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 تاَبِ سيبويهكطْبةُ خُ
 

 

 سمِ اللَّه الرحماَنِ الرحيمِبِ

 

ةهبِيرالْع نم ما الْكَللْمِ مع { { { {12121212----1111} } } } ذاَ باَب  

 .س بِاسمٍ والَ فعٍلم وفعٌل وحرفٌ جاء ِلمعنًى لَيسالْكَلم افَ

 .م رجٌل وفَرس وحاَِئطٌسِاالفَ

َأوام كُونِلماَ يى وضتْ ِلماَ مينبو اءماَألس داَثَأح لَفْظ نذَتْ ملَةٌ ُأخثُل فََأمعالْف 
عنْقَطي لَم كاَِئن وماَ هو قَعي لَمو. 

 بِنَاء ماَ لَم يقَع فَِإنَّه قَولُك اموَأ· ذَهب وسمع ومكُثَ وحمد بِنَاء ماَ مضى فَامَأفَ
 .يقْتُُل ويذْهب ويضرِب ويقْتَُل ويضرب: اذْهب واقْتُْل واضرِب ومخْبِرا: آمرا

وهو عنْقَطي ماَ لَم بِنَاء كَذَِلكوِإذاَ َأخْب تَ كاَِئنر. 
هذه اَألمثلَةُ الَّتي ُأخذَتْ من لَفْظ َأحداَث اَألسماء ولَهاَ َأبنيةٌ كَثيرةٌ ستُبين ِإن فَ

 ُ.شَاء الْلَّه

 .اََألحداَثُ نَحو الضربِ والْحمد والْقَتِْلو
َأوم امنًى وعِلم اءٍللَاَ جعالَ فمٍ وبِاس سيوالَمِ :  فَنَحمِ واوِ الْقَسوفَ ووسو ثُم

 .اِإلضاَفَة ونَحو هذاَ
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هةبِيرالْع نمِ مرِ الْكَلجاَرِي َأواَخم {{{{13131313----1111}}}} .ذاَ باَب 

بِ ولَى الْنَصجاَرٍ عم ةيلَى ثَماَنرِي عتَج يفْوهواَلْر رمِ واَلْفَتْحِ اَلْجزعِ واَلْج
 .لْضم واَلْكَسرِ واَلْوقْفاَو
بٍورةُ َأضعبَأر ي اللَّفْظف نهعمجةُ ييجاَرِي الثَّماَنالْم هذي : هف واَلْفَتْح بفاَلْنَص

 الْرفْع واَلْضم كالْلَفْظ ضرب واَحد واَلْجر واَلْكَسر فيه ضرب واَحد وكَذَِل
قْفُواَلْجواَلْو مز. 

ِلماَ و ةعباَألر هذه نم برض خُلُهدماَ ي نيقَ بجاَرٍ ِلَأفْرةَ ميثَماَن تُ لَكِإنَّماَ ذَكَر
 ماَ يبنَى علَيه ن وبي- ولَيس شَيء منْهاَ ِإلّاَ وهو يزوُل عنْه -يحدثُ فيه الْعاَمُل 

 بِنَاء الَ يزوُل عنْه ِلغَيرِ شَيء َأحدثَ ذَِلك فيه من الْعواَمِل الَّتي ِلكُلٍّ الْحرفُ
ذَِلكو فري الْحف اللَّفْظ نم برنْهاَ ضراَبِمفُ اِإلعرفُ حرالْح . 

روفُ اِإلعراَبِ ِلَألسماء اَلْرفْع واَلْجر واَلْنَصب واَلْجزم ِلحروف اِإلعراَبِ وحف
عباَألر واَِئدهاَ الْزي َأواَِئلي فالَّت ينلالْفاَع اءمِلَأس ةضاَرِعِلَألفْعاَِل الْمو كِّنَةتَمالْم :

واَلْنُون اءواَلْي ةُ واَلْتَاءزمالْه ·لُكقَو ذَِلكفَْأ: وُل َأنْتَ َأوتَفْعُل َأناَ وعيو يُل  هفْع
نُل نَحنَفْعو وه. 

· هذاَ زيد: مررتُ بِزيد واَلْرفْع: رَأيتُ زيدا واَلْجر: اَلْنَصب في اَألسماءو
عوا ذاَ ذَهب التَّنْوِين لَم يجمنْوِينِ فَِإولَيس في اَألسماء جزم ِلتَمكُّنهاَ وِللحاَق التَّ

 .ذَهابه وذَهاَب الْحركَةعلَى االسمِ 
· لَم يفْعْل: سيفْعُل واَلْجزم: لَن يفْعَل واَلْرفْع: اَلنَّصب في الْمضاَرِعِ من اَألفْعاَِلو

ِلَأن الْمجرور ه لَيس في اَألسماء جزم نَّولَيس في اَألفْعاَِل الْمضاَرِعة جر كَماَ َأ
لَيِللتَّنْوِينِ و بعاَقم هِإلَي ضاَفي الْمٌل فاَألفْعاَِلداَخ هذي هف ذَِلك س. 
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: ِإن عبد اللَّه لَيفْعُل فَيواَفقُ قَولَك: وِإنَّماَ ضاَرعتْ َأسماء الْفاَعلين َأنَّك تَقُوُل
وتَلْحقُه هذه الْالَم · ِإن زيدا لَفاَعٌل فيماَ تُرِيد من الْمعنَى: ك قُلْتَلَفاَعٌل حتَّى كََأنَّ

َل الْالَمقُ فَعالَ تَلْحو مساال قَتكَماَ لَح · ُل ذاَكفْعفَ يوسو ُل ذَِلكفْعيتَقُوُل سو
 .م اَألسماء ِللْمعرِفَةاَ تَلْحقُ اَألِلفُ واَلالَّفَتُلْحقُهاَ هاَذَينِ الْحرفَينِ ِلمعنًى كَم

وذَِلك زجي لَم اءماَألس عواَضتَهاَ معضو لَو َأنَّك اءمتْ بَِأسسَأنَّهاَ لَي لَك نيبَأالَ · ي
  لَو ى َأنَّكرِ"  لْتَقُتَرضي يناَ ِإنْأتي ذاَ " به َأشْباَها ِإالَّ َأنَّهاَ وكَالَم كُني لَم

وستَرى ذَِلك َأيضا في موضعه · ضاَرعتْ الْفاَعَل ِلاجتماَعهِماَ في الْمعنَى
لَّ ثَناَُؤهج خُوِل الْالَمِ قاََل الْلَّهِلدو" :منَهيب كُمحلَي كبر ِإنقَهاَ" وِلماَ لَحو ملَحاَك َأي 

 .الَّم االسم ِللْمعرِفَةمن الْسينِ وسوفَ كَماَ لَحقَت اَألِلفُ واَلْ
و مهنْدع ةضاَرِعالْم كِّنَةتَمرِ الْمغَي اءمَألسقْفُ فَلواَلْو مواَلْض رواَلْكَس اَ الْفَتْحَأم

بِاس سماَ لَيعِلم اءاَ جمٍل معالَ فِلَألفْعاَِل مٍ وو قَدفَ ووس ونَح ،رغَي سنًى لَي
 ولَم الَّتي لَم تَجرِ مجرى الْمضارِعة وِللْحروف الَّتي لَيستْ بَِأسماء والَ َأفْعاٍَل

 .تَجِئ ِإالَّ ِلمعنًى
ُأولَاء وحذَارِ : لْكَسر فيهاَ نَحوواَ· حيثَ وَأين وكَيفَ: هملُاَلْفَتْح في اَألسماء قَوف

اددبو ·ونَح مواَلْض :دعبُل وقَبثُ ويح  ·قْفُ نَحواَلْوِإذْ: وقَطْ وو كَمو نم. 
 

ضرب وكَذَِلك كُلُّ : ولُهمقَاَلْفَتْح في اَألفْعاَِل الَّتي لَم تَجرِ مجرى الْمضاَرِعة و
ولَم يسكِّنُوا آخر فَعَل ِلَأن فيهاَ بعض ماَ في · بِنَاء من الْفعِل كاَن معناَه فَعَل

هذاَ رجٌل ضربناَ فَتَصفُ بِهاَ الْنَكرةَ وتَكُون في موضعِ : الْمضاَرِعة تَقُوُل
ٌل ضارِبجذاَ رِإذاَ قُلْتَ ه تَقُوُل· ضاَرِبو : نَى ِإنعي مف كُونلْتُ فَيَل فَعفَع ِإن
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قَدٌل وعف ضاَرِعالْم ٌل كَماَ َأنعف ْل فَهِيْل َأفْعفْعيي ِإنهاَ فعقوتْ مقَعتْ ، وقَعوو 
نُوهاَ كَماَ لَم موقع اَألسماء في الْوصف كَماَ تَقَع الْمضاَرِعةُ في الْوصف فَلَم يسكِّ

يسكِّنُوا من اَألسماء ماَ ضاَرع الْمتَمكِّن والَ ماَ صير من الْمتَمكِّنِ في موضعٍ 
من عُل حركُوه ِلَأنَّهم قَد يقُولُون من عٍل : فاَلْمضاَرِع· بِمنْزِلَة غَيرِ الْمتَمكِّنِ

ونَهرجَأ· فَيْأودبا لُكعٍ فَقَوضوي مكِّنِ فتَمرِ الْمغَي نْزِلَةَل بِمعي جالَّذ كِّنتَماَ الْمم 
كَمياَ حُل وذاَ َأوبِه. 

هاَ والَ تَقَع بِاضرِب في اَألمرِ لَم يحركُوهاَ ِلَأنَّهاَ الَ يوصفُ : اَلْوقْفُ قَولُهمو
وكَذَِلك كُلُّ · اَرِعة فَبعدتْ من الْمضاَرِعة بعد كَم وِإذْ من الْمتَمكِّنَةموقع الْمض
الْف نم ْلبِنَاءفْعا ناَهعم ِل كاَنع. 

: مَأسماء والَ َأفْعاٍَل قَولُهبِاَلْفَتْح في الْحروف الَّتي لَيستْ ِإلّاَ ِلمعنًى ولَيستْ و
ثُمفَ ووس. 

 .بِزيد وِلزيد: والَمهاَاَلْكَسر فيهاَ قَولُهم في باء اِإلضافة و
 .منْذُ فيمن جر بِهاَ ِلَأنَّهاَ بِمنْزِلَة من في اَألياَمِ: اَلْضم فيهاَو
 .من وهْل وبْل وقَد: همولُاَلْوقْفُ فيهاَ قَو
ضاَرِعِوى الْموجِْئ ثاَِلثٌ سي لَم ِل ِلَأنَّهعي الْفف منِ · الَ ضينَيعنِ الْملَى هاَذَيعو

 .لِّ فعٍل بعد الْمضاَرِعبِنَاء كُ
د واللِّينِ اُألولَى منْهماَ حرفُ الْم: اَنِتاَعلَم َأنَّك ِإذاَ ثَنَّيتَ الْواَحد لَحقَتْه زِياَدو

وهو حرفُ اِإلعراَبِ غَير متَحرك والَ منَونٍ يكُون في الْرفْعِ َأِلفًا ولَم يكُن واَوا 
ِليفْصَل بين التَّثْنية واَلْجمعِ الَّذي علَى حد التَّثْنية ويكُون في الْجر ياء مفْتُوحا ماَ 

ويكُون في · اَ ولَم يكْسر ِليفْصَل بين التَّثْنية واَلْجمعِ الَّذي علَى حد التَّثْنيةقَبلَه
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 ذَا َأن عم كاَنعِ ومي الْجف ثْلَهم كُونَأِلفًا ِلي بلُوا النَّصعجي لَمو بِ كَذَِلكالنَّص
م را ِلماَ الْجتاَبِع كُونُل ِإلَى ينْتَقي قَد فْعواَلر هجاَوِزمِ الَ يسِلال رالْج لَى ِلَأنَأو نْه

وتَكُون الْزِياَدةُ الثّاَنيةُ نُونًا كََأنَّهاَ عوض ِلماَ منع · الْفعِل فَكاَن هذاَ َأغْلَب وَأقْوى
 النُّون يهواَلتَّنْوِينِ و كَةرالْح نملُكقَو ذَِلكو ركَتُهاَ الْكَسرحالَنِ : وجماَ الره

 .ينِ ومررتُ بِالرجلَينورَأيتُ الرجلَ
تاَنِوقَتْهاَ زاَئدلَح ةيالتَّثْن دلَى حتَ ععمواَللِّينِ : ِإذاَ ج دفُ الْمرماَ حنْهلَى ماُألو

ةُ نُونيالثَّانح· وراَبِ وفُ اِإلعرَأنَّهاَ حالتَّنْوِينِ و كتَركُونِ وي السلَى فاَُل اُألو
 ري الْجففْعِ وي الرلَهاَ فماَ قَب وممضمو ِإلّاَ َأنَّهاَ واَو ةيي التَّثْنلَى فحاَُل اُألو

ماَ قَب وركْسم اءبِ يالنَّصةٌلَوفْتُوحنُونُهاَ منِ كَماَ ها وثْنَينُونِ اال نيبنَهاَ ويقُوا بفَر 
المسلمون : وذَِلك قَولُك· َأن حرفَ اللِّينِ الَّذي هو حرفُ اِإلعراَبِ مخْتَلفٌ فيهِماَ

ي الْجر  ومن ثَم جعلُوا تَاء الْجمعِ فَ.ورَأيتُ المسلمين ومررتُ بِالمسلمين
 ،اءراَبِ كاَلْواَوِ واَلْيفُ اِإلعرح يي هالَّت لُوا الْتَاءعج مةً ِلَأنَّهوركْسبِ مواَلْنَص
والتَّنْوِين بِمنْزِلَة النُّونِ ِلَأنَّهاَ في التَّْأنيث نَظيرةُ الْواَوِ واَلْياء في التَّذْكيرِ فََأجروهاَ 

 .مجراَهاَ
 

اَعلَم َأن التَّثْنيةَ ِإذاَ لَحقَت اَألفْعاََل الْمضاَرِعةَ عالَمةً ِللْفاَعلَينِ لَحقَتْهاَ َأِلفٌ و
ذاَ الْبِنَاءُل هفْعي تُثَنِّي َأن تُرِد لَم راَبِ ِلَأنَّكفَ اِإلعراَألِلفُ ح تَكُن لَمو نُونو 

 ولَكنَّك ِإنَّماَ َألْحقْتَه هذاَ عالَمةً ِللْفاَعلَينِ، ولَم تَكُن منَونَةً ،عُل آخَرفَتَضم ِإلَيه يفْ
والَ يلْزمهاَ الْحركَةُ ِلَأنَّه يدرِكُهاَ الْجزم واَلسكُون فَتَكُون اُألولَى حرفَ اِإلعراَبِ 

 كاَنَتْ حاَلُهاَ في الْواَحد غَير حاَِل االسمِ وفي التَّثْنية لَم واَلثَّانيةُ كاَلتَّنْوِينِ، فَكَماَ
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تَكُن بِمنْزِلَته فَجعلُوا ِإعراَبه في الْرفْعِ ثَباَتَ النُّونِ ِلتَكُون لَه في التَّثْنية عالَمةً 
 . اِإلعراَبِِللرفْعِ كَماَ كاَن في الْواَحد ِإذْ منع حرفَ

راَبِ، ِإذْ وفَ اِإلعرلُوهاَ حعجي لَممِ، وي االسةً كَحاَِلهاَ فوركْسم لُوا النُّونعج
كاَنَتْ متَحركَةً الَ تَثْبتُ في الْجزمِ ولَم يكُونُوا ِليحذفُوا اَألِلفَ ِلَأنَّهاَ عالَمةُ 

َأكَلُوني الْبراَغيثُ وبِمنْزِلَة التَّاء في قُلْتُ :  قَوِل من قاََلرِ واَلتَّثْنية فياِإلضماَ
 .فُوا الْحركَةَ في الْواَحدوقاَلَتْ فََأثْبتُوهاَ في الرفْعِ وحذَفُوهاَ في الْجزمِ كَماَ حذَ
بكَماَ واَفَقَ النَّص ذْفي الْحف مزالْج بواَفَقَ النَّصو ِلَأن اءمي اَألسف رالْج 

 يبمِ نَصزي الْجلَهاَ ف سلَي ماءواََألس اءمي اَألسف رالْج يري اَألفْعاَِل نَظف مزالْج
يبنَص ري الْجِل فعِللْف سلَي كَماَ َأنَّه ·لُكقَو ذَِلكو : لَنالَ وفْعي لَمالَنِ وفْعماَ يه

 .يفْعالَ
و اُألولَى واَو تاَنِ ِإلّاَ َأنقَتْهاَ زاَِئدعِ لَحمةٌ ِللْجالَماَألفْعاََل ع قَتِإذاَ لَح كَذَِلك

هاَ فنْزِلَتةٌ بِمفْتُوحنُونُهاَ مو ةيكاَلتَّثْن عمالْج كُونلَهاَ ِلَئلّاَ يماَ قَب وممضم اءمي اَألس
ي كَماَ فَعماَ فناَ كَماَ َأنَّههعِ همواَلْج ةيي التَّثْنتاَ فقَعماَ وِلَأنَّه ةيي التَّثْنف لْتَ ذَِلك

لُكقَو وهو كَذَِلك اءماَألس :لَمو لُونفْعي ملُواهفْعي لَنلُوا وفْعي . 
قْوِإذاَ َألْح ختَكَذَِلكي الْميثَ فالْتَْأن  ِلَأن النُّون تَفْتَحو اءاُألولَى ي ِإلّاَ َأن ةاَطَب

تَكُون في اَألسماء في ] وهي [ الزياَدةَ الَّتي قَبلَهاَ بِمنْزِلَة الزياَدة الَّتي في الْجمعِ 
لُكقَو ذَِلكبِ وواَلنَّص رالْج :لتَفْع لَمو ينلتَفْع يَأنْتلتَفْع لَني و. 

ةَ والَمكاَنَتْ عنُونًا و ةالَمقْتَ ِللْعضاَرِعِ َألْحِل الْمعي الْفف َؤنَّثالْم عمتَ جدِإذاَ َأر
واَحد اِإلضماَرِ واَلْجمعِ فيمن قاََل َأكَلُوني الْبراَغيثُ وَأسكَنْتَ ماَ كاَن في الْ

 فَُأسكن هذاَ ههناَ ا وفَعلْنَ كَماَ فَعلْتَ ذَِلك في فَعَل حين قُلْتَ فَعلْتُحرفَ اِإلعراَبِ
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وبني علَى هذه الْعالَمة كَماَ ُأسكن فَعَل ِلَأنَّه فعٌل كَماَ َأنَّه فعٌل، وهو متَحرك كَماَ 
ذاَ بَِأبه سفَلَي ،كرتَحم يهاَ َأنَّهف دا -عداحَل شَيًئا وفَعو يُل - ِإذْ كاَنَتْ هفْعي نم 

لُكقَو ذَِلكمٍ، وتْ بِاسسلَيو اءماَألس تعضار ينح راَبيهاَ اِإلعف ملَه ِإذْ جاَز :
لْنفْعي لَمو لْنفْعي لَنو لْنفْعي نهاَ ِلَأنَّهاَ · هتَفْتَحذَفُ ِلَأنَّهاَ والَ تُحعٍ ومج نُون

فاَلنُّون ههناَ في · عالَمةُ ِإضماَرٍ وجمعٍ في قَوِل من قاََل َأكَلُوني الْبراَغيثُ
لْني فَعهاَ فنْزِلَتبِم لْنفْعي · تُ لَكَل ِلماَ ذَكَرَل بِالَمِ فَعُل ماَ فُعفْعَل بِالَمِ يفُعو

وَألْزموا الَم فَعَل · َأنَّهاَ قَد تُبنَى مع ذَِلك علَى الْفَتْحة في قَوِلك هْل تَفْعلَنوِل
السكُون وبنَوهاَ علَى الْعالَمة وحذَفُوا الْحركَةَ لَما زاَدوا ألََِنَّهاَ في الْواَحد لَيست 

 .اَ ذَكَرتُ لَكفي آخرِهاَ حرفَ ِإعرابٍ ِلم
اَعلَم َأن بعض الْكَالَمِ َأثْقَُل من بعضٍ فاََألفْعاَُل َأثْقَُل من اَألسماء ِلَأن اَألسماء و

زم واَلسكُون جهي اُألولَى وهي َأشَد تَمكُّنًا فَمن ثَم لَم يلْحقْهاَ تَنْوِين ولَحقَهاَ الْ
َأالَ تَرى َأن الْفعَل الَ بد لَه من االسمِ وِإلّاَ لَم يكُن كَالَما · ماَ هي من اَألسماءوِإنَّ

 .ناَ وعبد اللَّه َأخُوناَاللَّه ِإلَه: واالسم قَد يستَغْني عنِ الْفعِل تَقُوُل
ضاَرِع من اَألسماء في الْكَالَمِ وواَفَقَه في الْبِنَاء  ضاَرع الْفعَل الْماَاَعلَم َأن مو

 ونَح ذَِلكو فُّونتَخسِلماَ ي كُونماَ ي وهنَعمو لُونتَثْقسى ماَ يرجم لَفْظُه رِيُأج
فَي لَمَأعو بَأذْه ذاَ بِنَاءفَه فَرَأصو رمَأحو دوَأسو ضيَأب رعِ الْجضوي مف كُون

 .الَمِ وواَفَقَ في الْبِنَاءمفْتُوحا استَثْقَلُوه حين قاَرب في الْكَ
تُوعضاَرا مقُلْتََأم لَو فَِإنَّك فَةي الصف تُ : هررما وَأالَ باَرِدو قَوِي موي الْيَأتاَن

بِجملَميفًا وعض تُ يٍل كاَنررما وباَرِد اءَأالَ مو ٌل قَوِيجي رنِ َأتاَنسي حف كُني 
َأفَالَ تَرى َأن هذاَ يقْبح ههناَ كَماَ َأن الْفعَل الْمضاَرِع الَ يتَكَلَّم بِه · بِرجٍل جميٍل
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ومع هذاَ َأنَّك تَرى · ماَ َأنَّه قَبَل الْفعِلِإلّاَ ومعه االسم ِلَأن االسم قَبَل الصفَة كَ
الْصفَةَ تَجرِي في معنَى يفْعُل يعني هذاَ رجٌل ضاَرِب زيدا وتَنْصب كَماَ 

 .رى ذَِلك ِإن شَاء الْلَّهينْصب الْفعُل وستَ
 . ينْصرِفاَنِ في النَّكرةِلك نَحو َأفْكٍَل وَأكْلُبٍ َأخَفَّ علَيهِم وذَنِإن كاَن اسما كاَفَ
فَة ً وص ماس وهو كُوني مِ َأنَّهسفَةً ِلالص كُوني يَل الَّذةُ َأفْععضاَرم كُونكَماَ ي 

 يكُون صفَةً وهو ماَةً وهو اسم وِإنَّالْفعُل صفَةً وَأماَ يشْكُر فَِإنَّه الَ يكُون صفَ
 .فعٌل

اَعلَم َأن النَّكرةَ َأخَفُّ علَيهِم من الْمعرِفَة وهي َأشَد تَمكُّنًا ِلَأن النَّكرةَ َأوُل ثُم و
فُ بِهرهاَ ماَ تُعلَيخُُل عدالْكَالَمِ· ي َأكْثَر ثَم نفَمي النَّكرِفُ فنْصي ةر·. 

اَعلَم َأن الْواَحد َأشَد تَمكُّنًا من الْجميعِ ِلَأن الْواَحد اَألوُل ومن ثَم لَم يصرِفُوا ماَ و
 .حجاء من الْجميعِ ماَ جاء علَى مثاٍَل لَيس يكُون ِللْواَحد نَحو مساَجِد ومفاَتي

ذَكَّر َأخَفُّ علَيهِم من الْمَؤنَّث ِلَأن الْمذَكَّر َأوُل وهو َأشَد تَمكُّنًا وِإنَّماَ اَعلَم َأن الْمو
يقَع علَى كُلِّ ماَ ُأخْبِر عنْه من " الْشَيء "َأالَ تَرى َأنَ· تَّذْكيرِيخْرج التَّْأنيثُ من ال

فَالتَّنْوِين عالَمةٌ ِلَألمكَنِ عنْدهم . ر هو َأو ُأنْثَى واَلْشَيء ذَكَربِل َأن يعلَم َأذَكَقَ
لُونتَثْقسةٌ ِلماَ يالَمع كُهتَرو هِملَيماَ الَ · واََألخَفِّ عرِفُ ونْصماَ ي نيبفَ يوسو

الْلَّه شَاء رِفُ ِإننْصي. 
ونْصماَ الَ ي يعمِلَأنَّهاَ ج رنْجيفَ اُأض َأو اَألِلفَ واَلْالَم هلَيخَلْتَ عرِفُ ِإذاَ َأد

رِفنْصلَى الْمخُُل عدهاَ ماَ يلَيَل عخُأد اءمي · َأسخُُل فدكَماَ ي ريهاَ الْجخََل فدو
فَجميع ماَ يتْرك صرفُه · تَّنْوِيناَألفْعاَِل وَأمنُوا ال الْمنْصرِف والَ يكُون ذَِلك في

مضاَرع بِه الْفعُل ِلَأنَّه ِإنَّماَ فُعَل ذَِلك بِه ِلَأنَّه لَيس لَه تَمكُّن غَيرِه كَماَ َأن الْفعَل 
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 .لَيس لَه تَمكُّن االسمِ
عِ حذفَ في الْجزمِ ِلَئالَّ يكُون الْجزم اَعلَم َأن اآلخر ِإذاَ كاَن يسكُن في الْرفْو

وذَِلك قَولُك لَم · بِمنْزِلَة الْرفْعِ فَحذَفُوا كَماَ حذَفُوا الْحركَةَ ونُون االثْنَينِ واَلْجميعِ
و يرمي ويغْزو ه: كن اآلخرِ، تَقُوُلاَوهو في الرفْعِ س· يرمِ ولَم يغْز ولَم يخْشَ

 .ويخْشَى
 

ههِإلَي نَدسواَلْم نَدسالْم {{{{23232323----1111} } } } ذاَ باَب 

اودب نْهم تَكَلِّمالْم جِدالَ ياآلخَرِ و نماَ عنْهم دغْنَى واَحماَ ماَ الَ يه · ذَِلك نفَم
 مُأ واَلْااالستَدبلْممهلَيع ينقَ· ب وهودبع لُكذاَ َأخُوكوهو َأخُوك اللَّه . 

و دِل بمِ اَألوِلالس كُني مِ كَماَ لَماالس نِل معِللْف دفَالَ ب الْلَّه دبع بذْهي ثُْل ذَِلكم
اءدتي االبرِ فاآلخ نم. 

نْزِوبِم كُوناَ يمملُكقَو اءدتاالب لَة :كاَن قٌ ِلَأننْطَلا مديتَ زلَيقًا ونْطَلم اللَّه دبع 
 .مبتَدِإ ِإلَى ماَ بعدههذاَ يحتاَج ِإلَى ماَ بعده كاَحتياَجِ الْ

 االبتداء ُل النَّاصب واَلرافع سوىاَعلَم َأن االسم َأوُل َأحواَِله االبتداء وِإنَّماَ يدخُو
َأالَ تَرى َأن ماَ كاَن مبتَدًأ قَد تَدخُُل علَيه هذه اَألشْياء حتَّى · واَلْجاَر علَى الْمبتَدِإ

 .ك ِإالَّ َأن تَدعهوالَ تَصُل ِإلَى االبتداء ماَ داَم مع ماَ ذَكَرتُ لَ يكُون غَير مبتَدٍإ
ذَِلكتُ وَأيفَقُلْتَ ر هلَيتُ عَأيخَلْتَ رئتَ َأدش قٌ ِإننْطَلم اللَّه دبِإذاَ قُلْتَ ع َأنَّك 

عبد اللَّه منْطَلقًا َأو قُلْتَ كاَن عبد اللَّه منْطَلقًا َأو مررتُ بِعبد اللَّه منْطَلقًا فاَلْمبتَدُأ 
 .نَّكرةُ قَبَل الْمعرِفَة كاَن الْواَحد َأوَل الْعدد واَلَأوُل جزء كَماَ

 



Risālat Kitāb Sībawayhi 

Langues et Littératures du Monde Arabe, 5 (2004)  

26 

يهعاَنِللْم الْلَّفْظ {{{{24242424----1111}}}}ذاَ باَب 

الَفُ الْانِ واَخْتينَيعالْم الَفنِ ِلاخْتالَفُ الْلَّفْظَيخْتا هِمكَالَم نم َأن لَمنِ علَّفْظَي
 ِإن شَاء الْلَّه وستَرى ذَِلك· تِّفاَقُ الْلَّفْظَينِ واخْتالَفُ الْمعنَيينِواَلْمعنَى واَحد واَ

 .تَعاَلَى
لْلَفْظَينِ اواَخْتالَفُ · جلَس وذَهب: اَخْتالَفُ الْلَفْظَينِ ِلاخْتالَف الْمعنَيينِ هو نَحوف

: واَتِّفاَقُ الْلَفْظَينِ واَلْمعنَى مخْتَلفٌ قَولُك· نْطَلَقَذَهب واَ:  عنَى واَحد نَحومواَلْ
الَّةالض داَنتَ وِجدتُ ِإذاَ َأردجوو ةجِدوالْم نم هلَيتُ عدجو ·يرذاَ كَثه َأشْباَهو. 

 

ي اهف كُونماَ ي راَض لْذاَ باَباَألع نم {{{{24242424----1111}}}}لَّفْظ 

ا لَمع فُونذحيو ،ذَِلك ري الْكَالَمِ غَيف لُهَأص كاَن ِإنو مالْكَل فُونذحاَ يمم مَأنَّه
ويعوضون، ويستَغْنُون بِالشَّيء عنِ الشَّيء الَّذي َأصلُه في كَالَمهِم َأن يستَعمَل 

 .ن شَاء اللَّهوستَرى ذَِلك ِإ· صير ساَقطًايحتَّى 
وَأما · مما حذفَ وَأصلُه في الْكَالَمِ غَير ذَِلك لَم يك وال َأدرِ وَأشْباَه ذَِلكفَ

و قُولُونال يو عدي قُولُوني مفَِإنَّه نِ الشَّيءع بِالشَّيء مغْناَُؤهتتَغْنَوا اساس  عد
كنْهاَ بِتَرَأ· عويركَث ذَِلك شْباَه. 

زناَدقَةٌ وزناَديقُ، وفَراَزِنَةٌ وفَراَزِين، حذَفُوا الْياء وعوضوهاَ : اَلْعوض قَولُهمو
اءالْه ·ادز يعطي َأطاَع يِإنَّماَ هو يعطسي طاَعَأس ملُهقَوو نا مضوع ينوا الس

كَةرَلذَهاَبِ حَأفْع ننِ ميذَفُوا . الْعح ماللَّه ملُهقَوا" ياَ" وضوع يمقُوا الْمَألْحو · 
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هتاالس ذاَ باَبالْكَالَمِ واَِإلحاَلَة نم ة{{{{25252525----1111}}}}قاَم 

و محاٌَل محاٌَل، ومستَقيم كَذب،  ومستَقيم قَبِيح، وماَ ه و،منْه مستَقيم حسنفَ
بكَذ. 

 .َأتَيتُك َأمسِ وسآتيك غَدا: َأما الْمستَقيم الْحسن فَقَولُكفَ
فَتَقُوَلو رِهبِآخ كَل كَالَمَأو تَنْقُض حاَُل فََأنا الْمَأم :َأتَييكآتسا وغَد سِتُكَأم . 
وفَقَو بالْكَذ يمتَقساَ الْمَأملُك :هونَحرِ وحالْب اءتُ مشَرِبَل وبلْتُ الْجمح. 
وِلكقَو ونَح هعضورِ مي غَياللَّفْظَ ف عتَض فََأن الْقَبِيح يمتَقسا الْما : َأمديز قَد

ا يديز كَيتُ وَأيذاَره َأشْباَهو كيْأت. 
حاَُل الْكَوا الْمتَقُوَلَأم فََأن بفَ : ذوسِسرِ َأمحالْب اءم بَأشْر. 
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