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 تعدٙ الفعن ٔلصٔوْ

 

 ن ... ِا غري وصدز بْ حنٕ عىن ( ) عالوٛ الفعن املعدٝ أُ تص 

يَقصى اهفػن إىل يخػد والزم فاملخػدي ِْ اذلي يصن إىل يفػْهل ةغري ضرف سر حنْ رضبج زيدا 
ْ يا ال يصن إىل يفػْهل إال حبرف سر حنْ مررت ةزيد أوال يفػْل هل حنْ قام زيد   والالزم يا هيس لذلك ِو

 الزيا وقاارا لذلك يصىم يخػديا ووافػا ودلاوزا ويا هيس ويصىم يا يصن إىل يفػْهل ةَفصُ فػال
ْد ىلع غري املصدر ويه ِويصىم يخػديا حبرف سر  وغري يخػد اء وغاليث اهفػن املخػدي أن حخصن ةُ ِاء حػ

 املفػْل ةُ حنْ ابلاب أغوقخُ 
واضرتز ةّاء غري املصدر يٌ ِاء املصدر فإٍّا حخصن ةاملخػدي والالزم فال حدل ىلع حػدي اهفػن 

الزم اهقيام قًخُ أي رضبخُ زيدا أي رضبج الرضب زيدا ويرال املخصوث ةالفًرال املخصوث ةاملخػدي الرضب 
 قًج اهقيام 

 ) فاٌصب بْ وفعٕلْ إُ مل ٍٖب ... عَ فاعن حنٕ تدبست الكتب ( 

 فإن ٍاب غَُ وسبلى يَب غٌ فاغوُ حنْ حدةرت المخب طأن اهفػن املخػدي أن يَصب يفػْهل إن 
يرفع املفػْل ويَصب اهفاغن غَد أيٌ الوبس لقْهلى عرق اثلْب وقد رفػُ لًا حقدم حنْ حدةرت المخب 

أضدِا يا يخػدى إىل ألفػال املخػديث غوىرالذث أقصام املصًار وال يَقاس ذلك ةن يقخرص فيُ ىلع الصًاع وا
يفػْهني ويه قصًان أضدًِا يا أصن املفػْهني فيُ املتخدأ واخلرب لظٌ وأعْاحّا واثلاين يا هيس أصوًّا 

خػدى إىل واهقصى اثلاهد يا يدى إىل ذالذث يفاغين لأغوى وأرى واهقصى اثلاين يا يخػأغطٓ وكصا ذلك ل
ْه   يفػْل واضد لرضب وحن

 ... لصًٔ أفعاه الطجاٖا كٍّي (  ) ٔالشً غري املعدٝ ٔحتي

 ... ٔوا اقتضٜ ٌظافٛ أٔ دٌطا (  ) كرا افعمن ٔاملضاِ٘ اقعٍططا

 ٕاحد كىدٓ فاوتدا ( ) أٔ عسضا أٔ طأع املعدٝ ... ل

ْ يا ال يخصن ةُ ِاء ضًري غري املصدر ويخطخى الوزوم للك فػن دال ىلع  الالزم ِْ يا هيس ةًخػد ِو
ششيث ويه اهطتيػث حنْ رشف وكرم وظرف وٍّى وكذا لك فػن ىلع وزن افػون حنْ اقظػر واطًأن أو ىلع وزن 

ب وٍظف أو ىلع دنس لدنس اثلْب ووشظ أو دل أفػَون حنْ اقػنصس واضرجنى أو دل ىلع ٍظافث لطّر اثلْ
حلديد فايخد ودضرسج ىلع غرض حنْ مرض زيد وامحر أو اكن يطاواع ملا حػدى إىل يفػْل واضد حنْ يددت ا

 زيدا فخدضرج 
واضرتز ةقْهل لْاضد مما طاوع املخػدي إىل اذنني فإٍُ ال يكْن الزيا ةن يكْن يخػديا إىل يفػْل 

 أهث ففًّّا وغوًخُ اجلطْ فخػوًُ ملصواضد حنْ فًّج زيدا ا
 ) ٔعد الشوا حبسف جس ... ٔإُ حرف فالٍصب لمىٍجس ( 

 ... وع أوَ لبظ كعجبت أُ ٖدٔا ( ) ٌكال ٔيف أُ ٔأُ ٖطسد 
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حقدم أن اهفػن املخػدي يصن إىل يفػْهل ةَفصُ وذلر َِا أن اهفػن الالزم يصن إىل يفػْهل حبرف 
 حنْ مررت زيدا قال الظاغر سر حنْ مررت ةزيد وقد حيذف ضرف اجلر فيصن إىل يفػْهل ةَفصُ 

 ) متسُٔ الدٖاز ٔمل تعٕجٕا ... كالوكي عم٘ إذا حساً ( 

ٍُ ال يَقاس ضذف ضرف اجلر يع غري أن وأن ةن يقخرص فيُ أي حًرون ةادليار ويذِب اجلًّْر أ
ْ األعفض الصغري إىل أٍُ جيْز احلذف يع غريًِا  ىلع الصًاع وذِب أةْ احلصٌ يلع ةٌ شويًان ابلغدادي ِو
قياشا برشط حػني احلرف وماكن احلذف حنْ ةريج اهقوى ةالصمني فيشْز غَده ضذف ابلاء فخقْل ةريج 

يخػني احلرف لى جيز احلذف حنْ رغتج يف زيد فال جيْز ضذف يف ألٍُ ال يدرى ضينئذ  اهقوى الصمني فإن لى
ِن اتلقدير رغتج غٌ زيد أو يف زيد وكذلك إن لى يخػني ماكن احلذف لى جيز حنْ اعرتت اهقْم يٌ ةين حًيى 

ًيى أو اعرتت  حفال جيْز احلذف فال حقْل اعرتت اهقْم ةين حًيى إذ ال يدرى ِن األصن اعرتت اهقْم يٌ ةين
وأيا أن وأن فيشْز ضذف ضرف اجلر يػًّا قياشا يطردا برشط أيٌ الوبس لقْلك يٌ اهقْم ةين حًيى 

غشتج أن يدوا واألصن غشتج يٌ أن يدوا أي يٌ أن يػطْا ادليث ويرال ذلك يع أن ةاهتظديد غشتج يٌ 
حلذف حنْ رغتج يف أن حقْم أو أٍك قائى فيشْز ضذف يٌ فخقْل غشتج أٍك قائى فإن ضصن هبس لى جيز ا

واعخوف يف حمن أن أن يكْن املطذوف غٌ فيطصن الوبس رغتج يف أٍك قائى فال جيْز ضذف يف الضخًال 
وأن غَد ضذف ضرف اجلر فذِب األعفض إىل أًٍّا يف حمن سر وذِب المصايئ إىل أًٍّا يف حمن ٍصب 

ْسّني   .وذِب شيتْيُ إىل جتْيز ال
زم يصن إىل املفػْل حبرف اجلر ذى إن اكن املشرور غري أن وأن لى جيز ضذف وضاصوُ أن اهفػن الال

ذا ِْ الصطيص ضرف اجلر إال شًااع وإن اكن أن وأن ساز ذلك قياش  ا غَد أيٌ الوبس ِو
 وَ ألبطَ وَ شازكي ٌطج الٗىَ (  ) ٔاألصن ضبل فاعن وعٍٜ كىَ ...

ا يف األصن فاألصن حقديى يا ِْ فاغن يف املػىن إذا حػدى اهفػن إىل يفػْهني اثلاين يًَّا هيس عرب
ى ألٍُ فاغن يف املػىن ألٍُ اآلعذ لرلرِى وكذا لصْت  حنْ أغطيج زيدا درًِا فاألصن حقديى زيد ىلع دِر
زيدا ستث وأهبصٌ يٌ زاركى نصز احلًٌ فًٌ يفػْل أول ونصز يفػْل ذان واألصن حقديى يٌ ىلع نصز احلًٌ 

 ى يا هيس فاغال يػىن لمَُ عالف األصن ألٍُ الالبس وجيْز حقدي
 . ٔتسك ذاك األصن حتىا قد ٖسٝ ( ) ٖٔمصً األصن ملٕجب عسٝ ..

ْ عْف الوبس حنْ أغطيج  ْسب ذلك ِو ْ حقديى اهفاغن يف املػىن إذا طرأ يا ي أي يوزم األصن ِو
وقد يكْن ِْ اهفاغن وبس إذ حيخًن أن زيدا غًرا فيشب حقديى اآلعذ يًَّا وال جيْز حقديى غريه ألسن ال

جيب حقديى يا هيس فاغال يف املػىن وحأعري يا ِْ فاغن يف املػىن حنْ أغطتج ادلرِى صاضتُ فال جيْز حقديى 
ْد الضًري ىلع يخأعر هفظا ورحتث  ى خلال يػ صاضتُ وإن اكن فاغال يف املػىن فال حقْل أغطيج صاضتُ ادلِر

ْ ممخَع واهلل أغوى   ِو
 (  ٖضس ... كحرف وا ضٗل جٕابا أٔ حصس ) ٔحرف فضمٛ أجص إُ مل
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اهفضوث عالف اهػًدة واهػًدة يا ال يصخغىن غَُ اكهفاغن واهفضوث يا يًكٌ االشخغَاء غَُ 
اكملفػْل ةُ فيشْز ضذف اهفضوث إن لى يرض لقْلك يف رضبج زيدا رضبج حبذف املفػْل ةُ وكقْلك يف 

ٌ أغطٓ واحىق ( وأغطيج زيدا ويَُ قْهل حػاىل ) أغطيج زيدا درًِا أغطيج ويَُ قْهل حػاىل ) فأيا ي
ر واهلل أغوى ولصْف يػطيك ربك فرتىض ( وأغطيج درًِا قين ويَُ قْهل حػاىل ) ضىت يػطْا اجلزيث ( اتلقدي

فإن رض ضذف اهفضوث لى جيز ضذفّا لًا إذا وقع املفػْل ةُ يف سْاب شؤال حنْ أن يقال ضىت يػطْكى اجلزيث 
ج زيدا أو وقع حمصْرا حنْ يا رضبج إال زيدا فال جيْز ضذف زيدا يف املْضػني إذ ال يٌ رضبج فخقْل رضب

ْد ٍفيُ غٌ غري زيد فال  حيصن يف األول اجلْاب ويتىق الالكم يف اثلاين داال ىلع ٍيف الرضب يطوقا واملقص
ْد غَُ ضذفُ   يفّى املقص

 مىا ... ٔقد ٖكُٕ حرفْ ومتصوا ( ) ٔحيرف الٍاصبّا إُ ع

ضذف ٍاصب اهفضوث إذا دل غويُ دحلن حنْ أن يقال يٌ رضبج فخقْل زيدا اتلقدير رضبج  جيْز
ذا احلذف سائز وقد يكْن واستا لًا حقدم يف ةاب االطخغال  زيدا فطذف رضبج دلالهث يا قتوُ غويُ ِو

 حنْ زيدا رضبخُ اتلقدير رضبج زيدا رضبخُ فطذف رضبج وسْبا لًا حقدم واهلل أغوى 
 

 

 

 

 

 


