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 ةــي املجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
 ايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  سم كاتبه مقرونا

 النتفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.ل
  املتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم املجلةسم الكاتب وااحة بالعنوان و س الصف( سطرا
د وسنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة داخل ورقم العد

املصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صفحة25املجلة على )
( صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الترجمة

فوق  ائدة( دينار عن كل صفحة ز 2000تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ ) ،املشار إليها
 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر العددين املذكورين

ً
، فضال

لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم صول على ورقة القبول؛ والح
 . والطباعة واإلصدار

  
ً
ويعّرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش ، لكل صفحة ترتب الهوامش أرقاما

ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في  لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى
 . موضع الذكر األول 

   عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث ليس مأخوذا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كال

 لدولية للمعلومات )االنترنت(.من املنشور املشاع على الشبكة ا وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى خبيرين يرشحان

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، ويحال ته من سالم
 .القبول أو الرد للفحص األخير وترجيح جهة

 ال ترد البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر . 
  على هديتعين 

ً
 آراء الخبراء في مدة أقصاها يعلى الباحث إعادة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته األخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
ون في بحثه مسؤولية ما يك ى الباحث، وتقع علمتقنا

من األخطاء خالف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة أخرى 

والحذر من األغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 
األجنبية، وترجمة ما يلزم  من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات

 الترجمة من ذلك عند الضرورة.
 

 ))هيئة التحرير((  
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 للهوية العربية في شعر ما قبل اإلسالم
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 الطللية رمزا

 أ.د. مؤيد محمد صالح اليوزبكي * و م.م.محمود عمر محمد سعيد                               
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 سيرة أبي حنيفة النعمان ومتنه : )املقصود( 

 -جمع وتوثيق -
  و م.د.شيبان أديب رمضان الشيباني   أ.م.د. معن يحيى محمد العبادي

4/5/2014 تأريخ القبول: 3/4/2014 تأريخ التقديم:  

 : توطئة -
في الشيوع كثيًرا ما تلقي التيارات السياسية الحاكمة بظاللها على العلم والعلماء           

واالنتشار تارة، والضمور واالنكماش تارة ُأخرى والناس على دين ملوكها، يحّبون مايحب 
؛ لذا فقد ُكِتب على مذهب اإلمام َأبي (1)ويكرهون مايكره، حتى في اعتقاده، ومايدين به

ه(، االنكماش والمزاحمة في جو الِملل والِنَحل المختلفة آنذاك، بعد َأن 150حنيفة )ت
مذهبه هو السائد في بغداد مركز حكم بني العّباس، والسيَّما في َأوائل عهد دولتهم  كان

، فقد كان ألَبي حنيفة موقف مناصر أَلحقيَّة آل البيت في الخالفة اأَلمر الذي (2)وَأواخرها
لم يرح العباسيين، الذين زاحموا العلويين على الحكم، وعّدوا اإلمام وأتباعه من مريدي 

ًرا على عرش خالفتهم، فكان العلويون وَأنصارهم عرضة للتهديد والضغط، مذهبه خط
 اهلل رحمه حنيفة َأبو وحظر الحركة العلميَّة وتقييدها، وفي ذلك يقول الشهرستانّي: " وكان

 مات حتى اأَلبد حبس فحبسه المنصور إلى اأَلمر رفع حتى شيعته جملة ومن بيعته على
 ُقِتل ولمَّا المنصور َأيام في اإِلمام اهلل عبد بن محمد بايع ماِإنَّ  إنَّه : الحبس، وقيل في

 حاله فرفع البيت َأهل مواالة يعتقد البيعة تلك على حنيفة َأبو اإِلمام بقي بالمدينة محمد
  (3)" تم ما عليه فتمَّ  المنصور ِإلى

                                                 

 لموصل ./ جامعة اآلدابكلية ا /قسم اللغة العربية 
 لموصل ./ جامعة اآلدابكلية ا /قسم اللغة العربية 

 ، محمد صديقنلقطة العجالن مما تمس إلى معرفته حاجة اإلنسا،  9/165( ينظر: البداية والنهاية: 1)
ل في تاريخ العرب قبل اإِلسالم، جواد علي:  228/ حسن خان  .  11/43، المفصَّ

ــة الفقهاء، وهبي سليمان غاوجي/ ( ينظر: 2)   . 343َأبو حنيفة النعمان ِإمام اأَلئمَّ
 .  153الملل والنحل/  (3)



 -جمع وتوثيق - سيرة أبي حنيفة النعمان ومتنه : )املقصود(  
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التضليل، بل ولعلَّ اتِّخاذه الرأي قاعدة لمذهبه الفقهي َأدخله في زاوية االتِّهام و  
، وينقل َأحد الدارسين صورة هذا الطعن وَأسبابه (1)قذفه بعضهم أَلجله بالزندقة واإلرجاء

بقوله " ولقد كان َأبو حنيفة َأشدَّ استهداًفا للطعن؛ أَلنَّ كثرة إفتائه بالرأي كان منفًذا للنيل 
لتخريج، وقد رماه منه في علمه بالحديث... وغير ذلك ممَّا يتصل بمذهبه في االستنباط وا

، وعلى الرغم من كل (2)المتعصبون بكل رمية، ولم يّتخذوا في الطعن فيه إالا وال ذمَّة "
تضليل عاد مذهبه الفقهّي في العصر الحديث ليكون  ماتقّدم، وماشّنه أعداؤه من حمالت

 . (3)اأَلكثر شيوًعا في الدساتير، وفقه األحوال الشخصية في أقطار إسالمّية كثيرة 

ولمَّا كان عصر التدوين من القرن الثاني للهجرة في بداياته وهو العصر الذي          
عاش فيه اإلمام؛ لم تصل إلينا منه سوى نتف من الرسائل والمدونات البسيطة، وهي 

؛ إذ لم نحظ بمتن (4)البدايات المقطوعة للتدوين، َأو ماُيعرف بـ)حلقة الوصل المفقودة(
هذَّب يعود لتلك الحقبة كاماًل ِإالَّ ماوردنا عمَّا كتبه خلف مختصر َأو نظم م

، لذا يعدُّ حينئٍذ متن )المقصود( المنسوب إلى (5)ه( بمقدمته في النحو180اأَلحمر)ت
ل متن لغويٍّ  –إن صّحت النسبة  -اإلمام َأبي حنيفة النُّعمان وبحسب هذه الفرضيَّة َأوَّ

ه( في 249ويكون َأبو حنيفة قد سبق المازنّي )تعلمّي صرفّي يصلنا من تلك الحقبة، 
ل متن علميٍّ صرفيٍّ مستقل عن النحو ، ومن قبله (6)كتاب التصريف الذي يعدُّه العلماء َأوَّ

ل من فصل النحو عن الصرف 187َأبو معاذ الهرَّاء )ت ه( الذي ُيعدُّه العلماء َأيًضا َأوَّ

                                                 

 . 140/ ينظر: م . ن  (1)
 .   9، محمد أبو زهرة / آراؤه وفقهه -َأبو حنيفة حياته وعصره  (2)
 ومابعدها من الدراسة .  21ينظر: تبييض الصحيفة بمناقب َأبي حنيفة، السيوطي/  (3)
 .   5ينظر: الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي، عبد العال سالم مكرم / (4)
 .  2/310ينظر: اأَلعالم :  (5)
الزمان، ابن  ، وفيَّات اأَلعيان وَأنباء أبناء 242بيدي/ينظر: طبقات النحويين واللغويين، َأبو بكر الز  (6)

 . 2/69، اأَلعالم:  1/92خلكان: 
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، لكنَّ الراجح (1)ن لم يصل من مؤلَّفاته شيءبشكل كامل، بُأسلوب علمّي عالي الدقَّة، وا ِ 
والصواب أنَّ متن المقصود منسوب إلى أبي حنيفة وليس له أصالة؛ لذا اليعّد حينئٍذ متن 

ل متن صرفّي مستقل يصل إلينا .  المقصود َأوَّ

ه( في حياته فكانت ُكلَّها ُتحفظ في الصدور 150َأمَّا علوم اإلمام َأبي حنيفة )ت         
نها تالميذه من بعده؛ لذا ُحِملت جّل مؤلَّفات اإِلمام على ول م ُتكتب في السطور ِإالَّ َأن دوَّ

 النسبة إليه ال َأصالة، وكذا سرى الحال على متن )المقصود( المقترن بالنسبة لإلمام
ن قطع بنسبتها إلى اإِلمام  بعضهم فات ؛ لذا يعلِّق َأبو زهرة على نقل مؤلَّ (2)ال اأَلصالة، واِ 

اإِلمام كلِّها بالرواية بقوله : " والشكَّ َأنَّنا سنفرض َأنَّ هذه الكتب صادقة الرواية عن َأبي 
حنيفة، وذلك هو الفرض العلمّي الذي اليعتبر العلم سواه؛ لتلقي العلماء هذه الرواية 

قاعدة  -لعمري -، وهذه (3)بالقبول ِإالَّ إذا قام الدليل على بطالنه، َأو صدق مايخالفه "
َأساسيَّة للقبول بالرواية، والسيَّما إن ورد النقل من حفَّاظ علماء ثقات؛ ولم يورد العلماء 

 والدارسون قواًل ببطالن النسبة إلى اإِلمام َأو إثبات صدق مايخالفها .

ه( نشأت دويالت كثيرة 656وبعد تمزُّق الدولة العباسيَّة وسقوط بغداد سنة )         
)الدولة العثمانية( أقواهنَّ عوًدا، وَأصلبهنَّ عموًدا،  -األَتراك  –ني عثمان وكانت دولة ب

وأَلسباب سياسيَّة َأيًضا جعل العثمانيون مذهب اإِلمام َأبي حنيفة َأساًسا فقهًيا لها ودستوًرا 
 ، والسيَّما َأنَّ مذهب اإِلمام ُعِرف باالعتدال وهذا يناسب الُترك كثيًرا(4)تمضي دولتهم به

، ولم يكن اهتمام (5)الطامحين إلى ضمِّ جميع دويالت اإِلسالم إلى حكم امبراطوريتهم

                                                 

،  2/99الزمان :  ، وفيَّات اأَلعيان وَأنباء أبناء 136 – 135ينظر: طبقات النحويين واللغويين / (1)
 .  7/258اأَلعالم: 

في شرحه للمتن، ينظر: ه( 981كلي )تالمولى محمد المعروف ببر قطع بنسبة المتن لإِلمام ومنهم  (2)
 .   2/1806كشف الظنون م

 .   11آراؤه وفقهه /  -َأبو حنيفة حياته وعصره  (3)
 .   14ينظر: م . ن/  (4)
 وأسباب النهوض عوامل ، الدولة العثمانيَّة 5/162ينظر: مغاني اأَلخيار، َأبو محمد الحنفي:  (5)

 .  260السقوط /
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ه  الُترك مقتصًرا على فقه اإِلمام فحسب بل سرى اأَلمر على علومه اأُلخر َأيًضا، فوجَّ
كلِّها الفقهيَّة، واللُّغويَّة، والعقديَّة، وفي علوم  (1)األَتراك العلماء إلى شرح علوم اإلمام

ذابة الحواشي العلميَّة فيها؛ عندئٍذ ُسّلطت األضواء ا لحديث واختصارها، والتعليق عليها، وا 
ن وُشِرح، وُعلِّق عليه، وُذيِّل، وكان التِّيرَ  كما  –وي همجدًدا على متن )المقصود(، فُدوِّ

وم َأحد العلماء الذين عاشوا في بالط الدولة العثمانية، وكان له شأن في دراسة عل -َأشرنا
اأَلحناف الفقهية والعقدية، فضاًل عن تولعه في اللُّغة، والجانب التعليلّي الحجاجّي الذي 

 . (2)شربه من فكر اأَلحناف 

 اسمه ونسبه وألقابه : -

 (3)هو النعمان بن ثابت بن زوطّي بن كاوس بن هرمز بن مرزبان التيميّ             
 َأربعة زمنه في وكان: قال سليمان، َأبي بن حمَّاد عن الفقه َأخذ سنة، سبعين ابن وهو ،

 ولم الطفيل، وأبو بن سعد، وسهل َأوفى، َأبي بن اهلل وعبد مالك، بن َأنس: الصحابة من
 . (4)منهم أحد عن يأخذ

 :وقيل نسا، من: وقيل بابل، من: وقيل كاُبل، من: فقيل َأصله في واخُتلف           
 ، والصحيح أنَّ َأصله يعود لنسب(5)ذلك غير وقيل اأَلنبار، من: وقيل ترمذ، من 
، وتعصَّب بعض َأتباعه فنسبوه للعرب، وطعن بعضهم في َأصله فادَّعوا برّق (6)فارسي 

ا يبرِّئ نسب َأبي حنيفة من الرّق الذي اّدعاه  َأجداده، وينقل ابن خلكان وهو ثقة نصا
اد بن إسماعيل بعضهم، بقوله: " وقال  بن حمَّاد بن إسماعيل ناأ حنيفة أبي بن حمَّ

                                                 

، المعين في طبقات المحدثين،  7/374تاريخ بغداد: ،  6/368كبرى، الزهري: الطبقات الينظر:  (1)
 .13الذهبي/

 ومابعدها من الدراسة . 31الصفحة ينظر:  (2)
تهذيب األسماء واللغات، ،  7/374:  تاريخ بغداد،  241تاريخ َأسماء الثقات، ابن شاهين/( ينظر: 3)

 .1/227: شذرات الذهب ،1/49: نفية، عبد القادر الحنفي، الجواهر المضية في طبقات الح2/216النووي: 
 .  2/216واللغات :  األسماء تهذيبينظر:  ( 4)
 . 24/الحنفية تراجم في السنية الطبقاتينظر: ( 5)
 .   6/390ينظر: سير َأعالم النبالء، الذهبي: ( 6)
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 علينا وقع ما واهلل اأَلحرار، من فارس َأبناء من المرزبان بن النعمان بن ثابت بن النعمان
 وهو عنه اهلل رضي طالب أبي بن علي إلى ثابت وذهب ثمانين سنة جديّ  ولد قط رقّ 

 ذلك باستجا قد تعالى اهلل يكون أن نرجو ونحن ذريته وفي فيه بالبركة له فدعا صغير
 اهلل رضي طالب أبي بن لعلي أهدى الذي هو ثابت أبو المرزبان بن والنعمان فينا، لعلي
 .  (1)النيروز "  المهرجان يوم في الفالوذج عنه

 وعموًما ليس في َأصله مايعيبه، فهو اإلمام اأَلعظم، ِإمام أهل السنَّة، وواحد
مام َأهل الرأي، رحمه اهللمن اأَلئمة اأَلربعة المجتهدين في الفقه، وعلوم ال   دين، وا 
 . (2)رحمة واسعة 

 : ه ونشأته ونشاطه العلمي  والدت –

 وورث مهنة التجارة ه(،80ولد َأبو حنيفة النعمان في الكوفة سنة )            
ار في العصر من والده فكان يترزَّق منها طوال حياته  ، وخصوًصا إذا أدركنا أنَّ التجَّ

 بالتفقه في الدين، وبهم انتشر اإلسالم في أصقاع األرض؛ لذا عاشالعبَّاسي ُعرفوا 
أبو حنيفة في بيت دين وعلم، وحفظ القرآن منذ صغره، وقد أخذ القراءة عن عاصم أحد  

 ، وحفظ القرآن منذ صغره، وُعِرف بنباهته وذكائه(3)األئمة السبعة في القراءات
 . (4)بين َأقرانه

 

                                                 

 . 7/214الزمان:  أبناء وأنباء األعيان وفيات ( 1)
   . 2/407علوم: ينظر: َأبجد ال (2)
الخيرات الحسان في مناقب أبي ،  13، المعين في طبقات المحدثين / 6/368الطبقات الكبرى :( ينظر: 3)

 .  265/ حنيفة النعمان
 . ومابعدها 49ينظر: َأبو حنيفة النعمان/ ( 4)
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ه السيوطيّ وقد بشَّر به النبّي مح    الحديث الذي  (1)مَّد "صلى اهلل عليه وسّلم" كما وجَّ
رواه أبو هريرة قال: قال النبّي محمَّد" صلى اهلل عليه وسّلم" : ))لو كان العلم في الثريا 

 . (2)لتناوله رجال من أبناء فارس((

حاد وشغف َأبو حنيفة شغًفا كبيًرا بعلم ُأصول الدين، ومناقشة َأهل اإِلل         
ل، وقد دخل البصرة أكثر من عشرين مرًَّة يناقش ويجادل، ويرد الشبهات عن  الَّ والضُّ
الشريعة، والغريب أنَّه كان ينهى َأصحابه من الجدال خوًفا أن تزل َأقدامهم في شبهة 
االعتزال أو الخوارج، ومضى اإِلمام في سبيل علم الكالم وُأصول الدين حتى َأصبح عالًما 

جز العلماء مجاراته، وبعد أن برع بعلم الكالم اتَّجه َأبو حنيفة إلى علم الفقه بين جهبًذا، يع
اد، فأبدع وتجاوز كل طلبة حمَّاد علًما وفهًما، وبقي في حلقة شيخه حمَّاد  يدي شيخه حمَّ

ه( ثماني عشرة سنة، وبعد وفاته طلب منه َأصحاب الَحْلقة َأن يجلس محل 120)ت
 .  (3)إدارتها وتميَّز في أدائه العقلّي لقضايا الفقه اإِلسالميّ  شيخه، فكان موفًقا في

 مؤلَّفاتــــــــــــه: -
كان عصر َأبي حنيفة عصر رواية، ولم يكن التدوين قد َأخذ بالشيوع             

واالنتشار، وقد سار اإِلمام على نهج أشياخه في التدريس فانشغل به عن التأليف 
البه من بعده بتدوين مروياته في العلوم الفقهيَّة، والعقديَّة، والتصنيف، لذا انبرى ط

واللغويَّة، وقد كانت ثقافة اإِلمام كبيرة والسيَّما أنَّه سمع من صغار الصحابة وكبار 
التابعين رحمهم اهلل جميًعا، واستطاع أن يؤسس مذهًبا فقهياا كبيًرا ذاع وشاع في أرجاء 

                                                 

 . 32/ينظر: تبييض الصحيفة بمناقب أبي حنيفة (1)
ء، حلية األولياالنبي )صلَّى اهلل عليه وسلَّم( أخرجه أبو نعيم في هذا الحديث برواية أبي هريرة عن ( 2)

، وَأخرجه الشيرازي عن قيس بن سعد بن عبادة بلفظ ))لو كان العلم معلًَّقا بالثريا لتناوله  6/64:اأَلصفهاني
مام ، وورد ذكره في صحيح البخاري، اإل 11/691قوم من َأبناء فارس((، : كنز العمال، المتقي الهندي: 

 .بلفظ )) لو كان اإِليمان عند الثريا لناوله رجال من فارس ((  4/1858البخاري :
 . ومابعدها 51ينظر: َأبو حنيفة النعمان/ ( 3)
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حنيفة النعمان الذي مأل الدنيا وشغل الناس بفطنته ورجاحة  المعمورة، هذا هو اإِلمام أبو
 . (1)عقله

لم يكن تأليف الكتب والمصنفات قد أخذ بالشيوع والظهور في زمن َأبي            
إذ لم يصل إلينا من تلك الفترة إالَّ النزر اليسير، وما وصل لم يكن  -كما َأشرنا  -حنيفة

ت جّل مؤلَّفات اإلمام أبي حنيفة قد ُنقلت عنه بالرواية، يعدو الوريقات القليلة؛ لذا كان
نت بعد وفاته من تالمذته، وقد َذكرت كتب التراجم مؤلَّفاته، نذكر َأشهرها توارًدا في  وُدوِّ

 : -مرتبة بحسب حروف المعجم -الذكر بين العلماء 
  َّحاجي  ونسبهيَّة، ردَّ فيه على القدر كتاب في العقيدة وضعه اإِلمام : ةالرد على القدري

، وينقل االسفرائيني في (3)ه(212)ت حفيده إسماعيل بن حمَّادإلى  (2)الزركليّ و  خليفة،
واهلل  -(4)كتابه الَفْرق بين الِفَرق أنَّ كتاب الرد على القدريَّة هو نفسه كتاب الفقه اأَلكبر

 . -أعلم 
 : رسالة البصرةقاضي  ه(140)تيّ توهي رسالة َأرسلها إلى عثمان الب الرسالة ،
االستطاعة مع الفعل، رًدا على اإلرجاء والمرجئة في  مالها في نصرة قول أهل السنة إنَّ أَ 

 . (5)البصرة
 وهو كتاب في عقيدة أهل السنَّة من السلف، العالم والمتعلم في العقائد والنصائح :

حنيفة البخارّي  ، ادَّعى نفر من المعتزلة نسبته إلى َأبي(6)بن سليمان رواية مقاتلُنقل ب
 بأكثر فيه صرح المعتزلّي، وردَّ عليهم صاحب الجواهر المضيئة ببطالن ادِّعائهم؛ ألنَّه

 . (7)والجماعة السنة أهل قواعد

                                                 

 . ومابعدها  289، َأبو حنيفة النعمان/  34/ تبييض الصحيفة بمناقب أبي حنيفةينظر: ( 1)
 .  1/313، اأَلعالم:  2/495ينظر: هدية العارفين م (2)
 .  4/32،  معجم المؤلفين:  1/839ينظر: كشف الظنون م (3)
 .  194ينظر: الَفْرق بين الِفَرق، البغدادي/( 4)
 . 2/495،  هدية العارفين م 6/335ينظر: الوافي بالوفيات، الصفدي:  (5)
 .  4/32،  معجم المؤلفين:  8/36، اأَلعالم:   2/495ينظر: هدية العارفين م (6)
 .  2/146الحنفية :  طبقات في المضية الجواهر ينظر:( 7)
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  بو حنيفة بطريقة المناطقة وهو كتاب في العقيدة وضعه َأ كبر في الكالم:الفقه الأ
ُعنون بها العنوان، روي عنه َأبو  ياتألنَّه يورث قدرة على الكالم في الشرعو وعلم الكالم؛ 

مطيع البلخّي، واعتنى به جماعة من العلماء، وشرحه غير واحد من الدارسين، منهم 
 .  (1)ه( مطبوع متداول956محيي الدين محمد بن بهاء الدين المتوفى سنة )

  :سلَّم( قصيدة منسوبة إلى اإِلمام مدح بها النبّي )صلى اهلل عليه و القصيدة النعمانيَّة
 ت)الحنفّي  اســــــــحاق الروميّ  بن َأحمد بن بن خليل ، شرحها ِإبراهيم(2)مطبوعة متداولة

 . (3)النعمانيَّة ( القصيدة بترجمة العرفانيَّة القلب سمَّاها ) سرور(   ه 1270
 (4)بي يوسفَأرواية تلميذه : كتاب وضعه اإِلمام في الفقه، ُنقل بالمخارج في الفقه. 
   تلميذه روايةب مصنَّف وضعه أبو حنيفة في رواية الحديث، ُنقل  :د في الحديثنأ س  الم 

، ورتَّب المسند المذكور الشيخ قاسم بن قلطوبنا الحنفّي الحسن بن زياد اللؤلؤيّ 
 . (5) مطبوع متداول ه( رواية الحارثّي على َأبواب الفقه،879)ت
 نحن بصدد تحقيقه، إن شاء وهو المتن المنسوب إليه الذي  :المقصود في الصرف

 اهلل .
 كتاب وضعه اإِلمام ضمَّ مجموعة من الوصايا أَلصحابه، ُنسب له تارة،  الوصيَّة :

 . (6)والبنه حمَّاد تارة ُأخرى، مطبوع مع كتاب الفقه اأَلكبر متداول
 
 

                                                 

والمعرَّبة :  ، معجم المطبوعات العربية 2/495، هدية العارفين م 2/1287ينظر: كشف الظنون م (1)
 . 4/32، معجم المؤلفين:  8/36، اأَلعالم:  1/303
بة :  ينظر: معجم المطبوعات العربية (2)  . 1/303والمعرَّ
 .  1/25، معجم المؤلفين:  2/14نون مينظر: ِإيضاح المك( 3)
 . 4/32، معجم المؤلفين:  8/36ينظر: األعالم:  (4)
بة:  ، معجم المطبوعات العربية 2/495ينظر: هدية العارفين م (5) ،  8/36، اأَلعالم:  303/ 1والمعرَّ

 .4/32معجم المؤلفين: 
بة :  ينظر: معجم المطبوعات العربية (6)  .  4/32المؤلفين:  ، معجم 1/303والمعرَّ
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 وفاتــــــــــــــه: -
 –كما َأشرنا  –مومها كان َأبو حنيفة النعمان بعيًدا عن َأرباب السياسة وه          

ة العراق منه مسك القضاء فأبى؛ َوَرًعا وخوًفا من اهلل، لكن حين َأراده  ولطالما طلب والَّ
 كان اأَلمر مختلًفا فحلف وأبى كعادته، ببغداد، القضاء على ذلك بعد العباسيّ  المنصور

، عليه ن ببغداد، ودفن مات في السج َأن إلى فحبسه يفعل، أن ال حنيفة َأبو فحلف ليفعلنَّ
، (1)فيها وسط مقبرة الخيزران، واليزال إلى يومنا قبره شاخًصا، ورمًزا من رموز بغداد

ه( عن ُعمر ناهز السبعين عاًما بعد رحلة علمية شاقَّة، وصبر 150وكانت وفاته سنة )
 . (2)على االبتالءات 

 : ( ثبات نسبة المتنإ   ) متن المقصود -
ع لســيرة َأبــي حنيفــة  مناًصــا مــن اإلعجــاب بشخصــه، فهــو رجــل ال يجــد المتتبــ            

ـــرأي، وواحـــد مـــن األَئمـــة  ـــة ِإمـــام َأهـــل ال ـــاهم مـــدرك لخطواتـــه العلمي عـــالم عابـــد زاهـــد ورع ف
اأَلربعــة؛  فلــيس مــن الغريــب علــى رجــل بكياســته َأن تنســب إليــه المتــون العلميــة الرصــينة 

. ونحـن فـي هـذا المقـام لسـنا بصـدد إقحـام نسـبة حيًنا، بل وتقطع نسبتها إليـه َأحياًنـا ُأخـر ..
المــتن إلــى أبــي حنيفــة؛ لرفــع شــأنيهما أو شــأن أحــدهما، فــالمتن رصــين بمادتــه ســواء ُنســب 
ضعاف نسبة المتن إليه لن يبخس منـه شـيًئا، وهـو غنـي عـن التعريـف،  إليه أم لم ينسب، وا 

ذه النسـبة باأَلدلـة القطعيَّــة فهـو اإِلمـام اأَلعظـم وكفـى...ن لكـن للوقـوف علـى حـل ِإشـكالية هـ
بطريقة علميَّـة حياديَّـة أقـول: انقسـم الدارسـون فـي نسـبة المـتن لإلمـام أبـي حنيفـة إلـى ثـالث 

 ِفَرق: 
 ** المنكرون :

ة نســــبة المــــتن إلــــى أبــــي حنيفــــة        شــــّكك عــــدد مــــن الدارســــين المحــــدثين وأنكــــروا صــــحَّ
 هــذا المقصــود كتــاب ازمّي، يقــول: "الحــ مســاعد بــن عمــر بــن النعمــان، نــذكر مــنهم : أحمــد

 وال - اهلل رحمــه - حنيفــة إلــى أبــي ُنســب - النثــر األصــل هــو المقصــود أيــديكم بــين الــذي
 ألبـي ُيعـرف وال بعده، وما والسابع السادس القرن تناسب وطريقته أسلوبه ألنَّ  نسبته؛ تصح

                                                 

 .  191تحفة النظَّار في غرائب اأَلمصار/ينظر:  ( 1)
 .  8/36، اأَلعالم:   7/374تاريخ بغداد: ،  6/368الطبقات الكبرى :ينظر:  ( 2)
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ن والصـرف، النحـو علـم فـي مسـتقل كتاب - اهلل رحمه - حنيفة  النحـو فـي كـالم لـه كـان وا 
 - حنيفــة ألبــي ونســبه األحنــاف األتــراك بعــض ألَّفــه قــد الكتــاب هــذا أن ُذكــر ولكــن وغيــره،
 أكثـر وُنظـم والحواشـي الشـروح عليـه كثُـرت ولـذلك يشـتهر، أن أجـل مـن - تعـالى اهلل رحمه
 هـــذا المقصـــود إًذا أيـــديكم، بـــين الـــذي الـــرحيم عبـــد بـــن أحمـــد نظـــم اشـــتهر والـــذي, نظـــم مـــن

 . ( 1)مبارك " كتاب وهو معروف، غير ُمصنِّفه يعني: المصنِّف، مجهول
 ** المحايدون :

وقـــف بعـــض العلمـــاء علـــى الحيـــاد فـــي صـــحة نســـبة المـــتن إلـــى اإلمـــام أبـــي حنيفـــة،       
ه ( فــي كتابــه : )مفتــاح 968ومــنهم: أحمــد بــن مصــطفى المشــهور بطــاش كبــرى زاده )ت

رنـــا مختصـــر مســـّمى )بالمقصـــود(: لـــم نقـــف علـــى الســـعادة( بقولـــه : " ومّمـــا اشـــتهر فـــي ديا
مصــنِّفه إالَّ أنَّــه كتــاب مشــهور بأيــدي النــاس اليــوم، وعليــه شــروح مفيــدة مشــهورة عنــد أبنــاء 

، فهو لم يؤكِّد أو ينفي نسبته إلى اإلمام أبي حنيفة، بل عّول علـى مادتـه العلمّيـة (2)الزمان"
 فحسب .

 ** المؤيِّدون :
 سبة المتن إلى أبي حنيفة عّدة أدّلة إلثبات صحتها، وهي:ساق المؤيدون لن      

لم يذكر َأحد من معاصـريه، َأو مـن العلمـاء قـديًما وحـديثًا ِإضـعاف نسـبة المـتن ألَبـي   -1
، وبما َأنَّ مؤلَّفـات اإِلمـام ُنقلـت بالروايـة، وبحسـب القاعـدة العلميَّـة التـي تبنَّاهـا جـّل (3)حنيفة

ادقة الروايــة عــن َأبــي حنيفــة، وذلــك هــو الفــرض العلمــي الــذي " َأنَّ هــذه الكتــب صــالعلمــاء
اليعتبر العلـم سـواه؛ لتلقـي العلمـاء لهـذه الروايـة بـالقبول ِإالَّ إذا قـام الـدليل علـى بطالنـه، َأو 

، والدارسون لم يجـدوا ماُيبطـل صـحة النسـبة لإِلمـام؛ لـذا فـِننَّ النسـبة لـه (4)ِصْدق مايخالفه "
 نها بحسب من قال بصحتها .َأصالة َأقرب من بطال

                                                 

 .  1/1الحازمي( : الشيخ موقع بتفريغها قام صوتية المقصود، الحازمي )دروس نظم شرح (1)
 .  1/136دة في موضوعات العلوم، طاش كبرى زاده:مفتاح السعادة ومصباح السيا (2)
بة :  معجم المطبوعات العربية(  ينظر: 3)  . 8/36عالم: األَ ،  1/303والمعرَّ
 .   11آراؤه وفقهه /  -َأبو حنيفة حياته وعصره  (4)
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ورد فــي كشــف الظنــون نســبته ِإلــى اإِلمــام صــراحة، مــع اإِلشــارة ِإلــى مــن قــال بنســبته   -2
ن لــم يــذكر أحــًدا صــراحة، بقولــه : ُأختلــف فــي مؤلِّفــه فقيــل لإِلمــام وقيــل لغيــره، مــع  لغيــره واِ 

م فــي شــرحه ه( جــزم بَأصــالة نســبته إلــى اإِلمــا981تأكيــده أنَّ المــولى محمــد البركلــّي )ت
 . (1)للمتن المسّمى: بـ)ِإمعان األَنظار(

ِإنَّ تـــواتر آراء العلمـــاء علـــى صـــحة نســـبة المـــتن لإِلمـــام يقطـــع الشـــك فـــي نســـبته إلـــى   -3
غيره، ولو كانت النسبة لغيره لذكرتها كتب التراجم، وعلى سـبيل المثـال ينقـل يوسـف إليـاس 

ن قيـ ل لغيـره، وهـو بـذلك يتبنَّـى رأي صـاحب سركيس في معجمه َأنَّ الراجح نسبته لإِلمام وا 
ــــات اإِلمــــام  ــــي ســــرده لمؤلَّف ــــا بصــــحة النســــبة لمــــا ذكرهــــا ف ــــم يكــــن مقتنًع ــــو ل الكشــــف، ِإذ ل

 . (2)المطبوعة
ــا رصــيناا كالمقصــود بمجــرد النســبة ألبــي   -4 ــا علميا لــيس مــن المنطقــّي قبــول العلمــاء متًن

آراؤه النـاس ومـألت الـدنيا، بـل لـيس  حنيفة، ولو كانت النسبة غير مؤكَّدة لـُردَّت؛ إذ شـغلت
غريًبــا مــن َأبـــي حنيفــة َأن يطــرح فكـــره متًنــا علمياـــا رصــيًنا كالمقصــود، فـــ راؤه الفقهيــة التـــي 

 تناقلها طلبته، وفطنته كفيلة َأن تطرح متوًنا علمية بهذا الثقل . 
 ِإنَّ موقــف أبــي حنيفــة مــن الحكــم العباســي ونصــرته حل بيــت النبــي محمــد "صــلى اهلل  -5

عليـــه وســـلم" ودعمـــه لتـــوليتهم الحكـــم جعـــل مـــن مذهبـــه وعلمـــه محظـــوًرا فـــي التعامـــل بـــين 
الدارســـين؛ لـــذا ُحِجـــب حتـــى ظهـــور الدولـــة العثمانيـــة التـــي ســـاعدت علـــى إحيائـــه، وظهـــوره 

 .    -كما َأشرنا –مجدًدا على الساحة العلمية وأَلسباب سياسيـــــــــة أيًضا 
د أو أّي مــن شــروحها مــن نســبته ألبــي حنيفــة، ولــو لــم تخــُل مخطوطــة لمــتن المقصــو   -6

ـــع  ـــق أَلصـــالة النســـبة، فجمي كـــان لغيـــره لخالفـــت إحـــداهنَّ علـــى األقـــل هـــذا اإلجمـــاع المطل
 الشروح التي شرحت متن المقصود ذكرت أنَّ المتن لإلمام أبي حنيفة .

ن تعّصـب وغلـو فـي والذي يبـدو جلياـا أنَّ األدلـة التـي سـاقها المؤيِّـدون التخلـو مـ           
إثبات صحة النسبة إلى اإلمام أبي حنيفة، والذي نميـل إليــــــه أنَّ )مـتن المقصـود(، منسـوب 

يعود إلـى القـرن  -عموًما -إلى اإلمام َأبي حنيفة النُّعمان وليست له أصالة؛ ألنَّ مضمونه 

                                                 

 . 2/252، هدية العارفين م  2/1806كشف الظنون م(  ينظر: 1)
بة :  ينظر: معجم المطبوعات العربية(  2)  .  1/304والمعرَّ
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مـراح األرواح  السابع أو الثامن للهجـرّي فثّمـة تطـابق كبيـر مـع مـتن تصـريف العـّزّي، ومـتن
 .   -واهلل أعلم –

 متن المقصود ِرْزمة
دأب المحقِّقون قبل بدء التحقيق وبعد انتهاء الدراسة إلى َجْمع المنظوم أو          

المنثور ِرْزمة واحدة من المخطوطة المحقَّقة، ولملمتها من رقعة صفحات الشرح من 
ع النُّسخ اأُلخرى؛ ليقف القارئ على المتن النُّسخة المعتمدة في الَنسخ والتحرير ومقابلتها م

 مجموًعا قبل الدخول بتفاصيل شرحه وبيانه من التحقيق .
وها نحن نجمع متن المقصود ِرْزمة واحدة قبل الشروع بالتحقيق، وهو بحسب         

 الَنسخ النهائّي، ومقابلته على الُنسخ اأُلخرى كما يأتي:
 ِبْسِم اهلِل الرَّحمن الرَّحيم

ٍد،           الُة والسَّالُم على رسوِلِه ُمَحمَّ الَحْمُد هلِل الوهَّاِب، للُمؤِمِنْيَن سبيَل الَصواِب، والصَّ
الزَّاجِر عن اإِلَذناِب، الحاثِّ على َطَلِب الثََّواِب، وعلى آِلِه وَأْصَحاِبِه َخْيُر احِل، وَخْيُر 

 اأَلصحاِب .
يََّة َوِسْيَلٌة ِإلى الُعلوِم الشَّرِعيَِّة، وَأحُد َأركاِنها الَتْصِرْيُف؛ أَلنَُّه ِبِه َأمَّا بعُد فِننَّ الَعربِ          

 َيِصْيُر الَقليُل ِمن اأَلْفَعاِل َكِثْيًرا واهلُل الُمَوفُِّق والُمْرِشُد .
، وُربَ          : ُثالثيٌّ ، فالثُّالثيُّ ما اأَلفَعاُل على َضرَبْيِن: َأصليٌّ و ُذو ِزَياِدٍة، فاأَلَصليُّ اعيٌّ

 كاَن َماِضْيِه على َثالَثِة َأْحُرٍف وهو ِستَُّة َأبواٍب :
ُل: َفَعل َيْفُعل ِبفْتِح العيِن في الَماِضي، وَضِمها في الَغاِبر .  اأَلوَّ

 والثَّاِني: َفَعل َيْفِعل ِبَفْتِحها في الَماِضي وَكْسِرها في الَغاِبر .
 بفْتِحهما في الَماِضي والَغاِبر .والثَّالُث: َفَعل َيْفَعل 

 والرَّابُع: َفِعل َيْفَعل ِبكسِرها في الَماضي، وفتِحها في الَغاِبر .
 والخامُس: َفُعل َيْفُعل، بضمِّها في الَماِضي والَغاِبر .

 والسَّاِدُس: َفِعل َيْفِعل ِبَكْسِر الَعْيِن فيهما .
ا بالَباِب الثَّ          اِلِث اليكوُن ِإالَّ َعْيُنُه، َأو الُمُه َأحٌد ِمن ُحُروِف الَحْلِق َوَما َكاَن ُمْخَتصا

 ِإالَّ َأَبى َيأَبى َشاٌذ، َوُحُرْوُف الَحْلِق ِستٌَّة: الَحاُء، والَخاُء، والَعيُن، والَغيُن، والَهاُء، والَهْمزُة .
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باعيُّ َما َكاَن َماِضيِه على َأرَبَعِة َأْحُرٍف َوه          َو باب َفْعَلل، َوْهَو باٌب واحٌد وقد والرُّ
، وهو باُب: َفْوَعَل، نحو: َحْوَقَل، َوَفْعَول،  َباِعيِّ َيكوُن ِستَّة َأبواٍب ُيَقاُل: لها الُملَحُق بالرُّ

 نحو: َجْهَوَر، َو َفْيَعل، نحو: َبْيَطر، وَفْعَيل، نحو: َعْثَيرَ 
 َبب .، َوَفْعَلى، نحو: َسْلَقى، َوَفْعَلل، نحو: َجلْ 

، فمزيُد الثُّالثيِّ َأربعَة عشَر  باعيِّ ، ومزيٌد على الرُّ َأمَّا المزيُد فنوعاِن: مزيٌد على الثُّالِثيِّ
باِعيُّ َثالَثُة َأبواٍب: َأْفَعل،  ، فالرُّ ، وُسداِسيٌّ ، وُخماسيٌّ باًبا، وهي على ثالثِة َأنواٍع: ُرباعيٌّ

، ِبَتْشِدْيِد وَفعَّل ِبَتشديِد الَعْين، َوَفاَعل، وال ُخَماِسيُّ َخْمَسُة َأْبَواٍب: اْنَفَعَل، َواْفَتَعَل، َواْفَعلَّ
 الالِم، وَتَفعَّل ِبَتْشِدْيِد الَعْيِن، َوَتَفاَعلَ 

َل، ِبَتشِدْيِد الَواِو، وافَعْنَللَ  : ِستَُّة َأْبَواٍب: اْسَتْفَعَل، وأْفَعْوَعَل، وافَعوَّ  ، والسُّداِسيُّ
 واْفَعالَّ ِبَتْشِدْيِد الالِم .، واْفَعْنَلى، 

َباِعيِّ ثالَثُة َأبواٍب: اْفَعْنَلَل، َواْفَعَللَّ ِبَتْشِدْيِد الالِم اأَلِخْيَرِة، َوَتَفْعَلَل .   وَمِزْيُد الرُّ
 َفْصٌل ِفي الُوُجوِه الَِّتي اشَتدَِّت الَحاُجُة ِإلى ِإْخَراِجها ِمن الَمْصَدرِ 

، واسُم الَفاِعِل الَمْفُعول، فَأمَّا َوهي ِستٌَّة:             الَماِضُي، والُمَضارُع، واأَلمُر، والنهيُّ
 ، المْصَدُر َفال َيْخُلو ِمن َأن يكوَن ِميمياا، َأو غيَر ِميميٍّ فِنن كاَن غيَر ِمْيِميٍّ فهَو َسَماِعيٌّ

ِن الَعَرِب، والُيَقاُس َعليِه؛ ألَنَُّه ال وَنْعِني ِبالسَّماِعيِّ ِإنَُّه ُيْحَفُظ ُكلُّ َمْصَدٍر على ما جاَء مِ 
 ِقَياَس ِلَمْصَدِر الثُّالِثيِّ .

ن َكاَن ِمْيِمياا َفـُيْنَظُر في َعْيِن الِفْعِل الُمَضاِرِع َفِنن َكاَن            َوغيُر الثُّالِثيِّ ِقَياِسيٌّ واِ 
َمانُ  َوالَمَكاُن ِمْنُه َمْفَعل ِبَفْتِح الِمْيِم َوالَعْيِن  َمْفُتوًحا، َأو َمْضُموًما فالمصدُر الِمْيِميُّ َوالزَّ

َوُسُكوِن الَفاِء ِإالَّ َما َشذَّ نحو: الَمْطِلُع، َوالَمْغِرُب، َوالَمْشِرُق، َوالَمْسِجُد والَمْنِسُك َوالَمْسِكُن، 
ن كان الِقَياُس الَفْتَح .َوالَمْنِبُت، َوالَمْفِرُق َوالَمْسِقُط َوالَمْحِشُر َوالَمْجِمُع بكسِر الَعيِن   واِ 

ن َكاَن َمْكُسوَر الَعْيِن َفالَمْصَدُر الِمْيِميُّ ِمْنُه: َمْفَعل ِبَفْتِح الِمْيِم، َوالَعْيِن ِإالَّ            واِ 
َماُن، َوالَمَكاُن ِمنْ  ُه َمْفِعل الَمْرِجِع، َوالَمْصِيِر فِننَُّهَما َمْصَدراِن وَقد َجاَءا بَكْسِر الَعْيِن، َوالزَّ

ِحْيِح َواأَلْجَوِف َوالُمَضاَعِف َوالَمْهُمْوِز .  ِبَكْسِر الَعْيِن َهذا ِفي الَفْعِل الصَّ
َماُن، َوالَمَكاُن َمْفَعل ِبَفْتِح الِمْيِم، َوالَعْيِن             ، َوالزَّ َأمَّا في النَّاِقِص َفالَمْصَدُر الِمْيِميُّ

 ُمْعَتلِّ الَفاِء َمْفِعل ِبَكْسِر الَعْيِن ِمن َجِمْيِع األَْبَواِب . ِمْن َجِمْيِع اأَلْبَواِب َوِفي
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ن َكاَن الَفْعُل َزاِئَدًا          َواللَِّفْيِف الَمْقُروِن َكالنَّاِقِص، َواللَِّفْيِف الَمْفُرْوِق َكالُمْعَتلِّ الَفاِء َواِ 
َماُن وَ  ، والزَّ الَمَكاُن َوالَمْفُعوُل ِمْن ُكلِّ َباٍب َيُكوُن على َوْزِن على الثُّالِثيِّ َفالَمْصَدُر الِمْيِميُّ

ُمَضاِرِع َمْجُهْوِل َذلك الَباِب ِإالَّ َأنََّك تُْبِدُل َحْرَف الُمَضاَرَعِة ِبالِمْيِم الُمْضُموَمِة، َوالَفاِعُل ِمْنُه 
 ِبَكْسِر الَعْيِن .

ا الَماِضي َفال َيْخُلو ِمن َأن َيكُ          وَن الِفْعُل َمْعُرْوًفا َأو َمْجُهْواًل َفِنن َكاَن َمْعُرْوًفا َوَأمَّ
َفالَحْرُف اأَلِخْيُر ِمِن الَماِضي َمْبِنيٌّ على الَفْتِح ِفي الَواِحِد، َوالَتْثِنَيِة ُمَذكًَّرا َكاَن، َأو ُمؤنَّثًا، 

ُل َوَمْضُمْوٌم ِفي َجْمِع الُمَذكَِّر الَغاِئِب، َوَساِكٌن ِفي الَبَواقِ  ي ِمن َجِمْيِع األَبَواِب، َوالَحْرُف اأَلوَّ
ِلِهَما َهْمَزةٌ   َمْفُتْوٌح ِمن َجِمْيِع اأَلْبَواِب ِإالَّ ِمن األَْبَواِب السَُّداِسيَِّة، َوالُخَماِسيَِّة الَّتي ِفي َأوَّ

ٍة، واْثَنْيِن، واْثَنتَْيِن، َواْسٍم، َواْسٍت، َوْصٍل، َوَهْمَزُة الَوْصِل َهْمَزُة اْبٍن، َواْبِنٍم َواْبَنٍة، واْمرٍئ، واْمَرأ
، َوَأْمِر الَحاِضِر ِمن  َواْيُمِن، َوَهْمَزِة الَماِضِي َوالَمْصَدِر، َواأَلْمِر ِمن الُخَماِسيِّ والسَُّداِسيِّ

، َوالَهْمَزِة الُمتَِّصَلِة ِبالِم التَّْعِرْيِف، َوَهْمَزُة الَوْصِل َمْحُذْوَفةٌ  ِفي الَوْصِل، َوَمْكُسْوَرٌة ِفي  الثُّالِثيِّ
 االبتداء ِإالَّ َما اتََّصَل ِبالِم الّتْعِرْيِف، َوَهْمَزِة اْيَمِن، فِننَّهما َمْفُتْوَحتَاِن في االْبِتَداِء َوَما َيُكْونُ 

ِل اأَلْمِر ِمْن: َيْفُعل، ِبَضِم الَعْيِن َفِننَُّها َمْضُمْوَمٌة في االْبِتَداِء تَبَ  ًعا ِلْلَعْيِن َوَكَذِلَك في َأوَّ
ن َكاَن َمْجُهْواًل َفالَحْرُف اأَلِخْيُر  َمْضُمْوَمٌة ِفي الَماِضي الَمْجُهْوِل ِمن الُخَماِسيِّ َوالسَُّداِسيِّ َواِ 

ُن َعلى ِمْنُه َيُكْوُن ِمْثَل َماَيُكْوُن في الَمْعُرْوِف، َوالَحُروُف الَِّتي َقْبَل اأَلِخْيِر َمْكُسْوَرٌة، َوالَساكِ 
 َحاِلِه، َوَماَبِقَي َمْضُمْوٌم . 

ِلِه َحْرٌف ِمن ُحُرْوِف َأتَْيَن ِبَشْرِط َأن َيُكْوَن           َوَأمَّا الُمَضاِرُع فهو الَِّذي َيُكْوُن في َأوَّ
َجِمْيِع َذِلَك الَحْرُف َزاِئًدا على الَماِضي، َوُحُرْوُف الُمَضاَرَعِة َمْفُتْوَحًة في الُمْعُرْوِف ِمن 

، َأي: ُرَباِعيُّ َكاَن، َفِننََّها َمْضُمْوَمٌة ِفْيِه َوَما َقْبَل الِم الِفْعِل  َباِعيِّ األَْبَواِب ِإالَّ ِمن الرُّ
، َوالسَُّداِسيِّ ِإالَّ ِمن: َيَتَفعَّل، وَيتََفاَعل، َوَيَتَفْعَلل  ، َوالُخَماِسيِّ َباِعيِّ الُمَضاِرِع َمْكُسْوٌر ِفي الرُّ

، َوِفي الَمْجُهْوِل َحُرْوُف الُمَضاَرَعِة ُمْضُمْوَمٌة، َوالسَّاِكُن َساِكٌن على َحاِلِه فنِ  نََّها َمْفُتوَحٌة ِفْيِهنَّ
َوَماَبِقى َمْفُتْوُح ُكلُُّه َماَعَدا الَم الِفْعِل َفِننََّها َمْرُفْوَعٌة في الَمْعُرْوِف، َوالَمْجُهْوِل َما َلْم َيُكن 

 َيْنُصُبَها َأو َجاِزٌم َيْجِزُمَها . َحْرٌف َناِصبٌ 
َوَأمَّا اأَلَمُر، َوالنَّْهُي َفِننَُّهَما ُيُكوَناِن على َلْفِظ الُمَضاِرِع ِإالَّ َأَنُهَما َوَعالَمُة الَجْزِم ِفْيُهَما       

الَبَواِقي ُسُكْوُن الِم الَفْعِل  ُسُقْوُط ُنْوِن التَّْثِنَيِة، َوَجْمِع الُمَذكَِّر، َوَواِحَدِة الُمَخاَطَبِة، َوِفي
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ِحْيَحِة، َوْسُقْوُط الِم الَفْعِل الُمْعَتلِّ ُسَوى ُنْوِن َجْمِع الُمَؤنَِّث، َفِننَّ ُنْوَنَها ثَاِبَتٌة ِفي الَجْزمِ   الصَّ
ْمَزُة الَوْصِل ِإن َوَغْيِرِه، َوَأَمُر الَحاِضِر الَمْعُرْوِف ُتْحَذُف ِمْنُه َحْرُف الُمَضاَرَعِة، َوَتْدُخُل هَ 

ًكا؛ َفُيَسكَّن آِخُرُه، َوْهَو َمْبِنيٌّ على  ن َكاَن ُمَتَحرِّ َكاَن َماَبْعَد َحْرِف الُمَضاَرَعِة َساِكًنا، َواِ 
 الَوْقِف، َوالَمْبِنيُّ على الَوْقِف َكالَمْجُزْوِم في اللَّْفظ .

ن َكاَن َوَأمَّا الَفاِعُل َفُيْنَظُر في َعْيِن الِفْعِل الَماضِ  ي َفِنن َكاَن َمْفُتوًحا َفَوْزُنُه َناِصر، َواِ 
ن َكاَن َمْكُسْوًرا َفَوْزُنُه ِمن الُمَتَعدِّي َعاِلٌم  .  َمْضُمْوًما َفَوْزُنُه: َعِظْيٌم َوَضِخٌم، َواِ 

ِزِم يأتي على َأْرَبَعِة َأْوَزاٍن: َمِرْيٌض، وَزِمٌن ِبَفْتِح الزَّاِء، َوَكْسِر  الَمْيِم، َوَأْحَمُر ِلْلُمَذكَِّر َوِمن الالَّ
 َوَحْمَراُء ِبالَمدِّ ِلْلُمَؤنَِّث، َوَجْمُعُهَما ُحْمٌر ِبَضمِّ الَحاِء، َوُسُكوِن الِمْيِم .

َوَتْثِنَيُة َأْحَمَر َأْحَمَراِن، َوَتْثِنَيُة َحْمَراَء َحْمَراَواِن، َوَعْطَشى ِبُسُكوِن الطَّاِء، َوَفْتِح الَعْيِن،  
الَقْصِر ِللُمؤنَِّث، َوَجْمُعُهَما ِعَطاٌش ِبَكْسِر الَعْيِن، َوَتْثِنَيُة َعْطَشاَن: َعْطَشاَناِن، َوتَْثِنَيُة وبِ 

 َعْطَشى: َعْطَشَياِن، َواْخَتَصْرُت ِبِذْكِر َماُيْمِكُن َضْبُطُه َوَتَرْكُت َماَعَداُه .
ْزُنُه: َمْجُبْور، وَكِسْير، َوَقد َذَكْرَنا الَفاِعَل، َوالَمْفُعْوَل ِمن َوَأمَّا الَمْفُعْوُل ِمن َجِمْيِع الثُّالِثيِّ َفوَ  

. َواِئِد على الثُّالِثيِّ في الَمْصَدِر الِمْيِميِّ  الزَّ
اِء، َوَأْوَزاُن الُمَباَلَغِة: َجُهْوٌل، َوِصدِّْيٌق، َوَكذَّاٌب، َوُغُفٌل ِبَضمِّ الَغْيِن، َوالَفاِء، َوَيُقٌظ ِبَفْتِح اليَ  

َوَضمِّ الَقاِف، َوِمْدَراٌر، َوَمْكِثْيٌر، َوُلَعَنٌة ِبَضمِّ الالِم، َوَفْتِح الَعْيِن، َفِنن ُأْسِكَنِت الَعْيُن ِمن 
 الَوْزِن اأَلِخْيِر َيِصْيُر ِبَمْعَنى: الَمْفُعْول .

 
ِحْيَحِة   َفْصٌل في َتْصِرْيِف اأَلْفَعاِل الصَّ

ُف الَماِضُي، وَ     الَمْسَتْقَبُل، َواأَلَمُر، َوالنَّْهُي ِمِن الَمْعُرْوِف َوالَمْجُهْوِل َعَلى َأْرَبَعَة ُيَتَصرَّ
َعَشَر َوْجًها: َثالَثٌة ِللَغاِئِب، َوَثالٌث ِللَغاِئَبِة، َوَثالَثٌة ِللُمَخاَطِب، َوَثالٌث ِللُمَخاَطَبِة، َوَوْجَهاِن 

ْيَر َأنَُّه الَيأِتي الَوْجَهاِن ِللُمَتَكلِِّم ِفي الَمْعُرْوِف ِمِن اأَلْمِر، ِللُمَتَكلِّم َرُجاًل َكاَن َأو اْمَرَأًة غَ 
 َوالنَّْهِي .

ُف َعَلى َعْشَرِة َأْوُجٍه، ِمْنَها: َجْمُع       َوالَفاِعُل َيَتَصرَّ
َعَلى َسْبَعِة َأوُجٍه، ِمْنَها:  الُمَذكَِّر: َأْرَبَعُة َألَفاٍظ، َوَجْمُع الُمَؤنَِّث: َلْفَظاِن، َوالَمْفُعْول َيَتَصرَّفُ 

 َجْمُع الُمَذكَِّر: َلْفَظاِن، َوَجْمُع الُمؤنَِّث: َلْفٌظ َواِحٌد .
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َدِة َتْدُخُل على َجِمْيِع اأَلْمِر، َوالنَّْهِي ِمن الَمْعُرْوِف، َوالَمْجُهْوِل،    َوُنْوُن التَأِكْيِد الُمَشدَّ
ها اَل َتْدُخُل في الَتْثِنَيِة، َوَجْمِع الُمؤنَِّث، َوالُمَخفََّفُة َساِكَنٌة، َوالُمَشدََّدُة َوالُمَخفََّفُة َكَذِلَك َغْيَر َأنَّ 

اِحَدِة َمْفُتْوَحٌة ِإالَّ في الَتْثِنَيِة، َوَجْمِع الُمؤنَِّث َفِننََّها َمْكُسْوَرٌة فيهما، َوَما َقْبَلُهَما َمْكُسْوَرة في الوَ 
 في الَجْمِع الُمَذكَِّر، َوَمْفُتْوٌح في الَبَواِقي .الَحاِضَرِة، َوْمُضُمْوٌم 

ِمثَاُل الَماِضي: َنَصَر، َنَصَرا، َنَصُرْوا َنَصَرْت، َنَصَرتَا، َنَصْرَن َنَصْرُت، َنَصْرُتَما، َنَصْرُتم 
 ا ِإلى آِخِرِه  .َنَصْرِت، َنَصْرُتَما، َنَصْرِتنَّ َنَصْرُت َنَصْرَنا، َوالَمْجُهْوِل: ُنِصَر ُنِصَرا َنَصُروْ 

وِمثَاُل الُمْسَتْقَبِل: َيْنُصُر، َيْنُصَراِن، َيْنُصُرْوَن، َتْنُصُر، َتْنُصَراِن، َيْنُصْرَن ، َتْنُصُر،  
َتْنُصَراِن، َتْنُصُرْوَن، َتْنُصِرْيَن، َتْنُصَراِن، َتْنُصْرَن، اْنُصُر، َنْنُصُر، َوِمن الَمْجُهْوِل: ُيْنَصُر، 

 ْنَصُرْوَن ِإلى آخره .ُيْنَصَراِن، يُ 
ِر َوِمثَاُل اأَلْمِر الَغاِئِب: َلَيْنُصْر، َلَيْنُصَرا، َلَيْنُصُرْوا، َلَتْنُصْر، َلَتْنُصَرا، َلَتْنُصْرَن، َوِمثَاُل اأَلمْ 

 الَحاِضِر: اْنُصْر، اْنُصَرا، اْنُصُرْوا، اْنُصِري، اْنُصَرا، اْنُصْرَن.
َلُيْنَصَرا، َلُيْنَصُرْوا، َلتُْنَصْر، َلُتْنَصَرا، َلُيْنَصْرَن َلتُْنَصْر، َلتُْنَصَرا،  َوِمن الَمْجُهْوِل: َلُيْنَصْر،

َلتُْنَصُروا، َلُتْنَصِري، َلتُْنَصَرا، َلتُْنَصْرَن، أَلُْنَصْر، َلُنْنَصْر، َوَكَذِلَك النَّْهُي ِمن الَمْعُرْوِف، 
لِ   ِه ال .َوالَمْجُهْوِل ِإالَّ َأنَُّه ِزْيَد في َأوَّ

، َلَتْنُصِرنَّ  ، َلَيْنُصُرنَّ ، َلَيْنُصَرانَّ ، َوتَُقْوُل في ُنْوِن التَأِكْيِد الُمَشدََّدِة في َأَمِر الَغاِئِب: َلَيْنُصَرنَّ
 ، ، اْنُصَرانَّ ، اْنُصِرنَّ ، اْنُصُرنَّ ، اْنُصَرانَّ ، وفي الَحاِضِر: اْنُصَرنَّ ، َلَيْنُصَرَنانَّ َلَتْنُصَرانَّ

، َوَكذا َمْجُهْوُلُه َوَتُقوُل في الُمَخفََّفِة: َلَيْنُصَرْن، َلَيْنُصُرْن ِبَفْتِح الرَّاِء في الَواِحِد اْنُصْرنَ  انَّ
َها في الَجْمِع، َوَلَتْنُصِرْن في الَواِحَدِة الَغاِئَبِة، وفي الُمَخاَطِب: اْنُصَرْن،  الُمذكَِّر، َوَضمِّ

 َهُي ِمن الَمْعُرْوِف، َوالَمْجُهْوِل.اْنُصُرْن ،اْنُصِرْن، َوَكَذِلَك النَّ 
اِد،  ٌر: ِبَضمِّ النَّْوِن، َوَفْتِح الصَّ اٌر، َوُنصَّ ِمثَاُل الَفاِعِل: َناِصُر، َناِصَراِن، َناِصُرْوَن، ُنصَّ

اِد، َوالرَّاِء َمَع الَتْخِفْيِف َناِصَرةٌ  ، َناِصَرتَاِن، َوالتَّْشِدْيِد ِفيهما، وَنَصَرٌة ِبَفْتِح النُّْوِن، َوالصَّ
 َناِصَراٌت َوَنَواِصُر .

ِمثَاُل الَمْفُعْوِل: َمْنُصْوٌر، َمْنُصوَراِن، َمْنُصوُروَن، َوَمناِصُر، بفتح الميم َمْنُصْوَرٌة، 
 َمْنُصوَرتَاِن، َمْنُصْوَراٌت .
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: َدْحَرَج، ُيَدْحِرُج: ِبَكْسِر الرَّاِء، َوُسُكْوِن الَحاِء  َباِعيِّ َوِدْحَراًجا: ِبَكْسِر الدَّاِل، َوْسُكوِن ِمثَاُل الرُّ
 الَحاِء، َفْهَو ُمَدْحَرٌج: ِبَفْتِح الدَّاِل، َوَكْسِر الرَّاِء، َوَذاَك ُمَدْحَرٌج: ِبَفْتِح الرَّاِء، َواأَلْمُر َدْحِرْج:

: ِبَضمِّ التَّاِء، َوَفْتِح الدَّاِل، َوَكْسِر الرَّاِء، َوَكَذا ِبَفْتِح الدَّاِل، َوَكْسِر الرَّاِء، َوالنَّْهُي: الُتَدْحِرجْ 
 َتْصِرْيُف الُملَحَقاِت .

َباِعيِّ الَمِزْيِد ِفْيِه: َأْخَرَج ُيْخِرُج ِإْخَراًجا، َفْهو ُمْخِرٌج، َوَذاَك ُمْخَرٌج، َواأَلْمُر: َأْخِرجْ  ، ِمثَاُل الرُّ
اِء، َوَكْسِر الرَّاِء ِفْيِهَما، َوَقد ُحُذَفِت الَهْمَزُة ِمْن ُمْسَتْقَبِل َهَذا الَباِب؛ َوالنَّْهي: الُتْخِرْج ِبَضمِّ التَّ 

ْمِر َلِئالَّ َيْجَتِمَع َهْمَزتَاِن ِفي َنْفِس الُمَتَكلِِّم، َوَكَذِلَك ُحِذَفِت ِمَن الَفاِعِل، َوالَمْفُعْوِل، َوالنَّْهِي، وأَ 
ُيَخرُِّج، َتْخِرْيَجًا، َوَتْخَرَجًة ِبَكْسِر الرَّاِء، َوَفْتِح التَّاِء فيهما، فهو ُمَخرٌِّج  الَغاِئِب اطَِّراًدا، َوَخرََّج،

ِر ِبَكْسِر الرَّاِء، َوَذاَك ُمَخرٌَّج ِبَفْتِح الرَّاِء، َواأَلْمُر: َخرِّْج، َوالنَّْهُي: الُتَخرِّْج ِبَضِم التَّاِء، َوَكسْ 
اِد، الرَّاِء فيهما، َوالرَّاُء ُمشَ  دََّدٌة في الَجِمْيِع ِإالَّ في الَمْصَدِر، َوَخاَصَم، ُيَخاِصُم ِبَكْسِر الصَّ

اِد، َوِخَصاَمًا ِبَكْسِر الَخاِء، فهو ُمَخاِصٌم، َوَذاَك ُمَخاَصٌم، َواأَلْمُر:  ُمَخاَصَمٌة ِبَفْتِح الصَّ
 ِإلى آِخِرِه . َخاِصْم، َوالنَّْهُي: الُتَخاِصْم، َوَمْجُهْوُل الَماِضي ُخْوِصمَ 

: اْنَكَسَر، َيْنَكِسُر ِبَكْسِر السِّْيِن اْنِكَساًرا فهو ُمْنَكِسٌر    ِمثَاُل الُخَماِسيِّ
 َوَذاَك ُمْنَكَسٌر، َواأَلْمُر: اْنَكِسْر، َوالنَّْهُي: ال تَْنَكِسْر، َواْكَتِسْب، َيْكَتِسُب ِبَكْسِر السِّْيِن اْكِتَساَباً 

َك ُمْكَتَسٌب، َواأَلْمُر اْكَتِسْب، َوالنَّْهُي الَتْكَتِسْب َواْصَفرَّ َيْصفَُّر ِبَفْتِح الَفاِء فهو ُمْكَتِسٌب، َوَذا
، َوالنَّْهي: اَلَتْصَفرِّ ِبَفْتِح الَفاِء فيهما،  فيهما اْصِفَراًرا، فهو ُمْصَفرٌّ ِبَفْتِح الَفاِء، َواأَلْمُر: اْصَفرِّ

لسِّْيِن فيهما َتَكسَُّرًا ِبَضِم السِّْيِن فهو ُمَتَكسٌِّر ِبَكْسِر السِّْيِن، َواأَلْمُر: َوَتَكسََّر َيَتَكسَُّر ِبَفْتِح ا
ِم َتَصاُلًحا ِبَضمِّ  َتَكسَّْر، َوالنَّْهُي: التََتَكسَّْر ِبَفْتِح السِّْيِن فيهما، َوَتَصاَلَح َيَتَصاَلُح ِبَفْتِح الالَّ

ِم فهو ُمَتَصاِلٌح ِبَكْسِر الالَّ  ِم َواأَلْمُر: َتَصاَلْح، َوالنَّْهُي: الالَّ ِم، َوَذاَك ُمَتَصاَلٌح ِبَفْتِح الالَّ
ِم فيهما .  الَتَتَصاَلْح، ِبَفِتِح الالَّ

ِل: َتَدثََّر، َكَتَكسََّر، َوَأْصُل الثَّاِني: تَثَاَقُل َكَتَصاَلَح، َفُأْدغِ   َمِت َأمَّا ادََّثَر َواثَّاَقَل، َفـَأْصُل اأَلوَّ
اُء فيهما فيما َبْعَدُهَما ثُمَّ ُأْدِخَلْت َهْمَزُة الَوْصُل ِلُيْمِكَن االْبِتَداُء ِبها؛ أَلنَّ السَّاِكَن ال اْبِتَداَء التَّ 

ُر: َواأَلمْ ِبِه، َوَتْصِرْيُفُه ادََّثَر َيدَِّثُر ِبَفْتِح الثَّاِء فيهما ادُُّثًرا ِبَضمِّ الثَّاِء، فهو ُمدَِّثٌر ِبَكْسِر الثَّاِء، 
ْتِح الَقاِف ادََّثْر، َوالنَّْهُي: اَلَتدََّثْر ِبَفْتِح الثَّاِء فيهما، َوالدَّاُل ُمَشدََّدٌة في الَجِمْيِع، َواثَّاَقَل َيثَّاَقُل ِبفَ 
: اثَّاَقْل، فيهما اثَّاُقاًل ِبَضمِّ الَقاِف فهو ُمثَّاِقٌل ِبَكْسِر الَقاِف، َوَذاَك ُمثَّاَقٌل ِبَفْتِح الَقاِف، َواأَلْمرُ 

 َوالنَّْهُي: ِبَفْتِح الَقاِف فيهما، َوالثَّاُء ُمَشدََّدٌة في الَجِمْيِع .
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: َوَتَدْحَرَج َيَتَدْحَرُج َتَدْحُرًجا ِبَضمِّ الرَّاِء فهو ُمَتَدْحَرٌج ِبَكْسِر الرَّاِء، َواأَلْمُر: َتَدْحَرْج، َوالنَّْهيُ 
 ا .اَلتََتَدْحَرْج ِبَفْتِح الرَّاِء فيهم

: اْسَتْغَفَر َيْسَتْغِفُر ِبَكْسِر الَفاِء اْسَتْغَفاَرًا فهو ُمْسَتْغِفٌر ِبَكْسِر الَفاِء، َوَذاَك   ِمثَاُل السَُّداِسيِّ
ُمْسَتْغَفٌر ِبَفْتِح الَفاِء، َواأَلْمُر: اْسَتْغِفْر، َوالنَّْهُي: اَلَتْسَتْغِفْر ِبَكْسِر الَفاِء فيهما، َواْشَهابَّ 

، َوالنَّْهُي الَتْشَهابَّ ِبَتْشِدْيِد الَباِء في الَجِمْيِع َيْشَها ، َواأَلْمُر اْشَهابَّ بُّ اْشَهْيَباًبا فهو ُمْشَهابٌّ
ِإالَّ في الَمْصَدِر، َواْغَدْوَدَن َيْغَدْوِدُن ِبَكْسِر الدَّاِل الثَّاِنَيِة: اْغَدْيَداًنا فهو ُمْغَدْوِدٌن، َواأَلْمُر: 

ُز اْجُلوَّاًزا فهو اْغَدْوِدْن، وَ  َز َيْجَلوِّ النَّْهُي: اَلَتْغَدْوِدْن ِبَكْسِر الدَّاِل الثَّاِنَيِة في الثَّالِث، َواْجَلوَّ
ْز ِبَكْسِر الَواِو في الثَّالِث، َوالَواِو الُمَشدََّدِة في  ْز، َوالنَّْهُي: اَلَتْجَلوِّ ٌز، واأَلمر: اْجَلوِّ ُمْجَلوِّ

 الَجِمْيِع .
َكَك َيْسَحْنِكُك ِبَكْسِر الَكاِف اأُلْوَلى اْسَحْنِكاًكا، فهو ُمْسَحْنِكٌك، َواأَلْمُر: اْسَحْنِكْك، َواْسَحنْ 

َوالنَّْهُي: اَلَتْسَحْنِكْك، ِبَكْسِر الَكاِف اأُلْوَلى في الثَّاَلِث، َواْسَلْنَقى َيْسَلْنَقى اْسَلْنَقاًء فهو 
نَّْهُي: اَلَتْسَلْنِق ِبَكْسِر الَقاِف في الثَّاَلِث، َواْقَشَعرَّ َيْقَشِعرُّ ِبَكْسِر ُمْسَلْنٌق، َواأَلْمُر: اْسَلْنِق، َوال

، َوالنَّْهُي: اَلَتْقَشِعرِّ ِبَكْسِر الرَّ  ، َواأَلْمُر: اْقَشِعرِّ اِء الَعْيِن اْقَشْعِراًرا ِبُسُكْوِن الَعْيِن فهو ُمْقَشِعرٌّ
ُمَشدََّدٌة في الَجِمْيِع ِإالَّ في الَمْصَدِر، َواْحَرْنَجَم، َيْحَرْنِجُم،  فيهما، َوِبَكْسِر الَعْيِن َوالرَّاءِ 

: اْحِرْنَجاًما فهو ُمْحَرْنِجٌم ِبَكْسِر الِجْيِم، َوَذاَك ُمْحَرْنَجٌم ِبَفْتِح الِجْيِم، َواأَلْمُر: اْحَرْنِجْم، َوالنَّْهيُ 
 اَلَتْحَرْنِجْم ِبَكْسِر الِجْيِم .

 َواِئدِ َفْصٌل في الفَ 
ِلِه، َوَتْشِدْيِد ِعْيِنِه وَ  ِزُم َيِصْيُر ُمَتَعدَِّيًا َبَأَحِد َثاَلَثِة َأْسَباٍب: ِبِزَياَدِة الَهْمَزِة في َأوَّ َحْرِف الَجرِّ الالَّ

َل، َوتََفعََّل في آِخِرِه، نحو: َأْخَرْجُتُه، َوَخرَّْجُتُه، َوَخَرْجُت ِبِه ِمن الدَّاِر، َوُيْحِذُف التَّاُء ِمن َتَفْعلَ 
ِم، َوالُمَتَعدُِّي َيِصْيُر اَلِزًما ِبَحْذِف َأْسَباِب الَتْعِدَيِة َوِبْنُقِلِه إِ  لى َباِب: ُمَشدََّدُة الَعْيِن، َوُمَكَرَرُة الالَّ

 اْنَكَسَر .
ِلِه، َواَلَيِجيُء الَمْفعُ  ْوُل ِبِه، َوالَمْجُهْوُل ِمن َوَباُب: َفْعَلَل َيِصْيُر اَلِزًما ِبِزَياَدِة التَّاِء في َأوَّ

ِزَم ِمن اأَلْفَعاِل، َوهو َما اَلَيْحتَاُج ِإلى الُمْفُعْوِل ِبِه، َوالُمَتَعدُِّي ِبِخاَلِفِه . ِزُم؛ أَلنَّ الالَّ  الالَّ
َوَعاَقْبُت اللََّص  َوَباُب َفاَعَل َيُكْوُن َبْيَن االْثَنْيِن، نحو: َناَضْلُتُه ِإالَّ َقِلْياًل، نحو: َطاَرْقُت النَّْعلَ 

. 
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ْظَهارِ    َوَباُب َتَفاَعَل َيُكْوُن َبْيَن االْثَنْيِن َفَصاِعًدا، نحو: َتَداَفْعَنا، َوَتَصاَلَح الَقْوُم، َوَقْد َيُكْوُن إِلِ
 َما َلْيَس في الَباِطِن، نحو: َتَماَرْضُت، َأي: َأْظَهْرُت الَمَرَض، َوَلْيَس ِلي َمَرٌض .

َذا َكانَ  اُد، َوالطَّاُء،  َواِ  اُد، َوالضَّ َفاُء الَفْعِل ِمن اْفَتَعَل َحْرًفا ِمن ُحُرْوِف اإِلْطَباِق، وهي: الصَّ
َذا َكاَن الَفاُء  َوالظَّاُء َيِصْيُر تَاُء اْفَتَعَل َطاًء، نحو: اْصَطَبَر، َواْضَطَرَب، َواطََّرَد، َواظََّهَر، َواِ 

و َزاًيا َيِصْيُر تَاُء اْفَتَعَل َدااًل، نحو: ادََّمَع، َواذََّكَر ِبِنْدَغاِم الذَّاِل ِمن اْفَتَعَل َدااًل، َأو َذااًل، أَ 
َذا َكاَن الَفاُء َواًوا، َأو َياًء، َأو ثَاًء  ُقِلَبِت الَواُو، َوالَياُء، َوالثَّاُء تَاًء ثُ  مَّ في الذَّاِل، َواْزَدَجَر َواِ 

 تََّقى، َواتََّسَر،ُأْدِغَمِت في تَاِء اْفَتَعَل، نحو: ا
 َواتََّغَر . 

، َوالُحُرْوُف الَِّتي ُتَزاُد في اأَلْسَماِء، َواأَلْفَعال َعْشَرٌة َمْجُمْوُعَها: الَيْوَم َتْنَساُه، َفِنَذا َكاَنْت َكِلَمةً 
ْم ِبَأنََّها َزاِئَدٌة ِإالَّ َوَعَدَدَها َزاِئٌد على َثاَلَثِة َأْحَرٍف، َوفيها َحْرٌف َواِحٌد ِمن َهِذِه الُحُرْوِف َفاْحكُ 

 َأن اَل َيُكْوَن َلَها َمْعًنى ِبُدْوِنَها، نحو: ُتَوْسِوُس .
َباِعيِّ ُكلَُّها ُمَتَعدَِّيٌة ِإالَّ َدْرَبَخ َفِننَُّه اَلِزٌم، َوَأْبَواُب الُخَماِسيِّ ُكلَُّها َلَوازِ  ٌم ِإالَّ َثاَلَثَة َوَأْبَواُب الرُّ

ِزِم، َوالُمَتَعدِّي، َوَأْبَواُب السَُّداِسيِّ ُكلَُّها َأْبَواٍب: اْفَتعَ  َل، َوتََفعََّل، َوتََفاَعَل َفِننََّها ُمَشاَرَكٌة َبْيَن الالَّ
ِزِم، َوالُمَتَعدِّي َوَكِلَمتَاِن ِمن َباِب: اْفَعْنلَ  ُهَما ى َفِننَّ َلَواِزٌم ِإالَّ َباَب: اْستَْفَعَل َفِننَُّه ُمْشَتَرٌك َبْيَن الالَّ

 ُمَتَعدَِّياِن، َوُهَما: َأْسِرْنَداه، َواْغِرْنَداه َمْعَناُهَما: َغَلَب َعَلْيِه َوَقَهَرُه .
 َوَهْمَزُة َأْفَعَل َتِجيُء ِلَمَعاٍن ِلْلَتْعِدَيِة، نحو: َأْخَرْجُتُه  .

 َوِلْلَصْيُرْوَرِة، نحو: َأْمَشى الرَُّجُل، َأي: َصاَر َذا َماِشَيٍة .
 ِلْلِوْجَداِن، نحو: َأْبَخْلُتُه، َأي: َوَجْدُتُه َبِخْياًل .وَ       
ْرُع، َأي: َحاَن َوْقُت َحَصاِدِه .        َوِلْلَحْيُنْوَنِة، نحو: َأْحَصَد الزَّ
 َوِلإْلَِزاَلِة، نحو: َأْشَكْيُتُه، َأي: َأَزْلُت َعْنُه الشَِّكاَيَة .      
َباحِ َوِلْلُدُخْوِل في الشَّيِء، ن       حو: َأْصَبَح الرَُّجُل: ِإَذا َدَخَل في الصَّ
 َوِلْلَكْثَرِة، نحو: َأْلَبَن الرَُّجُل؛ ِإَذا َكُثَر ِعْنَدُه اللََّبُن .     
 َوِسْيُن اْستَْفَعَل َأْيَضًا َتِجيُء ِلَمَعاٍن :   

 ِلْلَطَلِب، نحو: اْسَتْغِفُر اهلَل، َأي: َطَلُب الَمْغِفَرِة .     
 َوِلْلُسَؤاِل، نحو: اْسَتْخَبَر، َأي: َسَأَل الَخَبَر .    
    . ً ِل، نحو: اْسَتَخَل الَخْمَر، َأي: اْنَقَلَب الَخْمُر َخالَّ  َوِلْلَتَحوُّ
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 َوِلاْلْعِتَقاِد، نحو: اْسَتْكَرْمُتُه، َأي: اْعَتَقْدُت َأنَُّه َكِرْيٌم .    
 ْيَئًا، َأي: َوَجْدُتُه َجيَِّدًا .َوِلْلِوْجَداِن، نحو: اْسَتَجْدُت شَ     
نَّا ِإلْيِه َراجِ      ْيَبِة، َأي َقاُلْوا : ِإنَّا هلل َواِ  ُعْوَن َوِلْلَتْسِلْيِم، نحو: َقْوِلِهم: اْسَتْرَجَع الَقْوُم ِعْنَد الُمصِّ

. 
َواِئِد، َوالِعلَِّة َواِحَدٌة َوهي:    َوُحُرْوُف الَمدِّ، َواللِّْيِن، َوالزَّ
 اُو، َوالَياُء، َواألَِلُف .الوَ 

، َوِمثَااًل، نحو: َوَعَد، َوَيَسَر  ِلِه َحْرٌف ِمْن َهِذِه الُحُرْوِف ُيَسمَّى ُمْعَتالا َوُكلُّ ِفْعٍل َماٍض في َأوَّ
. 

ن َكاَن في آِخِرِه ُيَسمَّى: َناِقًصا ن َكاَن في َوَسِطِه ُيَسمَّى: َأْجَوَف، نحو: َقاَل َوَكاَل، َواِ  ، َواِ 
ن َكاَن ِفيه َحْرَفاِن ِمن َهِذِه الُحُرْوِف، َفِنن َكاَن في َعْيِنِه، َأو اَلِمِه  نحو: َغَزا، َوَرَمى، َواِ 
ن َكاَن في َفاِئِه، ِواِلِمِه ُيَسمَّى: َلِفْيًفا َمْفُرْوًقا،  ُيَسمَّى: َلِفْيًفا َمْقُرْوًنا، نحو: َطَوى، َوَرَوى، َواِ 

 نحو: َوَقى .
ُلُهَما في احَخِر؛ َدْفَعًا؛ ِلْلثَِّقِل، َوُكلُّ ِفعْ  ٍل َماٍض َعْيُنُه، َواَلُمُه َحْرَفاِن ِمن ِجْنٍس َواِحٍد ُأْدِغَم َأوَّ

ِلِه ُيَسمَّى:  ُيَسمَّى: ُمَضاَعًفا، نحو: َمدَّ، >َأْصُلُه: َمَدَد، َوُكلُّ ِفْعٍل فيِه َهْمَزٌة َفِنن َكاَنْت في َأوَّ
ن ُمْهُمْوَز الَفاِء، نح ن َكاَنْت في َوَسِطِه ُيَسمَّى: َمْهُمْوَز الَعْيِن، نحو: َسأَل، َواِ  و: َأَخَذ، َواِ 

ِم، نحو: َقَرَأ .  َكاَنْت في آِخِرِه ُيَسمَّى: َمْهُمْوَز الالَّ
َوُكلُّ ِفْعٍل َخاٍل ِمن َهِذِه اأَلْقَساِم السِّتَِّة، ُيَسمَّى:   

ِحْيِح، َوَسَنْذُكُر َبْحَث اأَلْقَساِم السِّتَِّة َقِرْيًبا على َسِبْيِل َصِحْيًحا، َوَقْد َمرَّ َبْحُثُه في بَ  اِب الصَّ
 االْخِتَصاِر  .

ِت َوالُمَضاَعُف، َوالَمْهُمْوزُ   َباُب الُمْعَتالَّ
َكتَا، َواْنَفَتَح َماَقْبَلُهَما ُقِلَبتَا َأِلًفا، نحو: َقاَل، َوَكالَ   ، َوِمثَاُلُهَما ِمن الُواُو، َوالَياُء، ِإَذا َتَحرَّ

 النَّاِقِص، نحو: َغَزا، َأو َرَمى  .
ِث، َوتَُقْوُل: في َتْثِنَيِتَها: َغَزَوا، َأو َرَمَيا، َفاَل تُْقَلَباِن َأِلًفا، َواَلتُْقَلَباِن َأْيًضا في الَجْمِع الُمَؤنَّ 

َوالَياَء الَساِكَنَة اَلتُْقَلَباِن َأِلَفًا ِإالَّ في َمْوِضٍع َوالُمَواَجَهُة، َوَنْفُس الُمَتَكلِِّم؛ أَلنَّ الَواَو الَساِكَنَة، 
، َبَأن ُنِقَلْت َحَرَكُتُهَما ِإلى َماَقْبَلُهَما، نحو: َأَقاَم، َوَأَباَع .  َيُكْوُن ُسُكْوُنُهَما َغْيَر َأْصِليٍّ



 
 م2018/هـ1439                                    ( 73العدد ) –                        

 

 
101 

َوتَُقْوُل في الَجْمِع الُمَذكَِّر: َغَزْوا، َوَرَمْوا، َواأَلْصُل:   
ِكِهَما، َواْنِفتَاِح َماَقْبَلُهَما؛ َفاْجَتَمَع َساِكَناِن َأَحُدُهَما: األَ َغزَ  ِلُف ُوْوا، َوَرَمُيْوا ُقِلَبَتا َأِلًفا؛ ِلَتَحرُّ

: َواُو الَجْمِع َفُحِذَفِت األَِلُف الَمْقُلْوَبُة؛ الْجِتَماِع السَّاِكَنْيِن، َغَزْوا، َوَرمَ  ا، وْ الَمْقُلْوَبُة، َوالثَّاِنيُّ
ِكِهَما،  َوتَُقْوُل: في َغاِئَبِة الُمؤنَِّث: َغَزْت، َوَرَمْت، َأْصُلُهَما: َغَزَوْت، َوَرَمَيْت ُقِلَبتَا َأِلَفًا ِبَتَحرُّ

ُحِذَفِت َواْنِفتَاِح َماَقْبَلُهَما؛ َفاْجَتَمَع َساِكَناِن، َأَحُدُهَما: األَِلُف الَمْقُلْوَبُة، َوالثَّاِني: تَاُء التَّأِنْيِث، فَ 
 األَِلُف الَمْقُلْوَبُة َفِبَقى: َغَزْت، َوَرَمْت .

َوتَُقْوُل في َتْثِنَيِة الُمؤنَِّث: َغَزتَا، َوَرَمتَا، َواأَلْصُل:   
ِكِهَما، َواْنِفَتاِح َماَقْبَلُهَما، َفُحَذِفِت األَ  ِلُف؛ َغَزَوتَا، َوَرَمَيَتا، ُقِلَبِت الَواُو، َوالَياُء َأِلَفًا؛ ِلَتَحرُّ

َكْت أِلَِلِف التَّْثِنَيِة،  ِلُسُكْوِنَها، َوُسُكْوِن التَاِء؛ أَلنَّ التَّاَء َكاَنْت َساِكَنًة في اأَلْصِل، َفُحرِّ
 َفَحَرَكُتَها َعاِرَضٌة، َوالَعاِرُض َكالَمْعُدْوِم َفَبَقى: َغَزَتا، َوَرَمتَا .

ُقْلَن، َوِكْلَن، َوتَُقْوُل في َجْمِع الُمؤنَِّث ِمن اأَلْجَوِف:   
ِكِهَما، َواْنِفتَاِح َماَقْبَلُهَما، ثُمَّ ُحِذَفِت األَِلفُ  ؛ َواأَلْصُل: ُقَوْلَن، َوِكَيْلَن، َفُقِلَبتَا َأِلَفًا؛ ِلِتَحرُّ

ِم َفَبَقى: ُقْلَن، َوِكْلَن، ِبَفْتِح الَقاِف، َوالَكاِف، ثُمَّ ُنِقَلْت َفتْ  َحُة الَقاِف ِإلى ِلُسُكْوِنِها، َوُسُكْوِن الالَّ
ُة على الَواِو الَمْحَذْوَفِة، َوالَكْسَرُة على الَياِء  مَّ ِة، َوالَكاُف ِإلى الَكْسَرِة؛ ِلَتُدلَّ الضَّ مَّ الضَّ

ِة، َوالَياَء ِمن الَكْسَرِة، َواألَِلَف. مَّ  الَمْحَذْوَفِة َفَصاَر: ُقْلَن، َوِكْلَن؛ أَلنَّ الَواَو ُمَتَولٌِّد ِمن الضَّ
َكًة ِإَذا َكاَنِت الَحَرَكُة وَ  الَياُء ِإَذا اْنَكَسَر َماَقْبَلَها؛ ُتِرَكْت على َحاِلَها َساِكَنًة َكاَنْت، َأو ُمَتَحرِّ

َفْتَحًة، نحو: َخِشَي َوَخِشْيُت، َوالَياُء السَّاِكَنُة ِإَذا اْنَضمَّ َماَقْبَلَها؛ ُقِلَبْت َواَوًا، نحو: َأْيَسَر، 
 ُه: َيْيِسُر.ُيْوِسُر، َأْصلُ 

َوتَُقْوُل في َمْجُهْوِل اأَلْجَوِف: ِقْيَل، َواأَلْصُل: ُقِوَل،   
ُة الَقاِف َقْبَل َكْسَرِة الَواِو، َفُأْسِكَنِت الَقاُف، َوُنِقَلْت َكْسَرُة الَواِو ِإلى الَقاِف،  َفاْستُْثِقَلْت َضمَّ

ثُمَّ ُقِلَبِت الَواُو َياًء؛ أَلنَّ الَواَو الَساِكَنَة ِإَذا اْنَكَسَر َفَصاَرِت الَقاُف َمْكُسْوَرًة، َوالَواُو َساِكَنًة، 
َكَة ِإَذا َوَقَعْت في آِخِر الَكِلَمِة، َواْنَكَسَر َماَقْبَلُهَما ُقِلَبتْ   َياًء، َماَقْبَلَها ُقِلَبْت َياًء، َوالَواَو الُمَتَحرِّ

، َواأَلْصُل: َغِبَو، ِمن الَغَباَوةِ   ، َوالَغَباَوُة: َعْكَس اإِلْدَراِك.نحو: َغِبيٌّ
َوُدِعَي َمْجُهْوُل َدَعا، َواأَلْصُل: ُدِعَو، َوتَُقْوُل في َجْمِع   

ُة الَياِء  الُمَذكَِّر ِمن َمْجُهْوِل النَّاِقِص: ُغُزْوا، َواأَلْصُل: ُغَزُيْوا، َفُأْسِكَنِت الزَّاُي، ثُمَّ ُنِقَلْت َضمَّ
الَياُء؛ ِلُسُكْوِنَها، َوُسُكْوِن الَواِو، َفَبَقى: ُغُزْوا، َوُكلُّ َواٍو، َوَياٍء ِإَذا َكاَنتَا  ِإلى الزَّاِي، َفُحِذَفتِ 
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ِحْيِح،  َكتَْيِن، َوَيُكْوُن َماَقْبَلُهَما َحْرٌف َصِحْيٌح َساِكٌن ُنِقَلْت َحَرَكُتُهَما ِإلى الَحْرِف الصَّ ُمَتَحرِّ
نََّما ُقِلَبْت َواُو َيَخاُف َأِلَفًا؛ نحو: َيُقْوُل، َوَيِكْيُل، َوَيَخافُ  ، َواأَلْصُل: َيْقُوُل، َوَيْكِيُل، َوَيْخَوُف، َواِ 

، َواْنَفتَاُح َماَقْبَلَها .  ِلَكْوِن ُسُكْوُنَها َغْيَر َأْصِليٍّ
َكَتْيِن ِإَذا َوَقَعتَا في اَلِم الِفْعِل، َوَماَقْبَلُهَما حَ   ٌك ُأْسِكَنتَا َماَلْم َوُكلُّ َواٍو، َوَياٍء ُمَتَحرِّ ْرٌف ُمَتَحرِّ

مَِّة على الَواِو، َوالَياِء،  َيُكْن َمْنُصْوًبا، نحو: َيْغُزْو، َوَيْرِمْي، َوَيُخَشْى؛ الْسِتْثَقاِل الضَّ
ِكَها، َواْنِفتَاُح ال شِّْيِن، َواأَلْصُل: َيْغُزُو، َوَيْرِمُي، َوَيْخَشُى، َوُقِلَبْت َياُء َيْخَشى َأِلًفا؛ ِلَتَحرُّ

ُك الَواُو، َوالَياُء ِإَذا َكاَن َمْنُصْوًبا، نحو: َلْن َيْغُزَو، َوَلْن َيْرِمَي؛ ِلِخفَِّة الَفْتَحِة عليهما.   َوَيَتَحرَّ
َوتَُقْوُل في التَّْثِنَيِة: َيْغُزَواِن، َوَيْرِمَياِن، َوَيْخَشَياِن، َوَتُقْوُل:   

َيْرُمْوَن، َوَيْخَشْوَن، َواأَلْصُل َيْغُزُوْوَن، َوَيْرِمُيْوَن، َوَيْخَشُيْوَن، في َجْمِع الُمَذكَِّر: َيْغُزْوَن، وَ 
ِكَها، َوانْ  مَِّة عليهما، َوُقِلَبْت َياُء َيْخَشُيْوَن َأِلًفا؛ ِلَتَحرُّ ِفتَاِح َفُأْسِكَنِت الَواُو، َوالَياُء الْسِتْثَقاِل الضَّ

لِفْعِل َفاْجَتَمَع َساِكَناِن: الَواُو، َوالَياُء في َيْغُزُوْوَن، َوَيْرَمُيْوَن َكَما َماَقْبَلَها َوِلُوُقْوِعَها في اَلِم ا
َح  َذَكْرَنا َوَبْعَدُهَما َواَو الَجْمِع؛ َفَحَذْفُت َماَكاَن َقْبَل َواِو الَجْمِع ُضمَِّت الِمْيُم ِمن َيْرُمْوَن؛ ِلَتصُّ

 َواُو الَجْمِع .
ِة  َوتَُقْوُل في الَواِحَدةِ  مَّ الُمَخاَطَبِة: َتْغِزْيَن، َواأَلْصُل: َتْغُزِوْيَن َفُأْسِكَنِت الزَّاُء؛ الْسِتْثَقاِل الضَّ

ِء عليها َقْبَل َكْسَرِة الَواِو، َوُنِقَلْت َكْسَرُة الَواِو ِإلى الزَّاِي، َوُحِذَفِت الَواُو؛ ِلُسُكْوِنَها، َوُسُكْوِن الَيا
. 

ِعِل ِمن اأَلْجَوِف: َقاِئٌل، َوَكاِئٌل، َوَكاَن في الَماَضِي: َقاَل، َوَكاَل، َفِزْيَدِت َوتَُقْوُل في اْسِم الَفا
األَِلُف اِلْسِم الَفاِعِل َفاْجَتَمَع َأِلَفاِن: َأِلُف اْسِم الَفاِعِل، َواأَلِلُف الَمْقُلْوَبُة ِمن َعْيِن الِفْعِل، 

 َصاَر: َقاِئٌل َوَكَذِلَك َكاِئٌل .َفُقِلَبِت األَِلُف الَمْقُلْوَبُة َهْمَزًة فَ 
َواْسُم الَفاِعِل ِمن النَّاِقِص َمْنُصْوٌب في َحاَلِة النَّْصِب،   

ْفِع، َوالَجرِّ َهَذا َغاٍز، َوَراٍم، َوَمرَ  ْرُت نحو: َرَأْيُت َغاِزًيا، َوَراِمَيًا َفاَل َيَتَغيَُّر، َوَتُقْوُل في َحاَلِة الرَّ
اأَلْصُل: َغاِزُي، َوَراِمُي َفاْجَتَمَع َساِكَناِن: الَياُء، َوالَتْنِوْيُن َفُحِذَفِت الَياُء، َوَبَقى ِبَغاٍز، َوَراٍم، وَ 

ُم َسَقَط الَتْنِوْيُن َوَتُعْوُد الَياُء َساِكَنًة، َفَتقُ  ْوُل: الَتْنِوْيُن ِإلى َماَقْبَلَها، َفِنن ُأْدِخَلِت األَِلُف، َوالالَّ
 الرَّاِمُي.َهَذا الَغاِزُي، وَ 

 َوَتُقْوُل في َمْفُعْوِل اأَلْجَوِف: َمُقْوٌل، َواأَلْصُل: َمْقُوْوٌل َفُفِعَل ِبِه ِماَذَكْرَنا   .    
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: َمِكْيٌل، َواأَلْصُل: َمْكُيْوٌل، َفُنِقَلْت َحَرَكُة    َوتَُقْوُل الَياِئيِّ
ِكَنْيِن، َوُكِسَرِت الَكاُف؛ ِلَتُدلَّ على الَياِء الَياُء ِإلى الَكاِف، َفُحِذَفِت الَياُء؛ الْجِتَماِع السَّا

َذا اْجَتَمَع الَواَواِن اأُلْوَلى: َساِكَنةٌ  ، الَمْحُذْوَفِة، َفَلمَّا ُكِسَرِت الَكاُف َصاَرْت َواُو الَمْفُعْوِل َياًء، َواِ 
َكٌة، ُأْدِغَمِت اأُلْوَلى في الثَّاِنَيِة، نحو: َمغْ  َذا اْجَتَمَعِت َوالثَّاِنَيُة ُمَتَحرِّ ، َواأَلْصُل: َمْغُزْوُو، َواِ  ُزوٌّ

َكٌة، ُقِلَبِت الَواُو َياًء، َوُكِسَر َماَقْبَل اأُلْوَلى؛ لِ  َتِصحَّ الَواُو، َوالَياُء اأُلْوَلى َساِكَنٌة، َوالثَّاِنَيُة ُمَتَحرِّ
 ْصُل: َمْرَمِوي، َوَمْخَشِوي .الَياُء، َوُأْدِغَمِت الَياُء في الَياِء، نحو: َمْرَمى، َوَمْخَشى، َواألَ 

َوتَُقْوُل في َأْمِر الَغاِئِب ِمن اأَلْجَوِف: ِلَيُقْل، َواأَلْصُل:   
ِلَيُقْوَل، َوفي الُمَخاَطِب: ُقْل، َواأَلْصُل: َأْقُوْل، َفُنِقَلْت َحَرَكُة الَواِو ِإلى الَقاِف، َوُحِذَفِت الواُو؛ 

مِ  ، ثُمَّ ُحِذَفِت الَهْمَزُة؛ ِلَحَرَكِة الَقاِف، َوتَُقْوُل في الَتْثِنَيِة: َقْواَل، َفَعاَد ِلُسُكْوِنَها، َوُسُكْوِن الالَّ
ِم .  الَواُو ِلَحَرَكِة الالَّ

َوتَُقْوُل في اأَلْمِر الَغاِئِب ِمن النَّاِقِص: ِلَيْغِز، َوِلَيْرِم،   
الَياِء؛ أَلَنَّ َجْزَم النَّاِقِص، َوَوْقِفِه ُسُقْوُط اَلِم َوفي َأْمِر الَحاِضِر: اْغُز، َواْرِم ِبَحْذِف الَواِو، وَ 

ُهنَّ ِفْعِلِه، َوفي النَّاِقِص الَواِويِّ تُْقَلُب الَواُو َياًء في الُمْستَْقَبِل، َواأَلْمِر، َوالنَّْهِي الَمْجُهْواَلِت؛ أِلَنَّ 
ِفَها، َواْنِكَساِر َماَقْبَلَها: َغِزَي،  ُفُرْوُع الَماِضِي، َوفي َماِضِي الَمْجُهْوِل َيِصْيُر الَواوُ  َياًء؛ ِلَتَطرُّ

 َواأَلْصُل: َغَزَو .
: الِمثَاُل، َفَيْسُقُط َفاُء ِفْعِلِه في الُمْسَتْقَبِل،    َوَأمَّا الُمْعَتلُّ

 َواِب:َواأَلْمِر، َوالنَّْهِي الُمْعُرْوَفاِت، ِإَذا َكاَن َفاُؤُه َواًوا َتْسُقُط ِمن َثاَلَثِة َأبْ 
 َفَعَل َيْفِعُل ِبَفْتِح الَعْيِن في الَماِضِي، َوَكْسِرَها في الَغاِبِر، نحو: َوَعَد َيِعُد .  -
 َوَفَعَل َيْفَعُل ِبَفْتِح الَعْيِن في الَماِضي، َوالَغاِبِر، نحو: َوَهَب َيَهُب . -
حو: َوِرَث َيِرُث، َوَتُقْوُل في اأَلْمِر، َوَفِعَل َيْفِعُل: ِبَكْسِر الَعْيِن في الَماِضي، َوالَغاِبِر، ن -

 َوالنَّْهي، ِعْد اَلَتِعْد، َوَهْب اَلَتَهْب، َوِرْث اَلَتِرْث .
َوَقْد َتْسُقُط الَواُو ِمن َباِب: َفِعل َيْفَعُل ِبَكْسِر الَعْيِن، َوَفْتِحَها في الَغاِبِر ِمن َلْفَظْيِن، نحو: 

 َوِطيَء َيَطُأ، وَوِسَع َيَسعُ 
ِحْيِح اَلَيَتَغيَُّر، َوُحْكُم اَلِم ِفْعِلِه َكُحْكمِ وَ   اَلِم َأمَّا اللَِّفْيُف الَمْقُرْوُن َفُحْكُم َعْيِن ِفْعِلِه َكُحْكِم الصَّ

 َفْعِل النَّاِقِص، نحو: َطَوى َيْطِوي .
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، َوُحْكُم اَلِم ِفْعِلِه َكُحْكِم اَلِم ِفْعِل َوَأمَّا اللَِّفْيُف الَمْفُرْوُق َفُحْكُم َفاِء ِفْعِلِه َكُحْكِم َفاِء ِفْعِل المُ  ْعَتلِّ
 النَّاِقِص، نحو: َوَقَي َيِقُي .

ْقِف َوتَُقْوُل في َأْمِرِه: ِقِه، َفُحِذَفْت َفاُء ِفْعِلِه، َكالُمْعَتلِّ الَفاِء، َوُحِذَفْت اَلُم ِفْعِلِه في الَجْزِم، َوالوَ 
 ْوَرًة، َوِزْيَدِت الَهاُء ِعْنَد الَوْقُف في الَواِحِد الُمَذكَِّر.َكالنَّاِقِص َفَبِقَيِت الَقاُف َمْكسُ 

َوتَُقْوُل في التَّْثِنَيِة: ِقَيا، وفي الَجْمِع: ُقْوا، َوفي الَواِحَدِة الُمَخاَطَبِة: ِقْي، وفي الَجْمِع الُمؤنَِّث: 
 ِقْيَن .

َكتَْيِن، َفاإِلْدَغاُم َوَأمَّا الُمَضاَعُف ِإَذا َكاَن َعْيُن ِفْعِلِه َساِكَنةً  َكًة، َأو ِكْلتَاُهَما ُمَتَحرِّ ، َواَلُمُه ُمَتَحرِّ
اَلِزٌم، نحو: َمدَّ َيُمدَّ، َواأَلْصُل: َمَدَد َوَيْمُدُد، َفُنِقَلْت َحَرَكُة الدَّاِل اأُلْوَلى ِإلى الِمْيِم، َوَبِقَيْت 

 َساِكَنًة، َفُأْدِغَمْت اأُلْوَلى، في الثَّاِنَيِة.
ن َكاَنَتا َساِكَنتَيِ وَ  َكًا، َواَلُمُه َساِكَنًا َفاإِلْظَهاُر اَلِزٌم، نحو: َمَدْدَن، َواِ  ن َكاَن َعْيُن ِفْعِلِه ُمَتَحرِّ ِن، اِ 

َكِت الثَّاِنَيُة، َوُأْدِغَمِت اأُلْوَلى فيها، نحو: َلْم َيُمدَّ، َواأَلْصُل: َلْم َيْمُدْد، َفُنِقَلْت َحَرَكُة الدَّ  اِل َفُحرِّ
َكِت الثَّاِنَيُة، َوُأْدِغَمِت اأُلْوَلى فيها، ثُمَّ ُفِتَحْت؛ ألَ  نَّ اأُلْوَلى ِإلى الِمْيِم َفَبِقَيَتا، َساِكَنَتِيِن، َفُحرِّ

مِّ َتَبَعًا ِلَعْيِن، َوِبالَكْسِر؛ أَلنَّ السَّاِكَن ِإَذا  َك، الَفْتَح َأْخُف الَحَرَكاِت، َوَيُجْوُز َتْحِرْيُكَها َبالضَّ ُحرِّ
َك ِبالَكْسِر، َوالَكْسُر َكَما ُيْذَكُر في َأْمِر الُمَضاَعِف، َوتَُقْوُل في اأَلْمِر ِمن: َيْفُعَل، ِبَضمِّ  ُحرِّ
الَعْيِن ُمدُّ ِبَضمِّ الدَّاِل، َوُمدَّ ِبَفْتِحَها، َوُمدِّ بكسرها، َوالِمْيُم َمْضُمْوَمٌة في الثَّالِث، َوَيُجْوُز: 

إِلْظَهاِر، َوَتُقْوُل ِمن: َيْفِعل ِبَكْسِر الَعْيِن ِفرِّ ِبالَكْسِر، َوِفرَّ ِبالَفْتِح، َوالَفاُء َمْكُسْوَرٌة اْمُدْد  ِبا
 فيهما، َوَيُجْوُز: اْفِرْر ِباإِلْظَهاِر .

ْوَحٌة فيهما، َوَيُجْوُز: َوتَُقْوُل ِمن: َيْفَعَل ِبَفْتِح الَعْيِن، َعضَّ ِبالَفْتِح، َوَعضِّ ِبالَكْسِر، َوالَعْيُن َمْفتُ 
، َواأَلْصُل: َأْحَبَب ُيْحِبُب، َفُنِقَلْت  اْعَضْض ِباإِلْظَهاِر، َوَتُقْوُل: ِمن َأْفَعَل ُيْفِعُل: َأَحبَّ ُيِحبُّ

 َحَرَكُة الَباِء ِإلى الَحاِء، َوُأْدِغَمِت الَباُء في الَباِء .
ْدَغاِم، َواإِلْظَهاِر، َوُكلََّما َأْدَغْمَت َحْرَفًا في َحِرٍف َأْدِخْل َوتَُقْوُل في اأَلْمِر: َأِحْب َواْحِبْب ِباإلِ 

ْلُبَها َبَدَلُه َتْشِدْيَدًا، َوَأمَّا الَمْهُمْوُز َفِنن َكاَنِت الَهْمَزُة َساِكَنًة َيُجْوُز َتْرُكَها على َحاِلَها َوَيُجْوُز: قَ 
ن َكاَن َمْضُمْوَمًا ُقِلَبْت ِفِنن َكاَن َماَقْبَلَها َمْفُتْوَحًا ُقِلَبْت أَ  ن َكاَن َمْكُسْوَرًا ُقِلَبْت َياًء، َواِ  ِلًفا، َواِ 

َكًة َفِنن َكاَن َماَقْبَلهَ  ن َكاَنِت الَهْمَزُة ُمَتَحرِّ ا َواَوًا، نحو: َيأُكُل، َوُيؤِمُن، َوَأْيِذْن َأْمٌر ِمن َأِذَن، َواِ 
َكًا اَلتََتَغيَُّر الَهْمزَ  ِحْيِح، نحو: َقَرَأ .َحْرَفًا ُمَتَحرِّ  ُة َكـالصَّ
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ن َكاَن َماَقْبَلَها َحْرَفًا َساِكَنًا َيُجْوُز َتْرُكَها على َحاِلَها،    َواِ 
، َواأَلْصُل: َواْسَأِل الَقْرَيَة، چڱ  ڱچَوَيُجْوُز: َنْقُل َحَرَكِتَها ِإلى َماَقْبَلَها، ِمثَاُلُه َقْوُلُه َتَعاَلى: 

ِم َبْعَدَها َوَقْد ُقِرَئ َفُنِقَلْت َحَرَكُة ال ْيِن، َفُحِذَفِت الَهْمَزُة؛ ِلُسُكْوِنَها، َوُسُكْوِن الالَّ َهْمَزِة ِإلى السِّ
ِبِنْثَباِت الَهْمَزِة َوَتْرِكَها، َوتَُقْوُل: َواأَلْمُر ِمن اأَلْخِذ، َواأَلْكِل، َواأَلْمِر: ُخْذ، َوُكْل، َوُمْر على 

ِحْيِح .َغْيِر الَقَياِس، َوِقْس بَ   اِقي َتْصِرْيِف الَمْهُمْوِز على ِقَياِس الصَّ
ِحْيِح في َجِمْيِع الُوُجْوِه الَِّتي َذَكْرَناَها في  ِحْيِح َفِقْسُه على الصَّ َوُكلََّما َوَجْدَت ِفْعاَلً َغْيَر الصَّ

ِحْيِح ِمن الَتْصِرْيِف، َفِنن اْقَتَضى الِقَياُس ِإلى ِإْبَداِل َحْرفٍ  َأو َنْقٍل َأو ِإْسَكاٍن َفاْفَعْل  َباِب الصَّ
ِحْيِح، َوَقْد َيُكْوُن في َبْعِض الَمَواِضِع اَلَتَتَغيَُّر  ِحْيِح َكالصَّ ْف الِفْعَل َغْيَر الصَّ الَّ َصرِّ َواِ 

ُت فيِه َمَع ُوُجْوِد الُمْقَتَضى، نحو: َعِوَر، َواْعَتَوَر، َواْسَتَوى، َوَغْيَر َذِلَك َفَبعْ  ُضُها الُمْعَتالَّ
ِة الِبَناِء َوَبْعُضَها ِلِعلٍَّة ُأْخَرى .  اَلَيَتَغيَُّر؛ ِلِصحَّ
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ABSTRACT 
         Abu Hanifa al-Nu'man was born in Kufa in 80 AH and 

inherited the profession of commerce From his father was a 

lifelong survivor, especially if we realized that traders in the 

Abbasid era were known to agree in religion, and by spreading 

Islam in the corners of the earth; so he lived 

        Abu Hanifa in the house of religion and science, and the 

preservation of the Koran since his youth, has taken the reading 

of Assem one of the seven imams in the readings, and 

memorizing the Koran since his youth, and knew his talent and 

intelligence Among his peers . 


