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ْ:الملّخص
اىا يػيعىدُّ نىٍظمي ميٍلحىًة اإلٍعرىاًب لًٍلحىرًٍيرًمِّ نىٍظمنا حىاًفًلن ًبى  ادٍةةو ضٍلوًيٍةةو اٍستػىٍوعىتىٍ  أبٍػوىابى الٍَةٍحًو، َّميٍة جىا ى رىرىحي ي عىلىيػٍ

ميتػىعىلًِّم يفٍ ػمتيػَِّنا ما سك ى عَ ي يف الَظم، أك اخلًلؼى أك اآلرا ى يف ادلسألة؛ لييزًٍيلى مىا قىٍد ييٍشًكلي عىلىى القىارًًئ أىًك ال
ـى ذًٍكًر تفاصيل ادلسائل؛ بوص تًً  أٍك عد اًئًل الٍَةٍحًو أىٍك تػىٍعًلٍيًلى ًف الٍَةٍظًم ال مىا ذىهىبى إًلىٍيً  يفٍ بػىٍعًض أبٍػيىاًِتىا ًمٍن مىسى

 يتأتٍةى في  لَاظًمً  ذكري كلِّ ري و أٍك تفاصيل . 
لُّ ًإٍركىاذلىىا، ميٍلحى ػكىرىرىحى َبىٍرىؽه احلىٍضرىًميُّ نىٍظمى ال ًة، كىجىا ى ًفٍيً  ًبىادٍةةو تػيٍوًضحي أبٍػيىاتػىاىا، كىتىٍدفىعي إًٍلتىاسىاىا كىَتًى

كأضاؼى مادٍةةن علميٍةةن بأسلوبو أخٍةاذ، كزاد أيضنا مجلةن غريى قليلةو من التَتياات كالفوائد، مثٍةلٍ  تًٍلكى التٍةَتيااتي ما 
ػ ي َبرؽه على احلريرمِّ  رى أفٍة َبىٍرىقنا حىاكىمى احلىرًٍيرًمٍة ًإَلى نىٍظًم الػيف نظًم ال اٍستىٍدرىكى ًة رلرٍةدنا مٍن ررًح ػميٍلحىًة، غىيػٍ ميٍلحى

ًة اإًلٍعرىاًب.  احلريرمِّ علي ؛ إٍذ قد يىٍدفىعي مىا أىقىامى ي ًمٍن اٍسًتٍدرىاكىاتو عىلىى نىٍظًم ميٍلحى
ى  القارئي موقعىاا مٍن نظًم ادللحًة كررحاا للحريرمِّ، كأفٍة  هذا التحث تضمٍةن هذًه االستدراكاًت ليتتّيٍة

 لتحرؽو مَدكحةن فياا أىٍك ال.
مة: ْالمقد 

ًة اإل ٍرًحً  عىلىى ميٍلحى عىًملى عىلىٍى تػىتىتًُّع  إذٍ ٍعرىاًب لًٍلحىرًٍيرًمِّ؛ عيًِنى هذا التحثي بًتىتىتًُّع اٍسًتٍدرىاكىاًت َبرؽو يفٍ رى
اًئًل نظًم الػاحلريرمِّ يف مسائًل نىٍظًم ال ًة كىإٍغفىاًؿ مىا أىٍكضىحى ي احلىرًٍيرًمُّ جلملةو مٍن مىسى ًة يفٍ الشٍةرٍحً ػميٍلحى معى أفٍة  ،ميٍلحى

أرارى إلياا يف ررح ؛ لًيىكيٍوفى  َبرقنا قًد اطٍةلعى على ررًح احلريرمِّ، كأرارى يف مجلةو من مسائًلً  إَل أفٍة احلريرمٍة قدٍ 
ا لًَػىٍقًص نظًمً . كىكىافى رىرٍحي احلىرًٍيرًمِّ عىلىى ال ًت الٍةًِتٍ بػىَنى ػرىٍرحي ي ميتىمِّمن ـى عىٍن مجيٍلىةو ًمنى اإلٍركىاالى ميٍلحىًة قىٍد أىمىاطى اللِّثىا
اتًً ، فجا ىت استدراكاتي ي عائمةن بّيى    نظًم ادللحًة للحريرمِّ كررًحً  علياا. عىلىيػٍاىا َبىٍرىؽه اٍسًتٍدرىاكى

ميٍلحىًة نىٍظمنا ػلىًكٍن قىٍد يىكيٍوفي لًتىٍحرىؽو مىٍَديٍكحىةه يفٍ مىا ذىهىبى إًلىٍيً  ًمًن اٍسًتٍدرىاكىاتو عىلىى احلرًٍيرًمِّ؛ ًبوىٍصًف ال
ٍرًحً ، كىالشٍةرٍحي جىا ى بػىٍعدى ذىًلكى يفٍ إٍيضىاًح  ٍرًحً  ػأبٍػيىاًت الميٍستىًقًلا عىٍن رى ميٍلحىًة، كىأىفٍة القىارًئى ريبٍةىا قػىرىأى الٍَةٍظمى ًبغىرٍيً رى

ا السٍةتىًب بػىَنى َبىٍرىؽه عىلىٍيً ، فػىفىًامى ًمٍَ ي مىا قىٍد يػىتىأىتٍةى ًِلمِّ قىارًئو ًمٍن فػىٍاًم مىسىاًئًل الٍَةٍحًو ًلميجىرٍةًد ًقرىا ىًة الَىٍظًم.  كىذًلىذى
ًة اإًلٍعرىااٍسًتٍدرىاكى  ًٍؿ ًقرىا ىةو أىكٍةلًيٍةةو لًَىٍظًم ميٍلحى ا قىٍد يػىٍفاىمي القىارًئي ًمٍن مىسىاًئًل الٍَةٍحًو ًمٍن ًخًلى اًتً  اتًً  ًلمى ًب فيىٍتًِنٍ باٍسًتٍدرىاكى
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ًلكى حىاكىمى َبىٍرىؽه احلىرًٍيرًمٍة ًمٍن خً  ا أٍك تىصىوُّرنا، ًلذى ًٍؿ نىٍظًم الًمٍن خًلًؿ تلكى الًقرىا ىًة حيٍكمن ٍرًحً  ػًلى ٍ ًمٍن رى ميٍلحىًة الى
 عىلىيػٍاىا.

ًتً ، كىبػىٍّيى  ا التىٍحثي لًيىضىعى القىارًئى بػىٍّيى مىا اٍستىٍدرىكى ي َبىٍرىؽه عىلىى احلىرًٍيرًمِّ يفٍ نىٍظًم ميٍلحى  مىا جىا ى يفٍ رىرًٍح جىا ى هىذى
ًة، كىجىعىٍلتي ي يفٍ ػاحلىرًٍيرًمِّ عىلىى ال ًلمىًة: مىٍتحىثو يفٍ الميٍلحى ثىةو تػىتػىعنا لًًقٍسمىًة الكى اًئًل ادلختصٍةة باالٍسًم، ػمىتىاًحثى ثىًلى مىسى
اًئًل ادلختصٍةة بالًفٍعًل، كىثىاًلثو يفٍ الػكىمىٍتحىثو يفٍ ال كيريٍكًدهىا يف نىٍظًم  سبً َبمىسىاًئًل ادلختصٍةة باحلىٍرًؼ. ميرىتٍةػتىػةن ػمىسى

.ميٍلحىًة كررحى ػال اىا للحريرمِّ كَبرؽو  يػٍ
بِاِِلْسِم: ْالَمْبَحُثْاأَلوَُّل:ْالَمَساِئُلْالُمْخَتصَّةُْ

ْالمسألةْاألولى:ْفيْاألسماءْالتيْتالزُمْالضافَة:
ْقالْالحريريُّ:

ا  **  ًمٍثلي: لىديٍف زيدو كإٍف ًرٍئ ى لىدىلػػػػميضىاًؼ مىا جيىيػرُّ أبىػػػكيف ال  ػػػػدى
ػػػػػػػػافى كذيٍك كىًمػػػثٍػػػػلي  **  كىمىػػٍع كىًعػػٍَػػػػدى كىأيٍكليػػػػػػػػػػٍو كىكيػػػػػػػػػػػػػػػلُّ كًمػػػٍَػ ي   سيػٍتػحى

ػػا بًػػػػػًلى ًمػػػػػػػػػػػرى   اثيػمٍة اجًلاىػاتي السِّ ُّ فىػٍوؽى ككىرىا  **  كىيىػٍمػَىػػةن كىعىػٍكػسيػػاى
ا غىػٍيػري كىبىػػٍعػضي  ػكىػذى ػا مىٍن رىكىلكىهى ػلًػمو رىَّتٍة رىكىاهى    (1)كىًسػػوىل  **  يفٍ كى

ْقالْبحرٌؽ:ْ
؟(، ك)جا ىِنٍ ًكػًلى  ػٍرهي الَاظمي قوذلييٍم: )مىعىػاذى اهلًل(، ك)أمُّ الٍَةػاًس جا ىؾى : كًمػمٍةػا مٍل يذكي  الرٍةجيلىٍّيً كًكٍلتىا "قيػٍلػ ي

بىٍكرو(، ك)سائري الٍَةاًس(، أم: باقيام، كقيل: إفٍة سائر بعَن مجيع، ك)ذاتى  ادلرأتػىٍّيً(، ك)زيده ًرٍت ي عىٍمروك كديٍكفى 
ٍتي اِلىٍْحىػاًؿ(( ]الطًلؽ: [، ك)لىعىٍمري اهلًل(، ك)جلٍس ي بّيى القوـً ككىسىطى 4اليمًّي(، ك)ذاتى الشِّمىاؿ(، ك))كىأيٍكالى

 .(2)، كما أرت ى ذلك"الٍَةاًس( )بفتًح السّي(، كقد تيسىكٍةني إذا كانٍ  بعَن: بّيى 
ْبحثْالمسألة:ْ

استدرىؾى َبرؽه على احلريرمِّ مجلةن من اِلمسا  الِت تًلزـي اإلضافةى كمل يذكٍرها احلريرمُّ يف نظم ادللحة. كمعى 
ْ يأًت علياا مجيًعاىػا.ملٍ اِلمسا  ادلًلزمة لإلضافة  ذكًر ما استدرك  َبرؽه من

: إفٍة اِلمسا ى الِت تًلزـي لإلضافة قسماف كفوؽى ما ذكره احلريرمُّ كَبرؽه من اِل مسا  ادلًلزمة لإلضافًة أقوؿي
، كال يأيت  ا، اثَاًف، أحدمها: ميًلزـه لإلضافة لفظنا كمعَنن : )عَدى(، ك)لدىل(، مَاامفردنا بل يأيت مضافنا أبدن

 ك)ًسوىل(، ك)قيصىارل الشيً (، ك)ْحيىادىاهي(.
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: مًلزـه لإلضافة لفظنا دكفى  ادلعَن، كيأيت مفردنا كما يأيت مضافنا، كمَ  ما ال ييضىاؼي إالٍة لضمري،  كاآلخري
(. كنوعه ما ال ييضىاؼي إالٍة جلملة كألفاظ  هي  ػ ً ألفاظً من ك  (، ك)سىٍعدىٍيكى (، ك)دىكىالىٍيكى (، ك)لىتػٍةٍيكى هي )كىٍحدىؾى

(، ك)إٍذ(، ك)ًإذىا(  .(3))حيثي
ْالحال:ْالمسألةْالثانية:ْفيْانتصاِبْالمصدِرْعلى

ْقالْالحريريُّ:
ري رىٍكضى كىًمٍَ   (4)ا  **  كىاٍرتىمىلى الصٍةمٍةا ى ًإٍذ تػىوىضٍةا ي قىٍد جىا ى اِلىًميػٍ

ْقالْبحرٌؽ:ْ
ا لً تػى  انًتصىابى مثًل هذا ادلصدرً  إَّنٍةىا اٍختىارى الشٍةيخي  تَػْنِبْيٌه:"  .اؿى ال يىكيٍوفي ًإالٍة كىٍصفنا؛ ًِلىفٍة احلى جىمىاعىةو ػتػىعنا ًلمى

أىفٍة ًمٍثلى ذىًلكى مىٍَصيٍوبه عىلىى احلىاًؿ  - كىأىتٍػتىاًع ً  (6)، كىاِلىٍرجىحي ًعٍَدى اٍبًن مىاًلكو (5)كىهيوى مىٍذهىبي ًسٍيتػىوىٍي ً  - كىاجليٍمايٍوري 
رً ػالوىاًقًع بًلىٍفًظ ال  .مىٍصدى

ـى ال ًر أىٍيضنا نػىٍوعي الػكىشلٍةا أيًقٍيمى مىقىا ًر الػمىٍصدى ً ػمىٍصدى دىةه، كىقىٍولًً : ػػػى  ذلً ميتػىّيِّ ٍيئىاته ميتػىعىدِّ ٍيئىًة الًفٍعًل إذىا كىافى لى ي هى
َػٍاىا، كىًمثٍػلي ي قػىٍوذليي  رىةو كالصٍةمٍةا ي نػىٍوعه ًم ًثيػٍ ٍيئىاتو كى ٍم: قػىعىدى القيٍرفيصىا ى، اٍرتىمىلى الصٍةمٍةا ى ...؛ ِلفٍة االٍرًتمىاؿى يػىقىعي عىلىى هى

ًن اٍحتىَبى بًيىدى  ٍن يػىتىتىٍختػىري يفٍ ًمٍشيىًتً ، كى ػٍيً ، كىمىشىى الًلمى ٍيً  إَلى كىرىائً ً ميطىٍيطىا ى )بًتىٍخًفٍيًف الطٍةاً ( ًلمى ٍـً  .يػىريدُّ يىدى كىظىاًهري كىًلى
لى الصٍةمٍةا ى، مىٍَصيٍوبه ًبًفٍعلو ميقىدٍةرو، كىجىا ى اِلى  ري رىٍكضنا، كىلىٍيسى  الشٍةٍيًخ أىفٍة: اٍرتىمى ، بىٍل هيوى ًمٍن أٍمًثلىًة مىا أيًقٍيمى ًميػٍ ًلكى كىذى

ـى ال ًر"ػًفٍيً  الَػٍةٍوعي مىقىا  .(7)مىٍصدى
ْبحثْالمسألة:ْ

ًؼ بػىٍّيى الٍَةٍحوًيػٍِّّيى عىلىٍى  -أعِن انتصىابى ادلصدًر الواًقًع مىٍوًقعى احلاًؿ  -هذًه ادلسألةي  ائًًل اخًلًلى ًمٍن مىسى
ثىةو مىٍشايٍورىةو  اًهبى ثىًلى . كىمىٍذهىبي الكوفيػٍِّّيى بأفٍة (8): أكٍةذليىا مىٍذهىبي اجليٍمايٍوًر كًسٍيتػىوىٍيً  كاٍبًن مىاًلكو كىمىا أرىارى َبرؽه مىذى

ىٍَصيوبى مَصيوبه على ادلصدريٍةًة لكنٍة الٍَةاصبى ل  هيوى الفعلي ادلذكيوري لتأكًُّلً  بفعلو ًمٍن لفًظ ادلصدًر، فػ)جا ى 
ادل

، كهو أفٍة ادلصدرى (10). كادلذهبي الثٍةالثي هو مذهبي اِلخفشً (9)تأكيل )ركضى اِلمريي ركضنا(اِلمريي ركضنا( يف 
.  مَصوبه بفعلو زلذكؼو

كاحلريرم يف ررح  ادللحة ذكر َت ى التيً  اخلًلؼى فقاؿ: "اختلف الٍَةحويُّوف يف ادلصدًر الواقًع موقع 
ٍشينا. فقاؿ اِلكثركف: إفٍة الوج ى نصتياما كنظائريمها على احلاؿ، احلاًؿ، كقولك: أقتل اِلمريي رٍكضنا، كجا ى زيده مى 

لى قولي  تعاَل: ))قيٍل أىرىأىيٍػتيٍم ًإٍف  على أٍف يكوفى تقديري الكًلـً أقتلى اِلمريي راكضنا، كجا ى زيده مارينا، كعليً  ْحًي
يَتصتاًف انتصابى ادلصدًر احملذكًؼ فعلي ، [، أم: غائرنا. كقاؿ بعضيام: بٍل 30أىٍصتىحى مىاؤيكيٍم غىٍورنا(( ]ادللك:
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ه بثػىٍوبًً : )ار : أقتلى اِلمريي يركيضي ركضنا، كجا ى زيده ميًشٍي مىٍشينا. فأمٍةا قوذلييٍم ًلمىٍن ُييىلِّلي جسدى تملى كتقديري الكًلـً
ٍيً : )قعدى القيٍرفصىا ى( فانتصابػيايما مجيعنا عػالصمٍةا ى(، كللقاعًد ال لى ادلصدًر الذم يدؿُّ على هيئة ميٍحتىِب بيدى
: ارتملى االرتماؿى ادلعركؼى بالصمٍةا ، كقعدى القعدةى ادلعركفةى بالقرفصاً "الفاعًل، كتقديري الكى   .(11)ًلـً

 كهبذا يػيٍعلىمي أفٍة احلريرمٍة كاف مستحضرنا كج ى اخلًلًؼ يف ادلسألًة مكتفينا با رجٍةح  من قوًؿ الكوفيّي.
ْالعاملْفيْالحال،ْومنْحذؼْعاملْالحالْوجوبًا:ْالمسألةْالثالثة:
ْقالْالحريري:ْ

ا ا  **  كىًبٍعتي ي ًبًدٍرهىمو فىصىاًعدن  (12)كىًمٍَ ي مىٍن بًالًفَىاً  قىاًعدن
ْقالْبحرٌؽ:ْ

"أرارى يف هذا التيً  إَل مسألتػىٍّيً: إحدامها: أفٍة عاملى الَصًب يف احلاًؿ قد يكوف فعًلن ككصفنا مشتػىقاا، 
 يكوف اسمى إرارىةو دلا فيً  مَن الفعًل ...كقد 

كشلٍةا يعملي يف احلاًؿ أيضنا الظٍةرؼي كاجلارُّ كاجملركري؛ دلا فياما من معَن االستقراًر، كقولك: )يف الداًر  تنبيٌه:
.  بشره مائسنا(، ك)خىٍلفىكى عمرهك قاعدنا(، ككذا )أينى اِلمريي جالسنا؟(؛ ِلفٍة )أينى( ظرؼي مكافو

، كقول : )بٍعتي ي ادلسأل ة الثانية: أفٍة عاملى احلاًؿ قٍد ُييٍذىؼي كجوبنا إذا جا ىٍت لتياًف تدريًج زيادةو، أٍك نقصو
ا(، أم: فػىعىًلى الدِّرهمي ص .ابردهمو فصاعدن ٍرهىمي سافًلن (، أم: فاضلطٍة الدِّ ا، ك)أعطٍيتي ي درمهنا فساًفًلن  عدن

، كقوذلم: )أقى  كشلٍةا ُييٍذىؼي فيً  عاملي  تنبيٌهْآخُر: منا ائً احلاًؿ كجوبنا إذا كقعٍ  بدالن من لفًظ الفعًل يف توبيخو
(. كجوازنا إذا دؿٍة عليً  دليله، ضلو قول  تعاَل: ))فىًإٍف ًخٍفتيٍم فىرًجىاالن أىٍك ريٍكتىاننا(( ]التقرة:عى ػقى  دٍ قى كى  [، 239دى الٍَةاسي

 .(13)أم: فصلُّوا"
ْبحُثْالمسألة:ْ

َبرؽو إَل مسألتػىٍّي: إحدامها: العامل يف احلاؿ؛ إًذ استدرؾى على احلريرمِّ اكتفا ىه بذكًر  يشريي استدراؾي 
 أنواعو ثًلثة، هي: الفعل، كالوصف ادلشتق، كاسم اإلرارة، فزادى َبرؽه علياا الظرؼى كاجلارٍة كاجملركرى.

حلذًؼ عامل احلاؿ، كمها: إذا  كادلسألة اِلخرل: استدرؾى َبرؽه على احلريرمِّ اكتفا ىه بذكًر موضعىٍّيً 
، فاستدرؾ َبرؽه موضعنا حلذًؼ عامًل احلاًؿ كجوبنا، هو إذا كقعً  احلاؿي  جا ٍت لتياًف تدريًج زيادةو، أٍك نقصو
. كموضعنا حلذًفً  جوازنا كذلك إذا دؿٍة عليً  دليله، كمل يذكيٍرهي احلريرمُّ يف نظًم  بدالن من لفًظ الفعًل يف توبيخو

 .ادللحةً 
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ا ابن احلاجب ذكرى احلاؿ  كإَل العامل يف ى : الفعلي، أٍك رتاي ي، أٍك معَاهي. أَّنٍة أفٍة ما أرت ى الفعلى  الرٍةضي كبّيٍة
ما ييٍستػىٍَتىطي مَ   أفٍة معَاه هو، ك ، كادلصدرً اةً ادلشتٍة  فعوًؿ، كالصفةً كاسًم الفاعًل، كاسًم ادل  ، ي ما يعملي عملى  هو

معَن التشتيً  من دكًف التشتيً ، ك كحرًؼ ، ةً ارى كاسًم اإلرى  ارِّ كاجملركًر، كحرًؼ التَتيً ،معَن الفعًل، كالظٍةرًؼ، كاجل
، كادلَسوب، ضلو: أنا قػيرىريٌّ مفتخرنا، كاسًم  ا لفظو داؿٍّ عليً ، ضلو: زيده عمرهك مقتًلن الفعًل، ضلو: عليكى زيدن

 .(14)راكتنا
إَل مواقعاا القياسيٍةة مع كجوًد قريَةو دالٍةةو على أرار الرٍةًضي  جوازنا ككجوبنا كإَل حذؼ عامل احلاؿ

ـى ذًٍكريهي إمٍةا يف  احلذًؼ، ا مىٍاًدياا، أٍك تقدٍة فقريَةي ما حيًذؼى جائزنا: حضوري معَاه، كقوًلكى للمسافًر: راردن
، كقولك: قائمنا، يف جواب مىنٍ  ، كقول  تعاَل:  االستفااـً ا، أٍك يف غرًي االستفااـً قاؿ: كيفى خلٍةٍف ى زيدن

ا قادرينى.4، 3))أىُيىٍسىبي اإًلٍنسىافي أىٍف لىٍن صلىٍمىعى ًعظىامى ي * بػىلىى قىاًدرًٍينى(( ]القيامة: كمن  [، أم: بػىلىى صلمعيايمى
ى  مواضًع حذفاا كجوبنا  مو هى رٍ دً بً  تي ي عٍ بً  مثل: لفاً  أٍك َّميٍة،ئنا فشيئنا، مقركنةن با، ريه احلاؿي ازديادى ٍننو أٍك غري أٍف تػيتػىّيِّ

ا،اعً صى فى  ا أكٍ  دن ا: قرٍأتي كلٍة يوـو جز نا من القرآفً مثل نً مى الثٍة  رٍيً يف غى ك ، َّميٍة زائدن ا، أٍك: َّميٍة زائدن كمَاا ما كقعى  ،، فصاعدن
ا قائمنااحلاؿي فيً  نائتنا عن خ كمَاا أمسا  جامدة متضمَِّة توبيخنا على ما ال يَتغي من ، ربو، ضلو: ضريب زيدن

 .(15)أمتيمياا مرٍةةن، كقيسياا أخرلالتقلًُّب يف احلاؿ، مع مهزًة االستفااـً كبدكَّنا أيضنا، كقوذلم: 
ثل: كاحلريرمُّ ذكرى ما استدركى ي علي  َبرؽه يف ررًح ادللحًة؛ إٍذ قاؿ: "العامل يف احلاؿ يكوف فعًلن صرُينا، م

جا ى، كأقتلى، كيقوـي، كيقعدي. كيكوف معَن فعلو كالظٍةٍرًؼ، كحرًؼ التَتيً ، كاسًم اإلرارًة، كاجلارِّ كاجملركًر 
، كال يف ررحاا.(16)..."  . كمٍل يذكيٍر حذؼى احلاًؿ، ال يف ادللحة كما مرٍة

ْالمسألةْالرابعة:ْ)كم(ْاِلستفهاميَّة:
ْقالْالحريري:

اػػػػػػػػػػػػػاً ػػفٍ ػػتى ػػ ى هًبىا ميسٍ ػػئٍ ػػٍم ًإذىا جً ػػػػػػػكىكى   (17)مىا  ** فىاٍنًصٍب كىقيٍل: كىٍم كىوٍكىتنا َتىًٍوٍم السٍةمى
ْقالْبحرٌؽ:ْ

، ذكرى اجلرٍة أيضنا "كجيوزي جرُّهي، أم: كٍم َتوم  :بعدى أٍف ذكرى الوج ى يف متييًز )كم( االستفااميٍةًة كهو الٍَةٍصبي
)السٍةمىا ي( فاعلي ، تقديريه: أمُّ عددو َتىٍ  ـً لًػ)َتوم(، كى ً  يٍ وً السما ي من الكواكًب؟ فىػ)كىٍم( يف زللِّ ادلفعوًؿ ادلقدٍة

 ا ي؟.مى السٍة 
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ا، على تقديًر إضماًر يف متييًز )كىم( االستفااميٍةًة اجلرٍة أيضن  - (19)مَام اٍبني مالكو  - (18)أجازى مجاعةه  تنبيٌه:
)ًمٍن( قتلى ، كتمييًز ادلقاديًر، لكٍن قيٍةدى ابني مالكو جوازى ذلكى بديخيوًؿ حرًؼ اجلرِّ أيضنا على )كم(، كقولك: 

رىاًهًم؟"  . (20))ًبكىٍم درهمو اررتيٍػتى ي؟(، أٍم: ًبكىٍم ًمنى الدٍة
ْبحُثْالمسألِة:ْ

كما يأيت رلركرنا، كبعضي الَحويػٍِّّيى ذهبى إَل أفٍة متييزها ال جييىرُّ إالٍة يأيت متييزي )كم( االستفااميٍةةي مَصوبنا،  
 .(21)إذا كانٍ  رلركرةن ررطنا فياا

ةً ػكَبرؽه استدرؾى على احلريرمِّ اكتفا ىهي بوجً  نصًتً  يف نظًم ال  .ميٍلحى
ميٍةة؛ إٍذ قاؿ: "ك)كم( االستفااميٍةةي الٍَةٍصًب يف متييًز )كم( االستفاا يف ررًحً  ادللحةى أكٍةدى كج ى  كاحلريرمٍة 

ها على التمييز، تشتيانا ذلا بالعدًد ادلَصوًب على التمييز ... ك)كم( االستفااميٍةةي قد تقعي موقعى  صىبي ما بعدى يَي
ا( على التمييز. كقد تق ( اخلربي، كنصٍت ى )عتدن ؟ فػ)كٍم( متتدأه، ك)لكى ا لكى : )كٍم عتدن عي ادلتتدًأ يف مثًل قوًلكى

 : ، مثل قوًلكى ؟(. كتقعي موقعى اجلارِّ كاجملركًر، تارةن َبرًؼ اجلرِّ موقعى ادلفعوًؿ بً ، يف مثًل قولك: )كٍم رجًلن رأٍي ى
؟(" : )ابني كىٍم سَةو أٍن ى ؟(، كترةن باإلضافًة يف مثل قوًلكى  .(22))ًبكىٍم درمهنا بٍع ى

: ْالمسألةْالخامسة:ْالمستثنىْبإِلَّ
ْقالْالحريريُّ:

 اؿى يفٍ اإًلٍعرىابً دى ػػػػػً  اإًلبٍ ػػػػػػػػػػٍن ًفٍيمىا ًسوىل اإًلجٍيىاًب  **  فىأىٍكلً ػكىًإٍف يىكي 
: مىا الفىخٍ  : هىٍل مى ػػري ًإالٍة الكى ػتػىقيٍوؿي ـي ػرىـي  **  كى  (23)حىلُّ اِلىٍمًن إالٍة احلىرى

ْقالْبحرٌؽ:ْ
؛ ِلنٍة  ًمٍن قتيًل االستثَاً  ادلفرٍةًغ؛ ِلفٍة قولى ي: )ما الفخري(: متتدأه،  تنبيٌه:" ... كأمٍةا متثيلي الشٍةٍيًخ ففً  نظره

(( ]آؿ عمراف: [، ككذا قول : )كهٍل زللُّ 144كقول : )إالٍة الكرـي(: خربيه، كقول  تعاَل: ))كىمىا زليىمٍةده ًإالٍة رىسيٍوؿه
: )مىا الفخري(، ك)هٍل  اِلٍمًن(: متتدأه، قول : ٍّ؛ إٍذ لٍو قػيٍل ى )إالٍة احلرـي(: خربي، فاالستثَا ي فياما مٍن كًلـو غرًي تا

(، كأ(24)زللُّ اِلمًن( مٍل ييًفٍد، إالٍة على مذهًب ُيىي الفرٍةا  : كهٍل زللُّ ٍف يػيقىدٍةرى ، بتقديًر ما يتمُّ بً  الكًلـي، قتلى )إالٍة
 .اِلٍمًن مكافه إالٍة احلرـي 

، ليسى هو على ستيًل ػما ذكرىهي مٍن إعراًب ادلستثَن يف غرًي ال تنبيٌهْآخُر: ميٍوجىًب إعرابى ادلستثَن مَ  بدالن
الويجيوًب كما تػيٍوًهمي عتارتي ي، بٍل هيوى اِلٍجوىدي مع أفٍة نصتى ي مطلقنا كادلوجىًب، عريبٌّ فصيحه، كهبما قيرًئى قول  تعاَل: 

(( ]الَسا :))مىا فػىعىليٍوهي ًإالٍة  ))ًإالٍة قىًلٍيًلن  .(26)"(25)[66 قىًلٍيله((، كى
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ْبحثْالمسألة:ْ
( إذا كاف غريى موجبو كسيتىقى بَفيو      استدرؾى َبرؽه على احلريرمِّ يف نظًم ادللحة ذًٍكرىهي يف ادلستثَن بًػ)إالٍة

ٍ( إذا كاف غريى ذكر الَحويُّوف ًهمي عتارتي ي ذلك، كقد أك رتا  أٍف يػيٍعرىبى بدالن إٍذ تػيوٍ  موجبو  أفٍة ادلستثَن بًػ)إالٍة
اـً فإفٍة ل  كجاىٍّيً من اإلعراًب جائزىٍيًن، مها: إعرابي ي على االستثَاً   فسيًتقى بَفيو أٍك رتا  كالَاًي أًك االستٍفاى

ْ.(27)اإلتتاًع بدالن من ادلستثَن مَ  نصتنا، أٍك على
      ري الَحويّي من جواًز الوجاىٍّيً الَصًب على االستثَا ، ما ذهبى إليً  مجاو احلريرمُّ يف ررح  كأكردى 

، كهو أٍف يكوفى الكًلـي نفينا، أٍك استفاامنا، أٍك َّنينا،  أٍك إعراب  بدالن فقاؿ: "كإذىا أتىى االستثَا ي من غرًي موجبو
ًؿ، فاِلى  ا ٍجوىدي أٍف تػيٍعًربى ما بعدى إالٍة بإعراًب ما قتلىاا على ستيًل التدى ـى أحده إالٍة زيده، كما ضرٍب ي أحدن تقوؿ: ما قا

ا( يف ادلواطًن الثًلثًة بإعراًب )أحدو(، على ستيل التدًؿ. كلكى  ا، كما مرٍرتي بأحدو إالٍة زيدو، فتعرب )زيدن إالٍة زيدن
ا إالٍة  ا، كما ضرٍب ي أحدن ـى أحده إالٍة زيدن ا، كما مرٍرتي  أٍف تَصبى االسمى ادلستثَن على اِلٍصًل فتقوؿ: ما قا زيدن

ا، كعلى اللغتػىٍّيً قيرًئى قولي  تعاَل: ))ما فعليٍوهي إالٍة قليله مَام(( ]الَسا : [، برفًع )قليل( كنصًت ، 66بأحدو إاٌل زيدن
 .(28)كإٍف كافى أكثري القرٍةاً  على رفًعً "

 يً  نظره فكمىا قاؿ.كأمٍةا استدراؾي َبرؽو اآلخر يف تَتيا  اِلكٍةؿ ًمٍن أفٍة متثيلى احلريرمِّ ف
ْالمسألةْالسادسة:ْفيْاِلسمْالمفردْلػْ)ِل(ْالتيْلنفيْالجنس:

ْقالْالحريري:
ػػػرىهٍ ػػػكىاٍنًصٍب بًػ ٍ رىػكٍة فًػٍيػػمىا ذىكى ػػقىػػٍوذًلًػػػػػٍم: الى ٍ يفٍ الَػٍةٍفي كيلٍة نىٍكرىٍه  **  كى  (29)ًلى

ْقالْبحرؽ:ْ
دًة المسًٍاىا، لكٍَة  هَا ال يػيَػىوٍةفي، ظاهري كًلـً الشٍةٍيًخ أفٍة اس تنبيٌه:" ٍ( مَصوبه هَا هبا نىٍصبى )إفٍة( ادلشدٍة مى )الى

، كذلذا مٍل يػيفىرٍِّؽ بّيى ال كرجٍةحى   ،ميضىاًؼ، كهذا مذهبي الكوفيػٍِّّيى، كذهبى التصريُّوفى ػميٍفرىًد كالػففىٍتحىتي ي فتحةي إعرابو
، كالاٍبني مالكو كأتتاعي ي إَل أفٍة امسىاا ادل ا  ميضىاؼ كرتػفردى متِنٌّ على الفتًح ميرىكٍةبه معاا تركيبى مخسةى عشرى

"  .(30)مَصوبه
ْبحُثْالمسألِة:ْ

ٍ( الِت لَفي اجلًَس ادلفرىًد الَكرًة بّيى قائلو بتَائً  على الفتًح كهو قوؿ  اختلفى الَحويُّوفى يف اسًم )الى
التصريّي كأفٍة بَا ىهي لشىتىًاً  بًالعدًد ادلركٍةًب ضلو: )مخسةى عشرى(، كقائلو بإعرابً  نصتنا غريى أنٍة  ال يػيَػىوٍةفي كهو قوؿ 
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 (32)أرارى إليً  َبرؽه يف نصًِّ ، كزادى عليً  أفٍة قوؿ التصريّي هو مذهبي اٍبًن مالكو  . كهذا اخلًلؼي (31)الكوفيّي
ْكأتتاع ، كأفٍة احلريرمٍة مٍل ييًشٍر إَل قوًؿ التصريّي ال من قريبو كال مٍن بعيد.

؛ ِلفٍة اإلطًلؽى نفسى  كاستدراؾي َبرؽو على احلريرمِّ بأنٍة  أرادى نصبى اإلعراًب ف عِن: إطًلؽى لفًظ أ -يً  نظره
 .ٍّيً ليسى قاطعنا بإرادًة أحًد ادلذهتػىٍّيً، ال سيٍةما كقٍد كردى اإلطًلؽي عَد الفريقى  -الَصًب 

 ، ا تأيت على ستة أقساـو َّميٍة إفٍة احلريرمٍة قٍد أبافى ميرىادىهي يف ررًح ادللحة فقد ذكر أنواعى )ال(، كمَاا الَافية كأَّنٍة
أٍف تدخلى على االسًم الَكرًة ادلفرًد فتَصتى  بغرًي تَوينو، كقول  تعاَل: ))اٍل ًإٍكرىاهى يفٍ فذكرى السادسى مَاا فقاؿ: "

ٍيًن(( ]التقرة: ، كعَد بعضام أنٍة  مَصوبه 256الدِّ [. كعَد بعًض الَحويّي أفٍة فتحتى  فتحة بَا و ال فتحة نصبو
"  .(33)غريي مَوٍةفو

، كمٍل يػيرىجٍِّح، كإذا أنعٍمَا، بل يف الشرحً  فعتارة احلريرمِّ كاضحة كجٍدناها   ً عتارتً  الٍَةظرى يف إنٍة  ذكرى اخلًلؼى
 أقربى إَل قوؿ سيتويً  مَاا إَل قوؿ الفرٍةا .

ْكانْوأخواتها: ْالمسألةْالسابعة:ْفيْتوسُّطْخبر
ْقالْالحريريُّ:

 ػػػدٍةمىػػاتو فىػػٍليىػػقيػػٍل مىا اٍخػػتىػػػػػػػػػػػػػػارىاػػػتىػػػػارىا  **  ميػػػقى ػعىػػػلى اِلخٍ ػػجٍ ػػرًٍد أىٍف يى ػػػكىمىػػٍن ييػ
ٍػػػحنا كىائًػػػػػػًمػػثىػػػالي  : كىاقً  ي: قىػػػػػٍد كىافى مسى ائً ػػلي  **  كى لي ػفنا بالتىاًب أٍضحىى السٍة

(34) 
ْقالْبحرٌؽ:ْ

أطلقى الٍَةاظمي جوازى تقدمًي أختاًر هذا التاًب كفيً  تفصيله. كأمٍةا توسُّطي اخلرًب فيجوزي يف مجيًعاىا. كأمٍةا  تنبيٌه:"
( على  ـى(، ككذا )ليسى )ما دا تقدميي ي فيجوزي أيضنا إالٍة يف اِلربعًة ادلًلزمًة للَػٍةٍفًي إٍف كافى حرؼي الَػٍةٍفًي )ما( فقٍط، كى

ـى زيده(، كال )قائمنا ليسى زيده(. فإٍف كافى حرؼي الَفًي الصحيًح، فًل تقوؿ: )ق ائمنا ما برحى زيده(، كال )قائمنا ما دا
") ا مٍل يزٍؿ زيده(، ك)مقيمنا ال يَفكُّ عمرهك(، ك)عاكفنا مٍل يربٍح بكره  .(35)غريى )ما( جاز تقدميي ، ضلو: )قائمن

ْبحثْالمسألة:ْ
منا على امساا كهذه إفٍة مسألةى تقدمًي أختاًر باب كاف كأخوا ِتا على صورتػىٍّيً: إحدامها أٍف يكوفى مقدٍة

ـى اخلربي على الٍَةاسًخ كامس  كهذه الصورةي جائزةه أيضنا إالٍة  الصورةي جائزةه كما أرىارى َبرؽه إلياا، كاِلخرل أٍف يتقدٍة
ـى( فقد أمجعيوا على عدـً جواز تقدمًي خربها علياا، كيف ادلَفيٍةاًت م ، ففياا ن أفعاؿ هذا التاب، كليسى يف )ما دا

فقد ذهبى التصريُّوف إَل عدـً جواًز تقدمًي اخلرًب على )ما زاؿ( كأخواِتا كإَل جواز تقدمي ْ،خًلؼه بّيى الٍَةحويِّّي
) ( علياا، كذهب الكوفيُّوف إَل جوازًًه يف )ما زاؿ( كأخواِتا( كمَع  يف )ليسى ْ.(36)خرب )ليسى
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ريرمِّ هذه ادلسألة؛ إٍذ ذكرى يف نظًم ادللحًة مسألة جواًز تقدمًي اخلرًب يف باب لقد استدرؾ َبرؽه على احل
ا االستدالؿ على عدـً إطًلًؽ احلريرمِّ  . غريى أنٍة  ميكََي يف تقدمي أختاًر أفعاؿ  )كاف( كأخواِتا من غرًي تفصيلو

 ا بالتاًب أضحى السٍةائلي(.بتمثيًلً ؛ فقد مثٍةلى للمسألة بثاًؿ: )كاقفن  باب )كاف( كأخواِتا مجيعاا
يف ررًح ادللحة قاؿ: "أمٍةا تقدميي خرًب كاف كأخواِتا على امًساىا فجائزه كما جيوزي تقدميي ادلفعوًؿ  احلريرمُّ ك 

رًة بًػ)مىا(، فيجوزي أفٍ   على الفاعًل ... كأمٍةا تقدميي اخلرًب على كافى كأخواِتا فإنٍة  جيوزي إالٍة يف اِلفعاًؿ اخلمسًة ادلصدٍة
: قائمنا كافى زيده، كصائمنا : قائمنا ما برحى زيده، كمَعى قوـه تقدميى خرًب ليسى  تقوؿى أصتحى عمرهك، كال جيوزي أٍف تقوؿى

 .    َصِّ قٍد أبىافى لَا عٍن مذهًت ً ، كهبذا ال(37)علياىا كاِلراري جوازيه"
ْالمسألةْالثامنة:ْفيْالمنادىْالعلم:

ْقالْالحريري:
ٍ تػيَػى ػػرىٍه  **  فى كىًإٍف يىكيٍن معرفةن ميٍشتىاً   (38)رىهٍ ػػ ي كىضيمٍة آخً ػػوِّنٍ ًلى

ْقالْبحرؽ:ْ
رىهي الٍَةاظمي ًمٍن بَاً  ادلَادل ادلعرفًة على الضمِّ هو يف غري ادلثَنٍة كاجملموًع، فإٍف كافى مثَنا أٍك مجعى كى ذى "ما 
ػ)يا زيداًف( ك)يازيديكفى("ػمذكٍةرو سال ا بيًِنى على ما يػيٍرفىعي بً ، كى  .(39)من

ْبحثْالمسألة:ْ
الٍَةحويُّوف أفٍة ادلَادل إذىا كاف علمنا مفردنا كىػ)زيد( فإنٍة  بّيى بَائ  على الضمِّ كموضع  الٍَةصبي عَد ذكر 

التصريِّّي، كإعراب  رفعنا غريى أنٍة  ال يػيَػىوٍةفي عَدى الكوفيِّّي، كذهبى الفرٍةا ي من الكوفيِّّي إَل أنٍة  متِنٌّ على الضمِّ 
 ، م ْحليٍوا عليً  ادلَادل إذىا كافى ميثػىَنا أٍك مجعنا فقاليٍوا: (40)فقاؿ اجلميعي: )يازيدي(كليسى بفاعلو كال مفعوؿو . َّميٍة إَّنٍة

)زىٍيديٍكفى(. اًف(، كى ْ)يازيدى
كاستدرىؾى َبرؽه على احلريرمِّ ْحلى مثَنٍة العلًم كمجًع ؛ إٍذ مٍل يذكٍرمها احلريرمُّ يف نظًم ادللحة، فيصحُّ 

 مٍل يذكرمها يف ررح ادللحة أيضنا.ك  استدراكي ي عليً .
ْالمسألةْالتاسعة:ْفيْماْورَدْمنْلغاِتْالعرِبْفيْالمنادىْالمضاؼْإلىْياءْالمتكل م:

ْقالْالحريريُّ:
: يىا غيػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػاـً  **  قوليػػػػػػػػػػكى ػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ذىًكٍم اِلفٍػػػاى ػػائًػػػػػػػػػػػػػػػػػزه ًعػػػٍَ ًٍمػػػػػػػػيٍ ػػكىجى ، يىا غيػػػػػػػػػًلى  ًلـً

ػػػػػػوٍةزيٍكا فىػػػتٍ  ػػػػػػػػػػػػػػًذٍم اليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىجى ػػػػػػػػػػػػػػةى هى ػػػػػا بًاذلىػػػػا ً ػاً   **  كىالػػػوىقٍػػػػػػػحى  ػػفى بػىٍعػػػػػػػػػػػػدى فىػػػٍتػػػًحػػػاى
ٍمً ػػػػػػلى في بًاذلىػػػػػػػاً  عى ػػوىقٍػػػػػػػػػكىال  ( ٍ ػػػػػى يػػلىى )سيٍلطىانً ػًف عى ػػػاً  يفٍ الوىقٍ ػػػػػػاذلى كى   ػػػػػػػٍ   ** ػػػػػيىػػػػػػػػػى غيػػًلى
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مى ػػػػػػػػػػً : يىا غيػػػػػػػػػػػٍيػػػػػػكىقىػػػػػػػاؿ قىػػػػػػػػػوـه فًػػ ػمى ػػػػػًلى ٍسػػرىتىػػا )يى ٍوا: ػػا تىػػػلىػػػػػػػػا  **  كى  (41)عىػػلىػى مىػا(ػا حى
ْقالْبحرٌؽ:ْ

"أطلقى الٍَةاظمي جوازى هذًه اِلكجيً  اِلربعًة يف ادلَادل ادلضاًؼ إَل ياً  الَػٍةٍفًس، كهو ميقىيٍةده بأٍف ال يكوفى 
(، فًل جيوزي فياما إالٍة إثتاتي الياً  مفتوحةن  )قىاضو (، كى )العىصىا(، كال مَقوصنا، كىػ)رىاـو ، كىػ)يا مقصورنا، كىػ)الفَّت(، كى

دىةن، كميٍدغىمىةن يف ياً  ادلَقوًص. )يا رىاًميٍة(: بفتًحاىا ميشىدٍة  فتامى(: بفتًح الياً  سلفٍةفةن يف ادلقصوًر. كى
)يىا اٍبنى أًخٍي(، فإنٍة  ال جيوزي فيً  إالٍة  ػ)يىا غيًلـى ابِنى(، كى ككذا إذا كاف ادلضاؼي إَل ياً  الَػٍةٍفًس مضافنا إليً ، كى

ما لإثتاتي الي )يىا اٍبنى عمٍة(، فإَّنٍة ا كثػيرى ػمٍة ػاً  مفتوحةن أٍك ساكَةن دكفى سائًر اِلكجيً ، إالٍة يف )يا ابنى أيِـّ(، كى
 (42)استعماذلييمىا جازى فياما حذؼي الياً  معى كسًر ادليًم كفتًحاا، كقيرًئى هبما أيضنا يف: ))يىا اٍبنى أيـٌ((

 [.150]اِلعراؼ:
خًلؼي ادلشاوًر، كقيلى: بل هو  اِلكج ً ررح  ًمٍن أنٌ  جيوزي فياما اِلربعةي كما ذكرىه الَاظمي يف 

 .(43)ادلشاوري"
ْبحثْالمسألة:ْ

ارتمل استدراؾي َبرؽو مسألتػىٍّيً: اِلكَل هي أفٍة ما كردى من لغاًت العرًب من الوجوًه اِلربعًة يف ندا  
ْمقصورنا كال ميضىافنا.ادلضاًؼ إَل ياً  الَػٍةٍفًس مشركطه بأالٍة يكوفى امسنا 

إذا كافى ادلَادل  ،كأضاؼى إلياىا كجانا خامسنا - جبواًز الوجوًه اِلربعًة ادلذكورةً  حلريرمِّ كاِلخرل أفٍة قوؿى ا
ـٌ( ك)عٌم( مضافػىٍّيً مضا ؛ ِلنٍة ي خًلؼي ادلشاوًر يف قوؿ الٍَةحويػٍِّّيى. - (44)َل ياً  الَػٍةٍفسً إفنا إَل )أ  قوؿه فيً  نظره

كهي استدراؾي َبرؽو على احلريرمِّ ما مٍل ُييٍرًٍج ي من ادلَادل ادلضاؼ إَل ياً  الَػٍةٍفًس  المسألةْاألولىا فأمٍة 
. احلريرمُّ  كمها ادلقصور كادلَقوص، فلٍم يػيٍورًٍدمها  يف ررح  على ادللحة أيضنا، كالقوؿ كما قاؿ َبرؽه

: "إذا أيًضٍيفى ادلَادل إَل يا  ادلتكلِّ  . فإٍف كاف معتًلا قاؿ ابني عقيلو م فإمٍةا أٍف يكوفى صحيحنا، أٍك معتًلا
 . (45)فحيٍكمي ي كحيٍكًمً  غريى ميَىادنل، كقٍد ستقى حيٍكمي ي يف ادلضاًؼ إَل ياً  ادلتكلِّم"

، كهو الصحيح مٍن كًلـً الٍَةحويػٍِّّيى  المسألةْاألخرىكأمٍةا   .(46) فكما قاؿ َبرؽه
ْتصغير:المسألةْالعاشرة:ْفيْأوزاِنْال

ْقالْالحريريُّ:
: ريكىٍُيًلي ػػػعًػػػػػػػػػػػيػريهي فيػػوىيٍػغً ػػصٍ ػػكىفىاًعػػله تى   (47)ػلي  **  كقوذلًًٍم يف راحلو

ْقالْبحرؽ:ْ
( كىػ)جيعىٍيًفرو(، كمٍل يذكيٍرهي الٍَةاظمي" ٍعفىرو( فتصغرييهي على )فػيعىٍيًعلو  .(48)"أمٍةا الرباعيُّ اجملرٍةدي كىػ)جى
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ْبحثْالمسألة:ْ
ذكرى علما ي العربيًة لتصغرًي االسًم ثًلثةى أكزافو مشاورةو، هي: فػيعىٍيله، كفػيعىٍيًعله، كفػيعىٍيًعٍيله، كلكلِّ كزفو من 

ْهذًه اِلكزاًف ما ييصىغٍةري عليً .
، كفػيعىيٍ  ا هو يف الكًلـً على ثًلثة امثلةو: على فػيعىٍيلو . فأمٍةا قاؿ سيتوي : "اعلٍم أفٍة التصغريى إَّنٍة ، كفػيوىٍيًعلو ًعلو

، كهو أدىن التصغريً  ةي حركًفً  ثًلثةى أحرؼو ، كذلك ضلو: مً  ، ال يكوفي ميصىغٍةره على أقلٍة فػيعىٍيله فلمٍةا كافى عدٍة ٍن فػيعىيلو
، ككذلك مجيعي ما كافى ثًلثة أحرؼ. ، كجيتػىٍيلو ، كمجيىٍيلو  قػييػىٍيسو

 رؼو كهو ادلثاؿ الثاِن، كذلك ضلو: جيعىٍيًفرو، كميطىرٍيًؼو ...ا كافى على أربعة أحًلمى كأمٍةا فػيعىٍيًعله فى 
، ككاف الرابعي مَ  كاكنا، أٍك ألفنا، أك يا ن، كذلك ضلو قولك يف   ًلمىاكأمٍةا فػيعىٍيًعٍيله فى  كافى على مخسًة أحرؼو

: كيرىٍيًدٍيسه" : قػيَػىٍيًدٍيله، كيف كيٍرديٍكسو  .(49)مصتاح: ميصىٍيًتٍيحه، كيف ًقًٍَدٍيلو
ا هي أكزافه ل ا إذا كانٍ  ثًلثيٍةةن أٍك رباعيٍةةن أٍك ألمساً  كهذًه اِلكزافي الثًلثة ادلذكورةي للتصغري إَّنٍة عَدى تصغريًهى

ػ)راحل: ريكىٍُيًل(  ، كلذلك فإفٍة ما ذكرىهي احلريرمُّ مٍن كزف )فػيوىٍيًعل(مخاسيٍةةن   رباعيٍةًة. اِلمسا  الفيدخلي يف تصغريً  كى
الرباعي، كهو )فػيعىٍيًعل(؛ إٍذ مٍل يػيٍورًٍدهي   هو من أكزاًف تصغرًي َبرؽه على احلريرٌم يف ملحت كما استدركى ي 

(، كقوذلم يف ك  ،ريرمُّ يف نظم ادللحةاحل ذكرىه يف ررح  فقاؿ: "أمٍةا االسم الرباعيُّ فإنٍة  ييصىغٍةري على )فػيعىٍيًعلو
(: )جيعىٍيًفره(،  ٍعفىرو(، ك)ًدٍرهىمو  . (50)ك)ديرىٍيًامه( ..."تصغرًي )جى

لذا سيكوف )فػيوىٍيًعل( الذم ذكرىه احلريرمُّ كزننا لًػػ)ريكىٍُيًل( كزننا صرفياا، كهو جارو على على الوزًف التصغريمِّ 
ػا كافى على أربعًة أحرؼو )فػيعىٍيًعل(. فتصغريي )جعفر، كراحل( تصغريياا هو كزفه كاحده، كهو )فػيعىٍيًعل(.  لًػمى

ْ

ْري:قالْالحري
ٍ تىػًقػفٍ ػػػػػلً ػػٍف  **  فىاٍقػػػٍد ًمٍن بػىٍعًد ثىانًٍيً  أىلً ػػػػػػػكىًإٍف تىً  ا كىالى  ػػٍتػػػ ي يىػا ن أبىػدن

ػػػٍم غيػػػزىيِّػػػلو ذىبىػٍحػػ  : كى ػمىػٍحػ ي ػػتىػػػقيػػٍوؿي ًَػػٍيػػرو بًػً  سى ػٍم دينىػػٍيػػ  (51)ػ ي  **  كىكى
ْقالْبحرٌؽ:ْ

، -بالتشديد  -صُّ )فػيوىٍيًعله(، ك)فػيعىيِّله( ال ُيت تنبيٌهْآخُر:" ، ك)فػيعىٍيًعله( با ثانًٍيً  أٍك ثالثي ، أٍك رابعي ي ألفه
ًعٍيدو(، ك)مىٍَصيٍورو  (، ك)عىميٍودو(، ك)سى ٍوهىرو(، ك)زىيٍػَىبى ( أك )يا ه( كذلك، كىػ)جى (، بل كبا ثانيً  أٍك ثالثي  أٍك رابعي  )كاكه

(، ك)عيمىيِّده(، ك)سيعىيِّده(، ك)ميَػىٍيًصره(، ك)ميسىٍيًكٍّيه(، بقلًب الواًك، ك)ًمٍسًكٍّيو(،  : )جيوىٍيًاره(، ك)زييػىٍيًَبي فيػيقىاؿي
 .(52)كالياً  )يا ن("
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ْبحثْالمسألة:ْ
 ظًم ادللحة؛ ِلفٍة ٍدهي احلريرمُّ يف نكمٍل يػيٍورً  ،(53)يف كتًب العربيٍةة ميقىرٍةري هو الػإفٍة ما استدرىكى ي َبرؽه على احلريرمِّ 

 الٍَةظمى يقتصري غالتنا على أيمٍةاًت مسائًل الفنِّ الذم يػيٍَظىمي فيً ، ال على فرعيٍةات  كجزئيٍةات  كتفصيًلتًً .
كقد بسطى ي احلريرمُّ يف ررًح ادللحة، فقاؿ: "فإٍف كافى ثاِن االسًم الرباعيِّ حرفنا معتًلا نظٍرت، فإٍف كافى 

: جيوىٍيًاره، ككيوىٍيًدفه، إالٍة أٍف تكوفى مَقلتةن عًن الياً  فرتدٍةها إَل   كاكنا أصليٍةةن تثت ، كقولك يف تصغرًي جوهرو ككودفو
الياً  كقولك يف تصغرًي ميٍوًسرو، كميٍوًقنو: مييػىٍيًسره، كمييػىٍيًقنه؛ ِلَّنما من الييٍسًر كاليقّي. كإٍف كاف ثانيً  يا ن بقيٍ   

: زييػى  دةن خيفِّفىٍ  يف التصغرًي؛ لئًلٍة جيتمعى ثًلثي كقولكى يف تصغرًي زيَبى ، ... كإٍف كانٍ  هذًه اليا ي مشدٍة ٍيًَبي
و: سييػىٍيده، كلييػىٍّيه. كإٍف كاف ثانيً  ألفنا أىٍبًدٍل ى مَاا كاكنا مفتوحةن، كقولك يف  ، كقولك يف تصغرًي سيِّدو، كلّيِّ يا اتو

: ريكىجٍيًله، كحيوىيًٍتمه  ، كحامتو ْ... تصغري راجلو
ثالثي الرباعيِّ حرفنا معتًلا قلٍتتى ي يا ن مشدٍةدةن، كقولك يف تصغري كتابو كغزاؿو كعجوزو كرريفو  افى كإذا  

، كسيعىيِّده ... ، كغيزىيِّله، كعيجىيػِّزه، كعيمىيِّده، كريرىيِّفه  كسعيد: كيتػىيِّبه
ره، كإٍف كافى مخاسياا كرابعي ي معتلُّ قلٍتتىاا يف التصغرًي يا ن، كقو  ، كديَارو: سيرىيًٍتٍيله، كدينػىٍيًَيػٍ لك يف تصغرًي سرباؿو

 .(54)كيف تصغري مَديلو كعيٍصفيٍورو: ميَػىٍيًدٍيله، كعيصىٍيًفيػٍره"
ْ:ْفيْبابْالنََّسِب:عشرةْالمسألةْالحادية

ْقالْالحريريُّ:
ػػا عىػػػلىػى كىٍزًف فىػػػ ػػٍن ًمػػػمٍة  كىٍزًف دينٍػػػيىػػػا أىٍك عىػػػلىػى كىٍزًف مىػػػػتىػػػىػتىػػػى  **  أىٍك ػػػػػكىًإٍف يىػػكي

ػػػػػػػٍرؼى اِلىًخػػػػػػٍيػػػػػػػرى كىاكىا  **  كىعىػاًص مىػٍن مىػارىل كىدىٍع مىػٍن نىػ  اكىلػػػػفىػػػأىبٍػػػػًدًؿ الػػحى
ا عىػػػػػتىػػػػقي  ػػػذى  ػػػقي ػػػػًومٌّ ميػػػػٍوبًػػػػػػكىكيػػػػػػػػلُّ لىػػػػػٍاػػػػػػوو دينٍػػػػيىػػػ ػػػػػػػػػرًؽي  ** ػػلىػػػػػػػًومٌّ ميػػػػػٍعػػػػػػػٍوؿي هى

ػػا الػًحػػٍرفىػ ػػكاٍنًسٍب أخى  (55)إلىػػى فىػػعٍةػػػػػػػػػػػػػػاؿً ػاًؿ  **  كىمىػػػٍن ييػضىػػػاًهػػػٍيػػػػػػً  ػالػتىػػقٍةػػػػػػػػػًة كى
ْقالْبحرؽ:ْ

، كليسى كذلك، بٍل جيوزي يف أًلًفً   تنبيٌه:" عتارتي ي تػيٍوًهمي أفٍة القلبى يف ضلو: )دينٍػيىا( كاجبه كأًلًف الثًُّلثيِّ
  ، ، كهو القلبي مع إدخاًؿ ألفو (، ك)حيٍتًليٍّ(، بٍل هو أفصحي من القلًب. كجيوزي فيً  كج ه ثالثه ، كػ)دينٍيًػيٍّ احلذؼي

.كػ)دينٍػيىاكمٍّ(، ك)حيٍتًلًكمٍّ(، كل  كٍَةػ ي ضعيفه



 

77 

 (4) م. الرقن التسلسلي2020يونيو  ،(1الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 حدجياف حيمد د. مجاؿ رمضاف ... مِّ رً يٍ رً ى احلى لى عى  احلىٍضرىًميِّ  ؽو رى َبىٍ  اتي اكى رى دٍ تً اسٍ 
 

آخُر: اًسيِّ،   تنبيهٌْ ، كالسُّدى (، )دينٍػيىا( أنٍةػ ي ال جيوزي يف أًلًف ادلقصوًر اخلماسيِّ فيًامى مًن اقتصارًًه على كزًف )فػىَّتى
، كمىٍن قاؿ: )اذلجرة ال ٍ احلذؼي ػ)ميٍصطىفى(، ك)ميٍستىٍدعى( إالٍة بىاًعيِّ الرُّ  ِنٍ اميٍصطىفىوًيٍةة( فقٍد أخطأ. ككذا لٍو كافى ثػكى

، كىػ)مجىىزىل( متحرِّكنا مٍل جيىيٍز يف أًلفً   كسك ى عَ  الٍَةاظمي ... -من السٍةرٍيً  ضىٍربي الكالزٍةام:  باجليمً  -ً  إالٍة احلذؼي
ر(، كإَل ادلَقوًص، أالشٍةٍيخي يف هذا التاًب فرتؾى  أجحفى  تكملٌة: حكامنا كثريةن، كادلَسوًب إَل ضلو: )َّنًى

دةه إكإَل ادلمدكًد، ك  لىة(، كغري ذلك، مع أنٍة  بسطى  -كما ستق  -َل ما آخريهي يا ه ميشىدٍة لىة(، ك)فػيعىيػٍ ، كإَل )فىًعيػٍ
أم  -؛ ِلفٍة التصغريى ميتىمىحِّضه يف التٍةٍصًغرٍيً، كاحلاجةي يف علًم اإلعراًب إَل أحكاـً الٍَةسىًب أرىدُّ من التصغريً 

 .(57)ػمٍة أكردى بيافى الَسًب إَل ما ذكرىه يف التكملة، ثي (56)ًمٍن علًم التصريًف" -ميٍستىٍخرىجه 
 أيضنا:  وقالْبحرؽٌْ

، كجا ٍت كلماته خارجةه عن القياًس فتيٍحفىظي كال يػيقىاسي علياا، كقوذلم يف  "ما ستق يف التاًب هو القياسي
( بغري يا و، كجعليوا اِللفى بدالن عَاا، كذلذا ال  : )مياِنٌّ( بإثتاًت اليا ؛ لئًلٍة جييٍمىعى الَسب إَل )اليمن(: )ميىىافو يػيقىاؿي

ميٍتدىًؿ مَ ، كالقياس )ميِنٌّ(، كإَل )التحرين(: )َبراِنٌّ(، كالقياس )َبىٍرًمٌّ(؛ ِلفٍة عًلمةى التثَية كاجلمًع ػبّيى التدًؿ كال
ا ستقى يف )صحراكٌم(، كإَل ادلذكٍةر السامل َتيٍذىؼي للَسًب، كإَل )صَعا (: )صَعاِنٌّ(، كالقياس )صَعاكمٌّ( كم

)الرِّم( ك)مىٍرك(: )رازم( ك)مركزم( بزيادة الزام، كالقياس )ريوم( كػ)حيوم(، ك)مٍرًكٌم(، كيقولوف للرجًل 
ًسنِّ: )ديٍهرًمٌّ( )بضمِّ الداؿ(، كللميعىطًِّل )دىٍهرًمٌّ( )بفتحاا( على القياًس للفرًؽ بيَاما"

ي
 . (58)ادل

ْبحثْالمسألة:ْ
 إَل ، أكٍةذليا: فيما يتعلٍةقي بالٍَةسىًب إَل )دينٍػيىا(، كثانياا: فيما يتعلٍةقي بالَسبً ادلسألة فركعه أربعةه ًه َت  هذ

، كرابعياا: يف نظًم ادللحةً  احلريرمُّ  هامٍل يذكيرٍ  أخرلتعلٍةقي بسائل ادلقصور اخلماسيِّ كالسداسيِّ، كثالثياا: فيما ي
ْريرمُّ أيضنا يف نظم ادللحة.رواٌذ الَسًب؛ إٍذ مٍل يذكٍرها احل

ا أيخىرى يف الٍَةسىًب إَل )دينٍػيىا(، فذكرى كجاىٍّيً ملٍ  الفرُعْاألوَّلُْفأمٍةا  فإفٍة َبرقنا قد استدرؾى على احلريرمِّ كجوهن
لىى( هو يف الَسًب إَل )دنيا( ك)حيتػٍ احلريرمُّ  دةن على الوجً  الذم ذكره. فالوج ي الذم ذكرىهي ، زيااحلريرمُّ  يذكيٍرمها

لىًومٌّ(، فزاد علي  َبرؽه كجاىٍّيً، مها: )دينًٍييٌّ( ك)حيٍتًليٌّ( كهو أفصحي الوجوًه، ك)دينٍػيىاًكمٌّ(  )دينٍػيىًومٌّ( ك)حيتػٍ
كادلربِّدي كغرييمها الوجوهى كلٍةاا صحيحةن من غري تضعيفو لواحدو مَاا؛ إٍذ  سيتوي ، كذكر ًكمٌّ( كضعٍةف  َبرؽه ك)حيٍتًلىٍ 

 .(59)عن العربً  هي مَقولةه 
كقٍد ذكرى احلريرمُّ هذه اِلكج ى الثًلثةى يف ررًح ادللحة فقاؿ: "فأمٍةا ما كاف على كزف )فػىٍعلىى(، ضلو: دنيا، 

نًٍييٌّ، كموسى، كبشرل، أٍك كاف على كزف )ًفٍعلىى(، ضلو: عيسى، جاز يف الَسًب إليً  ثًلثةى أكج : أحدها: دي 
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دينٍػيىًومٌّ، كميٍوسىًومٌّ، كًعٍيسىًومٌّ. كالثالث: هو أضعفياا: دينٍػيىاًكمٌّ، كموساًكمٌّ،  كالثاِن:كموًسيٌّ، كًعٍيًسيٌّ. 
 .(60)كًعٍيسىاًكمٌّ"
( ك)دنيا(أفٍة حكمى ا ستدراؾي َبرؽو على احلريرمِّ فاو ا الفرُعْالثَّانيكأمٍةا  مقصور الثًلثي  لٍَةسىًب على )فَّتى

ادلقصور اخلماسيِّ كػ)ميٍصطىفنى(، كادلقصور السداسيِّ كػ)ميٍستىٍدعنى(، ككذا كالرباعي ما ذكرىه، كأفٍة الٍَةسىبى إَل 
، كما ذكرى ذلك سيتوي  ( ك)ميٍستىٍدًعيٌّ( ك)مجىىزًمٌّ(الَسبي إَل مثل: )مجىىزىل( َبذًؼ ألًفاىا ال غري )ميٍصطىًفيٌّ 

 .ادللحة اايف ررحً  ، كاليف نظًم ادللحة حذؼى اِللفً  احلريرمُّ  كيرً  يذ كملٍ  ،(61)كادلربِّد كغرييمها 
فيتعلٍةقي بسائلى يف الٍَةسىًب استدرىكىاا َبرؽه على احلريرمِّ؛ إٍذ مٍل يذكيٍرها يف نظًم ادللحة،   الفرُعْالثَّالثُْكأمٍةا 

دةه، كإَل )فى  ر(، كالَسًب إَل ادلَقوص، كادلمدكد، كإَل ما آخريه يا ه ميشىدٍة لىةو( كمسائل الَسًب إَل )َّنًى عًيػٍ
لىةو(؛ ِلفٍة احلاجةى ك)فػي  إلياا ماسٍةةه لتعلُّقاا بعلًم اإلعراًب، َّميٍة أبافى َبرؽه مسائل الَسًب  -كما كصفى َبرؽه  -عىيػٍ

 إَل ما ذكرىه.
ًرو(، كاالسم ادلَقوص  متسوطةه يف كتًب علماً  العربيٍةةً ، كادلمدكد إفٍة ما ذكرىه َبرؽه من أمهيٍةًة الٍَةسىًب إَل )َّنى

دةه، كإَل (62)باستفاضةو  ، كقد ذكرى احلريرمُّ مجلةن مَاا يف ررًح ادللحة، فذكر الَسبى إَل ما آخريه يا ه مشدٍة
لىةو(، كإَل ادلمدكد لىةو( ك)فػيعىيػٍ  .(63)ادلَقوص، كإَل )فىعًيػٍ

ْالرابعكأمٍةا  احلريرمُّ يف نظم فاو اخلاصُّ باستدراًؾ َبرؽو على احلريرٌم رواذٍة الٍَةسىًب؛ إًذ اكتفى  الفرُع
ادللحة بالَسًب القياسيِّ، فذكرى َبرؽه مجلةن من رواذِّ الَسًب، كالَسًب إَل )اليمن(، ك)التحرين(، ك)صَعا (، 

ًسنِّ )ديٍهرًمٌّ( بضمِّ الداؿ، كللرٍةجيًل ال
ي
ميعىطًِّل، أم: الذم يَفي كجودى اهلًل ػك)الرِّم(، ك)مىٍرك(، كالَستًة إَل الرجًل ادل

اًؿ؛ فػىٍرقنا بيَاما.تعاَل،   )دىٍهرًمٌّ( بفتح الدٍة
َاا، كمَاا ما إفٍة رواذٍة الَسًب قٍد ذكرىها علما ي العربيٍةًة يف باب الَسًب، فجاؤيكا على مجلةو غري قليلةو م

ذكرىه َبرؽه 
(64). 

كقوذلم يف كاحلريرمُّ يف ررح ادللحة ذكرى رواذٍة الَسًب إٍذ قاؿ: "كيف الَسًب رواذُّ ال يػيقىاسي علياا،  
الَسًب إَل )ظتا(: )ظتائٌي(، كإَل )الرِّم(: )رائٌي(، كإَل )التحرين(: )َبراٌِن(، كإَل )السٍةٍاػًل(: )سيٍاًلٌي( )بضمِّ 
السّي(، كإَل )أٍمًس(: )ًإمىٍيًسٌي( )بكسر اذلمزة(، كإَل )الرٍةقتة( ك)اللٍِّحيىة(: )رقتاٌِن( ك)حلياٌِن(، كإَل )امرًئ 

، -يلة كهي قت –القيس(  (: رآـو (، كإَل )الشٍةاـً : )مرائٌي(، ككقولك يف الَسب إَل )اليمًن(: )رجله ميافو
اًؿ على  كاِلصل: )ميِنٌّ(، ك)راميٌّ(. كأمٍةا قوذلم: )رجله دٍهرًمٌّ( فإٍف عيًِنى ب  التعطيل كاف الَسبي إليً  بفتًح الدٍة

اؿ؛ ليفصلى بّي ادلعَيٌػٍّيً"طرًد القياًس، كإٍف عيًِنى بً : غذا أسنى كاف الَسبي إلي  .(65)ً  بضمِّ الدٍة
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ْالمسػألةْالثانيَةْعشرَة:ْفيْالممنوعْمنْالصَّْرِؼ:
َت  هذًه ادلسألًة فرعاًف، أكٍةذلما: يف رركط مَع العلًم اِلعجميِّ من الصرؼ، كاآلخر: يف جواز صرًؼ 

 ادلمَوًع من الصرًؼ.
ْْفاو يف ذكًر رركط مَع العلًم اِلعجميِّ من الصرؼ. الفرُعْاألولُْفأمٍةا 

ْقالْالحريريُّ:
ًمػ ػاًعػٍيػًلىٍ ػػػػلي ًمػٍيػػكى ػػػيُّ ًمػثٍػػػػػػػػكىاِلٍعػجى اؾى فًػٍي الػحيػٍكػًم كىًإٍسػمى ػذى ٍ  **  كى  (66)ػائًػٍيػػػػػػػًلى

ْقالْبحرٌؽ:ْ
، أٍك ميتىحرِّؾى  أطلقى الٍَةاظمي مىٍَعى االسًم العلًم اِلعجميِّ  تنبيٌه:" ػٍرطيػ ي أٍف يكوفى رباعياا فأٍكثػىرى ، كرى الصٍةٍرؼى
 . (67)الوسًط"

ْبحثْالمسألة:ْ
ثًلثةى، أٍك أٍف من الصٍةٍرًؼ كوني ي أعجمياا قد جاكزى ال العىلىمً  من العلل الِت ذكرىها الَحويُّوف يف مًَع االسمً 

. كهذه القيود شلٍةا استدرك  َبرؽه على احلريرمِّ يف نظم ادللحة؛ إًذ اكتفى يف نظم  (68)الوسط تحرِّؾى ميكوفى ثًلثياا 
ْ.بذكًر كون  أعجمياا

كذكرى احلريرمُّ يف ررًح ادللحة رركطى مًَع االسًم اِلعجميِّ، فقاؿ معلِّقنا على التي ى الذم استدرؾى َبرؽه 
"هذا هو الصٍَِّفي الرابعي شلٍةا ال يَصرؼي معرفةن، كيَصرؼي : ي الصرًؼ فعلى احلريرمِّ رركطى مًَع اِلعجميِّ من 

ا، ضلو: هيٍرميز، كفريكز، كيػيٍعتىتػىري  نكرةن، كهو كلُّ اسمو مجعى التعريفى كالعيٍجمىةى شلٍةا هو على أربعًة أحرؼو فصاعدن
، ضلو رجلو بامتَاًع دخوؿ اِللًف كالًلـً عليً . فإٍف كاف االسمي شلٍةا ُيسني دخوؿي اِللًف كالًل ـً عليً  انصرؼى

يتاج، كالفرقد، ككذلك كلُّ اسمو أعجميٍّ على  مسٍةٍيتى ي بفريكز، أٍك بديتاج، أٍك بفرقد، جلواًز قولك: الفريكز، كالدِّ
، فإنٍةػ ي يَصرؼي خلفٍةًتً ، كما صيًرؼى نوحي كلوطه يف القرآًف"  يتٍةضحي أفٍة احلريرمٍة قد ذكرى يف . كبذا(69)ثًلثًة أحرؼو

ْررًح ادللحًة ما استدرك  َبرؽه عليً  يف نظًم  ادللحة.
 فاو يف جواًز صرًؼ ما ال يَصرؼ. الفرُعْالثانيكأمٍةا 

ْقالْالحريريُّ:
ػٍعػًر الصٍةػلًػ ػاعري مىػا اٍل يٍَػصىػًرؼٍ ػػػػػػػػكجائزه فًػٍي صىػٍَػعىػًة الشِّ  (70)ٍف  ** أٍف يىػٍصػًرؼى الشٍة

ْقالْبحرٌؽ:ْ
رىدُّ على إطًلقًػً  ما فيً  ألفي التأنيًث ادلقصورة، فليسى للشاعًر تَويَي ي إلقامًة الوزًف؛ إٍذ يلتزـي مٍن ييػ تنبيٌه:"

يٍغًَيىًة عًن التَويًن يف إقامًة الوىٍزًف.
 تَويًًَ  حذؼي ألًفػً  ادل
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: جيوزي أيضنا صرؼي ما ال يَصرؼي يف االختياًر ِلجًل التَاسيًب، كقرا ة مى  ٍ ٍن قتَتي ه آخري ًٍسًلى رأى: ))سىًلى
ٍالن   .(73)"(72) [16-15، ك))كىانىٍ  قػىوىارًيٍػرىٍا * قػىوىارًيٍػرىٍا(( ]اإلنساف:(71) [4(( ]اإلنساف:كأٍغًلى

ْبحثْالمسألة:
" . لقٍد حكى (74)قاؿ سيتوي : "اعلٍم أنٍة  جيوزي يف الشعًر ما ال جيوزي يف الكًلـً مٍن صرًؼ ما ال يَصرؼي

ٍعًر، كاخلًلؼي بيَام قائمه يف مًَع ادلَصرًؼ من اِلنتارمُّ إمجاعى  الَحويػٍِّّيى على جواز صرًؼ ما ال يَصرؼ يف الشِّ
 . (75)الصٍةٍرؼً 
ما جيوزي كما ال جيوزي للشاعًر استدراًؾ َبرؽو على احلريرمِّ بيتى  من نظم ادللحة مسألتاًف، اِلكَل: يف ك 

وزي ل  أٍف يػيَػىوِّفى العلمى ادلمَوعى من الصرًؼ ادلختوـى بألًف كمن ذلك أنٍة  ال جي صرؼي ما ال يَصرؼي للضركرة،
ًز صرًؼ ادلمَوع من الصرؼ التأنيًث ادلقصورة. كاِلخرل: ما استدركى  َبرؽه على احلريرمِّ من زيادًة كج و يف جوا

 .كذلك يف القرآًف الكرميً  كهو التَاسيبي 
ختوـً بألًف التأنيًث ادلقصورة؛ ِلنٍة ي يػيٍفًضٍي إَل حذًؼ صرًؼ االسًم ادل مَعى  فقد ذكرى َبرؽه  األولىفأمٍةا 

اِللًف مَ  الِت تػيٍغًِنٍ عًن التَويًن إلقامة كزًف التيً ، كقوؿي َبرؽو هذا هو قوؿي بعًض التصريػٍِّّيى؛ فقد قاؿ ابني 
آخريهي ألفنا، فإفٍة ذلكى ال  عصفورو: "كذهبى بعضي التصريِّّي إَل أفٍة كلٍة ما ال يَصرؼي جيوزي صرفي ي إالٍة أٍف يكوفى 

ـي بً  قافيةه، كال ييصىحٍةحي بً  كزفه" . كقاؿ الزجٍةاجي: "اعلٍم أفٍة ما كانٍ  فيً  ألفي (76)جيوزي في ؛ ِلفٍة صرفى ي ال يػيقىا
 .(77)التأنيًث مٍل يَصرٍؼ يف معرفةو كال نكرةو"

يف جواًز صرًؼ ادلمَوع مطلقنا، كلكٍن  ما ردٍة ب  َبرؽه إطًلؽى احلريرمِّ  يف ررًح ادللحةً  كمٍل يذكًر احلريرمُّ 
ُييٍمىلي إطًلؽي احلريرمِّ صرؼى ما ال يَصرؼي على أنٍة ي قوؿه قد قاؿ بً  قدما ي علما  العربيٍةة؛ فقٍد "زعم الكسائيُّ 

الٍة )أفعل مَك(، ضلو: أفضل من جائزه يف كلِّ ما ال يَصرؼي إ –أم: صرؼ ما ال يَصرؼي  –كالفرٍةا ي أنٍة  
، بل لقٍد "زعم أبو احلسن اِلخفش يف الكتري ل  أنٍة  مسعى من العرًب من يصرؼي يف الكًلـً مجيعى ما ال (78)زيدو"

" ، فقد قاؿ ادلثلٍةمي ٍبني رياح ال(79)يَصرؼي  ميرِّم:ػ. ككردى السماعي بصرًؼ ما يف آخرًًه ألفه
ػاًعػله  **  أٍجػرنا آًلًخػرىةو كدينٍػينػا تىػٍَػػفىػػػػػػػػػػػػػػعي مىا مىلىٍك ي  ػمي إِنِّ ميٍقسِّ   (80)كىجى

كذكرى احلريرمُّ يف ررح ادللحة بعدى ررح  التي ى السابق يف فصلو مسٍةاه )الضركرات الشعريٍةة( مجلةن غريى قليلةو 
ستدركى  عليً  َبرؽه من عدـ من ضرائر الشعر، كمَاا ضركرة صرؼ ما ال يَصرؼ، كإذا سك ى احلريرمُّ عمٍةا ا

جواز تَوين ادلمَوع من الصرًؼ ادلقصور فل  مَدكحةه يف ذلك؛ إٍذ إنٍة  قوؿي بعًض الكوفيِّّي، كالسماعي عَدى 
 اِلخفًش قٍد ثت ى بصرًؼ ادلمَوع من الصرًؼ مطلقنا يف الشعًر كغريًًه.
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 كقًد استدرؾى ًع ليسى خاصاا بالشعر؛ ؼى ادلمَو ادلَدرجة َت  هذًه ادلسألة فاي أفٍة صر  األخرىكأمٍةا ادلسألة 
قٍد يأيت ِلجل التَاسب كذلك  كأفٍة ذل يف نظم  كال يف ررح  على ادللحة ؛ إٍذ مٍل يذكيرٍ هذا على احلريرمِّ  َبرؽه 

 يف القرآف، كما مثٍةلى ل  بآياًت سورة اإلنساف.
لي  ها قليلةه يف كهذًه ادلسألة أرار إلياا بعضي علما  العربيٍةًة فلم ييًطيػٍ وا نػىفىسى احلديًث فياا؛ ِلفٍة رواهدى

.  مقابًل رواهًد الشعًر يف صرًؼ ما ال يَصرؼي
(( ]اإلنساف: الن ًسًلى كأٍغًلى [، كيًتتىٍ  باِللًف، كأجراها بعضي القيرٍةاً  4قاؿ الفرٍةا : "كقول  عزٍة كجلٍة: ))سىًلى

؛ [، أيثٍتً 15ا(( ]اإلنساف:))كىانىٍ  قػىوىارًيٍػرن  دلكاًف اِللًف الِت يف آخرًهىا ... كمثلي ذلك قول : تىً  اِللفي يف اِليكَلى
ا رأسي آيةو، كاِليٍخرىل ليسٍ  بآيةو، فكاف ثتاتي اِللًف يف اِلكَل أقول ذلذًه احليجٍةًة" . كقاؿ الزجٍةاج: (81)ِلَّنٍة

رنا(( اِلجودي يف العربيٍةًة أالٍة  عًيػٍ الن كسى ًٍسلى كأٍغًلى ًسل(، كلكٍن دلٍةا جيًعلىٍ  رأسى آيةو "كقول : ))سىًلى ييٍصرىؼى )سىًلى
(( قيرًئىٍ  غريى مصركفةو، كهذا االختيار  صيرًفىٍ  ليكوفى آخري اآلًم على لفظو كاحدو ... ))كانٍ  قواريرنا * قواريرى

:. كقا(82)عَدى الٍَةٍحوًيػٍِّّيى، ... كمىٍن قرأى )قواريرنا( فصرؼى اِلكٍةؿى فألنٍةػ ي رأسي آيةو"  ؿ اٍبني مالكو
ٍ يىػٍَصىًرؼٍ  ػٍصػريٍكؼي الى

ى
ىػًٍَع كادل

 (83)كالٍضػًطػرىارو أىٍك تىػَىػاسيػبو صيػًرٍؼ  **  ذيٍك ادل
فإذا ثت ى كًلـي أهًل العربيٍةًة يف ذكر جواًز صرؼ ما ال يَصرؼي للتَاسيًب فقٍد ثت ى استدراؾي َبرؽو على 

 احلريرمِّ.
ْبالفعل:المبحثْالثاني:ْالمسائلْالمختصةْ

ْالمسألةْاألولى:ْفيْعالمةْالفعلْالماضي:
ْقالْالحريريُّ:

 ٍيػًر لىػٍتػػػػػػػػػػػسً ػػػاضو بًػغىػػػػػ ي مىػػػػػًس  **  فىػإنٍة ػػػػً  أىٍمػػػػػػيٍ ػػػػػػحي فً ػػفىكيػلُّ مىا يىػٍصػليػ
ػػػػػػػ ي فىػػ ػٍكػمي ػقىػٍوذلًً   ًمػٍَػ ي  ػرً ٍتػػحي اِلًخػٍيػػػػػكىحي ْ(84)ٍم: سىػارى كىبىػافى عىػٍَػ ي **  كى

ْقالْبحرٌؽ:ْ
قد ستق أفٍة ادلاضي يػيٍعرىؼي بأٍف تلحقى  تا ي احملدِّث ... فلًو اقتصىرى الَاظمي على تعريًفً  هبا لكافى  تنبيٌه:"

، كال تصليحي مع غري ادلاض ا تصليحي يف كلِّ ماضو عىًكسىةه، بعَن أَّنٍة ا ميطٍةرًدىةه ميَػٍ ؛ ِلَّنٍة ي. خبًلًؼ )أٍمًس( فإنٍة  أىٍكَلى
؛ إٍذ ال يصلحي أٍف تقوؿ: يف مثل: )إٍف خرجى زيده أكرٍمتي ي(: )إٍف خرجى زيده أٍمًس( مع  عًلمةه ال تطٍةردي كال تَعكسي
ما فعًلًف ماضياف، فقٍد كيًجدى  ( ك)عسى( مع أَّنٍة . ككذلك ال يدخلي )أٍمًس( على )ليسى أنٍة  صيغةي فعلو ماضو

فيً  )أٍمًس(. ككذلك يصلح أٍف تقوؿ يف مثل )مٍل ُيرٍج زيده(: )مٍل ُيرٍج زيده أٍمًس( مع أنٍة   ادلاضي كمٍل يصلح
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؛ فقٍد صلح )أٍمًس( مع غري ادلاضي. كالعلٍةة يف عدـ صًلحية )أٍمًس( يف ضلو: )إٍف خرجى زيده( أفٍة  صيغةي مضارعو
، كإٍف كافى  لفظي ي ماضينا. كالعلٍةة يف صًلحية )أٍمًس( يف ضلو: )ملٍ )إًف( الشرطيٍةةى تػىٍقًلبي معَن ادلاضي مستقتًلن

 ُيرٍج زيده أٍمًس( أفٍة )مل( الَافيةى تػىٍقًلبي معَن ادلستقتلى ماضينا، كإٍف كاف لفظي ي مضارعنا.
ًل ما ذكرىه الَاظمي مٍن بَاً  آخر ادلاضي على الفتًح ليسى على إطًلق ؛ فإنٍة ي إذا اتصلٍ  بً  تا ي الفاع تنبيٌه:

(، ك)دخٍلَا( ك)خرٍجَا(، ك)دخٍلنى( ك)خرٍجنى(.  ( ك)انطلٍق ي ( ك)خرٍج ي ػ)دخٍل ي أٍك نوني ي بيًِنى على السكوف، كى
 .(85)كإذا اتصلٍ  بً  كاكي اجلماعًة بيًِنى على الضمِّ، كىػ)دخليٍوا( ك)خرجيٍوا( ك)انطلقيٍوا("

ْبحثْالمسألة:ْ
، فذكرى احلريرمُّ  أولهما:يَدرجي َت ى هذًه ادلسألًة فرعاًف:  ما يػيٍعرىؼي بً  الفعلي ادلاضي من عًلماتو كأماراتو

؛ إٍذ من  سلفنا أنٍة  يػيٍعرىؼي بتاً  ادلتكلِّم، َّميٍة ذكرى )أٍمًس( عًلمةن يف معرفة الفعًل ادلاضي أيضنا، كاستدرؾى عليً  َبرؽه
ْخًلؿ التمثيل يظاري فسادي اطِّراًد هذًه العًلمة على الفعًل ادلاضي.

ْاآلخر:ك هو ما يػيتػٍَنى عليً  آخر الفعًل ادلاضي؛ إٍذ ذكرى احلريرمُّ يف نظم ادللحًة أنٍة  متِنٌّ على  الفرُع
الفتًح، كاستدرؾى عليً  َبرؽه با إذا اتٍةصىل بً  من ضمائر الرفًع الساكَة كتا  الفاعل كنا  ادلتكٌلمّي كنوف اإلناث 

لٍ  بً  كاك اجلماعة بيًِنى على الضمِّ، كمٍل يكٍن متَياا على الفتًح كما ذكر فإنٍة  يػيتػٍَنى على السكوف، كإذا اتٍةص
 احلريرمُّ.

عمٍةا استدرك  على احلريرمِّ فاو يف ررًح ادللحة للحريرمِّ؛ إذ  فرعْالمسألةْاألوَّلفأمٍةا جوابي َبرؽو عن 
فعًل ادلاضي بدخوًؿ )أٍمًس( عليً  ميطٍةرًده ما مٍل يدخٍل قاؿ متيػَِّنا اطِّرىادى )أٍمًس( عًلمةن يف الفعل ادلاضي: "اعتتاري ال

ا  عليً  حرؼي الشٍةٍرًط، فإٍف دخلى عليً  حرؼي الشٍةٍرًط نقل معَاهي إَل االستقتاؿ، كقولك: )إٍف خرجى زيده غدن
(، كالعلٍةةي فيً  أفٍة حرؼى الشٍةٍرًط كضع اللتزاـً اجملازاًة الِت تقعي يف ادلستقتًل فاقت ضىى الكًلـي تَاسيبى معَن خرٍج ي

الفعلىٍّيً. كنقيضي )إًف( الشرطيٍةًة يف نقل معَن الفعل ادلاضي إَل االستقتاًؿ حرؼي اجلزـً يف نقل  معَن الفعًل 
: ما خرجى  ادلستقتًل إَل ادلاضي، كقولك: )مٍل ُيرٍج زيده أٍمًس(؛ ِلفٍة من أدكاًت الَفًي )مٍل( فكاف تقديري الكًلـً

 .(86)زيده أٍمًس"
ال يطٍةرًدي، كمَاؼو لقول  يف نظًم ادللحة؛ ِلفٍة ادلضارعى يف  -كما قاؿ َبرؽه   -ًلـى احلريرمِّ كمع هذا فإفٍة ك

 مثال  الثاِن قًد اقرتفى بًػ)أٍمًس(.
الفتًح،  من ادلسألة فاو ما يػيتػٍَنى عليً  آخري الفعًل ادلاضي؛ إٍذ ذكرى احلريرمُّ أنٍة  يػيتػٍَنى على خرالفرُعْاآلكأمٍةا 

، كذكرى عًلماتو أخرل عَد اتصاؿ بعًض الضمائر بآخر ادلاضي. كما أفٍة احلريرمٍة  كاستدرؾى علي  َبرؽه ذلكى
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ًر  أرارى يف ررًح ادللحة كذكرى أفٍة آخرى ادلاضي يػيتػٍَنى على الفتًح الظاهًر إذا كاف صحيحى اآلخًر، كعلى الفتًح ادلقدٍة
 .(87)إذا كافى معتلٍة اآلخًر باِللفً 

أفٍة مَام مٍن قاؿ بقوًؿ احلريرمِّ، كهو أفٍة ادلاضيى  (88)كعَدى َتقيًق القوًؿ يف ذلكى يظاري من كًلـً الٍَةحويػٍِّّيى 
؛ باعتتاًر أصًلً  كهو التَا ، كالتَا ي ثتوتي  متِنُّ اآلخًر على الفتًح دىٍكمنا كلو كاف آخريهي ألفنا أًك اتٍةصىل بً  ضمريي رفعو

  .تتار أفٍة حكمى العارًض كًل ري ى اعحركة اآلخًر، كب
باعتتار العارًض فتظار عًلمةه غريي الفتًح آخر ادلاضي، كالسكوًف إذا اتصل  (89)كمَام من قاؿ بقوؿ َبرؽو 

 لضمِّ إذا اتصل  ب  كاك اجلماعة.بً  تا  احملدِّث، كنا احملدِّثّي، كنوف اإلناث، ككا
اب؛ ِلف الكلمة متَيٍةةه أصالةن َّمٍة عرضى ذلا ما يصرؼي حركةى بَائاا كمسٍةى هذا الَوعى اٍبني مالكو رت ى اإلعر 

 .(90)اِلصيل إَل غريها، كما هو يف الفعل ادلاضي كتعدُّد عًلمات بَائ 
دلتقدِّمي  فلًئٍن قاؿ احلريرمُّ بفتًح آخر الفعل ادلاضي دكفى ذًٍكًر غريًًه من عًلماًت التَا  فل  يف ذلكى قوؿي 

او قوؿه أيضنا لتعًض َبرؽه على احلريرمِّ يف ذكًر حاالًت بَا  الفعًل ادلاضي ف استدرؾى ٍن بعض الَحاة. كلئ
 الَحويِّّي.

ْالمسألةْالثانية:ْفيْبناءْفعِلْاألمِر:
ْقالْالحريريُّ:

ػكي ػػػػكىاِلىٍمػري مىػٍتػًَػ ٍر صىػٍفػقىػػػػيٌّ عىػلىػى الػسُّ  الػمىػٍغػتػيٍوفً ةى ػػػٍوًف  **  ًمػثىػالي ي: اٍحػذى

ـي  **  فىػاكٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىًإٍف تىػػػػػ ٍ ٍهي ألًػفه كىالى ـي ػًسػٍر كىقيػػػٍل: لًػيىػػػقيػًم الغيػػػػًلى ٍ  (91)ػػًلى

ْقالْبحرٌؽ:ْ
ا ما ذكرىهي ًمٍن بَاً  اِلمًر على السُّكوًف ميقىيٍةده ًبىا إذىا مٍل يىلًػً  سىاًكنه كػ)الـً التعريًف(؛ فإنٍة ي ييٍكسىري، كًبى  تنبيٌه:"

 مٍل يكٍن آًخريهي حرؼى علٍةةو؛ فإنٍة  يػيتػٍَنى على حذًؼ آًخرًًه ...ا إذى 
؛ ِلنٍةػ ي ميضىارعه رلزكـه بًلـً اِلمًر ال فعلي أمرو؛ ِلفٍة ادلأمورى سىاميحه بقول : )لًػيىػقيػًم الغًلـي( تى  يف متثيًل ً  تنبيٌه:

، كيكوف بًلـً اِلمًر اجلازمًة. َّميٍة ما ذكرىهي مٍن كسًر آخًر فعًل أِلمًر )إذىا  –كهو ادلرادي هَا  –سليىاطىبه  كهذا لغائبو
َػىٍّيً مطلقنا  تًلهي ألفه كالـي(، كال ختتصُّ بفعًل اِلمًر، كال بًلـً التعريًف، بلٍ  هيى قاعدةه عَدى التقاً  السٍةاك

"...(92)  . 
ْ
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ْبحثْالمسألة:ْ
َت  هذه ادلسألًة فرعاًف: أكذلما: عًلمةي بَا  آخًر فعًل اِلمًر؛ فقد استدرؾى َبرؽه على احلريرمِّ يف نظم 

. كالفرعي اآلخر: سلتلفةيف حاؿو كاحدةو من حاالتو  ادللحة قولى  إفٍة فعلى اِلمًر متِنه على السكوف بأفٍة ذلك
استدراؾي َبرؽو على احلريرمِّ على ما مثٍةلى بً  لفعًل اِلمًر؛ إٍذ جعلى احلريرمُّ الفعلى يف )لًيػىقيًم الغًلـي( فعلى أمرو، 

ْفذكرى َبرؽه أنٌ  مضارعه.
ْاألوَّلُْ ًر فعًل اِلمًر هو القوؿي يف بَا  آخًر الفعًل ميكََا أفٍة نقوؿى فيً : إفٍة القوؿ يف بَا  آخ فالفرُع

ادلاضي، كال حاجةى إَل إعادًة القوًؿ هاَا، غريى أفٍة ما ذكرىه َبرؽه ميكني االستدراؾي عليً ؛ كذلك أفٍة قولى  في  
: إنٍة  متِنٌّ على : ضلوساكنه،  إذا مٍل يىًل ً  السكوًف أصالةن: كسكوني ي ظاهره  قصوره، ففعلي اِلمًر ميكََا أٍف نقوؿى

كافى فعًلن مضاعفنا، ضلو: )ريدٍة يا زيدي احلتلى(، أٍك على احلذًؼ إذا كاف إذا   سكوني  ميقىدٍةره  )اجتاٍد يا زيدي(، أكٍ 
 معتلٍة اآلخر، ضلو: )اسعى، كادٍعي، كامًض(، أٍك كاف من اِلمثلًة اخلمسة، ضلو: )اذهتا، كاذهتيوا، كاذهِب(.

َبرؽو متثيلى احلريرمِّ بػ)لًيػىقيًم الغًلـي( بىا احتجٍة بً  الكوفيُّوفى على "أفٍة اِلصلى  كهو استدراؾي  والفرُعْاآلخرُْ
يف اِلمًر للمواجً  يف ضلًو: )افعٍل( أٍف يكوفى بالًلـ، ضلو: )لًتػىٍفعىٍل( كاِلمًر للغائب، إالٍة أنٍة  دلٍةا كثػيرى استعماؿي 

كثر من الغائًب استثقليٍوا رلي ى الًلـً فيً  مع كثرة االستعماًؿ اِلمًر للمواجً  يف كًلمام كجرل على ألسَتام أ
، غريى أفٍة ذلكى ليس صحيحنا؛ ِلفٍة ادلثاؿى )ليىػقيػم( بيا  ادلضارعة (93)فحذفوها مع حرًؼ ادلضارعًة طلتنا للتخفيف"

ًق مثاًلً  كالتأكًُّد مَ  على صحٍةًة الدالة على الغيتة، ال احلضور كما لٍو قاؿ: )لًتىػقيػٍم(، كهذا ال يػيٍعًفٍيً  من َتقي
ا ُييٍمىلي على أفٍة اِلمرى قًد انعكسى على احلريرمِّ؛ إٍذ مجاوري الكوفيِّّيى على أفٍة فعلى اِلمًر  االستدالؿ ب . كريبٍة

مرى متِنٌّ غريي رلزكـه غريي متِنٍّ جبامًع الداللة على اِلمًر يف الصيغًة كمعَن الًلـ، كهذا يدفعي ي أنٍة  ذكرى أفٍة اِل
ا قاؿ بتَائ .

ى
، فلًو انعكسى عليً  اِلمري دل  معربو

ثيػمٍة الذم ُيملَا على تسديد َبرؽو يف استدراك  مثاؿى احلريرمِّ على فعًل اِلمًر ما جا ى يف ررًح ادللحة ل  
تىٍ  دلثاًؿ اِلمًر مهزةي كتوكيده على متثيل ؛ إٍذ قاؿ: "كإذا كاف احلرؼي الذم يلي حرؼ ادلضارعًة ساكَنا ... اٍجتيلً 

، فإذا كصٍلتىاا بكلمةو  ا تسقطي عَدى إدراًج الكًلـً الوصًل لتتوصٍةل هبا إَل الَطًق بالساكن ... كبيػٍةٍَةػا من قتلي أَّنٍة
ككاف آخري الكلمة ساكَنا سقطٍ  هي كالتقى الساكَاف ... فيجبي اللتقا  الساكَّي َتريكي اِلكٍةًؿ بالكسًر، 

أٍف تكوفى الكلمةي اِلكَل فعلى أمرو ضلو ما مثػٍةٍلَىاهي يف )ادللحة(: )لًػيىػقيػًم الغًلـي(، ككقول  تعاَل: ))قيػًم  كال فرؽى بّي
 .(94)[ ..."2اللٍةٍيػلى(( ]ادلزٍةمِّل:
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َيٍةةه كنصُّ احلريرمِّ يف ررًح ادللحة ييٍظًاري تَاقضنا كاضحنا لدل احلريرمِّ؛ فقد قاؿ: "اعلٍم أفٍة أفعاؿ اِلمًر مت
... فإذا أرٍدتى أٍف تصوغى فعلى أمرو حذٍف ى حرؼى ادلضارعة من فعل  ادلستقتل؛ ِلنٍةػ ي زائده كال اعتتارى بالزائد ... 

: دىٍحرًٍج، كًثٍب" . ككٍج ي التَاقيًض قولي ي بتَاً  فعًل اِلمًر، كإذا بيًِنى بيًِنى من مضارع  (95)فتقوؿ يف: ييدىٍحرًجي، كيىًثبي
.َبذًؼ حرؼ   ادلضارعة، كمثالي ي في  حرؼي ادلضارعة، ففي  تسامحه مَ  كما قاؿ َبرؽه

ْالمسألةْالثالثة:ْفيَْصْوِغْفعِلْماْلْمُْيَسمَّْفاعُلُه:
ْقالْالحريريُّ:

ٍ يي  ػا لىػػٍم ييػسىػمٍة ػػػػرىدُّ قىػائًػليػػػػػٍ   **  بًػالػػػػػكاٍقػػػًض قىػضىػا ن الى  فىػاًعػليػػػ ٍ ػرٍةفٍػًع فًػٍيػػػػمى
ػقىػٍولًػًاػٍم: ييػٍكػتىػبي عىػٍاػػػػػدي الػوىاًلٍ   ًمػٍن بىػٍعػػػػػػػػػػًد ضىػمِّ أىكٍةًؿ اِلىفٍػعىػػػػاًؿ  **  كى
ػٍن ثىػانًػٍي الػثٍةػًلثًػيِّ أىلًػٍف  **  فىاٍكًسػٍرهي ًحػٍيػنى تىػٍتػتىػًدٍم كىاٍل تىػًقػفٍ   كىًإٍف يىػكي

: بًػػػ ـي تىػقيػػػػٍوؿي ػػػاـً كىالػػطٍةػعىػػػػا ـي  **  كىًكػػٍيػػلى زىيٍػػ ي الػػشٍة ٍ  (96)ٍيػعى الػػثٍةػػػٍوبي كىالغيػػػًلى
ػٍسػًر ما قتلى آًخػرًًه ًإٍف   تنبيٌه:" قالْبحرٌؽ: لػٍم يىػزًًد الٍَةػاظمي عىػلىػى ضىػمِّ أكٍةًؿ الػًفػٍعػًل، كال بيػدٍة معى ذلكى مٍن كى

.) ػ)ييػٍكػتىػبي ػافى ميػضىػارًعنػا، كى (، كىفىػٍتػًحػػً  ًإٍف كى ػافى مىػاًضػينػا، كىػ)ضيػًربى  كى
: ... ما ذكرىهي الٍَةػاًظمي ال ُيتصُّ بال تنبيٌه: (، فييػقىػاؿي ، بىػٍل يىػٍأتًػي أيضنا يف ضلو: )انٍػقىػادى(، ك)اٍخػتىػارى ثُّػًلثًػيِّ

، ػٍرهي، كما ذكىرىهي أيضنا ًمػٍن كىٍسًر أىكٍةًلً  كهيوى غىػٍيػري الزـو ـي الػضٍةػمِّ كما  )انٍػًقػٍيػدى(، ك)اٍخػتًػٍيػرى لىػ ي( كإٍف لىػٍم يىػٍذكي بىػٍل جييٍوزي إمشا
 .(98)"(97)[71[، ك))ًسػٍيػقى(( ]الزمر:44ػٍي نىػٍحػًو: ))قًػٍيػلى(( ]هود:قيػرًئى فً 

ْبحثْالمسألة:ْ
يف القاعدًة العامٍةة يف بَاً  فعًل ما مٍل ييسىمٍة فاعليػ ي، فقٍد ذكرى  أولهما:يَدرجي َت  هذه ادلسألة فرعاًف: 

ييػضىػمُّ أكٍةليػ ي، فاستدرؾ َبرؽه عليً  كسرى ما قتلى آخرًًه إٍف  احلريرمُّ يف نظم ادللحة أفٍة فعلى ذلكى ماضينا أٍك ميضىػارعنػا 
ْكاف ماضينا، كفتحى ما قتل آخرًًه إٍف كاف مضارعنا.

كهو الصحيح يف كًلـ أهًل العربيٍةًة؛ فقد قاؿ الرٍةًضػٍي: "قاؿ ابني احلاجب: مفعوؿ ما مل يسمٍة فاعل : كلُّ 
ػقىػامىػ ي، كرىػٍرطيػ ي أىٍف تػيغىػيٍةػرى صيغة الفعًل إَل فيػعًػلى كييػٍفػعىػلي ... قول : )إَل فيػعًػلى مفعوؿو حيًذؼى فاعلي ي كأيقًػٍيػمى هو مي 

رًًه يف كييػٍفػعىػلي( ... ًمػمٍةػا ييػضىػمُّ أكٍةلي ي يف ادلاضي كييٍكسىري ما قتلى آخره ... كييضىمُّ أكٍةليػ ي كييػٍفػتىػحي ما قتلى آخ
 . (99)ادلضارًع"

 ي ثاِن ادلاضي كي فعًل ادلفعوًؿ مطلقنا، كيىٍشرى  اٍبني هشاـو يف باب الَائب عن الفاعل: "فصله: ييضىمُّ أكٍةؿي  كقاؿ
، كتػىعىلٍةػمى، كثالثي ادلتدكً  هبمًز الوصًل كاٍنطىلىقى كاٍسػتىػٍخػرىجى كاٍسػتىػٍحػلىػى، كيي  ػٍكػسىػري ما ادلتدكً  بتا و زائدةو، كتىػضىػارىبى

 .(100)من ادلاضي، كييػٍفػتىػحي من ادلضارًع" قتلى اآلخرً 
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كذكرى احلريرمُّ ما استدركى ي عليً  َبرؽه يف ررح ادللحة فقاؿ: "كتغيريي صيغة الفعًل: أٍف تىضيمٍة أكٍةلىػ ي، فإٍف كاف 
: )ييٍضرىبي ماضينا كسٍرتى ما قتلى آًخرًًه، كقولك: )ضيًربى زيده(، كإٍف كافى مضارعنا فتٍح ى ما قتلى آخره، فقيٍل ى 

 .(101)زيده("
من ادلسألة فاو ما استدرك  َبرؽه على احلريرمِّ يف صياغة فعًل ما مٍل ييسىمٍة فاعلي ي إذا  الفرُعْاآلخرُْكأمٍةا 

(، ك)قاؿ(،  ، ضلو: )باعى(، ك)كىاؿى اعتلٍةٍ  عيَيػ ي باِللًف؛ إذ اقتصرى احلريرمُّ يف نظم ادللحة على الثًلثيِّ
(، فذكرى أفٍة  : )بًٍيعى(، ك)ًكٍيلى(، ك)ًقٍيلى(، ك)ًسٍيقى(، فذكرى َبرؽه أفٍة ذلك ليسى سلتصاا  ك)ساؽى ، فيػيقىاؿي عيَى ي تيٍكسىري

(، كما استدرؾ َبرؽه على احلريرمِّ أفٍة هذ : )اٍنًقٍيػدى(، ك)اٍخػتًػٍيػرى ( فيػيقىػاؿي ػ)انقادى(، ك)اختارى ا بالثًلثيِّ بل كبغريه، كى
ـي ضمِّ يف فائ .الكسرى ليسى الزمنا؛ إٍذ   جيوزي إمشا

ا ثالثنا كهو إرتاعي ضمِّ أكٍةل ، فقاؿ:  كإَل ما ذكرىه َبرؽه أرار اٍبني مالكو يف ألفيت  كزادى كجان
ػا كىػ)بيػٍوعى( فاٍحتيًملٍ   .(102)كاٍكػًسػٍر أىكى اٍرػًمػٍم فىػالثُّػًلثًػػػػيِّ أيًعػٍل  **  عىػٍيػَنػا ، كضىمٌّ جى

عى يف  : "إٍف كاف الفعلي ادلتِنُّ للمفعوًؿ ثًلثياا معتلٍة العًّي مسًي كقاؿ اٍبني عقيلو متيػَِّنا بي ى اٍبًن مالكو السٍةابقى
(، ك)بػيٍوعى( ...  فائًً  ثًلثةي أكجي و: إخًلصي الكسًر، ضلو: )ًقٍيلى(، ك)بًٍيعى( ... كإخًلصي الضٍةمِّ، ضلو: )قػيٍوؿى

ـي، كهو اإلتيافي  ، كقٍد  كاإلمشا بالفاً  َبركةو بّيى الضمِّ كالكسًر، كال يظاري ذلك إالٍة يف اللفًظ، كال يظاري يف اخلطِّ
ىا ي(( باإلمشاـ يف )ق

يل(، قيرئى يف الستعًة قول  تعاَل: ))كًقٍيلى يىا أىٍرضي ابٍػلىًعٍي مىا ىًؾ كيىا مسىىا ي أىٍقًلًعٍي كىًغٍيضى ادل
 .(103)ك)غيض("

ػًر احلرير   مُّ يف ررًح ادللحة ريئنا غريى ما ذكرىه يف الَظًم، فتافى كج ي استدراًؾ َبرؽو علي .كمٍل يذكي
ْالمسألةْالرابعة:ْفيْصوِغْفعِلْالتعجُّب:

ْقالْالحريريُّ:
ٍ تىػٍسػتىػٍعػًجػبً ػكتيػٍَػصىػبي اِلىٍسػمى  ػفىػاًعػٍيػًل فىػًلى  ػا ي فًػٍي الػتٍةػعىػجُّػًب  **  نىػٍصػبى الػمى
: مىػا أٍحػسى  ػٍيػػفىػػػػػػ ي ًحػػػػٍيػػػػػػػنى سىػطىػػػػاػػتىػقيػٍوؿي ػػػػػػدٍة سى ػطىػػا  **  كىمىػا أىحى ا إٍذ خى  ػنى زىيٍػدن

اًف ػػةو تىػػٍحػػديثي فًػػٍي اِلبٍػػػػػػػػػػػػاهى ػأىٍك عىػػػ**    ػػػػػوىافً ػػػػػ ى ًمػػنى اِللػػػػػػػػػٍتػػػكإٍف تىػػػػػعىػػجٍةػ  دى
اثً ثيػػػمٍة ائٍػػػػً  بًػاللٍةػػػٍوًف كىبًاِلىحٍ **   ػػػػٍي ػػػػػنى الثُّػػًلثًػػػػٍعػػػػػػًلن ًمػػػفًػ ػػ ي لىػفىػابٍػًن   (104)دى

ْقالْبحرٌؽ:ْ
ييػصىاغي أيضنا للتٍةعجًُّب )أفٍػعًػٍل بًػً (، كىػ)أٍحًسٍن بزيدو( كضلوها، بصيغًة اِلمًر، كقول  تعاَل: ))أىٍسػًمػٍع  تنبيٌه:"

 .[، كمٍل يتعرٍةٍض ل  الٍَةػاظم؛ ِلفٍة ادلتعجٍةبى بً  رلركره بالتا ً 38بًػًاػٍم كىأىبٍػًصػٍر(( ]مرمي:
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الثًلثي( إَل أفٍة صيغة التعجًُّب ال تػيتػٍَنى من الرباعيِّ فأكثر،  أرارى بقول : )فاٍبًن ل  فعًلن من  تنبيٌه:
كػ)دحرجى(، ك)انطلقى(، ك)استخرجى(، بٍل يػيقىاؿي في  أيضنا: )ما أردٍة ًدٍحرىاجى ي، كأٍسرىعى انطًلقى ي، كأحسنى 

ٍهي للمعركًؼ!(. استخراجى ( كضلو ذلك، كأجازىهي سيتويً  من ضلو: )أكرـى(، كقوذلم: )ما أعطىاهي للدراهًم!( ، ك)أىٍكالى
من ررط  أيضنا أٍف يقتلى التفاضيلى، أم: الزيادة كالَقصاف؛ ليصحٍة أٍف ُيتصٍة ادلتعجٍةب مَ  بالزيادًة، فًل يػيتػٍَنى من 
ضلو: )مات( ك)فىًِنى(؛ لتساكم الفاعلّي فيً ، فًل يػيقىاؿ: )ما أموتى (، كال )ما أفَاه(، بل: )ما أفجعى موتى ي!(، 

 .(105)أسرعى فَاهي!(، كضلو ذلك"ك)ما 
ْبحثْالمسألة:ْ

ما استدرك  َبرؽه على احلريرمِّ يف نظًم ادللحة اكتفا ىه بذكًر صيغةو كاحدةو  أوَّلهما:يف هذًه ادلسألة فرعاًف: 
ْبًػً !(.من صيغِتىً التعجًُّب؛ إٍذ للتعجًُّب القياسيِّ صيغتاًف مشاورتاًف مها: )مىٍا أىٍفػعىػلىػ ي!(، ك)أىفٍػعًػٍل 

قاؿ اٍبني السرٍةاج: "فعلي التعجًُّب على ضربػىٍّيً، كهو مَقوؿه مٍن بَاًت الثًلثًة، إمٍةا إَل )أىفػٍعىلى(، كيػيتػٍَنى على 
: كهو )أىفػٍ  ، كإمٍةا )أىٍفًعٍل ًبً (، كيػيتػٍَنى على الوقف؛ ِلنٍةػ ي على لفًظ اِلمًر. فأمٍةا الضربي اِلكٍةؿي عىلى الفتًح؛ ِلنٍةػ ي ماضو

ا!( ... كالضرب الثاِن من  ا!(، ك)ما أمجلى خالدن يا هذا( فًل بيدٍة ًمٍن أٍف تلزمى ي )ما(، تقوؿ: )مىا أحسنى زيدن
 .(106)التعجًُّب: )يا زيدي أٍكًرـٍ بعٍمروك!( ..."

 .(107): "للتعجيًب صيغتاًف: إحدامها )ما أفعلىػ ي!(، كالثانية )أىٍفػعًػٍل بًػً !( ..."ؿ اٍبني عقيلو قاك 
، كل  لفظاًف: كا حلريرمُّ قد ذكر هاتػىٍّيً الصيغتػىٍّيً يف ررح ادللحة فقاؿ: "التعجُّبي أحدي معاِن الكًلـً

ػا أىٍصػتػىرىهيػٍم عىلىى الٍَةاًر(( ]التقرة: [. كالثاِن: أٍفًعٍل بً ، كقول  تعاَل: 175أحدمها: ما أفعلى ي، كقول  تعاَل: ))فىمى
 .(108)["26كاف:))أٍبًصػٍر هًبًٍم كىأمسًٍٍع(( ]ال

هو ما استدرىك  َبرؽه على احلريرمِّ يف نظم ادللحة من رركًط الفعًل الذم يػيتػىعىجٍةبي مَ ؛  والفرُعْاآلخر:
يكوف داالا على لوفو  الٍة ، فذكر أٍف يكوف ثًلثينا، كأفقد ذكرى احلريرمُّ يف نظم ادللحة بعض رركط فعًل التعجب

ػ)أنقى(، ك)أرد( شلٍةا أٍك عاهةو يف اِلبداًف كذكرى يف اِلخ ري أفٍة التعجبى مَاما ال بيدٍة ل  من صيغةو مساعدةو كى
، كبيافى بعضاا اآلخر،  ٍت فيً  رركط التعجب، كاكتفى بذلك. فاستدرؾى َبرؽه على احلريرٌم بعض الشركطى كيًجدى

 الدٍةاؿ على اللوًف فقد أباف أفٍة غري الثًلثيِّ ميكني التعجب مَ  لكٍن بشرًط جلًب صيغةو مساعدةو كما يف
كالعاهة، كذكرى أيضنا أفٍة سيتوٍيً  أجازى التعجُّبى يف غري الثًلثي. كما استدرؾ على احلريرمِّ ررطنا آخرى يف فعل 

 التعجًب كهو أٍف يكوف قابًلن للتفاكيًت؛ إٍذ مل يذكٍرهي احلريرمُّ.
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، ثًلثينا، تاماا، إفٍة الَحويّي قد ررطيوا رركطنا يف الفعًل الذم يػيتػىعىجٍةبي  مَ  متاررةن، فذكريكا: أٍف يكوف فعًلن
، كإذا غابى ررطه من هذًه الشركًط (109)ميٍثتىتنا، متصرِّفنا، قابًلن للكثرًة، غريى داؿٍّ على لوفو أٍك عيب، متَياا للمعلـو

ٍت فياا هذًه الشركط وي : "هذا باب ما ال . قاؿ سيت(110)فييتػىعىجٍةبي مَ  بصيغةو مساعدةو على التعجًُّب كيًجدى
جيوزي فيً  ما أفعلى ي، كذلك ما كاف أفعىل ككاف لوننا أٍك ًخٍلقىةن، أال ترل أنٍةك ال تقوؿ: ما أْحرىهي، كال ما أبيضى ، كال 

ا تقوؿ: ما أردٍة ْحيٍرىتى ى، كما أردٍة عىشىاهي" اهي، إَّنٍة  .(111)تقوؿ يف اِلعرًج: ما أعرجى ، كال يف اِلعشى: ما أعشى
ما أجازا التعجُّبى من الفعًل الثًلثيِّ كغريه مطلقنا كنسبى  ، كيف نستًت  (112)الرٍةضي إَل اِلخفًش كادلربًِّد أَّنٍة

ا يكوفي من بَاًت الثًلثة ... كاعلٍم أفٍة ما جاكزى  ؛ ِلنٍة  قاؿ: "كاعلٍم أفٍة بَا ى فعًل التعجًُّب إَّنٍة إَل ادلربًِّد نظره
 .(113)أٍف يقاؿ في : ما أفعلى " الثًلثًة بغرًي زيادةو مٍل جييزٍ 

، التعجُّبى من مزيد الثًلثيِّ َبرؼ، ضلو: )أعطى(، فقد قاؿ: "... -كما ذكر َبرؽه   -كأجاز سيتويً  
ا من )فػىعىلى(، ك)فىًعلى(، ك)فػىعيلى(، ك)أفػٍعىلى(" ا( ... كبَاؤيهي أبىدن اٍبني ك . كأجاز ادلربِّدي (114)قولك: )ما أحسنى زيدن

(، فقاال يف التعجب مَاما: )ما أعطاه(، السرٍةاج التعجُّ  ، ضلو: )أعطى(، ك)أىٍكَلى بى من مزيد الثًلثيِّ َبرؼو
ٍهي للمعركؼ!،  : ما أعطاهي للدراهًم!، كأىٍكالى ك)أٍكالهي(، على نيٍةًة طىٍرًح الزائد مَ ، قاؿ ادلربِّدي: "فإٍف قيلى: فقٍد قٍل ى

، فاذا كإٍف كافى  ا هو من: أعطى كأٍكَلى ا أصلي ي الثًلثةي، كاذلمزةي يف أكٍةل  زائدة" كإَّنٍة ، (115)قٍد خرجى إَل اِلربعًة فإَّنٍة
ٍهي باخلرًي(؟ قيل:  كقاؿ ابني السرٍةاج: "فإٍف قاؿ قائله فقد قالوا: )ما أعطاهي(، كهو من )أعطى يػيٍعًطي(، ك)ما أىٍكالى

ه إذا ناكلى ، ككذلك كىًلى كأٍكَلى هذا على حذؼ الزكائًد؛ ِلف اِلصل: عطا يعطو إذا تَاكؿ، كأعطى غريى 
 .(116)غريىه"

كاحلريرمُّ يف ررح ادللحة مٍل يذكٍر ما استدرك  علي  َبرؽه يف نظًم الًلميٍةة، فكافى الستدراك  عليً  كج ه؛ إٍذ 
 كافى ذلكى متسوطنا يف باب التعجًُّب يف كتًب علما  العربيٍةة، كليسى يف حكًم ادلسكوًت عَ .  

ْمسة:ْالتماُمْفيْبابْكانْوأخواتها:المسألةْالخا
ْقالْالحريريُّ:

ػػػػتىػػػػٍر  **  فىػػػلىػػٍسػػػػ ى تىػٍحػػػػػتىػػػػػػػػػػػٍد كىػافى الػمىػطى ػػػٍل: يىػا قىػٍوـي قى ػػػكىًإٍف تػىقي  ػا إًلىػى خى  ػػرٍ ػػػػاجي لىػاى
ػػ ػػكى ا يىػػصٍ ػػػكىهى ػػػػلُّ مى ػػػذى ػػػػػٍن نىػػػػَىػػػػػػػػعي كي ػافىػػػٍث  **  هًبىا إذىا جى ػػا حى  (117)ػدىثٍ ػػػ ىٍت كىمىػػٍعػػػَىػػاهى

ْقالْبحرٌؽ:ْ
كال ُيتصُّ ذلك بػ)كاف(، بل كسائر أخواِتا كذلك، ضلو: ))سيٍتحىافى اهلًل ًحٍّيى متيٍسيٍوفى كىًحٍّيى  تنبيٌه:"

: (( 17تيٍصًتحيٍوفى(( ]الرـك (، 107]هود:[، ك))مىا دىامىً  السٍةمىوىاتي كىاِلىٍرضي ، كهي: )ليسى [. إالٍة ثًلثةى أفعاؿو
 .(118)ك)ما زاؿ(، ك)ما فىًتئى(، فًل تيٍستػىٍعمىلي إالٍة ناقصةن"
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ْبحُثْالمسألِة:ْ
ـي خًلؼي اِلصًل كفرعه عَ ، كتىػمٍة من أفعاؿ  إفٍة اِلصلى يف أفعاًؿ باًب )كاف( كأخواِتا الَػٍُّقصىافي، كالتٍةما

على احلريرمِّ ذلك؛ إٍذ مٍل يذكيٍر  ؽه س(، ك)زاؿ(، ك)فتئ(. كاستدرؾ َبر ثةن، هي: )ليهذا التاًب مجيعياا إالٍة ثًل
ْيف نظم ادللحًة من اِلفعاؿ تاماا إالٍة )كافى(.

قاؿ سيتوي  عٍن متاـ بعًض أفعاؿ هذا التاب: "كقٍد يكوفي لًػ)كاف( موضعه آخري يػيٍقتىصىري على الفاعًل فيً ، 
ـى فًلفه(، أم: تقوؿ: )قٍد كافى عتدياهللً  (، أم: كقعى اِلمري، ك)قٍد دا (، أم: قٍد خيًلقى عتدي اهلًل، ك)قٍد كافى اِلمري

( فإنٍة  ال  ، ... ككما يكوفي أصتحى كأمسى مرٍةةن بَزلة )كاف(، كمرٍةةن بَزلًة قولك: استيقظيوا كناميوا. فأمٍةا )ليسى ثت ى
 .(119)يكوفي فياا ذلك"

: "مجيعي هذ ، كزاؿ الِت مضارعياا يزاؿ، كفتئى كقاؿ اٍبني مالكو ًه اِلفعاًؿ تكوفي ناقصةن كتامٍةةن، إالٍة ليسى
ـي أفعاؿ هذه التاب دلعافو جديدةو غري ادلعاِن الِت ذلا حاؿى نقصاَّنا(120)"  . (121). كمتا

ها كما  ـى أفعاؿ هذا التاب إالٍة ما ذكرىه يف كافى كحدى يف كيف ررح ملحة اإلعراب مل يذكًر احلريرمُّ متا
 يف الٍَةظًم كالشٍةرًح. فثت ى كج ي استدراًؾ َبرؽو علي  الَظم،

ْالمبحثْالثالث:ْالمسائلْالمختصةْبالحرؼ:
ْبػ)منُذ(ْو)ُمػْذ(: ْالمسألةْاألولى:ْالجرُّ

ْقالْالحريريُّ:
ػضىػػٍر  **  ًمػػنى الػزٍةمىػػػػػػمٍة ميػػٍذ فًػٍيػمى ػػػػػثيػػ ػاػكىريبٍة أيٍػػػضن   رٍ ػػػديٍكفى مىػػا ًمػػٍَػػػ ي غىػتىػ افً ػػػػػػػا حى

: مىػا لىػػًقػػيٍ  ػػيِّػػػػسو مىػػػػرٍة بًػػػػػػػَىػػػػا  ػَىػػػػػػػػا  **ػػػٍذ يًػٍوًمػػػػػػػػػ ي ميػػػػػػػتيػػػػػػتىػػقيػػٍوؿي  (122)كىريبٍة عىػػٍتػػػدو كى
ْقالْبحرٌؽ:ْ

الزمافي احلاضري كادلاضي، ك)ميػٍذ( ال جييىرُّ هبا إالٍة احلاضر مَ  دكف "ما ذكره الَاظمي ًمٍن أفٍة )ميٍَذي( جييىرُّ هًبىا 
ادلاضي هو مذهبي سيتوي ، لكنٍة اِلرجحى عَدى اٍبًن مالكو كأتتاًعً  التسويةي بيَاما، كإذا جرٍةا ادلاضي فاما بعَن 

، كمها اخلربي، أًك )ًمٍن(، أك احلاضر فاما بعَن )يف(. كجيوزي أيضنا رفعي االسًم بعدىمها على أنٍة  ػره   متتدأه ميؤىخٍة
"  .(123)العكسي

ْبحثْالمسألة:ْ
استدرؾ َبرؽه على احلريرمِّ يف نظًم ادللحة ما تدخلي عليً  )مَذي( ك)ميػٍذ(؛ إٍذ ذهبى احلريرمُّ إَل التفريًق 

ال ترُّ إالٍة احلاضر ليسى غريي، ػ)مَذي( داؿٌّ على الزماف احلاضر كادلاضي، ك)ميػٍذ( ػبّيى رلركرمها، فذكر أفٍة اجملركر ب
ْفاستدرؾ عليً  ذاكرنا أفٍة هذا هو مذهبي سيتويً ، كأفٍة الراجحى لدل ابن مالكو هو التسويةي بيَاما.
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، كما يأتياًف امسى يأيت )ميػٍذ( ك)ميػٍَػذي  على جرِّمها يف  الٍَةػٍحػوًيُّوفى  إذا جا ىا حريفٍى جرٍّ اتػٍةفىقى ك  ،ػٍيػنً ( حريفٍى جرٍّ
 . (124)احلاضر، كاختلفيوا يف اجلرِّ هبما يف ادلاضي

قاؿ سيتوي : "كأمٍةػا )ميػٍذ( فتكوفي ابتدا ى غايًة اِلياـً كاِلحياف ... كذلك قولك: ما لًقٍيتي ي ميػٍذ يوـً اجلمعًة 
" ، ... كتقوؿ: ما رأيٍػتي ي ميػٍذ ميىٍّيً ... ك)ميػٍذ( فيمىٍن رفعى بَزلة: إٍذ كحيثي  .(125)إَل اليوـً

  الزماًف اجملركر بػ)مذ( ك)مَذ(:كقاؿ ابني مالكو يف اِللفيٍةة يف استواً  
ػًجػٍئػ ي ميػٍذ دىعىػاػػػػيىػا الًفٍعػػػػذي امساًف حيثي رىفىػعىػػػػػػػػا  **  أىٍك أيٍكلًػػػػٍذ كميػٍَػػػػكىميػ"  لى كى

ػػًمػػ "ػػٍن  **  ػػػػػػكىًإٍف يىػجيػرٍةا فًػٍي ميػًضػيٍّ فىػكى  .(126)مها كىيفٍ احليضيٍوًر مىٍعَنى يفٍ اٍستىًِبٍ
كأكٍةدى احلريرمُّ يف ررح ادللحة ما ذهبى إليً  يف نظماا من أفٍة )مَذ( ترُّ ماضي الزماف كحاضره، ك)ميٍذ( 
، فقاؿ: "كالغالبي على )مَذي( احلرفية، كاِلجودي أٍف ترٍة ماضي الزماف كحاضرىه، كأٍف ترٍة   ترُّ ماضي  حسبي

 .(127))ميػٍذ( حاضرى الزماًف، كترفعي حاضرىه"
مذهبي سيتوي ، كما ذكرىه من ترجيًح مذهًب التسويًة بيَاما هو  ستدركى ي َبرؽه على احلريرمِّ هوكما ا

، كالقوؿي بأحدها ميٍعتىتػىره.  مذهب ابن مالك، كادلذاهبي يف ذلك رَّتٍة
ْالمسألةْالثانية:ْفيْلحاِؽْتاِءْالتأنيِثْبالفعِل:

ْالْالحريريُّ:ق
ػػػٍأ فىػػػػػػزًٍد عى    ػػٍ  عيػػرىاتي ػػكىًإٍف تىػػشى ػػػػتىػػػا ى ػػلىػػػٍيػػػػػػػػػً  الػػتٍةػػػػػػػػػػػػا ى  **  نىػٍحػػو: اٍرػتىػػكى  ػػػػػػػَىػػػا الشِّ
ػػػلِّ ػػػػًقػٍيػػػػػػػػػكىتيػٍلػًحػقي الػتٍةػا ى عىػلىى التٍةػحٍ   ػػػػًقػ ػػػػػػػػػػػًق  **  بًػكي  ػػػػػػيٍ ػػػٍيػػػػًقػػػػػػػػمىػا تىػػػٍأنًػػٍيػػػػػثيػػػػػػػ ي حى
ػقىػٍولًػا  ػػػػػػػػٍ   **  كانٍػػطىػػلىػػػقىػػٍ  نىػػاقىػػػػةي ًهػػػػكى دي ضىاحً ا ىٍت سيعىػاجى  ٍم:كى  ػ ٍ ػػػػػػػٍَػػدو رىائًػػكى
ٍ كىتىػػػٍكػػػًسػػػري الػػتٍةػػػػػا ى بًػػ  ػػػػػػػػػًلى  (128)ػزىالىػػػػػػػػػػ ٍ ػػػٍد أىقٍػػتػىلىً  الغىػٍ   **  فًػػٍي ًمػػثٍػػًل قى ػػػػػالػػػػػمىػػحى

ْقالْبحرٌؽ:ْ
أطلقى الَاظمي لزـك التٍةاً  فيما تأنيثي ي حقيقيٌّ، كهو ميقىيٍةػده بالفعًل ادلتٍةصًل بفاًعًلً ، كما مثٍةػلى بً ، فلو  تنبيٌه:"

ا ال تلزـي يف غرًي ذلك، كليسى كذلك، بٍل انفصلى عَ ي جازى حذؼي ا لتٍةاً ، ضلو: )أىتىػى اليوـى هَده(، كمفاوميػ ي: أَّنٍة
ػ)الشٍةٍمسي طلعٍ (، فًل جيوزي  ، كإٍف كافى تأنيثيػ ي رلازياػا، كى  تلزـي أيضنا إذا كافى الفاعلي ضمرينا يعودي إَل مؤنٍةثو متقدِّـو

 )الشٍةٍمسي طىػلىػعى(.
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:حلاصلي أفٍة )التٍةػا ى( تلزـي مواضعى ثًلثةن: ا تنبيٌهْآخُر: حيثي كافى الفاعلي حقيقيٍة التٍةػأنيًث، كاتٍةصىػلى  اِلكٍةؿي
ػ)جىػا ىٍت سعادي(.  ػ)الشمسي  الثٍةػاِن:بفعًلً ، كى ، كإٍف مٍل يكٍن حقيقيٍة التأنيًث، كى أٍك ضمريى مؤنٍةثو يعودي إَل متقدِّـو

:طلعٍ (.  (.أٍك مجعى  الثٍةػالثي ، كىػ)جا ىًت اذلَداتي  مؤنٍةثو ساملو
(. أٍك مفردنا غريى حقيقيِّ  ػ)سارى الرِّجاؿي ، كاإلثتاتي حيثي كافى الفاعلي مجعى تكسريو، كى كجيوزي احلذؼي

ػ)أتىػى اليوـى هَده(. كالرٍةابعي حيثي كافى الفعلي )نًػٍعػمى  (. أٍك مَفصًلن عٍن فعلًػً ، كى ػ)طلعى الشٍةٍمسي ادلرأةي  التػأنيًث، كى
ػٍرهي الٍَةػاظمي. ػً  ادلرأةي هَده(، كمٍل يذكي  هَده(، ك)نًٍعػمى

(: الظٍةٍِبي، فائدة: : )الغزال ك)الغزاؿي : قػٍد ة... كال يػيقىػاؿي ( باذلا ، إالٍة للشٍمًس، ففي متثيلًػً  نظػره، إالٍة أٍف ييػرًيٍػدى
" ػٍمػسي  .(129)أقتلً  الشٍة
ْبحثْالمسألة:ْ

احلريرمِّ يف نصِّ  السابًق أمورنا ثًلثة، أكٍةذليا: فيما جيبي فيً  تأنيثي الفعًل بالتٍةػاً ، كالثاِن: استدرؾى َبرؽه على 
ْفيما جيوزي فيً  تأنيث الفعل بالتٍةػاً ، كالثالث: استدراك  على متثيل .

ْاألوَُّلْوالثَّاني:ْ أفٍة العربى أحلقيوا التا ى بالفعًل فمذهبي الٍَةحويِّػّي يف حلاًؽ التٍةػاً  بالفعًل هو فأمَّاْاألمُر
. فالواجبي فيما إذا   ، كمَ  ما هو جائزه للداللًة على تأنيًث الفاعل، كأفٍة حلاؽى التاً  بالفعًل مَ  ما هو كاجبه

ث كاف الفاعلي ضمرينا متٍةصًلن لغائتةو، ضلو: فاطمةي حجٍةٍ ، كالشٍةجرةي أٍنرٍت، أٍك كافى امسنا ظاهرنا، حقيقيٍة التأني
متٍةصًلن بالفعًل، ضلو: آمٍَ  فاطمةي. كجيوزي حلاؽي التاً  بالفعًل إذا كاف الفاعلي مؤنػٍةثنا حقيقيٍة التأنيًث قٍد فيًصلى 
، ضلو: كلٍةمى القاضيى امرأةه، أك كلٍةمً  القاضيى امرأةه، أٍك كافى الفاعلي رلازمٍة التأنيًث، ضلو:  عٍن فعًلً  بفاصلو

، أٍك أض  .(130)ا ى الشمسي أضا ىًت الشمسي
كاحلريرمُّ يف ررًح ادللحة قٍد ذكرى ما ذكرىه َبرؽه يف استدراك  علي  من مواضع حلاًؽ تػاً  التأنيًث بالفعًل 
 ،) (، ك)ليسى ادلاضي كجوبنػا كجوازنا، غريى أنٍةػٍ  زادى على )نًػٍعػمى( شلٍةػا جيوز حلاؽ تا  التأنيث هبا اِلفعاؿ: )بئسى

ػى(، كذكرى جوا (ك)عىسى ، كهو من مواضًع (131)زى حلاقاا بفعًل مجًع ادلؤنٍةًث السٍةامًل، ضلو: )جا ت ادلسلماتي
. كييٍستىٍدرىؾي على موضًع الفصًل بّيى الفعل كفاعل  يف جواز حلاؽ التاً  بالفعًل  كمٍل  -الوجوًب كما ذكر َبرؽه

(؛ –ييًشٍر إليً  احلريرمُّ كال َبرؽه  ( كجبى ترؾي  بأٍف يكوفى الفاصلي غريى )إالٍة إٍذ لو فيًصلى بّي الفعل كالفاعل بًػ)إالٍة
 .(132)تأنيًثً  إالٍة ما كاف ضركرةن يف الشعرً 

(؛ ِلفٍة لفظى ةعلى كسر التاً  بػ)أقتلً  الغزال، فاو استدراؾي َبرؽو على احلريرمِّ يف متثيل  وأمَّاْاألمُرْالثالث
، كيف  ،(133) التا  على بعض الظتا ييًطلىقي على الشمس، كبغريقٍد )الغزالة( )بالتاً (  كقاليوا يف ذكًر الظِّتاً  غزاؿه
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، غريى أفٍة الذم ميكني ْحلي  لتصحيًح كجً  استعماؿ احلريرم يف مثال  هو إقامة كزًف التي ، (134)اِلنثى غزالةه 
 فآخري صدري التي  )بًل زلالىػٍ ( فَاسبى ذلك أٍف يقوؿ: )الغىػزىالىػٍ (.

ْفيْزيادةْ)ما(ْبعدْإنَّْوأخواتها:المسألةْالثالثة:ْ
ْقالْالحريريُّ:

ػًذٍم اِلحػريًؼ  **  فىػالرٍةٍفػعي كالػٍَةػٍصػبي أيًجػػٍيػػزىا فىاٍعػرًؼً   كىإٍف تىػػزًٍد )ما( بعدى هى
ري ٍع مىػا ييػػٍؤثىػػتىمً أفٍة( فىػاسٍ ري  **  كيف )كى ػػػ( )لعلٍة( أٍظاى كىالٍَةػٍصػػبي يف )لي ى 

(135) 
ْقالْبحرٌؽ:ْ

كما ذهب إليً  الَاظمي من جواز الوجاىٍّيً يف احلريٍكًؼ كلِّاا قٍد قاؿ بً  مجاعةه، كالزجٍةاج، كاٍبًن  تنبيٌه:"
(،  ج، كاٍبنً السرٍةا  (، كاختارى الَاظمي أفٍة الَصبى يف )لٍي ى (؛ ِلنٍةػ ي مٍل ييٍسمىعي إالٍة يف )لٍي ى مالكو قياسنا على )لٍي ى

ك)لعلٍة(، ك)كأفٍة( أظار؛ لقوٍةًة رتاانٍة بالفعًل الَاسًخ لًلبتدا . كمذهبي سيتويً  كاجلماوًر أنٍة  ال جيوزي إالٍة يف 
( كحدىها، كريًكمى بالوجاىٍّيً    قوؿي الشاعًر:)لٍي ى

ػا هى  ـي مى حى ػا الذى قالٍ  أالى لىػٍيػتىػمى  .(137)"(136)فىػقىػػػػػػػػػدً  ػ ي في صٍ تًػَىػا أىٍك نً امى مى ػلىػَىػا  **  إَل حى  ا
ْبحثْالمسألة:ْ

إفٍة ما استدركى  َبرؽه على احلريرمِّ يف هذًه ادلسألًة هو بياف ادلذاهًب يف حكم زيادة )ما( بعد إفٍة 
فأباف َبرؽه أفٍة يف ذلك ثًلثةى مذاهبى مشاورةو، هي: مذهبي جواز الوجاىٍّيً: اإلعماؿ كاإلمهاؿ يف كأخواِتا، 

، كأجازه احلريرمُّ. قاؿ اٍبني السرٍةاج:  إفٍة كأخواِتا مجيعاا، كهو مذهب الزجٍةاًج، كاٍبًن السرٍةاًج، كاٍبًن مالكو
ا  "كتدخل )ما( زائدةن على )إفٍة( على ضربػىٍّيً: فمرٍةةن  تكوفي ميٍلغىاةن دخوذليا كخركجاا، ال تغيػِّري إعرابنا، تقوؿ: )إَّنٍة

ا زيده  ا مَطلقه(، كتدخلي على )إفٍة( كافةن للعمًل فتيتػٍَنى معاا بَا  فيتطل رتاياا بالفعًل، فتقوؿ: )إَّنٍة زيدن
: "كأجرل ابن السرٍةاًج غري )ليتما( رلراها قياسنا، ك (138)مَطلقه(" ذكر ابن برهاف أفٍة أبا احلسن ، كقاؿ اٍبني مالكو

ا قائمه(، فأعمل مع زيادة )ما(، كعزا مثل ذلك إَل الكسائيِّ عن العرًب.  ا زيدن اِلخفش ركل عن العرًب: )إَّنٍة
كهذا الَقلي الذم ذكرىه ابني برهاف رْح  اهلل يؤيِّدي ما ذهبى إليً  ابني السرٍةاج من إجراً  عوامًل هذا التاًب على 

. كمذهبي سيتويً  (139)ياسنا، كإٍف مٍل يثتٍ  مساعه يف إعماًؿ مجيعاا، كبقول  أقوؿ يف هذًه ادلسألًة"سَنو كاحدو ق
عى عًن العرًب،  هذهً عملي كاجلماور أنٍة  ال جيوزي  (؛ ِلنٍة  مسًي اِلحرًؼ مع )ما( الزائدًة إالٍة يف حرؼو كاحدو هو )لي ى

ا مَطلقه( فإفٍة  رجٍةح  احلريرمُّ كهو . كمذهبه ثالثه (140)اإللغا ى فيً  حسنه" قاؿ سيتوي : "كأمٍةا )ليتما زيدن
(، ك)لعلٍة(، ك)كأفٍة(. ،اإلعماؿ كاإلمهاؿ يف ثًلثةو من أخواًت إفٍة  ْكهي )لي ى
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كيف ررح ادللحة قرٍةرى احلريرمُّ ما قرٍةره يف الَظًم، كالظاهر من ادلذاهب يف ذلك قوؿ سيتويً ؛ إًذ السماعي 
 ةإَل اجلمل عن اختصاصاا باجلملة االمسية هذًه اِلحرؼ إالٍة لي ى مع )ما( الزائدة خركجً لى زيادةن عيعضديهي، 

ـي اختصاصاا باجلملة االمسية  ،الفعلية  قوِّم مذهبى سيتوي .يكعد
ْالمسألةْالرابعة:ْفيْإعمالْ)ما(ْالنافيةْعملْ)ليَس(:

ْقالْالحريريُّ:
ػلىػيٍ ػػػػكىمىػا التػي تىػٍَػفً  ػػػػػػالٍَةػاًصػتىػ ػسى ػػػػي كى ػػػػاًف الػحً ػػػػٍ   **  فًػٍي قىػػٍوًؿ سيػكٍة   ٍ ػػػػاًز قىػاًطػتى ػػػػجى

ػػقىػػٍولًػػاً فىػقىػػػػػػػٍوليػػايػػػػػػػػػػػػػٍم مىػا عىػػاًمػػػػػره ميػػوىافًػػػ ػػعًػػٍيػػده صىػػاًدقىػػ ٍم لىػػٍيػػسى ػػقىػػػػػا  **  كى  (141)ػػػاسى
ْقالْبحرٌؽ:ْ

(، كإلعماذلا عَد احلجازيّي رركطه، مَاا: أالٍة يدخلى االستثَا ي  تنبيٌه:" ػ)ليسى أطلقى الَاظمي إعماؿى )ما( كى
(( ]آؿ عمراف: ـى اخلربي على االسًم، ضلو: )ما 144على اخلرًب، ضلو: ))كىمىا زليىمٍةده ًإالٍة رىسيٍوؿه [، كمَاا أالٍة يتقدٍة

ا قائمه زيده(،   .(142)اةه على اللغتًّي"حيَئذو ميٍلغى فإَّنٍة
ْبحثْالمسألة:ْ

( عَد أهًل احلجاًز من غري أٍف يذكيرى رركطى ذلك  أطلقى احلريرمُّ يف نظًم ادللحًة إعماؿ )ما( عمل )ليسى
اإلعماؿى إعماؿه مطلقه يف اإلعماؿ، فاستدرؾى عليً  َبرؽه ذكرى تلك الشركط؛ لئًلٍة يتوهٍةمي متوهِّمه أفٍة ذلك 

 لغتام.
( ... )ما( ك)ال( الَافيتاًف يف لغة احلجاز، ... فأمٍةا )ما( فإَّنا  قاؿ ابن لى على )ليسى هشاـ: "... ما ْحًي

منا كخربيها مؤخٍةرنا، كالثاِن: أٍف ال يقرتفى االسمي  ، أحدها: أٍف يكوفى امسياا مقدٍة تعملي هذا العملى بأربعة رركطو
(، كالرابعي: أالٍة يلياا معموؿي اخلرًب كليسى ظرفنا كال جاراا كرلركرنا بًػ)إٍف( الزائدة، كالثالث: أٍف ال يقرتفى اخلربي  بًػ)إالٍة

"...(143). 
إفٍة احلريرمٍة يف ررح ادللحة قٍد أسابى يف حديًثً  عَد ررًح التيتػىٍّيً السابقىٍّيً من نظم ادللحة، حَّتٍة لقد 

احلرفيةى كذكرى أربعة مواضع ذلا، كذكر مَاا )ما( أتى على ذكًر أنواع )ما(، فذكر االمسية مَاا كذكر مخسةن مَ ، ك 
ى اللغتػىٍّيً العاملة عمل )ليس(، كذكرى فياا لغتػىٍّيً: لغة أهل احلجاز، كلغ )ما( الَافية، كذكرى يف لغة  يفة متيم، كبّيٍة

( يفأ م أجرىٍكهىا رلرل )ليسى م نصتيوا هبا اخلربى، كأدخليوا على خربها التا . كأمٍةا اِلريا  ريئػىٍّيً  هل احلجاًز أَّنٍة : أَّنٍة
ـى اخلربي على االسم، كإذا فيًصلىٍ  بػإالٍة بّي االسًم كاخلرب، كإذا  الِت أخرجوها عٍن حكماا فثًلثةه، أكذلا: إذا تقدٍة

 .(144)كقعٍ  )إٍف( ادلكسورة اذلمزة ادلخفٍةفة بعدها
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ْحرِؼْالن داء:ْالمسألةْالخامسة:ْفيْحذؼِْ
ْقالْالحريريُّ:

ػػػػػػػػػكىإٍف تىػقيػػ اػػًذًه أىٍك يىػػػػػػػػٍل يىػا هى  (145)ا ذىا  ** فىػحىػٍذؼي )يىػا( مىػٍمػتىػًَػعه يىػا هىػذى
ْقالْبحرٌؽ:ْ

كمفاـو اقتصاًر الَاظًم على اسًم اإلرارًة أفٍة حذؼى حرًؼ الَِّداً  جيوزي مع الَكرًة ادلقصودًة، كهو  تنبيٌه:"
" ػجىػري ، كمَعى  التصريُّوف أيضنا فًل يػيقىاؿي يف )يا رىجيػلي(: )رىجيػلي (146)مذهبي الكوفيّي، ضلو: "ثىػٍوبًػٍي حى

 .(147)ادخيػٍل("
ْبحثْالمسألة:ْ

درؾى َبرؽه على احلريرمِّ أفٍة مفاوـى نظًم ادللحة جوازي حذًؼ حرًؼ الَدا  مع الَكرًة يف هذًه ادلسألًة است
ادلقصودة، كأفٍة ذلك مذهبي الكوفيّي، كأفٍة مذهب التصريّي خًلفي ي، كهو القوؿ بعدـ جواز حذًؼ حرًؼ 

ْالَدا  مع الَكرًة ادلقصودة.
: "كال جيوزي حذؼي حرًؼ الَداً  إٍف كا ػتنػا قاؿ ابن مالكو ف ادلَادل )اهلل(، أك ضمرينا، أك مستغاثنػا، أك ميتػىعىجٍة

(، ك)كيىػا لىػزىيٍػدي(، ك)كيىػا للماً (، ك)يا زيداه(، فإٍف كاف غريى هًذًه  مَ ، أك مَدكبنػا، ضلو: )يا اهللي(، ك)يا إيٍةاؾى
، إالٍة أفٍة جوازىه يقلُّ مع اسًم اإلرارًة، كاسًم اجلَسً  ادلتِنِّ، كمن رواهًد احلذًؼ مع اسًم  اخلمسًة جازى احلذؼي

 اإلرارة ... قول :
ػتًػٍيػلً رى **    فلٍيػسى بعػدى ارًتعىاًؿ الػرٍ  ذىا اٍرعػوىا ن  ػٍيػتنػا إلػى الصِّػتىػا ًمػٍن سى  (148)ٍأًس رى

" اً  "ثىػٍوبًػٍي حىػجىػري  .(150)..."(149)كمن رواهػًد احلذًؼ مع اسًم اجلًَس ادلتِنِّ للَِّػدى
 .يف الٍَةظمفثت ى استدراؾي َبرؽو عليً  كذكرى احلريرمُّ يف ررًح ادللحة ما قرٍةرىهي يف نظماا، 

ْالمسألةْالسَّادسة:ْفيْلحاؽْالتاِءْعنَدْتصغيرْاِلسمْالمؤنث:
ْقالْالحريريُّ:

ػػػػػػٍن ميػؤىنٍةػ ػا تيػٍلػػػكإٍف يىػكي ػا ن كىػمى  ًحػقي لىػٍو كىصىػٍفػتىػ ٍ ثنػا أىٍردىٍفػػتىػػػػػػػػػػػػػػٍ   **  هى
ػػمى ػػػػػػػػػى نيػوىيٍػًر الػٍَةػارى عىػػلىػػػػػػػفىػصىػغِّػ    (151)اريهي ميػػًَػػػٍيػػػػػػػرىهٍ ا تىػقيػٍوؿي نىػػػػػػػرىٍه  **  كى

ْقالْبحرٌؽ:ْ
سى ملٍ ػػتى ييػؤدِّم إَل اللتًس، فإًف التى  الٍة لتاً  يف التصغرًي مشركطه بأما ذكرىه الَاظمي ًمٍن كيجيوًب إحلاًؽ ا تنبيٌه:"

تلحٍق ي كػ)مخىٍس( يف العدد ادلؤٌنث، ك)رىجىر( ك)بػىقىر(، كضلو ذلك من أمسا  اجلًَس الذم ال يػيفىرٍةؽي بيَى  كبّيى 
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يػٍ  رىة، اللتيًتسى كاحًدًه إالٍة بالتٍةا ، فيقاؿ: )مخيىٍيس(، ك)ريجرٍي(، ك)بػيقىرٍي( بًل ها و؛ إٍذ لٍو قيل: مخيىٍيسىة، كريجى رىة، كبػيقىيػٍ
 .(152)بتغرًي )مخسة( للعدد ادلذكٍةر، ك)رجرة( ك)بقرة( يف الواحد"

ْبحثْالمسألة:ْ
من قضايا تصغري االسم الثًلثي اخلال من عًلمة التأنيث إحلاؽ تا  التأنيًث بً  بشرًط أٍمًن اللتًس، كإذا 

لىٍ  تلك اِللفاظي عل ى الشذكذ، كهو ما استدرك  َبرؽه على احلريرمِّ؛ إٍذ مٍل ييًشٍر إَل مٍل تلحٍق مع أمًن اللٍةٍتًس ْحًي
ْررًط حلاًؽ التا  عَد تصغري الثًلثي كأطلقى إحلاقىاا بً  عَد تصغريًًه.

 قاؿ اٍبني مالكو يف اِللفيٍةػة:
ػًسػػػػػػػػػػنٍ ػًث مىػا صىػغٍةػٍرتى ًمػٍن  **  ميػػػؤىنٍةػػػػثو عىػػػػيٍ ػػػػالتٍةػأنً  ٍم بًػتىػاػػػػكاٍختً   ػػػارو ثيػػػػػًلثًػػػػػػػػػيٍّ ، كى

ػػػػػ  سً ػػػػػذىا لىػػػػٍتػػػػػ ػػرىلػػػػػٍن بًػػالػتٍةػػا ييػمىػػا لىػٍم يىػػكيػ ػػػجى ػػػشى ػػػٍمػػػػػػػرو كىبىػػػقىػػػػػػػػػػػػ**  كى  سً ػػػػػػػػػػػػػػػػرو كىخى
، كى ػػػػػديٍكفى لىػػػػػػٍتػػػػػ ػػػٍرؾه ػػػػػػػػػػػػذٍة تىػػػكىرى                 ٍر  **  لىػػػػػػػػػػػػػػػػنىػػػػسو ػػًلثًػػا ثيػػمى ػػا فًػػيٍ ػػاؽي تىػػػػػػػػػػحى ػػػػػدى  (153)ػثىػػػػػرٍ ػػػياػػػا كى

ػًر احلريرمُّ يف ررح ادللحة ما استدرك  َبرؽه علي ً   ، كاكتفى يف ررح ادللحًة بذكر اطِّػرادً يف الٍَةظمً  كمٍل يذكي
إحلاًؽ التا  باالسًم الثًلثيِّ اخلال من التا  عَد تصغريه، كاستثَن من ذلك االطِّراد ستعةى أمسا و، هي: )احلرب(، 

. كبذا صحٍة استدراؾي (154)ك)الفرس(، ك)القوس(، ك)العرس( ك)الغرب( ك)كًدرٍع احلديد( ك)الٍَةاب من اإلبل(
 علما  العربية على ذكرها عَد تصغري الثًلثيِّ.َبرؽو عليً ؛ إٍذ إفٍة ذلك من ادلسائل الِت حرص 

ْالمسألةْالسابعة:ْفيْحروؼْنصبْالفعلْالمضارع:
ْقالْالحريريُّ:

ػلٍيػػػػػػفيىػٍَػًصػبي الًفػٍعػ ػػػٍيػػػػػًلى كإذىفٍ ػػػػػلى السٍة ػػٍي كإٍف ًرػػٍئػػػػػ ى لًػػػكى  (155)مى أٍف كلىػٍن  **  كىكى
ْقالْبحرٌؽ:ْ

ماا الٍة ررطي )أٍف( فشرطي الَصًب هبا أأطلقى الَاظمي الٍَةٍصبى بًػ)أٍف( ك)إذىٍف(، كذلما رركطه. أمٍةا  تنبيٌه:"  يتقدٍة
ها، ضلو قول  تعاَل: ))عىًلمى أٍف  فعله من أفعاؿ الشكِّ كاليقّي ... فلٍو سيًتقىٍ  بفعًل اليقّي كجبى رفعي الفعًل بعدى

(( ]ط : ٍف الىٍ ))أىفىًلى يػىرىٍكفى أتعاَل:  [، كقول 20سيكوفي(( ]ادلزمل: [. كإذا سيًتقىٍ  بفعًل 89يػىٍرًجعي إلىٍيًاٍم قػىٍوالن
َىةه(( ، كهبما قيرًئى قول  تعاَل: ))كىحىًستػيٍوا أالٍة تىكيوفى ًفتػٍ  (156)الشكِّ جاز يف الفعًل الذم بعدها الرفعي كالَصبي

رىكيٍوا(( [، كالَصبي أرجحي، كذلذا أمجعيوا على الَصًب يف71]ادلائدة:  قول : ))امل * أحىًسبى الٍَةاسي أٍف يػيتػٍ
، كالتقدير: أ[. كإذا ارتفعى الفعلي بعدىها فاي ادلخفٍةفة من الثقيل2-1]العَكتوت: يرٍكفى  ٍف الىٍ ًة، كامسياا مضمره

 أنٍة ، كحًستيوا أنٍة . 
: )إِنٍِّ إذىٍف أكرميك(  كأمٍةا )ًإذىٍف( فشرطي الَصًب هبا: أٍف تكوفى مصدٍةرةن، كأٍف يتٍةًصلى هبا الفعلي ... فلٍو قػيٍل ى

: )إذٍف أنا أكرميك("  .(157)رفٍع ى الفعلى، ككذا لٍو قل ى
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ْبحثْالمسألة:ْ
شلٍةا قرٍةره علما  العربيٍةة يف باب نصًب الفعًل  إفٍة ما ذكرىه َبرؽه من رركط الَصًب بػ)أٍف( ك)إذٍف(

ْ.  نظًم ادللحةيف على احلريرمٌ  َبرؽه  ك استدر ك  ،(158)ادلضارع
كاحلريرمُّ يف ررح ادللحة أرار إَل بعض رركط نصب الفعل ادلضارع بػ)أٍف(، كذكر رركط )إذٍف( 

 .يف الٍَةظمً  . فثت ى استدراؾ َبرؽو علي ً (159)مستوفىاةن 
ْالمسألةْالثامنة:ْفيْزيادةْ)ما(ْعلىْحروؼْجزمْالفعلْالمضارع:

ْقالْالحريريُّ:
ػاػػػػػػَىػػػػػػػػػػػا  **  كأىيٍػػػػػػػػػػػػٍوا إمٍة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىػالي ػػػػػػػفى  اٍ ػػػػػٍوـه مى ػػػػػػػػكزادى قى  ػػػكىػ  مى  ػاػػػػػػػػٍوا أىياػا مى ػػلى ػػا تىػػػػمى

اػػػػػػػػوؿي ٍف تىػػٍخػػريٍج تيػصىػػاًدٍؼ ريرٍ ػػػػػػتق ػػٍب تيػػػكىأىيٍػػَىػػمىػ **   ػدى اػػػػٍعػًلًؽ سى ػػػػػػػػا تىػٍذهى   ػدى
ػكى ػػػػاًؽ  **  ػػػػػػاتِّػػػػػػفىػػػػػػػػػػزيٍر أىزيٍرهي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن يىػػػػكىمىػػػػػ ا تىٍصَى ػػكهى  (160)يػػػػػػػوىاقً ػػعي يف التى ػػػػػػػػذى

ْقالْبحرٌؽ:ْ
ٍَىعي  تنبيٌه:" عتارتي  تػيٍوًهمي أنٍةػ ي جيوزي أٍف تيػزادى )ما( على اِلدكاًت كلِّاا، كليسى كذلك، بل في  تفصيله. فأربعةه ميي

(، كاجلواز أيضنا  ا ال تػيزىادي على )مىٍن(، ك)ما(، ك)ماما(، ك)أىنٍة ، كاثَاًف جيب. فإَّنٍة زيادة )ما( علياا، كاربعةه جيوزي
ا هو يف )إٍف(، ك)أم( ، ك)أينى(، ك)مَّت(، كأمٍةػا )حيثما(، ك)إٍذما( فزيادة )ما( علياما ررطه لعملاما إَّنٍة

 .(161)اجلزـى"
ْبحثْالمسألة:ْ

على احلريرٌم عدـى زيادة )ما( على أدكات جـز الفعل ادلضارع كلِّاا، ال  ؽه َبر  ؾى ادلسألة هَا استدر إفٍة 
ْسيٍةما ما جيـز فعلىٍّيً، كذكرى التفصيل يف ذلك؛ إٍذ كانٍ  عتارةي احلريرمِّ يف نظًم ادللحة مومًهىةن بزيادِتا يف مجيعاا.

سلت  معَاها اِلصلي، كجيًعلى حرؼى قاؿ ابن مالك: "كأمٍةا )إذمىا( فأصلاا )إٍذ( ضيمٍة إلياا )ما( بعدما 
مَاا، كال ركٍة يف كوَّنا امسنا ... كأمٍةا )حيثما(  راها ... ك)ماما( مثل )ما( كأعمُّ ررطو بعَن )إٍف(، فجرل رل

فًل تكوف إالٍة ررطنا، ككانٍ  قتل دخوؿ )ما( اسمى مكافو خالينا من معَن الشرط ... كأمٍةا )مَّت( ك)إيٍةاف( 
ة، كال تفارقاف الظرفية، كتىرًدىاًف ررطنا فتىٍجزًمىاًف ... كال جيوزي أٍف تكوف مَقولةن كىػ)إٍذمىا( إَل فلتعميم اِلزمَ

 .  (162)احلرفية"
ي: "كجيوز اتصاؿ )ما( الزائدة بػ)إٍف(، ك)أٌم(، ك)أيٍةافى(، ك)مَّت(، كأمٍةػا يف )حيثما( ك)إٍذما( ضً كقاؿ الرٍة 

 .(163)فكافٍةػةه"
)إٍذما(: "أداة ررطو تـز فعلٍّيً، كهي حرؼه عَد سييتوي  بَزلة )إف( الشرطية، كظرؼ  هشاـ يف ني كقاؿ ابٍ 

 .(164)عَد ادلربٌد كابن السرٌاج كالفارسي كعملياا اجلزـى قليل"
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كاقتصرى احلريرمُّ يف ررًح ادللحًة على اتصاؿى )ما( بتعًض جوازـً ادلضارًع فقاؿ: "كأربعةي ألفاظو تعملي مع 
، كهبذا ثت ى استدراؾي َبرؽو على احلريرمِّ (165)ا، كمع حذفاا، كهي: مَّت، كأٌم، كأين، كإٍف ..."اتصاؿ )ما( هب

 يف نظًم ادللحة كررحاا.
ْالمسألةْالتَّاسعة:ْفيْمعنىْ)َجْيِر(:

ْقالْالحريريُّ:
ػأٍمػًس فًػٍي الكىػٍسرً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤالً   **  كى ػقاػا كهى ػٍيػًر أم: حى  (166)كيفٍ التًَىا ً  كىجى

ْ
ْقالْبحرٌؽ:ْ

ا مَاا كهو )جىرٍيً(  ، حرفنا كاحدن )بفتًح "القسمي الرابع: ادلتِن على الكسر، كقد ذكرى مَ ي س ٍة كلماتو
ػقاػا، كادلشاوري أنٍةػ ي حرؼي جوابو بعَن )نػىعىٍم(" -رْح  اهلل تعاَل  -اجليم( كجعلى  الٍَةاظمي   .(167)بعَن: حى

ْبحثْالمسألة:ْ
استدرؾى َبرؽه على احلريرمِّ يف هذًه ادلسألًة ادلعَن الذم ذكرىه لًػ)جىرٍيً(؛ إٍذ ذكرى احلريرمُّ يف نظم ادللحًة أفٍة 

ْمعَاه: )حىػقاػا(.
ػٍيػًر( خًلؼه بّي علما  العربيٍةًة على قػىٍولىًّي: أحدمها معَن كيف بعَن  أنٍة  بعَن )نعم(، كاآلخري  أنٍة  )جى

ري إَل ذلك اخلًلًؼ، كأفٍة ادلشاورى أنٍة  بعَن )نعم(، كاحلريرمُّ قاؿ بغري ادلشاور يف )حقاػا(، كاست دراؾي َبرؽو ييًشيػٍ
 نظًم ادللحة.

: مَام مىٍن  كإَل اخلًلًؼ أراًر ادلرادم فقاؿ: ")جىرٍيً( بكسًر الرا  كفتحاا، كالكسر أراري، فياا خًلؼه
ا حرؼي جوابو بعَن )نعٍم(، كمَام ػقاػا(" قاؿ: إَّنى ا اسمه بعَن )حى  .(168)مىٍن قاؿ: إَّنٍة

؛ إٍذ قاؿ: "ك)جىرٍيً( حرؼه بعَن )نعم( ال اسمه بعَن  ا حرؼي جوابو بعَن )نعم( اٍبني مالكو كشلٍةٍن قاؿ إَّنٍة
)جرًي(  )حقاا(؛ ِلفٍة كلٍة موضعو كقعٍ  فيً  )جرًي( يصلحي أٍف يػيٍوقىعى فيً  )نػىعىٍم(. كليسى كلُّ موضعو كقعٍ  في ً 

" ، (172)، كالسيوطي(171)، كابن هشاـ(170). ككذا الرضي(169)يصلحي أٍف يػيٍوقىعى فيً  )حقاا(، فإحلاقياا بًػ)نعٍم( أىٍكَلى
 كغريهم.

ا اسمه  ػقاػا( اجلوهرمُّ؛ كشلٍةٍن قاؿ إَّنٍة ( )بكسر الرا (: ميّيه للعرًب،  إذٍ بعَن )حى قاؿ: "قوليػايػٍم: )جىرٍيً ال آتًٍيكى
ػقاػا"كمعَاها:   . (173)حى

كاحلريرمُّ يف ررح ادللحة ذكر ما رجٍةحى  يف نظم ادللحة من أفٍة )جرًي( اسمه بعَن )حقاػا(، كأرار إَل ما 
، فذكر بصيغة التضعيف كالتمريض )قيل( أنٍة  بع كهبذا  .(174) )نعم(، كقد يستعمل يف اليمّيَنسواه من معافو

 يثت ي استدراؾي َبرؽو على احلريرمِّ يف الَظًم.
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 .201ررح ملحة اإلعراب، ص (22)
 .91، كَتفة اِلحتاب، ص211ادلصدر السابق، ص (23)
، 2انظر معاِن القرآف، ِليب زكريا ُيىي بن زياد الفرا ، َتقيق زلمد علي الَجار كأْحد يوسف صلايت، دار عامل الكتب، بريكت، ط (24)

 .2/234، ك167، 1/166ـ، 1980
ار ادلعارؼ، قرأ اجلميع بالرفع، إالٍة ابن عامر قرأ بالَصب. انظر: كتاب الستعة يف القرا ات، البن رلاهد، َتقيق روقي ضيف، د (25)

، كاحلجة للقرا  الستعة، ِليب علي الفارسي، َتقيق بدر الدين قاوجي كبشري جوجيايت، دار ادلأموف للرتاث، 235ـ، ص1972مصر، 
، كحجة القرا ات، ِليب زرعة عتد الرْحن بن زصللة، َتقيق سعيد اِلفغاِن، مؤسسة 3/168ـ، 1987-ق1407، 1دمشق، ط

  ـ.1997-ق1418، 5الرسالة، بريكت، ط
 .91َتفة اِلحتاب، ص (26)
 .167-1/166، كمعاِن القرآف للفرٍةا ، 2/311. كانظر: 334، ك2/311كتاب سيتوي ، انظر:   (27)
 .212-211ررح ملحة اإلعراب، ص (28)
 .95، كَتفة اِلحتاب، ص218ادلصدر السابق، ص (29)
 .96َتفة اِلحتاب، ص (30)
، كاإلنصاؼ يف مسائل اخلًلؼ بّي الَحويّي: 1/120، كمعاِن القرآف للفرا ، 4/357، كادلقتضب، 2/274انظر: الكتاب،  (31)

التصريّي كالكوفيّي، ِليب الربكات عتد الرْحن بن زلمد اِلنتارم، َتقيق زلمد زليي الدين عتد احلميد، دار الفكر، بريكت، مسألة 
يب التقا  العكربم، َتقيق كدراسة عتد الرْحن بن سليماف ، كالتتيّي عن مذاهب الَحويّي التصريّي كالكوفيّي، ِل1/366(، 53)

، كائتًلؼ الَصرة يف اختًلؼ ضلاة الكوفة 362(، ص56ـ، مسألة )2000-ق1421، 1العثيمّي، مكتتة العتيكاف، الرياض، ط
ـ، 1987-ق1407، 1كالتصرة، لعتد اللطيف بن أيب بكر الشرجي الزبيدم، َتقيق طارؽ اجلَايب، عامل الكتب، بريكت، ط

 .50،51(، ص32مسألةً )
 .2/53انظر ررح التسايل،  (32)
 .220ررح ملحة اإلعراب، ص (33)
 .107، كَتفة اِلحتاب، ص243ادلصدر السابق، ص (34)
 .107َتفة اِلحتاب، ص (35)
 ، ائتًلؼ315(، 47، كمسألة )302(، ص45، كالتتيّي، مسألة )160، 1/155(، 18( ك)17انظر: اإلنصاؼ، مسألة ) (36)

 .123(، 9، كمسألة )122(، ص8الَصرة، مسألة )
 .244-243ررح ملحة اإلعراب، ص (37)
 .111، كَتفة اِلحتاب، ص251الصدر السابق، ص (38)
 .112َتفة اِلحتاب، ص (39)
 .45، كائتًلؼ الَصرة، ص440، 438، كالتتيّي، ص1/323(، 45انظر: اإلنصاؼ يف مسائل اخلًلؼ، مسألة ) (40)
 .113، كَتفة اِلحتاب، ص254اإلعراب، صررح ملحة  (41)
قرأها بالَصب ابن كثري كنافع كأبو عمرك كحفص عن عاصم، كقرأها بكسر ادليم ابن عامر كْحزة كالكسائي كعاصم يف ركاية أيب  (42)

 . 297، كحجة القرا ات، ص4/89، كاحلجة للقرا  الستعة، 295بكر، انظر: كتاب الستعة يف القرا ات، ص
 .114-113حتاب، صَتفة اِل (43)
 .256انظر ررح ملحة اإلعراب، ص (44)
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. كقاؿ ابن عقيل يف ادلضاؼ إَل يا  ادلتكلِّم: "كإٍف كاف معتًلا فإمٍةا أٍف يكوف مقصورنا أٍك مَقوصنا، فإٍف  2/274ررح ابن عقيل،  (45)
( رفعنا كنصتن  ٍ  ياؤيهي يف ياً  ادلتكلًِّم، فتقوؿ: )قىاًضيٍة ٍعلي ي كادلثَنٍة كاف مَقوصنا أيٍدًغمى ا كجراا، ... كأمٍةا ادلقصوري فادلشاوري يف لغة العرًب جى

("، ررح ابن عقيل،  (، ك)فػىتىامى  . 2/90ادلرفوًع، فتقوؿ: )عىصىامى
. كررح 4/251، كادلقتضب، 2/553، كمعاِن القرآف لألخفش، 1/349، كمعاِن القرآف للفرا ، 2/214انظر: الكتاب،  (46)

 .2/275، كررح ابن عقيل، 3/406، كررح التسايل، البن مالك، 1/392الكافية، الرضي على 
 .119، كَتفة اِلحتاب، ص269ررح ملحة اإلعراب، ص (47)
 .119َتفة اِلحتاب، ص (48)
، كررح ابن عقيل، 3/36، كاِلصوؿ يف الَحو، 247، 241، 2/235. كانظر: ادلقتضب، 416-3/415الكتاب،  (49)
2/477 ،478. 
 .269ح ملحة اإلعراب، صرر  (50)
 .119، كَتفة اِلحتاب، 270ادلصدر السابق، ص (51)
 .120َتفة اِلحتاب، ص (52)
 ،423، 3/416انظر الكتاب،  (53)
 .271-269ررح ملحة اإلعراب، ص (54)
 .125، كَتفة اِلحتاب، ص282ادلصدر السابق، ص (55)
 .126-125َتفة اِلحتاب، ص (56)
 .127-126صانظر ادلصدر السابق،  (57)
 .128َتفة ادلصدر السابق، ص  (58)
 .2/493، كررح ابن عقيل، 3/74، كاِلصوؿ يف الَحو، 148-3/147، كادلقتضب، 3/353الكتاب، انظر:  (59)
 .283ررح ملحة اإلعراب، ص (60)
 .492، 2/491، كررح ابن عقيل، 3/75، كاِلصوؿ يف الَحو، 149-3/148، كادلقتضب، 354، 3/351الكتاب، انظر:  (61)
، كادلقرٍةب، لعلي بن مؤمن  149، 140، 137، 3/135، كادلقتضب، 355، 351، 350، 3/349انظر: الكتاب،  (62)

،  66، 64، 62، 61، 2/54ـ، 1972-ق1392، 1ادلعركؼ بابن عصفور، َتقيق أْحد عتدالستار اجلوارم كعتداهلل اجلتورم، ط
 . 503، 499، 2/497كررح ابن عقيل، 

 .284-283ملحة اإلعراب، ص انظر ررح (63)
 .2/507، كررح ابن عقيل، 146، 3/145، كادلقتضب، 380، 338، 337، 336، 3/335انظر: الكتاب،  (64)
 .285ررح ملحة اإلعراب، ص (65)
 .138، كَتفة اِلحتاب، ص312ادلصدر السابق، ص (66)
 .138َتفة اِلحتاب،  (67)
ما يَصرؼ كما ال يَصرؼ، ِليب إسحاؽ الزجاج، َتقيق هدل زلمود ، ك 353-3/352، كادلقتضب، 3/235انظر: الكتاب،  (68)

 .2/332، كررح ابن عقيل، 45ـ، ص1971-ق1361قراعة، جلَة إحيا  الرتاث اإلسًلمي، القاهرة، 
 .313ررح ملحة اإلعراب، ص (69)
 .142، كَتفة اِلحتاب، ص317ادلصدر السابق، ص (70)
، كقرأها مَوٍةنةن ابن (71) كثريو يف   قرأها ابن كثري غري مَوٍةنةو بغري ألفو كصًلن ككقفنا، كقرأها أبو عمروك غري مَوٍةنةو يف الوصًل كالوقف بألفو

. انظر احلجة للقرا  الستعة،   .737، كحجة القرا ات، ص6/348ركايةو عَ ، كنافع كعاصم يف ركية أيب بكرو كالكسائيُّ
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، ككقف ْحزةي بغري ألفو فياما، كقرأها ابن كثريو مَوٍةنةن )قواريرنا قواريرنا( ك  (72) ( بغري ألفو غريى مَوٍةنةو قرأها ابن عامر كْحزة )قواريرى قواريرى
( غري مَوٍةنةو أيضنا  (، كقرأ أبو عمروك اِلكَل )قواريرٍا( غري مَوٍةنةو ككقفى باِللف، كالثانية )قواريرى . انظر احلجة )قواريرى قواريرى ككقف بغري ألفو

 .739، 738، كحجة القرا ات، ص349، 6/348للقرا  الستعة، 
 .142َتفة اِلحتاب، ص (73)
 .3/354. كانظر ادلقتضب، 1/26الكتاب،  (74)
 .2/493(، 70انظر اإلنصاؼ يف مسائل اخلًلؼ، مسألة ) (75)
 .24ـ، ص1980، 1مد، دار اِلندلس، طضرائر الشعر، البن عصفور اإلرتيلي، َتقيق السيد إبراهيم زل (76)
 .27ما يَصرؼ كما ال يَصرؼ، ص (77)
ـ، 1983-ق1403، 1، كسيتوي  كالضركرة الشعرية، إلبراهيم حسن إبراهيم، مطتعة حساف، القاهرة، ط24ضرائر الشعر، ص (78)

 .195ص
 .25ضرائر الشعر، ص (79)
كهو الركاية ادلشاورة، انظر ررح ديواف احلماسة، أبو علي أْحد بن زلمد بن التي  من الكامل، كرد التي ي بغري تَويًن )دينٍػيىا(  (80)

. كأمٍةا صرؼي 1657ـ، ص1991 –ق 1411، 1احلسن ادلرزكقي، نشره أْحد أمّي كعتد السًلـ هاركف، دار اجليل، بريكت، ط
، كهو نادره غريبه كمل يػيٍعلىٍم مصركفنا يف 25عصفورو، ص )دنينا( كتَويَ  كما يف ركاية ابن اِلعرايٌب فضركرةه كما كردى يف ضرائر الشعر، البن

غريه كما كرد خزانة اِلدًب كلب لتاب لساف العرب، لعتد القادر عمر التغدادم، َتقيق كررح عتدالسًلـ زلمد هاركف، مطتعة ادلدِن، 
 .8/298ـ، 1997 –ق 1418، 4مصر، ط –القاهرة 

 .3/214معاِن القرآف،  (81)
، 5/200كإعراب ، ِليب إسحاؽ الزجٍةاج إبراهيم السٍةرم، َتقيق عتد اجلليل عتده رلِب، دار احلديث، القاهرة،   معاِن القرآف (82)

202 . 
 .2/338ررح ابن عقيل،  (83)
 .22، كَتفة اِلحتاب، ص62، 61ررح ملحة اإلعراب، ص (84)
 .24َتفة اِلحتاب، ص (85)
 .62ررح ملحة اإلعراب، ص (86)
 .63، 62بق، صانظر ادلصدر السا (87)
 .2/38، كررح ابن عقيل، 4/80، كادلقتضب، 1/16الكتاب، انظر:  (88)
، كرذكر الذهب يف معرفة كًلـ العرب، البن هشاـ اِلنصارم، َتقيق زلمد زليي الدين 4/14ررح الرضي على الكافية، انظر:  (89)

 .71، 70، 69عتد احلميد، بغري اسم دار الطتع، كرقم الطتعة، ص 
 .1/53ررح التسايل، انظر  (90)
 .25َتفة اِلحتاب، ص (91)
 .25، 24َتفة اِلحتاب، ص، ك 67، 65ررح ملحة اإلعراب، ص (92)
 .2/528اإلنصاؼ يف مسائل اخلًلؼ،  (93)
 .68، 67، 65ررح ملحة اإلعراب، ص (94)
 .64ادلصدر السابق، ص (95)
 .162ادلصدر السابق، ص (96)
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[، ك)سيئىٍ ( 33[ ك]العَكتوت:77[، ك)سي ( ]هود:44[، ك)غيض( ]هود:11يف قرا ة )قيل( ]التقرة: اختلفى القىػػرىأىةي  (97)
( ]الزمر:54[، ك)ًحٍيلى( ]ستأ:27]ادللك: [، فقرأها الكسائيُّ بضمِّ أكٍةًؿ ذلك  23[، ك]الفجر:69[، ك)ًجٍي ى( ]الزمر:71[، ك)ًسٍيقى

ػػرى ما سواها، كقرأ ابني عامر بضمِّ أكٍةؿ )سيػيق( ك)سيٍي ى( ك)سييئٍ ( ك)حييل( كيكسر أكٍةؿى ما كلِّ ، كقرأ نافع بضمِّ )سيي ( ك)سييئىٍ ( ككىسى 
ن كثري سواها، كيف ركاية عَ  بضمِّانٍة كلِّانٍة كالكسائي، كقرأ ابني كثري كعاصم كأبو عمروك كْحزة بكسًر أكائلاا مجيعاا، كيف ركاية عن اب

. انظر: الستعة يف القرا ات، ص أنٍة  كاف يضمُّ أكٍةؿ )سيي ى( ، 341، 1/340، احلجة للقرا  الستعة، 142، 141ك)سييئىٍ ( كَافعو
 .  90، 89حجة القرا ات، ص

 .68َتفة اِلحتاب، ص (98)
 .216، 1/215ررح الرضي على الكافية،  (99)
عتد احلميد، ادلكتتة العصرية، بريكت، أكضح ادلسالك إَل ألفية ابن مالك، البن هشاـ اِلنصارم، َتقيق زلمد زليي الدين  (100)
2/155. 
 .163ررح ملحة اإلعراب، ص (101)
 .2/114ررح ابن عقيل،  (102)
 .117، 115، 2/114ادلصدر السابق،  (103)
 .98، كَتفة اِلحتاب، ص227، 226ررح ملحة اإلعراب، ص (104)
 .99، 98َتفة اِلحتاب، ص (105)
 .101، 1/98اِلصوؿ يف الَحو،  (106)
 السابق.ادلصدر  (107)
 .226ررح ملحة اإلعراب، ص (108)
 .3/154، كررح ابن عقيل، 230-4/228، 450، 449، 3/448انظر: ررح الرضي على الكافية،  (109)
 .3/155، ك232-4/231انظر ادلصدرين السابقّي،  (110)
 .4/97الكتاب،  (111)
 .4/230انظر ررح الرضي على الكافية،  (112)
 .180، 4/178ادلقتضب،  (113)
 .73، 1/72الكتاب،  (114)
 . 4/178ادلقتضب،  (115)
 .100-1/99اِلصوؿ يف الَحو،  (116)
 .108، كَتفة اِلحتاب، ص244ررح ملحة اإلعراب، ص (117)
 .108َتفة اِلحتاب، ص (118)
 .96، 4/95. كانظر ادلقتضب، 1/46الكتاب،  (119)
 .1/341ررح التسايل، (120)
 .343، 1/342انظر السابق،  (121)
 .49، كَتفة اِلحتاب، ص122اإلعراب، صررح ملحة  (122)
 .51َتفة اِلحتاب، ص (123)
، كاجلَن الداِن يف حركؼ ادلعاِن، للحسن بن قاسم ادلرادم، َتقيق فخر 209، 3/208انظر: ررح الرضي على الكافية،  (124)

 .305، 304ـ، ص1992-ق1413، 1الدين قتاكة كزلمد ندمي فاضل، دار الكتب العلمية، بريكت، ط
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 .228، 4/226كتاب، ال (125)
 .3/30ررح ابن عقيل،  (126)
 .127-126ررح ملحة اإلعراب، ص (127)
 .67، 66، كَتفة اِلحتاب، ص159، 158، صادلصدر السابق (128)
 .67، 66َتفة اِلحتاب، ص  (129)
، كررح 4/59، 349، 3/348، 338، 186، 148، 2/146، كادلقتضب، 178، 39، 38، 2/37الكتاب، انظر:  (130)

 .93، 89، 2/88عقيل، ابن 
 .160، 159انظر ررح ملحة اإلعراب، ص (131)
 .90، 2/89انظر ررح ابن عقيل،  (132)
، 3انظر مادة )غ ز ؿ( يف: الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية، إلمساعيل بن ْحاد اجلوهرم، دار العلم للمًليّي، بيوت، ط (133)

بتصحيح  أمّي زلمد عتد الوهاب كزلمد الصادؽ العتيدم، دار  ، كلساف العرب، البن مَظور، اعتَن5/1781ـ، 1984-ق1404
 .10/66ـ، 1999-ق1419، 3إحيا  الرتاث اإلسًلمي، بريكت، ط

، 170ـ، ص1987لتَاف،  –انظر مادة )غ ز ؿ( يف: ادلصتاح ادلَري، أْحد بن زلمد بن علي الفيومي، مكتتة لتَاف، بريكت  (134)
 .30/93ـ، 1998 –ق 1419د زلمد مرتضى احلسيِن الزبيدم، َتقق مصطفى حجازم، كتاج العركس من جواهر القاموس، السي
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The Depreciations of  Al-Hudhrami Bahrag on Al-Hariri Organization of Syntax 

Witticism and his Explanation on it 
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Abstract 

The system of pressing expression of the Hariri is a system full of grammatical material 

that is absorbed in the chapters of the grammar, then what is explained in it, or what is 

explained in it, To remove what may be posed to the reader or the learner in what he went 

to him in some of his verses as to the issues of grammar or his issues. By describing the 

system in which its regulator does not mention everything or its details. 

The Hadhrami Bahrag explained the of pressing systems, according to which material 

describes the purest and paid classify and solve their forms, and added scientific material 

in a manner quaintness, also increased non-small number of alerts and benefits, represented 

those alerts what depreciations Bahrag on Hariri in pressing systems, but Bahrag ruler of 

Hariri witticism syntax is merely an explanation of Al-Hariri's explanation. The rest of it 

may be pushed on by the urgent Arabization systems. 

This research included these inquiries so that the reader can discover its location from the 

witticism syntax and its explanation of Al-Hariri, and that an argument is embedded in it. 

 


