احلقق وكما قال: وكما قال

  وليس لحبها ما عشت شافى  بالنأي من أسماء كاف كفى

  .فعلى هذا تقول يف احلشو باإلسكان. وهذا كثري جداً

    

  .، ومررت مبعد يكرب، وفعلت هذا بادي بدا يا فىت، ونزلت قايل قالهذا معد يكرب فاعلم: تقول

هذا حضرموت، وبعلبك : وإن شئت أضفت يف مجيع هذا األول إىل الثاين؛ واألجود ما قدمناه، فقلت
  .فاعلم

  : وينشد هذا البيت المرئ القيس على وجهني

  لقد أنكرتني بعلبك وأهلها

  .بعلبك وأهلها: وبعضهم يقول

  : بيت رؤبة ينشده بعضهموكذلك 

  أحضرت أهل حضرموت موتا
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  .حضرموت: وبعضهم يقول

  : وكذلك بيت جرير ينشده بعضهم

  فقلتم مارسرجس ال قتاال  بالجزيرة خيل قيس لقيتم

  : وبعضهم ينشده. فهذا األجود

  مارسرجس ال قتاال

  .على اإلضافة

هذا غالم زيد، وموىل زيد، : التمليك؛ حنو قولكوإمنا كان غري اإلضافة أجود؛ ألن اإلضافة إمنا حقها 
هذا ثوب خز، وخامت : فيكون موصوالً بزيد ببعض ما ذكرنا، أو تضيف بعضاً إىل كل؛ حنو قولك

حضرموت فليس حضر شيئاً تضيفه إىل موت على شيء من هذه : وأنت إذا قلت. حديد، وحنو ذلك
  .اجلهات

 وزن املضاف؛ ألنك ضممت امساً إىل اسم؛ كما تفعل ذلك وإمنا صلحت فيه اإلضافة على بعد؛ ألنه يف
  .يف اإلضافة

فأما ما منتهى أوائله الياءات يف اإلضافة فإن حكمه أن تسكن ياءاته يف الرفع واخلفض؛ كما أن ذلك 
جائز فيه يف غري هذا املوضع، وتسكن الياءات يف النصب أيضاً؛ ألنه منقول عن موضع كان جيب هذا 

فحركت؛ لتدل على أا جتمع باأللف والتاء، فلزمها احلركة؛ : أرضون:  يف مجع أرضفيه؛ كما قلت
  .رأيت قايل قال على هذا: ألا اسم غري نعت مبرتلة مترات، وحصيات وحنو ذلك، فتقول

  .ولو حرك حمرك يف الشعر مضطراً جلاز فيه فيمن رأى أن جيعلها امساً واحد

  : أنشد هذا البيت

 قال أو من وراء دبيل بقالي   الريش واقفاًسيصبح فوقي أقتم

بقايل قال أو من وراء دبيل وإن جعل قال امساً ملؤنث مل يصرفه، : ومن أضاف، فجعل قال امساً ملذكر قال
  .وبادي بدا مثله. وكذلك أيادي سبا إال أن هذه نكرة. وكان موضعه موضع خفض

  : وينشد هذا البيت على وجهني، أما من أضاف فيقول

  أيادي سباً بعدي وطال احتيالها  يا لك من دار تحمل أهلهاف

وهذا إذا أريد به املعرفة موضوع يف غري موضعه؛ ألن األول ال . ومن مل يضف وأراد املعرفة مل ينون
فالتنوين عندي واجب، أردت . يكون إال نكرة؛ ألنه يف موضع حال، وليس من باب قيد األوابد

  . يكون إال حاالًاإلضافة أو غريها؛ ألنه ال
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  .وكذلك بادي بدا؛ ألنه يف موضع قولك أوالً

  : بادي بد يف هذا املوضع، قال أبو خنيلة: ومنهم من يقول

  ورثية تنهض في تشددي  وقد علتني ذرأة بادي بدي

  .كربة: ويروى

. وعمرويه وبابه إن شاء اهللا نقول في خمسة عشر وما أشبههاباب   

  .شر مما يلزم فيه أال يكون معرباً فبناؤه على الفتحأما ما كان مثل مخسة ع

  .أما فتح أوله فعلى ما ذكرت لك من أنه ليس منتهى االسم، وأنه كالدال من محدة، واحلاء من طلحة

  .وأما فتح آخره فللبناء، واختري له الفتح؛ ألنه أخف احلركات وهو عريب ضممته إىل عريب

  .جاء القوم شغر بغر يا فىت: تقول. االفتراق: إمنا معناه. ومن ذلك شغر بغر يا فىت

  .هو جاري بيت بيت، ولقيته كفة كفة: وتقول

  .شيئاً بعد شيء: وتساقطوا أخول أخول، أي

فأما مخسة عشر فإن حدها أن تكون مخسةً، وعشرةً، فلما جعلت االمسني امساً واحداً حذفت واو العطف 
  .مغرياً له من جهته، فألزمته البناء لذلك

أما هذه احلروف مثل شغر بغر، وأخول أخول فبتلك املرتلة؛ ألنك جعلت االمسني امساً واحداً، ولو و
  .أفردت أحدمها من صاحبه مل تؤد املعىن

  .لقيته كفاحاً: لقيته كفة كفة قلت: وأما بيت بيت، وكفة كفة فكأنك إذا قلت

  .ه وهو يف هذين االمسني أجودهو جاري دنواً، وإن شئت أضفت: هو جاري بيت بيت قلت: وإذا قلت

  .وذلك ألنك تضيف بيتاً إىل بيت فمعىن اإلضافة فيه صحيح

  .وكذلك كفة كفة إمنا هو وجهاً لوجه

وإن كان . فما صح معناه فبابه اإلضافة. لقيته كفة لكفة، وكفة عن كفة: أال تراك تقول يف هذا املعىن
  .على جهة الالم مل جيز إال اإلضافة

ومخسة عشر وباا . هذا أخو زيد، وغالم زيد إمنا هو يف املعىن أخ لزيد، وغالم لزيد: لكأال ترى أن قو
  .إذا مسيت بشيء منها رجالً جاز فيه األمران

  ..وكان األخفش جييز فيه اإلضافة وهو عدد، ويعربه

    

عراب له نكرة فأما اإلضافة فجيدة، وأما اإلعراب فيه فردئ؛ ألن ما أعرب مضافاً أعرب نكرة، فترك اإل
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  .خمرج له من اإلعراب مضافاً

  .عشرين، وما أشبهها: مخسة عشر درمهاً فألنه عدد فيه معىن التنوين حنو: فأما قوله

هذه عشرون : هذه مخسة عشركم ذهب منه معىن التنوين، وصار يف الوجهني مبرتلة قولك: فإذا قلت
هؤالء ضوارب زيد إذا أردت :  كما تقولفهو بالنية هكذا؛. درمهاً، وهذه عشروك، وعشرو عبد اهللا

  .املاضي، وإسقاط التنوين من املستقبل، وهؤالء ضوارب زيداً إذا أردت معىن التنوين

معد يكرب على اإلضافة، وجيعل بعضهم كرب : يقول بعضهم: واعلم أن معد يكرب فيه ثالثة أقاويل
  .هذا معد يكرب يا فىت: فيقول. امساً مؤنثاً فال جيريه

  .معد يكرب فاعلم: له بعضهم امساً واحداً كما ذكرت لك، فيقولوجيع

عمرويه وما كان مثله فهو مبرتلة مخسة عشر يف البناء، إال أن آخره مكسور فأما فتحة أوله : وأما قوهلم
  .فكالفتحة هناك

ا وكذلك ما كان مثله يف هذ. وأما كسرة آخره فألنه أعجمي، فبين على الكسرة، وحط عن حال العريب
  .املعىن

عمرويهان، وعمرويهون، ألن اهلاء ليست للتأنيث، ولو كانت : وتثىن وجتمع، فتقول فيه اسم رجل
  .كذلك لكانت يف األصل تاء

الشيئين المجعولين اسماً واحداًباب هذا   

  وأحدهما حرف أو كالهما 

تقول يف .  إال احلكايةفإذا مسيت رجالً أو شيئاً غريه حبرفني أحدمها مضموم إىل اآلخر مل يكن يف ذلك
  .هذا إمنا قد جاء، وكذلك إن مسيته لعلما أو لعل وحدها؛ ألن عل ضمت إليها الالم: رجل مسيته إمنا

  .وإمنا كان هكذا؛ ألن أحد احلرفني ضم إىل اآلخر، فإن غريته ذهب املعىن

لة األمساء، إال أن وغريت؛ ألنه مبرت. ولو مسيته ب إن وحدها أو بعل، أو حبرف غري ذلك واحد ألعربته
  .هذا إن فاعلم وكذلك عل، وما كان مثله: تريد احلكاية، فإن أردت ذلك جاز، وذلك حنو قولك

  .فإن مسيته إن زيداً فاحلكاية، ألن إن مبرتلة األفعال، فالقول فيها كالقول يف تأبط شراً

  : ونظري ما قلت لك يف احلرف إذا كان مفرداً قوله

 ليتاً وإن لوا عناء إن  تليت شعري وأين مني لي

  : ملا جعله امساً أعربه، ومثله
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  وما يغني من الحدثان ليت  يا ليتني والمرء ميت أال

يد : وعن زيد، كما تقول. هذا من زيد: فإن مسيت رجالً من زيد وعن زيد فإن أجود ذلك أن تقول
  .زيد

ف إضافة توصل ما قبلها إىل ما وإمنا كان ذلك هكذا، ومل يكن كالذي قبله؛ ألن هذه احلروف حرو
ضربت زيداً، فالباء : مررت بزيد؛ كما تقول: غالم زيد، وتقول: الغالم لزيد؛ كما تقول: تقول. بعدها

  .وما بعدها يف موضع نصب

من زيد مبرتلة قولك : فأنت لو قلت يف من وهي اسم مل تكن إال معربة، فأضفتها على ذلك، فكان قولك
  .اعلمهذا من ف: يف اإلفراد

عم تسأل؟ : فإن مسيته عم يف االستفهام يف قولك. وإن أردت احلكاية جاز؛ كما كنت يف األفعال خمرياً
هذا عن ماء، ومن ماء، فأعربت، وأضفت، : وإن أردت اإلعراب قلت. ومم أنت؟ فأردت احلكاية جاز
  .ومددت ما؛ ألا اسم متمكن

ن التنوين يذهبه؛ فيبقى االسم على حرف واحد، أال ترى أنك ال تسمي حبرفني أحدمها حرف لني؛ أل
  .وقد تقدم قولنا يف هذا

أما زيد فمنطلق كان امساً حبياله معرباً مقصوراً مبرتلة علقى، وال تصرف : فإن مسيت رجالً أما من قولك
  .إذا أردت إال اليت تقع يف االستثناء. وكذلك إال مبرتلة دفلى. ألن ألفه للتأنيث

مل تكن إال احلكاية " إال تنصروه فقد نصره اهللا: "ليت تقع يف اازاة، حنو قول اهللا عز وجلوإن أردت إال ا
  .ألا إن ضمت إليها ال

احلكاية ال غري؛ ألا إن، " فإما ترين من البشر أحداً: "وكذلك إما اليت يف اجلزاء يف مثل قوله عز وجل
  .وما

فهذا يفصح لك عن مجيع ما يأيت من . نت منطلقاً انطلقتإما ك: ومثل ذلك قولك إما اليت يف معىن قولك
  .هذا الباب

  .ضرب وقتل، وال فاعل فيه فاإلعراب والصرف، وقد تقدم قولنا يف هذا: فإن مسيت رجالً بفعل، حنو

  .وإن مسيته ما أو بشيء من الفعل وفيه الفاعل فاحلكاية ال غري

  .لته مظهراًهذا ضرب قد جاء؛ ألن الفاعل مضمراً مبرت: تقول

    

وإن مسيته ضرباً واأللف ضمري الفاعلني، أو . هذا قام زيد ال غري: أال ترى أنك لو مسيته قام زيد قلت
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ضربوا إخوتك زيداً، أوضربا : وإن مسيته ضرباً، أو ضربوا من قولك. ضربوا على هذا الشرط حكيته
ضربان قد جاء، وهذا ضربون قد جاء، هذا : أخواك زيداً، فكانت األلف والواو عالمةً ال ضمرياً قلت

  .ألن النون يف االثنني واجلمع من األفعال كالضمة يف الواحد

فالنون يف مكان الضمة من . هذا يضرب يا فىت، ومها يضربان، وهم يضربون: أال ترى أنك تقول
  .يضرب

ا؛ كما قلت يف ضربا، وضربو: لن تضربا، ولن تضربوا فعلى هذا قلت: لن تضرب يا فىت قلت: فإذا قلت
  .ضرب يا فىت: الواحد

هذا ضرب يا فىت أدخلت يف التثنية واجلمع النون، إال أنك : فلما أدخلت يف الواحد اإلعراب فقلت
تصرفه تصريف رجل مسيته رجلني، فيكون نصبه وخفضه بالياء، ورفعه باأللف يف التثنية، وبالواو يف 

  .اهللاجلمع، ونفسر هذا يف الباب الذي يليه إن شاء 

جاءين ألون، : هؤالء ذوو مال لقلت: أولو قوة، أو ذوو من قولك: ولو مسيته أولو من قوله عز وجل
  .وذوون؛ ألن النون نون اجلمع، وإمنا ذهبت لإلضافة

تسمية الرجال بالتثنية والجمع من األسماءباب هذا   

هذا رجالن قد جاء، : ية فتقولإذا مسيت رجالً رجلني فإن أحسن ذلك أن حتكى حاله اليت كانت يف التثن
هذا البحران يا فىت، وأتيت البحرين؛ وإمنا اخترت ذلك ألن القصد : وتقول يف هذا البلد. ورأيت رجلني

  .إمنا كان يف التثنية

والقول يف هذا القول . هذا مسلمون قد جاء، ومررت مبسلمني: وكذلك إن مسيته بقولك مسلمون قلت
  .يف التثنية

هذا مسلمات، ومررت مبسلمات؛ ألن األلف والتاء يف : تقول. ن مجعاً باأللف والتاءوكذلك كل ما كا
  .املؤنث، مبرتلة الواو والنون يف املذكر

وإمنا جاز ذلك؛ ألن التثنية قد . وإن شئت قلت يف التثنية هذا مسلمان قد جاء، فنجعله مبرتلة زعفران
غضبان، وعطشان، وعريان، وكأن األول : ة قولكزالت عنه، واأللف والنون فيه زائدتان، فصار مبرتل

  .أقيس؛ ألن هذا بين يف األصل على فعالن، وفعالن وحنو ذلك، وهذا نقل عن التثنية

هذا مسلمني فاعلم، فجعل اإلعراب : هذا رجالن فاعلم قال يف رجل يسمى بقولك مسلمون: ومن قال
  .د جاء، ألن هذا مثال ال تكون األمساء عليههذا رجلني ق: يف النون؛ كما فعل هناك، ومل جيز أن تقول

. ومثل قولك مسلمني فاعلم غسلني فاعلم، ويربين، وقنسرين، وحنو ذلك، واألجود ما ذكرت لك
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  .والوجه اآلخر جيوز

هذه عشرين : أال ترى أنه جيوز فيه وهو مجع أن جتريه جمرى الواحد، فيصري إعرابه يف آخره، فتقول
  .فاعلم، وليس بالوجه

  : ى هذا قالعل

  وقد جاوزت حد األربعين  يدري الشعراء مني وماذا

وهو هذا الذي . وجاز ذلك الختالف اجلمع وأن إعرابه كإعراب الواحد إال ما كان على حد التثنية
ومل جيز أن يكون إعراب املثىن كإعراب الواحد؛ ألن التثنية ال تأيت خمتلفة، وقد دللنا على هذا يف . ذكرنا

  .ابأول الكت

هذا مسلمات فاعلم، أجراها : هذا مسلمني كما ترى قال يف مسلمات إذا مسي به رجالً : ومن قال
مررت مبسلمات يا فىت فال تنون ألا ال : جمرى الواحد، فلم يصرف، ألن فيها عالمة التأنيث، وتقول

  : بيت امرئ القيسوعلى هذا ينشدون . تصرف، وال جيوز فتحها؛ ألن الكسرة ها هنا كالياء يف مسلمني

  بيثرب أدنى دارها نظر عالى  من أذرعات وأهلها تنورتها

ألن أذرعات اسم موضع بعينه، واألجود ما بدأنا به من إثبات التنوين يف أذرعات وحنوها؛ ألا مبرتلة 
فإذا أفضتم " ومن ذلك قول اهللا عز وجل. هؤالء مسلمون، ومررت مبسلمني: النون يف مسلمني إذا قلت

  .هذه قنسرون، ويربون: ونظري هذا قوهلم. بالتنوين" من عرفات

وقد تقدم باب احلكاية، والتسمية باجلمع . فمن ذهب إىل أا مجع يف األصل، أو شبهها به، فيصريها مجعاً
كال : "وقال" وال طعام إال من غسلني: "قال اهللا عز وجل. قد جاء القرآن ما مجيعاً. يعتدل فيه األمران

  ".تاب األبرار لفي عليني، وما أدراك ما عليونإن ك

  .فالقياس يف مجيع هذا ما ذكرت لك

مسلمي، وقنسري : هذه قنسرون، وهذا مسلمون، فنسب إىل واحد منهما رجالً أو غريه، قال: ومن قال
  .حبذف الواو، والنون ألما زائدتان ئ ياء النسب

  .قنسريين، ومسلميين فاعلم: اب يف النون قالقنسرين، ومسلمني فاعلم، وجعل اإلعر: ومن قال

    

رجالن، أو مسلمون، فأجراه جمرى التثنية، واجلمع مل جيز أن يثنيه وال : واعلم أن من مسى رجالً بقولك
. هذا مسلمانان، وال رأيت مسلمينني؛ ألنه يثبت يف االسم رفعان، ونصبان، وخفضان: جيمعه، فيقول

مسلمان فاعلم جاز أن يثنيه وجيمعه؛ ألنه اآلن مبرتلة زعفران وقنسرين مسلمني فاعلم و: ولكن من قال
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  .فيمن جعل اإلعراب يف نوا

. ولكن أذرعات ومسلمات اسم رجل جيوز أن تثنيه، وأن جتمعه؛ ألنه ال جيتمع فيه شيء مما ذكرنا

اللتني كانتا يف هذان مسلماتان، ورأيت مسلماتني، وهؤالء مسلمات فاعلم حبذف األلف والتاء : فتقول
طلحات، فحذفت علم : الواحد وتثبت مكاا ألفاً، وتاء للجمع، كما فعلت يف طلحة حيث قلت

وهذا حمكم يف باب اجلمع، وليس . التأنيث من الواحد، وأثبته يف اجلمع؛ ألنه ال يدخل تأنيث على تأنيث
  .هذا موضعه، وإمنا ذكرنا منه ما احتجنا إليه فيما قصدنا له

هذا ذو مسلمني، وهؤالء ذوو : ردت تثنية قولك مسلمان اسم رجل فيمن حكى، أو مسلمون قلتفإذا أ
كل واحد منهما يسمى مسلمني، أو كل واحد منهما مسلمان حىت : مسلمني وما أشبهه، مثل أن تقول

  .تدل عليه ذا وما أشبهه، كما ذكرت لك من التقاء إعرابني يف حرف

  .ألنه ال يلحق شيء مما ذكرنافأما مسلمات فتثنية وجتمعه 

  .والفعل والفاعل، ومجيع احلكايات إذا كانت أمساء ال تثنيها؛ لئال تنتقض احلكاية، وتزول دالئل املعاين

تسمية الحروف والكلمباب هذا   

تقول إذا نظرت إىل ميم، أو باء، أو تاء، أو غري ذلك من احلروف، إذا جعلت امليم، وما أشبهها امساً 
  .هذا ميم حسن، وهذا باء حسن يا فىت: حلرف قلت

فالذي أومأت إليه مؤنث، واالسم مؤنث قال . هذه ميم، وهذه باء: وإن جعلتها مؤنثة صلح ذلك فقلت
  : الشاعر

  كما بينت كاف تلوح وميمها

فأنث، ومن مل يصرف هنداً اسم امرأة مل يصرف شيئاً من هذا إذا جعله امساً للكلمة معرفةً، وإن أجراه 
  .نكرةً على حد جمراه من الكالم صرفه

  : ومما جاء يف التذكري قوله

  سيناً، وميمين وياء طاسما

  .ومل يقل طلسمة

هذه ميم يا فىت، : وإن جعلت االسم مذكراً، والذي تومئ إليه مؤنثاً على معىن قولك اسم الكلمة قلت
فقد قلنا يف ذلك ما . رف هذاومن رأى صرف ذلك ص. وال تصرف؛ كما ال تصرف امرأة مسيتها زيداً

  .يغين عن إعادته
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فأما ما كان من الظروف، واألفعال، واحلروف املشبهة ا وغري ذلك من الكلم فنحن ذاكروه إن شاء 
  .اهللا

هذا حذف فاعلم؛ ألن خلفاً مذكر وتصغريه : وتقول إذا نظرت إىل حذف مكتوبة، فأردت احلرف قلت
  .ءولو كان مؤنثاً حلقته اهلا. خليف

: قديدمية، ويف وراء: أال تراها قد حلقت يف الظروف ما جاوز الثالثة للداللة على التأنيث، فقلت يف قدام

  : وريعة، كما قال: وريئة، وتقديرها

  أرى غفالت العيش قبل التجارب  التجريب والحلم، إنني قديديمة

  : وكما قال

  يوم قديديمة الجوزاء مسموم

لمة، فجعلت خلفاً امساً هلا مل تصرف إال يف قول من رأى أن يصرف زيداً اسم فإن أردت باملكتوبة الك
  .امرأة

  .هذا كم فاعلم، ورأيت كماً: فإن مسيت رجالً، أو حرفاً كم فاإلعراب والصرف، تقول

فأما مىت فال ينصرف اسم كلمة بوجه من الوجوه، وينصرف اسم حرف؛ ألنه مثل مجل وقدم، ال 
  .تني يف قول من األقاويل البتةينصرفان امسني المرأ

وحد مىت وهذه الظروف كلها أن تكون مذكرات، ألا أمساء األمكنة، وأوقات إال ما دخل عليه منها 
  .كالليلة، والساعة، والغداة، والعشية كما قلت لك يف قديدمية، ووريئة: حرف تأنيث

فإن جعلته امساً . توب حرفاًهذا ضرب مكتوباً فاعلم إذا جعلت املك: وكذلك ضرب إن رأيته قلت
  .مكتوباً لكلمة مل تصرف

مررت برجل ضربنا، : تقول. وضرب ال يكون إال مذكراً؛ ألن ضرب نعت؛ كما تنعت بضارب
  .مررت برجل ضارب لنا، وضاربنا، وأنت تريد النكرة: ويضربنا، كما تقول

فما جعلته . ليت قد صح تذكريهاوكذلك ما ضارع الفعل، حنو إن، وليت، ولعل؛ ألا مضارعة لألفعال ا
منها امساً حلرف فمصروف، وما علقته على كلمة فغري مصروف يف املعرفة إال ما كان منها ساكن 

  .الوسط، ومسيت به مؤنثاً فإنه كزيد مسيت به امرأة

إن، وليت، ولعل، ولو، وال حقهن أن يكن معارف : واعلم أن األفعال واحلروف اليت جاءت ملعىن، حنو
  . أذكره لكملا

  .وأما با، وتا، ومجيع حروف املعجم فبان أن يكن نكرات، وسنفسر ذلك مبا يوضح أمره إن شاء اهللا



املربد-املقتضب  391  

    

قد عرفت مواضعها، وأثبتت حقائقها، وهلذا امتنعت من دخول حروف . إن وليت أشياء معروفة: تقول
  .باأللف والالم وإن كانت أمساءوذلك أنك إذا رأيت شيئاً منها مكتوباً مل تعرب عنه . التعريف عليها

. األلف والباء والتاء: كقولك. وأما حروف املعجم فإا عبارات تكون نكرة بغري ألف والم ومعرفة ما

فإن جعلتها أمساء . با وتا وقف ال يدخله إعراب؛ ألن التهجي على الوقف: وأما يف التهجي فقولك
رب ومتد؛ ألنه ال يكون اسم على حرفني أحدمها ألف، وباء، وتاء تع: عطفت بعضها على بعض وقلت

  .حرف لني

فإن كان شيء من هذا قبل التسمية زدت على الواو واواً وعلى الياء ياًء، وزدت إىل األلف ألفاً، 
  : هذا لو فاعلم كما قال: هذا يف، ولو: تقول إذا مسيت رجالً يف. فتحركها، فتصري مهزة

  إن لواً وإن ليتاً عناء

  : هذا الء فاعلم، وكذلك باء، وتاء كما قال: ه ال قلتوإن مسيت

 هاج بينهم جدال وتاء  إذا اجتمعوا على ألف وباء

  : وكما قال

  رق تبين فيه الالم واأللف

ما كان معرفةً بجنسهباب هذا   

  ال بواحده ولم جاز أن يكون كذلك 

. أبو احلصني: وكذلك للثعلب. أم حبني: أبو احلارث، وأسامة يا فىت، وللدويبة: وذلك قولك لألسد

  .أبو جعدة يا فىت غري مصروف؛ ألنه معرفة: وللذئب

: ابن قترة ومن هذا قوهلم: ولضرب من احليات. بنات أوبر يا فىت: ومن ذلك قوهلم لضرب من الكمأة

  .محار قبان، وابن عرس وسام أبرص، وابن آوى

لك أنه معرفة بترك صرف ما أضيف إليه مما ال فأما ما كان منها مضافاً فقد تبني . فهذه كلها معارف
  .ينصرف يف املعرفة

كيف صارت : فإن قال قائل. فأما غري ذلك فيبني لك أا معارف امتناعها من األلف والالم اليت للتعريف
أن هذه أشياء ليست مقيمة مع الناس، : معارف واسم الواحد منها يلحق كل من كان مثله؟ فاجلواب فيه

خذون ويقتنون، كاخليل والشاء، وحنو ذلك، فيحتاجوا إىل الفصل بني بعضها وبعض، وإمنا وال مما يت
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ولو كانت مما يقيم معهم لفصلوا بني بعضها وبعض، وكان جمراها . يريدون أن يفصلوا بني جنس وجنس
  .كمجرى الناس

 منها أدخلت فيما أال ترى أن ابن خماض، وابن لبون، وابن ماء نكرات، وأنك إذا أردت أن تعرف شيئاً
هذا ابن اللبون، وحنو ذلك، لتعرف شيئاً من شيء؛ كما تفعل يف اخليل، : أضفت إليه ألفاً والماً، فقلت

  .والكالب، وحنوها

  : قال جرير

  لم يستطع صولة البزل القناعيس  اللبون إذا ما لز في قرن وابن

  : وقال أيضاً

   على الفصيلكفضل ابن المخاض  نهشالً فضلت فقيماً وجدنا

  : وقال

  رقاب بنات الماء أفزعها الرعد  قزاً كأن رقابها مفدمةً

  : وقال

  على قمة الرأس ابن ماء محلق  اعتسافاً والثريا كأنها وردت

  .فجعل حملق نعتاً له ألنه نكرة

لضرب هذا ا: هذا أسامة يا فىت، أي: وهذا يفتح لك ما يرد عليك من هذا الباب، فتقدير قولك لألسد
أم عامر يا فىت، وهذه حضاجر، وهذه قثام : وكذلك قولك للضبع. الذي مسعت به أو رأيته من السباع

  .يا فىت، وهذه جعار، وهذه جيأل

  .يا فسق، ويا فساق: هذا قثم؛ كما تقول: وللذكر

ا هذ: قلت. واعلم أنك إذا قلت جاءين عثمان، وعثمان آخر، فجعلته نكرة قلت يف هذا أمجع مثل ذلك
  : فأما قوله. هذه جيأل، وجيأل أخرى: قثم، وقثم آخر؛ كما تقول

  ولقد نهيتك عن بنات األوبر  جنيتك أكمؤا، وعساقالً ولقد

أن يكون دخوهلما كدخوهلما يف الفضل والعباس على ما : أحدمها: فإن دخول األلف والالم على وجهني
  .وصفت لك؛ ألن أوبر نعت نكرة يف األصل

هذا واحد : هذا زيد من الزيدين، أي: هذا ابن عرس آخر جتعله نكرة؛ كما تقول: قولكعلى : واآلخر
فأنت وإن كنت مل تذكر قبله شيئاً تقول بعده آخر فإمنا أردت ضرباً مما يقع له هذا . ممن له هذا االسم
  : االسم، كما قال
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  باعد أم العمر من أسيرها

  هذا باب المفعول الذي ال يذكر فاعله

وإمنا كان رفعا، وحد املفعول أن يكون نصباً؛ ألنك . ضرب زيد، وظلم عبد اهللا: فع، حنو قولكوهو ر
وال بد لكل فعل من فاعل؛ ألنه ال يكون فعل وال فاعل، فقد صار الفعل والفاعل مبرتلة . حذفت الفاعل

  .شيء واحد؛ إذ كان ال يستغين كل واحد منهما عن صاحبه؛ كاالبتداء واخلرب

    

تكلم : وذلك حنو قولك. ل قد يقع مستغنياً عن املفعول البتة حىت ال يكون فيه مضمراً، وال مظهراًوالفع
فلما . زيد، وقعد عمرو، وجلس خالد، وما أشبهه من األفعال غري املتعدية، وال يكون مثل هذا يف الفاعل

بح الفعل مبا قام مقام مل يكن للفعل من الفاعل بد، وكنت هاهنا قد حذفته أقمت املفعول مقامه، ليص
  .فاعله

. فإن جئت مبفعول آخر بعد هذا املفعول الذي قام مقام الفاعل فهو منصوب؛ كما جيب يف املفعول

  .أعطي زيد درمهاً، وكسي أخوك ثوباً، وظن عبد اهللا أخاك: وذلك قولك

إذا . كذلك ظنين زيدضربت زيداً، و: ظننت زيداً، فالتاء هاهنا يف موضعها إذا كانت فاعلة؛ حنو: وتقول
  .ضربين زيد: كان ضمريك مفعوالً؛ كقولك

  .زيد ضرب عمراً، فتضمر زيداً يف ضرب: زيد ظن منطلقاً، فضمري زيد فاعل يف ظن؛ كما تقول: وتقول

فإن أظهرت . رفع إىل زيد درهم، فريفع درهم، ألنك جررت زيداً، فقام الدرهم مقام الفاعل: وتقول
  .فهذا الكالم اجليد. أعطي زيد درمهاً، وكسي زيد ثوباً: زيداً غري جمرور قلت

ملا كان الدرهم والثوب مفعولني كزيد جاز . أعطي زيداً درهم، وكسي زيداً ثوب: وقد جيوز أن تقول
أدخل : ومن قال هذا قال. فهذا جماز واألول الوجه. أن تقيمهما مقام الفاعل، وتنصب زيداً؛ ألنه مفعول

  . اجلبة أخاكالقرب زيداً، وألبست

: ال جيوز ذلك؛ وذلك أن السوط إذا قلت: هل جيوز على هذا ضرب زيداً سوط؟ قيل له: فإن قال قائل

  .ضربت زيداً سوطاً مصدر، ومعناه ضربت زيداً ضربةً بالسوط

لست تعين أنك ضربته مبائة سوط، ولكنك تعين أنك . ضربت زيداً مائة سوط: ويدلك على ذلك قولك
  .بة بسوط، أو بأكثر من ذلك من هذا اجلنسضربته مائة ضر

أعطيت زيداً مائة درهم، أو كسوته ثوبني فإمنا أوصلت إليه هذا القدر بعينه من الدراهم، : وأنت إذا قلت
والثياب؛ فلذلك مل جيز أن تقيم املصدر مقام الفاعل إذا كان معه مفعول على احلقيقة، ولكنه قد جيوز أن 
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ن األمكنة واألزمنة مقام الفاعل إذا دخل املفعول من حروف اجلر ما مينعه أن تقيم املصادر، والظروف م
بسبب : املعىن. سري بزيد سري شديد، وضرب بزيد عشرون سوطاً: يقوم مقام الفاعل، وذلك حنو قولك

. زيد، ومن أجله، وسري بزيد يوم اجلمعة، واختلف به شهران، ومضى به فرسخان، ومشي به ميالن

شياء مقام الفاعل، وقد جيوز نصبها يف هذا املوضع وإن كان املفعول جمروراً على ما أصف أقمت هذه األ
  .لك

سري بزبد فرسخاً أضمرت السري؛ ألن سري يدل على السري، فلم حتتج إىل ذكره : فمن ذلك أنك إذا قلت
ن كذب قد كان الكذب شراً له، فلم تذكر الكذب؛ أل: من كذب كان شراً له، تريد: معه؛ كما تقول

  .دل عليه

فلم يذكر البخل " وال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله هو خرياً: "ونظريه قول اهللا عز وجل
  .لذكره يبخلون

  .سري عليه الطريق فرسخاً، فحذف لعلم املخاطب مبا يعىن: فكأنه قال. وجاز أن يكون املضمر الطريق

سري يزيد فرسخاً، فال مينعه حرف اجلر : وف مقام الفاعل، فتقولوجائز أن تقيم ارور مع املصدر والظر
أن يرتل : "وكذلك قوله. ما من أحد، ف أحد فاعل وإن كان جمروراً مبن: من أن يكون فاعالً؛ كما قال

فهذا الذي . ف من مل تغري املعىن وإن غريت اللفظ. إمنا هو خري من ربكم" عليكم من خري من ربكم
يف هذا املوضع إذا نصبت املصادر والظروف على مواضعها، فلم جتعلها مفعوالت ذكرته مشبه بذلك 

  .فإن جعلتها مفعوالت على السعة فالوجه فيها الرفع، لشغلك األمساء حبروف اجلر. على السعة

سرياً شيئاً مل يكن يف سري أكثر : سري يزيد سرياً فالوجه النصب؛ ألنك مل تفد بقولك: واعلم أنك إذا قلت
  . التوكيدمن

سرياً شديداً، أو هيناً فالوجه الرفع؛ ألنك ملا نعته قربته من األمساء، وحدثت به فائدة : فإن وصفته فقلت
  .مل تكن يف سري

  .سري يزيد مكاناً أو يوماً لكان الوجه النصب: لو قلت. والظروف ذه املرتلة

  .لرفع ملا ذكرت لكيوم كذا، أو يوماً طيباً، أو مكاناً بعيداً اختري ا: فإن قلت

  .جيوز فيه ما جاز يف ذلك. واعلم أن التقدمي والتأخري، واإلظهار واإلضمار يف هذا الباب، مثله يف الفاعل

جتريه جمرى ذلك . أعطي زيد درمهاً، وأعطي درمهاً زيد، ودرمهاً أعطي زيد، وزيد أعطي درمهاً: تقول
  .الباب

لضمري الذي يف املعطى مقام الفاعل، ونصبت الدرمهني، أقمت ا. سري باملعطي درمهني فرسخان: وتقول
  .وجررت املعطى بالباء فارتفع الفرسخان
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  .رفعت الفرسخني لقولك به. أعطي املسري به فرسخان درمهني: وتقول

  .أعطي املسري فرسخني درمهني، قام الضمري يف املسري مقام الفاعل، فنصبت الفرسخني: وتقول

  .فرسخان درمهان، ألنك أدخلت على كل واحد منهما حرف اجلردفع املسري به : وتقول

  .ظن املعطي درمهني قائماً: وتقول

  .أخذ من املعطي أخوه درمهاً دينار ألنك أدخلت من على املعطي فقام الدينار مقام الفاعل: وتقول

سلوب ضمرياً فإن جعلت يف امل. ذهب باملسلوب ثوبه مرتني يومان، إذا أقمت الثوب مقام الفاعل: وتقول
ذهب : فإن ثنيت على املسألة األوىل قلت. يقوم مقام الفاعل نصبت الثوب وسائر الكالم على حاله

  .باملسلوب ثوبامها مرتني يومان

ذهب باملسلوبني ثوبيهما، وباملسلوبني ثيام، وباملسلوبة ثوا، واملسلوبات : وعلى املسألة الثانية تقول
  .ثيان

  .ففي دليل على ما يرد عليك إن شاء اهللا. باملسلوب ثواوعلى القول األول 

مررت باملسلوب : وجيوز منه وجه ثالث، وهو أن تضمر يف املسلوب امساً، وجتعل الثوب بدالً منه فتقول
سلب زيد ثوبه جاز رفع الثوب على البدل : ثوبه، وباملسلوبني ثوبامها، وباملسلوبني أثوام؛ ألنك لو قلت

  .ز نصبه على أنه مفعول ثانمن زيد، وجا

فإن أردت أن تدخل . الذي أدخل الدار أدخل السجن: تقديرها. أدخل املدخل الدار السجن: وتقول
دخل باملدخول به الدار السجن، ودخل باملدخول الدار السجن، : حرف اجلر مل تقل أدخل، ولكن تقول

  .علوأدخل املدخول به الدار السجن؛ ألن املدخول قام مقام الفا

دخل باملدخول الدار السجن، فهذا على غري ذلك املعىن ولكن ليس هذا موضعه ولكن ذكرنا منه : وتقول
  .شيئاً لنصله مبا قبله، مث تذكره يف موضعه مبيناً إن شاء اهللا

  .الذي ضرب وجهه: الذي دخلت داره؛ كما تقول املضروب الوجه، أي: فمعىن املدخول الدار

  .احلسن الوجه، وتفسريه يف ذلك املوضع: ل من قالوجيوز نصب الدار يف قو

قيل يف زيد خري، وعلم من زيد خري، وسري بزيد فرسخان، وسري به يومان، وسري به سري شديد، : وتقول
  .على ما فسرت لك من تصيري املصادر والظروف مفعوالت

 على املفعول به، وقد وجيوز نصب هذا إذا جعلت املصادر والظروف يف مواضعها، ومل حتمل شيئاً منها
  .بينا تفسري هذا فيما مضى

ضربت هند، وشتمت جاريتك؛ ألن هنداً، : ضرب هند، وشتم جاريتك مل يصلح حىت تقول: ولو قلت
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  .واجلارية مؤنثات على احلقيقة، فال بد من عالمة التأنيث

 غري ذلك مما ليست له ولو كان مؤنث االسم، ال معىن لتأنيث، وال تذكري حتته، كالدار والنار وما كان
وجئ نساؤك؛ ألن هذا إمنا هو تأنيث . أطفئ نارك: حقيقة التأنيث جلاز أن تذكر الفعل إن شئت فتقول

أخذ الذين "، " فمن جاءه موعظة من ربه"وقال " وقال نسوة يف املدينة: "اجلمع؛ كما قال اهللا جل ثناؤه
  ".ظلموا الصيحة

. أدخل املدخله السجن الدار: داً، وأعطي درهم عمراً، وما أشبههأدخل القرب زي: وتقول يف قول من قال

  .تقيم الدار والسجن مقام الفاعل

  .ظن املعطاه درهم زيداً، وحسب املكسوته جبة أخاك: وكذلك تقول

  نقول في مسائل طوال يمتحن بها المتعلمون

صبت املدخله باملدخل، ن. علم املدخل املدخله السجن زيد أخوه غالمه املظنون اآلخذ درامهه زيد
ونصبت السجن؛ ألنه مفعول، ورفعت زيداً بأنه أدخله، ورفعت أخاه باالبتداء، وجعلت غالمه خربه، 

ومها مجيعاً يف موضع املفعول الثاين لعلم واملظنون صفة للغالم، وفيه ضمريه، واآلخذ املفعول الثاين ملظنون 
  . منصوبة باآلخذوهو منصوب، وزيد هو الفاعل الذي أخذ، والدراهم

  .أعطي املأخوذ منه درمهان املعطاة اآلخذ من زيد ديناراً درمهاً: وتقول

رفعت املأخوذ باملعطى، ورفعت الدرمهان ألنك شغلت الضمري مبن واملعطاه هو املفعول الثاين ألعطى، 
ألن املضري الدرهم املعطاه اآلخذ من زيد، فقام اآلخذ من زيد مقام الفاعل؛ : وهو درهم فكأنك قلت

  .مفعول ثان، ودرمهاً بدل من املعطاه

جعل لعمرو ديناران الذي أعطى أخوه : تقديره. جعل للمعطى أخوه درمهني لعمرو ديناران: تقول
  .درمهني

ظن املعطى درمهني منطلقاً؛ ألن : الدرمهني ظن املعطى منطلقاً كان حماالً، سواء إذا أردت: ولو قلت
فإذا قدمتها فقد بدأت بالصلة قبل املوصول، وإمنا هو متام امسه فكأنك جعلت الدرمهني من صلة املعطى، 

  .دال زيد قبل يائه، أو يائه من قبل زايه

    

جعل الشراب الذي شرب الرجل الذي : جعل الشارب الشاربه ماءك لبنك شرابك؛ ألن املعىن: وتقول
ك، و شرابك بدل من قولك جعل هذا الشيء الذي شرب ماءك الشارب لبن: شرب ماءك لبنك؛ أي

  .لبنك؛ ألن اللنب هو املفعول الثاين يف جعل
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من إعمال األول والثانيباب هذا   

ضربت وضربين زيد، ومررت ومر يب عبد : ومها الفعالن اللذان يعطف أحدمها على اآلخر وذلك قولك
  .اهللا، وجلست وجلس إيل أخواك، وقمت وقام إيل قومك

  .ه البصريون، وهو إعمال الفعل اآلخر يف اللفظهو الذي خيتار. فهذا اللفظ

وأما يف املعىن فقد يعلم السامع أن األول قد عمل؛ كما عمل الثاين، فحذف لعلم املخاطب، ونظري ذلك 
، فقد "واحلافظني فروجهم واحلافظات والذاكرين اهللا كثرياً والذاكرات: "يف احلذف قول اهللا عز وجل

  .واحلافظاا، والذاكراته: متعديات يف املعىن، وكذلك احلافظات؛ ألن املعىنيعلم املخاطبون أن الذاكرات 

  : فحذف أكثر من هذا: وقال الشاعر

  عندك راض والرأي مختلف  بما عندنا وأنت بما نحن

وإمنا اختاروا إعمال . حنن مبا عندنا راضون، وأنت مبا عندك راض، فاجتزأ خبرب الواحد عن اجلميع: أراد
خشنت بصدرك، وصدر زيد، فتعمل الباء؛ : أال ترى أن الوجه أن تقول. نه أقرب من األولاآلخر؛ أل

  .ألا أقرب

فكيف مبا . هذا جحر ضب خرب، وإمنا الصفة للجحر: وقد محلهم قرب العامل على أن قال بعضهم
  .يصح معناه؟ ولو أعملت األول كان جائزاً حسناً

  :  الفرزدقفمما جاء من إعمال اآلخر يف الشعر قول

 بآبائي الشم الكرام الخضارم  حراماً أن أسب مقاعساً وإن

  بنو عبد شمس من مناف وهاشم  نصفاًً لو سببت وسبني ولك

  : وقال اآلخر

  تصبي الحليم ومثلها أصباه  ولقد نرى تغنى به سيفانة

  : وقال

  جرى فوقها واستشعرت لون مذهب  مدماةً كأن متونها وكمتاً

ضربت وضربين زيداً، وضربت، وضرباين أخويك، ألنه أراد ضربت زيداً :  األول قالومن أعمل
  .وضربين، وضربت أخويك وضرباين

قصدت إىل زيد، وقصد إىل، : وقصد إيل إىل زيد تريد. مررت، ومر يب بزيد، وقصدت: وعلى هذا تقول
  .ومررت بزيد، ومر يب

  : ومن ذلك قول الشاعر
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  كفاني ولم أطلب قليل من المال  شةأن ما أسعى ألدنى معي فلو

  .فجعل القليل كافياً لو طلبه أو سعى له، وإمنا املطلوب يف احلقيقة امللك، وعليه معىن الشعر

  : وقال آخر

 لو يبين لنا السؤاال وسوئل  على الفؤاد هوى عميداً فرد

 يقتدينا الخرد الخداال بها  وقد نغنى بها ونرى عصوراً

  .ا يقتادنا اخلرد اخلدال: ولو أراد إعمال اآلخر لقال. رد اخلدال يقتدنناونرى اخل: معناه

  .فقد بينت لك أصل هذا الباب، وسرتيد من املسائل ما يزداد به وضوحاً إن شاء اهللا

أردت . قام وقعدا أخواك: قام وقعد أخواك على إعمال األول؟ فإن اجلواب: تقول إذا سئلت كيف تقول
  .قام أخواك وقعدا

  .قاما، وقعد أخواك: فإن أعملت الثاين قلت

ما بالك أضمرت يف قاما األخوين من قبل أن تذكرمها، واإلضمار ال يكون قبل املذكور؟ : فإن قيل لك
فإمنا جاز اإلضمار هاهنا من قبل أن األخوين ارتفعا بقعد، فخال قام من الفاعل، وحمال أن خيلو فعل من 

على ما ذكرت لك من اتصال الفعل بالفاعل، وأضمر على شريطة فاعل، فأضمرت فيه ليصح الفعل 
التفسري، وتفسري املضمر أخواك، وما يضمر على شريطة التفسري أكثر من ذلك، وسنذكره يف أبوابه إن 

  .شاء اهللا

  .إن كان املبدوء به مفعوالً مل تضمره، ألن املفعول يستغين الفعل عنه كما ذكرت لك

  .ضربت زيداً فأوجعته: إذا أعملت األول، ألنك أردت. يداًفمن ذلك ضربت فأوجعته ز

ضربت فأوجعت زيداً؛ ألنك أردت ضربت زيداً، فأوجعت زيداً، فلم تضمر : فإن أعملت الثاين قلت
  .اهلاء يف ضربت؛ ولوال أن الفعل ال بد له من الفاعل ما أضمرت يف املسألة األوىل

  .خر على ما شرحت لك، وضربوين وضربت قومكضرباين وضربت أخويك، إذا عملت اآل: وتقول

  .ضربين، وضربتهما أخواك، وضربين وضربتهم قومك: فإن أعملت األول قلت

    

ظننت زيداً منطلقاً، فتعديه إىل مفعولني، وكذلك مجيع بابه، من علمت وحسبت وما أشبهه، : وتقول
ظن : م إياه زيد منطلقاً؛ ألنك أردتظن، أو عل: فإذا عطفت شيئاً من هذه األفعال قلت يف إعمال األول

  .فإياه ضمري منطلق ويف علم ضمري الذي يقوم مقام الفاعل مرفوع. زيد منطلقاً، أو علم إياه

  .جتعل اهلاء مكان إياه يف هذا الباب. أو علمه: وإن شئت قلت
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إذا كانت زيد منطلق، إذا أعملت اآلخر؛ ألن قلت إمنا يقع بعدها احلكاية : ظننت، أو قلت: وتقول
  .مجلة؛ حنو االبتداء واخلرب، وما أشبه ذلك

ظننت، أو قلت هو هو زيداً منطلقاً جتعل هو ابتداء، وخربه هو الثاين، ومها : فإن أعملت األول قلت
  .ضمري زيد منطلق، إال أنك رفعتهما؛ ألما بعد قلت، فصارت حكاية

ولو كان فعل ال يقع بعده احلكاية مل . اهللاقام عبد : عمرو أخوك، وقلت: قال زيد: أال ترى أنك تقول
  .جيز أن يكون إىل جانب قام

  .ضربت قام زيد، وما أشبهه مل جيز يف معىن وال لفظ: لو قلت

وقالوا "أم يقولون شاعر نتربص به و : "وقال" إال ما قالوا ساحر أو جمنون: "حنو ذلك قول اهللا عز وجل
  .البتداء هو ولكنها حمذوفة يف القرآن لعلم املخاطبفهذا كله على احلكاية، وا" جمنون وازدجر

واملعىن . فإمنا انتصب؛ ألنه مصدر عمل فيه فعله ال القول" وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالماً: "أما قوله
تسلمنا منكم تسلماً، وبرئنا براءة؛ ألم مل يؤمروا أن : سلمنا سالماً، وتفسريه: وقالوا: واهللا أعلم 

متاركاً : ال تكن من فالن إال سالماً بسالم، أي: ونظريها.  املشركني إذ ذاك، واآلية مكيةيسلموا على
  .مبارئاً

إمنا أعملت القول يف ترمجة . قلت حقاً، أو قال زيد باطالً ألعملت القول؛ ألنك مل حتك شيئاً: ولو قلت
  .كالمه

إمنا هذا معىن ما . باحلاء والقاف.  مل يلفظقلت حقاً، وهو: قيل له. ال إله إال اهللا: أال ترى أنه إذا قال
  .قال

  ".إال من أذن له الرمحن وقال صواباً"ومثل ذلك قول اهللا 

إعراب ما يعرب من األفعالباب هذا   

  وذكر عواملها واإلخبار عما بني منها 

ت األفعال اعلم أن األفعال أدوات لألمساء تعمل فيها؛ كما تعمل فيها احلروف الناصبة واجلارة، وإن كان
  .أقوى يف ذلك

فإذا جعلت هلا عوامل تعمل فيها . وكان حدها أال يعرب شيء منها؛ ألن اإلعراب ال يكون إال بعامل
  .فهذا كان حدها يف األصل. لزمك أن جتعل لعواملها عوامل، وكذلك لعوامل عواملها إىل ما ال اية

. وضربان ال يعربان. أوجبت له اإلعرابفضرب منها يعرب لعلة سأذكرها لك : واألفعال ثالثة أضرب
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  .بل جيريان على ما جيب يف الفعل قبل أن تلحق النوع الثالث العلة اليت أوجبت له اإلعراب

ضرب يا فىت، وذهب، وانطلق، ومحد، ومكث وما كان معناه فعل : فأما ما كان ماضياً من الفعل فنحو
  .من غري هذه األبنية فهذا النوع مبين على الفتح

. اهلمزة، والياء، والنون، والتاء: ما حلقته يف أوله زائدة من الزوائد األربع: وهو املعرب: الضرب الثاينو

  .أفعل أنا، وتفعل أنت أو هي، ونفعل حنن، ويفعل هو: وذلك قولك

: ومعىن املضارعة. وإمنا أعربت هذه األفعال بعد أن كان حدها على ما وصفت لك؛ ملضارعتها األمساء

فيجوز أن تريد أنه يضرب فيما . زيد يضرب: فمن ذلك قولك. قع يف مواقعها، وتؤدي معانيهاأا ت
قال اهللا عز . زيد ضارب الساعة، وضارب غداً: يستقبل، ومل يقع منه ضرب يف حال خربك؛ كما تقول

  .حاكم، فدخلتها الالم على معىن دخوهلا يف االسم: ؛ أي"وإن ربك ليحكم بينهم: "وجل

وهذه األفعال املعربة تقع ال يعرف وقتها ما كان منه يف احلال، وما يكون .  تكون معرفة ونكرةواألمساء
وإن أدخلت على هذه األفعال . فإن أدخلت على األمساء األلف والالم صارت معرفة. منه ملا يستقبل

 سأضرب، وسوف أضرب؛: السني أو سوف صارت ملا يستقبل، وخرجت من معىن احلال، وذلك قولك

فلما وقعت موقع األمساء يف املعىن، ودخلت عليها الزوائد للفصل؛ كما دخلت الزوائد على األمساء 
  .وغريها من األفعال ال علة فيه مما يوجب له اإلعراب. أعربتها كما تعرب األمساء

هذا ف. اضرب، واذهب، وانطلق: ما كان يقع من األمر للشاهد املخاطب؛ حنو: والنوع الثالث من األفعال
  .وكذلك كل فعل كان يف معىن افعل من غري هذه األبنية. مبين على الوقف

ما بالك بنيت هذا على الوقف، وبنيت ما كان معناه فعل على الفتح، هال حركت ذاك : فإن قلت
    وأسكنت ذاك؟ 

 ضرب وما أشبهها، فقد تصف ا األمساء؛ كما تصف باملضارعة، حنو: أنك إذا قلت: فالفصل بينهما

  .مررت برجل ضربنا: قولك

من : فقد وقع يف موقع. من أتاين أتيته، وإن أعطيتين أكرمتك: وتقع موقع املضارعة يف اجلزاء، حنو قولك
  .يأتيين آته، وإن تعطين أكرمك

  .فلما ضارعت املضارعة بنيت على احلركة، وجعلت هلا مزية على ما مل يقع هذا املوقع

فلما مل جياوز مل يزد على . عل مل يوصف به، ومل يقع يف موقع املضارعةأال ترى أن كل ما كان معناه اف
وسنبني ما يبىن على احلركة لتصرفه، وما يلزمه السكون المتناعه من التصرف يف موضع . السكون

  .املبنيات إن شاء اهللا

زم حيذف فالرفع بضمة حرف اإلعراب، والنصب بفتحته، واجل: فإعراب املضارع الرفع، والنصب، واجلزم
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  .احلركة منه

  .مل يذهب: لن يذهب، ويف اجلزم: هو يذهب يا فىت، ويف النصب: وذلك قولك يف الرفع

فإذا ثنيت الفاعل يف الفعل املضارع أحلقته ألفاً ونوناً يف الرفع، ومل تكن هذه األلف كاأللف يف تثنية 
  .االسم ألا عالمة لإلضمار والتثنية، والنون عالمة الرفع

ردت جزمه حذفت هذه النون، والنصب داخل هنا على اجلزم؛ كما دخل يف تثنية االسم على اجلر؛ فإذا أ
  .وكانت النون مكسورة كحاهلا يف االسم، والعلة واحدة فيهما. ألن اجلزم يف الفعل نظري اجلر يف االسم

  .لن يضربا: مل يضربا، والنصب: مها يضربان، ويف اجلزم: وذلك قولك

 يف الفعل أحلقته واواً ونوناً يف الرفع، وكانت الواو عالمة اإلضمار واجلمع، كاأللف يف فإن مجعت االسم
  .وكانت النون مفتوحة كحاهلا يف االسم. التثنية

  .فإن أردت جزمه حذفت النون، وكان النصب كاجلزم؛ كما كان النصب كاجلر يف مجع األمساء

  .لن يضربوا: ضربوا، ويف النصبمل ي: هم يضربون، ويف اجلزم: وذلك قولك يف الرفع

أنت تضربني، أثبت النون يف الرفع، وحذفتها يف اجلزم : تقول. وكذلك املؤنث الواحدة يف املخاطبة
وفتحت النون ألا مبرتلة األمساء اموعة يف . والنصب؛ كما وصفت لك من اجتماعهما يف املعىن

  .مسلمني، والعلة واحدة: النصب، واجلر حنو

فتخت هذه النون؛ ألا نون . أننت تفعلن، وهن يفعلن:  املؤنث أحلقت لعالمة اجلزم نوناً فقلتفإن مجعت
  .مجع، ومل حتذفها يف اجلزم والنصب؛ ألا عالمة إضمار ومجع

  .يفعل يف اجلزم لزالت عالمة اجلمع، وصار كالواحد املذكر: أال ترى أنك لو قلت

  . يقوموا، ومل يقوما لعلم باأللف وبالواو املعىن، ومل حتتج إىل النونمل: ولو قلت يف التثنية، أو مجع املذكر

فهذه األفعال مرفوعة ملضارعتها األمساء، ووقوعها مواقعها، وهلا عوامل تعمل فيها؛ كما كان ذلك 
  .لألمساء

فمن عواملها اليت تنصبها أن و لن و كي، والالم املكسورة وحىت و أو و إذن، وما كان من اجلواب 
  .الفاء والواو فإنه يذكر يف موضعه، وكذلك إذن، وحىتب

وأما سائر ما ذكرنا فإمنا ينتصب ما بعدها من األفعال بإضمار . فأما أن و لن وكي و إذن فيعملن فيها
  .أن، وسنفسر ما وقع فيه الضمري بتمثيله وحججه يف موضعه إن شاء اهللا

ال يقم زيد، وحروف اازاة، :  زيد، و ال يف النفي، حنوليقم: وأما ما جيزمها فلم، وملا، والم األمر؛ حنو
  .فهذا ما جيزمها وينصبها. وما صار معناه إليها من جواب األمر، والنهي، واالستفهام، وحنو ذلك

أردت أن تقوم يا فىت، وأن تقوما، وأن تقوموا، وأن تقومي يا امرأة، ولن تضربا، وجئتك كي : تقول
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  .تضرب زيداً

  .إذا أردت األمر والنهي.  يقم، ومل يقوما، ومل تقومي يا امرأة، وليقم عبد اهللا، وال يقعد زيدويف اجلزم مل

الفعل المتعدي إلى مفعولباب هذا   

  واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد 

كان، وصار، وأصبح، وأمسى، وظل، وبات، وأضحى، وما دام، وما زال، وليس، وما : وذلك الفعل
  .كان يف معناهن

  .وهذه أفعال صحيحة كضرب، ولكنا أفردنا هلا باباً، إذ كان فاعلها ومفعوهلا يرجعان إىل معىن واحد

وإمنا جماز هذه األفعال، وجماز . فاألخ هو عبد اهللا يف املعىن. كان عبد اهللا أخاك: وذلك أنك إذا قلت
  .األفعال اليت تقع للعلم والشك، وباب إن جماز االبتداء واخلرب

زيد أخوك، وكذلك علمت، . ظننت زيداً أخاك، فإمنا أدخلت ظن على قولك: نك تقولوذلك أ
  .إن زيداً منطلق، ولكن عبد اهللا أخوك: وكذلك قولك. وحسبت، ومجيع هذا الباب

    

واألصل االبتداء . زيد منطلق؛ لتوجب أن هذا فيما مضى: وكان ذه املرتلة، إمنا أدخلت على قولك
  .معان ذه احلروفواخلرب، مث تلحقها 

: وذلك قولك. أي ذلك فعلت صلح. وكان فعل منصرف يتقدم مفعوله ويتأخر، ويكون معرفةً ونكرة

  .كان زيد أخاك، وكان أخاك زيد، وأخاك كان زيد، وكذلك مجيع باا يف املعرفة والنكرة

  .منطلقاً زيدليس : كان القائم يف الدار عبد اهللا، وكان الذي ضرب أخاه أخاك، وكذلك: وتقول

كان، ويكون وهو كائن، وكذلك أصبح، وأمسى، : أما كان فقد علم أا فعل بقولك: فإن قال قائل
وإمنا علينا أن . ليس كل فعل متصرفاً: وليس ال يوجد فيها هذا التصرف، فمن أين قلتم إا فعل؟ قيل له

  .وجدك العلة اليت منعتها من التصرفنوجدك أا فعل بالدليل الذي ال يوجد مثله إال يف األفعال، مث ن

لست منطلقاً، ولست، : أما الدليل على أا فعل فوقوع الضمري الذي ال يكون إال يف األفعال فيها، حنو
  .فهذا وجه تصرفها. ضربوا، وضربا، وضربت: ولستما، ولستم، ولسنت، وليست أمة اهللا ذاهبة كقولك

يضرب ويكون : رب، وكان دللت على ما مضى، فإذا قلتض: وأما امتناعها من التصرف فإنك إذا قلت
  .دللت على ما هو فيه، وما مل يقع

ليس زيد قائماً غدا، أو اآلن أردت ذلك املعىن الذي يف يكون فلما كانت تدل على ما : وأنت إذا قلت
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باع وسنذكر يدل عليه املضارع استغىن عن املضارع فيها، ولذلك مل ينب بناء األفعال من بنات الياء مثل 
وإمنا هذا موضع مجل، مث . علتها مع أخواا يف الفعل الذي ال يتصرف حنو نعم، وبئس يف باب التصريف

  .نذكر بعده املسائل

اعلم أنه إذا اجتمع يف هذا الباب معرفة ونكرة فالذي جيعل اسم كان املعرفة؛ ألن املعىن على ذلك؛ ألنه 
  .مبرتلة االبتداء واخلرب كما وصفت لك

كان رجل قائماً، وكان إنسان ظريفاً مل تفد ذا معىن، ألن هذا مما يعلم الناس أنه : أال ترى أنك لو قلت
  .قد كان، وأنه مما يكون، وإمنا وضع اخلرب للفائدة

وكذلك لو قربت . كان عبد اهللا، فقد ألقيت إىل السامع امساً يعرفه، فهو يتوقع ما ختربه عنه: فإذا قلت
كان : عرفة مبا حتملها من األوصاف جلاز أن خترب عنها، وكان فيها حينئذ فائدة؛ حنو قولكالنكرة من امل

وذلك ألن هذا جيوز أال يكون، أو يكون . رجل من بين فالن فارساً، وكان رجل من أهل البصرة شجاعاً
  .فلذلك ذكرنا أن االسم املعروف هو الذي له هذا املوضع. فال يعلم

  .بد اهللا، وكان منطلقاً اليوم عبد اهللا وكان أخاك صاحبنا، وزيد كان قائماً غالمهكان منطلقاً ع: تقول

أكان للناس : "وقال" وكان حقاً علينا نصر املؤمنني: "وكذلك أخوات كان فمن ذلك قول اهللا عز وجل
  .إمنا هو وحينا" أن أوحينا: "؛ ألن قوله"عجباً أن أوحينا

  .كان أخوك املنطلق، وكان أخاك املنطلق:  فيها باخليار، تقولفإن كان االسم واخلرب معرفتني فأنت

وكذلك من . من كان أخاك؟ إذا كانت من مرفوعة، ومن كان أخوك؟ إذا كانت من منصوبة: وتقول
ما "و " فما كان جواب قومه إال أن قالوا"ضرب أخاك، ومن ضرب أخوك؟ واآليات كلها تقرأ على هذا 

  .وإن شئت رفعت األول. نه قوهلمكأ" كان حجتهم إال أن قالوا

  : وهذا البيت ينشد على وجهني

 إال عضها باألباهم قتيبة  فقد شهدت قيس فما كان نصرها

  .ما كان أحد مثلك، وما كان أحد جمترئاً عليك، فقد خربت عن النكرة: فقد تقول يف النفي: فإن قلت

علمه أنه ليس يف الناس واحد فما فوقه جيترئ فإمنا جاز ذلك ألن أحداً يف موضع الناس، فإمنا أردت أن ت
  .عليه، فقد صار فيه معىن مبا دخله من هذا العموم

  .فلم يكن اخلرب إال نكرة كما وصفت لك" ومل يكن له كفواً أحد: "ومن ذلك قول اهللا عز وجل

  : وقال الراجز

  ما دام فيهن فصيل حيا  قرباً جلذياً لتقربن
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ال : ولو حذف فيهن لكان هاهنا معىن آخر، وهو معىن األبد كقولك. هنفقد أفادك معىن بقوله في
  .أكلمك ما طار طائر

وإمنا محلهم على ذلك معرفتهم أن . واعلم أن الشعراء يضطرون، فيجعلون االسم نكرة، واخلرب معرفة
  : فمن ذلك قول حسان بن ثابت. االسم واخلرب يرجعان إىل شيء واحد

  كون مزاجها عسل وماءي  سالفة من بيت راس كأن

  .وفيه ماء: يريد. يكون مزاجها عسالً وماء: وكان املازين يروي

  : قال الفرزدق

 بجوف الشام أم متساكر تميماً  أسكران كان ابن المراغة إذ هجا

    : وقال القطامي

  وال يك موقف منك الوداعا  قفي قبل التفرق يا ضباعاً

  : وقال خداش بن زهري

  أظبي كان أمك أم حمار  ي بعد حولال تبال فإنك

قد : وتقول. مذ خلق: أنا أعرفه مذ كان زيد، أي: ولك قولك. وكان موضع آخر ال حيتاج فيه إىل اخلرب
  : قال الشاعر. فيمن رقع" إال أن تكون جتارة حاضرة: "فمن ذلك قول اهللا عز وجل. كان األمر، أي وقع

يوم ذو كواكب أشهبإذا كان  لبني ذهل بن شيبان ناقتي فدى   

ومرة تكون مبرتلة استيقظ، ونام فإمنا هي . تكون مرة مبرتلة كان اليت هلا خرب: وكذلك أصبح، وأمسى
وجدت عليه، من من : وقد يكون لفظ الفعل واحداً وله معنيان أو ثالثة معان، فمن ذلك. أفعال

وجدت : وذلك قولك. متوجدت الضالة، ويكون من وجدت يف معىن عل: املوجدة، ووجدت تريد
  .زيداً كرمياً

أمل تر إىل ربك كيف مد : "تكون من رؤية العني، وتكون من العلم كقوله عز وجل: وكذلك رأيت
  ".الظل

  : وقال الشاعر

  محافظةً وأكثرهم جنودا  اهللا أكبر كل شيء رأيت

 على سائره إن شاء وهذا التصرف يف األفعال أكثر من أن حيصى، ولكن يؤتى منه ببعض ما يستدل به
  .اهللا
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  هذا باب مسائل كان وأخواتها

كان ثوبك املزينه : وتقول. وإن شئت نصبت األول ورفعت الثاين. كان القائم إليه أخوه أخاك: تقول
فأما : فهو على وجه خطأ، وعلى وجه صواب. كان غالمه زيد ضارباً: وتقول. علمه عبد اهللا معجباً

فتكون قد فصلت بني كان .  مرتفعاً بكان، وجتعل الغالم منتصباً بضاربالوجه الفاسد فأن جتعل زيداً
كانت : وكذلك لو قلت. وبني امسها وخربها بالغالم، وليس هو هلا باسم وال خرب، منا هو مفعول مفعوهلا

  .زيداً احلمى تأخذ

ري، ويكون ما والوجه الذي يصح فيه أن تضمر يف كان اخلرب أو احلديث، أو ما أشبهه على شريطة التفس
فيكون مثل اهلاء اليت تظهر يف إن إال أنه ضمري مرفوع، فال يظهر، فيصري الذي بعده . بعده تفسرياً له

فما جاء من الضمري يف هذا . كان غالمه زيد ضارب: فتقول على صحة املسألة. مرفوعاً باالبتداء واخلرب
  : الباب قوله

   يلقى المساكينوليس كل النوى  فأصبحوا والنوى عالى معرسهم

  .أضمر يف ليس

  : وقال اآلخر

 منها شفاء الداء مبذول وليس  هي الشفاء لدائي إن ظفرت بها

  : وقال الفرزدق

  بما كان إياهم عطية عودا  هداجون حول بيوتهم قنافذ

  .فهذا وجه ما ذكرت لك

  .بعمرو كان زيداً يضر: الكائن أخاه غالمك كان زيداً يضرب؛ كما تقول: وتقول

غالمه كان زيد يضرب كان جيداً أن تنصب الغالم بيضرب؛ ألنه كل ما جاز أن يتقدم من : ولو قلت
  .األخبار جاز تقدمي مفعوله

ضارباً : أال ترى أنك تقول. غالمه كان زيد ضرب لكان جيداً؛ ألن كان مبرتلة ضرب: وكذلك لو قلت
و رفعت الغالم لكان غري جائز، ألنه إضمار فهذا مبرتلة ذلك، ول. أخاك ضربت، ورجالً قائماً أكرمت

  .قبل الذكر

  .فأنت إذا نصبت فقد ذكرته قبل االسم: فإن قال قائل

فإذا كان يف موضعه مل جيز أن . إذا قدم ومعناه التأخري فإمنا تقديره والنية فيه أن يكون مؤخراً: قيل له
  .ينوى به غري موضعه
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  .لغالم يف املعىن مؤخر، والفاعل يف احلقيقة قبل املفعولضرب غالمه زيد؛ ألن ا: أال ترى أنك تقول

  .ال جيوز أن ينوى به غري ذلك املوضع. ضرب غالمه زيداً كان حماالً؛ ألن الغالم يف موضعه: ولو قلت

  .يف بيته يؤتى احلكم، ألن الظرف حده أن يكون بعد الفاعل: وعلى هذا املعىن تقول

ضربته زيد، ويف داره عبد اهللا؛ ألن هذا إخبار، وحد : على هذا تقولوما مل يسم فاعله مبرتلة الفاعل، و
  .املبتدأ أن يكون قبلهما

  .لقيت يف داره زيد: وحد الظرف أن يكون بعد املفعول به، ومن مثة جاز

  : قال الشاعر

  تلق السماحة منه والندى خلقا  إن تلق يوماً على عالته هرماً

  .أفردت االنطالق بأبويه.  منطلقاً أبواه كان جيداًكان الكائن أخواه قائمني: ولو قلت

إذا جعلت امسه مستكناً يف الكائن، ف . كان الكائن أخواه قائمان منطلقاً أبواه: وجيوز يف هذه املسألة
أخواه قائمان وإن كان ابتداء وخرباً فموضعهما خرب، كأنك قلت؛ كان الكائن هو أخواه قائمان منطلقاً 

كان هذا الرجل أبواه : منطلقان أبواه جاز؛ ألنك أردت: ولو قلت. لكائن امسهايكون يف ا. أبواه
  .منطلقان، فجعلت املنطلقني خرباً مقدماً

    

كان زيد هو العاقل يا فىت، : وإن شئت قلت. جتعل هو ابتداء، والعاقل خربه. كان زيد هو العاقل: وتقول
  .كان زيد العاقل: فكأنك قلت. فتجعل هو زائدة

ا يكون هو، ومها، وهم، وما أشبه ذلك زوائد بني املعرفتني، أو بني املعرفة وما قارا من النكرات؛ وإمن
  .خري منه، وما أشبهه مما ال تدخله األلف والالم: حنو

  .وإمنا زيدت يف هذا املوضع؛ ألا معرفة، فال جيوز أن تؤكد إال املعرفة

مها عن اآلخر؛ حنو اسم كان وخربها، أو مفعول ظننت وال تكون زائدة إال بني امسني ال يستغين أحد
  .وعلمت وما أشبه ذلك، واالبتداء واخلرب، وباب إن

إن لنا ألجراً إن : "وقال" وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظاملني: "فمما جاء من توكيدها يف القرآن قوله
د جيوز أن تكون هذه اليت بعد جتدوه وق" جتدوه عند اهللا هو خرياً وأعظم أجراً: "وقال" كنا حنن الغالبني

  .صفة للهاء املضمرة، وسنذكرها يف موضع صفات املضمر مشروحاً إن شاء اهللا

  .جعل هم ابتداء والظاملون خربه" ولكن كانوا هم الظاملون: "وقرأ بعضهم

  : وينشد هذا البيت لقيس بن ذريح
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  وكنت عليها بالمال أنت أقدر  على ليلى وأنت تركتها تبكي

  .والقوايف مرفوعة

كان زيد أنت صاحبه مل جيز إال الرفع، ألن أنت لو حذفته فسد : كان زيد أنت خري منه، أو: ولو قلت
  .ويف املسائل األول يصلح الكالم حبذف هؤالء الزوائد. الكالم

مل يكن فهو حلن فاحش، وإمنا هي قراءة ابن مروان، و" هؤالء بنايت هن أطهر لكم"أما قراءة أهل املدينة 
  .له علم بالعربية

  .وإمنا فسد؛ ألن األول غري حمتاج إىل الثاين

هؤالء بنايت، فيستغىن الكالم، وفيما تقدم إمنا تأيت قبل االستغناء لتوكيد املعرفتني : أال ترى أنك تقول
  .وتدل على ما جيئ بعدها

  هذا باب األحرف الخمسة المشبهة باألفعال

  .يت، ولعلإن، وأن، ولكن، وكأن، ول: وهي

  .والفرق بينهما يقع يف باب مفرد هلما إن شاء اهللا. وإن وأن جمازمها واحد؛ فلذلك عددنامها حرفاً واحداً

زيد منطلق يف املعىن، وإن : إن زيداً منطلق كان مبرتلة قولك: ف إن إمنا معناها االبتداء؛ ألنك إذا قلت
  .وكذلك لكن، ولكنهما دخلتا ملا أخربك به. غريت اللفظ

: فإن قلت. واهللا زيد منطلق؛ النقطاع احمللوف عليه من القسم: أما إن فتكون صلة للقسم؛ ألنك ال تقول

  .واهللا لزيد خري منك: واهللا إن زيداً منطلق اتصل بالقسم، وصارت إن مبرتلة الالم اليت تدخل يف قولك

وإمنا .  لك يف باب العطفولكن لالستدراك وإن كانت ثقيلةً عاملة مبرتلتها، وهي خمففة كما كرت
لكن : ما ذهب زيد، فتقول: ويقول القائل. ما جاءين زيد لكن عمرو: يستدرك ا بعد النفي، حنو قولك

  .عمراً قد ذهب

: جاء زيد، فأقول: وجيوز يف الثقيلة واخلفيفة أن يستدرك ما بعد اإلجياب ما كان مستغنياً، حنو قولك

  .كن خالد سكتلكن عمراً مل يأت، وتكلم عمرو ل

: ال جيوز أن تقول. فأما اخلفيفة إذا كانت عاطفة امساً على اسم مل جيز أن يستدرك ا إال بعد النفي

فإن عطفت ا مجلة وهي الكالم املستغىن جاز . ما جاءين عمرو لكن زيد: جاءين عمرو لكن زيد، ولكن
  .كن عمرو مل يأتينقد جاءين زيد ل: تقول. أن يكون لك بعد اإلجياب؛ كما ذكرت لك

  .كأن زيداً عمرو، وكأن أخاك األسد: تقول: وأما كأن فمعناها التشبيه

التمين؛ : معناها. لعل زيداً يأتين، ولعل العدو يدركنا وليت: ولعل معناها التوقع ملرجو أو خموف، حنو
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  .ليت زيداً أتانا: حنو

 إال على األمساء، وفيها املعاين من الترجي، وإمنا أشبهتها؛ ألا ال تقع. فهذه احلروف مشبهة باألفعال
والتمين، والتشبيه اليت عباراا األفعال، وهي يف القوة دون األفعال؛ ولذلك بنيت أواخرها على الفتح 

  .كبناء الواجب املاضي

  .ضرب زيداً عمرو: وهي تنصب األمساء، وترفع األخبار، فتشبه من الفعل ما قدم مفعوله؛ حنو

فيكون منها يفعل، وال ما يكون يف الفعل من األمثلة، . ا التقدمي والتأخري؛ ألا ال تتصرفوال جيوز فيه
إن زيداً : وذلك قولك. واملصادر؛ فلذلك لزمت طريقةً؛ إذ مل تبلغ أن تكون يف القوة كما شبهت به

  .منطلق، وإن أخاك قائم، وكأن القائم أخوك، وليت عبد اهللا صاحبك

حلروف معرفة، ونكرة فالذي خيتار أن يكون منهما امسها املعرفة؛ ألا دخلت على فإن اجتمعت يف هذه ا
  .االبتداء واخلرب، وقصتها قصة كان يف ذلك

    

فعل، وال فاعل؛ : ال تقول فيه. إن منطلق زيداً فال جيوز؛ ألا حرف جامد: فأما التقدمي والتأخري، حنو
ولكن إن كان الذي يليها ظرفاً .  هذا من األمثلةيكون، وهو كائن، وغري: كما كنت تقول يف كان

وإمنا جاز ذلك ألن . إن يف الدار زيداً، وإن يف الدار زيداً قائم: وذلك. فكان خرباً، أو غري خرب جاز
  .الظروف ليس مما تعمل فيه إن لوقوع غريها فيه

أن : أحدمها: ال من وجهنيإن يقوم زيداً؛ ألن يقوم ليس مما تعمل فيه إن فإن هذا حم: ون قال قائل فقل
كاد : إن مشبهة بالفعل، فال جيوز أن تلي الفعل؛ كما ال يلي فعل فعال، وليس فيها ضمري فيكون مبرتلة

  .يقوم زيد؛ ألن يف كاد ضمرياً حائلً بينها وبني الفعل

أن يفصل أن يقوم يف موضع قائم، فال جيوز أن يفصل ا بني إن وامسها؛ كما ال جيوز : واجلهة األخرى
  .بقائم

هذا أبعد، وذاك أن موضع اإلخبار إمنا هو لألمساء؛ ألن اخلرب : قيل له. إن قام زيداً: فقل: فإن قال قائل
  .إمنا هو االبتداء يف املعىن

مررت برجل قائم، ومررت برجل : وإمنا دخلت قام هاهنا كما دخلت على الصفات يف مثل قولك
  . صلحمررت برجل قام، وبرجل: فتقول. صاحل

فإن حذفت عاقالً رفعت الظريف، وذلك أن اخلرب ال بد منه، وله وضع . إن زيداً الظريف عاقل: وتقول
  .الكالم والصفة تبني، وتركها جائز
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  .وعمرو: إن زيداً منطلق وعمراً، وإن شئت: وتقول

  : لفأما الرفع فمن وجهني، والنصب من وجه واحد، وهو أن تعطفه على االسم املنصوب؛ كما قا

  يدا أبي العباس والصيوفا  الربيع الجود والخريفا إن

وأحد وجهي الرفع وهو . وهذا على وجه الكالم، وجمراه؛ ألنك إذا عطفت شيئاً على شيء كان مثله
زيد : إن زيداً منطلق، فمعناه: فإذا قلت. أن حتمله على موضع إن؛ ألن موضعها االبتداء: األجود منهما 

  .منطلق

: ومثله. ليس زيد بقائم وال قاعداً، على املوضع: ونظري ذلك قولك.  هذا الباب لكن الثقيلةومثل إن يف

  .خشنت بصدره وصدر زيد

محله على موضع الفاء، ومل حيمله على ما عملت " فأصدق وأكن من الصاحلني"وعلى هذا قراءة من قرأ 
  .فيه

ومثل . بالنصب، والرفع يف الرسول" ولهإن اهللا برئ من املشركني ورس: "وقرئت هذه اآلية على وجهني
  : ما حيمل على املوضع قوله

  فلسنا بالجبال وال الحديدا  إننا بشر فأسجع معاوي

  : وقال اآلخر

 ما تالقينا من اليوم أو غدا إذا  أال حي ندماني عمير بن عامر

وهذا أبعد .  يف منطلقأن يكون حمموالً على املضمر: والوجه اآلخر يف الرفع إن زيداً منطلق، وعمرو
  .إن زيدا منطلق هو وعمرو: الوجهني، إال أن تؤكده فيكون وجهاً جيداً خمتاراً؛ حنو

فالرفع من . الرفع والنصب فيما بعد اخلرب جائزان. إن زيداً منطلق الظريف، وإن زيداً يقوم العاقل: وتقول
  .أن جتعله بدالً من املضمر يف اخلرب: أحدمها: وجهني

  .أن حتمله على قطع وابتداء: آلخروالوجه ا

  .أن تتبعه زيداً: أحدمها: والنصب من وجهني

  .وهذا الفعل يذكر إضماره يف موضعه إن شاء اهللا. أن تنصبه بفعل مضمر على جهة املدح: واآلخر

  .بالنصب والرفع" قل إن ريب يقذف باحلق عالم الغيوب: "واآلية تقرأ على وجهني

كأن زيداً منطلق وعمرو، وليت زيداً يقوم وعبد اهللا فكل ما كان جائزاً : قلتفأما كأن وليت ولعل إذا 
فإن هذه . يف إن ولكن من رفع أو نصب فهو جائز يف هذه األحرف إال احلمل على موضع االبتداء
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فقد . ليت، فإمنا تتمىن، وكأن للتشبيه، ولعل للتوقع: احلروف خارجة من معىن االبتداء؛ ألنك إذا قلت
  .البتداء، ومل جيز احلمل عليهزال ا

  هذا باب من مسائل كان وإن في الجمع والتفرقة

نصبت القائم ب إن، ورفعت األب بفعله وهو القياس، ورفعت . إن القائم أبوه منطلقة جاريته: تقول
وجيوز أن تكون اجلارية مرفوعة باالبتداء، وخربها . منطلقة ألا خرب إن، ورفعت اجلارية باالنطالق

  .إن القائم أبوه جاريته منطلقة، إال أنك قدمت وأخرت: فيكون التقدير. طلقةمن

وعلى القول . كان القائم أبوه منطلقة جاريته: فإن جعلت املسألة يف باب كان قلت على القول األول
  .كان القائم أبوه جاريته منطلقة: منطلقة جاريته؛ ألنك تريد: الثاين

    

والوجه إذا . فترفع األخ بعطفك إياه على املضمر يف قائم فهذا جائز. دإن القائم وأخوه قاع: وتقول
وإمنا . إن القائم هو وأخوه قاعد: أن تؤكد ذلك املضمر فتقول: أردت أن تعطفه على مضمر مرفوع 
إن الذي قام مع أخيه : وإمنا دخل يف صلة القائم فصار مبرتلة قولك. قلت قاعد ألن األخ مل يدخل يف إن

  .قاعد

  .إن املتروك هو وأخوه مريضني صحيح، وغن املختصم هو وزيد جالس: نظري هذا ذلك قولكو

وإن املخاصم عمراً، وأخاه . إن املتروك مريضاً وأخاه صحيحان: ولو أردت أن تدخل يف إن األخ لقلت
  .قائمان

  . االبتداءيف االحتياج واالستغناء، حال. وإمنا حاهلا يف كان وإن. فعلى هذا تلخيص هذه املسائل

وكان وما عملت فيه يف . كان. وجعلت ضمريه يف. نصبت زيداً بإن. إن زيداً كان منطلقاً: ونقول
  .موضع خرب إن

أن جتعل كان زائدة مؤكدة للكالم؛ حنو : أحدمها: فيكون رفعه على وجهني. وإن شئت رفعت منطلقاً
ومثله . د كان مثلهم، على إلغاء كانولدت فاطمة بنة اخلرشب الكملة من بين عبس مل يوج: قول العرب

  : قول الفرزدق

 لنا كانوا كرام وجيران  فكيف إذا رأيت ديار قوم

  .وتأويل هذا سقوط كان على وجريان لنا كرام يف قول النحويني أمجعني. والقوايف جمرورة

ام كانوا وجريان كر: وذلك أن خرب كان لنا، فتقديره. وهو عندي على خالف ما قالوا من إلغاء كان
  .لنا
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: فكأن التقدير واهللا أعلم. ، إمنا معىن كان هاهنا التوكيد"كيف تكلم من كان يف املهد صبياً: "وقوله

ولوال ذلك مل يكن عيسى بائناً من الناس، . ونصب صبياً على احلال. كيف نكلم من هو يف املهد صبيا
فهذا ما ال ينفك . ن فالن يف املهد صبياًكا: وال دل الكالم على أنه تكلم يف املهد؛ ألنك تقول للرجل

  .كيف نكلمه وهو الساعة كذا: منه أحد أنه قد كان كذا مث انتقل، وإمنا املعىن

إن زيداً كان منطلق على أن تضمر املفعول يف كان وهو قبيح : والوجه اآلخر يف جواز الرفع يف قولك
إن زيداً : كقولك. حذف هذه اهلاء: أحدمها: وقبحه من وجهني. إن زيداً كأنه منطلق: كأنك قلت

وليس هذا من مواضع حذفها، وسنذكر ما حذفها فيه أحسن من إثباا، وما جيوز من . ضرب عمرو
  .احلذف وليس بالوجه، يف موضعه إن شاء اهللا

أنك جتعل منطلقاً هو االسم وهو نكرة، وجتعل اخلرب الضمري وهو معرفة، فلو : وقبحها من اجلهة األخرى
  . إن زيداً كان أخوك كان أسهل، وهو مع ذلك قبيح حلذف اهلاء:كان

ولكن . كأنين أخوك، وكنت زيداً فمحال إن أردت به، األنتقال وأنت تعين أخاه يف النسب: فأما قوهلم
غريت : صديقك، وأنا اليوم عدوك، وكنت زيداً، وأنا الساعة عمرو، أي: كنت أخاك، أي: لو قلت

  .امسي كان جائزاً

كنت أخاك وإن كان أخاه الساعة، تريد أن تعلمه ما كان، وال خترب عن وقته الذي هو :  أن تقولوجائز
فمن ذلك . فيه لعلم املخاطب ذاك، وألن للقائل إذا كانت األخبار حقاً أن خيرب عنها مبا أراد، ويترك غريه

نحويني واملفسرين يف هذا واحد، إن فقول ال". كان اهللا مسيعاً عليماً"و " وكان اهللا غفوراً رحيماً"قول اهللا 
أنه خربنا مبثل ما يعرف من فضله، وطوله، ورمحته، وغفرانه، وأنه عالم الغيوب قبل أن : معناه واهللا أعلم 

  .فعلمنا ذلك، ودلنا عليه ذا وغريه. تكون

  .وحنن نعلم أن األمر أبداً هللا" واألمر يومئذ هللا: "ومثل ذلك قوله

رفعت القائم ب كان، ورفعت القاعد بالقائم، . لقاعد أبواه إليه منطلقة جاريتهكان القائم ا: وتقول
كان الذي قام الرجل الذي : ورفعت أبويه بالقاعد، ولوال قولك إليه مل جتز املسألة؛ وذلك أن تقديرها

الالم يف فال بد من ضمريين يرجع أحدمها إىل األلف والالم يف قاعد، واآلخر إىل األلف و. قعد إليه أبواه
  .القائم

كان عبد اهللا : ولو قلت. وإن زيداً كان الراغب فيه أبواه ضاربه. إن الراغب فيه أبواه كان زيداً: وتقول
  .زيد يضربه جعلت أيهما شئت فاعال

فإن جعلت الضارب عبد اهللا . كان عبد اهللا زيد ضاربه، فجعلت الضارب زيداً كان جيداً: ولو قلت
رباً اسم، فإذا جرى صفة أو حاالً أو خرباً لغري من هو له فال بد من إظهار ضاربه هو؛ ألن ضا: قلت
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  .الفاعل واخلرب فيه

    

: أال ترى أنك تقول. والفعل حيتمل أن جيري على غري من هو له؛ ملا يدخله من الضمري املبني عمن هو له

أنت : ز حىت تقولزيد مكرمه، فتضعه يف موضع تكرمه مل جي: زيد تكرمه فيكون جيداً، ولو قلت
  .وتفسري هذا، وإجراء املسائل مستقصى يف باب االبتداء إن شاء اهللا. عبد اهللا زائره أنا: وكذلك

إن شئت أجريتها على : بنصب الضارب، ففي هذا وجوه. إن أفضلهم الضارب أخاه كان زيداً: وتقول
  .هذا اللفظ، فجعلت الضارب نصباً صفة، وجعلت كان وما عملت فيه اخلرب

وإن شئت رفعت الضارب، فجعلته خرباً، وجعلت زيداً بدالً منه فرفعته، وجعلت كان زائدة على ما 
  .كنت شرحت لك

إن أفضلهم الذي : وإن شئت رفعت زيداً على هذه الشريطة، وجعلته هو الضارب لألخ، وكأنك قلت
  .ضرب أخاه زيد

  .وإن شئت رفعت األخ، ونصبت زيداً، وترفع الضارب

ترفع الضارب على أن جتعل كان صفة لألخ مل جيز؛ ألن . إن أفضلهم الضارب أخاه كان زيداً: ولو قلت
األخ معرفة، واألفعال مع فاعليها مجل، وإمنا تكون اجلمل صفات للنكرة، وحاالت للمعرفة؛ ألن يفعل 

: لمررت برجل يضرب زيداً؛ كما تقو: أال ترى أنك تقول. إمنا هو مضارع فاعل، فهو نكرة مثله

  .مررت برجل ضارب زيدا

مررت بعبد اهللا : مررت بعبد اهللا يبين داره، فيصري يبين يف موضع نصب ألنه حال؛ كما تقول: وتقول
  .بانياً داره

إن أفضلهم الضارب أخا له، كان جيداً أن تصفه ب كان إذا جعلته : ولكن لو قلت يف هذه املسألة
  .نكرة

لها حاالً هلا فإن ذلك قبيح، وهو على قبحه جائز يف قول فأجر كان بعد املعرفة، وأجع: فإن قلت
  .األخفش، وإمنا قبحه أن احلال ملا أنت فيه، وفعل ملا مضى، فال يقع يف معىن احلال

مررت بزيد : مررت بزيد يأكل، فكان معناه: مررت برجل يأكل قلت على هذا: أال ترى أنك إذا قلت
  .آكالً

فلما مل . هو يأكل، أي هو يف حال أكل:  ا عن احلال؛ كما تقولأكل فليس جيوز أن خترب: وإذا قلت
  .جيز أن يقع وهو على معناه يف موضع احلال امتنع يف هذا املوضع

  .إن تضربين أضربك: إن ضربتين ضربتك، واملعىن: كما تقول. وقد أجاز قوم أن يضعوا فعل يف موضعها
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  .ها معان تزيل األفعال عن مواضعهاوهذا التشبيه بعيد؛ ألن احلروف إذا دخلت حدثت مع

زيد يضرب غدا، فإذا أدخلت مل قلت مل يضرب أمس، فبدخول مل صارت يضرب : أال ترى أنك تقول
أو جاءوكم حصرت : "وتأولوا هذه اآلية من القرآن على هذا القول، وهي قوله. يف معىن املاضي

  ".صدورهم

لعنوا قطعت : أعلم إذا قرئت كذا الدعاء؛ كما تقولولكن خمرجها واهللا . وليس األمر عندنا كما قالوا
  .وهو من اهللا إجياب عليهم. أيديهم

  ".أو جاءوكم حصرةً صدورهم"فأما القراءة الصحيحة فإمنا هي 

مررت برجل أبوه منطلق، ولو وضعت يف موضع رجل معرفة لكانت اجلملة : ومثل هذا من اجلمل قولك
  .فعلى هذا جتري اجلمل. يف موضع حال

  .وإذا كان يف الثانية ما يرجع إىل األول جاز أال تعلقه به حبرف عطف، وإن علقته به فجيد

مررت برجل زيد : وإذا كان الثاين ال شيء فيه يرجع إىل األول فال بد من حرف العطف وذلك قولك
  .خري منه، وجاءين عبد اهللا أبوه يكلمه

فإن جعلته .  على قطع خرب واستئناف آخرمررت بزيد عمرو يف الدار فهو حمال إال: وإن شئت قلت
  .مررت بزيد وعمرو يف الدار: كالماً واحداً قلت

يغشى طائفة منكم : "ومثل ذلك قوله. غذ: وهذه الواو اليت يسميها النحويون واو االبتداء، ومعناها
  .فسرينإذ طائفة يف هذه احلال، وكذلك قول امل: واملعىن واهللا أعلم " وطائفة قد أمهتهم أنفسهم

  هذا باب المسند والمسند إليه

  وهما ما ال يستغني كل واحد من صاحبه 

  .قام زيد، واالبتداء وخربه، وما دخل عليه حنو كان وإن وأفعال الشك والعلم واازاة: فمن ذلك

و ما فإذا ذكرته فإمنا تذكره للسامع؛ ليتوقع ما ختربه به عنه فإذا قلت منطلق أ. زيد: فاالبتداء حنو قولك
أشبهه صح معىن الكالم، وكانت الفائدة للسامع يف اخلرب؛ ألنه قد كان يعرف زيدا كما تعرفه، ولوال 

رجل يقال له زيد فلما كان يعرف زيدا، وجيهل ما ختربه به عنه : ذلك مل تقل له زيد، ولكنت قائالً له
يد شيئاً، وإذا قرنتها مبا يصلح أفدته اخلرب، فصح الكالم؛ ألن اللفظة الواحدة من االسم والفعل ال تف

  .حدث معىن، واستغىن الكالم
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التنبيه والتعرية عن العوامل غريه، وهو أول الكالم وإمنا يدخل : ومعىن االبتداء. فأما رفع املبتدأ فباالبتداء
  .اجلار والناصب والرافع سوى االبتداء على املبتدأ

  .باالحتجاج يف موضعه إن شاء اهللاواالبتداء واملبتدأ يرفعان اخلرب وسنبني هذا 

  .عبد اهللا أخوك، وعبد اهللا صاحل مل تبل أكان اخلرب معرفةً أو نكرة؟ لكل لفظة منهما معنامها: فإذا قلت

  .فأما املبتدأ فال يكون إال معرفة، أو ما قارب املعرفة من النكرات

 ألن هذا ال يستنكر أن يكون رجل قائم، أو رجل ظريف مل تفد السامع شيئاً؛: أال ترى أنك لو قلت
خري منك جاءين، أو صاحب لزيد عندي : ولو قلت. مثله كثريا، وقد فسرنا هذا يف باب إن وباب كان

  .جاز وإن كانا نكرتني، وصار فيهما فائدة؛ لتقريبك إيامها من املعارف

  .منطلق زيد، فيجوز إذا أردت مبنطلق التأخري؛ ألن زيدا هو املبتدأ: وتقول

  .غالم لك عبد اهللا، وظريفان أخواك، وحسان قومك:  على هذاوتقول

  .زيد أخوك، وزيد قائم: واعلم أن خرب املبتدأ ال يكون إال شيئاً هو االبتداء يف املعىن؛ حنو

فإن مل يكن على أحد هذين . فاخلرب هو االبتداء يف املعىن، أو يكون اخلرب غري األول، فيكون له فيه ذكر
  .الوجهني فهو حمال

زيد قام عمرو مل جيز؛ : زيد يذهب غالمه، وزيد أبوه قائم، وزيد قام عمرو إليه، ولو قلت: ونظري ذلك
  .ألنك ذكرت امساً، ومل خترب عنه بشيء، وإمنا خربت عن غريه

  .عبد اهللا قام، ف عبد اهللا رفع باالبتداء، وقام يف موضع اخلرب، وضمريه الذي يف قام فاعل: فإذا قلت

منها أن قام فعل، وال يرفع الفعل فاعلني : عم أنه إمنا يرفع عبد اهللا بفعله فقد أحال من جهاتفإن زعم زا
قام عبد اهللا وزيد، فكيف يرفع عبد اهللا، وضمريه؟ وأنت إذا أظهرت هذا : إال على جهة اإلشراك؛ حنو

  .ريه يف موضع أخيهعبد اهللا قام أخوه فإمنا ضم: الضمري بأن جتعل يف موضعه غريه بان لك، وذلك قولك

  .رأيت عبد اهللا قام، فيدخل على االبتداء ما يزيله، ويبقى الضمري على حاله: ومن فساد قوهلم أنك تقول

عبد اهللا هل قام؟ فيقع الفعل بعد حرف االستفهام، وحمال أن يعمل ما بعد حرف : ومن ذلك أنك تقول
  .االستفهام فيما قبله

فلو كان الفعل عامالً كعمله مقدماً لكان . أخواك ذهبا: تقولذهب أخواك مث : ومن ذلك أنك تقول
عبد اهللا قائم : فقولك. موحداً، وإمنا الفعل يف موضع خرب االبتداء رافعاً للضمري كان، أو خافضاً أو ناصباً

  .عبد اهللا ضربته، وزيدت مررت به: مبرتلة قولك

أو ما أشبه هذا جلاز أن تضمر االبتداء إذا ولو قلت على كالم متقدم عبد اهللا، أو منطلق، أو صاحبك، 
اهلالل واهللا، : فمن ذلك أن ترى مجاعة يتوقعون اهلالل، فقال قائل منهم. تقدم من ذكره ما يفهمه السامع
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  .هذا اهلالل: أي

  .زيد جاز على ما وصفت لك: وكذلك لو كنت منتظراً رجالً فقلت

 مستغن عن ذكره حنو قولك إذا رأيت رجالً قد ونظري هذا الفعل الذي يضمر، إذا علمت أن السامع
أصاب القرطاس، أو رأيت قوماً يتوقعون هالالً، مث : القرطاس واهللا، أي: سدد سهماً فسمعت صوتاً 

مررت برجل : ومثل هذا مررت برجل زيد، ملا قلت. رأوا اهلالل: اهلالل واهللا، أي: مسعت تكبرياً قلت
" بشر من ذلكم النار"وعلى هذا قول اهللا عز وجل . و زيده: أردت أن تبني من هو؟ فكأنك قلت

  .الرب خبمسني، والسمن منوان، فتحذف الكر والدرهم لعلم السامع، فإما اللذان يسعر عليهما: وتقول

وقوهلم ليس إال، . ال بأس عليك: ال عليك إمنا يريدون: ومما حيذف لعلم املخاطب مبا يقصد له قوهلم
  .ون ليس إال ذلكإمنا يريد. وليس غري

قال . لنا: إن زيداً، وإن عمراً، أي: أما بقي لكم أحد فإن الناس ألب عليكم، فتقول: ويقول القائل
  : األعشى

  وإن في السفر إذ مضى مهال  محالً وإن مرتحال إن

  .إذ مضوا: ويروى

له خرباً، أو جيري القول وإمنا حتذف إذا علم املخاطب ما تعين بأن تقدم . واملعرفة، والنكرة ها هنا واحد
  .على لسانه كما وصفت لك

  : فمن املعرفة قول األخطل

  على الناس أو أن األكارم نهشال  أن حياً من قريش تفضلوا خال

  .والبيت آخر القصيدة

  .النازل يف داره أخواك غالمك، والضارب أبواه أخويه عبد اهللا: وتقول

    

أنا الذي : وإمنا وجه الكالم. ت لكان جائزاً ومل يكن الوجه أنا الذي قمت، وأنت الذي ذهب: ولو قلت
وإمنا جاز بالتاء إذا كان قبله أنا وأنت؛ . قام، وأنت الذي ذهب؛ ليكون الضمري يف الفعل راجعاً إىل الذي

  .ألنك حتمله على املعىن

 ليس يف مجلة الذي ما وإمنا امتنع أن حتمل على املعىن؛ ألنه. وهذا قبيح. الذي قمت أنا مل جيز: ولو قلت
  : فمما جاء من هذا املعىن قول مهلهل. يرجع إليه

  وتركت تغلب غير ذات سنام  الذي قتلت بكراً بالقنا وأنا
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  : وقال أبو النجم

  وفضحتني، وطردت أم عياليا  أيها الذكر الذي قد سؤتني يا

  .فإمنا يصلح هذا باملقدمات اليت وصفت لك

فإن جعلت يف الدار مبنياً على زيد . إذا جعلت قولك قائم مبنياً على زيد. ئمزيد يف الدار قا: وتقول
  .نصبت قائماً على احلال

أال ترى أنك . ال يكون إال ذلك؛ ألن ظروف الزمان ال تضمن اجلثث. زيد يوم اجلمعة قائم: وتقول
 ألن الزمان ال خيلو منه زيد يوم اجلمعة مل يصلح؛: زيد يف الدار، فيصلح وتقيد به معىن، ولو قلت: تقول

: زيد وال غريه، ولكن إن كان اسم فيه معىن الفعل جاز أن تكون أمساء الزمان ظروفاً له، حنو قولك

فها هنا فعل قد كان . القتال مي اجلمعة، ومقدم احلاج، واحملرم يا فىت؛ ألنك خترب أنه يف هذا الوقت يقع
  .لظروف من األزمنة واألمكنة يف اإلخبارفعلى هذا جتري ا. جيوز أن خيلو منه هذا الوقت

ف عبد اهللا ابتداء، وزيد ابتداء ثان، . إذا كانت األلف والالم والفعل لزيد. عبد اهللا زيد الضاربه: وتقول
  .والضارب خرب عن زيد، ومها خرب عن عبد اهللا، واهلاء اليت يف الضاربه راجعة إىل عبد اهللا

عبد اهللا زيد الضاربه هو جتعل الضارب ابتداء ثالثاً؛ ألن :  اهللا قلتفإن جعلت األلف والالم والفعل لعبد
ال يكون خرباً عن زيد؛ ألنه غريه، وجتعل هو خرب الضاربه، واهلاء املنصوبة ترجع إىل زيد، ومها مجيعاً 

  .خرب عن زيد، وزيد وما بعده خرب عن عبد اهللا

ف هو ها هنا إظهار . بد اهللا زيد الضاربه هوع: فإن جعلت األلف والالم لزيد والفعل لعبد اهللا قلت
الفاعل؛ ألن األلف والالم لزيد، فقد صار خرباً عنه؛ وصار الفعل جارياً على غري نفسه، فأظهرت الفاعل 

  .عبد اهللا هند الضارا أبوه: كإظهارك إياه لو كان غري األول؛ حنو قولك

  . معىن اليت؛ ألا هلندف هو يف موضع أبيه هذا، واأللف والالم يف الضارب يف

وذلك ألن األلف . عبد اهللا زيد الضاربه هو هو: فإن كانت األلف والالم لعبد اهللا والفعل لزيد قلت
والالم لعبد اهللا، فقد صار ابتداء ثالثاً، وجرى الفعل على غري من هو له، فجعلت هو األوىل إظهار 

  .ذا الباب يف باب األلف والالموسنأيت على بقية ه. الفاعل، والثانية خرب االبتداء

  هذا باب اإلضافة

  .ومنها ما تضيف إليه امساً مثله. فمن املضاف إليه ما تضيف إليه حرف جر: وهي يف الكالم على ضربني

وأما حروف اإلضافة اليت تضاف ا األمساء واألفعال إىل ما بعدها فمن، وإىل، ورب، ويف، والكاف 
  .فهذه احلروف الصحيحة وما كان مثلها. لالم الزائدةالزائدة، والباء الزائدة، وا
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فإمنا هي أمساء . على، وعن، وقبل، وبعد، وبني، وما كان مثل ذلك: فأما ما وضعه النحويون حنو
  .وسنخرب عن ذلك مبا يوضحه إن شاء اهللا

د يف موضع أما من فمعناها ابتداء الغاية، وتكون للتبعيض، وتكون زائدة لتدل على أن الذي بعدها واح
  .مجيع، ويكون دخوهلا كسقوطها

. سرت من البصرة إىل الكوفة، فقد أعلمته أن ابتداء السري كان من البصرة: فأما ابتداء الغاية فقولك

  .إمنا املعىن أن ابتداء الكتاب من عبد اهللا. من عبد اهللا إىل زيد: ومثله ما جيري يف الكتب؛ حنو

  .هو أول احلديث، وأول خمرج الدرهم: ه حديثاً، أيأخذت منه درمهاً، ومسعت من: وكذلك

أخذت : فإن قلت. أخذت مال زيد، فيقع هذا الكالم على اجلميع: وأما اليت تقع للتبعيض فنحو قولك
  .من ماله، وأكلت من طعامه؛ أو لبست من ثيابه دلت من على البعض

وكقول . ن أحد، وما كلمت من أحدما جاءين م: وأما الزائدة اليت دخوهلا يف الكالم كسقوطها فقولك
  : ومثل ذلك قول الشاعر. إمنا هو خرب ولكنها توكيد" أن يرتل عليكم من خري من ربكم: "اهللا عز وجل

  وما إن جزاك الضعف من أحد قبلي  ضعف الود لما استثبته جزيتك

  .إال أنك دللت فيه على أنه للنكرات دون املعارف. فهذا موضع زيادا

    

ما جاءين من زيد؛ ألن رجالً يف موضع اجلميع، وال : ما جاءين من رجل، وال تقول: ى أنك تقولأال تر
  .يقع املعروف هذا املوقع؛ ألنه شيء قد عرفته بعينه

إمنا تريد به . عشرون الدرهم؛ ألن درمهاً يف موضع مجيع: عشرون درمهاً، وال تقول: أال ترى أنك تقول
  .من الدراهم

رجل جاءين، إمنا هو أول الرجال إذا عدوا رجالً رجالً، وكل رجل يأتيك فله درهم هذا أول : وكذلك
  .فهذا موضع هذا

إمنا هو . أهلك الناس الدينار والدرهم، وذهب الناس بالشاء والبعري فليس من هذا الباب: وأما قوهلم
وكذلك لو .  الدنانريأنا ال أقبل منك: أال ترى أن الرجل يعطيك ديناراً واحداً فتقول. تعريف اجلنس

  .إمنا تريد الواحد من هذا اجلنس املعروف. فالن يربين بالثياب: أعطاك ثوباً قلت

" إن اإلنسان لفي خسر: "أهلك الناس الدينار والدرهم وأنت تريد اجلميع قول اهللا عز وجل: ونظري قولك

  .ال يستثىن من الشيء إال بعضه، و"إال الذين آمنوا: "أال تراه قال. الناس: فإمنا معناه واهللا أعلم 

. ذهبت إىل زيد، وسرت إىل عبد اهللا، ووكلتك إىل اهللا: وأما إىل فإمنا هي للمنتهى أال ترى أنك تقول
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  .وحىت مثلها، ولكن تركنا ذكرها ها هنا لنفرد هلا باباً

  .زيد يف الدار، واللص يف احلبس، فهذا أصله: وأما يف فإمنا هي للوعاء؛ حنو

زيد ينظر يف العلم، فصريت : القول يف هذه احلروف، وإن كان ما بدأنا به األصل؛ حنو قولكوقد يتسع 
  .قد دخل عبد اهللا يف العلم، وخرج مما ميلك: وإمنا هذا كقولك. العلم مبرتلة املتضمن

به وإمنا قيل ذلك؛ ألن ما كان حميطاً به ملكه مبرتلة ما أحيطت . يف يد زيد الضيعة النفيسة: ومثل ذلك
  .يده

ورب معناها الشيء يقع قليالً، وال يكون ذلك الشيء إال منكوراً؛ ألنه واحد يدل على أكثر منه كما 
رب رجل قد : وذلك قولك. وصفت لك، وال تكون رب إال يف أول الكالم لدخول هذا املعىن فيها

  .جاءين، ورب إنسان خري منك

  .مثل زيد، وما أنت كخالد:  كزيد، وإمنا معناهعبد اهللا: وأما الكاف الزائدة فمعناها التشبيه؛ حنو

فمن ذلك . فلذلك إذا اضطر الشاعر جعلها مبرتلة مثل، وأدخل عليها احلروف؛ كما تدخل على األمساء
  : قوله

  وصاليات ككما يؤثفين

  : وقال اآلخر". ليس كمثله شيء: "فدخلت الكاف على الكاف؛ كما تدخل على مثل يف قوله عز وجل

  ا مثل كعصف مأكولفصيرو

  : ووقعت فاعلة، ومفعولة على هذا املعىن، وذلك قوله

  كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل  ولن ينهى ذوي شطط أتنتهون

  .شيء مثل الطعن: إمنا أراد. فالكاف ها هنا يف معىن مثل

  : وقال األخطل

  على كالقطا الجوني أفزعها الزجر  غرار النوم حتى تقلصوا قليل

  .د مثل القطاأرا

: فالباء ألصقت مرورك بزيد، وكذلك. مررت بزيد: وأما الباء فمعناه اإللصاق بالشيء، وذلك قولك

  .لصقت به، وأمشت الناس به

وذلك قولك مل أره منذ يومني، فالغاية . ومنذ يف األيام والليايل البتداء الغايات مبرتلة من يف سائر األمساء
  .نييف الرؤية مما يلي أول اليوم

  .والالم الزائدة معناها امللك، والتحقيق



املربد-املقتضب  419  

مال : كقولك. املال لزيد: وأما األمساء املضافة إىل األمساء بأنفسها فتدخل على معىن الالم، وذلك قولك
فال فصل . جاره وصاحبه: هذا أخ لزيد، وجار لزيد، وصاحب له، فهذا مبرتلة قوله: زيد، وكما تقول

فإذا أضفت االسم . ت بني االمسني مل يكن األول معرفة بالثاين من أجل احلائلبينهما إال أن الالم إذا حال
  .إىل االسم بعده بغري حرف كان األول نكرة ومعرفة بالذي بعده

فإذا أضفت امساً مفرداً إىل اسم مثله مفرد أو مضاف صار الثاين من متام األول، وصارا مجيعاً امساً واحداً، 
وال تدخل . هذا عبد اهللا، وهذا غالم زيد، وصاحب عمرو:  إليه، وذلك قولكواجنر اآلخر بإضافة األول

وذلك أن التنوين زائد يف االسم، وكذلك اإلضافة واأللف . يف األول ألفاً والماً، وحتذف منه التنوين
  .والالم، فال حيتمل االسم زيادتني

هذا الغالم يا فىت، وكذلك إن : فإن زادت األلف والالم قلت. هذا غالم فاعلم: أال ترى أنك تقول
  .هذا غالم زيد، وهذه ثالثة دراهم: أدخلت اإلضافة قلت

  .فإن أردت تعريف األول عرفت الثاين؛ ألنه إمنا يكون األول معرفة مبا أضفته إليه

هذا غالم الرجل، وهذا : فإذا أردت تعريفه قلت. هذا غالم رجل، فيكون نكرة: أال ترى أنك تقول
  .صاحب املال

    : ومثل ذلك قول الشاعر. كذلك هذه ثالثة األثواب، ومخسة الدراهمو

 األثافي والديار البالقع ثالث  وهل يرجع التسليم أو يدفع البكا

هذان غالماً : فإذا ثنيت الواحد، مث أردت إضافته حذفت النون من االثنني النون واأللف والالم فقلت
هؤالء مسلمو : وكذلك اجلمع؛ حنو. كما فعلت يف الواحدزيد، وصاحبا عمرو، وحذفت األلف والنون؛ 

  .زيد وصاحلو قومهم

وذلك . فإن كان االسم الذي تضيفه مشتقاً من الفعل عامالً فيما بعده فإن الثاين يدخل يف صلة األول
  .هذا ضارب زيد، وهذان ضاربا زيد، وهؤالء ضاربو زيد: قولك

  . ألن معناها معىن الذي؛ فذلك دخلتافإن أدخلت األلف والالم يف األول فهو جيد؛

الذي ضرب زيداً، والذي قتل : هذا الضارب زيداً، وهو القاتل الرجل فمعناه: فإذا قلت يف الواحد
  .الرجل، فتنصب ما بعده؛ ألن فيه معىن الفعل، وال معىن لألمساء غري املشتقة يف ذلك

  .هذا الغالم زيداً كان حماالً: أال ترى أنك لو قلت

ثنيت االسم املشتق من الفعل مل تعاقب اإلضافة األلف والالم؛ كما ال تعاقبها النون، ولكن تكون فإن 
هذان الضاربان، فتثبت النون مع األلف والالم؛ ألا أقوى من : وذلك قولك. اإلضافة معاقبة للنون
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  .هذان الغالمان: التنوين؛ وذلك أا بدل من التنوين واحلركة يف الواحد؛ كما قلت

ومن ذلك قول اهللا عز . هذان الضاربان زيداً، والشامتان عمراً، واملكرمون أخاك والنازلون دارك: وتقول
  : وقال القطامي" واملقيمني الصالة، واملؤتون الزكاة: "وجل

 يوم عمير ظالم عادي بالتل  الضاربون عميراً عن ديارهم

  : د، ومها الشامتا عمرو؛ كما قال الشاعرهم الضاربو زي: فإذا أسقطت النون، أضفت وجررت، فقلت

  الفارجو باب األمير المبهم

  : وقال األنصاري، وأنشد هذا البيت منصوباً عنه، وهو

 يأتيهم من ورائنا نطف  الحافظو عورة العشيرة، ال

ف ولو أراد غري ذلك لكان غري اجلر خطأ، ولكنه حذ. فهذا مل يرد اإلضافة، فحذف النون بغري معىن فيه
والدليل على ذلك حذفهم النون مما مل يشتق من فعل، . النون لطول االسم؛ إذ صار ما بعد االسم صلة له

  : فمن ذلك قول األخطل. وال جيوز فيه اإلضافة فيحذفون لطول الصلة

  قتال الملوك وفككا األغالال  عمي اللذا كليب إن أبني

  : وقال األشهب بن رميلة. فحذف النون من اللذين

  هم القوم كل القوم يا أم خالد  إن الذي حانت بفلج دماؤهم

: ما بالك ال تقول يف االسم غري املشتق إذا ثنيته أو مجعته باإلضافة مع األلف والالم فتقول: فإن قال قائل

ا مه: إمنا يقع احلذف يف املشتق؛ ألنه جيوز أن تقول: مها الضاربا زيد؟ قيل له: مها الغالما زيد؛ كما تقول
الضاربان زيداً، والضاربون عمراً، وال يكون هذا يف الغالم إذا ثنيته، فلما كففت النون عاقبها ما كان 

  .مستعمالً بعدها

  .وما مل يشتق من الفعل ال معىن لالسم الثاين بعد النون فيه

  .هذان الغالمان زيداً، وال هؤالء الصاحبون حممداً: أال ترى أنك ال تقول

  فاعل الذي مع الفعل المضارعهذا باب اسم ال

  .غالم زيد: فهذا االسم إن أردت به معىن ما مضى فهو مبرتلة قولك. هذا ضارب زيداً: وذلك حنو قولك

كل ذلك إذا . وهن ضاربات أخيك. هذا ضار بزيد أمس، ومها ضاربا زيد، وهم ضاربو عبد اهللا: تقول
  .وأخو عبد اهللا. غالم زيد: مبرتلة قولكأردت به معىن املاضي مل جيز فيه إال هذا؛ ألنه اسم 

  .هذا غالم زيداً كان حماالً: أال ترى أنك لو قلت
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وال جيوز أن تدخل . وليست فيه مضارعة الفعل. فكذلك اسم الفاعل إذا كان ماضياً ال تنونه؛ ألنه اسم
  .للفعل فيهاعليه األلف والالم وتضيفه؛ كما مل جيز ذلك يف الغالم، فهو كاألمساء اليت ال معىن 

هؤالء حواج بيت اهللا أمس، ومررت برجل ضارباه الزيدان، ومررت بقوم مالزموهم إخوم، : وتقول
  .مررت برجل أخواه الزيدان، وأصحابه إخوتك: فتثىن وجتمع؛ ألنه اسم كما تقول

لفعل فإن جعلت اسم الفاعل يف معىن ما أنت فيه ومل ينقطع، أو ما تفعله بعد، ومل يقع جرى جمرى ا
زيد أكل طعامك الساعة : وذلك قولك. املضارع يف عمله وتقديره؛ أله يف معناه وقد مضى تفسري هذا

زيد يأكل الساعة إذا كان يف حال أكل، وزيد : إذا كان يف حال أكل، وزيد آكل طعاماً غداً؛ كما تقول
  .يأكل غداً

    

مررت : وتقول. وأخواتك ضاربات عمرأخواك آكالن طعاماً، وقومك ضاربون زيداً، : وتقول على هذا
  .مررت برجل يضرب زيداً: برجل ضارب زيداً، فتصفه به؛ ألنه نكرة مثله؛ كما تقول

مررت برجل : ولو قلت ذلك يف اسم الفاعل إذا أردت ما مضى مل يقع ذا املوقع، وذلك أنك ال تقول
  .مررت برجل غالم زيد: ضارب زيد إال على البدل؛ كما ال تقول

مررت : فإن أردت األخرى قلت. إذا أردت اليت جتري جمرى الفعل. مررت بزيد ضارباً عمراً: لوتقو
  .مررت بزيد غالم عمرو: بزيد ضارب عمرو؛ كما تقول

واعلم أنه قد جيوز لك أن حتذف النون والتنوين من اليت جتري جمرى الفعل، وال يكون االسم إال نكرة 
فلما ذهب النون عاقبتها اإلضافة، واملعىن . إمنا حتذف النون استخفافاًوإن كانا مضافاً إىل معرفة؛ ألنك 

فلو مل ترد التنوين مل يكن صفة هلدي " هدياً بالغ الكعبة: "فمن ذلك قول اهللا عز وجل. معىن ثبات النون
؛ ألنه نصب على احلال، وال تكون "ثاين عطفه"و " هذا عارض ممطرنا: "ومن ذلك قوله تعاىل. وهو نكرة

  .احلال إال نكرة

  .فإمنا هذه حكاية قول اهللا عز وجل قبل إرساهلا" إنا مرسلو الناقة: "ومن ذلك قول اهللا عز وجل

ذائقة "، و "آت الرمحن عبداً: "ومن نون قال" كل نفس ذائقة املوت"و " إال آيت الرمحن عبداً"وكذلك 
ألصل، وذاك أخف وأكثر، إذ مل يكن وهذا هو ا". وال آمني البيت احلرام: "؛ كما قال عز وجل"املوت

  : قال جرير. ناقضاً ملعىن، وكالمها يف اجلودة سواء

 مباعدةً منكم وحرمانا القى  يا رب غابطنا لو كان يطلبكم

  : ومثله. رب غابط لنا: ف رب ال تقع إال على نكرة، وإمنا حذف التنوين استخفافاً وهو يريد
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  ب أخا عون بن مخراقأو عبد ر  هل أنت باعث دينار لحاجتنا

  .باعث ديناراً؛ ألنه إمنا يستفهمه عما سيقع: أراد

ولو جره على ما قبله كان عربياً جيداً . أو باعث عبد رب: كأنه قال. ونصب الثاين ألنه أعمل فيه الفعل
  .مثل النصب

اً، هذا ضارب زيد، وعمرو غد: وذلك ألن من شام أن حيملوا املعطوف على ما عطف عليه، حنو
هذا معطي زيد : حنو قولك. وينصبون عمراً، إال أن الثاين كلنا تباعد من األول قوي النصب، واختري

  .الدراهم، وعمراً الدنانري، واجلر جيد بالغ

هذا معطي زيد اليوم الدراهم، وغداً عمراً الدنانري مل يصلح يف عمرو إال النصب، ألنك مل : ولو قلت
  .منا أوقعت العطف على الظرف، فلم يقو اجلرتعطف االسم على ما قبله، وإ

فإذا أعملته عمل . مررت أمس بزيد، واليوم عمرو: مررت بزيد وعمرو، وال تقول: أال ترى أنك تقول
  .الفعل جاز؛ ألن الناصب ينصب ما تباعد منه

  .غدا عمراًهذا يضرب اليوم زيداً، و: وغدا عمراً؛ كما تقول. هذا ضارب اليوم زيداً: أال ترى أنك تقول

ملا مل جيز أن تعطف الظاهر على املضمر ارور محلته على . هذا ضاربك وزيداً غدا: وكذلك تقول
ومنجون أهلك، ومل تعطف على الكاف : كأنه قال" إنا منجوك وأهلك: "الفعل؛ كقول اهللا عز وجل

  .اررة

  : لبيدومما ينشده العرب نصباً وجراً الشتمال املعىن عليهما مجيعاً قول 

 معد، فلتزعك العواذل ودون  فإن لم تجد من دون عدنان والداً

  : وقال الفرزدق. ينصبون دون وجيروا

  عوان من الحاجات أو حاجةً بكرا  لدى األبواب طالب حاجة قعود

  : وقال جرير

  أو مثل أسرة منظور بن سيار  جيئوا بمثل بني بدر لقومهم

أو هاتوا مثل أسرة؛ ألن هذا إذا أضمر :  فعلى األول، ومن نصب فعلىفمن جر. جيرون مثل، وينصبوا
  .خشنت بصدرك، وصدر زيد، على املوضع: ومن قال هذا قال. مل خيرج من معىن األول

أتيت، فحمله على املعىن؛ إذ كان قولك بزيد : مررت بزيد وعمراً؛ ألن معناه: وعلى حنو من هذا أجازوا
  : ل الشاعروقا. بعد مررت يف موضع نصب

 ما تالقينا من اليوم أو غدا إذا  أال حي ندماني عمير بن عامر
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  .أو تالقينا غداً: كأنه قال

هذا ضارب زيد أمس وعمرو، وهذا معطي الدراهم أمس : واعلم أن اسم الفاعل إذا كان ملا مضى فقلت
 عمراً فمن ذلك قول وأعطى: فكأنك قلت. وعمرو جاز لك أن تنصب عمراً على املعىن لبعده من اجلار

  .وجعل، فنصب: على معىن" جاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً: "اهللا عز وجل

مسائل الفاعلباب هذا   

    

مررت برجل قائم أبوه، فترفع األب بفعله، وجتري قائماً على رجل؛ ألنه نكرة وصفته بنكرة، : تقول
  .مررت برجل يقوم أبوه: فصار كقولك

قائم أبوه : ألن قولك: قد علمنا أن القيام لألب، فكيف جيوز أن جيري على رجل؟ قيل له: فإن قال قائل
  .إمنا هو صفة للرجل يف احلقيقة

أال ترى أنك قد حليت الرجل بقيام أبيه؛ كما حتليه بفعله، وفصلت ذه الصفة بينه وبني رجل مل يقم 
مررت برجل قائم : ولو قلت. من مل يقممررت برجل قائم فصلت بينه وبني : أبوه؛ كما أنك إذا قلت

مررت برجل أبوه قائم، مث قدمت على هذه اجلهة كان جيداً، : تريد بقائم التأخري، كأنك قلت. أبوه
  .أبواه قائمان: مررت برجل قائمان أبواه، ألنك تريد: وكنت تقول على هذا الشرط

  .باؤه؛ ألنه مبرتلة الفعل املقدموعلى القول األول وهو األجود مررت برجل قائم أبواه، وقائم آ

. مررت بزيد ضارباً عمراً أخواه، ومررت جباريتك قائماً إليها أبواك، وهذا رجل مالزمه إخوته: وتقول

  .مالزم له إخوته، فطرحت التنوين استخفافاً على ما وصفت لك يف الذي قبله: أردت

  .زيداً عمرو يضرب: وتقول زيداً عمرو ضارب؛ كما تقول

  .زيداً عمرو الضارب مل جيز؛ ألن الفعل صار يف الصلة: لتولو ق

إذا : وذلك أن بعضهم يقول. عبد اهللا جاريتك أبوها ضارب كان بني النحويني فيها اختالف: ولو قلت
زيد يضرب : فكأنك قلت. عبد اهللا زيد ضارب فإمنا نصبت عبد اهللا بضارب الذي هو خرب زيد: قلت

  .وزيد ضارب عبد اهللا. عبد اهللا

وأبوها ابتداء ثان، وضارب خرب أبيها، ومها . فاجلارية ابتداء. عبد اهللا جاريتك أبوها ضارب: فإذا قلت
  .مجيعاً خرب اجلارية، فقد تباعد آخر الكالم من أوله

. وذاك ألن ضارباً جيري جمرى الفعل يف مجيع أحواله من العمل. وليس ما قالوا يف كراهية النصب بشيء

  .وما كان خرباً لألول مفرداً أو مع غريه فمجرامها واحد. أخري يف الفعلفالتقدمي والت
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فتنصب . كانت زيداً احلمى تأخذ: حنو قولك. وإمنا يكره الفصل بني العامل واملعمول فيه مبا ليس منه
فهذا . زيداً بتأخذ، وتأخذ خرب كان، وتفصل بزيد بني اسم كان وخربها وليس زيد هلا باسم وال خرب

  .ال جيوزالذي 

عندي عشرون اليوم درمهاً، وإن منطلق زيداً، : أو يكون العامل غري متصرف فال جيري جمرى الفعل، حنو
  .فهذا الذي ال جيوز. وزيداً إن منطلق

فأما إذا كان العامل متصرفاً، ومل تفصل بينه وبني املعمول فيه بشيء ليس منه، وال بسببه فعمله فيه 
  .ا مثل هذا فيما مضىوقد فسرن. كعمله إذا وليه

  .إن جعلت اليوم نصباً بأعجبين فهو جيد. أعجبين اليوم ضرب زيد عمراً: ومثل ذلك من املصادر

وإن نصبته بالضرب كان حماالً، وذلك ألن الضرب يف معىن أن فعل، وأن يفعل، فمحال أن ينصب ما 
 بعض االسم ، وال يقدم بعض االسم قبله؛ ألن ما بعده يف صلته وال يعمل إال فيما كان من متامه، فيصري

  .على أوله

وذلك . فإن مل يكن يف معىن أن أوصلتها أعملته عمل الفعل إذ كان نكرة مثله، فقدمت فيه وأخرت
  .زيدا ضربا؛ ألن ليس يف معىن أن، إمنا هو أمر: ضرباً زيدا، وإن شئت قلت: قولك

  .أنه صار بدالً من الفعل ملا حذفتهاضرب، إال : ضرباً زيدا ينتصب باألمر، كأنك قلت: فقولك

فعلى هذا جيري ما . رحبت بالدك: أال ترى أن قولك سقيا مبرتلة سقاك اهللا، ومرحباً بدل من قولك
  .وصفت لك يف اإلعمال، والتقدمي، والتأخري

الصفة المشبهة بالفاعلباب هذا   

  .الوجه، وكثري املالهذا حسن : فيما يعمل فيه وإمنا تعمل فيما كان من سببها وذلك كقولك

فترفع ما بعد حسن وكثري . هذا رجل حسن وجهه، وكثري ماله: اعلم أن هذه الصفة إمنا حدها أن تقول
هذا رجل قائم أبوه، وقاعد : بفعلهما؛ ألن احلسن إمنا هو للوجه، والكثرة إمنا هي للمال فهذا مبرتلة قولك

  .أخوه

مل جيعل حسناً معرفة، وإن كان مضافاً إليه؛ وذلك ألن فالوجه . هذا رجل حسن الوجه: وجيوز أن تقول
وهذا " "هدياً بالغ الكعبة: "ومعىن هذه اإلضافة االنفصال؛ كما كان ذلك يف قوله. التنوين هو األصل

  .إمنا هو التنوين ثبت االسم نكرة، وصار مبرتلة ما لفظوا بتنوينه: ملا كان التقدير" عارض ممطرنا

     : فيجوز يف هذا أوجه

كل ذلك . حسن وجهه، وحسن الوجه، وحسن وجه، وحسن وجهاً، وحسن الوجه: منها األصل، حنو
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حسن الوجه، وذلك ألن وجهه كان : جائز ومعناه واحد يف نكرته وأجود ذلك إذا مل تقل حسن وجهه 
  .فكان األحسن أن يوضع يف موضعه معرفة مثله. معرفة وهو األصل

 وجهه، وأنه لو عرفه مل يكن األول معرفة، وإمنا صار وجهه معرفة؛ ال تعرف األول؛ كما كان ذلك يف
  .ألنه علم أنه ال يعين من الوجوه إال وجهه

هو حديث عهد : وأما حسن وجه فإنه أخف يف اللفظ، فحذفوا األلف والالم ختفيفاً، فمن ذلك قوهلم
  : بالوجع وأنشد

  الحق بطن بقراً سمين

  : وقال اآلخر. األصل ال حق بطنه

  إلى حاجة يوماً مخيسةً بزالً  سيئى زي إذا ما تلبسوا وال

  .وإمنا جاز حذف األلف والالم لعلم السامع أنك ال تعين إال وجهه، وأن األول ال يكون به معرفة أبداً

هو احلسن يا فىت، ومها احلسنان الوجوه، فنصب؛ ألنه اضمر الفاعل يف : هو حسن وجها قال: ومن قال
وقال احلرث بن . الضارب الرجل، والقائل احلق:  الثاين مبرتلة املفعول به، فصار كقولكاألول، فجعل

  : ظامل

  وال بفزارة الشعرى رقاباً  فما قومي بثعلبة بن سعد

  .فمن قال ذا يشبهه بالضارب الرجل. الشعر الرقابا: ويروى

ب زيد؛ كما ال تقول احلسن الضارب الرجل يقول تشبيهاً باحلسن الوجه، وال جيوز الضار: ومن قال
  .وجه

فإذا أردت . هذا حسن الوجه، فيكون نكرة: وإمنا جيوز إذا كان يف الثاين ألف والم، وذلك ألنك تقول
أن تعرفه أدخلت يف احلسن األلف والالم ومل تعاقبا اإلضافة؛ إذ كانت اإلضافة ها هنا على خالف 

  .احلسن وجهه:  األول وكان كقولكاملضاف؛ ألن ها هنا نية التنوين، فلذلك مل تعرف

هو احلسن وجها، والطيب خربا، واحلسان وجوهاً مل يكن إال النصب؛ ألنك أمت احلسن، : فإذا قلت
  .وأضمرت يف احلسن الفاعل، فانتصب ما بعده ألنه متييز إذا كان نكرة

بيه باملفعول به، وذلك ويستقيم أن يكون انتصابه وهو نكرة كانتصابه إذا كانت األلف والالم على التش
  .هو الضارب الرجل: هو احلسن الوجه؛ كما تقول: قولك

فتقول مررت بامرأة . أال ترى أن احلسن جيري على ما قبله مؤنثاً كان أو مذكراً؛ كما جيري الفاعل
مررت : فعلى هذا متيز إذا حذفت األلف والالم، فقلت. حسنة الوجه، ومررت بأخويك احلسنني الوجوه
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  ".هل ننبئكم باألخسرين أعماالً: "ك احلسنني وجوها؛ كما قال اهللا عز وجلبأخوي

  : وقال رؤبة

  الحزن باباً والعقور كلباً

  : وبيت األعشى ينشد جراً. فهذه األوجه عربية جيدة

 تزجي خلفها أطفالها عوذاً  الواهب المائة الهجان وعبدها

يف هذا الباب إىل ما فيه األلف والالم تشبيهاً باحلسن ما بالك جررت عبدها وإمنا يضاف : فإن قال قائل
الواهب املائة، والواهب عبدها؟ فإمنا جاز هذا يف املعطوف على : الوجه وأنت ال جيوز لك أن تقول

وأخ : رب أخيه ولكنه على تقدير: وأنت ال تقول. رب رجل وأخيه: واهب عبدها؛ كما جاز: تقدير
  .له

ولكنه على التقدير الذي خربتك . كل سخلتها: وأنت ال تقول. درهمومثل ذلك كل شاة وسخلتها ب
  .به، وأخرت االحتجاج عنه لنذكره يف موضعه إن شاء اهللا

  .واعلم أن هذه الصفة ال جيوز أن يتقدمها مفعوهلا؛ وذلك أا ليست كالفاعل يف احلقيقة

و ضارب أن الثاين عمل يف زيد ضارب عمرا، وزيدا ضارب عمرو، وزيدا عمر: أال ترى أنك إذا قلت
  .وأن ضارباً صار مبرتلة يضرب يف املعىن. األول

زيد احلسن وجها، أو احلسن الوجه مل يكن احلسن عمل يف الوجه شيئاً، وإمنا احلسن يف املعىن : ولو قلت
  .وجها زيد حسن، وال زيد وجها حسن: للوجه، فمن مث مل جيز أن تقول

  .ل إال فيما كان من سببهاولذلك مل جيز هلذه الصفة أن تعم

زيد حسن وجه، أو حسن الوجه، أو احلسن وجها أنك ال تعين من الوجوه إال : أال ترى أنك إذا قلت
 وجهه؛ ألنه يف األصل زيد حسن وجهه، وكذلك كثري املال، وفاره العبد، وجيد الدار جيرين جمرى

  .واحدا

زيد : يث امتنعت الصفة املشبهة، ولكن معناهعمرا زيد لضارب مل جيز، وليس امتناعه من ح: لو قلت
فلما قدمت عمرا على هذه الصفة مل جيز؛ ألنه بعض االسم إذ . الذي ضرب عمرا: الضارب عمرا، أي

  .فإمنا امتنع من هذا الوجه. كان من صلته

ار، فإن جعلت ضارباً، وقائال، وما أشبه ذلك بغري ألف والم جاز التقدمي والتأخري، واإلظهار واإلضم
  .وجرى جمرى يضرب ملا ذكرت لك من املضارعة

     هذا باب 
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  المفعول

جاءين عبد : ولكنا عزلناه مما قبله، ألنه مفعول فيه وهو الذي يسميه النحويون احلال اعلم أنك إذا قلت
اهللا، وقصد إيل زيد، فحذفت أن يعرف السامع اثنني، أو مجاعة اسم كل واحد منهم عبد اهللا أو زيد 

طويل، أو العاقل، أو الراكب، أو ما أشبه ذلك من الصفات؛ لتفصل بني من تعين، وبني من ال: قلت
جاءين زيد املعروف بالركوب، أو املعروف بالطول، وكذلك جاءين : كأنك قلت. خفت أن يلتبس به

  .زيد بن عمرو، وزيد النازل موضع كذا

جاءين زيد راكباً، أو ماشياً، : يئه قلتفإن لنم ترد هذا، وأردت اإلخبار عن احلال اليت وقع فيها جم
جاءين زيد املعروف بالركوب، : وذلك أنك مل ترد. فحذفت بعده بنكرة ال تكون نعتاً له ألنه معرفة

  .واملشي، فيكون حتلية مبا قد عرف وإمنا أردت جميئه وقع يف هذه احلال

رؤيتك إياه، ومرورك به وقعا يف خربت أن . رأيت عبد اهللا جالساً، ومررت بعبد اهللا ضاحكاً: وكذلك
  .هذه احلال منه

استقر عبد اهللا يف : زيد يف الدار قائماً، فتنصب قائماً مبعىن الفعل الذي وقع يف الدار؛ ألن املعىن: وتقول
  .الدار؛ ولذلك انتصبت الظروف

ستقر ا: كأنك تقول. زيد خلفك، وزيد دونك، فتنصب الدون، واخللف بفعل زيد: أال ترى أنك تقول
  .زيد خلفك، وثبت دونك ونفسر هذا يف باب الظروف إن شاء اهللا

زيد قائم يف الدار، : زيد يف الدار قائم؛ ألنك إمنا أردت: فإن جعلت يف الدار للقيام، ومل جتعله لزيد قلت
  .فجعلت قائماً خربا عن زيد، وجعلت يف الدار ظرفاً لقائم

  .إن زيدا يف الدار قائم: فمن قال هذا قال

فيكون يف الدار اخلرب، مث خرب على أية حال وقع استقراره يف . إن زيدا يف الدار قائماً: ومن قال األول قال
  .على هذه احلال وملا قال قائم إمنا قال يف الدار ليخرب أي موضع وقع قيامه: الدار، فقال قائماً، أي

إن املتقني يف جنات : "له عز وجل، وقو"إن املتقني يف جنات وعيون آخذين"فنظري ذلك قوله جل وعال 
  ".ونعيم فاكهني

  .وذلك أن قوله يف جنات خرب إن، فنصب آخذين وفاكهني على احلال

وهم : ألن املعىن" ويف النار هم خالدون" ولو كان الظرف هو اخلرب لرفع اخلرب؛ كما قال اهللا عز وجل
  .فإمنا يف النار ظرف للخلود. خالدون يف النار

  . راكبا، وذاك عبد اهللا قائماًهذا زيد: وتقول
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انتبه له : كأنك قلت. هذا إمنا هو تنبيه: ما الذي ينصب احلال وأنت مل تذكر فعال؟ قيل له: فإن قال قائل
  .راكباً

فال جيوز أن يعمل يف . أشري لك إليه راكباً: كأنك قلت. ذاك لإلشارة. ذاك عبد اهللا قائماً: وإذا قلت
  ".وهذا بعلي شيخاً: "ويف كتاب اهللا جل وعال. عىن الفعل؛ ألا مفعول فيهااحلال إال فعل أو شيء يف م

زيد أخوك قائماً، وعبد اهللا أبوك ضاحكاً كان غري جائز؛ وذاك أنه ليس ها هنا فعل، وال معىن : ولو قلت
زيد أخوك : فعل، وال يستقيم أن يكون أباه يف حال، وال يكون أباه يف حال أخرى، ولكنك إن قلت

فعلى هذا يستقيم . زيد يؤاخيك قائماً: كأنك قلت. ئماً، فأردت أخوة الصداقة جاز؛ ألن فيه معىن فعلقا
  .وميتنع

واعلم أن احلال إذا كان العامل فيها فعالً صحيحاً جاز فيها كل ما جيوز يف املفعول به من التقدمي التأخري، 
  .إال أا ال تكون إال نكرة

: جاء راكباً زيد؛ كما تقول: تقول. مفعولة، فكانت كغريها مما ينتصب بالفعلوإمنا جاز ذلك فيها؛ ألا 

: عمرا ضرب زيد، وقائماً زيدا رأيت؛ كما تقول: ضرب زيدا عمرو، وراكباً جاء زيد؛ كما تقول

  .الدرهم زيدا أعطيت، وضربت قائماً زيدا

شياً إذا كان أحدكما راكباً واآلخر رأيت زيدا مصعداً منحدراً، ورأيت زيدا راكباً ما: ومن كالم العرب
  .ماشياً، وأحدكما مصعدا واآلخر منحدرا

  ".خشعاً أبصارهم خيرجون من األجداث: "وقول اهللا عز وجل عندنا على تقدمي احلال واهللا أعلم وذلك 

  : وكذلك هذا البيت

  وإذا يخلو له لحمى رتع  يخطر ما لم يرني مزبداً

اهلا، وإجرائها جمرى املفعول، وما لزم من ذلك من االحتجاج إىل أن ولست حتتاج مع ما عرفتك من ح
  .نوضح لك بأكثر منه

  : وقال الشاعر

  نقضوا صكها، وردت عليا  ما قبلتها حين قالوا ضاحكاً

  .ضارباً عمرا رأيت زيدا، وأنت تريد رؤية العني، وشامتا أخاه أقبل عبد اهللا: وتقول

    

ن شيء يف معناه ، مل تتقدم احلال على العامل؛ ألن هذا شيء ال يعمل مثله فإن كان العامل غري فعل ولك
هذا قائماً حسن، وال : وتقول. زيد قائماً يف الدار: زيد يف الدار قائماً، وال تقل: وذلك قوله. يف املفعول
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 جيز؛ فإن أردت أن يكون لزيد مل. مررت راكبا بزيد إذا كان راكباً لك: وتقول. قائماً هذا حسن: تقل
  .ألن العامل الباء، فعلى ما ذكرت لك جيري هذا الباب

فما بالك تقدم الظروف وهي مفعول فيها والعامل معىن الفعل، وال جيوز أن يعمل فيها : فإن قال قائل
الفصل بني احلال والظرف أن : التنبيه كما عمل يف احلال، وكالمها مفعول فيه، فمن أين اختلفا؟ قيل له

والظرف متضمن للحال . سم األول، فاعالً كان أو مفعوالً أو غري ذلك من االبتداء وخربهاحلال هي اال
فاحلال تقع يف الظروف، والظروف ال يقال إا واقعة يف . ال يقع شيء إال يف زمان ومكان. وغريها
  .احلال

  .يدف يوم اجلمعة غري زيد، وقد عمل فيه استقرار ز. يوم اجلمعة زيد يف الدار: فإذا قلت

فالقائم، . فالراكب هو زيد، وكذلك ضربت زيداً قائماً، وزيد منطلق راكباً. جاءين زيد راكباً: وإذا قلت
  .والراكب، وما أشبه ذلك هو زيد، فلما كان إياه عمل فيه ما يعمل يف املفعول به؛ أله اسم مثله

سم زمان أو مكان ال خيلو من كون وملا كان الظرف متضمناً هلذا وغريه، وكان غريمها يف املعىن إمنا هو ا
  .فيها واستقرار كان الناصب هلما املعىن الذي جئ ما من أجله

إذا كان : هذا زيد يوم اجلمعة، وهذا زيد شهر رمضان فتعمل التنبيه؟ قيل له: مل ال تقول: فإن قيل
زيد عندك أو : ذا قلتوذلك أنك إ. الظرف من املكان مل ميتنع من شيء من األمساء؛ ألا تفيد فيه معىن
  .يف دارك، أو بالبصرة، فقد أفدت فيه ما قد كان جيوز أن خيلو منه

زيد يوم اجلمعة فال معىن هلذا؛ ألن يوم اجلمعة ال خيلو زيد وال غريه منه، وال حي وال ميت، : وإذا قلت
  .ال تكون ظروف الزمان اثث: فلما مل تكن فيه فائدة قال النحويون

: هذا زيد يوم اجلمعة من اجلواز وإن كانت ها للتنبيه، وذا لإلشارة ومل يكن مثل قولك: ولكوإمنا امتنع ق

القتال يوم اجلمعة، فقد خربت بشيء يكون يف : القتال شهر رمضان، ويوم اجلمعة؛ ألنك إذا قلت
  .اجلمعة، قد كان جيوز أن خيلو منه

؟ فال معىن لقولك يوم اجلمعة، وال لذكر هذا زيد، فقد نبهت، وأعلمت يف أي وقت هو: وأنت إذا قلت
  .وقت، ألن السامع يف الوقت وأنت سواء

أنا آكل يوم اجلمعة، وأنت خترب عن أنك تفعل هذا إذا كان يوم اجلمعة كان : أال ترى أنك إذا قلت
  .جيداً

أن اليوم يوم أنا آكل يوم اجلمعة خترب عما أنت فيه مل يكن له معىن، فإن أردت أن تفيد السامع : ولو قلت
فتفهم هذا فإن معرفة األصول إحكا . أنا آكل، وهذا يوم اجلمعة؛ ليصري خرباً بعد خرب: اجلمعة قلت

  .الباب، وإذا صحت جرت عليه املسائل على االستقامة إن شاء اهللا



املربد-املقتضب  430  

  هذا باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعول وفاعله مبهم

حدة؛ ألن املعىن لزمه على ذلك وهو باب التعجب وال يتصرف تصرف غريه من األفعال ويلزم طريقة وا
  .ما أحسن زيداً، وما أكرم عبد اهللا: وذلك قولك

شيء أحسن زيداً إال : ف ما اسم مرتفع باالبتداء، وأحسن خربه، وهو فعل، وزيداً مفعول به، فتقديره
  .أن معىن التعجب دخله مع ما، وال يكون ذلك يف شيء غري ما

إمنا كانت يف اجلزاء : ت ما تكون امساً بغري صلة إال يف اجلزاء واالستفهام؟ قيل لههل رأي: فإن قال قائل
ما تصنع يا فىت؟ ألنك إمنا تستفهم : ما تصنع أصنع، أو مستفهماً: واالستفهام بغري صلة إذا قلت جمازياً

  .عما تنكر، ولو كنت تعرف كنت خمرباً ال مستخرباً، والصلة تعرفه

ما تصنع أصنع؛ ألنك أمته، ومل تقصد إىل شيء واحد بعينه، فاملعىن من اإلام : توكذلك اجلزاء إذا قل
ما أحسن زيداً، فقد أمت ذاك : الذي يكون يف اجلزاء واالستفهام كذلك هو التعجب، ألنك إذا قلت

  .فيه، ومل ختصص

: فاملعىن. إين مما أن أفعل: امومما جاء من ما بغري صلة يف غري اجلزاء واالستفهام، ملشاركتها إيامها يف اإل

  .إين من األمر أن أفعل

  : كما قال. رمبا أفعل: إين مما أفعل على معىن: وتقول

  على رأسه تلقى اللسان من الفم  لمما نضرب الكبش ضربةً وإنا

  : وقال اآلخر

  على النأي مما أن ألم بها ذكر  أال غنياً بالزاهرية إنني

  .قاً نعما، أي نعم الدقدققته د: ومن ذلك قوهلم

    

شيء حسن زيدا، فكيف دخله معىن التعجب، : ما أحسن زيدا فكان مبرتلة: فإذا قلت: فإن قال قائل
فمن . قد يدخل املعىن يف اللفظ، وال يدخل يف نظريه: شيء أحسن زيدا؟ قيل له: وليس ذلك يف قولك

  . القسمرزق اهللا، ومعناه: لفظه لفظ. علم اهللا ألفعلن: ذلك قوهلم

  .غفر اهللا لزيد، لفظه لفظ اخلرب، ومعناه الدعاء: ومن ذلك قوهلم

فتقسم على معىن التعجب، وال تدخل التاء على شيء من أمساء اهللا . تاهللا ألفعلن: ومن ذلك أنك تقول
  .غري هذا االسم؛ ألن املعىن الذي يوجب التعجب إمنا وقع ها هنا

ألنه إن تصرف بطل ذلك املعىن، وصار مبرتلة األفعال اليت وكل ما لزمه شيء على معىن مل يتصرف؛ 
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  .جتري على أصوهلا، ومل يدخلها من املعىن أكثر من ذلك

شيء : ما أحسن زيدا، أليس يف التقدير واإلعمال ال يف التعجب مبرتلة قولك: أرأيت قولك: فإن قال قائل
التقدير على ما :  وما أكرب اهللا؟ قيل لهما أعظم اهللا يا فىت،: حسن زيدا، فكيف تقول يف هذا يف قولك

كربت : شيء عظم اهللا يا فىت، وذلك الشيء الناس الذين يصفونه بالعظمة، كقولك: واملعىن. وصفت لك
ال شيء من األفعال : قيل له. فينتصب هذا من حيث انتصب زيد: فإن قال قائل. كبرياً، وعظمت عظيماً

  . واملفعول بهينتصب على معىن اآلخر بأكثر من الفاعل

شتمت زيداً، وأكرمت عمراً فالفعل الناسب جنس واحد، واملعىن خمتلف، وليس : أال ترى أنك تقول
شيء خيرب به عن اهللا عز وجل إال على خالف ما خترب به عن غريه يف املعىن، وجنس الفعل واحد يف 

  .فمن ذلك ما أذكره لك ليدل على سائره إن شاء اهللا. اإلعمال

  .رحم اهللا الناس، ورحم زيد عمرا، فالرمحة من زيد رقة وحتنن، واهللا عز وجل جيل عنها: ولكوهو حنو ق

. علم زيد علماً، وإمنا ذلك علم جعل فيه، وأدب اكتسبه: وتقول. وكذلك علم اهللا، وهو العامل بنفسه

  .وكذلك مجيع ما خترب به

فإمنا تعين أن ذكرك كان هلذا . ذكرت اهللا: لقيت زيداً، ورأيت عمرا، وتقول: وإذا كان زيد مفعوال قلت
فعلى هذا جيري . فمخارج األفعال واحدة يف اإلعمال، واملعاين ختتلف. االسم، وكذلك دعوت اهللا

  .التقدير فيما ذكرت لك

وليس كما قالوا؛ وذلك أن األخبار إمنا حتذف إذا . إن أحسن صلة ل ما، واخلرب حمذوف: وقد قال قوم
  .يدل عليهاكان يف الكالم ما 

الذي حسن زيداً شيء، والقول فيها ما بدأنا به من : وإمنا هربوا من أن تكون ما وحدها امساً، فتقديرهم
  .أا جتري بغري صلة، ملضارعتها االستفهام واجلزاء يف اإلام

 زيدا؛ ما حيسن زيداً، وما حمسن: ما أحسن زيداً مل جيز أن تضع الفعل املضارع ها هنا فتقول: فإذا قلت
  .ألن معىن التعجب إمنا دخله على هيئة إن زال لفظها زال املعىن

ولو . العمر، والعمر، وال يقع يف القسم إال مفتوحاً؛ لدخول املعىن على هذه اهليئة: أال ترى أنك تقول
ما أحسن اليوم وجه : ما أحسن عندك زيدا، وما أمجل اليوم عبد اهللا، مل جيز، وكذلك لو قلت: قلت
 وما أحسن أمس ثوب زيد؛ ألن هذا الفعل ملا مل يتصرف لزم طريقة واحدة، وصار حكمه كحكم زيد،

  .األمساء

هذا أقوم : أقام عبد اهللا زيدا، فتنقلب الواو ألفاً، ألنه فعل، وتقول يف االسم: والدليل على ذلك أنك تقوم
 هذا الفعل الحقاً باألمساء ملا فيكون. ما أقوم زيداً، وما أبيعه: وتقول يف التعجب. فال يعل. من ذا
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  .أخربتك به من قلة تصرفه

: ضرب، وعلم، ومكث، وذلك أنك تقول: واعلم أن بناء فعل التعجب إمنا يكون من بنات الثالثة، حنو

  .دخل زيد، وأدخلته، وخرج، وأخرجته، فتلحقه اهلمزة، إذا جعلته حمموالً على فعل

  .شيء أحسنه: ألنك تريد: هما أحسن: حسن زيد، مث تقول: وكذلك تقول

فهذا وإن كان قد . ما أعطاه للدراهم، وأواله باملعروف، وإمنا هو من أعطى، وأوىل: فقد قلت : فإن قيل
  .خرج إىل األربعة فإمنا أصله الثالثة واهلمزة يف أوله زائدة

لفح فهي ملفحة، أ: ولو كان على لفظه لكان مالقح، ألنه يقال" وأرسلنا الرياح لواقح: "وعلى هذا جاء
  : ومن ذلك قوله. ولكنه على حذف الزوائد

  يخرجن من أجواز ليل غاضي

  : وإمنا هو مغض، واستعمل حبذف زيادته، ومثل ذلك

  تكشف عن جماته دلو الدال

  .املديل: يريد

ومن ذلك حذفك مجيع الزوائد إذا احتجت إىل حذفها يف تصغري، أو مجع، أو اضطر إليه شاعر؛ كما قال 
  : العجاج

  ومهمه هالك من تعرجا

  .إمنا هو مهلك يف بعض األقاويل

    

وذلك ألنك إن بنيته هذا البناء حذفت . ما أفعله: واعلم أن ما جاوز الثالثة بغري زيادة مل جيز أن يقال فيه
 فيما وهذا مما ال جيوز؛ ألن معناه إمنا كمل حبروفه؛ إذ كن كلهن أصوال، وإمنا يستعمل. من األصل حرفاً

دحرج، واحرجنم، وما أشبه ذلك من : كان من هذا القبيل ما يدل عليه من فعل غريه وذلك انك إذا قلت
ألنك لو أدخلت على هذا اهلمزة . ما أشد دحرجته، وما أشد احرجنامه: األفعال من غري هذا اجلنس قلت

  .خلرج من بناء األفعال، وال جيوز احلذف ملا وصفت لك

وإمنا امتنع . ما أمحره، وال ما أعوره: األعور واألمحر، ال يقال: أللوان والعيوب، حنووكذلك ما كان من ا
ودخول اهلمزة على هذا . امحر وامحار: حنو. أن أصل فعله أن يكون أفعل، وافعال: أحدمها: هذا لشيئني

  .حمال

فهو وإن . ة والنقصانوهو أن هذا شيء قد ثبت واستقر، فليس جيوز فيه الزياد: والقول اآلخر قول اخلليل



املربد-املقتضب  433  

ما : وإمنا أقول. ما أيداه، وال ما أرجله: كان مشتقاً من الفعل مبرتلة اليد، والرجل ال تقوله؛ كما ال تقول
  .ما أشد محرته، وما أشد عوره، وكذلك مجيع باا: فعلى هذا. أشد يده

، وأشد حوالً من ذا؛ هذا أحسن من هذا، وهذا أضرب من ذا، وهذا أشد عوراً من ذا: ومثل هذا قوله
  .ألن هذا والتعجب من باب واحد

  ".ومن كان يف هذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى وأضل سبيالً: "فقد جاء يف القرآن: فإن قال قائل

أن يكون من عمى القلب، وإليه ينسب أكثر الضالل؛ : أحدمها: يف هذا جوابان، كالمها مقنع: قيل له
ما : فعلى هذا تقول".  تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدورفإا ال: "ألنه حقيقته كما قال

  .ما أمحقه: أعماه؛ كما تقول

ال تريد به أعمى من كذا، " فهو يف اآلخرة أعمى"أن يكون من عمى العني، فيكون : والوجه اآلخر
  .ولكنه يف اآلخرة أعمى، كما كان يف الدنيا، وهو يف اآلخرة أضل سبيال

: هند أحسن بزيد، ويا رجالن أحسن بزيد؛ ألنك لست تأمرهم أن يصنعوا شيئاً، وإمنا املعىنيا : وتقول

. ما أحسنه فإذا كان من األلوان، والعيوب قلت يا هند، أشدد حبمرة زيد، ويا رجال، أشدد حبمرة زيد

  ".أمسع م وأبصر"ومن هذا الباب قول اهللا عز وجل 

ما : أي هؤالء ممن جيب أن يقال هلم. رج على كالم العبادولكنه خ. وال يقال هللا عز وجل تعجب
  .أمسعهم، وأبصرهم يف ذلك الوقت

وال يقال ذلك هللا ولكن . ولعل إمنا هي للترجي" فقوال له قوالً ليناً لعله يتذكر أو خيشى: "ومثل هذا قوله
ويرجو به املخلوقون تذكر . املعىن واهللا أعلم ، إذهبا أنتما على رجائكما، وقوال القول الذي ترجوان به

  .من طالبوه

أي شيء : وتقديره. ولكنه واهللا أعلم التقرير والتوبيخ. فليس من هذا" فما أصربهم على النار: "وأما قوله
وى رسول . صربت زيداً على القتل: أي دعاهم إليها، واضطرهم إليها؛ كما تقول. أصربهم على النار؟ 

  : ومثل ذلك قوله.  الروحاهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يصرب

  أمثال بسطام بن قيس قليل  أصبرها دائناً: له قلت

فهذا جمازه، وال يقال هللا عز وجل؛ ألنه إمنا يعجب من يرد عليه ما ال يعلمه، وال يقدره، فيتعجب كيف 
  .وقع مثله؟ وعالم الغيوب جيل عن هذا

  نقول في شيء من مسائل هذا الباب
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: ما أحسن، وأمجله زيداً؛ ألنك تريد: فإن نصبته بأحسن قلت.  إذا نصبت بأمجل.ما أحسن، وأمجل زيداً

  .ما أحسن زيداً، وأمجله

فترفع زيد بكان، وجتعل ما مع الفعل يف معىن املصدر، وتوقع التعجب . ما أحسن ما كان زيد: وتقول
  .ما أحسن كون زيد: فالتقدير. على ما، وما بعدها صلة هلا

كأنه . جتعل ما مبرتلة الذي، فيصري ما أحسن الذي كان زيداً.  ما أحسن ما كان زيداًوقد جيوز وهو بعيد
وإمنا هذا من مواضع من، ألن ما إمنا هي . وإمنا قبح هذا جلعلهم ما لآلدميني. كان امسه زيداً، مث انتقل عنه

  .لذات غري اآلدميني، وصفات اآلدميني

. زيد، أو عمرو: من عندك لقال: أو محار، ولو قلتفرس، : ؟ فتقول.ما عندك: أال ترى أنك تقول

: وما زيد؟ فيكون جوابه: عندي زيد، فأقول: والصفات لآلدميني اليت تقع عليها ما فهي حنو قولك

  .طويل، أو قصري، أو شريف، أو وضيع

  .مررت بالعاقل، وجاءين الظريف: وإمنا أجزناه على بعد؛ ألن الصفة قد حتل حمل املوصوف، تقول

  .ومن بناها: قال" والسماء وما بناها: "ال بعض املفسرين يف قوله عز وجلوق

  .فعلى هذا أجزناه. سبحان ما سبح الرعد حبمده: وكان أبو زيد يروي عن العرب أا تقول

    

: ولو قلت. ما أحسن ما كان زيد وأمجله، وما أحسن ما كانت هند وأمجله؛ ألنك ترد إىل ما: وتقول

  . أن جتعل ذلك هلاوأمجلها جاز على

ما أحسنين؛ ألن أحسن فعل فظهر املفعول : فرددت ذلك إىل نفسك قلت. ما أحسن زيداً: وإذا قلت
: بعده، كما يظهر بعد ضرب، ولو كان امساً لظهرت بعده ياء واحدة إذا أراد املتكلم نفسه حنو قولك

  .هذا غالمي

  . من زيد؟أي أحسن: ما أحسن زيد؟ إذا أردت: وتقول يف االستفهام

  .من غالمي؟ فإمنا جيري املضمر جمرى الظاهر: ما أحسين؛ كما تقول: فإذا جعلت املسألة منك قلت

  .ما أحسنت: ما أحسن زيد، فرددت ذلك إىل نفسك قلت: أال ترى أن إذا قلت

. ما أحسن رجالً: وذلك أنك إذا قلت. ما أحسن زيداً، ولوال قولك معه مل يكن للكالم معىن: وتقول

  .ليس هذا مما يفيد به السامع شيئاً؛ ألنه ال يستنكر أن يكون يف الناس من هو كذا كثريف

معىن خيرج . أو رجالً رأيته عندك حىت تقويه بشيء يوجد فيه. ما أحسن رجالً من بين فالن: ولو قلت
  .من باب اإلشاعة لصلح

  .از فيهما، وميتنع فيه ما امتنع فيهماكان رجل عاقالً، وإن رجالً عاقل جيوز فيه ما ج: وهذا مبرتلة قولك
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ما أحسن إنساناً قام إليه زيد، وما أقبح بالرجل أن يفعل كذا فالرجل اآلن شائع، وليس التعجب : وتقول
ما أقبح : ما أقبح بالرجل أن يشتم الناس، تقديره: أن يفعل كذا، كنحو: منه، وإمنا التعجب من قولك

  .شتم الناس مبن فعله من الرجال

ما أحسن رجالً إذا طلب ما عنده أعطاه كان هذا الكالم جائزاً، ومل يكن أحسن وإن نصب : و قلتول
وإمنا جاز أن يوقع التعجب عليه وهو يريد فعله؛ ألن فعله به . رجالً واقعاً عليه إمنا هو واقع على فعله

رأيت ضرب :  مث تقولرأيت زيداً يضرب عمراً؛: كان وهو احملمود عليه يف احلقيقة واملذموم، كقولك
فالضرب ال يرى، وإمنا رأيت الفاعل واملفعول به، ورأيت الفاعل يتحرك وذلك املتحرك يدل . زيد عمراً

  .على نوع احلركة، فأما احلركة نفسها فال ترى، ألن املرئي ال يكون إال حسبما ملونا

عجب بالفعل، واتصل به ما أكثر هبتك الدنانري، وإطعامك املساكني كنت قد أوقعت الت: ولو قلت
ما أكثر الدنانري اليت بها، : فكأنك قلت. التعجب من كثرة املفعول، وهو الطعام والدنانري اليت يهبها

  .إن أردت هذا التقدير. والطعام الذي تطعمه

وإن أردت أن هبته أو طعامه يفعلها كثرياً، إال أن ذلك يكون نزراً يف كل مرة جاز، وكان وجه الكالم 
 يقع التعجب على هذا؛ ألن هذا شبيه باإللغاز؛ ألن قصد التعجب الكثرة فإذا تؤول على القلة فقد أال

  .ولكن بعض األشياء يدل على بعض. زال معىن التعجب

  .ما جاءين إال زيد: ما جاءين غري زيد، وتريد: أال ترى أنك تقول

ما جاءين غري زيد فإمنا : إذا قلتولك أنك . وقد جيوز أال يكون زيد جاءك، ويكون الكالم مستوياً
وهلذا مسائل . زعمت أن غريه مل يأتك، فجائز أن يكون أيضاً ما جاءك إال أنك أمسكت عن اخلرب فيه

  .غامضة تأيت يف موضعها إن شاء اهللا

  هذا باب ما جرى في بعض اللغات مجرى الفعل

رى احلروف غري العوامل وذلك لوقوعه يف معناه وهو حرف جاء ملعىن، وجيري يف غري تلك اللغة جم
  .احلرف ما النافية

وذلك أم رأوها يف معىن ليس، تقع . كذلك يفعل أهل احلجاز. ما زيد قائماً، وما هذا أخاك: تقول
فلما خلصت يف معىن ليس ودلت على ما تدل عليه، ومل . مبتدأة، وتنفي ما يكون يف احلال، وما مل يقع

  . صارت كل واحدة تغين عن األخرى أجروها جمراهايكن بني نفييهما فصل البتة حىت

  ".ما هن أمهام"و " ما هذا بشراً: "فمن ذلك قول اهللا عز وجل

  .إمنا زيد منطلق: ما زيد منطلق، يدعوا حرفاً على حاهلا مبرتلة إمنا إذا قلت: وأما بنو متيم فيقولون
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ما زيد إال :  على امسها ردوها إىل أصلها فقالواوأهل احلجاز إذا أدخلوا عليها ما يوجبها، أو قدموا خربها
منطلق، وما منطلق زيد؛ ألا حرف ال يتصرف تصرف األفعال، فلم يقو على نقض النفي، كما مل يقو 
على تقدمي اخلرب، وذلك ملا خربتك به يف األفعال واحلروف، وأن الشيء إمنا يتصرف عمله كما يتصرف 

  .دة لزم ما يعمل فيه طريقة واحدةفإذا لزم طريقة واح. هو يف نفسه

ما زيد منطلقاً أبوه، وال خارجاً أبوه، وما زيد قائماً إليه عبد اهللا؛ ألنك : وتقول يف قول أهل احلجاز
  .جتري عليه ما كان لشيء من سببه؛ كما جيري عليه ما كان له خاصةً

  .مررت برجل قائم: مررت برجل قائم أبوه؛ كما تقول: أال ترى أنك تقول

    

. جعلت أباه مبرتلة األجنيب، فصار خارج خرباً مقدماً. وتقول إن شئت ما زيد قائماً، وال خارج أبوه

  .ما زيد منطلقاً، وال أبوه خارج: كأنك قلت

  .يكون يف العطف على حاله. ما زيد خارجاً غالمه، وال منطلقه جاريته: وتقول

دأ، وقد عمل يف خربه؛ كما يعمل الفعل يف فاعله، فكأن فأما قول بين متيم فعلى أم أدخلوا ما على املبت
ما قام زيد؛ ألم أدخلوها على كالم قد عمل بعضه يف بعض، فلم يغري؛ ألنه : ما زيد عاقل، مبرتلة: قوهلم

  .ال يدخل عامل على عامل

صاحبتها تغين كل واحدة منهما عن : وأما أهل احلجاز فإم ملا رأوها يف معىن ليس يف مجيع مواقعها
. ليس زيد منطلقاً: ما زيد منطلقاً؛ كما يقولون: أجروها جمراها يف العمل ما دام الكالم على وجهه فقالوا

ما منطلق زيد؛ ألا ترجع : فإن أدخلوا عليها ما يوجبها أو قدموا خربها رجعت إىل أا حرف، فقالوا
ال يكون التقدمي إال على . زيد قائم: وأنت تريدقائم زيد، : إىل أن الكالم ابتداء وخرب، فصار مبرتلة قولك

لست، ولسنا، وليسوا، ولسن، وال يكون شيء من هذه : تقول. ذلك؛ ألن ليس فعل، وهذه ليست بفعل
اإلضمار يف ما، ولكن ملا أشبهت الفعل جرت جمراه ما كان على جمراه ويف موضعه، فلما فارقت ذلك مل 

  .نفسها غري متصرفة، وال حمتملة ضمرياًجيز النقض فيها والتصرف؛ ألا يف 

إن منطلق زيداً، ألنك ال جتعل احلروف : إن زيداً منطلق، ولو قدمت اخلرب مل تقل: أال ترى أنك تقول
  .غري املتصرفة كاألفعال املتصرفة، ولو فعلت ذلك للزمك أن تصرفها يف أنفسها، وهذا حمال

  .سئ من أعتبما منطلق زيد، وما م: فأما تقدمي اخلرب فقولك

ما زيد منطلقاً مل جيز؛ كما ال : ما زيد منطلق، ولو أردت التقدمي على قولك: فإمنا قدمت على حد قولك
  .إن منطلق زيداً: جيوز

كل ما كان متصرفاً عمل يف املقدم واملؤخر، وإن مل يكن متصرفاً مل : وهذا قول مغن يف مجيع العربية
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  .يفارق موضعه، ألنه مدخل على غريه

فلم تصلح ما أن . ما زيد إال منطلق؛ ألنك نفيت عنه كل شيء إال االنطالق: أما نقض اخلرب فقولكو
  .تكون عاملة يف نقض النفي؛ كما مل تعمل يف تقدمي اخلرب

وقال حيث كانت يف " ما هذا إال بشر مثلكم"و " وما أمرنا إال واحدة كلمح: "قال اهللا عز وجل
  ".هن أمهامما "و " ما هذا بشراً"موضعها 

  .فهذا أصلها الذي شرحنا، وسنفرد باباً للمسائل؛ إذ كانت ال تصح إال بعد الفراغ من األصول

  : فأما قول الفرزدق

  إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر  قد أعاد اهللا نعمتهم فأصبحوا

.  بنيوغلط. فالرفع الوجه، وقد نصبه بعض النحويني، وذهب إىل أنه خرب مقدم، وهذا خطأ فاحش

فيها قائماًً : مثل قولك. فتنصبه على احلال. ولكن نصبه جيوز على أن جتعله نعتاً مقدماً، وتضمر اخلرب
رجل، وذلك أن النعت ال يكون قبل املنعوت، واحلال مفعول فيها، واملفعول يكون مقدماً ومؤخراً، وقد 

  .ا يستغىن عن إعادة القول فيهفسرنا احلال بالعامل إذا كان فعالً، وإذا كان على معىن الفعل مب

  هذا باب من مسائل ما

  .وما قائم عمرو: رفعت قائماً ألنه خرب مقدم، فكأنك قلت. ما زيد منطلقاً، وال قائم عمرو: تقول

  .وال قائم أبوه: ما زيد منطلقاً، وال قائماً أبوه، وإن شئت قلت: وتقول

  .من سببه فهو مبرتلة ما كان لهأما النصب فألنك أجريت على زيد اخلرب، ألنه ملا هو 

ما زيد قائماً عمرو كان : ما زيد قائماً، ولو قلت: ما زيد قائماً أبوه، كما تقول: أال ترى أنك تقول
  .حماالً

ما زيد أبوه قائم، فكان مبرتلة : فكأنك قلت. وأما الرفع فعلى أنك جعلته خرباً لألب، مث قدمته على ذلك
  .ول، ومبايناً لألجنيب يف وقوعه خرب األول، رفعت أو نصبتاألجنيب يف االنقطاع من األ

وال قائم عمرو؛ : ما زيد منطلقاً، وال قائم أبوه فهو كقولك: مبرتلة األجنيب، فإنك إذا قلت: أما قولنا
  .ألنك عطفت مجلة على مجلة، فاستوى ما له سبب وما ال سبب له

ما زيد منطلقاً أبوه، وما زيد : أو نصبت فذلك قولكإذا كان حرباً بان من األجنيب، رفعت : وأما قولنا
ما زيد منطلقاً عمرو، أو ما زيد عمرو : قلت. أبوه منطلق، ال جيوز أن يكون األجنيب يف هذا املوضع لو

  .منطلق كان خطأ ومل يكن للكالم معىن؛ ألنك ذكرت زيداً ومل تصل له خرباً

 منطلقاً رجل حيبه، أو حنو ذلك من الرواجع إليه صح ما زيد منطلقاً عمرو إليه، أو ما زيد: فإن قلت
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  .الكالم، وصح معناه، وهذا بني جداً

    

ما أبو هند قائماً، وال منطلقة : ولو قلت. ما أبو هند قائماً، وال منطلقةً أمه، على ما وصفت لك: وتقول
  .هلاء لغريهأمها كان خطأ؛ ألنك مل ترد إىل األب شيئاً، وهو الذي عنه خترب وإمنا جئت با

  .ما أبو هند منطلقة أمها: أال ترى أنك ال تقول

  : فأما قول الشاعر

  صحاحاً وال مستنكر أن تعقرا  بمعروف لنا أن نردها فليس

ولكنا نشرحه على ما يصلح مثله . فإن هذا البيت إمنا جاء يف ليس، وليس تقدمي اخلرب وتأخريه فيها سواء
. فليس مبعروف لنا أن نردها، أي فليس مبعروف لنا ردها: كر اخليل فقالإمنا كان يف ذ: يف ما وما ميتنع

. وال مستنكر عقرها: وال مستنكر أن تعقرا، وتأويله: مث قال. ف ردها اسم ليس، ومبعروف لنا اخلرب

فهذا ال يكون إال منقطعاً عن األول؛ ألن العقر مضاف إىل ضمري اخليل، وليس يرجع إىل الرد، والرد غري 
ما أبو زينب قائماً، وال ذاهبة أمها؛ ألن األم ترجع إىل زينب ال إىل من خرب عنه : فهذا مبرتلة قولك. يلاخل

  .وهو األب

وال مستنكراً أن تعقرا، على املوضع كان حشناً؛ ألن ليس يقدم فيها اخلرب، : ولو قلت يف ليس خاصة
  .س قائماً بكرليس مبنطلق عمرو، وال قائماً بكر، على قولك ولي: فكأنك قلت

زيد يف : فكأنك قلت. وأما اخلفض فيمتنع؛ ألنك تعطف حبرف واحد على عاملني، ومها الباء وليس
  .فتعطف على يف واملبتدأ. الدار، واحلجرة عمرو

واختالف الليل والنهار وما أنزل اهللا من السماء : "وقد قرأ بعض القراء. وكان أبو احلسن األخفش جييزه
وهذا . فعطف على إن وعلى يف" األرض بعد موا وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلونمن رزق فأحيا به 

  .عندنا غري جائز

  : ومثل البيت املتقدم قوله

 اإلله مقاديرها بكف  عليك فإن األمور هون

  وال قاصر عنك مأمورها  بآتيك منهيها فليس

  .ومنهيها بعضها. ألن املأمور راجع إىل األمور

. ليس زيد قامتاً، وال عمرو منطلق، قطعته من األول، وعطفت مجلة على مجلة: ل قولكفالرفع على مث

  .والنصب قد فسرناه على املوضع
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وال قاصر، وال مستنكر ويذهب إىل أن الرد متصل : وكان سيبويه جييز اجلر يف هذا ويف الذي قبله، فيقول
أنه قد رد إىل األمور، وحيتج ذه األبيات اليت باخليل، وأن املنهي متصل باألمور، فإذا رد إىل املنهي، فك

  : أذكرها، وهي قول الشاعر

  كما شرقت صدر القناة من الدم  بالقول الذي قد أذعته وتشرق

  : وكذلك قوله. فأنث؛ ألن الصدر من القناة

 المدينة والجبال الخشع سور  لما أتى خير الزيبر تواضعت

  : ومثله

 أعاليها مر الرياح النواسم  مشين كما اهتزت رماح تسفهت

  : ومثله

  كفى األيتام فقد أبى اليتيم  مر السنين تعرقتنا إذا

  .ومثل هذا كثري جداً" فظلت أعناقهم هلا خاضعني: "ويف كتاب اهللا عز وجل

  .وليس القول عندي كما ذهب إليه، وسنفصل بني هذا وبني ما ذكر إن شاء اهللا

أتاين : من قولك. أنه أراد بأعناقهم مجاعام: أحدمها: ففيه قوالن" اضعنيفظلت أعناقهم هلا خ: "أما قوله
  .عنق من الناس، أي مجاعة وإىل هذا كان يذهب بعض املفسرين، وهو رأي أيب زيد األنصاري

وأما ما عليه مجاعة أهل النحو، وأكثر أهل التفسري فيما أعلم فإنه أضاف األعناق إليهم، يريد الرقاب، مث 
ذلت عنقي لفالن، وذلت : ومن ذلك قول الناس. رب عنهم؛ ألن خضوعهم خبضوع األعناقجعل اخل
  : قال عمارة. رقبيت لك

  أبت لألعادي أن تذيخ رقابها  فإني امرؤ من عصبة خندقية

  .جعل لألعادي تبييناً، ومل يدخله يف صلة أن

وكذلك سور املدينة؛ ألا إمنا مدنت فإن صدر القناة قناة، : كما شرقت صدر القناة من الدم: وأما قوله
  .بسورها

  : وأما قوله

  طول الليالي أسرعت في نقضي

  .الليايل أسرعت يف نقضي: فتقديره. فإن الطول غري منفكة الليايل منه

  : وقريب منه قوله
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  رأت مر السنين أخذن مني

  .مبرورها وتصرفها. ألن السنني إمنا تعقل

 إمنا جيوز أن خترب عن املضاف إذا ذكرت املضاف إليه إذا كان األول والذي قال خارج من هذا؛ ألنه
  : فأما قوله. بعضه، أو كان املعىن مشتمالً عليه

  فليس بمعروف لنا أن نردها

  : فإن الرد غري اخليل، والعقر راجع إىل اخليل يف قوله

  وال مستنكر أن تعقرا

  : فأما قوله. فليس مبتصل بشيء من الرد، وال داخل يف املعىن

  فليس بآتيك منهيها

    

وليس . فهو أقرب قليالً، وليس منه؛ ألن املأمور بعضها، واملنهي بعضها، وقربه أما قد أحاطا باألمور
  .جيوز اخلفض عندنا إال على عاملني فيمن أجازه، وقد ذكرنا ذلك

جاز ذلك؛ ألن أحداً منفي عنه القيام، ما زيد قائماً أحد إال أبوه، ف: ما زيد قائماً إال أبوه، أردت: وتقول
رفعت . ما زيد آكالً شيئاً إال اخلبز، وما زيد إال طعامك آكل: ما زيد آكالً إال اخلبز، أردت: وكذلك

  .فعلى هذا جيري أصول هذا الباب ومسائله. آكالً؛ ألنه وقع موجباً

  هذا باب النداء

يا عبد اهللا؛ ألن يا : وذلك قولك. عل املتروك إظهارهاعلم أنك إذا دعوت مضافاً نصبته، وانتصابه على الف
فإذا . أدعو عبد اهللا، وأريد، ال أنك خترب أنك تفعل، ولكن ا وقع أنك قد أوقعت فعالً: بدل من قولك

  .يا عبد اهللا، فقد وقع دعاؤك بعبد اهللا، فانتصب على أنه مفعول تعدى إليه فعلك: قلت

وعلى هذا يا حسرةً . جالً صاحلاً، ويا قوماً منطلقني، واملعىن واحديا ر: وكذلك كل ما كان نكرة؛ حنو
  .على العباد

  : وقال الشاعر

  فماء الهوى يرفض أو يترقرق  بحزوى هجت للعين عبرةً أداراً

  : وقال الشاعر

  تعذب ليلى أن تراني أزورها  يا تيسا نزا في مريرة لعلك



املربد-املقتضب  441  

  : وقال اآلخر

  نداماي من نجران أن ال تالقيا  راكباً إما عرضت فبلغن فيا

  .، وما أشبهه"يا قومنا أجيبوا داعي اهللا: "وأما املضاف فكقوله

فإن كان املنادى واحداً مفرداً معرفة بين على الضم، ومل يلحقه تنوين؛ وإمنا فعل ذلك به؛ خلروجه عن 
، فقد أخرجته من بابه؛ ألن يا زيد، ويا عمرو: وذلك أنك إذا قلت. الباب، ومضارعته ما ال يكون معرباً

قال زيد، فزيد غريك : حد األمساء الظاهرة أن خترب ا واحد عن واحد غائب، واملخرب عنه غريها فتقول
يا زيد خاطبته ذا االسم، : فلما قلت. قال زيد وأنت تعنيه، أعين املخاطب: وغري املخاطب، وال تقول

أنت، وإياك، والتاء يف قمت، والكاف يف ضربتك، ومررت : فأدخلته يف باب ما ال يكون إال مبنياً حنو
فلما أخرج من باب املعرفة، وأدخل يف باب املبنية لزمه مثل حكمها، وبنيته على الضم؛ لتخالف به . بك

  .جهة ما كان عليه معرباً؛ ألنه دخل يف باب الغايات

جئت قبل يا :  موضعه قلتفلما صار غاية ملا أذكره يف. جئت قبلك، ومن قبلك: أال ترى أنك تقول
  ".هللا األمر من قبل ومن بعد: "فىت، وجئت من قبل قال اهللا عز وجل

ملا خرج من باب اإلعراب، فصار غايةً . ابدأ ذا أول يا فىت: وتقول. جئت يف أول الناس: وكذلك تقول
  .خولف به عن جهته، وهلذا موضع يذكر فيه مستقصى حبججه إن شاء اهللا

فاملضاف والنكرة خماطبان، كما كان يف املفرد املعرفة، وقد كان حقهما أن خيرب عنهما، : فن قال قائل
  .وال خياطبا

قد علمنا أن املضاف معرفة باملضاف إليه، كما كان قبل النداء والنكرة يف حال النداء؛ كما كان : قيل له
  .قبل ذلك

  .كان قبل ذلك فيه من التعريفوزيد وما أشبهه يف حال النداء معرفة باإلشارة منتقل عنه ما 

يا أيها الرجل أقبل، وليس على معىن : فإمنا تقديره. يا رجل أقبل: أال ترى أنك تقول إذا أردت املعرفة 
معهود، ولكن حدثت فيه إشارة النداء، فلذلك مل تدخل فيه األلف والالم، وصار معرفة مبا صارت به 

  .املبهمة معارف

إال أنك إذا ناديته فهو معرفة . هذه، وتلك، وأولئك وذاك، وذاكن، وذلكنهذا، وذاك، و: واملبهمة مثل
  .فهذا يوضح لك أمر الواحد املفرد. باإلشارة؛ كما كانت هذه األمساء، غري أنه خماطب، وهي خمرب عنها

  .كما كان ذلك يف قبل، وبعد، وأمس، وما أشبههن: ومع ذلك أن املضاف متنعه اإلضافة من البناء

كما قال . جئت من قبل، ومن بعد يا فىت: ب أمس مبا فيه، وقد ذهب أمسنا، وكذلك تقولذه: تقول
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من بعد "و " من بعد أن أظفركم عليهم: "فلما أضاف قال" ومن قبل ما فرطتم يف يوسف: "اهللا عز وجل
  ".أن نزغ الشيطان بيين وبني إخويت

يا رجالً أقبل إذا أردت النكرة أنك : ولكيا رجل أقبل إن أردت به املعرفة، وبني ق: والفصل بني قولك
  .إذا ضممت فإمنا تريد رجالً بعينه تشري إليه دون سائر أمته

وإذا نصبت ونونت فإمنا تقديره يا واحداً ممن له هذا االسم، فكل من أجابك من الرجال فهو الذي 
  .فمن كان له هذا االسم بر به قسمك. ألضربن رجالً: عنيت، كقولك

    

فأعربت .  ألضربن الرجل مل يكن إال واحداً معلوماً بعينه، إال أن هذا ال يكون إال على معهود:ولو قلت
ومع هذا أن التنوين الذي فيه مانع من البناء، كما كان ذلك يف . النكرة؛ ألا يف باا مل خترجها منه

  .املضاف

هللا األمر من قبل " بعض القراء وقد قرأ. ومن جعل قبل وبعد نكرتني نون، وأجرامها على وجوه اإلعراب
  ".ومن بعد

  .فمن جعلهما نكرتني فتقديره واهللا أعلم هللا األمر أوالً وآخراً

يا زيد وعمرو : تقول. قبل ما نعلم وبعجه، وقبل كل شيء وبعده: ومن جعلهما معرفتني فتقدير ذلك
ى واحداً؛ ألن النداء خيرجه جتري كل مفرد معرفة وإن اختلفت أجناسه جمر. أقبال، ويا هند وزيد أقبال

  .إىل طريقة واحدة

  .إن شئت رفعته، وإن شئت نصبته: فإن نعت مفرداً مبفرد فأنت يف النعت باخليار

أما الرفع فألنك . العاقل، والظريف: وإن شئت قلت. يا زيد العاقل أقبل، ويا عمرو الظريف هلم: تقول
  .أتبعته مرفوعاً

مررت بعثمان الظريف؟ مل تتبعه : منصوب فلم ال يكون مبرتلة قولكفهذا املرفوع يف موضع : فإن قال
االسم ألن االسم يف موضع خمفوض وأنه منعه أنه ال ينصرف، فجرت صفته على ما كان ينبغي أن يكون 

وإن كان ذلك الرفع . عليه؟ فالفصل بينهما اطراد البناء يف كل منادى مفرد حىت يصري البناء علة لرفعه
  .ليس كل اسم ممنوعاً من الصرفغري إعراب، و

  : فمن ذلك قوله

  يا حكم الوارث عن عبد الملك
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  .وأما النصب فعلى املوضع؛ ألن موضع زيد منصوب. فهو األكثر يف الكالم

وتقدير . ليس زيد بقائم، وال قاعد على اللفظ وإن كانت الباء زائدة: فتقدير هذا إذا رفعت تقدير قولك
س زيد بقائم، وال قاعداً محلت قاعداً على املوضع إال أن هذا معرب يف موضعه لي: املنصوب تقدير قولك

وزيد مبين يف النداء، ولكين مثلت لك مبا اختلف وجهاه كاختالف نعت زيد املفرد ومما جاء من نعت 
  : املنادى املفرد منصوباً قول جرير

 منك يا عمر الجوادا بأجود  فما كعب بن مامة وابن سعدى

  .يا زيد ذا اجلمة، ويا زيد غالم عمرو: ت مفرداً مبضاف مل يكن املضاف إال منصوباً تقولوإذا نع

مررن بزيد : فقولك. والفصل بني هذا وبني املفرد أنك إذا نعت شيئاً بشيء فهو مبرتلته لو كان يف موضعه
  .مررت بالظريف، وكذلك مررت بعمرو العاقل: الظريف كقولك

  .يا ظريف على ما حددت لك: ريف فتقديرهيا زيد الظ: فأنت إذا قلت

  .فلذلك مل يكن املضاف إذا كان نعتاً إال نصباً. يا ذا اجلمة: يا زيد ذا اجلمة، مبرتلة: وقولك

يا عبد اهللا العاقل؛ ألنك : أما املضاف املنادى فنعته ال يكون إال نصباً، مفرداً كان أو مضافاً، وذلك قولك
  : فأما قوله. وب، واملوضع موضع نصبفهو منص. إن محلته على اللفظ

 يا نصر نصر نصرا :لقائل  وأسطار سطرن سطرا إني

يا نصر نصراً نصراً فإنه جعل املنصوبني تبييناً ملضموم، وهو : فمن قال: فإن هذا البيت ينشد على ضروب
ف وتقديره يا زيد الظري: الذي يسميه النحويون عطف البيان، وجمراه جمرى الصفة، فأجراه على قولك

  .جعلت زيداً بياناً للرجل على قول من نصب الصفة. يا رجل زيداً أقبل: تقدير قولك

: جعلهما تبييناً، فأجرى أحدمها على اللفظ، واآلخر على املوضع؛ كما تقول. يا نصر نصر نصراً: وينشد

  .يا زيد الظريف العاقل، ولو محل العاقل على أعين كان جيداً

: فكأنه قال. جيعل الثاين بدالً من األول، وينصب الثاين على التبيني. نصر نصر نصراًيا : ومنهم من ينشد

  .يا نصر نصراً

  .انصرين نصراً: املصدر؛ أي: وأنه إمنا يريد" يا نصر نصراً نصراً: "وأما األصمعي فزعم أن هذا الشعر

عليك نصرا، يغريه :  إغراء، أييا نصر نصراً نصراً: هذا تصحيف إمنا قاله لنصرين سيار: وقال أبو عبيدة
  .به

مررت برجل زيد، وبأخيك أيب عبد : اعلم أن البدل يف مجيع العربية حيل حمل املبدل منه، وذلك قولك
يا زيد أبا عبد اهللا، فتنصب أبا : فعلى هذا تقول. مررت بزيد، ومررت بأيب عبد اهللا: فكأنك قلت. اهللا
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يا أخانا زيداً أقبل؛ : وتقول. يا أبا عبد اهللا:  أبدلته منه فكأنك قلتعبد اهللا نعتاً كان أو بدالً؛ ألنك إذا
ال يكون يف الظريف إال النصب، وال . يا أخانا الظريف أقبل: فكأنك قلت. ألن البيان جيري جمرى النعت

  .يف زيد إذا كان تبييناً

زيد وعمرو، وجاءين زيد مررت ب: حنو. واعلم أن املعطوف على الشيء حيل حمله؛ ألنه شريكه يف العامل
  .وعمرو

    

يا زيد وعمرو أقبال، ويا زيد وعبد اهللا أقبال؛ ألن عبد اهللا إذا حل حمل زيد يف النداء مل : فعلى هذا تقول
  .مررت بعمرو وحممد يا فىت؛ ألن حممداً إذا حل هذا احملل مل يكن إال خمفوضاً منوناً: تقول. يكن إال نصباً

فإن عطفت امساً فيه ألف والم على . د أقبال، ال يكون إال ذلك ملا ذكرت لكيا عبد اهللا وزي: وتقول
يا زيد، : أما اخلليل، وسيبويه، واملازين فيختارون الرفع، فيقولون: مضاف أو منفرد فإن فيه اختالفاً

  ".يا جبال أويب معه والطري: "وقرأ األعرج. واحلارث أقبال

. وأبو عمر اجلرمي فيختارون النصب، وهي قراءة العامةوأما أبو عمرو، وعيسى بن عمر، ويونس، 

  .يا زيد، ويا حارث: فإمنا أريد: يا زيد واحلارث: وحجة من اختار الرفع أن يقول إذا قلت

. هذا ال يلزمنا؛ ألن األلف والالم ال تقع إىل جانب حرف النداء: فيقولون. يا احلارث: فقولوا: فيقال هلم

  .فكالنا يف هذا سواء. عوه أيضاً ذلك املوقعوأنتم إذا نصبتموه مل توق

كل شاة وسخلتها بدرهم، ورب رجل وأخيه، وال : وإمنا جوزت ملفارقتها حرف اإلشارة؛ كما تقول
  .كل سخلتها، وال رب أخيه حىت تقدم النكرة: تقول

التنوين إىل نرد االسم باأللف والالم إىل األصل؛ كما نرده باإلضافة و: وحجة الذين نصبوا أم قالوا
والنصب عندي حسن على . وكال القولني حسن. فيحتج عليهم بالنعت الذي فيه األلف والالم. األصل

  .قراءة الناس

فإن األولني يرون رفعه، . مثل ذلك اختالفهم يف االسم املنادى إذا حلقه التنوين اضطراراً يف الشعر
  .ى لفظههو مبرتلة مرفوع ال ينصرف، فلحقه التنوين عل: ويقولون

هو مبرتلة : وأبو عمرو بن العالء وأصحابه يلزمونه النصب، وحجتهم يف ذلك ما ذكرت لك، ويقولون
  .مررت بعثمان يا فىت، فمىت حلقه التنوين رجع إىل اخلفض: قولك

  : فمما جاء على ذلك قول مهلهل

  يا عدياً لقد وقتك األواقي  رأسها إلي وقالت رفعت
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وكذلك بيت . ن يرده التنوين إىل أصله؛ كما كان ذلك يف النكرة واملضافواألحسن عندي النصب، وأ
  : األحوص

  وليس عليك يا مطر السالم  اهللا يا مطر عليها سالم

  : وقال اآلخر

  يا عدياً لقلبك المهتاج

  : وأما قول الصلتان

  جرير ولكن في كليب تواضع  شاعراً ال شاعر اليوم مثله أيا

وذلك أنه لو ناداه كان قد نادى منكوراً، وكان كل . أن هذا ليس نداء من أجل املعىنفكان اخلليل يزعم 
فإمنا أخربته بأن يعلمك إذا . إذا جاء رجل فأعلمين: من أجابه ممن له هذا االسم فهو الذي نادى، كقولك

لكن جمازاه و. فكيف يكون نكرة وهو يقصد إىل واحد بعينه، فيفضله: قال. جاء واحد ممن له هذه البنية
حسبك به : كأنه قال. عليكم شاعراً ال شاعر اليوم مثله وفيه معىن التعجب: يا، فنبه، مث قال: أنه قال

  .شاعراً؛ ملا فيه من املعىن، واللفظ على ما شرحت لك

 وإذا كانت الصفة الزمة حتل حمل الصلة يف أنه ال يستغىن عنها إلام املوصوف مل يكن إال رفعاً، ألا وما

وذلك . فهي املدعو يف املعىن. قبلها مبرتلة الشيء الواحد؛ ألنك إمنا ذكرت ما قبلها لتصل به إىل ندائها
أي مدعو، والرجل نعت هلا، وها للتنبيه؛ ألن األمساء اليت فيها األلف والالم : يا أيها الرجل أقبل: قولك

  .وضعه من النداء إن شاء اهللاصفات للمبهمة، مبينة عنها، ونفسر ذلك مستقصى، مث نعود إىل م

جاءين : حنو قولك. فالرجل يف غري هذا املوضع ال يذكر إال على معهود. جاءين هذا الرجل: تقول
  .فمعناه الذي عرفته، والذي كان بيين وبينك فيه ذكر. الرجل

قع على فإمنا هذا اسم مبهم ب. جاءين هذا الرجل مل يكن على معهود، ولكن معناه الذي ترى: فإذا قلت
كل ما أومأت إليه بقربك، وإمنا توضحه مبا تنعته به، ونعته األمساء اليت فيها األلف والالم، وجيوز أن تنعته 

مررت ذا الطويل إذا أشرت : بالصفات اليت فيها األلف، والالم إذا أقمت الصفة مقام املوصوف، فتقول
  .إليه، فعلم ما تعين بالطويل

  .كما وصفت لكوأصل النعت ذه األمساء 

  .يا أيها الرجل مل يصلح يف الرجل إال الرفع؛ ألنه املنادى يف احلقيقة، وأي مبهم متوصل به إليه: فإذا قلت

إذا جعلت هذا سبباً إىل نداء الرجل، فإذا أردت أن تقف على هذا؛ كما تقف . يا هذا الرجل: وكذلك
  .خمرياً؛ كما كنت يف نعت زيديا هذا، مث تنعته كنت يف النعت : على زيد، فتنادى تقول
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  .والفصل بني أي، وبني هذا أن هذا اسم لإلشارة فهو يكتفي مبا فيه من اإلمياء

أيهم يف الدار؟ : وأي جمازها جماز ما ومن، تكون امساً يف اخلرب بصلة، وتكون استفهاماً وجمازاة، فتقول
أي القوم زيد؟ فزيد : عن شيء من شيء تقولإال أن أياً يسأل ا . من يف الدار؟ وما عندك؟: كما تقول

  .وأي بنيك أحب إليك. واحد منهم

زيد، أو عمرو، وما أشبه ذلك، وليس جوابه : من يف الدار؟ فاجلواب: تقول. ومن ال تكون إال ملا يعقل
  .فرس أو محار، أو طعام، أو شراب: أن تقول

  .على مقدار املسألةأي اآللة عندك؟ أو أي الظهر عندك؟ أجبت عن هذا : ولو قلت

ما : تقول. وما تقع على كل شيء، وحقيقتها أن يسأل ا عن ذوات غري اآلدميني، وعن صفات اآلدميني
  .عندك؟ فتجيب عن كل شيء ما خال من يعقل

فإذا . طويل، أو شريف، أو حنو ذلك: ما زيد؟ فيقول لك: فأما وقوعها على صفات اآلدميني فأن تقول
مررت : وصوف أوقعتها على من يعقل، وإقامة الصفة مقام املوصوف كقولكأقمت الصفة مقام امل

  .بظريف، ومررت بعاقل، فإمنا حد هذا أن يكون تابعاً لالسم، وأقمته مقامه

والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أوما ملكت : "فمما وقعت ما فيه على اآلدميني قول اهللا
  ".أميام فإم غري ملومني

: وقال اهللا عز وجل. أو ملك أميام، وهذا أقيس يف العربية: ما وصلتها مصدر، فمعناه: ل قوموقا

ومن بناها على ما قيل فيما : معناه: والسماء وبنائها، وقال قوم: إمنا هو: ، فقال قوم"والسماء وما بناها"
  .قبله

يفتح اهللا للناس من "من يأتين آته وما : فأما وقوع هذه األمساء يف اجلزاء، ويف معىن الذي فبني واضح، حنو
فلذلك أخرنا شرحه حىت نذكره يف موضعه إن " أياً ما تدعوا فله األمساء احلسىن"و " رمحة فال ممسك هلا

  .شاء اهللا

  : فأما قوله

  يا أيها الجاهل ذو التنزي

، و ذو الترتي نعت له وذلك ألن الرجل مرفوع غري مبين. ويا أيها الرجل ذو املال فإن الذي خيتار الرفع
  .جاءين الرجل ذو املال: فهو مبرتلة قولك

  .يا أيها الرجل يا ذا الترتي: فكأنك قلت. والنصب جيوز على أن جتعله بدالً من أي
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  .يا زيد العاقل ذو املال، إن جعلت ذا املال من نعت العاقل: وتقول

  .فإن جعلته من نعت زيد، أو بدالً من زيد فالنصب

يا أيها الرجل ذو : وأما قوله. يا زيد ذا املال، وإذا كان بدالً فتقديره، يا ذا املال: ا كان نعتاً وتقديره إذ
يا أيها ذا اجلمة، وذلك ألن املبهمة معارف : اجلمة، فال جيوز أن يكون ذو اجلمة من نعت أي ال تقول

مررت ذا ذي : ال تقول. يقةبأنفسها، فال تكون نعوا معارف بغريها، ألن النعت هو املنعوت يف احلق
  .ذا الرجل، ورأيت غالم هذا الرجل: املال على النعت؛ كما تقول

  : ونظري ما ذكرت لك قوله

  كأنك لم يعهد بك الحي عاهد  أيهذا المنزل الدارس الذي أال

يا هذا : وتقول. فهذا ما ذكرت لك من أن نعت الشيء على منهاجه. جتعل هذا نعتاً ألي ألنه مبهم مثله
  .يا زيد الطويل: الطويل أقبل، يف قول من قال

يا هذا الطويل وليس بنعت هلذا ولكنه عطف عليه، وهو الذي يسمى : يا زيد الطويل قال: ومن قال
  .عطف البيان

الطويل، وما : جاءين زيد، فخفت أن يلتبس الزيدان على السامع، أو الزيود قلت: أال ترى أنك إذا قلت
  .ينه وبني غريه، وال تذكر إال ما خيصه ممن له مثل امسهأشبهه؛ لتفصل ب

جاءين هذا فقد أومأت له إىل واحد حبضرتك، وحبضرتك أشياء كثرية فإمنا ينبغي أن تبني له : وإذا قلت
فأنت هناك إمنا ختص له شيئاً . عن اجلنس الذي أومأت إليه؛ ليفصل ذلك من مجيع ما حبضرتك مما يراه

  .قلبه، وأنت هاهنا إمنا تبني له واحداً من مجاعة تلحقها عينهمن شيء مما يعرفه ب

جاءين هذا الرجل : تقول. فأما الطويل وما أشبهه، فإمنا حده أن يكون تابعاً ملا يلحق املبهمة من اجلواهر
  .الطويل، واشتريت هذا احلمار الفاره يا هذا

وضع الذي يقع فيه املفرد مضموماً غري واعلم أن كل موضع يقع فيه املضاف منصوباً يف النداء فهو امل
  .منون

يا أيها الرجل زيد على : تقول. وكل موضع يرتفع فيه املضاف فهو املوضع الذي يقع فيه املفرد منوناً
  .يا أيها الرجل ذو املال، ألن زيداً تبيني للرجل؛ كما كان ذو املال نعتاً للرجل: قولك

عت حتلية، وليست األمساء األعالم مما حيلى ا ولكنه تبيني ألي زيد نعت، ألن الن: وإمنا منعنا أن نقول
  .وشرح

    



املربد-املقتضب  448  

فالبدل من الشيء . يا أيها الرجل ذا اجلمة: يا أيها الرجل زيد أقبل على البدل من أي؛ كما تقول: وتقول
  .يا زيد، ويا ذا اجلمة: فكأنك قلت. حيل حمله

ا أيها الرجل الظريف، وكذلك يا أيها الرجل احلسن ي: يا أيها الرجل الضارب زيداً؛ كما تقول: وتقول
يا زيد احلسن : ترفع ألنه مفرد، وإن كنت قد خفضت الوجه ألن تقديره. الوجه، ويا زيد احلسن الوجه

ألنك نعته باحلسن، مث بلغت به موضعاً منه أو بسببه فهو جيري يف كل ذلك . وجهه، ويا زيد احلسن
  .جمرى الظريف

هذا صاحب الدار يا : هذا احلسن الوجه، كما تقول: تقول. حن جنده يف اللفظ مضافاًفن: فإن قال قائل
  .فىت

فإذا أدخلت . هذا حسن وجهه، فترفع الوجه بأن الفعل له: الفصل بني هذا وذاك أنك تقول: قيل له
فال . هذا القائم أبوه: هذا الذي حسن وجهه؛ كما تقول: هذا احلسن وجهه، فتقديره: األلف والالم قلت

  .معىن لإلضافة ها هنا

احلسن وجهاً، فليس : هذا احلسن الوجه فإمنا هو منقول من هذا؛ كما ينقل النصب من قولك: فإذا قلت
  .خبارج من معىن الذي

  : وعلى هذا ينشد هذا البيت

 واألقتاب والحلس والرحل  يا صاح يا ذا الضامر العنس

اء إذا كانت مناداة، وما يصلح أن يعرف منها وينكر وسنذكر حال هذه األمس. يريد الذي ضمرت عنسه
  .إن شاء اهللا

  هذا باب األسماء التي يلحقها ما يلحق األسماء المضافة

  من النصب لما يضم إليه 

يا خرياً من زيد أقبل، ويا حسناً وجهه، ويا عشرين رجالً، ويا ضارباً زيداً، ويا قائماً يف الدار، ويا : تقول
  .ضارباً رجالً

وإمنا نذكر هذه األمساء إذا . ا كون هذه األمساء نكرات فقد قلنا يف النكرات، وكيف جيب فيها النصبأم
إما مسيت به رجالً، وإما دعوا يف مواضعها على حد : كانت معارف، وإمنا تكون معارف على ضربني

  .وأي ذلك كان فلفظها واحد منصوب. يا أيها الوجل أقبل: تريد. يا رجل أقبل: قولك
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فلما حذفت األلف والالم حلق التنوين للمعاقبة، . يا أيها الضارب: يا ضارباً زيداً فإمنا أردت: أما قولك
  : فرده إىل األصل، ألنك مل تنون مضطراً كما قال

  وليس عليك يا مطر السالم  اهللا يا مطر عليها سالم

كنه دخل ألن ما بعده من متام فيكون دخول التنوين ها هنا كدخوله على اسم مرفوع ال ينصرف، ول
فلم يكن إال النصب مبا دخل االسم من التنوين . االسم الذي قبله، فصار التنوين كحرف يف وسط االسم

  .والتمام

يا ثالثة : يا ثالثةً وثالثني أقبل وليس مبرتلة قولك للجماعة: وكذلك إن مسيت رجالً ثالثةً وثالثني لقت
  . أيها الثالثة، ويا أيها الثالثونيا: وثالثون أقبلوا؛ ألنك أردت

يا من : يا زيد واحلارث، واحلارث ولكنك أردت: يا ثالثة والثالثني جلاز الرفع والنصب، مثل: ولو قلت
  .فكل ما حلق هذه األمساء من تنوين، أو اسم يضم إليها فهو مبرتلة اإلضافة. يقال له ثالثة وثالثون

: ولو مسيته طلحة وزيداً قلت. يا زيداً، وعمراً، أقبل: و لقلتزيد وعمر: وكذلك لو مسيت رجالً بقولك

يا طلحة وزيداً، أقبل؛ ألنك مسيته ما : فإن أردت بطلحة الواحدة من الطلح قلت. يا طلحة وزيداً، أقبل
  .إمنا هي من حشو االسم؛ كما كانت فيما نقلتها عنه. منكورة، ومل تكن مجيع االسم، فيصري معرفة

. زيد منطلق فال جيوز غريه؛ ألن زيداً مبتدأ، ومنطلق خربه: يا زيد منطلق إذا مسيته بقولك: فأما قولك

فقد عمل زيد يف منطلق عمل الفعل، وال جيوز أن يدخل عامل على عامل، ولكنك حتكيه، كما أنك لو 
  : يا قام زيد، وجاءين قام زيد كما قال: مسيت رجالً قام زيد لقلت

  بنى شاب قرناها تصر وتحلب  خذونهاوبيت اهللا ال تأ كذبتم

طلحة وزيد، وضارب رجالً، : زيد منطلق كالم تام، وقولك: والفصل بني هذا وبني ما قبله أن قولك
  .وخري منك مبرتلة قولك زيد حيتاج إىل خرب أو فعل حىت يتم

يا خرياً : ت قلتإن شئ: يا رجل يكون على ضربني: يا خرياً من زيد إذا أردت املعرفة على معىن: وقولك
يا خري أقبل، وذلك : وإن شئت قلت. من زيد فنونت وأنت تريد األلف والالم، كما كان ذلك فيما قبله

: فمن مل يقل. زيد أفضل من عمرو، من وما بعدها تعاقبان األلف والالم؛ كما تفعل اإلضافة: ألن قولك

يا أفضل من زيد : ومن مل يقل. أشبهههذا األخري قد جاء، وهذا األفضل، وما : هذا خري من زيد قال
  .فعلى هذا جيري أفعل الذي معه من كذا. يا أيها األفضل: يا أفضل أقبل على معىن: قال
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يا : فهو وإن كان مضافاً يف تقدير. يا أيها احلسن: يا حسن الوجه إذا مل ترد النكرة إمنا معناه: وقولك
  .ا وصفت لك يف بابه يف أول الكتابيا أيها احلسن وجهه كم: حسناً وجهه إذا أردت

االسمين اللذين لفظهما واحد واآلخر منهما مضافباب هذا   

  .يا زيد زيد عمرو، ويا تيم تيم عدي: وذلك قولك

  .يا تيم تيم عدي، ويا زيد زيد عمرو: فاألجود يف هذا أن نقول

 وإما حذفت من األول يا زيد عمرو فإما أقحمت الثاين تأكيداً لألول،: وذلك ألنك أردت باألول
  : يا تيم عدي يا تيم عدي؛ كما قال: فكأنه يف التقدير. املضاف استغناًء بإضافة الثاين

  إال عاللة أو بدا هة قارح نهد الجزارة

مررت : إال عاللة قارح، أو بداهة قارح فحذف األول لبيان ذلك يف الثاين، فيكون الكالم على هذا: أراد
  : ال الفرزدقوق. خبري وأفضل من مث

 ذراعي وجبهة األسد بين  يا من رأى عارضاً أكفكفه

  : وينشدون هذا البيت جلرير على الوجهني، وهو قوله. بني ذراعي األسد، وجبهة األسد: أراد

  ال يلقينكم في سوأة عمر  تيم تيم عدي ال أبا لكم يا

  .الة شيء عن موضعهوال إز. يا تيم تيم عدي، ألنه ال ضرورة فيه، وال حذف: واألجود

  : وكذلك

 الليل عليك فانزل تطاول  يا زيد زيد اليعمالت الذبل

االسمين اللذين يجعالن بمنزلة اسم واحدباب هذا   

  .وإمنا الثاين يف احلقيقة نعت لألول، ولكنهما جعال مبرتلة األمساء اليت يتبع آخر حرف منها ما قبله

ء من أجل الواو يف الرفع، وتفتح يف النصب، وتكسر يف أخوك، فتضم اخلا: وتلك األمساء حنو قولك
  .اخلفض إتباعاً ملا بعدها، وكذلك ذو مال

يا : وذلك قولك. هذا امرؤ، ومررت بامرئ، ورأيت امرأ فتكون الراء تابعة للهمزة: تقول. وامرؤ يا فىت
  .زيد بن عمرو، فجعلت زيداً وابناً مبرتلة اسم واحد، وأضفته إىل ما بعده

  .يا زيد بن عمرو على النعت، والبدل: جود أن تقولواأل

يا زيد بن عمرو إذا ذكرت امسه الغالب، وأضفته إىل اسم أبيه، أو كنيته؛ ألنه ال : وإمنا جيوز أن تقول
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  .ينفك من ذلك، فهو مبرتلة امسه الذي هو له

مة، وكذلك يا رجل ابن يا زيد ذا اجل: ابن أخينا، ويا زيد ابن ذي املال مل يكن إال كقولك: فإن قلت
  : وعلى هذا ينشد هذا البيت. يا رجل يا ابن عبد اهللا: كأنك قلت. عبد اهللا

  يا حكم بن المنذر بن الجارود

  .يا حكم بن املنذر كان أجود على ما وصفنا يف صدر الباب: ولو أنشد

  هذا باب الحروف التي تنبه بها المدعو

  .فهاميا، وأيا، وهيا، وأي، وألف االست: وهي

  .فهذه احلروف سوى األلف تكون ملد الصوت

وقد تبتدئ االسم منادى . وتقع وا يف الندبة، وفيما مددت به صوتك؛ كما متده بالندبة وإمنا أصلها للندبة
  : وذلك قوله. بغري حرف من هذه احلروف

 وأنتم من الجوف الجماخير عنا  حار بن عمرو أال أحالم تزجركم

". رب قد آتيتين من امللك وعلمتين من تأويل األحاديث فاطر السموات واألرض: "وقال اهللا عز وجل

  : فأما األلف فكقوله

  ويعدو على المرء ما يأتمر  بن عمرو كأني خمر أحار

  : وكقول اآلخر

 اليدين في حبي مكلل كلمع  أحار أرى برقاً أريك وميضه

يا زيد، ويا أبا : تقول.  منك، أو بعيداً ناديته ب يافإذا كان صاحبها قريباً. وهذه احلروف فاشية يف النداء
  .فالن

  .وأما أيا، وهيا فال يكونان إال للنائم، واملستثقل، واملتراخي عنك؛ ألما ملد الصوت

يا هناه أقبل، وال يكون ذلك يف غري النداء؛ ألنه كناية : واعلم أن للنداء أمساًء خيص ا، فمنها قوهلم
  .وهذه كلها معارف. ومان، ويا فسق، ويا لكاعوكذلك يا ن. للنداء

  .يا لكاع اخلبيثة أقبلي؛ ألا عالمات مبرتلة األصوات: وزعم سيبويه أنه ال جييز نعت شيء منها ال تقول

  .يا فال أقبل: يا فل أقبل، وليس بترخيم فالن، ولو كان كذلك لقلت: ومنها قوهلم

  .يا فلة أقبلي: ومما يزيده إيضاحاً أنك تقول

  : وذلك قوله. وقد يضطر الشاعر، فيستعمل هذا يف غري النداء؛ ألا يف النداء معارف، فينقلها على ذلك
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  في لجة أمسك فالناً عن فل

  : وقال اآلخر

 بيت قعيدته لكاع إلى  أجول ما أجول ثم آوي

  . مضمومة ألنه نداءوزعم أن مثله اللهم إمنا امليم املشددة يف آخره عوض عن يا اليت للتنبيه، واهلاء

    

يا اهللا، مث تصفه؛ كما : وال أراه كما قال؛ ألا إذا كانت بدالً من يا فكأنك قلت. وال جيوز عنده وصفه
  .تصفه يف هذا املوضع

  ".قل اللهم فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة: "فمن ذلك قوله

  .سموات واألرضيا فاطر ال: وكان سيبويه يزعم أنه نداء آخر كأنه قال

واعلم أن االسم ال ينادى وفيه األلف والالم، ألنك إذا ناديته فقد صار معرفة باإلشارة مبرتلة هذا، وذاك، 
  .يا الرجل، تعال: وال يدخل تعريف على تعريف؛ فمن مث ال تقول

. ا غري بائنتني منهأال ترى أم. وأما قوهلم يا أهللا اغفر فإمنا دعى وفيه األلف والالم؛ ألما كأحد حروفه

وهو اسم . وليستا فيه مبرتلتهما يف الرجل؛ ألنك يف الرجل تثبتهما وحتذفهما، ومها يف اسم اهللا ثابتتان
  .علم

وأن األلف والالم بدل من مهزة إله، فقد صارا مبرتلة ما هو من نفس . إاله: وزعم سيبويه أن أصل هذا
: يا أهللا فكما ثبت من ألف االستفهام يف قولك: ف يف قوهلماحلرف إذ كانا بدالً منه وإمنا إثبام األل

  .وهذا يبني يف موضع ألفات القطع والوصل إن شاء اهللا. آلرجل قال ذاك؟

  .وليس هذا االسم مبرتلة الذي واليت، ألما نعت بائن من االسم

يا أهللا اغفر :  بقولكوقد اضطر الشاعر فنادى باليت؛ إذ كانت األلف والالم ال تنفصالن منها، وشبه ذلك
  : يل فقال

 بخيلة بالود عني وأنت  من اجلك يا التي تيمت قلبي

  : كما اضطر فأدخل يا يف اللهم ملا كان العوض يف آخر االسم فقال

  دعوت يا اللهم يا اللهما  إذا ما حدث ألما إني

  : وأما هذا البيت الذي ينشده بعض النحويني

 أن تكسبانا شرا اكماإي  فيا الغالمان اللذان فرا
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  .يا رجل العاقل، أقبل: فيا غالمان اللذان فرا؛ كما تقول: فإن إنشاده على هذا غري جائز، وإمنا صوابه

يا خنل ما : يا صاح أقبل، فإمنا رمخوه لكثرته يف الكالم؛ كما رمخوا ما فيه هاء التأنيث إذ قالوا: وأما قوهلم
  : عريا خنلة، فرخم قال الشا: أحسنك، يريد

  صاح هل أبصرت بالخيتين من أسماء نارا

  .صاحب، فأسقط النداء، ورخم النكرة: يريد

المضاف إلى المضمر في النداءباب هذا   

يا غالمك أقبل، : وذلك ألنك إذا قلت. اعلم أن إضافة املنادى إىل الكاف اليت تقع على املخاطب حمال
  .فقد نقضت خماطبة املنادى مبخاطبتك الكاف

يا أخاه أقبل، ويا أباه، وحنو ذلك، : ضفت إىل اهلاء صلح على معهود؛ كقول القائل إذ ذكر زيداًفإن أ
  .يا أخانا، ويا أبانا: وكذلك

فأما يف الندبة فيجوز يا غالمك، ويا أخاك؛ ألن املندوب غري خماطب، وإمنا هو متفجع عليه، وهذا حيكم 
  .يف باب الندبة إن شاء اهللا

يا غالم أقبل، ويا : أجودها حذف الياء، وذلك كقولك: إىل نفسك ففي ذلك أقاويلفإن أضفت املنادى 
يا عباد : "، وقال"يا قوم ال أسألكم عليه أجراً: "قال اهللا عز وجل. قوم ال تفعلوا، ويا جاريت أقبلي

  ".فاتقون

ن رب إين أسكنت م"و " رب ال تذر على األرض: "كقوله. وكذلك كل ما كان يف القرآن من ذا
وإمنا كان حذفها الوجه؛ ألا زيادة يف االسم غري منفصلة منه معاقبة للتنوين حالة يف حمله، فكان ". ذرييت

يا زيد، ويا عمرو، وكانت أحرى بذلك؛ إذ كانت تذهب يف : حذفها ها هنا كحذف التنوين من قولك
ل جاءين غالمي العاقل، تقو. وذلك إذا التقى ساكنان وهي أحدمها. املوضع الذي يثبت فيه التنوين

وجاءين زيد العاقل، فتحرك التنوين اللتقاء الساكنني، وحتذف الياء اللتقاء الساكنني، ومع ذا فإن الياء 
. والكسرة تستثقالن، والكسرة تدل على الياء، فإذا حذفتها دلت عليها كسرا، وأوضحت لك املعىن

  .فهذا القول املختار

  ".يا عبادي فاتقون: "يا غالمي أقبل، ويا صاحيب هلم، وقد قرئ: ولوالقول الثاين أن تثبتها فتق

يا غالم زيد، فلما كانت امساً، واملنادى : يا غالمي مبرتلة: فقولك. وحجة من أثبتها أا اسم مبرتلة زيد
يا غالم يف الوصل فإمنا يقف على امليم ساكنة، فيلتبس املفرد : ومع هذا أنه من قال. غريها ثبتت

  : فمن ذلك قوله. اف، وإن رام احلركة فإن ذلك دليل غري بني؛ ألنه عمل كاإلمياءباملض
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 يك شيء يا إلهي قبلكا لم  فكنت إذ كنت إلهي وحدكا

يا غالمي أقبل، ويا صاحيب هلم، فتثبت الياء على أصلها، : تقول. والوجه الثالث أن تثبت الياء متحركة
  .وأصلها احلركة

    

ا اسم على حرف، وال يكون اسم على حرف إال وذلك احلرف متحرك لئال يسكن والدليل على ذلك أ
أال ترى أن الكاف متحركة من ضربتك، ومررت بك، . وهو على أقل ما يكون عليه الكلم فيختل

  .وقمت، وقمت يا فىت، وقمت يا امرأة، التاء متحركة ألا اسم

ربون، والياء يف تضربني فتلك يف درج الكالم، فأما األلف يف ضربا، ويضربان، والواو يف ضربوا، ويض
وليست يف موضع هذه اليت تقع موقع الظاهرة؛ ألا جعلت حبذاء احلركات اليت يعرب ا كالضمة 

  .والفتحة والكسرة

قام زيد، وكذلك ضربتك الكاف يف موضع زيداً : قمت التاء يف موضع زيد إذا قلت: أال ترى أن قولك
  . وكذلك هذه الياءضربت زيداً،: إذا قلت

هذا غالمي، ورأيت غالمي، فتكسر : تقول. وإمنا كانت حركتها الفتحة؛ ألن هذه الياء تكسر ما قبلها
والياء املكسور ما قبلها ال يدخلها خفض وال رفع لثقل ذلك، حنو ياء القاضي، . املرفوع واملنصوب

  .على الفتحرأيت القاضي؛ فلذلك بنيت هذه الياء : ويدخلها الفتح يف قولك

هذا غالمي، وزيد ضربين؛ ألن ما قبلها معها مبرتلة شيء واحد، فكان : وإمنا جاز إسكاا يف قولك
  .عوضاً مما حيذف منها، واحلركات مستثقلة يف حروف املد واللني؛ فلذلك أسكنت استخفافاً

حركت " ما حسابيهيا ليتين مل أوت كتابه، ومل أدر : "فمما حركت فيه على األصل قول اهللا عز وجل
  .الياء على األصل، وأحلقت اهلاء لبيان احلركة يف الوقف

فإن وصلت حذفتها؛ ألن حركة الياء تظهر يف ماليه وسلطانيه، وما كان مثل هذا إمنا هو مبرتلة قولك 
  .على اإلسكان واحلركة" لكم دينكم ويل دين: "وكذلك يقرأ. فإن وصلت حذفت" فبهداهم اقتده"

هذه عشري يا : قبل هذه الياء ساكناً فاحلركة فيها ال غري لئال يلتقي ساكنان، وذلك قولكفإن كان ما 
حذفت النون لإلضافة، وأدغمت الياء اليت " يا بين ال تدخلوا من باب واحد"و . فىت، وهذه رحاي فاعلم

هي ": فحركت ياء اإلضافة لئال يلتقي ساكنان على أصلها، وكذلك قولك. كانت يف ياء اإلضافة
  .ال يكون إال ذلك ملا ذكرت لك من سكون ما قبلها" عصاي أتوكأ عليها

فإمنا أضاف قوله بين فاعلم، الياء ثقيلة فتصرف يف الكالم؛ ألن الواو والياء " يا بين إا إن تك: "وأما قوله
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يكون ال . دلو، وظيب، ومغزو، ومرمي: حنو. إذا سكن ما قبل كل واحد منهما جريا جمرى غري املعتل
  .ذلك إال معرباً

ما ال يجوز فيه إال إثبات الياءباب هذا   

يا غالم غالمي، ويا صاحب صاحيب، ويا : حنو قولك. وذلك إذا أضفت امساً إىل اسم مضاف إليك
ضارب أخي، وإمنا كان ذلك كذلك؛ ألنك إمنا حذفت األول كحذفك التنوين من زيد، فكان يا غالم 

ا غالم زيد مل يكن يف زيد إال إثبات النون؛ ألنه ليس مبنادى، فكذلك يا غالم ي: فإذا قلت. مبرتلة يا زيد
  .غالمي

  : قال الشاعر

 خليتني لدهر شديد أنت  يا ابن أمي، ويا شقيق نفسي

  : وقال آخر

  يا ابن أمي ولو شهدتك إذ تد عو تميماً وأنت غير مجاب

  .ل موضع يثبت فيه التنوين يف زيد، وحنوهفهذا حكم مجيع هذا الباب، وجمراه أن تثبت الياء يف ك

يا ابن أم، ويا ابن عم فإم جعلومها امساً واحداً مبرتلة مخسة عشر، وإمنا فعلوا ذلك لكثرة : وأما قوهلم
  .االستعمال

يا ابن عم، ويا ابن أم حىت صار : أال ترى أن الرجل منهم يقول ملن ال يعرف، وملن ال رحم بينه وبينه
يا ابن أم : "قال اهللا عز وجل.  خمرجاً عمن هو له فلما كان كذلك خفف، فجعل امساً واحداًكالماً شائعاً

  .ومل يكن ذلك يف غري هذا؛ إذ مل يكن فيه من االستعمال ما يف هذا" ال تأخذ بلحييت وال برأسي

أضافه كما تضيف وذلك أنه ملا جعلهما امساً واحداً صارت مبرتلة زيد، مث . يا ابن أم ال تفعل: وقد قالوا
  .يا زيد ال تفعل: زيداً فتقول

ومن أثبت الياء يف زيد أثبتها ها هنا، إال أن األجود إذا أثبتت الياء أن يكون إثباا كإثبات الياء يف 
  .يا غالم غالمي، فتجعل ابناً مضافاً إىل مضاف إىل الياء: قولك

  : وأما قول رؤبة. والوجه اآلخر جائز على ما وصفت لك

  قاربت بعد عنقي وجمزى  تريني اليوم أم حمز إما

يا جار، فجعله امساً على حياله، فأضاف إليه؛ : فليس من هذا، ولكنه قدر محزة أوالً مرمخاً على قولك
  .ومجلة هذا الباب على ما صدرنا به. كما تضيف إىل زيد



املربد-املقتضب  456  

    

هو جاري بيت بيت، :  يف قولكوهذان االمسان أعين يا ابن أم، ويا ابن عم دخلتهما العلة اليت دخلت
وإجراؤمها على أصل الباب يف اجلودة على . وهذا يشرح يف باب ما جيري وما ال جيري. ولقيته كفة كفة

  : ما ذكرت لك، قال الشاعر

  يا ابنة عمي ال تلومي واهجعي

مستثقلتان، وليس فيبدل من الكسرة فتح، ومن الياء ألفاً؛ ألن الياء والكسرة . يا ابنة عما: وبعضهم ينشد
  .هذا موضع لبس

وكل مضاف إىل يائك يف النداء جيوز فيه قلب الياء ألفاً؛ ألنه ال لبس فيه وهو أخف، وباب النداء باب 
  .تغيري

أال ترى أم حيذفون فيه تنوين زيد، ويدخل فيه مثل يا تيم تيم عدي، ومثل يا بؤس للحرب، ويصلح فيه 
  .الترخيم

 ألفاً ما قالوا يف مدارى وعذارى وبابه، إذا مل خيافوا التباساً، ومل يقولوا مثل ذلك يف ونظري قلبهم هذه الياء
  .قاض، ألن الكالم مثل فاعل، فكرهوا االلتباس

الم المدعو المستغاث به والم المدعو إليهباب هذا   

ملا طعن :  احلديثيا للناس، ويا هللا، ويف: تقول. فإذا دعوت شيئاً على جهة االستغاثة فالالم معه مفتوحة
  .يا هللا للمسلمني: العلج، أو العبد عمر رمحه اهللا صاح

: فالتقدير. يا قوم تعالوا إىل العجب: ومعناه. يا للعجب: فإن دعوت إىل شيء فالالم معه مكسورة، تقول

 الالم، فإمنا كسروا. يا للعجب، ويا للماء: يا قوم للعجب أدعو، وحنن مفسرو هاتني مل اختلفتا؟ أما قوهلم
  .للماء أدعو، ولزيد الدار، ولعبد اهللا الثوب: كما كسروا مع كل ظاهر حنو قولك

وأما املفتوحة اليت للمستغاث فإمنا فتحت على األصل ليفرق بينها وبني هذه اليت وصفنا، وكان التغيري هلا 
يا زيداه إذا : قولكوتلك إمنا هي بدل من . ألزم؛ ألن هذه األخرى يف موضعها الذي تلحق هذه الالم له

  .مددت الصوت تستغيث به، فيا لزيد مبرتلة يا زيداه إذا كان غري مندوب

وإمنا كسرت مع . هذا له، وهذا لك: فتحت على األصل فألن أصل هذه الالم الفتح، تقول: فأما قولنا
 الم امللك أم الالم هلذا مل يدر السامع أتريد: إنك هلذا وأنت تريد: الظاهر فراراً من اللبس؛ ألنك لو قلت

مل . إن هذا لزيد: اليت للتوكيد؟ وكذلك يلزمك يف الوقف يف مجيع األمساء إذا قلت يف موضع إن هذا لزيد
  .أن هذا زيد أم هذا له؟ فلذلك كسرت الالم: يدر السامع أتريد
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ألن : نتإن هذا أل: فإن أردت الم التوكيد قلت. إن هذا لك: تقول. فأما يف املكىن فهي على أصلها
  .االسم الذي وضع للرفع ليس يف لفظ االسم الذي وضع للخفض

ألنك إمنا فتحتها يف األول فراراً من اللبس، فلما . تكسر الالم يف النساء. يا للرجال وللنساء: وتقول
  .عطفت عليه الثاين علم أنه يراد به ما أريد مبا قبله، فأجريتها جمراها يف الظاهر

من زيدا؟ إمنا أراد أن حيكي ما قلت ليعلم أنه إمنا يسأل : رأيت زيد : ذا قلت لهأال ترى أن من يقول إ
ومن زيد رفع، ألنه ملا أدخل الواو أعلمك أنه يعطف على كالمك، : فإن قال. عن زيد الذي ذكرته
  .فاستغىن عن احلكاية

  : فمما قيل يف ذلك قوله

 بللكهول وللشبان للعج يا  يبكيك ناء بعيد الدار مغترب

  .فهذا نظري ما وصفت لك يف العطف

قال احلارث : منه ما أّكره. فأما ما جاء يف فتح الم املستغاث به، وكسر الم املدعو له فأكثر من أن حيصى
  : بن خالد

  ينفك يبعث لي بعد النهي طرباً  للرجال ليوم األربعاء، أما يا

  : وقال آخر

  دى والسماح؟يا لقومي من للن  لقوم من للنهى والمساعي يا

 الحشرج الفتى الوضاح وأبى  لعطافنا ويا لرياح يا

ما يجوز أن تحذف منه عالمة النداءباب هذا   

  وما ال يجوز ذلك فيه 

: من ال يزال حمسناً، تعال، وغالم زيد، هلم، رب اغفر لنا كما قال جل وعز: زيد أقبل، وتقول: تقول

  ".طر السموات واألرضفا: "وقال عز وجل" رب قد آتيتين من امللك"

    

أن كل شيء من املعرفة جيوز أن يكون نعتاً لشيء، فدعوته أن حذف يا منه غري جائز؛ ألنه : فجملة هذا
غالم، : رجل أقبل، وال: ال جيمع عليه أن حيذف منه املوصوف وعالمة النداء، وذلك أنه ال جيوز أن تقول

. رجل أقبل؛ ألن هذه نعوت أي: نه ال جيوز أن تقولهذا، هلم، وأنت تريد النداء، وذلك أ: تعال، وال

يا أيها الرجل، ويا أيها الغالم، ويا أيهذا؛ ألن أيا مبهم، واملبهمة إمنا تنعت مبا كان فيه األلف : تقول
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  .والالم، أو مبا كان مبهماً مثلها، وهذا يفسر يف باب املعرفة والنكرة إن شاء اهللا

  : قال الشاعر

  كأنك لم يعهد بك الحي عاهد  لدارس الذيأيها المنزل ا أال

  : وقال

  لشيء نحته عن يديه المقادر  أيهذا الباخع الوجد نفسه أال

  : وقال األعشى

  فإن لها في أهل يثرب موعدا  أيهذا السائلي أين يممت؟ أال

أحسن ذلك ما فهذا تقدير يا أيها إال أن يضطر شاعر، فإن اضطر كان له أن حيذف منها عالمة النداء، و
  .كانت فيه هاء التأنيث؛ ملا يلزمها من التغيري، على أن جوازه يف اجلميع ال يكون إال ضرورة

  : وقال الشاعر، وهو العجاج

  جاري ال تستنكري عذيري

اقتد خمنوق، : وقالوا يف مثل من األمثال واألمثال يستجاز فيها ما يستجاز يف الشعر لكثرة االستعمال هلا
  : يا حار، وكذلك قوله: يريدون ترخيم الكروان فيمن قال. ، وأطرق كراوأصبح ليل

  صاح هل أبصرت بالخبتتين من أسماء نارا

  : وكذلك أمري املؤمنني أعطين، كما قال. حافر زمزم أقبل، ألن هذا ال يكون من نعت أي: وتقول

  وحلماً فاضالً لذوي الحلوم  المؤمنين جمعت ديناً أمير

رجالً أقبل، وال رجالً من أهل البصرة أقبل؛ ألا : ها ال جيوز هذا فيها، وال جيوز أن تقولوالنكرة أصل
  .شائعة، فتحتاج إىل أن يلزمها الدليل على النداء وإال فالكالم ملتبس

ما يلزمه التغيير في النداءباب هذا   

  وهو في الكالم على غير ذلك 

فهذه اهلاء إمنا دخلت بدالً من ياء اإلضافة، .  تفعلييا أبت ال تفعل، ويا أمت ال: فمن ذلك قوهلم
  .يا أيب ال تفعل، ويا أمي ال تفعلي: والدليل على ذلك أنك إن جئت بالياء حذفتها فقلت

كما : وكانت اهلاء داخلة على األم؛ ألا مؤنثة، وعلى األب. فأما الكسرة اليت فيها فداللة على اإلضافة
  .لغة، وألن الشيئني إذا جريا جمرى واحداً سوي بني لفظهمادخلت يف راوية وعالمة للمبا
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أب وأبة، : فعل أبواي، وهذان أبواك تعين األب واألم، وإمنا أخرجته خمرج قولك: أال ترى أنك تقول
وما كان من . صاحب وصاحبة، ألن كل جار على الفعل من األمساء فتأنيثه جار على تذكريه: كما تقول

أمحر، وعطشان، وما أشبه ذلك اختلف تأنيثه وتذكريه؛ ألن :  غري بناء الفعل حنوغري فعل، أو كان على
. ضربت: ضرب، فإن عنيت املؤنث قلت: تقول. الفعل تلحقه الزيادة للتأنيث، فيكون االسم عليه كذلك

  .ضارب وضاربة: فعلى هذا تقول

فهذا الذي . س جبار على الفعلأمحر فمشتق ولي: فأما قولك. أمحر فاالسم منه حممر: وما كان من قولك
  .وصفت لك

يا أم ال تفعلي، ويا أب ال تفعل إذا مل ترد قول من يثبت الياء، أو يعوض منها اهلاء اليت هي تاء : وتقول
يا عمى، ويا خالة، وجيوز الترخيم فيها؛ : يف الوصل، فإن جئت بالتاء، ووقفت عليها كانت مبرتلة قولك

  .ا وإن كانت بدالً فإمنا هي عالمة تأنيث يف وصلها ووقفها سواءكما جاز يف محدة وحنوها؛ أل

: يا حار، وترفع فيمن قال: يا أم ال تفعلي، فيمن قال: فتقول إذا رمخت ". رب احكم باحلق"وقد قرئ 

  .يا حار

 ألا يا أم غري مستعمل إال مضافاً؛: والعلم بأا بدل من ياء اإلضافة كالعلم بذلك إذا أثبتها، ألن قولك
  .فإذا مل تكن موصولة بظاهر وال مضمر له عالمة الغائب فهي للمتكلم. من األمساء املضمنة

يا أمك أقبلي؛ ألن املخاطبة ال جتمع اثنني إال : ال تقول. فأما املخاطب فمحال أن تكون له يف الدعاء
  .على جهة اإلشراك

نة من غريها، والنكرات شائعة غري معلوم والترخيم داخل على املعارف؛ ألا مثبتة مقصود إليها مبي
  .واحدها

  هذا باب المبهمة وصفاتها

    

: فإن قلت. يا هذا الرجل فإمنا أبنت املنادى بذكرك الرجل، وليس الرجل على معهود: اعلم أنك إذا قلت

منا هو يا هذا ذا اجلمة مل يصلح أن يكون ذا اجلمة نعتاً؛ ألن املبهمة ال تنعت باملضاف، ألن املضاف إ
معرفة مبا بعده، واملبهمة ال جيوز أن تضاف إىل شيء؛ ألا ال تكون إال معارف باإلشارة اليت فيها، فلم 

يا : على أن يكون ذا اجلمة نداء ثانياً، فيكون التقدير: تكن نعوا إال مثلها، ولكن جيوز هذا على وجهني
يا هذا الطويل جاز أن يكون الطويل عطفاً : فإن قلت. وعلى أن يكون منصوباً بأعين. هذا يا ذا اجلمة

على هذا مبيناً له، وجيوز أن يكون نعتاً وليس بوجه الكالم، وإمنا ينبغي أن يوضح هذا باسم فيه ألف 
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  .والم ال بنعت؛ ألن هذا مبهم، فإمنا ينبغي أن يفسر مبا يقصد إليه

  .زيد وعمرو: ئت قلتزيداً وعمراً، وإن ش: يا هذان زيد وعمرو، وإن شئت قلت: وتقول

  .يا زيد، ويا عمرو: كأنك قلت. أما الرفع بغري تنوين فعلى البدل

  .وأما الرفع بتنوين فعلى عطف البيان على اللفظ

  .زيداً وعمراً، فعلى عطف البيان على املوضع: وأما قولك

املبهمة وما بعدها يا هذا، وهذا الطويل والقصري مل جيز أن يكون الطويل والقصري نعتاً؛ ألن : ولو قلت
  .كالشيء الواحد

يا هذا الرجل أنك إمنا توسلت ذا إىل دعاء الرجل، فصار املعىن أنك تريد به : أال ترى أنك إذا قلت
يا هذا وهذا خرج الطويل والقصري من االتصال : فإذا قلت. الرجل الذي أرى، فالرجل على غري معهود

لى أعين إذا نصبت، ويف العطف تنصب إن شئت وترفع إن ذا وهذا ولكنه يصلح على عطف البيان، وع
  .يا هذان الرجالن، ويا هذان الطويالن كان نعتاً مبرتلة يا هذا الرجل: ولكن إن قلت. شئت

إن : يا أيها الرجل فال جيوز الوقف على أي كما وقفت على هذا فأنت يف هذا خمري: فأما أي يف قولك
يا هذا، وتقف فإذا وقفت عليه كنت يف النعت : ذلك ألنك تقوليا هذا الرجل جاز، و: شئت أن تقول

  .يا زيد: خمرياً كما كان ذلك يف قولك

فإن كنت تقدر هذا تقدير أي يف أا توسل إىل نداء الرجل مل جيز إال الرفع، ألنك قدرا تقدير أي وإمنا 
ال بصلة، فإمنا حذفت منها الصلة يف حلت هذا احملل؛ ألا إذا مل تكن استفهاماً أو جزاًء مل تكن امساً إ

  .النداء، ألن النعت قام مقامها

  .يا أيها الرجل كانت أي والرجل مبرتلة شيء واحد: فإذا قلت

يا هذا وتقف؛ ألن هذا جمراها يف الكالم أن تتكلم : يا أي وتسكت؛ كما تقول: أال ترى أنك ال تقول
  .ا وحدها وأي ليس كذلك

فأما يا أيها ذا اجلمة فال .  ذا اجلمة، فتبدل منها ألا تامة، أو تستأنف نداء بعدهايا هذا: فعلى هذا تقول
  .يصلح، ألن أيا ال يوقف عليها فتبدل منها، ولذلك امتنع يا أيها الرجل، ألا وأي مبرتلة الشيء الواحد

الرفع على ما وصفت يا أيها الرجل ذو املال، فجعلت ذا املال من نعت الرجل مل يكن فيه إال : فإن قلت
  .يا أيها ذا املال، وإن جعلته بدالً من أي نصبت: وإن جعلته من نعت أي فخطأ، ألنك ال تقول. لك

  هذا باب الندبة
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أما من أراد أن يفصلها من النداء، وأحلق يف آخرها ألفاً، وأحلق األلف : وهو جيري يف الكالم على ضربني
  .اهلاء؛ كما تبني ا احلركة، فإن وصل حذفهافتبينها ب. يف الوقف هاًء خلفاء األلف

أن جتري جمرى النداء البتة، وعالمته يا و وا وال جيوز أن حتذف منها العالمة؛ ألن الندبة : والوجه اآلخر
  .إلظهار التفجع ومد الصوت

 نكرة، يا رجاله إذا جعلت رجالً: يا هذاه، وال: ال تقول. واعلم أنك ال تندب نكرة وال مبهماً وال نعتاً
وال يا زيد الظريفاه؛ ألن الندبة عذر للتفجع، وا خيرب املتكلم أنه قد ناله أمر عظيم، ووقع يف خطب 

  .جسيم

فإن أتبعته النعت . وازيداه: وامن ال أعرفه وذلك قولك: وامن ال يعنيين أمره، وال: أال ترى أنك ال تقول
إن شئت رفعت، : وأنت يف الظريف خمري. الماًسقطت اهلاء؛ ألنك قد اتبعته ك. وازيد الظريف: قلت

  .وإن شئت نصبت؛ ألنه نعت للمنادى

واغالم زيداه، واعبد اللهاه؛ ألن ما قبل األلف ال يكون إال مفتوحاً، وسقط التنوين من زيد؛ ألن : وتقول
  .ألف الندبة زيادة يف االسم، والتنوين زيادة، فعاقبت التنوين

. واغالم زيد؛ ألنه إذا مل يكن أحدمها كان اآلخر: املنادى فإنه يقولفأما من أجرى املندوب جمرى 

  .وازيدا واعمراه، تلحق اهلاء بعد الذي تقف عليه ملا ذكرت لك: وتقول. وكذلك كل متعاقبني

     هذا باب 

  ما كان من المندوب مضافاً إليك

يا غالماه، وذلك ألن األلف : لندبةيا غالم أقبل، فإنه يقول يف ا: أما من قال يف النداء: ففي ذلك أقاويل
حلقت هذه امليم املكسورة، فأبدلت من كسرا فتحة لأللف؛ كما أنك أبدلت من ضمة زيد فتحة يف 

  .يا زيداه: قولك

واغالماه، فحرك : إن شاء قال: يا غالمي أقبل، فهو فيها باخليار: ومن رأى أن يثبت الياء ساكنة فيقول
لياء ألا عالمة، وكانت فتحتها هاهنا مستخفة، كفتحة الياء يف القاضي وحنوه اللتقاء الساكنني، وأثبت ا

  .للنصب

: جاء غالم العاقل ومن رأى أن يثبتها متحركة قال: وإن شاء حذفها اللتقاء الساكنني؛ كما تقول

  .واغالمياه ليس غري

غالمياه، ال يكون إال واغالم : فإن أضفته إىل مضاف إليك وندبت قلت يف قول من جعل الندبة عالمة
وانقطاع ظهرياه ال بد من إثبات الياء كما ذكرت لك يف النداء؛ ألنه املوضع الذي ثبت : ذلك، وكذلك
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  .فيه التنوين يف زيد

فإذا كان موضع يثبت . وإمنا حذفت الياء يف النداء؛ ألا شبهت بالتنوين يف زيد وهي مع ذلك جيوز ثباا
  .باافيه التنوين مل يكن إال إث

يا غالم وهو الوجه؛ ألنه : يا غالم غالمي، ويا غالمي وإن شاء قال: ومن مل ير أن جيعل للندبة عالمة قال
  .من مل جيعل للندبة عالمة جعلها مبرتلة النداء الصحيح

  : وهذا البيت ينشد على وجهني

  فهي ترثى بأبي وابنيما  ثكلى فقدت حميما بكاء

  : وأما قوله. فهي ترثي بأبا وابنيما: عضهم ينشدوب. فلم جيعل للندبة عالمة

  وارزيتيه: وتقول سعدى  دهماء معولةً تبكيهم

واغالمى، أقبل، فأثبت اهلاء : فإنه مل جيعل للندبة عالمة، وأجري جمرى قول من دعا وحرك الياء، فقال
  .لبيان احلركة

يا غالم أقبل؛ ألن :  جيوز حذفها كما قلتفإن كان ما قبل ياء اإلضافة ساكناً فال بد من حركة الياء، وال
هذا يدل على ذهاب يائه الكسرة، ولو حذفت الياء وقبلها ساكن مل يكن عليها دليل، وذلك إذا مل جتعل 

فإن جعلت للندبة . يا قاضي، ويا غالمي، ويا مسلمي: للندبة عالمة، وأضفت قاضياً إىل نفسك قلت
  .ويا عشرياهيا قاضياه، ويا مسلمياه، : عالمة قلت

ما تكون ألف الندبة تابعة فيهباب هذا   

لغريها فراراً من اللبس بني املذكر واملؤنث، وبني االثنني واجلمع وذلك قولك إذا ندبت غالماً المرأة، 
واغالمكاه، وواذهاب : واغال مكيه، واذهاب غالمكيه؛ ألنك تقول للمذكر: وأنت ختاطب املرأة 

  .مررت بظهرهي يا فىت: يمن قالغالمكاه، وانقطاع ظهرهيه ف

وتقول . وانقطاع ظهرهاه: وانقطاع ظهرهوه؛ ألنه يقول يف املؤنث: مررت بظهرهو يا فىت قال: ومن قال
  .يف التثنية واجلمع كذلك

واذهاب : واغالمكموه، وواذهاب غالمكموه؛ ألنك تقول لالثنني: فإن ندبت غالماً جلماعة قلت
  . من االثنني واجلمع، األلف والواو اللتقاء الساكننيغالمكماه ويف كل هذا قد حذفت

: مررت بغالمهمي يا فىت قال: ومن قال. مررت بغالمهمو: واذهاب غالمهموه يف قول من قال: وتقول

واذهاب غالمهميه وهذه اهلاء وامليم واهلاء لعالمة املضمر الذي يقع يف رأيته، ومررت به تبني يف 
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  .مواضعهن إن شاء اهللا

  .وازيد الظريفاه، وازيداه أنت الفارس البطاله: يونس جييز أن يلقي عالمة الندبة على النعت فيقولوكان 

وهذا عند مجيع النحويني خطأ؛ ألن العالمة إمنا تلحق ما حلقه تنبيه النداء ملد الصوت والنعت خارج من 
  .ذا

وا أمرياه : دبت معروفني، ولو قلتوامن حفر زمزماه، و أمري املؤمنيناه كان جيداً؛ ألنك قد ن: ولو قلت
واهذاه مل جيز؛ ألنك إمنا ندبت امساً معروفاً : وكذلك لو قلت. مل جيز؛ ألنك مل تدل على املندوب

باإلشارة إليه، ولن تدل عليه بإضافة، وإمنا تتفجع له باسم أو إضافة جتمع عليه، أو بشيء من أمسائه 
  .إذا كان املندوب معروفاً بذلك.  العرباهواسيد: يعرف به يكون عذراً للتفجع، كقولك

  هذا باب المعرفة والنكرة

ال خيص واحداً من . وأصل األمساء النكرة وذلك ألن االسم املنكر هو الواقع على كل شيء من أمته
وكل ما كان داخالً بالبنية يف اسم . رجل، وفرس، وحائط، وأرض: اجلنس دون سائره، وذلك حنو

  .مجاعها مخسة اشياء. واملعرفة تدخل على أضرب. ؛ إذ كان االسم قد مجعهماصاحبه فغري مميز منه

    

فإذا . زيد، وعمرو؛ ألنك إمنا مسيته ذه العالمة؛ ليعرف ا من غريه: فمن املعرفة االسم اخلاص؛ حنو
  .جاءين زيد علم أنك لقيت به واحداً ممن كان داخالً يف اجلنس لبيان من سائر ذلك اجلنس: قلت

إن عرف السامع رجلني، أو رجاالً كل واحد منهم يقال له زيد فصلت بني بعضهم وبعض بالنعت ف
  .الطويل، والقصري؛ لتميز واحداً ممن تعرفه، فتعلمه أنه املقصود إليه منهم: فقلت

  .وهذا نوع من التعريف. فإن كان هناك طويالن أبنت أحدمها من صاحبه مبا ال يشاركه صاحبه فيه

جاءين الرجل، : وهو ما أدخلت عليه ألفاً والماً من هذه األمساء املشتركة؟ وذلك قولكونوع آخر 
  .الرجل الذي تعلم، والغالم الذي قد عرفت: ولقيت الغالم؛ ألن معناه

وإمنا صار معرفة بإضافتك إليه . غالم زيد، وصاحب الرجل: حنو قولك. وما أضفته إىل معرفة فهو معرفة
  .إىل معروف

: إما كانت لإلشارة حنو: رفة األمساء املبهمة، وإمنا كانت كذلك ألا ال ختلو من أحد أمرينومن املع

  .هذا، وذاك، وتلك، وأولئك، وهؤالء

ذه، : وتقول لألنثى. أما ما كان مما يدنو منك من املذكر فإنك تقول فيه هذا، واألصل ذا، وها للتنبيه
  : تا، وهاته، كما قالهذه، وها: فإن أحلقت التنبيه قلت. وته، وتا
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 وهاتا هضبة وقليب فكيف  ونبأتماني أنما الموت بالقرى

  : وكما قال اآلخر

  وليست دارنا ها تا بدار  لعيشنا هذ مهاه وليس

. وما كان من هذا متراخياً عنك من املذكر فهو ذاك وذلك، والكاف ال موضع هلا، وهذا يذكر يف بابه

  .يك، وهاتيك، وهاتاكوما كان من املؤنث فهو تلك، وت

  .هاتان: هذان، ويف املؤنث: فإن ثنيت، أو مجعت قلت

  .ومن قال يف الواحدة هذه مل جيز أن يثىن إال على قولك هاتا؛ لئال يلتبس املذكر باملؤنث

هؤالء، وأوالء، وهؤالء، وأوال ميد مجيعاً ويقصر، واملد أجود، حنو قوله عز : وتقول يف اجلمع احلاضر
والقصر جيوز، وليس هذا ". هؤالء قومنا اختذوا من دونه: "، وكقوله"نتم هؤالء تدعونها أ: "وجل

  .موضع تفسريه

  : قال األعشى

  هاؤال ثم هؤال كًل أعطيت نعاال محذوةً بمثال

أوالك؛ ألن الكاف إمنا تلحق : أولئك، ومن قصر هؤالء قال: واملتراخي تقول فيه. وها يف مجيع هذا زائدة
  .وإمنا صارت هذه معارف مبا فيها من اإلشارة. ى ما كان للحاضر؛ لتكون فصالً بينهماللمخاطبة عل

اهلاء يف ضربته ومررت به، والكاف يف ضربتك ومررت بك، والتاء يف قمت، : ومن املعرفة املضمر، حنو
  .وقمت، وقمت يا امرأة

مررت بكما، :  مجيع ما وصفنا، حنووما حلقته التثنية من. هو، وأنت، وإياه، وإياك: واملضمر املنفصل حنو
  .ومررت ما، ومررت ا، وضربتها، وضربتهما، وكذلك مررت م، وضربتهم

  .هو، ومها، وإياك، وإياكما، وإياكم، وإياه، وإيامها، وإياها، وإياهم، وإياها، وإياهن: واملنفصل يف قوهلم

  .ومررت ا، ومررت ما، ون

: زيد قام، وهند قامت وهو الذي يظهر األلف يف تثنيته فتقول: و قولكواملضمر الذي ال عالمة له حن

  .أنت تقومني، وما أشبه هذا: قاما، وقامتا والواو يف قاموا الرجال والنون يف قمن النساء والياء يف قولك

مررت به، وال : وإمنا صار الضمري معرفة ألنك ال تضمره إال بعد ما يعرفه السامع؛ وذلك أنك ال تقول
ضربته، وال ذهب، وال شيئاً من ذلك حىت تعرفه وتدري إىل من يرجع هذا الضمري؟ وهذه املعارف 

  .بعضها أعرف من بعض، وحنن مميزو ذلك إن شاء اهللا؛ كما أن النكرة بعضها أنكر من بعض

فالشيء أعم ما تكلمت به، واجلسم أخص منه، واحليوان أخص من اجلسم، واإلنسان أخص من احليوان، 
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  .لرجل أخص من اإلنسان، ورجل ظريف أخص من رجلوا

كل إنسان : وتقول. كل إنسان رجل: كل رجل إنسان، وال تقول: بأنك تقول: واعترب هذا بواحدة
  .كل حيوان إنسان: حيوان، وال تقول

هذا خري منك، وأفضل : وما كان من النكرات ال تدخله األلف والالم فهو أقرب إىل املعارف، حنو قولك
  .يد، وسنذكر هذا مبيناً إن شاء اهللامن ز

فأخص املعارف بعد ما ال يقع عليه القول . فعلى قدر هذا املعارف، وكلما كان الشيء أخص فهو أعرف
إضمار املتكلم؛ حنو أنا، والتاء يف فعلت، والياء يف غالمي، وضربتين؛ ألنه ال يشركه يف هذا أحد، فيكون 

  .أكثر فال يدري أيهما املخاطب؟لبساً، وقد يكون حبضرته اثنان، أو 

  .فاملضمرة ال تنعت؛ ألا ال تكون إال بعد ال يشوا لبس

     : وما كان من األمساء علماً فهو ينعت بثالثة أشياء

ومبا . مررت بزيد العاقل، ورأيت زيداً الكرمي: تقول. الظريف، والعاقل: ينعت مبا فيه األلف والالم، حنو
رأيت زيداً هذا، : وباألمساء املبهمة، حنو. مررت بزيد أخيك، وبعبد اهللا ذي املال: كان مضافاً، حنو قولك

  .ومررت بعمرو ذاك

مررت بأخيك الطويل، وجاءين غالم : تقول. وما كان مضافاً إىل غري ما فيه األلف والالم فكذلك نعته
  .زيد العاقل، ومررت بأخيك ذي املال، ورأيت أخاك ذا اجلمة، وجاءين أخوك هذا

وما كان من املبهمة فبابه أن ينعت باألمساء اليت فيها األلف والالم، مث بالنعوت اليت فيها األلف والالم إذا 
  .جعلتها كاألمساء، وال جيوز أن تنعت باملضاف لعلة نذكرها

وذلك قولك مررت ذا الرجل، ورأيت هذا الفرس يا هذا، فالفرس وما قبله مبرتلة اسم واحد وإن كان 
  . له؛ ألنك إذا أومأت وجب أن تبني، فالبيان كالالزم لهنعتاً

إذا جعلت الظريف كاالسم له؛ ألنه إمنا ينبغي أن تبني عن النوع الذي . مررت ذا الظريف: وتقول
  .تقصده؛ ألن هذا يقع على كل ما أومأت إليه

فلما كانت هي .  واحد معهاوال جيوز أن تنعتها مبا أضيف إىل األلف والالم، ألن النعت فيها مبرتلة شيء
ألن املضاف إمنا يقدر نكرة حىت . ال تضاف؛ ألا معرفة باإلشارة ال يفارقها التعريف مل جيز أن تضاف

  .يعرفه أو ينكره ما بعده

جاءين هذا ذو املال، ورأيت ذاك غالم الرجل إال على البدل، أو جتعل رأيت من رؤية : فلذلك ال تقول
  .عولنيالقلب فتعديها إىل مف

وأما األمساء اليت فيها األلف والالم فتنعت مبا كان فيه األلف والالم، ومبا أضيف إىل ما فيه األلف والالم، 
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  .مررت بالرجل النبيل، وبالرجل ذي املال: وذلك قولك

وال يوصف ألنه ال يضمر حىت يعرف، وألن الظاهر . واملضمر ال يوصف به؛ ألنه ليس بتحلية وال نسب
  .نعتاً؛ كما ال ينعت به، ولكنه يؤكد، ويبدل منهال يكون 

وزعم سيبويه أن الشيء ال يوصف إال مبا هو دونه يف التعريف، فإذا قلت هذا فقد عرفته املخاطب بعينه 
  .الرجل، أو الظريف فإمنا تعرفه شيئاً بقلبه دون عينه: وإذا قلت. وقلبه

ينعت ا؛ ألا ليست بتحلية وال نسب، وال يكون زيد، وعمرو فال : وأما األمساء اليت هي أعالم؛ حنو
  .وحنن مفسرون ذلك حرفاً حرفاً يف هذا الباب إن شاء اهللا. النعت إال بواحد منهما، أو مبا كان يف معناه

  .مررت برجل عاقل، أو طويل فمن الفعل أخذته فحليته به: إذا قلت

جل أميا رجل فمعىن مثلك إمنا هو مررت برجل مثلك؛ أو حسبك من رجل، أو مررت بر: فإذا قلت
أحسبين األمر، أي كفاين، : يقال. يكفيك: حسبك إمنا معناه: كامل، وقولك: وأميا رجل معناه. يشبهك

  .أي كافياً" عطاًء حساباً: "وقوله عز وجل

وأما النسب . فهذا ما كان من التحلية اليت ال تكون إال عن فعل، وما ضارع ذلك فراجع إىل معناه
مررت بزيد أخيك، وبزيد بن عبد : مررت برجل متيمي، وقيسي، وكذلك نسب القرابة، حنو: فقولك

  .اهللا

مجرى نعت النكرة عليهاباب هذا   

فوجه هذا اخلفض، ألنك جعلته وصفاً ملا قبله؛ كما أجريت نعت . مررت برجل ظريف: وذلك قولك
  .املعرفة عليها

  .حلال إن شاء اهللاوإن نصبت على احلال جاز، وهذا يفسر يف باب ا

ومررت . مررت برجل ذي مال، فقولك ذي مال نكرة؛ ألن ذا مضافة إىل مال، ومال نكرة: وتقول
مررت : هال كان كقولك. كيف يكون املثل نكرة وهو مضاف إىل معرفة: فإن قال قائل. برجل مثلك

جيوز أن يكون مثلك . أن األخوة خمطورة، وقولك مثلك مبهم مطلق: بعبد اهللا أخيك؟ فاجلواب يف ذلك
كأنه . يف أنكما رجالن، أو يف أنكما أمسران، وكذلك كل ما تشاتما به، فالتقدير يف ذلك التنوين

  .مررت برجل شبيه بك، وبرجل مثل لك: يقول

املعروف بشبهك مل يكن إال معرفة، فتقول : فإن أردت مبثلك اإلجراء على أمر متقدم حىت يصري معناه
  .مررت بزيد أخيك، ومررت بزيد املعروف بشبهك: زيد مثلك؛ كما تقولمررت ب: على هذا

فأما مررت برجل غريك فال يكون . ومثل ذلك يف الوجهني مررت برجل شبهك، ومررت برجل حنوك
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  .إال نكرة؛ ألنه مبهم يف الناس أمجعني، فإمنا يصح هذا ويفسد مبعناه

مررت بزيد : ك، فمعناه ما مضى، كقولكفأما شبيهك فال يكون إال معرفة ألنه مأخوذ من شا
  .مررت برجل جليس لك: مررت برجل شبيه بك؛ كما تقول: فإن أردت النكرة قلت. جليسك

  .يكفي: فأما حسبك، وهدك، وشرعك، وكفيك فكلها نكرات، ألن معناها

    

وتقول مررت برجل هدك من رجل جتعله فعالً، ومررت بامرأة هدتك من امرأة، : وقد جيوز أن تقول
  .مررت برجل كفاك من رجل، ومررت بامرأة كفتك من امرأة: على هذا

واعلم أن كل مضاف تريد به معىن التنوين، وحتذف التنوين للمعاقبة منه فهو باق على نكرته؛ ألن املعىن 
مررت برجل حسن الوجه؛ ألن معناه حسن وجهه، وكذلك مررت برجل : معىن التنوين؛ فلذلك تقول

  .ضارب زيداً: ا أردت به ما أنت فيه، أو ما مل يقع؛ ألن معناهضارب زيد إذ

هو مثل لك، وحنو لك، : وكذلك هذه املضافات اليت ال ختص، حنو مثلك وشبهك، وغريك؛ ألنك تريد
  .وحنو منك

مررت برجل ليس بك، فهذا شائع يف كل من عدا : مررت برجل غريك فإمنا هو: فأما غريك إذا قلت
  .املخاطب

فمن ذلك . خل على كل نكرة؛ ألا ال ختص شيئاً، فإمنا معناه أن الشيء يقع ولكنه قليلف رب تد
  : قوله

 قد متعتها بطالق بيضاء  يا رب مثلك في النساء غريرة

  : وقوله

 مباعدة منكم وحرمانا القى  يا رب غابطنا لو كان يطلبكم

رب عبد اهللا، وال رب : معىن؛ كما ال تقولغابط لنا؛ ألنه لو عىن واحداً بعينه مل يكن للكالم : يريد
  .غالم أخيك

وقد بينت لك جواز احلال، ونستقصيه يف . مررت برجلني صاحلني، فتجري النعت على املنعوت: وتقول
  .بابه إن شاء اهللا

  .مسلم وكافر، ومسلم وكافر، كالمها جيد بالغ: مررت برجلني: وتقول

  .رجل مسلم ورجل كافر: ، وإن شئت قلترجل مسلم، ورجل كافر: وكذلك مررت برجلني

  .أما اخلفض فعلى النعت، ورددت االسم توكيداً
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واآلية تقرأ على وجهني، وهو قول اهللا . أحدمها مسلم، واآلخر كافر: وأما الرفع فعلى التبعيض، وتقديره
  . واخلفضبالرفع" قد كان لكم آية يف فئتني التقتا فئة تقاتل يف سبيل اهللا وأخرى كافرة: "عز وجل

  : وكذلك قول الشاعر

 رمى فيها الزمان فشلت ورجل  رجل صحيحة: فكنت كذي رجلين

  : وقال آخر. ينشد رفعاً وخفضاً

 رماها صائب الحدثان ورجل  رجل صحيحة: وكنت كذي رجلين

  : وقال آخر

  مسلوب وبالى: على ربعين  وما بكا رجل حزين بكيت

  .ىت، ال يكون إال اخلفض، إال على ما جيوز من احلالمررت بثالثة رجال قيام يا ف: وتقول

فإمنا . صريع، وجريح يا فىت مل جيز إال الرفع؛ ألنك مل تأت على علتهم: مررت بثالثة رجال: فإن قلت
  .منهم كذا، ومنهم كذا، ال يكون إال كذلك: االتقدير

دم، والرفع جيد بالغ؛ ألنك قائم، وقاعد، ونائم لكان جيداً؛ ألنك أحطت بع: مررت بثالثة: ولو قلت
  .إذا أتيت على العدة صلح التبعيض والنعت، وإن مل تأت عليها مل يكن إال التبعيض

فرقت االسم ومجعت النعت؛ كما فرقت هناك النعت، واالسم . مررت برجل وامرأة، ومحار قيام: وتقول
  .س فيه إال اخلفض، إال جواز احلالجمموع، ولو أردت ها هنا التبعيض مل جيز؛ ألن قياما لفظة واحدة فلي

أحدمها : ألن غريا يتكلم ا على وجهني. ف غري ها هنا توكيد. مررت برجل مثلك غريك: وتقول
  .للفائدة، واآلخر للتوكيد

مررت : مررت برجل غري زيد فقد أفادك أن الرجل الذي مررت به سوى زيد، وكذلك: فإذا قلت
  .لئال يتوهم السامع أنه بعينه. خرمررت برجل آ: كأنه قال: برجل غريك

وهذه . مررت برجل مثلك فقد أعلمه أنه غريه، فإن أتبعه غريا فإمنا هو توكيد وتشديد للكالم: فإذا قال
عندي عشرون مثلك، ومائة : تقول. النكرات كلها تقع حاالت وتبييناً، وجتري يف مجيع جماري النكرة

  .مثلك، وعشرون غريك

وإمنا امتنع من أنك ال تقيم الصفة مقام املوصوف حىت تتمكن يف باا، .  فال جيوزفأما عشرون أميا رجل
  .مررت بظريف، ومررت بعاقل؛ ألا أمساء جارية على الفعل: حنو

فعلى . مرت برجل أي رجل: فإمنا معناه. وما زائدة. كامل فليس مبأخوذ من فعل: وأميا رجل إمنا معناه
  . ومتتنع، واملرفوع واملنصوب كاملخفوضهذا تقع الصفات موقع املوصوف
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مررت بعبد اهللا العاقل، وبأخويك الكرميني، : تقول. واملعرفة جيري نعتها كمجرى نعت النكرة
وإن شئت خفضت على . أحدمها الكرمي، وأحدمها اللئيم: الكرمي واللئيم، على أنك تريد: وبأخويك

  .النعت

وكان إخوتك قائماً، .  ومنهم كذا إذا مل ترد اجلنسكرمي ولئيم، أي منهم كذا: وكذلك كان إخوتك
  .وقاعداً، ونائماً، وترفع إن شئت

    

كان زيد القائم، : تقول. وكذلك باأللف والالم إال أن ما كان من هذا باأللف والالم فهو شيء معروف
  .قبل قائماًكان زيد قائماً مل تقصد إىل واحد رأيته : وإن قلت. أي كان زيد ذلك الذي رأيته قائماً

فضرب من ذلك أن تبدل االسم من االسم إذا كانا : واعلم أن البدل يف الكالم يكون على أربعة أضرب
لشيء واحد، معرفتني كانا، أو معرفة ونكرة، أو مضمراً ومظهراً أو مضمرين أو مظهرين، وذلك حنو 

وضعه يف العامل، فصار مثل حنيت األخ، وجعلته يف م. أبدلت زيداً من األخ. مررت بأخيك زيد: قولك
ولكن قيل بدل؛ ألن الذي عمل يف الذي قبله قد صار . وإمنا هو يف احلقيقة تبيني. مررت بزيد: قولك

  .يعمل فيه بأن فرغ له

مررت بزيد أخيك جاز يف األخ أن يكون : فإن قلت. ومل جيز أن يكون نعتاً؛ ألن زيداً ليس مما ينعت به
فهذا شأن . لنعت أحسن؛ ألنه مما ينعت به، والبدل جيد بالغ؛ ألنه هو األولبدالً، وأن يكون نعتاً، وا

  .املعرفتني

قال . مررت برجل زيد ومررت بذي مال أخيك: فإن أبدلت معرفة من نكرة قلت. فأما املعرفة والنكرة
  .فهذا بدل املعرفة من النكرة". وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم صراط اهللا: "اهللا عز وجل

  ".اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم: "ملعرفتني قولهويف ا

قال اهللا عز . مررت بزيد صاحب مال، ومررت بالرجل رجل صاحل: ويف بدل النكرة من املعرفة قوله
  ".كال لئن مل ينته لنسفعاً بالناصية ناصية: "وجل

يداً إياه، وأخوك رأيته زيداً، رأيت ز: وتقول. زيد مررت به أخيك: فأما املضمر واملظهر فكقولك
  .فهذا ضرب من البدل. رأيتك إياه: واملضمران

ضربت : وذلك قوهلم. والضرب اآلخر أن تبدل بعض الشيء منه؛ لتعلم ما قصدت له، وتبينه للسامع
  .ضربت رأس زيد: أردت أن تبني موضع الضرب منه، فصار كقولك. زيداً رأسه

وهللا على الناس حج البيت من : "قال اهللا عز وجل. ن جاءك منهمبينت م. جاءين قومك أكثرهم: ومنه
  .من يف موضع خفض؛ ألنه على من استطاع إليه سبيالً" استطاع إليه سبيالً
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قال املأل الذين استكربوا من قومه للذين استضعفوا ملن آمن : "ومن ذلك إال أنه أعيد معه حرف اخلفض
  .فهذان ضربان. رنا قبلكان أيضاً جيداً كاآلية اليت ذك". منهم

والضرب الثالث أن يكون املعىن حميطاً بغري األول الذي سبق له الذكر اللتباسه مبا بعده، فتبدل منه الثاين 
. مايل بأمرهم علم: وإمنا أراد . مايل م علم أمرهم، فأمرهم غريهم: وذلك قولك. املقصود يف احلقيقة

أسألك عن عبد اهللا متصرفه يف جتارته؛ ألن املسألة عن : ل ذلكومث. مايل م علم وهو يريد أمرهم: فقال
ألن املسألة عن القتال، ومل يسألوا أي " يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه: "قال اهللا عز وجل. ذلك

ألم أصحاب النار اليت أوقدوها يف " قتل أصحاب األخدود النار ذات الوقود: "الشهر احلرام؟ وقال
  : األعشىقال . األخدود

 لبانات ويسأم سائم تقضي  لقد كان في حول ثواء ثويته

  .ألنه أراد ثواءه حوالً

  .فهذه ثالثة أوجه تكون يف القرآن ويف الشعر ويف كل كالم مستقيم

. ووجه رابع ال يكون مثله يف قرآن، وال شعر، وال كالم مستقيم وإمنا يأيت يف لفظ الناسي أو الغالط

مررت حبمار : أراد أن يقول. اً داره، وكلمت زيداً عمراً، ومررت برجل محاررأيت زيد: وذلك قولك
فهذه أربعة أوجه يف . فنسي مث ذكر، فنحى الرجل، وأوصل املرور إىل ما قصد إليه، أو غلط، مث استدرك

  .البدل

 بل من مررت برجل بل محار، ولقيت زيداً بل عمراً كان كذلك إال أن بل، وال: ولو قال يف هذا املوضع
  .حروف اإلشراك، وقد ذكرنا أحواهلا فيما تقدم

فإن وقع بعدها شيء نكرة، والعامل فعل أو شيء يف معناه انتصبت . واعلم أن املعارف توصف باملعارف
  .النكرة على احلال، وحنن واصفو ذلك يف الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء اهللا

  هذا باب الحاالت والتبيين وتفسير معناهما

: واملفعول على ضروب. علم أنه ال ينتصب شيء إال على أنه مفعول، أو مشبه باملفعول يف لفظ أو معىنا

. فمن ذلك املصدر، وهو اسم الفعل، وهو مفعول صحيح؛ ألن اإلنسان يفعل، واسم فعله ذلك املصدر

للت على ضربت وقمت لد: ولو قلت. فأنت فعلت الضرب والقيام. ضربت ضرباً، وقمت قياماً: تقول
  .أنك فعلت الضرب والقيام، وكذلك كل فعل تعدى أو مل يتعد

    

ضربت زيداً، أو كلمت عمراً فأنت مل تفعل زيداً وال عمراً، إمنا فعلت الضرب والكالم، : فإذا قلت
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فزيد وعمرو مفعول ما؛ ألنك فعلت فعالً أوقعته . فأوقعت الضرب بزيد، وأوصلت الكالم إىل عمرو
  .ته إليهماما، وأوصل

. سرت يوم اجلمعة، وجلست مكان زيد فإمنا فعلت السري واجللوس يف هذا الزمان وهذا املكان: فإن قلت

ومل تعمل يف الزمان . والفصل بينهما وبني زيد أنك أوصلت إىل زيد شيئاً. فالزمان واملكان مفعول فيهما
  .شيئاً، إمنا عملت عمالً احتوى عليه الزمان واملكان

هدمت الدار، : ولكن لو قلت. فأنت مل تصنع بالدار واليوم شيئاً. ربت زيداً يوم اجلمعة يف الدارض: تقول
  .وبنيت الدار لكانت مفعولة مبرتلة زيد؛ ألنك فعلت فعالً أوصلته إليها

فالطويل نعت، وكذلك مررت بأخيك . جاءين زيد الطويل: تقول. وكذلك احلال هي مفعول فيها
  . بأخيك املوصوف بالكرم املعروف بهإمنا معناه. الكرمي

جاءين زيد املاشي لكان معناه املعروف باملشي، : جاءين زيد ماشياً مل يكن نعتاً؛ ألنك لو قلت: فإذا قلت
وكان جارياً على زيد؛ ألنه حتلية له وتبيني أنه زيد املعروف ذه السمة؛ ليفصل ممن امسه مثل امسه ذا 

  .الوصف

د ماشياً مل ترد أنه يعرف بأنه ماش، ولكن خربت بأن جميئه وقع يف هذه احلال، ومل جاءين زي: فإذا قلت
  .يدلل كالمك على ما هو فيه قبل هذه احلالة أو بعدها

إمنا خربت أن جميئه وقع يف حال مشى، وكذلك مررت بزيد ضاحكاً، وصادفت . فاحلال مفعول فيها
  .أخاك راكباً

فإذا . وسنبني مجيع ذلك إن شاء اهللا. أو شيء يكون بدالً منه، داالً عليهفاحلال ال يعمل فيها إال الفعل، 
جاء زيد راكباً، وراكباً : كان العامل يف احلال فعلً صلح تقدميها وتأخريها؛ لتصرف العامل فيها، فقلت

وكذلك قائماً ". خشعاً أبصارهم خيرجون من األجداث: "قال اهللا عز وجل. جاء زيد، وجاء راكباً زيد
  .لقيت زيداً، وقائماً أعطيت زيداً درمهاً، وذاهباً إليك رأيت زيداً

زيد يف الدار قائماً، ويف الدار قائماً زيد، : وإن كان العامل غري فعل مل تكن احلال إال بعده، وذلك قولك
 وال زيد وال يصلح قائماً يف الدار زيد،. إذا كان قائماً بعد قولك يف الدار انتصب. ويف الدار زيد قائماً

ملا أخرت العامل، ومل يكن فعالً مل يتصرف الفعل، فينصب ما . قائماً يف الدار، وال قائماً زيد يف الدار
قائماً : زيد يف الدار، ويف الدار زيد، فاستغىن زيد خبربه قلت: وهذا إذا جعلت يف الدار خرباً فقلت. قبله

  .وحنوه، لتدل على أية حال استقر

زيد قائم، :  اخلرب رفعته، وكان قولك يف الدار فضلةً مستغىن عنها؛ ألنك إمنا قلتفإن جعلت قائماً هو
وكل ما كان يف االبتداء من هذا . فاستغىن زيد خبربه، مث خربت أين حمل قيامه؟، فقلت يف الدار، وحنوه
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  .فكذلك جمراه يف باب إن وأخواا، وظننت وأخواا، وكان وأخواا

ظننت : ك فعالً، أو دخله معىن تصلح عليه احلال، وتنصبه عليه إذا أردت ذلك، حنوإال أنه ما كان من ذل
ولو . زيداً قائماً أخاك، ألنك إمنا ظننته يف حال قيامه وكأن زيداً قائماً أخوك، أنه أشبهه يف حال قيامه

 حيدث معىن مع إن إن زيداً قائماً يف الدار مل جيز؛ ألنك ال تنصبه بقولك يف الدار، وهو قبله، ومل: قلت
إن أصحاب اجلنة : "قال اهللا عز وجل. جيب به نصب احلال ألن هذه العوامل كلها داخلة على االبتداء

، فجعل قوله فاكهون اخلرب، ويف شغل تبيني كقولك يف "فاكهون"، فجعل قوله "اليوم يف شغل فاكهون
على ما " تقني يف جنات ونعيم فاكهنيإن امل: "وقال" إن املتقني يف جنات وعيون آخذين: "الدار، وقال

  .وصفنا

زيد بك مأخوذ، وزيد عليك نازل، وزيد فيك راغب، وزيد بك كفيل، وزيد إليك مائل، وزيد : وتقول
زيد : لو قلت. عنك حمدث، وال يكون يف مجيع ذلك إال الرفع؛ ألنه ال يكون شيء مما ذكرنا ظرفاً لزيد

فاعترب ما . ألن بك إمنا هي ظرف ملأخوذ، وعليك ظرف لنازلفيك، أو زيد عنك أو زيد بك مل يصلح؛ 
  .ورد عليك من هذا وشبهه مبا ذكرت لك

زيد يف : وتقول. زيد علينا وأنت تريد اإلمارة كان مستقيماً: زيد علينا أمري وأمرياً ألنك لو قلت: وتقول
جعلته حاالً لزيد مل يستقم؛ ألن فإن . الدار أبوه قائماً، على أن جتعل قائماً حاالً ألبيه وإن شئت رفعت

زيداً ليس له يف الظرف ضمري، وال يستقيم زيد قائماً يف الدار أبوه بوجه من الوجوه ألن احلال قبل 
  .العامل، وليس بفعل

    

فإن جعلتها لزيد مل يستقم؛ ألن العامل يف زيد الباء، . مررت راكباً بزيد إذا جعلت احلال لك: وتقول
  .ت قائماً زيداً كان جيداً أليكما جعلت احلال، وكذلك رأيت راكبةً هنداًضرب: ولكن لو قلت

هذا ابن عمي دنيا، وهذه الدراهم وزن سبعة، وهذا الثوب نسج اليمن، وهذا الدرهم ضرب : فإن قلت
نسج اليمن، وضرب : لو كان كذلك المتنع قولك. األمري نصبت ذلك كله، وليس نصبه على احلال

وكذلك إن . ضرب ضرباً، ونسج نسجاً: ولكنها مصادر على قولك. رفة ال تكون حاالًاألمري؛ ألن املع
  .هذا درهم وزن سبعة، وهذا ثوب نسج اليمن، وهذا درهم ضرب األمري: كان الذي قبله نكرة قلت

هذا درهم وزن سبعة، وهذا درهم ضرب األمري، فنعته باملصدر؛ ألن املصدر : وإن شئت رفعت فقلت
  .هذا درهم مضروب لألمري؛ وهذا ثوب منسوج باليمن: ك قلتمفعول، فكأن

كأنك . هذا درهم ضرب األمري مل جيز أن يكون نعتاً، ألن النكرة ال تنعت باملعرفة ولكن بينت: فإن قلت
  .ضرب األمري على االبتداء واخلرب: ما هو؟ فقلت: هذا ثوب، وهذا درهم قيل: ملا قلت. جعلته جواباً
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يف أربعة "وقرئت اآلية على وجهني " بشر من ذلكم النار: "وقال. ررت برجل زيدم: وعلى هذا تقول
على معىن مستويات، " أربعة أيام سواء"وقرأ بعضهم . استواًء: على املصدر فكأنه قال" أيام سواًء للسائلني

. وضع االسمفاملعىن واهللا أعلم غائراً، فوضع املصدر م" قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً: "وقال جل وعز

  : وقالت اخلنساء

 هي إقبال وإدبار فإنما  ترتع ما عقلت حتى إذا ادكرت

  : وقال لقيط بن زرارة. فاملصدر يف كل هذا يف موضع االسم

  والمشرب البارد، والظل الدوم  شتان هذا، والعناق والنوم

  .الدائم: يريد

بةً، وهو شريف جداً فإا مصادر مؤكدة ملا هو عريب حمضاً، وهو صميم قلباً، وهو عريب حس: فأما قوهلم
هو عريب حمض، وعريب قلب؛ ألن هذه أمساء وإن كانت تكون على هذا اللفظ مصادر، : واألجود. قبلها

وأما هو . ألن املصدر ينعت به، واالسم ال يكون إال نعتاً من هذا الضرب، إال أن جتعله حاالً للنكرة
  .نه ليس مبصدرأعرايب قح فال يكون إال رفعاً؛ أل

عطاًء : "قال اهللا عز وجل. أعطاين فأحسبين، أي كفاين: يقال. اكتفاًء: هو عريب حسبةً فمعناه: فإذا قلت
  .، أي كافياً"حساباً

تبيين الحال في العواملباب هذا   

  التي في معنى األفعال، وليست بأفعال، وما يمتنع من أن تجري معه الحال 

  . احلال، ملا يف الكالم من معىن الفعل ألن معىن لك معىن متلكههذا لك كافياً، فتنصب: تقول

هذا كاف لك، فتجعل كافياً خرب االبتداء، : هذا لك كاف يا فىت، تريد: فإن أردت أن تلغى لك قلت
  .وجتعل لك ظرفاً للكفاية

ة على ما وخالص" قل هي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا خالصة يوم القيامة: "واآلية تقرأ على وجهني
وقال اهللا عز . انتبه له قائماً: هذا عبد اهللا قائماً، فتنصب قائماً ألن قولك ها للتنبيه فاملعىن: وتقول. ذكرنا
منها : هذا زيد قائم صلح من أربعة أوجه: فإن قلت" وهذا بعلي شيخاً"و " هذه ناقة اهللا لكم آية"وجل 

كأنك . خربه، فجعلت قولك قائم خرب ابتداء حمذوفهذا زيد استغىن الكالم باالبتداء و: أنك ملا قلت
  .فهذا وجه. هو قائم، أو هذا قائم: قلت

وجيوز أن جتعل زيداً، وقائماً . زيد قائم: وجيوز أن جتعل زيداً بدالً من هذا، أو تبييناً له، فيصري املعىن
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 قد مجع الطعمني، وال خترب أنه. هذا حلو حامض: كليهما اخلرب، فتخرب بأنه قد مجع ذا وذا، كما تقول
  .فهذه أربعة أوجه يف الرفع. تريد أن تنقض احلالوة باحلموضة

  .إذا جعلت يف الدار اخلرب فمعناه استقر. زيد يف الدار قائماً: تقول

فال معىن لنصب قائم إذا أردت بأبيك النسب، ألنه ليس ها هنا فعل، وال معىن . زيد أبوك قائم: فإن قلت
  . أبوك يف حال دون حالفعل، فلست خترب أنه

زيد أبوك قائماً، أي يتبناك يف هذه احلال، وال تبال بأيهما كان : فإن أردت معىن التبين جاز النصب فقلت
  .القيام

وكذلك أخوك إذا أردت . جتعل األب نعتاً لزيد، أو بدالً منه. زيد أبوك قائم: واملسألة األوىل تقول فيها
  .اقة دخل معىن الفعل، وصلح النصبوإن أردت الصد. النسب كان كاألب

  .فعلى هذا وما أشبهه تصلح احلال، ومتتنع. وإن جعلت األخ نعتاً، أو بدالً كان الرفع يف قائم ال غري

ما كانت الحال فيه مؤكدة لما قبلهاباب هذا   

    

  .وذلك ما مل يكن مأخوذاً من الفعل

وذاك ألن هذه احلاالت إمنا تؤكد ما .  أمراً واضحاًزيد أبوك حقاً، وهو زيد معروفاً، وأنا عبد اهللا: تقول
هو زيد، وأنا عبد اهللا فإمنا خترب خبربين، فإذا قلت معروفاً، أو بيناً فإمنا املعىن أين قد : قبلها؛ ألنك إذا قلت

  .بينت لك هذا وأوضحته، وفيه اإلخبار ألنه عليه يدل

  . ال يؤكدينأنا عبد اهللا منطلقاً مل جيز؛ ألن املنطلق: ولو قلت

أنا عبد اهللا منطلقاً لكان املعىن فاسداً؛ ألن هذا االسم ال يكون يل يف حال : أال ترى أنك لو قلت
آكالً كما : أنا عبد اهللا مصغراً نفسك لربك، مث تقول: االنطالق ويفارقين يف غريه، ولكن جيوز أن تقول

  .درت بهيأكل العبيد، وشارباً كما يشرب العبيد؛ ألن هذا يؤكد ما ص

أنا عبد اهللا شجاعاً بطالً، وهو زيد كرمياً حليماً، أي فاعرفه مبا : وكذلك لو قلت مفتخراً، أو موعداً
  .كنت تعرفه به كان جيداً

  .وهذا باب إمنا يصلحه ويفسده معناه، فكل ما صلح به املعىن فهو جيد، وكل ما فسد به املعىن فمردود

موافقته الحالما يكون من المصادر حاالً لباب هذا   
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جاء زيد ميشي مشياً، وكذلك جاء زيد : ماشياً، ألن تقديره: إمنا معناه. جاء زيد مشياً: وذلك قولك
. عدواً، وركضاً، وقتلته صرباً ملا دخله من املعىن؛ كما أن احلال قد تكون يف معىن املصدر، فتحمل عليه

  .إمنا املعىن قم قياماً. قم قائماً: وذلك قولك

وجب ذلك : هنأك هناًء، ومرأك مراًء، ولكنه ملا كان حاالً كان تقديره: نيئاً مريئاً وإمنا معناهه: وتقول
  .لك هنيئاً، وثبت لك هنيئاً

  : ومثله قول الفرزدق

 رتاج قائماً، ومقام لبين  ترني عاهدت ربي وإنني ألم

 خارجاً من في زور كالم وال  على حلفة ال أشتم الدهر مسلماً

فهذا وجه صحيح يصح عليه . ال أشتم شتماً، وال أخرج خروجاً؛ ألنه على ذلك أقسم: قديروإمنا الت
  .معىن هذا الشعر

عاهدت ريب : وأما عيسى بن عمر فإنه كان جيعل خارجاً حاالً، وال يذكر ما عاهد عليه، ولكنه يقول
  .وأنا غري خارج من يف زور كالم

اشتراك المعرفة والنكرةباب هذا   

هذا :  رجل وعبد اهللا منطلق، إذا جعلت املنطلق صفة لرجل فإن جعلته صفة لعبد اهللا قلتهذا: تقول
  .هذا رجل، وهذا عبد اهللا منطلقاً: كأنك قلت. رجل وعبد اهللا منطلقاً

: هذا رجل وعبد اهللا منطلقني، ال يكون إال ذلك؛ ألنك لو قلت: فإن جعلت الشيء هلما مجيعاً قلت

هذا رجل منطلقاً، : هذا عبد اهللا منطلق، وجيوز أن تقول: ال تقول على معىن احلالمنطلقاً مل جيز؛ ألنك 
  .فاحلال جيوز هلما، والنعت ال يصلح من أجل عبد اهللا

  .هذان رجالن وعبد اهللا منطلقان، وهذان رجالن وعبد اهللا منطلقاً: وتقول

  .هذا رجالن وعبد اهللا منطلقني على ما ذكرت لك: فإن مجعتهم قلت

عندي عبد اهللا، ومررت برجل قائمني، فتنصب، وليس النصب ها هنا على احلال الختالف : قولوت
  .املعنيني، وكذلك لو كانا معرفتني، أو نكرتني

فارسان جاز على قولك مها : ولو قلت. إمنا تنصب على أعين. هذا عبد اهللا، وجاءين زيد فارسني: تقول
  .الختالف العاملني

رفعهما : ء عبد اهللا، وذهب زيد العاقالن على النعت؛ ألما ارتفعا بالفعل، فيقولجا: وكان سيبويه جييز
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  .وكذلك هذا زيد، وذاك عبد اهللا العاقالن؛ ألما خرب ابتداء. من جهة واحدة

جاء زيد، وذهب : فإذا قلت. وليس القول عندي كما قال؛ ألن النعت إمنا يرتفع مبا يرتفع به املنعوت
 جيز أن يرتفع بفعلني فإن رفعتهما جباء وحدها فهو حمال؛ ألن عبد اهللا إمنا يرتفع بذهب، عمرو العاقالن مل

  .وكذلك لو رفعتهما بذهب مل يكن لزيد فيها نصيب

  .هذا زيد فإمنا يرتفع ومعناه اإلشارة إىل ما قرب منك وذاك ملا بعد، فقد اختلفا يف املعىن: وإذا قلت

تريد أن تنعت الغالم، وزيداً مل جيز؛ ألن زيداً من متام اسم . لعاقلنيمررت بغالم زيد ا: وكذلك لو قلت
  .الغالم وهذا قول اخلليل، وال جيوز غريه

وكل ما كان يف النعت فكذلك جمراه يف احلال، فالنصب فيما كان كذلك على أعين، والرفع على مها، أو 
  : فأما قوله. هم، واملعرفة والنكرة يف ذلك سواء

  خويربين ينقفان الهاما  أو رزامابها أكتل  إن

فلو أراد احلال لقال خويربا ولكنه على أعين، ولو رفعه على مها لكان . فإنه إمنا ذكر واحداً لقوله أو
  .جيداً

    

وتقول هذا رجل مع عبد اهللا قائمني على احلال؛ ألنك إذا قلت مع فقد أشركتهما يف شيء واحد؛ كما 
هذا رجل مع رجل قائمني على احلال؛ ألن الوصف ال يصلح، : تقولو. هذا عبد اهللا وزيد: تقول

وهذا مما إذا وقفت على معناه جرت لك ألفاظه . الختالف إعراما، فصار احلال ال جيوز ها هنا غريه
  .على حقيقتها إن شاء اهللا

دخول الحال فيما عملت فيه كان وأخواتهاباب هذا   

العوامل باب وما أشبهها من   

فكل ما صلح يف االبتداء . باب كان، وباب علمت وظننت داخلة كلها على االبتداء وخربهاعلم أن 
  .صلح يف هذه األبواب، وما امتنع هناك امتنع هنا

فإن شئت نصبت، وإن شئت جعلت يف الدار اخلرب، ونصبت قائماً على . كان زيد يف الدار قائماً: تقول
  .احلال

وكذلك ظننت . إن زيداً يف الدار قائم: لى احلال، وعلى القول اآلخرإن زيداً يف الدار قائماً ع: وتقول
إن زيداً يف الدار قائم فيها، وكان زيد يف الدار : وإن كررت الظرف فكذلك تقول. زيداً يف الدار قائماً
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  .قائماً فيها

فكان عاقبتهما : "قال اهللا جل وعز. جيري جمراه قبل التثنية. إن زيداً يف الدار قائماً فيها: وإن شئت قلت
فكان ذلك مبرتلة هذا يف " وأما الذين سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها"وقال " أما يف النار خالدين فيها

  .االبتداء

المعرفة الداخلة على األجناسباب هذا   

اعلم أن األشياء اليت ال نستصحب فتحتاج إىل الفصل بني بعضها وبعض، تلحقها ألقاب متيز جنسها من 
هذه أم حبني، وهذا سام أبرص، وأبو بريص، وهذا أبو جخادب لضرب من : وذلك قولك. ريهاجنس غ
  .اجلنادب

  .هذا أبو احلارث لألسد، وهذا أسامة، وهذا ثعالة للثعلب: وكذلك

وهذه بنات أوبر لضرب من الكمأة، وهذا ابن قترة لضرب من احليات، وهذه أم عامر، وحضاجر، 
فهذه األشياء معارف، وهذه . ا محار قبان، وهذا ابن عرس، وابن آوىوجيأل وحنو ذلك للضبع، وهذ

األمساء موضوعة عليها كزيد وعمرو، وليس معناها معىن زيد وعمرو؛ ألنك إذا قلت زيد فقد فصلت 
هذا سام أبرص، وابن عرس فلست تفصل به واحداً من هذا : فإذا قلت. ذا االسم الرجل ممن هو مثله

نه ليس مما يتخذ فتقصد إىل تعريف بعضه من بعض؛ كما تفعل باخليل والشاء النوع من صاحبه؛ أل
  .هذا الضرب من السباع، وهذا الضرب من األجناس اليت رأيتها ومسعت ا: والكالب، ولكنما معناه

وزعم سيبويه أن قولك أسد، مث تقول األسد مبرتلة رجل، والرجل وأسامة، وأبو احلارث مبرتلة زيد، وأيب 
وأن ابن عرس مبرتلة رجل كان امسه كنيته ال أمساء له غريها، وكذلك تقدير هذا، ومعناه ما . وعمر

يدلك على أنه معرفة أن آوى غري مصروف، وأنك ال تدخل يف عرس ألفاً والماً، وال . ذكرت لك
  .تصرف قترة، وأسامة، وقبان، ولو كن نكرات ال نصرفن

فإن أردت .  مما يتخذ الناس، فهو نكرة إذا مل تعرف ما تضيف إليهفأما ابن لبون، وابن خماض فنكرة؛ ألنه
  : تعريفه عرفت ما تضيفه إليه؛ كما قال

  لم يستطع صولة البزل القناعيس  اللبون إذا ما لز في قرن وابن

  : وقال

  كفضل ابن المخاض على الفصيل  نهشالً فضلت فقيماً وجدنا

  : كما قال: هذا ابن املاء يا فىت: ت املاء فقلتإن أردت أن تعرفه عرف. وكذلك ابن ماء
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  عيون بنات الماء أفزعها الرعد  قزاً كأن عيونها مفدمةً

  : وقال آخر

  على قمة الرأس ابن ماء محلق  اعتسافاً والثريا كأنها وردت

  .وحنومهافأخبار هذا كأخبار رجل وحنوه، وأخبار األوائل كأخبار زيد وعمرو . فنعته بالنكرة ألنه نكرة

وجيوز أن . هذا ابن عرس مقبالً، وهذا سام أبرص مقبالً، وجيوز فيه الرفع من حيث جاز يف زيد: تقول
جاءين زيد : هذا زيد مقبل، إذا أردت زيداً من الزيدين، حنو: هذا ابن عرس مقبل؛ كما تقول: تقول

  .وزيد آخر، وجاءين عثمان وعثمان آخر

هذا محار قبان آخر، وهذا :  عرساً نكرة، وكذلك نظراؤه تقولفإذا أردت أن تنكر ابن عرس جعلت
  .أسامة آخر

ما كان من األسماء نعتاً للمبهمةباب هذا   

فأربعة مثل الذي : هذا الرجل مقبل من مخسة أوجه: نقول. وذلك ما كان من األمساء فيه األلف والالم
  .ذكرنا يف زيد وحنوه

فيكون مبرتلة هذا : جتعل الرجل نعتاً. هذا الرجل زيد: بهم فنقولوالوجه اخلامس أن جتعل االسم نعتاً للم
    : زيد الطويل قائم، قال الشاعر: زيد؛ كما تقول

  لستة أعوام، وذا العام سابع  آيات لها فعرفتها توهمت

  .هذا زيد قائماً: هذا الرجل قائماً كقولك: تقول. وإن جعلت االسم خرباً فالنصب

  ء التي هي أعالم خاصةًهذا باب تثنية األسما

وإمنا . هذان زيدان، وهؤالء زيدون: اعلم أنك إذا ثنيت منها شيئاً أو مجعته صار نكرة، وذلك قولك
هذان زيدان أخرجته خمرج اثنني من مجاعة كلهم : صار نكرة وإن كان الواحد معرفة ألنك حيث قلت

  .هذان زيدان من الزيدين: كأنك قلت. زيد

فجعلتهما .  واحداً منهما زيدين، وال مسيتهم مجيعاً بزيدين، ولكنك ثنيت زيداً وزيداًأال ترى أنك مل تسم
  .مبرتلة رجلني

هذان الزيدان؛ ألنك جعلتهما من أمة كل واحد منهم زيد نكرة، فصار مبرتلة : فإن أردت تعريفهما قلت
ما من أمة كل واحد وكذلك قولك العمران، ومضت سنة العمرين، إمنا جعلته. قولك رجلني والرجلني
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  .منهم عمر، فعرفتهما باأللف والالم

. وليس هذا مبرتلة قولك أبانان للجبلني؛ ألنك مستهما مجيعاً ذا االسم؛ كما تسمي الواحد باالسم العلم

وال يكون . وألن كل واحد منهما ال يفارق صاحبه. وجاز هذا يف األماكن ألنك تومئ إليها إمياءًً واحداً
  .ناسي؛ ألن الواحد يفارق صاحبه، فتخرب عنه على حياله، ويزول ويتصرفمثل هذا األ

هؤالء عرفات مباركاً فيها؛ ألن عرفات اسم مواضع، وليست مما يزول، أو : تقول. ومثل أبانني عرفات
  .يفارق منه شيء شيئاً

ن فارقتاه رجع إىل أنه جنم فإ. فأما قوهلم النجم إذا أردت الثريا فإنه معرفة باأللف والالم جمعول ما علماً
  .من النجوم

الرجل أنك تأيت به على غري معهود، فتعلم أنك تعين : والدليل على أنه علم، وأنه على غري جماز قولك
  .رأيت النجم الذي تعلم يف أول وهلة على هذا الوجه لكان على معهود كالرجل: الثريا، ولو قلت لغريه

كل واحد . بر النجم الذي يليه فإمنا هو مبرتلة الغريني اللذين بالكوفةوكذلك الدبران ألنه مشتق من أنه يد
  .فإن فارقتاه رجع نكرةً. من هذين االمسني معرفة باأللف والالم

فلم ال يكون الدبران معرفة ذا االشتقاق الذي هو له، وليس يقال لغريه؛ ألنه ال يقال : فإن قال قائل
فالعدل للمتاع، والعديل ال يكون إال .  مشتق كالعدل والعديلهذا: لكل شيء دبر شيئاً دبران؟ قيل

  .للناس وكالمها نكرة

وكذلك الثريا إمنا هو تصغري ثروى، وهي فعلى . أصابه دبران الشوق، ودبران املرض ملا يأيت بعد: ويقال
  : رجل ثروان وامرأة ثروى، فأما قوله: يقال. من الكثرة، فهذا يتهيأ يف كل شيء

   والنجوم الطوالعلنا قمراها

وهذا . يريد الشمس والقمر، فإنه جعل ذلك نكرة، وعرفه باأللف والالم، كما جاز أن يسميها قمرين
  .على التمثيل، كشيء يسمى به الرجل جلماله وائه

  : وكذلك قول الشاعر

  وكنت المرء أجزى بالكرامه  الزهدمان جزاء سوء جزاني

. وإمنا مها زهدم وكردم. ما زهدم على ما وصفت لك يف زيدألنه جعلهما من أمة كل واحد منه

  .فجمعهما على اسم كما مجع الشمس والقمر على القمر

إال أنه رد ذلك إىل مثل حكم الزيدين إذا مجعهما على اسم . وكذلك العمران، إمنا مها أبو بكر وعمر
  .واحد
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م، وال تقصد إىل علم بعينه كان ذلك هذا واحد ممن له هذا االس: هذا زيد مقبل تريد: وأنت إذا قلت
. فأما املضاف من األمساء األعالم فإنه ال يكون يف التثنية واجلمع إال معرفة. على منهاج ما ذكرنا يف التثنية

هذا عبد اهللا، وهذان عبدا اهللا، وهؤالء عبدو اهللا، وعبيد اهللا، وعباد اهللا، وألدىن العدد أعبد اهللا؛ : تقول
  .فالذي يعرفه معه. أنه مضاف إىل معرفةألن هذا تعرفه ب

: هذا أبو زيد؛ ألنك تريد: تقول. وكذلك ما كان منه كنية. كذلك هذا غالم زيد، وهذان غالما زيد

  .ال يكون إال ذلك. هذان املعروفان ذا االسم، وصاحبا هذه الكنية، وهؤالء أبو زيد، وآباء زيد

فإن أردت أال خترب .  كل واحد منهما مضاف إىل هذه القرابةأي: وهذان ابنا خالة. هذان ابنا عم: ومثله
هذان أبوا الزيدين : عن الكنية نفسها، ولكن خترب أن كل واحد منهما أو منهم له ابن يقال له زيد قلت

  .هاتان دارا الرجلني، ومرتال أخويك: كقولك. خترب أم آباء هؤالء القوم. وهؤالء آباء الزيدين

    

وأنت يف .  واألول، أنك تومئ يف هذا املوضع إىل شخصني أو إىل شخوص تضيف إليهاوالفصل بني هذا
فعلى . األول إمنا تقصد إىل كنية يعرف ا واحد أو اثنان أو ثالثة، وال تومئ إىل شخص هذا االسم له

  .هذين املعنيني جمرى هذا

  هذا باب الظروف من األمكنة واألزمنة ومعرفة قسمها

   ما يمتنع منها من التصرف، ويقال من الصرف وتمكنها، وامتناع

. فما كان منها معه فعل أو شيء يف معىن الفعل فمجراه جمرى املفعول. اعلم أن الظروف متضمنة لألشياء

  .فإن أطلقت الفعل عليه نصبته، وإن جعلته له أو شغلته عنه رفعته، ونصبه إذا انتصب على أنه مفعول فيه

فهذه كلها مفعول . ة، وجلست خلف زيد، ودون عبد اهللا، وقدام أخيكسرت يوم اجلمع: وذلك قولك
  .فيها بأنك جلست يف هذا املوضع، وسرت يف هذا احلني

عبد اهللا تكلمت فيه، : يوم اجلمعة سرت فيه، ومكانكم قمت فيه؛ كما تقول: فإن شغلت الفعل قلت
  .وزيد شفعت فيه، وأخوك مررت به

  . سنذكره بعد هذا الباب إن شاء اهللامن رأى نصب هذا نصب الظروف مبا

. زيد منطلق: زيد مررت به ابتداء وخرب، ومررت به يف موضع قولك منطلق إذا قلت: وذلك أن قولك

  .يوم اجلمعة مبارك ومكانكم حسن: مكانكم قمت فيه، ويوم اجلمعة سرت فيه مبرتلة قولك: وكذلك

حسن مكانكم؛ ألا أمساء كزيد وعمرو، وإن مضى يوم اجلمعة، و: تقول. وإذا كان الفعل له فكذلك
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  .كانت مواضع لألشياء

متلك، وزيد يف : املال لك يوم اجلمعة؛ ألن معناه: فينتصب به فنحو قولك. فأما ما يكون يف معىن الفعل
  .الدار يومنا هذا؛ ألن معناه االستقرار، وزيد صديق عبد اهللا اليوم؛ ألن معناه أنه يؤاخيه يف هذا اليوم

: تقول. علم أن الظروف من املكان تقع لألمساء واألفعال فأما وقوعها لألمساء فألن فيها معىن االستقراروا

  .زيد خلفك، وزيد أمامك، وعبد اهللا عندكم؛ ألن فيه معىن استقر عبد اهللا عندك

  .فأما الظروف من الزمان فإا ال تتضمن اجلثث؛ ألن االستقرار فيها ال معىن له

زيد يوم : ولو قلت. زيد عندك يوم اجلمعة ألن معناه زيد استقر عندك يف هذا اليوم:  تقولأال ترى أنك
اجلمعة مل يستقم، ألن يوم اجلمعة ال خيلو منه زيد وال غريه فال فائدة فيه، ولكن القتال يوم اجلمعة، 

ون يف هذه واجتماعكم يوم اجلمعة، واجتماعكم يوم كذا، وموعدكم اليوم يا فىت؛ ألا أشياء تك
  .األوقات، وقد كان جيوز أن ختلو منها

زيد أخوك يوم اجلمعة، وأنت تريد االنسب مل جيز؛ ألنه ليس فيه معىن فعل، فال يكون له وجه : ولو قلت
يؤاخيك يف هذا : زيد أخوك يوم اجلمعة، تريد به الصداقة كان جيداً؛ ألنك قلت: فائدة، ولكن إن قلت

  . األشياءاليوم، فعلى هذا جتري هذه

يوم اجلمعة قمته، يف موضع قمت به، : واعلم أن هذه الظروف املتمكنة جيوز أن جتعلها أمساء فتقول
والفرسخ سرته، ومكانكم جلسته، وإمنا هذا اتساع، واألصل ما بدأنا به ألا مفعول فيها، وليست 

  .وإمنا هذا على حذف حرف اإلضافة. مفعوالً ا

. مررت زيداً، إال أنه فعل ال يصل إال حبرف إضافة: زيد لو حذفت الباء قلتمررت ب: أال ترى أن قولك

فلما حذف . إمنا هو واهللا أعلم من قومه" واختار موسى قومه سبعني رجالً: "وعلى هذا قول اهللا عز وجل
  : وقال الشاعر. حرف اإلضافة، وصل الفعل فعمل

  ح الزعازعوجوداً إذا هب الريا  الذي اختير الرجال سماحةً منا

  : من الرجال، وقال اآلخر: يريد

 فقد تركتك ذا مال وذا نشب  أمرتك الخير فافعل ما أمرت به

  : وقال. باخلري: يريد

  رب العباد إليه الوجه والعمل  اهللا ذنباً لست محصيه أستغفر

  : فمما جاء مثل ما وصفت لك يف الظروف قوله. فهذا على هذا. يريد من ذنب

  قليالً سوى الطعن النهال نوافله  ه سليماً وعامراًويوم شهدنا
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  .شهدنا فيه: يريد

فإن تأويله واهللا أعلم بل مكركم يف الليل والنهار، " بل مكر الليل والنهار: "فأما قول اهللا عز وجل
 فعل رأيت بناء دارك جيداً، فأضفت البناء إىل الدار، وإمنا البناء: فأضيف املصدر إىل املفعول؛ كما تقول

  .الباين

ما أحسن خياطة ثوبك، والفعل إمنا هو للفاعل، وجازت إضافته إىل املفعول، ألنه فيه حيل، : وكذلك
  : واملفعول فيه كاملفعول به، قال الشاعر

 وما ليل المطي بنائم ونمت  لقد لمتني يا أم غيالن في السرى

    : ومثله. بنائم املطي فيه: واملعىن

  فنام ليلى وتقضى همي

  : وجتلى وقال: ويروى

  والليل في جوف منحوت من الساج  أما النهار ففي قيد وسلسلة

فهذه الظروف من الزمان واملكان، ما كان يقع منها معرفة ونكرة، ويتصرف فهو كزيد وعمرو، جيوز أن 
  .جتعله فاعالً ومفعوالً مصححاً، وعلى السعة

. فيت يوم السبت ويوم األحد، وقاسيت يوماً طويالًشهدت يوم اجلمعة، ووا: فأما املصحح فنحو قولك

فإن . ضربت فيه زيداً، فأوصلت الفعل إليه: يوم اجلمعة ضربته زيداً، تريد: وأما على السعة فقولك
أقمت . سري بزيد يومان، وسري على فرسك ليلتان: أجريته إذا جعلته مفعوالً جمرى ما مل يسم فاعله قلت

  .دخل بزيد الدار: لذلك مقام الفاعل؛ كما تقو

سري بزيد يومني، ألنك : وما أجريته من هذه األمساء ظرفاً انتصب يف هذا املوضع بأنه مفعول فيه، فقلت
سري : أردت أن السري وقع يف يومني، وأقمت بزيد مقام الفاعل وإن كان معه حرف خفض؛ ألن قولك

  . إن شاء اهللاوهلذا موضع نذكره فيه سوى هذا. ضرب زيد: بزيد، مبرتلة قولك

سري بزيد فرسخان، وسري زيد خلفك، وسري بزيد : تقول. وما كان من هذا من أمساء املكان فذلك جمراه
  .أمامك، وسري بزيد املكان الذي تعلم

واعلم أن من هذه الظروف ظروفاً ال جيوز أن يكون العمل إال يف مجيعها، وإمنا ذلك على مقدار القصد 
  .إليها

ال يكون الصوم إال منتظماً لليوم؛ ألنه . صمت يوماً: مل يف بعضه دون بعض قولكفمما ال يكون الع
  .أمسكت عن الطعام والشراب يوماً: حكم الصوم، وإمنا معناه
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  .سرت فرسخاً، وميالً ألنك موقت، وإمنا تريد أن خترب مببلغ سريك: وكذلك

  .ك لست مبوقت، إمنا أنت مؤرخلقيت زيداً يوم اجلمعة فيكون اللقاء يف بعض اليوم؛ ألن: وتقول

وإمنا كما . شهراً جلرى جواباً ل كم؛ ألن معناه ثالثون يوماً: كم يوماً لقيت زيداً؟ فقلت: ولو قيل لك
  .سؤال عن عدد

مىت : وإمنا قال لك. مىت لقيت زيداً؟ فقلت شهراً مل جيز؛ ألن اللقاء ال يكون إال يف بعض شهر: وإن قيل
وأين يف املكان مبرتلة . ا جواب ذلك يوم اجلمعة، أو شهر رمضان، أو ما أشبه ذلكفإمن. لتوقت له فتعرفه

  .مىت يف الزمان، وكم داخلة على كل عدد؛ كما أن كيف مسألة عن كل حال

ذات مرة، وبعيدات بني، وسحر إذا أردت سحر يومك، وبكراً، : فأما الظروف اليت ال تتمكن فنحو
  .كل ما كان من معىن عشية، وضحوة، وكذلك أمسوكذلك عشية، وعتمة، وذا صباح، و

وهذه مجل يؤتى على . عند، وحيث وكل ما كان يف معنامها مما ال خيص موضعاً: ومن املكان حنو
  .تفصيلها إن شاء اهللا

ومثل اليوم، والليلة، . فمثل خلف، وأمام، وقدام جيوز أن تقع أمساء غري ظروف وذلك فيها قليل ملا أذكره
  .مليل، والنحو والناحيةوالفرسخ، وا

  .الثالثاء، واألربعاء فأكثر تصرفاً يف األمساء ملا أذكره لك إن شاء اهللا: وما كان امساً ليوم حنو

إىل املصدر؛ ألنه منه مشتق وعليه يدل، : اعلم أن كل فعل تعدى، أو مل يتعد فإنه متعد إىل ثالثة أشياء
قمت قياماً فإمنا ذكرت أنك قد فعلت القيام : ذا قلتقمت قياماً، وقعدت قعوداً؛ ألنك إ: وذلك قولك

  .فهو الزم للفعل

  .قمت مل تدل على مفعول؛ فلذلك مل يتعد: وإذا قلت

فالفعل ال . ضربت، فتدل على أن لفعلك من قد وقع به؛ فلذلك تعدى إىل مفعول: أال ترى أنك تقول
  .درهفكل فعل ال خيلو من مص. يتعدى إال مبا فيه من الداللة عليه

قمت دللت على أن فعلك فيما : فكل فعل يتعدى إىل الزمان، وذلك أنك إذا قلت. ويلي املصدر الزمان
  .مضى من الدهر

فالفعل إمنا هو مبين للدهر . أقوم، وسأقوم دللت على انك ستفعل فيما يستقبل من الدهر: وإذا قلت
سرت يوماً، :  يقع من الدهر؛ فلذلك تقولويفعل يكون ملا أنت فيه وملا مل. بأمثلته، ف فعل ملا مضى منه

  .وسأسري يوم اجلمعة ألنه ال ينفك منه

واملكان ال خيلو فعل منه، وهو أبعد الثالثة، ألن الفعل ليس مببين من لفظه، وال للمكان ماض ومستقبل 
 كما فعلت، أو أفعل علم أن للحدث مكاناً؛: ولكنك إذا قلت. فيكون الفعل ملا مضى منه وملا مل ميض
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  .علم أنه يف زمان

فإن كان املكان مما ال خيلو احلدث منه حصره حصر الزمان، وتعدى الفعل إليه وإن كان املكان خمصوصاً، 
  .مل يتعد إال كما يتعدى إىل زيد وعمرو

فأما املكان الذي ال ينفك احلدث منه فنحو جلست جملساً، وقمت مكاناً صاحلاً؛ ألنه ال يقوم إال يف 
  .ا نعته بعد أن أعمل فيه الفعل، وال جيلس إال يف جملسمكان، وإمن

    

وجلست خلفك ال ينفك منه . سرت فرسخاً؛ ألن السري ال خيلو من أن يكون فرسخاً أو بعضه: وكذلك
  .قمت أمامك، وحنوه: شيء أن يكون خلف واحد، وإمنا أضافه بعد أن كان مطلقاً، وكذلك

املسجد، أو قمت البيت مل جيز؛ ألن هذه مواضع خمصوصة ليس جلست الدار يا فىت، أو قمت : فإن قال
فكل ما كان يف اجلملة مما يدل عليه الفعل فهو متعد إليه، وما امتنع من ذلك فهو . يف الفعل عليها دليل

  .ممتنع منه

هذا : قيل. دخلت فيه: فقد أقول: فإن قلت. البيت دخلته: تقول. فأما دخلت البيت فإن البيت مفعول
عبد اهللا نصحت له ونصحته، وخشنت صدره، وخشنت بصدره فتعديه إن شئت حبرف، وإن : ككقول

فيكون نبأت زيداً مثل أعلمت . نبأت زيداً يقول ذاك، ونبأت عن زيد: شئت أوصلت الفعل؛ كما تقول
  .زيداً، ونبأت عن زيد مثل خربت عن زيد

دخلت : تقول. ال ميتنع منه ما كان مثل الدارأال ترى أن دخلت إمنا هو عمل فعلته، وأوصلته إىل الدار، 
فهو يف التعدي ". لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهللا"قال اهللا عز وجل، . املسجد، ودخلت البيت

. عمرت الدار، وهدمت الدار، وأصلحت الدار ألنه فعل وصل منك إليها، مثل ضربت زيداً: كقولك

  .بهمفعلى هذا جتري هذه األفعال يف املخصوص وامل

فأما ما ال يتمكن من ظروف املكان والزمان، فسأصف لك حروفاً تدل على العلة فيما جرى جمراها، 
  .لتتناول القياس من قرب إن شاء اهللا

جلست عند : فإذا قلت. فأما عند فالذي منعها من التمكن أا ال ختص موضعاً، وال تكون إال مضافة
فهي مبرتلة حيث . فحيث انتقل زيد فذلك املوضع يقال له عند زيداملوضع الذي فيه زيد، : زيد فإمنا معناه

  .يف أا ال ختص موضعاً، إال أن حيث توضح باالبتداء واخلرب، وبالفعل والفاعل، لعلة نذكرها إن شاء اهللا

جئت من عند : وهذه تضاف إىل ما بعدها، وال جيوز أن تدخل عليها من حروف اإلضافة إال من تقول
  .ذهبت إىل هند زيد؛ ألن املنتهى غاية معروفة، وليس عند موضعاً معروفاً: وز أن تقولزيد، وال جي

أنت عندي منطلق؛ : وإن اتسعت، واتساعها حنو قولك. فهذا أصل عند. ومن لالبتداء، وليست للمستقر



املربد-املقتضب  485  

  .فيما حيضرين يف نفسي: ألن عند للحضرة، وإمنا أراد

عليه دين، تريد أنه قد عاله : منا يريد أنه قد عاله، مث تقولفإ. على زيد ثوب: وإمنا هذا مبرتلة قولك
فلقلة . يف زيد خصلة حسنة، فجعلته كالوعاء هلا: زيد يف الدار، أي حيل فيها، مث تقول: وكقولك. وقهره

سري بزيد : سري بزيد عندك؛ كما تقول: لو قلت. متكن عند ال جيوز أن جتري جمرى األمساء غري الظروف
  .إن مكانك حسن: إن عندك حسن، كما تقول: ز وال تقولأمامك مل جي

فكل ما كان غري متمكن يف بابه فغري خمرج منه على جهة االتساع . وكذلك لدن ألن معناها معىن عند
  .إىل باب آخر

أال ترى أن خلف، وأمام، وقدام، وحنو ذلك يتصرفن؛ ألن األشياء ال ختلو منها، وليس الوجه مع ذلك 
  .خلف كذا، وأمام كذا، حىت تعرف الشيء باإلضافة: فها فتقولرفعها حىت تضي

سري بزيد خلف للدار، أو أمام للدار جاز على بعد؛ ألنه نكرة، وإن كانت الالم توجب معىن : ولو قلت
فقد علمنا أنه . هذا غالم لزيد: خلف هلا جعلته مبهماً، مث علقته ا كقولك: اإلضافة، ولكنك إذا قلت

غالم زيد فهو مثل أخو زيد، أي املعروف به؛ كما قال لبيد : فإذا قلت. ليس املعروف بهيف ملك زيد، و
  : بن ربيعة

  مولى المخافة خلفها، وأمامها  كال الفرجين تحسب أنه فغدت

خلفك واسع فالرفع ال غري، ألنه : فإذا قلت. واألجود يف هذا أال جيري إال ظرفاً إلامه وإن كان مضافاً
  .زيد منطلق: وإمنا خربت عن اخللف؛ كما تقولليس بظرف، 

وإمنا الظروف أمساء األمكنة واألزمنة، فإن وقع فيها فعل نصبها؛ كما . وكذلك يوم اجلمعة يوم مبارك
  .ينصب زيداً إذا وقع به، إال أن زيداً مفعول به وهذه مفعول فيها

ضع، فأسكنت السني ونصبت ألنه وسط رأسك دهن يا فىت؛ ألنك خربت أنه استقر يف ذلك املو: وتقول
  .ظرف

: وتقول. ضربت وسطه؛ ألنه املفعول به بعينه: وسط رأسك صلب؛ ألنه اسم غري ظرف، وتقول: وتقول

  .خرب وسط الدار: حفرت وسط الدار بئراً إذا جعلت الوسط كله بئراً؛ كقولك

سرت يف وسط : وكل ما كان معه حرف خفض فقد خرج من معىن الظرف، وصار امساً صح كقولك
  .الدار؛ ألن التضمن ل يف

قمت يف حاجة زيد، فتحرك السني من وسط؛ ألا هنا ليست : قمت يف وسط الدار، كما تقول: وتقول
  .بظرف
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بيين : أنت مين عدوة الفرس، وأنت مين دعوى الرجل؛ ألنه أراد: وتقول فيما كان من األماكن مرسالً
  . فإمنا ينبئ عن هذا معناهأنت يف هذا املكان،: وبينك، ومل يرد

موعدك : موعدك باب األمري، إذا جعلته هو املوعد، وتنصب إذا أردت أن جتعله ظرفاً كأنك قلت: وتقول
  .حضرة باب األمري أي يف ذلك املوضع؛ ألنك إذا أردت حضرة كانت شيئاً عاماً

 موعدك مقدم احلاج، :وكذلك ما كان من املصادر حيناً فإن تقديره حذف املضاف إليه وذلك قولك
وقت خفوق النجم، وزمن مقدم احلاج، : وخفوق النجم، وكان ذلك خالفة فالن، فاملعىن يف كل ذلك

  : وعلى هذا قال الشاعر. وزمن خالفة فالن

  معار ابن همام على حي خثعما  هي إال في إزار وعلقة وما

وإذا . الولد، فإمنا أراد أن يقرب ما بينهماهو مين مقعد القابلة، ومرتلة : فأما قوهلم. أي يف هذا الوقت
  .هو مين مناط الثريا فإمنا معىن هذا أبعد البعد: قال

  : قال الشاعر

  مناط الثريا قد تعلت نجومها  بنى حرب كما قد علمتم وإن

كل ما تصرف جاز أن جيعل امساً، ويكون فاعالً ومفعوالً، وكل ما امتنع من ذلك : فجملة هذا الباب أنه
  : وأما قوله.  يزيدوا به على الظرفمل

  فوردن والعيوق مقعد رابئ الضرباء خلف النجم ال يتتلع

  .مقعد رابئ الضرباء من الضرباء: فإمنا أراد التقريب، وأراد

  : وأما قوله

 ما يسود من يسود لشيء  عزمت على إقامة ذي صباح

  .ز سري به ذو صباحولو جاز مثله يف الضرورة جلا. فإمنا اضطر، فأجراه امساً

فذلك ألن حيث يف األمكنة مبرتلة . وأما قولنا يف حيث إا ال تتمكن فإا حتتاج إىل تفسري على حياهلا
إال أن حني يف باا، . حني يف األزمنة، جتري جمراها، وحتتاج إىل ما يوضحها؛ كما يكون ذلك يف احلني

يث زيد قائم، وقمت حيث قام زيد، وال جيوز قمت ح: وهذه مدخلة عليها؛ فلذلك بنيت، وذلك قولك
  .قمت يف مكان زيد، وإمنا يوضحها ما يوضح األزمنة: قمت حيث زيد؛ كما تقول

آتيك إذا قام زيد، وجئتك إذا قام زيد، وحني قام زيد، وجئتك حني زيد أمري، ويوم : أال ترى أنك تقول
  فهذا تأويل بنائها؟ . عبد اهللا منطلق
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  زمنة إلى الجملهذا باب إضافة األ

اعلم أنه ما كان من األزمنة يف معىن إذ فإنه يضاف إىل الفعل والفاعل، وإىل االبتداء واخلرب؛ كما يكون 
  .ذلك يف إذ

جئتك يوم زيد يف الدار، : فعلى هذا تقول. جئتك إذ قام زيد، وجئتك إذ زيد يف الدار: وذلك قولك
  .وجئتك حني قام زيد

  .ذا مل جيز أن يضاف إال إىل األفعال؛ كما كان ذلك يف إذاوإن كان الظرف يف معىن إ

آتيك إذا زيد منطلق؛ ألن إذا فيها . آتيك إذا قام زيد، وإذا طلعت الشمس، وال جيوز: أال ترى أنك تقول
  .إذا أعطيتين أكرمتك، وإذا قدم زيد أتيتك: تقول. معىن اجلزاء، وال يكون اجلزاء إال بالفعل

إذا انشقت السماء، ولوال هذا : معناه" إذا السماء انشقت"و " إذا السماء انفطرت": وقول اهللا عز وجل
: آتيك يوم يقوم زيد، وال جيوز: فعلى هذا تقول. الفعل مل يصلح أن يقع بعد إذا ملا فيها من معىن اجلزاء

هذا "ال وق" هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم: "قال اهللا عز وجل. آتيك يوم زيد منطلق، ملا ذكرت لك
  ".يوم ال ينطقون

جئتك : تقول. فأما إذ فإمنا يقع بعدها اجلمل؛ ألنه ال معىن للجزاء فيها؛ ألا ماضية ال حتتاج إىل اجلواب
فإذا كان بعدها فعل ماض قبح أن . هذا كان يوم اجلمعة: إذ قام زيد، وكان هذا إذ زيد أمري؛ كما تقول

  .يفرق بينها وبينه

وإذ . زيد، فإمنا وضعت يقوم يف موضع قائم ملضارعته إياه، وقام ال يضارع األمساءجئتك إذ يقوم : تقول
  .إمنا تضاف إىل فعل وفاعل، أو ابتداء وخرب

فإذا أضيفت إىل الفعل قدم، وإذا أضيفت إىل االبتداء قدم ومل يكن اخلرب إال امساً أو فعالً مما يضارع 
  .األمساء

زيد : فكما ال تقول.  الدار، وجوف الدار؛ ألا مبرتلة اليد والرجلناحية: ومما ال جيوز أن يكون ظرفاً
  .زيد جوف الدار حىت تقول يف جوفها: الدار، ال تقول

  .زيد ناحية من الدار، أو زيد ناحية عن الدار، ال تريد بعضها حسن ذلك: فإن قلت

: وذلك أنك إذا قلت. وىومما ال يكون إال ظرفاً ويقبح أن يكون امساً سوى، وسواء ممدودة مبعىن س

  .عندي رجل مكان زيد، أي يسد مسده، ويغين غناءه: عندي رجل سوء زيد فمعناه

    : وقد اضطر الشاعر فجعله امساً؛ ألن معناه معىن غري، فحمله عليه، وذلك قوله

  وما قصدت من أهله لسوائكا  عن جل اليمامة ناقتي تجانف
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  : وقال آخر

 جلسوا منا، وال من سوائنا إذا  منهموال ينطق الفحشاء من كان 

وإمنا اضطر، فحملها على معناها؛ كما أن الشاعر حيث اضطر إىل الكاف اليت للتشبيه أن جيعلها امساً 
  : فلما اضطر قال. مثل عمرو: زيد كعمرو، إمنا معناه: أجراها جمرى مثل؛ ألن املعىن واحد؛ حنو قولك

  وصاليات ككما يؤثفين

  : وقال آخر. اكمثل م: يريد

  فصيروا مثل كعصف مأكول

  : وأما قوله

  مكان القراد من است الجمل  وأنت مكانك من وائل

: وتقول. مكانك مثل مكان زيد: فإنه مل جيعل أحدمها ظرفاً لآلخر، وإمنا شبه مكاناً مبكان، كقولك

ل؛ ألنك أردت أن نصبت يوم اجلمعة؛ ألنه ظرف، ونصبت غدوة على البد. آتيك يوم اجلمعة غدوة
  .أردت أن تبني موضع الضرب. ضربت زيداً رأسه: تعرفه يف أي وقت؛ كما تقول

وإن شئت نصبت اليوم فجعلته ظرفاً لقولك غدوة، ألن . سري بزيد يوم اجلمعة غدوة، على البدل: وتقول
به غدوة؛ ألن وإن شئت رفعت اليوم، فأقمته مقام الفاعل، مث أضمرت فعالً، فنصبت . الغداة يف اليوم

  .ساروا غدوةً يا فىت: فلما قام األول مقام الفاعل كان التقدير. املعىن على ذلك

الليلة اهلالل، وال جيوز الليلة زيد؛ ألن ظروف الزمان ال تتضمن اجلثث، وإمنا استقام هذا؛ ألن : فأما قوهلم
  .فللمعىن صلح. الليلة حيدث اهلالل: إمنا يريد. فيه معىن احلدوث

مثل . الليلة ليلة اهلالل، فلما حذفت ليلة أقمت اهلالل مقامها: تريد. الليلة اهلالل كان جيداً: قلتولو 
وكذلك زيد عمرو وأردت مثل عمرو، فلما . تريد أهل القرية". واسأل القرية: "قول اهللا عز وجل

  .حذفت مثال قام عمرو مقامه

من اإلخبارب باهذا   

  سماء، وما ال يكون إال ظرفاً لقلة تصرفه نبين ما يستعمل من هذه الظروف أ

ونبدأ قبل ذلك بشيء عن اإلخبار عن األمساء غري الظروف؛ لتستدل بذلك على الظروف إذا وردت 
  .عليك إن شاء اهللا

اجعل زيداً خرباً، واجعل هذا الفعل يف صلة : أخرب عن زيد فإمنا يقال لك: فإن قيل لك. قام زيد: تقول
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  .الذي قام زيد: فإن خربت عنه ب الذي قلت. هاالسم الذي زيد خرب

ضرب زيد عمراً، : فإن قلت. القائم زيد: وإن أخربت عنه باأللف، والالم اللتني يف معىن الذي قلت
جعلت يف ضرب ضمرياً يف موضع زيد فاعالً، وجعلت . الذي ضرب عمراً زيد: فأخربت عن زيد قلت

  .زيداً خرب االبتداء

  .الضارب عمراً زيد: الم فكذلك تقولوإن قلته باأللف وال

الضاربه زيد، عمرو جعلت اهلاء املنصوبة يف موضع عمرو، وجعلت : أخرب عن عمرو قلت: وإن قيل لك
  .والظروف جتري هذا ارى. عمراً خرب االبتداء، ألنك عنه خترب

معة ظرفاً له، فإن أخربت عن القتال وضعت مكانه ضمرياً يكون يوم اجل. القتال يوم اجلمعة: تقول
وجعلته خرب االبتداء، وال يكون بالذي؛ ألن األلف والالم إمنا تلحقان الفعل؛ ألنك تبين من الفعل فاعالً، 

  .مث تدخلهما عليه

فإن أخربت عن . كان القتال ابتداء، فجعلت هو يف موضعه. الذي هو يوم اجلمعة القتال: وذلك قولك
  . اجلمعة، تكىن عن يوم اجلمعة إذا كان ظرفاً بقولك فيهالذي القتال فيه يوم: يوم اجلمعة قلت

الذي فيه زيد خلفك، والذي فيه زيد : أخرب عن اخللف قلت: زيد خلفك، فقيل له: وكذلك إذا قلت
  .أمامك

يوم اجلمعة صمته، وخلفك قمته، تريد فيه أجراه جمرى زيد وعمرو، : ومن جعله مفعوالً على السعة قال
  .القائمه أنا يوم اجلمعة، واجلالسه أنا خلفك: يوم اجلمعة إذا أخرب عن اليومقمت : فقال يف قوله

عند، وسوى، وذات مرة، وبعيدات بني، وسحر، : فأما ما ال يتصرف فنحو. هذا ملا كان منها متصرفاً
وبكرا إذا أردت سحر يومك، وبكرة، وعشية، وعتمة، وصباح مساء فال جيوز اإلخبار عن شيء منها، 

ا جعلت شيئاً منها خرب ابتداء، أردت أن ترفعه، والرفع فيها حمال؛ ألا ال تكون أمساء غري ألنك إذ
ذات مرة خري من مرتني؛ لفساد ذلك : واسع، وال. عندك: مكان واسع، وال تقول: ظروف ألنك تقول

  .يف املعىن

ذا ال جيوز ملا اجلالس فيه أنا عندك، وه: جلست عندك لقلت: أخرب عن عند يف قولك: ولو قيل لك
  .ذكرت لك يف صدر الكتاب

ما كان من أسماء األوقات غير متصرفباب هذا   

    سحر إذا أردت به سحر يومك، وبكرا وما كان مثلهما يف قلة التمكن : حنو

سري عليه بكرة يا فىت، : تقول. أما غدوة، وبكرة فامسان متمكنان معرفة، ال ينصرفان من أجل التأنيث
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سري عليه بكرة يا فىت، :  بكرة مقام الفاعل، وإن أردت نصبه على الظرف فكذلك تقولوغدوة إذا أقمت
  .وغدوة يا فىت

  .وإمنا صارا معرفة؛ ألنك بنيت غدوة امساً لوقت بعينه، وبكرة يف معناها

جئتك غدوةً طيبة، : هذه غداة طيبة، وجئتك غداةً طيبة، وال تقول على هذا الوجه: أال ترى أنك تقول
  .آتيك يوم اجلمعة غدوة يا فىت: تقولولكن 

رأيت عثماناً : سري عليه غدوة من الغدوات، وبكرة من البكر؛ حنو قولك: فإن ذكرت صرفت، فقلت
  .آخر، وجاءين زيد من الزيدين

فأدخل األلف والالم " بالغدوة والعشي"وقرأ بعضهم " وهلم رزقهم فيها بكرة وعشياً: "قال اهللا عز وجل
  .على غدوة

ا ضحى، وضحى تصغري ضحى، وعشية، وعتمة، وعشاء، وبصر، وظالم، وصباح مساء فإن أردت وأم
سري عليه عشية من العشايا، وضحوة من الضحوات، وتنصب إن : تقول. ن النكرات فهن متصرفات

  .وكذلك سري به عتمة، وعشاء. شئت على الظرف

  .ترفع من ذلك شيئاً، وتنون؛ ألن نكراتفإن عنيت اليوم الذي أنت فيه والليلة اليت أنت فيها مل 

وإمنا قل تصرفه؛ ألنك وضعته وهو نكرة يف موضع . سري عليه عشيةً، وعشاًء، وعتمةً، ومساًء: وتقول
  .فإن صريته نكرة رددته إىل بابه وأصله فتصرف. املعرفة إذا عنيت به يومك وليلتك

وهذا يفسر فيما ينصرف وما ال . م كأخروأما سحر فمعدول ال ينصرف، وإمنا عدل عن األلف والال
ولكن ترفعه مبا . سري به سحرياً صرفته؛ ألن فعيالً ال يكون معدوالً: وكذلك إن صغرته فقلت. ينصرف

سري عليه سحرا، : فإن نكرته انصرف، وجرى على الوجوه؛ ألنه يف بابه، فقلت. ذكرت من قلة متكنه
فهذا " إال آل لوط جنيناهم بسحر: " قال اهللا عز وجلأي سحر من األسحار، وجيوز نصبه على الظرف،

  .مجلة هذا الباب

  هذا باب ال التي للنفي

إمنا وضعت األخبار : اعلم أن ال إذا وقعت على نكرة نصبتها بغري تنوين؛ وإمنا كان ذلك ملا أذكره لك
ت عن الدار صغري هذا ال رجل يف الدار مل تقصد إىل رجل بعينه، وإمنا نفي: إذا قلت. جوابات لالستفهام

  .هل من رجل يف الدار؟ ألنه يسأل عن قليل هذا اجلنس وكثريه: فهذا جواب قولك. اجلنس وكبريه

فلو . أال ترى أن املعرفة ال تقع ها هنا؛ ألا ال تدل على اجلنس، وال يقع الواحد منها يف موضع اجلميع
هلا على االبتداء واخلرب كدخول إن فلما كانت ال كذلك كان دخو. هل من زيد؟ كان خلفاً: قلت
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  .وأخواا عليهما، فأعملت عمل إن

  .فأما ترك التنوين، فإمنا هو ألا جعلت وما عملت فيه مبرتلة اسم واحد كخمسة عشر

قد علمت أن زيداً : تقول. هذا موجود معروف: أيكون احلرف مع االسم امساً واحداً؟ قيل: فإن قيل
بلغين أن : علمت انطالق زيد، وكذلك: عملت فيه اسم واحد، واملعىنمنطلق ف أن حرف، وهي وما 

  .بلغين انطالق زيد: فاملعىن. زيداً منطلق

أريد قيامك، وكذلك يسرين أن : أريد أن تقوم يا فىت إمنا هو: وكذلك أن اخلفيفة مع الفعل إذا قلت
  .يسرين قيامك: تقوم، معناه

يا ابن أم جعل امساً واحداً؛ كما جعل مخسة عشر، : قولكف ال واالسم الذي بعدها املنكور مبرتلة 
رجل يف موضع نصب منون، إال أما . والثاين يف موضع خفض باإلضافة، وكذلك ال رجل يف الدار

  .جعال امساً واحداً مبرتلة ما ذكرت لك

  : هغضبت من ال شيء يا فىت، وجئت بال مال كقول: والدليل على أن ال وما عملت فيه اسم قوهلم

  حنت قلوصي حين ال حين محن

  .جعلهما امساً واحداً

ال "وقال " ال عاصم اليوم من أمر اهللا"من ذلك قول اهللا عز وجل . وال جيوز أن يكون هذا النفي إال عاماً
  ".ال ملجأ من اهللا إال إليه: "وقال" ريب فيه

كالم كما كان عليه؛ ألنك فإن قدرت دخوهلا على شيء قد عمل فيه غريها مل تعمل شيئاً، وكان ال
ال زيد يف الدار وال : أزيد يف الدار أم عمرو؟ فتقول: أدخلت النفي على ما كان موجباً، وذلك قولك

  .عمرو

ال تبايل معرفةً كانت أم . ال رجل يف الدار وال امرأة: أرجل يف الدار أم امرأة؟ فاجلواب: وكذلك تقول
  .فعلى ما ذكرت لك" ال خوف عليهم: "ومن قرأ" ليهمال خوف ع: "وعلى هذا قراءة بعضهم. نكرةً

وسأبني لك هذا إن . فال يكون هم إال رفعاً؛ ألن ال ال تعمل يف املعارف" وال هم حيزنون: "وأما قوله
  .شاء اهللا

    

وهذا . ال رجل يف الدار: رجل يف الدار، أو هل رجل يف الدار؟ قلت: وكذلك إن جعلتها جواباً لقولك
  .ل، ألا ال ختلص ملعرفة دون نكرة، وال نكرة دون معرفة إذ كان التكرير والبناء أغلبأقل األقاوي
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والبناء ال رجل يف الدار وال امرأة، . ال زيد يف الدار وال عمرو، وال رجل يف الدار وال امرأة: فالتكرير
  : الدار قولهال رجل يف : هل من رجل أو امرأة يف الدار؟ فمما جاء على قوله: على جواب من قال

 ال نفع وموتك فاجع حياتك  وأنت امرؤ منا خلقت لغيرنا

  : وقوله

  فأنا ابن قيس ال براح  صد عن نيرانها من

إمنا هو . ال زيد يف الدار: فإن كانت معرفة مل تكن إال رفعاً؛ ألن ال ال تعمل يف معرفة، وذلك قولك
  : أزيد يف الدار؟ فمن ذلك قوله: جواب

 أن ال إلينا رجوعها ركائبها  سترجعت ثم آذنتقضت وطراً وا

واعلم أن ال إن فصلت بينها وبني النكرة مل جيز أن جتعلها معها امساً واحداً؛ ألن االسم ال يفصل بني 
  .بعضه وبعض

ال جيوز غريه؛ ألن ال وإن مل " ال فيها غول"وقوله عز وجل . ال يف الدار أحد، وال يف بيتك رجل: فنقول
  .اً واحداً مع ما بعدها ال تعمل لضعفها إال فيما يليهاجتعلها امس

ولو كانت كإن وأخواا ألزالت االبتداء، وال تعمل إال يف . أال ترى أا تدخل على الكالم فال تغريه
  فما قوله؟ : فإن قلت. نكرة البتة، ولو كانت كغريها من العوامل لعملت يف املعرفة؛ كما تعمل يف النكرة

 نكدن وال أمية في البالد  ت عند أبي خبيبأرى الحاجا

  : فقد عملت يف أمية، وكذلك قوله

  ال هيثم الليلة للمطي

فدخلت . وال ذا فضل: ال أمثال أمية، وال من يسد مسدها، واملعىن: فليس كما قال؛ ألن الشاعر إمنا أراد
  .أمية يف هؤالء املنكورين

قضية وال أبا : ومثل ذلك قوهلم يف املثل. ئق كسوق هيثمال جمري وال سا: وكذلك ال هيثم الليلة، أي
  .حسن هلا، أي قضية وال عامل ا، فدخل علي رضي اهللا عنه فيمن يطلب هلذه املسألة

ما تعمل فيه ال وليس باسم معهاباب هذا   

اً وإمنا امتنع هذا من أن يكون امس. ال مثل زيد لك، وال غالم رجل لك، وال ماء مساء يف دارك: تقول
أال ترى أنك ال جتد امسني جعال امساً . واحداً مع ال ألنه مضاف، واملضاف ال يكون مع ما قبله امساً

  .واحداً ومها مضاف، إمنا يكونان مفردين كحضرموت وبعلبك، ومخسة عشر، وبيت بيت
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تنع هذا من أن فلذلك ام. يا ابن أم ملا جعل أم مع ابن امساً واحداً حذفت ياء اإلضافة: أال ترى أن قوله
  : وكذلك قول ذي الرمة. وعملت فيه ال فنصبته. يكون مع ما قبله امساً واحداً

 ال أمثالهن لياليا ليالي  هي الدار إذمي ألهلك جيرة

  .فأمثاهلن نصب ب ال، وليس معها مبرتلة اسم واحد

.  وال آمراً باملعروف لكال خريا من زيد لك،: ومما ال يكون معها امساً واحداً ما وصل بغريه؛ حنو قولك

  .ثنيت التنوين؛ ألنه ليس منتهى االسم؛ ألن ما بعده من متامه، فصار مبرتلة حرف من حروف االسم

ال خري عند زيد، وال آمر عنده مل يكن إال حبذف التنوين؛ ألنك مل تصله مبا يكمله امساً ولكنه : ولو قلت
  .اسم تام، فجعلته مع ال امساً واحداً

  .إذا نفيت مجيع اآلمرين، وزعمت أم ليسوا له يوم اجلمعة.  آمر يوم اجلمعة لكال: وتقول

جعلت يوم اجلمعة من متام االسم، . ال آمراً يوم اجلمعة لك: فإن أردت أن تنفي آمراً يوم اجلمعة قلت
  .فهذا يبني ما يرد من مثل هذا. فصار مبرتلة قولك ال آمراً معروفاً لك

ال غالمني لك، أن غالمني مع ال اسم واحد وثبت النون؛ : يزعمان أنك إذا قلتوكان اخلليل وسيبويه 
هذان أمحران، وهذان املسلمان، : كما تثبت مع األلف والالم، ويف تثنية ما ال ينصرف ومجعه، حنو قولك

لقول وليس ا. فرقوا بني النون والتنوين، واعتلوا مبا ذكرت لك. فالتنوين ال يثبت يف واحد من املوضعني
مل يوجد . عندي كذلك، ألن األمساء املثناة واموعة بالواو، والنون ال تكون مع ما قبلها امساً واحداً

  .ذلك؛ كما مل يوجد املضاف وال املوصول مع ما قبله مبرتلة اسم واحد

ما ينعت من المنفيباب هذا   

ال ماء بارداً لك، وال رجل : ه، فقلتإن شئت نونت: اعلم أنك إذا نعت امساً منفياً فأنت يف نعته باخليار
  .ظريفاً عندك وهو أقيس الوجهني وأحسن

    

فأما ما مل يرد . ال رجل ظريف عندك، وال ماء بارد لك: وإن شئت جعلت املنفي ونعته امساً واحداً فقلت
م على أن جيعله امساً فحجته أن النعت منفصل من املنعوت مستغىن عنه فإمنا جاء به بعد أن مضى االس

  .حاله، ولو مل يأت به مل حتتج إليه

ملا كان موضع يصلح فيه بناء االمسني امساً : وحجة من رأى أن جيعله مع املنعوت امساً واحداً أنه يقول
  .وكل قد ذهب مذهباً. واحداً كان بناء اسم مع اسم أكثر من بناء اسم مع حرف

فأما الثاين فليس فيه إال التنوين؛ ألنه ال .  باخليارال رجل ظريفاً عاقالً، فأنت يف النعت األول: إن قلت



املربد-املقتضب  494  

  .يكون ثالثة أشياء امساً واحداً

ال رجل وغالماً عندك مل يصلح يف الغالم إال التنوين من أجل واو العطف؛ : لو قلت. وكذلك املعطوف
ا جيري هذا فعلى هذ. ألنه ال يكون يف األمساء مثل حضرموت امساً واحداً إذا كانت بينهما واو العطف

  .الباب

ما كان نعته على الموضعباب هذا   

وما كان مكرراً فيه االسم الواحد اعلم أن النعت على اللفظ، و التكرير مبرتلة واحدة وذلك قولك يف 
: والتكرير على ذلك جيري، تقول. ال رجل ظريف لك، وال رجل ظريفاً لك على ما ذكرت لك: النعت

  .ال ماء ماء بارداً: ن شئت قلتوإ. ال ماء ماء بارداً يا فىت

ال ماء : وإن شئت جعلت االمسني امساً واحداً قلت. ال ماء ماء بارد: فإن جعلت النعت على املوضع قلت
ماء بارد، وجعلت ماء األول والثاين امساً واحداً، وجعلت بارداً نعتاً على املوضع؛ ألن ماء وما عملت فيه 

والنعت على اللفظ . ال ماء لنا، وبارد نعت على املوضع:  كأنه أراديف موضع اسم مبتدأ، واخلرب حمذوف،
  .أحسن

إن شئت كان ". ما لكم من إله غريه: "فمما جاء نعتاً على املوضع وهو ها هنا أحسن قول اهللا عز وجل
غريه استثناء، وإن شئت كان نعتاً على املوضع، وإمنا كان هو الوجه؛ ألن من زائدة مل حتدث يف املعىن 

  : فمن ذلك قوله. شيئاً وال ليست كذلك؛ ألا أزالت ما كان موجباً، فصار ا منفياً

  وال كريم من الولدان مصبوح  جازرهم حرفاً مصرمة ورد

محل الثاين . ال حول وال قوة إال باهللا: فمن جعل املعطوف على املوضع قال. والعطف جيري هذا ارى
  .على املوضع

  : ونظري هذا قوله

  سنا بالجبال، وال الحديدافل

  .فلسنا اجلبال ولسنا احلديدا: محل الثاين على املوضع، كأنه قال

لوال الفاء كان أصدق جمزوماً؛ كما أنه لوال الباء لكانت اجلبال " فأصدق وأكن: "ومثله قول اهللا عز وجل
  .منصوبة ألنه خرب ليس

  ".أن اهللا برئ من املشركني ورسوله: "إن زيداً منطلق وعمرو، وقول اهللا عز وجل: ومثله قولك
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فاألجود يف الثاين أن حتمل على املوضع؛ ألن إن دخلت على ما لو مل تدخل عليه لكان مبتدأ، ومل تغري 
  : ال رجل يف الدار وال امرأة، ومثله قوله: فعلى هذا تقول. املعىن بدخوهلا

  ال أم لي إن كان ذاك وال أب  الصغار بعينه لعمركم هذا

  : احلمل على اللفظ أجود، كقولهو

  إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا  أب وابناً مثل مروان وابنه ال

ما يقع مضافاً بعد الالمباب هذا   

يا بؤس للحرب إذا كانت الالم تؤكد اإلضافة؛ كما يؤكدها االسم إذا : كما وقع يف النداء يف قولك
  .وال مسلمى لك. كال أبال: وذلك قولك. يا تيم تيم عدي: كرر كقولك

هذا : أال ترى أنك تقول. ولوال ذلك حلذفتها. ال أبا لك فإمنا تثبت الالم؛ ألنك تريد اإلضافة: أما قولك
  .أب لزيد، ومررت بأب لزيد، فيكون على حرفني

فإن أردت اإلفراد . إمنا رددت لإلضافة. هذا أبوك رددت، وكذلك رأيت أباك، ومررت بأبيك: فإن قلت
  .ب لزيد، جعلت لزيد خرباً أو أضمرت اخلرب، وجعلته تبييناًال أ: قلت

ال أباه، ودخلت الالم لتوكيد اإلضافة، كدخوهلا يف يا بؤس للحرب، : ال أبا له فالتقدير: فإن قلت
  : وكذلك األصل يف هذا كقوله

  مالق ال أباك تخوفيني  الذي ال بد أني أبالموت

  : وقال اآلخر

 يخلد ال أبا ك وأي كريم  فقد مات شماخ ومات مزرد

  .ال مسلمى لك، وال مسلمى لك: وعلى هذا تقول

ال مسلمني يف دارك، وال مسلمني عندك مل يكن من إثبات النون بد؛ ألن يف، وعند وسائر : فإن قلت
  .حروف اإلضافة ال تدخل على معىن الالم؛ ألن دخول الالم مبرتلة سقوطها

    

ال مسلمني هذين اليومني لك، وال : وتقول. هذا غالم لك: رتلة قولكهذا غالمك، مب: أال ترى أن قولك
مسلمني اليوم لك؛ ألنه ال يفصل بني املضاف واملضاف إليه، إال أن يضطر شاعر، فيفصل بالظروف وما 

. إن يف الدار زيداً، وإن اليوم زيداً قائم: أشبهها؛ ألن الظرف ال يفصل بني العامل واملعمول فيه، تقول

  :  جاء يف الشعر فصل بينه وبني ما عمل فيه قولهفمما



املربد-املقتضب  496  

  أواخر الميس أصوات الفراريج  أصوات من إيغالهن بنا كأن

  : وقال آخر

 يقارب أو يزيل يهودي  كما خط الكتاب بكف يوماً

  : ونظري الظرف يف ذلك املصدر، وما كان مثله من حشو الكالم، كقوله

  لهواديمعاود جرأة وقت ا  كأنه رجل عبوس أشم

  : وقال آخر. معاود وقت اهلوادي جرأةً: أراد

 هللا در اليوم من المها  لما رأت ساتيدما استعبرت

ما ال يجوز أن يحمل من المنفي على الموضعباب هذا   

مل جيز أن حيمل زيد على ال، . ال غالم لك وال العباس، وال غالم لك وال زيد، وال غالم لك وزيد: تقول
  . املوضع؛ ألن ال وما عملت فيه يف موضع رفع؛ ألن ال ال تعمل يف معرفةولكن ترفعه على

كل : كل رجل يف الدار وزيد فله درهم، وكل رجل يف الدار وعبد اهللا ألكرمنهم؛ ألنه ال جيوز: ومثله
  .فعلى هذا جيري ما ذكرت لك. ال عبد اهللا يف الدار: عبد اهللا، فعطف على كل نفسها؛ كما ال جيوز

فلم جيز أن يعمل يف حرف .  ما إذا دخلت عليه ال مل تغريه عن حاله ألنه قد عمل فيه الفعلهذا باب
ال سقياً وال رعباً، وال مرحباً وال أهالً، وال كرامةً وال مسرةً؛ ألن الكالم كان قبل : عامالن وذلك قولك

لما دخلت عليه ال مل فإمنا نصبه الفعل، ف. دخول ال أفعل هذا وكرامةً، ومسرةً، أي وأكرمك، وأسرك
  .وكذلك ال سالم عليك، وهو ابتداء وخربه، ومعناه الدعاء. تغريه

  : على ذلك قول الشاعر

  وعمرو بن عفرا ال سالم على عمرو  جواباً وسكناً يسبني ونبئت

ال إذا دخلها ألف االستفهام أو معنى التمنيباب هذا   

: أال رجل يف الدار؟ على قول من قال: تقول. ها عالمتهأما كوا لالستفهام فعلى حاهلا قبل أن حيدث في

  .ال رجل يف الدار

ال رجل ظريفاً يف : أال رجل يف الدار وال امرأة؟ ومن قال: ال رجل يف الدار وال امرأة، قال: ومن قال
  .أال رجل ظريفاً؟ ومن مل ينون ظريفاً قبل االستفهام مل ينونه ها هنا: الدار، قال

وال . ال رجل أفضل منك: لة ليس الجتماعهما يف املعىن، وال تعمل إال يف النكرة، فتقولوقد جتعل ال مبرت
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  .فعلى هذا تستفهم عنها. تفصل بينها وبني ما تعمل فيه؛ ألا جتري رافعة جمراها ناصبة

ال ماء أ: تقول. فإن دخلها معىن التمين فالنصب ال غري يف قول سيبويه، واخلليل وغريمها إال املازين وحده
  .ال رجل وغالماً يف الدار: أشربه، أال ماء وعسال، كما كان يف قولك

ال رجل ظريفاً وإن : أال ماء بارد إن شئت، وإن شئت نونت بارداً، وإن شئت مل تنون كقولك: وتقول
  .شئت نونت ظريفاً، وإن شئت مل تنون

  .ال رجل وامرأة، مل يقل هنا إال بالنصب: ومن قال

اللهم غالماً، : أنه ملا دخله معىن التمين زال عنه االبتداء، وموضعه نصب؛ كقولك: نيواحتجاج النحوي
  .أي هب يل غالماً

ليست زيداً يف الدار وعمراً مل : فإن قالوا. إن زيداً يف الدار وعمرو، محل عمرو على املوضع: وكقوهلم
ل للتمين فلها معىن سوى ذلك، يكن موضع عمرو االبتداء؛ ألن إن تدخل على معىن االبتداء، وليت تدخ

فلذلك مل يكن يف ليت ولعل وكأن ما يف إن ولكن من احلمل على موضع االبتداء؛ ألن هلن معاين غري 
  .فكأن للتشبيه، وليت للتمين، ولعل للتوقع. االبتداء

ف يكون اللفظ على ما كان عليه وإن دخله خال: وكان املازين جيري هذا مع التمين جمراه قبل ويقول
غفر اهللا لزيد معناه الدعاء، ولفظه لفظ ضرب، فلم يغري ملا دخله من املعىن، : معناه؛ أال ترى أن قولك

حسبك رفع : وكذلك. علم اهللا ألفعلن، لفظه لفظ رزق اهللا، ومعناه القسم، فلم يغريه: وكذلك قولك
  .باالبتداء، ومعناه النهي

. رب االبتداء، كما كان يف النفي وكذا يلزمهترفع أفضل ألنه خ. أال رجل أفضل منك: ومن قوله

  .واآلخرون ينصبونه، وال يكون له خرب

مسائل ال في العطف من المعرفة والنكرةباب هذا   

    

مررت : تقول. العم أنك ال تعطف امساً على اسم، وال فعالً على فعل يف موضع من العربية إال كان مثله
ال تذهب وال تندم، ومل : آتيك وأكرمك، وال تذهب فتندم، أيبزيد وعمرو، ورأيت زيداً وعمراً، وأنا 

  .يرد اجلواب

وحق الرجل أن ينون، ولكن البناء منعه من ذلك؛ . عطفت غالماً على رجل. ال رجل وغالماً: وتقول
فجرى املنصرف على . مررت بعثمان وزيد، فموضع عثمان خفض، غري أنه ال ينصرف: كما تقول

  .موضعه
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ل وال غالم يف الدار وال حول وال قوة إال باهللا فإمنا عطفت الثاين على ال وما عملت ال رج: فإن قلت
  .فيه؛ ألا والذي عملت فيه يف موضع اسم مرفوع مبتدأ، وال بد للمبتدأ من خرب، مضمر أو مظهر

: كل رجل ظريف يف الدار، إن جعلت ظريفاً نعتاً للرجل، وإن جعلته لكل رفعت فقلت: ونظري ذلك

  . رجل ظريف يف الداركل

كل رجل وغالم عندك فإن محلت الغالم على كل رفعت، وصار واحداً؛ ألن ما بعد كل إذا : وتقول
جاءين كل اثنني : يدلك على ذلك قوهلم. كان واحداً نكرة فهو يف معىن مجاعة إذا أفردوا واحداً واحداً

  .إذا جعلوا اثنني اثنني: يف الدار؛ ألن معناه

ليس رجل يف الدار وليس : إن جعلت ال الثانية للنفي كقولك. ل يف الدار وال غالم يا فىتال رج: وتقول
  .غالم

ال رجل يف الدار وال غالماً إن عطفته على : ما مررت بزيد وال عمرو وقلت: وإن جعلت ال للعطف مثل
  .رجل، وإن عطفته على ال رفعت

ال جيوز . وال أباً لزيد:  وإن كانت للعطف قلت.إن كانت ال للنفي. ال أخا لك، وال أبا لزيد: وتقول
غري ذلك؛ ألن الالم دخلت على املنفي ال يف املعطوف عليه؛ كما دخلت يف النداء، ومل تدخل يف 

وبؤس للحرب، ألن النداء حيتمل . يا بؤس زيد: وال تقول. يا بؤس للحرب: املعطوف عليه ألنك تقول
يا زيد واحلارث رفعاً ونصباً، ولو وىل احلارث حرف : تقولما ال حيتمله املعطوف، وكذلك املنفي، 

النداء مل جيز إال أن حتذف منه األلف والالم؛ ألن اإلشارة تعريف، فال يدخل األلف والالم على شيء 
  .معرف بغريمها

 احلارث والعباس إمنا حيكي حاهلما نكرة، ومها وصف؛ ألنه يريد الشيء بعينه،: أال ترى أن تقدير من قال

  .جاءين العمر، إال أن تسميه جبمع عمرة، فتحكي تلك احلال: وال تقول على هذا

وغالم يف الدار، حىت تنون الغالم : ال رجل يف الدار، وال تقول: تقول. والنفي مبرتلة النداء فيما حيتمل
  .على ما وصفت لك

 باملعتمد عليه بالنفي، ال بد من إثبات النون؛ ألن مسلمني نعت، وليس. ال رجلني مسلمني لك: وتقول
يا رجل الظريف أقبل، فإمنا حتذفان من املنادى؛ : وإمنا حيذف من املنفي ال من نعته؛ كما تقول يف النداء

  .وال حتذفان من وصفه ملا ذكرت لك

  هذا باب االستثناء
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وذلك . اءأن يكون الكالم حمموالً على ما كان عليه قبل دخول االستثن: أحدمها: واالستثناء على وجهني
جاءين : ؟ فإمنا جيري هذا على قولك.ما جاءين إال زيد، وما ضربت إال زيداً، وما مررت إال بزيد: قولك

  .زيد، ورأيت زيد، ومررت بزيد، وتكون األمساء حممولة على أفعاهلا

: قلتفإذا . جاءين زيد فقد جيوز أن يكون معه غريه: وإمنا احتجت إىل النفي واالستثناء؛ ألنك إذا قلت

  .ما جاءين إال زيد نفيت ايء كله إال جميئه، وكذلك مجيع ما ذكرنا

فإذا كان كذلك . أن يكون الفعل أو غريه من العوامل مشغوالً، مث تأيت باملستثىن بعد: والوجه اآلخر
  .جاءين القوم إال زيداً، ومررت بالقوم إال زيداً: فالنصب واقع على كل مستثىن، وذلك قولك

ما جاءين أحد إال زيد، وما مررت بأحد إال : وإن كان األجود فيه غريه؛ حنو.  جمرى النفيوعلى هذا
إال زيداً كانت إال : جاءين القوم وقع عند السامع أن زيداً فيهم، فلما قلت: زيد، وذلك ألنك ملا قلت

  .أعين زيداً، وأستثين فيمن جاءين زيداً، فكانت بدالً من الفعل: بدالً من قولك

أما ما كان من ذلك امساً فغري : وحروف االستثناء غريها ما أذكره لك.  حرف االستثناء األصليوهي
وما كان فعالً فحاشا، وخال وإن وافقا لفظ . وما كان حرفاً سوى إال فحاشا، وخال. وسوى، وسواء

  .احلروف، وعدا، وال يكون

المستثنى من المنفيباب هذا   

أما النصب فعلى ما فسرت لك، وأما الرفع فهو الوجه ملا . ال زيداًما جاءين أحد إال زيد، وإ: تقول
  .أذكره لك إن شاء اهللا

فتجعل زيد بدالً من أحد، فيصري التقدير ما جاءين إال زيد؛ ألن البدل حيل . ما جاءين أحد إال زيد: تقول
  .حمل البدل منه

    

ت بزيد؛ ألنك ملا رفعت األخ قام زيد مرر: مررت بأخيك زيد إمنا هو مبرتلة قولك: أال ترى أن قولك
  .ما جاءين أحد إال زيد: فعلى هذا قلت. مقامه

قد حل حمله يف العامل، وإال هلا : فما بال زيد موجباً، وأحد كان منفياً، أال حل حمله؟ قيل: فإن قال قائل
  .معناها

طل الكالم، وذلك أنه جاءين إخوتك إال زيداً مل جيز إال النصب؛ ألنك لو حذفت اإلخوة ب: ولو قلت
  .فال يقع االستثناء على شيء، فمن مث بطل لفظ إال من النصب لفساد البدل. جاءين إال زيد: كان يكون

ألنك لو قدرته على حذف الضمري، وهو الواو يف " ما فعلوه إال قليل منهم: "فمن ذلك قول اهللا عز وجل
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  .ما فعله إال قليل منهم: فعلوه لكان

وأما ". فسجد املالئكة كلهم أمجعون إال إبليس: "وقال" فشربوا منه إال قليالً منهم: "وقال يف اإلجياب
  .وامرأتك فالوجهان جائزان جيدان" وال يلتفت منكم أحد إال امرأتك: "قوله عز وجل

وجيوز هذا النصب على . وال يلتفت إال امرأتك: إال امرأتك فهو مستثىن من يلتفت، وكأنه قال: فمن قال
" فأسر بأهلك: "جودة النصب على قوله. ذا الوجه، وليس باجليد، على ما أعطيتك يف أول البابغري ه

فإمنا باب . أسر إال بامرأتك مل جيز: فال جيوز إال النصب على هذا القول لفساد البدل لو قيل. إال امرأتك
البدل، فيكون أجود، والنصب االستثناء إذا استغىن الفعل بفاعله، أو االبتداء خبربه النصب، إال أن يصلح 

وإمنا كان البدل أجود؛ ألنه يف اللفظ واملعىن، والنصب باالستثناء إمنا هو للمعىن ال . على حاله يف اجلواز
  .للفظ

جاءين إخوتك إال زيداً، وزيد أحد إخوتك أوقعت عند السامع من قبل : وبيان ذلك أنك إذا قلت
ال أعين زيداً منهم، أو استثىن زيداً : زيداً فإمنا وقعت يف موضعإال : فإذا قلت. االستثناء أنه فيمن جاء

  .منهم، فهذا معىن

فإمنا رفعت، وإمنا حنيت أحداً عن الفعل، وأحللت زيداً بعد االستثناء . ما جاءين أحد إال زيد: وإذا قلت
 يصلح البدل مل فكل موضع صلح فيه البدل فهو الوجه، وإذا مل. ما جاءين إال زيد: حمله، فصار التقدير

  .يكن إال النصب، كما جيوز فيما صلح فيه البدل النصب على االستثناء

ما ال يجوز فيه البدلباب هذا   

وإمنا امتنع البدل؛ ألنه . ما جاءين إال زيداً أحد، وما مررت إال زيداً بأحد: حنو. وذلك االستثناء املقدم
  .صلح على ااز ال جيوز ها هنا غريهليس قبل زيد ما تبدله منه، فصار الوجه الذي كان ي

ما جاءين أحد إال زيداً، فلما قدمت املستثىن بطل : ما جاءين أحد إال زيد، وجتيز: وذلك أنك كنت تقول
  .وجه البدل، فلم يبق إال الوجه الثاين

جاءين رجل ظريفاً، على : جاءين رجل ظريف، فتجعل ظريفاً نعتاً لرجل، وجيوز: ومثال هذا قولك
جاءين ظريفاً رجل بطل الوجه اجليد؛ ألن رجالً ال يكون نعتاً، فصار الذي كان هناك : فإذا قلت. الاحل

  : فمن ذلك قوله. جمازاً ال جيوز غريه

  إال السيوف، وأطراف القنا وزر  ألب علينا فيك ليس لنا الناس

  : وقال
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  ومالي إال مشعب الحق مشعب  لي إال آل أحمد، شيعة وما

من صديق يل؟ فإن : كأنك قلت. إذا أردت أن جتعل صديق خرباً من. من يل إال أباك صديق: وتقول
جعلت من ابتداء، وقولك أبوك خربه، وجعلت . من يل إال أبوك صديقاً: أردت غري هذا الوجه قلت

  .صديقاً حاالً

 صديق؛ ألن أبوك يل: من يل إال أبوك صديق؟ جعلت األب بدالً من من، فصار التقدير: وإن شئت قلت
: فإذا أبدل طرح أحداً، وجعل أباك بدالً منه. أحد إال أبوك يل صديق: من اسم مستفهم عنه، فتقديره

  .مايل إال أبوك صديق

ما : التقدير. ما جاءين أحد إال زيد خري منك: تقول. وتقول يف باب منه، وهو أن تؤخر صفة األول
  .جاءين أحد خري منك إال زيد

إن شئت نصبت زيداً؛ ألن األول مبرتلة املتأخر لتأخر نعته، فلم تقدم املستثىن لتبدله من : فأنت يف هذا خمري
  .شيء مل يتم إذا كان ال يعرف إال بوصفه فقد صار صفة مبرتلة ما هو موصول به

. رأيت زيداً مغنياً: رأيت زيداً األمحر، وهو ال يعرف إال ذا النعت مل يكن قولك: أال ترى أنك لو قلت

الوصف تابع مستغىن عنه، وإمنا أبدل من املوصوف ال من وصفه، وليس املبدل : وأما من أبدل منه فيقول
  .منه مبرتلة ما ليس يف الكالم إمنا أبدلت للتبيني، ومل تقل إنه نعت، ألنه جوهر ال ينعت به

    

ألنك لو مل تعتد باهلاء، زيد مررت به أيب عبد اهللا؛ : ولو كان البدل يبطل املبدل منه مل جيز أن تقول
زيد مررت بأيب عبد اهللا كان خلفاً؛ ألنك جعلت زيداً ابتداء، ومل ترد إليه شيئاً، فاملبدل منه : فقلت

  .مثبت يف الكالم

ما مررت : وكان سيبويه خيتار. وإمنا مسي البدل بدالً؛ لدخوله ملا عمل فيه ما قبله على غري جهة الشركة
  .ن البدل إمنا هو من االسم ال من نعته، والنعت فضلة جيوز حذفهابأحد إال زيد خري منك؛ أل

إذا أبدلت من الشيء فقد اطرحته من لفظي، وإن كان يف املعىن : وكان املازين خيتار النصب ويقول
واملعىن . موجوداً، فكيف أنعت ما قد سقط؟ والقياس عندي قول سيبويه؛ ألن الكالم إمنا يراد ملعناه

دل واملبدل منه موجودان معاً، مل يوضعا على أن يسقط أحدمها إال يف بدل الغلط، فإن الصحيح أن الب
  .املبدل منه مبرتلة ما ليس يف الكالم

ما منهم أحد اختذت عنده يداً إال زيد كرمي، على البدل من أحد، وإن شئت خفضت زيداً : وتقول



املربد-املقتضب  502  

 عند أحد منهم كرمي إال عند زيد، فهذا يدلك ما اختذت يداً: فأبدلته من اهلاء اليت يف عنده؛ ألن املعىن
  .على مجيع البدل

ما ال يكون المستثنى فيه إال نصباًباب هذا   

جاءين إخوتك إال زيداً، ومررت بإخوتك إال زيداً، وال يكون البدل ها هنا ملا ذكرت : وذلك قولك
  .لك

جاءين إال زيداً كان حماالً، :  قلتلو. أال ترى أنك لو طرحت اإلخوة من الكالم لتبدل زيداً منهم لفسد
  .وكذلك مررت إال بزيد حمال

ما يصلح فيه البدل على وجهينباب هذا   

أما النصب فعلى البدل من أحد، . إال زيد: ما ظننت أحداً يقول ذاك إال زيداً، وإن شئت قلت: تقول
ما أظنه يقول : ل؛ ألن معناهوأما الرفع فعلى أن تبدله من املضمر يف يقو. وإن شئت فعلى أصل االستثناء

  .فالذي أضمرته يف يقول منفي عنه القول. ذاك أحد إال زيد

  : ومثله قول الشاعر

 علينا إال كواكبها يحكى  في ليلة ال نرى بها أحداً

أبدل الكواكب من املضمر يف حيكي، ولو أبدله من أحد كان أجود؛ ألن أحداً منفي يف اللفظ واملعىن 
  .بعده منفي يف املعىنوالذي يف الفعل 

  .ما علمت أحداً دخل الدار إال زيداً، وإال زيد إن شئت على ما تقدم من قولنا: ومثل ذلك

إمنا ذكرت أن القول واقع . فأما ما ضربت أحداً يقول ذاك إال زيداً فالنصب ال غري؛ ألنك مل تنف القول
  .ولكنك مل تضرب ممن قال إال زيداً

باما، وبني سائر األفعال أن علمت وباا ليست أفعاالً واصلة منك إىل والفصل بني علمت وظننت و
  .غريك، وإمنا هي إخبار مبا هجس يف نفسك من يقني أو شك

ما : وإذا قلت. علمت زيداً قائماً فإمنا أثبت القيام يف علمك، ومل توصل إىل ذات زيد شيئاً: فإذا قلت
  . يف علمكعلمت زيداً قائماً فإمنا أخربت أنه مل يقع

وضربت وباا أفعال واصلة إىل الذات مكتفية مبفعوالا، فما كان بعدها فله معناه، وكذلك أعطيت 
إمنا هي أفعال حقيقة ودفع كان منك إىل زيد، . أعطيت زيداً درمهاً، وكسوت زيداً ثوباً: حنو. وباا

  .إليهونقل ملفعول إىل مفعول به، فالدرهم والثوب منقوالن، وزيد منقول 
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: كأنه قال. ما أعطيت أحداً درمهاً إال ديناراً أبدلت الدينار مما قبله؛ ألن درمهاً يف معىن اجلميع: فإذا قلت

  .ما أعطيت أحداً شيئاً

ومما يدلك على أما مفعوالن بائن أحدمها من صاحبه، أنك لو حذفت الفعل لتعترب، مل يقع أحد 
زيد درهم، أو زيد ثوب : يت زيداً درمهاً، وكسوت زيداً ثوباًأعط: املفعولني بصاحبه لو قلت يف قولك

  .كان حماالً

كان زيد : وذاك أنك لو حذفت كان من قولك. وباب كان، وإن، وعلمت داخل على ابتداء وخرب
وإمنا هذه األفعال والعوامل داخلة . زيد منطلق: منطلقاً، أو إن من هذا، أو علمت لكان الكالم الباقي

  .وخربعلى ابتداء 

ما منهم أحد : وتقول. ما أعطيت أحداً يقول ذاك درمهاً إال زيداً، ورفع زيد خطأ ملا ذكرت لك: وتقول
: ال يصلح فيه إال النصب، وذاك ألن االستثناء إمنا وقع من القول؛ ألن التقدير. إال قد قال ذاك إال زيداً

  .كلهم قال ذاك إال زيداً

ما : والتقدير. ما رجل رأيته إال زيد: كأنك قلت. ا أردت النفي بأقلإذ. أقل رجل رأيته إال زيد: وتقول
وأن . وإن أردت أنك قد رأيت قوماً رؤية قليلة نصبت زيداً؛ ألنه مستثىن من موجب. رجل مرثي إال زيد

  .كل رجل رأيته يصلح فيه الوجهان: يكون أقل يف موضع نفي أكثر وكذلك

    

ف . ما علمت إال أن أحداً إال زيداً يقول ذاك:  إال زيداً؛ ألن املعىنما علمت أن أحداً يقول ذاك: وتقول
زيد بدل من أحد الذي عملت فيه إن، ولو جعلت إال تلي أن مل يصلح؛ ألن احلروف ال تقوى قوة 

  .األفعال

 ما علمت أن إال زيداً أحداً يف: ما جاءين إال زيداً قومك، وما جاءين إال زيداً أحد، وال جيوز: تقول

  .فهذا يبني لك حال املوجب، واملنفي يف االستثناء. الدار

ما : تقول. واستواؤمها يف أما حرفان ليسا بفعل. وما احلجازية مبرتلة إن يف العمل وإن اختلف عمالمها
إال أن ليس جيوز أن تنصب ا ما بعد إال . ليس القوم فيها: القوم فيها إال زيد؛ ألن فيها مستقر، وتقديره

ا فعل، فتقدم خربها وتؤخره، وقد مضى هذا التفسري يف باب ما وباب ليسأل.  

ليس إال زيداً فيها أحد؛ ألن ليس : وتقول. ما إال زيداً فيها أحد مل جيز؛ ألن ما ليست بفعل: ولو قلت
  .فعل

  .ربفإن أنفسهم بدل من شهداء ألن هلم اخل" ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم: "وأما قول اهللا عز وجل

ولو نصبت أنفسهم ورفعت شهداء لصلح، ومل يكن أجود الوجوه؛ ألن شهداء نكرة، ولكن لو نصبت 
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  .وقد بينت هذا يف باب كان. الشهداء ورفعت أنفسهم كان جيداً

ف أن قالوا مرفوع إذا " فما كان جواب قومه إال أن قالوا: "ومما يستوي فيه األمران قول اهللا عز وجل
منصوب إذا رفعت اجلواب؛ ألما معرفتان، واألحسن أن ترفع ما بعد إال ألنه نصبت اجلواب، وهو 

  .موجب والوجه اآلخر حسن مجيل

  .فالوجه نصب حجتهم ألنه ذكر الفعل" ما كان حجتهم إال أن قالوا: "فأما قوله جل ذكره

  .والوجه اآلخر أعين رفع حجتهم جيد، ألن احلجة هي القول يف املعىن

  فيه إال وما بعدها نعتاً بمنزلة غيرما تقعباب هذا 

  وما أضيفت إليه 

" لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا: "قال اهللا عز وجل. لو كان معنا رجل إال زيد هللكنا: وذلك قولك

  : وقال الشاعر. لو كان فيهما آهلة غري اهللا، ولو كان معنا رجل غري زيد: املعىن واهللا أعلم

  قليل بها األصوات إال بغامها   بلدةفألقت بلدةً فوق أنيخت

  : ومثل ذلك قوله. قليل ا األصوات غري بغامها، ف إال يف موضع غري: كأنه قال

  إال الفرقدان لعمر أبيك  أخ مفارقه أخوه وكل

  .وكل أخ غري الفرقدين مفارقه أخوه: كأنه قال

  : آلخروقال ا. وقد تقع غري يف موضع إال؛ كما وقعت إال يف موضع غري

  إنما يجزي الفتى غير الجمل  أوليت قرضاً فاجزه وإذا

  .فغري هذه يف موضع إال

جاءين القوم إال زيد، وال يكون إال نعتاً إال ملا ينعت بغري، وذلك النكرة، واملعرفة : وتقول على هذا
جل غريك ما حيسن بالرجل مثلك أن يفعل ذاك، وقد أمر بالر: باأللف والالم على غري معهود؛ حنو

  .فيكرمين

ما يقع في االستثناءباب هذا   

فوجه هذا . ما جاءين أحد إال محاراً، وما يف القوم أحد إال دابةً: من غري نوع املذكور قبله وذلك قولك
وحده النصب؛ وذلك ألن الثاين ليس من نوع األول، فيبدل منه، فتنصبه بأصل االستثناء على معىن 

. ت لك يف صدر البابولكن، واللفظ النصب ملا ذكر  
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  ".وما ألحد عنده من نعمة جتزى إال ابتغاء وجه ربه األعلى: "فمن ذلك قول اهللا عز وجل

فالعاصم الفاعل، ومن رحم معصوم، فهذا خاصةً ". ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من رحم: "ومن ذلك
  .ال يكون فيه إال النصب

ما : أنك إذا قلت: أحدمها: وتفسري رفعه على وجهني.  متيموأما األول فقد جيوز فيه الرفع، وهو قول بين
فكأنه يف . ما جاءين إال محار، وذكرت رجالً وما أشبهه توكيداً: جاءين رجل إال محار فكأنك قلت

  .ما جاءين شيء رجل وال غريه، إال محار: التقدير

عتابك : ثيل، كما تقولأن جتعل احلمار يقوم مقام من جاءين من الرجال على التم: والوجه اآلخر
  : السيف، وحتيتك الضرب، كما قال

  تحية بينهم ضرب وجيع  قد دلفت لها بخيل وخيل

  : وقال اآلخر

  غير طعن الكلى وضرب الرقاب  بيني وبين قيس عتاب ليس

". ما هلم به من علم إال اتباع الظن"ويقرءون " إال ابتغاء وجه ربه األعلى: "وبنو متيم تقرأ هذه اآلية

  .جيعلون اتباع الظن علمهم

  : كما قال. والوجه النصب على ما ذكرت لك، وهو القياس الالزم، ووجه الرفع ما بيناه

  إال اليعافير، وإال العيس  ليس بها أنيس وبلدة

    

  : فجعل اليعاقري أنيس ذلك املكان وينشد بنو متيم قول النابغة

 وما بالربع من أحدجواباً،  عيت  فيها أصيالالً أسائلها وقفت

  والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد  أواري ألباً ما أبينها إال

  .والوجه النصب، وهو إنشاد أكثر الناس

فلوال كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد يف األرض إال قليالً ممن : "وقوله جل وعز
حويون جييزون الرفع يف مثل هذا من الكالم، وال والن. من هذا الباب؛ ألن لوال يف معىن هال" أجنينا

فأما . ورفعه على الوصف كما ذكرت لك يف الباب الذي قبله. جييزونه يف القرآن لئال يغري خط املصحف
  : قول الشاعر

 جربت معاً، وأغدت فلبونه  من كان أسرع في تفرق فالج

 في غلوائه المتنبت كالغصن  كناشرة الذي ضيعتم إال
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  : ولو حذفت الكاف لكان املوضع نصباً ومثل ذلك. الكاف زائدة، وهو استثناء ليس من األولفإمنا 

  أغضبت من شتمي على رغمي  ابن حارثة األمير لقد لوال

 يسببني على ظلم عمداً  كمعرض المحسر بكره إال

  : وكذا قوله

  وابني قبيصة أن أغيب ويشهدا  كخارجة المكلف نفسه إال

  : ومثل ذلك قوله". ليس كمثله شيء" مؤكدة كتوكيدها يف قول اهللا جل وعز الكاف زائدة

  لواحق األقراب فيها كالمقق

  .والكاف زائدة. أي فيها مقق وهو الطول

ما ال يكون االستثناء فيهباب هذا   

  . إذا أبدل إال على الموضع المتناع اللفظ منه

وإمنا تزاد يف النفي، وال تقع يف . ألن من زائدةما جاءين من أحد إال زيد على البدل؛ : وذلك قولك
: اإلجياب زائدة؛ ألن املنفي املنكور يقع واحده يف معىن اجلميع، فتدخل من إلبانة هذا املعىن، وذلك قولك

فإذا . ما جاءين عبد اهللا: تقول. وتقع املعرفة يف هذا املوضع. فيجوز أن تعين رجالً واحداً. ما جاءين رجل
ين من رجل مل يقع ذلك إال للجنس كله، ولو وضعت يف موضع املنكور معروفاً مل جيز لو ما جاء: قلت
  .ما جاءين من عبد اهللا ، كان حماالً؛ ألنه معروف بعينه فال يشيع يف اجلنس: قلت

جاءين مل تقع من ها هنا زائدة؛ ألن معىن اجلميع ها هنا ممتنع إلحاطته بالناس أمجعني؛ كما : فإذا قلت
  .ناك نفياً جلميعهمكان ه

إال زيد؛ ألنك لو أبدلته من رجل على اللفظ : ما جاءين من رجل إال زيد كان خلفاً أن تقول: فإذا قلت
ما جاءين من أحد إال زيد؛ ألن من وما بعدها يف موضع رفع، : ما جاءين إال من زيد؛ فلذلك قلت: قلت

  .ولوال ذلك لكان خيلو الفعل من فاعل

إال شيء مل يصلح؛ : ولو قلت.  أحد إال زيداً، وليس زيد بشيء إال شيئاً ال يعباً بهوكذلك ما رأيت من
ما زيد : تقول. لست إال بشيء، وهذا حمال، ألن الباء إمنا تزاد يف غري الواجب توكيداً: ألن التقدير

  .بقائم، وليس زيد مبنطلق

  : وعلى هذا ينشد هذا الشعر، وليس جيوز غريه

  إال يداً ليست لها عضد  يدلبيني لستم ب أبني
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فهذا وجه . ما زيد إال شيء ال يعبأ به: ما زيد بشيء إال شيء ال يعباً به، فكأنك قلت: وتقول على هذا
  .هذا الباب

االستثناء بغيرباب هذا   

  .اعلم أن كل موضع جاز أن تستثىن فيه ب إال جاز االستثناء فيه بغري

وكل موضع وقع . ويدخله معىن االستثناء، ملضارعته إال. هوغري اسم يقع على خالف الذي يضاف إلي
االسم فيه بعد إال على ضرب من اإلعراب كان ذلك حاالً يف غري إال أن يكون نعتاً، فيجري على 

  .جاءين القوم إال زيداً: جاءين القوم غري زيد؛ ألنك كنت تقول: املنعوت الذي قبلها، وذلك قولك

. هذا درهم غري جيد؛ لن غرياً نعت: وتقول. هذا درهم إال قرياطاً: كقولكهذا درهم غري قرياط : وتقول

  .هذا درهم إال جيد: أال ترى أنه ال يستقيم

: ما جاءين أحد غري زيد، على الوصف وعلى البدل، فالبدل كقولك: فأما املوضع الذي يرتفع فيه، فتقول

  .ما جاءين أحد إال زيد

والوجه إذا مل . لنعت، إذا كان القوم على غري معهود، وعلى البدللقيت القوم غري زيد، على ا: وتقول
  .يكن ما قبل غري نكرة حمضة أال يكون نعتاً

تكون نعتاً : ، فإن غرياً تكون على ضروب"غري املغضوب عليهم وال الضالني: "فأما قول اهللا عز وجل
اا يكن نكرات، وهن مضافات ال وتكون حاالً، فتنصب؛ ألن غرياً وأخو. للذين ألا مضافة إىل معرفة

  .وهو يف غري خاصة واجب ملا تقدم ذكره. هذا الوجه فيهن مجع. معارف

    

: صراط غري املغضوب عليهم، ويكون نصباً على استثناء ليس من األول، وهو: ويكون بدالً فكأنه قال

  .جاءين الصاحلون إال الطاحلني

تكرير االستثناء بغير عطفباب هذا   

فاملعىن فيهما مجيعاً واحد، . إال زيداً إال عمرو: وإن شئت قلت.  جاءين أحد إال زيد إال عمراًما: تقول
وإن اختلف اإلعراب؛ ألنك إذا شغلت الفعل بأحدمها انتصب اآلخر باالستثناء ومل يصلح البدل؛ ألن 

  .املرفوع منهما موجب

 جاءين إال زيداً أحد إال عمرو فلما قدمت عمراً ما: ما جاءين إال زيداً إال عمراً أحد؛ ألن التقدير: وتقول
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ما : ما جاءين أحد إال عمرو وتقول: ما جاءين إال عمراً أحد؛ ألنك لو أخرته كان الوجه: صار كقولك
  : ومن ذلك قوله. جاءين إال زيداً غري عمرو أحد، ألن غري عمرو مبرتلة قولك إال عمراً

   اهللا غيرك ناصرومالي إال  إال اهللا ال شيء غيره فمالي

  .إال إياك: كأنه قال

  : وهذا البيت ينشد على غري وجه، وهو قول الشاعر

  دار الخليفة إال دار مروانا  بالمدينة دار غير واحدة ما

خيرب أا غري واحدة بل هي أدؤر، ودار اخلليفة تبيني وتكرير، وإال دار مروان بدل، وإن . جتعل غري نعتاً
  .ما جاءين أحد إال زيداً: ن منصوبة باالستثناء، على قولكشئت جعلت دار مروا

ما ملدينة دار غري واحدة إال دار مروان، فتنصب غرياً ألنه استثناء، وإن شئت رفعت : وإن شئت قلت
  .غرياً، ونصبت دار مروان، أيهما شئت جعلته بدالً ونصبت اآلخر

ت الجمع بين إال وغير، والحمل على المعنى إن شئباب هذا   

  .ما يفسر يف موضعه إن شاء اهللا: ما جاءين غري زيد وإال عمرو، ألن التقدير: تقول

جاء : جاءين القوم عدا زيد؛ ألنه ملا قال: وأما عدا، وخال فهما فعالن ينتصب ما بعدمها، وذلك قولك
يره، إال أن فهذا تقد. عدا زيداً، أي جاوز بعضهم زيداً: القوم وقع عند السامع أن بعضهم زيداً، فقال

ال يعدونك هذا، أي ال : جاوز، من قولك: فمعىن عدا. عدا فيها معىن االستثناء، وكذلك خال
  .جياوزونك

جاءين القوم خال زيد، مثل سوى : فتقول. وقد تكون خال حرف خفض. خال خيلو: وخال من قوهلم
منه حاشا وقد فكيف يكون حرف خفض، وفعالً على لفظ واحد؟ فإن ذلك كثري، : فإن قلت. زيد

  .مضى تفسريها

عال زيد : على زيد درهم، وتكون فعالً حنو قولك: تكون حرف خفض على حد قولك: ومثل ذلك على
  .الدابة، وعلى زيد ثوب، وعال زيداً ثوب، واملعىن قريب

 بلغين ما: ما عدا، وما خال مل يكن إال النصب؛ وذاك ألن ما اسم فال توصل إال بالفعل، حنو: فإذا قلت

صنعت، أي صنيعك إذا أردت ا املصدر فصلتها الفعل ال غري، وكأنه قال جماوزم زيداً، إال أن يف عدا 
  .وخال معىن االستثناء

االستثناء بليس وال يكونباب هذا   
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جاءين : اعلم أما ال يكونان استثناء إال وفيهما ضمري كما وصفت لك يف عدا وخال، وذلك قولك
  .ليس بعضهم وال يكون بعضهم: كأنه قال. ، وجاءين القوم ليس زيداًالقوم ال يكون زيداً

وكذلك أتاين النساء ال يكون فالنةً، يريد ال يكون بعضهن إال أن هذا يف معىن االستثناء وإن جعلته 
  .أتاين القوم ليسوا إخوتك، وأتتين امرأة ال تكون فالنة: وكان اجلرمي خيتاره، وهو قولك. وصفاً فجيد

ما حذف من المستثنى تخفيفاباب هذا   

  واجتزئ بعلم المخاطب 

ليس غري ذلك، فحذفت وضممت؛ كما ضممت قبل : عندي درهم ليس غري، أردت: وذلك قولك
  .وبعد؛ ألنه غاية
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 335....................................................هذا باب ما جيوز لك فيه النعت واحلال
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 336...............................................هذا باب املصادر اليت تشركها أمساء الفاعلني

 337.....بة على ذلك٬ خبرًا كانت أو استفهامًاوال تكون واقعة هذا الموقع إال ومعها من مشاهدة٬ فهي منصو

 337.......................................................هذا باب ما وقع من املصادر توكيدا
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 359......................................................هذا باب ما حلقته ألف ونون زائدتان
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 385......................................................هذا باب الشيئني اعولني امساً واحداً
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 410...........................................هذا باب من مسائل كان وإن يف اجلمع والتفرقة

 413................................................................هذا باب املسند واملسند إليه

 413...................................................ومها ما ال يستغين كل واحد من صاحبه

 416...........................................................................هذا باب اإلضافة

 420..............................................هذا باب اسم الفاعل الذي مع الفعل املضارع
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 451.......................................................هذا باب احلروف اليت تنبه ا املدعو

 453......................................................هذا باب املضاف إىل املضمر يف النداء

 455..................................................... فيه إال إثبات الياءهذا باب ما ال جيوز

 456...........................................هذا باب الم املدعو املستغاث به والم املدعو إليه

 457...............................................هذا باب ما جيوز أن حتذف منه عالمة النداء

 457................................................................................................وما ال يجوز ذلك فيه

 458..........................................................هذا باب ما يلزمه التغيري يف النداء

 458......................................................................................وهو في الكالم على غير ذلك
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 462.....................................................هذا باب ما تكون ألف الندبة تابعة فيه

 463....................................................................هذا باب املعرفة والنكرة

 466..........................................................هذا باب جمرى نعت النكرة عليها

 470..................................................هذا باب احلاالت والتبيني وتفسري معنامها

 473............................................................هذا باب تبيني احلال يف العوامل

 473..................................التي في معنى األفعال٬ وليست بأفعال٬ وما يمتنع من أن تجري معه الحال

 474...............................................هذا باب ما كانت احلال فيه مؤكدة ملا قبلها

 474..........................................ن املصادر حاالً ملوافقته احلالهذا باب ما يكون م

 475............................................................هذا باب اشتراك املعرفة والنكرة

 476.......................................هذا باب دخول احلال فيما عملت فيه كان وأخواا

 476...............................................................وما أشبهها من باب العوامل

 477.....................................................هذا باب املعرفة الداخلة على األجناس

 478...................................................هذا باب ما كان من األمساء نعتاً للمبهمة

 478.................................................هذا باب تثنية األمساء اليت هي أعالم خاصةً

 480.....................................مهاهذا باب الظروف من األمكنة واألزمنة ومعرفة قس

 480............................ومتكنها، وامتناع ما ميتنع منها من التصرف، ويقال من الصرف

 487..........................................................هذا باب إضافة األزمنة إىل اجلمل

 488.......................................................................هذا باب من اإلخبار

 488................................نبين ما يستعمل من هذه الظروف أسماًء٬ وما ال يكون إال ظرفًا لقلة تصرفه

 489...........................................هذا باب ما كان من أمساء األوقات غري متصرف

 490......................................................................هذا باب ال اليت للنفي

 492..................................................هذا باب ما تعمل فيه ال وليس باسم معها

 493...............................................................هذا باب ما ينعت من املنفي

 494.........................................................هذا باب ما كان نعته على املوضع

 495...........................................................هذا باب ما يقع مضافاً بعد الالم

 496.......................................هذا باب ما ال جيوز أن حيمل من املنفي على املوضع

 496.......................................هذا باب ال إذا دخلها ألف االستفهام أو معىن التمين



497..........................................  والنكرة المعرفة من العطف في ال مسائل باب هذا  

498.......................................................................... االستثناء باب هذا  

499................................................................. المنفي من المستثنى باب هذا  

500.............................................................. البدل فيه يجوز ال ما باب هذا  

502 ..................................................نصبًا إال فيه المستثنى يكون ال ما باب هذا  

502 .................................................. وجهين على البدل فيه يصلح ما باب هذا  

504...........................................  غير بمترلة نعتًا بعدها وما إال فيه تقع ما باب هذا  

504... ................................................................................إليه أضيفت وما  

504...............................................................  االستثناء في يقع ما باب هذا  

506..................................... .....................فيه االستثناء يكون ال ما باب هذا  

506. . ....................................................................منه اللفظ المتناع الموضع على إال أبدل إذا  

507..................................................................... بغير االستثناء باب هذا  

507.......................................................  عطف بغير االستثناء تكرير باب ذاه  

508.................................  شئت إن المعنى على والحمل وغير، إال بين الجمع باب هذا  

508......................................................... يكون وال بليس االستثناء باب هذا  

509......................................................  تخفيفا المستثنى من حذف ما باب هذا  

509............ ................................................................................. المخاطب بعلم واجتزئ  
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