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dr.m.alamry@gmail.com 

 1/1/4118تاريخ اإلفادة:      41/1/4118 تاريخ التحؽقؿ:

 

 املطتخوا:

ا البحث إغراض التل ففؿ الصرفققن أنَّ العرب قصدهتا حقـ يتتبع هذ

حت حروف العؾة يف صقائػ مـ الؽؾؿات، مع أنَّ فقفا طؾؾ اإلطالل التل أطؾ  صحَّ

غقرها هبا، وقد خؾص البحث إلك أهنا أحد طشر غرًضا، هل: التـبقف طؾك أصقل 

البـاء مـ اإلجحاف، الـظائر الـُؿعؾَّة، وحػظ البـاء مـ الزوال واإللباس، وحػظ 

والػرق بقـ إسؿاء وإفعال، والتـبقف طؾك أنَّ البـاء محؿقٌل طؾك غقره يف معـاه، 

والؿشاكؾة بقـ لػظ البـاء ومعـاه، والتـبقف طؾك طارٍض صريف ، ومراطاة إولك، 

ـ الشبف بإفعال وغقره.  وصرد الباب، وتؿؽقـ الشبف، والػرق بقـ متؿؽِّ

  حقة:الؽؾؿات الؿػتا

 الصرف، التصحقح، اإلطالل، التـبقف طؾك إصؾ، اإلبدال

  



    

 
 

ٞ هإلع ي 356 ٞ املعسَّض  أغساض اهتصرٚ، اهصس  ذتسٗ  اهعو

 الحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل وآلف، وبعد:

 طـد الصرفققـ بثالثة معاٍن، هل: َيرُِد )التصحقح(

. )التصحقح( مؼابؾ )التؽسقر( ويعـقن بف سالمة الؿػرد مـ التغققر طـد 1

 .(1)ا يف كتبفؿجؿعف، وهذا آستعؿال شائٌع جدًّ 

 .(2). )التصحقح( مؼابؾ )التضعقػ( ويعـقن بف فؽب الؿتؿاثؾقـ2

. )التصحقح( مؼابؾ )اإلطالل( ويعـقن بف إثبات حرف العؾة طؾك حالف، 3

 وطدم التعرض لف بؼؾٍب أو كؼؾ حركٍة أو حذٍف، ولف صقرتان، هؿا:

ؽ، مثاًل: ققل ابـ إبؼاؤه طؾك حالف لعدم ما يدطق إلك إطاللف، ومـ ذل إولك:

ا لحؼت الفاء آخًرا، "جـل  فلما ققلفؿ )طباَءة، وصالَءة، وطظاَءة( فؼد كان يـبغل لـؿَّ

وجرى اإلطراب طؾقفا، وققيت القاء ببعدها طـ الطرف: أٓ يفؿز، وأٓ يؼال إٓ 

 .(3)")طباية، وصالية، وطظاية( فقؼتصر طؾك التصحقح دون اإلطالل

ف مع وجقد ما يدطق إلك إطاللف، ومـ ذلؽ، مثاًل: إبؼاؤه طؾك حالالثاكقة: 

جاز أن يشبَّف )ُأَسقِقد( يف تصحقح واوه بعد القاء بـ)َأساِود( يف "ققل ابـ جـل 

تصحقح واوه بعد إلػ، وإن كان يف )ُأَسقِقد( ما يبعث طؾك الؼؾب، وهق وققع 

 .(4)"القاء ساكـًة قبؾ القاو

حقح هل الؿؼصقدة يف هذا البحث، مـ الؿعـك إخقر لؾتص وهذه الصقرة

                                                                        

 .63يـظر: ابـ جـل، الؾؿع ص (1)

 (.415، 1/414)  (، والعؽربي1/380يـظر: الؿربد ) (2)

 (.280-2/278) ب حؿاة( ويـظر: صاح1/94ابـ جـل، سر الصـاطة) (3)

 (.2/582ابـ جـل، سر الصـاطة) (4)
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، (1)وقد تتبعتفا يف كتاب سقبقيف فقجدتف طبَّر طـفا بعباراٍت طديدٍة، هل: )الصحة

، (5)يف مؼابؾ تسؿقتف حرف العؾة الساكـ مقًتا (4)، واإلحقاء(3)، والتبققـ(2)والسالمة

 ، والؿجلء طؾك إصؾ، أو الخروج طؾك إصؾ، أو(7)، واإلتؿام(6)واإلثبات

 (.(8)اإلجراء طؾك إصؾ

التسؿقات طـده مؼابؾة لـ)اإلطالل(، ثؿ تضاءل التعبقر هبا شقًئا  جاءت هذه

ؾ مصطؾح )التصحقح( وشاع يف كتبفؿ، وأصبح  فشقًئا طـد الصرفققـ بعده حتك تشؽَّ

ٕنَّ جؿقع ما يدخؾ : معبًِّرا طـ كؾِّ ما تعـقف، وهق طـدي أدقفا وأوٓها بآصطالح

روع يؿؽـ رجعف إلك معـك واحد، هق: إجراء الحرف الؿعتؾ مجرى تحتف مـ ف

 يف اإلثبات والتحريؽ وإصالة. الصحقحالحرف 

ؾ العؾؿاء ضة لإلطالل تلمَّ حة الؿعرَّ لعؾٍة مـ : ما وجدوا مـ الؽؾؿات الؿصحَّ

العؾؾ الصقتقة التل ُأِطؾَّ غقُرها هبا، فحاكؿقها مـ حقث آصراد والشذوذ ققاًسا 

، ثؿ راحقا يتطؾبقن إغراض التل دطت سؾقؼَة العربل الػصقح إلك واستع ًٓ ؿا

تعطقؾ العؾة الصقتقة الداطقة إلك اإلطالل مـ أجؾ تحؼقؼفا، مـطؾؼقـ يف ذلؽ مـ 

ؾت الؾغة العربقة )الشريػة الؽريؿة الؾطقػة وجدت فقفا مـ  قـاطتفؿ بلكَّؽ متك تلمَّ

حتك يؽاد يطؿح : ا يؿؾؽ طؾقؽ جاكب الػؽرالحؽؿة والدقَّة، واإلرهاف والرقَّة، م

                                                                        

 (.4/362) يـظر: سقبقيف (1)

 (.4/339) يـظر: سقبقيف (2)

 (.4/346) يـظر: سقبقيف (3)

 (.357، 356، 4/346) يـظر: سقبقيف (4)

 (.360، 4/356) يـظر: سقبقيف (5)

 (.4/347) يـظر: سقبقيف (6)

 (.4/350) يـظر: سقبقيف (7)

 (350، 346، 4/344) ر: سقبقيفيـظ (8)



    

 
 

ٞ هإلع ي 358 ٞ املعسَّض  أغساض اهتصرٚ، اهصس  ذتسٗ  اهعو

أودطتف هذه الؾغة الشريػة مـ خصائص "، وإيؿاهنؿ بؿا (1)بف أمام َغؾقة السحر(

 . (2)"الحؽؿة، وكِقطت بف مـ طالئؼ اإلتؼان والصـعة

قال ابـ جـل يف )باب يف أنَّ العرب قد أرادت مـ العؾؾ وإغراض ما كسبـاه 

 :(3)إلقفا، وحؿؾـاه طؾقفا(

اطؾؿ أنَّ هذا مقضٌع يف تثبقتف وتؿؽقـف مـػعٌة ضاهرٌة، ولؾـػس بف ُمسؽٌة "

طقف طؾك العرب مـ أكَّفا أرادت كذا لؽذا، وفعؾت : وِطصؿةٌ  ٕنَّ فقف تصحقَح ما كدَّ

 .(4)"كذا لؽذا، وهق أحزُم لفا، وأجؿُؾ هبا، وأدلب طؾك الحؽؿة الؿـسقبة إلقفا

لذي تتبعُت فقف كالم الصرفققـ طـ جاءت فؽرة هذا البحث، ا ومـ هـا

ٓ لتحرير الؼقل يف أحؽامفا الصرفقة : الؽؾؿات الؿصححة مع تعرضفا لإلطالل

بؾ لجؿع إغراض التل ففؿ الـحاة أنَّ سؾقؼة العربل قد قصدهتا : اصراًدا وشذوًذا

 بتصحقحفا، ولتتبع مػرداهتا، وتحرير الؼقل فقفا.

ي كالم الصرفق وقد خؾصت  قـ إلك أهنا أحد طشر غرًضا، هذا بقاهنا:بعد تؼرِّ

ُّعَّخ:  اٌغشض ا٤ٚي: اٌزٕج١ٗ عٍٝ أصٛي إٌظبئش اٌب

الصرفققن إفعال الؿتصرفة وإسؿاء العربقة الؿعربة تجري يف كثقٍر  وجد

ا إذا اطتؾت فنكف   حقـ تؽقن حروففا صحقحة، أمَّ
مـ إبقاب طؾك كظاٍم واحٍد مطردٍ

ًٓ : لـظام، ولذلؽ قاسقها طؾك الصحقحيؽثر أن تخرج طـ ذلؽ ا فافرتضقا لفا أصق

ٓت التل صرأت طؾقفا،  مطابؼًة ٕصقل كظائرها الصحقحة، ثؿ أخذوا يف رصد التحقب

                                                                        

 (.1/48يـظر: ابـ جـل، الخصائص ) (1)

 (.1/1ابـ جـل، الخصائص ) (2)

 (.252-1/238يـظر: ابـ جـل، الخصائص ) (3)

 (.1/238ابـ جـل، الخصائص ) (4)
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بالؿقازكة بقـ إصؾ الذي افرتضقه والصقرة التل كطؼت هبا العرب، وصؾب العؾؾ 

ا وجدوا إفعال الثالثقة الؿجردة الصحقحة، مثاًل،  الداطقة إلك تؾؽ التحقيالت، فؾؿَّ

ٓ تخرج طـ أحد إوزان الثالثة )َفَعَؾ، وَفِعَؾ، وَفُعَؾ( ثؿ وجدوا إفعال معتؾة 

العقـ ساكـتفا خارجة طـ هذه إوزان: افرتضقا لؽؾِّ فعٍؾ مـفا أصاًل مـ تؾؽ 

يـ يف تحؼقؼ التـاضر بتصريػ الػعؾ ومعـاه وحركة طقـف،  إصقل الثالثة، معتدِّ

لقا، مثاًل: إنَّ )َقاَل َيُؼقل( أصؾفا )َقَقَل َيؼُقُل( ققاًسا طؾك كظقرها الصحقح )َكَصَر فؼا

 َيـُصُر(... وهؽذا.

س العربقة يف هذا الزمان مـ يـؽر طؾك  وقد سؿعُت  ةٍ مـ بعض مـ ُيدرِّ غقَر مرَّ

الصرفققـ هذا الؼقاس، ويزطؿ أكَّفؿ بذلؽ قد أخضعقا الؾغة لؿؼايقسفؿ العؼؾقة، 

( ثؿ تطقر )َقَقَل( و ًدا: هؾ كان العربل يؼقل )َقَقَل زيٌد الحؼَّ يسلل ُمستـؽًرا وُمزهِّ

 فلصبح )َقاَل(؟!.

ابـ جـل لؿثؾ هذه الشبفة قديًؿا فاحتاط لفا بالجقاب يف ققلف  وقد تـبف

)َقَقَم، وَبَقَع(،  :ويـبغل أن يعؾؿ أكف لقس معـك ققلـا: إكف كان إصؾ يف )قاَم، وباَع("

)اسَتعَقَن،  :)َأخَقَف، وَأقَقَم(، ويف )اسَتعاَن، واسَتؼاَم( :يف )َأخاَف، وَأقاَم(و

ًة مـ الزمان بـ)َقَقَم، وَبَقَع( وكحقهؿا  واسَتؼَقَم(: أكـا كريد بف أكَّفؿ قد كاكقا كطؼقا ُمدَّ

 مؿا هق ُمَغقٌَّر، ثؿ إهنؿ أضربقا طـ ذلؽ فقؿا بعد.

طِؼ بف طؾك ما يقجبف الؼقاس بالحؿؾ طؾك أمثالف، وإكؿا كريد بذلؽ أنَّ هذا لق كُ 

 لؼقؾ )َقَقَم، وَبَقَع، واسَتؼَقَم، واسَتعَقَن(.

أٓ ترى أن )اسَتؼاَم( بقزن )اسَتخَرَج( فؼقاسف أن يؽقن )اسَتؼَقَم( إٓ أنَّ القاو 



    

 
 

ٞ هإلع ي 360 ٞ املعسَّض  أغساض اهتصرٚ، اهصس  ذتسٗ  اهعو

 .(1)"ُقؾبت ألًػا لتحركفا أن واكػتاح ما قبؾفا يف إصؾ

ة ما افرتضقه مـ أصقٍل لق لؿ ي ومع أنَّ الصرفققـ ؽـ لفؿ يف الدٓلة طؾك دقَّ

لؾؽؾؿات الؿعؾة إٓ الؼقاس طؾك كظائرها الصحقحة، لؽان كافًقا: كجد السؿاع قد 

قطع بذلؽ، فؼد رصد العؾؿاء صائػًة مـ الؽؾؿات الؿعتؾة، أخرجفا العرُب، أو 

ؾؽ إصقل بعُضفؿ، طـ الصقرة الؿعؾَّة السائدة، فجرت طؾك ألسـتفؿ مقافؼًة لت

الؿػرتضة التل تخقَّؾفا الصرفققن بالؼقاس، فجؿعقا تؾؽ الؽؾؿات واتخذوها دلقاًل 

ة ما ذهبقا إلقف، ورأوا أنَّ السؾقؼة العربقة إكؿا جـحت إلك هذا يف تؾؽ  طؾك صحَّ

الطائػة الؿحدودة مـ الؽؾؿات لتحؼقؼ غرض التـبقف طؾك أصقل كظائرها الؿعؾة، 

 وهذا بقان ذلؽ:

o ٓالتـبقف طؾك أصقل كؾؿات ُأطؾَّت بالحذف: أو: 

 وقع ذلؽ يف الؿسائؾ أتقة:

. مضارع )َفَعؾ( واوي الػاء يعؾب بحذف فائف لقققطفا بقـ ياء وكسرة، كحق 1

)َيِعُد( التل أصؾفا )َيقِطُد( ثؿ ُيحؿؾ طؾقف الؿصدر فقعؾب اإلطالل كػسف، فقؼال 

حركة الػاء إلك العقـ، وُتحذف الػاء،  )ِطَدة(، وأصؾفا الؿػرتض )ِوطَدة( ثؿ ُتـؼؾ

ض طـفا بالتاء ، وقد قالت العرب )ِوَجفة(، فرأى بعض الصرفققـ أكَّفا مصدٌر (2)وُيعقَّ

َح لؾتـبقف طؾك أصؾ كظائره يف الباب كؾف  .(3)لغقر بقان الفقئة، ُصحِّ

. صقغة )َمػعقل( مـ الػعؾ إجقف القاوي تعؾب بـؼؾ حركة العقـ إلك 2

                                                                        

 (.1/190ابـ جـل، الؿـصػ ) (1)

 (.94-3/87يـظر: الرضل ) (2)

( 243، 2/242، والحجة )576( والػارسل: التؽؿؾة ص1/227( والؿربد )4/337يـظر: سقبقيف ) (3)

 .379، 378( والثؿاكقـل ص2/287( والخصائص )201، 1/200وابـ جـل: الؿـصػ )
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الصحقح قبؾفا، فتؾتؼل العقـ ساكـة مع واو )مػعقل( فتحذف إحداهؿا،  الساكـ

فقؼال )َمُؼقل(، ويػعؾ ذلؽ مع القائل وُيزاد طؾقف قؾب الضؿة الؿـؼقلة كسرًة لؿـاسبة 

 .(1)القاء، فقؼال )َمبِقع(، وأصؾفؿا الؿػرتض )َمؼُقول، وَمبقُقع(

قًة لفذا الؼقاس ، ففؿ يؼقلقن )َمبققع، وقد جاءت لغة تؿقؿ يف القائل مصدِّ

وَمديقن(، وجرى طؾك ألسـة بعض العرب تصحقُح القاوي أيًضا، كحق ققلفؿ 

 .(2))َمصُقون، وَمدُووف، وَمعُقود، وَمؼُقود، وَمؼُقول(

. إذا ُجؿع آسؿ الؿؼصقر، كحق )َأطؾك، وُمصَطػك( جؿَع مذكٍر سالـًؿا 3

سابؼُة لفا دلقاًل طؾقفا، فقؼال ُحذفت ٓمف الؿـؼؾبة إلك ألػ، وبؼَقت الػتحُة ال

، وقد (3))َأطَؾقن، وُمصَطَػقن(، وأصؾفؿا الؿػرتض هق )َأطَؾُقون، ُمصَطَػُقون(

 . (4)كطؼت العرب هبذا إصؾ يف ققلفا يف جؿع )َمؼتَِقّي(: )َمؼتَُقون(

o التـبقف طؾك أصقل كؾؿاٍت ُأطؾَّت بالؼؾب: ثاكًقا: 

 بؼؾب حرف العؾة ألًػا: . التـبقف طؾك أصقل كؾؿاٍت ُأطؾَّت4

 العؾة ألًػا يف حآٍت، مـفا:  ُيؼؾب حرف

إذا تحرك واكػتح ما قبؾف، كؿا يف باب )َفَعؾ( مـ إفعال كحق )قام، وباع(  -

ومـ إسؿاء كحق )باٌب، وكاٌب(، وباب )َفِعؾ( يف إسؿاء كحق )رجٌؾ ماٌل، وَكبٌش 
                                                                        

 (.880-2/875يـظر: القزدي ) (1)

-389( والثؿاكقـل ص262، 100، 1/99( والخصائص )286-1/283يـظر: ابـ جـل: الؿـصػ ) (2)

 (.462-2/460بـ طصػقر )( وا1414-2/1407، والجرجاين )392

 (.54، 5/53يـظر: إزهري ) (3)

والعضديات  340، 339( والػارسل: الحؾبقات ص1/160( والسقرايف )4/410يـظر: سقبقيف ) (4)

-1/372( والجرجاين )306، 2/305( وابـ جـل: الخصائص )1/327، والحجة )93، 92ص

387.) 



    

 
 

ٞ هإلع ي 362 ٞ املعسَّض  أغساض اهتصرٚ، اهصس  ذتسٗ  اهعو

ًٓ صاٌف(، وباب )َفَعَؾة( يف الجؿع كحق )سادة،  وباطة(، ويػرتض الصرفققن أصق

 .(1)لؾؽؾؿات السابؼة هل )َقَقَم، َبقََع، َبَقب، َكقَب، َمِقل، َصِقف، َسَقَدة، َبَقَعة(

ـٌ  - إذا تحركت طقـ الؽؾؿة الؿعتؾة بالػتح وكان قبؾفا حرٌف صحقٌح ساك

تحرك ُأِطؾَّت بـؼؾ حركتفا إلك الساكـ الصحقح قبؾفا، وقؾبفا ألًػا، حؿاًل طؾك ما 

واكػتح ما قبؾف مًعا، كؿا يف باب )َأفَعَؾ( كحق )َأقاَم، وَأباَع(، وباب )استػعؾ( كحق 

)اسَتؼاَم، واسَتباَع( وباب )َمػَعؾ( كحق )َمؼام، وَمباع( وباب )َمػَعؾة( كحق )َمؼالٌة، 

وَمزادٌة(، ويؼقل الصرفققن إن أصقل الؽؾؿات السابؼة هل )َأقَقَم، َأبَقَع، اسَتؼَقم، 

 . (2)سَتبَقَع، َمؼَقم، َمبَقع، َمؼَقلة، َمزَيدة(ا

ألسـُة العرب بؽؾؿاٍت مقافؼٍة لفذه إصقل الؿػرتضة، تـبقًفا طؾقفا،  وقد جرت

َول، والَغَقب، والَحقَد، والَجقَد،  َوح، والَخَقل، والدَّ هل ققلفؿ )الَؼَقد، وإََود، والرَّ

قَد، والَغقَد، والـَؿَقؾ( ، (4))َرِوع، وَحِقل، وَطِقر، وَطِقز، وَشِقل( ، وققلفؿ(3)والصَّ

يف جؿع )حائؽ، وخائـ، وجاٍئ(، وققلفؿ  (5)وققلفؿ )الَحَقَكة، والَخَقَكة، والَجَقَرة(

                                                                        

 (.112-3/95يـظر: الرضل ) (1)

 (.112-3/95)يـظر: الرضل  (2)

( الػارسل: 380، 373، 362، 361، 5/263( والسقرايف )399، 398، 4/358يـظر: سقبقيف ) (3)

، والحجة 112، 109، والعسؽريات ص223، والحؾبقات ص601، 596، 576التؽؿؾة ص

( 351، 2/323( )149، 1/124( والخصائص )333، 1/332( وابـ جـل: الؿـصػ )5/189)

 (.2/668طة )( وسر الصـا54، 3/53)

، 596الػارسل، التؽؿؾة ص  (363، 264، 263، 5/252( والسقرايف )4/358يـظر: سقبقيف ) (4)

، 1/333، وابـ جـل، الؿـصػ )155، والػارسل، العضديات ص109والػارسل، العسؽريات ص

 (.2/176( وابـ جـل، الؿحتسب )3/53( )2/323( وابـ جـل، الخصائص )334

والػارسل،   (380، 373، 362، 5/263( )4/374( والسقرايف )420، 4/358يـظر: سقبقيف ) (5)

( 149، 125، 1/124( والخصائص )333، 1/332، وابـ جـل: الؿـصػ )596التؽؿؾة ص

 .300، 299( والثؿاكقـل ص2/668( وسر الصـاطة )54، 3/53( )351، 2/323)
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)َأخَقَص، وَأجَقَد، وَأطَقَل، وَأصَقَل، وَأطَقَز، وَأسَقَأ، وَأصَقَب، وَأخَقَؾ، وَأغَقَؿ، 

َذ، واسَترَوَح، واستَخَقَل، واستَصَقَب، ، وققلفؿ )استَحقَ (1)وَأغقََؾت، وَألَقَث(

، وققلفؿ )َمزَيد، وَمرَيؿ، وَمدَيـ، (2)واسَتـَقَق، واستَغَقَؾ، واسَتػَقَؾ، واسَتتقََس(

، وققلفؿ )َمؼَقدة، وَمؽَقزة، وَمثَقبة، وَمشَقرة، وَمصقَدة، وَمطَقبة، (3)وَمفقَع(

 .(4)وَمبَقلة(

 بؼؾب القاو فقفا ياًء: . التـبقف طؾك أصقل كؾؿاٍت ُأِطؾَّت1

 ياًء يف حآٍت، مـفا:  ُتؼؾب القاو

ـٌ يف مصدِر فعٍؾ ُأِطؾَّت فقف، كحق )قام ققاًما،  - إذا اكؽسر ما قبؾفا وهل طق

وقِقًؿا( أو طقـًا لجؿٍع صحقِح الالم، كحق )ِديار، ودَِيؿ(، وأصقل هذه الؽؾؿات 

 .(5)الؿػرتضة هل )قِقاًما، قَِقًما، دَِوار، دَِوم(

                                                                        

( والػارسل، 380، 251، 250، 248، 5/241( والسقرايف )358، 350، 4/346يـظر: سقبقيف ) (1)

( والؿحتسب 144، 1/99( والخصائص )279-1/276، وابـ جـل: الؿـصػ )589التؽؿؾة ص

 (.1402-2/1397، والجرجاين )462، 461( والثؿاكقـل ص97، 1/96)

( 380، 366، 251، 248، 5/241( )4/81( والسقرايف )399، 350، 4/346يـظر: سقبقيف ) (2)

، والحجة 122، 121، والعضديات ص109، والعسؽريات ص609، 589والػارسل: التؽؿؾة ص

، 124، 119، 118، 100، 1/99( والخصائص )279-1/276( وابـ جـل: الؿـصػ )5/189)

 .461( والثؿاكقـل ص1/178( وسر الصـاطة )493، 2/207( )397، 144

رسل: التؽؿؾة ( والػا253، 5/251( والسقرايف )1/246( والؿربد )4/350يـظر: سقبقيف ) (3)

( 1/330( والخصائص )296، 295، 1/276( وابـ جـل: الؿـصػ )4/188، والحجة )592ص

 (.736، 2/590( )427، 1/154( وسر الصـاطة )1/213( والؿحتسب )3/35)

، وابـ جـل، الؿـصػ 592(  الػارسل، التؽؿؾة ص253، 5/251( والسقرايف )4/350( يـظر: سقبقيف )4)

( 1/213( والؿحتسب )3/35( )330، 225، 1/145( والخصائص )296، 295، 276، 1/142)

ـ طصػقر )1426-2/1419( والجرجاين )2/590( )1/154وسر الصـاطة )  (.2/488( واب

 (.139-3/137يـظر: الرضل ) (5)
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، وَصقَّة،  - ّ
إذا تجاورت القاو والقاء وإولك مـفؿا ساكـة يف كحق )َسقِّد، وَصل

 .(1)وأيَّام، وُصَعقَّة(، وأصقلفا الؿػرتضة هل: )َسقِقد، َصقي، َصقَية، َأيقام، ُصَعقَقة(

كقا( وأصؾفا  - إذا وقعت القاو طقـًا يف وصػ طؾك وزن )ُفعؾك( كحق )الدب

كقى  (2)(الؿػرتض هق )الدب

إذا تطرفت القاو بعد كسرة، كحق )َرِضل، وراِضل، وراِضقة، وَرِضَقة،  -

وأكِسَقة، وُتَريِؼقَة( وأصقلفا الؿػرتضة هل )َرِضَق، راِضق، راِضقة، َرِضقة، َأكِسقة، 

 .(3)ُتَريِؼقة(

إذا وقعت القاو ًٓما لـ)ُفُعقل( جؿًعا ُقؾبت ياًء فتجتؿع مع واو )ُفُعقل(  -

ًتا وسؽقًكا فتؼؾب ياء وتدغؿ يف القاء، كحق جؿع )طصا( طؾك )ُطُصْقو( الؿتلصؾة ذا

 ،)
ِّ
( ويجقز تخػقػفا بؽسر الػاء طؾك )ِطِصل

ٌّ
ثؿ )ُطُصْقي( ثؿ )ُطُصْقل( ثؿ )ُطِصل

( جؿع )دلق(
ّ
 ودِلِل

ّ
( جؿع )جاٍث(، و)ُدلِل

ّ
 وِجثِل

ّ
 .(4)ومثؾ ذلؽ )ُجثِل

ة العرب يف ققلفؿ: )كارت إصقل الؿرفقضة السابؼة طؾك ألسـ وقد ضفرت

ًٓ (5)الظبقة كِقاًرا ( وققلفؿ (8)، وحاجة وِحَقج وقامة وقَِقم(7)، وطاد ِطَقًدا(6)، حال ِحَق

                                                                        

 (.143-3/139يـظر: الرضل ) (1)

 (.179-3/177يـظر: الرضل ) (2)

 (.173-3/161يـظر: الرضل ) (3)

 (.3/171رضل )يـظر: ال (4)

 (.5/402( وإزهري )1/277( وأبق حقان )1/303ابـ جـل، الؿـصػ ) يـظر: (5)

( والقزدي 1/277( وأبق حقان )273، 2/272( وصاحب حؿاة )138، 3/137يـظر: الرضل ) (6)

(2/868.) 

 يـظر: ابـ مـظقر )ح و ل(. (7)

 (403، 5/93( وإزهري )1/277، وأبق حقان )84يـظر: ابـ مالؽ ص (8)
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( (4)، َحقَقة: اسؿ رجؾ(3)، يقم أيقم(2)، َضقَقن: وهق اسؿ لؾؼطِّ (1))طقى الؽؾب َطقَية

قلفؿ يف جؿع ، وق(5)وققلفؿ )الُؼصقى( يف لغة الحجازيقـ، و)ُحزَوى: اسؿ مؽان(

، وققلفؿ )َكحق وُكُحّق، َبفق وُبُفّق، َكجق (6))َمؼَتقي، وَسقاء(: )َمؼاتَِقة، وَسقاِسَقة(

 . (7)وُكُجّق، ابـ ُبـُّق، أب وُأُبّق، أٌخ وُأُخّق، َحًؿا وُحُؿّق(

ما تـاثر يف كتب الصرفققـ مـ الؽؾؿات الؿصححة التل كصقا طؾك  كان هذا

إكؿا هق التـبقف هبا طؾك أصقل كظائرها الؿغقَّرة أن غرض العرب مـ تصحقحفا 

لؾعالمة ٓ "باإلطالل، يف أققاٍل كثقرٍة، مـفا ققل سقبقيف: إهنا جاءت مصححًة: 

لقُعؾؿ بف إصؾ، فتؽقن أمارًة "، وققل الػارسل (8)"لؿعـك سقى ذا، طؾك إصؾ

                                                                        

 (.5/416( وإزهري )90، 3/89( )157، 156، 146، 1/51) ابـ جـل، الخصائص يـظر: (1)

( 2/46( و ابـ جـل: الؿـصػ )81، 4/80( والسقرايف )430، 4/369( )3/320يـظر: سقبقيف ) (2)

( والرضل 2/506، وابـ طصػقر )479( والثؿاكقـل ص157، 156، 1/51والخصائص )

 (.5/416( وإزهري )875-2/871( والقزدي )3/139)

( وإزهري 2/78) ( و ابـ جـل، الخصائص5/377( والسقرايف )4/430) يـظر: سقبقيف (3)

(5/416.) 

-2/871( والقزدي )142-3/139، والرضل )480، 479( والثؿاكقـل ص4/430) يـظر: سقبقيف (4)

875.) 

، 609، 601، 576سل: التؽؿؾة صوالػار (305، 5/123( والسقرايف )4/389) يـظر: سقبقيف (5)

، 2/735( وابـ جـل، سر الصـاطة)5/189) ، والحجة109، والعسؽريات ص223والحؾبقات ص

( والرضل 2/545( وابـ طصػقر )1554-1551، 2، والجرجاين )537( والثؿاكقـل ص736

 (.412، 5/411) ( وإزهري909، 2/907( والقزدي )3/177-179)

والعضديات  340، 339( والػارسل: الحؾبقات ص1/160( والسقرايف )4/410) يـظر: سقبقيف (6)

 (.400، 5/399) ( وإزهري1/327) ، والحجة93، 92ص

( وابـ جـل، 193، 5/192( والػارسل، الحجة )5/299( والسقرايف )4/384يـظر: سقبقيف ) (7)

( وابـ طصػقر 2/295، وصاحب حؿاة )488، 267( والثؿاكقـل ص1/317الؿحتسب )

 (.5/420( وإزهري )2/901( والقزدي )171، 3( والرضل )2/551)

 (4/350سقبقيف ) (8)
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يمكد "ل ، وققل ابـ جـل: إن تصحقح العرب بعض ما يستحؼ اإلطال(1)"لف لقعؾؿ

اهتؿامفؿ بنخراج ضرٍب مـ الؿعتؾ طؾك أصؾف، وأكَّف إكِّؿا ُجعؾ تـبقًفا طؾك الباقل، 

ومحافظًة طؾك إباكة إصقل الؿغقَّرة، ويف هذا ضرٌب مـ الحؽؿة يف هذه الؾغة 

 .(2)"العربقة

 اٌغشض اٌثبٟٔ: حفظ اٌجٕبء ِٓ اٌضٚاي ٚاإلٌجبط:

، ثؿ رصدوا إثر (3)لؿجردة والؿزيدةأبـقة إفعال وإسؿاء، ا جؿع الـحاة

الؿعـقي لؾزيادة يف الؿزيد مـفا، فاستـبطقا طدًدا كبقًرا مـ الؿعاين الصرفقة لتؾؽ 

البـك، وهل معاٍن تتػاطؾ مع الؿعـك الؿعجؿل لؾؽؾؿة، والؿعـك الـحقي لؾرتكقب، 

 صالفا.فتتؽقن مـفا ومـ الؿعاين السقاققة الدٓلة العامة التل يريد الؿتؽؾؿ إي

ؾ حتفا العرب مع  وقد تلمَّ الصرفققن صائػًة مـ الؽؾؿات الؿعتؾة قد صحَّ

وجقد دواطل اإلطالل فقفا، فقجدوا أنَّ إطاللفا يمثِّر طؾك البـقة الصرفقة لفا تلثقًرا 

يػضل إلك زوال معـاها الصريف، وقد يمدي مع ذلؽ إلك التباسفا ببـقٍة أخرى، 

ؿا ططَّؾ اإلطالل واحتؿؾ ثؼؾ التصحقح حػًظا لؿعـك فػفؿقا مـ ذلؽ أنَّ العربل إكَّ 

البـقة الصريف مـ زوال لػظفا الؿػضل إلك زوال معـاها، ومـ آلتباس بغقرها مـ 

يؽرهقن تحريؽ القاء والقاو وقبؾفؿا الػتحة "إبـقة، ولفذا قال سقبقيف: إنَّ العرب 

 .(4)"إٓ أن يخافقا التباًسا

                                                                        

 223الػارسل، الحؾبقات ص (1)

، 1/260( )157، 1/156( ويـظر: ابـ جـل، الخصائص )277، 1/142ابـ جـل، الؿـصػ ) (2)

 (.178، 1/177( وسر الصـاطة )261

، وكحقؾ 186-112( وطضقؿة ص192-1/29ن )( وأبق حقا303-242، 96-4/5يـظر: سقبقيف ) (3)

 ، ويـظر كتابا: الزبقدي، وابـ الؼطاع.63-17ص

 (4/392سقبقيف ) (4)
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حت لذلؽ:إبـقة ا وهذا بقان أهؿ  لؿزيدة التل ُصحِّ

: أبـقة إفعال: ًٓ  أو

َل، وَبقََّع(: أصؾفؿا )َققَول، وَبقَقَع(، 1 َؾ( مـ إجقف، كحق )َققَّ . )َفعَّ

، فؾق ُأِطالَّ ٔٓ إلك )قاَل، وباَع(، فزال البـاء والتبس (1)واإلطالل سابٌؼ لإلدغام

َؾ( د، ومثؾف بـاء )تَػعَّ  . (2)بالؿجرَّ

( . )افَعؾَّ 2 (: لق ُأِطالَّ ٔٓ إلك )سادَّ ، وابَقضَّ ( مـ إجقف، كحق )اسَقدَّ

( فقزول البـاء، ويؾتبس ببـاء )فاَطَؾ( مـ الثالثل الؿضاطػ، ومثؾف بـاء  و)باضَّ

)  .(3))افعالَّ

َل، وابَققََّع(: أصؾفؿا )اقَقوَول( 3 . )افَعقَطؾ( مـ إجقف، كحق )اقَقوَّ

 .(4)فضقا إلك )قاَوَل، وباَيَع( فقزول البـاء ويؾتبس بـ)َفاَطَؾ(و)ابَققَقَع( ولق ُأِطالَّ ٕ

. )ُفقِطَؾ( يائل العقـ، كحق )ُسقيَر، وبُقيَِع(: لق ُأِطالَّ ٕصبحا )ُسقَِّر، وُبقَِّع( 4

َؾ(. ومثؾف بـاء )ُتُػقِطؾ(  .(5)فقزول البـاء ويؾتبس ببـاء )ُفعِّ

( كـ)َجفَقَر(، و)َفعَقَؾ( كـ)َشرَيَػ(، . إبـقة الؿؾحؼة بإفعال، كحق )َفعَقَل 5

ت هذه (6)الؿؾحؼان بـ)َفعَؾَؾ(، و)َتَػعَقَل( كـ)َتَرهَقك( الؿؾحؼ بـ)َتَػعَؾَؾ( ، فؼد صحَّ

                                                                        

 (.2/839يـظر: القزدي ) (1)

 (.303، 1/302يـظر: ابـ جـل، الؿـصػ ) (2)

، والرضل 157، 156( وابـ مالؽ ص1/304( وابـ جـل، الؿـصػ )375، 4/374يـظر: سقبقيف ) (3)

(3/124.) 

 (375، 4/374يـظر: سقبقيف ) (4)

( وصاحب حؿاة 283-5/279( والسقرايف )309، 1/308( والؿربد )4/372يـظر: سقبقيف ) (5)

(2/283) 

 .343-341، 188-185يـظر: الؼرين ص  (6)



    

 
 

ٞ هإلع ي 368 ٞ املعسَّض  أغساض اهتصرٚ، اهصس  ذتسٗ  اهعو

الـُؿؾحؼ ٓ ُيَعؾب بحذف حركٍة وٓ كؼؾفا وٓ حذف "ٕنَّ : إبـقة حػًظا لفا مـ الزوال

 .(1)"حاِق لئال يخالػ الؿؾَحَؼ بف، فقبطؾ غرُض اإلل: حرٍف 

  ثاكًقا: أبـقة إسؿاء:

. )َفُعقل( واوي العقـ، صػًة كحق )َقُقول(، و)ُفُعقل( مصدًرا كحق )ُغُقور(، 1

ٓلتؼك : وجؿًعا كحق )ُسُقوق(: لق ُأِطؾَّت بنسؽان حرف العؾة الؿضؿقم تخػقًػا

ولذلؽ احتؿؾ : ساكـان، وُحذف أحدهؿا، وزال البـاء، والتبس بؿا ٓ زيادة فقف

ح حػًظا لؾبـاء، وهؿز بعُضفؿ القاَو إولك حػًظا لؾبـاء بع ُض العرب هذا الثؼؾ فصحَّ

 . (2)مع شلء مـ التخػقػ، والقجفان مطَّردان

 .(3). )َفِعقؾ( واوي العقـ، كحق )َصِقيؾ(: لق ُأِطؾَّ ٕصبح )صال(2

. )َفعال( معتؾ العقـ، كحق )َجقاد، وَسقال(: لق ُأِطالَّ ٕصبحا )جاَد، 3

 .(4)وساَل(

. )َتػعال( معتؾ العقـ، كحق )َتؼقال، وَتسقار(: لق ُأِطالَّ ٔٓ إلك )َتؼال، 4

 .(5)وَتسار( فقؾتبس بـاء )َتػعال( بصقرة بـاء الػعؾ، يف كحق )َتخاف(

، ". )مِػعال( معتؾ العقـ، كحق )مِؼقال، ومِخقاط(: 5 ًٓ لق ُأِطالَّ صارا )مِؼا

 .(6)"اٌل( هؿا أم )مِػَعٌؾ(؟ومِخاًصا( فؾؿ ُيدَر: َأ)مِػع

                                                                        

 (.3/126الرضل ) (1)

: وابـ جـل 594، 590( والػارسل، التؽؿؾة ص269-5/267( ويـظر: السقرايف )4/362سقبقيف ) (2)

 (2/852( والقزدي )3/108( والرضل )188، 3/187( والخصائص )1/285الؿـصػ )

 ( 2/852( والقزدي )3/108يـظر: الرضل ) (3)

 (3/108( والرضل )2/852يـظر: القزدي ) (4)

 (125، 3/108( ويـظر: الرضل )2/848القزدي ) (5)

 (3/125( ويـظر: الرضل )850، 2/849القزدي ) (6)
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. )َفَعاَلن( معتؾ الالم كحق )الَغَثقان، والـََّزوان(: لق ُأِطالَّ ٕصبحا )الَغثان، 6

 .(1)والـَّزان( فزال بـاؤهؿا، والتبسا ببـاء )َفعال(

لق ُأِطؾَّ ٓلتبس ". )َفَعالن( معتؾ العقـ، كحق )الَجَقٓن، والَحَقدان(: 7

َح فراًرا مـ الؾبسبـ)فاطال( كـ)ساباط،   .(2)"وخاتام( فُصحِّ

. أبـقة جؿقع التؽسقر الؿعرضة لإلطالل، كحق )َمػاطؾ( و)َمػاطقؾ( معتؾل 8

، و)َأفعال( معتؾ العقـ كـ)َأققام، (3)الػاء كـ)َمقائد، وَمقامـ، وَمقاطقد، وَمقاسقر(

، فؾق (4)يابقج(وَأبقات(، و)َفقاطؾ( كـ)َجقاهر(، و)َفقاطؾ( و)َفقاطقؾ( كـ)َصقاقؾ، ودَ 

ُأِطؾَّ كؾب بـاٍء مـ هذه إبـقة بؼؾب حرف العؾة فقف ألًػا ٓلتؼت بللػ الجؿع فزال 

 البـاء، وذهب معف ما ُقِصد مـ معـك الجؿعقة.

. إبـقة الؿؾحؼة بإسؿاء، كحق )َفعَقل( كـ)َجدَول( و)َفعَقؾ( كـ)َضفَقد( 9

، الؿؾحؼة بـ)َفعَؾؾ(، و)فِعَقل( (5)و)َفقَعؾ( كـ)َضقَقن، وَحقَقة( طـد الجقهري

كـ)ِخرَوع(، و)فِعَقؾ( كـ)ِطثَقر( الؿؾحؼقـ بـ)فِعَؾؾ(، و)ُفعقَؾ( كـ)ُطؾَقب( الؿؾحؼ 

بـ)ُفعَؾؾ(، و)َفَعقَطؾ( معتؾ العقـ كـ)َحَقرَور( و)َفَقطَؾؾ( كـ)َخَقرَكؼ( الؿؾحؼقـ 

ؾَّ أمر اإللحاق، ومحافظتف اخت"لـ: ... فؾق أطؾت هذه إسؿاء وما شاهبفا(6)بـ)َفَعؾَّؾ(

 .(7)"مرادٌة لفؿ

                                                                        

( 1/149( والخصائص )136، 135، 2/7( وابـ جـل، الؿـصػ )4/388ف )يـظر: سقبقي (1)

 (.2/668، وسر الصـاطة )91والؿؾقكل ص

 (.2/304، ويـظر: العؽربي )141ابـ مالؽ ص (2)

 (3/108يـظر: الرضل ) (3)

 (3/108يـظر: الرضل ) (4)

 .136( والؼرين ص5/416يـظر: الجقهري )ض ي ن( وإزهري ) (5)

 .221-193، 181-167، 150-115رين ص يـظر: الؼ (6)

 (127، 3/126( والرضل )2/855يـظر: القزدي ) (7)



    

 
 

ٞ هإلع ي 370 ٞ املعسَّض  أغساض اهتصرٚ، اهصس  ذتسٗ  اهعو

لتؽقن أصاًل : بالتـبقف إلك هذا الغرض طـد أشفر إبـقة وقد اكتػك العؾؿاء

يؼاس غقره طؾقف، ولذلؽ قال الؿازين بعد أن رصد طدًدا مـ مقاضع التصحقح 

ٕنَّ هذا مقضع تػسقر إصقل، والؽالم كثقٌر، : وتركـا الؿسائؾ هـا"واإلطالل: 

 .(1)"وإصقل تدلب طؾك الػروع

 اٌغشض اٌثبٌث: حفظ اٌجٕبء ِٓ اإلخحبف:

أن العرب إذا اجتؿع يف الؽؾؿة ُمقِجٌب إلطالل الالم مع  ٓحظ الصرفققن

ٕنَّ تغققر أصؾقـ متجاوريـ يف الؽؾؿة، : ُمقِجٍب إلطالل العقـ فنهنؿ ٓ يعؾبقهنؿا مًعا

بحرف، سقـلى هبا طـ أصؾفا الؾغقي، وربؿا وٓ سقؿا الثالثقة الؿجردة أو الؿزيدة 

حقهنؿا مًعا هرًبا مـ اجتؿاع ثؼؾقـ متجاوريـ، : أدَّى إلك التباسفا بغقرها، وٓ يصحِّ

حقا العقـ وأطؾقا الالم طقا بلن صحَّ آشتغال بنطالل إصراف أسبؼ "ٕنَّ : فتقسَّ

غرض العرب مـ  ، وقد ففؿ الصرفققن مـ ذلؽ أنَّ (2)"مـ آشتغال بنطالل القسط

 هذا هق حػظ البـاء مـ اإلجحاف، وقد كبفقا طؾك ذلؽ فقؿا يليت:

. )َفَعؾ( الؾػقػ الؿؼرون، كحق )َهَقى(: أصؾف )َهَقَي( وُأِطؾَّت ٓمف بؼؾبفا 1

 .(3)ألًػا، ولق ُأِطؾَّت طقـف أيًضا ٔل إلك )ها(

ِطؾَّت ٓمف بؼؾبفا . )َفِعَؾ( الؾػقػ الؿؼرون، كحق )َقِقَي(: أصؾف )َقِقَو( وأُ 2

 .(4)ياًء، ولق ُأِطؾَّت طقـف أيًضا لؼالقا )قاَي َيؼاي( كؿا يؼقلقن )خاَف يخاُف(

. )فِعال( معتؾ العقـ والالم، كحق )ِرواء( جؿع )َريَّان( و)كِقاٌء( جؿع )كاٍو(: 3

                                                                        

 (.1/340ابـ جـل، الؿـصػ ) (1)

 (.3/113الرضل ) (2)

 .461( وإكصاري ص839-2/835( والقزدي )113، 3/112يـظر: الرضل ) (3)

 .462، 461( وإكصاري ص839-2/835( والقزدي )113، 3/112يـظر: الرضل ) (4)
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لك أصؾفؿا )ِرواي، وكِقاي( فلطؾقا الالم بؼؾبفا هؿزًة، ولق َأَطؾبقا معفا العقـ ٔلت إ

 .(1))ِرياء، وكِقاء(

 اٌغشض اٌشاثع: اٌفشق ث١ٓ ا٤عّبء ٚا٤فعبي:

بقـ إسؿاء وإفعال، إضافًة إلك الؿعـك، طدٌد مـ الؿسالؽ  لؾعربقة يف الػرق

الؾػظقة، كالػرق بإبـقة الصرفقة، وباإلطراب: الجزم يف إفعال والجر يف إسؿاء، 

ة بؽؾ  مـفؿاوبالتـقيـ يف إسؿاء وطدمف يف إفعال فنذا : ، وبالؾقاصؼ الخاصَّ

ل طؾك السقاق يف  استقيا، ولؿ يػصؾ بقـفؿا شلٌء مـ ذلؽ، كلن تؼقل )أكا َأطَؾُؿ( ُطقِّ

 تحديد الؿراد.

ضفا لإلطالل،  حة مع تعرب وقد وقع الصرفققن طؾك صائػٍة مـ إسؿاء الؿصحَّ

الػعؾ، فػفؿقا أنَّ العرب قد  وتلمؾقها فقجدوا أكَّفا لق ُأِطؾَّت ٓستقى لػظفا ولػظ

حتفا لتػرق بقـفا وبقـ إفعال الؿشاهبة لفا، وجعؾقا ذلؽ دلقاًل طؾك حرص  صحَّ

ل طؾك السقاق يف التػريؼ بقـفؿا  العرب طؾك الػرق بقـفؿا مػرداٍت، قبؾ أن ُيعقَّ

 مركباٍت، ما وجدوا إلك ذلؽ سبقاًل.

 ذلؽ فقؿا يليت: وقد وقع

ر مع امتـاطف مـ الصرف صابؼ الػعؾ مـ . )َأفَعؾ( معتؾ الع1 قـ اسًؿا: إذا ُكؽِّ

ل طؾك السقاق يف التػريؼ بقـف وبقـ كظقره الػعؾل، فنذا  كؾِّ وجٍف قبؾ الرتكقب، وطقِّ

حتف العرب، فؼالت مـ )قاَل، وباَع(: )رأيت رجاًل َأقَقَل،  صقغ مـ معتؾ العقـ صحَّ

 .(2)َل وأباَع( بعالمٍة لػظقٍة هل )التصحقح(وَأبَقَع مـؽ( فرًقا بقـف وبقـ الػعؾقـ )أقا

                                                                        

 (.2/870( والقزدي )2/278( وصاحب حؿاة )3/138، والرضل )82يـظر: ابـ مالؽ ص (1)

، وابـ 593( والػارسل، التؽؿؾة ص252، 5/251( والسقرايف )421، 4/350( يـظر: سقبقيف )2)

 ( وصاحب124، 123، 105، 3/97( والرضل )2/351( والخصائص )1/320الؿـصػ )جـل، 

= 



    

 
 

ٞ هإلع ي 372 ٞ املعسَّض  أغساض اهتصرٚ، اهصس  ذتسٗ  اهعو

. )َفَعَؾك( معتؾ العقـ اسًؿا، كحق ققلفؿ )َصَقَرى، وَحقََدى(، ذهب بعض 2

الصرفققـ إلك أنَّ الغرض مـ تصحقحف هق الػرق بقـف وبقـ )فاَطَؾ( معتؾ الالم، كحق 

ٓلتبسا )داطك( و)رامك( فؾق َأطَؾؾَت )َصَقرى، وَحَقدى( فؼؾت )صارى، وحادى( 

  .(1)بـ)َفاَطَؾ( مـ )َصرى َيصِري، وَحدا َيحدو(

 . إسؿاء الؿقازكة لألفعال معتؾة العقـ: 3

 العؾؿاء وجقب تصحقحفا بثالثة شروٍط، هل: ضبط

 .(2)أن يؽقن آسؿ مقازًكا لؾػعؾ طؾك مِثاٍل خاص  بإفعال إول:

، فنن خرج طـ ذلؽ لؿ أن تؽقن الزيادة التل يف أولف خاصًة بإفعال الثاين:

ح ووجب فقف اإلطالل، كحق )َمؼام(، لق تلمؾتفا لقجدهتا يف إصؾ طؾك وزن  يصحَّ

ا كاكت زيادة الؿقؿ خاصًة بإسؿاء وجب : الػعؾ ٕنَّ أصؾفا )َمؼَقم(، ولؽـ لـؿَّ

 .(3)ٕنَّ زيادتف فارقٌة بقـف وبقـ والػعؾ: إطاللف

لؿعتؾ طؾًؿا فقشرتط لتصحقحف أن إن كان آسؿ الؿقازن لؾػعؾ ا الثالث:

ًٓ مـ الػعؾ كحق )َيزيد( فنكَّف يستصحب يف  ، فنن كان مـؼق ًٓ يؽقن مرتجاًل ٓ مـؼق

ف وهق فعؾ  .(4)اسؿقتف اإلطالل الذي كان قد استحؼَّ

فنذا كاكت الزوائد "هذه الشروط وجب التصحقح، قال الؿازين  فنذا اجتؿعت

التل يف الػعؾ، وكان آسؿ طؾك زكة الػعؾ  التل يف أوائؾ إسؿاء هل الزوائد

                                                                        
= 

 (.2/267حؿاة )

 (.2/262: صاحب حؿاة )يـظر (1)

 (.322، 1/321( )274، 1/273( وابـ جـل، الؿـصػ )4/353يـظر: سقبقيف ) (2)

 (.1/273( وابـ جـل، الؿـصػ )4/353يـظر: سقبقيف ) (3)

 (.280، 1/279يـظر: ابـ جـل، الؿـصػ ) (4)
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،... وإكؿا فعؾَت هذا لتػرق بقـ إسؿاء  ُح وٓ ُتعؾب بالزوائد، فنن إسؿاء تصحَّ

 .(1)"وإفعال

ا ورد طـ العرب مـ ذلؽ ما يلتل:  وِمؿَّ

، طـد مـ جعؾ تاء (2))َتػِعؾة( اسًؿا معتؾ العقـ، كحق )َتدِورة، وَتتِقبة( -

َحت ٕكَّفا لق ُأِطؾَّت لؼقؾ )َتِديرة، وَتتِقبة( (3)ؼدير آكػصالالتلكقث يف ت ، فؼد ُصحِّ

 . (4)فقؾتبسان بباب )َتبِقع( مـ إفعال

)َأفُعؾ( جؿًعا لؿعتؾ العقـ، كحق )َأدُور( يف لغة مـ لؿ يفؿز القاو، وهل لغُة  -

ؽ لق وإكؿا وجب تصحقحفؿا ٕك: أكثر العرب، وكحق )َأطُقـ( طـد جؿقع العرب

َأطَؾؾَت واوية العقـ فؼؾت )َأدُور( ٓلتبس بباب )َأُققل(، ولق َأطَؾؾَت يائقة العقـ 

 .(5)فؼؾت )َأِطقـ( ٓلتبس بباب )َأبِقع(

، طـد مـ يجعؾ تاء (6))َأفِعؾة( جؿًعا لؿعتؾ العقـ، كحق )َأسِقرة، وَأطقِـة( -

ؾَّت فؼقؾ )أِسقَرة، وَأِطقـة( فؼد صححقها ٕكَّفا لق ُأطِ : (7)التلكقث يف تؼدير آكػصال

 ٓلتبس بباب )َأبِقع(. 

                                                                        

 .322، 321و 280( وص275-273( ويـظر فقف )1/273ابـ جـل، الؿـصػ ) (1)

 (.325، 1/324( وابـ جـل، الؿـصػ )352، 4/271سقبقيف )يـظر:  (2)

 (.1/325يـظر: ابـ جـل، الؿـصػ ) (3)

 (.1/325يـظر: ابـ جـل، الؿـصػ ) (4)

( 1/11، وابـ جـل، الخصائص )594، 593( والػارسل، التؽؿؾة ص4/351يـظر: سقبقيف ) (5)

 (.2/854( والقزدي )276، 2/275( وصاحب حؿاة )3/124والرضل )

( 1/324، وابـ جـل، الؿـصػ )594، 593( والػارسل، التؽؿؾة ص4/351يـظر: سقبقيف ) (6)

 (276، 2/275وصاحب حؿاة )

 (1/324ابـ جـل، الؿـصػ ) (7)



    

 
 

ٞ هإلع ي 374 ٞ املعسَّض  أغساض اهتصرٚ، اهصس  ذتسٗ  اهعو

الـحاة طدًدا مـ الؿسائؾ ٓرتجال إسؿاء مـ معتؾ العقـ طؾك  وقد افترض

زكة أسؿاء كطؼت هبا العرب مقازكًة لألفعال، فلوجبقا فقفا التصحقح فرًقا بقـ آسؿ 

إِثِؿد، وُأبُؾؿ، وَتلَلب، والػعؾ، كؼقلفؿ، مثاًل: لق بـقت مثال )َأصُبع، وإِصَبع، و

: وتِحؾِئ، وُترَتب، وَتـُضب، وَتـِفَقة، وَيرَمع( مـ )قال، وباع( لؼؾت )َأقُقل، وَأبُقع

: ُتؼَقل، وُتبَقع: تِؼِقل، وتِبقِع: َتؼَقل، وَتبَقع: ُأقُقل، وُأبُقع: إِقِقل، وإِبقِع: إِقَقل، وإِبَقع

 .(1)وَيبَقع( َيؼَقل،: َتؼِقلة، وَتبقِعة: َتؼُقل، وَتبُقع

تـزيالت ابـ جـل لفذه الؼاطدة أكَّف أوجب التصحقح حقـ ُيرَتجُؾ  ومـ صريػ

ٕكف اطتدَّ بؾغة كسر : طؾٌؿ طؾك زكة )تِػَعؾ(، مع أكَّف لقس مـ أوزان الػعؾ إصؾقة

لق بـقت مثؾ )تِػَعؾ( "يف ققلف: ، (2)حرف الؿضارطة طـد غقر الحجازيقـ مـ العرب

حت ؼقلقن )أكت تِرَكُب، وتِذَهُب( وكـت تؼقل فقفا مـ )بِعت(: ٕهنؿ ي: لصحَّ

ح لئال يؾتبسا بالػعؾ، كحق ققلفؿ )تِخال،  )تِبَقٌع( ومـ )قؾت(: )تِؼَقٌل(، فتصحِّ

 .(3)"وتِخاف(

َّ اٌجٕبء ِحّٛي عٍٝ غ١شٖ فٟ ِعٕبٖ  اٌغشض اٌخبِظ: اٌزٕج١ٗ عٍٝ أ

ؾ الصرفققن ضفا لإلطالل، وازكقا صائػة مـ الؽؾؿات الؿصححة مع تعرب  تلمَّ

فقجدوها قد خرجت طـ معاكقفا إصقل لؾتعبقر طـ : بقـفا وبقـ كظائرها الؿعؾة

معاٍن أخرى هل فرٌع فقفا، ووجدوا إصقل التل يعبَّر هبا طـ تؾؽ الؿعاين قد 

استحؼَّت التصحقح، فػفؿقا أنَّ غرض العرب مـ ذلؽ هق التـبقف طؾك حؿؾفا طؾك 

 كقفا، وقد وقع ذلؽ يف مسائؾ، هل:تؾؽ إصقل يف معا
                                                                        

( 322، 1/321، وابـ جـل، الؿـصػ )592( والػارسل، التؽؿؾة ص352، 4/351يـظر: سقبقيف ) (1)

 (.276، 2/275( وصاحب حؿاة )3/105والرضل )

 .168-165يـظر: طضقؿة ص (2)

 (.1/322ابـ جـل، الؿـصػ ) (3)
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( معتؾ العقـ، الدالب طؾك آتصاف بؾقٍن أو طقٍب، كحق )َسِقَد، َفِعَؾ . )1

حت هذه إفعال لؾتـبقف  وَطِقر، وَحِقل، وَطِقج، وَثِقل، وَهِقَج، وَصقِد(، فؼد ُصحِّ

ُيَدلَّ طؾقف  ٕنَّ إصؾ أن: طؾك أكَّفا محؿقلٌة طؾك غقرها يف الدٓلة طؾك هذا الؿعـك

ا كان التصحقح واجًبا يف إصؾ حػًظا لؿعـك البـاء (، ولـؿَّ وجب : بـ)افعؾَّ وافعالَّ

 .(1)لقؽقن التصحقح دٓلًة طؾك الحؿؾ: التصحقح يف الػرع

( واويب العقـ، الدالب طؾك تؼاسؿ الػاطؾقة والؿػعقلقة، كحق افتعؾ. )2

حت القاو يف هذه إفعال  )اجتقروا، واطتقكقا، وازدوجقا، واهتقشقا(، فؼد ُصحِّ

ٕنَّ إصؾ أن ُيَدلَّ : لؾتـبقف طؾك أكَّفا محؿقلٌة طؾك غقرها يف الدٓلة طؾك هذا الؿعـك

ا كان التصحقح واجًبا يف إصؾ حػًظا لؿعـك البـاء، وجب  طؾقف بـ)تػاطؾ(، ولـؿَّ

 .(2)لقؽقن التصحقح دٓلًة طؾك الحؿؾ: التصحقح يف الػرع

( معتؾ العقـ يف صقغة )ما أفعؾف!(، كحق )ما َأقَقلَف! وما َأبَقَعف!(، فؼد فَعَؾ أَ . )3

ح لؾتـبقف طؾك أكَّف محؿقٌل طؾك غقره يف الدٓلة طؾك الؿبالغة والزيادة ٕنَّ : ُصحِّ

)أفعؾ( الػعؾل فرٌع يف الدٓلة طؾك هذا الؿعـك، إذ إصؾ أن ُيَدلَّ طؾقف باسؿ 

ا كان ا لتصحقح واجًبا يف اسؿ التػضقؾ فرًقا بقـف وبقـ الػعؾ، وجب التػضقؾ، ولـؿَّ

                                                                        

( والػارسل: 253، 237، 415، 4/414( والسقرايف )347، 344، 28، 4/26يـظر: سقبقيف ) (1)

، 575، والبغداديات ص155، 154، 93والعضديات ص 342، والحؾبقات ص587التؽؿؾة ص

( 305، 260، 1/259صػ )( ابـ جـل: الؿـ6/280( )402، 5/401( )1/362والحجة )

( 1/124( والؿحتسب )442، 352، 311، 310، 2/74( )149، 1/147والخصائص )

(2/344.) 

 587( الػارسل: التؽؿؾة ص5/253( )4/415( والسقرايف )347، 346، 4/344يـظر: سقبقيف ) (2)

( 402، 5/401( )2/146( )1/362، والحجة )155، 154والعضديات ص 342والحؾبقات ص

، 125، 120، 1/113( والخصائص )306، 305، 262-1/260( وابـ جـل: الؿـصػ )6/280)

146 ،147 ،149 ،152 ،153( )2/203.) 
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 .(1)لقؽقن التصحقح تـبقًفا طؾك هذا الحؿؾ: التصحقح يف الػرع

( معتؾ العقـ يف صقغة )َأفِعؾ بف!(، كحق )َأقِقل بف! وَأبقِع بَف(، فؼد َأفِعؾ. )4

ح لؾتـبقف طؾك أكَّف محؿقٌل طؾك غقره يف الدٓلة طؾك التعجب، ٕنَّ فعؾ إمر  ُصحِّ

ا كان  )َأفِعؾ( فرٌع يف الدٓلة طؾقف، إذ إصؾ فقف أن ُيدلَّ طؾقف بـ)ما أفعؾف!(، ولـؿَّ

التصحقح واجًبا يف )ما أفعؾف!( لؾتـبقف طؾك أكَّف محؿقل طؾك اسؿ التػضقؾ يف الدٓلة 

بف تـبقًفا طؾك خروجف طـ با: طؾك الزيادة والؿبالغة، وجب التصحقح يف فرع الػرع

 .(2)وحؿؾف طؾك غقره

( معتؾ العقـ، كحق )مِؼَقٌل، ومِخقَط(، فؼد ذهب بعض الصرفققـ ِمػَعؾ. )5

ح  إلك أكَّف فرٌع لـ)مِػَعال( فؾؿا استحؼ إصؾ التصحقح حػًظا لبـائف مـ الزوال، ُصحِّ

 .(3)تـبقًفا طؾك أكَّف بؿعـاه: الػرع

(: أجمؼاتَقة( و)َمؼَتقون. )6  أن يؽقن غرض ( يف جؿع )َمؼتقيٌّ
ب
از الػارسل

التصحقح فقفا، هق التـبقف طؾك أكَّفا بؿعـك )َمؼَتِقيبقن( جؿع الؿػرد الؿـسقب 

)  .(5)، ثؿ جرى جؿع التؽسقر مجراه يف التـبقف طؾك إرادة الـسب(4))َمؼَتِقيٌّ

                                                                        

، وابـ جـل: 593( الػارسل، التؽؿؾة ص254، 5/253( والسقرايف )4/350يـظر: سقبقيف ) (1)

( وصاحب 124، 123، 3/97( والرضل )2/351( والخصائص )319، 316، 1/315الؿـصػ )

 (.2/844( والقزدي )2/267حؿاة )

، وابـ جـل، 593( والػارسل، التؽؿؾة ص254، 5/253( والسقرايف )4/350يـظر: سقبقيف ) (2)

 (.845، 2/844( والقزدي )318-1/316الؿـصػ )

 (.2/849( والقزدي )126، 3/125، والرضل )159، 158يـظر: ابـ مالؽ ص (3)

 .575، والبغداديات ص94، 93العضديات ص ويـظر لف: 342الػارسل، الحؾبقات ص (4)

 (.164-3/161يـظر: الرضل ) (5)
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 اٌغشض اٌغبدط: اٌّشبوٍخ ث١ٓ ٌفظ اٌجٕبء ِٚعٕبٖ:

صدًرا لـ)َفَعَؾ( الالزم لؾدٓلة طؾك الحركة يؽثر مجقئفؿا م )َفَعََلن( و)َفَعَؾك(

قابؾقا بتقالل "، وقد ذهب الصرفققن إلك أنَّ العرب (1)وآضطراب والسرطة

، فؼالقا يف الصحقح )َخَػؼان، وَصَؾتان، (2)"حركات الؿثال تقالل حركات إفعال

ؾ، و)كاقة َبَشؽك وَلَفثان، وَلَؿَعان(، وقالقا )امرأٌة َبَشؽك( أي: خػقػة القديـ يف العؿ

، و)فرٌس َأَبزى وَقَػزى( أي: (3)وَجَؿزى وَزَلجك وَمَرصك( أي: سريعٌة خػقػة الؿشل

 .(4)سريٌع َقؾٌِؼ قؾقُؾ آستؼرار

مـ معتؾ الالم كحق )الـََّزوان، والَغَثقان( أو مـ معتؾ العقـ  )َفَعَلن( فنذا ُبـل

ن، والَحَقدان( وإذا ُبـل )َفَعؾك( َٓ مـ معتؾ العقـ كؼقلفؿ )حؿاٌر  كحق )الَجَق

َقر( وهق  (7)، و)َصَقرى((6)إذا كان يحقد طـ ضؾف لـشاصف (5)َحَقدى( مـ )الصَّ

حت القاو والقاء (8)الؿقؾ  .(9)مشاكؾًة بقـ الؾػظ والؿعـك كؿا كان يف الصحقح: ُصحِّ

:ٍّ  اٌغشض اٌغبثع: اٌزٕج١ٗ عٍٝ عبسٍض صشف

ؾ الصرفققن ضفا لإلطالل، صائػة أخرى مـ الؽؾؿ تلمَّ حة مع تعرب ات الؿصحَّ

فػفؿقا أنَّ غرض العرب مـ تصحقحفا هق التـبقف طؾك طارٍض صريف  طرض لفا، 

                                                                        

 43، 42( وكحقؾ ص138، 1/137( والؿحتسب )2/154يـظر: ابـ جـل: الخصائص ) (1)

 ( 2/154ابـ جـل، الخصائص ) (2)

 يـظر يف ابـ مـظقر )ب ش ك، ج م ز، ز ل ج، م ر ط(. (3)

 يـظر يف ابـ فارس )أ ب ز(. (4)

 (.7، 2/6ر: ابـ جـل، الؿـصػ )يـظ (5)

 يـظر: ابـ مـظقر )ح ي د(. (6)

 (.7، 2/6يـظر: ابـ جـل، الؿـصػ ) (7)

 يـظر: الجقهري )ص و ر(. (8)

 .468، 467، 451( وإكصاري ص853، 852، 2/844( والقزدي )126-3/123يـظر: الرضل ) (9)



    

 
 

ٞ هإلع ي 378 ٞ املعسَّض  أغساض اهتصرٚ، اهصس  ذتسٗ  اهعو

وأنَّ الصقرة الؾػظقة التل هل طؾقفا صقرٌة مغقرٌة، فؽان التصحقح تـبقًفا لؾؿح 

 الصقرة السابؼة لؾتغققر، وقد وقع ذلؽ فقؿا يليت:

: التـبقف طؾك الؼصر: ًٓ  أو

 ذلؽ يف مسللتقـ، هؿا:وقع 

. )مِػَعؾ( معتؾ العقـ: كحق )مِؼَقل، ومِخَقط(، فؼد ذهب كثقٌر مـ الصرفققـ 1

 .(1)إلك أنَّ الغرض مـ التصحقح فقف هق التـبقف طؾك أكَّف مؼصقٌر مـ )مِػعال(

ؾ العقـقـ بالَعقاِوِر(، فؼد كان الؼقاس 2 . )العقاور( يف ققل الراجز: )وكحَّ

حفا، فحؿؾف العؾؿاء طؾك إرادة التـبقف طؾك (2)لعقائر(يقجب أن يؼقل )ا ، ولؽـَّف صحَّ

 .(3)أكَّف مؼصقر مـ )العقاوير(

 ثاكًقا: التـبقف طؾك التخػقػ:

 وقع ذلؽ يف ثالث مسائؾ، هل:

. آسؿ مضؿقم الػاء مفؿقز العقـ ساكـفا يائل الالم، كحق )ُرؤيا، وُكمي( 1

وُكقي( اجتؿعت القاو والقاء وإولك مـفؿا  فنذا خػػ بتسفقؾ هؿزتف فؼقؾ )ُرويا،

حتفا  ساكـة فاستحؼت القاو أن تعؾَّ بؼؾبفا ياء، وإدغامفا يف القاء، ولؽـ العرب صحَّ

                                                                        

و ابـ جـل،  595، 594، التؽؿؾة ص( الػارسل5/259( والسقرايف )356، 4/355يـظر: سقبقيف ) (1)

 (.126، 125، 3/104( والرضل )1/323الؿـصػ )

 (.2/49( وابـ جـل، الؿـصػ )4/357يـظر: سقبقيف ) (2)

( 4/370( ويـظر أيًضا: سقبقيف )3/329( و)1/196( ويـظر: )3/166ابـ جـل، الخصائص ) (3)

، 1/107ابـ جـل: الؿحتسب )( و5/328( )4/338، والحجة )601، 595والػارسل: التؽؿؾة ص

 (.2/49( والؿـصػ )2/151( )124، 108
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 .(1)تـبقًفا طؾك أنَّ الؽؾؿة مخػػٌة، وأنَّ إصؾ فقفا الفؿز

( و)َمػَعؾ( و)َفقَطؾة( مفؿقز العقـ مػتقحفا، كحق )َجقَئؾ( َفقَعؾ. )2

ػت بنلؼاء حركة الفؿزة طؾك الحرف الؿعتؾ قبؾفا وحذففا فؼقؾ و)َمقَءلَ  ة( فنذا خػِّ

)َجَقؾ( و)َمَقلة( أصبحت القاء والقاو متحركتقـ ما قبؾفؿا مػتقًحا، فاستحؼا الؼؾب 

حتفا تـبقًفا طؾك أنَّ الؽؾؿة مخػػٌة، وأنَّ إصؾ فقفا  ألًػا، ولؽـ العرب صحَّ

 . (2)الفؿز

مفؿقز الالم، كحق )َضقٌء، وَشلٌء( فنذا خػِّػ فؼقؾ  ( معتؾ العقـَفعؾ. )3

( أصبح حرف العؾة متحرًكا مػتقًحا ما قبؾف، واستحؼ الؼؾب، لؽـ 
ٌ
)َضٌق، وَشل

حتف تـبقًفا طؾك التخػقػ، وأن إصؾ فقف الفؿز  .(3)العرب صحَّ

 ثالًثا: التـبقف طؾك الؼؾب الؿؽاين:

ا قبؾفا مػتقٌح، فؽان حؼفا أن تؼؾب يف )َأيِس( فالقاء فقف متحركٌة وم وقع ذلؽ

ألًػا، فتؿد هؿزة الؼطع، فقؼال )آَس( كؿا يؼال )آَض(، وقد ذهب ابـ جـل إلك أن 

حتفا لؾتـبقف طؾك أكَّف مؼؾقب )َيئِس(  .(4)العرب صحَّ

 :رابًعا: التـبقف طؾك الجؿقد

ا القاء أصؾفا )َلقَِس( بؽسر القاء،... وإكؿا لؿ تؼؾب فقف"يف )لقس(، فـ وقع ذلؽ

                                                                        

والبصريات  92، 56، 55( والػارسل: الحؾبقات ص5/277( والسقرايف )4/368يـظر: سقبقيف ) (1)

 (.94، 3/12( والخصائص )2/49( وابـ جـل، الؿـصػ )2/912)

( 150، 1/148خصائص )( وال2/49، وابـ جـل: الؿـصػ )56يـظر: الػارسل، الحؾبقات ص (2)

 (.1/68( والؿحتسب )3/94)

( 3/94( وابـ جـل: الخصائص )2/912، والبصريات )92، 56، 55يـظر: الػارسل، الحؾبقات ص (3)

 (.1/68والؿحتسب )

 (.2/442( والخصائص )2/106يـظر: ابـ جـل، الؿـصػ ) (4)



    

 
 

ٞ هإلع ي 380 ٞ املعسَّض  أغساض اهتصرٚ، اهصس  ذتسٗ  اهعو

 .(1)"ٕهنؿ ألزمقها السؽقن لقؽقن ذلؽ إشعاًرا بلهنا ٓ تتصرف: ألًػا...

 اٌغشض اٌثبِٓ: ِشاعبح ا٤ٌٚٝ:

ؾ الصرفققن حة مع تعرضفا لإلطالل، فقجدوا أن  تلمَّ بعض الؽؾؿات الؿصحَّ

َحت ما هق أولك مـفا باإلطالل، فػفؿقا مـ ذلؽ أنَّ السؾقؼة العربقة  العرب قد َصحَّ

 ؿا صححتفا مراطاًة لألولك، يف كظامفا الؾغقي الحؽقؿ.إكَّ 

 وقد وقع قع ذلؽ يف إبقاب أتقة:

َحت 1 (، فؼد َصحَّ َ
. باب )َفِعَؾ( معتؾ العقـ يائل الالم، كحق )َصِقَي( و)َحقِل

حت طقـ باب  العرُب طقـف مع تعرضفا لإلطالل، وإكؿا صححتفا ٕكَّفا قد صحَّ

كحق )هقى( هرًبا مـ اإلجحاف بف، وهق أولك مـفؿا  )َفَعؾ( معتؾ العقـ والالم

حتف العرب وهق أولك مـفؿا باإلطالل : باإلطالل ا صحَّ لؽثرتف وشققطف، فؾؿَّ

حتفؿا ٕهنؿا أولك مـف بالتصحقح  .(2)صحَّ

ن، وَحَقَدان. باب )َفَعالن( معتؾ العقـ، كحق 2 َٓ َحت العرب )َجَق (، فؼد َصحَّ

َحت ٓم )َفَعالن( معتؾ طقـف مع تعرضفا لإلطالل، و حتفا ٕكَّفا قد َصحَّ إكَّؿا صحَّ

ح : الالم، كحق )َكَزوان، وَكَػقان( مع أهنا أولك باإلطالل لؼرهبا مـ الطرف ا ُصحِّ فؾؿَّ

ح معتؾ العقـ ٕكَّف أولك بالتصحقح  .(3)معتؾ الالم مع أكف أولك باإلطالل ُصحِّ

ومِخقاط(، فؼد أجاز القزدي أن . باب )مِػَعال( معتؾ العقـ، كحق )مِؼقال، 3

( معتؾ  يؽقن غرض تصحقحف طـد العرب هق أكَّف أولك بالتصحقح مـ باب )افَعالَّ

ح  ( فـ)مِػعال( مثؾف يف وققع العقـ الؿعتؾة بقـ ساكـقـ، فؾؿا ُصحِّ العقـ، كحق )اسقادَّ
                                                                        

 (.1/258( ويـظر: ابـ جـل، الؿـصػ )2/267صاحب حؿاة ) (1)

 .462، 461( وإكصاري ص836، 2/835( والقزدي )3/113ظر: الرضل )يـ (2)

 (.2/7( وابـ جـل، الؿـصػ )4/363يـظر: سقبقيف ) (3)
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( وهق فعٌؾ،  ال( أولك ، كان )مِػع(1)"ٕصالتفا فقف: واإلطالل بإفعال أولك")افعالَّ

 .(2)ٓسؿقتف: بالتصحقح

 اٌغشض اٌزبعع: طشد اٌجبة:

الػعؾ متك صح قبؾ دخقل الزوائد طؾقف، ثؿ دخؾت طؾقف "السقرايف  قال

الزوائد صح كؼقلؽ )َطِقُروا وَأطَقَره اهلل، وَصقَِد البعقُر وَأصَقَده اهلل...(، وإكؿا صح 

 .(3)"ٕنَّ الزوائد دخؾت طؾك شلٍء صحقٍح : مع الزوائد

ح لغرٍض مـ إغراض السابؼة قد  وٕجؾ هذا الغرض كجد كؾَّ فعٍؾ ُصحِّ

حت العرب جؿقع تصريػاتف، تحؼقًؼا لطرد الباب طؾك مـفاٍج واحٍد، وهذا واضٌح.  صحَّ

 اٌغشض اٌعبشش: رّى١ٓ اٌشجٗ:

إلك أن غرض العرب مـ تصحقح صائػٍة مـ الؽؾؿات التل  ذهب الصرفققن

ح الؿشبَّف حؿاًل طؾك وقعقا طؾقفا إكؿا هق تؿؽ قـ الشبف بقـ الـظقريـ، إذ ُيصحَّ

تصحقح الؿشبَّف بف، فقؽقن التصحقح وجًفا مـ وجقه الشبف الؾػظل بقـفؿا، وقد وقع 

 ذلؽ فقؿا يليت:

، فالؿصدر يعؾب إلطالل فعؾف ويصح (4). تؿؽقـ الشبف بقـ الػعؾ ومصدره1

، ، ولذلؽ يؼال يف مصادر )َطِقَر، وَأجقَ (5)لصحتف ، واسقادَّ َل، واسقدَّ َل، وَتَؼقَّ َد، وَققَّ

                                                                        

 (3/105الرضل ) (1)

 (850، 2/849القزدي ) (2)

( وصاحب 3/125، والرضل )446( وابـ يعقش ص4/347( ويـظر: سقبقيف )5/242السقرايف ) (3)

 (2/266حؿاة )

 .217-208عؿري صيـظر: ال (4)

( 303، 1/302( وابـ جـل، الؿـصػ )409، 269، 5/268( والسقرايف )4/362يـظر: سقبقيف ) (5)

 (2/276، وصاحب حؿاة )162وابـ مالؽ ص



    

 
 

ٞ هإلع ي 382 ٞ املعسَّض  أغساض اهتصرٚ، اهصس  ذتسٗ  اهعو

، واسِقداًدا،  ًٓ َل( وأبقاهبـ: )َطَقًرا، وإِجقاًدا، وَتؼِقياًل، وَتؼقب واسَتحَقَذ، واقَقوَّ

. َـّ ( بالتصحقح فقف ًٓ  واسِقيداًدا، واستحقاًذا، واقِقيقا

حت الؿصدر  بؾ زادت العرب طؾك ذلؽ يف تؿؽقـ هذا الشبف بلن صحَّ

ض لإلطالل لصحة فعؾف وإن لؿ يؽـ فقف مقجب لإلطالل، فـحق )قاَوَل( الؿعرَّ 

ت العقـ فقف ٕكف ٓ مقجب إلطاللفا، فؾؿا بـت العرب الؿصدر مـف قالت : صحَّ

حت القاو يف الؿصدر ( فصحَّ ًٓ َقا
 .(1)تؿؽقـًا لؾشبف بقـفؿا: )قاَوَل قِ

طالل الػعؾ الؿصدر الؿقؿل لؾػعؾ حؽؿ مصدره العام، فقُعؾب إل ويلخذ

ٕنَّ فقف ما يف الؿصدر العام مـ الشبف الؿعـقي، ويزيد طؾقف بلكف : ويصحب لصحتف

، فقؼال مـ (2)يجري طؾك فعؾف الؿضارع يف حركتف وسؽقكف مطؾًؼا مـ الثالثل وغقره

، وُمسَقادٌّ،  ٌل، وُمسَقدٌّ ٌل، وُمتَؼقَّ إفعال السابؼة، مثاًل )َمعَقٌر، ُمجَقٌد، وُمَؼقَّ

.ومُ  َـّ ٌل( بالتصحقح فقف  ستَحَقٌذ، وُمؼَقوَّ

. تؿؽقـ الشبف بقـ الػعؾ واسؿل فاطؾف ومػعقلف، فؼد رصد العؾؿاء أوجف 2

الشبف بقـ اسؿ الػاطؾ والػعؾ طامًة، وبقـف وبقـ مضارطف خاصًة، وطؾؾ البصريقن 

، وطؾؾ الـحاة (3)إطراب الػعؾ الؿضارع بشبفف بإسؿاء طامًة وباسؿ فاطؾف خاصةً 

شروط إطؿالف، طؾك أنَّ  طؿؾ اسؿ الػاطؾ طؿؾ فعؾف هبذا الشبف أيًضا، مع اختالٍف يف

جؿقع تؾؽ الشروط طـد مـ شرصفا إكؿا هتدف إلك ربط إطؿالف طؿؾ الػعؾ بلققى 

 .(4)درجات شبفف بف

                                                                        

 (.303، 1/302، وابـ جـل، الؿـصػ )588( والػارسل، التؽؿؾة ص346، 4/345يـظر: سقبقيف ) (1)

 .58-56يـظر: كحقؾ ص (2)

 .207-193ي صيـظر: العؿر (3)

 .193-180يـظر: العؿري ص (4)
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مـ أوجف الشبف تؾؽ أنَّ اسؿ الػاطؾ يصح لصحة فعؾف ويعؾ  وقد كان

ولذلؽ يؼال يف اسؿ الػاطؾ مـ )َطِقَر، وَأجَقَد، : (1)تؿؽقـًا لؾشبف بقـفؿا: إلطاللف

َل( وأبقاهبـ: )طاِوٌر، وُمجِقٌد،  ، واسَتحَقَذ، واقَقوَّ ، واسقادَّ َل، واسقدَّ َل، وَتَؼقَّ وَققَّ

ٌل، ، وُمستَحِقٌذ، وُمؼَقوِّ ، وُمسَقادٌّ ٌل، وُمسَقدٌّ ٌل، وُمتَؼقِّ . (وُمؼقِّ َـّ  بالتصحقح فقف

ا كان ػعقل مـ الػعؾ الؿبـل لغقر الػاطؾ بؿـزلة اسؿ الػاطؾ مـ اسؿ الؿ ولـؿَّ

َح اسؿ الؿػعقل لصحة فعؾف ، فؼقؾ )َمعُقوٌر، ُمجَقٌد، (2)الػعؾ الؿبـل لؾػاطؾ، صحِّ

. َـّ ٌل( بالتصحقح فقف ، وُمستَحَقٌذ، وُمؼَقوَّ ، وُمسَقادٌّ ٌل، وُمسَقدٌّ ٌل، وُمتَؼقَّ  وُمَؼقَّ

ه، فؼد رصد الـحاة وجقًها كثقرًة مـ . تؿؽقـ الشبف بقـ الؿػرد وتؽسقر3

، فقجدوا أنَّ السؾقؼة العربقة قد (3)الؿقافؼات الصرفقة والـحقية والدٓلقة بقـفؿا

بؾغت مـ تؿؽقـ الشبف بقـفؿا أنَّ الؿػرد إذا صحَّ صحَّ تؽسقره، فقؼال يف جؿع )َمفَقع، 

َقل( مثاًل: )َمفايِع، وَمؼَقدة، وَضقَقن، وَصِقيؾ، وَجدَول، وَأسَقد، وَتدورة، ومِؼ

 ... وهؽذا.(4)وَمؼاِود، وَضقاِون، وصَِقال، وَجداِول، وَأساِود، وَتداِور، وَمؼاِول(

حت شقًئا مـ التؽسقر مع استحؼاقف  وقد جازت العرب ذلؽ بلن صحَّ

تف لعدم ما يدطق إلطاللف، تؿؽقـًا لؾؿشاكؾة : اإلطالل ، وإن كاكت صحَّ ٕنَّ مػرده صحَّ

                                                                        

( والػارسل، التؽؿؾة 5/261( و)4/204( والسقرايف )399، 357، 4/356يـظر: سقبقيف ) (1)

، والرضل 65( وابـ مالؽ ص331، 1/330، وابـ جـل، الؿـصػ )155، والعضديات ص594ص

 (.270، 2/269( وصاحب حؿاة )3/124)

 (.2/852لقزدي )( وا2/1439يـظر: الجرجاين ) (2)

 .250-13يـظر: الؿالؽل ص (3)

، وابـ جـل: 601( الػارسل، التؽؿؾة ص270، 5/269( والسقرايف )369، 4/363يـظر: سقبقيف ) (4)

( 281، 280، 2/277( وصاحب حؿاة )47، 2/46( والؿـصػ )160، 61، 1/60الخصائص )

 .124-110وابـ مـظقر )ق و د( )ق و ل( )هـ ي ع( والؿالؽل ص



    

 
 

ٞ هإلع ي 384 ٞ املعسَّض  أغساض اهتصرٚ، اهصس  ذتسٗ  اهعو

 ،فؿا، فؼالت )ُكقز وكَِقزة، وَزوج وِزَوجة، وَطقد وِطَقدة، وَثقر وثَِقرة،الؾػظقة بقـ

 .(1)َمؼتَقّي وَمؼاتِقة(و

. تؿؽقـ الشبف بقـ التصغقر والتؽسقر، فقؼال يف تصغقر )َمؼَقدة، وَضقَقن، 4

وَجدَول، وَأسَقد، وَتدِورة، ومِؼَقل(: )ُمَؼقِقدة، وُضَققِقن، وُجَديقل، وُأَسقِقد، 

إرادًة لؾتـبقف طؾك أنَّ التحؼقر والتؽسقر يف هذا الـحق مـ الـُؿُثؾ ": رة، وُمَؼقِقد(وُتديقِ 

 .(2)"مـ قبقٍؾ واحدٍ 

 اٌغشض اٌحبدٞ عشش: اٌفشق ث١ٓ ِزّىٓ اٌشجٗ ثب٤فعبي ٚغ١شٖ:

أن العرب إذا أطؾت الػعؾ أطؾت مصدره واسؿل فاطؾف  ٓحظ الصرفققن

فرًقا بقـ متؿؽـ الشبف وغقره، : ػعؾ صححتفومػعقلف، فنذا تباطد آسؿ مـ شبف ال

 وهذا يشؿؾ بابقـ، هؿا:

طـ الػعؾ بؾػظف: بلن كان طؾك بـاٍء خاص  بإسؿاء مطؾًؼا، . ما تباطد 4

، و)َفِعقؾ( واوي العقـ، كحق (3)كـ)فَِعؾ( واوي العقـ، كحق )الِحَقل، والِعَقض(

، و)َفُعقل( معتؾ العقـ، كحق (5)ال(، و)َفَعال( معتؾ العقـ، كحق )كقال، وسق(4))َصِقيؾ(

 ،(7)، و)َتػعال( و)تِػعال( معتؾ العقـ، كحق )التؼقال( و)التسقار((6))َقُقول، وَغُققر(

                                                                        

( وابـ 1/345( والؿـصػ )1/113( وابـ جـل: الخصائص )1/327يـظر: الػارسل، الحجة ) (1)

 (.1/277( وأبق حقان )2/277، وصاحب حؿاة )82مالؽ ص

 (.2/582( وسر الصـاطة )1/157ابـ جـل، الخصائص ) (2)

 (.2/6( و ابـ جـل، الؿـصػ )4/363يـظر: سقبقيف ) (3)

 (.2/852( والقزدي )3/108( والرضل )2/1439رجاين )( والج4/354يـظر: سقبقيف ) (4)

 (.2/852( والقزدي )3/108( والرضل )4/354يـظر: سقبقيف ) (5)

 (.2/852( والقزدي )3/108( والرضل )4/354يـظر: سقبقيف ) (6)

 (.3/108( والرضل )4/354يـظر: سقبقيف ) (7)
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أو تباطد طـ الػعؾ بؾػظف بلن كان فقف زيادٌة : (1)و)مِػعال( كحق )مِؼقال، ومِخقاط(

قن كحق خاصٌة بإسؿاء لقست يف تؼدير آكػصال كؿا زيد يف آخره ألػ وك

، وما زيد يف آخره ألػ التلكقث، كحق (2))الَجَقٓن، والَحَقدان، والـََّزوان، والَغَؾقان(

َقرى، والَحَقدى(  .(3))الصَّ

طـ الػعؾ بؾػظف ومعـاه: بلن يؽقن طؾك بـقٍة خاصٍة بإسؿاء وفقف . ما تباطد 1

ٓسؿقة فقفا، معـك ٓ تؼبؾف إفعال، كالؿصادر التل سؼطت القصػقة مـفا بعروض ا

، (5)، والجؿعقة يف كحق )مقاطقد، ومقاسقر((4)كحق )ِسقار، وِخقان، وِصقان(

ًٓ (6)و)َمؼاِوُم، وَمبايُِع( ، أو أن يؽقن فقف زيادة (7)، و)َيزايد( جؿع )يزيد( طؾًؿا مـؼق

مـ زيادات إسؿاء ومعـك ٓ تؼبؾف إفعال، كالجؿعقة يف كحق )َحَقكة، وَخَقكة( طـد 

ر تاء التلكقث مـػصؾةً مـ لؿ   .(8)يؼدِّ

تـزيالت الصرفققـ لفذا الغرض أهنؿ ذهبقا إلك أن تؿقًؿا، إكَّؿا  ومـ صريػ

حت اسؿ  أطؾَّت اسؿ الػاطؾ مـ إجقف القائل فؼالت )سائر وطائب(، وصحَّ

حطًّا لف طـ رتبة اسؿ الػاطؾ لؿا بقـفؿا مـ : (9)مػعقلف فؼالت )مسققٌر بف، وَمعققب(

                                                                        

 (. 126، 3/125( والرضل )4/354يـظر: سقبقيف ) (1)

 140( وابـ مالؽ ص2/304( والعؽربي )7، 2/6( وابـ جـل، الؿـصػ )4/363ر: سقبقيف )يـظ (2)

 (.263، 2/262( وصاحب حؿاة )106، 3/105والرضل )

 (.106، 3/105( والرضل )7، 2/6( وابـ جـل، الؿـصػ )4/363يـظر: سقبقيف ) (3)

( 2( وابـ جـل )5/265( والسقرايف )2/128( )1/227( والؿربد )4/354يـظر: سقبقيف ) (4)

 ( 3/139( والرضل )351، 350، 1/159)

 (.3/108يـظر: الرضل ) (5)

 (.313-1/306، وابـ جـل، الؿـصػ )594( والػارسل، التؽؿؾة ص4/355يـظر: سقبقيف ) (6)

 (.1/331( وابـ جـل، الؿـصػ )4/357يـظر: سقبقيف ) (7)

 (.2/305يـظر: العؽربي ) (8)

 (.349، 4/348يـظر: سقبقيف ) (9)



    

 
 

ٞ هإلع ي 386 ٞ املعسَّض  أغساض اهتصرٚ، اهصس  ذتسٗ  اهعو

ٕكَّف وإن كان كالهؿا يشبف الػعؾ معـك بدٓلتف طؾك : ٍؼ يف ققة الشبف بالػعؾفرٍق دقق

الحدث، فنن اسؿ الػاطؾ يزيد بجرياكف طؾك مضارطف يف حركتف وسؽقكف يف إصؾ 

فـ)َسايِر، وَطايِب( يجريان طؾك )َيسقِر، وَيعقِب(، أما )َمسقُقر، وَمعقُقب( فال يجريان 

 .(1)طؾل )ُيساُر، وُيعاُب(

  

                                                                        

 (.1/261( والخصائص )286-1/283، وابـ جـل، الؿـصػ )590يـظر: الػارسل، التؽؿؾة ص (1)
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 خبرّخ

التل ففؿ الصرفققن أنَّ العرب إكَّؿا صححقا حروف  كاكت هذه هل إغراض

ضة لإلطالل مـ أجؾ تحؼقؼفا، تتبعُتفا يف كتبفؿ، وحاولت جاهًدا  العؾة الؿعرَّ

استؼصاء مػرداهتا طـدهؿ، وقد ضفرت لل فقفا أربع كظراٍت، أحسب أن اإلفادة مـ 

 جؿع هذه إغراض ٓ تتؿ إٓ هبا، هل:

ٓ تتدافع وٓ تتزاحؿ، فؼد يؽقن لتصحقح الباب القاحد  . أنَّ هذه إغراض4

أغراٌض متعددٌة، يـبِّف بعض الصرفققـ طؾك بعٍض مـفا، ويـبِّف غقره طؾك بعٍض آخر، 

ٕهنا مؼاصد والؿؼاصد : ويجؿع ثالٌث بقـ ما ذكره إوٓن وربؿا زاد طؾقف، وٓ ضقر

  متـاقضٍة.تتعدد وتتـقع غقَر متضادٍة وٓ

فقفا تؼديٌؿ لدرء الؿػاسد الؿعـقية وإصقلقة طؾك  . أنَّ هذه إغراض1

جؾب الؿصالح الؾػظقة طـد العرب، فدرء ما ُيػسد معاين إبـقة مـ الزوال 

ٌم طؾك جؾب مـػعة تخػقػ الؾػظ  واإلجحاف والؾبس وآختالط، مثاًل: مؼدَّ

 وتحسقـف يف إسؿاع.

 دال  طؾك جاكٍب مـ جقاكب  . أنَّ هذه إغراض1
 
تؽشػ طـ مـطٍؼ طؼؾل

ٕنَّ الؾغة كظاٌم، ولؽؾِّ كظاٍم مـطٌؼ، وهذا الؿـطؼ كابٌع مـ : الحؽؿة يف الؾغة العربقة

الؾغة العربقة كػسفا، ومـ سالئؼ العرب أكػسفؿ، ٓ مػروٌض طؾك الؾغة مـ خارجفا 

ؾ بػعؾ الـحاة أو غقرهؿ، فالذي كبَّف طؾك أصقٍل قبؾقَّ  ٍة لؾؽؾؿات الؿعؾَّة، والذي تقسَّ

ـ  بقسائؾ لػظقٍة لؾػرق بقـ آسؿ والػعؾ، والذي صرد الباب، وراطك التـاسب، ومؽَّ

ـ الشبف مزيًة طؾك غقره هق العربل بسؾقؼتف الصافقة وحدها.  الشبف، وجعؾ لؿتؿؽِّ

معـك ققل أبل سعقد السقرايف يف أثؿـ كؾؿٍة ققؾت طـ طالقة الـحق  وهذا هق
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 .(1)"الـحق مـطٌؼ ولؽـَّف مسؾقٌخ مـ العربقة"العربل بالؿـطؼ 

ـٌ لعؾؾ . أنَّ استحضار هذه إغراض 1 ودرسفا وبقان أهؿقتفا فقف تحصق

ٕنَّ تؾؽ العؾؾ إذا ُققِّدت بلهنا : اإلطالل الصقتقة مـ الـؼض ومـ دطقى الضعػ

التصحقح، كاكت يف  إكؿا تمثِّر إذا لؿ َتـُؼض غرًضا مـ أغراض العرب السابؼة مـ

 أطؾك ما يـبغل أن تؽقن طؾقف مـ الؼقة واإلحؽام. 

ابـ جـل يف باٍب صقيٍؾ طؼده يف الخصائص سؿاه )باب يف  وهذا هق ما طـاه

تخصقص العؾؾ( ودطا فقف إلك ما سؿاه )آحتقاط لؾعؾة( بؼقد تلثقرها بعدم كؼض 

الصقتقة لإلطالل بعدٍد كبقٍر إغراض، وأنَّ مـ لؿ يػعؾ ذلؽ اضطر إلك تذيقؾ العؾة 

 .(2)مـ آستثـاءات لتحصقـفا مـ الـؼض

 وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك سقدكا محؿٍد وآلف.هذا 

  

                                                                        

 (.1/115يـظر: التقحقدي ) (1)

 (.165-1/145يـظر: ابـ جـل، الخصائص ) (2)
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، تحؼقؼ: د.أحؿد إسؿاء وإفعال والحروف، محؿد بـ الحسـ: الزبقدي -

 راتب حؿقش، مجؿع الؾغة العربقة، دمشؼ.

تحؼقؼ: طبدالسالم محؿد كتاب سقبقيف، ، طؿرو بـ طثؿان بـ قـرب: سقبقيف -

 ، دار الجقؾ، بقروت.1هارون، ط

تحؼقؼ: أحؿد حسـ شرح كتاب سقبقيف، الحسـ بـ طبداهلل: السقرايف،  -

 م.2008/ـه1429، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، 1مفدلل، وزمقؾف، ط

، : الؽـاش يف فـل الـحق والصرف، إسؿاطقؾ بـ إفضؾصاحب حؿاة -
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Abstract 
 

Arabic vowels undergo alternation during the process of 

morphological derivation. This alternation involves 

deletion, replacement, and vowel movement. However, 

vowels are not affected by alternation in many cases despite 

the fact that they have all the reasons to be alternated. This 

paper analyzes such cases and explains the justifications 

suggested by classical Arab grammarians as reasons for 

speakers of Arabic to preserve vowels in certain instances 

but change them in others. The research lists 11 reasons 

suggested by classical Arab grammarians to account for 

vowel preservation in the cases identified in this study. 

These include the deep structure of alternated forms, saving 

structure from loss or ambiguity, saving structure from 

over-deletion, distinguishing verbs from nouns, considering 

the meanings of morphological structures, discussing the 

differences between word meaning and the morpho-
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syntactic meaning of the structure, considering 

morphological exceptions, priority of preservation or 

alternation, the consistency of morphological rules, 

structures similarity, and the distinguishing features of 

verbal structures and other structures.  

Key words: 

morphology, vowel preservation, vowel alternation, 

deep structure, vowel substitution. 


