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 [ترقيم الشاملة موافق للمطبوع ] 

هذا باب ما ) ومثل ذلك تاهلل رجال كأنه أضمر تاهلل ما رأيت كاليوم رجال وما رأيت مثله رجال | 
 درر رجال وحسبك به رجال وما وذلك قولك ويحه رجال وهلل| (  ينتصب انتصاب االسم بعد المقادير

ن شئت قلت ويحه من رجل وحسبك به من رجل وهلل درر من رجل فتدخل من ههنا | أشبه ذلك  وا 
وانتصب الرجل ألنه ليس من الكالم األول وعمل فيه الكالم األول فصارت | كدخولها في كم توكيدا 

تعجبت وأبهمت من أي أمور الرجل  ومع هذا أيضا أنك إذا قلت ويحه فقد| الهاء بمنزلة التنوين 
فإذا قلت فارسا وحافظا فقد اختصصت ولم تبهم وبينت في أي | تعجبت وأي األنواع تعجبت منه 

وَيْطُعُنهم َشْزرًا % وُمرَُّة َيحميهْم إذا ما َتمدَّدوا % ) ومثل ذلك قول عباس بن مرداس | نوع هو 
 ( %فَأْبْرحت فاِرسًا 
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نما يريد كفيت فارسا  ومن ذلك قول األعشى | ودخلته هذر الباء توكيدا | فكأنه قال فكفى بك فارسا وا 
هذا ) ومثله أكرم به رجال | ( % فَأْبرحَت ربًّا وَأبرحَت جارًا [ % تقول ابنتى حين َجدَّ الرَّحيُل % ) ] 

بدءوا باإلضمار ألنهم شرطوا التفسير وذلك ألنهم | (  باب ما ال يعمل في المعروف إال مضمرا
وذلك نووا فجرى ذلك في كالمهم هكذا كما جرت إن بمنزلة الفعل الذي تقدم مفعوله قبل الفاعل فلزم 

وما انتصب في هذا الباب فإنه | هذا هذر الطريقة في كالمهم كما لزمت إن هذر الطريقة في كالمهم 
يحه وذلك قولهم نعم رجال عبد اهلل كأنك قلت ينتصب كانتصاب ما انتصب في باب حسبك به وو 
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 حسبك به رجال عبد اهلل ألن المعنى واحد
____________________ 

(2/071) 

 

ومثل ذلك ربه رجال كأنك قلت ويحه رجال في أنه عمل فيما بعدر كما عمل ويحه فيما بعدر ال في | 
وذلك ألنهما ثناء في استيجابهما وحسبك به رجال مثل نعم رجال في العمل وفي المعنى | المعنى 

وال يجوز لك أن تقول نعم وال ربه وتسكت ألنهم إنما بدؤا باإلضمار على شريطة | المنزلة الرفيعة 
نما هو إضمار مقدم قبل االسم واإلضمار الذي يجوز عليه السكوت نحو زيد ضربته إنما  التفسير وا 

مار الزم له التفسير حتى يبينه وال يكون في أضمر بعد ما ذكر االسم مظهرا فالذي تقدم من اإلض
ومما يضمر ألنه يفسرر ما بعدر وال يكون في موضعه | موضع اإلضمار في هذا الباب مظهر 

نه ذاهبة أمتك  فالهاء إضمار الحديث الذي ذكرت بعد الهاء | مظهر قول العرب إنه كرام قومك وا 
ن كان ال يتكلم به قال إن األم ر ذاهبة أمتك وفاعلة فالنة فصار هذا الكالم كله كأنه في التقدير وا 
وأما قولهم نعم الرجل عبد اهلل فهو بمنزلة ذهب | خبرا لألمر فكذلك ما بعد هذا في موضع خبرر 

ذا قال عبد اهلل نعم الرجل فهو بمنزلة | أخور عبد اهلل عمل نعم في الرجل ولم يعمل في عبد اهلل  وا 
 عبد اهلل ذهب أخور كأنه
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ذا قال عبد اهلل فكأنه فقيل له ما شأنه فقال نعم الرجل  قال نعم الرجل فقيل له من هو فقال عبد اهلل وا 
فنعم تكون مرة عاملة في مضمر يفسرر ما بعدر فتكون هي وهو بمنزلة ويحه ومثله ثم يعمالن في | 

وتكون مرة أخرى تعمل في مظهر ال | عبدا  الذي فسر المضمر عمل مثله وويحه إذا قلت لي مثله
فهي مرة بمنزلة ربه رجال ومرة بمنزلة ذهب أخور فتجرى مجرى المضمر الذي قدم لما بعدر | تجاوزر 

عبد ] واعلم أنه محال أن تقول | من التفسير وسد مكانه ألنه قد بينه وهو نحو قولك أزيدا ضربته 
واعلم أنه ال | ا أنه محال أن تقول عبد اهلل هو فيها وهو غيرر اهلل نعم الرجل والرجل غير عبد اهلل كم

قومك نعم صغارهم وكبارهم إال أن تقول قومك نعم الصغار ونعم الكبار وقومك نعم [ يجوز أن تقول 
القوم وذلك ألنك أردت أن تجعلهم من جماعات ومن أمم كلهم صالح كما أنك إذا قلت عبد اهلل نعم 

| تجعله من أمة كلهم صالح ولم ترد أن تعرف شيئا بعينه بالصالح بعد نعم  الرجل فإنما تريد أن
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ومثل ذلك قولك عبد اهلل فارر العبد فارر الدابة فالدابة لعبد اهلل ومن سببه كما أن الرجل هو عبد اهلل 
نما تريد أ ن حين قلت عبد اهلل نعم الرجل ولست تريد أن تخبر عن عبد بعينه وال عن دابة بعينها وا 

فاالسم الذي | تقول إن في ملك زيد العبد الفارر والدابة الفارهة إذ لم ترد عبدا بعينه وال دابة بعينها 
 يظهر بعد نعم إذا كانت نعم عاملة فيه االسم الذي فيه

____________________ 
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كما أن | شيئا بعينه األلف والالم نحو الرجل وما أضيف إليه وما أشبهه نحو غالم الرجل إذا لم ترد 
االسم الذي يظهر في رب قد يبدأ بإضمار الرجل قبله حين قلت ربه رجال لما ذكرت لك وتبدأ 

فإنما منعك أن تقول نعم الرجل إذا أضمرت أنه ال يجوز أن | بإضمار الرجل في نعم لما ذكرت لك 
ر الذي في نعم هو ومن زعم أن اإلضما| تقول حسبك به الرجل إذا أردت معنى حسبك به رجال 

عبد اهلل فقد ينبغي له أن يقول نعم عبد اهلل رجال وقد ينبغي له أن يقول نعم أنت رجال فتجعل أنت 
نما قبح هذا المضمر أن يوصف ألنه مبدوء به قبل الذي يفسرر والمضمر المقدم | صفة للمضمر  وا 

ن قال قائل هو مضمر مقدم فإ| قبل ما يفسرر ال يوصف ألنه إنما ينبغي لهم أن يبينوا ما هو 
وتفسيرر عبد اهلل بدال منه محموال على نعم فأنت قد تقول عبد اهلل نعم رجال فتبدأ به ولو كان نعم 
يصير لعبد اهلل لما قلت عبد اهلل نعم الرجل فترفعه فعبد اهلل ليس من نعم في شئ والرجل هو عبد 

فهذا تقديرر وليس معنار | اهلل ذهب أخور  اهلل ولكنه منفصل منه كانفصال األخ منه إذا قلت عبد
ويدلك على أن عبد اهلل ليس تفسيرا للمضمر أنه ال يعمل فيه نعم بنصب وال رفع وال يكون | كمعنار 

ن شئت قلت نعم المرأة | عليها أبدا في شئ  واعلم أن نعم تؤنث وتذكر وذلك قولك نعمت المرأة وا 
 كثركما قالوا ذهب المرأة والحذف في نعمت أ
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واعلم أنك ال تظهر عالمة المضمرين في نعم ال تقول نعموا رجاال يكتفون بالذي يفسرر كما قالوا | 
فحذفوا عالمة اإلضمار وألزموا !  2< وكل أتور داخرين >  2! وقال اهلل عز وجل | مررت بكل 

خذ الحذف ففعلوا هذا بهذر األشياء لكثرة  الحذف كما ألزموا نعم وبئس اإلسكان وكما ألزموا
وأصل نعم وبئس نعم وبئس وهما األصالن اللذان وضعا في الرداءة | استعمالهم هذا في كالمهم 
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لما كان [ فإنه ] واما قولهم هذر الدار نعمت البلد | والصالح وال يكون منهما فعل لغير هذا المعنى 
ومن قال نعم المرأة قال | ن كانت أمك وما جاءت حاجتك البلد الدار أقحموا التاء فصار كقولك م

فلزم هذا في كالمهم لكثرته وألنه صار | نعم البلد وكذلك هذا البلد نعم الدار لما كانت البلد ذكرت 
 [وهو لبعض السَّْعِديِّيَن ] ومثل ذلك قول الشاعر | كالمثل كما لزمت التاء في ما جاءت حاجتك 

____________________ 
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لكِّ ريٍح فيه َذْيٌل ( % % ) والدَّْجُن يومًا والَعجاُج اَلْمهُموْر % هل َتعرُف الداَر ُيَعقِّيها الُموْر % ) 
وزعم الخليل رحمه اهلل أن حبذا | فقال فيه ألن الدار مكان فحمله على ذلك | % ( % َمْسُفوْر 

لوال وهو اسم مرفوع كما تقول يا ابن عم  بمنزلة حب الشئ ولكن ذا وحب بمنزلة كلمة واحدة نحو
فالعم مجرور أال ترى أنك تقول للمؤنث حبذا وال تقول حبذر ألنه صار مع حب على ما ذكرت لك 

فَّيا % ) وسألته عن قوله وهو الراعي | وصار المذكر هو الالزم ألنه كالمثل  ِِ فَأومْأُت إيماًء َخ
 فقال أيما تكون صفة للنكرة وحاال للمعرفة وتكون استفهاما| ( % ما َفَتى وهلِل َعْيَنا َحْبَتٍر َأي  % َلْحبَتٍر 

____________________ 
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أال | مبنيا عليها ومبنية على غيرها وال تكون لتبيين العدد وال في االستثناء نحو قولك أتونى إال زيدا 
فالنصب في لي مثله رجال كالنصب ترى أنك ال تقول له عشرون أيما رجل وال أتونى إال أيما رجل 

| فأيما ال تكون في االستثناء وال يختص بها نوع من األنواع وال يفسر بها عدد | في عشرين رجال 
| أال ترى أنك تقول سبحان اهلل من هو وما هو فهذا استفهام فيه معنى التعجب | وأيما فتى استفهام 

وأما أحد وكراب وأرم | ر أن تقول من هو وتسكت ولو كان خبرا لم يجز ذلك ألنه ال يجوز في الخب
وكتيع وعريب وما أشبه ذلك فال يقعن واجبات وال حاال وال استثناء وال يستخرج به نوع من األنواع 
فيعمل ما قبله فيه عمل عشرين في الدرهم إذا قلت عشرون درهما ولكنهن يقعن في النفى مبنيا 

ما في الناس مثله أحد حملت أحدا على مثل ما حملت  فمن ثم تقول| عليهن ومبنية على غيرهن 
| فهذر حالها كما كانت تلك حال أيما | وكذلك ما مررت بمثلك أحد وقد فسرنا لم ذلك | عليه مثال 

والنصب يجوز | فإذا قلت له عسل ملء جرة وعليه دين شعر كلبين فالوجه الرفع ألنه وصف 
ن ش| كنصب عليه مائة بيضا بعد التمام  وهي كثيرة في كالم | ئت قلت لي مثله عبد فرفعت وا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ن شئت كان على البدل | العرب  ن شئت رفعته على أنه صفة وا  فإذا قلت عليها مثلها زبد فإن | وا 
ن  شئت رفعت على البدل وا 

____________________ 
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والعبد يكون | اسم وال يكون الزبد صفة ألنه | شئت رفعت على قوله ما هو فتقول زبد أي هو زبد 
اعلم أن النداء كل اسم | (  هذا باب النداء) وهو قبيح ألنه اسم | صفة وتقول هذا رجل عبد 

والمفرد رفع وهو في موضع اسم | مضاف فيه فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهارر 
النكرة حين قالوا يا وزعم الخليل رحمه اهلل أنهم نصبوا المضاف نحو يا عبد اهلل ويا اخانا و | منصوب 

 رجال صالحا حين طال الكالم كما نصبوا هو قبلك
____________________ 

(2/082) 

 

| ورفعوا المفرد كما رفعوا قبل وبعد وموضعهما واحد وذلك قولك يا زيد ويا عمرو | وهو بعدك 
| الم نصبوا الطويل قلت أرأيت قولهم يا زيد الطويل ع| وتركوا التنوين في المفرد كما تركور في قبل 

ن شئت كان نصبا على أعني | قال نصب ألنه صفة لمنصوب  فقلت أرأيت الرفع على أي | وقال وا 
قلت ألست قد زعمت أن هذا المرفوع في | قال هو صفة لمرفوع | شئ هو إذا قال يا زيد الطويل 

رد في النداء قال من قبل أن كل اسم مف| موضع نصب فلم ال يكون كقوله لقيته أمس األحدث 
مرفوع أبدا وليس كل اسم في موضع أمس يكون مجرورا فلما اطرد الرفع في كل مفرد في النداء 

قلت أفرأيت | صار عندهم بمنزلة ما يرتفع باالبتداء أو بالفعل فجعلوا وصفه إذا كان مفردا بمنزلته 
 ( %ْت َأحْنَاُء َحقٍّ فخاِصِم فقد َعَرضَ % َأزيُد َأخا َوْرَقاَء إن كنت ثائرًا % ) قول العرب كلهم 

____________________ 
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قال ألن المنادى إذا وصف بالمضاف فهو | ألي شئ لم يجز فيه الرفع كما جاز في الطويل | 
بمنزلته إذا كان في موضعه ولو جاز هذا لقلت يا أخونا تريد أن تجعله في موضع المفرد وهذا لحن 

لمنادى فهو بمنزلته إذا ناديته ألنه هنا وصف لمنادى في موضع نصب فالمضاف إذا وصف به ا| 
وقال | كما انتصب حيث كان منادى ألنه في موضع نصب ولم يكن فيه ما كان في الطويل لطوله 

وقال الخليل | كقولك إن أمسك قد مضى | الخليل رحمه اهلل كأنهم لما أضافوا ردور إلى األصل 
د نفسه ويا تميم كلكم ويا قيس كلهم فقال هذا كله نصب كقولك يا زيد ذا رحمه اهلل وسألته عن يا زي

ن شئت | الجمة  أجمعين وال [ قلت ] وأما يا تميم أجمعون فأنت فيه بالخيار إن شئت قلت أجمعون وا 
ويدلك على أن أجمعين ينتصب ألنه | ينتصب على أعنى من قبل أنه محال أن تقول أعني أجمعين 

وأما المضاف في الصفة فهو ينبغي | يونس المعنى في الرفع والنصب واحد وصف لمنصوب قول 
قلت أرأيت قول العرب يا أخانا زيدا | له أن ال يكون إال نصبا إذا كان المفرد بنتصب في الصفة 

 أقبل قال عطفور على هذا
____________________ 
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| موضع نصب وقال قوم يا أخانا زيد المنصوب فصار نصبا مثله وهو األصل ألنه منصوب في 
وقد زعم يونس أن أبا عمرو كان يقوله وهو قول أهل المدينة قال هذا بمنزلة قولنا يا زيد كما كان 

ويا | قوله يا زيد أخانا بمنزلة يا أخانا فيحمل وصف المضاف إذا كان مفردا بمنزلته إذا كان منادى 
ونه إلى األصل حيث أزالور عن الموضع الذي يكون فيه اخانا زيدا أكثر في كالم العرب ألنهم يرد

فأما | منادى كما ردوا ما زيد إال منطلق إلى أصله وكما ردوا أتقول حين جعلور خبرا إلى أصله 
المفرد إذا كان منادى فكل العرب ترفعه بغير تنوين وذلك ألنه كثر في كالمهم فحذفور وجعلور بمنزلة 

وزعم يونس أن | وتقول يا زيد زيد الطويل وهو قول أبي عمرو | األصوات نحو حوب وما أشبهه 
فأما قول أبي عمرو فعلى قولك يا زيد الطويل وتفسيرر كتفسيرر | رؤبة كان يقول يا زيد زيدا الطويل 

 ( %َلقاِئٌل يا َنْصُر َنْصرًا َنْصَرا % إنَّي وَأْسطاٍر ُسِطْرَن َسْطَرا % ) وقال رؤبة | 
____________________ 
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وأما قول | وأما قول رؤبة فعلى أنه جعل نصرا عطف البيان ونصبه كأنه على قوله يا زيد زيدا | 
وتفسير يا زيد زيد الطويل كتفسير يا زيد الطويل فصار وصف | أبي عمرو فكأنه استأنف النداء 

ع قد اطرد في كل مفرد وخالف وصف أمس ألن الرف| المفرد إذا كان مفردا بمنزلته لو كان منادى 
وتقول يا زيد وعمرو ليس إال ألنهما | % ( % يا َنْصُر َنْصُر َنْصَرا % ) وبعضهم ينشد | في النداء 

وكذلك يا زيد وعبد اهلل ويا زيد ال عمرو ويا زيد أو عمرو ألن هذر | قد اشتركا في النداء في قوله يا 
وقال | وليس ما بعدها بصفة ولكنه على يا  الحروف تدخل الرفع في اآلخر كما تدخل في األول

الخليل رحمه اهلل من قال يا زيد والنضر فنصب فإنما نصب ألن هذا كان من المواضع التي يرد 
 فأما العرب فأكثر| فيها الشئ إلى أصله 

____________________ 

(2/081) 

 

| فرفع | !  2< بي معه والطير يا جبال أو >  2! وقرأ األعرج | ما رأيناهم يقولون يا زيد والنضر 
ولو حمل الحارث | ويقولون يا عمرو والحارث وقال الخليل رحمه اهلل هو القياس كأنه قال ويا حارث 

على يا كان غير جائز البتة نصب أو رفع من قبل أنك ال تنادى اسما فيه األلف والالم بيا ولكنك 
نضر كقولك ما مررت بزيد وعمرو ولو أردت أشركت بين النضر واألول في يا ولم تجعلها خاصة لل

وقال الخليل رحمه اهلل ينبغي لمن قال النضر فنصب | عملين لقلت ما مررت بزيد وال مررت بعمرو 
ألنه ال يجوز يا النضر أن يقول كل نعجة وسخلتها بدرهم فينصب إذا أراد لغة من يجر ألنه محال 

نما جر ألنه أراد وكل س ورفع ذلك ألن قوله والنضر بمنزلة قوله | خلة لها أن يقول كل سخلتها وا 
ألنه محال أن يقول وأي جارها | % ( % َأي  َفَتى َهْيجاَء أنَت وجاَرها % ) ونضر وينبغي أن يقول 

 فليس ذا من قبل ذا ولكنها| وينبغي أن يقول رب رجل وأخار | 
____________________ 

(2/087) 

 

ولو جاءت تلى ما وليه االسم األول كان غير جائز لو قلت | ول حروف تشرك اآلخر فيما فيه األ
ذا كان مؤخرا دخل فيما دخل فيه األول | هذا فصيلها لم يكن نكرة كما كان هذر ناقة وفصيلها  | وا 

يا % ) وتقول يا أيها الرجل وزيد ويا أيها الرجل وعبد اهلل ألن هذا محمول على يا كما قال رؤبة 
خَدِن داَر َعْفراَء ود ِْ وتقول يا هذا ذا الجمة كقولك يا زيد ذا الجمة ليس بين أحد | % ( % اَر اْلَب
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| (  وال يقع في موقعه غير المفرد( )  هذا باب ال يكون الوصف المفرد فيه إال رفعا) فيه اختالف 
يل رحمه اهلل فأى  ههنا فيما زعم الخل| وذلك قولك يا أيها الرجل ويا أيها الرجالن ويا أيها المرأتان 

نما صار وصفه ال يكون فيه إال الرفع | كقولك يا هذا والرجل وصف له كما يكون وصفا لهذا  وا 
ألنك ال تستطيع أن تقول يا أى وال يا أيها وتسكت ألنه مبهم يلزمه التفسير فصار هو والرجل بمنزلة 

 اسم واحد كأنك قلت يا رجل
____________________ 

(2/088) 

 

األسماء المبهمة التي توصف باألسماء التي فيها األلف والالم تنزل بمنزلة أى وهي هذا واعلم أن 
صار | وذلك قولك يا هذا الرجل ويا هذان الرجالن | وهؤالء وأولئك وما أشبهها وتوصف باألسماء 

يد وأنت وليس ذا بمنزلة قولك يا زيد الطويل من قبل أنك قلت يا ز | المبهم وما بعدر بمنزلة اسم واحد 
ذا قلت يا هذا الرجل فأنت لم ترد أن | تريد أن تقف عليه ثم خفت أن ال يعرف فنعته بالطويل  وا 

تقف على هذا ثم تصفه بعد ما تظن أنه لم يعرف فمن ثم وصفت باألسماء التي فيها األلف والالم 
سرتها تصير بمنزلة فهذر األسماء المبهمة إذا ف| ألنها والوصف بمنزلة اسم واحد كأنك قلت يا رجل 

نما قلت يا هذا ذا الجمة ألن| أى كأنك إذا أردت أن تفسرها لم يجز لك أن تقف عليها   وا 
____________________ 

(2/081) 

 

ذا الجمة ال توصف به األسماء المبهمة إنما يكون بدال أو عطفا على االسم إذا أردت أن تؤكد 
نما أكدت حين وق واأللف والالم والمبهم يصيران بمنزلة | فت على االسم كقولك يا هؤالء أجمعون وا 

فاألسماء المبهمة | اسم واحد يدلك على ذلك أن أي ال يجوز لك فيها أن تقول يا أيها ذا الجمة 
توصف باأللف والالم ليس إال ويفسر بها وال توصف بما يوصف به غير المبهمة وال تفسر بما 

يا صاِح ياذا % ) قول الشاعر وهو ابن لوذان السدوسى ومثل ذلك | يفسر به غيرها إال عطفا 
 ومثله قول ابن األبرص| ( % والرَّْحِل ذى اأَلْنساِع والِحْلِس % الضاِمُر الَعْنِس 

____________________ 

(2/011) 
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ِخه % )  ِِ ُفنا بَمْقَتِل َشْي | الحسن الوجه  ومثله ياذا| ( % ُحْجٍر َتَمنََّي صاحِب اأَلْحالِم % ياذا الُمخوِّ
وليس ذا بمنزلة ياذاذا الجمة من قبل أن الضامر العنس والحسن الوجه كقولك ياذا الضامر وياذا 

ويدلك | الحسن وهذا المجرور هاهنا بمنزلة المنصوب إذا قلت ياذا الحسن الوجه وياذا الحسن وجها 
يس واحد منهما معرفة بما على أنه ليس بمنزلة ذى الجمة أن ذا معرفة بالجمة والضامر والحسن ل

فكل واحد من | بعدر ولكن ما بعدر تفسير لموضع الضمور والحسن إذا أردت أن ال تبهمهما 
ذا قلت الوجه فقد | المواضع من سبب األول ال يكونان إال كذلك  فإذا قلت الحسن فقد عممت وا 

ذا قلت الضامر العنس فقد اختصصت شيئا من سببه كما اخت. إختصصت منه  صصت ما كان وا 
منه وكأن العنس شئ منه فصار هذا تبيينا لموضع ما ذكرت كما صار الدرهم يبين به مم العشرون 

ولو قلت يا هذا الحسن الوجه لقلت يا هؤالء العشرين رجال وهذا بعيد | حين قلت عشرون درهما 
كأنك قلت يا هذا  الرجل[ زيدا ويا هذا الضارب ] فإنما هو بمنزلة الفعل إذا قلت يا هذا الضارب 

ومن ثم كان | الضارب وذكرت ما بعدر لتبين موضع الضرب وال تبهمه ولم يجعل معرفة بما بعدر 
ولو لم يجز فيما بعد زيد الرفع | الخليل يقول يا زيد الحسن الوجه قال هو بمنزلة قولك يا زيد الحسن 

 هذا ذو الجمة لما جاز في هذا كما أنه إذا لم يجز يا زيد ذو الجمة لم يجز يا
____________________ 

(2/010) 

 

وقال الخليل رحمه اهلل إذا قلت يا هذا وأنت تريد أن تقف عليه ثم تؤكدر باسم يكون عطفا عليه فأنت 
ن شئت نصبت وذلك قولك يا هذا زيد إن شئت قلت زيدا يصير كقولك  فيه بالخيار إن شئت رفعت وا 

ن شئت قلت زيدا وعمرا فتجرى ما يكون  وكذلك يا| يا تميم أجمعون وأجمعين  هذان زيد عمور وا 
وزعم لي بعض | عطفا على االسم مجرى ما يكون وصفا نحو قولك يا زيد الطويل ويا زيد الطويل 

ويقوى يا زيد الحسن الوجه وال تلتفت فيه إلى الطول | العرب أن يا هذا زيد كثير في كالم طيىء 
واعلم أن هذر الصفات التي تكون والمبهمة | وصفا مثله منادى  أنك ال تستطيع أن تناديه فتجعله

بمنزلة اسم واحد إذا وصفت بمضاف أو عطف على شئ منها كان رفعا من قبل أنه مرفوع غير 
واطرد الرفع في صفات هذر المبهمة كاطراد الرفع في صفاتها إذا ارتفعت بفعل أو ابتداء أو | منادى 

كما أن الذين قالوا يا زيد الطويل | ة صفاتها إذا كانت في هذر الحال تبنى على مبتدإ فصارت بمنزل
يا َأي ها الجاهُل ذو % ) فمن ذلك قول الشاعر | جعلوا زيدا بمنزلة ما يرتفع بهذر األشياء الثالثة 
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 % ( %التَّنزِّى 
____________________ 

(2/012) 

 

نما تنون ألنه |  نما يحذف منه التنوين وتقول يا أيها الرجل زيد أقبل وا  موضع يرتفع فيه المضاف وا 
وتقول يا زيد الطويل ذو الجمة إذا جعلته صفة للطويل | إذا كان في موضع ينتصب فيه المضاف 

ن حملته على زيد نصبت  فإذا قلت يا هذا الرجل فأردت أن تعطف ذا الجمة على هذا جاز فيه | وا 
أال ترى أنك ال تقول يا أيها ذا الجمة | يه األسماء النصب وال يجوز ذلك في أي ألنه ال تعطف عل

وأما قولك يا أيها ذا الرجل فإن ذا وصف ألي كما كان األلف والالم وصفا | فمن ثم لم يكن مثله 
ألنه مبهم مثله فصار صفة له كما صار األلف والالم وما أضيف إليهما صفة لأللف والالم وذلك 

َأال َأي ها ذا الَمنِزُل % ) وقال ذو الرمة | لحسن ذي المال نحو قولك مررت بالحسن الجميل وبا
ومن قال يا زيد الطويل قال ذا الجمة ال يكون | ( % كأنك لم َيْعَهْد بك اَلحىَّ عاِهُد % الداِرُس الذي 

ن رفع الطويل وبعدر ذو الجمة كان فيه الوجهان | فيه غير ذلك إذا جاء بها من بعد الطويل  | وا 
زيد الناكي العدو وذا الفضل إن حملت ذا الفضل على زيد نصبت ألنه وصف لمنادى وهو  وتقول يا
ن حملته على غير زيد انتصب على يا | مضاف   [كأنك قلت وياذا الفضل ] وا 

____________________ 

(2/011) 

 

(  طفا عليهألنه ال يكون وصفا لألول وال ع( )  هذا باب ما ينتصب على المدح والتعظيم أو الشتم) 
وهذا بمنزلة قولك اصنع ما سر أباك | وذلك قولك يا أيها الرجل وعبد اهلل المسلمين الصالحين | 

فإذا قلت يا زيد وعمرو ثم قلت الطويلين فأنت بالخيار إن شئت | وأحب أخوك الرجلين الصالحين 
ن شئت رفعت ألنه بمنزلة قولك يا زيد الطويل  د الطوال والطوال ألنه وتقول يا هؤالء وزي| نصبت وا 

ن شئت قلت الطوال | كله رفع والطوال ها هنا رفع عطف عليهم  وتقول يا هذا ويا هذان الطوال وا 
ألن هذا كله مرفوع والطوال ههنا عطف وليس الطوال بمنزلة يا هؤالء الطوال ألن هذا إنما هو من 

نما فرقوا بين العطف والصفة ألن الصفة ت| وصف غير المبهمة  جئ بمنزلة األلف والالم كأنك إذا وا 
ذا قلت مررت بزيد هذا فقد قلت بزيد الذي | قلت مررت بزيد أخيك فقد قلت مررت بزيد الذي تعلم  وا 

ذا قلت مررت بقومك كلهم فأنت ال تريد أن تقول مررت بقومك الذين من | ترى أو الذي عندك  وا 
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ا المثال جاء مررت بأخيك زيد فليس زيد وعلى هذ| وال مررت بقومك الهنين [ كذا ] صفتهم كذا 
 ومما يدلك على أنه ليس بمنزلة األلف والالم أنه معرفة بنفسه| بمنزلة األلف والالم 

____________________ 

(2/014) 

 

فكل شئ جاز أن يكون هو المبهم بمنزلة اسم واحد هو عطف عليه | ال بشئ دخل فيه وال بما بعدر 
نما جرت المبهمة ه|  وتقول يا أيها الرجل | ذا المجرى ألن حالها ليس كحال غيرها من األسماء وا 

وزيد الرجلين الصالحين من قبل أن رفعهما مختلف وذلك أن زيدا على النداء والرجل نعت ولو كان 
واعلم | وهو قول الخليل رحمه اهلل | بمنزلته لقلت يا زيد ذو الجمة كما تقول يا أيها الرجل ذو الجمة 

ال يجوز لك أن تنادى اسما فيه األلف والالم البتة إال أنهم قد قالوا يا اهلل اغفر لنا وذلك من قبل أنه 
أنه اسم يلزمه األلف والالم ال يفارقانه وكثر في كالمهم فصار كان األلف والالم فيه بمنزلة األلف 

ن كان ال والالم التي من نفس الحروف وليس بمنزلة الذي قال ذلك من قبل أن الذي قا ل ذلك وا 
أال ترى أنك تقول يا أيها الذي قال ذاك ولو | يفارقه األلف والالم ليس اسما بمنزلة زيد وعمرو غالبا 

كان اسما غالبا بمنزلة زيد وعمرو لم يجز ذا فيه وكأن االسم واهلل أعلم إله فلما أدخل فيه األلف 
هذا أيضا مما يقويه أن يكون بمنزلة ما هو ف| والالم حذفوا األلف وصارت األلف والالم خلفا منها 

 من نفس الحرف
____________________ 

(2/011) 

 

ومثل ذلك أناس فإذا أدخلت األلف والالم قلت الناس إال أن الناس قد تفارقهم األلف والالم ويكون | 
ألن هذر األشياء وليس النجم والدبران بهذر المنزلة | نكرة واسم اهلل تبارك وتعالى ال يكون فيه ذلك 

األلف والالم فيها بمنزلتها في الصعق وهي في اسم اهلل تعالى بمنزلة شئ غير منفصل في الكلمة 
وغيروا هذا | كما كانت الهاء في الجحاجحة بدال من الياء وكما كانت األلف في يمان بدال من الياء 

أال ترى أنك تقول لم أك وال |  ألن الشيء إذا كثر في كالمهم كان له نحو ليس لغيرر مما هو مثله
وتقول ال أدر كما تقول هذا قاض وتقول لم أبل وال تقول لم أرم تريد ام | تقول لم أق إذا أردت أقل 

وقال الخليل رحمه اهلل اللهم نداء | فالعرب مما يغيرون األكثر في كالمهم عن حال نظائرر | أرام 
م الخليل رحمه اهلل آخر الكلمة بمنزلة يا في أولها إال والميم ها هنا بدل من يا فهي ها هنا فيما زع
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فالميم في هذا االسم | أن الميم ها هنا في الكلمة كما أن نون المسلمين في الكلمة بنيت عليها 
ذا ألحقت الميم لم تصف االسم من | حرفان أولهما مجزوم والهاء مرتفعة ألنه وقع عليها اإلعراب  وا 

اللهم فاطر >  2! وأما قوله عز وجل | دهم بمنزلة صوت كقولك يا هنار قبل أنه صار مع الميم عن
 فعلى يا!  2< السماوات واألرض 

____________________ 

(2/011) 

 

وأما األلف والهاء | فقد صرفوا هذا االسم على وجور لكثرته في كالمهم وألن له حاال ليست لغيرر 
ين إذا قلت يا أيها وصار االسم بينهما كما صار هو بين اللتان لحقتا أي توكيدا فكأنك كررت يا مرت

وأنِت بَخيلٌة بالُودِّ % ِمَن أْجِلَك يا التي َتيَّْمِت قلبي [ % ) الشاعر ] وقال | ها وذا إذا قلت ها هو ذا 
 وزعم الخليل رحمه اهلل أن األلف والالم إنما منعهما أن يدخال في النداء| شبهه بيا اهلل | ( % َعنِّى 

وذلك أنه إذا قال يا رجل ويا فاسق فمعنار كمعنى يا | من قبل أن كل اسم في النداء مرفوع معرفة 
أيها الفاسق ويا أيها الرجل وصار معرفة ألنك أشرت إليه وقصدت قصدر واكتفيت بهذا عن اللف 

م ألنك والالم وصار كاألسماء التي هي لإلشارة نحو هذا وما أشبه ذلك وصار معرفة بغير ألف وال
وصار هذا بدال في النداء من األلف والالم واستغنى به عنهما كما | إنما قصدت قصد شئ بعينه 

 استغنيت بقولك اضرب عن لتضرب
____________________ 

(2/017) 

 

نما | وكما صار المجرور بدال من التنوين وكما صارت الكاف في رأيتك بدال من رأيت أياك  وا 
ليعرفوك شيئا بعينه قد رأيته أو سمعت به فإذا قصدوا قصد الشئ بعينه دون  يدخلون األلف والالم

فمن ثم لم يدخلوهما في هذا وال | غيرر وعنور ولم يجعلور واحدا من أمة فقد استغنوا عن األلف والالم 
 ومما يدلك على أن يا فاسق معرفة قولك يا خباث ويا لكاع ويا فساق تريد يا فاسقة ويا| في النداء 

خبيثة ويا لكعاء فصار هذا اسما لهذا كما صارت جعار اسما للضبع وكما صارت حذام ورقاش 
ولديك على أنه اسم للمنادى أنهم ال يقولون في غير النداء | اسما للمرأة وأبو الحارث اسما لألسد 

ة كما فإنما اختص النداء بهذا االسم أن االسم معرف| وال لكع وال فسق [ ولكاع ] جاءتني خباث 
ولو كان شئ من هذا نكرة لم يكن مجرورا ألنها ال تجر | اختص األسد بأبى الحارث إذ كان معرفة 
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ومن هذا النحو أسماء اختص بها االسم المنادى ال يجوز منها شئ في غير النداء نحو | في النكرة 
 يا نومان ويا هنار ويافل

____________________ 

(2/018) 

 

ومما يقوى أنه معرفة | ونس زعم أنه سمع من العرب من يقول يا فاسق الخبيث ويقوى ذلك كله أن ي
أال | ترك التنوين فيه ألنه ليس اسم يشبه األصوات فيكون معرفة إال لم ينون وينون إذا كان نكرة 

وقال الخليل رحمه اهلل إذا أردت النكرة فوصفت أو لم | ترى أنهم قالوا هذا عمرويه وعمرويه آخر 
هذر منصوبة ألن التنوين لحقها فطالت فجعلت بمنزلة المضاف لما طال نصب ورد إلى تصف ف

وزعموا أن بعض العرب يصرف قبال وبعدا فيقول ابدأ بهذا قبال | األصل كما فعل ذلك بقبل وبعد 
إذا ] فإنما جعل الخليل رحمه اهلل المنادى بمنزلة قبل وبعد وشبهه بهما مفردين | فكأنه جعلها نكرة 

[ النداء في ] فإذا طال وأضيف شبهه بهما مضافين إذا كان مضافا ألن المفرد في [ كان مفردا 
وجر ولفظهما مرفوع فإذا أضفتهما [ كما أن قبل وبعد قد يكونان في موضع نصب ] موضع نصب 

 وكذلك نداء النكرة لما لحقها التنوين وطالت صارت بمنزلة المضاف وقال ذو| رددتهما إلى األصل 
 ( %فماُء الَهَوى َيْرَفض  َأو َيَتَرْقَرق % َأَداًرا بُحْزَوى ِهْجِت للعين َعْبرًة % ) الرمة 

____________________ 

(2/011) 

 

( ُمّعذُِّب َلْيَلى َأْن َترانى َأزوُرهَا % لَعَلَك يا َتْيسًا َنَزا في َمريرٍة % ) توبة بن الحمير [ اآلخر ] وقال | 
قيَا % فيا راكبًا إّما َعَرْضَت فَبلَِّغْن % ) يغوث وقال عبد | %  ِِ | ( % َنداماَى من َنْجراَن أْن ال َتاَل

 وأما قول الطرماح
____________________ 

(2/211) 
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فإنما ترك التنوين فيه ألنه لم | ( % عامًا وما َيْعنيَك من عاِمهَا % يا داُر َأْقَوت بعَد َأْصراِمها % ) 
ة الدار ولكنه قال يا دار ثم أقبل بعد يحدث عن شأنها فكأنه لما قال يا دار أقبل يجعل أقوت صف

نما أردت بهذا أن تعلم أن  على إنسان فقال أقوت وتغيرت وكأنه لما ناداها قال إنها أقوت يا فالن وا 
يها وَسَفْت عل% يا داُر َحسَرها الِبَلى َتْحسيرَا % ) ومثل ذلك قول األحوص | أقوت ليس بصفة 
ولوال % َأاَل يا بيُت بالَعْلياِء بيُت % ) وأما قول الشاعر لعمرو بن ِقنعاس | ( % الريُح بعدَك ُموَرا 

 ( %ُحب  َأْهِلَك ما َأَتْيُت 
____________________ 

(2/210) 

 

نما تركته لك |  | [ بِّ َأهله َأي ها البيُت لح] فإنه لم يجعل بالعلياء وصفا ولكنه قال بالعلياء لي بيت وا 
فإنما لحقه | ( % وليس عليَك يَا َمَطُر السالُم % سالُم اهلل َيا َمَطٌر عليها % ) وأما قول األحوص 

التنوين كما لحق ماال ينصرف ألنه بمنزلة اسم ال ينصرف وليس مثل النكرة ألن التنوين الزم للنكرة 
التنوين اضطرارا ألنك أردت في حال وهذا بمنزلة مرفوع ال يتصرف يلحقه | على كل حال والنصب 

التنوين في مطر ما أردت حين كان غير منون ولو نصبته في حال التنوين لنصبته في غير حال 
التنوين ولكنه اسم اطرد الرفع فيه وفي أمثاله في النداء فصار كأنه يرفع بما يرفع من األفعال 

[ في ] ا ال يغير رفع ما ال ينصرف إذا كان واالبتداء فلما لحقه التنوين اضطرارا لم يغير رفعه كم
 موضع رفع ألن مطرا وأشباهه في النداء بمنزلة ما هو في موضع رفع فكما

____________________ 
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وكان عيسى بن عمر يقول يا َمَطرًا يشبهه | ال ينتصب ما هو في موضع رفع كذلك ال ينتصب هذا 
ولم نسمع عربيا يقوله وله وجه من القياس إذا نون | [ ال كالنكرة يجعله إذا نون وط] بقوله يا رجال 
هذا باب ما يكون االسم والصفة فيه بمنزلة ) ويا عشرين رجال كقولك يا ضاربا رجال | وطال كالنكرة 

ينضم فيه الحرف المرفوع حرف وينكسر فيه قبل الحرف المجرور الذي ينضم قبل | (  اسم واحد
وامرٍئ ] فإن جررت قلت في ابنم | قبل المنصوب ذلك الحرف وهو اْبُنٌم و اْمُرٌؤ المرفوع وينفتح فيه 

ن رفعت قلت هذا ابُنٌم وامُرؤ [  ن نصبت قلت ابنما وامَرًأ وا  | ومثل ذلك قولك يا زيد بن عمرو | وا 
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 % ( %يا َحَكَم بَن الُمْنِذِر بِن الجاُروْد % ) وقال الراجز وهو من بنى الحرماز 
____________________ 

(2/211) 

 

نما حملهم على هذا أنهم أنزلوا الرفعة | % ( % يا ُعَمَر بَن َمْعَمٍر ال ُمنَتَظْر % ) وقال العجاج |  وا 
التي في قولك زيد بمنزلة الرفعة في راء امرئ والجرة بمنزلة الكسرة في الراء والنصبة كفتحة الراء 

ذا زيد بن عبد اهلل ويقولون هذر هند بنت عبد اهلل فيمن صرف أال تراهم يقولون ه| وجعلور تابعا البن 
فتركوا التنوين هاهنا ألنهم جعلور بمنزلة اسم واحد لما كثر في كالمهم فكذلك جعلور في النداء تابعا 

وأما من قال يا زيد بن عبد اهلل فإنه إنما قال هذا زيد بن عبد اهلل وهو ال يجعله اسما واحدا | البن 
فإن قلت هال قالوا هذا زيد الطويل فإن القول فيه أن تقول | نوين ألنه ال ينجزم حرفان وحذف الت

| جعل هذا لكثرته في كالمهم بمنزلة قولهم لد الصالة حذفها ألنه ال ينجزم حرفان ولم يحركها 
 ومن جعله بمنزلة| واختص هذا الكالم بحذف التنوين لكثرته كما اختص ال ادر ولم أبل لكثرتهما 

 لدن فحذفه اللتقاء
____________________ 

(2/214) 

 

وزعم يونس أنها لغة كثيرة في العرب | الساكنين ولم يجعله بمنزلة اسم واحد قال هذر هند بنت فالن 
وأما يا زيد ابن أخينا فال يكون إال هكذا من قبل أنك تقول هذا زيد ابن أخينا فال تجعله اسما | جيدة 

وزيد في قولك يا زيد بن عمرو في موضع نصب كما أن األم في | زيد أخونا  واحدا كما تقول هذا
هذا باب يكرر فيه ) موضع جر في قولك يا ابن أم ولكنه لفظه كما ذكرت لك وهو على األصل 

وذلك قولك يا زيد زيد عمرو ويا زيد زيد | (  ويكون األول بمنزلة اآلخر( )  االسم في حال اإلضافة
| جيدة [ للعرب ] وزعم الخليل رحمه اهلل ويونس أن هذا كله سواء وهي لغة | زيدنا أخينا ويا زيد 
وقال بعض ولد | ( % ال ُيْلِقَينَُّكُم في َسوءٍة ُعَمُر % يا َتْيَم تيم َعِدىًّ ال أبا لكُم % ) وقال جرير 

 جرير
____________________ 

(2/211) 
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وذلك ألنهم قد علموا أنهم لم يكرروا االسم كان األول | % ( % ِل يا زيَد زيَد الَيْعَمالِت الذ بَّ % ) 
وقال الخليل | نصبا فلما كرروا االسم توكيدا تركوا األول على الذي كان يكون عليه ولم يكرروا 

رحمه اهلل هو مثل ال أبا لك قد علم أنه لو لم يجئ بحرف اإلضافة قال أباك فتركه على حاله األولى 
 بمنزلة االسم الثاني في قوله والالم هاهنا 

 يا تيَم تيم عدىًّ وكذلك قول الشاعر إذا اضطر
____________________ 

(2/211) 

 

 وكأن الذي يقول | إنما يريد يا بؤس الحرب | % ( % يا بْؤَس للَحْرِب % ) 
ن شئت قلت | يا تيَم تيم عدىًّ لو قاله مضطرا على هذا الحد في الخبر لقال هذا تيُم تيُم عدىًّ  قال وا 

وزعم | يا تيُم تيُم عدىًّ كقولك يا تيُم أخانا ألنك تقول هذا تْيُم تَْيُم عدى كما تقول هذا تيٌم أخونا 
 الخليل رحمه اهلل أن قولهم 

يا َطْلحَة َأقبْل يشبه يا تيَم تيَم عدىٍّ من قبل أنهم قد علموا أنهم لم يجيئوا بالهاء لكان آخر االسم 
ألحقوا الهاء تركوا االسم على حاله التي كان عليها قبل أن يلحقوا الهاء وقال النابغة مفتوحا فلما 

ّم يا ُأَمْيمَة ناصِب % ) الذيباني  ِِ فصار يا تيَم تيَم | ( % وليٍل ُأقاِسيه َبِطيِء الَكواِكِب % ِكلِيِنى لَه
 عدى اسما واحدا وكان الثاني بمنزلة الهاء في طلحة

____________________ 

(2/217) 

 

واعلم أنه ال يجوز في | والرفع في طلحة ويا تيُم تيَم عدى القياس | تحذف مرة ويجاء بها أخرى 
غير النداء أن تذهب التنوين من االسم األول ألنهم جعلوا األول واآلخر بمنزلة اسم واحد نحو طلحة 

ل بمنزلة ما جعل من الغايات في النداء واستخفوا بذلك لكثرة استعمالهم إيار في النداء وال يجع
وال يحذف هاء طلحة في الخبر فيجوز هذا في االسم | كالصوت في غير النداء لكثرته في كالمهم 

نما | يقول لو فعل هذا بطلحة جاز هذا | مكررا يعني طرح التنوين من تيٍم تيِم عدى في الخبر  وا 
ا النداء إال أن تدعه استغناء بإقبال المخاطب فعلوا هذا بالنداء لكثرته في كالمهم وألن أول الكالم أبد
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عليك فهو أول كل كالم لك به تعطف المكلم عليك فلما كثر وكان األول في كل موضع حذفوا منه 
تخفيفا ألنهم مما يغيرون األكثر في كالمهم حتى جعلور بمنزلة األصوات وما أشبه األصوات من 

 وربما ألحقوا فيه كقولهم ُأمَّهاتٌ | ا في لم أبل غير األسماء المتمكنة ويحذفون منه كما فعلو 
____________________ 

(2/218) 

 

أال ترى أن من | ومن قال يا زيد الحسن قال يا طلحة الحسن ألنها كفتحة الحاء إذا حذفت الهاء | 
ضافة اعلم أن ياء اإل| (  هذا باب إضافة المنادى إلى نفسك) قال يا زيد الكريم قال يا سلم الكريم 

ال تثبت مع النداء كما لم يثبت التنوين في المفرد ألن ياء اإلضافة في االسم بمنزلة التنوين ألنها 
بدل من التنوين وألنه ال يكون كالما حتى يكون في االسم كما أن التنوين إذا لم يكن فيه ال يكون 

هنا لكثرة النداء في  كالما فحذف وترك آخر االسم جرا ليفصل بين اإلضافة وغيرها وصار حذفها
ولم يكونوا ليثبتوا حذفها إال في النداء ولم يكن لبس في | كالمهم حيث استغنوا بالكسرة عن الياء 

كالمهم لحذفها وكانت الياء حقيقة بذلك لما ذكرت لك إذ حذفوا ما هو أقل اعتالال في النداء وذلك 
وبعض العرب يقول | !  2< يا عباد فاتقون >  2! قولك يا َقْوِم ال بأَس عليكم وقال اهلل جل ثناؤر 

 وثبات الياء فيما زعم يونس في األسماء| يا َرب  اغْفر لى ويا قوُم ال َتفعلوا 
____________________ 

(2/211) 

 

| وكذلك إذا وقفوا | واعلم أن بقيان الياء لغة في النداء في الوقف والوصل تقول يا غالمي أقبل ] | 
 مرو يقول كان أبو ع[ و 

وكنَت إْذ كنَت إِلهى َوْحَد % ) وقال الراجز وهو عبد اهلل بن عبد األعلى القرشي | يا ِعَبادى َفاّتُقون 
وقد يبدلون مكان الياء األلف ألنها أخف وسنبين ذلك إن شاء | ( % َيُك شٌئ يا إِلهى َقْبَلكَا % كَالم 

نما ألحقت الهاء | فإذا وقفت قلت يا غالمار | عل اهلل وذلك قولك يا ربا تجاوز عنا ويا غالما ال تف وا 
وسألت الخليل رحمه اهلل | وعلى هذا النحو يجوز يا أبار ويا أمار | ليكون أوضح لأللف ألنها خفية 

 عن قولهم يا أبه ويا أبت ال تفعل ويا أبتار
____________________ 
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وزعم الخليل رحمه اهلل أنه | اء مثل الهاء في عمة وخالة ويا أمتار فزعم الخليل رحمه اهلل أن هذر اله
ويدلك على أن الهاء بمنزلة الهاء في عمة وخالة أنك | سمع من العرب من يقول يا ُاَمُة ال َتفعلى 

نما يلزمون | وتقول يا ُأمَّتاْر كما تقول يا خاَلتاْر | تقول في الوقف يا أمة ويا أبه كما تقول يا خالة  وا 
اء في النداء إذا أضفت إلى نفسك خاصة كأنهم جعلوها عوضًا من حذف الياء ، وأرادوا ان هذر اله

يخلوا باالسم حين اجتمع فيه حذف الياء وأنهم ال يكادون يقولون يا أبار ويا أمار وهي قليلة في 
كالمهم وصار هذا محتمال عندهم لما دخل النداء من التغيير والحذف فأرادوا أن يعوضوا هذين 

الحرفين كما قالوا أينق لما حذفوا العين رأسا جعلوا الياء عوضا فلما ألحقوا الهاء في أبة وأمه 
واختص النداء بذلك لكثرته | صيروها بمنزلة الهاء التي تلزم االسم في كل موضع نحو خالة وعمة 

 في كالمهم كما اختص النداء بيا أيها الرجل
____________________ 

(2/200) 

 

حين جعلوا ] فيها بمنزلة يا وأكدوا التنبيه بها [ تنبيها ] يكون هذا في غير النداء ألنهم جعلوها  وال| 
قلت فلم دخلت الهاء في األب | فمن ثم لم يجز لهم أن يسكنوا على أي ولزمه التفسير [ يا مع ها 

االسم المؤنث  ويكون الشيء المذكر له] وقال قد يكون الشيء المذكر يوصف بالمؤنث | وهو مذكر 
ويكون الشيء المؤنث يوصف بالمذكر وقد يكون الشيء المؤنث | [ نحو نفس وأنت تعنى الرجل به 

واألسماء قولهم نفس وثالثة | فمن ذلك هذا رجل ربعة وغالم يفعة فهذر الصفات | له االسم المذكر 
ذكر ألنهما والدان كما تقع فكأن أبة اسم مؤنث يقع للم| أنفس وقولهم ما رأيت عينا يعنى عين القوم 

فكأنهم إنما قالوا أبوان ألنهم جمعوا بين أب وأبة إال أنه ال | العين للمذكر والمؤنث ألنهما شخصان 
وكان ذلك [ في المؤنث عن أبة ] واستغنوا باألم | يكون مستعمال إال في النداء إذا عنيت المذكر 

بوين وجعلور في غير النداء أبا بمنزلة الواد وكأن عندهم في األصل على هذا فمن ثم جاءوا عليه باأل
ومن األسماء | ومن ذلك أيضا لك للمؤنث هذر امرأة عدل | مؤنثه أبة كما أن مؤنث الوالد والدة 

 وما أشبه ذلك[ فرس هو للمذكر فجعلور لهما وكذلك عدل 
____________________ 
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ال تفعلى جعلوا هذر الهاء بمنزلة هاء طلحة إذ قالوا يا وحدثنا يونس أن بعض العرب يقول يا أم | 
| طلح أقبل ألنهم رأوها متحركة بمنزلة هاء طلحة فحذفوها وال يجوز ذلك في غير األم من المضاف 

نما جازت هذر األشياء في األب واألم لكثرتهما في النداء كما قالوا يا صاح في هذا االسم  وليس | وا 
هذا باب ) يغير عن األصل ألنه ليس بالقياس عندهم فكرهوا ترك األصل كل شئ يكثر في كالمهم 

نما هو | (  ما تضيف إليه ويكون مضافا إليك قبل المضاف إليه وتثبت فيه الياء ألنه غير منادى وا 
| فذلك قولك يا ابن أخي ويا ابن أبي يصير بمنزلته في الخبر | بمنزلة المجرور في غير النداء 

أنَت % يا ابَن ُأّمِى ويا ُشَقي َنْفِسى % ) أبو زبيد الطائي [ الشاعر ] وقال | غالمي وكذلك يا غالم 
 ( %َخلَّْيَتني لدهٍر َشديِد 

____________________ 
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 وقالوا | 
يا ابَن ُأمَّ ويا ابَن َعمَّ فجعلوا ذلك بمنزلة اسم واحد ألن هذا أكثر في كالمهم من يا ابن أبي ويا غالم 

وقد قالوا أيضا يا ابن ُأمِّ ويا ابن عم كأنهم جعلوا األول واآلخر اسما ثم أضافوا إلى الياء | غالمي 
ن شئت قلَت حذفوا الياء لكثرة هذا في كالمهم | كقولك يا َأَحَد َعَشَر َأقِبلوا  وعلى هذا قال أبو | وا 

] أن كل شئ ابتدأته في هذين البابين واعلم | % ( % يا اْبَنَة َعمَّا ال تَلومي واْهَجعى % ) النجم 
وجميع ما وصفنار من هذر اللغات سمعنار من الخليل رحمه اهلل ويونس عن | فهو في القياس [ أوال 

 العرب
____________________ 

(2/204) 

 

وذلك في االستغاثة والتعجب | (  هذا باب ما يكون النداء فيه مضافا إلى المنادى بحرف اإلضافة) 
يا َلَبْكٍر % يا َلَبْكٍر َأْنِشروا لي ُكَليْبًا % ) الحرف الالم المفتوحة وذلك قول الشاعر وهو مهلهل وذلك 

وأما قوله يا َلبكٍر أين | وهذا منه وعيد وتهدد | فاستغاث بهم لينشرا له كليبا | ( % َأْيَن َأْيَن الِفراُر 
وقال أمية بن أبي عائذ | الة عليهم ووعيدا أيَن الِفراُر فإنما استغاث بهم لهم أي لم تفرون استط
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 الهذلي
____________________ 

(2/201) 

 

َق ِمْن ناِزِح ذى َدالِل % َأال يا َلَقْوٍم لَطيَف الَخياِل % )  َتَكنَّفِنى % ) وقال قيس بن ذريح | ( % َأرَّ
| هلل يا للناس إذا كانت االستغاثة وقالوا يا | ( % فَيا لَلّناِس لْلواشى المطاِع % الُوشاُة فَأْزَعجوني 

يا َلقِوم َمْن لِلنََّدى % يا َلقِوم َمْن ِللُعَلى والَمساِعى % ) وقال اآلخر | فالواحد والجميع فيه سواء 
 ( %والسَّماِح 

____________________ 
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سووا بين الواحد [ كيف ] أال تراهم |  ( %وأِبى الَحْشَرِج الَفَتى النََّفاِح % يا َلَعّطاِفنا ويا َلرياِح % ) 
َأَدل  % َلُخطَّاُب َلْيَلى يا َلْبْرُثَن ِمْنُكُم [ % ) هو فرار األسدى ] واما في التعجب فقوله | والجميع 

وقالوا يا للعجب ويا للفليقة كأنهم راوا أمرا عجبا فقالوا يا لبرثن | ( % وَأْمَضعى من ُسَلْيِك الَمقاِنِب 
وقالوا يا للعجب ويا للماء لما رأوا عجبا أو رأوا ماء كثيرا كانه يقول تعال يا | دعى للعظائم أي مثلكم 

ومثل ذلك قولهم يا للدواهي أي تعالين فإنه ال | فإنه من أيامك وزمانك [ أو تعال يا ماء ] عجب 
 يستنكر لكن

____________________ 
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ال لم يجز وكل هذا | ألنه من أبانكن وأحيانكن  أال ترى أنك لو | في معنى التعجب واالستغاثة وا 
ولم يلزم في هذا الباب إال يا للتنبيه لئال تلتبس هذر الالم بالم | قلت يا لزيد وأنت تحدثه لم يجز 
وال يكون مكان يا سواها من حروف التنبيه نحو أي وهيا وأيا ألنهم | الوتكيد كقولك لعمرو خير منك 

وزعم الخليل رحمه اهلل | وا هذا من ذلك الباب الذي ليس فيه معنى استغاثة وال تعجب أرادوا أن يميز 
أن هذر الالم بدل من الزيادة التي تكون في آخر االسم إذا أضفت نحو قولك يا عجبار ويا بكرار إذا 
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فصار كل واحد منهما يعاقب صاحبه كما كانت هاء الجحاجحة معاقبة ياء | استغثت أو تعجبت 
ونحو هذا في كالمهم كثير وسترار إن شاء | حاجيح وكما عاقبت األلف في يمان الياء في يمني الج

وذلك | (  هذا باب ما تكون الالم فيه مكسورة ألنه مدعو له هاهنا وهو غير مدعو) اهلل عز وجل 
 قول بعض العرب 
 كأنه نبه بقوله[ و ] يا ِلْلعجِب ويا ِلْلماِء 

____________________ 
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وعلى ذلك قال أبو عمرو يا ويل لك ويا ويح لك كأنه نبه إنسانا ثم جعل الويل | يا غير الماء للماء 
يا لفِومى ِلفْرقِة % ) و % ( % فيا َللّناِس ِلْلواِشى الُمطاِع % ) وعلى ذلك قول قيس بن ذريح | له 

| فصار بمنزلته إذا قلت هذا لزيد كسروها ألن االسم الذي بعدها غير منادى | % ( % اأَلْحباِب 
فالالم المفتوحة أضافت النداء إلى المنادى المخاطب والالم المكسورة أضافت المدعو إلى ما بعدر 

ومما يدلك | ألنه مدعو له [ وذلك أن المدعو إنما دعى من أجل ما بعدر ] | ألنه سبب المدعو 
والصالحيَن على % يا َلعْنُة اهلِل واأَلقواِم ِكّلِهُم  % )على أن الالم المكسورة ما بعدها غير مدعو قوله 

 ( %سْمعاَن من جاِر 
____________________ 

(2/201) 

 

ذا لم تجئ بيا إلى جنب الالم كسرت ورددت إلى ] | فيا لغير اللعنة |  وتقول يا لزيد ولعمرو وا 
عليه فإن شئت ألحقت في آخر  اعلم أن المندوب مدعو ولكنه متفجع| (  هذا باب الندبةٍ[ ) األصل 

ن شئت لم تلحق كما لم تلحق في النداء  واعلم أن | االسم األلف ألن الندبة كأنهم يترنمون فيها وا 
واعلم أن | المندوب ال بد له من أن يكون قبل اسمه يا أو وا كما لزم يا المستغاث به والمتعجب منه 

سورة كانت أو مضمومة ألنها تابعة لأللف وال األلف التي تلحق المندوب تفتح كل حركة قبلها مك
ن | يكون ما قبل األلف إال مفتوحا  فأما ما تلحقه األلف فقولك وازيدار إذا لم تضف إلى نفسك وا 

ذا لم تضف فالدال  أضفت إلى نفسك فهو سواء ألنك إذا أضفت زيدا إلى نفسك فالدال مكسورة وا 
 مضمومة ففتحت المكسور كما فتحت

____________________ 
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من قبل أنه إنما جاء [ إذا أضاف ] ومن قال يا غالمي وقرأ يا عبادي قال وازيديا | المضموم 
باأللف فألحقها الياء وحركها في لغة من جزم الياء ألنه ال ينجزم حرفان وحركها بالفتح ألنه ال يكون 

ة واغالميه من قبل أنه قد يجوز أن أقول وزعم الخليل أنه يجوز في الندب| ما قبل األلف إال مفتوحا 
| واغالمي فأبين الياء كما أبينها في غير النداء وهي في غير النداء مبينة فيها اللغتان الفتح والوقف 

ومن لغة من يفتح أن يلحق الهاء في الوقف حين يبين الحركة كما ألحقت الهاء بعد األلف في 
فإذا بينت الياء في النداء كما بينتها في غير | [ ربار في قولك يا ] الوقف ألن يكون أوضح لها 

َتبكيهم َدْهماَء % ) قال الشاعر وهو ابن قيس الرقيات | النداء جاز فيها ما جاز إذا كانت غير نداء 
ذا لم تلحق األلف قلت وازيد إذا لم تضف ووازيد أذا | ( % وتقول َسْلَمى واَرِزيَِّتِيْه % ُمْعِولًة  وا 

ن   واإللحاق وغير اإللحاق عربي فيما زعم الخليل رحمه اهلل ويونس| شئت قلت وازيدي أضفت وا 
____________________ 
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ن شئت |  ذا أضفت المندوب وأضفت إلى نفسك المضاف إليه المندوب فالياء فيه أبدا بينة وا  وا 
ن شئت لم تلحق  نما لزمته الياء | ظهرى  وذلك قولك وانقطاع ظهريار ووا انقطاع| ألحقت األلف وا  وا 

واعلم أنك إذا وصلت كالمك ذهبت هذر الهاء في جميع الندبة كما تذهب في | ألنه غير منادى 
نما حذفت | وتقول وا غالم زيدار إذا لم تضف زيدا إلى نفسك | الصلة إذا كانت تبين به الحركة  وا 

] في النداء إذ كانت زيادة غير منفصلة ولم يحركوها في هذا الموضع | التنوين ألنه ال ينجزم حرفان 
ن شئت | فصارت تعاقب وكانت أخف عليهم فهذا في النداء أحرى ألنه موضع حذف [ من االسم  وا 

 وزعموا أن هذا البيت ينشد على وجهين وهو قول رؤبة| قلت واغالم زيد كما قلت وازيد 
____________________ 
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نما حكى ندبتها ] ويروى بَأبَا وابنَاما | % ( % ِنيمَا فْهى ُتنادى بأِبى وابْ % )  واعلم أنه | فما فضل وا 
إذا وافقت الياء الساكنة ياء اإلضافة في النداء لم تحذف أبدا ياء اإلضافة ولم يكسر ما قبلها ، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ذا ندبت| كراهية للكسرة في الياء ، ولكنهم يلحقون ياء اإلضافة وينصبونها لئال ينجزم حرفان   وا 
ن لم تلحق جاز كما جاز ذلك في غيرر  [ قولك ] وذلك | فأنت بالخيار إن شئت ألحقت األلف وا 

وواغالمي وواقاضي يصير مجرار هاهنا كمجرار في غير الندبة إال أن تلك [ ووا قاِضّياْر ] واغالميار 
ا في الخبر إذا وكذلك األلف إذا أضفتها إليك مجراها في الندبة كمجراه| في الندبة أن تلحق األلف 

ذا وافقت ياء اإلضافة ألفا لم تحرك األلف ألنها إن حركت صارت ياء والياء ال | [ إليك ] أضفت  وا 
فلما كان تغييرهم إياها يدعوهم إلى ياء أخرى وكسرة تركوها على | تدخلها كسرة في هذا الموضع 

ياء اإلضافة ونصبوها ألنه ال  حالها كما تركت ياء قاضي إذ لم يخافوا التباسا وكانت أخف وأثبتوا
ن شئت لم | ينجزم حرفان  فإذا ندبت فأنت بالخيار إن شئت ألحقت األلف كما ألحقتها في األول وا 

 فإن لم تضف إلى| تلحقها وذلك قولك وامثنايار وامثناى 
____________________ 
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فوا التباسا فذهبت كما تذهب في نفسك قلت وامثنار وتحذف األول ألنه ال ينجزم حرفان ولم يخا
(  هذا باب تكون ألف الندبة فيه تابعة لما قبلها) األلف والالم ولم يكن كالياء ألنه ال يدخلها نصب 

ن كان مضموما فهي واو |  نما جعلوها | إن كان مكسورا فهي ياء وا  ليفرقوا بين المذكر [ تابعة ] وا 
نما جعلتها واوا والمؤنث وبين االثنين والجميع وذلك قولك و  اظهرهور إذا أضفت الظهر إلى مذكر وا 

نما جعلت األلف واوا لتفرق بين | لتفرق بين المذكر والمؤنث إذا قلت واظهرهار  وتقول واظهرهمور وا 
نما حذفت الحرف األول ألنه ال ينجزم حرفان كما حذفت | االثنين والجميع إذا قلت واظهرهمار  وا 

نما فعلوا ذلك | إلى مؤنث [ الغالم ] وتقول واغالمكيه إذا أضفت | ار األلف األولى من قولك وامثن وا 
وتقول وا انقطاع ظهرهور في قول من قال مررت | ليفرقوا بينها وبين المذكر إذا قلت واغالمكار 

وتقول وا أبا | في قول من قال مررت بظهر هي قبل | وتقول وانقطاع ظهرهيه | بظهرهو قبل 
ن كنت  يار تضيف إلى نفسك ال عمرا من قبل أن عمرا مجرار هنا إ| عمريار وا  نما تندب األب وا 

 كمجرار لو كان لك ألنه
____________________ 
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ال يستقيم لك إضافة األب إليك حتى تجعل عمرا كانه لك ألن ياء اإلضافة عليه تقع وال تحذفها ألن 
ومما يدلك على أن عمرا هاهنا بمنزلته لو كان  أال ترى أنك تقول يا أبا عمرى| عمرا غير منادى 

لك أنه ال يجوز أن تقول هذا أبو النضرك وال هذر ثالثة األثوابك إذا أردت أن تضيف األب والثالثة 
) من قبل أنه ال يسوغ لك وال تصل إلى أن تضيف األول حتى تجعل اآلخر مضافا إليك كأنه لك 

وزعم | وذلك قولك وازيد الظريف والظريف | (  لمندوبهذا باب ماال تلحقه األلف التي تلحق ا
الخليل رحمه اهلل أنه منعه من أن يقول الظريفار أن الظريف ليس بمنادى ولو جاز ذا لقلت وازيد 

 أنت الفارس البطالر ألن هذا غير منادى كما أن ذلك غير نداء
____________________ 
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نينار وال مثل واعبد قيسار من قبل أن المضاف والمضاف إليه وليس هذا كقولك وا أمير المؤم| 
أال ترى أنك لو قلت | بمنزلة اسم واحد منفرد والمضاف إليه هو تمام االسم ومقتضار ومن االسم 

ولو قلت هذا زيد كنت في الصفة بالخيار إن شئت | عبدا أو أميرا وأنت تريد اإلضافة لم يجز لك 
ن شئت لم تصف  نما هو بدل ول| وصفت وا  ست في المضاف إليه بالخيار ألنه من تمام االسم وا 

ويدلك على ذلك أن ألف الندبة إنما تقع على المضاف إليه كما تقع على آخر االسم | من التنوين 
وأما يونس | المفرد وال تقع على المضاف والموصوف إنما تقع ألف الندبة عليه ال على الوصف 

وزعم الخليل رحمه اهلل أن | [ َواُجْمُجَمَتيَّ الشِامَّيَتْينَار ] وازيد الظريفار  |فيلحق الصفة األلف فيقول 
وكذلك رجل سمى باثني عشر تقول واثنا عشرار | وتقول واِقنَّسُروناْر ألن هذا اسم مفرد | هذا خطأ 

ذا ندبت رجال يسمى ضربوا قلت واضربور | ألنه اسم مفرد بمنزلة قنسرين  ن سمى ضربا| وا   وا 
____________________ 
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فهذا بمنزلة واغالمهور وواغالمهار جعلت ألف الندبة تابعة لتفرق بين اإلثنين والجميع | قلت واضربار 
ولو سميت رجال بغالمهم أو غالمهما لم تحرف واحدا منهما عن حاله قبل أن يكون اسما ولتركته | 

وا إنما تحكى الحال األولى قبل أن يكونا اسمين فكذلك ضربا وضرب| على حاله األول في كل شئ 
وصارت األلف تابعة لهما كما تبعت التثنية والجمع قبل أن يكونا اسمين نحو غالمهما وغالمهم 

وذلك | (  هذا باب ماال يجوز أن يندب) ألنهما كما لم يتغيرا في سائر المواضع لم يتغيرا في الندبة 
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وقال الخليل | عم الخليل رحمه اهلل ويونس أنه قبيح وأنه ال يقال وز | وارجالر ويا رجالر [ قولك ] 
أال ترى أنك لو قلت واهذار كان قبيحا ألنك إذا ندبت فإنما ينبغي | رحمه اهلل إنما قبح ألنك أبهمت 

لك أن تفجع بأعرف األسماء وأن تخص وال تبهم ألن الندبة على البيان ولو جاز هذا لجاز يا رجال 
نما كرهوا ذلك أنه تفاحش عندهم أن يحتلطوا وان يتفجعوا على غير | نادبا نكرة ظريفا فكنت  وا 

فكذلك تفاحش عندهم في المبهم إلبهامه ألنك إذا ندبت تخبر أنك قد وقعت في عظيم . معروف 
 وأصابك جسيم من األمر فال ينبغي لك أن تبهم

____________________ 
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وزعم أنه ال يستقبح وا من حفر بئر زمزمار ألن هذا معروف | في القبح  وكذلك وا من في الدارار| 
ولو قلت هذا | فعلى هذا جرت الندبة في كالم العرب | بعينه وكأن النبيين في الندبة عذر للتفجع 

فإذا كان ذا ترك ألنه ال يعذر على أن يتفجع عليه فهو ال يعذر بأن | لقلت وامن ال يعنيتي أمرهور 
هذا باب يكون االسمان فيه بمنزلة ) بهم كما ال يعذر على أن يتفجع على من ال يعنيه أمرر يتفجع وي

واثالثة وثالثينار [ قولك ] وذلك | (  وآخر االسمين مضموم إلى األول بالواو) | (  اسم واحد ممطول
ن لم تندب قلت يا ثالثة وثالثين كأنك قلت يا ضاربا رجال |  ك يا زيد وليس هذا بمنزلة قول| وا 

ذا  وعمرو ألنك حين قلت يا زيد وعمرو جمعت بين اسمين كل واحد منهما مفرد يتوهم على حياله وا 
أال | قلت يا ثالثة وثالثين فلم تفرد الثالثة من الثالثين لتتوهم على حيالها وال الثالثين من الثالثة 

لم ترد أن تجعل كل واحد منهما  ترى أنك تقول يا زيد ويا عمرو وال تقول يا ثالثة ويا ثالثون ألنك
على حياله فصار بمنزلة قولك ثالثة عشر ألنك لم ترد أن تفصل ثالثة من العشرة ليتوهموها على 

 ولزمها النصب كما لزم يا ضاربا رجال حين طال الكالم| حيالها 
____________________ 
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نوين إنما يثبت ألنه وسط االسم ورجال من وقال يا ضاربا رجال معرفة كقولك يا ضارب ولكن الت| 
أال ترى أنك لو سميت رجال خيرا منك لقلت | تمام االسم فصار التنوين بمنزلة حرف قبل آخر االسم 

يا خيرا منك فألزمته التنوين وهو معرفة ، ألن الراء ليست آخر االسم وال منتهار ، فصار بمنزلة الذي 
يرا منك لزمه التنوين وهو معرفة كذلك لزم ضاربا رجال ألن الباء فكما أن خ| إذا قلت هذا الذي فعل 
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نما يحذف التنوين في النداء من آخر االسم  فلما لزمت التنوينة وطال الكالم | ليست منتهى االسم وا 
وكذلك ضارب رجل إذا ألقيت التنوين تحفيفا ألن الرجل ال يجعل ضاربا نكرة إذا | رجع إلى أصله 
ين كما ال يجعله معرفة في غير النداء إذا أردت معنى التنوين وحذفته نحو قولك أردت معنى التنو 

أال ترى أن حذف التنوين كثباته ال يغير الفاعل إذا كنت تحذفه وأنت تريد معنار | هذا ضاربك قاعدا 
وأما قولك يا اخا رجل فال يكون األخ هاهنا إال نكرة ألنه مضاف إلى نكرة كما أن الموصوف | 
نكرة ال يكون إال نكرة وال يكون الرجل ههنا بمنزلته إذا كان منادى ألنه ثم يدخله التنوين وجاز لك بال

أن تريد معنى األلف والالم وال تلفظ بهما وهو هنا غير منادى وهو نكرة فجعل ما أضيف إليه 
ه بخمسة أشياء فأما االسم غير المندوب فينب| (  هذا باب الحروف التي ينبه بها المدعو) بمنزلته 

 إال أن األربعة غير األلف قد| نحو قولك أحار بن عمرو | بيا وأيا وهيا وأى وباأللف 
____________________ 

(2/221) 

 

يستعملونها إذا أرادوا أن يمدوا أصواتهم للشئ المتراخى عنهم واإلنسان المعرض عنهم الذي يرون أنه 
وقد يستعملون هذر التي للمد في موضع األلف وال | المستثقل ال يقبل عليهم إال باالجتهاد أو النائم 

وقد يجوز لك ان تستعمل هذر الخمسة غيروا | يستعملون األلف في هذر المواضع التي يمدون فيها 
ن شئت حذفتهن كلهن استغناء كقولك حار | إذا كان كان صاحبك قريبا منك مقبال عليك توكيدا  وا 

وال يحسن أن تقول هذا وال | ة من هو مقبل عليه بحضرته يخاطبه بن كعب وذلك أنه جعلهم بمنزل
رجل وأنت تريد يا هذا ويا رجل وال يجوز ذلك في المبهم ألن الحرف الذي ينبه به لزم المبهم كأنه 
صار بدال من أي حين حذفته فلم تقل يا أيها الرجل وال يا أيهذا ولكنك تقول إن شئت من ال يزال 

وقد يجوز حذف يا من النكرة في لشعر وقال | ألنه ال يكون وصفا ألي [ وكذا ] محسنا افعل كذا 
 العجاج

____________________ 

(2/211) 

 

وقال في مثل افَتِد مخنوُق و َأصِبْح ليُل و | يريد يا جارية | % ( % جاِرَى ال تستنِكِرى َعذيِرى % ) 
فكذلك المتعجب | مستغاث به فيا الزمة له ألنه يجتهد واما ال| وليس هذا بكثير وال بقوى | َأطِرْق َكَرا 

نما اجتهد ألن المستغاث عندهم متراخ أو غافل والتعجب كذلك | منه وذلك يا للناس ويا للماء  | وا 
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ومع ذلك أن الندبة كأنهم | والندبة يلزمها يا ووا ألنهم يحتلطون ويدعون ما قد فات وبعد عنهم 
هذا باب ما جرى على ) المد وألحقوا آخر االسم المد مبالغة في الترنم  يترنمون فيها فمن ثم ألزموها

 وليس بمنادى ينبهه غيرر ولكنه اختص كما أن المنادى مختص من| (  حرف النداء وصفا له
____________________ 

(2/210) 

 

ة أجرت فاالختصاص أجرى هذا على حرف النداء كما أن التسوي| بين أمته ألمرك ونهيك أو خبرك 
| ما ليس باستخبار وال استفهام على حرف االستفهام ألنك تسوى فيه كما تسوى في االستفهام 

وذلك قولك ما | فالتسوية أجرته على حرف االستفهام واالختصاص أجرى هذا على حرف النداء 
همت فجرى هذا كقولك أزيد عندك أم عمرو وأزيد أفضل أم خالد إذا استف| أدرى أفعل أم لم يفعل 

فهذا نظير الذي جرى على حرف | ألن علمك قد استوى فيهما كما استوى عليك األمران في األول 
أيها القوم وعلى [ وكذا ] أيها الرجل ونفعل نحن كذا [ وكذا ] وذلك قولك أما أنا فأفعل كذا | النداء 

وال تبهم حين قلت  المضارب الوضيعة أيها البائع واللهم اغفر لنا أيتها العصابة وأردت أن تختص
أيتها العصابة وأيها الرجل أراد أن يؤكد ألنه قد اختص حين قال أنا ولكنه أكد كما تقول للذي هو 

ها هنا [ يا ] وال تدخل | مقبل عليه بوجهه مستمع منصت لك كذا كان األمر يا أبا فالن توكيدا 
 يعني اللهم اغفر لنا أيتها العصابة| ألنك لست تنبه غيرك 

____________________ 

(2/212) 

 

فيجيء لفظه على موضع النداء | (  هذا باب من االختصاص يجري على ما جرى عليه النداء) 
نصبا ألن موضع النداء نصب وال تجري األسماء فيه مجراها في النداء ألنهم لم يجروها على 

معشر العرب نفعل كذا وكذا وذلك قولك إنا | حروف النداء ولكنهم أجروها على ما حمل عليه النداء 
كأنه قال أعني ولكنه فعل ال يظهر وال يستعمل كما لم يكن ذلك في النداء ألنهم اكتفوا بعلم 

وذلك | أنهم ال يريدون أن يحملوا الكالم على أوله ولكن ما بعدر محمول على أوله [ و ] المخاطب 
ٌِ قوْ % ) نحو قوله وهو عمرو بن األهتم  ( فينا َسراُة بنى َسْعٍد وناِدَيها % ٌم َذُوو َحَسٍب إنَّا بنى ِمْنَقٍر

 وقال الفرزدق| % 
____________________ 
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(2/211) 

 

فإنما اختص االسم هنا ليعرف بما حمل على | ( % ُزرارُة مّنا أبو َمْعَبِد % ألم َتَر أّنا بنى داِرٍم % ) 
وقال نحن | % ( % ميمًا ُيْكَشُف الضبَّاب بنا تَ % ) وقال رؤبة | الكالم األول وفيه معنى االفتخار 

العرب أقرى الناس لضيف فإنما أدخلت األلف والالم ألنك أجريت الكالم على ما النداء عليه ولم 
نما دخل في هذا [ أن تقول ] أال ترى أنه ال يجوز لك | تجرر مجرى األسماء في النداء  يا العرب وا 

 وأما قول لبيد| مجرار في النداء الباب من حروف النداء أي وحدها فجرى 
____________________ 

(2/214) 

 

ْصَعْه % ] نحن بنو أمِّ البنيَن األربعة % )  ِْ فال ينشدونه إال رفعا | ( % ونحن خيُر عامر بِن َص
ألنه لم يرد أن يجعلهم إذا افتخروا أن يعرفوا بأن عدتهم اربعة ولكنه جعل األربعة وصفا ثم قال 

ذا صغرت األمر فهو بمنزلة تعظيم األمر في هذا الباب | لفاعلون بعدما حالهم ليعرفوا المطعمون ا وا 
وزعم الخليل رحمه اهلل أن قولهم بك اهلل | وذلك قولك إنا معشر الصعاليك ال قوة بنا على المروة 

 ىوزعم أن دخول أ| نرجو الفضل وسبحانك اهلل العظيم نصبه كنصب ما قبله وفيه معنى التعظيم 
____________________ 

(2/211) 

 

في هذا الباب يدل على أنه محمول على ما حمل عليه النداء يعني أيتها العصابة فكان هذا عندهم 
واعلم أنه ال يجوز | ولكنهم خزلوها وأسقطوها حين أجرور على األصل [ فيه ] في أألصل أن يقولوا 

وال يجوز أن | [ كذا وكذا ولكن تقول إني زيدا أفعل ] لك أن تبهم في هذا الباب فتقول إني هذا أفعل 
ذا أبهمت [ وتذكيرا ] تذكر إال اسما معروفا ألن األسماء إنما تذكرها توكيدا وتوضيحا هنا للمضمر  وا 

ولو جاز هذا لجازت النكرة فقلت إنا قوما فليس هذا من | فقد جئت بما هو أشكل من المضمر 
موضع بيان كما كانت الندبة موضع بيان فقبح إذ ذكروا األمر مواضع النكرة والمبهم ولكن هذا 

وأكثر األسماء دخوال في هذا الباب بنو فالن ومعشر | توكيدا لما يعظمون أمرر أن يذكروا مبهما 
وال يجوز أن تقول إنهم فعلوا أيتها العصابة إنما يجوز هذا للمتكلم | مضافة وأهل البيت وآل فالن 
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وسألت الخليل رحمه اهلل ويونس عن نصب قول | أن هذا ال يجوز إال لحاضر  والمكلم المنادى كما
 الصلتان العبدي

____________________ 

(2/211) 

 

فزعما أنه غير منادى | ( % َجريٌر ولكْن في ُكَلْيٍب َتواُضُع % يا شاعرًا ال شاعَر الَيْوَم ِمْثَلُه % ) 
نما انتصب على إضمار كأنه قال يا قائل  كأنه حيث | الشعر شاعرا وفيه معنى حسبك به شاعرا وا 

نادى قال حسبك به ولكنه أضمر كما أضمروا في قوله تاهلل رجال وما أشبهه مما ستجدر في الكتاب 
التعجب كقولك يا لك فارسا قول األخوص ابن [ معنى ] ومما جاء وفيه | إن شاء اهلل عز وجل 

 شريح الكالبي
____________________ 

(2/217) 

 

نما دعاهم لهم تعجبا ألنه قد | ( % أعاِم لك بَن َصْعَصَة بِن َسعِد % َتَمنَّانى ِلَيْلقانى َلقيٌط % )  وا 
وزعم الخليل رحمه اهلل أن هذا | تبين لك أن المنادى يكون فيه معنى أفعل به يعنى يا لك فارسا 

( ُصْرَما َلْخوِلط منه الَعْقُل والَجَسُد % لها  َأْياَم ُجْمِل َخلياًل لو َيخافُ % ) البيت مثل ذلك لألخطل 
% 

____________________ 

(2/218) 

 

أنه أراد أنِت بين ِخْلٍب وكِبد | % ( % يا هنُد ِهْنٌد بين ِخْلٍب وَكِبْد % ) وقال في قول الشاعر | 
ب وكبد فيكون وقد يجوز أن تقول بعد النداء مقبال على من تحدثه هند هذر بين خل| فجعلها نكرًة 

والترخيم حذف أواخر األسماء المفردة تخفيفا كما حذفوا غير ذلك من | (  هذا باب الترخيم) معرفة 
واعلم أن الترخيم ال | [ تعالى ] كالمهم تخفيفا وقد كتبنار فيما مضى وسترار فيما بقى إن شاء اهلل 
نما كان ذلك في الندا ء لكثرته في كالمهم فحذفوا ذلك يكون إال في النداء إال أن يضطر شاعر وا 
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 في النداء[ ونحور ] كما حذفوا التنوين وكما حذفوا الياء من قومى 
____________________ 

(2/211) 

 

واعلم أن الترخيم ال يكون في مضاف إليه وال في وصف ألنهما غير مناديين وال يرخم مضاف وال | 
وسلم من الحذف حيث أجرى مجرار في غير اسم منون في النداء من قبل أنه جرى على األصل 

النداء إذا حملته على ما ينصب يقول إن المحذوف في الترخيم إنما يقع على النداء ال على اإلعراب 
وحين قلت يا زيد أقبل فحذفت ياء اإلضافة كنت إنما حذفت هذا اإلعراب ومع ذلك إنه إنما ينبغى 

نتهي إلى آخرر ألن المضاف إليه من االسم األول أن تحذف آخر شئ في االسم وال يحذف قبل أن ت
وال ترخم مستغاثا به إذا | [ إذا قلت الذي قال وبمنزلة التنوين في االسم ] بمنزلة الوصل من الذي 

وال ترخم المندوب ألن عالمته مستعملة فإذا حذفوا لم يحملوا | كان مجرورا ألنه بمنزلة المضاف إليه 
 عليه مع الحذف الترخيم

____________________ 

(2/241) 

 

ذا ثنيت لم ترخم ألنها كالتنوين |  واعلم أن الحرف الذي يلي ما حذفت ثابت على حركته التي | وا 
كانت فيه قبل أن تحذف إن كان فتحا أو كسرا أو ضما أو وقفا ألنك لم ترد أن تجعل ما بقي من 

ف اإلعراب تخفيفا في هذا الموضع وبقي االسم اسما ثابتا في النداء وغير النداء ولكنك حذفت حر 
وذلك قولك في حارث يا | الحرف الذي يلي ما حذف على حاله ألنه ليس عندهم حرف اإلعراب 

 هذا باب ما أواخر األسماء فيه الهاء) حار وفي سلمة يا سلم وفي برثن يا برث وفي هرقل يا هرق 
ذلك كان اسما خاصا غالبا أو اسما عاما اعلم أن كل اسم مع الهاء ثالثة أحرف أو أكثر من | ( 

فأما ما كان اسما غالبا | لكل واحد من امة فإن حذف الهاء منه في النداء أكثر في كالم العرب 
% ( جاِرَى ال َتستنكرى َعِذيِرى % ) وأما االسم العام فنحو قول العجاج | فنحو قولك يا سلم أقبل 

ما كان على ثالثة أحرف مع الهاء فنحو قولك ياشا ارجنى وأما | إذا أردت يا سلمة ويا جارية | % 
 وياثب أقبلي إذا أردت شاة وثبة

____________________ 
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| واعلم أن ناسا من العرب يثبتون الهاء فيقولون يا سلمة أقبل وبعض من يثبت يقول يا سلمة أقبل | 
نما ألحقوا هذر الهاء | ا يا سلمة ويا طلحة واعلم أن العرب الذين يحذفون في الوصل إذا وقفوا قالو  وا 

ليبنوا حركة الميم والحاء وصارت هذر الهاء الزمة لهما في الوقف كما لزمت الهاء وقف ارمه ولم 
ثباتها من قبل أنهم جعلوا الحذف الزما لها التأنيث  يجعلوا المتكلم بالخيار وحذف الهاء عند الوقف وا 

في الوقف [ الهاء في ارمه ] ن ارمه في الوصل وكأنهم ألزموا هذر في الوصل كما لزم حذف الهاء م
ليه ولكنها الزمة كراهية أن  ولم يجعلوها بمنزلتها إذا بينت حركة ما لم يحذف بعدر شئ نحو عليه وا 
يجتمع في ارمه حذف الهاء وترك الحركة فأرادوا أن تثبت الحركة على كل حال ليكون ثباتها عوضا 

والهاء فبينت الحركة بالهاء في السكوت ليكون ثباتها في االسم على كل حال لئال من الحذف للياء 
واعلم أن الشعراء إذا اضطروا حذفوا هذر الهاء في الوقف وذلك ألنهم يجعلون المدة التي | يخلوا به 

 ابن الخرع[ الشاعر ] وقال | تلحق القوافي بدال منها 
____________________ 

(2/242) 

 

ِقِفى قبل التفرِّق يا % ) وقال القطامى | ( % فُأْوَلى فزارُة َأْوَلى َفزاَرا % دت َفزارُة َتشَقى بنا كا% ) 
 % ( %ُعوِجى علينا واَرْبَعى يا فاِطمَا % ) وقال هدبة | % ( % ُضبَاعا 

____________________ 

(2/241) 

 

نما كان الحذف ألزم للهاءات في الوصل وفيها أكثر منه|  في سائر الحروف في النداء من قبل  وا 
أن الهاء في الوصل في غير النداء تبدل مكانها التاء فلما صارت الهاء في موضع يحذف منه ال 

يبدل منه شئ تخفيفا كان ما يبدل ويغير أولى بالحذف وهو له ألزم وجعلوا تغييرر الحذف في موضع 
لعرب يقول يا حرمل يريد يا حرمله كما قال وسمعنا الثقة من ا| الحذف إذ كان متغيرا ال محالة 

واعلم أن هاء التأنيث إذا كانت بعد حرف زائد لو لم تكن بعدر حذف | بعضهم إرم يقفون بغير هاء 
أو بعد حرفين لو لم تكن بعدهما حذفا زائدين لم يحذف من قبل أن الحروف الزوائد قبل الهاء في 
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وذلك قولك في طائفية يا طائفى أقبلى وفي مرجانة يا [ من الحروف ] الترخيم بمنزلة غير الزوائد 
 مرجان أقبلى

____________________ 

(2/244) 

 

ولو حذفت ما قبل الهاء كحذفك إيار وليس | وفي رعشنة يا رعشن أقبلى وفي سعالة يا سعال أقبلى | 
لت يا عثم أقبل فإنما بعدر هاء لقلت في رجل يسمى عثمانة يا عثم أقبل ألن الهاء لو لم تكن ههنا لق

الكالم أن تقول يا عثمان أقبل فأجر ترخيم هذا بعد الزوائد مجرار إذا كان بعدما هو من نفس الحرف 
ومن حذف الزوائد مع الهاء فإنه ينبغي له أن يقول في فاطمة يا فاط ال تفعلي من قبل أن الهاء | 

قد تحذف ما هو من نفس الحرف كما لو لم تكن بعد الميم لقلت يا فاط كما تقول يا حار فأنت 
فكذلك الزوائد إذا ألحقتها مع الزوائد لم | تحذف الزوائد فإذا ألحقته الزوائد لم تحذفه مع الزوائد 

هذا باب يكون فيه االسم بعدما يحذف منه الهاء بمنزلة اسم يتصرف في الكالم لم ) تحذفها معها 
 [العبسى ] عنترة وذلك قول بعض العرب وهو | (  يكن فيه هاء قط

____________________ 
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جعلوا االسم عنترا وجعلوا | ( % َأْشطاٌن ِبيٍر فى َلباِن اأَلْدَهِم % َيْدُعوَن َعْنَتُر والِرّماُح كأنَّها % ) 
 َأال هل لهذا الدَّهِر من ُمَتَعّللِ % ) وقال األسود بن يعفر تصديقا لهذر اللغة | الراء حرف اإلعراب 

لَيْسَلَبنى % وهذا ِرداِئى عندر َيستعيُرر [ % ) ثم قال ] | ( % عن الناس َمْهمَا شاَء بالناس َيْفَعِل % 
 ( %َحّقى َأماِل بَن َحْنَظِل 

____________________ 
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في غير النداء فلما رخم جعل االسم بمنزلة اسم ليست فيه [ في الشعر ] وذلك ألن الترخيم يجوز | 
نما أراد أمَّ | ( % قاربُت بين َعَنِقى وَجْمِزى % إمَّا َتَريْني اليوَم ُأمَّ َحْمِز % ) وقال رؤبة | اء ه وا 
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| ( % وال َيرى ِمْثَلها ُعْجٌم وال َعرُب % دياَر َميََّة إْذ َمىٌّ ُتساِعُفنا % ) وأما قول ذى الرمة | حمزة 
يجعل كل واحد من االسمين اسما لها في النداء وفي فزعم يونس أنه كان يسميها مرة مية ومرة ميا و 

 غيرر
____________________ 

(2/247) 

 

وقد يكون قولهم يدعون عنتر | وعلى هذا المثال قال بعض العرب إذا رخموا يا طلح ويا عنتر | 
ا ويكون أن تجعله بمنزلة مى بعد م| بمنزلة َمىَّ ألن ناس من العرب يسمونه عنترًا في كل موضع 

وأما قول | حذفت منه وقد يكون َمىٌّ أيضا كذلك يجعلها بمنزلة ما ليس فيه هاء بعد ما تحذف الهاء 
 العرب 

يا ُفُل َأقبْل فإنهم لم يجعلور اسما حذفوا منه شيئا يثبت فيه في غير النداء ولكنهم بنوا االسم على 
ا ُفَل فإن عنوا امرأة قالوا يا ُفَلُة وهذا والدليل على ذلك أنه ليس أحد يقول ي| حرفين وجعلور بمنزلة دم 

نما بني على حرفين ألن النداء موضع تخفيف ولم يجز في غير النداء  االسم اختص به النداء وا 
وأما فالن فإنما هو كناية | ألنه جعل اسما ال يكون إال كناية لمنادى نحو يا هنار ومعنار يا رجل 

وقد اضطر الشاعر فبنار على حرفين في هذا المعنى | عن اسم سمى به المحدث عنه خاص غالب 
 % ( %فى ّلَجٍة َأْمِسْك ُفاَلنًا عن ُفِل % ) قال أبو النجم | 

____________________ 
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هذا باب إذا حذفت منه الهاء وجعلت االسم بمنزلة ما لم تكن فيه الهاء أبدلت حرفا مكان الحرف ) 
ن لم ت| (  الذي يلي الهاء جعله بمنزلة اسم ليس فيه الهاء لم يتغير عن حاله التي كان عليها قبل وا 

وذلك قولك في َعْرُقَوٍة وَقَمْحُدَوٍة إن جعلت االسم بمنزلة اسم لم تكن فيه الهاء على حال | أن تحذف 
ْمَت َرُعوٌم و | يا َعْرِقى ويا َقَمْحِدى من قبل أنه ليس في الكالم اسم آخرر كذا  جعلته بهذر وكذلك إن رخَّ

ن رخَّْمت رجال يسمى َقَطَواَن فجعلته بهذر المنزلة قلت يا َقَطا أقبلْ | المنزلة قلت يا َرِعى   وا 
____________________ 

(2/241) 
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فإن رخمت رجال اسمه ُطفاوُة قلت يا ُطفاٌء أقبل من قبل أنه ليس في الكالم اسم هكذا آخرر يكون | 
ء إذا كانت قبلهما ألف زائدة ساكنة لم يثبتا على حالهما ولكن تبدل حرف اإلعراب يعني الواو واليا

فإن لم تجعلهما حروف اإلعراب فهي على حالها قبل أن تحذف الهاء وذلك قولك | الهمزة مكانهما 
واعلم أن ما يجعل بمنزلة اسم ليست | يا ُطفاَو أقبْل إذا لم ترد أن تجعله بمنزلة اسم ليست فيه الهاء 

أقل في كالم العرب وترك الحرف على ما كان عليه قبل أن تحذف الهاء أكثر من قبل أن فيه هاء 
وقد حملهم ذلك على أن رخَّمور حيث | وهو على ذلك عربي | حرف اإلعراب في سائر الكالم غيرر 

يا ابَن  أنَّك يا ُمعاوِ % فقد رأى الراءوَن غيَر الُبطِِّل % ) قال العجاج | جعلور بمنزلة ما ال هاء فيه 
 ( %األْفَضِل 

____________________ 
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وتقول في حيوة يا َحْيَو أقبْل فإن رفعت الواو تركتها على حالها ألنه حرف أجرى | يريد يا معاوية | 
واعلم أنه ال يجوز أن تحذف | على األصل وجعل بمنزلة َغْزٍو ولم يكن التغيير الزما وفيه الهاء 

ية بمنزلة اسم ليست فيه الهاء إذا إذا لم يكن اسما خاصا غالبا من قبل أنهم لو الهاء وتجعل البق
نما جاز في | وذلك أنه ال يجوز أن تقول للمرأة يا خبيث أقبلى | فعلوا ذلك التبس المؤنث بالمذكر  وا 

ال واعلم أن األسماء التي ليس في اواخرها هاء أن | الغالب ألنك ال تذكر مؤنثا وال تؤنث مذكرا 
يحذف منها أكثر ألنهم كرهوا أن يخلوا بها فيحملوا عليها حذف التنوين وحذف حرف الزم لالسم ال 

ن حذفت فحسن | يتغير في الوصل وال يزول  وليس الحذف لشئ من هذر األسماء ألزم منه | وا 
قال مهلهل | لحارث ومالك وعامر وذلك ألنهم استعملوها كثيرا في الشعر وأكثروا التسمية بها للرجال 

 ( %إّنا َذُوو السَّْوراِت واأَلْحالِم % يا حاِر ال َتْجَهْل على أْشياِخنا % ) بن ربيعة 
____________________ 
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وقال ] | ( % كَلْمِع الَيَدْيِن في َحّبٍي ُمَكلَِّل % َأحاِر َترى َبْرقًا أِريَك ومِيَضُه % ) وقال امرؤ القيس | 
فصالِحونا [ % ) الذيباني ] وقال النابغة | % ( % [ ماِل والحق  عندر فِقُفوا  يا% ) األنصاري 
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 وهو في الشعر أكثر من أن أحصيه| ( % وال َتقولوا لنا َأمثاّلها عاِم % جميعًا إن َبَدا لكلم 
____________________ 
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ن كان في|  فمن | هذر األسماء الثالثة أكثر  وكل اسم خاص رخمته في النداء فالترخيم فيه جائز وا 
م % ) ذلك قول الشاعر  ِِ وهو | ( % فقلُت لُكْم إّنى َحليُف ُصداِء % فُقلتْم َتعاَل يا َيِزى بَن ُمَخرِّ

بنفسي فاْنِظرى أيَن % َأال يا َلْيَل إن ُخّيرِت فينا % ) وقال مجنون بني عامر | يزيد بن مخرم 
 وقال أوس بن حجر| د وفي الثاني ليلى يريد في األول يزي| ( % الِخياُر 

____________________ 
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] واعلم أن كل شئ جاز في االسم الذي | يريد لميس | % ( % َتَسكَّْرِت مّنا بعَد َمْعرِفٍة ِلَمى % ) 
آخرر هاء بعد أن حذفت الهاء منه في شعر أو كالم يجوز فيما ال هاء فيه بعد أن تحذف منه [ في 
طريُف بُن ماٍل ليلَة الُجوِع % َلِنْعَم الَفَتى َتْعُشو إلى َضْوِء نارِر % ) ن ذلك قول امرئ القيس فم| 

 جعل ما بقي بعد ما حذف بمنزلة اسم لم يحذف منه شئ كما جعل| ( % والَخَصْر 
____________________ 
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علىَّ ِدماُء % ) رجل من بني مازن  وقال| ما بقي بعد حذف الهاء بمنزلة اسم لم تكن فيه الهاء 
وقال وهو مصنوع على طرفة وهو | ( % أبا َحرَدٍب لياًل وَأصحاَب َحْرَدِب % الُبْدِن إن لم تُفاِرِقى 
واعلم أن كل | ( % وذو الرأى َمْهَما َيُقْل َيْصُدِق % َأَسْعَد بَن مَاٍل ألم َتعلموا % ) لبعض العباديين 

فزعم الخليل رحمه اهلل أنهم خففوا | يحذف منه شئ إذا لم تكن آخرر الهاء  اسم على ثالثة أحرف ال
هذر األسماء التي ليست أواخرها الهاء ليجعلوا ما كان على خمسة على أربعة وما كان على أربعة 

فإنما أرادوا أن يقربوا االسم من الثالثة أو يصيرور إليها وكان غاية التخفيف عندهم ألنه | على ثالثة 
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 خف شئ عندهم في كالمهم ما لم ينتقصأ
____________________ 
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واعلم أنه ليس من اسم ال تكون في آخرر هاء | فكرهوا أن يحذفور إذ صار قصاراهم أن ينتهوا إليه 
يحذف منه شئ إذا لم يكن اسما غالبا نحو زيد وعمرو من قبل أن المعارف الغالبة أكثر في الكالم 

استعماال وهم لكثرة استعمالهم إياها قد حذفوا منها في غير النداء نحو قولك هذا زيد  وهم لها أكثر
ولو حذفت من األسماء غير الغالبة لقلت في مسلمين يا | بن عمرو ولم يقولوا هذا زيد ابن أخيك 

رة إال أنهم قد قالوا يا صاح وهم يريدون يا صاحب وذلك لكث| مسلم أقبلوا وفي راكب يا راك أقبل 
هذا باب ما يحذف من آخرر حرفان ) استعمالهم هذا الحرف فحذفوا كما قالوا لم أبل ولم يك وال أدر 

وذلك قولك في عثمان يا ُعْثَم َأقبْل وفي َمْرواَن يا َمْرَو | (  ألنهما زيادة واحدة بمنزلة حرف واحد زائد
 أقبل وفي

____________________ 
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َتْرُجو الِحباَء وَرب ها لم ْييَأِس % يا َمْرَو إّن َمّطيتى َمْحبوسًة % ) وقال الفرزدق | قبلى أْسماَء يا أْسَم أَ 
 % ( %يا ُنْعَم هل َتْحلُف ال َتديُتَها % ) وقال الراجز | ( % 

____________________ 
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نما | ( % َمْلقٌّ ى وُمْنَتَظُر  إن الَحواِدثَ % يا َأْسَم َصْبرًا على ما كان من َحَدٍث % ) وقال لبيد  وا 
كان هذان الحرفان بمنزلة زيادة واحدة من قبل أنك لم تلحق الحرف اآلخر أربعة أحرف رابعهن 

األلف من قبل أن تزيد النون التي في مروان واأللف التي في َفعالء ولكن الحرف االخر الذي قبله 
لحق اآلخرة بعد ما كانت األولى الزمة كما كانت ولم ت| زيدا معا كما أن ياءى اإلضافة وقعنا معا 

ألف سلمى إنما لحقت ثالثة أحرف ثالثهما الميم الزمة ولكنهما زيادتان لحقنا معا فحذفتا جميعا كما 
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 لحقتا جميعا
____________________ 
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تلحق واوا وال  وكذلك ترخيم رجل يقال له مسلمون بحذف الواو والنون جميعا من قبل أن النون لم| 
ولو كانت قد لزمت حتى تكون بمنزلة شئ من نفس الحرف ثم لحقتها | ياء قد كانت لزمت قبل ذلك 
وأما رجل اسمه | وكذلك رجل اسمه مسلمان تحذف األلف والنون | زائدة لم تكن حرف اإلعراب 

ن جعل ما بقى من وم| بنون فال يطرح منه إال النون ألنك ال تصير اسما على أقل من ثالثة أحرف 
االسم بعد الحذف بمنزلة اسم يتصرف في الكالم لم تكن فيه زيادة قط قال يا بنى ألنه ليس في 

هذا باب يكون فيه الحرف الذي من نفس االسم وما قبله ) الكالم اسم يتصرف آخرر كآخر بنو 
وفي َعّماٍر يا َعمَّ َأقبل وذلك قولك في منصور يا َمْنًص َأقبْل | (  بمنزلة زائد وقع وما قبله جميعا

وفي رجل اسمه َعْنَتِر يٌس يا َعْنَتِر َأقبْل وذلك ألنك حذفت اآلخر كما حذفت الزائد وما قبله ساكن 
بمنزلة الحرف الذي كان قبل النون زائدا فهو زائد كما كان ما قبل النون زائدا ولم يكن الزما لما قبله 

[ هذر ] فلما كانت حال | ر ليس من الحروف التي تزاد من الحروف ثم لحقه ما بعدر ألن ما بعد
 الزيادة حال تلك الزيادة وحذفت الزيادة وما قبلها حذف هذا الذي من

____________________ 
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 وذلك قولك في قنور | (  هذا باب تكون الزوائد فيه بمنزلة ما هو من نفس الحرف) نفس الحرف 
اسمه َهَبيٌَّج يا َهَبيَّ َأقبل ألن هذر الواو التي في قنور والياء التي في هبيج  يا َقَنوَّ َأقبْل وفي رجل

نما لحقنا لتلحقا ما كان على ثالثة أحرف ببنات | بمنزلة الواو التي في َجْدَوٍل والياء التي في ِعْثَيٍر  وا 
أنها بمنزلتها  ويدلك على| األربعة وليصير بمنزلة حرف من نفس الحرف كفاء جعفر في هذا االسم 

أن األلف التي تجئ لتلحق الثالثة باألربعة منونة كما ينون ما هو من نفس الحرف وذلك نحو معزى 
ومع ذلك أن الزوائد تلحقها كما تلحق ما ليس فيه زيادة نحو ِجْلواٍخ وِجْرياٍل وِقْرواٍح كما تقول | 

ن كما تقدم الحرف الذي من نفس الحرف في وَتَقّدُم قبل هذر الزيادة الياء والواو زائدتي| ِسْرداٌح 
 َفَدْوَكٍس وَخَفْيَدٍد وهي الواو

____________________ 
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التي في َقنَّوٍر األولى والياء التي في َهَبيٍَّج األولى بمنزلة ياء َسَمْيَدٍع فصار َقَنّوٌر بمنزلة َفَدْوَكس 
ْعَفر فأجروا هذر الزوائد بمنزلة ما هو من نفس الحرف فكرهوا وَهَبيٌَّج بمنزلة َسَمْيدع وَجْدَوٌل بمنزلة جَ 

ولو حذفوا من سميدع حرفين لحذفوا من | أن يحذفوها إذ لم يحذفوا ما شبهوها به وما جعلوها بمنزلته 
هذا باب ) مهاجر حرفين فقالوا يا ُمها وهذا ال يكون ألنه إخالل مفرط بما هو من نفس الحرف 

وذلك قولك في رجل اسمه حواليا أو | (  يضا بمنزلة ما هو من نفس الحرفتكون الزوائد فيه أ
بردرايا يا يردراى أقبل ويا حوالى أقبل من قبل أن هذر األلف لو جئ بها للتأنيث والزيادة التي قبلها 

الزمة لها يقعان معا لكانت الياء ساكنة وما كانت حية ألن الحرف الذي يجعل وما بعدر زيادة واحدة 
ولكن هذر األلف | كن ال يتحرك ولو تحرك لصار بمنزلة حرف من نفس الحرف ولجاء بناء آخر سا

بمنزلة الهاء التي في درحاية وفي عفارية ألن الهاء إنما تلحق للتأنيث والحرف الذي قبلها بائن منه 
الحرف  وكذلك األلف التي تجئ للتأنيث إذا جاءت وحدها ألن حال| قد لزم ما قبله قبل أن تلحق 

 الذي قبلها كحال الحرف الذي قبل الهاء والهاء ال تكون أبدا مع شئ
____________________ 
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ن كان ساكنا نحو ألف سعالة  ولو كانت بمنزلة زيادة واحدة لم | قبلها زائدة بمنزلة زيادة واحدة وا 
ون بدل ألف سرحان إذا قلت سريحين يقولوا ُسَعْيِلَيٌة ولكانت في التحقير ياء مجزومة كالياء التي تك

وكذلك | أو بمنزلة عثمان إذا قلت عثيمان ولكنها لحقت حرفا جئ به ليلحق الثالثة ببنات األربعة 
نما كانت هذر األحرف | ألف التأنيث إذا جاءت وحدها يدلك على ذلك تحرك ما قبلها وحياته  وا 

زلة زيادة واحدة لسكونها وضعفها فجعلت وما بعدها الثالثة الزوائد الياء والواو واأللف وما بعدها بمن
ويدلك على أن األلف التي في حواليا بمنزلة الهاء أنك تقول | بمنزلة حرف واحد إذ كانت ميتة خفية 

ولو كانت وما قبلها بمنزلة زيادة واحدة لم تحذف األلف كما ال تحذفها | حوالئى كما تقول درحائى 
| (  باب ما إذا طرحت منه الزائدتان اللتان بمنزلة زيادة واحدة رجعت حرفا هذا) إذا قلت ُخْنَفساِوٌى 

يا نجي أقبل ، أظهرت : وذلك قولك في رجل اسمه قاضون يا قاضى أقبل وفي رجل اسمه ناجى 
نما رددت هذر الحروف | يا مصطفى أقبل : الياء لحذف الواو والنون ، وفي رجل اسمه مصطفون  وا 

لى حذفها كما بينت دم على حذف الياء ولكنك حذفتهن ألنه ال يسكن حرفان ألنك لم تبن واحد ع
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 معا فلما ذهب
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فحذف الواو والنون ههنا كحذفها في مسلمين ألن حذفها لم | في الترخيم ما حذفتهن لمكانه رجعتهن 
ضي ومصطفى تثبتان كما ثبتت الميم يكن إال ألنه ال يسكن حرفان معا والياء واأللف يعني في قا

| وهذا قول الخليل رحمه اهلل | !  2< غير محلي الصيد وأنتم حرم >  2! زمثل ذلك | في مسلمين 
هذا باب يحرك فيه الحرف الذي يليه المحذوف ألنه ال يلتقى ) فإذا لم تذكر الصيد قلت محلى 

ن| (  ساكنان ما كانت الكسرة أولى الحركات به ألنه لو لم وهو قولك في رجل اسمه راد يا راد أقبل وا 
وأما | يدغم كان مكسورا فلما احتجت إلى تحريكه كان أولى األشياء به ما كان الزما لو لم يدغم 

ن حذفت من اسم محمار | مفر فإذا حذفت منه وهو اسم رجل لم تحرك الراء ألن ما قبلها متحرك  وا 
ركة التي هي له في األصل ، كأنك حذفت من أو مضار قلت يا محمار ويا مضار تجئ بالح

أال ترى أنك إذا احتجت إلى تحريكها والراء | محمارر ، حيث لم يجز لك أن تسكن الراء األولى 
 اآلخرة ثابتة لم تحرك إال على األصل وذلك قولك لم يحمارر فقد احتجت إلى تحريكها في الترخيم
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ن سميته بمضار وأنت تريد المفعول قلت يا | إليه هنا حين جزمت الراء اآلخرة  كما احتجت|  وا 
وأما محمر إذا كان اسم رجل فإنك إذا رخمته تركت الراء | مضار أقبل كأنك حذفت من مضارر 

ومن زعم أن الراء األولى زائدة كزيادة | األولى مجزومة ألن ما قبلها متحرك فال تحتاج إلى حركتها 
والياء واأللف فهو ال ينبغي له أن يحذفها مع الراء اآلخرة من قبل أن هذا الحرف ليس من  الواو

نما يزاد في التضعيف فأشبه عندهم المضاعف الذي ال زيادة فيه نحو مرتد وممتد  حروف الزيادة وا 
نما جاء زائدا  حين جرى مجرار ولم يجئ زائدا غير مضاعف ألنه ليس عندهم من حروف الزيادة وا 

ولو جعلت هذا الحرف | في التضعيف ألنه إذا ضوعف جرى مجرى المضاعف الذي ليس في زيادة 
أال ترى أنه صار بمنزلة | بمنزلة الياء واأللف والواو لثبت في التحقير والجمع الذي يكون ثالثة ألفا 

حار أس[ رجل اسمه ] وأما | اسم على خمسة أحرف ليس فيه زيادة نحو جر دحل وما أشبه ذلك 
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 فإنك إذا حذفت الراء اآلخرة لم يكن
____________________ 

(2/214) 

 

لك بد من أن تحرك الرء الساكنة ألنه ال يلتقى حرفان ساكنان وحركته الفتحة ألنه يلى الحرف الذي 
أال ترى أن المضاعف إذا أدغم في موضع الجزم حرك آخر الحرفين ألنه | منه الفتحة وهو األلف 

] وذلك قولك لم يرد ولم يرتد ولم يفر | اكنان وجعل حركته كحركة أقرب المتحركات منه ال يلتقي س
فإذا كان أقرب من المتحرك إليه الحرف الذي منه الحركة المفتوحة وال يكون ما قبله | [ ولم يعض 

ن كان  إال مفتوحا كان أجدر أن تكون حركته مفتوحة ألنه حيث قرب من الحرف الذي منه الفتحة وا 
وكذلك تقول يا | بينهما حرف كان مفتوحا فإذا قرب منه هو كان أجدر أن تفتحه وذلك لم يضار 

َأسحارَّ َأقبْل فعلت بهذر الراء ما كنت فاعال بالراء اآلخرة لو ثبت الراءان ولم تكن اآلخرة حرف 
لساكنة وامدد اإلعراب فجرى عليها ما كان جاريا على تلك كما جرى على ميم مد ما كان بعد الدال ا

ن شئت فتحت الالم إذا أسكنت | هو األصل  وزعم | انطلق ولم يلد إذا جزموا الالم [ على فتحة ] وا 
 الخليل رحمه اهلل أنه سمع
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 وذى َولد لم َيْلَدرُ % َأال ُربَّ َمْولوٍد وليس له أٌب % ) العرب يقولون وهو قول رجل من أزد السراة 
نما منع أسحارا أن | فهذا كأين وكيف | جعلوا حركته كحركة أقرب المتحركات منه | ( % َأَبواِن  وا 

وأما إسحار | يكون بمنزلة محمار أن أصل محمار محمارر يدلك على ذلك فعله إذا قلت لم يحمارر 
ع إال ساكنة فإنما هو اسم وقع مدغما آخرر وليس لرائه األولى في كالمهم نصيب في الحركة وال تق

 كما أن الميم األولى من الحمر والراء األولى من شراب
____________________ 
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وسنبين ذلك في باب | ال يقعان إال ساكنين ليستا عندهم إال على اإلسكان في الكالم وفي األصل 
نا بائنين فضم هذا باب الترخيم في األسماء التي كل اسم منها شيئين كا) التصريف إن شاء اهلل 

وذلك مثل حضرموت ومعدى | (  أحدهما إلى صاحبه فجعال اسما واحدا بمنزلة عنتريس وحلكوك
فزعم الخليل رحمه اهلل | كرب وبخت نصر ومارسرجس ومثل رجل اسمه خمسة عشر ومثل عمرويه 

إذا حقرته لم  [أنى ] أال ترى | أنه تحذف الكلمة التي ضمت إلى الصدر رأسا وقال أرار بمنزلة الهاء 
أغير الحرف الذي يليه كما لم أغير الذي يلي الهاء في التحقير عن حاله التي كان عليها قبل أن 

وكذلك التحقير في حضرموت تقول حضيرموت | يحقر وذلك قولك في تمرة تميرة فحال الراء واحدة 
ول في اإلضافة وقال أراني إذا أضفت إلى الصدر وحذفت اآلخر فأقول في معدى كرب معدى وأق

 إلى أربعة عشر أربعى فحذف االسم اآلخر بمنزلة الهاء فهو في الموضع الذي يحذف فيه ما يثبت
____________________ 
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وهذا يدل على أن الهاء تضم إلى األسماء كما | في اإلضافة أجدر أن يحذف إذا أردت أن ترخم 
ال تلحق بنات الثالثة باألربعة وال األربعة بالخمسة كما  أال ترى أنها| يضم االسم اآلخر إلى األول 

أن هذر األسماء اآلخرة لم تضم إلى الصدر لتلحق الصدر ببنات األربعة وال لتلحقه ببنات الخمسة 
وذلك ألنها ليست زائدات في الصدور وال هي منها ولكنها موصولة بها وأجريت مجرى عنتريس 

وسترى | يغير لياء اإلضافة أو ألف التأنيث أو لغيرهما من الزيادات  ونحور وال يغير لها بناء كما ال
كما أن األسماء اآلخرة لم تغير بناء األولى عن حالها | ذلك في موضعه إن شاء اهلل عز وجل ذكرر 

فالهاء وهذر األسماء اآلخرة مضمومة | قبل أن تضم إليها لم تغير خمسة في خمسة عشر عن حالها 
يضم المضاف إليه إلى المضاف ألنهما كانا بائنين وصل أحدهما باآلخر فاآلخر  إلى الصدور كما

بمنزلة المضاف إليه في أنه ليس من األول وال فيه وهما من اإلعراب كاسم واحد لم يكن آخرر بائنا 
ذا رخمت رجال اسمه خمسة عشر قلت يا خمسة أقبل وفي الوقف تبين الهاء يقول ال | من أوله  وا 
 اء ألنها تلك الهاء التي كانت في خمسةتجعلها ت
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كما أنك لو سميت رجال مسلمين قلت في الوقف يا مسلمة ألن الهاء لو | قبل أن تضم إليها عشر 
وأما اثنا عشر فإذا رخمته حذفت عشر مع | أبدلت منها تاء لتلحق الثالثة باألربعة لم تحرك الميم 

شر بمنزلة نون مسلمين واأللف بمنزلة الواو وأمرر في اإلضافة والتحقير كأمر مسلمين األلف ألن ع
واعلم أن الحكاية ال ترخم ألنك ال تريد أن | يقول تلقى عشر مع األلف كما تلقى النون مع الواو 

ت ولو رخم| ترخم غير منادى وليس مما يغيرر النداء وذلك نحو تأبط شرا وبرق نحرر وما أشبه ذلك 
هذا باب ما رخمت % ( % ) يا دار َعْبلَة بالِجواِء َتَكلَّمى % ) هذا لرخمت رجال يسمى بقول عنترة 

 % ( %وقد وَسْطُت ماِلكا وَحْنَظاًل % ) قال الراجز | (  الشعراء في غير النداء اضطرارا
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وقال جرير | يريد أثالة | ( % وَعّماٌر وآِونًة ُأثاال % ٌق أبو َحَنٍش يؤرُقنا وَطلْ % ) وقال ابن أحمر | 
 ( %وَأضحْت منَك شاِسعًة ُأمامَا % َأال َأْضحْت ِحباُلُكم ِرمامًا % ) 
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وا َحظَّكْم خذُ % ) وقال زهير | ( % وكل  َعَرْنَدٍس َيْنِفى ال لغامَا % َيُشق  بها الَعساِقَل مْؤجداٌت % ) 
 وقال آخر وهو ابن حبناء التميمي| ( % َأواِصَرنا والرِّْحُم بالَغْيِب ُتْذَكُر % يا آَل ِعْكِرَم واْذُكُروا 
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 وأما قول األسود بن| ( % أو َأمتِدْحه فإّن الناَس قد َعِلُموا % إّن ابَن حاِرَث إْن َأْشَتْق لُرْؤِيته % ) 
فإنما أراد أمه | ( % إّن ابن ُجْلُهَم َأْمَسى َحّيَة الواِدى % َأْوَدى ابُن ُجْلُهَم َعّباٌد ِبصْرِمته % ) يعفر 
 وأما قوله وهو رجل من بنى يشكر| والعرب يسمون المرأة جلهم والرجل جلهمة | جلهم 

____________________ 
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فزعم أن الشاعر لما اضطر | ( % من الثَّعاِلى وَوْخٌز من ؟ ؟ % ُر َلها َأشاريُر من ْلَحٍم ُتَتّمرُ % ) 
% وَمْنَهٍل ليس له َحواِزُق % ) وقال أيضا | إلى الياء أبدلها مكان الباء كما يبدلها مكان الهمزة 

 ( %وِلَضفاِدى َجمِِّه َنقاِنُق 
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نما أراد ضفادع فلما اضطر إلى |  أن يقف آخر االسم كرر أن يقف حرفا ال يدخله الوقف في هذا وا 
وليس هذا ألنه حذف شيئا فجعل الياء عوضا | الموضع فأبدل مكانه حرفا يوقف في الجر والرفع 

منه لو كان ذلك لعوضت حارثا الياء حيث حذفت الثاء وجعلت البقية بمنزلة اسم ينصرف في الكالم 
ولو قلت هذا لقلت يا مروى إذا أردت أن تجعل ما بقى | يا حار على ثالثة أحرف وذلك حين قلت 

وال تعمل فيما بعدها | (  هذا باب النفى بال) من مروان بمنزلة ما بقى من حارث حين قلت يا حار 
وترك التنوين لما تعمل فيه الزم ألنها | فتنصبه بغير تنوين ونصبها لما بعدها كنصب إن لما بعدها 

ه بمنزلة اسم واحد نحو خمسة عشر وذلك ألنها ال تشبه سائر ما ينصب مما جعلت وما عملت في
ليس باسم وهو الفعل وما أجرى مجرار ألنها ال تعمل إال في نكرة وال وما تعمل فيه في موضع ابتداء 

فال ال تعمل إال في نكرة | فلما خولف بها عن حال أخواتها خولف بلفظها كما خولف بخمسة عشر 
 تعمل إال في نكرة وكما أن كم ال تعمل في الخبر واالستفهام إال في النكرة ألنك ال كما أن رب ال

تذكر بعد ال إذا كانت عاملة شيئا بعينه كما ال تذكر ذلك بعد رب وذلك ألن رب إنما هى للعدة 
 بمنزلة كم فخولف بلفظها حين خالفت أخواتها كما
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ن خالفت الذي وكما قالوا يا اهلل حين خالفت ما فيه األلف والالم وسترى أيضا نحو خولف بأيهم حي
فجعلت وما بعدها كخمسة عشر في اللفظ وهى عاملة فيما بعدها كما | ذلك إن شاء اهلل عز وجل 

وخولف بخمسة عشر ألنها إنما | قالوا يا ابن أم فهى مثلها في اللفظ وفي أن األول عامل في اآلخر 
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فال ال تعمل إال في نكرة من قبل أنها جواب فيما زعم الخليل رحمه اهلل في قولك | خمسة وعشرة هى 
واعلم أن ال وما | هل من عبد أو جارية فصار الجواب نكرة كما أنه ال يقع في هذر المسألة إال نكرة 

وكذلك | مبتدإ عملت فيه في موضع ابتداء كما أنك إذا قلت هل من رجل فالكالم بمنزلة اسم مرفوع 
ن شئت أظهرته  | ما من رجل وما من شئ والذي يبنى عليه في زمان أو في مكان ولكنك تضمرر وا 

والدليل على أن ال رجل في | وكذلك ال رجل وال شئ إنما تريد ال رجل في مكان وال شئ في زمان 
 موضع اسم مبتدأ وما من رجل في موضع
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وأخبرنا يونس أن من | تدإ في لغة بنى تميم قول العرب من أهل الحجاز ال رجل أفضل منك اسم مب
العرب من يقول ما من رجل أفضل منك وهل من رجل خير منك كأنه قال ما رجل أفضل منك وهل 

واعلم أنك ال تفصل بين وال بين المنفى كما ال تفضل بين من وبين ما تعمل فيه | رجل خير منك 
ه ال يجوز لك أن تقول ال فيها رجل كما أنه ال يجوز لك أن تقول في الذي هو جوابه هل وذلك أن

ومع ذلك أنهم جعلوا ال وما بعدها بمنزلة خمسة عشر فقبح أن يفصلوا بينهما عندهم | من فيها رجل 
هذا باب المنفى ) كما ال يجوز أن يفصلوا بين خمسة وعشر بشئ من الكالم ألنها مشبهة بها 

اعلم أن التنوين يقع من المنفى في هذا الموضع إذا قلت ال غالم لك | (  ضاف بالم اإلضافةالم
والدليل على ذلك قول العرب ال أبالك وال | كما يقع من المضاف إلى اسم وذلك إذا قلت ال مثل زيد 

ك ألحقت وزعم الخليل رحمه اهلل أن النون إنما ذهبت لإلضافة ولذل| [ وال مسلمى لك ] غالمى لك 
نما كان ذلك من قبل أن العرب قد تقول ال أباك في معنى | األلف التي ال تكون إال في اإلضافة  وا 

 ال أبالك فعلموا أنهم لو لم يجيئوا بالالم لكان التنوين ساقطا كسقوطه في ال مثل زيد
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بل أن تجئ الالم إذ كان المعنى واحدا وصارت فلما جاءوا بالم اإلضافة تركوا االسم على حاله ق
في النداء ولم يغيروا األول عن حاله قبل أن تجئ به وذلك قولك [ به ] الالم بمنزلة االسم الذي ثنى 

يا تيم تيم عدى وبمنزلة الهاء إذا لحقت طلحة في النداء لم يغيروا آخر طلحة عما كان عليه قبل أن 
ومثل هذا الكالم قول الشاعر إذا | % ( % ّهٍم يا ُأَمْيمَة ناِصِب ِكلينى لَ % ) تلحق وذلك قولهم 
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 اضطر للنابغة
____________________ 
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| حملور على أن الالم لو لم تجئ لقلت يا بؤس الجهل | % ( % يا ُبْؤَس للَجْهِل َضّرارًا أَلقواِم % ) 
نما فعل هذا في المنفى تخفيفا كأنهم لم يذكروا ال الم كما أنهم إذ قالوا يا طلحة أقبل فكأنهم لم وا 

يذكروا الهاء وصارت الالم من االسم بمنزلة الهاء من طلحة ال تغير االسم عن حاله قبل أن تلحق 
كما ال تغير الهاء االسم عن حاله قبل أن تلحق فالنفى في موضع تخفيف كما أن النداء في موضع 

نما ذهبت النون في ال مسلمى لك على هذا | النداء تخفيف فمن ثم جاء فيه مثل ما جاء في  وا 
المثال جعلور بمنزلة ما لو حذفت بعدر االم كان مضافًا إلى اسم وكان في معنار إذا ثبتت بعدر الالم 
، وذلك قولك ال أباك فكأنهم لو لم يجيئوا بالالم قالوا ال مسلميك فعلى هذا الوجه حذفوا النون في ال 

ن لم يتكلم بالمسلمى لك وذا تمثي  ل وا 
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ٌد % ) قال مسكين الدارمى ] | مسلميك  ( % وَأى  َكريٍم ال َأباَك ُيمَّتُع % وقد مات شَماٌخ وماَت ُمَزرِّ
وذلك | وتقول ال يدين بها لك وال يدين اليوم لك إثبات النون أحسن وهو الوجه | [ ويروى مخلد | 

 يدى لك وال أبالك فاالسم بمنزلة اسم ليس بينه وبين المضاف إليه شئ نحو ال مثل أنك إذا قلت ال
زيد فكما قبح أن تقول ال مثل بها زيد فتفصل قبح أن تقول ال يدى بها لك ولكن تقول ال يدين بها 
لك وال أب يوم الجمعة لك كأنك قلت ال يدين بها وال أب يوم الجمعة ثم جعلت لك خبرا فرارا من 

وكذلك إن لم تجعل لك خبرا ولم تفصل بينهما وجئت بلك بعد أن تضمر مكانا وزمانا | لقبح ا
ن أظهرت  كإضمارك إذا قلت ال رجل وال بأس وا 

____________________ 
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ن | فحسن  ثم تقول لك لتبين المنفى عنه وربما تركتها استغناء بعلم المخاطب وقد تذكرها توكيدا وا 
فكما قبح أن تفصل بين المضاف واالسم المضاف إليه قبح أن تفصل بين لك وبين |  علم من تعنى

المنفى الذي قبله ألن المنفى الذي قبله إذا جعلته كأنه اسم لم تفصل بينه وبين المضاف إليه بشئ 
لم [ ههنا ] قبح فيه ما قبح في االسم المضاف إلى اسم لم تجعل بينه وبينه شيئا ألن الالم كأنها 

وهذا يجوز في الشعر ألن الشاعر إذا اضطر | ولو قلت هذا لقلت ال أخا هذين اليومين لك | تذكر 
% كأّن أصواَت ِمْن إيغاِلهّن بنا % ) قال الشاعر وهو ذو الرمة | فصل المضاف والمضاف إليه 
نما اختير الوجه الذي تثبت فيه النون | ( % َأواِخِر الَمْيِس أصواُت الَفرارِيِج  في هذا الباب كما وا 

اختير في كم إذا قلت كم بها رجال مصابا وأنت تخبر لغة من ينصب بها لئال يفصل بين الجار 
والمجرور ومن قال كم بها رجل مصاب فلم يبال القبح قال ال يدى بها لك وال أخا يوم الجمعة لك 

 ى بها لك قولوترك النون في ال يد[ رجل مصاب ] والجر في كم بها | وال أخا فاعلم لك 
____________________ 
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والذي يستغنى به الكالم وما ال | [ رجل ] يونس واحتج بأن الكالم ال يستغنى إذا قلت كم بها 
أال ترى أن قبح كم بها | يستغنى به قبحهما واحد إذا فصلت بكل واحد منهما بين الجار والمجرور 

لذي ال يستغنى به الكالم لحسن بالذي يستغنى به ، رجل مصاب كقبح رب فيها رجل فلو حسن با
كما أن كل مكان حسن لك أن تفصل فيه بين العامل والمعمول فيه بما يحسن عليه السكوت حسن 

ن فيها زيدا قائم | لك أن تفصل فيه بينهما بما يقبح عليه السكوت  وذلك قولك إن بها زيدا مصاب وا 
نما يفرق بين الذي يحسن عليه السكوت وبين الذي ال | ابا وكان بها زيد مصابا وكان فيها زيد مص وا 

ثبات النون قول الخليل رحمه اهلل | يحسن عليه في موضع غير هذا  وتقول ال غالمين وال | وا 
جاريتى لك إذا جعلت اآلخر مضافا ولم تجعله خبرًا له وصار األول مضمرا له خبر كأنك قلت ال 

فإنما | أنك قلت وال جاريتك في التمثيل ولكنهم ال يتكلمون به غالمين في ملكك وال جاريتى لك ك
ومن كالمهم أن يجرى الشئ | اختصت ال في األب بهذا كما اختص لدن مع غدوة بما ذكرت لك 

 على ماال يستعمل في كالمهم نحو
____________________ 

(2/280) 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وكما جاء عذيرك على مثال ما يكون  ملمحة وال مذكارا[ ال ] قولهم مالمح ومذاكير ال يستعملون 
ومنه | وسترى نحو هذا إن شاء اهلل | نكرة ومعرفة نحو ضربا وضربك وال يتكلم به إال معرفة مضافة 

ن شئت قلت ال غالمين وال جاريتين لك إذا جعلت لك خبرا لهما وهو قول أبى | ما قد مضى  وا 
نه ال يكون إضافة وهو خبر ألن المضاف وكذلك إذا قلت ال غالمين لك وجعلت لك خبرا أل| عمرو 

أال ترى أنه لو جاز تيم تيم عدى في غير النداء لم يستقم لك | يحتاج إلى الخبر مضمرا او مظهرا 
قال | فإذا قلت ال أبالك فها هنا إضمار مكان ولكنه ترك استخفافا واستغناء | إال أن تقول ذاهبون 

اذا % أِبى اإلسالُم ال أَب اى ِسواُر % ) جعله خبرا  الشاعر وهو نهار بن توسعة اليشكرى فيما
 ( %افَتخروا بَقْيٍس أو َتميِم 

____________________ 

(2/282) 

 

ذا ترك التنوين فليس االسم مع ال بمنزلة خمسة عشر ألنه لو أراد ذلك لجعل لك خبرا وأظهر |  وا 
جرار مجرى ما ذكرت لك في النداء ألنه ولكنه أ[ توكيدا ] النون أو أضمر خبرا ثم جاء بعدها بلك 

وال ] وتقول أيضا إن شئت ال غالمين وال جاريتين لك | موضع حذف وتخفيف كما أن النداء كذلك 
كأنك قلت ال غالمين وال جاريتين في مكان كذا وكذا لك فجاء بلك بعد ما بنى [ غالمين وجاريتين 

يدين بها لك حين صيرر كأنه جاء بلك فيه بعد ما على الكالم األول في مكان كذا وكذا كما قال ال 
واعلم أن المنفى الواحد إذا لم يل لك فإنما يذهب منه التنوين كما أذهب | قال ال يدين بها في الدنيا 

والدليل على ذلك أن العرب تقول ال غالمين | خمسة عشر كما أذهب من المضاف [ آخر ] من 
أثبتوا النون ألن النون ال تحذف من االسم الذي يجعل وما قبله عندك وال غالمين فيها وال أب فيها و 

أال تراهم قالوا الذين في الدار فجعلوا الذين وما بعدر من الكالم بمنزلة | أو وما بعدر بمنزلة اسم واحد 
أال تراها تدخل في األلف | اسمين جعال اسما واحدا ولم يحذفوا النون ألنها ال تجئ على حد التنوين 

 م وما ال ينصرفوالال
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نما صارت األسماء حين وليت لك بمنزلة المضاف ألنهم كأنهم ألحقوا الالم بعد اسم كان مضافا  وا 
كما أنك حين قلت يا تيم تيم عدى فإنما ألحقت االسم اسمًا كان مضافًا ، والم يغير الثاني المعنى 
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ذا قلت ال أب فيها فليست فى من الحروف التي إذا لحقت | أباك كما أن الالم لم تغير معنى ال  وا 
أال ترى أن الالم ال تغير معنى المضاف إلى | بعد مضاف لم تغير المعنى الذي كان قبل أن تلحق 

ال يغير المعنى إذا صار بين األول [ به ] االسم إذا صارت بينهما كما أن االسم الذي يثنى 
وتقول ال غالم وجارية فيها ألن ال إنما | ت الالم بمنزلة االسم يثنى به والمضاف إليه فمن ثم صار 

تجعل وما تعمل فيه اسما واحدا إذا كانت إلى جنب االسم فكما ال يجوز أن تفصل خمسة من عشر 
 قال الشاعر| كذلك لم يستقم هذا ألنه مشبه به فإذا فارقه جرى على األصل 
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َرا % ال أَب وابنًا ِمْثُل َمْرواَن وابِنِه ) %  وتقول ال رجل وال امرأة يا | ( % اذا هو بالَمْجد اْرَتدى وتَأزَّ
وقال رجل من بنى | فتى إذا كانت ال بمنزلتها في ليس حين تقول ليس لك ال رجل وال امرأة فيها 

 ( %َسَع الَخْرُق على الراِقع اتَّ % ال َنَسَب اليوَم وال ُخّلًة % ) سليم وهو أنس بن العباس 
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وتقول ال رجل وال امرأة فيها فتعيد ال األولى كما تقول ليس عبد اهلل وليس أخور فيها فتكون حال | 
فإن قلت ال غالمين وال جاريتين لك إذا كانت الثانية هي األولى | اآلخرة في تثنيتها كحال األولى 

ون ألن لك خبر عنهما والنون ال تذهب إذا جعلتهما كاسم واحد ألن النون أقوى من التنوين أثبت الن
فلم يجروا عليها ما أجروا على التنوين في هذا الباب ألنه مفارق للنون وألنها تثبت فيما ال يثبت فيه 

حمه اهلل وسألت الخليل ر | واعلم أن كل شئ حسن لك أن تعمل فيه رب حسن لك أن تعمل فيه ال | 
وقال وال سيما زيد كقولهم | عن قول العرب وال سيما زيد فزعم أنه مثل قولك وال مثل زيد وما لغو 

فسي في هذا الموضع بمنزلة مثل فمن ثم عملت !  2< مثال ما بعوضة >  2! دع ما زيد وكقوله 
يا ُربَّ % ) ى وقال أبو محجن الثقف| في مثل وذلك قولك رب مثل زيد [ رب ] فيه ال كما تعمل 

 ( %بيضاَء قد َمتَّْعُتها بَطالِق % ِمْثِلِك فى النساِء َغريرٍة 
____________________ 
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وذلك من قبل أن التنوين لم يصر منتهى | (  هذا باب ما يثبت فيه التنوين من األسماء المنفية) 
نما يحذف في النفى وال وهو قولك ال | نداء منتهى االسم االسم فصار كأنه حرف قبل آخر االسم وا 

خيرا منه لك وال حسنا وجهه لك وال ضاربا زيدا لك ألن ما بعد حسن وضارب وخير صار من تمام 
االسم فقبح عندهم أن يحذفوا قبل أن ينتهوا إلى منتهى االسم ألن الحذف في النفى في أواخر 

رحمه اهلل كذلك ال آمرا بالمعروف لك  وقال الخليل| ومثل ذلك قولك ال عشرين درهما لك | األسماء 
ن قلت ال | إذا جعلت بالمعروف من تمام االسم وجعلته متصال به كأنك قلت ال آمرا معروفا لك  وا 

آمر بمعروف فكأنك جئت بمعروف بعد ما بنيت على األول كالما كقولك ال آمر في الدار يوم 
ن شئت جعلته كأنك قلت ال آمر يوم الجمعة | الجمعة  فيها فيصير المبني على األول مؤخرا وا 

ويكون الملغى مقدما وكذلك ال راغبا إلى اهلل لك وال مغيرا على األعداء لك إذا جعلت اآلخر متصال 
ن جعلته منفصال من| باألول كاتصال منك بأفعل   وا 
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ن شئت قلت ال | منزلة يوم الجمعة األول كانفصال لك من سقيا لك لم تنون ألنه يصير حينئذ ب وا 
آمرا يوم الجمعة إذا نفيت اآلمرين يوم الجمعة ال من سواهم من اآلمرين فإذا قلت ال آمر يوم الجمعة 

ذا قلت ال ضاربا يوم الجمعة فإنما تنفى ضاربى | فأنت تنفى اآلمرين كلهم ثم أعلمت في أى حين  وا 
نما نونت ألنه صار يوم الجمعة في يومه أو في يوم غيرر وتجع ل يوم الجمعة فيه منتهى االسم وا 

منتهى االسم اليوم ، كما صار ما ذكرت منتهى االسم وصار التنوين كأنه زيادة في االسم قبل آخرر 
نحو واو مضروب وألف مضارب فنونت كما نونت في النداء كل شئ صار منتهى االسم فيه ما 

ي النداء مما ذكرت لك إال النكرة فإن النكرة في هذا الباب فنون في هذا ما نونته ف| بعدر وليس منه 
وال تعمل ال إال في النكرة تجعل معها بمنزلة خمسة عشر فالنكرة ههنا | بمنزلة المعرفة في النداء 

اعلم أنك إذا وصفت المنفى فإن |  هذا باب وصف المنفىبمنزلة المعرفة هناك إال ما ذكرت لك 
ن شئت لم تنون  شئت نونت صفة المنفى وهو ال غالم ظريفا لك [ قولك ] وذلك | أكثر في الكالم وا 

 وال غالم ظريف لك
____________________ 
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فأما الذين نونوا فإنهم جعلوا االسم وال بمنزلة اسم واحد وجعلوا صفة المنصوب في هذا الموضع | 
لك فإنهم جعلوا الموصوف والوصف بمنزلة وأما الذين قالوا ال غالم ظريف | بمنزلته في غير النفى 

فإذا قلت ال غالم ظريفا عاقال لك فأنت في الوصف األول بالخيار وال يكون الثاني إال | اسم واحد 
ومثل ذلك ال غالم فيها ظريفا إذا | منونا من قبل أنه ال تكون ثالثة أشياء منفصلة بمنزلة اسم واحد 

ن كرر | جعلت فيها صفة أو غير صفة  ت االسم فصار وصفا فأنت فيه بالخيار إن شئت نونت وا 
ن شئت لم تنون  وال يكون باردا إال منونا ألنه | وذلك قولك ال ماَء ماًء باردا وال ماَء ماَء باردا | وا 

وذلك قولك ال رجل اليوم ظريفا وال رجل | (  هذا باب ال يكون الوصف فيه إال منونا) وصف ثان 
 افيها عاقال إذا جعلت فيه
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وال رجل فيك راغبا من قبل أنه ال يجوز لك أن تجعل االسم والصفة بمنزلة اسم [ أو لغوا ] خبرا 
ومما ال | واحد وقد فصلت بينهما كما أنه ال يجوز لك أن تفصل بين عشر وخمسة في خمسة عشر 

وال مثله عاقال من قبل أن المضاف ال يجعل  يكون الوصف فيه إال منونا قوله ال ماء سماء لك باردا
نما يذهب التنوين منه كما يذهب منه في غير هذا الموضع فمن ثم  مع غيرر بمنزلة خمسة عشر وا 

أال ترى أن هذا لو لم يكن مضافا لم يكن إال منونا كما | صار وصفه بمنزلته في غير هذا الموضع 
فإذا كففت التنوين | زيدا لك وال حسنا وجه األخ فيها يكون في غير باب النفى وذلك قولك ال ضاربا 

وأضفت كان بمنزلته في غير هذا الباب كما كان كذلك غير مضاف فلما صار التنوين إنما يكف 
فإذا قلت ال ماء وال لبن ثم وصفت اللبن فأنت بالخيار في التنوين | لإلضافة جرى على األصل 

الوصف إال منونا ألنه ال يفصل بين الشيئين اللذين يجعالن فإن جعلت الصفة للماء لم يكن | وتركه 
بمنزلة اسم واحد مضمرا أو مظهرا ألنهما قد صارا اسما واحدا بمنزلة زيد ويحتاجان إلى الخبر 

فإذا قلت ال | أال ترى أنه لو جاز تيم تيم عدى لم يستقم لك إال أن تقول ذاهبون | مضمرا أو مظهرا 
ن وليت لك) كان أبالك فها هنا إضمار م وذلك قولك ال غالمين | (  هذا باب ال تسقط فيه النون وا 

 ظريفين لك وال مسلمين صالحين لك من قبل
____________________ 
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أن الظريفين والصالحين نعت للمنفى ومن اسمه وليس واحد من االسمين ولى الثم وليته لك ولكنه 
ولم يجئ ذلك في الوصف ألنه ليس | اإلضافة  وصف وموصوف فليس للموصوف سبيل إلى

نما جاز التخفيف في النفى فلم يجز ذلك إال في المنفى كما أنه يجوز في  نما هو صفة وا  بالمنفى وا 
هذا باب ما جرى على ) وقد بين ذلك | المنادى أشياء ال تجوز في وصفه من الحذف واالستخفاف 

بها الِعيُن % ) فمن ذلك قول ذى الرمة | (  نفىموضع المنفى ال على الحرف الذي عمل في الم
ْبُل % واآلَراُم ال ِعدَّ عنَدها   وقال رجل من بني مذحج| ( % وال َكَرٌع إال الَمغاراُت والرَّ
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غاُر بعيِنِه % )  رحمه اهلل أن  فزعم الخليل| ( % ال ُأمَّ لى إن كان ذاك وال َأُب % هذا لَعْمُرُكم الصَّ
% ) الذي عمل في االسم كما أن الشاعر حين قال [ الحرف ] هذا يجرى على الموضع ال على 

ومن ذلك أيضا قول العرب ال مال له | أجرار على الموضع | % ( % َفلْسَنا بالِجبال وال الَحديَدا 
ن | وال كزيد أحد ومثل ذلك أيضا قول العرب ال مثله أحد | قليل وال كثير رفعور على الموضع  وا 

وتقول ال مثله رجل إذا حملته على الموضع كما قال بعض | شئت حملت الكالم على ال فنصبت 
ن شئت حملته على ال فنونته ونصبته | العرب ال حول وال قوة إال باهلل  ن شئت قلت ال مثله | وا  وا 
َلياِلَى ال % الْهِلِك جيرٌة  هى الداُر إذ َمىٌ % ) وقال ذو الرمة | رجال على قوله لى مثله غالما 

 ( %َأمثاَلهّن َلياِلَيا 
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وقال الخليل رحمه اهلل يدلك على أن ال رجل في موضع اسم مبتدإ مرفوع قولك ال رجل أفضل | 
وقال | ومثل ذلك بحسبك قول السوء كأنك قلت حسبك قول السوء | منك كأنك قلت زيد أفضل منك 

يا صاَحبّي َدنا % ) ] وأما قول جرير | حين مثله [ منك ] خليل رحمه اهلل كأنك قلت رجل أفضل ال
واُح ِفسيرَا  فال يكون إال نصبا من قبل أن العشية ليست | ( % ال كالعشيِة زائرًا وَمزوَرا [ % الرَّ

نما أراد ال أرى كالعشية زائرا كما تقول ما رأيت كاليوم رجال فكا ليوم كقولك في اليوم ألن بالزائر وا 
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نما أراد تاهلل ما رأيت | الكاف ليست باسم  وفيه معنى التعجب كما قال تاهلل رجال وسبحان اهلل رجال وا 
 رجال ولكنه

____________________ 

(2/211) 

 

يترك اإلظهار استغناء ألن المخاطب يعلم أن هذا الموضع إنما يضمر فيه هذا الفعل لكثرة 
وتقول ال كالعشية عشية وال كزيد رجل ألن اآلخر هو األول وألن زيدا رجل وصار | ار استعمالهم إي

] قال | ال كزيد كأنك قلت ال أحد كزيد ثم قلت رجل كما تقول ال مال له قليل وال كثير على الموضع 
( % ْطلوُب وال كهذا الذي في األرض مَ % وْيِلمِّها في َهواء الَجوِّ طاِلبًة % ) امرؤ القيس [ الشاعر 

ن شئت نصبته على نصبه | كأنه قال وال شئ كهذا ورفع على ما ذكرت لك |  فهل في َمَعدِّ % ) وا 
كأنه قال ال أحد كزيد رجال وحمل الرجل على زيد كما حمل المرفد على | % ( % فوَق ذلك ِمْرَفَدا 

ن شئت نصبته على ما نصبت عليه ال مال له قليال وال كثيرا| ذلك   وا 
____________________ 

(2/214) 

 

نما يريد ال بأس عليك وال شئ عليك ولكنه حذف  ونظير ال كزيد في حذفهم االسم قولهم ال عليك وا 
 هذا باب ماال تغير فيه األسماء عن حالها التي كانت عليها قبل أن تدخل ال) لكثرة استعمالهم إيار 

أنه جواب لقوله أغالم عندك أم جارية إذا ادعيت أن وال يجوز ذلك إال أن تعيد ال الثانية من قبل | ( 
وال يحسن إال أن تعيد ال كما أنه ال يحسن إذا أردت المعنى الذي تكون فيه أم إال أن | أحدهما عندر 

ذا قال ال غالم فإنما هي جواب لقوله هل من غالم وعملت ال فيما بعدها | تذكرها مع اسم بعدها  وا 
ن كان في موضع ابتداء ك ن كان في موضع ابتداء وا  فمما ال يتغير عن | ما عملت من في الغالم وا 

| !  2< ال خوف عليهم وال هم يحزنون >  2! حاله قبل أن تدخل عليه ال قول اهلل عز وجل ذكرر 
 ( %ال ناقٌة ِلَى في هذا وال َجَمُل % وما َصَرْمُتِك حّتى قلِت ُمْعِلَنًة % ) الراعى [ الشاعر ] قال 

____________________ 

(2/211) 
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ن جعلتها بمنزلة ليس كانت حالها كحال ال في أنها | وقد جعلت وليس ذلك باألكثر بمنزلة ليس |  وا 
َمْن َصدَّ عن نيراِنها % ) فمن ذلك قول سعد بن مالك | في موضع ابتداء وأنها ال تعمل في معرفة 

ف ال تجرى مجرى النكرة في هذا الباب ألن ال ال واعلم أن المعار | ( % فأنا ابُن َقْيٍس ال َبراُح % 
كأنه ] فإنه جعله نكرة | % ( % ال َهْيثََم الليلَة للَمِطى % ) فأما قول الشاعر | تعمل في معرفة أبدا 

 وقال ابن الزبير األسدى| ومثل ذلك ال بصرة لكم | [ قال ال َهْيثََم من الَهْيَثِميَن 
____________________ 

(2/211) 

 

وتقول قضية وال أبا حسن | ( % َنِكْدَن وال ُأَميََّة بالبالِد % أرى الحاجاِت عند أبى ُخَبْيٍب % ) 
نما أراد عليا رضى اهلل عنه فقال ألنه ال يجوز لك أن تعمل ال  تجعله نكرة قلت فكيف يكون هذا وا 

نما تعملها في النكرة فإذا جعلت أبا حسن نكرة حسن لك أن تع مل ال وعلم المخاطب أنه في معرفة وا 
فإن قلت إنه لم يرد أن ينفى كل من | [ وأنه قد غيب عنها ] قد دخل في هؤالء المنكورين على 

اسمه على فإنما أراد أن ينفى منكورين كلهم في قضيته مثل على كأنه قال ال أمثال على لهذر 
ن جعلته نكرة ورفعته كما و | القضية ودل هذا الكالم على أنه ليس لها على وأنه قد غيب عنها  ا 

 [قول الشاعر مزاحم العقيلى ] ومثله | رفعت ال براح فجائز 
____________________ 

(2/217) 

 

وقد يجوز في الشعر رفع | ( % ولكْن بغوٌض أن يقاَل َعديُم % َفَرْطَن فال َرٌد ِلما ُبتَّ وانقضى % ) 
ركائُبها أن ال إلينا % ّعا واسترجعت ثم آذنْت بَكْت َجزْ % ) قال الشاعر | المعرفة وال تثنى ال 

واعلم أنك إذا فصلت بين ال وبين االسم بحشو لم يحسن إال أن تعيد ال الثانية ألنه | ( % ُرُجوُعها 
 جعل جواب إذا عندك أم ذا ولم تجعل ال في هذا الموضع

____________________ 

(2/218) 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



فمما فصل | عت مثلها إذا نصبت ال تفصل ألنها ليست بفعل بمنزلة ليس وذلك ألنهم جعلوها إذا رف
وال يجوز ال | !  2< ال فيها غول وال هم عنها ينزفون >  2! بينه وبين ال بحشو قوله جل ثناؤر 

فيها أحد إال ضعيفا وال يحسن ال فيك خير فإن تكلمت به لم يكن إال رفعا ألن ال ال تعمل إذا فصل 
وتقول ال أحد أفضل منك إذا جعلته خبرا وكذلك | وال ناصبة لما ذكرت لك بينها وبين االسم رافعة 

( وال كريَم من الِوْلدان مصبوُح % وَردَّ جازُرهْم َحْرفًا ُمَصّرمًة % ) قال الشاعر | ال أحد خير منك 
% 

____________________ 

(2/211) 

 

ى ال فجرى مجرى ال أحد فيها لما صار خبرا جرى على الموضع ألنه ليس بوصف وال محمول عل| 
ن شئت قلت ال أحد أفضل منك في قول من جعلها كليس ويجريها مجراها ناصبة في | إال زيد  وا 

ولم تجعل ال التي كليس مع بعدها كاسم واحد لئال يكون | المواضع وفيما يجوز أن يحمل عليها 
هذا باب ال ) ان في معنار وليس أيضا كل شئ يخالف بلفظه يجرى مجرى ما مك| الرافع كالناصب 

ألنه ال يجوز لال أن تعمل في معرفة كما ال يجوز | (  تجوز فيه المعرفة إال أن تحمل على الموضع
فمن ذلك قولك ال غالم لك وال العباس فإن قلت أحمله على ال فإنه ينبغي لك أن تقول | ذلك لرب 

ال كل شاة وسخلتها بدرهم فإنه ينبغي فأما من ق| رب غالم لك والعباس وكذلك ال غالم لك وأخور 
 له أن يقول ال رجل

____________________ 

(2/111) 

 

هذا باب ما إذا لحقته ال لم تغيرر عن حاله التي كان ) لك وأخار ألنه كأنه قال ال رجل لك وأخا له 
فعال التي هي وذلك ألنها لحقت ما قد عمل فيه غيرها كما أنها إذا لحقت األ| (  عليها قبل أن تلحق

وال يلزمك في هذا الباب تثنية ال كما | بدل منها لم تغيرها عن حالها التي كانت عليها قبل أن تلحق 
وذلك قولك ال مرحبا وال أهال وال كرامة وال مسرة وال شلال | ال تثنى ال في األفعال التي هي بدل منها 

األسماء بمنزلة اسم منصوب ليس معه ال وال سقيا وال عيا وال هنيئا وال مريئا صارت ال مع هذر 
ومثل ذلك ال سالم عليك لم تغير الكالم عما كان عليه قبل | ألنها أجريت مجراها قبل أن تلحق ال 

( وعَمرو بن َعْفَرا ال َسالٌم على َعْمِرو % وُنّبئُت َجوَّابًا وَسْكنًا َيُسب ني % ) وقال جرير | أن تلحق 
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| ة ال كما لم يلزمك ذلك في الفعل الذي فيه معنار وذلك ال سلم اهلل عليه فلم يلزمك في ذا تثني| % 
 فدخلت في ذا الباب لتنفي ما كان دعاء كما دخلت على الفعل الذي هو بدل من لفظه

____________________ 

(2/110) 

 

ء مما هو ومما جرى مجرى الدعا| ومثل ال سالم على عمرو ال بك السوء ألن معنار ال ساءك اهلل | 
فدخلت على هذا كما دخلت على | تطلق عند طلب الحاجة وبشاشة نحو كرامة ومسرة ونعمة عين 

ولو قبح دخولها هنا لقبح في االسم كما قبح في ال ضربا | قوله وال أكرمك وال أسرك وال أنعمك عينا 
له قبل أن وقد دخلت في موضع غير هذا فلم تغيرر عن حا| ألنه ال يجوز ال اضرب في األمر 

نما دخلت | تدخله وذلك قولهم ال سواء  أال ترى | [ سواء ] هنا ألنها عاقبت ما ارتفعت عليه [ ال ] وا 
وقالوا | حين عاقبت ولم يجز ذكر الواو [ ذا ] أنك ال تقول هذان سواء فجاز هذا كما جاز الها اهلل 

كذا وكذا وصار بدال منه فدخل فيه ما ال نولك أن تفعل ألنهم جعلور معاقبا لقوله ال ينبغي أن تفعل 
واعلم أن ال قد تكون في بعض المواضع | دخل في ينبغي كما دخل في ال سالم ما دخل في سلم 

وأخذته بال ] وذلك نحو قولك أخذته بال ذنب [ ليس معه شئ ] بمنزلة اسم واحد هي والمضاف إليه 
بت بغير عتاد وأخذته بغير ذنب إذا وغضبت من ال شئ وذهبت بال عتاد والمعنى معنى ذه[ شئ 

 يعتد به عليه[ به ] لم ترد أن تجعل غيرا شيئا أخذر 
____________________ 

(2/112) 

 

وتقول إذا قللت الشئ أو صغرت أمرر ما كان | ومثل ذلك قولك للرجل أجئتنا بغير شئ أي رائقا | 
َتركَتني حيَن ال % ) عر وهو أبو الطفيل ومن هذا النحو قول الشا| إال كال شئ وأنك وال شيئا سواء 

حيَن ال % ) والرفع عربي على قوله | ( % وحيَن ُجنَّ زماُن الناِس أو َكِلَبا % ماٍل َأعيُش به 
 % ( %ُمْسَتْصَرُخ 

____________________ 
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ي أكثر من والنصب أجود وأكثر من الرفع ألنك إذا قلت ال غالم فه| % ( % ال َبَراُح % ) و 
 % ( %َحنَّْت َقُلوِصى حيَن ال حيَن َمَحنّْ % ) قال الشاعر وهو العجاج | الرافعة التي بمنزلة ليس 

____________________ 

(2/114) 

 

| ( % وقد َعاَلَك َمشيٌب حيَن ال ِحيِن % ما باُل َجْهِلَك بعد الِحْلم والديِن % ) وأما قول جرير | 
واعلم أنه قبيح أن تقول مررت برجل ال فارس حتى | بمنزلة ما إذا ألغيت فإنما هو حين حين وال 

| ومثل ذلك هذا زيد ال فارسا ال يحسن حتى تقول ال فارسا وال شجاعا | تقول ال فارس وال شجاع 
وذلك أنه جواب لمن قال أو لمن تجعله ممن قال أبرجل شجاع مررت أم بفارس وكقوله أفارس زيد 

وأنَت امُرٌؤ منَّا ُخلقَت % ) قال رجل من بني سلول | وز على ضعفه في الشعر وقد يج| أم شجاع 
 ( %َحياُتك ال َنْفٌع وموُتك فاِجُع % لغيِرنا 

____________________ 

(2/111) 

 

واعلم أن ال في | [ نحو زيد ال فارس وال شجاع ] فكذلك هذر الصفات وما جعلته خبرا لألسماء | 
ا بعدها كما تعمل فيه إذا كانت في الخبر فمن ذلك قوله البيت لحسان بن ثابت االستفهام تعمل فيم

وقال في مثل أفال ِقَماَص | ( % إاّل َتَجش ُؤكْم عند التنَّانير % َأاَل ِطعاَن وال ُفْرساَن عاِديًة % ) 
 بالَعير

____________________ 
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واعلم أن ال إذا كانت مع ألف االستفهام | وأال جارية ومن قال ال غالم وال جارية قال أال غالم | 
ودخل فيها معنى التمني عملت فيما بعدها فنصبته وال يحسن لها أن تعمل في هذا الموضع إال فيما 

فمن ذلك أال غالم لى | تعمل فيه في الخبر وتسقط النون والتنوين في التمني كما سقطا في الخبر 
وتقول | ومن ذلك أال أبالي وأال غالمي لي | ماء بارد قال أال ماء بارد  ومن قال ال| وأال ماء باردا 
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وتقول أال ماء ولبنا كما قلت ال | أال غالمين أو جاريتين لك كما تقول ال غالمين وجاريتين لك 
 غالم وجارية لك تجريها مجرى ال ناصبة في جميع ما ذكرت لك

____________________ 

(2/117) 

 

لٍة َتبيُت % أال رجاًل جَزار اهلُل خيرًا % ) يل رحمه اهلل عن قوله وسألت الخل|  | ( % َيدل  على ُمَحصِّ
فزعم أنه ليس على التمني ولكنه بمنزلة قول الرجل فهال خيرا من ذلك كأنه قال أال تروني رجال جزار 

 وأما يونس فزعم أنه نون مضطرا وزعم أن قوله| اهلل خيرا 
____________________ 

(2/118) 

 

| وأما غيرر فوجهه على ما ذكرت لك | على االضطرار | % ( % ال َنَسَب اليوَم وال ُخلًَّة % ) 
وال يكون الرفع في هذا الموضع ألنه ليس بجواب لقوله إذا عندك أم ذا وليس في | والذي قال مذهب 

صفة إال التنوين ألنك وتقول أال ماء وعسال باردا حلوا ال يكون في ال| ذا الموضع معنى ليس 
ومن قال ال غالم أفضل منك لم | فصلت بين االسم والصفة حين جعلت البرد للماء والحالوة للعسل 

[ عن الخبر ] يقل في أال غالم أفضل منك إال بالنصب ألنه دخل فيه معنى التمني وصار مستغنيا 
وما | فحرف االستثناء إال | (  تثناءهذا باب االس) كاستغناء اللهم غالما ومعنار اللهم هب لي غالما 

جاء من األسماء فيه معنى إال فغير وسوى وما جاء من األفعال فيه معنى إال فال يكون وليس وعدا 
| وما فيه ذلك المعنى من حروف اإلضافة وليس باسم فحاشى وخال في بعض اللغات | وخال 

 األولوسأبين لك أحوال هذر الحروف إن شاء اهلل عز وجل األول ف
____________________ 

(2/111) 

 

فأحد لجهين أن ال | اعلم إال يكون االسم بعدها على وجهين | (  هذا باب ما يكون استثناء بإال) 
تغير االسم عن الحال التي كان عليها قبل أن تلحق كما أن ال حين قلت ال مرحبا وال سالم لم تغير 
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والوجه اآلخر أن | كنها تجئ لمعنى كما تجئ ال لمعنى االسم عن حاله قبل أن تلحق فكذلك إال ول
يكون االسم بعدها خارجا مما دخل فيه ما قبله عامال فيه ما قبله من الكالم كما تعمل عشرون فيما 

فأما الوجه الذي يكون فيه االسم بمنزلته قبل أن تلحق إال فهو أن | بعدها إذا قلت عشرون درهما 
ما أتاني إال زيد وما لقيت إال زيدا وما مررت [ قولك ] ما سوار وذلك  تدخل االسم في شئ تنفى عنه

إال بزيد تجرى االسم مجرار إذا قلت ما أتاني زيد وما لقيت زيدا وما مررت بزيد ولكنك أدخلت إال 
فليس في هذر األسماء | لتوجب األفعال لهذر األسماء ولتنفى ما سواها فصارت هذر األسماء مستثناة 

الموضع وجه سوى أن تكون على حالها قبل أن تلحق إال ألنها بعد إال محمولة على ما في هذا 
 يجر ويرفع وينصب

____________________ 
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هذا باب ) كما كانت محمولة عليه قبل أن تلحق إال ولم تشغل عنها قبل أن تلحق إال الفعل بغيرها 
وذلك قولك ما أتاني أحد إال زيدا وما | (  دخل فيهما يكون المستثنى فيه بدال مما نفى عنه ما أ

مررت بأحد إال زيد وما رأيت أحدا إال زيدا جعلت المستثنى بدال من األول فكأنك قلت ما مررت إال 
كما أنك إذا قلت مررت برجل زيد فكأنك قلت مررت بزيد | بزيد وما أتاني إال زيدا وما لقيت إال زيدا 

ومن | عل المستثنى بدال من الذي قبله ألنك تدخله فيما أخرجت منه األول فهذا وجه الكالم أن تج| 
ذلك قولك ما أتاني القوم إال عمرو وما فيها القوم إال زيد وليس فيها القوم إال أخوك وما مررت 

وم ومن قال ما أتاني القوم إال أباك ألنه بمنزلة أتاني الق| بمنزلة أحد | فالقوم ههنا | بالقوم إال أخيك 
وحدثني يونس أن أبا عمرو كان يقول | إال أباك فإنه ينبغي له أن يقول َما َفَعُلوُر إالَّ َقلياًل ِمْنُهُم 

ولو كان هذا بمنزلة أتاني القوم لما جاز أن تقول ما أتاني أحد | الوجه ما أتاني القوم إال عبد اهلل 
 كما أنه

____________________ 

(2/100) 

 

حد ولكن المستثنى في هذا الموضع مبدل من االسم األول ولو كان من قبل ال يجوز أتاني أ
ولكان ينبغي له أن يقول ما أتاني !  2< ولم يكن لهم شهداء إال أنفسهم >  2! الجماعة لما قلت 

ومن ذلك أيضا ما فيهم أحد اتخذت عندر يدا إال زيدا | أحد إال قد قال ذاك إال زيد ألنه ذكر واحدا 
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وتقول ما مررت بأحد يقول ذاك إال عبد اهلل وما رأيت | خير إال زيد إذا كان زيد هو الخير  وما فيهم
ن حملته على | أحدا يقول ذاك إال عبد اهلل وما رأيت أحدا يقول ذاك إال زيدا  هذا وجه الكالم وا 

ذلك ما وك| ورفعت فجائز حسن ] اإلضمار الذي في الفعل فقلت ما رأيت أحدا يقول ذاك إال زيدا 
ن شئت رفعت فعربي | علمت أحدا يقول ذاك إال زيدا  في % ) قال الشاعر وهو عدى بن زيد | وا 

 ( %َيحكى علينا إالَّ َكواكُبهَا % ليلٍة ال َنرى بها أحدًا 
____________________ 

(2/102) 

 

ن رفعت فجائز حسن | وكذلك ما أظن أحدا يقول ذاك إال زيدا |  احدا يقول وكذلك ما علمت | وا 
ن شئت رفعت  نما اختير النصب هنا ألنهم أرادوا أن يجعلوا المستثنى بمنزلة | ذاك إال زيدا وا  وا 

إال من منفى فالمبدل منه منصوب منفى ومضمرر مرفوع فأرادوا أن [ بدال ] المبدل منه وأن ال يكون 
باآلخر ألن معنار النفي  يجعلوا المستثنى بدال منه ألنه هو المنفى وهذا وصف أو خبر وقد تكلموا

إذا كان وصفا لمنفى كما قالوا قد عرفت زيد أبو من هو لما ذكرت لك ألن معنار معنى المستفهم 
 وقد يجوز ما أظن أحدا فيها إال زيدا وال أحد منهم اتخذت عندر يدا إال زيد على قوله | عنه 

يكون في ذا إال النصب وذلك ألنك أردت وتقول ما ضربت أحدا يقول ذاك إال زيدا ال | إالَّ كواُكبهَا 
في هذا الموضع أن تخبر بموقوع فعلك ولم ترد أن تخبر أنه ليس يقول ذاك إال زيد ولكنك أخبرت 

 والمعنى في األول أنك أردت أنه ليس يقول ذاك إال زيد| أنك ضربت ممن يقول ذاك زيدا 
____________________ 

(2/101) 

 

أو نحوهما لتجعل ذلك فيما رأيت وفيما ظننت ولو جعلت رأيت رؤية  ولكنك قلت رأيت أو ظننت
قال الخليل رحمه اهلل أال ترى أنك تقول ما رأيته يقول ذاك إال زيد وما | العين كان بمنزلة ضربت 

فهذا يدلك على أنك إنما انتحيت على القول ولم ترد أن تجعل عبد اهلل | ظننته يقوله إال عمرو 
نما يدل على ما في علمك موضع فعل كضربت  | وقتلت ولكنه فعل بمنزلة ليس يجئ لمعنى وا 

وتقول َقلَّ رجٌل يقوُل | وتقول َأقل  رجٍل يقوُل ذاك إالَّ زيٌد ألنه صار في معنى ما احد فيها إال زيد 
 |ذاك إالَّ زيٌد فليس زيد بدال من الرجل في قلَّ ولكن قلَّ رجل في موضع أقل رجل ومعنار كمعنار 

وكذلك أقل | وأقل رجل مبتدأ مبني عليه والمستثنى بدل منه ألنك تدخله في شئ تخرج منه من سوار 
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 إذا جعلت[ يقول ذاك ] وقل من [ يقول ذلك ] من 
____________________ 

(2/104) 

 

وس ِمْن ُربَّ ما َتْكَرُر الن ف% ) حدثنا بذلك يونس عن العرب يجعلونه نكرة كما قال | من بمنزلة رجل 
هذا باب ما حمل على موضع العامل في ) فجعل ما نكرة | ( % له َفْرجُة َكحلِّ الِعقاِل % األمِر 

ال على ما عمل في االسم ولكن االسم وما عمل فيه في موضع اسم مرفوع أو | (  االسم واالسم
 وذلك قولك ما أتاني من أحد إال زيد وما رأيت من أحد إال زيدا| منصوب 
____________________ 

(2/101) 

 

نما منعك أن تحمل الكالم على من أنه خلف أن تقول ما أتاني إال من زيد فلما كان كذلك حمله |  وا 
على الموضع فجعله بدال منه كأنه قال ما أتاني أحد إال فالن ألن معنى ما أتاني أحد وما أتاني من 

ي قولك كفى بالشيب واإلسالم وفي ما أنت احد واحد ولكن من دخلت هنا توكيدا كما تدخل الباء ف
ومثل ذلك ما أنت بشيء إال شئ ال يعبأ به من قبل أن بشيء في موضع رفع | بفاعل ولست بفاعل 

في لغة بني تميم فلما قبح أن تحمله على الباء صار كأنه بدل من اسم مرفوع وبشئ في لغة أهل 
شيء إال شئ ال يعبأ به واستوت اللغتان ما أنت ب: الحجاز في موضع منصوب ، ولكنك إذا قلت 

فصارت ما على أقيس الوجهين ألنك إذا قلت ما أنت بشئ إال شئ ال يعبأ به فكأنك قلت ما أنت إال 
وتقول لست بشئ إال شيئا ال يعبأ به كأنك قلت لست إال شيئا ال يعبأ به والباء ههنا | شئ ال يعبأ به 

 بمنزلتها فيما قال الشاعر
____________________ 

(2/101) 

 

ومما أجرى على الموضع ال على | ( % إالَّ َيدًا ليست لها َعُضُد % يا اْبَنْى ُلَبْيني َلسْتُمَا بَيٍد % ) 
ما عمل في االسم ال أحد فيها إال عبد اهلل فال أحد في موضع اسم مبتدإ وهي ههنا بمنزلة من أحد 
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ن أحد ال عبد اهلل وال زيد من قبل أنه خلف أن تحمل أال ترى أنك تقول ما أتاني م| في ما أتاني 
المعرفة على من في ذا الموضع كما تقول ال أحد فيها ال زيد وال عمرو ألن المعرفة ال تحمل على 

وتقول ال أحد رأيته إال زيد | ال وذلك أن هذا الكالم جواب لقوله هل من أحد أو هل أتاك من أحد 
ن جعلت رأيته صفة فكذلك كأنك قلت ال أحد | ك قلت ال أحد مرئى إذا بنيت رأيته على األول كأن وا 

فإن قلبته فجعلته بلى أن وما في لغة أهل | وتقول ما فيها إال زيد وما علمت أن فيها إال زيدا | مرئيا 
الحجاز قبح ولم يجز ألنهما ليسا بفعل فيحتمل قلبهما كما لم يجز فيهما التقديم والتأخير ولم يجز ما 

إال ذاهبا ولكنه لما طال الكالم قوى واحتمل ذلك كأشياء تجوز في الكالم إذا طال وتزداد حسنا  أنت
 وسترى ذلك إن شاء اهلل ومنها ما قد مضى| 

____________________ 
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نما نفيت بعد |  وتقول إن أحدا ال يقول ذاك وهو ضعيف خبيث ألن أحدا ال يستعمل في الواجب وا 

لكنه قد احتمل حيث كان معنار النفي كما جاز في كالمهم قد عرفت زيد أبو من هو أن أوجبت و 
إن أحدًا ال يقول هذا إال زيدا ، كما أنه يقول : فمن أجاز هذا قال | حيث كان معنار أبو من زيد 

على الجواز رأيت أحدا ال يقول ذاك إال زيدا يصير هذا بمنزلة ما أعلم أن أحدا يقول ذاك كما صار 
ن شئت قلت إال زيد فحملته على يقول كما جاز | هذا بمنزلة ما رأيت حيث دخله معنى النفي  % وا 

وليس هذا في القوة كقولك ال أحد فيها إال زيد وأقل رجل رأيته | % ( % َيحكى علينا إالَّ َكواِكُبهَا ) 
نما جئ بالنفي بعد  إال عمرو ألن هذا الموضع إنما ابتدى مع معنى النفي وهذا موضع إيجاب وا 

وال يجوز أن يكون | ذلك في الخبر فجاز االستثناء أن يكون بدال من االبتداء حين وقع منفيا 
وجاز أن يحمل | االستثناء أوال لو لم يقل أقل رجل وال رجل ألن االستثناء ال بد له هاهنا من النفي 

 على إن هاهنا حيث صارت أحد كأنها منفية
____________________ 

(2/108) 

 
 
حدثنا بذلك يونس وعيسى جميعا أن بعض العرب | (  هذا باب النصب فيما يكون مستثنى مبدال) 

وعلى هذا ما رأيت أحدا إال | الموثوق بعربيته يقول ما مررت بأحد إال زيدا وما أتاني أحد إال زيدا 
لكنك جعلته منقطعًا زيدا فينصب زيدا على غير رأيت وذلك أنك لم تجعل اآلخر بداًل من األول ، و 
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وعمل فيه ما | والدليل على ذلك أنه يجئ على معنى ولكن زيدا وال أعني زيدا | مما عمل في األول 
ومثله في االنقطاع من أوله إن لفالن | قبله كما عمل العشرون في الدرهم إذا قلت عشرون درهما 

ي موضع نصب وجاء على معنى واهلل ماال إال أنه شقي فأنه ال يكون أبدا على إن لفالن وهو ف
وهو لغة أهل الحجاز | (  هذا باب يختار فيه النصب ألن اآلخر ليس من نوع األول) ولكنه شقي 

وذلك قولك ما فيها أحد إال حمارا جاءوا به على معنى ولكن حمارا وكرهوا أن يبدلوا اآلخر من األول 
وأما | له كعمل العشرين في الدرهم فيصير كأنه من نوعه فحمل على معنى ولكن وعمل فيه ما قب

بنو تميم فيقولون ال أحد فيها إال حمار أرادوا ليس فيها إال حمار ولكنه ذكر أحدا توكيدا ألن يعلم أن 
 ليس فيها آدمى

____________________ 
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ن شئت جعلته إنسانها قال الشاعر وهو أبو ذؤ | ثم أبدل فكأنه قال ليس فيها إال حمار  يب الهذلي وا 
ومثل | فجعلهم أنيسه | ( % َأِنيُسك أصداُء الُقبوِر َتصيُح % فإْن ُتْمِس في قبٍر بَرْهَوَة ثاِويا % ) 

| كما أنك تقول ما أنت إال سيرا إذا جعلته هو السير | ذلك قوله مالى ِعتاٌب إالَّ السيُف جعله عتابه 
 [الذيباني ] وعلى هذا أنشدت بنو تميم قول النابغة 

____________________ 

(2/121) 

 
 

وقفُت فيها ُأَصْيالنًا ( % % ) إَلْفَوْت وطال عليها سالُف اأَلَبِد % ] يا داَرميََّة بالَعْلياء فالسََّنِد % ) 
ْبِع ِمن َأَحِد [ % ُأساُئلها  الَحْوض والن ْوُى ك% إالَّ َأواِرى  أليًا ما أبِّيُنها ( % % ) َعيَّْت َجوابًا وما بالرَّ

 ومثل ذلك قوله| وأهل الحجاز ينصبون | ( % بالَمْظلومة الَجَلِد 
____________________ 

(2/120) 
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ال الِعيُس % َوبّلَدٍة ليس بها َأِنيُس % )  ن شئت كان على | جعلها أنيسها | ( % إاّل الَيعافيُر وا  وا 
ومن ذلك من | إذا لم تنصب بدل وهو في كال المعنيين | الوجه الذي فسرته في الحمار اول مرة 

وكذلك إال أنه يتكلف هو | المصادر ماله عليه سلطان إال التكلف ألن التكلف ليس من السلطان 
نما يجئ هذا على معنى ولكن | بمنزلة التكلف  ما لهم به >  2! ومثل ذلك قوله عز وجل ذكرر | وا 

ن نشأ نغرقه>  2! ومثله !  2< من علم إال اتباع الظن  م فال صريخ لهم وال هم ينقذون إال رحمة وا 
وال ِعْلَم إال ُحْسَن َظنٍّ % َحلفُت َيمينًا غيَر ذى َمْثَنِويٍة % ) ومثل ذلك قول النابغة | !  2< منا 

 ( %بصاحِب 
____________________ 

(2/122) 

 
 
| لتكلف سلطانه وأما بنو تميم فيرفعون هذا كله يجعلونه اتباع الظن علمهم وحسن الظن علمه وا| 

غيُر َطْعِن الَكَلى % ليس بيني وبين َقْيٍس َعتاُب % ) وهم ينشدون بيت ابن األيهم التغلبي رفعا 
قاِب  وزعم | وأهل الحجاز ينصبون على التفسير الذي ذكرنا | جعلوا ذلك العتاب | ( % وَضْرِب الرِّ

| ( % َتِحّيُة َبْينِهْم َضْرٌب َوجيُع % ها بَخْيٍل وخْيٍل قد َدَلْفُت ل% ) الخليل أن الرفع في هذا على قوله 
ن شئتَ | جعل الضرب تحيََّتهم كما جعلوا اتِّباَع الظن علَمهم   وا 

____________________ 

(2/121) 

 
 

% ) وقال الحارث بن عباد | كانت على ما فسرت لك في الحمار إذا لم تجعله أنيس ذلك المكان 
بَّاُر في ( % % ) التََّخي ُل والِمراُح % اِحِمها والَحْرُب ال َيْبقَّى َلجِ  النََّجداِت والَفَرُس % إال الَفَتى الصَّ

ْسُل وال أْيساُرَها % ) وقال | ( % الَوقاُح   وقال| ( % إال َطِرى  الّلْحِم واستجزاُرَها % لم يْغُذَها الرِّ
____________________ 

(2/124) 
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ماُح مكانها َعِشّيَة ال ُتْغِني ا% )  وهذا يقوى ما أتاني زيد | ( % وال النَّْبُل إال المْشَرِفى  الُمَصمُِّم % لرِّ
هذا باب ) إال عمرو وما أعانه إخوانكم إال إخوانه ألنها معارف ليست األسماء اآلخرة بها وال منها 

ن أمر اهلل إال من ال عاصم اليوم م>  2! فمن ذلك قوله تعالى | (  ما ال يكون إال على معنى ولكن
فلوال كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إال قوم >  2! وقوله عز وجل | أي ولكن من رحم !  2< رحم 

فَلْواَل كاَن ِمَن الُقُروِن ِمْن ) ^ وقوله عز وجل | أي ولكن قوم يونس لما آمنوا !  2< يونس لما آمنوا 
أي ولكن قليال ممن ^ ( اِد ِفي اأَلْرِض إالَّ قِلياًل ِممَّْن َأْنَجْيَنا ِمْنُهْم َقْبِلُكم ُأوُلوا بِقيٍَّة َيْنهوَن َعِن الَفسَ 

!  2< أخرجوا من ديارهم بغير حق إال أن يقولوا ربنا اهلل >  2! وقوله عز وجل | [ منهم ] أنجينا 
 وهذا الضرب في القرآن كثير| أي ولكنهم يقولون ربنا اهلل 

____________________ 
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ومثل ذلك أيضا من الكالم فيما | ومن ذلك من الكالم ال تكونن من فالن في شئ إال سالما بسالم | 

فما مع الفعل بمنزلة اسم نحو النقصان | حدثنا أبو الخطاب ما زاد إال ما نقص وما نفع إال ما ضر 
وال ما لم يجز الفعل ول| كما أنك إذا قلت ما أحسن ما كلم زيدا فهو ما أحسن كالم زيدا | والضرر 

الموضع كما ال يجوز بعد ما أحسن بغير ما كأنه قال ولكنه ضر وقال ولكنه [ ذا ] بعد إال في 
بهن % وال َعْيَب فيهْم َغْيَر أْن سُيوَفهم % ) ومثل ذلك من الشعر قول النابغة | هذا معنار | نقص 

 الجعدى[ النابغة ] وقال | ل أي ولكن سيوفهم بهن فلو | ( % فلوٌل من ِقراِع الَكتاِئِب 
____________________ 
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كأنه قال ولكنه مع ذلك | ( % َجَواٌد فال ُيبِقى من الماِل باقِيَا % َفتًى َكُملْت َخْيراُته غيَر أنه % ) 
 وأّنى من األْثَرْيَن غيرِ % وما َسَجنوني غيَر أّني ابُن غالٍب % ) ومثل ذلك قول الفرزدق | جواد 

ومثل ذلك قوله وهو قول | ومثل ذلك في الشعر كثير | كأنه قال ولكني ابن غالب | ( % الزَّعاِنِف 
 بعض بني مازن يقال له عنز بن دجاجة

____________________ 
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ِق فالٍج % )  ذي َضيَّْعُتم إاّل َكناِشَرَة ال( % % ) فَلُبونه َجِرَبْت معًا وأَغدَِّت % من كاَن َأْشَرَك في تفر 
ِت %  َِ لوال ابُن حاِرَثة % ) وقال | كأنه قال ولكن هذا كناشرة | ( % كالُغْصن في ُغَلوائه المتنبِّ

 ( %أْغَضْيَت من َشْتمى على َرْغِم % األميُر لقد 
____________________ 
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هذا باب ما تكون فيه أنَّ وَأْن ( % ) م َعْمدًا يسُِّببنى على الظ لْ % إاّل كُمْعِرٍض المحسِِّر َبْكَرر % ) 
وذلك قولهم ما أتاني إال أنهم قالوا كذا وكذا فَأنَّ في | ( مع صلتهما بمنزلة غيرهما من األسماء 

 ومثل ذلك قولهم | موضع اسم مرفوع كأنه قال ما أتاني إال قولهم كذا وكذا 
هذا في موضع رفع أّن أبا الخطاب حدثنا أنه  والحجة على أنّ | ما َمَنَعني إاّل أْن َيغضب علّى فالٌن 

َلْم َيُمنَع الّشْرَب منها غيُر أْن % ) سمع من العرب الموثوق بهم من ينشد هذا البيت رفعا للكناني 
 ( %َحمامة في ُغصوٍن ذات أْوقاِل % نَطَقْت 

____________________ 
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ي موضع الرفع فقال الخليل رحمه اهلل هذا كنصب وزعموا أن ناسا من العرب ينصبون هذا الذي ف| 

على حين غاَتبُت % ) وكما قال النابغة | بعضهم يومئذ في كل موضع فكذلك غير أن نطقت 
با  ) كأنه جعل حين وعاتبت اسما واحدا | ( % وقلُت أَلمَّا أْصُح والشَّْيُب واِزُع % المشيَب على الصِّ

ألنه مخرج مما أدخلت فيه غيرر فعمل فيه ما قبله كما | ( نصبا  هذا باب ال يكون المستثنى فيه إالَّ 
 وهذا قول الخليل رحمه اهلل وذلك| عمل العشرون في الدرهم حين قلت له عشرون درهما 

____________________ 
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يكن داخال  قولك أتاني القوم إال أباك ومررت بالقوم إال أباك والقوم فيها إال أباك وانتصب األب إذ لم
فيما دخل فيه ما قبله ولم يكن صفة وكان العامل فيه ما قبله من الكالم كما أن الدرهم ليس بصفة 

نما منع األب أن يكون بدال من القوم أنك | للعشرين وال محمول على ما حملت عليه وعمل فيها  وا 
نما جاز ما أتاني القوم إال أبو | لو قلت أتاني إال أبوك كان محااًل  ك ألنه يحسن لك أن تقول ما وا 

أتاني إال أبوك فالمبدل إنما يجئ أبدا كأنه لم يذكر قبله شئ ألنك تخلى له الفعل وتجعله مكان 
فإذا قلت ما أتاني القوم إال أبوك فكأنك قلت ما أتاني إال أبوك فكأنك قلت ما أتاني إال أبوك | األول 

هذا باب ما يكون فيه ) كأنه قال قد قالوا ذلك إال زيدا  وتقول ما فيهم أحد إال وقد قال ذلك إال زيدا| 
والدليل على | وذلك قولك لو كان َمَعنا رجٌل إاّل زيٌد َلُغِلْبَنا | ٍ( إال وما بعدر وصفا بمنزلة ِمْثَل وَغْير 

ونظير ذلك | أنه وصف أنك لو قلت لو كان معنا إال زيد لهلكنا وأنت تريد االستثناء لكنت قد أحلت 
 له عز وجلقو 

____________________ 
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% ) ونظير ذلك من الشعر قوله وهو ذو الرمة | !  2< لو كان فيهما آلهة إال اهلل لفسدتا >  2! 

كنه قال قليل بها األصوات غير | ( % قليٍل بها اأَلْصواُت إاّل ُبغاُمهَا % أِنَخْت فَأْلَقْت َبْلَدًة فوَق َبْلدٍة 
اَل َيْسَتوى اْلقَاِعُدوَن ِمَن اْلْمؤِمنيَن ) ^ ومثل ذلك قوله تعالى | نت غير غير استثناء بغامها إذا كا

 َغْيرُ 
____________________ 
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ّرِر  ^ | ( ِصَراَط الِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيهْم غير اْلَمْغُضوِب َعَلْيهْم ) ^ وقوله عز وجل ذكرر ^ ( ُأولِى الضَّ
ذا ُأْقِرضَت َقرضًا فأْجِزِر % ) عر للبيد بن ربيعة ومثل ذلك في الش إنَّما َيْجِزى الَفَتى غيُر اَلَجمْل % وا 

 ( %َوْقُع اَلحوادِث إاّل الصاِرُم الذََّكُر % لو كان غيري ُسَلْيَمى اليوَم َغْيَرُر % ) وقال أيضا | ( % 
____________________ 

(2/111) 
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لصارم الذكر لغيرر وقع الحوادث إذا جعلت غيرا اآلخرة صفة لألولى كأنه قال لو كان غيري غير ا| 
ذ قال ما أتاني أحد إال زيد فأنت | والمعنى أنه أراد أن يخبر أن الصارم الذكر ال يغيرر شئ |  وا 

ن شئت جعلته صفة وال يجوز أن تقول ما أتاني إال زيد وأنت  بالخيار إن شئت جعلت إال زيد بدال وا 
نما يجوز ذلك صفة تريد أن تجعل  ونظير ذلك من كالم العرب َأْجَمُعوَن ال | الكالم بمنزلة مثل وا 

وقال عمرو بن معدى كرب | يجرى في الكالم إال على اسم وال يعمل فيه ناصب وال رافع وال جار 
 ( %َلَعْمُر أبيك إاّل الَفْرَقداِن % وكل  أٍخ ُمفاِرُقه أخور % ) 

____________________ 
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وكل  َخليٍل % ) كأنه قال وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخور إذا وصفت به كال كما قال الشماخ | 

على إال أن يكون [ رفع زيد ] وال يجوز | ( % َلْوصِل َخليٍل صاِرُم أو ُمعاِرُز % غيُر هاِضم نِفسه 
(  ب ما يقدم فيه المستثنىهذا با) ألنك ال تضمر االسم الذي هذا من تمامه ألن أْن يكون اسما 

وزعم الخليل رحمه اهلل أنهم إنما حملهم | وذلك قولك ما فيها إال أباك أحد ومالى إال أباك صديق 
على نصب هذا أن المستثني إنما وجهه عندهم أن يكون بدال وال يكون مبدال منه ألن االستثناء إنما 

الكالم هذا حملور على وجه قد يجوز إذا أخرت حدر أن تداركه بعد ما تنفى فتبدله فلما لم يكن وجه 
المستثني كما أنهم حيث استقبحوا أن يكون االسم صفة في قولهم فيها قائما رجل حملور على وجه قد 

قال | يجوز لو أخرت الصفة وكان هذا الوجه أمثل عندهم من أن يحملوا الكالم على غير وجهه 
 كعب بن مالك

____________________ 
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سمعنار ممن يرويه | ( % إال الس يوَف وَأْطراَف الَقَنا َوَزُر % النَّاُس َأْلٌب علينا فيَك ليس لنا % ) 
| عن العرب الموثوق بهم كراهية أن يجعلوا ما حد المستثني أن يكون بدال منه بدال من المستثني 

ير من زيد وما مررت بأحد إال فإن قلت ما أتاني أحد إال أبوك خ| ومثل ذلك مالي إال أباك صديق 
كان الرفع والجر جائزين وحسن [ وما مررت بأحد إال عمرو خير من زيد ] عمرو خير من زيد 

وكذلك من | البدل ألنك قد شغلت الرافع والجار ثم أبدلته من المرفوع والمجرور ثم وصفت بعد ذلك 
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 كما يعمل المبتدألي إال أبوك صديقا ألنك أخليت من لألب ولم تفردر ألن يعمل 
____________________ 
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وقد قال بعضهم ما مررت بأحد إال زيدا خير منه وكذلك من لي إال زيدا صديقا ومالي أحد إال | 

زيدا صديق كرهوا أن يقدموا وفي أنفسهم شئ من صفته إال نصبا كما كرهوا أن يقدم قبل االسم إال 
موثوق بهم يقولون مالي إال أبوك أحد فيجعلون أحدا بدال كما نصبا وحدثنا يونس أن بعض العرب ال

ن شئت قلت مالي إال أبوك صديقا كأنك قلت لى أبوك  قالوا ما مررت بمثله أحد فجعلور بدال وا 
ومثله | صديقا كما قلت من لي إال أبوك صديقا حين جعلته مثل ما مررت بأحد إال أبيك خير ا منه 

وال أْمَر للَمْعِصيِّ إال [ % أمرُتُكُم أمرى بمنقَطِع اّلِلوى % ) ] ثعلبي قول الشاعر وهو الكلحبة ال
 ( %مضيََّعا 

____________________ 
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وقد يكون | وهذا قول الخليل رحمه اهلل | كأنه قال للمعصي أمر مضيعا كما جاز فيها رجل قائما | 

وذلك | (  تكون فيه في المستثنى الثاني بالخيارهذا باب ما ) أيضا على قوله ال أحد فيها إال زيدا 
أما النصب فعلى | قولك مالي إال زيدا صديق وعمرا وعمرو ومن لي إال أباك صديق وزيدا وزيد 

وهذا | الكالم األول وأما الرفع فكأنه قال وعمرو لي ألن هذا المعنى ال ينقض ما تريد في النصب 
ما أتاني إال زيد إال [ قولك ] وذلك | (  اب تثنية المستثنىهذا ب) قول يونس والخليل رحمهما اهلل 

وذلك أنك ال | وال يجوز الرفع في عمرو من قبل أن المستثنى ال يكون بدال من المستثنى | عمرا 
ن شئت قلت ما أتاني إال زيدا إال عمرو فتجعل | تريد أن تخرج األول من شئ تدخل فيه اآلخر  وا 

منتصبا من حيث انتصب عمرو فأنت في ذا بالخيار إن شئت نصبت اإلتيان لعمرو ويكون زيد 
ن شئت نصبت اآلخر ورفعت األول  األول ورفعت اآلخر وا 

____________________ 
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وتقول ما أتاني إال عمرا إال بشرا أحد كأنك قلت ما أتاني إال عمرا أحد إال بشر فجعلت بشرا بدال | 
قولك مالي إال بشرا أحد ألنك إذا قلت مالي إال عمرا أحد إال بشر من أحد ثم قدمت بشرا فصار ك
فما ِلَى إاّل اهلُل % ) الُكَمْيُت [ الشاعر وهو ] والدليل على ذلك قول | فكأنك قلت مالي أحد إال بشر 

ارثة بن وأما قوله وهو ح| فغيرك بمنزلة إال زيدا | ( % وما لَى إاّل اهلَل غَيرَك ناِصُر % ال َربَّ غَيرر 
 بدر الغداني

____________________ 
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إالَّ بقّياُت ( % % ) يا كعُب لم َيْبَق مّنا غيُر أجالِد % يا َكْعُب َصْبرًا على ما كان من َحَدٍث % ) 
لم : فإن غير ههنا بمنزلة مثل ، كأنك قلت | ( % كراِحٍل رائٍح أو باكٍر غاِدى % َأْنفاٍس ُتَحْشِرُجها 

ما % ) وعلى ذا أنشد بعض الناس هذا البيت رفعا للفرزدق | منا مثل أجالد إال بقيات أنفاس يبق 
 ( %داُر الخليفِة إاّل داُر َمْرواِن % بالمدينة داٌر غيُر واحدٍة 

____________________ 
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حدهما وهو قول جعلوا غير صفة بمنزلة ومن جعلها بمنزلة االستثناء لم يكن له بد من أن ينصب أ| 

ولو قلت ما أتاني إال زيد إال أبو | وأما إال زيد فإنه ال يكون بمنزلة مثل إال صفة | ابن أبي إسحاق 
عبد اهلل كان جيدا إذا كان أبو عبد اهلل زيدا ولم يكن غيرر ألن هذا يكرر توكيدا كقولك رأيت زيدا 

ا يجوز أن تقول رأيت زيدا عمرا ألنه إنما وقد يجوز أن يكون غير زيد على الغلط والنسيان كم| زيدا 
% ) ومثل ما أتاني إال زيد إال أبو عبد اهلل إذا أردت أن تبين وتوضح قوله | أراد عمرا فنسى فتدارك 

اّل َرَمُلْه % مالك من َشْيِخك إاّل َعَمُلْه   ( %إاّل َرسيمُه وا 
____________________ 
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وذلك قولك ما مررت بأحد إال زيد خير منه كأنك قلت مررت | (  د إالهذا باب ما يكون مبتدأ بع) 
ولو قال مررت | بقوم زيد خير منهم إال أنك أدخلت إال لتجعل زيدا خيرا من جميع من مررت به 

بناس زيد خير منهم لجاز أن يكون قد مر بناس آخرين هم خير من زيد فإنما قال ما مررت بأحد 
ومثل ذلك قول العرب واهلل ألفعلن كذا وكذا إال | أنه لم يمر بأحد يفضل زيدا إال زيد خير منه ليخبر 

فإن أفعل كذا وكذا بمنزلة فعل كذا وكذا وهو مبني على حل وحل مبتدأ | حل ذلك أن أفعل كذا وكذا 
فإن تفعل في | وأما قولهم واهلل ال أفعل إال أن تفعل | كأنه قال ولكن حل ذلك أن أفعل كذا وكذا 

 واألول مبتدأ ومبني عليه| ضع نصب والمعنى حتى تفعل أو كأنه قال أو تفعل مو 
____________________ 
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اعلم أن غيرا أبدا سوى المضاف إليه ولكنه يكون فيه معنى إال فيجري مجرى | ( هذا باب غْيٍر ) 

| ارجا مما يدخل فيه غيرر االسم الذي بعد إال وهو االسم الذي يكون داخال فيما تخرج منه غيرر وخ
فأما دخوله فيما يخرج منه غيرر فأتاني القوم غير زيد فغيرهم الذين جاءوا ولكن فيه معنى إال فصار 

وقد يكون بمنزلة | وأما خروجه مما يدخل فيه غيرر فما أتاني غير زيد | بمنزلة االسم الذي بعد إال 
ثناء باال جاز بغير وجرى مجرى االسم الذي وكل موضع جاز فيه االست| مثل ليس فيه معنى إال 

ولو جاز أن تقول أتاني القوم زيدا تريد االستثناء وال تذكر | بعدر إال ألنه اسم بمنزلته وفيه معنى إال 
وال يجوز أن يكون غير بمنزلة االسم الذي يبتدأ بعد إال وذلك أنهم لم يجعلوا | إال لما كان إال نصبا 
نما أدخلوا فيه معنى االستثناء في كل موضع يكون فيه بمنزلة مثل ويجزى من فيه معنى إال مبتدأ وا  

ن كان قد يستقيم أن | االستثناء  أال نرى أنه لو قال أتاني غير عمرو كان قد أخبر أنه لم يأته وا 
ولو قال ما أتاني غير زيد يريد بها منزلة | يكون قد أتار فقد يستغنى به في مواضع من االستثناء 

 لكان مجزئا من االستثناء كأنه قال ما أتاني الذي هو غير زيدمثل 
____________________ 
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| (  هذا باب ما أجرى على موضع غير ال على ما بعد غير) فهذا يجزى من قوله ما أتاني إال زيد 
وذلك أن | ر أنه يجوز ما أتاني غير زيد وعمرو فالوجه الج[ جميعا ] زعم الخليل رحمه اهلل ويونس 

فلسنا بالجبال وال الَحديَدا % ) غير زيد في موضع إال زيد وفي معنار فحملور على الموضع كما قال 
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والدليل على ذلك | فلما كان في موضع إال زيد وكان معنار كمعنار حملور على الموضع | % ( % 
ال عمرو فال أال ترى أنك تقول ما أتا| أنك إذا قلت غير زيد فكأنك قد قلت إال زيد  ني غير زيد وا 

ال عمرو  | (  هذا باب يحذف المستثنى فيه استخفافا) يقبح الكالم كأنك قلت ما أتاني إال زيد وا 
 وذلك قولك ليس غير و ليس إال كأنه قال ليس إال ذاك

____________________ 
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وسمعنا بعض العرب | عنى وليس غير ذاك ولكنهم حذفوا ذلك تخفيفا واكتفاء بعلم المخاطب مل ي
نما يريد ما منهم واحد مات [ وكذا ] الموثوق بهم يقول ما منهم مات حتى رأيته في حال كذا  | وا 

ن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته >  2! ومثل ذلك قوله تعالى جدر  ومثل ذلك من !  2< وا 
أى كأنك | ( % ْعَقُع َخْلَف ِرْجَلْيه ِبَشنِّ ُيقَ % كأنك من ِجمال بنى ُأَقْيٍش % ) الشعر قول النابغة 

َيفُضلُها فى % لو قلَت ما فى قوِمها لم ِتيثَِم % ) ومثل ذلك أيضا قوله | جمل من جمال بنى أقيش 
 ( %َحَسٍب وِميَسِم 

____________________ 
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نما ي|  وقولهم | ريدون لكان كذا وكذا يريد ما في قومها أحد فحذفوا هذا كما قالوا لو أن زيدا هنا وا 

ومثل البيتين | فكل ذلك حذف تخفيفا واستغناء بعلم المخاطب بما يعني | ليس أحد أي ليس هنا أحد 
َأموُت وُأخرى َأبتغى العيَش % وما الدهُر إاّل تارتاِن فمنهما % ) األولين قول الشاعر وهو ابن مقبل 

ومثل قولهم ليس غير هذا الذي أمس يريد الذي | ُت وُأخرى إنما يريد منهما تارٌة أمو | ( % َأْكَدُح 
 فعل أمس

____________________ 
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فليس حذف المضاف إليه في كالمهم | % ( % بعد اللَّتيَّا والَّتيَّا والتِّي % ) وقولهم وهو العجاج | 
جاءتا وفيهما معنى  فإذا| (  هذا باب ال يكون وليس وما أشبههما) بأشد من حذف تمام االسم 

االستثناء فإن فيهما إضمارا على هذا وقع فيهما معنى االستثناء كما أنه ال يقع معنى النهى في 
وذلك قولك ما أتاني القوم ليس زيدا وأتوني ال يكون زيدا وما أتاني أحد | حسبك إال أن يكون مبتدأ 

في خلدر أن بعض اآلتين زيد حتى  ال يكون زيدا كأنه حين قال أتوني صار المخاطب عندر قد وقع
وترك إظهار بعض استغناء كما ترك اإلظهار | كأنه قال بعضهم زيد فكأنه قال ليس بعضهم زيدا 

 في الت حين
____________________ 

(2/147) 

 
 
وقد يكون | فهذر حالهما في حال االستثناء وعلى هذا وقع فيهما االستثناء فأجرهما كما أجروهما | 

وذلك قولك ما أتاني أحد ليس زيدا وما أتاني رجل ال يكون بشرا | قول الخليل رحمه اهلل  صفة وهو
إذا جعلت ليس وال يكون بمنزلة قولك ما أتاني أحد ال يقول ذاك إذا كان ال يقول في موضع قائل 

ست ويدلك على أنه صفة أن بعضهم يقول ما أتتني امرأة ال تكون فالنة وما أتتني امرأة لي| ذاك 
أال تراهم يقولون | فلو لم يجعلور صفة لم يؤنثور ألن الذي ال يجيء صفة فيه إضمار مذكر | فالنة 

وأما عدا وخال فال | أتينني ال يكون فالنة وليس فالنة يريد ليس بعضهن فالنة والبعض مذكر 
في ال  يكونان صفة ولكن فيهما إضمار كما كان في ليس وال يكون وهو إضمار قصته فيهما قصته

وذلك قولك ما أتاني أحد خال زيدا وأتاني القوم عدا عمرا كأنك قلت جاوز بعضهم زيدا | يكون وليس 
ن كان ال يستعمل في |  إال أن خال وعدا فيهما معنى االستثناء ولكني ذكرت جاوز ألمثل لك به وا 

 هذا الموضع
____________________ 
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فما هنا اسم وخال وعدا صلة له كأنه قال | يدا وأتوني ما خال زيدا وتقول أتاني القوم ما عدا ز | 

وما هم فيها عدا زيدا كأنه قال ما هم فيها ما جاوز بعضهم زيدا | أتوني ما جاوز بعضهم زيدا 
وكأنه قال إذا مثلت ما خال وما عدا فجعلته اسما غير موصول قلت أتوني مجاوزتهم زيدا مثلته 

ذا قلت أتوني | إال أن جاوز ال يقع في االستثناء | كما فعلته فيما مضى  بمصدر ما هو في معنار وا 
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إال أن يكون زيد فالرفع جيد بالغ وهو كثير في كالم العرب ألن يكون صلة ألن وليس فيها معنى 
والدليل على أن | االستثناء وأن يكون في موضع اسم مستثنى كأنك قلت يأتونك إال أن يأتيك زيد 

ومثل الرفع قول اهلل عز | يها هنا معنى االستثناء أن ليس وعدا وخال ال يقعن ههنا يكون ليس ف
وبعضهم ينصب على وجه النصب في ال !  2< إال أن تكون تجارة عن تراض منكم >  2! وجل 

وأما حاشا فليس باسم ولكنه حرف يجر ما بعدر كما تجر حتى ما بعدها وفيه | يكون والرفع أكثر 
 وبعض العرب يقول ما أتاني القوم خال عبد اهلل| اء معنى االستثن

____________________ 
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فيجعل خال بمنزلة حاشا فإذا قلت خال فليس فيه إال النصب ألن ما اسم وال تكون صلتها إال الفعل 
| ما هاهنا وهي ما التي في قولك أفعل ما فعلت أال ترى أنك لو قلت أتوني ما حاشا زيدا لم يكن كال

وأما أتاني القوم سواك فزعم الخليل رحمه اهلل أن هذا كقولك أتاني القوم مكانك وما أتاني أحد مكانك 
| (  هذا باب مجرى عالمات المضمرين وما يجوز فيهن كلهن) إال أن في سواك معنى االستثناء 

لمضمر المرفوع إذا اعلم أن ا| (  هذا باب عالمات المضمرين للمرفوعين) وسنين ذلك إن شاء اهلل 
ن حدث عن نفسه وعن  ن حدث عن نفسه وعن آخر قال نحن وا  حدث عن نفسه فإن عالمته أنا وا 

وال يقع أنا في موضع التاء التي في فعلت ال يجوز أن تقول فعل أنا ألنهم استغنوا | آخرين قال نحن 
وأما المضمر | حن وال يقع نحن في موضع نا التي في فعلنا ال تقول فعل ن| بالتاء عن أنا 

ن خاطبت جميعا  ن خاطبت اثنين فعالمتهما أنتما وا  المخاطب فعالمته إن كان واحدا أنت وا 
 فعالمتهم أنتم

____________________ 
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أال | واعلم أنه اليقع أنت في موضع التاء التي في فعلت وال أنتما في موضع ثما التي في فعلتما | 

وال ] | نتما وال يقع أنتم في موضع ثم التي في فعلتم لو قلت فعل أنتم لم يجز ترى أنك ال تقول فعل أ
وال يقع أنتن في موضع تن التي في فعلتن لو قلت فعل أنتن [ يقع أنت في موضع التاء في فعلت 

ن حدثت عن اثنين | لم يجز  ن كان مؤنثا فعالمته هي وا  وأما المضمر المحدث فعالمته هو وا 
ن كان الجميع جميع المؤنث فعالمته هن | فعالمتهما هما  ن حدثت عن جميع فعالمتهم هم وا  | وا 
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وال | وال يقع هو في موضع المضمر الذي في فعل لو قلت فعل هو لم يجز إال أن يكون صفة 
يجوز أن يكون هما في موضع األلف التي في ضربا واأللف التي في يضربان لو قلت ضرب هما 

 يقع هم في موضع الواو التي في ضربوا وال الواو التي مع النون في وال| أو يضرب هما لم يجز 
وكذلك هي ال تقع موضع اإلضمار الذي في | لو قلت ضرب هم أو يضرب هم لم يجز | يضربون 

وال يقع هن في موضع النون التي في | فعلت ألن ذلك اإلضمار بمنزلة اإلضمار الذي له عالمة 
م يجز إال أن يكون صفة كما لم يجز ذلك في المذكر فالمؤنث يجري فعلن ويفعلن لو قلت فعل هن ل

 فأنا وأنت ونحن وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن| مجرى المذكر 
____________________ 
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ال يقع شئ منها في موضع شئ من العالمات مما ذكرنا وال في موضع المضمر الذي ال عالمة له 
هذا باب استعمالهم عالمة اإلضمار الذي ال يقع موقع ما يضمر ) ا بهذا فأسقطوا ذلك ألنهم استغنو 

فمن ذلك قولهم كيف أنت وأين هو من قبل أنك ال تقدر على التاء | (  في الفعل إذا لم يقع موقعه
على [ هنا ] ومثل ذلك نحن وأنتم ذاهبون ألنك ال تقدر | ههنا وال على اإلضمار الذي في فعل 

وكذلك جاء عبد اهلل | اء والميم التي في فعلتم كما ال تقدر في األول على التاء التي في فعلت الت
وتقول فيها أنتم ألنك ال تقدر على التاء والميم | وأنت ألنك ال تقدر على التاء التي تكون في الفعل 

على اإلضمار الذي في [ ا هن] وفيها هم قياما بتلك المنزلة ألنك ال تقدر | ها هنا [ التي في فعلتم ] 
وكذلك | ومثل ذلك أما الخبيث فأنت وأما العاقل فهو ألنك ال تقدر هنا على شئ مما ذكرنا | الفعل 

فوقع !  2< كأنه هو وأوتينا العلم >  2! وقال اهلل عز وجل | كنا وأنتم ذاهبين ومثل ذلك أهو هو 
 قال الشاعرو | هو ها هنا ألنك ال تقدر على اإلضمار الذي في فعل 

____________________ 
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قال | وتقول ما جاء إال أنا | ( % أو َأْسَفُع الَخدَّْيِن شاُة إراِن % فكَأنَّها هي بعد ِغبِّ َكالِلها % ) 
وكذلك ها | ( % ما قطَّر الفاِرَس إالَّ َأَنا % قد َعِلَمْت َسْلَمى وجاراُتها % ) عمرو بن معدى كرب 

وها [ وها أنتما ذان ] وها أنت ذا [ وها هما ذانك وهاهم أولئك ] نحن أوالء وها هو ذاك  أنا ذا وها

This file was downloaded from QuranicThought.com



 [وها هن أولئك ] أنتم أوالء وها أنتن أوالء 
____________________ 
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نما استعملت هذر الحروف هنا ألنك ال تقدر على شئ من الحروف التي تكون عالمة في الفعل |  وا 

وزعم الخليل رحمه اهلل أن هاهنا هي التي مع ذا إذا قلت هذا | مار الذي في فعل وال على اإلض
نما أرادوا أن يقولوا هذا أنت ولكنهم جعلوا أنت بين ها وذا وأرادوا أن يقولوا أنا هذا وهذا أنا فقدموا  وا 

ومثل ما | نا وزعم أبو الخطاب أن العرب الموثوق بهم يقولون أنا هذا وهذا أ| ها وصارت أنا بينهما 
فقلُت لهم هذا % ونحن اَقتسمنا الماَل ِنْصفيِن بيننا % ) قال الخليل رحمه اهلل في هذا قول الشاعر 

وزعم أن مثل ذلك إي ها | كأنه أراد أن يقول وهذا لي فصير الواو بين ها وذا | ( % لها ها وذاِلَيا 
بمنزلتها في هذا [ للتنبيه ] مة ولكنها تكون وقد تكون ها في ها أنت ذا غير مقد| اهلل ذا إنما هو هذا 

 ! 2< ها أنتم هؤالء >  2! يدلك على هذا قوله عز وجل 
____________________ 
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فلو كانت ها هاهنا هي التي تكون أوال إذا قلت هؤالء لم تعد ها هاهنا بعد أنتم وحدثنا يونس أيضا 
ا أنت تقول كذا وكذا لم يرد بقوله هذا أنت أن يعرفه تصديقا لقول أبي الخطاب أن العرب تقول هذ

هذا محال ولكنه أراد أن ينبهه كأنه قال الحاضر عندنا | نفسه كأنه يريد أن يعلمه أنه ليس غيرر 
ن شئت لم تقدم ها في هذا الباب قال تعالى | أنت [ وكذا ] أنت والحاضر القائل كذا  ثم >  2! وا 
اعلم أن عالمة | (  هذا باب عالمة المضمرين المنصوبين! )  2< أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم 

المضمرين المنصوبين إيَّا ما لم تقدر على الكاف التي في رأيتك وكما التي في رأيتكما وكم التي في 
رأيتكم وكن التي في رأيتكن والهاء التي في رأيته والهاء التي في رأيتها وهما التي في رأيتهما وهم 

فإن قدرت على شئ | هم وهن التي في رأيتهن ونى التي في رأيتني ونا التي في رأيتنا التي في رأيت
 من هذر الحروف في موضع لم توقع إيا ذلك الموضع

____________________ 

(2/111) 
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هذا باب ) ألنهم استغنوا بها عن إيا كما استغنوا بالتاء وأخواتها في الرفع عن أنت وأخواتها 
ياك أعني فإنما | (  إذا لم تقع مواقع الحروف التي ذكرنااستعمالهم إيا  فمن ذلك قولهم إياك رأيت وا 

نا أو إياكم >  2! وقال اهلل عز وجل | استعملت إياك هاهنا من قبل أنك ال تقدر على الكاف  وا 
ياك | من قبل أنك ال تقدر على كم ههنا !  2< لعلى هدى أو في ضالل مبين  وتقول إنى وا 

< ضل من تدعون إال إيار >  2! ونظير ذلك قوله تعالى جدر | نك ال تقدر على الكاف منطلقان أل
ُمَبرٌَّأ من ُعيوِب الناس % ) وقال الشاعر | فلو قدرت على الهاء التي في رأيته لم تقل إيار | !  2

يَّاَنا % كلِِّهِم   وقال اآلخر| يتنا ألنه ال يقدر على نا التي في رأ| ( % فاهلُل َيْرَعى أبا َحْرٍب وا 
____________________ 

(2/111) 

 
 

ولكّني خشيُت على ( % % ) ُسيوَف بني مقيِّدة الحماِر % لعُمرك ما خشيُت على عدىٍّ % ) 
وتقول إن | ويروى رماح القوم ألنه لم يقدر على الكاف ( % ] ُسيوَف القوم أو إيَّاك حاِر % عدىٍّ 

هذا | ن قبل أنك إذا قلت إن أفضلهم لقيت فأفضلهم منتصب بلقيت إياك رأيت كما تقول إياك رأيت م
قول الخليل وهو في هذا غير حسن في الكالم ألنه إنما يريد إنه إياك لقيت فترك الهاء وهذا جائز 

فإن قلت إن أفضلهم لقيت فنصبت أفضلهم بإن فهو قبيح حتى تقول لقيته وقد بين وجه | في الشعر 
وتقول عجبت | لقبح الكاف والهاء هاهنا [ واستعملت إياك | اب إن وأخواتها وقد بينار في ب] ذلك 

خواتها ، تقول عجبت من ضربيك ومن : فإن قلت | من ضربي إياك  لم وقد تقع الكاف هاهنا وا 
 ضريبه ومن ضريبكم فالعرب قد تكلم بهذا وليس بالكثير

____________________ 
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ضمار التي ال تقع إيا مواقعها كما استحكمت في الفعل ال يقال عجبت ولم تستحكم عالمات اإل| 

فلما قبح هذا | من ضربكني إن بدأت به قبل المتكلم وال من ضربهيك إن بدأت بالبعيد قبل القريب 
عندهم ولم تستحكم هذر الحروف عندهم في هذا الموضع صارت إيا عندهم في هذا الموضع لذلك 

ومثل ذلك كان إيار ألن كأنه قليلة ولم | ي ال يقع فيه شئ من هذر الحروف بمنزلتها في الموضع الذ
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فصارت إيا ههنا بمنزلتها في ضربي | تستحكم هذر الحروف هاهنا ال تقول كأنني وليسني وال كانك 
وتقول أتوني ليس إياك وال يكون إيار ألنك ال تقدر على الكاف وال الهاء هاهنا فصارت إيا | إياك 

ال نرى فيه َعِريَبا % َلْيَت هذا الليَل َشْهٌر % ) قال الشاعر | الكاف والهاء في هذا الموضع بدال من 
يَّاَك ( % % )   ( %وال َنْخَشى رقيَبا % ليس إيَّاَى وا 

____________________ 
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زيد وتقول عجبت من ضرب | وبلغني عن العرب الموثوق بهم أنهم يقولون ليسني وكذلك كانني | 

أنت ومن ضربك هو إذا جعلت زيدا مفعوال وجعلت المضمر الذي عالمته الكاف فاعال فجاز أنت 
ههنا للفاعل كما جاز إيا للمفعول ألن إيا وأنت عالمتا اإلضمار وامتناع التاء يقوى دخول أنت ههنا 

قلت فوجدتك  وتقول قد جربتك فوجدتك أنت أنت فأنت األولى مبتدأة والثانية مبنية عليها كأنك| 
ن | والمعنى أنك أردت أن تقول فوجدتك أنت الذي أعرف | وجهك طليق  ومثل ذلك أنت أنت وا 

فعلت هذا فأنت أنت أي فأنت الذي أعرف أو أنت الجواد والجلد كما تقول الناس الناس أي الناس 
ن شئت قلت قد وليت عمال فكنت أنت إياك وقد ج| بكل مكان وعلى كا حال كما تعرف  ربتك وا 

 فوجدتك أنت إياك جعلت أنت صفة وجعلت إياك بمنزلة الظريف إذا
____________________ 
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وهذا كله قول | والمعنى أنك أردت أن تقول وجدتك كما كنت أعرف | قلت فوجدتك أنت الظريف 
حد قولك  وتقول أنت أنت تكررها كما تقول للرجل أنت وتسكت على| الخليل رحمه اهلل سمعنار منه 

ن شئت جعلت كنت | قال الناس زيد  وعلى هذا الحد تقول قد جربت فكنت كنت إذا كررتها توكيدا وا 
وذلك | (  هذا باب اإلضمار فيما جرى مجرى الفعل) صفة ألنك قد تقول قد جربت فكنت ثم تسكت 

حالهن هاهنا  فعالمات اإلضمار| إن لعل وليت وأخواتها ورويد ورويدك وعليك وهلم وما أشبه ذلك 
تقدر على الهاء تقول عليكه [ قد ] كحالهن في الفعل ال تقوى أن تقول عليك إيار وال رويد إيار ألنك 

 وال تقول إياى ألنك قد تقدر على نى| ورويدر 
____________________ 
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يستعمل نى من يقول عليكني من غير تلقين ومنهم من ال [ من العرب ] وحدثنا يونس أنه سمع | 

يانا  ياى وا  ولو قلت عليك إيار كان | وال نا في ذا الموضع استغناء بعليك بي وعليك بنا عن نى ونا وا 
ن شبه به [ في عليك وأخواتها ] هاهنا جائزا  ولم تقو العالمات هاهنا كما قويت | ألنه ليس بفعل وا 

رأيت فيها إياك ورأيت اليوم إيار واعلم أنه قبيح أن تقول | في الفعل فهى مضارعة في ذلك األسماء 
من قبل أنك قد تجد اإلضمار الذي هو سوى إيا وهو الكاف التي في رأيتك فيها والهاء التي في رأيته 
اليوم فلما قدروا على هذا اإلضمار بعد الفعل ولم ينقض معنى ما أرادوا لو تكلموا بأياك استغنوا بهذا 

يار  ن فيها إياك ولكنهم لما وجدوا إنك فيها  ولو جاز هذا لجاز ضرب| عن إياك وا  زيد إياك وا 
| وضربة زيد ولم ينقض معنى ما أرادوا لو قالوا إن فيها إياك وضرب زيد إياك استغنوا به عن إيا 

 وأما ما أتاني إال أنت وما رأيت إال إياك فإنه ال يدخل على هذا
____________________ 
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الكالم ] ولو أسقط إال كان الكالم منقلب المعنى وصار | ن الكالم محاال من قبل أنه لو أخر إال كا
فمن ذلك قول | (  هذا باب ما يجوز في الشعر من إيا وال يجوز في الكالم) على معنى آخر [ 

كَأنَّا يوَم % ) وقال اآلخر لبعض اللصوص | % ( % إليَك حتَّى َبَلَغْت إيَّاَكا % ) حميد األرقط 
هذا باب عالمة ( % ) فًتى َأبيَض ُحسَّانَا % قتلْنا منهْم كلَّ ( % % ) ] نَّما َنقتُل إيَّاَنا إ% ُقرَّى 

اعلم أن أنت وأخواتها ال يكن عالمات المجرور من قبل أن أنت اسم مرفوع وال | (  إضمار المجرور
ما مررت بأحد ال ولو قلت | أال ترى أنك لو قلت مررت بزيد وأنت لم يجز | يكون المرفوع مجرورا 

 وال يجوز إيا| أنت لم يجز 
____________________ 

(2/112) 

 
 

أن تكون عالمة لمضمر مجرور من قبل أن إيا عالمة للمنصوب فال يكون المنصوب في موضع 
المجرور ولكن إضمار المجرور عالماته كعالمات المنصوب التي ال تقع مواقعهن إيا إال أن 
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وتقول مررت بزيد وبك وما مررت بأحد إال بك | بى ولى وعندى  تضيف إلى نفسك نحو قولك
أعدت مع المضمر الباء من قبل أنهم ال يتكلمون بالكاف وأخواتها منفردة فلذلك أعادوا الجار مع 

ولم توقع إيا وال أنت وال أخواتها ههنا من قبل أن المنصوب والمرفوع ال يقعان في موضع | المضمر 
اعلم أن المفعول الثاني | (  ضمار المفعولين اللذين تعدى إليهما فعل الفاعلهذا باب إ) المجرور 

قد تكون عالمته إذا أضمر في هذا الباب العالمة التي ال تقع إيا موقعها وقد تكون عالمته إذا 
فأما عالمة الثاني التي ال تقع إيا موقعها فقولك أعطانيه وأعطانيك فهذا هكذا إذا بدأ | أضمر إيا 

فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال أعطاكني أو بدأ بالغائب قبل نفسه فقال قد | تكلم بنفسه الم
 أعطاهوني فهو قبيح

____________________ 

(2/111) 

 
 

نما قبح عند العرب كراهية أن يبدأ المتكلم في هذا | ال تكلم به العرب ولكن النحويين قاسور  وا 
ل أعطاك إياى وأعطار إياى فهذا كالم العرب وجعلوا إيا تقع الموضع باألبعد قبل األقرب ولكن تقو 

ياى رأيت إذ لم يجز لهم نى رأيت والك رأيت  | هذا الموقع إذ قبح هذا عندهم كما قالوا إياك رأيت وا 
فإذا كان المفعوالن اللذان تعدى إليهما فعل الفاعل مخاطبا وغائبا فبدأت بالمخاطب قبل الغائب فإن 

 2! لعالمة التي ال تقع موقعها إيا وذلك قوله أعطيتكه وقد أعطاكه وقال عز وجل عالمة الغائب ا
| فهذا هكذا إذا بدأت بالمخاطب قبل الغائب | !  2< فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون > 

نما كان المخاطب أولى بان يبدأ به من قبل أن المخاطب أقرب إلى المتكلم من الغائب فكما كان  وا 
لمتكلم أولى بأن يبدأ بنفسه قبل المخاطب كان المخاطب الذي هو أقرب من الغائب أولى بأن يبدأ ا

فإن بدأت بالغائب فقلت أعطاهوك فهو في القبح وأنه ال يجوز بمنزلة الغائب | به من الغائب 
ول وأما ق| والمخاطب إذا بدى بهما قبل المتكلم ولكنك إذا بدأت بالغائب قلت قد أعطار إياك 

النحويين قد أعطاهوك وأعطاهوني فإنما هو شئ قاسور لم تكلم به العرب ووضعوا الكالم في غير 
 موضعه وكان قياس هذا لو تكلم به كان هينا

____________________ 

(2/114) 
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أال ترى أن القياس قد | منحتنيني [ قد ] ويدخل على من قال هذا أن يقول الرجل إذا منحته نفسه | 
ذا وضعت نى في غير موضعها فإذا ذكرت مفعولين كالهما غائب فقلت أعطاهوها وأعطاهار قبح إ

وهذا أيضا ليس بالكثير في | جاز وهو عربي وال عليك بأيهما بدأت من قبل أنهما كالهما غائب 
وقد َجعلْت نفسى َتطيُب % ) على أنه قد قال الشاعر | كالمهم واألكثر في كالمهم أعطار إيار 

ولم تستحكم العالمات هاهنا كما لم تستحكم في | ( % لَضْغِمِهماَها َيْقَرُع الَعْظَم ناُبَها % مٍة لَضغْ 
وتقول حسبتك إيار وحسبتني إيار ألن | عجبت من ضربى إياك وال في كان إيار وال في ليس إيار 

مبتدإ والمبني حسبتنيه وحسبتكه قليل في كالمهم وذلك ألن حسبت بمنزلة كان إنما يدخالن على ال
أال ترى أنك ال تقتصر على االسم الذي يقع بعدهما كما ال | عليه فيكونان في االحتياج على حال 

 تقتصر عليه
____________________ 
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والمنصوبان بعد حسبت بمنزلة المرفوع والمنصوب بعد ليس وكان وكذلك الحروف التي | مبتدأ 
يجعالن المبتدأ والمبني عليه فيما مضى يقينا أو شكا أو علما وليس  بمنزلة حسبت وكان ألنهما إنما

بفعل أحدثته منك إلى غيرك كضربت وأعطيت إنما يجعالن األمر في علمك يقينا أو شكا فيما 
وال يجوز أن تقول ضربتني وال ضربت إياى ال يجوز واحد منهما ألنهم قد استغنوا عن ] | مضى 

ياى ضربت وال | (  هذا باب ال تجوز فيه عالمة المضمر المخاطب[ )  ذلك بضربت نفسى وا 
عالمة المضمر المتكلم وال عالمة المضمر المحدث عنه الغائب وذلك أنه ال يجوز لك أن تقول 
للمخاطب اضربك وال اقتلك وال ضربتك لما كان المخاطب فاعال وجعلت مفعوله نفسه قبح ذلك 

 ت نفسك عن الكاف هاهنا وعن إياكألنهم استغنوا بقولهم اقتل نفسك وأهلك
____________________ 
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ألنه جعل نفسه مفعولة فقبح وذلك [ وال أهلكني ] يقول أهلكتني [ يجوز له أن ] وكذلك المتكلم ال | 

أن تقول ضربة [ لك ] وكذلك الغائب ال يجوز | ألنهم استغنوا بقولهم أنفع نفسي عن نى وعن إياي 
استغنوا عن الهاء وعن إيار بقولهم ظلم نفسه وأهلك نفسه [ ألنهم ]  وكان مفعوله نفسه إذا كان فاعال

ولكنه قد يجوز ما قبح هاهنا في حسبت وظننت وخلت وأرى وزعمت ورأيت إذا لم تعن رؤية العين 
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وذلك قولك حسبتني وأرانى ووجدتني [ وجميع حروف الشك ] ووجدت إذا لم ترد وجدان الضالة 
وكذاك ما أشبه هذر األفعال تكون حال عالمات | ا وكذا ورأيتني ال يستقيم لى هذا فعلت كذ

ومما | المضمرين المنصوبين فيها إذا جعلت فاعليهم أنفسهم كحالها إذا كان الفاعل غير المنصوب 
لو قلت يظن نفسه | يثبت عالمة المضمرين المنصوبين هاهنا أنه ال يحسن إدخال النفس هاهنا 

أظن نفسى فاعلة على حد يظنه وأظنني ليجزى هذا من ذا لم يجزى كما أجزأ أهلكت نفسك فاعلة و 
 عن أهلكتك فاستغنى به عنه

____________________ 
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نما افترقت حسبت وأخواتها واألفعال األخر ألن حسبت وأخواتها إنما أدخلوها على مبتدإ ومبنى |  وا 

أال ترى أنك ال تقتصر على المنصوب األول كما ال تقتصر  |عليه لتجعل الحديث شكا او علما 
أال ترى أنك ال تقتصر | عليه مبتدأ واألفعال األخر إنما هي بمنزلة اسم مبتدأ واألسماء مبنية عليها 

على االسم كما تقتصر على المبنى على المبتدأ فلما صارت حسبت وأخواتها بتلك المنزلة جعلت 
ألن إن وأخواتها ال يقتصر فيها على [ ولكنني وليتني ] قلت إنني ولعلني بمنزلة إن وأخواتها إذا 

ذا أردت برأيت رؤية العين | االسم الذي يقع بعدها ألنها إنما دخلت على مبتدإ ومبنى على مبتدأ  وا 
ذا أردت التي بمنزلة علمت صارت بمنزلة إن وأخواتها | لم يجز رأيتني ألنها حينئذ بمنزلة ضربت  وا 

نما يجئن لمعنى  ألنهن وكذلك هذر األفعال إنما جئن لعلم أو شك ولم يرد فعال سلف | لسن بأفعال وا 
اعلم أن | (  هذا باب عالمة إضمار المنصوب المتكلم والمجرور المتكلم) منه إلى إنسان يبتدئه 

ول إذا أال ترى أنك تق| عالمة إضمار المنصوب المتكلم نى وعالمة إضمار المجرور المتكلم الياء 
نني ولعلني  أضمرت نفسك وأنت منصوب ضربني وقتلني وا 

____________________ 

(2/118) 

 
 
فإن قلت ما بال العرب قد قالت إني | وتقول إذا أضمرت نفسك مجرورا غالمي وعندي ومعي | 

في وكأني ولعلي ولكني فإنه زعم أن هذر الحروف اجتمع فيها أنها كثيرة في كالمهم وأنهم يستثقلون 
فإن قلت | كالمهم التضعيف فلما كثر استعمالهم إياها مع تضعيف الحروف حفذفوا التي تلي الياء 

أال ترى أن | فإنه زعم أن الالم قريب من النون وهو أقرب الحروف من النون | لعلي ليس فيها نون 
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النون كما يحذفون ما تدغم مع الالم حتى تبدل مكانها الم وذلك لقربها منها فحذفوا هذر [ قد ] النون 
نما قالوا في | يكثر استعمالهم إيار  وسألته رحمه اهلل عن الضاربي فقال هذا اسم ويدخله الجر وا 

الفعل ضربني ويضربني كراهية أن يدخلوا الكسرة في هذر الباء كما تدخل األسماء فمنعوا هذا أن 
لم تكسرها كسرا يكون لألسماء  فإن قلت قد تقول اضرب الرجل فتكسر فإنك| يدخله كما منع الجر 

 قال[ قد ] | إنما يكون هذا اللتقاء الساكنين 
____________________ 

(2/111) 

 
 

] قال | الشعراء ليتى إذا اضطروا كأنهم شبهور باالسم حيث قالوا الضاربى والمضمر منصوب 
وسألته رحمه | ( % ُجلَّ ماِلى ُأصاِدُفه وأفقُد % ُكمنية جابٍر إذ قال َلْيتي % ) زيد الخيل [ الشاعر 

[ إضمار ] ما بالهم جعلوا عالمة [ فقلت ] وقطني ومني ولدني [ عني وقدني ] اهلل عن قولهم 
المنصوب فقال إنه ليس من حرف تلحقه ياء اإلضافة إال كان [ إضمار ] المجرور هاهنا كعالمة 

النون التي في من فلم يكن لهم بد من متحركا مكسورا ولم يريدوا أن يحركوا الطاء التي في قط وال 
أن يجيئوا بحرف لياء اإلضافة متحرك إذ لم يريدوا أن يحركوا الطاء وال النونات ألنها ال تذكر أبدا 

وكانت النون أولى ألن من كالمهم أن تكون النون والياء عالمة | إال وقبلها حرف متحرك مكسور 
 المتكلم فجاءوا

____________________ 
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بالنون ألنها إذا كانت مع الياء لم تخرج هذر العالمة من عالمات اإلضمار وكرهوا أن يجيئوا بحرف 
نما حملهم على أن ال يحركوا الطاء والنونات كراهية | غير النون فيخرجوا من عالمات اإلضمار  وا 

ر هذر األسماء ألنه وأما ما تحرك آخرر فنحو مع ولد كتحريك أواخ| أن تشبه األسماء نحو يد وشن 
فمن ذلك قولك | فمن ثم لم يجعلوها بمنزلتها | األسماء [ هذر ] إذا تحرك آخرر فقد صار كأواخر 

فأما الكالم فال بد فيه من النون وقد اضطر | وقد جاء في الشعر قطى وقدى | معي ولدى في لد 
ْدِنَى ِمن َنصر الُخَبْيَبْيِن َقِدى قَ % ) قال الشاعر | الشاعر فقال قدى شبهه بحسبي ألن المعنى واحد 

 ( %ليس اإلماُم بالشَّحيح الُمْلِحِد % ] 
____________________ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



(2/170) 

 
 

لما اضطر شبهه بحسبي وهني ألن ما بعد هن وحسب مجرور كما أن ما بعد قد مجرور فجعلوا 
لضاربي ألن ما فشبهه باالسم نحو ا] عالمة اإلضمار فيهما سواء كما قال ليتى حيث اضطر 

وسألنار رحمه اهلل | [ . بعدهما في اإلظهار سواء فلما اضطر جعل ما بعدهما في اإلضمار سواء 
عن إلى ولدى وعلى فقلنا هذر الحروف ساكنة وال نرى النون دخلت عليها فقال من قبل أن األلف 

منهما لياء اإلضافة في لدى والياء في على اللذين قبلهما حرف مفتوح ال تحرك في كالمهم واحدة 
ويكون التحريك الزما لياء اإلضافة فلما علموا أن هذر المواضع ليس لياء اإلضافة عليها سبيل 
بتحريك كما كان لها السبيل على سائر حروف المعجم لم يجيئوا بالنون إذ علموا أن الياء في ذا 

ت إلى الياء الكاف التي ولو أضف| الموضع واأللف ليستا من الحروف التي تحرك لياء اإلضافة 
 تجر بها لقلت ما أنت كى والفتح
____________________ 

(2/172) 

 
 

ولكن العرب ] خطأ وهي متحركة كما أن اواخر األسماء متحركة وهي تجر كما أن األسماء تجر 
وأما قط وعن ولدن فإنهن تباعدن من األسماء ولزمهن ماال يدخل األسماء | [ قلما تكلموا بذا 

نما يدخل ذلك الم ] الفعل نحو خذوزن فضارعت الفعل وما ال يجر [ على ] تمكنة وهو السكون وا 
هذا باب ما يكون مضمرا فيه االسم متحوال ) وهو ما أشبه الفعل فأجريت مجرار ولم يحركور [ أبدا 

ذا أظهرت | (  عن حاله إذا أظهر بعدر االسم رفع وذلك لوالك ولوالى إذا أضمرت االسم فيه جر وا 
لوال أنتم لكنا مؤمنين >  2! ولو جاءت عالمة اإلضمار على القياس لقلت لوال أنت كما قال سبحانه 

والدليل على ذلك أن الياء والكاف ال تكونان عالمة مضمر | ولكنهم جعلور مضمرا مجرورا !  2< 
 يزيد بن الحكم[ الشاعر ] مرفوع قال 

____________________ 
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وهذا قول الخليل | ( % بَأْجرامه من ُقّلِة الّنيِق ُمْنَهِوى % َمْوِطٍن لوالَى ِطْحَت كما َهَوى  وَكمْ % ) 
 رؤبة[ وهو ] قال الراجز | وأما قولهم عشاك فالكاف منصوبة | رحمه اهلل ويونس 

____________________ 

(2/174) 

 
 

أنها منصوبة أنك إذا عنيت نفسك كانت والدليل على | % ( % يا َأَبَتا َعلََّك أو َعساَكا % ) 
( % ُتناِزُعنى َلَعّلى أو َعساِنى % ولى نفٌس أقوُل لها إذا ما % ) عالمتك نى قال عمران بن حطان 

فهذان الحرفان | فلو كانت الكاف مجرورة لقال عساى ولكنهم جعلوها بمنزلة لعل في هذا الموضع | 
حال مع غدوة ليست مع غيرها وكما أن الت إذا لم  لهما في اإلضمار هذا الحال كما كان للدن

وال | تعملها في األحيان لم تعملها فيما سواها فهى معها بمنزلة ليس فإذا جاوزتها فليس لها عمل 
 يستقيم أن

____________________ 
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فت إلى تقول وافق الرفع الجر في لوالى كما وافق النصب الجرحين قلت معك وضربك ألنك إذا أض
وال تقل وافق الرفع النصب في عساني | نفسك اختلفا وكان الجر مفارقا للنصب في غير األسماء 

| كما وافق النصب الجر في ضربك ومعك ألنهما مختلفان إذا أضفت إلى نفسك كما ذكرت لك 
نصب وزعم ناس أن الياء في لوالى وعسانى في موضع رفع جعلوا لوالى موافقة للجر ونى موافقة لل

وهذا وجه ردىء لما ذكرت لك وألنك ال ينبغي لك أن | كما اتفق الجر والنصب في الهاء والكاف 
| وقد يوجه الشئ على الشئ البعيد إذا لم يوجد غيرر | تكسر الباب وهو مطرد وأنت تجد له نظائر 

باب ما تردر هذا ) وربما وقع ذلك في كالمهم وقد بين بعض ذلك وسترار فيما تستقبل إن شاء اهلل 
[ فتفتح الالم ] فمن ذلك قولك لعبد اهلل مال ثم تقول لك مال وله مال | (  عالمة اإلضمار إلى أصله

وذلك أن الالم لو فتحوها في اإلضافة اللتبست بالم االبتداء إذا قال إن هذا لعلى ولهذا أفضل منك 
 فأرادوا أن يميزوا بينهما فلما أضمروا

____________________ 
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لم يخافوا أن تلتبس بها ألن هذا اإلضمار ال يكون للرفع ويكون للجر أال تراهم قالوا يا لبكر حين 
وقد شبهوا به قولهم أعطيتكمور في قول من قال | نادوا ألنهم قد علموا أن تلك الالم ال تدخل هاهنا 

حين قال أعطيتكم اليوم فشبهوا أعطيتكم ذلك فيجزم ردر باإلضمار إلى أصله كما ردر باأللف والالم 
ن لم يكن مثله  ن كان ليس مثله ألن من كالمهم أن يشبهوا الشئ بالشئ وا  وقد بينا | هذا بلك وله وا 

كما يقول في [ وأعطيتكمها ] وزعم يونس أنه يقول أعطيتكمه | ذلك فيما مضى وسترار فيما بقى 
رك المظهر المضمر فيما عمل وما يقبح هذا باب ما يحسن أن يش) واألول أكثر وأعرف | المظهر 

أما ما يحسن أن يشركه المظهر فهو المضمر | (  أن يشرك المظهر المضمر فيما عمل فيه
نك وزيدا منطلقان  المنصوب وذلك قولك رأيتك وزيدا وا 
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قولك فعلت وعبد اهلل وأفعل  وأما ما يقبح أن يشركه المظهر فهو المضمر في الفعل المرفوع وذلك| 

وزعم الخليل أن هذا إنما قبح من قبل أن هذا اإلضمار يبنى عليه الفعل فاستقبحوا أن | وعبد اهلل 
نما حسنت شركته المنصوب ألنه ال | يشرك المظهر مضمرا يغير الفعل عن حاله إذا بعد منه  وا 

ه المظهر وصار منفصال عندهم يغير الفعل فيه عن حاله التي كان عليها قبل أن يضمر فأشب
وأما فعلت فانهم قد غيرور عن | بمنزلة المظهر إذ كان الفعل ال يتغير عن حاله قبل أن يضمر فيه 

حاله في اإلظهار أسكنت فيه الالم فكرهوا أن يشرك المظهر مضمرا يبنى له الفعل غير بنائه في 
فإن نعته حسن أن يشركه المظهر | ت اإلظهار حتى صار كأنه شئ في كلمة ال يفارقها كألف أعطي

اسكن أنت >  2! و !  2< اذهب أنت وربك >  2! وذلك قولك ذهبت أنت وزيد وقال اهلل عز وجل 
وذلك أنك لما وصفته حسن الكالم حيث طوله وأكدر كما قال قد علمت أن ال | !  2< وزوجك الجنة 

 [الرفع ] تقول ذاك فإن أخرجت ال قبح 
____________________ 
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] ترك العالمة في [ من ] تقوى المضمر وتصير عوضا من السكون والتغيير و [ وأخواتها ] فأنت | 
حسن !  2< لو شاء اهلل ما أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا >  2! وقال اهلل عز وجل | ضرب [ مثل 

ِكنعاِج الَمال % ٌر َتهاَدى قلُت إْذ أقبلْت وُزهْ % ) وقد يجوز في الشعر قال الشاعر | لمكان ال 
واعلم أنه قبيح أن تصَف المضمَر في الفعل بنفسك وما أشبهه وذلك أنه قبيح | ( % َتَعسَّْفَن َرْماَل 

ن قلت فعلتم أجمعون حسن ألن هذا يعم به | أن تقول فعلت نفسك إال أن تقول فعلت أنت نفسك  | وا 
ذا قلت نفسك فإنما تريد أن تؤكد الفاعل ولما كانت نفسك يتكلم بها مبتدأة وتحمل على ما يجر  وا 

وينصب ويرفع شبهوها بما يشرك المضمر وذلك قولك نزلت بنفس الجبل ونفس الجبل مقابلى ونحو 
 وأما أجمعون فال يكون في الكالم إال صفة| ذلك 
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وأما عالمة اإلضمار | فهي تجرى مجراها وكلهم قد تكون بمنزلة أجمعين ألن معناها معنى أجمعين 
التي تكون منفصلة من الفعل وال تغير ما عمل فيها عن حاله إذا أظهر فيه االسم فإنه يشركها 

واعلم أنه قبيح | المظهر ألنه يشبه المظهر وذلك قولك أنت وعبد اهلل ذاهبان والكريم أنت وعبد اهلل 
وذهبت وأنا ألن أنا بمنزلة المظهر أال ترى أن المظهر ال أن تقول ذهبت وعبد اهلل وذهبت وعبد اهلل 

َدَعْوا ياَلَكْلٍب واعَتَزْينا % فلمَّا َلِحقْنا والجياُد َعِشيًَّة % ) قال الراعى | يشركه إال أن يجئ في الشعر 
 ( %لِعاِمِر 
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ر وذلك قولك مررت بك وزيد وهذا أبوك ومما يقبح أن يشركه المظهر عالمة المضمر المجرو | 

وعمرو كرهوا أن يشرك المظهر مضمرا داخال فيما قبله ألن هذر العالمة الداخلة فيما قبلها جمعت 
أنها ال يتكلم بها إال معتمدة على ما قبلها وأنها بدل من اللفظ بالتنوين فصارت عندهم بمنزلة التنوين 

ن وصفوا ال يحسن لك أن فلما ؟ ؟ عندهم كرهوا أن يتبعوها اال سم ولم يجز أيضا أن يتبعوها إيار وا 
ن [ نحو قمت أنت وزيد ] تقول مررت بك أنت وزيد كما جاز فيما أضمرت في الفعل  ألن ذلك وا 

كان قد أنزل منزلة آخر الفعل فليس من الفعل وال من تمامه وهما حرفان يستغنى كل واحد منهما 
هذا يكون من تمام االسم وهو بدل من الزيادة التي في االسم وحال بصاحبه كالمبتدإ والمبني عليه و 
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االسم إذا أضيف إليه مثل حاله منفردا ال يستغنى به ولكنهم يقولون مررت بكم أجمعين ألن أجمعين 
وتقول أيضا | مررت بهم كلهم ألن أحد وجهيها مثل أجمعين [ يقولون ] و | ال يكون إال وصفا 

 ت فيها ما يجوزمررت بك نفسك لما أجز 
____________________ 
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في فعلتم مما يكون معطوفا على األسماء احتملت هذا إذ كانت ال تغير عالمة اإلضمار هاهنا ما 
] وأما في اإلشراك فال يجوز ألنه ال يحسن | عمل فيها فضارعت هاهنا ما ينتصب فجاز هذا فيها 

وقد | وتفصيله عن العرب ] وهذا قول الخليل رحمه اهلل | نتم في فعلت وفعلتم إال بأنت وأ[ اإلشراك 
| [ يجوز في الشعر أن تشرك بين الظاهر والمضمر على المرفوع والمجرور إذا اضطر الشاعر 

وجاز قمت أنت وزيد ولم يجز مررت بك أنت وزيد ألن الفعل يستغنى بالفاعل والمضاف ال يستغنى 
من % آَبَك أيِّْه نَى أو ُمَصدَِّر % ) قال | ن وقد يجوز في الشعر بالمضاف إليه ألنه بمنزلة التنوي

 ( %ُحُمِر الِجلَّة جأٍب َحْشَوٍر 
____________________ 
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ْبَت َتْهُجونا وَتْشِتُمنا % ) وقال االخر |  هذا ( % ) فاذهب فما بك واأليَّاِم من َعَجِب % فاليوَم قرَّ

وذلك | وذلك الكاف في أنت كزيد وحتى ومذ | (  ر من حروف الجرباب ماال يجوز فيه اإلضما
واستغنوا عن اإلضمار في حتى بقولهم رأيتهم | ألنهم استغنوا بقولهم مثلى وشبهى عنه فأسقطور 

حتى ذاك وبقولهم دعه حتى يوم كذا وكذا وبقولهم دعه حتى ذاك وباإلضمار إلى إذا قال دعه إليه 
واستغنوا عن اإلضمار في مذ بقولهم مذ | غنوا بمثلى ومثله عن كى وكه ألن المعنى واحد كما است

نما يذكر  ذاك ألن ذاك اسم مبهم وا 
____________________ 
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إال أن الشعراء إذا اضطروا أضمروا في الكاف فيجرونها على | حين يظن أنه قد عرفت ما يعنى 
فال َتَرى َبْعاًل وال [ % ) العجاج ] وقال | % ( % أو َأْقَرَبا  وُأمَّ ْوعاٍل َكَها% ) قال العجاج | القياس 
 ( %َكُه وال َكُهنَّ إالَّ حاِظاَل % َحالِئاًل 
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وكي خطأ | ولو اضطر شاعر فأضاف الكاف إلى نفسه قال ما أنت كى | شبهور بقوله له ولهن | 

هذا باب ما تكون فيه أنت وأنا ونحن ) فتح قبل ياء اإلضافة من قبل أنه ليس في العربية حرف ي
اعلم أن هذر الحروف كلها تكون وصفا | (  وهو وهى وهم وهن وأنتن وهما وأنتما وأنتم وصفا

| للمجرور والمرفوع والمنصوب المضمرين وذلك قولك مررت بك أنت ورأيتك أنت وانطلقت أنت 
ت بزيد الطويل ولكنه بمنزلة نفسه إذا قلت مررت به نفسه وليس وصفا بمنزلة الطويل إذا قلت مرر 

وأتاني هو نفسه ورأيته هو نفسه ولست تريد أن تحليه بصفة وال قرابة كأخيك ولكن النحويين صار ذا 
 عندهم صفة ألن حاله كحال الموصوف كما أن حال الطويل وأخيك
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واعلم أن | ي اإلجراء ألنه يلحقها ما يلحق الموصوف من اإلعراب في الصفة بمنزلة الموصوف ف
هذر الحروف ال تكون وصفا للمظهر كراهية أن يصفوا المظهر بالمضمر كما كرهوا أن يكون 

فإن أردت | أجمعون ونفسه معطوفا على النكرة في قولهم مررت برجل نفسه ومررت بقوم أجمعين 
فإن أردت أن تبدل من المرفوع قلت | أيتك إياك ورأيته إيار أن تجعل مضمرا بدال من مضمر قلت ر 

واعلم أن هذا المضمر يجوز أن | فأنت وهو وأخواتهما نظائر إيار في النصب | فعلت أنت وفعل هو 
يكون بدال من المظهر وليس بمنزلته في أن يكون وصفا له ألن الوصف تابع لالسم مثل قولك رأيت 

وكذلك أنت | لبدل فمنفرد كأنك قلت زيدا رأيت أو رأيت زيدا ثم قلت إيار رأيت فأما ا| عبد اهلل أبا زيد 
 وهو وأخواتهما في الرفع

____________________ 
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واعلم أنه قبيح أن تقول مررت به وبزيد هما كما قبح أن تصف المظهر والمضمر بما ال يكون إال | 
ن أراد البدل قال مررت به ] | ررت بزيد وبه الظريفين أال ترى أنه قبيح أن تقول م| وصفا للمظهر  وا 

وذلك قولك رأيته إيار نفسه | (  هذا باب من البدل أيضا) وبزيد بهما ال بد من الباء الثانية في البدل 
وليس هذا بمنزلة قولك أظنه هو خيرا منك من قبل أن هذا موضع فصل | وضربته إيار قائما 

أال ترى أنك تقول رأيت زيدا هو خيرا منك وقال اهلل عز وجل | سواء والمضمر والمظهر في الفصل 
نما يكون الفصل في | !  2< ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق >  2!  وا 

فأما ضربت وقتلت ونحوهما فإن األسماء بعدها | األفعال التي األسماء بعدها بمنزلتها في االبتداء 
نما تذكر قائما بعد ما يستغنى الكالم ويكتفى وينتصب على أنه حال بمنزلة المبني  على المبتدإ وا 

فأما نفسه حين قلت رأيته إيار نفسه فوصف بمنزلة هو | فصار هذا كقولك رأيته إيار يوم الجمعة 
نما ذكرتهما توكيدا كقوله جل ذكرر  يار بدل وا  إال أن !  2< فسجد المالئكة كلهم أجمعون >  2! وا 

نما ذكرت | ار بدل والنفس وصف كأنك قلت رأيت الرجل زيدا نفسه وزيد بدل ونفسه على االسم إي وا 
نما| هذا للتمثيل   وا 
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كان الفصل في أظن ونحوها ألنه موضع يلزم فيه الخبر وهو ألزم له من التوكيد ألنه ال يجد منه بدا 
نما فصل ألنك إذا قلت كا|  ن زيد الظريف فقد يجوز أن تريد بالظريف نعتا لزيد فإذا جئت بهو وا 

نما فصل لما ال بد له منه ونفسه يجزى من إيا كما تجزئ منه الصفة | أعلمت أنها متضمنة للخبر  وا 
ويدلك على بعدر أنك ال تقول إنك أنت إياك خير | ألنك جئت بها توكيدا وتوضيحا فصارت كالصفة 

خيرا منه جاز أن تقول إيار ألن هذا ليس موضع فصل واستغنى الكالم فصار  فإن قلت أظنه| منه 
إياك ] فإذا قلت إنك فيها | وكان الخليل يقول هى عربية إنك إياك خير منه | [ إيار ] كقولك ضربته 

 ونظير إيا في الرفع أنت وأخواتها| فهو مثل أظنه خيرا منه يجوز أن تقول إياك [ 
____________________ 
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ويدلك على أن الفصل كالصفة أنه ال يستقيم | واعلم أنها في الفعل أقوى منها في إن وأخواتها | 
أظنه هو إيار خيرا منك إذا كان أحدهما لم يكن اآلخر ألن أحدهما يجزئ من اآلخر ألن الفصل هو 

ن التوكيد والتوكيد منه وكذلك أظنه إيار هو خيرا منه ألن الفصل يجزئ م| كالصفة والصفة كالفصل 
اعلم أنهن ال يكن فصال إال في | (  هذا باب ما يكون فيه هو وأنت وأنا ونحن وأخواتهن فصال) 

الفعل وال يكن كذلك إال في كل فعل االسم بعدر بمنزلته في حال االبتداء واحتياجه إلى ما بعدر 
األسماء بعدها بمنزلتها في االبتداء فجاز هذا في هذر األفعال التي | كاحتياجه إليه في االبتداء 

إعالما بأنه قد فصل االسم وأنه فيما ينتظر المحدث ويتوقعه منه مما ال بد له من أن يذكرر للمحدث 
ألنك إذا ابتدأت االسم فإنما تبتدئه لما بعدر فإذا ابتدأت فقد وجب عليك مذكور بعد المبتدأ ال بد منه 

ال فسد الكالم ولم يسغ لك فكأنه ذكر هو ليستدل المحدث أن ما بعد االسم ما يخرجه مما وجب  وا 
 عليه وأن ما بعد االسم ليس منه هذا تفسير الخليل رحمه اهلل

____________________ 

(2/181) 

 
 
ذا صارت هذر الحروف فصال وهذا موضع فصلها في كالم العرب فأجرر كما أجرور |  فمن تلك | وا 

إذا لم ترد رؤية العين ووجدت إذا لم ترد وجدان الضالة وأرى  األفعال حسبت وخلت وظننت ورأيت
وجعلت إذا لم ترد أن تجعلها بمنزلة عملت ولكن تجعلها بمنزلة صيرته خيرا منك وكان وليس 

ويدلك على أن أصبح وأمسى كذلك أنك تقول أصبح أباك وأمسى أخاك فلو كاننا | وأصبح وأمسى 
ح العاقل وأمسى الظريف ، كما يقبح ذلك في جاء وركب بمنزلة جاء وركب لقبح أن تقول أصب

| فمما يدلك على أنهما بمنزلة ظننت أنه يذكر بعد االسم فيهما ما يذكر في االبتداء | ونحوهما 
واعلم أن ما كان فصال ال يغير ما بعدر عن حاله التي كان عليها قبل أن يذكر وذلك قولك حسبت 

ويرى الذين أوتوا العلم الذي >  2! هو الظريف وقال اهلل عز وجل زيدا هو خيرا منك وكان عبد اهلل 
وقد زعم ناس أن هو هاهنا صفة فكيف يكون صفة وليس من | !  2< أنزل إليك من ربك هو الحق 

ولو كان ذلك كذلك لجاز مررت بعبد اهلل هو نفسه فهو | الدنيا عربى يجعلها هاهنا صفة للمظهر 
ويدخل عليهم إن كان زيد لهو | ا العرب ألنه ليس من مواضعها عندهم هاهنا مستكرهة ال يتكلم به

ن كنا  الظريف وا 
____________________ 
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لم يجز أن يدخل [ ولو كان صفة ] | فالعرب تنصب هذا والنحويون أجمعون | لنحن الصالحين 
وال | [ للظريف عاقال  عليه الالم ألنك ال تدخلها في ذا الموضع على الصفة فتقول إن كان زيد

وال يحسبن الذين >  2! ومن ذلك قوله عز وجل | يكون هو وال نحن هاهنا صفة وفيهما الالم 
[ هو ] كأنه قال وال يحسبن الذين يبخلون البخل !  2< يبخلون بما آتاهم اهلل من فضله هو خيرا لهم 

 ومثل ذلك قول العرب | ذكرر يبخلون ولم يذكر البخل اجتزاء بعلم المخاطب بأنه البخل ل| خيرا لهم 
َمْن َكَذب كان شرَّا له يريد كان الكذب شرا له إال أنه استغنى بأن المخاطب قد علم أنه الكذب لقوله 
كذب في أول حديثه فصار هو وأخواتها هنا بمنزلة ما إذا كانت لغوا في أنها ال تغير ما بعدها عن 

 حاله قبل أن تذكر
____________________ 
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واعلم أنها تكون في إن وأخواتها فصال وفي االبتداء ولكن ما بعدها مرفوع ألنه مرفوع قبل أن | 

واعلم أن هو ال يحسن أن تكون فصال حتى يكون ما بعدها معرفة أو ما أشبه | تذكر الفصل 
وأفضل منك وشر المعرفة مما طال ولم تدخله األلف والالم فضارع زيدا وعمرا نحو خير منك ومثلك 

كذلك اليكون إال ما بعدها [ أو ما ضارعها ] منك كما أنها ال تكون في الفصل إال وقبلها معرفة 
لو قلت كان زيد هو منطلقًا ، كان قبيحًا حتى تذكر األسماء التي ذكرت لك | معرفة أو ما ضارعها 

إْن َتَرِنى أَنا ) ^ قوله عز وجل  وأما| من المعرفة وماضارعها من النكرة مما ال يدخله األلف والالم 
وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدور >  2! فقد تكون أنا فصال وصفة وكذلك ^ ( أَقلَّ ِمْنَك َمااًل َوَوَلدًا 

وقد جعل ؟ ؟ كثير من العرب هو وأخواتها في هذا الباب | !  2< عند اهلل هو خيرا وأعظم أجرا 
ووجدت عمرا أخور خير ] يه فكأنك تقول أظن زيدا أبور خير منه بمنزلة اسم مبتدأ وما بعدر مبني عل

وحدثنا عيسى أن ناسا كثيرا | فمن ذلك أنه بلغنا أن رؤبة كان يقول أظن زيدا هو خير منك | [ منه 
 يقرءونها

____________________ 
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ُتَبّكِى على ُلْبَنى % ) ل الشاعر قيس بن ذريح وقا^ | ( َوَما َظَلمْناُهْم َوَلِكْن َكانوا ُهُم الظَّاِلُموَن ) ^ 

| وكان أبو عمرو يقول إن كان لهو العاقل | ( % وكنَت عليها بالَماَل أنَت أْقَدُر % وأنَت تركَتها 
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 وأما قولهم 
كل  مولود ُيوَلُد على الِفْطرة حتَّى يكون أبوار هما اللذان يهودانه وينصرانه ففيه ثالثة أوجه فالرفع 

فأحد وجهى الرفع أن يكون المولود مضمرا في يكون واألبوان مبتدآن | ان والنصب وجه واحد وجه
 وما بعدهما مبني عليهما كأنه قال حتى يكون المولود أبوار

____________________ 
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ور إذا ما اَلمْرُء كاَن أب% ) ومن ذلك قول الشاعر رجل من بني عبس | اللذان يهودانه وينصرانه 
له % متى ما ُيِفْد كسًبا يكْن كل  كسبه % ) وقال آخر | ( % َفحْسُبك ما تريد إَلى الَكالَم % َعْبٌس 

وما ] والوجه اآلخر أن تعمل يكون في األبوين ويكون هما مبتدأ | ( % َمْطَعٌم من صدِر يوٍم وَمْأَكُل 
ذا قلت ك| والنصب على أن تجعل هما فصال | [ بعدر خبرا له  ان زيد أنت خير منه وكنت أنا وا 

يومئذ خير منك فليس إال الرفع ألنك إنما تفصل بالذي تعنى به األول إذا كان ما بعد الفصل هو 
 أال ترى أنك| األول وكان خبرر وال يكون الفصل ما تعنى به غيرر 

____________________ 

(2/114) 

 
 

ذا اخ رجت هو من قولك كان زيد هو خيرا منك لم لو أخرجت أنت الستحال الكالم وتغير المعنى وا 
وأما إذا كان ما بعد الفصل هو األول قلت هذا عبد اهلل هو خير منك وضربت عبد | يفسد المعنى 

وفي أشباهها هاهنا ] اهلل هو قائم وما شأن عبد اهلل هو خير منك فال تكون هو وأخواتها فصال فيها 
نما ينتصب على أنه حال كما انتصب ألن ما بعد االسم هاهنا ليس بمنزلة ما [  يبنى على المبتدإ وا 

| أال ترى أنك ال تقول هذا زيد هو القائم وال ما شأنك أنت الظريف | قائم في قولك انظر إليه قائما 
فليس هذا بالموضع الذي يحسن فيه أن | راكبا [ زيد ] أوال ترى أن هذا بمنزلة راكب في قولك مر 

ألن ما بعد األسماء هنا ال يفسد تركه الكالم فيكون دليال على أنه فيما يكون هو وأخواتها فصال 
نما يكون هو فضال في هذر الحال  | ( فصال [ فيه ] هذا باب ال تكون هو واخواتها ) تكلمه به وا 

وذلك قولك ما أظن أحدا هو خير منك ما أجعل رجال هو أكرم منك | ولكن يكن بمنزلة اسم مبتدإ 
 هو أكرموما إخال رجال 

____________________ 
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لم يجعلور فصال وقبله نكرة كما أنه ال يكون وصفا وال بدال لنكرة وكما أن كلهم وأجمعين ال | منك 
يكرران على نكرة فاستقبحوا أن يجعلوها فصال في النكرة كما جعلوها في المعرفة ألنها معرفة فلم 

وأما أهل المدينة فينزلون هو هاهنا | وال بدال إال لمعرفة  تصر فصال إال لمعرفة كما لم تكن وصفا
فزعم يونس أن أبا عمرو رآر لحنا وقال | بمنزلته بين المعرفتين ويجعلونها فصال في هذا الموضع 

 احتبى
____________________ 

(2/111) 

 
 

الخطأ وذلك أنه ابن مروان في ذر في اللحن يقول لحن وهو رجل من أهل المدينة كما تقول اشتمل ب
وكان الخليل يقول واهلل إنه لعظيم جعلهم هو فصال | فنصب ^ ( هؤالء بناتي هن أطهر لكم ) ^ قرأ 

في المعرفة وتصييرهم إياها بمنزلة ما إذا كانت ما لغوا ألن هو بمنزلة أبور ولكنهم جعلوها في ذلك 
نما ق نما الموضع لغوا كما جعلوا ما في بعض المواضع بمنزلة ليس وا  ياسها أن تكون بمنزلة كأنما وا 

ومما يقوى ترك ذلك في النكرة أنه ال يستقيم أن تقول رجل خير منك ويقول ال يستقيم أظن رجال | 
خيرا منك فإن قلت ال أظن رجال خيرا منك فجيد بالغ وال تقول أظن رجال خيرا منك حتى تنفى 

هو بمنزلة االبتداء لم يجر في النفي مجرار  وتجعله بمنزلة أحد فلما خالف المعرفة في الواجب الذي
 ألنه قبيح في االبتداء وفيما أجرى مجرار من الواجب فهذا مما يقوى ترك الفصل

____________________ 
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أال ترى أنك تقول أى أفضل وأى | اعلم أن أيا مضافا وغير مضاف بمنزلة من | (  هذا باب أى) 

وغير المضاف يجريان مجرى من كما أن زيدا وزيد مناة يجريان  فصار المضاف| القوم أفضل 
َأيَّا َما ) ^ قال اهلل عز وجل | مجرى عمرو فحال المضاف في اإلعراب والحسن والقبح كحال المفرد 

وتقول أيها تشاء لك فتشاء صلة أليها حتى | فحسن كحسنه مضافا ^ ( َتْدُعو َفَلُه اأَلْسَماُء الُحْسَنى 
ن أضمرت الفاء جاز وجزمت تشأ | ثم بنيت لك على أيها كأنك قلت الذي تشاء لك  كمل اسما وا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ن أدخلت الفاء قلت أيها تشأ فلك ألنك إذا جازيت لم يكن الفعل وصال وصار | ونصبت أيها  وا 
| وكذلك من تجرى مجرى أي في الذي ذكرنا وتقع موقعه | بمنزلته في االستفهام إذا قلت أيها تشاء 

لخليل رحمه اهلل عن قولهم اضرب أيهم أفضل فقال القياس النصب كما تقول اضرب الذي وسألت ا
كما أن من في غير الجزاء واالستفهام ] أفضل ألن أيا في غير الجزاء واالستفهام بمنزلة الذي 

 [بمنزلة الذي 
____________________ 

(2/118) 

 
 
 

( ثُمَّ َلَنْنزَعنَّ ِمْن ُكِل ِشيَعٍة َأيَُّهْم َعلى الرَّْحَمِن ُعِتياَّ  )^ وحدثنا هارون أن ناسا وهم الكوفيون يقرءونها 
وهي لغة جيدة نصبوها كما جروها حين قالوا امرر على أيهم أفضل فأجراها هؤالء مجرى الذي إذا ^ 

وزعم الخليل أن | قلت اضرب الذي أفضل ألنك تنزل أيا ومن منزلة الذي في غير الجزاء واالستفهام 
يهم إنما وقع في اضرب أيهم أفضل على أنه حكاية كأنه قال اضرب الذي يقال له أيهم أفضل أ

 ( %فَأبيُت ال َحَرٌج وال محروُم % ولقد َأِبيُت ِمن الفتاة بمنزٍل % ) وشبهه بقول األخطل 
____________________ 

(2/111) 

 
 
صرب أيهم | ورأى قولهم | واضرب معلقة  |وأما يونس فيزعم أنه بمنزلة قولك أشهد إنك لرسول اهلل | 

] الفتحة في اآلن [ بمنزلة ] أفضل على أنهم جعلوا هذر الضمة بمنزلة الفتحة في خمسة عشر و 
ففعلوا ذلك بأيهم حين جاء مجيئا لم تجئ أخواته عليه إال قليال [ حين قالوا من اآلن إلى غد 

وذلك أنه ال يكاد عربي يقول الذي أفضل فاضرب  |واستعمل استعماال لم تستعمله أخواته إال ضعيفا 
فلما كانت | وال يقول هات ما أحسن حتى يقول ما هو أحسن | واضرب من أفضل حتى يدخل هو 

أخواته مفارقة له ال تستعمل كما يستعمل خالفوا بإعرابها إذا استعملور على غير ما استعملت عليه 
ين خالف سائر ما فيه األلف والالم لم يحذفوا ألفه وكما أن كما أن قولك يا أهلل ح| أخواته إال قليال 
وجاز إسقاط هو | ولم تصرف تصرف الفعل تركت على هذر الحال [ سائر الفعل ] ليس لما خالفت 

 في أيهم كما كان ال عليك تخفيفا ولم يجز في أخواته إال قليال ضعيفا
____________________ 
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وهذا ال | قاسور وقالوا هو بمنزلة قولنا اضرب الذين أفضل إذا أثرنا أن نتكلم به وأما الذين نصبوا ف| 

ومن قال امرر على أيهم أفضل قال امرر بأيهم أفضل وهما سواء فإذا جاء أيهم مجيئا | يرفعه أحد 
القياس كما ردوا ما زيد إال منطلق [ إلى ] يحسن على ذلك المجئ أخواته ويكثر رجع إلى األصل و 

لى القياس ] لى األصل إ وتفسير الخليل رحمه اهلل ذلك األول بعيد إنما يجوز في شعر أو في | [ وا 
تريد الذي يقال له ] ولو ساغ هذا في األسماء لجاز أن تقول اضرب الفاسق الخبيث | اضطرار 

وأن  وسترى بيان ذلك في باب إن| وأما قول يونس فال يشبه أشهد إنك لمنطلق | [ الفاسق الخبيث 
ويقيس ذا على | ومن قولهما اضرب أي أفضل وأما غيرهما فيقول اضرب أيا أفضل | إن شاء اهلل 

الذي وما أشبهه من كالم العرب ويسلم في ذلك المضاف إلى قول العرب ذلك يعني أيهم وأجروا أيا 
 على القياس

____________________ 
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ولم يكن بد من متابعتهم وال ينبغي لك أن تقيس على ولو قالت العرب اضرب أي أفضل لقلته | 

الشاذ المنكر في القياس كما أنك ال تقيس على أمس وأمسك وال على أتقول أيقول وال سائر أمثلة 
ولو جعلوا أيا في االنفراد بمنزلته مضافا لكانوا خلقاء إن | وأشبار هذا كثير | القول وال على اآلن آنك 
ألن كل اسم ليس يتمكن ال يدخله التنوين في المعرفة ويدخله ] أن ال ينون  كان بمنزلة الذي معرفة

وسألته رحمه اهلل عن أبى | وسترى بيان ذلك فيما ينصرف وال ينصرف إن شاء اهلل | [ في النكرة 
وكقولك هو | وأيك كان شرا فأخزار اهلل فقال هذا كقولك أخزى اهلل الكاذب منى ومنك إنما يريد منا 

فإنما أراد أينا كان شرا إال أنهما لم يشتركا في أي ولكنه أخلصه لكل | بينك تريد هو بيننا بيني و 
فسيَق إلى المُقامِة ال % فأيِّى ما وأي ك كان شرَّا % ) وقال الشاعر العباس ابن مرداس | واحد منهما 

 ( %َيَراها 
____________________ 

(2/412) 
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وقال | ( % أيِّى وأي كُم أَعز  وأْمَنُع % َعِلمُت إذا الرِّجاُل َتناَهُزوا  ولقد% ) وقال خداش بن زهير | 
هذا باب ( % ) غداَة التَقَّْينا كان عندك أْعَذَرا % فأيَّى وأى  ابِن الُحَصيِن وَعْثَعٍث % ) خداش أيضا 

فضل وذلك قولك اضرب أيهم هو أفضل واضرب أيهم كان أ| ( مجرى أى مضافًا على القياس 
ولو قلت اضرب أيهم عاقل | واضرب أيهم أبور زيد جرى ذا على القياس ألن الذي يحسن هاهنا 

 رفعت ألن الذي عاقل قبيحة
____________________ 

(2/411) 

 
 
أال ترى أنك لو قلت هذا الذي هو عاقل كان | فإذا أدخلت هو نصبت ألن الذي هو عاقل حسن | 

ومن [ وهذر قليلة ] | أنه سمع عربيا يقول ما أنا بالذي قائل لك شيئا وزعم الخليل رحمه اهلل | حسنا 
ال فقلت فما بال ] قلت أفيقال ما أنا بالذي منطلق فقال | تكلم بهذا فقياسه اضرب أيهم قائل لك شيئا 

وقل من | إذا طال الكالم فهو أمثل قليال وكأن طوله عوض من ترك هو [ المسألة األولى فقال ألنه 
فمن ذلك قولك اضرب أي من | (  هذا باب أي مضافا إلى ماال يكمل اسما إال بصلة) بذلك  يتكلم

فمن كمل اسما برأيت فصار بمنزلة القوم فكأنك قلت أي القوم أفضل وأيهم أفضل | رأيت أفضل 
وتقول أي الذين رأيت في الدار أفضل ألن رأيت من صلة | وكذلك أي الذين رأيت في الدار أفضل 

وفيها متصلة برأيت ألنك ذكرت موضع الرؤية فكأنك قلت أيضا أي القوم أفضل وأيهم أفضل  الذين
 كما أنك إذا قلت أي من رأيت قومه أفضل| ألن فيها لم تغير الكالم عن حاله 
____________________ 
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وتقول أي | اء فالصلة معملة وغير معملة في القوم سو | أي من رأيت أفضل [ قولك ] كان بمنزلة 
من في الدار رأيت أفضل وذلك ألنك جعلت في الدار صلة فتم المضاف إليه أي اسما ثم ذكرت 

وتقول أي من ] | رأيت فكأنك قلت أي القوم رأيت أفضل ولم تجعل في الدار هاهنا موضعا للرؤية 
لدار رأيته زيد ولو قلت أي من في ا[ في الدار رأيت أفضل كأنك قلت أي من رأيت في الدار أفضل 

ولو قلت أي من رأيت في الدار أفضل قدمت أو | إذا أردت أن تجعل في الدار موضعا للرؤية لجاز 
فهذا إن جعلته استفهاما | وتقول في شئ منه آخر أي من إن يأتنا نعطه نكرمه | أخرت سواء 

أال ترى أنك تقول  |فإعرابه الرفع وهو كالم صحيح من قبل أن إن يأتنا نعطه صلة لمن فكمل اسما 
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من إن يأتنا نعطه بنو فالن كأنك قلت القوم بنو فالن ثم أضفت أيا إليه فكأنك قلت أي القوم نكرمه 
فإن جعلت الكالم خبرا | فإن لم تدخل الهاء في نكرم نصبت كأنك قلت أيهم نكرم | [ وأيهم نكرمه ] 

ولكنك إن قلت أي من إن يأتنا نعطه  |في الخبر أيهم نكرمه [ أن تقول ] فهو محال ألنه ال يحسن 
 نكرم تهين كان

____________________ 
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في الخبر كالما ألن أيهم بمنزلة الذي في الخبر فصار نكرم صلة وأعلمت تهين كأنك قلت الذي 
وتقول اي من يأتينا | وتقول أي من إن يأتنا نعطه تكرم تهن كأنك قلت أيهم نكرم تهن | نكرم تهين 

فأما الوجه الذي يستحيل فيه فهو أن يكون | ريد صلتنا فنحدثه فيستحيل في وجه ويجوز في وجه ي
يريد في موضع مريد إذا كان حاال فيه وقع اإلتيان ألنه معلق بيأتنا كما كان فيها معلقا برأيت في 

وأما | ام فهذا ال يجوز في خبر وال استفه| أي من رأيت في الدار أفضل فكأنك قلت أيهم فنحدثه 
فإن أردت ذلك كان | الوجه الذي يجوز فيه فإن يكون يريد مبنيا على ما قبله ويكون يأتينا الصلة 

وأما أي من يأتينا فنحدثه | [ وفنحدثه إن أردت الخبر ] كالما كأنك قلت أيهم يريد صلتنا فنحدثه 
فهو كالم في [ تيني تحدثه فقلت أي من يأ] فإن أخرجت الفاء | ألن أيهم فنحدثه محال | فهو محال 

وذلك أن | وتقول أي من إن يأته من إن يأتنا نعطه يعطه تأت يكرمك | االستفهام محال في اإلخبار 
من الثانية صلتها إن يأتنا نعطه فصار بمنزلة زيد فكأنك قلت أي من إن يأته زيد يعطه تأت يكرمك 

 تأت يكرمك فصار إن يأته زيد يعطه صلة لمن األولى فكأنك قلت أيهم
____________________ 

(2/411) 

 
 
فجميع ما جاز وحسن في أيهم هاهنا جاز في أي من إن يأته من إن يأتنا نعطه يعطه ألنه بمنزلة | 

أيهن فالنة وأيتهن فالنة فقال إذا قلت أي فهو بمنزلة [ قولهم ] وسألت الخليل رحمه اهلل عن | أيهم 
بمنزلة بعض فإذا قلت أيتهن فإنك أردت أن [ هو أيضا ] ؤنث و كل ألن كال مذكر يقع للمذكر والم

هذا باب أي [ ) منطلقة ] تؤنث االسم كما أن بعض العرب فيما زعم الخليل رحمه اهلل يقول كلتهن 
وذلك أن رجال لو قال رأيت رجال قلت أيا فإن قال رأيت رجلين | (  إذا كنت مستفهما بها عن نكرة

ن قال رأيت فهي على حالها قبل [ في هذا الموضع ] رجاال قلت أيين فإن ألحقت يا فتى  قلت أيين وا 
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ذا قال رأيت امرأة قلت أية يا فتى فإن قال رأيت امرأتين قلت أيتين يا فتى فإن | أن تلحق يا فتى  وا 
ن تكلم به مرفوعا | قال رأيت نسوة قلت أيات يا فتى  فإن تكلم بجميع ما ذكرنا مجرورا جررت أيا وا 

قلت فإن قال رأيت عبد اهلل أو | عت أيا ألنك إنما تسألهم على ما وضع عليه المتكلم كالمه رف
 وأي عبد اهلل] تقول من عبد اهلل [ ال تقول أيا ولكن ] مررت بعبد اهلل قال فإن الكالم أن 
____________________ 
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وكذلك ال ] ل رأيت عبد اهلل أن تقول منا كما أنه ال يجوز إذا قا[ ال يكون إذا جئت بأي إال الرفع 
وال تجوز الحكاية فيما بعد أي كما جاز فيما بعد من وذلك | يجوز إذا قال رأيت عبد اهلل أن تقول أيا 

ذا قال مررت بعبد اهلل قلت أي عبد اهلل  نما جازت | أنه إذا قال رأيت عبد اهلل قلت أي عبد اهلل وا  وا 
ومن أيضا مسكنة في | اهلل ألن أيا واقعة على كل شئ وهي اآلدميين الحكاية بعد من قولك من عبد 

 هذا باب من اذا كنت مستفهما عن نكرة) غير بابها فكذلك يجوز أن تجعل ما بعد من في غير بابه 
كما ] اعلم أنك تثنى من إذا قلت رأيت رجلين كما تثنى أيا وذلك قولك رأيت رجلين فتقول منين | ( 

ن قال رأيت امرأة قلت منه كما تقول| أتاني رجاال قلت منين كما تقول أيين و | [ تقول أيين   وا 
____________________ 
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ن قال رأيت امرأتين قلت منتين كما | [ فإن وصل قال من يا فتى للواحد واالثنين والجميع ] | أية  وا 
كما قلت أيات إال أن الواحد فإن قال رأيت نساء قلت منات | قلت أيتين إال أن النون مجزومة 

[ فتقول ] يخالف أيا في موضع الجر والرفع وذلك قولك أتاني رجل فتقول منو وتقول مررت برجل 
الجر [ موضع ] فأي في | وسنبن وجه هذر الواو والياء في غير هذا الموضع إن شاء اهلل | مني 

من في الصلة وهو يلحق أيا فصارت  والرفع إذا وقفت بمنزلة زيد وعمرو وذلك ألن التنوين ال يلحق
وزعم الخليل أن منه ومتين | بمنزلة زيد وعمرو وأما من فال ينون في الصلة فجاء في الوقف مخالفا 

ومنين ومنات ومنين كل هذا في الصلة مسكن النون وذلك أنك تقول إذا قال رأيت رجاال أو نساء أو 
وزعم الخليل رحمه اهلل أن الدليل على ذلك أنك تقول | امرأة أو امرأتين أو رجال أو رجلين من يا فتى 

منو في الوقف ثم تقول من يا فتى فيصير بمنزلة قولك من قال ذاك فتقول من يا فتى إذا عنيت 
نما فارق باب من باب أي أن أيا في الصلة | جميعا كأنك تقول من قال ذاك إذا عنيت جماعة  وا 
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 وزعم أن من العرب وقد سمعنار من بعضهم من يقول أيون|  يثبت فيه التنوين تقول أي ذا وأية ذر
____________________ 
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فأي قد تجمع في الصلة وتضاف وتثنى وتنون ومن ال يثني وال يجمع في | هؤالء وأيان هذان 
وحدثنا يونس أن | وأي منون على كل حال في االستفهام وغيرر فهو أقوى [ وال يضاف ] االستفهام 

فمن قال هذا قال أيا | سا يقولون أبدا منا ومني ومنو عنيت واحدا أو اثنين أو جميعا في الوقف نا
نما فعلوا ذلك بمن ألنهم | فإن وصل نون أيا ] | عنى واحدا أو جميعا أو اثنين [ إذا ] وأي وأي  وا 

ى بها جميعا وكذلك أي تقول أي يقول ذاك فتعن| يقولون من قال ذاك فيعنون ما شاءوا من العدد 
ن شاء عنى اثنين  يقيس منه على أية فيقول منة ومنة ومنة إذا قال يا [ كان ] وأما يونس فإنه | [ وا 

نما يجوز هذا على | وكذلك ينبغى له أن يقول إذا أثر أن ال يغيرها في الصلة | فتى  وهذا بعيد وا 
 قول شاعر قاله مرة في شعر ثم لم يسمع بعد
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وزعم يونس أنه سمع أعرابيا | ( % فقالوا الِجن  قلُت ِعُموا َظالَما % أَتْوا نارى فقلُت َمُنوَن أنْتم % ) 
وهذا بعيد ال تكلم به العرب وال يستعمله منهم ناس كثير وكان يونس إذا ذكرها | يقول ضرب من منا 

وينبغي لهذا أن ال يقول منو في | لى ذا فإنما يجوز منون يا فتى ع| يقول ال يقبل هذا كل أحد 
ذا قال رأيت امرأة ورجال فبدأت في المسألة بالمؤنث قلت من ومنا ألنك | الوقف ولكن يجعله كأي  وا 

ن بدأت بالمذكر قلت من ومنه | تقول من يا فتى في الصلة في المؤنث  نما جمعت أي في | وا  وا 
نما ألنه إنما األ[ ولم تجمع في غيرر ] االستفهام  صل فيها االستفهام وهي فيه أكثر في كالمهم وا 

وقد تشبه من بها في هذر | تشبه األسماء التامة التي ال تحتاج إلى صلة في الجزاء وفي االستفهام 
ولم تقو قوة في أي لما ذكرت لك ولما يدخلها من التنوين | [ ألنها تجرى مجراها فيها ] المواضع 
 واإلضافة
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وذلك أنه ال يجوز أن يقول الرجل رأيت عبد | (  هذا باب ماال تحسن فيه من كما تحسن فيما قبله) 
اهلل فتقول منا ألنه إذا ذكر عبد اهلل فإنما يذكر رجال تعرفه بعينه أو رجال أنت عندر ممن يعرفه 

ويل هو أم القصير أم ابن زيد أم بعينه فإنما تسأله على أنك ممن يعرفه بعينه إال أنك ال تدرى الط
وكذلك رأيته ورأيت الرجل ال يحسن | ابن عمرو فكرهوا أن يجرى هذا مجرى النكرة إذا كانا مفترقين 

وقد سمعنا من العرب من يقال له ذهبنا معهم فيقول | أن تقول فيهما إال من هو ومن الرجل [ لك ] 
لك أنه سأله على أن الذين ذكر ليسوا عندر ممن وذ| مع منين وقد رأيته فيقول منا أو رأيت منا 

المحدث فهو ينبغي له أن يسأل في ذا الموضع [ عليه ] يعرفه بعينه وأن األمر ليس على ما وضعه 
 كما سأل حين قال رأيت رجال
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اعلم أن أهل | (  هذا باب اختالف العرب في االسم المعروف الغالب إذا استفهمت عنه بمن) 

ذا قال هذا عبد  ذا قال مررت بزيد قالوا من زيد وا  الحجاز يقولون إذا قال الرجل رأيت زيدا من زيدا وا 
فأما أهل الحجاز | وهو أقيس القولين | وأما بنو تميم فيرفعون على كل حال | اهلل قالوا من عبد اهلل 

دعنا من تمرتان على | كما قال بعض العرب  فإنهم حملوا قولهم على أنهم حكوا ما تكلم به المسئول
الحكاية لقوله ما عندر تمرتان وسمعت عربيا مرة يقول لرجل سأله فقال أليس قرشيا فقال ليس بقرشيا 

فجاز هذا في االسم الذي يكون علما غالبا على ذا الوجه وال يجوز في غير االسم | حكاية لقوله 
نما يحتاج | ي كالمهم وهو العلم األول الذي به يتعارفون الغالب كما جاز فيه وذلك أنه األكثر ف وا 

نما حكى مبادرة للمسئول أو توكيدا عليه أنه | إلى الضفة إذا خاف االلتباس من األسماء الغالبة  وا 
ذا قال رأيت أخا خالد لم يجز | [ والكنية بمنزلة االسم ] | ليس يسأله عن غير هذا الذي تكلم به  وا 

والوجه الرفع ألنه ليس باسم | على قول من قال دعنا من تمرتان وليس بقرشيا  من أخا خالد إال
 وقال يونس إذا قال رجل رأيت زيدا وعمرا أو زيدا وأخار| غالب 
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أو زيدا أخا عمرو فالرفع يردر إلى القياس واألصل إذا جاوز الواحد كما ترد ما زيد إال منطلق إلى 
وأما ناس فإنهم قاسور فقالوا تقول من أخو زيد وعمرو ومن عمرا وأخا زيد تتبع الكالم | صل األ

فإذا قالوا من عمرا ومن أخو زيد رفعوا أخا زيد ألنه قد انقطع من األول | وهذا حسن | بعضه بعضا 
| وويل له بمن الثاني الذي مع األخ فكأنك قلت من أخو زيد كما أنك تقول تبا له وويال وتبا له 

وهكذا | ألنه بمنزلة اسم واحد ] وسألت يونس عن رأيت زيد بن عمرو فقال أقول من زيد ابن عمرو 
فأما من زيد الطويل | ينبغي إذا كنت تقول يا زيد ابن عمرو وهذا زيد بن عمرو فتسقط التنوين 

ذلك ردر إلى  لتعرفه له بالصفة فلما جاوز] ألن أصل هذا جرى للواحد [ فالرفع على كل حال 
فإذا قال رأيت زيدا قال أي | ومن نون زيدا جعل ابن صفة منفصلة ورفع في قول يونس | [ األعرف 
نما جازت الحكاية في من ألنهم لمن أكثر | إال الرفع يجريه على القياس [ فيه ] زيد فليس  وا 

ن أدخل| يغيرون األكثر في كالمهم عن حال نظائرر [ مما ] استعماال وهم  ت الواو والفاء في من وا 
 فقلت فمن أو ومن لم يكن فيما بعدر إال الرفع
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فتقول المنى فإذا | وذلك قولك رأيت زيدا | (  هذا باب من إذا أردت أن يضاف لك من تسأل عنه) 

على ما حمل عليه  فإذا ذكر ثالثة قلت المنيين وتحمل الكالم| قال رأيت زيدا وعمرا قلت المنيين 
فإن قال القرشي نصب | المسئول إن كان مجرورا أو منصوبا أو مرفوعا كأنك قلت القرشي أم الثقفي 

ن شاء رفع على هو كما قال صالح في كيف كنت  فإن كان المسئول عنه من غير اإلنس | وا 
باب إجرائهم صلة من  هذا) فالجواب الهن اولهنة والفالن والفالنة ألن ذلك كناية عن غير اآلدميين 

ذا عنيت جميعا كصلة الذين  2! فمن ذلك قوله عز وجل | (  وخبرر إذا عنيت اثنين كصلة اللذين وا 
 ومن ذلك قول العرب فيما حدثنا يونس | !  2< ومنهم من يستمعون إليك > 

[ إليك ] ل يستمعون التأنيث لما عنى مؤنثا كما قا[ تاء ] َمْن كانت ُأمَّك وأي هنَّ كانت أمَّك َألحَق 
^ ( َوَمْن تقُنْت ِمْنُكنَّ هلِل َوَرُسوِلِه ) ^ وزعم الخليل رحمه اهلل أن بعضهم قرأ | حين عنى جميعا 

 فإذا ألحقت التاء| فجعلت كصلة التي حين عنيت مؤنثا 
____________________ 
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% ) الفرزدق [ ن عنى االثنين وهو قال الشاعر حي] | في المؤنث ألحقت الواو والنون في الجميع 
هذا باب إجرائهم ذا وحدر ( % ) َنُكْن ِمْثَل َمْن يا ِذْئُب َيْصطِحباِن % َتعاَل فِإْن عاهدَتني ال َتخُوِنني 

وليس يكون كالذي إال مع ما ومن في االستفهام فيكون ذا بمنزلة الذي ويكون ما | (  بمنزلة الذي
جرائهم إيار  مع ما بمنزلة اسم واحد حرف االستفهام وا 
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% ) أما إجراؤهم ذا بمنزلة الذي فهو قولك ماذا رأيت فيقول متاع حسن وقال الشاعر لبيد بن ربيعة 
وأما إجراؤهم إيار مع ما | ( % َأَنْحٌب فُيْقَضى أم َضالٌل وباِطُل % َأال َتْسَأالِن الَمْرَء ماذا ُيحاِوُل 

ومثل ذلك قولهم ماذا ترى | لة اسم واحد فهو قولك ماذا رأيت فتقول خيرا كأنك قلت ما رأيت بمنز 
فلو كان ذا لغوا لما قالت | !  2< ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا >  2! وقال جل ثناؤر | فتقول خيرا 

 العرب عماذا تسأل
____________________ 
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ن حرفا [ ا عم تسأل كأنهم قالو ] ولقالوا عم ذا تسأل  ولكنهم جعلوا ما وذا اسما واحدا كما جعلوا ما وا 
ولو كان ذا بمنزلة الذي في ذا الموضع | ومثل ذلك كأنما وحينما في الجزاء | واحدا حين قالوا إنما 

وقال الشاعر وسمعنا بعض العرب يقوله | ألبتة لكان الوجه في ماذا رأيت إذا أجاب أن يقول خير 
فالذي ال يجوز في هذا الموضع وما | ( % ولكْن بالمغيَِّب َنبِّئيِني % اذا علمِت َسَأتَِّقيِه َدعى م% ) 

ال يحسن أن تلغيها وقد يجوز أن يقول الرجل ماذا رأيت فيقول خير إذا جعل ما وذا اسما واحدا كأنه 
[ فيقول  ]ومثل ذلك قولهم في جواب كيف أصبحت | قال ما رأيت خير ولم يجبه على ما رأيت 

والنصب في هذا الوجه ألنه | زيد كأنه قال أنا صالح ومن رأيت زيد [ فيقول ] صالح وفي من رأيت 
 أن[ إلى ] الجواب على كالم المخاطب وهو أقرب 
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تقول  وقد يجوز أن| !  2< ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير األولين >  2! وقال عز وجل | تأخذ به 
) إذا قلت من الذي رأيت زيدا ألن هاهنا معنى فعل فيجوز النصب هاهنا كما جاز الرفع في األول 

إذا أنكرت أن تثبت رأيه على ما ذكر أو تنكر أن يكون | (  هذا باب ما تلحقه الزيادة في االستفهام
فإن كان | وبينها شئ  فالزيادة تتبع الحرف الذي هو قبلها الذي ليس بينه| رأيه على خالف ما ذكر 

ن كان ساكنا تحرك لئال  ن كان مفتوحا فهي ألف وا  ن كان مكسورا فهي ياء وا  مضموما فهي واو وا 
فمما | يسكن حرفان فيتحرك كما يتحرك في األلف والالم الساكن مكسورا ثم تكون الزيادة تابعة له 

| دا فتقول منكرا لقوله أزيدنية تحرك من السواكن كما وصفت لك وتبعته الزيادة قول الرجل ضربت زي
 الزيادة[ هذر ] وصارت 
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فإن ذكر االسم مجرورا | علما لهذا المعنى كعلم الندبة وتحركت النون ألنها ساكنة وال يسكن حرفان 
ذا] جررته أو منصوبا نصبته  قال مررت  أو مرفوعا رفعته وذلك قولك إذا قال رأيت زيدا أزيدنية وا 

ذا قال هذا زيد أزيدنية  وقد يقول لك الرجل | ألنك إنما تسأله عما وضع كالمه عليه [ بزيد أزيدنية وا 
ما على خالف المعرفة | أتعرف زيدا فتقول أزيدنيه  وسمعنا | إما منكرا لرأيه أن يكون على ذلك وا 

يه منكرا لرأيه أن يكون على رجال من أهل البادية قيل له أتخرج إن أخصبت البادية فقال أنا إن
ويقول قد قدم زيد فتقول أزيدنيه غير راد عليه متعجبا أو منكرا عليه أن يكون رأيه | خالف أن يخرج 

فإن قلت مجيبا لرجل قال قد لقيت زيدا | على غير أن يقدم أو أنكرت أن يكون قدم فقلت أزيدنيه 
أال ترى أنك تقول إذا قال ضربت عمرا | كالم وعمرا قلت أزيدا وعمرنيه تجعل العالمة في منتهى ال

ن قال ضربت زيدا الطويل فقلت أزيدا الطويالر تجعلها في منتهى الكالم  ن قلت | أضربت عمرار وا  وا 
أزيدا يا فتى تركت العالمة كما تركت عالمة التأنيث والجمع وحرف اللين في قولك منا ومني ومنو 

 حين قلت يا فتى وجعلت يا فتى بمنزلة
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ما هو في من حين قلت من يا فتى ولم تقل منين وال منه وال مني أذهبت هذا في الوصل وجعلت يا 
فمنه قد | فتى بمنزلة ما هو من مسألتك يمنع هذا كله وهو قولك من ومنه إذا قال رأيت رجال وامرأة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



يمنع ما كان في كالم المسئول العالمة من منعت من من حروف اللين فكذلك هو هاهنا يمنع كما 
وال تدخل في يا فتى العالمة ألنه ليس من حديث المسئول فصار هذا بمنزلة الطويل حين | األول 

ومما تتبعه هذر الزيادة من | منع العالمة زيدا كما منع من ما ذكرت لك وهو كالم العرب 
انار ومررت بعثمان فتقول أعثمانار ومررت المتحركات كما وصفت لك قوله رأيت عثمان فتقول أعثم

بخدام فتقول أحذاميه وهذا عمر فتقول أعمرور فصارت تابعة كما كانت الزيادة التي في واغالمهور 
واعلم أن من العرب من يجعل بين هذر الزيادة وبين االسم إْن فيقول أعمر إنيه وأزيد إنيه | تابعة 

يضاحا كما قالوا ما إن فأكدوا بإن فكأنهم أرادوا أن يزيدوا العلم بيانا  وكذلك أوضحوا بهاها هنا | وا 
ألن في العلم الهاء والهاء خفية والياء كذلك فإذا جاءت الهمزة والنون جاء حرفان لو لم يكن بعدهما 

 الهاء وحرف اللين كانوا مستغنين بهما
____________________ 
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فإنما ذكرت | وقالوا في الياء في الوقف سعدج يريدون سعدى | ه بما زادوا به الهاء بيانا قولهم اضرب
ن شئت تركت العالمة في | لك هذا لتعلم أنهم قد يطلبون إيضاحها بنحو من هذا الذي ذكرت لك  وا 

وقد يقول الرجل إني قد ذهبت فتقول أذهبتور ويقول أنا خارج | هذا المعنى كما تركت عالمة الندبة 
الزيادة ما لفظ به وتحكيه مبادرة له وتبينا أنه ينكر عليه ما تكلم به كما فعل ذلك  فتقول أنا إنيه تلحق

ن شاء لم يتكلم بما لفظ به وألحق العالمة ما يصحح المعنى كما قال حين قال  في من عبد اهلل وا 
ن كنت متثبتا مسترشدا إذا قال ضربت زيدا فإنك ال تلحق ا| [ أنا إنيه ] أتخرج إلى البادية  | لزيادة وا 

ذا قال ضربته فقلت أقلت ضربته لم تلحق الزيادة أيضا ألنك إنما أوقعت حرف االستفهام على  وا 
نما جاء على االسترشاد ال على اإلنكار  قلت ولم يكن من كالم المسئول وا 
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(2/422) 

 
 

اعلم أن هذر األفعال لها | (  هذا باب إعراب األفعال المضارعة لألسماء) بسم اهلل الرحمن الرحيم 
حروف تعمل فيها فتنصبها ال تعمل في األسماء كما أن حروف األسماء التي تنصبها ال تعمل في 

فأما الخليل فزعم أنها | األفعال وهي أن وذلك قولك أريد أن تفعل وكي وذلك جئتك لكي تفعل ولن 
ريدون وي المه وكما قالوا يومئٍذ وجعلت ال أن ولكنهم حذفوا لكثرته في كالمهم كما قالوا ويلمه ي
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وأما غيرر فزعم أنه ليس في | بمنزلة حرٍف واحد كما جعلوا هال بمنزلة حرف واحد فإنما هي هل وال 
لن زيادة وليست من كلمتين ولكنها بمنزلة شيء على حرفين ليست فيه زيادة وأنها في حروف 

من الحرفين زائدًا ولو كانت على ما يقول  النصب بمنزلة لم في حروف الجزم في أنه ليس واحد
) | الخليل لما قلت أما زيدًا فلن أضرب ألن هذا اسم والفعل صلة فكأنه قال أما زيدًا فال الضرب له 

 وذلك الالم التي في قولك جئتك لتفعل وحتى وذلك قولك| (  هذا باب الحروف التي تضمر فيها أن
____________________ 

(1/1) 

 
 

عل ذلك فإنما انتصب هذا بأن وأن ههنا مضمرة ولو لم تضمرها لكان الكالم محااًل ألن الالم حتى تف
وحتى إنما يعمالن في األسماء فيجران وليستا من الحروف التي تضاف إلى األفعال فإذا أضمرت 

هو أن حسن الكالم ألن أن وتفعل بمنزلة اسم واحد كما أن الذي وصلته بمنزلة اسم واحد فإذا قلت 
ذا قلت أخشى أن تفعل فكأنك قلت أخشى فعلك أفال ترى أن أن  الذي فعل فكأنك قلت هو الفاعل وا 
تفعل بمنزلة الفعل فلما أضمرت أن كنت قد وضعت هذين الحرفين مواضعهما ألنهما ال يعمالن إال 

ة حتى وبعض العرب يجعل كي بمنزل| في األسماء وال يضافان إال إليها وأن تفعل بمنزلة الفعل 
| وذلك أنهم يقولون كيمه في االستفهام فيعملونها في األسماء كما قالوا حتى مه وحتى متى ولمه 

فمن قال كيمه فإنه يضمر أن بعدها وأما من أدخل عليها الالم ولم يكن من كالمه كيمه فإنها عندر 
 لالمبمنزلة أن وتدخل عليها الالم كما تدخل على أن ومن قال كيمه جعلها بمنزلة ا
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واعلم أن أن ال تظهر بعد حتى وكي كما ال يظهر بعد أما الفعل في قولك أما أنت منطلقًا انطلقت | 

وقد ذكر حالها فيما مضى واكتفوا عن إظهار أن بعدهما بعلم المخاطب أن هذين الحرفين ال 
الفعل ال يحسن بعدهما إال أن يحمل على أن يضافان إلى فعل وأنهما ليسا مما يعمل في الفعل وأن 

فأن ههنا بمنزلة الفعل في أما وما كان بمنزلة أما مما ال يظهر بعدر الفعل فصار عندهم بداًل من 
ن شرًا فشر إن | اللفظ بأن  وأما الالم في قولك جئتك لتفعل فبمنزلة إن في قولك إن خيرًا فخير وا 

ن شئت خزلته ن شئت  شئت أظهرت الفعل ههنا وا  وأضمرته وكذلك أن بعد الالم إن شئت أظهرته وا 
واعلم أن الالم قد تجيء في موضع ال يجوز فيه اإلظهار وذلك ما كان ليفعل فصارت أن | أضمرته 
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ههنا بمنزلة الفعل في قولك إياك وزيدًا وكأنك إذا مثلت قلت ما كان زيٌد ألن يفعل أي ما كان زيٌد 
خل فيه معنى نفي كان سيفعل فإذا قلت هذا قلت ما كان ليفعل كما كان لهذا الفعل فهذا بمنزلته ود

لن يفعل نفيًا لسيفعل وصارت بداًل من اللفظ بأن كما كانت ألف االستفهام بداًل من واو القسم في 
 قولك آهلل لتفعلن فلم تذكر

____________________ 
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مل فيه شيء ليضارعه فكأنه قد ذكر أن كما أنه إذا إال أحد الحرفين إذ كان نفيًا لما معه حرف لم يع
وذلك لم ولما والالم (  هذا باب ما يعمل في األفعال فيجزمها) | قال سقيًا له فكأنه قال سقار اهلل 

واعلم أن | التي في األمر وذلك قولك ليفعل وال في النهي وذلك قولك ال تفعل فإنما هما بمنزلة لم 
بمنزلتهما في األمر والنهي وذلك قولك ال يقطع اهلل يمينك وليجزك اهلل خيرًا  هذر الالم وال في الدعاء

واعلم أن هذر الالم قد يجوز حذفها في الشعر وتعمل مضمرٌة كأنهم شبهوها بأن إذا أعملوها | 
ن( % إذا ما ِخْفَت من شيٍء َتبااَل % ُمَحمَُّد َتْفِد نفَسَك كل  نفٍس % ) مضمرًة وقال الشاعر  ما أراد وا 

 لتفد وقال متمم بن نويرة
____________________ 
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أراد ليبك ( % َلِك الويُل ُحرَّ الوْجِه أو َيْبِك َمن َبَكى % على ِمْثِل َأْصَحاِب الَبعوضة فاْخُمِشي % ) 
واعلم أن ( % َجْهِد  َصِنَعَته َوَيْجَهْد ُكلَّ % َفَمن ناَل الِغَنى َفْلَيْصَطِنْعُه % ) وقال أحيجة بن الجالح 

حروف الجزم ال تجزم إال األفعال وال يكون الجزم إال في هذر األفعال المضارعة لألسماء كما أن 
والجزم في األفعال نظير الجر في األسماء فليس لالسم في الجزم | الجر ال يكون إال في األسماء 

لم يضمروا الجار وقد أضمرر  نصيٌب وليس للفعل في الجر نصيب فمن ثم لم يضمروا الجازم كما
هذا باب وجه دخول الرفع في هذر ) | الشاعر شبهه بإضمارهم رب وواو القسم في كالم بعضهم 

اعلم أنها إذا كانت في موضع اسٍم مبتدٍإ أو موضع اسٍم بني على (  األفعال المضارعة لألسماء
 مبتدإ

____________________ 
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ر مبتدإ وال مبنٍي على مبتدإ أو في موضع اسٍم مجرور أو منصوب أو في موضع اسٍم مرفوع غي
وعلته أن ما | فإنها مرتفعة وكينونتها في هذر المواضع ألزمتها الرفع وهي سبب دخول الرفع فيها 

عمل في األسماء لم يعمل في هذر األفعال على حد عمله في األسماء كما أن ما يعمل في األفعال 
يعمل في األسماء وكينونتها في موضع األسماء ترفعها كما يرفع االسم  فينصبها أو يجزمها ال

وأما ما كان في موضع المبني | فأما ما كان في موضع المبتدإ فقولك يقول زيٌد ذاك | كينونته مبتدٌأ 
وأما ما كان في موضع غير المبتدإ وال المبني عليه فقولك مررت | على المبتدإ فقولك زيٌد يقول ذاك 

يقول ذاك وهذا يوٌم آتيك وهذا زيٌد يقول ذاك وهذا رجٌل يقول ذاك وحسبته ينطلق فهكذا هذا  برجلٍ 
ومن ذلك أيضًا هال يقول زيٌد ذاك فيقول في موضع ابتداء وهال ال تعمل في اسم وال | وما أشبهه 

موضع فعل فكأنك قلت يقول زيٌد ذاك إال أن من الحروف ما ال يدخل إال على األفعال التي في 
األسماء المبتدأة وتكون األفعال أولى من األسماء حتى ال يكون بعدها مذكوٌر يليها إال األفعال 

 وسنبين ذلك إن شاء اهلل وقد بين فيما مضى
____________________ 
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ا ومن ذلك أيضًا ائتني بعد ما تفرغ فما وتفرغ بمنزلة الفراغ وتفرغ صلٌة وهي مبتدأة وهي بمنزلته| 

في الذي إذا قلت بعد الذي تفرغ فتفرغ في موضع متبدإ ألن الذي ال يعمل في شيء واألسماء بعدر 
ومن زعم أن األفعال ترتفع باالبتداء فإنه ينبغي له أن ينصبها إذا كانت في موضٍع ينتصب | مبتدأٌة 

| في موضع االسم فيه االسم ويجرها إذا كانت في موضٍع ينجر فيه االسم ولكنها ترتفع بكينونتها 
ومن ذلك أيضًا كدت أفعل ذاك وكدت تفرغ فكدت فعلت وفعلت ال ينصب األفعال وال يجزمها وأفعل 

ومثل ذلك عسى يفعل ذاك | ههنا بمنزلتها في كنت إال أن األسماء ال تستعمل في كدت وما أشبهها 
في موضع فاعٍل  فصارت كدت ونحوها بمنزلة كنت عندهم كأنك قلت كدت فاعاًل ثم وضعت أفعل

ونظير هذا في العربية كثيٌر وسترار إن شاء اهلل تعالى أال ترى أنك تقول بلغني أن زيدًا جاء فأن زيدًا 
 جاء كله اسٌم وتقول لو أن زيدًا جاء لكان كذا وكذا فمعنار لو مجيء زيٍد وال يقال لو مجيء زيد

____________________ 
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سن زيدًا وال يكون االسم في موضع ذا فتقول ما محسٌن زيدًا ومنه قد وتقول في التعجب ما أح| 
جعل يقول ذاك كأنك قلت صار يقول ذاك فهذا وجه دخول الرفع في األفعال المضارعة لألسماء 

وكأنهم إنما منعهم أن يستعملوا في كدت وعسيت األسماء أن معناها ومعنى غيرها معنى ما تدخله 
يقول ذاك وقارب أن ال يفعل أال ترى أنهم يقولون عسى أن يفعل ويضطر أن نحو قولهم خليٌق أن 

الشاعر فيقول كدت أن فلما كان المعنى فيهن ذاك تركوا األسماء لئال يكون ما هذا معنار كغيرر 
وكدت أن أفعل ال يجوز إال في شعر ألنه مثل | وأجروا اللفظ كما أجرور في كنت ألنه فعٌل مثله 

فاعاًل ويكون فاعاًل وكأن معنى جعل يقول وأخذ يقول قد آثر أن يقول ونحور فمن كان في قولك كان 
ثم منع األسماء ألن معناها معنى ما يستعمل بأن فتركوا الفعل حين خزلوا أن ولم يستعملوا االسم 

اعلم أن إذن إذا كانت جوابًا وكانت مبتدأة عملت في | (  هذا باب إذن) | لئال ينقضوا هذا المعنى 
ومن ذلك أيضًا | الفعل عمل أرى في االسم إذا كانت مبتدأة وذلك قولك إذن أجيئك و إذن آتيك 
وال تفصل بين شيء | قولك إذن واهلل أجيئك والقسم ههنا بمنزلة في أرى إذا قلت أرى واهلل زيدًا فاعاًل 

 مما ينصب الفعل وبين الفعل سوى إذن ألن إذن
____________________ 
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شبهت أرى فهي في األفعال بمنزلة أرى في األسماء وهي تلغى وتقدم وتؤخر فلما تصرفت هذا أ

ولم يفصلوا بين أن وأخواتها وبين الفعل | التصرف اجترءوا على أن يفصلوا بينها وبين الفعل باليمين 
نحو كراهية أن يشبهوها بما يعمل في األسماء نحو ضربت وقتلت ألنها ال تصرف تصرف األفعال 

ضربت وقتلت وال تكون إال في أول الكالم الزمًة لموضعها ال تفارقه فكرهوا الفصل لذلك ألنه حرف 
واعلم أن إذن إذا كانت بين الفاء والواو وبين الفعل فإنك فيها بالخيار إن شئت أعملتها | جامٌد 

ن شئت كإعمالك أرى وحسبت إذا كانت واحدٌة منهما بين اسمين وذلك قولك زيدًا حسبت  أخاك وا 
ذن | ألغيت إذن كإلغائك حسبت إذا قلت زيٌد حسبت أخوك  فأما االستعمال فقولك فإذن آتيك وا 

ذن ال يلبثوا خلفك إال قلياًل ) ^ وبلغنا أن هذا الحرف في بعض المصاحف | أكرمك  وسمعنا ^ ( وا 
ذن ال يلبثوا ) ^ بعض العرب قرأها فقال   ^( وا 
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واعلم أن إذن ^ | | ( فإذن ال يؤتون الناس نقيرًا ) ^ وأما اإللغاء فقولك فإذن ال أجيئك وقال تعالى | 
إذا كانت بين الفعل وبين شيء الفعل معتمٌد عليه فإنها ملغاة ال تنصب البتة كما ال تنصب أرى إذا 

في قولك إني أرى ذاهٌب فإذن ال  كانت بين الفعل واالسم في قولك كان أرى زيٌد ذاهبًا وكما ال تعمل
تصل في ذا الموضع إلى أن تنصب كما ال تصل أرى هنا إلى أن تنصب فهذا تفسير الخليل وذلك 

ومن ذلك أيضًا قولك إن تأتني | قولك أنا إذن آتيك فهي ههنا بمنزلة أرى حيث ال تكون إال ملغاة 
أْرُدْد % ) كقول ابن عنمة الضبي  إذن آتك ألن الفعل ههنا معتمد على ما قبل إذن وليس هذا

من قبل أن هذا منقطٌع من الكالم األول ( % إَذْن ُيَردَّ َوَقْيُد الَعْيِر َمْكروُب % ِحماَرك ال ُتْنَزْع َسِويَُّته 
ومن ذلك أيضًا واهلل إذن ال أفعل من قبل أن أفعل | وليس معتمدًا على ما قبله ألن ما قبله مستغٍن 

ذن لغوٌ معتمد على اليمي  ن وا 
____________________ 
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وليس الكالم ههنا بمنزلته إذا كانت إذن في أوله ألن اليمين ههنا الغالبة أال ترى أنك تقول إذا كانت 
ولو قلت واهلل إذن أفعل تريد | إذن مبتدأًة إذن واهلل ال أفعل ألن الكالم على إذن وواهلل ال يعمل شيئًا 

لم يجز كما لم يجز واهلل أذهب إذن إذا أخبرت أنك فاعل فقبح هذا يدلك على أن تخبر أنك فاعٌل 
وَأْمَكَني منها % لئْن عاَد ِلي عبُد العزيِز بمْثِلها % ) أن الكالم معتمد على اليمين وقال كثير عزة 

ذن أكرمك إذا جعلت الكالم على أوله ولم تقط| ( % إَذْن ال ُأقِيُلها  عه وتقول إن تأتني آتك وا 
ن شئت رفعته على قول من ألغى وهذا قول يونس  ن جعلته مستقباًل نصبت وا  وعطفته على األول وا 

وتقول إذن | وهو حسن ألنك إذا قطعته من األول فهو بمنزلة قولك فإذن أفعل إذا كنت مجيبًا رجاًل 
إنما عبد اهلل  عبد اهلل يقول ذاك ال يكون إال هذا من قبل أن إذن اآلن بمنزلة إنما وهل كأنك قلت

 يقول ذاك ولو جعلت إذن ههنا بمنزلة كي وأن لم يحسن من قبل أنه ال يجوز لك أن تقول كي زيدٌ 
____________________ 
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وزعم عيسى بن | يقول ذاك وال أن زيٌد يقول ذاك فلما قبح ذلك جعلت بمنزلة هل وكأنما وأشباههما 
فعل ذاك في الجواب فأخبرت يونس بذلك فقال ال تبعدن ذا عمر أن ناسًا من العرب يقولون إذن أ

ذن | ولم يكن ليروي إال ما سمع جعلوها بمنزلة هل وبل  وتقول إذا حدثت بالحديث إذن أظنه فاعاًل وا 
إخالك كاذبًا وذلك ألنك تخبر أنك تلك الساعة في حال ظن وخيلٍة فخرجت من باب أن وكي ألن 

ي حال حديثك فعٌل ثابٌت ولما لم يجز ذا في أخواتها التي تشبه بها الفعل بعدهما غير واقع وليس ف
ولو قلت إذن أظنك تريد أن تخبرر أن ظنك سيقع لنصبت وكذلك إذن يضر بك | جعلت بمنزلة إنما 

وقد ذكر لي بعضهم أن الخليل قال أن مضمرٌة بعد إذن | إذا أخبرت أنه في حال ضرٍب لم ينقطع 
أن فكانت بمنزلة الالم وحتى ألضمرتها إذا قلت عبد اهلل إذن يأتيك فكان  ولو كانت مما يضمر بعدر

ينبغي أن تنصب إذن يأتيك ألن المعنى واحد ولم يغير فيه المعنى الذي كان في قوله إذن يأتيك 
) | عبد اهلل كما يتغير المعنى في حتى في الرفع والنصب فهذا ما روو وأما ما سمعت منه فاألول 

 اعلم أن حتى تنصب على وجهين| (  هذا باب حتى
____________________ 

(1/01) 

 
 

فأحدهما أن تجعل الدخول غايًة لمسيرك وذلك قولك سرت حتى أدخلها كأنك قلت سرت إلى أن 
أدخلها فالناصب للفعل ههنا هو الجار لالسم إذا كان غايًة فالفعل إذا كان غايًة نصٌب واالسم إذا 

وأما الوجه اآلخر فأن يكون السير قد كان والدخول لم يكن وذلك | ل الخليل كان غايًة جٌر وهذا قو 
واعلم | إذا جاءت مثل كي التي فيها إضمار أن وفي معناها وذلك قولك كلمته حتى يأمر لي بشيء 

تقول سرت حتى أدخلها تعني أنه كان دخوٌل متصٌل | أن حتى يرفع الفعل بعدها على وجهين 
بالفاء إذا قلت سرت فأدخلها فأدخلها ههنا على قولك هو يدخل وهو يضرب إذا بالسير كاتصاله به 

كنت تخبر أنه في عمله وأن عمله لم ينقطع فإذا قال حتى أدخلها فكأنه يقول سرت فإذا أنا في حال 
دخول فالدخول متصل بالسير كاتصاله بالفاء فحتى صارت ههنا بمنزلة إذا وما أشبهها من حروف 

 االبتداء
____________________ 

(1/07) 
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ألنها لم تجيء على معنى إلى أن وال معنى كي فخرجت من حروف النصب كما خرجت إذن منها 
وأما الوجه اآلخر فإنه يكون السير قد كان وما أشبهه ويكون الدخول وما | في قولك إذن أظنك 

أدخلها كيفما شئت ومثل ذلك أشبهه اآلن فمن ذلك لقد سرت حتى أدخلها ما أمنع أي حتى أني اآلن 
قول الرجل لقد رأى مني عامًا أول شيئًا حتى ال أستطيع أن أكلمه العام بشيء ولقد مرض حتى ال 

فيا َعَجبًا حتَّى ُكَلْيٌب % ) يرجونه والرفع ههنا في الوجهين جميعًا كالرفع في االسم قال الفرزدق 
نما هي ههنا كحرف من | %  (كأنَّ أباها َنْهَشٌل أو ُمجاِشُع % َتُسب ني  فحتى ههنا بمنزلة إذًا وا 

ومثل ذلك شربت حتى يجيء البعير يجر بطنه أي حتى إن البعير ليجيء يجر | حروف االبتداء 
 ويدلك على حتى أنها حرف من حروف االبتداء أنك تقول حتى إنه| بطنه 

____________________ 

(1/08) 

 
 

ُيْغَشْوَن حتَّى ال َتِهر  % ) ل ذاك ومثل ذلك قول حسان ابن ثابت ليفعل ذاك كما تقول فإذا إنه يفع
ومثل ذلك مرض حتى يمر به الطائر فيرحمه وسرت | ( % ال َيسالون عن السَّواد الُمْقِبِل % ِكالُبهْم 

حتى يعلم اهلل أني كاٌل والفعل ههنا منقطع من األول وهو في الوجه األول الذي ارتفع فيه متصٌل 
ُتراَدى على ِدْمِن الِحياِض % ) ه به بالفاء كأنه قال سيٌر فدخوٌل كما قال علقمة ابن عبدة كاتصال

لم يجعل ركوبه اآلن ورحلته فيما مضى ولم يجعل | ( % فإّن الُمَندَّى ِرْحلٌة فرُكوُب % فإْن َتَعْف 
 رالدخول اآلن وسيرر فيما مضى ولكن اآلخر متصل باألول ولم يقع واحٌد دون اآلخ

____________________ 

(1/01) 

 
 
ذا قلت لقد ضرب أمس حتى ال يستطيع أن يتحرك اليوم فليس كقولك سرت فأدخلها إذا لم ترد |  وا 

أن تجعل الدخول الساعة ألن السير والدخول جميعًا وقعا فيما مضى وكذلك مرض حتى ال يرجونه 
وليس قولنا كاتصال | ًا معه فيما مضى أي حتى إنه اآلن ال يرجونه فهذا ليس متصاًل باألول واقع

| الفاء يعني أن معنار معنى الفاء ولكنك أردت أن تخبر أنه متصٌل باألول وأنهما وقعا فيما مضى 
وليس بين حتى في االتصال وبينه في االنفصال فرٌق في أنه بمنزلة حرف االبتداء وأن المعنى واحٌد 

لسير وقد مضى السير والدخول واآلخر منفصل وهو إال أن أحد الموضعين الدخول فيه متصٌل با
ال فإنه ليس يفارق موضعه اآلخر في  نما اتصاله في أنه كان فيما مضى وا  اآلن في حال الدخول وا 
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تقول (  هذا باب الرفع فيما اتصل باألول كاتصاله بالفاء وما انتصب ألنه غاية) | شيء إذا رفعت 
فإن | واء وكذلك إني سرت حتى أدخلها فيما زعم الخليل سرت حتى أدخلها وقد سرت حتى أدخلها س

وتقول رأيت عبد اهلل سار حتى يدخلها وأرى زيدًا سار حتى | جعلت الدخول في كل ذا غايًة نصبت 
يدخلها ومن زعم أن النصب يكون في ذا ألن المتكلم غير متيقن فإنه يدخل عليه سار زيٌد حتى 

 عليه عبد اهلل سار حتى يدخلها أرى يدخلها فيما بلغني وال أدري ويدخل
____________________ 

(1/21) 

 
 
ن جعلت الدخول غايًة نصبت في | فإن قال فإني لم أعمل أرى فهو يزعم أنه ينصب بأرى الفعل |  وا 

وتقول كنت سرت حتى أدخلها إذا لم يجعل الدخول غايًة وليس بين كنت سرت وبين سرت | ذا كله 
نما ذا قوٌل كان النحويون يقولونه وخذونه بوجه ضعيف مرًة في الزمان األو  ل حتى أدخلها شيٌء وا 

يقولون إذا لم يجز القلب نصبنا فيدخل عليها قد سرت حتى أدخلها أن ينصبوا وليس في الدنيا عربٌي 
وتقول ما سرت حتى أدخلها وحتى أدخلها | يرفع سرت حتى أدخلها إال وهو يرفع إذا قال قد سرت 

ن شئت نصبت ألن إن جعلت ا لدخول غايًة وكذلك ما سرت إال قلياًل حتى أدخلها إن شئت رفعت وا 
ومما يكون فيه الرفع شيٌء | معنى هذا معنى سر قلياًل حتى دخلها فإن جعلت الدخول غايًة نصبت 

 ينصبه بعض الناس لقبح القلب وذلك ربما
____________________ 

(1/20) 

 
 

حتى أدخلها كثر ما سرت حتى أدخلها ونحو هذا فإن احتجوا بأنه  سرت حتى أدخلها وطالما سرت
وسألنا من يرفع في قوله سرت | غير سيٍر واحد فكيف يقولون إذا قلت سرت غير مرة حتى أدخلها 

وتقول ما | حتى أدخلها فرفع في ربما ولكنهم اعتزموا على النصب في ذا كما اعتزموا عليه في قد 
وقلما سرت حتى أدخلها إذا أردت أن تخبر أنك سرت قلياًل وعنيت سيرًا  أحسن ما سرت حتى أدخلها

ن شئت نصبت على الغاية  وتقول قلما سرت حتى أدخلها إذا عنيت سيرًا واحدًا أو عنيت | واحدًا وا 
وتقول قلما سرت حتى | غير سير ألنك قد تنفي الكثير من السير الواحد كما تنفيه من غير سير 

غير سير وكذلك أقل ما سرت حتى أدخلها من قبل أن قلما نفٌي لقوله كثر ما كما  أدخلها إذا عنيت
أن ما سرت نفٌي لقوله سرت أال ترى أنه قبيح أن تقول قلما سرت فأدخلها كما يقبح في ما سرت إذا 
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وتقول قلما سرت فأدخلها فتنصب بالفاء ههنا كما تنصب في ما وال | أردت معنى فإذا أنا أدخل 
ثر ما سرت فأدخلها ألنه واجٌب ويحسن أن تقول كثر ما سرت فإذا أنا أدخل وتقول إنما يكون ك

سرت حتى أدخلها إذا كنت محتقرًا لسيرك الذي أدى إلى الدخول ويقبح إنما سرت حتى أدخلها ألنه 
 ليس في هذا اللفظ

____________________ 

(1/22) 

 
 

عني إذا احتقر السير ألنك ال تجعله سيرًا يؤدي دليٌل على انقطاع السير كما يكون في النصب ي
وتقول كان سيرى أمس حتى أدخلها ليس إال ألنك لو | الدخول وأنت تستصغرر وهذا قول الخليل 

وتقول كان سيرى أمس سيرًا | قلت كان سيرى أمس فإذا أنا أدخلها لم يجز ألنك لم تجعل لكان خبرًا 
خلها و فإذا أنا أدخلها ألنك جئت لكان بخبٍر وهو قولك سيرًا متعبًا حتى أدخلها ألنك تقول ههنا فأد

واعلم أن ما بعد حتى ال يشرك الفعل الذي قبل حتى في موضعه كشركة الفعل اآلخر األول | متعبًا 
إذا قلت لم أجيء فأقل ولو كان ذلك الستحال كان سيرى أمس شديدًا حتى أدخل ولكنها تجيء كما 

وكذلك هي أيضًا بعد الفاء إذا قلت ما أحسن ما سرت | وف االبتداء تجيء ما بعد إذا وبعد حر 
فأدخلها ألنها منفصلة يعني الفاء فإنما عنينا بقولنا اآلخر متصٌل باألول أنهما وقعا فيما مضى كما 

 فإنما يعني أنهما وقعا في الماضي من األزمنة| % ( % فإنَّ الُمَندَّى ِرْحَلٌة فُرُكوب % ) أنه إذا قال 
 وأن اآلخر كان مع فراغه من األول
____________________ 

(1/21) 

 
 

فإن قلت كان سيرى أمس حتى أدخلها تجعل أمس مستقرًا جاز الرفع ألنه استغنى فصار كسرت لو 
وقد تقع نفعل في موضع | قلت فأدخلها حسن وال يحسن كان سيرى فأدخل إال أن تجيء بخبر لكان 

ولقد أُمر  على اللَّئيم َيُسب ني % ) ل ذلك قوله لرجل من بني سلوٍل مولٍد فعلنا في بعض المواضع ومث
| واعلم أن أسير بمنزلة سرت إذا أردت بأسير معنى سرت | ( % فمضيُت ُثمََّت قلُت ال َيْعنيني % 

واعلم أن الفعل إذا كان غير واجب لم يكن إال النصب من قبل أنه إذا لم يكن واجبًا رجعت حتى 
أن وكي ولم تصر من حروف االبتداء كما لم تصر إذن في الجواب من حروف االبتداء إذا إلى 

وتقول أيهم سار حتى يدخلها ألنك قد زعمت أنه | قلت إذن أظنك وأظن غير واقٍع في حال حديثك 
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 كان سيٌر ودخولٌ 
____________________ 

(1/24) 

 
 

نما سألت عن الفاعل أال ترى أنك لو قلت أين ال ذي سار حتى يدخلها وقد دخلها لكان حسنًا وا 
ولجاز هذا الذي يكون لما قد وقع ألن الفعل ثم واقٌع وليس بمنزلة قلما سرت إذا كان نافيًا لكثر ما 
أال ترى أنه لو كان قال قلما سرت فأدخلها أو حتى أدخلها وهو يريد أن يجعلها واجبًة خارجًة من 

ما سرت فدخلت وحتى دخل كما تقول ما سرت حتى دخلت فإنما معنى قلما لم يستقم إال أن تقول قل
ترفع بحتى في الواجب ويكون ما بعدها مبتدأ منفصاًل من األول كان مع األول فيما مضى أو اآلن 

هذا باب ما ) | وتقول أسرت حتى تدخلها نصٌب ألنك لم تثبت سيرًا تزعم أنه قد كان معه دخوٌل 
وذلك قولك سرت حتى يدخلها زيٌد إذا كان دخول زيٌد لم يؤدر سيرك | (  يكون العمل فيه من اثنين

ولم يكن سببه فيصير هذا كقولك سرت حتى تطلع الشمس ألن سيرك ال يكون سببًا لطلوع الشمس 
وال يؤديه ولكنك لو قلت سرت حتى يدخلها ثقلى وسرت حتى يدخلها بدنى لرفعت ألنك جعلت دخول 

وزلزلوا >  2! وبلغنا أن مجاهدًا قرأ هذر اآلية | ن دخوله إال بسيرك ثقلك يؤديه سيرك وبدنك لم يك
وتقول سرت حتى يدخلها زيٌد وأدخلها وسرت | وهي قراءة أهل الحجاز !  2< حتى يقول الرسول 
 حتى أدخلها ويدخلها

____________________ 

(1/21) 

 
 

بدًا من أن تجعله ههنا في تلك زيٌد إذا جعلت دخول زيد من سبب سيرك وهو الذي أدار وال تجد 
ذا كانت هذر حال األول لم يكن بد لآلخر | الحال ألن رفع األول ال يكون إال وسبب دخوله سيرر  وا 

من أن يتبعه ألنك تعطفه على دخولك في حتى وذلك أنه يجوز أن تقول سرت حتى يدخلها زيٌد إذا 
قول سرت حتى أدخلها وحتى يدخلها كان سيرك يؤدي دخوله كما تقول سرت حتى يدخلها ثقلى وت

زيٌد ألنك لو قلت سرت حتى أدخلها وحتى تطلع الشمس كان جيدًا وصات إعادتك حتى كإعادتك له 
في تبًا له وويٌل له ومن عمرًا ومن أخو زيد وقد يجوز أن تقول سرت حتى يدخلها زيد إذا كان أدار 

واعلم أنه ال يجوز | !  2< يقول الرسول وزلزلوا حتى >  2! سيرك ومثل ذلك قراءة أهل الحجاز 
ن نصبت وقد رفعت فهو  سرت حتى أدخلها وتطلع الشمس يقول إذا رفعت طلوع الشمس لم يجز وا 
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 محاٌل حتى تنصب فعلك من قبل العطف فهذا محاٌل أن ترفع ولم يكن الرفع ألن
____________________ 

(1/21) 

 
 

ويحسن أن تقول | ع تطلع وقد حلت بينه وبين الناصبة طلوع الشمس ال يكون أن يؤديه سيرك فترف
سرت حتى تطلع الشمس وحتى أدخلها كما يجوز أن تقول سرت إلى يوم الجمعة وحتى أدخلها وقال 

فهذر اآلخرة ( % وحتَّى الِجياُد ما ُيَقْدَن بَأْرساِن % َسَرْيُت بهْم حتَّى َتكَّل َمِطي هْم % ) امرؤ القيس 
وتقول سرت وسار حتى ندخلها كأنك قلت سرنا حتى ندخلها وتقول سرت حتى  |هي التي ترفع 

أسمع األذان هذا وجهه وحدر النصب ألن سيرك ليس يؤدي سمعك األذان إنما يؤديه الصبح ولكنك 
وتقول سرت حتى أصبح ألن اإلصباح ال يؤديه | تقول سرت حتى أكل ألن الكالل يؤديه سيرك 

 لشمسسيرك إنما هي غاية طلوع ا
____________________ 

(1/27) 

 
 
اعلم أن ما انتصب في باب الفاء ينتصب على إضمار أن وما لم ينتصب فإنه (  هذا باب الفاء) 

يشرك الفعل األول فيما دخل فيه أو يكون في موضع مبتدإ أو مبني على مبتدإ أو موضع اسم مما 
ي فتحدثني لم ترد أن تدخل اآلخر فيما دخل تقول ال تأتين| سوى سوى ذلك وسأبين ذلك إن شاء اهلل 

فيه األول فتقول ال تأتيني وال تحدثني ولكنك لما حولت المعنى عن ذلك تحول إلى االسم كأنك قلت 
ليس يكون منك إتياٌن فحديٌث فلما أردت ذلك استحال أن تضم الفعل إلى االسم فأضمروا أن ألن أن 

ون األول بمنزلة قولهم لم يكن إتياٌن استحالوا أن يضموا الفعل مع الفعل بمنزلة االسم فلما نووا أن يك
وأن ال تظهر ههنا ألنه يقع فيها معان ال | إليه فلما أضمروا أن حسن ألنه مع الفعل بمنزلة االسم 

تكون في التمثيل كما ال يقع معنى االستثناء في ال يكون ونحوها إال أن تضمر ولوال أنك إذا قلت لم 
ك قلت لم يكن إتياٌن لم يجز فأحدثك كأنك قلت في التمثيل فحديث وهذا تمثيل وال آتك صار كأن

يتكلم به بعد لم آتك ال تقول لم آتك فحديٌث فكذلك ال تقع هذر المعاني في الفاء إال بإضمار أن وال 
فإذا قلت لم آتك صار كأنك | يجوز إظهار أن كما ال يجوز إظهار المضمر في ال يكون ونحوها 

ونظير جعلهم لم | لم يكن إتياٌن ولم يجز أن تقول فحديٌث ألن هذا لو كان جائزًا ألظهرت أن  قلت
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 آتك وال آتيك وما أشبهه بمنزلة االسم في النية حتى
____________________ 

(1/28) 

 
 

وال %  َمشائيُم ليسوا ُمْصِلِحيَن عشيرةً % ) كأنهم قالوا لم يك إتياٌن إنشاد بعض العرب قول الفرزدق 
% وما ُزْرُت َسْلَمى أن تكون حبيَبًة % ) ومثله قول الفرزدق أيضًا | ( % ناِعٍب إالَّ بَبْيٍن ُغراُبَها 

َبدا لَي أنِّي % ) ومثله قول زهير | جرر ألنه صار كأنه قال ألن ( % إلىَّ وال َدْيٍن بها أنا طالُبْه 
لما كان األول تستعمل فيه الباء وال ( % جائَيا وال ساِبٍق شيئًا إذا كان % لسُت ُمْدِرَك ما مضى 

 تغير المعنى وكانت مما يلزم األول نووها في الحرف اآلخر حتى كأنهم قد تكلموا بها في األول
____________________ 
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واعلم أن ما ينتصب في باب | وكذلك صار لم آتك بمنزلة لفظهم بلم يكن إتياٌن ألن المعنى واحد | 
اء قد ينتصب على غير معنًى واحٍد وكل ذلك على إضمار أن إال أن المعاني مختلفٌة كما أن الف

| يعلم اهلل يرتفع كما يرتفع يذهب زيٌد وعلم اهلل ينتصب كما ينتصب ذهب زيٌد وفيهما معنى اليمين 
معنى  فالنصب ههنا في التمثيل كأنك قلت لم يكن إتياٌن فإن تحدث والمعنى على غير ذلك كما أن

علم اهلل ألفعلن غير معنى رزق اهلل فأن تحدث في اللفظ مرفوعٌة بيكن ألن المعنى لم يكن إتياٌن 
وتقول ما تأتيني فتحدثني فالنصب على وجهين من المعاني أحدهما ما تأتيني فكيف | فيكون حديٌث 

أي منك إتياٌن كثيٌر وال وأما اآلخر فما تأتيني أبدًا إال لم تحدثني | تحدثني أي لو أتيتني لحدثتني 
ن شئت أشركت بين األول واآلخر فدخل اآلخر فيما دخل فيه األول فتقول ما تأتيني | حديٌث منك  وا 

ال يقضى عليهم >  2! فمثل النصب قوله عز وجل | فتحدثني كأنك قلت ما تأتيني وما تحدثني 
 ! 2< وال يؤذن لهم فيعتذرون  هذا يوم ال ينطقون>  2! ومثل الرفع قوله عز وجل !  2< فيموتوا 

____________________ 
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ن شئت رفعت على وجٍه آخر كأنك قلت فأنت تحدثنا ومثل ذلك قول بعض الحارثيين |  َغيَر % ) وا 
كأنه قال فنحن نرجى فهذا في موضع مبني على | ( % فُنَرجِّى وُنْكِثُر التْأمياَل % َأّنا لم تأِتنا بيقيٍن 

ن شئت رفعت على فأنت تحدثنا | المبتدإ  وتقول ما أتيتنا فتحدثنا فالنصب فيه كالنصب في األول وا 
نما اختير النصب ألن الوجه ههنا وحد الكالم أن تقول ما أتيتنا | الساعة وارفع فيه يجوز على ما  وا 

يجز فحدثتنا فما صرفور عن هذا الحد ضعف أن يضموا يفعل إلى فعلت فحملور على االسم كما لم 
وأما الذين رفعور فحملور على موضع | أن يضمور إلى االسم في قولهم ما أنت منا فتنصرنا ونحور 

 أتيتنا ألن أتيتنا في موضع فعل مرفوع وتحدثنا ههنا في موضع حدثتنا
____________________ 
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يل ونصبه على إضمار أن وتقول ما تأتينا فتكلم إال بالجميل فالمعنى أنك لو تأتنا إال تكلمت بجم| 

ن شئت رفعت على الشركة كأنه  كما كان نصب ما قبله على إضمار أن وتمثيله كتمثيل األول وا 
فَيْنِطَق ِإالَّ % وما قام منَّا قائٌم في َنديِّنا % ) ومثل النصب قول الفرزدق | قال وما تكلم إال بالجميل 

 ازددنا فيك رغبًة فالنصب ههنا كالنصب في ما وتقول ال تأتينا فتحدثنا إال| ( % بالتي هي أعرف 
نما أراد معنى ما أتيتني محدثًا إال ازددت فيك  تأتيني فتحدثني إذا أردت معنى ما تأتيني محدثًا وا 

ْبِرقاُن له أُب % وما حلَّ سْعديٌّ غريبًا ببلدٍة % ) رغبًة ومثل ذلك قول اللعين  | ( % فُيْنَسَب ِإالَّ الزِّ
 ني شيء فيعجز عنك أي ال يسعني شيء فيكون عاجزاً وتقول ال يسع
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عنك وال يسعني شيٌء إال لم يعجز عنك هذا معنى هذا الكالم فإن حملته على األول قبح المعنى 
وتقول ما أنت منا | ألنك ال تريد أن تقول إن األشياء ال تسعني وال تعجز عنك فهذا ال ينويه أحٌد 

حدثنا ال يكون الفعل محمواًل على ما ألن الذي قبل الفعل ليس من األفعال فلم يشاكله قال الفرزدق فت
ن شئت رفعت على | ( % وال من َتميٍم في الّلَها والَغالِصِم % ما أنَت من قيٍس فَتْنِبَح ُدونها % )  وا 
ربه وليته عندنا فيحدثنا وقال أميه بن وتقول أال ماء فأش| % ( % فُنَرجِّى وُنْكِثُر التْأمياَل % ) قوله 

 ( %ما ُبْعُد غايِتنا من رأِس ُمْجراَنا % أال َرسوَل لنا ِمّنا فُيْخِبرَنا % ) أبي الصلت 
____________________ 
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وتقول أال تقع الماء فتسبح إذا جعلت | ال يكون في هذا إال النصب ألن الفعل لم تضمه إلى فعٍل | 

ن شئت نصبته على ما انتصب عليه ما قبله كأنك قلت أال  اآلخر على األول كأنك قلت أال تسبح وا 
ن لم يتكلم به  | والمعنى في النصب أنه يقول إذا وقعت سبحت | يكون وقوٌع فأن تسبح فهذا تمثيٌل وا 

ن كان على األول جزمت ومثل النصب قوله  ) % وتقول ألم تأتنا فتحدثنا إذا لم يكن على األول وا 
ن شئت جزمت على أول الكالم ( % على ِفْرتاَج والطََّلُل القديُم % ألم َتسأل فُتْخِبَرَك الرسوُم  | وا 

ال تفتروا على اهلل >  2! وتقول ال تمددها فتشقها إذا لم تحمل اآلخر على األول وقال عز وجل 
واألول كما أشركت بين  وتقول ال تمددها فتشققها إذا أشركت بين اآلخر!  2< كذبا فيسحتكم بعذاب 

 وتقول ائتني فأحدثك وقال أبو النجم| الفعلين في لم 
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ُِ ِسيري َعَنقًا فسيَحا % )  وال سبيل ههنا إلى الجزم من قبل أن ( % إلى ُسَلْيماَن َفتستريَحا % يا ناَق
ل المضارعة ال تكون في موضع افعل هذر األفعال التي يدخلها الرفع والنصب والجزم وهي األفعا

فإن أردت أن تجعل هذر األفعال | أبدًا ألنها إنما تنتصب وتنجزم بما قبلها وافعل مبنية على الوقف 
أمرًا أدخلت الالم وذلك قولك ائته فليحدثك وفيحدثك إذا أردت المجازاة ولو جاز الجزم في ائتني 

وتقول ألست قد أتيتنا فتحدثنا إذا جعلته جوابًا ولم  |فأحدثك ونحوها لقلت تحدثني تريد به األمر 
ن أردت فحدثتنا رفعت  ن حملته | تجعل الحديث وقع إال باإلتيان وا  وتقول كأنك لم تأتنا فتحدثنا وا 

فيْصِبَح ُمْلقًى بالِفناء % كأنَّك لم تَذبح ألهِلك َنْعجًة % ) على األول جزمت وقال رجل من بني دارم 
 ( %ِإهاُبَها 
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ودوا لو تدهن >  2! وتقول ود لو تأتيه فتحدثه والرفع جيد على معنى التمني ومثله قوله عز وجل | 

وتقول ^ | ( ودوا لو تدهن فيدهنوا ) ^ وزعم هارون أنها في بعض المصاحف !  2< فيدهنون 
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ن  حسبته شتمني فأثب عليه إذا لم يكن والوثوب واقعًا ومعنار أن لو شتمني لو مسافة ثبت عليه وا 
واعلم أنك إن شئت | كان الوثوب قد وقع فليس إال الرفع ألن هذا بمنزلة قوله ألست قد فعلت فأفعل 

قلت ائتني فأحدثك ترفع وزعم الخليل أنك لم ترد أن تجعل اإلتيان سببًا لحديث ولكنك كأنك قلت 
وال زاًل قبٌر بين ُتْبَنى وجاسٍم % ) ال النابغة الذبياني ائتني فأنا ممن يحدثك البتة جئت أو لم تجئ ق

 %عليه من الَوْسمّي َجْوٌد ووابُل % 
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وذلك أنه لم يرد أن يجعل النبات | ( % سُأْتِبُعه ِمن خيِر ما قال قائُل % فُيْنبُت َحْوذانًا وَعْوفًا ُمَنوِّرًا 
ال أن يكون متعلقًا به ولكنه دعا ثم أخبر بقصة السحاب كأنه قال فذاك ينبت جوابًا لقوله وال زال و 

ألم تسأِل الرَّاْبَع الَقواَء فَيْنِطُق % ) حوذانًا ولو نصب هذا البيت قال الخليل لجاز ولكلنا قبلنار رفعا 
جعله ينطق على كل حال لم يجعل األول سببًا لآلخر ولكنه ( % وهل ُتْخِبَرْنَك اليوَم َبْيداُء َسْمَلُق % 

وزعم يونس | كأنه قال فهو مما ينطق كما قال ائتني فأحدثك فجعل نفسه ممن يحدثه على كل حال 
نما كتبت ذا لئال يقول  أنه سمع هذا البيت بألم وا 
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% ْوٍل َثَواٍء َثَوْيَتُه لقد كاَن في حَ % ) إنساٌن فلعل الشاعر قال أال وسألت الخليل عن قول األعشى 
فرفعه وقال ال أعرف فيه غيرر ألن أول الكالم خبٌر وهو واجب | ( % ُتَقضَّى ُلباناٌت وَيْسأُم ساِئُم 

واعلم أن الفاء ال تضمر فيها أن في | كأنه قال ففي حول تقضي ُلباناٌت ويسأم سائٌم هذا معنار 
ن لم ذلك وذلك قوله إنه عندنا فيحدثنا وسوف آتيه الواجب وال يكون في هذا الباب إال الرفع وسنبي

ن شئت كان منقطعًا ألنك قد  فأحدثه ليس إال إن شئت رفعته على أن تشرك بينه وبين األول وا 
فارتفعت !  2< فال تكفر فيتعلمون >  2! أوجبت أن تفعل فال يكون فيه إال الرفع وقال عز وجل 

تكفر فيتعلمون ليجعال كفرر سببًا لتعليم غيرر ولكنه على كفروا ألنه لم يخبر عن الملكين أنهما قاال ال 
 فيتعلمون
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وقد يجوز النصب في الواجب في | كأنه قال إنما أمرنا ذاك فيكون !  2< كن فيكون >  2! ومثله | 

تجعل أن اضطرار الشعر ونصبه في االضطرار من حيث انتصب في غير الواجب وذلك ألنك 
وَأَلْحُق بالحجاز % سأْتُرُك منزلي لبني تميم ) ^ العاملة فمما نصب في الشعر اضطرارًا قوله 

ولكْن َسَيْجزيني % ُثمََّت ال َتْجزوَنني عند ذا كُم % ) وقال األعشى وأنشدنار يونس | ( % فَأسَتِريَحا 
 ( %اإللُه فُيعِقَبا 
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وَيْأوي إليها % لنا َهْضَبٌة ال يدخل الذ ل  وسَطها % ) عيف في الكالم وقال طرفة وهو ض| 

وسمعت يونس يقول ما أتيتني | وكان أبو عمرو يقول ال تأتنا فنشتمك | ( % الُمستجيُر فُيْعَصَما 
فيما أستقبل فأحدثك فيما أستقبل فقلت له ما تريد به فقال أريد أن أقول ما أتيتني فأنا أحدثك وأكرمك 

ألم تر أن اهلل أنزل من ) ^ وسألته عن | وقال هذا مثل ائتني فأحدثك إذا أراد ائتني فأنا صاحب هذا 
فقال هذا واجٌب وهو تنبيٌه كأنك قلت أتسمع أن اهلل أنزل ^ ( السماء ماء فتصبح األرض محضرًة 

نما خالف الواجب النفي ألنك تنقض  النفي إذا نصبت وتغير المعنى من السماء ماء فكان كذا وكذا وا 
يعني أنك تنفي الحديث وتوجب اإلتيان تقول ما أتيتني قط فتحدثني إال بالشر فقد نقضت نفي 

وتقول ما تأتيني فتحدثني إذا أردت معنى فكيف تحدثني فأنت ال تنفي | اإلتيان وزعمت أنه قد كان 
نما يحول بينك وبينه   ترك اإلتيانالحديث ولكنك زعمت أن منه الحديث وا 
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ذا قلت قد كان عندنا فسوف يأتينا | وتقول ائتني فأحدثك فليس هذا من األمر األول في شيء |  وا 

فيحدثنا لم تزدر على أن جئت بواجب كاألول فلم يحتاجوا إلى أن لما ذكرت لك وألن تلك لمعاني ال 
ينصبن ألدخلت عليهن الفاء والواو للعطف ولكنها كحتى في تقع هاهنا ولو كانت الفاء والواو وأو 

اإلضمار والبدل فشبهت بها لما كان النصب فيها الوجه ألنهم جعلوا الموضع الذي يستعملون فيه 
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إضمار أن بعد الفاء كما جعلور في حتى إنما يضمر إذا أراد معنى الغاية وكالالم في ما كان ليفعل 
م أن الواو ينتصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصب ما بعد اعل| (  هذا باب الواو) | 

الفاء وأنها قد تشرك بين األول واآلخر كما تشرك الفاء وأنها يستقبح فيها أن تشرك بين األول واآلخر 
| كما استقبح ذلك في الفاء وأنها يجئ ما بعدها مرتفعًا منقطعًا من األول كما جاء ما بعد الفاء 

ن جرت هذا المجرى فإن معناها ومعنى الفاء مختلفان أال ترى األخطل قالواعلم أن ا  لواو وا 
____________________ 
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فلو فلو دخلت الفاء ههنا ( % عاٌر عليك إذا َفعلَت َعظيُم % ال َتْنَه عن ُخُلٍق وتْأِتَي ِمْثَلُه % ) 
نما أراد ال يجتمعن النبي واإلتيان فص ومما يدلك أيضًا | ار تأتي على إضمار أن ألفسدت المعنى وا 

على أن الفاء ليست كالواو قولك مررت بزيٍد وعمرو ومررت بزيٍد فعمٍر و تريد أن تعلم بالفاء أن 
ن | اآلخر مر به بعد األول  وتقول ال تأكل السمك وتشرب اللبن فلو أدخلت الفاء ههنا فسد المعنى وا 

فإنك % وال َتْشمِّ الَمْوَلى وَتْبُلْغ َأذاَته % ) ع قال جرير شئت جزمت على النهي في غير هذا الموض
 ومنعك أن ينجزم في األول ألنه إنما أراد أن يقول له ال تجمع بين| ( % إن َتفعْل ُتَسفَّْه وَتْجَهِل 
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فإذا جزم فكأنه نهار أن  اللبن والسمك وال ينهار أن يأكل السمك على حدٍة ويشرب اللبن على حدةٍ 
ومثل النصب في هذا الباب قول | يأكل السمك على كل حال أو يشرب اللبن على كل حال 

كأنه قال ألم أك هكذا ( % وبيَنُكم المَوّدةُ واإلخاُء % َألم َأُك جاَرُكْم وَيكوَن بيني % ) الحطيئة 
ُذَؤابًا فلم أْفَخْر بذاك % خيَر ِلداِتِه  قتلُت بعبد اهلل% ) ويكون بيني وبينكم وقال دريد بن الصمة 

وتقول ال يسعني شيٌء ويعجز عنك فانتصاب الفعل هاهنا من الوجه الذي انتصب به | ( % وأْجَزَعا 
 في الفاء إال أن الواو ال يكون موضعها في الكالم موضع الفاء
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ن أردت وتقول ائتني وآتيك إذا أردت ليكن إت|  تياٌن مني وا  ياُن منك وأن آتيك تعني إتياٌن منك وا 
ومن | األمر أدخلت الالم كما فعلت ذلك في الفاء حيث قلت ائتني فألحدثك فتقول ائتني وآلتك 

 2< ولما يعلم اهلل الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين >  2! النصب في هذا الباب قوله عز وجل 
وال تلبسوا الحق بالباطل >  2! وقال تعالى | !  2< علم الصابرين وي>  2! وقد قرأها بعضهم ! 

ن شئت جعلته على الواو !  2< وتكتموا الحق وأنتم تعلمون  | إن شئت جعلت وتكتموا على النهي وا 
فالرفع على وجهين !  2< يا ليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين >  2! وقال تعالى 

اآلخر األول واآلخر على قولك دعني وال أعود أي فإني ممن ال يعود فإنما يسأل  فأحدهما أن يشرك
الترك وقد أوجب على نفسه أن ال عودة له البتة ترك أو لم يترك ولم يرد أن يسأل أن يجتمع له 

 الترك وأن ال يعود وأما عبد اهلل بن أبي إسحاق فكان ينصب هذر اآلية
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وتقول زرني وأزورك أي أنا ممن قد أوجب زيارتك على نفسه ولم ترد أن تقول لتجتمع منك الزيارة | 

وأن أزورك تعني لتجتمع منك الزيارة فزيارٌة مني ولكنه أراد أن يقول زيارتك واجبٌة على كل حال 
( % أْن ُيناِدَي َداِعياِن  ِلَصْوتٍ % فقلُت اْدِعي وأُدْعو إنَّ أْنَدى % ) فلتكن منك زيارٌة وقال األعشى 

 ( %أحب  إلّى من ُلْبِس الش ُفوِف % َلُلْبُس َعباءٍة وَتَقرَّ عيني % ) ومن النصب أيضًا قوله 
____________________ 
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لما لم يستقم أن تحمل وتقر وهو فعٌل على لبس وهو اسٌم لما ضممته إلى االسم وجعلت أحب لهما | 

وسمعنا من ينشد هذا البيت من العرب | يكن بٌد من إضمار أن وسترى مثله مبينًا  ولم ترد قطعه لم
| ( % وَيْغَضَب منه صاِحبي بَقُؤوِل % وما أنا للشيء الذي ليس ناِفِعي % ) وهو لكعٍب الغنوي 

 %فال َيْدُعني قومي َصريحًا ُلحّرٍة % ) والرفع أيضًا جائٌز حسن كما قال قيس بن زهير بن جذيمة 
ويغضب معطوف على الشيء ويجوز رفعه على أن يكون | ( % لئن كنُت مقتوال وَيْسلُم عامُر 

اعلم أن ما انتصب بعد أو فإنه ينتصب على إضمار أن (  هذا باب أو) | داخاًل في صلة الذي 
كما انتصب في الفاء والواو على إضمارها وال يستعمل إظهارها كما لم يستعمل في الفاء والواو 
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 لتمثيل هاهنا مثله ثم تقول إذا قال أللزمنك أو تعطيني كأنه يقول ليكونن اللزوم أو أن تعطينيوا
____________________ 

(1/41) 

 
 
واعلم أن معنى ما انتصب بعد أو على إال أن كما كان معنى ما انتصب بعد الفاء على غير | 

فالمعنى أللزمنك إال أن تقتضيني  معنى التمثيل تقول أللزمنك أو تقضيني وألضربنك أو تسبقني
% فقلُت له ال تَْبِك عيُنك إنَّما % ) وألضربنك إال أن تسبقني هذا معنى النصب قال امرؤ القيس 

والقوافي منصوبٌة فالتمثيل على ما ذكرت لك والمعنى على إال | ( % ُنحاِوُل ُمْلكًا أو َنموَت فُنْعَذَرا 
ال أن تعطيني كم ا كان تمثيل الفاء على ما ذكرت لك وفيه المعاني التي فصلت أن نموت فنعذرا وا 

ولو رفعت لكان عربيًا جائزًا على وجهين على أن تشرك بين األول واآلخر وعلى أن يكون | لك 
ستدعون إلى قوم أولي >  2! وقال جل وعز | مبتدأ مقطوعًا من األول يعني أو نحن ممن يموت 

ن شئت كان على أو هم !  2< بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون  إن شئت كان على اإلشراك وا 
 يسلمون

____________________ 
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فإن | ( % على الَخْسِف أو َنْرِمي بها َبَلَدا َقْفَرا % َحراجيُج ال تْنَفك  إالَّ مُناَخَة % ) وقال ذوا الرمة | 

ه أو يتقيك بحقك واضربه أو يستقيم وتقول الزم| شئت كان على ال تنفك نرمي بها أو على االبتداء 
 ( %َكَسْرُت ُكعوَبها أو َتْسَتْقيما % وكنُت إذا َغَمْزُت َقَناَة قوٍم % ) وقال زياد األعجم 
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(1/48) 

 
 

ن شئت رفعت في األمر على االبتداء ألنه ال سبيل إلى اإلشراك  وتقول هو قاتلي | معنار إال أن وا 
ن شئت ابتدأته كأنه قال أو أنا أفتدي وقال طرفة بن العبد أو أفتدي من ولكّن موالَي امرؤ % ) ه وا 
>  2! وسألت الخليل عن قوله عز وجل | ( % على الش ْكر والتَّْسآِل أو َأنا ُمْفَتِدي % هو خاِنِقي 
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 2< ا يشاء وما كان لبشر أن يكلمه اهلل إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحي بإذنه م
فزعم أن النصب محمول على أن سوى هذر التي قبلها ولو كانت هذر الكلمة على أن هذر لم يكن ! 

كان في معنى إال أن يوحي !  2< إال وحيا أو من وراء حجاب >  2! للكالم وجٌه ولكنه لما قال 
أو يرسل ألنه لو  وكان أو يرسل فعاًل ال يجري على إال فأجري على أن هذر كأنه قال إال أن يوحي

ال أن يرسل كان حسنًا وكان أن يرسل بمنزلة اإلرسال فحملور على أن إذ لم يجز أن  قال إال وحيًا وا 
 وقال الحصين بن حمام المري| يقولوا أو إال يرسل فكأنه قال إال وحيًا أو أن يرسل 

____________________ 
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ٍِ أو أُسوَءك َعْلَقَما و % ولوال ِرجاٌل من ِرزاٍم َأِعّزٌة % )  يضمر أن وذاك ألنه امتنع | ( % آُل ُسَبْيِع
وبلغنا أن أهل المدينة | أن يجعل الفعل على لوال فأضمر أن كأنه قال لوال ذاك أو لوال أن أسوءك 

وما كان لبشر أن يكلمه اهلل إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال >  2! يرفعون هذر اآلية 
فكأنه واهلل أعلم قال اهلل عز وجل ال يكلم اهلل البشر إال وحيًا أو يرسل !  2< ما يشاء  فيوحي بإذنه

رسواًل أي في هذر الحال وهذا كالمه إياهم كما تقول العرب تحيتك الضرب وعتابك السيف وكالمك 
ُة َبْينِهم َضْرٌب َتِحيّ % وَخْيٍل قد َدَلْفُت لها بَخْيٍل % ) القتل وقال الشاعر وهو عمرو ابن معدي كرب 

 وسألت الخليل عن قول األعشى( % َوجيُع 
____________________ 
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فقال الكالم هاهنا على ( % أو تَْنزلوَن فإّنا َمْعَشٌر ُنُزل % إن َتركبوا فُركوُب الخيِل عادُتنا % ) 
لمعنى صار بمنزلة قولك يكون كذا أو يكون كذا لما كان موضعها لو قال فيه أتركبون لم ينقض ا

قولك وال سابٍق شيئًا وأما يونس فقال أرفعه على االبتداء كأنه قال أو أنتم نازلون وعلى هذا الوجه 
وقول | % ( % أو أنا ُمفتِدي % ) فسر الرفع في اآلية كأنه قال أو هو يرسل رسواًل كما قال طرفة 

وال % َي أنِّي لسُت َمْدِرَك ما مضى َبدا ل% ) يونس أسهل وأما الخليل فجعله بمنزلة قول زهير 
واإلشراك على هذا التوهم بعيد كبعد وال سابٍق شيئًا أال ترى أنه لو | ( % سابق شيئًا إذا كان جائَيا 

نما توهم هذا فيما خالف معنار التمثيل يعني مثل هو يأتينا  كان هذا كهذا لكان في الفاء والواو وا 
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 علىويحدثنا يقول يدخل عليك نصب هذا 
____________________ 
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توهم أنك تكلمت باالسم قبله يعني مثل قولك ال تأته فيشتمك فتمثيله على ال يكن منك إتياٌن فشتيمٌة 
هذا باب اشتراك الفعل في أن وانقطاع اآلخر من األول الذي عمل فيه ) | والمعنى على غير ذلك 

وأو وذلك قولك أريد أن تأتيني ثم تحدثني وأريد أن تفعل  فالحروف التي تشرك الواو والفاء وثم| (  أن
ذاك وتحسن وأريد أن تأتينا فتبايعنا وأريد أن تنطق بجميل أو تسكت ولو قلت أريد أن تأتيني ثم 

ويجوز الرفع في جميع هذر الحروف التي تشرك | تحدثني جاز كأنك قلت أريد إتيانك ثم تحدثني 
ما كان لبشر أن يؤتيه اهلل الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول >  2 !على هذا المثال وقال عز وجل 

فجاءت منقطعة !  2< وال يأمركم >  2! ثم قال سبحانه !  2< للناس كونوا عبادا لي من دون اهلل 
من األول ألنه أراد وال يأمركم اهلل وقد نصبها بعضهم على قوله وما كان لبشٍر أن يأمركم أن تتخذوا 

أن تأتيني فتشتمني لم يرد الشتيمة ولكنه قال كلما أردت إتيانك شتمتني هذا معنى  وتقول أريد| 
 كالمه فمن أثم نقطع من أن قال رؤبة

____________________ 
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لنبين لكم >  2! وقال اهلل عز وجل | أي فإذا هو يعجمه | % ( % يريُد أن ُيْعِرَبُه فُيْعِجُمْه % ) 
أي ونحن نقر في األرحام ألنه ذكر الحديث للبيان ولم يذكرر لإلقرار وقال !  2< ونقر في األرحام 

فانتصب ألنه أمر باإلشهاد ألن !  2< أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما األخرى >  2! عز وجل 
فإن قلت إنساٌن كيف جاز أن تقول أن تضل ولم يعد | نذكر إحداهما األخرى ومن أجل أن تذكر 

تباس فإنما ذكر أن تضل ألنه سبب اإلذكار كما يقول الرجل أعددته أن يميل هذا للضالل ولالل
 الحائط فأدعمه وهو ال يطلب بإعداد ذلك ميالن الحائط ولكنه أخبر بعلة الدعم وبسببه

____________________ 
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فما هو إاّل % ) وسألت الخليل عن قول الشاعر لبعض الحجازيين | وقرأ أهل الكوفة فتذكر رفعًا | 
فقال أنت في أبهت بالخيار إن شئت حملتها | ( % فَأْبَهُت حّتى ما أكاُد ُأجيُب % أْن أراها ٌف جاءًة 

ن شئت لم تحملها عليه فرفعت كأنك قلت ما هو إال الرأي فأبهت  وقال ابن أحمر فيما | على أن وا 
 ( %ِقَحها فيْنِتُجها ُحواَرًا لُيلْ % ُيعاِلُج عاِقرًا ُأْعَيْت عليه % ) جاء منقطعًا من أن 

____________________ 
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ن شئت على االبتداء |  وتقول ال يعدو أن يأتيك فيصنع ما تريد | كأنه قال يعالج فإذا هو ينتجها وا 

ن شئت رفعت كأنك قلت ال يعدو ذلك فيصنع ما تريد  وتقول ما عدا أن رآني فيثب كأنه قال ما | وا 
نه ليس على أول الكالم فإن أردت أن تحمل الكالم على أن فإن أحسنه ووجهه أن عدا ذلك فيثب أل

تقول ما عدا أن رآني فوثب فضعف يثب هاهنا كضعف ما أتيتني فتحدثني إذا حملت الكالم على 
وتقول ما عدوت أن فعلت وهذا هو الكالم وال أعدو أن أفعل وما آلو أن أفعل يعني لقد جهدت | ما 

تقول ما عدوت أن آتيك أي ما عدوت أن يكون هذا من رأيي فيما أستقبل ويجوز أن و | أن أفعل 
| يجعل أفعل في موضع فعلت وال يجوز فعلت في موضع أفعل إال في مجازاٍة نحو إن فعلت فعلت 

وتقول واهلل ما أعدو أن جالستك أي أن كنت فعلت ذلك أي ما أجاوز مجالستك فيما مضى ولو أراد 
 الستك غدًا كان محااًل ونقضًا كما أنه لو قال ما أعدو أن أجالسك أمس كان محاالما أعدو أن ج
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نما ذكرت هذا لتصرف وجوهه ومعانيه وأن ال تستحيل منه مستقيمًا فإنه كالٌم يستعمله الناس  | وا 
الَحَكم المْأتيِّ يومًا إذا  على% ) ومما جاء منقطعا قول الشاعر وهو عبد الرحمن بن أم الحكم 

كأنه قال عليه غير الجور ولكنه يقصد أو هو قاصٌد | ( % َقضْيَته أن ال َيجوَز وَيْقِصُد % َقَضى 
فابتدأ ولم يحمل الكالم على أن كما تقول عليه أن ال يجوز وينبغي له كذا وكذا فاالبتداء في هذا 

هذا باب ) | فمن ثم ال يكادون يحملونها على أن  أسبق وأعرف ألنها بمنزلة قولك كأنه قال ونولك
فما يجازي به من األسماء غير الظروف من وما وأيهم وما يجازي به من الظروف أي (  الجزاء

ذ ما  وال يكون الجزاء في حيث وال في إذ حتى | حيٍن ومتى وأين وأنى وحيثما ومن غيرهما إن وا 
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 يضم إلى كل واحد منهما ما
____________________ 
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فتصير إذ مع ما بمنزلة إنما وكأنما وليست ما فيهما بلغو ولكن كل واحد منهما مع ما بمنزلة حرف 
% إْذ ما أتيَت على الرسول فُقْل له % ) فمما كان من الجزاء بإذما قول العباس بن مرداس | واحد 

إْذ ما % ) هو لعبد اهلل بن همام السلولي  وقال اآلخر قالوا| ( % َحّقًا عليك إذا اْطَمَأنَّ الَمْجِلُس 
نَّما % ُأَصعُِّد َسْيرًا في البالد وُأْفِرُع % َتَرْيني اليوَم ُمْزجًى َظعيتني  رجالَي % فِإنَّي من قوٍم سوا كْم وا 

 ( %َفْهٌم بالحجاز وأْشَجُع 
____________________ 
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% ) ومما جاء من الجزاء بأني قول لبيد |  سمعناها ممن يرويهما عن العرب والمعنى إما| 

وفي أين قوله وهو ابن همام ( % ِكاَل َمْرَكَبْيها تحت ِرْجلك شاِجُر % فَأصبحَت أنَّى تأِتها َتْلتَِبس بها 
نما منع حيث أن ( % َنْصِرُف الِعيَس َنْحَوها للتَّالِقي % أْين َتضرْب بنا اُلعداةُ تجْدنا % ) السلولي  وا 
| ها أنك تقول حيث تكون أكون فتكون وصٌل لها كأنك قلت المكان الذي تكون فيه أكون يجازي ب

ذا أنه يبتدأ بعدها األسماء أنك تقول حيث عبد اهلل قائٌم  ويبين هذا أنها في الخبر بمنزلة إنما وكأنما وا 
 ال يكون هذا منزيٌد وأكون حيث زيٌد قائٌم فحيث كهذر الحروف التي تبتدأ بعدها األسماء في الخبر و 
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حروف الجزاء فإذا ضممت إليها ما صارت بمنزلة إن وما أشبهها ولم يجز فيها ما جاز فيها قبل أن 
وأما قول النحويين يجازي بكل شيٍء يستفهم به فال يستقيم من قبل | تجيء بما وصارت بمنزلة إما 

ذ ما وال  يستقيم بهن االستفهام ولكن القول فيه كالقول في االستفهام أال أنك تجازي بإن وبحيثما وا 
ترى أنك إذا استفهمت لم تجعل ما بعدر صلًة فالوجه أن تقول الفعل ليس في الجزاء بصلٍة لما قبله 
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ذا قلت حيثما تكن أكن فليس بصلٍة لما قبله كما  كما أنه في حروف االستفهام ليس صلًة لما قبله وا 
ن تكون وأنت تستفهم فليس الفعل بصلٍة لما قبله فهذا في الجزاء ليس بصلٍة لما قبله أنك إذا قلت أي

كما أن ذلك في االستفهام ليس بوصٍل لما قبله وتقول من يضر بك في االستفهام وفي الجزاء من 
وسألت الخليل عن مهما فقال هي ما أدخلت معها ما | يضر بك أضربه فالفعل فيهما غير صلة 

زلتها مع متى إذا قلت متى ما تأتني آتك وبمنزلتها مع إن إذا قلت إن ما تأتني آتك وبمنزلتها لغوًا بمن
 أينما تكونوا يدرككم) ^ مع أين كما قال سبحانه وتعالى 
____________________ 
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قبحوا أن ولكنهم است^ ( أيامًا تدعوا فله األسماء الحسنى ) ^ وبمنزلتها مع أٍي إذا قلت ^ ( الموت 
يكرروا لفظًا واحدًا فيقولوا ماما فأبدلوا الهاء من األلف التي في األولى وقد يجوز أن يكون مه كإذ 

وسألت الخليل عن قوله كيف تصنع أصنع فقال هي مستكرهة وليست من حروف | ضم إليها ما 
ما منعهم أن وسألته عن إذا | الجزاء ومخرجها على الجزاء ألن معناها على أي حاٍل تكن أكن 

يجازوا بها فقال الفعل في إذا بمنزلته في إذ إذا قلت أتذكر إذ تقول فإذا فيما تستقبل بمنزلة إذ فيما 
مضى ويبين هذا أن إذا تجيء وقتًا معلومًا أال ترى أنك لو قلت أتيك إذا احمر البسر كان حسنًا ولو 

ذا توصل بالفعل فالفعل قلت آتيك إن احمر البسر كان قبيحًا فإن أبدًا مبهمة وكذل ك حروف الجزاء وا 
ُتْصِغي إذا % ) في إذا بمنزلته في حين كأنك قلت الحين الذي تأتيني فيه آتيك فيه وقال ذو الرمة 

 ( %حّتى إذا ما استوى في َغْرِزها َتِثُب % َشدَّها بالرَّْحِل جانحًة 
____________________ 
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وقد ( % فذاك َأمانَة اهلِل الثَّريُد % إذا ما الُخْبُز َتأِدُمه بَلْحٍم % ) يون وقال اآلخر ويقال وضعه النحو 
وقال | جازوا بها في الشعر مضطرين شبهوها بإن حيث رأوها لما يستقبل وأنها ال بد لها من جواب 

( فُنضاِرِب  ُخطاَنا إلى َأْعدائنا% إذا َقُصَرْت َأْسياُفنا كان َوْصُلها % ) قيس بن الخطيم األنصاري 
 وقال الفرزدق 4| % 

____________________ 
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% ) وقال بعض السلوليين | ( % نارًا إذا َخَمَدْت ِنيراُنهْم َتِقِد % َتْرَفُع لي ِخْنِدٌف واهلُل يرَفُع لي % ) 
ار وهو في فهذا اضطر ( % لها واكٌف ِمن َدْمِع عيِنك َيْسُجِم % إذا لم َتزل في كلِّ داٍر عرفَتها 

ذا ما تشاُء َتبعُث منها % ) الكالم خطأ ولكن الجيد قول كعب اين زهير  َمْغِرَب الشمِس ناِشطًا % وا 
 واعلم أن حروف الجزاء تجزم األفعال وينجزم الجواب بما قبله( % َمْذعورًا 

____________________ 

(1/12) 

 
 

إن تأتني كما تنجزم إذا كانت جوابا لألمر وزعم الخليل أنك إذا قلت إن تأتني آتك فآتك انجزمت ب
وزعم الخليل أن إن هي أم حروف الجزاء فسألته لم قلت ذلك فقال من قبل | حين قلت ائتني آتك 

أنى أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن استفهاما ومنها ما يفارقه ما فال يكون فيه الجزاء وهذر على 
فأما الجواب | علم أنه ال يكون جواب الجزاء إال بفعل أو بالفاء وا| حاٍل واحدة أبدا ال تفارق المجازاة 

ن تضرب أضرب ونحو ذلك  وأما الجواب بالفاء فقولك إن تأتني | بالفعل فنحو قولك إن تأتني آتك وا 
فأنا صاحبك وال يكون الجواب في هذا الموضع بالواو وال بثم أال ترى أن الرجل يقول افعل كذا وكذا 

ن كذا وكذا ويقول لم أغث أمس فتقول فقد أتاك الغوث اليوم ولو أدخلت الواو وثم فتقول فإذن يكو 
ن تصبهم سيئٌة بما ) ^ وسألت الخليل عن قوله جل وعز | في هذا الموضع تريد الجواب لم يجز  وا 

 قدمت
____________________ 

(1/11) 

 
 

كما كانت الفاء معلقًة بالكالم األول فقال هذا كالم معلٌق بالكالم األول ^ ( أيديهم إذا هم يقنطون 
) ^ وهذا هاهنا في موضع قنطوا كما كان الجواب بالفاء في موضع الفعل قال ونظير ذلك قوله 

بمنزلة أم صمتم ومما يجعلها بمنزلة الفاء أنها ال تجيء ^ ( سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون 
الخليل أن إدخال الفاء على إذا قبيٌح ولو كان إدخال  وزعم| مبتدأًة كما أن الفاء ال تجيء مبتدأًة 

الفاء على إذا حسنا لكان الكالم بغير الفاء قبيحا فهذا قد استغنى عن الفاء كما استغنت الفاء عن 
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وسألته عن قوله إن تأتني أنا كريٌم فقال ال | غيرها فصارت إذا هاهنا جوابا كما صارت الفاء جوابا 
ذا ال يكونان إال  يكون هذا إال أن يضطر شاعٌر من قبل أن أنا كريٌم يكون كالما مبتدأ والفاء وا 

معلقتين بما قبلهما فكرهوا أن يكون هذا جوابًا حيث لم يشبه الفاء وقد قاله الشاعر مضطرًا يشبهه 
 بما يتكلم به من الفعل قال حسان بن ثابت

____________________ 
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َبِني % ) وقال األسدي ( % والشر  بالشّر عند اهلل مثالن % اهلل َيْشُكُرها  َمن َيفعِل الَحَسناتِ % ) 
وزعم أنه ال يحسن في الكالم | ( % بني ُثَعٍل َمن َينَكِع الَعْنَز ظالُم % ُثَعٍل ال َتْنَكُعوا الَعْنَز ِشرْبَها 

 فعلن كذا وكذا فلو قلتإن تأتني ألفعلن من قبل أن ألفعلن تجيء مبتدأًة أال ترى أن الرجل يقول أل
____________________ 
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ن لم تأتني ألغمنك جاز ألنه في معنى لئن أتيتني ألكرمنك ولئن لم تأتني  إن أتيتني ألكرمنك وا 
| ألغمنك وال بد من هذر الالم مضمرًة أو مظهرًة ألنها لليمين كأنك قلت واهلل لئن أتيتني ألكرمنك 

ن قبح ألن ألفعلن على أول الكالم وقبح في الكالم أن تعمل إن أو شىء فإن قلت لئن تفعل ألفعل
من حروف الجزاء في األفعال حتى تجزمه في اللفظ ثم ال يكون لها جواب بنجزم بما قبله أال ترى 
أنك تقول آتيك إن أتيتني وال تقول آتيك إن تأتني إال في شعر ألنك أخرت إن وما عملت فيه ولم 

ن >  2! فهكذا جرى هذا في كالمهم أال ترى أنه قال عز وجل | ينجزم بما قبله تجعل إلن جوابا  وا 
ال تغفر لي وترحمني أكن >  2! وقال عز وجل !  2< لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين  وا 

لما كانت إن العاملة لم يحسن إال أن يكون لها جواٌب ينجزم بما قبله فهذا الذي !  2< من الخاسرين 
ن % ) وقد تقول إن أتيتني آتيك أي آتيك إن أتيتني قال زهير | شاكلها في كالمهم إذا عملت ي وا 

 ( %يقوُل ال غائٌب مالي وال َحِرُم % أتار خليٌل يوَم مسألٍة 
____________________ 
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اهلل  وال يحسن إن تأتني آتيك من قبل أن إن هي العاملة وقد جاء في الشعر قال جرير بن عبد
أي إنك تصرع إن | ( % إنَّك إن ُيْصَرْع أخوك ُتْصَرُع % يا َأْقَرُع بَن حابٍس يا َأْقَرُع % ) البجلي 

شا إن َيْلَقها ذيُب % هذا ُسراقُة للُقْرآن َيْدُرُسُه % ) يصرع أخوك ومثل ذلك قوله   ( %والمرُء عند الر 
____________________ 
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وأنِّي % ) ن يلق الرشا قال األصمعي هو قديم أنشدنيه أبو عمرو وقال ذو الرمة أي والمرء ذئب إ| 

أي ناظٌر متى أشرف فجاز ( % به أنِت من بين الَجوانِب ناظُر % متى ُأْشِرْف على الجاِنب الذي 
هذا في الشعر وشبهور بالجزاء إذا كان جوابه منجزمًا ألن المعنى واحد كما شبه اهلل يشكرها وظالم 

فإذا هم يقنطون جعله بمنزلة يظلم ويشكرها اهلل كما كان هذا بمنزلة قنطوا وكما قالوا في اضطراٍر إن 
وقد يقال إن | تأتني أنا صاحبك يريد معنى الفاء فشبهه ببعض ما يجوز في الكالم حذفه وأنت تعنيه 

ن لم تأتني أجزك ألن هذا في موضع الفعل المجزوم وكأنه قال إ ومثل | ن تفعل أفعل أتيتني آتك وا 
فكان !  2< من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها >  2! ذلك قوله عز وجل 
 فعل وقال الفرزدق

____________________ 
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بن وقال األسود | ( % عليَك َيْشُفوا ُصدورًا ذاَت َتْوغيِر % َدسَّْت رسواًل بأنًّ القوم إْن َقَدروا % ) 
وقال إن | ( % عن الّناس َمْهَما شاَء بالناس َيْفَعِل % أال َهْل لهذا الدَّهِر ِمن ُمَتَعلَِّل % ) يعفر 

نما ارتفع ألنه  تأتني فأكرمك أي فأنا أكرمك فال بد من رفع فأكرمك إذا سكت عليه ألنه جواب وا 
>  2! ومثله !  2<  منه ومن عاد فينتقم اهلل>  2! ومثل ذلك قوله عز وجل | مبني على مبتدأ 

هذا ) | !  2< فمن يؤمن بربه فال يخاف بخسا وال رهقا >  2! ومثله !  2< ومن كفر فأمتعه قليال 
وتلك األسماء من وما وأيهم فإذا جعلتها بمنزلة (  باب األسماء التي يجازي بها وتكون بمنزلة الذي

اسمًا فكأنك قلت الذي تقول أقول وكذلك  الذي قلت ما تقول أقول فيصير تقول صلًة لما حتى تكمل
 من يأتني آتيه وأيها تشاء أعطيك وقال الفرزدق

____________________ 
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وتقول آتي من | ( % حيُث التَقى ِمن ِحَفافي رأِسه الشََّعُر % وَمْن َيميُل َأماَل السَّيُف ِذْرَوَته % ) 
ا وجه الكالم وأحسنه وذلك أنه قبيح أن تؤخر الجزاء إذا يأتيني وأقول ما تقول وأعطيك أيها تشاء هذ

جزم ما بعدر فلما قبح ذلك حملور على الذي ولو جزمور هاهنا لحسن أن تقول آتيك إن تأتني فإذا 
ن شئت كانت بمنزلتها في إن  وقد | قلت آتي من أتاني فأنت بالخيار إن شئت كانت أتاني صلًة وا 

ُمَطبَّعٌة َمن يأِتها % فقلُت َتَحمَّْل فوق َطْوِقك إنَّها % ) قال الهذلي يجوز في الشعر آتي من يأتني و 
 ( %ال َيضيُرَها 

____________________ 
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ني متى أشرف ناظر على القلب ولو |  هكذا أنشدنار يونس كأنه قال ال يضيرها من يأتها كما كان وا 

ن قلت أقول م هما تقل وأكون حيثما تكن وأكون أين تكن أريد به حذف الفاء جاز فجعلت كإن وا 
نما كان من قبل أنهم لم  وآتيك متى تأتني وتلتبس بها أنى تأتها لم يجز إال في الشعر وكان جزمًا وا 
يجعلوا هذر الحروف بمنزلة ما يكون محتاجًا إلى الصلة حتى يكمل اسمًا أال ترى أنه ال تقول مهما 

إذا أراد أن يجعل القول وصال فهذر الحروف بمنزلة إن ال  تصنع قبيٌح وال في الكتاب مهما تقول
هذا باب ما تكون فيه األسماء التي يجازي بها ) | يكون الفعل صلًة لها فعلى هذا فأجر ذا الباب 

نما | وذلك قولك إن من يأتيني آتيه وكان من يأتيني آتيه وليس من يأتيني آتيه (  بمنزلة الذي وا 
ن ولم يسغأذهبت الجزاء من هاهنا   ألنك أعملت كان وا 

____________________ 
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لك أن تدع كان وأشباهه معلقًة ال تعملها في شيء فلما أعملتهن ذهب الجزاء ولم يكن من مواضعه 
ن متى كان محاال فهذا دليٌل على أن الجزاء ال ينبغي  أال ترى أنك لو جئت بإن ومتى تريد إن إن وا 

فمن ذلك قولك إنه من | وما وأٍي فإن شغلت هذر الحروف بشيء جازيت  له أن يكون هاهنا بمن
وكنت ^ ( إنه من يأت ربه مجرمًا فإن له جهنم ال يموت فيها وال يحيا ) ^ يأتنا نأته وقال جل وعز 
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من يأتني آته وتقول كان من يأته يعطه وليس من يأته يحببه إذا أضمرت االسم في كان أو في 
وقد جاء في الشعر إن | نزلة لست وكنت فإن لم تضمر فالكالم على ما وصفنا ليس ألنه حينئذ بم

 ( %أُلمْه وَأْعِصه في الُخطوِب % إنَّ َمن الَم في بني بنِت َحسَّان % ) من يأتني آته قال األعشى 
____________________ 
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فزعم ( % ُبعّد ِبه َيْنِزْل به َوْهَو َأْعَزُل %  ولكنَّ َمن ال َيْلَق أمرًا َينوُبه% ) وقال أمية بن أبي الصلت 
فلو أنَّ ُحقَّ اليوَم منكْم % ) الخليل أنه إنما جازى حيث أضمر الهاء وأراد إنه ولكنه كما قال الراعي 

ن كان َسْرٌح قد مضى فَتَسرََّعا % إقامٌة  أراد فلو أنه حق اليوم ولو لم يرد الهاء كان الكالم | ( % وا 
وتقول قد علمت أن من يأتني آته من قبل أن أن هاهنا فيها إضمار الهاء وال تجيء مخففٌة | محاال 

 هاهنا إال على ذلك كما قال وهو عدي بن زيد
____________________ 
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وال يجوز أن تنوي في كان ( % على ما ساَء صاحَبه َحريُص % ُأكاِشُرر وَأْعَلُم َأْن ِكالنا % ) 
عالمة إضمار المخاطب وال تذكرها لو قلت ليس من يأتك تعطه تريد لست لم يجز ولو وأشبار كان 

في ِفْتيٍة كُسيوف الِهْند % ) جاز ذلك لقلت كان من يأتك تعطه تريد به كنت وقال الشاعر األعشى 
إال عليه كما  وال تخفف أن| فهذا يريد معنى الهاء ( % أْن هاِلٌك كل  َمْن َيْحَفى وَيْنَتِعُل % قد علموا 

( أفال يرون أن ال يرجع إليهم قواًل ) ^ قال قد علمت أن ال يقول ذاك أي أنه ال يقول وقال عز وجل 
وليس هذا بقوٍي في الكالم كقوة أن ال يقول ألن ال عوض من ذهاب العالمة أال ترى أنهم ال ^ 

هذا باب يذهب فيه الجزاء ) |  يكادون يتكلمون به بغير الهاء فيقولون قد علمت أن عبد اهلل منطلقٌ 
 كما ذهب في إن وكان وأشباههما غير أن إن وكان عوامل فيما بعدهن(  من األسماء

____________________ 
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والحروف في هذا الباب ال يحدثن فيما بعدهن من األسماء شيئًا كما أحدثت إن وكان وأشباههما 
والمبني عليه فال يغير الكالم عن حاله وسأبين لك كيف  ألنها من الحروف التي تدخل على المبتدأ

فمن ذلك قولك أتذكر إذ من يأتينا نأتيه وما من يأتينا نأتيه وأما من | ذهب الجزاء فيهن إن شاء اهلل 
نما كرهوا الجزاء هاهنا ألنه ليس من مواضعه أال ترى أنه ال يحسن أن تقول | يأتينا فنحن نأتيه  وا 
ا نأتك كما لم يجز أن تقول إن إن تأتنا نأتك فلما ضارع هذا الباب باب إن وكان أتذكر إذ إن تأتن
وقد يجوز في الشعر أن يجازي بعد هذر الحروف فتقول أتذكر إذ من يأتنا نأته | كرهوا الجزاء فيه 

فإنما أجاوزر ألن إذ وهذر الحروف ال تغير ما دخلت عليه عن حاله قبل أن تجيء بها فقالوا ندخلها 
على من يأتنا نأته وال تغير الكالم كأنا قلنا من يأتنا نأته كما أنا إذا قلنا إذ عبد اهلل منطلٌق فكأنا قلنا 

على حيَن َمن َتْلَبْث % ) عبد اهلل منطلٌق ألن إذ لم تحدث شيئًا لم يكن قبل أن نذكرها وقال لبيد 
 ( %َيِرْث ِشْرُبُه إذ في المقام تَداُبُر % عليه َذنوُبُه 
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وتقول أتذكر إذ نحن من | ولو اضطر شاعٌر فقال أتذكر إذ إن تأتنا نأتك جاز له كما جاز في من 
يأتنا نأته فنحن فصلت بين إذ ومن كما فصل االسم في كان بين كان ومن وتقول مررت به فإذا من 

ن شئت جزمت ألن اإلضمار يحسن هاهنا أال  ترى أنك تقول مررت به فإذا أجمل يأتيه يعطيه وا 
الناس ومررت به فإذا أيما رجٍل فإذا أردت اإلضمار فكأنك قلت فإذا هو من يأته يعطه فإذا لم 

وتقول ال من يأتك تعطه وال من | تضمر وجعلت إذا هي لمن فهي بمنزلة إذ ال يجوز فيها الجزم 
>  2! ا لغو بمنزلة ما في قوله عز وجل يعطك تأته من قبل أن ال ليست كإذ وأشباهها وذلك ألنه

فما بعدر كشيء ليس قبله ال أال تراها تدخل على المجرور فال !  2< فبما رحمة من اهلل لنت لهم 
 تغيرر عن حاله تقول مررت برجٍل ال قائٍم وال قاعٍد وتدخل
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 أهاًل فال تغير الشيء عن حاله التي كان عليها على النصب فال تغيرر عن حاله تقول ال مرحبًا وال
قبل أن تنفيه وال تنفيه مغيرًا عن حاله يعني في اإلعراب التي كان عليها فصار ما بعدها معها 

ذ وأشباهها ال يقعن هذر المواقع وال يكون الكالم بعدهن إال مبتدأ  بمنزلة حرف واحد ليست فيه ال وا 
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ووقوع إن بعد ( % ُيعاُر وال َمْن َيْأِتها َيَتَدسَِّم % فِّ الِقْرِد ال ُمْستعيُرها وِقْدٍر ككَ % ) وقال ابن مقبل 
ال يقوي الجزاء فيما بعد ال وذلك قول الرجل ال إن أتيناك أعطيتنا وال إن قعدنا عندك عرضت علينا 

وتقول | وال لغٌو في كالمهم أال ترى أنك تقول خفت أن ال تقول ذاك وتجري مجرى خفت أن تقول 
ذ وأشباهها ليست هكذا إنما يصرفن الكالم أبدًا إلى االبتداء  وتقول ما أنا | إن ال يقل أقل فال لغٌو وا 

 ببخيٍل ولكن إن تأتني أعطك جاز هذا وحسن ألنك
____________________ 

(1/77) 

 
 

ن  لم تضمر قد تضمرها هاهنا كما تضمر في إذا أال ترى أنك تقول ما رأيتك عاقال ولكن أحمق وا 
ولكْن متى % ولسُت بَحالَِّل الِتالِع مَخافًة % ) تركت الجزاء كما فعلت ذلك في إذا قال طرفة 

كأنه قال أنا وال يجوز في متى أن يكون الفعل وصاًل لها كما جاز في من ( % َيْسَتْرِفد القوُم َأْرِفِد 
ولكْن % َن ابَن َعِمّي وال أخي وما ذاك أْن كا% ) والذي وسمعناهم ينشدون قول العجير السلولي 

 والقوافي مرفوعٌة كأنه قال ولكن أنفع متى ما أملك الضر ويكون( % متى ما َأمِلِك الضرَّ أْنَفُع 
____________________ 

(1/78) 

 
 

أملك على متى في موضع جزاء وما لغٌو ولم يجد سبيال إلى أن يكون بمنزلة من فتوصل ولكنها 
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسالم لك من أصحاب اليمين >  2! عز وجل وأما قوله | كمهما 

فإنما هو كقولك أم غدًا فلك ذاك وحسنت إن كان ألنه لم يجزم بها كما حسنت في قوله أنت !  2< 
هذا باٌب إذا ألزمت فيه األسماء التي تجازي بها حروف الجر لم تغيرها عن ) | ظالٌم إن فعلت 

| ولك على أي دابٍة أحمل أركبه وبمن تؤخذ أوخذ به هذا قول يونس والخليل جميعا وذلك ق( الجزاء 
فحروف الجر لم تغيرها عن حال الجزاء كما لم تغيرها عن حال االستفهام أال ترى أنك تقول بمن 

 تمر وعلى أيها أركب فلو غيرتها عن الجزاء غيرتها عن االستفهام وقال ابن همام السلولي
____________________ 

(1/71) 
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وذاك ألن الفعل إنما يصل إلى ( % في َأيِّ َنْحٍو ُيميلوا ِديَنه َيِمل % لمَّا تمكََّن ُدْنياُهم أطاعهُم % ) 
االسم بالباء ونحوها فالفعل مع الباء بمنزلة فعٍل ليس قبله حرف جٍر وال بعدر فصار الفعل الذي 

الفعل يصل بالجر إلى االسم كما يصل غيرر يصل بإضافة كالفعل الذي ال يصل بإضافة ألن 
فإن قلت بمن تمر به أمر وعلى أيهم | ناصبًا أو رافعًا فالجر هاهنا نظير النصب والرفع في غيرر 

تنزل عليه أنزل وبما تأتيني به آتيك رفعت ألن الفعل إنما أوصلته إلى الهاء بالباء الثانية والباء 
لجزاء كما تغير عن حال االستفهام فصارت بمنزلة الذي ألنك األولى للفعل اآلخر فتغير عن حال ا

أدخلت الباء للفعل حين أوصلت الفعل الذي بلى االسم بالباء الثانية إلى الهاء فصارت األولى ككان 
ن فيما بعدهما ن يقول ال يجازي بما بعدها وعملت الباء فيما بعدها عمل كان وا   وا 

____________________ 

(1/81) 

 
 

يجوز أن تقول بمن تمرر أمرر وعلى من تنزل أنزل إذا أردت معنى عليه وبه وليس بحد الكالم وقد 
إْن لم َيِجْد % إّن الكريم وأبيك َيْعَتِمْل % ) وفيه ضعٌف ومثل ذلك قول الشاعر وهو بعض األعراب 

 ( %يومًا على َمْن َيتَِّكل 
____________________ 

(1/80) 

 
 

وتقول غالم من تضرب أضربه ألن ما يضاف إلى | حذف وهذا قول الخليل  يريد يتكل عليه ولكنه
من بمنزلة من أال ترى أنك تقول أبوأيهم رأيته كما تقول أيهم رأيته وتقول بغالم من تؤخذ أؤخذ به 

كأنك قلت بمن تؤخذ أوخذ به وحسن االستفهام هاهنا يقوي الجزاء تقول غالم من تضرب وبغالم من 
وتقول بمن تمرر أمرر به وبمن تؤخذ أوخذ به | أن كينونة الفعل غير وصٍل ثابتٌة مررت أال ترى 

فحد الكالم أن تثبت الباء في اآلخر ألنه فعٌل ال يصل إال بحرف اإلضافة يدلك على ذلك أنك لو 
فإن قلت بمن تمرر أمرر أو بمن تؤخذ | قلت من تضرب أنزل لم يجز حتى تقول عليه إال في شعر 

نما كان في هذا أمثل ألنه قد ذكر الباء في الفعل األول فعلم أن  أوخذ فهو أمثل وليس بحد الكالم وا 
وذلك قولك أإن (  هذا باب الجزاء إذا أدخلت فيه ألف االستفهام) | اآلخر مثله ألنه ذلك الفعل 

تشتمني  تأتني آتك وال تكتفي بمن ألنها حرف جزاء ومتى مثلها فمن ثم أدخل عليه األلف تقول أمتى
أشتمك وأمن يفعل ذاك أزرر وذلك ألنك أدخلت األلف على كالم قد عمل بعضه في بعض فلم يغيرر 
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نما األلف بمنزلة الواو والفاء وال ونحو ذلك ال تغير الكالم عن حاله وليست كإذ وهل وأشباههما أال  وا 
ر عن لفظ المستفهم أال ترى أنها تدخل على المجرور والمنصوب والمرفوع فتدعه على حاله وال تغير 

 ترى
____________________ 

(1/82) 

 
 

ن شئت  ن شئت قلت أزيدنيه وكذلك تقول في النصب والرفع وا  أنه يقول مررت بزيٍد فتقول أزيٍد وا 
أدخلتها على كالم المخبر ولم تحذف منه شيئًا وذلك إذا قال مررت بزيٍد قلت أمررت بزيٍد وال يجوز 

ولو قلت هل مررت بزيٍد كنت مستأنفًا أال ترى أن األلف لغٌو فإن قيل فإن | ذلك في هل وأخواتها 
األلف ال بد لها من أن تكون معتمدًة على شىء فإن هذا الكالم معتمٌد لها كما تكون صلًة للذي إذا 

فإن قال الذي إن تأته يأتيك زيٌد وأجعل يأتيك صلة | قلت الذي إن تأته يأتك زيٌد فهذا كله وصٌل 
وأما | لم يجد بدًا من أن يقول أنا إن تأتني آتيك ألن أنا ال يكون كالمًا حتى يبني عليه شىء  الذي

ن كان في االستفهام وقال عز وجل  >  2! يونس فيقول أإن تأتني آتيك وهذا قبيٌح يكرر في الجزاء وا 
ل أتذكر إذ ولو كان ليس موضع جزاء قبح فيه إن كما يقبح أن تقو !  2< أفإن مت فهم الخالدون 

 إن تأتني آتيك فلو قلت إن أتيتني آتيك على القلب كان حسناً 
____________________ 

(1/81) 

 
 
وذلك قولك واهلل إن أتيتني ال أفعل ال يكون إال معتمدًة (  هذا باب الجزاء إذا كان القسم في أوله) 

ت واهلل من يأتني آته كان محااًل عليه اليمين أال ترى أنك لو قلت واهلل إن تأتني آتك لم يجز ولو قل
واليمين ال تكون لغوًا كال واأللف ألن اليمين آلخر الكالم وما بينهما ال يمنع اآلخر أن يكون على 

ذا قلت أإن تأتني آتك فكأنك لم تذكر األلف واليمين ليست هكذا في كالمهم أال ترى أنك | اليمين  وا 
وتقول أنا واهلل إن تأتني ال آتك ألن هذا الكالم | الكالم تقول زيٌد منطلٌق فلو أدخلت اليمين غيرت 

مبنٌي على أنا أال ترى أنه حسٌن أن تقول أنا واهلل إن تأتني آتك فالقسم هاهنا لغٌو فإذا بدأت بالقسم 
لم يجز إال أن يكون عليه أال ترى أنك تقول لئن أتيتني ال أفعل ذاك ألنها الم قسٍم وال يحسن في 

وتقول واهلل إن أتيتني آتيك وهو معنى ال آتيك | أتني ال أفعل ألن اآلخر ال يكون جزٌم الكالم لئن ت
ن نفيت اإلتيان وأردت معنى ال آتيك فهو مستقيم وأما  فإن أردت أن اإلتيان يكون فهو غير جائز وا 
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 قول الفرزدق
____________________ 

(1/84) 

 
 

فال يكون اآلخر إال ( % أن َيِضلَّ الناس ُيْهَدى َضالُلَها  بها% وأنتم لهذا الناِس كالِقْبلة التي % ) 
نما هي مع الفعل اسٌم فكأنه قال ألن يضل الناس تهدى وهكذا أنشدر  رفعًا ألن أن ال يجازى بها وا 

فأما ما يرتفع بينهما فقولك إن تأتني (  هذا باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهما) | الفرزدق 
ن تسألني أعطك وا   ن تأتني تمشي أمش معك وذلك ألنك أردت أن تقول إن تأتني سائاًل يكن ذلك وا 

وال ُيْغِنها يومًا ِمن الدهر % وَمن ال َيَزْل َيْستْحِمُل النَّاَس نفَسه % ) تأتني ماشيًا فعلت وقال زهير 
إنما أراد من ال يزل مستحماًل يكن من أمرر ذاك ولو رفع يغنها جاز وكان حسنًا كأنه قال ( % ْسَأِم يُ 

 من ال يزل ال يغني نفسه
____________________ 

(1/81) 

 
 

َتِجْد خيَر ناٍر عندها % َمتى تأِته َتْعشو إلى َضْوِء ناِرر % ) ومما جاء أيضًا مرتفعًا قول الحطيئة 
َتِجْد َحَطبًا َجْزاًل ونارًا % متى تأِتنا ُتْلِمْم بنا في ِديارنا % ) وسألت الخليل عن قوله ( % ِد خيُر ُموقِ 
َجا  قال تلمم بدٌل من الفعل األول ونظيرر في األسماء مررت برجٍل عبد اهلل فأراد أن يفسر ( % تَأجَّ

أيضًا قوله أنشدنيها األصمعي عن ومثل ذلك | اإلتيان باإللمام كما فسر االسم األول باالسم اآلخر 
 أبي عمرو لبعض بني أسد

____________________ 

(1/81) 

 
 

ليَن % أو َيْغِدروا ال َيْحِفُلوا % إن َيْبَخلوا أو َيْجُبنوا % )  ( % كأنهم لم َيفعُلوا % َيْغُدوا عليك مرجَّ
وسألته هل يكون إن تأتنا تسألنا | فقوله يغدوا بدٌل من ال يحفلوا وغدوهم مرجلين يفسر أنهم لم يحفلوا 

نعطك فقال هذا يجوز على غير أن يكون مثل األول ألن األول الفعل اآلخر تفسيٌر له وهو هو 
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ونظير ذلك في األسماء | والسؤال ال يكون اإلتيان ولكنه يجوز على الغلط والنسيان ثم يتدارك كالمه 
ومن يفعل ذلك >  2! لته عن قوله جل وعز وسأ| مررت برجٌل حماٍر كأنه نسي ثم تدارك كالمه 

فقال هذا كاألول ألن مضاعفة العذاب هو لقي !  2< يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ومثل ذلك من الكالم إن تأتنا نحسن إليك نعطك ونحملك تفسر اإلحسان بشيء هو هو | اآلثام 

أقل ذاك كان غير جائز ألن القول ليس فإن قلت إن تأتني آتك | وتجعل اآلخر بداًل من األول 
وأما ما ينجزم بين المجزومين فقولك إن تأتني ثم | باإلتيان إال أن تجيزر على ما جاز عليه تسألنا 

ن  تسألني أعطك وا 
____________________ 

(1/87) 

 
 

ن تأتني وتسألني أعطك وذلك ألن هذر الحروف يشركن اآلخر فيما دخل فيه  تأتني فتسألني أعطك وا 
نما كان الرفع في قوله متى تأته تعشو | األول وكذلك أو وما أشبههن  وال يجوز في ذا الفعل الرفع وا 

ألنه في موضع عاش كأنه قال متى تأته عاشيًا ولو قلت متى تأته وعاشيًا كان محاال فإنما أمرهن 
ن تأتني وتحدثني وسألت الخليل عن قوله إن تأتني فتحدثني أحد| أن يشركن بين األول واآلخر  ثك وا 

ووجه نصبه على أنه حمل اآلخر على االسم كأنه أراد إن | أحدثك فقال هذا يجوز والجزم الوجه 
نما كان | يكن إتياٌن فحديث أحدثك فلما قبح أن يرد الفعل على االسم نوى أن ألن الفعل معها اسٌم  وا 

د من الحديث فلما كان ذلك كان أن الجزم الوجه ألنه إذا نصب كان المعنى معنى الجزم فيما أرا
يحمل على الذي عمل فيما يليه أولى وكرهوا أن يتخطوا به من بابه إلى باب آخر إذا كان يريد شيئًا 

 وسألته عن قول ابن زهير| واحدًا 
____________________ 

(1/88) 

 
 

فقال النصب في هذا جيد ( % األرِض َيْزَلِق فُيْثِبَتها في ُمْسَتَوى % وَمن ال ُيَقدِّْم ِرْجَله ُمْطَمِئنَّة % ) 
ألنه أراد هاهنا من المعنى ما أراد في قوله ال تأتينا إال لم تحدثنا فكأنه قال من ال يقدم إال لم يثبت 

نما متعه أن يكون مثل ما | زلق  وال يكون أبدًا إذا قلت إن تأتني فأحدثك الفعل اآلخر إال رفعا وا 
هذا منقطع من األول أال ترى أنك إذا قلت إن يكن إتياٌن فحديٌث أحدثك انتصب بين المجزومين أن 

ذا قلت إن يكن إتياٌن فحديٌث ثم سكت وجعلته جوابًا لم يشرك  فالحديث متصٌل باألول شريٌك له وا 
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ن شئت ابتدأت وكذلك الواو | األول وكان مرتفعًا باالبتداء  وتقول إن تأتني آتك فأحدثك هذا الوجه وا 
ن واعلم أن ثم ال ينصب بها | شئت نصبت بالواو والفاء كما نصبت ما كان بين المجزومين  وثم وا 

كما ينصب بالواو والفاء ولم يجعلوها مما يضمر بعدر أن وليس يدخلها من المعاني ما يدخل في 
ي بين واعلم أن ثم إذا أدخلته على الفعل الذ| الفاء وليس معناها معنى الواو ولكنها تشرك ويبتدأ بها 

المجزومين لم يكن إال جزمًا ألنه ليس مما ينصب وليس يحسن االبتداء ألن ما قبله لم ينقطع 
 وكذلك الفاء والواو وأو إذا لم ترد بهن النصب فإذا انقضى الكالم ثم

____________________ 

(1/81) 

 
 

ن شئت رفعت وكذلك الواو والفاء قال اهلل تعالى  ن يقاتلوكم >  2! جئت بثم فإن شئت جزمت وا  وا 
ن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم ال >  2! وقال تبارك وتعالى !  2< يولوكم األدبار ثم ال ينصرون  وا 

يحاسبكم به ) ^ وبلغنا أن بعضهم قرأ | إال أنه قد يجوز النصب بالفاء والواو !  2< يكونوا أمثالكم 
وتقول إن تأتني فهو خيٌر لك ^ | ( دير اهلل فيعفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واهلل على كل شيء ق
ن تأتني فأنا آتيك وأحسن إليك وقال عز وجل  ن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيٌر ) ^ وأكرمك وا  وا 

والرفع ههنا وجه الكالم وهو الجيد ألن الكالم الذي بعد الفاء جرى ^ ( لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم 
وقد بلغنا أن بعض القراء | ما كان يجري في غير الجزاء مجرار في غير الجزاء فجرى الفعل هنا ك

وذلك ألنه حمل الفعل !  2< من يضلل اهلل فال هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون >  2! قرأ 
 على موضع الكالم ألن

____________________ 

(1/11) 

 
 

لجزاء ولكنهم قد هذا الكالم في موضع يكون جوابًا ألن أصل الجزاء الفعل وفيه تعمل حروف ا
فلْسنا بالجباِل وال الحديَدا % ) ومثل الجزم ههنا النصب في قوله | يضعون في موضع الجزاء غيرر 

حمل اآلخر على موضع الكالم وموضعه موضع نصب كما كان موضع ذالك موضع جزم % ( % 
حمواًل على لن كما وتقول إن تأتني فلن أوذيك وأستقبلك بالجميل فالرفع ههنا الوجه إذا لم يكن م| 

ومثل ذلك إن أتيتني لم آتك وأحسن إليك فالرفع | كان الرفع الوجه في قوله فهو خير لك وأكرمك 
وأحسن ذلك أن تقول إن تأتني ال آتك كما أن | الوجه إذا لم تحمله على لم كما كان ذلك في لن 
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و مجزوم بلم وال أفعل نفي أحسن الكالم أن تقول إن أتيتني لم آتك وذلك أن لم أفعل نفي فعل وه
أفعل وهو مجزوم بالجزاء فإذا قلت إن تفعل فأحسن الكالم أن يكون الجواب أفعل ألنه نظيرر من 

ذ قال إن فعلت فأحسن  الفعل وا 
____________________ 

(1/10) 

 
 

الكالم أن تقول فعلت ألنه مثله فكما ضعف فعلت مع أفعل وأفعل مع فعلت قبح لم أفعل مع يفعل 
واعلم أن النصب بالفاء والواو في | ألن لم أفعل نفي فعلت وقبح ال أفعل مع فعل ألنها نفي أفعل 

فهذا % ( % َوَألحُق بالحجاز فأستِريَحا % ) قوله إن تأتني آتك وأعطيك ضعيف وهو نحٌو من قوله 
جب أنه يفعل إال يجوز وليس بحد الكالم وال وجهه إال أنه في الجزاء صار أقوى قلياًل ألنه ليس بوا

ن  أن يكون من األول فعٌل فلما ضارع الذي ال يوجبه كاالستفهام ونحور أجازوا فيه هذا على ضعفه وا 
نما هو في المعنى كقوله أفعل إن شاء اهلل يوجب  كان معنار كمعنى ما قبله إذا قال وأعطيك وا 

َمصاِرَع % مه ال َيَزْل َيَرى وَمن َيغتِرْب عن قو % ) باالستثناء قال األعشى فيما جاز من النصب 
 ( %مظلوٍم َمَجّرًا وَمْسَحبا 

____________________ 
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ن ُيسيُء % )  هذا باب من ( % ) يكْن ما َأساء الناَر في رأِس َكْبَكبًا % وُتدَفَن منه الصالحاُت وا 
منٍّ أو عرض فأما ما انجزم إذا كان جوابًا ألمٍر أو نهي أو استفهاٍم أو تَ (  الجزاء ينجزم فيه الفعل

وأما ما انجزم | وأما ما انجزم بالنهي فقولك ال تفعل يكن خيرًا لك | باألمر فقولك ائتني آتك 
وأما ما انجزم بالتمني فقولك أال ماء أشربه | باالستفهام فقولك أال تأتيني أحدثك وأين تكون أزرك 

نما انجزم هذا الجواب | أال تنزل تصب خيرًا وأما ما انجزم بالعرض فقولك | وليته عندنا يحدثنا  وا 
 كما انجزم جواب إن تأتني بإن تأتني ألنهم

____________________ 
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| جعلور معلقًا باألول غير مستغٍن عنه إذا أرادوا الجزاء كما أن إن تأتني غير مستغنية عن آتك 
نجزم الجواب ألنه إذا قال ائتني آتك فإن وزعم الخليل أن هذر األوائل كلها فيها معنى إن فلذلك ا

ذا قال أين بيتك أزرك فكأنه قال إن أعلم مكان بيتك أزرك  معنى كالمه إن يكن منك إتياٌن آتك وا 
ذا قال ليته عندنا يحدثنا فإن معنى هذا الكالم إن يكن عندنا  ألن قوله أين بيتك يريد به أعلمني وا 

ذا قال لو نزلت فكأنه قال انزل يحدثنا وهو يريد ههنا إذا تمنى ما أر  ومما جاء من | اد في األمر وا 
هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم >  2! هذا الباب في القرآن وغيرر قوله عز وجل 

!  2< تؤمنون باهلل ورسوله وتجاهدون في سبيل اهلل بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 
ومن ذلك أيضًا أتيتنا أمس نعطك اليوم أي إن | !  2< يغفر لكم >  2 !فلما انقضت اآلية قال 

 كنت أتيتنا أمس
____________________ 
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أعطيناك اليوم هذا معنار فإن كنت تريد أن تقررر بأنه قد فعل فإن الجزاء ال يكون ألن الجزاء إنما 
قوله وهو رجل من بني تغلب جابر ابن  ومما جاء أيضًا منجزمًا باالستفهام| يكون في غير الواجب 

متى َأناُم % ) وقال الراجز ( % َمحاِرَمَنا ال َيبِؤ الدَُّم بالدَِّم % َأال تَْنَتِهي عنَّا ُملوٌك وَتتِقي % ) حنى 
ْقْني الَكِري  كأنه قال إن يكن مني نوٌم في غير هذر ( % لياًل وال َأسمُع َأْجراَس الَمِطي % ال ُيَؤرِّ

وقد سمعنا من العرب من يشمه الرفع | ال يؤرقني الكري كأنه لم يعد نومه في هذر الحال نومًا الحال 
ن شئت رفعت على أن| كأنه يقول متى أنام غير مؤرق   وتقول ائتني آتك فتجزم على ما وصفنا وا 
____________________ 
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ًا عنه كأنه يقول ائتني أنا آتيك ومثل ذلك ال تجعله معلقًا باألول ولكنك تبتدئه وتجعل األول مستغني
( % فكل  َحْتِف امرٍئ َيْمِضي لِمْقداِر % وقال رائُدهم َأْرُسوا ُنَزاِوُلها % ) قول الشاعر وهو األخطل 

كأنه قال إنكم ( % َتؤَتْوَن فيه الوفاَء ُمْعتَرَفا % يا ماِل والحق  عندر فِقُفوا % ) وقال األنصاري 
 وفاء معترفًا وقال معروفتؤتون فيه ال

____________________ 
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كأنه قال كونوا هكذا إنا ( % نعيُش جميعًا أو نموُت كالَنا % كونوا َكمن واَسى أخار بنفسه % ) 
وزعم الخليل أنه يجوز أن يكون نعيش محموال على | نعيش جميعًا أو نموت كالنا إن كان هذا أمرنا 

وتقول ال تدن منه يكن خيرًا لك فإن قلت ال تدن | نعيش جميعًا أو نموت كالنا كونوا كأنه قال كونوا 
من األسديا كلك فهو قبيح إن جزمت وليس وجه كالم الناس ألنك ال تريد أن تجعل تباعدر من 

ن أدخلت الفاء فهو  األسد سببًا ألكله فإن رفعت فالكالم حسٌن كأنك قلت ال تدن منه فإنه يأكلك وا 
وليس كل موضع تدخل فيه الفاء يحسن فيه الجزاء أال ترى | قولك ال تدن منه فيأكلك  حسٌن وذلك

نما قبح الجزء في هذا ألنه ال يجيء فيه المعنى الذي  أنه يقول ما أتيتنا فتحدثنا والجزاء ههنا محال وا 
 يجيء إذا أدخلت الفاء
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| يقول ال تذهب به تغلب عليه فهذا كقوله ال تدن من األسد يأكلك وسمعنا عربيًا موثوقًا بعربيته 
وتقول ذرر يقل ذاك وذرر يقول ذاك فالرفع من وجهين فأحدهما االبتداء واآلخر على قولك ذرر قائاًل 

ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم >  2! فمثل الجزم قوله عز وجل | ذاك فتجعل يقول في موضع قائل 
وتقول ائتني | !  2< ذرهم في خوضهم يلعبون >  2! الرفع قوله تعالى جدر  ومثل!  2< األمل 

ن شاء رفعه على  ن شاء جزمه على أنه إن أتار مشى فيما يستقبل وا  تمشي أي ائتني ماشيًا وا 
!  2< فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا ال تخاف دركا وال تخشى >  2! وقال عز وجل | االبتداء 

وتقول قم يدعوك ألنك لم | على االبتداء وعلى قوله اضربه غير خائٍف وال خاٍش فالرفع على وجهين 
ن أردت ذلك  ترد أن تجعل دعاء بعد قيامه ويكون القيام سببًا له ولكنك أردت قم إنه يدعوك وا 

 وأما قول األخطل| المعنى جزمت 
____________________ 
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َتْيكْم تعمرونهم% )  وا إلى َحرَّ ن ^ ( كما َتكر  إلى أوطانها الَبَقُر % ا ُكر  فعلى قوله كروا عامرين وا 
قل لعبادي ) ^ وتقول مرر يحفرها وقل له يقل ذاك وقال اهلل عز وجل | شئت رفعت على االبتداء 

ولو قلت مرر يحفرها على االبتداء كان جيدًا وقد ^ ( الذين آمنوا يقيموا الصالة وينفقوا مما رزقناهم 
ه على شىء هو قليٌل في الكالم على مرر أن يحفرها فإذا لم يذكروا أن جعلوا المعنى بمنزلته جاء رفع

في عسينا نفعل وهو في الكالم قليٌل ال يكادون يتكلمون به فإذا تكلموا به فالفعل كأنه في موضع 
بن  اسم منصوب كأنه قال عسى زيٌد قائال ثم وضع يقول في موضعه وقد جاء في الشعر قال طرفة

 ( %وَأْن َأْشَهَد اللَّذاِت هل أنَت ُمْخِلِدي % َأال أي هذا الزاِجِري َأْحُضُر الَوَغى % ) العبد 
____________________ 
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فقال تأمروني !  2< قل أفغير اهلل تأمروني أعبد أيها الجاهلون >  2! وسألته عن قوله عز وجل 
فكذلك تأمروني كأنه قال فيما تأمروني كأنه قال فيما بلغني  كقولك هو يقول ذاك بلغني فبلغني لغوٌ 

ن شئت كان بمنزلة  هذا باب الحروف التي تنزل % ( % ) َأال أي هذا الزاجري أحُضر الوَغى % ) وا 
فمن تلك الحروف حسبك وكفيك وشرعك (  بمنزلة األمر والنهي ألن فيها معنى األمر والنهي

ألن فيه ^ ( اتقي اهلل امرؤ وفعل خيرًا يثب عليه ) ^ اس ومثل ذلك تقول حسبك ينم الن| وأشباهها 
>  2! وسألت الخليل عن قوله عز وجل | معنى ليتق اهلل امرؤ وليفعل خيرًا وكذلك ما أشبه هذا 

% َبدا لَي أّني لسُت ُمْدِرَك ما َمضى % ) فقال هذا كقول زهير !  2< فأصدق وأكن من الصالحين 
 ( %إذا كان جائيا وال سابٍق شيئًا 

____________________ 
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فإنما جروا هذا ألن األول قد يدخله الباء فجاءوا بالثاني وكأنهم قد أثبتوا في األول الباء فكذلك هذا 
لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزمًا وال فاء فيه تكلموا بالثاني وكأنهم قد جزموا قبله فعلى هذا 

ْب وال َتْجهَدنَّه % ) ما قول عمرو بن عمار الطائي وأ| توهموا هذا  فُيْدِنك من ُأْخَرى % فقلُت له َصوِّ
فهذا على النهي كما قال ال تمددها فتشققها كأنه قال ال تجهدنه وال يدنينك من ( % القطاِة فَتْزَلِق 

ته عن أتي األمير ال وسأل| ومثله من النهي ال يرينك ههنا وال أرينك ههنا | أخرى القطاة وال تزلقن 
يقطع اللص فقال الجزاء هاهنا خطأ ال يكون الجزاء أبدًا حتى يكون الكالم األول غير واجب إال أن 
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وسألته عن قوله أما أنت منطلقًا انطلق معك فرفع | يضطر شاعٌر وال نعلم هذا جاء في شعر البتة 
أنه قال ألن صرت منطلقًا أنطلق وهو قول أبي عمرو وحدثنا به يونس وذلك ألنه ال يجازي بأن ك

 معك
____________________ 
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وسألته عن قوله ما تدوم لي أدوم لك فقال ليس في هذا جزاء من قبل أن الفعل صلٌة لما فصار 
بمنزلة الذي وهو بصلته كالمصدر ويقع على الحين كأنه قال أدوم لك دوامك لي فما ودمت بمنزلة 

| الجزاء ال يكون هاهنا أنك ال تستطيع أن تستفهم بما تدوم على هذا الحد  الدوام ويدلك على أن
ومثل ذلك كلما تأتيني آتيك فاإلتيان صلة لما كأنه قال كل إتيانك آتيك وكلما تأتيني يقع أيضًا على 

له وسألته عن قو | الحين كما كان ما تأتيني يقع على الحين وال يستفهم بكلما كما ال يستفهم بما تدوم 
الذي يأتيني فله درهمان لم جاز دخول الفاء هاهنا والذي يأتيني بمنزلة عبد اهلل وأنت ال يجوز لك أن 

تقول عبد اهلل فله درهمان فقال إنما يحسن في الذي ألنه جعل اآلخر جوابًا لألول وجعل األول به 
ن شاء يجب له الدرهمان فدخلت الفاء هاهنا كما دخلت في الجزاء إذا قال إن يأتن ي فله درهمان وا 

قال الذي يأتيني له درهمان كما تقول عبد اهلل له درهمان غير أنه إنما أدخل الفاء لتكون العطية مع 
وقوع اإلتيان فإذا قال له درهمان فقد يكون أن ال يوجب له ذلك باإلتيان فإذا أدخل الفاء فإنما يجعل 

ن لم يجزم ألنه صلةٌ   اإلتيان سبب ذلك فهذا جزاء وا 
____________________ 
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ومثل ذلك قولهم كل رجل يأتينا فله درهمان ولو قال كل رجل فله درهمان كان محااًل ألنه لم يجيء 
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعالنية >  2! ومثل ذلك | بفعل وال بعمل يكون له جواٌب 

< قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه مالقيكم >  2!  وقال تعالى جدر!  2< فلهم أجرهم عند ربهم 
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب >  2! ومثل ذلك !  2

أين ^ ( حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ) ^ وسألت الخليل عن قوله جل ذكرر | !  2< الحريق 
ولو ترى إذ >  2! !  2< لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب و >  2! جوابها وعن قوله جل وعال 

فقال إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر الجواب في كالمهم لعلم المخبر !  2< وقفوا على النار 
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وزعم أنه قد وجد في أشعار العرب رب ال جواب لها من ذلك قول | ألي شيٍء وضع هذا الكالم 
 الشماخ
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وهذر القصيدة التي فيها ( % كَمْشي النََّصارى في خفاِف اأَلرْنَدِج % وَدّوّيٍة َقْفٍر ُتَمشِّي َنعاُمها % ) 
هذا ) | هذا البيت لم يجيء فيها جواٌب لرب لعلم المخاطب أنه يريد قطعتها وما فيه هذا المعنى 

مك فإذا حلفت على فعٍل غير منفي لم يقع لزمته اعلم أن القسم توكيٌد لكال(  باب األفعال في القسم
وزعم الخليل أن | الالم ولزمت الالم النون الخفيفة أو الثقيلة في آخر الكلمة وذلك قولك واهلل ألفعلن 

النون تلزم الالم كلزوم الالم في قولك إن كان لصالحًا فإن بمنزلة الالم والالم بمنزلة النون في آخر 
ن األفعال أشياء فيها معنى اليمين يجري الفعل بعدها مجرار بعد قولك واهلل وذلك واعلم أن م| الكلمة 

 قولك أقسم ألفعلن وأشهد ألفعلن وأقسمت باهلل عليك لتفعلن
____________________ 
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ن كان الفعل قد وقع وحلفت عليه لم تزد على الالم وذلك قولك واهلل لفعلت وسمعنا من العرب من  وا 
ذا | فالنون ال تدخل على فعٍل قد وقع إنما تدخل على غير الواجب | واهلل لكذبت وواهلل لكذب  يقول وا 

حلفت على فعٍل منفٍي لم تغيرر عن حاله التي كان عليها قبل أن تحلف وذلك قولك واهلل ال أفعل وقد 
ذاك أبدًا تريد  يجوز لك وهو من كالم العرب أن تحذف ال وأنت تريد معناها وذلك قولك واهلل أفعل

( من اأَلرِض إال أنَت للذل عاِرُف % فحاِلْف فال واهلِل َتْهِبُط َتْلعًة % ) واهلل ال أفعل ذلك أبدًا وقال 
نما %  وسألت الخليل عن قولهم أقسمت عليك إال فعلت ولما فعلت لم جاز هذا في هذا الموضع وا 

 أقسمت هاهنا كقولك واهلل فقال وجه الكالم
____________________ 
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وسألته عن | لتفعلن هاهنا ولكنهم إنما أجازوا هذا ألنهم شبهور بنشدتك اهلل إذ كان فيه معنى الطلب 
ن لم يتكلم  قوله لتفعلن إذا جاءت مبتدأًة ليس قبلها ما يحلف به فقال إنما جاءت على نية اليمين وا 

د على نفسه أو على غيرر فالفعل يجري مجرار واعلم أنك إذا أخبرت عن غيرك أنه أك| بالمحلوف به 
حيث حلفت أنت وذلك قولك أقسم ليفعلن واستحلفه ليفعلن وحلف ليفعلن ذلك وأخذ عليه ال يفعل ذلك 

أبدًا وذاك أنه أعطار من نفسه في هذا الموضع مثل ما أعطيت أنت من نفسك حين حلفت كأنك 
ومثل | ين قلت استحلفه ليفعلن قال له واهلل ليفعلن قلت حين قلت أقسم ليفعلن وقال واهلل ليفعلن وح

ذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ال تعبدون إال اهلل ) ^ ذلك قوله تعالى جدر  وسألته لم لم يجز ^ | ( وا 
نما  واهلل تفعل يريدون بها معنى ستفعل فقال من قبل أنهم وضعوا تفعل هاهنا محذوفة منها ال وا 

 وا أن تلتبس إحداهما باألخرى فقلت فلم ألزمتتجيء في معنى ال أفعل فكره
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النون آخر الكلمة فقال لكي ال يشبه قوله إنه ليفعل ألن الرجل إذا قال هذا فإنما يخبر بفعٍل واقٍع فيه 
| زلة ما الفاعل كما ألزموا الالم إن كان ليقول مخافة أن يلتبس بما كان يقول ذاك ألن إن تكون بمن

ذ أخذ اهلل ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم >  2! وسألته عن قوله عز وجل  وا 
فقال ما ههنا بمنزلة الذي ودخلتها الالم كما !  2< رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه 

ي إن والالم التي في دخلت على إن حين قلت واهلل لئن فعلت ألفعلن والالم التي في ما كهذر التي ف
% ومثل هذر الالم األولى أن إذا قلت واهلل أن لو فعلت لفعلت وقال | الفعل كهذر التي في الفعل هنا 

فأن في لو بمنزلة الالم في ما ( % لكان لكْم يوٌم من الشرِّ ُمْظِلُم % فُأْقِسُم أن لِو الَتقيْنا وأْنتُُم ) 
للجواب والم الجواب هي التي يعتمد عليها القسم فكذلك الالمان  فأوقعت هاهنا المين الٌم لألول والمٌ 

 لما آتيتكم من كتاٍب وحكمٍة ثم جاءكم رسوٌل مصدٌق لما) ^ في قوله عز وجل 
____________________ 

(1/017) 

 
 

( لمن تبعك منهم ألمألن ) ^ ومثل ذلك | الٌم لألول وأخرى للجواب ^ ( معكم لتؤمنن به ولتنصرنه 
ولئن أرسلنا ريحًا فرأور ) ^ وسألته عن قوله عز وجل | ما دخلت الالم على نية اليمين واهلل أعلم إن^ 

فقال هي في معنى ليفعلن كأنه قال ليظلن كما تقول واهلل ال ^ ( مصفرًا لظلوا من بعدر يكفرون 
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ما فعل يريد معنى  وقالوا لئن زرته ما يقبل منك وقال لئن فعلت| فعلت ذاك أبدًا تريد معنى ال أفعل 
سواٌء عليكم أدعوتموهم أم أنتم ) ^ ما هو فاعٌل وما يفعل كما كان لظلوا مثل ليظلن وكما جاءت 

ولئن أتيت ) ^ على قوله أم صمتم فكذلك جاز هذا على ما هو فاعٌل قال عز وجل ^ ( صامتون 
 الذين أوتوا

____________________ 

(1/018) 

 
 

ولئن زالتا إن أمسكهما من ) ^ وقال سبحانه | أي ما هم تابعين ^ ( ا قبلتك الكتاب بكل آيٍة ما تبعو 
ن كاًل لما ليوفينهم ربك ) ^ وأما قوله عز وجل | أي ما يمسكهما من أحٍد ^ ( أحٍد من بعدر  وا 

إن كل ) ^ فإن إن حرف توكيد فلها الٌم كالم اليمين لذلك أدخلوها كما أدخلوها في ^ ( أعمالهم 
ودخلت الالم التي في الفعل على اليمين كأنه قال إن زيدًا لما واهلل ليفعلن ^ ( عليها حافظ  نفٍس لما

وقد يستقيم في الكالم إن زيدًا ليضرب وليذهب ولم يقع ضرٌب واألكثر على ألسنتهم كما خبرتك في | 
إنما جعل ) ^ اليمين فمن ثم ألزموا النون في اليمين لئال يلتبس بما هو واقٌع قال اهلل عز وجل 

ن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة   وقال لبيد^ ( السبت على الذين اختلفوا فيه وا 
____________________ 

(1/011) 

 
 

كأنه قال واهلل لتأتين كما قال قد ( % إنَّ الَمنايا ال َتِطيُش ِسهاُمَها % ولقد علمُت َلَتْأِتَين َمِنيَّتي % ) 
>  2! ل أظن لتسبقنني وأظن ليقومن ألنه بمنزلة علمت وقال عز وجل علمت لعبد اهلل خيٌر منك وقا

ألنه موضع ابتداء أال ترى أنك لو قلت بدا لهم !  2< ثم بدا لهم من بعد ما رأوا اآليات ليسجننه 
هذا باب الحروف ) | أيهم أفضل لحسن كحسنه في علمت كأنك قلت ظهر لهم أهذا أفضل أم هذا 

فمن تلك الحروف الحروف العوامل في األفعال الناصبة أال ترى (  سماء الفعلالتي ال تقدم فيها األ
أنك ال تقول جئتك كي زيٌد يقول ذاك وال خفت أن زيٌد يقول ذاك فال يجوز أن تفصل بين الفعل 

 والعامل فيه باالسم كما ال يجوز أن تفصل بين االسم وبين إن وأخواتها بفعل
____________________ 

(1/001) 
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ومما ال تقدم فيه األسماء الفعل الحروف العوامل في األفعال الجازمة وتلك لم ولما وال التي تجزم 
الفعل في النهي والالم التي تجزم في األمر أال ترى أنه ال يجوز أن تقول لم زيٌد يأتك فال يجوز أن 

وبين األسماء تفصل بينها وبين األفعال بشيء كما لم يجز أن تفصل بين الحروف التي تجر 
باألفعال ألن الجزم نظير الجر وال يجوز أن تفصل بينها وبين الفعل بحشٍو كما ال يجوز لك أن 

وال يجوز ذلك في التي تعمل في األفعال فتنصب | تفصل بين الجار والمجرور بحشٍو إال في شعر 
ل وبين ما ينصبه كراهة أن تشبه بما يعمل في األسماء أال ترى أنه ال يجوز أن تفصل بين الفع

بحشٍو كراهية أن يشبهور بما يعمل في االسم ألن االسم ليس كالفعل وكذلك ما يعمل فيه ليس كما 
فهذر األشياء فيما يجزم أردأ وأقبح | يعمل في الفعل أال ترى إلى كثرة ما يعمل في االسم وقلة هذا 

يٌد لم يجز وصار الفصل في منها في نظيرها من األسماء وذلك أنك لو قلت جئتك كي بك يؤخذ ز 
 الجزم والنصب أقبح منه في الجر لقلة ما يعمل في األفعال وكثرة ما يعمل في األسماء

____________________ 

(1/000) 

 
 

واعلم أن حروف الجزاء يقبح أن تتقدم األسماء فيها قبل األفعال وذلك ألنهم شبهوها بما يجزم مما 
ز ذلك فيها في الشعر ألن حروف الجزاء يدخلها فعل ويفعل ذكرنا إال أن حروف الجزاء قد جا

ويكون فيها االستفهام فترفع فيها األسماء وتكون بمنزلة الذي فلما كانت تصرف هذا التصرف 
وتفارق الجزم ضارعت ما يجر من األسماء التي إن شئت استعملتها غير مضافة نحو ضارب عبد 

ن شئت ل م تجاوز االسم العامل في اآلخر يعني ضارب فلذلك لم اهلل ألنك إن شئت نونت ونصبت وا 
ويجوز الفرق في الكالم في إن | تكن مثل لم وال في النهي والالم في األمر ألنهن ال يفارقن الجزم 

ْن معموُرها َخِرَبا % ) إذا لم تجزم في اللفظ نحو قوله  فإن جزمت ففي الشعر % ( % عاِوْد َهراَة وا 
نما  نما جاز هذا في إن ألنه يشبه بلم وا  جاز في الفصل ولم يشبه لم ألن لم ال يقع بعدها فعل وا 
 ألنها أصل الجزاء

____________________ 

(1/002) 
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ن شرًا فشٌر  وأما سائر | وال تفارقه فجاز هذا كما جاز إضمار الفعل فيها حين قالوا إن خيرًا فخيٌر وا 
يست كإن فلو جاز في إن وقد جزمت كان أقوى إذ حروف الجزاء فهذا فيه ضعٌف في الكالم ألنها ل

َفمتى واِغٌل َيُنْبُهم % ) ومما جاء في الشعر مجزومًا في غير إن قول عدي بن زيد | جاز فيها فعل 
% َصْعَدٌة َناِبَتٌة ِفي َحاِئٍر % ) وقال كعب بن جعبل ( % َوُتْعَطْف عليه كأُس الساِقي % ُيحّيوُر 

واعلم أن | ولو كان فعل كان أقوى إذ كان ذلك جائزًا في إن في الكالم ( % ْلَها َتِمْل َأْيَنَما الريُح ُتَميّ 
 قولهم في الشعر إن زيد يأتك يكن كذا إنما ارتفع على فعلٍ 

____________________ 

(1/001) 

 
 

بنى عليها هذا تفسيرر كما كان ذلك في قولك إن زيدًا رأيته يكن ذلك ألنه ال تبتدأ بعدها األسماء ثم ي
فإن قلت إن تأتني زيٌد يقل ذاك جاز على قول من قال زيدًا ضربته وهذا موضع ابتداء أال ترى | 

ن لم يحمله على ذلك رفع وجاز في  أنك لو جئت بالفاء فقلت إن تأتني فأنا خيٌر لك كان حسنًا وا 
من نحن ُنْؤِمْنه َيِبْت فَ % ) ومثل األول قول هشام المرمي % ( % اهلُل َيشكُرها % ) الشعر كقوله 

هذا باب الحروف التي ال يليها بعدها إال الفعل ( % ) وَمْن ال ُنِجْرُر ُيْمِس مّنا مفّزَعا % وْهَو آِمن 
فمن تلك الحروف قد ال (  وال تغير الفعل عن حاله التي كان عليها قبل أن يكون قبله شيء منها

أفعل كما كانت ما فعل جوابًا لهل فعل إذا أخبرت أنه  يفصل بينها وبين الفعل بغيرر وهو جواٌب لقوله
 لم يقع ولما

____________________ 

(1/004) 

 
 

يفعل وقد فعل إنما هما لقوٍم ينتظرون شيئًا فمن ثم أشبهت قد لما في أنها ال يفصل بينها وبين الفعل 
نما تدخل هذر ومن تلك الحروف أيضًا سوف يفعل ألنها بمنزلة السين التي في قولك سيف|  عل وا 

نما هي إثباٌت لقوله لن يفعل فأشبهتها في أن ال يفصل بينها وبين الفعل  | السين على األفعال وا 
ومن تلك الحروف ربما وقلما وأشباههما جعلوا رب مع ما بمنزلة كلمة واحدة وهيئوها ليذكر بعدها 

ومثل | لحقوهما ما وأخلصوهما للفعل الفعل ألنهم لم يكن لهم سبيٌل إلى رب يقول وال إلى قل يقول فأ
ذلك هال ولوال وأال ألزموهن ال وجعلوا كل واحدة مع ال بمنزلة حرف واحد وأخلصوهن للفعل حيث 

صددِت فأطولت الصدوِد % ) وقد يجوز في الشعر تقديم االسم قال | دخل فيهن معنى التخصيص 
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أنه إذا اجتمع بعد حروف االستفهام نحو هل واعلم ( % ِوصاٌل على ُطول الصدود َيْدوُم % وَقلَّما 
وكيف ومن اسٌم وفعٌل كان الفعل بأن يلي حرف االستفهام أولى ألنها عندهم في األصل من 

 الحروف التي يذكر بعدها الفعل وقد بين حالهن فيما مضى
____________________ 

(1/001) 

 
 
وهي لكن (  جوز أن يليها بعدها األفعالهذا باب الحروف التي يجوز أن يليها بعدها األسماء وي) 

ذ ونحو ذلك ألنها حروٌف ال تعمل شيئًا فتركت األسماء بعدها على حالها كأنه لم  نما وكأنما وا  وا 
يذكر قبلها شيٌء فلم يجاوز ذا بها إذ كانت ال تغير ما دخلت عليه فيجعلوا االسم أولى بها من الفعل 

كما آتيك وارقبني كما ألحقك فزعم أن ما والكاف جعلتا  وسألت الخليل عن قول العرب انتظرني| 
بمنزلة حرف واحد وصيرت للفعل كما صيرت للفعل ربما والمعنى لعلي آتيك فمن ثم لم ينصبوا به 

% ) وقال أبو النجم % ( % ال َتْشُتِم الناَس كما ال ُتْشَتُم % ) الفعل كما لم ينصبوا بربما قال رؤبة 
 ( %كما ُتَغدِّي الَناَس ِمن ِشواِئه % ُن ِمن لقائْه قلُت ِلَشْيباَن ادْ 

____________________ 

(1/001) 

 
 
ذا قال (  هذا باب نفي الفعل)  ذا قال قد فعل فإن نفيه لما يفعل وا  إذا قال فعل فإن نفيه لم يفعل وا 

ذا قال هو يفعل أي هو في  لقد فعل فإن نفيه ما فعل ألنه كأنه قال واهلل لقد فعل فقال واهلل ما فعل وا 
ذا قال ليفعلن  ذا قال هو يفعل ولم يكن الفعل واقعًا فنفيه ال يفعل وا  حال فعل فإن نفيه ما يفعل وا 

ذا قال سوف يفعل فإن نفيه لن يفعل  هذا ) | فنفيه ال يفعل كأنه قال واهلل ليفعلن فقلت واهلل ال يفعل وا 
أسماء الدهر وذلك قولك هذا يوم يقوم زيٌد  يضاف إليها(  باب ما يضاف إلى األفعال من األسماء
هذا يوم ينفع >  2! و !  2< هذا يوم ال ينطقون >  2! وآتيك يوم يقول ذاك وقال اهلل عز وجل 

وجاز هذا في األزمة واطرد فيها كما جاز للفعل أن يكون صفًة وتوسعوا !  2< الصادقين صدقهم 
الفعل من هذا كما لم يخرجوا األسماء من ألف الوصل بذلك في الدهر لكثرته في كالمهم فلم يخرجوا 

نما أصله للفعل وتصريفه  ومما يضاف إلى الفعل أيضًا قولك ما رأيته منذ كان عندي | نحو ابٍن وا 
 ومذ جاءني ومنه أيضًا آية

____________________ 
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(1/007) 

 
 

وقال يزيد بن عمرو ( % ها ُمداَما كأّن على َسناِبكِ % بآيِة ُتْقدمون الخيَل ُشْعثًا % ) قال األعشى 
ومما يضاف | فما لغٌو ( % بآيِة ما ُتِحب ون الطعاَما % أال َمن ُمْبِلٌغ عنِّي تميمًا % ) بن الصعق 

إلى الفعل أيضًا قوله ال أفعل بذي تسلم وال أفعل بذي تسلمان وال أفعل بذي تسلمون المعنى ال أفعل 
افة ما قبله كأنه قال ال أفعل بذي سالمتك فذو ههنا األمر بسالمتك وذو مضافة إلى الفعل كإض

 الذي يسلمك وصاحب سالمتك
____________________ 

(1/008) 

 
 

واطردت األفعال في آية اطراد | وال يضاف إلى الفعل غير هذا كما أن لدن ال تنصب إال في غدوة 
سألته عن قوله في األزمنة كان ذاك و | األسماء في أتقول إذا قلت أتقول زيدًا منطلقًا شبهت بتظن 

زمن زيٌد أمير فقال لما كانت في معنى إذ أضافوها إلى ما قد عمل بعضه في بعٍض كما يدخلون إذ 
على ما قد عمل بعضه في بعض وال يغيرونه فشبهوا هذا بذلك وال يجوز هذا في األزمنة حتى تكون 

حدثنا بذلك يونس عن العرب ألنك ال تقول | أ بمنزلة إذ فإن قلت يكون هذا يوم زيٌد أميٌر كان خط
لى االبتداء | يكون هذا إذا زيٌد أميٌر  جملة هذا الباب أن الزمان إذا كان ماضيًا أضيف إلى الفعل وا 

ذا كان لما لم يقع لم يضف إال إلى  والخبر ألنه في معنى إذ فأضيف إلى ما يضاف إليه إذ وا 
ذا هذر ال أما أن فهي (  هذا باب إن وأن) |  تضاف إال إلى األفعال األفعال ألنه في معنى إذا وا 

اسم وما عملت فيه صلٌة لهاكما أن الفعل صلة ألن الخفيفة وتكون أن اسمًا أال ترى أنك تقول قد 
 عرفت أنك منطلٌق فأنك

____________________ 

(1/001) 

 
 

طلٌق فأنك في موضع اسم وتقول بلغني أنك من| في موضع اسم منصوٌب كأنك قلت قد عرفت ذاك 
فأن األسماء التي تعمل فيها صلٌة لها كما أن أن األفعال التي تعمل | مرفوع كأنك قلت بلغني ذاك 

ونظير ذلك في أنه وما عمل فيه بمنزلة اسم واحد ال في غير ذلك قولك رأيت | فيها صلٌة لها 
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نزلة الرجل والفتى فهذا في هذا الموضع الضارب أبار زيٌد فالمفعول فيه لم يغيرر عن أنه اسٌم واحد بم
شبيٌه بأن إذ كانت مع ما عملت فيه بمنزلة اسم واحد فهذا ليعلم أن الشيء يكون كأنه من الحرف 

وأما إن فإنما هي بمنزلة الفعل ال يعمل فيها ما يعمل في أن كما ال يعمل في | األول وقد عمل فيه 
نك ذاهب الفعل ما يعمل في األسماء وال تكون إن إال هذا ) |  مبتدأة وذلك قولك إن زيدًا منطلٌق وا 

تقول ظننت أنه منطلٌق فظننت عاملة كأنك قلت ظننت ذاك وكذلك وددت أنه (  باب من أبواب أن
وتقول لوال أنه منطلٌق لفعلت فأن مبنية على | ذاهب ألن هذا في موضع ذاك إذا قلت وددت داك 

 لوال كما تبنى عليها
____________________ 

(1/021) 

 
 

وتقول لو أنه ذاهٌب لكان خيرًا له فأن مبنيٌة على لو كما كانت مبنية على لوال كأنك قلت لو ذاك ثم 
ن كانوا ال يبنون على لو غير أن كما كان تسلم في  جعلت أن وما بعدها في موضعه فهذا تمثيل وا 

مما يستغنون بالشيء عن الشيء قولك بذي تسلم في موضع اسم ولكنهم ال يستعملون االسم ألنهم 
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي >  2! وقال اهلل عز وجل | حتى يكون المستغنى عنه مسقطًا 

 % ( %لو بغيِر الماء َحِلقي َشِرٌق % ) وقال !  2< إذا ألمسكتم خشية اإلنفاق 
____________________ 

(1/020) 

 
 

وتقول | اهلل خلقني فقال أن في موضع اسٍم كأنه قال مذ ذاك وسألته عن قول العرب ما رأيته مذ أن 
أما إنه ذاهٌب وأما أنه منطلٌق فسألت الخليل عن ذلك فقال إذا قال أما أنه منطلٌق فإنه يجعله كقولك 

ذا قال أما إنه منطلٌق فإنه بمنزلة قوله أال كأنك قلت أال إنه ذاهٌب  وتقول أما واهلل | حقًا أنه منطلٌق وا 
ذا قلت أما واهلل إنه ذاهٌب كأنك قلت أال إنه واهلل  أنه ذاهٌب كأنك قلت قد علمت واهلل أنه ذاهٌب وا 

وتقول قد عرفت أنه ذاهٌب ثم أنه معجٌل ألن اآلخر شريك األول في عرفت وتقول قد عرفت | ذاهٌب 
تقول رأيته و | أنه ذاهٌب ثم إني أخبرك أنه معجل ألنك ابتدأت إني ولم تجعل الكالم على عرفت 

نه يفخر يومئٍذ كأنك قلت رأيته شابًا وهذر حاله تقول هذا ابتداء ولم يجعل الكالم على رأيت  شابًا وا 
ن شئت حملت الكالم على الفعل ففتحت قال ساعدة بن جؤية  وا 

____________________ 
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(1/022) 

 
 

وزعم أبو الخطاب أنه سمع هذا ( % تئيُم ُتَواِقُع َبْعاًل مرًَّة و % رأتْه على َشْيِب الَقذاِل وأْنها % ) 
 2< وما يشعركم أنها إذا جاءت ال يؤمنون >  2! وسألته عن قوله عز وجل | البيت من أهله هكذا 

ما معنها أن تكون كقولك وما يدريك أنه ال يفعل فقال ال يحسن ذا في ذا الموضع إنما قال وما ! 
ال يؤمنون ولو قال وما يشعركم أنها إذا جاءت ال يشعركم ثم ابتدأ فأوجب فقال إنها إذا جاءت 

وأهل المدينة يقولون أنها فقال الخليل هي بمنزلة قول العرب ائت | يؤمنون كان ذلك عذرًا لهم 
وتقول إن لك هذا علي | السوق أنك تشتري لنا شيئًا أي لعلك فكأنه قال لعلها إذا جاءت ال يؤمنون 

ن لك أن ن شئت ابتدأت ولم تحمل الكالم على إن لك وقد وأنك ال تؤذي كأنك قلت وا  ك ال تؤذي وا 
 وقال بعضهم وأنك!  2< وأنك ال تظمأ فيها >  2! قرئ هذا الحرف على وجهين قال بعضهم 

____________________ 
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يفة واعلم أنه ليس يحسن ألن أن تلي إن وال أن كما قبح ابتداؤك الثقيلة المفتوحة وحسن ابتداؤك الخف
ألن الخفيفة ال تزول عن األسماء والثقيلة تزول فتبدأر ومعناها مكسورة ومفتوحة سواء واعلم أنه ليس 
يحسن أن تلي إن أن وال أن إن أال ترى أنك ال تقول إن أنك ذاهٌب في الكتاب وال تقول قد عرفت أن 

نما قبح هذا ههنا كما قبح في االبتداء أال ترى أنه يقبح أن تقول أنك  إنك منطلٌق في الكتاب وا 
نما كرهوا  ن غير مستغٍن كما أن المبتدأ غير مستغن وا  منطلٌق بلغني أو عرفت ألن الكالم بعد أن وا 
ابتداء أن لئال يشبهوها باألسماء التي تعمل فيها إن ولئال يشبهوها بأن الخفيفة ألن أن والفعل بمنزلة 

ويقول الرجل للرجل لم فعلت ذلك فيقول لم |  مصدر فعله الذي ينصبه والمصادر تعمل فيها إن وأن
وتقول إذا أردت أن تخبر ما يعني المتكلم أي | أنه ظريٌف كأنه قال قلت لمه قلت ألن ذاك كذلك 

ن شئت قلت أي أني نجٌد كأنك قلت أي ألني نجدٌ   إني نجٌد إذا ابتدأت كما صح أي أنا نجٌد وا 
____________________ 

(1/024) 
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ذلكم >  2! تقول ذلك وأن لك عندي ما أحببت وقال اهلل عز وجل (  آخر من أبواب أنهذا باب ) 
وذلك !  2< ذلكم فذوقور وأن للكافرين عذاب النار >  2! وقال !  2< وأن اهلل موهن كيد الكافرين 

ألنها شركت ذلك فيما حمل عليه كأنه قال األمر ذلك وأن اهلل ولو جاءت مبتدأةً لجازت يدلك على 
فمن !  2< ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه اهلل >  2! ذلك قوله عز وجل 

% ) ليس محمواًل على ما حمل عليه ذلك فكذلك يجوز أن يكون إن منقطعًة من ذلك قال األحوص 
ْيُف نبَّهني  يساري % َعّودُت قومي إذا ما الضَّ ا َخِفَيْت ناٌر إنِّي إذ% َعْقَر الِعشاِر على ُعْسِري وا 

 %ُأْلَفي بَأْرفِع َتلٍّ رافعًا ناِري % ِلُمْرِمَلٍة 
____________________ 
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نِّي على جاري لذو َحَدٍب % )  فهذا ال يكون إال ( % َأْحنو عليه بما ُيْحَنى على الجاِر % ذاك وا 
هذا باب آخر ) | ن في األول مستأنفًا غير محمول على ما حمل عليه ذاك فهذا أيضًا يقوي ابتداء إ

تقول جئتك أنك تريد المعروف إنما أراد جئتك ألنك تريد المعروف ولكنك حذفت (  من أبواب أن
وُأْعِرُض عن َذْنب % وَأْغِفُر َعْوَراَء الكريِم ادِّخاَرر % ) الالم ههنا كما تحذفها من المصدر إذا قلت 

َما  ن هذر أمتكم أمة واحدة >  2! الخليل عن قوله جل ذكرر وسألت | أي الدخارر ( % اللَّئيم تكر  وا 
 فقال إنما هو على حذف!  2< وأنا ربكم فاتقون 

____________________ 
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 2< إليالف قريش >  2! الالم كأنه قال وألن هذر أمتكم أمًة واحدًة وأنا ربكم فاتقون وقال ونظيرها 
ذفت الالم من أن فهو نصٌب كما أنك لو حذفت الالم من ألنه إنما هو لذلك فليعبدوا فإن ح! 

ن هذر أمتكم أمة واحدة >  2! إليالف كان نصبًا هذا قول الخليل ولو قرءوها  كان جيدًا !  2< وا 
فدعا >  2! وقال سبحانه وتعالى | ولو قلت جئتك إنك تحب المعروف مبتدأ كان جيدًا | وقد قرئ 

!  2< ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين >  2! ل وقا!  2< ربه أني مغلوب فانتصر 
وأن المساجد هلل فال >  2! إنما أراد بأني مغلوٌب وبأني لكم نذيٌر مبين ولكنه حذف الباء وقال أيضًا 

ن هذر أمتكم أمة واحدة >  2! بمنزلة !  2< تدعوا مع اهلل أحدا  والمعنى وألن هذر أمتكم !  2< وا 
>  2! وأما المفسرون فقالوا على أوحي كما كان | المساجد هلل فال تدعوا مع اهلل أحدًا  فاتقون وألن
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ن المساجد هلل كان حسناً !  2< وأنه لما قام عبد اهلل يدعور   على أوحي ولو قرئت وا 
____________________ 
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منعٌت تميمًا % ) قال الفرزدق واعلم أن هذا البيت ينشد على وجهين على إرادة الالم وعلى االبتداء 
وسمعنا من العرب من يقول إني أنا ابنها ( % وشاعُرها المعروُف عند الَمواِسِم % منك أنِّي أنا ابُنها 

ن شئت قلت أن ولو قال إنسان إن أن في موضع جر في هذر |  وتقول لبيك إن الحمد والنعمة لك وا 
% ) جاز فيه حذف الجار كما حذفوا رب في قولهم األشياء ولكنه حرٌف كثر استعماله في كالمهم ف

لكان قواًل قويًا وله نظائر نحو قوله الر أبوك واألول قول الخليل ويقوي % ( % َوَبَلٍد َتْحَسُبه َمْكُسوحًا 
 ألنهم ال يقدمون أن!  2< وأن المساجد هلل >  2! ذلك قوله 

____________________ 
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يها ما بعدها إال أنه يحتج الخليل بأن المعنى معنى الالم فإذا كان الفعل أو ويبتدئونها ويعملون ف
غيرر موصاًل إليه بالالم جاز تقديمه وتأخيرر ألنه ليس هو الذي عمل فيه في المعنى فاحتملوا هذا 

هذا ) | المعنى كما قال حسبك ينم الناس إذ كان فيه معنى األمر وسترى مثله ومنه ما قد مضى 
اعلم أن كل موضع تقع فيه أن تقع فيه أنما وما ابتدئ بعدها صلٌة لها كما أن (  ما وأنماباب إن

| الذي ابتدئ بعد الذي صلة له وال تكون هي عاملًة فيما بعدها كما ال يكون الذي عاماًل فيما بعدر 
وقال !  2< قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد >  2! فمن ذلك قوله عز وجل 

أنما تقتل النيام ( % والناِذَر الن ُذوَر َعَليَّا % َأْبِلِغ الحارَث بَن ظاِلٍم الَموِعَد % ) الشاعر ابن اإلطنابة 
 وال تقتل يقظان ذا سالٍح كميا

____________________ 
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ن شئت قلت إنما  فإنما وقعت أنما ههنا ألنك لو قلت أن إلهكم إلٌه واحٌد وأنك تقتل النيام كان حسنًا وا 
نما هي فيما زعم الخليل بمنزلة | تقتل النيام على االبتداء زعم ذلك الخليل  فأما إنما فال تكون اسمًا وا 

فعل ملغى مثل أشهد لزيٌد خيٌر منك ألنها ال تعمل فيما بعدها وال تكون إال مبتدأة بمنزلة إذا ال تعمل 
ز فيه أن ال تكون فيه إنما إال مبتدأة وذلك قولك وجدتك واعلم أن الموضع الذي ال يجو | في شيء 

إنما أنت صاحب كل خنًى ألنك لو قلت وجدتك أنك صاحب كل خنًى لم يجز ذلك ألنك إذا قلت 
 أرى أنه منطلٌق فإنما وقع الرأي على شيء ال يكون الكاف التي في وجدتك ونحوها من األسماء

____________________ 
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لم يجز رأيتك أنك منطلٌق فإنما أدخلت إنما على كالٍم مبتدإ كأنك قلت وجدتك أنت صاحب  فمن ثم
كل خنًى ثم أدخلت إنما على هذا الكالم فصار كقولك إنما أنت صاحب كل خنًى ألنك أدخلتها على 

كالم قد عمل بعضه في بعض ولم تضع إنما في موضع ذاك إذا قلت وجدتك ذاك ألن ذاك هو 
ما وأن إنما يصيران الكالم شأنًا وحديثًا فال يكون الخبر وال الحديث الرجل وال زيدًا وال أشبار األول وأن

ألنه ( % ٌأ واِخي ِمن األقواِم كلَّ َبِخيٍل % أراني وال ُكْفَراَن هلل إنَّما % ) ذلك من األسماء وقال كثير 
في قولك زيٌد إنما يواخي كل بخيل  لو قال أني ههنا كان غير جائز لما ذكرنا فإنما ههنا بمنزلتها

نما في موضع خبرر كما أنك إذا قلت كان زيٌد أبور منطلٌق فهو مبتدأ وهو في  وهو كالم مبتدأ وا 
وتقول وجدت خبرر أنما يجالس أهل الخبث ألنك تقول أرى أمرر أنه يجالس أهل | موضع خبرر 

 الخبث فحسنت أنه هاهنا ألن اآلخر هو األول
____________________ 

(1/010) 

 
 
وذلك قولك بلغني قصتك أنك فاعٌل وقد بلغني ( هذا باٌب تكون فيه أن بدال من شيٍء هو األول ) 

هذا باٌب تكون فيه أن بدال من شيٍء ليس ) | الحديث أنهم منطلقون وكذلك القصة وما أشبهها 
ذ يعدكم اهلل إحدى الطائفتين أنها لكم >  2! من ذلك ( باآلخر  فأن مبدلة من إحدى !  2< وا 

ذ يعدكم اهلل أن إحدى الطائفتين لكم كما أنك إذا قلت  الطائفتين موضوعٌة في مكانها كأنك قلت وا 
رأيت متاعك بعضه فوق بعض فقد أبدلت اآلخر من األول وكأنك قلت رأيت بعض متاعك فوق 

نما نصبت بعضًا ألنك أردت معنى رأيت بعض متاعك فوق بعض كما جاء  األول على بعض وا 
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ذ يعدكم اهلل أن إحدى الطائفتين لكم  ألم يروا كم أهلكنا >  2! ومن ذلك قوله عز وجل | معنى وا 
فالمعنى واهلل أعلم ألم يروا أن القرون الذين أهلكناهم !  2< قبلهم من القرون أنهم إليهم ال يرجعون 

نكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أيعدكم أ>  2! ومما جاء مبداًل من هذا الباب | إليهم ال يرجعون 
 فكأنه على أيعدكم أنكم مخرجون!  2< أنكم مخرجون 

____________________ 
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ومثل ذلك قولهم | إذا متم وذلك أريد بها ولكنه إنما قدمت أن األولى ليعلم بعد أي شيء اإلخراج 
وال يستقيم أن تبتدئ إن هاهنا كما |  زعم أنه إذا أتاك أنه سيفعل وقد علمت أنه إذا فعل أنه سيمضي

تبتدئ األسماء أو الفعل إذا قلت قد علمت زيدًا أبور خيٌر منك وقد رأيت زيدًا يقول أبور ذاك ألن إن 
>  2! وزعم الخليل أن مثل ذلك قوله تبارك وتعالى | ال تبتدأ في كل موضع وهذا من تلك المواضع 

| ولو قال فإن كانت عربيه جيدة !  2< فأن له نار جهنم ألم يعلموا أنه من يحادد اهلل ورسوله 
 وسمعناهم يقولون في قول ابن مقبلٍ 
____________________ 

(1/011) 

 
 

وَأنَّي إذا َملَّْت ِركابي % َقالئُص َتْخِدى في طريٍق َطالئُح % وِعْلِمي بأْسداِم الِمياِر فلم َتَزْل % ) 
ن جاء في الشعر قد علمت أنك إذا فعلت إنك ( % مر جامُح فإنِّي على َحظِّي من األ% ُمناَخها  وا 

) ^ وبلغنا أن األعرج قرأ | سوف تغتبط به تريد معنى الفاء جاز والوجه والحد ما قلت لك أول مرة 
ونظيرر ذا البيت الذي ^ ( أنه من عمل منكم سوأ بجهالٍة ثم تاب من بعدر وأصلح فإنه غفوٌر رحيم 

وذلك قولك أحقًا أنك ذاهٌب (  من أبواب أن تكون أن فيه مبنية على ما قبلهاهذا باب ) | أنشدتك 
 وآلحق أنك ذاهٌب وكذلك

____________________ 
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إن أخبرت فقلت حقًا أنك ذاهٌب والحق أنك ذاهٌب وكذلك أأكبر ظنك أنك ذاهٌب وأجهد رأيك أنك 
ا منعهم أن يقولوا أحقًا إنك ذاهٌب على القلب وسألت الخليل فقلت م| ذاهٌب وكذلك هما في الخبر 

نك ذاهٌب الحق وأإنك منطلٌق حقًا فقال ليس هذا من مواضع إن ألن إن  كأنك قلت إنك ذاهٌب حقًا وا 
ال يبتدأ بها في كل موضع ولو جاز هذا لجاز يوم الجمعة إنك ذاهٌب تريد إنك ذاهٌب يوم الجمعة 

د إنك ال محالة ذاهٌب فلما لم يجز ذلك حملور على أفي حق ولقلت أيضًا ال محالة إنك ذاهٌب تري
أنك ذاهٌب وعلى أفي أكبر ظنك أنك ذاهٌب وصارت أن مبنيًة عليه كما يبنى الرحيل على غٍد إذا 

زعم يونس أنه سمع العرب | قلت غدًا الرحيل والدليل على ذلك إنشاد العرب هذا البيت كما أخبرتك 
تهد ُدكم إيَّاَي َوْسَط % َأَحقَّا بنِي أبناِء َسْلَمى بِن َجْنَدٍل % ) عفر يقولون في بيت األسود بن ي

 ( %المَجاِلِس 
____________________ 
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ونظير أحقًا | فزعم الخليل أن التهدد هاهنا بمنزلة الرحيل بعد غٍد وأن أن بمنزلته وموضعه كموضعه 
( % فنيَّتُنا ونيَُّتهم َفرِيُق % أَحقَّا أنَّ جيرَتنا اسَتّقلوا % ) أنك ذاهٌب من أشعار العرب قول العبدي 

< عن اليمين وعن الشمال قعيد >  2! قال فريق كما تقول للجماعة هم صديق وقال اهلل تعالى جدر 
باِب تَباعدْت % ) وقال عمر بن أبي ربيعة !  2 ( أِو انبتَّ َحْبٌل أن قلبَك طائُر % أألحقَّ أْن داُر الرَّ
% 

____________________ 
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فكل هذر ( % َأحّقًا أّن َأْخَطَلكم َهجاِني % َأال أبلْغ بني َخَلٍف رسواًل % ) وقال النابغة الجعدي 
والرفع في جميع ذا جيد قوي وذلك أنك إن شئت قلت أحٌق | البيوت سمعناها من أهل الثقة هكذا 

وأما قولهم ال محالة أنك ذاهٌب فإنما | خر هو األول أنك ذاهٌب وأأكبر ظنك أنك ذاهٌب تجعل اآل
حملوا أن على أن فيه إضمار من على قوله ال محالة من أنك ذاهٌب كما تقول ال بد أنك ذاهٌب 

وسألته عن قولهم أما | كأنك قلت ال بد من أنك ذاهٌب حين لم يجز أن يحملوا الكالم على القلب 
الموضع من مواضع إن أال ترى أنك تقول أما يوم الجمعة فإنك  حقًا فإنك ذاهٌب فقال هذا جيد وهذا

ذاهٌب وأما فيها فإنك داخٌل فإنما جاز هذا في أما ألن فيها معنى يوم الجمعة مهما يكن من شيء 
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 فإنك ذاهبٌ 
____________________ 

(1/017) 

 
 

نها فعٌل ومعناها لقد فأن جرم عملت فيها أل!  2< ال جرم أن لهم النار >  2! وأما قوله عز وجل 
حق أن لهم النار ولقد استحق أن لهم النار وقول المفسرين معناها حقًا أن لهم النار يدلك أنها بمنزلة 

ولقد َطعنَت أبا ُعَيْيَنَة َطْعَنًة % ) هذا الفعل إذا مثلت فجرم بعد عملت في أن عملها في قول الفزاري 
وزعم الخليل أن ال جرم إنما تكون جوابًا | أي أحقت فزارة ( % َجَرمْت فزارَة بعدها أْن َيْغَضُبوا % 

لما قبلها من الكالم يقول الرجل كان كذا وكذا وفعلوا كذا وكذا فتقول ال جرم أنهم سيندمون أو أنه 
 سيكون كذا وكذا

____________________ 

(1/018) 

 
 

فًا كما اضطررت في األول وهذا وتقول أما جهد رأيي فأنك ذاهٌب ألنك لم تضطر إلى أن تجعله ظر 
ن شئت قلت فأنك وهو  من مواضع إن ألنك تقول أما في رأيي فأنك ذاهب أي فأنت ذاهب وا 

ضعيف ألنك إذا قلت أما جهد رأيي فإنك عالٌم لم تضطر إلى أن تجعل الجهد ظرفًا للقصة ألن 
إال إن تجعل الكالم قصًة وحديثًا وتقول أما في الدار فإنك قائٌم ال يجوز فيه | ابتداء إن يحسن هاهنا 

ولم ترد أن تخبر أن في الدار حديثه ولكنك أردت أن تقول أما في الدار فأنت قائٌم فمن ثم لم يعمل 
في أن شيٌء فإن أردت أن تقول أما في الدار فحديثك وخبرك قلت أما في الدار فأنك منطلٌق أي 

نك مرتحٌل كأنه قال في اليوم رحلتك وعلى هذا الحد ويقول الرجل ما اليوم فتقول اليوم أ| هذر القصة 
وأما قولهم أما بعد فإن اهلل قال في كتابه فإنه بمنزلة قولك أما اليوم | تقول أما اليوم فأنك مرتحٌل 

وسألته | فإنك وال تكون بعد أبدًا مبنيًا عليها إذا لم تكن مضافًة وال مبنية على شيء إنما تكون لغوا 
اهٌب وعز ما أنك ذاهٌب فقال هذا بمنزلة حقًا أنك ذاهٌب كما تقول أما أنك ذاهٌب عن شد ما أنك ذ

 بمنزلة حقًا أنك ذاهٌب ولو بمنزلة لوال وال تبتدأ بعدها األسماء سوى أن نحو لو أنك ذاهٌب ولوال تبتدأ
____________________ 

(1/011) 
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ن لم يجز فيها ما  يجوز فيما يشبهها تقول لو أنه ذهب لفعلت وقال بعدها األسماء ولوال بمنزلة لوال وا 
ن شئت جعلت شد ما وعز ما كنعم ما !  2< لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي >  2! عز وجل  وا 

وسألته عن قوله كما أنه ال يعلم ذلك فتجاوز اهلل عنه وهذا | كأنك قلت نعم العمل أنك تقول الحق 
ن الكاف وما لغو إال أن ما ال تحذف من هاهنا كراهية أن حٌق كما أنك هاهنا فزعم أن العاملة في أ

يجئ لفظها مثل لفظ كأن كما ألزموا النون ألفعلن والالم قولهم إن كان ليفعل كراهية أن يلتبس 
ويدلك على أن الكاف هي العاملة قولهم هذا حٌق مثل ما أنك هاهنا وبعض العرب يرفع | اللفظان 

فلوال أن ما لغٌو لم ^ ( إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون ) ^ ل أيضًا فيما حدثنا يونس وزعم أنه يقو 
ن جاءت ما مسقطًة من  ن نصبت مثل فما أيضًا لغو ألنك تقول مثل أنك هاهنا وا  يرتفع مثل وا 

 الكاف في الشعر جاز كما قال النابغة الجعدي
____________________ 

(1/041) 

 
 

فما ال تحذف هاهنا كما ال ( % َكأْن ُيْؤّخُذ المرء الكريُم فُيْقَتاَل %  ُقروٍم َتساَمى عند باٍب دِفاُعهُ % ) 
ن من % ) تحذف في الكالم من أن ولكنه جاز في الشعر كما حذفت ما التي في إما كقوله  وا 

 ( %خريف فلن يعدما 
____________________ 

(1/040) 

 
 
نك وذلك ألنك أردت أن تحكي قوله وال تقول قال عمرو إن زيدا خيٌر م( هذا باٌب من أبواب إن ) 

يجوز أن تعمل قال في إن كما ال يجوز لك أن تعملها في زيد وأشباهه إذا قلت قال زيٌد عمرٌو خير 
الناس فأن ال تعمل فيها قال كما ال تعمل قال فيما تعمل فيه أن ألن أن تجعل الكالم شأنا وأنت ال 

) ^ ومثل ذلك | شأن متفاقمًا فهذر األشياء بعد قال حكايٌة تقول قال الشأن متفاقمًا كما تقول زعم ال
ذا قال موسى لقومه إن اهلل يأمركم أن تذبحوا بقرة  قال اهلل إني منزلها >  2! وقال أيضا ^ | ( وا 

وسألت يونس عن قوله متى تقول أنه منطلٌق | وكذلك جميع ما جاء من ذا في القرآن !  2< عليكم 
ن أردت الحكاية قلت فقال إذا لم ترد الحكا ية وجعلت تقول مثل تظن قلت متى تقول أنك ذاهٌب وا 
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متى تقول إنك ذاهٌب كما أنه يجوز لك أن تحكي فتقول متى تقول زيٌد منطلٌق وتقول قال عمرٌو إنه 
منطلٌق فإن جعلت الهاء عمرًا أو غيرر فال تعمل قال كما ال تعمل إذا قلت قال عمرٌو هو منطلٌق 

ن كانت الهاء هي القائلفقال لم تعم  ل هاهنا شيئًا وا 
____________________ 

(1/042) 

 
 

كما ال تعمل شيئًا إذا قلت قال وأظهرت هو فقال ال تغير الكالم عن حاله قبل أن تكون فيه قال فيما 
أراد أن يحكي !  2< فدعا ربه أني مغلوب فانتصر >  2! وكان عيسى يقرأ هذا الحرف | ذكرنار 

كأنه قال واهلل أعلم قالوا ما !  2< والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم >  2! عز وجل كما قال 
وتقول أول ما أقول أني | نعبدهم ويزعمون أنها في قراءة ابن مسعود كذا ومثل ذلك كثيٌر في القرآن 

ن أردت الحكاية قلت أو  ل ما أقول إني أحمد اهلل كأنك قلت أول ما أقول الحمد هلل وأن في موضعه وا 
وذلك قولك قد قاله القوم حتى إن زيدا يقوله وانطلق القوم ( هذا باٌب آخر من أبواب إن ) | أحمد اهلل 

حتى إن زيدًا لمنطلٌق فحتى هاهنا معلقٌة ال تعمل شيئًا في إن كما ال تعمل إذا قلت حتى زيٌد ذاهٌب 
ى أن في ذا الموضع كنت محيال ألن أن فهذا موضع ابتداء وحتى بمنزلة إذا ولو أردت أن تقول حت

 وصلتها بمنزلة
____________________ 

(1/041) 

 
 

االنطالق ولو قلت انطلق القوم حتى االنطالق أو حتى الخبر كان محاال ألن أن تصير الكالم خبرًا 
| وكذلك إذا قلت مررت فإذا إنه يقول أن زيدا خير منك | فلما لم يجز ذا حمل على االبتداء 

إذا % وكنُت َأْرَى زيدًا كما قيل َسْيّدًا % ) سمعت رجال من العرب ينشد هذا البيت كما أخبرك به و 
نما جاءت إن ( % إّنه عبُد الَقَفا واللَّهاِزِم  فحال إذا هاهنا كحالها إذا قلت إذا هو عبد القفا واللهازم وا 

ولو قلت مررت فإذا أنه | لٌق هاهنا ألنك هذا المعنى أردت كما أردت في حتى معنى حتى هو منط
عبٌد تريد مررت به فإذا العبودية واللؤم كأنك قلت مررت فإذا أمرر العبودية واللؤم ثم وضعت أن في 

وتقول قد عرفت أمورك حتى أنك أحمق كأنك قلت عرفت أمورك حتى حمقك ثم | هذا الموضع جاز 
 وضعت أن في هذا الموضع هذا قول الخليل

____________________ 
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(1/044) 

 
 

وسألته هل يجوز كما أنك ههنا على حد قوله كما أنت هاهنا فقال ال ألن إن ال يبتدأ بها في كل 
هذا ) | موضع أال ترى أنك ال تقول يوم الجمعة إنك ذاهٌب وال كيف إنك صانٌع فكما بتلك المنزلة 

ألنه ليس ههنا شيٌء يعمل في إن  تقول ما قدم علينا أميٌر إال إنه مكرٌم لي( باٌب آخر من أبواب إن 
نما تريد أن تقول ما قدم علينا أميٌر إال هو مكرٌم لي فكما ال تعمل في  وال يجوز أن تكون عليه أن وا 

وما أرسلنا >  2! ذا ال تعمل في إن ودخول الالم ههنا يذلك على أنه موضع ابتداء وقال سبحانه 
ما أْعَطياني وال % ) ومثل ذلك قول كثير !  2 <قبلك من المرسلين إال إنهم ليأكلون الطعام 

نِّي َلحاجِزِي َكَرِمي % سَألُتهما   ( %إاّل وا 
____________________ 

(1/041) 

 
 

ني حاجزي كرمي  وتقول ما غضبت عليك إال أنك فاسٌق كأنك قلت إال ألنك | وكذلك لو قال إال وا 
فإنما !  2< منهم نفقاتهم إال أنهم كفروا باهلل وما منعهم أن تقبل >  2! وأما قوله عز وجل | فاسٌق 

وتقول إذا أردت معنى اليمين أعطيته ما إن شرر خيٌر من جيد ما معك وهؤالء | حمله على منعهم 
وآتينار من الكنوز ما إن مفاتحه >  2! الذين إن أجبنهم ألشجع من شجعائكم وقال اهلل عز وجل 

) | لٌة لما كأنك قلت ما واهلل إن شرر خير من جيد ما معك فإن ص!  2< لتنوء بالعصبة أولي القوة 
ن غير (  هذا باب آخر من أبواب إن تقول أشهد إنه لمنطلٌق فأشهد بمنزلة قوله واهلل إنه لذاهب وا 

عاملة فيها أشهد ألن هذر الالم ال تلحق أبدًا إال في االبتداء أال ترى أنك تقول أشهد لعبد اهلل خيٌر 
ت واهلل لعبد اهلل خيٌر من زيد فصارت إن مبتدأة حين ذكرت الالم هنا كما كان عبد من زيد كأنك قل

 اهلل مبتدأ حين أدخلت فيه الالم فإذا ذكرت الالم ههنا لم تكن إال مكسورًة كما أن
____________________ 

(1/041) 

 
 

هد بلذلك فهذر الالم ال عبد اهلل ال يجوز هنا إال مبتدأ ولو جاز أن تقول أشهد أنك لذاهٌب لقلت أش
واهلل يشهد إن >  2! ونظير ذلك قول اهلل عز وجل | تكون إال في االبتداء وتكون أشهد بمنزلة واهلل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



فشهادة أحدهم أربع شهادات باهلل إنه لمن الصادقين >  2! وقال عز وجل !  2< المنافقين لكاذبون 
وقال الخليل أشهد بأنك لذاهٌب غير | صادقين ألن هذا توكيد كأنه قال يحلف باهلل إنه لمن ال!  2< 

ن  نه لمنطلٌق أتبع آخرر أوله وا  جائز من قبل أن حروف الجر ال تعلق وقال أقول أشهد إنه لذاهٌب وا 
نه لمنطلٌق لم يجز إال الكسر في الثاني ألن الالم ال تدخل أبدًا على أن وأن  قلت أشهد أنه ذاهٌب وا 

ومن ذلك أيضًا قولك قد علمت إنه لخيٌر منك فإن | إال مبتدأة بالالم  محمولٌة على ما قبلها وال تكون
 ههنا مبتدأٌة وعلمت ههنا بمنزلتها في قولك لقد علمت أيهم أفضل معلقًة في الموضعين جميعا

____________________ 

(1/047) 

 
 

علمت لعبد اهلل خيٌر وهذر الالم تصرف إن إلى االبتداء كما تصرف عبد اهلل إلى االبتداء إذا قلت قد 
ولو قلت قد علمت أنه لخير منك لقلت قد | منك فعبد اهلل هنا بمنزلة إن في أنه يصرف إلى االبتداء 

علمت لزيدًا خيرًا منك ورأيت لعبد اهلل هو الكريم فهذر الالم ال تكون مع أن وال عبد اهلل إال وهما 
 2< لمن اشترار ما له في اآلخرة من خالق ولقد علموا >  2! ونظير ذلك قوله عز وجل | مبتدءان 

ولقد علمت الجنة إنهم >  2! ونظير إن مكسورًة إذا لحقتها الالم قوله تعالى | فهو ههنا مبتدأ ! 
هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق >  2! وقال أيضًا !  2< لمحضرون 

إن اهلل يعلم ) ^ وقال الخليل مثله | ت ينبئهم أيهم أفضل فإنكم ههنا بمنزلة أيهم إذا قل!  2< جديد 
 فما ههنا بمنزلة أيهم ويعلم معلقة^ ( ما تدعون من دونه من شيٍء 

____________________ 

(1/048) 

 
 

سمعنار ممن ( % َلَنْسِري إلى ناريِن َيعْلو َسناُهَما % ألم تر إّنِي وابَن َأْسَوَد ليلًة % ) قال الشاعر 
وسألت الخليل عن قوله أحقًا إنك لذاهٌب فقال ال يجوز كما ال يجوز يوم الجمعة | ر من العرب ينشد

وزعم الخليل ويونس أنه ال تلحق هذر الالم مع كل فعل أال ترى أنك ال تقول وعدتك | إنه لذاهٌب 
لالم قلت قد إنك لخارٌج إنما يجوز هذا في العلم والظن ونحور كما يبتدأ بعدهن أيهم فإن لم تذكر ا

نما ابتدأت  علمت أنه منطلٌق ال تبتدئه وتحمله على الفعل ألنه لم يجئ ما يضطرك إلى االبتداء وا 
إن حين كان غير جائز أن تحمله على الفعل فإذ حسن أن تحمله على الفعل لم تخط الفعل إلى 

ن شرًا فشر حملته على الفعل حين لم| غيرر  يجز أن تبتدئ بعد  ونظير ذلك قوله إن خيرًا فخير وا 
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 إن األسماء وكما قال أما أنت منطلقاً 
____________________ 

(1/041) 

 
 

انطلقت معك حين لم يجز أن تبتدئ الكالم بعد أما فاضطررت في هذا الموضع إلى أن تحمل 
الكالم على الفعل فإذا قلت إن زيدًا منطلق لم يكن في إن إال الكسر ألنك لم تضطر إلى شيء 

وهذر كلمٌة تكلم بها العرب في حال | تقول أشهد أنك ذاهٌب إذا لم تذكر الالم وهذا نظير هذا ولذلك 
اليمين وليس كل العرب تتكلم بها تقول لهنك لرجل صدق فهي إن ولكنهم أبدلوا الهاء مكان األلف 

الم في كقوله هرقت ولحقت هذر الالم إن كما لحقت ما حين قلت إن زيدا لما لينطلقن فلحقت إن ال
اليمين كما لحقت ما فالالم األولى في لهنك الم اليمين والثانية الم إن وفي لما لينطلقن الالم األولى 

إلن والثانية لليمين والدليل على ذلك النون التي معها كما أن الالم الثانية في قولك إن زيدا لما 
ها بقوله واهلل إنه لذاهٌب ألن معناها ليفعلن الم اليمين وقد يجوز في الشعر أشهد إن زيدا ذاهٌب يشبه

 معنى اليمين كما أنه
____________________ 

(1/011) 

 
 

ومثل ذلك | لو قال أشهد أنت ذاهٌب ولم يذكر الالم لم يكن إال ابتداء وهو قبيح ضعيف إال بالالم 
دة الالم في الضعف علمت إن زيدا ذاهٌب كما أنه ضعيف قد علمت عمرٌو خيٌر منك ولكنه على إرا

وهو على اليمين وكان في هذا حسنًا حين طال !  2< قد أفلح من زكاها >  2! كما قال عز وجل 
وسألت الخليل عن كأن فزعم أنها إن لحقتها الكاف للتشبيه ولكنها صارت مع إن بمنزلة | الكالم 

الجواب إنه فهو وأما قول العرب في | كلمة واحدة وهي نحو كأٍي رجاًل ونحو له كذا وكذا درهمًا 
ذا وصلت قلت إن يا فتى وهي التي بمنزلة أجل  َبَكر الَعوادُل في % ) قال الشاعر | بمنزلة أجل وا 

بوِح  هذا باب أن ( % ) وقد َكِبْرَت فقلُت إنَّْه % وَيقلَن َشْيٌب قد َعالك % َيُلْمَنِني وألوُمُهنَّْه % الصَّ
 فإن مفتوحًة تكون على وجور(  إن

____________________ 

(1/010) 
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فأحدها أن تكون فيه أن وما تعمل فيه من األفعال بمنزلة مصادرها واآلخر أن تكون فيه بمنزلة أي 
ووجٌه آخر تكون فيه لغوًا ووجٌه آخر هي فيه مخففًة من الثقيلة فأما الوجه الذي تكون فيه لغوًا فنحو 

وأما إن فتكون للمجازاة وتكون أن يبتدأ | متك قولك لما أن جاءوا ذهبت وأما واهلل أن لو فعلت ألكر 
< إن كل نفس لما عليها حافظ >  2! ما بعدها في معنى اليمين وفي اليمين كما قال اهلل عز وجل 

ن كل لما جميع لدينا محضرون >  2! !  2 وحدثني من ال أتهم عن رجل من أهل | !  2< وا 
>  2! لك إن زيٌد لذاهٌب وهي التي في قوله جل ذكرر المدينة موثوق به أنه سمع عربيًا يتكلم بمثل قو 
ن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من األولين  وتكون في معنى ما قال | وهذر إن محذوفٌة !  2< وا 

 أي ما الكافرون إال في غرور!  2< إن الكافرون إال في غرور >  2! اهلل عز وجل 
____________________ 
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م إلى االبتداء كما صرفتها ما إلى االبتداء في قولك إنما وذلك قولك ما إن زيٌد ذاهٌب وتصرف الكال
هذا باٌب من ( % ) مَنايانا وَدْولٌة آخرِيَنا % وما إْن ِطب نا ُجْبٌن ولكْن % ) وقال فروة بن مسيك 

تيان خيٌر لك تقول أن تأتيني خيٌر لك كأنك قلت اإل( أبواب أن التي تكون والفعل بمنزلة مصدر 
وقال | يعني الصوم خيٌر لكم !  2< وأن تصوموا خير لكم >  2! ومثل ذلك قوله تبارك وتعالى 

أْن َتْلَبسوا ُحرَّ الثياب وَتْشَبُعوا % إّني رأيُت من المكارِم َحْسَبكم % ) الشاعر عبد الرحمن بن حسان 
% ) 

____________________ 
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واعلم أن الالم ونحوها من حروف الجر قد تحذف من أن كما | لبس الثياب كأنه قال رأيت حسبكم 
حذفت من أن جعلوها بمنزلة المصدر حين قلت فعلت ذاك بحذر الشر أي بحذر الشر ويكون 

ومثل ذلك | ومثل ذلك قولك إنما انقطع إليك أن تكرمه أي ألن تكرمه | مجرورًا على التفسير اآلخر 
أن يصيبك أمر تكرهه كأنه قال ألن يصيبك أو من أجل أن يصيبك وقال  قولك ال تفعل كذا وكذا

كأنه قال ^ ( أأن كان ذا مال وبنين ) ^ وقال تعالى !  2< أن تضل إحداهما >  2! عز وجل 
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به % ) أألن كان ذا مال وبنين وقال األعشى  ريُب المنوِن ودهٌر % أأْن رأت رجال َأْعَشى أضرَّ
أن هاهنا حالها في حذف حرف الجر كحال أن وتفسيرها كتفسيرها وهي مع ف( % ُمْفِسٌد َخِبُل 

 صلتها بمنزلة المصدر
____________________ 
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| ومن ذلك أيضًا قوله ائتني بعد أن يقع األمر وأتاني بعد أن وقع األمر كأنه قال بعد وقوع األمر 
أن أقيم فإن فيه أجرًا كأنه قال أما السيرورة فما ومن ذلك قوله أما أن أسير إلى الشأم فما أكرهه وما 

 2! وتقول ال يلبث أن يأتيك أي ال يلبث عن إتيانك وقال تعالى | أكرهها وأما اإلقامة فلي فيها أجٌر 
فأن محمولة على كان كأنه قال فما كان جواب قومه إال !  2< فما كان جواب قومه إال أن قالوا > 

ن شئت رفع وتقول ما منعك أن تأتينا أراد من إتياننا | ت الجواب فكانت أن منصوبًة قول كذا وكذا وا 
وفيه ما يجيء محمواًل على ما يرفع وينصب من األفعال تقول قد | فهذا على حذف حرف الجر 

خفت أن تفعل وسمعت عربيًا يقول أنعم أن تشدر أي بالغ في أن يكون ذلك هذا المعنى وأن محمولة 
ثم قال أن يكفروا على التفسير كأنه !  2< بئسما اشتروا به أنفسهم >  2! كرر على أنعم وقال جل ذ

 قيل له ما هو فقال هو أن يكفروا
____________________ 
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وتقول إني مما أن أفعل ذاك كأنه قال إني من األمر أو من الشأن أن أفعل ذاك فوقعت ما هذا 
وتقول ائتني بعد ما تقول ذاك القول | ن بئس الشيء ماله الموقع كما تقول العرب بئسما له يريدو 

كأنك قلت ائتني بعد قولك ذاك القول كما أنك إذا قلت بعد أن تقول فإنما تريد ذاك ولو كانت بعد 
| مع ما بمنزلة كلمٍة واحدة لم تقل ائتني من بعد ما تقول ذاك القول ولكانت الدال على حاٍل واحدة 

ن شئت قلت إني مما  % أفعل فتكون ما مع من بمنزلة كلمة واحدة نحو ربما قال أبو حية النميري وا 
ّن َلِممَّا َنضرُب الَكْبَش َضربًة )  وتقول إذا أضفت إلى أن ( % على رأسه ُتلِقي اللساَن من الَفِم % وا 

ن شئت قلت إنه أهٌل أن يفعل ومخافًة أن يفعل كأ نك األسماء إنه أهل أن يفعل ومخافة أن يفعل وا 
 قلت إنه أهٌل ألن يفعل ومخافًة ألن يفعل وهذر اإلضافة كإضافتهم بعض األشياء إلى أن قال

____________________ 
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وتقول أنت أهٌل أن تفعل أهٌل عاملة ( % كآبَة أّنها َفَقدْت َعقيال % َتَظل  الشمُس كاِسفًة عليه % ) 
ا فصحاء العرب يقولون لحق أنه ذاهٌب فيضيفون في أن كأنك قلت أنت مستحٌق أن تفعل وسمعن

وتقول إنه خليٌق ألن | كأنه قال ليقين أنه ذاهٌب أي ليقين ذاك أمرك وليست في كالم كل العرب 
نه خليٌق أن يفعل على الحذف  وتقول عسيت أن تفعل فأن هاهنا بمنزلتها في قولك قاربت | يفعل وا 

واخلولقت السماء أن تمطر أي ألن تمطر وعسيت | تفعل أن تفعل أي قاربت ذاك وبمنزلة دنوت أن 
 بمنزلة اخلولقت السماء

____________________ 
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وال يستعملون المصدر هنا كما لم يستعملوا االسم الذي الفعل في موضعه كقولك اذهب بذي تسلم 
لوا وعسى أن يفعال وتقول عسى أن يفعل وعسى أن يفع| وال يقولون عسيت الفعل وال عسيت للفعل 

وعسى محمولة عليها أن كما تقول دنا أن يفعلوا وكما قالوا اخلولقت السماء أن تمطر وكل ذلك تكلم 
وكينونة عسى للواحد والجميع والمؤنث تدلك على ذلك ومن العرب من يقول عسى | به عامة العرب 

ا في عسيت في أنها وعسيا وعسوا وعست وعستا وعسين فمن قال ذلك كانت أن فيهن بمنزلته
واعلم أنهم لم يستعملوا عسى فعلك استغنوا بأن تفعل عن ذلك كما استغنى أكثر العرب | منصوبة 

بعسى عن أن يقولوا عسيا وعسوا وبلو أنه ذاهٌب عن لو ذهابه ومع هذا أنهم لم يستعملوا المصدر 
اد فترك هذا ألن من في هذا الباب كما لم يستعملوا االسم الذي في موضعه يفعل في عسى وك

واعلم أن من العرب من يقول عسى يفعل يشبهها بكاد يفعل | كالمهم االستغناء بالشيء عن الشيء 
فيفعل حينئذ في موضع االسم المنصوب في قوله عسى الغوير أبؤسًا فهذا مثل من أمثال العرب 

 أجروا فيه عسى مجرى كان قال هدبة
____________________ 
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َعَسى اهلُل ُيْغِني عن % ) وقال ( % يَكوُن وراءر َفَرٌج َقريُب % َعَسى الَكْرُب الذي أمسَيُت فيه  % )
باِب سَكوِب % ِبالِد ابن قاِدٍر  َعَسى َيْغَتر  % فأّما َكيٌِّس فَنجا ولكْن % ) وقال ( % ِبُمْنَهمٍر َجْوِن الرَّ
فيها أن وكذلك كرب يفعل ومعناهما واحد يقولون كرب  وأما كاد فإنهم ال يذكرون( % بي َحِمٌق َلئيُم 

 يفعل وكاد يفعل وال يذكرون األسماء في موضع هذر األفعال لما ذكرت لك في الكراسة التي تليها
____________________ 

(1/011) 

 
 

كان  ومثله جعل يقول ال تذكر االسم ههنا ومثله أخذ يقول فالفعل ههنا بمنزلة الفعل في كان إذا قلت
يقول وهو في موضع اسم منصوب بمنزلته ثم وهو ثم خبٌر كما أنه ههنا خبر إال أنك ال تستعمل 

وقد جاء | االسم فأخلصوا هذر الحروف لألفعال كما خلصت حروف االستفهام لألفعال نحو هال وأال 
% ( % َصَحا قد كاَد ِمن ُطوِل الِبلَى أْن َيمْ % ) في الشعر كاد أن يفعل شبهور بعسى قال رؤبة 

وتقول يوشك أن | وقد يجوز في الشعر أيضًا لعلي أن أفعل بمنزلة عسيت أن أفعل | والمحص مثله 
تجيء وأن محمولة على يوشك وتقول توشك أن تجيء فأن في موضع نصب كأنك قلت قاربت أن 

 وقد يجوز يوشك يجيء بمنزلة عسى يجيء وقال أمية بن أبي الصلت| تفعل 
____________________ 
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وهذر الحروف التي هي لتقريب ( % في بعض ِغّراِته ُيواِفُقَها % يوِشُك َمن َفرَّ من َمنّيِته % ) 
وسألته عن معنى قوله أريد ألن | األمور شبيهٌة بعضها ببعض ولها نحٌو ليس لغيرها من األفعال 

وأمرت ألن أكون أول المسلمين >  2 !أفعل فقال إنما يريد أن يقول إرادتي لهذا كما قال عز وجل 
َتا % ) وسألت الخليل عن قول الفرزدق | إنما هو أمرت لهذا !  2<  % َأَتَغضُب إْن ُأْذَنا ُقَتْيَبة ُحزَّ

فقال ألنه قبيح أن تفصل بين أن والفعل كما قبح أن تفصل ( % ِجهارًا ولم َتْغَضِب لَقْتِل ابن خاِزِم 
 بين كي

____________________ 
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هذا باب ما ) | والفعل فلما قبح ذلك ولم يجز حمل على إن ألنه قد تقدم فيها األسماء قبل األفعال 
!  2< وانطلق المأل منهم أن امشوا واصبروا >  2! وذلك قوله عز وجل (  تكون فيه أن بمنزلة أي

أنت ال تريد أن تخبر أنهم زعم الخليل أنه بمنزلة أي ألنك إذا قلت انطلق بنو فالن أن امشوا ف
وهذا تفسير !  2< ما قلت لهم إال ما أمرتني به أن اعبدوا اهلل >  2! انطلقوا بالمشي ومثل ذلك 

وأما قوله كتبت إليه أن افعل وأمرته أن قم فيكون على وجهين | الخليل ومثل هذا في القرآن كثير 
والنهي كما تصل الذي بتفعل إذا  على أن تكون أن التي تنصب األفعال ووصلتها بحرف األمر

خاطبت حين تقول أنت الذي تفعل فوصلت أن بقم ألنه في موضع أمر كما وصلت الذي بتقول 
والدليل على أنها تكون أن التي تنصب أنك تدخل الباء فتقول أوعزت إليه | وأشباهها إذا خاطبت 

والوجه اآلخر أن تكون بمنزلة أي  |بأن افعل فلو كانت أي لم تدخلها الباء كما تدخل في األسماء 
 كما كانت بمنزلة أي في األول

____________________ 

(1/012) 

 
 

وآخر قولهم أن ال إله إال !  2< وآخر دعواهم أن الحمد هلل رب العالمين >  2! وأما قوله عز وجل 
ألن تلك ال يبتدأ بعدها اهلل فعلى قوله أنه الحمد هلل وال إله إال اهلل وال تكون أن التي تنصب الفعل 

| األسماء وال تكون أي ألن أي إنما تجيء بعد كالم مستغٍن وال تكون في موضع المبني على المبتدإ 
كأنه قال جل وعز نادينار أنك قد !  2< ونادينار أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا >  2! ومثل ذلك 

ذا قلت أرسل إليه أن ما أنت وذا فهي وقال الخليل تكون أيضًا على | صدقت الرؤيا يا إبراهيم  أي وا 
ن أدخلت الباء على أنك وأنه فكأنه يقول أرسل إليه بأنك ما أنت وذا جاز  ويدلك على | على أي وا 

< والخامسة أن غضب اهلل عليها >  2! ومن قال | ذلك أن العرب قد تكلم به في ذا الموضع مثقاًل 
 ففها في الكالم أبدًا وبعدها األسماء إال وأنت تريدفكأنه قال أنه غضب اهلل عليها ال تخ!  2

____________________ 
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الثقيلة مضمرًا فيها االسم فلو لم يريدوا ذلك لنصبوا كما ينصبون في الشعر إذا اضطروا بكأن إذا 
وهذر % ( % كأْن َوريَدْيه ِرشاُء ُخْلِب % ) خففوا يريدون معنى كأن ولم يريدوا اإلضمار وذلك قوله 

الكاف إنما هي مضافة إلى أن فلما اضطررت إلى التخفيف فلم تضمر لم يغير ذلك أن تنصب بها 
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في فتْيٍة كُسيوِف % ) كما أنك قد تحذف من الفعل فال يتغير عن عمله ومثل ذلك قول األعشى 
 هالكٌ  كأنه قال أنه( % أْن هاِلٌك كل  َمن َيْحَفى وَيْنَتِعُل % الِهْند قد عِلموا 

____________________ 
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ن شئت رفعت في قول  ومثل ذلك أول ما أقول أن بسم اهلل كأنه قال أول ما أقول أنه بسم اهلل وا 
على مثل اإلضمار الذي في قوله إنه من يأتها تعطه % ( % كَأْن َوريدار ِرشاُء ُخْلِب % ) الشاعر 

َلْم % ) أو يكون هذا المضمر هو الذي ذكر كما قال  ولو % ( % كأْن َظْبيٌة َتُعطو إلى واِرِق السَّ
وأما قوله أن بسم اهلل | أنهم إذ حذفوا جعلور بمنزلة إنما كما جعلوا إن بمنزلة لكن لكان وجهًا قويًا 

فإنما يكون على اإلضمار ألنك لم تذكر مبتدأ أو مبنيًا عليه والدليل على أنهم إنما يخففون على 
ك تستقبح قد عرفت أن يقول ذاك حتى تقول أن ال أو تدخل سوف أو السين أو قد إضمار الهاء أن

ولو كانت بمنزلة حروف االبتداء لذكرت الفعل مرفوعًا بعدها كما تذكرر بعد هذر الحروف كما تقول 
وذلك قولك قد علمت أن ال يقول ذاك وقد (  هذا باب آخر أن فيه مخففة) | إنما تقول ولكن تقول 

 ن ال تفعل ذاك كأنه قال أنه ال يقول وأنك ال تفعلتيقنت أ
____________________ 
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أفال يرون أن ال ) ^ وقوله !  2< علم أن سيكون منكم مرضى >  2! ونظير ذلك قوله عز وجل 
وزعموا ^ | ( لئال يعلم أهل الكتاب أن ال يقدرون على شيٍء ) ^ وقال أيضًا ^ ( يرجع إليهم قواًل 

وليست أن التي تنصب األفعال تقع في هذا الموضع ألن ذا | ها في مصحف أبٍي أنهم ال يقدرون أن
يجاٍب  وتقول كتبت إليه أن ال تقل ذاك وكتبت إليه أن ال يقول ذاك وكتبت إليه أن | موضع يقين وا 

فعلى قولك  فأما الجزم فعلى األمر وأما النصب فعلى قولك لئال يقول ذاك وأما الرفع| ال تقول ذاك 
فأما ظننت وحسبت وخلت | ألنك ال تقول ذاك أو بأنك ال تقول ذاك تخبرر بأن ذا قد وقع من أمرر 

ورأيت فإن أن تكون فيها على وجهين على أنها تكون أن التي تنصب الفعل وتكون أن الثقيلة فإذا 
في الفعل ههنا رفعت قلت قد حسبت أن ال يقول ذاك وأرى أن سيفعل ذاك وال تدخل هذر السين 

كأنك قلت قد حسبت أنه ال يقول ^ ( وحسبوا أن ال تكون فتنٌة ) ^ حتى تكون أنه وقال عز وجل 
نما حسنت أنه ههنا ألنك قد أثبت هذا في ظنك كما أثبته في علمك وأنك أدخلته في ظنك  ذاك وا 
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 على أنه ثابٌت اآلن كما كان في العلم ولوال ذلك لم يحسن
____________________ 
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ن شئت نصبت فجعلتهن بمنزلة خشيت  أنك ههنا وال أنه فجرى الظن ههنا مجرى اليقين ألنه نفيه وا 
>  2! و !  2< تظن أن يفعل بها فاقرة >  2! ونظير ذلك | وخفت فتقول ظننت أن ال تفعل ذاك 

نما منع خشيت | له فال إذا دخلت ههنا لم تغير الكالم عن حا!  2< إن ظنا أن يقيما حدود اهلل  وا 
أن تكون بمنزلة خلت وظننت وعلمت إذا أردت الرفع أنك ال تريد أن تخبر أنك تخشى شيئًا قد ثبت 

عندك ولكنه كقولك أرجو وأطمع وعسى فأنت ال توجب إذا ذكرت شيئًا من هذر الحروف ولذلك 
يد أن يخبر أنه يخشى ولو قال رجٌل أخشى أن ال تفعل ير | ضعف أرجو أنك تفعل وأطمع أنك فاعٌل 

واعلم أنه ضعيٌف في الكالم أن تقول قد | أمرًا قد استقر عندر أنه كائن جاز وليس وجه الكالم 
علمت أن تفعل ذاك وال قد علمت أن فعل ذاك حتى تقول سيفعل أو قد فعل أو تنفي فتدخل ال وذلك 

أو قد إذ قدروا على أن تكون ألنهم جعلوا ذلك عوضًا مما حذفوا من أنه فكرهوا أن يدعوا السين 
وأما قولهم أما أن جزاك اهلل خيرًا فإنهم إنما | عوضًا وال تنقض ما يريدون لو لم يدخلوا قد وال السين 

 أجازور ألنه دعاٌء وال يصلون إلى قد ههنا وال إلى السين وكذلك لو قلت أما أن يغفر اهلل
____________________ 

(1/017) 

 
 

وال تصل هنا إلى السين ومع هذا أيضًا أنه قد كثر في كالمهم حتى حذفوا فيه  لك جاز ألنه دعاءٌ 
نه ال تحذف في غير هذا الموضع سمعناهم يقولون أما إن جزاك اهلل خيرًا شبهور بأنه فلما  إنه وا 

وتقول ما علمت إال أن تقوم وما أعلم إال أن تأتيه إذا لم ترد أن تخبر | جازت إن كانت هذر أجوز 
قد علمت شيئًا كائنًا البتة ولكنك تكلمت به على وجه اإلشارة كما تقول أرى من الرأي أن تقوم  أنك

فأنت ال تخبر أن قيامًا قد ثبت كائنًا أو يكون فيما تستقبل البتة فكأنه قال لو قمتم فلو أراد غير هذا 
نما جاز قد علمت أن عمرٌو ذاهبٌ | المعنى لقال ما علمت إال أن ستقومون  ألنك قد جئت بعدر  وا 

 باسم وخبر كما كان يكون بعدر لو ثقلته وأعملته فلما جئت بالفعل بعد أن
____________________ 
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جئت بشيء كان سيمتنع أن يكون بعدر لو ثقلته أو قلت قد علمت أن يقول ذاك كان يمتنع فكرهوا 
هذا باب ) | فجعلوا هذر الحروف عوضًا  أن يجمعوا عليه الحذف وجواز ما لم يكن يجوز بعدر مثقالً 

أما أم فال يكون الكالم بها إال استفهامًا ويقع الكالم بها في االستفهام على وجهين على (  أم وأو
وأما أو فإنما يثبت بها بعض | معنى أيهما وأيهم وعلى أن يكون االستفهام اآلخر منقطعًا من األول 

يدخل عليها على ذلك الحد وسأبين لك وجوهه إن شاء اهلل األشياء وتكون في الخبر واالستفهام 
وذلك قولك أزيٌد عندك أم عمرٌو وأزيدًا (  هذا باب أم إذا كان الكالم بها بمنزلة أيهما وأيهم) | تعالى 

لقيت أم بشرًا فأنت اآلن مدع أن عندر أحدهما ألنك إذا قلت أيهما عندك وأيهما لقيت فأنت مدٍع أن 
| ي أحدهما أو أن عندر أحدهما إال أن علمك قد استوى فيهما ال تدري أيهما هو المسئول قد لق

والدليل على أن قولك أزيٌد عندك أم عمرٌو بمنزلة قولك أيهما عندك أنك لو قلت أزيٌد عندك أم بشٌر 
ت هذا واعلم أنك إذا أرد| فقال المسئول ال كان محااًل كما أنه إذا قال أيهما عندك فقال ال فقد أحال 

نما تسأله عن أحد االسمين ال تدري أيهما هو  المعنى فتقديم االسم أحسن ألنك ال تسأله عن اللقى وا 
 فبدأت باالسم

____________________ 
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ألنك تقصد قصد أن يبين لك أي االسمين في هذا الحال وجعلت االسم اآلخر عدياًل لألول فصار 
قلت ألقيت زيدًا أم عمرًا كان جائزًا حسنًا أو قلت أعندك زيٌد أم  ولو| الذي ال تسأل عنه بينهما 

نما كان تقديم االسم ههنا أحسن ولم يجز لآلخر إال أن يكون مؤخرًا ألنه قصد | عمرو كان كذلك  وا 
قصد أحد االسمين فبدأ بأحدهما ألن حاجته أحدهما فبدأ به مع القصة التي ال يسأل عنها ألنه إنما 

ومن هذا الباب | هما من أجلها فإنما يفرغ مما يقصد قصدر بقصته ثم يعدله بالثاني يسأل عن أحد
نما  قوله ما أبالي أزيدًا لقيت أم عمرا وسواٌء على أبشرًا كلمت أم زيدا كما تقول ما أبالي أيهما لقيت وا 

عمرو جاز حرف االستفهام ههنا ألنك سويت األمرين عليك كما استويا حين قلت أزيٌد عندك أم 
 فجرى هذا على حرف االستفهام كما جرى على حرف النداء قولهم اللهم اغفر لنا أيتها العصابة

____________________ 
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نما لزمت أم ههنا ألنك تريد معنى أيهما أال ترى أنك تقول ما أبالي أي ذلك كان وسواٌء على أي  وا 
ومثل ذلك ما أدري أزيٌد ثم | جازت في المسألة  ذلك كان فالمعنى واحد وأي ههنا تحسن وتجوز كما

أم عمرٌو وليت شعري أزيٌد ثم أم عمرٌو فإنما أوقعت أم ههنا كما أوقعته في الذي قبله ألن ذا يجري 
على حرف االستفهام حيث استوى علمك فيهما كما جرى األول أال ترى أنك تقول ليت شعري أيهما 

وتقول أضربت زيدًا أم قتلته | ويحسن كما جاز في قولك أيهما ثم ثم وما أدري أيهما ثم فيجوز أيهما 
فالبدء ههنا بالفعل أحسن ألنك إنما تسأل عن أحدهما ال تدري أيهما كان وال تسأل عن موضع 

أحدهما فالبدء بالفعل ههنا أحسن كما كان البدء باالسم ثم فيما ذكرنا أحسن كأنك قلت أي ذاك كان 
قتلت زيدًا ألنك مدٍع أحد الفعلين وال تدري أيهما هو كأنك قلت أي ذاك كان بزيٍد وتقول أضربت أم 

وتقول ما أدري أقام أم قعد إذا أردت ما أدري أيهما كان وتقول ما أدري أقام أو قعد إذا أردت | بزيد 
 بعد أنه لم يكن بين قيامه وقعودر شيٌء كأنه قال ال أدعي أنه كان منه في تلك الحال قياٌم وال قعودٌ 
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هذا ) | قيامه أي لم أعد قيامه قيامًا ولم يستبن لي قعوٌد بعد قيامه وهو كقول الرجل تكلمت ولم تكلم 
وذلك قولك أعمرٌو عندك أم عندك زيد فهذا ليس بمنزلة أيهما عندك أال ترى أنك (  باب أم منقطعةً 

ويدلك على أن هذا اآلخر منقطٌع من |  على التكرير والتوكيد لو قلت أيهما عندك عندك لم يستقم إال
األول قول الرجل إنها إلبٌل ثم يقول أن شاٌء يا قوم فكما جاءت أم ههنا بعد الخبر منقطعًة كذلك 

تجيء بعد االستفهام وذلك أنه حين قال أعمرٌو عندك فقد ظن أنه عندر ثم أدركه مثل ذلك الظن في 
كالمه وكذلك إنها إلبٌل أم شاٌء إنما أدركه الشك حيث مضى كالمه على اليقين زيد بعد أن استغنى 

 آ لم تنزيل الكتاب) ^ وبمنزلة أم ههنا قوله عز وجل | 
____________________ 
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فجاء هذا الكالم على كالم العرب قد علم تبارك ^ ( ال ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترار 
أليس لي ملك ) ^ ومثل ذلك | من قولهم ولكن هذا على كالم العرب ليعرفوا ضاللتهم  وتعالى ذلك
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كأن ^ ( مصر وهذر األنهار تجري من تحتي أفال تبصرون أم أنا خيٌر من هذا الذي هو مهين 
فرعون قال أفال تبصرون أم أنتم بصراء فقوله أم أنا خيٌر من هذا بمنزلة أم أنتم بصراء ألنهم لو قالوا 
| أنت خيٌر منه كان بمنزلة قولهم نحن بصراء عندر وكذلك أم أنا خيٌر بمنزلته لو قال أم أنتم بصراء 

والمسلمون & فقد علم النبي ^ ( أم اتخذ مما يخلق بناٍت وأصفاكم بالبنين ) ^ ومثل ذلك قوله تعالى 
تهم أال ترى أن الرجل أن اهلل عز وجل لم يتخذ ولدًا ولكنه جاء على حرف االستفهام ليبصروا ضالل

يقول للرجل آلسعادة أحب إليك أم الشقاء وقد علم أن السعادة أحب إليه من الشقاء وأن المسئول 
 سيقول السعادة ولكنه أراد أن يبصر صاحبه وأن يعلمه
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عندر ثم أدركه مثل ذلك ومن ذلك أيضًا أعندك زيٌد أم ال كأنه حيث قال أعندك زيٌد كان يظن أنه 
كذبْتك عيُنك أم رأيَت بواسٍط % ) وزعم الخليل أن قول األخطل | الظن في أنه ليس عندر فقال أم ال 

باب َخيااَل %  كقولك إنها إلبٌل أم شاٌء ومثل ذلك قول الشاعر وهو كثير ( % َغَلَس الّظالِم من الرَّ
ويجوز في الشعر ( % لكل َنجيٍب من ُخزاعَة أْزَهَرا % أليس أِبي بالنَّْضر أم ليس واِلِدي % ) عزة 

 أن يريد بكذبتك االستفهام ويحذف األلف قال التميمي وهو األسود بن يعفر
____________________ 
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ن كنُت داريًا % )  وقال عمر بن أبي ( % ُشَعْيُث بن َسْهٍم أم ُشَعْيُث بن ِمْنَقر % َلَعْمُرك ما أْدِري وا 
ْن كنُت داريًا % ) عة ربي (  هذا باب أو) | ( % َبسْبٍع َرَمْيَن الَجْمَر أم َبثماِن % َلَعْمُرك ما أَدِري وا 

تقول أيهم تضرب أو تقتل تعمل أحدهما ومن يأتيك أو يحدثك أو يكرمك ال يكون ههنا إال أو من 
نما حاجتك إلى صاحبك أن يقول وعلى هذا الحد | فالٌن  قبل أنك إنما تستفهم عن االسم المفعول وا 

وتقول هل عندك شعيٌر أو بٌر أو تمٌر وهل تأتينا أو تحدثنا ال | يجري ما ومتى وكيف وكم وأين 
 يكون إال ذلك وذاك أن هل ليست بمنزلة ألف االستفهام ألنك

____________________ 
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قول أتضرب زيدًا وأنت تدعي أن إذا قلت هل تضرب زيدًا فال يكون أن تدعي أن الضرب واقٌع وقد ت
ومما يدلك على أن ألف االستفهام ليست بمنزلة هل أنك تقول للرجل أطربًا وأنت تعلم | الضرب واقٌع 

ن شئت قلت هل تأتيني أم تحدثني وهل عندك | أنه قد طرب لتوبخه وتقررر وال تقول هذا بعد هل  وا 
وعلى هذا قالوا هل تأتينا أم | ام التي ذكرنا بٌر أو شعيٌر على كالمين وكذلك سائر حروف االستفه

على القتل أم هل المني % أبا ماِلٍك هل ُلَمْتَني مذ َحَضضَتني % ) هل تحدثنا قال زفر بن الحارث 
 ( %لك الئُم 
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أنه أدركه الظن بعد وكذلك سمعنار من العرب فأما الذين قالوا أم هل المني لك الئم فإنما قالور على 
وتقول ما أدري هل تأتينا أو | ما مضى صدر حديثه وأما الذين قالوا أو هل فإنهم جعلور كالمًا واحدًا 

نما  تحدثنا وليت شعري هل تأتينا أو تحدثنا فهل ههنا بمنزلتها في االستفهام إذا قلت هل تأتينا وا 
ين قلت هل تأتينا أو تحدثنا فجرى هذا أدخلت هل ههنا ألنك إنما تقول أعلمني كما أردت ذلك ح

% وقال زهير !  2< هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون >  2! مجرى قوله عز وجل 
 ( %من األمِر أو َيْبُدو لهم ما بداليا % أال َلْيَت ِشْعري هل َيرى الناُس ما أَرى ) 

____________________ 
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َرَحا الَحْزِن أو أْضَحْت بَفْلٍج كما ِهَيا % أال َلْيَت َشْعري هل تَغيَِّرت الرََّحا  % )وقال مالك بن الريب 
فهذا سمعنار ممن ينشدر من بني عمه وقال أناٌس أم أضحت على كالمين كما قال علقمة بن ( % 
أم هل كبيٌر %  أم َحْبُلها إذ َنَأْتك اليوَم مْصرومُ % هل ما علمَت وما اسُتوِدْعَت َمْكتوُم % ) عبدة 

 ( %إْثَر اأَلِحْبِة يوَم الَبيِن َمْشكوُم % َبكى لم َيْقِض َعْبرَته 
____________________ 
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تقول ألقيت زيدا أو عمرا أو خالدا وأعندك زيد أو خالٌد أو عمرٌو (  هذا باب آخر من أبواب أو) 
ًا منهم ثم أال ترى أنه إذا أجابك قال ال كأنك قلت أعندك أحٌد من هؤالء وذلك أنك لم تدع أن أحد

واعلم أنك إذا أردت هذا المعنى فتأخير االسم أحسن ألنك | كما يقول إذا قلت أعندك أحٌد من هؤالء 
إنما تسأل عن الفعل بمن وقع ولو قلت أزيدًا لقيت أو عمرا أو خالدا وأزيٌد عندك أو عمرٌو أو خالٌد 

ة تأخير االسم إذا أردت معنى أيهما فإذا قلت أزيٌد أفضل أم عمرو كان هذا في الجواز والحسن بمنزل
 لم يجز ههنا إال أم ألنك إنما تسأل عن أفضلهما ولست تسأل عن صاحب الفضل
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أال ترى أنك لو قلت أزيٌد أفضل لم يجز كما يجوز أضربت زيدًا فذلك يدلك أن معنار معنى أيهما إال 
ومثل ذلك ما أدري أزيٌد أفضل أم عمرٌو وليت شعري | ك إذا سألت عن الفعل استغنى بأول اسٍم أن

وتقول ليت شعري ألقيت زيدا أو عمرًا وما | أزيٌد أفضل أم عمرٌو فهذا كله على معنى أيهما أفضل 
فإن شئت  أدري أعندك زيٌد أو عمرٌو فهذا يجري مجرى ألقيت زيدًا أو عمرًا وأعندك زيٌد أو عمروٌ 

وتقديم االسمين | قلت ما أدري أزيٌد عندك أو عمرٌو فكان جائزا حسا كما جاز أزيٌد عندك أو عمرو 
ن كانت أضعف فأما إذا قلت ما أبالي أضربت زيدًا أم عمرًا فال يكون هنا  جميعا مثله وهو مؤخٌر وا 

ى معنى أيهما وتقديم االسم إال أم ألنه ال يجوز لك السكوت على أول االسمين فال يجئ هذا إال عل
وتقول أتجلس أو تذهب أو تحدثنا وذلك إذا أردت هل يكون شيٌء من هذر األفعال | ههنا أحسن 

| فأما إذا ادعيت أحدها فليس إال أتجلس أم تذهب أم تأكل كأنك قلت أي هذر األفعال يكون منك 
 وتقول أتضرب زيدا أم تشتم عمرا أم تكلم خالدا ومثل ذلك
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أتضرب زيدا أو تضرب عمرًا أو تضرب خالدًا إذا أردت هل يكون شيٌء من ضرب واحد من هؤالء 
ن أردت أي ضرب هؤالء يكون قلت أم  % ما أباِلي أَنبَّ بالَحْزن َتْيٌس % ) قال حسان بن ثابت | وا 

وتقول أزيدا أو عمرا رأيت أم | الفعلين كان  كأنه قال ما أبالي أي( % أم لَحاِنى بَظْهِر َغيٍب َلئيُم 
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بشرًا وذلك أنك لم ترد أن تجعل عمرًا عديال لزيد حتى يصير بمنزلة أيهما ولكنك أردت أن يكون 
 حشوًا فكأنك قلت أ أحد هذين رأيت أم بشرًا ومثل ذلك قول صفية بنت عبد المطلب
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وذلك أنها لم ترد أن تجعل التمر ( % أم ُقِرِشيَّا َصْقَرا % أ أ ِقطًا أو َتْمرا % ا كيف رأيَت َزْبرَ % ) 
ما قرشٌي ولكنها  ما أقٌط وا  عدياًل لألقط ألن المسئول عندها لم يكن عندها ممن قال هو إما تمٌر وا 

ل أعندك زيٌد أو وتقو | قالت أهو طعاٌم أم قرشٌي فكأنها قالت أشيئًا من هذين الشيئين رأيته أم قرشيًا 
عندك عمرٌو أو عندك خالٌد كأنك قلت هل عندك من هذر الكينونات شيٌء فصار هذا كقولك 

 أتضرب زيدا أو تضرب عمرا أو تضرب خالدا ومثل ذلك أتضرب زيدًا أو عمرًا أو خالدا
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تجعل الفعلين واالسم بينهما بمنزلة  وتقول أعاقٌل عمرٌو أو عالٌم وتقول أتضرب عمرا أو تشتمه
االسمين والفعل بينهما ألنك قد أثبت عمرًا ألحد لفعلين كما أثبت الفعل هناك ألحد االسمين وادعيت 

ن قدمت االسم فعربٌي حسن  وأما إذا قلت أتضرب أو تحبس | أحدهما كما ادعيت ثم أحد االسمين وا 
َعَدلَت بهِم ُطَهّيَة % أَثْعَلَبَة الَفواِرَس أو ِرياحًا % ) جرير زيدًا فهو بمنزلة أزيدا أو عمرًا تضرب قال 

ن قلت أزيدا تضرب أو تقتل كان كقولك أتقتل زيدًا أو عمرًا وأم في كل هذا جيدٌة ( % والِخشاَبا  | وا 
ذا قال أتجلس أم تذهب فأم وأو فيه سواٌء ألنك ال تستطيع أن تفصل عالمة المضمر فتجعل ألو  وا 

ن | وى حال أم وكذلك أتضرب زيدًا أو تقتل خالدًا ألنك لم تثبت أحد الفعلين السٍم واحد حااًل س وا 
أردت معنى أيهما في هذر المسألة قلت أتضرب زيدًا أم تقتل خالدا ألنك لم تثبت أحد الفعلين السٍم 

 واحد
____________________ 
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مرًا أو خالدا أو بشرًا كأنك قلت جالس أحد هؤالء تقول جالس ع(  هذا باب أو في غير االستفهام) 
ولم ترد إنسانًا بعينه ففي هذا دليٌل أن كلهم أهٌل أن يجالس كأنك قلت جالس هذا الضرب من الناس 

ن نفيت | وتقول كل لحمًا أو خبزا أو تمرًا كأنك قلت كل أحد هذر األشياء فهذا بمنزلة الذي قبله |  وا 
ونظير ذلك قوله | لحما أو تمرا كأنك قلت ال تأكل شيئًا من هذر األشياء  هذا قلت ال تأكل خبزا أو

وتقول كل خبزا أو تمرًا | أي ال تطع أحدًا من هؤالء ^ ( وال تطع منه آثمًا أو كفورًا ) ^ عز وجل 
ومثل ذلك أن تقول ادخل على زيد أو عمرٍو أو خالٍد أي ال تدخل على أكثر من | أي ال تجمعهما 

ن شئت جئت به على معنى ادخل على هذا الضرب واحٍد م وتقول خذر بما عز أو هان | ن هؤالء وا 
 كأنه قال خذر بهذا أو بهذا أي
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ال يفوتنك على كل حال ومن العرب من يقول خذر بما عز وهان أي خذر بالعزيز والهين وكل واحدة 
بنه ذهب أو مكث كأنه قال ألضربنه ذاهبًا أو ماكثًا وألضربنه وتقول ألضر | منهما تجزي عن أختها 

أطاَل فَأْمَلى % إذا ما انَتهى ِعلْمي َتناَهْيُت عندر % ) إن ذهب أو مكث وقال زيادة بن زيد العذري 
( ِت ُحتوَف الَمنايا أْكثرْت أو أَقلَّ % فلسُت أباِلي بعد يوِم ُمَطِرٍف % ) وقال ( % أو َتناَهى فَأْقَصَرا 

% 
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وزعم الخليل أنه يجوز ألضربنه أذهب أم مكث وقال الدليل على ذلك أنك تقول ألضربنك أي ذلك 
نما فارق هذا سواء وما أبالي ألنك إذا قلت سواٌء علي أذهبت أم مكثت فهذا الكالم في | كان  وا 

ذا قلت ما أبالي أذهبت أ م مكثت فهو في موضع ما أبالي واحدًا من هذين موضع سواٌء على هذان وا 
وأنت ال تريد أن تقول في األول ألضربن هذين وال تريد أن تقول تناهيت هذين ولكنك إنما تريد أن 
تقول إن األمر يقع على إحدى الحالين ولو قلت ألضربنه أذهب أو مكث لم يجز ألنك لو أردت 

كث فلهذا ال يجوز ألضربنه أذهب أو مكث كما يجوز معنى أيهما قلت أم مكث وال يجوز ألضربنه م
ما أدري أقام زيٌد أو قعد أال ترى أنك تقول ما أدري أقام كما تقول أذهب وكما تقول أعلم أقام زيٌد وال 

وتقول وكل حٍق له سمينار في كتابنا أو لم نسمه كأنه قال وكل حق | يجوز أن تقول ألضربنه أذهب 
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لك كل حٍق هو لها داخٍل فيها أو خارٍج منها كأنه قال إن كان داخال أو له علمنار أو جهلنار وكذ
ن شاء أدخل الواو كما قال بما عز وهان  خارجا وا 
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وتدخل أو | وقد تدخل أم في علمنار أو جهلنار وسمينار أو لم نسمه كما دخلت في أذهب أم مكث 
للحق وعلى أن يكون حااًل كما قلت ألضربنه ذهب أو مكث أي على وجهين على أنه يكون صفة 

ألضربنه كائنا ما كان فبعدت أم ههنا حيث كان خبرًا في موضع ما ينتصب حاال وفي موضع 
وذلك قولك هل وجدت فالنا عند فالٌن (  هذا باب الواو التي تدخل عليها ألف االستفهام) | الصفة 

وهذر الواو ال تدخل على ألف االستفهام وتدخل | ف االستفهام فيقول أو هو ممن يكون ثم أدخلت أل
عليها األلف فإنما هذا استفهاٌم مستقبل باأللف وال تدخل الواو على األلف كما أن هل ال تدخل على 

وتقول | الواو فإنما أرادوا أن ال يجروا هذر األلف مجرى هل إذ لم تكن مثلها والواو تدخل على هل 
لست أخانا ومثل ذلك أما أنت أخانا أو ما أنت صاحبنا وقوله أال تأتينا أو ال ألست صاحبنا أو 

 تحدثنا إذا أردت التقرير
____________________ 
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ذا قلت ألست | أو غيرر ثم أعدت حرفًا من هذر الحروف لم يحسن الكالم إال أن تستقبل االستفهام  وا 
نما أردت في أخانا أو صاحبنا أو جليسنا فإنك إنما أ ردت أن تقول ألست في بعض هذر األحوال وا 

األول أن تقول ألست في هذر األحوال كلها وال يجوز أن تريد معنى ألست صاحبنا أو جليسنا أو 
أخانا وتكرر لست مع أو إذا أردت أن تجعله في بعض هذر األحوال أال ترى أنك إذا أخبرت فقلت 

نت ببشر أو ما أنت بعمرو لم يجئ إال على معنى ال بل ما لست بشرًا أو لست عمرًا أو قلت ما أ
ذا أرادوا معنى أنك لست واحدًا منهما قالوا لست عمرا وال بشرا أو  أنت بعمرو وال بل لست بشرًا وا 

لو قلت أو ال تطع كفورا !  2< وال تطع منهم آثما أو كفورا >  2! قالوا أو بشرا كما قال عز وجل 
لهذا أن يجئ في االستفهام بأم منقطعا من األول ألن أو هذر نظيرتها في انقلب المعنى فينبغي 

االستفهام أم وذلك قولك أما أنت بعمرو أم ما أنت ببشر كأنه قال ال بل ما أنت ببشر وذلك أنه 
وهذر الواو التي دخلت عليها | أدركه الظن في أنه بشر بعد ما مضى كالمه األول فاستفهم عنه 
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 ثيرٌة في القرآن قال اهللألف االستفهام ك
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أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم >  2! تعالى جدر 
 2< أفأمنوا مكر اهلل >  2! فهذر الواو بمنزلة الفاء في قوله تعالى !  2< بأسنا ضحى وهم يلعبون 

< أو كلما عاهدوا عهدا >  2! وقال !  2< أئنا لمبعوثون أو آباؤنا األولون >  2! وقال عز وجل ! 
تقول أم من (  هذا باب تبيان أم لم دخلت على حروف االستفهام ولم تدخل على األلف) | !  2

تقول أم هل تقول وال تقول أم أتقول وذاك ألن أم بمنزلة األلف وليست أي ومن وما ومتى بمنزلة 
ن ما هي أسماء بمنزلة هذا وذاك إال أنهم تركوا ألف االستفهام ههنا إذ كان هذا النحو من األلف وا 

وكذلك هل إنما | الكالم ال يقع إال في المسألة فلما علموا أنه ال يكون إال كذلك استغنوا عن األلف 
 تكون بمنزلة قد ولكنهم تركوا األلف إذ كانت هل ال تقع إال في االستفهام
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قلت فما بال أم تدخل عليهن وهي بمنزلة األلف قال إن أم تجئ ههنا بمنزلة ال بل للتحول من 
الشيء إلى الشيء واأللف ال تجئ أبدا إال مستقبلة فهم قد استغنوا في االستقبال عنها واحتاجوا إلى 

 يتبين المعنى أم إذ كانت لترك شيء إلى شيء ألنهم لو تركوها فلم يذكروها لم
____________________ 
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 (  الجزء الثاني) 

____________________ 

(1/010) 
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اعلم أن أفعل (  هذا باب أفعل( )  هذا باب ما ينصرف وما ال ينصرف) بسم اهلل الرحمن الرحيم 
قلت فما | ك ألنها أشبهت األفعال نحو أذهب وأعلم إذا كان صفًة لم ينصرف في معرفة وال نكرة وذل

باله ال ينصرف إذا كان صفًة وهو نكرٌة فقال ألن الصفات أقرب إلى األفعال فاستثقلوا التنوين فيه 
كما استثقلور في األفعال وأرادوا أن يكون في االستثقال كالفعل إذ كان مثله في البناء والزيادة 

وأسود وأبيض وآدر فإذا حقرت قلت أخيضر وأحيمر وأسيود فهو  وضارعه وذلك نحو أخضر وأحمر
على حاله قبل أن تحقرر من قبل أن الزيادة التي أشبه بها الفعل مع البناء ثابتة وأشبه هذا من الفعل 

 ما أميلح زيدًا كما أشبه أحمر أذهب
____________________ 
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فما كان من ( فعال من األسماء التي في أوائلها الزوائد هذا باب أفعل إذا كان اسمًا وما أشبه األ) 

األسماء أفعل فنحو أفكٍل وأزمٍل وأيدٍع وأربٍع ال تنصرف في المعرفة ألن المعارف أثقل وانصرفت في 
وأما | النكرة لبعدها من األفعال وتركوا صرفها في المعرفة حيث أشبهت الفعل لثقل المعرفة عندهم 

ى أفعل فمثل اليرمع واليعمل وهو جماع اليعملة ومثل أكلب وذلك أن يرمعًا مثل ما أشبه األفعال سو 
يذهب وأكلب مثل أدخل أال ترى أن العرب لم تصرف أعصر ولغٌة لبعض العرب يعصر ال 

واعلم أن هذر الياء واأللف ال تقع واحدةٌ | يصرفونه أيضًا وتصرف ذلك في النكرة ألنه ليس بصفة 
ن منهما في أول اسٍم  على أربعة أحرف إال وهما زائدتان أال ترى أنه ليس اسٌم مثل أفكٍل يصرف وا 

 ومما يدلك أنها زائدة كثرة دخولها في بنات الثالثة وكذلك| لم يكن له فعٌل يتصرف 
____________________ 

(1/014) 
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ن لم تقل هذا دخل عليك أن تصرف أفكل وأن تجعل الشيء إذا جاء بمنز  لة الرجازة الياء أيضا وا 
فهذر الياء واأللف تكثر زيادتهما في بنات الثالثة | والربابة ألنه ليس له فعٌل بمنزلة القمطرة والهدملة 

فهما زائدتان حتى يجئ أمر بين نحو أولٍق فإن أولقًا إنما الزيادة فيه الواو يدلك على ذلك قد ألق 
فعل ألن أفعل من هذا الضرب أكثر من فوعٍل الرجل فهو مألوٌق ولو لم يتبين أمر أولٍق لكان عندنا أ

ولو جاء في الكالم شيٌء نحو أكلٍل وأيقٍق فسميت به رجاًل صرفته ألنه لو كان أفعل لم يكن الحرف 
وأما اول فهو أفعل يدلك على ذلك قولهم هو أول منه ومررت بأول منك | األول إال ساكنًا مدغما 

ذا سميت الرجل بالبب فهو غ| واألولى  ير مصروف والمعنى عليه ألنه من اللب وهو أفعل ولو لم وا 
 يعنون لبه( % قد عَلْت ذاَك بناُت ألُبِبه % ) يكن المعنى هذا لكان فعلل والعرب تقول 

____________________ 
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اء ومما يترك صرفه ألنه يشبه الفعل وال يجعل الحرف األول منه زائدًا إال بثبٍت نحو تنصب فإنما الت
زائدة ألنه ليس في الكالم شيٌء على أربعة أحرف ليس أوله زائدة يكون على هذا البناء ألنه ليس في 

ومن ذاك أيضًا ترتب وترتب وقد يقال أيضًا ترتب فال يصرف ومن قال ترتٌب صرف | الكالم فعلل 
ن كان أوله زائدًا فقد خرج من شبه األفعال  رأت وكذلك التتفل وكذلك التدرأ إنما هو من د| ألنه وا 

وكذلك رجٌل يسمى تألب | ويدلك على ذلك قول بعض العرب التتفل وأنه ليس في الكالم كجعفر 
نما قيل له تألٌب من  ألنه تفعل ويدلك على ذلك أنه يقال للحمار ألب يألب يفعل وهو طردر طربدته وا 

 وأما ما جاء نحو نهشل وتولب فهو عندنا من نفس الحرف مصروفٌ | ذلك 
____________________ 
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حتى يجئ أمر يبينه وكذلك فعلت به العرب ألن حال التاء والنون في الزيادة ليست كحال األلف 
والياء ألنهما لم تكثرا في الكالم زائدتين ككثرتهما فإن لم تقل ذلك دخل عليك أن ال تصرف نهشال 

ذا سميت ر | ونهسرًا وهو قول العرب والخليل ويونس  ذا وا  جاًل بإثمٍد لم تصرفه ألنه يشبه إضرب وا 
ن سميته بأبلٍم لم تصرفه ألنه يشبه أقتل وال تحتاج  سميت رجاًل بإصبع لم تصرفه ألنه يشبه إصنع وا 
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نما صارت | في هذا إلى ما احتجت إليه في ترتٍب وأشباهها ألنها ألٌف وهذا قول الخليل ويونس  وا 
هم ليس أصل األسماء عندهم على أن تكون في أولها الزوائد هذر األسماء بهذر المنزلة ألنهم كأن

وتكون على هذا البناء أال ترى أن تفعل ويفعل في األسماء قليل وكان هذا البناء إنما هو في األصل 
للفعل فلما صار في موضع قد يستثقل فيه التنوين استثقلوا فيه ما استثقلوا فيما هو أولى بهذا البناء 

ي يستثقل فيه التنوين المعرفة أال ترى أكثر ما ال ينصرف في المعرفة قد ينصرف منه والموضع الذ
نما صارت أفعل في الصفات أكثر لمضارعة الصفة الفعل| في النكرة   وا 

____________________ 
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ذا سميت رجاًل يفعل في أوله زائدة لم تصرفه نحو يزيد ويشكر وتغلب ويعمر وهذا النحو أحرى أ ن وا 
نما أقصى أمرر أن يكون كتنضٍب ويرمٍع  وجميع ما ذكرنا في هذا الباب ينصرف في | ال تصرفه وا 

نما منعك من صرف أحمر في النكرة وهو اسم | النكرة  فإن قلت فما بالك تصرف يزيد في النكرة وا 
م جعلته نكرة أنه ضارع الفعل فأحمر إذا كان صفًة بمنزلة الفعل قبل أن يكون اسمًا فإذا كان اسمًا ث

وأما يزيد فإنك لما جعلته اسمًا في حاٍل يستثقل فيها التنوين | فإنما صيرته إلى حاله إذ كان صفة 
استثقل فيه ما كان استثقل فيه قبل أن يكون اسمًا فلما صيرته نكرة لم يرجع إلى حالة قبل أن يكون 

ذا سميت رجاًل بإضرب أو أقتل أ| اسمًا وأحمر لم يزل اسمًا  و إذهب لم تصرفه وقطعت األلفات وا 
حتى يصير بمنزلة األسماء ألنك قد غيرتها عن تلك الحال أال ترى أنك ترفعها وتنصبها وتقطع 

األلف ألن األسماء ال تكون بألف الوصل وال يحتج باسٍم وال ابن لقلة هذا مع كثرة األسماء وليس لك 
 أن تغير

____________________ 

(1/018) 

 
 

مثل ضرب وضورب وتقول إن مثل هذا ليس في األسماء ألنك قد تسمى بما ليس في  البناء في
صبٍع  األسماء إال أنك استثقلت فيها التنوين كما استثقلته في األسماء التي شبهتها بها نحو إثمٍد وا 

وليس شيء من هذر الحروف بمنزلة امرٍئ ألن ألف | وأبلٍم فإنما أضعف أمرها أن تصير إلى هذا 
كأنك أدخلتها حين أسكنت الميم على مرٌء ومرأ ومرء فلما أدخلت األلف على هذا االسم حين  امرئٍ 

أسكنت الميم تركت األلف وصال كما تركت ألف إبٍن وكما تركت ألف إضرب في األمر فإذا سميت 
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|  بامرٍئ رجاًل تركته على حاله ألنك نقلته من اسم إلى اسم وصرفته ألنه ال يشبه لفظه لفظ الفعل
ذا جعلت إضرب أو أقتل اسمًا لم  أال ترى أنك تقول امرٌؤ وامرٍئ وامرًأ وليس شيء من الفعل هكذا وا 
يكن له بٌد من أن تجعله كاألسماء ألنك تقلب فعال إلى اسم ولو سميته انطالقا لم تقطع األلف ألنك 

 ال الفعلواعلم أن كل اسم كانت في أوله زائدة ولم يكن على مث| نقلت اسما إلى اسم 
____________________ 
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فإنه مصروف وذلك نحو إصليٍت وأسلوٍب وينبوٍت وتعضوض وكذلك هذا المثال إذا اشتققته من 
ضريب وتضريب ألن ذا ليس بفعل وليس باسم على مثال الفعل وليس بمنزلة  الفعل نحو يضروٍب وا 

ن سميت رجال | يضرب لم تصرفه عمر أال ترى أنك تصرف يربوعا فلو كان يضروٌب بمنزلة  وا 
ذا سميت رجال بتفاعٍل | هراق لم تصرفه ألن هذر الهاء بمنزلة األلف زائدة كذلك هرق بمنزلة اقم  وا 

نحو تضارٍب ثم حقرته فقلت تضيرب لم تصرفه ألنه يصير بمنزلة تغلب ويخرج إلى ما ال ينصرف 
كذلك أجادل | صرف البتة في جميع اللغات كما تخرج هند في التحقير إذا قلت هنيدة إلى ما ال ين

ن سميت رجال يهرق قلت هذا هريق قد جاء ال  اسم رجل إذا حقرته ألنه يصير أجيدل مثل أميلح وا 
وذلك أجدٌل (  هذا باب ما كان من أفعل صفة في بعض اللغات واسما في أكثر الكالم) | تصرف 

قد جعله بعضهم صفة وذلك ألن الجدل شدة وأخيٌل وأفعى فأجود ذلك أن يكون هذا النحو اسمًا و 
 الخلق فصار أجدل عندهم بمنزلة شديدٍ 

____________________ 
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وأما أخيل فجعلور أفعل من الخيالن للونه وهو طائر أخضر وعلى جناحه لمعة سوداء مخالفة للونه 
ن لم يكن له فعٌل |  وأما أدهم إذا | وال مصدر وعلى هذا المثال جاء أفعى كأنه صار عندهم صفة وا 

عنيت القيد واألسود إذا عنيت به الحية واألرقم إذا عنيت الحية فإنك ال تصرفه في معرفة وال نكرة لم 
فإن قال قائل أصرف هذا ألني أقول أداهم وأراقم فأنت تقول األبطح | تختلف في ذلك العرب 

نما قيل أبر  نما األبرق صفة وا  ق ألن فيه حمرٌة وبياضا وسوادا كما قالوا واألباطح وأجارع وأبارق وا 
تيٌس أبرق حين كان فيه سواد وبياض وكذلك األبطح إنما هو المكان المنبطح من الوادي وكذلك 
األجرع إنما هو المكان المستوي من الرمل المتمكن ويقال مكاٌن جرٌع ولكن الصفة ربما كثرت في 
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 تغنوا بها عن األسماء كما يقولون األبغثكالمهم واستعملت وأوقعت مواقع األسماء حتى يس
____________________ 

(1/210) 

 
 

نما هو لون ومما يقوي إنه صفة قولهم بطحاء وجرعاء وبرقاء فجاء مؤنثه  فهو صفة جعل اسمًا وا 
فإن | اعلم أنك إنما تركت صرف أفعل منك ألنه صفة (  هذا باب أفعل منك) | كمؤنث أحمر 

ا بغير منك صرفته في النكرة وذلك نحو أحمٍد وأصفٍر وأكبر ألنك ال تقول هذا سميت رجاًل بأفعل هذ
نما يكون هذا صفة بمنك ولو سميته أفضل منك لم تصرفه على  رجٌل أصفر وال هذا رجل أفضل وا 

 وأما أجمع وأكتع فإذا سميت رجال بواحٍد منهما لم تصرفه| حال 
____________________ 

(1/212) 

 
 

وصرفته في النكرة وليس واحد منهما في قولك مررت به أجمع أكتع بمنزلة أحمر ألن في المعرفة 
أحمر صفة للنكرة وأجمع وأكتع إنما وصف بهما معرفة فلم ينصرفا ألنهما معرفة فأجمع ههنا بمنزلة 

تقول كل أفعٍل يكون وصفا ال تصرفه (  هذا باب ما ينصرف من األمثلة وما ال ينصرف) | كلهم 
فة وال نكرة وكل أفعل يكون اسمًا تصرفه في النكرة قلت فكيف تصرف وقد قلت ال تصرفه في معر 

قال ألن هذا مثال يمثل به فزعمت أن هذا المثال ما كان عليه من الوصف لم يجز فإن كان اسمًا 
ونظير ذلك قولك كل أفعٍل أردت به الفعل نصٌب أبدًا فإنما زعمت أن هذا | وليس بوصف جرى 

يكون في الكالم على وجور وكان أفعل اسمًا فكذلك منزلة أفعل في المسألة األولى ولو لم البناء 
تصرفه ثم لتركت أفعل ههنا نصبًا فإنما أفعل ههنا اسٌم بمنزلة أفكٍل أال ترى أنك تقول إذا كان هذا 

تركت البناء وصفًا لم أصرفه وتقول أفعل إذا كان وصفا لم اصرفه فإنما تركت صرفه ههنا كما 
 وتقول إذا قلت هذا رجٌل أفعل لم أصرفه على حال وذلك ألنك| صرف أفكٍل إذا كان معرفًة 

____________________ 
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قلت | مثلت به الوصف خاصًة فصار كقولك كل أفعل زيد نصٌب أبدًا ألنك مثلت به الفعل خاصة 
ت الذي مثلت به الوصف كما أقول كل فلم ال يجوز أن تقول كل أفعل في الكالم ال أصرفه إذا أرد

نما | آدم في الكالم ال أصرفه  فقال ال يجوز هذا ألنه لم يستقر أفعل في الكالم صفًة بمنزلة آدم وا 
هو مثال أال ترى أنك لو سميت رجال بأفعل صرفته في النكرة ألن قولك أفعل ال يوصف به شيء 

نما تركت التنوين فيه حين مثلت  نما يمثل به وا  به الوصف كما نصبت أفعاًل حين مثلت به الفعل وا 
وأفعٌل ال يعرف في الكالم فعال مستعماًل فقولك هذا رجٌل أفعٌل بمنزلة قولك أفعل زيٌد فإذا لم تذكر 

قلت فما منعه أن يقول كل | الموصوف صار بمنزلة أفعل إذا لم يعمل في اسم مظهر وال مضمر 
 أفعل يكون صفًة ال أصرفه يريد

____________________ 
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الذي مثلت به الوصف فقال هذا بمنزلة الذي ذكرنا قبل لو جاز هذا لكان أفعل وصفا بائنا في 
الكالم غير مثال ولم نكن نحتاج إلى أن أقول يكون صفة ولكني أقول ألنه صفة كما أنك إذا قلت ال 

ة فيرى السائل أن آدم يكون غير تصرف كل آدم في الكالم قلت ألنه صفة وال تقول أردت به الصف
وكذلك إذا قلت هذا رجٌل فعالن يكون على وجهين ألنك تقول هذا إن | صفة ألن آدم الصفة بعينها 

ن لم يكن له فعلى انصرف وليس فعالن هنا بوصٍف  كان عليه وصٌف له فعلى لم ينصرف وا 
أفعٍل كان صفًة فأمرر كذا وكذا مستعمل في الكالم له فعلى ولكنه هاهنا بمنزلة أفعٍل في قولك كل 

ومثله كل فعالٍن كان صفة وكانت له فعلى لم ينصرف وقولك كانت له فعلى وكان صفة يدلك على 
ن كانت األلف جاءت | أنه مثال  وتقول كل فعًلى إو فعلى كانت ألفها لغير التأنيث انصرف وا 

ف مثال فإن شئت أنثته وجعلت للتأنيث لم ينصرف قلت كل فعلى أو فعلى فلم ينون ألن هذا الحر 
ن شئت صرفت وجعلت األلف لغير التأنيث  وتقول إذا قلت هذا رجٌل فعنًلى نونت | األلف للتأنيث وا 

 ألنك مثلت به وصف
____________________ 

(1/211) 

 
 

للذكر خاصًة وفعنًلى مثل حبنًطى وال يكون إال منونا أال ترى أنك تقول هذا رجٌل حبنًطى يا هذا 
وتقول كل فعلى في الكالم ال ينصرف وكل فعالء في الكالم ال ينصرف | لى هذا جرى هذا الباب فع
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ألن هذا المثال ال ينصرف في الكالم البتة كما أنك لو قلت هذا رجل أفعل لم ينصرف ألنك مثلته 
 هذا باب ما ينصرف من األفعال إذا سميت به) | بما ال ينصرف وهي الصفة فأفعل صفة كفعالء 

وكذلك | زعم يونس أنك إذا سميت رجاًل بضارب من قولك ضارٌب وأنت تأمر فهو مصروف (  رجال
إن سميته ضارب وكذلك ضرب وهو قول أبي عمرو والخليل وذلك ألنها حيث صارت اسمًا 

وصارت في موضع االسم المجرور والمنصوب والمرفوع ولم تجيء في أوائلها الزوائد التي ليس في 
أن تكون في أوائل األسماء إذا كانت على بناء الفعل غلبت األسماء عليها إذا  األصل عندهم

أشبهتها في البناء وصارت أوائلها األوائل التي هي في األصل لألسماء فصارت بمنزلة ضارب الذي 
| هو اسم وبمنزلة حجٍر وتآبٍل كما أن يزيد وتغلب يصيران بمنزلة تنضٍب ويعمل إذا صارت اسمًا 

سى فكان ال يصرف ذلك وهو خالف قول العرب سمعناهم يصرفون الرجل يسمى كعسبا وأما عي
نما هو فعل من الكعسبة وهو العدو الشديد  وا 

____________________ 
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أنا ابُن َجاَل وَطاّلُع الثّنايا % ) مع تداني الخطا والعرب تنشد هذا البيت لسحيم بن وثيل اليربوعي 
َبني % ) وال نرار على قول عيسى ولكنه على الحكاية كما قال ( % ِمامَة َتْعِرفوِني متى َأَضِع الع% 

فإن سميت رجاًل ضرب أو | كأنه قال أنا ابن الذي يقال له جال % ( % شاَب َقرناها َتُصر  وَتْحُلُب 
ضرب أو ضورب لم تصرف فأما فعل فهو مصروف ودحرج ودحرج ال تصرفه ألنه ال يشبه 

 األسماء
____________________ 

(1/217) 

 
 

فإن حقرت هذر األسماء صرفتها ألنها تشبه | وال يصرفون خضم وهو اسم للعنبر بن عمرو بن تميم 
فكل اسم يسمى بشيء من الفعل | األسماء فيصير ضارٌب وضارٌب ونحوهما بمنزلة ساعد وخاتم 

اسٍم في أوله زيادة وأشبه األفعال لم ليست في أوله زيادة وله مثال في األسماء انصرف فإن سميته ب
ن سميت رجاًل ببقم أو شلم وهو بيت المقدس لم تصرفه البتة ألنه | ينصرف فهذر جملة هذا كله  وا 

ليس في العربية اسٌم على هذا البناء وألنه أشبه فعال فهو ال ينصرف إذا صار اسما ألنه ليس له 
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 ذينظيٌر في األسماء ألنه جاء على بناء الفعل ال
____________________ 
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ن | إنما هو في األصل للفعل ال لألسماء فاستثقل فيه ما يستثقل في األفعال فإن حقرته صرفته  وا 
سميت رجال ضربوا فيمن قال أكلوني البراغيث قلت هذا ضربون قد أقبل تلحق النون كما تلحقها في 

ومن قال هذا مسلمون في !  2< ولي أجنحة أ>  2! أولى لو سميت بها رجاًل من قوله عز وجل 
فإن جعلت النون حرف | اسم رجل قال هذا ضربون ورأيت ضربين وكذلك يضربون في هذا القول 

اإلعراب فيمن قال هذا مسلمين قلت هذا ضربين قد جاء ولو سميت رجال مسلمين على هذر اللغة 
صارت بمنزلة األسماء وصرت كأنك لقلت هذا مسلمين صرفت وأبدلت مكان الواو ياًء ألنها قد 

نما فعلت هذا بهذا حين لم يكن  سميته بمثل ببرين وا 
____________________ 

(1/211) 

 
 

عالمًة لإلضمار وكان عالمًة للجمع كما فعلت ذلك بضربت حين كانت عالمًة للتأنيث فقلت هذا 
ذر ضربه فوقفت إذا كانت ضربة قد جاء وتجعل التاء هاء ألنها قد دخلت في األسماء حين قلت ه

ن سميته ضربًا في هذا القول ألحقته | بعد حرف متحرك قلبت التاء هاء حين كانت عالمة التأنيث  وا 
نما كففت النون في الفعل ألنك حين ثنيت وكانت الفتحة  النون وجعلته بمنزلة رجل سمي برجلين وا 

ي ذاك النصب في اللفظ فكان حذف النون الزمًة للواحد حذفت أيضًا في االثنين النون ووافق الفتح ف
ن سميت رجال بضربن أو يضربن | نظير الفتح كما كان الكسر في هيهات نظير الفتح في هيهات  وا 

لم تصرفه في هذا ألنه ليس له نظيٌر في األسماء ألنك إن جعلت النون عالمة للجمع فليس في 
ن جعلته عالمًة للفاعال ) | ت حكيته فهو في كال القولين ال ينصرف الكالم مثل جعفٍر فال تصرفه وا 

هذا باب ما لحقته األلف في آخرر فمنعه ذلك من االنصراف في المعرفة والنكرة وما لحقته األلف 
أما ما ال ينصرف فيها فنحو حبلى وحبارى وجمزى (  فانصرف في النكرة ولم ينصرف في المعرفة

 بين األلف التي تكون بداًل من ودفلى وشروى وغضبى وذاك أنهم أرادوا أن يفرقوا
____________________ 
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الحرف الذي هو من نفس الكلمة واأللف التي تلحق ما كان من بنات الثالثة ببنات األربعة وبين 
فأما ذفرى فقد اختلفت فيها العرب فيقولون هذر ذفرى أسيلٌة ويقول | هذر األلف التي تجئ للتأنيث 

يلٌة وهي أقلهما جعلوها تلحق بنات الثالثة ببنات األربعة كما أن واو جدوٍل بعضهم هذر ذفرى أس
وكذلك | وأما معزًى فليس فيها إال لغة واحدة تنون في النكرة | وكذلك تترى فيها لغتان | بتلك المنزلة 

قالوا  وكذلك العلقى أال ترى أنهم إذا أنثوا| األرطى كلهم يصرف وتذكيرر مما يقوى على هذا التفسير 
 وقالوا بهمى واحدة ألنها ألف تأنيث وبهمى جميع| علقاٌة وأرطاٌة ألنهما ليستا ألفي تأنيث 

____________________ 
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وحنبطى بهذر المنزلة إنما جاءت ملحقة بجعفٍل وكينونته وصفًا للمذكر يدلك على ذلك ولحاق الهاء 
نما هي وكذلك قبعثرى ألنك لم تلحق هذر | في المؤنث  األلف للتأنيث أال ترى أنك تقول قبعثراٌة وا 

وبعض العرب يؤنث العلقى فينزلها | زيادة لحقت بنات الخمسة كما لحقتها الياء في قولك دردبٍس 
فلم ينونه % ( % َيْسَتن  في َعْلَقى وفي مُكوِر % ) منزلة البهمى يجعل األلف للتأنيث وقال العجاج 

نما منعهم من صرف دف|  لى وشروى ونحوهما في النكرة أن ألفهما حرف يكسر عليه االسم إذا وا 
 قلت حبالى وتدخل تاء التأنيث لمعنىً 

____________________ 
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يخرج منه وال تلحق به أبدا بناًء ببناء كما فعلوا ذلك بنون رعشٍن وبتاء سنبتة وعفريت أال تراهم قالوا 
فيه ثالث حركات وليس شيء يبنى على األلف التي لغير التأنيث جمزًى فبنوا عليها الحرف فتوالت 

نحو نون رعشٍن توالى فيه ثالث حركات فيما عدته أربعة أحرف ألنها ليست من الحروف التي تلحق 
نما تدخل لمعنى فلما بعدت من حروف األصل تركوا صرفها كما تركوا صرف مساجد  بناًء ببناء وا 

وأما موسى وعيسى فإنهما أعجميان ال | ال يكون عليه الواحد  حيث كسروا هذا البناء على ما
وموسى مفعل وعيسى فعلى | ينصرفان في المعرفة وينصرفان في النكرة أخبرني بذلك من أثق به 
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والياء فيه ملحقة ببنات األربعة بمنزلة ياء معزى وموسى الحديد مفعل ولو سميت بها رجال لم 
هذا باب ما لحقته ألف ) | ى إال أن الياء في موسى من نفس الكلمة تصرفها ألنها مؤنثة بمنزلة معز 

وذلك نحو حمراء وصفراء وخضراء (  التأنيث بعد ألف فمنعه ذلك من االنصراف في النكرة والمعرفة
 وصحراء وطرفاء ونفساء

____________________ 
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ومنه أيضا أصدقاء وأصفياء | ا عاشوراء وعشراء وقوباء وفقهاء وسابياء وحاوياء وكبرياء ومثله أيض
فقد جاءت في هذر األبنية | ومنه زمكاء وبروكاء وبراكاء ودبوقاء وخنفساء وعنظباء وعقرباء وزكرياء 

كلها للتأنيث واأللف إذا كانت بعد ألٍف مثلها إذا كانت وحدها إال أنك همزت اآلخرة للتحريك ألنه ال 
ي بدٌل من األلف بمنزلة األلف لو لم تبدل وجرى عليها ما كان ينجزم حرفان فصارت الهمزة التي ه

واعلم أن األلفين ال تزادان | يجري عليها إذا كانت ثابتة كما صارت الهاء في هراق بمنزلة األلف 
أبدا إال للتأنيث وال تزادان أبدًا لتلحقا بنات الثالثة بسرداٍح ونحوها أال ترى أنك لم تر قط فعالء 

فإن قلت فما بال علباء وحرباء | تر شيئًا من بنات الثالثة فيه ألفان زائدتان مصروفا  مصروفًة ولم
نما جاءت  فإن هذر الهمزة التي بعد األلف إنما هي بدل من ياء كالياء التي في درحايٍة وأشباهها وا 

ياء ال تلحقان هاتان الزائدتان هنا لتلحقا علباًء وحرباًء بسرداٍح وسرباٍل أال ترى أن هذر األلف وال
 اسما فيكون أوله مفتوحًا ألنه ليس في الكالم مثل

____________________ 

(1/204) 

 
 

نما تلحقان لتجعال بنات الثالثة على هذا المثال والبناء فصارت هذر الياء بمنزلة  سرداٍح وال سرباٍل وا 
ه وال تلحق ألفان للتأنيث شيئًا ما هو من نفس الحرف وال تلحق ألفان للتأنيث شيئًا فتلحقا هذا البناء ب

على ثالثة أحرف وأول االسم مضموم أو مكسور وذلك ألن هذر الياء واأللف إنما تلحقان لتبلغا 
بنات الثالثة بسرداٍح وفسطاط ال تزادان ههنا إال لهذا فلم تشركهما األلفان اللتان للتأنيث كما لم 

من المواضع التي تلحق فيها األلفان اللتان تشركا األلفين في مواضعها وصار هذا الموضع ليس 
للتأنيث وصار لهما إذا جاءتا للتأنيث أبنية ال تلحق فيها الياء بعد األلف يعني الهمزة فكذلك لم تلحقا 

واعلم أن من العرب من يقول هذا قوباٌء كما ترى | في المواضع التي تلحق فيها الياء بعد األلف 
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وأما غوغاء فمن | ببناء فسطاط والتذكير يدلك على ذلك والصرف وذلك ألنهم أرادوا أن يلحقور 
العرب من يجعلها بمنزلة عوراء فيؤنث وال يصرف ومنهم من يجعلها بمنزلة قضقاٍض فيذكر 

ويصرف ويجعل الغين والواو مضاعفتين بمنزلة القاف والضاد وال يجئ على هذا البناء إال ما كان 
وذلك ( اب ما لحقته نوٌن بعد ألف فلم ينصرف في معرفة وال نكرة هذا ب) | مرددا والواحدة غوغاء 

 نحو عطشان وسكران وعجالن وأشباهها وذلك أنهم جعلوا
____________________ 

(1/201) 

 
 

النون حيث جاءت بعد ألف كألف حمراء ألنها على مثالها في عدة الحروف والتحرك والسكون 
ر وال تلحقه عالمة التأنيث كما أن حمراء لم تؤنث على بناء وهاتان الزائدتان قد اختص بهما المذك

فلما ضارع فعالء هذر | المذكر ولمؤنث سكران بناء على حدٍة كما كان لمذكر حمراء بناٌء على حدة 
مما (  هذا باب ما ال ينصرف في المعرفة) | المضارعة وأشبهها فيما ذكرت لك أجري مجراها 

وذلك كل نون ال يكون في مؤنثها فعلى | في نحو بشرى وما أشبهها  ليست نونه بمنزلة األلف التي
نساٍن يدلك على زيادته سراٍح فإنما أرادوا حيث قالوا سرحاٌن  وهي زائدٌة وذلك نحو عرياٍن وسرحان وا 

ومن ذلك ضبعاٌن يدلك على | أن يبلغوا به باب سرداٍح كما أرادوا أن يبلغوا بمعزى باب هجرٍع 
نما تعتبر أزيادة هي أم غير زيادة بالفعل أو الجمع | ضبع والضباع وأشبار هذا كثير زيادته قولك ال وا 

 أو بمصدر أو مؤنث نحو الضبع وأشبار ذلك
____________________ 

(1/201) 

 
 

نما دعاهم إلى أن ال يصرفوا هذا في المعرفة أن آخرر كآخر ما ال ينصرف في معرفة وال نكرة  وا 
لمعرفة كما جعلوا أفكاًل بمنزلة ما ال يدخله التنوين في معرفة وال نكرة وذلك أفعل فجعلور بمنزلته في ا

صفة ألنه بمنزلة الفعل وكان هذر النون بعد األلف في األصل لباب فعالن الذي له فعلى كما كان 
بناء أفعل في األصل لألفعال فلما صار هذا الذي ينصرف في النكرة في موضع يستثقل فيه التنوين 

فإذا حقرت سرحان اسم رجل فقلت سريحيٌن صرفته ألن | علور بمنزلة ما هذر الزيادة له في األصل ج
آخرر اآلن ال يشبه آخر غضبان ألنك تقول في تصغير غضبان غضيبان ويصير بمنزلة غسليٍن 
وسنيٍن فيمن قال هذر سنيٌن كما ترى ولو كنت تدع صرف كل نون زائدة ولتركت صرف رعشٍن 
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ما تدع صرف ما آخرر كآخر غضبان كما تدع صرف ما كان على مثال الفعل إذا كانت ولكنك إن
الزيادة في أوله فإذا قلت إصليت صرفته ألنه ال يشبه األفعال فكذلك صرفت هذا اآلن آخرر ال يشبه 

ذا سميت رجال طحان أو ستمان | آخر غضبان إذا صغرته وهذا قول أبي عمرٍو والخليل ويونس  وا 
أو تبان من التبن صرفته في المعرفة والنكرة ألنها نوٌن من نفس الحرف وهي بمنزلة دال  من السمن

وسألته عن رجل يسمى دهقان فقال إن سميته من التدهقن فهو مصروف وكذلك شيطان إذا | حماٍد 
 أخذته من التشيطن فالنون عندنا في مثل

____________________ 

(1/207) 

 
 

ن جعلت دهقان من الدهق وشيطان من شيط هذا من نفس الحرف إذا ك ان له فعل يثبت فيه النون وا 
وسألت الخليل عن رجل يسمى مرانًا فقال أصرفه ألن المران إنما سمي للينه فهو فعاٌل | لم تصرفه 

نما المرانة اللين  وسألته عن رجل يسمى فينانًا فقال مصروف | كما يسمى الحماض لحموضته وا 
نما ي وسألته عن ديواٍن فقال بمنزلة قيراٍط ألنه | ريد أن يقول لشعرر فنوٌن كأفنان الشجر ألنه فيعاٌل وا 

وسألته عن رمان فقال ال أصرفه وأحمله على األكثر | من دونت ومن قال ديواٌن فهو بمنزلة بيطار 
نه وسألته عن سعدان والمرجان فقال ال أشك في أن هذر النون زائدة أل| إذا لم يكن له معنى يعرف 

فلو جاء | ليس في الكالم مثل سرداٍح وال فعالٌل إال مضعفًا وتفسيرر كتفسير عرياٍن وقصته كقصته 
شيء في مثال جنجاٍن لكانت النون عندنا بمنزلة نون مراٍن إال أن يجئ أمر بين أو يكثر في كالمهم 

 ء فلما لم يريدوا ذلكفيدعوا صرفه فيعلم أنهم جعلوها زائدة كما قالوا غوغاء فجعلوها بمنزلة عورا
____________________ 

(1/208) 

 
 

وأرادوا أن ال يجعلوا النون زائدة صرفوا كما أنه لو كان خضخاٌض لصرفته وقلت ضاعفوا هذر النون 
| فإن سمعناهم لم يصرفوا قلنا لم يريدوا ذلك يعني التضعيف وأرادوا نونا زائدة يعني في جنجان | 

ذا سميت رجال حبنطي أو علقي لم تصرفه في المعرفة وترك الصرف فيه كترك الصرف في  وا 
وأما علباء وحرباء اسم رجل فمصروف في المعرفة والنكرة من قبل أنه | عريان وقصته كقصته 

ليست بعد هذر األلف نون فيشبه آخرر بآخر غضبان كما شبه آخر علقى بآخر شروى وال يشبه آخر 
ه كاأللف وينصرف على كل حال فجرى سليه ما جرى على حمراء ألنه بدٌل من حرٍف ال يؤنث ب
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وسألته عن تحقير علقى اسم | ذلك الحرف وذلك الحرف بمنزلة الياء والواو اللتين من نفس الحرف 
رجل فقال أصرفه كما صرفت سرحان حين حقرته ألن آخرر حينئذ ال يشبه آخر ذفرى وأما معزى فال 

أنيث ومن العرب من يؤنث علقى فال ينون وزعموا أن ناسًا يصرف إذا حقرتها اسم رجل من أجل الت
ِقراَن األرِض ُسوداَنا % وِمْعًزى َهِدبًا َيعلو % ) يذكرون معًزى زعم أبو الخطاب أنه سمعهم يقولون 

% ) 
____________________ 

(1/201) 

 
 
سم ال ينصرف في اعلم أن كل هاء كانت في اسم للتأنيث فإن ذلك اال(  هذا باب هاءات التأنيث) 

نما هذر للتأنيث هال ترك صرفه في | المعرفة وينصرف في النكرة  قلت فما باله انصرف في النكرة وا 
نما هي | النكرة كما ترك صرف ما فيه ألف التأنيث  قال من قبل أن الهاء ليست عندهم في االسم وا 

العرب تقول في حبارى حبير  بمنزلة اسم ضم إلى اسم فجعال اسما واحدًا نحو حضرموت أال ترى أن
وفي جحجبى جحيجب وال يقولون في دجاجٍة إال دجيجة وال في قرقرٍة إال قريقرة كما يقولون في 

ويدلك على أن | حضرموت وفي خمسة عشر خميسة عشر فجعلت هذر الهاء بمنزلة هذر األشياء 
 األربعة بالخمسة ألنها بمنزلة الهاء بهذر المنزلة أنها لم تلحق بنات الثالثة ببنات األربعة قط وال

نما تلحق بناء المذكر وال يبنى عليها االسم كاأللف ولم  عشر وموت وكرب في معد يكرب وا 
هذا باب ما ) | يصرفوها في المعرفة كما لم يصرفوا معد يكرب ونحور وسأبين ذلك إن شاء اهلل 

ر سمي بثالثة أحرف ليس فيه كل مذك(  ينصرف في المذكر البتة مما ليس في آخرر حرف التأنيث
 حرف التأنيث فهو مصروف

____________________ 

(1/221) 

 
 

كائنًا ما كان أعجميًا أو عربيًا أو مؤنثًا إال فعل مشتقًا من الفعل أو يكون في أوله زيادة فيكون كيجد 
وين ويضع أو يكون كضرب ال يشبه األسماء وذلك أن المذكر أشد تمكنا فلذلك كان أحمل للتن

فاحتمل ذلك فيما كان على ثالثة أحرف ألنه ليس شيء من األبنية أقل حروفا منه فاحتمل التنوين 
ولو سميت رجال قدمًا أو حشًا صرفته فإن حقرته قلت قد نٌم فهو | لخفته ولتمكنه في الكالم 

أقل العدد  مصروف وذلك الستخفافهم هذا التحقير كما استخفوا الثالثة ألن هذا ال يكون إال تحقير
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وليس محقٌر أقل حروفا منه فصار كغير المحقر الذي هو أقل ما كان غير محقر حروفا وهذا قول 
واعلم أن كل اسم ال ينصرف فإن الجر يدخله إذا أضفته أو أدخلت فيه | العرب والخليل ويونس 

الكتاب بأكثر من األلف والالم وذلك أنهم أمنوا التنوين وأجرور مجرى األسماء وقد أوضحته في أول 
ن سميت رجاًل ببنٍت أو أخٍت صرفته ألنك بنيت االسم على هذر التاء وألحقتها ببناء الثالثة | هذا  وا 

كما ألحقوا سنبتًة باألربعة ولو كانت كالهاء لما أسكنوا الحرف الذي قبلها إنما هذر التاء فيها كتاء 
نما هذر زيادة عفريٍت ولو كانت كألف التأنيث لم ينصرف في النكرة ول يست كالهاء لما ذكرت لك وا 

في االسم بني عليها وانصرف في المعرفة ولو أن الهاء التي في دجاجة كهذر التاء انصرف في 
 المعرفة

____________________ 

(1/220) 

 
 

ن سميت رجاًل بهنه وقد كانت في الوصل هنٌت قلت هنة يا فتى تحرك النون وتثبت الهاء ألنك لم  وا 
تصًا متمكنًا على هذر الحال التي تكون عليها هنة قبل أن تكون اسمًا تسكن النون في الوصل تر مخ

ن سميت رجاًل ضربت قلت هذا ضربه ألنه ال يحرك | وذا قليل فإن حولته إلى االسم لزمه القياس  وا 
فيه هاء ما قبل هذر التاء فتوالى أربع حركات وليس هذا في األسماء فتجعلها هاء وتحملها على ما 

| اعلم أن كل فعٍل كان اسمًا معروفًا في الكالم أو صفًة فهو مصروف (  هذا باب فعل) | التأنيث 
وأما الصفات فنحو قولك هذا | فاألسماء نحو صرٍد وجعٍل وثقٍب وحفٍر إذا أردت جماع الحفرة والثقبة 

 قال الحطم القيسي| رجٌل حطٌم 
____________________ 

(1/222) 

 
 

فإنما صرفت ما ذكرت لك ألنه ليس باسٍم يشبه الفعل الذي % ( % د َلفَّها الليُل ِبَسّواٍق ُحَطْم ق% ) 
في أوله زيادة وليست في آخرر زيادة تأنيث وليس بفعل ال نظير له في األسماء فصار ما كان منه 

ب وأما ما كان | ٍر اسمًا ولم يكن جمعًا بمنزلة حجٍر ونحور وصار ما كان منه جمعًا بمنزلة كسٍر وا 
وأما عمر وزفر فإنما منعهم | صفة فصار بمنزلة قولك هذا رجٌل عمٌل إذا أردت معنى كثير العمل 

نما هما محدودان عن البناء الذي هو أولى  من صرفهما وأشباههما أنهما ليسا كشيء مما ذكرنا وا 
| ما وذلك نحو عامٍر وزافٍر بهما وهو بناؤهما في األصل فلما خالفا بناءهما في األصل تركوا صرفه
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وال يجيء عمر وأشباهه محدودًا عن البناء الذي هو أولى به إال وذلك البناء معرفة كذلك جرى في 
 هذا الكالم

____________________ 

(1/221) 

 
 

ن حقرته صرفته ألن فعياًل | فإن قلت عمٌر آخر صرفته ألنه نكرة فتحول عن موضع عامٍر معرفًة  وا 
كالمهم محدودًا عن فويعل وأشباهه كما لم يقع فعٌل نكرًة محدودًا عن عامٍر فصار تحقيرر  ال يقع في

وزحل معدول في حالٍة إذا أردت | كتحقير عمرٌو كما صارت نكرته كصرٍد وأشباهه وهذا قول الخليل 
عن وسألته عن جمع وكتع فقال هما معرفة بمنزلة كلهم وهما معدولتان | اسم الكوكب فال ينصرف 

وسألته عن صغر من قوله الصغري وصغر | جمع جمعاء وجمع كتعاء وهما منصرفان في النكرة 
قلت فما | فقال أصرف هذا في المعرفة ألنه بمنزلة ثقبٍة وثقٍب ولم يشبه بشيء محدود عن وجهه 

نما هي بمنزلة  بال أخر ال ينصرف في معرفة وال نكرة فقال ألن أخر خالفت أخواتها وأصلها وا 
 لطول والوسط والكبر ال يكن صفة إال وفيهن ألف والم فتوصف بهن المعرفة أال ترى أنك ال تقولا

____________________ 

(1/224) 

 
 

نسوٌة صغٌر وال هؤالء نسوٌة وسٌط وال تقول هؤالء قوٌم أصاغر فلما خالفت األصل وجاءت صفة بغير 
رادوا يا ألكع وفسق حين أرادوا يا فاسق وترك األلف والالم تركوا صرفها كما تركوا صرف لكع حين أ

الصرف في فسق هنا ألنه ال يتمكن بمنزلة يا رجل للعدل فإن حقرت أخر اسم رجل صرفته ألن 
| فعياًل ال يكون بناًء لمحدوٍد عن وجهه فلما حقرت غيرت البناء الذي جاء محدودًا عن وجهه 

و بمنزلة أخر إنما حدر واحدًا واحدًا واثنين اثنين وسألته عن أحاد وثناء ومثنى وثالث ورباع فقال ه
قلت أفتصرفه في النكرة قال ال ألنه نكرة يوصف به نكرة | فجاء محدودًا عن وجهه فترك صرفه 

صفٌة كأنك قلت أولي أجنحٍة !  2< أولي أجنحة مثنى وثالث ورباع >  2! وقال لي قال أبو عمرو 
َوعاوَدني ِديني فِبت  % ) ول أبي عمرٍو قول ساعدة بن جؤية اثنين اثنين وثالثٍة ثالثٍة وتصديق ق

در ِشْرٌع ُمَمدَُّد % كأنَّما   ( %ِخالَل ُضلوِع الصَّ
____________________ 
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(1/221) 

 
 

فإذا حقرت ثناء وأحاد ( % ِذئاٌب َتَبغَّى الناَس مْثَنى وَمْوَحُد % ولِكنَّما أهلي ِبواٍد أنيُسه % ) ثم قال 
ما صرفت أخيرًا وعميرًا تصغير عمر وأخر إذا كان اسم رجل ألن هذا ليس هنا من البناء صرفته ك

فإن قلت ما بال قال صرف اسم رجل وقيل التي هي فعل وهما محدودان | الذي يخالف به األصل 
عن البناء الذي هو األصل فليس يدخل هذا على أحد في هذا القول من قبل أنك خففت فعل وفعل 

 خففت الحركةنفسه كما 
____________________ 

(1/221) 

 
 

من علم وذلك من لغة بني تميم فتقول علم كما حذفت الهمزة من يرى ونحوها فلما خفت وجاءت 
على مثال ما هو في األسماء صرفت وأما عمر فليس محذوفًا من عامٍر كما أن ميتًا محذوف من 

األصل يدلك على ذلك أن مثنى ليس محذوفًا من  ميٍت ولكنه اسٌم بني من هذا اللفظ وخولف به بناء
ن سميت رجاًل ضرب ثم خففته فأسكنت الراء صرفته ألنك قد أخرجته إلى مثال ما | اثنين  وا 

ينصرف كما صرفت قيل وصار تخفيفك لضرب كتحقيرك إيار ألنك تخرجه إلى مثال األسماء ولو 
هذا ) | هاٍر ألنه محذوف من هائٍر  تركت صرف هذر األشياء في التخفيف للعدل لما صرفت اسم

اعلم أنه ليس شيٌء يكون على هذا المثال إال لم ينصرف (  باب ما كان على مثال مفاعل ومفاعيل
في معرفة وال نكرة وذلك ألنه ليس شيء يكون واحدًا يكون على هذا البناء والواحد أشد تمكنًا وهو 

أشد تمكنًا وهو األول تركوا صرفه إذ خرج من بناء  األول فلما لم يكن هذا من بناء الواحد الذي هو
نما صرفت مقاتاًل وعذافرًا ألن هذا المثال يكون للواحد | الذي هو أشد تمكنًا  قلت فما بال ثماٍن | وا 

لم يشبه صحارى وعذارى قال الياء في ثماني ياء اإلضافة أدخلتها على فعاٍل كما أدخلتها على يماٍن 
 وشآم فصرفت
____________________ 
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االسم إذا خففت كما صرفته إذ ثقلت يمانٌي وشآمٌي وكذلك رباٍع فإنما ألحقت هذر األسماء ياءات 
قلت أرأيت صياقلًة وأشباهها لم صرفت قال من قبل أن هذر الهاء إنما ضمت إلى صياقل | اإلضافة 

وليست الهاء من كما ضمت موت إلى حضر وكرب إلى معدي في قول من قال معد يكرب 
الحروف التي تكون زيادًة في هذا البناء كالياء واأللف في صياقلٍة وكالياء واأللف اللتين يبنى بهما 

الجميع إذا كسرت الواحد ولكنها إنما تجيء مضمومة إلى هذا البناء كما تضم ياء اإلضافة إلى 
صياقلٍة بباب طلحٍة وتمرٍة كما  مدائن ومساجد بعد ما يفرغ من البناء فتلحق ما فيه الهاء من نحو

تلحق هذا بباب تميمٍي وقيسٍي يعني قولك مدائنٌي ومساجدٌي فقد أخرجت هذر الياء مفاعيل ومفاعل 
إلى باب تميمي كما أخرجته الهاء إلى باب طلحٍة أال ترى أن الواحد تقول له مدائنٌي فقد صار يقع 

للواحد نحو رجٍل عباقيٍة فلما لحقت هذر الهاء لم وقد يكون هذا المثال | للواحد ويكون من أسمائه 
يكن عند العرب مثل البناء الذي ليس في األصل للواحد ولكنه صار عندهم بمنزلة اسٍم ضم إليه 

ويقول بعضهم جندٌل وذلذٌل | اسم فجعل اسمًا واحدًا فقد تغير بهذا عن حاله كما تغير بياء اإلضافة 
واعلم أنك إذا سميت رجاًل | ويجعلونه عوضًا من هذا المحذوف يحذف ألف جنادل وذالذل وينونون 

 مساجد ثم حقرته صرفته ألنك قد حولت
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ن سميته حضاجر ثم حقرته صرفته ألنها إنما سميت بجمع الحضجر سمعنا العرب  هذا البناء وا 
نما جعل هذا اسمًا للضبع لسعة بط وأما سراويل فشيٌء واحد وهو | نها يقولون أوطٌب حضاجر وا 

أعجمي أعرب كما أعرب اآلجر إال أن سراويل أشبه من كالمهم ما ال ينصرف في نكرة وال معرفة 
كما أشبه بقم الفعل ولم يكن له نظير في األسماء فإن حقرتها اسم رجل لم تصرفها كما ال تصرف 

وأما أجمال وفلوٌس | وال يكون إال جماعًا  وأما شراحيل فتحقيرر ينصرف ألنه عربيٌ | عناق اسم رجل 
فإنها تنصرف وما أشبهها ألنها ضارعت الواحد أال ترى أنك تقول أقواٌل وأقاويل وأعراٌب وأعاريب 
وأيٍد وأياٍد فهذر األحرف تخرج إلى مثال مفاعل ومفاعيل إذا كسر للجمع كما يخرج إليه الواحد إذا 

  يكسر فيخرج الجمع إلى بناء غير هذا ألنوأما مفاعل ومفاعيل فال| كسر للجمع 
____________________ 
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هذا البناء هو الغاية فلما ضارعت الواحد صرفت كما أدخلوا الرفع والنصب في يفعل حين ضارع 
وكذلك الفعول لو كسر مثل الفلوس ألن تجمع | فاعاًل وكما ترك صرف أفعل حين ضارع الفعل 

ائل كما تقول جدوٌد وجدائد وركوٌب وركائب ولو فعلت ذلك بمفاعل ومفاعيل لم جمعًا ألخرج إلى فع
وأما أفعاٌل فقد يقع للواحد | تجاوز هذا ويقوي ذلك أن بعض العرب يقول أتٌي للواحد فيضم األلف 

وقال أبو | !  2< نسقيكم مما في بطونه >  2! من العرب من يقول هو األنعام وقال اهلل عز وجل 
سمعت العرب يقولون هذا ثوٌب أكياٌش ويقال سدوٌس لضرب من الثياب كما تقول جدوٌر الخطاب 

وأما بخاتي فليس بمنزلة مدائنٍي ألنك لم تلحق هذر الياء | ولم يكسر عليه شيء كالجلوس والقعود 
بخاٍت لإلضافة ولكنها التي كانت في الواحد إذا كسرته للجمع فصارت بمنزلة الياء في حذريٍة إذا 

 قلت حذاٍر وصارت هذر الياء كدال مساجد ألنها
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وقد جعل | جرت في الجمع مجرى هذر الدال ألنك بنيت الجمع بها ولم تلحقها بعد فراغ من بنائها 
بعض الشعراء ثماني بمنزلة حذاٍر حدثني أبو الخطاب أنه سمع العرب ينشدون هذا البيت غير منون 

ذا حقرت بخاتي اسم رجل ( % حتَّى َهَمْمَن َبْزيغِة األْرتاِج % َيْحُدو َثماِنَي ُسوَلعًا بَلقاِحها ) % قال  وا 
وأما ثماٍن | صرفته كما صرفت تحقير مساجد وكذلك صحاٍر فيمن قال صحيٌر ألنه ليس ببناء جمع 

ذا ذهب ذلك البناء إذا سميت به رجاًل فال تصرف ألنها واحدة كعناٍق وصحاٍر جماٌع كعنوٍق فإ
ن لم يكن فيهما معنى إضافة  صرفته وياء ثماٍن كياء قمرٍي وبختٍي لحقت كلحاق ياء يماٍن وشآٍم وا 

 إلى بلد وال إلى أب كما لم يك ذلك في بختيٍ 
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كسر عليه  ورباٍع بمنزلته وأجري مجرى سداسٍي وكذلك حوارٌي وأما عواري وعوادي وحوالي فإنه
هذا باب تسمية المذكر بلفظ االثنين والجميع الذي ) | حولٌي وعادٌي وعاريٌة وليست ياء لحقت حوال 

فإذا سميت رجاًل برجلين فإن أقيسه وأجودر أن تقول هذا رجالن ورأيت ( تلحق له الواحد واوًا ونونًا 
سلمين فهذر الياء والواو رجلين ومررت برجلين كما تقول هذا مسلمون ورأيت مسلمين ومررت بم

بمنزلة الياء واأللف ومثل ذلك قول العرب هذر قنسرون وهذر فلسطون ومن النحويين من يقول هذا 
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وقال الخليل من قال هذا قال مسلمين كما ترى جعله بمنزلة | رجالن كما ترى يجعله بمنزلة عثمان 
كما ترى فإن قلت هل تقول هذا  قولهم سنين كما ترى وبمنزلة قول بعض العرب فلسطيٌن وقنسرينٌ 

رجلين تدع الياء كما تركتها في مسلمين فإنه إنما منعهم من ذلك أن هذر ال تشبه شيئًا من األسماء 
 في كالمهم ومسلمين مصروف كما كنت صارفًا سنيناً 
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لماٌت كما ترى وكذلك المرأة لو وقال في رجل اسمه مسلماٌت أو ضرباٌت هذا ضرباٌت كما ترى ومس
سميتها بهذا انصرفت وذلك أن هذر التاء لما صارت في النصب والجر جرًا أشبهت عندهم الياء التي 

في مسلمين والياء التي في رجلين وصار التنوين بمنزلة النون أال ترى إلى عرفاٍت مصروفًة في 
رب هذر عرفاٌت مباركًا فيها ويدلك أيضًا كتاب اهلل عز وجل وهي معرفٌة الدليل على ذلك قول الع

نما عرفاٌت بمنزلة أبانين وبمنزلة جمع ومثل ذلك أذرعاٌت  على معرفتها أنك ال تدخل فيها ألفًا والما وا 
بَيْثِرَب َأْدَنى % َتنوَّرُتها ِمن َأْذِرعاٍت وأُهلها % ) سمعنا أكثر العرب يقولون في بيت امرئ القيس 

 ولو كانت عرفات نكرًة لكانت إذًا عرفات في غير موضع( % داِرها َنَظٌر عاِل 
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ومن العرب من ال ينون أذرعات ويقول هذر قريشيات كما ترى شبهوها بهاء التأنيث ألن الهاء تجيء 
لهاء وبين التاء فإن قلت كيف تشبهها با| للتأنيث وال تلحق بنات الثالثة باألربعة وال األربعة بالخمسة 

وبين الحرف المتحرك ألف فإن الحرف الساكن ليس عندهم بحاجز حصين فصارت التاء كأنها ليس 
بينها وبين الحرف المتحرك شيء أال ترى أنك تقول اقتل فتتبع األلف التاء كأنه ليس بينهما شيء 

هذا ) | ما قد مضى  وسترى أشبار ذلك إن شاء اهلل مما يشبه بالشيء وليس مثله في كل شيء ومنه
اعلم أن كل اسم أعجمي أعرب وتمكن في الكالم فدخلته األلف والالم (  باب األسماء األعجمية

وصار نكرة فإنك إذا سميت به رجاًل صرفته إال أن يمنعه من الصرف ما يمنع العربي وذلك نحو 
مين فيمن قال ياسميٌن كما ترى اللجام والديباج واليرندج والنيروز والفرند والزنجبيل واألرندج والياس

 فإن قلت أدع صرف اآلجر ألنه ال يشبه شيئًا من كالم العرب فإنه| والسهريز واآلجر 
____________________ 
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قد أعرب وتمكن في الكالم وليس بمنزلة شيء ترك صرفه من كالم العرب ألنه ال يشبه الفعل وليس 
نما هو بمنزلة عربٍي ليس له ثاٍن في كالم العرب في آخرر زيادة وليس من نحو عمر و  ليس بمؤنث وا 

سحاق ويعقوب وهرمز وفيروز وقارون  سماعيل وا  نحو إبل وكدت تكاد وأشبار ذلك وأما إبراهيم وا 
وفرعون وأشبار هذر األسماء فإنها لم تقع في كالمهم إال معرفة على حد ما كانت في كالم العجم ولم 

كن األول ولكنها وقعت معرفة ولم تكن من أسمائهم العربية فاستنكروها ولم تمكن في كالمهم كما تم
يجعلوها بمنزلة أسمائهم العربية كنهشٍل وشعثٍم ولم يكن شيء منها قبل ذلك اسمًا يكون لكل شيء 

ذا حقرت اسمًا من هذر األسماء | من أمٍة فلما لم يكن فيها شيء من ذلك استنكروها في كالمهم  وا 
وأما صالٌح فعربي وكذلك | جمته كما أن العناق إذا حقرتها اسم رجل كانت على تأنيثها فهو على ع

(  هذا باب تسمية المذكر بالمؤنث) | وأما نوٌح وهوٌد ولوٌط فتنصرف على كل حال لخفتها | شعيٌب 
اعلم أن كل مذكر سميته بمؤنث على أربعة أحرف فصاعدًا لم ينصرف وذلك أن أصل المذكر 

 ن يسمى بالمذكر وهو شكله والذي يالئمهعندهم أ
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فلما عدلوا عنه ما هو له في األصل وجاءوا بما ال يالئمه ولم يكن منه فعلوا ذلك به كما فعلوا ذلك 
فمن ذلك عناق وعقرب وعقاب | بتسميتهم إيار بالمذكر وتركوا صرفه كما تركوا صرف األعجمي 

وسألته عن ذراع فقال ذراٌع كثر تسميتهم به المذكر وتمكن في المذكر | ار ذلك وعنكبوت وأشب
وصار من أسمائه خاصة عندهم ومع هذا أنهم يصفون به المذكر فيقولون هذا ثوٌب ذراٌع فقد تمكن 

وأما كراع فإن الوجه ترك الصرف ومن العرب من يصرفه يشبهه بذراع ألنه | هذا االسم في المذكر 
ن سميت رجاًل ثماني لم تصرفه ألن ثماني اسم لمؤنث | المذكر وذلك أخبث الوجهين  من أسماء وا 

ولو سميت رجال حبارى ثم حقرته فقلت | كما أنك ال تصرف رجاًل اسمه ثالث ألن ثالثا كعناق 
حبير لم تصرفه ألنك لو حقرت الحبارى نفسها فقلت حبيٌر كنت إنما تعني المؤنث فالياء إذا ذهبت 

واعلم أنك إذا سميت المذكر بصفة المؤنث صرفته وذلك أن تسمي رجاًل | هي مؤنثة كعنيٍق  فإنما
بحائٍض أو طامٍث أو متئٍم فزعم أنه إنما يصرف هذر الصفات ألنها مذكرٌة وصف بها المؤنث كما 

 يوصف المذكر بمؤنث ال يكون إال لمذكر
____________________ 
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نكحٌة ورجٌل ربعٌة ورجٌل فجأٌة فكأن هذا المؤنث وصٌف لسلعة أو لعين أو وذلك نحو قولهم رجٌل 
لنفس وما أشبه هذا وكأن المذكر وصف لشيء كأنك قلت هذا شيٌء حائٌض ثم وصفت به لمؤنث 

وزعم الخليل أن فعواًل ومفعااًل إنما امتنعتا من الهاء | كما تقول هذا بكٌر ضامٌر ثم تقول ناقٌة ضامٌر 
ما وقعتا في الكالم على التذكير ولكنه يوصف به المؤنث كما يوصف بعدٍل وبرضًا فلو لم ألنهما إن

تصرف حائضا لم تصرف رجال يسمى قاعدًا إذا أردت القاعد من الزوج ولم تكن لتصرف رجاًل 
يسمى ضاربًا إذا أردت صفة الناقة الضارب ولم تصرف أيضًا رجاًل يسمى عاقرًا فإن ما ذكرت لك 

ومما جاء مؤنثا صفًة تقع للمذكر | ف به مؤنث كما أن ثالثٌة مؤنٌث ال يقع إال لمذكرين مذكر وص
فأما ما جاء من المؤنث ال يقع | والمؤنث هذا غالٌم يفعٌة وجاريٌة يفعٌة وهذا رجل ربعٌة وامرأة ربعٌة 

ٌس مسلمٌة إال لمذكر وصفًا فكأنه في األصل صفة لسلعة أو نفٍس كما قال ال يدخل الجنة إال نف
ن لم يستعملور كما أن  والعين عين القوم وهو ربيئتهم كما كان الحائض في األصل صفًة لشيء وا 
ن لم يستعملور وأجرور  أبرق في األصل عندهم وصٌف وأبطح وأجرع وأجدل فيمن ترك الصرف وا 

منها  مجرى األسماء وكذلك جنوٌب وشماٌل وحروٌر وسموٌم وقبوٌل ودنوٌر إذا سميت رجاًل بشيء
 صرفته
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ألنها صفاٌت في أكثر كالم العرب سمعناهم يقولون هذر ريح حروٌر وهذر ريٌح شماٌل وهذر الريح 
الجنوب وهذر ريح سموٌم وهذر ريٌح جنوٌب سمعنا ذلك من فصحاء العرب ال يعرفون غيرر قال 

ويجعل اسمًا وذلك قليل ( % َف باللَّيل ِريحًا َدبوَرا صادَ % لها َزَجٌل كَحفيِف الَحصاِد % ) األعشى 
ريُح الَجنوِب مع % صرُف الِبَلى َتجري به الِرّيحاِن % َحالت وِحيَل بها وَغيََّر آَيها % ) قال الشاعر 
بيع وصائُب التَّْهتاِن % الشَّمال وتارًة  فمن جعلها أسماء لم يصرف شيئًا منها اسم رجل ( % ِرَهُم الرَّ

 صارت بمنزلة الصعود والهبوط والحرور والعروضو 
____________________ 
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ذا سميت رجاًل بسعاد أو زينب أو جيأل وتقديرها جيعل لم تصرفه من قبل أن هذر أسماٌء تمكنت  وا 
في المؤنث واختص بها وهي مشتقة وليس شيء منها يقع على شيء مذكر كالرباب والثواب والدالل 

ياء مذكرة وليست سعاد وأخواتها كذلك ليست بأسماء للمذكر ولكنها اشتقت فجعلت مختصًا فهذر األش
بها المؤنث في التسمية فصارت عندهم كعناٍق وكذلك تسميتك رجال بمثل عمان ألنها ليست بشيء 

مذكر معروف ولكنها مشتقة لم تقع إال علما لمؤنث وكان الغالب عليها المؤنث فصارت عندهم 
قع إال لمؤنٍث كعناق ال تعرف إال علما لمؤنث كما إن هذر مؤنثة في الكالم فإن سميت حيث لم ت

واعلم أنك إذا سميت رجاًل خروقًا أو كالبا أو | رجاًل برباٍب أو دالٍل صرفته ألنه مذكر معروف 
ن هذر جماال صرفته في النكرة والمعرفة وكذلك الجماع كله أال تراهم صرفوا أنمارًا وكالبًا وذلك أل

تقع على المذكر وليس يختص به واحد المؤنث فيكون مثله أال ترى أنك تقول هم رجاٌل فتذكر كما 
ذكرت في الواحد فلما لم تكن فيه عالمة التأنيث وكان يخرج إليه المذكر ضارع المذكر الذي 

 يوصف به المؤنث وكان هذا مستوجبًا للصرف إذا صرف ذراٌع وكراٌع لما ذكرت لك
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فإن قلت ما تقول في رجل يسمى بعنوق فإن عنوقا بمنزلة خروٍق ألن هذا التأنيث هو التأنيث الذي 
يجمع به المذكر وليس كتأنيث عناق ولكن تأنيثه تأنيث الذي يجمع المذكرين وهذا التأنيث الذي في 

ؤنث الذي يجمع المذكرين وكذلك رجل عنوٍق تأنيث حادث فعنوٌق البناء الذي يقع للمذكرين والم
فأما الطاغوت فهو اسٌم واحٌد مؤنث يقع على الجميع كهيئة للواحد | يسمى نساًء ألنها جمع نسوٍة 

وأما ما كان اسمًا لجمع مؤنث | !  2< والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها >  2! وقال عز وجل 
ه اسم رجل نحو ابل وغنم ألنه ليس له واحد يعني أنه لم يكن له واحٌد فتأنيثه كتأنيث الواحد ال تصرف

إذا جاء اسمًا لجمع ليس له واحد كسر عليه فكان ذلك االسم على أربعة أحرف لم تصرفه اسمًا 
اعلم أن كل مؤنث سميته بثالثة أحرف متواٍل منها حرفان (  هذا باب تسمية المؤنث) | لمذكر 

ف فكان األوسط منها ساكنًا وكانت شيئًا مؤنثًا أو اسمًا بالتحرك ال ينصرف فإن سميته بثالثة أحر 
ن شئت لم تصرفه وترك الصرف أجود  الغالب عليه المؤنث كسعاد فأنت بالخيار إن شئت صرفته وا 
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% ) وتلك األسماء نحو قدر وعنز ودعد وجمل ونعم وهند وقد قال الشاعر فصرف ذلك ولم يصرفه 
نما كان المؤنث ( % َدْعٌد ولم ُتْغَذ َدْعُد في الُعَلِب % َتَتَلفَّْع ِبَفْضِل ِمْئَزِرها لم  فصرف ولم يصرف وا 

بهذر المنزلة ولم يكن كالمذكر ألن األشياء كلها أصلها التذكير ثم تختص بعد فكل مؤنث شيٌء 
نًا من المعرفة ألن األشياء إنما والشيء يذكر فالتذكير أول وهو أشد تمكنًا كما أن النكرة هي أشد تمك

 تكون نكرًة ثم تعرف فالتذكير قبل وهو أشد تمكنًا عندهم فاألول هو أشد تمكنًا عندهم
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فالنكرة تعرف باأللف والالم واإلضافة وبأن يكون علمًا والشيء يختص بالتأنيث فيخرج من التذكير 
هذا قول ابن | فإن سميت المؤنث بعمرو أو زيد لم يجز الصرف | معرفة كما يخرج المنكور إلى ال

أبي إسحاق وأبي عمرو فيما حدثنا يونس وهو القياس ألن المؤنث أشد مالءمة للمؤنث واألصل 
وكان عيسى يصرف امرأة | عندهم أن يسمى المؤنث بالمؤنث كما أن أصل تسمية المذكر بالمذكر 

إذا كان اسم األرض على ثالثة (  هذا باب أسماء األرضين) | ألبنية اسمها عمرو ألنه على أخف ا
وبلغنا | أحرف خفيفٍة وكان مؤنثًا أو كان الغالب عليه المؤنث كعمان فهو بمنزلة قدر وشمس ودعد 

فإن | إنما أراد مصر بعينها !  2< اهبطوا مصر >  2! عن بعض المفسرين أن قوله عز وجل 
ن كان خفيفا ألن المؤنث في ثالثة األحرف كان االسم الذي على ثال ثة أحرف أعجميًا لم ينصرف وا 

الخفيفة إذا كان أعجميًا بمنزلة المذكر في األربعة فما فوقها إذا كان اسما مؤنثًا أال ترى أنك لو 
 سميت مؤنثًا بمذكر خفيف لم تصرفه كما لم تصرف المذكر إذا سميته بعناق ونحوها
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فمن األعجمية حمص وجور ومار فلو سميت امرأة بشىء من هذر األسماء لم تصرفها كما ال 
نما سمي واسطًا ألنه | تصرف الرجل لو سميته بفارس ودمشق  وأما واسط فالتذكير والصرف أكثر وا 

أرض فال مكاٌن وسط البصرة والكوفة فلو أرادوا التأنيث قالوا واسطٌة ومن العرب من يجعلها اسم 
% ( وداِبُق وَأْيَن ِمنِّي داِبُق % ) ودابٌق الصرف والتذكير فيه أجود قال الراجز وهو غيالن | يصرف 
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ن شئت أنثت ولم تصرفه | وقد يؤنث فال يصرف %  وكذلك | وكذلك مًنى الصرف والتذكير أجود وا 
أيَّام فاِرَس واأَليَّاُم مْن َهَجرا %  منهّن أيَّاُم ِصْدٍق قد ُعِرْفُت بها% ) هجر يؤنث ويذكر قال الفرزدق 

% ) 
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وأما حجر اليمامة فيذكر ويصرف | وسمعنا من يقول كجالب التمر إلى هجر يا فتى | فهذا أنت 
فمن | ومنهم من يؤنث فيجريه مجرى امرأٍة سميت بعمٍر و ألن حجرا شيء مذكر سمي به المذكر 

راب األرضين ما يك ون مؤنثًا ويكون مذكرًا ومنها ما ال يكون إال على التأنيث نحو عمان والزاب وا 
نما  ومنها ما ال يكون إال على التذكير نحو فلٍج وما وقع صفة كواسٍط ثم صار بمنزلة زيد وعمرو وا 

ُع عليه ُتراٌب من َصفيٍح % وناِبغُة الجْعدي  بالرَّمل بيُته % ) وقع لمعنى نحو قول الشاعر  ( ُمَوضَّ
وأما قولهم قباء وحراء فقد اختلفت العرب فيهما فمنهم من | أخرج األلف والالم وجعله كواسط % 

يذكر ويصرف وذلك أنهم جعلوهما اسمين لمكانين كما جعلوا واسطًا بلدًا أو مكانا ومهم من أنث ولم 
 يصرف وجعلهما اسمين لبقعتين من األرض قال الشاعر جرير
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وكذلك أضاخ فهذا أنث وقال غيرر ( % وَأْعَظُمَنا بَبْطِن ِحَراَء ناَرا % سَتْعَلُم َأي َنا َخْيٌر قديَما % ) 
وسألت الخليل فقلت أرأيت من قال هذر % ( % وَربِّ وجٍه من ِحراء ُمْنَحِن % ) فذكر وقال العجاج 

مى به رجاًل قال يصرفه وغير الصرف خطٌأ ألنه ليس قباء يا هذا كيف ينبغي له أن يقول إذا س
بمؤنث معروف في الكالم ولكنه مشتق كجالس وليس شيئًا قد غلب عليه عندهم التأنيث كسعاد 
وزينب ولكنه مشتٌق يحتمله المذكر وال ينصرف في المؤنث كهجر وواسط أال ترى أن العرب قد 

 موا أنه شيء للمؤنث كعناقكفتك ذلك لما جعلوا واسطا للمذكر صرفور فلو عل
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لم يصرفور أو كان اسمًا غلب عليه التأنيث لم يصرفور ولكنه اسٌم كغراٍب ينصرف في المذكر وال 
قلت فإن سميته بلسان في لغة من | ينصرف في المؤنث فإذا سميت به الرجل فهو بمنزلة المكان 

من قبل أن اللسان قد استقر عندهم حينئٍذ أنه بمنزلة عناق قبل أن قال هي اللسان قال ال أصرفه 
يكون اسمًا لمعروف وقباء وحواء ليسا هكذا إنما وقعا علمًا على المؤنث والمذكر مشتقين وغير 

مشتقين في الكالم لمؤنث من شيء والغالب عليهما التأنيث فإنما هما كمذكر إذا وقع على المؤنث 
هذا باب أسماء القبائل ) | ن فبمنزلة اللذاذ واللذاذة يؤنث قوم ويذكر آخرون لم ينصرف وأما اللسا

أما ما يضاف إلى اآلباء واألمهات فنحو قولك هذر بنو تميٍم (  واألحياء وما يضاف إلى األب واألم
 وهذر بنو سلوٍل ونحو ذلك
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ٌل فإنما تريد ذلك المعنى غير أنك إذا حذفت حذفت المضاف فإذا قلت هذر تميٌم وهذر أسٌد وهذر سلو 
نما يريدون أهل القرية وأهل !  2< واسأل القرية >  2! تخفيفًا كما قال عز وجل  ويطؤهم الطريق وا 

الطريق وهذا في كالم العرب كثير فلما حذفت المضاف وقع على المضاف إليه ما يقع على 
رار وصرفت تميمًا وأسدًا ألنك لم تجعل واحدًا منهما اسمًا المضاف ألنه صار في مكانه فجرى مج

للقبيلة فصارا في االنصراف على حالهما قبل أن تحذف المضاف أال ترى أنك لو قلت اسأل واسطًا 
كان في االنصراف على حاله إذا قلت أهل واسٍط فأنت لم تغير ذلك المعنى وذلك التأليف إال أنك 

ن شئت قلت هؤالء تم يٌم وأسٌد ألنك تقول هؤالء بنو أسٍد وبنو تميم فكما أثبت اسم الجميع حذفت وا 
فإن قلت لم لم يقولوا هذا تميٌم فيكون اللفظ | ههنا أثبت هنالك اسم المؤنث يعني في هذر تميٌم وأسٌد 

كلفظه إذا لم ترد معنى اإلضافة حين تقول جاءت القرية تريد أهلها فألنهم أرادوا أن يفصلوا بين 
ومثل هذا القوم هو واحٌد في اللفظ وصفته تجري | افة وبين إفرادهم الرجل فكرهوا االلتباس اإلض

وقد أدخلوا التأنيث فيما هو أبعد من هذا أدخلور فيما ال يتغير منه | على المعنى ال تقول القوم ذاهٌب 
 المعنى
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ن | ما جاءت حاجتك وقد بين أشار هذا في موضعه  لو ذكرت قالوا ذهبت بعض أصابعه وقالوا وا 
شئت جعلت تميمًا وأسدًا اسم قبيلة في الموضعين جميعًا فلم تصرفه والدليل على ذلك قول الشاعر 

وسمعنا من العرب ( % وَعّجْت عجيجًا ِمن ُجذاَم الَمطاِرُف % َنَبا الَخز  عن َرْوٍح وأْنَكَر ِجْلَدُر % ) 
 ( %فإنَّ الريح َطيِّبٌة َقبوُل % فإْن َتْبَخْل َسُدوُس بِدْرَهَمْيها % ) من يقول لألخطل 

____________________ 

(1/248) 

 
 

فإذا قالوا ولد سدوس كذا وكذا أو ولد جذام كذا وكذا صرفور ومما يقوي ذلك أن يونس زعم أن بعض 
م صاحبة ذلك فإنما قال بنت العرب يقول هذر تميم بنت مٍر وسمعناهم يقولون قيس بنت غيالن وتمي

ومثل ذلك قوله باهلة بن أعصر فباهلة امرأٌة ولكنه جعله اسمًا للحي فجاز | حين جعله اسمًا للقبيلة 
غير أنه قد يجيء الشيء يكون األكثر في كالمهم أن | ومثل ذلك تغلب ابنة وائٍل | له أن يقول ابن 

فإذا | م أن يكون اسمًا للقبيلة وكٌل جائز حسن يكون أبًا وقد يجيء الشيء يكون األكثر في كالمه
ذا قلت  ذا قلت هذر تميٌم فأكثرهم يجعله اسمًا لألب وا  قلت هذر سدوس فأكثرهم يجعله اسمًا للقبيلة وا 

 هذر جذام فهي كسدوس فإذا قلت من بني سدوٍس فالصرف ألنك قصدت قصد األب
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فنحو معٍد وقريٍش وثقيٍف وكل شيء ال يجوز لك أن تقول فيه من بني فالن وال وأما أسماء األحياء 
فإن قلت لم تقول هذر ثقيف فإنهم إنما أرادوا هذر جماعة ثقيٍف | هؤالء بنو فالن فإنما جعله اسم حي 

 أو هذر جماعٌة من ثقيف ثم حذفوها ههنا كما حذفوا في تميٍم ومن قال هؤالء جماعة ثقيٍف قال هؤالء
ثقيف فإن أردت الحي ولم ترد الحرف قلت هؤالء ثقيف كما تقول هؤالء قومك والحي حينئٍذ بمنزلة 

ن جعلتها اسمًا للقبائل فجائز | القوم فكينونة هذر األشياء لألحياء أكثر  وقد تكون تميٌم اسمًا للحي وا 
وَكَفى ُقَريَش % حًة غَلَب الَمساميَح الَوليُد َسما% ) حسن ويعني قريش وأخواتها قال الشاعر 

( أّن الَجواَد ُمَحمَُّد بُن ُعطاِرِد % َعِلَم الَقباِئُل ِمن َمَعدَّ وغيِرها % ) وقال ( % الُمْعِضالِت وساَدَها 
% 
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ْن َمَعدَّ اليوَم ُموٍد َذليُلَها % وَلْسنا إذا ُعدَّ الَحَصى بَأِقّلٍة % ) وقال  وأنت اْمُرٌؤ من % ) ال وق( % وا 
َتُمد  عليهْم من َيميٍن وأْشُمٍل % ) وقال زهير ( % وأنَت ِسواهْم في َمَعدَّ ُمَخيَُّر % خير قوِمك فيِهُم 

الْبَتزَّها َمَباِرَك % لو َشْهَد عاَد في زماِن عاِد % ) وقال ( % ُبحوٌر له ِمن َعْهِد عاَد وُتبََّعا % 
 ( %الِجاَلِد 
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وتقول هؤالء ثقيف بن قسٍي فتجعله اسم الحي وتجعل ابن وصفًا كما تقول كٌل ذاهٌب وبعٌض ذاهٌب 
فهذر األشياء إنما هي آباٌء والحد فيها أن تجري ذلك المجرى وقد جاز فيها ما جاز في قريٍش إذا 

% بَحٍي ُنَمْيِريٍّ عليه َمهابٌة % )  كانت جمعًا لقوم قال الشاعر فيما وصف به الحي ولم يكن جمعاً 
َبَلُغوا بها ِبيَض الوُجوِر % ساُدوا الِبالَد وأْصَبُحوا في آَدٍم % ) وقال ( % َجميٍع إذا كان اللِّئاُم َجناِدَعا 

فأما ثمود وسبأ فهما مرًة | وقال بعضهم بنو عبد القيس ألنه أب | فجعله كالحي والقبيلة ( % ُفحواَل 
 أال) ^ وقال تعالى ^ ( وعادًا وثمودًا ) ^ ن ومرًة للحيين وكثرتهما سواٌء وقال تعالى للقبيلتي
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^ ( وأما ثمود فهديناهم ) ^ وقال ^ ( وآتينا ثمود الناقة مبصرًة ) ^ وقال ^ ( إن ثمودًا كفروا ربهم 
وكان أبو عمرو ال ^ | ( من سبٍأ بنبٍأ يقيٍن  )^ وقال ^ ( لقد كان لسبٍأ في مساكنهم ) ^ وقال 

َيْبنوَن ِمْن ُدوِن % ِمْن َسَبَأ الحاِضريَن َمْأِرَب إذ % ) يصرف سبأ يجعله اسمًا للقبيلة وقال الشاعر 
كأّنهم % أْضحْت يِنّفُرها الِوْلداُن ِمْن َسَبٍأ % ) وقال في الصرف للنابغة الجعدي ( % َسْيله الَعِرَما 

 ( %ْيها َدحاريج تحت َدفَّ 
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كما أن عما لم يقع إال اسما لمؤنث وكان التأنيث هو الغالب (  هذا باب ما لم يقع إال اسما للقبيلة) 
كناِر َمجوَس َتْسَتِعُر % أحاِر أريَك َبْرقًا َهبَّ َوْهنًا % ) عليها وذلك مجوس ويهود قال امرؤ القيس 

فلو سميت ( % إذا أْنت يومًا قلَتها لم ُتؤنَِّب % أولئك أْوَلى من َيهوَد ِبَمْدحِه % ) وقال ( %  اْسِتعاَرا
وأما قولهم اليهود والمجوس فإنما أدخلوا | رجاًل بمجوس لم تصرفه كما ال تصرفه إذا سميته بعمان 

يين والمجوسيين ولكنهم األلف والالم ههنا كما أدخلوها في المجوسي واليهودي ألنهم أرادوا اليهود
 حذفوا ياءي اإلضافة وشبهوا ذلك بقولهم زنجٌي وزنٌج إذا أدخلوا
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األلف والالم على هذا فكأنك أدخلتها على يهوديين ومجوسيين وحذفوا ياءي اإلضافة وأشبار ذلك 
| جتها من المجوسيين صار نكرة فإن أخرجت األلف والالم من المجوس صار نكرة كما أنك لو أخر 

نما نصارى جمع نصران ونصرانٍة ولكنه ال يستعمل في الكالم إال بياءي  وأما نصارى فنكرة وا 
اإلضافة إال في الشعر ولكنهم بنوا الجميع على حذف الياء كما أن ندامى جماع ندمان والنصارى 

% َصدَّْت كما َصدَّ َعمَّا ال َيِحل  له % ) ههنا بمنزلة النصرانيين ومما يدلك على ذلك قول الشاعر 
نما النصارى جماع نصران ونصرانٍة والدليل ( % ساقي َنصاَرى ُقَبْيَل الِفْصِح ُصّواِم  فوصفه بالنكرة وا 

 على ذلك قول الشاعر
____________________ 
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ْت وَأْسَجَد رْأُسها % )  فجاء على هذا كما جاء ( % م َتَحنَّف كما َسَجَدْت َنْصرانٌة ل% فكْلتاهما َخرَّ
 هذا باب أسماء السور) | بعض الجميع على غير ما يستعمل واحدًا في الكالم نحو مذاكير ومالمح 

تقول هذر هوٌد كما ترى إذا أردت أن تحذف سورة من قولك هذر سورة هوٍد فيصير هذا كقولك هذر ( 
ن جعلت هودًا اسم السورة لم| تميٌم كما ترى  تصرفها ألنها تصير بمنزلة امرأة سميتها بعمرو  وا 

ذا أردت أن تجعل اقتربت اسمًا قطعت األلف كما قطعت ألف | والسور بمنزلة النساء واألرضين  وا 
وأما نوح فبمنزلة | إضرب حين سميت به الرجل حتى يصير بمنزلة نظائرر من األسماء نحو إصبع 
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ة من قولك هذر سورة نوٍح ومما يدلك على أنك حذفت هوٍد تقول هذر نوٌح إذا أردت أن تحذف سور 
 سورةً 

____________________ 
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قولهم هذر الرحمن وال يكون هذا أبدًا إال وأنت تريد سورة الرحمن وقد يجوز أن تجعل نوح اسمًا 
جعلته وأما حم فال ينصرف | ويصير بمنزلة امرأة سميتها بعمرو إن جعلت نوح اسمًا لها لم تصرفه 

اسمًا للسورة أو أضفته إليه ألنهم أنزلور بمنزلة اسم أعجمي نحو هابيل وقابيل وقال الشاعر وهو 
َلها ِمّنا تَِقيٌّ وُمْعِرُب % َوَجْدنا لكم في آِل حاميَم آيًة % ) الكميت  أو % ) وقال الحماني ( % تأوَّ

 ( %هيَما قد َعِلَمْت َأبناُء ِإْبرا% ُكُتبًا ُبيِّنَّ ِمن حاِميما 
____________________ 
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ن أردت في هذا | وكذلك طاسين وياسين  واعلم أنه ال يجيء في كالمهم على بناء حاميم وياسين وا 
فمن ^ ( قاف والقرآن ) ^ و ^ ( ياسين والقرآن ) ^ الحكاية تركته وقفًا على حاله وقد قرأ بعضهم 

وأما صاد فال تحتاج إلى أن تجعله اسما | أذكر ياسين  قال هذا فكأنه جعله اسما أعجميا ثم قال
ويجوز | أعجميًا ألن هذا البناء الوزن من كالمهم ولكنه يجوز أن يكون اسمًا للسورة فال تصرفه 

أيضًا أن يكون ياسين وصاد اسمين غير متمكنين فيلزمان الفتح كما ألزمت األسماء غير المتمكنة 
وأما طسم فإن جعلته اسمًا لم يكن بد من أن تحرك النون | مس الحركات نحو كيف وأين وحيث وأ

ن شئت  وتصير ميمًا كأنك وصلتها إلى طاسين فجعلتها اسمًا واحدًا بمنزلة دراب جرد وبعل بك وا 
ن جعلتها بمنزلة | حكيت وتركت السواكن على حالها  وأما كهيعص وآلمر فال يكن إال حكاية وا 

| طاسين كحضرموت ولكنهم جعلوها بمنزلة هابيل وقابيل وهاروت  طاسين لم يجز ألنهم لم يجعلوا
ن قلت اجعلها بمنزلة طاسين ميم لم يجز ألنك وصلت ميمًا إال طاسين وال يجوز أن تصل خمسة  وا 

ن قلت اجعل الكاف والهاء اسمًا ثم اجعل الياء  أحرف إلى خمسة أحرف فتجعلهن اسمًا واحدًا وا 
 والعين اسمًا فإذا

____________________ 
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صارا اسمين ضممت أحدهما إلى اآلخر فجعلتهما كاسٍم واحد لم يجز ذلك ألنه لم يجيء مثل 
فإن قلت أدعه | حضرموت في كالم العرب موصواًل بمثله وهذا أبعد ألنك تريد أن تصله بالصاد 

على عدة حروف أكثر على حاله واجعله بمنزلة إسماعيل لم يجز ألن إسماعيل قد جاء عدة حروفه 
وأما نون | العربية نحو اشهيباٍب وكهيعص ليس على عدة حروفه شىء وال يجوز فيه إال الحكاية 

ومما يدل على أن | فيجوز صرفها في قول من صرف هندًا ألن النون تكون أنثى فترفع وتنصب 
ن قلت إن لفظ  حروفه ال يشبه لفظ حاميم ليس من كالم العرب أن العرب ال تدري ما معنى حاميم وا 

هذا ) | حروف األعجمي فإنه قد يجيء االسم هكذا وهو أعجمٌي قالوا قابوس ونحور من األسماء 
فالعرب ( باب تسمية الحروف والكلم التي تستعمل وليست ظروفًا وال أسماء غير ظروف وال أفعااًل 

 تختلف فيها يؤنثها بعٌض ويذكرها بعض كما أن اللسان يذكر
____________________ 
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فذكر ولم يقل % ( % َكافًا وميَمْيِن وِسينًا طاِسما % ) ويؤنث زعم ذلك يونس وأنشدنا قول الراجز 
وأما إن وليت | فقال بينت فأنث % ( % كما ُبيِّنْت كاٌف َتلوُح وِميُمَها % ) طاسمة وقال الراعي 

ان فصار الفتح أولى فإذا صيرت واحدًا من فحركت أواخرهما بالفتح ألنهما بمنزلة األفعال نحو ك
ن جعلته اسمًا للكلمة وأنت تريد لغة من ذكر لم  الحرفين اسمًا للحرف فهو ينصرف على كل حال وا 
ن سميتها بلغة من أنث كنت بالخيار وال بد لكل واحٍد  تصرفها كما لم تصرف امرأة اسمها عمرو وا 

له التي كان عليها قبل أن يكون اسمًا كما أنك إذا من الحرفين إذا جعلته اسمًا أن يتغير عن حا
جعلت فعل اسمًا تغيير عن حاله وصار بمنزلة األسماء وكما أنك إذا سميته بأفعل غيرته عن حاله 

 في األمر قال الشاعر وهو أبو طالب
____________________ 
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وسألت الخليل عن رجٍل ( % وُلها الَمْحزوُن وَلْيٌت َيق% َلْيَت ِشْعِري ُمساِفَر بن أبي َعْمرٍو % ) 
سميته أر فقال هذا أن ال أكسرر وأن غير إن إن كالفعل أن كاالسم أال ترى أنك تقول علمت أنك 

منطلق فمعنار علمت انطالقك ولو قلت هذا لقلت لرجل يسمى بضارٍب يضرب ولرجل يسمى يضرب 
ن سميته بأن التي تنصب الفعل كان مفتوحًا  ضارب أال ترى أنك لو سميته أن الجزاء كان مكسوراً  وا 

وأما لو وأو فهما ساكنتا األواخر ألن قبل آخر كل واحٍد منهما حرفًا متحركًا فإذا صارت كل واحدة | 
ن إال أنك تلحق واوًا أخرى فتثقل  منهما اسمًا فقضتها في التأنيث والتذكير واالنصراف كقصة ليت وا 

َلْيَت % ) ب اسٌم آخرر واٌو قبلها حرف مفتوح قال الشاعر أبو زبيد وذلك ألنه ليس في كالم العر 
نَّ َلّوًا َعَناُء % ِشْعِري َوَأْيَن ِمنَِّي َلْيَت   ( %إّن َلْيتًا َوا 

____________________ 

(1/210) 

 
 

وكان بعض العرب يهمز %  (ِبَأذَناِب َلوٍّ لم تَُفْتني َأَوائُلْه % أالُم َعَلى َلوٍّ َوَلْو كنُت عالمًا % ) وقال 
نما دعاهم إلى تثقيل لو الذي يدخل الواو من اإلجحاف لو نونت وما  كما يهمز النؤور فيقول لوٌء وا 
قبلها متحرك مفتوح فكرهوا أن ال يثقلوا حرفًا لو انكسر ما قبله أو انضم ذهب في التنوين ورأوا ذلك 

مضموم هو فلو سميت به ثقلت فقلت هذا هٌو وتدع فمما جاء فيه الواو وقبله | إخالاًل لو لم يفعلوا 
ومما جاء وقبله مكسور هي فإن سميت به | الهاء مضمومة ألن أصلها الضم تقول هما وهم وهن 

ن سميت مؤنثًا بهو لم تصرفه ألنه مذكر  ولو سميت رجاًل ذو لقلت هذا | رجاًل ثقلته كما ثقلت هو وا 
 ذّوًا ألن أصله فعٌل أال ترى أنك

____________________ 
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وكان الخليل | تقول هاتان ذواتا ماٍل فهذا دليٌل على أن ذو فعٌل كما أن أبوان دليٌل على أن أبًا فعٌل 
وأما كي فتثقل ياؤها ألنه ليس في | يقول هذا ذوٌّ بفتح الذال ألن أصلها الفتح تقول ذوا وتقول ذوو 

وأما في فتثقل ياؤها ألنها لو نونت أجحف | تها كقصة لو الكالم حرف آخرر ياًء ما قبله مفتوح وقص
بها اسمًا وهي كياء هي وكواو هو وليس في الكالم اسم هكذا ولم يبلغوا باألسماء هذر الغاية أن 

تكون في الوصل ال يبقى منها إال حرف واحد فإذا كانت اسمًا لمؤنث ال ينصرف ثقلت أيضًا ألنه 
لزمها أن تكون نكرة وأن تكون اسمًا لمذكر فكأنهم كرهوا أن يكون االسم  إذا أثر أن يجعلها اسمًا فقد
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في التذكير والنكرة على حرف كما كرهوا أن يكون كذلك في الوصل وليس من كالمهم أن يكون في 
االنصراف والوصل على بناء وفي غير االنصراف والوصل على آخر فصار االسم لغير منصرف 

 سماً يجيء على بنائه إذا كان ا
____________________ 
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لمنصرف ومن ثم مدوا ال وفي في االنصراف وغير االنصراف والتأنيث والتذكير ككي ولو وقصتها 
ذا صارت ذا اسمًا أو ما مدت ولم تصرف واحدًا منهما إذا كان اسم مؤنث | كقصتها في كل شيء  وا 

وسألته عن | لتذكير والتأنيث واالنصراف وتركه ألنهما مذكران فأما ال فتمدها وقصتها قصٌة في في ا
رجل اسمه فو فقال العرب قد كفتنا أمر هذا لما أفردور قالوا فٌم فأبدلوا الميم مكان الواو حتى يصير 

على مثال تكون األسماء عليه فهذا البدل بمنزلة تثقيل لو ليشبه األسماء فإذا سميته بهذا فشبهه 
لم يكونوا قالوا فٌم نقلت فورٌ ألنه من الهاء قالوا أفواٌر كما قالوا سوط  باألسماء كما شبهت العرب ولو

وأما البا والتا والثا واليا والحا والخا والرا والطا والظا والفا فإذا صرن أسمان مددن كما مدت | وأسواط 
لف ال إال أنهن إذا كن أسماء فهن يجرين مجرى رجٌل ونحور ويكن نكرة بغير ألف والم ودخول األ
والالم فيهن يدلك على أنهن نكرة إذا لم يكن فيهن ألف والم فأجريت هذر الحروف مجرى ابن 

مخاٍض وابن لبوٍن وأجريت الحروف األول مجرى سام أبرص وأٍم حبيٍن ونحوهما أال ترى أن األلف 
 والالم ال تدخالن فيهن

____________________ 
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نما جاءت في التهجي على الوقف  واعلم أن هذر الحروف إذا تهجيت مقصورٌة ألنها ليست بأسماء وا 
ويدلك على ذلك أن القاف والصاد والدال موقوفة األواخر فلوال أنها على الوقف حركت أواخرهن 

ذا أردت أن تلفظ بحروف المعجم قصرت وأسكنت  ونظير الوقف ههنا الحذف في الباء وأخواتها وا 
ء ولكنك أردت أن تقطع حروف االسم فجاءت كأنها أصواٌت يصوت ألنك لست تريد أن تجعلها أسما

فإن قلت ما بالي أقول واحٌد اثنان فأشم الواحد وال يكون | بها إال أنك تقف عندها ألنها بمنزلة عه 
ذلك في هذر الحروف فألن الواحد اسٌم متمكن وليس كالصوت وليست هذر الحروف مما يدرج ليس 

بمنزلة ال في الكالم إال أنها ليست تدرج عندهم وذلك ألن ال في الكالم أصلها اإلدراج وهي ههنا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وزعم من يوثق به أنه سمع من العرب من يقول ثالثة أربعة | على غير ما هي عليه إذا كانت اسمًا 
طرح همزة أربعة على الهاء ففتحها ولم يحولها تاء ألنه جعلها ساكنة والساكن ال يتغير في اإلدراج 

 ب ثم تقول اضرب زيداتقول اضر 
____________________ 
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واعلم أن الخليل كان يقول إذا تهيجت فالحروف حالها كحالها في المعجم والمقطع تقول الم ألف 
وأما زاي ففيها لغتان فمنهم من يجعلها في % ( % ُتَكّتباِن في الطريق اَلم أِلْف % ) وقاف الم قال 

ن ومذ في لغة من | ل زاي فيجعلها بزنة واو وهي أكثر التهجي ككي ومنهم من يقو  وأما أم ومن وا 
جر وأن وعن إذا لم تكن ظرفا ولم ونحوهن إذا كن أسماء لم تغير ألنها تشبه أسماء نحو يٍد ودٍم 

وأما نعم وبئس ونحوهما فليس فيهما كالٌم ألنهما ال تغيران | تجريهن إن شئت إذا كن أسماء للتأنيث 
ألسماء على ثالثة أحرف وال تجريهن إذا كن أسماء للكلمة ألنهن أفعاٌل واألفعال على ألن عامة ا

 واعلم أنك إذا جعلت حرفًا من حروف المعجم نحو البا والتاء وأخواتهما| التذكير ألنها تضارع فاعاًل 
____________________ 
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يت بها تقول هذا باٌء كما تقول هذا الٌء سمًا للحرف أو للكلمة أو لغير ذلك جرى مجرى ال إذا سم
اعلم انك إذا سميت كلمًة (  هذا باب تسميتك الحروف بالظروف وغيرها من األسماء) | فاعلم 

بخلف أو فوق أو تحت لم تصرفها ألنها مذكرات أال ترى أنك تقول تحيت ذاك وخليف ذاك ودوين 
وكذلك قبل وبعد تقول قبيل | د يديمٍة ووريثٍة ذاك ولو كن مؤنثاٍت لدخلت فيهن الهاء كما دخلت في ق

وبعيد وكذلك أين وكيف ومتى عندنا ألنها ظروف وهي عندنا على التذكير وهي في الظروف بمنزلة 
ما ومن في األسماء فنظيرهن من األسماء غير الظروف مذكر والظروف قد تبين لنا أن أكثرها 

وكذلك إذ هي كالحين وبمنزلة ما هو جوابه  |مذكر حيث حقرت فهي على األكثر وعلى نظائرها 
وأما أمام فكل | وكذلك ثم وهنا هما بمنزلة أين وكذلك حيث وجواب أين كخلف ونحوها | وذلك متى 

وأما إذا ولدن فكعند ومثلهن عن فيمن قال من عن يمينه وكذلك | العرب تذكرر أخبرنا بذلك يونس 
 منذ في لغة من رفع ألنها كحيث

____________________ 
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ولو لم تجد في هذا الباب ما يؤكد التذكير لكان أن تحمله على التذكير أولى حتى يتبين لك أنه 
وأما األسماء غير الظروف فنحو بعض وكل وأي وحسب أال ترى أنك تقول أصبت حسبي | مؤنث 

ن لم تقع في جميع مواقعها ولو لم يكن اسمًا لم ت| من الماء  قل قطك درهمان فيكون وقط كحسب وا 
ن خالفتها في أكثر المواضع سمعنا من العرب من يقول  مبنيًا عليه كما أن على بمنزلة فوق وا 

واعلم أنهم إنما قالوا حسبك درهٌم وقطك درهٌم فأعربوا | نهضت من عليه كما تقول نهضت من فوقه 
سبك وتقول مررت برجٍل حسبك ألنها أشد تمكنا أال ترى أنها تدخل عليها حروف الجر تقول يح

واعلم أن جميع ما ذكرنا ال ينصرف منه شيٌء إذا كان | حسبك فتصف به وقط ال تمكن هذا التمكن 
وأما | اسمًا للكلمة وينصرف جميع ما ذكرنا في المذكر إال أن وراء وقدام ال ينصرفان ألنهما مؤنثان 

ٍف أو كلمة فال بد لهن من أن يتغيرن ثم وأين وحيث ونحوهن إذا صيرن اسمًا لرجل أو امرأة أو حر 
ن فإن أردت  عن حالهن ويصرن بمنزلة زيد وعمرو ألنك وضعتهن بذلك الموضع كما تغيرت ليت وا 
حكاية هذر الحروف تركتها على حالها كما قال إن اهلل ينهاكم عن قيل وقال ومنهم من يقول عن قيٍل 

 وقاٍل لما جعله اسمًا قال ابن مقبل
____________________ 
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ولم % ) والقوافي مجرورة قال ( % غيَر َتْقواِلك ِمن ِقيل وقاِل % َأْصَبَح الدهُر وقد أْلَوى بهْم % ) 
ن شئت مذ شٍب إلى دب وتقول % ( % أسمع به ِقياًل وقااَل  وفي الحكاية قالوا مذ شب إلى دب وا 

نما المعنى هذا اسم ع مرو وهذا ذكر وعمرٍو ونحو هذا إال أن هذا إذا نظرت في الكتاب هذا عمرٌو وا 
ن شئت قلت هذر عمرٌو أي هذر الكلمة اسم عمرو  يجوز على سعة الكالم كما تقول جاءت القرية وا 
ن جعلته للحرف  ن جعلته اسمًا للكلمة لم تصرفه وا  كما تقول هذر ألٌف وأنت تريد هذر الدراهم ألٌف وا 

في جميع ما ذكرنا وحال هذر األسماء حال عمرٍو وهي  وأبو جاٍد وهواٌز وحظٌي كعمروٌ | صرفته 
أسماٌء عربية وأما كلمن وسعفص وقريشيات فإنهن أعجمية ال ينصرفن ولكنهن يقعن مواقع عمرٍو 
فيما ذكرنا إال أن قريشيات بمنزلة عرفاٍت وأذرعاٍت فأما األلف وما دخلته األلف والالم فإنما يكن م 

 الرجل ال يكون معرفة بغير ألف والم عارف باأللف والالم كما أن 1
____________________ 
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كما جاء المذكر معدوال عن حدر نحو فسق ولكع (  هذا باب ما جاء معدوال عن حدر من المؤنث) 

فقد يجيء هذا المعدول اسمًا للفعل واسمًا للوصف | وعمر وزفر وهذا المذكر نظير ذلك المؤنث 
كان فسق ونحور للمذكر وقد يكون اسمًا للوصف غير المنادى وللمصدر وال المنادى المؤنث كما 

أما ما جاء | يكون إال مؤنثًا لمؤنث وقد يجيء معدواًل كعمر ليس اسمًا لصفة وال فعٍل وال مصدٍر 
أال ترى الموَت َلَدى % َمناِعها ِمن إِبٍل َمناِعَها % ) اسمًا للفعل وصار بمنزلته فقول الشاعر 

 وقال أيضاً ( % َها أرْباعِ 
____________________ 
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َحذاِر من % ) وقال أبو النجم ( % أال ترى الموَت َلَدى َأْوراِكَها % َتراِكها ِمن إِبٍل َتراِكَها % ) 
ويقال نزال أي انزل وقال % ( % َنظاِر َكْي أْرَكَبها َنظاِر % ) وقال رؤبة % ( % أْرماِحنا َحذاِر 

 ( %ُدِعَيْت َنزاِل وُلجَّ في الذ ْعِر % وَلِنْعَم َحْشُو الّدْرِع أنَت إذا  % )زهير 
____________________ 
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وَأْيِدي َشماٍل % َنعاء ابَن َلْيَلى للسَّماحة والنََّدى % ) ويقال للضبع دباب أي دبي قال الشاعر 
وَجْرداء ِمْثِل القْوس َسْمٍح ُحجوُلها % َلى لْكِل ِطِمْرٍة َنعاُء أبا َليْ % ) وقال جرير ( % باِرداِت األناِمِل 

فالحد في جميع هذا افعل ولكنه معدول عن حدر وحرك آخرر ألنه ال يكون بعد األلف ساكن ( % 
وحرك بالكسر ألن الكسر مما يؤنث به تقول إنك ذاهبٌة وأنت ذاهبة وتقول هاتي هذا للجارية وتقول 

نما الكسرة من الياء لهذي أمة اهلل واضر إذ ومما جاء من الوصف منادًى وغير | ا أردت المؤنث وا 
 منادًى يا خباث ويا لكاع فهذا

____________________ 
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% فقلُت لها ِعيِثي َجعاِر وَجَرِرى % ) اسم للخبيثة وللكعاء ومثل ذلك قول الشاعر النابغة الجعدي 
نما يريد بذلك الضبع ويقال لها قثام ( % اِصُرُر بَلْحِم امرٍئ لم َيْشَهِد اليوَم ن نما هو اسم للجاعرة وا  وا 

قاِب وال ُيِهم  % ِلَحَقْت َحالِق بهْم على أْكسائهْم % ) ألنها تقثم أي تقطع وقال الشاعر  َضْرَب الرِّ
نما يريد بذلك المنية ألنها تحلق ( % المْغَنُم   مهلهلٌ  وقال الشاعر| فحالق معدول على الحالقة وا 
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فهذا كله معدوٌل عن وجهه ( % قد أراهم سُبُقوا بكأِس َحالِق % ما ُأَرّجِي باَلعْيش بعد تداَمى % ) 
وأصله فجعلوا آخرر كآخر ما كان للفعل ألنه معدول عن أصله كما عدل نظار وحذار وأشباههما 

فإن قلت يا بال فسٌق ونحور ال يكون جزمًا كما كان |  عن حدهن وكلهن مؤنث فجعلوا بابهن واحداً 
هذا مكسورًا فإنما ذلك ألنه لم يقع في موضع الفعل فيصير بمنزلة صه ومه ونحوهما فيشبه هاهنا 

نم كسروا فعال هاهنا ألنهم شبهوها بها في الفعل  ومما جاء اسمًا للمصدر | به في ذلك الموضع وا 
ففجار معدول ( % َفَحَمْلُت َبّرَة واْحَتَمْلَت َفجاِر % اْقَتَسْمنا ُخطََّتْينا بيننا  إّنا% ) قول الشاعر النابغة 

 ( %َنُحج  معَا قالْت أعامًا وقاِبْلْه % فقال اْمُكِثي حتَّى َيساِر َلَعلَّنا % ) عن الفجرة وقال الشاعر 
____________________ 
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لباب مجرى الذي قبله ألنه عدل كما عدل وألنه مونث بمنزلته فهي معدولة عن الميسرة وأجري هذا ا
عيد َبَداِد % وذكرَت ِمن َلَبِن الُمحلَِّق ُشْربًة % ) وقال الشاعر الجعدي  فهذا ( % والَخْيُل َتْعدو بالصَّ

وكذلك عدلت عليه مساس والعرب تقول | بمنزلة قوله تعدو بددًا إال أن هذا معدوٌل عن حدر مؤنثًا 
ن كانوا لم أنت  ال مساس ومعنار ال تمسني وال أمسك ودعني كفاف فهذا معدول عن مؤنث وا 

ونحو ذا في كالمهم أال تراهم قالوا | يستعملوا في كالمهم ذلك المؤنث الذي عدل عنه بداد وأخواتها 
نحو مالمح ومشابه ولياٍل فجاء جمعه على حد ما لم يستعمل في الكالم ال يقولون ملمحة وال ليالة و 

 ذا كثير قال الشاعر المتلمس
____________________ 
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فهذا بمنزلة جمودًا وال تقولي ( % َطواَل الدهِر ما ُذِكَرْت َحماِد % َجماِد لها َجماِد وال َتقولي % ) 
وأما ما جاء معدواًل عن حدر من بنات | حماد عدل عن قوله حمدًا لها ولكنه عدل عن مؤنث كبداد 

با َقْرقاِر % ) عة فقوله األرب فإنما يريد بذلك قالت له قرقر بالرعد للسحاب % ( % قالت له ريُح الصَّ
نما هي من عرعرت ونظيرها من الثالثة خراج أي  وكذلك عرعار وهو بمنزلة قرقار وهي لعبة وا 

 اخرجوا وهي لعبة أيضاً 
____________________ 
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ميت به امرأًة فإن بني تميم ترفعه وتنصبه وتجريه مجرى اسٍم ال واعلم أن جميع ما ذكرنا إذا س
ينصرف وهو القياس ألن هذا لم يكن اسمًا عامًا فهو عندهم بمنزلة الفعل الذي يكون فعال محدودًا 

عنه وذلك الفعل افعل ألن فعال ال يتغير عن الكسر كما أن افعل ال يتغير عن حال واحدة فإذا 
أو امرأة تغير وصار بمنزلة األسماء فينبغي لفعال التي هي معدولة عن  جعلت افعل اسمًا لرجل

افعل أن تكون بمنزلته بل هي أقوى وذلك أن فعال اسٌم للفعل فإذا نقلته إلى االسم نقلته إلى شيء 
وكذلك كل فعال إذا كانت معدولة | هو مثله والفعل إذا نقلته إلى االسم نقلته إلى شيء هو منه أبعد 

افعل إذا جعلتها اسمًا ألنك إذا جعلتها علمًا فأنت ال تريد ذلك المعنى وذلك نحو حالق  عن غير
التي هي معدولة عن الحالقة وفجار التي هي معدولة عن الفجرة وما أشبه هذا أال ترى أن بني تميم 

ن ما يقولون هذر قطام وهذر حذام ألن هذر معدولة عن حاذمة وقطام معدولة عن قاطمة أو قطمة وا 
 كل واحدٍة منهما معدولةٌ 

____________________ 
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عن االسم الذي هو علم ليس عن صفة كما أن عمر معدول عن عامٍر علمًا ال صفًة لوال ذلك لقلت 
وأما أهل الحجاز فلما رأور اسمًا لمؤنث ورأوا ذلك البناء على حاله لم يغيرور | هذا العمر تريد العامر 

د وهو ههنا اسم للمؤنث كما كان ثم اسمًا للمؤنث وهو ههنا معرفة كما كان ثم ومن ألن البناء واح
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ن لم يكن مثله في جميع األشياء وسترى ذلك إن شاء اهلل ومنه  كالمهم أن يشبهوا الشيء بالشيء وا 
فأما ما كان آخرر راًء فإن أهل الحجاز وبني تميم فيه متفقون ويختار بنو تميم فيه | ما قد مضى 

فزعم الخليل أن إجناح | غة أهل الحجاز كما اتفقوا في يرى والحجازية هي اللغة األولى القدمى ل
األلف أخف عليهم يعني اإلمالة ليكون العمل من وجٍه واحد فكرهوا ترك الخفة وعلموا أنهم إن كسروا 

 الراء وصلوا إلى ذلك وأنهم إن رفعوا لم يصلوا
____________________ 
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فَهَلَكْت % ومرَّ َدْهٌر على َوباِر % ) قد يجوز أن ترفع وتنصب ما كان في آخرر الراء قال األعشى و 

فمما جاء وآخرر راٌء سفار وهو اسم ماء وحضار وهو اسم كوكب | والقوافي مرفوعة ( % َجْهرًة َوباُر 
مما يدلك على أن فعال و | ولكنهما مؤنثان كماوية والشعري كأن تلك اسم الماءة وهذر اسم الكوكبة 

مؤنثة قوله دعيت نزال ولم يقل دعي نزال وأنهم ال يصرفون رجاًل سمور رقاش وحذام ويجعلونه 
واعلم أن جميع ما ذكرنا في هذا الباب من فعال ما كان منه بالراء وغير | بمنزلة رجٍل سمور بعنق 

ي هذا بمنزلته إذا سمي بعناٍق ألن ذلك إذا كان شيء منه اسمًا لمذكر لم ينجر أبدًا وكان المذكر ف
هذا البناء ال يجيء معدواًل عن مدكر فيشبه به تقول هذا حذام ورأيت حذام قبل ومررت بحذام قبل 

ذا كان جميع هذا نكرًة انصرف كما ينصرف عمر في النكرة ألن | سمعت ذلك ممن يوثق بعلمه  وا 
 ذا ال يجيء معدواًل عن نكرة

____________________ 
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ومن العرب من يصرف رقاش وغالب إذا سمى به مذكرًا ال يضعه على التأنيث بل يجعله اسمًا 
ذا كان االسم على بناء فعال نحو حذام ورقاش ال تدري ما أصله | مذكرًا كأنه سمى رجاًل بصباح  وا 

البناء أمعدوٌل أم غير معدول أم مؤنث أم مذكر فالقياس فيه أن تصرفه ألن األكثر من هذا 
واعلم أن فعال جائزة من كل ما كان | مصروف غير معدوٍل مثل الذهاب والصالح والفساد والرباب 

على بناء فعل أو فعل أو فعل وال يجوز من أفعلت ألنا لم نسمعه من بنات األربعة إال أن تسمع 
فعال وأنت تأمر واعلم أنك إذا قلت | شيئًا فتجيزر فيما سمعت وال تجاوزر فمن ذلك قرقار وعرعار 

امرأة أو رجاًل أو أكثر من ذلك أنه على لفظك إذا كنت تأمر رجاًل واحدًا وال يكون ما بعدر إال نصبًا 
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نما منعهم أن يضمروا في فعال االثنين  ألن معنار افعل كما أن ما بعد افعل ال يكون إال نصبًا وا 
نما هو اسٌم في معنى الف واعلم أن فعال ليس بمطرد في | عل والجميع والمرأة ألنه ليس بفعل وا 

نما يطرد هذا الباب في النداء وفي األمر  هذا ) | الصفات نحو حالق وال في مصدر نحو فجار وا 
وذلك ذا وذي وتا وأال وأالء وتقديرها أوالع ( باب تغيير األسماء المبهمة إذا صارت عالماٍت خاصة 
 رت في كالمهم خالفوا بها ما سواهافهذر األسماء لما كانت مبهمة تقع على كل شيء وكث
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من األسماء في تحقيرها وغير تحقيرها وصارت عندهم بمنزلة ال وفي ونحوها وبمنزلة األصوات نحو 
غاق وحاء ومنهم من يقول غاٍق وأشباهها فإذا صار اسمًا عمل فيه ما عمل بال ألنك قد حولته إلى 

وهذا قول يونس والخليل ومن رأينا من العلماء إال أنك ال تجري ذا اسم | ولت ال تلك الحال كما ح
وأما ذي فبمنزلة في وتا | مؤنث ألنه مذكر إال في قول عيسى فإنه كان يصرف امرأة سميتها بعمرو 

وأما أالء فتصرفه اسم رجل وترفعه وتجرر وتنصبه وتغيرر كما غيرت هيهات لو سميت | بمنزلة ال 
وأما أال فبمنزلة هدًى منونا وليس بمنزلة | به وتصرفه ألنه ليس فيه شيء مما ال ينصرف به  رجالً 

نما أال وأالء بمنزلة البكاء والبكاء إنما  حجا ورمى ألن هذين مشتقان وأال ليس بمشتق وال معدوال وا 
عله علمًا له وأما الذي فإذا سميت به رجاًل أو بالتي أخرجت األلف والالم ألنك تج| هما لغتان 

 ولست تجعله ذلك الشيء بعينه كالحارث ولو أردت ذلك ألثبت الصلة وتصرفه وتجريه مجرى عمٍ 
____________________ 
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وأما أالئي والالتي فبمنزلة شائي وضاري وتخرج منه األلف والالم ومن حذف الياء رفع وجر ونصب 
لها بمنزلة قاضي وقال فيمن قال الالءالٌء ألنه يصيرها أيضًا ألنه بمنزلة الباب فمن أثبت الياء جع

وكذلك أال في | بمنزلة باٍب حرف اإلعراب العين ويخرج األلف والالم هاهنا كما أخرجتهما في الذي 
وسألت الخليل عن ذين اسم رجل فقال هو بمنزلة رجلين وال أغيرر ألنه ال | معنى الذين بمنزلة هدًى 
نحن أولو قوٍة وأولو بأٍس ) ^ وسألته عن رجل سمي بأولى من قوله | ذا يختل االسم أن يكون هك

نما ذهبت النون في اإلضافة ^ ( شديد  أو بذوي فقال أقول هذا ذوون وهذا ألون ألني لم أضف وا 
قلت فإذا سميت رجاًل بذي ( % ولكّني ُأريد به الّذويَنا % فال َأْعِني بذلك َأْسَفِليكم % ) وقال الكميت 
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هل تغيرر قال ال أال تراعم قالوا ذو يزٍن منصرف فلم يغيرور كأبي فالٍن فذا من كالمهم مضاف  مالٍ 
 ألنه صار المجرور منتهى االسم وآمنوا التنوين وخرج من حال التنوين حيث أضفت
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مفرٌد آخرر هكذا فاحتملته كما  ولم يكن منتهى االسم واحتملت اإلضافة ذا كما احتملت أبا زيٍد وليس
وسألته عن أمٍس اسم رجل فقال مصروٌف ألن أمس ليس هاهنا على الحد | احتملت الهاء عرقوٌة 

ولكنه لما كثر في كالمهم وكان من الظروف تركور على حاٍل واحدة كما فعلوا ذلك بأين وكسرور كما 
ركة غلق لغير إعراب فإذا صار اسمًا كسروا غاٍق إذا كانت الحركة تدخله لغير إعراب كما أن ح

لرجل انصرف ألنك قد نقلته إلى غير ذلك الموضع كما أنك إذا سميت بغاق صرفته فهذا يجري 
واعلم أن بني تميم يقولون في موضع الرفع ذهب أمس بما فيه | مجرى هذا كما جرى ذا مجرى ال 

صل الذي هو عليه في الكالم ال عن وما رأيته مذ أمس فال يصرفون في الرفع ألنهم عدلور عن األ
ما ينبغي له أن يكون عليه في القياس أال ترى أن أهل الحجاز يكسرونه في كل المواضع وبنوا تميم 
يكسرونه في أكثر المواضع في النصب والجر فلما عدلور عن أصله في الكالم ومجرار تركوا صرفه 

والالم منها وكما تركوا صرف سحر  كما تركوا صرف أخر حين فارقت أخواتها في حذف األلف
ظرفًا ألنه إذا كان مجرورًا أو مرفوعًا أو منصوبًا غير ظرف لم يكن معرفًة إال وفيه األلف والالم أو 

 يكون نكرًة إذا أخرجتا منه فلما
____________________ 
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ر معدواًل عندهم كما صار معرفًة في الظروف بغير ألف والم خالف التعريف في هذر المواضع وصا
ن سميت رجاًل | عدلت أخر عندهم فتركوا صرفه في هذا الموضع كما ترك صرف أمس في الرفع  وا 

بأمس في هذا القول صرفته ألنك ال بد لك من أن تصرفه في الجر والنصب ألنه في الجر والنصب 
ه في الرفع وقد مكسوٌر في لغتهم فإذا انصرف في هذين الموضعين انصرف في الرفع ألنك تدخل

جرى له الصرف في القياس في الجر والنصب ألنك لم تعدله عن أصله في الكالم مخالفًا للقياس وال 
وكذلك سحر اسم رجل | يكون أبدًا في الكالم اسٌم منصرف في الجر والنصب وال ينصرف في الرفع 
ًا صرفته وكان كأمس لو تصرفه وهو في الرجل أقوى ألنه ال يقع ظرفًا ولو وقع اسم شيء وكان ظرف
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وقد فتح قوم أمس في مذ لما رفعوا وكانت في | كان أمس منصوبًا غير ظرف مكسوٍر كما كان 
 الجر هي التي ترفع شبهوها بها قال
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أما ذر اسم رجل و | وهذا قليل ( % َعجائزًا ِمْثَل السَّعالِي َخْمَسا % لقد رأيُت َعَجبًا ُمْذ أْمَسا % ) 
فإنك تقول هذا ذٌر قد جاء والهاء بدٌل من الياء في قولك ذي أمة اهلل كما أن ميم فٍم بدٌل من الواو 

نما هي لبيان الهاء فإذا صارت  والياء التي في قولك ذهي أمة اهلل إنما هي ياٌء ليست من الحروف وا 
يل على ذلك أنك إذا سكت لم تذكر الياء اسمًا لم تحتج إلى ذلك لما لزمتها الحركة والتنوين والدل
وسمعنا العرب الفصحاء يقولون ذر أمة اهلل | وذلك ألن الذي يقول ذهي أمة اهلل يقول إذا سكت ذر 
 هذا باب الظروف المبهمة غير المتمكنة) | فيسكنون الهاء في الوصل كما يقولون بهم في الوصل 

ذ وذلك ألنها ال تضاف وال تصرف تصرف غيرها و (  ال تكون نكرة وذاك أين ومتى وكيف وحيث وا 
ذا وقبل وبعد فهذر الحروف وأشباهها لما كانت مبهمة غير متمكنة شبهت باألصوات وبما ليس  وا 

 باسٍم وال ظرف فإذا التقى في شيء منها حرفان ساكنان حركوا اآلخر
____________________ 
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ن كان الحرف الذي قبل اآلخر مت حركًا أسكنور كما قالوا هل وبل وأجل ونعم وقالوا جير منهما وا 
فأما ما كان غايًة نحو قبل وبعد وحيث فإنهم يحركونه بالضمة وقد قال | فحركور لئال يسكن حرفان 

بعضهم حيث شبهور بأين ويدلك على أن قبل وبعد غير متمكنين أنه ال يكون فيهما مفردين ما يكون 
نت تريد أن تبني عليها كالمًا وال تقول هذا قبل كما تقول هذا قل فيهما مضافين ال تقول قبل وأ

العتمة فلما كانت ال تسكن وكانت تقع على كل حيٍن شبهت باألصوات وهل وبل ألنها ليست متمكنة 
وجزمت لدنا ولم تجعل كعند ألنها ال تمكن في الكالم تمكن عند وال تقع في جميع مواقعه فجعل | 

وكذلك قط وحسب إذا أردت ليس إال وليس إال ذا وذا بمنزلة قط إذا | متمكنة  بمنزلة قط ألنها غير
أردت الزمان لما كن غير متمكنات فعل بهن ذا وحركوا قط وحسب بالضمة ألنهما غايتان فحسب 

وأما لد فهي محذوفًة كما حذفوا يكن أال ترى أنك إذا أضفت إلى | لالنتهاء وقط كقولك منذ كنت 
وسألت الخليل عن معكم ومع | األصل تقول من لدنه ومن لدني فإنما لدن كعن  مضمر رددته إلى
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 ألي شيء نصبتها فقال ألنها استعملت غير مضافة اسمًا كجميع ووقعت نكرة وذلك قولك جاءا معاً 
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قال الشاعر فجعلها كهل وذهبا معًا وقد ذهب معه ومن معه صارت ظرفًا فجعلوها بمنزلة أمام وقدام 
ْن كانت ِزيارُتُكْم لِماَما % وريشي منكُم وَهواَي َمْعُكْم % ) حين اضطر وهو الراعي  وأما منذ ( % وا 

وسألت | قضمت ألنها للغاية ومع ذا أن من كالمهم أن يتبعوا الضم الضم كما قالوا رد يا فتى 
عٍل فجعلوها بمنزلة المتمكن فأشبه عندهم  الخليل عن من عل هال جزمت الالم فقال ألنهم قالوا من

من معاٍل فلما أرادوا أن يجعل بمنزلة قبل وبعد حركور كما حركوا أول فقالوا ابدأ بهذا أول وكما قالوا 
 يا حكم أقبل في النداء ألنها لما كانت أسماء متمكنة كرهوا أن يجعلوها
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لهذر األسماء من التمكن ما ليس لغيرها فلم يجعلوها في اإلسكان بمنزلة غيرها بمنزلة غير المتمكنة ف
وكرهوا أن يخلوا بها وليس حكم وأول ونحوهما كالذي ومن ألنها ال تضاف وال تتم اسمًا وال تكون 

وجميع ما | نكرة ومن أيضًا ال تتم اسما في الخبر وال تضاف كما تضاف أي وال تنون كما تنون أي 
من الظروف التي شبهت باألصوات ونحوها من األسماء غير الظروف إذا جعل شيء منها  ذكرنا

اسمًا لرجل أو امرأة تغير كما تغير لو وهل وبل وليت كما فعلت ذلك بذا وأشباهها ألن ذا قبل أن 
وسألت | تكون اسما خاصًا كمن في أنه ال يضاف وال يكون نكرًة فلم يتمكن تمكن غيرر من األسماء 

لخليل عن قولهم مذ عاٌم أول ومذ عام أول فقال أول ههنا صفة وهو أفعل من عامك ولكنهم ألزمور ا
هنا الحذف استخفافًا فجعلوا هذا الحرف بمنزلة أفضل منك وقد جعلور اسمًا بمنزلة أفكٍل وذلك قول 

يه هذان الوجهان العرب ما تركت له أواًل وال آخرًا وأنا أول منه ولم يقل رجٌل أول منه فلما جاز ف
ذا  أجازوا أن يكون صفة وأن يكون اسما وعلى أي الوجهين جعلته اسمًا لرجل صرفته في النكرة وا 
قلت عاٌم أول فإنما جاز هذا الكالم ألنك تعلم به أنك تعني العام الذي يليه عامك كما أنك إذا قلت 

وأما قولهم ابدأ به أول وابدأ بها  أول من أمس أو بعد غٍد فإنما تعني الذي يليه أمس والذي يليه غدٌ 
أول فإنما تريد أيضًا أول من كذا ولكن الحذف جائز جيد كما نقول أنت أفضل وأنت تريد من غيرك 

إال أن الحذف لزم صفة عاٍم لكثرة استعمالهم إيار حتى استغنوا عنه ومثل هذا في الكالم كثير 
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وز أن يظهرور إال أنهم إذا أظهرور لم يكن إال والحذف يستعمل في قولهم ابدأ به أول أكثر وقد يج
 الفتح
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وسألته عن قول بعض العرب وهو قليل مذ عاٌم أول فقال جعلور ظرفًا في هذا الموضع فكأنه قال مذ 
والركب >  2! وسألته عن قوله زيد أسفل منك فقال هذا ظرف كقوله عز وجل | عاٌم قبل عامك 

ومثل الحذف في أول لكثرة استعمالهم | كأنه قال زيٌد في مكاٍن أسفل من مكانك !  2< ل منكم أسف
ومثله هل لك في ذلك ومن له في ذلك وال تذكر | إيار قولهم ال عليك فالحذف في هذا الموضع كهذا 

أو % اَل يا َلْيَتها كانت ألْهلي ِإبِ % ) له حاجة وال لك حاجة ونحو هذا أكثر من أن يحصى قال 
وسألته عن قوله من دوٍن ومن فوٍق | يكون على الوصف والظرف ( % ُهِزَلْت في َجْدِب عاٍم َأوَّاَل 

ومن تحٍت ومن قبٍل ومن بعٍد ومن دبٍر ومن خلٍف فقال أجروا هذا مجرى األسماء المتمكنة ألنها 
بعد وقال أبو تضاف وتستعمل غير ظرف ومن العرب من يقول من فوق ومن تحت يشبهه بقبل و 

 النجم
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% ال َيْحِمُل الفارَس إالَّ الَمْلُبوْن % ) وقال آخر % ( % َأَقب  ِمْن َتْحُت َعريٌض ِمْن َعُل % ) 
وكذلك من أماٍم ومن قداٍم ومن وراء ومن قبٍل ومن دبٍر وزعم ( % الَمْحض من َأماِمه وِمْن ُدوْن 

وزعم أنهن نكراٌت إذا % ( % يأتي لها من َأْيُمٍن وَأْشُمٍل % ) راٌت كقول أبي النجم الخليل أنهن نك
وسألنا العرب فوجدناهم يوافقونه ويجعلونه كقولك | لم يضفن إلى معرفة كما يكون أيمن وأشمل نكرة 

 من يمنٍة وشأمٍة وكما جعلت ضحوٌة نكرة وبكرة معرفة
____________________ 
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ا يونس فكان يقول من قدام ويجعلها معرفة وزعم أنه منعه من الصرف أنها مؤنثة ولو كانت وأم
وسألنا | شأمٌة كذا لما صرفها وكانت تكون معرفًة وهذا مذهٌب إال أنه ليس يقوله أحٌد من العرب 
ولك صباحًا العلويين والتميميين فرأيناهم يقولون من قديديمٍة ومن وريئٍة ال يجعلون ذلك إال نكرة كق

وتقول في النصب على حد قولك من دوٍن ومن | ومساًء وعشيًة وضحوًة فهذا سمعنار من العرب 
أمامًا ِمْن % لها َفَرٌط يكوُن وال َترار % ) أماٍم جلست أمامًا وخلفًا كما تقول يمنًة وشأمًة قال الجعدي 

ِسنا وُدوَنا  ل هذا أفعل من كذا وكذا كما قال عز وسألته عن قوله جاء من أسفل يا فتى فقا( % معرَّ
وسألته عن هيهات اسم رجل وهيهاة فقال أما ^ | ( إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم ) ^ وجل 

من قال هيهاة فهي عندر بمنزلة علقاة والدليل على ذلك أنهم يقولون في السكوت هيهار ومن قال 
 رة في التاءهيهات فهي عندر كبيضاٍت ونظير الفتحة في الهاء الكس
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فإذا لم يكن هيهات وال هيهاة علمًا لشيء فهما على حالهما ال يغيران عن الفتح والكسر ألنهما 
ومثل هيهاة ذية إذا لم يكن اسمًا وذلك قولك كان من األمر ذية وذية | بمنزلة ما ذكرنا مما لم يتمكن 
فإن قلت لم لم | أنها ليست أسماًء متمكناٍت فصارت بمنزلة الصوت  فهذر فتحٌة كفتحة الهاء ثم وذلك

تسكن الهاء في ذية وقبلها حرف متحرك فإن الهاء ليست ههنا كسائر الحروف أال ترى أنها تبدل 
في الصلة تاًء وليست زائدة في االسم فكرهوا أن يجعلوها بمنزلة ما هو في االسم ومن االسم 

ن ما قبل هاء التأنيث مفتوح أبدًا فجعلوا حركتها كحركة ما قبلها لقربها وصارت الفتحة أولى بها أل
منه ولزوم الفتح وامتنعت أن تكون ساكنة كما امتنعت عشر في خمسة عشر ألنها مثلها في أنها 

ونظير هيهات وهيهاة في | منقطعة من األول ولم تحتمل أن يسكن حرفان وأن يجعلوها كحرف 
لعرب استأصل اهلل عرقاتهم واستأصل اهلل عرقاتهم بعضهم يجعله بمنزلة علقاٍة اختالف اللغتين قول ا

| وبعضهم يجعله بمنزلة عرٍس وعرساٍت كأنك قلت عرٌق وعرقان وعرقاٌت وكاًل سمعنا من العرب 
ومنهم من يقول ذيت فيخفف ففيها إذا خففت ثالث لغات منهم من يفتح كما فتح بعضهم حيث 

ضمتها العرب ويكسرون أيضًا كما كسروا أوالء ألن التاء اآلن إنما هي  وحوث ويضم بعضهم كما
 بمنزلة ما هو من نفس الحرف
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وسألت الخليل عن شتان فقال فتحتها كفتحة هيهاة وقصتها في غير المتمكن كقصتها ونحوها ونونها 
هذا باب األحيان في االنصراف وغير ) | ن كنون سبحان زائدٌة فإن جعلته اسم رجل فهو كسبحا

اعلم أن غدوة وبكرة جعلت كل واحدٍة منهما اسمًا للحين كما جعلوا أم حبيٍن اسمًا للدابة (  االنصراف
فمثل ذلك قول العرب هذا يوم اثنين مباركًا فيه وأتيتك يوم اثنين مباركًا فيه جعل اثنين اسمًا | معرفة 

وزعم يونس عن أبي عمرو وهو قوله أيضًا وهو القياس أنك إذا | لرجل  له معرفًة كما تجعله اسماً 
قلت لقيته العام األول أو يومًا من األيام ثم قلت غدوة أو بكرة وأنت تريد المعرفة لم تنون وكذلك إذا 
لم تذكر العام األول ولم تذكر إال المعرفة ولم تقل يومًا من األيام كأنك قلت هذا الحين في جميع 

 ر األشياء فإذا جعلتها اسمًا لهذا المعنى لم تنون وكذلك تقول العربهذ
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فأما ضحوٌة وعشيٌة فال يكونان إال نكرًة على كل حال وهما كقولك أتيك غدًا صباحًا ومساًء وقد تقول 
أول فيعلم أنك تريد العام أتيتك ضحوًة وعشيًة فيعلم أنك تريد عشية يومك وضحوته كما تقول عامًا 

| وزعم الخليل أنه يجوز أن تقول آتيك اليوم غدوًة وبكرًة تجعلهما بمنزلة ضحوٍة | الذي يليه عامك 
وزعم أبو الخطاب أنه سمع من يوثق به من العرب يقول آتيك بكرًة وهو يريد اإلتيان في يومه أو في 

وأما | هذا قول الخليل !  2< يها بكرة وعشيا ولهم رزقهم ف>  2! غدر ومثل ذلك قول اهلل عز وجل 
ذا قلت مذ السحر أو عند السحر  سحر إذا كان ظرفا فإن ترك الصرف فيه قد بينته لك فيما مضى وا 

األعلى لم يكن إال باأللف والالم فهذر حاله ال يكون معرفًة إال بهما ويكون نكرًة إال في الموضع 
هذا باب ) | لعرب يدع فيه التنوين كما ترك في غدوة وأما عشية فإن بعض ا| الذي عدل فيه 

إذا لقبت مفردًا بمفرد أضفته إلى األلقاب وهو قول أبي عمرو ويونس والخليل وذلك قولك (  األلقاب
هذا سعيد كرٍز وهذا قيس قفة قد جاء وهذا زيٌد بطة فإنما جعلت قفة معرفًة ألنك أردت المعرفة التي 

 أردتها إذا قلت
____________________ 

(1/214) 

 
 

هذا قيٌس فلو نونت قفًة صار االسم نكرًة ألن المضاف إنما يكون نكرة ومعرفة بالمضاف إليه 
ونظير ذلك أنه ليس عربيًا يقول هذر | فيصير قفة هاهنا كأنها كانت معرفة قبل ذلك ثم أضفت إليها 
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عبد شمس صارت معرفة ألنه أراد شيئًا شمس فيجعلها معرفة إال أن يدخل فيها ألفًا والمًا فإذا قال 
فإذا لقبت الفرد بمضاف والمضاف بمفرد جرى | بعينه وال يستقيم أن يكون ما أضفت إليه نكرًة 

أحدهما على اآلخر كالوصف وهو قول أبي عمرو ويونس والخليل وذلك قولك هذا زيد وزن سبعٍة 
نما جاء هذا مفترقًا هو واألول ألن | ف وهذا عبد اهلل بطة يا فتى وكذلك إن لقبت المضاف بالمضا وا 

أصل التسمية والذي وقع عليه األسماء أن يكون للرجل اسمان أحدهما مضاف واآلخر مفرد أو 
مضاف ويكون أحدهما وصفًا لآلخر وذلك االسم والكنية وهو قولك زيٌد أبو عمرٍو وأبو عمرٍو زيٌد 

دهم أن يكون للرجل اسمان مفردان فإنما أجروا فهذا أصل التسمية وحدها وليس من أصل التسمية عن
 األلقاب على األصل
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| التسمية فأرادوا أن يجعلوا اللفظ باأللقاب إذا كانت أسماء على أصل تسميتهم وال يجاوزوا ذلك الحد 
( يضموٍز وعنتريس هذا باب الشيئين اللذين ضم أحدهما إلى اآلخر فجعال بمنزلة اسم واحد كع) 

وذلك نحو حضرموت وبعلبك ومن العرب من يضيف بعل إلى بٍك كما اختلفوا في رام هرمز فجعله 
ماَر % ) بعضهم اسمًا واحدًا وأضاف بعضهم رام إلى هرمز وكذلك مار سرجس وقال بعضهم 

فقلتْم ماَر % قْيٍس لقيتْم بالجزيرة َخْيَل % ) وبعضهم يقول في بيت جرير % ( % َسْرِجُس ال ِقتااَل 
وأما معد يكرب ففيه لغات منهم من يقول معد يكرٍب فيضيف ومنهم من يقول ( % َسْرِجَس ال ِقَتااَل 

 معد يكرب فيضيف وال يصرف يجعل كرب اسمًا مؤنثاً 
____________________ 
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جعلور اسمًا واحدًا وهو ومنهم من يقول معد يكرب فيجعله اسمًا واحدًا فقلت ليونس هال صرفور إذ 
نما استثقلوا  عربي فقال ليس شيٌء يجتمع من شيئين فيجعل اسمًا سمي به واحٌد إال لم يصرف وا 

صرف هذا ألنه ليس أصل بناء األسماء يدلك على هذا قلته في كالمهم في الشيء الذي يلزم كل 
كرهوا أن يجعلور بمنزلة المتمكن من كان من أمته ما لزمه فلما لم يكن هذا البناء أصاًل وال متمكنا 

الجاري على األصل فتركوا صرفه كما تركوا صرف األعجمي وهو مصروف في النكرة كما تركوا 
سماعيل ألنهما لم يجيئا على مثال ما ال يصرف في النكرة كأحمر وليس بمثال  صرف إبراهيم وا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



نما هي كلمة يخرج إليه الواحد للجميع نحو مساجد ومفاتيح وليس بزيادة لحقت ل معنًى كألف حبلى وا 
كهاء التأنيث فثقلت في المعرفة إذ لم يكن أصل بناء الواحد ألن المعرفة أثقل من النكرة كما تركوا 
نما بني  صرف الهاء في المعرفة وصرفوها في النكرة لما ذكرت لك فإنما معد يكرب واحٌد كطلحة وا 

| ما ذكرت لك ولم يحتمل ترك الصرف في النكرة ليلحق بالواحد األول المتمكن فثقل في المعرفة ل
نما أصل خمسة  وأما خمسة عشر وأخواتها وحادي عشر وأخواتها فهما شيئان جعال شيئًا واحدًا وا 

 عشر خمسٌة وعشرٌة ولكنهم جعلوها
____________________ 

(1/217) 

 
 

لف به عن حال أخواته بمنزلة حرف واحد وأصل حادي عشر أن يكون مضافًا كثالث ثالثٍة فلما خو 
مما يكون للعدد خولف به وجعل كأوالء إذ كان موافقًا له في أنه مبهم يقع على كل شيء فلما اجتمع 

فيه هذان أجري مجرار وجعل كغير المتمكن والنون ال تدخله كما تدخل غاٍق ألنها مخالفة لها 
| ول فلم يجمعوا عليه هذا والتنوين ولضربها في البناء فلم يكونوا لينونوا ألنها زائدة ضمت إلى األ

قد كنُت % ) ونحو هذا في كالمهم حيص بيص مفتوحة ألنها ليست متمكنة قال أمية بن أبي عائذ 
واعلم أن العرب تدع خمسة عشر ( % لم تلَتِحْصني َحْيَص َبْيَص َلحاِص % َخّراجا َوُلوجًا َصْيَرفًا 

 في اإلضافة واأللف والالم على حال
____________________ 
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ومن | واحدة كما تقول اضرب أيهم أفضل وكاآلن وذلك لكثرتها في الكالم وأنها نكرة فال تغير 
ومثل ذلك الخازباز وهو عند بعض العرب ذباٌب | العرب من يقول خمسة عشرك وهي لغة رديئة 

ء وجعلوا آخرر كسرًا كجير يكون في الروض وهو عند بعضهم الداء جعلوا لفظه كلفظ نظائرر في البنا
وغاق ألن نظائرر في الكالم التي لم تقع عالماٍت إنما جاءت متحركة بغير جٍر وال نصب وال رفع 

فألحقور بما بناؤر كبنائه كما جعلوا حيث في بعض اللغات كأين وكذلك حينئٍذ في بعض اللغات ألنه 
كأين وليس مثله في كل شيء  مضاف إلى غير متمكن وليس كأين في كل شيء كما جعلوا اآلن

ولكنه يضارعه في أنه ظرف ولكثرته في الكالم كما ضارع حينئٍذ أين في أنه أضيف إلى اسم غير 
ومن العرب من يقول الخزباز | متمكن فكذلك صار هذا ضارع خمسة عشر في البناء وأنه غير علم 
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 ويجعله بمنزلة سربال قال الشاعر
____________________ 
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وأما حيهل التي لألمر فمن ( % َوِرَمْت َلهاِزُمها من الِخْزباِز % ِمْثُل الِكالِب َتِهر  عند ِدَراِبها % ) 
شيئين يدلك على ذلك حي على الصالة وزعم أبو الخطاب أنه سمع من يقول حي هل الصالة 

يوٌم كثيٌر % ِمن داٍر فّظلَّ لهْم  َوَهيََّج الَحيَّ % ) والدليل على أنهما جعال اسمًا واحدًا قول الشاعر 
| والقوافي مرفوعة وأنشدنار هكذا أعرابٌي من أفصح الناس وزعم أنه شعر أبيه ( % َتناِديه وَحيََّهُلْه 

وجميع هذا إذا صار شيٌء منه علمًا | وقد قال بعضهم الخازباء جعلها بمنزلة القاصعاء والنافقاء 
الء وذا ومن واألصوات ولو ونحوها حين كنا عالمات أعرب وغير وجعل كحضرموت كما غير أو 

 قال الشاعر وهو الجعدي
____________________ 

(1/111) 

 
 

وُجنَّ % ) وقال بعضهم ( % َأماَم المطايا َسْيُرها الُمتقاِذُف % بَحيهَّاَل ُيْزجوَن كلَّ َمطيٍة % ) 
ز والخازباز وخازباٍز فيجعلها ومن العرب من يقول هو الخازبا% ( % الخاِزباِز به ُجنوَنا 

ذا وقف أثبت | كحضرموٍت  ومن العرب من يقول حيهال ومن العرب من يقول حيهل إذا وصل وا 
األلف ومنهم من ال يثبت األلف في الوقف والوصل وقد قال بعضهم الخازباز جعله بمنزلة 

مية وألزموا آخرر شيئًا وأما عمرويه فإنه زعم أنه أعجمٌي وأنه ضرٌب من األسماء األعج| حضرموت 
لم يلزم األعجمية فكما تركوا صرف األعجمية جعلوا ذا بمنزلة الصوت ألنهم رأور قد جمع أمرين 
 فحطور درجًة عن إسماعيل وأشباهه وجعلور في النكرة بمنزلة غاٍق منونًة كسورة في كل موضع

____________________ 
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غاق وعاء وحاء فال ينونون فيها وال في أشباهها أنها معرفة  وزعم الخليل أن الذين يقولون غاق
وكأنك قلت في عاء وحاء اإلتباع وكأنه قال قال الغراب هذا النحو وأن الذين قالوا عاء وحاء وغاق 

وزعم الخليل أن الذين قالوا صٍه ذاك أرادوا النكرة كأنهم قالوا سكوتًا وكذلك هيهاٍت هو | جعلوها نكرة 
يهًا وويٍه وويهًا إذا وقفت قلت ويهًا وال تقول إيٍه في بمنزلة ما  ذكرنا عندر وهو صوٌت وكذلك إيٍه وا 

يهًا وأخواته نكرٌة عندهم وهو صوٌت  وعمرويه عندهم بمنزلة حضرموت في أنه ضم اآلخر | الوقف وا 
تقول إلى األول وعمرويه في المعرفة مكسور في حال الجر والرفع والنصب غير منون وفي النكرة 

وسألت الخليل عن قوله فداء لك فقال بمنزلة أمس ألنها | هذا عمرويٍه آخر ورأيت عمرويٍه آخر 
كثرت في كالمهم والجر كان أخف عليهم من الرفع إذ أكثروا استعمالهم إيار وشبهور بأمس ونون 

ن كان ليس مثله في جميع األشياء  وأما يوم يوٍم  |ألنه نكرة فمن كالمهم أن يشبهوا الشيء بالشيء وا 
 وصباح مساٍء وبيت بيٍت وبين بيٍن فإن
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العرب تختلف في ذلك يجعله بعضهم بمنزلة اسٍم واحد وبعضهم يضيف األولى إلى اآلخر وال يجعله 
كما لم  اسمًا واحدًا وال يجعلون شيئًا من هذر األسماء بمنزلة اسٍم واحد إال في حال الظرف أو الحال

واآلخر من هذر األسماء في | يجعلوا يا ابن عم ويا ابن أم بمنزلة شيء واحٍد إال في حال النداء 
موضع جر وجعل لفظه كلفظ الواحد وهما اسمان أحدهما مضاف إلى اآلخر وزعم يونس وهو رأيه 

% ) ل الفرزدق وقا| أن أبا عمٍر و كان يجعل لفظه كلفظ الواحد إذا كان شيٌء منه ظرفًا أو حاال 
فاألصل في هذا والقياس اإلضافة فإذا ( % َجزاَءك والُقروُض لها َجزاُء % ولوال َيْوُم َيْوٍم ما أردنا 

وتقول أنت | سميت بشيء من هذا رجاًل أضفت كما أنك لو سميته ابن عم لم يكن إال على القياس 
كلفظ خمسة عشر ولم يبن ذلك  وجعل لفظهن في ذلك الموضع| تأتينا في كل صباح مساء ليس إال 

البناء في غير هذا الموضع وهذا قول جميع من نثق بعلمه وروايته عن العرب وال أعلمه إال قول 
 الخليل
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وزعم يونس أن كفة كفٍة كذلك تقول لقيته كفة كفٍة وكفة كفة والدليل على أن اآلخر مجرور ليس 
نما جعل هذا هكذا كعشر من خمسة أن ي ونس زعم أن رؤبة كان يقول لقيته كفًة عن كفٍة يا فتى وا 

وأما أيادي سبا وقالي قال وبادي | في الظرف والحال ألن حد الكالم وأصله أن يكون ظرفًا أو حااًل 
| بدا فإنما هي بمنزلة خمسة عشر تقول جاءوا أيادي سبا ومن العرب من يجعله مضافًا فينون سبًا 

( % أياِدي َسبًا بعدي وطال احتياُلَها % فيالِك من داٍر َتحمََّل أهُلها % ) لشاعر وهو ذو الرمة قال ا
وأما قوله كان ذلك بادي بدا فإنهم جعلوها بمنزلة خمسة عشر | فينون ويجعله مضافًا كمعد يكرٍب 

ن يقول بادي بدي وال نعلمهم أضافوا وال يستنكر أن تضيفها ولكن لم أسمعه من العرب ومن العرب م
 قال أبو نخيلة
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ومثل أيادي سبا وبادي بدا قوله ( % ورثَْيٌة َتْنَهُض في َتَشد ِدي % وقد َعَلْتني ُذْرأٌة باِدي َبِدي % ) 
ذهب شعر بغر وال بد من أن يحركوا آخرر كما ألزموا التحريك الهاء في ذية ونحوها لشبه الهاء 

سُيْصِبُح فوقي % ) وأما قالي قال فبمنزلة حضرموت قال الشاعر | شيء الذي ضم إلى الشيء بال
يِش واِقعًا  وسألت الخليل عن الياءات لم لم تنصب في ( % ِبقالِي َقاَل أوِمن وراء َدِبيِل % أْقَتُم الرِّ

 موضع النصب إذا كان
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ك رأيت معد يكرب واحتملوا أيادي سبًا فقال شبهوا هذر الياءات بألف مثنى األول مضافًا وذلك قول
جث عروها من الرفع والجر فكما عروا األلف منهما عروها من النصب أيضًا فقالت الشعراء حيث 

يا داَر % ) وقال بعض السعديين % ( % َسوَّى َمساِحيِهن  َتْقطيَط اْلُحَقْق % ) اضطروا وهو رؤبة 
نما اختصت هذر الياءات في هذا الموضع بذا ألنهم % ( % َعَفْت إالَّ َأثاِفيَها ِهْنٍد  ونحو ذلك وا 

 يجعلون الشيئين ههنا
____________________ 
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اسمًا واحدًا فتكون الياء غير حرف اإلعراب فيسكنونها ويشبهونها بياء زائدة ساكنٍة نحو ياء دردبيس 
يك الراء في شغر العتاللها كما لم تحرك قبل اإلضافة وحركت نظائرها ومفاتيح ولم يحركوها كتحر 

من غير الياءات ألن للياء والواو حااًل ستراها إن شاء اهلل فألزموها اإلسكان في اإلضافة ههنا إذا 
ومثل ذلك قول العرب ال أفعل | كان قد تسكن فيما ال يكون وما بعدر بمنزلة اسٍم واحٍد في الشعر 

وأما اثنا عشر فزعم | دهٍر وقد زعموا أن بعضهم ينصب الياء ومنهم من يثقل الياء أيضًا  ذاك حيرى
الخليل أنه ال يغير عن حاله قبل التسمية وليس بمنزلة خمسة عشر وذلك أن اإلعراب يقع على 

الصدر فيصير اثنا في الرفع واثني في النصب والجر وعشر بمنزلة النون وال يجوز فيها اإلضافة 
ا ال يجوز في مسلمين وال تحذف عشر مخافة أن يلتبس باالثنين فيكون علم العدد قد ذهب فإن كم

صار اسم رجل فأضفت حذفت عشر ألنك لست تريد العدد وليس موضع التباس ألنك ال تريد أن 
وأما أخول أخول فال يخلوا من أن يكون كشغر بغر وكيوم | تفرق بين عددين فإنما هو بمنزلة زيدين 

 ميو 
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(  هذا باب ما ينصرف وما ال ينصرف من بنات الياء والواو التي الياءات والواوات منهن المات) 

اعلم أن كل شيء كانت المه ياء أو واوًا ثم كان قبل الياء والواو حرٌف مكسور أو مضموم فإنها 
لزمها كسرة قبلها أبدًا ويصير اللفظ بما كان من تعتل وتحذف في حال التنوين واوًا كانت أو ياًء وت

واعلم أن كل شيء من بنات الياء والواو كان على هذر الصفة فإنه ينصرف | بنات الياء والواو سواء 
ذا كان شيء منها  في حال الجر والرفع وذلك أنهم حذفوا الياء فخف عليهم فصار التنوين عوضًا وا 

ن كان غير مصروف لم  في حال النصب نظرت فإن كان نظيرر من غير المعتلة مصروفًا صرفته وا 
ذا كانت الياء زائدة وكانت حرف  تصرفه ألنك تتم في حال النصب كما تتم غير بنات الياء والواو وا 

اإلعراب وكان الحرف الذي قبلها كسرًا فإنها بمنزلة الياء التي من نفس الحرف إذ كانت حرف 
ًة إذا كان قبلها حرف مضموم وكانت حرف اإلعراب وهي زائدة وكذلك الواو تبدل كسر | اإلعراب 

فمن الياءات والواوات اللواتي ما | تصير بمنزلتها إذا كانت من نفس الحرف وهي حرف اإلعراب 
قبلها مكسوٌر قولك هذا قاٍض وهذا غاٍز وهذر مغاز وهؤالء جواٍر وما كان منهن ما قبله مضموم 

 هذا ما كانت الياء والواو فيه من نفس الحرف| ك فقولك هذا أدٍل وأظٍب ونحو ذل
____________________ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



(1/118) 

 
 

| وأما ما كانت الياء فيه زائدة وكان الحرف قبلها مكسورًا فقولك هذر ثماٍن وهذر صحاٍر ونحو ذلك 
مع وأما ما كانت الواو فيه زائدة وكان الحرف قبلها مضمومًا فقولك هذر عرٍق كما ترى إذا أردت ج

وجميع هذا في حال النصب بمنزلة غير % ( % حتَّى ُتقضِّي َعْرِقَي الد ليِّ % ) عرقوٍة قال الراجز 
واعلم أن كل ياء | المعتل ولو سميت رجاًل بقيل فيمن ضم القاف كسرتها اسمًا حتى تكون كبيٍض 

لف وال تحذف في الوقف أو واو كانت المًا وكان الحرف قبلها مفتوحًا فإنها مقصورة تبدل مكانها األ
وحالها في التنوين وترك التنوين بمنزلة ما كان غير معتل إال أن األلف تحذف لسكون التنوين 

ن كانت األلف زائدة فقد فسرنا أمرها | ويتمون األسماء في الوقف  ن جاءت في جميع ما ال | وا  وا 
 ينصرف فهي غير منونة كما ال ينون غير
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المعتل ألن االسم متٌم وذلك قولك عذارى وصحارى فهي اآلن بمنزلة مدارى ومعايا ألنها مفاعل وقد 
ن كانت الياء والواو قبلها حرف ساكن وكانت حرف اإلعراب فهي بمنزلة غير | أتم وقلبت ألفًا  وا 

بمنزلته قبل أن  وسألت الخليل عن رجل يسمى بقاٍض فقال هو| المعتل وذلك نحو قولك ظبٌي ودلٌو 
يكون اسمًا في الوقف والوصل وجميع األشياء كما أن مثنى ومعلى إذا كان اسمًا فهو بمنزلته إذا 

كان نكرة وال يتغير هذا عن حاٍل كان عليها قبل أن يكون اسمًا كما لم يتغير معلى وكذلك عٍم وكل 
وسألت الخليل عن | منزلته شيء كان من بنات الياء والواو انصرف نظيرر من غير المعتل فهو ب

رجل يسمى بجواٍر فقال هو في حال الجر والرفع بمنزلته قبل أن يكون اسمًا ولو كان من شأنهم أن 
يدعوا صرفه في المعرفة لتركوا صرفه قبل أن يكون معرفة ألنه ليس شيء من االنصراف بأبعد من 

وفواعل ونحو ذلك قلت فإن جعلته مفاعل فلو امتنع من االنصراف في شيء المتنع إذا كان مفاعل 
اسم امرأة قال أصرفها ألن هذا التنوين جعل عوضًا فيثبت إذا كان عوضًا كما ثبتت التنوينة في 

 أذرعاٍت إذا صارت كنون مسلمين
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كانت في  وسألته عن قاٍض اسم امرأة فقال مصروفة في حال الرفع والجر تصير ههنا بمنزلتها إذا
مفاعل وفواعل وكذلك أدٍل اسم رجل عندر ألن العرب اختارت في هذا حذف الياء إذا كانت في 
موضع غير تنوين في الجر والرفع وكانت فيما ال ينصرف وأن يجعلوا التنوين عوضًا من الياء 

صنع به وسألته عن رجٍل يسمى أعمى فقلت كيف تصنع به إذا حقرته فقال أقول أعيٍم أ| ويحذفوها 
ما صنعت به قبل أن يكون اسمًا لرجل ألنه لو كان يمتنع من التنوين ههنا المتنع منه في ذلك 

الموضع قبل أن يكون اسمًا لرجٍل كما أن أحيمر وهو اسٌم لرجل وغير اسم سواٌء ومن أبى هذا فخذر 
ف من فاعل معرفًة بقاٍض اسم امرأة فإن لم يصرفه فخذر بجواٍر فجواٍر فواعل وفواعل أبعد من الصر 

وهو اسم امرأة ألن ذا قد ينصرف في المذكر وفواعل ال يتغير على حال وفاعٌل بناٌء ينصرف في 
الكالم معرفًة ونكرًة وفواعل بناء ال ينصرف فأشد أحوال قاٍض اسم امرأة أن يكون بمنزلة هذا المثال 

 الذي ال ينصرف البتة في النكرة فإن كانت هذر يعني قاض
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ال تنصرف ههنا لم تنصرف إذا كانت في فواعل فإن صرف فجواٍر قبل أن يكون اسمًا بمنزلة قاٍض 
وسألته عن رجٍل يسمى يرمي أو أرمي فقال أنونه ألنه إذا صار اسمًا فهو بمنزلة قاٍض | اسم امرأة 

يعل منك من قوله مررت بأعيمي منك وسألت الخليل فقلت كيف تقول مررت بأف| إذا كان اسم امرأة 
فقال مررت بأعيٍم منك ألن ذا موضع تنوين أال ترى أنك تقول مررت بخيٍر منك وليس أفعل منك 

وأما يونس فكان ينظر إلى كل شيء من هذا إذا كان معرفة كيف حال نظيرر | بأثقل من أفعل صفة 
ذا جواري قد جاء ومررت بجواري قبل من غير المعتل معرفًة فإذا كان ال ينصرف لم يصرف يقول ه

وقال الخليل هذا خطٌأ لو كان من شأنهم أن يقولوا هذا في موضع الجر لكانوا خلقاء أن يلزمور الرفع 
والجر إذ صار عندهم بمنزلة غير المعتل في موضع الجر ولكانوا خلقاء أن ينصبوها في النكرة إذا 

ألن ترك التنوين في ذا االسم في المعرفة والنكرة  كانت في موضع الجر فيقولوا مررت بجواري قبل
ويقول يونس للمرأة تسمى بقاٍض مررت بقاضي قبل ومررت بأعيمي منك فقال | على حاٍل واحدة 

الخليل لو قالوا هذا لكانوا خلقاء أن يلزموها الجر والرفع كما قالوا حين اضطروا في الشعر فأجرور 
 على األصل قال الشاعر الهذالي
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ٌب كَدِم الِعباِط % أِبيُت َعَلى َمعاِرَي واِضحاٍت % )  فلو كاَن عبُد % ) وقال الفرزدق ( % بهّن ُمَلو 
فأما اضطروا إلى ذلك في موضع ال بد لهم ( % ولكّن عبَد اهلل َمْوَلى َمَواِلَيا % اهلل َمْوَلى هجوُته 

 قال الشاعر ابن قيس الرقيات| صل فيه من الحركة أخرجور على األ
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وقال وأنشدني أعرابي من بني ( % ُيْصِبْحَن إاّل لهنَّ مطََّلُب % ال َباَرَك اهلُل في الغواِنِي َهْل % ) 
ُل % فَيْومًا ُيوافيني الَهَوى غيَر ماِضٍي % ) كليب لجرير  قال أال ( % ويومًا ترى منهّن ُغواْل َتَغوَّ

فإن | تراهم كيف جروا حين اضطروا كما نصبوا األول حين اضطروا وهذا الجر نظير ذلك النصب 
| قلت مررت بقاضي قبل اسم امرأة كان ينبغي لها أن تجر في اإلضافة فتقول مررت بقاضيك 

 وسألنار عن بيٍت أنشدنار يونس
____________________ 

(1/104) 

 
 

ولكنَّ % ) فقال هذا بمنزلة قوله ( % لمَّا رأْتنِي َخَلقًا ُمْقَلْوِلَيا % ي وِمن ُيَعْيِلَيا قد َعِجبُت ِمنِّ % ) 
فجاء به على % ( % َسَماُء اإلِله فوَق سبِع َسَماِئَيا % ) وكما قال % ( % عبد اهلل مولى َمواِلَيا 

 األصل وكما أنشدنا من نثق بعربيته
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فجعله حين اضطر مجزومًا من ( % بَما الَقْت َلبوُن َبِني ِزياِد % ألم يأتِيَك واألنَباُء َتْنِمي )  %
ُر َطْورًا وُتْلقِي اإلزاَرا % َخريُع َدَواِدَي في َمْلعٍب % ) األصل وقال الكميت  اضطر فأخرجه ( % تَأزَّ

قبل وهذا يغٍز وهذا يغزي زيٍد وقال  وسألته عن رجٍل يسمى بغزو فقال رأيت بغزي| كما قال ضننوا 
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ال ينبغي له أن يكون في قول يونس إال يغزي وثبات الواو خطأ ألنه ليس في األسماء واو قبلها 
نما هذا بناٌء اختص به األفعال أال ترى أنك تقول سرو الرجل وال ترى في األسماء  حرف مضموم وا 

ن كان فعاًل ثم قال أدٍل حين جعلها اسمًا فال يستقيم فعل على هذا البناء أال ترى أنه قال أنا أدلو حي
 أن يكون االسم إال هكذا
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فإن قلت أدعه في المعرفة على حاله وأغيرر في النكرة فإن ذلك غير جائز ألنك لم تر اسمًا معروفًا 
ياِط الِبيِض والَقَلْنِسي %  ال َمْهَل حتَّى َتْلَحِقي بَعْنسِ % ) قال الشاعر | أجري هكذا  ( % َأْهِل الرِّ

وال يبنون االسم على بناٍء إذا بلغ حال التنوين تغير وكان خارجًا من | عنس قبيلة ولم يقل القلنسو 
حد األسماء كما كرهوا أن يكون إي وفي في السكوت وترك التنوين على حاٍل يخرج منه إذا وصل 

روا من هذا كما فروا من ذاك ويكفيك من ذا قولهم هذر أدلي زيٍد ونون فال يكون على حد األسماء فف
فإن قلت إنما أعرب في النكرة فلم يغير البناء كذلك أيضًا ال يكون في المعرفة على بناء يتغير في | 

 وتقول في رجل سميته بارمه هذا إرٍم قد جاء وينون في قول الخليل وهو القياس| النكرة 
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وتقول رأيت إرمي قبل يبين الياء ألنها صارت اسمًا وخرجت من موضع الجزم وصارت من موضٍع 
ذا سميت رجال بعه قلت هذا وٍع قد جاء صيرت آخرر كآخر إرمه حين | يرتفع فيه وينجر وينتصب  وا 

األسماء وتلحقه جعلته اسمًا فإذا كان كذلك كان مختاًل ألنه ليس اسم على مثال ٍع فتصيرر بمنزلة 
حرفًا منه كان ذهب وال تقول عٌي فتلحقه باألسماء بشيء ليس منه كما أنك لو حقرت شيًة وعدًة لم 
تلحقه ببناء المحقر الذي أصل بنائه على ثالثة أحرف بشيء ليس منه وتدع ما هو منه وذلك قولك 

ا إرأ قد جاء وتقديرر إدعي ولو سميت رجاًل يرر ألعدت الهمزة واأللف فقلت هذ| هذا وٍع كما ترى 
تلحقه باألسماء بأن تضم إليه ما هو منه كما تقول وعيدٌة ووشيٌة وال تقول عديٌة وال شييٌة ألنك ال 

 وال يجوز أن تقول هذا عه كما لم يجز ذلك في آخر إرمه| تدع ما هو منه وتلحق به ما ليس منه 
____________________ 
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ن سميت رجاًل قل  أو خف أو بع أو أقم قلت هذا قوٌل قد جاء وهذا بيٌع قد جاء وهذا خاٌف قد جاء وا 
وهذا أقيٌم قد جاء ألنك قد حركت آخر حرٍف وحولت هذا الحرف من المكان وعن ذلك المعنى فإنما 

حذفت هذر الحروف في حال األمر لئال ينجزم حرفان فإذا قلت قوال أو خافا أو بيعا أو أقيموا 
ولو سميت رجال لم يرد أو لم يخف | رك فهو ههنا إذا صار اسمًا أجدر أن يظهر أظهرت للتح

لوجب عليك أن تحكيه ألن الحرف العامل هو فيه ولو لم تظهر هذر الحروف لقلت هذا يريد وهذا 
ن تخف أخف ثقلت هذا يخاف ويرد ولو لم | يخاف  وكذلك لو سميته بتردد من قولك إن تردد أردد وا 

ل في إرمه إرمي ولتركت الياء محذوفة ولكنما أظهرت في موضع التحرك كما تظهرها تقل ذا لم تق
ذا سميت رجال باعضض قلت هذا إعض كما ترى ألنك إذا حركت | إذا قلت ارميا وهو يرمي  وا 

الالم من المضاعف أدغمت وليس اسٌم من المضاعف تظهر عينه والمه فإذا جعلت إعضض اسمًا 
 لف إضرب وأدغمت كما تدغم أعض إذا أردت أنا أفعل ألن آخرر ولو لمقطعت األلف كما قطعت أ
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ذا سميت | تدعم ذا لما أدغمت إذا سميت بيعضض من قولك إن يعضض أعضض وال تعضض  وا 
رجاًل بألبٍب من قولك قد علمت ذاك بنات ألبب تركته على حاله ألن هذا االسم جاء على األصل 

ا قالوا رجاء ابن حيوة وكما قالوا ضيون فجاءوا به على األصل وربما جاءت العرب بالشيء على كم
قال الخليل (  هذا باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد) | األصل ومجرى بابه في الكالم على غير ذلك 

ي مالك يومًا وسأل أصحابه كيف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف التي في لك والكاف التي ف
والباء التي في ضرب فقيل له نقول باء كاف فقال إنما جئتم باالسم ولم تلفظوا بالحرف وقال أقول 

كه وبه فقلنا لم ألحقت الهاء فقال رأيتهم قالوا عه فألحقوا هاء حتى صيروها يستطاع الكالم بها ألنه 
فهذر طريقة كل حرٍف كان ال يلفظ بحرف فإن وصلت قلت ك و ب فاعلم يا فتى كما قالوا ع يا فتى 

متحركًا وقد يجوز أن يكون األلف هنا بمنزلة الهاء لقربها منها وشبهها بها فتقول با و كا كما تقول 
 أنا
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وسمعت من العرب من يقول أال تا بلى فا فإنما أرادوا أال تفعل وبلى فافعل ولكنه قطع كما كان 
أنا وشركت األلف الهاء كشركتها في قوله أنا بينوها باأللف كبيانهم بالهاء في هيه  قاطعًا باأللف في

ن َشّرًا َفا % ) وهنه وبغلتيه قال الراجز  يريد إن ( % وال أريد الشَّرَّ إالَّ أْن َتا % بالَخْير َخْيراٍت وا 
نحو ياء غالمي وباء ثم قال كيف تلفظون بالحرف الساكن | شرًا فشٌر وال يريد الشر إال أن تشاء 

د فألحق ألفًا موصولة  ي وا  اضرب ودال قد فأجابوا بنحٍو مما أجابوا في المرة األولى فقال أقول إب وا 
قال كذاك أراهم صنعوا بالساكن أال تراهم قالوا ابٌن واسٌم حيث أسكنوا الباء والسين وأنت ال تستطيع 

هذر السواكن فألحقت ألفًا حتى وصلت إلى أن تكلم بساكٍن في أول اسم كما ال تصل إلى اللفظ ب
اللفظ بها فكذلك تلحق هذر األلفات حتى تصل إلى اللفظ بها كما ألحقت المسكن األول في االسم 

وقال بعضهم إذا سميت رجاًل بالباء من ضرب قلت رٌب فأراد العين فإن جعلت هذر المتحركة اسمًا 
 حذفت
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ما حذفتها من عه حين جعلتها اسمًا فإذا صارت اسمًا صارت من بنات الثالثة ألنه ليس في الهاء ك
الدنيا اسٌم أقل عددًا من اسٍم على ثالثة أحرف ولكنهم قد يحذفون مما كان على ثالثٍة حرفًا وهو في 

شفيهٌة وفي األصل له ويردونه في التحقير والجمع وذلك قولهم في دٍم دمٌي وفي حٍر حريٌح وفي شفة 
عدة وعيدٌة فهذر الحروف إذا صيرت اسمًا صارت عندهم من بنات الثالثة المحذوفة وصارت من 
بنات الياء والواو ألنا رأينا أكثر بنات الحرفين التي أصلها الثالثة أو عامتها من بنات الياء والواو 

نما يجعلونها كاألكثر فكأنهم إن كان الحرف مكسورًا ضموا إليه باءً  ألنه عندهم له في األصل  وا 
حرفان كما كان لدٍم في األصل حرٌف فإذا ضممت إليه ياء صار بمنزلة في فتضم إليه ياًء أخرى 

ن كان الحرف مضمومًا ألحقوا واوًا ثم | تثقله بها حتى يصير على مثال األسماء وكذلك فعلت بفي  وا 
وا ذلك بلو وهو وأو فكأنهم إذا كان ضموا إليها واوًا أخرى حتى يصير على مثال األسماء كما فعل

الحرف مضمومًا صار عندهم من مضاعف الواو كما صارت لو وأو وهو إذ كانت فيهن الواوات من 
ن كان مكسورًا فهو عندهم من مضاعف الياء كما كان ما فيه الياء نحو في وكي  مضاعف الواو وا 

 من مضاعف الياء عندهم
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ن كان الحرف مفتوحًا ضموا إليه ألفًا ثم ألحقوا ألفا أخرى حتى يكون على مثال األسماء فكأنهم وا  
أرادوا أن يضاعفوا األلفات فيما كان مفتوحًا كما ضاعفوا الواوات والياءات فيما كان مكسورًا أو 

ي اسمًا فإن جعلت إ| مضمومًا كما صارت ما و ال ونحوهما إذا كانت فيهما ألفات مما يضاعف 
فأما قاف وياء وزاي وباء وواو فإنما | ثقلته بياء أخرى واكتفيت بها حتى يصير بمنزلة اسٍم وابٍن 

حكيت بها الحروف ولم ترد أن تلفظ بالحروف كما حكيت بغاٍق صوت الغراب وبقب وقع السيف 
لم يسلم وبطيخ الضحك وبنيت كل واحد بناء األسماء وقب هو وقع السيف وقد ثقل بعضهم وضم و 

الصوت كما سمعه فكذلك حين حكيت الحروف حكيتها ببناٍء بنيته لألسماء ولم تسلم الحروف كما لم 
ولو سميت رجاًل بأب قلت هذا إٌب وتقديرر في الوصل هذا آٌب | تسلم الصوت فهذا سبيل هذا الباب 

 كما ترى تريد الباء وألف الوصل من قولك اضرب وكذلك كل شيء
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مثله ال تغيرر عن حاله ألنك تقول إب فيبقى حرفان سوى التنوين فإذا كان االسم ههنا في االبتداء 
هكذا لم يختل عندهم أن تذهب ألفه في الوصل وذلك أن الحرف الذي يليه يقوم مقام األلف أال تراهم 

ذ كان كينونة حرف ال يلزمه في يقولون من آٌب لك فال يبقى إال حرف واحد فال يختل ذا عندهم إ
االبتداء وفي غير هذا الموضع إذا تحرك ما قبل الهمزة في قولك ذهب آٌب لك وكذلك إب ال يختل 
أن يكون في الوصل على حرف إذا كان ال يلزمه ذلك في كل المواضع ولوال ذلك لم يجز ألنه ليس 

فإن | ستطاع أن يتكلم به في الوقف مبتدأ في الدنيا اسٌم يكون على حرفين أحدهما التنوين ألنه ال ي
قلت يغير في الوقف فليس في كالمهم أن يغيروا بناءر في الوقف عما كان عليه في الوصل ومن ثم 

تركوا أن يقولوا هذا في كراهية أن يكون االسم على حرفين أحدهما التنوين فيوافق ما كان على 
رفون بهما حرٌف واحد كقد وأن ليست واحدٌة منهما وزعم الخليل أن األلف والالم اللتين يع| حرف 

منفصلة من األخرى كانفصال ألف االستفهام في قوله أ أريد ولكن األلف كألف أيم في أيم اهلل وهي 
والدليل على أن ألف | موصولة كما أن ألف أيٍم موصولة حدثنا بذلك يونس عن أبي عمرو وهو رأيه 

 قولونأيٍم ألف وصل قولهم إيم اهلل ثم ي
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ليم اهلل وفتحوا ألف أيٍم في االبتداء شبهوها بألف أحمر ألنها زائدة مثلها وقالوا في االستفهام آلرجل 
شبهوها أيضًا بألف أحمر كراهية أن يكون كالخبر فيلتبس فهذا قول الخليل وأيم اهلل كذلك فقد يشبه 

وقال الخليل ومما يدل | في أكثر ذلك نحو يا ابن عم في النداء الشيء بالشيء في موضع ويخالفه 
َدْع % ) على أن أل مفصولة من ألرجل ولم يبن عليها وأن األلف والالم فيها بمنزلة قد قول الشاعر 

ْل ذا وأِلحْقنا ِبَذْل   قال هي ههنا كقول الرجل وهو يتذكر( % بالشَّْحم إّنا قد َمِلْلنار َبَجْل % ذا وَعجِّ
ويقول الرجل | قدي فيقول قد فعل وال يفعل مثل هذا علمنار بشيٍء مما كان من الحروف الموصولة 

ألي ثم يتذكر فقد سمعناهم يقولون ذلك ولوال أن األلف والالم بمنزلة قد وسوف لكانتا بناًء بني عليه 
ن سميت رجاًل |  االسم ال يفارقه ولكنهما جميعًا بمنزلة هل وقد وسوف تدخالن للتعريف وتخرجان وا 

ن سميته بها من  بالضاد من ضرب قلت ضاٌء وا 
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ن سميته بها من ضحى قلت ضٌو وكذلك هذا الباب كله وهذا قياس قول الخليل  ضراب قلت ضٌي وا 
في هذا باب الحكاية التي ال تغير فيها األسماء عن حالها ) | ومن خالفه رد الحرف الذي يليه 

وذلك قول العرب في رجل يسمى تأبط شرًا هذا تأبط شرًا وقالوا هذا برق نحرر ورأيت برق (  الكالم
وقالوا أيضًا في رجل اسمه ذرى | نحرر فهذا ال يتغير عن حاله التي كان عليها قبل أن يكون اسمًا 

( % كأّنه َجْبهُة َذرَّى َحّبا % ًا إّن لها ُمركَّنًا إْرَزبَّ % ) حبًا هذا ذرى حبًا وقال الشاعر من بني طهية 
فهذا كله يترك على حاله فمن قال أغير هذا دخل عليه أن يسمى الرجل ببيت شعٍر أو ب له 

َكَذْبُتْم وبيِت % ) درهمان فإن غيرر عن حاله فقد ترك قول الناس وقال ما ال يقوله أحد وقال الشاعر 
وعلى هذا يقول بدأت بالحمد هلل رب ( % ا َتُصر  وَتْحُلُب َبنِي شاَب َقْرَناهَ % اهلل ال َتْنِكْحوَنها 

 العالمين وقال الشاعر
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ْكِض الُمعاُر % وجْدنا في كتاِب بني تميٍم % )  وذلك ألنه حكى أحق الخيل ( % أحق  الخيِل بالرَّ
ء عمل بعضه في بعض فهو على بالركض المعار فكذلك هذر الضروب إذا كانت أسماًء وكل شي

واعلم أن االسم إذا كان محكيًا لم يثن ولم يجمع إال أن تقول كلهم تأبط شرًا وكالهما | هذر الحال 
ذرى حبًا لم تغيرر عن حاله قبل أن يكون اسمًا ولو ثنيت هذا أو جمعته لثنيت أحق الخيل بالركض 

ال أن تقول هذا تأبط شرًا صاحبك أو مملوكك وال تضيفه إلى شيء إ| المعار إذا رأيته في موضعين 
فإن قلت أقول زييٌد | وال تحقرر كما ال تحقرر قبل أن يكون علمًا ولو سميت رجاًل زيٌد أخوك لم تحقرر 

نما حقرت  أخوك كما أقول قبل أن يكون اسمًا فإنك إنما حقرت اسمًا قد ثبت لرجل ليس بحكاية وا 
 اسمًا على حياله
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فإذا جعال اسمًا فليس واحٌد أولى به من صاحبه ولم يجعل األول واآلخر بمنزلة حضرموت ولكن 
ذا | االسم اآلخر مبني على األول ولو حقرتهما جميعًا لم يصيرا حكايًة ولكان األول اسمًا تامًا  وا 

إليه زيد ويستغني كما يستغني جعلت هذا زيٌد اسم رجل فهو يحتاج في االبتداء وغيرر إلى ما يحتاج 
وال يرخم المحكي أيضًا وال يضاف بالياء وذلك ألنك ال تقول هذا زيٌد أخوكي وال برق نحرهي وهو 
يضيف إلى نفسه ولكنه يجوز أن يحذف فيقول تأبطي وبرقي فتحذف وتعمل به عملك بالمضاف 

ن لم يقل ذا فطول له الحديث حتى تصير اإلضافة على شيء واحد ال يكون حكايًة لو كان اسمًا فم
وسألت الخليل عن رجٍل يسمي خيرًا منك أو مأخوذًا بك أو ضاربًا رجاًل فقال هو | فإنه يقبح جدًا 

| على حاله قبل أن يكون اسمًا وذلك أنك تقول رأيت خيرًا منك وهذا خيٌر منك ومررت بخير منك 
ن قبل أن خيرًا ليس منتهى االسم وال مأخوذًا قلت فإن سميت بشيٍء منها امرأة فقال ال أدع التنوين م

وال ضاربًا أال ترى أنك إذا قلت ضارٌب رجال أو مأخوٌذ بك وأنت تبتدئ الكالم احتجت ههنا إلى 
الخبر كما احتجت إليه في قولك زيٌد وضارٌب ومنك بمنزلة شيء من االسم في أنه لم يسند إلى 

 مسند وصار كمال االسم كما أن المضاف إليه
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منتهى االسم وكماله ويدلك على أن ذا ينبغي له أن يكون منونًا قولهم ال خيرًا منه لك وال ضاربًا 
رجاًل لك فإنما ذا حكاية ألن خيرًا منك كلمة على حدة فلم يحذف التنوين منه في موضع حذف 

م يكن في المنتهى فعلى هذا المثال تجري التنوين من غيرر ألنه بمنزلة شيء من نفس الحرف إذ ل
ن سميت رجال بعاقلٍة لبيبٍة أو عاقٍل لبيٍب صرفته وأجريته مجرار | هذر األسماء وهذا قول الخليل  وا 

قبل أن يكون اسمًا وذلك قولك رأيت عاقلًة لبيبًة يا هذا ورأيت عاقاًل لبيبًا يا هذا وكذلك في الجر 
نما حكيت  والرفع منون ألنه ليس بشيء عمل | بعضه في بعض فال ينون وينون ألنك نونته نكرًة وا 

فإن قلت ما بالي إن سميته بعاقلة لم أنون فإنك إن أردت حكاية النكرة جاز ولكن الوجه ترك 
الصرف والوجه في ذلك األول الحكاية وهو القياس ألنهما شيئان وألنهما ليس واحٌد منهما االسم دون 

نما ذا بمنزلة امرأًة بعد ضارب إذا قلت هذا ضارٌب امرأًة إذا أردت النكرة صاحبه فإنما هي الحكاي ة وا 
وسألت الخليل عن رجٍل يسمى من زيٍد وعن زيٍد فقال أقول | وهذا ضارٌب طلحة إذا أردت المعرفة 

 هذا
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سماء كما فعل ذلك به مفردًا يعني عن من زيٍد وعن زيٍد وقال أغيرر في ذا الموضع وأصيرر بمنزلة األ
ومن ولو سميته قط زيٍد لقلت هذا قط زيٍد ومررت بقط زيد حتى يكون بمنزلة حسبك ألنك قد حولته 
نما عمله فيما بعدر كعمل الغالم إذا قلت هذا غالم زيٍد أال ترى أن من زيٍد ال يكون كالمًا  وغيرته وا 

ٍد كما أن غالم زيٍد ال يكون كالمًا حتى يكون معه غيرر حتى يكون معتمدًا على غيرر وكذلك قط زي
ولو حكيته مضافًا ولم أغيرر لفعلت به ذلك مفردًا ألني رأيت المضاف ال يكون حكايًة كما ال يكون 

المفرد حكايًة أال ترى أنك لو سميت رجال وزن سبعة قلت هذا وزن سبعة فتجعله بمنزلة طلحة 
رجال خمسة عشر زيٍد لقلت هذا خمسة عشر زيٍد تغير كما تغير والدليل على ذلك أنك لو سميت 

قلت فإن سميته بفي زيٍد ال تريد الفم قال أثقله فأقول هذا في | أمس ألن المضاف من حد التسمية 
زيٍد كما ثقلته إذا جعلته اسمًا لمؤنث ال ينصرف وال يشبه ذا فاعبد اهلل ألن ذا إنما احتمل عندهم في 

هوا آخرر بآخر أٍب يعني الفم مضافًا وصار حرف اإلعراب غير محرك فيه إذ كان اإلضافة حيث شب
مفردًا على غير حاله في اإلضافة فأما في فليست هذر حاله وياؤر تحرك في النصب وليس شيٌء 
يتحرك حرف إعرابه في اإلضافة ويكون على بناء إال لزمه ذلك في االنفراد وكرهوا أن يكون على 

 ان مختاًل عندهمحاٍل إن نون ك
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ولو سميته طلحة وزيدًا أو عبد اهلل وزيدًا وناديت نصبت ونونت اآلخر ونصبته ألن األول في 
واعلم أنك ال تثني هذر األسماء وال تحقرها وال ترخمها وال تضيفها وال تجمعها | موضع نصب وتنوين 

وسألت الخليل عن إنما وأنما وكأنما وحيثما | شرًا ألنها حكايات  واإلضافة إليها كاإلضافة إلى تأبط
ما أن ال تفعل فقال هن حكايات ألن ما هذر لم تجعل بمنزلة موت في  ما في قولك إما أن تفعل وا  وا 
نما تدخل لتمنع أن  حضرموت أال ترى أنها لم تغير حيث عن أن يكون فيها اللغتان الضم والفتح وا 

والدليل | يث في الجزاء فجاءت مغيرة ولم تجيء كموت في حضر وال لغوًا من النصب ولتدخل ح
 على أن ما مضمومة إلى إن قول الشاعر
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ْن إْجماَل َصْبِر % لقد َكَذَبْتك َنْفُسك فاْكِذَبْنها % )  نما يريدون إما وهي بمنزلة ما ( % فإْن َجَزعًا وا  وا 
وكان يقول إال التي لالستثناء بمنزلة دفلى وكذلك | ما أنت منطلقًا انطلقت معك مع أن في قولك أ

ما في الجزاء فحكاية وأما التي في قولك أما زيٌد فمنطلٌق فال تكون حكايًة وهي بمنزلة  حتى وأما إال وا 
 إنه شروى وكان يقول أما التي في االستفهام حكاية وأال التي في االستفهام حكاية وأما قولك أال

ظريف وأما إنه ظريف فبمنزلة قفًا ورحى ونحو ذلك ولعل حكاية ألن الالم هاهنا زائدة بمنزلتها في 
ألفعلن أال ترى أنك تقول علك وكذلك كأن ألن الكاف دخلت للتشبيه ومثل ذلك كذا وكأي وكذلك 

يت رجاًل هذا أو وقال ولو سم| ذلك ألن هذر الكاف لحقت للمخاطبة وكذلك أنت التاء بمنزلة الكاف 
هؤالء تركته على حاله ألني إذا تركت هاء التنبيه على حالها فإنما أريد الحكاية فمجراها هاهنا 

وأما هلم فزعم أنها حكاية في اللغتين جميعًا كأنها لم أدخلت عليها الهاء | مجراها قبل أن تكون اسمًا 
 اسمًا وال شيئًا يوضع موضع الفعل كما أدخلت ها على ذا ألني لم أر فعاًل قط بني على ذا وال

 وليس من الفعل وقول بني تميم هلممن بقوى ذا كأنك
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قلت الممن فأذهبت ألف الوصل قال وكذلك لوما ولوال وسمعت من العرب من يقول ال من أين يا 
أو وزيٌد فال يدلك من أن تجعله نصبًا ولو سميت رجاًل بو زيٍد أو وزيدًا | فتى حكى ولم يجعلها اسمًا 

أو رفعا أو جرًا تقول مررت بو زيدًا ورأيت وزيدًا وهذا وزيدًا كذلك الرفع والجر ألن هذا ال يكون إال 
وقال زيٌد الطويل حكايٌة بمنزلة زيٌد منطلٌق وهو اسم امرأة بمنزلته قبل ذلك ألنهما شيئان | تابعا 

ن جعلت الطويل صفًة صرفته كعاقلٍة لبيبٍة وهو في النداء  على األصل تقول يا زيد الطويل وا 
ن سميته زيدًا وعمرًا أو طلحة وعمر لم تغيرر ولو سميت  ن دعوته قلت يا زيدًا الطويل وا  باإلعراب وا 
ذا سميت رجاًل الذي رأيته والذي رأيت لم تغيرر عن حاله قبل أن يكون  رجال أوالء قلت هذا أوالٌء وا 

نما منتهى االسم الوصل فهذا ال يتغير عن حاله كما لم يتغير  اسمًا ألن الذي ليس منتهى االسم وا 
ضارٌب أبور اسم امرأة عن حاله فال يتغير الذي كما لم يتغير وصله وال يجوز لك أن تناديه كما ال 

ته يجوز لك أن تنادي الضارب أبور إذا كان اسمًا ألنه بمنزلة اسٍم واحد فيه األلف والالم ولو سمي
الرجل منطلٌق جاز أن تناديه فتقول يا الرجل منطلٌق ألنك سميته بشيئين كل واحٍد منهما اسٌم تاٌم 

والذي مع صلته بمنزلة اسم واحد نحو الحارث فال يجوز فيه النداء كما ال يجوز فيه قبل أن يكون 
عمل بعضه من بعض ولو اسمًا وأما الرجل منطلٌق فبمنزلة تأبط شرًا ألنه ال يتغير عن حاله ألنه قد 

سميته الرجل والرجالن لم يجز فيه النداء ألن ذا يجري مجرار قبل أن يكون اسمًا في الجر والنصب 
 والرفع
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وال يجوز أن تقول يا أيها الذي رأيت ألنه اسٌم غالب كما ال يجوز يا أيها النضر وأنت تريد االسم 
ذا نادي ته واالسم زيٌد وعمرٌو قلت يا زيدًا وعمرًا ألن االسم قد طال ولم يكن األول المنتهى الغالب وا 

نما هذا بمنزلته إذا كان اسمه مضافًا  ن ناديته واسمه طلحة وحمزة نصبت بغير | ويشرك اآلخر وا  وا 
ل تنوين كنصب زيد وعمرو وتنون زيدًا وعمرًا وتجريه على األصل وكذلك هذا وأشباهه يرد إذا طا

وأما كزيٍد وبزيٍد فحكايات ألنك لو أفردت الباء | على األصل كما رد المضاف وكما رد ضاربًا رجاًل 
ن سميت رجال عم فأردت أن تحكي في االستفهام تركته | والكاف غيرتها ولم تثبت كما ثبتت من  وا 

ن أردت أن تجعله اسمًا قلت| على حاله كما تدع أزيد وأزيٌد إذا أردت النداء  عن ماٍء ألنك جعلته  وا 
اسمًا وتمد ماٍء كما تركت تنوين سبعة ألنك تريد أن تجعله اسمًا مفردا أضيف هذا إليه بمنزلة قولك 
عن زيٍد وعن ههنا مثلها مفردًة ألن المضاف في هذا بمنزلة األلف والالم ال يجعالن االسم حكاية 

نما هو دا خٌل في االسم وبدٌل من التنوين فكأنه األلف كما أن األلف والالم ال تجعالن االسم حكاية وا 
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 والالم
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اعلم أنك إذا أضفت رجاًل إلى رجل فجعلته من آل ذلك (  هذا باب اإلضافة وهو باب النسبة) 

فإن أضفته إلى بلد فجعلته من أهله ألحقت ياءي اإلضافة وكذلك إن | الرجل ألحقت ياءي اإلضافة 
واعلم أن ياءي اإلضافة إذا لحقتا األسماء | سائر األسماء إلى البالد أو إلى حٍي أو قبيلٍة  أضفت

نما حملهم على ذلك تغييرهم آخر االسم  فإنهم مما يغيرونه عن حاله قبل أن تلحق ياءي اإلضافة وا 
منه ما يعدل فمنه ما يجيء على غير قياس و | ومنتها فشجعهم على تغييرر إذا أحدثوا فيه ما لم يكن 
قال الخليل كل شيء من ذلك عدلته العرب | وهو القياس الجاري في كالمهم وسترار إن شاء اهلل 

فمن المعدول | تركته على ما عدلته عليه وما جاء تامًا لم تحدث العرب فيه شيئًا فهو على القياس 
يح خزاعة ملحي وفي الذي هو على غير قياس قولهم في هذيٍل هذلي وفي فقيم كنانة فقمي وفي مل

 ثقيٍف ثقفي وفي زبينة
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زبانٌي وفي طيء طائٌي وفي العالية علوٌي والبادية بدوٌي وفي البصرة بصرٌي وفي السهل سهلٌي وفي 
الدهر دهرٌي وفي حٍي من بني عدٍي يقال لهم بنو عبيدة عبدٌي فضموا العين وفتحوا الباء فقالوا 

وحدثنا من نثق به أن بعضهم يقول في بني جذيمة جذمٌي فيضم الجيم ويجريه مجرى عبدٌي | عبدٌي 
وقالوا في بني الحبلى من األنصار حبلٌي وقالوا في صنعاء صنعانٌي وفي شتاء شتوٌي وفي بهراء | 

ى وزعم الخليل أنهم بنو البحر عل| قبيلة من قضاعة بهرانٌي وفي دستواء دستوانٌي مثل بحرانٌي 
نما كان القياس أن يقولوا بحرٌي  وقالوا في األفق أفقٌي ومن العرب من يقول أفقٌي فهو على | فعالن وا 

القياس وقالوا في حروراء وهو موضع حرورٌي وفي جلوالء جلولٌي كما قالوا في خراسان خرسٌي 
جود وقد يقال وقال بعضهم إبل حمضيٌة إذا أكلت الحمض وحمضية أ| وخراسانٌي أكثر وخراسٌي لغٌة 

بعيٌر حامٌض وعاضٌة إذا أكل العضار وهو ضرٌب من الشجر وحمضيٌة أجود وأكثر وأقيس في 
وقال بعضهم خرفٌي أضاف إلى الخريف وحذف الياء والخرفٌي في كالمهم أكثر من | كالمهم 

ما بني الخريف على فعٍل  الطلح  وقالوا إبٌل طالحيٌة إذا أكلت| الخريفي إما أضافه إلى الخرف وا 
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 وقالوا في عضاٍر عضاهٌي في قول من جعل الواحدة عضاهة مثل قتادٍة وقتاٍد والعضاهة بكسر العين
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على القياس فأما من جعل جميع العضة عضوات وجعل الذي ذهب الواو فإنه يقول عضوٌي وأما 
وسمعنا من العرب من يقول | قول عضاهٌي من جعله بمنزلة الميار وجعل الواحدة عضاهًة فإنه ي
وقالوا روحانٌي في الروحاء ومنهم من يقول | أموٌي فهذر الفتحة كالضمة في السهل إذا قالوا سهلٌي 

وقالوا في القفا قفٌي | روحاوٌي كما قال بعضهم بهراوٌي حدثنا بذلك يونس وروحاوٌي أكثر من بهراوٌي 
بُكلِّ ُقَرْيِشيٍّ إذا ما َلِقيُته % ) لى القياس كما قال الشاعر وفي طهية طهوٌي وقال بعضهم طهوٌي ع

م %  ومما جاء محدودًا عن بنائه محذوفة منه إحدى الياءين ( % سريٍع إلى داِعي النََّدى والتََّكر 
| ياءي اإلضافة قولك في الشأم شآم وفي تهامة تهاٍم ومن كسر التاء قال تهامٌي وفي اليمن يماٍن 

ليل أنهم ألحقوا هذر األلفات عوضًا من ذهاب إحدى الياءين وكأن الذين حذفوا الياء من وزعم الخ
ثقيٍف وأشباهه جعلوا الياءين عوضًا منها فقلت أرأيت تهامة أليس فيها األلف فقال إنهم كسروا االسم 

 على
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ن يحذفوا إحدى الياءين ردوا األلف كأنهم بنور تهمي أن يجعلور فعليًا أو فعليًا فلما كان من شأنهم أ
أو تهمي وكأن الذين قالوا تهاٍم هذا البناء كان عندهم في األصل وفتحتهم التاء في تهامة حيث قالوا 

ومنهم من يقول تهامٌي ويمانٌي وشآمٌي فهذا | تهاٍم يدلك على أنهم لم يدعوا االسم على بنائه 
ن شئت قلت يمنٌي كبحراني وأشباهه مما غير ب وزعم أبو الخطاب أنه سمع من | ناؤر في اإلضافة وا 

وزعم أبو | العرب من يقول في اإلضافة إلى المالئكة والجن جميعًا روحانٌي وللجميع رأيت روحانيين 
وزعم أبو الخطاب أنه | الخطاب أن العرب تقوله لكل شيء فيه الروح من الناس والدواب والجن 

وجميع هذا إذا صار اسمًا في غير هذا الموضع فأضفت إليه | يقول شأمٌي سمع من العرب من 
نسان ونحوهما إذا حولتهما فجعلتهما اسمًا علمًا  ذا | جرى على القياس كما يجري تحقير ليلة وا  وا 

 سميت رجاًل زبينة لم تقل زبانٌي أو دهرًا لم تقل دهرٌي ولكن تقول في اإلضافة إليه زبنٌي ودهريٌ 
____________________ 
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وذلك قولك في ربيعة ربعٌي وفي حنيفة حنفٌي وفي (  هذا باب ما حذف الياء والواو فيه القياس) 

جذيمة جذمٌي وفي جهينة جهنٌي وفي قتيبة قتبٌي وفي شنوءة شنئٌي وتقديرها شنوعة وشنعٌي وذلك 
لتغييرهم منتهى االسم فلما اجتمع ألن هذر الحروف قد يحذفونها من األسماء لما أحدثوا في آخرها 

في آخر االسم تغييرر وحذٌف الزم لزمه حذفه هذر الحروف إذ كان من كالمهم أن يحذف ألمٍر واحد 
وهذا شبيٌه بإلزامهم | فكلما ازداد التغيير كان الحذف ألزم إذ كان من كالمهم أن يحذفوا لتغييٍر واحد 

تغير فلما كان هذا متغيرًا في الوصل كان الحذف له الحذف هاء طلحة ألنهم قد يحذفون مما ال ي
وقد تركوا التغيير في مثل حنيفة ولكنه شاٌذ قليل قد قالوا في سليمة سليمٌي وفي عميرة كلٍب | ألزم 

عميرٌي وقال يونس هذا قليٌل خبيث وقالوا في خريبة خريبٌي وقالوا سليقٌي للرجل يكون من أهل 
فقال ال أحذف الستثقالهم التضعيف وكأنهم تنكبوا التقاء الدالين وسائر وسألته عن شديدٍة | السليقة 

قلت فكيف تقول في بني طويلة فقال ال أحذف لكراهيتهم تحريك هذر الواو في | هذا من الحروف 
فعل أال ترى أن فعل من هذا الباب العين فيه ساكنة واأللف مبدلٌة فيكرر هذا كما يكرر التضعيف 

 ني حويزة حويزيٌ وذلك قولهم في ب
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هذا باب اإلضافة إلى كل اسم كان على أربعة أحرف فصاعدًا إذا كان آخرر ياًء ما قبلها حرٌف ) 

فإذا كان االسم في هذر الصفة أذهبت الياء إذا جئت بياءي اإلضافة ألنه ال يلتقي حرفان ( منكسر 
إذا كانت في هذر الصفة لم تنكسر ولم تنجر وال تجد الحرف الذي  ساكنان وال تحرك الياء ألن الياء

قبل ياء اإلضافة إال مكسورًا فمن ذلك قولهم في رجل من بني ناجية ناجٌي وفي أدٍل أدلٌي وفي 
نما ثقلت ألنك لو أضفت إلى رجل  صحاٍر صحارٌي وفي ثماٍن ثمانٌي وفي رجل اسمه يمان يمانٌي وا 

والدليل على ذلك أنك لو أضفت إلى رجٍل | دثت ياءين سواهما وحذفتهما اسمه يمنٌي أو هجرٌي أح
ولو كنت ال تحذف الياءين اللتين في االسم قبل اإلضافة لم | اسمه بخاتي لقلت هذا بخاتٌي كما ترى 

وتقول إذا | تصرف بخاتٌي ولكنهما ياءان تحدثان وتحذف الياءان اللتان كانتا في االسم قبل اإلضافة 
ذا أضفت إلى عرقوٍة قلت عرقٌي | لى رجل اسمه يرمي يرمٌي كما ترى أضفت إ وقال الخليل من | وا 

 قال في يثرب يثربٌي وفي تغلب تغلبٌي ففتح مغيراً 
____________________ 
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% فإنه إن غير مثل يرمي على ذا الحد قال يرموٌي كأنه أضاف إلى يرمي ونظير ذلك قول الشاعر 
والوجه الحاني كما قال ( % َدواِنيُق عند اْلحاَنِويِّ وال َنْقُد % بالش ْرب إْن لم تكن لنا فكيف لنا ) 

ألنه إنما ( % لبعِض َأْرباِبها حاِنّيٌة ُحوُم % كأُس َعزيِز ِمَن األْعناِب َعتَّقها % ) علقمة بن عبدة 
مغيرين كما غيروا حين قالوا  وقال الخليل الذين قالوا تغلبٌي ففتحوا| أضاف إلى مثل ناجية وقاض 

 سهلٌي وبصرٌي في بصري ولو كان ذا الزمًا كانوا سيقولون في يشكر
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يشكرٌي وفي جلهم جلهمٌي وأن ال يلزم الفتح دليٌل على أنه تغيير كالتغيير الذي يدخل في اإلضافة 
ى كل شيٍء من بنات الياء والواو التي الياءات هذا باب اإلضافة إل) | وال يلزم وهذا قول يونس 

تقول في هدًى هدوٌي ( والواوات الماتهن إذا كان على ثالثة أحرف وكان منقوصًا للفتحة قبل الالم 
نما منعهم من الياء إذا كانت مبدلة  وفي رجل اسمه حصًى حصوٌي وفي رجل اسمه رحى رحوٌي وا 

روها إلى ما يستخفون إنما كانوا يظهرونها إلى توالي الياءات استثقااًل إلظهارها أنهم لم يكونوا ليظه
والحركات وكسرتها فيصير قريبا من أمٍي فلم يكونوا ليردوا الياء إلى ما يستثقلون إذ كانت معتلة 

مبدلة فرارًا مما يستثقلون قبل أن يضاف إلى االسم فكرهوا أن يردوا حرفا قد استثقلور قبل أن يضيفوا 
اإلضافة إذ كان ردر إلى بناء هو أثقل منه في الياءات وتوالي الحركات وكسرة الياء  إلى االسم في

وتوالي الياءات مما يثقله ألنا رأيناهم غيروا للكسرتين والياءين االسم استثقااًل فلما كانت الياءان 
ذا كانت | والكسرة والياء فيما توالت حركاته ازدادوا استثقاال وسترار إن شاء اهلل  الياء ثالثة وكان وا 

الحرف الذي قبل الياء مكسورا فإن اإلضافة إلى ذلك االسم تصيرر كالمضاف إليه في الباب الذي 
 فوقه وذلك
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قولهم في عٍم عموٌي وفي رٍد ردوٌي وقالوا كلهم في الشجي شجوٌي وذلك ألنهم رأوا فعل بمنزلة فعل 
للكسرتين مع الياءين ومع توالي الحركات فأقروا الياء وأبدلوا وصيروا االسم  في غير المعتل كراهية

إلى فعٍل ألنها لم تكن لتثبت وال تبدل مع الكسرة وأرادوا أن يجري مجرى نظيرر من غير المعتل فلما 
قد وجدوا الباب والقياس في فعٍل أن يكون بمنزلة فعل أقروا الياء على حالها وأبدلوا إذ وجدوا فعل 

وما جاء من فعٍل بمنزلة فعٍل قولهم في النمر نمرٌي وفي الحبطات | اتألب أن يكون بمنزلة فعٍل 
حبطٌي وفي شقرة شقرٌي وفي سلمة سلمٌي وكأن الذين قالوا تغلبٌي أرادوا أن يجعلور بمنزلة تفعل كما 

نما  هو تغيير ألنه ليس توالي جعلوا فعل كفعٍل للكسرتين مع الياءين إال أن ذا ليس بالقياس الالزم وا 
ن أضفت إلى فعٍل لم تغيرر ألنها إنما هي كسرة | ثالث حركات والذين قالوا حانوٌي شبهور بعموٍي  وا 

وقد | واحدة كلهم يقولون سمرٌي والدئل بمنزلة النمر تقول دؤلٌي وكذلك سمعنار من يونس وعيسى 
لصاد ألنه يقول صعٌق والوجه سمعنا بعضهم يقول في الصعق صعقٌي يدعه على حاله وكسر ا

لى جندٍل قلت جندلٌي ألن| الجيد فيه صعقٌي وصعقٌي جيد   فإن أضفت إلى علبٍط قلت علبطٌي وا 
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ذا ليس كالنمر ألن النمر ليس فيه حرف إال مكسوٌر إال حرفًا واحدا وهو النون وحدها فلما كثر فيه 
هذا باب اإلضافة إلى فعيل وفعيل من بنات الياء ) | ذلك غيرور إلى الفتح الكسر والياءات ثقل فل

وذلك قولك في عدٍي عدوٌي وفي (  والواو التي الياءات والواوات الماتهن وما كان في اللفظ بمنزلتها
غنٍي غنوٌي وفي قصٍي قصوٌي وفي أمية أموٌي وذلك أنهم كرهوا أن توالى في االسم أربع ياءات 

لياء الزائدة التي حذفوها من سليم وثقيف حيث استثقلوا هذر الياءات فأبدلوا الواو من الياء فحذفوا ا
التي تكون منقوصة ألنك إذا حذفت الزائدة فإنما تبقى التي تصير ألفا كأنه أضاف إلى فعٍل أو فعٍل 

 وزعم يونس أن ناسًا من العرب يقولون أميٌي فال يغيرون لما صار| 
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إعرابها كإعراب ما ال يعتل شبهور به كما قالوا طيئٌي وأما عديٌي فيقال وهذا أثقل ألنه صارت مع 
وسألته عن اإلضافة إلى حيٍة فقال حيوٌي كراهية أن تجتمع الياءات والدليل على ذلك | الياءات كسرٌة 

ن الواو ثابتًة وقبلها ياء ساكنة فإن قول العرب في حية بن بهدلة حيوٌي وحركت الياء ألنه ال تكو 
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أضفت إلى ليٍة قلت لووٌي ألنك احتجت إلى أن تحرك هذر الياء كما احتجت إلى تحريك ياء حيٍة 
وكان | فلما حركتها رددتها إلى األصل كما تردها إذا حركتها في التصغير ومن قال أميٌي قال حيٌي 

لى | ليًة أبو عمرو يقول حيٌي وليٌي وليٌة من لويت يدر  وسألته عن اإلضافة إلى عدٌو فقال عدوٌي وا 
نما أبدل إذا كثرت الياءات فأفر إلى الواو فإذا  كوٍة فقال كوٌي وقال ال أغيرر ألنه لم تجتمع الياءات وا 
قدرت على الواو ولم أبلغ من الياءات غاية االستثقال لم أغيرر أال تراهم قالوا في اإلضافة إلى مرمٍي 

ة البختي إذ كان آخرر كآخرر في الياءات والكسرة وقالوا في مغزٍو مغزوٌي ألنه لم تجتمع فجعله بمنزل
الياءات فكذلك كوٌة وعدٌو وحيٌة قد اجتمعت فيه الياءات فإن أضفت إلى عدوٍة قلت عدوٌي من أجل 

 الهاء كما قلت في شنرة شنئيٌ 
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ٍة فقال تحوٌي وتحذف أشبه ما فيها بالمحذوف من عدٍي وهو الياء وسألته عن اإلضافة إلى تحي
وتقول في اإلضافة إلى قسٍي وثدٍي ثدوٌي وقسوٌي ألنها | األولى وكذلك كل شيء كان آخرر هكذا 

نما كسر القاف والثاء قبل اإلضافة لكسرة ما بعدهما وهو السين  فعول فتردها إلى أصل البناء وا 
لى عدوٍة عدوٌي والدال فإذا ذهبت العل ة صارتا على األصل تقول في اإلضافة إلى عدٍو عدوي وا 

لى مرميًة مرمٌي تحذف الياءين األوليين  لى مرمٍي مرمٌي تحذف الياءين وتثبت ياءي اإلضافة وا  وا 
هذا باب اإلضافة إلى كل اسم كان آخرر ياًء وكان الحرف الذي قبل ) | ومن قال حانوٌي قال مرموٌي 

وذلك نحو ظبٍي ورمٍي وغزٍو ( وما كان آخرر واوًا وكان الحرف الذي قبل الواو ساكنا  الياء ساكنا
ونحٍو تقول ظبيٌي ورميٌي وغزوٌي ونحوٌي وال تغير الياء وال الواو في هذا الباب ألنه حرف جرى 
لى ال عري مجرى غير المعتل تقول غزٌو فال تغير الواو كما تغير في غٍد وكذلك اإلضافة إلى نحٍي وا 

فإذا كانت هاء التأنيث بعد هذر الياءات فإن فيه اختالفًا فمن الناس من يقول في رميٍة رميٌي وفي | 
ظبيٍة ظبيٌي وفي دميٍة دميٌي وفي فتيٍة فتيٌي وهو القياس من قبل أنك تقول رمٌي ونحٌي فتجريه مجرى 

 يء ليس فيه ياءما ال يعتل نحو درع وترس ومتن فال يخالف هذا النحو كأنك أضفت إلى ش
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فإذا جعلت هذر األشياء بمنزلة ما ال ياء فيه فأجرر في الهاء مجرار وليست فيه هاء ألن القياس أن 
يكون هذا النحو من غير المعتل في الهاء بمنزلته إذا لم تكن فيه الهاء وال ينبغي أن يكون أبعد من 

يٌي فهو أن يجوز في رميٍي أجدر ألن قياس أمية وأشباهها التغيير فهذا أميٍي فإذا جاز في أمية أم
وحدثنا يونس أن أبا عمرٍو وكان يقول في ظبيٍة ظبيٌي وال ينبغي | الباب يجرونه مجرى غير المعتل 

وأما يونس فكان | أن يكون في القياس إال هذا إذ جاز في أمية وهي معتلة وهي أثقل من رميٍي 
ظبوٌي وفي دميٍة دموٌي وفي فتيٍة فتوٌي فقال الخليل كأنهم شبهوها حيث دخلتها الهاء  يقول في ظبيةٍ 

بفعلٍة ألن اللفظ بفعلٍة إذا أسكنت العين وفعلٍة من بنات الواو سواٌء يقول لو بنيت فعلًة من بنات الواو 
ا رأوها آخرها يشبه لصارت ياًء فلو أسكنت العين على ذلك المعنى لثبتت ياًء ولم ترجع إلى الواو فلم

هذا قول الخليل وزعم | آخرها جعلوا إضافتها كإضافتها وجعلوا دميًة كفعلٍة وجعلوا فتيًة بمنزلة فعلٍة 
أن األول أقيسهما وأعربهما ومثل هذا قولهم في حي من العرب يقال لهم بنو زنية زنوٌي وفي البطية 

 بطويٌ 
____________________ 
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في غزوٍة إال غزوٌي ألن ذا ال يشبه آخرر آخر فعلة إذا أسكنت عينها وال تقول في غدوٍة  وقال ال أقول
وال تقول في عروٍة | إال غدوٌي ألنه ال يشبه فعلًة وال فعلًة وال يكون فعلٌة وال فعلٌة من بنات الواو هكذا 

نم ا تكون ياًء ولو كانت فعلة إال عروٌي ألن فعلًة من بنات الواو إذا كانت واحدًة فعل لم تكن هكذا وا 
ليست على فعٍل كما أن بسرًة على بسٍر لكان الحرف الذي قبل الواو يلزمه التحريك ولم يشبه عروًة 
وكنت إذا أضفت إليه جعلت مكان الواو ياًء كما فعلت ذلك بعرقوٍة ثم يكون في اإلضافة بمنزلة فعٍل 

ن أسكنت ما قبل الواو في فعلٍة من بنات الواو|  التي ليست واحدة فعٍل فحذفت الهاء لم تغير الواو  وا 
وأما | ألن ما قبلها ساكن ويقوي أن الواوات ال تغير قولهم في بني جروة وهم حي من العرب جروٌي 

هذا باب ) | يونس فجعل بنات الياء في ذا وبنات الواو سواُء ويقول في عروٍة عروٌي وقولنا عروٌي 
وذلك نحو سقاية وصالبٍة ( أو واو وقبلها ألف ساكنة غير مهموزة  اإلضافة إلى كل شيء المه ياءٌ 

 ونفايٍة وشقاوٍة وغباوٍة تقول في اإلضافة
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لى صالٍء ألنك  لى نفاية نفائٌي كأنك أضفت إلى سقاء وا  إلى سقاية سقائٌي وفي صالية صالئي وا 
لف فأبدلت الهمزة مكانها ألنك أردت أن تدخل ياء اإلضافة حذفت الهاء ولم تكن الياء لتثبت بعد األ

ن أضفت إلى شقاوة وغباوة وعالوٍة قلت شقاوٌي وغباوٌي وعالوٌي | على فعاٍل أو فعاٍل أو فعاٍل  وا 
ألنهم قد يبدلون مكان الهمزة الواو لثقلها وألنها مع األلف مشبهة بآخر حمراء حين تقول حمراوٌي 

لهمزة فقد اجتمع فيها أنها تستثقل وهي مع ما يشبهها وهي األلف وهي في وحمراوان فإن خففت ا
موضع اعتالل وآخرر كآخر حمراء فإن خففت الهمزة اجتمعت حروف متشابهة كأنها ياءات وذلك 

وقالوا في غداء غداوٌي وفي رداء رداوٌي فلما | قولك في كساد كساوان ورداء رداوان وعلباء علباوان 
قياسُا مستمرًا أن يبدلوا الواو مكان هذر الهمزة في هذر األسماء استثقااًل لها صارت كان من كالمهم 

الواو إذ كانت في االسم أولى ألنهم قد يبدلونها وليست في االسم فرارًا إليها فإذا قدروا عليها في 
ه ألن الياء االسم لم يخرجوها وال يفرون إلى الياء ألنهم لو فعلوا ذلك صاروا إلى نحو ما كانوا في

تشبه األلف فيصير بمنزلة ما اجتمع فيه أربع ياءات ألن فيها حينئٍذ ثالث ياءات واأللف شبيهة 
بالياء فتضارع أميٌي فكرهوا أن يفروا إلى ما هو أثقل مما هم فيه فكرهوا الياء كما كرهوا في حصًى 

 ورحًى قال الشاعر وهو جرير في بنات الواو
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ويا درحاية بمنزلة الياء ( % من نحو َدوْمِة َخْبٍت َقلَّ َتْعريِسي % إذا َهَبْطَن َسماِويًا َمواِرُدُر % ) 
التي بمنزلة الحرف ولو كان مكانها واو كانت بمنزلة الواو التي من نفس الحرف ألن هذر الواو والياء 

وسألته عن اإلضافة إلى رايٍة وطاية | فاوي يجريان مجرى ما هو من نفس الحرف مثل السماوية والط
نما همز واالجتماع الياءات مع األلف  وثايٍة وآيٍة ونحو ذلك فقال أقول رائٌي وطائٌي وثائي وآئٌي وا 
واأللف تشبه بالياء فصارت قريبًا مما تجتمع فيه أربع ياءات فهمزوها استثقااًل وأبدلوا مكانها همزة 

التي تبدل بعد األلف الزائدة ألنهم كرهوها هاهنا كما كرهت ثم وهي هنا ألنهم جعلوها بمنزلة الياء 
ومن قال أميٌي قال أيٌي ورايٌي بغير همز ألن هذر الٌم | بعد ألف كما كانت ثم وذلك نحو ياء رداٍء 

 غير
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ل واٌو فتثبت كما تثبت في غزٍو معتلة وهي أولى بذلك ألنه ليس فيها أربع ياءات وألنها أقوى وتقو 
ولو أبدلت مكان الياء الواو فقلت ثاوٌي وآوٌي وطاوٌي وراوٌي جاز ذلك كما قالوا شاوٌي فجعلوا الواو 

مكان الهمزة وال يكون في مثل سقايٍة سقايٌي فتكسر الياء وال تهمز ألنها ليست من الياءات التي ال 
ومثل ذلك قصٌي منهم من | ياء أمية إذا لم تكن فيها هاٌء تعتل إذا كانت منتهى االسم كما ال تعتل 

ذا أضفت إلى سقاية فكأنك أضفت إلى سقاٍء كما أنك لو أضفت إلى رجٍل اسمه ذو | يقول قصيٌي  وا 
جمٍة قلت ذووٌي كأنك أضفت إلى ذوًا ولو قلت سقاوٌي جاز فيه وفي جميع جنسه كما يجوز في 

سقايٍة ألن هذر الياء ال تثبت إذ كانت منتهى االسم واأللف تسقط في وحواليا وبرداريا بمنزلة | سقاٍء 
واعلم أنك إذا أضفت إلى ممدود منصرف فإن القياس | النسبة ألنها سادسة فهي كهاء درحاية 

والوجه أن تقرر على حاله ألن الياءات لم تبلغ غاية االستثقال وألن الهمزة تجري على وجور العربية 
ذا كانت | وقد أبدلها ناٌس من العرب كثيٌر على ما فسرنا يجعل مكان الهمزة واوًا غير معتلة مبدلة  وا 

 الهمزة من أصل الحرف فاإلبدال فيها جائز كما كان فيما
____________________ 
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هذا باب ) | كان بداًل من واو أو باء وهو فيها قبيح وقد يجوز إذا كان أصلها الهمز مثل قراء ونحور 
وذلك نحو (  اإلضافة إلى كل اسم آخرر ألف مبدلة من حرف من نفس الكلمة على أربعة أحرف

ملهى ومرمًى وأعشى وأعمى وأعيا فهذا يجري مجرى ما كان على ثالثة أحرف وكان آخرر ألفًا مبدلة 
وسألت يونس عن معزى وذفرى فيمن نون فقال هما | من حرف من نفس الكلمة نحو حصى ورحًى 

ما كان من نفس الكلمة كما صار علباٌء حيث انصرف بمنزلة رداء في اإلضافة والتنبية وال  بمنزلة
وسمعنا العرب يقولون في أعيا أعيوٌي بنو أعيا حٌي من العرب | يكون أسوأ حااًل في ذا من حبلى 

ان هذا باب اإلضافة إلى كل اسم ك) | من جرٍم وتقول في أحوى أحووٌي وكذلك سمعنا العرب تقول 
وذلك نحو حبلى ودفلى فأحسن القول فيه أن تقول ( آخرر ألفًا زائدة ال ينون وكان على أربعة أحرف 

حبلٌي ودفلٌي ألنها زائدة لم تجئ لتلحق بنات الثالثة ببنات األربعة فكرهوا أن يجعلوها بمنزلة ما هو 
 من نفس الحرف وما أشبه ما هو من نفس الحرف
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ومنهم من يقول دفالوٌي فيفرق بينها وبين التي من نفس الحرف بأن يلحق هذر | وقالوا في سلى سلٌي 
األلف فيجعله كآخر ما ال يكون آخرر إال زائدًا غير منون نحو جمراوٌي وضهياوٌي فهذا الضرب ال 

الحرف وما هو بمنزلة ما يكون إال هكذا فبنور هذا البناء ليفرقوا بين هذر األلف وبين التي من نفس 
ن شئت قلت دنٌي على قولهم  هو من نفس الحرف فقالوا في دهنا دهناوٌي وقالوا في دنيا دنياوٌي وا 

ومنهم من يقول حبلوي فيجعلها بمنزلة ما هو من نفس الحرف وذلك أنهم رأوها زائدة يبنى | سلٌي 
شبهوها بها كما أنهم يشبهون الشيء عليها الحرف ورأوا الحرف في العدة والحركة والسكون كملهى ف

قال فإن قلت في ملهى ملهٌي لم أر بذلك بأسًا كما لم أر | بالشيء الذي يخالفه في سائر المواضع 
بحبلوي بأسًا وكما قالوا مدارى فجاءوا به على مثال حبالى وعذارى ونحوهما من فعالى وكما تستوي 

وال يجوز ذا في قفا | كانت كل واحدة منهما خامسة الزيادة غير المنونة والتي من نفس الحرف إذا 
نما هي على ثالثة أحرف فال يحذفونها  ألن قفا وأشباهه ليس بزنة حبلى وا 
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وأما جمزى فال يكون جمزوٌي وال جمزاوٌي ولكن جمزٌي ألنها ثقلت وجاوزت زنة ملهى فصارت بمنزلة 
يقوي ذلك أنك لو سميت امرأة قدما لم تصرفها كما لم تصرف عناق حبارى لتتابع الحركات و 

قال | وأما حبلى فالوجه فيها ما قلت لك | والحذف في معزى أجوز إذ جاز في ملهى ألنها زائدة 
هذا ) | يريد بصرى ( % ِمن الطَّوائف واألعناق بالَوَذِم % كأنَّما يقُع الُبْصِري  بْينهُم % ) الشاعر 

تقول في حبارى حبارٌي وفي ( فة إلى كل اسم كان آخرر ألفًا وكان على خمسة أحرف باب اإلضا
 جمادى جمادٌي وفي قرقرى قرقرٌي وكذلك كل اسم كان آخرر ألفًا وكان على خمسة أحرف

____________________ 
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لقلت حباروٌي كما وسألت يونس عن مرامى فقال مرامٌي جعلها بمنزلة الزيادة وقال لو قلت مراموٌي 
أجازوا في حبلى حبلوٌي ولو قلت ذا لقلت في مقلولى مقلولوٌي وهذا ال يقوله أحد إنما يقال مقلولٌي 
كما تقول في يهيرى يهيرٌي فإذا سوى بين هذا رابعًا وبين ما األلف فيه زائدة نحو حبلى لم يجز إال 

ن فرقت بين الزائد وبين الذي من أن تجعل ما كان من نفس الحرف إذا كان خامسًا بمنزلة حبا رى وا 
نفس الحرف دخل عليك أن تقول في قبعثرى قبعثروٌي ألن آخرر منون فجرى مجرى ما هو من نفس 
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نما ألزموا ما كان على خمسة أحرف  الكلمة فإن لم تقل ذا وأخذت بالعدد فقد زعمت أنهما يستويان وا 
ة ما ألفه منه كان الحذف فيد جيدًا وجاز الحذف فصاعدًا الحذف ألنه حين كان رابعًا في االسم بزن

فيما كانت ألفه من نفسه فلما كثر العدد كان الحذف الزمًا إذ كان من كالمهم أن يحذفور في المنزلة 
ذا ازداد االسم ثقاًل كان الحذف ألزم كما أن الحذف لربيعة ألزم حين اجتمع تغييران | األولى  وأما | وا 

و غير مصروف كثر عددر أو قل فإنه ال يحذف وذلك قولك في خنفساء الممدود مصروفًا كان أ
 خنفساوٌي وفي حرمالء حرمالوٌي وفي معيوراء معيوراوٌي وذلك أن آخر االسم لما تحرك وكان حياً 
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حرف نحو يدخله الجر والرفع والنصب صار بمنزلة سالماٍن وزعفراٍن وكاألواخر التي من نفس ال
نما جسروا  آخر نجاٍم واشهيباٍب فصارت هكذا كما صار آخر معزى حين نون بمنزلة آخر مرمى وا 
على حذف األلف ألنها ميتة ال يدخلها جر وال رفع وال نصب فحذفوها كما حذفوا ياء ربيعة وحنيفة 

ثماٍن حيث أضفت  ولو كانت الياءان متحركتين لم تحذفا لقوة المتحرك وكما حذفوا الياء الساكنة من
إليه فإنما جعلوا ياءي اإلضافة عوضًا وهذر األلف أضعف تذهب مع كل حرف ساكن فإنما هذر 
| معاقبٌة كما عاقبت هاء الجحاجحة ياء الجحاجيح فإنما يجسرون بهذا على هذر الحروف الميتة 

فت إلى عثيٍر وهو ولو أض| وسترى للمتحرك قوًة ليست للساكن في مواضع كثيرة إن شاء اهلل تعالى 
وزعم يونس أن مثنى بمنزلة معزى ومعطى وهو بمنزلة | التراب أو حثيٍل ألجريته مجرى حميرٍي 

ن جعلته كذلك فهو ينبغي له أن يجيز في عبدي عبدوٌي كما جاز| مرامى ألنه خمسة أحرف   وا 
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واحد وجعل زنته كزنته فهو ينبغي له إن سمى رجاًل في حبلى حبلوٌي فإن جعل النون بمنزلة حرٍف 
باسم مؤنث على زنة معٍد مدغم مثله أن يصرفه ويجعل المدغم كحرف واحد فهذر النون األولى 

فأما المصروف نحو حراٍء فمن | بمنزلة حرف ساكٍن ظاهر وكذلك يجرى في بناء الشعر وغيرر 
هذا باب اإلضافة إلى كل اسم ) | يحذف الهمزة  العرب من يقول حراوٌي ومنهم من يقول حرانٌي ال
فاإلضافة إليه أن ال يحذف منه شيء وتبدل الواو (  ممدود ال يدخله التنوين كثير العدد كان أو قليله

مكان الهمزة ليفرقوا بينه وبين النون الذي هو من نفس الحرف وما جعل بمنزلتة وذلك قولك في 
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اعلم أن كل اسم (  هذا باب اإلضافة إلى بنات الحرفين) | وٌي زكرياء زكرياوٌي وفي بروكاء بروكا
على حرفين ذهبت المه ولم يرد في تثنيته إلى األصل وال في الجمع بالتاء كان أصله فعل أو فعل 

ن شئت غيرته فرددت إليه  أو فعل فإنك فيه بالخيار إن شئت تركته على بنائه قبل أن تضيف إليه وا 
ضافة تغير فترد كما تغير فتحذف نحو ألف حبلى وياء ربيعة وحنيفة فلما ما حذف منه فجعلوا اإل

كان ذلك من كالمهم غيروا بنات الحرفين التي حذفت الماتهن بأن ردوا فيها ما حذف منها وصرت 
 في الرد وتركه على حاله بالخيار كما صرت في حذف ألف حبلى وتركها بالخيار
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ن ما صار تغيير بنات الحرفين الرد ألنها أسماء مجهودٌة ال يكون اسٌم على أقل من حرفين فقويت وا 

اإلضافة على رد الالمات كما قويت على حذف ما هو من نفس الحرف حين كثر العدد وذلك قولك 
ن شئت قلت دموٌي ويدوٌي كما قالت العرب| مرامى  في  فمن ذلك قولهم في دٍم دمٌي وفي يٍد يدٌي وا 

نما يٌد وغٌد كل واحد منهما فعٌل يستدل على | غٍد غدوٌي كل ذلك عربي  فإن قال فهال قالوا غدوٌي وا 
% وما الناُس إاّل كالدياِر وَأْهُلها % ) ذلك بقول ناٍس من العرب آتيك غدوًا يريدون غدًا قال الشاعر 

نما هي ( % بها يوَم َحل وها وَغْدوًا َبالِقُع  أفعٌل وأفعٌل جماع فعٍل ألنهم ألحقوا ما ألحقوا وقولهم أيٍد وا 
وهم ال يريدون أن يخرجوا من حرف اإلعراب التحرك الذي كان فيه ألنهم أرادوا أن يزيدوا لجهد 
االسم ما حذفوا منه فلم يريدوا أن يخرجوا منه شيئًا كان فيه قبل أن يضيفوا كما أنهم لم يكونوا 

ومن | باب فتركوا الحروف على حالها ألنه ليس موضع حذف ليحذفوا حرفًا من الحروف من ذا ال
 ذلك أيضا قولهم في ثبٍة ثبٌي وثبوٌي وشفٍة شفٌي وشفهيٌ 
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نما جاءت الهاء ألن الالم من شفٍة الهاء أال ترى أنك تقول شفاٌر وشفيهٌة في التصغير  وتقول في | وا 
ن أضفت إلى رب | الحاء تقول في التصغير حريٌح وفي الجمع أحراٌح حٍر حرٌي وحرحٌي ألن الالم  وا 

نما أسكنت كراهية التضعيف فيعاد بناؤر أال تراهم قالوا قرة قرٌي ألنها  فيمن خفف فرددت قلت ربٌي وا 
هذا باب ما ال يجوز فيه ) | من التضعيف كما قالوا في شديدة شديدٌي كراهية التضعيف فيعاد بناؤر 

وذلك قولك في أب أبوٌي وفي أٍخ أخوٌي وفي حٍم حموٌي وال يجوز إال ذا (  الحرفين إال الردمن بنات 
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من قبل أنك ترد من بنات الحرفين التي ذهبت الماتهن إلى األصل ما ال يخرج أصله في التثنية وال 
لى الرد في الجمع بالتاء فلما أخرجت التثنية األصل لزم اإلضافة أن تخرج األصل إذ كانت تقوى ع

 فيما ال يخرج المه في تثنيته وال في جمعه بالتاء فإذا رد في األضعف في شيٍء كان في األقوى أرد
____________________ 
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واعلم أن من العرب من يقول هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك ويقول هنوان فيجريه مجرى 
الجمع بالتاء وسنٌة وسنواٌت وصفٌة وهو نبٌت ويقول األب فمن فعل ذا قال هنواٌت يردر في التثنية و 

ومن جعل | والعلة ههنا هي العلة في أٍب وأٍخ ونحوهما | ضعواٌت فإذا أضفت قلت سنوٌي وهنوٌي 
وتقول في عضٍة | سنًة من بنات الهاء قال سنيهٌة وقال سانهت فهي بمنزلة شفٍة تقول شفهٌي وسهٌي 

ومن ( % وِعَضواٌت َتْقَطُع اللَّهاِزَما % ريٌق َيْأِزُم الَمآِزَما هذا طَ % ) عضوٌي على قول الشاعر 
ذا أضفت إلى أخٍت | العرب من يقول عضيهٌة يجعلها من بنات الهاء بمنزلة شفٍة إذا قالوا ذلك  وا 

 قلت أخوٌي هكذا ينبغي له أن يكون على القياس
____________________ 
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بل أنك لما جمعت بالتاء حذفت تاء التأنيث كما تحذف الهاء ورددت وذا القياس قول الخليل من ق
وسمعنا من العرب من يقول | إلى األصل فاإلضافة تحذفه كما تحذف الهاء وهي أردله إلى األصل 

على َهَنواٍت ُكل ها ُمتَتاِبُع % َأَرى ابَن ِنزاٍر قد َجفاني وَملَّني % ) في جمع هنٍت هنواٌت قال الشاعر 
هذا باب اإلضافة إلى ما فيه الزوائد ) | فهي بمنزلة أخٍت وأما يونس فيقول أختٌي وليس بقياس ( % 

ن شئت حذفت الزوائد (  من بنات الحرفين فإن شئت تركته في اإلضافة على حاله قبل أن تضيف وا 
حالة قلت  ورددت ما كان له في األصل وذلك ابٌن واسٌم واسٌت واثنان واثنتان وابنٌة فإذا تركته على

ن شئت | وحدثنا يونس أن أبا عمرٍو وكان يقوله | اسمٌي واستٌي وابنٌي واثنٌي في اثنين واثنتين  وا 
نما جئت في اسٍت  حذفت الزوائد التي في االسم ورددته إلى أصله فقلت سموٌي وبنوٌي وستهٌي وا 

ديق ذلك أن أبا الخطاب بالهاء ألن المها هاء أال ترى أنك تقول األستار وستيهٌة في التحقير وتص
كان يقول إن بعضهم إذا أضاف إلى أبناء فارٍس قال بنوٌي وزعم يونس أن أبا عمرٍو زعم أنهم 
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 يقولون ابنٌي فيتركه على حاله كما ترك دمٌ 
____________________ 

(1/110) 

 
 

ا على الرد كما وأما الذين حذفوا الزوائد وردوا فإنهم جعلوا اإلضافة تقوى على حذف الزوائد كقوته
نما قويت على حذف الزوائد لقوتها على الرد فصار ما رد عوضًا ولم  قويت على الرد في دٍم وا 

يكونوا ليحذفوا وال يردوا ألنهم قد ردوا ما ذهب من الحرف لإلخالل فإذا حذفوا شيئًا ألزموا الرد ولم 
حذف ما ليس من األصل ألنهما يكونوا ليردوا الزوائد فيه ألنه إذا قوي على رد األصل قوي على 

وسألت الخليل عن اإلضافة إلى ابنٍم فقال إن شئت حذفت الزوائد فقلت بنوٌي كأنك | متعاقبان 
ن شئت تركته على حاله فقلت ابنمٌي كما قلت ابنٌي واستٌي  واعلم أنك إذا حذفت | أضفت إلى ابٍن وا 

نما هي معاقة وقد كنت ن لم يحذف  فال بد لك من أن ترد ألنه عوٌض وا  ترد ما عدة حروفه حرفان وا 
منه شيء فإذا حذفت منه شيئًا ونقصته منه كان العوض الزمًا وأما بنٌت فإنك تقول بنوٌي من قبل أن 

وذلك ألنهم شبهوها | هذر التاء التي هي للتأنيث ال تثبت في اإلضافة كما ال تثبت في الجمع بالتاء 
في االسم كتاء سنبتٍة وتاء عفريٍت ولم تكن مضمومة إلى االسم  بهاء التأنيث فلما حذفوا وكانت زيادة

فإن قلت بني جائز كما قلت بناٌت فإنه | كالهاء يدلك على ذلك سكون ما قبلها جعلناها بمنزلة ابٍن 
 ينبغي لك أن تقول بنٌي في
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افة لقوتها على الرد وألنها قد ترد وال حذف ابن كما قلت في بنون فأنما ألزموا هذر الرد في اإلض
وأما | فالتاء يعوض منها كما يعوض من غيرها وكذلك كلتا وثنتان تقول كلوي وثنوي وبنتان بنوٌي 
وزعم | يونس فيقول ثنتٌى وينبغي له أن يقول هنتٌي في هنه ألنه إذا وصل فهي تاء كتاء التأنيث 

نما أصلها | وهذا ال يقوله أحد  الخليل أن من قال بنتى قال هنتى ومنتى واعلم أن ذيت بمنزلة بنٍت وا 
ذية عمل بها ما عمل ببنت يدلك عليه اللفظ والمعنى فالقول في هنت وذيت مثله في بنت ألن ذيت 

ثم تبدل واوًا مكان التاء كما كنت تفعل لو حذفت التاء من أخت | يلزمها التثقيل إذا حذفت التاء 
نما ثقلت كتثق وزعم أن أصل بنت وابنٍة فعل كما أن أخت فعٌل يدلك على | يلك كي اسما وبنت وا 

وتقول في | ذلك أخوك وأخاك وأخيك وقول بعض العرب فيما زعم يونس آخاٌء فهذا جمع فعل 
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نما منعك من ترك التاء في اإلضافة أنه كان يصير مثل أختٍي  اإلضافة إلى ذية وذيت ذيوٌي فيهما وا 
 وكما أن هنت أصلها
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فإن قيل | فعل يدلك على ذلك قول بعض العرب هنوك وكما أن اسٌت فعل يدلك على ذلك أستاٌر 
لعله فعل أو فعل فإنه يدلك على ذلك قول بعض العرب سٌه لم يقولوا سه وال سه وقولهم ابن ثم قالوا 

عٌل ألنه عمل بها ما عمل بابنة وقالوا في واثنتان بمنزلة ابنة أصلها ف| بنون ففتحوا يدلك أيضا 
االثنين أثناء فهذا يقوي فعل وأن نظائرها من األسماء أصلها تحرك العين وهنت عندنا متحركة العين 

ولم يجيء شيء هكذا ليست عينه في األصل | تجعلها بمنزلة نظائرها من األسماء وتلحقها باألكثر 
ما كلتا فيدلك على تحريك عينها قولهم رأيت كال أخويك وأ| متحركة إال ذيت وليست باسم متمكن 

فكاًل كمعًا واحد األمعاء ومن قال رأيت كلتا أختيك فإنه يجعل األلف ألف تأنيث فإن سمي بها شيئًا 
ولو جاء شيء مثل بنٍت وكان | لم يصرفه في معرفة وال نكرة وصارت التاء بمنزلة الواو في شروى 

 لك أن أصله فعل أو فعل لكان في اإلضافة متحرك العين كأنكأصله فعل أو فعل واستبان 
____________________ 
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وكل اسم | تضيف إلى اسم قد ثبت في الكالم على حرفين فإنما ترد والحركة قد ثبتت في االسم 
تحذف منه في اإلضافة شيئًا فكأنك ألحقت ياءي اإلضافة اسمًا لم يكن فيه شيء مما حذف ألنك 

ومن ثم جعل ذيت في اإلضافة كأنها اسٌم لم يكن فيه قبل | إنما تلحق ياءي اإلضافة بعد بناء االسم 
وأما فم فقد ذهب من أصله | اإلضافة تاٌء فإذا جعلتها كذلك ثقلتها كتثقيلك كي ولو وأو أسماء 

المهم فهذر الميم حرفان ألنه كان أصله فوٌر فأبدلوا الميم مكان الواو ليشبه األسماء المفردة من ك
بمنزلة العين نحو ميم دٍم تثبت في االسم في تصرفه في الجر والنصب واإلضافة والتثنية فمن ترك 

دٌم على حاله إذا أضاف ترك فٌم على حاله ومن رد إلى دٍم الالم رد إلى فٍم العين فجعلها مكان الالم 
% هما َنَفثَا ِفي ِفيَّ ِمْن َفَمَوْيِهَما % ) زدق قال الشاعر وهو الفر | كما جعلوا الميم مكان العين في فٍم 

 ( %على النابِح العاِوي َأَشدَّ ِرَجاِم 
____________________ 
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وقالوا فموان فإنما ترد في اإلضافة كما ترد في التثنية وفي الجمع بالتاء وتبني االسم كما تثني به إال 
ن شاء قال فمي ومن أن اإلضافة أقوى على الرد فإن قال فما ن فهو بالخيار إن شاء قال فموٌي وا 

وأما اإلضافة إلى رجل اسمه ذو ماٍل فإنك تقول ذووٌي كأنك | قال فموان قال فموٌي على كل حال 
أضفت إلى ذوًا وكذلك فعل به حين أفرد وجعل اسمًا رد إلى أصله ألن أصله فعٌل يدلك على ذلك 

أنك أضفت إلى مفرد لم يكن مضافًا قط فافعل به فعلك به إذا قولهم ذوانا فإن أردت أن تضيف فك
 كان اسمًا غير مضاف
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وكذلك اإلضافة إلى ذار ذووٌي ألنك إذا أضفت حذفت الهاء فكأنك تضيف إلى ذي إال أن الهاء 
أن تغير العرب منه شيئًا  جاءت باأللف والفتحة كما جاءت بالفتحتين في امرأة فاألصل أولى به إال

ذا أضفت إلى رجل اسمه فو زيٍد فكأنك إنما تضيف إلى فٍم ألنك إنما | فتدعه على حاله نحو فٍم  وا 
تريد أن تفرد االسم ثم تضيف إلى االسم فافعل به فعلك به إذا أفردته اسمًا وأما اإلضافة إلى شاٍء 

إذا ما غَدا َيْغُدو بَقْوٍس % اِويٍّ عليه َدَمامٌة فلسُت بش% ) قال الشاعر | فشاوٌي كذلك يتكلمون به 
ن شئت قلت شاوٌي كما قلت ( % وَأْسُهِم  ن سميت به رجاًل أجريته على القياس تقول شائٌي وا  وا 

ذا أضفت إلى شاٍة قلت شاهٌي ترد | عطاوٌي كما تقول في زبينة وثقيٍف بالقياس إذا سمت به رجاًل  وا 
نما أردت أن تجعل شاًة بمنزلة ما هو من نفس الحرف وهو اله اء أال ترى أنك تقول شويهٌة وا 

 األسماء فلم يوجد شيء هو أولى به مما هو من نفسه كما هو في التحقير كذلك
____________________ 
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وأما اإلضافة إلى الٍت من الالت والعزى فإنك تمدها كما تمد ال إذا كانت اسمًا كما تثقل لو وكي إذا 
ن كل واحد منهما اسمًا فهذر الحروف وأشباهها التي ليس لها دليل بتحقير وال جمع وال فعٍل وال كا

تثنية إنما تجعل ما ذهب منه مثل ما هو فيه ويضاعف فالحرف األوسط ساكن على ذلك يبنى إال 
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 بثبٍت أن تستدل على حركته بشيء وصار اإلسكان أولى به ألن الحركة زائدة فلم يكونوا ليحركوا إال
كما أنهم لم يكونوا ليجعلوا الذاهب من لو غير الواو إال بثبت فجرت هذر الحروف على فعل أو فعل 

وأما اإلضافة إلى ماٍء فمائٌي تدعه على حاله ومن قال عطاوٌي قال ماوٌي يجعل الواو | أو فعل 
امرئٌي وتقديرها امرعي وأما اإلضافة إلى امرٍئ فعلى القياس تقول | مكان الهمزة وشاوٌي يقوي هذا 

ن أضفت إلى | ألنه ليس من بنات الحرفين وليس األلف ههنا بعوض فهو كاالنطالق اسم رجل  وا 
امرأٍة فكذلك تقول امرئٌي ألنك كأنك تضيف إلى امرٍئ فاإلضافة في ذا كاإلضافة إلى استغاثٍة إذا 

 شاذ قلت استغاثٌي وقد قالوا مرئٌي تقديرها مرعٌي في امرئ القيس وهو
____________________ 
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وذلك عدٌة وزنٌة فإذا أضفت قلت عدٌي (  هذا باب اإلضافة إلى ما ذهبت فاؤر من بنات الحرفين) 

وزنٌي وال تردر اإلضافة إلى أصله لبعدها من ياءي اإلضافة ألنها لو ظهرت لم يلزمها ما يلزم الالم 
ال تقول عدوٌي فتلحق بعد الالم شيئًا ليس من الحرف يدلك و | لو ظهرت من التغير لوقوع الياء عليها 

على ذلك التصغير أال ترى أنك تقول وعيدٌة فترد الفاء وال ينبغي أن تلحق االسم زائدًة فتجعلها أولى 
من نفس الحرف في اإلضافة كما لم تفعل ذلك في التحقير وال سبيل إلى رد الفاء لبعدها وقد ردوا 

بالتاء بعض ما ذهبت الماته كما ردوا في اإلضافة فلو ردوا في اإلضافة الفاء في التثنية والجمع 
لجاء بعضه مردودًا في الجميع بالتاء فهذا دليٌل على أن اإلضافة ال تقوى حيث لم يردوا بعضه في 

فإن قلت أضع الفاء في آخر الحرف لم يجز ولو جاز ذا لجاز أن تضع الواو والياء | الجميع بالتاء 
كانت المًا في أول الكلمة إذا صغرت أال تراهم جاءوا بكل شيٍء من هذا في التحقير على أصله إذا 

وتقول في اإلضافة إلى شيٍة وشوٌي لم | وكذا قول يونس وال نعلم أحدًا يوثق بعلمه قال خالف ذلك 
جوٍي تسكن العين كما لم تسكن الميم إذا قال دموٌي فلما تركت الكسرة على حالها جرت مجرى ش

نما ألحقت الواو ههنا كما ألحقتها في عه حين جعلتها اسمًا ليشبه األسماء ألنك  وا 
____________________ 

(1/111) 

 
 

نما شيٌة وعدٌة فعلٌة لو كان شيٌء من هذر  جعلت الحرف على مثال األسماء في كالم العرب وا 
ة والوحدة وأشباهها وسترى بيان ذلك في األسماء فعلًة لم يحذوا الواو كما لم يحذفوا في الوجبة والوثب
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فإنما ألقوا الكسرة فيما كان مكسور الفاء على العينات وحذفوا الفاء وذلك نحو عدٍة | بابه إن شاء اهلل 
هذا ) | وأصلها وعدٌة وشيٍة وأصلها وشيٌة فحذفوا الواو وطرحوا كسرتها على العين وكذلك أخواتها 

وذلك نحو أسيٍد وحميٍر ( ر ياءين مدغمًة إحداهما في األخرى باب اإلضافة إلى كل اسم ولي آخر 
ولبيٍد فإذا أضفت إلى شيء من هذا تركت الياء الساكنة وحذفت المتحركة لتقارب الياءات مع الكسرة 

 التي
____________________ 
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ي في الياء والدال في الياء والتي في آخر االسم فلما كثرت الياءات وتقاربت وتوالت الكسرات الت
استثقلور فحذفوا وكان حذف المتحرك هو الذي يخففه عليهم ألنهم لو حذفوا الساكن لكان ما يتوالى 

فيه من الحركات التي ال يكون حرٌف عليها مع تقارب الياءات والكسرتين في الثقل مثل أسيٍد 
في الثقل مثله وهو أقل في لكراهيتهم هذر المتحركات فلم يكونوا ليفروا من الثقل إلى شيٍء هو 

وكذلك سيٌد وميٌت ونحوهما ألنهما | كالمهم منه وهو أسيدٌي وحميرٌي ولبيدٌي وكذلك تقول العرب 
ياءان مدغمة إحداهما في األخرى يليها آخر االسم وهم مما يحذفون هذر الياءات في غير اإلضافة 

فمما جاء محذوفًا من نحو سيد | يحذفوا  فإذا أضافوا فكثرت الياءات وعدد الحروف ألزموا أنفسهم أن
وميت هيٌن وميٌت وليٌن وطيٌب وطيٌء فإذا أضفت لم يكن إال الحذف إذ كنت تحذف هذر الياء في 

غير اإلضافة تقول سيدٌي وطيبٌي إذا أضفت إلى طيٍب وال أراهم قالوا طائٌي إال فرارًا من طيئٍي وكان 
لوا األلف مكان الياء وبنوا االسم على هذا كما قالوا في القياس طيئٌي وتقديرها طيعٌي ولكنهم جع

ذا أضفت إلى مهييٍم قلت مهييمٌي ألنك إن حذفت الياء التي تلي الميم صرت إلى | زبينة زبانٌي  وا 
 مثل أسيدي فتقول مهيمٌي فلم يكونوا ليجمعوا على

____________________ 
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عيضموز لم يحذفوا الواو ألنهم لو حذفوا الواو احتاجوا إلى الحرف هذا الحذف كما أنهم إذا حقروا 
أن يحذفوا حرفًا آخر حتى يصير إلى مثال التحقير فكرهوا أن يحملوا عليه هذر وحذف الياء وسترار 

مبينًا في بابه إن شاء اهلل فكان ترك هذر الياء إذ لم تكن متحركة كياء تميٍم وفصلت بين آخر الكلمة 
فكان أحب إليهم مما ذكرت لك وخف عليهم تركها لسكونها تقول مهييمٌي فال تحذف والياء المشددة 
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وذلك قولك مسلمون (  هذا باب ما لحقته الزائدتان للجمع والتثنية) | منها شيئًا وهو تصغير مهوٍم 
ورجالن ونحوها فإذا كان شيٌء من هذا اسم رجل فأضفت إليه حذفت الزائدتين الواو والنون واأللف 

لنون والياء والنون ألنه ال يكون في االسم رفعان ونصبان وجران فتذهب الياء ألنها حرف اإلعراب وا
وألنه ال تثبت النون إذا ذهب ما قبلها ألنهما زيدتا معًا وال تثبتان إال معًا وذلك قولك رجلٌي ومسلمٌي 

ال يبرٌي وقنسرٌي وكذلك ومن قال من العرب هذر قنسرون ورأيت قنسرين وهذر يبرون ورأيت يبرين ق| 
ومن قال هذر يبرين قال يبرينٌي كما تقول غسلينٌي وسريحيٌن سريحينٌي فأما قنسرون | ما أشبه هذا 

ونحوها فكأنهم ألحقوا الزائدتين قنسر وجعلوا الزائدة التي قبل النون حرف اإلعراب كما فعلوا ذلك في 
 الجمع

____________________ 
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وذلك مسلماٌت وتمراٌت ونحوهما فإذا سميت (  اإلضافة إلى كل اسم لحقته التاء للجمعهذا باب ) 

شيئًا بهذا النحو ثم أضفت إليه قلت مسلمٌي وتمرٌي وتحذف كما حذفت الهاء وصارت كالهاء في 
اإلضافة كما صارت في المعرفة حين قلت رأيت مسلماٍت وتمراٍت قبل وال يكون أن تصرف التاء 

ومثل ذلك قول العرب في أذرعاٍت أذرعٌي ال يقول أحٌد إال ذاك وتقول | هذا الموضع  بالنصب في
في عاناٍت عانٌي أجريت مجرى الهاء ألنها لحقت لجمع مؤنث كما لحقت الهاء الواحد للتأنيث فكذلك 
لحقته للجمع ومع هذا أنها حذفت كما حذفت واو مسلمين في اإلضافة كما شبهوها بها في اإلعراب 

ن شئت قلت محويٌ و   تقول في اإلضافة إلى محٍي محٍي وا 
____________________ 
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كان خليل يقول ( هذا باب اإلضافة إلى االسمين اللذين ضم أحدهما إلى اآلخر فجعال اسمًا واحدًا ) 

ا تلقي اآلخر منهما كما تلقي الهاء من حمزة وطلحة ألن طلحة بمنزلة حضرموت وقد بينا ذلك فيم
فمن ذلك خمسة عشر ومعد يكرب في قول من لم يضف فإذا أضفت | ينصرف وما ال ينصرف 

قلت معدٌي وخمسٌي فهكذا سبيل هذا الباب وصار بمنزلة المضاف في إلقاء أحدهما حيث كان من 
شيئين ضم أحدهما إلى اآلخر وليس بزيادٍة في األول كما أن المضاف إليه ليس بزيادة في األول 

ويجيء من األشياء التي هي من شيئين جعال اسمًا واحدًا ما ال يكون على مثاله الواحد  |المضاف 
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نحو أيادي سبا ألنه ثمانية أحرف ولم يجيء اسم واحد عدته ثمانية أحرف ونحو شغر بغر ولم يكن 
اسٌم واحد توالت فيه وال بعدته من المتحركات ما في هذا كما أنه قد يجيء في المضاف والمضاف 

ليه ما ال يكون على مثاله الواحد نحو صاحب جعفٍر وقدم عمر ونحو هذا مما ال يكون الواحد على إ
مثاله فمن كالم العرب أن يجعلوا الشيء كالشيء إذا أشبهه في بعض المواضع وقالوا حضرمٌي كما 

فقال ثنوٌي  وسألته عن اإلضافة إلى رجل اسمه اثنا عشر| قالوا عبدرٌي وفعلوا به ما فعلوا بالمضاف 
ن شئت قلت اثنٌي في اثنين كما قلت ابنٌي وتحذف  في قول من قال بنوٌي في ابن وا 

____________________ 
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عشر كما تحذف نون عشرين فتشبه عشر بالنون كما شبهت عشر في خمسة عشر بالهاء وأما اثنا 
(  ة إلى المضاف من األسماءهذا باب اإلضاف) | عشر التي للعدد فال تضاف وال يضاف إليها 

اعلم أنه ال بد من حذف أحد االسمين في اإلضافة والمضاف في اإلضافة يجري في كالمهم على 
نما لزم الحذف أحد االسمين | ضربين فمنه ما يحذف منه االسم اآلخر ومنه ما يحذف منه األول  وا 
نما تريد أن تضيف إلى  االسم األول وذلك المعنى تريد ألنهما اسمان قد عمل أحدهما في اآلخر وا 

فإذا لم تحذف اآلخر صار األول مضافًا إلى مضاف إليه ألنه ال يكون هو واآلخر اسمًا واحدًا وال 
تصل إلى ذلك كما ال تصل إلى أن تقول أبو عمر بن وأنت تريد أن تثني األول وقد يجوز أبو عمر 

فأما ما | بن اثنين فاإلضافة تفرد االسم بن إذا لم ترد أن تثني األب وأردت أن تجعله أبا عمر 
يحذف منه األول فنحو ابن كراع وابن الزبير تقول زبيرٌي وكراعٌي تجعل ياءي اإلضافة في االسم 

وال يخرج األول من أن يكون | الذي صار به األول معرفة فهو أبين وأشهر إذ كان به صار معرفًة 
 المضافون إليه وله ومن ثم قالوا

____________________ 
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في أبي مسلٍم مسلمٌي ألنهم جعلور معرفة باآلخر كما فعلوا ذلك بابن كراع غير أنه ال يكون غالبًا 
وأبو فالن عند العرب كابن فالٍن أال تراهم | حتى يصير كزيد وعمرو وكما صار ابن كراع غالبًا 

دعلجٌي فوقعت الكنية عندهم موقع ابن قالوا في أبي بكر بن كالٍب بكرٌي كما قالوا في ابن دعلٍج 
فالٍن وعلى هذا الوجه يجري في كالمهم وذلك يعنون وصار اآلخر إذا كان األول معرفة بمنزلته لو 
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وأما ما يحذف منه اآلخر فهو االسم الذي ال يعرف بالمضاف إليه ولكنه معرفة | كان علمًا مفردًا 
كان علمًا مفردًا ألن المجرور لم يصر االسم األول به كما صار معرفًة بزيد وصار األول بمنزلته لو 

معرفًة ألنك لو جعلت المفرد اسمه صار به معرفًة كما يصير معرفًة إذا سميته بالمضاف فمن ذلك 
عبد القيس وامرئ القيس فهذر األسماء عالماٌت كزيد وعمرو فإذا أضفت قلت عبدٌي وامرئٌي ومرئٌي 

خليل عن قولهم في عبد مناٍف منافٌي فقال أما القياس فكما ذكرت لك وسألت ال| فكذلك هذا وأشباهه 
| إال أنهم قالوا منافٌي مخافة االلتباس ولو فعل ذلك بما جعل اسمًا من شيئين جاز لكراهية االلتباس 

وقد يجعلون للنسب في اإلضافة اسمًا بمنزلة جعفر ويجعلون فيه من حروف األول واآلخر وال 
هما ليعرف كما قالوا سبطٌر فجعلوا فيه حروف السبط إذ كان المعنى واحد وسترى يخرجونه من حروف

 فمن ذلك عبشمٌي وعبدرٌي وليس هذا بالقياس إنما قالوا هذا كما| بيان ذلك في بابه إن شاء اهلل 
____________________ 
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هذا باب اإلضافة إلى ) | بقياس قالوا علوٌي وزبانٌي فذا ليس بقياس كما أن علوٌي ونحو علوٌي ليس 
فإذا أضفت إلى الحكاية حذفت وتركت الصدر بمنزلة عبد القيس وخمسة عشر حيث لزمه (  الحكاية

الحذف كما لزمها وذلك قولك في تأبط شرًا تأبطٌي ويدلك على ذلك أن من العرب من يفرد فيقول يا 
نما ولوال وأشبار ذلك تجعل | تأبط أقبل فيجعل األول مفردُا فكذلك تفردر في اإلضافة  وكذلك حيثما وا 

وسمعنا من العرب من يقول كونٌي حيث أضافوا إلى كنت وأخرج | اإلضافة إلى الصدر ألنها حكاية 
 الواو حيث حرك النون

____________________ 
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ضافة على واحدر اعلم أنك إذا أضفت إلى جميع أبدًا فإنك توقع اإل(  هذا باب اإلضافة إلى الجمع) 

الذي كسر عليه ليفرق بينه إذا كان اسمُا لشيء واحد وبينه إذا لم ترد به إال الجميع فمن ذلك قول 
العرب في رجل من القبائل قبلٌي وقبليٌة للمرأة ومن ذلك أيضًا قولهم في أبناء فارس بنوٌي وقالوا في 

نما الرباب جماٌع وواحدر ربٌة فنسب إلى ال وقال يونس إنما هي | واحد وهو كالطوائف الرباب ربٌي وا 
وكذلك لو أضفت إلى المساجد | ربٌة ورباٌب كقولك جفرة وجفار وعلبة وعالب والربة الفرقة من الناس 

ن أضفت إلى عرفاء قلت عريفٌي  قلت مسجدٌي ولو أضفت إلى الجمع قلت جمعٌي كما تقول ربٌي وا 
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وزعم الخليل أن نحو ذلك قولهم | س على كالم العرب فكذلك ذا وأشباهه وهذا قول الخليل وهو القيا
وتقول | في المسامعة مسمعٌي والمهالبة مهلبٌي ألن المهالبة والمسامعة ليس منهما واحٌد اسمًا لواحد 

ن كان فيه معنى  في اإلضافة إلى نفٍر نفرٌي ورهط رهطٌي ألن نفر بمنزلة حجر لم يكسر له واحد وا 
 إلضافة إلى نفر لقلت في اإلضافة إلى الجمع واحدي وليس يقال هذاالجميع ولو قلت رجلي في ا

____________________ 
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وتقول في اإلضافة إلى أناس إنسانٌي وأناسٌي ألنه لم يكسر له إنسان وهو أجود القولين وقال أبو زيد 
ضافة إلى نساء نسوٌي وتقول في اإل| النسبة إلى محاسن محاسني ألنه ال واحد له فصار بمنزلة نفر 

ولو أضفت إلى أنفاٍر لقلت نفرٌي كما قلت في | ألنه جماع نسوة وليس نسوة بجمع كسر له واحد 
ن أضفت إلى عباديد قلت عباديدٌي ألنه ليس له واحد وواحدر يكون على فعلوٍل أو | األنباط نبطٌي  وا 

ذا أقوى من أن أحدث شيئًا لم تكلم به فعليٍل أو فعالل فإذا لم يكن له واحٌد لم تجاوزر حتى تعلم فه
وتقول في األعراب أعرابٌي ألنه ليس له واحد على هذا المعنى أال ترى أنك تقول العرب فال | العرب 

ذا جاء شيء من هذر األبنية التي توقع اإلضافة على واحدها | تكون على هذا المعنى فهذا يقويه  وا 
حاله أال تراهم قالوا في أنماٍر أنمارٌي ألن أنمارًا اسم رجل  اسمًا لشيٍء واحٍد تركته في اإلضافة على

ولو سميت رجاًل ضرباٍت لقلت ضربٌي ال تغير المتحركة ألنك ال تريد أن | وقالوا في كالٍب كالبٌي 
 توقع اإلضافة على الواحد

____________________ 
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ومن ثم قالت بنو سعٍد في األبناء | اسمًا لبلد وسألته عن قولهم مدائنٌي فقال صار هذا البناء عندهم 
أبناوٌي كأنهم جعلور اسم الحي والحي كالبلد وهو واحد يقع على الجميع كما يقع المؤنث على المذكر 

وقالوا في الضباب إذا كان اسم رجل ضبابٌي وفي معافر معافرٌي وهو فيما | وسترى ذلك إن شاء اهلل 
هذا باب ما يصير إذا ) | وقالوا في األنصار أنصارٌي | بن مر  يزعمون معافر بن مٍر أخو تميم

ن كان في اإلضافة قبل أن يكون علمًا على غير (  كان علماً  في اإلضافة على غير طريقته وا 
فمن ذلك قولهم في الطويل الجمة جمانٌي وفي الطويل اللحية اللحياني | طريقة ما هو على بنائه 
فإن سميت برقبة أو جمة أو لحية قلت رقبٌي ولحيٌي وجمٌي ولحوٌي وذلك  وفي الغليظ الرقبة الرقباني
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ألن المعنى قد تحول إنما أردت حيث قلت جمانٌي الطويل الجمة وحيث قلت اللحياني الطويل اللحية 
ومن ذلك أيضًا قولهم في القديم | فلما لم تعن ذلك أجري مجرى نظائرر التي ليس فيها ذلك المعنى 

 فإذا جعلت الدهر اسم رجل قلت دهريٌ السن دهرٌي 
____________________ 
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هذا باب من ) | وكذلك ثقيف إذا حولته من هذا الموضع قلت ثقيفٌي وقد بينا ذلك فيما مضى 
أما ما يكون | وذلك إذا جعلته صاحب شيء يزاوله أو ذا شيء (  اإلضافة تحذف فيه ياءي اإلضافة

مما يكون فعااًل وذلك قولك لصاحب الثياب ثواٌب ولصاحب العاج عواٌج صاحب شيء يعالجه فإنه 
ولصاحب الجمال التي ينقل عليها جماٌل ولصاحب الحمر التي يعمل عليها حماٌر وللذي يعالج 
الصرف صراٌف وذا أكثر من أن يحصى وربما ألحقوا ياءي اإلضافة كما قالوا البتي أضافور إلى 

وأما ما يكون ذا شيء وليس بصنعة يعالجها فإنه | لى واحدر وقالوا البنات البتوت فأوقعوا اإلضافة ع
مما يكون فاعال وذلك قولك لذي الدرع دراٌع ولذي النبل نابٌل ولذي النشاب ناشٌب ولذي التمر تامٌر 

 ( %الِبٌن بالصيف تامِر % فغررَتني وزعمَت أنك % ) قال الحطيئة | ولذي اللبن البٌن 
____________________ 
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وليس في كل شيٍء من هذا قيل | وتقول لمن كان شيٌء من هذر األشياء صنعته لباٌن وتماٌر ونباٌل 
هذا أال ترى أنك ال تقول لصاحب البر براٌر وال لصاحب الفاكهة فكاٌر وال لصاحب الشعير شعاٌر وال 

إلى َعَطٍن رْحِب الَمَباءِة % ) الرمة وتقول مكاٌن آهٌل أي ذو أهٍل وقال ذو | لصاحب الدقيق دقاٌق 
وقال الخليل إنما قالوا عيشٌة راضيٌة وطاعٌم وكاٍس على | وقالوا لصاحب الفرس فارٌس % ( % آِهِل 

ِكليني لّهٍم يا ٌأ َمْيَمَة % ) وقال الشاعر | ذا أي ذات رضًا وذو كسوة وطعاٍم وقالوا ناعٌل لذي النعل 
وقالوا بغاٌل لصاحب البغل شبهور باألول حيث كانت اإلضافة |  أي لهم ذي نصبٍ % ( % ناِصِب 

ن خالفه  ألنهم يشبهون الشيء بالشيء وا 
____________________ 

(1/182) 
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% وليس بذي ُرْمٍح فَيْطعَنني به % ) وقالوا لذي السيف سياٌف وللجميع سيافٌة وقال امرؤ القيس 
وليس بذي نبل فهذا وجه ما جاء من األسماء ولم يكن له  يريد| ( % وليس بذي َسْيٍف وليس بَنْباِل 

وذلك قولك امرأٌة حائٌض (  هذا باب ما يكون مذكرا يوصف به المؤنث) | فعل وهذا قول الخليل 
وهذر طامٌث كما قالوا ناقٌة ضامٌر يوصف به المؤنث وهو مذكر فإنما الحائض وأشباهه في كالمهم 

أنهم قالوا هذا شيء حائٌض ثم وصفوا به المؤنث كما وصفوا على أنه صفة شيء والشيء مذكر فك
المذكر بالمؤنث فقالوا رجٌل نكحٌة فزعم الخليل أنهم إذا قالوا حائٌض فإنه لم يخرجه على الفعل كما 

 انه حين قال دارعٌ 
____________________ 
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وكذلك قولهم | على الفعل  لم يخرجه عل فعل وكأنه قال درعٌي فإنما أراد ذات حيٍض ولم يجئ
مرضٌع إذا أراد ذات رضاٍع ولم يجرها على أرضعت وال ترضع فإذا أراد ذلك قال مرضعٌة وتقول هي 

ًِ ال يكون إال ذلك ألنك إنما أجريتها على الفعل على هي تحيض غدًا  هذا وجه ما لم | حائضٌة غدُا
وزعم الخليل أن فعوال ومفعاال ومفعال  |يجر على فعله فيما زعم الخليل مما ذكرنا في هذا الباب 

نما وقع في كالمهم على أنه  نحو قؤول ومقواٍل إنما يكون في تكثير الشيء وتشديدر والمبالغة فيه وا 
مذكر وزعم الخليل أنهم في هذر األشياء كأنهم يقولون قولٌي وضربٌي ويستدل على ذلك بقولهم رجل 

مقوال في المبالغة إال أن الهاء تدخله يقول تدخل في عمٌل وطعٌم ولبٌس فمعنى ذا كمعنى قؤول و 
نما يريدون نهارٌي فيجعلونه بمنزلة عمل وفيه ذلك المعنى | فعٍل في التأنيث  وقال | وقالوا نهٌر وا 

 ( %ال ُأْدِلُج الليَل ولكْن َأْبَتِكْر % لسُت ِبَلْيِليٍّ ولِكنَّي َنِهْر % ) الشاعر 
____________________ 
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فقولهم نهٌر في نهارٌي يدل على أن عمال كقوله عملٌي ألن في عمل من المعنى ما في نهٍر وقؤوٌل 
وسألته عن قولهم | وقالوا رجل حرٌح ورجل ستٌة كأنه قال حرٌي واستٌي | كذلك ألنه في معنى قولي 

بمنزلة قولهم هم  موٌت مائٌت وشغٌل شاغٌل وشعٌر شاعٌر فقال إنما يريدون المبالغة واإلجادة وهو
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فهذا وجه ما كان من الفعل ولم يجر على فعله وهذا قول الخليل | ناصٌب وعيشٌة راضيٌة في كل هذا 
يمتنع من الهاء في التأنيث في فعوٍل وقد جاءت في شيء منه وقال مفعاٌل ومفعيٌل قل ما جاءت 

) | ل مصك ومصكٌة ونحو ذلك الهاء فيه ومفعٌل قد جاءت الهاء فيه كثيرًا نحو مطعٍن ومدعٍس وبقا
اعلم أن التثنية تكون في الرفع باأللف والنون وفي النصب والجر بالياء والنون (  هذا باب التثنية

أما ما لم يكن منقوصًا وال ممدودًا فإنك ال تزيدر في | ويكون الحرف الذي تليه الياء واأللف مفتوحًا 
ة إذا نصبت في الواحد وذلك قولك رجالٍن وتمرتان التثنية على أن تفتح آخرر كما تفتحه في الصل

ودلوان وعدالن وعودان وبنتان وأختان وسيفان وعريانان وعطشانان وفرقدان وصمحمحان وعنكبوتان 
وتقول في النصب والجر رأيت رجلين ومررت بعنكبوتين تجريه كما | وكذلك هذر األشياء ونحوها 

 وصفت لك
____________________ 
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اعلم أن المنقوص إذا كان على ثالثة (  هذا باب تثنية ما كان من المنقوص على ثالثة أحرف) 

فإذا كان المنقوص من بنات الواو أظهرت | أحرف فإن األلف بدٌل وليست بزيادة كزيادة ألف حبلى 
ن كان | الواو في التثنية ألنك إذا حركت فال بد من ياء أو واو فالذي من األصل أولى  المنقوص وا 

فأما ما كان من بنات الواو فمثل قفًا ألنه من قفوت الرجل تقول قفوان | من بنات الياء أظهرت الياء 
وعصًا عصواٍن ألن في عصًا ما في قفًا تقول عصوت وال تميل ألفها وليس شيٌء من بنات الياء ال 

ول العرب رجا فال يميلون يجوز فيه إمالة األلف ورجًا رجوان ألنه من بنات الواو يدلك على ذلك ق
األلف وكذلك الرضا تقول رضوان ألن الرضا من الواو يدلك على ذلك مرضو والرضوان وأما 

ذا علمت أنه  مرضي فبمنزلة مسنية والسنا بمنزلة القفا تقول سنوان وكذلك ما ذكرت لك وأشباهه وا 
مكان الواو فإذا ذهبت األلف  من بنات الواو وكانت اإلمالة تجوز في األلف أظهرت الواو ألنها ألف

 فالتي األلف بدٌل منها أولى يدلك على ذلك أنهم يقولون
____________________ 
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غزا فيميلون األلف ثم يقولون غزوا وقالوا الكبا ثم قالوا الكبوان حدثنا بذلك أبو الخطاب عن أهل 
شوان ألنه من الواو غير أنهم قد يلزمون وسألت الخليل عن العشا الذي في العينين فقال ع| الحجاز 
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وأما الفتى فمن | بعض ما يكون من بنات الواو انتصاب األلف وال يجيزون اإلمالة تخفيفًا للواو 
بنات الياء قالوا فتياٌن وفتيٌة وأما الفتوة والندوة فإنما جاءت فيهما الواو لضمة ما قبلهما مثل لقضو 

ولو سميت رجال بخظا ثم ثنيت لقلت خظوان ألنها من | اء تابعًة الرجل من قضيت وموقٌن فجعلوا الي
ولو جعلت على اسما ثم ثنيت لقلت علوان ألنها من علوت وألن ألفها الزمة لالنتصاب | خطوت 

وهي التي في قولك على زيٍد درهٌم وكذلك الجميع بالتاء في جميع ذا ألنه يحرك أال تراهم قالوا قنوات 
وأما ما كان من بنات الياء فرحًى وذلك ألن العرب ال تقول إال رحًى ورحيان | وأدواٌت وقطواٌت 

والعمى كذلك تقول عمى وعميان وعمٌي وتقول عمياٌن والهدى هديان ألنك تقول هديت وألنك قد 
فأما | تميل األلف في هدًى فهذا سبيل ما كان من المنقوص على ثالثة أحرف وكذلك الجميع بالتاء 

 نك تقول ربوتربا فربوان أل
____________________ 
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فإذا جاء شيء من المنقوص ليس له فعٌل تثبت فيه الواو وال له اسٌم تثبت فيه الواو وألزمت ألفه 
االنتصاب فهو من بنات الواو ألنه ليس شيء من بنات الياء يلزمه االنتصاب ال تجوز فيه اإلمالة 

نما تكون التثنية فيهما إذا صارتا  إنما يكون ذلك في بنات الواو وذلك لى وما أشبههما وا  نحو لدى وا 
فإن جاء شيٌء من المنقوص ليس له فعٌل تثبت فيه الياء وال اسم تثبت | اسمين وكذلك الجميع بالتاء 

فيه الياء وجازت اإلمالة في ألفه فالياء أولى به في التثنية إال أن تكون العرب قد ثنته فتبين لك 
نما  تثنيتهم من أي البابين هو كما استبان لك بقولهم قنوات وقطوات أن القناة والقطاة من الواو وا 

صارت الياء أولى حيث كانت اإلمالة في بنات الواو وبنات الياء أن الياء أغلب على الواو حتى 
ى وسترى ذلك في أفعل وفي تثنية ما كان عل| تصيرها ياًء من الواو على الياء حتى تصيرها واوًا 

 أربعة أحرف فلما
____________________ 
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وكذلك | لم يستبن كان األقوى أولى حتى يستبين لك وهذا قول يونس وغيرر ألن الياء أقوى وأكثر 
هذا باب تثنية ما كان منقوصا وكان عدة ) | نحو متى إذا صارت اسمًا وبلى وكذلك الجميع بالتاء 

نت ألفه بداًل من الحرف الذي من نفس الكلمة أو كان زائدًا غير حروفه أربعة أحرف فزائدًا إن كا
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أما ما كانت األلف فيه بداًل من حرف من نفس الحرف فنحو أعشى ومغزى وملهى ومغتزى ( بدل 
ومرمى ومجرى تثنى ما كان من ذا من بنات الواو كتثنية ما كان من بنات الياء ألن أعشى ونحور 

فلما صار لو كان فعال لم يكن إال من الياء صار هذا النحو من | ء لو كان فعال لتحول إلى اليا
األسماء متحوال إلى الياء وصار بمنزلة الذي عدة حروفه ثالثة وهو من بنات الياء وكذلك مغزى 
ألنه لو كان يكون في الكالم مفعلت لم يكن إال من الياء ألنها أربعة أحرف كاألعشى والميم زائدة 

وأما مغتزي فتكون تثنيته بالياء كما أن فعله متحول | اد الحرف كان من الواو أبعد كاأللف وكلما ازد
 إلى الياء

____________________ 
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وكذلك جمع ذا بالتاء كما كان جمع ما كان على ثالثة أحرف | وذلك أعشيان ومغزيان ومغتزيان 
بلى ومعزى ودفلى وذفرى ال تكون تثنيته إال وأما ما كانت ألفه زائدةً فنحو ح| بالتاء مثل التثنية 

بالياء ألنك لو جئت بالفعل من هذر األسماء بالزيادة لم يكن إال من الياء كسلقيته وذلك قولك جبليان 
هذا باب جمع المنقوص بالواو والنون في الرفع ) | ومعزيان ودفليان وذفريان وكذلك جمعها بالتاء 

اعلم أنك تحذف األلف وتدع الفتحة التي كانت قبل األلف على (  وبالنون والياء في الجر والنصب
نما حذفت ألنه ال يلتقي ساكنان ولم يحركوا كراهية الياءين مع الكسرة والياء مع الضمة  حالها وا 

ن جمعت قفًا  نما كرهوا ذا كما كرهوا في اإلضافة إلى حصًى حصيٌي وا  والواو حيث كانت معتلة وا 
 كراهية الواوين مع الضمة وتوالي الحركات اسم رجل قلت فقون حذفت

____________________ 
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