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 (هـ900ت)اإلعالل عند األمشىني 
 

ليج قابل عبيد . عبد احلسن جدوع عبد العبىدي                      م.د.م
 جامعة كربالء/      كلية الرتبية        جامعة القادسية                   /كلية اآلداب  

                                                                                   

 (خالصة البحج)
 شلا عين بو علماء اللغة قدديا كحديثا ظاىرة االعالؿ، لذلك كاف االعالؿ

، كما نتج عنها يف الدس (ىػ900ت)رأينا أف ندرس ىذه الظاىرة عند األمشوين 
. الصوٌب احلديث

كقاـ البحث على سبهيد كثالثة اقساـ، ذكرنا يف التمهيد التعريف باألمشوين، 
. ٍب التعريف باإلعالؿ يف اللغة كاالصطالح

كجرل ادلبحث االكؿ يف اإلعالؿ باحلذؼ، كالثاين يف االعال بالقلب، ككاف 
ادلبحث الثالث يف اإلعالؿ بالنقل، ٍب ختم البحث خبالصة كضحت فيها أىم ما 

. توصل اليو البحث
كا . كقد افدنا من ادلصادر القددية كاحلديثة، آملٌن اف نكوف قد كفقنا لذلك

. كيل التوفيق
 

التمهيد 
ىو علي بن زلمدبن عيسى،ابو احلسن نور الدين ادلولود يف القاىرة سنة :األمشوين -1

. ()ىػ،ضلوم فقيو، متكلم، ناظم، اصلو من أمشوف دبصر، كيل القضاء يف دمياط838
 : اإلعالؿ لغة كاصطالحا -2
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اعللت االبل كعللتها،كىو اف تسقيها الشربة الثانية : اإلعالؿ من:اإلعالؿ لغة- أ
. ()تشاغل،كالعلة ادلرض:كتصدرىا ركاء،كاذا عيٌلت فقد ركيت،كقيل تعلل باالمر كاعتلٌ 

 اإلعالؿ ظاىرة صوتية صرفية تتعٌلق حبركؼ العلة اليت :اإلعالؿ اصطالحا- ب
، كالواك كالياء غًن ادلديٌتٌن، كتتعٌلق باذلمزة (اصوات ادلدٌ )تشمل الصوائت الطويلة 

، كمسي اإلعالؿ اعالال نسبة اىل حركؼ العلة؛ ألهنا (الصوائت القصًنة)كباحلركات 
. ()تتغًٌن كال تبقى على حاؿ كالعليل ادلنحرؼ ادلزاج، ادلتغًن حاال حباؿ

، أشار اليو قي أبواب عٌدة، (ىػ180)كأٌكؿ من أشار اىل االعالؿ سيبويو  
باب نظائر ما مضى من ادلعتلِّ، كباب ماكانت الواك فيو اكال ككانت فاء، : منها

ًموزاف من : كعىد يًعد، كجىل يٍوجىل، كباب ما تقلب فيو الواك ياء، ضلو: كذلك ضلو
ميزاف،  كباب ما حلقتو الزكائد من ىذه االفعاؿ ادلعتلة من بنات الثالثة، كباب ما 

. ()اعتل من أمساء االفعاؿ ادلعتلة على اعتالذلا
استعمالو ذلذا ادلصطلح  (ىػ175)كنقل سيبويو ايضا عن استاذه اخلليل   

كأما طاح يطيح، تاه يتيو، فزعم اخلليل اهنما فًعل يفًعل، دبنزلة حسب )): قائال
فامنا ىي فًعل يفًعل ... طٌوحت كتوٌّهت: حيسب، كىي من الواك،  كيدٌلك على ذلك

. ()((...من الواك كما كانت منو فًعل يفعىل، كمن فًعل يفًعل اعيٌلتا
. ()أف معىن اإلعالؿ التغيًن،كالعٌلة تغًن ادلعلوؿ عما ىو عليو(ىػ643)كذكر ابن يعيش

لفظ القلب سلتص يف ))فقد أشار اىل أف  (ىػ686)اما الرضي االسرتابادم 
اصطالحهم بابداذلم حوؼ العلة كاذلمزة بعضهما مكاف بعض، كادلشهور يف غًن 

. ()((االربعة لفظ االبداؿ، ككذا يسعمل يف اذلمزة أيضا
. كما ذكره االسرتابادم يعين أف ما حيدث من تغيًن يف حركؼ العٌلة إعالؿ ال إبداؿ

. أم تعريف دلصطلح اإلعالؿ(ىػ672)كمل يرد عن األمشوين يف شرحو اللفية ابن مالك
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 كمل خيرج ادثوف يف بياهنم لالعالؿ عما ذكر القدماء، اذ اٌف اإلعالؿ عند 
اال أٌف .()اجلميع ىو تغيًن حرؼ العلة للتخفيف، كجيمعو القلب كاحلذؼ كاالسكاف
ما ذبدر االشارة اليو اٌف مصطلح اإلعالؿ عند سيبويو قد تداخل بغًنه من 

. ادلصطلحات، فكاف يذكر اإلعالؿ كيقصد بو االبداؿ اك القلب
كما ذكره غًنر بعيد عن الصواب؛ اذ اٌف االبداؿ ىو ابداؿ حرؼ من آخر سواء كاف 

ىو ابداؿ حرؼ عٌلة من آخر معتل، فاإلعالؿ يدخل : صحيحا ك معتال، كاإلعالؿ
. ضمن مفهـو االبداؿ كليس العكس

:  اإلعالل باحلذف: أوال
. ()كىو تغيًن يطرأ على ابنية الكلمة السقاط بعض حركفها االصوؿ

احلذؼ :()كاحلذؼ نوعاف، قياسي كغًن قياسي، كمساه األمشوين بادلقيس كالشاذ
كىو ما كاف لعلة تصريفية، كاالستثقاؿ، كالتقاء الساكنٌن، كيقع يف أربعة : القياسي
. ()احلرؼ الزائد، كفاء الكلمة، كعينها، كالمها: أحرؼ

اذا كاف الفعل ثالثيا كاكم الفاء مفتوح العٌن، ربذؼ :  كقاعدة ىذا اإلعالؿ
. ()كعد يًعد،كزف يزف،كاالصل فيهما يىوًعد، يىوزف:،مثل(ذم الياء)فاؤه يف ادلضارع

 كعٌلة ىذا احلذؼ استثقاؿ كقوع الواك بٌن ياء مفتوحة ككسرة، كلو ثالثة 
اكذلما اف تكوف الياء مفتوحة، فال ربذؼ من ييوًعد، كال من يوعىد، كشٌذ : ()شركط

من ذلك يدع، يذر، كثانيهما اف تكوف عٌن مضارعو مكسورة خفيفة، فاف كانت 
يىوضيؤ، : يػىٍوجىل، كادلضمومة مثل: مفتوحة اك مضمومة مل ربذؼ، كادلفتوحة مثل

كثالثهما اف يكوف يف فعل ال يف اسم فال حيذؼ الواك يف اسم؛ الف التصحيح أكىل 
. يقطٌن من كعد يٍوعيد: باالمساء من اإلعالؿ، فتقوؿ يف مثاؿ
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 كيرل علماء الدس الصوٌب احلديث أف سبب ىذا احلذؼ أف الواك كالياء 
ينمازاف بانفتاخ كبًن يقرِّهبما من احلركات؛ لذلك يعٌد كالّها نصف حرؼ أك نصف 

. ()حركة، كىذه الصفة جعلت ىذين احلرفٌن من أكثر احلركؼ حذفا كتغيًنا
كاألصل يزف جاء  (كزف)مضارع  (يزف)كديكننا حينئذ اف نعلل اٌف حذؼ الواك يف مثل 

الفتحة : للتخفيف كللتصحيح ادلقطعي، فيخلِّصنا حذؼ الواك من ثنائٌية احلركة
كبذلك زبٌلصنا من .()كاحلركة االنزالقية، كجيعل ادلقطع االكؿ ادلقفل مقطعا مفتوحا

حالة التنافر بٌن ىذه االصوات حبذؼ الواك؛ ألف كقوع الواك نصف ادلدِّ الساكنة بٌن 
. ()ياء مفتوحة كصامتة متلوة بكسرة يف االفعاؿ ادلضارعة قد سبب ذلك التنافر

كىو ما مل يات لعلة تصريفية، كليس ىنالك قاعدة ربٌده، كمن : احلذؼ غًن القياسي
دىمىي، على فعل بتحريك العٌن، كالدليل على : ذلك حذؼ الياء من دـ كيد، كاالصل

. ()ذلك انك تقوؿ دميت يد فالف
: يٍدم، على فٍعل باسكاف العٌن، كالدليل على ذلك قوؿ العرب: كيف يد االصل
مسو، بػىنىو: ككذلك حذؼ الواك من اسم كابن، كاالصل فيهما.()يديت اليو يدا

(). 
: اإلعالل بالقلب: حانيا

 كرىت العربية انواعا من التتابعات اليت تقع بٌن حركؼ العلة كاحلركات؛ 
لذلك ذبنح يف حالة ظهور مثل ىذا اىل التغيًن الصوٌب حبيث يؤدم ذلك اىل الغاء 

. ()التنافر
 كتنبغي االشارة اىل أف األمشوين ذكر أكثر مواضع اإلعالؿ بالقلب ضمن 

موضوع االبداؿ، كاٌف شبٌة فرقا بٌن االبداؿ كالقلب، فقد يراد باالبداؿ ما يشمل القلب 
اذ كل منهما تغيًن يف ادلوضع، اال أف االبداؿ ازالة، كالقلب احالة، كمن ٍبٌ اختٌص ))

. ()((حبف العٌلة كاذلمزة؛ ألهٌنا تقارب حركؼ العلة بكثرة التغيًن
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كسنشًن ىنا اىل مواضع اإلعالؿ بالقلب بٌن احرؼ العلة، من دكف أف نذكر مواضع 
اإلعالؿ بالقلب بٌن اذلمزة كأحرؼ العٌلة، على الرغم من أف صوت اذلمزة الصامت 

، كسبب االعراض ()لو حاالت من التليٌن كاحلذؼ كاالبداؿ كالتحقيق يعتٌل فيها
. ()عن ذؾ اذلمزة ىو أف العلماء خيتلفوف يف عدىا من احرؼ العٌلة

كمن مواضع اإلعالؿ بالقلب االٌب اشار اليها األمشوين، قلب االلف كاكا اكياء، كقلب 
. ()الواك ياء، كقلب الياء الفا اك كاكا

:  قلب االلف كاكا
اذا بين ادلاضي الذم على كزف :  ذكر األمشوين موضعا لقلب االلف كاكا كىو

بويع من بايع، كضورب من ضارب، كيف القرآف الكرمي : ، ضلو()فاعل للمجهوؿ
(. 20:االعراؼ)﴿ما كرم عنهما من سوءاهتما﴾ 

 كعلل الدكتور عبد الصبور شاىٌن قلب االلف كاكا يف ضلو ما ذكر اىل أف 
حركة احلرؼ االكؿ من الفعل ادلبين للمعلـو ىي الفتحة الطويلة بعده، كحركتو يف بنائو 

للمعلـو ىي الضٌمة الطويلة بعده، كال يصٌح القوؿ اٌف االلف ضيٌم ما قبلها كقلبت 
كاكا، كلكٌن الصواب أف بناء الفعل للمجهوؿ يف ىذه الصيغة يقتضي ابداؿ الفتحة 

الطويلة يف حالة البناء للمعلـو ضٌمة طويلة يف ادلبين للمجهوؿ؛ الستعماؿ احلركات يف 
. ()كظائف ضلوية

 كيتضح من تفسًن القدماء كادثٌن دلثل ىذا اإلعالؿ أف الوظيفة النحوية 
من بناء الفاعل اىل  (ضارب)ىي اليت دعت اىل ذلك، يعين انتقاؿ الصيغة يف 

. بالواك دكف االلف (ضيورب)ادلفعوؿ، فيكوف 
  قلب االلف ياء

: ()اشار األمشوين اىل قلب االلف يف موضعٌن ّها
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مصابيح، كدنانًن، كيف : اف يعرض كسر ما قبلها، كقولك يف صبع مصباح كدينار -1
. مصيبيح كدنينًن: تصغًنّها

 .غزيِّل: اف يقع قبلها ياء التصغًن، كقولك يف تصغًن غزاؿ -2
كيذىب بعض الباحثٌن اىل اف االلف يف مصباح ىي فتحة طويلة مل تقلب ياء يف 

، بل قلبت كسرة طويلة يف اجلمع كالتصغًن، فالتبادؿ كاقع بٌن احلركات (مصابيح)
كعٌلة ىذا القلب كجود اكثر من حركة طويلة يف كلمة كاحدة، كىذه .()فقط

احلركات من جنس كاحد، فالتخٌلص من تشابو احلركات يكوف بقلب الفتحة الطويلة 
الثانية كسرة طويلة، كىو منط من أمناط ادلخالفة، كلعٌل ىناؾ سببا آخر، كىو 

.  ()اختالؼ الداللة، فيتٌم التحاشي من اللبس بٌن داللة ادلفرد كاجلمع بالقلب
 اما يف حالة التصغًن فاف القاعدة تفرض كضع ضمة بعد الصامت االكؿ، 

كفتحة بعد الصامت الثاين، كىاتاف احلركتاف تسقطاف احلركتٌن السابقتٌن قبلهما يف 
 .()الكلمة، زيادة على أف مثل ىذا التصغًن يفقد الكلمة ايقاعها النربم

قلب الىاو والياء ألفا 
يقلب الواك كالياء الفا بشرط اف يتحركا كينفتح ما قبلهما فتحة اصلية متصلة  

قاؿ، باع، فاعٌلت : ، كمن ذلك()يف كلمتيهما على اف ال جيتمع يف الكلمة اعالالف
. ()غزا، دعا، رمى: العٌن فيهما لتحٌرؾ ما بعدىا، كأعلت الالـ يف مثل

 كيعزك بعض العلماء ادثٌن ىذا القلب اىل اجتماع ثالث حركات يف 
قوىؿ، بيىع، كباالتصاؿ ًٌب اشقاط الواك كالياء، فالذم حدث يف قوؿ : االفعاؿ ادلذكورة

ىو اسقاط عنصر الضمة ىركبا من ثالثية احلركة اىل احلركة الطويلة، ككذلك يف بيع 
باع، : لتصبحا فتحة طويلة ىي (الفتحتاف)حذفت احلركة الوسطى فاسقطت احلركتاف 

يف حٌن يرل آخركف أف الواك يف قوؿ اليت ىي نصف .()ككذلك باقي الكلمات
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صائت تقلب اىل حركة رلانسة للحركتٌن ادلتماثلتٌن كىي الفتحة القصًنة، ٍبٌ خففت 
. ()احلركات ادلتتالية ادلتماثلة فأصبحت حركة طويلة

قلب الىاو ياء 
 :يقلب الواو ياء في المواضع اآلتية

: رًضو، غيزًك، قىًوك، فتصبح: اذا كقعت الواك يف آخر الكلمة ككسر ما قبلها، ضلو -1
. ()رضي، غيزم، قوم

ًشجىوة، اكًسوة، غازًكة، : اذا كقعت قبل تاء التأنيث اك زيادٌب فعالف، ضلو -2
: غزًكاف، شىجىواف، فتكوف: شجية، اكسية، غازية، اك قبل زيادٌب فعالف، ضلو: فتكوف

غزياف، شجىياف، فعٌلة القلب ياء ىوتطٌرؼ الواك بعد كسرة؛ ألف كال من تاء التأنيث 
 .()كزيادٌب فعالف كلمة تامة، فالواقع قبلهما آخر يف التقدير، فعومل معاملة اآلخر

ًصواـ من صاـ، كقواـ : اذا كقعت بعدا الف يف مصدر الفعل ادلعتل العٌن، ضلو -3
 .()صياـ، قياـ: من قاـ، فيكوناف

دار، : ًدكار، رًكاض، ًسواط، من: اذا كقعت بٌن الكسرة كااللف يف اجلمع ضلو -4
 .()ديار، رياض، سياط: ركض، سوط، فتصبح

: فيعلى، بضمِّ الفاء كسكوف العٌن ضلو: اذا كقعت الواك الما لصفة على كزف -5
 .()دنيا، عليا، من دنا يدنو، كعال يعلو

: اعطوت، قلبت ياء فكانت: اذا كقعت الواك طرفا رابعا بعد فتح، كمنو -6
 .()معطياف، مرضياف: معطواف، مرضواف، تقلباف ياء، فتصبحاف: اعطيت، ككذلك

: عصا، كعييت، صبع: عصي، صبع: ضلو (فيعوؿ)اذا كانت الواك متطرفة يف اجلمع  -7
، كيف مثل اجلمع ادلذكور كاكاف متطرفتاف، قلبا ياءين، كال يقلباف يف ادلفرد، ضلو : عاتو

 .()مصدر عتا: عيتو
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اذا التقى الواك مع الياء يف كلمة كاحدة، اك ما يف حكمها، كالسابق منهما  -8
سيِّد، ميت، : سٍيود، ميوت، طومه، لومه، فتصبح: ساكن متأصله ذاتا كسكونا، ضلو

 .()طيه، يله، بإدغامالياء يف الياء
ًمٍوزاف، موقات، فتقلب ياء استثقاال : اذا كانت الواك ساكنة مسبوقة بكسرة، ضلو -9

 .()ميزاف، ميقات: للخركج من كسرة اىل الواك، فتصبح
. ()كىوما اشار اليو سيبويو باف الواك الساكنة ادلبوقة بكسرة ال تثبت

أف الناطق العريب عمد اىل إحداث شلاثلة  (رىًضو، ًصواـ، ًدكار)كالتعليل الصوٌب دلثل 
مكونة معها كسرة  (الكسرة)صوتية بقلب نصف الصائت كىو الواك اىل نصف حركة 

 كىذا ().طويلة، اذ تتماثل االصوات ادلتجاكرة كيتم االنسجاـ يف البىن ادلختلفة
القلب امنا جاء مراعاة لصعوبة الضمة بعد الكسرة، فجيء بكسرة طويلة ليكوف 

. ()النطق هبا ايسر
، فسبب القلب ىو تأثًن الياء (طٌي، ميِّت)<   --(طوم، مٍيًوت) اما يف 

يف الواك تأثًنا رجعيا من جانب، فنتج عن ذلك ادلماثلة بٌن الصوتٌن ادلتجاكرين 
ادلتماثلٌن، كتأثًنا تقٌدميا ادل اىل ربويل الواك اىل حركة طويلة من جنس الياء، 

. ()فأحدث ذلك نوعا من التجانس كالتماثل بٌن االصوات ادلتجاكرة
 كمعىن ذلك ىو كراىة اللغة رليء الواك بعد الياء، كىو مشبو لتتابع الكسرة 

كالضمة، فعمد الناطق اىل احداث انسجاـ صوٌب بتغليب عنصر الكسرة على عنصر 
الضمة، كذلك بقلب الواك الثقيلة اىل نصف حركة أخٌف منها، كىي الياء، التماسا 

يعزل القلب اىل كقوع الواك متطرِّفة رابعا  (أعطٍوت): كيف ضلو.للخفة كتسهيال للنطق
،كسببو صوتيا ىو احداث انسجاـ صوٌب كذلك بتغليب الكسرة ()فصاعدا بعد فتح

. على الضمة، بقلب الواك الثقيلة اىل الياء من أجل اخلٌفة
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، ال يعدك تفسًن الصوتيٌن ذلذا القلب سول كوف الياء ايسر (دنيا)<  --(دينوا)كيف 
. ()من الواك يف النطق

بأف الياء أثٌرت يف الضمة  (مرضي)<  --(مرضوم)كديكن تعليل قلب الواك ياء يف 
الطويلة فجلتها كسرة قصًنة، حركة طويلة رلانسة للكسرة كىي الياء، فكاف أف 

أدغمت الياءاف، لتكوف الصيغة على اذليئة ادلذكورة، كالذم يدعو اىل ىذا القلب ايثار 
اخلٌفة على الثقل بإيثار الكسرة على الضمة، اك ايثار الياء على الواك، كىو ما دييل 

. ()اليو احلضر يف مقابل ما تعٌوده البدك من ايثار الضمة كالواك
فقلبت الواك ياء يف اجلمع الذم مفرده عات كمل تقلب يف  (عيتو) اما يف 

ادلصدر؛ ألف اجلمع اثقل من ادلفرد، فهو أدعى للتخفيف، كديكن تفسًنه صوتيا 
بضركرة االنسجاـ بٌن احلركات ادلتجاكرة من خالؿ تأثًن الياء يف الواك باحداث كسرة 

فييعزل  (ًمٍوزاف، موقات):كيف.()طويلة من شأهنا اف ذبعل الكلمة اخف يف اللساف
القلب اىل كراىية تتابع الكسرة كالضمة، فاسقطت اللغة عنصر الضمة، كعوضت عنو 

كسرة قصًنة، اصبحت باالضافة اىل سابقتها كسرة طويلة بعد ادليم، كتبت بصورة 
 .()الياء

قلب الياء واوا 
: تقلب الياء كاكا يف اربعة مواضع

ميٍيقن، : اف تكوف الواك ساكنة مفردة، غًن مكررة يف غًن صبع، فاءن للكلمة، ضلو -1
. ()موقن، موسر: ميسر، فتصًناف

ما :الرجل،كادلعىن قضيوى :اف تكوف الياء الما للفعل ادلختصِّ بالتعٌجب،ضلو -2
 .()أقضاه
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: تىقيا،فتكوف:اف تكوف الياء الـ فعلى يف االسم ال قي الصٌفة،قلبت كاكا،ضلو -3
 .()تقول

: ، ضلو(فػيٍعلى)لن تكوف عينا لصفة غًن زلضة جارية رلرل االمساء على كزف  -4
 .()طيبا: طوىب، اليت يف االصل

اليت ىي نصف صائت كقعت يف  (مييسر)كيف الدرس الصوٌب احلديث أٌف الياء يف 
هناية مقطع متوسط مغلق، كسيبقت بضمة قصًنة، فنتج عنهما حركة مزدكجة ثقيلة، 
ما يدعو الناطق يف انتاج ىذا ادلقطع اىل تغيًن يف ادلخرج كيف انتقاؿ اللساف كاستدارة 
الشفتٌن كضمِّهما، كيؤدم ذلك اىل قلب الياء ضمة قصًنة، تؤلف ىذه الضمة مع 

الضمة القصًنة السابقة ذلا ضمة طويلة، كتأثًن الضٌمة بالياء ينتج عنو تغيًن يف النسيج 
.  ()ادلقطعي للبنية، بتحويل ادلقطع االكؿ اىل مقطع متوسط مفتوح

كما دعى اىل التغيًن ادلذكور ىو التنافر بٌن صوٌب ادلدِّ ادلغلقٌن، كنصف ادلد الساكن، 
. ()(نصف مٌد ساكن)ياء  + (صوت مدٍّد )كىوما يسمى بتتابع اذلابط، ضٌم 

قضيي، فعند اللغويٌن القدماء اف الضاد تسٌكن كربٌرؾ، فاذا حيرِّكت قيلبت الياء : اما يف
قلبت كاكا ايضا على نٌية  (قضيو الرجل): كاكا لضٌمة الضاد، كاذا سيكِّنت، كأف تقوؿ

. ()الضمة يف الضاد
كيف الدرس الصوٌب احلديث أف الضٌمة القصًنة يف الضاد اثٌرت يف الياء تأثًنا تقٌدميا، 

فأدت اىل ربويلها اىل نصف حركة من جنس الضٌمة، كنصف احلركة أقول من نصف 
الفتحة )، كاقتضى ذلك أف يٌتخد نصف احلركة بنصف احلركة (الياء)الصائت 
اليت يف هناية ادلقطع السابق، مكونا حركة طويلة ىي الواك، كقد أحدث ىذا  (القصًنة

 .()التغيًن سباثال كذبانسا يف االصوات ادلتجاكرة من أجل تسهيل النطق
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: اإلعالل بالنقل: حالخا
 (الواك اك الياء) كيراد بو اإلعالؿ الناشئ عن نقل حركة احد اصوات العلة 

كالواقع عينا للفعل، اىل الصامت الساكن الصحيح قبلها، على أف يبقى احلرؼ ادلعتل 
، كلذلك مسيى (اإلعالؿ بالتسكٌن)دكف حركة، أم يصبح ساكنا، كلذلك مسي 

، يكوف ىذا اإلعالؿ يف الفعل ماضيا اك مضارعا، كال حيصل ()اإلعالؿ بالتسكٌن
. ()يف االسم اال اذا ضبل على الفعل

بايىعى، اك فعل :  كديتنع اإلعالؿ اذا كاف الساكن ادلنقوؿ اليو معتال ضلو
: تعجب، ضلو ما أقوىمو، كأقًوـ بو، اك ما أبينىو، كأبًٌن بو، اك من ادلضاعف الالـ، ضلو

. ()أىول: أبيض، كاسود، أك من ادلعتل الالـ، ضلو
: كذلذا اإلعالؿ مواضع

اذا كاف عٌن الفعل كاكا اكا ياء كقبلها ساكن صحيح كجب نقل حركة العٌن اليو  -1
: الستثقاذلا على حرؼ العٌلة، يقويـ، كييبًٌن، بضمِّ الواك ككسر الياء، فأصبحا بعد النقل
، كيىًبٌن، كيف مثل ىذه احلاؿ تكوف العٌن رلانسة للحركة ادلنقولة، اٌما اذا كانت  يقيـو

، فلٌما نقلت الفتحة اىل : غًن رلانسة إيبدلت حرفا جيانس احلركة، ضلو أقوىـ، كأبٌنى
الساكن بقيت العٌن غًن رلانسة ذلا، فقيلبت ألفا لتحركها يف االصل كانفتاح ما قبلها 

ييقًوـ، نقلت الكسة اىل الساكن كبقيت العٌن غًن رلانسة : كيف.أقاـ، أباف: فأصبحت
. ()يقيم: ذلا، فقلبت ياء، لسكوهنا كانكسار ما قبلها، فكانت

ميقوىـ، اذ : اف يكوف حرؼ العلة عينا السم يشبو ادلارع يف كزنو دكف زيادتو، ضلو -2
نقلت حركت الواك اىل الصامت قبلها، ٍب قلبت ألفا من جنس احلركة ادلنقولة، 

ميقًوـ، اذ تنقل حركة الواك اىل ما قبلو، ٍب تقلب الواك ياء : ميقاـ، أك ضلو: فيكوف
صاغ من : رلانسة للكسرة، فيكوف

ي
مقيم، اك يشبو ادلضارع يف زيادتو دكف كزنو، كما دل
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تًقيل، كتًبيع، : بكسر التاء كّهزة بعد الالـ، ضلو (رًبًٍلئ)القوؿ اك البيع امسا على كزف 
. ()تًقيل، كتًبيع: بكسرتٌن بينهما ساكن، فينطقاف بعد النقل

إقواـ، )إفعاؿ اك استفعاؿ، : اف يكوف حرؼ العلة عينا للمصدر الذم كزنو -3
حيمل على فعلو فيب اإلعالؿ فتنقل حركة عينو اىل فائو، ٍب تقلب ألفا  (استقواـ

لتجانس الفتحة، فيلتقي االف، فتحذؼ احداّها اللتقاء الساكنٌن، ٍب تعٌوض عنها 
كقد حصل زيادة على االعال بالنقل اعالؿ بالقلب، كذلك لقلب الواك . تاء التانيث

 .()إقامة،كاستقامة: ألفا لتحركها يف االصل كانفتاح ما قبلها، فقيل فيهما
منقوكؿ، مبيوع، : ضلو: اف جييء حرؼ العلة عينا يف ما كاف على صيغة مفعوؿ -4

فتنتقل حركة الواك كالياء اىل الساكن قبلها، فتحذؼ احدل الواكين يف ذكات الواك، 
مىقوىؿ، كاختيلف يف أمِّ الواكين اذكفة، كاألصح أهنا الثانية لزيادهتا كقرهبا من : فتكوف
، كربذؼ الواك يف ذكات الياء، كتقلب الضمة كسرة لئال تنقلب الياء كاكا، ()الطرؼ

 .()مبيع: فتلتبس ذكات الواك بذكات الياء، فتكوف
:  كديكن بياف التعليل الصوٌب احلديث لالعالؿ بالنقل ادلذكور كما يأٌب

يقوؿ، كيبيع، كيبٌن، فأصبح االفعاؿ : ًٌب اسقاط الواك كالياء من: يف احلالة االكىل
يقوؿ، يبيع، يبٌن، كسبب ذلك أٌف العربية تكره ىذا التتابع الثقيل يف اصوات : الثالثة

: اللٌن، كاك متلٌوة بضمة، اك ياء متلٌوة بكسرة، فيميل الناطق اىل توحيد احلركة لتصبح
ضمة طويلة، اك كسرة طويلة، اك فتحة طويلة، زيادة على أٌف ثنائية احلركة ال تتفق مع 

ككذا احلاؿ .()خصائص النسيج ادلقطعي، فكاف البد من اسقاط الواك اك الياء
ميقيم، : بالنسبة السم الفاعل كاسم ادلفعوؿ كاسم ادلكاف كالفعل الرباعي االجوؼ

: مقل حركة الواك يف\فقد ًبٌ . مقًوـ، ميقوىـ، كمىٍقوىـ: كميقاـ، كمقاـ، كعي يف االصل
، اىل ما قبلها كميٌد الصوت القصًن كىو الكسرة ياء النسجامها مع احلركة  ميقـو
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ميٍقوىـ، كمىقوىـ، نقلت الفتحة، كىي حركة الواك اىل احلرؼ السابق، : السابقة، كيف
 .()كمدت ألفا، طلبا للخٌفة
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. 169:، ادلنهج الصوٌب للبنية العربية3/145: ، شرح الشافية4/123: شرح األمشوين:ينظر()
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. 3/151: ، شرح الشافية4/124: شرح األمشوين: ينظر ()
 .199:،ادلنهج الصوٌب للبنية العربية3/147:،شرح الشافية4/125:شرح األمشوين:ينظر ()
. 197: ، ادلنهج الصوٌب للبنية العربية3/147: ، شرح الشافية4/125:شرح األمشوين:ينظر()
. 199: ، ادلنهج الصوٌب للبنية العربية58: التصريف العريب ()
 .273: التعليل الصوٌب عند العرب: ينظر ()

املصادر واملزجع 
 القرآف الكرمي 
 دار ادلعرفة للطباعة كالنشر، لبناف(ىػػ542ت)ىبة ا بن الشجرم : أمايل ابن الشجرم ، .
 تاليف الوزير صباؿ الدين ايب احلسن علي بن يوسف القفطي ، إنباه الركاة على أنباه النحاة

. ـ1950، ربقيق زلمد ابو الفضل ابراىيم، دار الكتب، (ىػ646ت)
  ،ـ1973التصريف العريب من خالؿ علم االصوات احلديث، الطيب البكوش، تونس .
  التعليل الصوٌب عند العرب يف ضوء علم الصوت احلديث، عادؿ نذير بًنم احلساين، ديواف

. ـ2009، 1الوقف السين، بغداد، ط
 ربقيق اضبد فريد(ىػ370ت)احلجة يف القراءات السبع،اليب عبدا احلسٌن بن خالويو، 

. ـ1999فتحي حجازم،منشورات زلمدعلي بيضوف،دار الكتب،بًنكت،.كجدم،قدـ لو د
 زيد خليل، جامعة آؿ البيت، مطبعة عامل . احلركات العربية، دراسة يف التشكيل الصوٌب، د

. ـ2004، 1الكتب احلديث، ط
  ربقبق عبد (ىػ1093ت)خزانة االدب كلب لباب لساف العرب، عبد القادر البغدادم ،

. ـ1968السالـ زلمد ىاركف، دار الكتاب العريب للطباعة كالنشر، القاىرة، 
 ـ1958، مصر، 2دركس التصريف،زلمد زليي الدين عبد احلميد،مطبعة السعادة،القاىرة،ط .
 ـ1965، مطبعة البايب احلليب دبصر، 16شذا العرؼ يف فن الصرؼ، اضبد احلمالكم، ط .
  تقدمي (ىػ900ت)شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، اليب احلسن نور الدين علي بن زلمد ،

. اميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية. حسن ضبد، اشراؼ د
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 كآخرين،مطبعة  ،ربقيق زلمدنوراحلسن(ىػ686ت)شرح الشافية،لرضي الدين االسرتابادم
. حجازم بالقاىرة

  ربقيق اضبد (ق643ت)شرح ادللوكي يف التصريف، الشيخ موفق الدين بن يعيش النحوم ،
. السيد اضبد، كامساعيل عبد اجلواد، ادلكتبة التوفيقية يف القاىرة،مصر

 ـ1989ىادم هنر، مطبعة كزارة التعليم العايل كالبحث العلمي، بغداد، . الصرؼ الوايف، د .
 ـ1957، مطبعة الزىراء، بغداد، 1العمدة يف الصرؼ، جلماؿ ابراىيم، ط .
 غالب ادلطليب،كزارة الثقافة كاالعالـ،بغداد، .يف االصوات العربية،دراسة يف اصوات ادلد،د

. ـ1984
  ربقيق عبد السالـ زلمد ىاركف، عامل (ىػ180ت)كتاب سيبويو، اليب بشر عمر بن عثماف ،

. الكتب للطباعة كالنشر، بًنكت
  ، . ـ1955، دار صادر، دار بًنكت، (ىػ711ت)لساف العرب، ابن منظور زلمد بن مكـر
  ،ربقيق عبد (ىػ340ت)رلالس العلماء، اليب القاسم عبد الرضبن بن اسحاؽ الزجاجي ،

. ـ، مكتبة اخلاصلي، القاىرة1983، 2السالـ زلمد ىاركف، ط
 معجم ادلؤلفٌن، عمر رضا كحالة، دار احياء الرتاث العريب، بًنكت .
 فخر الدين . ادلمتع يف التصريف، علي بن مؤمن ادلعركؼ بابن عصفور االشبيلي، ربقيق د

. ـ1970قباكة، طبعة حلب، ادلكتبة العربية، 
 ـ1980عبد الصبور شاىٌن، مؤسسة الرسالة، بًنكت، .ادلنهج الصوٌب للبنية العربية، د. 
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)Abstract Search) 

Found from the above as follows: 
1 - The phenomenon in explaining the  Alaalal  Ashmouni  included 
Alaalal deletion and Alaalal heart and  Alaalal  transport. 
2-The more the phenomena mentioned by  Alaalal  Ashmouni was the 
subject of substitution, and the reason for this is thatAlaalal replace 
the letters,but he regard the illness. 
 3- Some issues of the heart and Alaalal Alaalal  transport  to speak only 
after it gets the delete. 
4-more questions but Alaala been taken into account for the 
lightness and to facilitate speech and hatred of the weight of the 
Tstqubha Araby, which is referred to by linguists  and  confirmed by the 
ancient scholars of modern voice lesson. 
5- Modern attributed the occurrence of more questions  Alaalal  to 
escape from the pursuing voices  soft  Faisorh  Mottagrkh bilateral,to 
unite the movement, to become a slot  or a long piece of  Vibrioor to 
maintain harmony in the tissue CT. 
 


