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 أعمم َأزى

 ... عدَا إذا صازا أزى َأعمما () إىل ثالثٕ زأى َعمما 

أشار بٍذا الفصل إىل نا يجعدى نو األفعال إلىدالخة نفاعيل فذنر شبعة أفعال نيٍا أعلم وأرى 
باهلهزة يجعديان إىل خالخة نفاعيل ألىٍها كبل دخَل اهلهزة عليٍها اكىا فذنر أن أصلٍها علم ورأى وأىٍها 

يجعديان إىل نفعَلني حنَ علم زيد عهرا نيطللا ورأى خادل بكرا أخاك فلها دخلت عليٍها ٌهزة اجللل 
َ اذلي اكن فاعال كبل دخَل اهلهزة وذلم حنَ أعلهت زيدا عهرا نيطللا وأريت  زادثٍها نفعَال خاثلا ٌو

َ اذلي اكن فخا ذا ٌَ اعال حني كلت علم زيد ورأى خادل دلا بكرا أخاك فزيدا وخادلا نفعَل أول ٌو ٌو
َ أىٍا ثصري نا اكن فاعال نفعَال فإن اكن الفعل كبل دخَهلا الزنا صار بعد دخَهلا نجعديا إىل  شأن اهلهزة ٌو

هلا نجعديا إىل اخنني حنَ لبس زيد واحد حنَ خرج زيد وأخرجت زيدا وإن اكن نجعديا إىل واحد صار بعد دخَ
جبة فجلَل ألبصت زيدا جبة وشيأيت الالكم عليً وإن اكن نجعديا إىل اخنني صار نجعديا إىل خالخة نها ثلدم يف 

 .أعلم وأرى 
 ... لمجاى َالجالح أِضا حققا (  ) َما ملفعُلْ عممت مطمقا

وأرى نا خبت ملفعَيل علم ورأى نو  أي يثبت للهفعَل اثلاين واملفعَل اثلالح نو نفاعيل أعلم
َاز حذفٍها أو ح َاز اإللغاء واتلعليق بالنصبة إحلٍها ونو ج ذف نَىٍها نبجدأ وخربا يف األصل ونو ج

وندال ذلم أعلهت زيدا عهرا كائها فاثلاين واثلالح نو ٌذه املفاعيل أصلٍها أحدٌها إذا دل ىلع ذلم دحلل 
َز إلغاء العامل بالنصبة إحلٍها حنَ عهرو أعلهت زيدا كائم ونيً كَهلم املبجدأ واخلرب وٌها عهرو كائم وجي

الربكة أعلهيا اهلل نع األكابر فيا نفعَل أول والربكة نبجدأ ونع األكابر ظرف يف مَضع اخلرب وٌها الزلان اكىا 
وندال هرو كائم ها فجلَل أعلهت زيدا لعنفعَلني واألصل أعلهيا اهلل الربكة نع األكابر وجيَز اتلعليق عيٍ

وندال حذف أحدٌها لرلاللة أن دا عهرا كائها فجلَل أعلهت زيدا حذفٍها لرلاللة أن يلال ٌل أعلهت أح
 أعلهت زيدا كائها أي عهرا كائها ثلَل يف ٌذه الصَرة أعلهت زيدا عهرا أي كائها أو 

 ) َإى تعدِا لُاحد بال ... يمص فالثهني بٌ تُصال ( 

 .. فًُ بٌ يف كن حكم ذَ ائتطا ( نْ اثين كطا .) َالجانْ مهًما كجا

ثلدم أن رأى وعلم إذا دخلت عليٍها ٌهزة اجللل ثعديا إىل خالخة نفاعيل وأشار يف ٌذيو ابليجني 
إىل أىً إىها يثبت هلها ٌذا احلكم إذا اكىا كبل اهلهزة يجعديان إىل نفعَلني وأنا إذا اكىا كبل اهلهزة يجعديان إىل 

اكىت رأى بهعىن أبرص حنَ رأى زيد عهرا وعلم بهعىن عرف حنَ علم زيد احلق فإىٍها يجعديان  واحد نها إذا
بعد اهلهزة إىل نفعَلني حنَ أريت زيدا عهرا وأعلهت زيدا احلق واثلاين نو ٌذيو املفعَلني اكملفعَل اثلاين 

اإلخبار بً عو األول  يف نَىً ال يصحنصَت زيدا جبة وأعطيت زيدا درٌها نو نفعَيل نصا وأعطُ حنَ 
م وىف نَىً جيَز حذفً نع األول وحذف اثلاين وإبلاء األول وحذف  فال ثلَل زيد احلق نها ال ثلَل زيد دٌر
األول وإبلاء اثلاين وإن لم يدل ىلع ذلم دحلل فهدال حذفٍها أعلهت وأعطيت ونيً كَهل ثعاىل ) فأنا نو 
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أعلهت زيدا وأعطيت زيدا ونيً كَهل ثعاىل ) ولصَف يعطيم  أعطُ وأثىق ( وندال حذف اثلاين وإبلاء األول
ربم فرتىض ( وندال حذف األول وإبلاء اثلاين حنَ أعلهت احلق وأعطيت درٌها ونيً كَهل ثعاىل ) حىت 

ذا نعىن كَ م صاغرون ( ٌو  هل واثلاين نيٍها إىل آخر ابليت يعطَا اجلزية عو يد ٌو
 نبأ كراك خربا ( ) َكأزى الطابق نبا أخربا ... حدخ أ

ثلدم أن املصيف عد األفعال املجعدية إىل خالخة نفاعيل شبعة وشبق ذنر أعلم وأرى وذنر يف ٌذا 
 يدا عهرا كائها ونيً كَهل :ابليت اخلهصة ابلاكية ويه ىبأ نلَلم ىبأت ز

 ) نبئت شزعٕ َالطفايٕ كامسًا ... ًِدٓ إىل غسائب األشعاز ( 

 اك نيطللا ونيً كَهل :دا أخوأخرب نلَلم أخربت زي
 ) َما عمّك إذا أخربتين دنفا ... َغاب بعمك ُِما أى تعُدِين ( 

 يدا بكرا نليها ونيً كَهل :وحدث نلَلم حدخت ز
 ) أَ مهعتم ما تطألُى فمو حدثتمٍُ ... لٌ عمّها الُالء ( 

  زيدا مصافرا ونيً كَهل :وأىبأ نلَلم أىبأت عبد اهلل
 . كما شعمُا خري أين الّمو ( .. ) َأنبئت قبطا َمل أبمٌ

 يدا عهرا اغئبا ونيً كَهل :وخرب نلَلم خربت ز
 ) َخربت ضُداء الغمّم مسِضٕ ... فأقبمت مو أيمْ مبصس أعُديا ( 

وإىها كال املصيف وكأرى الصابق ألىً ثلدم يف ٌذا ابلاب أن أرى ثارة ثجعدى إىل خالخة نفاعيل 
وثارة ثجعدى إىل اخنني واكن كد ذنر أوال أرى املجعدية إىل خالخة فيبً ىلع أن ٌذه األفعال اخلهصة ندل أرى 

 .اخنني  الصابلة ويه املجعدية إىل خالخة ال ندل أرى املجأخرة ويه املجعدية إىل


