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  ْوَماِليِّ الَباْرَجاِليِّ ِن َیاِسْیَن ْبِن َسِعْیٍد الصُّألِبي َیاِسْیَن َعْبِد اِهللا ْب
  

  !)َغَفَر اُهللا َلُھ َوِلَواِلَدْیِھ (
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دماً الْحرياً كَثميلست لَّمسو بِهحصو هلَى آلعو دمحا منبِيلَى نلَّى اُهللا عصو نيالَمالْع بِهللا ر.  
دعا بأَم:  

اسو يأَب هبإِلَى ر ريالفَق دبقُولُ العفَينياسي ناِهللا ب دبع ني الومالص ديعنِ سب يالجارالب ي  
)هرتسو اُهللا لَه غَفَر:(  
  رمنِ عمحالر دبمِ أَبِي عرِ الكَرِياعالشلِ ويلالْج يلِّمعظْمِ ملَى نع هتعضو عاتم حرذَا شه دمنِ أَحب

 يمرِيحٍ التبِيالَى(صعاُهللا ت ظَهفا بِ، حننفعوهلْمع (ِى بمسـالْم ) ِلْمع نظُومِ مني الْمف فالطَّر ةهزن
فريلِ ) الصللْمِ الْجذَا العه نفَاً متن ماظالن فيه لٌ ذَكَريلج ظْمن وهو–  فرلْمِ الصال –ع يالَّذ دب

لْمِ أَنْ يبِ العطَاللأَسو ،بِه متيهحرش تيلْمِ : (مع نظُومِ مني الْمف فالطَّر ةهزلَى نع فرةَ الصلْغب
فرالص(ديفالْم ظْمذَا النه لَك بقَرطاً يِسيحاً برش اكفَه ،.  

الكَرِي هِهجواً لصالخ لَهعجالَى أَنْ يعتو هانحبأَلُ ساَهللا أَسلْمِ، مِوةَ العطَلَب انِيوإِخو نِي بِهفَعنأَنْ يأَنْ ، وو
 هرخديي يلمع انزيم يف يلهلَيع رالقَادو كذَل يلو هإِن ،ةاميالق مو.  

  
                              هبكَت : نياسو يأَبياسي ناِهللا ب دبعن يالجارالب يالومالص ديعنِ سب  
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  یِمِحالرَّ ِنَمْحالرَّ اِهللا ِمْسِب                                   
 )ِفرِْالصَّ ِمْلِع ْنِم وِمُظْني الَمِف ِفْرالطَّ ُةَھْزُن(                     
  ْحَمَد َصِبْیٍح التَِّرْیِمّيْبِد الرَّْحَمِن ُعَمَر ْبِن أي َعِبَأل 

  الُمقدَِّمُة

   اِلَداإلْب اُبَب
  اًءَط:ل ِاَعِتْفاال اِءَت أــ إبداُل

  
  ُقَبْطُم )اٌءَف( ِھْیِف ٍلـــــْعِف لُّوُك

  )اُءَط اٌدَص( :اِقَبْطاِإل ُفُروأْح
  ]ْدِئاتَّ[ مَُّث] ْرِبَطاْص[اِحا َصَی:وُلُقَت

 

  واُقَبأْط) اٍلَعِتاْف(ي ِف) اًءَط( ُلَدْبُت 
  )اُءَظ اٌدـــَض( مَّـــُـث اِنــــَتَلَمْھُم

  ]ْدِرطَُّم[وا اُلـَق ِدْري الطَّا ِفَذَكوَھ
 

  اًالَد: اِلَعَتاالْف اِءَت ب ــ إبداُل
  

  ]االَد[ )اٍلَعِتاْف اُءـــَف( ْنُكَت ْنوِإ
  ]اُلالذَّ[ا وَذــــَك] اُيالزَّ[ا َذَكـــوَھ

  )ْرَجَدْزُم( ِھْیِف جِمالرَّ دُّــَح: وُلـُقَت
 

  ]االَد[ ًاَضْیَأ) اَءالتَّ( ِھْیِفْبَدْلَت أ 
  اُلَدــــــْبا اإلَمــــِھْیِف اِنَتـــَمَجْعُم

  )ْردَكــَُّم( ِھیِِْف آُنْرـــا الُقَذَكـــوَھ
 

  
  
  

   یُرِدــالتق ــــُھَل ـــلــِھِل ــــُدْمالَح
  بالتوحیِد وُبـــلالُق ـــُھَل ـــْتلـََّذ
  ]ِدَمالصَّ ِدــــْمَح َدـــْعَب الُةالصَّ ّمُث[

  وِمـــُلالُعَك یـــــُفِرْصالتََّف ـــُدْعوَب
  ـــِداِحَو ٍلأْص یُلِوـــْحَت :ُهدُّــوَح
  ْھاَیَفى الِكَلَع ٌضــــْرَف ُھـــُمـــْكوُح
  ْھوَمـــُظْنَمال ذِهــَھ ُتْمَظَن ْدـــوَق

  ِفْري الصَِّف ًةَذـــْبُن یُدِرُی ْنَمِل
  

 
  یُرِبْدــو التَّ یُفِرْصا التَّــَذَكــوَھ
  ِدْیِدـــْنى التََّمِح ْنـــــَع ُھْتَھزَّوَن
  ِدیََّؤــى الُمَبَتْجالُم وِلُسى الرََّلَع
  وِمــُھي الُفوِلا ُأـــَی وٌلُصأُُ لُھ
  ِداِعَوـــالى َكَجَتْرُت اٍنَعى َمَلِإ
  ْھاَیَري الدِِّف اآلالِت َنِم َوْھَو 

  ْھوَمُھْفَم ًةَقـــاِئفـَ ْتَتى َأحتَّ
  ِفْرـــَحـْلِل ِھِقــــْطُن ْيِف ُھُنیِعُت
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  اًءَت: اِءوالَی اِوالَو اُلَدج ــ إْب
  

  ]ایاَء[اٍل َعِتاْف )اُءَف( ْنـــُكَت ْنوِإ
  ]ْلَصاتََّو اًالَصاتِّ)[ِلْصالَو(يِفُل وُقَت
  

  ]ااَءَت[ ــ ُبَنيَّ ــ اَھْبِلاْق] ًااَوَو[ أْو 
  ]ْلـَكاتَّ[َو ًاَرْیَخ ُنِمْؤــالُم َقــقََّحَو
 

  كاِمِھْحاِم وِأاالدَِّغ:اُب َب
  

  ْعَقَو إْن الِمـــي الَكِف اُمـَـــغواالدِّ
  ]دُّـــُمو َیدَّ َأـــَم[ي ٌب ِفاِجَوـَـــف
  كُّاَز الَفَل َجـَــْعَت الِفْمَزإْن َجـَــف

  )ُت الَحْبالَمَدْد() دََّم(ي ِف َلـْــیوِق
  اتََّصْل )اِءـَّــوِن والتـــُالّنِب(ُھ ـــنَّأل
 

  ْعَنَتْموُم ٌزاِئــــــَجَو ٌباِجَوــــَف 
  ]دُُّشو َیدَّ َأَش[ي ا ِفَذـَـــكوَھ
  كُّاَز الصَِّر َجي األْما ِفَذَكوَھ

  الْقا النَُّخْذ َذفََ )ُھنَّ َیْمُدْدَن(َو
  ْلِصَفْنَی ًااَمَزِل ْلـَــب ًاحقَّ كاَنَف
 

  ِھواِعوأْن الِلفي اإلْع: باٌب
  

   ْعــــَقَو ٌرْیِثْأـَـــت الُلــــا اإلْعَمنَِّإَف
  ِنْیِكْسالتَّوِب ِبْلـــــــالَقِب وُنـــــُكَی

  الِلـْـــي اإلعِف َةَزْموا الَھُلــــَخوأْد
   ْھـــالَثـــــالثَّـــَك لَُّتــــــْعا َتــــَھألنَّ
 

  ْعِمَتاْسَو ْمَھاْفـَـف ِةلَّـــالِع ِفُرـــأْحِب 
  ِنْیالِح َضْعَب ِفْذــــالَحا ِبَذـــَكوَھ
  اِلَدــــواإلْب ِفْرا الصَّاَیَضي َقوِف

  ْھـالَثـالثَّ ِةَرـْمي ُزِف ْتَجَرَدـْـــانـَــف
 

  ِلْقالنَِّب الُلاإلْع
  

  ]َیْقُوُل) [ُلْوُقاَل َیقََ(ُل في ْصفاَأل
  ْقُل الًجِلْيــــِِل ِھَي الّثـــْــوِعلَُّة النَّق

  ]ُعَیْبیِِ) [اَع َیِبْیُعــــَب(ا َذــــَكوَھ
  ]َیْنَوُم) [َناُماَم یَََِن(ي ِف ُلــــْقوالنَّ
  ا ُفِتَحْتَھْیِف) اَوالَو(أنَّ  اَكوَذ
 

  ]َیْفُعُل[َد الثَّقاِت ــــْنھُُ ِعـــــُنْزوَوَ 
  الَخِلْيا ا َذا َیَھِب ِقْطالنُِّب اَنــَك قدَْ
  َألصِل ــ َصاِح ــ َیْرِجُعُنُھ ِلْزَوَو

  ا َیْفَھُمُب َمْن َذْلِھ القََْیَلِزْیَد َع
  ا َجاَنَسْتَھا ُقِلَبْتوعنَدَما َم
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  ُھُعاِضَووَم ِفِذبالَح الُلاإلْع
  

  مواضُع ُھــــــَل الٌلــــْعِإ ُفْذــوالَح
  ]ُلِعْفَؤُی:[ ]َلـــــَعــألْف[َضاِرٌع ـــُم ــ أ

  ] ُمْفِعال[ ُھْنِم) ُلـــاِعالَف(ى َتد أـــوق
  ]ُیْكِرُم[ِفْعًال ) َمَرأْك(ن ـْــوُغ ِمَتُص
  )ْدَعَوَك( ثاٍلِم لِّي ُكِف )اءالَف(ـ وـب 
  ىَتَم ُھـــْنِم ٍرَدْصَم ْيا ِفَذــــَكوَھ

  َتُھْدَنأْس إْن] ظلَّ[ ْيوا ِفُزوَّوَج ـج ـ
  ]تُُ َظْلُتَظِلْل) [لَّــــظ(ي ِف: وُلتُق
  ا ُیَرىَذـــــا َھوُر َیـــُكْذُل الَماألوََّف

  واُفَذوازًا َحَج] َظْلُت[ ْيُن ِفْیوالَع
  ًا ُمتَِّصالــــْن ُمَضاِرعـــــُكوإْن َی

  ]َیْظِلْلَن[َتى ــ ا َفنَّ ـ َیــــوُل ُھُقَت
ـْــاَز حــــوَج   ُل َمَعاْقِن والنَّْیذُف الَعـَ

  ا الَفَتىا َذآِمرًا َی] ِظْلَن: [وُلــــُقَت
  ] ُتْلَلْمأ[ ْياَل ِفَدـــــوا اإلْبُلــــَخوأْد
  أَتى  )وٍلُعْفبَم(ُف ْذُل والَحْقـ والنَّـد 
  ُقْلُتُھ) َمُقْوٌل( :)اَلـــــَق( ْيوُل ِفــــتُق
  

  ُعـِـابَر نَّـِــھِدْعَب ْنــــِم ٌةـَـالثـَـــث 
  ]ُلُیْفِع[اَر ِز َصْمحذِف الَھبَِِ ثمَّ

  ]ُمْفَعال[ اَنَك) ُعولْفالَم(ا َذَكوَھ
  )ُمِرْكُم: (وُلُقُھ َتْنِم )اِعًالَف(و
  )ْدِعَی(ا وفي َذَك)ِراألْم(في ُفَذْحُت
  ىأَت ْدَق ًاَنْزَو) ةَلْعِف(ى َلَع اَنــَك
  ُتُھْرطَّا َسَم ِعــــْفالرَّ یِرِمى َضإَل

  ]ِظْلُت: [وُلـــــُقَت ًاَضا أْیَذَكوَھ
  َجَرى ْدَق ًاقَّكُّ َحَتى والَفا َأَمَك

  واُلَقَن ْنِكَلُ] ِظْلُت[ ْيا ِفَذَكوَھ
  ِھ اْنَفَصالــــْیالُمْدَغمَُ ِفالنُّوِن َفِب

  ]اْظِلْلَن[ :نَّــــْمِرِھأ ْيوَقوُلَنا ِف
  ِخْي َفاْسَتِمعََاِن أْیَذـــــفي ِمْثِل َھ

  َتىأ ْدًا َقَضأْی] َیِظْلَن[ا َذــــَكوَھ
  ]ْمَلْیُتأ[ْد َق :ِھْیِف  ــــــوَلأْن تُقَب

  َتىَف اْظ َمَقاِلي َیَفاْحَف )ٍفَوأْج(ِمْن 
  ُتُھْعبِِ) َمِبْیٌع) (اَعـَــِب( ْيذاَك ِفــــَك
 

  لِبالَقِب الِلاإلْع اُبَب
  ــ:ًةَزْمَھ اِءوالَی اِوالَو ُبْلــ َق١

  

  
  

  ْفَري الطَِّف )اٌءوَی اٌوَو( ْنُكَت وإْن
  ْهاِئَدا َزَذ ْيِف )ِفلْْاَأل( نِِْوِط َكْرَشِب
  واـــُبــــَلَق) اٍءـــَنِباٍء َوـــَمَس(ي ِفــــَف
  

  )ْفِلاَأل( ِدْعَب ْنِم َةَزْما َھَمُھْبِلفاْق  
  ْهاِئَدَس )اٌءَت( ِةَمْلي الِكِف َسْیوَل
  واُعَنَم قدَْ ُھـــَل) ٍةالَوــــَح( ْيوِف
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  ــ:ألفًا اِءوالَی اِوالَو ُبْلــ َق٢
  

  ْفِلَألِل )االَی َعَم اِوالَو(ي ِف ُبْلوالَق
  اَكرََّحُی ْنأ ِبْلـــي الَقوا ِفُطَرَتواْش

  

  ْفِلَتْخمًا ال َیاِئَد ٍحْتَف ِدْعَب ْنِم  
  اَكَرـــــْتُی اِنَنــــــكََّسا ُیَمُثْیَحَو
  

  ــ:اوًا َو: ِفِلاَأل لُبــ  َق ٣
  

  واَألِلفُُ التالْي ِلَضمٍّ َأْبَدُلوا
  )ا ُكَوْیِتْبَذ: (ِرْیِغْصي التَّوُل ِفُقَت

  فَتى ًا یاــــَحقَّ) ْوِتَبـــــُك( :وِمْثُلُھ
  

  واغَُّرَص إْن) ٍلاِعَف(ي ا ِفَمَك) اوًاَو(  
  )َوْیِلْبــــا ُطَذ: (وُلــــُقا َتَذـــَكوَھ

  َمْبنِِیًَّا أَتى) َكاَتَب(ِب ِمْن ْللَقْاِب
  

  ــ: واوًا: ــ قلب الیاء٤    
  

  ىَتَم) اٍوَو(ى إَل) اُءالَی(وُتْقلُب 
  ]ُیْوِقُن[ َصاِح] ْیَقَنأ[َتُصوُغ ِمْن 
  ]ُنِقْیُی:[ٍب ْلِل َقْبَق ْنُمَضاِرٌع ِم

  

  ىَتَف امٍّ َیِد َضْعَب ْنكَِّنْت ِمُس ْدَق  
  ]ُنِقْوُم[ِمْنُھ ) اِعُلالفََ(ا َذَكوَھ

  ]ُمْیِقُن[ ْماُكِل َذْبِمْن َق) اِعٌلفََ(و
  

  
    ــ:اًء َی ِفِلاَأل ُبْلَقــ  ٥

  
  
  
  

  ى َتَم )یاٍء(لى ِإ) اَألِلُف(وُتْقَلُب 
  )اِءَیِب(ْت ْن ُسِبقََا إَِِذــــَكوَھ

  ىُیَر) باٍحْصلِم(ِع تكسیٍر ْمَج ْيِف
  )َتیِّْبــــا ُكَذ: (َتـــْلْن ُقا ِإَذَكوَھ
  

  َیا َذا الَفتى )ٌةَرْسَك(ا َھْتَقَبَس قْد  
  اِءِبال ِمَر ُسكَِّنْت َفاْقِلْب قْد

  ىًا َجَرَضُھ أْییٍر َلِغْصَد َتْنوِع
  یِّْبـــَط ًا َوَحاِضاًال َوْد ِمَثــــِجَت
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  ــ:اًء َی : اِوالَو ُبْلــ َق ٦
  

  ْفَري الطَِّف) االَی( ىإَل) اُوالَو( ُبَلْقوُت
  ْبِلَقْنَی )ًاَنْیَع( اَنــــك ْنا ِإَذَكَھَو
  ىَتَف اَی )ٍطْوَس( ِعْمي َجھكذا ِفَو

  ْبنقِلَت ٍرْسَك َدـــــْعَب ْنكََّسُت إْنَو
  اَھَتْنسكَّ وقْد )اٌوَو( ْيـــِجَت إْنَو

  

  لْفَس ْدَق ٍرْسَك ِدْعَب ْنِم ْيــِجَت أْنِب  
  ْبَرالَع ِھْیاِضَم لََّع قْد ِرَدْصي َمِف

  ىَتَأ ْدَق )اٍرَد( ِعْمفي َج ُھُلْثوِم

  ْبِرَطْضى ال َتیا فَت ًاأیَض اِءلَیِل
  اَھُبْلَق ٌمْتَحَف )اٌءَی(ا َھِدــــْعَب ْنِم
  

  ــ: اًء اوًا أو َیَو: الھمزِة ــ قلُب٧
  

  اآَن )ًااَوَو( )ُةَزــــْمالَھ( ُبـــَلْقوُت
  ا وَرا أُمَھــــِبْلي َقوا ِفــــُطَرَتواْش

  

  اَنْیِح )اًءـــَی( ُبــــَلْقا ُتَذــــَكَھَو  
  اوَرـــُبا ُعَھَل ْيِمْظَن ْعـــِطَتْسَی ْمَل

  
  :الَخاِتَمُة                                      

  
  

                                                الْذَه را آخمظُنومة  
                                             الْوحِهللا أَم دوالً وراًآخ  ! 

                                   ************************************  
  
  
  

  ااَنَمْحالــرَّ ُدـــــُمأْح ُتْأَدــــَا بـــَمَك
  اوَراألُم َفرَّـــَص ْدي قََِذالَّ َوــــُھَو

   ِفْرـــي الصَِّف ًةَذــــْبُن ُتْمَظى َنحتَّ
  ا َنَملََّع ْنـــــََم َرــــْكى ُشَسأْن سُتوَل
  اَناَوـــْخاإل ُرـــــُكْشال َی ْنـــَم إنَّـــَف
  وقِِوُثــــالَم ِرــــَبي الَخى ِفَتا أَمــَك

  ا َمــــلَّوَس ُھـــــبَُّر ِھــــْیَلى َعلََّص
  

  ااَنَساإلْن َمــــلََّع ْنــــَم ُھاَنـــَحْبُس  
  اوَرــــُبالُعَو َقْیِرـــــالطَّ َرـــــسََّیَو
  ِفْرلطَِّل ًةــــَھْزُن ًاــــقََّح وُنــــُكَت
  اَنَمھََّف ْدـــــوَق ِفْرالصَّ َدــــاِعَوَق

  ااَنَمْحرَّـــال ُھــــبَّنَّ َرَرـــُكْشال َی
  وقُِِدْصالَم ِقاِدالصَّ وِلُسالرَّ ِنــَع
  اَملَّــَعى َوَدـــُھْلِل اٍعَد اَمـــــا َقَم
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حرةُ: [الشمقَدالْم:[  

" .ديعمتالْ) قَدم(الَّالزِمِ بِمعنى تقَدم، ويجوز فَتح الدالِ علَى لُغة قَليلَة من ) قَدم(الدالِ من  الْمقَدمةُ؛ بِكَسرِِ
  .انتهى

ماظقَالَ الن:  
 يرالتقد ِهللا لَه دمالْح ...ربِيدالتو فرِيصكَذَا التهو  

  ونزهته عن حمى التنديد... لُوب بِالتوحيد ذَلَّت لَه القُ
]دمالص دمح دعالةُ بالص ّثُم ... [ديؤى الْمبتجلِ الْموسلَى الرع  

 -----------------------  
)دمالْح (ةً: أَيلُغ دمالْحسِ، ولجِنوأَلْ ل دامحالْم يعملِ: جيماُء بِالْجاً. الثَّنعروش : هافصالَى بِأَوعاُء اِهللا تثَن

لَةيمالْج ،ةديمالْح هالوأَفْع ،لَةزِيالْج هآالئِهللا. (و (هريقْدت ذُوفحرٍ مببِخ لِّقعتم وررجمو ارج :يمج دامحالْم ع
تقْليب اَألشياِء : أَي) التصرِيف(ِهللا سبحانه ) وهكَذَا(قُدرةُ علَى كُلِّ شيٍء الْ: أَي) التقْدير(ِهللا : أَي) لَه( .ِهللا كَائنةٌ

هانحباُء سشا يالٍ كَمى حالٍ إلح نم.  
هقَول يوف) :فرِيصالت (ناللِ عهتاالس ةاَعى ببِرمسلِ ما يأَو يف راثأَو الن ماظالن ذْكُرأَنْ ي وه؛ والغَةاِء البلَمع د

هوعضوأَو م هتمظُونم يف هادرلَى ملُّ عدا ي؛ مثْرِهأَو ن هظْمن) .ربِيدالتو (أَي :ربِيدت هانحبس لَهورِ وأُم  لُوقَاتخالْم
  .ها والقيام بِشؤونِهِم وما يحتاجونَ إِلَيهكُلِّ
)ذلَّت (أَي : تعضخ)لَه (أَي : هانحبِهللا س)القُلُوب (أَي : ننِيوقالْم ننِيمؤالْم هادبع قُلُوب)ديحوبِالت ( ديحوالتو

وه :بِيوبالَى بِرعاِهللا ت ادإِفْر هفَاتصو هائمأَسو هتيهأُلُوو هت)هتهزنو (أَي : هتسوقَد هترطه)ديدنى التمح نع (
نْ يجعلَ العبد أَ: ضد التوحيد وهو: هو الْموضع الَّذي يحمى ويدافَع عنه كَالدارِ والْمرعى، والتنديد: والْحمى

هفَاتوص هائمأَس يأَو ف ةيأَو اُأللُوه ةوبيبالر ياً فِهللا نِد.  
ير، فٌء أَو معين أَو ظَهِفَقُلُوب أَهلِ اِإليمان نزهت ربها وقَدسته من أَنْ يكُونَ لَه شرِيك أَو نِد أَو سمي أَو كُ

ديحوالت ذَا لُبهو.  
، هو الَّذي كَملَ سؤدده: والصمد) بعد حمد الصمد(ثَناُء اِهللا تعالَى علَيه في الْمِأل اَألعلَى : وهي) ثُّم الصالةُ(

  .ر ذَلكغَي :وقيلَ، القَائم بِنفِْسه الْمقيم لغيرِه: وقيلَ
: في الرسولِ عهديةٌ، أَي) أَلْ(هو من أُوحي إِلَيه بِشرعٍ وأُمر بِالتبليغِ، و : والرسولُ) علَى الرسولِ(كَائنةٌ 

 لَّمسو لَيهلَّى اُهللا عص دمحا مولُنسى(ربتجالْم (أَي :نع نم ارتخاِهللا الْم د)ديؤجِ ) الْمجالْحنِ وياهربِالب
اتريالن اتحاضالو.  

هبِينت:  
 ماظاُهللا(الن ظَهفالَى ) حعت هقَول؛ لبِه يأْتكَانَ اَألولَى أَنْ يالمِ، وبِالس أْتي لَم}نيا الَّذهأَيي  هلَيلُّوا عوا صنَءام

ساًوميلسوا تظْمِ} لِّمقِ النيلض كَهرت نولَك.  
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ماظقَالَ الن:  
  لَه أُصولٌ يا أُولي الفُهومِ... وبعد فَالتصرِيف كَالعلُومِ 

هدوح : داحلٍ ولُ أَصوِيحت ...داعى كَالوجترت انعإِلَى م  
  وهو من اآلالت يف الدرايه... ايه وحكْمه فَرض على الكفَ

 هظُوماملَن ذهه تظَمن وقَد ...حهومفْهقَةً مفَائ تى أَتت  
ل فري الصذَةً فبن رِيدي نم ...فرلْحل هطْقن يف هينعت  

 -----------------------  
)دعوب (اِهللا: أَي دمح دعب لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيلَى النع الةالصو :  
قَواعد تبنى علَيها أَحكَام : أَي) لَه أُصولٌ(العلُومِ  مثْلِ: أَي) كَالعلُومِ(نه كَو علْم الصرف حالَ: أَي) ففَالتصرِي(

 فرِيصمِ(التوالفُه يا أُولي (َأومِ: يالفُهقُولِ، والع يا أُولى : ينعما ونزقُولِ وى العنعبِم)هدحو (أَي : فُهرِيعت
)انعإِلَى م داحلٍ ولُ أَصوِيحت (أَي :لٍ أَيلُ أَصوِيحت فرالص رِيفعتذا : وهو ،انعإِلَى م داحلٍ وأَص در

رِيعالتوهلْمِ، وذَا العه نم وذأْخالْم رِيفعلتل باسنم وهو ،ةثُ اللغيح نم وه ضٍ : فرغل ةمالكَل ةينب يف ريِيغت
 ماظالن هادأَر يالَّذ وذَا ههو ،وِينعى(مجترت (أَي : كذَلو ،ادرتلُ ومؤت)لْكَاداعثْلُ) وم أَي :داعلٍ؛  ،الوفَاع ماس

يالثُّالث نم] :دعو.[  
قتشا أَنْ نننكميو  داحلِ الوذَا اَألصه نم يأْتنو]دعو [ةريكَث انعبِم) .هكْمحو (أَي : فرلُّمِ الصعت كْمح

)ةفَايلَى الكع ضفَ) فَروةفَايالك ضر :نياقنِ البع قَطَ اِإلثْمس ،صخش لَّمعا إِذَا تم وه.  
)وهو (أَي : فرالص لْمع)اآلالت نم (أَي : لُومِ اآللَةع نم)هايرالد يةُ) فايرى : الدنعالْمرِفَةُ، وعالْمو لْمالع يه

) هذه الْمنظُومه(أَلَّفْت : أَي) وقَد نظَمت(صرف هو من العلُومِ الَّتي ال بد لطَالبِ العلْمِ أَنْ يعتنِي بِها م الأَنَّ تعلُّ
ظْمالنقَفَّى: وونُ الْموزالْم الكَالم وثْرِ ، هالن الفخ وهقَةً(وفَائ تى أَتتح (قالفَائ: ٍء، أَييكُلِّ ش نم ديالْج وه :

كَم فَهِي معا، نرِهغَي نةٌ عازتممةٌ وديج ةًفَهِيازتممقَةً وفَائ ماظا النفَهصا  ا ونِهكَول اتظُومنالْم نا مرِهغَي نع
القطْعةُ من الشيِء : قطْعةً والنبذَةُ: أَي) لمن يرِيد نبذَةً(واضحةٌ : أَي) ومهمفْه(سلسةً وسهلَةً ومفيدةً في بابِها 

)فرالص يف (أَي :رتا سكَم كُلَّه سلَيو ذَا الفَنه ناً مضعب ذَكَر ماظالنو ،فرلْمِ الصع يف ياَء اُهللا فى إِنْ ش
وم هعاض)فرلْحل هطْقن يف هنيعت (أَي :ل هطْقن يف هنيعطْقَتن ةبِيرالع ةماًلْكَل حيحاًص.  

  :باب اإلبدالِ
  .التعوِيض: اِإلبدالُ لُغةً
  .جعلُ حرف مكَانَ حرف آخر مطْلَقاً: واصطالحاً

الْهاُء، : (وهي) هدأْت موطيا(تي تبدلُ من غَيرِها في هذَا البابِ تسعةٌ مجموعةٌ في قَولِ ابنِ مالك واَألحرف الَّ
فاَأللاُء، واليالطَّاُء، وو ،اوالوو ،ميالْماُء، والتةُ، وزمالْهالُ، والدو .(هذه نم ادرالْمو  هلَيع لَتمتا اشم لَةمالْج

وفرح نم .أْتدى هنعمو :تكَنياً، سوطوم :لَ إِذَا جحالر طَأْتأَو نلٍ مفَاع ماستزمه فِّفَتخ هنئاً لَكيطو هلْتعه 
  .والياَء، كَما ستراه إِنْ شاَء اُهللا تعالَىالطَّاَء، والدالَ، والواو، : وقَد ذَكَر الناظم منها
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  :إِبدالُ تاِء االفْتعالِ طَاًء -أ
  .االختالق واالبتداع: مصدر افْتعلَ يفْتعلُ افْتعاالً وهو: االفْتعالُ

نلُ ماَألو فرالْح يه يـ الَّت ةمفَاُء الكَل تاقِ  فَإِذَا كَاناِإلطْب وفرح نفَاً مرا ـ حهنم فرصا توم ةمالكَل
  .الَّتي ستأْتي في النظْمِ وكَانت الكَلمةُ مزِيدةً بِتاِء االفْتعالِ فَإِنها تبدلُ طَاًء وجوباً

ماظقَالَ الن:  
 هيلٍ فعفَاٌء(وكُلُّ ف ( قطْبم ...لُ تدب)طَاًء ( يف)ٍالعقُوا) افْتأَطْب  

  )ضاد ظَاُء(مهملَتان ثُم ) ... صاد طَاُء: (وأَحرف اِإلطْباقِ
  ]مطَّرِد[وهكَذَا في الطَّرد قَالُوا ... ثُم اتئد ] اصطَبِر[يا صاحِ : تقُولُ

 --------------------------  
تكُونُ فَاؤه أَحد حروف اِإلطْباقِ : أَي) فَاٌء مطْبق(في هذَا الفعلِ : أَي) فيه(ن اَألفْعالِ الثَّالثَة م) وكُلُّ فعلٍ(
أَجمعوا علَى أَنَّ : أَي )أَطْبقُوا(في تاِء االفْتعالِ : أَي) في االفْتعالِ(الَّتي تدخلُ ) طَاًء(تاُء االفْتعالِ وجوباً ) تبدلُ(

وسميت هذه الْحروف بِأَحرف اإلطْباقِ؛ النطباقِ ما يحاذي ) وأَحرف اِإلطْباقِ(فَاَء االفْتعالِ تبدلُ طَاًء وجوباً 
  .الِّلسانَ من الْحنك اَألعلَى علَى الِّلسان عند خروجِها

وقَد جمعها ابن اجلَزرِي . الْمعجمتان) ضاد ظَاُء(بعدهما ) ثُم(لَيس فيهِما نقَطٌ : أَي) مهملَتان(وهما ) اُءصاد طَ(
هلبِقَو: ] قَهطْبطَاُء ظَاُء م ادض ادصو[ ...  

  ].افْتعلْ: [مأْخوذٌ من الصبرِ ووزنه) اصطَبِر(صاحبِي  يا: احبِي أَيترخيم ص) يا صاحِ(عند الْمثَالِ ) تقُولُ(
هيقَالَ فأَنْ ي قُّهفَكَانَ ح] :بِرتاص [ يفَاًء ف تقَعو ادالص جِدفَت]ْلعافْت .[ اُءلُ تدبفَت]ْلعطَاًء] افْت .ريصفَت :

]رطَباص [دال توهثْلإِال بِم غَمدال ي رِييفالصرٍ، ويفص فرح ادالطَّاِء، َألنَّ الص يف ادالص غَم.  
وه ريفوالص :دائز توا صوجِهرخ دنرِ عيفالص وفرح بحصفَسِ ينِ النيب نم جرخي.  

هرِ ثَالثَةٌ، ويفالص وفروحلَةُ: يمهالْم ادالص ،ايالزلَةُ، ومهالْم نيالسو ،هلبِقَو رِيزالْج نا ابهعمج وقَد :
  ]صاد وزاي سين: صفيرها[

: أَي) ثُم اتئد(فْتعالِ صاداً هذَا مثَالُ ما إِذَا كَانت فَاُء اال] مصطَبِرٍ، واصطبارٍ، ويصطَبِر[في : وكَذَلك يقَالُ
رِكأَم يلْ فهمت) .دالطَّر يكَذَا فهو (وه ةلغال يف دالطَّر : ابِعتالتو ودالع)طَاًء ) قَالُوا هيالِ فعاِء االفْتالِ تدإِب يف

)طَّرِدم ( نلٍ مفَاع ماس]دطَراض [ُلواَألص هلعف يف] :دراطت [ الِ طَاًءعاُء االفْتلَ تدأُب ثُم ارفَص]اطْطْرِد [ ثُم
 ارنِ فَصثْلَياعِ الْممتوباً الججالطَّاُء بِالطَّاِء و مغأُد]اطَّرِد[  

  لناظم للظَّاِء والضادولَم يمثِّلِ ا. وهذَا مثَالُ ما إِذَا كَانت فَاُء االفْتعالِ طَاًءا
  :فَهاك مثَالَيهِما
فَترى الظَّاَء وقَعت ] اظْتلَم: [مأْخوذٌ من الظُّلْمِ، فَكَانَ حقَّه أَنْ يقَالَ فيه] افْتعلَ: [ووزنه] اظْطَلَم: [فَمثَالُ الظَّاِء

 يلَ[فَاًء فعافْت[،  اُءلُ تدبفَت]ْلَافعت[ ؛ طَاًءاريصفَت] :اظْطَلَم [هجثَالثَةُ أَو كذَل دعب لَك ثُم:  
  .والطَّاُء علَى ما هي علَيه، إِبقَاُء الظَّاِء علَى ما هي علَيه: اِإلظْهار؛ أَيـ  ١
  .بِالطَّاِء الْمهملَة] اطَّلَم: [اِإلدغَام؛ بِإِبدالِ اَألولِ من جِنسِ الثَّانِي، فَتصري ـ ٢
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  .بِالظَّاِء الْمعجمة] اظَّلَم: [اِإلدغَام بِإِبدالِ الثَّانِي من جِنسِ اَألولِ، فَتصري ـ ٣
  :وقَد روِي قَولُ زهيرِ بنِ أَبِي سلْمى

 لَهائن هيطعي يالَّذ ادوالْج وه ...فْواً عانيأَح ظْلَمياً و)مظَّلفَي(  
 أَو)مفَيظْطَل أو مطَّلفَي .(ةمقَدتالْم هجاَألو بِالثَّالثَة.  

ادثَالُ الضم] :بطَراض [هنزوو] :َلعافْت [وأْخبِمرالض نقَّ. ذٌ مفَكَانَ حهيقَالَ فأَنْ ي ه] :برتى] اضرفَت  ادالض
 يفَاًء ف تقَعلَ[وعافْت[ اُءلُ تدبفَت ،]َلعافْت[ ا؛طَاًء ريصفَت] :بطَراض [ ادالطَّاِء؛ ألنَّ الض يف ادالض غَمدال تو

لٌ أَييطتسم فرةَ: حفالص هذه تفَوي غَاماِإلدو ،طَالَةتفةُ االسَص هيف.  
ويطَالَةُ هتا: االسرِهإِلَى آخ انالِّلس افَّةلِ حأَو نم اددتاالم.  

وهو ،داحو فرح يطَالَةُ هتاالس وفرحجِ : ورخلَ بِمصتى يتلُ حيطتسي ه؛ َألنطَالَةتبِاالس فصا ومإِنو ،ادالض
  :لْجزرِيقَالَ ابن ا. الَّالمِ

  ).استطَلْ: الشين ضاداً: وللتفَشي(
  :ب ـ إِبدالُ تاِء االفْتعالِ داالً

دلُ داالً وكَانت الكَلمةُ مزِيدةً بِتاِء االفْتعالِ؛ فَإِنها تب، إِذَا كَانت فَاُء الكَلمة وما تصرف منها داالً أَو ذَاالً أَو زاياً
  .مهملَةً

ماظقَالَ الن:  
 كُنإِنْ تالٍ(وعفَاُء افْت] (االد ... [ هيف لْتدأب)اَءضاً ) التاال[أَيد[  

  معجمتان فيهِما اِإلبدالُ] ... الذَّالُ[كَذَا و ] الزاي[وهكَذَا 
  )مدكَر(وهكَذَا القُرآنُ فيه .. ) .مزدجر(حد الرجمِ فيه : تقُولُ

 -------------------------  
)كُنإِنْ تو ( بالَّلبِي با الطَّالهأَي)ًاالالٍ دعفَاُء افْت ( ِِإلطْالقل فاَألللَةً ومهم)لْتدأَب ( تأَن)هيف (الِ : أَيعي االفْتف
والَ تأْتي إالَّ مع أمرينِ ، وأَيضاً مفْعولٌ مطْلَق عاملُه محذُوف تقْديره آض يئيض) أَيضاً(عالِ تاَء االفْت: أَي) التاَء(

افُقوا تمهنياالً. (بِإلطْالقِ) دل فاَألللَةً ومهم.  
: ثُم أُبدلَت التاُء داالً فَصارت] ادتحر: [وأَصلُ فعله] ادحر: [ا؛ فَمثَالُهافَهاك مثَالَه، ولَم يذْكُرِ الناظم لَها مثَاالً

]رحداد .[تارنِ فَصثْلَياعِ الْممتباً الجوجالِ والُ بِالدالد تمغأُد ثُم] :رحاد.[  
) فيهِما(فَاَء الكَلمة . الْمعجمتان صفَةٌ للزايِ والذَّالِ: أَي) الذَّالُ معجمتانالزاي كَذَا و(إِذَا كَانت ) وهكَذَا(

الذَّالِ : أَيايِ والز يالُ(فداِإلب ( ،ًاالا دمهنكُلٍّ م يالِ فعاُء االفْتلُ تدبفَت)ُلقُواِء) تالِ تدلِ ِإلبيثمالت دنالِ  ععاالفْت
بِهذه الفَاحشة  اإلتيانعنِ ) مزدجر(في حد الرجمِ : أَي) حد الرجمِ فيه: (داالً إِذَا كَانت فَاُء الكَلمة زاياً

ةحالقَبِي.  
لُهقَوو) :رجدزم ( هلعنُ فزورِ وجالز نوذٌ مأْخل[معافْت [َفهيقَالَ فأَنْ ي قُّهكَانَ ح] :رجتاالً ] ازاُء دالت لَتدأُب ثُم

تارفَص] :رجداز [كَم هثْلم يإِال ف غَمدال ي رِييفالصرٍ، ويفص فرح ايالِ؛ َألنَّ الزالد يف ايغَمِ الزدي لَما و
مقَدكَذَا. (تهو (ُقذَاالًت ةمفَاُء الكَل تاالً إِذَا كَانالِ دعاِء االفْتالِ تدلِ ِإلبيثمالت دنلُ عو) :هيآنُ فالقُر (أَي : يف
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 آنالقُر)كَردقَالَ اُهللا) م ةياعبِ الولُ القُلوا أَههربدتي يالَّت ظاعوالْمصِ والقَصارِ وبالَىكَاَألخعت :  
  )ولَقَد يسرنا القُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكر(

لُهقَوو) :ركدم ( هلعنُ فزوالذِّكْرِ و نذٌ موأْخلَ[معافْت [هيقَالَ فأَنْ ي قُّهفَكَانَ ح] :كَراالً ] اذْتاُء دالت لَتدأُب ثُم
تارفَص] :اذْدكَر[  

هجثَالثَةُ أَو كذَل دعب لَكو:  
  .والدالِ علَى ما هي علَيه، إِبقَاُء الذَّالِ علَى ما هي علَيه: اِإلظْهار أَي ـ ١
  .بِالدالِ الْمهملَة] ادكَر: [اِإلدغَام بِإِبدالِ اَألولِ من جِنسِ الثَّانِي، فَتصير ـ ٢
  .بِالذَّالِ الْمعجمة] اذَّكَر: [اِإلدغَام بِإِبدالِ الثَّانِي من جِنسِ اَألولِ، فَتصير ـ ٣

  :تاًء: ج ـ إِبدالُ الواوِ والياِء
  .بِتاِء االفْتعالِ؛ فَتبدلُ الواو والياُء تاًءا إِذَا كَانت فَاُء الكَلمة وما تصرف منها واواً أَو ياًءا وكانت الكَلمةُ مزِيدةً

ماظقَالَ الن:  
 كُنإِنْ تالٍ ) فَاُء(وعاَءا[افْتي ... [ أَو]ًااوو [ـ ينا ـ بهباقْل]اَءات[  
 يلُ فقُولِ(تصلْ): [الوصاتاالً وصات ... [اً وريخ نماملُؤ قَّقحو ]ْكَلات[  

 ------------------------  
)كُنإِنْ تو ( باللَّبِي با الطَّالهأَي)اًءاالٍ يعفَاُء افْت ( ِِإلطْالقل فاَأللو)اهباً اقْلاوو أَو (الِ ا: أَيعفَاَء االفْت باقْل يلَّت

الوصلِ اتصاالً (التمثيلِ في ) تقُولُ في(واَأللف لِإلطْالقِ ) تاًءا(تصغير ابنِي  يا بني: أَي) بني( هي الواو أَو الياُء
او فَتلْحظُ أَنَّ الو] اوتصلَ: [مأْخوذٌ من الوصلِ، فَكَانَ أَصلُه] افْتعلََ[بِسكُون الَّالمِ للضرورة علَى وزن ) واتصلْ

 يفَاًءا ف تقَعلَ[وعا] افْتمنِ هيببساًءا لت اوالو هذلُ هدبفَت:  
  .مع التاِء -الَّذي هو الواو  -عسر النطْقِ بِحرف الِّلينِ الساكنِ  ـ ١
ا، فَكَانت بعد الكَسرة ياًءا، وبعد الفَتحة أَلفَاً، وبعد الضمة أَنه لَو أُقرت الواو لَتالعبت بِها حركَةُ ما قَبلَه ـ ٢

  .علَى أَنها لُغةٌ لبعضِ أَهلِ الْحجازِ. ياتصلُ، وموتصلٌُ، وايتصلْ: واواً، فَيقَالُ
أَبدلُوا منها حرفَاً يلْزم وجهاً واحداً وهو التاُء، وإِنما اختاروا ، حركَة ما قَبلَهافَلَما رأَوا مصيرها إِلَى التغيِيرِ لتغيرِ 

  :التاَء لسببينِ أَيضاً وهما
  .قُرب مخرجِ التاِء من الواوِ ـ ١
  .لتوافق ما بعدها فَتدغَم فيه ـ ٢

دفَت ريصالثِّقَلَ فَت فَعري غَامالِ؛ ألنَّ اِإلدعاِء االفْتت ياُء فالت هذه لَ[غَمصات [يقَالُ فكَذَا يهلُ، : وصتيلٍ، وصتم
  .موتصلٌ، ويِوتصلُ، واوتصالٌ، فَحصلَ لَها ما تقَدم: واتصالٍ، فَأَصلُها

)قَّقحو نمؤالْم (هولسراِهللا و رثَلَ أَمتام يالَّذ هولسربِاِهللا و ، ولُهسرو هنى اُهللا عها نمع بنتاجو)ًاريخ ( قَد نِهكَول
ولَهسراَهللا و أَطَاع ،هولسراِهللا و رذَ أَمأَخو ،هنى اُهللا عها نمع دعتابو ولُهساً ، ورميظاً عزفَواً وررِاً كَبِييذَا خالَ بِهفَن

  .اعتمد علَيه فَي جلْبِ الْمنافعِ ودفْعِ الْمضارِ واستسلَم لَه ثقَةً بِرحمته وكَرمه: علَى اِهللا أَي) واتكَلْ(
لُهكَلْ: (قَواتالَّال) و نكُوبِس نزلَى وع ةوررلضلَ[مِ لعافْت [لُهكَالِ، فَكَانَ أَصاالت نوذٌ مأْخم : لَ لَهصكَلَ فَحتاو
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مقَدا تلَ كَمصلَ التصا حم.  
ثِّلِ النمي لَماوثَالَهم اكاِء فَهليل ماظ.  

فَتلْحظُ أَنَّ الياَء وقَعت ] ايتسرَِ: [فَكَانَ حقَّه أَنْ يقَالَ فيه. مأْخوذٌ من اليسرِ] افْتعلَ[علَى وزن  ]اتسر: [فَمثَالُها
 يل[فَاًء فعافْت َ [ ينِ فيرذْكُونِ الْميببلساًءا لاُء تالي هذلُ هدبلَ(فَتصات ( ،ريصفَت) :رسات.(  

ابب :االدهكَامحَغَامِ وأ:  
  عند الكُوفيين، فَهمزته همزةُ قَطْعٍ، ومصدر " أَفْعلَ " ، علَى وزن "أَدغَم " اِإلدخالُ، وهو مصدر : االدغَام لُغةً

" غَماد " نزلَى ولَ " ععافْت "هو ،نيرِيصالبو هيوبيس دنلٍعصةُ وزمه هتزم . هلَيى عشم يالَّذ وذَا الثَّانِي ههو
ماظالن.  

بِحرفَينِ ـ أَولُهما ساكن وثَانِيهِما متحرك ـ من مخرجٍ واحد بِال فَصلٍ ينطق بِهِما  اإلتيانُهو : واصطالحاً
  .واحدةً الْمتكَلِّم دفْعةً

كُونُ مال يكَةَ، ورلُ الْحقْبا ال تهةَ؛ َألننالَّلي فإِال اَألل وفرعِ الْحيمج يف غَاملُ اِإلدخداً ـ ويوحفْتا إِال ملَها قَب
  .حركاً، وما قَبلَه ساكناً، فَتضاداقَالَ وباع ـ والشأْنُ في اِإلدغَامِ أَنْ يكُونَ الْحرف الثَّانِي مت: مثْلُ

  :وينقَِسم إِلَى قسمينِ
  .سكَّر" سكْكَر : " إِدغَام مثْلَينِ كَإِدغَامِ الكَاف في الكَاف في مثْلِ: اَألولِ
  ).قُرب: (أَي إنك تنطقُها هكَذَا): قُلْ رب( :إِدغَام متقَارِبينِ كَإِدغَامِ الَّالمِ في الراِء من: الثَّانِي

هلَيع كَلَّمت يالَّذ وهلَيِنِ، واثمتالْم غَامإِد وهلِ ووعِ اَألونَ بِالنومتهنَ يوفَيرالصو ماظالن.  
ماظقَالَ الن:  

 قَعالكَالمِ إنْ و يف غَامواالد.. .عنتموم زائجو اجِبفَو  
  )شد أَو يشد(وهكَذَا في ) ... مد أَو يمد(فَواجِب في 

 الفَك ازلَ جَعالف تمزفَإنْ ج ...كالص ازرِ جاَألم يكَذَا فوه  
 يلَ فيقو)دال) (مبالْح تددم ... ( و)َنددمي نقْالفََ) هذْ ذَا النخ  

 هاِء(ألنوالت ونلْ ) بِالنصلْ... اتفَصناً يامزلْ لفَكانَ حقَّاً ب  
 ------------------------  

)غَاماالدو ( نيرِيصالبو هيوبيبِ سذْهلَى ملِ عصبِالْو)ِالكَالم يف (أَي : ةمالكَل يف)قَعإِنْ و ()ثَالثَةُ ) ف وه
فيما إِذَا كَانَ الْحرفَان ) واجِب(اِإلدغَام ) ف) (ممتنع: (الثَّالثُ) و) (جائز: (الثَّانِي) و) (واجِب: (اَألولُ: أَقْسامٍ

 وطرالش ودجو عم ةداحو ةمكَل يا فكَانكَنيِ ورحتم الناثمتالْمةيالالت:  
  .لتصدرِ الدالِ اَألولَى] ددن: [أَال يتصدر أَولُ الْمثْلَينِ، فَحينئذ ال إِدغَام؛ مثْلُ ـ١
عندنا ثَالثُ ال إِدغَام في سينيه اَألخيرتينِ، فَ] جاس[جمع ] جسس: [أَال يتصلَ أَولُهما بِمدغَمٍ مثْل ـ ٢

اتنيهِ: سكرحت عم ثَةالثَّال يف ةالثَّانِي غَامإِد وزجفَال ي ،انكَترحتم انترياَألخةٌ وناكلَى سةَ اُألوا؛ َألنَّ الثَّانِيم
  .فيها ةٌ بِِسينٍ قَبلَها مدغَمةمتصلَ
فَال إِدغَام فيهِن؛ ) قَردد، ومهدد، وجلْبب، وهيلَلَ، واقْعنسس: (الن في وزن ملْحق؛ٍ  مثْلِِأَنْ ال يكُونَ الْمثْ ـ٣
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  .فَلَو أُدغمت لَفُقد الغرض الْمقْصود من اِإللْحاقِ) جعفَرٍ، ودحرج، واحرنجم( ـَألنهن ملْحقَات بِ
  :أَال يكُونَ الْمثْالن في اسمٍ علَى واحد من أَربعة أَوزان ـ ٤
  )طَلَلٍ، ومدد: (بِفَتحِ الفَاِء والعينِ، نحو) فَعلٌ(ـ  ١
  )ذُلُلٍ، وجدد: (بِضم الفَاِء والعينِ، نحو) فُعلٌ(ـ  ٢
  )كَللٍ، ولَممٍ: (، نحوبِفَتحٍ الفاء وكَسرِ العينِ) فعلٌ(ـ  ٣
  ).صفَف، وجدد: (بِضم الفَاُء وفَتحِ العينِ، نحو) فُعلٌ(ـ  ٤

) في(يجِب اإلدغَام ) وهكَذَا(مضارِعاً ) أَو يمد(ماضياً ) مد: (مثْلِ قَولك) في(وهذَا الَّّذي قَد استوفَى الشروطَ 
  .مضارِعاً) أَو يشد(ماضياً ) شد: (قَولكمثْلِ 

مكاً، ورحتالثَّانِي ماً وناكنِ سلَياثمتالْم نلُ ماَألو فرإِذَا كَانَ الْح غَاماِإلد جِباً يضأَيوثَاله " : در " هنزلٌ[وفَع [
 لُهفَأَص]ددر [ غَاماِإلد بجالثَّانِيفَو فرالْح كرحتلِ واَألو كُونسل.  

)تمزفَإِنْ ج ( باللَّبِي با الطَّالهأَي)َلالفَع ( هيف غَمدالْم ارِعضالْم)ازج ( هيف)الفَك (أَي : ينِ فاكالس كرِيحت
حتالْم نيكستنِ ويغَمدنِ الْمفَيرالْحثَالُهما، ومهنم كر] :ررمي لَم [ًاضقُولُ أَيتو ،بِالفَك] :رمغَامِ، ] مل يبِاِإلد

. ضرب أَحدهما اآلخر: صك الشيئَان أَي: أَي اِإلدغَام، تقُولُ) جاز الصك(أَيضاً ) اَألمرِ(الفعلِ ) وهكَذَاِ فْي(
رالْموأَي ،غَاما اِإلدنه قُولُ: ادت غَامرِ اِإلدلِ اَألمعف ياً فضأَي ازنِ جيغَمدالْم ارِعِ فَكضلِ الْمعالف يف ازا جكَمو:  

]دمو ،رم .[الفَك ازا جكَم] :ددامو ررام.[  
)يلَ فيقو ( ِلعالف)دم ( ِغَامبِاِإلد)البالْح تددم ( وباً وجو بِالفَك)البالٍ الْ) الْحبلَى حع عمجيو نسلُ الربح

) ذَا النقْال(أَيها الطَّالب ) فَخذْ(بِالفَك وجوباً ) هن يمددنَ(هكَذَا قيلَ أَيضاً ) و(واَأللف فيها لِإلطْالقِ ، وأَحبلٍ
) والتاِء] (يمددنَ[نون النسوة في : أَي) بِالنون] (مد[الفعلُ : أَي) َألنه(َأللف لِإلطْالقِ، والسبب في هذَا وا

أَي : يلِ فاُء الفَاعت]تددم) [ْلصـفَ) (ات ( ذئنيح)َكَان ( يف غَاماِإلد]دم) [قَّاً بلْحفَصناً يامزلْ ل (أَي : ارص
يعِ الَّتاضوالْم نذَا مهلِ، واِء الفَاعتو ةوسالن ونبِن هالصاً التغَمدأَنْ كَانَ م دعفَكّاً بنغَامِماِإلد ا فَكهيف جِبي .  

باب :هواعاللِ وأَنيف اإلع:  
واللُ هاِإلع :يِيغتأَي هكَترح ذْفبِح أَو ،رآخ فرإِلَى ح كُونُ بِقَلْبِهي اً، قَدنيعاً مريِيغت لَّةالع فرح يف ر :

كُلِّه هذْفبِح أَو ،نِهيكسبِت.  
  :ولَه أَنواع سيذْكُرها الناظم فيما يلي

ماظقَالَ الن:  
ا اإلعمفَإن قَعو ريأْثاللُ ت ...عمتاسو مفَافْه لَّةالع فربِأَح  

  وهكَذَا بِاحلَذْف بعض احلينِ... يكُونُ بِالقَلْبِ وبِالتسكينِ 
  وفي قَضايا الصرف واِإلبدالِ... همزةَ في اِإلعاللِ وأَدخلُوا الْ

  فَاندرجت في زمرة الثَّالثَه... ثَه َألنها تعتلُّ كَالثَّال
 -----------------------  

  . الكَافَّة الزائدة الَّتي منعتها من العملِ، وتفيد التوكيد" ما"و " إِنَّ"هي أَداةُ حصرٍ مركَّبةٌ من ) فَإنما(
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)قَعو ريأْثاللُ تاِإلع ( وه)لَّةالع فربِأَح ( اُءاليو اوالوو فاَألل يه يالَّت الثَّالثَة)ما ) فَافْههـ أَي لَك ها أَذْكُرم
بِقَلْبِ حرف : يأَ) بِالقَلْبِ(اِإلعاللُ ) يكُونُ(لما أَقُولُ لَك سماع تفَهمٍ ) واستمع(الطَّالب الَّلبِيب ـ فَهم تأَملٍ 

 رآخ فرإِلَى ح لَّةالع)و ( ًاضاللُ أَينُ اِإلعكُوي)ِنيكسبِالت (أَي : لَّةالع فرح كَةرح ذْفبِح)كَذَاهنُ ) وكُوي
وقْت من : بعض الوقْت، والْحين: أَي )بعض الْحينِ(بِحذْف حرف العلَّة كُلِّه : أَي) بِالْحذْف(اِإلعاللُ أَيضاً 

رقَص طَالَ أَو ،مهبرِ مهالد.  
وسنذْكُرها في بابِ . وهذَا يكُونُ في خمسة مواضع) الْهمزةَ في اِإلعاللِ(أَدخلَ الصرفيونَ : أَي) وأَدخلُوا(
]الياوِ وزةًقَلْبِ الوماِء ه[هكْري ذةَ . ، اآلتزملُوا الْهخكَذَا أَدهالِ(وداِإلبو فرا الصايقَض يي ) فأْتياً سضذَا أَيهو

  ].قَلْبِ الْهمزة واواً أَو ياًءا[في بابِ 
كَحروف العلَّة الثَّالثَة : أَي) كَالثَّالثَه(إِلَى حرف آخر  تقْلَب) تعتلُّ(الْهمزة : أَي) َألنها(والسبب في هذَا 

)تجردفَان (أَي : لَتخد)الثَّالثَه ةرمز يف (ا آنِفَاً: أَياهنذَكَر يالَّت الثَّالثَة لَّةالع وفرح لَةمج يف.  
  :اِإلعاللُ بِالنقْلِ
ت ابذَا البهاللِواعِ اِإلعوأَن نم عوقْلِ ناللَ بِالن؛ َألنَّ اِإلعهنع عفَرو لَهقَب يابِ الَّذلْبل ابِع ، يف ماظالن ارأَش قَدو

  .لِ باباً بعد بابالبابِ الَّذي قَبلَه إِلَى أَنَّ اِإلعاللَ لَه أَنواع، وها هو يبين لَنا أَنواع اِإلعال
لُهقْلِ: (قَوبِالن (لَهحِ قَبيحنِ الصاكا إِلَى السهثْقَالتلِّ الستعالْم فرح كَةرقْلُ حا ننه بِه ادرالْمو.  

قبا سمفَي هلقْلِ بِقَوإِلَى الن ماظالن ارأَش قَدنُ بِالقَلْبِ: (وكُوي.(  
ماظقَالَ الن:  
يلُ فلُ( فَاَألصقُولُ) [قََالَ يقْوي ... [ الثَّقات دنع هنزوو]ُلفْعي[  

 يلالثِّقْلُ الْج يقْلِ هلَّةُ النعو ...يلا ذَا الْخا يطْقِ بِهكَانَ بِالن قَد  
  ووزنه لَألصلِ ـ صاحِ ـ يرجِع] ... يبيِع) [باع يبِيع(وهكَذَا 

النو يقْلُ ف)امني امن] (موني ... [مفْهذَا ي نم القََلْب هلَيع دزِي  
  وعندما ما جانستها قُلبت... فيها فُتحت ) الواو(وذَاك أنَّ 

 -----------------------  
)يلُ ففَاَألص ( ةمكَل)َقَال ( ًيااضم)ُلقُوي (ًارِعاضم :)ُلقْوي ( ِاوالو مضو القَاف كُونبِس)هنزوو (نُ : أَيزو
بِسكُون الفَاِء وضم العنيِ ) يفْعلُ(عند العلَماِء الْمشهود لَهم بِالتبحرِ في هذَا الفَن : أَي) عند الثِّقَات] (يقُولُ[
قَد (الواضح : أَي) هي الثِّقْلُ اجلَلي(ةُ نقْلِ حركَة حرف الْمعتلِّ إِلَى الساكنِ الصحيحِ قَبلَه علَّ: أَي) وعلّةُ النقْلِ(

الفَارِغُ البالِ، : أَي) يا ذَا اخلَلي(بِالْحركَة الَّتي كَانت علَى الواوِ : أَي) بِالنطْقِ بِها(وقَد حصلَ الثِّقْلُ : أَي) كَانَ
  .غَير مهمومٍ، مرتاح البالِ: خلي البالِ أَي: ويقَالُ

وي هالمى اِإلجنعالْملُ : وصحي يثْقَالُ الَّذتاالس وه لَهيحِ قَبحنِ الصاكإِلَى الس لَّةالع فرح كَةرقْلِ حلَّةَ نأَنَّ ع
الن دناعطْقِ بِه.  

وزنُ : أَي) ووزنه(بِسكُون الباِء وكَسرِ الياِء ) يبيِع: (أَصلُها، مضارِعاً) يبِيع(ماضياً ) باع(كَلمة ) وهكَذَا(
]يِعباحِ] (يلِ صَألصل (بِياحص ميخرت ،أَي : بِياحا صي)جِعري ( َلقَب هلَألص نزلَى وكُونُ عقْلِ فَيالن)ُلفْعي (
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  .لضرورة الشعرِ] يفْعلُُ[دونَ لَفْظ ] يرجِع[وإِنما أَتى الناظم بِلَفْظ ، بِسكُون الفَاِء وكَسرِ العنيِ
)يقْلُُ فالنو ( ةمكَل)امن ( ًيااضم)امني (ًارِعاضم) :موني ( الُهأَص وذَا هه)هلَيع دزِي (لَى : أَيع]موني) [القَلْب (

أَي : اوِ"قَلْبفَاً" "الوا " أَلي)مفْهذَا ي نم (ادرالْم.  
)ذَاكو (ذَا القَلْبِ : أَيه يف ببالسو)اهيف اوأَنَّ الو (أَي : ةمكَل يف]موني) [تحا( )فُتمدنعو (ا : أَيمنيح) ام

  ].ينام: [فَصارت" الواو أَلفَاً"قُلبت : أَي) قُلبت(حينما لَم تجانِسِ الفَتحةُ الواو : أَي. ما هنا نافيةٌ) جانستها
 فرالص يوفَةٌ فرعةٌ مدقَاع هذهو "رحإِذَا ت هأَن بقُل لَها قَبم حفَتاناُء ـ والي أَو اوالو وه يـ الَّذ لَّةالع فرح ك

  ".أَلفَاً 
  .إِنْ شاَء اُهللا تعالَىاآلتي ذكْره ) اًقَلْب الواوِ والياِء أَلفَ(في بابِ ستأْتي ولَها شروطٌ 

هعاضومو فذاللُ بِالْحاِإلع:  
وه ذْفاللُ بِالْحاِإلع :ةمالكَل نم هذْفي إِلَى حدؤي ةنيعم االتح يف فرالْح بيصي ريأْثت.  

همزة الَّذي علَى الفعلُ الْماضي الْمزِيد بِالْ: ويضم هذَا الباب أَربع مسائلَ ـ وكُلُّها ستأْتي في النظْمِ ـ اُألولَى
 نزل(وةُ)أَفْعاً: ، الثَّانِياوو هكُونَ فَاؤأَنْ ت طربِش يثَالُ الثُّالثلُ الْمعالف.  
  .حدالفعلُ الثُّالثي الْمكْسور العنيِ في الْماضي بِشرط أَنْ تكُونَ عينه والمه من جِنسٍ وا: الثَّالثَةُ

  .اسم الْمفْعولِ من الفَعلِ اَألجوف: الرابِعةُ
ماظقَالَ الن:  

 عاضوم اللٌ لَهإِع ذْفالْحو ...ابِعر نهدعب نثَالثَةٌ م  
  ]يفْعلُ[مثَّ بَِِحذْف الْهمزِ صار ] ... يؤفْعلُ: [ألَِفْعلَ) مضارِع( أـ

  ]مفْعال[كَانَ ) املَفْعول(وهكَذَا ] ... مفْعال[منه ) الفَاعلُ(وقَد أَتى 
 نغُ موصت)مأَكْر ( ًالعف]كْرِمي ... [ و)ًالقُولُ) فَاعت هنم] :كْرِمم[  

 -----------------------  
)ذْفالْحو ( باللبِي با الطَّالهأَي)عاضوم اللٌ لَهإِع ( عاضوالْم هذهو)ٌثَالثَة) (نهدعب نم (أَي : الثَّالثَة دعب نم

  .موضع رابِع: أَي) رابِع(الْمواضعِ 
  :وإِلَيك بيانها

  :الْموضع اَألولُ
ويكُونُ الْمضارِع منه ] أَفْعلَ[همزة الَّذي علَى وزن من الفعلِ الْماضي الْمزِيد بِالْ: أَي) مضارِع َألفْعلَ(هو فعلٌ 

  ).صار يفْعلُ(الْمزِيدة من الفعلِ الْمضارِعِ ) ثُم بِحذْف الْهمزة) (يؤفْعلُ(
ذُوفَاً من الْهمزة مح] أَفْعلَ[ة علَى وزن بِالْهمز حالَ كَونِه من الفعلِ الْماضي الْمزِيد) الفَاعلِ(اسم ) وقَد أَتى(
  .طْالقِواَأللف لِإل) كَانَ مفْعال(بعد حذْفه من الْهمزة ) الْمفْعولِ(اسم ) وهكَذَا(واَأللف لِإلطْالقِ ) مفْعال(
وإِال فَإِنَّ ) يكْرِم(مضارِعاً بعد الْحذْف من الْهمزة ) فعالً(حالَ كُونِه ) ممن أَكْر(ج وتشتق تخر: أَي) تصوغُ(

  ].يؤكْرِم[اَألصلَ 
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إِنَّ اَألصلَ وإِال فَ) مكْرِم: تقُولُ(بعد حذْفه من الْهمزة ] أَكْرم[من الفعلِ ) منه(واسم الفَاعلُ : أَي) وفَاعالً(
]ؤكْرِمم.[  

ماظقَالَ الن:  
  )يعد(كَذَا وفي ) اَألمرِ(تحذَف في ) ... كَوعد(في كُلِّ مثَالٍ ) الفَاُء(و  ب ـ

  وزناً قَد أَتى) فعلَة(كَانَ علَى ... وهكَذَا في مصدرٍ منه متى 
 -----------------------  

)و( الثَّانِي عضوالْم  وه)الفَاُء (لُ : أَياَألو فرالْح)ِّلك يف ( ٍلعف)ٍثَالم ( فُهركَانَ ح يالَّذ وثَالُ هلُ الْمعالفو
 لَّةع فرلُ حاًء[اَألوي ا أَواوو[ كذَلـكَ(، و ( ِلعالف)دعو) (ذَفحت (الفَاُء : أَي)يف ( ِلعف)ِرقُولُ) اَألمت :

]دع) [دعي يفكَذَا و (ثْلَ: أَياً مارِعضثَالِ إِذَا كَانَ ملُ الْمالفَع يالفَاُء ف ذَفحت] :دعي[  
  :وهذَا الْحذْف يكُونُ بِشرطَينِ

  .أَنْ تكُونَ فَاُء الفعلِ الْمثَالِ الثُّالثي واوا ـ ١
  .تكُونَ العني مفْتوحةً في الْماضي مكْسورةً في الْمضارِعِأَنْ  ـ ٢

 يف حاضذَا وهو]دعو[  
هذَا ) متى كَانَ(من الفعلِ الْمثَالِ الثُّالثي الَّذي كَانت فَاؤه واوا : أَي) من مصدرٍ منه(تحذَف الفَاُء ) وهكَذَا(

صلَى الْمع رى(دأَت اً قَدنزـ و لَةعف (أَي : نزلَى وع ردصكُونَ الْمطُ أَنْ يرتشلَة[يعاً ] فضطُ أَيرتشيو ئَةيرِ الْهيغل
ردصكُونُ الْمفَي ذُوفَةحاوِ الْمنِ الوضِ عوِيعلتاُء لالت قَهلْحةً: [أَنْ تدع[  

  :لَ الناظمقَا
  إِلَى ضميرِ الرفْعِ ما سطَّرته... إِنْ أَسندته ] ظَلَّ[وجوزوا في  ج ـ
  ]ظلْت: [وهكَذَا أَيضاً تقُولُ] ... ظَللْت ظَلْت) [ظَلَّ(في : تقُولُ

  حقّاً قَد جرىكَما أَتى والفَك ... هذَا يرى  فَاَألولُ الْمذْكُور يا
 يف نيالعو]ظَلْت [ ذَفُواازاً حوج ... يكَذَا فهو]لْتقَلُوا] ظن نلَك  

 ------------------------  
وكْرِ الْمذ يف ِعرش ذْفاللِ بِالْحاِإلع نالثَّانِي ملِ وعِ اَألوضوكْرِ الْمذ نم ماظغَ النا فَر؛ فَقَالَلَمثعِ الثَّالض :

ما (الْمتحرك ) إِلَى ضميرِ الرفْعِ] (ظَلَّ[الفعلَ : أَي) ظَلَّ إِنْ أَسندته(الفعلِ ) في(الصرفيونَ : أَي) وجوزوا(
هتطَّرس (أَي :هتبكَت.  

: الْحرف الوسطُ ـ والمه ـ أَي: لْماضي بِشرط أَنْ تكُونَ عينه ـ أَيالفعلُ الثُّالثي الْمكْسور العينِ في ا
س ،هجثَالثَةُ أَو هيف ازج كرحتفْعٍ مرِ ريمإِلَى ض نِدإِذَا أُس داحسٍ وجِن نـ م رياَألخ فرالْح يف ماظا النهذْكُري

بم اتيلِ اَألباَألو هجئاً بِالودفَقَالَ،ت) :تيلُ فقُو ( ِلعالف)َّظَل (و لُهةٌ؛ أَصوركْسم هنيع يثُالث ولَ[هفَكَّاً ] ظَلنم
 وا هلِ كَمعقَاِء الفب عم هغَامإِد)لْتالثَّ) ظَل هجالولُ، واَألو هجالو وذَا هانِيه ح و؛ هررٍ آخيِيغنَ تود نِهيع ذْف

بِكَسرِ الظَّاِء، وهو حذْف عينِه مع ) ظلْت(أَيها الطَّالب الَّلبِيب ) وهكَذَا أَيضاً تقُولُ(بِفَتحِ الظَّاِء ) ظَلْت(فَيكُونُ 
  .نقْلِ حركَتها إِلَى الفَاِء، هذَا الوجه الثَّالثُ
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فَك : أَي) والفَك(جاَء هكَذَا مدغَماً : أَي) يا هذَا يرى كَما أَتى] (ظَلَّ[الَّذي هو ) اَألولُ الْمذْكُور(فَالفعلُ 
 ينِ فيغَامِ الَّالمى] (ظَلَّ[إِدرج قّاً قَدح (حتفْعِ الْمرِ الريمإِلَى ض نِدذَا إِذَا أُسهوكر.  

)نيالعو (لُ : أَياَألو الَّالم وه يطُ الَّذسالو فرالْح)ظَلْت يف ( حِ الظَّاِءبِفَت)ذَفُوااً حازوج (ونَ : أَييفرالص
  .قْلهِم لحركَة العينِ إِلَى الظَّاِءمع ن: أَي) لَكن نقَلُوا(بِكَسرِ الظَّاِء ) في ظلْت(حذَفُوا العين جوازاً ) وهكَذَا(

لوجهينِ سيذْكُرهما فَإِنْ كَانَ الفعلُ مضارِعاً أَو أَمراً واتصلَت بِهِما نونُ النسوة جاز لَك فيه وجهان، وكال ا
  :الناظم في البيتينِ اآلتيينِ

م كُنإِنْ يال وصتارِعاً مال... ضفَصان هيف غَمدفَالْم ونبِالن  
  ]اظْللْن: [وقَولُنا في أَمرِهن] ... يظْللْن[تقُولُ هن ـ يا فَتى ـ

  في مثْلِ هذَينِ أَخي فَاستمعا... وجاز حذْف العينِ والنقْلُ معا 
  أَيضاً قَد أَتى] يظلْن[وهكَذَا ... آمراً يا ذَا الفَتى ] ظلْن: [تقُولُ

 يالَ فدلُوا اِإلبخأَدو]لَلْتأَم ... [هيلَ فقُوبِأَنْ ت : قَد]تلَيأَم[  
 ------------------------  

)كُنإِنْ يو ( ُلعالف)غَمدفَالْم ونالً بِالنصتارِعاً مضم هيف (أَي : نارِعِ مضلِ الْمعي الفظَلَّ[ف) [الفَصان ( فاَأللو
: والْفَتى هو، ذه جملَةٌ اعتراضيةٌوه) يا فَتى(النساُء الْمؤمنات : أَي) هن(أَيها الطَّالب اللَّبِيب ) تقُولُ(لِإلطْالقِ 

بلَ شأو ابالشولَةجالرو قَةاهرالْم نيب ابِه) :لْنظْلي ( الَىعاُهللا ت نهرا أَمكَم هِنوتيب يف)نرِهأَم يا فقَولُنو (أَي :
  .ك اِإلدغَامِإِبقَاؤهما دونَ تغيِيرٍ مع فَ: هذَا هو الوجه اَألولُ، وهو) اظْللْن: (النساُء يكُونُ

الفعلَينِ يا ) في مثْلِ هذَينِ(نقْلُ كَسرتها إِلَى الفَاِء، : أَي) والنقْلُ معاً(الْحرف الوسطُ : أَي) وجاز حذْف العينِ(
، وهذَا هو الوجه الثَّانِي حذف العين من الْمضارِعِ اَأللف هي نونُ التوكيد الْخفيفَة قُلبت أَلفَاً) أَخي فَاستمعا(

  .واَألمرِ ونقْلُ كَسرتها إِلَى الفَاِء
  ).يظلْن أَيضاً قَد أَتى(الْمضارِع ) وهكَذَا) (آمراً يا ذَا الفَتى(حالَ كَونِك ) ظلْن(في مثَالِ ذَلك ) تقُولُ(
من الْملَلِ وهو ) أَملَلْت(الفعلِ ) في(اِإلبدالِ " وقَد تقَدم تعرِيفُه في بابِ ) اِإلبدالَ(الصرفيونَ : أَي) دخلُواوأَ(

 بعالت)هيقُولَ فبِأَنْ ت (اًءا : أَيي هالِ المدإِب يف)تلَيأَم قَد ( لُهلَ[أَصأَمقَلِ ] لْتثاًءا لةُ يرياَألخ الَّالم تبقُل ثُم
  .اجتماعِ الْمثْلَينِ مع تعذُّرِ اِإلدغَامِ بِسكُون الثَّانِي

ماظقَالَ الن:  
  )فَتى فَاحفَظْ مقَالي يا(من أَجوف ) ... أَتى) (بِمفْعولٍ(والنقْلُ والْحذْف  د ـ
قُوت يقَالَ(لُ ف) :(ٌلقُوم ( هقُلْت ... يف كَذَاك)اعب) (عبِيم (هتبِع  

 -----------------------  
وه؛ وابِعالر عضونِ الْميتينِ البذَيه يف ماظالن ذْكُرفَقَالَ: ي فولِ اَألجعالف نولِ مفْعالْم مقْلُ: (اسالنو (قْلُ : أَين

 كَةرالْح)ذْفالْحو (أَي : فرالْح ذْفح)ِـب ( ِماس)فوأَج نى مولٍ أَتفْعم (وه فواَألجا: وم  هنيع تكَان
 لِّةع فرفَظْ (حىفَاحا فَتي يقَالم (دفتسالَى تعاِهللا ت بِإِذْن.  

ثُم ] مقْوولٌ[فَاَألصلُ ) مقُولٌ قُلْته :قَالَ(من الفعلِ  الْمصاغِاسمِ الْمفْعولِ ) في(اللَّبِيب أَيها الطَّالب ) تقُولُ(
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ئَةيبِه ارقْلِ فَصاللِ بِالناِإلع ةدقَاعاً لعبت اوِ إِلَى القَافلَى الوع يةُ الَّتمالض لَتقلٍ: [نوقُوفَا] م اناوو عمتج
ئَةيلَى هع ارلَى اَألغْلَبِ، فَصةُ عالثَّانِي فَتذفُح انتناكلٍ: [سقُوم.[  

)يف كَذَاك ( ِولفْعمِ الْماغِاسصلِ  الْمعالف نم)اعب (ُلقُوت) :هتبِع بِيعلُ ) ماَألص]وعيباِء] مةُ اليمض لَتقن إِلَى  ثُم
ةراِء إِلَى كَسةُ البمض تبقُل ثُم ،اوالو فَتذفَح ،اوالواُء والي انناكقَى سفَالت ةناكاِء السالبئَةيلَى هع ارفَص  :

  ].مبِيعٍ[
  :باب اِإلعاللِ بِالقَلْبِ

  .كُر الناظم في نظْمه أَهمها واحداً تلْو اآلخرِوسيذْ، اِإلعاللُ بِالقَلْبِ لَه مواضع كَثيرةٌ
  :ـ قَلْب الواوِ والياِء همزةً ١

وهذَا في مواضع معينة وهي خمسةُ مواضع،  ،الْموضع اَألولُ من اِإلعاللِ بِالقَلْبِ هو قَلْب الواوِ والياِء همزةً
اظالن ذَكَر قَدداًواحاً وعضوا مهنم ةُ اُأل ،معباَألر عاضوالْمابِ وتك يةٌ فذْكُورى مرخ " يفرقِ الصطْبِيالت "

هإِلَي عجرفَلْي.  
ماظقَالَ الن:  
 كُنإنْ تاٌء(ويو اوو ( فالطَّر يف ...ما همهبفَاقْلب نةَ مز دع)فاَألل(  

نكَو طربِش )اَأللْْف ( هدائذَا ز يِْي ... فف سلَيو)ةلْمالك ( اٌءت)هدائس(  
 ياٍء(فَفبِناٍء ومس ( واي ... قَلَبوف)ةالَووا) حعنم قَد لَه  

 -------------------------  
)كُنإِنْ تو (َّا الطهأَي باللَّبِي بال)فالطَّر ياٌء فيو اوو (أَي : ةمالكَل رآخ يف)امهبفَاقْل (اُء : أَياليو اوالو)َةزمه (

بِشرط كَون ( فَال بد أَنْ تكُونَ قَبلَ الواوِ والياِء أَلف) من بعد اَأللف(بدون تنوِينٍ للضرورة حالَ كَونِهِما 
اَأللْف ( ةوررلضالَّالمِ ل كُونبِس)ذَا يف (القَلْبِ : أَي)هدائز ( ةملِ الكَللَى أَصع)ةلْمالك يف سلَيرِ ) وبِكَس

ة، والثَّانِيةُ كَلمةٌ بِفَتحِ الكَاف وهي إِحدى اللُّغات الثَالث في الكَلم، الكَاف وسكُون الَّالمِ علَى وزن سدرة
) تاٌء. (علَى وزن تمرةوكَسرِ الَّالمِ كَما هو الْمعروف علَى وزن نبِقَة، والثَّالثَةُ كَلْْمةٌ بِفَتحِ الكَاف وسكُون الَّالمِ 

أَي : ثأْنِياُء التت)هدائس (ةٌ : أَيالزِمةمزما ههيف اوالو قْلَبال ت ذئنيفَح ةملْكَلل.  
وه ةدالقَاع صلَخمو :ةمالكَل رآخ ياُء فأَوِ الي اوالو تقَعإِذَا و ها، أَنلَهقَب ةدائز فأَل دوجو طربِش ، طربِشو

الْم ثأْنِياِء التت ودجمِ وداعثَالُهذَا مهزِةً؛ ومه قْلَبا تها فَإِنهيف ةملْكَلل ةالزِم:  
)يفَف ( ةمكَل)وااٍء قَلَببِناٍء ومس (ا : أَيلَهةً؛ َألنَّ أَصزماٍء همس ةمكَل يف اووا الواو[قَلَبمن  ]سزلَى وال" عفَع "

  .بِوجود الشروط الْمتقَدمة فيهِما" فعال"علَى وزن  ]بِناي[قَلَبوا الياَء فيها همزةً؛ َألنَّ أَصلَها  وهكَذا كَلمةُ بِناٍء
)يفو ( ةمكَل)لَه ةالوح (أَي : يف نِ القَلْبِ، فالَّالمع)لَه(  نى عنعبِم)واعنم اَء ال) قَدَألنَّ تتالزِما مهيف ثا أْنِيلَه.  
  :ـ قَلْب الواوِ والياِء أَلفَا٢ً

ثيرة وقَد ذَكَر الْموضع الثَّانِي من اِإلعاللِ بِالقَلْبِ هو قَلْب الواوِ والياِء أَلفَاً، وهذَا القَلْب يكُونُ بِشروط كَ
  :الناظم منها شرطَينِ

  .أَنْ يكُونَ الْحرف الَّذي قَبلَ الواوِ والياِء مفْتوحاً ـ ١
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  .أَنْ تكُونَ الواو والياُء متحركَتينِ ـ ٢
  .فَلْيرجع إِلَيه" التطْبِيقِ الصرفي " والشروطُ اُألخرى مذْكُورةٌ في كتابِ 

ماظقَالَ الن:  
 القَلْبو)الالي عاوِ ملو ( فَأللل ...فلتخماً ال يائحٍ دفَت دعب نم  

  وحيثُما يسكَّنان يتركَا... واشترطُوا في القَلْبِ أَنْ يحركَا 
 -------------------------  

)فَأللا لالي عاوِ ملْول القَلْبو (َاِء أالياوِ والو قلْب أَي نفَاً كَائل)ًامائحٍ دفَت دعب نم (كَةُ : أَيركُونَ الْحأَنْ ت دال ب
في (الصرفيونَ : أَي) واشترطُوا(اشتراطُه في الواوِ والياِء ) ال يختلف(وهذَا . الَّتي قَبلَ الواوِ أَوِ الياِء فَتحةً

. أَنْ تكُونَ الواو والياُء متحركَتينِ، واَأللف لِإلطْالقِ: أَي) أَنْ يحركَا(ي قَلْبِ الواوِ أَو الياِء أَلفَاً ف: أَي) القَلْبِ
)انكَّنسا يثُميحو (اُء : أَياليو اوالو)كَارتاَأل) يو ،انقْلَبا فَال تهِميف القَلْب كرتي ِإلطْالقِأَيل فل.  

ثُم دخلَت القَاعدةُ الْمعروفَةُ الَّتي ] قَولَ[أَصلُها ] قَالَ[:والناظم لَم يأْت بِالْمثَالِ؛ فَمثَالُ قَلْبِ الواوِ أَلفَاً 
  ].قَالَ: [فَصار -علَّةُ أَلفَاً إِذَا تحرك حرف العلَّة وانفَتح ما قَبلَه قُلبت ال -أَسلَفْناها 

  ].باع: [ثُم دخلَت تلْك القَاعدةُ فَصار] بيع[أَصلُها ] باع[:ومثَالُ قَلْبِ الياِء أَلفَاً 
  :ـ قَلْب اَأللف واواً ٣

وهذَا القَلْب يكُونُ في حالَة واحدة وقَد أَشار إِلَيها ، الْموضع الثَّالثُ من اِإلعاللِ بِالقَلْبِ هو قَلْب اَأللف واواً
  .في النظْمِ فَيما يلي

ماظقَالَ الن:  
  إِنْ صغروا) فَاعلٍ(كَما في ) واواً... (واَأللف التالي لضم أَبدلُوا 

  )ذَا طُويلب: (وهكَذَا تقُولُ) ... ذَا كُويتب: (تقُولُ في التصغيرِ
ثْلُهمو) :بتكُو (اقَّاً يى  حفَت ... نبِالْقَلْبِ م)بى) كَاتاً أتنِِيبم  

 -------------------------  
)مضل يالالت فاَأللو (أَي : ةمض دعب قَعت يالَّت فاَألل)لُوادأَب ( هذه فاَألل)ًاواو ( كذَلو)يا فكَم ( ةمكَل) ٍلفَاع

ووقَعت ،ٍ أُبدلَت اَأللف الَّتي في فَاعلٍ إِلَى واوٍ؛ َألنها تصغير فَاعل] فَاعل ـ فُويعل[فَيكُونُ تصغير ) إِنْ صغروا
ةمض دعب.  

دةُ في قَلْبِ اَأللف واواً وهي أَنْ تقَع اَأللف بعد ضمة في التصغيرِ وفي الْمبنِي يحووهذه هي الْحالَةُ ال
  .للْمجهولِ

رِ أُبدلَت اَأللف واواً؛ وبعد التصغي) ذَا كُويتب( :]كَاتبٍ[في كَلمة ) في التصغيرِ(أَيها الطَّالب اللَّبِيب ) تقُولُ(
 ةمض دعب تقَعا ونِهكَوقُولُ(لكَذَا تهو ( ةمكَل يرِ فيغصي تف باللَّبِي با الطَّالهبٍ[أَيطَال) [بليذَا طُو ( لَتدفَأُب

مض دعب تقَعا ونِهكَورِ؛ ليغصالت ياواً فو فاَأللة.  
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 )ثْلُهمو (أَي : ةمض دعب تقَعا ونِهكَواواً؛ لو فقَلْبِ اَألل يرِ فيغصثْلُُ التمو)بكُوت ( و)ًقَّالٍ ) حعفل ردصم
أَي هلَفْظ نم ذُوفحقّاً : مح قح)نى بِالقَلْبِ ما فَتي (علْمل نِيبلِ الْمعلُومِ الف)بكَات (ِنالَ كَوح ه)ًانِيبم (

 ولِ قَدهجلْمى(لأَت (أَي :ةمض دعا بهقُوعواواً؛ لو فقَلْبِ اَألل يرِ فيغصثْلُ التولِ مهجلْمل نِيبلَ الْمعأَنَّ الف.  
  :ـ قَلْب الياِء واوا٤ً

عاللِ بِالقَلْبِ هو قَلْب الياِء واواً وذَلك في حاالت أَربعٍ؛ وذَكَر الناظم منها حالَةً واحدةً، الْموضع الرابِع من اِإل
  .فَلْيرجع إِلَيه" التطْبِيقِ الصرفي " والثَّالثَةُ اُألخرى مذْكُورةٌ في كتابِ

ماظقَالَ الن:  
 قْلَبتاوٍ(إِلَى ) لياُءا(وى ) وتا... مي مض دعب نم تكِّنس ى قَدفَت  

 نوغُ مصت]قَنأَي [ ِاحص]نقوي ... [ كَذَالُ(وهالفََاع ( هنم]نقوم[  
  ]ميقن[من قَبلِ ذَاكُم ) فََاعلٌ(و ] ... ييقن: [مضارِع من قَبلِ قَلْبٍ

 -------- -----------------  
)قْلَبتو ( باللَّبِي با الطَّالهأَي)ٍاواُء إِلَى والي ( ُكُوني ذَا القَلْبهو)تكِّنس ى قَدتةً ) منكَائةً وعاقو تكَاناُء والي
تقَع في كَلمة لَيست دالَّةً علَى الْجمعِ وفي هذه وأَنْ ، وهذَا بِشرط أَنْ ال تكُونُ مشددةً) من بعد ضم يا فَتى(

منادى مرخم  ،صاحِ: قَولُه) أَيقَن صاحِ(الفعلِ ) تصوغُ من: (الْحالَة تقْلَب الياُء واواً، ثُم مثَّلَ الناظم فَقَالَ
؛ أَيريقْدالت؛ : وبِياحا صي)ينوق (ًاواو تب؛ فَقُلةمض دعةً بناكارِعِ سضالْم ياُء فالي تقَعو) .كَذَاهو ( ماس

)هلِ منالفَاع (أَي : قَنلِ أَيعالف نم)نوقم (ذَكَر اواً، ثُمو تبفَقُل ةمض دعةً بناكلِ سمِ الفَاعاس ياُء فالي تقَعو 
قَبلَ ] يوقن[يكُونُ أَصلُ الفعلِ الْمضارِعِ : أَي) مضارِع من قَبلِ قَلْبٍ ييقن: (الناظم اَألصلَ قَبلَ القَلْبِ؛ فَقَالَ

) وفَاعلٌ(، د ذَلك القَلْب الْمذْكُورثُم حصلَ بع، بِضم الياِء اُألولَى وسكُون الثَّانِية] ييقن[ :قَلْبِ الياِء فيه واواً
لِ : أَيالفَاع ماس)لِ ذَاكُمقَب نم (اواً: أَيو هياِء فلِ قَلْبِ اليقَب نم) :نقياِء) مالي كُونسمِ ويالْم ملَ  بِضصفَح

ذْكُورالْم القَلْب.  
  :ـ قَلْب اَأللف ياًء ٥

 وذَا ههاللِ بِالقَلْبِواِإلع نم سامالْخ عوضاءاً: الْمي فاَألل قَلْب.  
  .وهذَا القَلْب يكُونُ في حالَتينِ، وكالهما مذْكُور في النظْمِ

  .أَنْ تقَع اَأللف بعد كَسرة :اَألولَى
  .صغيرِأَنْ تقَع اَأللف بعد ياِء الت :والثَّانِيةُ
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ماظقَالَ الن:  
 قْلَبتو)فاٍء(إِىل ) اَأللي ( ىتا ... مهقَتبس قَد)ٌةرى) كَسا ذَا الفَتي  

 بِقََتكَذَا إِِنْ سهاِء(واِء) ... بِيربِال م بفَاقْل تكِّنس قَد  
  تصغريٍ لَه أَيضاً جرى وعند... يرى ) لمصباحٍ(في جمعِ تكِْسيرٍ 
كَذَا إِنْ قُلْتوه) :بيذَا كُت ... (بطَياً وحاضثَاالً وم جِدت  

 -------------------------  
)قْلَبتو ( باللَّبي با الطَّالهأَي)اٍءإِلَى ي فاَألل ( ُكُوني ذا القَلْبهو)اهقَتبس ى قَدتم (أَي:  فاَألل قَتبس) ٌةركَس

) وهكَذَا(وسيأْتي التمثيلُ لَها ، تقْلَب اَأللف ياءاً إِذَا وقَعت بعد كَسرة وهذه هي الْحالَةُ اُألولَى: أَي) يا ذَا الفَتى
 باللَّبي با الطَّالهأَي)بِقَتإِنْ س ( فاَألل)اٍءبِي (اُء والي هذه)بفَاقْل تكِّنس قَد (اءاً : أَيي فبِ اَأللفَاقْل)اِءربِال م (

أَي :أَي ،كةُ : بِال شالَةُ الثَّانِيالْح يه هذهاءاً وي فاَألل قْلَبرِ فَتيغصالت يف ةناكاٍء سبِي فاَألل بِقَتي إِنْ سأْتيسو
منِ فَقَالَالتيالَتال الْحك يثَالَ فالْم ماظالن ذَكَر اً، ثُمضا أَيلُ لَهيث:  

فَتقُولُ فيه ] مصباحٍ[يرى قَلْب اَأللف ياءاً في جمعِ التكِْسيرِ لكَلمة : أَي) في جمعِ تكِْسيرٍ لمصباحٍ يرى(
]حابِيصقْد] ماءاً،  وي تبقُل ثُم حابِيصم يف ةركَس دعاحٍ ببصم يف فاَألل تقَعو)رٍ لَهيغصت دنعو (احٍ : أَيبصمل
ت اَأللف بعد كَسرة فَوقَع] مصيبِيح: [فَتقُولُ] مصباحٍ[جرى قَلْب اَأللف ياءاً عند التصغيرِ لكَلمة : أَي) جرى(

يهلَى واُألو الَةلْحثَالُ لذَا الْمهاءاً، وي تبقُل ثُم :ةركَس دعب فاَألل قَعأَنْ ت.  
فَوقَعت اَأللف بعد ] تابٍك[تصغير ) ذَا كُتيب(أَيها الطَّالب اللَّبيب ) إِنْ قُلْت(وتقْلَب اَأللف ياءاً : أَي) وهكَذا(

 تاررِ فَصيغصاُء التا يهيف تمغأُد اءاً ثُمي تبفَقُل ةناكرِ السيغصاِء التا[يبيكُت [يهو ةالثَّانِي الَةلْحمثَالُ لذَا الهو:  
  .أَنْ تقَع اَأللف بعد ياِء التصغيرِ

  :ياًء: ـ قَلْب الواوِ ٦
ح يكُونُ في ذَا القَلْبهاءاً، واوِ يالو قَلْب وهاللِ بِالقَلْبِ واِإلع نم سادالس عضوالْم وذَا ههو ،ةديدع االت

االتح تا سهنم ماظالن ذَكَر قَدو:  
  .في آخر الكَلمة ـ بعد كَسرةأَنْ تقَع الواو متطَرفَةً ـ  ـ ١
الْمصدرِ كَسرةٌ  أَنْ تقَع الواو عيناً لمصدرٍ، بِشرط أَنْ تكُونَ معلَّةً في الفعلِ، وبِشرط أَنْ تكُونَ قَبلَها في ـ ٢

فا أَلهدعبو.  
كِْسيرٍ صحيحِ الَّالمِ ـ آخر الْحرف ـ وقَبلَها كَسرةٌ، بِشرط أَنْ تكُونَ ساكنةً أَنْ تقَع الواو عيناً لجمعِ ت ـ ٣

دفْرالْم يف.  
شرط رةٌ وبِأَنْ تقَع الواو عيناً لجمعِ تكِْسيرٍ بِشرط أَنْ يكُونَ صحيح الَّالمِ ـ آخر الْحرف ـ وقَبلَها كَس ـ ٤

دفْرالْم يلَّةً فعكُونَ مأَنْ ت.  
  .وقَبلَها كَسرةٌ،أَنْ تكُونَ الواو ساكنةً غَير مشددة ـ ٥
لَّق بِهذَا، عأَنْ تجتمع الواو والياُء في كَلمة واحدة وذَلك بِشروط سنذْكُرها في شرحِ البيت الَّذي يت ـ ٦

  .فَلْيرجع إِلَيه" التطْبِيقِ الصرفي " والْحاالت اُألخرى مذْكُورةٌ في كتابِ 
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ماظقَالَ الن:  
 قْلَبتو)اوا(إِلَى ) الوالي ( فالطَّر يف ...لفس رٍ قَدكَس دعب نم جِيبِأَنْ ت  

  في مصدرٍ قَد علَّ ماضيه العرب... ينقَلب ) يناًع(وهكَذَا إِنْ كَانَ 
  قَد أَتى) دارٍ(ومثْلُه في جمعِ ... يا فَتى ) سوط(وهكَذَا في جمعِ 

 بنقلرٍ تكَس دعب كَّنسإِنْ تو ...طَرِبضى ال تا فتاً ياِء أَيضليل  
 جِيإنْ تا(ووو ( اهتكَّنس قَدا ... وهدعب نم)اٌءا) يهقَلْب متفَح  

 ------------------------  
)قْلَبتو ( باللَّبي با الطَّالهأَي)اى اليإِل اوالو ( اوالو قَعا تمدنع ةوررلضاِء لالي ةزمه ذْفبِح)فالطَّر يف (أَي :

آخ يكُونُ في ذَا القَلْبهو ،ةمرِ الكَل)جِيبِأَنْ ت (ةً أَيوررُء ضجِيت ةزمه ذْفبِح : اوَء الوجِيأَنْ ت طربِش) نم
لَفس رٍ قَدكَس دعب (أَي :قبس قَد.  

يهلَى والَةُ اُألوالْح يه هذهو :رآخ يف اوالو قَعا أَنْ تثَالُهما، ولَه ابِقَةس ةركَس دعب ةمالكَل] :يضر [ لُهأَص
]وضر [ريصتاءاً لي اوالو تبةٌ، فَقُلرا كَسلَهقَبو ةمالكَل رآخ يف اوالو تقَعفَو] :يضر [ كَذَاهو]ياضالر [

  ].الراضو[أَصلُها 
يقْبلُ القَلْب، : أَي) ينقَلب(الْحرف الوسطُ : أَي) عيناً(إِنْ كَانت الواو : أَي) إِنْ كَانَ(لَب الواو ياءاً تقْ) وهكَذَا(

 اوكُونَ الوأَنْ ت طربِش)هياضلَّ مع رٍ قَددصم يف (رِ : أَيدصي الْماضم)برالْ). الع يه هذهو قَعةُ أَنْ تالَةُ الثَّانِيح
كَسرةٌ بعدها أَلف، الواو عيناً لمصدرٍ بِشرط أَنْ تكُونَ معلَّةً في الفعلِ وبِشرط أَنْ تكُونَ قَبلَها في الْمصدرِ 

فَوقَعت ] صوام[والْمصدر منه ] صام[قُلبت أَلفَاً فَصار فَ] صوم[هذَا الفعلُ أَصلُ عينِه واو ] صام[وذَلك مثْلُ 
 ردصالْم اراءاً فَصي تبفَقُل فا أَلهدعبو ةركَس دعب اواماً[الويص.[  

صحيحِ الَّالمِ وقَبلَها كَسرةٌ بِشرط أَنْ تكُونَ  تقْلَب الواو ياءاً إِذَا وقَعت الواو عيناً لجمعِ تكِْسيرٍ) وهكَذَا(
 كثَالُ ذَلمو ،دفْرالْم يةً فناكس)طوعِ سمج يلَى ) فع عمجت]اطوس [ريصاءاً فَتي اوالو قْلَبت ثُم] :اطايس[ ،

  .اعلَم ذَلك وتفَطَّن لَه: أَي) يا فَتى(وهذه هي الْحالَةُ الثَّالثَةُ، 
)ثْلُهمو (ثْلُ : أَيمو]طوس [ حيحكُونَ صأَنْ ي طررٍ بِشكِْسيعِ تمجاً لنيع اوالو تقَعاءاً إِذَا واوِ يقَلْبِ الو يف

يلَّةً فعكُونَ مأَنْ ت طربِشو ةرا كَسلَهقَبالَّالمِ و  كثَالُ ذَلمو ،دفْرارٍ(الْمعِ دمج يا ) فلُهأَص]روالِ ] دحِ الدبِفَت
أَي دفْرالْم يلَّةٌ فعم اوالو يه يالَّت نياوِ، فَالعالوا: وا قُلْناهنعمفَاً فَإِذَا جةٌ أَلقْلُوبم] :ارواءاً ] دي اوالو قْلَبفَت

تل ريارا[صيةُ]دابِعالَةُ الرالْح يه هذهو ،.  
)كَّنسإِنْ تو ( انِهالَ كَوح اوالو)بقَلنرٍ تكَس دعب ( اوالو)ىا فَتاً يضاِء أَيلْيل (أَي : ةركَس دعب اوالو تقَعإِذَا و

وقَعت الواو بعد كَسرة ] موزانٌ: [، وهذه هي الْحالَةُ الْخامسةُ، ومثَالُ ذَلكوكَانت غَير مشددة فَتقْلَب ياءاً
 ريصتاءاً لي قْلَبفَت ةددشم رغَي يهانا[وزيم) .[طَرِبضال ت (أَي :شعترى ال تا فَتي  كمِ ذَلفَه يف زتهال تو

  .َألمر سهلٌ جِدافَا
)جِيإِنْ تو (أَي ةوررلضُء لجِيت ةزمه ذْفجِيْء : بِحإِنْ تو)و اوو ( كالُ أَنالْح)اهتكَّنس قَد (كَذَا : أَيهو ،اوالو

 تكَاني، وأْتيا ساوِ كَملْوابِقَةً لسةً وناكاُء سالي تا(إِذَا كَانهدعب نم (اوِ : أَيالو دعب نم)اٌءي ( اوالو تعمتاجو
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 ةمالكَل ياُء فاليو)متفَح (أَي : اجِبفَو)اهقَلْب (أَي : اوالو عمتجةُ، أَنْ تسادالَةُ السالْح يه هذهاءاً، واوِ يالو قَلْب
و ،ةمكَل ياُء فاليوثَالثَة وطربِش كذَلاءاً، وي اوالو قْلَبت ذئنيةً فَحناكس اوالو تكَان:  

  .أَال يفْصلَ بينهما فَاصلٌ ـ ١
  .غَير منقَلبة عن اُألخرى: أَصليةً أَي" الياُء  الواو أَوِ"أَنْ تكُونَ اُألولَى منهما  ـ ٢
  .تكُونَ اُألولَى منهما ساكنةً سكُوناً أَصلياًأَنْ  ـ ٣

بِقَةً أَم الحقَةً، وذلَك فَإِذَا تحقَّقَت هذه الشروطُ وجب قَلْب الواوِ ياءاً، وإِدغَامها في الياِء، سواًء كَانت الياُء سا
تقْلَب الواو ياءاً ] طَوي[، وكَذَلك في ]يداس[اً ثُم تدغَم في الياِء السابِقَة فَتصير ، تقْلَب الواو ياء]سيوِد: [مثْلُ
ثُم  ريصفَت قَةاِء الَّالحالي يف غَمدا[تطَي.[  
  :خاتمةُالْ

  .النظْمِ وعاقبته وآخره خاتمةُ: هي عاقبةُ كُلِّ شيٍء وآخره أَي: الْخاتمةُ
ماظقَالَ الن:  

  سبحانه من علَّم اإلنسانا... كَما بدأْت أَحمد الرحمانا 
  ويسر الطَّرِيق والعبورا... وهو الَّذي قََد صرف اُألمورا 
 فري الصذَةً فبن تظَمى نحت ...تفلطَّرةً لهزقَّاً نكُونُ ح  
  قَواعد الصرف وقَد فَهمنا... ولَست أَنسى شكْر من علَّمنا 

  ال يشكُرنَّ ربه الرحمانا... فَإِنَّ من ال يشكُر اِإلخوانا 
  لصادقِ املَصدوقِعنِ الرسولِ ا... كَما أَتى في الْخبرِ الْموثُوقِِ 

  ما قَام داعٍ للْهدى وعلَّما... صلَّى علَيه ربه وسلَّما 
 --------------------------  

)أْتدا بكَم ( كال ـ كَذَلعلَّ وِهللا ـ ج دمظْمِ بِالْحلِ النأَو يف)اانمحالر دمأَح (ِظْمالن ةماتخ يف) .هانحبس (
أُنزه اَهللا عن كُلِّ نقْصٍ : ومعنى سبحانَ اِهللا. ِهللا تعالَى و تعجبٍ، وال تقَالُ إِالكَلمةُ تنزِيه وتقْديسٍ، أَ: وسبحانَ

طْلَقولٌ مفْعم هعلَى أَن وبصنم وهبٍ، ويعو) .نولٍ ) موصم منِ، اسمحلرل تعبٍ نصلِّ نحم يف يى الَّذنعبِم
أَي علَّمه ما لَم يعلَم من ،واَأللف في اِإلنسان لِإلطْالقِ) علَّم اِإلنسانا(هو من : محذُوف أَي أَو أَنه خبر لمبتدإٍ

ينالدو ةينيلُومِ الدالعةوي.  
)وهو (اُهللا : أَي)فرص قَد يالَّذ (أَي : ربد)اوراُألم (ااهقَضو ،وراُألمِإلطْالقِ : ول فاَأللرٍ، وأَم عمج)رسيو (

ا : أَيلَ لَنهس)قالطَّرِي (أَي :هولَ إِلَيصالولْمِ والع قطَرِي.  
 ظْمن كذَل نمودحو لُ لَهلَ؛ فَالفَضماكْتو كذَل ما تا لَمال ـ لَنعلَّ واِهللا ـ ج رِسيي؛ فَلَوال تةظُومنالْم هذهه .

ا، واَأللف االنتقَالُ من قَاعدة إِلَى أُخرى حتى صارت هذه القَواعد نزهةً لطَرف مرِيده: وهو) والعبورا(
  .لِإلطْالقِ

من علْمِ الصرف وقَد تقَدم : أَي) في الصرف(قطْعةً : أَي) نبذَةً(أَلَّفْت وكَتبت : أَي) نظَمت(حرف غَاية ) حتى(
اً، والحطاصةً ولُغ فرى الصنعم" يى " فنعا بِمنه" نكُ(، "مونُت ( ُذَةبالن هذه)ًقَّاح (أَي : وهقَّاً وح كذَل قح
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 طْلَقولٌ مفْعةً(مهزن (يةُ ههزالنوِيحِ : ورلتل ةيلسالتو هيفرالت ناكإِلَى أَم اِء الطَّلْقِ أَووإِلَى الْه وجرالْخو ،هزنالت
تفْسِ ونِ النعالطَّاقَة ديدج) .فلطَّرل (ظَرِ: أَينا لارِسِ لَهالد.  

)تلَسو( ال  :أَيو)لَّمع نم كْرى شساأَنن ( نيما اَألكْرنوخيش نلِ ماَألفَاض)فرالص داعى ) قَونعم مقَدت قَدو
 داعا(القَونمفه قَدأَ) وفَ: ي قَدداعا القَونممٍ هفْهِيت نسةَ أَحيفرالص.  

هذَا الَّذي لَم ) ال يشكُرنَّ(علَى ما علَّموه من العلُومِ النافعة، واَأللف لِإلطْالقِ ) فَإِنَّ من ال يشكُر اِإلخوانا(
 هانوإِخ كُرشا(يانمحالر هبلَ) رِإلطْالقِعل فاَأللمِ، وعالن نم هلَيغَ عبا أَسى م.  

صلَّى (اَألمينِ محمد ) عنِ الرسولِ الصادقِ(الَّذيْ الَ شك فيه، الْمروِي ) في الْخبرِ الْموثُوقِ(ذَلك ) كَما أَتى( 
لَّمسو هلَياُهللا ع (قادو الصهو  هنع ربا أَخميف)وقدصالْم (اَء بِها جميف.  

 بِيأَنَّ الن هناُهللا ع يضةَ رريرأَبِي ه ثيدإِلَى ح ماظالن ريشيو)لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عال : "قَالَ) ص نم اللَّه كُرشال ي
اسالن كُرشي "اماِإلم اهور  اماِإلم هححصِسي، والالطَّيانَ وبح نابو دفْربِ الْماَألد يف ارِيخالبو داوو دأَبو دمأَح

نيعمأَج هِملَيةُ اِهللا عمحر يعادامِ الوِإلمعِ لامحِ الْجيحي الصف وهو انِياَأللب.  
تبارك وتعالَى ) ربه(علَى النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم : أَي) علَيه(ى وقَد تقَدم معنى صالة اِهللا أَثْن: أَي) صلَّى(
هنا " ما"و ) دى وعلَّماما قَام داعٍ للْه(وسلَّمه من النقَائصِ والعيوبِ واآلفَات، واَأللف لِإلطْالقِ : أَي) وسلَّما(

ةٌ أَيرِيدصالغ: ماجِبِ البى بِودالْه اةعامِ ديةَ قدم ِ،ريالْخى ودالْه كاسِ ذَلمِ النيلعتو ، ،هانحبس هإِلَي هِمتوعدو
  .واَأللف لِإلطْالقِ

ي الْمحرش مت ا فَقَدنإِلَى هبِو ومسـو )فرلْمِ الصع نظُومِ منالْم يف فالطَّر ةهزلَى نع فرالص ةلْغا ) برِناعشل
 ظَهفح انِيمالي يمرِيحٍ التبِينِ صب دمنِ أَحب رمنِ عمحالر دبأَبِي ع كاربا الْمناذتأُسفَونالَى وعاُهللا ت قَدو ،هلْما بِعنع

فَطَالَع فيه وعدلَ ما يحتاج إِلَى " صاحبِ البيت أَدرى بِما فيه " كُنت عرضت علَى الناظمِ هذَا الشرح من بابِ 
  .تعديلٍ

ك نم فَادتسم حرذَا الشلَى أَنَّ هاَء عالقُر هبأُنابِ وت" يفرقِ الصطْبِياً، " الترياُهللا خ اهزج ياجِحه الردبورِ عكْتلدل
باحص كلَى ذَلنِي عهبا نبِ كَمالالغ يابِ فتذَا الكلَى هكَانَ ع ظْمَألنَّ الن ،هنحِ مرالش أَكْثَرو ادأَر نمظْمِ، والن 

والتتفَدتاً اسضأَيلُ، واَألص هابِ؛ َألنتالك كإِلَى ذَل جِعفَلْيِر هظْمن يف ماظالن ها ذَكَرميف عابِ سكَت ناًً مريكَث 
 ـوأَيضاً مختصرِه الْمسمى بِ )فَتحِ الودود( ـشيخنا الْجليلِ فَتحِ القَدسي ـ حفَظَه اُهللا تعالَى ـ الْمسمى بِ

)فرلْمِ الصلِ إِلَى عخدالْم.(  
و نِي بِهفَعنأَنْ يمِ والكَرِي هِهجواً لصالذَا خي هلملَ ععجالَى أَنْ يعتو هانحبأَلُ ساَهللا أَسو كذَل يلو هإِن أَهقَر نم

ع رالقَادونيالَمالع بِهللا ر دمالْحو هلَي.  
هبكَتو :اِهللا ب دبع نياسو يأَبالص ديعنِ سب نياسي ن ابِهبَألحو هايِخشملو هيدالولو اُهللا لَه غَفَر يالجارالب يالمو

يآم مالَّله نيملسعِ الْميمجلنو.  
هجرِية علَى صاحبِها أَفْضلُ الصالة والتسليمِ في مدينة  ١٤٣٨ /عام  خرِ شهرِ ربِيعٍ الثَّانِيوذَلك في أَوا

  )!هقيوفوت اِهللا دمحبِ حرالش مت(             !حرسها اُهللا تعالَى) بارجالَ(
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  :ضوعاتفهرست املو

  
  ٢مقدمة الشارح                         ـ

  ٣نص املنظومة                           ـ

   ٨   شرح املقدمة                        ـ

       ٩باب اإلبدال                           ـ

   ١٣باب اإلدغام                           ـ

   ١٤     باب اإلعالل وأنواعه            ـ

    ٢٤      امتة                          اخل ـ

   ٢٦    ـ فهرست املوضوعات            


