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 يف تصريِف الفعِل احملذوِف الفاِء واللَّاِم َشْرٌح على َأبياِت البطليوسّي

 هـ(1118يف صيغِة اأَلمِر لعبدالرمحن السالسّي )ت

 –حتقيق ودراسة  -

 م.د.شيبان أديب رمضان الشيباني 

27/10/2019 تأريخ القبول:              15/9/2019 تأريخ التقديم:     
 المقّدمة

ياء تراثنا اللغوّي المفقود، سعيُت جاهداا لتحقيق النادر من المخطوطات، عمًلا في إح
الذي يضّم بين جنباته مادة علميَّة ثرَّة، والسيَّما التحقيق الصرفّي الذي يعّد بضاعة نادرة، في 

؛ لذا منها إالَّ النزر اليسير أجواء علمية ُشحنت بالغث من األعمال التحقيقية الهامشية الضعيفة
 الفاء   المحذوف   الفعل   تصريف   في البطليوسيّ  َأبيات   على ))َشْرح  اختيارنا على مخطوط :  وقع

م   ، لعبد الرحمن السَّلسّي "ت صيغة   في والَّلا ، والسيَّما أنَّ المخطوط ُيعنى ه"((1118اأَلمر 
 بمبحث االشتقاق والتصريف .

قيَّة والعربيَّة، وما ُحّقق من المخطوطات وبعد متابعة جاّدة ودقيقة في كشافات الدوريات العرا    
المدّونة في الكشافات والفهارس، ومتابعة الشابكة المعلوماتية الدولية االنترنت، تبّين لنا أنَّ هذه 
المخطوطة لم تحقَّق َبْعد؛ فشرعنا في جمع ُنسخها، فلم نجد سوى نسخة كتبت بخط طالب من 

 .اأَلرجحنسخها عن نسخة شيخه على  طلبة السًلسيّ 
 أّما عملنا في البحث فكان في قسمين:

ل للتعريف بالشارح:  - ل منها: بالقسم الدراسي، وضّم أربعة محاور: جعلنا األوَّ عني األوَّ
اسمه ولقبه، وحياته، ونشاطه العلمي، ومصنَّفاته، وسنة وفاته، وعنيت المحاور الثًلثة المتبقّية من 

لصاحبه، ثم بيان مطالب التحقيق بوصف  -البحث عموضو - النظم نسبة هذا القسم: إثبات
النسخة المعتمدة فيه، ُثم منهج التحرير والتحقيق بما يخص المتن والهامش من معالجات فنّية، 

                                                 

  كلية اآلداب /جامعة الموصل .اللغة العربيةقسم / 
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ومختصرات، ، ثم ذكر دواعي التحقيق التي تضّم مسّوغات تحقيق الرسالة، وأهميتها بين كتب 
 ة من اأُلصل المعتمد في التحقيق .المكتبة الصرفيَّة، ثمَّ َعْرض مصورات مختار 

أّما القسم الثاني من البحث فضّم نّص الرسالة محقَّقاا مخدوماا وفق تقديرنا مضبوطاا بالشكل في  -
ة التي يقتضيها العمل الصرفّي.          جلِّ مواضعه؛ للحاجة الملحَّ

 
 الدراســـــــــــــــــــــة

ل: في سيرة السَّلسيِّ و  وا  شرحه :القسم اأَل

 : (1)السَّلسي الرحمن : عبد ولً أَ 
المرالكّي،  الفاسرّي، اأَلصرل، السًلسريّ  عمرران برن الررحمن عبد بن محمد بن الرحمن هو عبد       

ُولررد بفرراس وعرراش فيهررا فرري القرررن الثرراني عشررر للهجرررة، درس علررى يررد علما هررا ومفكريهررا وجهابررذتها 
 . (3)ه(1110بد السًلم بن الطّيب القادرّي )توع، (2) ه(1133أمثال: أبو العّباس بن الحاج )ت

                                                 

ه(، 1329محمد البشير ظافر األزهري )تتنظر ترجمته في: اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة،  (1)
، سلوة األنفاس ومحادثة األكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء في 196/ه1324، 1ة المًلجئ العباسيَّة، طمطبع

، 1الدار البيضاء، ط –ه(، تحقيق: عبد اهلل الكامل الكتاني وآخرون، دار الثقافة 1345الشريف الكّتانّي )تس، فا
، التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان الما ة الحادية والثانية عشر، 1/425: م2004ه= 1425

، 1بيروت، ط –القاسمي، دار اآلفاق الجديدة ه(، تحقيق: هاشم العلوي 1187محمد بن الطّيب القادري )ت
إسماعيل باشا البغدادّي المصنفين،  وآثار المؤلفين أسماء العارفين هدية ، 2/295: م1983ه= 1403

استانبول، أعادت طبعه باألوفست: دار إحياء  –هر(، ُطبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها 1339)ت
عمر بن  ،()تراجم مصنِّفي الكتب العربية ، معجم المؤلفين 1/551:  م1951. ط(، بيروت، )د  –التراث العربيّ 

 . 5/177:  م1993هر = 1414، 1بيروت، ط -سالة م(، مؤسسة الر 1988ه = 1408رضا كحالة الدمشقّي )ت

 . 13/367ينظر: معجم المؤلفين:  ( 2)
خير الدين الزركلّي  ،لعرب والمستعربين والمستشرقين(ا )قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء منينظر: اأَلعًلم، ( 3)

،  معجم المؤلفين:  4/5:  م2002ه = 1422، 15بيروت، ط  -م(، دار العلم للمًليين1976ه= 1396)ت 
5/225 . 
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امتاز عبد الررحمن السًلسرّي برالقراءة الحصريفة المتردبرة، وكران مرداوماا علرى تردريس : ألفيرة         
ابررن مالرري، ويحفررظ مؤلفررات ابررن هشررام األَنصررارّي، ولرره برراع فرري البيرران، وحنكررة فرري علررم الصرررف 

 . (1)والتصريف
ه(، ودفرررن داخرررل بررراب بنررري مسرررافر بروضرررة 1118سرررنة )  فررري فررراس -رحمررره اهلل –تررروفي         

 . (2)سيدي عمران
اشرررتهر عبرررد الررررحمن السًلسرررّي بَّنَّررره موسررروعّي متعررردد المعرررارف، وقرررد ُأخرررذ عنررره النحرررو والصررررف،  

، وعلرررى الررررغم مرررن ذلررري لرررم يصرررلنا مرررن آثررراره سررروى (3)وتتلمرررذ علرررى يديررره جماعرررة مرررن األ مرررة بفررراس
م   الفراء   المحرذوف   الفعرل   تصريف   في البطليوسيّ  َأبيات   على )َشْرح  مصّنف واحد له وهو :   فري والرًلَّ

( اّلررذي نحررن بصرردد تحقيقرره فرري هررذا البحررث، وهرري ثابتررة النسرربة لصرراحبها بررًل عررزو  صرريغة   اأَلمررر 
 . (4)لغيره

   ثانيًّا: إثبات نسبة النظم :
 ًلسررّي، فقيررل: هرري لبمررام ابررن مالرريُاخُتل ررَف فرري نرراظم األبيررات الترري شرررحها عبررد الرررحمن الس    
، ولريس كرذلي فهري نسربة غيرر (5)صاحب األلفية )المصرّنف( ذكرهرا َأصرحاب الحواشري (ه672ت)

فري مصرنفاته  -هرو نفسره-، أو لرذكرها (6)ثابتة؛ فلو كانت له لُذكرت في شروح ألفيته لعلماء عصره

                                                 

 .5/177: المؤلفين معجم ، 1/551: العارفين هدية  ،1/425: األنفاس سلوة ،196/الثمينة ينظر: اليواقيت ( 1)
 .  2/295، التقاط الدرر:  1/426: األنفاس : سلوةينظر ( 2)
 .  2/295، التقاط الدرر:  1/426: األنفاس ينظر: سلوة ( 3)
 معجم ، 1/551: العارفين ، هدية 2/295التقاط الدرر:   ،1/425: األنفاس سلوة ،196/الثمينة ينظر: اليواقيت  (4)

 .  5/177: المؤلفين
محمد بن مصطفى الخضرّي الشافعّي  ،ح ابن عقيل على ألفية ابن ماليينظر: حاشية الخضري على شر ( 5)

، حاشية تشويق 1/31: مصر، )د. ط(، )د. ت(-هر( طبع بمطابع الميمنية، مصطفى البابي الحلبي1287)ت
ه(، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه 1304أحمد بن زيني دحًلن الحسني )تالخًلن على شرح اآلجرومية، 

 .  94/اهرة، د.ط ، د.ت الق -بمصر
مالي،  ابن ألفية بشرح والمسالي المقاصد لأللفية شروح كثيرة، منها: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالي، وتوضيح( 6)

 مالي، ابن هشام، وشرح األشموني على ألفية ابن مالي، اأَلشموني.  ابن ألفية إلى المسالي المرادي، وأوضح
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ررا بررّّن ابنرره هررو أحررد (1)الصرررفّية أو النحوّيررة المتعررددة شررّراح ألفيترره وقررد تتلمررذ علررى يديرره، فلررو ، علما
السرريد، أبررري  بررن محمرررد بررن اهلل ، وقيررل: هرري للسرررّيد البطليوسررّي عبررد(2)كانررت لرره لررذكرها فررري شرررحه

 ، من مصنفاته الكثيررة نرذكر:، من علماء األندلس المبّرزين، انتقل إلى بلنسية(3)محّمد، وهو الراجح

الحلررل فرري أغرراليط ، و الحلررل فرري شرررح أبيررات الجمررل، و االقتضرراب فرري شرررح أدب الكترراب، البررن قتيبررة
، والررردليل علرررى أّنهرررا للبطليوسررري استشرررهاد (4) ه(521تررروفي فيهرررا سرررنة ) ،، و شررررح الموطرررّالجمرررل

الشرررارح بّلفيرررة ابرررن مالررري فررري شررررحه لألبيرررات، فضرررًلا عرررن أنَّ للبطليوسرررّي رسرررا ل ومجموعرررات لرررم 
، إشررارة (5)ذلرري  بررّوجز عبررارة، قولرره:  وغيررر تصررّنف فرري فهررارس المصررنفات بعررُد؛ لررذا ذكررر الزركلرريّ 

 إلى مصنفات الَّتي لم يّطلع عليها أحد؛ لسعتها. 
 ثالثًا: مطالب التحقيق :

ظهاره للحياة، وله             -تعّد مطالب التحقيق مرآة المحقق الطامح إلى إحياء مخطوط، وا 
ق الَّتي ينبغي األخذ بها، إجراءات يجب األخذ بها، ومراعاتها، ومن مطالب التحقي -حين ذ  

 ومتابعتها، وعلى النحو اآلتي :
 وصف الُنَسخة المعتمدة في التحقيق:

ارتكررز تحقيررق الرسررالة علررى نسررخة واحرردة فريرردة منسرروخة بخررط التعليررق علررى نسررخة بخررط يررد        
 داراا:  الفاسرري   عمرررانَ  بررنُ  الرررحمن   عبرردُ  السرريِّدُ  الفقيررهُ  الشرريةُ  قررال المؤلررف؛ إذ أضرراف الناسررة عبررارة  

آمرررين ، ولرررم يرررذكر اسرررمه والزمرررن النسرررة ، والرررراجح إنَّ المخطررروط مرررن  - وَلرررهُ  لنرررا اهلل كررران وَمْنَشررر اا،

                                                 

 علم في التصريف المقاصد(، و)إيجاز وتكميل الفوا د ، منها: )الكافية الشافية(، و)تسهيلينظر: مؤلفات ابن مالي ( 1)
 والممدود(، و)المية األفعال( .  المقصور في المودود التصريف(، و)تحفة

 البن الناظم بدر الدين شرح على ألفية والده، ُيعرف بر) شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالي ( . ( 2)
 معجم ، 1/551: العارفين ، هدية 2/295التقاط الدرر:   ،1/425: األنفاس سلوة ،196/الثمينة اليواقيتينظر: ( 3)

 . 5/177: المؤلفين
 . 6/121، معجم المؤلفين:  4/123ينظر: األعًلم:  ( 4)
 . 4/123ينظر: األعًلم:  ( 5)
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، وقررد سررّجلت عليهرررا (1)مكتبررات المقتنيررات الشخصررريَّة؛ إذ يوجررد خررتم مالكهرررا لكنَّرره مطمرروس المعرررالم
 المواصفات اآلتية :

يرردة، عليهررا بعررض االسررتدراكات لمررا نسرراه قلررم الناسررة نسررخة بخررط التعليررق المعترراد، نسررخة ج       
( لوحات، لكرل لوحرة وجهران، عليهرا 6فاستدري عليه، بعض الكلمات ُخطَّ بالحمرة، عدد اللوحات: )

 ختم مالكها في الصفحة األولى واألخيرة منها غير واضحة المعالم .
ن عليهررا عنرروان المخطرروط بخررط       ررا لوحررة العنرروان فلررم يرردوَّ يررد الناسررة أو المالرري اأَلصررلي بررل  َأمَّ

بخط مالكها الحرالي، فقرد دّون عبرارة : )شررح أبيرات البطليوسرّي فري تصرريف الفعرل المحرذوف الفراء 
والرًّلم فرري صرريغة(، ولرم تسرربق بورقررة مسرتقلة توضررع للحفرراظ علرى المخطرروط كمررا جررت العررادة عنررد 

 .صريح اسم الناسة أو سنة نسخه لهاسخة بتالنّساخ، ويبدو أنَّها ُمجتزأة من مجموعة، ولم ُتختم الن
ررا صرررفحاتها فهررري: )        ( صررفحات لكرررل لوحرررة صررفحتان ثابترررة فررري عرردد سرررطورها، ُكت برررت 12أمَّ

( سررطراا، ماعرردا الصررفحة اأَلخيرررة وقعررت فرري : 25بعنايررة فا قررة، كررل صررفحة مررن كررل لوحررة فيهررا : )
 سطر الواحد .( لفظة في ال12 -10( سطور، وعدد الكلمات تقع بين : )8)

ررع خررط  أحمررر تحررت كررل عبررارة مبرررزة           أّمررا الخررط فكرران بخررط التعليررق، والمررداد اأَلسررود، وُوض 
في الشرح كما كان يراها الناسة؛ إذ ال مسوغ يجمع هذه الخطروط الحمرراء الموضروعة َأسرفل بعرض 

 الكلمات إالَّ أهميتها كما يراها .
خطهررا مقررروء ال سرروء فيرره، وورقهررا جيررد يمترراز بالمحافظررة والنسررخة علررى العمرروم جيرردة، و          

على هيكله؛ فًل تآكل فيه، يميل لًلخضرار، سليمة نحويًّا، وضربطاا صررفيًّا، وفري سرطور مرن سرهو 
القلررم للناسررة الررذي اعتنررى بنسررخها للمخطرروط نفسرره؛ إذ ُكتبررت بررالخط والمررداد نفسرره، وبطريقررة ما لررة 

ل كلمررة مررن داللررة علررى عا ررديتها للررنص نفسرره، و  ُكت بررت فرري آخررر وجرره كررل صررفحة مررن كررل لوحررة َأوَّ
ظهررر الصررفحة الترري تليهررا مررن اللوحررة نفسررها؛ خشررية السررقط، والتلررف والضررياع وحفاظاررا علررى ترتيررب 

 الصفحات .  
 
 

                                                 

، السعودية/ فيصل الملي ةلمكتب عنوان الموقع الرسمي على الشبكة الدولية )اإلنترنت( ينظر: (1)
www.makhtota.Ksu.edu.sa  . 



                                                                                                – ودراسة حتقيق –هـ(1118)تغِة اأَلمِر لعبدالرمحن السالسّييف صيَشْرٌح على َأبياِت البطليوسّي يف تصريِف الفعِل احملذوِف الفاِء واللَّاِم 

 م.د.شيبان أديب رمضان الشيباني                                                                                                                               

 230 

 منهج التحرير والتحقيق :  –
ا علميًّا يليق بمنزلته العلمية؛ لذا          ا على إخراج هذا المخطوط إ خراجا اتّبعُت المنهج  حرصا
 اآلتي:

  المتن:َأوًل: 
حررُت النّص المخطوط بدقة وأناة، وكثرة متابعة، اعتماداا على النسخة الوحيدة الفريدة التي       

 اعتمدناها أساساا للتحقيق.
وغير ذلي من نصوص االستشهاد، بحجم خط مغاير غامق، مع  وضعت اآليات القرآنية      

ق كل نّص، وسنبّين في الجدول اآلتي الرموز والمصطلحات المستعملة إحاطته بقوسين على وف
 في تحرير المتن :

 دللتــــــــــــــــــه الرمز
 . لحصر اآليات القرآنية چ...چ

 لحصر النظم في المتن . ))...((
 للنصوص المنقولة من المصادر .  ... 

 الشرح . لحصر األمثلة، ومواطن التمثيل، والكلمة مناط )...(

 . السياق يقتضيها زيادة ]...[

 اللوحة وجه  :فقط في النّص المحقق بمعنى األساسياةالنسخة  لوحاتإثبات أرقام  /1/و
 اللوحة ظهر  :فقط في النّص المحقق بمعنى األساسياةالنسخة  لوحاتإثبات أرقام  /1/ظ

 الهامش: :ثانًيا
 ن المخطوط في اآلتي :باإلمكان إيجاز عملنا في تحقيق مت      

 مااللتزاو  ،: ) اآلية ... من سورة ...(بالهيّة اآلتية سورها  مناآليات القرآنية الكريمة  تخريج -
 . ()بخّط المصحف

                                                 

() لطباعة فهد الملي مجمع عن الصادر الحاسوبي، للنشر المخصص( النبويَّة المدينة مصحف) برنامج اعتمدنا 
 . ونشره المصحف
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لهم دواوين أو من  هم إ ْن وجدتشعر تخريج الشواهد الشعرية من دواوين الشعراء المستشهد ب -
كمال البيت بذكر من مصادر اللغة العربية،  وأ، مجاميع أشعارهم بذكر وزن البيت واسم شاعره، وا 

 على النحو اآلتي: مع بيان االختًلفات إن وجدت صدره أو عجزه متابعة لما ُذك ر منه في المتن، 
 :/ صدره ، لرر .... في: ديوانه/ ، وعجزهالرررررر.....بيت من  / عجز  صدر     

 *- - - - - - - - - - * 
 من: المعجم المفّصل في شواهد اللغة العربية ألميل بديع . ناكثيراا ما أفدوينظر: ...........  . و 

من األقوال واآلراء والنصوص المنقولة من مصادرها مذكورة أو غير  الشرحتوثيق ما ورد في  -
إلى مؤلفاتهم إ ْن وجدت لهم  رجوعااسما هم أو بعنوانات كتبهم، صحابها بَّ مذكورة، منسوبة إلى َأ

الرموز  مع مراعاة استعمال، ، وبيان االختًلفات إن وجدتخراألُ  النظيرةإلى الكتب مؤلفات، أو 
 اآلتية:

 دللتــــــــــــــــــــــــــه الرمز
 الجزء :
 الصفحة /

 أقواس التنصيص للنصوص المنقولة من المصادر  ... 
التي يوردها بإشارات  -ليلةوهي ق -صحابها قوال إلى َأنسبة مالم ينسبه المصّنف من اآلراء واألَ  -

 مظانهامن  وتوثيقها ( أو ) قيل ( وما شاكل ذلي، بعضمختلفة من قبيل ) بعضهم ( أو) 
 المختلفة .

 ما يقتضيه المقام . أو موّسعة على وفقتوضيح بعض العبارات المبهمة فيه بطريقة موجزة  -
بحدود صحاح للجوهرّي المتوفى إلى تفسير بالتعويل على ال التي تفتقرتفسير المفردات المبهمة  -

، ولسان ه( غالباا395ألحمد بن فارس المتوفى سنة )  معجم مقاييس اللغة ( وه400سنة )
 .َأحياناا  ه(711العرب البن منظور المتوفى سنة )

أو محكوم بضابط الضرورة  بتفصيلفي المواضع  –رحمه اهلل  – الشارحاالستدراي على  -
ل إذا ا ااالسهاب غير الُمخِّ  .قتضت الضرورة َأيضا

، مع ذكر شيء من  بذكرة بإيجاز، ل مرَّ وَّ الترجمة لكّل علم ورد اسمه في الشرح أَ  - اسمه كامًلا
 له مصنفات، وسنة وفاته . تمصنفاته إ ْن كان
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 : دواعي التحقيق:رابًعا
ج األفعرال ضمَّ الشرح مادة صرفيَّة ذا قيمة علمية كبيرة؛ والسّيما أنَّ الشرح مخصص لعرًل        

سررناده  المعتلَّررة بحرفرري علَّررة: )اللفيررف المفررروق(، ومررايطرأ عليرره مررن تغييرررات صرررفية فرري تصررريفه وا 
، ومقاصررد، وفوا ررد كثيرررة تقررع فرري مسررا ل عدوتوكيررده  نرردرجها بمررا  يرردة، وكرران لتحقيقرره ودراسررته دواع 

 هو آت  : 

 ومادته : المخطوطمضمون  ⚝ 
 متناسرررررررررررررقاا مرررررررررررررع مادتررررررررررررره، فقرررررررررررررد شررررررررررررررح كرررررررررررررلَّ  تميَّرررررررررررررز الشررررررررررررررح بالمنهجيرررررررررررررة العاليرررررررررررررة  -1
 جز يَّة علميَّة وردت، ولم تشرد منه قاعدة، أو مصطلح، أو فا دة . 

 ألفية ابرن مالري وشرروحهاكتاب سيبويه حتى من بدءاا  الصرفيّ  شرحه مصادر السًلسيّ جعل  -2
 ؛ لررررررررررررررررررذا سررررررررررررررررررار بخطررررررررررررررررررىألبيررررررررررررررررررات البطليوسرررررررررررررررررريّ نصررررررررررررررررررب عينيرررررررررررررررررره  فرررررررررررررررررري شرررررررررررررررررررحه 

 ر من دواعي التحقيق نذكر ُأخرى:، وفضًلا عمَّا ذكواثقةعلمية 
 بصورة جليَّة مذهب عصر المؤلِّرف القررن الثراني عشرر أظهراعتمد الُنسَّاخ على إمًلء كتابي  -1

فررري اإلمرررًلء، ورْسرررم الحررررف، إذ لبمرررًلء مرررذاهب متعررردِّدة، المغربررري الزمررراني والمكررراني  مرررن الهجررررة
 ومشارب مختلفة .

المتآكل، المحافظ على رونق مداده، دليل علرى رفعرة  االعتماد على نوع من الورق الجيِّد غير -2
 فن الكتابة في ذلي العصر، ودربة القا مين على استعماله .  

 ومراجعه : المخطوطمصادر  ⚝ 
كانت المصادر التي أفاد منها المؤلِّف في كتابه ثرَّة وعالية القيمة، جمعرت برين مؤلفرات           

يمكرررن حصرررر دواع التحقيرررق بمرررا يخرررّص و لمترررّخرين ومرررداخًلتهم، المتقررردِّمين ومرررذاهبهم، ومؤلفرررات ا
بموازنة الشارح في مصرادره برين المرذاهب العلميرة مرن جهرة، وبرين آراء العلمراء ، المخطوطمصادر 

ه(، واألخفررررررش 180علررررررى اخررررررتًلف العصررررررور مررررررن جهررررررة ُأخرررررررى، إذ نقررررررل لنررررررا آراء سرررررريبويه )ت
ي عصررراا وال مررذهباا إالَّ وأورد منرره رأياررا، وهررو بررذلي لررم يتررر ه(، 646ه(، وابررن الحاجررب )ت215)ت

 أو مسّلة، أو خًلفاا .
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 اللوحة األولى من المخطوط                                     
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 اللوحة األخيرة من المخطوط
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 القسم الثاني : النص ُمحقًقا :

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ا، قال الشيُة الفقيُه السيُِّد عبُد الرحمن        وصلَّى اهلل على سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه َتسليما

 آمين : -بُن عمراَن الفاسي  : داراا وَمْنَش اا، كان اهلل لنا وَلُه 
                                                 

محمد بن أبي مختار الصحاح،  فعل َأمر من الفعل الثًلثّي المجرَّد )َوَفَي(، من الباب الثاني: )َضَرَب َيْضر ُب(، ينظر:( 1)
 . 1/343: م1989ه = 1409بيروت، )د. ط(،  -ه(، مكتبة لبنان666بكر بن عبد القادر الرازّي )ت

ُب(، ينظر: مقاييس اللغة، (2) َب َيْحس  أحمد بن فارس  فعل َأمر من الفعل الثًلثّي المجرَّد )َول َي(، من الباب السادس: )َحس 
 .6/141: م1979هر =  1399بيروت، )د. ط(،  -م محمد هارون، دار الفكره(، تحقيق: عبد السًل395)ت

 .1/339فعل َأمر من الفعل الثًلثّي المجرَّد )َوَشَي(، من الباب الثاني: )َضَرَب َيْضر ُب(، ينظر: مختار الصحاح:  (3)
 .1/335ر ُب(، ينظر: مختار الصحاح: فعل َأمر من الفعل الثًلثّي المجرَّد )َوَدَي(، من الباب الثاني: )َضَرَب َيضْ  (4)
 . 2/472فعل َأمر من الفعل الثًلثّي المجرَّد )َرَأَي(، من الباب الثالث: )َفَتَح َيْفَتُح(، ينظر: المقاييس:  (5)
 .1/342فعل َأمر من الفعل الثًلثّي المجرَّد )َوَعَي(، من الباب الثاني: )َضَرَب َيْضر ُب(، ينظر: مختار الصحاح:  (6)
 . 6/80فعل َأمر من الفعل الثًلثّي المجرَّد )َوَأَي(، من الباب الثاني: )َضَرَب َيْضر ُب(، ينظر: المقاييس:  (7)
 .1/346فعل َأمر من الفعل الثًلثّي المجرَّد )َوَنَي(، من الباب الثاني: )َضَرَب َيْضر ُب(، ينظر: مختار الصحاح:  (8)
 .6/129لمجرَّد )َوَفَي(، من الباب الثاني: )َضَرَب َيْضر ُب(، ينظر: المقاييس: فعل َأمر من الفعل الثًلثّي ا (9)
بَ  (10) َي(، من الباب السادس: )َحس  ُب(، ينظر: المقاييس:  فعل َأمر من الفعل الثًلثّي المجرَّد )َوج   . 6/89َيْحس 

 :وَفايتُرررررررررررررررررهُ  ىمرررررررررررررررررْن ُترَجررررررررررررررررروُل ل  قُرررررررررررررررررَأ ينِّرررررررررررررررررإ   -1
 
 

 )      ف رررررررْي ف ْيَنرررررررا هُ وْ فُررررررر ،اهُ َيرررررررف   ،رَ يْ ج  تَ ْسرررررررالمُ  (1))ف 
 :َر ُقرررررررررررررلْ َوال  ُشرررررررررررررْغَل آَخرررررررررررررَت ل رررررررررررررفْ رَ ْن َصرررررررررررررا   وَ  -2 

 
    ل ْيَنررررررا ُه  ل رررررريْ لُرررررروْ  ،اهُ ل َيرررررر ،ُشررررررْغَل هررررررذا (2)(ل  ) 

ْن وَ وَ  -3       :ر  جَ فرررررري  َضرررررر  تَ ْلررررررقُ  ر  ْيررررررَب غَ وْ ثَرررررر ْواَشررررررا 
 

رريَ ، بَ وْ الثَرر (3)(ش  )  رريْ  هُ ُشرروْ  ،اهُ َوْيررَي ش  ررْيَنا ش    ش 
 :ّ  َطررررررررررررررررران  علررررررررررررررررى خَ َسررررررررررررررررنْ إ   ات ررررررررررررررررل  قَ ُقررررررررررررررررْل ل  وَ  -4 

 
يْ ُدوْ  ،اهُ َيرررررررررد  ، َتْلرررررررررتَ َمرررررررررْن قَ  (4)(د  )  ْيَنررررررررررا ُه د     د 

 
 

 :َأقُررررررررررررروُل لهرررررررررررررمْ ا يارررررررررررررأْ هرررررررررررررُم لرررررررررررررْم َيرررررررررررررَرْوا رَ  نْ ا   وَ  -5
 

 اَنررررررررَريْ  يْ رَ  َرْوهُ  ،اهُ َوْيررررررررَي َرَيرررررررر ،الرررررررررأيَ  (5)(رَ ) 
 :هررررررررررررمْ ْن هررررررررررررُم لررررررررررررْم َيُعرررررررررررروا قررررررررررررْول ي َأقُرررررررررررروُل لَ ا   وَ  -6 

 
َيررر َوْيررري ،القرررولَ  (6)(ع  )  ررريْ  هُ ُعررروْ  ،اهُ ع  ْيَنرررا ع     ع 

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررينَ   ع 
 

رررررررررررررررررررربِّ فَ ا   وَ  -7  :لْ ُقررررررررررررررررررررن أَمررررررررررررررررررررْرَت ب ررررررررررررررررررررَوْأي  للُمح 
 

ررررررررررررب   (7)(إ  )       إ ْيَنررررررررررررا ُه إ يْ وْ أُ  ،اهُ َيررررررررررررإ   ،َمررررررررررررْن ُتح 
 :تُررررررررررررررروُر فقرررررررررررررررلْ فُ ال َوْهررررررررررررررروَ ا، َوَنرررررررررررررررلْ ا ْدتَ رَ َأ نْ ا   وَ  -8 

 
 ن ْيَنرررررررا ُه ن ررررررريْ ُنررررررروْ  ،اهُ َيرررررررن   ،ا َخل يل ررررررريَيررررررر (8)(ن  ) 

 :ُت َلررررررررررررهُ ْلررررررررررررد  قُ ْهررررررررررررن  َيف رررررررررررري بالعَ َبررررررررررررى َأْن َأا   وَ  -9    
 

 ف ْيَنرررررررا ُه ف ررررررريْ فُرررررروْ  ،اهُ ف َيررررررر َخب ْيرررررررُث، اَيرررررر (9)(ف  ) 
رررررررررررَواَي ب ررررررررررره  -سررررررررررراك ن  قْلب ررررررررررري وُقرررررررررررْل ل   -10    :إْن س 

 
نِّرري (10)(ج  )  َيرر ،القلررَب م  رريْ ُجرروْ  ،اهُ ج  يْ  ُه ج   اَنررج 
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ثًلثّي المعتل الًلم، والفاُء اأَلمر من الماضي ال ةهذه اأَلبيات تشتمل على بيان كيفية صيغ     
واو  
 : (3)، فالثاني الُمشار إ ليه بقوله(2)، والعين همزة(1)
 ..........(( ..َ ْأًيمممم  َيممممَ و  لمممم  هممممُ  وِإْن)) )

 

   البيت..................................... 

ل الُمشار إ ليه ببقية اأَلبيات .           واأَلوَّ
طب المطلوب منه الفعل إ مَّا َأن يكون ُمذكراا وا  مَّا َأن يكون ُمؤنثاا، وكل اعلم َأنَّ المخا         

منهما إ مَّا َأن يكون ُمفرداا َأو ُمثنى َأو مجموعاا، لكن لّما كان الُمذكر والُمؤنث يشتركان في صيغة 
ة،  الُمثنى لم يّت  إ الَّ بصيغة واحدةا تعمها، بخًلف المفرد والمجموع فًلبّد، لكن بصيغة مختصَّ

ه، ولمَّا لم تشتمل هذه اأَلبيات إ الَّ  فاأَلقسام: ستة من ضرب ثًلثة في اثنين، ولكل صيغة تخص 
اأَلمر وجَب َأن ُنقدِّم بعض الكًلم عليه، فنقول: حد  اأَلمر بحدود بعضها  ةعلى كيفية صيغ

ار معناه، بَّن قاَل:  اأَلمر باعتب (4)باعتبار معناه، وبعضها باعتبار لفظه، فَحدَُّه َأبو الَمعالي

                                                 

هو الحال في اأَلفعال األمرية من المنظومة إذا كان الفعل الثًلثّي معتل الًلم والفاء سمّي لفيفاا مفروقاا، كما ( 1)
علي بن محمد بن هو الفعل الذي فاؤه والمه حرفا علَّة ، ينظر: التعريفات، حين ذ  :   –، والفعل اللفيف الصرفيَّة هذه

هر(، تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب 816علي الزين الشريف الجرجاني )ت
ل في علم الصرف،  247/م1983ه = 1403، 1بيروت، ط -ةميَّ العل راجي األسمر، مراجعة ، المعجم الُمفصَّ

 .349/م 1993ه = 1413، 1بيروت، ط –الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلميَّة 
ا مهموز العين، كما هو الحال في فعل( 2) اأَلمر: )رأي(  إذا كان الفعل الثًلثّي معتل الًلم وعينه همزة سمّي ناقصا

: ينظر  علَّة ، حرف المه الذي الفعل حين ذ  :  هو –، والفعل الناقص البيت الخامس من المنظومة الصرفيَّة هذه
ل المعجم ، 307/ التعريفات  .  409/ الصرف علم في الُمفصَّ

 ه قوله: أي: البطليوسي في منظومته، ينظر: البيت الخامس من المنظومة، وتتمة صدر البيت وعجز ( 3)
 َرْيَنا َريْ  َرْوهُ  َرَياُه، َوْييَ  الرأَي،( رَ )        :لهمْ  َأُقولُ  َرْأياا َيَرْوا لمْ  همُ  َوا  نْ                          

الجويني، الملّقب بر)إمام الحرمين(، ولد في جوين وتتلمذ على يد علماء  اهلل عبد بن الملي عبد المعالي أبو هو ( 4)
مصنفاته في الفقه: نهاية المطلب في دراية المذهب، وفي أصول الفقه: البرهان، والورقات، وفي الجدال: نيسابور، من 

ه(، تنظر ترجمته في: 478الكافية في الجدل، وفي علم الكًلم: الشامل في ُأصول الدين، وغيرها كثير، توفي سنة )
ه(، 681مد بن محمد بن خلكان البرمكّي اإلربلّي )ت أبو العباس شمس الدين أحالزمان،  أبناء وأنباء وفيات األعيان

، 4/160، األعًلم: 3/167: م 1968ه =  1388بغداد، )د. ط(،  –تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة 
 .   6/186معجم المؤلفين:



 
 م2019/هـ1441                                         (                        79العدد ) –                     

 

 
237 

ا بَّن (1)استدعاء الفعل بالقول لمن هو دونُه على سبيل الوجوب  ، وحدَُّه غيُرُه باعتبار معناه َأيضا
فُه ابن الحاجب(2)قاَل :  استدعاء طاعة المّمور بفعل المّمور به    /1/وباعتبار اللفظ (3)، وَعرَّ

 (4)عل، والفاعل المخاطب بحذف حروف المضارعة بَّن قاَل :  اأَلمر صيغة ُيطلب بها الف
، القا لين بإ سقاط اأَلمر بناءا (5)والجازم، وظاهر هذا التعريف الميل إ لى مذهب الكوفّيين واألخفش

على َأنَّ َأصله المضارع، وذلي َأنَّ النحاة اختلفوا: هل اأَلمر نوع مستقل ؟ وحكمه إذ ذاي البناء 
 ، وهو (6)؟ من حذف َأو سكون كما هو كذلي عند سيبويهعلى ما ُيجزم به المضارع 

                                                 

   . 10/ م1996ه= 1416، 1الرياض، ط –ه(، دار الصميعي478إ مام الحرمين الجويني )تالورقات،  ( 1)
أبو محمد موفق الدين عبد اهلل  ،قه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبلفي أصول الف روضة الناظر وجنة المناظر ( 2)

ه= 1423، 2الرياض، ط -هر(، مؤسسة الرّيان للطباعة والنشر والتوزيع620الشهير بابن قدامة المقدسي )ت
 .    1/542: م2002

، عالم في العربية، فقيه، (الحاجب ابن)بر الشهير النحويّ  الكرديّ  الدوينيّ  مرع بن عثمان الدين جمال عمرو هو َأبو (3)
وأصولّي، من تصانيفه: جامع األمهات في فروع الفقه المالكّي، الشافية في التصريف، الكافية في النحو، توفي سنة 

اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن أبو عبد ، َسَير أعًلم الُنبًلء، 3/248ه(، تنظر ترجمته في: وفيَّات األعيان:646)
، 3بيروت، ط –هر(، تحقيق: شعيب اأَلرنؤوط و محمد نعيم العرقوسّي، مؤسسة الرسالة 748قايماز الذهبّي )ت

 .6/265، معجم المؤلِّفين:23/265: م 1986ه = 1406
الشهير بر)ابن الحاجب(  أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر الدوينّي الكردّي النحويّ  ،الكافية في علم النحو( 4)

، 46/ م 2010ه = 1431، 1ه(، تحقيق: الدكتور صالح عبدالعظيم الشاعر، مكتبة اآلداب القاهرة، ط646)ت
 المجزوم  . حكم آخره وأضاف إلى التعريف مالم يرد في هذا المتن قوله:  وحكم

ربية، ورأس المدرسة البصريَّة في النحو، الشهير براألخفش األوسط، عالم في الع مسعدة بن سعيد الحسن هو َأبو (5)
ه(، تنظر ترجمته في : 215ولغوّي، وعروضّي، من تصانيفه: االشتقاق، والَعروض، ومعاني القرآن، توفّي سنة )

أبو سعيد الحسن بن عبد اهلل بن المرزبان السيرافّي بعض،  عن بعضهم وَأخذ ومراتبهم َأخبار النحوّيين البصرّيين
هر  1374، 1مصر، ط -يق: طه محمد الزينّي، ومحمد عبد المنعم خفاجّي، مصطفى البابي الحلبيّ هر(، تحق368)ت
 . 4/231، معجم المؤلِّفين:1/261، وفيات األعيان:39/م 1955= 

مام نحرير، عالم(، سيبويه)بر الشهير قنبر بن عثمان بن عمرو أبو هو( 6)  في البصرّيرة المدرسة ورأس، العربية في وا 
النحويين،  طبقات، 37/البصريين النحويين أخبار: ينظر،  من الهجرة (180) سنة المتوفى، الك تاب: آثاره من، النحو

مصر،  –عارف ه(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الم379أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدّي األندلسّي ) ت 
 . 8/10: المؤلِّفين معجم، 66/، )د. ت(2ط
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، فتكون اأَلفعال ثًلثة َأنواع : ماضياا، ومضارعاا، وَأمراا، وهو مذهب ُجمهور (1)المشهور
َأو هو مقتطع من الُمضارع، وَأنَّه صيغة ُيطلب بها الفعل من الفاعل الُمخاطب  (2)البصرّيين

، فيكون الفعل نوعين: (3)حّد ابن الحاجب الُمتقدِّم بحذف حروف المضارعة، والجازم وهو نّص 
، وعليه يكون ُمعرباا كما هو عند (4)ماضياا وُمضارعاا فقط، وهو مذهب الكوفّيين واأَلخفش

مجزوم بًلم اأَلمر مفردةا، وهو خًلف المشهور، وال يحتمل هذا المقام َأزيد من هذا  (5)الك سا يّ 
د من بيان تصريف ما اشتملت عليه اأَلبيات، وَأوزانه وُأصوله، الكًلم، ولنرجع إ لى ما هو مقصو 

((، َأتى بر)َمْن( الموصولة الدالة على العموم ِإنِّي َأقول ِلَمنوبيان كيفية تّكيده، فنقول: قوله: ))
(( ُمضارع من الرجاء، ُت َجى؛ ليعمَّ َأقسام الُمخاطب الستة، و))(6)حيث ال قرينة على الخصوص

                                                 

هر(، تحقيق وشرح: عبد السًلم 180َأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الشهير بر)سيبويه( )تتاب، ينظر: الك(  1)
 . 1/17:  م1988هر=1408، 3القاهرة، ط -م(، مكتبة الخانجيّ 1990ه=1410محمد هارون )ت

د )ت، المقتضب،  1/17ينظر: الكتاب: (  2) عبد الخالق هر(، تحقيق: محمد 285أبو العباس محمد بن يزيد الُمبرِّ
،  2/44: م 1994هر =  1415القاهرة، )د. ط(،  -م(، لجنة إحياء التراث اإلسًلمي1984ه= 1404عضيمة )ت

ه(،  تحقيق : الدكتور عبد 316َأبو بكر محمد بن سهل  بن السراج  النحوي البغدادّي )تاأُلصول في النحو، 
 . 1/38:  م1988ه = 1408، 3 بيروت ، ط –الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة 

 والفاعل الفعل، بها ُيطلب صيغة اأَلمر ، الذي يعرِّف فعل اأَلمر بقوله:  46ينظر: الكافية في علم النحو/(  3)
 المجزوم  . حكم آخره المضارعة، وحكم حروف بحذف المخاطب

جاتّي، ومحمد علي ه(، تحقيق: أحمد يوسف الن207أبو زكريا يحيى بن زياد الفّراء )ت القرآن، ينظر: معاني(  4)
،  1/19: ، )د. ت(1القاهرة، ط -النجار، والدكتور عبد الفتَّاح إسماعيل الشلبّي،  الدار المصرية للتّليف والترجمة

ه(، تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراعة، مكتبة 215َأبو الحسن سعيد بن مسعدة األخفش اأَلوسط )تمعاني القرآن، 
 . 1/140:  م1990ه=1411، 1القاهرة، ط –الخانجي

نصاف في مسا ل الخًلف،  (5) عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل األنصاري، أبو البركات، كمال الدين ينظر: اإل 
 . 2/448:  م2003ه= 1424، 1بيروت، ط -هر(، المكتبة العصرية577األنباري )ت

هر(، 889ري القاهري الشافعي )تشمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد الَجوجَ ينظر: شرح شذور الذهب،  (6)
تحقيق: نواف بن جزاء الحارثي، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسًلمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 

 . 1/214: م2004ه = 1423، 1ط
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ل وهو:  َتعل   د (1)ق القلب بمطموع يحصل في المستقبل مع اأَلخذ في عمل ُمحصَّ ، وا  الَّ فإ ن َتَجرَّ
، و)) ، وهو قبيح  (( مصدر  كالوالية مضاف إ لى الهاء العا د وَف َيُتُهعن العمل فهو محُض طمع 

فراد َأصًلا للت ا كان التذكيُر َأصًلا للتّنيث، واإل  ثنية والجمع التزم على من نا ب فاعل )ُترجى(، ولمَّ
في جميع األَبيات تقديَم صيغة َأمر الواحد الُمذكَّر سواء كان الُمخاطب َأعلى َأو َأدنى َأو ُمتساوياا، 

فإ ن كان َأعلى ُسّمي الطلب دعاءا، وا  ن كان َأدنى ُسّمي َأمراا، وا  ن كان متساوياا ُسّمي التماساا 
(2). 

(، وَأصُلُه:  ((، َأي: َأقول لي:ِفوقوله: ))         إ ن كان ُمفرداا ُمذكراا: )يا زيُد(، ووزُنُه: )ع 
( مبنياا على حذف آخره، وهو الياء؛ إذ اأَلمر على المشهور مبني على  ( ووزُنُه إذ ذاي: )إ ْفع  )إْوف 

كما تقّدم، ومضارع )َوَفى( الُمسند إ لى الواحد الُمذكر ُيجزم بحذف المه،  -ماُيجزم به مضارعه 
، ثُمَّ ُحذفت فاء الكلمة، وهي: الواو؛ حمًلا على حذفها (3)َّحيخيميُّٱعالى: كقوله ت

 : (5)ابن مالي (4)في المضارع الُمفتتح بالياء؛ عمًلا بقول
ـــن َكــــ)َوَعْد(     َفـــا َأْمـــَر َأو ُمضـــارـ) م 

 

   اْحذ ف ......................... 

                                                 

تحقيق: َأحمد حمدي ه(، 939علي بن خلف المنوفي )تكفاية الطالب الربَّاني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  (1)
 . 1/59: م1987ه= 1407، 1القاهرة، ط -إمام، وأشرف على طبعه وراجعه: السيد علي الهاشمي، مكتبة المدني

 -هر(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي626يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السّكاكّي )تينظر: مفتاح العلوم،  (2)
 . 320/ م1937ه = 1357، 1مصر، ط

 ٰى ٰرٰذ يي ىي حيخيمي جيىهيهُّٱ، من سورة غافر، من قوله تعالى: 9اآلية:  ( 3)
ٌّ ٍََّّّ   . 

 -، دار التعاونهر(672محمد بن عبد اهلل، ابن مالي الطا ي الجياني، أبو عبد اهلل، جمال الدين )ت ،َألفية ابن مالي( 4)
 . 79/بيروت، د.ط ، د.ت

مالي(، عاش في جيان في األندلس التي ولد فيها،  نبرر)اب المعروف الجيانيّ  الطا ي مالي بن اهلل عبد بن هو محمد (5)
يجاز وتكميل الفوا د من مصنفاته: األلفية النحويَّة، والكافية الشافية، وتسهيل  علم في التصريف المقاصد، وا 

محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن : فوات الوفيات، ترجمته في نظر(، ت672التصريف، وغيرها كثير، )ت
، 1بيروت، ط –هر(، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر 764ارون بن شاكر الملقب بصًلح الدين )تشاكر بن ه

ل:  ، معجم المؤلفين:  6/233، اأَلعًلم:  3/408: م1974م، اأَلجزاء الثاني، والثالث، والرابع: 1973الجزء اأَلوَّ
 ، وتتمة عجز البيت في َألفية ابن مالي قوله: 10/234

   اطارد ذاك كـ)عدة)( وفي احذ ف       كـ)وَعد( مضارـ) من َأو أمر)  فا                            
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 :(3)في الًلمية (2)، َأخذاا بقوله(1)للساكن فتبعتها همزة الوصل؛ إ ذ لم يؤَت بها إ الَّ صلةا      
ُلهُ   ُمنكســـــــــــرًا الوصــــــــــــل   وبهمز   َأوا

 

 ُمتاصًَّل  بالمحـذوف   كانَ  َساكًنا صــــلْ  
 

، (4)َّخئ حئ جئُّٱفلم يبَق من الفعل إ الَّ عينه، وهو القاف كقوله تعالى: /1ظ/             
 . (5)َّيهجي ىه ُّٱو

((، فإ ذا َأكَّدته بالنون رددَت إ ليه الَمُه وفتحتها؛ عمًلا ِف  لُمْسَتِجْيَ في البيت: )) وقوله       
 :(6)بقوله

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

 

ـــر  ـــد   وآخ  ـــت  الُمؤّك  ............ اف
 

                                                 

)ت د الرا قي الصعيدي اْلَمال ك يحمد بن ُمَحمَّ األفعال،  بًلمية المسماة القصيدة على المتعال فتحينظر: ( 1)
 . 266/ ه1418، 1مدينة المنورة، طمية بالهر(، تحقيق: إبراهيم بن سليمان البعيمي، مجلة الجامعة اإلسًل1250نحو

، مطبعة من المؤلفين مجموعة ،)نظم المية اأَلفعال(عال، ينظر: مجموع المتون الكبير،َأي: ابن مالي في المية اأَلف( 2)
 . 355/م 1958ه= 1378، 1القاهرة، ط -االستقامة

 بتخصيص وذلي ألفيته، األلفية صاحب مالي ابن فيها َأكمل الصرف، علم في منظومة َأي: المية اأَلفعال، وهي (3)
فصول، وقد شرحها غير واحد وعّلق عليها،  7و أبواب 6 إلى األفعال المية المنظومة، تُقسم بهذه الصرف مباحث

مصطفى بن عبد اهلل القسطنطينّي الشهير بر)حاجي خليفة( )ت والفنون،  الكتب أسامي عن ينظر: كشف الظنون
 بيروت،  –شرف الدين يالتقيا، ورفعت بيلكه الكليسّي، دار إحياء التراث العربي  ه(، ، طبع بعناية: محمد1167

 العربية ، معجم المطبوعات2/130المصنِّفين:  وآثار المؤلِّفين أسماء ، هدية العارفين 2/1536: )د. ط(، )د. ت(
: م 1928هر =  1346، 1مصر، ط -ه(، مطبعة سركيس1351يوسف بن إليان بن موسى سركيس ) توالمعربة، 

2/1988  . 
 رنزن مم ام يل ىل ملُّٱ ، من سورة آل عمران، من قوله تعالى:191اآلية: ( 4)

 .   َّخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من
 ٰى ٰرٰذ يي ىي حيخيمي جيىهيهُّٱ، من سورة غافر، من قوله تعالى: 9اآلية:  ( 5)
ٌّ ٍََّّّ  . 

 ، وتتمة صدر البيت وعجزه قوله:  54أي: ابن مالي في ألفيته/( 6)
 كابرزا افت  المؤّكد وآخر         الجزا طوالب من وغير إّما                           
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استجار  فقلت: )ف َيَن(، وَأصُلُه ما تقّدم، ووزُنُه اآلن: )َعَلَن(، و)المستجير( اسم فاعل من       
قامة( مصدر َأقام، وا  ن كان ُمثنى ُمطلقاا، َأي: ُمذكراا كان َأو  جارة، ومصدره إ جارة، كر)اإل  طالب اإل 

ا، وفتحها؛  لمناسبة َألف الُمثنى،  (1)ُمؤنثاا ]فقل:[ )يازيدان  َأو ياهندان  ف َياُه(، بر)ردِّ( المه َأيضا
ا: )أْوف َيا( مبنياا على حذف ا ر َأنَّ المضارع الُمسند وَأصُلُه َأيضا لنون كر)إ سناده( إ لى األَلف، وقد تقرَّ

ل به ما تقدَّم من حذف الفاء، وهمزة  ًَلُه(، ثُمَّ ُفع  إ لى األَلف ُيجزم بحذف النون، ووزُنُه إذ ذاي )إ ْفع 
ًَلُه(، والهاُء ضمير )المستجير( فإ ذا َأكَّ  ( الوصل لما َتقدَّم فصار: )ف َياُه(، ووزُنُه: )ع  دته قلَت: )ف َيان 

ناث بالنون الخفيفة عند  بر)كسر( النون، وال يجوز تّكيد الفعل الُمسند إ لى َألف الُمثنى َأو نون اإل 
 :(3)، حسبما نصَّ عليه ابن مالي بقوله(2)ُجمهور البصرّيين

ــــــم ــــــف بعــــــدَ  خفيفــــــةًّ  تقــــــ ْ  ول  اأَلل
       

ــــــــــــت .........................   البي
 

 تعالى -، َأمَّا حيث يكون إ دغام، كر)قوله((4)ساكنان  في الوصل، وال إ دغام في الثاني ل ًل يلتقي
  (10)َّخم حمُّ(9)، ]و:[(8)َّ جض مصُّٱ(7)، ]و:[(6)َّ يم ىمُّٱ ، و:(5)َّ مم خم ُّٱ:

                                                 

 ]...[ زيادة يقتضيها السياق .   ( 1)
 . 3/24، المقتضب:  3/526ينظر: الكتاب: ( 2)
 ، وتتمة عجز البيت قوله:  55ألفيته / في مالي ابن: أي (3)

 ألف وكسرها شديدة لكن         اأَللف بعدَ  فةً خفي تق ْ  ولم                            
نصاف في مسا ل الخًلف: ( 4) ابن مالي الجياني، تحقيق: الدكتور عبد المقاصد،  وتكميل الفوا د ، تسهيل 2/549ينظر: اإل 

 .   259/ م 1990ه = 1410، 1القاهرة، ط –الرحمن السيِّد، و الدكتور محمد بدوي المختون، مطبعة هجر
 .  َّحنخن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ، من سورة الحشر، من قوله تعالى: 4ية: اآل (5)
 .  َّحن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ، من سورة المجادلة، من قوله تعالى: 22اآلية:  (6)
 ]...[ زيادة يقتضيها السياق .  ( 7)
 مث هتمت خت حت جت هب مبخب حب جب هئ مئ ٱُّٱ، من سورة البقرة ، من قوله تعالى: 233اآلية:  ( 8)

 .  َّ معجع مظ حط مض خض حض  جض مص خصحص مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج
 ]...[ زيادة يقتضيها السياق .  ( 9)
 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ، من سورة يونس ، من قوله تعالى: 89اآلية: ( 10)

   .َّجن



                                                                                                – ودراسة حتقيق –هـ(1118)تغِة اأَلمِر لعبدالرمحن السالسّييف صيَشْرٌح على َأبياِت البطليوسّي يف تصريِف الفعِل احملذوِف الفاِء واللَّاِم 

 م.د.شيبان أديب رمضان الشيباني                                                                                                                               

 242 

، َأمَّا الفعل (1)بر)التشديد( فالجواز كما قيل: ال يلتقي في الوصل  ساكنان إ الَّ إ ذا َأباَن إ دغام الثاني
ا الُبدَّ ال مسند إ لى َألف الُمثنى فاأَللف ساكن، وَأمَّا المسند إ لى نون جماعة النسوة فأَلنَّه َأيضا

 والكوفيين (2)لتّكيده، وزيادة األَلف فاصلةا بين النونين، وال يكون إ الَّ ساكناا، وعن يونس
ين بَّنَُّه قيل: يلتقي الساكنان في الوصل، نحو: (3)إ جازته  في قراءة  (4)َّحج مثُّٱُمحَتجِّ

، ونحو: الم، راء، وكاف هاء، (8) َّ نب مب زبُّٱ، و(7)َّحمُّٱ(6)، ]وقوله:[(5)نافع
                                                 

ل، ( 1) لدكتور إميل بديع هر(، قدَّم له ووضع حواشيه وفهارسه: ا643موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش )تينظر: شرح المفصَّ
محب الدين الفوا د،  تسهيل بشرح القواعد ، تمهيد 5/164: م2001هر = 1422، 1بيروت، ط -يعقوب، دار الكتب العلميَّة 

ه(، دراسة وتحقيق: مجموعة من األساتذة، دار السًلم للطباعة 778محمد بن يوسف بن أحمد، الشهير بناظر الجيش )ت 
 .   4653/ 9:م 2007ه =   1428، 1القاهرة، ط -والنشر 

هو َأبو عبد الرحمن يونس بن حبيب، لغوي كبير، وعالم بالشعر، ونحوي ُمبحر، من تصانيفه: اأَلمثال، واللغات، ومعاني ( 2)
= إرشاد ، معجم اأُلدباء2/551ه(، تنظر ترجمته في: وفيات اأَلعيان: 182الشعر، ومعاني القرآن الكبير، والنوادر، توفي سنة )

ه (، تحقيق: إحسان  626شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن، عبد اهلل الرومّي الحموّي ) ت  ،ريب إلى معرفة األديباأل
 .   9/344، اأَلعًلم: 20/64: م 1993هر  = 1414، 1بيروت، ط -عباس، دار الغرب اإلسًلمي 

ل، 2/75اء: لفرَّ ، اينظر: معاني القرآن( 3) خالد بن عبد اهلل بن التوضيح،  على التصريح ، شرح5/165ابن يعيش: ،  شرح المفصَّ
بيروت،  –ه(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميَّة 905أبي بكر بن محمد األزهرّي، الشهير بر)الوقَّاد( )ت 

 .   2/310: م 2000هر =  1421، 1ط
  ، من سورة األَنعام .  162اآلية: ( 4)
مام العشرة، القراء الكناني، أحد الليثي ُنعيم أبي بن رحمنال عبد بن هو نافع( 5) َأصفهان،  من َأصله ، النبوية المدينة في القراء وا 

: جعفر وأبو وقالون، وورش؛ نافع، ، وقرأ 8/5، اأَلعًلم:  7/35ه(، تنظر ترجمته في: سير َأعًلم الُنبًلء: 169توفي سنة )
أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف المحيط،  البحر ينظر: ، يايَ مح:  الجمهور وقرأ الياء، بتسكين محيايْ 

ه(، تحقيق: الشية عادل أحمد عبد الموجود، والشية علي محمد معوض، شاري في التحقيق: زكريا 745بن حيان األندلسّي )ت
عراب ،704/ 4: م 2001هر = 1422، 1بيروت، ط –عبد المجيد النوقّي، وأحمد النجولّي ، دار الكتب العلميَّة  أبو  القرآن، وا 

اس )ت  ه(، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب  338جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النَّحَّ
، 1دمشق، ط -الدكتور عبداللطيف الخطيب، دار سعد الدين، معجم القراءات،  2/42: هر 1421، 1بيروت، ط -العلميَّة 
 . 2/601: م 2002ه =  1422

   ]...[ زيادة يقتضيها السياق . ( 6)
 .  َّجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ، من سورة البقرة، من قوله تعالى: 6اآلية: ( 7)

 رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ، من سورة البقرة، من قوله تعالى: 31اآلية: ( 8)

 .  ٱَّ ىب نب مب زب
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وعين ضاد، وفاء ق، والقرآن، ونون والقلم، وعين سين فاء ق، كل  ذلي في اللفظ ال في الخطِّ في 
 الُمصحف، ورسمتها على وفاق اللفظ تقريباا، وعلى الجواز، فاختلف النقل عن يونس، نقل

، ونقل ابن مالي عنه َأنَّه يكسرها على َأصل التقاء (2)عنه إ نَّه ُيبقي النون ساكنةا  (1)الفارسيّ 
، بكسر الميم، وتشديدها في قراءة (4)َّ نئُّٱ، وحمل على ذلي قوله تعالى: (3)الساكنين

: الواو ، وقيل/2/و، بالتخفيف(7)َّ خم حمُّ: (6)، وُجوِّز في قراءة ابن ذكوان(5)َأمر م ن )َدمَِّر(
                                                 

يضاح في النحو، الحسن بن َأحمد بن عبد الغّفار الفار ( 1) سّي، نحوّي، صرفّي، عالم في القراءات، من تصانيفه: اإل 
من البصريين والكوفيين  ه(، تنظر ترجمته في : تّرية العلماء النحويين377والحجة في علل القراءات، توفي سنة )

ح محمد الحلو، ه(، تحقيق: الدكتور عبد الفتا442وغيرهم: أبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر التنوخّي )ت
 طبقات في ، نزهة األلباء26/م  1992هر =  1412، 2القاهرة، ط -هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعًلن 

ه(، تحقيق: الدكتور إبراهيم السامرا ّي  577أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد األنبارّي )تاألدباء، 
 . 3/200، معجم المؤلفين:232/م 1985هر = 1405، 3ألردن، طاء، االزرق –م(، مكتبة المنار2001ه=1422)ت

ه(، تحقيق 377أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسّي )تينظر: الحجة في علل القراءات السبع، ( 2)
ه = 1428، 1بيروت، ط -الشية: عادل أحمد عبد الموجود، الشية علي محمد معّوض، دار الكتب العلميَّة

 .   2/568: م2007
علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين اأُلْشُمونّي الشافعي  ،ينظر: شرح اأَلشموني على َألفية ابن مالي( 3)

 .   3/127:  م 1998ه = 1419، 1لبنان، ط -ه(، دار الكتب العلميَّة بيروت900)ت
 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱ، من سورة الفرقان، من قوله تعالى: 36اآلية:( 4)

 .  َّ ىئ
ا َفَدْمَرانِّه م:  طالب  َأبي بن وقرأ عليّ  قرأ الجماعة بنون العظمة: )َفَدمَّرَناُهم(، (5)  ، ينظر: فَدمِّْرَناهم:  ، وقرأ علّي َأيضا

، تحقيق: ه(392أبو الفتح عثمان بن جنِّّي الموصلّي )تعنها،  واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب
ّي ناصيف، والدكتور عبد الحليم النجار، والدكتور عبد الفتَّاح اسماعيل شلبي، المجلس االعلى الدكتور علي النجد

: المحيط  والبحر ،122/ 2: م 1994ه =  1415القاهرة ، )د. ط(،  -للشؤون االسًلمية، لجنة احياء كتب السنة 
 .  6/353، معجم القراءات : 106/ 8
 في الشام أهل وا  مام شهيراا، وعالماا تابعياا إ ماماا كان، السبعة القرَّاء من اليحصبّي، عامر بن اهلل عبد عمران َأبو هو (6)

ليه القراءة، ه(، تنظر ترجمته في: سير أعًلم 202الدرداء، توفي سنة ) َأبي وفاة بعد بها اإلقراء مشيخة انتهت وا 
 .   3/293، اأَلعًلم:  7/310النبًلء: 

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱمن قوله تعالى:  ، من سورة يونس ،89اآلية: (7)
 .  َّجن
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ًَلن ُه(، وَقدََّم (2)، وال نافية، والنون؛ لرفع الفعل(1)للحال ًَلَنُه( َأو )ع  ، ووزن: )ف َياُه( بعد التّكيد: )ع 
؛ لتقد م التثنية عليه، والشتراي الُمذكَّر والُمؤنَّث فيها، وَأتى بعدها بصيغة  التثنية على صيغة الجمع 

ر، وكان حّقه َأن ُيقدِّم صيغة الُمفردة الُمؤنَّثة على صيغة الجمع َأمر الجمع الُمذكَّر؛ أَلصالة التذكي
فراد .  والتثنية لكنَّه الحظ فرعية التّنيث، ولم يًلحظ َأصليَّة اإل 

((، َأي: وَأقول له: إ ن كان جمعاا ُمذكَّراا: )يازيدون ُفْوُه(، بحذف الم ه  مع ُفْوُهوقوله: ))       
، وَأصُلُه: )ُأْوف ُيْوُه(، والهاء ضمير )الُمستجير( َمفعول به مبنياا على حذف فا  ه ، ووزُنُه: )ُعْوُه(

ا؛ إ ذ الفعل المضارع الُمسند إ لى واو الجمع ُيجزم بحذفها، ومنُه قوُلُه   جسُّتعالى:  –النون َأيضا

لضمة ، وَأصُلُه: )ُأْوق ُيْوا( ُيفعل به ماتقدَّم، فصار: )ق ُيْوا( ثُمَّ استثقلت ا(3)َّمس خس حس
َكت   على تمام الكلمة، وهي الياء فحذفت فالتقى ساكنان الياء، وضمير الجمع فحذفت الياء، ُثمَّ ُحرِّ
القاُف بما يجانس واو الجمع فصاَر: )ُقُوا(، فإ ذا َأكَّدتُه قلَت: )ُقَن( بر)ضمِّ( القاف، ووزُنُه: )ُعَن(، 

َل به ماتقدَّم م ُلْوَن( وَأصُلُه: )ُأْوق ُيْوَن( ثُمَّ ُفع  ن حذف الفاء، والهمزة فصار: )ق ُيْوَن(، ووزُنُه: )ع 
فاستثقلت الضمُة على الم  الكلمة، وهي الياء فحذفت فالتقى ساكنان الياء والواو، فحذفت الواو؛ 
اللتقاء الساكنين ثُمَّ حركت عين الكلمة، وهي القاف بما يجانس واو الجمع فصار: )ُقْوَن( فالواو 

ا: الواو، والنون؛ فُحذَفت  الواُو؛ عمًلا بقول ابن مالي ضمير الفاعليَن؛  :(4)فالتقى ساكنان َأيضا
ـــــــهُ  والُمضـــــــمرُ  َفنا ـــــــفْ  إ لا  احذ   اأَلل

 

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

                                                 

هر( ، تحقيق علي محمد البجاوي ، 616أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين العكبرّي )تينظر: التبيان في إعراب القرآن،  (1)
 .  2/685: عيسى البابي الحلبي وشركاه / )د.ط(/)د.ت(

(، وقر ( 2) ( بالتسكين، ينظر: البحر قرأ الجمهور بتشديد التاء : )والتتَّب عان  أ ابن عامر في رواية ابن ذكوان: )والتَْتَبَعان 
 .  613 – 612/ 3، معجم القراءات:  4/292، الحجة في علل القراءات السبع:  6/101المحيط: 

 خص حص مس  خس حس جس مخ جخ محُّٱ، من سورة التحريم، من قوله تعالى: 6اآلية:( 3)

 .   َّحف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص
 ، وتتمة عجز البيت قوله:  54ألفية ابن مالي/( 4)

ن        األلف إل احذفّنه والمضمر                              ألف الفعل آخر في يكن وا 
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 . (1)اللتقاء الساكنيَن فصار: )ُقَن(         
نَّثاا: )ف ي ياهنُد(، بياء المخاطبة، وَأصُلُه: ((، َأي: وَأقوُل له: إ ن كان ُمفرداا ُمؤ ِفْيوقوله: ))        

مام  )إ ْوف ي ي(، بر)ياءين(، اأُلولى: الُم الفعل، والثانية: ياُء المخاطبة، وهي: فاعل في مذهب اإل 
ه  إ لى ياء (2)سيبويه   ل ي(، ونظيُرُه: )اضْرب ي( مبنياا على حذف النون؛ إلسناد  ، ووزن )إ ْوف ي ي(: )إ ْفع 

مبني على ماُيجزم به  -كما تقدَّم -؛ إ ذ المضارع الُمسند إ ليها ُيجزم بحذفها، واأَلمر الُمخاطبة
ل ي(، ثُمَّ  -كما تَقدَّم-مضارُعُه، ثُمَّ ُحذفت فاُؤُه، وهمزة الوصل  فُبن َي )ف ي ي( بر)الياءين(، ووزُنُه: )ع 

ا على الًلم، وهي: الياء اأُلولى؛ فحذفت فا لتقى ساكنان: الم الفعل، وياء استثقلت الكسرُة َأيضا
ا إ الَّ عيُنُه، فإ ذا َأكَّدته بر)النون( قلَت: )ف َن(، وَأصُلُه: )إ وف ي ْيَن(،  الُمخاطبة، فلم يبَق من الفعل َأيضا

ا، ما تقدَّم، وحذف الفاء ل به  َأيضا م بعد ذهاب حركتها/2ظ/بر)الياءين( ثُمَّ ُفع  كما  -، والهمزة، والًلَّ
ْيَن( فحذفت الياء اللتقاء فا -تقدَّم تصلت عين الكلمة بياء الُمخاطبة، فصار: )ف ْيَن(، ووزُنُه: )ع 

 :(3)الساكنين؛ عمًلا بقوله
ـــــــهُ  والُمضـــــــمرُ  َفنا ـــــــفْ  إ لا  احذ   اأَلل

 

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

َن( بر)اتصال( عين الكلمة بر)نون( التوكيد،       ا  فصار: )ف َن(، ووزُنُه: )ع  فلم يبَق من الفعل َأيضا
 . (4)إ الَّ عينه
(( إ ن كان جمعاا ُمؤنثاا: )ياهنداُت ف ْيَن( وَأقوُل ِلَمن ُتْ َجى وف يُتُه((، َأي: ))ِفْيَنوقوله: ))     

ناث ُيبنى على السكون، واأَلمر  مبنياا على سكون الياء ل َما ُعل َم، وَأنَّ المضارع الُمسند إ لى نون اإل 
ا –وَأصُلُه: )إ ْوف َيْيَن(، فحذفت كذلي:  فاؤه، وهمزة الوصل فبقيت عينه والمه فاتصلت بها  –َأيضا

                                                 

حياء شرح الكافية الشافية، ينظر: ( 1) ابن مالي الجياني، تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، مركز البحث العلمي وا 
 . 3/1414: م 1982ه =  1402، 1لمكرمة، دار المّمون للتراث، طمكة ا -التراث اإلسًلمي 

 . 3/520ينظر: الكتاب : ( 2)
 ، وتتمة البيت قوله:  54ألفيته / في مالي ابن: أي (3)

ن        األلف إل احذفّنه والمضمر                              ألف الفعل آخر في يكن وا 
 . 3/328وني على ألفية ابن مالي : حاشية الصّبان على األشمينظر: ( 4)
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( بر)األَلف( وكسر النون، وتشديدها؛  ْلَن(، فإ ذا َأكَّدَتُه بر)النون( قلت: )ف ْيَنان  ناث، ووزُنُه: )ع  نون اإل 
 :  (1)عمًلا بقوله

ـــــــــــــــًدا قبَلهـــــــــــــــا ز دْ  وأَل ًفـــــــــــــــا  ُمؤكِّ
 

نــــــا  نــــــون إ لــــــى ف ْعــــــًَّل    ُأْســــــن دا اإل 

 

ناث بر)النون  –حين ذ–ووزُنُه         (، وقد سبق نقل جواز تّكيد الفعل المسند إ لى نون اإل  ْلَنان  : )ع 
ا –الخفيفة(   . (2)عن الكوفّيين وُيونس –َأيضا
ياء (: حرف توكيد ونصب كسرت همزتها؛ لوقوعها في االبتداء، والِإنَّ(إ عراب البيت: ))       

د(، وفاعله: ضمير المتكلم مستتر وجوباا، والجملة ((: مضارع َأقولاسمها، و)) قال مرفوع بر)التجر 
عراب؛ أَلنَّها است نافية، والفعليَّة في محل رفع خبر ) (، والًلم معناه: إ نَّ االسميَّة ال محل لها من اإل 

(: ُمضارع مبني للمجهول، ُت َجى(ها، و))(: اسم موصول مجرور بَمن((، و))َأقولُ التبليغ ُمتعلِّق  بر)
د(، و) (، وعا ُدها: الهاء المضاف إ ليه، َمن(: نا به، والجملة صلة ))وف يُتُه(مرفوع بر)التجر 

(: ُفْوُه((، و))ِفَي ُه((، والهاء م ن: ))ِف((: مفعول ) لُمستجي (، و))َأقوُل(: مفعول )ِف(و))
( بر)حرف( ف  ا والكلمتان بعدهما معطوفات على )((: مفعول، وهم لمستجي ضمير ُمفسره ))

كما تقدَّم، واألَلف  -العاطفة، وكل ها مقصودة اللفظ، وُكل  كلمة تخّص حاالت َأحوال الُمخاطب 
 (؛ لب طًلق، والنون قبله ضمير جماعة النسوة فاعل .ِفْيَن من: )
 : (3)اأَلمر من )َول َي(، قوُلهُ     

 ..(( ........وِإن َصَ ْفَت ِلو ٍل))
 

 البيـــــــــت.... ................... 

 

 

                                                 

 . 55ألفيته / في مالي ابن: أي (1)
ل، ابن يعيش:  2/75لفراء: ، اينظر: معاني القرآن( 2)  على التصريح ، شرح 5/165،  شرح المفصَّ

 .   2/310التوضيح:
 قوله: أي: البطليوسي في منظومته، ينظر: البيت الثاني من المنظومة، وتتمة صدر البيت وعجزه  (3)

    ل ْيَنا ل يْ   ُلْوهُ  ل َياُه، هذا، ُشْغلَ ( ل  )      :ُقلْ  آَخرَ  ُشْغلَ  ل َوال   َصَرْفتَ  َوا  نْ                          
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، واتَّصل به شغل وال  آَخر، وجملة (1)الوالي: اسم فاعل من )َول َي(: الشيء يليه إ ذا باشره         
(( جواب الشرط، وحذف الفاء معها للضرورة، َأي: فر)ُقْل( طالباا ذلي منه، إ ن كان ُقْلقوله: ))
ره ، وهو:  –شغَل هذا الوالي اآلَخر(، وَأصُلُه  )يازيُد ل   ُمذكَّراا: ( مبنياا على حذف آخ  ا: )إ ول  َأيضا

(، وا  ذا فهمت تصريف كّل صيغة من الصيغ الُمشتمل عليها  (، واأَلمر: )ع  الياء المه، ووزُنُه: )إ ْفع 
ل، وعرفت كيفية ُأصولها، وَأوزانها، وكيفية تّكيدها َأحطت خبراا بكي في  /3/وفية ذليالبيت اأَلوَّ

 : (2)جميع ما اشتملت عليه ُكّل اأَلبيات ماعدا البيت الخامس، وهو قوله
 ...........(( وإن ه  ل  يم و  ))
 

 البيـــــــــت.... .................... 

 

إ ن  -أَلنَّ ماعداُه من اأَلبيات كّلها في الفعل الواوي الفاء، وهو في الصحيح الفاء فسنذكر       
تصريف الصيغ التي اشتمل عليها هناي وما عداها ال نظير بذكر تصريف صيغه،  -شاَء اهللُ 

دة؛ لينتبه، وينظر في  ْكُر ذلي تكرار، لكن الُبدَّ من ذكر اأَلمثلة مجرَّ وتوابع تصريفها؛ إ ذ ذ 
ل من َأنَّ التذكير َأصل   تصريفها، وما قيل في تقديم صيغة َأمر الواحد الُمذكَّر في البيت اأَلوَّ

ه به ل فراد َأصل للتثنية والجمع، يقال في ُكلِّ بيت وما ُوجِّ ا –لتّنيث، واإل  من تقديم صيغة  -َأيضا
الُمثنى فيه على صيغة الجمع من  كون التثنية سابقة على الجمع، ومن كونها ُمشتركة بين 

ه به في ُكلِّ األَبيات، وما ُأجيب به في البيت اأَلوَّ  ل عن عدم تقديم صيغة الُمذكَّر والُمؤنَّث ُيَوجَّ
فراد؛  َيت فرعية التّنيث، ولم ُتراَع َأصلية اإل  َأمر الواحدة على صيغتي: التثنية والجمع من َأنَّه ُرْوع 

( محذوف الفاء والًلم، -(( ِلولموافقة الوزن ُيجاب به عنه في ُكلِّ بيت، ووزن: )) كما تقدَّم: )ع 
 وفتحها . -كما تقدَّم -: )ل َيَن( َفَردَّ الًلم فلم يبَق سوى العين، فإ ذا َأكَّدَته قلت

                                                 

 711َأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الشهير بر)ابن منظور المصري(، )ت ، لسان العرب،  6/141ينظر: المقاييس: ( 1)
 .   15/407: ، )د . ت(1بيروت، ط -هر(، دار صادر 

 أي: البطليوسي في منظومته، ينظر: البيت الخامس من المنظومة، وتتمة صدر البيت وعجزه قوله:  (2)
 َرْيَنا َريْ  َرْوهُ  َرَياُه، َوْييَ  الرأَي،( رَ )        :لهمْ  َأُقولُ  َرْأياا َيَرْوا لمْ  همُ  َوا  نْ                          
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ًَلُه(، فإ ذا          وا  ن كان مثنى ُمطلقاا َفُقل: )يا زيدان  َأو يا هندان  ل َياُه(، َأي: الشغل، ووزُنُه: )ع 
نون  َأكَّدته ُقلَت: )ل َياَنُه( وما َتقدَّم من الخًلف في جواز تّكيد الفعل المسند إ لى َألف الُمثنى َأو

ل يجري في ُكلِّ بيت .  الجماعة بالنون الخفيفة في البيت اأَلوَّ
وا  ن كان جمع ُمذكِّر َفُقْل: )يا زيدوَن ُلْوُه( بر)ضمِّ( الًَّلم، وهي: عين الكلمة، والواو ضمير         

 –ّم( الًلم الفاعلين، والهاء ضمير الشغل مفعول، ووزُنُه: )ُعْوُه( فإ ذا َأكَّدَتُه قلَت: )ُلَن( بر)ض
ا ي(، فإ ذا َأكَّدَتُه قلت:  -َأيضا وحذف الضمير لَما َتقدَّم، وا  ن كان مفرداا ُمؤنثاا فقل: )ل ي(، ووزُنُه: )ع 

ْلَن(  َن( بر)الكسر(، وا  ن كان جمعاا ُمؤنثاا َفُقل: )ل ْيَن(، ووزُنُه: )ع  )ل َن( بر)كسر( الًلم، ووزُنُه: )ع 
( .بر)كسر( العين، والنون فاعل، ف ْلَنان  (، ووزُنُه: )ع   إذا َأّكدَتُه، ُقلت: )ل ْيَنان 

 :(1)وقوُلهُ      
 .....(( ..وِإْن َوَشْو  َثْوَب َغيٍ ))
 

 البيت.... ....................... 

 

َي(        ، قلت: لهم طالباا؛ لذلي إ ن كاَن الُمخاطب ُمفرداا ُمذكَّراا: )يا (2)يشير إ لى اأَلمر من )َوش 
 د ش  الثْوَب( .زي

 مص خصُّٱتعالى :  -كر)قوله(  (4)، ال اسم فعل(3)(( مصدر  ال فعل  لهَوْيَكوقوله: ))        

 . (6)، وَأصُلُه: )َوْيَلَي( فحذفت الُمهُ (5)َّحض جض

                                                 

 أي: البطليوسي في منظومته، ينظر: البيت الثالث من المنظومة، وتتمة صدر البيت وعجزه قوله:  (1)
نْ                      َياُه، َوْييَ  الَثْوَب،(ش  )    :    َضَجر   في ُقْلتَ  َغْير   َثْوبَ  َوَشْوا َوا  يْ  ُشْوهُ  ش  ْيَنا ش    ش 

 .   15/392، اللسان :  6/114ينظر: المقاييس : ( 2)
ه(، تحقيق: أحمد عبد  400أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهرّي الفارابّي )ت حدود ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية، ( 3)

، اللسان :  6/2532: م 1990=   هر 1410، 4بيروت، ط –م(، دار العلم للمًليين 1991ه= 1411الغفور عطار )ت 
15/418   . 

ار، عالم الكتب ، الخصا ص، ابن جنِّي 2/252ل في النحو: ، اأُلصو  1/318ينظر: الكتاب: ( 4)  –، تحقيق: محمد علي النجَّ
 .    3/42: بيروت، )د . ط( )د . ت(

 خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ ُّٱ، من سورة القصص، من قوله تعالى: 82اآلية: ( 5)

   .َّ حض جض مص خص  حصمس خس حس جس مخ جخ مح جحمج حج مث هت  مت
 .   3/294لصبَّان على اأَلشموني: ، حاشية ا 3/42ينظر: الخصا ص: ( 6)
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 :(1)قال الشاعر 
ــــدْ  ــــَفا َولق ــــي َش ــــرأَ  َنْفس   َســــْقَمَها وَأب

 

ــــلُ   : ق ْي ــــوارس  ــــكَ  الف ــــرَ  َوْي ــــدم   عنت  َأق

 

 :(3)، كما ُحذفت فاء كيف، وهو: الُمها في قول الشاعر اآلَخر(2)َأي: )َوْيَلَي يا عنترة(          
ـــْلم إ لـــى َتْجَنُحـــونَ  كـــي  ثُئـــرت ومـــا س 

 

ـــــتَّلُكُم،  ـــــى ق  َتْضـــــَطرمُ  الهيجـــــاء   وَلَظ

 

، وعاملها من (5)، وَوْيَلَي: كلمة تُقال لُكلِّ من وقع في َمْهَلكة(4)َأي: )كيف تجنحون(          
 . /3ظ/ (6)معناها، وهو: )َأْحَزَن( أو )َعذََّب(

                                                 

، القاهرة -، المكتب اإلسًلمي، محمد سعيد مولوي، تحقيق ودراسةديوان عنترةالبيت من الكامل، لعنترة بن شدَّاد، ( 1)
هر(، حققه 170أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي )ت، ينظر: جمهرة َأشعار العرب،  219/ م1964، 1ط

، خزانة اأَلدب  373/القاهرة، د.ط ، د.ت  -ي محمد البجادي، نهضة مصر للطباعةوضبطه وزاد في شرحه: عل
 -ه(، تحقيق: عبدالسًلم محمد هارون، الخانجي1093عبد القادر بن عمر البغدادّي )تولب لباب لسان العرب، 

ل في شواهد العربية،  6/406: م1997ه= 1418،  4القاهرة، ط ع يعقوب، دار الدكتور إميل بدي، المعجم المفصَّ
 .  7/339:م 1996ه =  1417، 1بيروت، ط -الكتب العلميَّة

أبو محمد جمال الدين عبداهلل بن يوسف بن أحمد بن عبداهلل بن هشام ينظر: مغني اللبيب عن كتب اأَلعاريب، ( 2)
ه = 1405، 6دمشق ، ط -، تحقيق : الدكتور مازن مباري ومحمد علي حمد اهلل، دار الفكرهر(761األنصارّي )ت 

 .    1/483: م1985
جًلل ، شرح شواهد المغني،  7/106البيت من البسيط، بًل عزو، ينظر: خزانة اأَلدب ولب لباب لسان العرب: ( 3)

: بيروت ،)د.ط(، )د.ت( –، منشورات دار مكتبة الحياة هر(911الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطّي )ت
ل في شوا 1/507  .  7/169هد العربية: ، المعجم المفصَّ
أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل المرادّي الشهير بر)ابن أم ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني، ( 4)

، 1بيروت، ط -ه(، تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلميَّة 749قاسم( )ت 
 .    1/265: م 1992هر =  1413

هر(، حققه وقدَّم له: عبد السًلم هارون، راجعه  370َأبو منصور محمد بن َأحمد اأَلزهرّي )ت ينظر: تهذيب اللغة، ( 5)
، الصحاح:  13/98: م1964ه = 1384القاهرة، )د. ط(،  -محمد علي النجار، الدار المصرية للتّليف والنشر

1/236   . 
محمد بن علي الصبَّان الشهير بر)َأبو العرفان( ، ني على َألفية ابن ماليح اأَلشمو حاشية الصبَّان على شر ينظر: ( 6)

 .   2/178: مصر، )د. ط(، )د. ت( –هر(، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى البابي الحلبّي وشركا ه1206)ت
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(، وَأنشد(2)إ لى َأنَّها لها عامل من لفظها (1)وذهب بعُض البغداديين            :(3)، وهو: )وال 
 واحَ  ول واَل، َفَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

ـــــــــــــــــــــــــــو واَس  ول  ـــــــــــــــــــــــــــد   َأُب ن  ه 

 

َياُه(، َأي:  وُردَّ بَّنَّ البيت مصنوع ، وا  ن كان ُمثنى قلُت : )يا زيدان             َأو يا هندان  ش 
(، وا  ن كان جمعاا ُمذكَّراا قلُت: )يا  ًَلن  (، ووزُنُه: )ع  َيان  ه : )ش  ًَلُه(، وفي تّكيد  )الثوَب(، ووزُنُه: )ع 
زيدوَن ُشْوُه( بر)ضمِّ( الشين، والهاء للثوب، ووزُنُه: )ُعْوُه( فإ ذا َأكَّدته ُقلُت: )ُشَن(، ووزُنُه: )ُعَن( 

مِّ  ْي(، وفي بر)ض  ْي( بر)كسر( الشين، ووزُنُه: )ع  ( العين، وا  ن كان ُمفرداا ُمؤنثاا قلُت: )يا هنُد ش 
ْلَن(،  ْيَن( بر)كسر( الشين، ووزُنُه: )ع  َن(، وا  ن كان جمعاا ُمؤنثاا قلُت: )ش  َن(، ووزُنُه: )ع  تّكيده: )ش 

. ) ْلَنان  (، ووزُنُه: )ع  ْيَنان   وتّكيُدُه: )ش 
 :(4)وقوله
 ((َوُقممْل ِلَا ِتممِل ِإْنسمم ٍن طلممى َ َ مم    ))
 

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

 

(، وتّكيُدُه: ِد َمْن َقَتْلَت))(5)]قل:[َأي: إ ن كان ُمفرداا ُمذكَّراا،        يََّتُه، ووزُنُه: )ع  ((، َأي: اْعط  د 
َن( بر)كسر( الدال، وا  ن كان ُمثنى ُقل: )يا زيدان  َأو يا هن َياُه(، َأي: َمْن َقَتْلُتَما، وتّكيده: )د  دان  د 

(، وا  ن كان جمعاا ُمذكَّراا ُقْل: )يا زيدوَن ُدْوُه( بر)ضمِّ( الدال، ووزُنُه: )ُعْوُه(، والهاء: مفعول  َيان  )د 
ي(، ووزُنُه: به، وتّكيُدُه: )ُدَن( بر)ضمِّ( الدال، ووزُنُه: )ُعَن(، وا  ن كان ُمفرداا ُمؤنَّثاا ُقْل: )يا هنُد د  

ْلَن(  ْيَن يا هنداُت(، ووزُنُه: )ع  َن(، وا  ن كان جمعاا مؤنثاا ُقْل: )د  َن(، ووزُنُه: )ع  ي(، وتّكيُدُه )د  )ع 
                                                 

 .   3/92ابن يعيش: ، شرح المفصل،  2/252ينظر: اأُلصول في النحو: ( 1)
 .   2/178، حاشية الصبَّان على اأَلشموني:  1/500على التوضيح: ينظر: التصريح ( 2)
ه(، تحقيق: الدكتور فخر 669ابن عصفور األشبيلّي )تالبيت من الهزج، بًل عزو، ينظر: الممتع في التصريف، ( 3)

ف 2/567: م1996ه = 1416، 1بيروت، ط -الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرون  ،ف= شرح كتاب التصري، الُمْنص 
 -ابن جنِّّي، تحقيق: إبراهيم مصطفى، وعبد اهلل أمين، وزارة المعارف العمومية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده

ل في شواهد العربية:  2/198: م 1954هر =  1373، 1مصر، ط  .  2/664، المعجم المفصَّ
 ة البيت عجز قوله: أي: البطليوسي في منظومته، ينظر: البيت الرابع من المنظومة، وتتم (4)

َياُه، َقَتْلَت، َمنْ ( د  )         :َخَطّ   على إ ْنَسان   ل َقات ل   َوُقلْ                          يْ  ُدْوهُ  د  ْيَنا د     د 
 ]...[ زيادة يقتضيها السياق .   ( 5)
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، والحاصل: إ نَّ ُكلَّ ما قيل في كيفية الصيغة،  ْلَنان  (، ووزُنُه: ع  ْيَنان  بر)كسر( العين، وتّكيُدُه: )د 
ل ُيقال في ُكلِّ بيت  والوزن قبل التّكيد وبعده في ُكلِّ  صيغة من الصيغ المشتمل عليها البيت اأَلوَّ

، وتطويل  .  ماعدا الُمستثنى؛ فإ عادة ذلي تكرار 
 : (1)اأَلمر م ن رأى، قوُلهُ          

 ((وِإن ُهُ  َلْ  َيَ ْو  َ أًي  َأُقْوُل لهم   ))
 

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

 

ر، وهو: األَلف لمفردهم الُمذكَّ          ر: )يا زيُد َر الرأَي(، وَأصُلُه: )إرأ( مبني على َحذف اآلخ 
الُمنقلب عن الياء، فُنقلت حركة الهمزة إ لى الساكن؛ أَلنَّ الهمز ُيعطى حكم حرف اللين من نقل 

 : (3)ه  بَّنَّه حرف ل ْين فَّدخله في قول   (2)حركته إ لى الساكن إ ذا كان عين كلمة حتَّى قال بعُضهم
ـــاك ن)  ـــ ا  ل َس ـــل   َص ـــكَ  اْنُق ي ـــنْ  اْلتاْحر   م 

 

 ............ ف عـل َعْينَ  آت)  ل ْين)  ذ ي 

 

، وهو: الراء ُحذَفت همزُة الوصل  ل َما َتقدَّم، والهمزة المنقولة         ولمَّا ُنق َلت حركُتها للساكن 
كما َلم يبَق في المضارع المجزوم إ الَّ حركتها، وهي: عين الكلمة، َفلم يبَق من الفعل  إ الَّ فاُؤه، 

، وقد َتقدَّم في خبر ابن (4)َّىث نث مث ُّٱتعالى:  -هي، فتقول: )َألْم َتَرْوا( كر)قوله( 
فإ ذا ُحذف حرف المضارعة، والجازم  (5)الحاجب َأنَّ اأَلمر صيغة ُيطلب بها إ لى قول ه : )والجازم(

                                                 

 وله: أي: البطليوسي في منظومته، ينظر: البيت الخامس من المنظومة، وتتمة عجز البيت ق (1)
 َرْيَنا َريْ  َرْوهُ  َرَياُه، َوْييَ  الرأَي،( رَ )         :لهمْ  َأُقولُ  َرْأياا َيَرْوا لمْ  همُ  َوا  نْ                        

أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل المرادّي مالي،  ابن ألفية بشرح والمسالي المقاصد ينظر: توضيح( 2)
، 1القاهرة، ط –ه( ، شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي 749سم( )ت الشهير بر)ابن أم قا

برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي مالي،  ابن ألفية حل إلى السالي ،  إ رشاد 3/1605: م 2008هر =  1428
 –سهلي، أضواء السلف هر(،  تحقيق : د. محمد بن عوض بن محمد ال 767بكر بن أيوب  بن قيم الجوزية  )ت

 . 2/1039: م1954ه = 1373، 1الرياض، ط
 ، وتتمة عجز البيت قوله:  78ألفيته / في مالي ابن: َأي (3)

 كاب ن فعل عين لين) آت)  ذي      من التحريك انقل لساكن) ص ا                             
   .َّ مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ُّٱ، من سورة يس، من قوله تعالى:77اآلية:  ( 4)
 والفاعل الفعل، بها ُيطلب صيغة اأَلمر ، الذي يعرِّف فعل اأَلمر بقوله:  46ينظر: الكافية في علم النحو/(  5)

 المجزوم  . حكم آخره المضارعة، وحكم حروف بحذف المخاطب
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)َرَأى(، ووزُنُه : )َف(، وليس في اأَلفعال المذكورة في هذه لم يبَق إ الَّ )َر(، وهي: صيغة اأَلمر من 
إ الَّ اأَلفعال المذكورة في هذا البيت، كما َأنَّه ليست فيها ما هو مفتوح  /4و/األَبيات ما َتْبَقى فاُؤه

ا زيُد عين المضارع واأَلمر إ الَّ هي، ومنه قولي ُمخاطباا لمفرد  ُمذكَّر  عند رؤية هًلالا َأو غير ه : )ي
ْرُه(، وَأصُلُه: ما تقدَّم، فإ ذا َأكَّدَتُه رددت المه، وهو: األَلف  َر الهًلَل َأو َر عمراا(، َأي: )اْبص 

 :(1)المحذوف، وَرَجَعت  األَلف إ لى َأصلها، وما ُأبدلت منه، وهو: الياء، وفتحتها؛ لقوله
................................      . 

 

ن  ـــــ فـــــي َيُكـــــنْ  وا   أَلـــــفْ  الَفْعـــــل   ر  آخ 
 

ْنــــــهُ  َفاْجَعْلــــــهُ   الَيــــــا َغْيــــــر   رَاف ًعــــــا م 
 

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

 . (2)(نَ لَ فَ )ووزُنُه:  (،نَ يَ رَ )فقلت : والواو ياءا،       
ر.َوْيَك)): هُ وقولُ         (( كحاله في البيت اآلخ 
هم ُمطلقاا: )يا زيدان  َأو ياهندان  ر َياُه(، َأي: الرأي، وَأصُلُه (، َأي: وَأقول لُمثنَّاَ َي ُه(وقوُلُه: ))      

َل به  ما تقدَّم، ووزُنُه  (، ووزُنُه  –ما تقدَّم، وُفع  ا: –اآلن: )َفَياُه(، بر)فتح( الفاء، وتّكيُدُه: )َرَيان  َأيضا
. )  )َفًَلن 
ا زيدوَن َرْوُه( بر)فتح( الراء، والهاء ضمير ((، َأي: وَأقوُل لجمعهم الُمذكَّر: )يَ ْوُهوقوُلُه : ))       

كُرُه من النقل، والحذف؛ فبقي: )َرُيْوُه( بر)فتح( الراء،  َل به  ما تقدَّم ذ  الرأي، وَأصُلُه: )إ ْرَأُيْوُه(، فُفع 
وضمِّ الياء، ثُّم لي َأن تقول: ُأْستثق َلت  الضمُة على الياء؛ فحذفْت فالتقى ساكنان؛ فحذفت الياء، 

كِّن الواو ُسكوناا حيًّا َأو تقول: تحرَّكت الياء، وانفتَح ما قبلها؛ فقلبت َألفاا؛ فصار: )َراْوُه( فالتقى وسُ 
ساكنان؛ فحذفت األَلف فصار: )َرْوُه(، ووزُنُه: )َفْوُه( الواو ضمير الجمع، والهاء ضمير الرأي، فلم 

وُلُه فإ ذا َأكَّدته قلت: )َرُوَن( بر)ضمِّ( الواو، وَأصُلُه: يبَق من الفعل إ الَّ فاُؤه، والواو فاعُلُه، والهاء مفع
)إ ْرَأُيْوَن( مبنياا على حذف النون؛ فنقلت حركة عينه إ لى فا  ه ، وهي: )الراء( ثُمَّ حذف ُكّل من 

                                                 

ل وعجز البيت الثاني قوله:  54ألفيته / في مالي ابن: أي (1)  ، وتتمة صدر البيت األوَّ
ن       األلف إل احذفّنه والمضمر                              ألــــف الفعل آخر في يكن وا 
 سعيا كاسعـــــــــــينا  ياءً  والواو       اليا غير رافعا منه فاجعلـــه                            

 . 3/1183والمسالي :  المقاصد ، توضيح 3/1415ينظر: شرح الكافية الشافية: (  2)
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ره ، –همزتي: الوصل، وعين الكلمة فصار: )َرُيْوَن( ثُمَّ لي َأن تقول  ا: تحرَّكت الياء إ لى آخ  َأيضا
 :(1)على ُكلِّ حال يلتقي ساكنان الياء والواو َأو األَلف والواو؛ فتحذف الياء، ويحذف األَلف؛ لقولهو 

 ..............            هُ ناــــــــفَ احذ   .........
 

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

 

واو، وُتضُم واُو الجمع ، وهنا َرَفَع ال(2)َأي: األَلف من رافع هاتين، َأي: )الواو والياء(        
 : (3)لقوله

 وفــــــــي.... ........................
 

ـــــــــا َوا  ـــــــــْكل   َوَي ـــــــــان س   َش ـــــــــيْ  ُمَج  ُقف 
 

((، وَأقول لمفردهم الُمؤنَّث: )يا هنُد َرْي(، بر)فتح( الراء، وَأصُلُه: )إ ْرَأي ي( َ ْيوقوُلُه: ))      
َل به  ما تقدَّم من النقل، وال ا–حذف فصار: )َرْي( ثُمَّ لي بر)الياءين( فُفع  َأن تقول: تحرَّكت  -َأيضا

ره؛ فصار: )َرْي( بر)فتح( الراء، والياء ياء الُمخاطبة، ووزُنُه:  ره ، َأو ُأستثقَلْت إ لى آخ  الياء إ لى آخ 
ا–)َفْي(، بر)فتح( الفاء، فلم َيبَق  حذف، وكسر من الفعل إ الَّ فاُؤه، فإ ذا َأكَّدته قلت: )َري َن(، وال -َأيضا

 :(4)ياء المخاطبة لَما تقدَّم من قول ابن مالي
ــهُ  ْف  .....      .................... َواْحذ 

 

 قفـيْ . ...............:...قوله إلى 
 

ا–اآلن: )َفي َن( الياء للمخاطبة، والنون للتوكيد؛ فلم يبَق –ووزُنُه        . (5)من الفعل إ الَّ فاُؤه -َأيضا

                                                 

 ، وتتمة صدر البيت وعجزه قوله:  54ألفيته/ في مالي ابن: َأي (1)
ن       األلف إل احذفّنه والمضمر                              ألف الفعل آخر في يكن وا 

 . 3/1414شرح الكافية الشافية : ( 2)
 ، وتتمة صدر البيت قوله:  54َألفيته/ في مالي ابن: أي (3)

 قفي مجانّس  شكلّ  ويا وا        هاتين) وفي راف  من واحذفه                            
 ، وتتمة صدر البيت وعجزه قوله:  54َألفية ابن مالي/( 4)

 قفي مجانّس  شكلّ  ويا وا        هاتين) وفي راف  من واحذفه                            
بهاء الدين عبد اهلل بن عقيل  ،ح ابن عقيل على ألفية ابن مالي، شر  3/1414شرح الكافية الشافية : ينظر: ( 5)

، 2دمشق، ط -ه(، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر  769العقيلّي المصرّي الهمذانّي )ت
 . 3/314: م1985ه = 1405
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: /4ظ/((، وَأقول لجمعهم الُمؤنَّث: )يا هنداُت َرْيَن( بر)فتح( الراء، وَأصُلهُ َ ْيَن)) وقوُلُه:     
َل به  ما تقدَّم من النقل والحذف؛ فبقَي: )َرْيَن(،  )إ ْرَأْيَن(، ووزُنُه: )إ ْفَعْلَن(، ونظيُرُه: )إْفَهْمَن( َفُفع 

اء فاء الكلمة، والياء المها، ولم يجمع بين ووزُنُه: )َفْلَن(، فالنون ضمير جماعة النسوة فاعل، والر 
فاء الكلمة والمها في الصيغ التي اشتملت عليها هذه اأَلبيات إ الَّ في صيغة َأمر الُمثنى، وَأمر 

( بر)فتح( الفاء . (، ووزُنُه: )َفْلَنان   الجمع الُمؤنَّث في هذا البيت فإ ذا َأكَّدته قلت: )َرْيَنان 
ذا إ   (:يع  ى يَ عَ وَ ) :قاليُ  (،يحفظوا)ي : َأ((،  ْوُعَي   لْ ُهِإن َو)): هُ قولُ  (اعَ وَ ) :نمر م  األَ       
 . (1)فيه لكونه يحفظ ما ؛ي الوعاء وعاءا مِّ ومن ثّم سُ  ،حفظ
، (ع  القولَ  زيدُ  يا) :رذكَّ وه لمفردهم المُ عُ ن يَ طالباا منهم أَ  :يأَ ، قول لهم، أَ ((يِلْوَق)): هُ وقولُ       

َياُه(، َأي: القول،  :طلقااولمثناهم مُ  ،كحالة قبلها (يَ يْ وَ )و (،عَ وْ يُ ) :وَأصُلهُ  )يا زيدان  َأو يا ه ندان  ع 
ولجمعهم الُمذكَّر: )ُعْوُه( بر)ضمِّ( العين، والواو ضمير الجمع، والهاء للقول، ولمفردهم الُمؤنَّث: )يا 

ْيَن( . ْي( بر)كسر( العين، وللجمع الُمؤنَّث: )ع   هنُد ع 
( فقل طالباا ذلي منه، إ ن َوِإْن َأَمْ َت ِبَوْأٍياأَلمر من: )وأى(، قوله: ))       ((، َأي : )وعد  للمحب 

ا–كان ُمفرداا ُمذكَّراا: )يا زيُد إ  َمن ُتحُب( فلم يبَق من الفعل  غير عينه، وهي: الهمزة، فإ ذا  -َأيضا
بَق من الفعل إ الَّ حركة عينه المنقولة إ لى تقدَّمها ساكن صحيح ُنقلت حركُتها إليه ؛ فتحذف فلم ي

 : (2)الساكن، وفيه ُيلغى القا ل في القصيدة الل غزيَّة في المسا ل النحويَّة
ـــلُ  مـــا ـــر)  فع  ســـو  الحـــذف   جـــائز   َأْم
 

 اللســــــــــان   علــــــــــى تبقــــــــــى حركــــــــــة   
 

 

(، وا  ن كان          نَد قالْت بخير  )يا زيدان  َأو (3)ُمثنى، ]فقل:[ ومثله: )يا زيُد ُقْل بخير  ل ُعَمَر َأو ه 
يا هندان  إ َياُه( بر)كسر( الهمزة، وتخفيف الياء، والهاء: عا د على: )َمن(، وا  ن كان جمعاا ُمذكَّراا، 

                                                 

 . 15/396، اللسان :  6/124ينظر: المقاييس: ( 1)
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة ، ه( في كتابه : )الطراز في األَلغاز911القصيدة لب مام السيوطي )ت( 2)

، ضمَّ الكتاب َألغازاا نحويَّة، ينظر: كشف الظنون على َأسامي الكتب  84(/ م2003، 2القاهرة، ط -اأَلزهرية للتراث
 وما بعدها . 3/301، اأَلعًلم:  1/81والفنون: 

 ]...[ زيادة يقتضيها السياق .   ( 3)
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)يا زيدوَن ُأْوُه( بر)ضمِّ( الهمزة، والواو: ضمير الجمع، والهاء عا د على: )َمن(، وا  ن كان  (1)]فقل:[
َل به  ما تقدَّم في البيت  (2)ُمفرداا ُمؤنثاا، ]فقل:[ )يا هنُد إ ْي(، وَأصُلُه : )إ و يي( بر)الياءين( فُفع 

ل، فإ ذا َأكَّدته بر)النون( قلت: )إ َن(، ومنُه قول الشاعر  :(3)اأَلوَّ
 الحســــــــــناءُ  المليحــــــــــةُ  هنــــــــــدُ  إ نَ 
 

 وفـــــــاءُ  لخـــــــل)  َأضـــــــمرتَ  َمـــــــن وَأي 
 

راب البيت ظاهر قد َأعربناُه، َأي: َبيَّناُه، وأوضحناُه وا  ن َأردت تصريفه فراجع ما تقدَّم، وا  ع       
في غير هذا، وا  ن كان جمعاا ُمؤنَّثاا فُقْل: )يا هنداُت إ ْيَن( بر)كسر( الهمزة، وهي: عين الكلمة، 

 والياء الُمها، والنون فاعل .
ُه بقوله: وهو الفتوُر، ((، طلب الونا، ثُمَّ َفسَّرَ وِإْن َأَ ْدَتاأَلمر من: )َوَفا(، قوله: ))       
، ومنه: )التَّواني( في قولهم: )ماذا التَّواني؟( َفُقل لمن طلبت منه ذلي، إ ن كان ُمفرداا (4)والتراخيُ 

ُمذكَّراا: )ف  يا خليلي(، وا  ن كان ُمثنى ُمطلقاا َفُقل: )يا خليلي َأو ياخليلتي ف َياُه( بر)كسر( النون، 
لق  كر)الهاء( في َأظنه من قولهم: )عبَداهلل  َأظُنُه جالساا( بر)نصب( مفعول  ُمط /5و/والهاء: للمصدر

 . (5)عبد
 
 
 

                                                 

 ]...[ زيادة يقتضيها السياق .   ( 1)
 ]...[ زيادة يقتضيها السياق .   ( 2)
، َألغاز ابن  2/68، بًل عزو، وهو من األَلغاز النحويَّة، ينظر: مغني اللبيب عن كتب اأَلعاريب: الهزجالبيت من ( 3)

،  52/بيروت، د.ط ، د. ت  –ة ، تحقيق وترتيب: أسعد خضير، مؤسسة الرسالاألَنصاريّ  هشام في النحو، ابن هشام
، 1بيروت، ط -محمد بن محمد حسن ُشرَّاب، مؤسسة الرسالةالنحوية،  الكتب أمات في الشعرية الشواهد شرح

 .  1/68: م2007ه= 1427
 . 15/415، اللسان :  6/146ينظر: المقاييس: ( 4)
، ، األَنصاريّ  ة في النحو، ابن هشام، المسا ل السفري 2/193، اأُلصول في النحو:  3/34ينظر: الكتاب: ( 5)

 . 13/ م 1983ه = 1403، 1بيروت، ط –تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة 
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 :(1)ومن قول الشاعر   
ـــــذا ـــــرآن   ســـــراقةُ  ه ـــــهُ  للق  يدرُس

 

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

والفعُل هو: )ن َيا( مبني على حذف النون، واألَلف: فاعل أَلمر الُمضارع المسند إ لى ضمير       
، وقد َتقدَّم َأنَّ اأَلمر مبني على ماُيجزم به (2)َّىنينٰى ننُّ التثنية ُيجزم بحذفها، كر)قوله(:

مضارعه على المشهور، وا  ن كان جمعاا ُمذكَّراا َفُقل: )ُنْوُه( بر)ضمِّ( النون، والهاء: كر)الَّتي( قبَلها، 
وا  ن جمعاا ُمؤنَّثاا َفُقل: )يا هنداُت  -ا تقدَّمكم-وا  ن كان ُمفرداا ُمؤنَّثاا َفُقل: )يا هنُد ن ْي(، وَأصُلُها 

 ن ْيَن( بر)كسر( النون .
ف ُي( فُحذفت فاُؤه، ولم وِإْن َأَبى َأْن َيِفَياأَلمر من: )َوَفا( قوُلُه: ))     ((، مضارع َوَفا، وَأصُلُه: )ُيو 

 (( ُمتعلِّق  به  . لعهديظهر نصبه للضرورة، وبر))
جواب الشرط لُه ُمتعلِّق  به ، َأي: إ ن كان ُمفرداا ُمذكَّراا، ]قلُت:[(( ُقْلُتوقوله: ))     

(3) 
–)ف َياُه( بر)كسر( الفاء، والهاء: للمصدر (4))ف  بالعهد  يا خبيُث(، وا  ن كان ُمثنى ُمطلقاا، ]قلُت:[

ا ُحذفت في  َأو على إ سقاط الخافض، واأَلصل: )ف َيا به (، َأي: )العهَد(؛ فُحذفت الباء، كما -َأيضا
 : (5)قول الشاعر

ونَ  ــــــــر  ــــــــدَِّيارَ  َتُم ــــــــمْ  ال ــــــــوا َوَل  َتُعوُج
 

ــــــــــــــمُ   ــــــــــــــيا  َكََّلُمُك ــــــــــــــرَامُ  إ َذنْ  َعَل  َح
 

                                                 

،  2/587، شرح شواهد المغني : 9/61العرب: لسان لباب ولب ، بًل عزو، ينظر: خزانة اأَلدبالبسيطالبيت من ( 1)
ل في شواهد العربية:   تتمة عجز البيت قوله: ، و  1/318المعجم المفصَّ

 ذيب يلقها إن الر شا عند والمرء            يدرسه للقرآن سراقة هذا                         
 .  َّٰى ين  ىن نن من زن رن مم ُّٱ، من سورة طه، من قوله تعالى: 42اآلية:  ( 2)
 ]...[ زيادة يقتضيها السياق .   ( 3)
 ]...[ زيادة يقتضيها السياق .   ( 4)
 –، دار المعارفديوان جرير: )شرحه محمد بن حبيب(، تحقيق د. نعمان محمد َأمين طهالبيت من الوافر، لجرير، ( 5)

، شرح شواهد المغني  9/121العرب:  لسان لباب ولب ، ينظر: خزانة اأَلدب 1/278:)د.ت(  ،3بيروت، ط
ل في شواهد العربية:  1/311:  . 7/126، المعجم المفصَّ
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 :(2)، وكما حذفت على قول اآلَخر(1)َأي: )برالديار(     
.................................... 

 

 َلَقضـــــان ي اأُلســـــى َلـــــْول الاـــــذي َوُأْخفـــــي 
 

 : (4)، لكن ُينظر ما محل الضمير بعد الحذف؟ هل النصب؟ لقول ه  (3)لّي(َأي: )لقضى ع     

 :(5)فيكون في باب        

                                                 

باع بن أبي بكر الجذامي، أبو عبد اهلل، شمس الدين، حة في شرح الملحة، ينظر: اللم( 1) محمد بن حسن بن س 
هر(، تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسًلمية، 720المعروف بابن الصا غ )ت

ني اللبيب عن كتب األعاريب: ، مغ 1/326: م2004ه= 1424، 1المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط
1/138 . 
ديوان عروة بن حزام: دراسة وتحقيق: أحمد العكيدي، بي من بني كًلب: )عروة بن حزام(، البيت من الطويل، ألعرا( 2)

العرب:  لسان لباب ، ينظر: خزانة اأَلدب ولب124/م 2014، 1دمشق، ط -منشورات الهي ة العامة السورية للكتاب
، وتتمة صدر  3/246النحوية :  الكتب ُأمات في الشعرية الشواهد ، شرح 1/414هد المغني :، شرح شوا 8/130

 البيت قوله: 
 لقضاني األسى لول اّلذي وأخفي         صبابة من بها ما فتبدي تحنّ                          

، تحقيق: عبد السيوطيّ  وامع،، همع الهوامع في شرح جمع الج 474ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني/( 3)
: م 1992هر  =  1413السًلم محمد هارون و الدكتور عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، )د . ط(، 

2/440 . 
 ، وتتمة صدر البيت وعجزه قوله:  28َألفيته / في مالي ابن: َأي (4)

ن         جرّ  بحرف لزًما وعدّ                                      للمنجرّ  فالّنصب حذف وا 
ديوان شعر المتلّمس الضبعي)رواية األَثرم وأبي عبيدة عن اأَلصمعي(، البيت من البسيط، للمتلمس الضبعي، ( 5)

، 1القاهرة، ط -ربيةتحقيق وشرح وتعليق: حسن كامل الصيرفي، جامعة الدول العربية، معهد المخطوطات الع
،  1/294، شرح شواهد المغني : 6/351العرب:  لسان لباب ولب اأَلدب، ينظر: خزانة 95/م1970ه= 1390

ل في شواهد العربية :   ، وتتمة صدر البيت وعجزه قوله:  4/63المعجم المفصَّ
راق   َحبا  آَلْيتُ                            الّسوُس  الَقْرَية   في َيْأُكُلهُ  َوالَحب            َأْطَعُمهُ  الداْهرَ  الع 

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

 للمنجــرْ  فالّنصــب.................. 
 

راق   َحبا  آَلْيتُ   ................. الع 
 

ــت... .........................   البي
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 :(1)الجّر؛ فيكون من بابَأو        
.................................... 

 

... َأشــاَرتْ   ــب) ــت... ...........ُكَلْي  البي
 

وَن الدَِّيارَ بخًلف الدِّيار في البيت الُمتقدِّم، وهو قوُلُه: )          فنصُبُه ظاهر، وياء الُمتكلِّم  (َتُمر 
ر  :(2)في قول اآلخ 

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

 َلَقضـــان ي.......... .................. 
 

فقد اتَّصلت بها نون الوقاية، واأَلْولى َأن تجعل الهاء للمصدر؛ أَلنَّ حذف الجار مع: )إ ْن(      
 . (3)و)َأْن( و)َكي( سماعي ُمطلقاا

)يا زيدوَن ُفْوُه( بر)ضمِّ( الفاء، وهي:  ((، َأي: وَأقول: إ ن الُمخاطب جمعاا ُمذكَّراا:ُفْوُهوقوُلُه: ))     
عين الكلمة، والواو ضمير الفاعلين، والهاء: كر)الَّتي( قبَلها، وا  ن كان ُمفرداا ُمؤنَّثاا قلُت: )يا هنُد 
ف ْي( بر)كسر( الفاء، والياء: ضمير الُمخاطبة، وا  ن كاَن جمعاا ُمؤنَّثاا قلُت: )يا هنداُت ف ْيَن( بر)كسر( 

 مة، َأي: )بالعهد(، والياُء منه: الُم الكلمة، والنون: ضمير جماعة النسوة .عين الكل
 : (4)اأَلمر م ن: )َوَجا( المذكور في قول الشاعر    
     

ـــــي ـــــتُ  إ نِّ ـــــت   ربا  رَأي  والطـــــور   البي
 

َيةً  وجا شيًخا   ُعْصـُفْور   جـوف   في ر 
 

 

                                                 

 1354القاهرة، د.ط،  –ديوان الفرزدق:  شرح عبد اهلل الصاوّي، مطبعة الصاوّي البيت من الطويل، للفرزدق، ( 1)
، المعجم المفصَّل  1/12، شرح شواهد المغني : 9/113العرب:  لسان لباب ولب ، ينظر: خزانة اأَلدب1/420:ه

 ، وتتمة صدر البيت وعجزه قوله:  4/295في شواهد العربية : 
 األصاب ُ  باألكفِّ  كليب)  أشارت         قبيلة؟ شر الناس أي قيل إذا                         
 البيت من الطويل، سبق تخريجه، وتتمة صدر البيت وعجزه قوله: ( 2)

 لقضاني األسى لول اّلذي وأخفي         صبابة من بها ما فتبدي تحنّ                          
 . 1/134، توضيح المقاصد والمسالي:  2/634، شرح الكافية الشافية:  3/128ب: ينظر: الكتا( 3)
 البيت من البسيط، لم َأقف على قا له، ولم يذكره أحد من العلماء، والراجح إ نَّه من َأبيات األَلغاز .( 4)
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 :(1)قوله    
 (( َوُقممْل..... ))..................

 

ــــــــــت..........................   البي
 

َأي: ُقْل في كيفية طلب ذلي منه، إ ن كاَن ُمفرداا ُمذكراا: )ج  القلَب( بر)كسر( الجيم، وا  ن كاَن       
ْيه ( بر)كسر( الجيم ، والياء للُمخاطبة، والهاء: ضمير القلب، ووجد /5ظ/ُمفرداا ُمؤنَّثاا فقل: )يا هنُد ج 

ُمؤنثة بعد صيغة َأمر الواحد الُمذكَّر هكذا على القياس، لكن يكون قولُه في هذا البيت صيغة ال
ْي( تكراراا معه، ويكون  ا–اآلتي: )ج  َل في ُكلِّ بيت، فلو جيء بكلمة: )َوْيَي(  -أيضا خًلف ماُفع 

 مكانه؛ لسلم من ذلي .
َياُه( ب      َياُه(، َأي: )َوُقْل( إ ن كان مثنى ُمطلقاا: )ج  ، وقوُلُه: )ج  ر)كسر( الجيم، والياء: الُم الفعل 

 ) واألَلف: ضمير الُمثنى فاعل، والهاء للقلب مفعول به، وا  ن كاَن َجمعاا ُمذكَّراا قلُت: )ُجْوُه( بر)ضمِّ
 الجيم، والواو: ضمير الجمع، والهاء: ضمير القلب .

ْي( تكرار        كما َتقدَّم .-وقوُلُه: )ج 
ْيَن(، َأي:       ْيَن( بر)كسر( الجيم، والياء: الُم الفعل، وقوُلُه: )ج  َوُقْل إ ن كاَن جمعاا ُمؤنَّثاا: )ج 

 والنون: ضمير جماعة النسوة فاعل  .
دت، وبقَي عليه فعل آَخر: واوي الفاء       ر اأَلفعال الَّتي ُوج  ا–هذا آخ  م، وهو:  -َأيضا ُمعتّل الًلَّ

 : (2))َوَهَى( المذكور في قول الشاعر
ـــــدْ  ـــــَمى َوَلَق ـــــي َس ـــــد   َقْبل  ـــــا يزي  طالًب

 

ـــــَّل شـــــأو  ـــــىَ  فمـــــا الع ـــــىَ  َوَه  ول ون
 

 
 

                                                 

 زه قوله: َأي: البطليوسي في منظومته، ينظر: البيت العاشر من المنظومة، وتتمة صدر البيت وعج (1)
َواكَ  إنْ - قْلب ي ل ساك ن   وُقلْ                        نِّي، القلبَ ( ج  )          :ب ه   س  َياُه، م  يْ  ُجْوهُ  ج  ْيَنا ج   ج 

ه(، 321شرح مقصورة ابن دريد: أبو بكر بن الحسن بن دريد األزدي )تالبيت من البسيط، البن دريد، ينظر: ( 2)
نشاء َأدبيات في اأَلدب ، وينظر: جواهر 66/م 2012 ،1دبي، ط -مطبعة جولدن ستي أحمد بن العرب،  لغة وا 

 -هر(، َأشرفت على تحقيقه وتصحيحه: لجنة من الجامعيين، مؤسسة المعارف1362إبراهيم بن مصطفى الهاشمي )ت
 .2/404: بيروت، د. ط، د. ت



                                                                                                – ودراسة حتقيق –هـ(1118)تغِة اأَلمِر لعبدالرمحن السالسّييف صيَشْرٌح على َأبياِت البطليوسّي يف تصريِف الفعِل احملذوِف الفاِء واللَّاِم 

 م.د.شيبان أديب رمضان الشيباني                                                                                                                               

 260 

 :(1)وفي قول اآلَخر  
ــــــــا اهلل   لعبــــــــد   َأقــــــــولُ   ســــــــقاُؤنا لما

 

ـــم   َوَهـــىَ  شـــمس عبـــد بـــواد)  ونحـــنُ    ش 
 

مام ابن َبرِّي     سا ل؛ لمَّا دخل مدينة تازة َأتاُه طلبُتها ُيلقون عليه الم -رحمه اهلل – (2)ُيقال: إ نَّ اإل 
ليمتحُنْوُه، فقال لهم: ال ُأجيُب واحداا منكم حّتى تبّينوا لي الَمْحك ي بالقول في هذا البيت، وهو 

 :(3)قوله
 

ــولُ  ــد   َأق  .................. اهلل   لعب
 

 .......................... البيــــــت 
 

 َفلْم يصيبوا حتَّى ارتاَح، وناَم، واستيقَظ فَّراُهُمْوُه .    
(: فعل  مضارع  لقاَل، وفاعله: مستتر  وجوباا لر)عبد( متعّلق به، أقولراب البيت : قوُلُه: )إ ع   

، ومذهب غيره  إ نَّها: (4))اهلل(: مضاف إ ليه ما قبَلُه، و)لّما(: مذهب سيبويه إ نَّها حرف وجود لوجود
ضافة إ لى الجمل الفعلية  (6)خًلف فيها يشيُر بعُضهم، كر)إ ذا(، وا  لى ال(5)اسم بمعنى حين الزم اإل 

 بقوُلُه :
                                                 

، تحقيق : وأنواعها،  اللغة ، الُمزهر علوم 2/682مغني :البيت من الطويل، لتميم بن رافع المخزومي، ينظر: شرح شواهد ال( 1)
 الكتب أمات في الشعرية الشواهد ، شرح 1/458: م1998ه = 1408،  1بيروت، ط -فؤاد علي منصور، دار الكتب العلميَّة 

 . 3/79النحوية : 
القدس، من تصانيفه:  إلى َأصله يعود ي،مصر  َبرِّي، نحوي بن الجبار عبد بن َبرِّي الوحش أبي بن اهلل عبد محمد هو َأبو (2)

يضاح العشر، والتنبيه المسا ل األمصار، وجواب أ مة اختًلف في االختيار الصحاح، وغيرها كثير، توفي  كتاب في وقع عمَّا واإل 
 . 4/73، اأَلعًلم:  15/337ُنبًلء: ه(، تنظر ترجمته في: سير َأعًلم ال 582سنة )

 بن رافع المخزومي، سبق تخريجه . البيت من الطويل، لتميم( 3)
 .   4/234ينظر: الكتاب: ( 4)
 .   1/594 ، الجنى الداني في حروف المعاني: 1/25ينظر: اأُلصول في النحو: ( 5)
 ، وقد تجاوز شارح المنظومة بيتين من النظم في متنه، وتتمة اأَلبيات قوله: 2/1642أي: ابن مالي في شرح الكافية الشافية : ( 6)

 "اهتــــــــــما"كـ ماضيا فعَّل أولي        لما لوجوب وجوب رفح
 سر أهلـــــــه جاء الفضل لما"كـ        مثلـــــــه جواب تلوها وبعد

 يكتــــفى قد فجــــــــــــــــــاءة" إذا"وبـ        فا مــــ  يجاب بابتداء وقد                                 
 األول المقال ذو وسيبويــــــــــــــه       علي أبي لد  حينا ورادفت
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ـــــــا ل)وجـــــــود)  ُوجـــــــود)  َحـــــــــــــــــْرفُ         لما
 

ـــــي   (اْهَتَمـــــا)كــــــ َماضـــــيًّا ف ْعـــــًَّل  َأْول 
 

 علـــــي   َأبـــــي َلـــــَد  حينـــــا ورادفـــــتْ 
 

ل   الُمــــــــــــــــقال   ذو وســـــــــــــيبويه     اأَلوا
 

قاُء: (1)َّىل مل خلُّٱو)سقاُء(: فاعُل فعل  محذوف َفسََّرُه، وهي على حدِّ :        ، والس 
َق، و)نا(: ُمضاف إ ليه ما قبَلُه، و)نحن(: ُمبتدأ، والواو:  ما ُيسَقى به ، ُيقال: َوَهَى السقاَء إذا َتَخرَّ

(: جار  ومجرور  ُمتعلِّق بر)الخبر( على (2)َّيق ىقُّٱتعالى: -للحال، كر)قول ه (  ، و)بواد 
لوَن(، و)عبد(: ُمضا ُف إ ليه ، و)شمس(: ُمضاف بعد اأَلصح، وهو: )كا نوَن َأو َحاص 

ْيُم،  -كما تَقدَّم-ُمضاف،]َو[)َوَهى(: فعل  ماض  ُمفسِّر لعامل السقاء  (: َأمر م ن: َشاَم َيش  م  و)ش 
رت ميُمُه؛ للقافية، وَأصُلُه: )السكون(، وفيه ضمير ُمستتر وجوباا، تقديره:  بر)معنى(: )َأبصر(، وُكس 

ل البيت)َأنَت(، والجملة هي الَمْحك يَّ   .   /6و/ة بر)َأقول( الُمتقدِّم في َأوَّ
عراب، وصيغة اأَلمر م ن: )َوَهَى( الَمذكور على قياس صيغة اأَلمر م ن اأَلفعال          انتهى اإل 

ْكَر َأصل ها، وأوزاَنها ُمؤكَّد م، وا  نَّما َتركُت التمثيَل بالصيغ ُمؤكَّدة، وذ  ة، الَّتي هنا الواوية الُمعتلَّة الًلَّ
وغيَر ُمؤكَّدة  وما يتبع ذلي في اأَلبيات اأَلواخر؛ أَلنَّ ذلي عين ما تقدَّم في اأَلبيات السوابق؛ إ ذ 
ر ماقصدناُه، وحسُبَنا اهلُل، وَكَفى  هي من باب واحد ! فليراجع جميع ما تقدَّم هناي، وليكْن هذا آخ 

، به  التوفيَق، ومنُه نطلُب الهدايَة إ لى سواء  الطريق ، و  سلوي سبيل التحقيق إ ّنه على ما يشاُء قدير 
، وصلَّى اهلُل على َسيِّدنا وموالنا ُمحمَّد  ، وال حوَل وال قوَة إ الَّ باهلل  الَعل يِّ العظيم  جابة  جدير  وباإل 

ا لِّْم َتسليما  .  /6ظ/وعلى آله  وصحبه ، وس 
 
 
 
 

                                                 

 ، من سورة االنفطار .  1اآلية: ( 1)
 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ٱُّٱ، من سورة يوسف، من قوله تعالى: 8اآلية: ( 2)

 .  َّيك ىك مك
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  Explaining Ptolemy Verses in Conjugating the imperative 

verb with elided faa and laam by Abd Al-Rahman Al-Slaasi 

(d. 1118 A.H) 
-An editing study- 

Lect. Dr.Shaiban Adeeb Ramdaan Al-Shaibani 

Abstract 

        In order to revive our lost linguistic heritage, I have 

strived to investigate the rare manuscripts, which includes a 

wealth of scientific material in it, especially the morphological 

investigation, which is a rare commodity, in a scientific 

atmosphere that was shipped with weak marginal investigative 

work, so we chose a manuscript: (Explanation) On the verses 

of Ptolemy in the conjugation of the omitted faa and laam verb 

in the word and order in the form of the command, by Abd al-

Rahman al-Sallasi ( "d. 1118 AH")), especially since the 

manuscript deals with the topic of derivation and conjugation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


