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 شكش ٔرقذٌش
 

الشكر هلل تعأب من قبل كمن بعد  على ما مىنَّ عليَّ من فضل إل٘تاـ ىذه الرسالة، فلك 
ا  يليق ّتالؿ كجهك كعظيم سلطانك. كشكران  اللهم اٟتمد كالشكر، ٛتدن

زيز الزامل ٍب إين أشكر ا١تشرؼ على ىذه الرسالة: األستاذ الدكتور: فريد بن عبد الع     
كىو بذلك قد منحٍت الثقة ُب   ،موضوع البحث، كرافقو خطة كإشرافا  اقًتحفهو من  السُّليم،

 -خوض غمار البحث ُب مسائل خالفية ُب ابب ىو من أصعب أبواب الصرؼ،  ككاف  
، ا ُب سبيل تقومي ىذا البحثا كال كقتن موجها مقوما  ٓب يدخر جهدن   -طواؿ فًتة اإلشراؼ 

نقطاع ألسباب صحية، فكاف متابعنا رريصنا، كثَت السااؿ عما ككانت تعًتيٍت بعض فًتات اال
أ٧تزت، كال أملك لو إال الدعاء، فجزاه هللا عٍت خَت اٞتزاء، كأعطاه صحة كعافية كنفعا للعلم 

 كأىلو.
لتفضلهم علي بقبوؿ  ،ا١تناقشُتاألساتذة كما ال يفوتٍت أف أتقدـ ابلشكر اٞتزيل إٔب 

ىل لسد خللها كاإلابنة عن مواطن القصور فيها، سائلة هللا الكرمي الرسالة، فهم أ مناقشة ىذه
   .أف يثيبهم عٍت خَتا
، كأف يكتب ٕب أجره.                                   كأسأؿ هللا تعأب أف ينفع ٔتا كتبتي

 البارثة: مشاعل نقاء اٟتريب                                                      
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ال يسعٍت بعد أف أهنيت ىذه الرسالة إال أف أقدمها إٔب من ٢تم عندم من الفضل 
 الكثَت: ءكالعرفاف الشي

اشتاقت أعينهم إٔب رؤييت ُب ىذا ا١تكاف لَتاي ٙترة ، ك إٔب من رافقتٍت دعواهتم الصادقة
طاعتو أىدم ىذه على  عمريهمارفظهما هللا كأطاؿ ُب  مَّ دى كالً إٔب ، جهد٫تا كطيب غرسهما

 .ليهدايين الرضاء كالدعاء ؛الرسالة
زكجي  ،شهورا طواال كنت فيها معتكفة على البحث كالدراسة معيكإٔب  الذم صرب 

الذم إذا نظرت إليو أدركت فيو نعمة الزكج الصاّب  ،كرفيق دريب األستاذ: اثمر موسى اٟتريب
 .َت اٞتزاءفجزاه هللا عٍت خ ؛فقد كقف معي دعما كٖتفيزا كمساعدة

انة، الذين رزقٍت هللا مهم واان كٚتي أبنائي: عبد العزيز كجي  ،األكباد اتكفلذالفااد  اتكإٔب ٙتر 
كىاىم اليـو  ،النشغإب برساليت ؛كرعاية األـ ،أثناء مررلة ا١تاجستَت فحرمتهم بعضا من رناف

و من رقي ُب درجات كإين ألرل فيهم ما أان مقبلة علي ،ٮتطوف أكٔب خطواهتم  ُب سلم التعليم
 .كأف يريٍت مهم ا١تستقبل ا١تشرؽ ،العلم، كأسأؿ هللا أف يقر عيٍت مهم

 .كإٔب إخوٌب كأخواٌب فهم أىل للفضل كالثناء
كإٔب كل من علمتٍت ررفا منذ أف كقفت على أعتاب ا١ترارل الدراسية األكٔب كإٔب أف 

بنت بدرية : الدكتورة ،العرفافك كأخص ابلشكر  ،ارتقيت أكؿ درجة من سلم الدراسات العليا
 ، أستاذ مشارؾ بقسم اللغة العربية بكلية العلـو كاآلداب بعنيزة/ جامعة القصيمالسعيدإبراىيم 

 فضل علي بعد هللا ُب رياٌب العلمية كالعملية. ١تا ٢تا من ؛
 كإٔب كل من دعا ٕب دعوة صادقة بظهر غيب أىدم ىذه الرسالة.

                                                

 البارثة: مشاعل بنت نقاء اٟتريب                                                  
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 اخلالف الصريف يف مسائل اإلعالل واإلبدال دراسة صوتية داللية
 إعداد:  مشاعل بنت نقاء احلريب

 ملخص الرسالة
إلعالؿ كاإلبداؿ عند علماء اللغة تناكلت ُب ىذه الرسالة ا١تسائل ا٠تالفية ُب ابب ا 

ا١تتقدمُت، كراكلت تفسَت ىذا ا٠تالؼ من كجهة نظر صوتية رديثة، كجاءت الرسالة ُب 
مقدمة ك٘تهيد كثالثة فصوؿ؛ أما ا١تقدمة فقد تضمنت أ٫تية موضوع البحث كأسباب اختيارم 

ة كا١تنهج الذم لو  كمشكلة البحث كتساؤالتو، ٍب ذكرت أىداؼ الرسالة كالدراسات السابق
: افٍب التمهيد كفيو مبحث، ٍب كصفت ا٠تطة، اقتضتو طبيعة الرسالة كالصعوابت اليت كاجهتٍت

ٖتدثت ُب ا١تبحث األكؿ عن مصطلح اإلعالؿ كاإلبداؿ كرركفهما بُت القدماء كاحملدثُت، 
األكؿ  كٖتدث ُب ا١تبحث الثاين عن اٟتركات كرركؼ ا١تد بُت القدماء كاحملدثُت، ٍب الفصل 

كفيو أربعة  ،كتناكلت فيو  ا١تسائل ا٠تالفية ُب ابب اإلعالؿ كاإلبداؿ عند علماء اللغة ا١تتقدمُت
كا١تبحث الثاين:  مبارث، ا١تبحث األكؿ: ذكرت فيو مسائل ا٠تالؼ ُب اإلعالؿ ابلقلب،

تعلقة ابإلعالؿ ٠تالفية ا١ت، كا١تبحث الثالث: ا١تسائل انقل٠تالفية ا١تتعلقة ابإلعالؿ ابلا١تسائل ا
يت ، كا١تبحث الرابع :مسائل ا٠تالؼ ُب اإلبداؿ، كقد ذكرت جيلَّ ا١تسائل ا٠تالفية الذؼابٟت

ٖتليلية كليست إرصائية ؛ كألف ك ها ؛ ألف الدراسة كصفية ٖتقق مها الغرض، لكنٍت ٓب أرص
ة  خالفية من بعض مسائل ا٠تالؼ ٓب يكن ا٠تالؼ فيها بيًٌنىان، كقد تتبعت اآلراء ُب كل مسأل

مسائل اإلعالؿ كاإلبداؿ، كراكلت الًتجيح بُت اآلراء ما أمكنٍت ذلك، كُب الفصل الثاين 
ُب تفسَت مسائل ا٠تالؼ ُب اإلعالؿ كاإلبداؿ، كقد قسمتو على  ٖتدثت عن جهود احمٍلدىثُت

مبحثُت: ا١تبحث األكؿ: تفسَت ا٠تالؼ من منظور صوٌب، ٖتدثت فيو عن بنية ا١تقطع عند 
كيفية تفسَت احملدثُت ٢تا ك  القدماء كاحملدثُت كضمنتو بعض مسائل ا٠تالؼ ُب اإلعالؿ كاإلبداؿ؛

كٖتدثت عن الصفات الصوتية لألصوات كمدل اختالؼ ، اعتمادا على بنية ا١تقطع الصوٌب
، ٍب ٖتدثت عن العالقة بُت ا٢تمزة كأررؼ العلة عند القدماء كاحملدثُت ،القدماء كاحملدثُت فيها

كيفية تفسَت احملدثُت ٢تذه ك  كضمنتو بعض مسائل ا٠تالؼ ُب قلب ا٢تمزة ررؼ علة كالعكس،
كا١تبحث الثاين: أثر ا١تسائل اعتمادا على رأيهم ُب طبيعة العالقة بُت ا٢تمزة كأررؼ العلة، 

الدعوة إٔب اعتماد  ا٠تالؼ ُب اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب قضية الدعوة إٔب التيسَت، كفيو ٖتدثت عن 
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الوزف اٟتقيقي، كٕتريد الصرؼ من الوزف ا١تقدَّر، كُب الفصل الثالث تناكلت  أثر ا٠تالؼ ُب 
اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب الداللة، كقد بينت أثر ىذا ا٠تالؼ من خالؿ عرض مسائل خالفية كاف 
التوجيو الدالٕب راضرا فيها، كقد قسمتو مبحثُت: ا١تبحث األكؿ: تفسَت الشواذ.كذكرت فيو 

ئل ا٠تالفية ُب األلفاظ الشاذة ُب اإلعالؿ كاإلبداؿ كاليت كانت علة شذكذىا علة داللية، ا١تسا
كا١تبحث الثاين: العلل ا١تعنوية. كذكرت فيو مسائل اإلعالؿ كاإلبداؿ اليت اختيًلفى ُب توجيو 

مُت علتها توجيهان دالليان، ٍب ا٠تا٘تة كمن أىم نتائجها: أف السبب الرئيس للخالؼ بُت ا١تتقد
كاحملدثُت ُب رركؼ ا١تد، يكمن ُب التسمية؛ فقد أٝتاىا ا١تتقدموف )رركفنا(؛ كأعطوىا أركاـ 

 ىذا كاف لو أثره اٟتركؼ، كأٝتاىا احملدثوف )رركات(؛ كأعطوىا أركاـ اٟتركات كركم احملدثُت 
ا من ُب  الصرؼ العريب، كخاصة ُب ابب اإلعالؿ كاإلبداؿ، ككذلك أف ا١تتقدمُت عىرىفوا كثَتن 

كعملوا بو كإف ٓب يصطلحوا لو على منواؿ ما اصطلح عليو ا١تتأخركف،  ، أسرار ا١تقطع الصوٌب
كٯتكن أف نفسر ذلك من خالؿ ظاىرة التقاء الساكنُت ُب الكالـ العريب، ككذلك ظهر جليِّا 
اىتماـ ا١تتقدمُت الواضح اب١تعٌت، األمر الذم أدل إٔب كضوح داللة الكالـ عندىم، كما 

ختالفهم ُب مسائل اإلعالؿ إال تنوع ُب الفهم أدل إٔب تنوع الداللة، كىذا إف دؿ على شيء ا
 فإ٪تا يدؿ على أ٫تية ا١تعٌت عند ا١تتقدمُت كداللتو، كمعرفتهم التامة أبسرار لغتهم.
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Abstract 

The morphological difference in the issues of change and substitution 

Prepared by: Mashael bint Naqaa al-Harbi 

Message summary  

In this research, I addressed the controversial issues in the section of 

change and substitution among the advanced linguists. I tried to explain 

this dispute from a modern voice point of view. The research came in an 

introduction, a preface and three chapters.  

The introduction included the importance of the research topic, the reasons 

for choosing it, the research problem and its inquiries The objectives of the 

research , the previous studies and the methodology required by the nature 

of the research and the difficulties that faced me, and then described the 

plan.  

And then the preface in which two topics: I spoke in the first section on the 

term of change and substitution and their letters between the ancients and 

modernists, and I spoke in the second section on Al harakat and letters of al 

mad between the ancients and modernists. And then the first chapter dealt 

with the controversial issues in the section of change and substitution of the 

advanced linguists, including four topics, the first topic: I mentioned the 

issues of disagreement in change by replacement. The second topic: Issues 

of disagreement in change by deleting, The third topic: Issues of 

disagreement connected with quotation, The fourth topic : Issues of 

disagreement in replacement and I mentioned most of the controversial 

issues that the purpose was achieved by it, but I did not count them; 

because the study is analytical descriptive rather than statistical; because in 

some issues the disagreement wasn't clear. I have followed the views in 

each controversial issue I tried to prefer between the opinions as much as I 

could,  

And in the second chapter I talked about the efforts of the modernists in 

explaining of the issues disagreement in change and substitution, and I 

divided it into two sections:   

The first topic: interpretation of the dispute from an audio perspective, in 

which I talked about the structure of the section in the ancient and modern, 

and included some issues of controversy in the change and substitution; and 

how the modernists interpretation depend on the structure of the audio 

syllable , and I talked about the vocal qualities of voices and how the 

difference among the ancients and modernists was. and then I talked about 

the relationship between the Hamzah and the vowels, and I included some 

issues of disagreement in change  Hamza to vowel and vice versa, and how 
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the modernists explain these issues depending on their opinion on the 

nature of the relationship between Hamza and vowels.  

And the second: the impact of controversy in the change and substitution in 

the case of calling for facilitation In which I spoke about the call to adopt 

the real measurement, and stripping Al Sarf (Grammar),  from probable 

measure, and in the third chapter dealt with the impact of the dispute in 

change and substitution in significance, I have shown the impact of dispute 

by presenting controversial issues with semantic guidance .I divided it into 

two topics: 

The first topic: interpretation of the odds. I mentioned the controversial 

issues in the abnormal words in the change and substitution, in which the 

cause of the abnormality was a semantic cause,and the second topic: moral 

causes. I mentioned issues of change and substitution which were different 

in their semantic reasons. 

Then the conclusion, and its main result is that The main reason for the 

dispute between the ancients and the modernists in letters of Mad lies in the 

name; it was called by the ancients (letters); and they gave it the provisions 

of the letters, and it was called by the modernists (movements) ; and gave 

them the provisions of the movements and the judgment of modernists this 

had an impact in the Arabic Sarf (Grammar), especially in the chapter of 

change and substitution, 

As well as the ancients knew many of the secrets of the audio syllable , and 

use it, even if they did not put it in the way of the terms of modernists, and 

we can explain this through the phenomenon of the convergence of the 

consonants in the Arabic speech, as well as clearly appeared the interest of 

ancients in sense, which led to the clear of  their speech significance. 

 The difference in change issues is a variety in understanding led to 

diversity of significance, and this indicates to the importance of meaning at 

the ancients and its significance, and their  complete knowledge of the 

secrets of their language. 
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اٟتمد هلل رب العا١تُت كالصالة كالسالـ على سيد ا١ترسلُت كعلى آلو كصحبو أٚتعُت 
 كبعد:

المية لقيت اىتماما منقطع كلساف اٟتضارة اإلس، اللغة العربية لغة القرآف الكرميإف ف
بيد أف مالفاهتم  ؛فوا ُب ذلك ا١تالفاتكألَّ  ،كصرفها كأدمها اى٨تو من علمائها فدرسوا  النظَت

 . ُب بداية األمر اب١توسوعية كالشمولية، كىذا ما نلحظو ُب كتب الًتاث العريب  اتصفت
إٔب فركع، كل فرع منها ىو ًعلم كانقسمت ٍب توسعت علـو اللغة العربية بشكل كبَت،  

بدأت ا١تالفات ابلتخصص فأصبح لكل علم مالفاتو ا٠تاصة بو، كمن العلـو من ك قائم بذاتو، 
؛ فاإلعالؿ كاإلبداؿ  ، كعلم الصرؼ ـ أخرل ال ٯتكن الفصل بينهمابقي لو ارتباطات بعلو 

بوصفو أرد موضوعات علم الصرؼ، لو عالقة كطيدة بعلم األصوات، الذم ىو علم قائم 
 بذاتو. 

كاإلعالؿ كاإلبداؿ من ظواىر اللغة اليت ساعدت طبيعةي اللغة ُب ظهورىا، كيقصد 
فهو جعل :  أما اإلبداؿ. ، أك رذفو ، أك نقلو بوتغيَت ررؼ العلة للتخفيف، بقل ابإلعالؿ:

كقد عرض العلماء ا١تتقدموف كا١تتأخركف ١تسائل ىذا الباب،  ررؼ مكاف ررؼ آخر مطلقنا.
، كىذا ما جعل من ا٠تالؼ ُب ىذه الظواىر قضية لغوية  غَت أف موقفهم ريا٢تا كاف خالفيِّا

الذم يعاِب ىذه القضية من زكااي ٥تتلفة؛  ، فانبثقت من ىنا فكرة ىذا البحث جديرة ابلدراسة
 . ، كمناقشة اآلراء ، كالتحليل ، معاٞتة تعتمد الوصف ، كداللية ، كصوتية صرفية

تكمن أ٫تية ىذا البحث ُب أنو يقـو بدراسة ا٠تالؼ ُب ظاىرة لغوية من أىم ظواىر ك 
،  اللغة: الصرُب ، كىي ظاىرة اإلعالؿ كاإلبداؿ، كفق ثالثة مستوايت من مستوايت اللغة

 . كالصوٌب، كالدالٕب، جامعنا بُت آراء العلماء ا١تتقدمُت كبُت الدراسات اٟتديثة
 كمن ىنا كجدت أف ْتث ا٠تالؼ ُب مسائل اإلعالؿ كاإلبداؿ لو أ٫تيتو؛ ألسباب منها: 
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 إشكاؿ بعض مسائل اإلعالؿ كاإلبداؿ، كاالختالؼ رو٢تا.  -ُ
مسائل ىذا الباب، دكف التعرض للخالؼ فيها  إتاه كثَت من البارثُت إٔب تيسَت -ِ

 كأثره.
؛ ك٫تا علم األصوات كعلم الصرؼ، فهو  تنازع ًعٍلمُت من علـو اللغة ٢تذا الباب -ّ

 ؛ فأردت أف أبُت العالقة بُت اإلعالؿ كاإلبداؿ كبُت علم األصوات. يربط بُت أكثر من علم
راسة تنصب على مسائل كلتلك األ٫تية كاف اختيارم للموضوع الذم ٓب أجد لو د

 . ، كتبُت أثر بعض مسائلو ُب ا١تعٌت ا٠تالؼ فيو
، كرأل بعضهم أف مسائلو كعللو  كاف ابب اإلعالؿ كاإلبداؿ مقصدا لدعاة تيسَت اللغةك 

فيها قدر كبَت من التكلف ، كالبعد عن كاقع اللغة ، فضال عن كثرة ا٠تالفات ُب مسائلو، كمن 
ذلك ، من خالؿ تتبع آراء العلماء ا١تتقدمُت ، كما توصلت ىنا سيحاكؿ البحث استكشاؼ 

 كسيجيب عن األسئلة التالية : . إليو الدراسات اٟتديثة ُب ىذا اجملاؿ
 ما موقع أبواب اإلعالؿ كاإلبداؿ من علم الصرؼ ؟ -ُ
 ما قيمة ا٠تالؼ ُب مسائل اإلعالؿ كاإلبداؿ كىل لو أثر ُب الداللة ؟ -ِ
 ؟من ا٠تالؼ ُب علل ىذا الباب كأركاموما موقف العلماء احملدثُت  -ّ

 أما أىداؼ البحث فكانت ُب:

 ٚتع ا١تسائل ا٠تالفية ُب ىذا الباب كدراستها. -ُ
 بياف أثر ا٠تالؼ بُت الصرفيُت ُب مسائل اإلعالؿ كاإلبداؿ. -ِ
 تقومي ا٠تالؼ ، ىل كاف اختالؼ تناقض أك تنوع ُب الفهم كإثراء للمعٌت؟ -ّ

 ُب تطور اللغة العربية.إظهار دكر اإلعالؿ كاإلبداؿ  -ْ

 بياف أثر ا٠تالؼ ُب الداللة. -ٓ

توضيح أثر ا٠تالؼ عند ا١تتقدمُت على احملدثُت الذين يركف أف ىذا ا٠تالؼ مدعاة  -ٔ
 للنفور ٦تا ردا ببعضهم أف يدعو إٔب تيسَت مسائل ىذا الباب.
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ُب كقت مبكر جدا بقضية الصوت اللغوم كتغَتاتو  علماء القدماءإبراز اىتماـ ال -ٕ
الذم يعد أىم عنصر ُب الدراسات اٟتديثة ، ٦تا يدؿ على أف العرب دائما سباقوف ُب ابتكار 

 .العلـو بشىت مشارمها

فيما ٮتص الدراسات السابقة فإنٍت بعد مراسلة مركز ا١تلك فيصل للبحوث كالدراسات ك 
ائل اإلعالؿ اإلسالمية كالنظر ُب ا١تواقع اإللكًتكنية ٓب أجد ْتثا مستقال عن ا٠تالؼ ُب مس

 كاإلبداؿ كإ٪تا كانت ىناؾ ْتوث متفرقة ُب مواضيع عامة من ذلك: 

 ما اختلف فيو ا٠تليل كسيبويو من مسائل التصريف. -
 اإلبداؿ بُت اللغويُت كالنحويُت. -

 أثر التضعيف ُب تطور العربية كاإلبداؿ الذم غفل عنو علماء اللغة. -

 نظرة ُب اإلعالؿ الصرُب. -
 ُت النظرية كالتطبيق.اإلعالؿ كاإلبداؿ ب -
 تيسَت اإلعالؿ كاإلبداؿ. -

 اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب بنية الكلمة . -
 . اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب الكلمة العربية -

تلك الدراسات السابقة عينيت بدراسة قضية اإلعالؿ كاإلبداؿ دكف أف يكوف موضوعها 
إلبداؿ بُت النظرية ، سول كتاب )اإلعالؿ كا التفصيلي مسائل ا٠تالؼ ُب اإلعالؿ كاإلبداؿ

، فقد  ، فقد أكردت بعض ا٠تالفات لكنها ٓب تستقص كالتطبيق( للدكتورة :صباح ابفضل
أما دراسيت موضوعها األساس مسائل  . جاءت ُب سياؽ معاٞتتها ١توضوع اإلعالؿ كاإلبداؿ

كبياف  ، داللية صوتية ، : صرفية ، كمعاٞتتها من زكااي ٥تتلفة ، ا٠تالؼ ُب اإلعالؿ كاإلبداؿ
 . أثر ا٠تالؼ ُب الدراسات الصوتية اٟتديثة

كٯتكن تلخيص  ،اقتضت طبيعة الدراسة أف تعتمد ا١تنهج الوصفي كا١تنهج التحليليكقد 
 : منهجي ُب تناكؿ ا١تسائل ا٠تالفية  ابآلٌب
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 تتبع اآلراء ُب كل مسألة من مسائل اإلعالؿ كاإلبداؿ اليت ردث فيها ا٠تالؼ. -ُ
  ُب ا١تسألة.عرض آراء الصرفيُت -ِ
 الًتجيح بُت اآلراء ما أمكنٍت ذلك -ّ

 توثيق ا١تسائل الصرفية من مصادرىا كمظاهنا. -ْ

 ضبط األمثلة. -ٓ

عزك اآلايت القرآنية إٔب سورىا، كٗتريج األراديث النبوية، كأبيات الشعر، كأقواؿ  -ٔ
 العلماء من مصادرىا.

 ة.كخا٘ت ،كثالثة فصوؿ ،٘تهيدك  : مقدمة،انتظم ىذا البحث ُبكقد 
رركفو بُت مصطلح اإلعالؿ كاإلبداؿ ك  األكؿ قسمتو إٔب مبحثُت: تناكلت ُبك  التمهيد، 

 كرركؼ ا١تد بُت القدماء كاحملدثُت. ،اٟتركات الثاين، كتناكلت ُب القدماء كاحمٍلدىثُت
عند علماء اللغة  اإلعالؿ كاإلبداؿا٠تالؼ ُب ُب مسائل ككاف  ،الفصل األكؿٍب      

 .ا١تتقدمُت
، كُب مسائل ا٠تالؼ ُب اإلعالؿ ابلقلبتناكلت ُب األكؿ  قسمتو أربعة مبارث: كقد

، مسائل ا٠تالؼ ُب اإلعالؿ ابٟتذؼ ، كُب الثالثمسائل ا٠تالؼ ُب اإلعالؿ ابلنقل الثاين
 مسائل ا٠تالؼ ُب اإلبداؿ. كُب الرابع
اإلعالؿ  ُب تفسَت مسائل ا٠تالؼ ُب جهود احمٍلدىثُت ككاف ُب ،الفصل الثاينٍب  
، تفسَت ا٠تالؼ من منظور صوٌب تناكلت ُب األكؿ، مبحثُت: إٔبكقد قسمتو  .كاإلبداؿ

 .أثر ا٠تالؼ ُب اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب قضية الدعوة إٔب التيسَتكتناكلت ُب الثاين 
 .أثر ا٠تالؼ ُب اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب الداللة، ككاف ُب الفصل الثالثٍب     

ا٠تالؼ ُب إعالؿ مسائل كتناكلت فيو ؛ تفسَت الشواذ ُب كؿكقد قسمتو مبحثُت: األ
كتناكلت فيو مسائل ؛ عنويةالعلل ا١تُب  الثاينك  كإبداؿ األلفاظ الشاذة، كاليت شذت لعلة داللية،

 ابلداللة . ُب اإلعالؿ كاإلبداؿ اليت ٢تا أثر ا٠تالؼ
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 ختمت ٓتا٘تة ضمنتها أىم النتائج.ٍب  
ىذه ا١تسائل تفرُّؽ كىو  أكاجو صعوابت تيذكىر، إال عائقنا يسَتنا؛ كمن فضل هللا عليَّ أين ٓب

، ككذلك بعض الصرفيُت ُب مسائل ا٠تالؼ ييعزل إليو رأم ٥تالف لرأم اٞتمهور ا١تالفات، ُب 
كال أجد رأيو ىذا ُب مصنفاتو، ٦تا يستنزؼ كقيت كجهدم، كفيما عدا ىذا فصعوابت يواجهها  

 ابلعزٯتة كالصرب. -مد كهلل اٟت -كل ابرث، تذللت 
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 التمهٌد
 
 :قد قسمتو إٔب ك 

 

 مصطلح اإلعالؿ كاإلبداؿ كرركفو بُت القدماء كاحمٍلدىثُت.  :أوال
 : اٟتركات كرركؼ ا١تد بُت القدماء كاحملدثُت.اثنيا
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 رٕطئخ

"اإلعالؿ كاإلبداؿ" مصطلحاف يكثر كركد٫تا ُب علم الصرؼ العريب ابعتبار٫تا من  
أبواب الصرؼ األساسية، كقد ارتال ريزنا كاسعنا ُب كتب ا١تتقدمُت كا١تتأخرين؛ ١تا ٢تما من دكر 
ُب تطور األبنية الصرفية اليت يظهر أثرىا ُب ا١تعٌت الدالٕب للفظة العربية. كقد تعارؼ على 

ا يدالف تسميتهما بػ"اإلبداؿ كالقلب" عند ا١تتقدمُت، ك"اإلعالؿ كاإلبداؿ" عند احملدثُت، ك٫ت
 .ى تغيَت يطرأ على الكلمة العربيةعل

، غػػَت أف مػػوقفهم ريا٢تػػا  لظػػاىرة اإلعػػالؿ كاإلبػػداؿكقػػد عػػرض العلمػػاء ا١تتقػػدموف كا١تتػػأخركف   
م رػوؿ عالقػة متعلق ٓتالفه؛ ُب جانبُت: جانب أتسيسٌي ا٠تالؼ ىذا ؛ كقد جاء كاف خالفيِّا

وصػػف الظػػاىرة بفػػات التفسػػَتية الػػيت تتعلػػق يػػرتبط اب٠تال ؛كآخػػر تفسػػَتماٟتركػػات ْتػػركؼ ا١تػػد، 
ٕتػػدري ،رػػركؼ ا١تػػٌد  اٟتركػػات ك قبػػل ا٠تػػوض ُب العالقػػة بػػُت، ك (1)، كتفسػػَتهالػػيت كقػػع فيهػػا التغػػَت

علم قػػدري التقػػارب كالتبػػاين بػػُت ؛ لػػيي همػػااإلعػػالؿ كاإلبػػداؿ، كرركف: مصػػطلح كػػلٌو مػػناإلشػػارة إٔب 
 .اتُب تناك٢تم ٢تذه ا١تصطلح القدماء كاحملدثُت

 ادلجحث األٔل
 يصطهح اإلعالل ٔاإلثذال ٔحشٔفّ ثني انقذيبء ٔاحملذثني

 يصطهح اإلعالل ٔحشٔفّ:

 . (ِ)كالًعلة ابلكسر: ا١ترض. علَّ يىًعلُّ كاٍعتىلمصدر أعلَّ ،اإلعالؿ لغةن:  
: ))تغيَت ررؼ العلة؛ للتخفيف، ك٬تمعو: القلب، كاٟتذؼ، الصرفيُتصطالح اكُب  

                                                      

اإلبداؿ إٔب ا٢تمزة كأررؼ العلة، أبو أكس إبراىيم الشمساف، روليات اآلداب كالعلـو االجتماعية، اٟتولية  ينظر: (ُ)
 ـ(.ََِِ-قُِّْ، )٣تلس النشر العلمي، جامعة الكويت، ُٖٔلرسالة:، أِ:

( ينظر: القاموس احمليط، جملد الدين دمحم بن يعقوب الفَتكزآابدم، ٖتقيق: مكتب ٖتقيق الًتاث ُب ماسسة الرسالة، ِ)
 (. ـََِٓ-قُِْٔ بَتكت، لبناف،)ماسسة الرسالة،، َُّٓعرقوسي، الطبعة الثامنة، ص: إبشراؼ دمحم نعيم ال
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 . (ُ)كاإلسكاف((
ما تتعرض لو أصوات العلة من تغيَتات؛ ْتلوؿ بعضها ٤تل بعض ىو اإلعالؿ  فكل

ابلقلب، أك بسقوط أصوات العلة بكاملها ىو اإلعالؿ ابٟتذؼ، أك بسقوط بعض عناصر 
 .(ِ)صوت العلة ىو اإلعالؿ ابلنقل أك التسكُت

 .(ّ)كعند احملدثُت ىو: ))كضع ررؼ من أررؼ العلة، كمعها ا٢تمزة، مكاف آخر((
م( -ا-اإلعالؿ ىو: )) تغيَت يطرأ على أرد أررؼ العلة الثالثة)ك :عباس رسن قاؿ

ْتيث يادم ىذا التغيَت إٔب رذؼ اٟترؼ، أك تسكينو، أك قلبو  -كىو: ا٢تمزة–كما يلحق مها 
 .(4)ررفا آخر من األربعة، مع جراينو ُب كل ما سبق على قواعد اثبتو، ٬تب مراعاهتا((

احملدثُت لإلعالؿ أهنم ٓب ٮترجوا عما ذكره القدماء؛ فاإلعالؿ عند  من تعريف كيظهر
 ررؼ العلة.يصيب اٞتميع ىو تغيَت 

، (ٓ)كاإلعالؿ عند كثَت من ا١تتقدمُت ٥تتص ْتركؼ العلة؛ كىي: األلف كالواك كالياء
ؼ كيرل البعض أنو ٥تتص ْتركؼ العلة كا٢تمزة؛ ١تا يعًتيها من تغيَت مثلها ُب ذلك مثل ررك 

ق( ال يقاؿ للهمزة ْتسب ما يعًتيها من تغيَت بقلب أك ٖٔٔ، كعند الرضي )ت(ٔ)العلة
 . (ٕ)رذؼ أك إسكاف: إعالؿ؛ كإ٪تا ىذا ٗتفيف

اختالفهم فيها ىل ىي كخالؼ ا١تتقدمُت روؿ أمر ا٢تمزة كما يعًتيها من تغيَت  يعود إٔب 

                                                      

،  ٖتقيق: دمحم نور اٟتسن، كدمحم الزفزاؼ، كدمحم السًتاابذم( شرح شافية ابن اٟتاجب، رضي الدين دمحم بن اٟتسن اُ) 
 ـ (.ُِٖٗىػ/ َُِْ ،دار الكتب العلمية، بَتكت )(، ٔٔ /ّ)٤تي الدين عبد اٟتميد، 

 ـ(.َُٖٗ-ىػََُْسة الرسالة، لبناف)ماس ُٕٔ( ا١تنهج الصوٌب للبنية العربية، عبد الصبور شاىُت، ص: ِ)

)مكتبة لبناف،  ُٓككامل ا١تهندس، الطبعة الثانية، ص: ،( معجم ا١تصطلحات العربية ُب اللغة كاألدب، ٣تدم كىبةّ)
 (.ـُْٖٗ

 (.ـُْٕٗ، مصر ،)دار ا١تعارؼ(، ٕٕٓ/ْ)عباس رسن، الطبعة الثالثة، النحو الواُب،   (ْ)  

 .(ٕٔ/ّ، )ة، للرضيشافيال( شرح ٓ)

(، )دار الكتاب العريب، َِٖ/ّ( ينظر: شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، ٖتقيق: دمحم ٤تيي الدين عبد اٟتميد، )ٔ)
 ـ(. ُٓٓٗ-ىػُّٕٓلبناف،  ،بَتكت

 (.ٕٔ، ٔٔ/ ّ( ينظر: شرح الشافية، للرضي )ٕ)
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رؼ صحيح، كيايد ىذا ؛ فمن ا١تتقدمُت من يرل أف ا٢تمزة رررؼ صحيح أـ ررؼ علة
 . (ِ)ق(ْٕٓ، كأبو رياف )ت(ُ)ق(ُٓٓالرأم ابن القطاع )ت 

مثلها ُب ذلك مثل األلف ، كمنهم من يرل أف ا٢تمزة ررؼ علة؛ ألهنا تتعرض للتغيَت
، كأبو علي الفارسي (ّ)ق(ُٕٓكالواك كالياء ُب تعرضها للتغيَت، كيايد ىذا الرأم ا٠تليل )ت

اليت سنتعرض ٢تا ُب  درأم ٬تعلوف ا٢تمزة من رركؼ ا١تالكأصحاب ىذا . (ْ)ق(ّٕٕ)ت
 ا١تبحث القادـ من ىذا التمهيد.

كمنهم من يرل أف ا٢تمزة ررؼ ملحق اب١تعتل؛ ألهنا تػيلىُتَّ فتلحق مها، كيايد ىذا الرأم 
( أف إٟتاؽ ا٢تمزة  َٔٔق( عن ابن األثَت )تُُٕ، كنقل ابن منظور )ت(ٓ)(ّّٗالفارايب )ت
 .(ٔ)ركط ابلتخفيفاب١تعتل مش

كانتقل ا٠تالؼ ُب رركؼ اإلعالؿ إٔب احملدثُت،  فَتل بعضهم أف اإلعالؿ ٥تتص 
ألنو من رركؼ  ؛ىم لأللفؤ ،  كرٔتا يعود استقصا(ٕ)ْتركؼ اللُت ك٫تا الواك كالياء دكف األلف

هم من يرل ، كمن(ٖ)بل منقلبة عن كاك أك ايء ، ُب ا١تتمكن كال ُب الفعلالعلة اليت ال تكوف أصالن 
                                                      

عآب الكتب،  (، )ُِ/ُصقلي )بن القطاع ال( ينظر: األفعاؿ، أليب القاسم علي بن جعفر السعدم، ا١تعركؼ ابُ)
 ـ(.ُّٖٗىػ / َُّْ ،بَتكت

( ينظر: ارتشاؼ الضرب من لساف العرب، أليب رياف األندلسي، ٖتقيق: رجب عثماف دمحم، مراجعة: رمضاف عبد ِ)
 ـ(.ُٖٗٗ-ىػُُْٖ ،(، )مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرةُٗ/ُالتواب، )

فراىيدم، ٖتقيق: مهدم ا١تخزكمي ك إبراىيم السامرائي، ( ينظر: العُت، أليب عبد الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد الّ)
 (، )دار كمكتبة ا٢تالؿ(.ّْٕ/ٖ)

-ىػَُُْ، )جامعة الرايض، ٕٔٓ :( ينظر: التكملة، أليب علي الفارسي، ٖتقيق: رسن شاذٕب فرىود، صػْ)
بن عقيل، (، ا١تساعد على تسهيل الفوائد، لبهاء الدين اُٗ/ُـ(، ارتشاؼ الضرب من لساف العرب )ُُٖٗ

، العلمي كإرياء الًتاث اإلسالمي (، )جامعة أـ القرل، مركز البحثِْٕ/ْٖتقيق كتعليق: دمحم كامل بركات، )
 مكة ا١تكرمة(.

جعة إبراىيم أنيس، ( معجم ديواف األدب، أليب إبراىيم إسحاؽ بن إبراىيم الفارايب، ٖتقيق: أٛتد ٥تتار عمر، مرآ)
 ـ(. ََِّىػ / ُِْْ ،لقاىرةماسسة دار الشعب، ا (، )ٕٔ/ُ)

 ( )دار صادر، بَتكت(.ُِْ/ُيب الفضل ٚتاؿ الدين بن منظور األفريقي، )( ينظر: لساف العرب، ألٔ)

 ـ(.ُْٗٗ،، )دار الثقافة، الدار البيضاء، ا١تغربِٕٔ:ىا كمبناىا، دكتور ٘تاـ رساف، صػ( ينظر: اللغة العربية معنإ)

 (.ٔٔ/ّ( ينظر: شرح الشافية، للرضي )ٖ)
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كمنهم من  . (ُ)كالقلب من أبواب اإلعالؿ ،أف ا٢تمزة من رركؼ اإلعالؿ؛ ألهنا يعًتيها القلب
غَت صحيح ؛ ألف رركؼ العلة رركات طويلة ُب رُت  علةكضع ا٢تمزة مع رركؼ اليرل أف 

رج ا٢تمزة من أررؼ اإلعالؿ.(ِ)أف ا٢تمزة صوت صامت  . كىو برأيو ىذا ٮتي
 :(ّ)كإسكاف )نقل( ٔب أنواع ثالثة: قلب كرذؼكينقسم اإلعالؿ إ

: اإلعالل ثبنقهت:   أًٔلا

 .(ْ)))ٖتويل الشيء عن كجهو، كقػىلىبى الشيء كقػىلَّبو: روَّلو ظهرنا لبطنو(( تعريفو لغًة: 
 .(ٓ): ))إبداؿ رركؼ العلة كا٢تمزة بعضها مكاف بعض((ويف اصطالح الصرفيني 

السالفة إٔب آخر منها؛ ْتيث ٮتتفي  (6)األربعة ٖتويل أرد اٟتركؼ))  وعند احملدثني:
 (7)أردىا؛ ليحل ٤تلو غَته من بينها؛ طبقا لقواعد ٤تددة ٬تب ا٠تضوع ٢تا((

كىو أىم كأكسع أنواع اإلعالؿ، كأكثرىا شيوعنا كانتشارنا؛ ))ألنو ٮتضع لقواعد عامة 
 .(ٖ)٬ترم على مقتضاىا((

 طرؽ: ُت ُب تفسَت القلب ثالثيكللصرف 
كا٢تمزة بعضها مكاف بعض، ٨تو: ٝتاء، أصلها: ٝتاك، أف ٖتل رركؼ العلة  وى:األ 

فقلبت الواك ٫تزة، كرضى أصلها: رضو، فقلبت الواك ايء، كمائل أصلها: مايل، فقلبت الياء 
ـى، فقلبت الواك ألفا: ٫تزة، كصاـ أصلها  كمثلها قاؿ أصلها: قػىوىؿى فقلبت الواك ألفا.، صىوى

                                                      

 ،دار الرشيد للنشر، العراؽ ، )ّٕٓرساـ سعيد النعيمي، ص:( ينظر: الدراسات اللهجية كالصوتية عند ابن جٌٍت، ُ)
 ـ(.َُٖٗ

 ، مكتبة الشباب .ُُّ( علم اللغة العاـ )األصوات العربية(، كماؿ دمحم بشر، ص: ِ)

 (.ٕٔ/ّ( ينظر: شرح الشافية للرضي )ّ)

 (.ٖٓٔ/ُر )( لساف العرب، البن منظو ْ)

 (.ٕٔ/ّ( شرح الشافية، للرضي )ٓ)

 يقصد رركؼ العلة الثالثة كمعها ا٢تمزة.  (ٔ)  

 (. ٕٕٓ/ْالنحو الواُب، )  (ٕ)  

  .(ٕٖٓ/ْ)(  النحو الواُب، ٖ)
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ل مكاف ررؼ العلة ررؼ، فا١تقلوب ىنا ررؼ علة. ٨تو: قلب ررؼ أف ٭ت الثانية: 
ُب: أكاصل، كغَت٫تا من اٟتركؼ  العلة اتء، ُب: اتعد كاتَّسر، كقلب ررؼ العلة ٫تزة،

 الصحيحة،  كيدخل ىذا النوع ُب اإلبداؿ.
 . (ُ)أف ٖتل رركؼ العلة مكاف بعضها البعض دكف ا٢تمزة الثالثة: 

ركموا بشذكذه،  واضعٮتالف ىذه ا١ت ، كما واضعف ١تالصرفيو  ككل طرؽ القلب أخضعها
 (ِ).كخركجو عن القاعدة

: اإلعالل ثبحلزف:  ثبٍَبا

 . (ّ)كىو نوعاف: قياسي، كغَت قياسي. كيسميو البعض: ا١تقيس كالشاذ
))كىو ما كاف لعلة تصريفية سول التخفيف، كاالستثقاؿ كالتقاء  القياسي:

 ٧تملها فيما أيٌب: (ٓ)ركؼ العلة، كلو مواضع ذكرىا النحاة، كيكوف ُب ر(ْ)الساكنُت((
رذؼ ٫تزة "أفعل" من مضارعو، كاسم فاعلو، كاسم مفعولو. ٨تو: ييٍكرًـ، كميٍكرًـ،  -ُ

 ـ، ميأىٍكرًـ، ميأىٍكرىـ.ٍكرىـ كأصلو قبل اٟتذؼ: أييىٍكرً كمي 
٨تو: كىعىد رذؼ فاء ا١تثاؿ الثالثي مفتوح العُت ُب ا١تاضي، مكسورىا ُب ا١تضارع،  -ِ

 يػىٍوًعد بعد اٟتذؼ تصبح: يًعد.
رذؼ عُت ا١تضعف الثالثي مكسور العُت،٨تو: ظللت، بعد اٟتذؼ تصبح:ظىٍلت  -ّ

                                                      

)ا١تكتبة  ،َُٔ، ص:ٛتد اٟتمالكمأل(، كشذا العرؼ ُب فن الصرؼ،ٗٔ/ّ( ينظر: ىامش شرح الشافية، للرضي )ُ)
 (.ـََِٗ-قَُّْ، بَتكت ،االعصرية، صيد

أليب الفتح عثماف بن جٍت،  ينظر على سبيل ا١تثاؿ: ا١تنصف،١تعرفة مواضع اإلعالؿ ابلقلب ُب ٚتيع صوره ، (  ِ)
-قُّٕٗ القاىرة، إدارة إرياء الًتاث القدمي،(، )ُْٖ-ُ /ِ)هللا أمُت،  كعبد ،ٖتقيق: إبراىيم مصطفى

 .ُِٕ-ُِٔ(. كينظر أيضا: شذا العرؼ ُب فن الصرؼ، ص: ُٔٗ-ُٕ/ّـ(، شرح الشافية للرضي، )َُٔٗ

 (. ْٖٖ/ ّ( ينظر: شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، )ّ)

 .ُٕٔ:( شذا العرؼ، صْ)

أيب بشر عمرك بن عثماف بن قنرب، ٖتقيق كشرح: عبد السالـ دمحم ىاركف، الطبعة الثانية، لسيبويو، ( ينظر: الكتاب، ٓ)
/ ّـ(، شرح الشافية، للرضي، )ُِٖٗ-ىػَُِْي ابلقاىرة، كدار الرفاعي ابلرايض، (، )مكتبة ا٠تا٧تَّّ/ْ)

 ، كما بعدىا(. ََٖ/ْ، كما بعدىا(، النحو الواُب، )ِّٗ/ُ، كما بعدىا(، ارتشاؼ الضرب، أليب رياف ) ٕٖ
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 أك ًظٍلت.  
، (ُ)ق(َُٖكلبعض النحاة رأم ُب ىذا اٟتذؼ؛ ريث يركنو شاذِّا، منهم سيبويو )ت 

 .(ِ)ق(ٗٔٔ)ت ر كابن عصفو 
ويكؿ، تنقل الضمة قٍ ا١تفعوؿ منو: مى رذؼ عُت  "مفعوؿ"، ٨تو: )قاؿ يقوؿ( اسم  -ْ

إٔب الساكن الصحيح قبلها، فيجتمع ساكناف فيجب رذؼ أرد٫تا، فيصبح اسم ا١تفعوؿ بعد 
 اٟتذؼ: مقيوؿ.

: ما ٓب أيًت لعلة تصريفية، كليس لو قاعدة؛ ٨تو: رذؼ الياء من واحلذف غري القياسي
 .(ّ)دـ كيد، كأصلهما: دمي كيدم

يكوف ُب: ا٢تمزة، كاأللف، كالواك، كالياء، كا٢تاء، كالنوف،  ))كاٟتذؼ على غَت قياس 
؛ أم أنو يكوف ُب غَت رركؼ العلة أك ُب رركؼ (ْ)كالباء، كاٟتاء، كا٠تاء، كالفاء، كالطاء((

 .(ٓ)العلة لكن ُب خالؼ ا١تواضع اليت رددىا الصرفيوف ُب اٟتذؼ القياسي 

 اإلعالل ثبإلسكبٌ )ثبنُقم( :

كقبلهما ساكن  ))إذا كاف عُت الفعل كاكا أك ايءن : صرفيُت ا١تتقدمُتعند ال ييقصد بو 
صحيح كجب نقل رركة العُت إليو؛ الستثقا٢تا على ررؼ العلة، ٨تو: يقيـو كيًبُت، األصل: 

 .(6)يٍقويـ كيٍبًُت((
إٔب  )) ما٬ترم ُب األلفاظ ا١تعتلة اليت تنقل فيها رركة ررؼ العلة :يراد بو كعند احملدثُت

                                                      

 (.ِِْ – ُِْ/ْ( ينظر: الكتاب، لسيبويو )ُ)

، )دار ا١تعرفة، بَتكت ،(ُٔٔ/ِيلي، ٖتقيق: فخر الدين قباكة، )( ينظر: ا١تمتع ُب التصريف، البن عصفور اإلشبِ)
 ـ(.ُٕٖٗ-قَُْٕ، لبناف

 (.ٕٔ/ّ( ينظر: شرح الشافية، للرضي )ّ)

 (.ُٗٔ/ِ( ا١تمتع، )ْ)

 (.ُٓٔ/ِ)ا١تصدر السابق، ( ينظر: ٓ)

 (.ُٖٔ/ّشرح األمشوين على ألفية ابن مالك، )  (ٔ)  
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 .(1)((اكن الصحيح قبلها، ك٭تل السكوف ٤تل اٟتركة للتخفيفالس
كيظهر من تعريف احملدثُت لإلعالؿ ابلنقل أهنم ٓب ٮترجوا عما ذكره القدماء؛ فاإلعالؿ   

 ابلنقل عند اٞتميع نقل رركة اٟترؼ ا١تعتل ا١تتحرؾ إٔب الساكن قبلو.
ت رركة ررؼ العلة ا١تنقولة قد يبقى ررؼ العلة كما ىو إذا كان ،لنقلاباإلعالؿ عند ك 

إذا   إٔب الصحيح الساكن قبلو ٕتانس اٟترؼ ا١تعتل، ٨تو: يقيوؿ كيىًبيع، أك ينقلب ررفنا آخر
، رركة الواك ا١تنقولة إٔب ، ا١تعتل، ٨تو: ميًقيماٟترؼ  انت اٟتركة ا١تنقولة ال ٕتانسك أصلو: ميٍقوـً

 .(ِ)ء جملانسة اٟتركة ا١تنقولةالواك اي تال ٕتانس الواك فقلب االصحيح الساكن قبله
ال يشمل ك  (ّ)كىذا النوع من اإلعالؿ  ٭تدث ُب ))مضارع  كل  فعل  اعتلت عينو((

رركؼ العلة الثالث، كإ٪تا خاص ابلواك كالياء لتحركهما، ٓتالؼ األلف اليت ال تتحرؾ 
 . (ْ)مطلقنا

 :(ٓ)كيكوف ُب أربعة مواضع
ء( عيننا متحركة لػ"فعل"؛ ٨تو: "يصيوؿ كيًغيب"، أف يكوف ررؼ العلة )الواك أك اليا -ُ

 كأصلهما: "يٍصويؿ كيٍغًيب".
أف يكوف ررؼ العلة عيننا متحركة ُب اسم يشبو ا١تضارع ُب كزنو فقط دكف زايدتو،  -ِ

أك ُب زايدتو دكف كزنو، بشرط أف يكوف ُب االسم ما ٯتتاز بو عن الفعل ُب اٟتالتُت، ٨تو: 
ـ"، كىو على كزف ا١تضارع: "يػىٍعلىم"، ىذا ُب اٟتالة األكٔب. أما اٟتالة الثانية "مىقاـ" أصلو: "مىٍقوى 

 فنحو: بناء صيغة من البيع على مثاؿ: ًٖتًٍلي، كىي صيغة خاصة ابالسم. فيقاؿ: تًٍبًيع.
                                                      

، )مطابع بَتكت اٟتديثة، ُِٗمهدم الفرطوسي، كىاشم طو شالش، ص: ا١تهذب ُب علم التصريف، صالح   (ُ)  
 ـ(.َُُِ-قُِّْبَتكت، لبناف، 

 اإلبداؿ عند اللغويُت،اإلعالؿ ك ( ، ْٕٗ/ْ، النحو الواُب )(ُٖٔ/ّشرح األمشوين على ألفية ابن مالك، )( ينظر: ِ)
 ـ(.ََِٓ-قُِْٔكلية اللغة العربية،   ، ) جامعة أـ درماف اإلسالمية،ُْٗ:ص عثماف دمحم آدـ عبد احملمود،

-قُّّٗ، )ا١تكتبة العربية، رلب، ْْْ:صابن يعيش، ٖتقيق فخر الدين قباكة، (  شرح ا١تلوكي ُب التصريف، ّ)
 ـ(.ُّٕٗ

 (.ْٕٗ/ْ( ينظر: النحو الواُب، )ْ)

 ، كما بعدىا(.ٕٔٗ/ْ) النحو الواُب،(، ُُٓ-ُّْ/ّينظر: شرح الشافية للرضي، )( ٓ)



 انزًٍٓذ  
 

 ـ14 

ُت، كًفٍعًلو، بشرط أف يكوف أف يكوف ررؼ العلة عيننا متحركة ُب مصدر معتل الع -ّ
عىل أك اٍستػىٍفعىل، ٨تو: "أقاـ، كاستقاـ"، كأصلها قبل التغيَت: "أقػٍوىـ، و على كزف: أىفػٍ لي ًفعٍ 

 كاستٍقوىـ".
أف يكوف ررؼ العلة ا١تتحرؾ عيننا ُب صيغة "مفعوؿ" من الفعل الثالثي ا١تعتل العُت  -ْ

 ابلياء أك الواك، كصوغ مفعوؿ من "قاؿ، كابع".
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 :يصطهح اإلثذال ٔحشٔفّ

، كتبديل الشيء  يء من الشيء كبدَّلو: اٗتَّىذى الش: ))أبدؿ اإلبدال لغة  منو بدالن
 .(ُ)تغيَته((
 .(ِ): ))إقامة ررؼ مكاف ررؼ ُب موضعو ُب اللفظ((ويف اصطالح ادلتقدمني 
(: اإلبداؿ ))أف يقاـ ررؼ مكاف ررؼ؛ إما ضركرةن أك ِّٗقاؿ ابن جٍتًٌ )ت  

 عالقة ما. أم أف ٭تل ررؼ مكاف ررؼ آخر ل؛ (ّ)استحساانن كصنعةن((
(: ))من سنن العرب إبداؿي اٟتركؼ، كإقامة بعضها مقاـ ّٓٗكقاؿ ابن فارس )ت  

 .(ْ)بعض، كيقولوف: مدرو كمدىو، كفرس رفل كرفن، كىو كثَته مشهور، قد ألَّف فيو العلماء((
)إقامة ررؼ  ألف قو٢تم ؛القدماء لإلبداؿ أنو يشمل اإلعالؿ ابلقلب فكيتضح من تعري

، كاإلعالؿ ابلقلب ٥تتص ابٟتركؼ ا١تعتلة، امل للحركؼ الصحيحة كا١تعتلةمكاف ررؼ( ش
  كعلى ىذا فاإلعالؿ ابلقلب يعد إبداال.

، (ٓ)خلطوا مفهـو اإلبداؿ ٔتصطلح القلب كما اتضح من تعريفهم لإلبداؿفا١تتقدموف 
إلبداؿ إزالة، : ما يشمل القلب؛ إذ كل منهما تغيَت ُب ا١توضع، إال أف اريث أرادكا ))ابإلبداؿ

                                                      

".ْٖ/ُُ) ،اف العرب( لسُ)  ( "بىدىؿى

 (.ُٕٗ/ ّ) ،( شرح الشافية، للرضيِ)

(، )دار ٗٔ/ُ، )الطبعة الثانيةرسن ىنداكم، ( سر صناعة اإلعراب، أليب الفتح عثماف بن جٍت، دراسة كٖتقيق: ّ)
 ـ(. ُّٗٗ -ىػُُّْسوراي،  ،القلم، دمشق

كالمها، أليب اٟتسُت أٛتد بن فارس، تعليق: أٛتد رسن   ( الصاريب ُب فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب ُبْ)
 (. ـُٕٗٗ-ىػُُْٖ ،لبناف، )دار الكتب العلمية، بَتكت ُْٓ :بسج، ص

 ذلك ا٠تلط ُب كصفهم ١تسائل اإلعالؿ ابلقلب، ريث استخدموا لفظ)تيبدؿ(، )تيقلب( بنفس ا١تعٌت، ينظريظهر ك ( ٓ)
ٖتقيق كتقدمي،  البن مالك،تسهيل الفوائد كتكميل ا١تقاصد، ىا(،، كما بعدِّٖ/ْ) ،الكتاب :على سبيل ا١تثاؿ

كُب تسمية ابن السكيت  .(ـُٕٔٗ -ىػ ُّٕٖالقاىرة، ، دار الكتاب العريب) ،( ٖٖ/ْ)دمحم كامل بركات،
 لكتابو )القلب كاإلبداؿ(.
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، كٓب يفرقوا بينهما إال ابٟتركؼ؛ فالقلب ٥تتصّّ ْتركؼ العلة كا٢تمزة، بينما (ُ)كالقلب إرالة((
 ُب رركؼ العلة كاٟتركؼ الصحيحة. اإلبداؿ يكوف

ىو: ))رذؼ ررؼ، ككضع آخر مكانو، ْتيث ٮتتفي  ومصطلح اإلبدال عند احملدثني
اٟترفاف من أررؼ العلة، أـ كاان صحيحُت، أـ األكؿ، ك٭تل ُب موضعو غَته، سواء أكاف 

 .(ِ)٥تتلفُت((
اإلبداؿ يشمل القلب، كلكنو أكسع منو، كما اتضح من تعريفهم  كعند احملدثُت:

 لإلبداؿ.
: ىو تقارب كتداين اٟتركؼ؛ كما نص على ذلك كشرط ردكث اإلبداؿ عند ا١تتقدمُت

اٟتركؼ إ٪تا ىو فيما تقارب منها كذلك الفارسي، قاؿ ابن جٍت انقالن عنو: ))أصل القلب ُب 
الداؿ كالطاء كالتاء، كالذاؿ كالظاء كالثاء، كا٢تاء كا٢تمزة، كا١تيم كالنوف، كغَت ذلك ٦تا تدانت 

 (ّ)٥تارجو((
كعند احملدثُت "ظاىرة اإلبداؿ بصفة عامة ال ٖتدث إال على أساس التقارب بُت  

 .(ْ)ع من االقتصاد ُب عمليات النطق ا١تتتابعة"األصوات ا١تتبادلة، كأف الغاية منو ٖتقيق نو 
 : (ٓ)كاإلبداؿ نوعاف

 اإلبدال الصريف: -أ

، (ٔ)تعددت مسميات ىذا النوع من اإلبداؿ، فيطلق عليو القدماء: اإلبداؿ الشائع 

                                                      

 (.َِٖ/ّ( شرح األمشوين على ألفية ابن مالك )ُ)

 (.ٕٕٓ/ ْ، )( النحو الواُبِ)

 (.َُٖ/ُصناعة اإلعراب، )( سر ّ)

 .ُٖٔ :( ا١تنهج الصوٌب للبنية العربية، صػْ)

 ٖتقيق: دمحم ابسل عيوف السود،  ،لألزىرمخالد بن عبد هللا ا، ينظر: شرح التصريح كجعلو بعضهم أربعة أنواع، ( ٓ)
 .(ـَََِ-ىػُُِْ، لبناف ،دار الكتب العلمية، بَتكت) ،(ٖٗٔ/ِ)

)دار  ،(ِٔٓ/ٔ) ،عبد العاؿ سآب مكـر :الؿ الدين السيوطي، ٖتقيقشرح ٚتع اٞتوامع، ٞت( ينظر: ٫تع ا٢توامع ُب ٔ)
 ـ(.َُٖٗ-قََُْ، البحوث العلمية، الكويت
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. كقد كثرت آراء ا١تتقدمُت كتغايرت فيما (ِ)، كاإلبداؿ الشائع لغَت إدغاـ(ُ)كاإلبداؿ الضركرم
رركؼ ىذا النوع من اإلبداؿ؛ لكنهم اتفقوا على أنو ال ٭تدث ُب رركؼ العربية  ٮتص عدد 

عت ُب قولك: )أجد طويت منها(، بينما ، (ّ)كلها، فقد عدىا البعض أرد عشر ررفنا ٚتي
عت ُب قولك: )طاؿ يـو أ٧تدتو( كبعضهم عدىا ثالثة  ،(ْ)عدىا بعضهم اثٍت عشر ررفنا ٚتي

عت ُب: )استنجد ه يـو طاؿ(، كمنهم من جعلها أربعة عشر ررفنا ٣تموعة ُب: عشر ررفنا ٚتي
) ، (ٔ)، بينما عدىا ابن مالك تسعة أررؼ ٬تمعها )ىىدىٍأت ميوطينا((ٓ))أىٍنصىتى يػىٍوـى جىدُّ طاهو زىؿَّ

 . (ٕ)كعدىا السيوطي ٙتانية أررؼ ٣تموعة ُب قولك: )طويت دائمنا(

ـز كضركرم ُب التصريف؛ أنو ٭تدث كيفهم من قوؿ الصرفيُت أبف اإلبداؿ الصرُب ال
لضركرة صوتية، موجبة لإلبداؿ، كىو قياسي، استعماالتو مطردة شائعة، كما ُب فاء صيغة 
"افتعل" كاتئها كمشتقاهتا؛ ألف لو قواعد صرفية صوتية، غرضها التخفيف، بسبب ثقل 

 .(ٖ)األصوات ا١تتجاكرة غَت ا١تنسجمة ُب صفاهتا

                                                      

 .ِٓٓ :ص ،، ارتشاؼ الضربََّ :ص ،(، تسهيل الفوائدٖٗٔ/ِ، )على التوضيح ( ينظر: شرح التصريحُ)

ٍأتي ميوطينا(، ( ذكر ابن ىشاـ: أف األررؼ اليت تبدؿ من غَتىا إبِ) داالن شائعنا من غَت إدغاـ تسعة، ٬تمعها )ىىدى
بَتكت(، بينما ذكر ابن مالك أف  -(، )ا١تكتبة العصرية، صيدإَّ/ْينظر: أكضح ا١تسالك إٔب ألفية ابن مالك )

 :، صثوب عزتو(، ينظر: تسهيل الفوائد رركؼ البدؿ الشائع ُب غَت إدغاـ ٬تمعها )ٞتد صرؼ شكس آمن طي
كعند خالد األزىرم البدؿ الشائع لغَت إدغاـ قسماف: ضركرم كرركفو تسعة، كغَت ضركرم كرركفو اثناف ،  ََّ

كعشركف ررفنا، كبتقسيمو ىذا أزاؿ اللبس الذم أردثو قوؿ ابن ىشاـ كابن مالك. ينظر: شرح التصريح على 
  .(ٖٗٔ/ِالتوضيح، )

كزارة األكقاؼ، ٞتنة (، )ُٗٗ/ُربد، ٖتقيق: دمحم عبد ا٠تالق عضيمة )( ينظر: ا١تقتضب، أليب العباس دمحم بن يزيد ا١تّ)
 ـ(.ُْٗٗ-ىػُُْٓ،القاىرة إرياء الًتاث اإلسالمي، 

 (.ِٓٓ/ُ، )( ينظر: ارتشاؼ الضربْ)

 (.ُٗٗ/ّ، )الشافية، للرضي( ينظر: شرح ٓ)

 .ََّينظر: تسهيل الفوائد، صػرؼ. (. كقد عدىا ُب غَت ىذا الكتاب ٙتانية أرَّٕ/ْ( ينظر: أكضح ا١تسالك، )ٔ)

 (.ِٔٓ/ٔ( ينظر: ٫تع ا٢توامع، للسيوطي، )ٕ)

هللا شنوؼ، ٣تلة  ( ينظر: ُب اللغة العربية؛ دراسة كصفية ٖتليلية بُت القدامى كاللسانيات العربية اٟتديثة، نسرين عبدٖ)
 (.َُِِة ، )كلية الًتبية للبنات، جامعة الكوفَُْ، ص: ِ، العدد َِجامعة اببل، اجمللد 
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 قياسية  قسَّمها الصرفيوف إٔب قسمُت:كمواضع اإلبداؿ الصرُب ال

كإبداؿ فاء االفتعاؿ إذا كانت كاكا أك ايء   :ا١تعتلةك  اإلبداؿ بُت األررؼ الصحيحة -ُ
 عاؿ كاكان تً جاءت فاء االفٍ  ،كأصلها اكتصاؿ ،عاؿتً على كزف افٍ  ،صاؿاتًٌ : كمثاؿ ذلك ُب الواك، اتء

 :فأصبحت ،عاؿتً التاء ُب اتء االفٍ  دغمتٍب أي  ،اتتصاؿ :أصلية فوجب إبدا٢تا اتء، فأصبحت
 اتًٌصاؿ.

جاءت فاء االفتعاؿ ايءن  ،كأصلها ايتسار ،على كزف افتعاؿ ،اتًٌسار كمثاؿ ذلك ُب الياء:
 :فأصبحت ،ٍب أدغمت التاء ُب اتء االفتعاؿ ،اتتسار :فأصبحت أصلية فوجب إبدا٢تا اتء،

 اتًٌسار .

أك  ان أك ضاد ان ت فاء االفتعاؿ  )صاداإلبداؿ بُت األررؼ الصحيحة، كذلك إذا كان -ِ
 ،على كزف افتعاؿ ،اصتبار ؿ طاء، كمثاؿ ذلك: اصطبار، أصلها( فإف اتءه تبدان أك ظاء ان طاء

 فأصبحت: اصطبار. ،كقعت فاء االفتعاؿ صاد فأبدلت اتؤه طاء

 أما إذا كانت فاء االفتعاؿ)داال أك ذاال أك زااي( فيجب أف تبدؿ اتؤه داال، كمثاؿ ذلك:
 كقعت فاء االفتعاؿ داال فأبدلت اتؤه داؿ فأصبحت: ،ازدجار، أصلها ازٕتار، على كزف افتعاؿ

 .(ُ)ازدجار

 اإلبدال اللغوي: -ب 

كيسمى كذلك بػ)اإلبداؿ ، (ِ)إبداؿ غَت ضركرم،  كيسمى ابإلبداؿ الشاذ أك القليلكىو 
اؾ من علماء اللغة من يرل ، كىن(ّ)غَت الشائع(  ))فغَت الشائع كقع ُب كل ررؼ إال األلف((

                                                      

اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب بنية الكلمة، (، ُٗٗ/ّللرضي، ) ،كما بعدىا(، شرح الشافية ِّْ/ِ(  ينظر: ا١تنصف، )ُ)
 ق(. ُِْٕ،، ) مكتبة الرشد، الرايضَُٔ-ُٖٓ انجي عبد العاؿ رجازم، ص:

-قََُْالقاىرة،، )دار الًتاث، (َُِ/ْ) الطبعة العشركف، ،على ألفية ابن مالك (  ينظر: شرح ابن عقيلِ)
 ـ(.َُٖٗ

 (.ِٔٓ/ٔ) ، ( ينظر: ٫تع ا٢توامعّ)
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. كقيل: إف رركفو اثناف كعشركف ررفنا، (ُ)أف اإلبداؿ اللغوم يقع ُب كل اٟتركؼ رىت األلف
عت ُب قوؿ: ))ًٞتىدًٌ صيًرؼ شىًكسه آمنه طيَّ ثػىٍوًب ًعزَّتو(( لذا ىو يشمل رركؼ اإلبداؿ  ؛(ِ)ٚتي

يها إبداؿ لغوم؛ ألف اللغوم الصرُب كغَتىا؛ كعليو فإف رركؼ اإلبداؿ الصرُب قد ٭تدث ف
 أعم من الصرُب.

 .(ّ)كمن أمثلة  ىذا اإلبداؿ، ))قو٢تم ُب اٍضطىجىع: اٍلطىجىعى، كُب أيصىٍيالف: أيصىٍيالؿ((

 

 
 

 

 

 

 

 
  

                                                      

، )مكتبة الغرابء األثرية، ا١تدينة ٖٕ :( ينظر: إبداؿ اٟتركؼ ُب اللهجات العربية، سليماف بن سآب السحيمي، صُ)
 ـ(.ُٓٗٗ ،ا١تنورة

 (.ٖٗٔ/ِ( ينظر: شرح التصريح على التوضيح، )ِ)

 (.ُُِ-َُِ/ْ) ،لكعلى ألفية ابن ما (  شرح ابن عقيلّ)
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 ادلجحث انثبًَ
 احلشكبد ٔحشٔف ادلذ ثني انقذيبء ٔاحملذثني

راسات؛ رو٢تا كثَت من الد أيلفتمن ًقبل علماء العربية، ك  انلت اللغة العربية عناية فائقة 
أسرار ىذه اللغة كإعجازىا، خاصة  لقرآف الكرمي، الذم ٭توممها ا نزؿابعتبارىا اللغة اليت 

اٞتانب الذم ٯتس اٟتركؼ كصفاهتا اليت أثبتها علم التجويد، الذم يساعد على القياـ ابلنطق 
لقرآف لو األثر الكبَت ُب الصحيح عند تالكة القرآف الكرمي، ككاف اٟترص على النطق السليم ل

ظهور اٟتركات، كمن ىذا ا١تنطلق اندفع القدماء يدرسوف اٟتركات؛ بصفتها تساعد كتراعي 
 . (ُ)النطق الصحيح للحركؼ؛ كىذا من شأنو أف ٬تنبنا اللحن ُب التالكة

كمع بداية ظهور اللحن ُب قراءة القرآف بدأت الدراسة جادة روؿ اٟتركات، فقد كضع  
ق( الشكل األكؿ للحركات، كاليت ا٨تصرت ُب النارية اإلعرابية من ريث ٗٔود )تأبو األس
ق(: ))...فقاؿ أبو األسود: إذا رأيتٍت قد فتحت فمي َّٖ، قاؿ ابن الندمي )ت(ِ)الكتابة

ابٟترؼ فانقط نقطة فوقو على أعاله، كإف ضممت فمي فانقط نقطة بُت يدم اٟترؼ. كإف  
 .(ّ)ٟترؼ((كسرت فاجعل النقطة من ٖتت ا

كيتبُت أف صورة اٟتركات عند أيب األسود قائمة على موضع النقطة من اٟترؼ، ريث  
ًب اعتبار النقطة فوؽ اٟترؼ للداللة على الفتحة رُت يتم فتح الفم، كبُت يدم اٟترؼ للداللة 

 على الضمة رُت يتم ضم الفم، كنقطة ٖتت اٟترؼ للداللة على الكسرة رُت يتم كسر الفم.
ند ا٠تليل بن أٛتد صورة أخرل للحركات: ))الضمة كاك صغَتة الصورة ُب أعلى كع 

اٟترؼ؛ لئال تلتبس ابلواك ا١تكتوبة، كالكسرة ايء ٖتت اٟترؼ، كالفتحة ألف مبطورة فوؽ 

                                                      

( ينظر: اٟتركات كرركؼ ا١تد كاللُت بُت القدماء كاحملدثُت، دكتور سعيد شواىنة، ٣تلة جامعة القدس ا١تفتورة ُ)
 ـ(. ََِٗ، )جامعة ا٠تليل، فلسطُت، رزيراف ُٖٖ :، صػُٔلألْتاث كالدراسات، العدد 

 .ُٖٖص: ينظر: اٟتركات كرركؼ ا١تد كاللُت بُت القدماء كاحملدثُت، (ِ)

، ا١تعركؼ اببن الندمي، ٖتقيق: إبراىيم رمضاف، ن إسحاؽ بن دمحم الوراؽ البغدادم( الفهرست، أليب الفرج دمحم بّ)
 ـ(.  ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕ ،، )دار ا١تعرفة، بَتكت، لبنافِٔ-ُٔ الطبعة الثانية، ص:
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 . (ُ)اٟترؼ((
كمن ريث عدد اٟتركات فهي عند القدماء ثالث رركات، يقوؿ ابن جٍت: )) اعلم  

كىي األلف كالياء كالواك، فكما أف ىذه اٟتركؼ ثالثة، ، ا١تد كاللُت أف اٟتركات أبعاض رركؼ
فكذلك اٟتركات ثالث؛ كىي الفتحة كالكسرة كالضمة، فالفتحة بعض األلف، كالكسرة بعض 

 . (ِ)الياء، كالضمة بعض الواك((
أنك مىت  أشبعت ، ا: )) كيدلك على أف  اٟتركات أبعاض ٢تذه اٟتركؼكقاؿ أيضن  

ردث بعدىا اٟترؼ اليت ىي بعضو ... فلوال أف اٟتركات أبعاض ٢تذه اٟتركؼ  كاردة منهن
 .(ّ)كأكائل ٢تا ١تا نشأت عنها، كال كانت اتبعة ٢تا((

يصىٌوًتة تقع ُب ِْٖكقاؿ ابن سينا )ت 
ق(: ))كلكٍت أعلم يقيننا أف األلف ا١تمدكدة ا١ت

ة اليت يصح فيها االنتقاؿ من ضعف أك أضعاؼ زماف الفتحة، كأف الفتحة تقع ُب أصغر األزمن
يصىٌوًتة إٔب الكسرة((

يصىٌوًتة إٔب الضمة، كالياء ا١ت
 .(ْ)ررؼ إٔب ررؼ، ككذلك نسبة الواك ا١ت

كيستشف من نصوص القدماء أف اٟتركات عندىم رركات قصَتة كرركات طويلة كإف ٓب 
لة؛ فقد أشاركا إٔب يدلل على أهنم أدركوا اٟتركات الطوي يذكركا ذلك صرارة، إال أف ىناؾ ما

))ررؼ مد ُب ٨تو: "أدعو، أرمي"، األمر الذم ينبئ عن إدراكهم أهنما رركتاف  أف الياء كالواك
طويلتاف... ريث بينوا أف بينهما كبُت الضمة كالكسرة عالقة الكلية ابٞتزئية، كلكنهم ٓب يعرضوا 

 .(ٓ)((عرضنا مناسبنا ١تدلو٢تما اآلخر، كىو كوهنما من األصوات الصامتة
ابلرغم من إشارهتم إٔب اٟتركات الطويلة، إال أهنم  اصطلحوا ٢تا ْتركؼ ا١تد كخلطوا  

 بينها كبُت رركؼ اللُت، كىذا ٤تور اختالفهم مع احملدثُت.
                                                      

لداين، ٖتقيق: عزة رسن، الطبعة ( احملكم ُب نقط ا١تصارف، لعثماف بن سعيد بن عثماف بن عمر أيب عمرك اُ)
 ـ(.َُٔٗ ،، )دار الفكر، دمشقٕص: الثانية، 

 (.ُٕ/ُ( سر صناعة اإلعراب، )ِ)

 ( .ُٖ/ُ(  سر صناعة اإلعراب، )ّ)

هللا بن سينا، ٖتقيق: دمحم رساف الطياف، ك٭تِت مَت علم،   ( رسالة أسباب ردكث اٟتركؼ، أليب علي اٟتسُت بن عبدْ)
 دمشق(.،٣تمع اللغة العربية ، )مطبوعات ٖٓص: 

 (.ـُٖٗٗ ،، )دار غريب، القاىرةٖٗص:( دراسات ُب علم اللغة، دكتور كماؿ بشر، ٓ)
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فالقدماء ٓب ٯتيزكا بُت ا١تد كاللُت، قاؿ سيبويو ُب )ابب الوقف ُب الواك كالياء كاأللف(:  
 .(ُ)كىي رركؼ مد كلُت...(())كىذه اٟتركؼ غَت مهموسات، 

 .(ِ)ككذلك رركؼ ا١تد ىي رركؼ اللُت عند ابن جٍت
أما احملدثوف: فقد انقسموا بُت مايد لفكرة ا١تتقدمُت من ريث ا١تزج بُت رركؼ اللُت  

كا١تد، من ىاالء إبراىيم أنيس؛ فيقوؿ: ))ىناؾ صواتف بُت األصوات اللغوية يستحقاف دائمنا 
خاصِّا؛ ألف موضع اللساف معهما قريب الشبو ٔتوضعو مع أصوات اللُت، كمع أف يعاٞتىىا عالجنا 

ىذا فقد دلت التجارب النطقية على أننا نسمع ٢تما نوعنا ضعيفنا من اٟتفيف، كىذاف الصواتف 
 .(ّ)٫تا ما اصطلح علماء العربية على تسميتهما ابلياء كالواك ُب مثل: "يىسر، يىنع، كىلد، دىٍلو((

زو بينهما؛ مثل: عبد الصبور شاىُت، الذم يرد شأف صوت الواك كالياء إٔب أهنما من كبُت ٦تيًٌ 
 -النارية الصوتية إ٪تا ٫تا نتيجة تتابع اٟتركات ا١تختلفة، طويلة كانت أـ قصَتة، فإذا تتابعت 

رركتا الفتحة كالكسرة نتجت الياء، كإذا تتابعت رركتا الفتحة كالضمة  -على سبيل ا١تثاؿ 
أم أف االنزالؽ بُت اٟتركتُت ا١تختلفتُت ىو ُب اٟتقيقة ما يسمى ابلياء ؛ ))(ْ)لواكنتجت ا

 . (ٓ)((كالواك
كينفي كماؿ بشر ىذه الطبيعة االنزالقية ٢تذين الصوتُت؛ قاؿ متحداثن عن الواك كالياء ُب 

)كال  إف الواك كالياء ُب ىذا ا١توقع ك٨توه ليستا جزءين من رركتُت)) مثل "رىٍوض كبػىٍيت":
، أك ما يسمياف ابالسم )أنصاؼ Consonantsرركتُت ابلطبع(، بل ٫تا صواتف صامتاف 

رركات(؛ لشبههما الواضح ابٟتركات ُب النطق. كىذا الذم ندعيو مبٍت على أساس ا٠تواص 
النطقية كالوظيفية للصوتُت... كاٟتكم أبف الواك كالياء ُب ٨تو "روض كبيت" جزءاف من رركة 

                                                      

 (.ُٕٔ/ْ) ،( ينظر: الكتابُ)

(، )دار الكتب ا١تصرية، ا١تكتبة ُِْ/ّ( ينظر: ا٠تصائص، أليب الفتح عثماف بن جٍت، ٖتقيق: دمحم علي النجار ،)ِ)
 العلمية(.

 .(، مصر)مكتبة هنضة مصر كمطبعتها ،ْْص: ت اللغوية، إبراىيم أنيس،( األصواّ)  

 .َّص: ،العربية( ينظر: ا١تنهج الصوٌب للبنية ْ)

 . َّص:، ا١تصدر السابق (ٓ)
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 .(ُ)مشهور، كقع فيو ا١تستشرقوف منذ زمن طويل(( مركبة؛ خطأه 
كعليو يتبُت أف ا٠تالؼ بُت القدماء كاحملدثُت يًتكز ُب جعل رركؼ ا١تد ساكنة عند 
األقدمُت، بينما ىي رركات عند احملدثُت، كاٟتركة ال تكوف ساكنة، يقوؿ كماؿ بشر: ))فهذه 

ذه ا١تدات كذلك مسبوقة ْتركات األررؼ ُب نظرىم مدات، كىي ُب الوقت نفسو ساكنة، كى
٣تانسة؛ ركماف ال صحة ألرد٫تا، كيدالف على اضطراب ُب فهم رقائق األشياء؛ فكوهنا 
مدات يعٍت بداىة كوهنا رركات طويلة، كذلك يبطل كوهنا ساكنة؛ إذ السكوف عدـ 

 . (ِ)اٟتركة((
 ؛ كرركؼ ا١تد  ما ٮتص اٟتركاتكمن مواطن ا٠تالؼ أيضنا بُت ا١تتقدمُت كاحملدثُت في 

إقرار القدماء بوجود رركة قبل ررؼ ا١تد من جنسو، كىذا أمر ال تيقرُّه الدراسة الصوتية 
يقوؿ كماؿ بشر ُب ىذا الشأف: اٟتديثة، فال كجود ٢تذه اٟتركات القصَتة قبل أصوات ا١تد، 

إذ ))أما أف ىذه ا١تدات مسبوقة ْتركات من ٕتانسها فهو كىم، ال أساس لو من الصحة؛ 
ليست ىناؾ رركات سابقة أك الرقة، كإ٪تا ا١تدات نفسها ىي اٟتركات، كىي رركات 

 .(ّ)طويلة((
))فالتاء ُب )كتاب( ٤تركة أبلف ا١تد كردىا، كالراء ُب )كرمي( ٤تركة بياء ا١تد كردىا،  

 .(ْ)((كالقاؼ ُب )يقوؿ( ٤تركة بواك ا١تد كردىا
ف رركؼ ا١تد عند احملدثُت؛ بل ييلحقوهنما من كما أف )الواك كالياء( اللينتُت ال تلحقا  

ريث النوع ابلواك كالياء ا١تتحركتُت، كرجتهم ُب ذلك: أف ىناؾ فركؽ أساسية بُت رركؼ ا١تد 
من انرية كالواك كالياء ا١تتحركتُت أك اللينتُت من انرية أخرل؛ ريث إف رركؼ ا١تد ال 

كال يتم مها فتح ا١تقاطع كال إغالقها، كما  يصارب نطقها أمُّ ارتكاؾ أك اعًتاض جملرل ا٢تواء،

                                                      

 .َْ-ّٗص: ( دراسات ُب علم اللغة، ُ)

 .ُُٔ:، صا١تصدر السابق (ِ)

 .ُُٔا١تصدر السابق، ص:( ّ)

  .ّٗص: ( األصوات اللغوية، ْ)
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فحركؼ ا١تد عند ، (ُ)يسمى ا١تقطع ا١تنتهي مها مفتورنا، كال تكوف من رركؼ ا١تادة األصلية
احملدثُت ىي رركات طويلة خالصة؛ فاأللف ىي الفتحة الطويلة، كما أف كاك ا١تد ىي الضمة 

 . (ِ)الطبيعة اإلنتاجية ٢تذه األصواتالطويلة، كايء ا١تد ىي الكسرة الطويلة؛ كذلك بسبب 
التسمية  كيتضح ٦تا سبق: أف ا٠تالؼ بُت ا١تتقدمُت كا١تتأخرين ُب رركؼ ا١تد يكمن ُب 

رركؼ مد كلُت، فأعطوىا أركاـ اٟترؼ كركموا  مُتا١تتقد ٝتيًٌيت عندكُب األركاـ؛ ريث 
ند احملدثُت رركات طويلة، كمسبوقة ْتركات من جنسها،  ُب رُت ٝتيًٌيت ع، عليها أهنا ساكنة

 كاٟتركة ال تكوف ساكنة.، فأعطوىا أركاـ اٟتركة
ابب اإلعالؿ ُب ر ُب الصرؼ العريب، كخاصة آاثنظرة احملدثُت ٟتركؼ ا١تد ٢تا ك 

ذكر منها ما ٮتص أ، س(ّ)هللا اللحياين كاإلبداؿ، كىذه اآلاثر ٖتدَّث عنها الدكتور: عبد
 عالؿ كاإلبداؿ؛ ٧تملها ُب اآلٌب:؛ كىي اآلاثر ا١تتعلقة ابإلالبحث

اختالؿ كزف األلفاظ اليت أصو٢تا تشتمل على رركؼ مد؛ ألف اٟتركة الطويلة عند  -ُ
، فمثال: )قاؿ( األلف فيها ليست ررؼ مد، كإ٪تا رركة طويلة، كعلى  احملدثُت ال تكوف أصالن

النظر ُب كل أبنية اللغة ىذا كزهنا: "فاؿ"، كليس "فػىعىلى" كما عند ا١تتقدمُت. كعلى ىذا سيعاد 
 .(ْ) العربية، كسينشأ عن ذلك أكزاف جديدة غَتىا

كاعتبارىم رركؼ ا١تد رركات طويلة ال ٬تعل األكزاف ٗتتل فحسب؛ بل سيصطدموف 
بقضية األصل اليت يقـو عليها ا١تيزاف الصرُب، فإذا رفضوا أف ا١تد ررؼ أصلي سَتفضوف 

 يسَت اليت سنتطرؽ ٢تا ُب الفصل الثاين من ىذا البحث.األصل، كىذا ما اندكا بو ُب قضية الت
ظهور آراء جديدة ُب رركؼ ا١تد األصوؿ؛ منها: أف األصل ُب رركؼ ا١تد ىو  -ِ

( كزهنا: "فػىعنى"؛ ألف أصلها )فػى  (، على "فػىعىل"، رذفت منو ا٢تمزة، كميدَّت أى تى ا٢تمز، فمثال: )فىتن

                                                      

ص: ، ٔٔنظر: التقاء الساكنُت بُت اٟتقيقة كالوىم، جعفر انيف عبابنة، ٣تلة ٣تمع اللغة العربية األردين، العدد ( يُ)
 ، )اٞتامعة األردنية(. ْٖ

 .ْٗ ص:،ا١تصدر السابق( ينظر: ِ)

 ، كما بعدىا.ٕهللا اللحياين، ص: ( ينظر: رركؼ ا١تد بُت القدماء كاحملدثُت، عبدّ)

 .ٖ، ص:السابقا١تصدر ( ينظر: ْ)
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. كىذا رأم السحيمي منًكرنا فيو قوؿ الفتحة القصَتة اليت قبلها؛ فأصبحت طويلة، ف قيل: فىتن
 .(ُ)ا١تتقدمُت أبف كقوع ررؼ العلة بعد مد زائد موجب لقلبها ٫تزة

خلط اٟتذؼ ابإلشباع؛ فال ييعلىم أيهما األصل، ٨تو: "صيارؼ، كصياريف"؛ ريث  -ّ
 كٔب ىيتقصر رركة الراء ُب "صيارؼ"، كتطوَّؿ رركة الراء ُب "صياريف"؛ فهل تكوف األي 

 األصل أـ الثانية؟

تسمية الظواىر اللغوية أبٝتاء جديدة؛ ٨تو تسمية "البدؿ" ابسم "اٟتذؼ  -ْ
، كال بدالن  كالتعويض" إذا أيبًدؿ ررؼ علة ْترؼ صحيح؛ ألف اٟتركة الطويلة ال تكوف أصالن

 من أصل.
 
 

 

 

                                                      

( ينظر: اٟتذؼ كالتعويض ُب اللهجات العربية من خالؿ معجم الصحاح للجوىرم، سلماف سآب رجاء السحيمي، ُ)
 (.قُُْٓ، )مكتبة الغرابء األثرية، ا١تدينة ا١تنورة، ِّْص: 
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 الفصل األول
عند علماء اللغة  اإلعالل واإلبدال الخالف فً مسائل

 نالمتقدمٌ
 
 

 كقد قسمتو أربعة مبارث:

 مسائل ا٠تالؼ ُب اإلعالؿ ابلقلب. ادلبحث األول: 
 مسائل ا٠تالؼ ُب اإلعالؿ ابلنقل. ادلبحث الثاين: 
 مسائل ا٠تالؼ ُب اإلعالؿ ابٟتذؼ. ادلبحث الثالث: 
 مسائل ا٠تالؼ ُب اإلبداؿ. ادلبحث الرابع: 
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 ادلجحث األٔل

 تيسبئم اخلالف يف اإلعالل ثبنقه

 اسم الفاعل من الثالثً األجوف المهموز الالم الخالف فً إعالل 

الفعل الثالثي األجوؼ عند صياغتو على كرف فاعل تيبدىؿ العُت منو ٫تزة، فتقوؿ ُب 
)قاـ(: )قائم(، أما اسم الفاعل من ا١تهموز الالـ فهو ٮتالف اسم الفاعل من )قاـ( ُب أنو إذا 

زة؛ التقت ٫تزاتف؛ األكٔب: بدؿه من عُت الكلمة، كالثانية ىي أبدلت عينو ٫تزة، ككانت المو ٫ت
الـ الفعل، كذلك ٨تو: ساء يسوء، كانء ينوء، كشاء يشاء، كجاء ٬تيء، إذا بنيت منو اسم 

 ، كقد اختيلف فيما ردث فيو على مذىبُت:(ُ)الفاعل فإنك تقوؿ: ساءو، كانءو، كشاءو، كجاءو 
مي الالـ كأتخَت العُت، فيكوف أصل )جاء(: القلب ا١تكاين بتقد ادلذىب األول:

(،  ي(، ٍب صارت )جاءو( على كزف )فاؿو )جايئ(، ٍب يقلب الالـ ُب موضع العُت فتصَت: )جائ
(، فال تلتقي ٫تزاتف، كالذم أدل إٔب كجوب القلب أمراف:  ٔتنزلة: )قاضو

 عدـ القلب يادم إٔب إعاللُت، كىذا اندر إال ُب الضركرة الشعرية.أف  -ُ
، كالكث -ِ (، كاألصل فيهما رة القلب ُب األجوؼ الصحيح الالـ ٨تو: )شاؾو ثو

 .(ِ)كىذا مذىب ا٠تليل ،)شائك، كالئث(

( ُب قوؿ  دعَّم فا٠تليل رأيو بدليلُت من السماع؛ فقاس كلمة )جاءو( على كلمة )شاؾو
 :(ّ)الشاعر

                                                      

 .(ُٓ/ِ) ( ينظر: ا١تنصف،ُ)

(، ا١تمتع، ِٓ/ِ) ،ا١تنصف ،ِْٔ ، ص:(، التكملةِّٓ/ُ) ،ا١تقتضب ،(ّٖٕ-ّٕٔ/ْ، )( ينظر: الكتابِ)
، (، )دار الكتب العلمية، بَتكتْْٗ/ٓ، أليب البقاء يعيش بن علي بن يعيش ا١توصلي، )(، شرح ا١تفصلَٗٓ/ِ)

 (.ّّٓ/ُ) ،(، ارتشاؼ الضربِٓ/ُـ(، شرح الشافية للرضي )ََُِ-ىػُِِْ ،لبناف

بن أيب  (، كشرح أبيات سيبويو، ليوسفْٔٔ/ّتاب )كقد كرد منسوابن لو ُب: الك ( البيت لطريف بن ٘تيم العنربم،ّ)
(، )مكتبة الكليات األزىرية، دار الفكر للطباعة، ّّٔ/ِسعيد اٟتسن السَتاُب، ٖتقيق: دمحم علي الريح ىاشم، )

ا١تلك األصمعي، ٖتقيق: أٛتد دمحم شاكر  (، كاألصمعيات، أليب سعيد عبدـُْٕٗ-قُّْٗ، مصر، القاىرة
(، كمنسوابن إٔب عنًتة ُب: التفسَت ـُّٗٗ، (، )دار ا١تعارؼ، مصرُِٖ/ُالطبعة السابعة، ) كعبد السالـ ىاركف،

= 
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي   فػىتػىعىرَّفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوين إنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًٍت أانى ذاكي
 

ػػػػػػػػػػػاؾو ًسػػػػػػػػػػػالًري ُب اٟتىػػػػػػػػػػػوىاًدثً    ميٍعلىػػػػػػػػػػػمي  شى
 

( الشاىد فيو:  .(ُ)أنو أراد )شائك(، فلما التقت ٫تزاتف قػىلىب فأصبحت: )شاؾو
( ُب قوؿ الشاعر   :(ِ)كعلى كلمة )الثو

 مُّ الثو بو األشىاء كالعيربًٍ 
( الشاىد فيو:  .(ّ)أنو أراد )الئث(، كلكنو أخَّر الواك كقدَّـ الثاء فأصبحت: )الثو

ا٠تليل، كىو القلب ا١تكاين بتقدمي الالـ كأتخَت العُت،  كرجَّح أبو علي الفارسي مذىب 
تجِّا أبفَّ األجوؼ الصحيح الالـ  (  -٤تي ، كالثو ليس فيو اجتماع ٫تزتُت، كعدـ  -مثل: )شاؾو

القلب فيو ال يادم إٔب توإب إعاللُت على الكلمة، كمع ذلك قلبوا، فمن األىٍكٔب أف يكوف 
 .(ْ)عالالف، كىو ابب )ساءو، كشاءو، كجاءو(القلب فيما لو ٓب يقلبوه للزمهم إ

، ُب رُت رده ابن جٍت بقولو: ))إف الذم (ٓ)كاستحسن ابن عصفور ترجيح الفارسي 
قاؿ )شاءو( قد قدـ الالـ كقلب العُت ايءن، كأصلو )شاًئو(، فهذاف أيضنا إعالالف. كالقوالف 

 .(ٔ)كات الياء((متقارابف، إال أف ىذا ال يلـز أاب علي ُب )جئت( ك٨توه من ذ
أف تبدؿ ا٢تمزة الثانية ايءن النكسار ما قبلها، ألنو ال يلتقي ٫تزاتف ُب   ادلذىب الثاين: 

(، فصارت  كلمة كاردة إال لزًـ اآلخرة منها البدؿ، فتصَت )جاًئي(، ٍب عيوملت معاملة: )قاضو
=                                                       

(، )عمادة البحث العلمي، جامعة اإلماـ دمحم بن سعود ْٕٓ/ٓ، )أليب اٟتسن علي بن أٛتد الواردمالبسيط، 
و، للزجاج أيب اسحاؽ ( معاين القرآف كإعرابِّٓ/ُ) ،(، كبال نسبة ُب: ا١تقتضبقَُّْ، الرايض،اإلسالمية

ـ(، ُٖٖٗ-ىػَُْٖ(، )عآب الكتب َِْ/ِإبراىيم بن السَّرًم، شرح كٖتقيق: دكتور عبد اٞتليل عبده شليب، )
 (.ِٓ/ِ) ،ا١تنصف ،ِْٔ ، ص:التكملة

 (.ْٔٔ/ّ) ،( ينظر: الكتابُ)

(. كبال َْٕ/ِ) ،للزجاج ،(، معاين القرآف كإعرابؤْٔ/ّ) ،( البيت للعجاج، كقد كرد منسوابن لو ُب: الكتابِ)
 (.ِٓ/ِ) ،(، ا١تنصفِّٓ/ُ) ،نسبة ُب: ا١تقتضب

 (.ْٔٔ/ّ) ،( ينظر: الكتابّ)

 .ِْٔ ، ص:( ينظر: التكملةْ)

 (.ُُٓ/ِ) ،( ينظر: ا١تمتعٓ)

 (. ْٓ، ّٓ/ِ) ،ا١تنصف ( ٔ)
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. كرجحو ابن (ُ))جاءو( على كزف )فاعل( كمثلها: )ساءو، كانءو، كشاءو(، كىذا مذىب سيبويو
 (؛ الستثقا٢تم ا٢تمزتُت ُب كلمة كاردة. ٕٗٔ(، كالرضي، كابن عقيل )تِٕٔمالك )ت

 .(ِ)قاؿ ابن مالك: ))كليس جاءو، كخطااي مقلوبُت، خالفنا للخليل(( 
كقاؿ الرضي: ))إف ا٠تليل يعرًٌؼ القلب مهذا، ك٭تكم بو، كىو أف يادم تركو إٔب اجتماع  

 .(ّ)كم بو، كإف أدل تركو إٔب ىذا... كليس ما ذىب إليو ا٠تليل ٔتتُت((٫تزتُت، كسيبويو ال ٭ت
، لكن األرجح قوؿ  كقاؿ ابن عقيل: ))ما ذىب إليو ا٠تليل ىو ا١تشهور؛ ألنو أقل عمالن

 .(ْ)سيبويو؛ ألف كثرة العمل مع اتباع القاعدة أكٔب من القلب مع ا١تخالفة((
إٔب أف كال القولُت رسنه ٚتيل، كمن  –كىو الراجح عندم  –كذىب بعض النحويُت  

(، ْٕٗ(، كابن جٍت، كابن عصفور، كأبو رياف )تِٖٓىاالء: سيبويو، كا١تربد )ت
 .(ٓ)كغَتىم

جمع اسم الفاعل من األجوف الثالثً المهموز الالم  الخالف فً إعالل 
 على )فواعل(:

كما تبػىُتَّ ُب   –اختلف الصرفيوف ُب اسم الفاعل من األجوؼ الثالثي ا١تهموز الالـ 
، كاختلفوا أيضنا ُب ٚتع اسم الفاعل من الثالثي األجوؼ ا١تهموز الالـ على -ا١تسألة السابقة

 فواعل ٨تو: )جواءو، كسواءو(، ٚتعىي: )جائية، كسائية(، على مذىبُت:
أف أصل جواءو: )جوايئ(، قلبت الالـ ُب موضع العُت؛ لئال تلتقي ٫تزاتف،  األول:

، على كزف فوالع، فا٢تمزة اليت تلي األلف ىي الـ اٞتمع، قيدمت على العُت فصار: )جوائي(

                                                      

١تمتع (، آِ/ِ) ،ا١تنصف ،ِْٔ ، ص:(، التكملةِّٓ/ُ) ،(، ا١تقتضبّٖٕ-ّٕٔ/ْ) ،( ينظر: الكتابُ)
 (. ّّٓ/ُ) ،(، ارتشاؼ الضربِٓ/ُ) ،للرضي ،(، شرح الشافيةْْٗ/ٓ) ،(، شرح ا١تفصلَٗٓ/ِ)

 .ُّٔ ، ص:( ينظر: تسهيل الفوائدِ)

 (.ِٓ/ُ) ،للرضي ،( شرح الشافيةّ)

 (.ُِّ/ْ( ا١تساعد على تسهيل الفوائد )ْ)

 الضرب رتشاؼ(، آَُ/ِ) ،متعا١ت (،ّٓ/ِ) ،ا١تنصف (،ِْٓ/ُ)، (، ا١تقتضبّٖٕ/ْ) ،( ينظر: الكتابٓ)
،(ُ/ّّٓ.) 
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، فصار: جواءو   :على كزف، اليت هتمز إذا كانت جانب األلف، ٍب عومل اٞتمع معاملة قاضو
، كىذا مذىب ا٠تليل  .(ُ)فواؿو

عد أف أصل )جواءو(: )جوايئ(؛ أبدلت الياء اليت ىي عُت اٞتمع ٫تزة؛ لوقوعها ب الثاين:
األلف، فصارت )جوائئ(، فاجتمعت ٫تزاتف، فأبدلت ا٢تمزة الثانية ايءن؛ النكسار ما قبلها 

، فصار )جواءو(، على كزف  :فصارت: جوائي، على كزف فواعل، ٍب عيومل اٞتمع معاملة قاضو
، كىذا مذىب سيبويو  .  (ِ)فواعو

 ُب الطرؼ، كىو ال يرل القلب، كإف أدل ذلك إٔب اجتماع ٫تزتُت الواضح أف سيبويوف
ما ارًتز منو ا٠تليل، كدعاه إٔب القوؿ بوجوب القلب؛ ألف تركو يادم إٔب اجتماع إعاللُت ٫تا: 
قلب العُت ٫تزة، كقلب ا٢تمزة اليت ىي الـه ايءن، قاؿ سيبويو: ))كإذا قلت: فواعل من جئت 

نت عليو ُب قلت: )جواءو(، كما تقوؿ من شأكت: شواءو، فتجريها ُب اٞتمع على رد ما كا
 . (ّ)الوارد؛ ألنك أجريت كاردىا ٣ترل الوارد من شأكت((

مذىب سيبويو؛  - (ٔ)، كالرضي(ٓ)، كالفارسي (ْ)كا١تازين  -كرجَّح ٚتاعة من النحويُت  
 لسببُت:

أف ٫تزة )جواءو( اثبتة ُب ا١تفرد منو )جائية(؛ فهي ليست عارضة ُب اٞتمع؛ فال  األول:
 تتغَت.

الذم مفرده ليس مهموزنا قد ٕتتلب ا٢تمزة فيو؛ ٨تو: )قبيلة( عند ٚتعها  أف اٞتمع الثاين:

                                                      

 ،، ارتشاؼ الضرب(ُُٓ/ِ) ،( ، ا١تمتعّٔ/ِ) ،(، ا١تنصفِّٓ/ُ) ،( ، ا١تقتضبّٕٕ/ْ) ،( ينظر: الكتابُ)
(ُ/ّّٓ- ّّٔ .) 

، ارتشاؼ الضرب (ُُٓ/ِ) ،( ، ا١تمتعّٔ/ِ) ،(، ا١تنصفِّٓ/ُ) ،( ، ا١تقتضبّٕٕ/ْ) ،( ينظر: الكتابِ)
(ُ/ّّٓ- ّّٔ .) 

 (.ّٕٕ/ْ) ،( الكتابّ)

 (.ّٔ/ِ) ،( ينظر: ا١تنصفْ)

. كيستشف من كالـ الفارسي أنو يايد مذىب سيبويو، لكنو ٓب يذكر ذلك صرارة، ِٓٔص: ينظر: التكملة،  (ٓ)
 (.ّٔ/ِ) ،ينظر: ا١تنصف«. قاؿ ٕب أبو علي: ىذا ىو القياس»كصرح بذلك ابن جٍت بقولو: 

 (.ِٓ/ُ) ،للرضي ،شرح الشافيةينظر: ( ٔ)
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 فإنك تقوؿ: )قبائل(، فجلبها ُب اٞتمع الذم مفرده مهموز أجدر كأكٔب. على فواعل
همزة مفرده الم لذي على وزن )فعائل(، والجمع ا إعاللالخالف فً 

 أصلٌة قبلها حرف مد:

صحيفة: ها أف ٕتمع على )فعائل(؛ ٨تو: فيكل مفردة على كزف )فعيلة( األصل 
 -كما تبُتَّ من األمثلة السابقة-، كقعت ايء )فعيلة( ائف، كثيقة: كاثئق، كتيبة: كتائبصح

فقلبت ٫تزةن، لكن إذا كانت الـ )فعيلة( ٫تزة أصلية  ،كقبل الطرؼ ْترؼ ،بعد ألف اٞتمع
فتلتقي ٫تزاتف: ا٢تمزة األكٔب  مثل: )خطيئة(، فإنو عند ٚتعها على )فعائل( نقوؿ: )خطائئ(؛

ايء )خطيئة(، كقعت ُب اٞتمع بعد ألف فقلبت ٫تزة، كا٢تمزة الثانية أصلية ىي الـ الكلمة، 
 كاجتماع ٫تزتُت مرفوض عند الصرفيُت؛ لذلك اختلفوا ُب كزف )خطااي( على ثالثة مذاىب:

ا٢تمزة اليت ىي : أف أصل )خطااي(: )خطاًيئ( على كزف )فعايل(، قيدمت ادلذىب األول
الـ الكلمة على الياء؛ فتصبح )خطاًئي(؛ ىركابن من اجتماع ٫تزتُت، فلو بقيت مكاهنا لقيلبت 
إٔب ٫تزة؛ ألهنا بعد ألف اٞتمع كقبل الطرؼ ْترؼ، كألدَّل ذلك إٔب اجتماع ٫تزتُت ُب كلمة 

اء ألفنا كاردة، ٍب قلبت كسرة ا٢تمزة فتحة؛ للتخفيف؛ فأصبحت )خطائىي(، ٍب قلبت الي
لتحرؾ ما قبلها فأصبحت )خطاءا( كا٢تمزة شبيهة ابأللف فاجتمع ما يشبو ثالث ألفات؛ 

 .(ُ)فقيلبت ا٢تمزة ايءن فأصبحت )خطااي(، كىذا مذىب ا٠تليل
كالذم دعاه إٔب القوؿ بوجوب القلب: أف عدمو يادم إٔب اجتماع ٫تزتُت، كابلتإب 

؛ ٨تو قوؿ (ِ)قاس على النظَت ٦تا المو صحيحةاجتماع إعاللُت ُب كلمة كارده، كما أنو 
 :(ّ)الشاعر

                                                      

(، شرح ُِْ/ْ(، ا١تساعد على تسهيل الفوائد )ٔٓ/ِ) ،كما بعدىا(، ا١تنصف ِٕٕ/ُ) ،( ينظر: ا١تقتضبُ)
 (.َِٕ/ِ) ،التصريح

 (.ٕٓ/ِ) ،( ينظر: ا١تنصفِ)

( البيت كرد منسوابن لألجدع بن مالك بن مسركؽ، ُب: ضرائر الشعر، لعلي بن مامن بن دمحم ا١تعركؼ اببن عصفور، ّ)
 ،(. كبال نسبة ُب: ا١تقتضبِّٔ/ُّ(، لساف العرب )ـَُٖٗ،، )دار األندلسَُٗ:ىيم دمحم، صٖتقيق: إبرا

(، الدر ا١تصوف ُب علـو الكتاب ا١تكنوف، أليب العباس شهاب الدين ا١تعركؼ ٕٓ/ِ) ،(، ا١تنصفِٖٕ/ُ)
 )دار القلم، دمشق(. ،(ّْٓ/ْابلسمُت اٟتليب، ٖتقيق: أٛتد دمحم ا٠تراط، )
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 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف أكالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًمر
 

ػػػػػػػػػػوىاًعي  ػػػػػػػػػػنَّ شى ػػػػػػػػػػزيفو فهي  ضيػػػػػػػػػػرًبت علػػػػػػػػػػى شي
 

 .(ُ): قولو: )شواعي( كاألصل )شوائع(؛ فقيدًٌمت الالـ على العُتالشاىد فيو
قلب ُب ما  فحجة ا٠تليل: أهنم إذا كانوا قد قلبوا ُب )شوائع( كىي صحيحة الالـ، فال

 كانت المو معتلة أكٔب. 
مع بُت إعاللُت؛ مردكد ))أبنو إذا   كقوؿ ا٠تليل أبف القلب كاجب ُب )خطايئ( لئال ٬تي
كانت العُت تعتل اعتالالن مطردنا، كالالـ تعتل اعتالالن آخر ليس من جنس ذلك اإلعالؿ؛ ٓب 

يعنا، من جهة كاردة ُب اإلعالؿ ٯتتنع، كإ٪تا ا١تمتنع من ٚتع إعاللُت: أف تسكن العُت كالالـ ٚت
 .(ِ)مثل شيوِّل...((

ككذلك قولو أبف القلب كاجب فرارنا من اجتماع ٫تزتُت؛ مردكد ألنو ال كجود الجتماع 
، فا٢تمزة الثانية ُب )خطائئ( ٬تب قلبها ايءن؛ النكسار ما قبلها، كىذا ىو  ٫تزتُت أصالن

 .(ّ)األصل
ألف خطيئة على كزف  ؛ئلفعا :على كزف (،ئخطايً ) :أف أصل خطااي ادلذىب الثاين:

صحائف؛  ك ياء ٫تزة على رد قلبها ُب صحيفة، ٍب تقلب ال(ْ)مع على فعائلفعيلة، كفعيلة ٕتي 
، ٍب تقلب ا٢تمزة اليت ىي الـ الكلمة ايءن؛ ألف ما قبلها مكسور؛ فتصبح (خطاًئئ)فتصبح 
لكسرة فتحة لتصبح )خطائىي(، ٍب ٍب يتفق مع ا٠تليل ُب بقية ا٠تطوات؛ من قلب ا ،خطاًئي

، كىذا مذىب (ٓ)تقلب الياء ألفنا فتصبح )خطاءا(، ٍب تقلب ا٢تمزة ايءن فتصبح )خطااي(
  .(ٔ)سيبويو

                                                      

 (.ٕٓ/ِ) ،نصف( ينظر: ا١تُ)

 (.ُِٓ/ْ) ،( ا١تساعد على تسهيل الفوائدِ)

جودة  بن األنبارم، ٖتقيق كدراسة:ابُت الكوفيُت كالبصريُت، أليب الربكات  ُب مسائل ا٠تالؼ ينظر اإلنصاؼ( ّ)
 .ا٧تي، القاىرة()مكتبة ا٠ت ،ْٗٔ: ، صمربكؾ دمحم مربكؾ، مراجعة: الدكتور رمضاف عبد التواب

يلة ٕتمع على عً يلة، كفى عً قيل: أصل )خطااي(: )خطاًيئ( على كزف )فعايل(؛ ألف خطيئة على كزف فى ( كعند ابن عْ)
 (.ُِْ/ْ) ،ل. ينظر: ا١تساعد على تسهيل الفوائدايً عى فػى 

 (.ٔٓ/ِ) ،، ا١تنصفِٓٔ ،(، التكملةّٓٓ/ّ) ،( ينظر: الكتابٓ)

 (.َِٕ/ِ) ،يحكما بعدىا(، شرح التصر  ،ٗٓ/ّ) ،للرضي ،( ينظر: شرح الشافيةٔ)
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 .(ِ)، كقيل: مذىب عامة النحويُت(ُ)كقيل: مذىب البصريُت
قاؿ سيبويو: ))كأما خطااي فكأهنم قلبوا ايءن أيبدلت من آخر خطااي ألفنا؛ ألف ما قبل 
آخرىا مكسور، كما أبدلوا ايء مطااي ك٨توىا ألفنا، كأبدلوا مكاف ا٢تمزة اليت قبل اآلخر ايءن، 
كفيتحت لأللف كما فتحوا راء مدارل... فلما أبدلوا من اٟترؼ اآلخر ألفنا استثقلوا ٫تزة بُت 

 .(ّ)ألفُت .. أبدلوا مكاف ا٢تمزة اليت قبل اآلخرة ايءن...((
بويو، ككصفو أبنو أقول من مذىب ا٠تليل؛ لوجود دليل ح ابن جٍت مذىب سيكرجَّ 

ٝتاعي يقويو؛ كىو أف العرب قد نطقوا ابجتماع ا٢تمزتُت على الشذكذ؛ فقاؿ بعضهم: غفر هللا 
 . (ٓ) ، كالقياس خطاايه(ْ) خطاععو:لو خطائًئو، على كزف 

 :(ٔ)ككقوؿ الشاعر 

 ت جػػػػػػػػػػاًئيه  ا١تػػػػػػػػػػوٍ ىتى م مىػػػػػػػػػػرً دٍ ال تىػػػػػػػػػػ كى نَّػػػػػػػػػػإً فى 
 

 اجػػػػػػػػػلي ت عى ى مػػػػػػػػػٌدة ا١تػػػػػػػػػوٍ صىػػػػػػػػػأقٍ  كلكػػػػػػػػػنَّ  
 

زة، فصار: )جائئ(، قلبت الياء ٫ت ،)جايئ( :قولو: )جائي( أصلها الشاىد فيو:
 .(ٕ)فصار جائي ،فقلبت ا١تتطرفة ايء فاجتمعت ٫تزات

(؛ ألف خطيئةعى أصل خطااي على كزف )فػى  أفَّ  الثالث: اٞتمع فيو بدكف ا٢تمز؛ يكثر  أبى
 لة من ذكات الياءيٍ عً لة( من ذكات الياء كالواك، ككل فى يٍ عً زف )فى على ك  ،: خطيَّةفتقوؿ ُب خطيئة

( ٨تو: كى عى كالواك ٕتمع على )فػى  . (ٖ)، كىذا مذىب الكوفيُتاايطى مى  ك يةطً ااي، كمى صى كى  ك يةصً أبى
                                                      

 (.ُِْ/ْ) ،ا١تساعد على تسهيل الفوائد، ْٔٔ:، ص( ينظر: اإلنصاؼُ)

 (.ٔٓ/ِ) ،( ينظر: ا١تنصفِ)

 (.ّٓٓ/ّ) ،( الكتابّ)

 (.ٕٓ/ِ) ،( ينظر: ا١تنصفْ)

 (.َْٕ/ِ) ،( شرح التصريحٓ)

 (.ُِْ/ْ) ،الفوائد ا١تساعد على تسهيل ك ،ْٔٔنسبة ُب: اإلنصاؼ، ص( البيت كرد بال ٔ)

 .( ُِْ/ْ) ،ا١تساعد على تسهيل الفوائدىامش  :( ينظرٕ)

كما بعدىا، ائتالؼ النصرة ُب اختالؼ ٨تاة الكوفة كالبصرة، لعبد اللطيف بن أيب  ْٔٔ ، ص:( ينظر: اإلنصاؼٖ)
ـ(، ُٕٖٗ-ىػَُْٕ ،، )عآب الكتب، مكتبة النهضة العربيةٖٓ:بكر الشرجي الزبيدم، ٖتقيق: طارؽ اٞتنايب، ص

 كما بعدىا(.  ،َّٖ/ّ) الفية ابن مالك،وين على شرح األمش
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 .(ُ)كقيل: إنو نيسب إٔب الفراء
اٞتمع،  كىذا ا١تذىب أبطلو ابن األنبارم؛ ألف ا٢تمزة أصلية ُب ا١تفرد غَت عارضة ُب

 .(ِ)فاألصل ٬تمع على األصل، كالشائع ٚتعها اب٢تمز
مذىب سيبويو؛ كىو أف األصل ُب )خطيئة( أف ٕتمع على فعائل؛  والراجح عندي

لوجود دليل من السماع يدؿ عليو، كىو الدليل الذم ذكره ابن جٍت، كألنو ال ٮتالف القياس 
ل بقولو ابجتماع ا٢تمزتُت ُب ُب شيء، على العكس من مذىب ا٠تليل؛ فهو ٮتالف األص

)خطائئ(، فاألصل أف ا٢تمزة إذا سبقت بكسرة قلبت ايء، كابلتإب ال كجود الجتماع ٫تزتُت،  
كما ذكر ابن األنبارم سابقنا. كعلى العكس أيضنا من مذىب الفراء الذم يرل أف ٚتع 

، فهذا خالؼ )خطيئة( يكثر على ترؾ ا٢تمزة قياسنا على )فعيلة( من ذكات الواك كالياء
 .(ّ)لألصل، فاألصل أف ٕتمع )فعيلة( على )فعائل(

 :)أشٌاء( الخالف فً إعالل

 ۓ ژ كردت كلمة )أشياء( ُب القرآف الكرمي مرة كاردة ٦تنوعة من الصرؼ ُب قولو تعأب:

، كقد منعت من الصرؼ على غَت قياس، فهي ال تنطبق عليها شركط ا١تنع (ْ)ژ  ۉ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
كأتدابن مع القرآف الكرمي ٓب يصف النحويوف ذلك ابلشذكذ، بل راكلوا أف يتأكلوا من الصرؼ، 

للتوصل إٔب علة منع ىذه الكلمة من الصرؼ، كتوصلوا إٔب أف ىذه الكلمة ذات ابطن يقتضي 
ا١تنع، لكن رصل ُب بنيتها تغيَت )إعالؿ ابلقلب، أك رذؼ، أك ما شابو(، فأصبحت ذات 

 ، كاختلفوا ُب كيفية تغَت اللفظ عن أصلو الباطن على مذاىب:(ٓ)ظاىر ال يقتضي ا١تنع

: أف )أشياء( منعت من الصرؼ؛ ألهنا ٥تتومة أبلف التأنيث ا١تمدكدة، ادلذىب األول

                                                      

 (. ُِٓ/ْ) ،( ينظر: ا١تساعد على تسهيل الفوائدُ)

 .ُٓٔ:( ينظر اإلنصاؼ، صِ)

 .ُٓٔ، ص:ا١تصدر السابق( ينظر: ّ)

 .َُُ :ا١تائدة، آيةسورة ( ْ)

لة جامعة ا١تلك سعود، ، ٣تُِٔ- ُِٓ: ( ينظر: أقواؿ العلماء ُب صرؼ أشياء، أليب أكس إبراىيم الشمساف، صٓ)
 ـ(.ََُِ-ى ُُِْ(، )الرايض، ُ، اآلداب )ُّاجمللد:
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ُب أك٢تا فأصبحت )أشياء(،  -ا٢تمزة اليت بعد الياء  -كاألصل: )شيئاء(، ٍب قدمت الـ الكلمة 
ا ا٢تمزة اليت ُب أك٢تا فهي الـ الكلمة األصل من )شيء( فا٢تمزة ُب هناية )أشياء( للتأنيث، أم

لكنها قيدمت، كأف الكلمة اسم مفرد يراد بو اٞتمع؛ ٨تو: )القيصباء كاٟتلفاء(، كىذا مذىب 
. قاؿ سيبويو: ))ككاف أصل أشياء (ُ)ا٠تليل، كسيبويو، كا١تازين، كٚتيع البصريُت إال الزايدم

ٍيئاء(، فكرىوا منها مع ا٢تمزة ؛ يريد أهنم كرىوا الياء كبعدىا ا٢تمزة (ِ)مثل ما كيره من الواك(( )شى
ة(، فكذلك عى الً فى ية( على كزف )مى ائً سى مثلما كرىوا الواك كبعدىا ا٢تمزة ُب )مساًكئة( فقلبوىا إٔب )مى 

اء( على كزف يى شٍ ء(؛ كرىوا الياء كبعدىا ا٢تمزة؛ فقلبوىا فقالوا: )أى الى عٍ اء( على كزف )فػى ئى يػٍ )شى 
 .(ّ)اء(عى فٍ )لى 

كذكر بعض النحويُت تفسَتنا آخر ١تذىب ا٠تليل كىو كراىة اجتماع ٫تزتُت بينهما ألف؛ 
فقلبوا؛ فصارت الالـ اليت ىي ٫تزة ُب أكؿ الكلمة؛ أم ُب موضع الفاء، مثلما قلبوا ا٢تمزة كاكنا 

مزة ايءن ُب ُب )ذكائب( كأصلو )ذأائب(، كمثلما كرىوا اجتماع ألفُت بينهما ٫تزة فقلبوا ا٢ت
 . (ْ))خطااي(

ا قوؿ ا٠تليل أبف )أشياء( ليست ٚتع تكسَت لػ)شيء(، كإ٪تا  قاؿ أبو علي الفارسي مايدن
( ءى الى عٍ (؛ ألف )فػى رو فى كنػى  طو ىٍ اسم ٚتع لفظها مفرد كمعناىا ٚتع: ))كىو كارد ٔتعٌت اٞتميع كػ)رى 

 .(ٓ)ليس ٦تا يكسر عليو الوارد((
 تايد قوؿ ا٠تليل أبف )أشياء( اسم ٚتع ال ٚتع تكسَت:كاستدؿ بعض الصرفيُت أبدلة  

                                                      

(، إعراب القرآف، أليب جعفر أٛتد بن دمحم ُِِ/ِللزجاج ) ،(، معاين القراف كإعرابوَّٖ/ْ) ،نظر: الكتابي( ُ)
ح ا١تلوكي شر  ،(ْٗ/ِ) ،، ا١تنصفَُٗ -َُٖ ، ص:لبناف(، التكملة، ، )دار ا١تعرفة، بَتكتِْٖ :النحاس، ص

 .ّٕٔ:ُب التصريف، ص

 (.  َّٖ/ْ( الكتاب )ِ)

 (.َّٖ/ْ) صدر السابق( ينظر: ا١تّ)

 ا١تلوكي ُب ، شرحَُٖ ، ص:، التكملةٕٓٔ ، ص:(، اإلنصاؼُٖٔ/ُ( ينظر على سبيل ا١تثاؿ: ا١تقتضب )ْ)
 .ّٕٕ ، ص:التصريف

ار الفارسي، ٖتقيق كتعليق: عوض بن ٛتد ( التعليقة على كتاب سيبويو، أيب علي اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفٓ)
 ـ(.ُٔٗٗ-ىػُُْٔمكتبة األسكندرية، (، )ٖٔ/ٓالقوزم، )



 انفصم األٔل: يسبئم اخلالف يف اإلعالل ٔاإلثذال عُذ عهًبء انهغخ ادلزقذيني  
 

 ـ36 

: أف )أشياء( صيغرت على لفظها كٓب تصغر على ا١تفرد منها، كىو )شيء(، فقالوا: األول
 ، كُب طرفاء: طيرىيفاء. كلو كاف أفًعالءفحقركه على لفظو كما قالوا ُب قىصباء: قيصىٍيباء ،))أيشىٌياء

ريدَّ ُب التحقَت إٔب كارده، فقيل: شييػىٍيئات((ل -كما ظن أبو اٟتسن كالفراء   -
، كتصغَت (ُ)

ى أهنا ال ٯتكن أف تكوف على ليس دليالن على أهنا اسم ٚتع فحسب، بل دليل أيضنا عل أشياء
؛ ))ألف أفًعالء من أبنية الكثرة ، فَتد إٔب كارده ُب التحقَت، كما يرد أنًصباء ُب كزف أفًعالء

 .(ِ)عراء إٔب شيوىيعركف((التحقَت إٔب نيصىٍيبات، كش
فقيل: )أشىاكل( على غَت قياس،  ،ى فػىعىأب: أف )أشياء( ٚتعت ٚتع تكسَت علالثاين

فقياسو )أشىااي( ابلياء؛ ألف الياء عُت الفعل ظاىرة ُب أشياء، كقلبت كاكنا شذكذنا، مثل ما قلبت 
ٍيوة(، كالقياس في بػىٍيت ا٠تراج ًجباكةن، كرجاء بن رى هما: )ًجباية، كرىيية(. فػ)أشياء( شذكذنا ُب )جى

، ))ككأهنم إ٪تا فعلوا ذلك كراىية للياء (ّ) حارل ُب ٚتع صحراءٚتعت ٚتع األٝتاء من مثل: صى 
 . (ْ)بُت ألفُت ُب أشااي((

كيذكر ا١تازين ٚتعها على )أشىاكل( عن العرب فقاؿ: ))كأخربين األصمعي قاؿ: ٝتعت 
 .(ٓ)ر: )إف عندؾ ألىشىاكل(((رجالن من أفصح العرب يقوؿ ٠تلف األٛت

( أف ٚتعها على )أشاكل( دليل قوم على صحة مذىب ا٠تليل ُُّكيرل الزجاج )ت 
 . (ٔ)((ؿ: ))كييصىٌدؽ قوؿ ا٠تليل ٚتعهم أشياء على أشاكل، كأشاايهقا

 .(ٕ)أما ابن جٍت فَتل أنو ))ليس بعلة قاطعة، كإ٪تا فيو ضرب من التعلل((
ذلك أيضنا: ( بقولو: ))كالذم يدؿ على ٕٖٓاألنبارم )ت : ذكره ابنالدليل الثالث

، كات، ٨تو: صحراء كصحراكاتالى عٍ فػى ء: الى عٍ فػى أهنم قالوا ُب ٚتعو: أشياكات، كما قالوا ُب ٚتع 
                                                      

 .ّٕٗ ، ص:التصريفا١تلوكي ُب ( شرح ُ)

 .ّٕٗ، ص: ( ا١تصدر السابقِ)

 .ّٖٕ ا١تصدر السابق، ص: :نظري( ّ)

 (.ٗٗ/ِ) ،( ا١تنصفْ)

 (.ْٗ/ِ) ا١تصدر السابق، (ٓ)

 (.ُِِ/ِ) ،للزجاج كإعرابو، ( معاين القرافٔ)

 (.ٗٗ/ُ) ،( ا١تنصفٕ)
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 .(ُ)كما أشبو ذلك؛ فدؿ على أنو اسم مفرد معناه اٞتمع، كليس ّتمع((
( َِٕن جٍت أفَّ الفراء )ت ، فقد ذكر ابوفف للخليل مايدين، أيضنا لو ٥تالفككما أ 

أنكر قوؿ ا٠تليل للقلب؛ إذ جعلها )لفعاء(؛ ١تا ُب القلب من ثقل على الكلمة، كللجمع؛ إذ 
رىفة كطيٍرفاء، كقىًصبة كقيٍصباءطى ه ٤ترؾ العُت مانث اب٢تاء؛ ٨تو: ٚتعها ٚتع ما كارد

(ِ). 
فقاؿ: ))كىذا  مزة؛كرجَّح ابن جٍت رأم ا٠تليل على رأم الفراء الذم يقوؿ ْتذؼ ا٢ت 

)كلب ككالب، ككعب ٚتع كٌسر عليو شيء ٔتنزلة  و ليس عنده أف أشياءغَت الـز لو؛ ألن
فهذاف ٓب  ،عنده اسم للجمع فيو لفظ الوارد ٔتنزلة )اٞتامل، كالباقر( ككعاب(، كإ٪تا أشياء

، كنسوة، كإبل،  يكسر عليهما )ٚتيٍل، كال بػيٍقر(، إ٪تا ٫تا اٝتاف للجمع ٔتنزلة )نػىفىر، كرىٍىط، كقـو
كٚتاعة(، فمن ىنا ٓب يلـز ا٠تليل ما ألزمو الفراء إايه... فليس تقدمي الالـ أبشنع من 

 .(ّ)رذفها((
على كزف )أٍفًعالء(، اجتمعت ٫تزاتف، األكٔب  ،: أف أصل أشياء )أٍشًيئىاء(ادلذىب الثاين

كلمة؛ طلبنا للخفة، على رد الـ الكلمة، كالثانية للتأنيث، ٍب رذفت ا٢تمزة اليت ىي الـ ال
رذفها ُب )سوائية(، ريث قالوا: )سواية(، فجاكرت الياء ا١تكسورة األلف فقلبت كسرهتا إٔب 

راء، عى الفتحة فأصبحت: أٍشيىاء، كىي ٚتع لشٍيء )فٍعل( من لفظو شذكذنا؛ تشبيهنا ٢تا بشاعر شي 
ع شاعر على )فػيعىالء(، فقالوا: شعراحى كٝتىٍح ٝتىٍ  ء، خالفنا للقياس، فالفاعل ال ٬تمع اء؛ إذ ٚتًي
الء، ككذلك ٍٝتح ٚتعت على )فػىٍعالء( فقالوا: ٝتىٍحاء، خالفنا للقياس؛ ألف ما كاف عى على فػي 

، كاتبعو من (ْ)(ُِٓعلى كزف )فػىٍعل( ال ٬تمع على )فػىٍعالء(، كىذا مذىب األخفش )ت 
 .(ٓ)البصريُت الزايدم

اء(، عى فٍ نو ىرب من القلب ٓب ٬تعلها )لى كيعلل ابن جٍت مذىب األخفش فيقوؿ: ))أل
                                                      

 .ٗٓٔ، ص: ( اإلنصاؼُ)

، ينظر: معاين القرآف  (.ٖٗ/ِ) ،( ينظر: ا١تنصفِ) ٓب أجد قوؿ الفراء ُب كتابو، بل إنو ٓب يذكر مذىب ا٠تليل أصالن
(ُِّ.) 

 (.ٖٗ/ِ) ،( ا١تنصفّ)

 .ٓٓٔ :نصاؼ، صاإل ،ّٕٕ :، صالتصريف ا١تلوكي ُب (، شرحٓٗ، ْٗ/ِ) ،ا١تنصف ( ينظر:ْ)

 (.ُِِ/ِ( ينظر: معاين القرآف، للزجاج )ٓ)
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(، فذىب إٔب أهنا )أفٍ   .(ُ)الء( ٤تذكفة الالـ((عً كرآىا غَت مصركفة فلم ٬تعلها )أفعاالن
فاألخفش جعل أشياء على بناء )أٍفًعالء(، كىو بناء من أبنية اٞتموع الدالة على الكثرة، 

بىات، كىذه اٞتموع عند تصغَتىا ترد إٔب مفردىا ٍب تصغر؛ كما  ترد أنصباء ُب التصغَت إٔب نصىيػٍ
ألخفش فإنو يقاؿ ُب تصغَت أشياء: شييػىٍيئات، إال أنو يعركف، فإذا سلمنا برأم اوى راء إٔب شي عى كشي 

. كىذا دليل على أف أشياء (ِ)ٓب يسمع عن العرب إال تصغَتىا على لفظها، فقيل: أيشىٌياء
و ا١تازين لذلك كسأؿ األخفش عن تصغَت ليست على كزف أٍفًعالء كما زعم األخفش. كقد تنب

عن تصغَتىا، فقاؿ: العرب تقوؿ:  -يعٍت أاب اٟتسن  -أشياء ))قاؿ أبو عثماف: فسألتو 
ٌياء، فاعلم؛ فيدعوهنا على لفظها. فقلت: فلمى ال ردت إٔب كاردىا كما رد شعراء إٔب  أيشى

 . (ّ)كارده؟ فلم أيًت ٔتقنع((
َت )أٍفًعالء( ُب ىذا ا١توضع، فقاؿ: ))ألهنا قد كساؽ أبو علي أدلة على سبب تصغ

، عدد القليل إليها؛ كما أضيف إٔب أفعاؿصارت بدالن من )أفعاؿ(، بدليل استجازهتم إضافة ال
 . (ٓ)العدد ا١تضاؼ إليها ُب قو٢تم: ثالثة أشياء(( (ْ)كيدؿ على كوهنا بدالن من أفعاؿ تذكَتىم

يب علي، كرد أدلتو، كذكر تفسَتنا آخر كىو: ( فلم يقبل قوؿ أِْٓأما ابن الشجرم )ت
، ٍب ذكر أف األدلة اليت (ٔ)ٌغرعىاء؛ فأشبو أفعاؿ فصي أف أٍفًعالء اعًتاه نقص ْتذؼ المو، فصار أفػٍ 

))ألف أمثلة القلة كأمثلة الكثرة يشًتكن ُب ذلك، أال ترل  ؛ساقها أبو علي ال تقـو مها داللة
وع، كٜتسة دراىم. سي إذا عدـ بناء القلة، فيقولوف: ثالثة شي  أهنم يضيفوف العدد إٔب أبنية الكثرة

كأما إٟتاؽ ا٢تاء ُب قولنا: ثالثة أشياء، كإف كاف أشياء مانثنا؛ فألف الوارد مذكر، أال ترل أنك 
تقوؿ: ثالثة أنبياء، كٜتسة أصدقاء، كسبعة شعراء؛ فتلحق ا٢تاء كإف كاف لفظ اٞتمع مانثنا؛ 

                                                      

 (.ٓٗ/ِ) :( ا١تنصفُ)

 .ّٕٗ ، ص:التصريف ا١تلوكي ُب ( ينظر: شرحِ)

 (.ََُ/ِ) ،( ا١تنصفّ)

 أتنيثهم.: الصحيح أف(  ىكذا ُب ا١تطبوع، كيبدك ْ)

 .َُٗ ، ص:( التكملةٓ)

طناري، ٤تمود دمحم ال بن ٛتزة اٟتسٍت العلوم، ٖتقيق:( ينظر: أمإب ابن الشجرم، ىبة هللا بن علي بن دمحمٔ)
 ـ(.ُِٗٗ -ىػ ُُّْ ،القاىرة، (، )مكتبة ا٠تا٧تيَِٖ/ِ)
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 .(ُ)صديق، كشاعر، كما أف كارد أشياء شيء((كذلك ألف الوارد نيب، ك 
ارتجاج أيب علي أبف العدد من الثالثة إٔب العشرة ال يضاؼ إال ألبنية القلة كدليل ك 

على أف أشياء صغرت ألهنا بدؿ من أفعاؿ؛ رده ابن الشجرم أبف ذلك ليس رصرنا على ٚتوع 
ا األعداد القليلة إذا عدمت القلة، فجموع الكثرة تشاركها ُب ذلك؛ أم أهنا قد تضاؼ إليه

 ياء كدليل على أهنا بدؿ من أفعاؿٚتوع القلة، كارتجاجو أيضنا بتأنيث األعداد ا١تضافة إٔب أش
ر إٔب ا١تفرد من ا١تعدكد، كمفرد على اعتبار أف تذكَت األعداد كأتنيثها ابلنظ ؛ه ابن الشجرمردَّ 

إٔب أشياء، كاالستدالؿ بقرينة إضافة  ؛ أم أنو مذكر، لذلك أنثت األعداد ا١تضافةأشياء: شيء
العدد، كقرينة اٞتنس قد ذكرىا ابن األنبارم كأدلة على أف أشياء ٚتع كليست اسم ٚتع، 

 .(ِ)كأجاب عليها
على كزف )أٍفًعالء(،  ،: موافق ١تذىب األخفش أبف أصل أشياء )أىٍشًيئىاء(ادلذىب الثالث

للتأنيث، ٍب رذفت ا٢تمزة اليت ىي الـ الكلمة؛  اجتمعت ٫تزاتف، األكٔب الـ الكلمة، كالثانية
 طلبنا للخفة، فجاكرت الياء ا١تكسورة األلف فقلبت كسرهتا إٔب الفتحة فأصبحت: أٍشيىاء،

، كىذا ُتًٌ ، كلى ُتًٌ ت، كىى يًٌ ل(، ٨تو: مى عً يٍ ( ابلتشديد، بزنة )فػى ء٥تالفنا لو أبف أشياء ٚتع )شيًٌ 
( كمكي القيسي ّّٖ، كينسبو النحاس )ت (ْ)كقيل: مذىب الكوفيُت ،(ّ)مذىب الفراء

. (ٔ)، كينسبو غالبية ا١تصنفُت إٔب األخفش كالفراء(ٓ)( إٔب األخفش، كالفراء، كالزايدمّْٕ)ت
ع لٌُت كأليناء، فحذؼ من كسط  قاؿ الفراء: ))كلكنا نرل أف أشياء ٚتعت على أٍفًعالء كما ٚتًي

. كفسر مٌكي (ٕ)اء( فحذفت ا٢تمزة لكثرهتا((أشياء ٫تزة، ككاف ينبغي ٢تا أف تكوف )أٍشًيئى 
                                                      

 (.َِٕ/ِ) أمإب ابن الشجرم، (ُ)

 .َٔٔ -ٔٓٔ ، ص:( ينظر: اإلنصاؼِ)

-ىػَُّْ ،ب، بَتكت(، )عآب الكتُِّ/ُ( ينظر: معاين القرآف، أليب زكراي ٭تِت بن زايد الفراء، الطبعة الثالثة )ّ)
 (.ّْٓ/ ْ) ،، الدر ا١تصوفْٓٔ ، ص:(، اإلنصاؼُِِ/ِ) ،للزجاج كإعرابو، ـ(، معاين القرآفُّٖٗ

 .ْٓٔ ، ص:( ينظر: اإلنصاؼْ)

راًب  مكي بن أيب طالب القيسي، ٖتقيق: ، مشكل إعراب القرآف، أليب دمحمِْٖ: ( إعراب القرآف، للنحاس، صٓ)
 (.ـََِّ-ىػُِْْ ،البشائر، دمشق (، )دارِٕٕ/ُصاّب الضامن، )

 (.ُِِ/ِ) ،، للزجاجكإعرابو ( ينظر على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر: معاين القرآفٔ)

 (.ُِّ/ُ) ،( معاين القرآف، للفراءٕ)
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انء، فمن مذىب الفراء تفسَتنا آخر فقاؿ: ))أشياء كزهنا أفًعالء، كأصلها أشًيئىاء؛ كهُتًٌ كأىوً 
ٌفف، فأبدؿ من ا٢تمزة األكٔب كىي الـ الفعل ايءن؛ أجل ٫تزة التأنيث ٓب ينصرؼ لكنو خي 

 .(ُ)الستعماؿ((النكسار ما قبلها، ٍب رذؼ استخفافنا لكثرة ا
ئنا فػىٍعل،  كمذىب الفراء قد رده بعض النحويُت، قاؿ الزجاج: ))كىذا غلطه  يػٍ أيضنا؛ ألف شى

يل على عً كفػىٍعل ال ٬تمع على أٍفًعالء، فأما ىٌُت فأصلو: أىُت، فجمع على أٍفًعالء كما ٬تمع فى 
 . (ِ)باء((صً نٍ يب كأى صً أٍفًعالء، مثل نى 

ال أعلم لو داللة تدؿ  ءيًٌ شيئنا ٤تذكؼ من شى  ه من أفَّ عاكقاؿ ابن جٍت: ))كالذم ادَّ 
لنطقوا بو؛ كما قالوا:  ئناشيًٌ كما قالوا: ىٌُت، كلو كاف أصلو   ،ءيٌ عليو؛ ألانَّ ٓب نسمعهم قالوا: شى 

 . (ّ)ىٍُت: ىٌُت((
ئنا ٤تذكؼ من  يػٍ كيتضح من نص ابن جٍت السابق أنو ال دليل من السماع على أف شى

ئنا( لو كاف أشيًٌئ، كما أف ) قياسنا على )ىٌُت، كلٌُت(؛  ءصلها )شيٌػئنا(، لكثر استعماؿ شيٌ شيػٍ
 فإهنما أكثر استعماالن من ىٍُت كلٍُت.

( على كزف )فٍيعل( الذم ءء بدليل آخر، فقاؿ: إف كانت )شيٌ كرد ابن جٍت مذىب الفرا
 .(ْ)كفٍيًعل( يل( ٤تاؿ أف ٬تمع على )أفعالءعً أصلو )فًعيل( كما يدعي الفراء؛ فإف )فى 

(، كمنعت من الصرؼ ءشىيٍ اء( على كزف أفػٍعىاؿ، كىي ٚتع لػ)يى شٍ : أف )أى ادلذىب الرابع 
، (ٓ)(ُٖٗراء(، كىذا مذىب الكسائي )تٍعالء( مثل )ٛتىٍ لكثرة استعما٢تا، كألهنا تشبو )فػى 

، (ٕ)(ِٓٓ، كقيل: مذىب الكسائي، كأيب راًب )ت (ٔ)كقيل: مذىب الكسائي، كأيب عبيد
ا بعينو، قاؿ: ))كقد قاؿ فيها بعض كن سبو الفراء إٔب بعض النحويُت دكف أف ٭تدد أردن

                                                      

 (.ِٕٕ/ُ) ،( مشكل إعراب القرآفُ)

 (.ُِِ/ِ) ،( معاين القرآف، للزجاجِ)

 (.ٕٗ، ٔٗ/ِ) ،( ا١تنصفّ)

 . (ٕٗ/ِ) ا١تصدر السابق، (ْ)

 (.ُِِ/ُ) ،ينظر: إعراب القرآف، للزجاج ،( على سبيل ا١تثاؿٓ)

 (.ِٕٕ/ُ) ،ينظر: مشكل إعراب القرآف ،( على سبيل ا١تثاؿٔ)

 (.ّْٖ/ْ) ،( ينظر: الدر ا١تصوفٕ)
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ء، فلم تصرؼ كما ٓب تصرؼ الى عٍ اؿ، فأشبهت فػى عى فػٍ النحويُت: إ٪تا كثرت ُب الكالـ، كىي أى 
كأشياكات، كما  –ل، كصحراء: صحارل ارى ذى عى  :اءرى ذٍ كما ٚتعوا عى   -ل اكى شى أى  :اء، كٚتعهارى ٛتىٍ 

 .(ُ)ات((اكى رى قيل: ٛتىٍ 
على لساف الكسائي:  ،اؿ عند الكسائيعى فػٍ اء على أى يى شٍ كذكر ابن األنبارم تفسَت ٣تيء أى 

مع ُب ا١تعتل العُت ل ٬تي عٍ ل، كفػى عٍ ء على كزف فػى ء، كشيٍ عاؿ؛ ألنو ٚتع شيٍ فٍ ))إ٪تا قلنا: إف كزنو أى 
ذلك ُب الصحيح على أهنم قد ياؼ، كإ٪تا ٯتتنع سٍ ف كأى يٍ يات، كسى بٍ ت كأى يٍ عاؿ، ٨تو: بػى فٍ على أى 

ف كآانؼ(، كىو قليل شاذ. كأما ُب ا١تعتل فال خالؼ نٍ راخ، كأى فٍ خ كأى رٍ اند، كفػى زٍ د كأى نٍ قالوا فيو: )زى 
ُب ٣تيئو على أفعاؿ ٣تيئنا مطردنا؛ فدؿ على أنو أفعاؿ، إال أنو منع من اإلجراء تشبيهنا لو ٔتا ُب 

 .(ِ)آخره ٫تزة التأنيث((
ي، فكما أف أرياء ياء ٚتع رى رٍ أشبهت أى  ياءأشسر قوؿ الكسائي أبف ابن جٍت فف أما

 .(ّ)عنده أفعاؿ(( أفعاؿ ال ٤تالة؛ فكذلك أشياء
(: ))فأرسن ّْٔ، قاؿ السخاكم )ت الكسائي كقد استحسن بعض النحويُت مذىب

ف يٍ ع على أفعاؿ، مثل: سى ىذه األقواؿ كلها كأقرمها من الصواب قوؿ الكسائي؛ ألنو فػىٍعل ٚتي 
 . (ْ)اؼ((يى سٍ كأى 

ه الفراء، دَّ اكات؛ رى يى نعت من الصرؼ ٞتمعها على أشٍ اء مي يى شٍ كارتجاج الكسائي أبف أى  
ناكات نع من الصرؼ، فقد قالت العرب: ىذا من أبناء ىذا اٞتمع كٓب ٘تي اء كأبٍ عت أٝتٍ أبنو قد ٚتي 

عت على أشياكات نعت )أشياء( من الصرؼ لكوهنا ٚتفلو مي  ؛سعد، كأعيذؾ أبٝتاكات هللا
 .(ٓ)١تنعت أيضنا أٝتاء، كأبناء؛ لكوهنا ٚتعت على أٝتاكات، كأبناكات

                                                      

 (.ُِّ/ُ) ،( معاين القرآف، للفراءُ)

 .ٔٓٔ، ٓٓٔ ، ص:( اإلنصاؼِ)

 (.ٔٗ/ِ) ،( ا١تنصفّ)

ادة، أليب اٟتسن علي بن دمحم السخاكم، ٖتقيق: دمحم أٛتد الدإب، الطبعة الثانية، ( ًسفر السعادة كسفَت اإلفْ)
 ـ(.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ ،(، )دار صادر بَتكتٗٔ/ُ)

 (.ُِّ/ُ) ،( ينظر: معاين القرآف، للفراءٓ)
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كخطأه الزجاج بقولو: ))كقد أٚتع البصريوف كأكثر الكوفيُت على أف قوؿ الكسائي  
 .(ُ)خطأ ُب ىذا، كألزموه أال يصرؼ أبناء كأٝتاء((

فشبهها بفعالء، كىذا كضعَّفو ابن جٍت بقولو: ))ٍب ارتاؿ المتناعها من الصرؼ 
االعتالؿ ُب امتناعها من الصرؼ على ضعفو إ٪تا يكوف فيو بعض العذر لًتؾ الصرؼ لو صح 

 . (ِ)أهنا أفعاؿ((
أٚتعوا على ا١تنع من  مكمن خالؿ عرض أقواؿ الصرفيُت ُب ىذه ا١تسألة؛ اتضح أهن

ضعفو، فمذىب كل مذىب ثغرة تعلى مذاىب، كل لكنهم اختلفوا ُب األصل كالوزف الصرؼ،
كات الى عٍ مع على فػى ء االٝتية ٕتي الى عٍ ا٠تليل ٦تا قوم فيو ىو ٚتع أشياء، على أشياكات؛ ))ألف فػى 

غَت  تواتى يي االت، كبػي جى رً اكات، كٚتع اٞتمع ابأللف كالتاء: كى رى حٍ صى  ىراء علحٍ مطردنا، ٨تو: صى 
ى أف أشياء دخلها فال دليل عل ؛ن كجو كارد، كىو القلب، لكنو ٮتالف القياس م(ّ)قياس((
تالفينا الجتماع ٫تزتُت بينهما ألف، فصارت لفعاء؛ ))ألف اجتماع ٫تزتُت بينهما ألف  ؛القلب

أان وأتقياء أميت برآء ، كُب اٟتديث: ))(ْ)ژ  ۓ ۓ  ے ژ كاقع ُب كالـ الفصحاء، قاؿ هللا تعأب:
))ألفَّ رذؼ  . كال دليل على اٟتذؼ كما ىو مذىب األخفش، كالفراء؛(ٓ)((من التكلف

ا٢تمزة ُب مثلها غَت جائزو؛ إٍذ ال قياس ييادًٌم إٔب جواز رذؼ ا٢تمزة ًإذا اجتمعى ٫تزاتف بينهما 
. أىلف

(ٔ)
 (( 
أما إف كانت )أشياء( على كزف )أفعاؿ( كما ىو مذىب الكسائي؛ فأفعاؿ ٚتع قلة ال  

                                                      

 (.ُِِ/ِ) ،( معاين القرآف، للزجاجُ)

 (.ٔٗ/ِ) ،( ا١تنصفِ)

 (.َّ/ُ) ،( شرح الشافية، للرضيّ)

 . ْا١تمتحنة، آية :  سورة( ْ)

أال إين برمء »أكرده الغزإب ُب إرياء علـو الدين، كأخرجو الدارقطٍت ُب األفراد من رديث الزبَت بن العواـ مرفوعا:  (ٓ)
أبو رامد دمحم بن دمحم الغزإب ، إرياء علـو الدينينظر:  «.ليس بثابت»، قاؿ النوكم: «من التكلف كصاٟتوا أميت

ا٠تَت دمحم بن عبد الرٛتن ا١تقاصد اٟتسنة، أليب  ،(ـُٖٓٗ -ىػ َُْٓ، بَتكت ،دار ا١تعرفة)، (َُِ/ّ)، الطوسي
   (.ـُٖٓٗ -ىػَُْٓ، بَتكت ،دار الكتاب العريب) ،ُُٕص:  ،دمحم عثماف ا٠تشت، ٖتقيق: بن دمحم السخاكم

 ـ(.ُُٕٗلبناف، ،)دار الكتب العلمية، بَتكت، (ُِٕ/ُ، )ف كا٠تطيصر تعلمي ال ُب٣تموعة الشافية ( ٔ)
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كؼ على كزف ٯتتنع من الصرؼ، كأشياء ٦تنوعة من الصرؼ، فكيف يكوف لفظ غَت مصر 
 مصركؼ؟!

ألنو ٓب ٮتالف  ؛اء(عى فٍ اء: )لى يى شٍ ، كىو أف كزف أى كالبصريُت مذىب ا٠تليل والراجح عندي 
 .(ُ)القياس إال ُب أمر القلب، كالقلب استعمل كثَتنا ُب اللغة؛ كاٞتاه كاٟتادم كالقسي كغَتىا

ذ
ِّ
ٍ ٔيٍ

ِّ
ٍ ٔنٍ

ِّ
 :اخلالف يف ٔصٌ ٍْ

ا١تشتقة من أصوؿ ثالثية معتلة الوسط، على شاكلة:  اختلف العلماء ُب كزف األلفاظ 
(، ك)سيًٌد(، ك)ميًٌت(، كقد دارت معظم أقوا٢تم ُب ىذه ا١تسألة روؿ ثالثة مذاىب:  )ىُتًٌ

، كسيًٌد، كميًٌت على كزف )فػىٍيًعل(، كأصلها: ىى ادلذىب األول د وً يٍ ف كسى وً يٍ : أف ىُتًٌ
ابق منهما ساكن؛ قلبوا الواك ايءن، فأصبحت ايءن فلمَّا اجتمعت الواك كالياء، كالس ؛كمىٍيًوت

كاردة مشدَّدة؛ ألف الظاىر من بناء ىذه الكلمات كما شاكلها على ىذا الوزف، كالتمسك 
ابلظاىر كاجب مهما أمكن. ك٦تا ياكد ىذا التعليل أف ىذه الكلمات معتلَّة، كا١تعتل قد ٮتتص 

اة، فإذا جاز ضي ل( من ا١تعتل، ٨تو: قاضو كقي فاعً أببنية ليست للصحيح، منها: )فػيعىلىة( ُب ٚتع )
، كميًٌتأف ٮتتص ا١تع على الظاىر أكٔب من  تل أببنية ليست للصحيح؛ كاف ٛتل سىيًٌد، كىىُتًٌ

العدكؿ عنو إٔب غَته. كُب ىذه اٟتجة ردّّ على من قاؿ: أف كزف )فٍيًعل( ال كجود لو ُب 
ا١تعتل ٤تموؿ على الصحيح كالعدكؿ عنو إٔب  الصحيح، كابلتإب ال كجود لو ُب ا١تعتل؛ ألف

فيػٍعىل أك فىًعيل. كىذا مذىب ا٠تليل، كسيبويو، كقد عيًرؼ أبنو مذىب البصريُت عامة
(ِ). 

، كسيًٌد، كميًٌت : أف كزفادلذىب الثاين ىو )فػىيػٍعىل(، كقد عيًدؿ عنو إٔب )فػىٍيًعل(  ىُتًٌ
ٍب إف فتحة العُت ُب )فػىيػٍعىل(  ،ؼَتٍ فق، كصى ٛتالن على نظائرىا ُب الصحيح، ٨تو: ضىٍَتـ، كخىيٍ 

ت فيها رركة األصل، ٨تو قو٢تم ُب  انقلبت إٔب كسرة قياسنا على أمثلة أخرل ُب العربية تغَتَّ
النسبة إٔب البىٍصرىة: )ًبٍصرم( بكسر الباء، كُب النسبة إٔب أيميَّة: )أىمىوٌم( بفتح ا٢تمزة، كقد ذكر 

                                                      

 (.ّْْ/ْ( ينظر: الدر ا١تصوف ، )ُ)

  .َْٔ، ّٗٔ، ص: (، اإلنصاؼُٔ-ُٓ/ِ) ،(، ا١تنصفْٖ) ،(، ائتالؼ النصرةّٔٔ/ْ) ،( ينظر: الكتابِ)
 أف مذىب البصريُت: فيعىل، كالصحيح: فيًعل.  ابن األنبارم ذكركقد 
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األنبارم، كنسبو ابن جٍت صرارة إٔب ابن بو ألرد، ككذلك فعل سيبويو ىذا الرأم دكف أف ينس
 .(ُ)البغداديُت

( لكاف ينبغي  قائلوفكاعًتض ال بػ)فيًعل( على ىذا ا١تذىب، فقالوا: لو كاف الوزف )فػىيػٍعىالن
، ، كما قالوا:أف ييقاؿ: سىيَّد، كمىيَّت، كىىُتَّ  ٍب إف الكسرة مطردة ُب ىذه  ،كتيَّحاف عُتَّ

كما شاكلها، ك١تا كانت الكسرة مالزمة ٢تا؛ ٓب يبقى ٢تاالء رجة ُب أف أصلها الكلمات 
كما استشهدكا بو من كسر الباء ُب ا١تنسوب إٔب  .ٍب استعاضوا ابلكسرة عن الفتحة ،)فػىيػٍعىل(

البصرة، كٚتيع ما استشهدكا بو؛ ىو ارتكاـ إٔب خالؼ القياس، فال يقاس عليو، ككذلك ما 
( على )فػىيػٍعىل( فال يعتد بو؛ لشذكذه ُب ا١تعتل ٘تامنا، كما ال يعتد استشهدكا بو من ٣ت يء )عىُتَّ

ٔتجيء )صىٍيًقل( ُب الصحيح؛ لشذكذه رسب ما ركاه األصمعي. ٍب إف بعض األبنية أتٌب ُب 
ا١تعتل كال أتٌب ُب الصحيح، كُب ىذا رد على قو٢تم: أف بناء )فيًعل( ال كجود لو ُب الصحيح 

 .(ِ)ٓتالؼ )فيعىل(
، كسيًٌد، كميًٌتادلذىب الثالث ىو )فىًعيل(، كأصلها: ىوًين، سوًيد،  : أف كزف: ىُتًٌ

يم، كلكن أصابو من اإلعالؿ ما غَتَّ رً مي، كرى رً كموًيت؛ ألف ٢تا نظَتنا ُب كالـ العرب، مثل: كى 
اء علَّت عُت الفعل كما أعلت ُب سىاد يسيود، مات ٯتوت؛ فقدمت اليصورتو الظاىرة، ريث أي 

كوف الياء قبلها، ٍب الساكنة )أم ايء فىًعيل( على الواك )اليت ىي عُت(، ٍب قلبت الواك ايءن؛ لس
ن ىذا ف ببعضهما. كقد زاد من ٘تسكهم بقو٢تم ىذا؛ أهنم رأكا بعض الكلمات مامت الياءغً دٍ أي 

مع على أفًعالء  ، كأفًعالء ٚتع فىًعيل.مثل: ىىُتًٌ كأىًوانء ،القبيل ٕتي
ن ذكىر سببنا آخر لإلعالؿ، كىو أهنم أرادكا أف يعلُّوا الواك )اليت ىي عُت( كما كمنهم مى 
ات(، كابلتإب لزمهم أف يقلبوىا ألفنا؛ النفتاح ما قبلها، ٍب أسقطوا اد(، ك)مى أعلوىا ُب: )سى 

األلف؛ لسكوهنا كسكوف الياء بعدىا. كلكن سقوط األلف الساكنة يادم إٔب اللبس؛ فكرىوا 
ًعيل بفىٍعل، مثل: سىٍيد، كىىٍُت، كمىٍيت )كىو ٥تفف فىًعيل رسب زعمهم(، فزادكا ايءن التباس فى 

على الياء؛ ليكمل بناء اٟترؼ كيقع الفرؽ مها بُت فىًعيل كفػىٍعل، كًمٍن ٍبَّ أدغمت الياءاف. كىذا 
                                                      

 .َْٔ ، ص:(، اإلنصاؼُٔ/ ِ) ،(، ا١تنصفّٔٔ/ْ) ،( ينظر: الكتابُ)

 .ْٓٔ، ْْٔ ، ص:(، اإلنصاؼُٔ/ِ) ،( ينظر: ا١تنصفِ)
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 .(ُ)مذىب الكوفيُت
دمي الياء الساكنة كقد رد ابن األنبارم على أصحاب )فىًعيل( أبف ُب تعليلهم القاضي بتق

)ايء فىًعيل( على الواك تقدٯتنا كأتخَتنا ال نظَت لو ُب الصحيح، ذلك أف ايء )فىعيل( ال تتقدـ 
يزكف أف يكوف ُب ا١تعتل من التأخَت كالتقدمي ٔتا ال  على عينو ُب شيء من الصحيح، فكيف ٬تي

جد مثلو ُب الصحيح  يوجد مثلو ُب الصحيح، ٍب ينكركف مع ذلك أف يكوف للمعتل بناء ال يو 
 كفىٍيًعل!

كاعًتض أيضنا على تعليلهم الثاين القاضي بقلب الواك ألفنا ٍب رذفها كتعويض ايء 
مكاهنا؛ لئال يلتبس فىًعيل ًبفىٍعل، ٤تتجِّا أبف التخفيف جائز ُب )فًعيل( ابإلٚتاع، فلو كاف 

التخفيف، فيقاؿ: سىٍيد،  تعليلهم صحيحنا لكاف ينبغي منعنا لاللتباس أالَّ ٬توز ُب )فىًعيل(
أما استدال٢تم ابٞتمع على أفعالء، كأىوانء؛ فال رجة ٢تم فيو؛  كمىٍيت، كىىٍُت )على كزف فػىٍعل(.

ألف ٚتع التكسَت ُب األلفاظ اليت تدكر رو٢تا ا١تسألة ٓب يلـز طريقة كاردة؛ ألنو ال نظَت لو ُب 
 ت(:عىلة( ٚتع )فاعل(، كٚتع )ميًٌ ادة( على كزف )فػىعىلة(، ك)فػى الصحيح، فجمع )سيد(: )سى 

وات( على كزف )أفعاؿ(، ك)أفعاؿ( من ٚتع )فػىٍعل(، ٍب إف الشيء قد ٬تمع على غَت اببو؛  مٍ )أى 
كجمع فاعل كفػىعىاؿ على )فعالء(، ٛتالن على )فعيل(؛ كشاعر كشعراء، كجباف كجبناء، 

 .(ِ)فكذلك ىاىنا

رججهم كاعًتاضاهتم على بعضهم كبعد أف ذكرت آراء الصرفيُت روؿ ىذه ا١تسألة، ك 
البعض؛ أرجح رأم ا٠تليل، كىو كزف )فٍيًعل(؛ ألف الدالئل ترجحو على )فيػٍعىل( ك)فىًعيل(، 

أم  -، كما أفَّ اطرادىا(ّ) فاطراد الكسرة ُب سيًٌد ك٨توىا، داللة قوية على أف كزف سيًٌد: فٍيًعل
 دليل على أهنا أصل ُب ىذه الكلمات. -الكسرة 

                                                      

 .َْٔ، ّٗٔص:  ،( ينظر: اإلنصاؼُ)

 .ْْٔ، ّْٔ اإلنصاؼ، ص:( ينظر: ِ)

 (.ّٔٔ/ْ) ،( ينظر: الكتابّ)
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 :اإلعالل يف )يصٍجخ(يف اخلالف  

ُب اٞتمع بعد ألف )مفاعل( كشبهو، إذا كقعتا  :من مواضع قلب الياء كالواك ٫تزة كجوابن 
فإف ٓب تقع  ،بشرط أف تكوان مدة زائدة ُب ا١تفرد، ٨تو: )صحيفة( كٚتعها )صحائف( كشبهها

الواك كالياء  ع ررفا علة فإفُب اٞتمع على رسب ما اعتلت عليو ُب ا١تفرد، كال اكتنف اٞتم
٫تزة، ٨تو: معيشة ٕتمع على: معايش، إال لفظة كاردة شذت  افا كال تقلبمعلى أصله يافتبق

فيها العرب، كىي: )مصيبة( ٚتعوىا على )مصائب(، ككاف ينبغي أف ٕتمع على 
ُب سبب قلب عُت )مصيبة( كىو  صرفيوفا١تدة ُب ا١تفرد. كاختلف ال؛ ألصالة (ُ))مصاكب(

 ة، على مذىبُت:الواك إٔب ٫تز 
مًصيبة أصلية كىي الياء ُب ألف  ؛: أف ٚتع مصيبة على مصاًئب شاذادلذىب األول

عت على مصائب تو٫تنا أبف الياء ُب  ،وًبةمينقلبة عن كاك، كأصلها مصٍ  كٚتعها مصىاًكب، كٚتي
، صحيفة كصحائف :تشبو الياء الزائدة ُب -أم أهنا أصلية  -كإف كانت عيننا للكلمة  مصيبة

 . (ِ)كىذا مذىب سيبويو
وا أف مصيبة  قاؿ سيبويو: ))فأما قو٢تم: مصاًئب؛ فإنو غلطه منهم، كذلك أهنم تو٫تَّ

 .(ّ))فىًعيلة(، كإ٪تا ىي )ميٍفًعلىة(. كقد قالوا: مصىاًكب((
: يوافق ا١تذىب األكؿ ُب أفَّ القياس ُب ٚتع مًصيبة: مصاًكب. لكن ادلذىب الثاين

 بةمصوً :ك ٫تزة؛ فا٢تمزة ُب مصاًئب ميٍبدلة من الواك ا١تكسورة ُبكجو قلب الواٮتالفو ُب 
. كىذا مذىب الزَّجَّاج، ًكسادة، كأقىائًيم ُب ٚتًع أقػٍوىاـ ُب ٚتع مصاًكب؛ تشبيهنا ٢تا بػ ًإسادةك 

 .(ْ)كيوافقو ابن عصفور

                                                      

 (.َٕٓ/ِ) ،(  ينظر: ا١تمتعُ)

 ،الشافية(، شرح َّْ/ُ) ،(، ا١تمتعِٕٕ/ّ) ،(، ا٠تصائصَّٗ/ُ) ،(، ا١تنصفّٔٓ/ْ) ،( ينظر: الكتابِ)
، (ِّٓ/ُِ) أليب منصور دمحم أٛتد األزىرم، ٖتقيق: أٛتد عبد العليم الربكين،  ،هتذيب اللغة(، ِٗ/ُ) ،للرضي

 ، القاىرة(.الدار ا١تصرية)

 (.ّٔٓ/ْ( الكتاب )ّ)

(. ٓب أجد للزجاج ُب كتابو إعراب ِّٓ/ُِ) ،(. هتذيب اللغةَّْ/ُ) ،(، ا١تمتعَّٗ/ُ) ،( ينظر: ا١تنصفْ)
= 
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 ًكسادة؛ ألفٚتع على الزَّجَّاج تشبيهو )مصائب( إبسادة ُب  الفارسي كأنكر أبو علي
، أما ُب )مصاًكب( فجاءت كىسىطنا، كالواك ال تقلب ٫تزة  الواك ا١تكسورة جاءت ُب )ًكسادة( أكالن

 .(ُ)إذا جاءت كسطنا
، (ِ)كذكر ابن جٍت السبب كراء تشبيههم ايء مصيبة بياء صحيفة على لساف أيب اٟتسن

قد اعتلت  فقاؿ: ))الذم شجعهم على أف شبهوا مصيبة بصحيفة رىت ٫تزكىا ُب اٞتمع؛ أهنا
ُب الوارد أبف قيًلبت الواك ايءن، فتوىَّنت العُت ابلقلب فأشبهت الياء الزائدة؛ ألهنا ُب اٟتقيقة 
ليست من األصل، كإ٪تا ىي من البدؿ من العُت، فلما ٓب تكن األصل بعينو أشبهت الزائد؛ 

: مى  (ّ)فقيًلبت ابٞتمع ٫تزة. كأنكر عليو أبو إسحاؽ قىائًم(. يريد أبو كقاؿ: يلزمو ُب )مىقىاـو
ـه، كما أف أصل ميًصيبة: ميصوًبة، ككال٫تا قد قيًلب، فلو جاز  : مىٍقوى إسحاؽ: أف أصلى مىقاـو

 . (ْ)لذلك أف يهمز ٚتع مصيبة؛ ٞتاز أيضنا أف يهمز ٚتع مىقىاـ((
؛ ألهنم قاسوا على التوىُّم. كالقياس على التوىم كثَت وادلذىب األول ىو ادلرجح عندي

اء(؛ كما نى بػٍ اء كأى ٝتٍ مراء(، مع أهنا )كأى حى ، فمثالن )أشياء( مينعت من الصرؼ تو٫تنا أهنا )كى ُب اللغة
 -كما ٚتع )قىًفيز( على )قػىٍفزىاف(   -توىم ُب )مىًسيل( أف ميمو أصلية، فجمع على )ميٍسالف( 

( كرقو )مىسىاًيل(، ككما توىم ُب )ًمٍنديل( ك)ًمٍسكُت( أصالة ميمهما، فقيل: )٘تىٍندؿ
 .(ٓ)ك)٘تىٍسكىن(

قهت انٕأ ًْضح يف يُزٓى اجلًٕع إرا رٕسط انٕأ ٔانٍبء اخلالف يف  
 :أنف يفبعم

ُب صيغة منتهى اٞتموع )مفاعل(  إذا كافمن مواضع قلب الواك أك الياء ٫تزة كجواب:  

=                                                       
 آف رأاين روؿ ىذه ا١تسألة.القر 

 (.َّٗ/ُ) ،( ينظر: ا١تنصفُ)

 ( يقصد األخفش.ِ)

 ( يقصد الزجاج.ّ)

 (.َُّ، َّٗ/ُ) ،( ا١تنصفْ)

 (.ِٗ/ُ) ،للرضي ،ينظر: شرح الشافية (ٓ)
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.  قبل ألف ا١تد كبعدىا ررفا علة، كجاكر ررؼ العلة الذم بعدىا الطرؼ قيًلب إٔب ٫تزة كجوابن
 كاختلف النحويوف ُب القلب: ىل ىو خاص ابلواك كالياء ٚتيعنا أـ ابلواك فقط؟ على مذىبُت:

: تيقلب الواك أك الياء ٫تزة إذا كقعت اثين ررفُت ليًٌنُت بينهما ألف ادلذىب األول 
ع مفاعل، كيكوف ررؼ العلة الثاين ٣تاًكرنا للطَّرؼ. سواءن كاف اللَّيًٌناف ايءين مثل: )نياًئف( ٚت

)نيًٌف( كاألصل )نياًيف(، أك كاكين مثل )أكاًئل( ٚتع )أكَّؿ( كاألصل )أكاًكؿ(، أك ٥تتلفُت؛ كأف 
. كالعلة ُب قلب الياء كاألصل سيىاًكد ،اكنا، مثل: سياًئد ٚتعي سيًٌدتكوف إردا٫تا ايءن كاألخرل ك 

أما إذا فيًصل بُت  أك الواك ٫تزة ىو منع االستثقاؿ لتوإب ثالث أررؼ ليًٌنة ٣تاكرة للطرؼ.
 ٍقلب ررؼ العلة إٔب ٫تزة، مثل: طواكيس كنواكيسررؼ العلة األخَت كالطرؼ ْتاجز؛ فال يػي 

اًكر الطرؼ، فبقيت صحيحة  الثانية الواك ف اٞتمع كاكاف، لكنَّ ريث اكتنف أل ٓب تػيعىل. ك ٓب ٕتي
 : (ُ)كمثلو أيضنا قوؿ الشاعر

ل العينُت ابلعواًكر(  )ككحًٌ
، لكن رذفت ا ٓب تكن ٣تاكرة للطرؼ، فأصلها العواكيراك الثانية ٫تزة؛ ألهنٓب تيقلب الو 

 .(ِ)للضركرة الشعرية. كىذا مذىب ا٠تليل، كسيبويو، كاٞتمهور ؛الياء
كيرجح ا١تازين مذىب ا٠تليل كسيبويو بدليلو من السَّماع، بقولو: ))سألت األصمعي عن 

 .(ّ)كما يهمزكف ُب الواكين((  عيًٌل كيف تكسره العرب؟ فقاؿ: عياًئل يهمزكف،
( فاستدؿَّ على صحة مذىب ا٠تليل كسيبويو بدليلُت من القياس َٓٗأما األزىرم )ت 

و بو من ؛ لشبهاس، فألف اإلبداؿ ُب أكائل إ٪تا ىو ابٟتمل على كساء كرداءكالسَّماع؛ ))أما القي
ا، كأما السماع ا ىاىنككذ ،ال فرؽ بُت الياء كالواك جهة قربو من الطرؼ، كُب كساء كرداء

( ّٖٗ، كركى اٞتوىرم )تسيائق اب٢تمز، كىي )فًعيلة( من ساؽ فحكى أبو زيد ُب سىيًٌقىة:

                                                      

شرح  (، كمنسوابن ٞتندؿ بن ا١تثٌت الطَّهًوم ُب:ِّٔ/ّ) ،( البيت من الرجز، كقد كرد منسوابن للعجَّاج ُب: ا٠تصائصُ)
 (.ٖٕٓ/ِ) ،(، كبال نسبة ُب: اإلنصاؼّٗٔ/ِ) ،(، كشرح التصريحِْٗ/ِ) ،أبيات سيبويو

(، شرح ْٕٖ-ْٖٔ) ،ا١تلوكي ُب التصريف (، شرحَُٗ/ُ) ،(، ا١تخصصُّٕ-َّٕ/ْ) ،( ينظر: الكتابِ)
 (.ِٖٖ/ّ) ،(، شرح األمشوين على ألفية ابن مالكٕٗٔ -ٔٗٔ) ،التصريح على التوضيح

 (.ْْ/١ِتنصف )( ينظر: اّ)
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 .(ُ)اب٢تمز(( للغة: جيًٌد كجيىاًئدُب اتج ا
: أف ا٢تمز ال يكوف إال إذا اكتنف ألف اٞتمع كاكاف فقط لثقلهما؛ فال ادلذىب الثاين

 . (2)كىذا مذىب أيب اٟتسن األخفش٫تز ُب الياءين كال الواك كالياء، 
 كارتج ١تذىبو ْتجتُت:

قو٢تم ُب تكسَت )ضىٍيوف(: )ضىيىاكف( صىحَّ ُب اٞتمع من غَت ٫تز، ابلرغم من كجود  -ُ
كأما )ضىٍيوف( ك)ضيىاًكف( فهو شاذ.كأنو )) سبب للهمز. كقد رد ابن يعيش رجتو ىذه بقولو:

بػىهىةن على األصل كػ)القىوىد كاٟتىوى  كة(، مع كونو صىحَّ ُب الوارد كىو )ضىيػٍوىف(، فلمَّا صح خرج مىنػٍ
 .(ّ(()ُب الوارد صىحَّ ُب اٞتمع

القياس على النظَت، كىو إذا اجتمعت الواكاف ُب أكؿ الكلمة؛ فإف األيكٔبى منهما  -ِ
، مثل: . تػيٍهمىز (، أك اجتمعت ايءه ككاكه أما إذا اجتمعت ُب أكؿ الكلمة ايءىاف، مثل: )يػىُتى

 .(ْ)فال ٫تز فيها )يػىٍوـ(؛

مذىب سيبويو؛ ألف ىناؾ أدلة من القياس كالسَّماع تيايًٌده كتػيقىٌوًيو، كىي  وادلرجح عندي
 األدلة اليت ساقها األزىرم.

 :اخلالف يف أصم ًْضح صحشاء ٔيب شبثٓٓب

راء(، ك٨تو٫تا؛ ىي ألف التأنيث،  فٍ راء، كصى حٍ أف أصل ا٢تمزة ُب )صى  ادلذىب األول: 
رل. فهي على ىذه الصيغة: صحرال، جاءت ألف التأنيث بعد ألف كٍ لى، كسى بٍ كاليت ُب ري 

ا١تد الزائدة، فالتقى ألفاف زائداف؛ فال بد من رذؼ أرد٫تا، أك تغيَت رركتو. أما اٟتذؼ فال 

                                                      

كنص قوؿ اٞتوىرم ىو: ))جيًٌد على فيعل، كاٞتمع: جياد كجيائد، اب٢تمز على  .(ٕٗٔ/ ِ) ،( ينظر: شرح التصريحُ)
غَت قياس((. الصحاح، اتج اللغة كصحاح العربية، أبو نصر إٝتاعيل ٛتاد اٞتوىرم، ٖتقيق: أٛتد عبد الغفور 

 ـ(.ُٕٖٗ -ىػ َُْٕ ،العلم للماليُت، بَتكت ( )جود(، )دارُْٔ/ِعطار، الطبعة الرابعة، )

 .ْٖٖ ، ص:شرح ا١تلوكي ُب التصريف ينظر:  (ِ)  

 .ْٖٖ ا١تصدر السابق، ص: (ّ)

 (.ٕٗٔ/ ِ، شرح التصريح )ْٖٖ ا١تصدر السابق، ص: ( ينظر:ْ)
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٬توز؛ ألف األلف األكٔب عالمة ا١تد، فلو رذفت لتغَتت بنية الكلمة؛ ألفَّ بنيتها ٦تدكدة فلو 
، كاأللف الثانية ىي عالمة التأنيث فلو ريذفت لزالت العلمية. أما تغيَت اٟتركة رذفت لزاؿ ا١تد

فهي لأللف األكٔب غَت جائزة؛ ألفَّ ررؼ ا١تد زائد، كإذا ريٌرًؾ أصبح غَت زائد؛ فوجب ٖتريك 
الثانية، فلمَّا ٖتركت انقلبت إٔب ٫تزة فأصبحت: صحراء. كىذه ا٢تمزة منقلبة عن ألف كال ٯتكن 

وف منقلبة عن ايءو أك كاك؛ ألف األلف قد ثبتت للتأنيث ٨تو: ريبلى. أمَّا الياء كالواك فال أف تك
 .(ُ)ىذا مذىب سيبويوك نظَت السم كانت فيو عالمة التأنيث مبدلة عن كاك أك ايء. 

ك٦تا ياكد صحة مذىب سيبويو؛ أف صحراء عند ٚتعها تنقلب ٫تزهتا، فنقوؿ:  
٨تو: رجل قػيرَّاء  لية لثبتت ُب اٞتمع، فنقوؿ: )صحارئ( على)صحارم( فلو كانت ا٢تمزة أص

  .(ِ)١تا كانت أصالن  ؛جاؤكا اب٢تمز ُب اٞتمع ،كرجاؿ قىرارًئ
راء( كما شامهها ىي ألف التأنيث، كاأللف حٍ أف األلف األكٔب ُب )صى  ادلذىب الثاين: 

راف كٍ ف( ٨تو: سى الى عٍ كبُت مانث )فػى اء، رى ر ٛتىٍ ٍٛتى عل( ٨تو: أى فٍ الثانية زائدة للتفريق بُت مانث )أى 
 .(ّ)رل. كٓب يينسب ىذا ا١تذىب إٔب أردو من العلماءكٍ سى 

أف األلفُت ُب صحراء كليهما للتأنيث. كٓب ينسب ىذا ا١تذىب أيضنا  ادلذىب الثالث: 
 .(ْ)إٔب أردو من العلماء

أبفَّ األلف األكٔب كرد ابن يعيش ىذين ا١تذىبُت األخَتين كنعتهما أبهنما كاىياف، فالقوؿ  
ا، كأما القوؿ أبف األلفُت كليهما  للتأنيث كاهو؛ ألفَّ عالمة التأنيث ال ٯتكن أف تكوف كسطنا أبدن
للتأنيث، فهو كاهو أيضنا؛ فال نظَت لعالمة أتنيث على ررفُت ُب كلمة كاردة، أمَّا ابن جٍتًٌ 

مع كما كجب قلب ا٢تمزة، فيقوؿ: لو كانت األلف األكٔب عالمة أتنيث لوجب قلبها ُب اٞت
فىًتٍكيهيم لأللف على كضعها كاالقتصار على تغيَت ا٢تمز؛ داللة قاطعة على أف ا٢تمزة كردىا 

                                                      

 ا١تلوكي ُب شرح (،ْٖ-ّٖ/ُ) ،(، سر الصناعةُٔٓ-ُٓٓ/ُ) ،(، ا١تنصفُْٓ/ُ) ،( ينظر: الكتابُ)
 (.ِّٗ/ُ) ،، ا١تمتعِٖٔ-ِٕٔص:  ،تصريفال

 (.ُٔٓ/ُ) ،( ينظر: ا١تنصفِ)

 .ِٗٔ ، ص:التصريفا١تلوكي ُب ( ينظر: شرح ّ)

 .َِٕ ، ص:التصريفا١تلوكي ُب (، شرح ُْٓ/ُ) ،( ينظر: ا١تنصفْ)
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عت ابأللف كالتاء تقوؿ: )صى حٍ عالمة أتنيث، كما أف )صى  راكات(؛ تغَتت ا٢تمزة حٍ راء( إذا ٚتي
 .(ُ)كردىا للتأنيثكردىا كبقيت األلف على را٢تا، كىذا دليله أيضنا على أف ا٢تمزة 

 ىو مذىب سيبويو.عندم كاستدالالن مهذه األدلة؛ فا١ترجح  

( ٔحنْٕباخلالف يف 
ُ
ذ

ْ
ٍ
َ
بح

َ
 :أصم األنف يف )ح

  ، اشتقت العرب أفعاالن من األصوات، من ذلك قو٢تم ُب زجر اإلبل: )رىارىٍيتي
(، إذا صحت مها: )رىا، كعىا، كىىا( ، كىىاىىٍيتي العلماء ُب أصل األلف  . كقد اختلف(ِ)كعىاعىٍيتي

 ُب ىذه األفعاؿ على مذىبُت:

)رىٍيحىيت، كعىيػٍعىيت،  أف أصل األلف ُب ىذه األفعاؿ الياء، فتقوؿ: ادلذىب األول: 
) ، كضىٍوضىٍيتي يػٍهىيت(، كىي من مضاعف الياء، كنظَته: )قػىٍوقىيتي من مضاعف الواك، كقد  (ّ)كىى

 قيًلبت الياء ألفنا لألسباب التالية:
 األلف من الياء كشبهها مها.قرب  -
تكرار الياء كليس بينهما إال ررؼ كارد يادم إٔب اجتماع األمثاؿ، كىذا مكركه ُب  -
 العربية.
( كليس )فىاعىلت(، بدليل أف ا١تصدر من )رىارىيت(:   ككزف ىذه األفعاؿ: )فػىٍعلىٍلتي

ىىيت(، كلو كانت على )فىاعىٍلت( )رىارىاة، كًريحىاء( كػ )زىٍلزىلة، كزًٍلزىاؿ(، ككذلك )عىاعىيت، كىىا
. كىذا مذىب  ؛ ٨تو قىاتىل ًقتىاالن ١تا جاز ذلك؛ ألنو ال يقاؿ: )قىاتىل قىاتًلة(، كلكاف ا١تصدر ًفعىاالن

 . (ْ)ا٠تليل كسيبويو

                                                      

 .َِٕ-ِٗٔ ، ص:التصريف ا١تلوكي ُب (، شرح ُٓٓ/ُ) ،( ينظر: ا١تنصفُ)

اتج العركس من جواىر القاموس، دمحم مرتضى اٟتسيٍت الزبيدم، ٖتقيق: (، ِّْ/ُ) ،سر صناعة اإلعراب :( ينظرِ)
 ـ(. ُٗٔٗ -ىػ ُّٗٔ ،( )ريح( ، )مطبعة ركومة الكويتّٖٓ/ٔ) رسُت نصار،

( ُّٕ/ٗ( )قوقيت( من القوقاة، كىو صوت الدجاجة، قػىٍوقىت الدجاجة ًقيقاءن، كقىوقىاةن، ينظر: هتذيب اللغة، )ّ)
ياح، ينظر: هتذيب اللغةقىوقىى، ك)ضىو   (، ضىوضىى.ٕٗ/ُِ) ،ضىيت( ا١تصدر من الضَّوضاء، كىي الضَّجة كالصًٌ

 (.ّٗٔ/ِ) ،للرَّضي ،(، شرح الشافيةُٗٓ/ِ) ،(، ا١تمتعَُٕ/ِ) ،(، ا١تنصفّّٗ/ْ) ،( ينظر: الكتابْ)
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... ككذلك رىارىيت كعىاعىيت كىىاىىيت. كلكنَّهم أبدلوا األلف لشبهها )) قاؿ سيبويو: 
ا ىي. ( قو٢تيم: اٟتًيحاء، كالًعيعاء ابلياء، فصارت كأهنَّ ا لٍيست )فىاعىلتي كما   ،يدلُّك على أهنَّ
رىىاؼ، كالًفرشىاط  .(ُ)((قالوا: السًٌ

على أصلها،  ئفَّ ذكات الواك من ىذا الباب ٕتأب (ِ)كاستدؿ ا٠تليل كسيبويو كمن أيَّد٫تا 
على  ئيت( فلم ٕتىذا الباب ٨تو: )رار أمثاؿ: )ضىٍوضيت، كقػىٍوقيت(، أمَّا ذكات الياء من

أصلها، كالدليل اآلخر أف األلف ليست أصلية كإ٪تا مينقلبة عن أصل، كانقالمها عن الياء أكٔب؛ 
جل، كاألصل: يػىٍيجل ، كطائي، كرارم، يريدكف: طىيًئٌي، كرىٍَتًٌم، (ّ)لوجود النظَت، كما قالوا: ايى

كركى الرَّضي: اطراد . (ْ)حمل عليوكال يوجد نظَت ٢تذه األفعاؿ استيعًمل فيو الواك بدؿ الياء فيي 
 .(ٓ)قلب الياء األكٔب ألفنا كراىية اجتماع ايءين بعد مىثىلُت لو قيل: عىيػٍعىيت

أف أصل األلف ُب )رىارىيت، كعىاعىيت، كىىاىىيت( الواك منقلبة عنها  ادلذىب الثاين:
لت على ما  قياسنا على )قىوقىيت( كاببو، فاأللف ١تَّا ٍٓب ينطق ٢تا أبصل ال من ايء كال من كاك؛ ٛتي

نيطق لو أبصل كىو )قىوقىيت(، كٓب يقولوا ُب )قىوقىيت(: )قىاقىيت( كما قالوا ُب )رىٍيحىيت(: 
( فلم  ـ ُب )قىوقىيت( كىي الواك قد انقلبت ايءن، كما انقلبت ُب )أغزيتي )رىارىيت(؛ ألفَّ الالَّ

 .(ٔ)تتكرر الواكاف كما تكررت الياءاف. كىذا مذىب ا١تازين
كالقوؿ عندم على خالؼ ذلك؛ ألف ))بعد أف ذكر مذىب ا٠تليل:  ا١تازين قاؿ  

 -)ضىٍوضيت، كقػىٍوقيت( على أصلهما، كعلى ما ينبغي أف يكوان عليو، كىذا ليس على أصلو 
على  يءيء على أصلو يقاس عليو ما ٓب ٬تأال ترل أف الذم ٬ت -أعٍت: راريت كأخواهتا 

                                                      

 (.ّّٗ/ْ) ،( الكتابُ)

 (.َّٕ-ّٗٔ/ِ(، شلرح الشافية، للرضي)ُُٕ/ِ، ينظر: ا١تنصف )ابن جٍت، كالرضي على سبيل ا١تثاؿ:( ِ)

( ينظر: النكت ُب تفسَت كتاب سيبويو، أليب اٟتجاج يوسف بن سليماف األعلم الشمنًتم، ٖتقيق: رشيد بلحبيب، ّ)
 ـ(.ُٗٗٗ -ىػ َُِْ(، )كزارة األكقاؼ، ا١تملكة األردنية، ّّٕ/ّ)

 (.ُُٕ/ِ) ،( ينظر: ا١تنصفْ)

 (.َّٕ-ّٗٔ/ِ) ،( ينظر: شرح الشافيةٓ)

 (.ِٗٓ/ِ) ،(، ا١تمتعَُٕ/ِ) ،( ينظر: ا١تنصفٔ)
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 . (ُ)((أصلو
فكأنَّو يقوؿ: األلف ُب )راريت( ك٨توه بدؿ ))جٍت على كالـ ا١تازين بقولو: كعلَّق ابن 

 .(ِ)((من الواك، استدالالن بػ )قػىٍوقيت( كاببو
ننا لقلب الياء ألفنا، كليس ُب سيبويو ك مذىب ا٠تليل جح عنديار وال ؛ ألفَّ فيو ٤تسًٌ

ن القلب، كذلك ألف الياء أقرب إٔب األلف  من الواك، ك٦تا يدؿ على مذىب ا١تازين ما ٭تسًٌ
صحة مذىب ا٠تليل أيضنا قو٢تم: )دىٍىدىٍيت( أصلها: )دىٍىدىٍىت( أبدلوا ا٢تاء ايءن كراىة توإب 

 .(ّ)األمثاؿ، كليس بينهما فاصل إال ررؼ كارد، كذلك اٟتاؿ ُب )رىارىٍيت( ك٨توه
م مذىب ذكر ما ييقوًٌ كىو صارب الرأم ا١تخالف ك٦تا ييايد ذلك أيضنا؛ أف ا١تازين 

. أم (ْ)((كقوؿ ا٠تليل مذىب؛ ألف الشيء رٔتا جاء ٥تالفنا للفرؽ))ا٠تليل كسيبويو، إذ يقوؿ: 
أف السبب ُب نطق ذكات الواك على األصل بينما ٓب ينطق بذكات الياء على األصل؛ للتفريق 

 بُت الياء كالواك.
ؿ( يدؿ على أف ٣تيئيهم اب١تصدر على كزف )ًفعٍ  -أيضنا  -ك٦تا يرجح مذىب ا٠تليل   الى

الفعل )فػىٍعلىل( كما أفَّ )الًقلقاؿ، كالزًٌلزاؿ( كذلك. كالياء ُب )ًريحاء، كًعيعاء( عُت الفعل كىي 
األلف اليت كانت ُب )رىارىيت، كعىاعىيت(، كا٢تمزة فيها انقلبت عن الياء اليت ىي الالـ 

 .(ٓ)األخَتة

ثبٍَخ عبسضخ ثعذ رسٍٓم حكى قهت انٕأ األٔىل ًْضح إرا كبَذ اناخلالف يف 
 :ًْضرٓب

، كىي بدؿ من ٫تزة ٨تو: الويكٔبى (ٔ)إذا كانت الكلمة تتصدرىا كاكاف، الثانية منهما مدَّة 
                                                      

 (.َُٕ/ِ) ،( ا١تنصفُ)

 (.ُُٕ/ِ) ،( ا١تنصفِ)

 (.ِٗٓ/ِ) ،( ينظر: ا١تمتعّ)

 (.َُٕ/ ِ) ،( ا١تنصفْ)

 (.ُِٕ/ِ) ،( ا١تنصفٓ)

 ،ألف. ا١تنصف( معٌت مدَّة: يعٍت أف تكوف ساكنة قبلها ضمة، كتكوف مع ذلك منقلبةن عن ألف أك ٔتنزلة ا١تنقلبة عن ٔ)
= 
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فإف الواك األكٔب تقلب  - (ُ)ٔتعٌت األٞتأ من كاليت؛ أم ٞتأت، كاألصل: كأٔبى  -مانث األىٍكأىؿ 
 ، كللعلماء ثالثة مذاىب روؿ ركم ىذا القلب:(ِ)٫تزة

كجوب قلب الواك األكٔب ٫تزة، فإذا بنيت من )الوىأىل( اٝتنا على )فيعل(  دلذىب األول:ا
)كيٍؤم(، فإذا خففت ا٢تمزة ابإلبداؿ كاكنا، قلت: )أيكم(، ككذلك تقوؿ: )رجل فإنك تقوؿ: 

(، فإذا أسكنتو ٗتفيفنا، ٍب سهَّلت؛ قلت: )أيكد( . (ّ)كءكد للبنات(، ٍب ٕتمعو علي )كيؤيد( كػ)صيربي
كسألت ا٠تليل عن )فػيٍعل( من )كأيت(، فقاؿ: ))كإٔب ىذا ذىب ا٠تليل كسيبويو. قاؿ سيبويو: 

كيٍؤمه. كما ترل. فسألتو عنها فيمن خفف ا٢تمز، فقاؿ: أيٍكم. كما ترل، فأبدؿ من الواك ٫تزة، 
 .(ْ)((فقاؿ: ال بد من ا٢تمزة؛ ألنو ال يلتقي كاكاف ُب أكؿ اٟترؼ

١تذىبهما أبفَّ ا٢تمزة ١تا خيفًٌفت صارت صورهتا صورة الواك، كذلك  كارتج ا٠تليل كسيبويو
ميوًجبه لالستثقاؿ ابجتماع الواكين، كإذا كاف كذلك كجب قلبي األكٔب ٫تزة اعتبارنا بظاىر 

كٔب ا بو ُب الواك األصلية؛ كاألي ، فكأهنما ركما للواك العارضة ُب ٨تو: )كيكم( ٔتا ركم(ٓ)اللفظ
 .(ٔ)األيكىؿ ٚتع )األكٔب(مانث )األكؿ(، كك

 .(ٕ)جواز قلب الواك األكٔب ٫تزة. ىذا مذىب ا١تازين، ككافقو ابن مالك ادلذىب الثاين:

=                                                       
(ُ/ُِٖ.) 

هللا علي اٟتسيٍت   ( شفاء العليل ُب إيضاح التسهيل، أليب عبد هللا دمحم بن عيسى السلسيلي، دراسة كٖتقيق:  عبدُ)
 (، )ا١تكتبة الفيصلية، مكة ا١تكرمة(.َُِٖ/ّالربكاٌب، )

بناظر اٞتيش، دراسة كٖتقيق: علي دمحم نظر: ٘تهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، دمحم بن يوسف بن أٛتد ا١تعركؼ ي( ِ)
 ـ(.ََِٕ -ىػ  ُِْٖ ،(، )دار السالـ، القاىرةَُٖٓ/َُ، )كآخركففاخر، 

نظر: ا١تقاصد الشافية ُب شرح ا٠تالصة الكافية، أليب إسحاؽ إبراىيم موسى الشاطيب، ٖتقيق: دمحم إبراىيم البنا، ي( ّ)
 -ىػ ُِْٖ ،سالمي، جامعة أـ القرل، مكة ا١تكرمة(، )معهد البحوث العلمية كإرياء الًتاث اإلٗٔ/ٗ)

 ـ(.ََِٕ

 (.ّّّ/ْ ، )( الكتابْ)

 (.ٗٔ/ٗ) ،( ينظر: ا١تقاصد الشافيةٓ)

 (.َُٗٓ-َُٖٓ/َُ) ،( ٘تهيد القواعدٔ)

هللا دمحم بن عبد هللا بن مالك الطائي ، ٖتقيق: عبد  يب عبدأل(، كشرح الكافية الشافية، ُِٖ/ُ) ،( ينظر: ا١تنصفٕ)
 (.ِٔٓ/ُ) ،ـ(، ارتشاؼ الضربُِٖٗ-قَُِْ(، )دار ا١تأموف للًتاث، َِٖٗ/ْنعم أٛتد ىريرم، )ا١ت
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: ))فإذا كانت الواك الثانية مدَّة؛ كينت ُب األكٔب اب٠تيار: إف شٍئت ٫تزت قاؿ ا١تازين
 .(ُ)األكٔب، كإف شئت ٓب هتمز((

االستقامة؛ ألف الواك الثانية من )كيكم( لو ٓب  كردَّ الفارسي مذىب ا١تازين ككصفو بعدـ
ب إبداؿ الواك يكن أصلها ا٢تمزة لوجب قلب األكٔب ٫تزة مع كوف الثانية مدَّة، رىت لو ٓب يتوجَّ 

م( ٫تزة، فالواك الثانية من )كيكم( لو ٓب يكن أصلها ا٢تمز لكانت عُت الكلمة، األيكٔب ُب )كيك 
 .(ِ)ة؛ ألف الثانية تكوف أصالن الزمناكمهذا يلـز قلب الواك األكٔب ٫تز 

 .(ّ) أفَّ قلب الواك األيكٔب ُب )كيكم( ال ٬توز. كىذا مذىب ا١تربد ادلذىب الثالث:
أف البدؿ ُب ٨تو: )كيؤم( الـز إذا خيفًٌفىت  مذىب ا٠تليل كسيبويو، كىو وادلرجح عندي

م ١تا استثقلوا اليت فيها ا لضمة فأبدلوا، ككاف ذلك مطَّردنا: إف ا٢تمزة، فيقاؿ فيها: )أيكم(؛ ألهنَّ
شئت أىٍبدلت كإف شئت ٓب تػيٍبدؿ، ٨تو قو٢تم ُب كيجيوه: أيجيوه. ٓب ٬تعلوا ُب الواكين إال البدؿ؛ 

؛ كذلك لـز البدؿ ُب ىذا ما أثقل من الواك كالضمة. فكما اطرد البدؿ ُب ا١تضمـو  .(ْ)ألهنَّ

 :ًْضحاخلالف يف قهت انٕأ ادلكسٕسح يف أٔل انكهًخ 

الواك ا١تكسورة ا١تتصدرة تقلب ٫تزة على لغة بعض العرب، ٨تو: )ًكشاح: ًإشاح(، 
)ًكفادة: ًإفادة(، كقد اختلف النحويوف ُب ىذا القلب: ىل ىو ٝتاعي غَت مطرد أـ قياسي 

 مطرد؟ على مذىبُت:
أفَّ قلب الواك ا١تكسورة ُب أكؿ الكلمة ٫تزة غَت مطرد، موقوؼ على  ادلذىب األول:

 .(ٓ)السَّماع. كىذا مذىب سيبويو، ككافقو ابن يعيش كالرَّضي

                                                      

 (.ُِٖ/ُ) ،( ا١تنصفُ)

 :هللا السيكاكم، ص ( ينظر: ا١تسائل ا١تشكلة )البغدادايت(، أليب علي النحوم، دراسة كٖتقيق: صالح الدين عبدِ)
 .(ُِ-ُُ/ٓ) ،)مطبعة العاين، بغداد(، التعليقة ،ّٗ

 ( .ِٔٓ/ُ) ،(، ارتشاؼ الضربِّّ/ُ) ،( ينظر: ا١تقتضبّ)

 (.ّّّ/ْ) ،نظر: الكتابي( ْ)

 (.ٖٕ/ّ) ،(، شرح الشافيةُْ/َُ) ،(، شرح ا١تفصلِّّ-ُّّ/ْ) ،نظر: الكتابي (ٓ)
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، كلكنَّ النَّحاة استشفوا رأيو كمذىبو من أف مهذا ا١تذىبح سيبويو ُب كتابو كٓب يصرًٌ 
البيت البن  -كٝتعناىم يينشدكف : ((القلب موقوؼ على السماع من ىذا النص: قاؿ سيبويو

 :-( ُ)مقبل
 ٍت رًكائيبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإالَّ اإًلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادةى فاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػىٍولى 

 

 (ِ)عنػػػػػػػػػػد اٞتىبػػػػػػػػػػاًبَت ابلبأسػػػػػػػػػػاء كالػػػػػػػػػػنًٌعىًم(( 
 

كلكنَّ انسنا كثَتنا ٬تيٍركف الواك إذا  كمن أف القلب غَت مطَّرد من ىذا النص: قاؿ سيبويو: ))
، كرىوا الكسرة فيها...  رل ا١تضمومة؛ فيهمزكف الواك ا١تكسورة إذا كانت أكالن كانت مكسورة ٣تي

 .(ّ)((كًإعاء فمن ذلك قو٢تم: ًإسادة،
فيو داللة على أنَّو ليس ذلك عند ))أف  بػػ )انسنا كثَتنا( :قوؿ سيبويو أبو علي كفسَّر

  .(ْ)((الكل
ُب رُت ٧تد العكس عند أيب ريَّاف، الذم يرل أفَّ ظاىر كالـ سيبويو القياس، 

 .(ٓ)كاالطًٌراد
ضمومة ُب أفَّ الواك كاستدؿَّ أصحاب ىذا ا١تذىب أبفَّ الواك ا١تكسورة تشبو الواك ا١ت

ا١تضمومة إذا جاءت أكالن أشبهت الواكين؛ ألفَّ الضمَّة ٕترم ٣ترل الواك، كاجتماع الواكين 
مكركه عندىم؛ فيبدلوف الواك األكٔب ٫تزة، كعليو فإفَّ الواك ا١تكسورة تشبو اجتماع الواك كالياء؛ 

فيها غَت مطَّرد، فكما كاف ركم ألفَّ الكسرة ٕترم ٣ترل الياء ٨تو: )كىٍيح، كىٍيس( فالقلب 

                                                      

لساف  (ُِْ/ِ) ،(، شرح أبيات سيبويوِّّ/ْ) ،( البيت من البسيط، كقد كرد منسوابن البن مقبل ُب: الكتابُ)
( )كفد(، تذكرة النحاة، أليب رياف دمحم بن يوسف الغرانطي األندلسي، ٖتقيق: عفيف عبد ْْٔ/ّ) ،ربالع

األشباه كالنظائر ُب النحو، ٞتالؿ الدين ، ـ(ُٖٔٗ-ىػَُْٔ، )ماسسة الرسالة، بَتكت، ِّٗالرٛتن، ص
ـ(، ُٕٖٗ-ىػَُْٕمشق، (، )مطبوعات ٣تمع اللغة العربية، دِْٖ/ّالسيوطي، ٖتقيق: أٛتد ٥تتار الشريف، )

 .(ُْ/َُ) شرح ا١تفصل ،(ِِٗ/ُ) ،(، ا١تنصفَُِ/ُ) ،كبال نسبة ُب: سر صناعة اإلعراب

 (.ِّّ-ُّّ/ْ) ،( الكتابِ)

 (.ُّّ/ْ) ،( الكتابّ)

اجملمع ، )(ِْٔ/ِهللا عمر اٟتاج إبراىيم، ) علي اٟتسن بن أٛتد الفارسي، ٖتقيق كتعليق: عبد اإلغفاؿ، أليب( ْ)
 (.مركز ٚتعة ا١تاجد للثقافة كالًتاث -ديب  -الثقاُب 

 (.ِٗٓ/ُ) ،نظر: االرتشاؼي( ٓ)
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الضمة مع الواك قريبنا من ركم الواك مع الواك، كذلك ال بد أف يكوف ركم الكسرة مع الواك 
قريبنا من ركم الياء مع الواك، كعليو فإفَّ ٫تز الواك ا١تكسورة إذا كقعت أكالن غَت مطَّرد كاطًٌراده 

 .(ُ)ُب الواك ا١تضمومة
الواك ا١تكسورة ٫تزة ُب ٨تو: )ًكشاح: ًإشاح( قياسيّّ مطَّرد، كىذا  أفَّ قلب ادلذىب الثاين:

 .(ّ)، كا١تربد، كابن عصفور(ِ)مذىب ا١تازين
كارتجَّ أصحاب ىذا ا١تذىب بكثرة ما كرد عن العرب من ٫تز الواك ا١تكسورة إذا كانت 

لواك إذا كانت أكالن فاءن مع ما فيو من ا١تعٌت، كقد ذكر بعضنا منها ا١تازين بقولو: ))كاعلم أف ا
ككانت مكسورة، فمن العرب من يبدؿ مكاهنا ا٢تمزة كيكوف ذلك مطردنا فيها، فيقولوف ُب 

 .(ْ)ًكسادة: ًإسادة، كُب ًكعاء: ًإعاء، كُب الوًفادة: ًإفادة((
ا  كيرل ابن مالك أفَّ ٫تز الواك ا١تكسورة ا١تصدَّرة ليس مطَّردنا عند العرب ٚتيعنا، كإ٪تَّ

، كاعًتض عليو أبو رياف ُب االرتشاؼ (ٓ)ى لغة من لغاهتم، كيكوف ذلك مطَّردنا فيها٤تصور عل
ا نص على أف ذلك لغة)) بقولو: كذلك ))ككافقو ُب البحر احمليط بقولو: ، (ٔ)((كال أعلم أردن

كافقو القوؿ أيضنا أبو ، ك (ٕ)((مطرد ُب لغة ىذيل، يبدلوف من الواك ا١تكسورة الواقعة أكالن ٫تزة

                                                      

 (.ُْ/َُ، شرح ا١تفصل، )ِٕٓ-ِْٕص:  ،التصريف ا١تلوكي ُب  نظر: شرحي( ُ)

(، كمنهم ّّّ/ُ( اختلف النقل عن ا١تازين، من العلماء من نقل عنو القوؿ بعدـ القياس؛ كابن عصفور ُب: ا١تمتع )ِ)
(، كالسمُت ِٗٓ/ُالقولُت من غَت ترجيح، مثل: أيب رياف ُب ارتشاؼ الضرب من لساف العرب ) من نقل عنو

، ِْٖ(، كمنهم من نقل عنو القوؿ ابالطراد كالقياس مثل: أيب علي ُب التكملة َْٖ/َُاٟتليب ُب الدر ا١تصوف )
 (.ٖٕ/ّ(، كالرضي ُب شرح الشافية )ُْ/َُكابن يعيش ُب شرح ا١تفصل )

 (.ّّّ-ِّّ/ُ) ،(، ا١تمتعِِٗ-ِِٖ/ُ) ،(، ا١تنصفِِّ/ُ) ،ا١تقتضب :نظري( ّ)

اؼ(، (. ك٦تا كرد عن العرب أيضنا يقولوف ُب )الوًرث(: )اإًلرث(، كُب )الوًكاؼ(: )اإًلكِِٗ-ِِٖ/ُ) ،( ا١تنصفْ)
األستاذ الدكتور:  نظر: دقائق التصريف، أليب القاسم بن دمحم بن سعيد ا١تادب، ٖتقيق:يكُب )الًوشاح(: )اإًلشاح(؛ 
 ـ(.ََِْ -ىػ ُِْٓ، )دار البشائر، دمشق ُِْراًب صاّب الضامن، ص 

 .َُّنظر: تسهيل الفوائد ي( ٓ)
 (.ِٗٓ/ُ) ،( ارتشاؼ الضربٔ)

( تفسَت البحر احمليط، حملمد بن يوسف الشهَت أبيب رياف األندلسي، دراسة كٖتقيق كتعليق: عادؿ أٛتد عبد ٕ)
 ـ(.ُّٗٗ -ىػ ُُّْ(، )دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ِّٖ/ٓوض، )ا١توجود، كعلي دمحم مع
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 .(ِ)، فيما نىسىب السُّمُت اٟتليب ىذه اللُّغة إٔب ىذيل(ُ)قاسم ا١تادب ريث ذكر أهنا لغة ٘تيمال
كللتحقيق ُب نسبة ىذه الظاىرة اللغوية إٔب ٘تيم أـ إٔب ىذيل أرتاج إٔب ْتث مستفيض 
ُب شواىد ىذه الظاىرة، كىذا ليس من صلب ا٠تالؼ الذم ٨تن بصدده، لكن تبُتَّ ٕب من 

ٌب للمواضع اليت تتناكؿ ا٠تالؼ ُب قلب الواك ا١تصدرة ا١تكسورة ٫تزة ُب أمهات خالؿ قراء
 إٔب ىيذيل: -كهللا أعلم  -الكتب بعضي ا١تاشرات اليت قد تشَت إٔب أفَّ ىذه الظاىرة تينسب 

 .(ّ)أفَّ أمَّهات الكتب اليت عزت ىذه الظاىرة إٔب ليغة معينة أغلبها تعزيكىا إٔب ىيذيل -ُ
 .(ْ)اىرة ُب أشعار ا٢تذليُتىذه الظ ةكثر  -ِ

أفَّ ٫تز الواك ا١تكسورة ا١تصدَّرة كرد ُب القرآف الكرمي ُب كلمة )ًإعاء( بدالن من  -ّ
، كقد كردت )ًإعاء( (ٔ)على قراءة سعيد بن جبَت (ٓ)ژ  ںں ڱ     ڱ ڱ ڱ ژ)ًكعاء(، ُب قولو تعأب: 

 .(ٕ)ُب شعر ربيب بن األٍعلم أشهر شعراء ىيذيل

عد عرض ا١تذىبُت؛ أفَّ الراجح مذىب سيبويو من أف قلب الواك كالذم ظهر ٕب ب
ا١تكسورة إذا كقعت فاءن ٫تزة ٝتاعيّّ ال يقاس عليو؛ ألفَّ ما كرد عن العرب من ٫تز الواك 
ا١تكسورة ا١تصدرة قليل ابلنَّظر إٔب الواك ا١تضمومة ا١تصدرة، إضافةن إٔب أنَّو ٤تصور ُب لغة معينة 

 لعرب.كليس ُب ٚتيع لغات ا

اخلالف يف انُست إىل اًلسى انثالثً انزي آخشِ ٌبء يزحشكخ قجهٓب أنف 
 :خمزٕو ثزبء انزأٍَث

                                                      

 .ُِْنظر: دقائق التصريف ي( ُ)

 (.ِّٓ/ٔنظر: الدر ا١تصوف )ي( ِ)

(، )دار ُُٔ/ِ( مثل: ٚتهرة اللغة، أليب بكر دمحم بن اٟتسن بن دريد، ٖتقيق كتقدمي: الدكتور رمزم منَت بعلبكي )ّ)
 (.ِّٓ/ٔ) ،(، الدر ا١تصوفِّٖ/ٓ) ،ـ(، البحر احمليطُٕٖٗناف العلم للماليُت، بَتكت، لب

-ىػ ُّٖٓ(، )ا١تكتبة العربية، القاىرة، ُُٔ/ّ(، )ُٔ/ّ(، )ْٗ/ّ(، )ٗ/ّ(، )ّٖ/ِديواف ا٢تذليُت، ) :نظري( ْ)
ُٗٔٓ.) 

 .ٕٔ( سورة يوسف، آية:ٓ)

 (.ِّٖ/ٓ) ،نظر: البحر احمليطي( ٔ)

 (.ّٖ/ِ) ،نظر: ديواف ا٢تذليُتي( ٕ)
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اختلف العلماء ُب النسب إٔب االسم الثالثي الذم آخره ايء متحركة قبلها ألف كخيتم 
 على مذىبُت:  ،٨تو: )غاية، كراية، كآية( ،ىذا االسم بتاء التأنيث 

إٔب ىذه األٝتاء تيقلب الياء فيها ٫تزة فتصبح: )غاًئٌي،  عند النسب ادلذىب األول:
كراًئٌي، كآًئٌي(. كىذا مذىب ا٠تليل؛ قاؿ سيبويو: ))كسألتو عن اإلضافة إٔب )راية، كطاية، 
كاثية، كآية(، ك٨تو ذلك؛ فقاؿ: أقوؿ: )رائيّّ، كطائيّّ، كاثئيّّ، كآئيّّ(. كإ٪تا ٫تز الجتماع 

تيشىبَّو ابلياء، فصارت قريبنا ٦تا ٕتتمع فيو أربع ايءات؛ فهمزكىا الياءات مع األلف، كاأللف 
، كأبدلوا مكاهنا ٫تزة ؛ ألهنم جعلوىا ٔتنزلة الياء اليت تيبدؿ بعد األلف الزائدة((  .(ُ)استثقاالن

ك٦تن رجح قوؿ ا٠تليل ُب قلب الياء ُب النسب إٔب ىذه األٝتاء ٫تزة: ابن مالك، كأبو 
 .(ِ)لسيوطيرياف، كابن عقيل، كا
 مذىب سيبويو كٚتهور النحاة، كلو كجهاف: ادلذىب الثاين:

إبقاء الياء على را٢تا كإضافة ايء النسب فنقوؿ ُب )آية، كراية، كغاية(: )آًييُّ،  األول:
( قاؿ: )آًييّّ،  (. كىذا الوجو األىٍكٔب كاألٍقول عند سيبويو؛ قاؿ: ))كمن قاؿ: )أيمىيًٌيُّ كراًييّّ، كغاًييُّ

اًييّّ( بغَت ٫تز؛ ألف ىذه الـه غَت معتلة، كىي أٍكٔب بذلك؛ ألنو ليس فيها أربع ايءات، كألهنا كر 
 . (ّ)أقول((

 .(ْ)كاختار ىذا ا١تذىب ابن السَّرَّاج، كالرَّضي
ب قبل ٕترم بوجوه اإلعرا : ))أف ىذه الياء صحيحة٢تاكالسبب ُب إبقاء الياء على را 
اء كاف ييب(: )ظىٍبًييّّ( من غَت تغَت الفلما كانت النسبة إٔب )ظ ؛كياء )ظيب، ك٨ًتٍي(  ،النسبة

                                                      

 (.َّٓ/ّ) ،( الكتابُ)

 ،(، ٫تع ا٢توامعّٕٓ/ّ) ،(، ا١تساعد على تسهيل الفوائدِٔٔ/ِ) ،(، ارتشاؼ الضربِْٔ) ،تسهيلالنظر: ي( ِ)
(ٔ/ُٔٗ.) 

 (.ُّٓ-َّٓ/ّ) ،( الكتابّ)

 ُب النحو، أليب بكر دمحم بن سهل بن السراج النحوم البغدادم، ٖتقيق: عبد اٟتسُت الفتلي، نظر: األصوؿي( ْ)
 (.ُٓ/ِ) ،، شرح الشافية ماسسة الرسالة ،(ٔٔ/ّ)
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)رىاًييّّ( كذلك((
(ُ). 

: قلب الياء كاكنا كإضافة ايء النسب؛ فنقوؿ ُب )راية( ك٨توىا: )راكمّّ(. قاؿ سيبويو: الثاين
 .(ِ)))كلو أبدلت مكاف الياء الواك فقلت: )اثًكمّّ، كآًكمّّ، كطاًكمّّ، كراكمُّ(؛ جاز ذلك((

، كرجتهم ُب قلب الياء كاكنا: استثقاؿ ا٢تمزة بُت األلف (ّ)ك٦تن رجَّح ىذا الوجو ا١تربًٌد
كالياء؛ ))ألف ا٢تمزة من جنس األلف، كالياء قريبة من األلف؛ فجعلوا مكاهنا ررفنا يقارمها ُب 

 .(ْ)ا١تد كاللُت كيفارقها ُب ا١توضع؛ كىي الواك((
٠تليل، كىو قلب الياء ُب ٨تو )غاية، كراية( ٫تزةن مذىب ا والراجح من ىذه ادلذاىب

عند إضافة ايء النسب إليها؛ ١تا فيو من يسرو ُب النطق، كسالمة من تكرار الياءات. أما إبقاء 
الياء على را٢تا ُب ىذه األٝتاء كإضافة ايء النسب؛ فهذا يادم إٔب الثقل، كصعوبة النطق 

الياء كاكنا ٬تتمع فيو الثقل كاإلبداؿ؛ فهو أبعد عن قلب كذلك   الناتج عن اجتماع الياءات، ك
 القبوؿ.

خ( ٔيب شبثٓٓب يٍ ادلصبدس
َ
َٕ

ُ
ُ
ْ
ٍ
َ
 :اخلالف يف أصم )ك

من السمات اليت تتميز مها اللغة العربية: ظاىرة االختصاص، اليت تظهر جليةن ُب 
األجوؼ؛  اختصاص الفعل ا١تعتل أببنية ال يشاركو فيها الفعل الصحيح؛ من ذلك مصدر الفعل

٨تو: )كٍينونة، كدٯتومة، كريلولة، كقيدكدة، كىيعوعة(. كقد اختلف العلماء ُب أصل ىذه 
 ا١تصادر على مذىبُت: 
ا  ادلذىب األوَّل نيونة، كقػىٍيديكدة، كصىيػٍريكرة(: )فػىيػٍعىليولة(؛ ألهنَّ يػٍ : أفَّ أصل ىذه ا١تصادر )كى

ٍيونيونة، قػىٍيوديكدة، صىٍيوريكر  ة؛ ريث اجتمعت الواك كالياء، كسيبىقت الواك كانت ُب األصل: كى

                                                      

(، )ا٢تيئة ا١تصرية العامة َُٕ/ْ( شرح كتاب سيبويو، أليب سعيد السَتاُب، ٖتقيق كتعليق: رمضاف عبد التواب، )ُ)
 (.ـ َُٗٗ،للكتاب

 (.ُّٓ/ّ) ،( الكتابِ)

 (.ِٖٓ/ُ) ،( ا١تقتضبّ)

 (.َُٕ/ْ) ،للسَتاُب ،( شرح كتاب سيبويوْ)
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ابلسكوف فقيلبت الواك ايءن، ٍب أيدغمت الياء ا١تنقلبة عن الواك ُب الياء األكٔب؛ فصارت 
نيونة(.  يػٍ يػَّنيونة(، ٍب ريذفت الياء الثانية ا١تنقلبة عن الواك للتخفيف؛ فصارت )كى  )كى

؛ ريث جاءت على ستة أررؼ، كىذا  كألزموا ىذه ا١تصادر اٟتذؼ؛ ألف فيها طوالن
البناء )فػىيػٍعىلولة( ٥تتص اب١تصادر معتلة العُت. ىذا مذىب ا٠تليل كسيبويو كاٞتمهور

(ُ). 
ا: )فػىٍعليولة(؛ ألهنا كانت ُب األصل: )كيونونة( على ادلذىب الثاين : أفَّ ىذه ا١تصادر كزهني

قلبت الضمة فتحةن فصارت: كزف: )فيعلولة(؛ فقلبت فيها الواك ايءن؛ فصارت:)كيينونة(، ٍب 
ينونة(. كالغرض من قلب الضمة فتحة: لتصح الياء؛ كراىية أف تقلب الياء كاكنا النضماـ ما  )كى

َتكرة، كابف َتكرة، كطار طى َتكرة، كسار سى قبلها؛ ٛتالن على بنات الياء؛ لكثرهتا ٨تو: صار صى 
 .(ِ)ات الياء. كىذا مذىب الفراءينونة؛ ألفَّ ٣تيء ا١تصدر على فىعلولة أكثر ما يكوف ُب ذك بى 

 كقد عيوًرض ىذا ا١تذىب بشدَّة، ككيًصف أبنو فاسد كاهو ابطل؛ لعدة أسباب:
أفَّ قلب الضمة فتحة لتصح الياء ٥تالفه لكالـ العرب، فا١تطَّرد عندىم أف الياء  -

عىيُّطالساكنة ا١تضمـو ما قبلها تيقلب كاكنا؛ ٨تو: )ميوقن( من اليقُت، ك)عيوطىط( من التػَّ 
(ّ) 

 استدالالن مهذا البيت: 

 ميظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىرةن  نػىيِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عىًتيقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كعيوطىطػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ٍلقنػػػػػػػػػػا ٢تػػػػػػػػػػا ميتىبايًنػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػا خى  (ْ)فقػػػػػػػػػػد أٍركى
 

)عيوطىطنا( أصلها: )عيٍيطىطنا(، جاءت الياءي ساكنةن مضمومنا ما قبلها؛ فقيلبت كاكنا. كٓب أتًت 

                                                      

(، لساف ُْٓ/ّ) ،للرضي ،(، شرح الشافيةَِٓ/ِ) ،(، ا١تمتعَُ/ِ) ،(، ا١تنصفّٓٔ/ْ) ،الكتابنظر: ي( ُ)
السالـ  الرٛتن بن إسحاؽ الزجاجي ، ٖتقيق: عبد ( "كوف"، ٣تالس العلماء، أليب القاسم عبدّٖٔ/ُّ) ،العرب

 القاىرة(.، ، )مكتبة ا٠تا٧تيِّٕ:دمحم ىاركف، ص

 (.َْٓ-َّٓ/ِ) ،متع(، ا١تُِ/ِ) ،(  ينظر: ا١تنصفِ)

بيع رجر أك شجر أك عود ّ) (  )العيوطط( عند سيبويو: اسم ُب معٌت ا١تصدر قيلبت فيو الياء كاكنا...، كالتَّعيُّط أف يػىنػٍ
 ( "عوط".ّٖٓ/ ٕ) ،فيخرج منو شبو ماء فييصمَّغ أك يسيل ، كاالسم العيوطة، كالعيوطىط. ينظر: لساف العرب

 ،كلساف العرب، (ِْ، ُِ/ِ) ،(، كا١تنصفّٕٔ/ْ) ،كرد بال نسبة ُب: الكتاب(  البيت من الطويل، كقد ْ)
 ( "عوط"،ّٖٓ/ٕ)
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 اء.، كما قاؿ الفرَّ (1))عىٍيطىطنا( بفتح العُت لتصح الياء

إف كاف أصل )طىٍَتكرة(: )فيعلولة(؛ فالواجب لسالمة الياء قلب الضمة كسرة ال فتحة؛  -
 قياسنا على )بًيض( ٚتع )أبيض(. 

أفَّ ٛتل ذكات الواك على ذكات الياء ليس قياسنا مطردنا، بل إف ذلك ييعترب شذكذنا  -
قاية، كالٌرًماية، كالنًٌكاية(، قياسنا على )ًفعالة(؛ فإف كثرتو ُب ا١تصادر من ذكات الياء ٨تو: )ال سًٌ

رج )ًجباكة( عن الشذكذ.  كقلَّتو ُب ا١تصادر من ذكات الواك ٓب ٗتي

 .(ِ)أفَّ بناء )فيعليولة( ُب ا١تصادر قليل جدِّا، ال ييعبأ بو، كال ييلتفت إليو -

يب عليها؛ من أجل أف يقوم رأيو  كأكرد ابن جٍت ُب ا١تنصف تساؤالت يتوقعها ك٬تي
 الفراء كىي: كيوىن رأم

ٍينونة(، كلو كاف ىو  - أفَّ كزف )فػىٍيعلولة( غَت معركؼ ُب ا١تصادر، كٓب ييسمع إال ُب )كى
ٍينونة( لسمعناه ُب نظم، أك نثر، أك سجع!   األصل الصحيح لػ)كى

بو، مثلو مثل ٚتع  اسم الفاعل  ةلو أبنيو ٥تصوصك٬تيب على ىذا التساؤؿ أبفَّ ا١تعتل 
مع على: ا١تعتل اآلخر؛ ٨تو: )ق مع على )قيضىاة( على كزف )فػيعىلة(، كُب الصحيح ٬تي ( ٬تي اضو

تىبة(.  )فػىعىلة( ٨تو: )كاتب: كى
إف كاف )فػىٍيعلولة( من األبنية ا١تخصوصة اب١تعتل، فكذلك )فيعليولة( ٯتكن القوؿ أبهنا  -

 ٥تصوصة اب١تعتل! 

الوا: )عيوطىط(، أك كانوا أجاب بقولو: ))لو كاف )فيعلولة( لقالوا: بيونونة، كصيوركرة. كما ق
إذا أرادكا سالمة الياء أف يكسركا ما قبلها فيقولوا: )ًصَتكرة(؛ فال داللة لو على أنو ُب األصل 

 (ّ).فيعليولة((

                                                      

 .(ُِ/ِ) ،ا١تنصفينظر:   (ُ)

 (.َٓٓ-َْٓ/ِ) ،(، ا١تمتعُّ-ُِ/ِ) ،(  ينظر: ا١تنصفِ)

 (.ُْ/ِ) ،(  ا١تنصفّ)
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 ما الدليل  على أف أصل )قػىٍيديكدة(: فػىٍيعلولة؟  -

، أجاب: الدليل القياس على النظَت، فقد رذفوا من نظَت )فػىٍيعلولة( كىو قو٢تم: )ىىٍُت 
كمىٍيت( كأصلها: )ىىُتًٌ كمىيًٌت( على كزف )فػىٍيعل(، كىو قريب من )فػىٍيعلوؿ(. كالدليل اآلخر 

 على أف )كينونة( فيعلولة: ما ٝتع عن العرب:

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فارقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت قرينهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا القرينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 كشػػػػػػػػػػػػػػػحطت عػػػػػػػػػػػػػػػن دارىػػػػػػػػػػػػػػػا الظعينػػػػػػػػػػػػػػػة 
 اي ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أان ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّنا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفينة 

 

 (ُ)رػػػػػػػػػػػػػػػػػىت يعػػػػػػػػػػػػػػػػػود الوصػػػػػػػػػػػػػػػػػل كيَّنونػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
و: ترجيح مذىب اٞتمهور؛ ألهنم استدلوا ٔتسموع العرب، رىت كإف كاف كالذم أنتهي إلي 

. ككذلك مقيس النحو  ا يبقى كونو دليالن قوايِّ أف « اإلنصاؼ»ُت؛ فقد كرد ُب يبيتنا كاردن
يػٍتىعور، كعىٍيطىموس(، بينما )فيعليولة( ال نظَت  )فىيعلولة( ٢تا نظَت من األٝتاء كالصفات؛ ٨تو: )خى

 .(ِ)رب، كال ُب أقيستهم٢تا ُب كالـ الع

 :اخلالف يف أنف اسى اإلشبسح )را(

لفظ )ذا( لو أربعة أقساـ: األكَّؿ: أف يكوف اسم إشارة، كالثاين: أف يكوف موصوالن ٔتعٌت 
. كقد اختلف (ّ))الذم( كفركعو. كالثالث: أف يكوف ميلغنى. كالرابع: أف يكوف ٔتعٌت صاًرب

 شارة على مذاىب، كىي:ُب ألف )ذا( الذم ىو اسم إ صرفيوفال
: أف ألف )ذا( أصلية ال زائدة، كىي منقلبة عن أصل ، كاختلفوا ُب ىذا ادلذىب األول

                                                      

 (. ُٓ-ُْ/ِ) ١تصدر السابق،نظر: اي( ُ)
( ّٖٔ/ُّ) ،، كلساف العرب، ٕٕٗ ، ص:كاإلنصاؼ، (ُٓ/ِا١تنصف ) كالبيت من الرجز، كقد كرد بال نسبة ُب:

  .(ُْ/ٔ(، )َِٓ/ٓ) ،األشباه كالنظائر "كوف"،

 .ّْٔ-ِْٔ: ص، (  اإلنصاؼِ)

هللا بن علي ا١ترادم، ٖتقيق: فخر  ( اٞتٌت الداين ُب رركؼ ا١تعاين، أليب دمحم بدر الدين رسن بن قاسم بن عبدّ)
 ـ(.ُِٗٗ -ىػ ُُّْ، )دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف ُِْ-ِّٖ :فاضل، ص الدين قباكة، ك دمحم ندمي

 (.ِٖٓ/ُ)ينظر: ٫تع ا٢توامع، .يقصد سيبويو(  ُ)

 .ّْٔ-ِْٔ: ص، (  اإلنصاؼِ)

هللا بن علي ا١ترادم، ٖتقيق: فخر  ( اٞتٌت الداين ُب رركؼ ا١تعاين، أليب دمحم بدر الدين رسن بن قاسم بن عبدّ)
 ـ(.ُِٗٗ -ىػ ُُّْ، )دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف ُِْ-ِّٖ :فاضل، ص الدين قباكة، ك دمحم ندمي
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(، كإلمالتها، فالعُت  :(ُ)األصل؛ ))فقاؿ بعضهم ىي منقلبة عن ايء؛ لقو٢تم ُب التصغَت: )ذىايَّ
اكو، كجعلوه من : عن ك (ِ)كالالـ احملذكفة ايءاف. كىو ثالثي الوضع ُب األصل. كقاؿ بعضهم

 . (ْ). كىذا مذىب البصريُت(ّ)ابب طىوىٍيت((
:  أفَّ اسم اإلشارة )ذا( عبارة عن ررؼ كارد، كىو الذاؿ كردىا، كأف ادلذىب الثاين

 على زايدة األلف ُب اسم اإلشارة )ذا( األلف زائدة للتكثَت، أك لبياف اٟتركة كالتقوية، كاستدلوا
، ككذلك استدلوا بقو٢تم: )ًذه األلف )ذاًف( ْتذؼ ة:تثنيعند ال)ذا( بسقوطها ُب التثنية؛ ألف 

 .(ٓ)(ُٖٓ)تككافقهم السُّهيلي ،أمة هللا(. كىذا مذىب الكوفيُت
هيلي: ))فاالسم ُب ىذا الباب ىو الذاؿ كردىا دكف األلف، خالفنا لبعض قاؿ السُّ 

 .(ٔ)البصريُت((
يُت ىو الذاؿ كردىا، كاأللف أفَّ االسم عند البصر  (ّْٕ)ت كقد ذكر مكًٌي القيسي

كىذا غَت صحيح؛ فقد أٚتعت نصوص  .(ٕ)زائدة، كعند الكوفيُت االسم ىو: )ذا( بكمالو
كعند ، كأف ألفو منقلبة عن أصل، االسم عند البصريُت ىو)ذا( بكمالوالعلماء على أف 

ء . كقد تبُت ىذا من خالؿ عرض آراالذاؿ كردىا، كاأللف زائدةالكوفيُت االسم ىو: 

                                                      

 (.ِٖٓ/ُ)ينظر: ٫تع ا٢توامع، .يقصد سيبويو(  ُ)

(  تتبعت الكتب اليت تناكلت ىذه ا١تسألة؛ ألعرؼ من ىم البعض الذين قالوا: إهنا منقلبة عن كاك. فلم تيًشر الكتب ِ)
 إٔب أردو بعينو.

 (.ِٖٓ/ُ) ،( ٫تع ا٢توامعّ)

الرٛتن  (، توضيح ا١تقاصد كا١تسالك بشرح ألفية ابن مالك، للمرادم، شرح كٖتقيق: عبدِّٖ) ،نظر: اٞتٌت الدايني( ْ)
ـ(، شرح ابن عقيل على ألفية ابن ََُِ -ىػ ُِِْ،(، )دار الفكر العريب، القاىرةَْٓ/ُ) ،علي سليماف

( )دار َُّ/ُالطبعة العشركف، ) دمحم ٤تيي الدين عبد اٟتميد، ٖتقيق:،يليهللا بن عقيل العق مالك، مهاء الدين عبد
 ـ(.َُٖٗ-ىػ ََُْ،الًتاث، القاىرة

(، ْْٕ/ِ(، شرح الرضي لكافية ابن اٟتاجب، دراسة كٖتقيق: ٭تِت بشَت مصرم، )ُّْ/ِ) ،نظر: اإلغفاؿي( ٓ)
 (.ِٖٓ/ُ) ،ـ(، ٫تع ا٢توامعُٔٗٗ -ىػ ُُْٕ)جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية، 

هللا السهيلي، ٖتقيق كتعليق: الشيخ عادؿ أٛتد  نتائج الفكر ُب النحو، أليب القاسم عبد الرٛتن بن عبد( ٔ)
 ـ(.ُِٗٗ-ىػُُِْ)دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف  ،ُٕٕ:ا١توجود، كالشيخ علي دمحم معوض، ص عبد

  .ُٔ ، ص:(  مشكل إعراب القرآفٕ)
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 ُب ىذه ا١تسألة.الصرفيُت 
كقد ارتج البصريوف ْتجج ىي ٔتثابة الرد على الكوفيُت؛ ألهنم يركف أف مذىبهم 

 ضعيف، ال راجة إٔب االنشغاؿ ابلردًٌ عليو، كارتجوا ابلتإب:
على أنو مظهر  ))أف )ذا( ال ٮتلو من أف يكوف اٝتنا ميضمرنا أك ميظهرنا، فالذم يدؿ  -ُ

ا أكرمتيوي، كلو كاف مضمرنا ٓب ككليس ٔتضمر: أنك تي  ًٍت عنو فتقوؿ: ىذا ضربتيوي، كما تقوؿ: زيدن
. العاقل ييٍكنى عنو. كأكضح من ىذا ُب كونو مظهرنا: أنك تصفو ُب ٨تو: مررتي مهذا الرجل

كتصف بو ُب ٨تو: مررتي بزيدو ىذا. كعمروك ذاؾ، فلو كاف مضمرنا ٓب يوصف، كٓب يوصف بو، 
 . (ُ)ظهر ال يكوف على ررؼ كارد((فإذا كاف مظهرنا فا١ت

ا؛ ألف ا١تظهر  كىذا معٌت قوؿ سيبويو: ))كاعلم أنو ال يكوف اسمه مظهر على ررؼو أبدن
ييسكت عنده، كليس قبلو شيء كال يلحق بو شيء، كال يوصل إٔب ذلك ْترؼ، كٓب يكونوا 

((لييٍجًحفيوا ابالسم فيجعلوه ٔتنزلة ما ليس ابسم كال فعل، كإ٪تا ٬تيء ١ت   .(ِ)عٌتن
ارتجوا أبف )ذا( ))كلمة منفصلة عن غَتىا، فال ٬توز أف يبٌت على ررؼ  وففالبصري

كارد؛ ألنو ال بد من االبتداء ْترؼ كالوقوؼ على ررؼ؛ فلو كاف االسم ىو الذاؿ كردىا 
لكاف يادم إٔب أف يكوف اٟترؼ الوارد ساكننا كمتحركنا، كذلك ٤تاؿ، فوجب أف يكوف االسم 

 .(ّ)( الذاؿ كاأللف معنا((ُب )ذا
))أف ىذه األٝتاء قد صيغًٌرٍت، كُب تصغَتىم إايىا دليله على أنو ال ٬توز أف يكوف  -ِ

على ررؼ كارد، أال ترل أف أقل ما يقع عليو التصغَت إ٪تا ىو )فػيعىٍيله(، فكذلك ىذا االسم ١تا 
م: )ىذا( ٤تذكفنا كػ)يدو(، ك٨توه، صيغًٌر عىًلمتى أنو على )فػيعىٍيل(، كإ٪تا استعمل ُب الوارد ُب قو٢ت

 .(ْ)كألفو عندم منقلبة عن ايء، كإذا كاف كذلك علمتى أف الالـ أيضنا ايء((

(، كأصلو:  -ّ الذم يدؿ على أف األلف ُب )ذا( أصليَّة: ))قو٢تم ُب تصغَت )ذا(: )ذىايَّ
                                                      

 (.ُّٓ-ُّْ/ِ) ،(  اإلغفاؿُ)

 (.ُِٖ/ْ) ،(  الكتابِ)

 .ّٕٓ، ص:(  اإلنصاؼ ّ)

 (.ُّٓ/ِ) ،(  اإلغفاؿْ)
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ردُّ األشياء إٔب ذىيػىيَّا، بثالث ايءات، ايءاف من أصل الكلمة، كايء للتصغَت؛ ألف التصغَت يى 
أصو٢تا، كاستثقلوا اجتماع ثالث ايءات فحذفوا األكٔب، ككاف رذفها أكٔب؛ ألف الثانية دخلت 
١تعٌتن كىو التصغَت، كالثالثة لو رذفت لوقعت ايء التصغَت قبل األلف، كاأللف ال يكوف ما 

)فػىيػٍلىى( لذىاب قبلها إال مفتورنا، فكانت تتحرؾ، كايء التصغَت ال تكوف إال ساكنة، ككزنو 
 .(ُ)العُت منو((

كأما ما ارتج بو الكوفيُت من أف سقوط ألف )ذا( ُب التثنية ٨تو )ذاًف( دليله على 
 زايدهتا، ككذلك استدال٢تم بقو٢تم: ًذٍه أمة هللا. فقد ردَّ عليو البصريوف بقو٢تم:

النوف، كأهنا صيغة إفَّ ألف ذا ريذفت ُب التثنية اللتقاء الساكنُت، كعيوًٌض عنها بتشديد  
ؿ( التعريف عليها؛ فال يقاؿ: الذَّاف أللتثنية، بدليل عدـ جواز دخوؿ ) مرٕتلة ال صيغة رقيقية

كاللَّذاف، كما يقاؿ: )الزَّيداف كالعىٍمراف( مثٌت )زيد كعمرك(. ٍب إف التثنية تىردُّ االسم ا١تعرفة إٔب 
قبل التنكَت، ككذلك  كجود ررؼ التثنية ُب التنكَت، كأٝتاء اإلشارة كا١توصوالت كالضمائر ال ت

)ذا( ٔتنزلة اتء التأنيث ُب )غرفة(؛ فهو أتنيث لفظي ال معنوم، فكذلك راؿ التثنية ُب )ذا( 
. كأمَّا قو٢تم: )ذه أمة هللا(؛ فارتماؿه أف تكوف ا٢تاء بدالن من الياء، كىي (ِ)لفظية ال معنوية

 .(ّ)صيغة مرٕتلة للمانث
أف ألف )ذا( أصلية غَت منقلبة عن ايء أك كاك، كىي ثنائية الوضع؛ ٨تو : ادلذىب الثالث

 .(ْ))ما(. كىذا مذىب السَتاُب، كا٠تيشىًٍت 
كالذم أراه: أف مذىب الكوفيُت خارجه عن القياس؛ ألنو ليس ُب األٝتاء الظاىرة القائمة 

بهم إٔب أفَّ بنفسها ما ىو على ررؼ كارد؛ كما قاؿ سيبويو، كلعلهم قد استندكا ُب مذى
، كلكن )ذا( ٮترج عن ىذا األصل؛ (ٓ)))أصل األٝتاء ا١تبنية أف توضع على ررؼ أك ررفُت((

                                                      

 .ّٖٓ، ص: (  اإلنصاؼ ُ)

 .َْٓ-ّٗٓ، ص: نظر: اإلنصاؼي(  ِ)

 .َْٔ ، للمرادم، ص:(  توضيح ا١تقاصدّ)

 (.ِٗٓ/ُ) ،(، ٫تع ا٢توامعِّٖ) ،(  اٞتٌت الداينْ)

 (.ِٗٓ/ُ) ،(  ٫تع ا٢توامعٓ)
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ألف )ذا( ))كلمة منفصلة عن غَتىا، يغلب عليها أركاـ األٝتاء الظاىرة؛ ٨تو كصفو، 
ثالثي  كالوصف بو، كتثنيتو، كٖتقَته، فلٌما غلب عليو شىبىوي األٝتاء ا١تتمكنة ريًكم عليو أبنو 

 .(ُ)كاألٝتاء ا١تتمكنة. كقد جعلو بعضهم من األٝتاء الظاىرة كىو القياس((
كعليو فإف مذىب البصريُت كمذىب السَتاُب كا٠تشٍت موافقاف لقياس بناء أٝتاء ىذا 

أصلية غَت منقلبة عن ايء  كالراجح عندم مذىب السَتاُب كا٠تشٍت  كىو أف ألف )ذا( .الباب
 ( فهي ثنائية مثلها.؛ قياسا على )ماأك كاك

خ( عُذ انزصغري
ْ
ٍ
َ
 :اخلالف يف قهت ٌبء )ش

))ييصغَّر االسم ا١تتمكن ا٠تإب من التوغل ُب شبو ىي: القاعدة العامة ُب التصغَت،
اٟترؼ، كمن صيغ التَّصغَت كشبهها، كمنافاة معناه، بضم أكلو كفتح اثنيو، كزايدة ايء اثنية 

ألفنا  -ررؼ لُت ا١تراد تصغَته  إذا كاف اثين االسمك  : ريجىٍَت،، ٨تو: رىجىر، تصغَتىا(ِ)بعده((
، ٨تو: (ّ) لُت؛ كجب إرجاعو إٔب أصلو الذم انقلب عنوررؼ منقلبنا عن  -أك ايءن أك كاكنا 

تصغر على: شييػىٍيخ، كىذا ال خالؼ فيو، أك تصغر على: ًشيػىٍيخ أك شيوىٍيخ، كىذا ٤تل ، ()شىٍيخ
 د ذىبوا ُب ذلك مذىبُت:ا٠تالؼ بُت الصرفيُت؛ كق

تيصغَّر )شىٍيخ( على: )شييػىٍيخ( جراين على قاعدة التصغَت، كاليت تيضىمُّ فيها  ادلذىب األول:
الفاء، أك )ًشيػىٍيخ( كىي لغة خاصة عند بعض العرب، فهم يكسركف اٟترؼ األكَّؿ بدؿ الضمة، 

. كىذا مذى  .(ْ)ب البصريُتكالعلة ُب ذلك ىي: كراىتهم ٣تيء الياء بعد ررؼ مضمـو
قاؿ سيبويو ُب ابب ٖتقَت كل اسم ثالثي كاف اثنيو ايءن تثبت ُب التصغَت: ))كذلك ٨تو: 
بػىٍيت، كشىٍيخ، كسىيًٌد، فأرسنو أف تقوؿ: شييػىٍيخ كسييػىٍيد فتضم؛ ألفَّ التحقَت يىضيم أكائل األٝتاء، 

ٍيخه كبًيػىٍيته كًسيػىٍيده؛ كراىية الياء كىو الزـه لو كما أفَّ الياء الزمةه لو. كمن العرب من يقوؿ: ًشيػى 
                                                      

 (.ُِٔ/ّ(  شرح ا١تفصل، )ُ)

 (.ِْٖ( التسهيل، البن مالك )ِ)

 .(ّٕ/ّينظر: األصوؿ، ) (ّ)

(، األصوؿ ُب النحو، أليب بكر دمحم بن سهل بن السراج النحوم البغدادم، ٖتقيق: عبد ُْٖ/ّ) ،نظر: الكتابي( ْ)
 .ّٗٓ :(، )ماسسة الرسالة(، ارتشاؼ الضرب، صّٕ/ّاٟتسُت الفتلي، )



 انفصم األٔل: يسبئم اخلالف يف اإلعالل ٔاإلثذال عُذ عهًبء انهغخ ادلزقذيني  
 

 ـ68 

 . (ُ)بعد الضم((
كعلَّل الرَّضي ىذا الكسر بقولو: ))كبعض العرب يكسر أكَّؿ ا١تصغَّر ُب ذكات الياء، ٨تو: 

ينا من استثقاؿ ايء بعد فالمها كاكنا لضمة ما قبلها، كتى نًيػىٍيب كًشيػىٍيخ، خوفنا على الياء من انق صًٌ
كقرئ بو ُب  -بكسر الفاء  -كىذا كما قيل ُب اٞتمع: بًيوت كًشيوخ ضمة لو بقيتا كذلك، 

 . (ِ)الكتاب العزيز((
 . (ّ)كقاؿ ا١تربد: ))كُب بػىٍيت: بػييػىٍيت كبًيػىٍيت((

 .(ْ)كقاؿ اٞتوىرم: ))كتصغَت الشٍَّيخ: شييػىٍيخه كًشيػىٍيخه أيضنا ابلكسر، كال تقيل: شيوىيخ((
أك األخذ  ،كىذا ىو ا١تستحسن ضم اٟترؼ األكؿ، ك ء كجوب إقرار اليا يركف ففالبصريوف إذ

 كىو كسر اٟترؼ األكؿ عند التصغَت. كالـ العرب،من   ابلسماع

إما إقرار الياء عند التصغَت، فتصبح )شىٍيخ( بعد تصغَتىا: )شييػىٍيخ(، أك  ادلذىب الثاين:
. كاستشهدكا ٔتا (ٓ)قلب الياء كاكنا النضماـ ما قبلها، فتصبح: )شيوٍيخ(، كىذا مذىب الكوفيُت

ع   ككافقهم ابن مالك.  (6)عن العرب من تصغَت )بػىٍيضة( على )بويضة(،ٝتًي
عل ا١تفتوح للتصغَت كاكنا كجوابن إف كاف مينقلبنا عنها، أك  قاؿ ابن مالك ُب التسهيل: ))ك٬تي

مينقلبنا  ألفنا زائدة أك ٣تهولة األصل أك بدؿ ٫تزة تلي ٫تزة، كجوازنا مرجورنا إف كاف ايءن أك
. كشرح ابن عقيل ذلك اب١تثاؿ، فقاؿ: ))٨تو: بػىٍيت كشىٍيخ، أجاز الكوفيوف إقرار الياء (ٕ)عنها((

٨تو: بػييػىٍيت كشييػىٍيخ، كقلبها كاكنا ٨تو: بيوٍيت كشيوٍيخ، كركوا عن العرب: بيويضة. كالتـز 
 .(ٖ)البصريوف األكؿ، كجعلوا بيويضة شاذِّا((

                                                      

 (.ُْٖ/ّ) ،( الكتابُ)

 (.َِٗ/ُ) ،شافية، للرضي( شرح الِ)

 (.ُِٕ/ِ) ،( ا١تقتضبّ)

 .(شيخ)، ِْٓ :ص ،( الصحاحْ)

 (.ُٕٓ/ّ، )مشوين (، شرح األْٖٗ/ّ) ،(، ا١تساعدّٗٓ/ُ) ،نظر: ارتشاؼ الضربي( ٓ)

  (.ُٕٓ/ّشرح األمشوين ، )، (ْٖٗ/ّ) ،ا١تساعدينظر:  (ٔ)  

 .ِْٖ: ( ص ٕ)

 (.ْٖٗ/ّ) ،( ا١تساعدٖ)



 انفصم األٔل: يسبئم اخلالف يف اإلعالل ٔاإلثذال عُذ عهًبء انهغخ ادلزقذيني  
 

 ـ69 

كرد ُب تصغَت )بيضة( على كالقلب كاكنا على السماع الذم  ،لياءفالكوفيوف أجازكا إقرار ا
 .)بويضة(
 .(ّ)نَّو قليلإ، كقاؿ الفَتكز أابدم (ِ) يوطيالسه كردَّ ،(ُ) مذىبهم السَتاُب ضعَّفكقد  

؛ ألفَّ القياس ُب ٗتالف القياس ٍيخ(وى تصغَت )شىٍيخ( على )شي أف وخالصة القول عندي 
؛ كأصل ؼ لُت: أف ييردَّ اثنيو إٔب أصلوررؼ لُت، كمنقلب عن رر  االسم الثالثي الذم اثنيو

ٮتالف  )شيويخ( كتصغَته على ،يخ( ، فقياس تصغَته )شييى (ْ)شىٍيخ من ))شىاخ يىًشيخ شىٍيخنا((
 القاعدة. كعليو فالراجح عندم مذىب البصريُت.

م(
ْ
ع

ُ
 :اخلالف يف اًلسى ادلفشد انزي عٍُّ ٌبء ٔٔصَّ )ف

قيلبت الضمة كسرة؛ لتصح ))على كزف )فػيٍعل(، كعينو ايء، ككاف ٚتعنا؛  إذا كاف االسم 
كبًيض( أصلو: )بييض( كحيٍمر، فقلبت الضمة كسرة، كذلك أفَّ الياء ١تا كانت  الياء ٨تو: )أبيض

تلي الطرؼ عيوملت معاملة الطَّرؼ. فكما أفَّ الياء إذا كانت طرفنا كقبلها ضمة تيقلب الضمة  
(، ٨تو: )أفليس( ٨تو: )أظ -كسرة  ، فكذلك إذا كانت تلي -ب( ُب ٚتع )ظيب( أصلو: )أٍظيبي

أما إذا كاف االسم على كزف )فيعل( كعينو ايء، . (ٓ)((الطرؼ، ال خالؼ بُت النحويُت ُب ذلك
 ككاف مفردنا؛ فإف النحويُت اختلفوا فيو على مذىبُت:

)فػيٍعل(؛ ركمو كحكم اٞتمع، أفَّ االسم ا١تفرد الذم عينو ايء، ككزنو ادلذىب األول:  
 .(ٔ)تيقلب ضمة الفاء كسرة؛ لتصح الياء، كىذا مذىب ا٠تليل كسيبويو

كما قالوا: )بًٍيض( كأصلو: )بػيٍيض(، فأبدلوا من الضمة كسرة، ال : ))قاؿ ابن جٍت 
                                                      

 (.َِِ/ْ) يبويو، للسَتاُب،كتاب سشرح  نظر: ي(ُ)

 (.ُّْ-ُّّ/ٓ) ،٫تع ا٢توامع :نظري(ِ)

 "شيخ". ِْٓنظر: القاموس احمليط، ص ي( ّ)

 (، شيخ.ِّ/ّ) ،( لساف العربْ)

 (.ْٗٔ، ْٖٔ/ ِ) ،ا١تمتع (ٓ)

 ،(، توضيح ا١تقاصدْٗٔ/ِ) ،(، ا١تمتعُٖ/َُ) ،(، شرح ا١تفصلَّٔ-ّٗٓ/ْ) ،الكتاب نظر:ي(ٔ) 
 (.ْٕٖ/ُ) ،مشوين(، شرح األُٖٖٓ/ُ)
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) ، كفيعالن يز ُب )ًديك، كًفيل( أف يكوان )ًفعالن  يفصل ا٠تليل بُت الوارد كاٞتمع. ككذلك كاف ٬تي
  .(ُ)((ٚتيعنا؛ ألهنما من الياء؛ لقو٢تم: )فػيييوؿ، كديييوؾ(، ككاف أبو اٟتسن ٮتالفو

 ك٦تا ييايد قوؿ سيبويو كييقٌوًيو: 
 مصدر كاٟتيمرة، كٓب يقولوا: العيوسة. (ِ)قوؿ العرب: )أىٍعيىس بُت الًعيسة(، فالًعيسة -ُ
  كيسرت؛ لتصح الياء.قو٢تم: مًبًيع، أصلو: مىبػٍييوع؛ فنيقلت الضمة للباء، ٍب -ِ
 .(ّ)أفَّ العُت ريًكم ٢تا ْتيكم الالـ، فأيبًدلت الضمة ألجلها كما أيبدًلت ألجل الالـ -ّ
أفَّ االسم ا١تفرد الذم عينو ايء ككزنو )فػيٍعل( تيقلب فيو الياء كاكنا مع ادلذىب الثاين:  

قلب الضمة كسرة قد ))إقرار الضمة فيو، فتقوؿ ُب )فيعل( من البياض: )بيوض(، كذلك ألف 
استقر ُب اٞتمع، ٨تو )بًيض( ُب ٚتع أبيض، كٓب يستقر ُب ا١تفرد، كالقياس يقتضي التفرقة؛ ألف 
اٞتمع أثقل من الوارد، فهو أدعى للتخفيف، فلذلك قيًلبت الضمة كسرة ُب اٞتمع؛ لتصح 

تمل الياء، كٓب تيقلب الياء كاكنا؛ ألف الياء أخف من الواك، أما ا١تفرد فلكون و أخف من اٞتمع ٭تي
  .(ٔ)، ككافقو ابن مالك(ٓ)، كىذا مذىب أيب اٟتسن األخفش(ْ)((فيو الواك
 استدؿ األخفش ١تذىبو أبدلة: ك 

 :، قاؿ الشاعر(ٕ)قوؿي العرب: )مضيوفة( الدليل األول:

                                                      

 (.ِٕٗ/ُ) ،ا١تنصف (ُ)
 (، عيس.ُِٓ/ٔ) ،نظر: لساف العربيياض الذم ٮتالطو شيء من الشقرة. الب (ِ)
 (.ْٖٖ/ُ) ،(، شرح األمشوينُٖٗٓ/ُ) ،(، توضيح ا١تقاصد كا١تسالكَُّ/ُ) ،نظر: ا١تمتعي (ّ)
 (.ْٗٔ/ِا١تمتع ) (ْ)
 (.ْٕٖ/ُ) ،(، شرح األمشوينُٖٖٓ/ُ) ،(، توضيح ا١تقاصدْٗٔ/ِ) ،(، ا١تمتعُٖ/َُ) ،نظر: شرح ا١تفصلي (ٓ)
 ،(، شرح األمشوينُٖٖٓ/ُ) ،نظر: توضيح ا١تقاصديف ظاىر كالـ ابن مالك ا١توافقة، ذكر بعض شراح األلفية أ (ٔ)

(ُ/ْٖٕ.) 
اذىر، ٔتعٌت: أف ا١تضوفة انزلة أك انئبة من نوائب الدىر إذا نز  (ٕ) ت ييشىمَّر فيها ١تساعدة لا١تضيوفة: األمر ييشمر فيو ٭تي

(، )دار ُُُٗ/ُنظر: ا١تعاين الكبَت ُب أبيات ا١تعاين، البن قتيبة الدينورم، صححو: سآب الكرنكوم، )ياٞتار. 
 ـ(.ُّٓٗ -ـ ُِٕٖالنهضة اٟتديثة، بَتكت، لبناف، 
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ىضيػػػػػػػػػػػػػػػػوفىةو 
ػػػػػػػػػػػػػػػػارم دىعػػػػػػػػػػػػػػػػا ١ت ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػتي إذا جى  ككي

 

ػػػػػػػػػزىرم  ػػػػػػػػػاؽ ًمئػٍ ليػػػػػػػػػغ السَّ ػػػػػػػػػىت يػىبػٍ ػػػػػػػػػر رى  (ُ)أيمشىًٌ
 

 .القياس فيو: )مىًضيفة(ك د: )مىضيوفة(؛ الشاى
أف ا١تفرد ال يقاس على اٞتمع؛ ألان كجدان اٞتمع ييقلب فيو ما ال يقلب  الدليل الثاين:
 ين ُب اٞتمع، ٨تو: جيثًٌي ٚتع جاث، كالءف الواكين ا١تتطرفتُت ييقلباف ايُب ا١تفرد، أال ترل أ

 ييقلباف ُب ا١تفرد، ٨تو: عتو مصدر عتا.
 .(ِ)أف اٞتمع أثقل من ا١تفرد؛ فهو أدعى للتخفيف لثالث:الدليل ا

فإٍف كاف يقوؿ: )مىعيوشة كبيوع(، )) ككما أفَّ لو مايدين فإفَّ لو معارضُت، قاؿ ابن جٍت: 
، فيلزمو أف يقوؿ ُب )مىًبيع: مبيوع(؛ فيخالف العرب أٚتعُت، كإذا قاؿ: )مىًبيع(، فقياسو )مىًعيشةه 

( كارد كما أف )مىفعيلةن، كفػيٍعالن( كل بًيعه( ُب )مىٍفعلة، كفػي  ٍعل( ال فصل بينهما؛ ألف )مىٍفعيوالن
 .(ّ)((كارد ال ٚتع 

رًم ركم ا١تفرد من )مىٍفعيلة، كفػيٍعل( على ا١تفرد من   أم أف األخفش يىلزىميو أف ٬تي
ل( من )مىٍفعيوؿ(، فإذا بنيت )مىٍفعيلة( من العىٍيش؛ قلت على مذىبو: )معيوشة(، كإذا بنيت )فػيعٍ 

ييوع(، كىذا  البياض؛ قلت على مذىبو: )بيوض(، فيلزمو أف يقوؿ ُب مفعوؿ من البيع: )مبػٍ
٥تالف ١تا قالتو العرب، كإف قاؿ: )مىًبيع(؛ فاألىكٔب أف يقيس عليو ُب )مىٍفعيلة كفػيٍعل(، فيقوؿ: 

 مًعيشة كبًيض.
 ش؛ لعلتُت:صحَّحيوا مذىب سيبويو كردكا الدليل األكؿ لألخف صرفيُتكأغلب ال 
 أفَّ )مىضيوفة( شاذ ال تبٌت عليو القواعد، كليس لو نظَت؛ فينبغي أال يقاس عليو. األوى: 

، ٔتعٌت أف الواك أصلية كليست (ْ)أفَّ )مىضيوفة( قد ذيكرت أهنا من ذكات الواك :ةالثاني
                                                      

(، ُُُٗ، ََٕ/ُالكبَت ) (، كا١تعاينِٗ/ّالبيت من الطويل، كقد كرد منسوابن أليب جندب ُب: ديواف ا٢تذليُت ) (ُ)
 ،(، كا١تمتعُٖ/َُ) ،(، كشرح ا١تفصلَُّ/ُ) ،(، جور. كبال نسبة ُب: ا١تنصفُْٓ/ْكلساف العرب )

(ِ/َْٕ .) 
 (.ْٖٖ/ُ) ،(، شرح األمشوينَُّ/ُ) ،نظر: ا١تمتعي (ِ)
 (.ِٖٗ/ُ) ،ا١تنصف (ّ)
 (.ْٖٖ/ُ) ،نظر: شرح األمشويني (ْ)
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 منقلبة عن ايء؛ فهي ابألصل )مضوفة( كليست )مضيفة(.

  .(ُ)لألخفش قالوا: أهنما قياسه ميعارض للنصكعن الدليل الثاين كالثالث  
كأما فصلو بُت الوارد كاٞتمع )) أما ابن جٍت فالظاىر أنو يستحسنهما، قاؿ ابن جٍت: 

ُب )فػيٍعل( ٦تا عينو ايء، كأنو يقوؿ ُب الوارد: )بيوع(، كيقوؿ ُب ٚتع أبيض: )بًيض(؛ فهو 
ٞتمع أثقل من الوارد، كالواك أثقل من كييقويو أف ا)) ٍب استشهد بقوؿ أيب علي: .(ِ)((قوؿه 

، كٓب يقولوا: بوض . (ّ)((الياء، فهرب من الواك ُب اٞتمع كأقرىا ُب الوارد، فلذلك قالوا: بًيضه
: )بوض(، كٓب يقل: )بًيض(. ٍب قاؿ: -أم األخفش  -يقصد ُب اٞتمع، أما ا١تفرد فإنو يقوؿ 

عيًتيِّا، كعىسا العيود عيسيوِّا كعيًسيِّا، فإذا صاركا إٔب أال ترل أهنم يقولوف ُب الوارد: عتا عيتػيوِّا ك ))
يزكف التصحيح كما أجازكا ُب  اٞتمع فكلهم يػىٍقًلب. أال تراىم يقولوف: عيًصي كديٕب، كال ٬تًي

(ْ)((الوارد
. 

ك٩تليص من أقواؿ ابن جٍت؛ أنو يستحسن ريجج األخفش، لكنَّو ال يايد مذىبو؛ ألفَّ  
يع( ابلياء دكف )مبيوع(، كعليو ييقاس )بًيض( دكف )بيوض(. قاؿ ابن العرب اتفقت على )مبً 

كلوال قوؿ العرب: )مىًبيع( دكف )مىبيوع(؛ لكاف قوؿ أيب اٟتسن ُب فيعل كمٍفعيلة: )بيوع( ))جٍت: 
ك)مىعيوشة(؛ قوالن رسننا، كلكن قو٢تم: )مًبيع( ىو الذم أفسد ىذا ا١تذىب على أيب 

 .(ٓ)((اٟتسن
: أف األخفش أركامو متناقضة، فاألىٍكٔب أف يكوف مذىبو ُب ل عنديوخالصة القو  

إف أصلو مبييوع، )))فيعل( من البياض: )بًيض( كليس )بوض( كما ىو مذىبو ُب )مبيع(؛ قاؿ: 
؛ ألف قياسو ُب (ٔ)((ٍب نقل الضمة من الياء إٔب الباء، ٍب أبدؿ الضمة كسرة لتسلم الياء بعدىا

 مفعوؿ: مىبيوع، كىذا خالؼ كالـ العرب، كعليو: فإف مذىب ا٠تليل )بوض( ييلزًمو أف يقوؿ ُب
                                                      

 (.َُٗٓ/ُ) ،توضيح ا١تقاصد (ُ)
 (.ِٗٗ/ُ) ،ا١تنصف (ِ)
  (.ََّ، ِٗٗ/ُ) ،(، ا١تنصفّْ/ٓ) ،نظر: التعليقةي (ّ)
 (.ََّ/ ُ) ،ا١تنصف (ْ)
 .(ََّ/ ُ) ،ا١تصدر السابق (ٓ)
 (.ِٖٗ/ ُ) صدر السابق،ا١ت (ٔ)
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 كسيبويو ىو الراجح.

ب فًٍب حلقزّ صٌبدح ختزص ثبألمسبء
ا
 :اخلالف يف قهت انٕأ أٔ انٍبء أنف

ننا ١تا آخره زايدة ٗتتص  من شركط قلب الواك أك الياء ألفنا؛ أالَّ تكوف إردا٫تا عيػٍ
ف،  -كألف التأنيث  كاأللف كالنوف،  - (ُ)ابألٝتاء ك٢تذا ال تقلب الواك ُب ٨تو: اٞتىوىالى

؛ ألفَّ االسم بزايدة األلف كالنوف (ّ)، كال تيقلب الياء ُب ٨تو: ا٢تىيىمىاف، كاٟتىيىدىل(ِ)كالصَّوىرىل
كألف التأنيث، يىبعيد شبهيوي ٔتا ىو األصل ُب اإلعالؿ، كىو الفعل، فما جاء من ىذا النوع ميعىالِّ 

، كقد اختلف النحويوف ُب إعالؿ (ْ)اذِّا، ٨تو: مىاىىاف، كدىاراف، كاألصل: مىوىىىاف كدىكىرىافعيدَّ ش
ننا ١تا ٟتقتو زايدة ٗتتص ابألٝتاء، على  ،٨تو: صىوىرىل، كرىيىدىل الواك أك الياء إذا كقعا عيػٍ

 مذىبُت:
ا١تقصورة،  أفَّ تصحيح الواك أك الياء ُب االسم الذم فيو ألف التأنيث ادلذىب األول:

تصة ابالسم فتػيٍبًعده عن مشامهة الفعل،  ٨تو: صىوىرىل، كرىيىدىل، قياسي؛ ألفَّ ألف التأنيث ٥تي
 .(ٔ)، كابن مالك(ٓ)فهي كاأللف كالنوف ُب )الطىوىفاف(. كىذا مذىب سيبويو، كا١تازين

٨تو:  أفَّ تصحيح الواك أك الياء فيما ٟتقتو ألف التأنيث ا١تقصورة، -أ ادلذىب الثاين:

                                                      

 (.ّْٕ - ِٕٗ/ِ( شركط قلب الواك أك الياء ألفنا؛ عشرة شركط. ينظر: شرح التصريح )ُ)

هللا ايقوت بن عبد هللا الركمي  نظر: معجم البلداف، لشهاب الدين أيب عبديقرب ا١تدينة.  رىل: موضع أك ماء( الصَّوى ِ)
 ـ(.ُٓٗٗ ،(، )دار صادر، بَتكت، لبنافِّْ/ّاٟتموم، الطبعة الثانية )

 (.ُٗٓ/ّ) ،نظر: لساف العربيدىل؛ أم: ٭ًتيد عن ظلو لنشاطو. ( اٟتىيىدىل: الذم ٭ًتيد، كٛتار ريى ّ)

 (.ُِّّ-ُِِّ/ُ) ،الكافيةنظر: شرح ي( ْ)

 (.َُٕ/ّ) ،للرضي ،(، شرح الشافيةٔ/ِ) ،(، ا١تنصفّّٔ/ْ) ،نظر: الكتابي( ٓ)

، ٓٔ: هللا بن مالك األندلسي، ص ُب ٖترير القواعد النحوية كالصرفية، ٞتماؿ الدين دمحم بن عبد األلفيةينظر:  (ٔ)
دمحم بن مالك الطائي،  ،ُب علم التصريف از التعريف، كإ٬ت ـ(ََِْ -ىػ ُِْٓلدينية، القاىرة )مكتبة الثقافة ا

مذىب   التسهيلاختار ُب ك  ـ(،ََِٗ-قَُّْ، )مكتبة الثقافة الدينية،ُّْص:  ٖتقيق: دمحم عثماف،
مع مايدم  ُب ىذه ا١تسألة كاخًتتو .َُّص: ،ينظر: التسهيل .ش، كىو إعالؿ الواك كعدـ تصحيحهااألخف

 موافقتو لسيبويو. خفش؛ ألنو أكثر ما كردسيبويو كٓب أجعلو مع مايدم األ
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)صىوىرىل، كرىيىدىل( شاذّّ ال يقاس عليو؛ ألفَّ ىذه األلف ُب آخر االسم لفظنا كألف اتصلت 
(، فلم ٗترجو من الزايدة عن صورة فػىعىل. كىذا مذىب ىدالةو على التثنية، ٨تو: )فػىعىل ًبًفٍعل

 فعل.. فقد جعل األلف ا١تقصورة ٔتنزلة التاء غَت ٥تيٍرًجة للكلمة عن كزف ال(ُ)األخفش
أفَّ إعالؿ الواك أك الياء فيما كاف ٥تتومنا أبلف كنوف؛ قياسي، ٨تو: مىاىىاف، كدىارىاف،  -ب

 .(ِ)ال شذكذ فيهما، كتصحيحهما ُب اٞتوالف كا٢تيماف شاذّّ ال يقاس عليو، كىذا مذىب ا١تربد
، بػىيػىعىى، فعلى مذىب سيبويو كا١تازين إذا أردان أف نبٍت من القوؿ كالبيع اٝتنا، نقوؿ: قػىوى  ٔبى

عىى ؛ ألفَّ ألف (ّ)كعلى مذىب األخفش تصحيح الواك شاذ ك٬تب أف يػيعىل فتقوؿ: قىأبى كابى
 صىوىرىل ك٨توىا عنده ُب اللفظ كألف فعال إذا جيًعل عالمة تثنية.

ىو مذىب سيبويو، كىو مذىب اٞتمهور، كىو أفَّ تصحيح الواك أك  والراجح عندي
عيننا السم  )صىوىرىل، كرىيىدىل( كقعت الواك كالياء ُب ل( قياسي؛ ألفَّ الياء ُب )صىوىرىل، كرىيىدى 

، فأخرجت االسم عن مشامهة الفعل؛ ألفَّ ىذه الزايدة ٦تا -كىي ألف التأنيث  -ٟتقتو زايدة 
ٗتتص بو األٝتاء دكف األفعاؿ فيجرل على األصل، فال ينطبق عليو الشرط ا١تذكور ُب بداية 

ف، كا٢تىيىمىاف(؛ فالعلة ُب  ا١تسألة، فتًصح كاكه كال تػيعىل، كمثلها زايدة األلف كالنوف، ٨تو: )اٞتىوىالى
امتناع القلب ىي أفَّ اإلعالؿ ُب االسم يكوف ٛتىٍالن على الفعل الذم ىو أصل ُب اإلعالؿ، 

ا عن مشامهة الفعل؛ ف ا زايدة ٗتتص ابألٝتاء، كمهذا بػىعيدى ف، كا٢تىيىمىاف( قد زًيدى ال كجو ك)اٞتىوىالى
 ٟتملو عليو.

 : اخلالف يف أصم األنف يٍ )ٔأ(

اتفق الصرفيوف على أف الواك ٓب أتًت ُب كالـ العرب فاءن كالمنا إال كلمة كاردة، كىي 
، كاختلفوا ُب أصل )األلف( من )كاك( ىل ىي منقلبة عن كاك أـ عن ايء؟ على (ْ)قولنا: كاك

                                                      

 (. ََُُ - َُٗٗ/ّ) ،(، شفاء العليلِٗٗ/ُ) ،( ينظر: االرتشاؼُ)

 (.ّٕٓ-ّْٕ/ ُ) ،(، شرح التصريحِٖٗ/ُ) ،(، االرتشاؼَُٕ/ّ) ،للرضي ،( ينظر: شرح الشافيةِ)

 (. ّٕٓ/ ِ) ،( ينظر: شرح التصريحّ)

 (.ِٔٓ/ِ) ،(، ا١تمتعٔٗٓ) الصناعة، (، سرُِّ/ِ) ،( ا١تنصفْ)



 انفصم األٔل: يسبئم اخلالف يف اإلعالل ٔاإلثذال عُذ عهًبء انهغخ ادلزقذيني  
 

 ـ75 

ذا كانت اٝتنا، أما إذا كانت ررفنا فال يقاؿ ُب مذىبُت، كا٠تالؼ ُب ىذا كلو يكوف ُب الواك إ
 .(ُ)ألفها: أهنا منقلبة؛ ألف اٟتركؼ ال يدخلها التصريف

منقلبة عن كاك؛ ألف األلف لو كاف أصلها ايءن  ُب قولنا )كاك( أف األلف ادلذىب األول:
عوت، ألصبحت الكلمة فاؤىا كاك كالمها كاك، كىذا منعدـ النظَت، فليس ُب الكالـ مثل: ك 

كلو كاف أصلها ايءن أيضنا لتقدمت الياء عيننا على الواك المنا، كذلك أيضنا ٓب ٬تئ ُب كالمهم، 
كاأللف غالبنا ما تكوف منقلبة عن كاك، كٓب يسمع عن العرب اإلمالة فيها، كلذا عدـ ٝتاع 

 . (ّ)، كىذا مذىب األخفش(ِ)اإلمالة دليل على أف أصلها كاك
األخفش ىو الصحيح، كذلك ألف األلف ُب )كاك( إذا  كيرل ابن عصفور أف مذىب

جيعلت منقلبة عن ايء؛ اجتمع فيها ثالثة أمور: ٛتل األلف على األقل فيها؛ ألف األلف ال 
ت(، وٍ عى تنقلب إال عن ايء أك كاك، كقلبها إٔب كاك ىو األكثر، مع ٛتل الكلمة على ابب )كى 

ود ُب العربية إال لفظة )كاك(، مع ٛتل الكلمة أم: ما كانت فاؤه كالمو كاكنا، كىذا غَت موج
ت(، أم أف عُت الكلمة إذا كقعت ايءن كالمها كاك، فال تتقدـ الياء على الواك؛ وٍ يػى على ابب )رى 

 .(ْ)ألف ىذا منقطع النظَت ُب كالـ العرب
منقلبة عن ايء، فأصلها )كيو(؛ لكراىة بناء  ُب قولنا )كاك( أف األلف ادلذىب الثاين:

. كىذا مذىب أيب علي الفارسي، كارتج ١تذىبو أبنو لو كانت األلف (ٓ)مة على الواكاتالكل
منقلبة عن كاك ألصبحت أصوؿ الكلمة كلها من لفظ كارد كىو الواك، كىذا غَت موجود؛ 
لكراىة العربية لتوإب األمثاؿ، فاألىٍكٔب قلبها إٔب ايء رىت كإف جاء فاؤىا كالمها من لفظ كارد؛ 

ق(، ٍب إف الياء قد جاءت لً س(، )قى لً موجود ُب الصحيح من كالـ العرب ٨تو: )سى ألف ذلك 
ت(، كالياء أخت الواك، أما ٣تيء رركؼ الكلمة ٚتيعنا من يٍ دى فاءن كالمنا ُب لفظة كاردة: )يى 

                                                      

 (.ُِٓ/ِ) ،( ينظر: ا١تنصفُ)

 (. ُِّ/ ِ) ،( ا١تنصفِ)

 .ٔٗٓ:( ينظر: سر الصناعة، صّ)

 (.ِٔٓ-ُٔٓ/ ِ) ،( ينظر: ا١تمتعْ)

 (.ْٕ/ّ، للرضي )افيةشال( ينظر: شرح ٓ)
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 .(ُ)لفظ كارد؛ فهذا ال نظَت لو
 .(ِ)كيرل ابن جٍت أف ا١تذىبُت متعادالف أك قد قراب من التعادؿ

مذىب أيب اٟتسن ألنو ٮتالف القياس ُب رالة كاردة، فال يوجد ُب  جح عنديوالرا 
العربية ما فاؤه كعينو كالمو من لفظ كارد إال كلمة )بػىبًٌو( ك)دىدىده(، كاستعما٢تما قليل جدِّا. كىو 

 .(ّ)٦تا ٬ترم ٣ترل ركاية الصوت
عرب ما فاؤه كالمو أما مذىب أيب علي فيخالف القياس ُب رالتُت؛ فال يوجد ُب كالـ ال

ق(؛ فذاؾ لً س(، ك)قى لً كاك، كما استدؿ بو أبو علي من أنو ٛتل ذلك على الصحيح ٨تو: )سى 
قليل كخاص ُب األررؼ الصحيحة، كلو سلمنا ْتجتو ىذه؛ ٟتصل لفظ ال نظَت لو، فال يصح 

لواك ت( كايٍ دى )يى  تقدـ الياء عيننا على الواك المنا، كما استدؿ بو من أف الياء جاءت فاءن كالمنا ُب
٣تيء إ٪تا استجازكا  نرد عليو بقوؿ ابن جٍت:)) إٔب ايء؛ (كاك)أختها، كعلى ىذا تقلب ألف 

 .(ْ)جرت ٣ترل الصحيح(( ايء كانتألف الفاء إذا   ؛فاءن كالمنات( يٍ دى )يى ُب الياء 
 

 
 
 
 

  

                                                      

  .ٗٗٓ :، ص( ينظر: سر الصناعةُ)

 .ََٔ:، صا١تصدر السابق( ينظر: ِ)

 (.ُٔٓ/ ِ) ،( ينظر: ا١تمتعّ)

 (.ُِٓ/ ِ) ،( ا١تنصفْ)
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 ًَادلجحث انثب

 يسبئم اخلالف يف اإلعالل ثبنُقم

 :س أقبو ٔاسزقبواخلالف يف احملزٔف يٍ يصذ

ة إٔب الصحيح الساكن قبلها، فإذا كانت لَّ تل رركة العُت ا١تعى قٍ : نػى اإلعالل ابلنقل ىو
العُت ٣تانسة للحركة نكتفي ابلنقل كالتسكُت فقط، ٨تو: )يقيوؿ(، كاألصل: )يٍقويؿ(، ريث 

ة للعُت ا١تعلة؛ نيقلت الضمة إٔب الصحيح الساكن قبلها. أما إذا كانت اٟتركة ا١تنقولة غَت ٣تانس
. كغالبنا ما يتبع ىذا (ُ)قيلب ررؼ العلة ٔتا يناسب اٟتركة، ٨تو: )ٮتاؼ(، كاألصل: )ٮٍتوىؼ(

ة(؛ فقد اختلف ، ٨تو: )إقامة، كاستقامصرفيُتابٟتذؼ، كىذا موطن خالؼ ال القلب إعالؿ
 ُب احملذكؼ منهما على مذىبُت: صرفيوفال

ك استفعاؿ( عينو ميعىلَّة؛ فهما ييعالف ٛتالن على إذا كاف مصدر )إفعاؿ، أ ادلذىب األول:
، ٨تو: )إقامة،  فعليهما: )أفعل، استفعل( األجوفُت، بشرط أف يكوف فعال٫تا قد أيًعالَّ
كاستقامة( أصلهما: )إقػٍوىاـ، كاٍسًتٍقواـ(، تينقل فتحة الواك إٔب الساكن الصحيح قبلها، فتصبح: 

ألفنا لتحركها ُب األصل كانفتاح ما قبلها، فتصبح: )إقااـ )إقػىٍواـ، كاسًتقىٍواـ(، تيقلب الواك 
كاسًتقىااـ(، توالت ألفاف: األكٔب بدؿ العُت كالثانية ألف إفعاؿ كاستفعاؿ؛ فوجب رذؼ 
إردا٫تا كتعوض بتاء التأنيث، فتصبح: )إقامة، كاستقامة(، كيكوف ا١تصدر على كزف )ًإفػٍعىلىة(، 

 .(ٓ)كا١ترادم، (ْ)الشاطيبك  ،(ّ)ابن مالك، عهم . كتب(ِ)كىذا مذىب ا٠تليل كسيبويو
 كقد ارتجوا ١تذىبهم أبدلة، منها:

؛ قياسنا على  -ُ أف رذؼ الزائد أكٔب من رذؼ األصلي، رىت لو كاف الزائد ذا معٌتن

                                                      

 (.ْْٕ/ِ) ،نظر: شرح التصريحي( ُ)

 (. ُُٓ/ّ) ، للرضي،(، شرح الشافيةُِٗ/ُ) ،ا١تنصف (،ّْٓ/ْ) ،نظر: الكتابي( ِ)
 .ْٔ( األلفية، ص ّ)

 (.ِّٔ/ٗ( ا١تقاصد الشافية )ْ)

 (.َُٗٔ/ّ) ،( توضيح ا١تقاصد كا١تسالكٓ)
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 اجتماع األصلي كالزائد ُب التصغَت، فإف احملذكؼ ىو الزائد كاف ١تعٌتن أك ال.
ؼ زائد، كإضافتها ُب )إقامة، كاستقامة( داللة أف التاء ال أتٌب عوضنا إال عن رر  -ِ

 على أف احملذكؼ األلف الزائدة.

ريٌرًؾ الثاين منهما، كقياسنا عليو إذا التقى ساكناف  ُب كلمة أف الساكنُت إذا التقيا -ّ
 .(ُ)رذؼ الثاين منهما؛ ألف ٚتيع ذلك تغيَت ٟتق ألجل الساكنُت

ؿ( إعالؿ ابلنقل، ٍب القلب، ٍب اٟتذؼ على : ٭تدث ُب )إفعاؿ، كاستفعاادلذىب الثاين
منواؿ ا١ترارل اليت ذكرت ُب ا١تذىب األكؿ، إال أف احملذكؼ ىو األلف اليت ىي عُت الكلمة، 

 .(ْ)، كالرضي(ّ)، كاختاره الفراء(ِ)كيكوف كزف ا١تصدر )ًإفىالة(، كىذا مذىب األخفش

 كارتجوا بثالثة أدلة أيضنا:
عالؿ ُب الفعل، كاٟترؼ الزائد ٓب ييعل ُب الفعل، كٓب أف العُت ىي اليت ٟتقها اإل -ُ

 ينقلب عن شيء، لذلك ينبغي أف تيعل العُت ابٟتذؼ كيًتؾ اٟترؼ الزائد.
ذؼ، ٨تو: )قيٍل(،  -ِ إذا التقى الساكناف ُب كلمة كاردة؛ فإف األكؿ ىو الذم ٭تي

 كن األكؿ.ك)خىٍف(، كما أشبو ذلك؛ فكذلك ينبغي أف يكوف احملذكؼ ُب )إقامة( السا 
أف العُت قد رذفت ُب: أقم، كاستقم؛ فييدَّعى أهنا رذفت ُب: اإلقامة،  -ّ

  .(ٓ)كاالستقامة

كقد ٖتذؼ التاء اليت أضيفت كجوابن ُب كال ا١تذىبُت عوضنا عن اٟتذؼ، كيقتصر على 
. كيكثر ذلك مع اإلضافة، ٨تو قولو تعأب: ، األصل: (ٕ)(ٔ)ژٹ پ ژالسماع، ٨تو: أجابو إجاابن

                                                      

 (.ِّٗ-ِّٕ/ٗ) ،نظر: ا١تقاصد الشافيةي( ُ)

 .(َْٗ/ِ) ،(، ا١تمتعِّْ/ُ) ،نظر: ا١تقتضبي( ِ)

 (.ِْٓ/ِ) ،( معاين القرآفّ)

 (.ُُٓ/ّ) ،( شرح الشافيةْ)

 (.ُّّ-ِّٗ/ٗ) ،نظر: ا١تقاصد الشافيةي( ٓ)

 . ّٕسورة البقرة، آية: ( ٔ)

 .(ْٖٕ/ِ) ،نظر: شرح التصريحي( ٕ)
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، كاستشهد (ُ)إقامة الصالة؛ قاؿ سيبويو: ))إف شئت ٓب تعوض، كتركت اٟتركؼ على األصل((
 على قولو ابآلية السابقة.

على مذىب ا٠تليل رذفت الثانية؛ لزايدهتا، كقرمها من الطرؼ، كعلى مذىب األخفش ف 
ل إٔب رذفت األكٔب؛ ألف الثانية جاءت ١تعٌتن كىو ا١تد، كىذا االختالؼ ُب احملذكؼ أدَّ 

ة(، كعلى مذىب األخفش: االختالؼ ُب الوزف؛ فعلى مذىب ا٠تليل كزف )إقامة(: )إفػٍعىلى 
 .)ًإفىالة(
قوؿ ا٠تليل كسيبويو، كىو رذؼ اٟترؼ الزائد؛ ألف اٟترؼ األصلي  والراجح عندي 

أقول من الزائد ُب الثبوت، كألف األلف الزائدة قريبة من الطرؼ كىو ما يكوف غالبنا عرضة 
 لتغيَت.ل

 : اخلالف يف احملزٔف يٍ اسى ادلفعٕل يٍ انثالثً يعزم انعني

فإذا بيٍت مفعوؿ من  اسم ا١تفعوؿ من الثالثي ا١تعل العُت، :من مواضع اإلعالؿ ابلنَّقل
ع(، إذا بيٍت مفعوؿ  ثالثي معتل العُت؛ نيقلت رركة عينو، كرذفت مدَّتو، ٨تو: )قىاؿ(، ك)ابى

ييوع(؛ نيقلت رركة الواك كالياء إٔب فيهما قيل: )مىقيوؿ(، )مى  ًبيع(، كاألصل: )مىٍقويكؿ(، )مىبػٍ
الساكن قبلهما، فأصبحت: مقيٍوكؿ، مبػيٍيوع. كُب )مبػيٍيوع( قلبت ضمة الباء كسرة؛ لئال تنقلب 
الياء كاكنا، فتلتبس ذكات الياء بذكات الواك، فأصبحت: )مًبٍيوع(، فالتقى ساكناف األكؿ عُتي 

)مقيٍوكؿ(: )الواك(، كُب )مًبٍيوع(: )الياء(، كالثاين كاك مفعوؿ الزائدة؛ فوجب  الكلمة كىو ُب
 ُب أيهما ريذؼ على مذىبُت:صرفيوف . فاختلف ال(ِ)رذؼ إردا٫تا

احملذكؼ كاك مفعوؿ؛ لزايدهتا كلقرمها من الطرؼ، كيكوف الوزف:  ادلذىب األول:
)مىفيٍعل(، كىذا مذىب سيبويو كاٞتمهور

(ّ). 
، كىو ا١تصدرية  الثاين:ادلذىب  احملذكؼ عُت الكلمة؛ ألفَّ كاك مفعوؿ جاءت ١تعٌتن

                                                      

 (.ّٖ/ْ( الكتاب )ُ)

 (.َُُٔ/ّ) ،نظر: توضيح ا١تقاصدي( ِ)

 (.ٖٔٔ/ّ) ،(، شرح األمشوينْْٓ/ِ) ،(، ا١تمتعِّٖ/ُ) ،(، ا١تقتضبّْٖ/ْ) ،نظر: الكتابي( ّ)
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 .(ُ)الرضي ، ك ا١تازين كرجَّحو ،كا١تفعولية، كيكوف الوزف: )مىفيٍوؿ(. كىذا مذىب األخفش
 كارتجَّ كال ا١تذىبُت ابٟتجج اليت ارتجوا مها ُب مسألة )أقاـ، كاستقاـ(.

ُت ريًذؼ، إال أفَّ الصورة النهائية السم ا١تفعوؿ كرغم اختالؼ النحويُت ُب أم الساكن
من الثالثي األجوؼ الواكم، كاليائي بعد اإلعالؿ الذم طرأ عليو؛ كاردة، كىي: )مقيوؿ(، 
ك)مًبيع(، سواء قلنا: إف احملذكؼ ىو الواك الثانية؛ كما ىو مذىب سيبويو. أـ قلنا: إف 

أف الوزف كمع أف الصورة كاردة، إال  احملذكؼ ىو الواك األكٔب؛ كما ىو مذىب األخفش.
 .٥تتلف عند كال ا١تذىبُت

؛ فعلى رأم األخفش يكوف كزف )مىقيوؿ(: (2)ٙترة ا٠تالؼ بينهم االختالؼ ُب الوزف ىوك  
)مىفيوؿ( ْتذؼ العُت من ا١تيزاف الصرُب؛ ألنو رذؼ العُت من االسم ا١توزكف، ككزف )مًبيع(: 

زف )مىقيوؿ(: )مىفيٍعل( ْتذؼ الواك من ا١تيزاف الصرُب؛ ألنو )مًفيل(، كعلى رأم سيبويو يكوف ك 
 رذؼ كاك مفعوؿ الزائدة من االسم ا١توزكف.

ييوع،  ُب لغة ٘تيمكيكثر  إ٘تاـ اسم ا١تفعوؿ من األجوؼ الثالثي اليائي، فيقولوف: مىبػٍ
 ك٥تىٍييوط؛ قاؿ الشاعر:

ا ػػػػػػػػػػػيًٌدن ػػػػػػػػػػػبيونىكى سى  قػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػاف قىوميػػػػػػػػػػػكى ٭تىٍسى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي أنػػػػػػػػػػػػػػػػػكى سػػػػػػػػػػػػػػػػػ   (ّ)يده مىٍعييػػػػػػػػػػػػػػػػػوفي كإخى
 

 الشاىد: )مىٍعييوف(؛ ٘تم اسم ا١تفعوؿ من األجوؼ اليائي، كىي لغة ٘تيمية.
كالقياس أف يقوؿ: )مىًعٍُت( من عنت الرجل؛ أم: أصبتو ابلعُت، فهو )مىًعٍُت( على 

                                                      

 (.ٖٔٔ/ّ) ،(، شرح األمشوينِٕٓ/ٔ) ،(، ا٢تمعُْٕ/ّ) ،(، شرح الشافيةِٖٖ-ِٕٖ/ُ) ،نظر: ا١تنصفي( ُ)

 (.ٖٔٔ/ّ) ،شرح األمشوين ينظر:  (ِ) 

كرد منسوابن للعباس بن مرداس السلمي ُب ديوانو، ٚتعو كرققو: ( كُب ركاية أخرل: مغيوف. البيت من الكامل، كقد ّ)
، كلساف العرب ٔٓٗ،ص ،ـ(، كٚتهرة اللغةُُٗٗ -ىػ ُُِْ ،، )ماسسة الرسالةُٓ :٭تِت اٞتبورم، ص

( )عُت(، كا١تقاصد النحوية ُب شرح شواىد شركح األلفية، بدر الدين ٤تمود بن أٛتد بن موسى العيٍت، َُّ/ُّ)
(. َٕٓ/ِ) ،ـ(، كشرح التصريحََُُ-ىػُُّْ ،(، )دار السالـَِٗٗ/ْكآخرين، ) ،دمحم فاخرٖتقيق: علي 

 ،(، كشرح األمشوينَْْ/ْ) ،(، كأكضح ا١تسالكُِٔ/ُ) ،(، كا٠تصائصَِْ/ُ) ،كبال نسبة ُب: ا١تقتضب
(ّ/ٖٔٔ .) 
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 .(1)النقص قياسنا، ك)مىٍعييوف( على التماـ أصالن 
واكم، ٨تو: )مىٍصويكف(؛ الستثقا٢تم كيًقل عندىم إ٘تاـ اسم ا١تفعوؿ من األجوؼ ال 

، كمنع سيبويو ذلك فقاؿ: ))كال نعلمهم أ٘توا (ِ)اجتماع ما ييشبو ثالث كاكات ما قبل الطرؼ
ُب الواكات؛ ألف الواكات أثقل عليهم من الياءات، كمنها يفرُّكف إٔب الياء، فكرىوا اجتماعهما 

 .(ّ)مع الضُّمة((
ت الواك عند الضركرة الشعرية، خالفنا للبصريُت الذين ال أما ا١تربد فأجاز اإل٘تاـ ُب ذكا

يزكف؛ قاؿ: ))كلست أراه ٦تتنعنا عند الضركرة((  .(ْ) ٬تي
مذىب سيبويو كاٞتمهور، كىو رذؼ الواك الزائدة كىي كاك )مفعوؿ(؛  والراجح عندي

 .للتغيَتألف الزائد أكٔب ابٟتذؼ من األصلي، كألف ىذه الواك قريبة من الطرؼ فتكوف عرضة 
ٍب ُب رذؼ ىذه الواك، كإبقاء العُت؛ فرؽ بُت الواكم كاليائي من اسم ا١تفعوؿ من 

 الثالثي معل العُت.
 

 
 

         
  

                                                      

 (.َِٗٗ/ْ، )ا١تقاصد النحويةينظر:   (ُ)

 (.ْٕٗ/ِ) ،(، شرح التصريحُْٗ/ّ) ،(، شرح الشافيةَْٔ/ِ) ،نظر: ا١تمتعي( ِ)

 (.ّْٗ/ْ) ،( الكتابّ)

(، ابلرغم من كضوح عبارة ا١تربد إال أف بعض النحويُت نقلوا عنو اٞتواز ا١تطلق، ففي ا١تنصف َِْ/ُ) ،( ا١تقتضبْ)
(: ِٕٓ/ٔ( نقل ابن جٍت عنو اٞتواز، كرد عليو أبف ىذا شاذ ُب القياس كالسماع، كُب ا٢تمع )ِٖٓ، ِٖٕ/ُ)

ع خالفنا للمربد((، كُب األمشوين  ع: فرس مٍقويكد، كثوب مٍصويكف. كال يقاس على ما ٝتي ))كرٔتا صحح مفعوؿ، ٝتي
 (: ))كفرس مٍقويكد، كال يقاس على ذلك خالفنا للمربد((.ٖٔٔ/ِ)
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 نثادلجحث انثب

 يسبئم اخلالف يف اإلعالل ثبحلزف

 : اخلالف يف عهخ حزف عني انفعم اسزحى

 الفعل استحى فيو لغتاف:
 ميٍستىًحي ميٍستىٍحيىا منو. -ين ءبيا -ٍحًيي ز: اٍستىٍحيىا يىٍستى لغة أىل اٟتجا -ُ

 .(ُ)لغة بٍت ٘تيم: اٍستىحىى يىٍستىًحي، بتحريك اٟتاء كرذؼ إردل الياءين -ِ
 ين ُب لغة بٍت ٘تيم، على مذىبُت: ءف الصرفيوف ُب علة رذؼ إردل الياكاختل 

(، نيًقلت رركة عُت الادلذىب األول:  فعل كىي أفَّ الفعل استحى القياس فيو )استٍحِتى
الياء إٔب الساكن قبلها كىو اٟتاء، كقلبوا الياء ألفنا؛ فصارت: )اٍستحىال( فلما اعتلت العُت 

سىكىنت، كسىكنت الالـ بعدىا ابإلعالؿ، فالتقى ساكناف؛ فحيذفت عُت الفعل كىي األلف
(ِ) 

 كالتاء ام، دخلت عليو السُترى  لت(، أصلو:عى فٍ تػى ت )اسٍ يٍ حى تى ى(، ككذلك اسٍ حى تى فصارت: )اسٍ 
فأصبح: )استحام(، ٍب اتصلت اتء ا١تتكلم بياء )استحام( فسىكىنت الياء، فاجتمع ساكناف 

، كاختاره ابن (ّ)األلف كالياء، فحذفت األلف؛ لعلة اجتماع الساكنُت. كىذا مذىب ا٠تليل
 . (ْ)جٍت

( أسكنوا الياء األكٔب فيها كما سك نت ُب قاؿ سيبويو عن ا٠تليل: ))ككذلك )اٍستىحىٍيتي
(، كسكنت الثانية ألهنا الـ الفعل؛ فحذفت األكٔب لئال يلتقي ساكناف، كإ٪تا فعلوا ىذا  )ًبٍعتي

                                                      

 (.ُُٗ/ّ) ،( شرح الشافية، للرضيُ)

 (.ٖٓٓ-ْٖٓ/ِ) ،نظر: ا١تمتعي( ِ)

، أيب اٟتسُت علي بن إٝتاعيل (، ا١تخصصُّٗ-ُّٖ/ٓ) ، للسَتاُب،لكتابا (، شرحّٗٗ/ْ) ،نظر: الكتابي( ّ)
 ،(، شرح الشافيةٖٓٓ/ ِ) ،ا١تمتع) دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف(، (، َُٔ/ُّ) ا١تعركؼ اببن سيده،

 (.ُُٗ/ّللرضي )

 (.َِٓ/ِ) ،نظر: ا١تنصفي( ْ)
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 . (ُ)ريث كثير ىذا ُب كالمهم((
ت( ُب ٚتيع تصريفاهتا؛ عٍ بػى تػى ت( مثل )اسٍ يٍ حى تى كقد ارتج أصحاب ىذا ا١تذىب أبفَّ )اسٍ 

يع؛ ريث بً تى سٍ ي( مثل يى حً تى سٍ كمضارعو )يى ع، ي( مثل ابئً ائً ع، كفاعلو )رى ي( مثل ابى فأصلها )رى 
أيًعلت الياء األكٔب ُب )يستحي( كما أعلت ُب )يستبيع(، ٍب سيكًٌنت الياء الثانية؛ ألهنم 

 .(ِ)يسكنوهنا ُب موضع الرفع، فاجتمع ساكناف؛ فحيذفت األيكٔب منهما
. كلعلو يقصد (ّ)لالرتكاابت ا١تكركىة ؛ابلضعف ا٠تليل مذىب الرضي ككصف

  -الرتكاابت ا١تكركىة: اجتماع إعاللُت ُب كلمة كاردة؛ ألف )استحى( على مذىب ا٠تليل اب
استحِت ))فأعلو من جهتُت، أعلَّ الياء األكٔب كما يقاؿ: )استباع(، كأعل الثانية   -كما ذكران 

 .(ْ)كما يقاؿ: )يرمي(، فحذؼ األكٔب؛ لئال يلتقي ساكناف((
حيت( أصلو: )استحييت( بياءين، استثقلوا اجتماع : أف الفعل )است(ٓ)ادلذىب الثاين

الياءين فحذفت األكٔب كنقلت رركتها إٔب اٟتاء؛ لعلة التخفيف، كنيظًٌرى ٢تا أبفعاؿ كثَتة قالوا 
(؛ األصل فيها: )أرسست، كظللت،  ، كمىٍستي ، كظىٍلتي فيها ابٟتذؼ، مثل: )أرىٍستي

 .(ٕ)، كرجحو ابن عصفور(ٔ)ا١تازينكمسست(، فحذفوا أرد اٟترفُت ٗتفيفنا. كىذا مذىب 
كللمازين رأم آخر ذكره الرضي، كىو: أف الياء األكٔب ُب ٚتيع تصرفات )استحى( 
(؛ ألفَّ رق ا١تثلُت اإلدغاـ، فلما امتنع اإلدغاـ  ، كًمٍستي ، كظىٍلتي رذفت على ًغرار: )أرىٍستي

 .(ٖ)ُب )استحى( رذفت الياء األكٔب لشبهها ُب اإلدغاـ
                                                      

 (.ّٗٗ/ْ) ،( الكتابُ)

 (.ُّٗ/ٓ) ،لسَتاُبل الكتاب، نظر: شرحي( ِ)

 (.ُُٗ/ّ( شرح الشافية، للرضي )ّ)

 .ِٗ، للنحاس، ص: ( إعراب القرآفْ)

( ٚتيع ا١تراجع اليت كقفت عليها تنسب ىذا ا١تذىب إٔب ا١تازين، ٓتالؼ )إعراب القرآف( للنحاس، فقد ذكر أف ٓ)
إسحاؽ يقوؿ: إذا قاؿ  ا١تذىب األكؿ للخليل كاآلخر لسيبويو، قاؿ: ))كالقوؿ اآلخر ىو قوؿ سيبويو، ٝتعت أاب

 .َّ-ِٗصنظر: يو، كال يسمي نفسو إجالالن لو((. سيبويو بعد قوؿ ا٠تليل: كقاؿ غَته. فإ٪تا يعٍت نفس

 (.َُٔ/ُّ) ،(، ا١تخصصَِْ/ِ) ،(، ا١تنصفُّٗ/ٓ) ، للسَتاُب،لكتابانظر: شرح ي( ٔ)

 (.ٖٓٓ/ِ) ،نظر: ا١تمتعي( ٕ)

 (.ُُٗ/ّ) ، للرضي،ظر: شرح الشافيةين( ٖ)
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لة امتناع اإلدغاـ ىو رأم الفارسي، فقد قاؿ ُب ىذه ا١تسألة: ))إف ا١تثلُت كاٟتذؼ لع 
ا١تتقاربُت إذا اجتمعا؛ خيفًٌف أبرد ثالثة أشياء: ابإلدغاـ ٨تو )ريدَّ(، أك ابإلبداؿ ٨تو: )أىمىلىيت( 
ذؼ اٟترؼ مع جواز اإلدغاـ؛ ٨تو  ُب )أمللت(، فأما اٟتذؼ فهو على كجهُت: أرد٫تا: أف ٭تي

ذؼ المتناع اإلدغاـ؛ لسكوف اٟترؼ ا١تدغم فيو كلزـك قو٢تم ( ُب )بخَّ(، كاآلخر أف ٭تي : )بىخو
ت( ٦تا ريذؼ المتناع جواز اٟتركة يٍ حى تى ذلك لو؛ كقو٢تم: علماء بٍت فالف كبلحرث، كقو٢تم: )اسٍ 

 .(ُ)ُب ا١تدغم فيو((
 كارتج ا١تازين ١تذىبو ْتجتُت:

قاء الساكنُت قياسنا على )استباع(؛ لوجب أفَّ عُت )استحيا( لو ريذفت لعلة الت  -
(، مثل:  رجوعها ُب ا١تضارع رُت ٖتركت الـ الفعل ابلضمة كزاؿ سكوهنا، فتصبح: )يستحيُّ

 يستبيعي. 
لو كاف اٟتذؼ اللتقاء الساكنُت؛ لوجب رد احملذكؼ ُب تثنية )استحيا(؛ لزكاؿ علة  -

ولوا: )استحااي(، فلما ٓب يقولوا بذلك؛ دؿَّ التقاء الساكنُت، فالالـ قد ٖتركت، فاألىٍكٔبى أف يق
 .(ِ)على أف اٟتذؼ للتخفيف

لعلة  ؛كقد ردَّ عليو احملتجوف ١تذىب ا٠تليل أبف الياء ُب )استحى( ريذفت ُب ا١تاضي
التقاء الساكنُت، كٓب تيرد ىذه الياء ُب ا١تضارع مع زكاؿ العلة؛ ألفَّ الياء لو ريدت ُب ا١تضارع 

( فرفعوا ا١تضارع ا١تعتل، كىذا ٤تاؿ؛ ألف األفعاؿ ا١تضارعة إذا كانت معتلة لقالوا: )يستحييُّ 
 . (ّ)اآلخر ابلياء ال يدخلها الرفع، لذلك ٓب تػيرىدَّ الياء ُب ا١تضارع كما ريدَّت ُب )يستبيع(

كقد ذكر أبو رياف أفَّ خالؼ النحاة يكمن ُب احملذكؼ من )استحى(؛ فقيل: احملذكفة  
 .(ْ)ل: احملذكفة العُتالـ الفعل، كقي

ُب ىذه ا١تسألة، فا٠تالؼ عندىم  صرفيُتٮتالف ما ذكران من أقواؿ للكقوؿ أيب رياف  
                                                      

 .ِِٗ-ِِٖص:  ،( ا١تسائل ا١تشكلةُ)

 (.ٖٔٓ-ٖٓٓ/ِ) ،(، ا١تمتعَِٓ/ِنظر: ا١تنصف )ي( ِ)

 (.ُّٗ/ٓ) ،لسَتاُبالكتاب، لنظر: شرح ي( ّ)

 (.ِٓٔ/ُ) ،نظر: البحر احمليطي( ْ)
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ُب علة اٟتذؼ؛ أما موطن اٟتذؼ فال خالؼ فيو، فهو عند كال ا١تذىبُت عُت الفعل، كىذا 
 اٟتذؼ ليس ٥تتصِّا اب١تاضي فقط، بل ُب سائر تصريفات )استحى(. 

ب ا٠تليل، كىو أف اٟتذؼ جاء لعلة التقاء الساكنُت؛ ألنو علل مذى والراجح عندي
اٟتذؼ بعلة الكثرة ُب كالمهم، أما األفعاؿ اليت استشهد مها ا١تازين لكثرة اٟتذؼ فيها، ٨تو: 
)أرست، كظلت(؛ فهي أفعاؿه اٟتذؼ فيها شاذ، كعدـ اٟتذؼ فيها ىو األصل، كقد نصَّ 

ٟتذؼ، منها قولو ُب ابب ما شذ من ا١تضاعف: سيبويو ُب عدة مواضع على شذكذ ىذا ا
، يريدكف: أرسست((  .(ُ) ))كذلك قو٢تم: أىرىٍستي

 : اخلالف يف حزف انعني يٍ انفعم ادلضعف انثالثً ادلكسٕس انعني

إذا كاف الفعل على كزف )فًعل( مكسور العُت، ككانت عينو كالمو من جنس كارد ٨تو: 
، كأسند إليو ضمَت متحرؾ؛  جاز فيو ثالثة أكجو: ظلَّ كمسَّ

 أف يكوف الفعل اتمِّا، ٨تو: ظىًللت.  -ُ
 أك ٤تذكؼ العُت مفتوح الفاء، ٨تو: ظىٍلت.  -ِ
 .(ِ)أك ٤تذكؼ العُت مكسور الفاء، ٨تو: ًظٍلت -ّ

، على مذىبُت:  كاختلف العلماء ُب رذؼ العُت من ىذه األفعاؿ، أعٍت: ظل كمسَّ

( رذؼ مطرد، كىذا مذىب أيب قالوا: إف اٟتذؼ ُب )ظلَّ( ك)م ادلذىب األول: سَّ
 .(ْ)، كابن مالك(ّ)علي الشلوبُت

كابن  (ٓ)أف اٟتذؼ ُب ىذه األفعاؿ غَت مطرد، كىذا مذىب ابن عصفور ادلذىب الثاين:

                                                      

 (.ِْٖ، ْ(، )ُِِ/ْ)، (ُِِ/ْ) ،( الكتابُ)

 (.ْٕٓ/ِ)(، شرح التصريح َُِٕ) ،، البن مالكالشافية نظر: شرح الكافيةي( ِ)

 (.ِّٓ/ٔ) ،(، ٫تع ا٢توامعُُِ/ُ) ،نظر: االرتشاؼي( ّ)

 (.ُّْ) ،(، التسهيلُِٗٔ) ،البن مالك،نظر: شرح الكافيةي( ْ)

 (.ُٔٔ/ِ) ،نظر: ا١تمتعي( ٓ)
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 .(ُ)الضائع
أما سيبويو فقد صرح بشذكذ اٟتذؼ، فقاؿ: ))كمن الشاذ قو٢تم: أرىٍستي كمىٍستي 

؛ ١تا كثر ُب كالمهم تركوا ال تضعيف، ككرىوا ٖتريك ىذا اٟترؼ الذم ال تصل إليو اٟتركة كظىٍلتي
 .(ِ)ُب: فىعٍلتي كفػىعىٍلن، الذم ىو غَت مضاعف، فحذفوا كما رذفوا التاء من قو٢تم: يستطيع((

كاحملذكؼ من ىذه األفعاؿ الثالثة ىو العُت؛ كما صرح سيبويو بقولو: ))... رذفوا كما 
(( رذفوا العُت من ا١تضاعف، ٨تو: أرىٍستي  كمىٍستي

. أم اٟترؼ األكؿ من اٟترفُت (ّ)
ا١تتماثلُت؛ ألف األصل ُب اٟتركؼ ا١تتماثلة اإلدغاـ، فلما تعذر إدغاـ األكؿ منهما ُب ىذه 

، كىو اثين (ْ)األفعاؿ الثالثة؛ رذفوا ما كانوا يدغمونو كىو العُت، كقيل: احملذكؼ الالـ
 . (ٓ)ا١تتماثلُت؛ ألف الثقل إ٪تا رصل منو

، فتقوؿ (ٔ)ز ُب )ظل( ك)مس( كسر أك٢تما إبلقاء رركة العُت عليو أك إبقاء فتحوك٬تو 
بعد اٟتذؼ: )ًظٍلت، ًمٍست( أك )ظىلت، مىست(، كقيل: إف كسر الظاء ُب )ًظلت( لغة أىل 

 .(ٕ)اٟتجاز، كفتحها لغة بٍت ٘تيم

إب كالذم أراه أف اٟتذؼ مطرد؛ ألف العلة من اٟتذؼ ىي قصد التخفيف ككراىية تو 

                                                      

 (.ِّٓ/ٔ) ،نظر: ٫تع ا٢توامعي( ُ)

 (.ِْٖ، ِِْ، ُِْ/ْ) ،( الكتابِ)

 (.ّْٖ/ْ) ،نظر: الكتابي( ّ)

ي أف ابن مالك ٬تـز كٓب أقف على كتاب ذكر أف احملذكؼ الالـ غَته. كقد ذكر السيوط( ىذا قوؿ ابن مالك، ْ)
(. كىذا غَت صحيح، فقد ذكر ابن مالك ُب )شرح الكافية( رذؼ ِّٓ/ٔ) ،نظر: ٫تع ا٢توامعيْتذؼ العُت، 

، التسهيل ،َُِٕ، ص:نظر: شرح الكافيةي( رذؼ العُت على أهنا لغة سليم. الالـ صرارة، كذكر ُب )التسهيل
 .ُّْ ص:

(، شرراف على مراح األركاح ُب علم الصرؼ، مشس الدين أٛتد ا١تعركؼ بديكنقوز أك ِْٖ/ْ) ،نظر: الكتابي( ٓ)
 ـ(.ُٗٓٗ-ىػ ُّٕٗ ،مصر ،عة مصطفى البايب اٟتليب كأكالده(، )شركة مكتبة كمطبٖٔ/ُدنقوز، الطبعة الثالثة، )

 (.ِّٓ/ٔ) ،( ٫تع ا٢توامعٔ)

 (.ُّٔٔ/ٔ) ،يح ا١تقاصد كا١تسالكنظر: توضي( ٕ)
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األمثاؿ، كا١تتحدث عادة ٯتيل إٔب االختصار كا٠تفة ُب الكالـ، كابلتإب سيكوف اٟتذؼ 
 للحركؼ ا١تتماثلة مطردنا عنده، خصوصنا إذا تعذر إدغامهما. 

  :اخلالف يف حزف ربء يضبسع رفعم ٔرفبعم

ية اال سيما إذا كانت ُب بدك اجتماع اٟتركؼ ا١تتماثلة ُب اللغة العربية أمر مستثقل، 
: اجتماع التا ين ُب أكؿ الفعل ا١تضارع استثقلو النحويوف، فأكجبوا رذؼ ءالكلمة، فمثالن

 إردا٫تا؛ فإما أف ٖتذؼ التاء األكٔب كىي ا١تزيدة، أك ٖتذؼ التاء الثانية كىي األصلية.
 كاختلفوا ُب ذلك على مذىبُت: 

كٔب اتء ا١تضارعة، كالثانية أنو إذا اجتمع ُب أكؿ الفعل ا١تضارع اتءاف؛ األ ادلذىب األول:
اتء أصلية، ٨تو: تتناكؿ، كتتلوف؛ رذفت منهما التاء األصلية، فتصبح: تناكؿ، كتلوف. كىذا 

 .(ُ)مذىب سيبويو كالبصريُت
 ٹ ٿ ٿ ژ قاؿ سيبويو: ))كإف شئت رذفت التاء الثانية، كتصديق ذلك قولو تبارؾ كتعأب:

ككانت الثانية أكٔب ابٟتذؼ؛ ألهنا ىي اليت تسكن كتدغم ُب  ،(ّ)ژ  ٹ ٹ        ٹ ٹ ژ، كقولو: (ِ)ژ  ٹ
اليت يفعل مها ذلك ُب )يذَّكَّركف(. فكما اعتلت ىنا   ، كىي(ٓ)ژ  ى ژ،(ْ)ژ  ڇ ژقولو تعأب: 

 .(ٔ)كذلك ٖتذؼ ىناؾ((
 ، كارتج البصريوف أبف رذؼ التاء األصلية أكٔب؛ ألهنا ٓب تدخل على الفعل ا١تضارع ١تعٌتن

ا١تضارعة فقد زيدت على الفعل ا١تضارع ١تعٌت ا١تضارعة، كا١تزيد يزيل الثابت إذا كره  ٓتالؼ اتء
 .(ٕ)اجتماعهما، كألف الثقل رصل من األصلية فكاف رذفها أكٔب

                                                      

 .(َِٗ/ّ) ،للرضي ،شافية، شرح الُٖٓ ، ص:نظر: اإلنصاؼي( ُ)

 .ّ( سورة القدر، آية: ِ)

 .ُّْ( سورة آؿ عمراف، آية: ّ)

 .ِٕ( سورة البقرة، آية: ْ)

 .ِْ( سورة يونس، آية: ٓ)

 (.ْٕٔ/ْ( الكتاب )ٔ)

 (.َِٗ/ّ) ،للرضي ،(، شرح الشافيةُٖٓنظر: اإلنصاؼ )ي( ٕ)
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أنو إذا اجتمع ُب أكؿ الفعل ا١تضارع اتءاف، األكٔب اتء ا١تضارعة كالثانية  ادلذىب الثاين:
 .(ُ)ا١تضارعة، فنقوؿ: تلوف، كتناكؿ. كىذا مذىب الكوفيُت اتء أصلية؛ فإف احملذكؼ منهما اتء

كارتجوا أبف رذؼ التاء الزائدة أكٔب؛ ألف اٟترؼ الزائد عادة يكوف أضعف من 
 .(ِ)األصلي، فحذؼ األضعف أىوف من رذؼ األقول

؛ فأما ما جاء  كقد ردَّ رجتهم األنبارم أبف اٟترؼ الزائد ٬تيء ١تعٌتن كقد ال ٬تيء ١تعٌتن
عٌتن فال نيسىلًٌم أبف األصلي أقول منو، كأما ما جاء لغَت معٌتن فمسلم أنو األقول، كُب )تفعل ١ت

، كىو ا١تضارعة، فيجب إبقاؤىا؛ ألف ُب إسقاطها إسقاطنا للمعٌت  كتفاعل( التاء زيدت ١تعٌتن
وص، الذم جاءت من أجلو، كاستشهد أبمثلة ٨توية كثَتة، منها: ثبوت النوف ُب ا١تقصور كا١تنق

، كاألصل: ىذا  كرذؼ ررؼ العلة منهما اللتقاء الساكنُت كىو أصلي فيهما، ٨تو: ىذا قاضو
، فكاف تبقيتو أكٔب  .(ّ)قاضيّّ؛ ألف الياء ما جاءت ١تعٌتن كالتنوين جاء ١تعٌتن

كالراجح عندم مذىب البصريُت، كىو رذؼ التاء الثانية كىي التاء األصلية؛ لألسباب 
ركؼ ا١تضارعة دائمنا تتصدر، كىذا إف دؿ على شيء فإنو يدؿ على قوة اليت ذكركىا، كألف ر

 داللتها. 
  

 
 

  

                                                      

 . ُٖٓ ، ص:نظر: اإلنصاؼي( ُ)

 (.َٓ/ُ) ،نظر: شرراف على مراح األركاحي( ِ)

 .َِٓ، ص:نظر: اإلنصاؼي( ّ)
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 ادلجحث انشاثع

 يسبئم اخلالف يف اإلثذال

 : اخلالف يف إثذال اذلبء يٍ انٕأ يف )ٌب ُْبِ(

 اختلف الصرفيوف ُب أصل تركيب ىذه الكلمة ككزهنا، على عدة مذاىب:
ة ُب قو٢تم: )اي ىناه( بدؿ من الواك اليت ىي الـ ُب أفَّ ا٢تاء األخَت  ادلذىب األول:

)ىنوات(، كأصلو عندىم: )ىناك(؛ لقو٢تم ُب اٞتمع: )ىنوات(. كىذا مذىب أكثر البصريُت،  
 .(ُ)كابن جٍت ،الفارسيك

كردَّه ابن عصفور ْتجة أف ا٢تاء ُب )اي ىناه( قد جاءت مضمومة، كمكسورة، كمفتورة، 
الواك ٓب يكن للفتح كالكسر مقاـ، كلوجب الضم كبقية ا١تنادايت. فهو  فلو كانت ا٢تاء بدالن من

 .(ِ)عنده شاذ ال ٭تفظ لو نظَت
أف ا٢تاء زائدة للوقف، كٟتقت ُب الوقف؛ ٠تفاء األلف، كما ٟتقت بعد  ادلذىب الثاين:

ىناهي. كىذا  ابكراه. ٍب شيبًٌهت اب٢تاء األصلية، فحيرًٌكىت، فقالوا: اي ك ،ازيداه ألف الندبة ُب: ك
. (ٓ). كاختاره ابن عصفور(ْ)، كقيل: مذىب أيب زيد كاألخفش كالكوفيُت(ّ)مذىب أيب زيد

ع لو نظَت ُب الشعر، كنظَته قوؿ الشاعر  :(ٔ)كرجتو أف ذلك قد ٝتي

 اي مرربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي ْتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار انًجيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانًيىوٍ    إذا أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قربٍػتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي لًلسَّ
 

 
                                                      

، سر َْٓ :نظر: ا١تسائل ا١تشكلة )البغدادايت(، صيف المها اترة ىاءن كأخرل كاكنا، ( كأجاز أيضنا الفارسي أف تكو ُ)
 (.ِِٓ/ّ) ،للرضي ،ية(، شرح الشافُِْ/ّ) ،(، ا١تنصفُٔٓ/ِ) ،الصناعة

 (.ُّْ/ّ) ،نظر: ا١تنصفيبن جٍت أنو ٓب ييسمع إال ابلضم. (. كذكر اَِْ، َُْ/ ُ) ،نظر: ا١تمتعي( ِ)

 (.ِٔٓ/ِ) ،نظر: سر الصناعةيأيب زيد.  ( نسبو ابن جٍت إٔبّ)

 (.ِِٓ/ّ) ،نظر: شرح الشافية، للرضيي( ْ)

 (.َِْ/ُ) ،نظر: ا١تمتعي( ٓ)

 (.َُْ/ُ) ،(، كا١تمتعُِْ/ّ) ،(، كا١تنصفّٖٓ/ِكقد كرد بال نسبة ُب: ا٠تصائص )( البيت من الرجز، ٔ)
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يت تلحق لبياف اٟتركات كرركؼ اللُت إ٪تا ))كىذا غَت مرضي عند اٞتماعة؛ ألف ا٢تاء ال
، (ُ)تلحق ُب الوقف، فإذا صرت إٔب الوصل رذفتها البتة، فلم توجد فيو ساكنة كال متحركة((

 .(ِ)ك))ألف ىاء السكت ال ٖترؾ ُب السعة((
تج مها كنظَت لػ )اي ىناه(؛ ألف ))ثبات ا٢تاء ُب )مررباه( ليس  كأما )اي مررباه( فال ٭تي

وقف كال على رد الوصل: أما الوقف فيياذف أبهنا ساكنة: اي مررباٍه، كأما الوصل على رد ال
: اي مرربنا ْتمار انجية. فثباهتا إذف ُب الوصل متحركة منزلة بُت  فياذف ْتذفها أصالن

 .(ّ)ا١تنزلتُت((
أف )ىناه( أصلها )ىناك(، كقعت الواك فيها طرفنا بعد ألف زائدة  ادلذىب الثالث:

زة، ٍب أبدلت ا٢تمزة ىاءن فأصبحت: )ىناه(، كما قالوا ُب )إايؾ(: )ىياؾ(. كنسب فأبدلت ٫ت
 .(ٓ)، كاختاره ابن الشجرم ُب أماليو(ْ)ا١ترادم ىذا القوؿ إٔب ابن جٍت

، كىي من الكلم اليت جاءت المها ُب لغة  ادلذىب الرابع: أف ا٢تاء أصلية كليست بدالن
س(. كىو لً ق( فهو من ابب )سى -ف-، كأف أصل مادتو )قىاءن كُب أخرل كاكنا؛ كسىنىةو كًعضىة

 .(ٔ)قوؿ أيب زيد
عل ا٢تاء اليت بعد األلف أل ؛كرده ابن عصفور ف ابب سلس كقلق قليل، كأيضنا ال ٕتي

؛ ألنو ال ٭تفظ تركيب )ىىنىو(  .(ٕ)أصالن
أف األلف كا٢تاء زائداتف، كالـ الكلمة ٤تذكفة كما رذفت ُب: )ىًن  ادلذىب اخلامس:

                                                      

 .(ِٔٓ/ِ) ،( سر الصناعةُ)

 (.ّّٖ/ِ) ،( أمإب ابن الشجرمِ)

 (.ّٗٓ/ِ) ،( ا٠تصائصّ)

(، كيضعفو ُب ِٔٓ/ِ) ،(. ككاف ابن جٍت يراه قوالن قوايِّ ُب سر الصناعةَُُْ/ّ) ،نظر: توضيح ا١تقاصدي( ْ)
 (.ُِْ/ّ) ،صفا١تن

 (.ّّٖ/ِ) ،نظر: أمإب ابن الشجرمي( ٓ)

 (.َُُْ/ّ) ،نظر: توضيح ا١تقاصدي( نسبو ا١ترادم إٔب أيب زيد. ٔ)
 (.َُْ/ُ) ،نظر: ا١تمتعي( ٕ)
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 .(ُ)ىىنىة(، ككزهنا: )فعاه(، كىو قوؿ األخفش كأيب زيدك 
كبعد عرض أقواؿ الصرفيُت؛ اتضح أهنم اضطربوا كثَتنا ُب ىذه ا١تسألة، فمىن اختار  

مذىبنا كرجَّحو على بقية ا١تذاىب، كساؽ دليالن ييضىعًٌف فيو مذىب أردىم؛ يكوف ىذا الدليل 
اه. فعلى سبيل ا١تثاؿ: ضعَّف ابن جٍت قو٢تم: رجَّة قوية ١تذىب آخر غَت مذىبو الذم ارتض

أف ا٢تاء ُب )ىناه( بدؿ من ا٢تمزة ا١تبدلة من الواك، كأنو كاف )ىناءن(، كرجتو ُب ذلك أف الواك 
أبدلت ىاءن ُب )ىنيهة( كٓب تكن ٍبىَّ ٫تزة؛ ألنو ال موجب ٢تا ىناؾ، كىذه اٟتجة اليت ذكرىا ابن 

فو ابن جٍت، كىو قو٢تم: أفَّ ا٢تاء ُب )ىناه( أصل، فقولو: جٍت دليل قوم على مذىب آخر ضىعَّ 
 )ىنيهة( ُب التصغَت دليل على أصالة ا٢تاء؛ ألف التصغَت يرد األشياء إٔب أصو٢تا.

ككذلك أبو زيد نسب إليو النحويوف أكثر من مذىب، ٦تا يدؿ على أنو اضطرب ُب 
ها: )ىناك(، كقعت الواك فيها طرفنا رأيو. كالراجح عندم ا١تذىب الثالث، كىو: أف )ىناه( أصل

بعد ألف زائدة؛ فأبدلت ألفنا فأصبحت: )ىناا(، ٍب أبدلت األلف ىاءن اللتقاء الساكنُت 
 فأصبحت: )ىناه(. كىو صحيح من كجهُت:

ألف من شركط قلب الواك ألفنا أف تقع طرفنا بعد ألف زائدة، كقد كقعت ُب )ىناك(   -
 كذلك.
من ارتكاابت ٦تنوعة، أردىا: إبداؿ ا٢تاء من الواك، كىي  أف األقواؿ األخرل ال ٗتلو -

 قد ٝتعت مكسورة كمفتورة. اثنيها: ٟتاؽ ىاء السكت ُب الوصل كرقها اٟتذؼ.

 : اخلالف يف إثذال انٌُٕ يف فعالٌ فعهى يٍ ًْضح صحشاء ٔمحشاء

 اختلف النحويوف ُب ذلك على مذىبُت:
و: )سكراف(، ك)عطشاف(؛ بدؿ من ٫تزة أف النوف ُب فعالف فعلى، ٨ت ادلذىب األول:

 .(ِ)صحراء كٛتراء. كىذا مذىب ا٠تليل كسيبويو
                                                      

 (.ّّٗ/ِ) ،نظر: أمإب ابن الشجرمي( ُ)

علي بن إٝتاعيل بن (، احملكم كاحمليط األعظم، أبو اٟتسن َُٕ/ِ) ،(، سر الصناعةَِْ/ّ) ،نظر: الكتابي( ِ)
ـ(، َََِ -ىػ ُُِْ ،(، )دار الكتب العلمية، بَتكتَْٖ/َُسيده ا١ترسي، ٖتقيق: عبد اٟتميد ىنداكم، )

= 
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كقد قالوا أبف النوف ُب )فعالف( بدؿ من ا٢تمزة ُب )صحراء، كٛتراء(؛ ألسباب عديدة،  
 كىي:

 شدة توافقهما كالتباسهما. -

 الوزف كارد ُب اٟتركة كالسكوف لكل منهما.  -

 زايدتُت، األكٔب منهما ألف. أف ُب آخر كل من: فعالف كفعلى -

 أف مانث فعالف كفعلى على غَت لفظ ميذكره. -

كالبدؿ عندىم ال يقصد بو البدؿ الصريح، كإبداؿ التاء من الواك ُب: )تراث(، ك)ٗتمة(، 
بل يقصد ابلبدؿ: أف النوف تعاقب ا٢تمزة فال ٬تتمعاف؛ أم أف ا٢تمزة ٔتنزلة النوف كمنزلة )أؿ( 

 .(ُ)، كٓب تبدؿ النوف من ا٢تمزة ُب غَت ىذه ا١تواضعالتعريف من التنوين

أف النوف ُب )فعالف( أصلية كليست بدالن من ا٢تمزة. كىذا مذىب ابن  ادلذىب الثاين:
عصفور، ريث قاؿ: ))كزعم بعض النحويُت أف النوف ُب فعالف الذم مانثو فعلى؛ بدؿ من 

ركج عن الظاىر داع؛ ألنو ال يلـز من ا٢تمزة... كالصحيح أهنا ليست ببدؿ؛ إذ ٓب يدع إٔب ا٠ت
توافقهما ُب الوزف، ك٥تالفة ا١تذكر للمانث: أف يشتبها ُب أف يكوف كل كارد منهما مانثنا 
اب٢تمزة، كأما ٚتعهم )فعالف( على )فعأب(؛ للشبو الذم بينو كبُت )فعالء( فيما ذكر، ال أنو ُب 

 .(ِ)األصل )فعالء(((

ؾ أنو ال خالؼ بينهم، فما زعمو ابن عصفور قد فسَّره ابن كا١تتأمل لكال ا١تذىبُت يدر 
، كإ٪تا يريدكف أف ىذه ا٢تمزة  جٍت بقولو: إف البدؿ غَت صريح. فهم ال يريدكف قلب ا٢تمزة نوانن

 ٔتنزلة ىذه النوف.

=                                                       
 .ِٖٔ: ، صالتصريفا١تلوكي ُب شرح 

 (.ُٖٓ/ُ) ،(، ا١تنصفِِٔ/ّ) ،نظر: التعليقةي( ُ)

 (.ِِٔ/ُ) ،( ا١تمتعِ)
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 :اخلالف يف إثذال انزبء يٍ انٕأ يف كهزب

رل، كأصلها: ًكلوا، فأبدلت الواك أفَّ )كلتا( على كزف )ًفٍعلىى( ٔتنزلة الذك ادلذىب األول:
اتءن، كىي لفظ مفرد يفيد معٌت التثنية. كىذا مذىب سيبويو

(ُ( )ِ). 
 كانتصر ٢تذا ا١تذىب بعض النحويُت؛ أمثاؿ ابن جٍت، كابن عصفور، أبدلة، كىي كالتإب:

أف ما يدؿ على أف الـ )كلتا( معتلة، كأهنا من الواك: قو٢تم ُب مذكرىا: )كال(،  -
 المو معتلة ٔتنزلة الـ )رضنا(. ك)كال(
 مثَّل سيبويو )كلتا( ٔتا اعتلت المو منقلبة، ٨تو: شركل. -

أف التاء ليست أصلية ُب )كلتا(، كليست زائدة، كىذا دليل على أهنا منقلبة عن  -
 .(ّ)كاك

أف التاء ُب )كلتا( للتأنيث، كاأللف الـ الكلمة، كىي على كزف  ادلذىب الثاين:
 .(ْ)ذىب اٞترمي)فٍعتىل(. كىذا م

كذكر أنصار مذىب سيبويو أفَّ ىذا غَت مرضي؛ ألف )كال( مفرد إبٚتاع البصريُت، 
كعالمة التأنيث ال تكوف رشونا ُب ا١تفرد، ٍب إف اتء التأنيث ما قبلها يكوف مفتورنا، كما قبل 
التاء ُب )كلتا( ساكن، ككذلك كزف )فعتل( مثاؿ ال يوجد ُب الكالـ أصالن فيحمل ىذا 

 .(ٓ)عليو
مذىب سيبويو، كىو أف التاء ُب )كلتا( بدؿ من الواك، كأصلها  والراجح عندي 

                                                      

 ،، شرح ا١تفصلََّ ، ص: التصريف ا١تلوكي ُب ، شرح(ُِٔ/ُ) ،(، سر الصناعةُّٕ/ْ) ،نظر: الكتابي( ُ)
(ّ/ْٖٔ.) 

( ذكر ابن جٍت أف سيبويو ُب ىذه ا١تسألة لو رأايف، األكؿ: كىو ما ذكرانه، كاآلخر: أنو تسمَّح ُب بعض ألفاظو ِ)
الذم جاء  من األخذ بقولوابلكتاب، كذكر أفَّ التاء للتأنيث، كىذا غفلة من سيبويو، كاألخذ بقولو ا١تعلل أكٔب 

 (.َُٔ/ُ) ،نظر: سر الصناعةيسهونا. 

 (. ِٓٓ/ ُ) ،(، ا١تمتعُِٔ/ُ) ،نظر: سر الصناعةي( ّ)

 (.َِّ) ،التصريف ا١تلوكي ُب (، شرحْٖٔ/ ّ) ،(، شرح ا١تفصلُِٔ/ ُ) ،نظر: سر الصناعةي( ْ)

 (.َِّ) ،التصريف ا١تلوكي ُب (، شرحْٖٔ/ ّ) ،نظر: شرح ا١تفصلي( ٓ)
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 )كلوا(.
فهو صحيح، كيشهد لصحتو أف التاء ال تكوف عالمة أتنيث للمفرد إال كقبلها فتحة؛  

ا(، ٦تا دؿ على أفَّ التاء منقلبة عن كاك كليست تى لٍ ة(، كىذا ٓب يتحقق ُب )كً ة كٛتزى كػ)طلحى 
ت خٍ دلت ُب )أي بٍ ا( كما أي تى لٍ بدلت اتءن ُب )كً أتنيث، ككذلك كجود النظَت؛ فالواك أي  عالمة

 .(ُ)ت(، فالتاء فيهما بدؿ من الواك، فأصلهما: بػىنىو كأىخىونٍ كبً 

 
ا
 :اخلالف يف إثذال انفبء ثبء

 أكرد ابن السكيت الكلمات اليت تتعاقب فيها الفاء كالثاء ُب كتابو )اإلبداؿ(،
، كقد اختلف النحويوف ُب ىذا اإلبداؿ على (ِ)كجدث(، )ٍب كفم( كمنها: )جدؼ

 مذىبُت:
أف الثاء بدؿ من الفاء ُب )جدؼ كجدث(، ك)ٍبيَّ كفيمَّ(. كىذا مذىب  ادلذىب األول:

أيب علي الفارسي. قاؿ ابن جٍت انقالن عنو: ))أخربين أبو علي قراءةن عليو إبسناده إٔب يعقوب؛ 
: )قاـ زيد فم عمرك(. ككذلك قو٢تم: ))جدؼ كجدث((، ٍب قاؿ: أف العرب تقوؿ ُب العطف

، كقولو األخَت بُتَّ لنا أف الثاء مبدلة من الفاء عند أستاذه (ّ)))كالوجو أف الفاء بدؿ من الثاء((
 الفارسي.

ككافق قوؿ الفارسي البيضاكم بقولو: ))كالفاء ُب جدؼ كالثاء ُب فركغ الدلو((، كفسر 
 .(ْ)اكم ىذا بقولو: ))يريد بذلك إبداؿ الثاء فاءن كإبداؿ الفاء اثءن((السيوطي قوؿ البيض

: أف الفاء بدؿ من الثاء ُب )جدؼ كجدث( ك)ٍب كفيمَّ(. كىذا مذىب ادلذىب الثاين

                                                      

 .ِٗٗ :التصريف ، صا١تلوكي ُب نظر: شرح ي( ُ)

 .َُ :نظر: القلب كاإلبداؿ، ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاؽ، صي( ِ)

 (.ِْٖ/ُ) ،( سر الصناعةّ)

( نواىد األبكار كشوارد األفكار )راشية السيوطي على تفسَت البيضاكم(، عبد الرٛتن بن أيب بكر، جالؿ الدين ْ)
-ىػُِْْلقرل، كلية الدعوة كأصوؿ الدين، ا١تملكة العربية السعودية، (، )جامعة أـ أِِ/ُ) ،السيوطي
 ـ(.ََِٓ
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 .(ِ). قاؿ ابن جٍت: ))كالوجو أف تكوف الفاء بدالن من الثاء(((ُ)ابن جٍت كغالبية النحويُت
 ىبو كتقويو، كىي:ٍب ساؽ ابن جٍت أدلة تايد مذ

 .(ّ)إٚتاع العلماء ُب اٞتمع على )أجداث(، كليس )أجداؼ( -
 .(ْ)أنو ال يوجد ٞتدؼ ابلفاء تصرؼ جدث، كلذلك قضى أبف الفاء أبدؿ من الثاء -

كإبداؿ الفاء من الثاء مستفيض عند غالبية النحاة ابستثناء ابن جٍت، فالواضح أنو يرل 
صورة، ٨تو: )جدث، كٍب(، كالذم أكضح ذلك أنو يرل أف أف الفاء بدؿ من الثاء ُب ألفاظ ٤ت

يالف. ألف الفعل يتصرؼ منهما ٚتيعنا، فما صً الفاء كالثاء ُب قوؿ العرب: )فناء الدار كثناؤىا( أى 
فهي  (ٓ) ژ ے ژ قولو تعأب: كيجد لًػ )ثناء( من االشتقاؽ كيجد أيضنا لًػ )فناء(، ككذلك الفاء ُب

 .(ٔ)من الثاء عنده أصلية، كليست مبدلة

ؼ(؛ فاألصل: )ٍب، جدث( كما ىو دى م، جى أف الفاء مبدلة من الثاء ُب )في  والذي أرجحو
( يكثر استعما٢تا ُب كالمنا أكثر من )فيمَّ(، كألف اٞتمع مذىب غالبية  النحويُت؛ ألف )ٍبي

 .(ٕ) ژ    ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ژ )أجداث( كليس )أجداؼ(. كمن الشواىد على ذلك قولو تعأب:
كلعل اإلبداؿ ُب ىذا كثَت ُب كالـ العرب، كليس ٤تصورنا أبلفاظ معينة؛ كما ذكر ابن 

 .(ٖ)السكيت

 
 

                                                      

 (.ُْ/ُ) ،للفراء ،(، معاين القرآفُْْ/ُ) ،(، ا١تمتعَُِ/ّللرضي ) ،نظر: شرح الشافيةي( ُ)

 (.ِْٖ/ُ) ،( سر الصناعةِ)

 (.ُِٗ/ُ) ،( خالفو أبو الطيب، فاٞتمع عنده: أجداث، كأجداؼ. ينظر: اإلبداؿّ)

 (.ِْٖ/ُ( سر الصناعة )ْ)

 .ُٔ( سورة البقرة، آية: ٓ)

 (.ُِٓ، ِْٖ/ ُنظر: سر الصناعة )ي( ٔ)

 .ُٓ( سورة يس، آية: ٕ)

 .ِِ-ُِنظر: القلب كاإلبداؿ، ص: ي( ٖ)
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 الفصل الثانً
جهود المحدثٌن فً تفسٌر مسائل الخالف فً اإلعالل 

 واإلبدال
 

 كيشتمل على مبحثُت: 

 .تفسَت ا٠تالؼ من منظور صوٌب ادلبحث األول:

 .ؼ ُب اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب قضية الدعوة إٔب التيسَتأثر ا٠تال ادلبحث الثاين:
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 المبحث األول
 تفسٌر الخالف من منظور صوتً

 كٖتتو ثالثة مطالب: 

 بنية ا١تقطع ُب اللغة العربية. ادلطلب األول:

 طبيعة األصوات كصفاهتا الصوتية. ادلطلب الثاين:

 العالقة بُت ا٢تمزة كأررؼ العلة. ادلطلب الثالث:
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ـخ ادلقطع يف انهغخ انعشثٍخادلطهت األٔل: 
َ
ـٍ

ْ
  : ثِـُ

اىتم احملدثوف ببنية ا١تقطع أل٫تية كظيفتو ُب األلفاظ العربية، كفسَّركا كثَتنا من الظواىر 
الصرفية بشكل عاـ، كظواىر اإلعالؿ كاإلبداؿ بشكل خاص، تفسَتنا قائمنا على بنية ا١تقطع 

ة ٗتتلف عن تفسَتات ا١تتقدمُت كاليت تتعلق اب٠تفة كالثقل الصوٌب، فقدموا بذلك رؤية جديد
 كالتقاء الساكنُت، توإب إعاللُت، التقاء ا١تتماثلُت، أمن اللبس، كغَتىا.

كٔتقياس احملدثُت الصوٌب القائم على بنية ا١تقطع؛ اتضح ٢تم أف ا١تتقدمُت ٓب يوفقوا ُب 
 .(ُ)ابلشكل الكتايبتفسَت مسائل اإلعالؿ كاإلبداؿ، الرتباطهم غالبنا 

، لنبُتًٌ مدل معرفتهم بوكفيما يلي سنتحدث عن بنية ا١تقطع الصوٌب عند ا١تتقدمُت؛ 
كعند احملدثُت لنبُت مدل أ٫تية بنية ا١تقطع الصوٌب ُب تفسَت كثَت من مظاىر اإلعالؿ كاإلبداؿ 

 اليت اختلف ُب تفسَتىا ا١تتقدموف.

 ثٍُِخ ادلقطع يف اصطالح ادلزقذيني: -أ 

)) ، ك))مىٍقطىع  (ِ)ا١تقطع لغة: من القطع، كىو ))إابنة بعض أجزاء اٞتًـر من بعض فصالن
كل شيء كمينػٍقىطعيو: آخره ريث ينقطع؛ كمقاطع الرماؿ كاألكدية كاٟترَّة كما أشبهها... 

 .(ّ)كا١تقطع غاية ما قطع... كمقاطع القرآف: مواضع الوقوؼ((
 مُت ٔتعافو كثَتة أشهرىا:كُب االصطالح  كرد ا١تقطع عند ا١تتقد

كرد ا١تقطع عند ابن جٍت ُب رديثو عن ماىية الصوت: ))اعلم أف الصوت   -ُ
، رىت يعرض لو ُب اٟتلق كالفم كالشفتُت  عرض ٮترج من النفس مستطيالن متصالن
مقاطع تثنيو عن امتداده كاستطالتو، فيسمى ا١تقطع أينما عرض لو ررفنا، كٗتتلف 

 . (4)الؼ مقاطعها((أجراس اٟتركؼ ْتسب اخت
                                                      

 .ُٕٓ: ( ينظر: ا١تنهج الصوٌب للبنية العربية، صُ)

 (، قطع.ِٕٔ/ٖ) ،( لساف العربِ)

 (، قطع.ِٖٕ/ٖ( ا١تصدر السابق )ّ)

 (.ٔ/ُ) ،سر الصناعة (ْ)
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تصل ٔتفهـو يال  و مفهـو خاصأبن ا١تقطع ُب كالـ ابن جٍت مفهـوسر د. كماؿ بشر كف
))قطع ا٢تواء، أك كقوفو كليِّا؛ كما ُب األصوات  يعٍت ا١تقطع ُب الدرس الصوٌب اٟتديث، كإ٪تا

٥ترج  )الوقفات(، أك جزئيِّا؛ كما ُب االرتكاكيات، رىت يتكوف اٟترؼ كيتحقق قطعو من
استخدـ كلمة مقطع إشارة إٔب مكاف  -كما يرل الدكتور كماؿ بشر   -، فابن جٍت (ُ)معُت((

 قطع ا٢تواء. 
قاؿ الفارايب: ))ككل ررؼ غَت مصوت أتبع ٔتصوت قصَت قيرًف بو؛ فإنو يسمى  -ِ

)ا١تقطع القصَت(، كالعرب يسمونو )اٟترؼ ا١تتحرؾ(، من قًػبػىل أهنم يسموف 
، كىو ٯتكن أف ا١تصواتت القصَتة  رركات، ككل ررؼ ٓب ييػتبع ٔتصوت أصالن

يقرف بو؛ فإهنم يسمونو )اٟترؼ الساكن(، ككل ررؼ غَت مصٌوت قرف بو 
 .(2)مصٌوت طويل؛ فإان نسميو )ا١تقطع الطويل(((

كمن نص الفارايب يتضح أنو أدرؾ فكرة ا١تقطع بصورة تشبو ُب مضموهنا فكرة ا١تقطع ُب  
، كعلى الرغم من أنو ٓب يضع تعريفنا للمقطع، إال أف أمثلتو اليت ساقها (ّ)ثالدرس الصوٌب اٟتدي

 .(ْ)أفصحت عن أنواع ا١تقطع كخواصو
، كٓب يتناكلوا دكره أغفلوا العمل بولكنهم كُب ىذا داللة على أف ا١تتقدمُت عرفوا ا١تقطع، 

ا٠تفة،  :منها ،َتةا فسركا ىذه الظواىر بعلل كثُب توجيو ظاىرٌب اإلعالؿ كاإلبداؿ، كإ٪ت
 .اكنُت، كغَتىااالستثقاؿ، كالتقاء الس

ٍخ ادلقطع يف اصطالح احملذثني: -ة 
ْ
 ثُِ

ا١تقطع الصوٌب، ))كتوسعوا ُب دراستهم لو، متأثرين ُب ذلك ابلدرس  ؼ احملدثوفرى عى  

                                                      

 ـ(.َََِ ،، )دار غريب، القاىرةَٔٓ :( ينظر: علم األصوات، كماؿ بشر، صُ)

، َُٕٓ( ا١توسيقى الكبَت، أليب نصر دمحم بن دمحم بن طرخاف الفارايب، ٖتقيق كشرح: غطاس عبد ا١تلك خشبة، ص: ِ)
 )دار الكاتب العريب، القاىرة(.

 .َٕٓ: ( ينظر: علم األصوات، صّ)

 .َٕٓ:( ينظر: ا١تصدر السابق، صْ)
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ف عبد ، فعرَّفو رمضاوُب تعريف وااختلف، كعلى الرغم من معرفتهم بو إال أهنم (1)الصوٌب الغريب((
التواب أبنو ))كمية من األصوات ٖتتوم على رركة كاردة، كٯتكن االبتداء مها، كالوقوؼ 

. كقاؿ أيضنا: ))ا١تقطع عبارة عن قمة إٝتاع غالبنا ما تكوف رركة مضافة إليها (ِ)عليها((
كىو عند كانتينو: . (ّ)أصواته أخرل عادة تسبق القمة، أك تلحقها، أك تسبقها كتلحقها((

، أك ))الف ًتة الفاصلة بُت عمليتُت من عمليات غلق جهاز التصويت، سواء كاف الغلق كامالن
كيرل الدكتور كماؿ بشر أف ا١تقطع أكرب من الصوت، ، (ْ)جزئيِّا، ىي اليت ٘تثل ا١تقطع((

كأصغر من الكلمة؛ فالكلمة اليت تتكوف من مقطع كارد تسمى أرادية ا١تقطع، ُب رُت اليت 
، كقاؿ عبد الصبور شاىُت: ))ا١تقطع ىو (ٓ)ن مقطع تسمى متعددة ا١تقاطعتتشكل من أكثر م

مزيج من صامت كرركة، يتفق مع طريقة اللغة ُب أتليف بنيتها، كيعتمد على اإليقاع 
 .(ٔ)((التنفسي
كمن خالؿ التعريفات اتضح أف علماء األصوات احملدثُت ٓب ينجحوا ُب إعطاء تعريف  

؛ ألف ))لكل لغة (ٕ)من يرل  ))أف تعريف ا١تقطع أمر عسَت((دقيق للمقطع، بل إف منهم 
قواعدىا ا٠تاصة بتجميع الوردات الصوتية ُب مقاطع، كاجملموعة اليت تينطق ُب لغة ما على أهنا 

(؛ تنطق ابللغة club، ٨تو: كلمة )(ٖ)مقطع كارد قد تػيٍنطق ُب لغة أخرل على أهنا مقطعاف((
                                                      

  .ُٖٗا١تدخل إٔب علم أصوات العربية، ص: (ُ)  

، )مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة ْٗ( التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، رمضاف عبد التواب، الطبعة الثانية، ص ِ)
 ـ(.ُٕٗٗ-ىػُُْٕ

، )مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة َُُة الثالثة، ص( ا١تدخل إٔب علم اللغة كمناىج البحث، رمضاف عبد التواب، الطبعّ)
 ـ(.ُٕٗٗ-ىػُُْٕ

، )مركز الدراسات كالبحوث ُُٗ :( دركس ُب علم أصوات العربية، جاف كانتينو، ترٚتة: صاّب القرمادم، صْ)
 ـ(.ُٔٔٗ ،االقتصادية كاالجتماعية، اٞتامعة التونسية

 .َْٓ-َّٓ ، ص:( ينظر: علم األصواتٓ)

 .ّٖ ، ص:للبنية العربية( ا١تنهج الصوٌب ٔ)
 ،، )مكتبة األ٧تلو ا١تصريةٖٓ: ص القصاص، الدكاخلي كدمحم اٟتميد عبد تعريب: ( اللغة، جوزيف فندريس،ٕ)

 ـ(.َُٓٗ
-ىػُِْٓ ،اف، األردف، )دار عمار، عمَّ َُٗ:( ا١تدخل إٔب علم أصوات العربية، غاٖب قدكرم اٟتمد، صٖ)

 ـ(.ََِْ
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، كابللغة العربية تنطق مكونة من مقطعُت على النحو اإل٧تليزية مكونة من مقطع كارد
تىدئ ا١تقطع فيها بصامتُت، بل يبدأ كلlub /icالتإب: مقطع  ؛ ألف العربية ال تسمح أف يػىبػٍ

 ؛ ك٢تذا ٮتتلف تفسَت ا١تقطع تبعنا للغة ا١تدركسة. (ُ)فيها بصوت من األصوات الصامتة
فجعلوىا على  -يقة اللغة اإل٧تليزية على طر  -كقسم احملدثوف بنية ا١تقطع الصوٌب  
 قسمُت:

 متحرؾ، كىو الذم ينتهي بصوت لُت قصَت، أك طويل. القسم األول:
 .(ِ)ا١تقطع الساكن، كىو الذم ينتهي بصوت ساكن القسم الثاين:

))كقد كجد احملدثوف صعوبة ُب ٖتديد بدء ا١تقطع كهنايتو، كلكنهم استطاعوا دائمنا  
 .(ّ)جزء فيو(( ٖتديد كسطو، أك أظهر

 إَٔاع ادلقبطع عُذ احملذثني:

 اتفق احملدثوف على ٜتسة أنواع من ا١تقاطع:
ُ-  .)  قصَت مفتوح: يتكوف من صوت صامت كرركة قصَتة، مثل: )ؾى

 طويل مفتوح، يتكوف من صوت صامت كرركة طويلة، مثل: )ُب(.  -ِ
 : )ًمٍن(.طويل مغلق رركتو قصَتة، يتكوف من صامتُت بينهما رركة قصَتة، مثل  -ّ

 طويل مغلق رركتو طويلة، يتكوف من صامتُت بينهما رركة طويلة، مثل: ابٍب.   -ْ

 .(ْ)الزائد ُب الطوؿ يتكوف من صامت كرركة قصَتة كصامتُت متواليُت، مثل: بٍنتٍ   -ٓ
أم  -))كاألنواع الثالثة األكٔب من ا١تقاطع العربية ىي الشائعة... أما النوعاف األخَتاف 

                                                      

، )عآب الكتب اٟتديث، إربد، األردف، ٖٗ: تية ُب بناء الكلمة، فوزم الشايب، ص( ينظر: أثر القوانُت الصو ُ)
 ـ(.ََِْ -ىػ ُِْٓ

 .ٕٖ :( ينظر: األصوات اللغوية، صِ)

 .ٕٖ: ، صا١تصدر السابق (ّ)

 .ٓٗ :، التطور اللغوم، صَْ:، ا١تنهج الصوٌب للبنية العربية، صِٗ: األصوات اللغوية، صينظر: ( ْ)
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 .(ُ)فقليال الشيوع، كال يكوانف إال ُب أكاخر الكلمات كرُت الوقف(( - الرابع كا٠تامس

كقد أشار ا١تتقدموف إٔب ميل اللغة العربية إٔب ا١تقاطع الساكنة، فقرركا أنو ال ٬تتمع أربعة  
متحركات ُب الكلمة الواردة، ككراىتو فيما ىو كالكلمة، كمعٌت ىذا عند احملدثُت أف اللساف 

توإب أربعة مقاطع متحركة فيما ىو كالكلمة، ُب رُت أابروا توإب أربعة مقاطع العريب ينفر من 
 .(ِ)ساكنة فيما ىو كالكلمة؛ إذ نقوؿ: "استفهمتم"

كمعٌت ىذا أف ا١تتقدمُت عرفوا كثَتنا من أسرار ا١تقاطع، لكنهم ٓب يصطلحوا لو على منواؿ  
فسركا بعض الظواىر كفقنا للبنية  ما اصطلح عليو ا١تتأخركف، فهناؾ ماشرات تدؿ على أهنم

ا١تقطعية دكف أف يصرروا ُب ذلك ُب كتبهم، كٯتكن أف نفسر ذلك من خالؿ عدـ إجازهتم 
اللتقاء الساكنُت؛ فهذا لو ارتباط بدكر رقيقي تلعبو الصوائت ُب البناء ا١تقطعي للكلمات، 

: عند ا١تتقدمُت فعل األمر )صيٍم( أصلو: )صيوـٍ(، التقى س اكناف ٫تا الواك كا١تيم فحذفت فمثالن
الواك اللتقاء الساكنُت، كعوض عن الواك احملذكفة ْتركة من جنسها، فأصبحت: صم، كمثلها: 
)قل(، كتفسَت ا١تتقدمُت ىذا موافق ١تا أثبتتو الدراسات من أف الًتكيب ا١تقطعي )صامت+ 

 . (ّ)صائت طويل+ صامت( تركيب طارئ ال يقع ُب اٟتشو إال اندرنا
لم يكن قائمنا على بًٍنية ا١تقطع الصوٌب، ٓتالؼ فما تفسَتىم ١تسائل اإلعالؿ كاإلبداؿ، أ 

 .ئمتاف على بًٍنية ا١تقطعاحملدثُت الذين يركف أف ظاىرٌب اإلعالؿ كاإلبداؿ قا
كفيما يلي  ،دكف التعرض للخالؼ فيو بوجو عاـ كقد فسر احملدثوف اإلعالؿ كاإلبداؿ

الؼ ُب اإلعالؿ كاإلبداؿ عند ا١تتقدمُت، كتفسَت احملدثُت ٢تا ُب سنعرض بعضنا من مسائل ا٠ت
 .فيها للخالؼدكف التعرض ، ضوء بنية ا١تقطع الصوٌب

  

                                                      

 .ّٗ :صوات اللغوية، ص( ينظر: األُ)

 .ِٗ-ُٗ( ينظر: ا١تصدر السابق، ص: ِ)

، ( ينظر: أثر األصوات الصائتة ُب ا١تستويُت اللغويُت )الصرُب كالنحوم(، دمحم إٝتاعيل بصل،ّ) ٣تلة  صفواف سلُّـو
 ـ(.ََِٗ، )ُّّ :، صُّ، اجمللد ِجامعة تشرين للبحوث كالدراسات العلمية، العدد 
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 اإلعالل ثبنقهت:

 اخلالف يف اذلمزة ادلنقلبة عن أصل: -1
يرل بعض القدماء أف الواك كالياء تقلباف ٫تزة إذا كقعتا طرفنا بعد ألف  تفسري ادلتقدمني: 
مثل: )ٝتاء ككساء(، أصل ا٢تمزة فيو كاك )ٝتاك ككساك(، ك)سقاء( أصل ا٢تمزة فيو ايء: زائدة، 

)سقام(، كُب ىذه األمثلة كقع الواك كالياء طرفنا بعد ألف زائدة، فقلبا ٫تزة، فأصبح: )ٝتاء، 
. كيرل البعض اآلخر أف )ٝتاء، ككساء، كسقاء( ك٨توىا، أصلها: )ٝتاك، (ُ)ككساء، كسقاء(

كسقام(، فتقلب الواك كالياء ألفنا؛ لتطرفهما كضعفهما كزايدة األلف قبلهما، فتصَت: ككساك، 
)ٝتاا، ككساا، كسقاا(، ٍب تقلب األلف ٫تزة؛ اللتقاء الساكنُت، ككراىية رذؼ أرد٫تا؛ ألف 

 .(ِ)اٟتذؼ يادم إٔب كوف ا١تمدكد مقصورنا
ن منظور بنية ا١تقطع الصوٌب، فسر احملدثوف ا٢تمزة ا١تنقلبة عن أصل م تفسري احملدثني: 

فقاؿ عبد الصبور شاىُت منكرنا أف تكوف ا٢تمزة ُب مثل )ٝتاء( بدالن من كاك، أك ايء أك ألف: 
ٯتكن تفسَت ا٢تمزة ٓتاصة الوقف العريب الذم ال يكوف على رركة، ُب مثل: )كساك(، 

طع بصوت صامت، كىو فحذفت الضمة ا١تولدة للواك ابزدكاجها مع الفتحة الطويلة، كأقفل ا١تق
 . (ّ)ا٢تمزة؛ ٕتنبنا للوقف على مقطع مفتوح، فا٢تمزة اٍستيٍخًدمىت قفالن مقطعيِّا

كيرل أيضنا أف سبب ا٢تمز ىو تتابع اٟتركات، فالناطق يهرب من تتابع ثالث رركات 
. ُب رُت فسَّر رساـ النعيمي قلب الواك كالياء ٫تزة دكف غَتىا من (ْ)فيعمد إٔب التخفيف

 صوات، أبرد أمرين:األ
كجود العالقة بُت ا٢تمزة كالواك كالياء عند العرب؛ أمر أدَّل إٔب تسهيل ا٢تمزة  األول:

ا١تضمومة، كجعلها كاكنا ُب مثل: )يومن(، كتسهيل ا١تكسورة كجعلها ايءن ُب مثل: )بَت(، فالعرب 
 ة لذلك.رينما أرادكا التخلص من الواك أك الياء ُب )كساك، كبنام( جعلوىا ٫تز 

                                                      

 (.ّْٗ/ّ) ،( الكتابُ)

 (.َّٓ/ٓ) ،(، شرح ا١تفصلّٗ/ُ) ،( ينظر: سر الصناعةِ)

 .ُٕٕ :( ا١تنهج الصوٌب للبنية العربية، صّ)

 ، )مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة(.ٖٖ :( القراءات القرآنية ُب ضوء علم اللغة اٟتديث، عبد الصبور شاىُت، صْ)
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أف )ٝتاء، كبناء( كما تصرؼ منهما، كما أشبههما كاف ُب األصل مهموزنا، أم:  الثاين:
)ٝتأ يسما(، ك)بنأ يىبًنئ(، بزنة: )نصر ينصير( ك)ضرب يضًرب(، كلكثرة االستعماؿ سيهلت 

  .(ُ)ا٢تمزة، كاختفت، كرل ٤تلها إشباع رركة اٟترؼ الذم قبلها
 ا اجتمعتا وسكنت إحدامها، حنو: )سي ِّد(:اخلالف يف قلب الواو ايًء إذ  -2

ٍيًود(، على كزف )فٍيًعل(، كقعت الواك  تفسري القدماء:  ذكر سيبويو أف )سيًٌد( أصلها )سى
ا١تتحركة بعد ايء ساكنة فقلبت الواك ايءن، فأصبحت: )سيًٌد(، كالعلة من ذلك أف الياء كالواك 

ىا، فلمَّا ٓب يفصل بُت الواك كالياء فاصل، ال بعد ٔتنزلة اليت تدانت ٥تارجها؛ لكثرة استعما٢تم إاي
الياء كال قبلها؛ كاف العمل من كجو كارد، كرفع اللساف من موضع كارد أخف عليهم، فقلبت 

. كيرل البعض اآلخر أف (ِ)الواك ايءن، كليس العكس؛ ألف الياء أخف من الواك؛ لشبهها ابأللف
 )فػىٍيًعل( ٛتالن على نظائرىا ُب الصحيح، ٨تو: ضىٍَتـ، )سٌيد( كزهنا )فيػٍعىل( كقد عيًدؿ عنو إٔب

، كسيًٌد، كميًٌت( ىو )فىًعيل(، كأصلها: (ّ)كخىٍيفق، كصَتؼ . كيرل البعض اآلخر: أف كزف )ىُتًٌ
)ىوًين، سوًيد، كموًيت(؛ ألف ٢تا نظَتنا ُب كالـ العرب، مثل: كرمي، كرريم، كلكن أصابو من 

 .(ْ)ىرةاإلعالؿ ما غَتَّ صورتو الظا
تتابع ا١تزدكجُت ُب كلمة )سٍيًود(، كىذا التتابع يشبو تتابع الكسرة تفسري احملدثني:  

كالضمة، ريث كقعت الواك بعد الياء، نظرنا لصعوبة ىذا الًتكيب، ككراىة اللغة لو، فمالت اللغة 
إٔب إرداث االنسجاـ ُب )سيود( بتغليب عنصر الكسرة على عنصر الضمة؛ فأصبحت 

)سٍيػػًيد(، فاجتمع متماثالف فأيدغما ُب بعض، كىنا ٯتكن أف يقاؿ: إف الواك قلبت ايءن  الكلمة
 .(ٓ)ابلفعل

 

                                                      

 .ُّٔ :( الدراسات اللهجية كالصوتية عند ابن جٍت، صُ)

 (.ّٓٔ/ْ) ،لكتاب( ينظر: اِ)
 .َْٔ ، ص:(، اإلنصاؼُٔ/ ِ) ،(، ا١تنصفّٔٔ/ْ) ،( ينظر: الكتابّ)

 .َْٔ، ّٗٔ ، ص:( ينظر: اإلنصاؼْ)

 .َُٗ - ُٖٗ :( ينظر: ا١تنهج الصوٌب للبنية العربية، صٓ)



 انفصم انثبًَ: جٕٓد احملذثني يف رفسري يسبئم اخلالف يف اإلعالل ٔاإلثذال  
 

 ـ105 

 اإلعالل ثبنُقم: -

 مسألة اخلالف يف ادلصدر )استفعال( مما أعلت عينو، حنو: )استقام(: 
أف )استقامة( أصلها )استًػػٍقواـ(، نقلت فتحة الواك إٔب الصحيح  تفسري القدماء: 

ساكن قبلها فقلبت الواك ألفنا؛ لسكوهنا، كانفتاح ما قبلها، فالتقى ساكناف: األلف الزائدة، ال
. (ُ)كاأللف ا١تنقلبة عن كاك؛ فحذفت الزائدة منهما، كعوض عنها اب٢تاء، فأصبحت: استقامة

كقيل: إف احملذكؼ ىو األلف اليت ىي عُت الكلمة؛ ألف عُت الكلمة ىي اليت ٟتقها اإلعالؿ، 
 .(ِ)ف الساكنُت إذا التقيا ٭تذؼ األكؿ منهما، كيكوف كزف ا١تصدر: )ًإفىالة(كأل

تفسَت احملدثُت: إسقاط اٟتركة األكٔب من ا١تزدكج، فكلمة )استقواـ( ىي ُب التحليل:  
)اس/ًتق/كىاـ(، كبسقوط الضمة اختفى االنزالؽ، كبقيت الفتحة الطويلة، ٍب أضيفت التاء 

١تصادر، كمهذه اإلضافة ٖتقق نوع من التعادؿ اإليقاعي بُت األصيل ابعتبارىا الرقة ٢تذه ا
 .(ّ)كالبديل

 اإلعالل ثبحلزف:

 مسألة اخلالف يف حذف فاء مضارع ادلثال الواوي وأمره:
إذا كاف الفعل مثاالن كاكايِّ ماضيو على كزف )فػىعىلى(، كمضارعو على كزف  تفسري القدماء: 

كىعىد( تقوؿ: )يىًعد( كاألصل: )يىوًعد(، كعلة اٟتذؼ ىي )يػىٍفًعل(؛ ففاؤه ٤تذكفة مثل: )
االستثقاؿ؛ فالواك ثقيلة، كتوسطت بُت ثقيلُت: ك٫تا الياء، كالكسرة، فال يصح رذؼ الياء؛ 
ألهنا ررؼ ا١تضارعة، كال يصح أيضنا رذؼ الكسرة فبها ييعرؼ كزف الكلمة، فحذفت الواك؛ 

إفَّ علة رذؼ الواك من الفعل ا١تثاؿ الواكم من ابب:  ، كقيل:(ْ)لكوهنا أثقل من الياء كالكسرة

                                                      

 (.ّْٓ/ْ) ،( ينظر: الكتابُ)

 (.َْٗ/ِ) ،(، ا١تمتعِّْ/ُ) ،( ينظر: ا١تقتضبِ)

 .ُٓٗ :نية العربية، ص( ا١تنهج الصوٌب للبّ)

 .ّّٓ-ّّّ ، ص:(، شرح ا١تلوكي ُب التصريفُْٖ/ُ) ،( ينظر: ا١تنصفْ)
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)فعىل يفًعل(؛ للتفرقة بُت أفعاؿ ىذا الباب ا١تتعدية كالالزمة
(ُ). 

اختلفوا ُب علة اٟتذؼ؛ فمنهم من قاؿ: إفَّ كسرة عُت ا١تضارع ىي  تفسري احملدثني:
٬تعلها منافرة سبب رذؼ الواك ابطراد؛ ألف الواك ٢تا خصائص الضمة اٟتلقية، كىو ما 

 .(ِ)للكسرة؛ لذلك تسقط الواك فتًخف الصيغة
كعلل الدكتور عبد القادر عبد اٞتليل رذؼ الواك بقولو: ))إف )كعد( إذا دخلت عليها  

ايء ا١تضارعة، تتوأب فيها أربع مقاطع صوتية قصَتة، تيفضي إٔب عدـ التجانس الصوٌب؛ إذ 
ن طريق تقليل عدد ا١تقاطع، كا١تقطع ا١ترشح ٢تذه تتدخل ا١تخالفة الصوتية لفض ىذا النزاع ع

 .(ّ)اٟتالة ىو ا١تقطع األكؿ؛ لعدـ إخاللو ُب البناء الدالٕب للكلمة((
كألف ا١تقطع األكؿ ))مزدكج ىابط سقط منو االنزالؽ؛ ألنو ىو سبب االزدكاج، كٓب 

 .(ْ)/دي(((يعوض عنو بسبب تساكم ا١تقاطع ُب الكلمة قبل اٟتذؼ كبعده، يىًعدي )مى/عً 
 

 
  

                                                      

 . ّّٓ :ص ،، شرح ا١تلوكي ُب التصريفِْٔ: ص، ( ينظر: اإلنصاؼُ)

، )ا١تطبعة العربية، ُِٖ :( التصريف العريب من خالؿ علم األصوات اٟتديث، الطيب البكوش، الطبعة الثالثة، صِ)
 ـ(.ُِٗٗ ،تونس

 ـ(.ُٖٗٗ، )ُْْ ،( علم الصرؼ الصوٌب، عبد القادر جليل، صّ)

، ص: ْ، العدد: ّٖ( اإلعالؿ بُت التعليل الصرُب كالصوٌب، صبواف خضَت خلف، ٣تلة: جامعة البصرة، اجمللد: ْ)
 ـ(.َُِّ، )ُٕ
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 :طجٍعخ األصٕاد ٔصفبرٓب انصٕرٍخادلطهت انثبًَ: 

ٗتتلف األصوات ُب طبائعها كصفاهتا ْتسب ٥تارج اٟتركؼ، كاتصاؿ بعضها ببعض،  
عدىا، فلكلٌو أثر ظاىر على الصوت: من جهر، أك ٫تس، أك رب بعضها من بعض، أك بي أك قي 

تم العلماء ببياف صفات اٟتركؼ، شدة، أك رخاكة، أك غَت ذلك من الصفات، كقد اى
ك٥تارجها، كما ٭تدث ٢تا من تغَت ُب بنيتها، كقد تكلموا أيضنا عن الفتح، كاإلمالة، كالقلب، 
كاإلبداؿ، كاإلدغاـ، كاإلظهار، كاإلخفاء، كغَتىا من األركاـ اليت تتعلق أبداء اللفظ على 

األكثر عناية مهذه األركاـ من الوجوه الصحيحة الواردة عن العرب، كلعل علم القراءات ىو 
غَته، كٓب يغفل علم الصرؼ كالنحو ىذه ا١تسائل، بل كضع العلماء ٢تا أركامنا، كقوانُت 

 ٤تكمة، كبياف ذلك ٔتا يلي: 

 صفبد احلشٔف:  - 

إف ٖتديد الصفة الصوتية ال يقل أ٫تية عن ٖتديد ا١تخرج الصوٌٌب، بل ىو موازو لو؛ ))فال  
، فكثَت (ُ)ك٘تييزه ٖتديد ا١تخرج كرده دكف عالمة اثنية ىي صفة اٟترؼ((يكفي ١تعرفة اٟترؼ 

شارؾ غَتىا ُب ا١تخرج، كلوال الكيفيات اليت تصارب إنتاج كل صوت ما ٘تيَّزت من اٟتركؼ تي 
اىا علماء العربية، كعلماء التجويد: تلك اٟتركؼ ا١تشًتكة ُب ٥ترج كارد، كىذه الكيفيات ٝتَّ 

 .(ِ)بصفات اٟتركؼ
كتكمن فائدة الصفات ُب أمرين: ))أرد٫تا: ألجل اإلدغاـ؛ ليعرؼ ما يدغم ُب غَته؛  

لقربو منو ُب ا١تخرج كالصفة، أك ُب أرد٫تا، كما ال يدغم؛ لبعده منو ُب ذلك. كالثاين: بياف 
اٟتركؼ العربية؛ رىت ينطق من ليس بعريب ٔتثل ما ينطق بو العريب؛ فهو كبياف رفع الفاعل، 

عوؿ، فكما أف نصب الفاعل كرفع ا١تفعوؿ ٟتن ُب اللغة العربية، كذلك النطق كنصب ا١تف

                                                      

-ىػ٠ُُْْتا٧تي، القاىرة ، )مكتبة اُّ( التطور النحوم للغة العربية، رمضاف عبد التواب، الطبعة الثانية، ص: ُ)
 ـ(.ُْٗٗ

، )دار عمار، عماف ُٓٗ( ينظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، غاٖب قدكرم اٟتمد، الطبعة الثانية، ص: ِ)
 ـ(.ََِٕ -ىػ ُِْٖ
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 .(ُ)ْتركفها ٥تالفة ٥تارجها((
ذكر ٣تموعة من الصفات، كٝتاىا ٖتدث ا١تتقدموف عن الصفات الصوتية، فا٠تليل  كقد

نسبة إٔب ٥تارجها، فهي: ))رلقية، ٢توية، شجرية، أسلية، نطعية، لثوية، ذلقية، شفوية، 
، كإٔب جانب ىذه الصفات ذكر ا٠تليل مصطلحات أخرل تعرب عن صفات (ِ)وائية((ى

صوتية، منها: ))رركؼ الذالقة، رركؼ الصٍُّتم، رركؼ الطالقة، رركؼ الصالبة، اٟتركؼ 
 . (ّ)ا٠تفوت، اٟتركؼ الصحاح، اٟتركؼ العلل، كا١تهتوتة، كا١تطبقة((

بارز ُب الدرس الصوٌب العريب، كىي: أما سيبويو فقد ذكر الصفات اليت ٢تا أثرىا ال
))اجملهورة، كا١تهموسة، كالشديدة، كالرخوة، ما بُت الشديدة كالرخوة، كا١تنحرؼ، كرركؼ الغنة، 

رركؼ القلقلة، اٟتركؼ  ، ))رركؼ الصفَت،(ْ)كا١تكرر، كاللينة، كا٢تاكم، كا١تطبقة كا١تنفتحة((
 . (ٔ)كسار ا١تتقدموف على منهج سيبويو.(ٓ)((ا١تستعلية

 أما احملدثوف فتحدثوا عن الصفات كا١تخارج ُب إطار كارد يعتمد على ثالثة أمور، ىي:
 مواضع نطق األصوات )ا١تخارج(.   -ُ
 طريقة تدخل األعضاء الصوتية ُب ا١تخارج.  -ِ

 .(ٕ)رالة الوترين الصوتيُت عند النطق ابلصوت -ّ

ربية، للتعبَت عن كقد استخدـ احملدثوف ُب صفات األصوات بعض ا١تصطلحات الغ 
مفاىيم صوتية ٢تا ُب الًتاث العريب مصطلحات راسخة كمعركفة، كيرجع ذلك إٔب تلقي معظم 

                                                      

 (.ِٕٗ-ِٔٗ/ٔ) ،نظر: ٫تع ا٢توامعي( ُ)

 (.ٖٓ، ٕٓ/ُ) ،نظر: العُتي( ِ)

 (.ٖٓ-ِٓ/ُ) ،( العُتّ)

 (.ّْٔ-ّْْ/ْ) ،( الكتابْ)

 (.ْْٕ، ْْٔ، ْْٖ، ْْٔ، ُِٗ/ْ) ،( الكتابٓ)

 ،للرضي ،(، شرح الشافيةْٕ-ٖٔ/ُ) ،(، سر الصناعةَُْ/ّ) ،(، األصوؿُْٗ/ْ) ،( ينظر: ا١تقتضبٔ)
(ّ/ِٕٓ.) 

 .ََُ-ٗٗ( ينظر: ا١تدخل إٔب علم أصوات العربية، ص: ٕ)
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اٞتيل األكؿ منهم مبادئ علم األصوات كأصولو ُب جامعات غربية، كقلة االىتماـ ابلًتاث 
 .(ُ)الصوٌب العريب

بُت من خال٢تا  أل ؛الؼ فيها بُت القدماء كاحملدثُت، كا٠تتناكؿ ىذه الصفاتأكسوؼ 
ُب ٖتديد صفة الصوت لو أثر ُب  -قدماء ك٤تدثُت  -كيف أف ا٠تالؼ اٟتاصل عند العلماء 

فمن انرية اإلعالؿ يظهر أثر ا٠تالؼ ُب ٖتديد صفات األصوات  إعالؿ األصوات كإبدا٢تا،
انيو بكافة معفاإلبداؿ  اإلعالؿ ابلقلب بُت أررؼ العلة كا٢تمزة، كمن انرية اإلبداؿ، :ُب

يتطلب قرابة صوتية بُت الصوتُت، فعلى سبيل ا١تثاؿ: ))إذا التقى صوت مهموس بصوت 
، (ِ)٣تهور؛ قيػًلب أرد٫تا إٔب نظَت اآلخر، ْتيث يتكوف منهما صواتف مهموساف، أك ٣تهوراف((

فاالختالؼ ُب ٖتديد الصفة الصوتية يعقبو اختالؼ ُب ٖتديد اٟتركؼ ا١تبدلة بعضها من 
  بعض.

 لألصوات  أثر ٖتديد الصفات الصوتية بعض مسائل ا٠تالؼ ُب اإلعالؿ ُب تىبُتَّ كقد 
، من ذلك اختالفهم ُب النسب إٔب : آية ، كغاية، فمن رجح قلب الياء ا١تذاىبُب ترجيح 

))ألف ا٢تمزة من جنس األلف، كاكان مع إضافة ايء النسب، فقد ارتج ابلقرابة الصوتية للحركؼ 
األلف؛ فجعلوا مكاهنا ررفنا يقارمها ُب ا١تد كاللُت كيفارقها ُب ا١توضع؛ كىي كالياء قريبة من 

 .(ّ)الواك((
 كالتإب:  ،كأبرز الصفات اليت اٗتذت معيارنا للتفريق بُت األصوات

 اجملٕٓسح ٔادلًٕٓسخ:

عرؼ ا١تتقدموف مصطلحي اٞتهر كا٢تمس، ككضع ٢تما سيبويو ردِّا، فقاؿ: اٟترؼ  
أشبع االعتماد ُب موضعو، كمىنىعى النفس أف ٬ترم معو رىت ينقضي  اجملهور ىو ))ررؼ

                                                      

 .َُُ :ص أصوات العربية،  ( ينظر: ا١تدخل إٔب علمُ)

 .ُُِ :ت اللغوية، ص( األصواِ)

 (.َُٕ/ْ) ،للسَتاُب ،( شرح كتاب سيبويوّ)
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. كا١تهموس ىو: ))ررؼ أضعف االعتماد ُب موضعو رىت (ُ)االعتماد عليو ك٬ترم الصوت((
 .(ِ)جرل النفس معو((

كقد نسب الزجاج ىذين ا١تصطلحُت إٔب ا٠تليل، فقاؿ: ))كىي فيما زعم ا٠تليل  
العتماد عليو ُب موضعو، كمنع النفس أف ٬ترم معو، كا١تهموس ضرابف: فاجملهور ررؼ أشبع ا

 .(ّ)أضعف االعتماد ُب موضعو كجرل معو النفس((
كاألصوات اجملهورة تسعة عشر ررفنا، ىي: ا٢تمزة كاأللف كالعُت كالغُت كالقاؼ كاٞتيم  

 .(ْ)ء كا١تيم كالواككالياء كالضاد كالالـ كالنوف كالراء كالطاء كالداؿ كالزام كالظاء كالذاؿ كالبا
كاألصوات ا١تهموسة عشرة، كىي: ا٢تاء كاٟتاء كا٠تاء كالكاؼ كالشُت كالسُت كالتاء  

 .(ٓ) كالصاد كالثاء كالفاء
كعند احملدثُت يعرؼ اٟترؼ اجملهور: أبنو الصوت الذم يتذبذب الوتراف الصوتياف عند  

، كاٟتركؼ اجملهورة عندىم ىي: (ٔ)النطق بو، كىذه الذبذبة ٖتدث نغمة موسيقية تسمى اٞتهر
العُت كالغُت كاٞتيم كالياء كالالـ كالراء كالنوف كالداؿ كالضاد كالزام كالذاؿ كالظاء كالباء كا١تيم 

 .(ٕ)كالواك
أما الصوت ا١تهموس فهو: الصوت الذم ال يتذبذب الوتراف الصوتياف عند النطق  

 .(ٖ)بو

                                                      

 (.ّْْ/ْ) ،( الكتابُ)

 (.َٔ/ُ) ،(، سر الصناعةّْْ/ْ) ،( الكتابِ)

 (.ُُْ/ُ) ،( معاين القرآف كإعرابوّ)

 (.ّْْ/ْ) ،( الكتابْ)

، )مكتبة ٕٖص:  ، علم اللغة العاـ )األصوات(، كماؿ دمحم بشر،ّٓ( دركس ُب علم أصوات العربية، ص: ٓ)
 الشباب(.

، )دار النهضة العربية، بَتكت(، ا١تدخل إٔب علم ُّٕ( ينظر: علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، ٤تمود السعراف، ص ٔ)
 .َُُ :أصوات العربية، ص

 .َُِ( علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، ص: ٕ)

 .َُِ - َُُعلم أصوات العربية، ص:  ، ا١تدخل إٔبُّٔ( ينظر: علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، ص: ٖ)
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ىي كما عدىا ا١تتقدموف،  -ر كماؿ بشر كما ذك  -كاألصوات ا١تهموسة عند احملدثُت 
 .(ُ)عند القدماء اليت تعترب ٣تهورةن  لكن بزايدة الطاء كالقاؼ

كرٔتا عد٫َّتا ا١تتقدموف من األصوات اجملهورة؛ ألهنما ٝتعا ٣تهورين ُب قسم من أقساـ  
 .(ِ)طيةالعربية القدٯتة، فسمعهما العلماء العرب فحكموا ّتهر٫تا، كما يرل الدكتور خليل الع

 أما كماؿ بشر فقدَّـ ارتماالت روؿ كصف القدماء ٢تذين الصوتُت ابٞتهر: 
ا التقدير للموضع الدقيق ٢تذين الصوتُت، اك : من الوارد أف القدماء أخطاالحتمال األول

كقد يقبل ىذا االرتماؿ؛ ألف القدماء ٓب يشَتكا إٔب كظيفة األكاتر الصوتية ُب ردكث ظاىرٌب 
 اٞتهر كا٢تمس.

: أف تطور النطق ُب اٟترفُت أدَّل إٔب اختالؼ نطقهما ُب القدمي عن االحتمال الثاين
النطق اآلف، فلعلهم كانوا ينطقوف الطاء ُب القدمي ٔتا يشبو نطق الضاد اٟتالية اجملهورة، أك طاء 
مشربة ابلتهميز: كالذم نسمعو ُب بعض ٢تجات الصعيد، كُب نطق بعض السودانيُت اآلف، 

كانوا يتكلموف عن قاؼو ٗتتلف عن القاؼ اٟتالية، كىي ما تيسمَّى ابٞتاؼ، أك ما يشبو كرٔتا  
الكاؼ الفارسية، كىو ما نسمعو ُب بعض جهات الصعيد، كُب كثَت من عاميات البالد 

 .(ّ)العربية، كىو شبيو ابٞتيم القاىرية
، -ل كماؿ بشركما ير - كإذا كانت الطاء اجملهورة قدٯتنا تشبو صوت الضاد اٟتالية 

فهذا يعٍت: أف الطاء ىو الصوت ا١تطبق للداؿ؛ ألف الضاد اٟتالية ىي النظَت ا١تطبق للداؿ 
. كىذا ما نص عليو قوؿ سيبويو: ))لوال اإلطباؽ (ْ)رسب نطقها اٟتإب ُب ٚتهورية مصر

، ك٠ترجت الضاد من الكالـ؛ ألنو ليس  ، كالصاد سيننا، كالظاء ذاالن شيء لصارت الطاء داالن

                                                      

ُب كتابو: ُب البحث الصوٌب عند  -. كقد ذكر د. خليل إبراىيم العطية ٕٖ( ينظر: علم اللغة العاـ )األصوات(، صُ)
أف القدماء عدُّكا صوٌب الطاء كالقاؼ من  -ـ( ُّٖٗ ،العراؽ ،، )منشورات دار اٞتارظ، بغدادْْالعرب، ص: 

 د٫َّتا احملدثوف من اجملهورات. ا١تهموسات، ُب رُت ع

 .ْٓ( ينظر: ُب البحث الصوٌب عند العرب، ص: ِ)

 .ِٕٗ - ِٖٕك ِِٓ - ُِٓ( ينظر: علم األصوات، ص: ّ)

 .ِِٓ( ينظر: علم األصوات، ص: ْ)
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 .(ِ)، ككافقو ابن جٍت(ُ)من موضعها غَتىا((
فالقدماء ٬تعلوف صوت الداؿ ىو النظَت ا١تنفتح لصوت الطاء ا١تطبق، كصوت السُت  

ىو النظَت ا١تنفتح لصوت الصاد ا١تطبق، كصوت الذاؿ ىو النظَت ا١تنفتح لصوت الظاء ا١تطبقة، 
لضاد إذا زاؿ عنها اإلطباؽ خرجت من كٓب ٬تعلوا لصوت الضاد نظَتنا منفتحنا، بل يركف أف ا

 الكالـ. 
أما احملدثوف فيجعلوف صوت الطاء ا١تفخم أك ا١تطبق ىو النظَت لصوت التاء ا١تنفتح، 
كجعلوا لصوت الضاد نظَتنا منفتحنا؛ ىو صوت الداؿ الذم ىو عند سيبويو نظَتنا منفتحنا 

 .(ّ)لصوت الطاء
صف الطاء، إذ عدَّىا القدماء ٣تهورة ُب رُت فا٠تالؼ بُت القدماء كاحملدثُت يكمن ُب ك 

عند  -كما ذكران   -عدَّىا احملدثوف مهموسة؛ كُب كضع النظَت ا١تنفتح لصوت الطاء، فهو 
 القدماء الداؿ، كعند احملدثُت التاء.

 ويتضح من ذلك ما يلي:
لداؿ إذا كانت الضاد اٟتالية اليت شبو احملدثوف الطاء مها ٣تهورة كنظَتىا ا١تطبق ا   -ُ

 . فهذا داللة على أف كصف القدماء للطاء ابجملهورة ىو كصف صحيح

أف الطاء ا١تهموسة كنظَتىا ا١تطبق التاء كما ىو قوؿ احملدثُت، نص عليها القدماء   -ِ
٨تو قو٢تم ُب ، كىذه الطاء)) تسمع من عجم أىل العراؽ كثَتا (ْ)بقو٢تم:)) الطاء اليت كالتاء((
فإذا ارتاجوا إٔب النطق بشيء من العربٌية فيو طاءه،  ست من لغتهمطالب: اتلب؛ ألف الطاء لي

 . (ٓ)((.تكٌلفوا ما ليس ُب لغتهم، فضعفي لفظيهم مها

كالذم يظهر ٕب من نصوص القدماء أف الطاء ا١تهموسة صوت مغاير للطاء األصلية 
                                                      

 (.ّْٔ/ْ) ،( الكتابُ)

 (.ُٔ/ُ) ،( ينظر: سر الصناعةِ)

 .َِٓ( ينظر: علم األصوات، ص: ّ)

 .(ِّْ/ْ) ،الكتاب  (ْ)

 (.ُِٓ/ٓشرح ا١تفصل،) ( ٓ)
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رب؛ ألف الطاء اجملهورة اليت نظَتىا الداؿ، فا١تهموسة اليت نظَتىا التاء تظهر عند غَت الع
. كنطقهم ٢تا بدكف إطباؽ اتء ان ليست ُب لغتهم، فينطقوهنا من دكف إطباؽ فتصبح اتء

 يدلل على أهنا غَت الطاء األصلية فالطاء األصلية بدكف إطباؽ تصبح داؿ.
الطاء ا١تهموسة كنظَتىا ا١تنفتح التاء كما عند احملدثُت ىي ما كصفها فالغالب أف  

 كالتاء كىي خاصة ابلعجم.   القدماء ابلطاء اليت
كأما صوت القاؼ فاالرتماالت اليت قدمها احملدثوف روؿ كصف القدماء ٢تذا الصوت  

أبنو ٣تهور؛ ارتماالت تفنًٌدىا نصوص القدماء اليت كردت ُب كتبهم، فالقدماء ميزكا بُت القاؼ 
رعة القاؼ بُت الفصيحة اجملهورة، كبُت القاؼ اليت ىي كالكاؼ، قاؿ الرضي: ))كمن ا١تتف

كمثل اٟترؼ الذم بُت القاؼ ))… ىػ(: ُِّ، كقاؿ ابن دريد )ت(ُ)القاؼ كالكاؼ((
كالكاؼ، كاٞتيم كالكاؼ، كىي لغة سائرة ُب اليمن: مثل ٚتل، إذا اضطركا قالوا: كمل، بُت 

 .(ِ)اٞتيم كالكاؼ((

لقاؼ اليت ( القاؼ الفصيحة القاؼى ا٠تالصةى، كسػمَّى إْٓكقد سػمَّى أبو رياف )ت
ىي كالكاؼ ابسم: القاؼ ا١تعقودة، فقاؿ متحداثن عن القاؼ ا١تعقودة: ))كىي اآلف غالبة 
على لساف من يوجد ُب البوادم من العرب، رىت ال يكاد عريب ينطق إال ابلقاؼ ا١تعقودة، ال 
ابلقاؼ ا٠تالصة ا١توصوفة ُب كتب النحويُت، كا١تنقولة عن كصفها ا٠تالص على ألسنة أىل 

، ك٦تا يدؿ على أف القدماء ٓب يكونوا غافلُت عن التمييز بُت القاؼ (ّ)األداء من أىل القرآف((
( متحداثن عن القاؼ: ))فليػيتىحىرَّز على ّّٖالفصيحة كالقاؼ العامية؛ قوؿ ابن اٞتزرم )ت

، كليتحفظ ٦تا أيٌب بو بعض األعراب كبعض ا١تغاربة ُب إذىاب صفة  توفيتها رقها كامالن
 .(ْ)تعالء منها رىت تصَت كالكاؼ الصَّمَّاء((االس

                                                      

 (.ِٕٓ/ّ) ، للرضي،( شرح الشافيةُ)

 (.ِْ/ُ) ،( ٚتهرة اللغةِ)

 (.ُٔ/ُ) ،( ارتشاؼ الضربّ)

(، )ا١تطبعة ُِِ/ُ( النشر ُب القراءات العشر، مشس الدين أبو ا٠تَت ابن اٞتزرم، ٖتقيق: علي دمحم الضباع، )ْ)
 التجارية الكربل(.
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كنستنتج من نصوص القدماء أف القاؼ اليت كصفوىا ابٞتهر ىي القاؼ الفصيحة، 
 كليس القاؼ الشبيهة ابلكاؼ أك اٞتيم القاىرية كما ادَّعى احملدثوف.

إضافة إٔب صوٌب القاؼ كالطاء اللذين ذكران٫تا  -كمن األصوات ا١تختلف ُب صفتها 
؛ صوت ا٢تمزة، فهي عند ا١تتقدمُت ررؼ ٣تهور؛ النطباؽ رد اٞتهر عليها، كىو: -فنا آن

))ررؼ أشبع االعتماد ُب موضعو، كمنع النفس أف ٬ترم معو رىت ينقضي االعتماد ك٬ترم 
، كأما احملدثوف فقد اختلفوا، منهم من قاؿ: إف ا٢تمزة صوت مهموس؛ ألنو يقرع (ُ)الصوت((

، (ِ)وتية، الوارد على اآلخر، كىذا اإلطباؽ ٯتنع ارتعاش الوترين الصوتيُتإبطباؽ األكاتر الص
كمنهم من يرل أف ا٢تمزة صوت ال مهموس، كال ٣تهور؛ ))ألف كضع األكاتر الصوتية راؿ 

، كيرل أصحاب ىذا (ّ)النطق مها ال يسمح ابلقوؿ بوجود ما يسمَّى ابٞتهر، أك ا٢تمس((
ت مهموس، فرأيو غَت دقيق؛ ْتجة أف ا٢تمزة تتم ٔتررلتُت: ا١تذىب أف من يرل أف ا٢تمزة صو 

األكٔب: مررلة انطباؽ الوترين، كفيها ينضغط ا٢تواء من خلفهما، فينقطع النفس، كا١تررلة 
الثانية: مررلة خركج ا٢تواء ا١تضغوط فجأة ٤تداثن انفجارنا مسموعنا، كىااتف ا١تررلتاف متكاملتاف، 

ررلة األكٔب: كىي مررلة قطع النفس أىم ُب تكوين ا٢تمزة من كال ٯتكن الفصل بينهما، كا١ت
 .(ْ)ا١تررلة الثانية، كفيها يكوف الوتراف الصوتياف ُب كضع غَت اٞتهر كا٢تمس معنا

كفسر احملدثوف كصف القدماء لصوت ا٢تمزة ابٞتهر أبنو يرجع إٔب ))اتصا٢تا ا١تتواتر 
، أك ألف نطقهم ٢تا كاف متلوِّا ))ْتركة، (ٓ)((٣تهورة -خطأن  -ابأللف، ٦تا جعلهم يعتربكهنا 

 .(ٔ)كاٟتركة ٣تهورة؛ فأثر جهر اٟتركة على نطق ا٢تمزة، فوصفوىا ىي األخرل ابٞتهر خطأن((
، كعند (ٕ)فمعيار الفصل بُت اٞتهر كا٢تمس عند القدماء؛ ىو جرم النفس من عدمو

                                                      

 (.ّْْ/ْ) ،( الكتابُ)

 .ُِٕ، ا١تنهج الصوٌب للبنية العربية، ص: ُِّينظر: دركس ُب علم أصوات العربية، ص:  (ِ)

 .ِٖٖ( علم األصوات، ص ّ)

 . ُُِ( علم اللغة العاـ )األصوات(، ص: ْ)

 .ّٓ( دركس ُب علم أصوات العربية، ص: ٓ)

 .ُُٓ( علم اللغة العاـ )األصوات(، ص: ٔ)

 (. ّْْ/ْ) ،( الكتابٕ)



 انفصم انثبًَ: جٕٓد احملذثني يف رفسري يسبئم اخلالف يف اإلعالل ٔاإلثذال  
 

 ـ115 

، فالقدماء كإف ٓب (ُ)ـ تذبذمها احملدثُت تذبذب األكاتر الصوتية راؿ النطق ابلصوت، أك عد
يشَتكا إٔب دكر الوترين الصوتيُت ُب ٖتديد صفيت اٞتهر كا٢تمس، إال أهنم قدموا ٢تاتُت الصفتُت 

، كيتضح ذلك من (ِ)تعريفات، تعتمد ُب األساس على كيفية مركر ا٢تواء ُب جهاز النطق
 تعريف سيبويو للجهر.

ٟتد اٞتهر كا٢تمس؛ ىو األساس الذم بٌت عليو  لعلماءف معرفة سيبويو كمن بعده من اإذ 
احملدثوف دراساهتم لتفسَت اٞتهر كا٢تمس، كأضافوا إليها ارتباط ىاتُت الصفتُت ابٟتنجرة، ففي 

 رالة اٞتهر يتذبذب الوتراف الصوتياف، كُب رالة ا٢تمس ال يتذبذابف.

 انشذٌذح ٔانشخٕح:

؛ ىو: )الذم ٯتنع الصوت أف ٬ترم فيو، الصوت الشديد عند ا١تتقدمُت كما عرَّفو سيبويو
 . (ّ)كىو: ا٢تمزة، كالقاؼ، كالكاؼ، كاٞتيم، كالطاء، كالتاء، كالباء، كالداؿ(

أما عند احملدثُت فاألصوات الشديدة تسمَّى انفجارية، كتتكوف من اجتماع أمرين: 
ا١تضغوط ابنفصاؿ األكؿ: ربس النفس ا٠تارج من الرئتُت ربسنا اتمِّا، كالثاين: إطالؽ النفىس 

 . (ْ)العضوين انفصاالن سريعنا، فيندفع ا٢تواء ميػحًداثن صواتن انفجارايِّ 

كاألصوات الشديدة )االنفجارية( عند احملدثُت تسعة، ىي: )ا٢تمزة كالقاؼ كالكاؼ 
 .(ٓ)كاٞتيم كالداؿ كالتاء كالضاد كالطاء كالباء(

دىم صوت مركب )انفجارم كاختلف احملدثوف مع القدماء ُب صوت اٞتيم؛ فهو عن
ارتكاكي(، كعند القدماء صوت شديد، ككصفوه ابلشديد؛ ألف اٞتيم رٔتا كانت تنطق قدٯتنا 

                                                      

 . ٕٖالعاـ )األصوات(، ص:  ( علم اللغةُ)

 .ٖٖ، ص: ا١تصدر السابق( ينظر:ِ)

 (.ّْْ/ْ) ،( الكتابّ)

 .َُٖ، ا١تدخل إٔب علم أصوات العربية، ص: ُّٓ( علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، ص: ْ)

 .َُٖ( ا١تدخل إٔب علم أصوات العربية، ص: ٓ)
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 . (ُ)ٔتا يشبو اٞتيم القاىرية ُب اللغة العامية، كىذه اٞتيم القاىرية صوت شديد: أم انفجارم

الشُت كالصاد كالضاد أما األصوات الرخوة فهي عند القدماء: )ا٢تاء كاٟتاء كالغُت كا٠تاء ك 
، كعند احملدثُت تسمى )االرتكاكية(؛ ألف ٣ترل (ِ)كالزام كالسُت كالظاء كالثاء كالذاؿ كالفاء(

ا٢تواء ا٠تارج من الرئتُت يضيق ُب موضع من ا١تواضع، إذ ييػحًدث ا٢تواء ُب خركجو ارتكاكنا 
د كالشُت كاٟتاء كالغُت كا٠تاء مسموعنا، كىي: )الفاء كالثاء كالداؿ كالظاء كالسُت كالزام كالصا

 . (ّ)كالعُت كا٢تاء(

فقد عدَّه القدماء صواتن رخونا، ، نلحظ االختالؼ بُت القدماء كاحملدثُت ُب صوت الضاد
 ُب رُت عدَّه احملدثوف صواتن انفجارايِّ ٣تهورنا مطبقنا.

رٔتا كفسَّر كماؿ بشر  سببى االختالؼ ُب صوت الضاد ابلتطور اٟتاصل ُب الصوت، ف
، كاستدؿ على ىذا بقوؿ سيبويو: ))لوال  قصد القدماء ضادنا غَت الضاد اٟتالية اليت ننطقها اليـو
، ك٠ترجت الضاد من الكالـ؛ ألنو ليس  ، كالصاد سيننا، كالظاء ذاالن اإلطباؽ لصارت الطاء داالن

ُب  ، كاٗتذ من قوؿ سيبويو أبف الضاد ال يشاركها أرد(ْ)من موضعها شيء ُب غَتىا((
موضعها داللة على أف الضاد القدٯتة غَت الضاد اٟتالية؛ ألف الضاد اٟتالية تتشارؾ معها التاء 
كالداؿ كالطاء ُب ا١تخرج نفسو، فالضاد القدٯتة ُب نطقها كانت ٕتمع بُت ظاىرة خركج ا٢تواء 

لفها ، ٍب استدؿ بنص ابن جٍت: ))فإف شئت تك(ٓ)من جانيب الفم: كالالـ، كظاىرة االرتكاؾ
، إذف فالضاد القدٯتة قد (ٔ)من اٞتانب األٯتن، كإف شئت من اٞتانب األيسر، أك من كليهما((

أصامها بعض التطور رىت صارت إٔب ما نعهده ٢تا ُب النطق ُب مصر، أما ُب العراؽ كبعض 
                                                      

 . ُِٔ( علم اللغة العاـ )األصوات(، ص: ُ)

 (.ُٔ/ُ) ،(، سر الصناعةّْٓ-ّْْ/ْ) ،ب( ينظر: الكتاِ)

 .ُُٖ( علم اللغة العاـ )األصوات(، ص: ّ)

 (.َّٔ/ ّ) ،( الكتابْ)

 . َُٕ - َُٓ( ينظر: علم اللغة العاـ )األصوات(، ص: ٓ)

 (.ِٓ/ُ) ،( ينظر: سر الصناعةٔ)
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  القبائل البدكية؛ فالضاد عندىم تشبو ُب نطقها الظاء، كما تشبو إٔب رد كبَت الضاد القدٯتة،
 .(ُ)كما كصفت لنا

 ادلزٕسطخ ثني انشذح ٔانشخبٔح:

ىناؾ أصوات ال تنطبق عليها صفتا الشدة كالرخاكة، اصطلح ا١تتقدموف على تسميتها بػ 
، كىي عند ابن جٍت ٙتانية: ))األلف كالعُت (ّ)، أك ))ا١تتوسطة(((ِ)))بُت الشدة كالرخاكة((

 .(ْ)معها ُب اللفظ: )ٓب يرك عنا(((كالياء كالالـ كالنوف كالراء كا١تيم كالواك، ك٬ت
، كمنهم من خالفو كعدَّىا ٜتسة، ٬تمعها اللفظ: )لن عمر(، (ٓ)كمن العلماء من كافقو

 .(ٔ)فأخرج منها األلف كالواك كالياء
كاألصوات ا١تتوسطة عند احملدثُت أربعة: )الالـ كالنوف كا١تيم كالراء(، كتسمَّى األصوات 

 .(ٕ)ا١تائعة
دثُت يتفقوف مع القدماء ُب األصوات ا١تتوسطة ابستثناء صوت العُت؛ فهو نلحظ أف احمل

عدُّ من األصوات ا١تتوسطة بُت الشدة كالرخاكة، ككصفها سيبويو أهنا تصل إٔب عند القدماء يي 
، أمَّا احملدثوف فحصل خالؼ بينهم ُب صوت العُت، فمنهم من (ٖ)الًتديد؛ ألهنا أشبهت اٟتاء

، كمنهم (ٗ)للعُت؛ لقلة التجارب اٟتديثة اليت أجريت على األصوات اٟتلقيةال يرجح صفة معينة 
                                                      

 .ّٓ - ِٓ( ينظر: األصوات اللغوية، ص: ُ)

 (.ُٔ/ُ) ،(، كسر الصناعةّْٓ/ْ) ،: الكتابكابن جٍت، ينظر ،( ىكذا أٝتاىا سيبويوِ)

 (.ُٕ/ُ) ،( انظر: ارتشاؼ الضربّ)

نظر: ارتشاؼ يالشدة كالرخاكة بػ )كلينا عمر(، (، كبعضهم ٬تمع األصوات ا١تتوسطة بُت ُٔ/ُ) ،( سر الصناعةْ)
 (.ُٕ/ُ) ،الضرب

 (.ُٕ/ُ) ،(، ارتشاؼ الضربِٖٓ/ّ) ،للرضي ،نظر: شرح الشافيةي( ٓ)

، )دار عمار، ُْْر: جهد ا١تقل، دمحم بن أيب بكر ا١ترعشي، ٖتقيق: سآب قدكرم اٟتمد، الطبعة الثانية، ص: ( ينظٔ)
 ـ(.ََِٖ -ىػ ُِْٗعماف، األردف 

 .ِٔ( ينظر: األصوات اللغوية، ص: ٕ)

 (. ُّٓ/ْ) ،( الكتابٖ)

 .ِٔ( األصوات اللغوية، ص: ٗ)
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من قاؿ: إف فيو شبهة االبتعاد عن األصوات الرخوة، كاقًتابو ُب الوقت نفسو ٨تو: األصوات 
، كمنهم من اختار قوؿ القدماء ّتعلها (ُ)اليت ٮترج ىواؤىا ريػرِّا: كىي الالـ كالنوف كا١تيم كالراء

، كقدَّـ بعضهم دليالن على صحة كضع القدماء (ِ)ألف تكييفها صعب، كنطقها متنوعمتوسطة؛ 
٢تا بُت الشدة كالرخاكة من خالؿ نطقها ُب كلمة )ارجع(، كمقارنتها بصوٌب ا٢تمزة كاٟتاء ُب  

سهولة جرايف الصوت ُب ك  كلميت: )أرجئ( ك)أرجح(؛ فتظهر شدة ا٢تمزة ُب كلمة )أرجئ(،
مة )أرجح(، أما العُت ُب كلمة )ارجع( فيجرم النفىس مها بسهولة، لكن ليس اٟتاء الرخوة ُب كل

 .(ّ)بسهولة جراينو ُب اٟتاء؛ فهي إذف متوسطة بُت ا٢تمزة الشديدة كاٟتاء الرخوة

 ادلُحشفخ: 

كىي الالـ كردىا؛ ألنو ))ررؼ شديد جرل فيو الصوت؛ ال٨تراؼ اللساف مع 
، كسيػمًٌي اب١تنحرؼ؛ (ْ)اٟتركؼ الشديدة(( الصوت، كٓب يعًتض على الصوت كاعًتاض

ال٨تراؼ اللساف مع صوتو من انرييت مستدؽ اللساف فويق ذلك، كمهذا خالف الشديدة 
 . (ٔ)كقد أضاؼ الكوفيوف صفة اال٨تراؼ للراء أيضنا .(ٓ)كالرخوة

ط أما احملدثوف فعدُّكا الالـ صواتن جانبيِّا؛ ألف نطق الالـ يتصف بوجود ))عقبة ُب كس
الفم ٘تنع من مركر ا٢تواء منو، كلكن مع ترؾ منفذ ٢تذا ا٢تواء من جانيب الفم، أك أرد٫تا، كىذا 

                   .(ٕ)معٌت اٞتانبية، كتتذبذب األكاتر الصوتية عند النطق بو((

نلحظ االختالؼ بُت القدماء كاحملدثُت ُب ا١تصطلح،  فمصطلح الصوت ا١تنحرؼ عند 
 القدماء يقابلو مصطلح الصوت اٞتانيب عند احملدثُت.

                                                      

 .ّّٓ( علم األصوات، ص: ُ)

 .ُٓلنحوم، ص: ( ينظر: التطور اِ)

 .ُّٕ( ينظر: الدراسات اللهجية كالصوتية عند ابن جٍت، ص: ّ)

 (.ُّٓ/ْ) ،( الكتابْ)

 (.ُّٓ/ْ) ،( ينظر: الكتابٓ)

 (.ُٗ/ُ) ،(، ارتشاؼ الضربِٖٗ/ٔ) ،( ينظر: ٫تع ا٢توامعٔ)

  ُِٗاألصوات(، ص:  العاـ) اللغة (  علمٕ)
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ا ُب ذلك على ، معتمدن (ُ)كيرل كماؿ بشر أٌف القدماء قد أصابوا ُب تسميتو اب١تنحرؼ  
انريتا مستدؽ اللساف عن  ))ألف اللساف ينحرؼ فيو مع الصوت، كتتجاَب: قوؿ ابن جٍت

 .(ِ)اعًتاضهما على الصوت، فيخرج الصوت من تينك الناريتُت، ك٦تا فويقهما((

 انشذٌذح انزً خيشج يعٓب انصٕد ثغُخ:

يتا بذلك؛ لغنتهما ا٠تارجة من األنف، قاؿ   كىي عند القدماء: النوف كا١تيم، كسيػمًٌ
ك الصوت غنة من األنف، فإ٪تا سيبويو: ))كمنها ررؼ شديد ٬ترل معو الصوت؛ ألف ذل

ٗترجو من أنفك كاللساف الـز ١توضع اٟترؼ؛ ألنك لو أمسكت أبنفك ٓب ٬تر معو 
 . (ّ)الصوت((

كعند احملدثُت تسمَّى ابألصوات األنفية؛ ألف ا٢تواء عند النطق مهما ينحبس ا٨تباسنا اتمِّا 
 .(ْ)ُب الفم كٮترج عن طريق األنف

 ادلكشس: 

، كأظهر ما يكوف (ٓ)ذلك؛ لتكرير صوهتا، كا٨ترافها إٔب ٥ترج الالـكىو الراء، ٝتي ب
 .(ٔ)التكرير إذا كانت الراء مشددة، أك ُب رالة الوقف

كالتكرير صفة ذاتية للراء مع عدـ ا١تبالغة ُب إظهارىا خاصة مع التشديد، قاؿ ابن 
 . (ٕ)(: ))كال يبلغ بو ردِّا يقبح((َٔٓالطحاف )ت 

                                                      

 . ُِٗالعاـ )األصوات(، ص:  اللغة ( علمُ)
 (.ِٕ/ُ) ،سر الصناعة (ِ)
 (.ّْٓ/ْ) ،( الكتابّ)

 .ّْٖ( ينظر: علم األصوات، ص ْ)

 (.ّْٓ/ْ) ،( ينظر: الكتابٓ)

 (.ِٖٗ/ٔ) ،( ينظر: ٫تع ا٢توامعٔ)
( ٥تارج اٟتركؼ كصفاهتا، أليب األصبغ السُّماٌب اإلشبيلي ا١تعركؼ اببن الطحاف، ٖتقيق: دمحم يعقوب تركستاين، ص: ٕ)

 ـ(.ُْٖٗ -ىػ َُْْ، )ٓٗ
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اس أف رقيقة التكرير ترعيد اللساف مها ا١ترة بعد ا١ترة، فأظهر ذلك ))كقد توىم بعض الن
راؿ تشديدىا، كما ذىب إليو بعض األندلسيُت، كالصواب التحفظ من ذلك إبخفاء تكريرىا  
كما ىو مذىب احملققُت، كقد يبالغ قـو إبخفاء تكريرىا مشددة... فيجب أف يلفظ مها 

ا ينبو بو اللساف نبوة كا ا من غَت مبالغة ُب اٟتىٍصر كالعيٍسر، مشددة تشديدن ردة كارتفاعنا كاردن
 .(ُ)٨تو: الرٛتن الرريم((

الراء اب١تكرر؛ ))ألف التقاء طرؼ اللساف ْتافة اٟتنك ٦تا يلي الثنااي  صفدثُت كي كعند احمل
؛ العليا يتكرر ُب النطق مها كأ٪تا يطرؽ طرؼ اللساف رافة اٟتنك طرقنا ليننا يسَتنا مرتُت أك ثال اثن

 .(ِ)لتتكوف الراء العربية((

 انهٍُخ: 

األصوات الليًٌنة ىي: الواك كالياء كاأللف. قاؿ ا٠تليل: ))ُب العربية تسعة كعشركف ررفنا: 
منها ٜتسة كعشركف ررفنا صحارنا ٢تا أريازه كمدارج، كأربعة أررؼ جوؼ، كىي: الواك، 

 .(ّ)كالياء، كاأللف اللينة، كا٢تمزة((
 معرض رديثو عن صفات األصوات: )) كمنها اللينًٌة كىي الواك كقاؿ سيبويو ُب

 . (ْ)كالياء((
كقاؿ ابن جٍت: ))فجميع اٟتركؼ صحيح إال األلف كالواك كالياء اللواٌب ىن رركؼ ا١تد 

 .(ٓ)كاالستطالة((
كمن خالؿ ما ذكرانه من أقواؿ للقدماء نلحظ اختالفهم ُب استخداـ صفة اللُت، فقد 

أللف ابللينة، ككصف سيبويو ررُب الواك كالياء ابللينُت؛ كعلل ذلك بقولو: كصف ا٠تليل ا

                                                      

 (.ُِٗ، ُِٖ/ُ) ،( النشر ُب القراءات العشرُ)

 .ٖٓ-ٕٓ( األصوات اللغوية، ص: ِ)
 (.ٕٓ/ ُ) ،(  العُتّ)

 (.ّْٓ/ْ) ،(  الكتابْ)

 ( .ِٔ/ُ) ،(  سر الصناعةٓ)
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؛ كٓب يصف األلف ابللينة ؛ (ُ) ))ألف ٥ترجهما يتسع ٢تواء الصوت أشد من اتساع غَت٫تا((
 . ))ألف ٥ترجو اتسع ٢تواء الصوت أشد من اتساع ٥ترج الياء كالواك((

لواك كالياء أبف صفة اللُت تطلق على ٥ترج اك  كيستشف من كصف سيبويو ١تخرج األلف
األصوات اليت يكوف اتساع ٥ترجها دكف اتساع ٥ترج األلف، كأعلى من اتساع ٥ترج بقية 

 ينطبق على صوٌب الواك كالياء. األصوات كىو ما
عند  أما ابن جٍت فوصف ٚتيع اٟتركؼ الثالثة ابللينة، كقوؿ ابن جٍت ىو الغالب

 . (ِ)لى اٟتركؼ الثالثة األلف كالواك كالياء، فصفة اللُت تطلق عالعلماء
ركؼ ا١تعتلة؛ كٟتركؼ اللُت مصطلحات أخرل ٗتتلف ابختالؼ أروا٢تا؛ فهي تسمَّى اٟت

كتسمى رركؼ ا١تد كاللُت ؛ ألف الصوت ٯتتد مها كيلُت، كتسمى ، (ّ)عتالؿ١تا يعًتيها من اال
كٝتيت اب٠تفية ؛ ، ٥ترج ٢تا تنسب إليوفال ، اٟتركؼ ا٢توائية ؛ ألف عمدة خركجها من ىواء الفم

 .(ْ)ألهنا ٗتفى ُب اللفظ إذا اندرجت بعد ررؼ قبلها مع إضافة ا٢تاء
 .(ٓ)أما عند احملدثُت فأصوات اللُت ىي اٟتركات من فتحة ككسرة كضمة

كتتفاكت درجة الوضوح ُب أصوات اللُت؛ ))فأصوات اللُت ا١تتسعة أكضح من الضيقة: 
 . (ٔ)من الضمة كالكسرة(( أم أف الفتحة أكضح

 اذلبٔي: 

رجو على الواك   عند القدماء ىو: األلف، ٝتي بذلك؛ لزايدة اتساع ىواء صوت ٥تي
 .(ٕ)كالياء

                                                      

 ( .ّْٓ/ْ(  ينظر: الكتاب )ُ)

 (.ْٔ/ُ) ،(، ٚتهرة اللغةِّّ/ُ) ،(  ينظر على سبيل ا١تثاؿ: ا١تقتضبِ)

 (.ّْٕ/ٖ) ،عُت(  ينظر: الّ)

 .ّٗ( ينظر: التمهيد ُب علم التجويد، ص: ْ)

 .َْ(  ينظر: األصوات اللغوية، ص:ٓ)

 .ِٕ( األصوات اللغوية، ص: ٔ)

 (.ّْٔ-ّْٓ/ْ) ،(  ينظر: الكتابٕ)
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أما احملدثُت فلم يستخدموا مصطلح ا٢تاكم كصفة لأللف كإ٪تا عدَّك األلف من رركؼ 
 (ُ)ا١تد

 اإلطجبق ٔاًلَفزبح:

كىي: الصاد كالضاد كالطاء كالظاء، ٝتيت بذلك؛ األصوات ا١تطبقة عند القدماء أربعة، 
لشدة التصاؽ ظهر اللساف ٔتا يالقيو من أعلى اٟتنك، قاؿ سيبويو: ))كمنها ا١تطبقة كا١تنفتحة، 
فأما ا١تطبقة فالصاد كالضاد كالطاء كالظاء، كا١تنفتحة كل ما سول ذلك من اٟتركؼ... كىذه 

؛ انطبق لسانك من مواضعهن إٔب ما راذل اٟتركؼ األربعة إذا كضعت لسانك ُب مواضعهن
اٟتنك األعلى من اللساف ترفعو إٔب اٟتنك، فإذا كضعت لسانك فالصوت ٤تصور فيما بُت 

 .(ِ)اللساف كاٟتنك إٔب موضع اٟتركؼ((
))فهذه األربعة ٢تا موضعاف من اللساف، كقد بػيُتًٌ ذلك ْتصر الصوت، كلوال اإلطباؽ 

، كالصاد س ، ك٠ترجت الضاد من الكالـ؛ ألنو ليس شيء لصارت الطاء داالن يننا، كالظاء ذاالن
 .(ّ)من موضعها غَتىا((

كأصوات اإلطباؽ عند احملدثُت ىي كما عدىا القدماء، )الصاد كالضاد كالطاء كالظاء( 
كإف  ، فاستبدلوا مصطلح اإلطباؽ ٔتصطلح التفخيم، لكن احملدثُت خالفوا القدماء ُب ا١تصطلح

 . (ْ)صطلح اإلطباؽ أعم كأشهركانوا يركف أف م
كفسَّر احملدثوف مراد سيبويو من قولو: ))فهذه األربعة ٢تا موضعاف من اللساف(( أنو إشارة 
إٔب أف اللساف أيخذ شكالن مقعرنا ُب رالة اإلطباؽ، فَتتفع من طرفو كأقصاه ٨تو اٟتنك، 

 .(ٓ)كيتقعر كسطو

                                                      

 ـ(.ُْٖٗ،، )دائرة الشاكف الثقافية كالنشر، العراؽ ِْ(  ينظر: ُب األصوات اللغوية، غالب فاضل ا١تطليب، ص:ُ)

 (.ّْٔ/ْ) ،الكتاب( ِ)
 (.ّْٔ/ْ) ،( الكتابّ)

 .ّٕٗ(  ينظر: علم األصوات، ص ْ)

 . َٓ، األصوات اللغوية، ص: ُٔ( ينظر: ا١تدخل إٔب علم اللغة، ص: ٓ)
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كصف مبٍت على نطق األصوات ُب كعللوا كصف سيبويو ٢تذه األصوات اب١تطبقة أبنو 
زمانو، فكالـ سيبويو يعٍت أف الطاء تقابل الداؿ ُب اٞتهر، ُب رُت عدَّىا احملدثوف صواتن 
مهموسنا، كىذه األصوات أصامها التطور ُب النطق؛ فاختلف نطقها ُب الزمن اٟتاضر عن زمن 

ال اإلطباؽ لصارت الطاء سيبويو، فمن ا١تناسب لنطق األصوات ُب الزمن اٟتاضر أف يقاؿ: كلو 
؛ ألف الطاء ىو النظَت ا١تفخم للتاء، كالضاد ىو النظَت ا١تفخم للداؿ اتءن، كالضاد داالن

(ُ). 
كٗتتلف درجات القوة ُب أصوات اإلطباؽ؛ ))فالطاء أقواىا ُب اإلطباؽ كأمكنها؛ ٞتهرىا 

اف مع أصوؿ الثنااي كشدهتا، كالظاء أضعفها ُب اإلطباؽ؛ لرخاكهتا كا٨ترافها إٔب طرؼ اللس
 .(ِ)العليا، كالصاد كالضاد متوسطتاف ُب اإلطباؽ((

كقد أشار ٘تاـ رساف إٔب الفرؽ بُت مصطلح اإلطباؽ كمصطلح الطبقية، فاإلطباؽ ىو 
الصفة اليت تطرد كجودنا كعدمنا مع قيمة صوتية معينة، كالطبقية ىي ا١تخرج الذم يرتفع فيو 

فيضيق اجملرل الضيق الذم يادم إٔب ارتكاؾ ا٢تواء مهما ُب ماخر اللساف رىت يتصل ابلطبق، 
 .(ّ)نقطة التقائهما

كا١تنفتحة ىي ما عدا ا١تطبقة، كٝتيت بذلك؛ ألف موضعها ال ينطبق مع غَته، كال 
. كالفارؽ بُت ا١تطبقة كا١تنفتحة: أف األكٔب (ْ)ينحصر الصوت معها كا٨تصاره مع ا١تطبقة

نك عند اللفظ مها، كالثانية لعدـ إطباؽ اللساف بشيء منها عند إلطباؽ اللساف فيها على اٟت
 .(ٓ)النطق مها

 .(ٔ)كعند احملدثُت األصوات ا١تنفتحة تعٍت: األصوات ا١ترققة

                                                      

 .َُٖ، علم األصوات، ص: َُٓ، علم اللغة العاـ )األصوات(، ص: ُُٔ( ينظر: ا١تدخل إٔب علم اللغة، ص: ُ)

 .َٗص:  ( التمهيد ُب علم التجويد،ِ)
 ـ(.ُٖٗٗ، ) مكتب النسر للطباعة، ٖٗ :ص ٘تاـ رسَّاف، ( ينظر: مناىج البحث ُب اللغة،ّ)

هللا العكربم، ٖتقيق: عبد اإللو  هللا بن اٟتسُت بن عبد ( ينظر: اللباب ُب علل البناء كاإلعراب، أبو البقاء عبدْ)
 ـ(.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٔ ،(، )دار الفكر، دمشقْٔٔ/ ِالنبهاف، )

 (.ِٕٗ/ٔ) ،ينظر: ٫تع ا٢توامع (ٓ)

 .ّٗٗ :ص (  ينظر: علم األصوات،ٔ)
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 انقهقهخ:

: ))كاعلم أف فقاؿ، ٖتدث سيبويو عن رركؼ القلقلة، كٝتاىا ُب كتابو ابٟتركؼ ا١تشربة
، كنبا من اٟتركؼ رركفنا مشربة ضيًغطىت من مواض عها، فإذا كقفتى خرج معها من الفم صيوىٍيته

اللسافي عن موضعو، كىي رركؼ القلقلة، كذلك القاؼ كاٞتيم كالطاء كالداؿ كالباء، كالدليل 
على ذلك أنك تقوؿ: اًٟتٍذؽ. فال تستطيع أف تقف إال مع الصُّوىٍيت؛ لشدة ضغط اٟترؼ، 

، كأهنم الذين يركموف اٟت  .(ُ)ركة((كبعض العرب أشد صواتن
كقاؿ ا١تربد: ))اعلم أف من اٟتركؼ رركؼ ٤تصورة ُب مواضعها، فتسمع عند الوقف 

 .(ِ)على اٟترؼ، منها نربة تتبعو كىي رركؼ القلقلة... فمنها القاؼ كالكاؼ((
فا١تربد قد اتبع سيبويو ُب كصف القلقلة؛ إال أنو عرب عن كلمة )الصُّوىٍيت( بػ )النربة(، 

٥تالفنا بذلك سيبويو، كتبعو ابن يعيش، ريث قاؿ  القلقلة صوت الكاؼ،كأضاؼ إٔب أصوات 
 .(ّ(()كمنها الكاؼ إال أهنا دكف القاؼ))ُب رديثو عن أصوات القلقلة: 

كقد أنكر ا١ترعشي مذىب ا١تربد كمن تبعو ُب إضافة صوت الكاؼ ألصوات القلقلة، 
ا ابنتفاء صوت انفتاح ا١تخرج ابلكلية، اعلم أف انتفاء القلقلة إم))كعدَّ ذلك من اللحن، فقاؿ: 

كإما ابنتفاء شدة صوت انفتارو أبف يكوف ذلك الصوت مقركانن بنػىفىس جارو؛ كما ُب الكاؼ 
 .(ْ(()كالتاء، كىي الزمة ٟتركؼ )قطب جد(، كإرداثها ُب غَتىا ٟتن

دة ٖتصر صوت اٟترؼ  دة كاٞتهر ُب أصوات القلقلة؛ ألف الشًٌ لشدة كاشًتط القدماء الشًٌ
ضغطو ُب ا١تخرج، كاٞتهر ٯتنع جرم النفس عند انفتاح ا١تخرج، فيلتصق ا١تخرج التصاقنا ٤تكمنا، 

 .(ٓ)فيقول الصوت اٟتادث عند انفتاح ا١تخرج دفعة، كاجتماع الشدة كاٞتهر ىو تعريف القلقلة
كيرل ابن اٞتزرم أف شركط القلقلة من شدة كجهر تنطبق على ا٢تمزة، إال أف ٚتهور  

                                                      

 (.ُْٕ/ْ) ،( الكتابُ)

 (.ِّّ/ُ) ،( ينظر: ا١تقتضبِ)

 (.ُِٗ/َُ) ،شرح ا١تفصل (ّ)

 . ُْٗ( جهد ا١تقل، ص: ْ)

 .ُْٗ - ُْٖ، ص: ا١تصدر السابق نظر:ي( ٓ)
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علماء أخرجوىا من دائرة أصوات القلقلة، كرجتهم ُب ذلك ))١تا يدخلها من التخفيف رالة ال
 .(ُ(()السكوف، ففارقت أخواهتا، ك١تا يعًتيها من اإلعالؿ

كقد اختلف ا١تتقدموف ُب موضع أصوات القلقلة؛ فذىب بعضهم إٔب أهنا ال تكوف إال ُب 
لوقوع القلقلة سول سكوف اٟترؼ، سواء  ، كذىب بعضهم اآلخر إٔب أنو ال يشًتط(ِ)الوقف

 .(ّ)كقعت كسطنا، أك متطرفة
، كرركؼ (ْ)نفجاريةالقلقلة يقابلو مصطلح الوقفات االكعند احملدثُت مصطلح أصوات 

القلقلة ىي: ا٢تمزة كالقاؼ ) ٢توية مهموسة أك قصية ٣تهورة( كالكاؼ كاٞتيم ) القاىرية 
  (ٓ)يُت ك٨توىم( كالداؿ كالتاء كالباءكالفصيحة( كالطاء كالضاد ) بنطق ا١تصر 

نلحظ أف الصوت الذم أضافو احملدثوف إٔب أصوات القلقلة ىو صوت الضاد، على 
 اعتبار أف صوٌب ا٢تمزة كالكاؼ قد عد٫تا بعض ا١تتقدمُت من أصوات القلقلة.

كٓب يشًتط احملدثوف ُب أصوات القلقلة أف تكوف ٣تهورة، إذ جعلوا القاؼ كالطاء من 
واهتا على الرغم من أهنما من األصوات ا١تهموسة عندىم؛ ألف القلقلة ياتى مها إل٘تاـ أص

، ))فاألصوات الشديدة كقفات كقلقلتها تعٍت (ٔ)الصوت الشديد كال عالقة ٢تذا اإل٘تاـ ابٞتهر
 .(ٕ)انفجارىا فهي إذف كقفات انفجارية((

 انصفري:

، كٝتيت (ٖ))الصاد كالسُت كالزام((ذكر سيبويو األصوات اليت تتصف ابلصفَت، كىي: )

                                                      

 (.َِّ/ُ) ،( النشر ُب القراءات العشرُ)

 (.ّٔ/ُ) ،(، سر الصناعةِّّ/ُ) ،(، ا١تقتضبُْٕ/ْ) ،نظر: الكتابي( ِ)

 .ِِٔنظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص: ي( ّ)

 . ّٖٕ: (  ينظر: علم األصوات، صْ)

 .ّّٗ: ، صا١تصدر السابق(  ينظر: ٓ)

 .ُّٗ :، صا١تصدر السابق(  ينظر: ٔ)

 .ُّٗ: ، صا١تصدر السابق(  ٕ)

 (.ْْٔ/ْ) ،( الكتابٖ)
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بذلك؛ ألنو عند النطق مها ٮترج معها صوت يشبو الصفَت، كأقواىا الصاد بسبب اإلطباؽ 
 .(ُ)كاالستعالء فيها، ٍب الزام؛ بسبب جهرىا، ٍب السُت كىي أضعفهن؛ بسبب ٫تسها
شُت كالصاد أما احملدثوف فأصوات الصفَت عندىم ىي: ))الثاء كالذاؿ كالزام كالسُت كال

كالضاد كالفاء((، كالعلة من نشوء الصفَت عندىم ضيق اجملرل عند ٥ترج الصوت، فكلما كاف 
اجملرل ضيقنا كاف الصوت عالينا، كأضيق ما يكوف ٣ترل ا٢تواء عند النطق ))ابلسُت كالزام 

 .(ِ)كالصاد((

 اًلسزعالء ٔاًلسزفبل:

عة: )الصاد كالضاد كالطاء كالظاء كىي نظَت لإلطباؽ كاالنفتاح، كرركؼ االستعالء سب
كالغُت كالقاؼ كا٠تاء(، كٝتيت بذلك؛ ألهنا مستعلية إٔب اٟتنك األعلى، كىي مانعة لإلمالة؛ 

 .(ّ)لقرمها من األلف ُب االستعالء، فيكوف رفع اللساف من موضع كارد للخفة
الؼ النطق أما األصوات ا١تستفلة فهي ما عدا األصوات ا١تستعلية، كالنطق مها يكوف خ

 .(ْ)اب١تستعلية، ابستفالة اللساف: نزكلو إٔب قاع الفم
فاؿ، مع إضافة صوٌب الراء كالالـ قدمُت ُب أصوات االستعالء كاالستككافق احملدثوف ا١تت

 (5)ا١تفخمتُت لألصوات ا١تستعلية
 

 
  

                                                      

، )مكتبة ُٗظر: التمهيد ُب علم التجويد، مشس الدين أبو ا٠تَت اٞتزرم، ٖتقيق: علي رسُت البواب، ص: ( ينُ)
 ـ(.ُٖٓٗ -ىػ َُْٓا١تعارؼ، الرايض 

 .ٕٓ، ْٕ( ينظر: األصوات اللغوية، ص: ِ)

 (.ُِٗ - ُِٖ/ْ) ،( ينظر: الكتابّ)

 (.ِٕٗ/ٔ) ،( ينظر: ٫تع ا٢توامعْ)

 .ٖٓ عند العرب، ص: ينظر: ُب البحث الصوٌب  (ٓ) 
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 انعالقخ ثني اذلًضح ٔأحشف انعهخ: ادلطهت انثبنث:

رج، كالصفات اليت يتميز مها كلّّ من ا٢تمزة كأررؼ الذم ٭تدد العالقة تلك ىو ا١تخ
العلة، كقد اختلف ا١تتقدموف كاحملدثوف ُب ٥ترج ىذه اٟتركؼ كصفاهتا، ٦تا أدَّل إٔب االختالؼ 

كسنذكر ٥ترج كصفات ا٢تمزة عند كل من القدماء كاحملدثُت، بينهم ُب ٖتديد العالقة بينهما. 
 ثنا عنها ُب معرض رديثنا عن صفات رركؼ اللُت.أما رركؼ العلة )رركؼ اللُت( فقد ٖتد

فا٠تليل يرل أف ا٢تمزة ررؼ علة ، فعند ا١تتقدمُت تتشارؾ ا٢تمزة كأررؼ العلة ُب ا١تخرج
أك شبيهة ْترؼ العلة، فقاؿ: ُب العربية تسعة كعشركف ررفنا: منها ٜتسة كعشركف ررفنا 

واك، كالياء، كاأللف اللينة، صحارنا ٢تا أريازه كمدارج، كأربعة أررؼ جوؼ، كىي: ال
 .(ُ)كا٢تمزة

كقاؿ أيضنا: ))كأما ا٢تمزة فمخرجها من أقصى اٟتلق مهتوتة مضغوطة، فإذا ريفًٌوى عنها 
. كقاؿ عنها أيضنا: ))كا٢تمزة (ِ)النت إٔب الياء كالواك كاأللف عن غَت طريقة اٟتركؼ الصحاح((

 .(ّ)ُب ا٢تواء ٓب يكن ٢تا ٥ترج تنسب إليو((
ؿ سيبويو: ))كٟتركؼ العربية ستة عشر ٥ترجنا: فللحلق منها ثالثة، فأقصاىا ٥ترجنا: كقا 

 .(ْ)ا٢تمزة كا٢تاء كاأللف((
(: ))اعلم أف ا٢تمزة ررؼ يتباعد ٥ترجو عن ٥تارج اٟتركؼ، كال ِٖٓكقاؿ ا١تربد )ت  

،  يشركو ُب ٥ترجو شيء، كال يدانيو إال ا٢تاء كاأللف، ... أما األلف فػ ... إهنا ال تكوف أصالن
كأهنا ال تكوف إال بدالن أك زائدة، كإ٪تا ىي ىواء ُب اٟتلق يسميها النحويوف اٟترؼ 

 . (ٓ)ا٢تاكم...((
(: ))اعلم أف ا٢تمزة ررؼ شديد مستثقل ٮترج من أقصى ّْٔكيقوؿ ابن يعيش )ت

                                                      

 (.ٕٓ/ ُ) ،( العُتُ)

 (. ِٓ/ ُ) ،( ا١تصدر السابقِ)

 (.ٖٓ/ ُ) ،( ا١تصدر السابقّ)

 (.ّّْ/ْ) ،( الكتابْ)

 (.ُٓٓ/ ُ) ،( ا١تقتضبٓ)
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 . (ُ)اٟتلق((
ا٢تمزة كا٢تاء نسبهما كفسر احملدثوف قوؿ ا١تتقدمُت: )أقصى اٟتلق( ابٟتنجرة؛ ألف ٥ترجي 

ا١تتقدموف إٔب أقصى اٟتلق، ك٫تا من األصوات اٟتنجرية كما أثبتت ذلك الدراسات الصوتية 
ذكر اٟتنجرة ككصف أجزاءىا كصفنا تشر٭تيِّا مسهبنا، كنسب صوٌب  اٟتديثة، كألف ابن سينا

 .(ِ)ا٢تمزة كا٢تاء إليها، غَت أنو ٓب يشر إٔب الوترين الصوتيُت
فعند ا١تتقدمُت توجد صفات مشًتكة بُت ا٢تمزة ، ا٢تمزة كأررؼ العلةأما صفات  

 كأررؼ العلة، كتفصيل ذلك ما يلي:
 صفات ا٢تمزة: ىي: اٞتهر، كالشدة، كاالنتفاع، كاالستفاؿ. -ُ
 صفات األلف ىي: اٞتهر كالشدة كاالنتفاع.  -ِ
 صفات الواك ىي: اٞتهر كالشدة كاالنتفاع. -ّ
 . (ّ)ٞتهر كالشدة كاالنتفاع كاالستفاؿصفات الياء ىي: ا -ْ

فا٢تمزة تشًتؾ مع رركؼ العلة الثالثة ُب ثالث صفات، كىي: اٞتهر كالشدة كاالنتفاع، 
كتشًتؾ مع الياء ُب صفة كاردة، كىي االستفاؿ، فهذا االتفاؽ ُب الصفات ٬تعل ا٢تمزة قريبة 

 داؿ.من رركؼ العلة؛ لذلك رصل بينها كبُت رركؼ العلة إعالؿ كإب
أف القدماء اتفقوا ُب ٥ترج ا٢تمزة كصفاهتا ابلرغم من تعدد أقواؿ ا٠تليل؛  وخالصة ذلك

فمرة يرل أف صوت ا٢تمزة ىوائيّّ جوُبّّ، كمرة يرل أنو ٮترج من أقصى اٟتلق، إال أنو يكفي 
 قولو: إف ا٢تمزة من أقصى اٟتلق؛ ليكوف االتفاؽ عامِّا من قبل القدماء.

سهَّل ٢تم التقدـ العلمي ٖتديد ٥ترج ا٢تمزة بدقة، فهي تنتج بسد الفتحة  أما احملدثوف فقد
ا١توجودة بُت الوترين الصوتيُت، كذلك ابنطباؽ الوترين انطباقنا اتمِّا، ٯتنع مركر ا٢تواء من 

                                                      

 (.َُٕ/ٗ) ،( شرح ا١تفصلُ)

، ُٓثانية، ص( ينظر: أصالة علم األصوات عند ا٠تليل من خالؿ مقدمة كتاب العُت، أٛتد دمحم قدكر، الطبعة الِ)
 ـ(.ََِّ -ىػ ُِْْ)دار الفكر، دمشق 

 (.ْٔٔ - ْْٔ/ ِ) ،( ينظر ١تعرفة صفات ىذه اٟتركؼ: اللباب ُب علل البناء كاإلعرابّ)
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 .(ُ)اٟتنجرة، ٍب ينفرج الوتراف فيتسرب ا٢تواء من بينهما فجأة ميػحًداثن صواتن انفجارايِّ 
عند احملدثُت ال خالؼ فيو؛ فهي تكوف ابنطباؽ الوترين من غَت اىتزاز٫تا  فمخرج ا٢تمزة

ٍب انفصا٢تما فجأة، فهمزة اليـو ىي ٫تزة العرب يـو كصفت األصوات. كلكن ا٠تالؼ ُب 
 .(ِ)صفات ا٢تمزة؛ فهي صوت اثبت ٣تهور بضابط ا١تتقدمُت، مهموس بضابط احملدثُت

، كقيل: ال ىو (ّ)قيل: إف ا٢تمزة صوت مهموسكقد اختلفوا ُب ٖتديد صفات ا٢تمزة، ف
 .(ْ)ابجملهور كال ىو اب١تهموس

كمن احملدثُت من كافق القدماء ُب أفَّ اٞتهر صفة الزمة للهمز، كىو د. دمحم رسن  
جبل، بقولو كاصفنا ا٢تمزة: ))ريث إف جسمها أك رقيقتها أهنا زمَت معصور قصَت، كالزمَت ىو 

، كيدرض رجة من قاؿ: إف ا٢تمز ال ٣تهور كال مهموس، (ٓ)ة((عُت اٞتهر، فا٢تمزة ٣تهور 
بقولو: ))ىذه اٟتجة غَت مقبولة؛ ألف ا٢تمزة ال تتكوف بنفس رالة انغالؽ األكاتر، بل ٗترج 

مغلقُت ليست ىي ا٢تمزة،  بعصر زمَت سابق لالنغالؽ أك مسبوؽ بو: أم أف رالة كوف الوترين
 . (ٔ)يئة خركج أم صوت آخر((كال ىي ىيئة خركج ا٢تمزة، بل كال ى

فاحملدثوف على الرغم من ٖتديدىم الدقيق للمخرج، إال أهنم اختلفوا ُب الصفة كما بيػَّنَّا 
 سابقنا.

كجودي عالقة بينها  -بناءن على ٖتديد ٥ترج ا٢تمزة كصفتها  -كقد اتضح عند ا١تتقدمُت 
، ُب رُت كبُت أررؼ العلة؛ إذ جعلهم يقولوف: إف بُت ا٢تمزة كأررؼ ال علة إعالالن كإبداالن

ينكر احملدثوف ذلك؛ قاؿ عبد الصبور شاىُت: ))ال عالقة صوتية مطلقنا بُت ا٢تمزة من انرية، 
كبُت الواك كالياء من انرية أخرل تعُت على القوؿ إبمكاف ردكث تبادؿ بينها طردنا كعكسنا، 

                                                      

 .َُٕ( علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، ص: ُ) 

 . ُّ( ينظر: أصوات العربية، ص: ِ)

 ـ(.ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕ ،كتبة ا٠تا٧تي، القاىرة، )مِْ( مشكلة ا٢تمزة العربية، رمضاف عبد التواب، ص: ّ)

 .ُٕٓ( علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، ص: ْ)

ىػ  ُِْٕ ،، )مكتبة اآلداب، القاىرةٕٔرسن جبل، الطبعة الرابعة، ص:  ُب أصوات اللغة العربية، دمحم ( ا١تختصر ٓ)
 ـ(.ََِٔ -

 .ٕٔ: ، صا١تصدر السابق(ٔ)
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أننا من كجهة نظران ٨تكم ٓتطأ  سواء أكاف إبداالن كاجبنا أـ جائزنا أـ شاذِّا، كمقتضى ىذا
، كقاؿ آخر: ))كليس صحيحنا كضع ا٢تمزة مع رركؼ ا١تد؛ فهذه األخَتة رركات (ُ)القدماء((

طويلة على رُت أف ا٢تمزة صوت صامت، كىذه اٟتركؼ الثالثة دكف ا٢تمزة ىي اليت يصح 
 .(ِ)كصفها أبهنا من اٞتوؼ، أك أبهنا ىوائية((

دثُت ال يركف أم عالقة صوتية بُت ا٢تمزة كأررؼ العلة )األلف كالذم ٩تلص إليو: أف احمل
كالواك كالياء(؛ ألف أررؼ العلة عندىم تسمَّى اٟتركات الطواؿ، فال ٯتكن أف يوجد إبداؿ بُت 
اٟتركؼ كبُت اٟتركات، كعليو ال ٯتكن أف يكوف ىناؾ إبداؿ بُت ا٢تمزة كأررؼ العلة؛ ))ألف 

قرابة صوتية ىي ىنا معدكمة، بل على سبيل التعويض، ٣ترد  اإلبداؿ بكافة معانيو يتطلب
التعويض ا١توقعٌي الذم تقتضيو كظيفة الصوت ُب الداللة أك غَتىا. كرٔتا كاف ىذا لدل من 

 .(ّ)يهمزكف رفاظنا على سالمة النظاـ ا١تقطعٌي((
عند  كسنطبق تفسَت احملدثُت للعالقة بُت ا٢تمزة كأررؼ العلة على بعض مسائل ا٠تالؼ

٫تزة؛ ألبُت كيف أف طبيعة العالقة بُت ا٢تمزة كأررؼ العلة تلعب ا١تتقدمُت ُب قلب الواك كالياء 
؛ كألبُت أيضا أف دمو بُت رركؼ العلة كبُت ا٢تمزةدكرا ابرزا ُب إمكانية ردكث اإلعالؿ من ع

 ا.احملدثُت فسركا مسائل اإلعالؿ كاإلبداؿ تفسَتنا صوتينا دكف التعرض للخالؼ فيه
 مسألة قلب الياء مهزة يف منتهى اجلموع إذا توسط الياء ألف )مفاعل(: -1

تفسَت ا١تتقدمُت: يرل بعضهم أف الياء تيقلب ٫تزة إذا كقعت اثين ررفُت ليًٌنُت، بينهما 
ألف )مفاعل(، كيكوف ررؼ العلة الثاين ٣تاًكرنا للطَّرؼ: مثل )نياًئف( ٚتع )نيًٌف(، كاألصل 

 قلب الياء ٫تزة ىو منع االستثقاؿ؛ لتوإب ثالثة أررؼ ليًٌنة ٣تاكرة للطرؼ، )نياًيف(، كالعلة ُب
كقيل: إف ا٢تمز ال يكوف إال إذا اكتنف ألف اٞتمع كاكاف فقط؛ لثقلهما، فال ٫تز ُب الياءين، 

 .(ْ) كال الواك كالياء

                                                      

 .ٖٕ - ٕٕاللغة اٟتديث، ص:  ( القراءات القرآنية ُب ضوء علمُ)

 . ُُّ( علم اللغة العاـ )األصوات(، ص: ِ)

 .ٖٖ :( ينظر: القراءات القرآنية ُب ضوء علم اللغة اٟتديث، صّ)

(، شرح ْٕٖ - ْٖٔ) ،(، شرح ا١تلوكي ُب التصريفَُٗ/ُ) ،(، ا١تخصصُّٕ - َّٕ/ْ) ،( ينظر: الكتابْ)
= 
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ة ٟتركة تفسَت احملدثُت: أف ا١تقطع األخَت ُب: )نيا/يف( يبدأ ْتركة مزدكجة )ًم( اتلي
؛ فسقط االنزالؽ، كرلَّت ٤تلو ا٢تمزة النربية؛  طويلة )األلف(، كىذا ضعف ُب البناء ا١تقطعيًٌ

، كيوجد (ُ)لتصحيح ا١تقطع، كليس من ابب قلب الياء ٫تزة؛ لعدـ كجود العالقة الػميبيحة لو
بد من  توجيو صوٌبّّ آخر: كىو أف تتابع ٜتس رركات ُب )نيايف( ىو تتابع يصعب نطقو، فال

كسيلة للهركب من ىذا التتابع اٟتركي الثقيل، عن طريق نرب ا١تقطع األخَت ْتذؼ أكٔب كسرتيو، 
ٍب إف النرب قد كقع على ا١تقطع الذم تعود العريب أف يضغط عليو؛ فكاف االستغناء عن إردل 

إرساسنا  الكسرتُت كاستعماؿ صوت ا٢تمزة ُب موقعها دليالن على ظاىرة نطقية التزموا بقواعدىا
 . (ِ)كذكقنا

( مؤنث )األوأل(:  -2  مسألة قلب الواو األوى مهزة يف مثل: )الووىى

تفسَت ا١تتقدمُت: منهم من يرل كجوب قلب الواك األكٔب ٫تزة، فإذا بنيت من )الوىأىل( 
اٝتنا على )فػيٍعل( فإنك تقوؿ: )كيٍؤم(، فإذا خففت ا٢تمزة ابإلبداؿ كاكنا؛ قلت: )أيكم(، ككذلك 

(، فإذا أسكنتو ٗتفيفنا، ٍب سهَّلت؛ تقو  ؿ: )رجل كءيكد للبنات(، ٍب ٕتمعو على )كيؤيد( كػ)صيربي
كمنهم  من يرل جواز قلب الواك األكٔب ٫تزة؛  .(ّ)قلت: )أيكد(، كإٔب ىذا ذىب ا٠تليل كسيبويو

 (.ْكىذا مذىب ا١تازين، ككافقو ابن مالك)
(، كىذا أمر صعب تتجنبو تفسَت احملدثُت: أف كلمة )ككٔب( تبدأ ْتركة   مزدكجة )كي

العربية، فجيء اب٢تمزة؛ لتحل ٤تل الواك األكٔب تصحيحنا لبداية ا١تقطع، رىت يصَت مقطعنا عربيِّا 
 .(ٓ)سليمنا، كىذا ٦تا يثبت كظيفة ا٢تمز ُب الكالـ

 

=                                                       
 (. ِٖٖ/ّ) ،ألمشوين على ألفية ابن مالك(، شرح إٗٔ -ٔٗٔ) ،التصريح على التوضيح

 .ُٕٕ :( ينظر: ا١تنهج الصوٌب للبنية العربية، صُ)

 .ُٗ-َٗ( ينظر: القراءات القرآنية ُب ضوء علم اللغة اٟتديث، ص: ِ)

 (.ٗٔ/ٗ) ،( ينظر: ا١تقاصد الشافيةّ)

 (.ِٔٓ/ُ) ،اؼ الضربارتش(، َِٖٗ/ْالبن مالك ) ،شرح الكافية الشافية(، ُِٖ/ُ) ،( ينظر: ا١تنصفْ)

 .ُٖٕ :( ينظر: ا١تنهج الصوٌب للبنية العربية، صٓ)
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 مسألة قلب اذلمزة ايًء يف )خطيئة(:  -3

)خطاًيئ( على كزف )فعأب(،  تفسَت ا١تتقدمُت: يقوؿ ا٠تليل: إف أصل )خطااي( ىو
قدمت ا٢تمزة اليت ىي الـ الكلمة على الياء فتصبح )خطاًئي(؛ ألهنا لو بقيت مكاهنا لقلبت 
إٔب ٫تزة؛ ألهنا بعد ألف اٞتمع كقبل الطرؼ ْترؼ، كألدَّل ذلك إٔب اجتماع ٫تزتُت ُب كلمة 

 قلبت الياء ألفنا؛ كاردة، ٍب قلبت كسرة ا٢تمزة فتحة؛ للتخفيف، فأصبحت )خطائىي(، ٍب
لتحرؾ ما قبلها فأصبحت )خطاءا(، فاجتمع ما يشبو ثالث ألفات؛ ألف ا٢تمزة شبيهة 
ابأللف، فقلبت ا٢تمزة ايءن فأصبحت )خطااي(. أما سيبويو فيخالف ا٠تليل ُب الوزف، فػ)خطااي( 
عنده على كزف )فعائل(، كيتفق معو ُب بقية ا٠تطوات من قلب الكسرة فتحة؛ لتصبح 
)خطائىي(، ٍب تقلب الياء ألفنا فتصبح )خطاءا(، ٍب تقلب ا٢تمزة ايءن فتصبح )خطااي(، ُب رُت 
(؛ ألف )خطيئة( يكثر  ٧تد عند الفراء رأاين ٥تالفنا، فهو يرل أف أصل )خطااي( على كزف )فعأبى

واك، من ذكات الياء كال اٞتمع فيو بدكف ا٢تمز، فتقوؿ ُب )خطيئة(: )خطٌية( على كزف )فعيلة(
(، ٨تو: )كصيَّة كصااي(، ك)مطيَّة  ككل )فعيلة( من ذكات الياء كالواك ٕتمع على )فعأبى

 .(ُ)مطااي(
تفسَت احملدثُت: يقوؿ عبد الصبور شاىُت: عذَّب الصرفيوف أنفسهم ُب تصور ىذه 

 ا١ترارل االفًتاضية، فالقضية تلخصها ملحوظتاف:
 ػ)خطااي( ٚتع )خطيَّة( ابلياء ا١تشددة. ال عالقة بُت كلمة )خطيئة( كبُت ا٢تمزة، ف -

أف كزف الكلمة )فعأب( كليس )مفاعل(، مهذا نتفادل ارتماالت التغيَت ا١تفًتضة،  -
. ٍب قاؿ: كرأم الفراء يدعم (ِ)كيتورد ٪توذج اٞتمع ُب ىذا الباب ْتمل ا١تعتل على الصحيح

، من ريث إنو ال يفًتض مرارل صرفية معقدة ٘تر مه ا )خطيئة(، كلكن ٮتتلف رأيو رأينا إٚتاالن

                                                      

(، شرح ٔٓ/ِ) ،، ا١تنصفِٓٔ ، ص:كما بعدىا(، التكملة ِٕٕ/ُ) ،(، ا١تقتضبّٓٓ/ّ) ،( ينظر: الكتابُ)
كما بعدىا، ائتالؼ ، ْٔٔ ، ص:(، اإلنصاؼُِٓ -ُِْ/ْ) ،كما بعدىا(، ا١تساعد ٗٓ/ّ) ،للرضي ،الشافية
كما ، َّٖ/ّ) ألفية ابن مالك، كما بعدىا(، شرح األمشوين على ،ََٕ/ِ) ،، شرح التصريحٖٓ ، ص:ةالنصر 

 بعدىا(.

 .ُُٖ( ينظر: ا١تنهج الصوٌب، ص: ِ)
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عنَّا ُب أف )خطااي( عند الفراء ٚتع )خطيَّة( ابإلبداؿ كاإلدغاـ على كزف )ىدية(، ُب رُت ال 
 .(ُ)كجود ُب رأينا إلبداؿ أك إدغاـ ُب ىذه الكلمة

 قلب اذلمزة يف )صحراء(:  -4

أنيث، كاليت تفسَت القدماء: أف أصل ا٢تمزة ُب )صحراء(، ك)صفراء( ك٨تو٫تا ىي ألف الت
ُب )ريبلى(، ك)سكرل(؛ فهي على ىذه الصيغة: )صحرال(، جاءت ألف التأنيث بعد ألف 
ا١تد الزائدة، فالتقى ألفاف زائداتف؛ فوجب ٖتريك الثانية، فلمَّا ٖتركت انقلبت إٔب ٫تزة 

. كقيل: إف األلف األكٔب ُب )صحراء( كما شامهها ىي ألف التأنيث، (ِ)فأصبحت: صحراء
الثانية زائدة؛ للتفريق بُت مانث )أٍفعل( ٨تو: )أٛتر ٛتراء(، كبُت مانث )فىعالف( ٨تو:  كاأللف

 .(ْ)، كقيل أيضنا: إف األلفُت ُب )صحراء( كليهما للتأنيث(ّ))سىكراف سكرل(
تفسَت احملدثُت: أف افًتاض زايدة ألف ا١تد ال داعي ٢تا، فالناطق يشعر بضركرة تقوية النرب 

ة، فقواه بنرب ا٢تمزة، إضافة إٔب إقفاؿ ا١تقطع، فعندما تنتهي الكلمة ٔتقطع الطوٕب ُب الكلم
مفتوح كاأللف ُب )صحرا( يستقبح العريب ذلك، فيلجأ إٔب قفل ا١تقطع، كىنا قفل ا١تقطع 

 .(ٓ)اب٢تمز بعده؛ كسيلة للهركب من الوقوؼ على مقطع مفتوح
  ص إٔب اآلٌب:٩تلي  -ُب ىذا ا١تبحث-كمن خالؿ ما تقدـ 

، كأقرَّه احملدثوف فو ا١تتقدم أشار إليوبعضو  الدرس الصوٌبُّ اٟتديثأف ما جاء بو  -
الصفات الصوتية لألصوات، كما  كأقرَّه احملدثوفف و ا١تتقدمأشار إليو  كبعضو اآلخر مبتكر؛ فما

ىذا ابتكركه ىو تفسَت التغيَت اٟتاصل ُب بنية الكلمة من إعالؿ كإبداؿ بناءن على بنية ا١تقطع، ك 
 عند احملدثُت من شأنو أف يكوف مدعاة لتجنب ا٠تالؼ ُب تفسَت ظواىر اإلعالؿ كاإلبداؿ.

                                                      

 .ِٗ( ينظر: القراءات القرآنية ُب ضوء علم اللغة اٟتديث، ص: ُ)

 (،ْٖ-ّٖ/ُ) ،(، سر الصناعةُٔٓ-ُٓٓ/ُ) ،(، ا١تنصفُْٓ/ُ) ،( ينظر: الكتابِ)

 (.ِّٗ/ُ) ،(، ا١تمتعِٖٔ – ِٕٔ) ،التصريفا١تلوكي ُب شرح 

 . ِٗٔ ، ص:التصريفا١تلوكي ُب  ( ينظر: شرحّ)

 . َِٕالتصريف، ص:  ا١تلوكي ُب (، شرحُْٓ/ُ) ،( ينظر: ا١تنصفْ)

 . ٕٖ، ٖٓ( ينظر: القراءات القرآنية ُب ضوء علم اللغة اٟتديث، ص: ٓ)
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القدماء من ٖتديد صفات األصوات معتمدين على ا١تالرظة الذاتية  اليت تظهر ٘تكَّن  -
كلوال ىتَّة ُب ، جليَّة ُب قوؿ ا٠تليل: )) كلوال ْتَّة ُب اٟتاء أشبهت العُت ؛ لقرب ٥ترجها منها

ُب رُت اعتمد احملدثوف ُب ٖتديد صفات األصوات على األجهزة  (ُ)٢تاء ؛ ألشبهت اٟتاء((ا
فمن البديهي أف ٗتتلف النتائج الختالؼ الوسيلة، ك٦تا ٭تسب للقدماء على ، العلمية اٟتديثة

بساطة كسيلتهم أف ٖتديدىم لصفات األصوات اتَّفق إٔب رد كبَت مع الدرس الصوٌب اٟتديث، 
 صفات الطاء كالقاؼ كا٢تمزة. ابستثناء

 مع القدماء ٓب يكن ُب ٖتديد الصفة فحسب، بل امتد ىذا ُتأف اختالؼ احملدث -
د احملدثُت على سبيل ا١تثاؿ: مصطلح الشدة كالرخاكة يقابلو عنف، ا٠تالؼ إٔب ا١تصطلح

 رتكاكي.نفجارم كاالمصطلح: اال

على دراية القدماء كإ١تامهم  أف استعراض صفات األصوات عند القدماء كاحملدثُت دؿَّ  -
الواسع ٔتا ينادم بو احملدثوف من ضركرة كجود التقارب الصوٌب بُت األصوات ا١تبدلة من بعضها 

) جدث كجدؼ(، : ُب، البعض، فعلى سبيل ا١تثاؿ: اختالؼ القدماء ُب إبداؿ الثاء كالفاء
ء ترجيحهم ىذا عن دراية أيهما مبدؿ من اآلخر، كترجيحهم أبف الفاء ىي البدؿ من الثاء، جا

بصفات األصوات ك٥تارجها كىذا ما أثبتو احملدثوف ريث فسَّركا ىذا اإلبداؿ بناء على صفات 
األصوات، فهذاف الصواتف كال٫تا مهموس، ارتكاكي مرقق، فالصوت بُت األسناين تقدـ إٔب 

 . (ِ)األماـ ؛ ليخرج من ٥ترج الشفة السفلى مع الثنااي العليا كىو الفاء

 

 
 
 

  

                                                      

 ( .ّٓ/ ُ) ،(  العُتُ)

 .َُٖ :عالؿ كاإلبداؿ عند اللغويُت، ص(  اإلِ)
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 ادلجحث انثبًَ

 أثش اخلالف يف اإلعالل ٔاإلثذال يف قضٍخ انذعٕح إىل انزٍسري

إف علم الصرؼ علمه شائكه كصعب، ك: ))قليل ما يعرفو أكثر أىل اللغة؛ الشتغا٢تم  
ابلسماع عن القياس، ك٢تذا ما ال تكاد ٕتد لكثَت من مصنفي اللغة كتاابن إال كفيو سهو كخلل 

ليس ىذا غضِّا من أسالفنا، كال تػىٍوىيننا لعلمائنا، كيف كبعلومهم نقتدم ُب التصريف... ك 
كعلى أمثلتهم ٨تتذم؟! كإ٪تا أردت بذلك التنبيو على فضل ىذا القبيل من علـو العربية، كأنو 
من أشرفو كأنفسو، رىت إف أىلو ا١تٍشًبًلُت عليو كا١تنصرفُت إليو كثَتنا ما ٮتطئوف فيو كٮتلًٌطوف، 

، كبعلم سواه ميتىشاغل؟!((فكيف ٔت  .(ُ)ن ىو عنو ٔتعزؿو
ا ابللغة؛ فال غرابة أف يصفو  إف كاف ىذا رأم ابن جٍت ُب الصرؼ، كىو أقرب عهدن
احملدثوف بذلك كينادكف بتيسَته، قاؿ عبده الراجحي: ))إفَّ الكتب القدٯتة اليت أفردىا أصحامها 

علها عسَتة الفهم من انرية، كمشكوكنا ُب للصرؼ امتألت بكثَتو من اٟتًيىل كاأللغاز، ٦تا ٬ت
 .(ِ)جدكاىا من انرية أخرل((

كانطالقنا من إٯتاهنم بصعوبة الصرؼ اندكا بضركرة كصفو من جديد، كإعادة ىيكلة  
بعض قواعده؛ لعسر فهمها على ا١تتعلم، ٦تا ٬تعلو يعزؼ عن دراسة الصرؼ كتعلم قواعده، 

 يتماشى مع علم األصوات اٟتديث. فحاكلوا صياغة القواعد من منظور جديد
كأكثر ابب طالتو يد التيسَت، ىو: ابب اإلعالؿ كاإلبداؿ، فقد دعوا إٔب إعادة النظر ُب 
قواعده؛ ألهنا ُب نظرىم مبنيَّة على اللَّف كالدكراف، كأف تيقرَّر ىذه القواعد ُب بساطة كصدؽ 

وىو؛ فهو يفسر اإلعالؿ تفسَتنا ال يتفاكت تبعنا لقانوف اإلتباع، ابعتبار أفَّ اإلعالؿ كجوه من كج
 .(ّ)ُب النظائر، كال ٮتالف طبيعة اللغة

قاؿ الدكتور صالح مهدم: ))من ا١تصطلحات الشائعة ُب الدرس الصرُب: اإلبداؿ، 

                                                      

 (.ّ/ُ) ،( ا١تنصفُ)

 ، )دار النهضة العربية، بَتكت( ٓص:  عبده الراجحي، ( التطبيق الصرُب،ِ)

 ـ(ََِّ، )ا١تطبعة العصرية، مصر،ُِٕص:  عبد هللا العاليلي، ،نظر: مقدمة لدرس لغة العربي( ّ)
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كالعوض، كاإلعالؿ، كالقلب... ك٬تد الدارس ٢تذه ا١توضوعات صعوبة ُب استيعامها؛ بسبب 
 .(ُ)١تتخيلة((قواعدىا ا١تتشابكة كصورىا ا

كمن القضااي اليت شغلتهم كرأكا ضركرة تيسَتىا أك إصالرها؛ قضية الوزف الصرُب القائم  
على األصل ا١تفًتض. فاإلعالؿ كاإلبداؿ عند الصرفيُت ا١تتقدمُت قائم على األصل ا١تفًتض 

 .(ِ)ا١تطابق للميزاف أك مطابق للقالب الصرُب
من أبرز ما يستدؿ بو على كجود أصوؿ للمواد  ))ك٫تا -فرأكا أف اإلعالؿ كاإلبداؿ 

العربية مستثقلة أك متعذرة؛ نظرنا الشتما٢تا على بعض األصوات، أك لتجاكر بعض أصواهتا ٘تيل 
قد عوٞتا عالجنا خاطئنا؛  - (ّ)العربية إٔب العدكؿ عنها، أك استبداؿ بعض أصواهتا أبخرل((

 فًتض أك ا١تقدر.بسبب الوزف الصرُب القائم على فكرة األصل ا١ت
كمن أبرز ما دعوا بو لتيسَت قواعد اإلعالؿ كاإلبداؿ، كإعادة ىيكلتها كفقنا لعلم  

 األصوات اٟتديث؛ ما يلي:
 اعتماد الوزف ا١تقطعي بدالن من الوزف الصرُب )فعل(. -

 ٕتريد الصرؼ العريب من األصل ا١تقدر.  -

رد؛ ألف ا٢تدؼ من ىذه كقد ارأتيت أف أيٚتل القوؿ فيهما ٚتيعنا ٖتت مطلب كا
الدعوات مشًتؾ، كىو: رغبة احملدثُت بربط الصرؼ بعلم األصوات اٟتديث، كألف ٕتريد 

 الصرؼ من األصل ا١تقدر ىو نتيجة رتمية الستبداؿ الوزف الصرُب ابلوزف ا١تقطعي.

 : انذعٕح إىل اعزًبد انٕصٌ ادلقطعً ٔجتشٌذ انصشف يٍ انٕصٌ ادلقذس -
١تتقدموف إٔب ميزاف صرُب تيعرؼ بو أرواؿ الكلمة ا١تختلفة، توصل علماء الصرؼ ا

كاٗتذكا من كلمة )فعل( أساسنا ٢تذا ا١تيزاف تيوزف كتيقاس عليو كلمات اللغة، كجعلوا مادة ا١تيزاف 
الصرُب األٝتاء ا١تتمكنة كاألفعاؿ ا١تتصرفة، كأفَّ كل ما ٭تدث ُب ا١توزكف ٭تدث مثلو ُب ا١تيزاف: 

                                                      

 .ِٖٗ( ا١تهذب ُب علم التصريف، ص: ُ)

 .ُّٕص:  دمحم ٛتاسة عبد اللطيف، ظاىرة اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب العربية بُت القدماء كاحملدثُت، نظر:ي( ِ)

 .ِْ( اإلعالؿ كاإلبداؿ عند اللغويُت، ص: ّ)
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 -رار أك رذؼ أك قلب، فيقولوف مثالن ُب كزف )دررج، كقدَّـ، كقاضو كجاه( من زايدة أك تك
، عفل(-على التوإب   .(ُ): )فػىٍعلىلى، فػىعَّل، فاعو

كا٢تدؼ من ا١تيزاف الصرُب معرفة أصل الكلمة، كاعتبار األصل أمرنا الزمنا مفركضنا، سواء  
ُب كزف األمثلة التالية: كىتىبى  كاف ىذا األصل كزنو مطابق للواقع ا١تستعمل ُب اللغة؛ كما

 ، )فػىعىلى(، سىفىٍرجىل )فػىعىلٍَّل(، انٍػتىصىرى )افػٍتػىعىلى(، أك غَت مطابق؛ مثل كزف األفعاؿ اٞتوفاء: كقىاؿى
كزهنا )فػىعىلى(

(ِ) . 
ك٦تا أخذه احملدثوف على ا١تيزاف الصرُب عند ا١تتقدمُت؛ أنو يراعي أصالن فرضيِّا ذىنيِّا ال 

(، ككزهنا )فػىعىلى(، كىذا الوزف غَت موافق ياكده االستعم : )قىاؿ( أصلها )قػىوىؿى اؿ اللغوم، فمثالن
 ،) (، كمثلها )سىعىى(، أصلها )سىعىيى ١تنطوؽ الكلمة، كإ٪تا موافق ألصلها ا١تفًتض كىو: )قػىوىؿى
 ككزهنا )فػىعىلى(، كىذا الوزف غَت موافق ١تنطوؽ الكلمة كإ٪تا موافق ألصلها ا١تفًتض، كمن ذلك

أيضنا )اصطرب( كزهنا )افتعل(؛ مراعاة ألصل مفًتض بوجود اتء أصالن للطاء، كىذا االفًتاض ال 
 .(ّ)يطابق االستعماؿ اللغوم

اختلف القدماء كاحملدثوف ُب معناه، كاألصل ا١تقدر الذم ال يوافق االستعماؿ اللغوم  
لم أنو ليس معٌت قولنا: إنو كاف يظهر معناه جليِّا ُب قوؿ ابن جٍت: ))ينبغي أف ييعفعند القدماء 

ـى(، كُب )استعاف،  ، كأىقػٍوى ، كبيع(، كُب )أخاؼ، كأقاـ(: )أٍخوىؼى األصل ُب )قاـ، كابع(: )قـو
(؛ أننا نريد بو أهنم قد كانوا نطقوا مدةن من الزمن: بقىوىـ كبػىيىع  كاستقاـ(: )استعوف، كاستقـو

فيما بعد. كإ٪تا يراد بذلك: أف ىذا لو نطق بو ك٨تو٫تا ٦تا ىو ميغىَت، ٍب إهنم أضربوا عن ذلك 
ـى، كبػىيىعى(، )كاٍستػىٍقوىـ، كاستػىٍعوىفى(، أال ترل  على ما يوجبو القياس ابٟتمل على أمثالو؛ لقيل: )قػىوى
أف )استقاـ( بوزف )استخرج(؛ فقياسو أف يكوف )اٍستػىٍقوىـ(، إال أف الواك قلبت ألفنا؛ لتحركها 

ـى، كيدؿ على ذلك أيضنا ما ٮترج من ا١تعتالت على اآلف كانفتاح ما قبلها ُب  األصل، أعٍت: قػىوى

                                                      

 كما بعدىا.، ِٕكما بعدىا(، شذا العرؼ، ص: ، َُ/ُ) ،( ينظر: شرح الشافية للرضيُ)

 ـ(ََِٔ، ) دار غريب، القاىرة، ِِ: ص أٛتد كشك، (  ينظر: من كظائف الصوت اللغوم،ِ)

 .ِِ، ص: ا١تصدر السابق( ينظر: ّ)
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 .(ُ)أصلو((
أما احملدثوف فمعٌت األصل ا١تقدر عندىم ٥تتلف؛ فمنهم من يرل أف ا١تتقدمُت قد ك٫توا 
برفضهم كجود رقيقي لألصل ا١تقدر، فاألصوؿ ا١تقدرة دؿَّ البحث التارٮتي على كجودىا فًتة 

ورت كبقي شيء منها داللة عليها. كما يقوؿ رمضاف عبد التواب: أبف األصل من الزمن، ٍب تط
( استعملت فًتة من الزمن مهذا اللفظ، ٍب  ا١تقدر ىو من قبيل الركاـ اللغوم، فكلمة )قػىوىؿى

) ا بذلك إٔب قوؿ ابن جٍت: ))فبهذا ك٨توه استدؿ أىل (ِ)تطورت فيما بعد إٔب )قىاؿى . مستندن
: )استحوذ عليهم -عز اٝتو  -ألشياء ا١تغَتة، كما استدلوا بقولو التصريف على أصوؿ ا

الشيطاف( على أف أصل )استقاـ(: )استػىٍقوىـ(، كأصل )استباع(: )استبيع(، كلوال ما ظهر من 
 . (ّ)ىذا ك٨توه؛ ١تا أقدموا على القضاء أبصوؿ ىذه األشياء، ك١تا جاز ادعاؤىم إايىا((

يد أف يػيبػىُتًٌ أف ابن جٍت انقض نفسو كاعًتؼ أبف كىو إذ يستشهد بقوؿ ابن جٍت ير 
ُت على معرفة األصل، بعد أف ذكر أف معٌت عً الظاىرة اللغوية القدٯتة قد تػىٍبقى منها أمثلة تي 

األصل ٓب ييوجد ُب العربية يومنا؛ كما ذكر ُب ابب أٝتاه )ابب مراتب األشياء كتنزيلها تقديرنا 
 .(ْ)فيو معٌت األصل كركمنا ال زماانن ككقتنا( مبيننا

كمن احملدثُت من رفض ىذا ا١تنطق عن األصل، كتماـ رساف بقولو: ))قد يبدك للقارئ 
من أكؿ كىلة أف ىذا العنواف )اإلعالؿ كاإلبداؿ( ٭تمل ُب طيو زعمنا أبف العرب كانوا ينطقوف 

فالتقابل ىنا  شيئنا ٍب أبدلوا بو شيئنا آخر، أك أعلوه، كىذا الظن أبعد ما يكوف عن الصواب؛
بُت القواعد الصوتية ...  ليس بُت مستعمل قدمي مًتكؾ كمستعمل جديد منطوؽ، كإ٪تا التقابل

 .(ٓ)كبُت الظواىر ا١توقعية((

                                                      

 (.َُٗ/ُ) ،( ا١تنصفُ)

)مكتبة ا٠تا٧تي ابلقاىرة، كدار الرفاعي ابلرايض،  ،ٔٔص: رمضاف عبد التواب، ( ينظر: ْتوث كمقاالت ُب اللغة، ِ)
 ،َٓلة ٣تمع اللغة العربية، اٞتزء:رمضاف عبد التواب، ٣ت رأم ُب تفسَت الشواذ ُب لغة العرب، ـ(،ُِٖٗ-قَُّْ

 ـ(،ُِٖٗ-قَُّْ، )ّٔص: 

 .ٔٔنظر: ْتوث كمقاالت ُب اللغة، ص: ي(، ك ُْٗ/ُ) ،( سر الصناعةّ)

 .ٔٔ(، ْتوث كمقاالت ُب اللغة، ص: ِٔٓ/ُ) ،نظر: ا٠تصائصي( ْ)

 .ِٕٓ( اللغة العربية معناىا كمبناىا، ص: ٓ)
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ستشف ىذا من قوؿ الدكتور كمنهم من كافق ا١تتقدمُت ُب معٌت األصل ا١تفًتض، كيي 
أف األصل االفًتاضي )ا٠تيإب( إ٪تا  هللا دركيش: ))ك٦تا يلفت النظر أف الصرفيُت تنبهوا إٔب عبد

ىو لبياف القاعدة كشررها، كبياف خطوات اإلعالؿ فيها، كليس معٌت قو٢تم: )بيع، كقوؿ( ُب 
 .(ُ))قاؿ، كابع(: أف العرب نطقت بذلك...((

فاحملدثوف اختلفوا ُب معٌت األصل ا١تقدر، لكنهم اتفقوا على أنو شيء معقد يرىق كاىل  
هللا دركيش أىم مظاىر التعقيد ُب الصرؼ، كذكر منها أف  دد الدكتور عبدا١تتعلمُت؛ فقد ع

القواعد، ٍب تغَت عن  (ِ)ا١تتقدمُت ))افًتضوا أف ا١تعتل ُب أكثر تصريفاتو لو أصل )خيإب( توجبو
ىذا االفًتاض إٔب الصورة اليت ينطق مها ُب اللغة تبعنا لقواعد معينة، ىي اليت ٘تثل أكثر قضااي 

 . (ّ)عالؿ...((ابب اإل
كيرل الدكتور ٘تاـ رساف ))أف القوؿ أبف صيغة ما أصل لكلمة أك صيغة أخرل؛ ٦تا 

 . (ْ)يتناَب مع ا١تنهج اللغوم اٟتديث((
كراكلوا التخلص من الوزف االفًتاضي، كاقًتروا أف توزف الكلمة على ما ىي عليو فعالن ال 

، ( فمثالن نقوؿ: )درس( كزهن على ما كانت عليو أصالن ا )فعل(، ك)زاؿ( كزهنا )فاؿ(، ك)قاضو
(، ك)عدَّ( كزهنا )فػىٍعلى( ألهنا تلفظ )عىٍددى(، ك)صلة( كزهنا )ًعلىة(، كبرأيهم أف كزف  كزهنا )فاعو

ا عن أصلها ا١تفًتض يي  سهل ضبط قياسها الصوٌب ضبطنا دقيقنا، الكلمة على ما ىي عليو بعيدن
ليس )فػىعىلى(؛ ألف الياء ذات الطبيعة االنزالقية قيلبت فمثالن إف قلت: )٫تىىى( فوزهنا )فػىعىى( ك 

 .(ٓ)فتحة طويلة ىي األلف ا١تقصورة، كعلى ىذا نقيس
ك٦تا الرظو احملدثوف أيضنا أف الصرفيُت ا١تتقدمُت ينظركف إٔب كزف الكلمة ابعتبارين: 

لزكائد األكؿ: اعتبار أصواهتا، كىذا يقتضي منتهى الدقة ُب ٤تاذاة األصوؿ ابألصوؿ، كا

                                                      

 ـ(ُٗٔٗ،)ُّٓص:  ،ِٓهللا، ٣تلة ٣تمع اللغة العربية ابلقاىرة، العدد: دركيش عبد  ( نظرة ُب اإلعالؿ الصرُب،ُ)

 (  ُب ا١تطبوع )توجيو( ابلياء، كيبدك أنو تصحيف؛ ألنو ال يظهر لو معٌت، كالصواب ابلباء كما أثبتناِ)

 .ُُٓ( نظرة ُب اإلعالؿ الصرُب، ص: ّ)

 .ُُٖ( مناىج البحث ُب اللغة، ص: ْ)

 .ِٕ، الصرؼ كعلم األصوات، ص: ْٖللبنية العربية، ص:  نظر: ا١تنهج الصوٌبي( ٓ)
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ابلزكائد. الثاين: اعتبار إيقاعها، كىذا للمحدثُت فيو نظر، فهم يركف أف ))اعتبار اإليقاع مرتبط 
يلو، كا١تفتوح بنظَته ُب ا١تيزاف، دكف نظر إٔب بنوع ا١تقطع القصَت بقصَت مثلو، كالطويل ا١تقفل ٔتثً 
 .(ُ)عناصر ا١تقطع الوارد من األصوؿ أك من الزكائد((

 يبينوا الثغرات اليت كجدكىا ُب الصرؼ العريب فحسب، بل قدموا بدائل ٢تا، فاحملدثوف ٓب 
فاستبدلوا الوزف الصرُب ا١تعتمد على أصل الكلمة كما ٭تدث ٢تا من تغيَت ابلوزف اإليقاعي 

 ا١تعتمد على النظاـ ا١تقطعي الذم ال يفًتض أصالن للكلمة قبل كصو٢تا للنطق اٟتإب كاألخَت.
شاكل الوزف الصوٌب ))نوع ا١تقطع كطريقة توزيعو داخل الصيغة، فال يي  كإ٪تا يقـو على

٘تامنا، كيشمل عدة أكزاف صوتية؛ ألف اإليقاع الوارد قد يكوف مشًتكنا بُت ٚتلة أكزاف 
 .(ِ)صوتية((

فإذا أردان أف نزف كلمة من خالؿ ا١تقطع؛ فإننا نقابل عدد مقاطع الكلمة ٔتيزاف مكوف 
: )كى من نفس مقاطع الكلم -تى -( مكونة من ثالث مقاطع قصَتة )ؾى بى تى ة ا١تراد كزهنا، فمثالن

( نقابل مقاطعها ٔتيزاف مكوف من ىذه ا١تقاطع، كىو )فػى  (، كىذا الوزف موافق للواقع لى عى بى
ـى( عند كزهنا تقابل ٔتيزاف  –ـ( مكونة من مقطعُت )انى ا١تستعمل ُب اللغة. مثاؿ آخر: )انى 

 .(ّ)كىو )فاؿ(، كىذا ا١تيزاف أيضنا موافق للواقع ا١تستعمل للغة مكوف من نفس ا١تقاطع،
فتوصلوا إٔب أف الوزف ا١تقطعي ينظر إٔب أجزاء الكلمة، كال يعبأ أبصلها ا١تفًتض كما  

يتصور علماء الصرؼ ا١تتقدموف، لذلك ال كجود ألكزاف ال توافق كاقع االستعماؿ اللغوم 
 للكلمات.

أكزاف صوتية ُب إيقاع كارد، يضمها ُب ٣تموعة كاردة؛  كمن الطبيعي أف تشًتؾ عدة
فمثالن صيغة التصغَت )فػيعىٍيًعل(؛ فهي كوزف إيقاعي تشمل األكزاف الصوتية التالية: )فػيعىٍيًعل(، 

د( مً يٍ رى عل(؛ قلنا: )أي فٍ د: أى ٛتٍ )أيفػىٍيًعل(، ك)فػيوىٍيًعل(... إْب، فإذا أردان كزف ا١تصغر من كلمة )أى 
ل(، إذف عً يٍ فى ل( كليس )مي عً يٍ عى د( على )فػي جً يٍ سى غر )مي صى ٍفًعل( تي د: مى جً سٍ ل(، ككذلك )مى عً يٍ عى على )فػي 

                                                      

 .ْٗ( ا١تنهج الصوٌب للبنية العربية، ص: ُ)

 .ِٕ( الصرؼ كعلم األصوات، ص: ِ)

 .ِٔنظر: من كظائف الصوت اللغوم، ص: ي( ّ)
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ل( كزف إيقاعي ال ينظر إٔب نسق األصوات، بل إٔب نظاـ ا١تقاطع، كقد يتطابق الوزف عً يٍ عى )فػي 
د( اجً سى ل( على )مى عً فٍ د: مى جً سٍ الصوٌب مع الوزف اإليقاعي ُب بعض الكلمات، مثل: ٚتع )مى 

 .(ُ)ل(اعً فى كزهنا على االعتبارين الصوٌب كاإليقاعي: )مى 
كقد طبق احملدثوف ما اندكا بو من أف الكلمة توزف على ما ىي عليو، ال على ما كانت 

، على األفعاؿ اٞتوفاء، معتمدين على ا١تيز  ىذه اف ا١تقطعي لتحليل ما يصيب عليو أصالن
: ) األفعاؿ ، كبػىيىعى( على من إعالؿ كإبداؿ. كنضرب بذلك مثالن قاؿ، كابع( األصل فيها: )قػىوىؿى

كزف )فػىعىلى(
 ا؛ قلبتا ألفنا.م. بناءن على قاعدة: إذا ٖتركت الواك أك الياء كانفتح ما قبله(ِ)

ع( مكوف يى ؿ، كبػى وى ىذه القاعدة ال أتخذ مها اللغوايت اٟتديثة؛ ألف ا١تقطع األكسط ُب )قػى 
ألف ا١تقطع العريب من خصائصو أنو ال يتكوَّف من  من رركات مزدكجة، كىو أمر ترفضو اللغة؛

رركات فقط، لذلك كاف اٟتل إسقاط العنصر الذم يسبب االزدكاج: كىو الضمة ُب األكؿ، 
 كالكسرة ُب الثاين؛ فال يبقى فيهما سول فتحتُت قصَتتُت ٫تا الفتحة الطويلة ىكذا:

. كعلى ىذا ال يصح أف يكوف  /ع _ى ، ب _ى _ى ع(: اؿ، كابى كزف )قى ؽ _ى _ى /ؿ _ى
)فػىعىل(؛ ألف الوزف مكوف من ثالثة مقاطع قصَتة، كاألمثلة مكونة من مقطعُت: طويل مفتوح، 

 .(ّ)اؿ(كقصَت. كالصواب أف يكوف كزهنا: )فى 
فالوصف اٞتديد الذم خرج بو احملدثوف؛ ىو ))سقط االزدكاج نتيجة الصعوبة ا١تقطعية، 

 .(ْ)((فطاؿ ا١تقطع قبلها على سبيل التعويض
ع(، يى ؿ، كبػى وى فاحملدثوف يسلموف بقوؿ الصرفيُت ا١تتقدمُت من أف أصل ىذه األفعاؿ: )قػى 

لكنهم ٮتالفوهنم ُب التفسَت كالتعليل، يقوؿ رمضاف عبد التواب: ))نرل أف ما يقولو النحاة من 
اح ما وؿ(؛ صحيح، بصرؼ النظر عن تعليلهم ىذا بتحرؾ الواك كانفتاؿ( مثالن أصلها: )قى أف )قى 

                                                      

 .ِٕ، الصرؼ كعلم األصوات، ص: َٓ - ْٗنظر: ا١تنهج الصوٌب للبنية العربية، ص: ي( ُ)

 (. َُٗ/ُ) ،صفنظر: ا١تني( ِ)

 .ّٖنظر: ا١تنهج الصوٌب للبنية العربية، ص: ي( ّ)

 .ْٖ، ص: ا١تصدر السابق(ْ)
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 . (ُ)قبلها((
اكة(، فاحملدثوف انتقدكا رى ية، كىً طً ية، كمى ضً كُب مسألة إبداؿ ا٢تمزة كاكنا أك ايءن كما ُب )قى 

منهج القدماء فيها؛ ألنو ٬تر كراءه تعليالت كأتكيالت يستغلق فهمها على الدارسُت، كيركف 
ل االفًتاضية ٢تذه األمثلة، أف الصرفيُت عذَّبوا أنفسهم كعذبوا الدارسُت معهم ُب تصور ا١ترار

ا عن اعتساؼ الصور الصرفية، ٮتضع ١تالرظتُت:  كقدموا رالِّ ٢تذه ا١تشكلة بعيدن
 أف ىذه الكلمات ال عالقة ٢تا اب٢تمز مطلقنا، فال يوجد ا٢تمز ُب تصاريفها مطلقنا.  -ُ

 احملدثُت الوزف بنظر  ىذاك ل. ارى ذى ل كقى ارى حى ل كصى ارى ذى (: كعى أبى عى أف كزهنا ٚتيعنا )فػى   -ِ
ل(، كما أنو يورد اٞتمع ُب ىذا الباب اعً فى أيسر من أف يفًتض ٚتعها ُب األصل على مثاؿ )مى 

 .(ِ)ْتمل ا١تعتل على الصحيح

كمن ذلك أيضنا صيغة )افتعل( إذا كانت فاؤىا أرد رركؼ اإلطباؽ )الصاد، الضاد، 
طعن، اظطلم(، كالوزف الطاء، الظاء(، تقلب اتء االفتعاؿ طاءن، ٨تو: )اصطرب، اضطجع، ا

، فتقوؿ: )اصترب، اضتجع، اطتعن، اظتلم(، على منواؿ )ابتكر، (ّ)األصلي ٢تذه الصيغ )افتعل(
 كاشتجر(.

فا١تتقدموف جعلوا ىذه األمثلة كلها ترجع إٔب صيغة كاردة، كىي )افتعل(؛ إٯتاانن منهم 
٨تو: )ابتكر(، أك بطريقة غَت ٔتبدأ األصل الذم ترجع إليو كل الصيغ ا١تتشامهة بطريقة مباشرة، 

مباشرة قائمة على التأكيل كاالفًتاض، ٨تو: )اصطرب(؛ فكال٫تا على كزف )افتعل(، ككال٫تا 
 .(ْ)يرجع إٔب أصل ثالثي ىو: الباء كالكاؼ كالراء ُب األكٔب، كالصاد كالباء كالراء ُب الثانية

مغايرة ١تا درج عليو الصرفيوف  أما احملدثوف فَتكف أف ىذه األمثلة ))٬تب أف تعامل معاملة
التقليديوف. تلك ا١تعاملة ىي أف ننظر إليها ْتالتها الراىنة، فنصف ما مها من ظواىر دكف 

                                                      

 .ٔٔ - ٓٔ( ْتوث كمقاالت ُب اللغة، ص: ُ)

 .ُُٖنظر: ا١تنهج الصوٌب ُب بنية الكلمة، ص: ي( ِ)

ا١تبدؿ ُب جواز التعبَت ُب ( يرل الرضي أنو ٬توز أف يكوف كزهنا )افطعل( ك)افدعل(، كىو بذلك اتبع لرأم اٞترجاين ّ)
 (. ُٖ/ُ) ،للرضي ،نظر: شرح الشافيةيعن اٟترؼ األصلي ابلبدؿ. 

 .ُٓ( اإلعالؿ كاإلبداؿ عند اللغويُت، ص: ْ)
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إخضاع ٢تا لوزف )افتعل( كفركعو، ك٩ترجها من ىذا الباب، متبعُت ُب ذلك مبدأ تعدد األنظمة 
 .(ُ)ُب البحث اللغوم((

اِب كفقنا ١تبدأ تعدد األنظمة؛ ألنو قائم على أسس فهم يركف أف ىذه األمثلة ينبغي أف تع
صوتية، فيكوف لكل مثاؿ منها كزنو ا٠تاص بو، ٓتالؼ مبدأ تورد األنظمة الذم يفًتض كزانن 

ا ألمثلة متعددة.  كاردن
ككما انتقد احملدثوف ا١تتقدمُت؛ كاف لبعض البارثُت ردّّ على منهج احملدثُت اٞتديد ُب 

 بداؿ.كصف قضااي اإلعالؿ كاإل
قاؿ الدكتور دمحم سعيد الغامدم: ))إف دعوة ا١تعاصرين إٔب كزف )قاؿ( على )فاؿ( 
ا صوتيِّا كفقنا لعلم األصوات اٟتديث؛ إ٪تا ىي دعوة تتعارض مع  بدعول تفسَت اإلعالؿ تفسَتن

؛ ))إذ ال معٌت مطلقنا لألخذ اب١تيزاف الصرُب ُب التحليل، كجعل (ِ)جوىر الصرؼ العريب((
، بدؿ القوؿ ابألصل الواكم أك اليائي. كلذا ال ٯتكن ْتاؿ من  األلف ُب ىذه األلفاظ أصالن

األرواؿ اٞتمع بُت ما ىو قائم ُب علم الصرؼ الًتاثي، كما يدعو إليو ا١تعاصركف من إصالح 
 .(ّ)من ىذا القبيل((

ألصل كقاؿ أيضنا: إف من اندل من احملدثُت ابلتمسك ابلظاىر ا١تنطوؽ، كٕتنب القوؿ اب
ا١تتخيل ُب ٨تو: )قاؿ كابع كدعا كرمى( إْب؛ إما أهنم قد فهموا ا١تسألة بغَت ما أراده األكائل 

، كإما أهنم يعتقدكف أف ابإلمكاف اٞتمع بُت ما ينادكف بو كاألصوؿ (ْ)ككرد ُب النموذج الصرُب
 .(ٓ)ا١تعتمدة ُب العلم دكف تعارض

فيما ٮتص قوؿ احملدثُت عن أمثلة صيغة كللدكتور دمحم ٛتاسة عبد اللطيف كجهة نظر 
                                                      

 .َُٖ( دراسات ُب علم اللغة، ص: ُ)

ص:  ، ،ُُٖ -ُُٕالًتاث العريب، العدد:  ، ٣تلةدمحم سعيد الغامدم ( الدرس الصرُب العريب طبيعتو كإشكاالتو،ِ)
 ـ(.َُُِ) دمشق، ّٓٓ

 .ّٓٓ، ص: ا١تصدر السابق(ّ)

(  بيَّنت ُب بداية ىذا ا١تبحث أف احملدثُت فهموا األصل على أنو من قبيل الركاـ اللغوم؛ كما عند رمضاف عبد ْ)
 التواب ، ُب رُت كاف معٌت األصل عند ا١تتقدمُت خالؼ ذلك.

 .ّٓٓص:  ،( الدرس الصرُب العريبٓ)
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)افتعل(، فَتل أف ما قدمو الصرفيوف ُب عالج ىذه األمثلة إ٪تا ىو كصف لسلوؾ األصوات ُب 
سياقات معينة، كأف مبدأ تورد األنظمة الذم انتقدكه ٭تقق التيسَت الذم ينادم بو احملدثوف؛ 

الؼ، كما أف صيغة )افتعل( أسهل فهو أيسر للفهم كاٟتصر، كبو تدرؾ أكجو التشابو كاالخت
 .(ُ)من صيغيت: )افطعل( ك)افدعل(

كيرل آخر: أف نقد احملدثُت ١تبدأ األصل، كرفضهم لالفًتاض كالتأكيل؛ ٬تعل الدارس ال  
يعرؼ كزانن معلومنا لأللفاظ العربية، كأف رفضهم ١تبدأ تورد األنظمة ٬تعل الدارس أيضنا ال ٯتيز 

 .(ِ)لكلمات العربيةبُت األصلي كالزائد ُب ا
 ما يلي: -بناءن على ما تقدـ  -كالذم أميل إليو 

أف مبدأ تعدد األنظمة الذم ينادم بو احملدثوف ُب صيغة )افتعل( يقتضي أف يكوف  -
لكل مثاؿو جاء على صيغة )افتعل( كزف خاصّّ بو، كىذا يتناَب مع دعوهتم للتيسَت ُب الصرؼ 

 .(ّ)عية إال ألهنا ٗتتصر األكزاف الصرفيةالعريب، فما اعتمادىم للبنية ا١تقط
إذا كاف احملدثوف يركف أف قواعد اإلعالؿ كاإلبداؿ ينبغي أف تفسر تفسَتنا صوتيِّا؛ فإف  -

ا١تتقدمُت قد رققوا ذلك، كأرجعوا تغيَتات اإلعالؿ كاإلبداؿ إٔب ))سبب صوٌب يرجع إٔب 
ا تناسبنا صوتيِّا ُب ا١تخرج أك ُب استحالة ُب النطق، أك تركيب مقطعي ٦تتنع، كٝتوا بعض ىذ

 .(ْ)الصفة، غَت أف ٢تم مصطلحات ٗتتلف بعض االختالؼ عن ا١تصطلحات اٟتديثة((
أف ىذه ا١تآخذ ال تقلل من شأف ا١تتقدمُت، فقد برعوا ُب كصف الصرؼ كصفنا ما  -

أف زاؿ ٤تط إعجاب احملدثُت، ككصف الصرؼ العريب كفقنا للعلم اٟتديث ال يعٍت ابلضركرة 
ا١تتقدمُت أخطئوا ُب كصف قضااي صرفية، فلرٔتا يكوف موطن ا٠تالؼ بُت ا١تتقدمُت كاحملدثُت 

 ىو كصف علم قدمي كعلم الصرؼ ٔتقاييس رديثة.

 

                                                      

 .ُٕٔاىرة اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب العربية بُت القدماء كاحملدثُت، ص: نظر: ظي( ُ)

 . ْٖ-ْٕ( ينظر: اإلعالؿ كاإلبداؿ عند اللغويُت، ص:ِ)

 .ُْنظر: الصرؼ كعلم األصوات، ص: ي( ّ)

 .ُٕٔ( ظاىرة اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب العربية بُت القدماء كاحملدثُت، ص: ْ)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 ثذال يف انذًلنخ  انفصم انثبنث: أثش اخلالف يف اإلعالل ٔاإل
 

 ـ145 

 
 

 
 
 

 الفصل الثالث
 أثر الخالف فً اإلعالل واإلبدال فً الداللة

 ويشتمل على: 

 تفسَت الشواذ. ادلبحث األول:

 ا١تعنوية. العلل ادلبحث الثاين: 
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 ادلجحث األٔل

 رفسري انشٕار

لإلعالؿ كاإلبداؿ قواعد استنبطها اللغويوف القدماء، إال أف ىناؾ مفردات خالفت تلك  
القواعد اليت استنبطوىا فلم تعلَّ مع كجود شرط اإلعالؿ، أك جرل عليها اإلعالؿ ككاف رقها 

اء شذكذىا علة داللية. كُب ىذا التصحيح؛ ٦تا دفعهم إٔب اٟتكم عليها ابلشذكذ، ككاف كر 
ا١تبحث سأتناكؿ ا٠تالؼ ُب ىذه ا١تفردات اليت خالفت القواعد، كريكم عليها ابلشذكذ، مبيًٌنة 

 العلة الداللية اليت كانت سببان لشذكذىا.

: شٕار اإلعالل ثبنقهت:  أًٔلا

 اخلالف يف إعالل )حيوان(: -1

 :مذىبُت اختلف الصرفيوف ُب أصل )ريواف( على
يى أف الواك ُب )ريواف( منقلبة عن ايء األول:ىب ادلذ اف(؛ فحركوا ، فأصل الكلمة )ريػٍ

 الياء األكٔب الساكنة كقلبوا الثانية كاكنا؛ لكراىة توإب األمثاؿ. كىذا مذىب ا٠تليل، كسيبويو.
قاؿ ا٠تليل: ))الواك منقلبة من ايء؛ ألنو اسم، فخركجو عن الفعل كخركج )آية( 

 .(ُ)كابمها((
اؿ سيبويو: ))كأما قو٢تم: )ريواف(؛ فإهنم كرىوا أف تكوف الياء األكٔب ساكنة، كٓب كق

يكونوا ليلزموىا اٟتركة ىاىنا كاألخرل غَت معتلة ُب موضعها، فأبدلوا الواك؛ ليختلف اٟترفاف  
 . (ِ)(( كما أبدلوىا ُب )رىرىًومّّ(؛ ريث كرىوا الياءات...

.. كاٟتيواف أصلو: اٟتيياف؛ فقلبت الياء اليت ىي الـ كيوافقهم القوؿ ابن جٍت بقولو: )).
كاكنا؛ اسًتٍكراىنا لتوإب الياءين؛ ليختلف اٟترفاف...
 ))(ّ). 

                                                      

 (.ِِّ/ُ) ،( ا١تقتضبُ)

 (.َْٗ/ْ) ،( الكتابِ)

 (.ٖٗٓ/ِ) ،( سر الصناعةّ)
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ٍيوة فشاذاف، كاألصل فيهما )ريػىيىاف كرٌية(،  كابن عصفور بقولو: ))فأما اٟتيواف كرى
 .(ُ)(( فأبدلوا من إردل الياءين كاكنا

جو ا٠تصوص؛ لعلة داللية؛ كىي منع اللبس، فلو أبدلت كقد أبدلت الياء الثانية على ك 
عُت الكلمة )الياء األكٔب( كاكنا؛ لظين أهنا أصل، لكن ١تا كقع القلب ُب الياء اليت ىي الـ؛ زاؿ 
، كالعلة األخرل لعدـ النظَت؛ فليس ُب كالمهم ما عينو ايء  اللبس، كدؿ ذلك على كوهنا أصالن

 .(ِ)كالمو كاك
 واف( أصلية، غَت مبدلة، كىذا مذىب ا١تازين.يٍ أف الواك ُب )رى  الثاين: ذىبادل

واف( فإنو جاء على ما ال ييستعمل. ليس ُب الكالـ فعل يٍ قاؿ ا١تازين: ))كأما قو٢تم: )رى 
))  .(ّ)مستعمل موضع عينو ايء كالمو كاك؛ فلذلك ٓب يشتقوا منو فعالن

يػٍوىت(، كنيظًٌر لو  كقد ارتٌج ١تذىبو أبٌف أصل )ريواف( غَت مستعمل، فال  يوجد )رى
بػ)الفىٍيظ كالفىٍوظ(، يقاؿ: )فىاظىٍت ركرو فػىٍيظنا كفػىٍوظنا(، فالفىٍوظ مصدر، كٓب يستعمل منو فعل، 

 .(ْ) فكذلك )ريواف( مصدر ليس لو فعل من لفظو
 . (ٓ)(( كأيَّد ابن يعيش مذىب ا١تازين بقولو: ))كىو قوؿ سديد

و ال نظَت لو؛ فليس ُب كالمهم ما عينو ايء كالمو كاك رىٌت كريدَّ على ا١تازيٌن أبف ما قال
نقيس عػليو، كأنٌو قد ثبت إبداؿ الياء كاكنا شذكذنا، كما أٌف اٟتيواف من اٟتياة، كمعٌت اٟتياة 
يػىيىاف( ابلياء ال غَت؛ فثبت بذلك أفٌ الواك ُب  موجود ُب )اٟتيا(، كىم يقولوف ُب تثنيتو: )رى

( ))خطأ؛ ألنٌػو شػٌبو ما ال يوجد ُب (ٔ))ريواف( بدؿ من الياء ، كأٌف ٛتلو )ريواف( على )فػىٍوظو

                                                      

 (.ٗٔٓ/ِ) ،( ا١تمتعُ)

 (.ّٕ/ّ) ،للرضي ،( ينظر: شرح الشافيةِ)

 (.ِٖٓ،ِْٖ/ِ) ،( ا١تنصفّ)

 .ِْٔ :التصريف ، ص ا١تلوكي ُب ( شرحْ)

 .ِْٔ :( ا١تصدر السابق، صٓ)

 (.َٕٓ-ٗٔٓ/ِ) ،( ينظر ا١تمتعٔ)
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 .(ُ)الكالـ ٔتا ىو موجود مطٌرد((
كمػٌما تقٌدـ تبُت ٕب أٌف قوؿ ا٠تليل ىو األرجح، بل نٌص ابن جٌٍت على أنٌو ))ال ٤تيد 

  (ِ)عنو، كال مصرؼ إٔب غَته((

 اخلالف يف إعالل )ثِّيـىرىة(:  -2

لواك ايءن: أف تقع الواك عيننا ٞتمع صحيح الالـ كقبلها كسرة، كىي ُب من مواضع قلب ا
األصل معتلة؛ مثل: )ًدكىار( تصبح )داير( كمفردىا )دار(، أك ساكنة بشرط أف يليها ُب اٞتمع 

د ىذا الشرط ألف ٨تو: )سوط: سياط(؛ فقلبت الواك ايءن ألجل األلف اليت بعدىا. كمىت ما فق
كقد شذت عن ىذه القاعدة  (ّ)عالؿ؛ ٨تو: )زىكج كزًكىجة، عيود كًعوىدة(صحت الواك كانتفى اإل

ة(، فاألىٍكٔب أف تبقى فيها الواك على را٢تا من غَت قلب؛ ألهنا  لفظة كاردة كىي )ثػىٍور كًثَتى
 .(ْ)بعد الواك، كما أهنا ٓب تعلَّ ُب ا١تفرد ُب اٞتمع افتقدت شرط اإلعالؿ؛ لعدـ ٣تيء األلف

 :مذاىب وف ُب علة إعال٢تا علىكاختلف الصرفي
ىي استثقاؿ ٣تيء  :أف علة قلب الواك ُب )ًثورة( إٔب ايء لتصبح )ًثَتة( األول: ذىبادل

الواك بعد كسرة، كىذا مذىب سيبويو؛ ريث قاؿ: ))قلبوىا ريث كانت بعد كسرة، كاستثقلوا،  
(، كىذا ليس ٔتطرد؛ يعٍت: ثَتة((  . (ٓ)كما استثقلوا أف تثبت ُب )ًدميىو

مقصور  ُب اٞتمع بعد الواك  ٣تيء األلف أف شرط قلب الواك ايء كىو الثاين: ذىبادل
على )ًفعالة: ثًيارة(؛ ألف )ًفعالة( من أبنية اٞتمع، ك)ًفعىلة( ليس من أبنية اٞتمع اليت تكثر فيو، 

 . (ٔ) ابن السرٌاج، كىذا مذىب كال يقاس عليو
لوقوعها ساكنة  ؛كزف )ًفٍعلة(؛ قيلبت الواك ايءن أف األصل )ًثٍورة( على  الثالث: ذىبادل

                                                      

 (.َٗٓ/ِ) ،( سر الصناعةُ)

 (. ِٖٔ/ِ)  ،( ا١تنصفِ)
 .ُٕٖ :ص ،(، ا١تنهج الصوٌب للبنية العربيةُْٕ/ِ) ،(، ا١تمتعُّٔ،َّٔ/ ْ)  ،( ينظر: الكتابّ)

 (.ُّٔ/ْ) ،( ينظر: الكتابْ)

 (.ُّٔ/ ْ) ،( الكتابٓ)

 (.ُُّ-َُّ/ّ) ،( ينظر: األصوؿٔ)
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 .(ُ)بعد كسرة، ٍب ررَّؾ ابلفتح كأبقى الياء؛ ألف األصل اإلسكاف
 .(ِ)كنسب ابن جٍت ىذا الرأم للمربد 
أصحاب ىذا ا١تذىب كجَّهيوا قلب الواك ايءن ُب )ًثوىرة( توجيهنا دالليِّا؛  الرابع: ذىبادل 

بُت ٚتع الثور اٟتيواف، كالثور القطعة من األًقط، فقالوا ُب فقالوا: إف القلب جاء للفرؽ 
 .(ّ)الرأم للمربد  ااٟتيواف: )ثًيػىرىة( كُب األًقط )ًثوىرة( كنسب ىذ

ة(؛ فلو علة أخرانىا لنذكرىا ُب موضعها إف شاء   أما ا١تربد فقاؿ: ))فأما قو٢تم: )ًثَتى
 .(ْ)هللا((

بُت اٞتمعُت؛ ))ألف ا١تتكلم عارؼ أبرواؿ : أف القلب جاء لعلة الفرؽ واألرجح عندي
 .(ٓ)لغتو، كىو مهذا اإلعالؿ قد أمن اللبس اٟتاصل بُت ىذه األلفاظ((

بثب
ا
 : شٕار اإلعالل ثبنُقم:ٍَ

 اخلالف يف علة تصحيح )استحوذ، واستنوق(:   -1
أف يكوف الفعل على صيغة: استحاذ، استناؽ؛ بسبب اإلعالؿ ابلنقل  القاعدة فيهما:

تب عليو إعالؿ ابلقلب؛ كما ُب )استقاـ( ك٨توىا، إال أف العرب استعملت ىذه الذم يًت 
الكلمة دكف أم تغيَت فيها، فالواك ُب )استحوذ( رقها أف تنقل رركتها إٔب الصحيح الساكن 
قبلها؛ فرارنا من ثقل اٟتركة على ررؼ العلة؛ فيقاؿ: )استحاذ(، لكن الفصيح ُب ىذه الكلمة 

الؼ غالب اببو، كلو نظائر قليلة؛ منها قوؿ العرب: )استنوؽ اٞتمل، ىو تصحيحها على خ
(، ذكر -إذا شرب الًغيل  -، كأغيمت السماء، كاستٍغيىل الصيب -إذا رفع صوتو  -ك)أىٍعوىؿ 

                                                      

 (.ِْٕ/ِ) ،( ا١تمتعُ)

 (.ّْٔ/ُ) ،ا١تنصف ،( ينظرِ)

 (.ِْٕ/ِ) ،(، ا١تمتعّْٔ/ُ) ،( ينظر: ا١تنصفّ)

 (، لكنو ٓب يذكر العلة فيما بعد ُب ا١تقتضب!!َُّ/ُ) ،( ا١تقتضبْ)

أٛتد قاسم، ٣تلة جامعة تكريت للعلـو اإلنسانية، اجمللد:  عيدة اإلعالؿ الصرُب، عبد الكرمي ( أمن اللبس ُب ظاىر ٓ)
 ـ(.َُِٔ، )ُْْ، ص:ُ، العدد:ِّ



 ثذال يف انذًلنخ  انفصم انثبنث: أثش اخلالف يف اإلعالل ٔاإل
 

 ـ150 

 .(ُ)أبو زيد أف التصحيح ىو لغة لبعض العرب مطردة ُب ىذا الباب كلو

 : مذاىبكذنا، على يح ىذا الكلمات شذكاختلف الصرفيوف ُب تعليل تصح

ا بػ)فاعٍلت(؛ إذ كاف ما قبلو ساكننا،   األول: ذىبادل حت تشبيهن أف ىذه األفعاؿ صيحًٌ
 .(ِ)كما يسكن ما قبل كاك )فاعٍلت( كليس ىذا ٔتطرد، كىذا قوؿ سيبويو

أف سبب التصحيح ىو إ٫تاؿ الثالثي منها كاستعماؿ ا١تزيد، كىذا قوؿ  الثاين: ذىبادل
ا، كال يقاؿ: ابن سيده قاؿ: ) ا، كال يستعمل إال مزيدن )استنوؽ اٞتمل: صار كالناقة ُب ذي٢تًٌ

 .(ّ)استناؽ، إ٪تا ذلك ألف ىذه األفعاؿ مزيدة؛ أعٍت افتعل كاستفعل((
كىو قوؿ ابن يعيش، كسبب التصحيح عنده يبدك كاضحنا بقولو:  الثالث: ذىبادل

 .(ْ)ذ كاف ٤تموالن على غَته(())فأما ٨تو )استحوذ، كاستنوؽ( فلضعف اإلعالؿ فيو؛ إ
 . (ٓ)أف إعالؿ )استحوذ( ترؾي أصل، كىذا قوؿ ابن جٍت الرابع: ذىبادل

أف التصحيح ُب )استنوؽ( كاببو كاف كرائو علة داللية، كىذا قوؿ  اخلامس: ذىبادل
صدر الدين ا٠توارزمي؛ فقد قاؿ شاررنا لقوؿ الز٥تشرم ))كقد شذ عن القياس ٨تو: )أٍجوىدت، 

ًٍتكىح، كاستٍحوىذ، كاستصوب، كأطيبت، كأغيلت، كأخيلت، كأغيمت، كاستقيل((: كاس
))التصحيح ُب ىذه األفعاؿ ألرد شيئُت: إما إليضاح معٌتن ا١تشًتؾ ؛ ٨تو: )اسًتكح(؛ فإنو 
أكضح من )اسًتاح(، كإما ألف اللفظ مع اإلعالؿ أدؿ على معناه ٨تو: )أخيلت السحابة(؛ 

 .(ٔ)خيلة من )أخالت(، ك)أجودت( أدؿ على معٌت اٞتود...((فإنو أدؿ على معٌت ا١ت
تاح اٟتموز الذم جعل كمن احمٍلدىثُت من أكد ىذه العلة الداللية، مثل د. عبد الف

اللبس بُت داللة )أعوؿ( من العويل ٔتعٌت صرخ، كداللة )أعاؿ( ٔتعٌت كثر  نعالتصحيح ١ت
                                                      

 (.ّٔٓ/ِ) ،( الصحاحُ)
 (.ّْٔ/ْ) ،( الكتابِ)

 (.ّّٔ/ٗ) ،ف العرب( لساّ)

 (.ٓٔ/َُ) ،( شرح ا١تفصلْ)

 (.ُٖٕ/ُ) ،( سر الصناعةٓ)

 (.َّٗ-ّٖٗ/ْ) ،( شرح ا١تفصلٔ)
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 .(ُ)عيالو
اللبس؛ ألف التصحيح  نعصحيح ال عالقة لو ٔتيعة: أف التُب رُت يرل د. رسُت الرفا

 . (ِ)كاإلعالؿ قد تعاقبا ُب ىذه األفعاؿ، فهي تادم الداللتُت معنا ُب الصحة كاالعتالؿ
 أف ىذه األفعاؿ صيححت ألمن اللبس بُت داللة ىذه األفعاؿ . والراجح عندي  

بثب
ا
 : شٕار اإلعالل ثبحلزف:نث

 اخلالف يف تصحيح )وجهة(:  -1

ع اإلعالؿ ابٟتذؼ: ما جاء على كزف )ًفٍعلة( من ا١تصادر ا١تعتلة العُت؛ ٨تو: من مواض
، ريذفت الواك كألقيت رركتها على (ّ))ًعدة(، من الفعل)كىعد(، كأصل مصدرىا: )ًكٍعد(

العُت؛ ألهنا ساكنة كال ٯتكن البدء ابلساكن، كعوًٌض عن الواك احملذكفة اب٢تاء؛ فهي الزمة ٢تذا 
تً )ًعدة(. كقد خرجت على ىذه القاعدة كلمة )ًكجهة( على كزف )ًفعلة( فلم ا١تصدر، فأصبح

ها كعدـ إعال٢تا ٖتذؼ فيها )فاء( فعلة كىي الواك، كاختلف الصرفيوف ُب علة تصحيح
 :مذاىبابٟتذؼ على 

أف )كجهة( اسم مكاف، كليس ٔتصدر؛ كعلى ىذا فال شذكذ ُب إثبات  األول: ذىبادل 
 .(ْ)بو ا١ترادم إٔب ا١تازينكاكه، كىذا القوؿ نس

، كقد ثبتت كاكه شذكذنا، (ٓ)أف )كجهة( مصدر، كىذا قوؿ ا١تازين الثاين: ذىبادل
كاختلفوا ُب علة إثبات الواك، منهم من قاؿ: إف ا١تسوغ إلثبات الواك ُب )كجهة( دكف غَته من 

                                                      

 -ىػُِْْ،، )جامعة الكوفة، كلية اآلدابُّٖ( ينظر: ظاىرة التغليب ُب العربية، كاظم عودة خشاف البديرم، ص ُ)
 ـ(.ََِّ

 ـ(.ََِٓ، ، )دار جرير، عمافِٕٖ :الرفايعة، ص ( ينظر: ظاىرة الشذكذ ُب الصرؼ العريب، رسُت عباسِ)

 (.ّّٕ/ْ) ،( الكتابّ)

 (.ُّّٔ/ّ( ينظر: توضيح ا١تقاصد كا١تسالك، )ْ)

 (.ََِ/ُ( ينظر: ا١تنصف، )ٓ)



 ثذال يف انذًلنخ  انفصم انثبنث: أثش اخلالف يف اإلعالل ٔاإل
 

 ـ152 

( ك)ًجهة( ٔتعٌتن ، كمنهم من قاؿ: ))ألف )ًكجهة(ُ)ا١تصادر؛ أنو مصدر غَت جارو على فعًلوً 
 . (ِ)كارد، كال ٯتكن أف يقاؿ ُب )جهة(: إهنا اسم للمكاف؛ إذ ال يبقى للحذؼ كجو((

حتأف ًكٍجهة  ادلذىب الثالث: علة داللية؛ فلو ريذفت الواك من )ًكجهة( ل شذكذا صيحًٌ
يلتبس  ألصبحت: )ًجهة( اليت يراد مها ا١تكاف ا١تتوجو إليو؛ فجاء ىذا الشذكذ ُب )الوجهة( لئال

 . (ّ)بػ)اٞتهة(

ب: شٕار اإلثذال:
ا
 ساثع

 اخلالف يف إبدال اذلمزة نون يف النسب إى )صنعاء(: -1

 قيل ُب النسب إٔب )صنعاء(: صنعاين، كصنعائي، كاختلفوا ُب أيهما القياس على
 :مذاىب
. (ْ)أف )صنعاين( خالؼ القياس؛ فالنوف ال تيبدؿ من ا٢تمزة إال شذكذنا األول: ذىبادل

 .(ٓ)الرضي ىذا الرأم؛ ))إذ ال مناسبة بُت ا٢تمزة كالنوف(( كرجح
 .(ٔ)أف )صنعائي( خالؼ القياس الثاين: ذىبادل
أف النسب إٔب صنعاء اليمن: صنعاين، كالنسب إٔب صنعاء الشاـ:  الثالث: ذىبادل

 .(ٕ)صنعائي كصنعاين
))كأثر ٖتقيق أمن كقد أرجع الدكتور: رسُت الرفايعة ىذا ا٠تالؼ إٔب علة داللية فقاؿ: 

                                                      

 (.ُّّٔ/ّ( توضيح ا١تقاصد كا١تسالك، )ُ)

 (.ُّْٔ/ّ) ،ا١تصدر السابق(ِ)

، ) َُُبن دمحم اٞترجاين، ٖتقيق: علي توفيق اٟتمد، ص:  ( ا١تفتاح ُب الصرؼ، أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرٛتنّ)
 ـ(.ُٕٖٗ-قَُْٕ، ماسسة الرسالة، بَتكت

 (.ّٔٗ/ُ) ،(، ا١تمتعّّٔ/ّ) ،( ينظر الكتابْ)

 (.ُِٗ/ّ) ،للرضي ،( شرح الشافيةٓ)

اببن القيسراين،  ( ينظر: األنساب ا١تتفقة ُب ا٠تط ا١تتماثلة ُب النقط كالضبط، أبو الفضل دمحم بن طاىر ا١تعركؼٔ)
 ـ(.ُٖٓٔ-ىػ ُِِٖ، )ٖٖ :ٖتقيق: دم يونج، طبعة ليدف بريل، ص

 .ّٕٗ :( ينظر: القاموس احمليط، صٕ)
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اللبس بُتًٌ ُب ىذه ا١تسألة؛ فلو نسبوا لكليهما على القياس لوقع اللبس؛ لذا عدلوا بصنعاء 
؛ لتحقيق أمن اللبس بينها كبُت صنعاء  اليمن ُب النسب ٨تو )صنعاين( إببداؿ ا٢تمزة نوانن

لية؛ أف القدماء ٓب . كىذا ىو الراجح، ك٦تا ياكد أف العلة كراء ىذا اإلبداؿ علة دال(ُ)دمشق((
 يبينوا علة ىذا اإلبداؿ؛ ألف العريب عارؼ أبرواؿ لغتو مدرؾ لدالئلها .

 

 
 
 

  

                                                      

 .ِٕٔ :( ظاىرة الشذكذ ُب الصرؼ العريب، صُ)
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 ادلجحث انثبًَ

 انعهم ادلعٌُٕخ يف قٕاعذ اإلعالل ٔاإلثذال

إف الغاية األساس من اإلعالؿ: طلب ا٠تفة كالبعد عن االستثقاؿ ُب األلفاظ العربية،  
قررىا الصرفيوف ال ٤تل للتخفيف فيها، فكثَت ما يعوؿ على لكن بعض مواضع اإلعالؿ اليت 

علل معنوية مثل: أمن اللبس، كا١تعٌت، كالفرؽ؛ ُب تفسَت كثَت من مواضع اإلعالؿ. كمن ىذه 
 ا١تواضع ما ٮتتلف الصرفيوف ُب توجيو العلة فيو.

علة  كسيتبُت من خالؿ ىذا ا١تبحث القواعد ا١تقيسة لإلعالؿ اليت كاف كراء تعليلها
 معنوية كال ٤تل للتخفيف فيها، كمدل اختالؼ الصرفيُت ُب توجيو ىذه العلل.

: اإلعالل ثبنقهت:  أًٔلا

 قلب حرف العلة مهزة: ( أ

 :إعالل )مساء، بناء( وحنومها اخلالف يف -
من مواضع قلب ررؼ العلة ٫تزة: إذا تطرؼ ررؼ العلة بعد ألف زائدة؛ ٨تو: )ٝتاء،  

ف يقلب ررؼ العلة ألفنا؛ ألنو متحرؾ كليس بينو كبُت الفتحة إال ككساء، كبناء(، فاألصل: أ
راجز غَت رصُت، كىو األلف؛ فإذا قلب ألفنا اجتمع ألفاف؛ األلف ا١تبدلة كاأللف الزائدة 

 :مذىبُتفيو الصرفيوف على ، كىذا ما اختلف (ُ)قبلها، كال بد من التخلص من اجتماع األلفُت
اء اء إذا كقعتا طرفنا بعد ألف زائدة تقلباف ٫تزة؛ مثل: )ٝتى أف الواك كالي األول: ذىبادل

ساء(، أصل ا٢تمزة فيو كاك )ٝتاك، ككساك(، ك)سقاء( أصل ا٢تمزة فيو ايء )سقام(، كُب ىذه ككً 
 . (ِ)األمثلة، كقع الواك كالياء طرفنا بعد ألف زائدة فقلبا ٫تزة؛ فأصبح: )ٝتاء، ككساء، كسقاء(

اء ككساء كسقاء( ك٨توىا؛ أصلها )ٝتاك، ككساك، كسقام(، أف )ٝت الثاين: ذىبادل
فتقلب الواك كالياء ألفنا؛ لتطرفهما كضعفهما كزايدة األلف قبلهما، فتصَت: )ٝتاا، ككساا، 

                                                      

 (.ُّٕ/ِ( ينظر: ا١تنصف، )ُ)

 (.ُّٕ/ِ، )ا١تصدر السابق( ينظر: ِ)
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كسقاا(، اجتمع ألفاف فلم ٭تذؼ أرد٫تا كفقنا لقاعدة: )إذا التقى ساكناف أك٢تما ررؼ مد؛ 
 زة؛ لعلتُت:، كإ٪تا قلبت األلف ٫ت(ُ)رذؼ ررؼ ا١تد(

 لعلة التقاء الساكنُت.  -

فيلتبس  ؛(ِ)لعلة معنوية؛ كىي أمن اللبس؛ فاٟتذؼ يادم إٔب كوف ا١تمدكد مقصورنا -
؛ كلذا قيلبت األلف الثانية ٫تزة؛ ))لئال ٬تتمع ساكناف، كٓب ٭تذفوا فيكوف ا١تمدكد (ّ)بناء ببناء

 .(ْ)مقصورنا، كتذىب الياء؛ فيلتبس((
 قلب الياء واواً: ( ب

 :  )فُعلى( امسًا، أو صفة غري حمضة: خلالف يف علة القلب يفا -

إذا كقعت عيننا لػ)فيعلى( اٝتنا، أك صفة غَت ٤تضة،  من ا١تواضع اليت تقلب فيها الياء كاكنا: 
 :مذاىب كىي مانث أفعل التفضيل، كعلة القلب اختلف فيها الصرفيوف على

لفرؽ بُت االسم كالصفة، كىذا قوؿ : أف القلب جاء لعلة معنوية؛ كىي لاألول ذىبادل
، قاؿ سيبويو: ))ىذا ابب ما تقلب فيو الياء كاكنا، كذلك )فيعلى( إذا كانت اٝتنا، (ٓ)سيبويو

كذلك )الطوىب كالكوسى(... فإ٪تا فرقوا بُت االسم كالصفة ُب ىذا، كما فرقوا بُت )فىعلى( اٝتنا 
 .(ٔ)الـه...(( كبُت )فىعلى( صفةن ُب بنات الياء اليت الياء فيهن

عبد مذىب : أف علة القلب تعود إٔب التوسع ُب كجوه الصيغة، كىذا الثاين ذىبادل
القاىر اٞترجاين، قاؿ: ))... ٍب إهنم على عادة تفننهم ُب التصرؼ عليو ٛتلوا الواك على الياء 

اع اف... ٨تو كضعهم اٞتمع على أنو نى الواك ُب ابب آخر؛ ليحصل االفتُب ابب، كالياء عل
كأقساـ، كجمع السالمة كٚتع التكسَت كاسم اٞتمع، ٍب ٚتع القلة كالكثرة، ٍب ٗتصيصهم كل 

                                                      

 (. ُْٕ/ّ) ،للرضي ،فية، شرح الشاُٖٗ :ص ،(، التكملةَٓٓ/ّ) ،( الكتابُ)

 (.َّٓ/ٓ)، (، شرح ا١تفصلّٗ/ُ) ،( ينظر سر الصناعةِ)

 (.ُْٕ/ّ) ،للرضي ،( شرح الشافيةّ)

 (.ُّٕ/ِ) ،( ا١تنصفْ)

 .(ٖٔ/ّ) ،للرضي ،(، شرح الشافيةّٔ/ُٖ) ،(، شرح كتاب سيبويو للسَتاُبّْٔ/ْ) ،( ينظر: الكتابٓ)

 (.ّْٔ/ْ) .( الكتابٔ)
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مثاؿ أببنية كثَتة، ككجعلهم لشيءو كارد المُت ٥تتلفُت، ٨تو: )أتوت كأتيت(... ككالقلب ُب 
( ٚتع )قوس(...((  .(ُ))ًقًسيٌو

الفرؽ بُت االسم ىي لعلة معنوية ك : أف القلب جاء لعلتُت: األكٔب: الثالث ذىبادل
. كالثانية: أف الياء أخف من الواك، كقد غلبت الواكى ُب أكثر ، كما ىو مذىب سيبويوكالصفة

ا١تواضع رىت أبرَّت عليها؛ فأرادكا أف يعوضوا الواك من كثرة دخوؿ الياء عليها؛ فقلبوا األخف 
 .(ِ)إٔب األثقل لضرب من التوسع ُب اللغة

   :فـىْعلى( امسًا ال صفةً ) اخلالف يف علة القلب يف -
كجب  ؛: إذا كقعت الياء المان لػ)فػىٍعلى( اٝتنا ال صفةن من ا١تواضع اليت تقلب فيها الياء كاكنا

 :مذاىب كعلة القلب اختلف فيها الصرفيوف علىكاكان، قلبها 
 إذا كقعت الياء المنا لًػ )فػىٍعلىى( اٝتنا ال صفةن؛ كجب قلبها كاكنا، ٨تو: األول: ذىبادل

للتفرقة بُت االسم  :)تػىٍقوىل(؛ ألهنا من )كىقػىٍيت(، أبدلت الياء فيها كاكنا؛ لعلة معنوية كىي
فة. ىذا ما ذىب إليو سيبويو، كٚتهور  ص االسم ابإلعالؿ ٠تفتو كثًقل الصًٌ كالصفة، كٮتي

 .(ّ)النحويُت
، كذلك قاؿ سيبويو: ))ىذا ابب ما تيقلب فيو الياء كاكنا؛ لييفصل بُت الصفة كاالسم

)فػىٍعلىى( إذا كانت اٝتنا أبدلوا مكاهنا الواك، ٨تو: )الشٍَّركىل، كالتػٍَّقوىل، كالفىتػٍوىل(، كإذا كانت 
( اٝتنا، لقلت:  (، كلو كانت )رايَّ صفةن تركوىا على األصل، كذلك ٨تو: )صىٍداي، كخىٍزاي، كرىايَّ

 .(ْ)اليت ىي عُت(()رىكَّل(؛ ألنك كنت تػيٍبدؿ كاكنا موضع الالـ، كتيثًبت الواك 
إذا كقعت الياء المنا لًػ )فػىٍعلىى( اٝتنا ال صفةن؛ فإف قلبها كاكنا شذكذه كال  الثاين: ذىبادل

                                                      

، )جامعة (ُِٓٓ-ُُٓٓ/ِ)عبد القاىر اٞترجاين، ٖتقيق: أٛتد عبدهللا الدكيش،  ،التكملةُب شرح  ا١تقتصد( ُ)
 ق(.ُِْٖاإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية، الرايض، 

 (.ُٗٓ/ِ) ،(، سر الصناعةُٕٓ/ِ) ،نظر: ا١تنصفي( ِ)

 (.ِْٓ/ِ) ،(، ا١تمتعٕٖ/ُ) ،(، سر الصناعةُٕٓ/ِ) ،(، ا١تنصفِٔٔ/ّ) ،نظر: األصوؿي( ّ)
 (.ّْٗ/ْ) ،( الكتابْ)
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فقاؿ: ))كشيذَّ إبداؿ الواك من الياء المنا  (ِ()ُ)يقاس عليو. كىذا ما ذىب إليو ابن مالك
 .(ّ)لًػ)فػىٍعلىى( اٝتنا((

 ،()الشٍَّركىل، كالطٍَّغوىل الواك ُب: فقاؿ: أفَّ بويو، ساؽ أدلة تايد قولو كتفنًٌد قوؿ سيكقد 
ا لباب التكثر من الشذكذ رُت أمكن سده. ؛أصل ك٨تو٫تا  كليست منقلبة عن ايء؛ سدِّ

ٍبَّ إفَّ العلة اليت ارتجَّ مها من قاؿ: أف )الشٍَّركىل( ك٨توىا الواك فيها منقلبة عن ايء، 
، للتفرقة بُت االسم كالصفة؛ ليست جيدة؛  تو ، كنىدىابى ألفَّ االلتباس ىناؾ كاقع، كػ)جىلىدىاتو

ن ٚتع جىٍلدة، كنىٍدبة، كعىٍدلة، كرٍشرة،  (، فبتسكُت عيناهتا ييعلم أهنَّ ، كرىشىراتو كعىدىالتو
؛ فظهرت فائدة الفرؽ ىناؾ. ، كرىشىرى  كبفتحها يػيٍعلم أهنن ٚتع مىرَّة من جىلىدى، كنىدىبى

فاظ قليلة ال لبس فيها؛ إذ ال توجد صفات توافق )ثػىنػٍوىل( كأما )الثػٍَّنول( كأخواهتا، فأل
 كأخواهتا لفظنا.

كىو كلد البقرة الورشية،  -، ك)الطٍُّغيا( -كىي الرائحة  -ٍب إف تصحيح ايء )الرَّاي( 
؛ ييبُت أف إبداؿ ايء )الثػٍَّنول( كاكنا شاذ، -اسم موضع  -، ك)سعيا( -تفتح طاؤه كتضم 

                                                      

( ىذا رأيو ُب التسهيل، كإ٬تاز التعريف. أما ُب األلفية، كشرح الكافية؛ فلو رأم ٥تتلف يوافق رأم سيبويو، قاؿ ابن ُ)
 مالك:

 من الـ فعلى اٝتنا أتى الواك بدٍؿ*** ايًء كتقول غالبنا جا ذا البدؿٍ                                
ى( ايءن، ككاف صفة؛ صىحَّ كٓب ييعتل، ٨تو: صىٍداي كخزاي، فإف كاف اٝتنا غَت صفة؛ أيًعل غالبنا إببداؿ ))إذا كاف الـ )فػىٍعلى 

(، كينظر: شرح ابن الناظم على ألفية ابن ُُِِ/ُ، كشرح الكافية )ٓٔالياء كاكنا، كالتقول((. منت األلفية ، ص 
اـ ٚتاؿ الدين دمحم بن مالك، ٖتقيق: دمحم ابسل عيوف السود، مالك، البن الناظم أيب عبد هللا بدر الدين دمحم ابن اإلم

 ـ(.َََِ -ىػ َُِْ ،، )دار الكتب العلمية، بَتكت، لبنافَٔٔ :ص
( كإف قيل: إف ىذا القوؿ قد عدؿ عنو ابن مالك، فال خالؼ ُب ىذه ا١تسألة؛ قلت: إف ابن مالك كافق اٞتمهور ِ)

كاأللفية. ٍب عدؿ عن رأيو كخالفهم ُب: التسهيل، كلو كاف العكس أبف بدأ ُب أكٔب مالفاتو، كىي: الكافية كشررها، 
اب١تخالفة ٍب عدؿ إٔب ا١توافقة؛ ١تا أصبح ىناؾ خالؼ ُب ا١تسألة. كفيما ٮتص ترتيب مصنفاتو، فلم أجد أف ابن 

تسهيل. انظر: غاية مالك ٖتدث عن زمن أتليف كتبو، لكن كل من تطرؽ ١تصنفاتو يذكر الكافية كاأللفية أكالن ٍب ال
، اختالؼ آراء ابن مالك النحوية، روفاف َٔ(، مقدمة ٖتقيق إ٬تاز التعريف صَُٔ/ِالنهاية ُب طبقات القراء )

ىػ(، كُب ٘تهيد ىذه الرسالة ذكر صاربها أنو من خالؿ ُِْٖصاّب عبد هللا آؿ روفاف القرين، )جامعة أـ القرل 
 الك اتضح لو جليِّا ترتيب مصنفات ابن مالك على النحو الذم ذكرت.متابعتو لتطور ا١تسائل ُب مصنفات ابن م

 (.َُٕٗ/ُ) ،(، شفاء العليلُٖٓ/ْ) ،(، ا١تساعدِّٗ/ُ) ،نظر: االرتشاؼي، ك َّٗ :( التسهيل، صّ)
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 .(ُ)لقياس عليهاكالتجنب للشذكذ أكٔب اب
مذىب سيبويو، كٚتهور النحويُت، من أف الياء إذا كقعت المنا لًػ  والراجح عندي

، كإقرار الياء شاذ؛  لقوة العلة الداللية اليت أكجبت القلب اٝتنا ال صفةن فإف قلبها مطَّرده )فػىٍعلىى( 
ألين ك  قلب الياء ُب االسم،فال نستطيع أف نفرؽ بُت الصفة كاالسم إذا كاف كزهنما )فػىٍعلىى( إال ب

 ال أعلم رأاين ٥تالفنا للجمهور إال رأم ابن مالك، كىو لو رأم آخر يوافق اٞتمهور فيو.
   :)ُسوير، تـُبـُْويع( اخلالف يف علة تصحيح: -
من مواضع قلب الواك ايءن كالياء كاكنا أيضنا: التقاء الواك كالياء، فتقلب الواك ايءن إذا التقتىا ك  

، كيشًتط ُب السابق أف يكوف (ِ)كن السابق منهما، كىو أصليّّ ذااتن كسكوانن ُب كلمة كس
أصليِّا، فلو كاف منقلبنا عن أصل، ٨تو: )سيوير، تػيبػيٍويع(، أصلها: )سايىر، كتبىايىع(، فال تقلب 

 :مذاىب الواك فيهما ايءن، كاختلف الصرفيوف ُب علة عدـ القلب على

لعلة أمن اللبس؛ ألف القلب يادم إٔب التباس أف عدـ القلب جاء  األول: ذىبادل
 .(ّ))فيوعل، كتػيفيوعل( ب)فػيعًٌل كتػيفيعًٌل(

)سيوير، تػيبػيٍويع( سببو أف  الواك ليست : أف عدـ قلب الواك ايء ُب الثاين: ذىبادل
 بالزمة، كىذا قوؿ ا٠تليل.

ن أف يقلبوا الواك بيوًيع  ما منعهم مك  قاؿ سيبويو انقال عنو :)) كسألت ا٠تليل عنم سيوًير 
 . (ْ)كإ٪تا صارت للضمة رُت قلت فيوًعل((، ايءن؟ فقاؿ: ألف ىذه الواك ليست بالزمة كال أبصل

، كريدَّ ىذا القوؿ أبف (ٓ)كيرل الفارسي أيضنا أف علة عدـ القلب ىي أف الواك غَت الزمة

                                                      

 .ُّٖ -ُّٔنظر: إ٬تاز التعريف، ص: ي( ُ)

مر بن أيب بكر ابن عثماف بن ع ،الشافية ُب علم التصريف ،ٖٗٓص:  ،(، التكملةّٓٔ/ْ)  ،نظر: الكتابي( ِ)
شرح  ـ(،ُٓٗٗ-قُُْٓ) ا١تكتبة ا١تكية، مكة ا١تكرمة،  ،َُِص: ، اٟتاجب، ٖتقيق: رسن أٛتد العثماف

 (.ُّٗ/ّ) ،للرضي ،، شرح الشافيةَّٖ ، ص:، تسهيل الفوائدُْٔص: ُب التصريف، ا١تلوكي

 (.ُْٕٔ/ِ، ا١تقتصد )ٗٗٓ(، التكملة ص ّٖٔ/ْنظر: الكتاب )ي( ّ)

 (.ّٖٔ/ْ) ،(  الكتابْ)

 .ٗٗٓص:  ،التكملة: نظري( ٓ)
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ٍيًود( تصغَت )أسود( ك٨توه غَت الزمة أيضنا كقلبها جائز  .(ُ)الياء ُب )أيسى
إرادة ا١تد؛ فالقلب ال يكوف ُب )سوير كتبويع(؛ ))ألف الواك بدؿه من  الثالث: ذىبادل 

 .(ِ)األلف، فأرادكا أف ٯتدكا كما مدكا ُب األلف((
كالظاىر: أف ا١تد الذم أرادكا ليس مقصودنا لذاتو، كإ٪تا ا١تقصود اللبس الذم يتحقق 

 .(ّ)ناقص، فقالوا: )مرًضيّّ، كمدعيوّّ(؛ إذ ال لبسبفواتو؛ كلذا ٓب يراعوا ا١تد ُب )مفعوؿ( من ال
كوف الواك ُب )سوير( ك٨توه مبدلة من األلف، كاأللف ال تدغم ُب الياء   الرابع: ذىبادل

 . (ْ)كالواك، فكذلك ما ىو بدؿ منها
كعلة اجتناب اللبس عند اٞترجاين ىي األقول، قاؿ: ))اعلم أف القوم ُب ىذا: أف 

(؛ ٓب ييٍدرى يقاؿ: إف اإلدغاـ تي  ، كتيسيَتًٌ رؾ ألجل اللبس؛ إذ لو قيل ُب )سيوًير، كتيسيوًير(: )سيَتًٌ
أهنما )فيوًعل( ك)تػيفيوعل(، أـ )فػيعًٌل( ك)تػيفيعًٌل(... كأما االرتجاج أبف اإلدغاـ يًتؾ ألجل أف 

 .(ٓ)الواك ال يلـز لقولك: )ساير، كتساير(...؛ فليس بذلك ا١تتُت((

ب: 
ا
 ُقم:اإلعالل ثبنثبٍَ

ْيىط(اخلالف يف علة تصحيح  -  :)مِّْقوىل وِمِّ
، كٛتل عليو االسم ا١تشابو (ٔ)الفعل دكف االسم؛ لكونو أثقل اإلعالؿ ابلنقل األصل ُب 

٘تيزه عن  ٝتىةًتطوا ُب االسم: أف يكوف ذا للمضارع ُب عدد األررؼ كاٟتركات، كاش
ٓب تيعل )ًمٍقوىؿ ك٥ًتٍيىط(، رع ك كمن األٝتاء اليت أشبهت ا١تضا،  (7)الفعل؛ الجتناب اللبس

                                                      

 (.ُْٖٔ/ِ) ،ا١تقتصد :نظري( ُ)

 .(ّٖٔ/ْ) ،( الكتابِ)

، ٣تلة السليم فريد بن عبد العزيز الزامل ،البعد الدالٕب ُب اإلعالؿ ،(َُْ/ّ) ،للرضي، نظر: شرح الشافيةي( ّ)  
 (ـَُِٕ-قُّْٖود،)جامعة ا١تلك سع، ُِص: ،ِٗاجمللد:  ،ُاآلداب، العدد:

 (.ْٕٖ/ِ)، نظر: ا١تمتعي( ْ)

 (.ُْٕٔ/ِ) ،( ا١تقتصدٓ)

 (.َّٗ/ٗ) ،(، ا١تقاصد الشافيةُْْ/ّ) ،للرضي ،( ينظر: شرح الشافيةٔ)

 (.َّٗ/ٗ)  ينظر: ا١تقاصد الشافية، (ٕ)  
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 :مذاىبو علة منعها من اإلعالؿ على كقد اختلف الصرفيوف ُب توجي
لت )ًمٍقوىؿ ك٥ًتٍيىط( ٓب تعلأف  األول: ادلذىب واؿ، قٍ على )مً  داللة؛ على أهنا ٛتًي

قاؿ  .(3)كىذا مذىب ا٠تليل ،(ِ))ًمٍفعاؿ( ليس على كزف الفعل ، اليت ٓب تعل؛ ألفَّ (ُ)ياط(ك٥ًتٍ 
( إ٪تا ىو  رى ٣ترل )أفػٍعىل(؟ قاؿ: ألفَّ )ًمٍفعىالن سيبويو:))كسألتو عن )ًمٍفعىل(؛ ألم شيءو أيًًبَّ كٓب ٬تي
)ًمٍفعىاؿ(، أال ترا٫تا ُب الصفة سواءن؟! تقوؿ: )ًمٍطعىنه كًمٍفسىاد(، فًتيد من ا١تًفساد من ا١تعٌت ما 

 .(ْ))ًمٍفتىح كًمٍفتىاح... كًمٍقوىؿ كًمٍقوىاؿ( (( أردت ُب ا١تطعن... كقد يعتوراف الشيء الوارد؛ ٨تو:
ل ٥ًتٍ  (، ٥ًتياط)مقواؿ :كالتصحيح ُب ٨تو لعلة معنوية كىي  جاء ،ط عليهايى اليت ٛتًي

أًمٍفعاؿ ىو أـ  يتًَّضحفلم ( ، ٥ًتىاطان (؛ لصار )ًمقىاالن ، ٥ًتياطاللبس، فلو أيعلَّ )مقواؿاجتناب 
 .(ٓ)ًمفعل

، وىؿ( ك٨توىا خالف ا١تضارع ُب الوزف كالزايدة؛ فال يعل لذلكأف )ًمقٍ  الثاين: ذىبادل
 . (ٔ)كىذا مذىب ابن ىشاـ

يـىنىُو!( ، و)ما أىقـْوىمىُو!( اخلالف يف علة تصحيح فعل التعجب، - ْ حنو: )ما أىبـْ ، و)أْبنيِّ
 :بِّو، وأقوِّْم(

 من شركط اإلعالؿ ابلنقل ُب الفعل: أال يكوف الساكن الصحيح عيننا لفعل تعجب، 
٨تو: )ما أىبٍػيػىنىوي!( ُب اليائي، ك)ما أىقػٍوىمىوي!( ُب الواكم، ك)أٍبًُتٍ بًو، كأقًوـٍ(؛ كىذا الشرط  

 :مذاىب كاف كراءه علل معنوية، اختلف الصرفيوف ُب توجيهها على
يادم إٔب اللبس، ٨تو: )ما أىبٍػيػىنىوي!( ، ك)ما أىقػٍوىمىوي!( ُب  ألف اإلعالؿ األول: ذىبادل

                                                      

 (.ُِٓ/ّ) ، للرضي،(، كشرح الشافيةْٕٖ/ِ) ،(، كا١تمتعِّّ/ُ) ،(، كا١تنصفّٓٓ/ْ) ،( ينظر: الكتابُ)

 (.ُِٓ/ّ) ، للرضي،( ينظر: شرح الشافيةِ)

  (ِّّ/ُينظر: ا١تنصف،) (ّ) 

 (.ّٓٓ/ْ) ،( الكتابْ)

، )جامعة أـ القرل ، كلية (ْٖٔ/ِ) دراسة كٖتقيق: رسن أٛتد العثماف، ،لليزدم ، للخضر( ينظر: شرح الشافيةٓ)  
 ـ(.ُٔٗٗ -قُُْٔاللغة العربية

 (.ْٕٕ/ِ) ،، شرح التصريح(َّْ/ْ) ،( ينظر: أكضح ا١تسالكٔ)
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التعجب ٔتا كاف على )أفػٍعىل( منفيِّا بػ)ما(، كبفعل األمر منو، ٨تو: )ما أقامىو، فيلتبس فعل 
 .(ُ)كأًقٍموي(

ن عل ٛتىٍ أف فعل التعجب ٓب يي  الثاين: ذىبادل  قاؿ  ؛على أفعل التفضيل ُب ا١تعٌت الى
ًس(؛ ألنك سيبويو: ))كيتم ُب قولك: )ما أىقػٍوىلو كأبيػىعىو(؛ ألف معناه معٌت )أفعل منك كأفػٍعىل النا

 . (ِ)تفضلو على من ٓب ٬تاكز أف لزمو قائل كابئع، كما فضلت األكؿ على غَته من الناس((

ب: 
ا
 اإلعالل ثبحلزف:ثبنث

 :د(عِّ وْ الفعل )يـى  علة حذف الواو من يف  اخلالف  -

أرجع الصرفيوف ىذا اإلعالؿ إٔب علة صوتية كىي االستثقاؿ، كأشاركا إٔب مسألة تتعلق 
 اب١تعٌت، كىي:

ٌلة رذؼ الواك ُب الفعل ا١تعتل الفاء، فإذا كاف الفعل الثالثي الواكم الفاء؛ مفتوح ع
ذؼ ُب ا١تضارع، كُب األمر، كُب ا١تصدر  العُت ُب ا١تاضي مكسورىا ُب ا١تضارع؛ فإفَّ فاءه ٖتي

 ا١تبٍت على )ًفٍعلة(. كٟتذؼ الواك من ا١تضارع ثالثة شركط:
 ٖتذؼ من )ييوًعد( مضارع )أكعىد(.أف تكوف الياء مفتورة، فال  أحدىا:
أف تكوف عينيو مكسورة، فلو كانت مفتورة أك مضمومة ٨تو: )يػيٍولىد، كيػىٍوضيا( ٓب  اثنيها:
 ٖتذؼ الواك.
 أف يكوف ذلك ُب فعل، فلو كاف ُب اسم ٓب ٖتذؼ الواك ٨تو: )تػىٍوًعيد(.  اثلثها:

 كٟتذؼ الواك من ا١تصدر شرطاف: 
 ٨تو: )ًعدىة(. أف تكوف مصدرنا؛ أوذلما:

                                                      

 (.ْْٖ/ِ) ،لليزدم ،( ينظر: شرح الشافيةُ)

 (.َّٓ/ْ( الكتاب )ِ)
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 .(ُ)أف ال يكوف داالَّ على ا٢تيئة ٨تو: )الًوعدة كالوًقعة( اثنيهما:
  كاختلف الصرفيوف ُب علة رذؼ الواك من ا١تضارع على مذىبُت: 

إذا كاف الفعل مثاالن كاكايِّ ماضيو على كزف )فػىعىلى( كمضارعو على كزف  ول:ادلذىب األ
؛ مثل: )كىعىد، كىزىف، كىرىد(؛ تقوؿ: )يىًعد، يىزًف، يىرًد(. ٤تذكفة -كىي الواك -)يػىٍفًعل( ففاؤه 

كاألصل: يىوًعد، يىوزًف، يىورًد. كالعلة ُب ذلك: االستثقاؿ؛ فالواك ثقيلة، كتوسَّطت بُت ثقيلُت 
ك٫تا الياء كالكسرة، فال يصح رذؼ الياء؛ ألهنا ررؼ ا١تضارعة، كال يصح أيضنا رذؼ 

 ة، فحذفت الواك؛ لكوهنا أثقل من الياء كالكسرة. الكسرة؛ فبها ييعرؼ كزف الكلم
قاؿ سيبويو: ) فلما كاف من كالمهم استثقاؿ الواك مع الياء رىت قالوا: )ايجىل كيًيجىل(،   

كانت الواك مع الضمة أثقل؛ فصرفوا ىذا الباب إٔب )يىفًعل(، فلما صرفوه إليو كرىوا الواك بُت 
، فهم كأهنم إ٪تا ٭تذفوهنا من )يفًعل(. فعلى ىذا بناء ما  ايء ككسرة؛ إذ كرىوىا مع ايء فحذفوىا

 .(ِ)كاف على )فعىل( من ىذا الباب((
ذؼ الفاء من مصدر )كىعىد( أيضنا، بشرط أف يكوف   كألفَّ ا١تصدر ٬ترم ٣ترل الفعل ٖتي

كسرة ؛ اٍستيثقلت ال(ّ)ا١تصدر مبًنيَّا على )ًفٍعلة( بكسر الفاء، فتقوؿ: )ًعدىة(، كاألصل: ًكٍعدة
أم )ًفٍعلة(  -على الواك فنيقلت إٔب ما بعدىا، ٍب ريذفت الواك ٗتفيفنا، كا٢تاء الزمة ٢تذا ا١تصدر 

 ؛ ألهنا تعويض عن احملذكؼ.-
ل   كلئال ٮتتلف ا١تضارع ُب البناء؛ فقد جعلوا سائر ا١تضارع ٤تموالن على )يىًعد(، أم: ٛتًي

ياء، فتقوؿ: )تىًعد، نىًعد، كأىًعد(؛ ْتذؼ الواك، رىت على ا١تضارع ا١تبدكء ابلياء ما بيًدئى بغَت ال
كإف ٓب تقع بُت ايءو ككسرة، كمثلو قو٢تم: )أيٍكرًـ( كأصلها )أؤٍكرًـ(، رذفوا ا٢تمزة الثانية كراىةى 
، كنيٍكرًـ( كإف ٓب تيوجىد العلة،  اجتماع ا٢تمزتُت، كأتبعوا ذلك سائر الباب؛ فقالوا: )تيٍكرًـ، كييٍكـر

 .(ْ)ررؼ كارد يىلـز بقية اٟتركؼ. كىذا مذىب البصريُتفما لزًـ 
                                                      

 (. ِٕٓ/ِ) ،(، شرح التصريحُْٖ/ُ) ،نظر: ا١تنصفي( ُ)

 (.ّٓ-ِٓ/ْ)، ( الكتابِ)

 (.ٖٗ/ّ) ،نظر: شرح الشافيةي)ًعدةى(، فاألصل عنده )كىٍعد(.  ( خالف الرضي غالبية النحويُت ُب أصلّ)

، ائتالؼ ّّٓ-ّّّ ، ص:(، شرح ا١تلوكي ُب التصريفُْٖ/ُ) ،(، ا١تنصفِِٔ/ُ) ،ينظر: ا١تقتضب( ْ)
= 



 ثذال يف انذًلنخ  انفصم انثبنث: أثش اخلالف يف اإلعالل ٔاإل
 

 ـ163 

 كقد ارتجوا ١تذىبهم أبمرين ملحوظُت ُب كثَت من األبنية الصرفية: 
 طلب ا٠تفة؛ ألف كقوع الواك بُت ايء ككسرة أصلية أمر مستثقل. أحدمها: 

خرل، ٨تو: أفَّ الواك كالياء إذا اجتمعتا ككانتا على صفة تيدغىم إردا٫تا ُب األ اثنيهما:
سٌيد كمٌيت؛ أبدلت الواك ايءن، ٍب أدغمت الياء ُب الياء؛ كذلك طلبنا للخفة؛ ألف كجود الواك 
مع الياء فيو ثًقل، ككجود الياء مع الياء ُب اجتماع ا١تثلُت كذلك، لكن ىنا ُب )يىوًعد( اجتمع 

دغاـ، فاإلدغاـ إ٪تا يكوف الواك كالياء كالكسرة، كألف اٟترؼ األكؿ ُب )يىوًعد( مفتوح؛ ٓب ٬تز اإل
ُب ساكن ٍب متحرؾ، فلما ٓب يكن التخفيف ابإلدغاـ ُب )يىوًعد( كجىبى التخفيف ابٟتذؼ؛ 

 .(ُ)فصارت يىوًعد: يىًعد
كقد عارضهم الكوفيوف، كرأكا أفَّ رذؼ الواك مع بقية رركؼ ا١تضارعة من: )أىًعد كنىًعد  

البصريُت، فاألصل فيو: )أىٍكعد كنػىٍوعد كتػىٍوعد(، كتىًعد(، كىي ٓب تقع بُت ايء ككسرة؛ دليل ضد 
ذؼ الواك ىنا؛ ألهنا ٓب تقع بُت ايء  فلو كاف رذؼ الواك لعلة االستثقاؿ؛ لكاف ينبغي أف ال ٖتي
ككسرة، كلكاف ينبغي أف ٖتذؼ من )ييوًعد( بضم الياء فييقاؿ: )ييعد(؛ لوقعها بُت ايء ككسرة، 

 .(ِ)البصريُت فلما ٓب ٖتذؼ دؿَّ على فساد مذىب 
كقد رد عليهم البصريوف بدليل يلخصو قوؿ ابن جٍت: ))رذؼ الواك ُب قو٢تم: )أىًعد،  

كىنًعد، كتىًعد(؛ ىذا من ابب ٛتلهم الشيء على ركم نظَته، فحيًمل ما ال علة فيو على ما فيو 
عد، الختلف علة، كىذا ا١تذىب مطرد ُب كالـ العرب كلغاهتم، ٍب أننا لو قلنا: أان أكعد، كىو ي

 .(ّ)ا١تضارع؛ فكاف مرَّةن بواك، كأخرل بال كاك((
أفَّ علة رذؼ الواك من الفعل ا١تثاؿ الواكم من ابب )فعىل يفًعل( ىي  ادلذىب الثاين: 

علة داللية؛ فقد جاء رذؼ الواك للتفرقة بُت أفعاؿ ىذا الباب ا١تتعدية كالالزمة. فا١تتعدم ٨تو: 

=                                                       
 (.ِْْ/ِ) ،، ٣تموعة الشافية ُب علمي التصريف كا٠تطُّّ ، ص:النصرة

 .ِٓٔ ، ص:( ينظر: اإلنصاؼُ)

 .ِْٔ صدر السابق، ص:( ينظر: ا١تِ)

 (.ُُٗ/ُ) ،( ينظر: ا١تنصفّ)
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ه يىًعديه(، كالالـز  ٨تو: )كىًرلى يػىٍورىل، ككىًجل يػىٍوجىل(، كىذا مذىب الكوفيُت)كعىدى
(ُ). 

كرجتهم ُب ذلك: أفَّ األفعاؿ الالزمة، كا١تتعدية كلها تقع فيما فاؤه كاك، كللتفريق  
بينهما ُب اٟتكم؛ فإفَّ الفعل الالـز تبقى ُب مضارعو الواك؛ ٨تو: )كىًجل يػىٍوجىل، كًرل يػىٍورىل(، 

الفراء:  ابن جٍت انقال عن  م ٖتذؼ كاكه ٨تو )كعىد يىًعد، ككزىف يىزًف(. قاؿكمضارع الفعل ا١تتعد
))إف الواك إ٪تا ريذفت من )يىًعد كيىزًف(؛ ألهنما متعدايف. قاؿ: ككذلك كل متعدٌو. قاؿ: أال ترل 

 .(ِ)أهنم قالوا )كًجل يٍوجىل، ككًرل يورىل(؛ فأثبتوا الواك ١تا كاف )كجل، ككرل( غَت متعديُت((
كقد رد قو٢تم أبو علي بقولو: ))فما كاف أكلو الواك من األفعاؿ الثالثية فإنو يكوف على  

ثالثة أبنية: فعىل كفًعل كفعيل، فما كاف على )فعىل( فإنو ُب ا١تتعدم كغَت ا١تتعدم مضارعو 
 .(ّ))يفًعل( ك٭تذؼ منو الواك((

ذؼ منها الواك، ليس ألهنا  كقاؿ األنبارم: ))إف )كىًجل يػىٍوجىل، ككىًرل يػىٍورىل(، ٓب  ٖتي
أفعاؿ الزمة، كإ٪تا ألهنا جاءت على كزف )يفعىل( فلم تقع الواك فيو بُت ايء ككسرة، كإ٪تا كقعت 

 .(ْ)بُت ايء كفتحة، كذلك ال يوجب اٟتذؼ((
كأفسد ابن يعيش رجتهم بقولو: ))إف الواك قد سقطت من الالـز كسقوطها من 

د(، كاألصل فيها )كىكىفى ا١تتعدم؛ ٨تو: )ككىف البيتي يكً  ف، ككىٖبى الذابب يىًنم، ككىخىد البعَت ٮتًى
يػىوًٍكف، ككىٖبى يٍوًٖب(، كىذه األفعاؿ الزمة، كلو كانت علة رذؼ الواك للتفرقة بُت الالـز 

 .(ٓ)كا١تتعدم لكاف ٬تب أف ال ٖتذؼ الواك من ىذه األفعاؿ((
الواكم إذا كاف الفعل ثالثيِّا ٣تردنا،  إذف يتفق الصرفيوف على رذؼ فاء الفعل ُب ا١تثاؿ 

 ٭تذفها بينما ككسرة، ايء بُت لوقوعها لكنهم اختلفوا ُب بياف علة اٟتذؼ؛ إذ ٭تذفها البصريوف

                                                      

 .ّّٓ ، ص:التصريفا١تلوكي ُب  ، شرح ِْٔ ، ص:( ينظر: اإلنصاؼُ)
 (.ُٖٖ/ُ) ،( ا١تنصفِ)

-دمشق، دار ا١تنارة -، ) دار القلمُِٕ ، أليب علي الفارسي، ٖتقيق: رسن ىنداكم، ص:( ا١تسائل اٟتلبياتّ)
 ق(.ُٕٖٗق،َُْٕبَتكت،

 .ِٔٔ ، ص:( ينظر: اإلنصاؼْ)

 .ّّٔ ، ص:التصريف ا١تلوكي ُب ( ينظر: شرحٓ)
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 كا١تتعدم. الالـز الفعل بُت لعلة داللية كىي للفرؽ الكوفيوف
ح قوؿ البصريُت لعدة أسباب:   كأرجًٌ
ـز كا١تتعدم، كإ٪تا لعلة االستثقاؿ، فوقوع أف علة رذؼ الواك ال نظر فيها إٔب الال  -ُ

الواك بُت ايء مفتورة ككسرة أمره مستثقل، فكأنو اجتمعت أررؼ العلة الثالثة ُب كلمة كاردة؛ 
 ؛ ٦تا أدل إٔب االستثقاؿ؛ فحذفت الواك.(ُ)ألف الفتحة جزء من األلف، كالكسرة جزء من الياء

يع األفعاؿ؛ فهناؾ أفعاؿ أيثبتت فيها أف علة اٟتذؼ عند الكوفيُت ال تنطبق على ٚت -ِ
الواك كىي الزمة كليست متعدية، ُب رُت أف علة البصريُت تنطبق على ٚتيع األفعاؿ اليت فاؤىا 

 كاك من ابب )فعىل يفًعل(؛ فاألخذ برأم يرتكز على قاعدة ليس فيها شواذ أكٔب كأجدر. 
 عن الفارسي بقولو: ك٦تا يدؿ على رجحاف رأم البصريُت أيضنا: ما نقلو ابن جٍت -ّ

ًقىوي؛  ))فاقتصارىم ٔتا كاف ماضيو بوزف )فػىعىل( كفاؤه كاك على )يػىٍفًعل(؛ ضرب من اإلعالؿ ٟتى
كقوع الواك بُت متضادين ك٫تا  ، كلعلو يقصد ابلعلة(ِ)ألف منعو ما ٬توز ُب غَته علة ٟتقتو((

ف ابٟتذؼ؛ بدليل أف الفتحة قبلها كالكسرة بعدىا، كىذا فيو ثقل للكلمة، فوجب التخفي
الواك ٓب ٖتذؼ من )ييوعد( مضارع )أكعد(؛ ألف الواك سبقتها الضمة، كىي مالئمة ٢تا، بل جزء 

 منها.

 كبعد ىذا العرض للمسائل ا٠تالفية اليت كاف كرائها علل داللية اتضح ما يلي:
أف علة أمن اللبس ُب مظاىر اإلعالؿ كاإلبداؿ ظهرت كاضحة ُب ىذه ا١تسائل،  -ُ

 ٕتارم علة التخفيف ُب كثرهتا. كقد

اىتماـ ا١تتقدمُت الواضح اب١تعٌت، األمر الذم أدل إٔب كضوح داللة الكالـ عندىم،  -ِ
كما اختالفهم ُب ىذه ا١تسائل إال تنوع ُب الفهم أدل إٔب تنوع الداللة، كىذا إف دؿ على شيء 

 امة أبسرار لغتهم.فإ٪تا يدؿ على أ٫تية ا١تعٌت عند ا١تتقدمُت كداللتو، كمعرفتهم الت

 

                                                      

 (.ُْٗ/ُ) ،ا١تقتضب .ربد: ))الفتحة من األلف، كالضمة من الواك، كالكسرة من الياء((( قاؿ ا١تُ)

 (، كٓب أجد قوؿ أيب علي ُب مصنفاتو.ُٖٓ/ُ) ،( ا١تنصفِ)
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 أف يكوف فيما كتبتو إضافة علمية. رجوفضل علي إب٘تاـ ىذا البحث، كأاٟتمد هلل الذم ت
 كقد توصل البحث إٔب النتائج التالية:

أف السبب الرئيس للخالؼ بُت ا١تتقدمُت كاحملدثُت ُب رركؼ ا١تد، يكمن ُب  -ُ
اىا احملدثوف )رركات(؛ ٝتَّ (؛ كأعطوىا أركاـ اٟتركؼ، ك ركفناالتسمية؛ فقد ٝتاىا ا١تتقدموف )ر

 كأعطوىا أركاـ اٟتركات. 

أف نظرة احملدثُت ٟتركؼ ا١تد من أهنا رركات كليست رركفنا؛ ٢تا أثر ُب الصرؼ  -ِ
 العريب، كخاصة ُب ابب اإلعالؿ كاإلبداؿ.

يحنا، لكنو ١تسائل اإلعالؿ كاإلبداؿ، كتعليلهم ٢تا؛ كاف تعليالن صح قدماءأف فهم ال -ّ
ٓب يكن قائمنا على بنية ا١تقطع الصوٌب، ٓتالؼ احملدثُت الذين يركف أف ظاىرٌب اإلعالؿ 

 .كاإلبداؿ قائمتاف على بنية ا١تقطع

أف ا١تتقدمُت أغفلوا ماىية النظاـ ا١تقطعي كأشكالو، فلم ٧تدىم ٖتدثوا عن ا١تقطع  -ْ
فوا كثَتنا من أسراره، كإف ٓب بصورة مستفيضة، بل شذرات تدؿ على علمهم بو، لكنهم عىرى 

يصطلحوا لو على منواؿ ما اصطلح عليو ا١تتأخركف، كتوجد ماشرات تدؿ على أهنم عملوا ٔتا 
يسميو احملدثوف اب١تقطع، كٯتكن أف نفسر ذلك من خالؿ ظاىرة التقاء الساكنُت ُب الكالـ 

 العريب.

، كأقرَّه احملدثوف فو قدما١تت إليو أشار لدرس الصوٌبُّ اٟتديث بعضوأف ما جاء بو ا -ٓ
الصفات الصوتية  كأقرَّه احملدثوفف و ا١تتقدمإليو  أشار كبعضو اآلخر مبتكر؛ فما

لألصوات، كما ابتكركه ىو تفسَت التغيَت اٟتاصل ُب بنية الكلمة من إعالؿ كإبداؿ 
بناءن على بنية ا١تقطع، كىذا عند احملدثُت من شأنو أف يكوف مدعاة لتجنب ا٠تالؼ 

 سَت ظواىر اإلعالؿ كاإلبداؿ.ُب تف

أف احملدثُت فسركا مسائل اإلعالؿ كاإلبداؿ تفسَتنا صوتينا رديثنا، دكف التعرض   -ٔ
 للخالؼ فيها.
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ٓب يكن ُب ٖتديد الصفة  ُب صفات األصوات  مع القدماءُتأف اختالؼ احملدث -ٕ
على سبيل ا١تثاؿ: مصطلح الشدة ففحسب، بل امتد ىذا ا٠تالؼ إٔب ا١تصطلح، 

 رتكاكي.نفجارم كاالد احملدثُت مصطلح: االرخاكة يقابلو عنكال

أف استعراض صفات األصوات عند القدماء كاحملدثُت دؿَّ على دراية القدماء كإ١تامهم  -ٖ
األصوات ا١تبدلة  الواسع ٔتا ينادم بو احملدثوف من ضركرة كجود التقارب الصوٌب بُت

 .من بعضها البعض

عالؿ كاإلبداؿ ا٠تالفية ظهرت كاضحة، كقد ٕتارم أف علة أمن اللبس ُب مسائل اإل -ٗ
 علة التخفيف ُب كثرهتا.

ظهر جليِّا اىتماـ ا١تتقدمُت الواضح اب١تعٌت، األمر الذم أدل إٔب كضوح داللة  -َُ
إال تنوع ُب الفهم أدل إٔب تنوع  كاإلبداؿ الكالـ عندىم، كما اختالفهم ُب مسائل اإلعالؿ

٪تا يدؿ على أ٫تية ا١تعٌت عند ا١تتقدمُت كداللتو، كمعرفتهم الداللة، كىذا إف دؿ على شيء فإ
 التامة أبسرار لغتهم.

 

 كصلى هللا على نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو كسلم
 كآخر دعواان أف اٟتمد هلل رب العا١تُت
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 ادلشاجع ٔادلصبدس قبئًخ 

اإلبداؿ إٔب ا٢تمزة كأررؼ العلة، أبو أكس إبراىيم الشمساف، روليات اآلداب كالعلػـو  (ُ
، )٣تلػػػس النشػػػر العلمػػػي، جامعػػػة الكويػػػت، ُٖٔ، الرسػػػالة:ِٔاالجتماعيػػػة، اٟتوليػػػة :

 ـ(.ََِِ-قُِّْ

بػػة الغػػرابء إبػػداؿ اٟتػػركؼ ُب اللهجػػات العربيػػة، دكتػػور سػػليماف بػػن سػػآب السػػحيمي، مكت (ِ
 ـ.ُٓٗٗاألثرية، ا١تدينة ا١تنورة 

أثر األصوات الصائتة ُب ا١تستويُت اللغػويُت )الصػرُب كالنحػوم(، دمحم إٝتاعيػل بصػل، ٣تلػة  (ّ
 ـ.ََِٗ، ُّ، اجمللد ِجامعة تشرين للبحوث كالدراسات العلمية، العدد 

يث، إربػد، األردف، أثر القوانُت الصوتية ُب بناء الكلمة، فوزم الشايب، عآب الكتػب اٟتػد (ْ
 ـ.ََِْ -ىػ ُِْٓ

 (.بَتكت، دار ا١تعرفة، )أبو رامد دمحم بن دمحم الغزإب الطوسي ،إرياء علـو الدين (ٓ

اخػػػتالؼ آراء ابػػػن مالػػػك النحويػػػة، روفػػػاف صػػػاّب عبػػػد هللا آؿ روفػػػاف القػػػرين، جامعػػػة أـ  (ٔ
 ىػُِْٖالقرل 

دكتػػور رجػػب عثمػػاف ارتشػػاؼ الضػػرب مػػن لسػػاف العػػرب، أليب ريػػاف األندلسػػي، ٖتقيػػق:  (ٕ
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٖدمحم، مراجعة: دكتور رمضاف عبد التواب، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة 

األشػػػػػباه كالنظػػػػػائر ُب النحػػػػػو، ٞتػػػػػالؿ الػػػػػدين السػػػػػيوطي، ٖتقيػػػػػق: أٛتػػػػػد ٥تتػػػػػار الشػػػػػريف،  (ٖ
 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕمطبوعات ٣تمع اللغة العربية، دمشق، 

كتػاب العػُت، أٛتػد دمحم قػدكر، الطبعػة أصالة علم األصوات عند ا٠تليل من خالؿ مقدمػة   (ٗ
 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْالثانية، دار الفكر، دمشق 

ا١تلػػك األصػػمعي، ٖتقيػػق: أٛتػػد دمحم شػػاكر كعبػػد السػػالـ  األصػػمعيات، أليب سػػعيد عبػػد (َُ
 ـ. ُّٗٗىاركف، الطبعة السابعة، دار ا١تعارؼ، مصر

 األصوات اللغوية، إلبراىيم أنيس، مكتبة هنضة مصر كمطبعتها. (ُُ
صػػػوؿ ُب النحػػػػو، أليب بكػػػػر دمحم بػػػن سػػػػهل بػػػػن السػػػراج النحػػػػوم البغػػػػدادم، ٖتقيػػػػق: األ (ُِ

 الدكتور عبد اٟتسُت الفتلي، ماسسة الرسالة
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 .لبناف–إعراب القرآف، أليب جعفر أٛتد بن دمحم النحاس، دار ا١تعرفة، بَتكت  (ُّ
اإلعػػػالؿ بػػػُت التعليػػػل الصػػػرُب كالصػػػوٌب، صػػػبواف خضػػػَت خلػػػف، ٣تلػػػة: جامعػػػة البصػػػرة،  (ُْ
 ـ.َُِّ، ْ، العدد: ّٖجمللد: ا
اإلعػػػػالؿ كاإلبػػػػداؿ عنػػػػد اللغػػػػويُت، عثمػػػػاف دمحم آدـ عبػػػػد احملمػػػػود، ) جامعػػػػة أـ درمػػػػاف  (ُٓ

 ـ(.ََِٓ-قُِْٔاإلسالمية، كلية اللغة العربية، 

اإلعػػػػػػالؿ كاإلبػػػػػػداؿ ُب بنيػػػػػػة الكلمػػػػػػة، انجػػػػػػي عبػػػػػػد العػػػػػػاؿ رجػػػػػػازم، مكتبػػػػػػة الرشػػػػػػد،  (ُٔ
 ق. ُِْٕالرايض

هللا عمػػر  ن أٛتػػد الفارسػػي، ٖتقيػػق كتعليػػق: الػػدكتور عبػػداإلغفػػاؿ، أليب علػػي اٟتسػػن بػػ (ُٕ
قسػػػػم الدراسػػػػات اإلسػػػػالمية -، )جامعػػػػة ا١تلػػػػك فهػػػػد للبػػػػًتكؿ كا١تعػػػػادفاٟتػػػػاج إبػػػػراىيم

 كالعربية(.

األفعػاؿ، أليب القاسػم علػي بػن جعفػر السػػعدم، ا١تعػركؼ اببػن القطػاع الصػقلي، طباعػػة  (ُٖ
 ـ.ُّٖٗىػ / َُّْعآب الكتب، بَتكت 

ُب صرؼ أشياء، أليب أكس إبراىيم الشمسػاف، ٣تلػة جامعػة ا١تلػك سػعود،  أقواؿ العلماء (ُٗ
 ـ(.ََُِ-ى ُُِْ(، )الرايض، ُ، اآلداب )ُّـ

هللا بػػػن مالػػػك  األلفيػػػة، ُب ٖتريػػػر القواعػػػد النحويػػػة كالصػػػرفية، ٞتمػػػاؿ الػػػدين دمحم بػػػن عبػػػد (َِ
 ـ.ََِْ -ىػ ُِْٓاألندلسي، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة 

جرم، ىبػة هللا بػن علػي بػن دمحم بػن ٛتػزة اٟتسػٍت العلػوم، ٖتقيػق: الػدكتور أمإب ابن الش (ُِ
 ـ.ُِٗٗ -ىػ ٤ُُّْتمود دمحم الطناري، مكتبة ا٠تا٧تي ابلقاىرة 

أمن اللبس ُب ظاىرة اإلعالؿ الصرُب، عبد الكرمي عبد أٛتد قاسم، ٣تلة جامعة تكريت  (ِِ
 ـ.َُِٔ، ُ، العدد:ِّللعلـو اإلنسانية، اجمللد: 

ب ا١تتفقة ُب ا٠تط ا١تتماثلة ُب النقط كالضبط، أبو الفضل دمحم بن طاىر ا١تعػركؼ األنسا (ِّ
 ـ.ُٖٓٔ-ىػ ُِِٖاببن القيسراين، ٖتقيق: دم يونج، طبعة ليدف بريل، 

اإلنصػػػػاؼ ُب مسػػػػائل ا٠تػػػػالؼ بػػػػُت الكػػػػوفيُت كالبصػػػػريُت، أليب الربكػػػػات بػػػػن األنبػػػػارم،  (ِْ
، مراجعػة: الػدكتور رمضػاف عبػد التػواب، ٖتقيق كدراسػة: الػدكتور جػودة مػربكؾ دمحم مػربكؾ

 مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة
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 .بَتكت( -أكضح ا١تسالك إٔب ألفية ابن مالك، ابن ىشاـ،(، )ا١تكتبة العصرية، صيدا (ِٓ
ائػػتالؼ النصػػرة ُب اخػػتالؼ ٨تػػاة الكوفػػة كالبصػػرة، لعبػػد اللطيػػف بػػن أيب بكػػر الشػػرجي  (ِٔ

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕبة النهضة العربية الزبيدم، ٖتقيق: طارؽ اٞتنايب، عآب الكتب، مكت
إ٬تػػاز التعريػػف ُب علػػم التصػػريف، دمحم بػػن مالػػك الطػػائي، ٖتقيػػق: دمحم عثمػػاف، )مكتبػػة  (ِٕ

 ـ(،ََِٗ-قَُّْالثقافة الدينية،
ْتوث كمقاالت ُب اللغة، رمضاف عبػد التػواب، )مكتبػة ا٠تػا٧تي ابلقػاىرة، كدار الرفػاعي  (ِٖ

 ـ(ُِٖٗ-قَُّْابلرايض، 
، اجمللػػد: ُآلداب، العػػدد:اإلعػػالؿ، فريػػد بػػن عبػػد العزيػػز الزامػػل، ٣تلػػة ا البعػػد الػػدالٕب ُب (ِٗ

 ـ. َُِٕ-قُّْٖجامعة ا١تلك سعود، ، ِٗ
اتج العركس من جواىر القاموس، للسيد دمحم مرتضى اٟتسيٍت الزبيدم، ٖتقيػق: الػدكتور  (َّ

 ـُٗٔٗ -ىػ ُّٗٔرسُت نصار، مطبعة ركومة الكويت 
ن يوسػػف الغرانطػػي األندلسػػي، ٖتقيػػق: الػػدكتور عفيػػف تػػذكرة النحػػاة، أليب ريػػاف دمحم بػػ (ُّ

 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔعبد الرٛتن، ماسسة الرسالة، بَتكت، 
تسهيل الفوائد كتكميل ا١تقاصػد، ٖتقيػق كتقػدمي، دمحم كامػل بركػات، دار الكتػاب العػريب  (ِّ

 ـ.ُٕٔٗ -ىػ ُّٕٖابلقاىرة، 
الطبعػػة الثالثػػة، التصػػريف العػػريب مػػن خػػالؿ علػػم األصػػوات اٟتػػديث، الطيػػب البكػػوش،  (ّّ

 ـ.ُِٗٗا١تطبعة العربية، تونس 
 )دار النهضة العربية، بَتكت( ،التطبيق الصرُب، عبده الراجحي (ّْ

التطػػػور اللغػػػوم مظػػػاىره كعللػػػػو كقوانينػػػو، رمضػػػاف عبػػػد التػػػػواب، الطبعػػػة الثانيػػػة، مكتبػػػػة  (ّٓ
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕا٠تا٧تي، القاىرة 

د بػن عبػد الغفػار الفارسػي، ٖتقيػق التعليقة على كتػاب سػيبويو، أيب علػي اٟتسػن بػن أٛتػ (ّٔ
 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٔكتعليق: عوض بن ٛتد القوزم، مكتبة األسكندرية، 

تفسػػػَت البحػػػر احملػػػيط، حملمػػػد بػػػن يوسػػػف الشػػػهَت أبيب ريػػػاف األندلسػػػي، دراسػػػة كٖتقيػػػق  (ّٕ
كتعليق: عادؿ أٛتد عبد ا١توجود، كعلي دمحم معوض، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، 

 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُّْ



 انفٓبسط  
 

 ـ180 

 ُٓالتفسػػػَت البسػػػيط، أليب اٟتسػػػن علػػػي بػػػن أٛتػػػد الوارػػػدم، ٖتقيػػػق: أصػػػل ٖتقيقػػػو ُب  (ّٖ
 ىػ. َُّْرسالة دكتوراه، عمادة البحث العلمي، جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية

التقػػػاء السػػػاكنُت بػػػُت اٟتقيقػػػة كالػػػوىم، الػػػدكتور: جعفػػػر انيػػػف عبابنػػػة، ٣تلػػػة ٣تمػػػع اللغػػػة  (ّٗ
 ، اٞتامعة األردنية. ٔٔد العربية األردين، العد

، )جامعػة ٕٔٓالتكملة، أليب علي الفارسي، ٖتقيق: الدكتور رسن شػاذٕب فرىػود، صػػ  (َْ
 ـ.ُُٖٗ-ىػَُُْالرايض، 

التمهيػػد ُب علػػم التجويػػد، مشػػس الػػدين أبػػو ا٠تػػَت اٞتػػزرم، ٖتقيػػق: علػػي رسػػُت  (ُْ
 ـ.ُٖٓٗ -ىػ َُْٓالبواب، مكتبة ا١تعارؼ، الرايض 

هيل الفوائػػػد، حملػػػب الػػػدين دمحم بػػػن يوسػػػف بػػػن أٛتػػػد ا١تعػػػركؼ ٘تهيػػػد القواعػػػد بشػػػرح تسػػػ (ِْ
بناظر اٞتيش، دراسة كٖتقيق: األساتذة: علي دمحم فاخر، جػابر دمحم الرباجػة، إبػراىيم ٚتعػة 
العجمي، جابر السيد مبػارؾ، علػي السنوسػي دمحم، دمحم راغػب نػزاؿ، دار السػالـ، القػاىرة 

 ـ.ََِٕ -ىػ  ُِْٖ

ر دمحم أٛتد األزىرم، ٖتقيق: األستاذ أٛتد عبػد العلػيم الػربكين، هتذيب اللغة، أليب منصو  (ّْ
 الدار ا١تصرية.

توضػػػيح ا١تقاصػػػد كا١تسػػػالك بشػػػرح ألفيػػػة ابػػػن مالػػػك، للمػػػرادم، شػػػرح كٖتقيػػػق: الػػػدكتور  (ْْ
 ـ.ََُِ -ىػ ُِِْالرٛتن علي سليماف، دار الفكر العريب، القاىرة عبد

، ٖتقيػػػق كتقػػػدمي: الػػػدكتور رمػػػزم منػػػَت ٚتهػػػرة اللغػػػة، أليب بكػػػر دمحم بػػػن اٟتسػػػن بػػػن دريػػػد (ْٓ
 ـُٕٖٗبعلبكي دار العلم للماليُت، بَتكت، لبناف 

هللا بػػن  اٞتػػٌت الػػداين ُب رػػركؼ ا١تعػػاين، أليب دمحم بػػدر الػػدين رسػػن بػػن قاسػػم بػػن عبػػد (ْٔ
علػػي ا١تػػرادم، ٖتقيػػق: الػػدكتور فخػػر الػػدين قبػػاكة، كاألسػػتاذ دمحم نػػدمي فاضػػل، دار الكتػػب 

 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُّْاف العلمية، بَتكت، لبن

جهد ا١تقل، دمحم بػن أيب بكػر ا١ترعشػي، ٖتقيػق: سػآب قػدكرم اٟتمػد، الطبعػة الثانيػة، دار  (ْٕ
 ـ.ََِٖ -ىػ ُِْٗعمار، عماف، األردف 

اٟتػػذؼ كالتعػػويض ُب اللهجػػات العربيػػة مػػن خػػالؿ معجػػم الصػػحاح للجػػوىرم، الػػدكتور  (ْٖ
 ىػ.ُُْٓدينة ا١تنورة، سلماف سآب رجاء السحيمي، مكتبة الغرابء األثرية، ا١ت



 انفٓبسط  
 

 ـ181 

اٟتركات كرػركؼ ا١تػد كاللػُت بػُت القػدماء كاحملػدثُت، دكتػور سػعيد شػواىنة، ٣تلػة جامعػة  (ْٗ
القػػدس ا١تفتورػػة لألْتػػاث كالدراسػػات، العػػدد السػػادس عشػػر، جامعػػة ا٠تليػػل، فلسػػطُت، 

 ـ. ََِٗرزيراف 

 .هللا اللحياين  رركؼ ا١تد بُت القدماء كاحملدثُت، الدكتور: عبد (َٓ

صائص، أليب الفتح عثماف بػن جػٍت، ٖتقيػق: دمحم علػي النجػار، دار الكتػب ا١تصػرية، ا٠ت (ُٓ
 ا١تكتبة العلمية.

الػػدر ا١تصػػوف ُب علػػـو الكتػػاب ا١تكنػػوف، أليب العبػػاس شػػهاب الػػدين ا١تعػػركؼ ابلسػػمُت  (ِٓ
 اٟتليب، ٖتقيق: الدكتور أٛتد دمحم ا٠تراط، دار القلم، دمشق.

يد، غاٖب قدكرم اٟتمػد، الطبعػة الثانيػة، دار عمػار، الدراسات الصوتية عند علماء التجو  (ّٓ
 ـ.ََِٕ -ىػ ُِْٖعماف 

 ـ.ُٖٗٗدراسات ُب علم اللغة، دكتور كماؿ بشر، دار غريب، القاىرة  (ْٓ

الدراسػػات اللهجيػػة كالصػػوتية عنػػد ابػػن جػػٌٍت، دكتػػور رسػػاـ سػػعيد النعيمػػي، طباعػػة دار  (ٓٓ
 ـ.َُٖٗالرشيد للنشر، العراؽ 

يعتػػػو كإشػػػكاالتو، دمحم سػػػعيد الغامػػػدم، ٣تلػػػة الػػػًتاث العػػػريب، الػػػدرس الصػػػرُب العػػػريب طب (ٔٓ
 ـ(.َُُِ، ) دمشق،ُُٖ -ُُٕالعدد: 

دركس ُب علػػم أصػػوات العربيػػة، جػػاف كػػانتينو، ترٚتػػة: صػػاّب القرمػػادم، مركػػز الدراسػػات  (ٕٓ
 ـ.ُٔٔٗكالبحوث االقتصادية كاالجتماعية، اٞتامعة التونسية 

سعيد ا١تادب، ٖتقيق: األسػتاذ الػدكتور: رػاًب  دقائق التصريف، أليب القاسم بن دمحم بن (ٖٓ
 ـ.ََِْ -ىػ ُِْٓصاّب الضامن، دار البشائر، دمشق 

 .ُٓٔٗ-ىػ ُّٖٓديواف ا٢تذليُت، ا١تكتبة العربية، القاىرة،  (ٗٓ

ديواف عباس بن مرداس السلمي، ٚتعو كرققػو: الػدكتور ٭تػِت اٞتبػورم، ماسسػة الرسػالة  (َٔ
 ـُُٗٗ -ىػ ُُِْ

ُب لغػػػة العػػػرب، رمضػػػاف عبػػػد التػػػواب، ٣تلػػػة ٣تمػػػع اللغػػػة العربيػػػة،  رأم ُب تفسػػػَت الشػػػواذ (ُٔ
 ـ(،ُِٖٗ-قَُّْ، )َٓاٞتزء:

هللا بػػن سػػينا، ٖتقيػػق: دمحم  رسػػالة أسػػباب رػػدكث اٟتػػركؼ، أليب علػػي اٟتسػػُت بػػن عبػػد (ِٔ
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ػػاـ، كاألسػػتاذ أٛتػػد  رسػػاف الطيػػاف، ك٭تػػِت مػػَت علػػم، تقػػدمي كمراجعػػة: الػػدكتور شػػاكر الفحَّ
 ت ٣تمع اللغة العربية بدمشق.راتب النفاخ، مطبوعا

سػػػر صػػػػناعة اإلعػػػػراب، أليب الفػػػػتح عثمػػػػاف بػػػن جػػػػٍت، دراسػػػػة كٖتقيػػػػق: الػػػػدكتور رسػػػػن  (ّٔ
 ـ. ُّٗٗ -ىػُُّْ، دار القلم، دمشق سوراي، ِىنداكم، ط

ًسفر السعادة كسفَت اإلفادة، أليب اٟتسػن علػي بػن دمحم السػخاكم، ٖتقيػق: الػدكتور دمحم  (ْٔ
 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓدار صادر بَتكت  أٛتد الدإب، الطبعة الثانية،

الشافية ُب علم التصريف ، عثمػاف بػن عمػر بػن أيب بكػر ابػن اٟتاجػب، ٖتقيػق : رسػن  (ٓٔ
 ـ.  ُٓٗٗ-قُُْٓأٛتد العثماف ، ) ا١تكتبة ا١تكية، مكة ا١تكرمة، 

شػػػػػػذا العػػػػػػرؼ ُب فػػػػػػن الصػػػػػػرؼ، لألسػػػػػػتاذ أٛتػػػػػػد اٟتمػػػػػػالكم، ا١تكتبػػػػػػة العصرية،صػػػػػػيدا،  (ٔٔ
 ـ(.ََِٗ-قَُّْبَتكت،

ح ابػػن النػػاظم علػػػى ألفيػػة ابػػن مالػػػك، البػػن النػػاظم أيب عبػػػد هللا بػػدر الػػدين دمحم ابػػػن شػػر  (ٕٔ
اإلمػػاـ ٚتػػاؿ الػػدين دمحم بػػن مالػػك، ٖتقيػػق: دمحم ابسػػل عيػػوف السػػود، دار الكتػػب العلميػػة، 

 ـ.َََِ -ىػ َُِْبَتكت، لبناف 
قيػػل هللا بػػن ع شػػرح ابػػن عقيػػل علػػى ألفيػػة ابػػن مالػػك، لقاضػػي القضػػاة مهػػاء الػػدين عبػػد (ٖٔ

 ـ.َُٖٗ-ىػ ََُْالعقيلي ا١تصرم ا٢تمداين، الطبعة العشركف، دار الًتاث، القاىرة

بػػػن أيب سػػػعيد اٟتسػػػن السػػػَتاُب، ٖتقيػػػق: دمحم علػػػي الػػػريح  شػػػرح أبيػػػات سػػػيبويو، ليوسػػػف (ٗٔ
 ـ. ُْٕٗ-ُّْٗمصر-ىاشم، مكتبة الكليات األزىرية، دار الفكر للطباعة، القاىرة

ك، ٖتقيػق: دمحم ٤تيػي الػدين عبػد اٟتميػد، دار الكتػاب شرح األمشوين على ألفية ابػن مالػ (َٕ
 ـ. ُٓٓٗ-ىػُّٕٓالعريب، بَتكت لبناف، 

شػػػرح التصػػػريح علػػػػى التوضػػػيح، خالػػػد بػػػػن عبػػػد هللا األزىػػػرم ٖتقيػػػػق: دمحم ابسػػػل عيػػػػوف  (ُٕ
 ـ.َََِ-ىػُُِْالسود، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف

ور ٭تػػِت بشػػَت مصػػرم، جامعػػة شػػرح الرضػػي لكافيػػة ابػػن اٟتاجػػب، دراسػػة كٖتقيػػق: الػػدكت (ِٕ
 ـُٔٗٗ -ىػ ُُْٕاإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية، 

شرح الشافية، ا٠تضر اليزدم، دراسة كٖتقيق: رسن أٛتد العثماف، )جامعػة أـ القػرل ،   (ّٕ
 ـ(.ُٔٗٗ -قُُْٔكلية اللغة العربية
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(، )دار الػػػًتاث، َُِ/ْشػػػرح ابػػػن عقيػػػل علػػػى ألفيػػػة ابػػػن مالػػػك، الطبعػػػة العشػػػركف، ) (ْٕ
 ـ(.َُٖٗ-قََُْىرة،القا

هللا دمحم بػػػن عبػػػد هللا بػػػن مالػػػك الطػػػائي  شػػػرح الكافيػػػة الشػػػافية، ٞتمػػػاؿ الػػػدين أيب عبػػػد (ٕٓ
 ـ.ُِٖٗ-قَُِْاٞتياين، ٖتقيق: عبد ا١تنعم أٛتد ىريرم، دار ا١تأموف للًتاث، 

شػػرح ا١تفصػػل البػػن يعػػيش، أليب البقػػاء يعػػيش بػػن علػػي بػػن يعػػيش ا١توصػػلي، دار الكتػػب  (ٕٔ
 ـ.ََُِ-ىػُِِْلبناف –العلمية، بَتكت 

شػػػػرح ا١تلػػػػوكي ُب التصػػػػريف، ابػػػػن يعػػػػيش، ٖتقيػػػػق: فخػػػػر الػػػػدين قبػػػػاكة، ا١تكتبػػػػة العربيػػػػة،  (ٕٕ
 .ُّٕٗ-ىػُّّٗرلب

شػرح شػافية ابػػن اٟتاجػب، رضػي الػػدين دمحم بػن اٟتسػن االسػػًتاابذم النحػوم، مػع شػػرح  (ٖٕ
 ٤تػي الػدين شواىده، لعبد القادر البغدادم، ٖتقيق: دمحم نور اٟتسػن، كدمحم الزفػزاؼ، كدمحم

 ـ.ُِٖٗىػ/ َُِْعبد اٟتميد، طباعة دار الكتب العلمية، بَتكت 

شػػرح كتػػاب سػػيبويو، أليب سػػعيد السػػَتاُب، ٖتقيػػق كتعليػػق: رمضػػاف عبػػد التػػواب، ا٢تيئػػة  (ٕٗ
 ـ.َُٗٗا١تصرية العامة للكتاب

شػػرراف علػػى مػػراح األركاح ُب علػػم الصػػرؼ، مشػػس الػػدين أٛتػػد ا١تعػػركؼ بػػديكنقوز أك  (َٖ
ىػػ ُّٕٗطبعة الثالثة، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البػايب اٟتلػيب كأكالده ٔتصػر دنقوز، ال

 ـ.ُٗٓٗ-

شػػػػفاء العليػػػػل ُب إيضػػػػاح التسػػػػهيل، أليب عبػػػػد هللا دمحم بػػػػن عيسػػػػى السلسػػػػيلي، دراسػػػػة  (ُٖ
 هللا علي اٟتسيٍت الربكاٌب، ا١تكتبة الفيصلية، مكة ا١تكرمة.  كٖتقيق:  عبد

سائلها كسنن العػرب ُب كالمهػا، أليب اٟتسػُت أٛتػد بػن الصاريب ُب فقو اللغة العربية كم (ِٖ
-ىػػػػػُُْٖلبنػػػػاف  –فػػػػارس، تعليػػػػق: أٛتػػػػد رسػػػػن بسػػػػج، دار الكتػػػػب العلميػػػػة، بػػػػَتكت 

ُٕٗٗ . 

الصػػحاح، اتج اللغػػة كصػػحاح العربيػػة، أبػػو نصػػر إٝتاعيػػل ٛتػػاد اٞتػػوىرم، ٖتقيػػق: أٛتػػد  (ّٖ
 ـ.ُٕٖٗ -ىػ َُْٕ عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعة، دار العلم للماليُت، بَتكت

ضرائر الشعر، لعلي بن مامن بن دمحم ا١تعركؼ اببن عصفور، ٖتقيق: السيد إبراىيم دمحم،  (ْٖ
 ـ. َُٖٗدار األندلس
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 .ظاىرة اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب العربية بُت القدماء كاحملدثُت، دمحم ٛتاسة عبد اللطيف (ٖٓ
وفػػػػػػة، كليػػػػػػة ظػػػػػػاىرة التغليػػػػػػب ُب العربيػػػػػػة، كػػػػػػاظم عػػػػػػودة خشػػػػػػاف البػػػػػػديرم، جامعػػػػػػة الك (ٖٔ

 ـ.ََِّ -ىػُِْْاآلداب

 ـ.ََِٓظاىرة الشذكذ ُب الصرؼ العريب، رسُت عباس الرفايعة، دار جرير، عماف (ٕٖ

 ـ.َََِعلم األصوات، كماؿ بشر، دار غريب، القاىرة  (ٖٖ

 ـ.ُٖٗٗعلم الصرؼ الصوٌب، عبد القادر جليل،  (ٖٗ

 علم اللغة العاـ )األصوات العربية(، كماؿ دمحم بشر، مكتبة الشباب . (َٗ

 علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، ٤تمود السعراف، دار النهضة العربية، بَتكت. (ُٗ

العػػُت، أليب عبػػد الػػرٛتن ا٠تليػػل بػػن أٛتػػد الفراىيػػدم، ٖتقيػػق: الػػدكتور مهػػدم ا١تخزكمػػي  (ِٗ
 كالدكتور إبراىيم السامرائي، دار كمكتبة ا٢تالؿ.

ا١تعتػػػػػزٕب الشػػػػػيعي،  الفهرسػػػػػت، أليب الفػػػػػرج دمحم بػػػػػن إسػػػػػحاؽ بػػػػػن دمحم الػػػػػوراؽ البغػػػػػدادم (ّٗ
ىػػ  ُُْٕ، دار ا١تعرفػة، بػَتكت، لبنػاف ِا١تعركؼ اببن الندمي، ٖتقيق: إبراىيم رمضػاف، ط

 ـ.  ُٕٗٗ -

ُب األصػػػػػػػػوات اللغويػػػػػػػػة، غالػػػػػػػػب فاضػػػػػػػػل ا١تطلػػػػػػػػيب، دائػػػػػػػػرة الشػػػػػػػػاكف الثقافيػػػػػػػػة كالنشػػػػػػػػر،  (ْٗ
 ـ.ُْٖٗالعراؽ

ٞتارظ، بغػداد ُب البحث الصوٌب عند العرب، د. خليل إبراىيم العطية، منشورات دار ا (ٓٗ
 ـ.ُّٖٗالعراؽ  -

ُب اللغػة العربيػة؛ دراسػة كصػػفية ٖتليليػة بػُت القػدامى كاللسػػانيات العربيػة اٟتديثػة، نسػػرين  (ٔٗ
، كليػػػة الًتبيػػة للبنػػػات، جامعػػػة ِ، العػػػدد َِهللا شػػػنوؼ، ٣تلػػة جامعػػػة اببػػػل، اجمللػػد  عبػػد

 ـ.َُِِالكوفة 
دم، ٖتقيػق: مكتػب ٖتقيػق الػًتاث القاموس احمليط، جملد الدين دمحم بػن يعقػوب الفػَتكزآاب (ٕٗ

ُب ماسسػػػػػة الرسػػػػػالة، إبشػػػػػراؼ دمحم نعػػػػػيم العرقوسػػػػػي، الطبعػػػػػة الثامنػػػػػة، ماسسػػػػػة الرسػػػػػالة، 
 ـ. ََِٓ-قُِْٔبَتكت، لبناف،

القػػراءات القرآنيػػة ُب ضػػوء علػػم اللغػػة اٟتػػديث، عبػػد الصػػبور شػػاىُت، مكتبػػة ا٠تػػا٧تي،  (ٖٗ
 القاىرة.



 انفٓبسط  
 

 ـ185 

 عقوب بن إسحاؽالقلب كاإلبداؿ، ابن السكيت، أبو يوسف ي (ٗٗ
الكتاب، أليب بشر عمرك بن عثماف بػن قنػرب، ٖتقيػق كشػرح: عبػد السػالـ دمحم ىػاركف،  (ََُ

 ـ.ُِٖٗ-ىػَُِْالطبعة الثانية، مكتبة ا٠تا٧تي ابلقاىرة، كدار الرفاعي ابلرايض، 
الكتػػػاب، أليب بشػػػر عمػػػرك بػػػن عثمػػػاف بػػػن قنػػػرب، ٖتقيػػػق كشػػػرح: عبػػػد السػػػالـ ىػػػاركف،  (َُُ

 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْ، مكتبة ا٠تا٧تي القاىرة
هللا العكػربم،  هللا بػن اٟتسػُت بػن عبػد اللباب ُب علل البناء كاإلعراب، أبػو البقػاء عبػد (َُِ

 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٔ(، )دار الفكر، دمشق ْٔٔ/ ِٖتقيق: عبد اإللو النبهاف، )
 لساف العرب، لإلماـ أيب الفضل ٚتاؿ الدين بن منظور األفريقي، دار صادر، بَتكت. (َُّ

مكتبػة  القصػاص، الػدكاخلي كدمحم اٟتميػد عبد تعريب: فندريس،اللغة، جوزيف  (َُْ
 ـ.َُٓٗاأل٧تلو ا١تصرية 

، دار الثقافػػػػػة، الػػػػػدار ِٕٔاللغػػػػػة العربيػػػػػة معناىػػػػػا كمبناىػػػػػا، دكتػػػػػور ٘تػػػػػاـ رسػػػػػاف، صػػػػػػ  (َُٓ
 ـ.ُْٗٗالبيضاء، ا١تغرب

السػػالـ  الػػرٛتن بػػن إسػػحاؽ الزجػػاجي، ٖتقيػػق: عبػػد ٣تػػالس العلمػػاء، أليب القاسػػم عبػػد (َُٔ
 كف، مكتبة ا٠تا٧تي ابلقاىرةدمحم ىار 

علمػي التصػػريف كا٠تػط، ،)دار الكتػػب العلميػة، بػػَتكت ، لبنػػاف،  ُب٣تموعػة الشػػافية  (َُٕ
 .ـ(ُُٕٗ

احملكػػم ُب نقػػط ا١تصػػارف، لعثمػػاف بػػن سػػعيد بػػن عثمػػاف بػػن عمػػر أيب عمػػرك الػػداين،  (َُٖ
 ـ.َُٖٔٗتقيق: عزة رسن، الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشق 

، أبػػو اٟتسػػن علػػي بػػن إٝتاعيػػل بػػن سػػيده ا١ترسػػي، ٖتقيػػق: عبػػد احملكػػم كاحملػػيط األعظػػم (َُٗ
 ـَََِ -ىػ ُُِْاٟتميد ىنداكم، دار الكتب العلمية، بَتكت 

ػػػػماٌب اإلشػػػػبيلي ا١تعػػػػركؼ اببػػػػن الطحػػػػاف،  (َُُ ٥تػػػػارج اٟتػػػػركؼ كصػػػػفاهتا، أليب األصػػػػبغ السُّ
 ـ.ُْٖٗ -ىػ َُْْٖتقيق: دمحم يعقوب تركستاين، 

ة، دمحم رسػػػن رسػػػن جبػػػػل، الطبعػػػة الرابعػػػة، مكتبػػػػة ا١تختصػػػر ُب أصػػػوات اللغػػػة العربيػػػػ (ُُُ
 ـ.ََِٔ -ىػ  ُِْٕاآلداب، القاىرة 

ا١تخصص، أيب اٟتسُت علي بػن إٝتاعيػل ا١تعػركؼ اببػن سػيده، ) دار الكتػب العلميػة،  (ُُِ
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 بَتكت، لبناف(
ا١تػػػػدخل إٔب علػػػػم أصػػػػوات العربيػػػػة، غػػػػاٖب قػػػػدكرم اٟتمػػػػد، دار عمػػػػار، عمػػػػاف، األردف  (ُُّ

 ـ.ََِْ-ىػُِْٓ

إٔب علػػم اللغػػػة كمنػػاىج البحػػث، رمضػػػاف عبػػد التػػواب، الطبعػػػة الثالثػػة، مكتبػػػة ا١تػػدخل  (ُُْ
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕا٠تا٧تي، القاىرة 

ا١تساعد على تسهيل الفوائد، لبهاء الدين ابن عقيػل، ٖتقيػق كتعليػق: دكتػور دمحم كامػل  (ُُٓ
بركػػات، جامعػػة أـ القػػرل، مركػػز البحػػث العلمػػي كإريػػاء الػػًتاث اإلسػػالمي، كليػػة الشػػريعة 

 كالدراسات اإلسالمية، مكة ا١تكرمة.

دمشػق،  -ا١تسائل اٟتلبيات، أليب علي الفارسي، ٖتقيػق: رسػن ىنػداكم، ) دار القلػم (ُُٔ
 ق(.ُٕٖٗق،َُْٕبَتكت،-دار ا١تنارة

ا١تسػػػائل ا١تشػػػكلة )البغػػػدادايت(، أليب علػػػي النحػػػوم، دراسػػػة كٖتقيػػػق: صػػػالح الػػػدين  (ُُٕ
 هللا السيكاكم، مطبعة العاين، بغداد عبد

إعراب القرآف، أليب دمحم مكي بن أيب طالب القيسي، ٖتقيق: األسػتاذ الػدكتور مشكل  (ُُٖ
 .ََِّ-ىػُِْْراًب صاّب الضامن، دار البشائر، دمشق 

 -ىػػػػػ ُُْٕمشػػػكلة ا٢تمػػػزة العربيػػػة، رمضػػػػاف عبػػػد التػػػواب، مكتبػػػػة ا٠تػػػا٧تي، القػػػاىرة  (ُُٗ
 ـ.ُٔٗٗ

ػػرً  (َُِ م، شػػرح كٖتقيػػق: دكتػػور معػػاين القػػرآف كإعرابػػو، للزجػػاج أيب اسػػحاؽ إبػػراىيم بػػن السَّ
 ـُٖٖٗ-ىػَُْٖعبد اٞتليل عبده شليب، عآب الكتب 

معػػػاين القػػػرآف، أليب زكػػػراي ٭تػػػِت بػػػن زايد الفػػػراء، الطبعػػػة الثالثػػػة، عػػػآب الكتػػػب، بػػػَتكت  (ُُِ
 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْ

ا١تعاين الكبَت ُب أبيػات ا١تعػاين، البػن قتيبػة الػدينورم، صػححو ا١تستشػرؽ الكبػَت: سػآب  (ُِِ
 ـ.ُّٓٗ -ـ ُِٕٖالنهضة اٟتديثة، بَتكت، لبناف، الكرنكوم، دار 

هللا ايقوت بن عبد هللا الركمي اٟتمػوم، الطبعػة  معجم البلداف، لشهاب الدين أيب عبد (ُِّ
 ـ.ُٓٗٗالثانية،  دار صادر، بَتكت، لبناف 

معجػػػم ا١تصػػػطلحات العربيػػػة ُب اللغػػػة كاألدب، ٣تػػػدم كىبػػػة ككامػػػل ا١تهنػػػدس، الطبعػػػة  (ُِْ
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 ـ.ُْٖٗ، الثانية، مكتبة لبناف

معجػػم ديػػواف األدب، أليب إبػػراىيم إسػػحاؽ بػػن إبػػراىيم الفػػارايب، ٖتقيػػق: الػػدكتور أٛتػػد  (ُِٓ
ىػػ ٥ُِْْتتار عمر، مراجعة الدكتور إبراىيم أنيس، طباعة ماسسة دار الشعب، القاىرة 

 ـ. ََِّ/ 

ا١تفتاح ُب الصرؼ، أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرٛتن بن دمحم اٞترجاين، ٖتقيق: علي  (ُِٔ
 ـ.ُٕٖٗ-قَُْٕوفيق اٟتمد، ماسسة الرسالة، بَتكتت
ا٠تػَت دمحم بػن ، أليب ُب بياف كثَت من األراديػث ا١تشػتهرة علػى األلسػنة ا١تقاصد اٟتسنة (ُِٕ

 –دار الكتػػػػاب العػػػػريب ، )دمحم عثمػػػػاف ا٠تشػػػػت، ٖتقيػػػػق: عبػػػػد الػػػػرٛتن بػػػػن دمحم السػػػػخاكم
 .ـُٖٓٗ-ىػَُْٓ بَتكت

يػػػة، أليب إسػػػحاؽ إبػػػراىيم موسػػػى الشػػػاطيب، ا١تقاصػػػد الشػػػافية ُب شػػػرح ا٠تالصػػػة الكاف (ُِٖ
ٖتقيػػػػػق: األسػػػػػتاذ الػػػػػدكتور دمحم إبػػػػػػراىيم البنػػػػػا، معهػػػػػد البحػػػػػػوث العلميػػػػػة كإريػػػػػاء الػػػػػػًتاث 

 ـ.ََِٕ -ىػ ُِْٖاإلسالمي، جامعة أـ القرل، مكة ا١تكرمة 

ا١تقاصد النحوية ُب شرح شواىد شركح األلفية، بدر الدين ٤تمػود بػن أٛتػد بػن موسػى  (ُِٗ
 ـ.ََُِ-ىػُُّْ: األستاذ علي دمحم فاخر... كآخرين، دار السالـ العيٍت، ٖتقيق

ا١تقتصػػػػد ُب شػػػػرح التكملػػػػة، عبػػػػد القػػػػاىر اٞترجػػػػاين، ٖتقيػػػػق: أٛتػػػػد عبػػػػدهللا الػػػػدكيش،  (َُّ
 ق(. ُِْٖ(، )جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية، الرايض، ُِٓٓ-ُُٓٓ/ِ)

عبػػد ا٠تػػالق عضػػيمة،(، )كزارة  ا١تقتضػػب، أليب العبػػاس دمحم بػػن يزيػػد ا١تػػربد، ٖتقيػػق: دمحم (ُُّ
 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْٓاألكقاؼ، ٞتنة إرياء الًتاث اإلسالمي القاىرة 

 ـََِّمقدمة لدرس لغة العرب، عبد هللا العاليلي، ا١تطبعة العصرية، مصر، (ُِّ
ا١تمتػػػع ُب التصػػػريف، البػػػن عصػػػفور اإلشػػػبيلي، ٖتقيػػػق: دكتػػػور فخػػػر الػػػدين قبػػػاكة، دار  (ُّّ

 ـ.ُٕٖٗ-قَُْٕلبناف-ا١تعرفة، بَتكت

 ـ(ََِٔمن كظائف الصوت اللغوم، أٛتد كشك، ، ) دار غريب، القاىرة،  (ُّْ
 ـ(.ُٖٗٗمناىج البحث ُب اللغة، ٘تاـ رسَّاف، ، ) مكتب النسر للطباعة،  (ُّٓ
هللا أمػػُت، إدارة  ا١تنصػػف، أليب الفػػتح عثمػػاف بػػن جػػٍت، ٖتقيػػق: إبػػراىيم مصػػطفى كعبػػد (ُّٔ

 ـ.َُٔٗ-ىػ ُّّٕإرياء الًتاث القدمي، القاىرة،
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-ىػػػػ ١ََُْتػػػنهج الصػػػوٌب للبنيػػػة الصػػػرفية، عبػػػد الصػػػبور شػػػاىُت، ماسسػػػة الرسػػػالة ا (ُّٕ
 ـ.َُٖٗ

ا١تهػػذب ُب علػػم التصػػريف، صػػالح مهػػدم الفرطوسػػي، كىاشػػم طػػو شػػالش، )مطػػابع  (ُّٖ
 ـ(.َُُِ-قُِّْبَتكت اٟتديثة، بَتكت، لبناف، 

اس ا١توسػػػيقى الكبػػػَت، أليب نصػػػر دمحم بػػػن دمحم بػػػن طرخػػػاف الفػػػارايب، ٖتقيػػػق كشػػػرح: غطػػػ (ُّٗ
 عبد ا١تلك خشبة، دار الكاتب العريب، القاىرة.

هللا السػهيلي، ٖتقيػق كتعليػق:  نتائج الفكر ُب النحو، أليب القاسم عبد الػرٛتن بػن عبػد (َُْ
ا١توجود، كالشػيخ علػي دمحم معػوض، دار الكتػب العلميػة، بػَتكت،  الشيخ عادؿ أٛتد عبد

 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْلبناف 

 ـ(.ُْٕٗلثالثة، )دار ا١تعارؼ، مصر، النحو الواُب، عباس رسن، الطبعة ا (ُُْ

النشػػػػر ُب القػػػػراءات العشػػػػر، مشػػػػس الػػػػدين أبػػػػو ا٠تػػػػَت ابػػػػن اٞتػػػػزرم، ٖتقيػػػػق: علػػػػي دمحم  (ُِْ
 الضباع، ا١تطبعة التجارية الكربل.

نظرة ُب اإلعالؿ الصػرُب،، دركيػش عبػد هللا، ٣تلػة ٣تمػع اللغػة العربيػة ابلقػاىرة، العػدد:  (ُّْ
 ـ(ُٗٔٗ،)ُّٓ، ص: ِٓ

كتػاب سػيبويو، أليب اٟتجػاج يوسػف بػن سػليماف األعلػم الشػمنًتم،   النكت ُب تفسػَت (ُْْ
 ـ.ُٗٗٗ -ىػ َُِْٖتقيق: األستاذ رشيد بلحبيب، كزارة األكقاؼ، ا١تملكة األردنية، 

نواىد األبكار كشوارد األفكار )راشية السيوطي على تفسَت البيضػاكم(، عبػد الػرٛتن  (ُْٓ
ل، كليػػػة الػػػدعوة كأصػػػوؿ الػػػدين، بػػػن أيب بكػػػر، جػػػالؿ الػػػدين السػػػيوطي، جامعػػػة أـ القػػػر 

 ـ.ََِٓ-ىػُِْْا١تملكة العربية السعودية، 

٫تػع ا٢توامػع ُب شػرح ٚتػع اٞتوامػع، لإلمػػاـ جػالؿ الػدين السػيوطي، ٖتقيػق، عبػد العػػاؿ  (ُْٔ
، دار البحوث العلمية، الكويت  ـ.َُٖٗ-قََُْسآب مكـر
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 فٓشط ادلٕضٕعبد

 الصفحة ادلوضوع

 أ شكر كتقدير
 ب اإلىداء

 ج خلص  الدراسة ابللغة العربيةمست
 ق مستخلص  الدراسة ابللغة اإل٧تليزية

 1 مقدمة
 6 التمهٌد

 ٕ توطئة
 7 ادلبحث األول: مصطلح اإلعالل واإلبدال وحروفو بني القدماء واحمْلدىثني

 ٕ مصطلح اإلعالؿ كرركفو
 ُْ مصطلح اإلبداؿ كرركفو

 ُٔ اإلبداؿ الصرُب -أ
 ُٖ ماإلبداؿ اللغو  -ب 

 23 ادلبحث الثاين: احلركات وحروف ادلد بني القدماء واحملدثني
 الفصل األول

 26 عند علماء اللغة المتقدمٌن مسائل الخالف فً اإلعالل واإلبدال

 27 ادلبحث األول: مسائل اخلالف يف اإلعالل ابلقلب
 ِٕ ا٠تالؼ ُب إعالؿ اسم الفاعل من الثالثي األجوؼ ا١تهموز الالـ

الؼ ُب إعالؿ ٚتع اسم الفاعل من األجوؼ الثالثي ا١تهموز الالـ على ا٠ت
 ِٗ )فواعل(

ا٠تالؼ ُب إعالؿ اٞتمع الذم على كزف )فعائل(، كمفرده المو ٫تزة أصلية 
 ُّ قبلها ررؼ مد

 ّْ ا٠تالؼ ُب إعالؿ )أشياء(
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 ّْ ا٠تالؼ ُب كزف ىُتًٌ كلُتًٌ كميًٌت
 ْٔ ا٠تالؼ ُب اإلعالؿ ُب )مصيبة(

 ْٕ ا٠تالؼ ُب قلب الواك ٫تزة ُب منتهى اٞتموع إذا توسط الواك كالياء ألف مفاعل
 ْٗ ا٠تالؼ ُب أصل ٫تزة صحراء كما شامهها

( ك٨توىا  ُٓ ا٠تالؼ ُب أصل األلف ُب )رىارىٍيتي
ا٠تالؼ ُب ركم قلب الواك األكٔب ٫تزة إذا كانت الثانية عارضة بعد تسهيل 

 ّٓ ٫تزهتا

 ٓٓ قلب الواك ا١تكسورة ُب أكؿ الكلمة ٫تزةا٠تالؼ ُب 
ا٠تالؼ ُب النسب إٔب االسم الثالثي الذم آخره ايء متحركة قبلها ألف ٥تتـو 

 بتاء التأنيث
ٓٗ 

نيونىة( كما شامهها من ا١تصادر يػٍ  َٔ ا٠تالؼ ُب أصل )كى
 ّٔ ا٠تالؼ ُب ألف اسم اإلشارة )ذا(

 ٕٔ ا٠تالؼ ُب قلب ايء )شىٍيخ( عند التصغَت
 ٗٔ ا٠تالؼ ُب االسم ا١تفرد الذم عينو ايء ككزنو )فػيٍعل(

 ّٕ ا٠تالؼ ُب قلب الواك أك الياء ألفنا فيما ٟتقتو زايدة ٗتتص ابألٝتاء
 ْٕ ا٠تالؼ ُب أصل األلف من )كاك(

 77 ادلبحث الثاين: مسائل اخلالف يف اإلعالل ابلنقل
 ٕٕ ا٠تالؼ ُب احملذكؼ من مصدر أقاـ كاستقاـ

 ٕٗ ٠تالؼ ُب احملذكؼ من اسم ا١تفعوؿ من الثالثي معتل العُتا
 82 ادلبحث الثالث: مسائل اخلالف يف اإلعالل ابحلذف

 ِٖ ا٠تالؼ ُب علة رذؼ عُت الفعل استحى
 ٖٓ ا٠تالؼ ُب رذؼ العُت من الفعل ا١تضعف الثالثي ا١تكسور العُت

 ٕٖ ا٠تالؼ ُب رذؼ اتء مضارع تفعل كتفاعل
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 89 لرابع: مسائل اخلالف يف اإلبدالادلبحث ا
 ٖٗ ا٠تالؼ ُب إبداؿ ا٢تاء من الواك ُب )اي ىناه(

 ُٗ ا٠تالؼ ُب إبداؿ النوف ُب فعالف فعلى من ٫تزة صحراء كٛتراء
 ّٗ ا٠تالؼ ُب إبداؿ التاء من الواك ُب كلتا

 ْٗ ا٠تالؼ ُب إبداؿ الفاء اثءن 
 الفصل الثانً

 96 ائل الخالف فً اإلعالل واإلبدالجهود المحدثٌن فً تفسٌر مس

 97 ادلبحث األول: تفسري اخلالف من منظور صويت
 ٖٗ بنية ا١تقطع ُب اللغة العربية ادلطلب األول:

 ٖٗ بًنية ا١تقطع ُب اصطالح ا١تتقدمُت -أ 
 ٗٗ بًٍنية ا١تقطع ُب اصطالح احملدثُت -ب 

 َُُ أنواع ا١تقاطع عند احملدثُت
 َُّ اإلعالؿ ابلقلب

 َُّ ا٠تالؼ ُب ا٢تمزة ا١تنقلبة عن أصل -ُ
 َُْ ا٠تالؼ ُب قلب الواك ايءن إذا اجتمعتا كسكنت إردا٫تا، ٨تو: )سيًٌد( -ِ

 َُٓ اإلعالؿ ابلنقل
 َُٓ مسألة ا٠تالؼ ُب ا١تصدر )استفعاؿ( ٦تا أعلت عينو، ٨تو: )استقاـ(

 َُٓ اإلعالؿ ابٟتذؼ
 َُٓ ا١تثاؿ الواكم كأمرهمسألة ا٠تالؼ ُب رذؼ فاء مضارع 

 َُٕ طبيعة األصوات كصفاهتا الصوتيةادلطلب الثاين: 
 َُٕ صفات اٟتركؼ

 َُٗ اجملهورة كا١تهموسة
 ُُٓ الشديدة كالرخوة

 ُُٕ ا١تتوسطة بُت الشدة كالرخاكة
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 ُُٖ ا١تنحرفة
 ُُٗ الشديدة اليت ٮترج معها الصوت بغنة

 ُُٗ ا١تكرر
 َُِ اللينة

 ُُِ ا٢تاكم
 ُِِ اإلطباؽ كاالنفتاح

 ُِْ القلقلة
 ُِٓ الصفَت

 ُِٔ االستعالء كاالستفاؿ
 ُِٕ العالقة بُت ا٢تمزة كأررؼ العلة ادلطلب الثالث:

 َُّ مسألة قلب الياء ٫تزة ُب منتهى اٞتموع إذا توسط الياء ألف )مفاعل( -ُ
( مانث )األ -ِ  ُُّ كأؿ(مسألة قلب الواك األكٔب ٫تزة ُب مثل: )الوكٔبى
 ُِّ مسألة قلب ا٢تمزة ايءن ُب )خطيئة( -ّ
 ُّّ قلب ا٢تمزة ُب )صحراء( -ْ

 135  أثر اخلالف يف اإلعالل واإلبدال يف قضية الدعوة إى التيسريادلبحث الثاين:
 ُّٔ الدعوة إٔب اعتماد الوزف ا١تقطعي كٕتريد الصرؼ من الوزف ا١تقدر

 الفصل الثالث
 145 عالل واإلبدال فً الداللةأثر الخالف فً اإل

 146 ادلبحث األول: تفسري الشواذ
: شواذ اإلعالؿ ابلقلب  ُْٔ أكالن

 ُْٔ ا٠تالؼ ُب إعالؿ )ريواف( -ُ
 ُْٖ ا٠تالؼ ُب إعالؿ )ثًيػىرىة(-ِ

 ُْٗ اثنينا: شواذ اإلعالؿ ابلنقل
 ُْٗ ا٠تالؼ ُب علة تصحيح )استحوذ، كاستنوؽ( -ُ
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 ُُٓ ؿ ابٟتذؼاثلثنا: شواذ اإلعال
 ُُٓ ا٠تالؼ ُب تصحيح )كجهة( -ُ

 ُِٓ رابعنا: شواذ اإلبداؿ
 ُِٓ ا٠تالؼ ُب إبداؿ ا٢تمزة نوف ُب النسب إٔب )صنعاء( -ُ

 154 ادلبحث الثاين: العلل ادلعنوية يف قواعد اإلعالل واإلبدال
: اإلعالؿ ابلقلب  ُْٓ أكالن

 ُْٓ أ( قلب ررؼ العلة ٫تزة
 ُْٓ ؿ )ٝتاء، بناء( ك٨تو٫تاا٠تالؼ ُب إعال

 ُٓٓ ب( قلب الياء كاكان 
 ُٓٓ ا٠تالؼ ُب علة القلب ُب: )فيعلى( اٝتنا، أك صفة غَت ٤تضة

 ُٔٓ ا٠تالؼ ُب علة القلب ُب )فػىٍعلى( اٝتنا ال صفةن 
 ُٖٓ ا٠تالؼ ُب علة تصحيح: )سيوير، تػيبػيٍويع(

 ُٖٓ اإلعالؿ ابلنقل اثنًيا:
 ُٖٓ )ًمٍقوىؿ ك٥ًتٍيىط(ا٠تالؼ ُب علة تصحيح 

ا٠تالؼ ُب علة تصحيح فعل التعجب، ٨تو: )ما أىبٍػيػىنىوي!( ، ك)ما أىقػٍوىمىوي!(، 
 َُٔ ك)أٍبًُتٍ بًو، كأقًوـٍ(

 ُُٔ اثلثنا: اإلعالؿ ابٟتذؼ
 ُُٔ ا٠تالؼ ُب  علة رذؼ الواك من  الفعل )يػىٍوًعد(

 166 الخاتمة
 169 الفهارس

 َُٕ فهرس اآلايت القرآنية
 ُُٕ فهرس األراديث النبوية

 ُِٕ أقواؿ العرب
 ُّٕ فهرس األشعار
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 ُْٕ فهرس مسائل ا٠تالؼ
 ُٖٕ ا١تراجع كا١تصادر قائمة

 ُٖٗ فهرس ا١توضوعات
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